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నిరివ్రామంగా మోగుతునన్ ఫోను గోలకి మెలుకువ వచిచ్ంది పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రికి. తెలల్గా
తెలల్వారిపోయింది. గోడనునన్ గడియారంవేపు చూసారు. టైం ఆరునన్ర కావొసోత్ంది.
“ఎపుప్డూ లేనిది ఇంత మొదుద్ నిదర్ పటిట్ందేంటీరోజు. మెలుకువే రాలేదు” విసుగాగ్ అనుకుంటూ
మోగుతునన్ మొబైల ఆనస్ర చేసారు.
“హలో ద గేర్ట పూరణ్ మాసాట్రేనా, నేను సార, “పారాయణ” సూక్ల పిర్నిస్పాలిన్ మాటాల్డుతునాన్ను.
పేపర చూసేరా... అయోయ్ ఇంకా చూడలేదా. అరెజ్ంటుగా చూడండి సార...ఎందుకా, చూడండి సా.....ర మీకే తెలుసుత్ంది.
తెలుసుకునాన్క పోన చేయయ్ండి. మీరెలాగూ చెయయ్రుగాని, నేనే చేసాత్నులెండి. అపుప్డు మాటాల్డుకుందాం వివరంగా.
సరేనా’ వేళాకోళంగా నవువ్తూ ఫోన కట చేసాడాయన.
మూగబోయిన ఫోన వేపు సాలోచనగా చూసూత్ నిలబడిపోయిన మాసాట్రికి అకసామ్తుత్గా గురొత్చిచ్ంది
ఆ రోజు పదవతరగతి పరీకాష్ ఫలితాలు వెలువడే రోజని. హడావిడిగా తలుపు తెరుచుకొని, వరండాలో పడిఉనన్ పేపర
చేతిలోకి తీసుకునాన్రు. ఆతృతగా తెరిచి చూసారు. చూసిన మరుక్షణం చేషట్లుడిగి, శిలాపర్తిమలా నిలబడిపోయారు.
“పదవతరగతి పరీక్షలోల్ విజయఢంకా మోగించిన ‘పారాయణా’ పాఠశాల. వందశాతం పర్థమశేర్ణీ
ఉతీత్రణ్తతో రాషట్రంలోనే పర్థమసాథ్నంలో నిలిచిన పచచ్లపతకం ‘పారాయణ’.
మాసాట్రిని వెకిక్రిసూత్ కనిపించాయి తాటికాయంత అక్షరాలు. ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్వ ఆవహించి, పకక్నే
ఉనన్ సూట్లుపై చతికిలబడిపోయారాయన నిసాత్ర్ణగా.
రెండు నెలల కిర్తం, సరిగాగ్ పదవ తరగతి పరీక్షలు పార్రంభం కావడానికి రెండురోజుల ముందు
జరిగిన సంఘటన పూరణ్మాసాట్రి కళళ్ ముందు కదలాడింది.
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--0-రాతిర్ ఏడుగంటలైంది.

అపుప్డే సూక్ల నుండి వచిచ్న పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రు

విశార్ంతిగా

కూరొచ్ని, మనవరాలు ‘సుషమ్’ చెపుత్నన్ కబురుల్వింటూ, టీ తార్గుతునాన్రు. ఇంతలో కాలింగ బెల మోర్గింది.
సమయంలో ఎవరొచుచ్ంటారబాబ్” అనుకుంటూ తార్గుతునన్ టీ రెండు గుకక్లోల్ పూరిత్చేసి తలుపు తెరిచిన

“ఈ

మాసాట్రికి

“నమసాక్రం మాసాట్రూ” అంటూ వినయంగా నమసక్రిసూత్ నిలబడడ్ అపచరిత వయ్కిత్ దరశ్నమిచాచ్డు. పర్తి నమసాక్రం
చేసూత్ “మీరూ….” అంటూ సందిగద్ంగా ఆగిపోయారు మాసాట్రు.
”నా పేరు ‘శీర్కిర్షణ్’ మాసాట్రూ. ఇకక్డే “పారయణ” హైసూక్ల పిర్నిస్పాల గా పనిచేసుత్నాన్ను. మీతో
కొంచెం మాటాల్డేపనుండి వచాచ్నుసార“ అనాన్డు పరిచయం చేసుకుంటూ. ““లోపటికి దయచేయండి. కూరొచ్ని
మాటాల్డుకుందాం” అంటూ ఇంటోల్కి ఆహావ్నించి తనుకూడా కూరుచ్ంటూ, “చెపప్ండి మాసాట్రూ.

ఏం పనిమీద

వచాచ్రు?” అని అడిగారు గౌరవంగా.
మాసాట్రి పర్శన్విని ఎదురుగా కూరుచ్నన్ ఆగంతకుడు సోఫాలో ఇబబ్ందిగా కదులుతూ “ఎలుల్ండి
నుండి పదవతరగతి

పరీక్షలు మొదలవుతునాన్యి కదా మాసాట్రూ.

ఆ విషయం గురించి తమతో కొంచెం

మాటాల్డాలనీ” అనాన్డు వాకయ్ం పూరిత్ చెయయ్కుండా నీళుళ్ నములుతూ.
“పదవతరగతి పరీక్షల గురించా. ఏం మాటాల్డదామనీ?” అడిగారు మాసాట్రు చినన్గా నవువ్తూ.
మాసాట్రి చిరునవువ్ చూసి ధైరయ్ం తెచుచ్కునన్ పారయణ హెడామ్సట్ర “మాసాట్రూ మాసూక్లు విషయం
మీకు తెలియనిది కాదు. పూరిత్గా వాయ్పారపంథాలో నడపబడే విదాయ్సంసథ్ మాది. వందశాతం

ఉతీత్రణ్త, అది కూడా

అనీన్ ఫసుట్కాల్సులే మా మేనేజెమ్ంట ధేయ్యం. రిజలట్స్ కొంచెం తగిగ్నా నిరాద్కిష్ణయ్ంగా మా సేలరీస కట చేసేసాత్రు. అయితే,
మేము ఎంత కషట్పడినా, ఆదివారాలూ శెలవులూ ఏమీ లేకుండా, ఆటాపాటా వాళళ్ కలలోకి కూడా రానివవ్కుండా
రోజంతా సూక్లోల్నే కూరోచ్బెటిట్ తోమేసినా, అక్షరంముకక్ రాని మొదుద్వెధవలు యాభైశాతం మందైనా ఉంటారు
మాదగగ్ర.”
“ఇంతకు ముందు పరీక్షలు ఎవరి సూక్లోల్ వాళేళ్ రాసేవారు గాబటిట్ ఇబబ్ంది ఉండేది కాదు సార.
అనీన్ మేమే మేనేజ చేసుకునే వాళళ్ం. ఇపుప్డలా కాదు కదా. ఈ సంవతస్రం మా విదాయ్రుద్లు మీ సూక్లోల్ పరీక్షలు
రాసాత్రు సార.”
“మీ దగగ్ర పరీక్షలు చాలా కఠినంగా జరుగుతాయనేది జిలాల్ మొతత్ం తెలిసిన విషయం. మీరంత
సిట్ర్కుట్గా
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ఈ సంవతస్రానికి ఎలాగోలా గటెట్కిక్పోతాం సార. ఆ

విషయమే తమరిన్ రెకెవ్సట్ చేయమనాన్రు సార మా ఎమీడ్ గారు“ అనాన్డాయన వినయంగా.
వింటునన్ మాసాట్రి భృకుటి ముడిపడింది. “ఉదారంగానా? అంటే ” అనాన్రు కొంచెం వాడిగా.
”అదే మాసాట్రూ. మాటీచరుల్ పరీక్షహాలులోకి పర్వేశించి మావాళళ్కి జవాబులు తెలియని పర్శన్లకి
సమాధానాలు చెపప్డానికీ, చిటీట్లు తెచుచ్కుంటే అవి చూసి రాసుకోవడానికీ ఎలాంటి ఇబబ్ందీ కలిగించకపోతే చాలు
సార. అంతకంటే ఎకుక్వేమీ అకక్రలేదు” అనాన్డాయన మాసాట్రివేపు ఆశగా చూసూత్.
అంతవరకూ పర్శాంతంగా ఉనన్ మాసాట్రి మొహం

కోపంతో జేవురించుకుపోయింది. కూరుచ్నన్

సొఫానుండి విసురుగా లేచి నిలబడి, “నడవండి బయటకి. పవితర్మైన ఉపాధాయ్యవృతిత్లో ఉంటూ ఇలాంటి నీతిమాలిన
పర్తిపాదనొకటి పటుట్కొని,

తోటి ఉపాధాయ్యుని దగగ్రకు రావడానికి సిగుగ్గాలేదూ మీకు?” అంటూ విరుచుకు

పడిపోయారు అతనిమీద.
మాసాట్రి కోపం చూసి కంగుతినన్ ఆయన కూరుచ్నన్ దగగ్రున్ండి నెమమ్దిగా లేచి నిలుచునాన్డు.
నిలుచునాన్క,

ఆయనవేపు సూటిగా చూసూత్
“అనవసరంగా నోరు పారేసుకోకండి పూరణ్చందర్రావుగారూ. మీ కేకలకి బెదిరిపోయే కుందేళేళ్వీ

లేవికక్డ.

ఒకటే చెపప్మనాన్రు మా సారు.

అడుడ్చెపప్కుండా

మేం అడిగినదానికి సరేనంటే మూడోకంటికి

తెలియకుండా, నిశశ్బద్ంగా మా పని చేసుకొని వెళిపోతాం. అనన్టుట్ ఈపని మీరు ఊరికినే చెయయ్కక్రలేదు. ఇవిగో
లక్షరూపాయలు. పరీక్షలైపోయాక ఇంకో లకిష్సాత్మని చెపప్మనాన్రు. చాలవంటే చెపప్ండి, ఎనిన్ లక్షలైనా పడేసాత్ం.
అంతేగాని, అలాంటివేమీ కుదరవ. నా చాదసాత్లు పటుట్కొనే నేను వేలాడతానంటే మీ ఇషట్ం. ఆలోచించుకోండి.” అని
హెచచ్రించి బయటకు నడిచాడా ఉపాధాయ్యుడు విసురుగా.
--00—
ఆ ఊరికే కాదు, జిలాల్ మొతాత్నికే పెదద్దైన పర్భుతోవ్నన్త పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు
పూరణ్చందర్రావు మాసాట్రు. “పూరణ్మాసాట్రని” అందరితో గౌరవంగా పిలవబడే ఆయన జిలాల్లోని ఉపాధాయ్యవరాగ్లోల్
మంచి గౌరవాభిమానాలు చూరగొనన్ వయ్కిత్.

‘బతకలేక బడిపంతులు’ అనే లోకోకిత్ని అబదద్ంచేసూత్, ముపైప్ఐదు

సంవతస్రాల కిర్తమే ఏరీకోరీ ఉపాధాయ్యవృతిత్ని సీవ్కరించారాయన.
వయ్వసాయం ముఖయ్వృతిత్గా గల మాసాట్రి కుటుంబంలో ఆయన తాతగారే మొటట్మొదటి
అక్షరాసుయ్డు. వాళళ్ ఊరిలో కైరసత్వమిషనరీలు కొతత్గా పార్రంభించిన బడిలో ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదువుకునన్
వాళళ్ తాతగారు, “హైయయ్ర గేర్డ“ శిక్షణపొంది, అదే బడిలో ఉపాధాయ్యుడిగా పనిచేసారు. సూక్లైఫ్నల పాసయాయ్క
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సెకండరీగేర్డ పూరిత్చేసి ఉపాధాయ్యవృతిత్నే సీవ్కరించిన మాసాట్రి నానన్గారు ఎలిమెంటరీసూక్లు పర్ధానోపాధాయ్యునిగా
పదవీ విరమణ చేసారు.
ఇక మాసాట్రి విషయానికొసేత్,

ఇంటరీమ్డియెట

జిలాల్ మొతాత్నికి పర్ధముడిగా ఉతీత్రుణ్లైన

పూరణ్చందర్రావుగారు కావాలనుకుంటే, సునాయాసంగా డాకట్ర అయుయ్ండేవారే. వాళళ్ నానన్కూడా ఆ మాటే చెపూత్,
ఎంటెర్నస్ పరీక్ష రాయి పూరాణ్. తల తాకటుట్ పెటైట్నా మెడిసిన చదివిసాత్ను” అని అంటే మాసాట్రు చినన్గా నవివ్
“నాకు కూడా నీలాగే టీచర అవావ్లనే ఉంది నానాన్. డిగీర్ చేసి, ఆ తరవాత బి.ఎడ చేసాత్ను”
అనాన్రట.
“మా రోజులు వేరు. అపుప్డు మేం చదివినదే గొపప్ చదువు. ఇపుప్డలా కాదు కదా. నువువ్ కూడా
ఏదో అతెత్సరు మారుక్లతో పాసైయుయ్ంటే ఇలా చెపేప్వాడిన్ కాదు. జిలాల్కే ఫసొట్చాచ్వాయె.

మెడిసిన

చదివితే

సమాజంలో హోదాకి హోదా, డబుబ్కు డబూబ్ రెండూ, నీతిగా ఉంటూ సంపాదించుకోవచుచ్ కదా” అని ఆయనంటే
“మన ఊరోల్ నీ గౌరవానికీ హోదాకీ ఏం తకుక్వైందో చెపుప్ నానాన్. మన ఊరోల్ నీముందు కూరొచ్ని
మాటాల్డతారా ఎవరైనా? నిలబడేకదా.

ఇక డబుబ్ల సంగతంటావా, ఇపప్టివరకూ నువువ్ నాకేమైనా తకుక్వ చేసావా.

ఏదడిగినా లేదనకుండా ఇసూత్నే ఉనాన్వుకదా. అయినా నీకు చెపాప్లా నానాన్. ఉపాధాయ్యుడనేవాడు వృతిత్మీద గౌరవం
కలిగి.

నిబదద్తతో తనపని తను చేసుకుపోయేవాడైతే కలకట్రంతటి వాడైనా, అతని ముందు గౌరవంగా

తలవొంచాలిస్ందేనని నువేవ్ అంటావు కదా. కనుక....నేను డాకట్ర కాదు నానాన్, టీచరేన్ అవుతాను. కాదనకు” అనిచెపిప్
వాళళ్ నానన్తో వాదించి మరీ బి.ఎడ. చేసారట.
ఆ విషయం ఎంత గరవ్ంగా చెపుప్కుంటారో ఆయన.
ఇషట్పడి ఎంచుకునన్ వృతిత్కావడంతో సరవ్శకుత్లూ దానిమీదే కేందీర్కరించి

నిజాయితీగా

పనిచేయడంతో, అనతికాలంలోనే పూరణ్మాసాట్రు మంచి ఉపాదాయ్యుడనీ, ఆయన దగగ్ర చదివిన పిలల్ల భవిషయ్త
గురించి ఆందోళన చెందాలిస్న అవసరం ఉండదనీ గటిట్ నమమ్కం ఏరప్డింది. దానితో ఆయన పనిచేసే బడిలోనూ,
ఆయన బోధించే కాల్సులోనూ తమ పిలల్లిన్ జాయిన చెయయ్డంకోసం సూక్లు ముందు పర్జలు బారులు తీరేవారంటే
అతిశయోకిత్కాదు.
ఇటువంటి ఉనన్తమైన విలువలతో కూడిన నిరివ్రామకృషి ఫలితంగా మాసాట్రు తనని అమితంగా
అభిమానించే అసంఖాయ్మైన శిషయ్కోటిని సంపాదించుకోవడంలో

ఆశచ్రయ్పడాలిస్నదేమీలేదు. కాలకర్మేణా హైసూక్లు

పర్ధానోపాధాయ్యులుగా పదోనన్తి పొందిన మాసాట్రి ఖాతాలో ఇక మూడేళళ్ సరీవ్సు మాతర్మే మిగిలిఉంది.
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అయితే గత కొనేన్ళుళ్గా పూరణ్మాసాట్రు అమితమైన ఆందోళనకూ కలచివేతకు లోనౌతునన్ మాట
మాతర్ం నిజం. అందుకు కారణాలనేకం.
విదయ్ లాభాలారిజ్ంచే వాయ్పారవసుత్వుగా రూపాంతరంచెంది,

పైరవేటువాయ్పారుల కబంధహసాత్లోల్

బందీగా చికుక్కుపోవడం, పర్భుతవ్పాఠశాలలు రోజురోజుకూ కునారిలిల్ పోతుండడంతో పాటూ,
విలువలు అంతరించిపోవడం వంటి వాసత్వాలు

విదాయ్వయ్వసథ్లో

ఆయన ఆందోళనకి ముఖయ్కారణాలు.
--00--

రెండురోజులోల్ పార్రంభం కాబోతునన్ పదవతరగతి పరీక్షల నిరవ్హణకి కావలసిన ఏరాప్టుల్
చేయడంలో అలసిపోయి ఇంటికి వచిచ్న పూరణ్మాసాట్రికి ఆరోజు ఎదురైన చేదు అనుభవం ఆయనని చాలా అశాంతికి
గురిచేసింది.

“ఎటుపోతోంది విదాయ్వయ్వసథ్? ఈ హానికరమైన ధోరణి

ఇలాగే కొనసాగితే

విదాయ్రుద్లమీదా

దేశభవిషయ్తుత్మీదా ఇదెలాంటి దుషర్ప్భావం చూపిసుత్ంది!” అని మధనపడుతూ అశాంతిగా గడిపారా రాతిర్ చాలాసేపు.
తెలల్వారింది. యధావిధిగా సూక్లుకి చేరుకునన్ పూరణ్మాసాట్రు సూక్లంతా ఒకసారి రౌండ వేసి,
ఏరాప్టుల్ సంతృపిత్కరంగా చేయబడినటుట్ మరొకమారు నిరాద్రించుకొని వచిచ్ తన సీటోల్ ఇలా కూరుచ్నాన్రో లేదో అలా
ఫోను మోగింది.
“నమసాక్రం పూరణ్మాసాట్రూ. నేను

ఎమెమ్లేయ్ మోహనరావుని మాటాల్డుతునాన్ను. బావునాన్రా”

అంటూ అభిమానంగా పలకరించాడాయన మాసాట్రిని.
“బాగునాన్ను సార. మీరు కేష్మమే కదా. పెదద్వారు తమరేంటి ఇలా ఫోను చేసారు?” అని అడిగారు
గౌరవంగా.
”డైరకుట్గా విషయానికొచేచ్సాత్ను మాసాట్రూ. రేపటున్ండీ మీసూక్లొల్
జరుగుతునాన్యికదా. పరీక్షలోల్ మీరు చాలా సిట్ర్కుట్గా ఉంటారనన్ది జగమెరిగిన సతయ్ం.

పదవతరగతి పరీక్షలు
అందుకే

మీదగగ్ర

పరీక్షలంటేనే వణికిపోతునాన్రండీ పిలల్లు. ఇక తలిల్దండుర్లైతే కాసత్ చూసీ చూడనటుట్ పోయేటటుట్గా మాసాట్రినెలాగైనా
మీరే ఒపిప్ంచాలి సార

అంటూ

ఒకటే గొడవ. సరే అని మాటిచేచ్ంతవరకూ వదిలిపెటట్లేదంటే నమమ్ండి. గనుక

మాసాట్రూ, కాసత్ పెదద్మనసు చేసుకొని

ఈసారికి ఇనివ్జిలేషన కాసత్ లిబరలాగ్ కానిచెచ్యయ్ండి. ఈ చినన్సాయం

చేసిపెటట్ండి చాలు. మీ పేరు చెపుప్కుంటారందరూ” అంటూ మనవిచేసారు.
ఎమెమ్లేయ్ వినన్పం వినన్ మాసాట్రికి ఏం సమాధానం చెపాప్లో తోచలేదు ఓ క్షణం. వెంటనే తేరుకొని
“నా విషయం మీకు తెలియనిదికాదు కదు సార. ఎంత కషట్పడి విదాయ్బోధన చేసి, చేయిసాత్నో, పరీక్షలు కూడా అంత
నిజాయితీగానూ నిరవ్హిసాత్ను. గత ముపైప్ఐదు సంవతస్రాలుగా నా పదద్తి ఇదే సార. అలాంటిది, ఈ వయసులో దానికి
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తిలోదకాలిచిచ్, మీరడిగినటుట్ పరీక్షలు నిరవ్హించడం నా వలల్యేయ్పని కాదు సర. క్షమించాలి తమరు”

అనాన్రు

పర్తీపదానీన్ వతిత్ పలుకుతూ.
అంతే. దెబబ్తో ఎమఎలఏ గారిలో అంతరీల్నంగా ఉనన్ “అపరిచితుడు” రంగపర్వేశం చేసి,
‘మాసాట్రూ, మీరూ” లాంటి బహువచనపర్యోగాలు తీసవతల పారేసి
మహాతామ్గాంధీ బామమ్రిద్ననుకుంటునాన్వా.

“ఏమనుకుంటునాన్వయాయ్ నీ గురించి నువువ్.

రేపు నీ సూక్లోల్ పరీక్ష రాసేదెవరో తెలుసా? “పారయణ” సూక్లుపిలల్లు.

ఆ సూక్లెవరిదో తెలుసుకదా. ఆయన తలచుకుంటే నినున్ శంకరగిరిమానాయ్లు పటిట్ంచడమే కాదు, ఉదోయ్గంలో లేకుండా
కూడా చెయయ్గలడు జాగరత్ ఏమనుకుంటునాన్వో.

ఏదో వయసులో పెదాద్డివని మరాయ్దగాచెపుత్ంటే

నీతికబురుల్

వలిల్సుత్నాన్వే. మరాయ్దగా చెపిప్నటుట్చెయ. లేదా.....” అంటూ హెచచ్రించి ఫోను పెటేట్సాడా పర్జాపర్తినిధి.
నిరాఘ్ంతపోయారు పూరణ్మాసాట్రు. పరీక్షలు నిషాప్కిష్కంగానూ, నిజాయితీగానూ నిరవ్హించినందుకు
పర్జలనుండీ, అధికారులనుండీ
చేతులమీదుగానూ,

పర్శంశలందుకునన్ గతం గురొత్చిచ్ గుండె బరువెకిక్ంది. రాషట్రసాథ్యిలో గవరన్రు

జాతీయసాథ్యిలో

రాషట్రపతి

చేతులమీదుగానూ

ఉతత్మఉపాధాయ్యపురసాక్రం

అందుకునన్

బంగారుక్షణాలొకసారి గురొత్చాచ్యి. “ఏవి తలీల్ నిరుడు కురిసిన హిమసమూహములు” అనుకుంటూ నిటూట్రాచ్రు
బాధగా.
పరీక్షలు మొదలయాయ్యి. పరీక్షరాయడానికి వచిచ్న

విదాయ్రుద్లని కుష్ణణ్ంగా తనిఖీచేసి దొరికిన

చిటీట్లూ వగైరా చెతత్బుటట్లోల్ పడేసిగాని హాలోల్కి అడుగుపెటట్నీయలేదు పూరణ్మాసాట్రు.

సెలోఫ్నులాల్ంటి పరికరాలు

చుటుట్పకక్ల ఎకక్డా కనబడకుండా కఠినచరయ్లు తీసుకునాన్రు. పరీక్షలోల్ ఏవిధమైన అవతకవలు జరిగినా
సహించేదిలేదని ఇనివ్జిలేటరల్నీ, ఇతర సిబబ్ందినీ గటిట్గా హెచచ్రించారు. ‘పారాయణ’ సూక్లు
సెంటరోల్కి పర్వేశించే అవకాశం

టీచరుల్ కొంతమంది

దొరుకుతుందేమోనని “గోతికాడనకక్లాల్” అటూఇటూ తచాచ్డి, వాళళ్ ఆటలకక్డ

సాగవని గర్హించి, తిరిగి వెళిళ్పోయారు.
మొదటిరోజు పరీక్ష ఏవిధమైన ఒడిదుడుకులూ లేకుండా నిరివ్ఘన్ంగా జరిగిపోయింది. “హమమ్యయ్”
అని నిటూట్రాచ్రందరూ.

రెండవరోజు కూడా ఎలాంటి అవాంచనీయ సంఘటనలూ చోటు చేసుకోకుండా పరీక్ష

జరిగిపోవడంతో “మీ దగగ్ర వాళళ్ పపుప్లుడకవని అరద్మైందిసార వాళళ్కి. ఇక మీ జోలికి రారు చూడండి” అంటూ
హరష్ం వెలిబుచాచ్రు ఉపాధాయ్యులూ సిబబ్ందీ. ఇక ఆతరవాత పరీక్షలనీన్ సజావుగా జరిగిపోవడంతో, తలమీద నుంచి
పెదద్బరువు దించినటట్యింది పూరణ్మాసాట్రికి.
పరీక్షలైపోయాక మిగలిన సెలవులనీన్ తనకిషట్మైన ‘వివేకానందుని’ రచనలు చదువుకుంటూ తీరికగా
గడిపేసారు పూరణ్మాసాట్రు. చూసుత్ండగానే రోజులు గడచిపోయాయి. పరీకాష్ ఫలితాలు వెలువడాడ్యి.
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తొంభైశాతం ఉతీత్రణ్తతో మాసాట్రి సూక్లు ఎపప్టిలాగనే జిలాల్లోని పర్భుతవ్పాఠశాలలనిన్టిలోనూ
పర్థమసాథ్నంలో నిలిచింది. కాని ‘పారాయణ’ వందశాతం ఉతీత్రణ్త

సాధించడం చూసాక

ఆ ఆనందంకాసాత్

ఆవిరైపోయింది. కాసత్ ఆలోచించాక, ఆ విజయం ఎలా సాధయ్మయయ్ంటుందో అరద్మయాయ్క మాతర్ం ఆయన మనసు
మాటలోల్ వరిణ్ంచశకయ్ంకాని ఆవేదనతో నిండిపోయింది.
అంతలోనే ‘పారాయణ’ సూక్లు పిర్నిస్పాల దగగ్రనుండి మళీళ్ ఫోను.
“దిమమ్దిరిగి మైండ బాల్కయియ్ందా పూరణ్చందర్రావుగారూ!? నేనారోజే చెపప్లేదూ

మా సారేంటో

ఆయన పవరేంటో. ఎంత సొమైమ్నా పడేసాత్ం. కాసత్ కళుళ్ మూసుకూక్రోచ్ండి మాసాట్రూ అని చిలకిక్ చెపిప్నటుట్ చెపాప్ను.
వినిపించుకునాన్రా!?. అబేబ్...
జరిగిందో. అందుకే,

విలువలూ వంకాయలూ అంటూ...ఓ... నీతివాకాయ్లు వలిల్ంచేరు. చూసారుగా ఏం

ఇపప్టికైనా కళుళ్ తెరిచి, కాసత్ లౌకయ్ంగా బర్తకడం నేరుచ్కోండి సార. మీమంచికోరి చెపుత్నాన్ను”

అంటూ జాన్నోపదేశంగావించి, ఫోన పెటేట్సాడు.
అతని మాటలు వినన్ పూరణ్మాసాట్రి మనసు మరింత కలతచెందింది. విలువలు మృగయ్మైన ఇలాంటి
వయ్వసథ్లో పనిచేయడానికి ‘అవసరమైన అరహ్తలు’ తనకు లేవు గనుక ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి, రెండేళళ్ సరీవ్సు
తాయ్గంచేసి,

గౌరవంగా నిషర్క్మిసేత్నో, అనన్ ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు...ఆయనలోని

అంతరాతమ్ దెబబ్తినన్

నాగుబాములా బుసలుకొడుతూ తలెతిత్ంది. ‘భీరువులా పారిపోదామనుకుంటునాన్వా, సిగుగ్లేదూ’ అంటూ కఠినంగా
పర్శిన్ంచింది.
ఎటూ నిరణ్యించుకోలేని సంకటసిథ్తిలో రోజంతా, తిండికూడా తినకుండా ఆలోచిసూత్ గడిపారాయన.
కంటిమీద కునుకులేకుండా అశాంతిగా అటూఇటూ తిరుగుతూనే ఉనాన్రు రాతర్ంతా. గంటలు గడిచిపోతునాన్యి గాని,
ఒక నిరణ్యానికి మాతర్ం రాలేకపోతునాన్రు.
రాతర్ంగా భారంగా గడిచిపోయింది. ఇంకా కొదిద్ సేపటోల్ తెలల్వారబోతోంది. సరిగాగ్ ఆసమయానికి,
ఎటట్కేలకు, మాసాట్రి మసిత్షక్ంలో చెలరేగుతునన్ అంత:సస్ంఘరష్ణ ఒక కొలికిక్ వచిచ్ంది. పూరణ్మాసాట్రు ఒక సిథ్రమైన
నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. అలా నిరణ్యం తీసుకునన్ తరవాత

కొదిద్క్షణాలోల్నే,

దూదిపింజలా తేలికైన హృదయంతో,

మంచంమీద వాలారు. మండుతునన్ కళుళ్ మూసుకునాన్రు అలసటగా.
శుభసూచకంగా తన బంగరుకిరణాలిన్ నలువేపులా వెదజలుల్తూ, సదాగతి దరశ్నమిచాచ్డు
తూరుపుదికుక్న...లోకమంతా కొతత్వెలుగులు నింపుతూ.
“ఠంగ ఠంగ’ మంటూ జేగంటలు మోగించింది

గోడనునన్ గడియారం మాసాట్రిని ‘విజయోసుత్’

అంటూ ఆశీరవ్దిసుత్నన్టుట్గా.

PPP
øöeTT~

www.koumudi.net
Click here to share your comments

pHY 2021

