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మహిళలదే నడుస్తునన శతాబ్ది
తొలి జాతీయ మహిళా పార్లమెంటులో ముఖ్య అతిధి దలైలామా ఉద్ఘాటన
నాలుగో పారిశ్రామిక విప్లవెంలో మహిళలదే ప్రధాన భూమిక : చెంద్రబాబు
అమరావతి, ఫిబ్రవరి 10 : మానవాళిని వేధిస్తునన సమసయలు ప్రప్ెంచెంలో అనేకెం వెండగా,
ఇెంకా మహిళలు, పురుషులెంటూ వయతాయసెం చూప్డెం సరికాదని బౌదధ గురువ దలైలామా
అభిప్రాయప్డ్డారు. లిెంగవివక్షను వదిలేసి మానవత్వెంపై ఆలోచెంచాలిిన సెందర్భెం ఇదేనని
గురుుచేశారు. ప్రస్తుత్ెం ప్రప్ెంచెంలోని ప్రతి ఒకకరూ ఏక మానవాళి గురిెంచే ఆలోచెంచాలని ఆయన
పిలుపునిచాారు. అమరావతి ప్విత్ర సెంగమ క్షేత్రెంలో దేశెంలో మొదటిసారిగా నిర్వహిెంచన జాతీయ
మహిళా పార్లమెంటు మూడు రోజుల కార్యక్రమెం తొలిరోజు సదస్తిను ప్రార్ెంభిస్తు బౌదధ గురువ
మాట్లలడ్డరు. మహిళలకు గౌర్వెం ఇచేా సమాజెంలో స్తఖ్శాెంతులు వరిిలులతాయని అనానరు.
ఆకాశెంలో సగెంగా భావిెంచే స్త్రీమూరుులను సగౌర్వెంగా చూడటమే అనినెంటికీ శ్రేయసకర్మని
చెపాారు.
అతివలకు అనిన ర్ెంగాలోల ప్రావీణ్యెం ఉెంటుెందని చెబుతూ, బాలయెం నుెంచే ఆడబ్దడాలను
ప్రోత్ిహిెంచడెం అవసర్మని దయాసిెంధు దలైలామా చెపాారు. చదువకునే అవకాశెం
అెందిెంచడమే కాకుెండ్డ అనిన ర్ెంగాలలో వారికి పురుషులే అెండగా నిలబడ్డలని చెపాారు. ప్రస్తుత్
విద్ఘయవిధానెం సరిగాలేదని దలై లామా ఆవేదన వయకుెంచేశారు. డబుు సెంపాదిెంచడమే ప్ర్మార్ధెంగా
మారిెందని అనానరు. సెంపాదన ఒకకటే లక్షయెం కాకూడదని, పౌర్ సమాజెం శాెంతి సౌఖ్యయల కోసెం
ప్రభుతావలు కృషి చేయాలని హిత్వప్లికారు.
ఈ శతాబిెం మహిళలదే కావాలని దలైలామా ఆకాెంక్షెంచారు. మహిళల విదయ, సావవలెంబన
దిశగా కృషి చేస్తు సాధికారిత్ త్ప్ాకుెండ్డ సాధ్యప్డుతుెందని అనానరు. ప్రప్ెంచెంలో ఏదో మూల
ఒకరిని ఒకరు చెంపుకుెంటునన ఉదెంతాలు చూస్తునానమని చెబుతూ, అెంత్ర్గత్ శాెంతి లేకుెండ్డ
బాహ్య శాెంతి సాధిెంచలేమని అనానరు. వయకిుగత్ క్రమశిక్షణ్, విలువలతో కూడిన జీవన విధానాలతో
సౌభ్రాత్ృత్వ భావన పెంపెందిెంచుకోవాలని చెపాారు.
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నవీన మహిళలదే నాలుగో పారిశ్రామిక విప్లవెం: చెంద్రబాబు
రానునన విజాాన విప్లవెంలో కీలక భూమిక మహిళలదేనని ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమెంత్రి నారా
చెంద్రబాబునాయుడు చెపాారు. గడిచన పారిశ్రామిక విప్లవాలోల మహిళలకు పదిగా అవకాశాలు
దకకలేదని, ఇపుాడొస్తునన నాలుగో పారిశ్రామిక విప్లవెం మహిళలకు అదుభత్మైన అవకాశాలను
అెందిెంచనుననదని చెపాారు. మహిళా సాధికార్త్ కోసెం ఏపీ ఎెంతో చేస్ుెందని అనానరు. ముఖ్యెంగా
తాము ప్రార్ెంభిెంచన డ్డవక్రా సెంఘాలోలని మహిళలు సమాజానికి నాయకత్వెం వహిెంచేలా
ఎదుగుతునానర్ని, ఈ రాష్ట్రెం సాధిస్తునన ప్రగతిలో వారు కీలక భాగసావములుగా వనానర్ని అనానరు.
మహిళలకు విదయ నేరిాెంచాలిిన అవసరానిన ఆనాడే త్మ నాయకుడు ఎన్టీఆర్ గురిుెంచార్ని, సాినిక
సెంసిలలో మహిళామూరుులకు అవకాశాలు కలిాెంచార్ని గురుుచేశారు. మహిళలకు 33 శాత్ెం
రిజర్వవషనుల కావాలని కోరిన మొదటి పార్టీ త్మదేనని అనానరు. చటీసభలోల 33 శాత్ెం రిజర్వవషనుల
సాధిెంచేవర్కు త్మ పోరాటెం ఆగదని అనానరు. మహిళా సాధికారిత్ సాధిెంచేవర్కు తాను
విశ్రమిెంచబోనని చెపాారు. ఇప్ాటికే చదువ, ఉదోయగాలోల మహిళలకు 33 శాత్ెం రిజర్వవషన్
కలిాెంచామని తెలిపారు. మహిళా సాధికార్తే ఒకకటే సరిపోదని, మహిళా ఆరిిక సావవలెంబన
ముఖ్యమని అభిప్రాయప్డ్డారు. రానునన జూన్ నాటికి రాష్ట్రెంలో వెంత్శాత్ెం గాయస్ కనెక్షనుల అెందిెంచ
పగచూరు లేని వెంటిళ్లల గల రాష్ట్రెంగా గురిుెంపు సాధిసాుమని ప్రకటిెంచారు.
బస్తి డ్రైవరులగా మహిళలకు అవకాశెం : చెంద్రబాబు
ఆర్టీసీ బస్తి డ్రైవరులగా మహిళలకు అవకాశెం ఇవావలని యోచస్తునానమని ఇదే వేదికపై
ప్రకటిెంచారు. అత్యెంత్ ప్విత్రమైన ప్రదేశెంలో తొలి జాతియ మహిళా పార్లమెంటు
నిర్వహిెంచుకుెంటుెండటెం సెంతోషెంగా వెందని ముఖ్యమెంత్రి చెపాారు. ఒకే ఏడ్డదిలో రెండు
పుషకరాలు ఘనెంగా నిర్వహిెంచామని, ఇపుాడు జాతీయ మహిళా పార్లమెంటను అెందరి
సహ్కార్ెంతో ఘనెంగా నిర్వహిస్తు మరో చరిత్ర సృషిీెంచామని అనానరు. కొత్ు రాజధానిలో ఇెంత్
పది సదస్తి నిర్వహ్ణ్కు చొర్వ చూపిన శాసనసభ సభాప్తి కోడెల శివప్రసాదరావను ఆయన
అభినెందిెంచారు. అమరావతి నుెంచే శాత్వాహ్నులు ఆనాడు ప్రిపాలన సాగెంచార్ని,
అమరావతికి ఆ చారిత్రక వార్సతావనిన కొనసాగస్తునానమని అనానరు. అమరావతి నుెంచే బౌదధమత్ెం
విసురిెంచెందని, దలైలామా మరోమారు ఇకకడికి రావడెం ఆనెందెంగా వెందని చెపాారు.
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ఇెందిరాగాెంధీ భార్త్ ప్రధానమెంత్రిగా కీలక భూమిక పోషిెంచార్ని, అలాగే, ఎెంతోమెంది మహిళా
నేత్లు రాష్ట్ీాలకు ముఖ్యమెంత్రులుగా కీలక భూమిక వహిెంచార్ని చెపాారు.
‘ప్రతి మహిళా కలలు కనాలి.. ద్ఘనిన సాకార్ెం చేస్తెందుకు ప్రయతినెంచాలి’ అని పిలుపునిచాన
ముఖ్యమెంత్రి- త్మ ఇెంట్లల త్న సతీమణి, కోడలు కుటుెంబ వాయపారానిన చూస్తకోవడెం చూసి
గర్వప్డుతుెంట్లనని చెపాారు. మహిళా సాధికార్త్కు ఇదే తారాకణ్మని అనానరు. మహిళా
సాధికారిత్తో పాటు ఇత్ర్ అెంశాలపైనా దృషిీ సారిెంచాలని ఈ సెందర్భెంగా ముఖ్యమెంత్రి సదస్తికు
పిలుపునిచాారు.
ఆరిిక వయవసిలో మహిళలదే కీలక భూమిక
కృష్ణా-గోద్ఘవరి సెంగమెం దగగర్ తొలి జాతీయ మహిళా పార్లమెంటు నిర్వహిెంచుకోవడెం
సెంతోషెంగా ఉెందని కేెంద్ర మెంత్రి వెంకయయనాయుడు చెపాారు. ఏ అెంశమైనా చరిాెంచ నిర్ాయెం
తీస్తకోవాలననది ప్రజాసావమయ ప్రాథమిక స్తత్రమని చెబుతూ, మహిళా సాధికారిత్పై ఈ వేదికలో
చరిాస్తునానమని అనానరు. అనిన ర్ెంగాలోల మహిళలు సతాు చాటుతునానర్ని, దేశ ఆరిిక వయవసిను
ముెందుకు తీస్తకెళలడెంలోనూ మహిళలదే కీలక భూమిక పోషిస్తునానర్ని చెపాారు. పురుషులు
సాధిెంచలేనిద్ఘనిన తొలిసారి ఒలిెంపిక్సిలో మహిళలు సాధిెంచ చూపార్ని గురుుచేశారు.
లిెంగవివక్షపై ప్రప్ెంచవాయప్ుెంగా మహిళలు ఆెందోళనలు చేస్తునే ఉనానర్ని, భార్తకు మాత్రమే
ఈ ఆెందోళనలు ప్రిమిత్ెం కాలేదని వెంకయయ చెపాారు. మహిళా సాధికారిత్ సాధిెంచడెంలో
మనమే ముెందుెండ్డలని అనానరు. మహిళలకు అవకాశాలు కలిాస్తు విజయాలు సాధిెంచడెం
ఖ్యయమనానరు. లిెంగ వివక్ష ఆరిిక ప్రగతిపై ప్రభావెం చూపిస్ుెందనన కేెంద్ర మెంత్రి–పురాణాలు,
ఇతిహాసాలోల మహిళలకే ప్రాధానయెం ఇచాన విషయానిన ఎతిుచూపారు. తెలుగు రాష్ట్ీాలోల లిెంగ వివక్ష
త్కుకవగా నమోదెందని తెలిపారు. ఆసిులో సగభాగెం మహిళలకు ఇవవవచాని నినదిెంచెంది
ఎన్టీఆర్వనెంటూ, ఎన్టీఆర్ వచాాకే మహిళలకు రాజకీయాలోల అగ్రసాినెం లభిెంచెందని శాలఘెంచారు.
సాినిక సెంసిలోల మహిళలకు 50 శాత్ెం రిజర్వవషనుల కలిాస్తు ఆెంధ్రప్రదేశ్ మిగలిన దేశానికి మార్గదరిిగా
ఉెందని ప్రశెంసిెంచారు.
మహిళా ఎెంపీలు మర్ట ఇెంత్ త్కుకవా..? : మన్టష్ణ కోయిరాల
దేశెంలో మహిళా ఓటర్ల సెంఖ్య 48 శాత్ెంగా వెంటే, పార్లమెంటలో మహిళా ప్రజాప్రతినిధుల
సెంఖ్య 11 శాత్ెం మాత్రమే వెండటెం సబబుగా లేదని ప్రఖ్యయత్ సిన్ట నటి మన్టష్ణ కోయిరాలా అనానరు.
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మహిళలు ఏ అెంశెంలోనూ త్కుకవ కాదనే వాసువానిన పురుష సమాజెం గురిుెంచాలిిన సెందర్భెం
వచాెందని అనానరు. మగబ్దడా పుడితే ఒకలా, ఆడబ్దడా పుడితే మరోలా ఆలోచెంచే రోజులు
పోయాయని చెపాారు. వినూత్నెంగా ఆలోచస్తు మెంచ ఫలితాలు వసాుయెంటూ, మహిళలోల
సహ్జసిదధెంగా వెండే సృజనాత్మకత్ వారికి ఎన్నన అవకాశాలు కలిాస్తునానయని చెపాారు. ఈ
అవకాశాలను నవీన మహిళలు అెందిపుచుాకోవాలని స్తచెంచారు.
మా దేశెంలో మహిళా నాయకత్వెం : బెంగాల సీాకర్ షర్టమన్
త్మ దేశెంలో మహిళా సాధికార్త్ కోసెం అవసర్మైన సెంసకర్ణ్లు చేప్ట్లీమని బెంగాలదేశ్
సీాకర్ షర్టమన్ చౌధురి చెపాారు. త్మ దేశెంలో ప్రధానమెంత్రి, సీాకర్, ప్రతిప్క్షనేత్ అెంతా మహిళలేననన
విషయానిన ఆమ ఈ సెందర్భెంగా గురుుచేశారు. మహిళలకు ఓరుా, సహ్నెం ఎెంత్ వెందో విజయెం
సాధిెంచే సతాు కూడ్డ అదే సాియిలో వెంటుెందని అనానరు. ప్రస్తుత్ెం ప్రప్ెంచవాయప్ుెంగా మారుతునన
ప్రిణామాలు, మరుాలకు అనుగుణ్ెంగా మహిళలు మారి అవకాశాలను అెందిపుచుాకోవాలని
స్తచెంచారు. ఆెంధ్రప్రదేశ్ కొత్ు రాజధాని అమరావతిలో జరిగే ఈ సదస్తిలో పాల్గగనడెం అదృషీెంగా
భావిస్తుననటుీ చెపాారు.
నాయకత్వెం మహిళలకు కొత్ు కాదు: కవిత్
ఆధునిక స్త్రీ చరిత్రను పునర్ లిఖిస్తుెందని మహాకవి గుర్జాడ అపాారావ చెపిాన మాట
గురుుకువస్ుెందని నిజామాబాద్ ఎెంపీ కలవకుెంటల కవిత్ చెపాారు. గుర్జాడ చాటిన ఆదరాినిన నేటి
సమాజెం అెందిపుచుాకోవాలని అనానరు. ప్శిామ దేశాలోల సైత్ెం మహిళలపై కనిపిెంచని అదిెంలా
ఆెంక్షలు అనేకెం ఉనానయని ప్రసాువిెంచారు.
దేశెం కోసెం తాయగాలు చేసి, నాయకత్వెం వహిెంచన మహిళలు మన సెంత్ెంనాయకత్వెం
మహిళలకు కొత్ు కాదని కవిత్ అనానరు. చరిత్ర చూస్తు ఇెందిరాగాెంధీ కెంటే ముెందు ఝాన్టి
లక్ష్మీభాయి, రాణి రుద్రమదేవి వెంటి ధీర్ మహిళలు జాతిని ముెందుెండి నడిపిెంచార్ని గురుుచేశారు.
నాయకత్వెం కొత్ు కాకపోయినా వివక్ష అనేది కొత్ుగా సమాజానికి జాఢ్యెంగా వాయపిెంచెందని
అనానరు. త్న దగగర్ ఇెంటర్నషిప్ చేసాునని ఎెంతో మెంది అబాుయిలు లేఖ్లు రాస్తుెంట్లర్ని, ఈ
సదస్తి స్తూరిుతో ఇక అమామయిలు కూడ్డ త్న దగగర్కు వసాుర్ని ఆశిస్తునాననని చెపాారు.
ఆనాటి అమరావతి వైభవానిన ఈనాటి అమరావతి మళ్లల సెంపాదిెంచుకోవాలనన ఆకాెంక్షను
తెలెంగాణ్ ఎెంపీ కవిత్ వలిబుచాారు. కొత్ు అమరావతి వైభవెంగా తులతూగాలని కోరుకుెంటునాననని
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అనానరు. ‘ఈ అమరావతి... పురాణాలోలని అమరావతిలా వైభవెం సాధిెంచాలి’ అని చెపాారు. ఈ
సదస్తికు రావాలని సభాప్తి కోడెల వయకిుగత్ెంగా కోర్డెంతో ఆయన వయస్తికు గౌర్వెం ఇచా
ఇకకడికి వచాాననానరు.
మహిళ సాధికార్త్ అనేది ప్రతి ఒకకరి బాధ్యత్ గురుర్గాలని ఆెంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభాప్తి
డ్డకీర్ కోడెల శివప్రసాదరావ చెపాారు. సహ్జెంగానే మహిళలోల నాయకత్వ లక్షణాలు ఎకుకవగా
ఉెంట్లయని, అెందివచాన అవకాశాలను వినియోగెంచుకోవడెంలో నేటి మహిళలు ముెందునానర్ని
అనానరు. చదువసెంధ్యలోల బాలికలదే ప్రథమ సాినెంగా వెండటెం సెంతోషద్ఘయకమని, అలాగే,
సాెంకేతికత్ను సమర్ధెంగా వినియోగెంచుకోవడెంలో కూడ్డ మహిళలే ముెందునానర్ని కోడెల
ప్రశెంసిెంచారు. వకుృత్వ పోటీలలో గెలుపెందిన బాలికలకు ఆయన ఈ వేదికపై జాాపికలు
అెందిెంచారు.
9 నిరిిషీ లక్ష్యయలతో అమరావతిలో జాతీయ మహిళా పార్లమెంట సదస్తిను నిర్వహిస్తుననటుీ
సభాప్తి చెపాారు. ఆరిిక సావవలెంబన కోసెం మహిళలోల చైత్నయెం నిెంపేలా సదస్తి జరుగుతుెందని
తెలిపారు. సదస్తిలో ఇెంకా కేెంద్ర మెంత్రి అశోక్స గజప్తిరాజు, పాెండిచేారి గవర్నర్ కిర్ణ్ బేడి,
కార్యక్రమ నిరావహ్కుడు ప్రవీణ్ త్దిత్రులు పాల్గగనానరు. దేశ విదేశాల నుెంచ 12 వేలమెంది
ప్రతినిధులు సదస్తికు హాజర్యాయరు.

