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మానుయ్డి అ మానయ్ జయంమానుయ్డి అ మానయ్ జయం..   ..   ఒక  యదారథ్  గాధఒక  యదారథ్  గాధ!!  

 
 

“ఢిలీల్లో రాషట్రపతి భవన  బేర్క ఫాసట్  టేబుల ముందు కూరుచ్నన్పుప్డు… 
కాకినాడలో పోసట్రుల్ అతికించటానికి వాడగా మిగిలిపోయిన మైదా పిండితో  
చపాతీలు కాలుచ్కుని తినన్ రోజులు గురొత్చిచ్ కళళ్ నీళొళ్చాచ్యి”.                 
వాయ్పారంలో పోటీ... ఎతుత్లు - పైఎతుత్లు...                                       
విసత్రించటానికి చేసే పర్యతాన్లు... ఎకేక్ శిఖరాలు, పడే లోయలూ...                                                 
ఆరీట్సీ బలల్ల మీద నిదర్… సులభ కాంపెల్కస లలో సాన్నం..!                         
పదో కాల్సు ఫెయిల నుంచి… డాకట్రేట వరకూ..!                               
అటట్డుగు సాథ్యి నుంచి  లక్షల సంపాదన వరకూ ఎదిగిన                           
ఒక నిరుదోయ్గి జీవిత చరితర్...!                                                           
పర్తీ నిరుదోయ్గీ, వాయ్పారవేతాత్, జీవితంలో పైకి రావాలనే తపన ఉనన్      
 పర్తి వయ్కీత్ చదవవలసిన పుసత్కం.                                                                      

మాసట్ర రైటర 
యండమూరి వీరేందర్నాథ  కలం నుంచి… 
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(కిర్ ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు) 
8 

మా పొలానిన్ రామచందర్రావు అనే ఆయన చూసూత్ ఉండేవాడు. ఒక రకంగా చెపాప్లంటే కౌలుకి అనన్మాట. అయితే 'ఇంత' అని లేదు. వచిచ్న 
దానోల్ కాసత్ కాసత్ తీసుకోవటం.  

రాబడి తకుక్వ. పని ఎకుక్వ. 
నా మీద మా పెదద్ బావ పర్భావం ఎంత ఉందో రామచందర్రావు పర్భావం కూడా అంతే ఉంది.  ఆయన పొదుద్నేన్ లేచి, గాఢ నిదర్లో ఉనన్ ననున్ 

బలవంతంగా లేపి, ఎడల్ బండి కటుట్కుని పొలానికి నాలుగింటికి తీసుకెళేళ్వాడు.   
మా పొలంలోనే నేను కూలీలా పని చేసేవాడిని.  
చెరువు మటిట్ బండిలో తీసుకువచిచ్ పొలంలో వేయటం, నాటుల్ నాటటం, పొలం దునన్టం మొదలైనవనీన్ ఆయన నాతో చేయించేవాడు.  
నాకు పూరీ అంటే చాలా ఇషట్ం. ఇలా పని చేసినందుకు నాకు హొటలోల్ పూరీ పెటిట్ంచేవాడు. బాండెడ లేబర లాంటి పెదద్ పెదద్ పదాలు వాడను కానీ, 

ఆయన ఎంతో పని చేయించుకొని కేవలం ఒక పూరితోనే కూలి సరి పెటేట్వాడు.  
ఏమైతేనేం మొతత్ం మీద ఆ రకంగా నేను నాటుల్ వేయటం, పొలం దునన్టం, గుండుర్క కొటట్టం (భూమిని చదును చేయటం) మొదలైనవనీన్ 

అపుప్డే నేరుచ్కునాన్ను.  
కాలం గడిచే కొదీద్ ఇటువంటి గానుగెదుద్ జీవనవిధానం పటల్ ఒక రకమైన నిరాసకత్త ఏరప్డి విరకిత్ కలగసాగింది. తెలల్వారుజామునే వెళిళ్ నడుము 

విరిగేలా పనులు చేయటం, పొలం పనుల అలసట, రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్ శవంలా పడుకోవటం... అంతంత మాతర్ం రాబడి..!  
చదువుకుంటే తపప్ ఇలాంటి లేబర పనుల నుండి బయటపడలేను అనే అభిపార్యం బలపడసాగింది.  
సరిగాగ్ ఆ సమయంలోనే ననున్ కొదిద్ కొదిద్గా మారిచ్, పర్భావితం చేసిన సంఘటనలు రెండు మూడు జరిగాయి.  
అందులో మొటట్ మొదటిది నా పదాన్లుగేళళ్ వయసులో జరిగింది.  
నాకు గురుత్నన్ంతలో అపుప్డు నేను తొమిమ్దో కాల్సు చదువుతునాన్ను. 
మా పొలానిన్ కౌలు చేసే రామచందర్ రావు భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు, రాతిర్ కాపలాకి రెండు మూడు గంటల పాటూ అమమ్ పొలం దగిగ్రే ఉండాలిస్ 

వచేచ్ది. అమమ్కి తోడుగా నేను కూడా వెళేళ్వాడిన్.  
ఒక రోజు రాతిర్ పదింటికి నాకు తేలు కుటిట్ంది. చాలా పెదద్ తేలు.  
రెండు నిముషాల పాటు ఏమీ అనిపించలేదు. 
తరువాత ఒకక్సారిగా పార్ణం పిండేసుత్నన్ంత బాధ కలిగింది.  
గటిట్గా ఏడవసాగాను.  
ఆ చీకటోల్ అమామ్, నేనూ ఇదద్రమే ఉనాన్ం. చుటూట్ అనీన్ పొలాలే.  
ఆ రోజులోల్ తేలు కాటుకి మందులేల్వు. మంతర్మే శరణయ్ం.  
మంతర్ం వేసే వయ్కిత్ పకక్ ఊళోళ్ ఉంటాడు. అమామ్ నేనూ ఆ ఊరివైపు నడవసాగాం. అయిదు నిముషాల తరావ్త బాధ ఎకుక్వై నేను పడిపోయాను.  
అపుప్డు అమమ్ ననున్ ఎతుత్కొని ఒక కిలోమీటరు నడిచింది. అలసి కొంచెం సేపు ఆగి, మళీళ్ ఎతుత్కొంది. నాకు బాగా జాఞ్పకం. కాళుళ్ 

కొటుట్కుంటునాన్ను.  
అలా రెండు గంటలు పర్యాణం చేసి ఆ ఊరు తీసుకెళిళ్ంది. 
పదాన్లుగేళళ్ కొడుకుని ఎతుత్కుని, నాలుగు కిలోమీటరుల్ నడవటమంటే మాటలు కాదు.  
ఆ సంఘటన తలుచుకుంటే ఇపప్టికీ నా కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగుతాయి.  
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ఇది జరిగిన రెండు రోజులకి మళీళ్ అనన్యయ్ గురొత్చిచ్ అమమ్ నిదర్లో లేచి ఏడవసాగింది. నేనూ లేచి కూరుచ్నాన్ను. ఈ సారి ఏడవలేదు. ఆమెనే 
చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. ఒక వైపు అనన్యయ్ వెళిళ్పోయాడు. ఇంకో వైపు నేను ఇలా తయారవుతునాన్ను. ఇలా ఎంతకాలం?    

అమమ్ని ఏ విధంగానైనా సుఖపెటాట్లనన్ కోరికకి బహుశ అపుప్డే నాలో అంకురారప్ణ జరిగి ఉంటుంది.  
9 

పర్తీ మనిషికీ గమయ్ం, కోరికా అని రెండు ఉంటాయి. మీరు ఏ విదాయ్రిథ్నైనా "నీ గమయ్ం ఏమిటి?" అని అడగండి. డాకట్రో, ఇంజినీరో, కలకట్రో 
అంటాడు.  

మరి అందరూ ఎందుకలా అవలేరు?  
ఎందుకంటే కోరిక ఒకలా ఉంటుంది. గమయ్ం వేరేగా ఉంటుంది.  
కోరిక సినిమాలూ, టీవీలూ, చాటింగ లూ అయినపుప్డు, గమయ్ం చేరుకోవటం కషట్o.  
ఇపుప్డు నా పరిసిథ్తి తీసుకుందాం. నా కోరిక ఈ పొలం పనుల నుంచీ, అలసట నుంచీ నిరాసకత్త నుంచీ బయట పడటం. మరి గమయ్ం?  
నిజం చెపాప్లంటే నాకు గమయ్ం ఏమీ లేదు. నిజానికి, గమయ్ం అంటే ఏమిటో కూడా ఆ రోజులోల్ తెలీదు. ఆ విధంగా ఆలోచిసేత్ నా గమయ్మూ కోరికా 

ఒకటే.  
ఈ కషట్ంలోంచి బయట పడటం.  
అసంతృపిత్ మనిషిని నిరాసకుత్డిని చేసుత్ంది. కోరిక మనిషిని దారుల్ వెతికేలా చేసుత్ంది.  
ఏ దారోల్ వెళాళ్లా అని ఆలోచించాను.  
వరత్మానంలో పొలం పనులు తపిప్ంచుకోవాలనాన్, భవిషయ్తుత్లో అమమ్ని ఈ పనుల నుంచి తపిప్ంచాలనాన్ ఒకటే మారగ్ం. కాలేజీకి వెళళ్టం..! 
దాంతో కషట్పడి సపిల్మెంటరీలో ఇంగీల్ష సబెజ్కట్ పాసయాయ్ను. అది ఎంత సంతోషమంటే, ఊళోళ్ ఇంటింటికీ తిరిగి అందరికీ సీవ్టుల్ పంచాను.  
ఇహ కాలేజీకి వెళాళ్లి.  
వరంగల లో చందా కాంతయయ్ మెమోరియల (సి.కె.ఎం) కాలేజి అని చాలా పర్సిదిధ్. వరవరరావు, కోదండరామ పని చేసిన కాలేజీ అది. 

పౌరహకుక్ల సంఘ నేతలందరూ అకక్డ చదువుకునాన్రని పర్తీతి. గదద్ర పిలల్లు కూడా అకక్డ చదివారు.  
అకక్డ అపిల్కేషన తీసుకునాన్ను. నాకు గైడ  గానీ సలహాదారు గానీ ఎవరూ లేరు. ఎంత అమాయకంగా ఉండే వాడిని అంటే, కాలేజి కూయ్లో నిలబడి 

అపిల్కేషన పూరిత్ చేసుత్నన్పుప్డు హెచ.ఇ.సి., సి.ఇ.సి. గూర్పులోల్ దేనికి టికుక్ పెటాట్లో తెలియనంత..! దీనిన్ అమాయకతవ్ం అంటారా? అఙాఞ్నం అంటారా?  
నా వెనుక ఉనన్వయ్కిత్ని “ఏది టికుక్ పెటాట్లి?” అని అడిగాను. 
నాకనాన్ అఙాఞ్నో, జీవితంలో పండిపోయిన వేదాంతో అయి ఉండాలి. “ఏది పెటిట్నా పరేల్దు” అనాన్డు.  
చివరికి హెచ.ఇ.సి. టికుక్ పెటాట్ను. అంటే చరితర్,, ఆరిథ్క శాసత్రం, పౌర శాసత్రం.  
సి.కె.ఎం. కాలేజీలో సీటు రావటం దాదాపు అసాధయ్ం. సిమెంటు బసాత్ డొనేషన ఇసేత్ సీటు ఇచేచ్ కాలేజి కాదు. మరేం చెయాయ్లి? 
నా దూరపు బాబాయి వరుస బంధువొకాయన అకక్డ గుమసాత్గా పని చేసేవాడు. ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ సాయం చెయయ్మని అడిగాను. అంత 

తొందరగా పని అవలేదు. చాలా సారుల్ వెళళ్వలసి వచిచ్ంది.  
వెళిళ్న పర్తీసారీ మా పొలంలో పండిన వేరు శనగకాయలూ, మొకక్జొనన్ కంకులూ తీసుకెళుతుండే వాడిని. ఆయన కనాన్ పినిన్ ననున్ బాగా 

ఇషట్పడేది.  
పలెల్టూరున్ంచి వచిచ్ చదువుకోవాలనే తపనతో నేను చేసుత్నన్ పర్యతాన్లిన్ మనసూప్రిత్గా మెచుచ్కునేది. ఆవిడ ఏం చెపిప్ందో తెలీదు కానీ, ఆయన 

నా కేసు రికమెండ చేశాడు. దాంతో నాకు సీటు దొరికింది. 
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మంచి కాలేజిలో ఇంటరీమ్డియెట  సీటు సంపాదించిన తరావ్త, మా ఊరు నుంచి ‘కాలేజికి ఎలా వెళాళ్లి?’ అనేది సమసయ్. ఏదో ఒక చినన్ ఉదోయ్గం 
సంపాదించుకొని వరంగల లో పారట్ టైం చేసూత్ అకక్డే ఉండి చదువుకోవచుచ్. కానీ అమమ్ ఒంటరిదై పోతుంది. కాబటిట్ తపప్నిసరిగా నేను ఇంటోల్నే 
ఉండాలి.  

మా ఊరున్ంచి వరంగల కి బస చారీజ్లు ఇరవై రూపాయలు. ఆ రోజులోల్ మాకు అది పెదద్ భారం. ఆ సమసయ్కి పరిషాక్రం నాకు నా రఘువరన 
సైకిల చెపిప్ంది.  

వెంకటాపురం నుంచి వరంగల ఇరవై ఏడు కిలోమీటరుల్. పొదుద్నేన్ అయిదింటికి లేచి సైకిల మీద బయలుదేరేవాడిని.  
ఇలా నెలరోజులు గడిచాయి.  
తిరిగే కాలూ… తిటేట్ నోరూ ఊరుకోవు అంటారు. ఆలోచించే మనసు కూడా ఊరుకోదు. అది పాజిటివా? నెగెటివా? అనేది, మనం దానికిచేచ్ 

తరీఫ్దు బటిట్ ఉంటుంది. 
… 

ఒక రోజు మధాయ్హన్ం కాల్సులేల్క మా సేన్హితుడిoటికి వెళిళ్నపుప్డు వాళళ్మమ్ మాటల సందరభ్ంలో ‘పటన్ంలో మండిపోతునన్ కూరగాయల 
ధరల…’ గురించి చెపిప్ంది.  

అపుప్డు నాకో ఆలోచన వచిచ్ంది. 
నేను వరంగల వెళేళ్సరికి, కాలేజీకి ఇంకో అరగంట టైముండేది. ఒక గంట ముందు బయలేద్రితే గంటనన్ర టైముంటుంది.  
మా పొలంలో కాకరకాయలు విపరీతంగా పండేవి. పొదుద్నన్ నాలుగింటికి లేచి సైకిల మీద కాకరకాయల గంప కటుట్కొని కాజీపేట వెళేళ్వాణిణ్.  
ఆరింటి నుంచీ ఎనిమిదింటివరకూ వీధిలో తిరుగుతూ  కాకరకాయలు అమేమ్వాణిణ్.  
మా కాలేజీ పకక్న ఒక కాఫీ, భోజన హొటలుండేది. అనీన్ అమమ్గా చివరలో పుచుచ్వీ, పండినవీ మిగిలిపోయేవి. అలా మిగిలిపోయినవనీన్ తీసుకెళిళ్ 

హొటల ముందు ఉనన్ డబాబ్లో పోయాలి. పండిపోయిన కాకరకాయలిన్ అతనేం చేసాత్డో అపుప్డరథ్మయేయ్ది కాదు. ఇపుప్డరథ్ం అవుతోంది. 
అలా ఇచిచ్నందుకు ఆ హొటలు యజమాని కడుపు నిండా ఉచితంగా బేర్క ఫాసట్ పెటేట్వాడు.  
కూరగాయలు కొనన్వాళెళ్వరూ “పొదుద్నేన్” డబుబ్లు ఇచేచ్వారు కాదు. అది వారి సెంటిమెంట.  
అందువలల్ సాయంతర్ం కాలేజీ అయిపోయిన తరావ్త అందరి ఇళళ్కూ వెళిళ్   వసూలు చేసుకోవాలిస్ వచేచ్ది. చివరోల్ మళీళ్ హొటల కి వచేచ్వాడిన్. 

నాకు టిఫిన పెటేట్వాడు. ఇక మధాయ్హన్ం లంచ అవసరం పడేది కాదు. ఆవిధంగా నా ఆహార సమసయ్ తీరింది.  
నా తరువాతి సమసయ్ బటట్లు. మొదటి రోజు నికక్రు వేసుకుని వెళాళ్ను. జూ లోకి కొతత్ జంతువు వచిచ్నటూట్ చితర్ంగా చూశారు. కాలేజికి 

వెళాళ్లంటే ఫాయ్ంటుల్ వేసుకోవాలని తెలిసింది.  
అంత డబుబ్ లేదు. అపుప్డు మా బావ తన బెల బాటమ ఫాయ్ంటుల్ రెండు ఇచాచ్డు. అపుప్డే అవి కొతత్గా పరిచయం అవుతునాన్యి. సెట్ౖల గా ఉండేవి. 

కానీ, పొటట్ మీద ఎంత పైకి లాగి కటుట్కునాన్, మరో ఆరంగుళాలు పాదాల కిర్ందికి జారిపోతూ ఉండేవి. వాటిలిన్ సైజ చేయించుకుని దాదాపు రెండు 
సంవతస్రాల పాటు మానేజి చేసాను.  

ఆ పాంటేల్సుకుని నేను సైకిల తొకుక్తూ ఉంటే, చారీల్ చాపిల్న నడుసుత్నన్టూట్ ఉండేది. రోజూ సైకిల తొకక్డం వలల్ ఫాయ్ంటుల్ సీటు దగగ్ర 
చిరిగిపోయేవి. అతుకులు వేసేవాడిన్. కానీ అవి కొటొట్చిచ్నటుట్ కనబడేవి.  

వెనుక నుంచి కాలేజీ అమామ్యిలు చూసాత్రని బిడియంగా ఉండేది. అందుకని అందరి కనాన్ ముందే కాల్సుకి వెళిళ్ సీటోల్ కూరుచ్నేవాడిన్. కాలేజీ 
అయిపోయాక, అందరూ వెళేళ్వరకూ లేచేవాడిన్ కాదు. అందువలల్ ఇంటికి వెళేళ్సరికి బాగా చీకటి పడేది. 

పొదుద్నన్ నాలుగింటికి వెళళ్టం, రాతిర్ ఏడింటికి రావటం..! ఈ విధంగా చిరిగిన ఫాయ్ంట తో, హొటల వాడు పెటిట్న టిఫినల్తో మొదటి సంవతస్రం 
పూరత్యింది.  

… 
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నా కషాట్లిన్ గాల్మరైజ చేసి, నేనినిన్ కషాట్లు అనుభవించానని నాటకీయంగా చెపప్టం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. నాలో జరిగిన పరిణామకర్మానిన్ మీకు 
చెపాప్లనేదే నా తపన. ఇకక్డ చెపుతునన్వనీన్ వాసత్వాలు.  

ఈ పుసత్కం పార్రంభంలో నేనొక వాకయ్ం వార్శాను. ఒకటవ తరగతి నుండి మూడవ తరగతి వరకు నేను చాలా బిర్లియంట నని..! (మూడో 
తరగతిలో బిర్లియంట ఏమిటా అని మీకు నవువ్ రావచుచ్. కానీ నేను నాలుగో తరగతి చదవకుండానే అయిదవ తరగతికి వెళాళ్ను). అటువంటిది, పదేళళ్ 
వయసులో నాలుగు సంవతస్రాల పాటూ అయోమయ అఙాఞ్నపు అంధకారంలో గడిపాను.  

ఇంటరీమ్డియెట..! ఆ సేట్జిలో వరత్మానానిన్ ఎలా పోర్సెస చేసుకుంటే భవిషయ్తుత్ అలా మారుతుంది..!! 
అదొక రైలేవ్ జంక్షన. రకరకాల రైళుళ్ అకక్డికి వసూత్ వుంటాయి.  
ఒక రైలు కాశీమ్రుకి, మరొకటి జైసలీమ్ర ఎడారికీ తీసుకెళుత్ంది. పూలవనానికి వెళాత్వా, ఇసుక ఎడారికి వెళాత్వా అనన్ది నీవే నిరణ్యించుకోవాలి. ఒక 

సారి రైలు ఎకిక్న తరువాత మారటం కషట్ం. లక్షరూపాయల ఉదోయ్గంతో పార్రంభిసేత్ కోటికి చేరుకోవటం సులభం. పదివేలతో మొదలు పెడితే లక్షకు 
చేరుకోవటం కషట్ం. ఈ సందరభ్ంగా 'లోయ నుంచి శిఖరానికి' అనన్ పుసత్కంలో కథ మీతో షేర చేసుకుంటాను. 

ఒక తలిల్ కొడుకుని ఒక సావ్మి దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్, "సావ్మీ! నా కొడుకు తెలివైన వాడే కానీ, మాట వినడు. చదువు తపప్ అనిన్ విషయాలోల్నూ 
ఆసకిత్ వునన్ది. వాడికేదైనా చెపిప్ మారచ్ండి" అనన్ది. అతడు చదువుకునన్వాడు. ఙాఞ్ని. 

“ఏం చెపప్ను? దేని గురించి చెపప్ను?" అని చిరునవువ్తో అడిగాడు.  
అకక్డ ఒక తారు రోడుడ్ కొతత్గా వేసుత్నాన్రు. కొంటె కురర్వాడు అటు చూపిసూత్ "దాని గురించి చెపప్ండి" అనాన్డు. పకక్నే పడివునన్ ఒక 

తారుముదద్ని తీసుకు రమమ్ని "ఈ తారు ఉండ ఖరీదు ఎంత వుంటుందో ఉజాజ్యింపుగా చెపప్గలవా?" అని అడిగాడు సావ్మి. 
"అయిదు నుంచి పది రూపాయలు". 
"కానీ ఇందులోని పెటోర్లియంని సింథెటిక వైరుగా మారుసేత్, అది గుండె ఆపరేషన లో పదివేలు ఖరీదు చేసే దారంగా పనిచేసుత్ంది. ఈ ముదద్లోంచి 

వెయియ్ వైరుల్ తయారు చేయవచుచ్. మరోలా చెపాప్లంటే ఈ పది రూపాయల తారుని మరొక రకంగా పోర్సెస చేసేత్, దాని విలువ కోటి రూపాయలు 
అయివుండేది.”  

వింటూనన్ కురర్వాడు నిశేచ్షుట్డయాయ్డు. అరథ్మైనటుట్గా వినమర్తతో నమసక్రించాడు.  
 మీకు కనపడిన పర్తి విదాయ్రిథ్కీ పై కథ చెపప్ండి. చివరోల్ ఒక పర్శన్ వేయండి. “భగవంతుడు పర్తయ్క్షమై, ‘…నీ మొదటి ఇరవై సంవతస్రాల జీవితం 

అదుభ్తంగా ఉండి, తరువాత కఠినమైన సమసయ్లతో నిండిపోతుంది. లేదా, మొదటి ఇరవై సంవతస్రాలూ సామానయ్ంగా ఉండి, తరువాత అదుభ్తంగా 
వుంటుంది. రెంటిలో నీకేది కావాలి?’ అని అడిగితే, ఏది కోరుకుంటావ"ని పర్శిన్ంచండి.  

“రెండోదే” అంటారు అందరూ.  
“ఇరవై సంవతస్రాలంటే విదాయ్రిథ్ జీవితమే కదా” అనండి.  
చాలు. అరథ్మయేయ్వారికి అరథ్మౌతుంది. 

… 
 

ఇనుముని కాలిచ్ ఒక రూపం తీసుకొసాత్రు. బంగారానిన్ కాలిచ్ శుదిధ్ చేసాత్రు.  
ఆ విధంగా బాలయ్ంలో కషాట్లే భవిషయ్తుత్లో మనిషిని గెలుపు వైపు నడిపిసాత్యని నా అభిపార్యం.  
"కేవలం డబుబ్ లేకపోవటం వలేల్ నేనిలా ఉండిపోయాను… అమామ్ నానన్లు బీదవాళుళ్ అవటం వలేల్ నేను చదవలేకపోయాను" అని ఏ విదాయ్రీథ్ 

అనుకోనవసరం లేదు.  
ఇపుప్డు నేను చూసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లని గమనిసేత్ సెల ఫోనూల్, సామ్రట ఫోనూల్, ఛాటింగ లూ, ఖరీదైన  బటట్లూ… నాకేమీ ఈరష్య్ కలగటేల్దు కానీ, ఖరుచ్కి 

ఇచిచ్నంత విలువ చదువుకి ఇవవ్టంలేదేమో అనన్ అభిపార్యం కలుగుతోంది.  
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సాన్నానికి వేణీణ్ళూళ్, తినటానికి రెండుపూటలా తిండి, మంచి వసతి, ఫాయ్ను… ఇనిన్ సుఖాలు ఇసుత్నన్ తలిల్దండుర్లకి నాయ్యం చేయాలని, తమ 
భవిషయ్తుత్ని సరియైన కర్మంలో పెటుట్కోవాలని ఆలోచన చాలామంది విదాయ్రుథ్లకి ఉండటం లేదు.  

‘కాలేజీ చదువు’ అంటే ఆడుతూ పాడుతూ తిరగటం అనన్ అభిపార్యం చాలమందికి ఉనన్ది. అందులో తపేప్మీ లేదు కానీ, గార్డుయ్యేషన చేసుత్నన్ 
పిలల్లు ఇంటికొచాచ్క కనీసం అరగంట అయినా చదువుతారా అని నా అనుమానం.  

మంచి మారుక్లు రాక, ఆపై మంచి ఉదోయ్గాలు దొరకక్ డిపెర్షన కి గురౌతునన్ బీద, మధయ్తరగతి విదాయ్రుథ్లే ఈ పర్శన్కి సమాధానం చెపాప్లి. 
ధనవంతుల సమసయ్లు వేరే రకంగా ఉంటునాన్యి. అంతులేనంత సంపదలో పుటట్టానిన్ ఇంగీల్షులో 'బారన్ విత సిలవ్ర సూప్న' అంటారు. 

సిలవ్ర సూప్న  తో పుటిట్న చాలామంది తమ జీవితాలిన్ ఏ రకంగా నాశనం చేసుకునాన్రో మనకు తెలుసు.  
ఒక ఎమెమ్లేయ్ కొడుకు, ఒక పర్సిదధ్ నటుడి కొడుకు, ఒక కిర్కెటర కొడుకు, ఒక రాజకీయ నాయకుడి కొడుకు, సంపద వలల్ వచిచ్న కాoపెల్కస తో 

ఆకిస్డెంట ల రూపాన దురదృషాట్నిన్ ఏ విధంగా కొనితెచుచ్కునాన్రో అందరికీ  తెలిసిందే కదా.  
మరో వైపు కొంత మంది పెదద్ పెదద్ పారిశార్మికవేతత్ల, నటుల, రాజకీయ నాయకుల  కొడుకులు జీవితంలో ఎంతో పైకి రావటం కూడా మనం 

చూశాం.  
ఒక సినిమాలో పర్కాష రాజ  కూతురిన్ పేర్మించిన తరుణ "మీరు కోటుల్ కోటుల్ సంపాదించారు. మీ వారసులు కూడా ఆవిధంగా బీద సాథ్యి నుంచి 

రావాలని కోరుకుంటునాన్రా?" అని అడుగుతాడు.  
దీనికి పర్కాష రాజ ఏమి సమాధానం చెపాప్డో నాకు తెలియదు కానీ నా ఉదేద్శయ్ం ఏమిటంటే, పర్తీ కురర్వాడూ రాటు దేలాలి. ఇకక్డ సమసయ్ డబుబ్ 

కాదు. రాటు దేలాలి. అంతే. అదెలా? 
ఉదాహరణకి అదే సినిమాలో పర్కాష రాజ తన కోటల్కోటల్ బిజినెస  అలుల్డికి అపప్చెపాప్డనుకుందాం. దానిన్ అతను మేనేజ చేయాలి. అదేమీ 

పూలపానుప్ కాదు. నిజానికి మామూలు కషాట్ల కనాన్, కోటల్ వాయ్పారానిన్ నిరవ్హించే కషాట్లే ఎకుక్వ. వేలమంది ఉదోయ్గసుత్లతో వయ్వహారం. దానిన్ సరిగాగ్ 
నిరవ్హించ లేకపోతే కేవలం మూడే మూడు సంవతస్రాలోల్ మొతత్ం సామార్జయ్ం నాశనం అయిపోతుoది.  

అలాంటి టైరనింగ కావాలంటే యువకులు తమ యవవ్నంలో కొనిన్ ఒడిదుడుకులు ఎదురోక్వాలి.   
అబుద్ల కలాం ఎంతపైకి వచాచ్డో, ధీరూభాయి అంబాని కొడుకులు కూడా అంత పైకే వచాచ్రు. ఇందిరా గాంధి మనవడు ఆమె అంత పేరు 
సంపాదించుకోలేక పోతునాన్డు. 
పని చేసుత్నన్ంత కాలం ఒక ఏకాగర్తతో, కమిట మెంట తో, బెలాంగింగ నెస తో చేయటం వలేల్ (కషట్పడటం అనే పదానిన్ వాడటం నాకు ఇషట్ం లేదు) 
పైకి వచాచ్రు తపప్, కేవలం తండిర్ గొపప్వాడు కాబటిట్ రాలేదు.  
కోటీశవ్రుడి కొడుకా, బిచచ్గాడి కొడుకా అనన్ది సమసయ్ కాదు. చేసుత్నన్ పని పటల్ బెలాంగింగ నెస ముఖయ్ం. 
 “నా తండిర్ మీద ఆధారపడటం కాదు. నేను సవ్యంగా సంపాదించాలి” అనన్ ఆలోచన ఉనన్ యువకులందరూ ఎంతో అభివృదిధ్ సాధించారు.  

  
10 

మా అమమ్ తెలల్వారుజామునే నాలుగు కిలోమీటరుల్ నడిచి మధాయ్హన్ం వరకూ మోతుక్ ఆకులు ఏరి తెచేచ్ది. మధాయ్హన్ం సమయానికి 
కిలోమీటరు ఎదురెళిళ్  వాళళ్ందరికీ మంచి నీళుళ్ ఇచేచ్వాడిని. ఆ మూటలు ఎతుత్కుని ఇంటికి తీసుకొచేచ్వాడిని.  

ఈ మోతుక్ ఆకులిన్ ముందు తోరణాలుగా గుచాచ్లి. మూడురోజులపాటూ ఎండాక అవి ముడుచుకుపోకుండా అపుప్డపుప్డు నీళుళ్ జలుల్తూ 
బరువు పెటాట్లి. ఆపైన ముకిక్పోకుండా మళీళ్ ఎండబెటాట్లి.  

అపప్టోల్ కంచాలు లేవు. మాది చాలా పెదద్ కుటుంబం అని ముందే చెపప్టం జరిగింది. ఆ మోతుక్ ఆకులేన్ విసత్రాకులుగా కుటుట్కుని 
మేమందరం అందులోనే తినేవారం.  

మిగిలిపోయిన ఆకులని వంద ఆకుల కటట్కి, రెండు రూపాయలు ఇచేచ్వారు. ఇది చాలా ఓపికతో చేయవలసిన పని.  
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కషట్పడటంలో ఉండే ఆనందం ఆవిధంగా అమమ్ నాకు నేరిప్ంది.  
ఇంటరీమ్డియట కి వచేచ్సరికి ఆ విలువ నాకు కొదిద్ కొదిద్గా అరథ్మవసాగింది. నెమమ్ది నెమమ్దిగా బాధయ్త తెలియటం పార్రంభమయింది.  
కాలేజీలో చేరాక చదువు మీద మళీళ్ ఉతాస్హం పెరిగింది. బాగా చదివేవాడిని. అయితే నాతో వచిచ్న చికేక్మిటంటే చినన్తనం నుంచి పలెల్టూరోల్ 

పెరగటం వలల్ ఇంగీల్షoటే విపరీతమైన భయం ఉండేది. బహుశ గార్మీణ విదాయ్రుథ్లందరికీ ఈ భయం అంతరీల్నంగా ఉంటుందనుకుంటాను.  
ఎంత చదివినా ఇంగీల్ష దగగ్రకు వచేచ్సరికి ఆ భయం అలానే ఉండిపోయింది.  
మా ఇంగీల్ష సాట్ండరడ్ ఎలా ఉండేదో ఒక ఉదాహరణ చెపాత్ను.  
మా ఊరున్ంచి సైకిల మీద కాలేజీకి వెళేళ్టపుప్డు హనుమకొండ చౌరసాత్లో ఒక షాపు ముందు “బటర మిలక్ – రూపాయినన్ర” అని వార్సి 

ఉండేది. అంత ఖరీదు పెటిట్ అది తాగటానికి నా మనసొపేప్ది కాదు.  
కానీ చూసేకొదీద్ ఎపప్టికైనా ఎలాగైనా సరే అది తాగాలనే కోరిక రోజురోజుకీ పెరగసాగింది. కొంతకాలానికి ధైరయ్ం చేసి రూపాయినన్ర ఖరుచ్ పెటిట్ 

తాగాను.  
చాలా ఆశచ్రయ్ంగా అది “మజిజ్గ” అని తెలిసింది. బటర  మిలక్ అంటే బాదం మిలక లా ఏదో అపురూపమైన పానీయం అనుకునాన్ను. మజిజ్గ అని 

తెలిసేసరికి నాకు సిగేగ్సింది.  
మా ఇంటోల్ పర్తిరోజూ పొదుద్నన్ లేసేత్ కుండలకొదీద్ పెరుగుండేది. దాంటోల్ నీళుళ్ కలిపితే వచేచ్ మజిజ్గని, ఇంగీల్ష లో బటర మిలక్ అంటారని 

ఇంటరీమ్డియెట మొదటి సంవతస్రం వరకూ తెలీదు. అదీ నా ఇంగీల్ష సాట్ండరడ్..!  
ఎంత పర్యతిన్ంచినా మొదటి సంవతస్రం ఇంగీల్షు నేను మళీళ్ తపాప్ను. కానీ అదృషట్వశాతూత్ ఆరోజులోల్ ఒక సబెజ్కట్ తపిప్నా సపిల్మెంటరీ 

రాసుకుంటూ రెండో సంవతస్రానికి వెళిళ్పోవచుచ్.  
రెండో సంవతస్రం మొదటోల్ నాకు ఫసట్ ఇయర తాలూకు సాక్లర షిప వచిచ్ంది. పర్తిరోజూ అనిన్ కిలోమీటరుల్ పర్యాణం చేయటం కషట్ం కాబటిట్, 

పటన్ంలోనే ఉండి చదువుకుంటే బాగుంటుందని మా అమమ్ సలహా ఇచిచ్ంది.  
సాక్లర షిప డబుబ్లతో చినన్ గది తీసుకొని రెండో సంవతస్రం అంతా పటన్ంలోనే ఉండిపోయాను.  
అకక్డే నా జీవితం మారిపోయింది. ఒక వలయంలో చికుక్కుపోయాను. 
 

 (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)  
                               
 


