
øöeTT~  www.koumudi.net nø√ºãsY   2017 

   1 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

జయంజయం  దశ ధాలుదశ ధాలు    ....!!!!  
నేను చాలాసారుల్ ఆలోచిసూత్ ఉంటాను. విజయం అంటే ఏంటీ ?? అని .. విజయానికి వోకోక్కక్రు, వొకోక్ నిరవ్చనం ఇచిచ్నా.. 

విజయం లేదా సకెస్స మీద పర్పంచం, వాళళ్ అభిపార్యాలు, నడుసాత్యి అనన్ది నిరివ్వాదాంశం. విజయానికీ, అపజయానికీ మధయ్ ఉనన్ గీత 
చాలా చినన్ది. చాలా సారుల్ ఏది విజయమో, ఏది అపజయమో అరధ్ం కాదు కూడా. అలాంటపుప్డే, సకెస్స అనేపదం విచితర్ంగా తోసుత్ంది. 
విజయం అంటే డబుబ్, అది ఇచేచ్ లైఫ సైట్ల అనేది మాతర్మే కొలమెటుట్ అయిన సమాజాలోల్, సకెస్స అనేది మిగతా కొలమానాలోల్ కొలవటం 
చాలా కషట్ం.  

ఇంకోటి కూడా ఎకుక్వ వింటూ ఉంటాం.. విజయానికి మనం వదులుకోవాలిస్నవి అంటే విజయానికి మనం చెలిల్ంచే మూలయ్ం 
కూడా తకుక్వేం కాదు. చినన్పుప్డు మా అమమ్మమ్ చెపేప్ది “ నీ జీవితం అందరిలా కాదు, మామూలుగా జరగటం చాలా అరుదు, నువువ్ 
నువువ్గా నిలబడాలంటే చదువు వొకక్టే ఆలంబన , దానిన్ గటిట్గా పటుట్కో” అనేది.. గటిట్గానే పటుట్కునాన్ను. బాతూర్ం లేని సూక్ళళ్లోల్, ఉనాన్ 
నాచు పటిట్న పర్భుతవ్ సూక్ళళ్ వాతావరణంలో పడుతూ లేసూత్, ముఖయ్ంగా యూరిన కి వెళళ్లేని కొనిన్ సంవతస్రాలు, బయటకి వెళాళ్లంటే 
కేవలం బెర్డ తిని వెళిళ్న రోజులు , అనీన్ చదువు కోసమే. పర్తీ మందుకీ వొక సైడ ఎఫెఫ్కట్ ఉంటుంది , నేను అంత హెలత్ పటిట్ంచుకోకుండా, 
ఉనన్ందుకు నాకు దొరికిన సైడ ఎఫెకట్ , వొక పొర్ఫెషన ని సరిగాగ్ చేయగలిగే హెలత్ లేకపోవటం. నా విజయాల కంటే , అపజయాలే పెదద్ 
గర్ంథం అవుతాయి.  

అకక్డినుండీ, నేను సోషల వరక్ లో ఇంచుమించు పాతికేళుళ్  గడపటం వరకూ, పర్తీది వొక అపజయంతోనే మొదలైంది. దసరా 
అంటే బొమమ్ల కొలువు. ఇంచుమించు రెండు నెలల ముందు నుండీ , మా ఇంటోల్ బొమమ్ల కొలువు హడావిడి మొదలయేయ్ది. ఎలా పెటాట్లి, 
ఏమేం కొతత్వి కొనాలి ఇలాంటివి. మొనన్నే మా పార్జెకట్ ఏరియాస కి వెళిల్, మా పిలల్లిన్ చూసి వచాచ్ం. మా దగగ్ర ఎపుప్డో హాసట్ల లో 
చదువుకునన్, అమామ్యి ఇపుప్డు ఇంజనీరింగ ఫైనల ఇయర. తను వొక చేయి డిజేబులడ్. ఆ అమామ్యి కూడా పిలల్లిన్ కొంచం మోటివేట 
చేయటానికి వచిచ్ంది. తాను పడడ్ ఇబబ్ందులు, బాధలు చెపూత్ ఉంటె.. ఇంకా మారని ఎనోన్ విషయాలు గురొత్చిచ్, దిగులేసింది.  

వికలాంగులు, రైలేవ్ సేట్షనల్ లో ఇతరతార్ ఎదురొక్నే బాధలు, అవమానాలు చెపోత్ంది ఆ అమామ్యి.. నేను వింటూ.. కుతూహలంగా 
అడిగాను “ ఈ చదువు మానేసేత్, ఇలా తిరగకక్రలేదు కదా , ఈ బాధలు, ముఖయ్ంగా హేళన, పబిల్క పేల్సెస లో సెకుస్వల అబూయ్జ ఇలాంటివి 
ఫేస చేయకక్రలేదు కదా ?? “ అని , దానికి ఆ అమామ్యి చెపిప్న సమాధానం – “చదువే కదా మేడం అనిన్టికి ఆలంబన అని చెపేప్వారు, 
మీరు.. ఎదురొక్ంటునాన్ను , వొకోక్సారి తెలివిగా, వొకోక్సారి చురుకుగా, అయినా నా వొకక్రి జీవితం కోసం మాతర్మే కాదు కదా.. మీలా 
చాలా చేయాలి ..!! “ 

నాకు విజయం అంటే అరధ్ం అయింది. అందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు.     *** 
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