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మానుయ్డి అ మానయ్ జయంమానుయ్డి అ మానయ్ జయం..   ..   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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(కిర్ ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)  
  28 

ఒకొకక్ సంఘటన మనకి ఒకొక్కక్ అనుభవానిన్ నేరుప్తుంది.  
పోసట్రుల్ గోడకు అతికించే పనిని నేను నా అసిసెట్ంటస కీ, పనివాళళ్కీ అపప్గించేవాడిని. నా మొదటి బాయ్చి ఉదయం ఆరింటికి పార్రంభం అవుతుoది. 

పనెన్ండిoటి వరకూ సాగుతాయ. సమయం అసలుండదు. కాబటిట్ వాళుళ్ పోసట్రుల్ సరిగాగ్ అతికించారో లేదో చూడటానికి పర్తిరోజూ అరధ్రాతిర్ వెళేళ్వాడిని. 
అలా సరీగాగ్ చూసుకోకపోతే కొనిన్ సారుల్ ఒకే చోట చాలా అతికించి పని పూరత్యిందని అనిపిసాత్రు. పోసట్రుల్ కాలువలో పడేసి, అతికించేసామని చెపుతారు.  

ఒకరోజు రాతిర్ నేను అలా బండి మీద వెళుతూ, మా పిలల్లు పోసట్రుల్ అతికిసూత్ ఉండటం చూశాను. ఇంకో పోసట్రు అతికించేవాడికి చాలా 
సులభంగా అందే చోట అతికిసుత్నాన్రు వాళుళ్. నా ఉదేద్శయ్మేమిటంటే… నిచెచ్న వేసుకుంటే తపప్ అందని చోటా, డైరనేజిలు దాటి కషట్పడి వెళాళ్లిస్న చోటా 
అతికిసేత్, అవి చాలా కాలం ఉంటాయి. లేకపోతే ఆ మరుసటి రోజుకలాల్ వాటి మీద మరో పోసట్రు పడుతుంది.  

ఆ విషయమే చెపేత్, అలాంటి శర్మ తీసుకోవటం ఇషట్ంలేక "అకక్డ వేయటం కుదరదు సర" అనాన్రు.  
"నాకివవ్ండిరా. నేను వేసాత్ను" అని చెపిప్ వాహనం దిగాను.  
చినన్ చినన్ పనులోల్ కూడా ఒక టెకిన్కూక్, ఒక కళా ఉంటాయి. అంటించిన పోసట్రున్ పసి బిడడ్ను కాపాడుకునన్టూట్ కాపాడు కోవాలి. వాల పోసట్రుల్ 
అతికించటం కూడా ఒక కళ. 
మైదా గినెన్ తీసుకుంటూంటే, "మీకు చేతకాదు సార" అనాన్రు.  
నవొవ్చిచ్ంది.  
పోసట్రుల్ అతికించటంలో నాకునన్ అనుభవం వాళళ్కు తెలీదు.  
చేతులిన్ండా పిండి తీసుకొని పోసట్రుకు వార్శాను. మధయ్లో పిండి తకుక్వ రాసి, చివరోల్ ఎకుక్వ మైదా అదిద్ అతికిసేత్ పోసట్రుల్ చాలా కాలం ఉంటాయి. 

మధయ్లో ఎకుక్వ రాసేత్, పిండి ఎండిపోయాక పోసట్రు ముడతలు పడుతుంది. తాము వార్సే విధానానికీ, నా విధానానికీ తేడా వాళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో 
గమనించసాగారు. 

పిండి రాసాక ఫాయ్ంటు పైకి మడిచి, డైరనేజ లోకి దిగి , ఇంకొకరు వెళళ్టానికి వీలు లేని పర్దేశాలోల్కి వెళిళ్ అతికిసూత్ ఉంటే వాళుళ్ కూడా ననున్ 
అనుసరిoచారు.   

ఎపుప్డైనా సరే యజమానికి వివిధ శాఖలోల్ కొదిద్గానైనా పర్వేశం ఉండాలి.  పనివాళుళ్ చేసే చినన్ చినన్ పనులు కూడా పొర్పైరటర కి తెలిసేత్ ఆ సంసథ్ 
నిలబడుతుంది. లేకపోతే కిర్ంది వాళుళ్ ఆడుకుంటారు. 

అంతవరకూ బాగానే ఉందిగానీ, ఈ వాల పోసట్రల్తో పర్మాదం నేను అనుకోని మరో వైపు నుంచి వచిచ్ంది.  
మా వాళుళ్ ఒక రోజు రాతిర్ అతుయ్తాస్హం పర్దరిశ్ంచి వెళిళ్ కలెకట్రేట ఆఫీసు మీదా, జడీజ్ల ఇళళ్ గోడలకీ అతికించారు.  
రెండు రోజుల తరువాత మునిసిపల కమిషనర ఆఫీసు నుంచి నాకు నోటీసు వచిచ్ంది. అలాంటి నోటీసు రావటం మొదటి సారి.  
మరుసటి రోజు పొర్దుద్నేన్ వెళాళ్ను.  
అకక్డ టవున పాల్నింగ ఆఫీసరు పది వేలు లంచం అడిగాడు.  
“రెండు వేలిసాత్” అనాన్ను.  
కాకరకాయలు బేరమాడేవారు నాతో అలాగే గిలిల్ గిలిల్ అడిగేవారు. కిలో పది రూపాయలంటే ‘అరధ్రూపాయికిసాత్వా?’ అనేవారు. 
అతడు నావైపు ఎగాదిగా చూసి "ఏ ఊరు మనది?" అనాన్డు ఎగతాళిగా.  
చెపాప్ను. 
“నువువ్ చేసిన పనికి సంవతస్రం శికాష్, యాభై వేలు ఫైనూ తెలుసా?" అని బెదిరించాడు.  
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నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు. ఒకరిదద్రిన్ అదే ఆఫీసులో వాకబు చేసేత్, మొదటి తపిప్దం కాబటిట్ జైలు ఉండదనీ, చినన్ ఫైను కటాట్లని చెపాప్రు.  
టవున పాల్నింగ వాడు నాకు పెదద్ టోపీ పెటట్టానికి పాల్న చేసాడని అరథ్మైంది. 
సరాసరి కమీషనర గారిని కలుసుకునాన్ను. ఆయన పెదద్మనిషిలా కనపడాడ్డు. చేతులు కటుట్కొని ముందు నిలబడాడ్ను.  
"సార! నేను పోసుట్ గార్డుయ్యేట ని. నిజానికి నా తపుప్ లేదు. నా అసిసెట్ంటుల్ తెలియక చేశారు. మీ వాళేళ్మో నాకు ఏడాది జైలు శికాష్, యాభై వేలు 

ఫైనూ అంటునాన్రు. చినన్ గదిలో ఉంది నా సంసథ్. యాభై వేలు కాదు కదా, అయిదు  వేలు కూడా కటట్లేను. మీరు కాదoటే వెళిళ్ సంవతస్రం పాటూ జైలోల్ 
కూరుచ్ంటాను. ఈ ఒకక్సారికీ క్షమిసేత్ మళీళ్ ఇలాంటి తపుప్లు జరగకుండా చూసుకుంటాను" అని చెపాప్ను.  

“జైలూ, ఫైనూ ఉంటుందని తెలిసీ ఎందుకు చేసావు?" అని పర్శిన్ంచాడు. 
"ఇకక్డికొచేచ్ వరకూ అది అంత పెదద్ తపప్ని తెలీదు సార. పోసట్రుకి యాభై వేలంట. పోసట్రుకి యాభై వేలంటే ఎందుకు అతికిసాత్ము సార?" 

అనాన్ను 'యాభై వేలు' అనన్ పదానిన్ వతిత్ పలుకుతూ.   
"యాభై వేలా?" 
"ఏడాది జైలు కూడా అట". 
ఆయన మొహం చిటిల్ంచి, "ఎవరు చెపాప్రు?" అని అడిగాడు. 
"టవున పాల్నింగ ఆఫీసరు గారు చెపాప్రు”. 
ఆయన ఏదో అనబోయి ఆగి, ఏ మూడ లో ఉనాన్డో తెలీదు కానీ "ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటివి చేయకు" అని, ఫైలు మీద 'వారిన్ంగ' అని వార్సి 

పంపించేశాడు. 
ఈ వయ్వహారం ఇకక్డితో ఆగలేదు. 
 మరుసటి రోజు దినపతిర్కలనీన్ 'మేధ' పోసట్రు కలెకట్రేట నేమ బోరడ్ మీదా, జడీజ్ల ఇళళ్ పర్హరీ గోడల మీదా, మిగతా పర్ముఖ సాథ్నాలోల్నూ 

పడటానిన్ మొదటి పేజీలో ఫొటోలు వేసి పర్కటించాయి.  
ఇది నెగెటివ అయితే అయుయ్oడవచుచ్ కానీ, 'మేధ' అనే ఇంగీల్ష ఇన సిట్టూయ్ట ఉందని విశాఖపటన్ం అంతా తెలిసింది.  
కొనిన్ లక్షలిచిచ్నా రాని అడవ్ర టైజ మెంట ఈ విధంగా నాకు లభించింది. లాభం లాభమే కదా. 
అంతే కాదు. మునిసిపల కమీషనర చాలా గటిట్వారు. మరుసటి రోజు నుండీ ఎకక్డ వాల పోసట్రు కనబడినా ఇమీడియెట గా అరెసట్ చేయమని కిర్ంది 

అధికారులకి సూచనలిచాచ్రు.  
ఆ రోజు నుంచీ ఈ రోజు వరకూ విశాఖపటన్ంలో గోడలకి వాల పోసట్రుల్ కనబడవు.  
ఒక విధంగా ఇది కూడా నాకు లాభించింది. సంసథ్ గురించి దినపతిర్కలలో పర్కటనలిచేచ్ సాథ్యికి ‘మేధ’ అపప్టికే ఆరిథ్కంగా చేరుకుంది. కానీ 

మిగతా ఇన సిట్టూయ్టుల్ అంత వయ్యానిన్ భరించలేవు. వాళుళ్ కేవలం వాల పోసట్రల్ మీదే ఆధారపడాలి.  
ఆ వెసులుబాటు వారికి పోయింది.  
అనన్టూట్ చెపప్టం మరిచ్పోయాను. ఇది జరిగిన మూడు సంవతస్రాలకి ననున్ లంచం అడిగిన టవున పాల్నింగ ఆఫీసరు అరెసట్ అయాయ్డు. ఎ.సి.బి 

అధికారులకి అతడి బెడ రూంలో పరుపు కింద కొనిన్ వందల నోటల్ కటట్లు దొరికాయి.  
అతడి పేరు చెపప్ను కానీ, పది సంవతస్రాల కిర్తం విశాఖపటట్ణంలో ఉనన్వారికి అతడెవరో ఈ పాటికే అరథ్మయి ఉంటుంది. 
 
 
 

29 
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కాకారకాయల పర్సకిత్ వచిచ్ంది కాబటిట్ మరొకక్ విషయం చెపిప్, ఆ కాకారకాయ కబురుల్ ముగిసాత్ను.  
చినన్పుప్డు కాకారకాయలు అమమ్టం నాకు చాలా పాఠాలు నేరిప్ంది. ఈ రోజులోల్ కూరగాయలనీన్ పాల్సిట్క పేకెటల్లో ఫికస డ రేటల్కి అముమ్తునాన్రు 

కానీ, ఆ రోజులోల్ కసట్మరల్ మనసత్తవ్ం ఎలా ఉండేదంటే, కొనన్ది పావుకిలో అయినా సరే తరావ్త కొంచెం కొసరు వేసేత్ ఎంతో సంతోషపడేవారు. 
కానీ కాకరకాయలు పెదద్గా ఉండేవి. ఒక కాకరకాయ కొసరు వేసేత్ దాదాపు అరధ్పావు నషట్ం. అందువలల్ ఇంటి నుండి బయలుదేరేటపుప్డే కొనిన్ 

కొతిత్మీర కటట్లూ, కరివేపాకూ కొనుకొక్ని వెళేళ్వాడిని. కేజీ కాకరకాయలు కొనన్వారికి ఒక కొతిత్మీర కటట్, ఒక కరివేపాకు కటట్ కొసరుగా ఇచేచ్వాడిని. 
కాకరకాయ కొంటే కొసరుగా మరో కాకరకాయ రావటం వేరు, కొతిత్మీర కటట్ రావటం వేరు..! ఆ పర్భావం సైకలాజికల గా కొదోద్ గొపోప్ 

ఉంటుంది.  
మీరు నముమ్తారో లేదో గానీ, ఆ రోజులోల్ నేను తీసుకెళేళ్ గంపెడు కాకరకాయలూ గంటలో అముమ్డు పోవటానికీ, రెగుయ్లరు కసట్మరుల్ ఏరప్డటానికీ 

ఆ కొసరే కారణం అని ఇపప్టికీ నేను భావిసాత్ను.   
మేధాకి వచిచ్న వాళళ్లో కొందరు, 'ఇదే ఇంగీల్షు పర్తీవాళూళ్ బోధిసాత్రు కదా. ఎందుకు మీ ఫీజు ఎకుక్వ?' అని పర్శిన్ంచేవారు.  
దాని కోసం ఏదైనా చెయాయ్లని నాకూ అనిపించింది.  
అందువలల్ కొనిన్ బాయ్చలకి ఇంగీల్ష సీప్కింగతో పాటూ వయ్కిత్తవ్ వికాసానిన్ కూడా కొసరుగా కలిపాను. దానివలల్ ‘ఇకక్డ చేరితే కేవలం ఇంగీల్షే కాదు 

వయ్కిత్తవ్ వికాసం కూడా నేరప్బడుతుంది’ అనన్ అభిపార్యం విదాయ్రుథ్లకి కలిగింది. కాకరకాయ కొసరు దావ్రా ఈ విధంగా నేను ఒక పాఠం నేరుచ్కునాన్ను.  
అయితే సిలబస మారిచ్ వయ్కిత్తవ్వికాసం కలిపిన తరువాత కూడా ఈ సమసయ్ పరిషాక్రం కాలేదు. విదాయ్రుథ్లు, “మీ పోటీ సంసథ్ పదెద్నిమిది వందలకే 

టైరనింగ ఇసోత్ంది. మీరెందుకు మా దగగ్ర నాలుగు వేలు వసూలు చేసుత్నాన్రు?” అని అడిగేవారు. 
“అయితే అకక్డికే వెళళ్ండి" అని ఎపుప్డూ అనలేదు. “పొదుద్నన్ తొమిమ్ది గంటల బాయ్చ కి ఏడొందలా యాభై మాతర్మే చారజ్ చేసుత్నాన్ను. దానికి 

రండి” అనేవాణిణ్.   
“దానికీ, నాలుగు వేల బాయ్చకీ తేడా ఏమిటి?” అని అడిగేవారు.  
“ఏమీ లేదు” అనేవాడిని.  
“అకక్డ ఎంత మంది విదాయ్రుథ్లు ఉంటారు?” 
“యాభై మంది”. 
“ఇకక్డ ఎంతమంది?” 
“ఇకక్డ కూడా యాభై మందే” 
“మరి తేడా ఎందుకు?”  
“మీరు చేరి చూడండి. తేడా మీకు తెలుసుత్ంది. ముందు మీరు ఈ బాయ్చలో చేరాలా? ఆ బాయ్చలో చేరాలా అనేది నిరణ్యించుకోండి” అనేవాడిని.  
వాళుళ్ చాలా కన ఫూయ్జ అయిపోయేవారు. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక బాయ్చలో చేరిన తరావ్త ఇంకో బాయ్చలోకి మారిపోవటం కుదరదు.  
‘వినియోగదారుణిణ్ కనివ్నస్ చెయియ్. లేక కనూఫ్య్జ చెయియ్. అతణిణ్ మాతర్ం వదులుకోకు…’ అనన్ థియరీ చినన్పుప్డే అలవాటయింది. అది 

కాకరకాయలు అమమ్టంతోనే మొదలయిందో, లేక ఆ తరువాత నేరుచ్కునాన్నో తెలియదు. 
ఒక హొటలోల్ ఇడీల్ ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది. మరో హొటలోల్ యాభై రూపాయలుంటుంది. ఎవరి సోత్మతను బటిట్ వాళుళ్ నిరణ్యించుకుంటారు. 

కొనిన్ సారుల్ పెదద్ హోటలు కనాన్ చినన్ హొటలోల్నే బావుండచుచ్ కూడా. ఏ హొటలా అనన్ది నీ విచక్షణా జాఞ్నం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.  
అయితే, రెండు రకాల ఇడీల్లూ ఒకే హొటలోల్ అమమ్టం నా సాట్ర్టెజీ.  
ఇపుప్డు పెదద్ పెదద్ హొటలస లో కూడా 'బాబాయ ఇడీల్' అని పేరు పెటిట్ అమమ్టం చూసుత్నాన్ం కదా. తెలివైన వాడెవడూ కసట్మరల్ని వదులుకోడు.   
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ఉదాహరణకి జానీ వాకర విసీక్ని తీసుకుందాం. దానిమీద 12 ఇయరస్, 20 ఇయరస్, 50 ఇయరస్ ఓలడ్ అని వార్సి ఉంటుంది. సాక్చకి ఈ 
దశాబద్ంలో ఇపుప్డింత డిమాండ వసుత్ందని అనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం ఆ కంపెనీ  వారు ఊహించలేదు. అంత సాట్కు అపుప్డే సోట్ర చేసి పెటట్టం అసాధయ్ం 
కూడా. కేవలం బెల్ండలు (మిశర్మం) మారిచ్, బాల్క లేబుల, బూల్ లేబుల, గోలడ్ లేబుల అని కొతత్ లేబులుల్ అతికిసుత్నాన్రంతే.    

సరుకు ఒకక్టే. రుచి (బెల్ండ) లో తేడా అంతే.  
తయారు చెయయ్టానికి ఎకుక్వ ఖరుచ్ అవదు. ఖరీదులో తేడా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి బాల్క లేబుల Rs. 3500, పీర్మియం Rs. 8000, బూల్ 

లేబుల Rs. 23500. పెదద్వాళుళ్ పారీట్లోల్ ఖరీదైన దానిన్ సరవ్ చెయయ్టం పిర్సేట్జిగా భావిసాత్రు.  ఆ కంపెనీలో ఉనన్తసాథ్నంలో పనిచేసే ఒక అధికారి ఈ 
విషయం నాతో సవ్యంగా చెపాప్డు. 

తిరిగి మన టాపిక కి వసేత్, వాళళ్ ఈగోని ఆ విధంగా రెచచ్గొటట్టం దావ్రా నేను పెదద్ బాయ్చ లో చేరటానికి వాళళ్ని సంసిదుధ్లని చేసేవాడిని.  
అలా అని నేను చినన్ ఇడీల్ తినేవాళళ్ని ఏమీ మోసం చేయలేదు. వాళళ్కు కూడా నిజాయితీగా చెపేప్వాడిని. వాళళ్లో ఉతాస్హం ఉంటే నిజంగా చినన్ 

బాయ్చ లో చేరినా పైకి రావచుచ్. కానీ ఆ విషయానిన్ ఒపుప్కోవటానికి వాళళ్ మనసు సంసిదధ్ంగా ఉండేది కాదు. అందుకనే ఎకుక్వ మంది ఎకుక్వ డబుబ్ 
వెచిచ్ంచి పెదద్ బాయ్చ లో చేరటానికే సిదధ్మయేయ్వారు.  

మా అమమ్ దేవుడిన్ నమేమ్ది కానీ, గుడికి వెళేళ్ది కాదు. ఆ నమమ్కం మీద పర్మాణం చేసి చెపుతునాన్ను. వాళళ్కు నేనెపుప్డూ అనాయ్యం చేయలేదు. 
బీదవాళళ్కి ఇపప్టికీ మా సంసథ్లో సగం ఫీజుకే చెపుతునాన్ను. మంచి విదాయ్రుథ్లెవరైనా ఉంటే ఉచితంగా చెపప్టానికి నేను సంసిదుధ్డినే. ఈ విషయానికి 
రుజువు నా విదాయ్రుథ్లే.  

30 
సాట్ఫ ని మేనేజ చేయటం ఒక కళ. దీనికీ వయ్వసాయానికీ దగగ్ర సంబంధం ఉంది.  
అవును. ఇందులో ఆశచ్రయ్ం ఏమీ లేదు.  
ఏడు ఎకరాల భూమి మాది. అందులో కంది, వేరు శనగ వేసేవాళళ్ం.  
నాగేటి చాలుని కొండర్లు అంటారు. మీరెపుప్డైనా విశాలమైన పొలాలని చూసూత్oటే, వితత్నం నాటటానికి ముందు భూమీమ్ద పొడవాటి నాగేటి 

చాళుళ్ (గీతలు) కనబడతాయి.  
గీతకీ గీతకీ మొదటోల్ ఎంత ఎడం ఉందో, అయిదెకరాల దూరంలో కూడా అవి అంతే దూరంగా ఉంటాయి. ఇందులో తాళుళ్ కటట్టం, సివిల 

ఇంజినీరింగు ఏమీ లేదు. నాగేటి చాలు అటూ ఇటూ వెళళ్కుండా తినన్గా వెళాళ్లి. ఉంటాయి. ఎదుద్లు రెండూ ఒకే వేగంతో సూటిగా ఒకే దికుక్గా 
సాగాలి. అందులో ఒక ఎదుద్ కొంచెం సెనిస్టివ గా ఉంటే, దాని మీద చేయి వేసేత్ పకక్కి జరగటమో, వేగం పెంచటమో చేసుత్ంది. కొండర్లు తినన్గా 
ఉండేలా చూసుకోవటం పని చేసేవాడి నైపుణయ్ం.  

  సాట్ఫ కూడా అంతే. ఒకళుళ్ చాలా రఫ గా ఉంటారు. కొందరు సెనిస్టివ గా ఉంటారు. ఎవరిని ఎలా మేనేజ చేయాలో ఒక కళ.  
కొంతమందిని ఎంత తిటిట్నా ఎదుద్మీద వరష్ం పడినటుట్ పటిట్ంచుకోరు. కొందరు చినన్ మాటకే సంసథ్ని వదిలేసి వెళిళ్పోతారు.  
అందుకే చెపాప్ను. వయ్వసాయానికీ మేనేజ మెంట కీ దగగ్ర సంబంధం ఉందని.   
పర్తిరోజూ ఆరు గంటలకి నా ఇన సిట్టూయ్ట మొదలవుతుంది. అయిదూ నలభై అయిదుకి నేను అకక్డకు వెళతాను. ఫసట్ బాయ్చ విదాయ్రుథ్లందరూ ఆ 

సమయానికి వచేచ్సాత్రు.  
ఒకరోజు రాతిర్ పడుకోవటం ఆలసయ్ం అయి, అలారం మోగక నేను లేచేసరికి ఆరు అయిపోయింది. చాలా కంగారు పడి, సూరయ్కి ఫోన చేసాను.  
నా సంసథ్ తలుపు తాళం తీసే కురర్వాడి పేరు సూరయ్. చాలా బాగా పని చేసాత్డు. అతడికి ఫోన చేసి నేను పదిహేను నిముషాలు ఆలసయ్ంగా వసాత్నని 

చెపప్డం నా ఉదేద్శయ్ం. కానీ అతను ఫోన ఎతత్లేదు.  
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నా కింద ముగుగ్రు అసిసెట్ంటుల్ ఉంటారు. నా కాల్సులు సమయానికి మొదలయేయ్లా చూడటం, నా పరోక్షంలో పాఠాలు చెపప్టం వారి బాధయ్త.  అదే 
విధంగా నా రిసెపష్నిసట్ కూడా పొదుద్నన్ ఆరింటికి రావాలి.  

ఎపుప్డైతే సూరయ్ ఫోన ఎతత్లేదో కంగారు పడి మిగతావాళళ్కి ఫోన చేసాను.  
వాళుళ్ కూడా నాకు దొరకలేదు.  
హడావిడిగా తయారయి వెళాళ్ను. అపప్టికే ఆరునన్ర అయింది. దాదాపు  ఎనభై మంది విదాయ్రుథ్లు మెటల్ మీద కూరుచ్ని ఉనాన్రు.  
తలుపు తీసి కాల్స పార్రంభించాను.  
నెమమ్దినెమమ్దిగా నా అసిసెట్ంటస్ ముగుగ్రూ, రిసెపష్నిసూట్ వచాచ్రు.  
విదాయ్రుథ్లు కాల్సు లోపల వీడియో చూసూత్ ఉండగా బయటకు వచాచ్ను. వరండాలో సూరయ్ ఉనాన్డు. లోపల గదిలో మిగతా నలుగురూ అదాద్లోల్ంచి 

కనపడుతునాన్రు. వాళళ్కి నా మాటలు వినపడుతునాన్యి.  
సూరయ్తో "ఒరేయ! రావలసిన నలుగురూ ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు. అందులో తపుప్ లేదు. వాళళ్ందరూ చదువుకునన్ వాళుళ్. నీకనాన్ పెదద్ సాథ్యిలో 

ఉనన్వాళుళ్. కానీ ఈ సంసథ్ని నడిపించవలసిన బాధయ్త మనది. వాళుళ్ రాకపోతే నాకు ఓకే. కానీ నువువ్ కూడా ఫోన ఎతత్లేదు. జీవితంలో పైకి రావలసిన 
వాడివి. నువువ్ రాకపోతే ఎలారా?" అనాన్ను.  

వాడు తలవంచుకొని బయటకు వెళిళ్పోయాడు.  
ఇది జరిగిన గంట తరావ్త రిసెపష్నిసుట్తో సహా నలుగురూ నా ఛాoబరుకు వచాచ్రు. “క్షమించండి సార. తపుప్ చేసాం” అనాన్రు.  

… 
నీకు సంబంధించిన వాళుళ్ ఏదైనా తపుప్ చేసేత్ వాళళ్ను తిటట్కు. వాళళ్కు పరిసిత్తి అరథ్మయేయ్లా చెయియ్. ఇది మా అమమ్ దగగ్ర నేను  నేరుచ్కునన్ది.  
మొటట్ మొదటిసారి నేను డిర్ంక చేసి వాంతి చేసుకునన్పుప్డు మా అమమ్ ననున్ తిటట్లేదు.  
ఎవరైనా తపుప్ చేసినపుప్డు, ఉనన్ వాసత్వానిన్, దాని వలల్ వాళళ్కు గానీ, మనకు గానీ జరిగిన  (లేక జరుగుతూనన్) నషాట్నిన్, వాళళ్కు అరథ్ం అయేయ్లా 

చెపాప్లి. ఇపప్టికీ నేను ఈ సిదాధ్ంతం నముమ్తాను. 
బాసు, అసిసెట్ంటు..! వీళిళ్దద్రూ నిజాయితీగా ఉంటే ఏ సంసథ్ అయినా బాగుపడుతుంది. మధయ్లో వచేచ్వాళుళ్ మనంత బాధయ్తాయుతంగా ఉండరు. 

అలాంటి బాధయ్త అలవరుచ్కుంటే వాళుళ్ అపప్ర మేనేజ మెంట సాత్యికి ఎదుగుతారు. 
మా వాళుళ్  ఇది అరథ్ం చేసుకోవాలని, వాళుళ్ వింటూ ఉండగా నేను మా అసిసెట్ంట కి చెపాప్ను.  
ఇపప్టికీ నేను ఈ మాటలు నముమ్తాను.  
కిందవాళూళ్ పై వాళూళ్ బాగుంటే మధయ్ వాళుళ్ ఖచిచ్తంగా బాగుంటారు.   
నేను ఈమాట అనటంతో సూరయ్ ‘ఈ సంసథ్ను నడిపిసుత్నన్ది యజమానీ, తనూ తపప్ మిగతా వారు కారు’ అని ఫీలయాయ్డు.  అతని అహo 

ఆవిధంగా సంతృపిత్ చెందటం వలల్, ఆ తరువాత ఆ కురర్వాడు ఎపుప్డూ అయిదింటికే వసూత్ నా నమమ్కానిన్ నిరూపించాడు.  
పర్సుత్తం సూరయ్ జీతం పనెన్ండువేల రూపాయలు. నా దగగ్ర రిసెపష్నిసుట్గా పనిచేసుత్నన్ అమామ్యి బీటెక అయిపోయింది. ఆమె జీతం ఎనిమిది వేల 

రూపాయలు.  
చేసుత్నన్ పని పటల్ నిజాయితీ ఉంటే ఏ సాథ్యికైనా చేరుకుంటారు అనటానికి ఇంతకనాన్ గొపప్ ఉదాహరణ ఇంకొకటి ఉంటుందా? 
ఒక సంసథ్ యజమానిగా ఇరవై సంవతస్రాల జీవిత అనుభవంలో నేను ఎవరినీ తిటట్లేదు.  
ఉనన్ విషయాలిన్ వివరించి ‘ఇది ఇలా జరిగింది. దీని వలల్ ఈ నషట్ం జరిగింది’ అని చెపప్టం అలవాటు చేసుకునాన్ను.  
తిడితే అవతలివారు నెగెటివ గా సప్ందించే అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా వాసత్వాలిన్ వివరిసేత్ వాళుళ్ అరథ్ం చేసుకుంటారు.  
అలా అరథ్ం చేసుకోనివారు ఆ తరువాత నా సంసథ్లో ఉండరు..! 

                                          (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)  


