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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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లక్షల లక్షల లాభాల కోసం ‘మేధ’ ఎపుప్డూ పర్యతిన్ంచలేదు. ఆరోజులోల్ పర్తీ విదాయ్రిథ్ నుంచీ పనెన్ండు వందల యాభై రూపాయలు 
వసూలు చేసేవాళళ్ం. అందులో దాదాపు వెయియ్ రూపాయలు వాళళ్ కోసమే ఖరుచ్పెటేట్వాళళ్ం.  

కొంతమంది విదాయ్రుథ్లని ఒక గూర్పుగా తయారు చేసి సెమినారు నిరవ్హించే వాడిని. ఈ సెమినార పర్తీ ఆదివారం ఒక సాట్ర 
హొటల లో జరిగేది. విశాఖపటన్ంలో పర్సిదిధ్ చెందిన దసపలాల్, గీర్న పారక్, రాయల ఫోరట్, ఎగిజ్కూయ్టివ కోరట్ హొటలస్ తాలూకు జనరల మేనేజరస్ అందరూ 
తెలిసిన వారవటంతో, వాళుళ్ చాలా సహాయం చేశారు.  

ఇది ఒక రకంగా విన/విన మూవ. కాల్సు జరుగుతూనన్ మూడు నెలల కాలంలో ఒక విదాయ్రిథ్ దాదాపు పది సెమినారల్కి హాజరయేయ్వాడు.  
అందులో కొంతమంది తమ జీవితకాలంలో ఎపుప్డూ అయిదు నక్షతార్ల హొటలలోకి పర్వేశించనివారు కూడా ఉండేవారు. 

కొంతమందికి అసలు సాట్ర హొటల లోపల ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలీదు. అలాంటి వాతావరణంలోకి వీళళ్ని పర్వేశ పెటేట్వాడిని.   
ఒక రిసెపష్న కమిటీని ఏరాప్టు చేసేవాడిని. పర్వేశ దావ్రం దగగ్ర నిలబడి వచిచ్న వారందరికీ వాళుళ్ ఒక గులాబీ పువువ్ ఇచిచ్ సావ్గతం 

పలకాలి. మరి కొందరు లోపలికి తీసుకువెళాళ్లి. చుటూట్ ఉనన్ ఐశవ్రయ్వంతపు వాతావరణానిన్ చూసి వారు బెదిరిపోకుండా ఉండటానికి కావలసిన ధైరాయ్నిన్ 
ఆ విధంగా సమకూరుచ్కునే వారు.  

మా విదాయ్రుథ్లోల్ హైసూక్ల పిలల్లు, గృహిణులు కూడా ఉండేవారు. వీరిని తీసుకొచిచ్ దింపటానికీ, తిరిగి తీసుకెళళ్టానికీ పెదద్లు, భరత్లూ 
వచేచ్వారు. వారు బయట నిలబడకుండా రెసాట్రెంట లో కూరొచ్ని గడిపేవారు. దీనివలల్ హొటల కి కూడా లాభం కలిగేది.   ఈ హొటలస్ గురించి బయట 
పోర్పగాండా కూడా వీరి వలల్ జరిగేది. Win/Win మూవ అంటే అదే.  

అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా విదాయ్రుథ్లోల్ ‘…మేధ ఇన సిట్టూయ్ట అంటే కేవలం డబుబ్లు వసూలు చేసుకునే సంసథ్ కాదు. తీసుకునన్దాంటోల్ 
తొంభై శాతం తిరిగి మాకోసం ఖరుచ్పెడతారు’ అనన్ ఫీలింగ కలిగింది.  

అయితే, చేసిన పర్తీ పనీ సంతృపిత్కరమైన పర్తిఫలం ఇవావ్లని రూలేమీ లేదు. ఒకోసారి అనుకునన్దొకటీ జరిగేదొకటి కూడా అవొవ్చుచ్.  
మేధ నుండి బయటకు వెళిళ్న విదాయ్రుథ్లతో “పూరవ్ విదాయ్రుథ్ల సంఘం” అని ఒక అసోసియేషన సాథ్పించాను.   
సాధారణంగా కోరుస్ అయిపోయిన విదాయ్రుథ్లు, బయటకు వెళిళ్న తరావ్త మళీళ్ తెలుగులోనే మాటాల్డటం పార్రంభిసాత్రు. అలా 

కాకుండా ఇంగీల్షలో సంభాషణ కొనసాగించటం కోసం ఒక సదుదేద్శంతో ‘పూరవ్ విదాయ్రుథ్ల సంఘం’ సాథ్పించాను.   
అయితే ఇది నెగెటివగా మారింది.  
 “మేధలో కోరుస్ పూరత్యిన తరావ్త పర్సుత్తం తాము ఏం చేసుత్నాన్రు? ఏ విధంగా అభివృదిధ్ సాధించారు?” అని చరిచ్ంచుకోవటం 

మానేసి, పాత పరిచయాలని ఆదివారం పూట మరో రకంగా ఉపయోగించు కోసాగారు.  
పూరవ్ విదాయ్రుథ్ల సమావేశానికి వెళుతునాన్మని ఇంటోల్ చెపిప్, పర్తీ ఆదివారం కైలాసగిరి, బీచలలో పారీట్ చేసుకునేవారు.  
అమామ్యిల తలిల్దండుర్లు ఈ విధంగా ఫిరాయ్దు చేసేసరికి ఆ 'ఆలుమిని' కల్బ ని మూసేశాను. 

… 
పర్తీ విదాయ్రిథ్ మెదడూ ఒక కంపూయ్టర అయితే, నిరంతరం ‘Programming’ జరుగుతూనే ఉంటుంది. మొదటోల్ ఆ విదాయ్రిథ్ 

తలిల్దండుర్లు Program చేసాత్రు.  
ఉదాహరణకి బేర్క ఫాసట్ సమయంలో కురర్వాడు “నాకు ఇడీల్ వదుద్” అని మారం చేసూత్ ఉంటే, తలిల్ అతడిని తినమని బలవంతం చేసూత్ 

ఉంటుంది. "వాడికి ఇషట్మైన దోస వేసిపెటుట్. లేకపోతే నేల మీద పడి దొరుల్తాడు" అంటాడు తండిర్.  
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ఇషట్ంలేనిదేదైనా జరుగుతునన్పుప్డు, తన కోరెక్ నెరవేరుచ్కోవటం కోసం ‘నేల మీద పడి దొరాల్లి’ అనన్ విషయానిన్ తండిర్ అనాయ్పదేశంగా 
పిలల్వాడికి నేరుప్తునాన్డనన్ మాట.  

ఇదే సూతార్నిన్ అనుసరించి, తనకు కావలసిన వసుత్వు కొనిపించుకోవటం కోసం సూపర మారెక్ట లో కూడా ఆ కురర్వాడు ‘నేలమీద 
దొరల్టం’ అనే పర్కిర్యను ఉపయోగిసాత్డు.  

పోర్గార్మింగ చేయటంలో అమమ్మమ్, నాయనమమ్లు సూపర మాసట్రుల్.  
"వీడికి అచుచ్ వాడి తాతయయ్ పోలికే వచిచ్ంది. ఎవవ్రి మాటా వినడు" అని ఫాలస్ సూచనలు కురర్వాడి మెదడులోకి పర్వేశపెడతారు. 

ఎవరిమాటా వినకపోవటo అనేది ఒక గొపప్ నాయకతవ్ లక్షణంగా, పిలల్వాడు తనకు తాను చినన్పప్టి నుంచే ఆపాదించుకుంటాడు  
      ఈలోపు సేన్హితులందరూ ఆ కంపూయ్టర లో చెతత్ నింపటానికి పర్యతిన్సూత్ ఉంటారు. తన పాస వరడ్ కేవలం సేన్హితులకే ఇసాత్డు 

తపప్ శేర్యోభిలాషులకి ఇవవ్డు.  పాస వరడ్ లేకపోవటం వలల్ శేర్యోభిలాషులు చెపేప్ మంచి విషయాలేవీ  కంపూయ్టర లో పర్వేశించవు.  
ఈ విధంగా ఒక వయసు వచేచ్సరికి కంపూయ్టర అంతా అనవసర విషయాలతో నిండిపోతుంది. విదాయ్రిథ్ దశకు వచేచ్సరికి అతడి 

ఇంగీల్ష చూసి మాసాట్రు "నీకసలు ఇంగీల్ష రాదురా" అంటాడు.  
అతడిమీద అది బలంగా ముదర్ వేసుత్ంది.  
అతడు పెనిస్ల తో రాసిన వాటి తపుప్లు మాసాట్రు పెన తో ఇంగీల్షులో దిదుద్తాడు. అతడిలో నిరాశా నిసృహలు బలంగా ఏరప్డతాయి.  
ఆ సమయంలో అతడు ఉదోయ్గానేవ్షణలో పడతాడు.  
పూరిత్గా నెగెటివ అభిపార్యాలతో ఉనన్ అతడికి కర్మకర్మంగా తన మీద తనకు నమమ్కం తగిగ్పోతుంది.  
ఈలోపు తోటి విదాయ్రిథ్కి ఉదోయ్గం వసుత్ంది.  
‘తనకనాన్ తకుక్వ మారుక్లు వచిచ్నా అతడికి ఉదోయ్గం రావటానికి కారణం ఇంగీల్ష’ అనన్ అభిపార్యం బలంగా ఏరప్డుతుంది. 

పూరిత్గా నిరాశా నిసప్ృహలోల్ మునిగిపోతాడు.  
ఈ  సమయంలో విదాయ్రిథ్కి నాలుగు రకాలైన ఔషధాలు కావాలిస్ ఉంటుంది.  
చుటూట్ ఉనన్ వాతావరణం: చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ందరూ ఇంగీల్ష లో మాటాల్డుతూంటే విదాయ్రిథ్ కూడా తపప్నిసరిగా అదే భాషను 

ఉపయోగించ వలసి ఉంటుంది. 
 పరిఙాఞ్నం: తన మీద తనకి నమమ్కం లేకపోతే విదాయ్రిథ్ ఆంగల్ంలో మాటాల్డలేడు. ఎపుప్డైతే ఆంగల్oలో పార్ధమిక విషయాలు తెలిసాయో, 

అపుప్డు తనపై తనకి  నమమ్కం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఇంగీల్షు వాతావరణానిన్ కలుగజేసే సంసథ్ అతనికి కావాలి.  
అనుభవం: పరిజాఞ్నం ఉనాన్, అనుభవం లేకపోతే ఎందుకూ పనికి రాదు. చదువుకునన్వారందరూ జాఞ్నులు కారు. అనుభవం తోడైతేనే 

చదువు ‘జాఞ్నం’ అవుతుంది. తరచూ ఇంగీల్షు మాటాల్డే అవకాశానిన్/అనుభవానిన్ ఇచేచ్ వాతావరణానిన్ ఆ సంసథ్ సృషిట్ంచాలి. ఇలాంటి వాతావరణంలో 
అతడు కర్మకర్మంగా ఎదుగుతాడు. 

సహచరయ్ం: ముందే చెపిప్నటుట్ చుటూట్ ఉనన్వారు అందరూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతూంటే ఆ సహచరయ్ంలో తను కూడా 
పార్వీణుయ్డవుతాడు. కిర్కెట కోచింగ లో చుటూట్ ఉనన్వారు ఆ ఆటలో పార్వీణయ్ం సంపాదిసూత్ ఉంటే మామూలు ఆటగాడు కూడా కర్మకర్మంగా ఆ సాథ్యికి 
చేరుకోవటం మనకు తెలుసు కదా. ఇదే వాతావరణం సంసథ్లో కూడా ఉండాలి.  

ఈ నాలుగు అంశాలూ సంసథ్కి నాలుగు సత్ంభాలు.   
తవ్రలోనే ‘ఇంగీల్ష అంటే మేధ’ అనే బార్ండ ఏరప్డింది. దాదాపు కొనిన్ వేలమంది విదాయ్రుథ్లు మేధ నుంచి తయారయాయ్రు.  
ఆ సమయంలోనే ‘మేధ లాంగేవ్జ లాయ్బ’ అని విశాఖపటట్ణంలో ఒక "సేట్ట ఆఫ ది ఆరట్ ఫెసిలిటీ" సాథ్పించాము. ఫోనేటికస్ మీద పర్తయ్క 

శర్దద్ పెటిట్, పర్తీ విదాయ్రిద్కి  హెడ ఫోనస్ ఏరాప్టు చేసి, ‘ఏ మాట ఎలా పలకాలి’ అనే విషయానిన్ వినే ఏరాప్టు చేశాను.  
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ఈ సంసథ్ పార్రంభోతస్వానికి పర్ముఖులెవరినీ పిలవలేదు. లాటరీ తీసి విదాయ్రుథ్లను ఎంపిక చేసి, రిబబ్ను కతిత్రించటం నుంచీ, దీప 
పర్జవ్లన, పార్రథ్నా గీతం ఆలపించటం వరకూ వారితోనే చేయించాను 

34 
యండమూరిని మేధాకి తీసుకురావటం కూడా ఒక పధధ్తి పర్కారం జరిగింది.  
నా పోటీదారుల్ పెదద్ పెదద్ హొటలస లో మీటింగులను ఏరాప్టు చేసి పర్ముఖులని పిలవటం పార్రంభించారు. రాషట్రంలో ఉనన్ ఇంగీల్ష 

పొర్ఫెసరూల్, మేధావులూ వచిచ్ విదాయ్రుథ్లకి ఉపనాయ్సాలు ఇచేచ్వారు.  
ఈ మేధావులందరూ కేవలం “ఇంగీల్ష ఎలా మాటాల్డాలి? ఆంగల్ంలో ఏ రకంగా పార్వీణయ్ం సంపాదించాలి?” చెపేప్వారు. తమకు 

తెలిసిన భాషాటోపంతో అదరగొటేట్వారు. వినన్ంత సేపూ బాగానే ఉండేది కానీ విదాయ్రుథ్లకి ఆచరణలో అది అసాధయ్ం అనిపించేది.  
నేను ఆలోచించాను.  
అలా కాకుండా, విదాయ్రుథ్లు మమేకం కావటానికి “వాళళ్కు బాగా తెలిసిన” వయ్కుత్లతో చెపిప్సేత్ బాగుంటుందని తోచింది. అపుప్డు నాకు 

సుఫ్రించిన మొటట్ మొదటి వయ్కిత్ ‘యండమూరి వీరేందర్నాథ’.   
అపుప్డే కొతత్గా వీరేందర్నాథ పుసత్కం 'విజయానికి అయిదు మెటుల్' విడుదల అయింది. అది నామీద బాగా పర్భావానిన్ చూపించింది.  
ఆయనిన్ మేధకి పిలిసేత్ బాగుంటుంది అని ఆలోచన కలిగింది. 
దీనికి కొనిన్ సంవతస్రాల ముందు విశాఖపటన్ంలో ‘ఛాలెంజ’ అనే సినిమా విడుదల అయింది. హీరో కటౌట కాకుండా హాలుకి చెరో 

వైపునా రచయిత, దరశ్కుడి నిలువెతుత్ కటౌటుల్ పెటట్టం నాకు గురుత్ంది. ఒకవైపు సినిమా గాల్మర, మరోవైపు ఆయనకునన్ తెలుగు, ఇంగీల్షు భాషలోల్ 
పర్వేశం... ఈ సౌలభయ్ం దృషాట్య్ ఆయనిన్ మేధాకి ఆహావ్నించాలని అనుకునాన్ను.  

కానీ ఎలా అపోర్చ అవావ్లో తెలియలేదు. విజిటింగ కారుడ్ పంపితే ఇంటరూవ్య్ దొరకక్ పోవచుచ్. 
అదే సమయానికి విశాఖపటన్ం చారట్రడ్ అకౌంటెంటస్ బార్ంచి వారు వీరేందర్నాథ ని ఒక సమావేశానికి గెసట గా పిలిచారని తెలిసింది. 

ఆయన డాలిఫ్న హొటలోల్ ఉనాన్రని తెలిసి అకక్డికి వెళేళ్సరికి, ఆయన అపప్టికే మీటింగ కి వెళిళ్పోయారని తెలిసింది.  
కానఫ్రెనస్ హాల కి వెళాళ్ను. కేవలం మెంబరల్కి మాతర్మే పర్వేశం ఉండటంతో బయట కూరుచ్నాన్ను.               
  విశాఖపటన్ం సి.ఎ. అసోసియేషన సెకెర్టరీ వరండాలో కనబడితే “ఆయనిన్ హొటలకి ఎలా తీసుకుని వెళతారు?” అని అడిగాను. 
నేను  ఆయన తాలుకు మనిషి అనుకుని, "దసపలాల్లో దిగారు. కారు ఏరాప్టు చేశాం" అని సెకెర్టరీ చెపాప్డు.  
"టాకీస్ అకక్రలేదు. మీరొపుప్కుంటే నా కారోల్ ఆయనని తీసుకెళతాను" అని ఆయనని రికెవ్సట్ చేశాను. దానికి ఆయన ఒపుప్కునాన్డు.  
ఆ విధంగా నా కారోల్ వీరేందర్నాథని తీసుకెళుతూ సంభాషణ పార్రంభించాను. ఆయన ననున్ చారెట్రడ్ అకౌంటెంట అనుకునాన్రు. కాల్రిఫై 

చేసాను. కారు దిగిన తరావ్త అతను తన గదికి ననున్ ఆహావ్నించాడు.  
ఆ విధంగా యండమూరితో మొటట్మొదటి సమావేశం జరిగింది.  
చాలా కొదిద్ సమయంలోనే మా పరిచయం పెరిగింది.  
"సార! మా ఇనసిట్టూయ్టలో చేరబోయే విదాయ్రుథ్లకి మీరు ఉపనాయ్సం చెపాప్లి. సెషనకి ఎంత తీసుకుంటారు?" అని అడిగాను.  
“నేనేమీ తీసుకోను. మా సరసవ్తీ పీఠం విదాయ్రుథ్లకి చoదా ఇవవ్వలసి ఉంటుంది” అని చెపాప్రు.  
దానికి నేను ఒపుప్కునాన్ను. అయితే, “వచిచ్న పర్తి అభయ్రిథ్ నుంచీ రెండు వందల రూపాయలు పర్వేశ రుసుముగా పెడతాను. లేకపోతే 

ఉచితమని అందరూ వచేచ్సాత్రు” అనాన్ను. 
“నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు” అనాన్డాయన.  
దసపలాల్లో హాల బుక చేసాను. మా ఇదద్రి ఫొటోలూ వేసి, మేమిదద్రం కలిసి శిక్షణ ఇసుత్నన్టుట్ పేపర లో పర్కటన ఇచాచ్ను.  
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అనూహయ్మైన సప్ందన వచిచ్ంది. ఉపనాయ్సం పార్రంభమయేయ్ సమయానికి మేము అనుకునన్దానికనాన్ దాదాపు రెటిట్ంపు మంది 
వచాచ్రు.  

ఆ హొటల వారితో నాకు బాగా పరిచయం ఉండటం వలల్ అపప్టికపుప్డు పకక్ హాల కూడా తీసుకునాన్ను. ఒక హాల లో యండమూరి 
చెపుతూ ఉండగా పకక్ హాలోల్ నేను సెషన పూరిత్ చేశాను. ఆ తరువాత రెండో హాల కి ఆయన వచాచ్రు. మొదటి హాల లో శోర్తలకి నేను కాల్స నిరవ్హించాను.  

ఆ సాయంతర్ం ఆయనని కలుసుకొని ఫీజు ఇచాచ్ను. ఆయన దానిని లెకక్పెటిట్ "అదేమిటి? నేను అడిగిన దానికి దాదాపు పది రెటుల్ 
ఎకుక్వ ఇసుత్నాన్వు" అనాన్రు.  

"నేను చాలా తకుక్వ మంది వసాత్రనుకునాన్ను సార. కానీ మంచి రెసాప్నస్ వచిచ్ంది. ఈ డబబ్ంతా మీదే" అనాన్ను.  
ఆయన దానికి ఒపుప్కోకుండా "నేను ఎంత అడిగానో అంతే ఇవువ్" అనాన్రు.  
" పేపర లో మీ ఫొటో పకక్న నా ఫొటో పడటమే నాకు కావాలిస్ంది. 'మేధ చిరంజీవి యండమూరితో కలిసి ఒక వరక షాప 

నిరవ్హించాడు' అనన్ పేరు వచిచ్ంది. నాకది చాలు. కాబటిట్ ఈ రాబడి మీదే" అనాన్ను.  
ఆయన దానికి ససేమిరా ఒపుప్కోలేదు. ముందు ఎంత చెపాప్రో అంతే తీసుకొని మిగతాది నాకు ఇచేచ్సారు.  
 ఇది జరిగిన కొంతకాలానికి నా పోటీ సంసథ్వారు యండమూరికి ఫోన చేసి "మేధలో నిరవ్హించినలాంటి సెషన మా ఇన సిట్టూయ్ట లో 

కూడా చేయాలి" అని అడిగారు(ట).  
"ఒక సంసథ్ కోసం ఒక వయ్కిత్తో కలిసి పనిచేసుత్నన్పుప్డు, పోటీ సంసథ్కు పని చేయటం భావయ్ం కాదు. అలాగని విదాయ్రుథ్లని నిరాశ 

పరచటం కూడా నాకు ఇషట్ం లేదు. మీరు మేధ చిరంజీవికి ఫోన చేసి ఆయన అనుమతి తీసుకోండి. ఆయన కూడా ఒపుప్కుంటే తపప్క వసాత్ను" అనాన్రు.  
వాళుళ్ నాకు ఫోన చేయలేదు.  
కానీ ఈ సంఘటన వలల్ నాకు యండమూరి మీద బలంగా నమమ్కం కలిగింది. చాలా దగగ్ర సేన్హితులం అయిపోయామనన్ ఫీలింగ 

కూడా కలిగింది. అపప్టి నుంచీ ఇపప్టివరకూ ఆయన ఆంధర్ తెలంగాణాలోల్, మేధలో తపప్ మరే ఇంగీల్ష సంసథ్లోనూ మాటాల్డలేదు.  
‘జీవితంలో గొపప్గొపప్ పరిణామాలనీన్ చినన్చినన్ సంఘటనల దావ్రా ఏరప్డతాయి’ అనటానికి మరో ఉదాహరణ చెపుతాను.  
  ఆయన మరోసారి విశాఖపటన్ం వచిచ్నపుప్డు సాయంతర్ం డినన్ర కి ననున్ ఆహావ్నించారు. నేను అయన ఉనన్ హొటల కి వెళిళ్నపుప్డు 

మరో వయ్కిత్ కలిసాడు.  
ఆ వయ్కిత్ పేరు పొర్ఫెసర అగారక్ర.  
యండమూరి ఆయనని పరిచయం చేసి, “ఈయనకి విదేశాలోల్ మంచి సంబంధాలు ఉనాన్యి. ఇంగీల్ష లో పార్వీణయ్ం సంపాదించటానికి 

మీకు విదేశీ పరయ్టన అనుభవం చాల ముఖయ్ం” అంటూ దాని పార్ముఖయ్తను వివరించారు. తరువాత అగారక్ర తో రెండు నిముషాలు మాటాల్డారు.  
ఆయన ననున్ ఆకస ఫరడ్ యూనివరిస్టీకి ఆహావ్నించాడు.  
భారత పర్భుతవ్ం కొంతమందిని మన దేశం నుంచి ఆకస ఫరడ కి పంపిసుత్ంది. అలాగే అకక్డి విదాయ్రుథ్లు కొంతమంది భారత దేశం 

వసాత్రు. దానికి ననున్ అపెల్ౖ చేయమని ఆయన సలహా ఇచాచ్రు.  
ఆయన సలహా మేరకు ఆ విధంగానే అపెల్ౖ చేసాను.  
మన దేశం తరఫు నుంచి నలుగురు టీచరల్ని ఎంపిక చేశారు. దకిష్ణ భారత దేశం నుంచి నేనొకక్డినే ఎంపిక అయాయ్ను. ఇది చాలా 

గరవ్కారణంగా భావిసూత్ ఉంటాను.  
అగారక్ర తో కలిసి సట్డీటూర కి వెళళ్టం, ఆకస ఫరడ్ యూనివరిస్టీ విదాయ్రుథ్లని కలవటం నాకు గొపప్ అనుభవానిన్ ఇచిచ్ంది. 

యూనివరిస్టీలో వివిధ కాలేజీ విదాయ్రుథ్లతో దాదాపు ఎనిమిది రోజులు సంభాషించాను. నాకు తెలిసిన విషయాలీన్, నా అనుభవాలనీ వారితో 
పంచుకునాన్ను. ఇంగీల్ష బోధించటంలో నేను పర్వేశపెటిట్న కొతత్ పదధ్తులనీన్ వాళళ్ని ఆకరిష్తులని చేశాయి. ఆసకిత్తో తెలుసుకునాన్రు. 

అగారక్ర తో పరిచయం అకక్డితో ఆగలేదు.  
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మరుసటి సంవతస్రం బరిమ్ంగ హాం యూనివరిస్టీ వాళుళ్ ఆహావ్నించారు. అకక్డ మేయర లారడ్ రాండల బూర్తో కలిసి డినన్ర చేయటం 
మరొక అనుభవం.  

... 
ఇంగీల్ష భాష అంతా “Do, Be, Have” అనన్ మూడే మూడు పదాల పై  ఆధారపడి ఉండటం గురించి ఇదే పుసత్కంలో గత 

అధాయ్యంలో నేను ఒక కానెస్పట్ చెపాప్ను...!  
దీని మీద ఒక పేపరు తయారు చేసి అమెరికాలోని ఫోల్రిడా పామ బీచ అటాల్ంటిక యూనివరిస్టీ వాళళ్కు పంపించాను. 
 వాళళ్ యూనివరిస్టీలో జరుగుతునన్ అంతరాజ్తీయ ఆంగల్ పర్తినిధుల సమావేశంలో ఆ పేపరు చదవటానికి అంగీకరించి వారు 

ఆహావ్నించారు. ఎనభై దేశాల నుంచి పర్తినిధులు పాలొగ్నన్ ఆ సభలో దాదాపు పదిహేను నిముషాలు మాటాల్డాను. 
... 
నా జీవిత విశేషాలనీన్ విని యండమూరి, “ఇది పుసత్కంగా వసేత్ యువతకి చాలా ఉపయుకత్ంగా ఉంటుంది చిరంజీవీ. నేనే వార్సాత్ను” 

అనాన్రు.  
“అంతకనాన్ కావలసింది ఏముంది సార” అనాన్ను.    
యండమూరితో చినన్ పరిచయం ఇలా శాఖోపశాఖాలుగా విసత్రించింది.  
జీవితంలో ఎదుగుతునన్పుప్డు ఏ చినన్ అవకాశం వచిచ్నా వదులుకోకూడదు. ఒకొక్కక్ పరిచయం ఒకొక్కక్ అవకాశం. ఒకోక్ అవకాశం 

ఒక కొతత్ తలుపు తీసుత్ంది.  
నిరాశావాది ఏ పుటట్లో ఏ పాముందో అని భయపడతాడు. అశావాది ఏ పుటట్లో ఏ మణి మాణికాయ్లునాన్యో అని వెతుకుతాడు.    
 
                                          (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)  


