Thirty four
“But mother, how would it be possible to keep our children away from the schools?” The elder
daughter-in-law asked. “Dear sister, we have already transformed the format of schools. Family,
society and government must have spent millions on our education, and yet here neither do we
have any school buildings and nor any expenditure on stationary. Our children learn from us
anyway, and the happiness derived while educating them is a happy bonus for us. Not a penny
spent, and yet the results have amazed the entire world. In fact, setting his collectariat aside,
Mr. Mathur has now become crazy after Abhishek, and someone actually stole Abhishek’s entire
team.” The younger daughter-in-law said enthusiastically.
Well, I agree that we have initiated and successfully added new dimensions to the education
system; however, it seems that now we are thinking and doing something entirely different. I
mean, what is this talk about considering the child as our ultimate teacher and learning from
him, instead of teaching him. Now, what sensible person would agree to learn from kids?” The
elder daughter-in-law raised her problem in a serious manner.
The younger one laughed at this- “Yes sister, who urinate at the mere sound of shh, what would
such kids teach to anyone! But, what is interesting is that throughout the world, every mother
rounds her lips and produces the same se-se-se sound to make their kids urinate, and the kids
do.”
“Well, this is something that even a cow’s calves can do, what does this prove anyway?” The
elder daughter-in-law’s arguments weren’t defeated yet.
The mother-in-law smiled and said- “Well, your se-se-su-su have made two things very clear.
Firstly, that all the kids around the world speak and understand the same language, the music of
se-se and su-su. And secondly, that it’s important to be a mother in order to understand this
language. And it is only by walking on this unknown road that connects a mother to her child,
that man would understand this natural language. If this principle of learning from the child is
accepted, that would transform the educational system as we know it, and all miseries would be
eradicated from the path of man.”
The child in the elder daughter-in-law’s womb kicked happily and the mother understood that
the child was showing his agreement. When she shared the happy news with her sister and
mother-in-law, all their faces were lit up like a child. The process of learning from the child has
started. The journey that has started would end only on the final destination. After all, motions
are for arriving at destinations.

" అభమా! భన ిల్లల్ని స్కూల్ కి దకయం గా ఉంచడం భనకెల్మ సాధ్ డుత ంది ?" అని ెదద కోడల్ు అడిగంది.
ఓ తాయ్! భనం ఇటికే స్కూళ్ళు నిచేసే విధానాల్ని భమరేేశాభు. భన విదాావిధానం ెైన భన కుట ంఫాల్ు,
స్భమజం, రబుతవం ఇంచుమంచుగా ల్క్షల్ యూనుాయల్ు భారీ ఎతు న ఎంతగా ఖయచే ెడుత నానయో ఒక సార
ఆల్ొచంచు. కాని రస్ు ుతం ఇకూడ భన స్కూళ్ుకి బవంత ల్ు ల్ేవు. స్కూల్ ఫేగుల్ు, ుస్ు కాల్ు ,ెనునల్ు ఇతయ
సాభమనుల్ు మొదల్ెైనవి విదా కోస్ం విరీతంగా ఖయచేెటటడం ల్ెదు.ిల్లల్ు భన వదద నుండి
నేయచేకుంట నానయచ.ఈకరభంల్ో ిల్లల్ విదాావిధానం ఉనుాధాాముల్కి ఆనందకయమైన ఒక రయోజనంగా
రణమస్ుుననది .'' రంచానికి విదా కోస్ం ెటట ఖయచేల్ేవి ఆశ్ేయాం కలిగంచడం ల్ెదు.కాని దాని పరభావాల్ు భమతరం
ఆశ్ేయాం కలిగస్ుుననయ.'' అననది ెదద కోడల్ు.”భమథుర్ సాబ్ తనొక కల్ెకటర్ నని, తను ిచేగా అభిషేక్
వంటడుత నాననని భరేనుో త నానయచ.అభిషేక్ మొతు ం ఫ ందం భరొకర వంట డుత నానయచ.’’అననది ఎంతో
ఉదివగనంగా చుయకవేస్ు క చనన కోడల్ు.”ఇది నిజమే కానీ, భనం రస్ు ుత విదాావిధానానికి కొతు కోణం
ఆవిష్ూరంచడంల్ో విజమం సాధించాభు భనమే అగరగాభుల్ం. భనం రస్ు ుతం భన ఆల్ోచనల్ోల, కాయాకల్మనుాల్ోల
విల్క్షణమైన వాటిని రవేశ్ెటట ాల్ని రమత్ననస్ుునానభు.దీని వనుక వునన భన ఆంతయాం ఏమటి? భనం ిల్లల్కి
విదా నేయడానికి ఫదుల్ు వార నుండే భనం నేయచేకునే రమతనం చేస్ు ునానభమ! చనన ిల్లవాడే అత ాననతసాాయ
ల్ోని గుయచవు అని నమా, అతడి నుండే నేయచేకోవాల్నే భావనని భత్న వుననవాడు ఎవరెైనా అంగీకరసాుడా?”అని ెదద
కోడల్ు తీవరంగా ఆక్షేించంది. చనన కోడల్ు నవివంది.” నీవు చెింది నిజమే అకాూ! తలిల కూనిరాగాల్కు, చనన చనన
ల్మమతాకమైన ధవనుల్కు ఉచే నుో సే చనన ిల్లవాడు, అస్ల్ు ఏదెైనా భొధించగల్ుగుతాడా? కానీ రంచంల్ో ఉనన
తల్ులల్ందయూ భూత్న గుండరంగా చుటిట ిల్లల్ చేత వుచే నుో యంచడానికి ల్మమతాకంగా చతరమైన శ్ఫాదల్ు చేసే ఒక
రకరమ
ి ని అనుస్రసాుయచ.”ఓ! ఆవు దకడ (భగ/ఆడ) కూడా ఇల్మగే చేస్ు ుంది.ఇల్మ చేమడం వల్న ఏమ
జయచగుత ంది? ెదదల్ు తభ తరాూనిన వాదనని వాదుల్ుకోవటానికి ఏభమతరం సిదధంగా ల్ేయచ.
అతు గాయచ నవివ ఇల్మ అననది.”తల్ులల్ కూనిరాగల్ు,చతరమైన ల్మమతాక శ్ఫాదల్ గురంచ మీ ఇదద ర చయేల్నీన
వినన తయచవాత, నాకు రెండు విష్మమల్ు స్ష్ట మైనాయ.మొదటిది ,ిల్లల్ు అందయూ ఒకే భాష్
భమటాలడగల్యచ,అయధ ంచేస్ుకోగల్యచ, తల్ులల్ు చేసే ల్మమతాకమైన కూనిరాగానిన ఉచేనుో యంచే శ్ఫాదల్ని అవగాహన
చేస్ుకోగల్యచ.రెండవది, ిల్లల్ భాష్ తెల్ుస్ుకొని ఆ భాష్ల్ో భమటాలడాల్ంటట, ఒక తలిల కావడం చాల్మ అవస్యం. తలిల
ిల్లల్ భధా ఎవరకీ తెలిమని అవినాభావస్ంబందం ఉననది.దీనిని అనుస్రసేు భమనవుల్ందరకి ఈ స్హజమైన భాష్
అవగాహనకి వస్ుుంది.ఈ విధంగా చనన ిల్లల్ నుండి నేయచేకోవడం అనే సిదధ ాంతానిన రజల్ు అంగీకరసేు, భన
విధాావిధానం ల్ో విల వాతాకమైన భమయచల్ు వసాుయ.భమనవుడు వేదనాబరత భమరాాల్ేవీ అనుస్రంచడు.
ెదద కోడల్ు గయభంల్ో ఉనన శివువు మలిల గా తనినంది.తలిల వంటనే ఆ శివువు దీనిని ఆనందం తో ఆమోదిస్ు క
చేసిన కదలికల్ని గురు ంచంది.ఆ భావానిన ఆవిడ తన తోడికోడలితోనక,అతు గారతోనక ంచుకుననది.వాయందర

భుఖమల్ు చనన ిల్లల్ భుఖమల్మల వలిగనుో మమయ.చనన ిల్లల్ నుండి నేయచేకోవడానికి ఇది ఆయంబం.నుారయంభించఫడిన
ని తన గభమానిన చేయచకుంది.ఈ కదలికల్నీన గభమానిన చేయచకోవడానికి ఉదేదశించఫడిన స్కచనల్ే.

