
 21–03–2023, 
 అమ�వ�. 

 జగనన�  ���ద�� మ� �ష��రం. 
 �� �ం� బ� �ల�ల� ఉదయం �ట ���వ. 
 ��ష�  �� ప�ం�  44,392  �ప�త� ,  ఎ���   �ఠ�ల���  37,63,698  మం�  ��� ��ల�  ల�� 
 �����   ఏ�  �.86  �ట�  అదన�  వ� యం�  ���వ  అం�ం�  �ర� �క���   �� ం� 
 ��� లయం �ం� వ�� వ� � ��రం�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�... 

 మం� �ర� �క��� ���రం... 
 ���  దయ�  ఈ��  మ�  మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ��ష�  �� ప�ం�  ��� 
 �న� ���    �� �  ఈ  �ర� �కమం�  ���ం�న�   �ప�  ఒక�   �ప,  ���,  ��  త��దం��ల� 
 �ప�  ఒక�   ఉ��� ���,  �ధ�తర  �బ� ం��,  ���ద��  �గం�  ప���భం�,  ��కరం� 
 వం����న�   అమ� ల�..  �ప�  ఒక� ��  �  అ�నందనల�  ఈ  �ర� �క���  
 ��రం����� �. 

 మనం  అ��రం��  వ�� న  �ట��ద�  ��  �ం�  ��...  �ప�  అ����  బ�  ��� 
 �ల�ల  సంఖ� �  ఎ�  త� �ం��  ?  బ�ల�  స����  ���పర� డం  ఎ�  ?  బ�  �ల�ల 
 ��  �����  ���� న  ��వర���   క�� ంచడం  ఎ�  ?  �ద�  చ��ల�  చ��ంచ��� 
 ��త� �ంచడ��  ?  అన�   ఇ�వం�  అం�ల  �ద  �ప�� క�న  దృ��  ���  �ప� 
 అ����  ఇ�  �����   �పయత� ం  ���ం�  వ�� ం.  అం��  �గం��  సం�ర� 
 �షణం  అ�  �ర� �కమం..  అం�  గర� వ���  ఉన�   మ�ళ�,  ����   త���,  ఆ�  �లల 
 వయ��   �ం�  ఆ�  సంవత� �ల  వర�  అంగ� ��ల�  ఉం�న�   �ల�ల�  సం�ర� 
 �షణ�� � ��������  అం����� ం. 

 �ప� అ���� ��ప�� న���� .. 
 ఆ  త�� త  ��� ��క,  ��–��,  ఇం� ��  ��యం,  ��ఎ� ఈ  �లబ�,  ��ం�వ�  
 �� ��  ��� ,  ఆ�  తరగ�  �ం�  �ప�  తరగ�గ���  ఇంట�� ��   ���   �� ���    (ఐఎ� � 
 �� ���  )  �� �  ��ట�   �ధన�  �ప�త�   బ�ల�  మన  �ల�లంద��  ������� ం.  8వ 
 తరగ���  వ�� న  �ంట�  �ల�ల�  �� ��  ఇవ� డం..  ఇ�  �ప�  అ����  �ల�ల� 
 ��ప�� న������ ం. 
 �ల�ల� ��త� �ం�ం�� అమ�  ఒ� అ� �ర� �క���  ����� ం. 

 ఉన� త �ద� �� స�ల ��� �... 
 ఉన� త  �ద� �  ��  స�ల�న  ��� �  ����� ...  ��   ఓ��ం��   క��� ల�  
 ����� ం.  ఇంటర� �� �  తప� �స���� ..  ఆ� ��   వ� �క��  �  క��� ల� �  అ�సం�నం 
 ����� ం.  ��� ��న,  వస�  ��న  �ర� �క��  అమ�  ����� ం.  �ప�  అ����  మన 
 �ల�లంద��  ��  �పపంచం�  ��ప��  ���  అక� డ  �� ��  �ప�  అ��  ����� ం. 
 అం�� �గం�� ��� ��క అమ� ����� ం. 

 మ�ంత ప�ష�ం� ���ద�– ���వ 



 ���ద�  �ర� �క���   మ�ంత�  ప�ష�ం�  అమ�  ���  అ���  ����� ం. 
 ���ద��  ఇప� ��  ���క  ���  అమ�  ����� ం.  ఇం��  ఇ�� ��  �ం�  ���వ 
 ��  �ల�ల�  అం��� ..  ���ద��  మ�ంత  ����   �య���  �పయ�� �  ����� ం. 
 ఈ ���వ వల� �ల�ల� ఐర�, ���యం కం�ం�  �ంచ��� ఎంత�� ఉప�గప��ం�. 
 1  �ం�  10  తరగ�  వర�  ��ష�  �� ప�ం�  44,392  �� ళ��  ఉన�   ���  38ల�ల  మం� 
 �ల�ల� ���ద� �� � ��������  అం����� ం. 

 గ��� ఇప� �� ��... 
 మన  �ప�త� ం  �క�ం�  ప�����  ఎ�  ఉ�� �?  ఇ�� �  ప�����  ఎ�  ఉ�� �? 
 ఒక �� ��� గమ�ంచం�. 
 గతం�  ��   �  ���    అం�  గత  �ప�త�   హ�ం�  �త�ం  సంవత� రం  అం�  క��� 
 ��  ఏ���  �వలం  �.450  ���  ��  ఖ��   �య��  ప����.  వం����  ఆ�ల� 
 �.1000  ఇ�� ..  అ�  ��  8–10  �ల�  బ���  ���  ప����  ఉం��.  �వర�  స��� 
 �� 6–8 �ల�� బ��� ��� ప����.  ఇ� బ��ల ��� �� �� అ�� ఉండ�. 
 అ�ం�  అ�� న� �న  ప����ల  �ం�  ���ద�  అ�  �ర� �కమం  �� �  ���క  ��� 
 ����  ��� ...  �ప���త� కం�  ఈ  �ర� �క���   �ప�త� ం  �ప��ం�.  గతం�  �.450  ��� 
 ఉన�   బ���   �ం�  ఇ�� �  ఏ���  �.1824  �ట�  ��య�  ���ద�  అ�  �ర� �కమం 
 ఖ��  ����� ం. ఇం�� ��� ��� �ల�ల� �జనం ����� ం. 

 మం� �న�మ� ఆ���� ... 
 ఒక  �ఖ� మం��  �� నం�  ఉన�   వ� � �  �ల��  ఏం  �ం��� �.  �ల�ల  ��  ఏం�  ?  అ� 
 ఆ�చన  ��న  ప����  గతం�  ఎ�� �  ��.  �ల�ల  ��  �సం  ఒక  �ఖ� మం��  ఇంత� 
 ఆ�చన  ��న  ప�����  �శచ��త�  ఉండ��  ?  �ల�ల�  మం�  �న�మ�,  �ల�ల 
 త��ల� మం� అన� �  ఈ �ర� �క���  �ప���� ం. 
 మనం �యక��.. ఇం�వ� ��� రన�  మం� ఆ�చన�  ���ద�� �ప�� ం. 

 ���� 15 ర�ల ప���ల� ��... 
 ���  �ప�  �మ�రం  ��  �ంగ�,  ఉ��ం�న  ���  దగ �ర  �ం�  �ర�య�  ప��,  ��� 
 �ర,  ���నగ  ��� ,  మంగళ�రం  అ��  ���ర,  ట�ట  పచ� �,  �ండ�య  పచ� �, 
 ఉ��ం�న  ���,  �ధ�రం  �ర�య�  అన� ం,  బం�ళ�ంప  ��� ,  ఉ��ం�న  ���, 
 ���నగ  ��� ,  ���రం  అ��  �ం��   ��   ��  �మ� ��   ��   ట�ట  పచ� �, 
 ఉ��ం�న  ���,  ��క�రం  అ��  అన� ం  ఆ��ర  ప�� ,  ఉ��ం�న  ���,  ���నగ  ��� , 
 శ��రం  అ��  ప�� ,  ఆ��రఅన� ం,  ��  �ంగ�   ఇ��   �ర� �కమం  ����� ం.  ఈ  రకం� 
 �రం�  �త�ం  15  ర�ల  ఆ�ర  ప����  �ల�ల�  ���ద��  �గం�  అం����� ం. 
 �రం�  5  ��ల��  ఉ��ం�న  ���  ఇ���� ం.  �రం�  ��  ���  ���   ఇ���� ం. 
 ���   ఇ��న�   ��  ���  ��ం�  ���న  ��  ���  మంగళ,  ���రం,  శ�����  
 �� �వ ఇ�� � ఇ���� ం. �ట�� ం� వల� �ల�ల� మం� జర�ల� ���ం��� �. 

 ఈ ���వ �ర� �కమం� స�� �� �ట�� �గ�� �� �వడం �జం� మం� ప��మం. 
 ��  సత� ��  �� �  ��  ఆ��� �  ��  ఈ  �ర� �క���  ఉం�య�  ������ �. 
 ����  �.86  ���  సంవత� ���  ఖర� ��   �ర� �కమం�  సత� ��  �ట��   �ం�  ��� 
 �.42  ���  కం���� �   ���ం�...  ���న  �.44  ���  ��ష�  �ప�త� ం  అం���   ఈ  మం� 
 �ర� �కమం� అ��� �ం�� ����� ం. 



 సత� ��  �ట��   ���  �ప�� కం�  ఈ  �ర� �కమం  �� �  �  హృదయ�ర� క  ధన� ��� 
 ��య����� �. 

 మన  �ల�ల�  మం�  జర�ల�  �ప�  అ����  మం�  ��ల�  తపన,  �ప�తయం 
 ప��న�   మనంద�  �ప��� ��  ���  చల��  దయ  ఉం�ల�  ఆ����� �.  అ�  �ధం� 
 �ల�ల�  ��  ��  త��దం��ల  ఆ��� �  �ం��  ఎ�� �  �ప��� ��  ఉం�ల� 
 మన�� ���ం� ���వ �ర� �క���  ��రం����� �. 

 �వ��... 
 ఏ��� �  ప�తరగ��  ��  ���న  �ల�ల�  ప���  జరగ�న�   �పధ� ం�...  ప��� 
 �య��న�   �ల�లంద��  ��  �  �న�మ  తర�న  ఆ�   �  ��  ���   ��య����� � 
 అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


