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తొలి మాట
నమస్కారం.ఈ పుస్త కం ఒక తొలి తెలుగు భాషక జ్ఞాన చంద్రక
ి .
పితి విద్యార్ధికి చదువులో తొలి లక్ష్ాంభాషక జ్ఞానం.చదువుకునన
పితి విద్యార్ధికి మంచి లోకజ్ఞానం వస్ుతందని లేదు కకని భాషక
జ్ఞానం ర్కవటానికి కచిిత మారగ ముంద్ర. చదువును కొలిచే
నేరపు నేటి పర్ీక్ష్లకు అంతగక లేదు. పుస్త కకలోో విజ్ఞానం వేరప
లోక జ్ఞానం వేరప. లోక జ్ఞానం భాషక జ్ఞానయనికి తరపవకతి పై
మెటు ట.

ద్ీనిన

దృష్టులో

పటటుకొని

'వేగంగక'

లోకజ్ఞానంను

పర్ధచయం చేసే పియోగమే ఈ పుస్త కం. పదద ల మాటలు
వకడుకలోకి

ర్కవటం

స్హజ్ం.

చయలా

పద

పియోగకలు

(జ్ఞతీయాలు,స్కమెతలు,పద బంధయలు మొ||) ఇలా వచయియి.
నిజ్ జీవితం లోంచి వకడుక పద పియోగమే ఈ పుస్త కకనికి
మూలం.ద్ీనిలో భాషక స్ుష్ు త పకటించబడంద్రపితి విద్యార్ధదమంచి
భాష్

నేరపికోవకలని,భావకనిన

ఔపకస్న

పటాులనే

స్దుద్ేదశంతోరచయిత ఈ పుస్త కం ర్కయటం జ్ర్ధగధంద్ర. మనలో
పితి

ఒకార్ధలో

ఒక

విద్యార్ధద

ద్యగునయనడు

అని

మర్ధచిపో వదుద.సలవు.
ఇటట
ో ,
రచయిత.

అొంకితొం
తను నయకు ర్కతలోో ‘show by example’ మోడల్
పకటించమని

చెపటుంద్ర.’ఎపుుడెైతే

చెపటున ద్యనిన కింర ద ఉద్యహర్ధస్త కవో
పకఠకుడని

నువుు

పైన

అటట వైప్ు

కూడయ నీ ద్యర్ధ పటిుంచు!!నువుు అలా

చేసేత చయలు. నీ వరకు నువుు విజ్యంస్కధరంచినటలో ’
అంద్ర.తను ఉంద్ర కకబటిు ఈ పుస్త కం ఉంద్ర.so తనే
నయ మోడల్.నయ అర్కింగధ.ఆమెకు ఈ పుస్త కం అంకితం.

ఇటట
ో ,
మీ రచయిత.

విషయ సూచి
విష్యం

పేజీలు
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తవరగానిదరపో తే తవరగా నిదర లేస్ా ాము
పితి ద్రనం మనం చేసే పని లో పధ్ి తి ఉంటల ద్యని
ఫలితం కూడయ ఉపయోగకరంగక ఉంటటంద్ర.తురగక
నిది పో వటం నిది లేవటం పితి మనిష్టకి అవస్రమెన
ై
అలవకటట.కనుక ద్యనిలో కూడయ ఉపయోగం ద్యగధ ఉంద్ర.
ఇలాంటి మంచి అలవకటట
ో మనుష్ులని గొపు వకళ్ళను
చేస్త కయి.మహాతయా గకంధీ భారత ద్ేశం లో పుటిున ఒక
గొపు మనిష్ట.ఆయనకు కూడయ తురగక నిది పో యి
తురగక నిది లేచే మంచి అలవకటట ఉంద్ర.మీరప కూడయ
గొపు

వకళ్ళళకకవటానికి

ఇలాంటి

మంచి

ఉపయోగపడతయయి పియతినంఛి చూడండ.

అలవకటట
ో

నిజొం అబదధ ొం కాదు
జ్ర్ధగధంద్ర జ్ర్ధగన
ధ టటు చెపుటం నిజ్ం.ఏద్ర నిజ్ం కకద్ో
అద్ర అబది ం.నిజ్ం ముంద్య అబది ం ముంద్య అనేద్ర
కేవలం వకదన హేతువు మాతిమే.మనం జీవితయనిన
నిజ్ం దృష్టుతో చూడవచుి లేక అబది ం దృష్టుతో కూడయ
చూడవచుి కకని చివర్ధకి మనకు ఏద్ర ఉపయోగకమో
అద్ే మిగులుతుంద్ర.నిజ్ం అబది ం కేవలం వాకితగతం
శకశుతం కకదు.కనుక మనిష్ులోో కకదు మాటలోో,చేతలోో
నిజ్ం ద్యగధ ఉంటటంద్ర లేకపో తే అబది ం.కకబటిు అబది ం
నిజ్ఞనికి గీటటర్కయి.

కరా వ్ాొం మల
ై ు రాయి
పిపంచంలో మనుష్ులు ఉంటారప.వకళ్ళకు రకరకకల
పనులు ఉంటాయి.కొనిన అవస్రం.కొనిన అనవస్రం
ఉద్ో ాగం,మనవ స్ంబంధయలలో చయలా పనులు మన
జీవితంలో ఎదుర్ౌతయయి.ఇలా మనం చేయవలసటన
లేక చేసే పనులోోకరత వాం ద్యగధ ఉంటటంద్ర.మన జీవిత
రహద్యర్ధలో పలు కరత వా మెల
ై ుర్కళ్ళళ ఎదుర్ౌతయయి.
ఎపుుడో ఒక చోట మనం ఆగధపో తయము కకనీ మన
ముందు ఇంకక మెైలుర్కళ్ళళ మిగధలి ఉంటాయి. శతుివు
చేతిలో చనిపో తూ కూడయ స్కటి సైనికులకి పో ర్కటం కరత వాం
అని చెపుట ద్ేశకనిన గెలిపటంచిన ధీరపడు అడారల్ నలసన్.

అొందచొందాలు స్ ొందరా రహస్ాాలు

అందం

మన

చూపులోో

ముటటుకోలేము.స్ ందరాం
చేస్త ుంద్ర.ద్యనిన

ద్యగధ

ఉంటటంద్ర.ద్యనిన

అంద్యనిన

ముటటుకోవచుి

కూడయ

తయారప
.సటనిమాలో

హీర్ొయిన్ అందంగక ఉంద్ర అంటల ఆమె అందం మన
కళ్ళకు మాతిం కనిపటస్త ుంద్ర.ఆమె స్ ందర్కానికి బూాటీ
క్రం

వకడందంటల

అంద్యనిన

అరి ం.కకబటిు ర్ెండూ ఒకటి కకదు

ర్ేటు ంి చేద్ర

స్ ందరామని

చదువ్ు సొంస్ాారొం

చదువు ఒక ముఖ్ామెన
ై
పని.ద్యని నుంచి వచేిద్ర
స్ంస్కారం

ద్యని

తరపవకత

చదువు

ఉపయోగం

లేదు.కకబటిు నయాయమెన
ై చదువులో స్ంస్కారం ద్యగధ
ఉంద్ర.అలా అని చదువు ఒకా ద్యని వలో స్ంస్కారం
ర్కదు.చదువుకోని

వకళ్ళకు

కూడయ

స్ంస్కారం

అబబవచుి.జీవితం వకళ్ళకు స్ంస్కారం నేరపుతుంద్ర
చదువు కకదు.ఈశుర చంది విద్యాస్కగర్ గొపు స్ంస్ారత
పై దుస్ుతలు చూసట ఆయనిన ఒక స్భకు ర్కనీయక
అడుుకుని

అవమానించయరప.డబుబ

స్ంస్కారం నేరపుతుంద్ర.నేరపికోండ

కకదు

చదువు

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Prati+Dina+
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