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మనము పుట్టినపపట్ట న ుండి గిట్ి ట వరకు మన జీవితుంలో
పరతి విషయాన్ని పరీక్ిుంచ కోవడుం సరవ సాధారణమైపో యుంది.
తల్లి దుండరరలు పిలిల ముుంద వివిధ వృతత
ు లకు సుంబుంధిుంచిన
వసు వులన నేల మీద పరిచి ఆ పాప/బాబున వదిలేస్తు వారు
ఏ వసు వు పట్టికుుంట్ట అది అవుతారన్న అన కోవడుం. వారు
అన కునిది పట్టికుుంట్ట సుంతోషపడట్ుం లేక పో తే బాధ
పడట్ుం. మరిక ుంత ముంది ఇది ఒక సరదా లాగ భావిసాురు.
ఇలాగ చినిపుపడర ఏ వసు వు పట్టికునాిరో వారు పెదదయాాక
అదే వృతిు లో పన్నచేసు నాిర లేక వేరే వృతిు లో ఉదయ ాగుం
చేసు నాిరో నాకు తెల్లయద . యవవనము వచిిన తరువాత
మనము చేసు ని పన్న మీద అవగాహన ఉనిపుపడర. ఆ
పన్నన్న నేన చేయగలనా/చేయలేనా అని విషయుం మనకు
పూరిుగా అరథమప
ై ో తతుంది. అలా అరథమప
ై ో యన తరువాత కూడా
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మనము వాతిరేకుంగా వెలు ునాిముంట్ట అది మన మూరఖతవమనే
భావిుంచాల్ల. అలాుంట్ట కథే ఈ "నేన నా పిహచ్
ె .డి".
వేసవి స్ెలవులకు మా పెదదమమ వారిుంట్టకి వెళ్ళి అకకడ
క న్ని రోజులు ఉుండట్ుం. ఆ తరువాత ఇుంట్టకి తిరిగి వచేిస్ి
అకకడ ఉని స్తిహితతలతో ఆడరకోవడుం అలా చినిపుపడర
వేసవి స్ెలవులు చాలా సరదాగా గడిచిపో యేవి. మనుం
చినిపుపడర

ఉనిుంత

సుంతోషుంగా,

ఆనుందుంగా

మన

జీవితుంలో మరెపుపడూ ఉుండలేము అన్న అన్నపిసు ుంది. ఇలా
ఎుంతముందికి అన్నపిసు ుందయ నాకు తెల్లయద .

ఈ జీవితుంలో

అన్నిుంట్ట కుంట్ట గొపపనెుంది సమయము అన్న నేన భావిసాున .
ఎుంద కుంట్ట గడిచిన సమయము మరెపపట్టకీ వెనకికరాద .
అుంద కేనేమో పెదదవారు సమయాన్ని వృధా చేయొదద అన్న
చాలా సారుి చెపపడము వినాిన . కాన్న ఎపుపడూ కూడా నేన
వారు చెపిపనట్టి నడరచ కోలేద . సూకలోి నాకు ముంచి
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మారుకలు వచేివి అది చూస్ి నా మేనమామ నన ి
పొ గిడవ
ే ారు. నేన పదవ తరగతి కషి పడి చదవలేద అలాగన్న
ఇషి పడికూడా చదవలేద . అదికాక అరథుంచేస క న్న కూడా
చదవలేద . చదివినది గురుు పెట్ి టకోవడాన్నకి చాలా ముంది
చెపుపకుుంట్ూ వారయ అన్న అుంట్టుంట్ారు.
ఆ అలవాట్ట నాకు చినిపుపడూ ఉుండేది కాద . కానీ
చదవడాన్నకి కూరుిుంట్ట మాతరుం అలా కూరుిుండి పో యేవాన్ని
చూస్త వారికి నేనెపుపడూ చద వుతతుంట్ానన్న అన్నపిుంచేది కానీ
న్నజాన్నకి, ఒకక ల న్ ఒక గుంట్ చదివేవాన్ని. ఏకాగరత అుంతగా
ఉుండేది కాద చదివినది మదడరలో ఎకుకవ కాలుం ఉుండేది
కాద . అలా అన్న జాాపక శకిు లేదన కుుంట్ట చినిపపట్ట న ుండి
నేన చేస్న
ి తపుపలు, నాకు జరిగిన చిని చిని అవమానాలు
అలాగే గురుుుండి పో తాయ. అుంట్ట నెగట్టవ్ ఏదెన నా ల ఫ్ోి జరిగితే
నేన మరవననిమాట్.
***
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ఇుంట్రీమడియట్
ే నాలుగు సుంవతసరాలు చదివినా. అపపట్టతో
చద వు ఆపకుుండా నలుగురిలో నారాయణ అనిట్టి నేన
కూడా చద వు అుంతట్టతో ఆపలేద .. పదవ తరగతిలో ఏదయ
ఒకట్ట వారస్ినుంద కు డెబ్ై శాతుం మారుకలు వచిినుంద కు.
ఇుంట్రీమడియట్
ే ి ల ఎుం.పి.స్ి. స్ీట్ట వచిిుంది నానిగారు ముంచిగా
చద వు చెపతప చోట్ చేరపి స్తు నేన ఒక ఐద రోజులు వారు ఎలా
చెబుతతనాిరో చూస్ి ఆ తరువాత న్నరణయుంచ కుుంట్ానన్న చెపిప
పది రోజులు ఫీస కట్ి కుుండా రోజు కాలేజికి వెళ్ళివచాి. అది
పెవ
ై ేట్ట

కాలేజి

కావడుంతో

గవరిముంట్

కాలేజి

కుంట్ట

ముుంద గానే పారరుంభుంచారు. ఆ పెవ
ై ేట్ట కాలేజిలో చద వు
చాలా బాగా చెపతపవారు నేన కాసు శరదధ పెట్ి ట చదివిుంట్ట ముంచి
మారుకలతో ఉత్తు రుిడెయేవాన్ని కాన్న నేన క వువపట్టి ఆ
కాలేజి మానేస్ి గవరిముంట్ కాలేజిలో చేరాన ఇకకడ ఎవరు
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పాఠాలు విుంట్టనాిరు అన్న అుంతగా గమన్నుంచరు కాన్న ఎుంత
ముంది హాజరు అవుతతనాిరన్న గమన్నుంచేవాళ్ళి. అుంద కు
నేన ఫస్టి అవరోి అట్ుండెన్స త్తస కుని తరువాత స్ిన్నమాకు
వెలేి వాడిన్న ఆ సమయుంలో పవన్ కలాాణ్ గారి స్ిన్నమా
తొల్లపతరమ విడరదల ుందిఆ స్ిన్నమాన్న పదాిలు
ు సారుి చూశాన .
అలా ఒకట్ట తరువాత ఇుంక క స్ిన్నమా అనిట్టి కాలుం
గడిచిపో యుంది. ఫిస్ిక్సస మరియు కెమిస్ిి ి లాాబి కు తపపకుుండా
హాజరు

అయేావాన్ని.

సబ్ెక్సి

మీద

ఇషి ముుండి

కాద .

అట్ుండెన్స తకుకవుుంట్ట ఫతల్ చేసు ారన్న. అట్ుండెన్స ఉుంట్ట చివరి
పరీక్షలో ఏమీ చేయకునాి పాస్ట చేసు ారన్న తెల్లస్ిుంది అుంద కే
అలా చేశాన .ఫిస్ిక్సస లాాబ్ సరదాగా గడిచిపో యేది కాన్న
కెమిస్ిి ి లాాబ్ నాకు ఒక పెదద సూపర్ మారెకట్లి పపుప
దిన స లు మరియు మసాలా స్ెక్షనలి ఉనిట్టి అన్నపిుంచేది.
సూపర్ మారెకట్లి విచితరమైన వాసనలు ఉుండవు అదే కెమిస్ీి ి
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లాాబలి ఇవనీి జరుగుతాయ. ఆ లాాబ్ మాన ావల్ పరకారుం
ఏమి చేయాలో వారస ుంట్టుంది అది నలట్ బుకోి వారస క న్న
వెళ్ళివాళ్ిుం. అకకడ నాకు ఎలా ఉుండేదుంట్ట ఎపుపడూ
వుంట్గదికి వెలిన్న పెళ్ళికూతతరు అతాురిుంట్లి మొదట్టసారి
పకకవాళ్ిన్న అడిగి వారితో పాట్ట వుంట్ చేయడుం లాగ ఉుండేది.
బుారేట్పిపతపట్క న్నకల్ ఫ్ాిస్టకస్ిిరరర్ ఇలా ఏవేవో ఉుండేవి.
నాకు కలర్ బ్ి ్ుండెిస్ట ఉుందన్న నాకు అపపట్లి తెల్లయద .
బరరన్బాిక్సరెడ్గీరన్ఎలోి రుంగులకు తేడా ఎవరెన
ై ా చెబితే గాన్న
తెల్లస్తదికాద . ఎుంద కుంట్ట ల ట్ కలరుిుంట్ట అససలు అరథమైయాే ది
కాద డార్క కలర్ ఉుంట్ట డౌట్ ఉుండేది. అుంద కు ఏది కల్లపితే ఏ
రుంగు వసు ుందన్న పతపర్ మీద రాస క న్న అదే రుంగు వచిిుంది
అన్న వారస్తవాన్ని. దేవున్న దయవలి చేతికిముఖాన్నకికాళ్ికు
ఏమీ కాలేద . కరెక్సి గా పాస్ట మారుకలు వేశారు. ఫతల్ అయతే
నా కషి ము ఆ భగవుంతతన్నకే తెలుస . ఇుంక క విచితరమేముంట్ట
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కెమిస్ీి ి లాాబలి ఏ ఎకసపరిముంట్ స లభము ఏది కషి మో కూడా
నాకు అరథమయ
ై ేది కాద . ఎవరెైనా చెబితే అవునా అన్న వారితో
పాట్ట ఆశిరాపో వడుం అుంతే. రెుండర సుంవతసరాలు థీరీ సబ్ెకిుు
ట్ూాషన్ కు వెళ్ళి వాన్ని. స్ిన్నమాలకు వెళ్ళి, ఆ తరువాత
ట్ూాషన్ ఫీస లకు నాని డబుైలన

అనౌసరుంగా ఖరుి

పెట్ి ుంట చా. 
జీవితుంలో చినాి చిట్టకా కాపీలు క ట్ాిన అది ఎలా అుంట్ట
ఎరేసర్ మీద పెన్నసలోు ఫారుమలాలు వారస కోవడుంమట్ల్
జామట్టర బాక్సస లోపల పెన్నసలోు వారస్ిపెట్ి టకోవడుం. పతపరు
ఇచిిన వెుంట్నే ఎరేసర్ మీద ఉనిదీ మరియు మట్ల్ జామట్టర
బాక్సస లోపల వారస్ి ఉనివిపతపర్ చివరోి వారస్త వాడిన్న. వారస్ిన
వెుంట్నే ఎరేసర్ మరియు బాక్సస లోపట్టవి తతరిపతస్త వాడిన్న. ఈ
పదధ తి ఎుం.ట్క్స. పూరు యేా వరకు చేశాన . కాన్న ఎుం.ట్క్స.లో
బాకులు త్తస క న్న పో యేవాళ్ిము కాద కాబట్టి ఎరేసర్ మీద
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మరియు చేతి మీద మరియు మోకాళ్ి కిుంద భాగుంలో పెన్ తో
వారస కునే వాడిన్న. ఇలా నా చద వు పదవ తరగతి న ుండి
ఎుం.ట్క్స. పూరు యాే వరకు పది సుంవతసరాలు పట్టిుంది. నా
చద వు ఎలా సాగిుండుంట్ట పదవ తరగతి 1 సుం.ఇుంట్ర్-4
సుం.పాల్లట్కిిక్స-3 సుం.బి.ట్క్స.-3 సుం. (లేట్రల్ ఎుంట్రర
పదద తి).ఎుం.ట్క్స.-2 సుం.పిహెచ్.డి.-5 సుం
ఇుంట్రీమడియట్
ే

లో

ఇుంగీిష్

పరీక్ష

వారయడాన్నకి

వెళ్ళిన అది కాిస్ట ట్స్టి ఇుంగీిష్ ట్క్సల్ బుకుి నాకిుంద పెట్ి టక న్న
ఇన్నవజిలేట్ర్ చూడన్న సమయుంలో ట్క్సల్ బుక్స చూస్ి కాపీ
క ట్ాిన . ఓ అరగుంట్లో నన ి ఇన్నవజిలేట్ర్ పట్టిక న్న
బయట్కు పుంపిుంచేశాడర. ముంచివాడర పాపుం నన ి క ట్ి లేద తిట్ి లేద . అది ఇపుపడర తలచ కుుంట్ట నేన అుంతలా దిగజారి
పో యానా

అన్న

అన్నపిసు ుంది.

మరీ

ట్క్సల్

బుక్స

పెట్ి వ
ట ారయడమాతలచ కుుంట్ట నవువ మరియు కోపుం రెుండూ
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వసు నాియ. నేన మరీ అుంత మూరుఖడినా అన్న ఇపుపడర
అన్నపిసు ుంది. ఇుంట్రీమడియట్
ే ి ల నేన

ఫిస్ిక్ససకెమిస్ిి ి రెుండర

మూడర పరయతాిలోి పాస్ట అయపో యా. కాన్న మాాథ్సస-2బి లో
మూడర పరయతాిలు సరిపో లేద . ఆ డిఫరెన్నియల్ ఈకేవషన్స
మరియు ఇుంట్గరల్స రాక పో వడుం వళ్ి పాస్ట మారుకలకు ఓ
ఐద మారుకలు తకుకవ వచిి ఫెయల్ అయేావాన్ని.
మా చినాిని ఒక గవరిముంట్ మాాథ్సస ల కిరర్ దగు ర నా
విషయుం చెపాపరు. అపుపడర ఫెనల్ పరీక్షలకు కేవలుం ఒక నెల
మాతరమే ఉుంది. ఆయన మొతు ుం మాాథ్సస-2బి ఒకక నెలలో
చెపిపనా బురరకెకకద అన్న చెపాపరు. నీకు ఏది కావలో ఎుంచ కో
అనాిరు. కోఆరిినట్
ే జామట్టర నాకు కాసు అరథమైయేాది కాన్న
అదొ కకట్ట వళ్ి నేన పాస్ట కావడుం కషి ుం. నేన నా పరిస్థ తి
ి
ఆయనకు వివరిుంచాన . ఆయన డిఫరెన్నియల్ ఈకేవషన్స
మరియు ఇుంట్గరల్స నేరుికో అపుపడర అుంద లోనూ మరియు
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ఇుంద లోన

మారుకలు

సుంపాదిస్తు

పాస్ట

అయపో తావు

అనాిరు. ఇక నేన ఒక తెలిట్ట క తు పుసు కాన్ని క న క కన్న
మొదట్ట రోజు వెళ్ళి. చెట్ి ట కిుంద బుండమీద చాపవేస్ి ఉదయుం
పది న ుండి పదక ుండర వరకు చెపతపవారు. ఆయన చెపిపనది
చెపిపనట్టి ఇుంట్టకెల్లి చేస్ి చేస్ి ఆఖరికి ఫెనల్ పరీక్షలలో
డిఫరెన్నియల్ ఈకేవషన్స మరియు ఇుంట్గరల్స లోనే ఎకుకవగా
మారుకలకు అట్ి ుంప్టి చేస్ి మొతాున్నకి పాస్ట కావడమే కాకడెబై్
శాతుం మారుకలు తెచ ికుని. నా జీవితుంలో అుంత బాగా
పట్టిదలతో-పూరిు ఏకాగరతతో మరెపుపడూ చదవలేద . అపపట్ట
న ుండి మళ్ళి చద వు మీద మకుకవ మొదల ుంది. ఇక
పాల్లట్కిిక్స లో ఎనభ్ శాతుం తెచ ికునాిన బి.ట్క్స. లో
మరియు ఎుం.ట్క్స. లో డెబ్ై ఐద శాతుం మారుకలు వచాియ
నానిగారు వారి తల్లి దుండరరలకు డబుై పుంపిసు ూ మాకు
ఖరుిపెడరతూ నా చద వుకి ఖరుి పెట్ి ట చాలా కషి పడాిరు
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నాకు ఎపపట్టకి కషి మనేది తెల్లయకుుండానే పెుంచారు. నేన
చేస్ిన తపుపకి ఇపుపడర బాధ పడరతతనాిన . 
***
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నా

మేనమామ

గవరిముంట్

వారు

ఉదయ ాగుం

కోట్రశవరులు.
చేశారు

సుంపాదిుంచ కునాిరు.

అలాగే

ఆసు లుపొ లాలుకూడా

రావడుంతో.

భారాాభరు లు

కాబట్టి
వీరి
ఇవవనీి

బాగానే
తాతగారి
అమేమస్ి

విశాఖపట్ిుంలో రెుండర డూపెి క్సస ఇళ్ళిలు క నాిరు. ఒక
అపారెిముంట్లి ఇళ్ళి తరువాత పట్ి ణాన్నకి బయట్ నాలుగు బాగా
ఖరీదెన సథ లాలు వీరి పతరున ఉనాియ. వీరికి ఒకట్ట కూతతరు.
మాకు విశాఖపట్ిుంలో రెుండర అపారెిముంట్ట
ి వాట్టకి కిరాయ
మొతు ుం రెుండర లక్షల వరకు వసు ుంది. మాకు ఏ వాాపారాలు
లేవు. నేన నా అమామ నానికు ఒకకడే క డరకు. మా అతు కు
నచిినట్టి నేన పిహెచ్.డి. చేయాల్ల ఇక మా మేనమామ గారు
ఆయనకు పరిచయముని వాకిుతో మాట్ాిడి పిహెచ్.డి. లో
పారెిుం్ గా చేరిపుంచాలన్న న్నరణయుంచ కునాిరు. 
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పిహెచ్.డి. చేరే ముుంద నాకు కాబల యే గెైడ్ మరియు
ఇదద రు పొ ర ఫతసరుి ఐ.ఐ.ఐ.ట్ట. హెైదరబాద లో జరిగే మూడర
రోజుల వర్క షాపిక వచాిరు. అకకడే నాకు కాబల యే గెైడ్ న్న
కల్లశాన . ఆ ఇదద రు పొ ర ఫతసరుి ఒక పొ ర ఫతసర్ గారితో నా గురిుంచి
నాకు కాబల యే గెైడ్ గారు ఆ పొ ర ఫతసరోు పరిచయుం చేసారు. ఆ
సారోు ముంచి పరిచయాలు ఏరపడాియ మరి ఈయనే నాకు
ఎకల్రిల్ గా పెడదామన్న కాబల యే గెైడ్ న్నరణయుంచ కునాిరు.
ఆయన నాతో ఒక ఫెరుండాి ఉుండేవారు. అపుపడర నేన
అన కునేవాడిన్న పరిచయొసు డెన గెైడ్ మరియు ఫెరుండలి గా ఉుండే
ఎకల్రిల్ ఇక ఇబైుంధి లేకుుండా పిహెచ్.డి. సాగిపో తతుందన్న
ఉతాసహుంగా ఆ రోజు గురిుంచి ఎద రుచూశా. 
ఆ రోజు రానే వచిిుంది అపుపడర ఆ సార్ కిిసిమైన పరశిలు
వేయకుుండా పిహెచ్.డి. చేస కోవడాన్నకి అన మతి ఇచాిరు
అలాగే చదవవలస్ిన సబ్ెక్ున

కూడా న్నరణయుంచారు. ఇది
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జరిగిన తరువాత నేన

ఇుంట్టకి వెళ్ళిపో యా. మొదట్వ

సుంవతసరుం పిహెచ్.డి. చదివట్
ే పుపడర నేన విశాఖపట్ి ణుంలో
ఒక కాలేజిలో ఉపాధాాయుడిగా పన్న చేశా. 
అకకడ పాఠాలు చేపతపట్పుపడే నాకు చాలా సుందేహాలు
వచేివి. అపుపడర నాకు వచిిన సుందేహాన్ని పిలిలకు
తెలుస క న్న రమమన్న చెపతపవాడిన్న. ఇలా చేసు నాిరన్న పిలిలు
కుంపెి ుంట్
్
ఇచాిరన్న నాకు తెల్లస్ిుంది. రెుండవ సుంవతసరుం అదే
స్ెక్షన్ కు నెన

వేరే సబ్ెక్సి త్తస కుుంట్ాన

అన్న చెపాపన

పో యన సుంవతసరుంలో పాఠాలు సరిగు ా చెపపలేదన్న. ఈ సారి
కాిసి పారరుంభుంచిన నెలకే నా మీద కుంపెి ుంట్
్ ఇచాిరు. ఆ సబ్ెక్సి
ఇుంక క ఉపాధాాయుడికి ఇచిి నన ి లాాబ్ చూస కోుండి
అనాిరు. 
అకకడ ఉుండే HODముంచి వారు కాబట్టి ఉదయ ాగుం న ుండి
పీకకుుండా నా వర్క లోడరి తగిునట్టి చూయుంచకుుండా
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లాాబి లో మూడవ ఉపాధాాయుడిగా ఉుండేట్ట్టినాకు పన్న
చూస కో అనాిరు. అకకడే నాకు సపషఠ ుంగాఅరథమైనాకూడ
నేనెుంద కు Ph.D.లో చేరానల ఇపపట్టకి వరకు అరథుంకావట్టి ద .
మొదట్ట సుంవతసరుం పరిశోధనలో ఎుంచ కుని సబ్ెక్ున చదివి
పాస్ట అయపో యా. దీన్నకి వారు ముఖామైన పరశిలు
ఇవవమన్న

అడిగి

వెతు తకోకవడాన్నకి
అరథమైయాే వికావు.

త్తస కునాిన .
చాల

ఇబైుంది

అలాగే

అవి

వాట్టకి
పడాి

అవి

వారస్ి-వారస్ి

జవాబులు
చదివినా
మదడరలో

ఉుండేట్ట్టి చేస క న్న ఆ తరువాత అన్ని సబ్ెకు్ు వారస్ి పాస్ట
అయపో యా. 
***
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నేన పూరిుగా పరిశోధన చేయలేక పో తతనాినన్న మా గెైడ్
కలకతాులో తన పెవ
ై ేట్ ఆఫీస లో ఉుంట్ూ చద వుకో అనాిడన్న
మా మేనమామ చెపాపరు. ఇక మా అమామ నానికు చాలా
నచి చెపాపలససచిిుంది. ఒకకడే క డరకు ఉుండట్ుం వలన ఇళ్ళి
వదిల్లపో వడుం వారికి ఏ మాతరుం ఇషి ుంలేద . ఇక ఉదయ ాగాన్నకి
రాజీనామాన ఇచేిస్ి కలకతాుకు బయలుదేరా.నేన నెలకు
ఒకసారి లేకుుంట్ట రెుండర నెలలకు ఒకసారి ఇుంట్టకి వచేివాడిన్న.
నాకు చద వు మీద అుంత ధాాస ఉుండేది కాద . అయనా కూడా
ఎుంద కు ఒపుపకునాినుంట్ట గెైడ్ వచేిస్ి మన తెలుగాయన నా
గెైడ్ ఐ.ఐ.ట్ట. ఖరగూపరోి పిహచ్
ె .డి. చేశారు మరియు చాలా
సుంవతసరాలు స్ెుంట్టస్టిగా కూడాపన్నచేశారు. ఇుంతకుంట్ట పెదద
అదృషి మేముుంట్టుందిమనకు
నేరిపసాురన్న

వచిిన

డౌట్స

దగు రుుండి

ఉతాసహుంగా-సుంతోషుంగా-సరదాగా

చద వు
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అయపో తతుందన్న అన కునాి నాకు ఇక పరతి రోజు పాఠాలు
చద వుక న్న పిలిలకు ఎలా చెబితే వాళ్ికి అరథమౌతతుందన్న
కుంగారు పడాల్లసన అవసరములేద . నేన ఇక రెకకలసచిిన
పక్ిలా నాకు ఇషి మొచిినట్టిగా ఉుండేవాన్ని. నాతో పాట్ట
ఇుంక కతన

ఉుండేవారు ఆయన ల కకలలో చాలా మేధావి

ఆయన చాలా ముంచి ముంచి విషయాలు చెపపడుం మరియు
నాకు అవసరమైయాే పన లు చెపిప దాన్న దావరా ఆయన
పన లు కూడా చేయుంచ కునేవారు. అకకడికి ఇుంక క పొ ర ఫెసర్
కూడా వచేివారు ఆయన వారికి సుంబుంధిుంచిన పారజెక్సి పన్న
అకకడ చేస్తవారు దీన్నకి సహాయుం కోసుం బ్ుంగాలోి ఆయన దగు ర
బి.ట్క్స. చద వుకుని విదాారిథ అకకడ వచిి పన్న చేస్తవాడర
ఇది ఇలా ఉనిపుపడూ ఎుం.ట్క్స. విదాారిథ వచేివాడర అతన
ఏదయ డౌట్స ఉుంట్ట నాతో ఉుండే వాకిు దగు ర అడిగవ
ే ాడర తరువాత
అతన్నకూకడా ఇతన్నకి తెల్లస్ినవి నేరేపవాడర. ఇకకడ అుందరూ
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చద వుకునే వాళ్ళినాకు నేరుికోవాలన్న ఆసకిు ఉుండేది కాద .
అుంద కే

నాకు

ఒకలాుంట్ట

న్నరాశ

అనౌసరుంగా

వచిి

ఇరుకుకనాినా అన్నపిుంచేది. సాయుంతరమత
ై ే దగు ర ఉని
పారుకకు వెళ్ిడుం అుందరితో పాట్ట వాకిుంగ్ మరియు జాగిుంగ్
చేయట్ుం కాస్తపట్టకి రెుండర రూములుని చిని ఆఫీస కు
వెళ్ళిపో వడుం.

నా

గెైడ్

ఆ

చేస కునేవాళ్ికి మరియు

ఆఫీస
కాలేజి

వచేిస్ి

పరిశోదన

విదాారుథలకు

ఏదెనా

నేరుికోవాలన కుుంట్ట ఇకకడికి వసాురు అన్న చెపపత వారు. 
ఇుంత హెై పొ ర ఫెల్ ఉని వాకిు దగు ర పిహెచ్.డి. చేయడుం ఎుంత
ముంచి

అవకాశము

కాన్న

నేన

అది

సదివన్నయోగుం

చేస కోలేద ఆయన చెపతపవి నాకు అరథమత
ై ాయా అన్న
ఆలోచిుంచేవాడిన్న. ఆ రెుండర గద లలోనే ఉుండట్ుం ఏదయ నచిిన
పన్న చేస కోవడుం తరువాత న్నదర వస్తు పడరకోవడుం చేస్త వాన్ని.
ఎవరెైనా సమయాన్ని వృధా చేసు ారా అుంట్ట నన ి ఒక ముంచి
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ఉదాహరణగా త్తస కోవచ ి. నచిిన పన్నన్న ఎుంత కషి మన
ై
చేయొచ ి కాన్న మనస సకు నచిన్న పన్నన్న మరియు ఇషి ుం
లేన్న పన్నన్న చేయడుం చాలా కషి ుం. నా గెైడ్ నన ి ఎుంతో
పో ర తాసహిుంచేవారు కాన్న నేన అది అలుస గా త్తస క న్న నా
జీవితుంలోన్న అమృత ఘడియలన

కోలోపయాన . నేన

తపుపడర న్నరణయుం త్తస కునాినన్న నాకు పరతిరోజూ తెల్లస్తది.
కాన్న ఎవరితో చెపపన . చెపిపనా అుందరూ ధెరాుం చెపతపవారే కాన్న
నన ి

సముదరము

న ుండి

బయట్కు

త్తస్ి

ఒడరికి

చేరేిదెవవరుమేము ఉని గది కిరాయ ఊహిుంచన్న సాథయకి
పెుంచబల తతనాిడన్న తెల్లస్ి నా గెైడ్ ఆయనకు ఉని సొ ుంతుం
ఇలుి ఖాళ్ళగా ఉుంది అకకడ ఉుండి మూడర భాగాలోి ఒకక భాగుం
మీరు ఉుండి మిగతా రెుండర భాగాలు కిరాయకి ఇదాదము అన్న
అనాిడర. ఆ ఇుంట్ట చ ట్ూ
ి ఫాామిలీలు ఉుండే సరికి మాకు ఏ
ఇబైుంది కలగలేద . నాతో ఉని వాకిు నన ి ఏదయ చేయ ఏదెనా

20

చద వుకో

అన్న

అసు మానుం
చద కోవాలన్న

అసు మానుం చెపతపవాడర. నేన

స్ిన్నమా

చూస్తవాడిన్న.

ఇుంట్రెిట్

మా

పెట్ి ుంట చారు.

మాతరుం

గెడ్
ై

ముంచిగా

నేన

దాన్నన్న

ద రుపయోగుం చేయడుం తపాప ఎపపట్టకీ సదివన్నయోగుం
చేస కోలేద . అుంత గొపప వాకిు దగు ర పరిశోధన చెయాడమే
అుందరు అదృషి మన్న భావిసాురు. కాన్న నేన ఆయనకు చెడి
పతరున్న

తెచాిన .

క న్ని

రోజుల

తరువాత

నాకు

తెల్లస్ిుందేమిట్ుంట్ట నా గెైడ్ దగు ర చదివిన సూ
ి డెుంట్ నా గెైడ్ దగు ర
పరిశోధన చెయాాలన్న దరఖాసు చేస కునాిడర ఆ అబాైయ
కూడా నా ట్ాపిక్స మీదనే ఎుం.ట్క్స. లో పారజెక్సి చేశాడర. నేన ఆ
అబాైయకి అనాాయుం చేశాన . లేకుుంట్ట ఆ అబాైయ
పరిశోధన చేస్ి తన భవిషాతత
ు న మరియు దేశ భవిషాతత
ు న
తపపకుుండా మరుగు పరిచేవాడర. అతన్న వళ్ి నా గెైడ్ కూడా
సుంతోషపడే

వారు.

నాలాుంట్ట

సవభావముని

వాకుులు
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అుందరితో ముంచిగా ఉుండి వారికే వెనిపో ట్ట పొ డరసాున . నా
వళ్ి నా గెైడరక ఏ ఉపయోగుం లేద కాన్న ఆయన అన భవుంతో
ఆయన నన ి మలి మలి గా కోలుకునేవిధుంగా చేసు నాిరు
కాన్న నేన ఎకకడ వేస్న
ి గొుంగల్ల అకకడే అనిట్టి ఉనాిన . ఆ
ఖాళ్ళ ఉని ఇుంట్ట న ుండి మయన్ రోడరి వెళ్ళిళ్ుంట్ట ఒకక కి.మీ.
నడవాల్ల. నేన

సరదాగ హెడ్ ఫో న్స పెట్ి టక న్న పాట్లు

విన కుుంట్ూ వాకిుంగ్ కి వెళ్ళినట్టి జాలీగా వెళ్ళి వాడిన్న. నేన
అకకడ ఉని ఒక సుంవతసరుం నా గెైడ్ కిరాయకూడా అడగలేద
ఆయనది చాలా జాల్ల గుణుం మరియు కరుణామయుడర.
అకకడ

మా

వచిినపుపడర

గెడ్
ై

వారాన్నకి

అుందరిముుందూ

నాలు
ు

సారుి

వచేివాడర.

నన ి“Where is the

output” అన్న అడిగన
ి తరువాత హ హ... “No output” అన్న
ఎట్కారుంగా నవేవవాడర. నాకు పీకల వరకు కోపుం వచేిది. అలా
ఆయన నన ి ఎుంద కు అవమాన్నుంచారో నాకు తరువాత
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అరథమైుంది. క ుంత ముంది విదాారుథలకు అుందరి ముుంద ఇలా
మాట్ాిడితే

రోషుం

పొ ుంచ క చిి

కషి పడి

చదవడాన్నకి

ఇషి పడతారు. ఆయన చాలా అన భవుం ఉని వాకిు కాబట్టి.
ఆయన నన ి ఒక కకక పదధ తిలో నా సవభావాన్ని తెలుస క న్న
నన ి ఒక బాధాత గల పౌరుడిలా మారాిలన కునాిరు. 
ఇక సబ్ెకు్ు పాస్ట అయన తరువాత కాుంపెరహెన్నసవ్ ఎకాసుం
వారయాల్ల తరువాత డాకిరల్ కమిట్ర ముుంద మనుం ఏమి
చేయబల తతనాిమో వివరిుంచాల్ల. ఇుంద లో హెైదరాబాదయి కల్లస్ిన
పొ ర ఫెసర్ గారు పొ ర స్ీడ్ కావచ ి అన్న అపూ
ూ వల్ ఇచాిరు. ఆ
రోజు ఇుంక క సుంఘట్న జరిగిుందన్న, నాకు ఒక సుంవతసరుం
తరువాత తెల్లస్ిుంది. అదేమిట్ుంట్ట ఒకే రోజు ఇదద రికి నా గెైడ్
ఆయనతో మీట్టుంగ్ పెట్ి ుంట చడుంతో కాలేజి వారు ఒకరికే డబుైలు
ఇచాిరు. అది కాకుుండా ఆ డబుై ఇవవడాన్నకి ఆయన ి చాలా
స్తపు

వేచి ఉుండమనాిరు. డబుై తకుకవ ఇచిినా
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పట్టిుంచ కోరు ఆయన ి వేచి ఉుండమనట్ుం ఆయనన
అవమాన్నుంచినట్టి అది ఎవరుకూడా ఎుంద కు సహిసు ారు
ఆయనకు మనస స కషి పడట్ుం వలనా ఆయన ఇుంక కకసారి
మా కాలేజికి రానన్న చెపాపరు. ఈ విషయుం తెల్లస్ిన తరువాత
నా గెైడ్ చాలా బాధ పడాిరు.నా గెైడ్ కు గవరిముంట్ ఇచేి
పెనిన్ చాలా ఎకుకవే వసు ుంది. అది త్తస క న్న ఇుంట్లి ఆయన
దరాెగా బరతకవచ ి కాన్న ఆయన తనకుని తెల్లవితెట్లు
అకకడితో ఆగిపో కూడద  చద వుకి వయస సతో పన్నలేదన్న
చెపిప ఆయన అుందరికి సహాయుం మాతరమే చేయడుం కాకుుండా
ఆయనకు ఉని అన భవముతో ఎుంతో ముంది పరిశోధకులకు
మారు దరుుడయాారు. 
నేన కాలేజీకి దూరుంగా ఉుంట్ూ చదవడముఇుంట్లి ఉుండల
చదవడమూ రెుండర ఒకట్ట అన్న అన్నపిుంచి. కాలేజి హాసి లి ో
చేరాన . కాలేజికి హాసి ల్లక ఎకుకవ దూరుం ఉుండేది కాద . ఆ
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తరువాత గెైడ్ అతన్న ఇుంట్టకి కిరాయకు ఇవవడాన్నకి ఇుంట్రెిట్లి
పెట్ిమనాిడర. సరే అన్న నేన పెట్ి ాన . ఇక ఫో ని మీద ఫో ని
వచ్చి రాన్న బ్ుంగాల్ల భాషలో మాట్ాిడి బురర వేడెకిక పో యేది.
కాన్న నా గెైడ్ కు క దిదగో గొపో ప ఉడతా భకిు సహాయుం
చేశాన .నన ి పరతి శన్న ఆదివారాలు ఆ ఖాళ్ళ చేస్ిన ఇుంట్లి
ఉుండి ఇళ్ళి చూయుంచ అన్న నాకు సహాయుం చేయ అన్న
అడిగారు. అుంత గొపప వాకిు నా సహాయుం కోరడమేుంట్ట, పో యన
జనమలో నేన చేస కుని పుణామై ఉుంట్టుందన్న భావిుంచాన .
ఆయన పన్న నేన చేసు ుంట్ట నాతో ఉుండే పరిశోధకులకు ముండి
పో యేది. ఎుంద కుంట్ట వారికి ఆ అదృషి ుం రాలేద కాబట్టి. నీకు
కషి పెట్ి ుంట చాలుంట్ట మనస స ఒపుపకోవట్టి దయాా కాన్న తపతపలా
లేద అన్న అనాిరు దాన్నకి బద లుగా సార్ ఈ అవకశాము
నాకు ఇవావల్ల అన్న అకకడ గొడవపడరతతనాిరు. మీరు

25

నాకిచిినుంద కు కృతజా తలు తెలుపుకుుంట్టనాిన
ఆయన ఒక చిరునవువ నవివ వెళ్ళిపో యారు.
***




















అుంట్ట
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నా గెైడ్ అయతే రెుండర సుంవతసరాలు. ఈ ట్ాపిక్స మీద
పరిశోధన చేయ అన్న చెపతపవారు. అుంద లో చేసు ుంట్ట ఓ ఆరు
నెలల తరువాత ఇలా చేస్తు బాగుుంట్టుంది అన్న చెపిప ఆయనకు
నచిిన విధుంగా "తోలు బొ మమలాట్ లాగా" నన ి ఆడిుంచాడర
అన్న అన కునాిన కాన్న ఏది ఎుంత స్తపు చదవాల్ల దేన్నకి ఎుంత
సమయుం

వెచిిుంచాల్ల

ఆయనకుంట్ట

ముంచిగా

ఎవరు

చెపపగలరు చెపపుండి. అుంద కే చదివిుందే పది సారుి చదివేకుంట్ట.
చదివినదాన్ని ఒకక సారి అరథుం చేస కోవడుం ముఖామన
ై దన్న
చెపాపరు. ఒక రోజు నా గెైడ్ నన ి పిల్లపిుంచాడర ఏమి
చెబుతారో అన్న వెళ్ళిన . అపుపడర ఆయన డెరీ త్తస్ి పతజి పె
భాగుంలో నా పతరు పెదద అక్షరాలతో వారస్ి. నా పిహెచ్.డి. పాిన్
చెపపడుం మొదల ట్ాిరు. ఆయన చెపిపన పది న్నమిషాలు నాకు
క దిదగ ఊరట్ న్నచేిది. 
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ఆయన పిహెచ్.డి. ముగిుంచడాన్నకి ఏమేమి చేయాల్ల అన్న
చూడ ముచిట్గా చెపతపవారు
నీవు

ఇపుపడర

రెుండర

సుంవతసరాలు

పూరిు

చేస కునాివు.
మొదట్ట

సుంవతసరములో

ఒక

సమావేశాన్నకి

(Conference) కివెళ్ళి వచాివు
నీకు ఇుంక కక(Conference) పతపర్ కావాల్ల అది న వువ
పూరిు చెయాాల్లఆయన నాకు ఒకకసారిగా కషి పెట్ికుుండా
అుంచలుంచలుగా నా పన్నన్న అపపగిుంచేవారు. ఎవరు ఎుంత
చేయగలరన్న ఆయనకు బాగా తెలుస .
ఇది ఇలాగుుంట్ట నాతో పాట్ట పరిశోధన చేస్త వాకిు నాకు
ఐ.ఐ.ట్ర. ఖరగూపరోి తన మితతరడర ఇదే ట్ాపిక్స మీద పరిశోధన
చేసు నాిడన్న అతన్న ఫో న్ నుంబర్ ఇచాిడర. నాకు క దిదగ ఊరట్
లభుంచిుంది. ఆ అబాైయ ఎలాుంట్ట వాడుంట్ట నేన అకకడికి వస్తు
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అతన్న ఆస్ిు నేన ఎకకడ లాగేస కుుంట్ానన్న అన కునేవాడర.
వాడికి ఫో న్ చేస్తు ఫో న్ ఎతు డర. మస్తజ్ చేస్తు బద ల్లవవడర.
ఈరోజు రమమన్న చెపిప ఓ గుంట్ అయాాక ఫో న్ చేస్ి సారి నాకు
పన ుంది

రేపు

రమముంట్ాడర.

ఇలా

వీడర

చ కకలు

చూయుంచాడర. రెుండర మూడర సారుి ఎకికన బస స న ుండి
మధాలో దిగేస్ి వెనకుక వెళ్ళిపో యేవాన్ని. చివరకు ఒక సారి
అతన్నతో మాట్ాిడినాన తన పరిశోధన గురిుంచి నాకు చెబుతూ
వచాిడర ఆ తరువాత అతన్న గెైడ్ దగు ర పిలుచ క న్న పో యాడర.
ఆయన పతరు చదివినపుపడర అరథమైుంది ఆయన మన ఆుంధర
రాషాిిన్నకి చెుందిన వాకు న్న నాకు అరథమైుందికాన్న ఇకకడ కూడా
నాకు న్నరాశే ఎద రెైుంది. ఆయన చాలా బేస్ిక్స పరశిలు వేస్ి అవి
న వువ నేరుికో అన్న చెపిప నన ి పుంపిుంచేశాడర. మనకి ఒక
వాకిు మాట్ల విధానాన్ని విని తరువాత ఈయన మనల్లి
ఎుంతగా మనకు సహాయపడతాడర అన్న క దిదగ అరథ మప
ై ో తతుంది.
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ఆయన చెపిపన వాట్టలో నేన

తపుప వెతకట్టి ద . అవి

చద వుకో అన్న చెపిప తరువాత ఏమి చేయాల్ల అన్న చెబితే
భవిషాతత
ు లో

ఇది

చెయాాల్ల

అని

శైల్లలో

ముుంద కు

సాగిపో తతుంట్ాము. తరువాత ఏమి చెయాాలో తెల్లయక పో తే
చేస్త పన్ననే మళ్ళి మళ్ళి చేసు ుంట్ాము. నాకు తెల్లస్ిన బేస్ిక్స
నాల డ్ె చాలా తకుకవ. ఆయన నేన

బాగుపడాల్ల అన్న

చెపిపుండొ చ ి. నా అభపారయుం ఏమిట్ుంట్ట ఒక మొదద విదాారిధకి
బాగా

చదివే

విదాారిధకి

ఒకేలా

పాఠుం

చెబితే

వాడర

ముుంద కెలిగలడాఆయనకు నా పరిస్థ తి
ి చెపిపన తరువాత
కూడా ఆయన ఆ జవాబు ఇచేి సరికి నేన నలరు మూస క న్న
తిరిగి నా కాలేజికి వెళ్ళిలససచిిుంది. 
***
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ఇలా రెుండర సుంవతసరాలు గడిచిన తరువాత మూడవ
సుంవతసరుంలో నా ట్ాపిక్స మీద పరిశోధన చేస్ి పి.హెచ్.డి
త్తస కుని వాకిు మా డిపారెిముంట్లి చేరాడర. ఆయన నాకుంట్ట
మూడర సుంవతసరాలు చినివాడర కావడుంతో నాతో బాగా
కల్లస్ిపో యాడర. వచిిన అతన నాకు సహాయుం చెయాాలుంట్ట
అతన్ని నా పరిశోధనలో ఆయన పతరు రెుండవ వాకిు కిుంద పెడత
ి ే
తపప వారు శరదధతో పన్న చెయారు అుంట్ట అతన్న పతరు పెట్ిడాన్నకి
ఒపుపకునాిరు ఈయన చెయాాల్లసన పన లనీి అయపో జేస్ి
అతన్నకి క దిదగ సమయుం దొ రికితే నాకు సహాయుం చేస్వ
త ారు.
ఆయన అుందరూ వెళ్ళిపో యనా రాతిర ఎన్నమిది గుంట్ల వరకు
కాలేజిలో ఉుండి కుదిరినపుపడర నాకు ఎలా చెయాాలో సలహ
ఇచేివారు. అది చేస్న
ి తరువాత ఆయనకు చూయుంచి
ఆయన చెపిపన మేరకు మళ్ళి పరయతిిుంచే వాడిన్న. 
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మూడవ సుంవతసరుం చివరోి ఎుంతో కషి పడి ఒక పతపరుి
వారశాన . అది వారయడాన్నకి దాదాపు ఐద నెలలు పట్టిుంది అది
నాకు ఉని సోు మత. మామూలుగా ఎవరుకూడా ఇుంత
సమయుం త్తస కోరు నాకు ఉని ఓపిక సహన శకిుతో ఏదయ క ుంత
వారశాన . 
నేన మూడర సుంవతసరాలోి ఒక పతపరు అతి కషి ుం మీద
రాస్తు అది IEEE లో రావాలన్న అుంద లో వచేి విధుంగా
వారయాలుంట్ట ఇలా ఉుండాల్ల అన్న చెపాపరు. ఆయన నన ి
న వువ చేస్ిుంది నీకు అరథుం కావట్టి దుంట్ట అరథమయ
ై ేాట్ట్ట
ి నీకు
నేన చెబుతా అన్న ఆయన నాకు వాట్ట గురిుంచి చెబుతూ
వచాిరు. ఇది ఒకకట్ట కాద పరతి ఒకకట్ర చివరి రోజు నేన
అడిగినా ఆయన క పగిచ ికునే వారే కాద . ఎుంత ముందికి
ఇలా ఓపిక ఉుంట్టుంది చెపపుండి.

నేన

పరిశోధన తపప

దికుకమాల్లన పన లనీి చేస్త వాడిన్న. నాకు ఇది తపాప
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మిగితాది చేతకాదన్న ముుందే తెల్లస్ిపో యుంది. కాన్న ఎుంద కనల
అరథమైయాే వి కావు. అది ఎుంద కో నాకు తెల్లయద . అలాగే
సమాయాన్ని నెడరతూ వచాి. 
***
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ఇక నాలుగో సుంవతసరుంలో నేన ఒక పతపరుి బయట్ట వారి
సహాయుంతో చేయుంచి నేన నేరుిక న్న పతపరుి అతికషి ుం మీద
తయారు చేస్తు దాన్నకి ఏవేవో మారుప చేరుపలు చెపిప. అవి ఎలా
చెయాాలో సలహాల్లచిి ఆ నాలుగో సుంవతసరుం ఆ పతపరిి ఏ
జరిలుక పుంపిుంచాలో చెపాపరు. ఇక నేన తరువాత ఏదయ ఒకట్ట
చేస కుుంట్ూ

ముుంద కు

వెళ్ు ళుండాలన్న

చెపిప

మిగతా

అలాురిథుంల మీద పరయతిిుంచసాగాన . 
ఆ సుంవతసరుం చివరన పారజెక్సి ఫుండ్ దావరా IEEE
Conference కి స్ెల క్సి అయుంది అది స్ెల క్సి కావడాన్నకి కారణుం
కేవలుం నా గెడ్
ై యొకక సుంపూరణ సహకారుం. ఇపుపడర ఈ
పతపరుి అడి ుం పెట్ి టక న్న నేన

ఏదయ సాధిసు నాినన్న, మా

మేనమామ ఆనుందపడేవారు. కాన్న అకకడ చేస్ిుంది నేన కాదన్న
ఆయనకు తెల్లయద . నా ఖరమకు చినిపపట్ట న ుండి కషి పడితే
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పన్న జరగద . ఏదెతే-అయుంది అన్న చేస్తు అది సఫలుం కావడుం
నాకు చాలా కోపుం వచేిది.

Conference కి పతపర్ స్ెల క్సి

కావడమనేది సరవసాధారణ విషయుం. కానీ జరిలోి పతపర్
స్ెల క్సి కావడమనిది మనము చేస్ిన పరిశోధన మీద
ఆధారపడి ఉుంట్టుంది.
నేన చేస్ిన పరిశోధన ఎలాుంట్టదయ నాకుంట్ట బాగా ఎవరికీ
తెల్లయద . నా గెైడ్ నేన చేస్ిన పరిశోధన అుంత పన్నక చేి
విధుంగా లేకునాి కూడా నన ి పో ర తసహిసు ూ. నా పరయతాిన్ని
క నసాగిుంచనాిరు. కాన్న నాకు చద వు మీద మరియు
పరిశోధన మీద పూరిుగా ఆసకిు తగిుపో యుంది. నాకు నా మీద
అసహాుం వేస్తది. అలా మలి మలి గా నాకు నా మీద నమమకుం
పో యుంది. ఆ తరువాత పరతి రోజు పెుంై వీడియోలో స్ిన్నమాలు
చూడట్ుం, గేుంస్ట ఆడట్ుం. అలా అమూలామన
ై సమయాన్ని నా
చేతతలార వృధా చేసు ూ వచాిన . నాలో ఉుండే సో మరితనుం,
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పరిశోధన మీద సరెన
ై
అవగాహన లేకుుండా అుంద లో
అడరగుపెట్ిడుం. ఆ తరువాత అుందరిన్న ఇబైుంది పెట్ిడుం తపప
నేనేమీ చేయలేద .
***
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ఇన్ని సుంవతసరాలు అుందరి నలట్ వినిది ఒకట్టమాట్:
తొుందరగా అయపో గొట్టిక న్న వెళ్ళిపో ుండి. నేన వారస్ిన పతపరుి
డబుైల్లచిి ఏదయ ఒక జరిలోి పబిి ష్ చేస్తు తొుందరగా బయట్
పడొ చిన్న అన కునాిన కాన్న నా మనస స సహకరిుంచలేద .
ఇకకడ కళ్ికు గుంతతలు కట్టిస్ి నడి సముదరములో
వదిలేస్ినట్టి ఉుంది నా పిహెచ్.డి. పరయాణుం. చూదాదమనాి
కన్నపిుంచద , నీట్ట శబధ ుం తపాప ఏమి విన్నపిుంచద . క్షణ-క్షణుం
భయుం భయుం. నేన స్ిగు ు-లజె రెుండూ వదిలేస్ి పిహచ్
ె .డి.
చేసు నాిన .
ఇలా క న్ని రోజులు గడిచాక నా మేనమామకు నేన ఇక
పిహెచ్.డి. చెయాన అన్న నా న్నరణయాన్ని తేల్లి చెపతపసా. నన ి
నేన

మూరుఖన్ని

చేస కుుంట్ూ

మూరుఖడిన్న చేసు ూ నేన

ఉుండలేన

మరియు

మిమమలన్న

అన్న ఏడిి చెపాపన .
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ఇపపట్ట వరకు మీ డబుై మరియు నా సమయాన్ని వృధా
చేస్ిుంది చాలు ఇకపె నాకు ఫీరగా పిహెచ్.డి. ఇచిినా నాకు వదద
అన్న మా మేనమామకు చెపతపసరికి ఆయన సరే నీవు
విశాఖపట్ి ణాన్నకి వచేిస్తయ్ నీకు నచిిన విధుంగా న వువ
చేదద వుగాన్న అన్న చెపాపరు. నేన
పిహెచ్.డి. వదద

నా గెైడ్

న నాకు ఈ

సార్, నాకు అుంత తెల్లవిలేద

నేన

ఈ

పిహెచ్.డి. త్తస క న్న వేరే విదాారుథల జీవితాలన

నాశనుం

చేయదలచ కోలేద

న వువ

సార్ అన్న చెపాపన . అతన

పిహెచ్.డి. త్తస కుని తరువాత వేరే ఉదయ ాగుం చూస కో
అనాిడర. నేన ఆయనన బతిమిలాడి సార్ మీరు అన కుుంట్ట
నా పిహెచ్.డి. న్న విథ్స డార చేయగలరు. నన ి సుంతోషుంగా
వెళ్ిన్నవవుండి నేన మా అమామ-నాని దగు ర ఉుండి వారిన్న
చూస కుుంట్ాన అన్న చెపాపన . ఆయన నన ి ఇుంట్టకి వెళ్ళి
ఒక నెల తరువాత రాపో అపుపడర ఆలోచిదాదమనాిడర. నేన
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ఆయనన ఇుంతకుంట్ట కషి పెట్ికూడదన్న చెపిప సరే సార్ అన్న
అనాిన . ఇుంట్టకి వెళ్ళిపో య నాలుగు నెలల నా తిరిగి
కలకతాుకు పో లేద ఆయన ఫో న్ చేస్ిన పరతిసారి ఇుంట్లి నా
అవసరుం ఉుంది సార్ సమయుం చూస క న్న వసాున అన్న చెపిప
అలా కాలాన్ని గడిపస
త ు నాిన . నేన

నా మొుండి పట్టిన్న

వదలకుుండా ఉనాిన . నా గెడ
ై ే నన ి పిల్లపిుంచి నా పిహెచ్.డి.
న్న విథ్స డార చేస్ి నా సరిిఫికేట్ి ట ఇపిపస్తు సరి లేకపో తే వారే
పెట్ి టకోన్న. విస్ిగెతిుపో య వారే నాకు క న్ని నెలలలో మయల్
పెట్ి ట రపిపసాురు. డబుై స్ెట్టల ముంట్ మరియు సరిిఫికేట్ి ట
ఇచేిసాురు అన కునాి.

చివరకు నన ి నా భవిషాతత
ు

బాగుుండాలన్న నాకు ఏ ఇబైుంది లేకుుండా వేరే మారు ము
చూయుంచారు నా గెైడ్. ఇలాుంట్ట ముంచి గెైడ్ అుందరికి దొ రకరు.
తరువాత నాకు నా గెైడ్ ఒక మయల్ పెట్ి ారు. పరిశోధన నీ
లక్షాుం కానపుపడర నీకు నీ జీవితుంలో వేరే లక్షాుం ఉుంట్టుంది
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అదేుంట్ల తెలుస కో అన్న చెపిప పదిహన
ే రోజులోి నా పి.హెచ్.డి
విథ్స డార అయనట్టి నాకు డెరెకిర్ రిసర్ి న ుండి మయల్
వచిిుంది మరియు నా సరిిఫికేట్ి ట నాకు క రియర్ చేశారు.
***
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మనము ఏ పన్న చేస్న
ి కాన్న అది మనకి ఆనుందాన్ని
ఇసు ుందా?

సుంతోషాన్ని

ఇసు ుందా? డబుై

భవిషాతత
ు న ఇసు ుందా? గౌరవాన్ని ఇసు ుందా?

ఇసు ుందా?
ఇలా అనేక

వాట్ట మీద ఏమి ఇసు ుందన్న ఆలోచిుంచవచ ి కానీ. మనము
చేశే వృతిు కి ఎుంత నాాయుం చేసు నాిము. పూరిు నాాయుం
చేయక పో యనా. మన వృతిు లోపుం వళ్ి ఎవరికి నషి ుం
జరుగుతతుంది అది ఆలోచిుంచుండి.
ఉదా: ఒక ఇుంజినీరోి వృతిు లోపుం వళ్ి ఒక వసు వు పాడర
కావచ ి. ఒక మన్నషికి త్తవర గాయాలు కావచ ి, ఎుంతో ముంది
చన్నపో వచ ి ఇలా ఇుంకెనలి ఉనాియ. ఒక డాకిర్ వృతిు లోపుం
వలి ఒకరికి లేన్న రోగుం రావచ ి, పారణుం పో వచ ి, ఒక మన్నషి
అవిట్టవాడర కావచ ి, చూపు పో వచ ి ఇలా ఇుంకెనలి
ఉనాియ. ఇుంక న్ని వృతిు లోపుం వలి త్తవరుంగా నషి పో వచ ి.
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రాతిరకి రాతేర ధన్నకుడర కాసాు పతదవాడర కావచ ి. ఎుంద లో
నేన పన్న చేయాల్ల అని పరశి మీకు మీరే వేస కుుంట్ట.
మీ ముుంద ఈ ఆపి ని ఉుంట్ాయ. ఇుంకా ఎకుకవ కూడా
ఉుండొ చ ి. అుంద లో నేన ఈ మూడిట్టన్న ఎుంచ కునాిన :
1. ముుంద మీకు నచిిుంది చేయడుం.
2. మీరు ఎుంద లో న్నషాితతలు కాగలరో అుంద లో మీరు పన్న
చేయడుం.
3. మీ కుట్టుంబుం పరిస్థ తి
ి పరకారుం మీరు పన్న చేయడుం. ఎుంతో
ముంది ముుంద గా ఏదయ ఒక ఉదయ ాగుంలో చేరప
ి ో తారు ఆ తరువాత
ఇుంక క దాుంట్లి ముంచిగా రాణిసు ారు.
మీరు గూగుల్ లో "Inspiring People Who Completely
Changed Their Careers" అన్న వెతకుండి. అపుపడర మీకే
అరథమౌతతుంది. మీకు నచిిన వాకుులు వారి న్నజ జీవితుంలో
ఏమి చేశారని వాసు వాలు మీ ముుంద ుంట్ాయ.

42

మీరు Ph.D. చేయాలుంట్ట మనకి ఎలాుంట్ట గుణాలు
ఉుండాల్ల. ఎలా Ph.D. చెయాాల్ల మొదల నవి. దీన్న తరువాత
రాబల యే పుసు కుం "Ph.D. చేసు ారా?" అుంద లో చదవుండి.
జీవితుంలో
గెలవడాన్నకి

గెలుసూ
ు
ముుంద కు వెళ్ళివాడి కుంట్ట.

పూరిుగా

పరయతిిుంచి

ఓడిపో యన

వాడికే

అుంద లోన్న లోట్ట-బాట్ట
ి మరియు ఇకకట్ట
ి ఎకుకవగా తెల్లస్ి
ఉుంట్ాయన్న నేన నముమతాన .
*****

