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పదో తరగతిలో జేరకముందు శెలవలోల్ తెలిస్ంది రమణమూరిత్ తండిర్కి, తాడికొండలో ఉండే రెసిడెనిష్యల సూక్లు
గురించి. కురార్డు చాకులా చదువుతునాన్డు కనక అకక్డ జేరిప్సేత్ బాగుంటుందని ఊళోళ్ తెలుస్నన్వాళుళ్ చెపేత్ అకక్డ
జేరడానికి ఉండే టెసుట్లూ అవీ కనుకుక్ని దగిగ్రుండి అని కాయితాలు నింపి అకక్డ సీటు సంపాదించాడు కొడుకిక్. రమణ
సరిగాగ్ వెళాళ్లిస్న రోజుకి మాతర్ం గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టూట్ అయింది తలిల్కీ తండిర్కీను. ఉనన్ ఇదద్రబాబ్యిలలో,
అందులోనూ పెదద్ కురార్ణిణ్ దూరంగా పంపించేసుత్నన్ందుకు. అయినా కొడుకు బాగుపడుతుంటే ఏడవడం తపుప్ కదా?
తాడికొండ హసట్ల లో కురార్ణిణ్ దిగబెటిట్ మళీళ్ తెనాలి వచేచ్సాడు. మొదటోల్ కాసత్ ఏడుపొచిచ్నా రెండు మూడు నెలలకి
అకక్డ కురార్డికీ ఇకక్డ అమామ్నానన్లకీ అలవాటైంది ఒంటరిగా ఉండడం. ఇంటోల్ ఉనన్ రెండో కురార్డు ఇపుప్డు ఆరో
తరగతిలో ఉనాన్డు. తాడికొండలో పెదద్ కురార్ణిణ్ అకక్డే మేషట్రుల్ చూసుత్నాన్రు.
ఏడాది గడిచాక అటు కురార్డికీ ఇటు నానన్కీ తెలిస్న విషయం పర్కారం, తాడికొండ వంటి సూక్లే మరోటి ఉంది
నాగారుజ్న సాగర లో అకక్ రెండేళుళ్ ఇంటరీమ్డియేట కోసం మళీళ్ పరుగు, కాయితాలు నింపడం వగైరా. పదో తరగతి
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పరీక్షలోల్ తెలిస్న ఫలితాల పర్కారం మొతత్ం సూక్ల లో అందరికీ ఫసట్ కాల్సే! తాడికొండా, మజాకా? కురార్డు ఎడంగా
ఉండడం అలవాటైనా తెనాలి నుంచి తాడికొండ దగిగ్రే కనక బాగానే ఉండేది. అనుకునన్టేట్ చాకులాంటి మూరిత్
నాగారుజ్నసాగర లో తేలాడు. తాడికొండలో సంగతి వేరు. అకక్డందరూ తెలుగు కురార్ళేళ్. ఇంగీల్షు వచిచ్నా రాకపోయినా
పెదద్ గొడవలేదు. ఇకక్డ జూనియర కాలేజ అలాకాదు. అనేక చోటల్నుంచి వచిచ్న కురార్ళుళ్ – అదీ చినన్పప్టున్ంచీ మమీమ్
డాడీ అంటూ పెరిగిన మరినిన్ చాకులు ఇంగీల్షు గడ గడా మాటాల్డుతూంటే మూరిత్ వెరిర్మొహం వేసుకుని చూడడ్మే.
రెండునెలలోల్ తెలిస్న విషయం మరోటి. గడగడగా వాగే ఇంగీల్షొచిచ్న కురార్ళల్కి వచిచ్నది ఆ ఇంగీల్షొకక్టే. మిగతా
పుసత్కాలోల్ విషయాలోల్ సినిమాలూ అవీ కబురుల్ చెపాత్రు. మురిత్ అలాకాక్దు – అనిన్ సబజ్కుట్లోల్ మొదటి రేంక. ఈ విషయం
మొదటిసారి పెటిట్న పరీక్షలోల్ తెలియగానే మూరిత్ తన ఇంగీల్షుమీద పటుట్కోసం మొదలుపెటాట్డు. మొదటి ఏడు
పూరత్వుతుండగానే జూనియర కాలేజీలో బాగా తెలిస్న విషయం మూరిత్కి దరిదాపులోల్ ఎవరూ లేరు. ఇంగీల్షు
మాటల్డగలుగ్తునాన్డు మరీ అంత అమెరికావాడిలా కాకపోయినా తపుప్లేల్కుండా. పదో తరగతిలో మొదలుపెటిట్న
పరుగుపందెం ఇంటర రెండో ఏటికి జోరు అందుకుంది, తరావ్త కాలేజీ కోసం.
ఇంటర రెండో ఏడు మొదటి మూడునెలలోల్ కాలేజీ టీచరుల్ చెపిప్నది వినాన్క రమణ మూరిత్ దృషిట్ ఐఐటి మిద
పడింది. అకక్డ ఏ బార్ంచ చదవాలా అనేది తరావ్త చూడొచుచ్ కానీ మొదట దాని టెసట్ పాస అవావ్లి. అది కనక తనేన్సేత్
మామూలు ఇంజినీరింగ కాలేజీ ఉండనే ఉంది. పరుగుపందెం లో మొదట ఉండాలంటే కొనిన్ కోచింగ పుసత్కాలు కొనాలి.
లేదా సీనియరల్ దగిగ్ర పాతవి అపుప్తెచుచ్కోవచుచ్. లైబర్రీలో ఉనన్వి సరేసరి. కొంతమంది కురార్ళుళ్ అయేయ్ఎస కీ దానికీ
వెళాత్రేమో కానీ రమణ మూరిత్ మాతర్ం ఐఐటి మీదే సారించాడు. ఇదంతా తెనాలి లో ఉనన్ తలిల్కీ తండిర్కీ ఎపప్టికపుప్డు
తెలుసూత్నే ఉంది. కురార్డు పరుగుపందెం లో బాగా నెటుట్కొసుత్నాన్డు కనక వాళల్కేమీ ఇబబ్ంది లేదు.

ఇంటర

పూరత్యేయ్సరికి రమణమూరిత్ కి కానూప్ర ఐఐటిలో సీటు సిదధ్ంగా ఉంది వచిచ్న టెసుట్లో మారుక్లవలల్. అలా తెనాలి నుంచి
ముపైఫ్ కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ తాడికొండకీ, వంద కిలోమీటరల్ పైన నాగారుజ్నసాగర కీ అకక్డున్ంచి అనేక వందల
కిలోమీటరల్ కానూప్ర కి పయనమైపోయాడు పరుగులో రమణ మూరిత్. ఐఐటి లో మరోసారి నాగారుజ్నసాగర సంగతే రినస్
అండ రిపీట. అకక్డకొచేచ్ కురార్ళుళ్ కీర్మ ఆఫ ద కంటీర్ – అందువలల్ తాడి తనేన్వాడి తలకాయ తనేన్వాళుళ్ చాలామంది
ఉనాన్రకక్డ. రమణ జేరింది తనకి వచిచ్న ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీరింగ బార్ంచ లో. మరోసారి జీవితంలో ఎడతెగని పరుగు
పందెం మొదలైంది. మూడో ఏళోళ్ మరో రెండు విషయాలు తెలిసాయి. ఐఐటి లో సీటురావడం కషట్ం అనుకుంటాం కానీ
దీనికనాన్ ఇంకా కషాట్లు మరో రెండునాన్యి. ఒకటి ఐ ఐ ఎమ లో ఎమ బి ఏ లో సీటు తెచుచ్కోవడం. రెండోది
అయేయ్ఎస. ఐఐటిలో పాసైతే ఇంజినీర ఉదోయ్గం ఎలాగా వసుత్ంది కానీ జీతం ఎం బి ఏ తో పోలిసేత్ అయిదో వంతు
ఉండదు. ఐయేయ్ఎస అయితే జీతం ఎంతొచిచ్నా మొతత్ం చేతిలో ఉండే పవర ఎకుక్వ. ఇంతా కషట్పడి ఇకక్డికొచాచ్క
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తెలిస్న విషయం పర్కారం ఐఐటిలో సీటు అంత గొపప్ విషయమేం కాదు – కనీసం ఐఐఎమ లో ఎంబియే, కానీ
అయేయ్ఏస కనాన్! అయితే తాను అయేయ్ఎస కంటే ఎంబియే చేయడమే బాగుండొచుచ్.
పరుగుపందెం ఓ వయ్సనం కనక కానూప్ర లో మూడో ఏడు అవుతూండగానే మూరిత్ ఐఐఎం కి టెసట్ రాసి సిదధ్ంగా
ఉనాన్డు. ఇలా బి.టెక అవగానే అలా కలకతాత్లో ఐఐఎంలో జేరేడు మూరిత్. అకక్డ తెలిస్న విషయం మరోటి. ఎంబిఏ
అవగానే పెదద్ అమెరికన కంపెనీ ఉదోయ్గం ఇసుత్ంది ఏమీ ఢోకాలేకుండా. కానీ కొంతమంది అమెరికా డైరకట్ గా వెళిళ్ పి
హెచ డి చేసుత్నాన్రు. ఈ విషయం తనకి కానూప్ర లో ఉండగానే తెలిస్నా ఐఐఎం మీద మమకారంతో అమెరికా
వెళల్నేలేదు. అయినా ఇపుప్డు పోయినదేముంది? అదిగో అలా ఎంబిఏ అయేయ్ సమయానికి అయయ్గారు అమెరికాలో
తేలాడు పి.హెచ.డి చేయడానికి. పరుగుపందెం ఆగుతుందనుకునాన్డు కానీ అమెరికాలో పి.హెచ.డి చేసుత్నన్పుప్డు తెలిస్న
విషయం పర్కారం ఏదైనా కంపెనీలో ఉదోయ్గం రావడం కషట్ం అయితే కాదు అయితే అజయ బంగా లాగా పర్తీ వారికీ
అటువంటి ఉదోయ్గాలు వచేచ్యవు. వచిచ్నా అందులో సెట్ర్స తటుట్కోవడం కషట్ం. దీనికనాన్ కాలేజీలో పాఠాలు చెపప్డం
ఉతత్మం. నాలుగేళల్ పి.హెచ.డి అయాయ్క అలా డాకట్ర గా రమణ మూరిత్ పరుగు మరోసారి – నూయ్ యారక్ రాషట్రంలో
ఆలబ్నీ అనేచోట ఓ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫసర గా ఉదోయ్గం. చెపేప్వి మేనేజ మెంట పాఠాలు. పరుగు నిజంగానే
పూరైత్ందా అంటే లేదనే సమాధానం ఎందుకంట ఇపప్టివరకు కేవలం ఇండియా జనాలతోనే పోటీపడిన ఇరవై ఆరేళల్
రమణ మూరిత్ ఇపుప్డు పర్పంచంలో అనిన్చోటల్ నుంచీ అమెరికా వచేచ్ పర్తిభావంతులతో పోటీపడుతునాన్డు.
టీచింగ లో ఉండే కషాట్లు – పీత కషాట్లు పీతవి అనన్టూట్ వేరే. మొదటి మూడు సంవతస్రాలోల్ గార్ంటుల్
సంపాదించాలి. కనీసం రెండో మూడో పేపరుల్ పర్చురించాలి. రెండు పేపరుల్ పర్చురించాడు రమణ మూరిత్. అయితే ఎంత
కషట్పడినా ఓ ఇరవైవేల డాలరల్ యూనివరిస్టీ గార్ంట తపప్ మరేమీ రాలేదు. దీనికాక్రణాలు అనేకం. రాజకీయాల వలల్
గార్ంటుల్ ఇచేచ్ డబుబ్లు తగిగ్ంచారు సరాక్రు వారు. వచేచ్ అపిల్కేషనల్కీ ఇచేచ్ డబుబ్లకీ పొంతనలేదు. కాంపిటీషన
ఎకుక్వైపోయింది. రెండేళుల్ మూడయాయ్క అపుప్డు చెపాప్రు యూనివరిస్టీవారు చావుకబురు చలల్గా. ఉదోయ్గానికి టెనూయ్ర
ఇవవ్డం కుదరదు, మీ డిగీర్ అదుభ్తం, మీ పనితీరు మరింత అదుభ్తం, మీరు పాఠాలు కూడా వీర అదుభ్తంగా చెపుత్నాన్రు
కానీ మీకు టెనూయ్ర ఇవవ్లేం. చైనా నుంచొచిచ్న మీ కొలీగ యాంగ లీ గారు మీకనాన్ పర్తిభావంతులు అదీగాక ఆయన
మొదట బాచిలర డిగీర్ నుంచి ఇపుప్డు పి.హె.డీ దాకా అంతా మేనేజ మెంట లోనే చదువుకునాన్రు. అలా రమణమూరిత్
మొదటిసారి ఓటమి చవిచూసి రోడుడ్మీద పడాడ్డు. మరో ఉదోయ్గం అంత కషట్ం కాదు కానీ ఓటమి జీరిణ్ంచుకోవడమే
అనిన్ంటికనాన్ కషట్ం.
ఆ తరావ్త విషయాలనీన్ ఆటోమేటిగాగ్ జరిగాయి. రమణమూరిత్ ఓ ఫైనానస్ కంపెనీలో జేరాడు, ‘పోర్గార్మ మేనేజర’
గా - వాళుళ్ తయారుచేసే కొతత్ సాఫట్ వేర కి లీడర కావాలిట. మరో రెండేళుళ్ గడిచాయి. మారచ్ నెలలో ఓ రోజెందుకో
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‘అదే’ కధలు

వంటోల్ నలతగా ఉండి, బాగా తగగ్ని తలనెపిప్తో డాకట్ర దగిగ్ర తేలాడు మూరిత్. అపుప్డు తెలిస్న వివరాల పర్కారం,
రమణమూరిత్గారి సిసోట్లిక రకత్పోటు రెండు వందల పైమాటే. డయాసోట్లిక కూడా అంత బాగాలేదు, నూట ముపైఫ్
చూపిసూత్. డాకట్ర గారు సెట్ర్స తగిగ్ంచుకోమనీ రోజూ వాయ్యమం చేసూత్ ఫలానా మందు వాడమనీ చెపాప్డు. ఇంక
ఇపప్టున్ంచీ అలా వాడుతూనే ఉండాలిట. ఏదైనా తేడాలొసేత్ హారట్ ఎటాక లేదా సోట్ర్క రావచుచ్.
ఓ రెండురోజులు శెలవు తీసుకుని ఇంటోల్ తీరిగాగ్ కూరుచ్నన్పుప్డు తనకి వచిచ్న రకత్పోటూ, ఇపప్టివరకూ గడిచిన
జీవితావలోకనం చేసుత్కుంటూంటే తటిట్న విషయం ఇదీ. చదువుకుందామనే పరుగుపందెం మొదలుపెటిట్న తాను
మిగతావనీన్ మరిచ్పోయి పోటీలోల్ నెగుగ్తూ వచాచ్డు కానీ దీనికి తాను తన ఆరోగాయ్నిన్ పణంగా పెటాట్డు. ఐఐటిలో చదువు
అవగానే ఉదోయ్గంలో జేరితే తాను మెకానికల ఇంజినీర గా రాణించేవాడా? ఐఐఎం లో చదవడానికి ఐఐటిలో డిగీర్ అసలు
అకక్రేల్దు కూడా అయినా తాను పోటీ తతత్వ్ం వదులుకోలేక ఐఐఏం లో జేరాడు. అకక్డే ఉండి ఉంటే ఏదో ఉదోయ్గం వచిచ్
బాగానే ఉండేది కానీ అందరిలాగానే అమెరికా అంటూ దిగాడు ఈ దేశంలో. ఇంతా కషట్పడాడ్క కావాలిస్న టెనూయ్ర
రాలేదు. తనవలల్ ఐఐటిలో ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీరింగ లో మరో కురార్డికి సీటురాలేదు. జేరిన తాను ఆ ఇంజినీరింగ బార్ంచ
ని వాడుకోలేదు. పోనీ ఎంబిఏ ని వాడుకునాన్డా అంటే అదీ లేదు. అలా తనవలల్ మరో కురార్డో కురర్మోమ్ ఐఐఎం లో
సీటు మిసైస్ ఉండొచుచ్. తనకి తెలియకుండానే కొంతమందిని తొకాక్డు పైకి రాకుండా. ఇపుప్డు పి.హెచ. డి వలల్ తానో
“అతి” విదాయ్ధికుడు. చేసే ఉదోయ్గం మాతర్ం మామూలు ఆరునెలలు సరిట్ఫికేట కోరస్ చేసి ఐదారేళుళ్ పనిచేసాక వచేచ్ సాఫట్
వేర మేనేజర ఉదోయ్గమే.
ఎపప్టికపుప్డు జీవితమనే పరుగుపందెంలో తాను నెగుగ్తునాన్డనుకునాన్డు కానీ తాను ఓడిపోయాడు.
మామూలుగా కాదు దారుణంగా - అదీ తన శరీరానిన్, ఆరోగాయ్నిన్ పోగొటుట్కుని. ఓ నిటూట్రుప్తో నిసాత్ర్ణగా మంచంమీద
ఒరిగిపోయాడు డాకట్ర రమణమూరిత్ బి.టెక (ఐఐటి), ఎంబిఏ (ఐఐఎం), పి.హెచ.డి (అమెరికా).
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