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��న  !న ట# మ$ట..
���% ఇ�ా'( )ిల,ప..
/0ష వ34�3సం సంగ7 అల$ వ.ం94ే..
��న  పదం ���%<ా మ$��నట=> ..��న  క@��
మ$��ABయ$డD.
��న  అంటE !న ట# భయం Gాదు..
��న ంటE !ల,�IతK�  ఆ�ేశం Gాదు..
అదుAాజNల, అంతక��  Gాదు..
ఇపOడD ���% అంటE )ిల>లక, ల$లన..
���% అంటE తలక, Pం9న బ0ధ3త..
���% అంటE )ిల> లక, రSణ..
���% అంటE )ిల> ల క@9 ..

���% అంటE )ిల>లక, అU ..
���%GV )ిల>లW అU ..
ఉదయం లW9న దగYర నుం9 �ా7Z !��Zం[ేవరక,, [ే\] ప! ఏ�ై��..పరమ$రaం ఒకcటE )ిల>ల,..ఆలdచన ఏ�ై��
ఆలంబన ఒకటE )ిల> ల,..ప�ేళ> మfందుక, ఆలd9ం9 సూcల, ఎం)ిక..Aా7Ghళ> మfందుక, ఆలd9ం9 Gi�j�
!రkయం..
సగట= తం��Z కలవ��ంత, పలవ��ంత ఇపOడD )ిల>లW..
సగట= తం��Z బతKక, ఆశ, lాmస, n�3స అం4� )ిల>లW.
అంటE మ��ంGho అకcరలWద! Gాదు..)ిల>ల, Pనp q�తం లWద! Gాదు..q�ంచడం మ��[�డ! అంతక�� 
Gాదు..తన )ిల>లక, rsరt<iuన q�తం ఇవmడం Gvసం, �ా��! తనక��  rsరt<iuన wాx నంలd చూడడం Gvసం
��న  తపన పడDతK�� డD..తపసు [ేసు� �� డD.
��న  ఇపOడD )ిల> ల పనుల అyా( వn�!.
***

ప.4zZ4�హం తం��ZGV జనుల, తన {డ|ను కను<}! A~<���నప.డD కల,గfతKంద! సుమ�GారtడD ఆ��డD [ె)ి�
వ.ం�ొచు�..GాU ఇపOడD తం��ZGV !త3ం ప.4zZ4�హr�..ఎ� Giqలd ఎ <h� వ9���� ..GV�Gi� లd కపO <i'���..ట��
yBలd శ/0ష!)ించుక,�� ..అ! ంట#G� ఆనందr�. ఆ ఆనందం అను!త3ం A~ందడం Gvసం ఇపOడD ��న 
తపనం4�..���%<ా మ$��న ��న  ఎల$వ.�� �ో, ఎల$ ఆలd9సు� �� �ో అన �� ఇట�వల వ9�న బ�మ���ల,>
9తZం అదaం పట#(ం��. !జ�!GV ఈ \ి!మ$ను )ిల>ల, తమ Gvణం నుం� , తండDZ ల తమ Gvణం నుం� చూ\ి
ఆwాm��ంచడం �l�షం. తం��Z-{డ| ఆలdచనల, �iం��ంట#U బ03ల�� [ేయడం అన �� అకcడ దర�క,�� ఘనత.
అ�� ���h �షయం..తన G�డDక, తన క��  ఉన తం<ా వ.ం��ల!, తన కళ>క, న[ే�టట=> , తన మనసు
Gvరtక,న ట=>  వ.ం��ల! ఆ తం��Z ప�ే తప�� ఈ ��ట# ���% ఆలdచనలక, 9తZ ర�పం. )ిల>�� Gvసం �ా�� క�� 
మfం�ే ఆలd9ం[�ల!, �ా��GV అU  మfం�ే \ిదaం [ేయ$ల!, అ!  రtచుల, అమ��న \ి��a �� !  �ా��Gvసం
\ిదaం [ేయ$లన �� ఈ శ4�బaప. తం��Z తపన.
***

�ి��|wా� గfరtచ��తZలd గfరtవ. �షK3'  Gా[ే �Iౖనం)�ౖ 9న  కథ వ.ం��. పZ4ే3కం<ా గfరtవ. �షK3లక, ఏo
అనుగ��ంచడట� ..Ghవలం �షK3డD సక�మమ$రYంలd పయ!సు� �� �ో లW�ో ఒక కంట క!)�డDతKంట0డట. 4�బ�ల,
తన )ిల>లను క@�� అల$<h wాక,తKందట. 4�ను ఇవత' ఒడD| న వ.ం�%, అవత' ఒడD| న వ.న  )ిల>ల, ఏం
[ేసు� �� యన �� గమ!ంచడం మ$తZr� [ేసు� ందట.
����ప. ��ల,<iuదు దlాబ0a ల GVందట# నుం� , G�త�  శ4�{aలd అడD<���న 4 '��ళ> వరక, 4ెల,గf లd<�ళ>లd ��న 
�రt క@�� అచ�ం ఇల$ంట#�ే. అ¡�..అమ�¡�..��యన¡�..)ిల>లక, ఆల�� Aాల�� చూ\]��. తం��Z
వసు� �� డంటE )ిల> ల, తల,ప. �Iనుక ��క,c����.
సంAాద�� nే3యం<ా, సంపద సృ�](లdకం<ా, క,ట=ంబ0!GV ఏ లdట£ �ాక,ం�� చూడడr� పరమ$రaం<ా qవనం
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wా<�ంచడం తప�, )ిల> '  wాకడం, �ా�� ఆల�� Aాల�� చూడడం ల$ంట# !త3కృ4�3లక, ��ట# తం��Z GVలdoటర>
దూరంలd వ.ం�ే�ాడD. ఆ దూరం )ిల>లక, తండDZ లక, మధ3 క@�� వ.ం�ే��. అందుGh తం��Z ఎదుట ప��
మ$ట0> డడం అన �� ��రమన ంత<ా వ.ం�ే��.
అమ�-��న . అ! ంట#G� అr�� మfందు. ��ట# )�ంపకంలd క@�� అ�ే �రt. ఉదయం లW9ం�� «దల,
)ిల>లక, Gా�ా'నవU  చూ\]�� తలW> . Gాస�  {q<ా వ.న  తండDZ లక�4ే )ిల> లను పలక��ం[ే అవGాశమ�
వ.ం�ే�� Gాదు. )�ౖ<ా త'>GV )ిల> '  అదుAాజNలd>  వ.ంచడంలd 3��న 2 అన  పదం )�ద¦ ఆయfధం. 3o
��న క, [ెబf4�..o ��న  �ాU1 ల$ంట# ప��ల4z�� )ిల> '  కంట¬Z � లd వ.ంచుత, )�ం9 )�ద¦ [ే\ిన �Iౖనం
!న ట# కథ<ా మ$��AB4zం��.
****

ఒక పZకటన...
తం��Z {q<ా ప!లd వ.ంట0డD. క,మ$�i�  9న  )ిల> . ఆ )ిల>  వ.న  [®ట వర¯ం పడDతKంట=ం��. �Iంట�� °B� [ే\ి
తం��Z! అడDగfతKం��..అకcడ వర¯ం పడD4zం�� అ!..ప! వ7���లd వ.ం�� క@�� తం��Z �సుGvcక,ం��, లWద!
జ�ాబf [ెబf4�డD. అపO�� అమ$�� తన «బ±ౖ� ను వర¯ం దగYర<ా )�ట#(, ఆ శబ0a !  తం��ZGV �!)ిసు� ం��.
!జ�!GV ఇ�� «బ±ౖ� పZకటన Gావచు�. GాU )ిల>ల పట>  ��ట# తం��Z చూ)ిం[ే శ�దaక, క@�� !దర�నం<ా
!ల,సు� ం��.
***

Aా7Ghళ> GV�తం \�ల{Zట�లను ఎవ���Iౖ�� క��'\]� ..)ిల>ల సంగ7 అం4� /0�h3 చూసుక,ం��..��ను ఏo
పట#(ంచుక,�� సమయం లWదు అన  సమ$n�నం వ[ే���. అ�ే ఈ��ట# \�ల{Zట�ల, అల$<h
వ3వహ��సు� �� �ా..అ! ఆలd9\]� ..లWద! క9�తం<ా అ!)ిసు� ం��. wాn�రణ జనంలd )ిల>ల ఆల�� Aాల��
చూడకABవచు� GాU, �ా�� �ద3, వృ7� , పZవృ7�  త��తర సంగతKలను [�ల$ పకడ²ం�³<ా ��జiౖ� [ేసు� �� రt.
\�ల{Zట�లం4� ఒక wాx �GV [ే�ాక తమ wామ$́జ�3ల�µ, తమ �ారస4�m�µ  )ిల> లక, అం��ం[ేందుక, తమ
సరmశక,� ల@ ఒడD| తK�� రt.
సగట= తం��ZGV ఇపOడD సంAాద�� Gాదు..)ిల>ల సమf���ంప. క@�� మfఖ3r�. �³!GV ·జం ఎకcడ ప��ం��.
�Iంట�� �ొ��Gh సమ$n�నం దంపతKల ఇద¦�� ఉ�ో3<ాల,. /0ర3 ఇల,>  చూ��'. భర� సంAాదన చూ��' అన 
�¸¹లd>  ప��\ిx7, ఇద¦ర� ఉ�ో3<ాల, [ే\]�  GాU గడవ! �¸¹ల, వ[ే�స��GV మ$��AB�ం��. ఇద¦ర�
ఉ�ో3<ాల,..ఉరtక,ల, పరtగfల �¸¹లd>  ప! పంచుGvక తప�దు. ఒక���� వంట..ఇంG�క���� )ిల>ల
తయ$�j..ఒక���� ºంవ�c..ఇంG�క���� సూcల, ��Z )ిం»..ఇల$ )ిల>ల బ0ధ3తల, �]� అయ$3�.

Gాలం మ��G�ం[ెం మfందుక, wా<�ం��. qవన ��గం మ��ంత )���<�ం��. అ!  రం<ాలd>  ABట� మ��ంత )���<�ం��.
మfఖ3ం<ా Gాలం4z ABట� ప�� అ!  రం<ాలd>  పZ7భ కనబ�ా�'న ప��\ిx7 )ిల>లక, ఏర���ం��. ఆ r�రక,
)ిల>లను \ిదaం [ేయ$'న బ0ధ3త త'>తండDZ ల)�ౖ ప��ం��. ��ం4z ��న  Gాwా�  మ��ంత మ$�ా' వ9�ం��.
ప¼���<ా ���% Gాస�  ���³ల$ )ిల> ల wా ��ల,, మfwా� బfల, దగYర నుం9 , సూcల, సంగతKల,, º	 వ�c ల,,
ఇంGా ఎ�µ  ఎ�µ  ఎ�I◌్న�µ .
****

ఇదం4� ��ణ�!GV ఒక �Iౖప. సంగతKల,. ఇద¦రt ఉ�ో3<ాల,..���కలW! q�4�ల,..అందుGh ���%ల, మ$ర��ల,.
GాU మ�¸ Gvణం క@�� వ.ం��. అ�� సమ$జంలd కరt�Iౖన భధZత..)���<�AB�న భయం. ఇంట# నుం9 బయటక,
�I¿>న �ారt వ[ే� ��Gా ఆం�ోళన [ెం��'న నగర q�తం. మన మం9తనం \�ౖతం మనను GాAాడ! �Iౖనం.
Gాస�  డబf²ంటE GV�� À ల,..Uడల$ wా9వ.ం�ే G�చర �ారసుల కబంధ హwా� ల,..న��9 �I¿>��..మ�iల$ �I¿>��
కబ¿ం[ే ట0Z 
ిÁ ల,..స�iuన ర�ాణ� సదుAాయ$ల, క'<�ంచక,ం����, !Pషం ఆలస3rsÂ�� ప��Sలక,
అనుమ7ంచమ�� అn�Gారtల హÃంక��ంప.ల,. ఏ���� ���3రta ల కyా( !  !ర>S3ం<ా తకం ��\] ట�చరt> .
ఇవU  ఏమ$తZం పట(! పZభf4�mల,. �Iర\ి ���%ల)�ౖ అదనప. బరtవ. ¡ప.తK�� �. )ిల>లక, ప��SలంటE
\�లవ. )�ట#(  ��ా'న ప��\ిx7. ��ళక, సూcళ>క,, ట£3షన> క,, అదనప. �Sణలక,, p·ల,, సర��లక,,
అ! ంట#G� ���%�Ä ఆలంబన.
****

ఇంGv Gvణమ� వ.ం��. ఇపOడD ఈ జi� �IÁ(Å అమ$�-��న ల, !న ట# ��Gా ఇంట� 4z, ఎం\�� 4z, ఇంజU��ం»
వ<iu�ా చదువ.ల4z అహరహం క,\ీ�  పట#(న�ారt. కUసం వంట#ల,>  9రt��మ$ )�ద¦<ా 4ె'యక,ం�� )���<�న�ారt.
అల$ంట# ఇద¦రt ఒకcటÆౖ4ే, ఒకcwా��<ా బ0ధ3తల, oదప��4ే..ఎవ��Giu�� కం<ా�h..Gాస�  పంచుక,ంటE..క,ంటE
Gాదు..Gv�ా'న ప��\ిx7. అందుGh ��న  మ$�ాడD. )ిల>లక, �ైపరt>  కడDతK�� డD. ఎతK� క,! జÇలAాడక,�� ,
!దZప.చు�తK�� డD. అవసరrsÂ4ే rsడక, �i�%r�� ఊయల కట=( క,! )ిల>లను ¡సు� �� డD. ఇదం4� )�ద¦
<})]�ం Gాదు. !న ట# ��Gా అమ�ల, ఒంట��<ా wా<�ం9న య$��!GV ఇపOడD ���% Gాస�  4zడయ$3డం4ే.
****

��ేlాల,...�IÉ \�ౖ�
సరmం ఇంట� �I� మయం. ఏ�� Gా�ాల��  �IÉ �Ê�� �i�%. ఆఖ��GV )ిల>ల! )�ంచ��!GV, )ిల>ల, తండDZ లను
అరaం [ేసుGvవ��!GV..అ! ంట#G� �IÉ \��h� 
�ౖన�. అల$<h తండDZ లక, సంబంn�ం� ఓ �IÉ \�ౖ� వ.ం��. °ాద�
��� Gా	. o�h తరp తం��Z, o )ిల>ల \](Ì ఏPట# ఇ4�3�� Gా> \ి
ిGhషన>4z, అ��క సలpల,, సూచనల,,
rsళక,వల, అం��ం[ే \�ౖ� ఇ��. )ిల>ల, లW�� తండDZ ల, తమ అనుభ�ాలను ఈ \�ౖట¬>  పంచుGvవచు�. ��షన�
\�ంట� ఫ� °ాద��ం» అ�� సంసx ఈ �IÉ \�ౖ� ను !రm��wB� ం��. Ghవలం ఏ�ో \�ౖ� !రm��ం[�ల! Gాక,ం��,
���µ  \ీ��య� వ3వpరం<ా [ేపట#(ం�� ఆ సంసx. ��ట# తరం తండDZ లను ఇ!  రGాల,<ా �భ¥ంచవ[�� అ! ఈ
\�ౖ� చూ\]�  అ!)ిసు� ం��. అర²�, ర�ర�, అ��À(, యం», అ��ప̄�, �ైవ� �, \ిం<�� ఇల$ ఎ!  రGాలd.
��!! బట#( అనుభ�ాల,, సమస3ల,, సూచనల,. ఇంGా అ��క రGాల ఏGV(�ట�� ను క@�� !రm��సు� �� రt.
అrs��Gాలd తరచు ��ధ అంlాల)�ౖ \�P��రt>  !రm��సూ�  �ల�నంత వరక, తండDZ లక,, )ిల>లక, నడDమ
అవ<ాహన )�ంA~ం��ం[ేందుక, కృ�ి [ేwB� ం��.
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4 ెలం< ాణ �ాదం తగfY తKం��4 ెలం<ాణ �ాదం తగfY తKం��4 ెలం<ాణ �ాదం తగfY తKం��4 ెలం<ాణ �ాదం తగfY తKం��..?:

 అవ.ను

 Gాదు

Vote

ఈ వతరంలd అn�క/0గం గfరtడD oన�ా�లd
సంచ��ంచడం4zAాట= శ! కన3లd,
�ాహÃGhతKవ.ల,క@�� ��mసm/0వ �ాÎలd>
ఉండడంవల>  ���3 �Iౖజ�N !క రం<ాలd>  ఉన త
పZమ$ణ�ల, Aాట#ంచడం, wాంGh7కపరం<ా
గణUయrsÂన పZగ7!, నÏ
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అrs��Gాలd! ��షన� \�ంట� ఫ� °ాద��ం» సంసx, పల, ప��lÐధనల,, స�hmల, క@�� !రm��సు� ంట=ం��.
ఎప�ట#కపOడD మ$రtతKన  ప��\ిxతKలను అధ3యనం [ేసు� ంట=ం��. )ిల>ల, తమ4z తండDZ ల, ఎంత<ా మr�కం
అ�4ే అంత<ా ఆనం��సు� �� ర! ఓ స�hmలd 4ే'ం��. తండDZ ల అÑమ$నం, )]Zమ తమ)�ౖ వ.ండ��!  )ిల>ల,
ఆwాm��సు� �� ర! స�ష(rsÂం��.
��»..
అంటE క,కcల, Gాదు..��� ఆÒ <h� సూ( �ెం�� . అrs��Gాలd! ����ప. 36 �ాyా( ¨ లd! ��ధ Aాఠlాలలd>
��షన� \�ంట� !రm��సు� న  Gార3క�మం )]����. )ిల>లక, తండDZ ల పట>  అవ<ాహన )�ం[ేందుక, ఈ పZయత ం.
అల$<h తండDZ ల Gvసం \�P��రt> , అవ<ాహ�� సదసుల,.
!జ�!GV మన�ేశంలd ఇంత పZయత ం జరగడం లWదు. స��క�� ఇంGా ��గజ�రtడD వ3వpరం నడDwB� ం��.
మfఖ3ం<ా \ి!మ$ మ$ధ3మంలd. 4ెల,గf \ిU మ$ధ3మంలd తం��Z అంటE ఓ జÇక�. అందు�� �Ô�¸ తం��Z అంటE
మ�jనూ. ‘మo..ఈ ���%GV �ై�Õ� ఇ[ే�Ö..ఎల$ Gాప.రం [ేసు� �� Ï..అసల�ల$ )�¿>
[ేసుక,�� Ï..A~ట#(���%..���% పGVcంట# ఆంట�GV \�ౖటEసు� �� డD..’ ఇల$ అ7 �ÔనrsÂన �ైల$గfల, 4ెల,గf
\ి!మ$లd GvG�ల>ల,. G�డDక,ను 
�Zం� <ా చూ��ల! [ె)]�ందుక,, అత<ా��4z క'\ి మందుG�ట(��ల,, ప��Sల,
�ాసు� ంటE \ి> పOల, అం��వm��ల,.. !జ�!GV ఇ�� గడ9న దlాబaGాలం<ా వ9�న UచrsÂన మ$రt�. అంతక,
మfందు తం��Z 4�3గం)�ౖ, )ిల>ల Gvసం పడ| తపన4z, �ామf, ధర���త ల$ంట# మం9 94�Z లW వ[ే��. అ�ే
�ధం<ా అమ� oద వ9�నంత క�తmం ��న  oద �ాలWద�� [ెAా�'. ఇట�వల ‘మ$ ��న <ారt’ అన 
ప.స� కం వ9�ం��. పల,వ.రt wా��� పZమfఖుల, �ా�� తండDZ ల)�ౖ �ా\ిన �ా3wాల సంకలనం అం��. అల$<h ఆ
మధ3 ��న ల)�ౖ �ా\ిన క�తmం4z ��యన అన  ప.స�కం క@�� వ9�ం��. అం4ే GాU, )ిల>ల )�ంపGా!GV,
లW�� \�ౖGాలqGV సంబంn�ం9 , ప.స�Gాల, 4ెల,గf��ట తక,cవ. సహజం<ా�� \�ౖGాలq ప.స�Gాల, తక,cవ.
అందు�� ఈ �/0గంలd మ�jనూ. 4ెల,గfలd తక,cవ GాU, ఇం<j>షKలd తండDZ లక,, )ిల>ల )�ంపకం)�ౖ ఎ! 
ప.స� Gాలd. �Iలక,, �ా�ా!GV ఓ G�త�  ప.స� కం మ$�ic� లdGV వసు� ంట=ం��. అ� క@�� భలW 9తZం<ా వ.ంట0�.

మం9 ���%<ా వ.ండ��!GV 1001 9ట0cల,..తండDZ ల నుం9 )ిల>ల, ఆ�ం[ే 52 సంగతKల,..ఇల$ ఎ�µ  రGాల,
.

***

స�h ��న  మ$��ABయ$డD..)ిల>లW లdకం<ా q�సు� �� డD. మ�� )ిల>ల, ఎల$ 
ీలవ.తK�� రt. మ×> బ�మ���ల,>
\ి!మ$ గf�}� సు� ం��. పంజరం ఇనుప�ై��, బం<ారrsÂ�� పంజరr�. అÑరtచుల, కలవనప.డD ���% అ���,
ఇంGiవ�iu�� ఒకటE. అందుGh ���% మ×> మ$�ా'న ప��\ిx7. అÑమ$నం ఆనందr� GాU, ఆంSల, Gాదు.
¡యలW! అÑమ$నం క@�� /0రr�. అ�� గ��ం9న ��న లం4� )ిల> ల మ$టలక, \�ౖ అంట=�� రt� . మం9
బ0ట పట#(న )ిల>ల�ౖ��, బ0ట త)ి�న )ిల>ల�ౖ�� ఒGh రకం<ా \�ౖ అ��'న ప��\ిx7. అకc�ే మ×> ��న  మ$�ాడD.
అÑమ$నం Gvసం అn�Gా�ా!  మ���AB�, �ాళ>GV �ే!Giu�� పచ�జiం�� ఊప.తK�� డD. అందువలW>  ఇ�ాmళ
క,ల$ంతరం ��ట#, మ4�ంతరం మ$యrsÂ, �ేlాంతర ��ాpల, wాధ3rsÂABతK�� �. అవ.ను..��న  అ! ట0
మ$��ABయ$డD....అÑమ$నం తప� ఆ�ేlాల, మరtగfప��న ��ళ ఇ��.
ల$లనలd, Aాలనలd ��ట# ��న  ...
అచ�ం<ా !న ట# అమ�. ***
======================

Aాlా� త3 nోరణØ, అనుకరణ...
��ట# తరం )ిల>ల,, యfవతరంక, తం��Z! �¸� ¡డ� <ా చూసు� �� రt. �³!GV 4zడD Aాlా�త3 nోరణØ, అనుకరణ
వంట# Gారణ�ల4z )ిల> లక, త'>కంటE తం��Z వద¦ చనువ.)���<�ం��. మ$న\ిక lాస���Zత�ల ల�కc పZGారం తం��ZGV మగ
{డ| కంటE ఆడ {డ|)�ౖన ఎక,cవ మక,cవ ఉంట=ం��.
గతంలd తం��Z Ghవలం సంAాదనGh ప��Pతం Gా<ా, /0ర3 క,ట=ంబ0!  న��)ిం[ే��. ��ట# తరంలd తండDZ ల
మ$న\ిక ప��వర�నలd [®ట= [ేసుక,న  మ$రt� వలన {డ|ల పట>  తం��Z AాతZ )���<�ం��. మ$రtతKన  Gాలంలd
త'>దండDZ ల, ఇద¦రt ఉ�ో3<ాల, [ేయడం వల>  )ిల> ల )�ంపకం)�ౖ తం��Z ఎక,cవ బ0ధ3త వ��ం[�' వ9�ం��.
ఉమ��� క,ట=ంబ వ3వసx �9Ùన ం Gావవం ప��Pత క,ట=ంబ0!Gh Aాn�న3తం ఇవmడం వంట# Gారణ�ల4z
)ిల> ల పట>  తం��ZGV ఎక,c ఎట0Ú rsం� )���<�ం��. �³!GV 4 డD ��ట# యfవతం తం��Z సంAాదనను దృ�ి(లd
)�ట=( G�! క@�� తం��Z4z కల\ిrsల\ి ఉం�ేందుక, ఎక,cవ ఆసGV�చూప.4zం��. ABట� యfగంలd )ిల>ల చదువ.ల
పట>  తం��Z ఎక,cవ /0ధ3త �సుG�వడం, )ిల>లను అంట#)�ట=( G�! 7రగడం, ��రక A Zా ం4�లలd చదువ.లక,
)ిల>లను పం)ించడం �ల, 9GVcనపOడD తం��Z ఎక,cవ<ా �Iళ>డం జరtగfతKం��. ఇట=వంట# అ��క Gారణ�ల వల>
��డD )ిల>ల )�ంపకంలd తం��Z A Zా మfఖ3త )�రtగfతKంద�� రt. పZn�నం<ా తండDZ ల మ$న\ిక ప��వర�నలd
మ$రt� Gారణం<ా )]�}cనవవచ��� రt.
-- ��క(� Gi.◌్భ<ా3�ావ., మ$న\ిక �Iౖద3 !ప.ణfడD
==================================

తం��Z AాతZ [�ల$ పZn�నం...
ఆధు!క యfగంలd )ిల>ల భ�ష3తK� ను ������ద¦డంలd తం��Z AాతZ [�ల$ పZn�నrsÂన��. )ిల>ల ���3
�షయంలd Gా!, �ా�� భ�ష3తK� క, పZణ�¿కల, ��యడంలd<ా!, �ా�� పZవర�నను ������ద¦డంలd <ా! పZసు� తం
ఈ Gాలప. తం��Z స�iuన !రkయ$ల@, జ�గత�ల, �సుక,ంట=�� డD� .

ప¼రmGాలంలd )ిల> ల �షయంలd తం��Z అంత శ�దa �సుక,���ాడD Gాదు. �³!GV అ��క Gారణ�ల,. ప.రtyాn�క3ం
ఉన  మన �ేశంలd ప¼రmGాలంలd «త� ం ఇంట# బ0ధ3తను, 7ం��, బట(ల,, ఇతర అ!  �షయ$ల, మగ�ా�ే
చూసుక,���ాడD. బయట పనులక,, వ3వwాయ$!GV <ా!, ఉ�ో3<ా!GV <ా!, �ా3Aా�ాల, అU 
చూసుక,���ాడD. ఆ �¸¹లd>  చదువ. సంధ3ల,, ఉ�ో3గ బ0ధ3త అU  ప.రtషK��)�ౖ�� ఉం�ే�. మ��ళల,
వంట#ంట#Gh ప��Pతమ�Ä3�ారt. �³ం4z )ిల> ల సంరSణ బ0ధ3త త'>)�ౖ ఉం�ే��. ఎల>పOడూ బయట# పనుల4z,
ఇతర Gార3క�మ$లలd మf!<�4ేలW ప.రtషK��GV )ిల> ల పట>  )]Zమ$Ñమ$��ల, చూ)ిం[ే సమయం ���క ఉం�ే�
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Gాదు. )ిల>ల, క@�� త'>GV [ేరtవ�Ä3�ారt. త'> [ె)ి�నట=>  �!, ఎక,cవ<ా త'> మ$ట �ంట£ తం��Z అంటE
అంత అÑమ$నం4z ఉం�ే�ారt Gాదు. ప¼రmGాలంలd ��ందూ సంపZ��య$ల@ ఆ[��ాల పZGారం \ిZÛలను
బయటక, పం)]�ారt క��. అందువల>  �ాళ> q�తం )ిల>ల,, ఇల,>  చకc��ద¦టంలd�� స��AB�Ä��. అందువల>
)�ంపకం �షయంలd త'> AాతZ పZమfఖrsÂన��. ఆధు!క యfగంలd )ిల>ల �షయంలd తం��Z AాతZ, బ0ధ3త
)�రగట0!GV Gారణం \ిZÛల,, ప.రtషKల, ఇద¦ర� ఉ�ో3గ బ0ధ3తలనూ, ఇంట# బ0ధ3తలనూ స��సమ$నం<ా
పంచుGvవటr�. \ిZÛల, ప.రtషKలక, మలW> �� �ద3, ఉ�ో3గ, �ాజG�యం<ా అ!  �షయ$లలd మfందంజ
��సు� �� రt. \ిZÛల, సmతంతZం<ా బతKక,త అ!  �షయ$లలd ప.రtషKల4z ABట� పడDతK�� రt. �³!వల>
)ిల> ల బ0ధ3త పకc���� పట#(ం��. )ిల>ల సంరSణ �షయంలd ప¼���  సమయ$!  Ghట0�ంచలWక ABతK�� రt.
ఉదయ$��్న లW9 వంట పనుల,, ఇంట# పనుల, [ేసుక,! ఆ
ీసుక, �IÜÝ> లంటE /0�ా3భర�'రtవ.ర� అ! 
�షయ$లలd ఒక��G�కరt సహక��ంచుGvవల\ిన ప��\ిxతKల, ఎదురవ.తK�� �. అందువల>  )ిల> ల సంరSణ
�షయంలdనూ, చదువ. త��తర �షయ$లలd అ!  జ�గత�ల, �సుక,�� బ0ధ3త తం��Z)�ౖ ప��ం��� . �³!వల>  తం��Z
అంటE )ిల>లక, <Þరవం, )]Zమ$Ñమ$��ల, )�రtగfతK�� �. ఆధు!క సమ$జంలd తం��Z మ$న\ిక \ిx7 మ$��
అ!  �షయ$లలd )ిల>లక, సహక��సు� �� రt.
��క(� {.బం<ారయ3, \�ౖGVయ$ట#Z�(
=========================

బ7GV చూ)ిwా� డD...
��న  -ఒక�¸¹ నను  A~లంలd ఆ��సు� �� డD. పÎవ.ల Gvసం )�ంచుతKన  గ��|! 4 క,cత rsÂమర9
ఆడDక,ంట=న  మమ�'  చూ\ి అమ� Gvపం 4�రwాx �GV [ే��ం��. -‘గ��| )�ంచుతK�� �ా.. 4 క,cతK�� �ా?’
అంట£ ��న ను !ల�³\ిం��. అపOడD ��న  [ె)ి�న ఒGh ఒకc సమ$n�నం -‘గ��| 4 క,cతK�� ను. {డ|ను
)�ంచుతK�� ను’ అ!.
అ�³ ��న ంటE. అమ� [ె)ి�నట=( <ా ��న  ఏ�¸ß ఎల$ బతGాలd {డ|లక, జ�గత�ల, [ెప�డD� . GాU, బ7GV
చూ)ిwా� డD. {డ|ల, అల$ బతKక,తK�� �¸ లW�ో గమ!సు� ంట0డD. అమ� -!ల,�IతK�  )]Zమ. ��న  -!ం�ైన
బ0ధ3త. �ాస��ా!GV -తం�%Z {డ|ల మధ3 )]Zమను )�ంచుGv��!GV, బ0ధ3తల, పంచుGv��!GV ఒక�¸జంట£
అకc�h>దు. GాU -శ4�బ¦ం GV�తr� ��న ను <Þర�ంచుక,��ందుక, ఒక�¸¹ను !రk�ం[�రt కనుక -ఆ
అవGాlా!  స��m!àగం [ేసుGvవడం పZ7 ఒకc�� బ0ధ3త.
స��<ాY  శ4�బ¦ం GV�తం -1910 ß� 19న ��న ను <Þర�ంచుGv�ాలన  !యమం ఏ�ా�టÆౖం��. కన త'>!
<Þర�ంచుGv�ాలంట£ చ���లd ‘◌్ఫద�’ పZసంగం4z పZ/0�తK�ాల�ౖన ఓ త'>లW! )ిల>  -��న ను ఎందుక,
<Þర�ంచక@డద! త��cంచుక,ం��. తం��Zకంట£ ఓ �¸¹ం��ల! 9ట#(‘త'> ’ ఆలd9ం9ం��. అల$ ఆలd9ం9న
మ��Üá -�ా�ింగ(� లd! wB�క�� A Zా ం4�!GV [ెం��న wB�µ�ా wా��( �ో�. అల$ «ట(«దట# °ాద� �ే
<Þర�ా!  అందుక,న  అదృష(వంతKడD -�'యం wా��(. ��న పట>  మన )]Zమ పZకట#ంచ��!GV ఓ �¸¹ం��ల!
�ో� అనుస��ం9న !యమం న9�న అ��కమం�� -1910 ß� 19న గfల$·ల, పట=( క,! ��న  âhమం Gvసం
చ�� లd AZా రxనల, జ��Aారt. ��న లక, ఎర�గfల$·ల,, చ!AB�న తండDZ ల ఆత� lాం7ం[�ల! సమ$ధుల వద¦
4ెల>  గfల$·లను ఉం9 )]Zమను పZకట#ం[�రt.
Gాలక�మంలd °ాద� �ేక, జ��య గf���ంప. !�ాmలన  అrs��క� అధ3ãడD వ.�ోZ �ల� క, అప�ట¬>  Gాం<i��
నుం9 మద¦తK లÑంచలWదు. సు! తrsÂన అంlా!  �ా3Aార GvణంలdGV మ$�h� పZమ$దం ఉందంట£ Gాం<i��
నుం9 వ37�hకత వ3క�ం Gావడం4z -జ��య గf���ంప. దకcలWదు. �³ం4z ‘◌్ఫద� �ే’ ఓ °ా� <ా మ$�� జÇక,ల,
��సుGvవడం, తం��Zoద వ37�hకతను వ3క�ం [ే\] ��నం<ా మ$��ం��. తరt�ాత -1957లd ‘◌్ఫద� �ే’ను
జ��య ��నం<ా గf���ం[�ల!, ఇప�ట#Gh 40ఏళä>  ఆలస3ం [ేlామంట£ rsÂ�� \��Iట� మ$రY�i� åేÌ [ే\ిన
పZ7Aాదనక, Gాం<i� ఓటE\ిం��� . 9వరక, 1966లd అప�ట# అrs��క� పZ\ి�ెం� 'ం��� జ�న� -◌్ఫద� �ేను
జ��య ��నం<ా గf���సు� న ట=(  అn�Gా��కం<ా పZకట#ం[�రt. Gాలక�మంలd G�!  �ేlాలd>  ß� �iం�ో ఆ���ా�ా! ,
మ��G�!  �ేlాలd>  ß� 3వ ఆ���ా�ా!  ‘◌్ఫద� �ే’<ా పZపంచ �ేlాల, జరtప.క,ంట=�� �. ***
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Comment: *

Math ques tion: *

Save Preview

CAPTCHA

This question is for testing whether you are a human visi tor and to prevent automated spam submissions.

7 + 4 = 

Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for

1+3, enter 4.

Kiva Microfinance
"Loans that Change Lives." Make a Difference and Lend Today!

www.kiva.org
 Public Service Ads by Google 

హ�	  Deccan Chronicle  Asian Age  Financial Chronicle  Advertise w ith us  Contact Us  Feedback

The site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024*768

6/13/2010 dear daddy... | ����� ���� | …

andhrabhoomi.net/…/dear-daddy-700 5/5


