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సనిన్ త్

' నిజంగా విజయం ఇంత ఆనందానిన్ ఇసుత్ందా ! ' అనిపించింది నాకు. అంటే ఇంతకు ముందు నాకు విజయాలు తెలీవని

కాదు. అవనీన్ చినన్వి. ఇపుప్డొచిచ్ంది పెదద్ విజయం. పలెల్ టూరోల్ పుటిట్ పెరిగిన నేను కషట్పడి ఇంజనీరింగ్ చదువుకునాన్ను. చదువు
పూరత్వవ్గానే కాంపిటీటివ్ టెస్ట్ లు సి గవరన్మెంట్ జాబ్ కి సెలెక్ట్ అయాయ్ను. అదీ హై దరాబాద్ లో . మా ఊరు వాళళ్ంతా ననున్
గొపప్గా చూడసాగారు. నా అంతవాడు లేడనాన్రు. ఉపొప్ంగిపోయాను. ఇంకా మరెనోన్ విజయాలు సాధించాలి, పేరు పర్ఖాయ్తులు

సంపాదించాలి అనన్ దృకప్థం ఆ నాడే నాలో బలపడిపోయింది.

ఎలెకానిక్స్ రంగానికి సంబంధించిన రీసెరచ్ ఓరియెంటెడ్ జాబ్ నాది. రకష్ణ రంగానికి సంబంధించిన సంసథ్ వాళుళ్

మాకు పని ఇసూత్ ఉంటారు. కిష్పణుల విడి భాగాలను మేము తయారు చేసి ఇవావ్లి. అది అంత ఆషామాషీ వయ్వహారం కాదు. వారి
అవసరాలకు తగగ్టుట్గా డిజె ౖన్ చేసి , అనిన్ విధాలా టెస్ట్ చేసి ఇవావ్లి. చాలెంజింగ్ జాబ్.
నా చేతిలో ఉనన్ టెసిట్ ంగ్ రిజల్ట్

ంటవుట్ తీసుకొని మా బాస్ కేబిన్ వె ౖపు వెళాళ్ను.

" డా.పరమహంస, ఎం.టెక్, పి.హెచ్ డి " అని

సి ఉనన్ బోర్డ్ ని భకి త్ గా చూసుకుంటూ డోర్ నాక్ చేసి ఆయన

కేబిన్ లోకి వెళాళ్ను. మా బాస్ పరమహంస కి షుమారు ఏభె ౖ ఏళుళ్ ఉంటాయి. కుటుంబ బాధయ్తలనిన్ంటినీ తయ్జించి ఆఫీసుకే

అంకితం అయిపోయాడు. ఇంటి బాధయ్తలు తీసుకోమని అతని భారయ్ పోటాల్డి పోటాల్డి అలసిపోయింది. ఆమె పోరు పడలేక

కొంతమంది కురర్వాళళ్ని , డైర్వర్ తో సహా ఒక కారుని ఆమెకు ఇంటి వదద్ ఏరాప్టు చేసాడు. ఆమె ' అనిన్ ' పనులు ఈ కు ళళ్తోనే
చేయించుకుంటుంది.ఇతని జోలికి చచిచ్నా రాదు. ఏ అరథ్ రా

ఇంటికి వెళేళ్టపప్టికి కాసింత ముదద్ పడేసుత్ంది. మా బాస్ కి

కావాలిస్ంది కూడా అదే కాబటిట్ హేపీగా మమమ్లిన్ అందరినీ అరథ్ రా దాకా నంజుకు తింటూ ఉంటాడు. తనలాగే తన కింద పని చేసే

వాళళ్ందరూ ఆఫీసుకు అంకితమ అయిపోవాలని ఆశిసూత్ ఉంటాడు.

" కం ...కం...షో మి ద రిజల్ట్ " అంటూ నా చేతిలోని పేపరుల్ లాకుక్నాన్డు . అపప్టికి టె ౖము సాయంతర్ం ఐదు

కావసుత్ంది. పర్తీ రోజూ ఈ టె ౖముకి మేము అతనిన్ కలిసి మా ఔట్ పుట్ చూపించాలి.

" వెరీ గుడ్ ...ఎవిరీ థింగ్ ఈజ్ ఏజ్ ఎక్స్ పెకెట్డ్ " అంటూ తన పిలిల్ గడాడ్నిన్ నిమురుకునాన్డు.
"హమమ్యయ్ ...ఈ రోజుకి ననున్ వదిలేసాత్డు " అనుకునాన్ను. కానీ నా పపుప్లు ఉడకలేదు.
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" అనీన్ బాగానే ఉనాన్యి. కానీ నాకు ఇంకా కొంచెం కాల్రిటీ కావాలి. వేరే పేరామీటర్స్ కూడా ఎక్స్ క్ట్ చేసి పాల్ట్ చేసి

తీసుకురండి " అని చెపాప్డు. నా గుండెలోల్ రాయి పడింది. అవనీన్ చేయాలంటే కనీసం నాలుగు గంటలు పడుతుంది.
" సార్ ...ఈ రోజు కొంచెం తొందరగా వెళదామనుకునాన్ను " అంటూ నసిగాను.

" ఏం తొందరయాయ్ ? మాకు లేదా తొందర ? బేచిలర్ వేకదా ! ఇంటికెళిళ్ ఏం చేసాత్వు ? నువువ్ వెళిళ్పోతే పనెవడు

చేసాత్డు ? " అంటూ గటిట్ గా అరిచాడు. నోరు పెగలేల్ దు నాకు.

" అలాగే సార్ ! ఉంటాను " అని చెపిప్ వచేచ్సాను. నా మీద నాకే జాలేసింది. పేరుకు గవరన్మెంట్ జాబే అయినా

పైర్వేట్ కంటే అధావ్నన్ం. ఒకోక్ సారి బాగా తిరగబడాలనిపిసుత్ంది. కానీ కెరీర్ మొదటోల్ ఉనాన్ను. ఏ చినన్ రిమార్క్ వచిచ్నా చెడడ్ పేరు.

పె ౖగా అందరూ సినిస్యర్ గా పని చేసుకుంటూ ఉంటే నేను వెళతాననడం ఏం బాగుంటుంది. అందుకే అనీన్ మూసుకొని నా సీట్ కి

వచేచ్సాను.

*

*

*

మొదటోల్ సూక్ల్ కి వెళళ్నని మొరాయించి , తరావ్త తనే పరుగెతుత్కుంటూ వెళేళ్ పిలాల్డిలా కర్మంగా మా ఆఫీసు

కలచ్ర్ కి అలవాటు పడిపోయాను. రోజూ ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి రా పది దాటేది. బేచిలర్ ని కాబటిట్ బయట మెస్ లో భోంచేసి రూం

కి వచేచ్ వాడిని. కాసేపు టీవీ చూసి నిదర్పోయే వాడిని. మళీళ్ పొదుద్నన్ లేచి రడీ అయి ఆఫీసుకి వెళిళ్పోయేవాడిని. పర్తీ రోజూ ఇదే నా

దినచరయ్. నా సినిస్యారిటీ కి మా బాస్ కూడా మురిసిపోయే వాడు. మొతాత్నికి నా దారికొచాచ్డు అనుకుంటూ సంతృపిత్ పడాడ్డు. కానీ

నా ల ం వేరు. నేను తొందరగా కెరీర్ లో పె ౖకి రావాలి. అందుకోసం కషట్పడి బాగా పని చెయాయ్లి. ఒంటోల్ ఓపిక ఉనన్పుప్డు కాకపోతే

ఇంకెపుప్డు కషట్పడతాం ? మీరే చెపప్ండి !

మన బర్తుకు మనం హాయిగా బర్తికేసూత్ ఉంటే దేవుడికి కూడా కనున్ కుడుతుంది. అందుకే ఆయన ఖాళీ గా ఉనన్ నా

తలిల్దం లని ఏకిట్వ్ చేసాడు.

" ఏరా ..జాబ్ లో సెటిల్ అయాయ్వు . ఇంకా ఎంత కాలం బయట తింటావు. పెళిళ్ చేసుకోవా ? " అంటూ మా నానన్

ననున్ ఫోన్ చేసి మరీ చావగొటట్ సాగాడు. వాళళ్ పోరు పడలేక " మీరే ఒక అమామ్యి ని చూడండి నానాన్ ...చేసుకుంటాను " అని

చెపేప్సాను. అనన్టుట్గానే వాళుళ్ ఒక అమామ్యిని చూసారు. ననున్ పెళిళ్ చూపులకి రమమ్నాన్రు . " అకక్రేల్దు నానాన్ , అమామ్యి ఫోటో
పంపించండి చాలు "

అని చెపాప్ను. నేను వాళళ్ మాట జవదాటనని సంతోషపడిపోయారు. కానీ నా ఆలోచన వేరు. పెళిళ్ పటల్

నాకు పెదద్ సదభి యం లేదు. అదో పెదద్ గుది బండ. కానీ ఎంతకాలం తపిప్ంచుకోగలను. ' ఎవరో ఒకరిని చేసుకుంటే సరి.
పెళళ్యాయ్క అదే ఇంటోల్ పడి ఉంటుంది ' అనుకుని ఒపుప్కునాన్ను.

అమామ్యి ఫోటో చూసి నేను ఓకే చెపాప్క అనిన్ పనులు చక చకా జరిగిపోయాయి. పెళిళ్ ముహూరత్ం రానే వచిచ్ంది.

నేను మా బాస్ దగగ్రికి వెళిళ్ " సార్...నా మేరేజ్ సెటిల్ అయింది , ఒక పదిహేను రోజులు లీవ్ కావాలి " అని అడిగాను.
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అని చెపాప్డు. నాకూ అది నిజమే అనిపించింది. " థాంకూయ్ " అని చెపిప్ వచేచ్సాను.

అంగరంగ వె ౖభోగంగా నా పెళిళ్ జరిగింది. జీవితంలోని కొతత్ కొతత్ రుచులు , ఆనందాలు తెలిసి వచాచ్యి. వాటితో

పాటూ బాధయ్త కూడా నా ' భారయ్ ' రూపంలో వెనన్ంటి వచిచ్ంది. ఒక పెదద్ ఇలుల్ అదెద్ కు తీసుకొని నా కాపురానిన్ అందులోకి
మారేచ్సాను. ఇంటోల్కి కావాలిస్న గృహోపకరణాలు అనీన్ కొని పడేసాను. నా భారయ్తో పాటూ అవి కూడా ఒక అవసరం కదా మరి !

నా జీవితంలో పెళిళ్ వలల్ పెదద్ మారుప్లేమీ రాలేదు. ఇంతకు ముందు లాగే పది దాటాకే ఇంటికి వసుత్నాన్ను.

కాకపోతే ఇంతకు ముందు రా ళుళ్ బయట మెస్ లో తినే వాడిని. ఇపుప్డు ఇంటోల్ తింటునాన్ను. అంతే తేడా ! జీవితం సాఫీగా , నాకు

నచిచ్నటుల్గా సాగిపోతోంది. అయితే , వరష్ం, చావు లాంటివి చెపిప్ రానటుల్ సమసయ్లు కూడా సడన్ గా వసాత్యి అని నాకు తవ్రలోనే

తెలిసింది.

*

*

*

" మీరు తం కాబోతునాన్రు " అని నా భారయ్ సిగుగ్ పడుతూ చెపిప్ంది. నెతిత్ మీద పెదద్ సుతిత్తో ఎవరో కొటిట్ నటుల్గా

ఫీల్ అయాయ్ను. సినిమాలోల్ చూపించినటుల్ నా భారయ్ను కౌగిలించుకొని ' ఎంత తియయ్టి వారత్ చెపాప్వు ' అంటూ నేను పొంగిపోలేదు.

మౌనంగా ఉండిపోయాను. దానికాక్రణం ఉంది. తవ్రలోనే మాకు పర్మోషన్ ఇంటరూవ్య్లు ఉనాన్యి. చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది .

అందులో నెగాగ్లంటే మరింత బాగా పని చేసి మా బాస్ ని ఇం స్ చెయాయ్లి. ఆఫీసులో ఎంతసేపె ౖనా గడపాలి. మా ఇంటరూవ్య్

సెస్ అంతా అవడానికి ఎలా లేదనాన్ ఏడెనిమిది నెలలు పడుతుంది. ఈ టె ౖములో నా భారయ్ గరభ్ంతో తిరుగుతూ ఉంటే నాకు

డిసెట్ రెబ్న్స్ ! అందుకే ఈ వారత్ నాకు అశనిపాతమై ంది.ఎటూ తేలుచ్కోలేని పెదద్ సమసయ్లా కనపడసాగింది.

" ఏంటండీ ...అలా నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు. మీకు ఇషట్ం లేదా ? " నెమమ్దిగా అడిగింది నా భారయ్
" అవును. నాకు ఇషట్ం లేదు " అని చెపాప్ను

" పోనీ లెండి నేను మా పుటిట్ ంటికి వెళిళ్పోతాను , మీకు అడుడ్గా ఉండను "

" అంటే ఏంటి నీ ఉదేద్ శయ్ం ? భారయ్ను కూడా పటిట్ ంచుకోని ఒక రాకష్సుడిలా ననున్ చి కరించాలనుకుంటునాన్వా ? "

గటిట్ గా అడిగాను. నా గొంతు నాకే విచితర్ంగా ఉంది. ఇంతకు ముందు ఎపుప్డూ ఇలా మాటాల్డలేదు నేను. బహుశా పరిసిథ్ తులే మనిషికి

మాటలు నేరుప్తాయేమో !

దెబబ్తినన్టుల్ చూసింది నా భారయ్. ఆమె కళళ్లోల్ సుడులు తిరుగుతునన్ కనీన్ళుళ్. షిట్ ! ఎమోషనల్ బాల్క్ మెయిలింగ్ !

నేను లొంగ దలచుకోలేదు. చెయాయ్లిస్న పని చాలా ఉంది కాబటిట్ రడీ అయి ఆఫీసుకి వచేచ్సాను.
మా బాస్ కేబిన్ లో .....

" నీ సినిస్యారిటీ నాకు చాలా నచిచ్ందయాయ్! . మన టెసిట్ ంగ్ ఫెసిలిటీ కోసం ఫారెన్ నుండి ఒక ఎకివ్పెమ్ంట్

కొందామని పాల్న్ చేసుత్నాన్ను. దానికి సంబంధించిన

ండ్ వర్క్ అంతా నువువ్ చెయియ్. డిజె ౖన్ రివూయ్ కోసం మనిదద్ రం అకక్డికి

వెళదాం..ఓకేనా " పిలిల్గడాడ్నిన్ గోకుక్ంటూ వల విసిరాడు మా బాస్.
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నా మనసు ఆనందంతో గంతులేసింది. మా గవరన్మెంట్ జాబ్స్ లో ఫారెన్ వెళేళ్ చానుస్ రావడం చాలా అరుదు.

కషట్పడి నిజంగా పనిచేసే పర్తిభ ఉనన్ వాళళ్కే ఆ అవకాశం వసుత్ంది. అంటే ఇనాన్ళళ్కి మా ఆరగ్ నె ౖజేషన్ నా పర్తిభను గురిత్ంచిందనన్

మాట. ! చాలా గరవ్ంగా ఫీల్ అయాయ్ను. నేను ఫారెన్ వెళాళ్నని తెలిసేత్ మా ఊళోళ్ కూడా నా గొపప్తనం పెరుగుతుంది.
" థాంకూయ్ సార్ ! తపప్ కుండా అనిన్ డిటెయిల్స్ సిదధ్ ం చేసాత్ను. " అని ఉతాస్హంగా చెపాప్ను.

" అది సరే ! దాని కోసం నువువ్ ఇంకా కషట్పడాలిస్ ఉంటుంది. కొనిన్ తాయ్గం చెయాయ్లిస్ ఉంటుంది.జీవితంలో ఏదీ

సులభంగా దొరకదు .అరథ్మైందా ? " అంటూ నవావ్డు బాస్.

" అరథ్మైంది సార్ " అని చెపిప్ అకక్డ నుండి వచేచ్సాను. వాడి గోలంతా సాయం లు నేనెకక్డ తొందరగా ఇంటికి

వెళాత్ నేమోనని భయం. వాడితో పాటూ అరథ్రా దాకా కంపెనీ ఇవవ్డానికి ఎవడో ఒక బకరా కావాలి కదా ! కానీ నాకాక్వలసింది

కూడా వాడి ఆ బలహీనతే ! కుటుంబానిన్ గాలికి వదిలేసి సాయం లు పని చేసే వాళళ్ంటే మా బాస్ కి చాలా ఇషట్ం. నేను ఆ ఇషాట్నిన్

కేష్ చేసుకోవాలనుకునాన్ను. సాయం లు పని ఉనాన్ లేకపోయినా ఏదో ఒక టెకిన్కల్ ఇషూయ్ తో ఆయన కేబిన్ కి వెళూత్ ఉండేవాడిని.

నేననుకునన్టుల్గానే నా వలలో పడాడ్డు బాస్. ననున్ ఫారెన్ పంపించేదాకా వచాచ్డు. అదీ నా తెలివి !

ఆ సాయంతర్ం మరింత బాగా పనిచేసి రా పది దాటాక ఇంటికివచాచ్ను. నిరాసకత్ంగా నా భారయ్ భోజనం వడిడ్ ంచ

సాగింది. ఆమె మొహం లోకి పరిశీలనగా చూసాను. ఆనందం అనేది ఎంత వెతికినా కనపడడ్ ంలేదు. ఏం తకుక్వె ౖందని ఆమెకు ఈ

విషాదం ? కొంతమంది అంతే ! అనీన్ ఉనాన్ కూడా ఏదో కోలోప్యినటుల్ ఎపుప్డూ ఏడుసూత్ ఉంటారు. అయినా నాకవనీన్ అనవసరం .
ఎకుక్వ ఇన్ వాల్వ్ అయితే ఎకుక్వ బాధపడాలుస్ంటుంది. అందుకే భోంచేసి ఏమీ ఎరగనటుల్ నిదర్పోయాను.
*

*

*

ఆఫీసు కాంఫరెన్స్ హాలోల్ మేమంతా కూరుచ్నాన్ము. మా బాస్ చెబుతునాన్డు.
" వెల్ కం

ండ్స్ ! మీరంతా ఈ సారి పర్మోషన్ కోసం ఇంటరూవ్య్ కి వెళళ్బోతునాన్రు కదా. ఆరగ్ నె ౖజేషన్ లో

కాంపిటీషన్ చాలా ఎకుక్వె ౖంది. ఇంటరూవ్య్ ఎవరు బాగా చేసేత్ వాళళ్నే కిల్యర్ చేసుత్నాన్రు. నేను బోర్డ్ లో ఉనన్పప్టికీ మీరు బాగా
చెబితేనే సపోర్ట్ చేసాత్ను. లేకపోతే నేనేమీ చెయయ్లేను. ఆ తరావ్త ననున్ నిందించి ఉపయోగం లేదు " చెపుప్కు పోతునాన్డు.
ఆ కష్ణంలో నా కంటికి ఆయన ఒక

సిదధ్ ంగా ఉనన్ డాకారులని చూసూత్ విజిల్ ఊది ఆట

లుల్ మాషాట్రి లా కనిపించాడు. ఒక పెదద్

ండ్ లో పరుగు పందెం కోసం

రంభించినటుల్ అనిపించింది. మా అందరిలోనూ పె ౖకి కనిపించని టెనష్నూ ,

పోటీ మొదలె ౖపోయై ంది. రేట్ రేస్ ! నా కెతేౖ పర్మోషన్ అనన్ గమయ్ం మాతర్మే కనిపిసోత్ంది. ఎలాగెనా
ౖ సాధించాలి. అందరి కంటే గొపప్

అనిపించుకోవాలి. మీటింగ్ పూరత్వవ్గానే నా సీట్ కి వచిచ్ గేం పాల్న్ పేర్ చేసుకునాన్ను. పొదుద్నన్ లేచినపప్టి నుండి రా నిదర్పోయే
దాకా నేను చెయాయ్లిస్న పనులనీన్

సుకునాన్ను. చితర్ంగా అందులో నేనూ , నా భారయ్ కలిసి చెయాయ్లిస్న పనులేవీ లేవు. ట్ ! నా

పాల్నింగ్ కి నేనే సంబరపడిపోయాను.
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ఒక వె ౖపు ఇంటరూవ్య్

పరేషన్ , మరో వె ౖపు ఫారెన్ ఎకివ్పెమ్ంట్ వర్క్ తో పూరిత్గా బిజీ అయిపోయాను. పొదుద్నేన్

ఆఫీసుకి వెళళ్డం , రా ఇంటికి వచిచ్ నిదర్పోవడం . రోజూ ఇదే పని . ఇంటోల్ ఏం జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలీదు. పెరుగుతునన్

నాభారయ్ పొటట్ మాతర్ం ననున్ భయపెడుతూ ఉండేది. అపుప్డపుప్డు ఇంటోల్ ఎవరో చుటాట్లు కనిపిసుత్ండేవారు.నా భారయ్ని చూడటం

కోసం వచిచ్న వాళళ్ట ! . వాళళ్ సంగతి నా భారయ్ చూసుకుంటుందిలే అని లె ౖట్ గా తీసుకొనే వాడిని , పె ౖగా వాళళ్తో మాటాల్డటం పెదద్
టె ౖం వేస్ట్ !

కొనిన్ రోజుల తరావ్త...

ఎపప్టి లాగే రా పది దాటాక ఆఫీసు నుండి వచేచ్టపప్టికి నాకు చాలా ఆశచ్రయ్మేసింది. దానికాక్రణం ఇంటోల్ అనిన్

వసుత్వులు యధాతథంగా ఉనాన్యి. కానీ నా భారయ్లేదు. ' ఇపుప్డు నాకు భోజనం ఎవరు వడిడ్ సాత్రు ' అనుకుంటూ కాసేపు

అసహనంగా అటూ ఇటూ తిరిగాను. చివరకు కంపూయ్టర్ టేబుల్ మీద ఒక లెటర్ కనపడింది. కూయ్రియస్ గా ఓపెన్ చేసాను.
" ఏమండీ -

దయచేసి ఉతత్రానిన్ చివరిదాకా చదవండి. టె ౖం వేస్ట్ అని పకక్న పడేయకండి. మీరు నాతో ఎకుక్వ సమయం

గడపడం లేదు అని నిందించను. భారయ్లకు దూరంగా ఆరీమ్లో ఉదోయ్గాలు చేసే వారు, విదేశాలోల్ ఉండేవారు నాకు తెలుసు. వాళళ్

సంసారాలనీన్ సజావుగానే ఉనాన్యి. వాళళ్ంతా సంతోషంగానే ఉనాన్రు. అవసరమై నపుప్డు మనిషి సరుద్కుపోవాలి.ఆ మాతర్ం ఇంగితం

నాకుంది. కానీ మీరు ననున్ ఒక మనిషిగా కూడా గురిత్ంచడం లేదు. ఏనాడూ నా సరదాలని, సంతోషాలని పటిట్ ంచుకోలేదు. అయినా

ఫరావ్లేదు. కనీసం ఒక మాట , ఒక ఓదారుప్, ఒక

మతో కూడుకునన్ సప్రశ్ లాంటివి కూడా మీరు నాకివవ్లేదు. ఇంటోల్ వసుత్వలతో

పాటూ సమానంగా , మీ అవసరం తీరేచ్ ఒక గాడెజ్ ట్ లా ట్ చేసారు. మా వాళళ్నందరినీ వదులుకొని , మీ మీద ఇషట్ంతో ఎనోన్
ఆశలతో వచాచ్ను. ఇదేనా మీరు నాకు ఇచేచ్ది ? అయినా తపుప్ మీది కాదు లెండి , మీ మనసత్తావ్నిది. జీవితంలో ఏదో సాధించెయాయ్లి

అనన్ మీ తపనది. అందుకే మీకు డిసట్ రెబ్న్స్ లేకుండా నేనే మా పుటిట్ ంటికి వెళిపోతునాన్ను. ఇక మీరు హాయిగా ల సాధనకు
శర్మించండి. డెలివరీ అవగానే మీకు తెలీయజేసాత్ను. కనీసం అపుప్డె ౖనా రండి. ఆరోగయ్ం జాగర్తత్ . ఉంటాను "

సెంటిమెంటల్ ఫూల్ !. జీవితం విలువ , టె ౖం విలువ తెలీదు అని చినన్గా నవువ్కుంటూ ' హమమ్యయ్ ! '

అనుకునాన్ను. ఒక తలనొపిప్ వదిలింది. నా భారయ్ ఎతెన పొటట్ తో నా కళళ్ ముందు తిరుగుతుంటే ఏదో గిలీట్ ఫీలింగ్ ఉండేది. ఇపుప్డది

పోయింది.

బర్డ్ అయిపోయాను. కానీ తవ్రలోనే నా అహం రెకక్లు తెగి పడే

ఊహించలేకపోయాను.

*

*

అనుభవం ఒకటి ఎదురవుతుందని నేను

*

ఆఫీసులో ఒక సాయంతర్ం , మా బాస్ ని ఎలా బుటట్ లో వేసుకోవాలా అని ఆలోచిసుత్ండగా సెల్ రింగ్ అయింది.
" అని చెపాప్రు.
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నా మనసు అటట్ డుగు పొరలోల్ ఒక చినన్ కదలిక. తొలిసారిగా వరిణ్ంచలేని ఒక కొతత్ అనుభూతి. తేరుకొని " థాంకూయ్

అండీ ...వీలు చూసుకొని చూడాడ్నికి వసాత్ను " అని చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్ సాను.వెంటనే మా బాస్ కేబిన్ కి వెళాళ్ను.
" ఆ...చెపుప్...ఎనీ టెకిన్కల్

అడిగాను.
మన

" నో

బెల్ ం ? " అడిగాడు హుషారుగా.

బెల్ ం సార్. ఎ థింగ్ ఆల్ రె ౖట్ ! నాకు కొడుకు పుటాట్డు . చూడాడ్నికి వెళాళ్లి.రేపు లీవ్ ఇవవ్ండి " సూటిగా

" కం ట్స్ ! కానీ ఇపుప్డే వెళళ్డం ఎందుకు ? తరావ్త వెళుదువు గాని. అయినా నువువ్ వెళిళ్ చేసేదేముంది ? పె ౖగా

డెక్ట్ ని తొందరగా ఇమమ్ని డిఫెన్స్ వాళుళ్ జరె ౖజ్ చేసుత్నాన్రు " అంటూ నసగడం మొదలు పెటాట్డు.

తొలిసారిగా మా బాస్ మీద నాకు కోపం వచిచ్ంది.కం ల్ చేసుకునాన్ను. " నేను రేపు ఆఫీసుకి రావడం లేదు సార్ !

" అని చెపిప్ వచేచ్సాను. నా పర్వరత్న నాకే వింతగా ఉంది. " నేనేంటి...నా బాస్ ని ఎదిరించడం ఏంటి ? నా నాలుక మీద నాకే కం ల్

తపిప్పోయింది" అనుకునాన్ను. ఎపుప్డెపుప్డు కొడుకుని చూదాద్మా అని నా మనసు తొందర పెటట్ సాగింది.ఆ రా కే బయలుదేరి నా

భారయ్ దగగ్రకు వెళాళ్ను.

ఖరీదె ౖన కారొప్రేట్ హాసిప్టల్ సెప్షల్ రూములో నా భారయ్ నిసాణంగా పడుకొని ఉంది. ఒక బిడడ్ కు జనమ్నిచిచ్న

ఆనందం ఆమె మొహంలో ఇంకా దోబూచులాడుతోంది. బహుశా తన ఒంటరి తనానిన్ పార లే ఒక తోడు దొరికాడనన్ నిశచ్ంత

కాబోలు ! . బెడ్ పకక్నే కూరుచ్ని మొదటిసారి
బాబు కోసం వెదికాయి.

మగా ఆమెను స శించాను. చినన్గా కదిలి మళీళ్ నిదర్లోకి జారుకొంది. నా కళుళ్

" మీ అబాబ్యి తకుక్వ బరువుతో పుటాట్డు. అందుకనే పకక్నే ఉనన్ ఎన్.ఐ.సి.యు లో ఇంకుబేటర్ లో ఉంచారు "

అని చెపాప్రు మా మామగారు." ఆహా .." అని తలాడించి ఎన్.ఐ.సి.యు కి వెళాళ్ను.

ఎన్.ఐ.సి.యు లో ఇంకుబేటర్ లోపల లె ౖటల్ వెలుగులో నవువ్తూ ఆడుకుంటునాన్డు నా కొడుకు. ఒళళ్ంతా ఏవో

కిల్పుప్లు, వె ౖరుల్ ! . నరుస్ల పరయ్వేకష్ణలో ఉనాన్డు. అచచ్ం నాలాగే ఉనాన్డు.ఆ కళుళ్ , ముకుక్ , చెవులు అనీన్ నా పోలికలోత్ నా నోటోల్ంచి
ఊడిపడడ్ టుట్ ఉనాన్డు . అదో రకమై న ఆనందం కలిగింది .నా శరీరంలోని భాగమేదో

ణం పోసుకుని అకక్డ ఉనన్టుల్గా అనిపించింది.

" ఎతుత్కోండి సార్ ! " అంటూ నరుస్ మా అబాబ్యి ని నా చేతిలో పెటిట్ ంది. చేతులోల్కి తీసుకొని పదిలంగా

పటుట్కునాన్ను. వాడు నవువ్తూ నా చేతి వేళళ్ని గటిట్ గా పటుట్కునాన్డు.ఏదో బంధం , పాశం ననున్ కటిట్ పడేసింది. అలాగే కాసేపు

ఎతుత్కుని మళీళ్ నరుస్కి ఇచేచ్సాను.

" బేబీ కి పాలు తీసుకు రండి " అని చెపిప్ంది నరుస్. తిరిగి నా భారయ్ దగగ్రకు వచేచ్సాను. నా భారయ్నడిగి ఆమె

ఇచిచ్న తన చనుబాలని చినన్ బాటిల్ లో తీసుకెళిళ్ నరుస్కు ఇచాచ్ను.ఆమె మా అబాబ్యికి
పకక్లో పడుకొని తాగే అవకాశం లేదు మా అబాబ్యికి.

గించింది. దురదృషట్వంతుడు. తలిల్

నా పర్మేయం లేకుండానే నా భారయ్ని , కొడుకుని చూసుకోవడంలో మునిగిపోయాను. ఒకక్రోజు లీవ్ అంటూ వచిచ్న

నాకు మూడు రోజులయిన సంగతి కూడా తెలీలేదు. కర్మంగా నా మనసుకి ఉనన్ ' నాకు నేనే ముఖయ్ం ' అనన్ సెల్ఫ్ మేడ్ ముసుగు
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తొలగసాగింది. నాలుగో రోజు మా బాస్ ఫోన్ చేసాడు.

" హలో....వేర్ ఆర్ యు ?ఒకక్ రోజని చెపిప్ ఇంకా రాలేదేంటి ? " అంటూ అరుసుత్నాన్డు.

ఎపెల్ౖ చేసాత్ను "

" నేనికక్డ ఉండాలిస్న అవసరం ఉంది సార్ ! వారం తరావ్త వసాత్ను. రాగానే ఆబెస్ంట్ అయిన రోజులనిన్టికీ లీవ్

" నో...నో...యు హేవ్ టు కం ఇమీడియటీల్ " ఆరడ్ ర్ వేసుత్నాన్డు

" సారీ సార్ ! నేను రాలేను " నమర్తగా చెపాప్ను

" దెన్ ఐ విల్ నాట్ సపోర్ట్ యు ఫర్ ద ఇంటరూవ్య్...ఈవెన్ ఐ విల్ నాట్ టేక్ యు ఎ డ్ " బెదిరిసుత్నాన్డు

" ఫరావ్లేదు సార్ ..నేనేమీ చెయయ్లేను ..ఓకే ! " అని చెపిప్ ఫోన్ పెటేట్ సాను. రిలీఫ్ గా అనిపించింది. ఇనాన్ళూళ్ మా

బాస్ ఆడిన మై ండ్ గేం లో పడి ననున్ నేను కోలోప్యాను. అయితేనేం ఇపుప్డు లకష్ల విలువె ౖన ' సతాయ్నిన్ ' తెలుసుకునాన్ను.

అవును...మా బాస్ పెటిట్ న పరుగు పందెం లో ' నేను ఓడిపోయాను ' . కానీ నాలోని అహానిన్ , మూరఖ్ తావ్నిన్,

సావ్రాథ్నిన్ తెగ నరికి ' మానసిక విజయం ' సాధించాను. జీవితానికి ఉనన్ అరథ్ం తెలుసుకునాన్ను.అది చాలు నాకు !!
--------------0------------------------Click here to share your comments on this story

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2014

