1

వ్యక్తిగత మరియు సంస్ాగత విలువ్లు
ఴయక్తిగత భమిము షంశూహాగత విలుఴల గుమించి తెలుష఼క్ోనేభుంద఼ క్ొన్ని
విశమాలన఼ మిశీయౌద్దాభు.
మీకు ఇశట బైన ఴీమో యొకక ళన్నభా విడెదల ైనదదన఼కుoద్దభు. ముదటి
ళన్నభా ముదటి ఆట చఽడదలన్న మీకు అన్నంచింద్ి . క్హన్న అపటిక్ే టిక్ెటసన్ని
అభుుడఴడభు చేత టిక్ెట్ క్ ంటర్ భూళరశూ
ే హయు. క్హన్న రకకన ఫలాక్ లొ టిక్ెటా ల అధిక
ధయకు ద్ొ యుకుతేనదిభ . ఫలాక్ లో క్ొనడభు న్నలదాభు.
అయధమహత్రర మోడ్ క్హాస్ దగగ య ఒక ఴయక్తి మెడ్ ళగిల్ డడ పటిక్ీ ద్దటలత రెళ్ళిపో మాయు .
రహమిన్న చఽళ మీయు కడద ళగిల్ ద్దటి రెళతదమహ లేక ఆకుచచ ళగిల్ ఴచేచ ఴయకు
ఆగుతదమహ .
మీయు రమాణభు చేషి ఽ ఒక మోడ్ రకకన ఉని టీ క్ొటలటకు టీ తదరగడదన్నక్త రెయా లయు.
ఒక ద్ి షంఴతసమహల ఴమష఼ గల లారహడె ఆ సో టల్ లొ న్నచేషి ఼నదిడె .అపపడె
మీయు సో టల్ మజభాన్న దగగ మిక్త రెళ్ళా ఇలా లాలతో న్న చేభంచకడద఼. అద్ి చటట
మీతదయ నేయభు. ఆ లారహడిన్న షఽకలుకు ంభన్న చెపతదమహ ?

నద క్ెంద఼కులే అన్న

రెళ్ళాపో తదమహ ?
మీయు ఒక లోకల్ ఫష఼సలొ కమచచన్న రమాణిషి ఼నదియు . అకకడే ఒక భుద఼షయౌ
ఴయక్తి కయా షశృమభుతో న్నలఫడి రమాణిషి ఼నదియు. అలాంటి షభమభులో మీయు ఏమి
చేశూి హయు. లేచి న్నలఫడి మీ ళటలన఼ ఆ ఴయక్తిక్త ఇచిచ కమోచభన్న చెపతదమహ? లేక నద
క్ెంద఼కు ల భున్న ఊమచకంటలమహ?
క్ొంత భంద్ి ముఴకులు ఫష఼స శూహటప్ దగగ య ఫష఼స క్ొయకు రేచి చఽష఼ిని
అభాుభన్న ఆటటిటష఼నదియన఼కుంద్దభు. అకకడ ఉని మీయు ఆ ముఴకులన఼ అలా
చేమకడదన్న రహమిశూి హమహ? నదకు ఎంద఼కు ల భున్న ఊయుకుంటలమహ?
త్రన్నపహమేళన

అయటి తొకక మోడ్ ైన డి ఉనిద్ి. మీయు అలా రకకన రెళైత

చఽశూహియు. అపపడె ఆ అయటి తొకకన఼ తీళ రకకన ఉని చెతి ఫుటట లో రేశూి హమహ లేక నదకు
ఎంద఼కు ల భున్న అలా ఴదయౌ రేశూి హమహ?
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మీయు ఒక మితేరన్నక్త పలానద షా లభు లో కలుఴభన్న ఒక షభమభు ఇచదచయు.
క్హన్న ఆ షభమాన్నక్త మహఴడభు మీకు కుదయన్న క్షభులో మీయు రహమిక్త ఆలషయభు
అభయయ విశమభు తెయౌమ జేశూి హమహ లేక ఴదయౌ రేశూి హమహ ?
ై రవిలన్నిoటిక్త ఆమా ఴయకుిలు పహటించే విలుఴలన఼ ఫటిట షభాధదనభు
ఉంటలంద్ి.
ఈ మోద఼యలే న఼ భూడె మూన్నట్ లుగహ విబజంచఴచ఼చ.
1. ఴయక్తి గత విలుఴలు ( personal values )
2. షంశూహాగత విలుఴలు (organisational Values)
3. షంశూహాగత విలుఴలు భమిము ఴయక్తి గత విలుఴల భధయ షభనీమభు(Being
aligned between organisational and personsal )

విలువ్లు : ఒక వ్యక్తి ఇలా చేస్తి మంచిది, ఇలా చేస్తి చెడు అనే వ్యక్తికరణలను
వ్యక్తిగత విలువ్లుగ మరియు సంస్ాగత విలువ్లుగ

విలువ్లు అంటాము . వటిని
వ్రగీకరించవ్చుు.
భన

జీవితదన్ని

అభిపహరమాలన఼

విలుఴలు

ఒక

అయాఴతబన
ై ద్ిగహ

తీమిచద్ిద్ేా

నభుకభులు

లేద్ద

అన్న భశృతదు గహంధీ గహయు అనదియు. ఒక ఴయక్తి తదనఽ

న్నయణమభు తీష఼క్ోన఼టక్త భాయగ భు తెయౌే భాయగ న్నమేాఱహక్హలే విలుఴలు . ఒక ఴయక్తి తన఼
పహటించే విలుఴల ఴలా తెలుష఼క్ోఫడడమో లేద్ద గుమిించఫడడమో జయుగుతేంద్ి . ఈ
విలుఴలన఼నవి ఱహమీయకబైన,ఆధదయత్రుకబైన, భానళకబైన ,ఴాత్రి యబైన ,ఆమిాకయబైన
,కుటలంఫయబైన భమిము శూహభాజక యబన
ై వి క్హఴచ఼చన఼ .
ఈ విలుఴలన఼నవి ఒక ఴయక్తి తన఼ షమిభన
ై
భామహగన్న ఎంచ఼క్ోఴడదన్నక్త
ద్ో సదడే భాయగ న్నమేావక్హలుగహ షశృమడతదభ. భన మిషమహల న఼ంచి ఈ విలుఴలు
గత క్హలాల న఼ంచి అభిఴాద్ిధ యచఫడెత ఉంటలభ.
భన చ఼టృ
ట ఉండే ఇతయులు భుఖ్యంగహ దా లు , మితేరలు లేద్ద భాయగ దయుకులు
భమిము షభాజభు చేషి ఼ని రహటిన్న చఽషఽ
ి నేయుచకుంటలభు.
ఇవి భన చ఼టృ
ట ఉండే షభాజభునకు ఆమోదయోగయబన
ై విగహ అంగీకమించఫడి
క్హల భాన మిళత
ా ేలన఼ ఫటిట అభిఴాద్ిధ చెందఫడి ఉంటలభ.
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అంగీక్హయ యోగయబైన ఴయక్తిగత విలుఴలు ఈ విధంగహ ఉనదిభ.
Cleanliness-

మిశుబరత,Committment-

న్నఫదా త

,Equality-

షభానతీభు

Fairness- న్నశపక్షపహతభు ,Genorosity- ఉద్దయత ,Honesty- న్నజాభత్ర, Loyaltyవివీషన్నమత

,Humility-

అణుకుఴ,Kindness-

దమాగుణభు

,Punctuality-

షభమపహలన ,Respectfulness- గ యఴన్నమత ,Tolerance- షసనభు .

పరిశుభ్రత: శుబరతన఼ పహటించే చయయ లేద్ద భుమిక్తన్న దఽయంగహ టట డభు అన్న చెప
ఴచ఼చ.

నిబద్ద త: ఇచిచన భాటకు కటలటఫడి ఉండెట.
సమానతవము: షభాజభులొ అన్ని ఴమహగల రజలన఼ షభబైన శూహానభు లేద్ద
షభాదయణతో చఽడడభనే సకుక కయౌగి ఉండెట .

నిష్ాక్షికత : అందమి టా షభభుగహ ఴమిిoచడభు.
ఉదారత : ధనదన్నిగహన్న, షభమాన్ని గహన్న ఇఴీగయౌగిన ఒకమి గుణభు అన్న చెప
ఴచ఼చ.

నిజాయితీ : నెైత్రకత

కయౌగి ఉండెట ,చితి శుద్ిధ ,న్నత్ర ఴంతబన
ై ,ఋజుఴయి న కయౌగి

ఉండడభు .

విశ్వసనీయత : ఒక ఴయక్తి టా లేద్ద ఒక విశమభు టా షంూయణ భమిము ళాయబైన
భదా తేన఼ కనయుచ఼ట అనఴచ఼చన఼ .

నమరత : ఇతయుల ఴదా అణుకుఴ కయౌగి ఉండెట .
ద్యాగుణము : షసాదమత ,విచక్షణ,భానన్నమత ,శూహన఼బూత్ర గుణభులు కయౌగి
ఉండెట .

సమయనులన : న్నమేాశిత షభమాన్నక్త కటలటఫడి ఉండే గుణభు లేద్ద అలరహటల .
గౌరవ్నీయత : ఇతయుల అభిపహరమాలటా ఆదయణ లేద్ద భమహయద కయౌగి ఉండెట.
సహనము : ఇతయుల నభుక్హలన఼ లేద్ద ఆచయణలన఼ గుమిించ఼టకు షభుత్రంచ఼ట .
.
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ఈ మిశుబరత, న్నఫదా త ,షభానతీభు , ఉద్దయతీభు ,న్నజాభతీ ,వివీశన్నమత
, అణుకుఴ ,దమాగుణభు ,షభమపహలన, గ యఴ ఫలఴభు భమిము షసనభు కయౌగి
ఉండడభనేవి క్ొన్ని శూహధదయణ ఴయక్తిగత విలుఴల క్తాంద్ిక్త ఴశూహిభ.
విలుఴలు
చేశూి హభ.

తపప పపపలన఼ ఴమీగకమిశూి హభ. న్నయణమాలకు, ఆచయణకు ద్ిఱహన్నమేావం

ఆలోచనలకు

ఆచయణ

న్నశూహిభ.

చయయలకు

ేరయణన్నచిచ

పహరధభాయలన఼

న్నయణభశూహిభ.
సంస్ాగత విలువ్లు: (organisational values ) :
రబుతీ

ఉద్ో యగభులో

ఇమిడి

ఉండే

షంశూహాగత

విలుఴల

గుమించి

తెలుష఼కుంద్దభు.
ఴయక్తిగత విలుఴలు భన రఴయి నన఼

న్నమేాశిశూహిభ భమిము భన చయయలన఼

నడిశూ
 ి హభ . ఴయక్తిగత విలుఴలు భన ఴయక్తిగత విశమాల న్నయణమాన్నక్త న్నక్త ఴశూహిభ .
రబుతీ ఉద్ో యగిగహ న్నచేళేటపపడె ఴయక్తిగత విలుఴలోకకటే ఉంటే షమిపో ద఼, షంశూహాగత
విలుఴలు కడద ఉండదయౌ . షంశూహాగత విలుఴలన఼నవి పహరథమికంగహ క్హలాణుగతభుగహ
యౄపప ంద్ిoచఫడి భమిము మిక్హయుడ చేమఫడిగహన్న, రబుతీ ఱహఖ్ల రచ఼యణల ద్దీమహ క్హన్న.
ఫలయత మహజాయంగభు ద్దీమహ క్హన్న , ై అన్నింటి ద్దీమహ క్హన్న తీష఼కుమహఫడదడభ..
రబుతీ ఉద్ో యగులకు ఫలయత మహజాయంగభు ద్దీమహ షంశూహాగత విలుఴలు ఴచదచభ.
ఇవి మహజయంగ టిక ద్దీమహ ఈ ద్ిగుఴ షంశూహాగత విలుఴలు యౄపప ంద్ిoచఫడదడభ.
SOVEREIGNITY- షయీషతదిక షీతంతర గణతంతర -రజలే అంత్రభ న్నమేణతలు .
SOCIALISM- శూహభాజక ఴయఴషా – శూహభాజక ఆమిధక షభానతీభు
SECULARISM-షయీభత షభానతీభు –అధిక్హమికంగహ రతేయక భతభంటృ రకటించ
ఫడలేద఼. రజలు తభకు నచిచన ఏ భత విఱహీశూహలనెన
ై ద పహటించ ఴచ఼చన఼ .
DEMOCRACY-రజాశూహీభయభు–అందయు

ఴయోజన

రజలు

తభకు

నచిచన

రత్రన్నధ఼లన఼ ఎన఼ిక్ొన఼టకు షభాన సకుకలు కయౌగి ఉంటలయు.
REPUBLIC-గణతంతరత- మహజాయంగహధినత
ే న఼ రజా రత్రన్నధ఼ల న
ై పహయా బంటల షబుయలు ,
ఱహషన షబుయలు ఎన఼ిక్ొంటలయు.
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JUSTICE- నదయమభు –కుల, భత , యౌంగ ఫేద్దలు లేకుండద అందమిక్త షభ నదయమభు
అంద్ించే

ఫలదయత.

శూహభాజక

అషభానతలన఼

యౄపభాపట

భమిము

ేదల

షంక్షేభభు కయౌగించ఼ట .
LIBERTY-ళేీచచ- సద఼ాలకు లోఫడిన రహక్ శూహీతంతరయభు భమిము అభిపహరమాలన఼
ఴయకి మిచే ళేీచఛ.
EQUALITY-షభానతీభు

–చటట భు

భుంద఼

అందయు

షభానభు

భమిము

శూో దమీభణుల

ఫలఴనతో

యక్షణకయౌపంచ఼ట.
FRATERNITY-శూౌఫలరతేరతీం–ఫలయతీములందమితో

శూో దయ

ఴయఴసమించ఼ట .

వ్యక్తిగత మరియు సంస్ాగత విలువ్ల మధ్యన సమతూకము : తభ ఉద్ో యగ
విధ఼లు ష఼లుఴపగహ భమిము తాి కయంగహ శూహగుటకు భమిము ఒత్రి డిన్న తగిగoచ఼టకు
ఴయక్తిగత భమిము షంశూహాగత విలుఴల భధయన షభ తకభు లేక శూహభయషయత
పహటించదయౌస ఉంటలంద్ి. ఎకకదభనద షభషయ మిశుహకయభు ఒక ఉద్ో యగి చేత క్హకపో భ
నచో తన ై అధిక్హమి దాలటక్త తీష఼కు రెళ్ళా షలశృ తీష఼ క్ొన్న తగు మిశుహకయభు చేమాయౌ.
ఉద్ో యగ న్నయీసణలో ఫoధ఼తీభు, ఴయక్తిగత అభిభానదలు ఉండకడద఼. ఎపపడె
కడద ఴక్తిగత విలుఴల కంటే కడద షంశూహాగత విలుఴలకు పహరధదనయత ఇరహీయౌ .ఫలయత
మహజాయంగభునకు గ యభు ఇషఽ
ి మహజాయంగభు

రక్హయభుగహ నడచ఼క్ోరహయౌ. షంశూహాగత

విలుఴలన఼ విషుమిళేి శిక్షలకు గుమి అఴపతదయు . రత్ర రహయు తన఼ న్నచేళే షంషా తో
షతసంఫంధదలు కయౌగి ఉండదయౌ . షంశూహాగత విలుఴల టా ఎకుకఴ పహరధదనయత చఽపహయౌ.
నెైత్రక

విలుఴలు

ఴయక్తిగతంగహన఼,

షంశూహాగతంగహన఼,

శూహభాజకoగహన఼,

ఴాత్రి యంగహనఽ ఴపంటలభ. ఈ విలుఴలు అఴషమహన్నిఫటిట, క్హలాన఼గుణంగహ భాయుత
ఉంటలభ.

అభతే

అన్ని

క్హలాలకు

న్నక్తఴచేచ

వివీజన్ననభభన

విలుఴలు

క్ొన్నిముoటలభ. ఆ విలుఴలన఼ భన రఴయి నలో మోజురహమిగహ అలఴయుచక్ోరహయౌ.
శూహభయషయoతో, ళేరహదాకాధంతో కడిన విలుఴలు ఴయక్తిక్త, భమిము షoషా కు అదనప
ఱోబన్నశూహిభ.
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విలువ్ల పరభావ్ము:
తదన఼ నమిున విలుఴలన఼ ఆచయణలో చఽంచే ఴయకుిలు ఎటలఴంటి రమతిభు,
ఒత్రి డి, రలోఫలలు లేకుండదనే ఇతయులు తభన఼ అన఼షమించేలా చేష఼క్ోగలయు.
నమిున విలుఴలకు ధాడంగహ కటలటఫడిఉండడభంటే షపశట ంగహ కన్నంచే భాయుప
చేమగయౌగిన శూహభయాయం ఴపనిటేట. ఇటలఴంటి ఴయకుిలు షఽూమిిద్దమకoగహ న్నలుశూహియు.
ఎఴయు చేపకుండదనే, తభకు తెయౌమకుండదనే ఇతయులు రఫలవిత బై రహమితొపహటల
నడెశూహియు.
విలుఴల ఆధదయంగహ ఴయక్తి శూహధిoచే విజమాలు లేద్ద చేళే రమాతదిలు కడద
అనేక భంద్ిక్త రతయక్షoగహన఼, మోక్షoగహన఼ షఽపమిిన్నశూహిభ.
ఈ షఽూమిి రహమి బేధష఼సన఼ ఆకామించి చెత
ై నదయన్న కయౌగిషి ఼ంద్ి. ఆచయణకు
పమిక్ోలుపతేంద్ి. అంటే చెత
ై నయఴంతభభన ఆచయణతొ పయౌతదలన఼ శూహధిషి ఼ంద్ి. ఒక ఴయక్తి
చేళన న్నలో పప ంద్ిన షఽూమిి అనేక యక్హల పయౌతదలన఼ శూహధిoచడదన్నక్త క్హయణం క్హఴచ఼చ.
ఈ షఽపమిి రఫలఴం ఎంత ఫలంగహ ఉంటే అంత ఎకుకఴగహ భంచి పయౌతదలు లబిశూహిభ.
శూహధదయణంగహ
అభిఴయక్ీికయణలన఼

షఽూమిి
అన఼కమిశూి హయు.

పప ంద్ినరహయు
న్నయణమాలు

షఽూమిి

న్నచేచ

తీష఼కుoటలయు.

ఴయకుిల
తభ

రఴయి న,
రఴయి నలో

అరహంఛన్నమబైన, అషంఫదా బైన అంఱహలన఼ తొలగించ఼క్ొన్న భుంద఼కు శూహగుతదయు.
తభకు లభిoచిన షఽూమిి

న఼ంచి శూహన఼కలబైన న్నఫదా తతో న్నయణమాలు

తీష఼కుంటలయు. రహటిన్న అభలు జయడదన్నక్త అఴషయబైన అఴగహసన, నెైపణయం
ంపప ంద్ించ఼క్ోన్న షభయాఴంతంగహ పయౌతదలు శూహధిశూి హయు.
జీవితంలో క్ీలక న్నయణమాలు చేళేటపడె, క్తాశటభభన మిళాతేలన఼ ఎద఼మచకo
టలనిపడె భన నెైత్రక విలుఴలు భచేచ ధెయ
ై యం భనన఼ రఫలవితం చేళన ఴయకుిలు,
భనకు ఆలంఫనగహ న్నలుశూహియు.
నెైత్రక విలుఴలతో కడిన రఴయి న ఴయక్తిక్త

ఆతువిఱహీశూహన్నిష఼ింద్ి.

రత్రకల

మిళాతేలలో కడద తటలటక్ోగయౌగే వక్తిన్నష఼ిoద్ి. ఖ్చిచతబైన విలుఴలు కయౌగిన ఴయకుిలు,
షంషా లు ఒక షభగాతన఼, శూహభయశూహీన్ని ఏయపయుశూహియు.
విలుఴలు భంచి న్నయణమాలు తీష఼క్ోఴడదన్నక్త ద్ో సదడెతదభ . విలుఴలపై
ఆధదయడి ఴయకుిలు చేళే న్నయణమాలు అందమిక్ీ ఉయోగకయంగహ ఴపoటలభ.
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జీవితంలో

క్ీలక

న్నయణమాలు

చేళేటపడె,

క్తాశటభభన

మిళత
ా ేలన఼

ఎద఼మచకo

టలనిపడె భన నెైత్రక విలుఴలు భచేచ ధెయ
ై యం భనన఼ రఫలవితం చేళన ఴయకుిలు,
భనకు ఆలంఫనగహ న్నలుశూహియు.

