
క�� సమయం� �వనం:
ప���క �మర��ం ఉన� �ల�ల
త��దండు� లకు�ర�ద��



ఊ�ంచ� �ల�ల� ఎ�

గడ�ల� మనమందరం
సతమతమ�తు��ము. ��రణ
�ల��� �కుం�, ��� �రణ
�ల�లవ�డం వల� ఇ� కష�తర�న�.
ప�సు� తం ఉన� ప���తుల�
మనమందరం ఎం� ఒ����
�న�తు��మనడం� సం�హం
�దు. ఇవ�� ఒక ఎతు� అ��, ఇం��
���ంగులు, వృదు� లు �� ఏ��
జబు� ��న�రు ఉండడం మన
�న�క ఆం�ళనను మ�ంత అ�కం
�సు� ం�. అ�వృ�� �కల�త మ�యు
�న�క మ�యు ప�వర��
సమస�ల� �ధపడుతున� �ల�లను
చూసుకు� ��� ఇ� మ�ంత కష�
సమయము. ��రణ ప���తుల�
�� ���� ��ష ���ల�లు
�� వృ�� ��� ��ణ �ం�� లు
పంచుకు��. ఈ �ల�లు, ఇం�� � ఒ�
�ట ఎటువం� ���క
�ర�క��లు �కుం� ఎకు�వ
సమయం గడపడం వలన ��� ఉన�
సమ��త�క ప�వర�నను మ�ంత
���ందుకు �� �త� సమస�లను
��� అవ�శం ఉం�. ఎ�ఎ� �, ఎ�
�, ఆ�జం, ఐ� �ల�ల�
��రణం� మనుకు అ�వృ�� ��
ప�వర�న సమస�లు క���� �.
మనకు ఎకు�వ� క��ం� ల��లు,
ఊ�� కదులుతూ ఉండడం, �� ��
దృ�� �ట��క�వడం, �� ���
�ప�ంచ�వడం, దూకుడు వ�వ�రం, ��కు పడడం, �దలగున�. ఇ��డున� ప���తుల�
ఇటువం� సమస�లను ఎదు��వడం త��దండు� ల� �రం� ఉంటుం�.

1. �ల�ల శు� శుభ�త

క�� �ర� ���� �ం�నప�� నుం�, తరచూ �తులు సబు�� ��, ఆల��� � కూ�న
����జ� ఉప��ంచడమన�� తప��స�� ఆచ�ం���న �యమము. ఇ� ��



��క�న� అ��సు� ం�, �� ప�వర�న సమస�లున� �ల�లకు మ�యు అ�వృ�� �కల�ం
ఉన� �ల�లకు ఇ� అంత సులభ�న� �� ప�. ఏ�న వసు� �లు �� ������న��డు
�� శుభ�తగు�ం� ప��ంచు�రు. అందు� �రు తరచూ �తులు ����� �సు�వ���
���ం��. �తులు తరచూ శుభ�ం �సు�� పద�� గవర��ం� �రు ��రసు ��న
�ధం�� తప��స�� ���ం��, అం�, సబు� � �� ����జ� � �� 30 �కన� �టు
�తులను కడ��.

���ంగు�న �ల�ల� �గ��ధక శ�� తకు�వ� ఉంటుదన� �స�వం మ�యు �రు
��వలన �రు ఇ���న�కు గు� అ�� అవ�శం ఎకు�వ. ప�సు� త ��వరణం� ���
�మట ఎకు�వ� పడుతుం�, అందు� �� శ���� శుభ�ం� ఉం��. ��� తల� కూ�
�మట వలన ఎకు�వ� ము�� పడుతుం�. అందుక� తరచూ సబు� �� �ం� � తల
��నం ��ం��.

�ల�లు తు��న��డు, ద��న��డు శుభ��న టవ� ను మూ�� అడ�ం �టు� �వడం
���ం��. త��దండు� లు తమ �ల�లను అప��త వ�కు� ల దగ���, �� ���ల నుం� ���

వ��న వ�కు� ల దగ�రకు �ళ�కుం� �గ�త� ప��.
��� ��� మ�� నుం� మ��� �కుతుం�,
అందువలన, అప��తులనుం� క�సం 1 �ట�
దూరం ఉం�టు� ��ణ ఇ���. ��వలన అవత�
వ��� తు��� ద���, ���� తుంపర వలన వ��
�ర� ను ���ంచవచు�. ���ంగులు మనం ఇ��
సూచనల ��� �� అనుభ�ల ���
�రు��వడం కష�ం. �ల�లు మనం �� ప��
సులభం� అనుక�ంచగలుగు�రు. అందుక�
��� మనం ���ం���న� తరచూ ��� �సూ�
���ం��. సంర�కులు గురు� �టు� ����న
�షయం �ల�లకు సూచనలు ప� ప� ఇసు� ండడం
మ�యు �రు అర�ం �సుకు�ందుకు �లు� ��ధ
పద�తులను ఉప��ంచడం.

2. ఆ�ర� అల�టు� మ�యు �ల�ల ఆ�గ�ం

�ల�లు �రుగుదల మ�యు �వ���� త�న �ట�ను� ,
ఖ��లు మ�యు �� �న�ను �ం�� చూడ���
����య ఆ�ర� అల�ట�ను ఏర�రచు�వల�న అవసరం
ఉం�. పండు� , ప���నుసులు, ���లు మ�యు
ఆకుకూరలు �� ఆ�రం� ప���� ఉం��
చూసు���. ప�� �� �మ� రసం ఇవ�టం ���
��వరణం వల� క�� �ర��కరణను అ�కట�వచు�. �



�ల�లు త�నంత �రు �� �టు� చూడం�. �ధ��నంతవరకు �� ��� ఆ���� ఇవ�కం�,
�� ��� ఆ�రం� ��� మ�యు �క�ర అ�క �తం� ఉం� అవ�శం ఉం�. ����
ఉ��ం�న �ప �దు�ం����� తకు�వ��దు� ఇవ�వచు�. మ��హ� �జనం�
�రుగు, కూరలు మ�యు స�� ఇ���. �ల�లకు అల�� క��ం� ఆ�ర ప��� లు ఏ� అ�
�గ�త�� గమ�ం� ��� ఇవ�కుం� ఉం��. స�న సమయం� �జనం ��� చూ��.
�జనం ఆలస�ం, ముఖ�ం� ��� �జనం ఆలస�ం అవకుం� చూసు���, �జనం
ఆలస�ం అవడం వలన ఆ�గ� సమస�లు �వచు�.

3. �ల�లకు �������మం

ఇ��డున� ప���తుల� మనం ఇం�
వద�� ఉండవల� వ�� ం�, మన �నచర� �వలం �జనం మ�యు శుభ�త� ప��త�ం�.
ఈ ఆక��క ��� మ�యు ���మం �క�వడం, మన ఆ�గ�ం �న వ�త�క ప��వం
చూ�ంచవచు�. ���ంగు�న �ల�ల�, ���మం �క�వడం వలన �రు బరు�
�రగవచు� మ�యు ఇంతకు ముందు �రు�కున� ��ణత కూ� మర��వచు�.
డబు� �ఎ�ఓ ��రసు ప��రం �ల�లు ప�� �� క�సం ఒక గంట ���మం ���. ఈ
���మం ఆడు�వడం, ��, �టు� ఎ�� �గడం వం�� ఏ�� �వచు�. �ల�ల ���క
���� బ�� ��� ���మం ��ం��. �ల�లకు ��ధ ����లు ���ం� ముందు
����ర��� ను సంప��ంచడం మం��. ���మం వల� శ�ర స�స�త �కూరుతుం�
మ�యుమనసు�కు శ�� �కూరుతుం�.

4. �ద�

స�ప�నంత �ద� ఎం� అవసరం.
��� �� ఉప�గం �యం��ంచగల��. �ల�లను �మూలు సమ��� �ద�
���, ���సం అవసర�� అ�రం గ����� ఉప��ంచం�. ఇ� �మూలు
సమ��� �ద� �వ�క��, సూ�లు �� ��ణ �ం�� లు ���న తరు�త
���ంగులకు �� �నచర�ను
అలవరచు�వడం కష�ం� ఉంటుం�.



5. ఔషధం

బు���ంద�త ఉన� ���ంగులకు
����, మూర� వం� ఇతర
సమస�లు ఉం��. కం�నటల
���ంగత, �� ���ంగత
మ�యు కం�నటల ��� సమస�
అ�� ��రణం� క���� �.
��� �� థ�క ఆ�గ� �ంద�ం ను
సంప��ంచవచు� �� ��రణం�
�� మందులు � స�పం��
�� నుం� �చు�కు� �డవచు�ను.
స������, మూ� ��ర�� వం�
��� మందులను �డడం
ఆపకూడదు. �క�� సల� �కుం�,
మందుల �రు� ఆపడం ఇతర
సమస�లకు �� �యవచు�.

6. �త� ��ణ�తలను �రు��వడం

ఇ��డున� ప����� �త� ��ణ�తలను
�రు��వ��� ఒక అవ�శం� మలచు�వచు�. ప��
�� ఏ�� �త� ��ణ�ం �రు��వచు�.
ఉ�హరణకు, బ�� �సు�వడం, దు���వడం, షూ
�సు�గలగడం, షూ �� కటు� �గలగడం, �క�లకు
�రు �ట�డం, �తులు �ళ�� కడు��వడం, వం��

సమయం ���ం� ���ంచవచు�.
�ల�లు ���య� థర��� ,
����ర��� �� ��ష�
ఎ��ట� ��� ��ణ� ఉన�ట���, �ర��� ను సంప��సూ� ఉండం�.
�ల�ల ��ణకు ఇంట��� �వలను ����ంచు�వచు�.

7. �ధ�తలు / కర���లు



త��దండు� లు తమ �ల�లు ���ంగులు,
అందు�త ��� ఎటువం� పనులు
�ప�కూడదు అనుకుం�రు. �� �కు
��� ఉంటుం�, �రు ���� మ�యు
�ల�లు �� పనులు వల�� ���క
గు��ం� ల�సు� ం�. ��� �న� �న�
�ధ�తలు పనులు అప��ంచవచు�.
ఉ�హరణకు, �� దు� �� నూ�� �ప�
�సు��, ��� స��న �� నం�
ఉంచడం, ��� ప��కలను అమర�డం,
బట�లు మడత �ట�డం, �క�లకు �ళ��
�ట�డం మ�యు �ళ�� తమ తమ
వసు� �లను భద�పరచు�వడం వం�� �ప�వచు�. ఇ� �యడం వలన ���
�ధ�తలను ���ంచవచు�. �ద��ళ�� �� పనుల� ��� కూ� స�యపడ�వ�డం
వల� ��� ఆత����సం �రుగుతుం� మ�యు ఇ� �యడం వలన ���క గు��ం�
ల�సు� ం�.

8. ��దం

సర�� గ�� సమయం �ల�లు. కధలు �నడం, ���లు చూడడం మం��. ఈ
మధ��లం� ���ంగులు కూ� ���జ�, ��� ���, యుటూ�� ���లకు
అల�టు పడుతు��రు. అ� ప�� ���� చూడడం వల� �రు ఇప�� వరకు �రు��న�
����� ����� తకు�వవడం వం�ం దుష���వం కలగవచు�. �ల�లు ఇ�ం�
దు����గ వ�వ���� ప�ద��ంచ���
�� త��ంచకూడదు.

9. ప�వర�న� సమస�లు



ఒంట�� ఉండవల�న ప���తులు
ఏర��న��డు ప�� ఒక�రు ఆం�ళనమ�యు
ఆగ���� గు� అ��రు. ���ంగుల
�షయం� �� �వ�త అ�కం� ఉంటుం�.
ఇ�ం� ప����న ఎదు��వ���, �ల�లు
ఇ�ం�� ప�వర�నను ప�ద��ంచన��డు
మనము �� నుం� దృ�� మరలు��� ��
పనుల� ��స ��� �. �ల�లు మం� పనులు
��న��డు ��� �� త��ం��. అ�ం�
పనులను ��� �� తరు�త ��క
చూ�ం��. ��వలన �రు మం� ప�వర�న
ఏ�� �లుసు�నగలుగు�రు మ�యు
��� ఆత����సం �రుగుతుం�. �రు
అనవసరం� ����కుం� చూసు�ం�.

10. ����గ సమస�లు

�� ���ంగుల� ����గం తకు�వ� ఉంటుం�. ��� తమ �మ�� �లను ��
ఇతరుల �మ�� �లు, �����లు మ�యు ప�వర�నను అర�ం �సు�వడం� కష�తరం�
ఉన�ప���, �రు అనుకరణను చక�� �యగలరు. అందువలన అనుకరణ ��� �రు
�రు��నగలుగు�రు. �రు��� ���ంగత �� సమస� ఉన� �ల�ల� ����గ
సమస�లు ఉండవచు�, అందు� �� ప��భను స��� గు��ం� �� త��ం��. ����గ

సమస�లు ఉన� �ల�� ���ష� మ�యు ఆం�ళన ఎకు�వ�
ఉంటుం�. ��� ���ంచ��� �రు ఒంట�� ఉండకుం�
చూ�� మ�యు ఇతర కుటుంబ సభు�ల� క��టు� �
చూ��. ప���తులు మ�ంత �గ���, ఆ� �� �వలను
మ�యు ������ం� �వలను ����ంచు�వచు�. ఇ�
��� సమయం �బ�� , భయం�ళనలు ఎకు�వ అ��
అవ�శం ఉం�. �ల�ల� �ధరణ సమస�లు �కుం� ఇతర
సమస�ల కనబ��, ������ం� ఉప��ంచు�ం�.

11. సంర�కుల�న�క,
���క మ�యు����గ
��యసు�

అధ�యయనం� ���న �స�వం ప��రం, ప�� ఇం��
���ంగు�న �ల�లను త�� �� త�� �త� వ�సు� న� ఇతర
వ�కు� ల సంర�ణ� ఉం�రు అ� ���ం�. ��� �ంద��
��ధ ర�లు� స�యం అందుతుం�, �ంతమం�� స�యం
అందదు. ��� ఉం� కుటుం�ల� త�నంత స�యం



ఉంటుం�, �ంద�� ఉండక�వచు�, ఇ�ం� ప���తుల� �� �స��య ����
ఉం�రు. �ల�ల �రుగుదలకు కుటుంబ స�యం ఎం� అవసరం. త�� �� �� థ�క
సంర�కులు తమ కుటుం��� చూసు���, �� �రు తమ ��యసు� మ�యు సు���
మరవకూడదు. �� వ��న సం�తం �నడం, మం� �స��లు చదవడం వం� ���
సమ��� ���ం�� ��వలన � మనసు� ఆ�గ�ం�, మం� ఆ�చనల�
శ��వంతం� ఉంటుం�. �� ఒక�ళ � ఆ�చనలు ��కు �� ప��కూలం� ఉం�, �కు
దగ�ర���న�క ��ణులను సంప��ంచం�, �� ఆ� �� �వలను ����ంచు�ం�.
పడుకు� పద��� గమ�ంచు���. ���క �ధ���� వ�� అ�� �ష�లు �జం
�క�వచు�, అ� అ�� న�� �ల�ల�ద ప���ంచడం కూ� తగదు. అ� �జ� అ�
��� �ంచుకు� ప���ంచవచు�. ప�భుత� అ��రులు �� ఆ�గ� ��గం �ర�కర�ల
��� ఇ�� సూచనలు మ�యు ��ర���లను ��ంచం�.

మనం ��రం�� � ఉన�ప�డు, ���క �న�క ఆం�ళనకు గు� అ�� అవ�శం ఉం�.
మనం ప�కృ�� ఆ���ంచగ���, మన�� ఒంట�త��� దూరం �సు�వచు�,
ఇం�నుం� బయటకు �����ల� ఆతృతను త��ంచు�వచు�. ఇ�ం� సమయం� �
కుటుంబ వ�కు� ల� గడపం�, ప�కృ�� ఆ���ంచం�, �ల�లకు కథలను �ప�ం�, మరుగున
ప��తున� �ల�టలు �డం�, ��వలన �కు మం� �� ప�లు వ�� �. మనం
ఇ�ం� సమ��� కు� అ�గ�ంచగలుగు�ము, ఓ�క పట�ం�, మం��� �సం
ఆ�ంచం�.

�ందు పర�న�రు ����� మ�య ఇ���

��� �, ర�ము��న �.�.
�����ష� ��ల�సు� ���కల ��ల�సు�
��ఎ�ఆ� � సంయుక� సం�లకులు,

��ల� ��గము ��ఎ�ఆ� �
��క� �శ����లయము ��ల� ��గము

ఇ���: vinu.279@gmail.com ��క� �శ����లయము
ఇ���:

raheempsych@gmail.com


