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 కువైట పటట్ణానికి దూరంగా వునన్ ఖురేన అనే ఏరియాలో కొతత్గా కటిట్న అధునాతన భవంతి అది. ఆ 
ఏరియాలో అకక్డకక్డా కడుతునన్ భవంతులనీన్ కూడా సంపనున్లవే. అందుకే అవి తోట, సివ్మిమ్ంగ పూల 
 లాంటి అనిన్ వసతులతో అందమైన పాయ్లెస లను పోలి వునాన్యి.  ఇళళ్ముందు పూల పడవలాల్ంటి కారుల్ 
 రాజసంగా ఆగి వునాన్యి. వాటి మీద దుమూమ్ ధూళి, మరకలు పడకుండా జాగర్తత్గా కంటికి రెపప్లా  
చూసుకుంటూ సంరకిష్ంచే డైరవరుల్ కూడా అకక్డే ఆ చుటుట్పకక్లే వునాన్రు. 
కువైట షేకులకు కారల్ంటే చాలా ఇషట్ం. కొతత్ మోడల కార మారెక్టోల్కి వచిచ్ందంటే వెంటనే పోటీపడి 
 కొనాలిస్ందే. వాళళ్కి అదో పిర్సేట్జీ సమసయ్ కూడా. పెటోర్లు ఊటలా భూమి నుండి పెలుల్బికి వసుత్నన్ంత కాలం 
 వారి విలాసాలకు లోటు లేదు. కొతత్గా కటిట్న ఆ భవంతికి కావలిసిన ఫరిమ్చర ఇటలీ నుండి తెపిప్ంచారు. రోజ 
 వుడ తో చేసిన తలుపులనీన్ నగిషీలు చెకక్బడి నిగనిగ లాడుతునాన్యి. కటట్డం పూరిత్ అయింది కానీ ఇంకా 
 ఫినిషింగ పనులు పూరిత్ కాకపోవడంతో ఇంటీరియర డెకరేషన కంపెనీ నుండి పనివాళుళ్ వచిచ్ గుమామ్లకు, 
కిటికీలకు కరెట్నుల్ కుటట్డానికి  కొలతలు తీసుకుంటునాన్రు. వాళళ్ మాటలను బటిట్ వాళుళ్ తెలుగు వాళళ్ని 
 అరథ్మవుతోంది. 
ఆ ఇంటోల్ వంటపని చేసే కాంత తెలుగు భాష చెవిని బడగానే సంతోషంతో ఉబిబ్తబిబ్బబ్యింది. అటూ ఇటూ 
 చూసి బాబా, మామా అకక్డ లేరని నిరణ్యించుకుని గబగబా వెళిళ్ వాళళ్ను పలకరించింది. 
వాళుళ్ కూడా ఆనందంగా "హా అవును మేము తెలుగు వాళళ్మే. మాది రాజంపేట" అని చెపాప్రు. 
 వారిలో ఒకడు "ఓమామ్ ఏ ఊరు మనది" అని అడిగాడు. 
"మా ఊరు కూడా అకక్డేలే మీ ఊరికి పకక్నే" నవువ్తా అనింది కాంత. 
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"అబబ్ చెపప్రాదంటమామ్ మీ ఇంటికి రాములే" అనాన్డతను. 
"ఊరుదేముండాదిలే మాట మంచిగుండాల" చెపిప్ంది. ఆ పకక్ నిచెచ్న ఎకిక్ కొలతలు తీసుకుంటునన్ ఎరర్టి 
 మనిషిని ఓరగా చూసూత్. అతడు కూడా పని మీద దృషిట్ పెటట్కుండా కాంత వైపే చూసుత్నాన్డు. 
"ఏం పేరు నీది" అడిగింది అతడిన్..? 
"నా పేరు ఇకాబ్ల గాని. నీ పేరేంది పిలాల్" ధైరయ్ంగా అడిగాడు. 
పిలాల్ అనేసరికి కిలకిలా నవువ్తూ "నీ కంటికి పదారేళళ్ పిలల్లాగా కనబడుతునాన్నా నేను" అంటూ 
 మురిసిపోయింది. 
"పిలల్ మాదిరే వుండావులే. ఇంతకీ పెళళ్యిందా లేదా" అడిగాడతను. 
"కాలేదు. నువువ్ చేసుకుంటావా" పర్శిన్ంచింది గడుసుగా 
"ఎందుకు చేసుకోను. నీలాంటి అందగతెత్ రావాలే గానీ. సరేగానీ మీ బాబా ఇకక్డికి రాకముందే ఫోన నంబర 
 ఇయియ్ మాటాల్డుకుందాం" చెపాప్డు ఇకాబ్ల.  
పేనా తీసుకోని నంబర రాసి ఇచిచ్ంది కాంత. "పొదుద్నపూట మా మామాబాబా ఇంటోల్ వుండరు. పది గంటలకు 
 చేసెత్ ఫీర్గా మాటాల్డతా" చెపిప్ంది అతడి చూపులోల్ చికుక్బడిన చూపులిన్ కషట్ంగా విడదీసుకుంటూ. 
"ఓమామ్ నాకూక్డా ఎవరనాన్ నీలాగా ఎరర్గా బురర్గా వుండే పిలల్ వుంటే చూడుమా ఈ కొయేటోల్ కషట్ంతపప్ 
 సుఖంలేదు పాడూలేదు. మాటాల్డుకునేందుకు ఒక తోడులేదు. ముదూద్ ముచచ్టా లేకపోతే పొదుద్ ఎటట్ పోతాది. 
 ముందే వయసులో వునాన్ం. ఉడుకు రకత్ం. తటుట్కోలేకునాన్ం." అనాన్డు పకక్నునన్ అతను. 
"నిజమే. ఈ కొయేటోల్ మనోళళ్తో ఎవరితోనైనా సేన్హం చెయయ్కపోతే పిచిచ్ పటట్దా. అటేన్ చూసాత్లే అబీబ్" అనింది  
కాంత బదులుగా. 
"మాటలతో సరిపెడతావా తాగేదానికి మంచి నీళళ్యినా ఇసాత్వా లేదా" అడిగాడు ఇకాబ్ల. 
"అయోయ్ మరేచ్ పోయాను. నీళేల్ం ఖరమ్ పెపీస్లు ఇసాత్ తాగండి" అంటూ హడావుడిగా పెపీస్లు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. 
"మీ బాబా, మామా రారు గదా" అనాన్డు ఇకాబ్ల అకక్డే వునన్ సోఫాలో కూరుచ్ంటూ. 
"ఇపుప్డే రారులే. రెండు గంటలకు వసాత్రు. కూరోచ్ండి అనన్ం తిని పోదురు" అంది. 
"ఓమోమ్ బలే దానివే. ఇదేం మనూరా. తీరికగా కూరోచ్ని అనన్ం తిని వకాక్కు నములాత్ పోయేదానికి. కొయేటోళుళ్ 
 చూసేత్ నినూన్ మమమ్లీన్ చంపి పారేసాత్రు" అనాన్డు మరొకతను. 
"ఆ భయం ఏమీ లేదులే. మా వోళుళ్ మంచోళేళ్. అనన్ము చేపల కూర వుండాది. ఎంతసేపు తింటారు. పది  
నిముషాలు వుండండి" అంటా మదాభ్క (వంట గది) లోకి పోయింది. 
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"పిలల్ ఉషారుగా వుండాదిరా మామా. నీకు పడిందిలే ఇంక ఎంజాయ జేసోక్" అనాన్డు కుమార. 
"పిలోల్ తలోల్ ఎటట్ తెలుసాత్దిరా. ఇంటికాడ మొగుడునాన్ గూడా ఇకక్డ పెళిళ్ కాలేదంటారార్ మామా" అనాన్డు 
 ఇకాబ్ల. 
"అనన్ం గూడా పెడతాందంటే మంచి మనసునన్దే రోయ" అనాన్డు కుమార. 
ఇంతలో కాంత రెండు పేల్టల్ నిండా అనన్ం, చేపల కూర తీసుకొచిచ్ పెడితే కడుపునిండా తినాన్రిదద్రూ. 
అనిన్ కొలతలు తీసుకుని మళాళ్ వారానికి కరెట్నుల్ బిగించడానికొసాత్ం అంటూ వీడోక్లు తీసుకుని వెళిళ్పోయారు. 

PPP 
అపప్టినుండీ రోజూ ఉదయానేన్ పది గంటలకు ఫోను చేసుకుని మాటాల్డుకుంటూ ఇకాబ్ల కాంత ఇదద్రూ బాగా 
 దగగ్రయిపోయారు. తరువాత పనిమీద రెండు మూడు సారుల్ ఆ యింటికి వచాచ్డు ఇకాబ్ల.  
మామాబాబా ఆఫీస కి వెళిళ్న టైం కాబటిట్ కాసేపు కూరుచ్ని మాటాల్డి అనన్ంతిని వెళిళ్పోయేవాడు. కానీ  
మనుషులోల్ సావ్రథ్ం పర్వేశించి దురాశ పెరిగితే దురుభ్దుద్లు పుడతాయ. ఇకాబ్ల వచిచ్నపుడలాల్ బియయ్ం, పపుప్,  
నూనె, చికెన లాంటివనీన్ పటుట్కెళేళ్వాడు. అంతవరకూ పరవాలేదు. కువైట వాళుళ్ తిండి విషయంలో ఏమీ అనరు.  
నాలుగేళళ్నుండీ పని చేసోత్ందని సేఠు, సేఠాని కాంతమీద బాగా నమమ్కం వుంచారు. కావలిసినంత సేవ్చచ్ను 
 కూడా ఇచాచ్రు.  కానీ ఆ సేవ్చచ్ను దురివ్నియోగం చేసుకుంది కాంత. 

PPP 
"పెళిళ్ చేసుకుని ఇండియాకెళిళ్ సెటిల అవుదాం. అందుకు బాగా డబుబ్ సంపాదించాలి, ముందుగా ఇండియాలో 
 ఇలుల్ కటుట్కోవాలి" అని చెపాప్డు ఇకాబ్ల ఆశకు పునాది వేసూత్. 
"మరి అంత డబుబ్ సంపాదించాలంటే ఎనేన్ళుళ్ పడుతుంది" అడిగింది కాంత.  
"అయిదారేళుల్ ఇదద్రం కషట్పడితే గానీ ఇలుల్ అవదు" అనాన్డు ఇకాబ్ల. 
"అనేన్ళాళ్. నినున్ పెళిళ్ చేసుకోకుండా నీకు దూరంగా ఎలా వుండగలను" ఏడుపు ముఖం పెటిట్ంది కాంత. 
"మరి ఏం చేదాద్ం చెపుప్" అనాన్డు ఇకాబ్ల. 
"ఏదో ఒకటి ఇకక్డినుండి తొందరగా వెళిళ్పోయే ఉపాయం చెపుప్" పార్ధేయపడింది కాంత. 
"నేను చెపిప్నటుల్ వింటావా" సూటిగా చూసూత్ అడిగాడు. 
"ఓ తపప్కుండా వింటాను చెపుప్ ఇకాబ్ల" అంది కాంత. 
"మీ మామాకు డైమండ నగలు వునాన్యి కదూ అవి తీసుకుని ఈ దేశం విడిచి మన దేశానికి పారిపోయామంటే  
అంతా సంతోషమే. జీవితం సుఖమే" తన పాల్న వివరించాడు ఇకాబ్ల. 
ఉలికిక్పడింది కాంత. 
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 "అమోమ్ పటుట్కుంటే ఏమైనా వుందా,  ఉరి తీసి ఇకక్డే పూడిచ్పెడతారు" చెపిప్ంది కాంత భయపడుతూ. 
"అందుకే తెలివిగా పని చేయాలి. ఒకక్సారి విమానం ఎకాక్మంటే తరువాత ఆ దేవుడు కూడా మనలిన్  
పటుట్కోలేడు. ఒకక్సారి ఈ పని జరిగిందంటే అంతా సుఖమే. ఆలోచించు" నొకిక్ చెపాప్డు ఇకాబ్ల. 
"అమోమ్ అంతపని నేను చెయయ్లేను. ఇది కువైటు. మనది కాని పరాయి దేశం. పటుట్కుంటే తోలు వలిచేసాత్రు. 
వదుద్లే ఎందుకు పాడుపనులు. మరాయ్దగా కషట్పడి పని చేసుకుని బర్తుకుదాం" చెపిప్ంది కాంత. 
"నీ ఇషట్ం. అయితే మన పెళిళ్ లేట అవుతుంది ఎపుప్డో నేను చెపప్లేను." తెగేసి చెపాప్డు ఇకాబ్ల. 
సందిగధ్ంలో పడింది కాంత. ఇకాబ్ల తో పీకలోల్తు వాయ్మోహంలో కూరుకుపోయి వుందామె. 
అతడి మాటలకు ఎదురు చెపేప్ పరిసిథ్తి లేదు.  
తలచుకుంటేనే భయంగా వుంది. "నాకొక్ంచెం టైమివువ్" బలహీనమైన సవ్రంతో చెపిప్ందామె. 
"అలాగే బాగా ఆలోచించు. మనం ఇండియాలో సంతోషంగా బతకొచుచ్" చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు ఇకాబ్ల. 
ఆ రాతిర్ కాంత కంటి మీదకి కునుకు రాలేదు. బయటపడితే ఎంత పర్మాదమో అనుకుంటేనే వళుళ్ 
 చలల్బడుతోంది. ఇటు బాబా మామా ఎంతో నమమ్కముంచి ఇలల్ంతా అపప్గించి డూయ్టీలకు వెళుతునాన్రు. 
నమమ్క దోర్హం, అందులో దొంగతనం చెయొయ్చాచ్.  నలిగిపోతోంది కాంత.  
రోజూ ఫోన చేసి "ఏమాలోచించావ" అంటూ వతిత్డి తెసుత్నాన్డు ఇకాబ్ల. 
దికుక్తోచడం లేదు కాంతకు. ఆఖరికి ఇకాబ్ల మాటల గారడీకే లోబడిపోయిందామె. 

PPP 
ఆరోజు మామా బాబా ఆఫీస కి వెళళ్గానే ఇకాబ్ల వచేచ్సాడు. కాంత తాళాల గుతిత్ని చేతబటుట్కుని సిదధ్ంగా వుంది. 
 ఇదద్రూ కలిసి సేఫ బాకస్ తెరిచారు. అనీన్ వజార్ల నగలే. కటట్లుగా పేరచ్బడిన డబుబ్ కూడా చాలానే వుంది. 
 భయంతో ఆమెకు ఆ ఎసి గదిలో కూడా చెమటలు పడుతునాన్యి. మొతత్ం అనీన్ బాయ్గుకు వేసి ఇకాబ్ల చేతికి 
 అందించింది కాంత.  
హుషారుగా బాయ్గు తీసుకుని "నేను వెళిళ్ మనకు ఇండియా ఫల్యిట టికెటుల్ కొంటాను. నువువ్ రెడీగా వుండు. 
 ఎపుప్డు విమానం దొరికితే అపుప్డు బయట పడదాం" చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు ఇకాబ్ల. 
మామాబాబా వచేచ్టపప్టికి ఇలల్ంతా యధాపర్కారం సరిద్ ఏమీ తెలియనటుల్ వుండిపోయింది కాంత. 
రెండు రోజులు గడిచాయి. కానీ అనుకునన్టుల్గా ఇకాబ్ల నుండి ఫోను రాలేదు. ఆమెకు కంగారు ఎకుక్వయింది. 
అతడికి ఎనిన్సారుల్ ఫోన చేసినా సివ్చ ఆఫ వసోత్ంది. 
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడంలేదు. నిదర్ పోలేక, తిండి తినలేక, పని చెయయ్లేక, భయానిన్ అణచుకోలేక,  
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కృంగిపోతోంది.  ఏమయింది ఇకాబ్ల ఎందుకు ఫోన చెయయ్లేదు పలుమారుల్ పర్శిన్ంచుకుంటోంది.  
జవాబు లేదు. భయపడినటుల్గానే నాలోర్జులకు ఏదో పని మీద సేఫ బాకస్ తెరిచిన మామా గటిట్గా కేకలేసి  
బాబాను పిలిచింది. 
ఖాళీగా వునన్ పెటెట్ ను చూసి "ఎవరు చేసారు దొంగతనం. అంత ధైరయ్ం ఎవరికి" కోపంతో రంకెలేసాడు బాబా. 
వెంటనే పోలీసులకు ఫోన చేసారు. డైరవరు రెండు నెలల నుండీ సెలవులో వునాన్డు. ఇదద్రు పిలల్లూ అమెరికాలో  
చదువుకుంటునాన్రు. ఇంటోల్ కాంత తపప్ మరో మనిషి లేదు. పోలీసులు అనిన్ పర్శన్లూ వేసి కాంతను పోలీస  
సేట్షన కి తీసుకెళాళ్రు. ఎంత అడిగినా, కొటిట్నా సరే సరైన జవాబు చెపప్లేదు కాంత.  
"నాకు తెలియదు" అనే సమాధానం చెపిప్ంది. 
ఒక నెల రోజులు జైలోల్ వుంచి ఇక చేసేదేమీ లేక పాసోప్రుట్పై ఎరర్ముదర్ వేసి, చేతులకు బేడీలతో ఇండియా 
 విమానం ఎకిక్ంచారు. అవమానం, బాధ, దు:ఖం , దిగులు ముపిప్రిగొనగా ఆమెకు చనిపోవాలనిపించింది. 
కానీ ఏదో ఆవేశం హృదయంలో రగులుకోగా బొంబాయిలో ఫల్యిట దిగి అషట్కషాట్లుపడి ఆమె రాజంపేటకు 
 చేరుకుంది. 
ఇకాబ్ల అడర్స ను పటుట్కుని ఇంటికి వెళిళ్ంది. అకక్డ ఇంటోల్ ఇకాబ్ల తన బీబీ, ఇదద్రు బిడడ్లతో నవువ్కుంటూ 
 పులావ తింటునాన్డు. ఇంటోల్కి చొచుచ్కుని పోయి ఇకాబ్ల చెంపను ఛెళుళ్మనిపించింది కాంత. ఆమె కళళ్లో  
నిపుప్లు కురుసుత్నాన్యి. 

PPP 
నిరాఘ్ంతపోయాడు ఇకాబ్ల. అతనే కాదు అతని పెళాళ్ం కూడా. 
"ఏయ ఎవరు నువువ్. ఎందుకు మా సాహెబ ని కొడుతునాన్వ" అంటూ చెయెయ్తిత్ంది. 
"వీడు చేసిన పనికి కొటాట్లా నరకాలా. అనీన్ అబదాద్లే చెపాప్డు వీడు. పెళిళ్ కాలేదని అబదద్ం చెపిప్ ననున్ పెళిళ్  
చేసుకుంటాననాన్డు. తరువాత దొంగతనానికి ననున్ పురికొలిప్ అకక్డ ననున్ ఇరికించి సొతత్ంతా ఎతుత్కుని  
ఇండియాకు పారిపోయి వచాచ్డు.  నా దగగ్ర పడుకునన్ందుకు ఇపుప్డు నేను మూడు నెలల గరభ్వతిని. 
ననున్ ఇనిన్ కషాట్లు పెటిట్న వీడిని ఏం చెయాయ్లో చెపుప్. వీడిని చంపెయాయ్లా.. పోలీసులకు అపప్గించి జైలోల్ 
 వేయించాలా" ఆవేశంతో అరిచింది కాంత. 
అపప్టికే కాంత అరుపులు విని చుటుట్పకక్ల జనాలు ఇంటి ముందు పోగయాయ్రు. ఇకాబ్ల పెళాళ్ం తెలివైంది 
 "నకోక్ బెహెన జీ.. నకోక్..  బైఠీయియే. లోగ ఆరహీ హే.. ఆప హమారా మెహామ్న హై. పానీ పీజియే కానా  
కాలీజియే." పరిసిథ్తి అరథ్మయి  వెంటనే కాళళ్ బేరానికి వచిచ్ కాంత గడడ్ం పటిట్ బర్తిమలాడింది ఇకాబ్ల పెళాళ్ం. 
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ఆమె మాటలతో కాసత్ శాంతించింది కాంత.  అందించిన పానీ లోటాను అందుకుని గట గటా తాగి తెపప్రిలిల్ంది. 
ఈ లోపల ఇకాబ్ల కాంత కాళుళ్ పటుట్కుని "ముజే మాఫ కీజియే కాంతా . ఆ రోజు విమానం రడీగా వుందని నీకు 
 ఎనోన్సారుల్ ఫోన చేసాను. ఎనిన్సారుల్ చేసినా మీ మామానే ఫోను తీసింది. ఇక ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కాక అకక్డే 
 వుంటే నేనూ ఇరుకుక్పోతానని భయపడి ఫైల్ట ఎకిక్ ఇండియా వచేచ్సాను.  
నా మీద దయవుంచి ఈ విషయాలు పోలీసులకు చెపప్కు నువువ్ ఇకక్డే నా ఇంటోల్నే మాతో వుండు. నినున్ నికాక్ 
 చేసుకుని నా బీబీతో సమానంగా మహరాణిలా చూసుకుంటా" పార్ధేయ పడసాగాడు ఇకాబ్ల. 
మరొకవైపు ఇకాబ్ల బీబీ సమీరా కూడా గడడ్ం పటుట్కుని బర్తిమలాడుతోంది. ఇక చేసేదేమీ లేక అకక్డే  
వారితోపాటూ రాజంపేటలో వుండిపోయింది కాంత. 
రెండు నెలలు గడిచాక కాంత అనన్లకు విషయం తెలిసి రాజం పేటకు వచిచ్ "తురకోడితో వుంటునాన్వు నీకు 
 సిగుగ్లేదా మరాయ్దగా ఇంటికి రా" అని బెదిరించారు. 
"నేను రాను. ఇకాబ్ల ననున్ పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. ఇంకో మూడెన్లల్కు బిడడ్ను కూడా కనబోతునాన్ను. నా జీవితం నా 
 ఇషట్ం. వయసొచిచ్న చెలిల్కి పెళిళ్ చెయయ్కుండా డబుబ్ సంపాదన కోసం కువైట కి పంపించినపుడు మీకు 
 సిగగ్నిపించలేదా. మీరు మగ పుటట్క పుటట్లేదా. మళీళ్ ఈ పకక్కు వసేత్ మరాయ్దుండదు. మీ చెలిల్ చచిచ్ందనుకోండి.  
ఇక జనమ్లో మీ దగగ్రికి నేను రాను." అని తిటిట్ వాళళ్ను వెనకిక్ పంపించింది కాంత. 
ఇపప్టికి ఈ సంగతులనీన్ జరిగి పనెన్ండేళళ్యిపోయింది. కాంతకు పుటిట్న పిలోల్డు కూడా పెదోద్డయి సూక్ల కి  
వెళిళ్ చదువుకుంటునాన్డు. 
కాంత ఇపప్టికీ అకక్డే రాజంపేటలో ఇకాబ్ల కి రెండో బీబీగా జీవితానిన్ గడుపుతోంది. 
మా ఊరోల్ జనాలు అపుడపుడూ కాంతను గురుత్ చేసుకుని జరిగినదంతా ఒక కథగా చెపుప్కుంటూ వుంటారు. 

  (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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