ESHWARAMMA DAY ARTICLE: 6th May, 2014

1. విద్యనొసగును వినయంబు, వినయమువలన పాత్రతా
పాత్రత్ వలన ధనము, ధనము వలన ధర్మంబు
దాని వలన ఇహికామిష్కముమ, ఇహికామిష్కంబుల నర్యు జనుడు,
ఇహికామిష్కంబుల నర్యు జనుడు.
2. మన భార్తీయ సంసకృతిని పుర్సకరంచుకొని మాత్ృ దేవో భవ, పిత్ృ దేవో భవ,
మాతా-పిత్ర్ులు పరత్యక్ష దవ
ై ములుగా మనము విశ్వసించి, ఈ యొక్క
దేహమును అందంచి, మనక్ు ఆహార్-విహార్ములక్ు అనుక్ూలము సలిపి మన
జీవిత్ము యొక్క ఆద్రాానిి వార్ు అనేక్ ర్క్ములుగా మనక్ు తోడపడినంద్ుక్ు
వారకి పరథమ క్ర్త వాయనిి మన యొక్క క్ృత్జఞ త్ను మనము తలుపుకొనేటువంటి
పరయత్ిము మొటట మొద్ట మన యొక్క కారాయనిి పారర్ంభంచాలి.
మన దేహము, మన ర్క్త ము, మన జీవిత్ము, మన యొక్క యావత్ దేహ
త్త్వమునంత్యు
అందంచినటువంటి

క్ూడను

త్లిి త్ండురల

సవర్ూపమే.

ఇటిట

యొక్క

అనుగరహముతో

పవిత్రమన
ై టువంటి

దేహమును

అందంచినటువంటి మాతా, పిత్ృలనే సంత్ృపిత పర్చలేనటువంటి సమయములో
ఇంక్ దేశ్ క్షేమానిి కానీ, సమాజ క్షేమానిి కానీ, దేశ్ ర్క్షణ కానీ మీర్ు ఏరీతిగా
చేపటట గలరో మీర్ు యోచించుకోవచుు.
ఒక్క ఇంటిలో పుటిటనటువంటి యొక్క త్లిి త్ండురలనే మనము సరయైనటువంటి
సంత్ృపిత కే

గురకానిక్ుండా

చేసినపుపడు,

మన

యొక్క

దేశ్మనే

విశాలమైనటువంటి ఈ యొక్క రాజయయనిి, ఈ యొక్క విశావనిి మనము ఏరీతిగా
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ఆనంద్పెటటడానికి పూనుకొనగలమో. అంద్ులో మనక్ు ఏమాత్రము క్ూడను
అర్హత్ ఉండద్ు.
క్నుక్ ఈ బాలవికాస్ విదాయరి -విదాయరినిలు అంద్ర్ు క్ూడను త్మ త్మ
ఇంటియంద్ు, త్మ త్మ త్లిి త్ండురలక్ు, అనాి-చలలిలక్ు, అక్క-త్ముమలి క్ు
సరయైనటువంటి గౌర్వ మరాయద్లు అందంచి, అంద్ుకొనేటువంటి పరసిి తిలో
మనము పారర్ంభంచాలి.
త్ద్ుపర మన మన, చిని పరక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళను క్ూడను గౌర్వించటానికి మర
రండో step మనము పారర్ంభంచాలి, ఎవర్ు మన ఇంటికి వసుతనాిరో అపుపడు ఆ
బయటవారని

క్ూడను

వారకి

త్గనటువంటి

గౌర్వానిి

అందంచటానికి,

పూనుకోవాలి, త్ద్ుపర క్రమక్రమేనా ఆ గారమమునక్ు త్గనటువంటి ర్క్షణ,
ఆద్రాానిి అందంచి, త్ద్ుపర జిలాి స్ాియలో పో య, త్ద్ుపర రాష్ట స్
ర ి ాయలో
మనము పో వటానికి సరయైన అధకార్ము ఉంటాద.
3. మీర్ు భవిష్యత్త
త లో క్ూడను త్లిి , త్ండిర యొక్క సవర్ూపాలు ధరంచేటువంటి
వయక్ుతలు క్నుక్, ఈనాడు మీర్ు మీ త్లిి త్ండురలను, గౌర్వించి, పరమి
ర ంచి వార
ఆజఞ ను శిర్స్ావహించినపుపడు మీ బిడడ లు క్ూడను మిముమలను గౌర్వించి,
మిముమలను సరయైన విధముగా పరరమించి, సమాజములో మీ యొక్క గౌర్వానిి
నిలబెటట ుకోటానికి పూనుక్ుంటార్ు.
ఎటిట విత్త నము నాటుద్ుమో అటిట వృక్షమే లభంచునని, ఎటిట తిండి తినుమో అటిట
తేరపర లభంచునని భార్తీయులక్ు చక్కగా అనుభవర్ూపక్మైన విష్యము. క్నుక్
మీ యొక్క జీవిత్ము కేవలము ఒక్ విత్త నమువంటిద. ఈ విత్త మును వృక్షముగా
మార్ుుకొని,

ఈ

వృక్షమునంద్ు

ఆనంద్మనేటువంటి

ఫలములు

మనం
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భుజించటానికి త్గన పరయత్ిము సలపాలి. ఈ మొక్క కొంచం స్ో త్త పో యన,
వృక్షమంతా స్ొ టట పో త్తంద.
క్నుక్ ఈ జీవిత్ము యొక్క వయవధని పవిత్రముగా గావించుకొని, పవిత్రమైన
విద్యలు మీర్ు నేర్ుుకొని, మన పవిత్ర భార్త్ దేశ్ము యొక్క సంసకృతిని
పుర్సకరంచుకొని భగవదగీ త్, రామాయణము, ఇతిహాసము, కొనిి వేద్ము
ఇలాంటి వాటిలి ో మీర్ు త్రీీద్ు పొ ంద, Bible, Quran యొక్క త్తాతానిి
గురత ంచడం క్ూడను అత్యవసర్మని వాటి పటి మీర్ు శ్రద్ి వహించాలి.
ఆధాయతిమక్ సంపతిత కి ఆలవాలమన
ై టువంటి మన భార్త్ దేశ్మునంద్ు నేడు
అనాయయ, అధర్మ, అక్రమనేటువంటి పెైశాచిక్ పరవుత్త
త లు విజ్రర మిభంచి పరళ్య
తాండవం సలుపుత్తని ఈ సమయమునంద్ు, ఈ యొక్క బాలవికాస్ యొక్క
బాల, బాలిక్లంతా క్ూడను శాంతి, సత్య, ధర్మ అనేటువంటి యొక్క వర్షమును
క్ురపించి త్దావరా ఈ యొక్క దేశ్ క్ళ్యయణమునక్ు మీర్ు పాటుపడతార్ని
క్ూడను ఆశిసుతనాిను.
4. ఇక్కడ

మనము

బాలవికాస్

అధాయపక్ులక్ు,

విదాయర్ుిలక్ు

ఉనిటువంటి

సనిిహిత్ సంబంధము, ఇందయ
ర
నిగరహ పరబో ధ పరధానమైనటువంటి లక్షయము.
అధాయపక్ులు సూత్రధార్ులు కావాలి, విదాయర్ుిలు పాత్రధార్ులు

కావాలి.

అధాయపక్ులంతా క్ూడను కేవలం alarm time piece లా త్యారైపో వాలి.
అజయఞనమనేటువంటి

నిద్ర

లోపల

పరజఞ యనమనేటువంటిద

పరబో ధంచి,

మైమర్చినటువంటి

“ఉత్తిష్ఠత

జాగ్రత

ప్రాప్య వ

విదాయర్ుిలక్ు

న్నిబోధ త”

అనేటువంటి ఈ యొక్క పరయత్ిములోపల వార్ు సంసిద్ి ులుగా ఉంటుండాలి.
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ఈ అజయఞనమనేటువంటిద అహంకార్మును బల పర్ుసుతంద. ఈ యొక్క
అహంకార్మనేటువంటిద మహా పాపమైనటువంటిద. “Death is sweeter than

blindness of ignorance” అని.

గుర్ువు

వచున

అజయఞనముండద్ు,

అజయఞనముండినా గుర్ువు చిక్కడు. అహంకార్ము ఉండినంత్ వర్క్ు క్ూడను
సద్ు
ీ ర్ువు పారపిత ంచడము అద స్ాధయము కాద్ు. కానీ ద్ుర్ద్ృష్ట వశాత్త
త ఈనాడు
లోక్ములో లోభయైన గుర్ువులు, స్ో మరయైన శిష్తయలు త్యార్వుత్తనాిర్ు.
క్నుక్

ఈనాడు

చుర్ుకైన

బుది

క్లిగనటువంటి

విదాయర్ుిలు,

గుణము

క్లిగనటువంటి విదాయర్ుిలు, తాయగపర్ులలైన గుర్ువులు అత్యవసర్ం. అనిి
పదార్ిములు ఇచుుట గొపప కాద్ు. త్నను తాను ఇచుుకొనుటయే గొపప.
గుర్ువులక్ు

శిష్తయలక్ు

ఈ

విధమన
ై

సనిిహిత్

సంబంధబాంధవయము

ఏర్పడినపుపడే ఈ విద్య క్ూడను ఆత్మ విద్యగా ఏర్పడుత్తంద.
5. మన

బాలవికాస్

లో

పారర్ంభంచినటువంటి

క్రమశిక్షణలు

ఏవి

సరయైన

మార్ీ ములో పిలిలు అధక్ంగా పరరమిసుతనాిర్ు. ఎటిట మార్ీ ములో పిలిలు సరయైన
హృద్యముతో అంద్ుకొంటునాిర్ు అనేటువంటి విష్యాలిి చిని చిని groups
గా ఉనిపుపడు వారని పరశిిసరత నే తలుసుతంద కాని ఇంత్ పెద్ద groupలో, ఏ
పిలిలక్ు, ఏ విధమన
ై టువంటి మార్ీ ములో అనానుక్ూలత్ ఉంటాదో , లేక్
అసంత్ృపిత గా ఉంటాదో తలుసుకోవటం చాలా క్ష్ట ం క్నుక్, అపుపడపుపడు ఒకొకక్క
యూనిట్ లోపల ఉని పిలిలంద్రనీ చేరు వారకి ఏద పరరతిక్ర్ంగా ఉంటాద, ఏద
అయష్ట ముగా ఉంటాద అని వార ఇష్ాటనిి క్ూడను గురత ంచడానికి అధాయపక్ులు
పరయతిించాలి.
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అధాయపక్ులక్ు పరధానంగా నేను తలుపునటువంటి విష్యము ఒక్టి మీర్ు
గుర్ుతంచుకోవాలి. ఏ పిలిలకైనా కాని, ఏ మత్ సంబంధమైన విష్యములను
క్ూడను

విర్ుద్ి మైన

రీతిగా

మాత్రం

బో ధంచుటక్ు

పూనుకోక్ూడద్ు.

ఏ

మత్మును క్ూడను మనము దేవషించ క్ూడద్ు. సర్వ మత్ములు క్ూడను ఒక్
సరేవశ్వర్ుని యొక్క సనిిధని బో ధంచేటువంటివే.
క్నుక్ మనము ఇద గొపపద, ఇద చినిద అని ఇత్ర్ మత్ములను మాత్రము
వయతాయసర్ూపక్ముగా భావించుకోక్ుండా, “సర్వమత్ సమత్వమే, స్ాయ సంసి
యొక్క త్త్వమని మీర్ు గురత ంచాలి.
There is only one religion, the religion of Love;
There is only one caste, the caste of Humanity;
There is only one language, the language of the Heart;
There is only one God, He is Omnipresent.
దగనినే గుర్ుత పెటట ుకొని పరరమ పూర్వక్ముగా, సర్ువలను మనము స్ో ద్ర్
భావముతో చూసుకొని అంద్రతో క్ూడి christians రానీ, mohammadans రానీ,
పారా వాళ్ళళ రానీ, Jains రానీ, ఇంకా ఇంకా అనేక్ర్క్ములలైనటువంటి మన
భార్త్ దేశ్ములో పవిత్రమన
ై టువంటి ఉదాయనవనంగా చేరనటువంటిద మన
మత్ముల యొక్క సమూహము.
క్నుక్

భార్త్

దేశ్మే

ఒక్

నంద్నవనము,

ఈ

నంద్నవనము

లోపల

వివిధములలన
ై టువంటి పుష్పములే వివిధములలైనటువంటి మత్ములు. అనిి
ర్క్ములలైనటువంటి

పుష్పములు

చేరనటువంటి

ఈ

నంద్నవనములో

ఆనంద్మనేటువంటి దానిని అంద్ుకోవటానికి పరయతిించాలి.
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6. ఈనాడు సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులు ఇంచు మించు ఐద్ు వేల మంద
ఉండినపపటికినీ, ఒకొకక్క అధాయపక్ుడు నూర్ు మంద విదాయర్ుిలను చక్కదదద న
దేశ్ము ఎంతో బాగుపడటానికి అవకాశ్ం ఏర్పడుత్తంద. ఈనాడు బాలవికాస్
అధాయపక్ులు, గుర్ువులు ఇద్ు వేల మంద ఉండినపపటికిని మనము ఈ నాలుగు
సంవత్సర్ముల నుండి స్ాధంచినటువంటి ఫలిత్ములేమిటి అని ఒక్క పరాయయం
మనం సింహావ లోక్ం సలపాలి. మనము చేసర పరతి పని క్ూడను పరశిలిసూ
త
రావాలి క్షణక్షణము క్ూడను. ఏ గుర్ువుయంద్ు స్ాతివక్మైన భావములుండునో
ఆ యొక్క గుర్ువు ద్గీ ర్ అధయయనం చేసరటువంటి విదాయర్ుిలు క్ూడను అటిట
స్ాతివక్ భావాలు అభవృది అవుత్తంటాయ. క్నుక్ విదాయర్ుిలయంద్ు పవిత్రమైన
భావములు చేర్ుటక్ు మొటట మొద్ట అధాయపక్ులలో పవిత్రమైన గుణములను
పెంపొ ందంప చేసుకోవాలి.
మొటట మొద్ట
సంక్ుచిత్

అధాయపక్ుల

భావములను

యంద్ు
ఏ

దేవష్ము,

మాత్రము

క్ూడను

అసూయా,
చేర్ుుకొనక్

ఇంకేవిధమైన
ఉండుటక్ు

చూచుకోవాలి.
ముఖ్యముగా అధాయపక్ులయంద్ు ఈ రాజకీయ త్త్వమనే చీడ పుర్ుగులను ఏ
మాత్రము పరవేశించక్ుండా పరయతిించుకోవాలి. ఈ అధాయపక్ులలో కొనిి, కొనిి
parties గా, గుంపులుగా త్యార్ు కాక్ూడద్ు. కొంత్ మంద అధాయపక్ుల పరర్ు
పరతిష్ట లు అభవృది గాంచుచుంటే, మర కొంత్మంద అధాయపక్ులు వారపెైన
అసూయా భావానిి పెంపొ ందంప చేసుక్ుంటుంటార్ు. అధాయపక్ులంద్ర్ు క్ూడను
స్ో ద్ర్, స్ో ద్రీమణుల వలే భావిసూ
త , దవయత్వమనే ఆత్మత్త్వమనే బిడడ లుగా
విశ్వసిసత ూ ఏకాత్మ భావానిి అభవృది పర్చుకోవాలి.
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మానవత్వములో

అంతో-ఇంతో,

అపుపడే-ఇపుపడే కొనిి

కొనిి

భావాలు-

విర్ుద్ి మన
ై భావాలు మానవునియంద్ు చలరేగ వచుును. కాని, మీర్ు పరవేశిoచేద
సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులుగా పరవేశిoచార్ు. ఇత్ర్ గుర్ువులయంద్ు ఏ
విధమన
ై టువంటి దో ష్ములు పరవేశించినపపటికిని కొంత్ పరమాద్ము ఏర్పడద్ు.
కానీ సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులయంద్ు కొనిి విధములలైనటువంటి
ద్ుర్ుీణములు పరవశి
ే సరత అనిి విధములలన
ై టువంటి యొక్క అవాoత్ర్ములక్ు
క్ూడను అవి అడుడత్గులుత్తంటాయ.
7. అధాయపక్ులు అనగా కేవలము దేశ్మునక్ు ఆద్ర్ావంత్మైనటువంటి జయయత్తలని
క్ూడను మనం విశ్వసిoచాలి. ఒక్ విదాయరి చడితే కేవలం తానూ మాత్రమ
చడగలడు. ఒక్ అధాయపక్ుడు చడితే అనేక్ నూర్ి మంద క్ూడను చడటానికి
అవకాశ్ం ఉంటుంటాద. అధాయపక్ులు గడ్
ై పో స్ట వంటి వాళ్ళళగా నిలచాలి. ఈ
విధమన
ై టువంటి

యొక్క

విదాయర్ుిలక్ు

సరయైనటువంటి

ఆద్ర్ామును

నిర్ూపించటములో తాను నిశ్ులమనసుడై ఉండాలి.
గైడ్ పో స్ట అటూ-ఇటూ, ఇటూ అటూ, తిర్ుగుత్ూ గైడ్ పో స్ట చేసరత అద పూరత త్పుప
దారని పటిటసత ుంద. గైడ్ పో స్ట సిిర్ముగా నిలచుకొని దాని మార్ీ ము యొక్క ద్ృషిటని
క్ూడను ద్ృక్పధానిని చక్కగా ఇత్ర్ులక్ు అందంచడానికి పరయతిించినటు
ి గా
మానవులలన
ై మనము, అధాయపక్ులు అయనటువంటి మనం ఒక్ నిశ్ులమైన
భావము, నిస్ావర్ిమైన హృద్యము, ఒక్ సంక్ుచిత్మైనటువంటి యొక్క
ద్ుర్ుదేదశ్మును ద్ూర్ము చేసుకొనేటువంటి యొక్క పరరమ త్తావనిి క్ూడను
మనము పెంచుకోవాలి. త్మ యొక్క భకిత-పరపత్త
త లను క్ూడను అభవృది
గావించుకోవాలి.
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