
   øöeTT~ www.koumudi.net pHY  2021 

   1 GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

- 78 -
ఎ     

కువైట ఎయిర పోరట్... 
కువైట టు డిలీల్ కువైట ఎయిర వేస విమానం రన వే పై  టేకాఫ తీసుకుంటోంది. విండో సీట లో కూరుచ్ని వునన్ 
 మలిల్క ముఖం ఆనందంతో పువువ్లా విచుచ్కుంది. తలతిపిప్ మహేష వైపు చూసింది. ఆమెవైపే చూసుత్నన్ మహేష  
కళుళ్ అలల్రిగా నవావ్యి. 
"ఇది కలా నిజమా ఇంకా నమమ్లేక పోతునాన్ను. విమానంలో మీ పకక్న కూరుచ్ని డిలీల్కి పర్యాణం చేయడం 
 నాకు నమమ్శకయ్ంగా లేదు. ఇలాంటి అవకాశం జీవితంలో వసుత్ందనుకోలేదు మధాయ్హన్ం రెండుగంటలకలాల్  
మన భారతదేశ రాజధానిలో దిగుతాం" సంతోషంగా చెపిప్ంది మలిల్క అతని చేతిని బిగించి పటుట్కుంటూ. 
"డిలీల్లో చూడాలిస్న పర్దేశాలు ఎనోన్ వునాన్యి. అవనీన్ నీకు చూపించాలి" చెపాప్డు చినన్గా నవువ్తూ.  
"తాజ మహల ను చూసేత్ చాలు. జనమ్ధనయ్మవుతుంది. ననున్ పేర్మించే వయ్కిత్తో కలిసి ఆ పేర్మ చిహాన్నిన్ 
 చూడాలనే నా చిరకాల వాంఛ తీరుతుంది" చెపిప్ంది అతని కళళ్లోకి ఆరాధనగా చూసూత్. 
"నా కోరిక కూడా అదే." చెపాప్డతను సంతోషంగా. 
కువైట ఎయిరేవ్స ఎయిర హోసెట్స లు అందమైన అరబిక అందగతెత్లు. వచిచ్ చిరునవువ్తో పలకరించి ఫుడ సరవ్  
చేసి వెళాళ్రు. 
విమానం అరేబియా సముదర్ంపైన గాలోల్ ఎగురుతోంది.  
మహేష పకక్న కూరుచ్నన్ మలిల్క హృదయం కూడా అనిరవ్చనీయమైన ఆనందంతో ఆ విమానం లాగే గాలోల్  
తేలిపోతోంది. మనిషికి మనిషి తోడు ఎంత భరోసానిసుత్ందో. పేర్మ  జీవితంలో ఎంత ఆనందానిన్సుత్ందో  
అనుకుంది మలిల్క. సీటుకు జేరగిలబడి కళుళ్ మూసుకుని మహేష తో తన పరిచయమెలా ఏరప్డిందో  
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గురుత్చేసుకోసాగింది. 
PPP 

 అది కువైటు పటట్ణం నడిబొడుడ్న వునన్ మాలియా సిటీలోని సూక అల వతియా ( అల వతియా షాపింగ  
మాల). అరబ సతరీలకు బురఖాలు అమేమ్ షాపది. మధాయ్హన్ం కసట్మరుల్ లేక ఖాళీగానే వుంది. 
పైన వునన్ ఇంటోల్ంచి కింద వునన్ షాపులోకి వచిచ్ంది మలిల్క. ఆమె ముఖం దిగులుగా ఏడిచ్నటుల్గా వుంది. 
కురీచ్లో కూరుచ్ని వునన్ మామా దగగ్రికి వచిచ్ "మామా నేను లక్ష రూపాయలు పెటిట్ షాపులో పనికి సూనువీసా 
 కొనుకుక్ని కువైట కి వచాచ్ను. నువేవ్మో ఇంటోల్ వంటపని చెయయ్మంటునాన్వు. 
అపప్టికీ ఆరెన్లుల్ చేసాను. ఇక ఓపిక లేదు. వంటపనికి ఎవరైన్నా తెచుచ్కుని ననున్ షాపులో పనికి పెటిట్ నా జీతం  
పెంచండి." భయపడుతూనే గటిట్గా అడిగింది మలిల్క. 
"ఎంత ధైరయ్మే నీకు నా ఎదురుగా నిలబడి మాటాల్డతావా. బాబాకే ధైరయ్ం లేదు" అంటూ లాగిపెటిట్ చెంపపైన  
ఒకటిచిచ్ంది మామా. 
దెబబ్ను ఊహించలేదేమో తూలిపడింది మలిల్క. అపప్టికి నాలోర్జులున్ండీ అనన్ం సరిగాగ్ తినకుండా  
ఆలోచిసోత్ందేమో లేవలేకపోయింది.  అంతటితో ఆగలేదు మామా. 
కాలితో మలిల్కను షాపు బయటికి నెటిట్ "నీకు దికుక్నన్ చోట చెపుప్కో పో. నీ కొవువ్ అణగాలంటే నాలోర్జులు నీకు 
 తిండి పెటట్కుండా బయట రోడుడ్లో పడెయాయ్లి. అపుప్డు నేను చెపిప్నపని చేసాత్వు" అని అరిచింది కోపంగా.  
మామాలో అంత కోపానిన్ ఊహించలేదు మలిల్క. 
అరబుబ్లు అంతే. మనసు పర్శాంతంగా వుంటే నవువ్తూ మాటాల్డతారు. ఏదైనా చికాకులో వునన్పుప్డు 
 కదిలించామంటే వాళళ్ కోపం అగిగ్లా ఎగసిపడుతుంది. తరువాత తిరిగి చూడరు. తేడా వసేత్ క్షమించరు. 
అంతపని జరుగుతుందని ఊహించలేదు మలిల్క. కాసేపు తేరుకోలేక పోయింది.  
లేచి ఏడుసూత్ పకక్నే వునన్ పేవ మెంటు మీద కూరుచ్ంది. సాయంతర్మయియ్ంది. చీకటిపడింది. కోపం చలాల్రాక  
మామా వచిచ్ పిలుసుత్ందని భావించింది. కానీ రాలేదు. రాతర్యింది. షాపులనీన్ ఒకొక్కక్టిగా మూసేసారు.  
వీధంతా నిరామ్నుషయ్ంగా మారుతోంది. కాసత్ భయమేసింది. దాహంగా వుంది. తాగడానికి నీళుళ్ కూడా లేవు. 
అందరూ షాపులు మూసుకుని వెళిళ్ పోయారు. 
చీకటి పడేకొదీద్ ఎడారిచలి వంటిని పీకుక్తింటోంది. ఏమి చెయాయ్లో రాతిర్కి ఎకక్డ తలదాచుకోవాలో అరథ్ం  
కాలేదు. వీధి చివర సిమెంటు బెంచి ఒకటి వుంటే దానిపైన ముడుచుకుని కూరుచ్ంది. ఎడారి చలి ఎముకలోల్కి  
దూసుకుపోతుంది. వేసవి ఎండను, శీతాకాలం చలినీ అకక్డ భరించడం కషట్ం. 
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తెలాల్రేసరికి చలికి గడడ్కటుట్కు పోవడం ఖాయం. ఒకవేళ బర్తికినా కొంకరుల్ పోయిన శరీరం తరువాత పని 
 చేసుత్ందనే నమమ్కం వుండదు. ఎడారి చలిగాలి ఈడిచ్ కొడుతోంది. కాసేపటికి ఆ పర్దేశమంతా 
 నిరామ్నుషయ్మైపోయింది. పెదాలు చలికి గడడ్కటిట్ పోయాయి. లోపలినుండి వణుకు పళళ్ను టకటకా కొటుట్కునేలా 
 చేసి వింత శబాద్నిన్ వెలువరిసోత్ంది. భరించడం కషట్మై పోతోంది. కాసేపటికి సప్ృహ తపిప్ పడిపోయేలా వుంది. 
ఇక శకిత్ నశించిపోయే సమయంలో దేవుడే దయతలచి దిగివచిచ్నటుల్ ఒక కారు వచిచ్ ఆమె దగగ్ర ఆగింది. 
"సలామాలేకుం. సునుసొవివ్ మినిన్. బరద వాజిద. మైనూన ఇంతె మోత బరార్" అనాన్డతను. 
(ఇకక్డ ఏం చేసుత్నాన్వ. చలి ఎకుక్వగా వుంది. నువువ్ పిచిచ్దానివా. బయట వుంటే చచిచ్పోతావ) 
అతనికి జవాబిచేచ్ సిథ్తిలో లేదు మలిల్క. అపప్టికే ఆమె అలసిపోయింది. పార్ణం కాపాడుకోవడమే ముఖయ్మిపుడు. 
ఒకుక్దుటున లేచి వచిచ్ కారు డోరు తెరుచుకుని ముందు సీటోల్ కూరుచ్ని "ఇకక్డనుండి తొందరగా వెళిళ్పో. 
 మామా చూసేత్ చంపేసుత్ంది" చెపిప్ంది బలహీనమైన సవ్రంతో. 
"సరే" అంటూ అతను కారును ముందుకు దూకించాడు. 
కార లోపల హీటర ఆన చేసి వుంచడంతో వెచచ్గా వుంది. 
ఆ వీధిని దాటి బయటికి వచాచ్క "ఏమైనా తింటారా?" అని అడిగాడు.  
"అవును" చెపిప్ంది నీరసంగా. 
దగగ్రలో సాండివ్చ షాపొకటి తెరిచి వుంటే దిగి వెళిళ్ తీసుకొచాచ్డు. 
పొదుద్టున్ండీ ఏమీ తినలేదేమో తిని నీళుళ్ తాగి తెపప్రిలిల్ంది మలిల్క. 
"ఇపుప్డు ఎకక్డికి వెళదాం" అడిగాడతను.  
"ఏమో తెలియదు మామా కొటిట్ బయటకు తోసేత్ ఆ బెంచిపైన కూరుచ్నాన్ను. 
ఇంకాసేపైతే చలికి చచిచ్పోయేదానిన్"  ఏడిచ్ంది మలిల్క. 
"మిమమ్లిన్   రెండు మూడు నెలలనుండీ గమనిసుత్నాన్ను. కానీ పలకరించే ధైరయ్ం చెయయ్లేకపోయాను. ఇపుప్డు 
 ఇలా బయట  కనపడేసరికి  ఏమైందో అని కారు ఆపాను. సరే ఏదైతే అదయియ్ంది నా రూం కి తీసుకెళతాను  
తరువాత  చూదాద్ం" అనాన్డు. 
మాటలోల్ అతను తెలుగువాడేనని గోదావరి జిలాల్నుండి కువైట కు వచాచ్డని పేరు మహేష అనీ తెలిసింది. 

PPP 
రెండోర్జులకు కాసత్ తేరుకుంది మలిల్క. 
తన సమసయ్ను అతనితో పంచుకుంది. 
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"మామాతో నేను మాటాల్డతాను నంబరివువ్" అని మామాకు కాల చేసాడు మహేష. 
మామా కోపంగా మాటాల్డింది. "దానిన్ వదిలేసాత్ను. రిలీజ ఇచేచ్సాత్ను. పాసోప్రుట్ తిరిగి ఇవావ్లంటే రెండు వందల 
 దినారుల్ చెలిల్ంచండి" అంది. 
సరేనని ఒపుప్కునాన్డతను. వెళిళ్ మామాకు డబుబ్ ఇచిచ్ పాసోప్రుట్ తెచిచ్ మలిల్కకు ఇచాచ్డు. నమమ్లేకపోయింది 
 మలిల్క. అతను తన పాలిట దేవుడిలా కనిపించాడు. వెంటనే అతడి కాళుళ్ పటుట్కుంది.  
"అయోయ్ అదేంపని. వదుద్. ఏదో నాకు తోచిన సహాయం చేసాను అంతే" అనాన్డతను మలిల్క భుజాలు పటుట్కుని  
పైకి లేపుతూ. ఆ క్షణమే మలిల్క అతనిని దేవునిలా ఆరాధించడం మొదలు పెటిట్ంది. 
తరువాత మహేషే ఆమెకు పని కూడా చూపించాడు.  ఇక ఇదద్రూ ఒకరినొకరు తెలుసుకుంటూ కలిసి జీవించడం 
 మొదలుపెటాట్రు. 
అతని సమక్షంలో ఎనాన్ళోల్ వేచిన ఉదయం ఎదురయినటుల్, పోగొటుట్కునన్ పెనిన్ధి దొరికినటుల్ హాయిగా వుంది. 
ఇపప్టివరకూ కషాట్లు అనుభవించడమే గానీ జీవితంలో ఏ సుఖానీన్ అనుభవించలేదు.  
ఎడారిగా మారిన హృదయాలోల్ పేర్మనే వెనెన్లవరష్ం కురవడం ఇపుప్డు వారి జీవితాలకు అవసరమే. తన వంటిపై 
 భరత్ పెటిట్న వాతలను, సిగరెట మచచ్లను చూపించి కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంది మలిల్క.  
తనకు ఇషట్ంలేని పెళిళ్ జరిగిందనీ, తన భారయ్తో ఏ ఒకక్రోజు కూడా మనసూఫ్రిత్గా గడపలేదని జీవితం నిసాస్రమై  
పోయిందని చెపిప్ బాధపడాడ్డు  మహేష. 
దేవుడే ఇదద్రీన్ ఎడారిలో కలిపాడు కాబటిట్ ఇక జీవితంలోని ఆనందానిన్ కలకాలం కలిసి అనుభవించాలని  
నిరణ్యించుకునాన్రిదద్రూ.  

PPP 
ఒకరోజు టివిలో తాజ మహల అనే సినిమా చూసూత్ మాటలోల్ మలిల్క  
"పేర్మికునితో తాజ మహల ను చూసేత్ జనమ్ ధనయ్మైనటేల్ కదా" అంది. 
ఆమె కోరికను తీరచ్డమే ధేయ్యంగా భావించాడు మహేష. 
రెండేళుళ్ ఇదద్రూ కషట్పడి పని చేసుకుని సెలవులోల్ ఇండియాకు బయలుదేరారు. 
ముందుగా ఢిలీల్కి వెళిళ్ అకక్డ ఆగార్ లోని తాజ ను చూసి తరువాత సొంత ఊరల్కు వెళాళ్లని పాల్న చేసుకునాన్రు. 
మహేష పరిచయం, పేర్మ, సహజీవనం, ఢిలీల్కి పయనం ఇవనీన్ మలిల్కకు కలగా అనిపిసోత్ంది. 

PPP 
 విమానం డిలీల్లో దిగేటపప్టికి ఆకాశంలో మబుబ్లు కముమ్కుని సనన్టి జలుల్లు కురవసాగాయి. ఎంతో 
 ఆహాల్దంగా అనిపించింది వాతావరణం. గాలోల్ తేలివచేచ్ కమమ్ని మటిట్ వాసనను పీలుసూత్ అబబ్ మన మటిట్వాసన 
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 ఎంతబావుందో కదా. మన నేలపై అడుగుమోపగానే ధైరయ్ం గుండెల నిండా నిండుకుని చెపప్లేనంత నిశిచ్ంతగా 
 అనిపిసోత్ంది.  
పరాయిదేశం ఎనేన్ళుళ్నాన్ పొరుగిలుల్లానే అనిపిసుత్ంది కదా అంది మలిల్క చినన్పిలల్లా వరష్పుచినుకులోల్ తడుసూత్. 
సవ్తహాగా మృదుసవ్భావి, మితభాషి అయిన మహేష ఆమె మాటలు వింటూ "నా మనసులోని మాటలు నీ  
నోటివెంట వినడం బావుంది" అనాన్డు చిరునవువ్తో. 
హోటల లో రూం తీసుకుని ఆ రోజంతా ఎకక్డికీ పోకుండా కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. పుటిట్ బుదెద్రిగిన తరువాత  
పుటిట్న ఊరు, కువైటూ తపప్ ఇంకో పర్దేశం చూడలేదు ఇదద్రూ. కువైట సంపదతో తులతూగే దేశమైనా మన  
పటట్ణాలోల్ వునన్ జీవం దానికి లేదు. అంతా కృతిర్మంగా వుంటుందకక్డ చెపిప్ంది మలిల్క అతని పకక్న 
 కూరుచ్ంటూ. 

PPP 
  మరుసటి రోజు వెళిళ్ ఇండియా గేట, పాలికా బజార, ఎరర్కోట, లోటస టెంపుల, కుతుబ మినార లాంటివనీన్  
చూసారు. మధాయ్హన్ం లంచ చెయాయ్లని చూసుత్ంటే కనాన్ట పేల్స లో తాజ మహల రెసాట్రెంట కనబడింది.  
"మన కువైట లో కూడా వుందిగా ఈ రెసాట్రెంటు. పద వెళదాం" అనుకుంటూ వెళిళ్ అకక్డ భోంచేసారు. 
సాయంతర్ం వాళుళ్ంటునన్ హోటలోల్ని టార్వెల ఏజెంట మరుసటి రోజుకి ఆగార్ వెళేళ్ బస బుక చేసాడు. 
ఆ రాతిర్ మలిల్కకు మది నిండిన ఆనందంతో నిదర్ పటట్లేదు. అతనితో పరిచయం, పేర్మ, డిలీల్కి రావడం అంతా 
 కలలాగా వుంది. ముఖయ్ంగా నిషక్లమ్షమైన అతని పేర్మ, సాహచరయ్ం ధైరాయ్నిన్ కలగజేసోత్ంది. 
మోడుబారిన జీవితం చిగురించినటుల్, వసంతం నడిచి వచిచ్నటుల్ అనిపిసోత్ంది. పర్పంచ పర్సిదిద్గాంచిన ఆ  
పేర్మచిహాన్నిన్, చారితార్తమ్క కటట్డానిన్ చూడటానికి చాలామంది విదేశీయులు కూడా వచాచ్రు.  
బసుస్ రకరకాల మనుషులతో నిండిపోయింది. గైడు దారిపొడవునా ముఖయ్మైన పర్దేశాలగురించి వివరించి 
 చెపుతునాన్డు. మొదట ఆగార్ కోటను చూసి తరువాత తాజ మహల దగగ్రికి వెళాళ్రు. తన భారయ్ అయిన  
ముంతాజ బేగం సమాధిని పర్పంచానికే వింతగా మలిచి నిలిపిన షాజహాన పేర్మకథ చరితర్కెకిక్ంది. 
ఇపుప్డు ఎడారిదేశమైన కువైట నుండి ఇంతదూరం వచిచ్ తాజ ను దరిశ్ంచి తమ పేర్మను, జనమ్ను సాఫలయ్ం 
 చేసుకోవాలనుకునన్ వీరిదద్రి పేర్మకథ కూడా గొపప్దే.  
పేర్మను పంచుకుని జనమ్ను సారథ్కం చేసుకునే ఇలాంటి పేర్మికులెందరో. పేర్మను రుచి చూడని జనమ్ వయ్రథ్మే 
 కదా. లోపల వునన్ ముంతాజ, షాజహాన సమాధులను చూసి బయటికివచిచ్ చుటూట్ పరిసరాలను గమనిసూత్ 
 ఎడమవైపున వునన్ పాలరాతి అరుగుపై కాసేపు కూరుచ్నాన్రు. మనసంతా మౌనం నిండుకుంది. ఆనందంతో 



 

   øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  pHY  2021 
 

   6   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

 మాటలు కరువయాయ్యి. 
ఎంతో మంది జీవితంలో ఒకక్సారైనా చూడాలని కలలుగనే అదుభ్తమైన కటట్డం. పేర్మకు చిహన్ం. ఆ మహలోల్ని 
 పాలరాతి అరుగులపై కూరోచ్వడంతో జనమ్ ధనయ్మనిపించింది. తాజ వెనకవైపు వునన్ యమునానది బృందావన 
 విహారి చినిన్కృషుణ్డిన్, గోపికలను గురుత్కు తెచిచ్ంది.ఎండిపోయి నీళుళ్ తకుక్వునన్ యమున వారివైపు బేలగా 
 చూసింది. గతవైభవం కాలం మాటున కరిగిపోయిందా అనిపించింది.  

PPP 
ఇంతలో నవువ్తూ పాంటు జేబులోనుండి చినన్ పొటల్ం బయటికి తీసాడు మహేష. 
అదే సమయంలో తన బాయ్గులోనుండి చినన్ గిఫట్ బాయ్గ ను తీసి చేతపటుట్కుంది మలిల్క. 
"ఎడమచెయియ్ ఇలా ఇవువ్" అని ఇదద్రూ ఒకేసారి అనాన్రు. 
ఆశచ్రయ్ంతో "ఏంటది" అంది మలిల్క. 
ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని తను తెచిచ్న వుంగరానిన్ ఆమె వేలికి తొడిగి "ఈ తాజ మహల సాకిష్గా మన 
 బంధం ఎపప్టికీ,  ఈ జనమ్లోనే కాదు వేయి జనమ్లైనా సరే ఇలాగే కొనసాగాలి" చెపాప్డతను. అతని పేర్మకు 
 మురిసిపోయింది మలిల్క.  
తను తెచిచ్న వాచ ని కూడా అతని చేతికి పెటిట్ంది. 
"నాకెందుకు కొనాన్వ" అని అతడు కోపగించుకునాన్డు.  
"పిర్యమైన మీకు పేర్మతో చిరు కానుక" అడెవ్రైట్జ లోని ఏంకర లా చెపిప్ందామె. 
ఆమె మాటలకు నవావ్డతను. 
"నా పేర్మికుడితో తాజ చూడాలని ఎపప్టినుండో అనుకుంటునన్ కోరిక ఈ రోజు తీరింది. చాలా సంతోషంగా 
 వుంది" కిలకిలా నవివ్ంది మలిల్క. ఆమె నవువ్తో యమునా నది మురిసిపోయింది. తాజ మహల సాకిష్గా ఎండిన 
 ఎడారి హృదయాలోల్ పేర్మ పరవళుళ్ తొకిక్ంది. అవును ఎకక్డి గోదావరి పార్ంతం. ఎకక్డి కువైటు. 
"మనం ఆగార్ రావడం కలగా వుంది. ఇది మన జీవితాలకు మరపురాని మధురమైన జాఞ్పకమవావ్లి. " 
చెపాప్డు మహేష ఆమె చేతిని ముదుద్ పెటుట్కుంటూ.  
"అవును ఇకనుండీ పర్తి సంవతస్రం సెలవులకు వచిచ్నపుప్డలాల్ మనం మన దేశంలోని ఒకోక్ పర్దేశానిన్ చూదాద్ం. 
 జీవితానిన్ ఎంజాయ చేదాద్ం" చెపిప్ంది మలిల్క. 
"తపప్కుండా చూదాద్ం. షిమాల్, కాశీమ్ర, కేరళ, ఊటీ, కొడై కెనాల లాంటి ఎనోన్ అందమైన పర్దేశాలునాన్యి. అనీన్  
చూడాలిస్ందే. నీ తోడుంటే జీవితం అరథ్వంతమే. నీ చేయి పటుట్కుని ఎంత దూరమైనా పర్యాణం చెయయ్చుచ్"  
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చెపాప్డతను హృదయం నిండిన పేర్మతో. 
"ఎడారిలో సంపాదనే ముఖయ్ం కాదు. ఇలా సంవతస్రానికి ఒకసారైనా ఇషట్మైన పర్దేశాలను చూసి ఆ ఆనందానిన్,  
అనుభూతిని గుండెలో నింపుకోవడం కూడా జీవితానికి అవసరం చెపిప్ంది" మలిల్క. అతని చేతిని గటిట్గా  
బిగించిపటుట్కుంటూ.  
తనకు ఇషట్మయిన పిర్యునితో తాజ మహల ను చూసిన తృపిత్తో, సంతోషంతో ఆమె హృదయం చిందులేసింది.  
అతని పేర్మ ఎడారి లాంటి ఆమె హృదయంలో వెనెన్ల వరాష్నిన్ కురిపించింది. 

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
   

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_paradesikathalu_comments.htm

