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లై ఫ్ మేనేజ్ మెంట్లై ఫ్ మేనేజ్ మెంట్  
MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj 

  b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc, 

ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc,  À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï 

McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï 

±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy .. 

MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj. 

  ¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk,  TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók, 

−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo  ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc? 

¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá 

GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk 

¥qÂfHTdëtj.. 

¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo 

MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢ 

½¡MLFL ¼öCcÓj..  ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!  
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 రాకింగ్ చెర్ౖ విసురుగా ఊగుతోంది ముందుకీ, వెనకీక్. మరే లెటౖు వెలగని ఆ గదిలో  పకక్న ఉనన్ టేబిల్ లాంప్ వెలుగులో ఆ 

కురీచ్ నీడ పెదద్దిగా,  చినన్దిగా పడుతూ సాగుతోంది వెనక గోడమీద. 

   అతను అలా ఆ కురీచ్లో అపప్టికి దాదాపు అరగంట నించీ కూరుచ్ని ఉనాన్డు. ఏం చెయాయ్లో తెలియనటుట్ , ఏమి 

జరుగుతోందో అరధ్ం కానటుట్  గజిబిజి గా ఉంది అతనికి. అతని చేతిలో ఉనన్ అతాయ్ధునికమౖెన ఫోన్ లో అతనిన్ వెకిక్రిసుత్ నన్ మెసేజ్.  

కూతురు తనివ్ దగగ్రనుంచి.  

 "నానాన్, నేను వెళిళ్పోతునాన్ను, నా మెడికల్ సూక్ల్ ఇకక్డకి దగగ్ర, మీ దగగ్రుండి చదువుకోమని మీరు అడిగితే నేను 

కాదనలేక, కొనాన్ళె ౖనా మీ దగగ్రుండే అవకాశం వచిచ్ంది కదా అని ఎంతో ఆనందంగా వచాచ్ను. కానీ ఈ మూడునెలలోల్  

నాకరధ్మౖెనదేమిటంటే మీదగగ్ర ఎవరికోసం టెంౖ లేదు, ఉండదు. అసలు మీ టెమౖే మీ చేతులోల్  లేదు. అందుకే, వెళిళ్పోతునాన్. మీ తనివ్" 

అని.  

 చరితర్ పునరావృతం అవడమంటే ఇదేనా? దాదాపు ఎనిమిదేళళ్ తం అనిత కూడా,  ఇలాగే, "పీల్జ్ డోంట్ టేక్ ఎనీవన్ ఫర్ 

ంటెడ్" అంటూ ఉతత్రం రాసి పెటిట్ . అతని మనసంతా ఎవరో చెయియ్ పెటిట్  కలచివేసినటట్యిపోయింది. తనకే ఎందుకు ఇలా 

అవుతోంది? తనేమీ చెడడ్వాడు కాదు.  

  మళీళ్ బర్తిమాలి తనివ్ని తీసుకుని రావచేచ్మో,  కానీ ఇలాంటి పరిసిథ్తి ఎదురోక్వలసి వసుత్ ందని అతను 

ఊహించలేకపోవడమే అందుకు కారణం. అయినా అతని తం  మనసు ఆ శించింది. "తనీవ్ ఎకక్డునాన్వురా తలిల్గాడూ?" అంటూ.  

 "మురళీకృషణ్  గుంటూరు",  ఎం.జీ గా పిలవబడే పర్పంచ పర్ఖాయ్త మేనేజెమ్ంట్ గురు. అతని నిక్ నేము కూడా మేనేజెమ్ంట్ 

గురు (M.G) ని పొడకష్రాలుగా మారిసేత్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉండడం యాదృఛిఛ్కమేనా అని చాలా మందికి సందేహం. అతి చినన్ 

వయసులోనే చాలా పేరు సంపాదించడానికి సహజసిదధ్మౖెన అతని తెలివి తేటలే కాదు, దాని వెనక అతని కషి, పటుట్ దలా కూడా 

కారణం. అమెరికాలోని మిచిగన్ విశవ్విదాయ్లయంలోని ' సీట్ఫెన్ రోస్  బిజినెస్ సూక్ల్ లో' ఫెసర్ అతను. చినన్పప్టినించీ చదువే 

లోకంగా పెరిగాడు, బర్తికాడు. 

    ఇంతలో వచిచ్ందో ఫోన్ కాల్. "మురీ"... ఒకక్ అనిత మాతర్మే పిలిచే పిలుపది. "హనీ" అపర్యతన్ంగానే అనాన్డు. అందరూ 

అనీ అని పిలిచే అనితని దానికి ముంది' హ'  చేరిచ్ 'హనీ' అనే పిలిచేవాడు. అంతలోనే సరుద్ కునన్ అనిత,  

" మురళీ, నినన్ రా  తనివ్  నాదగగ్రకి వచిచ్ంది, నేను అకక్డ ఉండను అంటోంది. తను ఇంటికి రాకపోతే కంగారుగా ఉంటుంది 

కదా అని ఫోన్ చేశాను.  ఈజ్ ఎవిరీతింగ్ ఓకే? " ఆ తగా అంది. 

 "థాంక్ గాడ్" అకక్డకే వచిచ్ంది కదా, నినన్ తను పంపిన మెసేజ్ నేను ఇపుప్డే చూశాను అనితా, ఏమయిందో తెలీదు, నినన్టి 

వరకూ బాగానే ఉంది."  అంటూనే,  'నిజంగా ఉందా? కనీసం ఉందో లేదో తనకి తెలుసా? ఎలా చెపప్గలిగాడు తను అలా' 

అనుకునాన్డు తనలోనే.  
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" పది నిమిషాలోల్  నేను అకక్డ ఉంటాను, అడిగి కనుకోక్వచుచ్, తనునన్ ఈ మూడు నెలలూ నాకెంతో బావుంది, నా దగగ్రే 

ఉండి మెడిసిన్ పూరిత్ చేసుత్ ందనుకునాన్ను"  అనాన్డు. 

 "వదొద్ దుద్ , ఇపుప్డే నిదర్పోయింది, అవనీ,  తనూ కలిసి డినన్ర్ చేశారు నేను వచేచ్సరికి. రేపు శుకర్వారం కదా, ఒకక్రోజు ఆగి,  

వీకెండ్ చూడవచుచ్" అంది.  

ఒకక్ నిమిషం ఆలోచించి" సరే !" అనాన్డు అంతకు మించి చేసేదేమీ లేక. కనీసం కేష్మం గా ఉందని తెలిసింది కదా 

అనుకునాన్డు ఆవేదనలోనే రవవ్ంత ఆనందం. అంతేకాదు, చాలా దగగ్రలోనే ఉంటునాన్ సరే ఇనేన్ళళ్తరావ్త తనూ, అనితా, చాలాసేపు 

మాటాల్ డుకునాన్రు. అనిత గురుత్ కు రాగానే అతని మనసులోని బాధ రెటిట్ంపెంౖది.  

"నాకే ఎందుకవుతోంది? ఇలా?  నేనేం తపుప్ చేశాను? ఆవేశంగా గుపిప్ట బిగించి రెండో చేతిలో కొటుట్ కునాన్డు. 

 గతమంతా నినన్నే జరిగినటుట్  కనిపిసోత్ ంది .  

 వివిధ రంగాలలో బేచులర్ డి లు పూరిత్ చేసుకుని, కళళ్నిండా  మేనేజెమ్ంట్ కలలతో ఐ.ఐ.ఎం అహమదాబాద్ లో అడుగుపెటేట్  

అనేకమంది విదాయ్రుధ్ లలో  మురళీ, అనితా కూడా ఉనాన్రు. మురళి  "ముంబె ౖఐ.ఐ.టీ "   లో ఇంజనీరింగ్ చేసి వసేత్ అనిత "అనాన్ 

కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్" నించి వచిచ్ంది.  

 తొలిరోజులోల్  జరిగిన ఒక కాల్ స్ లో ఫెసర్ సరదాగా మాటాల్ డుతూ, అందరినీ పరిచయం చేసుకునాన్కా "మీకందరికి ఒక చినన్ 

కధ చెపాత్ ను, చివరిలో ఒక పర్శన్ వేసాత్ ను, చూదాద్ ం దానికి ఎవరెవరు ఏవిధంగా సప్ందిసాత్ రో? " అనాన్రు. 

 ఆయన పేరు "అనురాగ్ భటాన్గర్", చాలా మంచి ఫెసర్ గానూ, ముఖయ్ంగా విదాయ్రుధ్ లతో ఎంతో సేన్హంగా ఉండేవాడిగానూ 

అతనికెంతో పేరు. 

 విదాయ్రుధ్ లంతా ఆసకి త్ గా వినసాగారు. 

 " మీలో చాలామంది ఈ కధ వినేఉండవచుచ్, అయినా సరే చెపాత్ ను" అంటూ మొదలు పెటాట్ రాయన.  

"  ఒక పర్ముఖ అమెరికన్ వాయ్పార వేతత్ హాలిడే ప్ కి మెకిస్కో లోని ఒక ఫిషింగ్ మానికి వెళాళ్డు, ఒక నాటి మధాయ్హన్ం 

అతను సముదర్ం దగగ్ర నడుసూత్  ఉండగా తన పడవ నిండా చకక్టి చేపలతో, ఎంతో సంతోషంతో సముదర్ం మీదనించి వసుత్ నన్   ఒక 

మెకిస్కన్ బెసత్ యువకుడిని చూశాడు. అతని సంతోషానిన్ గురిత్ంచి, మంచి వేట చేసినందుకు అతనిన్ అభినందిసూత్  యధాలాపంగా అనిన్ 

చేపలు పటట్డానికి అతనెకంత సమయం పటిట్ందో అని అడిగాడు. దానికా యువకుడు వినయంగా "చాలా తకుక్వ సమయం సార్! 

కొనిన్ గంటలోల్  నేను ఇంత వేట సంపాదించగలను" అనాన్డు గరవ్ంగా. 

దానికి మన వాయ్పారవేతత్ "నువువ్ మరికొంతసేపు సముదర్ం మీద వేట చేసేత్ ఇంకా ఎకుక్వ చేపలొసాత్ యి కదా?" అనాన్డు. 

దానికా యువకుడు ఆశచ్రయ్ంగా "ఇది నా కుటుంబ అవసరాలకి చాలు కదా, ఇంకా ఎకుక్వ ఎందుకు?" అనాన్డు.  

వాయ్పారవేతత్ కూడా అంతే ఆశచ్రయ్ంగా "మరిరోజులో మిగతా కాలమంతా  ఏం చేసాత్ వు?" అనాన్డు.  
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దానికా మెకిస్కన్  యువకుడు " రా  ఆలసయ్ంగా నిదర్పోతాను, పొదెద్కాక్కా లేసాత్ ను, నా పిలల్లోత్  ఆడుకుంటాను, నా భారయ్తో 

కలిసి సేన్హితులనీ, చుటాట్ లనీ కలుసాత్ ను, గిటార్ వాయిసాత్ ను, "  అంటూ లిస్ట్  చదవబోతుంటే చిరాకు పడుతూ.  

" నీకు తెలియకుండానే నువెవ్ంత సమయం వృధా చేసుత్ నాన్వో నీకు తెలుసోత్ ందా?  చూడు! నేనొక పర్ముఖ వాయ్పారవేతత్ని, 

నీకు కావాలంటే సహాయం చెయయ్గలను. నీకు మంచి చేపలు పటేట్  నేరుప్ంది, నాకు చినన్ విషయాలనించి పెదద్ వాయ్పార సా జాయ్నిన్ 

నిరిమ్ంచగలిగే తెలివుంది, మనిదద్రం కలిసేత్ నువువ్ ఈ సాథ్ యి నించి  ఎంతో గొపప్ సాథ్ యికి ఎదగవచుచ్ "అనాన్డు బిజినెస్ మాన్.  

"అంటే?" అడిగాడు అతని చినన్ పర్పంచంలో అంత పెదద్ ఆలోచనని ఊహించలేని ఆ యువకుడు. 

 "అంటే మౖె ండ్! నీకు వివరంగా చెపాత్ ను" అంటూ,  అతను ఎకుక్వ చేపలు పటిట్ , తనే అముమ్కోవడం దావ్రా దళారీల బారి 

పడకుండా ఎలా కాపాడుకోవచుచ్ ,ఆపెనౖ తనే ఒక సంసథ్ కి అధిపతి అయియ్, చేపలు పటట్డం దగగ్రనించీ, వివిధ చోటల్కి సరఫరా 

అయేయ్దాకా కావలసిన సదుపాయాలనీన్ సమకూరుచ్కుంటూ పెదద్ సంసథ్ ని  ఎలానిరిమ్ంచుకోవచుచ్ , ఎలాదానికి అధిపతి కావచుచ్  

అనీన్ వివరించాడు. 

 అతని కళళ్లోల్  తనకోసం కదులుతునన్ కలలని చూసూత్  అమాయకంగా అడిగాడా యువకుడు " దీనికంతటికీ ఎనిన్ రోజులు 

పటట్వచుచ్ సార్" అని. 

 " ఎంత? అయితే పదిహేను లేదా ఇరవె.ౖ  అంతే,  అపుప్డీ ంతానికంతా నువువ్ మకుటం లేని మహారాజువయిపోతావంటే 

నముమ్" అనాన్డాయన  తన మాటలు ఆ యువకుడిపె ౖన కావలసిన పర్భావానిన్ చూపిసుత్ నాన్యని గురిత్ంచిన ఆనందంతో. 

 " దాని తరావ్త?" 

 " ఓ వె వాడా! దాని తరావ్తే ఉంది అసలు కధ, నువావ్ కంపెనీని ఎవరికెనౖా అమేమ్సి హాయిగా రిటెర్ౖ అయిపోవచుచ్., అమమ్గా 

వచిచ్న మిలియనల్ డాలరల్తో జీవితం పూల పానుపులా మారిపోతుంది. నీకు కావలసినపుప్డు నిదర్ పోతావు, లేసాత్ వు, మనవలతో 

ఆడుకుంటావు, సరదాగా నీ భారయ్తో, పిలల్లతో కావలసిన చోటల్నీన్ తిరుగుతావు, సినిమాలూ, ఆటలూ, పాటలూ. ఓహ్,  సవ్రగ్మనుకో 

నీ జీవితం. "   పరవశంగా చెపుప్కుంటూ పోతునన్ ఆ బిజినెస్ మాన్ ని మధయ్లోనే ఆపి.. 

 "కానీ నేను ఇపుప్డదే చేసుత్ నాన్ను కదా సార్?  అనాన్డు. ఆ యువకుడి పర్శన్లో అమాయకతవ్ం తపప్ శే ల్షామాతర్ంగానెనౖా  

వయ్ంగం లేదు.  

ఆ తరావ్తేమయిందో తెలియదు కానీ చాలా మంది ఈ కధని తమ వృతిత్ లేదా ఉదోయ్గానికీ, సఫలతకీ, అనవ్యించుకుంటూ  

చాలా విశే ల్షణలు చేశారు. నవయువతకి పర్తినిధులెనౖ మీరు దీనిగురించి ఏమంటారో వినాలని నా కోరిక. "   అంటూ ఒకక్ కష్ణం ఆగి 

విదాయ్రుధ్ ల ముఖాలవంక పరిశీలనగా చూసారాయన.  హాలంతా నిశశ్బద్ం గా ఉంది.  

" ముందు ఎవరు? "  అడిగారాయన అదే చిరునవువ్తో.  

అందరూ రెపప్వేయకుండా ఆయనేన్ చూసుత్ నాన్రు. కధలోని ఈ రెండు పాతర్లోల్  ఏదో ఒకదానిని సమరిధ్ంచకక్రలేదు మీరు.  దేశ 

సాథ్ యిలో కషట్ మౖెన పరీకష్లోల్  పర్ముఖమౖెనదానిన్ పాసయి ఎనోన్ కలలతో, ఆశలతో ఇకక్డకి వచిచ్న మీరు ఆ బెసత్ యువకుడితో 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  e÷]Ã   2014
  

5  MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

ఏకీభవిసాత్ రని అనుకోలేను. మీలో రిజర్వ్ బేంక్ అధినేతలూ, పర్పంచం గరివ్ంచే రీతిలో ఎదగగలిగే మేనేజెమ్ంట్ గురువులూ, దేశ 

విదేశాలోల్  పెదద్ పెదద్ పదవులు అవలీలగా నిరవ్హించగలిగే నవతరపు పర్తినిధులూ కనిపిసుత్ నాన్రు. అందుచేత మీరేమనుకుంటునాన్రో 

మొహమాట పడకుండా చెపప్ండి అనాన్రాయన తస్హిసుత్ నన్టుట్ గా.  

ఆ మాటతో అనిత లేచి నిలబడింది తెలల్గా, పొడవుగా ఉందామె, వీపంతా పరుచుకుకునన్ మెతత్టి  జుటుట్  గాలికి మెలల్గా 

ఎగురుతోంది. " నా అభి యం,  బెసత్ యువకుడికి దగగ్రగానే ఉంది సార్ "అందినెమమ్దిగా. 

 ఆయన ఆశచ్రయ్ంగా చూశారు.  

"నిజం సార్. అతనిలో నేను చూసినది లెఫ్ౖ మేనేజెమ్ంట్. అది మనకెవరూ నేరప్రు, మనకి మనంగా నేరుచ్కోవాలి. మనం ఉండే 

సంఘంలో సఫలత అంటే మనం సంపాదించే డి లు, తదావ్రా వచేచ్ ఉదోయ్గపు హోదా, గడించిన డబూబ్, కీరి త్ పర్తిషట్లూ వగెరౖా, 

వగెరౖా. ఇదే మన కధలోని వాయ్పారవేతత్ అభి యం కూడా, కానీ బెసత్వాడి పరిధి చాలా చినన్ది, అందులో అతనికి సంతోషం ఉంది, 

సంతృపిత్ ఉంది, కోరుకునన్ జీవితం ఉంది, అందుకే ఇదే జీవితానిన్ తిరిగి ఎనోన్ ఏళళ్ తరావ్త చాలా డబుబ్ గడించాక అనుభవించచుచ్ 

అంటే అతనికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇంతకంటే విభినన్ంగా ఉండని జీవితం కోసం అంత కషట్ పడి జీవితంలో అనిన్ విలువెనౖ సంవతస్రాలు 

వేస్ట్  చెయాయ్లా? వేస్ట్  అని ఎందుకనాన్నంటే ఈ కాలాంలో కొనిన్ సాధించాలంటే ఎనిన్ కోలోప్వాలో, కోలోప్తామో మనకి తెలియదు కనక. 

  ఇకక్డొక విషయం చెపాప్లి సార్. మనలో ఎవవ్రి పరిధీ కూడా ఆయువకుడి పరిధంత చినన్ది కాకపోవచుచ్ కానీ ఒక 

పరిధంటూ గీసుకుని, దానికి గమయ్మూ, ల మూ నిరేద్శించుకుని, తులనాతమ్కంగా అడుగులు వేసూత్  నిరేద్శించుకునన్ గమాయ్లని 

చేరుకుంటే జీవితానిన్ మన చేతిలోంచి జారిపోకుండా కాపాడుకోగలమని నా అభి యం. ఎంత సాధించాలో తెలిసినవాడే కాదు, 

ఎకక్డ చాలని శాసించుకోవాలో తెలిసినవాడే నిజమౖెన మనిషి అనుకుంటాను నేను. భెంజమిన్ ంకిల్న్ చెపిప్నటుట్  " డబుబ్ మనిషిని 

సుఖపెటిట్న దాఖలాలు లేవు ఇపప్టివరకూ, ఇకపెనౖ ఉండబోవు కూడా, ఎందుకంటే ధనారిత్కి అంతు లేదు, కానీ అధికంగా ఉండడం 

వలల్ అది జీవితాలోల్  ఏరప్డే శూనయ్తని నింపదు సరికదా మరింత శూనాయ్నిన్ సృషిట్సుత్ ంది. అందుకనే పర్ణాళికా బదధ్ంగా, పదధ్తిగా 

జీవితానిన్ గడపడానిన్ ఇషట్ పడతాను నేను, మనమెంచుకునన్ మారగ్ంలో పాతికేళళ్ పరుగుపందెంపు మారగ్ంలో మనకు విజయం 

వసుత్ ందో రాదో తెలీదు, కానీ అది అందినా, లేకపోయినా సప్ందిచడానికి, ఆ బాధనో, ఆనందానోన్ పంచుకోవడానికి మనదెనౖ కుటుంబం 

ఉండడం అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం నాకు" అంది సిథ్రంగా. 

 " వెరీ గుడ్. మీ అభి యం నాకు నచిచ్ంది, అభినందనలు " అనాన్రాయన.  

ఆమె అభి యం ఎలా ఉనాన్ ఆమె చెపిప్న తీరు ఎందరినో ఆకటుట్ కుంది. మురళితో సహా చాలా మంది బిజినెస్ మేన్ వెపౖే 

మాటాల్ డారు. 

మురళి ఐతే " యువకుడి పరంగా అతను చెపిప్ంది బాగానే ఉంది సార్, కానీ అందరూ అలాగే ఆలోచిసేత్ ఇంక పురోగమనం 

జరిగేది ఎలా? సంసథ్లూ, వాయ్పారాలూ ఏరప్డితేనే  కదా ఉపాధి మారాగ్ లు పెరిగేవి, నిజానికి నిజాయితీగా, నియమ నిబధధ్తలతో 

వాయ్పారం చెయయ్గలిగితే అంతకంటే మించిన సంఘ సేవ మరొకటి లేదని నా అభి యం సార్, ఎందుకంటే ఎనోన్ కుటుంబాలకి 
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జీవనోపాధి చూపించేదే నిజమౖెన పరోపకారం, కేవలం నేనూ, నా కుటుంబమూ అంటూ గిరి గీసేసుకుని ఆ చటర్ంలో ఇమిడిపోతూ, 

ఇరుకుక్పోతే మన పర్పంచం ఇంతమంది వాయ్పారవేతత్లని చూసేడా? ఇనిన్ మహా వాయ్పార సా జాయ్ల నిరామ్ణం జరిగేదా? " అనాన్డు. 

  " వెరీ గుడ్ పాయింట్" అనాన్రు ఫెసర్.  

    అలా ఒకే విషయం మీద  విభినన్ అభి యాలతో సప్ందించిన వారు విజాతి వాలు  ఆకరిష్ంపబడినటుట్  తొలి సెమిసట్ర్ 

లోనే మలో పడిపోయారు.' ఇదద్రికీ ఏ ఒకక్ విషయం లోనూ కలవదు. వీరిదద్రూ కలిసి ఎలా ఉంటారా?'  అని సేన్హితులంతా 

ఆశచ్రయ్పడాడ్ రు. ఇదద్రూ ఒకరికొకరు కాంపిల్మెంటరీగా ఉంటారు, అదీ మంచిదే అనుకునాన్రు మళీళ్. 

 మురళి కెపుప్డూ చదువే లోకం, అనిన్ పరీకష్లలోనూ మొదటి సాథ్ నం వసేత్నే కానీ అతనికి కుదరదు, దానికోసం అహోరా లు 

చదివేవాడు, ఎపుప్డూ కొతత్గా ఏదెనౖా చేసి అందరికంటే ముందు ఎలా ఉండాలి? అనే ఆలోచించేవాడు. హారవ్ర్డ్ లో పీ.హెచ్. డీ 

చెయాయ్లనేది అతని చిరకాల కోరిక.  

 అనితకి చదువెంత ముఖయ్మో, తన మిగతా హాబీలూ, అలవాటూల్  కూడా అంటే ముఖయ్ం. రోజూ అరగంట వాయ్యామం 

చెయయ్డం, ఒక అరగంటెనౖా తన వయోలీన్ వాయించుకోవడం ఆమె కర్మం తపప్కుండా చేసే పనులు. అందరితో సరదాగా ఉండడం 

ఆమెకెంతో ఇషట్ ం. 

 మురళి ఎపుప్డూ, చదువూ, జెకుట్ లూ, పేపరూల్  అంటూ బిజీగా ఉండడంతో వారిదద్రూ కలిసి గడిపేందుకు ఎకుక్వ 

సమయం దొరికేది కాదు. దానితో సేన్హితురాళుళ్ అనితని ఏడిపించేవారు.  

"దొరకక్ దొరకక్ ఈ మునీశవ్రుడెలా దొరికాడే నీకు? ఇపుప్డే ఇలా ఉంటే రేపు పెళిళ్ అయయ్కా ఎలా ఉంటాడో?" అని.  

అనిత నవేవ్సేది ఆ మాటలకి. " మురళి చాలా మంచివాడు, తన ల ం హారవ్ర్డ్ చేరుకోవడం, అపప్టివరకూ అతనిన్ డిసట్ర్బ్ చేసే 

హకుక్ నాకే కాదు, ఎవరికీ లేదు, నా బాధలాల్  జీవితంలో పెదద్ లకాష్య్లతో పాటు చినన్ చినన్ ఆనందాలని కూడా అతను మిస్ అవకూడదు 

అనే. " అనేది.  

కలిసిన సందరాభ్లలో అతను " సారీ హనీ, నినన్ ఫెసర్ తో కలిసి ఫలానా సంసథ్కి మీటింగ్ కి వెళళ్డం వలల్ నీకు ఇచిచ్న 

మాట నిలుపుకోలేకపోయాను, ఈ వీకెండ్ తపప్క వెళాద్ ం " అంటే సరే అనేది,  ఎపుప్డో ఒకసారి తపప్ గొడవ పెటేట్ది కాదు.  

" నీ వె  కి,  అనిత ఓపికే సరి రా, నీకు తనే సరి అయిన జోడీ  "  అనేవారు మురళి సేన్హితులు.  

 ఫెనౖల్ ఇయర్ లో కూడా మొదటి సాథ్ నం లో నిలిచాడు మురళి. అతను కోరుకునన్టేట్   హారవ్ర్డ్ లో పీ.హెచ్. డీ పర్వేశానిన్ 

సాధించాడు. ఆ రోజే ఇదద్రూ తమ ఇళళ్లోల్  తమ మని గురించి చెపాప్రు. మురళి ఇంటోల్  వాళుళ్  వెంటనే సరే అనాన్రు, అనిత తం  

మాతర్ం " అమామ్ నీది చాలా సునిన్తమౖెన పర్పంచం, హృదయం, దానిన్ అంతే అందంగా అతను చూసుకోగలడు అనన్ నమమ్కం నీకుంటే 

సరే, లేకపోతే తరావ్త బాధపడి పర్యోజనం ఉండదు, నువువ్ జాగర్తత్గా ఆలోచించుకుని నిరణ్యించుకో" అనాన్రు.  

తలిల్ లేని అనితకి మొదటినించీ తం  దగగ్రే చాలా చేరిక. " లేదు నానాన్, మురళీ ఈజ్ ఏ గుడ్ గె,ౖ అంది". 
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  పెళిళ్ కాగానే హారవ్ర్డ్ బిజినెస్ సూక్ల్ కి పర్యాణం. కేవలం రెండునన్రేళళ్లోల్  డాకట్రల్ థీసిస్ రాసి పటాట్  అందుకునన్ పర్ముఖ 

మేనేజెమ్ంట్ గురు సీ.కే. పర్హాల్ ద్ గారి లాగా తానూ ఆ అరుదెనౖ ఘనతని సాధించాలనన్ తపన మొదలయింది మురళిలో. అందుకే 

హారవ్ర్డ్ లో చేరిన నాటినించీ అదే తపనగా ఉండేవాడు, అతని రీసెరిచ్ దానికి సంబంధించిన పనులలో అతను తలమునకలవుతూ 

ఉండడం వలల్ సహజంగానే ఇంటోల్  అతను గడిపే సమయం తకుక్వ అవసాగింది. అయినా అనిత బాధపడలేదు, ఆమెకి డాకట్రేట్ 

చెయాయ్లనిన్ కోరిక లేదు అందుకని ఉదోయ్గం లో చేరింది. పొదుద్ నేన్ తెలాల్ రడమూ, సాయంతర్ం సూరుయ్డు అసత్మించడమూ మాతర్మే 

రోజులు గడవడం, అనుకుంటే మనకి తెలియకుండానే ఎనోన్ రోజులు గడిచి పోతాయి పర్పంచంలోని ఏ మూలెనౖా సరే.  

 "నువువ్ మలో ఉంటే విషయాలనిన్ ఎంతో అరధ్వంతంగా అనిపిసాత్ యి " ( When you are in love things make more 

sense- Paulo Coelho in  The Alchemist)  అనన్పర్ముఖ రచయత 'పాలో కోలో' మాటలని మనసారా నముమ్తుంది అనిత, 

అందుకే మురళి పర్వరత్నని చాలా అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచేది, దానికి తోడు మురళి సవ్తహాగా మంచివాడు, అందుకే గడిపే 

కొదిద్ సమయమూ చాలా అనునయంగా మాటాల్ డేవాడు, పనిలో ఉనన్పుప్డు మాతర్ం చినన్ ఫోన్ కాల్ చేసినా సరే,   చాలా చిరాకు 

పడిపోయేవాడు, అది అనితని బాధించేది.  అలా వారికి తెలియకుండానే ఇదద్రి మధయ్నా దూరం మొదలయింది. 

 " వాడు చినన్పప్టినించీ అంతేనమామ్, చదువులో పడితే ఇలూల్ , తిండీ ఏమీ తెలియదు, నువేవ్ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి" అనే 

అతత్గారితో ఏం చెపాప్లో తెలిసేది కాదు ఆమెకి. ఇంటి పనులూ, బయటి పనులూ అనీన్ తనే చేసుకోవలసి వచేచ్ది. విపరీతమౖెన చలి, 

మంచు కురిసే వేళలోల్  ఒంటరిగా ఇంటోల్  భారంగా రోజులు గడుసుత్ ంటేనే అనిత కి తనకి తెలియకుండానే నిరాశ, నిసేత్జం ఆవరించడం 

మొదలయింది. 

  నాలుగెదౖు సారుల్  మురళితో ఈ విషయం మీద వాదనకి దిగింది, దానికతను "అందరూ అనుకునన్టేట్  నువూవ్ అనుకుంటే ఎలా 

అనితా, నా పీ.హెచ్. డీ అయిపోనీ, అపుప్డంతా ఇంటోల్ నే" అనాన్డు నవువ్తూ. 

 " మనం కాలేజీలో ఉనన్పుప్డు హారవ్ర్డ్ కి వెళేళ్వరకూనే ఇంత కషట్ పడటం, తరవాత ఇలా ఉండదు అనేవాడివి గురుత్ ంది కదా?" 

అంది తనూ నవవ్డానికి పర్యతినిసూత్ .  

"సరేలే,  ఎనిన్ సారుల్  చెపాత్ వు ఆ మాటలు? హారవ్ర్డ్ లో డాకట్రల్ డి  ఊరికే చేతికిసాత్ రా? ఇదేం తొమిమ్ది నించీ ఐదు వరకూ 

చేసే ఉదోయ్గం కాదు కదా, ఆవిషయం నీకూ తెలుసు".  పెళుసుగా అనేవాడు. " ఒకసారి నా డి  రానీ, పర్పంచమంతా మన 

ముంగిటోల్ నే ఉంటుంది చూడు అనేవాడు కించితుత్  గరవ్ంతో.  "   

"పర్పంచం ముంగింటోల్  ఉంటే చాలా, గుపెప్డు ఆనందం జీవితంలో ఉండదూద్ ?" అనిపించేది . వాదనని పెంచి పర్యోజనం 

లేదని ఆమె అభి యం. అందుకే ఊరుకునేది. 

 మురళి మాతర్ం తన పరిశోధన విషయాలోల్  ఎంతో పురోగతి కనబరిచేవాడు, పర్ముఖమౖెన కానఫ్రెన్స్ లకి చకక్టి పేపరుల్  రాసి, 

వాటిని అధుభ్తంగా జెంట్ చెయయ్డమూ, వివిధ జరన్లల్లో పర్చురించబడటమూ అతనికీ, అతని ఫెసర్ కీ కూడా ఎంతో 

సంతోషానిన్చాచ్యి. 
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  "హనీ, నీకు తెలుసా? ఈ రోజేం జరిగిందో, నా పేపర్ జెంటేషన్ ఎంత బాగా జరిగిందో! ఈ దెబబ్తో చాలా మంది 

కారోప్రేట్ సంసథ్లు మాతో కలిసి పనిచెయయ్డానికి మా లాబ్ ముందు కూయ్ కడతాయి తెలుసా? ఇంకొకక్ సంవతస్రం కషట్ పడితే నా 

థీసిస్ పూరిత్ అయిపోతుంది, గురూజి కి మనం ఎకుక్వ దూరంలో లేము " అనాన్డు సంతోషంగా.  బయట మంచు కురుసోత్ ంది, 

అపుప్డే కార్ పార్క్ చేసి వచిచ్న అనిత అతనారోజు ఇంటికి తనకంటే ముందే రావడం చూసి సంతోషించింది. 

 "బయటకి భోజనానికి వెళదామా?  "అని అడిగింది.  

దానికతను వెంటనే "ఈరోజు కుదరదు అనితా, మా ఫెసర్ కి తెలిసిన ఒక కంపెనీ, బాగా నషాట్ లోల్  నడుసోత్ ందిట. దానికి  

సరి అయిన బిజినెస్ మోడల్ చూపించి సేవ్ చేసే పర్యతన్ంలో మాఇదద్రి సలహా కోరుతునాన్రు. ఈ రోజు రా  డినన్ర్ కి మొదటి ఇన్ 

ఫారమ్ల్ మీటింగ్. ఇది మాకు చాలా మంచి అవకాశం. మనం వీకెండ్ వెళాద్ ం" అనాన్డు.  

"ఏ వీకెండ్? ఈ సంవతస్రమేనా?" అనాలనన్ కోరెక్ని బలవంతాన ఆపుకుని విసురుగా లోపలకి నడిచింది. 

 'తను మురళిని పెళిళ్ చేసుకుని తపుప్ చేసానా? ' అని ఈ మధయ్న అనితకి చాలాసారుల్  అనిపిసోత్ ంది. అతనిన్ తెలివితేటలనీ, 

కషట్ పడే తతావ్నీన్ చూసే కదా మించినది? ఇపుప్డు వాటినే తను ఇషట్ పడటం లేదా? మురళి కేవలం ఇంటికీ, తనకే దకాక్లని తన 

సావ్రధ్ంగా ఆలోచిసోత్ ందా? అతని ఆశలూ, ఆశయాలు తనకంటే ఎవరికి బాగా తెలుసు? మరి తను ఎందుకిలా అనుకుంటోంది?' ఇలా 

సవాలకష్ పర్శన్లతో సతమతమవుతునన్ తరుణంలోనే ఆమెకి తమ జీవితాలోల్ కి మూడో మనిషి రాబోతునన్టుట్  అరధ్ం అయింది. ఈ 

సంగతి తెలిసి మురళి చాలా సంతోషించాడు. బాబు పుడితే' పర్హాల్ ద్ 'అని పేరు పెటుట్ కుందామనాన్డు, పాపయితే అనిత ఇషట్ ం 

అనాన్డు. చాలా రోజుల తరావ్త వాళిళ్దద్రి మధయ్నా నవువ్లు విరిశాయి. పాపయితే " పర్హాల్ ది" అని పెటుట్ కుందామని అనిత అనన్పుప్డు. 

వాళళ్కి కవలపిలల్లు పుటిట్న నాటికి మురళి థీసిస్ మొదలు పెటేట్  విషయంలో బిజీగా ఉండేవాడు. "అవని, తనివ్" అని పేరుల్  అనితే 

సూచిసేత్ "నీ ఇషట్ ం వచిచ్నటేట్  చేదాద్ ం" అనాన్డు. మురళి వాళళ్ అమమ్ మొదటి ఆరు నెలలూ ఉండి వెళిళ్ంది. 

 కవలపిలల్లని పెంచడం ఎంత కషట్మో ఆవిడ వెళిళ్నతరావ్త అనితకరధ్ం అయింది. మురళి రీసెరిచ్ మొదలయి మూడేళుళ్ 

కావసోత్ ంది, పర్హాల్ ద్ గారి రెండునన్రేళళ్ టెమౖు దాటిపోయిందని అతనికి విపరీతమౖెన అసంతృపిత్గా మొదలయింది. 

 " మూడేళళ్కి అయిపోతుందిలే" అని అనిత ధెరౖయ్ం చెపప్బోతే కూడా చిరాకు పడేవాడు. మనిషికి అనీన్ సరిగాగ్  సాగితే బానే 

ఉంటుంది, ఒతిత్డిలో కూడా సంయమనంగాఉండగలగడం ఎవవ్రికో గానీ  సాధయ్ం కాదు. అతనికి కోపం చాలా ఎకుక్వయింది, అనితకీ 

ఆఫీస్ లోనూ, ఇంటిలోనూ పని ఒతిత్డి ఎకుక్వయింది.  ఒకపుప్డు ఎంతో సరుద్ కుపోయిన అనిత ఇపుప్డలా చెయయ్లేకపోతోంది, పెగౖా 

అమెరికాలో అనిన్ పనులూ సమానంగా చేసుకునే భారాయ్భరత్లని చూసినపుప్డలాల్  , తమ పరిసిథ్తి చూసుకుంటే ఆమెకి చాలా కషట్ ంగా 

అనిపించేది. 

  అతనికి డాకట్రేట్ వచిచ్న రోజు ఎంతో ఘనంగా సెలె ట్ చేశారు వాళుళ్. పిలల్ల పుటిట్నరోజు కూడా కలిపి. అకక్డే అసిసెట్ంట్ 

ఫెసర్ గా చేరాడు మురళి. 
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  "ఇకనించి ఓనీల్ పాఠాలు చెపేప్సి ఇంటికి వచేచ్యడమే, ఎపుప్డూ లేనిది నేను ఇంటోల్  ఇంతసేపు ఉనాన్నేమిటా? అని నువేవ్ 

ఆశచ్రయ్పోతావు" అనాన్డు  డెమౖండ్ పొదిగిన ఉంగరం అనిత చేతికి తొడుగుతూ. అనితేమీ మాటాల్ డలేదు.   

"ఇలాంటివి ఇపప్టికి చాలా అయాయ్యి" అనుకుంది మనసులోనే. ఆమె అనుకునన్ది నిజమే అయింది. అతని సేన్హితులు 

కొతత్గా కంపెనీ రంభిసూత్  అతనిన్ సలహాదారుగా ఉండమనాన్రు, అతను వెంటనే ఒపుప్కునాన్డు. అతని నేతృతవ్ంలో ఆ కంపెనీ 

తొందరలోనే అభివృదిధ్ చెందడంతో అతనికి మరినిన్ అలాంటి ఆఫరుల్  రావడం మొదలయింది. మళీళ్ కధ మామూలే. 

  ఏదెనౖా అంటే " నువేవ్ అరధ్ం చేసుకోకపోతే ఎలా?" అనన్ మాటలు విని విసిగిపోయింది అనిత. " తన మాట ఎవరు 

వింటారు? తననెవరు అరధ్ం చేసుకుంటారు?, " అనుకుంది. పర్తీ నాలుగు రోజులకీ గొడవ పడే ఓపికా, తీరికా లేవు ఆమెకి. 

 " నీకు గురుత్ ందా? నీది బెసత్ యువకుడి రూట్ అనాన్వు కదా, వె ౖడోంట్ యూ టేక్ ఏ క్ అంత కషట్ ంగా ఉంటే, నేను 

సంపాదిసుత్  నాన్గా,   చాలదా మరి? " అనాన్డు మురళి ఒకసారి ఎదేద్వా చేసుత్ నన్టుట్ గా.  

 దాంతో అనిత అభిమానం బాగా దెబబ్తింది. "ఇలా ఎనాన్ళుళ్?" అనుకుంటేనే ఆమెకి బాధగా ఉంది. ఎనాన్ళోళ్ తొందరలోనే 

తెలిసింది ఆమె. ఒకసారి అరజ్ంట్ పనిమీద పిలల్లతో బయటకు వెళిళ్న అనిత అనుకోకుండా మంచులో హౖెవే మీద చికుక్కుపోయింది. 

కార్ చెడిపోయింది, విపరీతంగా కురుసుత్ నన్ మంచు, చలి.  దారిలోనే కార్ వదిలేసి దగగ్రలో ఉనన్ డిపార్ట్ మెంటల్ సోట్ ర్ లో 

తలదాచుకునాన్రు, మురళి కి ఎనిన్సారుల్  ఫోన్ చేసినా దొరకలేదు. అరజ్ంట్ పనిమీద పొరుగు రాషానికి వెళిళ్న అతను ఒక ముఖయ్మౖెన 

కేస్ చదువుతూ, ఏ విధమౖెన అంతరాయం లేకుండా ఉండాలని  ఫోన్ సెలౖెంట్ లో పెటుట్ కోవడంతో అనిత ఫోన్ చేసిన సంగతి 

మరాన్డు పొదుద్ నన్ వరకూ అతనికి తెలియలేదు.  మరాన్డు మంచు కొంచం తగిగ్న తరావ్త అధికారుల సహాయంతో  అనితా, పిలల్లూ 

ఇంటికి చేరారు..  

 ఎకుక్వ వాదోపవాదాలకి తావివవ్కుండానే అనిత అతనికొక ఉతత్రం రాసి పెటిట్  పిలల్లిదద్రినీ తీసుకుని ఇంటోల్ ంచి వెళిళ్పోయింది. 

మురళి చాలా అపెస్ట్ అయాయ్డు ఈ వారత్ తెలిసి. తన ఆఫీసుకు దగగ్రగా ఒక అపారెట్మ్ంట్ అదెద్కి తీసుకుని ఉంటోందని తెలిసి వెళిళ్ 

నచచ్చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు.  "మనమేమీ లీగల్ గా విడిపోలేదు కదా మురళీ, కొనాన్ళుళ్ విడిగా ఉంటే కనీసం మన మధయ్న ఆనాటి 

భావనలు తిరిగి చిగురిసాత్ యేమో నని నా ఆశ, ఇకక్డకి నువెవ్పుప్డు రావాలనాన్ రావచుచ్. మాతో ఉండచుచ్,  " అంది. 

 చేసేదేమీ లేక వెనకిక్ వచేచ్శాడు. అలా అయినా అతను కొదిద్గా తన పనులు తగిగ్ంచుకుని కుటుంబానికి దగగ్రవడానికి 

పర్యతిన్సాత్ డేమోనని అనిత ఆశపడింది. పనిలో పడితే ని , తిండీ కూడా గురుత్  రాని అతనికి మనసులో కోరిక ఉనాన్ సరే కుదిరేది 

కాదు. దానివలల్ పెరిగిన దూరం అలాగే ఉంది తపప్ దగగ్రవలేదు. వాళిళ్దద్రూ ఎంతో ఇషట్ పడి కొనుకుక్నన్ ఏడు బె ం ల ఇలుల్  ఇపప్టికీ 

తన యజమానురాలి రాకకోసం ఎదురుచూసూత్ నే ఉంది. అవనీ, తనీవ్ బాగానే చదువుకుంటునాన్రు. 

 అవని లాయర్ కావాలని నిరణ్యించుకుంది, తనేవ్మో డాకట్ర్ కావాలని అనుకుంటోంది. ఈ మధయ్లో వారి సేన్హితులు వారిని 

కలిపే పర్యతాన్లు చేసినా సరే అనిత ఒపుప్కోలేదు, అతనిలో ఆమె కోరుకునన్ మారుప్ రాలేదని ఆమెకి తెలుసు. ఈఎనిమిదేళళ్లో అనిత 
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తను పని చేసే కంపెనీ కి వెస్ౖ సిడెంట్ అయింది.  మురళి అనేక పుసత్కాలూ, పేపరూల్ , కంపెనీల సలహాదారునిగా ఎంతో ఎతుత్ కి 

ఎదిగాడు. అతని టెమౖు అతని చేతిలో ఉండనంత ఎతుత్ కి.  

 ఇనేన్ళళ్లో పిలల్లని  మహా అయితే పది, పనెన్ండు సారుల్  కలిసి ఉంటాడేమో.  వాళళ్ ' డుయ్యేషన్ డే' కి మాతర్ం అతి కషట్ ం 

మీద వెళళ్గలిగాడు.అపుప్డే తెలిసింది తనివ్ కి తన ఇంటి దగగ్రలొ ఉనన్  మెడికల్ సూక్ల్ లో సీటు వచిచ్ందని. తనివ్ తన దగగ్రకొచిచ్ 

ఉండవచుచ్, ఎకుక్వ డైర్వ్ చెయయ్వలసిన అవసరం ఉండదు అని అనితతోనూ, పిలల్లతోనూ అనాన్డు.  సాధారణంగా ఆడపిలల్లకి తం  

మీదుండే మతో, నానన్దగగ్ర ఉండవచుచ్ అనన్ ఆనందంతో తనివ్ కూడా వెంటనే ఒపుప్కుంది. అది జరిగి, ఆ పిలల్ ఇంటికి వచిచ్న 

మూడు నెలలోల్ నే వెళిళ్పోయేసరికి ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కావడంలేదు ఏం.జీ కి.  

     మళీళ్ ఒకసారి కూతురు పంపిన మెసేజ్ చదువుకునాన్డు." మీదగగ్ర ఎవరికోసం టెంౖ లేదు, ఉండదు. అసలు మీ టెమౖే మీ 

చేతులోల్  లేదు.  అందుకే, వెళిళ్పోతునాన్. మీ తనివ్". కుల్ పత్ంగానే అయినా ఎకక్డ తగలాలో అకక్డ తగిలేటుట్  వెకిక్రిసుత్ నాన్యి ఆ వాకాయ్లు. 

 అపుప్డొచిచ్ందతనికి ఆపుకోలేనంత దు:ఖం. చేతులోల్  ముఖానిన్ దాచుకుని చినన్పిలాల్ డిలా వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు. ఫారమ్ల్ లివింగ్ 

రూం నిండా అనేక అరలోల్  పొందిగాగ్  అమరిచ్ ఉనన్ అవార్డ్ లు కానీ, అతయ్ంత ఎకుక్వగా పేరొక్నబడినవిగా పర్పంచ వాయ్పత్ంగా పర్ఖాయ్తి 

పొందిన అతని పేపరుల్  కానీ, అతని సలహాల వలల్ నషాట్ ల ఊబిలోంచి లాభాల బాట పటిట్న ఎనోన్ కంపెనీలు కానీ, "యూ ఆర్ ఏ 

బోరన్ జీనియస్ వి రా" అంటూ పొగుడుతూ తన వెనున్ తటేట్  మితృలు కానీ, తను పోగుచేసుకునన్ ఆసిథ్పాసుథ్ లు కానీ, ఇవేవీ, ఏవీ .. 

తీరచ్లేని దు:ఖం అది.   

ఎంతసేపునాన్డో తెలియకుండా అలాగే చేతులోల్  ముఖం దాచుకుని ఉండిపోయాడు. మనసులోపలి పొరలోల్ ంచి ఘనీభవించిన 

భావనలనీన్ కరిగి నీరవుతూ అతని కనీన్ళుళ్గా పర్వహిసుత్ నాన్యి. "ఎపుప్డో అనిత చెపిప్న మాట ఎంత నిజం, కాలేజీలోల్  బిజినెస్ల్ 

మేనేజెమ్ంట్ పాఠాలు నేరుప్తారు కానీ లెఫ్ౖ మేనేజెమ్ంట్ మాతర్ం ఎవరికి వారు నేరుచ్కోవాలి " అని పదే పదే అనుకోసాగాడు.   

 మనసులో దిగులంతా కనీన్ళల్తో కడిగాకా నిరణ్యించుకునాన్డు వెంటనే అనితనీ, పిలల్లనీ కలిసి మాటాల్ డాలనీ, మనసు 

పంచుకోవాలనీ. బిజినెస్ మేనేజెమ్ంట్ నించి లెఫ్ౖ మేనేజ్ మెంట్ వెపౖు అతను వేయబోయే తొలి అడుగులేమో అవి మరి. 
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