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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)  
  

37 
మేధా గురించి చెపిప్నపుప్డు, ఒకరిదద్రు వయ్కుత్ల గురించి తపప్క పర్సాత్వించాలి. అందులో పర్ధముడు  నాని. నా సహాయకుడు. 
పార్రంభంలో నా దగగ్ర అసిసెట్ంట గా పని చేసేవాడు. నమమ్కసుత్డైన కురర్వాడు. అతడు హైదరాబాద వచిచ్ మొటట్మొదటగా చేసిన పని ఏమిటంటే 

నా నుంచి విడిపోయిన నలుగురి తాలూకు బలాలూ, బలహీనతలూ, వాళళ్ యొకక్ పరిచయాలూ అనీన్ ఎంకవ్యిరీ చేశాడు.  
నేను ఏం చేయాలో ఒక పికచ్రిచాచ్డు.  
అతడి మారగ్దరశ్కతవ్ంలో నేను సకెస్స ఫుల గా ఆ పరిసిథ్తి నుంచి బయట పడాడ్ను. పుసత్క రూపేణా అతనికి కృతజఞ్త చెపుప్కోవటం నా మొదటి 

బాధయ్తగా భావిసుత్నాన్ను.  
నాని గురించి పర్సాత్వన వచిచ్ంది కాబటిట్ అతడి వయ్కిత్తవ్ం గురించి ఒకటి రెండు విషయాలు చెపాత్ను.  
తనకి నేనంటే పార్ణం. అతడు ఎంత నమమ్కసుత్డంటే, ఒక సారి "నానీ, నీ పేరు మీద నేనొక కొతత్ సంసథ్ పార్రంభిసాత్ను. నువేవ్ దానికి యజమానివి. 

దాని నుంచి నాకు పైసా అకక్రలేదు. లక్ష రూపాయల దాకా నీకు రాబడి వసుత్ంది. నువేవ్ నిరవ్హించుకో" అని ఒక పర్పోజల పెటాట్ను.  
"సంసథ్ పార్రంభించినపప్టి నుంచీ నేను మేధలోనే ఉనాన్ను. నాకిపుప్డు కొతత్గా ఏ పొజీషనూ అకక్రలేదు. మీతోనే ఉంటాను. బార్ంచీలనీన్ నేనే 

చూసుకుంటాను" అనాన్డు.  
నానిని తీసుకెళళ్టానికి నా పర్తయ్రుథ్లు ఎనోన్ పర్లోభాలు చూపించారు. వేటికీ లొంగలేదు. 
అపుప్డు అతడికి జీతం నెలకి పదివేలు. 
అలా పదివేల జీతంతో పార్రంభించిన నాని ఇపుప్డు సోక్డా రాపిడ కారూ, హైదరాబాదులో ఒక సొంత ఇలూల్ సంపాదించుకునాన్డు. నేనెలా 

ఉనాన్నో దాదాపు అతడూ అలానే ఉనాన్డు.  
ఒక నమమ్కసుత్డైన యజమానితో కలిసి పని చేసేత్, ఏ విధమైన ఉనన్త సిథ్తికి ఎదగవచోచ్ చెపప్టానికి నానియే ఉదాహరణ.   అతడికి పెళైళ్న కొతత్లో నేను హైదరాబాదు వచిచ్నపుప్డు ఒక పతిర్కా విలేఖరి నా గురించి వాయ్సం వార్సాత్నని, ఫలానా హోటల లో ఇంటరూవ్య్ 

తీసుకుంటాననీ చెపాప్డు. అతడు చాలా బిజీ విలేఖరి. టైం అంటే టైమే.  
 అతడిని కలుసుకోవటానికి నా దగగ్ర వాహనం లేదు. నానికి ఫోన చేసి "అరెజ్ంటుగా రా. మనం ఒక దగగ్రకు వెళాళ్లి" అని చెపాప్ను.  
దానికి అంత అరెజ్ంటుగా వెళళ్కపోయినా కొంపలు మునిగేదేమీ లేదు. కానీ నాని వెంటనే వచాచ్డు. మేమిదద్రం కలిసి విలేఖరి దగగ్రకు వెళాళ్ం. 
ఆ రోజు వారి వివాహం జరిగిన తరావ్త వచేచ్ మొటట్మొదటి వాలెంటైనస్ డే అని, సాయంతర్ం భారయ్తో కలిసి రెసాట్రెంట కి వెళుతూ ఉండగా నా 

ఫోన వచిచ్ందని, భారయ్ని మధయ్లోనే ఇంటికి పంపించేసి అతడు వాహనం తీసుకుని నా దగగ్రకు వచాచ్డని ఆ తరావ్త తెలిసి చాలా గిలీట్గా ఫీలయాయ్ను.  
నమమ్కసుత్డైన మనిషి పకక్నుంటే మనసుకి ఎంత బలం కలుగుతుందో తెలుపటానికి ఇంతకనాన్ గొపప్ ఉదాహరణ మరి ఇంకేం కావాలి. 

… 
మేధలో నాని తరావ్త అంత నమమ్కంగా పని చేసుత్నన్ కురార్డి పేరు 'నాయుడు'. చాలా చినన్ సాథ్యి నుంచి పైకి వచిచ్న వయ్కిత్.  
నా దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు నేను అతనిన్ బాయ గా చేరుచ్కునాన్ను. దాదాపు పది సంవతస్రాలోల్ అతడు ఎంతో పార్వీణయ్త సంపాదించాడు.  
పర్సుత్తం మా సంసథ్లో అతడు బెసట్ సీనియర ఫాయ్కలీట్గా ఉనాన్డు. పర్సుత్తం అతడి జీతం అయిదంకెలోల్ ఉంది.  
జీతం పెంచమని కానీ, బోనస ఇమమ్ని కానీ ననున్ అతడు ఎపుప్డూ అడగలేదు. దసరా పండకిక్ "బండి కొనుకుక్ంటాను. ఏదైనా అపుప్ 

దొరుకుతుందా" అని అడిగినపుప్డు అతడికి సర పైరజ గిఫట గా లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే బండి కొనిచాచ్ను.  
మూడో వయ్కిత్ అజయ. నేను విశాఖపటన్ం వదిలేసి హైదరాబాద వచిచ్న తరావ్త మా అకక్ కొడుకు అజయ ఆ ఊళోళ్ మేధ బార్ంచ ని ఇపప్టికీ 

చాలా సమరథ్వంతంగా నిరవ్హిసుత్నాన్డు. నమమ్కం ఎపప్టికైనా సరే లాంగ రన లో ఫలితానిన్సుత్ందని చెపప్టానికి వీరందరూ ఉదాహరణలు.  
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… 
అనన్యయ్లూ-వదినెలూ, అకక్లూ-బావలూ అందరినీ... దాదాపు పది మందిని విమానంలో మనాలి తీసుకెళాళ్ను. ఇకక్డ విమానంలో 

తీసుకెళాళ్నా? ఎడల్ బండిలో తీసుకెళాళ్నా? అని కాదు.  
అంతమందిని ఒకేసారి హిమాలయ పరవ్తాల దగగ్రకు తీసుకెళిళ్ ఆ అందాలు చూపిసుత్నన్పుప్డు అందరూ చినన్ పిలల్లాల్గా కేరింతలు కొడుతూ 

ఉంటే 'వీళేళ్ కదా ననిన్ంతవాడిని చేసింది. వీళుళ్ లేకపోతే నేను ఏమయేయ్వాడినో' అనుకుంటూ తడి కళళ్తో చూసూత్ ఉండిపోయాను.   
మా అమమ్ని విమానంలో దేశమంతా తిపాప్ను. విమానానిన్ ఆమె ‘గాలి మోటారు’ అంటుంది. సీటు బెలుట్ పెటుట్కోమంటే "ఎందుకురా? 

నేనేమైనా చినన్ పిలల్నా, పడిపోవటానికి?" అని అమాయకంగా అంటూ ఉంటుంది. ఆమె పకక్న కూరుచ్ని గాలోల్ పర్యాణం చేసుత్నన్పుప్డలాల్, తేలు 
కరిచినపుప్డు ఆమె ననున్ ఎతుత్కుని తీసుకెళిళ్న విధానం గురొత్సూత్ ఉంటుంది. మనసంతా అదోలా అయిపోతుంది.  

ఇపప్టికీ అమమ్ను హైదరాబాద నుంచి వరంగల తీసుకెళుతునన్పుప్డు డైరవరిన్ వదద్ంటాను. మూడు గంటలపాటూ అమమ్ కబురుల్ చెపూత్నే 
ఉంటుంది. వింటూ డైరవ చేసాత్ను. చాలా చినన్ అనుభవం. కానీ గాఢమైనదీ, లోతైనదీ.    సభలకీ, సమావేశాలకీ వెళిళ్నపుప్డు షాలస్ ఇసూత్ ఉంటారు. అవనీన్ అమమ్కి ఇసాత్ను. ఆమె పలెల్టూరోల్ అందరికీ పంచుతుంది. గరవ్ంగా "మా 
అబాబ్యికి కపాప్రట" అని చెబుతూ ఉంటుంది.  

నాతోపాటూ తనని హైదరాబాద వచిచ్ సుఖవంతమైన జీవితం అనుభవించమని చెపూత్ ఉంటాను. కానీ ఒపుప్కోదు. తన పలెల్టూరు, ఆ ఇంటి 
ముందు వేప చెటుట్, నులక మంచం. అవే తనకు ఇషట్ం. అకక్డ తనకి కొంత మంది సేన్హితులునాన్రు. అందరూ వృదుధ్లే. వాళళ్తో కబురుల్ చెపప్టం అనిన్ 
సౌఖాయ్ల కనాన్ మించినది.  

తనకు వయసు పైబడుతోంది. అదృషట్వశాతూత్ ఇపప్టివరకూ ఆరోగయ్ంగా ఉంది కానీ ముందు ముందు వయసు కముమ్కొసుత్ంది.  
నాకునన్ పనుల దృషాట్య్ తరచూ వెళళ్లేను. అనన్యయ్ కూడా అంతే. ఆమె అవసానదశలో అంత చినన్ పలెల్టూరోల్ ఉండటానికి కోడళుళ్ కూడా 

ఇషట్పడరనన్ చేదు నిజానిన్ మింగక తపప్దు.  
ఇది తలుచుకునన్పుప్డలాల్ దుఃఖం కలుగుతుంది.  
‘అనీన్ వదిలేసి అమమ్ దగగ్రకు వెళిళ్పోదాం’ అనిపిసుత్ంది.  
కానీ ఈ మెటట్ వేదాంతం అంతా రాతిర్ పూటే. పొదుద్నన్యేయ్సరికి మళీళ్ నేనూ, నా పనులూ, సంపాదన…  
 

38 
ఆంధర్దేశం నాకు బర్తుకునిచిచ్ంది. ముందే చెపిప్నటుట్ తెలంగాణా మారుమూల పార్ంతపు ఒక సాధారణ వయ్కిత్కి ఎంతో కొంత పేరు పర్ఖాయ్తలు 

ఆపాదించింది.  
నా వంతు కరత్వయ్ంగా సమాజానికి కూడా సేవ చేయటం ధరమ్ంగా భావించి ఇపప్టికి దాదాపు అయిదు జిలాల్లలో, పదకొండు సెంటరల్లో దాదాపు 

అయిదువేల మంది విదాయ్రుథ్లకి ఉచితంగా శిక్షణ ఇసూత్ వచాచ్ను.  
మేధలో చేరటం కోసం ఫీజు కటట్లేని బీద విదాయ్రుథ్లకి ఉచితంగా నేను, నా సంసథ్ తరపున మావాళూళ్ కలిసి ఈ శిక్షణా కారయ్కర్మానిన్ చేపటాట్ం. 

వరంగల, కరీంనగర, ఖమమ్ం, విజయవాడ, తిరుపతి, విశాఖపటన్ం, హైదరాబాద మొదలైన పటట్ణాలోల్ ఈ శిక్షణ నిరవ్హించబడింది.  
అయిదు సంవతస్రాలపాటూ మేధ ఈ విధంగా చేసుత్నన్ సేవలని గమనించి పర్కాష, శివ అనే సంఘ సేవకులు ఈ విషయం గవరన్రుకు 

చెపిప్నపుప్డు ఆయన రాజభవన కు పిలిపించి అభినందించారు.  
ఆ సమయంలో మన ముఖయ్మంతిర్ కిరణ కుమార రెడిడ్గారు 'ఎకెస్లెనస్' అవారుడ్ పర్కటించారు. 
మెంబర ఆఫ పారల్మెంట ‘రమేష రాథోర’ తనతో పాటూ సవ్యంగా  పర్ధాన మంతిర్ మన మోహన సింగ దగగ్రకు తీసుకెళాళ్రు.  
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విదాయ్రంగంలో చేసుత్నన్ విశిషట్ సేవను గురిత్ంచి ఆయన అభినందించారు. ఆయనతో దాదాపు పనెన్ండు నిముషాలు సంభాషించటమనేది జీవితంలో 
మరపురాని సంఘటన.  

  
శీర్లంకలో ‘International University For Alternative Medicine’ వారు  ‘World congress For Alternative Medicine’ 

సంసథ్ యొకక్ కాన ఫరెనస లో దాదాపు వంద దేశాల నుంచి పర్తినిధులు వచిచ్నపుప్డు, విశిషట్ సేవ చేసుత్నన్ందుకు డాకట్రేట ఇచాచ్రు.   చివరగా… ఎం.పి. నిమమ్ల కిషట్పప్ ననున్ పెర్సిడెంట పర్ణబ ముఖరీజ్ దగగ్రకు తీసుకెళాళ్రు. రాషట్రపతి భవన లో బేర్క ఫాసట్ చేసే అదృషట్ం నాకు 
లభించింది. అపర్సుత్తమైనా ఇకక్డొక విషయం చెపాప్లి. విశాలమైన హాలోల్ రకరకాల తినుబండారాలు. పొడవాటి బలల్.  ఎదురుగా కూరుచ్నన్పుప్డు నాకు 
కాకినాడలో మైదా పిండిలో నీళుళ్ కలిపి రొటెట్లు చేసుకునన్ విషయం గురొత్చిచ్ంది.   

… 
మేధ సాధించిన మరొక గొపప్ విజయo- ఎనభై లక్షల వయ్యంతో ‘లాంగేవ్జ థియేటర’ నిరామ్ణం. దేశంలోనే అతుయ్తత్మ లాంగేవ్జ థియేటర ఇది. 

ఇలాంటి థియేటర కేవలం లండన లాంటి పర్దేశాలోల్ మాతర్మే ఉంది.  
భాష, సవ్రం, బాడీ లాంగేవ్జ. ఈ మూడిటినీ దృషిట్లో పెటుట్కుని థియేటర టెకిన్కస తో ఇంతవరకూ ఏ సోప్కెన ఇంగీల్ష సంసాథ్ నిరవ్హించని విధంగా 

ఈ థియేటర నిరిమ్ంచబడింది. భారతదేశంలోనే అతుయ్నన్త సాథ్యితో నిరిమ్ంచబడిన ఈ థియేటర లో పెరాఫ్రిమ్ంగ ఆరట్స్ అనీన్ చెపప్టం జరుగుతుంది.  
ఇకక్డ సీర్క్న మీద రకరకాల విజువలస్ చూపిసూత్ ‘ఏ పదానిన్ ఎలా పలకాలి’ అనేది నేరప్బడుతుంది. అంతే కాదు. రంగసథ్ల పర్ముఖులని పిలిపించి 

‘…ఎలా నిలబడాలి? చేతులు ఎలా కదపాలి? బాడీ లాంగేవ్జ, ఉఛాఛ్రణ’ మొదలైన విషయాలనీన్ విదాయ్రుథ్లకి నేరుప్తాము.   
మా అకక్యయ్ వాళళ్ ఇలుల్ చాలా విశాలంగా ఉండేది. ముందు పెదద్ వసారా. దానికి తెరలు కటిట్ టికెటుట్ పెటిట్ నాటకాలు ఆడించేవారు. 
షిందీమాదిగలు మరాఠీలో నాటకాలు వేసేవాళుళ్. 
నాకు చినన్పప్టి నుంచీ నాటకాలనాన్, బురర్కథలనాన్ చాలా ఉతాస్హం. వీర బర్హమ్ంగారి బురర్కథ చూసి ఇంటోల్ కంచం మీద కరర్తో కొడుతూ 
నేను కూడా "కంది మలల్యయ్ పలెల్లోన పుటిట్న వీర బర్హమ్ం" అంటూ బురర్కథ చెపేప్వాడిని. మా కుటుంబ సభుయ్లందరూ చాలా ఆసకిత్గా వినేవారు.  
పర్సుత్తం హైదరాబాద మేధలో థియేటర ఆరట్ టెకిన్కస్ అందుకే విదాయ్రుథ్లకి నేరప్టం జరుగుతోంది.  
ఎపుప్డు శరీరం 'ఈజ' గా ఉంటుందో అపుప్డు వకత్కి తన మీద తనకి నమమ్కం పెరుగుతుంది. అందుకే నా సంసథ్లో విదాయ్రుథ్లతో ఇంగీల్షులో చినన్ 
చినన్ సిక్టుల్ వేయిసూత్ ఉంటాను.  
అవతలి వయ్కిత్ని మాటలతో ఇంపెర్స చేయటానికి కమూయ్నికేషన లో ముఖయ్ంగా కావలిస్నవి మూడు: భాష, సవ్రం, బాడీ లాంగేవ్జ. ఒక వయ్కిత్ 

మాటాల్డుతునన్పుప్డు అతడు ఉపయోగించే పదాలు కేవలం పదిహేను శాతం మాతర్మే పర్భావం చూపిసాత్యి.  ముపైప్ శాతం అతడి కంఠ సవ్రం. మిగతా 
యాభై అయిదు శాతం బాడీ లాంగేవ్జ.   

కంఠసవ్రం మారుచ్కోవటం పెదద్ కషట్మేమీ కాదు. ఆ టెకిన్కస్ కూడా మేధలో నేరుప్తాం. థియటర లో కేవలం అరవై మంది మాతర్మే ఉంటారు. 
పొర్జెకట్ర లో 13” x 10’ సీర్క్న మీద ఈ విజువలస్ చూపిసేత్ విదాయ్రుథ్ల మనసులో బాడీ లాంగేవ్జ హతుత్కుపోతుంది. నడక నుంచి నవవ్టం వరకూ టైరనింగ 
ఇవవ్బడుతుంది.     ఎకక్డో రేకుల షెడ లో పార్రంభించబడిన మేధ శాఖోపశాఖలుగా విసత్రించింది. అయితే కేవలం ఆంధర్పర్దేశ, తెలంగాణా విదాయ్రుథ్లు మాతర్మే 
కాకుండా దేశమంతా విసత్రించాలని ఉదేద్శయ్ంతో పాఠకులకి  ఒక పర్పోజల పెడుతునాన్ము.    మీరు కూడా మేధలో భాగసావ్ములు కావాలనుకుంటే మీ పార్ంతంలో ఫార్ంచైజ తీసుకోవచుచ్.   
ఉపసంహారం: 

మేధ చిరంజీవిది కాదు. అదొక బార్ండ. వయ్కిత్గత విజయాలను నేనెపుప్డూ నమమ్ను. నేనెంత కషట్పడతానో మేధలో పని చేసేవారందరూ అంతే 
బిలాంగింగ నెస తో పని చేసాత్రు.  
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వీలైనంతమంది మధయ్తరగతి విదాయ్రుథ్లకి ఒక గమయ్ం చూపించాలనన్దే మేధ ఆశయం. దాదాపు గత పనెన్ండు సంవతస్రాల నుంచీ మొదటిరోజు 
ఎంత ఫీజు తీసుకునాన్మో ఇపప్టికీ దానిన్ పెంచలేదు. తెలుగు తపప్ మరే భాషా రాని ఒక గార్మీణ విదాయ్రిథ్ మేధలో చేరి, తిరిగి వెళేళ్టపుప్డు సప్షట్మైన, 
సవ్చఛ్మైన ఇంగీల్షు మాటాల్డటం కనాన్ మాకు ఇంకేదీ సంతృపిత్ ఇవవ్దు.  

ఇదే మా ఆశయం.  
… 

మనం ఏదైనా షాప కి వెళిళ్నపుప్డు బార్ండెడ వసుత్వులే కొంటాం. కాలేగ్ట టూత పేసట్ నుంచి ఎల.జి. ఎయిర కండీషనర వరకూ ఈ సూతర్ం 
వరిత్సుత్ంది. మేధను కూడా అలా ఒక బార్ండ గా తయారు చేయటానికి దాదాపు పది సంవతస్రాలు పటిట్ంది. బార్ండ అనన్ పదం వివరణ యండమూరి 
మాటలోల్ చెపాప్లంటే: 

B - Base. అంటే ఉనికి. అటువంటి ‘బేస’ కేరిత్ వలల్ వసుత్ంది.ఈ రోజు ఎనోన్ పోటీ సంసథ్లను తటుట్కుని మేధ నిలబడిందంటే దానికి కారణం 
ఉనికి.  

R - Reputation. అంటే కీరిత్. నా దగగ్ర చదువుకునన్ పర్తీ విదాయ్రీథ్ ‘నేను మేధలో తరీఫ్దు పొందాను’ అని గరవ్ంగా చెపుప్కోగలడు. ‘నేను 
మేధలో ఇంగీల్షు నేరుచ్కునాన్ను’ అని ఇంటరూవ్య్లో చెపిప్నపుప్డు అభయ్రిథ్ మీద సదభిపార్యం కలిగేంతగా మేము పేరు సంపాదించుకునాన్మని గరవ్ంగా 
చెపప్గలను.  

A - Achievement. అంటే గెలుపు. దాని వలల్ వచేచ్ సంతృపిత్. సంతృపిత్ కనాన్ గొపప్ గెలుపు ఇంకేం కావాలి.  
N - Net worth. నినన్టికీ, ఈరోజుకీ వచిచ్న తేడాయే Net worth. రోజుకొక కొతత్ ఇంగీల్ష పదానిన్ నేరుచ్కోవటం దగగ్రున్ంచీ, ఒక పాత 

గార్మర తపుప్ని వదిలేయటం వరకూ Net worth కి సహాయపడుతుంది. విదాయ్రిథ్ సాట్ండరడ్ ఎలా పెంచాలి అని మేధలో నిరివ్రామంగా మేమందరం కృషి 
చేసూత్నే ఉంటాము. విదాయ్రిథ్తో పాటూ మా Net worth కూడా పెంచుకోవటమే మా ఆశయం.  

D – Dividend. అంటే లాభం..! జంతువులకి జాఞ్నం పెరగదు. రోజు రోజుకీ జాఞ్నం పెంచుకునే సౌలభయ్ం కేవలం మానవ జాతికి మాతర్మే 
ఉనన్ది. అదే  పర్కృతి మనకిచిచ్న డివిడెండ. అలా ఏ రోజుకా రోజు తన విలువ (worth) ని పెంచుకోని మనిషి జంతువుతో సమానమని నేను 
నముమ్తునాన్ను. 

జీవితమంటే తేలిగాగ్ ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేయటం, జీవితానిన్ సులభంగా తీసుకోవటం… అనే ఫిలాసఫీతో టెంత ఫెయిలయాయ్ను. నేను 
ఫెయిలయియ్ంది కూడా ‘ఇంగీల్ష ’లో అంటే చాలా చితర్ంగా ఉంటుంది.  

ఆంధర్ రాషట్రంలో మేధా ఇన సిట్టూయ్ట అంటే ఇంగీల్ష కి పెటిట్న పేరు. పర్సుత్తం నేను దానికి యజమానిని. నేను టెంత కాల్స లో ఫెయిలయాయ్ను…! 
ఇంతకనాన్ డార్మా జీవితంలో ఇంకేమి ఉంటుంది?  

చూడండి ఎంత చితర్మో. దాదాపు ఇపప్టికి నేను ముపైప్ వేల మంది విదాయ్రుథ్లకి ఇంగీల్షు మాటాల్డటం నేరాప్ను. కానీ నేను ఆరోజులోల్ ఇంగీల్షంటే 
అంత భయపడేవాడిని.  

అడవులోల్కి వెళాద్మనుకునాన్ను. జనారణయ్ంలో ఇంగీల్షు పండిసుత్నాన్ను.  
ఒకపుప్డు నాకు గమయ్ం లేదు. ఇపుప్డు ‘మేధ’ విదాయ్రుథ్లకి మారగ్ం చూపే దికూస్చి.  
ఫీర్గా సినిమా చూడటం కోసం కరెంటు తీగెల మీద సైకిలు చైను వేసిన వాడిని. తెలిసీ తెలియని వయసులో మందుకొటిట్ అమమ్తో చివాటుల్ 

తినన్వాడిని. 
కొనిన్ పల్స పాయింటుల్. చాలా మైనస పాయింటుల్. 
ఎంత తొందరగా మొదటివి పెంచుకుని, రెండోవి తగిగ్ంచుకుంటే అంత తొందరగా విజయం సాధించవచుచ్. ఇదంతా మీకు చెపాప్లనన్దే నా 

తాపతర్యం.  
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ఈ విధంగా జీవితానిన్ అక్షరాల రూపంలో కాగితం కేనావ్సు మీద పరిచినపుప్డు, కొంత సీవ్య పొగడత్, ఇతరుల తెగడత్ ఉంటుంది. దానేన్ ఆతమ్ 
సుత్తి, పరనింద అంటారు. ఈ పుసత్కంలో అది కాసత్ ఎకుక్వగా కనబడితే క్షమారుహ్ణిణ్.     

ఆతమ్సుత్తి వరకూ ఒపుప్కుంటాను కానీ, పరనింద విషయంలో నా అభిపార్యాలు నాకునాన్యి. వాయ్పారంలో ఎదుగుతూoటే, పోటీదారులు కూడా 
అంతే బలంగా  తొకేక్యటానికి పర్యతిన్సాత్రు. ఎతుత్లకి పై ఎతుత్లు వేసాత్రు. కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలని కాపీ కొటట్టానికి రెడీగా ఉంటారు.  

ఎవరైనా ఒక ఇన సిట్టూయ్ట పెటట్దలుచుకునాన్, వాయ్పారంలో దిగదలుచుకునాన్ పోటీదారుల నుంచి ఎలాంటి ఆటు పోటుల్ ఎదురోక్వలసి వసుత్ందో, 
నిరాశా నిసప్ృహలతో ఎనిన్ నిదర్ లేని రాతుర్లు గడపవలసి వసుత్ందో తెలియజెపప్డం కోసమే ఇంత వివరంగా వార్యవలసి వచిచ్ంది. 

ఇక మా అనన్యయ్ విషయానికి వసేత్, ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయి సొంత కాళళ్మీద బర్తకటం నేరుచ్కోవటం మా అనన్యయ్కి ఒక రకంగా మేలే జరిగింది. 
లారీ కీల్నర గా చేరి దేశమంతా తిరిగి హిందీ నేరుచ్కునాన్డు. తరువాత చినన్ మెకానికల షాప పెటుట్కునాన్డు. అది విసత్రించి సెకండ హాయ్ండ కారుల్ అమేమ్ 
వాయ్పారం సాథ్పించాడు. ఆ తరువాత రియల ఎసేట్ట లోకి దిగాడు. పర్సుత్తం సుఖవంతమైన జీవితం గడుపుతునాన్డు.  

నేనూ, రెడీడ్, మా అనన్యాయ్ మా బాలయ్మంతా ఎంత నికృషట్ంగా గడిచిందో ఈపాటికి మీకు అరథ్మయేయ్ ఉంటుంది. కానీ పర్సుత్తం అందరం మంచి 
సిథ్తిలోనే ఉనాన్ం. ‘బాలయ్ంలో ఎలా ఉనాన్ పరేల్దు. బాగా చదవకపోయినా గొపప్వారం అవవ్చుచ్’ అని చెపప్టం నా ఉదేద్శయ్ం కాదు. ‘చినన్పుప్డు బాగా 
చదవకపోతేనే జీవితంలో పైకి వసాత్రు’ అని చెపప్టం అసలేకాదు.  

ఈ పుసత్కం చదివేవాళళ్లో కొంతమంది ఓటమిని చవిచూసినవారు కూడా ఉండవచుచ్.  
ఆ సిథ్తిలోంచి కూడా ఎదగవచుచ్ అని చెపప్టమే నా ఉదేద్శయ్ం.  

 
శుభం. 

 

  
  
  
   


