
బిజినననెస పరరర్సన ఆఫ ద ఇయర
శశ్రీకకకాంత

పపుటట్టగకనన గగకాంతత ననులిమ చకాంపపేయకాండన కకకాందరననన్నారర. ఇకాంకకకాందరరరైతత- జీవితనకాంతకాం ఎకాందనుకక భభారకాం.. 

వదదిలికాంచనుకకకాండడ అన సలహ యిచనచ్చారర. పపొ యిన జనన్మలల ఏ పకపకాం చతసనుకకననన్నాడడ  కళళళ లలేకకకాండన పపుటభాట్టడన 

కకూడన మరరికకకాందరర ఈసడడకాంచనుకకననన్నారర. ఎకాందనుకకూ పనకకిరకడన- ఉపయోగకాం లలేదన- చనలలామకాందత అననన్నారర. 
కకన తలిళదకాండడడ్రులక ఆ కకరకశ్రీడడన భభారకాంగక భభావికాంచలలేదను. సమలాజకాం ఎకాంత హహేళన చతససినన పటటట్టకాంచనుకకలలేదను. 
పపేడ్రుమలాభిమలాననలతత పపకాంచనుకకననన్నారర. చచూపపులలేకకననన్నా తలిళదకాండడడ్రుల చలళన చచూపపులలే ఆ చిననన్నారరికకి 
ఆశసనుర్సలయలాయ్యాయి. వనెకకిక్కిరరికాంచిన విధదిన ధదికక్కిరరికాంచి గరలిచి నలిచనడడ. 23 ఏళళ తరకర్వాత, ఏ చచూపపపైతత లలేదన 

సమలాజకాం చినన్నాచచూపపు చచూససికాందడ  అదత సమలాజకాం చచూపపున తనవనెపైపపుకక తిపపుప్పుకకననన్నాడడ. ననువనర్వాకాం చతయలలేవపు 
శశ్రీకకకాంత అనన మలాటలనను తిరగరకససి -శశ్రీకకకాంత ననువనర్వామమమైనన చతయగలవపు శశ్రీకకకాంత అననదనకక తతెచనచ్చాడడ. అతనన 
శశ్రీకకకాంత బబొ లలాళ .....బబొ లలాళకాంట ఇకాండససట్టస్ట్రీస  అధదిననత.

శశ్రీకకకాంత ఇపపుప్పుడడ 50 కకటళ టరరన్నావర గల బబొ లలాళకాంట ఇకాంటససట్టస్ట్రీస అధదిననత. చదనువపులలేనవకరర, తనలలా 
చచూపపులలేనవకరర అకాందనులల ఉదడ య్యాగగులక. పరకయ్యావరణననకకి ఏమలాతడ్రుకాం హనచతయన డడసస ప్పుసబగుల పకయ్యాకకికాంగ సకాంసస్థనను 
అకాంచతెలకాంచతెలకగక పపపైకకి తీసనుకకచనచ్చాడడ. అలలాకాంటట కకాంపపనలక ననలకగగు సకస్థపసికాంచనడడ. ఇకాంకకదననకకి సననన్నాహలక 
చతసనుస్తుననన్నాడడ. అకాంతన దనురదదృషట్టవకాంతతడన జజాలిపడనడ్డారర. కకన శశ్రీకకకాంత దదృషసిష్ఠిలల తనననొక గగపప్పు అదదృషట్టవకాంతతడడ. 
తలిళదకాండడడ్రుల పస డ్రుతనర్సహకాం, శశ్రీకకకాంత పటటట్టదల, ఆతన్మవిశకర్వాసకాం అతణణన్నా ఈ సకస్థయిలల నలబబెటభాట్టయి.

అదద శశ్రీకకకాంత నమన్మన ససిదనదకాంతకాం

సకరర్సస కక షకరట్ట కట లలేదను. కషట్టపడనలి. ఫలితకాం దననకాంతట అదత వసనుస్తుకాందది. శశ్రీకకకాంత నమన్మన ససిదనదకాంతకాం అదత. కళళళ 
లలేకపస యినన తనకకళళ మీద తనను నలబడటమమ కకదను -తనలలాకాంటట వకళళనను వకాందల మకాందదిన నలబబెటభాట్టడడ. అదద 
శశ్రీకకకాంత గగపప్పుదనకాం. కళళళ లలేకకకాండన పదదిరరూపకయలక సకాంపకదదికాంచడమమ గగనమమమైన ఈ రరజులలళ కకనన్నా కకటళ 
రరూపకయల బిజిననెస చతయడమకాంటట మలాటలక కకదను. అదదికకూడన కటటక పపేదదిరకకాంలల పపుటటట్ట.

ఇకాంటట ననుకాంచి బడడ అయిదను కకిలలమీటరరళ. నడడచనుకకకాంటట వనెళళళవకడడ. అలలా రరకాండతళళళ. సచూక్కిల కకి వనెళళనన కకళసనులల 
ఈ కకరకశ్రీడకాంటట ఒకడడననన్నాడడ అన గగురస్తుకాంచలలేదను తతటట పసిలళలక. అలలా లలాసట్ట బబెకాంచ కక పరరిమతమయియయ్యావకడడ. 



చనలలా బభాధపడనడ్డాడడ.  మొదట పకఠయ్యాపపుసస్తుకకలనను ఆడడయోలలకకి కనర్వారట్ట చతసనుకకననన్నాడడ. రకతిడ్రుకాంబవళళళ 
శశ్రీమకాంచనడడ. కషట్ట ఫలికాంచికాందది. ఇకాంటర లల 98 శకతకాం మలారరక్కిలక. కకనన్ఫిడతెనర్స పపరరిగరికాందది. యగుదదకాం మొదలకపపడడతత 
పపొ దనుద. అకాంధతర్వాకాం మగుకాందను ఆతన్మవిశకర్వాసకాం ఓడడపస వదనుద. పస రకటభానకకి ఎకక్కిడన బబడ్రుక పడనయలలేదను. మొతనస్తునకకి 
సకధదికాంచనడడ. ఒకటట కకదను. ననలకగగు కకలలేజీలలళ ససటటొచిచ్చాకాందది. అదది కకూడన అమమరరికకలల. ఎకాంఐటట, సకట్టన పస రడ్డా, 
బబెరరక్కిల, కరరన్నాగగ మమలలాన. అకాందనులల శశ్రీకకకాంత MIT ఎకాంచనుకకననన్నాడడ. సకక్కిలర షసిప కకూడన ఇసకస్తుమననన్నారర. శశ్రీకకకాంత 

లలాకాంటట అకాంధ విదనయ్యారరిద చతరడకాం MIT కకలలేజీ చరరితడ్రులలనన తతొలిసకరరి.
 
శశ్రీకకకాంత చతతిలల యిపపుప్పుడడ ననలకగగు పపొ డ్రుడక్షన పకళకాంటర్స ఉననన్నాయి. ఒకటట హహుబిళలల(కరకన్నాటక) రరకాండడదది 
నజజామలాబభాద లల(తతెలకాంగకణ) ఇకాంకక రరకాండడ హహహైదరకబభాద లల. మరగకటట సస లలార ఆధనరరిత పకళకాంట తర్వారలల శశ్రీససిటట(ఏపస

పస )లల ననెలకకలప్పుబబో తతననన్నారర. అదది చతెనన్నాయ  కకి 55 కకిలలమీటరళ దచూరకాంలల ఉకాంటటకాందది. ఏకాంజిల ఇననెర్వాసట్టర రవి 

మకాంతన రరకాండతళళ కకిశ్రీతమమ శశ్రీకకకాంత న కలిశకడడ. అతన వకయ్యాపకర తతెలివితతటలిన్నా, అతడడ విజన న చచూససి 
మగుగగుదడయలాయ్యాడడ. అతన కకాంపపనలల కకకాంత ఇననెర్వాసట్ట కకూడన చతశకరర.

హహహైదరకబభాద ఇకాండససిట్టస్ట్రీయల ఏరరియలాలల ఒకపపుప్పుడడ చినన్నా రకకకల షపడడడ్డా. అకాందనులల మమూడడ మషననుళ. ఎనమదది 
మకాందది పనవకళళళ. ఆ సకస్థయి ననుకాంచి వకయ్యాపకరకనన్నా కకటళకక పరరగగులక పపటటట్టకాంచడకాం అకాంటట మలాటలక కకదను. అదత 
అకాంటభాడడ రవి. 13 కకటళ ఇననెర్వాసట్ట మమకాంట  లల భభాగకాంగక ఆలలడ్రుడడ 9 కకటటళ పపటభాట్టడనయన. ఇనషసియల పబిళక ఆఫరరికాంగ 

(ఐపసవవ) దదిశగక కకాంపపనన తీసనుకరళళళలననదది శశ్రీకకకాంత ఆలలచన. 70 శకతకాం అకాంధనులనన ఉదడ య్యాగగులకగక పపటటట్టకకన 

కకాంపపన రన చతసనుస్తుననన్నారకాంటట మలామమూలక విషయకాం కకదను. శశ్రీకకకాంత కక చచూపపు లలేకకననన్నా మగుకాందనుచచూపపు 
ఉకాందకాంటభాడడ రవి. అదది కకాంపపనకకి ఇన బిలట్ట  గక ఉకాందకాంటభాడనయన.

ఎదనుటటవకడడ బతకకలి అననుకకవడకాం దయలాగగుణకాం. ఎదనుటటవకడడ కకూడన వదృదదిదలలకకి రకవకలి అననుకకవడకాం 

మకాంచితనకాం. అకాందనుకకసకాం మనవకాంతత సకయకాం కకూడన చతయలాలి. డబగుబ్బుతత ఏననటటకక ధనవకాంతతలకాం కకలలేకాం. 

ఎపపుప్పుడతెపైతత సకాంతతషకాంగక ఉకాంటభామ అకాంతకక మకాంచిన ధనకాం మనకక అకక్కిరకళదను. ఫసట్ట టటపైకాం మగుకాంబబెపైలల పబిళక ససప్పుచ  
లల మలాటభాళడనలిర్స వచిచ్చానపపుప్పుడడ శశ్రీకకకాంత చతెపసిప్పున మలాటలివన.

ఇకక్కిడ సర్వారర్ణతల గగురరికాంచి కకూడన పడ్రుమగుఖకాంగక చతెపపుప్పుకకవకలి. ఆమమ పడ్రుసనుస్తుతకాం శశ్రీకకకాంత ఇకాండససట్టస్ట్రీకకి కక ఫఫకాండర. 

అకాంతతకకదను. సచూక్కిలలళ అతనకకి సపప్పుషల టటచర కకూడన. ఒక మమకాంటభార  గక.. ఒక గరరైడ  గక అతనతతపకటట జరగన్నా 

చతససికాందనమమ. శశ్రీకకకాంత కకాంపపనలల ఉదడ య్యాగకాం చతసపేవకరకాందరరికక ఆమమ టటపైటనర .

శశ్రీకకకాంత ఈరరజు బిలియనర. ససిరరిసకాంపదలక వసకస్తుయి పస తనయి. కకన సకాంతతషకాం ఎపపుప్పుడచూ ఉకాండనలి. అకాంతకక 



మకాంచిన రరిచ ననెస మరగకటట లలేదను. ఒకపప్పుడడ తలిళదకాండడడ్రులక కకూల, ననలి చతససి ఏడనదదికకి 20 వనలక కకూడన 
సకాంపకదదికాంచలలేన కటటక పపేదవకరర. అలలాకాంటట ననపథయ్యాకాం ననుకాంచి తమ కకడడకక ఈ సకదయికకి వచనచ్చాడకాంటట ఏ 

తలిళదకాండడడ్రులకరరైనన అకాంతకకాంటట ఆనకాందకాం ఇకాంకకమగుకాంటటకాందది?

ఎదనుటటవకడడకకి ఏదడ  ఒక మకాంచి చతయి. అదది నకక తిరరిగరి మకాంచత చతసనుస్తుకాందది. ఇదత శశ్రీకకకాంత నమమన్మ ససిదనదకాంతకాం


