
 

ఇ�ా�  జ�ౖ� ��  సం��షణ 

 

 
 
 
��ౖ��  ����ర��   �ాంప���య  �ా�క��  �ాత�లక�  ప���తం  �ాల�దు . ఈ  �ా�గత  మ�ర��  ఎక��వ�ా  ��ౖ��  �ప�ణ�ల 

బృందం  ఇంధనం�ా  ఉం�� , �ార�  అజ�య���న  మ��ా� ��  నడప�����  ఎంచుక����ర� . 
 

అట�వంట�  �����  �క�  ��ర�గ�త�న�  దృశ�మ�నతక�  ఇ�ా�  జ�ౖ�  �ోహదప��� ర�    - ��ౖ��  ఇల��� �ష�  - మ�ఖ�ం�ా 
��రత�ేశంల�  వర�మ�న  ��ౖ��  ఇల��� �టర�క� . ఈ  ఇంటర���ల� , ఈ  వృ���  ఎను���వట����  ఆ���  ������ిం�న 

�షయ�ల� , ఆ��  ప� , మ��య�  దురదృష�వ�ాత��  , ఇప�ట���  ప�బలం�ా  ఉన�  ఈ  ��త�ం��   సంబం��ం�న 

దుర���ా య�లను  గ���ం�  ఆ��  ఒక  సంగ��వల�కనం  అం���ా� ర� . 
 

1. ��ౖ��  ఇల��� �ష� ను  ����� �ా  �సు���ాల�  �ర�  ఎప��డ�  �ర��ంచుక����ర� ? 

 

��  �వ��  �ి��� . �� . ప��గ�ాల  ��తం  ల� , ��ను  ఇంక  క��తంగ  బ�ం� ల�  ఉం��లను��ల�దు . ��ంత�ాలం 
త�ా�త , ��ను  సహజ  చ��త�  ������ిత  ���� లను  ���ంచటం  �దల���ట�� ను  మ��య�  ��ల�  �ాలం  మ�ందు , ఆ 

అ���షణ  అర�వంత���న  వృ���ా  మ���ం�� . ఇవ��  ప���ంబంల�  మ�త���  అర�మ� !  
 

2. ��ౖ��  ఇల��� �ట�  ��తంల�  ఒక  �ా��రణ  ���  ఎల�  ఉంట�ం�� ? 

 

 



 

��ను  ��  ప����యను  �వ���ా� ను . ��  ��� , ఎ��  ��ా జ�క�� ల�  ఒ��  ���  జర�గ�త�����  అ�������ౖ  ఆ��రప�� 
వ�ంట�ం�� .  
 

�ీ�ల�న�� �ా , ���  క��ం�  / సహ�ా��  ఆ����త  ప���  అచు�  ��య�� . ��ా జ���  గ���ం�  చ���ంచ�����  క��ం�  / 
సహ�ా����  వ����గతం�ా  ల���  ఆ� ల�ౖ�  సమ����ాలల�  ఇ��  ఉండవచు� . 
 

���  తర��ాత  ��ౖ��  ప����ధన  మ��య�  దృశ�  ప����ధన  ��ం��ంట��  క���  ఉన�  ��ా జ���  ��సం  ప����ధన 

జర�గ�త�ం�� . అప��డ� , ఒక  నమ���  �త�� ప���  తయ�ర�  �ే�ి , క��ం�  / సహ�ా����  పంచుక�ంట�ర� . ��ల� 
నూ��ాను�   ఉప���ంచబ�ే  ��ట  ఈ  ప����యక�  సమయం  పడ�త�ం�� . ��ా జ���  �క�  ప��మ�ణం  ల���  ఆల�చన 

�క�  సం���ష�తను  బట��   ఇ��  2 ���ల  నుం��  2 �ా�ాల  వరక�  పడ�త�ం�� . క��ం�  / సహ�ా��  తమ 

అ���ా య���  పంచుక�ంట�ర�  మ��య�  ఈ  మ�ర��లను  ప���ం�ం�ేల�  �త�� ప��  సవ��ంచబడ�త�ం�� . ఈ 

ప����య  ��ంత  సమయం  మ�ందు  ��నుక  అవ�త�ం�� . 
  

ఒక  నమ�న   �త�� ప���  అమల�  �ే�ి , ��ౖన� క�  �ా��  �ే�ా� ర� . ఈ  ప����య  ఒక  ���  నుం��  �ారం  వరక� 
పడ�త�ం�� . తరచు�ా  క��ం�  / సహ�ార�ల�  ఈ  దశల�  మ�ర��లను  �ి�ారసు  �ే�ా� ర� , �ాబట��   ఒకర�  ���� 

��� �ం� లను  ప�న�ావృతం  �ేయ���  ఉంట�ం�� . అప��డ�  �ర�  ఇ�����  పం�ి , �ా���  డబ��  అడగవ��ి 
వ�ంట�ం�� .  

��ను  ( �ీ� -����  -19 య�గంల� ) వ�� �ా� ల�  మ��య�  ప�దర�నల  ��సం  ప�య�ణం   �ేయవ��ి  వ�ంట�ం�� . 
ఒ��క�  ���   ఇ���ళ��  / �ా��  మ��య�  �� ష�  ���య�  ఉ���  ��ల�  ఎక�వ  క���  ఉంట�ం�� . ��క� 
సమయం  �ొ�����ే , ��ను  వ����గత  ప��  క���  �ే�ా� ను , అ�  ��ౖ��  కథల�  �ావచు�  �ాక�� వచు� . 
 

3. �ర�  �ేశ�ా�ప� ం�ా  పల�  సంస�లల�  ��ౖ��  ఇల��� �ష�  వ�� �ా� ల�  �ర���ం�నందున , �ాల�� ��  �ా����  � 

పరస�ర  చర�ల  నుం��  �సు��వల�ిన  ప���న  మ��ా� ల�  ఏ�ట� ? 

 

��ను  అ��క  అ�� హల�  చూ�ాను . ఇక�డ  ఒక   ��ం��ంట�  జ����  �ె�ా� ను :  

  

ఒకట� , ��ౖ��  దృ�ా� ం��ల  ����ణ  �ీ�  స���ం�న  ప�చురణలల�  మనం  చూ��  నమ���ల�  మ��య� 
�ీ�మ�ట��� క�  ప���తం . మ��కట�  ఏ�టంట� , �ా��  ���  ��ర����వడం  సమస�క�  సమ���నం�ా  వసు� ం�� . 
 

ఈ  ��ండూ  �ా�ీ� �య  ���� ల�  మ��య�  �ాట�  �ాత�ల��ౖ  ప���త  అవ�ాహనను  ���ల�ౖ�  �ే�ా� � . ఈ  ��షన�ల�  �ాల�� �� 
��ల�  మం��  ప�జల�  ఓ���  ���ం�� ��  వ�� , ��ౖ�� ల�  ఏ  ���� ల�  ఉ���� , ఎల�  ఉం��ల�  మ��య�  ఉం����న 

�స� ృత  అవ�ాహనను  ( ఆ�ాజనక ) క���వ�ండటం   ��  అదృష�ం . 

 



 

��ౖప�ణ��ల�  ��ర����వడం  కన� ,  ఒకర�  ఏ�  �ేయ�లనుక�ంట����ర� , ఏ�  �ేయ��  మ��య�  ఎవ��  ��సం 
�ేయ��  అ��  �షయం  అర�ం  �ేసు���ా� . ��ౖప�ణ��లను  ��ల  ��గం�ా  �� ందవచు� . 
 

��ను  చూ�ిన  ఇతర  ప���న  అ�� హ  ఏ�టంట�  ఈ  ����ణ  ' ఆదర� ' ఖ��తత�ం  మ��య�  అ��క  సమ���రం . ఈ 

దుర���ా యం  �ార�కల��ాల  సమయంల�  స�ాల�  �ేయ�����  ��ల�  ఆస���కరం�ా  ఉం�� . �ార�కల��ాల 

సమయంల�  �ాల�� ���ార�  స�ష�త  మ��య�  �వ�ాల  మధ�  సమత�ల�త  ��సం  కష�పడ��ర� . ఇ��  ఆ�ాజనకం�ా 
��ౖ��  ఇల��� �ష�  �క�  ���ా��  ����ంచట����  జ�గ�త� �ా  మ��య�  ఉ�ే�శప�ర�కం�ా  �ే�ిన  ఎం�ికలను 
ఆకట�� క�ంట�ం�� . 
 

4. అక�డ  ఉన�  ��ౖ��  ఇల��� �టర�క�  ఏ���న  ����  సల�ల�   ఇవ�గల�ా  ? 

 

��ను  ఎక��వ�ా   ఈ   సల�ను  అందజ�సు� ���ను .  
 

�షయ  ఆసక�� ల  మ��య�  ప�  మ�ధ�మ���  చూ�ిం�ే  క�సం  20 ��� �ం� ల  �� �� �� ��ను  ర��� ం��ంచం�� . 
కథల�  మ��య�  ��� �ం� ల��ౖ  ప����ధనల�  �  సమయ���  ����ం� , ��ల�  ప�య��ం� , జ�గ�త� �ా  ఎంచు��ం�� . 
సమయం��  �  �����  కను��న�����  ప�య��ంచం�� .  
 

ఆ� ల�ౖ� ల�  ప��  చూడం��  మ��య�  �  అ����ా��  ర��� ం��ంచ�����  ���  ప��ర�పం  �ేయం�� .( �ర� 
�ా�ీ����  �ే��  ప��ర��ాలను  అస�ల�  అమ�క�డదు . �  అసల�  ప��  స���న  బ�ా�ల��  ఆ� ల�ౖ� ల� 
��గ�ా�మ�ం  �ేయం�� ). 
 

�ర�  ���ట�  �ాధ��ల  గ���ం�  �ెల�సు��వల�ిన  అవసరం  ల�దు . క�సం  ��ా రంభంల���ౖ�� , �ే���  ��యడం 
��ల�  �ల���ౖన�� . ���� ��  ఎల�  సం���తం  �ేయ�ల�  �ర�  ��ర��క�ంట�ర� . 
 

అ���ా య���  �� ంద�����  మ��య�  సం��వ�  ఖ�����ర�లక�  క��ిం�ేల�  �  ప��  ఆ� ల�ౖ� ల�  ��గ�ా�మ�ం 
�ేయం�� . 
 

[ఇ�ా�  జ�ౖ�  �  ఆను�ీల  ఛట����  ఇంటర���  �ే�ార� ]. 
 

Translation: Sandhya Chintalapati 

 


