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ఎంత దూరమై నా వెళ్ళడం వేరు, ఎంత దూరం వెళ్ళళలో తెలియడం వేరు. 

మొదటిది సాహసం, చాలా మందికి ఉంటంది;  రండవది వివేకం, కందరికే ఉంటంది. వివేకవంతులే జీవితాన్ని 

గెలుసాా రు  సాహస వంతులు కాదు.  

ఒసామా  బిన్ లాడెన్ ఒక సాహసవంతుడు… ఎంత దూరమై నా వెళతాడు. అనుకున్న ప్ని ఏదై నా చేసేసాా డు. మరి డా. 

APJ అబ్దు ల్ కలాం,  వివేకవంతుడు… ఎంత దూరం వెళ్ళాలో, ఆ ప్రుగు ఎకకడ ఆపాలో తెలిసిన్వాడు.  ఎవరు గెలిచారు? 

ఎవరి వల్ల  సమాజానికి మంచి జరిగంది? సాహసవంతుడా, వివేకవంతుడా? 

మన్ పిల్ల లు సాహస వంతులుగా ఉండాలా? వివేక వంతులు గానా లేక వివేకంతో కూడిన్ సాహసవంతులుగానా? ఈ 

రోజు మన్ విద్యా వావసథ లో ఉన్న అతి ముఖ్ామై న్ లోప్ం మన్ పిల్ల లిన సాహసవంతులుగా తయారుచేస్తా నానం, వివేకవంతులుగా 

కాదు. ఎలాంటి సాహసం అంటే, మామూలు సాహసం కాదు. తిండి, నిద్ర , ఆట, పాట లేకపోయినా మారుకలు, గ్రర డులు, ఎంటర న్్ 

ప్రీక్షలోల  ర్ాంకులు తెచేేస్తకోవాలి. కోచింగ్ సంటర్స్ కి ల్క్షలు ఖ్రుే పెటా్టలి. పేప్ర్స లో ఫోటో వచేేయాలి. అవసరమై తే 

ప్కకవాడిని తోసేసి ప్రిగెతాా లి. IIT లో సీట్ కొటా్టలి. అకకడకి వెళ్లల  ఏం చెయాాలి? ఏదై నా చిన్న సమసా వసేా  ఏ మాతర ం 

ఆలోచించకుండా ఒక ఎతెై న్ భవన్ం మీద్ నుండి ధై రాంగా దూకేయాాలి ! అంత సాహసవంతులుగా తయారు చేస్తా నానం మన్ 

పిల్ల లిన. పులి మీద్ సాారీ చేయిస్తా నానం, ప్ర యాణం చాలా వేగంగా ఉంటంది….కాని భయం భయం గా ఉంటంది. ఎప్పుడు 

కావాల్ంటే అప్పుడు దిగలేని ప్రిసిథ తి. 

జీవితంలో ఆన్ంద్ంగా ఉండటం అనే ద్యనికి నిరాచనాలే మార్చేసాం. ‘బాగా’ చద్వాలిర్, పెద్ు  ఉద్యాగం తెచ్చేకుని 

మన్ కుటంబం ప్రువు నిల్బెటా్టలి. అని చెబ్దతాం. కాని ఇకకడ వచిేన్ చికకలాల  ఏంటంటే ‘బాగా’ చద్వడం అంటే ఏంటి ? 

ఎకుకవ పుసా కాలు చద్వాలా? ఎకుకవ సేపు చద్వాలా? ఎకుకవ మారుకలు తెచ్చేకోవాలా?  ఇషా్మై ంది చద్వాలా? అది మాతర ం 

చెప్పం. ఎందుకూ….మన్కి కూడా ఆ విష్యంలో కాల రిటీ లేదు కాబటాి. కాల రిటీ లేదు అనే విష్యం ఒప్పుకుని ఆ కాల రిటీ తెచ్చేకునే 

ప్ర యతనం చెయాం. కాని మన్ పిల్ల లు మాతర ం ప్ర ప్ంచంలో అనిన విష్యాలు ఎలాగోలా అరధ ం చేసేస్తకుని  మన్ం అనుకున్న 

సాథ యికి వెళ్లల పోవాలి…ఎలా వెళ్లాపోతారు? మన్కి లేని కాల రిటీ, మన్కి లేని వివేకం పిల్ల ల్కెలా వస్తా ంది అది ఇంటోల  పిల్ల లై నా, 

తరగతి గదిలో పిల్ల లై నా?  

నాకు తెలిసిన్ చాలా మంది ఉపాధ్యాయ మితుు లు పిల్ల లిన మోటివేట్ చేసే ప్ర యతనంలో  ఇలా అంట్టరు - ‘ఏర్, బాగా 

కషా్ప్డి చద్వండిర్….ఒక డాకారో, ఇంజనీరో, కల్కారో, పోలీస్ ఆఫీసరో అయిపండిర్…మన్ స్కకల్ కి మంచి పేరు 

తీస్తకురండిర్”. అంటే అంతరీల న్ంగా పిల్ల ల్కి ఏం అరధ ం అవుతుంది – ఓహో, చదువు అంటేనే కషా్ం అన్నమాట, ఎందుకంటే 

కషా్ప్డి ఆడుకొండిర్, కషా్ ప్డి సినిమా చూడండిర్ అని చెప్పరు. బాగా చదివితే ఒక డాకార్స, ఇంజనీర్స, కలకార్స, పోలీస్ అవ్వాచ్చే 

అన్నమాట. వాళల కి మాతర మే సమాజంలో గౌరవం, గురిా ంపు ఉంద్న్న మాట. మరి బాగా చద్వకపోతే ఒక టీచర్స, ఒక న్ర్స్, 

వావసాయం చేస్తకునే ఒక రై తుగానో మిగలిపోతాన్న్న మాట. లేకపోతే ఏ కిర్ణా కొటాో పెటాకుని బర తకాల్న్న మాట. ఇదే కద్య 

అంతరీల న్ంగా మన్ం వాళా మన్స్తలోల కి ఎకికస్తా ంది. Just imagine how we are conditioning their belief system at that 

age.  
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కేవల్ం కొనిన వృతుా లు, కొనిన ఉద్యాగాలు మాతర మే గొప్పవి అనే భావానిన ఆ వయస్తలో జొపిపంచడం ఎంత 

ప్ర మాద్కరం? వీళ్ళా ఎదిగన్ తరువాత ఆన్ంద్ంగా, ఆరోగాంగా ఉండగల్ర్? న్లుగురితో కలిసి జీవించగల్ర్? ఎంత దూరం 

వెళ్ళాలి, ఎకకడ ప్రుగు ఆపాలి అనే వివేకం ఉంటంద్య, No Chance. అంటే భవిష్ాతుా లో వాళ్ళా ఓడిపోవడానికి మన్ం పాఠశాల్ 

సాథ యిలోనే పునాది వేసేస్తా నానం. We are preparing them to fail in life.  

వావసాయం చేస్తకుంటూ, ఉన్న ఊళ్లల నే ఉంటూ ప్ది మందికి అన్నం పెటాే వృతిా  గొప్పదే కద్య? సమాజానికి 

అవసరమై న్దే కద్య? కిర్ణా కొటాతో ప్ర యాణం మొద్లుపెటాి ఒక వాాపార వేతా గా ఎదిగ్ర అవకాశం ఉంది కద్య?  సమాజంలో 

అనిన వృతుా లు గొప్పవే, సంపాద్న్తో సంబంధం లేకుండా ప్ర తీ వృతిా నీ గౌరవించాలి. ఒక డాకార్స కి న్మసాకరం పెటాిన్ప్పుడు, ఆ 

ప్ర కకనే న్ర్స్ ని కనీసం న్వుాతూ ప్ల్కరించాలి కద్య? కార్స దిగుతున్న కలకార్స గారిని  చూసి లేచి నిల్బడిన్ప్పుడు, ఆయన్ ను 

చాలా జాగర తా గా తీస్తకు వచిేన్ డెై ైవర్స కి ఒక షేక్ హ్ాండ్ అయినా ఇవాాలి కద్య? కింది వాళ్ళా లేకపోతే పెై  వాళా ప్నులు 

ప్ర శాంతంగా, సమరధ వంతంగా చేస్తకోగల్ర్? ఇదే కద్య వివేకం అంటే? 

‘నీకిష్ట మై న విష్యం మీదే ఫోకస్ చెయ్యిరా నానాి, ఒత్తా డికి లోను కావదుు . నా లాగే ఒక గొప్ప టీచర్ అవ్వు, 10 మంది 

డాకట రల ను, 10 మంది ఇంజనీరల ను, కలెకట ర్ లను, పోలీసులను తయారు చేయొచ్చు. ఆ కికేే వేరురా’ అని గరాంగా తమ వృతిా  

గురించి మాట్టల డే ఉపాధ్యాయులు ఈ రోజు ఎంతమంది ఉనానరు మన్ వావసథ లో? అది కద్య వివేకం అంటే? 

అంతెందుకు….అమాా, నీకు తెలుగు టీచర్స అవాాల్ని ఉంది కద్య? తెలుగులో 10/10 తెచ్చేకో; ప్ద్యాలు, కథలు  

చదువు, సంతంగా ర్యి. మన్ లై బర రీ లో ఉన్న తెలుగు పుసా కాలు ఇంటికి ప్టాకు వెళ్ళా. తెలుగు మీదే ఎకుకవ సమయం 

గడుపు. ఇంగ్లల ష్, మాథ్స్ లో నీకు 10/10 అకకర్చల దు. అవి జసా్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది. తెలుగు నీ passion కాబటాి ద్యనిమీదే 

ఎకుకవ సమయం కేట్టయించ్చ. అని ఏ HM, DEO, Collector అయినా బాహ్టంగా చెపిపన్ ద్యఖ్లాలు ఏమై నా ఉనానయా? పిల్ల ల్ 

ఆసకిా , ప్ర తిభ ప్టాించ్చకోకుండా, కేవల్ం % కోసం, గ్రర డుల్ కోసం పిల్ల ల్ మీద్ ఒతిా డి తెచిే, ప్రీక్షలోల  అకర మాలు పోర త్హంచే 

ఎవారై నా సర్చ పిల్ల ల్కు, తద్యార్ సమాజానికి ద్యర హం చేస్తా న్నటాే. అటవంటి వాళ్ళా ఎంత గొప్ప వాళ్లై నా విద్యా రంగంలో, అదీ 

పిల్ల ల్ మధా ఉండే అరహ త లేదు.  

మన్ వావసథ  ఎలా ఉనాన సర్చ, మన్ పిల్ల లు వివేక వంతులు గా, విద్యావంతులుగా ఎదుగుతునానర్, లేద్య అనే విష్యం 

ప్ర తీ ఒకక తలిల , తండిర  ఆలోచించాలి. స్కకటర్స ని సరీాసింగ్ కి ఇచిేన్టా పిల్ల ల్ని బడికి, కాలేజీ కి ప్ంప్డం కాదు పేరంటింగ్ అంటే.  

వాళా ప్ర తీ ఆలోచన్లో, ప్ర వరా న్లో మన్ం కన్ప్డాలి. డిగ్లర ల్లో, ఉద్యాగాలోల , సంపాద్న్లో కాదు….ఆశయాల్లో, మనిషితన్ం లో 

మన్ పిల్ల లు మన్ కనాన ఎతుా లో ఉండాలి. మన్ం సల్యాట్ చేసే సాథ యిలో ఉండాలి….అదీ సకె్స్ అంటే. 

ఇద్ంతా ఏద్య పుసా కంలో చదివి చెప్పడం లేదు….నేను మా ఇద్ు రి అమాాయిల్ని చూసే, పెంచే విధ్యన్ంలో నేను 

నేరుేకున్న సంగతులు, ఆచరిస్తా న్న విష్యాలు ద్ృషాిలో పెటాకుని ర్స్తా నానను. వాళ్ళా నా కనాన ఎకుకవ ఆస్తా లు సంపాదించలేక 

పోవచ్చే…కాని ఖ్చిేతంగా నా కనాన ఎకుకవ ఆన్ంద్ంగా ఉంట్టరు, సాహసవంతులుగా ఎద్గక పోవచ్చే, కాని 

వివేకవంతులుగా ఎదుగుతారు. ఒక పేరంట్ గా అంత కనాన ఏం కావాలి? మీరు కూడా ఈ విష్యం గురించి ఆలోచించి మీ 

అభిపార యాలు , అనుభవాలు ప్ంచ్చకోండి.  


