ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
ప్రేరణ (Motivation)
మొదటి విభ్యగాం – మీ సమరథతని మీలో ఉాండే ప్రేరణ నడ్డపిస్తాంద్ధ
A. మహాత్మాగాాంధీని స్వాతాంత్ర్ాపోరాటాంలో అహాంస్వమారాానిా ఎాంచుకొనేలా ప్రేరేపిాంచిన అాంశాలు
1. నైతికత మరియు న్నాయబదితపై గల ప్రగాఢ నమాకాం.
2. హాంస్వమారాానికి వాతిరేకాం/అయిష్టత.
3. బ్రిటిష్ వారి వలసవాదాం మరియు దోపిడీ విధాన్నలపై తీవ్ర అసహనాం/కోపాం.
B. ప్రస్తతాం వాందకు పైగా దేశాలోో న్నలుగు వేలకు పైగా సిసటర్స్ తో పనిచేస్తనా మిష్నరీస్ ఆఫ్ ఛారిటీని
స్వథపిాంచి కుష్టటవాాధిగ్రస్తలకు, ఎయిడ్స్ వాాధిగ్రస్తలకు, అభ్యగుాలకు మరియు స్కూల్స్ కి
సహాయపడడానికి మదర్స తెరెస్వని ప్రేరేపిాంచిన అాంశాలు
1. మదర్స తెరెస్వ బాలాాంలో మిష్నరీస్ చేసిన సేవల గూరిి వినాటువాంటి కథలు
2. రోగులు మరియు నిరుపేదలు ఎదుర్ూాంటునా బాధ మరియు కష్టటలు చూసి చలాంచిపోవడాం
C. మనిషిలోని అాంతరాత శకుతల గూరిి, వాటిని వెలకితీయడాంలో భ్యరతీయ సాంసృతి యొకూ
గొపపదనాం గూరిి ప్రపాంచానికి తెలయజేయడాంలో వివేక్ట్రనాందుడ్డని ప్రేరేపిాంచిన అాంశాలు
1. భ్యరతీయ త్మతిాక చిాంతనని పాశాితా ప్రపాంచానికి పరిచయాం చేయాలనుకోవడాం
2. వివిధ విశాాస్వలలో గల గొపపతన్ననిా తెలయజేయాలనే కోరిక
3. గురువు రామకృష్ణ పరమహాంస బోధనలు


పై ముగుారు మహానుభ్యవులుగా మారడానికి వారిని కొనిా అాంశాలు ప్రేరేపిాంచాయి. అలా పాంద్ధన
ప్రేరణతో వారు త్మము నమిానదానిని త్రికరణశుద్ధిగా ఆచరిాంచిచూపారు. గొపపవారు అయాారు.



ప్రేరణ అనేద్ధ సమరథవాంతాంగా పనిచేయడానికి విశేష్ాంగా ఉపకరిస్తాంద్ధ. ప్రేరణ అనేద్ధ వాకితలో ఉాండే
సహజమైనగుణాం.



వాకితగత లక్ష్యాలకు ప్రేరణ తోడైతే మనిషి ‘మనీషీ’గా మారత్మడు. గొపప పనిమాంతుడు
అనిపిాంచుకుాంటాడు.



ప్రభుతాాంలో మరియు ప్రభుతా క్ట్రరాాలయాలోో కూడా అాంతే ప్రభుతాాం యొకూ లక్ష్యాలకు మరియు
వావస్వథగత లక్ష్యాలకు సమనాయము మరియు వావస్వథగత లక్ష్యాలు చేరుకోవాలనా ప్రేరణ ఉాంటే
చాలు. ఇాందుకు క్ట్రవాల్ాందలాో పరిజ్ఞానాం మరియు నైపుణ్యాలు మాత్ర్మే.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ప్రేరణ అనగానేమి?
 మనిషిని ఒక విష్యాం/పని/ఉదోాగాం/పాత్ర్/లక్ష్యానిా చేరుకోవాలనే ప్రయత్మాలపై
నిరాంతర ఆసకితని మరియు అద్ధ స్వధిాంచేవరకు లేదా పూరితచేసేనతవరకు దానికే
క్ట్రతుబడ్డఉాండడానికి వీలైన కోరికని మరియు శకితని చైతనాాం చేసే అాంతరాత మరియు
బహరాత క్ట్రరకాం.
 మనిషిని అాంతరాతాంగా నడ్డపిాంచే శకిత.
 మనిషి తన లక్ష్యాలు అాందుకోవడానికి లేదా అవసరాలు తీరుికోవడానికి లేదా అాంచన్నలు
అాందుకోవడానికి చేసే ప్రయత్మాలకు సహాయాం చేస్తాంద్ధ.
 మనిషి తనకునచిిన ప్రవరతనను అాందుకోవడానికి ఉపయోగపడే స్వథయి.



ప్రతి వాకితలో ఒకేవిధమైన ప్రేరణ లేదా అాంతరాత శకిత ఉాండకపోవచుి. మీలో ఉనా ప్రేరణ లేదా
అాంతరాత చేతన్న శకితని ఈ కిాంద్ధ సాందరాాలకు తగాటుట మీరే తెలుస్కోవాల
1. సాందరాాం
2. సనిావేశాం/పరిసిథతి
3. ఉదోాగాం



ఈ కిాంద్ధ ప్రభుతా ఉదోాగులను ప్రేరేపిాంచే అాంశాలు ఏమిటో రాయాండ్డ?
1. సాంక్షేమాధిక్ట్రరి
2. అటవీ సాంరక్షణ్యధిక్ట్రరి
3. వాణిజాపనుాల అధిక్ట్రరి
4. గ్రామ రెవిన్యా అధిక్ట్రరి
5. ప్రభుతోాపాధాాయుడు
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రెాండవ విభ్యగాం – మాస్లో అవసరాల వరీాకరణ


ఒక వాకితలో ప్రేరణ అనేద్ధ ఆయన యొకూ వాకితగత అవసరాలతో సాంబాంధాం కలగి ఉాంటుాంద్ధ.



ప్రతి ఒకూరి అవసరాలు వేరేారుగా ఉాంటాయి. ఉదాహరణకు వరాాక్ట్రలాంలో గ్రామీణ ప్రాంత్మలోో
ఉాండే రైతు యొకూ అవసరాలకు, హైదరాబాద్ లేదా కరీాంనగర్స లాాంటి నగరాలోో నివసిాంచేవారి
అవసరాలకు తేడా ఉాంటుాంద్ధ. అలాగే మధాతరగతి వారి యొకూ అవసరాలు, ధనవాంతుడైన
వాాపారవేతత అవసరాలు వేరేారుగా ఉాంటాయి.



అబ్రహాాం మాస్లో 1943 ప్రవచిాంచిన అవసరాల వరీాకరణ అనేద్ధ మనోవిజ్ఞాన శాసరాంలో ముఖ్ామైన
ప్రేరణ్య సిదాిాంతాంగా పేరుగాాంచిాంద్ధ. ఈ వరీాకరణ మనిషి యొకూ ఐదు రక్ట్రల అవసరాలను
వరీాకరిాంచి, వివరిస్తాంద్ధ.



మాస్లో అవసరాల వరీాకరణ ఆధారాంగా నీలో ఉనా అవసరాలను అరథాం చేస్కుాంటే మీలో గల
సాయాంప్రేరణ గూరిి తెలుస్కోవచుి/అాంచన్నవేయవచుి. మీ అవసరాలను అరథాం చేస్కొనే
సేాహతులు ఉాండడాం, మీ సేాహతుల అవసరాలు మీరు తెలుస్కోవడాం వలో మీ బాంధాం బలాంగా
ఉాంటుాంద్ధ. మీ ఆధారాాంలో పనిచేసే సిబబాంద్ధ యొకూ అవసరాలను తెలుస్కోవడాం వలో ఒక బలమైన
జటుట ఏరపడ్డ సమరథవాంతాంగా పనిచేయగలుగుత్మరు.
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మాస్లో అవసరాల పిరమిడ్స లో ద్ధగువన భౌతిక అవసరాల గూరిి తెలయజేస్వతయి. ఇవి మనిషి
యొకూ కనీస్వవసరాల (తిాండ్డ, నీరు, దుస్తలు మొదలగునవి) గూరిి తెలయజేస్వతయి. ఇవి తీరితేనే
మనిషి అవసరాల పిరమిడ్స లో గల మిగత్మ అవసరాల గూరిి ఆలోచిస్వతడు.



మాస్లో అవసరాల పిరమిడ్స ప్రక్ట్రరాం మనిషి పిరమిడ్స ద్ధగువన్ ఉనా అవసరాల తీరుికోవడాంతో
ప్రరాంభిాంచి క్ర్ానగా పై స్వథయిలో గల అవసరాలను కూడా తీరుికునేాందుకు ప్రయతిాస్వతడు. అనగా
మనిషి ద్ధగువన ఉనా కనీస్వవసరాలు తీరితేనే పై స్వథయిలో ఉనా అవసరాల గూరిి ఆలోచిస్వతడు.
వాటిని తీరుికోవడానికి ప్రయతిాస్వతడు.



మాస్లో అవసరాల పిరమిడ్స లో ద్ధగువ నుాండ్డ గల మొదటి మూడు అవసరాల వరీాకరణలను –
భౌతిక అవసరాలు, భద్రత అవసరాలు మరియు స్వమాజిక అవసరాలు – మనిషి తకుూవైన
అవసరాలుగా పరిగణిస్వతరు. ఇవి లోపిాంచినటోయితే వాటి యొకూ అవసరాం క్ర్మాంగా పెరుగుతుాంద్ధ.
ఉదాహరణకు కొద్ధిసేపు మీరు ఆకలతో ఉనాటోయితే ఆ ఆకలని తీరుికోవాలనుకునే భౌతిక అవసరాం
మిగత్మ అవసరాలనిాాంటినీ అధిగమిస్తాంద్ధ/అణచివేస్తాంద్ధ.



మాస్లో అవసరాల పిరమిడ్స లో ఎగువన గల రెాండు అవసరాల వరీాకరణలను – గౌరవాంగా
జీవిాంచడానికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు, స్వాయ వాసతవీకరణకు సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు –
మనిషి వృద్ధి/అభివృద్ధికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు అాంటారు.



మనిషి జీవితాంలో సాంభవిాంచే ప్రధాన సాంఘటనలు ఏవైన్న సరే అవసరాలను ప్రభ్యవితాం చేయవచుి.
ఉదాహరణకు పిలోల పెళ్లో చేయాల్రావడాం, వావస్వయాంలో నష్టాం వాటిలోడాం. ఫలతాంగా
కొనిాస్వరుో పిరమిడ్స లో పైకి వెళ్ళే బదులు కిాందకు వెళ్ళేల్ రావచుి. పదోనాతిలాాంటి సాంఘటనలు
అవసరాల పిరమిడ్స లో మనిషిని పై స్వథయికి తీస్కుపోవచుి.

కనీసవసరాలు
1. భౌతిక్ట్రవసరాలు


మాస్లో అవసరాల పిరమిడ్స లో అతాాంత మౌలకమైన అవసరాలు – భౌతిక్ట్రవసరాలు.
ఉదాహరణకు – ఆహారాం, దుస్తలు, నీరు మరియు గృహాం.



మనిషి మనుగడకు ఈ భౌతిక్ట్రవసరాలు తీరడాం తపపనిసరి. ఉదాహరణకు ప్రతికూల వాత్మవరణ
పరిసిథతులోో ఇలుోలేని నిరుపేదల పరిసిథతి ఎలా ఉాంటుాందో ఊహాంచాండ్డ. అలాగే మీకు ఆకల వేస్తనా
సమయాంలో తినడానికి ఇాంటోో ఏమీ లేక, ఆ సమయానికి బయట ఏమీ దొరకక, మీకు వాంట కూడా
తెలయక మేరు అనుభవిాంచే క్షుదాాద ఎలా ఉాంటుాందో ఊహాంచుకోాండ్డ.



మన సమాజాంలో ప్రభుత్మాల నిరాంతర ప్రయత్మాల వలో భౌతిక్ట్రవసరాలు చాలామాంద్ధకి
అాందుబాటులోకి వచాియి. వస్తన్నాయి. ఇకపై వాటికి పెదియెతుతనవాటిని సమకూరివలసిన
అవసరాం లేకపోవచుి.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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2. భద్రత్మవసరాలు


మొదట మనిషి తన ప్రణ్యనికి, తన కుటుాంబ సభుాల ప్రణ్యలను అడవి జాంతువుల నుాండ్డ, దోపిడీ
దొాంగల నుాండ్డ స్రక్షితాంగా క్ట్రపాడాల్న అవసరానికి ప్రధానాతనిస్వతడు.



ఆ తరాాత మనిషి ఆరోగాపరమైన అవసరాలకు ప్రధానాతనిస్వతడు. ఉదాహరణకు ఇాంటోో దోమల
నుాండ్డ రక్షణకై ఆల్స-అవుట్/గుడ్స నైట్ లాాంటి దోమ సాంహారిణులను (రిపెల్ోాంట్్) ఉపయోగిాంచడాం.



మనిషి ఉదోాగానికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలలో మొదట ఉదోాగ భద్రత మరియు చేయాల్న పని
నిరాంతరాయాంగా ఉాండడాం అనేవి ప్రధానాంగా ఉాంటాయి. ఉదాహరణకు ఒక ప్రభుతా
క్ట్రరాాలయాంలో గల క్ట్రాంట్రాకుట మరియు అవుట్-స్లరి్ాంగ్ ఉదోాగులను నిరాంతరాం ఉదోాగ
అభద్రత్మభ్యవాం వెాంటాడుతూనే ఉాంటుాంద్ధ. అనగా తన ఉదోాగాం ఎపుపడు పోతుాందోననే భయాలు
నిరాంతరాం వెాంటాడుతూనే ఉాంటాయి. అలాగే త్మము ఎాంత బాగా చేసిన్న చేయడానికి పని
లేనటోయితే కూడా వారిని తొలగిాంచాల్ రావచుి.

3. స్వమాజిక్ట్రవసరాలు


మనిషి సాంఘజీవి. మనిషికి జీవిాంచాలాంటే కుటుాంబాం ఒకూటే ఉాంటే సరిపోదు. సేాహతులు ఉాండాల,
బాంధువులు ఉాండాల, మానవులతో కూడ్డన సమాజాం కూడా చుట్టట ఉాండాల.



స్వమాజిక సాంబాంధాలు లేని మనిషి జీవిాంచడాం కష్టస్వధాాం.

ఉనాతస్వథయి అవసరాలు
1. గౌరవాంగా జీవిాంచడానికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు


ఇవి రెాండు రక్ట్రలు – అాంతరాత గౌరవానికి సాంబాంధిాంచినవి, బహరాత గౌరవానికి సాంబాంధిాంచినవి



అాంతరాత గౌరవానికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు
 ఆతా గౌరవాం
 ఉదాహరణకు

మీ

బాస్

మిమాలా

స్లమరిపోతుగా

మరియు

ఎాందుకు

పనికిరానివాడ్డగా చిత్రిస్కత, క్ట్రరాాలయాంలో ఏమీ పనిచేయకుాండా ఊరికే కూర్ిని
పోతున్నావు అాంట్ట బహరాంగాంగా తోటి ఉదోాగుల ముాందు దురాాష్లాడ్డతే చేసేత
మీకేమనిపిస్తాంద్ధ? మీరు చాలా బాధపడత్మరు. అవమానాంగా కూడా ఫీలవుత్మరు.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ఫలతాంగా మీ ఆతా గౌరవాం దెబబతిని మీలో ఉాండే పనిచేయాలనే ప్రేరణ్యశకిత కూడా
తగిాపోతుాంద్ధ. ఆ మేరకు పనితీరుపై ప్రభ్యవాం పడుతుాంద్ధ.
 ఆతా విశాాసాం
 కిోష్టమైన పనులు చేయాలనుకొనే మీ ఆతా విశాాసాం క్ట్రరణాంగా మీలో ప్రేరణ శకిత
పెరిగి మీ పనితీరు చాలా/గణనీయాంగా మెరుగుపడుతుాంద్ధ
 స్వధిాంచామనే సపృహ
 ఎపుపడైతే మీరు మీ పనితీరుకి సాంబాంధిాంచిన లక్ష్యానిా చేరుకుాంటారో అపుపడు మీఋ
ఒక వాకితగత లక్ష్యానిా కూడా చేరుకొని ఉాంటారు. అలాాంటపుడు మీలో కలగే
అనుభవాలు ముఖ్ాాంగా ‘స్వధిాంచాము/స్వధిాంచాను’ అనే సపృహ మీ పనితీరును
మెరుగుపరుస్తాంద్ధ. మిమాలా మరిాంత కష్టపడ్డ పనిచేసేలా, మరినిా లక్ష్యాలు
స్వధిాంచేలా ప్రేరేపిస్తాంద్ధ. ఆ ప్రేరణతో మీరు మరిాంత భ్యదాత్మయుతాంగా పనిచేయడాం
ప్రరాంభిస్వతరు.
 స్వాతాంత్ర్ాాం
 పనిచేసే చోట మరియ చేసే పనిలో నియమ నిబాంధనలు అనుమతిాంచిన మేర
సేాచాాస్వాతాంత్ర్యాలు లేకపోతే ప్రేరణ ఉాండదు.
ఉదాహరణకు మీ బాస్ మీకు ఒక పని ఎలా చేయాలో ఒకో మెటుట గూరిి
పూసగుచిినటుట వివరాంగా చెపూత ఉాంటే మీకేమనిపిస్తాంద్ధ? అలాగే నియమ
నిబాంధనల చట్రాంలో సేాచిగా పనిచేయనివాకుాండా ప్రతిదీ త్మనే చెపుతాంటే
మీకేమనిపిస్తాంద్ధ? న్న సేాచాా స్వాతాంత్ర్యాలు లాగేస్కుాంటున్నాడు అని మనలో
మనమే తిటుటకుాంటాము కదా. వీలైతే పనిచేయడానికి కూడా ఇష్టపడాం. పని
చేయాలనే ప్రేరణ తగిాపోతుాంద్ధ. ఫలతాంగా మన పనితీరు మరియు మన క్ట్రరాాలయాం
పనితీరు దెబబతిాంటాయి.


బహరాత గౌరవానికి సాంబాంధిాంచిన అవసరాలు
 గురితాంపు
 మీ ఉనాత్మధిక్ట్రరులు/మీ బాస్ మీ పనితీరుని బహరాంగాంగా గురితాంచడాం వలో మీలో
ప్రేరణ పెరిగి మే పనితీరు గణనీయాంగా పురోగమిస్తాంద్ధ.
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 అధిక్ట్రరాం
 మీరు ప్రస్తతాం ఉనా స్వథయి నుాండ్డ ఉనాతస్వథయికి పదోనాతి ఇచిినటోయితే మీరు ఎలా
ప్రతిసపాంద్ధస్వతరు? తపపకుాండా మీలో ప్రేరణ్య శకిత పెరిగి ఉాంటుాంద్ధ. అద్ధ సహజాం
కూడా. అద్ధ అధిక్ట్రరాం వలో కలగిన ప్రేరణ.
 హోదా
 మీకు పదోనాతి రావడాం వలో మీ హోదా పెరుగుతుాంద్ధ. సహజాంగా అధిక్ట్రరాం
హోదాని తెస్తాంద్ధ. హోదాతో కూడ్డన అధిక్ట్రరాం ప్రేరణ్యశకిత ని పెాంచుతుాంద్ధ.
 దృషిటన్నకరిశాంచడాం
 మీకు పదోనాతి రావడాం వలో మీరు మీ సహాధాాయుల, మీ సబారిినేట్్ మరియు మీ
ఉనాత్మధిక్ట్రరుల దృషిట ని ఆకరిాాంచగాలుగుత్మరు.
 అలాగే మీరు పనితీరుతో మాంచి ఫలత్మలు స్వధిాంచడాం వలో కూడా మీ చుట్టట
ఉాండేవారి దృషిటలోనే క్ట్రకుాండా సమాజాం దృషిటలో పడత్మరు
 ఆరాధిాంచబడడాం
 మీ గూరిి, మీరు స్వధిాంచిన విజయాల గూరిి ఆలోచిాంచిన వారికీ సహజనాంగానే మీ
పటో ఆరాధన్న భ్యవాం పెరుగుతుాంద్ధ.
స్వాయ వాకీతకరణ్యవసరాలు


ఇవి అతుానాతస్వథయి అవసరాలు. ఇవి మీలో ఉనా శకిత స్వమరాథాలను వెలకితీయడానికి వాటికి
అనుగుణాంగా మిమాలా మీరు తీరిిద్ధదుికోవడానికి ఉపయోగపడుత్మయి. ఇవి మీ అభివృద్ధికి
మరియు మీ ఆతాతృపిత స్వధన కొరకు దోహదపడత్మయి. ఇాందుకు కొనిా ఉదాహరణలు
 ఎకుూవ పరిజ్ఞానాం సాంపాద్ధాంచడాం
 కొతత విష్యాలను/విధాన్నలను తెలుస్కోవడాం
 స్వమాజిక సేవ
 దానధరాాలుచేయడాం/దాతృతాాం చేయడాం
 చిత్ర్ాం, శిలపలేఖ్నాం, లేఖ్నాం/రచన లాాంటి లలత కళలలో నైపుణాాం స్వధిాంచడాం
 నీకు నచిిన పని చేయడాం

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ

పేజీ 7

ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
మాస్లో అవసరాల వరీాకరణ ప్రభుతోాదోాగికి ఎలా ఉపయోగపడుతుాంద్ధ?


మాస్లో అవసరాల వరీాకరణ పిరమిడ్స లో ద్ధగువ నుాండ్డ మొదటి మూడు వరీాకరణలు ప్రభుతా
ఉదోాగికి ఆ ఉదోాగాం వాల్స సమకూరుత్మయి. వారిలో న్నలుగు మరియు ఐదవ వరీాకరణలో గల
అవసరాలను తీరేిలా ప్రేరణ కలగిాంచడమే అసలు సవాలు.



ఈ కిాంద్ధ ప్రభుతా ఉదోాగులలో గౌరవానిా మరియు స్వాయ వాకీతకరణను ప్రేరేపిాంచే అాంశాలు
ఏమిటో రాయాండ్డ?
1. సాంక్షేమాధిక్ట్రరి
2. అటవీ సాంరక్షణ్యధిక్ట్రరి
3. వాణిజాపనుాల అధిక్ట్రరి
4. గ్రామ రెవిన్యా అధిక్ట్రరి
5. ప్రభుతోాపాధాాయుడు



మీరు చేసే ఉదోాగానికి మాస్లో అవసరాల వరీాకరణ పిరమిడ్స ని అనాయాం చేస్కత ఒకోూ వరీాకరణలో
మీ యొకూ వివిధ అవసరాలను కనేసాం మూడ్డాంటిని వివరిాంచాండ్డ.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
మూడవ విభ్యగాం – సాయాంప్రేరణ


మొదటి కథ: ఒక బాలుడు తన తాండ్రితో కలసి పరాత్మల అధిరోహణకై వెళ్ళేడు. ఒకరోజు ఉదయాం
ఆ బాలుడు తన తాండ్రితో కలసి ఒక పరాతాం అధిరోహణ చేస్తాండగా ఆ బాలుడు జ్ఞరిపడడాం
జరిగిాంద్ధ. ఈ బాలుడు బాధతో ‘అమాా!’ అని అరవడాం జరిగిాంద్ధ. కొద్ధిక్షణ్యలోోనే ‘అమాా!’ అనే
పిలుపు పరాత్మల నుాండ్డ బాలుడ్డకి వినిపిాంచిాంద్ధ. దాాంతో ఆశిరాపోయిన బాలుడు ‘ఎవరు నీవు?’
అని ప్రశిాాంచగా కొద్ధిక్షణ్యలోోనే ‘ఎవరు నీవు?’ అనే పిలుపు పరాత్మలు నునిడ్స బాలుడ్డకి
వినిపిాంచిాంద్ధ. దాాంతో మరిాంత ఆశిరాపోయిన బాలుడు ‘నేను నినుా ఆరాధిస్తన్నాను’ అని చెపపగా
అవే పదాలు మళ్ళే బాలుడ్డకి వినిపిాంచాయి. దాాంతో బాలుడు మళ్ళే ‘పిరికివాడా’ అని
సాంభోద్ధాంచగా అవే పదాలు మళ్ళే ఆ పరాత్మల నుాండ్డ వినిపిాంచాయి. ఈ స్వరి బాలుడు ఆశిరాాంతో
తన తాండ్రి వైపు తిరిగి ‘ఏమి జరుగుతోాంద్ధ?’ అని ప్రశిాాంచిన్నడు.
ఆ తాండ్రి మాందహాసాంతో ఇపుపడు నేను చెపుతన్నా పదాలను జ్ఞగ్రతతగా విను అని కొడుకు చెపిప ‘నీవు
ఒక ఛాాంపియన్ వి’ అాంట్ట పిలుస్వతడు. పరాత్మలు నుాండ్డ కూడా ‘నీవు ఒక ఛాాంపియన్ వి’ అని
వినిపిస్తాంద్ధ. ఆశిరాపోయిన కొడుకుతో తాండ్రి ‘ఇలా మనాం అనా మాటలు మనకే వినిపిాంచడానిా
ప్రతిధాని అాంటారు’ అని చెపాతడు.



మీ జీవితాం అనేద్ధ మీ చరాల యొకూ ప్రతిబాంబాం మాత్ర్మే. ఉదాహరణకు ప్రపాంచాంలో ప్రేమ
ఎకుూవగా ఉాండాలనుకుాంటే ముాందుగా మీ మనస్్ అాంత్మ ప్రేమతో నిాంపుకోవాల్ాందే. అలాగే మీ
జటుటలో స్వమరాథాలు పెరగాల అాంటే ముాందు మీలో స్వమరాథాలు పెరగాల. మరోవిధాంగా
చెపాపలాంటే జీవిత్మనికి మీరిచిినదాంత్మ జీవితాం మీకిస్తాంద్ధ.



మీ జీవితాం అనేద్ధ అనుకోని సాంఘటనల సమాహారాం క్ట్రదు. అద్ధ మీ చరాల యొకూ, మీ యొకూ
ప్రతిబాంబాం మాత్ర్మే.



మిమాలా మీరు మాత్ర్మే సరిగాా ప్రేరేపిాంచుకోగలరు. మీకు మీరు మాత్ర్మే ప్రేరణ. మీకు ఇతరులు
చెపేపద్ధ మరియు చేసేద్ధ అాంత్మ కూడా మేకు మీరుగా ప్రేరణ పాందేలా చేయడమే. మీకై మీరు ప్రేరణ
పాందలేని పక్షాంలో మేకు ఎాంతమాంద్ధ ప్రేరణ కలగిాంచాలని ప్రయతిాాంచిన్న ఫలతాం పెదిగా ఉాండదు.



మీరు సాయాంగా ప్రేరణ పాందలేని పక్షాంలో మీ పనితీరులో మారుపరాదు. పనితీరు మెరుగుపడదు.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు


రెాండవ కథ: ఒక అనుభవజుాడైన ఒక మేస్వర వయస్మీరడాంతో పనిమానేసి కొడుకులు, కూతుళ్ళే
మరియు మనవలు, మనవరాళేతో శేష్జీవితాం గడపాలని నిశియిాంచుకొని ఆ విష్యాం తనకు
ఇాంత క్ట్రలాం పాటు ఉదోాగాం ఇచిిన యజమానికి చెపాతడు. ఆ యజమాని అలాాంటి మాంచి ఉదోాగిని
కోలోపవడానికి అయిష్టాంగా అాంగీకరిాంచి తన చివరి కోరికగా ఒక ఇలుో నిరిాాంచి ఇవామని
కోరత్మడు. అాందుకు అయిష్టాంగానే అాంగీకరిాంచిన మేస్వర ఇలుో నిరాాణాం మొదలుపెడత్మడు. అయితే
పని అాంటే ఇష్టాం లేని క్ట్రరణాంగా న్నసిరకమైన ముడ్డసరకు వాడ్డ, లోపభూయిష్టమైన ఇలుో నిరాాణాం
చేసి ఇస్వతడు. ఇాంటి నిరాాణాం పూరతయిన తరాాత ఆ యజమాని కొతత ఇాంటిని తనిఖీ చేసి, మేస్వర
వదికు వచిి ‘ఇద్ధ నీ కొరకు నేను ఇస్తనా బహుమానాం’ అాంట్ట ఆ కొతత ఇాంటి యొకూ త్మళాం
చెవులను మేస్వరకి ఇస్వతడు. అపుపడు మేస్వర ష్టక్ తో బతతరపోయి మనస్లో ‘ఈ ఇలుో న్న కొరకే అని
ముాందే తెలసి ఉాంటే చాలా బాగా నిరిాాంచుకొని ఉాండేవాడ్డని కదా’ అని వాపోత్మడు.



మనకి తెలస్ల తెలయకో మన స్వమరాథానికి తగాటుటగా పనిచేయకుాండా ఉాంట్ట మన జీవిత్మలను
మనమే లోపభూయిష్టాంగా నిరిాాంచుకుాంటాము. ఇద్ధ మన జీవితాం దీనిని మనమే ఆస్వాద్ధాంచాల
అని ముాందుగానే తెలసేత మరిాంత అాందాంగా జీవిాంచేవారాం అని మనలో మనాం చాలా స్వరుో
అనుకుాంటాము. క్ట్రనీ మనాం వెనకిూ వెళేలేము. ఎాందుకాంటే గడచిపోయిన క్ట్రలాం తిరిగిరానిద్ధ.



నీ జీవితాం అనే భవన్ననికి నీవే మేస్వరవి. ప్రతి రోజు, ప్రతి నిమిష్ాం, ప్రతి క్షణాం నీ జీవిత్మనిా
నిరిాాంచుకునేద్ధ నీవే.



వివిధ సాందరాాలలో మీరు ఎదుర్ూనే వివిధ విష్యాలపై మీ మీ వైఖ్రి మరియు మీరు ఎాంచుకొనే
అవక్ట్రశాలు మీ భవిష్ాత్ జీవితాం అనే భవన నిరాాణ్యనికి సహాయపడుతుాంద్ధ. క్ట్రబటిట జీవిత్మనిా
నిరిాాంచుకునేటపుడు తెలవిగా వావహరిాంచాండ్డ. ఎాందుకాంటే అలా నిరిాాంచుకునే అధిక్ట్రరాం మీ
చేతులోోనే ఉాంద్ధ.

ఉదోాగాంలో/పనిచేసేటపుడు మీ స్వమరాథానికి సాంబాంధిాంచి మీలో గల కొనిా అపోహలు/నిజ్ఞలు


మీ అభిప్రయాలు ఏమిటో మీరే నిష్పక్షపాతాంగా అాంచన్నవేస్కోాండ్డ.

అపోహ: పనిచేసేత శిక్షిాంచబడత్మరు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: నేను బాగా పనిచేసేత న్నపై అధిక్ట్రరి న్నకు ఎకుూవ పని అపపగిస్వతరు. అదనపు
బాధాతలు అపపగిస్వతరు
సరైన అభిప్రయాం: న్న పనితీరుని మెచుికొని న్న పై అధిక్ట్రరి న్నకు అదనాంగా బాధాతలు అపపగిాంచారు.
ఒకవేళ వాటిని నెరవేరిడాంలో సమసాలు ఉనాటోయితే న్న పై అధిక్ట్రరితో చరిిాంచుకొని
పరిష్టూరాలు కనుకోూగలను

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు
అపోహ: పనిచేయనివారు/తకుూవ పనిచేసినవారు శిక్షిాంచబడడాం లేదు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: వారిని మాందలాంచడాం లేదు వారిపై కోపగిాంచుకోవడాం లేదు
సరైన అభిప్రయాం: న్న పై అధిక్ట్రరి వారిని నమాడాం లేదు మరియు వారిని పటిటాంచుకోవడాం లేదు. వారికి
ముఖ్ామైన పనులేవీ చెపపడాం లేదు. అదే సమయాంలో ననుా నమిా, న్నకు ముఖ్ామైన
బాధాతలు అపపగిస్తన్నారు.
అపోహ: పనిచేయనివారికి/తకుూవ పనిచేసినవారికి చినా చినా పనులే అపపగిస్తన్నారు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: వారికి పని తకుూవ క్ట్రనీ జీతాం మాత్ర్ాం సరిగా తీస్కుాంటున్నారు
సరైన అభిప్రయాం: న్న పై అధిక్ట్రరి వారికి ముఖ్ామైన పనులేవీ చెపపడాం లేదు. అదే సమయాంలో ననుా నమిా,
న్నకు ముఖ్ామైన బాధాతలు అపపగిస్తన్నారు
అపోహ: న్న స్వమరాథానికి/పనితన్ననికి తగిన గురితాంపు రావడాం లేదు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: నేనెాందుకు కష్టపడ్డ పనిచేయాల? న్న కష్టటనికి నేను అదనాంగా పాంద్ధన ప్రతిఫలాం
ఏమీలేదు. కనీసాం పదోనాతి కూడా పాందడాం లేదు
సరైన అభిప్రయాం: న్న సేవలు పాందుతునావారాందరూ ముఖ్ాాంగా పౌరులు న్న పనితీరుతో సాంతోష్ాంగా
ఉన్నారు. న్న పై అధిక్ట్రరి న్న పదోనాతికి/ప్రశాంస్వ పురస్వూరానికి సిఫారస్ చేస్వతరు
అపోహ: పనితీరు కనబరచడాం కష్టాంతో కూడుకొనాద్ధ. ఫలతాం ఎలా ఉాంటుాందో ఏమి తపుపలు చేసి ఎకూడ
ఇరుకుూపోత్మనో తెలయదు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: అాందుకే పనిచేయకుాండా ఉాంటే సరి. పని చేయనపుడు తపుపలు చేసే అవక్ట్రశాం
ఉాండనే ఉాండదు కదా
సరైన అభిప్రయాం: పనిచేయకపోతే ఎవరికీ ప్రయోజనాం లేదు. కష్టమైనపపటికీ పనిచేయడాం అాందుకు న్న పై
అధిక్ట్రరి మారాదరశకతాాం తీస్కోవడాం. ఎపపటికపుపడు సమసాలు వారి దృషిటకి తెచిి
పరిష్ూరిాంచుకుాంట్ట అనుభవాం గడ్డాంచడాం అవసరాం. అనుభవానిా మిాంచిన గురువు
లేడు కదా.
అపోహ: పని లేదు రిస్ూ లేదు
అలపస్వథయి అభిప్రయాం: అాందుకే పనిచేయకుాండా ఉాంటే సరి. జీతాం ఎలాగూ వస్తాంద్ధ
సరైన అభిప్రయాం: నేను పనిచేయకపోతే పై అధిక్ట్రరికి కోపాం వస్తాంద్ధ. ననుా కష్టమైన పనికి
నియోగిాంచవచుి లేదా పోస్టకి బద్ధలీ చేయవచుి. బద్ధలీ వలో కుటుాంబాంలో కూడా
సమసాలు రావచుి.
డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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ఎలక్ట్రానిక్ అభ్యాసన పాఠ్ాాంశాలు


మీ స్వథనాం ఎకూడ?
అలపస్వథయి అభిప్రయాం

సరైన అభిప్రయాం

ప్రేరణ తగిాపోవడాం

సాయాంప్రేరణ

మీ స్వమరాథానికి తగాటుటగా పనిచేయలేకపోతున్నారు

మీ స్వమరాథానికి తగాటుటగా పనిచేస్వతరు



మిమాలా మీరే పోలుికోాండ్డ. ఇతరులతో పోలుికోకాండ్డ. ఎాందుకాంటే కనిపిాంచేదాంత్మ బాంగారాం
క్ట్రదు. మిమాలా మీరు పోలుికొనే సమయాంలో నినాటికీ నేటికీ, గతవారానికీ ఈ వారానికీ, గత
నెలకి, ఈ నెలకి, గత సాంవత్రానికి ఈ సాంవత్రానికి పోలుికొని చూడాండ్డ. మీరే ఆశిరాపోత్మరు.



న్నయకునిలా ప్రవరితాంచాండ్డ. పని విష్యాంలో మీరేవరినైతే ఆరాధిస్వతరో, వారిలా ఉాండాలని
అనుకుాంటారో, వారిని గమనిాంచాండ్డ. వారితో మాటాోడాండ్డ. వారిని అనుసరిాంచడానికి మీదైన్న
శైలలో ప్రయతిాాంచాండ్డ.



క్ట్రరాాలయాంలో ఉదయాంపూట మనస్, మేధ శుద్ధిగా ఉనాపుడు కష్టమైన పనులు పూరితచేయాండ్డ.
ఫలతాంగా వచిిన ప్రేరణ ఇచిిన ఉత్మ్హాంతో మిగత్మ పనులు తొాందరగా క్ట్రనిచేిస్వతరు.



మీరు స్వధిాంచిన విజయాలను నిరాంతరాం గురుతాంచుకోాండ్డ. అవి మిమాలా మరినిా విజయాల వైపు
తీస్కుపోత్మయి. పరాజయాలను పదే పదే గురుతచేస్కోకూడదు. అవి మనలో నిస్తుతవని,
నిరాశను కలగిస్వతయి.



కష్టమైన పని ఇాంక్ట్ర పూరిత క్ట్రలేనపుడు కూడా నిరాశ చెాందవదుి. పని అపివేయవదుి.
కొనస్వగిాంచాల్ాందే. మొదలు పెటిటనపపటి ప్రేరణ మరియు ఉత్మ్హానిా గురుతకు తెచుికోాండ్డ. కొద్ధి
క్షణ్యలోోనే అాంత్మ సరుికుాంటుాంద్ధ.

డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలాంగాణ మానవ వనరుల అభివృద్ధి సాంసథ
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