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  మీటింగ పూరత్యియ్ తన కాబిన కి వచిచ్ చూసుకునే సరికి సమయం  రెండయియ్ంది. విరించి కి ఒక పకక్ 

ఆకలికి కడుపు కాలిపోతోంది, మీటింగ లో చెపిప్న “డెడ లైన” కి బురర్ తిరిగిపోతోంది.  
“మీకు విజయానికి కొలమానాలు చావు గీతల టార్?” ఎపుప్డు రమమ్నాన్ ఏదో ఒక పార్జెకుట్ పని అని 

చెపుత్ంటే తండిర్ అనన్ మాటలు గురొత్చాచ్యి. ఎంత వదద్నుకునాన్ తండిర్తో తన ఉదోయ్గం ఎంచుకునే విషయం లో పడడ్ 
ఘరష్ణ ఏదో రకంగా గురొత్సూత్నే ఉంటుంది. “దీనికోసమేనా అంతలా పోరాడావూ?” అని వెకిక్రిసూత్నే ఉంటుంది. 

 రోజంతా మీటింగులు అని చంపుతారు, పనులు మాతర్ం ఇవవ్గానే అయిపోవాలి అని తిటుట్కుంటూ ఒక 
పకక్ నాలుగు మెతుకులు నోటోల్ వేసుకుంటూనే, అలవాటుగా ఫోను కేసి చూసాడు. అయిదు మిసడ్ కాలస్. అనీన్ అమమ్ 
దగగ్రనుంచే. ఇనిన్ సారుల్ చేసింది... ఏ సంబంధం వచిచ్ందో మళీళ్, అనుకుంటూ ఒక పకక్  భోజనం  చేసూత్నే 
అసౌకరయ్ంగా చెవి దగగ్ర ఫోను పెటుట్కుని  తలిల్కి కాల చేసాడు.   

విజయ, ఫోను ఎతుత్తూనే ఏ పలకరింపులూ, ఉపోదాఘ్తాలు లేకుండా అడిగింది, “ఏరా? ఎపుప్డొసుత్నావు, 
రైలు రిజరేవ్షను చేయించుకునాన్వా?” అని. ఆ మాటకి గురొత్చిచ్ంది విరించికి, వచేచ్ వారమే తండిర్ పదవీ విరమణ 
మహోతస్వం అని.  

“ఈ సారైనా అయయ్గారికి కుదురుతుందా?” వెనకనుంచి తండిర్ గొంతు. ఈ ఉదోయ్గంలో చేరినపప్టి 
నుండీ  తండిర్కీ తనకు మధయ్ సంభాషణలు అనీన్ అమమ్ మధయ్వరిత్తవ్ం లోనే.. బాసు గారి చేతిలో ఎనిన్ తిటుల్ తినాన్ సరే, 
ఎలాగో అలా సఎలవు సంపాదించాలని నిరణ్యించుకుని, “దొరికేసుత్ందమామ్.. అరుణ కి చెపిప్ పెటాట్ను టికెట రిజరవ్ 
చేయించమని” అని చెపిప్  ఫోన కట చేశాడు. 

********* 
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చెయాయ్లిస్న పని అంతా ముందే పూరిత్ చేసి ఇచిచ్నా,  తన సొంత డబుబ్లతో పర్యాణం ఖరుచ్లు 
భరిసుత్నన్టుట్ మొహం పెటుట్కుని వదిలిపెటాట్డుబాసు. చివరి నిమిషంలో పర్యాణం. అతి కషట్ం మీద తతాక్ల లో దొరికిన  
సెకండ కాల్స రిజరేవ్షన. భోగీ మొతత్ం కోలాహలం గా వుంది. ఒకోక్ బెరూత్ ఇదద్రికి అమేమ్రేమో అనన్టుట్నాన్రు జనాలు. 
తల పగిలిపోతుందేమో అనిపించింది ఆ గోల కి. 

“మీకు లాగా జనరల కంపారెట్మ్ంట పర్యాణాలతో జీవితం మొతత్ం సరుద్కుపోతూ బతకలేను...”. 
అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ గతం గురుత్ చేసే అంతరాతమ్ తన మాటలు తనకే రీలు వేసి చూపించింది. “అవును సెకండ 
కాల్స కి పర్మోషన తెచుచ్కునాన్…” తనలో తనే నవువ్కునాన్డు. 

                                                               ******* 
భారయ్, కొడుకుతో కలిసి బడి లో అడుగు పెటాట్రు నారాయణ మూరిత్ గారు. తమ మాసాట్రిని చూడగానే 

పిలల్లంతా లేచి నిలబడి కరతాళ ధవ్నులతో బడి ఆట సథ్లం  మొతత్ం ముంచెతేత్సారు. పర్సుత్త విదాయ్రుధ్లే కాకుండా పూరవ్ 
విదాయ్రుథ్లు కూడా చాలా మందే వచాచ్రు. అందరి కళళ్లోల్ ఒక రకమైన ఉదేవ్గం. కొంతమంది పిలల్లకైతే రేపటున్ండీ 
మాసాట్రు రారనన్ ఊహతో కనీన్ళుల్ ఆగడం లేదు. ఏదో హీరోని చూసినటుట్ ఆయన నడిచి వెళుత్ంటే దారోల్నే కాళళ్కడుడ్ 
పడిపోతునాన్రు. చేతులు పటేట్సుకుంటునాన్రు. వేదిక కి కొంత దూరం ఉందనగా ఎరర్ తివాచీ పరిచి, కొంత మంది 
పిలల్లు దానికి అటూ ఇటూ నిలుచ్ని మాసాట్రి మీద అభిమానంగా పూలు జలాల్రు. 

నారాయణ మూరిత్ గారితో పర్సుత్తం పని చేసుత్నన్ వాళుళ్, ఎనోన్ ఏళల్ కిర్తం పని చేసిన మాసాట్రుల్, ఒకపుప్డు 
ఆయన దగగ్ర చదువుకుని, రకరకాల వృతుత్లోల్ సిథ్ర పడడ్ పూరవ్ విదాయ్రుథ్లు చాలా మంది ఆయన గురించి మాటాల్డారు. 
ఎవరూ కూడా తయారు చేసుకునన్ పర్సంగాలు చదివినటుట్ కనిపించలేదు. ఆయన మీద మనసులో ఉనన్ అభిమానం, 
గౌరవం కలిపి మాటాల్డినటేట్ అనిపించాయి అందరి మాటలూ. 

“వీడెపుప్డు పోతాడా అని ఎనిన్ రోజులుగా ఎదురు చూసుత్నాన్నో రా బాబూ…” ఆఫీస లో  సీనియర 
మేనేజర విరమణ కి మొకుక్బడిగా పెటిట్న చినన్ సభలో సమోసా కొరుకుతూ తనతో పాటూ  పనిచేసే రమేష అనన్ 
మాటలు అపర్యతన్ం గా గురొత్చాచ్యి. 

సనామ్నం తరావ్త,  తన ఉనన్తాధికారితో మాటాల్డుతునన్ నారాయణ మూరిత్ గారు, విరించిని పిలిచి 
ఆయనకు పరిచయం చేశారు. “మా అబాబ్యి సాఫట్ వేర ఇంజనీర” అని చెబుతునన్పుప్డు ఆయన సవ్రం లో 
తొణికిసలాడిన గరవ్ం విరించి దృషిట్ని దాటిపోలేదు. “ఆహా మంచి తెలివైన అబాబ్యి. చకక్గా సిథ్రపడాడ్డనన్మామ్ట.. 
మీకింక ఏ చీకూ చింతా లేదు. మా అబాబ్యి కూడా ఇంజనీరింగ చేసుత్నాన్డు మాసాట్రూ. కాసత్ మీ అబాబ్యి చేత ఏదైనా 
సలహాలు ఇపిప్ంచండీ” అంటుంటే నారాయణ గారు మరింత ఆనందంగా “దానికేమండీ మా వాడి ఫోను నంబర 
ఇసాత్ను. ఏదైనా సాయం కావాలనాన్, సందేహాలు ఉనాన్ మా వాడితో మాటాల్డమనండి. మా వాడు ఏదైనా చాలా చకక్గా 
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వివరంగా చెబుతాడు”. ధైరయ్ంగా మాట ఇసుత్నన్ తండిర్ నమమ్కం మొయయ్లేనేమో అనన్ అనుమానం రాగానే అకక్డ నుంచి 
నెమమ్దిగా తలిల్ ఉనన్ వైపు నడిచాడు. 

“విరించి అంటే బర్హమ్ అని కదా మాసాట్రూ? మంచి పేరు పెటాట్రండీ అబాబ్యికీ”... వెనక నుంచి ఇంకా 
వాళళ్ మాటలు వినపడుతునాన్యి. 

                                                                            **** 
“నా తలరాత నేను రాసుకో గలిగితే చాలు. వేరొకరి తల రాతలు రాయకక్రేల్దు”.... పెదద్ చపుప్డు తో 

తలుపు వేసి బయటకు నడిచిన జాఞ్పకం విసురుగా వచిచ్ ముఖానికి తగిలింది. 
                                                                                **** 
“మాసాట్రు పిలల్లకే కాదు, మాకు కూడా గురువే అని చెపాప్లి. ఎపుప్డు ఎలాంటి సందేహం ఉనాన్ 

మాసాట్రిని అడిగితే చాలు చకక్గా చెపేప్వారు. ఆయనకి ఒక వేళ తెలియని విషయం అయితే తెలుసుకుని మరీ 
చెపేప్వారు…” 

“ఏవయాయ్ విరించీ ఆ కొతత్ కురార్డికి అంతలా అనీన్ చెబుతునాన్వు? మనం ఎదగాలంటే పకక్వాళళ్ని 
తొకెక్యాయ్లయాయ్… ముందు రాజకీయం రావాలి. తరవాతే పని…” 

చీకటోల్ పడుకుని కళైళ్తే మూసుకోగలిగాడు గానీ, మనసు కి కళెళ్ం వెయయ్లేకపోతునాన్డు. ఎంత కటేట్సి 
కూచోపెటాట్లనాన్ వినకుండా, తనకు తోచిన జాఞ్పకాలకి ముడులు పెటుట్కుంటూ గతంలోనూ, వరత్మానం లోనూ కలియ 
తిరిగేసోత్ంది  అలల్రి మనసు. 

 “నమసేత్ మాసాథ్రూ”“ 
బయట గదిలోనుంచి పొదుద్నన్ రాలేకపోయిన మురఌ తో తండిర్ మాటలు వినపడడం తో విరించి ఈ 

లోకం లోకి వచాచ్డు.  
“ఆ! మురళీ! బాగునాన్వా? ఏం చేసుత్నాన్వ? ఎకక్డుంటునాన్వ?” ఒక పర్తేయ్క అభిమానం  తండిర్ గొంతు 

లో వినపడుతోంది. 
“బాగునాన్ను. ఇసోర్లో శాసత్రవేతత్గా  చేసునాన్ను.” 
“ఓ చాలా బాగుంది.  నీ పరిశోధన కి, అభిలాష కి అనుకూలంగా ఉందా?” 
“ఉంది మాసాట్రూ. దీనికనాన్ ఎకుక్వ డబుబ్లు వచేచ్ ఉదోయ్గాలు చాలా వచిచ్నా ఇందులోనే నా మనసుకి  

హాయిగా ఉంది.  ఇది  మీరు చూపించిన దారే.   
మురళి మాటలు విరించి మనసుని ములుల్లా గుచుచ్తునాన్యి. 
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“ఏవిటి రా, లైటు  కూడా వేసుకోకుండా పడుకుని ఆలోచిసుత్నాన్వూ?” అపుప్డే గదిలోకి మడత పెటిట్న 
బటట్లు పటుట్కొచిచ్న విజయ, లైట వేసి విరించిని చూసూత్ అడిగింది.  

“ఏమీ లేదమామ్, ఇలా కూరోచ్” అని తలిల్ ఒళోళ్ తల పెటుట్కుని పడుకునాన్డు.  
ఎపుప్డైనా మనసు బాగోలేనపుప్డే అలా పడుకుంటాడని తెలిసిన విజయ కొంత సేపు ఏమీ 

మాటాల్డించకుండా విరించి తల నిమురుతూ ఉండిపోయింది. 
“అమామ్! నేను తీసుకునన్ నిరణ్యం తపుప్ అని నీకెపుప్డైనా అనిపించిందా?” తలిల్ మొహం లోకి  చూసూత్ 

అడిగాడు. 
“ఏం నీకలా అనిపిసోత్ందా?”  తన పర్శన్ తనవైపే తిరిగొచిచ్ంది. 
“ఊ… ఎంత కాదు అని సరిద్ చెపుప్కుంటునాన్ అలాగే అనిపిసోత్ంది”. నెమమ్దిగా లేచి కూరుచ్ంటూ 

చెపాప్డు. 
“నానన్ నా ఉదోయ్గం ఎంచుకునే విషయం గురించి చాలా చెపేప్వారు. చాలా వాదించేవారు. నువెవ్పుప్డూ 

ఏమీ చెపప్లేదు ఎందుకమామ్?” మౌనం గా ఉనన్ తలిల్తో మౡ విరించే అనాన్డు. 
“మీరు చూసే పర్పంచంలో మా అభిపార్యాలకి, అనుభవానికి ఎంత విలువ ఉందో తెలియకుండా 

సలహాలు చెపప్కూడదు చినాన్! ఒక వయసు వచాచ్క, సొంత పిలల్లకైనా సరే అడిగినపుప్డే ఏదైనా చెపాప్లి. అయినా నీకు 
ఇపుప్డు నీ నిరణ్యం తపప్ని ఎందుకనిపిసోత్ంది రా?” చదువుతూ ఆపిన పుసత్కం ఎకక్డ ఆగిందో వెతుకుతూ అడిగింది 
విజయ. 

“ఇదీ అని చెపప్లేను కానీ… రోజూ ఏదో నిరాశ గానే అనిపిసుత్ందమామ్. ఇవాళేదో గొపప్గా చేశాను 
అనిపించడం దానేన్వంటారూ?… ఒక తృపిత్…అది నా పనిలో లేదనిపిసోత్ంది.” 

“పనిలో లేదా? నువువ్ చేసే విధానంలో లేదా?” పుసత్కంలో నుంచి తల తిపిప్ అడిగింది విజయ. 
“విరించీ… ఒకక్టి గురుత్ పెటుట్కో… మనం చేసే ఏ పనీ ఎవరితోనో సరితూగడానికి చేసినంత కాలం 

నువవ్నన్ తృపిత్ నీకు దొరకకపోవచుచ్. ఎపుప్డూ మన మనసులో ఒక భాగం నువువ్ చేసేది తపోప్ ఒపోప్ చెబుతూనే 
ఉంటుంది. మొదటి అడుగుతోనే పర్యాణం పూరత్వవ్దు. పర్తి అడుగులోనూ చాలా దారులు కనపడతాయి. నీ మనసుకి 
ఏది చేసేత్ తృపిత్ అనిపిసుత్ందో ఆ దారినే ఎంచుకుంటూ వెళిల్నపుప్డే గమయ్ం చేరినపుప్డు...నీకే నువువ్ నెగాగ్వని 
తెలిసిపోతుంది.” 

“ఇంతకనాన్ ఎకుక్వ చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు. నీకు నువువ్ అలోచించుకోగలవని తెలుసు… పద అనన్ం 
తిందువుగానీ… మళాళ్ పొదుద్టే పర్యాణం” అంటూ లేచింది విజయ. 

తండిర్తో మాటాల్డిన మురళీ నెగాగ్డు. నాకు గెలుపు అంటే ఏవిటో ఇపుప్డే తెలుసోత్ందా ?... 
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                 *************** 
రైలుకి బయలుదేరుతూ కాళళ్కి నమసాక్రం పెటిట్న విరించి వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు నారాయణ మూరిత్ 

గారు. 
తెలల్వారుతూ సూరుయ్డు తొలి కిరణాలతో నులివెచచ్గా బయటకు వసుత్నాన్డు. రైలు ఎకక్డానికి వచిచ్న 

వాళుళ్, వాళళ్కి వీడోక్లు చెపప్డానికి వచిచ్న వాళళ్ తో కలిసి రైలు మొతత్ం కోలాహలంగా ఉంది. 
విరించికి ఆ “గోల” అంతా “సందడిగానే” కనిపిసోత్ంది ఇవాళ. 
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