
�ా�ాట ్ �ల ప�నరవ్�వ�ీన్ల- లఇదదనరల ���్ప�ల అధయ్��� 

-       �అరల �ే ల్ా�ా� 

�్�బర 21�   ����ల �ల ఉతతన ప �ే �ా�ాట ్ ��  ్���గ� మ�ీక��ల( ్ధ,  ��ార�ంచల,బ�� �చల �ంల, హ��తల ప �ేల

) ���� ��ామ్���  ప్ ��శ��టట �� మ�య�్� �నణ్�ంచ� �ె���ా్్ాదు�లల  ఉ��స్�� �����త �ం� �.మ�య�్� గత��ల �్ ఉ

తతన ప �ే �ా�ాట ్ �� �భ���� ���ల �ు ్ానల ���ట�ల  ప్ ��శ��టమ� ��నరత� ��� �ప ��� ఒీ��  �ా�ి� స�గ�  �ద���� ఎనర��. ం

�� �ా�ాట ్ �� సమగ�  �్ృ �ద��  ��్ా్��� , ం�� �ా�ాట ్ �లల �్  ్�ా���్�ాగ �� �ాజ�ధ���ా�ా���  ్��చ  ్�ా�ా��  �నరగ్ప��

య� �ెశిప� ా�.�.ఆర. �బ�చకర �ి �ద ����ీ� �ుగ�్��ా �్ ��మ� ఉతతన ప �ే �భజ�ీ� �ిదద చడతత్��మ� మ�య�్� గ

త��ల �్  పీ �ట���నర. మ�య�్� పతధనర� ���ా �ా����స , మ���య��ి�గ �� ప ఇన�ా���ల  �ా్�్్�నర. మ� ధ��ా ఉతతన ప �

ే ఎ��ీ��ుఎదు��క్ా���� ఏ  ��� ����ల ��� �ా����సల

ీ� ఇ � గ�టట   ఎదునర  ెబబ. �జ���� �ా����స ్ా��ట �్ ఉతతన ప ��రభజ�  ��ా�� మ��దుీ�ల

�ెంచ ఎ��ీ��ు ఎదు��క్ా�� త�ం��టల   ��ల  �ు�ం ్ానత�� ్సుత ్��్.ఉతతన ప �ే �ా����స ీ��ట �ాహ�చ �ా��� సమక�

�ల బ�� �చ  �ం �ా�ాట ్ �� ఎ�ాప�ట �ెయ�ధ�� ��నరతత ఒీ��ామ్��� ఆ� ��ం��టల �ా ీ�ా�  �పీ�లల   ్ానత�� ్ంచ్�్. 

ఇ �చడ మ�య�్� �నణయ��� �ా����సఎతతత గచ ంతత్ధ� �. �ా����స మ�య�్�  ప్ ��శ��టట  ఉతతన ప �ే �భజ�  ��ామ్��� స

మ����ంచమ� �� ��నసక���ంచమ� ����చ��్ాాస ఉ�� �. మ���య� �ద�ట �ు�� �భజ�ీ� ్ధ���ీ� �ాబ�టట   త�ు �భజ

���ామ్���  ్ధ������ాత చడ. �ా����స మ�తప� �� ప ంీ�క�ల  �ా్�్�ద �్ �ె్ాపా. ఎ�దుీ��� ��ామ్���సమ�����త  �ె���ా్

�ు ఇ్రీ త పదు. సు��నఘ ్��ా�� �ె���ా్�ల జనరగ�తత�� �. శ�ౖ�ా �ా���బనర 9  పీ ��ఉ�చ �్ ఉ�� �. �ె���ా్� �ాద� ఉ

తతన ప �ే �భజ��ు సమ����ంచ� �ా����స �ెయధ��దు. ఉతతన ప �ే �భజ��ుసమ�����త  �ె���ా్ ఇ్రీ త పదు. 

సమ����ంీ ్���  �ట ఉతతన ప �ే �ల ఇ�ట �ె���ా్�ల�ూ �ా����స  �చ  త�.  చీ�ెతన�ల ్�ీ�ెీక ��ీక �ా���స  ���ి��. ఏ � 

ఏ ��్� మ�య�్�  ప్�ధమ�� �ా����స �ె���ా్శ�ౖ త� �్ౖ ���ె పీ��చ ఉ�చ���  ���ి��  ఏనప �ా్�్� �. �్�బనర 21 త

�ారత �ె���ా్శ�ౖ  �ా����స �్ౖ �� ����ె�ల ��్�తత� �. 

          స�దనభ� ్ంచ� � ీ�ుీ �ా�ాట ్ � �భజ�శ�ౖ ఇదదనర ్ధీ�త �  అధయ్��� , ్ా�� సూం��� సమ���ంు��్చ�  ్సనమ

� త��సుత ్���ు. ఇదద���ల �ద�ట ్ధ��త ా�. �. ఆర .  �బ�చకర . ���ాో ్ధ��త ్�ప .న�వదు �ద్  �్. ఇదద��  అధయ్���ు , సూం

���ు సూ� ���ా  ���ా �ద �. 

�ా�ాట ్ � �భజ�శ� ౖా�.�.ఆర. �బ�చకరల: 

�ె���ా్ ఉదధమ స�దనభ��ా  �ా�ాట ్ � �భజ�శ�ౖ ,  ం�� �ా�ాట ్ � ఏ�ాప�టశ�ౖ ా�.�.ఆర. �బ�చకర ���ి�సూం��శ�ౖ  ఇ ప�ట�� త

����త ంనచ జ����� �. ఇ �  ప��చన్  � మ�తప ��� ్ాఠీ��� గమ����ా.  �బ�చక�ాభ�ా �ా�ాట ్ � ఏ�ాప�ట�ు ం��చసూత  ��

�ట��ు , ��ాట ��ు ీ���ీ���ా ���ల�ి���చడ. ఒీ �ాషట �్ ఏీ �ట�ా �ాషట �్�ాఉ�చ��  తధ్సనమ �్  �బ�చకర �ట����చడ. ఎ�

దుీ��ట ఒ�� �టష మ��టల �ా  పజ� మఅధ ��దన�ట్�ఏనపచడతత� �. ఒ�� జ�� �ట్� శ��్��దుతత� �. ఈ �ట్� ీా�� ఉ�� ్ా

న�ద��� ఒీ�ట�ా ీ�టట  ఉ�ంుతత� �.  ��స ��ీధతీ� , సమగ�తీ�  ోహద� ��సుత � �. 



ఇ �్ �ాీ��ా�  ��్����� �టష�ీ� ���మ �ట�ా �ా�ాట ్ ��ల �్కతఎదున్పతత� �. ఆ �టష�� �నల్�ధ��� గ���  ్ప��్. �ట�ా 

 ��్�����  పజ��  �్ం �్తీ� గ���  ్ప��నర.��దన �ట్� ��ీ్�్చ� ్��  �జ�����  ��్������ మఅధ ఘనష్�� త��తతత ��్

. ���మ �ట�ా �ా�ాట ్ ��ల ఈనీ ���   పజ��ార�ీ ���  �ోన్��� త��తతా���� ఆ�ాకనమ�� �.  �దుీ� ���మ �ట�ా �ాషట ్��

� బ��బట్� �బ�చకర ఉదహ���ాత చడ.ఒీ ���మ �ట�ా �ాషట �్ ఎ��  �్ృ �ద  �ె�దుతత� ో  �ుభ్� గ �ా�ంా���� బ��బట్�ా

షట �్ మ�ీ� ��� ీాపసుత �ద�� ఎ�ాస��స ్ాధ �ధ్��� ఎ �ద్ా ��సూత   �బ�చకర ఇ��  ��టచడ. 

" గత ఎన �్ౖ స�్తస�ా���ా ���మ �ాషట �్�ా ఉ�� బ��బట్�ల మ్�ా�వటయ్��� , గ�జ�ా�య�� మఅధ�ు���్ప �్ౖషమ�ధ��

 ంూ�ి ీ�ా� ఇ�ట్��ట  ప�్ాద� ��యగ�గచ�  ��ట   � ఏ ఆ�లం్� న��తత �ా�� �� �మ�మనర పగ� ్ధ��త�� మ�తప � �ాఅధ

మ్పతత� �. ���మ �ాషట �్�ల  పజ��ారమధ� �ఫ�మ్పతత�ద�ా���� �నర మ �ప సు �ాషట �్  మ��ీ ఉ �హన్ " 

(  �బ�చకర నం��� ,  పస��ా�� , స� ప�� - 1 శ� . 189 ) 

 �దుీ �్ �ట�ా  ��్������� ఎదు��క �్ �్కత�ు ,  �్ం �్త�ు ఎదు��క్చ� ��స� స�సృ�  న ��� ,జ�� న ��� �్ౖ�మ�ధ�

�ు న� పమ� ా���� ఒీ �ాషట �్ ఒీ �టష  �� �యమ���  మ��  �ాచ��  �బ�చకర �్పా య �ా్�చడ. ఇ � సమయ��ల

 " ఒీ �ాషట �్ - ఒీ �టష " �యమ��� " ఒీ �టష -

 ఒీ �ాషట �్  " �ా �ర్�ం గ�దన��ళ చీ�చ�  �బ�చకర సపషట� ���ాచడ. �ట�ా  పయ� తీ �ాషట �్  ��ట  న� ���ట ?  �� ప��

�ు ���ల�ిసూత  " ఒీ �టష మ��టల �ా  పజ��ద��� ఒీ �ాషట �్  �����ల�� �సుీ�ా్చ� ఒీ  న�� �ా్ంుచ . �� �ఒీ �టష మ��టల �ా  ప

జ�ీ�  �్ీ �ా�ాట ్ �� ఉ�చ్ంుచ��� � మ��ీ  న�� �ా్ంుచ ". ఉతత�ా � , ద్�్� � �ా�ాట ్ �మఅధ సమత��ా�� �ా్ాచా���� ,

 ద్�్� � �ా�ాట ్ � �ాజ��య ్పా ���ధత�ు  ��న్��ంా���� ��� � �ట�ా�ా�ాట ్ ��ు ం�� �ా�ాట ్ ���ా �భ������  �బ�చకర సూ

ం���చడ.  �టల  ��యచ� �ట�ా �ా�ాట ్ � మ�ాీ  సూ��ప �ీ�ఏ �ఘ�త� ీ��గదు. ఎ�దుీ��ట ��తత�ా ఏనప �ా� ీ�ా� ��� � �ట�ా 

�ా�ాట ్ ��  ్ప��్.  ��్ా�్� ����టధ��, �ా�సృ�ీ �్ౖ���ధ�� దృ�ిట�ల శ��టట ��� ఉతతన ప �ే � మ�చడ �ా�ాట ్ ���ా , �్ర �

 ���చడ  �ా�ాట ్ ���ా ,మఅధ ప �ే � ���చడ �ా�ాట ్ ���ా �భ������  �బ�చకర  ప�్ా ����చడ.  ్��  �బ�చకర సూం��� ఆ్�

చడ మ�� �ాీ్�్్� ��� ఉతతన ప �ే �ు�ం ఉతత�ా�ంచ , మఅధ ప �ే �ు�ం ం�తస ఘర , �్ర �ు�ం జ�నఖ�ా�ప �ాట ్ �� �్నర 

��యబ �ా్�్. ఇ్ారళ మ�య�్�   �బ�చకర �ి �ధ �త  సూఫ��త�� ఉతతన  ప �ే �ు�ం మ��మ�చడ  ( 

బ�� �చ  �ం ,  ��ార�ంచ , హ��త  ప �ే ) 

�ా�ాట ్ ��ు  �్నర �ెయధా����  ��ుీ���ట�� �. ఇ్��ీ�ా� ��� � �ట�ా �ా�ాట ్ ��  ్ప��్.  �బ�చకర  �్పా య��ల ఒీ 

�ాషట �్  ఒీ �టష  �� � మ� ధ సూతప � ్� ప�ట�� ఒ�� �టష మ��టల  �  పజ�� ఒీ�ట ీ�� ఎీ�క్ �ా�ాట ్ ���ా ఏనపచ్ంుచ.  

్�� ఒీ �ా�ాట ్ ��ఏనప��చ మ��దు   � 1) సరయ�్�షీ �ాషట �్�ాఉ�ా�ా 2) సమతత�ధత ీా��� జ్��ట మ��య� ��వతనణ�  ీా

��ఉ�ా�ా 3) ఒ�� �టష మ��టల �ా  పజ���� ఒీ �ాషట �్�ల�� స�ఘ�టత� �ా్ాా  �� మ�చడ  ��ా��  ���ా����� �బ�చకర  

�్పా య �ా్�చడ.  �బ�చకర సూం�ం� మ�చడ  ��ా��ు  �ర్�ంుీ��� పచడ �ె���ా్ ఒీ�ాషట �్�ా ఏనపచా����  �� 

 నహత�� ీా�� ఉ�� �.  ���� ��చడ �ె���ా్ ��ా�  పజ��ీమ��� �ె���ా్ �ాషట �్ఏనపా��� ��నరీ���ట్��నర. 

�ా�ాట ్ �లఏ�ాప�టశ�ల్ౖ�ప .న�వదు �ద్ల �్ : 

1969 �ల  ప��ధీ �ె���ా్� ఉదధమ� ఎ���ి  �ా్�ీ  ����ల �ా�ాట ్ �  ప�నరవ్�వ�ీన్ీ� స�భ� ��ం  ంనచ�ద��ౖ� �. �ా�ాట ్ � 

 ప�నరవ్�వ�ీన్శ�ౖ ్�ప . న�వదు �ద్  �్ 1973 �ల �ల�ౖె�  అధయ��  ���ి్�చడ. 



1956 �ల ���ి� �ా�ాట ్ �  ప�నరవ్�వ�ీన్  స� �నణ��ా ���ా్�్�ద� , ఆ �ాన్��ా  ����ల  �్ీ్పా �����ల  �ా�ీ� �్ 

 స�తృ పత �� న��ా్�య� ్�ప . న�వదు �ద్  �్  �్పా య �ా్�చడ. ఫజచ  ా ీ�ష్�భ�ా ్పా �  �ీ� �ా�ాట ్ �  ప�నరవ్�వ�ీ

న్ జన�ా�� �ి�ానసు�� �ెయధీ్�్్� ���దప  పభ�తర�  మ�తప� �ట�ా�ాన� ధత �్  ప�����ా దృ�ిట�ల శ��టట ��� �ా�ాట ్ ��ు ఏ

�ాప�ట ���ి� � త ప �ట�ా �ాన� ధతీ� �్�� �  పజ��ుఒీక దగగన ీ�టట   చ �్�� �ామ��ీ , �ా�సకృ�ీ   �ిత��ర��ు  �టట�

ంు�� �్��ద�  �్  �్పా య �ా్�చడ. �టషఒీ జ�� �ా�సకృ�ీ  �ితతర��ల ఒ�ా్�ీ  �� � త ప   � �తత�  �ితతర� �ాజ�

�ద�  �్  �్పా య�.న�వదు �ద్  �్  దధయ్���� మ�� � 1960 �ల మ��బట్ �ాషట �్ �ు� �ా గ�జ�ాత , 

1966 �ల  �జ�బ �ు� �హ�ాధ్ �ా�ాట ్ �� �్నర �ా్�్.1966 ్��ట�� 14 �టష��ు �ాజ�ధ�గ��ల� 8 ్ ��చూధచ �ల ్��దు ��

ం్�నర.�ామ��ీ �ా�సకృ�ీ  �ిత��ర� ్పా �  �ీ� �ా�ాట ్ ��ు  ప�నరవ్�వీన్ ���ి ఉ�చ్��ి�ద� ్�ప . న�వదు �ద్�ఖ ్   �్పా

య �ా్�చడ. ఆయ�  దధయ��  ప�ాన�  ����ల 58 సపషష ���  �ామ��ీ �ా�సకృ�ీ  �ితతర� ( Distinct socio cultural 

identity 
) ీా��� ఉ  ్పా ����� ఉ్��య� ����చచడ. �ట�ా �ాన� ధత��ఉ�� ప�ట�� సపషష ��� �ట�ా �్ౖ���ధ�� ీ�ా� ఉ్��య�  ఆ

య� గ���త���చడ. 

��� � �టషీ� సపషష ��� �్ౖ�అధ� ీా���  ����ా , ��జ  ��� , బపజ ,  ్�� ,  ��బ��  �ట�ా   �ిత��ర��ఉ్��య� గ���త���చడ. 

ఉతతన �్ర �ల� దనభ��ా ్పా �త��ల మ��టల  �  ����� , ��జ  �ర ్పా �త��ల మ��టల �ా��జ ్  ��� ీ��ట ��� ��� �.  �చమ 

ఉతతన ప �ే �ల మ��టల �ా బపజ �టష , మఅధ ఉతతన ప �ే �ల మ��టల �ా  ్��ీ��ట ��� ��� �. ఈ  నీ��ా  �� �ా�ాట ్ ��ు  ���ా�ం

  ����ల 58  ప��ధీ �ామ��ీ �ా�సకృ�ీ  �ిత��ర��ీా��� ఉ  ్పా �����ు గ���త�ం ఒీ ంతప  �ట�� ీ�ా� న�్�� ����చడ. 

మఅధ ప �ే �ల 5 , ఉతతన ప �ే �ల 6 ,�్ర �ల 3 , �ాజ�ా� ్ �ల 4 , గ�జ�ాత �ల 3 , మ్�ాషట�్ల 5 , ఆ�అప ప �ే �ల 3 

( �ె���ా్ , ఆ�అప ,�ాయ��వమ ) , ీ�ా��ీ�ల 3 , ��నళ�ల 2 , త�ళ్�చడ�ల 2 , ఒ �ా�ా�ల 2 ,  �చమ బ���ాచ �ల 3 

,  �జ�బ �ల2 , జమ�మ �ా�మర �ల 3 

,  �ాస� �ల 2  సపషష ��� �ామ��ీ �ా�సకృ�ీ �్ౖ�అధ� గ� ్పా �����ు ఆయ�గ���త���చడ. ��ట�ల ఇ ప�ట�� ఉతతన ప �ే �ు� �ా

 ఉతత�ా�ంచ  , మఅధ ప �ే �ు� �ా ం�తస ఘర , �్ర �ు� �ా జ�నఖ�ా�ప �ాట ్ �� ఏనప �ా్�్. య�  ్పా �����ల  సమ  �్ృ �ద�� 

స�భ� ��ం  స�తృ పత �� ఉ�� ప�ట��  ప��ధీ �ాషట ్ా �మ��ం �� ఉ� �ా ఉదధమ��� జనరగ�తత�� ఉ  ్పా ����� �� �్�. ్ా�ట�ల బ

� ���  పజ� ఉదధమ� సు��నఘ �ా���ాజనరగ�తత�� � �ె���ా్�ల �్. 

1952 �ు� �ా �ద����� ఇ ప�ట ��ా �ి�న ���  పజ� ఉదధమ��� �చడసూత �్ఉ్��్ . మఅధ�ల �����ానరల  ఉదధమ���� ��ా

మ��� ఉ్�� �నమ్ జనరగ��దు. �ె���ా్  పజ��  ��న�్ా��ల తమ ఆ�ా�క��ు ్ధ తీ� ��సూత �్ ఉ్��నర. ఉదధమ��� ��

�ానర. ����  ెబబ�� �్��నర. జ�ౖళళీ� �్��ళనర. ్పా ్ ��ధగ� ���ానర. ఎ��ీ�లల   భధనర� ��ు �ట��  �జ������� ��ాశి���నర.  ్

్� �టనత ్ా�ీ ్�ాగ ���ె���ా్  పజ�  పజ��ార�ీ ఆ�ా�క��ు �నలకధ� ��సూత  ్సుత ్��నర. �వమ��అప స� �� ్�ాగ � , శ��టట

బ �ా �నర� ప్ జ్���� ��మ�మ �ాసుత ్��నర. �ె���ా్  పజ�� తమ� ��మ� �వమ��అుప ��� ్�ా��త   ప��ధీ �ట�ా�ా�సకృ�ీ  

�ితతర� ీా��� ్ానమ� �ట��ాత నర. �ాబ�టట  ్�ప . న�వదు �ద్  �్  అధయ��  ప�ాన� ీ�ా�  �ె���ా్ ప��ధీ �ాషట �్�ా ఏనప �ా  నహత

 ఉ�� ఉ  ్పా �త � .   

-       �అరల �ే ల్ా�ా� 

 



 


