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డేగల అనితా

రి

"ఏమండీ ఆఫీసుకు టైమౌతోంది లేవండి. ఈ లోపు కాఫీ తెసాత్" అంటూ లేపి వెళిళ్పోయింది సుభాషిణి.
ఎపుప్డూ "అబాబ్! మరికాసేస్పు పడుకుంటే బాగుండు. అయినా లేవక తపప్దు కదా?" అనుకుని చిరాకుపడే నాకు చటుకుక్న
మెలకువొచిచ్ంది. ఓ క్షణం కళుళ్మూసుకునాన్. రేపిలా అనలేందు కదా సుభాషిణి అనిపించింది. గుండెలోల్ ఏదో వెలితి.
నునన్గా షేవింగ చేసి సాన్నం ముగించి , వదద్నాన్ కొడుకు కుటిట్ంచి పెటిట్న కొర్తత్ బటట్లు తొడుకుక్ని వచేచ్సరికి వేడివేడి టిఫిన పేల్ట లో
వడిడ్సూత్ కనిపించింది సుభాషిణి. కొడుకు ఆఫీస కు వెళూత్ 'బై నానాన్' అనాన్డు. సరేనని తలాడించి టిఫిన ముగించి లేచా. నాకోసం పర్తేయ్కం గా
తయారుచేసిన లంచ బాయ్గ చేతికిచిచ్ంది సుభాషిణి. ఎపుప్డూ లేంది కోడలు విందయ్ కూడా సుభాషిణి తో కలిసి కారుదాకా వచిచ్ంది సాగనంపడానికి.
పెదవులపై నవువ్ వింతగా మెరిసి మాయమైంది.
డైరవర నాచేతిలోని బాయ్గ అందుకుని కారు డోర ఓపెన చేసి లోపలపెటిట్ నిలబడాడ్డు. వాడి కళళ్లో చినన్గా మెదిలిన అభిమానపు భావన
నా చూపులిన్ దాటిపోలేదు.
@@@@@
రోడుడ్మీద పరుగులుతీసోత్నన్ కారు కొదిద్సేపటికే సోల్ అయియ్ంది. షరా మామూలే. .. టర్ఫిక జాం. ఏనుగులాల్ బస లు, చిరుతలాల్ కారుల్,
జింకలాల్ బైక లు, ఎలుగులాల్ ఆటోలు దేనిపరుగు దానిదే, దేని ఆతర్ం దానిదే అనన్టుట్ కారిచ్చుచ్రేగితే దికుక్తోచక పరుగెటేట్ వనయ్ మృగాలాల్ వురుకుతునాన్య.
ఎందుకోగానీ రోజులా విసుగు, చిరాకు అసస్లనిపించలేదు. పైపెచుచ్ చుటూట్ చూసూత్ హాయిగా ఆసావ్దిసుత్నాన్. 'నేనేనా?' అని
డౌటొచిచ్ంది నామీద నాకే!
అలా..అలా..సిగన్ళుళ్, సీప్డ బేర్కరుల్ దాటుకుంటూ ఆఫీసుముందుకొచేచ్శాం. రాజుకోట లాంటి నా కారాయ్లయ దావ్రాలు బాహుబలి
బాహువులాల్ బారచాచి రారమమ్ని సావ్గతించాయి ఎనోన్ యేళళ్ వాతస్లయ్మంతా నింపుకునన్టుట్ ఆరిత్గా. నినన్టి వరకూ అనిపించని వింత భావన! దావ్రం
లో రక్షకభటులు చేసే ఐ.డి కారుడ్ పరిశీలన కోపం తెపిప్ంచేది. రోజూ చూసుత్నాన్ అడుగుతునాన్రని. ఈరోజు వారి విధి నిరవ్హణా దీక్ష కనిపించిందేమిటో!
అడగకముందే ఆదరంగా చూపించి లోపలికి పర్వేశించాం.
కారులోంచి దిగి లిఫట్ ముందు నిలబడాడ్. ఇంకా ఆరులో వుంది. ఎపప్టాల్ అసహనం ఆవరించలేదు. అకక్డునన్ తెలిసినవారి శుభోదయ
అభివాదాలను అందుకుని పర్తిగా చిరునవువ్తో సప్ందిసూత్ వేచివునాన్.
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నా ఛాంబర లోకి అడుగు వేసుత్ంటే కాళళ్లో ఏమిటో చినన్గా తడబాటు. నా కురీచ్ హాటీస్ట లా, ఏసుపర్భువు తలమీది ముళళ్ కిరీటంలా
కనిపించేది కాసాత్ మళీళ్ బాలాయ్నిన్ వెనకిక్తెచిచ్నటుట్ అమమ్పొతిత్ళళ్లా మెతత్గా హాయిగా అనిపించింది. హాయ్ండ రెసట్ మీద చేతులు పెటిట్ వెనకుక్వాలి దీరఘ్ంగా
శావ్సతీసుకునాన్. హిమాలయాల కొండంచున కూడా ఆకిస్జన అందినంత ఫీర్ గా అనిపించింది.
అటెండర రిజిషట్ర తెచిచ్ ముందుంచాడు. తెరిచిపటుట్కునన్ దానిమీద ఓ సంతకం పడేయటం తపప్ మరో అభిపార్యం లేని నేను దానిన్
రెండు చేతులోల్కీ తీసుకుని నెమమ్దిగా సంతకం పెడుత్ంటే వేర్ళుళ్ సనన్గా వణికాయి. ఎనిన్సారుల్ నాలో బి.పి. పెంచిందో, ఎనిన్సారుల్ లెకిక్ంచుకుంటూ
తొందరగా రావాలని ఉరుకులు, పరుగుల తో గుండెవేగం రెటిట్ంపు చేసిందో గురొత్చిచ్ంది. సంతకం చేసి మూసి ఇచాచ్ను.
అటెండర తీసుకెళుత్ంటే దాని మనసు నాతో నిషూఠ్రంగా పలికినటట్నిపించింది, 'ఇక నా గురించీ నీకే టెనష్న వుండదు నేసత్ం...ఇక
సెలవ!" అని.
ముఖయ్మైన కొనిన్ ఫైళుళ్ సంతకాలకోసం ఎదురుచూసూత్ కనిపించాయి. ఈలోపే సేన్హితులు ..అంటే , ఒకే బాయ్చేమ్టస్ గా కలిసిన
వాళుళ్, ఈ ముపైప్ మూడేళళ్లో కలిసి పనిచేసిన కలీగస్, పరిచయాలతో దగగ్రైనవాళుళ్ ఒకొక్కక్రే, కొంతమందిగానూ కలిసి రాసాగారు.
ఎనోన్ సంతోష క్షణాలిన్ నెమరేసుక్నాన్ం, మరెనోన్ దాటివచిచ్న కఠిన సమసయ్లిన్ గురుత్చేసుక్నాన్ం, ఇంకెనోన్ మధురానుభూతులిన్
పంచుకునాన్ం. పెదద్గా నవువ్కునాన్. ఒకరొన్కరు అభిమానపూరవ్కం గా చూసుకునాన్ం.
ఆ తరువాతో అరగంట సమయం దొరికింది. అపుప్డు ఫైళుళ్ పటుట్కునాన్. ఎకుక్వ లేవు. పదో పదిహేనో అంతే! ముందు జాగర్తత్గా
చాలా వరకూ నినన్నే ముగించినందువలల్. రెండుంబావు అవుతోంది. ఇక లంచ మేటస్ వచేచ్ టైమవుతోంది.
అనీన్ చూసి పర్కక్న పెటిట్నా ఏమనిపించలేదు. చివరగా ఒక ఫైల మిగిలింది. అంతా చదివాక గతం మళీళ్ సినిమారీలాల్ కళళ్ముందు
కదలాడింది. ఎనిన్ జీవితాలోల్ ఈ ఫైళుళ్ వెలుగులు నింపాయో! మరెనిన్ జీవితాలిన్ తెలిసి తెలిసి ఏమీ చేయలేక రిజెకైట్ నిరాశలోల్ పడేశాయో. కొనిన్ ఫైళుళ్
కలలోల్ సైతం కనిపించేవి. మరికొనన్యితే నిదర్పటట్నీకుండా చేసేవి. కొనన్యితే కొరీర్లతో బురర్ను రామకీరత్న పాడించేవి. ఇంకొనిన్ బాగా ఏడిపించాక
విజేతగా నెగిగ్ మనసును ఆనంద డోలికలోల్ ఓలలాడించేవి. కొనిన్ మొండి ఫైళళ్ సంగతి తేలచ్డానికి ఎనిన్ రూలస్ తిరగేయాలొస్చేచ్దో. మరికొనన్యితే
సమయమంతా తినేసి ఎనోన్సారుల్ ముఖయ్మైన పుటిట్నరోజులు, పెళిళ్రోజులిన్ సైతం మరిపించి ఇంటోల్ అలకలు, గొడవలకు కారణాలయేయ్వి.ఎనిన్ సీప్కులు,
ఎనిన్ డిసక్షన లు, ఇంకెనిన్ మీటింగ లు, ఒతిత్డులు చవిచూపాయో! కానీ, పరిసిథ్తి ఏదైనా ..రోజులో ఎనిన్సారుల్ 'ఫైలు...ఫైలు' అంటూ రామకోటిలా ఫైలు
కోటి జపించానో లెఖేఖ్ లేదు. అయినా..ఈ ఫైళేళ్ కదా ఇనాన్ళుళ్ నాకు అనన్ం పెటిట్న దేవుళుళ్!?
కొనిన్సారుల్ కోపం వచిచ్ ఫైళళ్ను పెదాద్ఫీసరుల్ విసిరేయటం, మరికొనిన్సారుల్ ఆ విసురులో తానొచిచ్ బలల్మీద గిరాటేయటం జరిగేది.
నాకు నేనే కొర్తత్గా ఆలోచిసుత్నాన్ననిపించింది. ఎపుప్డూ లేంది ఈ ఫైలో దేవతలా అనిపించింది. నెమమ్దిగా ముఖం దగగ్రికి తీసుకుని కళళ్కదుద్కునాన్. గీర్న
పెన అందుకుని చివరిగా ఆఖరు ఫైలుమీద సంతకం పెడుతుంటే నా అధికారానెన్వరో లాకొక్ంటునన్టుట్, నీ అవసరమిక తీరిపోయింది వెళళ్మనన్టుట్, నీ
సేవలికో నమసాక్రం అనన్టుట్ అనిపించింది. కళళ్లో నీటిపొర చేసుత్నన్ సంతకానిన్ అలుకుక్పోయినటుట్ చేసింది. కానీ, అలవాటు కొదీద్ పెటట్డం పూరిత్చేసి
మిగతా ఫైళళ్ పైన నెమమ్దిగా పెటేట్సుత్ంటే గుండెనెవరో చికక్బటిట్నటైట్ంది.
"హాయ...! హాయ..." అంటూ వచేచ్శారు లంచ మేటస్ ఆరుగురి తో కూడిన బృందం.
"ఏమిటోనోయ నీ ఛాదసత్ం...ఇవావ్ళ మేమంతా బయట హోటలోల్ టీర్టిదాద్మని పాల్న వేసేత్ ఆదివారానికి పోసోట్ప్న చేశావ. పైగా ఎవరూ
తెచుచ్కోవదద్ని సెప్షల టీర్ట ఇసాత్నంటావ" కినుకగా వాపోయారు వాళుళ్.
ఈలోపు నా కాయ్రేజోల్ని వెజిటబుల రైస, గారెలు, పాయసం పేల్టల్లో వడిడ్ంచాడు అటెండర. కబురల్తో తినటం ముగించాక అటెండర తో
మంచి సీవ్ట షాప నుంచీ సీవ్ట, హాట పాయ్కెటస్ చేయించి తెపిప్ంచి సెక్షనల్నీన్ సవ్యం గా తిరిగి పంచి నమసాక్రాలతో సీటుకొచేచ్సరికి నాలుగయియ్ంది.
పెదాద్ఫీసరుల్, ముఖయ్మైనవాళుళ్, సాట్ఫ మెంబరస్ అంతా కానఫ్రెనస్ హాలోల్ చేరారు. శాలువాలు సతక్రించాయి, బొకేలు పలకరించాయి,
జాఞ్పిక గురుత్ంచుకొమమ్ని నవివ్ంది, వీడియోలు, ఫోటోలు తీశారు. నా గురించీ, నిజాయితీ గురించీ, నా కుటుంబం గురించీ చినన్ విశేల్షణ వినిపించారు.
కొందరు నాతో వారి అనుబంధాలిన్ గురుత్చేసుకునాన్రు. నేనూ నాకనిపించిన భావాలిన్ పంచుకునాన్. అందరికీ కృతజఞ్తలు తెలిపా. అంతా చపప్టల్తో విషెస
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తెలిపారు. కుటుంబ సభుయ్లూ వసేత్ బావుండేదనాన్రు. నిజమే. కానీ, ఎందుకో నాకే ఇషట్ం లేకపోయింది. వారిని చూసుకుంటూ వీళళ్తో పూరిత్మనసుతో
ఆసావ్దించలేననిపించింది.
వాహనం వరకూ అందరూ వచిచ్ వీడోక్లు పలికి వెళాళ్రు. అటెండర పూలహారాలు, శలువాలు, జాఞ్పిక, బొకేలు తెచిచ్ కారోల్
సరాద్డు. కారు కదిలింది.
"సార..సార.." ఎవరో కారు కి అడడ్ంగా చేయి ఊపుతూ ఆపారు. డైరవరిన్ ఆపమనాన్. అపప్టికి ఐదునన్రవుతోంది సమయం.
"సార..ఈ ఫైల రావటం కాసత్ ఆలసయ్మైంది. సారీ మిమమ్లిన్లా ఆపాలొస్చిచ్ంది. దీనివలల్ ఇతని జీవితం బాగుపడి వీళళ్నానన్ ఉదోయ్గం
వసుత్ంది" చెపాప్డు సెక్షన హెడ.
వెంటనే ఫైలందుకునాన్. సంతకంచేసి ఇచేచ్శా. తలెతిత్ చూసేత్ మొనాన్మధయ్ సెక్షన లోనే హారట్ ఎటక తో వాలిపోయిన సీనియర
అసిసెట్ంట భారయ్, కొడుకు కనిపించారు. ఇదద్రూ నమసక్రించారు. చెయెయ్తిత్ ఫరావ్లేదనన్టుట్ చూశాను. వారికళళ్లోని కృతజఞ్త నిండిన చూపుల ముందు నా
పర్కక్నునన్ శాలువాలు బొకేలు చినన్బోయాయి.
అపుప్డనుకునాన్. మధాయ్హన్ం నేను పెటిట్ందే ఆఖరు ఫైల అనుకునాన్. కానీ, నా ఆఖరు ఫైల ఎంత మంచి పర్యోజనంతో ముగించాడా
పైవాడు?' అని. కారు సరిగాగ్ బిరాల్ మందిరం పర్కక్కే వచిచ్ంది. అపర్యతన్ం గా చెయెయ్తిత్ నమసక్రించా తృపిత్గా!

*******
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