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సామానుయ్డి అసామానయ్ విజయంసామానుయ్డి అసామానయ్ విజయం..   ..   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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   (కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)  
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జీవితంలో కొదిద్గా ఆరిథ్కంగా సిథ్రపడుతునన్ సమయంలో నా వివాహం జరిగింది. నా పెదద్కక్యయ్ రెండో కూతురు, అంటే 

మేనకోడలు సుధామయి నాకు అరాధ్ంగిగా వచిచ్ంది.  

గొపప్ వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్ సతరీ.  

భారయ్ల గురించి (క్షమించాలి... భారయ్ గురించి) అందరూ అలానే చెపాత్రు కానీ, నేను మనసూప్రిత్గా చెపుతునాన్ను.  

నేనే కాదు. నాలా  జీవితంలో అడుగు సాథ్యి నుంచి పైకి వచిచ్న పర్తీ వయ్కిత్ వెనుకా ఆ వయ్కిత్ భారయ్ తాయ్గం తపప్కుండా 

ఉంటుంది. ఎనోన్ సుఖాలు కోలోప్వలసి ఉంటుంది.  

ఆమె వచేచ్సరికి మా ఇంటోల్ ఫరీన్చరు లేదు. చినన్ ఇలుల్ తీసుకునాన్ను. మా పెదద్కక్యయ్, బావగారు కటన్ంగా ఒక సోఫా 

సెటుట్, రెండు మంచాలూ ఇచాచ్రు కానీ, పరుపు కొనటo కూడా నాకు ఇషట్ం లేకపోయింది.  

ఆ డబుబ్ కూడా సంసథ్లో పెటుట్బడి పెడితే, విదాయ్రుథ్లకి మరింత సౌలభయ్ంగా ఉంటుంది అనే మనసత్తవ్ం నాది.  

సరీగాగ్ ఆ సమయంలో మొదటి నుంచీ నా సంసథ్కి సహాయం చేసిన ఇదద్రు సేన్హితులూ, రెండో అకక్యయ్ కొడుకు అజయ జీ 

చదువుకోవటానికి నా దగగ్రకి వచాచ్రు. అలాగే పెదద్నన్యయ్ కొడుకు యుగంధర, నా భారయ్ చెలెల్లూ… అందరూ విశాఖపటన్ం చేరుకునాన్రు.  

మొతత్ం ఏడుగురం ఆ రెండు గదులోల్ సరుద్కునాన్ం. గాయ్స సట్వ కూడా లేదు. కిరసనాయిలు సట్వ మీదే నా భారయ్ ఏడుగురికీ 

వంట చేసేది.  

విదాయ్రుథ్ల కోసం వేసిన బలల్ల మీదే వీళళ్ందరూ పడుకునేవారు. నేనూ, నా భారాయ్ నేల మీద పడుకునేవారం.  

టి.వి. కూడా లేదు. కొనిన్ కుంటుంబాలోల్ టీవీ చూసూత్, ఆ పర్పంచంలోనే భోజనం కూడా పూరిత్ చేసేశాo అనిపిసాత్రు. ఇంటోల్ 

టి.వి. లేకపోవటంతో మేమందరం రాతిర్ళుళ్ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ గడిపేవాళళ్ం. దీనివలల్ మా మధయ్ కమూయ్నికేషన బాగా పెరిగింది. బంధాలు  

బలపడాడ్యి.  

టీవీ లేని ఇలుల్, తరతరాల బంధానికి తరగని చిరునామా. 

అంతా బావుందనుకునన్ సమయంలో నేనొక తపుప్ చేసాను. అది… సోప్కెన ఇంగీల్ష తో పాటూ ‘కంపూయ్టర’ సెంటర 

పెటట్టం.  

... 

వాయ్పారం పెరుగుతునన్పుప్డు, దానిన్ శాఖోపశాఖలుగా విసత్రింపచేయాలని పర్తీ బిజినెస మాయ్న కోరుకుంటాడు. కొందరు 

నిలువుగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు. మరొకరు విశాలంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు.  

అంటే- ‘కేర్న’ వకక్పొడిలా ఒకే పోర్డకట ని నముమ్కుని బార్ంచీలనీ, తదావ్రా అమమ్కాలనీ పెంచటం..! లేదా 

రామోజీరావులా పచచ్ళళ్ వాయ్పారం నుంచీ వారాత్ పతిర్క పెటట్టం వరకూ... అనన్మాట..!  

అయితే ఒక నిరణ్యం తీసుకునేటపుప్డు జాగర్తత్గా తీసుకోవలసి ఉంటుంది.  

సోప్కెన ఇంగీల్షకి డిమాండ ఎకుక్వయేయ్ కొదీద్ నా మీద నాకు విశావ్సం పెరిగింది. బహుశ నా సిథ్తిలో ఉనన్ పర్తీ వాయ్పార 

వేతాత్ ఈ విధంగానే ఆలోచిసాత్డనుకుంటాను. కానీ విశావ్సం వేరు. అతి విశావ్సం వేరు.  
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ఒక హాలు అదెద్కి తీసుకుని కంపూయ్టర సెంటరు పెటిట్, దాదాపు పనెన్ండు మందిని అందులో నియమించాను. అపప్టికే 

విశాఖపటన్ంలో 'మేధ’ కి చాలా మంచి పేరు ఉనన్ది కాబటిట్, పర్కటించిన గంటలో ఆ గుడవిలతో విదాయ్రుథ్లు పుంఖానుపుంఖాలుగా  వచిచ్ 

చేరతారనుకునాన్ను.  

చేరారు కూడా. 

కానీ నాకు కంపూయ్టరస్లో ఏమాతర్ం పర్వేశం లేదు. మొతత్మంతా జీతగాళళ్ మీద వదిలేయవలసి వచిచ్ంది. వాళు నాతో 

ఆడుకునాన్రు. కర్మకర్మంగా మేధా కంపూయ్టరస్కి చెడడ్ పేరు వచిచ్ంది.  

దాoతో ఇంగీల్ష సెంటర కూడా దెబబ్తినన్ది.  

అంతే కాకుండా నా ఇంగీల్ష సెంటరు మీద వచిచ్న డబుబ్లనీన్ ఆ కంపూయ్టర సెంటరుకే వాడ వలసి రావటంతో రెండు 

పడవల మీదా కాళుళ్ పెటిట్న సిథ్తి ఏరప్డింది. అందులో ఒక పడవ మునిగి పోతునన్పుప్డు మనిషి నీళళ్లో పడిపోవటం సహజమే కదా.  

ఆ విధంగా మునిగిపోసాగాను. 

ఆ రోజులోల్ ఒక చినన్ కంపూయ్టర సెంటర అయినా సరే, నెలకు లక్ష రూపాయలు ఖరచ్యేయ్ది. ఏడాది లోపల అంత రాబడి 

రాకపోతే, అది తెలల్ ఏనుగులా తయారవుతుంది.  

నా అకక్యయ్ కొడుకు చైతనయ్లో చదువుతానంటే లక్ష రూపాయలు ఫీజు కటాట్ను. అదే విధంగా ఇంటోల్ంచి పోయి డైరవరుగా 

చేరిన నా చినన్నన్యయ్కి సెకండ హాయ్ండ కారు కొని ఇచాచ్ను. ఈ విధంగా నాకు వచిచ్న రాబడి అంతా సంసథ్ కోసం, నా వాళళ్ కోసం 

పెటుట్బడులు పెటట్టంతో వచిచ్నదoతా దానికే సరిపోయేది.  

ఇదే సమయంలో నా పిర్య మితుర్డూ, 'మేధ' ఎదుగుదల కోసం సహాయపడిన రవితో, విశాఖపటన్ం దగగ్రోల్ ఉనన్ 

విజయనగరంలో తన సవ్ంత సంసథ్ సాథ్పించుకోవటానికి  ఆరిథ్కంగా సహాయం చేశాను. 

నడిమంతర్పు సిరితో వచిచ్న బంధుపీర్తి నాకు బలహీనతగా మారింది. డబుబ్ వెదజలేల్ కొదీద్ పొగిడేవారు. ‘ఎంతటోడు 

ఎంతవోడయాయ్డు రా’ అనేవారు. అదొక మతుత్. బంధువులలో ఎవరు ఏ సహాయం అడిగినా సరే కాదనకుండా చేయటం మొదలు  పెటాట్ను. 

వాళళ్ వయ్వసాయ ఖరుచ్లకి సహాయపడటం, వివాహాలకి హెలప్ చేయటం... ఈ విధంగా రాబడి తకుక్వా, ఖరుచ్ ఎకుక్వా. దాంతో ఆరిథ్కంగా 

ఎటూ తోచని పరిసిథ్తి ఎదురయింది.  

ఇనిన్ రకాల ఒతిత్ళళ్తో ఆరిథ్కంగా దాదాపు చితికిపోయాను. ఈ సమయంలో నాకు మానసికంగా చాలా సహాయం చేసింది 

నా భారయ్.   

పెళైళ్న మూడు సంవతస్రాలోల్ నా భారయ్కి నేను ఒకక్ బహుమతి కూడా ఇవవ్లేదంటే ఆమె ఓరుప్ని అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. ఆమె 

ఎపుప్డూ 'ఇంతమందిని ఎందుకు పోషించాలి? ఏ విధమైన సుఖాలూ లేకుండా ఇలా ఎందుకు గడపాలి? మనకే లేనపుప్డు బంధువులకి 

ఎందుకు సాయం చెయాయ్లి?' అని ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డూ పర్శిన్ంచ లేదు. పుసత్కం రూపంలో ఈ విధంగా ఆమెకు కృతఙఞ్తలు చెపుప్కునే 

అవకాశం వచిచ్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఫీలవుతునాన్ను.  

సంసథ్ పైకి ఎంత బాగా నడుసుత్నాన్, ఇంటోల్ బేర్క ఫాసట కి కూడా డబుబ్లు లేని పరిసిథ్తి. కేవలం ఆదివారం మాతర్మే ఇంటోల్ 

అందరం బేర్క ఫాసట్ చేసేవారం. 

ఆదివారం ఎపుప్డొసుత్ందా అని మిగతా ఆరు రోజులూ ఎదురు చూసేవారం.  

నాకు ఇషట్మైన బేర్క ఫాసట్... పూరీ. పాపం నాకోసం మిగతా అరుగురూ పర్తీ ఆదివారం కేవలం పూరీ మాతర్మే తినేవారు. 
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ఆ సమయంలో నేను తీసుకునన్ మంచి నిరణ్యం... కంపూయ్టర సెంటర మూసేయటం..! కంపూయ్టరల్నీన్ అమేమ్శాను. వాటికి 

పది శాతంకనాన్ ఎకుక్వ రాలేదు. అయినా ఖరుచ్లు మిగిలి కొంత వెసులుబాటు కలిగింది.  

ఈ అనుభవంతో నేను నేరుచ్కునన్ పాఠమేమిటంటే, నీకు ఏ విదయ్లో పర్వేశం ఉందో దానేన్ విసత్ృత పరచటానికి 

పర్యతిన్ంచు. సంసథ్ ఎతుత్గా ఎదగాలి తపప్, రకరకాల రంగాలోల్ వెడలుప్గా పైకి రావటానికి పర్యతిన్సేత్ (నువువ్ ఆదితయ్ బిరాల్, రతన టాటా, 

జి.ఎం.ఆర. లాగా మేధావివైతే తపప్) ఎపుప్డైనా అది ఎదురు దెబబ్ కొటట్వచుచ్.  

ఈ పాఠం తరావ్త నాకు చాలా ఉపయోగపడింది. 

... 

ఆ సమయంలో నాతోపాటూ ఉనన్ అజయ జీ, యుగంధర నాకు చాలా సహాయం చేసారు. వాల  పోసట్రుల్ అతికించే 

పనివాళళ్ని కూడా తీసేసి వీళేళ్ ఆ పని  చేపటాట్రు. పగలంతా చదువుకొని, రాతిర్ రెండింటి వరకూ ఈ పని చేసేవారు. ఒక రకంగా చెపాప్లంటే 

లక్షమ్ణుడు రాముడి వెనుక ఉనన్టుట్, వీళుళ్ నా వెనుక ఉండి నాకు ఆరిథ్క భారానిన్ తగిగ్ంచటంతో పాటూ మానసికంగా ఎంతో సహాయపడాడ్రు.  

నా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి సరిగా లేదని తెలిసి నా చినన్ అనన్యయ్ ఆ కారు అమేమ్సి వేరే వాయ్పారం చూసుకొని, నేను కారు కోసం 

పెటిట్న ఖరుచ్కి మరింత డబుబ్ కలిపి నాకు తిరిగి చెలిల్ంచాడు. ఈరోజు నేనీ సిథ్తిలో ఉనాన్నంటే దానికి కారణం నా భారాయ్, నా అకక్యయ్ 

కొడుకులూ, అనన్, బావా వీళళ్ందరూ. 

ఇంటోల్ంచి పారిపోయిన అనన్యయ్, లారీ కీల్నరుగా జీవితం పార్రంభించి పర్సుత్తం కారు మళీళ్ కొనుకుక్నాన్డు. జీవితంలో 

సిథ్రపడాడ్డు. అయినా కూడా ఇపప్టికీ ఏడాదికి రెండు మూడు బహుమతులు నాకు ఇసూత్ ఉంటాడు.  

చినన్వే.  

కానీ పేర్మతో నిండినవి. 

32 
నా వెనుక ఇందరునాన్రనన్ భావం; నేను కషట్ంలో ఉంటే, ఇచిచ్న దానికి రెటిట్ంపు తిరిగి ఇవవ్టానికి సిదధ్మవుతారనన్ ఫీలింగ 

నాకు కొండంత బలానిన్ ఇచిచ్ంది. మరో వైపు కంపూయ్టర సెంటర మూసేయటం ఒక విధంగా నాకు చాలా వెసులుబాటు కలిగించింది.  

నా ఏకాగర్త అంతా ‘మేధ’ మీదే పెటాట్ను.    

తిరిగి అది పుంజుకోసాగింది.  

“విదాయ్రుథ్లు ‘మేధ’కే ఎందుకు రావాలి?” అనే పనెన్ండు సృజనాతమ్కమైన కానెస్పుట్లని పరిచయం చేశాను. నా కథకీ, ఈ 

అధాయ్యానికీ సంబంధం లేకపోయినా, విదాయ్రుథ్లైన పాఠకులకి ఉపయోగపడుతుందని కుల్పత్ంగా చెపాత్ను. 

Grammar: 

‘గార్మర’ అంటే వాయ్కరణం. ఇది ఎకుక్వ తెలిసేత్ అయోమయం. తకుక్వ తెలిసేత్ తపుప్లు. దీనిన్ జాగర్తత్గా సమనవ్య 

పరచాలి. అందువలల్ “ఇంగీల్ష మాటాల్డటం ఇంత సులభమా” అనేటటుల్ ఒక సిలబస తయారు చేశాను. Tenses, Direct and Indirect 

speeches లాంటి పెదద్ పెదద్ పదాలు వాడకుండా గతం, వరత్మానం, భవిషయ్తుత్ అనన్ మూడు పదాలతో ఇంగీల్షు మాటాల్డటమెలాగో 

అరథ్మయేయ్లా కొనిన్ చారట లూ, టేబిళూళ్ తయారు చేశాను.  
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‘Ravana is killed by Rama’ అనొచుచ్. కానీ అదే వాకాయ్నిన్ చాలా సులభంగా ‘Rama killed Ravana’ అని 

కూడా చెపొప్చుచ్. అవసరమైన చోట తపప్దు కానీ, కేవలం బాషా పటాటోపం కోసం 'రావణుడు రాముడి చేత చంపబడాడ్డు’ అని చెపప్టం 

అనవసరం. 

తొంభై శాతం ఇంగీల్షు Do – Be – Have… ఈ మూడు రకాల బేస మీదే నడుసుత్ంది. సాధారణంగా చాలా మంది 

విదాయ్రుథ్లు చేసే తపుప్, ఒకే వాకయ్ంలో రెండు  ‘పాసట్ టెనుస్లు’ ఉపయోగించటం: ఉదాహరణకి I did not went. Why you did not 

came yesterday? లాంటివి తరచు ఉపయోగిసాత్రు. 

ఇదే విషయానిన్ విదాయ్రుథ్లకి అరథ్మయేయ్లా చెపప్సాగాను. నా ఉపనాయ్సం అంతా ఎకుక్వగా తెలుగులోనే సాగేది. ఈ రకంగా 

నూతనంగా చెపప్టం ఎపుప్డైతే మొదలుపెటాట్నో ఒకక్సారిగా నా పోటీదారల్ందరూ చెలరేగిపోయారు. ‘Grammar, Proposition 

చెపప్కుండా ఈయన సంసథ్ని నడుపుతాడట’ అని ఎగతాళి చేసేవారు.  

కానీ ఆరు నెలలు తిరిగేసరికి విదాయ్రుథ్లోల్ వచిచ్న మారుప్ చూసి వాళేళ్ తమ తపుప్ తెలుసుకునాన్రు. సంవతస్రం తిరిగేసరికి 

తమ సిలబస లు మారుచ్కునాన్రు.  

పర్సుత్తం ఆంధర్పర్దేశ లో దాదాపు ఇరవై సంసథ్లోల్ కాసత్ కాసత్ మారుప్లతో నా సిలబసేస్ చెలామణీ అవుతోందంటే, దాని 

పార్ముఖయ్త మీకరథ్మయి ఉంటుంది.     

Poster presentation: 

‘కిర్కెట’ అంటే కొంతమందికి తెలీక పోవచుచ్. ‘బలహీన వరాగ్లకి రిజరేవ్షనుల్’ అనే సబెజ్కుట్ పటల్ కొంతమందికి ఉతాస్హం 

ఉండక పోవచుచ్. కానీ దాదాపు అందరు సూట్డెంటస కీ సినిమాలంటే ఇంటరెసట్ ఉంటుంది. దాదాపు పర్తి విదాయ్రీథ్ ఎవరో ఒక నటికి, లేదా 

నటుడికి అభిమాని అయి ఉంటాడు. 

అందువలల్ పెదద్పెదద్ హీరో హీరోయినల్ ఫొటోలు తయారు చేయించాను. మా కాల్సులో పర్తి విదాయ్రిథ్ తన అభిమాన నటుడు, 

లేక నటి గురించి చెపాప్లి.  

ఏ భాషలోనైనాసరే గతం, వరత్మానం, భవిషయ్తుత్... ఈ మూడిటిలోనే మాటాల్డాలిస్ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి చిరంజీవిని 

తీసుకుందాం. చిరంజీవి గతంలో ఎనిన్ సినిమాలోల్ నటించాడు? అందులో తనకు నచిచ్న సినిమా ఏంటి? ఏ సినిమాలో అతడు అదుభ్తంగా 

నటించాడు మొదలైనవి చెపప్వలసి వచిచ్నపుప్డు ఒక విదాయ్రిథ్  ‘past tense’ వాడాలి.  

పర్సుత్తం చిరంజీవి నటిసుత్నన్ సినిమాలేంటి? అందులో ఏ సినిమా మీద అతనికి ఎకుక్వ హోపస్ ఉనాన్యి? మొదలైనవి 

మాటాల్డాలిస్ వచిచ్నపుప్డు 'present tense' వాడాలి.   

చిరంజీవి భవిషయ్తుత్లో ఏం చేసుత్నాన్డు? ఏం చేసేత్ బాగుంటుంది? అనన్వి 'future tense' లో మాటాల్డాలి.  

అదే విధంగా, ‘చిరంజీవిలో ఏఏ గొపప్ గుణాలునాన్యి? అతడు ఏవిఁ చేయగలడు? ఏవిఁ చేయలేడు?’ అని మాటాల్డాలిస్ 

వచిచ్నపుడు ‘can’; చిరంజీవి గత సినిమాల వైఫలాయ్ల గురించి మాటాల్డాలిస్ వచిచ్నపుప్డు could/couldnot; Future మాటాల్డాలిస్ 

వచిచ్నపుప్డు may/may not అని వాడాలిస్ ఉంటుంది.  

మరో సబెజ్కూట్ మరోకటీ అయితే టెనష్నగానూ బోరుగానూ ఉండేది. కానీ మాటాల్డుతునన్ది తాము అభిమానించే నటుడి 

గురించి కాబటిట్, ఉతాస్హంతో నోటుస్ తయారుచేసుకుని వచిచ్ సేట్జి మీద సరదాగా మాటాల్డేవారు.  

కిర్ంద కూరుచ్నన్ విదాయ్రుథ్లు జోకు లేసే వారు.  
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మొతాత్నికి ఆవిధంగా, చివరికొచేచ్సరికి వారిలో సహజంగా ఉండే సభా పిరికితనం పోయేది.  

C. Project work:  

మన సంభాషణలో తరుచు I – me – my - mine – myself (నేను, నాకు, నాది, నా యొకక్) అనే పదాలు దొరుల్తూ 

ఉంటాయి. వాటిని ఏ విధంగా వాడాలనే విధానం వివరిసూత్ నలభై పేజీల సార్క్ప బుకుక్ తయారు చేశాను. 

ఎవరికైనా సరే, తన గురించీ, తన వాళళ్ గురించీ చెపుప్కోవటం చాలా ఉతాస్హంగా ఉంటుంది.  

ఈ నలభై పేజీల పుసత్కంలో విదాయ్రిథ్ తన కుటుంబ సభుయ్లూ, మితుర్లూ, నచిచ్న వయ్కుత్లూ... వాళళ్ వాళళ్ ఫొటోలు 

అతికించాలి.  

  ఉదాహరణకి ఒక పేజీ అంతా నానన్ గురించి… ఆయన బలాలూ, బలహీనతలూ; అదే విధంగా మరో పేజి... సేన్హితుడి 

గొపప్ గుణలూ, వీక పాయింటూల్ వార్యవలసి ఉంటుంది.  

తనకు ఇషట్మైన రాజకీయ నాయకుడు ఏమి తపుప్లు చేసుత్నాన్డు? మంచి పనులు ఏo చేసుత్నాన్డు? ఏం చేసేత్ 

బాగుంటుంది?  

ఇలా పుసత్కం తాలూకూ నలభై పేజీలూ నింపాలి. అంతే కాదు. రకరకాల బొమమ్లతో, అందమైన కలరస తో పెయింట 

చేయాలి. నానన్ గురించి వార్సేత్, ఫొటో అతికించాలి. ఒకరి గురించి వార్సిన ఒక వాకయ్ం తిరిగి మరొకరి గురించి వార్సినపుప్డు రిపీట 

అవకూడదు.    

అందరికనాన్ బాగా వార్సిన వారికి బహుమతులు ఇచేచ్వాడిని. దీని గురించి విదాయ్రుథ్లందరూ పోటీ పడేవారు.  

ఇంగీల్ష మాటాడటం సులభం. ఏదైనా తపుప్లొచిచ్నా అందరం నవువ్కుంటాం. సరుద్కుపోతాం. కానీ వార్సేటపుప్డు అలా 

కాదు. వార్త శాశవ్తం. ఎనోన్ అనుమానాలు వసాత్యి. తెలిసన వారి దావ్రానో, పుసత్కాల దావ్రానో, ఇంటరెన్ట నుంచో నేరుచ్కుంటూ, ఆ 

అనుమానాలని తీరుచ్కుంటూ పూరిత్ చేయవలసి ఉంటుంది. 

ఈ పార్జెకట్  వలల్ జరిగిన గొపప్ ఉపయోగం ఏమిటంటే, విదాయ్రిథ్కి తన చుటూట్ ఉనన్ వయ్కుత్ల గురించి సానుకూలంగా 

పరిశీలించటం, సప్ందించటం, ఆలోచించటం,  మాటాల్డటం అలవాటయింది. 

అంతే కాదు.  

ఆ పుసత్కం తయారు చేయటానికి కుటుంబ సభుయ్లందరూ ఒక యూనిట గా పని చేసేవారు. ఉదాహరణకి నానన్ ఫొటో 

అతికించవలసి వచిచ్నపుప్డు, ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ ఆ విదాయ్రిథ్ చుటూట్ చేరతారు. చెలోల్, అకోక్ కొనిన్ సలహాలిసాత్రు. తముమ్డు బోరడ్రల్కి రంగులు 

వేసాత్డు.  

తండిర్ తాలూకు బలమైన అంశాలూ, చినన్చినన్ బలహీనతలూ వార్సూత్ ఉంటే అది చదవటానికి ఏ తండిర్కైనా ఉతాస్హం 

ఉంటుంది కదా.  

అలాగే అమమ్ జోకులేసూత్ అయన బలహీనతలు చెపుతూ ఉంటే, అందరూ కలిసి ఆయనిన్ ఆటపటిట్ంచటం అదో సరదా. 

ఆ విధ౦గా విదాయ్రిథ్ చేసుత్నన్ పని, ఇంటివారికి కూడా ఉతాస్హం కలిగించేది. బంధుతావ్లు దగగ్రపడేవి. పుసత్కానికి 

బహుమతి వసేత్, అది తమకే వచిచ్నటూట్ వారందరూ చాలా గరవ్ంగా ఫీలయేయ్వారు.    

మితుర్ల గురించి వార్సుత్నన్పుప్డు వాళుళ్ దానిన్ చదివి, తాము కూడా మేధ ఇన సిట్టూయ్ట లో చేరటానికి కుతూహలం 

చూపించేవారు. మౌత-టాక బాగా పాకి పోయింది. సంసథ్ అభివృదిద్కి అది చాలా దోహదపడింది.  
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Interview with VIP: 

ఇరవై పర్శన్లు తయారు చేసి పర్తీ విదాయ్రిథ్కీ ఇచేచ్వాడిని. వాళుళ్ వాటి ఆధారంగా కనీసం ముగుగ్రు పర్ముఖులని ఇంటరూవ్య్ 

చేయాలి. ఆఖరున వారి ఫొటో, సంతకం తీసుకోవాలి.  

ఆ పర్ముఖులు ఏ విధంగా జీవితంలో ఎదిగారు? ఎందుకు ఓడిపోయారు? కారణాలూ, అలాంటి ఓటమితో వారు 

తెలుసుకునన్ గుణపాఠాలూ వార్యాలి.    

దీనివలల్, పెదద్వారితో మాటాల్డవలసి వచిచ్నపుప్డు విదాయ్రుథ్లోల్ ఉండే బెరుకు పోయింది.  

“పర్ముఖుల అపాయింట మెంట తీసుకోవాలంటే, తెలిసినవారితో వారికి ఎలా చెపిప్ంచాలి? సహనంతో ఎలా 

ఎదురుచూడాలి? కలుసుకునన్ తరావ్త ఏమాతర్ం బెదురు లేకుండా ఎలా మాటాల్డాలి?” మొదలైన విషయాలనీన్ వారికి అవగతo అయాయ్యి.  

అనిన్టి కనాన్ ముఖయ్ంగా ‘పెదద్లు కూడా మనలాంటి వారే’ అనే ఫీలింగ కలిగి, అది వారి భవిషయ్తుత్కి ఎంతో 

ఉపయోగకరంగా పరిణమించేది.  

మొదటోల్ విదాయ్రుథ్లు చాలా భయపడేవారు. కానీ ఒక ఇంటరూవ్య్ అయిపోయిన తరావ్త, తమ మీద తమకి నమమ్కం 

కలిగేది.  

ఫర్ముఖులకి కూడా ఇది చాలా ఉతాస్హంగా ఉండేది. తన గురిoచి తాను చెపుప్కోవటంకనాన్ ఉతాస్హమైన విషయం 

మనిషికి ఏముంటుంది?  

దీని వలల్ పెదద్వారందరికీ మేధ గురించి తెలిసేది. ఇది మరో పల్స పాయింట.  

మా పిలల్లు ఇంటరూవ్య్ చేసి వచిచ్న తరావ్త, కృతజఞ్తలు చెపూత్ ఆ పర్ముఖులకి ఉతత్రం వార్సేవాడిని. దీనివలల్ నా సరిక్ల 

కూడా పెరిగింది.  

కొంత మంది పర్ముఖులు ఈ కారయ్కర్మానిన్ చూసి ముచచ్ట పడి, తమంతట తామే విదాయ్రుధ్లిన్ కలుసుకోవటానికి, తమకు 

తెలిసింది వారితో పంచుకోవటానికి  మా సెమినారల్కి వచేచ్వారు. అపప్టి విశాఖపటన్o పోలీస కమీషనర పర్సాదరావు గారైతే సవ్యంగా మా 

విదాయ్రుథ్ల కోసం రెండు మూడు సెమినారుల్ నిరవ్హించారు కూడా. 

E. Outdoor sessions:  

పర్తీ ఆదివారం విదాయ్రుథ్లని ఉడా పారూక్, బీచ, కైలాసగిరి మొదలైన పర్ముఖ పరాయ్టక పర్దేశాలకి తీసుకువెళూత్ 

ఉండేవాడిని. ‘మేధ’ పేరునన్ టీ షరూట్, మెడలో టాయ్గూ, పది కాగితాలునన్ ఒక ఫైలు వాళళ్కి ఇచేచ్వాడిని.  

అకక్డి పనివారితో మాటాల్డటంతో కారయ్కర్మం మొదలయేయ్ది.  

ఉదాహరణకి ‘అకక్డ తొలిగా సేక్టింగ పార్రంభించినదెవరు? పర్సుత్తం అకక్డి పరిసిథ్తి ఎలా ఉంది? మీకు జీతాలు సరిగాగ్ 

ఇసుత్నాన్రా? ఇంకిర్మెంట ఎంత ఉంటుంది?’ మొదలైన వివరాలతో ఆ పదిపేజీలూ నింపాలి. మొతత్ం పాసివ వాయిస లో వార్యవలసి 

ఉంటుంది. 

ఆ పోర్సెసలో, ‘అపరిచితులతో ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలి? వారితో ఇంగీల్షులో (తపప్నిసరి పరిసిథ్తిలో తెలుగులో) ఎలా 

మాటాల్డాలి? వారికీ విసుగు  వచేచ్లోపులో సంభాషణ ఎలా ముగించాలి...’ మొదలైన టెకిన్క లనీన్ వారికి తెలియకుండానే తెలుసుకునే వారు.  
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ముఖయ్ంగా వృదుధ్లూ, రిటైరడ్  ఉదోయ్గసుత్లూ, సీనియర సిటిజెనూస్… వీళళ్తో ఇంటరాకట్ అయినపుప్డు, తమ గురించి అంత 

కుతూహలంగా వివరాలు అడిగేవారు ఎవరూ ఉండరు కాబటిట్, వాళుళ్ రెచిచ్పోయి తమ అనుభవాలు చెపేప్వారు. ఎంతో ఉతాస్హంగా ఈ 

(అడ) పిలల్లని కూరోచ్బెటిట్ గంటల తరబడి మాటాల్డేవారు.  

‘ఎకక్డ సంభాషణ పార్రంభించాలి? ఎకక్డ ఆపు చేయాలి’ అనే విషయం పిలల్లకి ఆవిధంగా తెలిసిపోతూ ఉండేది. 

ఎందుకంటే మేము ముందే అనుకునన్ పర్దేశానికి వాళుళ్ నాలుగు గంటలోల్ రావాలి.  

ఆ పది పేజీలూ పూరిత్ చేసి వచిచ్న తరావ్త, ఒకొకక్రూ అయిదు నిముషాలు, తాము ఏం వార్సారో ఇంగీల్షులో చెపాప్లిస్ 

ఉంటుంది.  

లంచ టైంకి ఒక వేళ అలా చెపప్(లే)కపోతే, మళీళ్ వెనకుక్ వెళిళ్ ఆ పేజీలు వార్యటం పూరిత్ చేసి రావలిస్ ఉంటుంది.  

అపుప్డే వాళళ్కు లంచ.  

ఒకరిమీద ఒకరు జోకులేసుకోవటం, రెచచ్గొటట్టం, బిగగ్రగా నవువ్కోవటం మొదలైన అంశాలతో ఈ కారయ్కర్మం ఎంత 

హుషారుగా ఉండేదంటే పిలల్లందరూ 'ఎపుప్డు ఆదివారం వసుత్ందా' అని ఫీలయేయ్వారు.  

అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ కలిసి ఉండేవారు కాబటిట్ ఏ విదాయ్రిథ్కీ తామేదో కషట్పడి హోంవరక్ చేసుత్నాన్మనే ఉదేద్శయ్ం 

రాకుండా ఎంతో ఉతాస్హంగా ఈ పని చేసేవారు. అమామ్యిలు చాలా సులభంగా ఈ పని పూరిత్ చేసేవారు కానీ, అబాబ్యిలు మాతర్ం 

వివరాలు సేకరించటానికి చాలా కషట్పడవలసి వచేచ్ది.  

Feed Back Session:  

పోటీ మనిషిలోని నిబిడీకృతమైన శకిత్ని బయటకు తీసుకువసుత్ంది. విదాయ్రుథ్ల మధయ్ ఈ పోటీతతావ్నిన్ పెంచటంలో మేధ 

ఎపుప్డూ పర్ధమ సాథ్నంలో ఉంటుంది.  

నా చినన్పప్టి రోజులోల్ హోలీ వసేత్ మా అందరికీ పండగ. వళళ్ంతా రంగు అంటిన తరావ్త చెరువులోల్, బావులోల్ ఈత 

కొటేట్వారం.  

దాదాపు ఎనభై అడుగుల బావిలోకి దూకాలి. అంతేకాదు. అడుగున ఉనన్ మటిట్ని ఎవరైతే ముందు గుపెప్టతో తీసుకొసాత్రో 

అతడు విజేత. బాహుబలి. 

ఊపిరి బిగబటిట్ నీళళ్లోకి వెళాళ్లి. అడుకిక్ వెళిళ్న తరావ్త, మటిట్ ఇంకా ఎంత లోపలికి ఉందో నిరాధ్రించుకో గలగాలి. అంత 

శకిత్ తనకి ఉందో లేదో అంచనా వేసుకోవాలి. 

పొరపాటున చేతులకనాన్ ముందు తల వెళితే ఇక మనిషి బయటకు రాడు. ఊబిలో ఇరుకుక్పోతాడు.  

ఇంతటి సాహసం చేయటం థిర్ల. అదే పోటీతతవ్ం.  

ఇలాంటి పోటీతతవ్ం వలల్ మనిషికి ఎపుప్డూ అలసట రాదు. పోటీ లేకపోతేనే నిసాత్ర్ణగా ఫీలవుతాడు.  

ఆ విధమైన పోటీ తతావ్నిన్ విదాయ్రుథ్ల మధయ్ పెంచటం కోసం, పాఠాయ్ంశానిన్  మూడు రకాలుగా విడగొటాట్ను.  

పబిల్క సీప్కింగ. 

గూర్ప డిసక్షనస్. 

డిబేట.  
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విదాయ్రిథ్ సేట్జ మీద మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఏ రకంగా ఉండాలి? గూర్ప లో మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఏ రకంగా ఉండాలి? అది 

వారికీ తెలియటం కోసం వీడియో తీసి సీర్క్న  పై చూపించేవాడిని. నిలబడిన విధానం, సవ్రం, ఇంగీల్షులో తపుప్లూ సవ్యంగా తామే 

చూసుకొనేవారు.  

తరువాత కాల్సుని రెండుగా విడగొటిట్, ఒక ఆసకిత్కరమైన అంశం మీద వాళళ్ను మాటాల్డమనే వాడిని. ఆవేశంతో దాదాపు 

కొటుట్కుంటునన్పుప్డు, ఇంగీల్షులో వచేచ్ తపుప్లు రికారుడ్ చేసి తిరిగి వారికి వినిపించేవాడిని.  

ఈ వీడియోల వలల్ లాభం ఏమిటంటే, “చేరిన కొతత్లో తాను ఎలా మాటాల్డేవాడు? ఇపుప్డెలా మాటాల్డుతునాన్డు?” అనే 

విషయం విదాయ్రిథ్కి సప్షట్ంగా తెలిసేది.  

దీని వలల్ తన మీద తనకి నమమ్కం బాగా పెరిగేది.  

ఈ వీడియోలని విదాయ్రుథ్లకి ఇచేచ్వాడిని కాదు. తిరిగి మళీళ్ దానిన్ అతను ఇంటోల్ చూసుకుంటే, దృషిట్ మాటిమాటికీ నెగెటివ 

పాయింటస్ మీదే ఉంటుంది. వాళుళ్ తపుప్లు చేసుత్నన్పుప్డు చుటూట్ ఉనన్ విదాయ్రుథ్ల చపప్టూల్, నవువ్లూ కూడా అందులో రికారడ్ అయి 

ఉంటాయి. కుటుంబ సభుయ్లు కూడా దానిన్ చూసి ఎగతాళి చేయవచుచ్. అందుకని నెగెటివ వీడియోలిన్ ఎపప్టికపుప్డు తొలగించేవాడిని.  

కేవలం పాజిటివ గా మాటాల్డినవి మాతర్మే హైలైట చేసేవాడిని. 

G. : Leadership qualities: 

కొతత్గా చేరిన వారి కోసం ఫెర్షరస్ పారీట్, వెళిళ్పోయే సీనియరస్ కోసం ఫేరెవల పారీట్ చాలా కళాశాలలోల్ ఏరాప్టు చేసూత్ 

ఉంటారు. దానిన్ మేధాలో పరిచయం చేశాను.  

కోరుస్ పూరిత్ చేసుకుని వెళిళ్పోతునన్ విదాయ్రుథ్లోల్ కొంతమందిని సెలెకట్ చేసి - రెసెపష్న. రంగసథ్లానిన్ మేనేజ చేసే టీమ. 

సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలిన్ ఏరాప్టు చేసే టీమ. టీ,  సాన్కస్ పరయ్వేకిష్ంచే టీం… ఇలా నాలుగు గూర్పులుగా విభజించే వాళళ్ం. 

ఒకొక్కక్ కమిటీ ఒకొక్కక్ బాధయ్త సీవ్కరించాలి.  

మొదటి రెండు రోజులూ కొదిద్గా ఇబబ్ంది పడినా, పారీట్ దగగ్రపడే కొదీద్  వాళళ్లో అపప్టివరకూ నిదార్ణమై ఉనన్ నాయకతవ్ 

లక్షణాలు బయటపడేవి. పకక్ టీమ కనాన్ తమ టీమ బాగా చేయాలనే పోటీతతవ్ం వాళళ్లో పెరిగేది.  

నేను పెటిట్న ఒకే ఒక కండీషన ఏమిటంటే - ఇంగీల్ష తపప్ ఎవరూ మరో భాషలో మాటాల్డటానికి వీలేల్దు.  

ఈ రకమైన ఏరాప్టు వలల్, ‘మేధా’ అంటే కేవలం రెండు గంటలు ఇంగీల్షు నేరేప్ ఇనస టిటూయ్ట అని కాకుండా, ‘తాము 

కూడా ఈ సంసథ్లో ఓ భాగం’ అనన్ ఫీలింగ విదాయ్రుథ్లోల్ బలంగా ఏరప్డేది.  

ముఖయ్ంగా మేధలో కొతత్గా చేరిన జూనియరస్, ఇంగిల్ష లో గడగడా మాటాల్డుతునన్ సీనియర విదాయ్రుథ్లిన్ చూసి 

అబుబ్రపడేవారు. 

"మొనన్ మొనన్టి వరకూ వాళూళ్ మీలాగే ఉండేవారు" అని చెపేప్వాడిని. రెండు నెలలోల్ వారిలో వచిచ్న మారుప్ను చూసి, 

తామూ అలా మారగలమనే నమమ్కం కొతత్వారికి కలిగేది. 

H. Selling skills:  

ఒక చినన్ మారెక్ట యారడ్ ఏరాప్టు చేసి అందులో సాట్లస్ పెటేట్వాళళ్ం. విదాయ్రుథ్లోల్ కొంత మంది అమమ్కం దారుల్. 

మిగతావారు విజిటరస్. సాట్లస్ పెటిట్న ఈ అమమ్కoదారుల్ ఏదైనా ఒక వసుత్వుని సెలెకట్ చేసుకోవాలి. అది నోట బుక అవవ్చుచ్, పెన అవవ్చుచ్. 
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ఏదైనా సరే. ఉదాహరణకి ఒక విదాయ్రిథ్ పెనున్లు అమమ్కానికి పెడితే 'ఇది సేట్జిమీద బాగా మాటాల్డినందుకు చిరంజీవిగారు ఏదో సందరభ్ంలో 

ఇచిచ్న పెనున్’ అని చెపూత్ దానిన్ అముమ్కోవచుచ్.  

సాట్లస్ పెటిట్నవారందరికీ తలో అయిదువందలు ముందే ఇచేచ్వాడిని. లాభం వారిది. నా పెటుట్బడి నాకు సాయంతార్నికి 

తిరిగి ఇచేచ్యాలి. ఈ సందరభ్ంగా ఒక గమమ్తైత్న ఇనిస్డెంట చెపాత్ను. 

నేను ఇచిచ్న అయిదు వందలతో ఒకామె బియయ్ం, చింతపండు కొని పులిహోర తయారుచేసి తీసుకొచిచ్ంది. మేము 

ఎవరమూ ఇది ఊహించలేదు.  

పొదుద్నన్ కొనిన్ గంటలసేపు పేల్ట పులిహోర కూడా అముమ్డవలేదు. కానీ లంచ టైం దగగ్ర పడేకొదీద్ కొనడం 

మొదలుపెటాట్రు. మొదటోల్ పేల్ట ఇరవై రూపాయలకు అమిమ్ంది. గంట అయేయ్సరికి దానిన్ ముపైప్ చేసి, చివరకు యాభై రూపాయలకు కూడా 

అమిమ్ంది.  

ఆ విధంగా అయిదువందల పెటుట్బడితో దాదాపు రెండువేల అయిదువందలు సంపాదించింది.  

తరావ్త సేట్జ మీద మాటాల్డుతూ "మా ఆయన 'నువెవ్ందుకూ పనికి రావు' అని తరచూ అనేవాడు. ఇపుప్డు నామీద నాకు 

నమమ్కం కలిగింది. ఒక వేళ మా సంసారం రోడుడ్న పడాడ్ పులిహోర అముమ్కునయినా మేము బర్తగగ్లము" అని విజయం వలల్ వచిచ్న 

ఆనందంతో, దాదాపు తడి కళళ్తో చెపిప్ంది.  

మా విదాయ్రుథ్లోల్ ఒక చితర్కారుడుండేవాడు. నేనిచిచ్న అయిదు వందలతో అతడు నోట పుసత్కాలు కొనాన్డు. వాటి మీద 

మదర థెరెసాస్ నుంచి మనీషా కొయిరాలా (అపప్టో పెదద్ హీరోయిన) వరకూ రకరకాల ఫొటోలు అతికించి, వాటి చుటూట్ అందంగా 

పెయింట చేశాడు.  

పదిరూపాయల పుసత్కానిన్ ముపైప్ రూపాయలకి అమామ్డు. అతడు సేట్జ మీద మాటాల్డుతూ "ఇపప్టివరకూ నేను ‘ఆరట్’ 

అంటే కేనావ్స మీద వేసేదే అనుకునేవాడిని. పుసత్కాలపై వేసి కూడా మారెక్ట చేయవచచ్ని ఇపుప్డు తెలుసుకునాన్ను" అని చెపాప్డు.  

ఈ రకంగా మా మేధా విదాయ్రుథ్లకి సెలిల్ంగ సిక్లస్ నేరిప్ంది.  

 Public speaking: 

ఎంత మేధావి అయినా, సేట్జ ఎకిక్నపుప్డు తడబడటం సహజం. దాదాపు అయిదొందల మంది శోర్తలు ఎదురుగా 

కూరుచ్నన్పుప్డు, చెపుతునన్ అంశం చింత చిగురు పపుప్ గురించి అయినా, చింతలూరు బస సాట్ండ లో పారే మురికాక్లువ గురింఛి అయినా,  

అవతలివారు ఇంటెర్సిట్ంగ గా వినేలా మాటాల్డటం ఒక కళ.  

మాటాల్డే వకత్కి సబెజ్కట్ ఎంత తెలుసు అనన్ది కాదు పర్శన్. తెలిసిన కాసత్యినా ఎంత ధైరయ్ంగా, ఉతాస్హంగా, వినేవారికి 

ఉతాస్హం కలిగేలా మాటాల్డుతునాన్డు అనేది ముఖయ్ం.  

 ‘మరుసటిరోజు తను మాటాల్డాలి’ అని తెలిసినపుప్డు, అభయ్రిథ్ రాతర్ంతా కషట్పడి నోటుస్ పిర్పేర చేసుకునేవాడు. దీనివలల్ 

వృతిత్ పటల్ ఒక అభిమానం, అవగాహన ఏరప్డేది. మొటట్మొదట రెండు మూడు సారుల్ తడబడినా, కర్మకర్మంగా తన మీద తనకి నమమ్కం 

కలిగేది. 

సీప్చ అయిపోయిన తరావ్త శోర్తలు కొటిట్న చపప్టుల్ అతడికి నూతన ఉతాస్హానిన్ కలిగించేవి.  

“ఇపప్టివరకూ నేను ఇతరులకి చపప్టుల్ కొటాట్ను. ఇపుప్డు నాకోసం ఇతరులు చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు” అనే ఫీలింగ 

అతడిలో ఆతమ్విశావ్శానిన్ నింపేది.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsY    2016 

   11     నేనే నా ఆయుధం

మొటట్ మొదటి రెండుసారూల్ ఫెయిలయిన వాళుళ్ కూడా, తరువాత ఎంతో ఉదేవ్గంగా, ఉతాస్హంగా మాటాల్డటం ఎనోన్ 

సందారాభ్లోల్ చాలామందిలో చూశాను. 

J. Group interviews:  

విశాఖపటన్ంలో సాఫట వేర పరిశర్మ అపుప్డే విసత్రిసోత్ంది. గూర్ప ఇంటరూవ్య్స పరిచయం చేశారు. విదాయ్రుథ్లకి దీని 

గురించి ఏమీ తెలీదు. JAM అని ఒక కొతత్ కానెస్పుట్ వచిచ్ంది.  

అంటే ‘Just A Minute’. ఇచిచ్న సబెజ్కట్ గురించి  విదాయ్రిథ్ ఒకక్ నిముషం మాతర్మే మాటాల్డాలి.  

దానిన్ నేను మేధలో పరిచయం చేశాను. విదాయ్రుథ్లని గూర్పులుగా విడగొటిట్ వాళళ్ మధయ్ ఆసకిత్కరమైన చరచ్లు 

పర్వేశపెటాట్ను.  

‘సీప్చ బాల్కస్’ అని ఉంటాయి. అంటే ఒక వయ్కిత్ మాటాల్డుతూ ఉండగా ఆవేశం పెరిగినా, ఇంకేం మాటాల్డాలో 

తెలియకపోయినా, అకసామ్తుత్గా మెదడులో ఒక బాల్క ఏరప్డుతుంది. దానిన్ సీప్చ బాల్క అంటారు.  

అటువంటి సమయంలో దానిన్ ఎలా అధిగమించాలో ఈ పర్కిర్య దావ్రా విదాయ్రిథ్ తెలుసుకొనేవాడు. 

గూర్ప డిసక్షనస లో మాటాల్డేవారి సంగతి సరే. వినేవారినే పరిశీలకులు ఎకుక్వ గమనిసాత్రు.  

వినటం ఒక కళ. నీ మనసత్తావ్నిన్ వారు పరిశీలిసాత్రు. నీ పై అధికారి చెపిప్ంది సరిగాగ్ వింటునాన్వా? అరథ్ం కాకపోతే మళీళ్ 

చెపప్మంటునాన్వా? అధికారి చెపిప్ంది తిరిగి కిర్ందివారికి చెపేప్టపుప్డు అరథ్ం మారకుండా చెపప్గలుగు తునాన్వా?  

మిడిల మేనేజ మెంట అభయ్రిథ్కి ఈ నైపుణయ్ం ఉండాలి.    

సేట్జ మీద మాటాల్డుతునన్ వకత్కి సీప్చ బాల్క ఏరప్డినపుప్డు కిర్ంద ఉనన్వారు అందివవ్టం బలహీనత. ఉదాహరణకి 

“…ఆంధర్పర్దేశ లో పర్వహిసుత్నన్ నదులు కృషణ్, గోదావరి…”  అంటూ వకత్ మధయ్లో ఆగిపోతే, కిర్ంద ఉనన్ సభుయ్లోల్ ఒకరు ‘పెనాన్, 

తుంగభధర్’ అని అందిసాత్రు.  

ఇలా కిర్ంద నుంచి మాటాల్డేవారిని 'పోకరస్' అంటారు. ఇలాంటివాళళ్ని సాధారణంగా ఇంటరూవ్య్లోల్ నిరాకరిసాత్రు.  

‘పోకర’ అంటే ఇతరుల విషయాలోల్, ఇతరులు చేసే పనిలో వేలు పెటేట్వాడు. ఉదోయ్గం ఇచేచ్వారికీ కావలసింది, “తన పని 

తాను చేసుకోవాలి. అనవసరంగా మాటాల్డకూడదు” అనన్ మనసత్తవ్ం.  

తనపని తను చేసుకోకుండా, కషాట్లోల్ ఉనన్ అవతలివారికి సహాయం చేసే మనసత్తవ్ం బయట జీవితంలో బాగుంటుందేమో 

తపప్, సంసథ్లోల్ కాదు.  

K. Open Debate:    

నేను పరిచయం చేసిన మరొక కొతత్ అంశం ఇది. విదాయ్రుథ్లని రెండుగా విడగొటిట్, చెరొక వైపునా కూరోచ్బెటిట్, ఒక సబెజ్కట్ 

ఇచేచ్వాడిని. అది చాలా ఉతాస్హవంతమైన సబెజ్కట్ అయి ఉండేది. ఉదాహరణకి- 

పెళిళ్కి ముందు పేర్మ అవసరమా? 

ఒకే సమయంలో ఇదద్రిన్ పేర్మించవచాచ్?  

తలాల్? పెళాళ్మా? కూతురా? 

తలిల్ తండుర్లా? విదేశాలోల్ ఉదోయ్గమా?  

ఏది బెటర? వివాహం-బర్హమ్చరయ్ం? 
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పేర్మకి కావలిస్ంది మెచూయ్రిటీనా? భావుకతవ్మా? అమాయకతవ్మా? 

ఇలాంటి సబెజ్కట లు ఇసేత్ విదాయ్రుథ్లు చెలరేగిపోయేవారు. ఇంగీల్ష పటల్ అపప్టి వరకూ ఉనన్ బలహీనతలని మరిచ్పోయి 

ఆవేశంగా మాటాల్డేవారు. అపుప్డపుప్డు తెలుగులో మాటాల్డుతూంటే నేను "ఇంగీల్షు..ఇంగీల్షు.." అంటూ సరిదిదేద్వాడిని.  

ఓపెన డెబేటస లో మనిషికునన్ శృంఖలాలు తెగిపోతాయి.  

మిగతా సంసథ్లు విదాయ్రుథ్లతో ఇలాంటివే కొనిన్ కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించేవి. “రైలేవ్ సేట్షన కి వెళేత్ ఎలా మాటాల్డతావు? 

పోలీస సేట్షన లో ఎలా పర్వరిత్సాత్వు?” లాంటి టైరనింగ లు ఇచేచ్వి.  

అవనీన్ అనవసరం అనిపించింది."రచచ్బండ" కానెస్పట ని పరిచయం చేశాను. అంటే అకక్డునన్వారందరూ కేవలం 

బేవారుస్గా మాటాల్డుకోవాలి. పలెల్టూళోళ్ చెరువులో ఈత కొటిట్న విషయం నుంచీ, తోటలో కాయలు దొంగతనం చేసినంతవరకూ తమ 

అనుభవాలనీన్ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకోవాలి.  

మొదటోల్ ఇబబ్ందిగా ఉనాన్, తరువాత తరువాత ఇవనీన్ చాలా ఉతాస్హంగా ఉండేవి. రచచ్బండ కానెస్పుట్ తొందరలోనే 

అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైన కానెస్పుట్గా రూపుదిదుద్కుంది.  

L. Role model concept:  

పర్తీ విదాయ్రిథ్కీ ఒక రోల మోడల ఉంటారు. అది మదర థెరిసాస్ కావొచుచ్. పవన కలాయ్ణ కావచుచ్. దానిన్ పరిచయం 

చేశాను.  

ఉదాహరణకి ఒక విదాయ్రిథ్ తనను తాను ఏ అనుషక్లాగానో ఊహించుకుంటూ కురీచ్లో కూరుచ్ంటాడు. అయిదుగురు 

విదాయ్రుథ్లు విలేఖరుల్గా అతనిన్ పర్శిన్సాత్రు.  

ఒకొక్కక్రూ అయిదు పర్శన్లు మాతర్మే అడగాలి.  

తను ఇషట్పడే హీరో కానీ, హీరోయిన కానీ తనే కాబటిట్ అతడు చాలా హుషారుగా సమాధానాలు చెపేప్వాడు.  

ఒక అమామ్యి తనను తాను అనుషక్గా ఊహించుకుంటునన్పుప్డు, విలేఖరి "మీ సౌoదరయ్ రహసయ్ం ఏమిటి?" అని 

అడిగేవాడు. తనకు తోచిన పదధ్తిలో కాసత్ సిగుగ్పడుతూ, నవువ్తూ సమాధానం చెపేప్ది. ఐశవ్రాయ్ రాయ వచిచ్నపుప్డు "సలామ్న ఖాన వివాహం 

పై మీ అభిపార్యం ఏమిటి?" లాంటి పర్శన్లతో సిదద్ంగా ఉండేవారు. 

ఎపుప్డైతే ‘భయం’ అనే రసానుభూతిని మిగతా అనుభూతులు డామినేట చేసాయో, ఇంగీల్షు దానంతటదే అభివృదిద్ 

చెందేది.  

M. Mock sessions: 

మరొక విజయవంతమైన కానెస్పుట్ ఇది. ముగుగ్రు విదాయ్రుథ్లు అధికారులుగా కురీచ్లపై కూరుచ్ంటారు. అభయ్రిథ్ లోపలకు 

వచిచ్, నమసాక్రం చెపిప్ ఎదుటి కురీచ్లో కూరోచ్వటంతో ఇది పార్రంభo అవుతుంది. అధికారులు అతడిని రకరకాల పర్శన్లు వేసాత్రు. అభయ్రిథ్ 

వాటికి సమాధానం చెపాప్లి.  

ఈ కారయ్కర్మానన్ంతా వీడియో తీసి వారికి చూపించే వాడిని. అభయ్రిథ్ ఎకక్డ తపుప్ చేశాడు? బాడీ లాంగేవ్జ ఎలా ఉంది? 

సవ్రం ఎలా ఉంది? నమర్తనీ, సబెజ్కట పై అధికారానీన్ ఎలా బాయ్లెనస్ చేసుత్నాన్డు? మొదలైనవనీన్ వాళళ్కు వివరించి చెపేప్వాడిని. దీని కనాన్ 

ముఖయ్ంగా కురర్వాళుళ్, ‘తాము చేసే ఇంటరువ్ ఇంటరెసిట్ంగ గా, ఆలోచనాపూరకంగా’ ఉండటం కోసం చాలా కషట్పడి  పర్శన్లు తయారు 

చేసుకునేవారు.  
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“చెపేప్ సాథ్యి నుంచి - అడిగే సాథ్యికి వెళళ్టం” ఎంతగా ఉపయోగపడిందంటే ఆ తరువాత మేధ విదాయ్రుథ్లెవరూ 

ఇంటరూవ్య్లోల్ బెదిరిపోవటం కానీ, తబిబ్బుబ్ పడటం కానీ జరగలేదు.  

 ఎపుప్డూ ఇలా ఇంటరూవ్య్లు, పోలీస సేట్షనూల్ బోరు కొడితే, కొంచెం కామెడీ చేసేవారం. పెళిళ్కూతురి తరఫు వారు 

అమామ్యి వెనుక, పెళిళ్కొడుకు తరఫు వారు అబాబ్యి వెనుక రెండు గూర్పులుగా విడగొటిట్, 'మాక పెళిళ్చూపులు' ఏరాప్టు చేసేవారం.  

ఇది ఎంతగా సకెస్స అయిందంటే విదాయ్రుథ్లందరూ మిగతావనీన్ మానేసి ఎపుప్డూ ‘ఇదే చేయండి’ అని ననున్ 

బర్తిమాలేవారు. కానీ 'హితము, పిర్యము' అంటారు. హితము అంటే మంచి చేసేది. పిర్యము అంటే ఆనందానిన్ ఇచేచ్ది. సరియైన పాళళ్లో 

వీటిని కలిపితే అభివృదిద్కి దోహదపడుతుంది. హితం ఎకుక్వైతే బోరు కొడుతుంది. పిర్యం ఎకుక్వైతే జీవితం బేవారుస్గా తయారవుతుంది.  

N. Personality Development:    

మేధ పరిచయం చేసిన ఆఖరి ముఖయ్మైన విషయం వయ్కిత్తవ్ వికాసం. అంతవరకు కేవలం 'జూనియర చాంబర 

ఇంటరేన్షనల (జె.సి.ఐ)’ లో మాతర్మే పెదద్ పెదద్ పర్ముఖులూ, నాయకులూ వచిచ్ మాటాల్డేవారు. సోప్కెన ఇంగీల్ష టైరనింగ సెంటరల్లో దీని 

గురించి పటిట్ంచుకునే వారే కాదు.  

మేధలో దీనిన్ పరిచయం చేశాను.  

‘గెలుపంటే ఏమిటి? అసలు వయ్కిత్తవ్ం అంటే ఏమిటి?’ మొదలైనవి విదాయ్రుథ్లకి తెలిపే పర్యతన్ం జరిగింది. 'గెలుపంటే 

ఈరోజు నవువ్తూ, రేపు మరింత బాగా నవవ్టానికి పునాది వేసుకొనే నమమ్కం' అనే విషయo వారిలో పూరిత్గా జీరణ్ం అయేయ్లా పర్యతన్ం 

చేశాను.    

ఇంగీల్ష నేరుచ్కునే విదాయ్రుథ్లకి వయ్కిత్తవ్ వికాసం కలపటమనేది ఒక ఆలోచన. అయితే నేను వయ్కిత్తవ్ వికాస ఉపనాయ్సకుడిని 

అవటo గమమ్తుత్గా జరిగింది.  

ఒక రోజు కాల్సుకి చాలా మంది విదాయ్రుథ్లు ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. దానికి కారణం వారి అభిమాన నటుడి కొతత్ సినిమా 

విడుదల అవటం. ఆరోజు కాల్సులో ఇంగీల్ష భోదన మానేసి "సమయ పాలన" గురించి కాల్సు పీకాను.  

మన పనులని నాలుగు రకాలుగా విడగొటట్వచుచ్.  

వెంటనే చేయవలసిన ముఖయ్మైన పనులు. 

రేపు చేసినా పరవాలేని ముఖయ్మైన పనులు. 

వెంటనే చేయవలసిన అవసరం లేని పనులు.  

అసలు చేయనవసరం లేని పనులు.  

అభిమాన నటుడి సినిమా మొటట్మొదటి షోకి వెళళ్టం మూడో  విభాగంలోకి వసుత్ంది. సమయానికి హాల కి వెళాళ్లి. కానీ 

అది అంతగా అవసరం లేని పని.  

వచేచ్ నెల పరీక్షకి ఈ రోజు చదువు కోవటం రెండో విభాగంలోకి వసుత్ంది.  

పరీక్ష హాలుకి సమయానికి చేరుకోవటం మొదటి విభాగం...! 

‘ఇలా చెపుప్కుంటూ వచిచ్, మీరు ఈరోజు కాల్సుకి ఆలసయ్ంగా వచాచ్రంటే పని పటల్ అంకిత భావం ఎలా ఉందో తెలుసోత్ంది’ 

అని హెచచ్రించాను. ఇది జరిగిన నాలుగైదు రోజుల తరావ్త విదాయ్రుథ్లు "ఆరోజు చెపిప్న కాల్సు చాలా బాగుంది సార. మళీళ్ ఇంకొక టాపిక 

అటువంటిదే చెపప్ండి" అనాన్రు.  
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నాకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది.  

ఏదో ఆవేశంలో చెపాప్నే కానీ, వాళళ్కి వయ్కిత్తవ్ం భోదించటం గురించి అపప్టివరకూ ఎజెండాలో లేదు. కానీ వాళళ్ 

ఉతుస్కత గమనించిన తరావ్త సిలబస లో అది కూడా చేరాచ్లనే ఆలోచన కలిగింది.  

అపప్టినుంచీ నేను కూడా పుసత్కాలు చదవటం మొదలుపెటాట్ను. ఆ సమయంలో Food crafts Institute of Hotel 

management వారు నాకొక ఆహావ్నం పంపించారు.  

నా మితుర్డు అందులో ఉపనాయ్సకుడు. ఆయన సీప్చ కి ముందు ననున్ కూడా కొంచెం సేపు మాటాల్డమనాన్రు. ఆ 

'కొంచెంసేపు' అనుకునన్ది దాదాపు అరగంట నడిచింది. హాలంతా పర్తీ రెండు నిముషాలకీ చపప్టుల్ కొటాట్రు.  

అదే మీటింగ  ఆహుతులోల్ ఉనన్ గీర్న-పారక్ యాజమానయ్ం వారు తమ సిబబ్ందికి కాల్స చెపప్మని ఆహావ్నించారు. అది 

ఎంత పాపులర అయిందంటే దాదాపు రెండు సంవతస్రాలు, పర్తీ నెలా వారికి సెమినారుల్ నిరవ్హించాను. ఒక సెమినార కి హైదరాబాద గీర్న 

పారక్ జనరల మేనేజర అచిచ్రెడిడ్ గారు వచిచ్, విని పర్భావితులై ననున్ హైదరాబాద పిలిపించారు.  

  ఏ.సి. సెకండ కాల్సులో పర్యాణం చేయటం అదే మొదటిసారి. అయిదు నక్షతార్ల హొటలోల్ ఏడు రోజులు ఉండి, మొతత్ం 

ఆ సిబబ్ందికంతా టైరనింగ ఇచాచ్ను. ఆ తరువాత H.P.C.L., Steel plant, Apollo ఆసుపతుర్లు మొదలైన సంసథ్లకి టైరనర ని అయాయ్ను. 

ఈనాడు వారు దాదాపు రెండు వేల మంది పదోకాల్సు విదాయ్రుథ్లకి అవగాహనా సదసుస్ ఏరప్రచి ఉపనాయ్సకుడిగా పిలిచారు.  

 
                                          (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)  


