
  
జూన్ నెల పదహారు, వుదయం వెలుగురేఖలు విచ్చుకుంటున్న వేళ. తెలలా రి 

లేచాన్చ. మలవారు అపపటికే లేచి వేడిగా బ్లా క్ టీ తాగుతునానరు. హుషారుగా 
వునానరు. న్న్చన చ్ూసి న్వుుతూ “యీరోజు విశేషం తెలుసా?” అని అడిగారు. నాకు 
తెలియక పో వడమల? చిరున్వుుతో అన్చకునానన్చ. అసలు మేము యీసారి అమెరికా 
వచిున్ది యీరోజు కోసమే కదా! వెయికళాతో యనానళలా గా యెదచరుచ్ూసచు న్నది 
యీరోజుకోసమే కదా! మరి యీరోజు విశేషమూ, విశిషటతా మీకు చెపాపలి, నా 
అన్చభూతులు మీతో పంచ్చకోవాలని నా యీచినిన పరయతనం. మలమన్వరాలు ఈ 
సంవతసరం పనెనండవగేేడు పరీక్షలు రాసింది. అమెరికా పధ్దతి పరకారం అనినకాలేజీలకీ 
అప్లా  చేసింది,, సీటు సంపాదించ్చకుంది. అటలా ంటల ఎమొరీ యూనివరిసటీలో చేరడానికి 
నిశ్ుయంచ్చకుంది.  

అమెరికాలో హ ైసూూలు గాే డుియేషన్ వేడుక చాలల ఆరాాటంగా, యెంతో 
అటటహాసంగా చేసాు రు. మలమన్వరాలి పననెండవ గేేడు హ ైసూూలు గాే డుియేషన్ వేడుక 
యీరోజు, జూన్ పదహారు, 2015 సంవతసరం. వుదయం న్చండీ మలకు సందడి 
మొదల  ంది. సియలటిల్ పటటణం వాషింగటన్ రాషట రంలో వుంది. ఆ రాషట ర యూనివరిసటీ 
ఆవరణ యీవేడుక యొకూ వేదిక. మేమందరమూ చ్కూగా ముసాు బ్   సాయంతరం 
ఐదచగంటలకి బ్యలుదేరాము. యూనివరిసటీ ఆవరణ చాలల కోలలహలంగా వుంది. 
తలాితండుర లూ, తాతలూ, అమమమమలూ, నాయన్మమలూ ఓహ్! సందడే సందడి. 



మధ్ిలో గాే డుియేషన్ పిలాలు తమకి యచిున్ గాే డుియేషన్ గౌన్చ కటుట కుని, తలమీద 
కాప్ ప్టుట కుని తిరుగుతూంటే “ఆహా వీళ్లా  కదా నేటి ఫంక్షన్ కి ముఖచిలు” 
అన్చకునానము. హడావిడిగా తిరుగుతున్న ఆపిలాలిని చ్ూసూు ంటే మలకు ముచ్ుట 
వేసింది.   

వుతసహం వురకలు వేసూు ంటే 
జీవితంలో ముందడుగు వేయడానిక ి
ఆతృత పడుతున్న యువత దేశానిక ి
చాలల ముఖిం, వెనెనముక వంటిది. 
అలలంటి అమూలిమైెన్ యువసేన్ని 
వెన్చన తటిట  ముందడుగు వేయంచి 

కాపాడుకోవలసిన్ బ్లధ్ిత దేశ్ం యొకూ భుజసూందాల మీద వుంది కదా! ఆబ్లధ్ిత 
యీ గాే డుియేషన్ దాురా చాలలవరకు నరెవేరుతుందని నాఅభిపరా యం. హ ైసూూలు 
చ్దచవు వరకూ పిలాలు ఒక రక్షణవలయంలో ప్రుగుతారు. ఇంటలా  తలాితండుర లూ, 
సూూలోా  టీచ్రలా  .... అనిన విధాలల వాళాకి చేయూతన్ందిసూు  ముందచకి న్డిపిసాు రు. 
సూూలు చ్దచవు ముగించ్చకున్న పిలాలు .... ప్ చ్దచవులు చ్దివేవాళలా , వృతిువిదిలు 
నేరుుకునేవాళలా , వుదయ ిగావకాశ్ములు వున్నకోరుసలు చ్దివేవాళలా , నేరుగా సంపాదన్ 
మొదలుప్టేటవాళలా  ..... యలల రకరకాలుగా దారులు యెంపిక చేసచకుని ముందచకి 
సాగుతారు. అందరికీ గాే డుియేషన్ వేడుకలో సూూలు సరిటఫికేట్ అందచకోవడము 
ఒకతీపిజననపకమైె మన్సచలో ముదిరంచ్చకుని జీవితపయన్ంలో వులలా సపరుసచు ంది. 
నిజంగా యీఘడియ వాళాకి యెంత అమూలిమైెన్దీ, అపురలపమైెన్దీ కదా! సరిటఫికేటు 



అందచకోగానే వాళాకి ఆతమవిశాుసం రెటిట ంపవుతుంది. దానితో బ్లటుగా జీవితం పటా 
బ్లధ్ిత కూడా ప్రుగుతుంది. 

సర!ే సరిగాా  సాయంతరం యేడుగంటలికి కారికేమం మొదల  ంది. చ్చటటట  వున్న 
గేలరీలో మేమందరమూ కూరుునానము. గాే డియేషన్ గౌన్చ ధ్రించిన్ సూట డెంట్స 
ఒకకూకూరుగా వచిు గేలరీ మధ్ిలో వాళాకి యేరాపటు చేసిన్ కురీులలో కూరుునానరు. 
తలాితండుర లని చ్ూసచకుని మురిసిపో తూ ముసిముసిన్వుులు చిందిసచు న్న వాళాకి 
సూూలు ఆరెూషాట ర  మరింత వుతాసహం ప్ంప ందించింది.  

సూూలు టీచ్రుా  వాళా ముందచజీవితంలో వుపయోగపడే మలటలు నాలుగు ముకూలు 
చెపాపరు. తరవాత పేరుపేరునా పిలిచి 
సూూలు సరిటఫికేట్స అందచేశారు. 
పిరయమైెన్ పాఠకులలరా! ఇదంతా 
కళ్ీా రా వీక్ించి మేము ఆన్ందంతో 
తరించిపోయలము. తరవాత కబ్ురలా , 
ఫ టలలూ హడావిడి చెపేపదేముంది! 

మన్వరాలు కిండర్ గారడన్ న్చండీ హ ైసూూలు వరకూ చ్దచవుతూ ప్రగడం చ్ూసిన్ 
మలకు వేరే ఆన్ందం యేముందికదా!  

హ ైసూూలు చ్దచవు ముగించ్చకుని జీవితంలో అడుగు ప్డుతున్న చినానరులందరికీ 
వుజుల భవిషి్  మెండుగా మెరిసిపో వాలని ఆకాంక్ిసచు నానము. 

మీకృషణవేణి 


