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Artwork: Jack Forbes 
 
��రత �ేశంల� జ��య �ా� �ల�నూ, �ాష� � �ా� �ల�నూ 2019 ఏ�ి�� 11 నుం� �� 19 వరక� ఎ��కల� 
జరగను����. �ేశంల� �ెబ�ౖ� సంవత��ాల��ా ప�జ��ా�మ�ం ���� �ర�సు� ండ�ా, జర��సు� ల� మ�త�ం 
��డ�ల��, ����ంప�ల��, ��ౖబ� బ�����ంప�ల��, ప�భ�త� ఆం�ల�� �రంతర ఒ����� అనుభ�సు� ���ర�. 
క�ట� ట� ��� ట��� జర����� (�ి�ిజ�) జ���ిన ప����ధన ప��ారం, �ేశంల� 2018ల� క�సం ఐదుగ�ర� 
జర��సు� ల� �ా�� వృ��  సంబంధం�ా�� చ��� య�ర�, �ా��ల� నల�గ�ర� హత�క� గ�రయ��ర� �ే�ం��.  
 
�ి�ిజ� క� �ెం��న అత�వసర ప���ి�త�ల ప��స�ంద�� బృందం (ఎమ������ ���ా��� ట�� – ఇ ఆ� ట�) 
ఎ��కల �ార�ల� �ా�� జర��సు� ల ��సం ఒక భద��� సమ���ర �ామ���� తయ�ర� �ే�ిం��. ఈ �ామ���ల� 
సం�ాదక�ల�, �ల�ఖర�ల�, �� ట�జర��సు� ల� ఎ��కలక� ఎల� సం�ిద�ం �ా�ాల�, ���ట�, ���క, మ�న�ిక 
ర��ాలల� వ�ే� ప�మ����� ఎల� త���ంచు���ాల� సమ���రం ఉం��.  
 
స�యం అవసర���న జర��సు� ల�  emergencies@cpj.org  ����ా �ి�ిజ� క� �ెం��న ఇఆ� ట� � 
సంప���ంచవచు�. ల���  aiftikhar@cpj.org ����ా �ి�ిజ� క� �ెం��న ఆ�ియ� వ�వ��ాల ��స�� 
అ�� �ి��� ఆ�య� ఇ�ి��ా� ను �ా�  kmajumder@cpj.org����ా ��రత �ల�ఖ�� క���� మ�ం��� ను 
�ా� సంప���ంచవచు�.  

మ��క సం�ిద�త గ���ం�, ప�మ���ల� ఎదు���నప��డ� �ాట�� అంచ����యడం, ప��స�ం��ంచడం గ���ం� 
�ి�ిజ� తయ�ర��ే�ిన జర��సు�  భద��� మ�ర�ద��� అదనప� సమ����ా�� అం��సు� ం��. �ా�ా� ��కరణక� 
��ళ������ మ�ందసు� �ా �ేసు��వల�ిన సం�ిద�త గ���ం�, ఘటన జ����న త�ా�త అం�ే స�యం గ���ం� 
అదనప� సమ���రం, అవసర���న ప��క�ాల� �ి�ిజ� దగ�ర ల��ా� �.  
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�షయ సూ�క 

సం�ాదక�ల భద��� సూచనల �ట��  
���ట� భద�త: �ాధ��లక� సంబం��ం�న మ��క సం�ిద�త 
���ట� భద�త: కంప��టర��  న���� ఖ���లను గ����ంచడం 
���ట� భద�త: ఆ� ల�ౖ� ����ంప�ల�, ట�� �ం� (ఆ� ల�ౖ� ల� మ�క�మ��� ��డ�ల�) 
���ట� భద�త: సమ���ర వనర�లను సం�ా��ంచడం, భద�పరచడం 
���క భద�త: ప�దర�నల గ���ం�, �రసనల గ���ం� సుర��తం�ా �����ంచడం 
���క భద�త: ప��క�ల���న సమ��ల నుం� సుర��తం�ా �����ంచడం 
మ�న�ిక భద�త: �ా�ా�  ��ంద�ంల� ఎదుర��� ��దన�� వ�వహ��ంచడం 
మ�న�ిక భద�త: ��దనక� సంబం��ం�న �ార�ల వల�  వ�ే� ఒ������ వ�వహ��ంచడం 
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సం�ాదక�ల భద��� సూచనల �ట��  
 

ఎ��కల �ార�ల� ��క��ం�ే సమయంల� సం�ాదక�ల�, �ా�ా�  ��ం��� ల� అ� తక��వ వ�వ��ల� జర��సు� లక� 
�ా�ా� ��కరణ ల���ల� �����ంచవల�ి వసు� ం��. ఆ సమయంల� �ిబ�ం���� ఎదుర��� ప�మ���లను 
త���ంచ����� ఈ ��ం�� ప�శ�ల�, చర�ల� ఉప�గపడ���. 

● ఈ �ా�ా�  ��కరణ �ార�క�మ��� �ర���ంచ����� � �ిబ�ం���� త��న అనుభవం ఉం��? 

● ఈ కర�వ�ం �ర���సు� న�ప��డ� � �ిబ�ం���� �ాగల ఆ��గ� సమస�ల గ���ం� �ర� �ా���� 
చ���ం���ా? 

● ఈ కర�వ�ం ��సం ����సు� న� �ిబ�ం��� అత�వసర ప���ి��ల� ఎల� సంప���ం��ల� �వ�ాల� 
��క��ం���ా, భద�ప�����ా? 

● �ర� ����సు� న� �ిబ�ం���� త��న గ����ంప� ప��� ల�, �ా����య అనుమత�ల�, �ార� � సంస�  
తరఫ�న ప��ేసు� ���ర�� ధు� �కరణ ప��� ల� ఉ���య�? 

● � �ిబ�ం�� ��క��ంచబ� త�న� �ార�క� సంబం��ం� ఏ �ా� � ప�మ�దం ఉం�ో  �ర� ప��గణనల��� 
�సుక�����ా? ఈ �ార� ����ా �ర� �� ందగల సం�ాద��య ప��జనం�� �� ��నప��డ� ఈ 
ప�మ�దం అం���ార �గ�����? 

 

● �ాగల ప�మ���లను, �ిబ�ం�� భద�త ��సం ఆ ప�మ���లను ఎదు���న����� �సుక�ంట�న� 
చర�లను �వ��ంచం��. ఇక�డ స�లం స���� క�� �ే మ��క �ా��తం క�డ �ాడం��.  

 

● ఈ ప��� ����సు� న� జర��సు� లల� ఎవ����� �ా�� �ాత� వల� , �ా�� వ����త�ం వల�  ఎక��వ 
ప�మ����� ఎదు����� అవ�ాశం ఉం��? ఉ��హరణక�, ఘటన జర�గ�త�న� స�ల���� స�పం�ా 
ఉండవల�ిన �� ట� జర��సు� ల�, ల��� మ���� జర��సు� ల� ఎక��వ ప�మ������ గ�ర��� 
అవ�ాశం ఉం��. అల� ఉంట�, �వ�ాల� ఇవ�ం��.  

 
● శ��ర కవ��ల�, �ా�స ఉపకరణ�ల�, ల��� ��ౖద� �ామ��� వంట� ప��ే�క ప��క�ాల అవసరం ఉంట�ం��? 

జర��సు� లక� అవసర���న ప��క�ాల� అందుత����య�? �ా���� అ� ఎల� �����ం��ల� 
�ెల�సు��? 
 

● జర��సు� ల� తమ �ాహనం ���� నడ�ప�త�����ా? ఆ �ాహనం ప�య�ణ���� 
అనుక�ల���న�ే��? త��న�ే��? 
 

● �ిబ�ం���� �ర� ఎల� సంబంధంల� ఉంట���, అవసర����ే ఘట��స�లం నుం� �ార� ఎల� 
తప��క�ంట��� చ���ం���ా? చ���ం� ఉంట� �వ�ాల� ఇవ�ం��. 
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● ఒక��ళ �ిబ�ం�� �ాయప���ే �ా� �కం�ా ��ౖద� ��క�ా�ల����� ల��ో  గ����ం���ా? గ����ం� ఉంట� 
�వ�ాల� ఇవ�ం��.  

 
● �ిబ�ం���� త��న �మ� ఉం��? ��ౖద� ���త�క� అవసర���న �మ� ఉం�ేల� చూ�ా�ా? 
● ప�సు� తం ఎదు����� ప�మ�దం�� ��ర��ా�క ఒ���� ఏమ��� ఉంట�ంద� ప��గణనల��� �సుక�����ా? 

 
 
మ��ంత సమ���రం ��సం, ప�మ�ద అంచ��, ప�ణ��కల ��సం �ి�ిజ� ���� �� ��ంట� ను సంప���ంచం��. 
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���ట� భద�త: �ాధ��లక� సంబం��ం�న మ��క సం�ిద�త 
 
ఒక �ా�ా�  ��కరణ ప� �ద ����� టప��డ� మ�ందు�ా�� ఇ� చూసు��వడం అవసరం: 
 

● � ప��క�ాలల�� సమ����ా�� ��� �ౖె�� ల� భద�పరచు��ం��. �ర� �సుక������  ప��కరంల�� 
��లక, సు��త సమ����ా�� ��ల��ంచం��. 

● �ర� ఉప���సు� న� ఖ���ల నుం�, ఆ�� నుం�, అ�� బ�� జ�� నుం� ల���� అవం��. � 
బ�� �ం� చ��త�ను ��ల��ంచం��. త����ా, ఇ����, �� ష� ���య� ��ౖట��  వంట� � వ����గత, 
వృ��పర ఖ���లల��� ఇతర�ల� ప����ంచక�ం�� ఆపగలర�. 

● � ప��క�ాల��ట��� �ా� వ�� భద�త ఏ�ా�ట� �ేసు��ం��. � ప��కరంల� సుదూరం నుం� 
సమ���రం ��ల��ం�ే అవ�ాశం ఏ�ా�ట� �ేసు��ం��. ఈ అవ�ాశం ఇంట���� సంబంధం ఉన�ప��డ� 
మ�త��� �ాధ�మవ�త�ం��.  

● ��� ఎంత తక��వ ప��క�ాలను �సుక���ళ�డం �ాద�����ే అంత తక��వ �సుక���ళ�ం��. �ర� 
వ����గతం�ానూ వృ��పరం�ానూ �ా�ే ప��క�ాల� �సుక���ళ�డం కన� అదనం�ా ఉం�ే ప��క�ాల� 
�సుక���ళ�డం మం���. 

 

 
Artwork: Jack Forbes 
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���ట� భద�త: కంప��టర��  న���� ఖ���లను గ����ంచడం 
 
ఎ��కల �ార�ల� �ా�� జర��సు� లక� అంతకంతక� ఎక��వ�ా ఒక ప�మ�దం ఎదుర��� అవ�ాశం ఉం��. �ా�� 
ప��ష�నూ, �ా�� కృ�ి� భంగప���ేందుక� �ా�� �ద ఆ� ల�ౖ� �ం��ప���రం జర�గ�త�ం��. ఈ ప����ా���, 
������ ��నుక ఎవర������ �ెల�సు��వడం కష�మవ�త�ం��. ఇల� ���� �ే���ార� �జ���న వ�క�� ల� �ావచు� 
ల��� దుర��ే�శప���తం�ా తయ����న కంప��ట� ఖ���ల� �ావచు�. ఈ కం�� �ట� ఖ���ల� �ామ��క 
మ�ధ�మ�లల� మనుష�ల ప�వర�నను అనుక���ా� �. అ� ఒక ప��ే�క ల��ం�� తప��డ� సమ����ా�� 
�ా��ి�ల��� �ె�ా� �, ప���రం �ే�ా� �. ఇల� కంప��టర��  న���� ఖ���ల���, �జ���న వ�క�� ల� న���� 
ఖ���ల��� గ����ంచడం ����ా జర��సు� ల� తమ �ద జ���� ����ంప�లను ఎక��వ�ా అర�ం 
�ేసు��గల�గ���ర�. ���ట� ప�మ�దం �జ���న ���క ప�మ�దం�ా ఎప��డ� మ�ర�త�ం�ో  
�ెల�సు��గల�గ���ర�. 
 
అ�� కంప��ట� న���� ఖ��� అ� గ����ంచ�����: 
 

● �మ��� ఆ� ల�ౖ� ����సు� న� �ా�� ఖ���లను ప����ంచం��. ఆ ఖ��� ఏ సంవత�రంల� 
తయ�ర�ం�ో  చూడం��. ఇట�వల�� తయ����న ఖ����ా�, ��ర��ాలం ప��ేయక�ం�� ఉం�� 
ఇట�వల�� ప���రంల��� ����న ఖ��� �ా� కంప��ట� న���� ఖ��� �ావచు�. 

● ఆ ఖ��� న���� వ������ సంబం��ం�న స�లం, ప�ట��న �ే�� వంట� �వ�ాల� ప����ంచం��. వ����గత 
సమ���రం ల�క�� ���, వ����గత సమ���రం దగ�ర ఖ�� ఉ��� అ ఖ��� కంప��ట� న�����ౖె 
ఉంట�ం��. 

● �ొంగ ఖ��� న���� వ���� �� ట� ఉండదు. ల��� �ల�వ ఉం�ే ���� లల� ఏ�ో  ఒక �త�ం ఉంట�ం��. ల��� 
మ��క �ొంగ ఖ���క� సంబం��ం�న �� ట� ఉంట�ం��. ���� ప����ంచదలచుక�న� జర��సు� ల� ఆ 
���� �� �ా�ీ �ే�ి గ�గ�� ఇ��జ�� ల� ������ే అ�� ఇం��క�డ��� �ా��ం��, ఇంట���� ��� 
నుం� �సుక�న��� �ె��ి�� త�ం��. 

● ఆ ఖ��� నుం� �� ��  �ే�ిన సమ����ా�� చూడం��. ఆ ఖ��� నుం� ��ల సమ���రం ��వలం 
ఇతర�ల నుం� మ�� ట��� �ేసు� న��ౖె��, ల��� ��వలం ఒక ����క, ఒక �ం� మ�త��� �� ��  
�ేసు� న��ౖె�� అ��ే అ�� �ొంగ ఖ��� �ావ����� అవ�ాశం ��చు�. కంప��ట� న���� ఖ��� నుం� 
�� ష� ���య� ��ౖట�  �ద సం��షణ జరపడం �ా��రణం�ా జరగదు. 

● అ� తక��వ మం�� చూ���ాళ��  (�ాల� �ే���ాళ�� ) ఉంట� ఆ ఖ��� కంప��ట� న���� ఖ��� అ��� 
అవ�ాశం ఎక��వ.  

● అ� తక��వ మం�� �ాల�యర��  ఉం�� క�డ అ� ఎక��వ ల�ౖ� ల�, ��ట��ట��  ఉం�ే �� ష� ���య� 
�� సు� ల� ఉన� ఖ���ల� �ొంగ ఖ���ల�ౖ ఉం�ే అవ�ాశం ఉం��. అ� కంప��ట� న���� ఖ���ల 
సమ��రంల� ��గం �ావచు�. 

● �ర� అనుమ��సు� న� �ొంగ ఖ���, కంప��ట� న���� ఖ���ను �ాల� అవ�త�న��ా�� ఖ���ల�, 
అక�డ �� ��  అవ�త�న� సమ���రం చూడం��. కంప��టర��  న���� ఖ���ల� �ా��రణం�ా ఒ���ా��, 
ఒ�� రక���న సమ���రం �� ��  �ే��ల� తయ���� ఉంట��.  

● �ర� ప����సు� న� ఖ��� ��ర�, ��� ట��ట�� �ం��� చూడం��. ట��ట�� �ం��� ల� @అ�� గ�ర��  
త�ా�త ఉం�ే ��ర� చూడం��. ��ర�క�, ట��ట�� �ం��� క� సంబంధం ల�క�� �ే అ�� �ొంగ ఖ��� 
అ��� అవ�ాశం ఎక��వ.  
  

 
తమ �ద ���� �ే�� కంప��ట� న���� ఖ���లను జర��సు� ల� మ��� �ేయదలచు��వచు�, బ�� � 
�ేయదలచు��వచు�. అట�వంట� దుర��ే�శప���త ఖ���ల గ���ం� �� ష� ���య� కం���లక� �ి�ా�దు 
�ేయవల�ిం���ా మ�ధ�మ�లల� ప��ే���ా���� సూ�సు� ���ం. �ట�� , బ�����ంప�ల� ఉన� �� సు� లను ఆ 
ఖ���ల �ీ��� �ాట��� స�, ఆ �ా�ఖ� �ే�ిన �ే��, ��� �ద జ����న చర�ల�� స�, న�దు 
�ేయవల�ిం���ా ��ర�త����ం. ఆ ఖ���ల �ద భ�ష�త�� ల� ఎప���ౖె�� చట�పర���న చర� �సు��ద����  ఈ 
సమ���రం ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��.  
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���ట� భద�త: ఆ� ల�ౖ� ����ంప�ల�, ట�� �ం� (ఆ� ల�ౖ� ల� 
మ�క�మ��� ��డ�ల�) 
 
ఎ��కల సమయంల� ఆ� ల�ౖ� ����ంప�ల� ��ర�గ����. జర��సు� ల� తమనూ తమ ఖ���లనూ 
�ా�ాడ���వ����� చర�ల� �సు���ా�. ��రత�ేశంల� మ���� జర��సు� ల �ద జ����న ఎ��� ట�� �ం�, 
����ంప�ల ఘటనల గ���ం� �ి�ిజ� దగ�ర సమ���రం ఉం��. �ప��తం�ా �������� త�న� ట�� �ం� గ�ం�, ఆ� 
ల�ౖ� బ�����ంప�ల� ���క ��డ�ల��ా మ��� సూచనల గ���ం� జర��సు� ల� తమ �� ష� ���య� ఖ���లను 
క�మబద�ం�ా పర�����సు� ం���. 
 
ఈ ప�మ����� త���ంచడం ��రక�: 
 

● � ఖ���లక� �� డ��ౖన, శ���మంత���న �ా� వ�� లను తయ�ర��ేయం��. ఈ �ా� వ�� ల� ఆర� 
నుం� ఎ���� అ��ాల �� డవ��� ప�� ఖ���క� ప��ే�కం�ా ఉం���. ప�సు� తం �ా� వ�� లను 
�ర���ంచ����� సుర��త���న మ�ర�ం�ా ఉన� �ా� వ�� ����జ� ను �ాడవచు��� ఆల��ంచం��. 
అ�� � ఖ���ల��  మ��వర� ప����ంచక�ం�� అడ�� క�ంట�ం��.  

● � ఖ���లక� ��ండం�ెల ధు� �కరణ పద�� ��ట�� ��ం��.  
● ప�� ఖ���క� ��ౖ�వ�ీ ��ట��ం�� ఎల� ఉ���� స���ంచం��. �� � నంబర�� , ప�ట��న��� వంట� 

వ����గత సమ���రం ల�క�ం�� జ�గ�త�ల� �సు��ం��. � ఖ���ల��  ప�� ఒక������ ��ౖ�వ�ీ ��ట��ం�� ను 
మ��ి��యం��. 

● � ఖ���లను ప����ం�, � ప��ష�క� భంగం క���ం�ేల� మ�ర������, దు�����గం �ేయ����� 
అవ�ాశం ఉన� �� ట�లను, బ� మ�లను ��ల��ంచం��. ట�� � �ే���ార� �ా��రణం�ా ఉప���ం�ే 
పద�� అ�ే. 

● � ఖ���ను �� ష� ���య� కం��� �ేత ధు� �క��ంపజ�సు��వ����� ప�య��ంచం��. � ఖ��� 
��ే అ� ధు� �క��ంచ����� � ��ర� పక�న ఒక ��రంగ� గ�ర��  ఉంట�ం��. ఆ గ�ర��  ఉంట� అ�� 
��ేన� ఇతర�లక� �ెల�సు� ం��. � ��ర��� ఎవ����� �ొంగ ఖ���ల� �ె�����  గ����ంచ����� �ల��ా 
ఉంట�ం��. 

● ట�� �ం� �������� త�న� సూచనల� గమ�ంచ�����, ���ట� బ�����ంప� ���క �����ా మ��� 
సూచనల� గమ�ంచ����� � ఖ���లను పర�����సు� ండం��. ���� ర�ాల �ార�ల� ఎక��వ 
����ంప�లక� ���� ��ా� య� గ����ంచం��.  

● ఆ� ల�ౖ� ����ంప�ల గ���ం� క�ట�ంబ సభ��ల��, �త�� ల�� మ�ట�� డం��. �ా��రణం�ా జర��సు� ల 
సమ����ా�� �ా�� బంధువ�ల ఖ���ల నుం�, �ామ��క �త� బృందం ఖ���ల నుం� 
గ���ంచ����� ట�� �� ప�య���ా� ర�. � �త�� ల ఖ���ల��  నుం� � �� ట�ల� ��ల��ంచమ�, ల��� 
�ా�� ఖ���లల��� ఎవర� ప����ంచక�ం�� ఆం�ల� ���ంచమ� అడగం��. 

● ఆ� ల�ౖ� ����ంప�ల గ���ం� �ర� ప��ేసు� న� ���య� సంస��� మ�ట�� డం��. ట�� �ం� సమస� 
�������� త�న�ట���ే ఏ చర�ల� �సు���ాల� �ిద�ం�ా ఉండం��. 

���� జ����న సందర�ంల�: 
 

● ట�� � �� సం��షణ ల��� ��గకం��, అ�� ప���ి��� మ��ంత ��గజ�ర�సు� ం��. 
● ఈ ���� ��నుక ఎవర������, �ా�� ఉ�ే��ాల��ట� ��ా� ��ంచు��వ����� ప�య��ంచం��. ఆ� ల�ౖ� 

��డ�ల� �ర� ఇట�వల ప�చు��ం�న ఒక �ార�క� సంబం��ం�న� �ావచు�.  
● ఎట�వంట� �ం��ప�ర�క, బ�����ంప� ప�వర�న గ���ం� అ��� జర��సు� ల� ��ంట�� �� ష� ���య� 

కం����� �ె�యజ�య��.  
● ట�� �ం� �ీ��� �ాట�� , �ాట� సమయం, �ే��, ట�� � �ే�ిన�ా�� �� ష� ���య� �ా� నం వంట��ాట��� 

స� ఆం�ోళనకర���న �ా�ఖ�లను, ���� లను న�దు �ేసూ�  ఉండం��. భ�ష�త�� ల� �� �సు 
���రణ అవసర���నప��డ� ఈ సమ���రం ఉప�గపడ�త�ం��.  

● ���ం� ���ల గ���ం� జ�గ�త��ా ఉండం��. ప�� ఖ���క� శ���మంత���న, �� డ��ౖన �ా� వ�� ల� 
ఉం�ేల�, ��ండం�ెల ధు� �కరణ అమల�ల� ఉం�ేల� జ�గ�త�  �సు��ం��.  

● �ర� ఆ� ల�ౖ� ����ంప�క� గ�రవ�త����ర�� �షయం � క�ట�ంబ సభ��లక�, సహ� �ో�గ�లక�, 
�త�� లక� �ె�యజ�యం��. � ప��ష�ను �ెబ���� ప�యత�ంల� ��గం�ా � ప�త�ర�� ల� ��ల 
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తరచు�ా � క�ట�ంబ సభ��లను, � సహ� �ో�గ�లను సంప���ం�, �ా���� � గ���ం� సమ���రం, 
���� ల� పంప�త�ంట�ర�.  
 
 

 
Artwork: Jack Forbes 

 
● �మ��� ఆ� ల�ౖ� ����ంప�లక� గ��� �ేసు� న��ా��� �ర� బ�� � �ేయదలచు��వచు�, ల��� మ��� 

�ేయదలచు��వచు�. అల���, ఆ �ం��ప�ర�క సమ���రం గ���ం� �ర� �� ష� ���య� కం����� 
�ె�యజ�య��. ఆ కం���ల�� � ఉత�రప�త��త��ాల��ట�� భద�పర���. 

● ఆ� ల�ౖన బ�����ంప�ల� ���క బ�����ంప��ా మ�రను���య� సూ�ం�ే �ా�ఖ�ల� ఎక��ెక�డ 
ఉ���� � �� ష� ���య� ఖ���లల� గమ�సు� ండం��. �ార� � �ర���మ�ను ఆ� ల�ౖ� �� ��  
�ేసూ�  ఉండవచు� (���� �����ం� అంట�ర�), � �ద ���� �ేయమ� ఇతర�లక� �ిల�ప� ఇసూ�  
ఉండవచు�. ల��� ఒ�ా��క వ���� నుం� ����ంప�ల� మ��ంత�ా ��ర�గ�త�ండవచు�.  

● ����ంప�ల� తగ��  మ�ఖం పట��వరక� ఆ� ల�ౖ� ల� ఉండక�ం�� ఉండడం �ాధ�మ� ఆల��ంచం��. 
● ఆ� ల�ౖ� ����ంప� ఏ�ా��� �ే�ి ����ం�ే అనుభవం�ా ఉంట�ం��. అందువల�  ఎప��డూ �క� మద�త� 

ఇ�ే� బృందం ఉం�ేల� చూసు��ం��. � సంస�ల�� � ��ౖ అ���ార�ల� క�డ ఈ మద�త� బృందంల� 
ఉండడం మం���.  

 
 
 

���ట� భద�త: సమ���ర వనర�లను సం�ా��ంచడం, 
భద�పరచడం 
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ఎ��కల సమయంల� సమ���ర వనర�లను సం�ా��ంచడంల�, భద�పరచడంల� మం� పద�త�ల� �ాట�ంచడం 
��ల మ�ఖ�ం. ఒక��ళ ఒక జర��సు� ను �ర�ంధంల��� �సుక�ంట�, ఆ జర��సు�  దగ�ర ఉన� ప��క�ాలను 
�సు��వడం, �� �� �ేయడం జర�గ�త�ం��. త����ా ఆ జర��సు� క�, సమ���ర వనర�లక� �వ����న 
పర�వ�ా��ల� సంభ�ంచవచు�. 
  
�మ���, � సమ����ా�� �ా�ాడ���వ����� ఈ ��ం�� చర�ల� ఉప�గపడ���: 
 

● �� ను� , కంప��టర��� స� � ప��క�ాలల� ఏ సమ���రం భద�ప������ స���ంచం��. �మ��� 
ప�మ�దం ల��� ��ట�గల, సు��త���న సమ���రం ఏ�ౖె�� స�� మ��క �ా�ీ తయ�ర� �ే�ి (బ��� అ� 
�ే�ి), � దగ�ర ఉన� ప��కరంల�ం� ��ల��ం���. అల� ��ల��ం�న సమ����ా�� క�డ ����� 
సం�ా��ం�ే అవ�ా�ాల�����. అందువల�  అ�� ��ల సు��త���న సమ���రం గనుక 
అ�నట���ే, ఊ���� ��ల��ంచడం (���� �ేయడం) �ాక�ం��, ప��ే�క���న కంప��ట� ��� ��ా ం �ా�� 
���� �ాశ�తం�ా ��ల��ం���.  

● �ా��� �� � �ద ఉన� సమ����ా�� స���ం�ేటప��డ�, జర��సు� ల� �� � (��� ���) ల� ���ప���� 
ఉన� సమ���రం�� �ాట� ��� � (గ�గ�� �� ట��, ఐ��� �) ల� ���ప����న సమ����ా�� క�డ 
చూ���.  

● జర��సు�  �ాట�� వంట� �����ం� అ�ి� ��ష�� ల� ఉన� సమ����ా�� క�డ ప����ం���. తమను 
ఇబ�ం��ల� ��ట�గల ఏ సమ����ాన���� స�� మ��క��ట ��� �ే�ి, �� � ల� నుం� ��ల��ం���. 
�ాట�� ల� వ��న సమ���రమం�� ఆ ఖ����� సంబంధంల� ఉన� ��� � ల�, ఉ��హరణక� ఐ��� � 
ల� ల��� గ�గ�� �ౖె�� ల� ���ప� ం �ేసు� ంద� �ెల�సు��ం��. 

● � సమ����ా�� ఎక�డ భద�పరచదలచుక������, బ��� అ� �ేయదలచుక������ ఆల��ంచం��. 
� సమ����ా�� ��� � ల� ఉంచడం సుర��తమ�, ఎ�� టర�� ��� �ౖె�� ల� ఉంచడం సుర��తమ�, 
�ా� � �ౖె�� ల� ఉంచడం సుర��తమ� �ేల����ం��.  

● జర��సు� ల� క�మబద�ం�ా తమ సమ����ా�� తమ ప��క�ాల నుం� ��ల��సూ� , ���� ��మ� 
ఎంచుక�న� ��ట బ��� అ� �ేసూ�  ఉం���. ఆ రకం�ా � ప��క�ాలను ఎవ����� �సుక����, 
�ొంగ�ం���, � సమ���రం � దగ�ర ������ త�ం��. 

● బ��� అ� �ే�ిన సమ����ాన�ం�� ఎ� �����  �ేయడం మం� ఆల�చన. �ర� � ఎ�� టర�� ��� 
�ౖె�� ను �ా�, �ా� � �ౖె�� ను �ా� ఎ� �����  �ేయవచు�. � ప��క�ాల��ట��� క�డ ఎ� ���ప�� 
��లభ�ం ��ట�� ��వచు�. జర��సు� ల� ��మ� ప��ేసు� న� �ేశంల�� చట�� లను గమనంల� ఉంచుక�� 
ఎ� ���ప�� క� సంబం��ం�న చట�ప����ల� ఏ� �ేయవచు��� చూసు���ా�.  

● ��ద దృ�ి�  ఉన�ద�, � ప�త�ర�� ల� ఎ�� టర�� ��� �ౖె�� ల�� స� � ప��క�ాలను 
ఎత�� క��� వచు�న� �క� అనుమ�నం ఉంట�, �ర� � ��� �ౖె�� లను � ఇంట��  �ాక మ��క��ట 
భద�పర���.  

● � ప��క�ాల��ట��� �ి� ల�� ఏ�ా�ట� �ేసు��ం��. � �ి� ఎంత �� డవ��ా ఉంట�, ���� �ా��ంచడం 
అంత కష�మవ�త�ం��.  

● � �� � ల�, కంప��ట� ల� సమ����ా�� సుదూరం నుం� ��ల��ం�ే ��లభ�ం (���� ��ౖ�) 
��ట�� ��ం��. ఇ�� ��ట�� క�ంట� � ప��క�ాలను అ���ార�ల� �ా���నం �ేసుక�న�ప��డ�, �ాట� ల�� 
సమ����ా�� �ర� దూరం నుం�ే ��ల��ంచడం �లవ�త�ం��. ఆ ప��కరం ఇంట���� �� 
అనుసం��నంల� ఉన�ప��డ� మ�త��� ఈ ��లభ�ం ప��ేసు� ం��. 

 

��ర� ఎ��కల� 2019:  జర��సు� ల భద��� సమ���రం 10 



���క భద�త: ప�దర�నలను, �రసనలను సుర��తం�ా 
���� ���ం� �ేయటం  
 
ఎ��కల సమయ�ల��  జర��సు� ల� ��ల తరచు�ా ఊ����ంప�ల�� , ప���ర సభల�� , ల�ౖ� బ�� � �ా��  లల�, �రసన 
ప�దర�నల��  గ�ంప�ల మధ� ప��ేయవల�ి వసు� ం��. జనవ��ల� ���ద�ాబ�� ల� �జ� ట�� అ�� �ెల�గ� 
స�తంత� ����� క� సంబం��ం�న ఇద�ర� జర��సు� లను ఒక �త�ాద బృందం సభ��ల� ఎల� ����ం����, 
���� �ే�ా�� �ి�ిజ� న�దు �ే�ిం��. అల��� 2018 ఆగ��  ల� ట��9 మ�ా�� అ�� ��ౖ���� బ�� � �ాస�� జ���ిన 
ల�ౖ� బ�� � �ా��  సందర�ం�ా ఒక �త�ాద �ాజ��యప�ప� సభ��ల��ా అనుమ��సు� న� గ�ంప� అ��క మం�� 
జర��సు� ల �ద ���� జ���ింద� క�డ �ి�ిజ� న�దు �ే�ిం��.  
 
ప�మ����� త���ంచుక���ందుక�: 
 
�ాజ��య �ార�క�మ�ల�, ఊ����ంప�ల� 
 

● � దగ�ర స���న అ�����ట�ష� ప��� ల�, ���� గ����ంప� పత�ం ఉం�ేల� చూసు��ం��. �ీ�ల�న�� ల��ే, 
�ర� ఆ �ా�ా� కథనం ఎవ����రక� �ేసు� ����� �ా�� ల�ఖ ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. ఆ గ����ంప� 
పత�ం చూ��ట�డం సుర��తమ� అనుక�ంట��� చూపం��. � గ����ంప� ప��� �� ��రం�� ��డల� 
��ల�డ ��సు��కం��. ���� � బ���  క� అ���ం� ��ట�� ��ం��. 

● ఆ గ�ంప� మనః�ి�� ఎల� ఉన��ో  అంచ�� ��సు��ం��. �ాధ�����ే ఆ గ�ంప� మనః�ి��� అంచ�� 
��య����� అక��ే ఉన� ��ట� జర��సు� ల స�యం �సు��ం��. ��� �ాట� మ��క �ల�ఖ����, 
�� ట���ా ఫ� �� �సుక���ళ������ ప�య��ంచం��. 

 

 
Artwork: Jack Forbes 
 
 

● ���య� కం��� ��ర� ప�కట�ం�ే దుసు� ల� ��సు��కం��. � ప��క�ాల �ద, �ాహ��ల �ద 
���య� ల���ల� ల�క�ం�� జ�గ�త�  పడం��. త��న �ాదర�ల� ధ��ంచం��.  
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● ప���ి�త�ల� మ�� ప��క�లం�ా మ����ే అక��� నుం� తప��క��� వ��హం ఆల��ం� ��ట�� ��ం��. 
�ర� సంఘట�� స�లం �ేర�ా�� ఈ పథకం ర�ంచు��వల�ి ఉంట�ం��. �ార�క�మం ��ా రంభం 
�ాకమ�ం�ే ఆల��ం� ��ట�� ��ం��. � �ాహ���� సుర��త���న స�లంల� ���ి ఉంచం��. ల��� �ర� 
����� ��ళ������ నమ�క���న ప�య�ణ ��క�ా��� ఏ�ా�ట� �ేసు��ం��.  

● ప���ి�� ప��క�లం�ా మ���న త�ా�త, ఆ ఘట�� స�లం ప��స�ాల�� �� త���డకం��. అప��డ� 
జ���� ప�శ�ల� అడగడం ��ా రం�ంచకం��.  

● బ�ౖట�నుం� �ార� �����ంచడ�� ల��ం అ��ే, ఒక సహ� �ో����� క��ి ప��ేయడం స���న పద��. ఒక 
సుర��త���న ప��ేశం నుం� �ార� �����ంచం��. అక��� నుం� బ�ౖటప�ే మ��ా� ల� చూ�ి ��ట�� ��ం��. 
� ప�య�ణ�ాధనం ఉన� దగ����� ఎల� �ే�ాల� �ెల�సుక�� ఉండం��. ���� జరగడం తప��స�� 
�ాస��కత అ��ే, ర�ణ ఏ�ా�ట�  ��సం ప�య��ంచం��. �ర� అక�డ ఉం�ే సమయం �ల�ౖనంత 
త���ంచ����� ప�య��ంచం��. 

● ఘట��స�లం ల�ప� నుం� �����సు� న�ట���ే, ���� క� ��ట��ం�న స�లంల��� ఉండం��. బ�ౖట��� 
������ సుర��త��న� అనుక�న�ప���ే ��ళ�ం��. అక��� భద��� బల�ాల�, �� �సుల� �ర� 
ఇబ�ం��ల� ఉంట� వ�� ర���ా� ర���� ర��� �ేసు��ం��. బ�ౖట��� �����  మ��ా� ల� చూ�ి ��ట�� ��ం��.  

● గ�ంప� �ా�, ఉప���సక�ల� �ా� ���య�క� వ����కం�ా ఉంట�, �ా�� �ేత �ట��  �న����� 
మ�న�ికం�ా సం�ిద�ం కం��. అట�వంట� ప���ి�త�ల��  �ర� � ప� �ర� �ేసుక��� త� ఉండం��. 
�ార�ల� �����ంచం��. �ా�� �ట� క� ప��స�ం��ంచకం��. ఆ గ�ంప��� సం��షణల��� ��గకం��. 
����న�ార� �ల� వృ��  �ప�ణ�ల� �ార���� గ�ర�� ంచు��ం��. 

● గ�ంప� ఉ�� ��యడం, �న� �న� వసు� వ�ల� �సరడం ల�ంట��� క�డ �ే�� అవ�ాశం ఉం��. 
అ��� �ర� �ార�ను �����ం��ల� �ర��ంచుక����ర� గనుక, మ�ఖ��� క���, �ట�ల� తడవ�, 
చూడ�ా�� �ె�యక�ం�� ఉం�ే ట��ీల ల�ంట�� ��ట�� ��ం��.  

● ఈ ప� ఎంత కష����న�ౖె��, � �����ే��ాల� ��ల�డ���ల� చూడకం��. � ��ౖ అ���ార�లక�, 
సహ� �ో�గ�ల�� పంచు��ం��. �ాళ��  ఈ �షయ�ల� గ����ం� సం�ిద�ం�ా ఉండడం, ప�� ఒక�ర� ప�� 
ఒక��� నుం� ��ర����వడం అవసరం.  

 

�రసనల� �రసన ప�దర�నల �ార�ల� ��క��సు� న�ప��డ� 
ప�మ����� త���ంచుక���ందుక�:  
 

● అక�డ జరగబ� �� �ార�క�మం గ���ం� మ�ం�ే ప�ణ��క �ిద�ం �ేసు��ం��. � �బ�ౖ� �� � ల� బ�ట�� 
�ండ��ా ఉం�ేల� చూసు��ం��. �ర� ��ళ�బ� �� ��ా ంతం గ���ం� ప�����ా �ెల�సు��ం��. అత�వసర 
ప���ి��ల� ఏం �ేయగల�� మ�ం�ే ఆల��ం� ��ట�� ��ం��. 

● ఎల� �ా��ల� �ె����  ��ౖద� ������ �ామ��� ��ంట �సుక���ళ�ం��. 
● ఎల�ప��డూ ఒక సహ� �ో����� క��ి ప� �ేయడం. మ�ఖ�ం�ా ఊ����ంప�ల��, గ�ంప� �ార�క�మ�ల�� 

వ�వహ��సు� న�ట���ే � �ా�ా�లయం�� �త� సంబంధంల� ఉండం��. 
● సులభం�ా, ��గం�ా కదల����� �ల�ౖన దుసు� ల�, �ాదర�ల� ధ��ంచం��. ఇతర�ల� పట�� క�� ల�గ����� 

�ల�ౖన వదుల� దుసు� ల�, ��డల� గ����ంప� �ార�� ల ��డ� ��సు��కం��. ��ౖల�� వంట� ��ందర�ా 
�ప�ంట�క��� దుసు� ల� ధ��ంచకం��. 

● �ర� ఏ �ా� నంల� ఉం��ల� �ర��ంచు��ం��. �ల�ౖ�ే ఎక��వ భద�త ఇ��, అ�� కనబ�ేల� ఎ�ె��న �ా� నం 
ఎంచు��ం��.  

● ఏ �ా� నంల� ఉన�ప�ట���, �ల�నంత త�ర�ా బ�ౖట��� ��ళ�గ��� మ��ా� ��, ఇతర�ల�� క��ి 
ప��ేసు� న�ట���ే, అత�వసర ప���ి��ల� కల�సు��వల�ిన ��ట�ను మ�ం�ే �ర��ంచు��ం��. అ� ��ౖద� 
స�యం అం�ే అ� స�ప ��ా ం���� �ెల�సు��ం��. 

● అ�� ��ళల� సమయసూ����� ప�ద���ంచం��. �ల���ౖన వసు� వ�లను �ల�నంత తక��వ �సుక���ళ�ం��. 
సులభం�ా ప����� �� వసు� వ�లను �ాహ��ల��  వ�����ళ�కం��. �కట� ప��న త�ా�త ���ాల� ఎక��వ 
జ���� ప�మ�దం ఉం��.  

● గ�ంప� మధ� ప��ేసు� న�ప��డ� ఎప��డూ ఒక వ����� �ిద�ం�ా ఉంచు��ం��. గ�ంప� అంచుల�� �� 
ఉండం��. గ�ంప� మధ�ల��� ��ళ�క�ం�� ఉండ����� ప�య��ంచం��. మధ� నుం� త�ి�ంచు��వడం 
కష�మవ�త�ం��. బ�ౖటప�ే మ�ర�ం గ����ంచం��. బృందం�ా ప��ేసు� న�ట���ే అత�వసర సమ���శ స�లం 
గ���ం� మ�ం�ే �ర��ంచు��ం��. 
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● �� ట� జర��సు� ల� ఎప��డూ �ాస�వం�ా చర�ల� జర�గ�త�న� ��ట న��బ� డ�� న ఉండవల�ి వసు� ం��. 
అందువల�  ఎక��వ ప�మ������ గ�రవ���ర�. �� ట���ా ఫర��  మ�ఖ�ం�ా తమ ��నుక ఎవర� ఉ����� 
చూసుక�ంట� ఉం���. ప�� ���� ��కన� క� ఒక�ా�� తమ �����ా వ�� ��ౖండ� ల� తమ ��నుక ఎవర� 
ఉ����� గమ�సూ�  ఉం���. ఎప��డూ �����ా �ా� � � ను ��డచుట��  ��సు��వదు� . ఆ �ా� � � ల��� ��ంత�క� 
ఉ�� ���ం�ే అవ�ాశం ఉంట�ం��. �����ా జర��సు� లక� దూరం�ా ఉం�� ప��ే�� అవ�ాశం �ొరకదు. కనుక 
గ�ంప�ల��  ఉం�ే సమయం �ల�నంత తక��వ�ా ఉం�ేల� చూసు���ా�. గ�ంప�ల� గబగబ� �� ట�ల� 
�సుక�� బ�ౖట��� వ�ే�య��.  

● ఒక గ�ంప�ల��� తమను ఆ���ం�నప�ట��� జర��సు� ల� ఆ ఆ������ ఎక��వ��ప� 
అనుభ�ంచగ�డదు. ఆ ఆ��న�� త�రల��� శత�� త�ం�ా క�డ మ�రగలదు. 

● క��� ల� �రసన�ార�లను �ెదర��ట������ ��రత �� �సుల� త��ా�� �ాల��ల� జ���ార�, రబ�� 
బ�ల�ట��  ఉప���ం��ర�, ��ల�� � త��ాక�ల� ఉప���ం��ర�. అట�వంట� సమయంల� వ����గత ర�ణ 
ప��క�ాల� ఉప���ంచ����� ప�య��ంచవచు�. �ా� అ�� స���న�� �ాదనుక�ంట� �� �సుల� ఏ� 
ఉప���సు� ����� గమ�ంచం��. త��ాక�ల� ఉప���సు� న�ట���ే, గట��  ర�ణ ఉన���ట� క� ����� �. 
�����సల�ట జ���� సందర�ంల� బ�ౖట��������  మ��ా� ల దగ�ర త���డవదు� .  

 

బ�ష��ాయ� ప��గ సమయంల� ప�మ����� 
త���ంచు��వ�����: 
 

● �ా�� మ���, కళ�క� ర�ణ, శ��ర కవచం, ��ల��� వంట� వ����గత ర�ణ �ామ���� ధ��ంచం��. 
● ఆ�ా� �, �ా�స��శ సంబంధ సమస�ల� ఉన��ార� బ�ష��ాయ� ప��గం జర�గ�త�న� ��ా ం��లక� 

��ళ�క�ం�� ఉం���. అల��� �ాంట��� ల�ను�ల� �ా�ే�ార� క�డ అట�వంట� ��ా ం��లక� ��ళ�వదు� . ��ద�  
ఎత�� న బ�ష��ాయ� ప��గం జర�గ�త�న�ట���ే, �ా� కద�క ల�� ��ట�  ��ద�  ఎత�� న బ�ష��ాయ�వ� 
��� ఉంట�ం��.  

● స�ం��ల�, అడ�� ��డల� ల�ంట�� ఎక�డ ఉ���� మ�ం�ే గ�ర�� ��ట�� ��ం��. బ�ష��ాయ�వ� వల�  చూప� 
ఆనడం కష����న �ి�� ఉంట�, ఇట�వంట�� గ�ర��  ��ట�� ��వడం ఉప�గపడ�త�ం��.  

● బ�ష��ాయ�వ� ప����ా��� గ�ర�నట���ే ఎత��న స�లం చూసుక�� అక�డ �లబ�� అక��� �ా��� 
బ�ష��ాయ�వ� ��ట�� క��� ��ల� చూడం��. కళ�ను నుల�మ�క����, మ�ఖ��� ర�దు� క���� ప���ి�� 
మ��ంత �వ�ం�ా మ�ర�త�ం��. వంట��� పట��న బ�ష��ాయ�వ� వదల�లంట� చల�� �ట��� ఒళ��  
తడ�ప���ం��. �ా�నం �ేయవదు� . బ�ష��ాయ�వ� స�ట��ాల� వదల�లంట� దుసు� లను ��ల�ార��  
ఉతకవల�ి ఉంట�ం��, ల��� ఆ దుసు� లను ప�����ా వ��ల�యవల�ి ఉంట�ం��. 

 
��రత�ేశంల� �రసన�ార�ల� గతంల� జర��సు� ల �ద క�డ �����ే�ార�. అట�వంట� ��డ�ల�� 
వ�వహ��ం�ేటప��డ� ఈ ��ం��� గ����ంచం��:  

● ఏ గ�ంప�ల���ౖ�� �ే��టప��డ� ఆ �రసన�ార�లక� జర��సు� ల పట�  ఎట�వంట� ��ౖఖ�� ఉం�ో  అంచ�� 
��యం��. అక�డ �����ే���ార� ఎవ����� ఉ����ా చూడం��. 

● �వ���ాలను బట��  �����ేయదలచుక�న��ా��� గ����ంచం��. ప���ి��� �ాంతపరచ����� � 
�వ���ాల� ఉప���ంచం��.  

● ���� �ేయదలచుక�న��ా�� కళ�ల��� సూట��ా చూడం��. �ేత�ల కద�క�� ���హ ���ా�� సూ�సూ�  
�ాంతప���ే మ�టల� మ�ట�� డం��.  

● ఎల�ప��డూ ప�మ�దం నుం� గజం దూరంల� ఉండం��. ���� �దల�ౖ�ే ��న��� తగ�ం��. క��తం�ా అక��� 
నుం� పక�క� వ�ె�య�ం��. అవత��ాళ��  �మ��� మ�ట������ , �ర� ప�మ�దంల� ప���ే, అరవం��.  

● ���� ��ర�గ�త� �� �ే, � తలను �ా�ాడ���వ����� ఒక �ె�� ఖ���ా ఉంచు��ం��. ప���� క�ం�� 
�న��న� అడ�గ�ల�� బ�ౖటపడం��. ఒక బృందం�ా ఉన�ట���ే ఒక�� �ేత�ల� ఒకర� పట�� క�� గట���ా 
�లబడం��.  

● �����ార��  జర�గ�త�న� ����� ���ంచడం క�డ ఒక ��లక���న �ా����య కృ�� అ�నప�ట���, ప���ి�� 
పట�  జ�గర�కం�ా ఉండం��. � భద�తను ప���నం�ా చూసు��ం��. ���� �ేసు� న� వ�క�� లను �� ట� 
�యడం ప���ి��� మ��ంత ��గజ�ర�వచు�.  
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● ���� �ేసు� న��ార� �మ��� �ల��సు� న�ట���ే �ార� ఏ� ��ర�త������ అ�� ఇ�ె�య�ం��. � 
��ా ణం కన� ప��క�ాల� �ల���ౖన��� �ాదు.  
  

 

���క భద�త: ప��క�ల���న సమ��ల నుం� సుర��తం�ా 
���� ���ం� �ేయటం 
 
���య� అ���, బ�ౖట��ార��� శత�� వ�ల��ా చూ�� ��ా ం��ల�� , సమ��ల��  �ా�ా�  ��కరణ జరపవల�ిన 
బ�ధ�త జర��సు� ల��ౖ పడ�త�ం��. తమక� ���య� త��న ��ా ��న�త ఇవ�డం ల�ద�, ల��� తమను 
ప��క�ల దృ�ి��� ���సు� ంద� ���ం�ే సమ��ల��  ఇల� ఎక��వ�ా జర�గ�త�ం��. ఎ��కల ప���ర 
సమయంల� ఇల� ���య� పట�  వ����కం�ా ఉం�ే సమ��ల�� �� జర��సు� ల� ఎక��వ�ాలం ప��ేయవల�ి 
వసు� ం��.  
 
ఇట�వంట� ��ట ప�మ����� త���ంచ�����: 
 

● �ల��ే, �ర� ��ళ�వల�ిన సమ�హం గ���ం�, ��� అ���ా య�ల గ���ం� మ�ం�ే ప����ధన 
జరపం��. ���య� పట�  �ాళ�  అ���ా య�ల గ���ం� అవ�ాహన ఏర�రచు��ం��. అవసర����ే � ప� 
గ�ట�� �ా �ేయం��. 

● � ���య� కం��� ��ర� �ె��� దుసు� ల� ��సు��కం��. � ప��క�ాలక�, �ాహ��లక� � ���య� 
కం��� ల���ల� ల�క�ం�� చూడం��. త��న దుసు� ల�, �ాదర�ల� ధ��ంచం��. 

● �క� �ాడకం �ె��ిన ��ౖద� ������ �ామ��� � ��ంట �సుక���ళ�ం��. 
● ఆ సమ�హంల��� � ప����ా��� అనుమ� సం�ా��ంచం��. ఆ��నం ల�క�ం�� ��ళ�డ�, అక�డ � 

గ���ం� ఎవ�� ప��చయం �ే�ా� రను��వడ� ఇబ�ందులక� ���� �సు� ం��. అక�డ � ప�� 
సమన�యం �ే�� �ా� �క ప��చయసు� ����, ఆ సమ�హ ��యక�����, ఆ సమ�హంల�� 
��ద�మ��ి�� � ప��� ����ంచు��ం��, �ా�� అనుమ� �సు��ం��. అత�వసర ప���ి��ల� �క� 
సహక��ంచగల �ా� �క ��ౖర��ార� ను మ�ం�ే గ����ం� ��ట�� ��ం��. 

● ఎప���ౖె�� �ర� క��� వ�క�� ల పట� , �ా�� ఆం�ోళనల పట�  ��రవం�ా ఉండం��. 
● �ాత�� లల� ప� �ేయక�ం�� చూసు��ం��. �ాత�� లల� ప�మ�దం ఎక��వ�ా ఉంట�ం��. 
● ఆ సమ�హంల� మద�ం, మ�దక ప���ా� ల �ాడకం ఎక��వ�ా ఉన�ట���ే అనూహ� ప���ి�త�లక� 

అవ�ాశం ఎక��వవ�త�ం��. 
● � ��ంట �సుక������  �ల���ౖన వసు� వ�లను, డబ��ను �ల�నంత త���ంచు��ం��. � ప��క�ాలను 

చూ�ి �ొంగల� ��ంటపడ���ా? అల� ��ంటప��నట���ే, �ార� అ����న�� ఇ�ె�య�ం��. � 
ప��క�ాల� � ��ా ణం కంట� �ల���ౖన� �ావ�. 

● ఒక బృందం�ా ప� �ెయ�డం, � ప�� మ��కర� అందుక���ల� ఉండడం మం���. ప�మ�ద 
అవ�ా�ాలను బట�� , �క� సహక��ం�ే�ార� �క� దగ�ర�ా సుర��త ��ా ంతంల� ��� ఉం�� 
అవసర���నప��డ� �ావచు�. �ార� స�పంల�� �ా�ిం� మ�� ల���, ��ట�� � బం� ల��� 
ఉండవచు�. 

● � ప�య�ణ ఏ�ా�ట��  మ�ం�ే �ేసు��ం��. ఆ ��ా ంతప� �����క �వ�ాల� �ెల�సు���, అందుక� 
త��నట�� �ా � ఏ�ా�ట��  �ేసు��ం��. 

● � �ాహ���� �ిద�ం�ా ఉంచు��ం��. �ౖె�వ� �ాహనంల� �ిద�ం�ా ఉంట� మం���. 
● ప� స�లం � ప�య�ణ �ాహనం నుం� దూరం�ా ఉంట�, ����� �ాహనం దగ����� �ావడం ఎల��� 

మ�ం�ే గ�ర��  ��ట�� ��ం��. ����ల� ��లక స�ల�లను గ����ం�, ఆ సమ����ా�� సహ� �ో�గ�ల�� 
పంచు��ం��. 

● ��ౖద� అత�వసర ప���ి�� తల��� �ే ఎక����� ����� ల� మ�ం�ే గ����ంచం��. అక����� �ే�� మ��ా� �� 
మ�ం�ే �ర��ంచు��ం��. 

● ప�మ�ద �వ�త ఎక��వ�ా ఉంట� భద�త ఏ�ా�ట��  అవసరమ� చూసు��ం��. �మ���, � �ామ���� 
�ా�ా�ే �ా� �క �ాపల���ర�ను ����ంచు��వడం �ర� ప��ద ��ం���క��ంచ����� 
ఉప�గపడ�త�ం��. 
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● ఒక వ����� ���క��సు� న�ప��డ�, �� ట� �సు� న�ప��డ� మ�ందు�ా�� �ా�� అనుమ� �సు��వడం 
�ా��రణం�ా స���న పద��. ప��ే�కం�ా, �క� అక��� నుం� ������ �� మ�ర�ం సుగమం�ా ల�నప��డ� 
ఇ�� ��ల అవసరం. 

● �క� �ావల�ిన సమ���రం �ొ����ందనుక�న�ప��డ� ��ంట�� బ�ౖటపడం��. అవసర���న సమయం 
కన� ఎక��వ ��ప� ఉండకం��. ఎంత��ప� అక�డ ఉంట��� మ�ం�ే �ర��ంచు��వడం, స���ా�  ఆ 
సమయ���� బ�ౖట పడడం మం���. � బృందంల� ఒక���� అక�డ ఇబ�ం��కరం�ా ఉన�ప��డ�, ఆ 
�షయం చ���సూ�  సమయం వృ�� �ేసు��కం��. ��ంట�� బ�ౖటపడం��. 

● � �ార�ను బ�� � �ా��  �ే��మ�ందు, ప�చు��ం�ే మ�ందు, ����� ఆ ��ా ం����� ��ళ�వల�ి ఉంట�ం��, ఈ 
�ార� వల�  � ��ం�ో  సందర�నక� ఆ��నం �ొర�క�త�ం��, �ొరక�� ఆల��ంచం��.  
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మ�న�ిక భద�త: �ా�ా�  ��ంద�ంల� ఎదుర��� ఒ������ 
వ�వహ��ంచడం 
 
ఈ కథ��ల�, ప���ి�త�ల� �ా��రణం�ా ఒ������ ���� ��ా� � గనుక ఈ �ార� వల�  కలగబ� �� ��దన ప���వం 
గ���ం� మ�ం�ే ఆల��ం���. అ�:  
 

● ��ంసను �వరం�ా చూ�� ���� ల� (మృ�, ��రస�ల�ల�, తృట�ల� త�ి�న మృత�� ప�మ���ల�) 
● ���� ప�మ���ల�, ఉ�����ల� (���ల�, �మ�న, �ార� ప�మ���ల�) 
● వ�క�� ల �ద, ప��ే���ం� �న��ిల�ల �ద, వృదు� ల �ద ��ంస జ����న ఘటనల� 
● �ిబ�ం���� వ����గత సంబంధం ఉన� బ���కర���న �ా�ా�  కథ��ల� 
● అట�వంట� కథ��లను అనుభవంల�� �ిబ�ం�� �దట��ా�� చూ�� సంద�ా�ల� 

 
ఇట�వంట� ���ల��  య�జమ�న�ం బ�ధ�త �సుక�� �ిబ�ం���� మ�ర�దర�కత�ం వ��ం���, �ిబ�ం�� 
సుర��తం�ా ఉం�ే బ�ధ�త �సు���ా�. అవసర����ే ఈ ��ం�� పద�త�లను �ాట�ంచడం �లవ�త�ం�� 
చూ���. ఈ సూచనలను ఎంతవరక� �ాట�ంచడం �లవ�త�ంద���� ఆ �ా�ా� కథనప� �వ�తను బట��  ఉంట�ం��. 
 
అట�వంట� ���ల�� : 
 

● కష�తర���న ఒ�� అంశం �ద ఫ�ట���� ఒ�� ��� డూ�స� ���ల తరబ�� వ�వహ��ంచడం �ాక�ం�� 
పనుల� మ�ర�సూ�  ఉండ����� ప�య��ంచం��. 

● ఒక అంశం�� వ�వహ��ంచడం తమక� వ����గతం�ా బ���కర���నద�, ఆ అం�ా�� ��మ� 
�సు��ల�మ� �ె��� అవ�ాశం � బృందంల�� సభ��లక� ఇవ�ం��. ఇబ�ం��కర���న �షయ�ల�� 
వ�వహ��ంచడంల� తమ ఆం�ోళనను వ����క��ంచగల ���చ� �ిబ�ం���� ఉం���. ఈ �షయ��� 
సు��తత�ం��, �చ�ణ��, మ�� ��న�ా��ంప� ప�శ�ల� అడగక�ం�� �ర���ం���. �ా��రణం�ా 
���� కథ��లను అప���ం�ే పద���� ఇ�� మ�ఖ����న �న��ంప��ా చూ���. 

● కష�తర���న �ా�ా�  కథ��ల�� వ�వహ��సు� న�ప��డ� � బృందప� సభ��ల� మధ�మధ� ��ామం 
�సు��వ�����, ఒ���� త���ల� �ా��ప� బ�ౖట ����� ��జ� �ా� �ీల������ అవ�ాశం ఇవ�ం��.  

● � �ిబ�ం�� బ��ా�� ఉ����ా తరచు�ా అడ�గ�త� ఉండం��. ��వలం ట���� �����ల� ����ా �ాదు. 
� �ిబ�ం��� ���క� ఒకట� ��ండ� �ార��  ��ర��ా పలక��ంచం��. �ా���� మ�ట�� డ����� �ర� 
అందుబ�ట�ల� ఉ���ర� �ా���� �ె���ల� చూడం��. ఈ సమస�ల �ద �ిబ�ం�� మధ� సం��షణల� 
జరగ����� ��� త���ంచం��. 

● ఈ కథ��ల�� � బృం����� సంబంధం ల�క�� ���, ప��ే���ం� ఒ���� ఎక��వ�ా ఉన� సమయ�ల��  
� �ిబ�ం��� అవసర���న ��ట స�యం �ేయ����� ఉ��రం�ా పం�ించం��. 

● మ�� ఎక��వ ఒ���� ఉన����ల�� , ప�స�లం నుం� అందర� ������ ��టప��డ� ఒ���� త���ల� 
మ�ట�� డ�క���ల� చూడం��. 

● ఈ ఒ���� త���ం�ే సమ���శంల�, ఈ ప��ే�క �ార��� �ిబ�ం�� ��ల ఒ������ ల���ౖ ఉంట�ర�, అట�వంట� 
బ���కర���న ��వనల� ������కం�ా సహజ��న�, బ�ధు��ౖెన ����జ� �ా���� �వ��ం���. 
�ిబ�ం�� అల� ఒ������ ల���ౖ ఉంట� �ార� ఎవ�� ఒక���� ఆ �షయం బ��రంగం�ా మ�ట�� ���. 
సహ� �ో�గ�ల�� మ�ట�� డడం ఒ����� త���ంచ����� ఉప�గపడ�త�ం��. 

● �ిబ�ం�� గనుక వ����గతం�ా ఒక ��ా���క సల���ర��� మ�ట�� డదలచుక�ంట�, �ా�ా�లయంల� 
ఉ�ో�గ స�య �ార�క�మం (ఎం�ా� �� అ�ి����� ��� ��ా ం) ఉం��? ఎవ����� బ�ౖట� �����ల� ఉ����ా?  
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మ�న�ిక భద�త: ��ద��భ��త���న �ార�ల వల�  వ�ే� ఒ������ 
వ�వహ��ంచడం 
 
��ద��నంతర ఒ���� సమస� (�� ��  ట�� మ�ట�� ��� �� ���ార�� – �ిట�ఎ� ��) అ���� బ���కర���న �ా�ా�  
కథ��ల�� వ�వహ��ం�ే జర��సు� ల� అంతకంతక� ఎక��వ�ా ఎదు���ంట�న� సమస��ా గ����ంప� �� ం��ం��. 
 
కల�� ల ��ా ం��ల��  ప� �ేసూ�  మృత��వ�క� దగ����ా ����న, ల��� అ� �వ����న ప�మ�దకర ప���ి�త�లను చ� 
చూ�ిన జర��సు� లల� ఈ సమస� ��ల ఎక��వ�ా ఉంద� �ే�ం��. అ��ే, ఎట�వంట� బ���కర���న �ా�ా�  
కథనం �ద ప��ే�� జర��సు� ల����� ఈ �ిట�ఎ� �� ల�ణ�ల����య� ఇప��డ� ఎక��వ�ా �ెల�సు� న���. 
దు�����గం, ��ంసల గ���ం� కథ��ల� (��ర స�ల�లల� �ా�ా�  ��కరణ, ����న� ���య�ా� ��ల ��సుల�, 
���� �ొంగత��ల�), ల��� ��ద�  ఎత�� న ��ా ణ నష�ం సంభ�ం�ే కథ��ల� (�ార� ప�మ���ల�, గ� క��న 
ప�మ���ల�) వంట�� ఆ �ార�ల� ��క��ం�ే�ా��ల� ��దనక� �ారణమవ����. ఆ� ల�ౖ� ����ంప�లక�, ట�� �ం� 
క� గ�ర����ా��ల� క�డ ఆ ఒ������ ��దన కల�గ�త�ం��.  
  
ఎట�వంట� ప���త�ల� ల�క�ం��, ���గ��ర�ల� తయ�ర��ేసు� న� �ా�ా�  �ామ��� వల�  ���ట� 
రంగస�ల�ల� తయ�రయ���. మృత��వ� గ���ం�, భయ�నక ఘటనల గ���ం� ��ద��మయ ���� ల� చూ�� 
జర��సు� ల�, ���� ఎ��టర��  ��దనక� గ�రవ���ర� ఇప��డ� అందర� గ����సు� ���ర�. ఈ ��ం�ో  �ా� � 
��దనను ప����మ��య ��దన అంట�ర�.  
 
భయ�నక సంఘటనలను, ఫ�ట��� చూ�ినందువల�  క��� ఒ����,  ��దన �ా��రణ మ�నవ స�ంద��న�, అ�� 
ఒక బల��నత �ాద� జర��సు� లందర� గ����ంచడం ��ల మ�ఖ�ం.  
 
 

 
Artwork: Jack Forbes 
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ప�� ఒక�ర� �ెల�సు��వల�ిన�: 
 

● ��� గ���ం� మ�ట�� డం��. �ీ�య� �������ం� నుం� ఇప����ప���ే ఉ�ో�గంల� �ే��న ��య� 
��� డూ�స� ���ా ప�� ఒక�ర� కష�తర���న ఘటనల��, �వర���న ఫ�ట����, ఇబ�ం��కర���న 
ప���ి�త�ల�� వ�వహ��ం�నప��డ� ఈ ప����ా��� ల�నవ���ర�. అందువల�  ఈ �షయం గ���ం� � 
����జ� �� ల��� మ��క ��ౖ అ���ా���� మ�ట�� డం��. � పక�న క�చు�� సహ� �ో����� మ�ట�� డం��. 
మ�నం�ా బ�ధపడకం��. 

● ����ల మధ�న �ా�, ఒక ప��ే�క కథనం నుం� �ా�, �ాస�వ ఘటనల ��త�ంల� ప��ేయడం 
నుం� �ా� ��ామం �ా�ాల� అడగడం � ఉ�ో��ా��� ఆటంకం �ాద� గ�ర��  ��ట�� ��ం��. 

● �ద��� �� మ�ందు �వరం�ా చూ�ిన �భత� దృ�ా�ల ఫ�ట�� చూడకం��. ఒక కష�తర���న �ా�ా�  
��నం త�ా�త మ�� ఎక��వ మద�ం ���ంచకం��. ��దన నుం� �ేర�క��� ప����యక� కలత �ద� వల�  
�� కల�గ�త�ం��. 

● ఇట�వంట� ప���ి�త�ల��  ఆ��గ�కర���న ఆ�రం, త��న �ా�య�ల� �సు��వడం ఎంత 
ఉప�గపడ��� �ా�య�మం, ���నం క�డ అంత�ా ఉప�గపడ���. 

● ��దన క���ంచ����� ���� �త�ం�ా �భత�ప���తం�ా ఉండవల�ిన అవసర��� ల�దు. రక�ం, 
��ంస వంట� �ాట�� జ�గ�త��ా చూపవల�ి ఉంట�ం��. �ా� ఒక ఉ�ే�గప���త���న సం��షణ క�డ 
ఒ����� కలగజ�యవచు�. �ట��  దూషణల� �ం��న ���� క�డ ఒ���� కలగజ�యవచు�. 
��ర���ర� వ�క�� లక� ��ర� ��ర� �షయ�ల� ఇబ�ం��కరం�ా, బ���కరం�ా ఉంట��. అందువల�  
సు��తం�ా ఉండడం అవసరం. 

● �ా�ాం��ల��  �ా�, మ�మ�ల� ���ల��  ఎక��వ గంటల� �ా� ఎ��ట�ం� ల���, ��త�ంల��� ప� �ే�ి 
ఉంట� ప���రప� ��లవ�ల� �సు��ం��. ఒ���� నుం� ఉపశమనం �ా�ా� గనుక ఆ ��లవ�ల� ��ంట�� 
�సు��ం��.  

 
ఎ��ట�ం� పద�త�ల ��సం 
 

● అవసర���న��� కన� ఎక��వ చూడకం��. ��దన క���ం�ే ఫ�ట��� ఎక��వ చూడగలన� ఎవ���� 
ర��వ� �ేసు��వల�ి ఉన�ద� అను��కం��. ఆ ఫ�ట���� ఎల� వ�వహ��ం��ల� � ��ౖ అ���ా����, 
����జ� �� మ�ం�ే మ�ట�� డం��. అల� అ��ే, ���� క� �ేయ����� ప�ే ప�ే చూడవల�ిన 
అవసరం ఉండదు. 

● ఒక ప��ే�క���న �భత�, ��ద��మయ ����ను � ��ౖ అ���ా����, ����జ� ��, ���య 
వ�వ��ాల� చూ�� బృందప� సభ������ చూ��టప��డ�, అందుల� ఏ� ఉన��ో  మ�ం�ే 
��చ���ంచం��. “�� ���� చూ�ా� �ా” అ� మ�మ�ల��ా అ���� బదుల�, “ఒక ��ం�ాత�క ఘటన 
త�ా�త �భత� దృ�ా�ల ���� చూడ����� �ర� �ిద�����” అ� అడగడం మం���. అందుల� 
ఏ� ఉన��ో  �ె�యక�ం�� ఒక ���� చూడడం మ��ంత ఒ������ గ��� �ేసు� ం��.  

● ఒక ఆన�ా�� తయ�ర� �ేసు��ం��. ��ండ� �ా��ల� ��ల �ద �ి�రం�ా ��ట�డం, మ�మ�ల��ా 
కన� ఎక��వ ల�త��ా �ా�స �సు��వడం, ప� అ��� �ా�� ఒళ��  �ర�చు��వడం వంట� సులభ���న 
పనుల� క�డ ప��ే�కం�ా కష�తర���న ���� చూ�ిన ఒ����� త����ా� �. �క� ఎట�వంట� పద�� 
ప��ేసు� ం�ో  గ����ంచం��. 

● ప����� కష�తర���న ఫ�ట�� చూడవల�ిన, ��� గ���ం� మ�ట�� డవల�ిన �ార�క�మం ఉన�ట���ే 
��� గ���ం� మ�ట�� డం��. ��� వల�  � �ద ఏ ప���వం పడ�త�న��ో  గ����ంచం��. ఆ �ార�క�మం 
��న�ాగ�త�న� సమయంల�  �మ��� �ర� ఎల� �ా�ాడ���గల�� ఆల��ంచం��. 

 
��త�ంల� ప� �ే�� ��� డూ�సర� ��సం: 
 

● బ���కర���న కథ��లను ���ం�ేటప��డ� �ర� �ేసు� న����కన� ఎక��వ �ేయల�క�� త����న� 
�స��యం�ా అ��ించడం ప�����ా సహజ��న� గ�ర��  ��ట�� ��ం��. �క� ఏ� అ��ిసు� న��ో  � 
సహ� �ో�గ�ల��, ల��� � స����త�ల�� పంచు��ం��. ఆ �షయ��� మ��ి ��ట�డం కన� ��� 
గ���ం� బ�ౖట��� మ�ట�� డడ�� ��లకమ� గ����ంచం��. 

 
అ�� మ�� �వ�ం�ా ఉన�ట���ే: 
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● ఒక ఘటన త�ా�త ఆం�ోళన �ెందడం, ఉ�ే��ా��� ల�ను �ావడం, కష�తర���న దృ�ా�లను 
మనసుల� ప�ే ప�ే గ�ర��  �ెచు���వడం ��ల సహజం. �ర� ఏ� అనుక�ంట������ అ�� 
అం��క��ంచడం, �����  ��ప� ��ామం �సు��వడం ఉప�గకరం.  

● ఘటనల� జ����న త�ా�త ���ల� �ా�ాల� గ����� ఆ ఉ�ే��ాల� మ��ి�� నట���ే, ఆ �షయం 
� ��ౖ అ���ార�లక� �ెప�డం మం���. ఆ ���ాల� �మ��� మ�ం�ెత�� త�న�ట���ే �ల�నంత 
త�ర�ా స�యం ��ర���వడం అవసరం. 

 
 
 
 
 
Translated from English to Telugu by Venugopalrao Nellutla 
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