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1. విద్యనొసగును వినయంబు, వినయమువలన పాత్రతా  

పాత్రత్ వలన ధనము, ధనము వలన ధర్మంబు 

దాని వలన ఇహికామిష్కముమ, ఇహికామిష్కంబుల నర్యు జనుడు, 

ఇహికామిష్కంబుల నర్యు జనుడు.  

2. మన భార్తీయ సంసకృతిని పుర్సకర ంచుకొని మాత్ృ దేవో భవ, పిత్ృ దేవో భవ, 

మాతా-పిత్ర్ులు పరత్యక్ష ద వైములుగా మనము విశ్వసించి, ఈ యొక్క 

దేహమును అంద ంచి, మనక్ు ఆహార్-విహార్ములక్ు అనుక్ూలము సలిప ిమన 

జీవిత్ము యొక్క ఆద్రాానిి వార్ు అనేక్ ర్క్ములుగా మనక్ు తోడపడినంద్ుక్ు 

వార కి పరథమ క్ర్తవాయనిి మన యొక్క క్ృత్జఞత్ను మనము త లుపుకొనేటువంట ి

పరయత్ిము మొటటమొద్ట మన యొక్క కారాయనిి పరా ర్ంభంచాలి.  

మన దేహము, మన ర్క్తము, మన జీవిత్ము, మన యొక్క యావత్ దేహ 

త్త్వమునంత్యు క్ూడను త్లిిత్ండుర ల యొక్క అనుగరహముతో 

అంద ంచినటువంట ి సవర్ూపమే. ఇటిట  పవిత్రమ నైటువంట ి దేహమును 

అంద ంచినటువంట ిమాతా, పిత్ృలన ే సంత్ృపిత  పర్చలేనటువంట ి సమయములో 

ఇంక్ దేశ్ క్షేమానిి కానీ, సమాజ క్షేమానిి కానీ, దేశ్ ర్క్షణ కానీ మీర్ు ఏరీతిగా 

చేపటటగలరో మీర్ు యోచించుకోవచుు.  

ఒక్క ఇంటిలో పుటిటనటువంట ియొక్క త్లిి త్ండుర లన ేమనము సర య ైనటువంట ి

సంత్ృపిత కే గుర కానిక్ుండా చసేినపుపడు, మన యొక్క దేశ్మన ే

విశాలమ ైనటువంట ిఈ యొక్క రాజయయనిి, ఈ యొక్క విశావనిి మనము ఏరీతిగా 
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ఆనంద్పటెటడానికి పూనుకొనగలమో. అంద్ులో మనక్ు ఏమాత్రము క్ూడను 

అర్హత్ ఉండద్ు.  

క్నుక్ ఈ బాలవికాస్ విదాయర ి-విదాయర ినిలు అంద్ర్ు క్ూడను త్మ త్మ 

ఇంటియంద్ు, త్మ త్మ త్లిి త్ండుర లక్ు, అనాి-చ లలి లక్ు, అక్క-త్ముమలిక్ు 

సర య ైనటువంటి గౌర్వ మరాయద్లు అంద ంచి, అంద్ుకొనేటువంట ి పర సిితిలో 

మనము పరా ర్ంభంచాలి. 

త్ద్ుపర  మన మన, చిని పరక్కల ఇళ్ళ వాళ్ళను క్ూడను గౌర్వించటానికి మర  

ర ండో  step మనము పరా ర్ంభంచాలి, ఎవర్ు మన ఇంటికి వసుత నాిరో అపుపడు ఆ 

బయటవార ని క్ూడను వార కి త్గ నటువంటి గౌర్వానిి అంద ంచటానికి, 

పూనుకోవాలి, త్ద్ుపర  క్రమక్రమేనా ఆ గార మమునక్ు త్గ నటువంటి ర్క్షణ, 

ఆద్రాానిి అంద ంచి, త్ద్ుపర  జిలాి  స్ాి యలో పో య, త్ద్ుపర  రాష్ట రస్ాి యలో 

మనము పో వటానికి సర య ైన అధ కార్ము ఉంటాద .  

3. మీర్ు భవిష్యత్తత లో క్ూడను త్లిి, త్ండిర యొక్క సవర్ూపాలు ధర ంచేటువంట ి

వయక్ుత లు క్నుక్, ఈనాడు మీర్ు మీ త్లిిత్ండుర లను, గౌర్వించి, పరరమించి వార  

ఆజఞను శిర్స్ావహించినపుపడు మీ బిడడలు క్ూడను మిముమలను గౌర్వించి, 

మిముమలను సర య ైన విధముగా పరరమించి, సమాజములో మీ యొక్క గౌర్వానిి 

నిలబెటుట కోటానికి పూనుక్ుంటార్ు.  

ఎటిట  విత్తనము నాటుద్ుమో అటిట  వృక్షమే లభంచునని, ఎటిట  తిండి తినుమో అటిట  

తేరపర లభంచునని భార్తీయులక్ు చక్కగా అనుభవర్ూపక్మ ైన విష్యము. క్నుక్ 

మీ యొక్క జీవిత్ము కేవలము ఒక్ విత్తనమువంటిద . ఈ విత్తమును వృక్షముగా 

మార్ుుకొని, ఈ వృక్షమునంద్ు ఆనంద్మనేటువంటి ఫలములు మనం 
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భుజించటానికి త్గ న పరయత్ిము సలపాలి. ఈ మొక్క కొంచ ం సో్ త్తపో య న, 

వృక్షమంతా సొ్ టటపో త్తంద .  

క్నుక్ ఈ జీవిత్ము యొక్క వయవధ ని పవిత్రముగా గావించుకొని, పవిత్రమ ైన 

విద్యలు మీర్ు నేర్ుుకొని, మన పవిత్ర భార్త్ దేశ్ము యొక్క సంసకృతిని 

పుర్సకర ంచుకొని భగవదగీ త్, రామాయణము, ఇతిహాసము, కొనిి వేద్ము 

ఇలాంట ి వాటిలోి  మీర్ు త్రీీద్ు పొ ంద , Bible, Quran యొక్క త్తాత ానిి 

గుర తంచడం క్ూడను అత్యవసర్మని వాటి పటి మీర్ు శ్రది్ వహించాలి.  

ఆధాయతిమక్ సంపతిత కి ఆలవాలమ నైటువంట ి మన భార్త్ దేశ్మునంద్ు నేడు 

అనాయయ, అధర్మ, అక్రమనేటువంటి పెైశాచిక్ పరవుత్తత లు విజ్రరమిభంచి పరళ్య 

తాండవం సలుపుత్తని ఈ సమయమునంద్ు, ఈ యొక్క బాలవికాస్ యొక్క 

బాల, బాలిక్లంతా క్ూడను శాంతి, సత్య, ధర్మ అనటేువంటి యొక్క వర్షమును 

క్ుర పించి త్దావరా ఈ యొక్క దేశ్ క్ళ్యయణమునక్ు మీర్ు పాటుపడతార్ని 

క్ూడను ఆశిసుత నాిను.   

4. ఇక్కడ మనము బాలవికాస్ అధాయపక్ులక్ు, విదాయర్ుి లక్ు ఉనిటువంట ి

సనిిహిత్ సంబంధము, ఇంద రయ నిగరహ పరబో ధ పరధానమ ైనటువంట ి లక్షయము. 

అధాయపక్ులు సూత్రధార్ులు కావాలి, విదాయర్ుి లు పాత్రధార్ులు   కావాలి. 

అధాయపక్ులంతా క్ూడను కేవలం alarm time piece లా త్యార ైపో వాలి. 

అజయఞ నమనటేువంట ి నిద్ర లోపల మ ైమర్చినటువంటి విదాయర్ుి లక్ు 
పరజయఞ నమనటేువంటది  పరబో ధ ంచి, “ఉతి్తష్ఠ త జాగ్రత ప్రాప్య వ న్నిబోధ  త” 
అనేటువంట ిఈ యొక్క పరయత్ిములోపల వార్ు సంసది్ుి లుగా ఉంటుండాలి.  
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ఈ అజయఞ నమనేటువంటిద  అహంకార్మును బల పర్ుసుత ంద . ఈ యొక్క 
అహంకార్మనేటువంటది  మహా పాపమ ైనటువంటిద . “Death is sweeter than 
blindness of ignorance” అని. గుర్ువు వచ ున అజయఞ నముండద్ు, 

అజయఞ నముండనిా గుర్ువు చిక్కడు. అహంకార్ము ఉండినంత్ వర్క్ు క్ూడను  

సద్ుీ ర్ువు పరా పిత ంచడము అద  స్ాధయము కాద్ు. కానీ ద్ుర్ద్ృష్టవశాత్తత  ఈనాడు 

లోక్ములో లోభయ ైన గుర్ువులు, స్ో మర య ైన శిష్తయలు త్యార్వుత్తనాిర్ు.  

క్నుక్ ఈనాడు చుర్ుక ైన బుద ి  క్లిగ నటువంట ి విదాయర్ుి లు, గుణము 

క్లిగ నటువంట ి విదాయర్ుి లు, తాయగపర్ులలైన గుర్ువులు అత్యవసర్ం. అనిి 

పదారి్ములు ఇచుుట గొపప కాద్ు. త్నను తాను ఇచుుకొనుటయే గొపప. 

గుర్ువులక్ు శిష్తయలక్ు ఈ విధమ నై సనిిహిత్ సంబంధబాంధవయము 

ఏర్పడినపుపడే ఈ విద్య క్ూడను ఆత్మ విద్యగా ఏర్పడుత్తంద . 

5. మన బాలవికాస్ లో పరా ర్ంభంచినటువంట ి క్రమశిక్షణలు ఏవి సర య ైన 

మారీ్ములో పలిిలు అధ క్ంగా పరరమిసుత నాిర్ు. ఎటిట  మారీ్ములో పలిిలు సర య ైన 

హృద్యముతో అంద్ుకొంటునాిర్ు అనటేువంటి విష్యాలిి చిని చిని groups 

గా ఉనిపుపడు వార ని పరశిిసరతనే త లుసుత ంద  కాని ఇంత్ పెద్ద  groupలో, ఏ 

పిలిలక్ు, ఏ విధమ నైటువంటి మారీ్ములో అనానుక్ూలత్ ఉంటాదో , లేక్ 

అసంత్ృపిత గా ఉంటాదో త లుసుకోవటం చాలా క్ష్టం క్నుక్, అపుపడపుపడు ఒకొకక్క 

యూనిట్ లోపల ఉని పలిిలంద్ర నీ చేర ు వార కి ఏద  పరరతిక్ర్ంగా ఉంటాద , ఏద  

అయష్టముగా ఉంటాద  అని వార  ఇష్ాట నిి క్ూడను గుర తంచడానికి అధాయపక్ులు 

పరయతిించాలి.    
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అధాయపక్ులక్ు పరధానంగా నేను త లుపునటువంట ి విష్యము ఒక్టి మీర్ు 

గుర్ుత ంచుకోవాలి. ఏ పలిిలక ైనా కాని, ఏ మత్ సంబంధమ ైన విష్యములను 

క్ూడను విర్ుది్మ ైన రీతిగా మాత్రం బో ధ ంచుటక్ు పూనుకోక్ూడద్ు. ఏ 

మత్మును క్ూడను మనము దేవషించ క్ూడద్ు. సర్వ మత్ములు క్ూడను ఒక్ 

సరేవశ్వర్ుని యొక్క సనిిధ ని బో ధ ంచటేువంటవిే.  

క్నుక్ మనము ఇద  గొపపద , ఇద  చినిద  అని ఇత్ర్ మత్ములను మాత్రము 

వయతాయసర్ూపక్ముగా భావించుకోక్ుండా, “సర్వమత్ సమత్వమ,ే స్ాయ సంసి 

యొక్క త్త్వమని మీర్ు గుర తంచాలి.  

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. 

దగనిన ే గుర్ుత  పెటుట కొని పరరమ పూర్వక్ముగా, సర్ువలను మనము స్ో ద్ర్ 

భావముతో చూసుకొని అంద్ర తో క్ూడ ిchristians రానీ, mohammadans రానీ, 

పార ా వాళ్ళళ రానీ, Jains రానీ, ఇంకా ఇంకా అనేక్ర్క్ములలైనటువంటి మన 

భార్త్ దేశ్ములో పవిత్రమ నైటువంట ి ఉదాయనవనంగా చేర నటువంటిద  మన 

మత్ముల యొక్క సమూహము.   

క్నుక్ భార్త్ దేశ్మే ఒక్ నంద్నవనము, ఈ నంద్నవనము లోపల 

వివిధములలనైటువంట ి పుష్పములే వివిధములలైనటువంట ి మత్ములు. అనిి 

ర్క్ములలైనటువంట ి పుష్పములు చేర నటువంట ి ఈ నంద్నవనములో 

ఆనంద్మనటేువంటి దానిని అంద్ుకోవటానికి పరయతిించాలి.   
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6. ఈనాడు సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులు ఇంచు మించు ఐద్ు వేల మంద  

ఉండినపపటికినీ, ఒకొకక్క అధాయపక్ుడు నూర్ు మంద  విదాయర్ుి లను చక్కద ద దన 

దేశ్ము ఎంతో బాగుపడటానికి అవకాశ్ం ఏర్పడుత్తంద . ఈనాడు బాలవికాస్ 

అధాయపక్ులు, గుర్ువులు ఇద్ు వలే మంద  ఉండినపపటికిని మనము ఈ నాలుగు 

సంవత్సర్ముల నుండ ిస్ాధ ంచినటువంట ిఫలిత్ములేమిటి అని ఒక్క పరాయయం 

మనం సింహావ లోక్ం సలపాలి. మనము చేసర పరతి పని క్ూడను పర శిలిసూత  

రావాలి క్షణక్షణము క్ూడను. ఏ గుర్ువుయంద్ు స్ాతివక్మ ైన భావములుండునో 

ఆ యొక్క గుర్ువు ద్గీర్ అధయయనం చసేరటువంటి విదాయర్ుి లు క్ూడను అటిట  

స్ాతివక్ భావాలు అభవృద ి  అవుత్తంటాయ. క్నుక్ విదాయర్ుి లయంద్ు పవిత్రమ ైన 

భావములు చేర్ుటక్ు మొటటమొద్ట అధాయపక్ులలో పవిత్రమ ైన గుణములను 

పెంపొ ంద ంప చసేుకోవాలి.  

మొటటమొద్ట అధాయపక్ుల యంద్ు దేవష్ము, అసూయా, ఇంకేవిధమ ైన 

సంక్ుచిత్ భావములను ఏ మాత్రము క్ూడను చేర్ుుకొనక్ 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 

పరతిష్టలు అభవృద ి  గాంచుచుంటే, మర  కొంత్మంద  అధాయపక్ులు వార పెైన 

అసూయా భావానిి పంెపొ ంద ంప చసేుక్ుంటుంటార్ు. అధాయపక్ులంద్ర్ు క్ూడను 

స్ో ద్ర్, సో్ ద్రీమణుల వలే భావిసూత , ద వయత్వమనే ఆత్మత్త్వమన ే బిడడలుగా 

విశ్వసిసూత  ఏకాత్మ భావానిి అభవృద ి  పర్చుకోవాలి.  
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మానవత్వములో అంతో-ఇంతో, అపుపడ-ేఇపుపడ ే కొనిి కొనిి భావాలు-

విర్ుది్మ నై భావాలు మానవునియంద్ు చ లరేగ వచుును. కాని, మీర్ు పరవేశిoచేద  

సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులుగా పరవేశిoచార్ు. ఇత్ర్ గుర్ువులయంద్ు ఏ 

విధమ నైటువంటి దోష్ములు పరవేశించినపపటకిిని కొంత్ పరమాద్ము ఏర్పడద్ు. 

కానీ సత్యస్ాయ బాలవికాస్ గుర్ువులయంద్ు కొనిి విధములలైనటువంట ి

ద్ుర్ుీ ణములు పరవశేిసరత  అనిి విధములలనైటువంటి యొక్క అవాoత్ర్ములక్ు 

క్ూడను అవి అడుడ త్గులుత్తంటాయ.  

7. అధాయపక్ులు అనగా కేవలము దేశ్మునక్ు ఆద్ర్ావంత్మ ైనటువంటి జయయత్తలని 

క్ూడను మనం విశ్వసిoచాలి. ఒక్ విదాయర ి చ డతి ే కేవలం తానూ మాత్రమ  

చ డగలడు. ఒక్ అధాయపక్ుడు చ డిత ే అనేక్ నూరి్ మంద  క్ూడను చ డటానికి 

అవకాశ్ం ఉంటుంటాద . అధాయపక్ులు గ డై్ పో స్ట  వంటి వాళ్ళళగా నిలచాలి. ఈ 

విధమ నైటువంట ి యొక్క విదాయర్ుి లక్ు సర య ైనటువంట ి ఆద్ర్ామును 

నిర్ూపించటములో తాను నిశ్ులమనసుడ  ైఉండాలి.  

గ ైడ్ పో స్ట  అటూ-ఇటూ, ఇటూ అటూ, తిర్ుగుత్ూ గ ైడ్ పో స్ట చసేరత  అద  పూర త త్పుప 

దార ని పటిటసుత ంద . గ ైడ్ పో స్ట  సిి ర్ముగా నిలచుకొని దాని మారీ్ము యొక్క ద్ృషిటని 

క్ూడను ద్ృక్పధానిని చక్కగా ఇత్ర్ులక్ు అంద ంచడానికి పరయతిించినటుి గా 

మానవులలనై మనము, అధాయపక్ులు అయనటువంట ి మనం ఒక్ నిశ్ులమ ైన 

భావము, నిస్ావరి్మ ైన హృద్యము, ఒక్ సంక్ుచిత్మ ైనటువంటి యొక్క 

ద్ుర్ుదేదశ్మును ద్ూర్ము చసేుకొనటేువంటి యొక్క పరరమ త్తావనిి క్ూడను 

మనము పెంచుకోవాలి. త్మ యొక్క భకిత-పరపత్తత లను క్ూడను అభవృద ి  

గావించుకోవాలి.  


