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మ�నవ హక��ల ����క 
ఉమ��� నల� ��ండ �ల��  మ�సభ 

 
- ఎక��ో  �ా���, అ�ధ� లల� జ���� ���  గ���ం� 
మనం ఎందుక� పట��ంచు���ా�? 

    �.ఎ�. కృష�   
 
- మ�నవ హక��ల� అంట� ఏంట�? పట�ణ�ల�� , ��ా మ�ల��  
ఉన� �ామ�ను�ల ������� అ� ఎట��  వ����ా� �? 

       ఏ. చంద���ఖ� 
 
- మ��ి మనుగడ�� మ��క���న హక��ల�: ��డ�, 
�డ. ఎవర� ��డ�, ఏ�� �డ? �ట�� ఎల� 
��ల��త����ం, ఈ హక��ల�  �ా�ాడ���డం ఎల�?  

                    ఎ�. సుజన 
 
- ��� �����  మ�ర�త�న� ప�పంచంల� మన బ�గ�, 
మన �ిల�ల బ�గ� చూసు��వడం ఎల�?  

     ఎ�. అమ� 
 
�ాస� భవ�, ���� ��డ�� , ��ా�లగ�డ 

Saturday, 30 November 2019 
5:30 p.m. to 7:30 p.m. 

 
రం��, మన ��తం, మన సమ�జం గ���ం� క��ి 
మ�ట�� డ�క�ం��ం. 
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మ��ి సంఘ ��. అంట� ఏ�ో  ఒక సమ�జంల� తప� 
����ా బతకల�� ��. ఆ సమ�జ�ల� సంస�ృత�ల��ా, 
�ే�ాల��ా, జ�త�ల��ా ���ప�� ఉంట�నట��  
క��ిం�నప�ట��� అందరం బ����� భ�� �ద��. 
�శ�ం �త�ంల� �వం ఉన��� ��వలం భ�గ�హం 
�ద��.  అంట� మన�� ఉన� ��డ� �ాట� మనుష�ల�ౖ�ే, 
మనంద���� �డ��ే��� భ��. 
  
అ��ే ��ట� మనుష�ల�� �ా�, భ���� �ా� మన 
సంబం��ల� మ�ందున�ంత బ��ాల�వ�.  ��ౖ�ా �ాను 
�ాను ఇం�ా �ెబ��ంట�����. ఇ�� ఎవ���� ప��ే�కం�ా 
�ర��ిం����న ప� ల�దు, మనంద�� అనుభవంల� 
ఉన� �షయ��.  
 
అ��ే ఈ సంబం��ల� బ�గ��ేసు��ల�నంత�ా ఇం�ా 
�ె���� ల�దు.  
 

. 
అసల� అ� ఎల�  �ె���� య��, �ాట�� ����� ఎల� 
బ�గ��ేసు���ా� అ�� �షయంల� మనక� స�ష�త 
ల�దం�ే. మన చుట��  ఎం�� బలం�ా అల�� క��� �న 
ఆ���క వ�వస�  మనక� ఆ స�ష�త �ా�వ�క�ం�� 
�ేసు� ం��. ఒక��ళ ఆ స�ష�త వ���� మనం ఒక�ళ��� 
ఏం �ెయ�గలం అ�� �స��యత, �ర����హం�� 
అందర� ఎట� �� �ే మనం క��� అట� �� ��మ�ల� 
అనుక�ంట����మ�.  
  
మ�నవ చ��త�ల� ఇల�ంట� ప���ి�� �ావడం ఇ�� 
�దట��ా�� ఏ� �ాదు. చ��త� �� డవ��� మ��ి 
��తం, సమ�జం ఎ������ మ�ర��లక� ల�నవ�త� 
వ��ం��. అ��ే, ఒక జ���ా ఎ��� మ�ందడ�గ�ల� 
��సూ�  వ����, ఆ  క�మంల� మన మనుగడ�� 
ఆ��ర���న భ�� �� మనక�న� బంధం 
బల��న����� త� వ��ం��. సమ�జం పరం�ా చూ���  
మనుష�ల మధ� ఉన� సంబం��ల� క��� 
బల��నమవ�త� వసు� ����. ఎప���ౖె�� మనం 
����ం�ే �ాట��� �ల�వ��ా� ం, �ాప�డ�క�ంట�ం. భ�� 
��, �ాట� మనుష�ల �� బం��ల� బల��నమ�� 
క�మంల� భ��, సమ�జం ఎం�� ���శ����� 
గ�రవ�త�����. 
 
మ�నవ జ�� ప�గ� � మ�� ��ణం ల� చూ���   జ���� 
మ�ర��లను అవ�ాశం�ా �సుక�� ఎప�ట�కప��డ� 
���� వ�ా� ల� శ���వంత�ల��ా, సంపను�ల��ా మ���, 
సమ�జ�లను తమ గ��ి�ట��  ��ట�� క��� ప�య���ల� 
�ేయడం క��ిసు� ం��. ఆ శ���సంపదల�� �ార� �దట 
�ాజ��య�లను, ప�భ����లను, �ాట� ����ా ఆ���క 
వ�వస�ను, �వ���ా సమ�జ��� తమక� అనుక�లం�ా 
మ�ర��క�� �ామ�న� ప�జల ����లను తమ 
అ��నంల��� �ెచు�క����ర�. అ��ే తమ ����ల� 
ప�ా��నమవ����� అం��క��ంచ� ప�జల� �� �ాట�ల� 
�ే�ి �ా�� ప���ి�త�లను మ�ర����వడం క��� మన�� 
క��ిసు� ం��. బహ��ా ఆ �� �ాట�ల� �ే�� మ�ందు ఆ 
ప�జల� క��� ఇప��డ� మనం ఎదు���ంట�న� 
�స��య �ి���� అనుభ�ం� ఉండవచు�. 



అ��ే ఇప��డ� మన ����ల� ఎవ�� అ��నంల� 
ఉ���� మన�� అర�ం �ానట�వంట� �ి��ల� ఉ���ం. 
����� �ారణం మనక� అంత�పట�నంత సం���ష�ం�ా 
ఉన� మన ఆ���క వ�వస� , ప�����ా అర�ం ల�క�ం�� 
�� �న �ాజ��య�ల�, ప�భ����ల�. �� ంత కష�ం�� 
పంటల� పం��ం�ే ���త�ల� క��� ఈ ��� స�తంత�ం�ా 
ల�ర�. �ా�� ����ల� ప�����ా ప�భ�త�, �ా������, 
మ����� శక�� ల అ��నంల� ఉ����.  ఆ శక�� ల� 
�����సు� న� �ధం�ా వ�వ�ాయం �ేసు� న�ందువల�  
భ��ారం, భ�గర� జల�ల�, �ా�� ఆ��గ�ం, ఆ పంటల� 
��� �ా�� ఆ��గ�ం - ఇవ�� ఏ �ధం�ా ��ణ�సూ�  
వసు� ���య���� గ����ం�, �ాట� గ���ం� ఆల��ంచగల 
�ామ�ా� ��� ���ా���న ���� వ�వస�  ఇప��డ�న� 
ఆ���క వ�వస�ను ��న�ా��ం�ే ఉ�ో�గ�ల�, 
���గ��ర�ల� తయ�ర��ే�� ప�ల� 
మ������ �ం��.  
 
ప���ి�త�ల� ఎంత ��ాశ క���ం�ేల� ఉ��� 
మనుష�లక� ఇల�ంట� వ�వస�  మన�� ఇంక వదు�  
అ��ిం�నప��డ� ఆ ప���ి�త�లను మ�ర��క�ంట��� 
వ���ర�. ఇప��డ� క��� మనం గట���ా తల��క�ంట�, 
అందరం క�� మ�ందుక� వ���   మన�� నష�ం �ేసూ� , 
మన�� �డ���� మ�ర��లను అడ�� ���, మన�� మం� 
�ే��, మన సంబం��లను ��ర�గ�ప���ే, బలప���ే 
��శ�ా మన వ�వస�ను మ�ర����వచు�. అ�� మన 
�ేత�ల�� , �ేతల��  ఉన� �షయం.  

 
అల� మనం గట���ా తల�����ాలంట�, అందరం క�� 
మ�ందుక��ా�ాలంట� మన చుట��  ఉన� సమ�జం ల� 
ఏం జర�గ�త�ం��, జ��������� మన ����ల�� 
సంబంధం ఏ�ట�, మనం ఎందుక� ఇదం�� 
పట��ంచు���ా� అ�� ప�శ�ల�� సమ���నం �ెల�����ా�.  
  
ఎక��ో  ఉన� క��� ల��  ప���ి�త�ల�� మన��ంట� 
సంబంధం అ� మన�� అ��ించవచు�. క��� ను  మన 
�ేశంల� ��గంల� చూడటం, ఒక సుందర���న ప�ా�టక 
ప��ేశంల� చూడడం త�ి�ం� అక�డ ఉం�ే మనుష�ల 
గ���ం�, �ా�� ����ల గ���ం� మనల� ��ల�మం�� 
ఎప��డూ ఆల��ం� ఉండం. ఒక��ళ ఆల��ం���, 
ఆల��ం� బ�ధ ప���� - మన��ం �ెయ�గలం అ�� 
�స�ృహ, �� �ల� క�సం మనమ�న� �ాష� �ంల� అల� 

ఎప�ట��� జరగదు అ�� భ���ా�� బ���సూ�  ఉంట�ం. 
అల��� అ�ధ� �షయంల� క���. అ�ధ� 
�షయంల�, క��� �షయంల� బ���త�ల� మన 
��ా ంతం ల��� మన మ����� �ెంద� �ాళ�� క�� 
మన��ం నష�ం అ� అను��వచు�. �ా� ఒ�� సమ�జంల�, 
ఒకట� భ�� ��ౖన �వ�ిసు� న�ప��డ� ��ట� మ��ి��, 
��ట� �వ�ా�లక� క��� నష�ం ఎప�ట��� మన వరక� 
�ాక�ం��, మన�� అంట���క�ం�� ఉండటం �ాధ�మ�? 
  
��ంచగలగడం అ�� హక�� ఉన� తర��ాత�� ����న 
హక��ల��. ��ంచ����� ఆ��రం మన ��ట� 
మనుష�ల��ను, భ����ను ఉన� సంబం��ల�. 
�ాబట��  �ాట� మనుష�ల��ను, భ�� ��ను స���న 
సంబం��ల� క��� ఉండట�� మనక�ం����న అ� 
మ��క���న హక��. అ�� గ����ం�, ఆ హక��ను 
�ా�ాడ����ాలంట� మ�ందు�ా మనమ�న� 
సమ�జంల�� ప���ి�త�ల గ���ం� స���న అవ�ాహన 
ఏర�రచు���ా�. ఆ అవ�ాహన�� ప�భ�త�,  �ే�య, 
��ే� �ా�����షన�  అ��నంల� ఉన� మన ����లను 
����� మన అ��నంల��� �ెచు����ా�.  
 
ప�సు� తం చల�మణ�ల� ఉన� అ�వృ���  దృక�థం, అమల��  
ఉన� ఆ���క వ�వస�  మన�� సంఘ �వ�ల�ా �ాక 
�ా�వలంబన (ఇం����ం�ె��) గల వ�క�� ల��ా 
��ంచమ� ��� త������ ం��. ఆ���క �ా�వలంబన 
�ా��ంచడ�� అత�ంత ��ప� �జయం�ా 
చూ��డ�త�ం��. అ��ే మ��ి� ఆ �ధ���న వ�����ా 
ర��� ం��ం��లను��వటంకంట� ��ద�  �� ర�ాట� ఏ�� 
ఉండదు. ఆల� బతకడం ��ప� అ� ��ర�టం కంట� ��ద�  
�సం ఏ�� ఉండదు. ప�ట�� క నుం� ��వ� ���ా మన 
��తంల� ఏ�� ఒంట���ా జరగదు. ఒక వ�����ా 
మనక�న� వ��������� �ల�ప�క�ంట��� ఇతర 
మనుషల��, భ���� మనక�న� అ��ార����న 
సంబం���� మనమందరం గ����ం����న, ��ర�ం� 
�ా�ాడ����ా��న సమయం ఇ��. మనం ఒక�ళ��� ఏం 
�ెయ�గలం అ�� �స�ృహను, సం�ే�లను పక��� ��ట��  
అందరం ఒకట��ా ప� �ెయ�ట���� మ�ందు�� �ా�ాల� 
�ిల�ప��సూ�  ఈ సభ� జర�ప�త����మ�. �ర� 
తప�క�ం�� వ�ా� ర� ఆ�సు� ���మ�. 

 

 
మ�నవ హక��ల ����క 
ఉమ��� నల� ��ండ �ల��  

 
___________________________________ 
ప�చురణకర�:  ఎ�.  హ��ంద�  -- phone: 9490024411 


