
!ంగ$% పక(న *+ప,-  ./ మం, chittor district  
1జయ45 67 89 :-;(<.

!" #$% . retired &'! (చ*. ఇ,-. వయ12 71 సంవత26'. వృ8ప:ం ; వ<=న ?ప-ల;, 
అ.! అ.!B కషE ప.F న.1% GH.. IJK OLD STUDENTS LMంN ఆ PQ. 2003 
passed out RS TలU ' అVంW XY". తమ (చ* ' అంద$\ ఎకJ^కJ.GHP IJK 
_జaన:ం bc6 కdeJf IJK e అgcfంh" . అij !" #$%  Bk 
ఆgcfంచబkm .. ఇంతక nంo hల get together ' జ$pq r\ వ:s% గత rరvల వలU  వలU  
!" #$%  IJ'e 6wకx_". $y* అq: Bk 11 ఏ{| అ}~ం�. ఈ పదeం. ఏళU � 
ఇ� 3వ �$ aత� �. 

IJK �s ఎంట* అవcp� �$% p a$xqన IJK భవం?f ��.. ఇంతక nంo ఉనH 
ఆ�� �� పకJ� G'! అంత1� ల �త%  IJK భవనం క�E ".

�త ఆ�� �� br న.�eం� ��|.. �E � �� ��ల�xq ఉం�. ఆ �� �డs 
�,-పME  �$  xqన sM¡ �ం< �1% GH. !" #$% . �ప¢ గ� £త% ం ¤Q, ¥ం. 
�$ xqన ¦కJ e§=', వ�w¨న ©ª అi«6', �$ xqన అb¬ ' కfT1GHq. తన 
వయ1 {| అప-M® hi మం� చfx_".తన ;M (చ"U  అంద� తనకGH <నH " 
rవడం తన అదృషE ం అdeGH. !" #$% . క\సం ;.p క'1¯వkfs �ంత మందGH 
బ� ?s ఉం�" కb అf ఆశ. ఉనH ±² పr', ?$ న ప� ³Y', అ\H ఇi� శ§రంi �´లం 
అqxq ఉGHq. అకJడ చo}eంµనH <నH TలU ¢H ��.. r\, అంద$¶ �త%  n©w. ” 
�d (చ* అనH �షయం Bk మ$=x�నHµE GH ” అdeGH..

 

మª| �కం�s వ<=న, !" #$% s వ<=న పf !·% <=ం�. nంo � U̧  T� f2�K f క¢¨ r¹, 
a�U k.. aట' అ_:క, బయMs వ1% ంº కfTంh. FORTUNE-R � � న »¼2 (చ* 
s½*(51) , ప� 1త% ం ఒక ప� q¿À Áfయ* rwÂ s T� f2�K. 2004 Rp ¶1% నH IIT Ã� ంÄ 
పµE ef Rp సం��ంX1eGH.. r¹పMs ఇంÅU Æ (చ* 6ం చంద* 6} వh=.. అంÇ 
మం< బళU � వ<= �!�GH". ఏÈ ±¢p పలక$ం<, ఒక �, �¨ T� f2�K �� É, 
�{% GH". వ<=న బంÊs స$పk ËKm  అÌ స$పk ఇ1% GH". ఒకJ ÍషK aసE * ¥డm ప- తప-. 
r¹, �µ ¥డm ప-; కÎరU � పkm . !" #$% .

 

 



“�*” అ� aట �నపÊ !" #$%  ¥డm ప- ఇద¬ � తల ?T- ��". కృషÏ . 2003 RS IE ^ంÀ . 
తన దగÐ ర Rp ÑబÒ' ?నH IE ^ంÀ. ఇళ తనf పµE బME  మ$ రT-ం<ం� కృషÏ �. (చ* ' 
ఇద¬ $ ¦q: పµE ef ” ఒక �$ ఇµ రంÊ,ÓU W ” అf Ô1Õ U̧ x�GH.. ఏÖG surprise 
ఉంµం³× అf అdeGH. !" #$% . కృషÏ  జ�E  Gర«K p Ô1Õ�U . తన RS RS 
ళ|ంద$ దగÐ రe. అంద� Øద¬  ÙU xౖ_" ఒ�JకJ Û" సగ� !"% �Í% ం�. అంÜ కb మ$ , 
bb, 10000 మం�s �Ý' ¦T- ఉం�. ఆయన. 
అంద� Û� మp aసE * f పలక$ంh".

 

�యంత� ం అq:ం�. IJK TలU లంద� వ<= Þß ంÄ � ¹E W nంoe వ<= 
B"=ంµGH".x� pß ం �E $E ంN అ_:క, IE ^ంÀ2 ఒ�కJ{| ళU e !"% నH అdభ' అ\H 
¦�%  వ1% GH". !" #$% � ఏÈ అసహనం.అంద" (చ* ' ¦T-ం�, తమe ఇంజ\$ంN � 
ఎi ఉపáగపÊం� అf �వ$I%  వ1% GH" .

“=జం. >? @ABన CDE Fళ- H ఏ 1ధం. అLM ఉపOగపPంQ  (RQ) >? SచU . 
Vవలం YZ [%(లH ఉపOగప\] M “ అf. అసD ఎం`abc? అf తనf Ç� ��పల 
?µE eంµGH.. Çd తప- âగÇ సãä åE  (చ*2 అంద� , మం< æÂష¼2 s ��U ". IJK � 
ఉÈ:గం a�¨, Øద¬  Øద¬  rwç�U  ఉÈ:p' XY". లకè ', లకè ' సం��ంh". Çd, aత� ం 
ఇంr ఇకJé ఉGH.." వయ1� ఉనH,-. literary programs � మ6:ద æందడం తప-. &'! 
(చ* p G Õ§* Ge తృT% Bk âగల=డం wo ఏ×" అf Rధపkm ..

ఇ,-. వక% p కృషÏ  వం� వ<=ం�. �e Ô1ef a�U .�GH..

” అందef నమ�Jరం. G Û" కృషÏ . ప� 1% తం, అë$r� � ß̄ ��E  � పfX1% GHd. a ì� ంÄ2 
ఇంbకM dంÊ rలf ఒక �షయం ¦ప-eంk ఉంhn .ఇ,-. ¦Û-1% GH. a í� � 
ఎ,-î �n మర<xwn ఏ× ”

ఏమం�k అf అంద� �ంµGH".

”

gh 10th చ�¿ట,-. ae &'!, !" #$% p" ¦Û-{| . ఆయన అంº అంద$s rస%  
భయం r\ అంతకGH ఎeJవ ఇషE ం. r\, ఒక PQ aత� ం ae భయం అంº ఏâï �Tంh". 
ఒrðక పద:ం అప-¦ప-మంº �ం ఎవcరం �"=ef 6wo. #. ñ.m  కరß ' �$j br 
rU 1� అంద$\ ��E ". �d పకJe జ$ న,-డiU  , G పకJన IE ^ంÀ2 s ÑబÒ' పé�, bం; 
మª| Ge డబK ò1 పé�.. Next PQన చo}ef రమ«GH". భయం ; మª| ఆ పద:ం బ(E  
�µE ef వh=n. Ãనó ¼ � �d పద:ం సగం ¦T- మ$=x_d.

rU 1� ఉనH âగÇ £త% ం అందరం G పf అqxqందf అdeGH". !" #$%  aసE * 
»ôంÀ p వ<= ఎo" fం�GH". ఆయన �టE wo. r\ ఒక �షయం ¦�-" .



అVõ. L$,-. 10th s వh=". �fH PQ�U  öనK ఎr2�2 6య÷�GH". Le &¢యడం 
wo 6….మª| ç�తం� ఎ,-î &'! చo} ¯వలGH Le అవrశం 6o. L 
అa«GనH' âమ«¢H మª| ఏ ఇంజ\* pf, kకE * pø, ËÂù� పర2¼ pø అవckfs 
పంT�% " r\ &'! � ÊÅß  ¦య:kfs aత� ం పంప".

V, L" ఇంట* � ±q¼ అ_:క, CDE అ> ఆపj k L అÊ«ష¼ úరం � Bk ఉండo. 
అంo® ఇంత £ంÊ p Le ఈ పద:ం, &'! :కరణ' �$-Í% ం�. మన� ఎiంM ³శ× 
&'� 6

Al- Pm 6 ఏళnm twinkle twinkle >eBop ం .12 ఏqn వbcక CDE r [s- Pt aడvం, fine 
8op ం.17 ఏwnxp  yంz ఎంv?25 ఏwnxp  {తం అంv , కట~ం ఎంv అ= అ�Evం?�� , 
మనH 50 ఏqn Qsక [త7 ం E�p �p ం� ఒa(క(Pm , ఏ���ం� CDE. అ= �n ¦Û- 
&'! వలU  Le డÎÒ 6కxవ�=, &'! Êనf ¦,-e� క\స అరü త aత� ం క<=తంp 
ఉంµం�. G ¯సం ఈ పద:ం �"=¯ంÊ 6. ÓU �.

oU aటలs �మంÇ అi జరగo �* , �n &'! ఇంr చo}eం�ం అంbమf 
అdeGHం. �ýÜ ఇంట* �&'! LÊయం Xరbమf þå2 అ_:. a GనH తfH G6యణ 
rwW � పé�.. ఆ PQ �"=eనH &'j ఇళ  అë$r � G TలU లe ¦Î�GH.

 

అకJ.నH (చ* ' IE ^ంÀ2 అంద$� ఎÈ &¢యf ఎ×ష¼. »ôంÀ p �1% GH"

“[స� U, ��సం ఒక surprise. అf తన RS ళU ంద$f T¢h..

అంద� క¢¨ �å nంo dం�GH".

పద:ం �డటం £ద'Ø�E ".

అటజ=�ం@ ���% డంబర�ం� �ర స�ర జ� � 
పటల h�%�� %- ఠ దభంగ తరంగ మృదంగ =స�న 
��ట నటM?�ల పe�ల-  కlప కlA�లhk  
కటకచర   క¡¢ కర కంAత oలh £త¤లhk 

x� pß ం అ_:క ¶.¯' Ô1ef �{% GH. !"#$%  , బ� �E ంÄ e. ఇంbక వ<=నºE  
ఒంట$p. TలU ' రమ«GH పVU o అf ¦T- �¸|x_.. పకJన ఉనH âగÇ (చరU  rరU d ôకJ 
Xయeంk.

మన1� తృT%  ; �{% GH..

>? CDE SచU =. అf గరcంp అdeం�


