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వంటింటి గోడకు చేరగిలబడి ఖళుల్ ఖళుళ్ మని దగుగ్తోంది నరసమమ్. ఎడతెగని దగుగ్తో ఊపిరి పీలుచ్కోవడం  
కషట్మైపోతోందామెకు. ఇంతలో సేఠాని ఈ శబద్ం విని వంటింటోల్కి రానే వచిచ్ంది. 
"యా అలాల్..  ఏమయింది నీకు? ఈ మధయ్ రోజూ దగుగ్తునాన్వు. రేపు పొదుద్నేన్ డైరవరున్ తీసుకుని హాసిప్టల కు  
పోతావా?" అడిగింది. 
"హా మామా. ఒకసారి హాసిప్టల కి వెళాళ్లి. తటుట్కోలేకునాన్ను. రాతిర్పూట కూడా నిదర్లేకుండా చేసోత్ంది ఈ  
దగుగ్" నీరసంగా చెపిప్ంది నరసమమ్. 
ఇంతలో అకక్డికి వచిచ్న సేఠాని కూతురు హయాత. "నూరా నీకు వయసయిపోయింది. నువివ్క పని చెయయ్లేవు. 
 నీ కూతురిన్ ఇకక్డికి రపిప్ంచి నువు విశార్ంతి తీసుకో" నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
పేలవంగా నవివ్ంది నరసమమ్. 
"నా కూతురు నాలాగా కాకూడదనే పెదద్ చదువులు చదివించాను. ఆఫీస లో వుదోయ్గం చేసుత్ంది కానీ కువైట కి 
 వచిచ్ ఇలా వంటపని చెయయ్దు కదా" చెపిప్ నిటూట్రిచ్ంది నరసమమ్. 
"నీ కూతురు జయ నా ఈడుదే కదూ" ఉతుస్కతతో అడిగింది హయాత.  
ఊహ తెలిసినపప్టినుండీ నరసమమ్ గురించీ, పిలల్ల గురించీ ఎనిన్సారుల్ వినాన్ కూడా పర్తిసారీ కొతత్గా 
 అడుగుతూనే వుంటుంది హయాత. అదొక సరదా, సంతోషం ఆమెకు. 
"అవును అకక్డ ఆరెన్లల్పిలల్ను మా అతత్ చేతిలోబెటిట్ కువైట ఫెల్ౖట ఎకిక్ వచాచ్ను.  
అపుప్డు నువివ్కక్డ నాలుగునెలల బిడడ్వి.  
నినున్ చూసుకోవడానికే మీ అమమ్నానన్ ననున్ పిలిపించారు. 
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నినున్చూసి నీ బోసినవువ్లతో నా బిడడ్మీది దిగులును కాసత్ మరిచిపోయాను"  ఆ రోజులను గురుత్చేసుకుంది 
నరస్మమ్. 

"అవునులే ఆ సంగతి నాకు తెలుసు. మా అమమ్కంటే ఎకుక్వగా ననున్ చూసుకునాన్వు. అందుకే నువవ్ంటే 
నాకిషట్ం" మెరిసే కళళ్తో కృతజఞ్తగా చెపిప్ంది హయాత. 

"నీలో నా బిడడ్ను చూసుకునాన్ను అంతే" సంతోషంగా చెపిప్ంది నరసమమ్. 
"సరే ఆగకుండా దగుగ్తునాన్వు. నువెవ్ళిళ్ ఈ పూట రెసట్ తీసుకో నేను వంట చేసాత్ను". మామా చెపిప్ంది  
"అయోయ్ మీకెందుకు శర్మ మామా. ఇదేమీ పెదద్పని కాదు కదా. నాకేమీ పరవాలేదు. అలవాటయిన పనే కదా.  
రేపు వెళిళ్ డాకట్ర కు చూపించుకుంటా" చెపిప్ంది నరసమమ్.  
"ఆ అలాగే మరిచ్పోకుండా వెళుళ్. ఆరోగయ్ం ముఖయ్ం" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది మామా.  అంతటితో ఆగలేదు 

నరసమమ్ దగుగ్.  సింక లో ముఖం కడుకుక్ంటుంటే రకత్పు చారికలు కనబడాద్యి. మనసు ఏదో కీడును శంకించింది. 
PPP 

మరుసటి రోజు.. డైరవరిన్ తీసుకుని ఆ ఏరియాలో వునన్ ముసత్షాఫ్ (ఆసుపతిర్) కెళిళ్ంది. డాకట్రుల్ అనిన్ టెసుట్లూ చేసి  
"కొంచెం పార్బల్ం వుంది 10 రోజులు ఇకక్డే బెడ లో వుండి టీర్టెమ్ంట తీసుకోవాలి. ఈ విషయం మీ మామా 
 బాబాకు చెపుప్. డైరవరిన్ పంపించి బటట్లు తెపిప్ంచుకో" అని సలహా ఇచాచ్రు. ఇంతవరకూ ఇనేన్ళళ్లో హాసిప్టల  
మొహం చూడని ఆమె అకక్డే పదిరోజులు వుండాలి అనేసరికి భయపడింది. డర్యివర కి విషయం చెపిప్ పంపించి 
 వెయిటింగ రూం లో కూరుచ్ంది. 
ఇరవై అయిదేళళ్ తన కువైట జీవితం కళళ్ముందు గిరుర్న తిరుగుతోంది. పాముకాటుతో భరత్ పోగానే 
 బతుకుదెరువు కోసం గుండెను రాయిగా చేసుకుని పిలల్లిన్ వదిలేసి వచిచ్ందే కానీ తలిల్గా ఎంత మథన పడిందో 
 ఆమెకే తెలుసు. ఇలా బిడడ్లను వదిలేసి వచిచ్న తలుల్లు ఎంతమంది ఈ గలఫ్ లో వయ్థను అనుభవిసుత్నాన్రో 
 పాపం.  ఇకక్డ ఇనేన్ళుళ్ పనిమనిషిగా కోరికలను చంపుకుని ఒక యంతర్ంలా ఎలా పని చేసిందో, పిలల్ల 

కోరికలను తీరచ్డానికి ఎంత డబుబ్ను పంపించిందో, పిలల్ల చదువులకోసం ఎంత వెచిచ్ంచిందో, ఒకసారి మననం 
చేసుకుంది. 

మొనన్ వచిచ్నటుల్ంది అపుప్డే ఇనేన్ళుళ్ గడిచిపోయాయంటేనే ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. మామాబాబా మంచివాళుళ్ 
కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే ఇనేన్ళుళ్ ఒకటే ఇంటోల్ వుండి పని చేయగలిగి వుండేదా? సాధయ్ం కాదేమో. 

ఇంతవరకూ జీవితం సాఫీగానే సాగిపోయింది. వయసు యాభై యేళుళ్ దాటాయి. ఇకక్డ వంటపని చెయయ్డం 
కషట్ంగానే వుంది. మన వంటలు కాదుగా. అవయితే గంటలో చేసెయయ్చుచ్. ఇకక్డ ఈ అరబిక వాళళ్కి రకరకాల వంటలు 
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వండి పెటాట్లి. పని చెయయ్డానికి ఈ మధయ్ శకిత్ సరిపోవడం లేదు. ఈ మధయ్ కాలంలోనే ఆరోగయ్ం గురించి కాసత్ భయంగా 
వుంది. 

కొడుకిక్ పెళిళ్ చేసింది కానీ కూతురికే మంచి సంబంధం చూసి పెళిళ్చేయాలి. ఆ బాధయ్త కూడా తీరిపోతే తరువాత 
ఇండియాకు వెళిళ్పోయి ఎకక్డో ఒకచోట నిశిచ్ంతగా కాలం గడపవచుచ్.  ఆలోచనలు మసిత్షాక్నిన్ వేడెకిక్సుత్నాన్యి.  

ఇంతలో డైరవరు మామాను కూడా తీసుకుని వచాచ్డు. అతనితోపాటు వచిచ్న మామా కంగారుపడింది. దాదాపు 
 ఇరవైఅయిదేళుళ్గా నిరివ్రామంగా వాళిళ్ంటోల్ పనిచేసోత్ంది. ఏ టైములో ఏదిఅడిగినా ఇషట్ంగా వండిపెడుతుంది. 
 చెపిప్న పర్తిపనీ సంతోషంగా చేసుత్ంది. నరసమమ్ లేకపోతే ఒకరోజు కూడా గడవదనేటుల్గా ఆమె ఆ కుటుంబంలో  
కలిసిపోయింది. అందుకే కువైటీ వాళళ్కు నరసమమ్ంటే అభిమానం. ఇపుప్డు నరసమమ్ ఆరోగయ్ం గురించి మామా 
 కూడా వరీర్ అవుతూ  "నూరా నీకేమీ పరవాలేదు. నువువ్ భయపడకు. మేము డాకట్రల్తో మాటాల్డి ఏమయియ్ందో  
కనుకుక్ంటాం. ఎంత డబుబ్ ఖరచ్యినా పరవాలేదు నీకు బాగయేయ్టుల్ మేము చూసాత్ం" అంది ధైరయ్ం చెపుతూ. 
"అయోయ్ నేను భయపడటం లేదు మామా. మీరుండగా నాకు భయమెందుకు" అంది నూరా నవువ్తూ. 
"సరే జాగర్తత్గా వుండు. ఏ అవసరమయినా ఫోన చెయియ్. వెంటనే వసాత్ం" అని చెపిప్ డైరవరోత్ పాటూ వెళిల్పోయింది 
 ఇక మూడురోజులపాటూ రోజూ అదనీ ఇదనీ టెసుట్లేవో చేసారు. ఆ రిజలట్స్ రావడానికి కొంచెం ఆలసయ్ం 
 అవుతుంది అనాన్రు. నరుస్ల పరయ్వేక్షణలో మూడుపూటలా మంచి ఆహారానిన్ అందిసుత్నాన్రు. వేళకు 
 వేసుకోవాలిస్న మందులను తెచిచ్ ఇసుత్నాన్రు. హాసిప్టలోల్ అనిన్ సౌకరాయ్లూ కలిగిసుత్నన్పప్టికీ ఏదో భయం. నిదర్ 
 రావడం లేదు నరసమమ్కు. పకక్రూములోల్ వునన్ కొందరు పేషెంటుల్, ఆయాలు వచిచ్ అపుడపుడూ ఏదో 
 పిచాచ్పాటీ మాటాల్డి వెళుతునాన్రు. అయినా ఎవరి మాటలూ బురర్కు ఎకక్డం లేదు. తనకేదైనా అయితే కూతురి 
 పెళిళ్ ఎవరు చేసాత్రు? పిలల్ జీవితంలో సిథ్రపడివుంటే బావుండేది. కాసత్ దిగులుగా అనిపించింది. ఇనేన్ళళ్ ఎడారి 
 పయనంలో ఎపుప్డూ అనిపించలేదు కానీ ఇపుప్డెందుకో ఒంటరిదానన్నిపించింది. అలా అనుకుంటుంటే కళళ్లో 
 నీళొల్చేచ్సాయి. మామా బాబా మంచివాళుళ్ కాబటిట్, బాగా చూసుకునేవాళుళ్ కాబటిట్ సరిపోయింది. అదే అందరి 
 కువైటీలాల్గా కొటేట్వాళళ్యితే? ఇక మూడురోజులపాటూ రోజూ అదనీ ఇదనీ టెసుట్లేవో చేసారు. ఆ రిజలట్స్  
రావడానికి కొంచెం ఆలసయ్ం అవుతుంది అనాన్రు.  
నరుస్ల పరయ్వేక్షణలో మూడుపూటలా మంచి ఆహారానిన్ అందిసుత్నాన్రు. వేళకు వేసుకోవాలిస్న మందులను తెచిచ్ 
 ఇసుత్నాన్రు. హాసిప్టలోల్ అనిన్ సౌకరాయ్లూ కలిగిసుత్నన్పప్టికీ ఏదో భయం. నిదర్ రావడం లేదు నరసమమ్కు.  
పకక్రూములోల్ వునన్ కొందరు పేషెంటుల్, ఆయాలు వచిచ్ అపుడపుడూ ఏదో పిచాచ్పాటీ మాటాల్డి వెళుతునాన్రు. 
అయినా ఎవరి మాటలూ బురర్కు ఎకక్డం లేదు. 
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తనకేదైనా అయితే కూతురి పెళిళ్ ఎవరు చేసాత్రు. పిలల్ జీవితంలో సిథ్రపడివుంటే బావుండేది. 
కాసత్ దిగులుగా అనిపించింది. ఇనేన్ళళ్ ఎడారి పయనంలోవెపుప్డూ అనిపించలేదు కానీ ఇపుప్డెందుకో 

ఒంటరిదానన్నిపించింది. అలా అనుకుంటుంటే కళళ్లో నీళొల్చేచ్సాయి. 
మామా బాబా మంచివాళుళ్ కాబటిట్, బాగా చూసుకునేవాళుళ్ కాబటిట్ సరిపోయింది. అదే అందరి కువైటీలాల్గా 

కొటేట్వాళోళ్ తిటేట్వాళోళ్ అయితే ఏంటి పరిసిథ్తి. ఫోన చేసి పిలల్లతో మాటాల్డాలనిపించింది. కానీ దగగ్ర ఫోన లేదుగా. 
ఎలా అనుకుంటుంటే ఆరోజు మామా వచిచ్ంది. పిలల్లకు ఫోన చేయించి మాటాల్డించింది. నువు దిగులు పడదుద్ 

అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది. 
దేశం కాని దేశంలో అనారోగయ్ం కుర్ంగదీసేత్ ఎంత అధైరయ్ంగా వుంటుందో అనుభవంలోకి వచిచ్ందామెకు. రిజలట్స్ 

వచాచ్యి. డాకట్రుల్ ఫోన చేసి మామా బాబా తో మాటాల్డారు. 
ఈ వారుడ్నుండి వేరే చోటికి మారాచ్లి అకక్డ మంచి మందులునాన్యి అంటూ నరసమమ్ను అకక్డే అదే 

కాంపౌండోల్ వునన్ వేరే విభాగానికి మారాచ్రు. ఇదేదో చినన్ విషయం కాదనిపించింది నరసమమ్కు. పిలల్లిన్ ఒకసారి 
చూడాలనిపించింది. 

ఆ రోజు మామాతో పాటూ హయాత కూడా వచిచ్ంది. నరసమమ్ను చూసి కళళ్నీళుల్ పెటుట్కుంది.  కువైట 
అమామ్యి అయినా నరసమమ్ ఒడిలో పెరిగిన పిలేల్ కదా. మనసుకు హతుత్కునన్ బంధం. హయాత లో జయను చూసుకునే 
నరసమమ్ తన సవ్ంతబిడడ్ను చూసినటేల్ సంతోషించింది. 

"అయోయ్ పిచిచ్పిలాల్ నువువ్ ఏడుసాత్వెందుకు నాకేమీ కాదు. నాలోర్జులోల్ ఇంటికి వచిచ్ నీకు దిజాజ మసిబూసి 
(అరబిక చికెన రైస) వండి పెడతాగా" అంటూ నరసమేమ్ ఓదారిచ్ంది.  

డాకట్రుల్ చూసుత్నాన్రు. ఎనోన్ రకాల మందులిసుత్నాన్రు. 
 పెదద్ డాకట్రుల్ వచిచ్ పరిశీలించారు. రోజులు గడిచాయి. చివరికి నరసమమ్కునన్ జబుబ్ కేనస్ర అని తేలిచ్ చెపాప్రు. 
కానీ ఈ విషయం నరసమమ్కు తెలిసేత్ భయపడుతుందని భావించిన డాకట్రుల్ ఆమెకు చెపప్కుండా మామా బాబాకు 
 ఫోన చేసి చెపాప్రు. కేనస్ర ముదిరిపోయిందనీ పర్సుత్తం నరసమమ్ కండిషన సీరియస గా వుందని కూడా   
తెలియజేసారు. సంగతి తెలిసిన మామా బాబా మార్నప్డి పోయారు. ఎంత డబుబ్ ఖరచ్యినా పరవాలేదు. మెరుగైన 

టీర్ట మెంట  అందించమని డాకట్రల్ను అరిథ్ంచారు. ఆమె తన ఆరోగాయ్నిన్ చాలా అశర్దద్ చేసారు. ఇంతవరకూ చెపప్కుండా 
 వుండటం వలన కేనస్ర ముదిరిపోయి లాసట్ సేట్జ కి చేరుకుంది.  మా వంతు టీర్టెమ్ంట మేము అందిసాత్ము. 
మిగతాది అలాల్ చూసుక్ంటాడు. ఆయన దయ అని తేలిచ్ చెపేప్సారు డాకట్రుల్. 

PPP 
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మందులతో ఆరోగయ్ం ఇంకా దిగజారిపోతోందే తపప్ నరస్మమ్ కొంచెంకూడా కోలుకోవడంలేదు. నెల  
గడిచేసరికలాల్ ఎముకల గూడులా తయారయింది. ఏదో పెదద్ జబబ్నీ తనకు రోజులు దగగ్ర పడుతునాన్యని 
 నరస్మమ్కు అరథ్మయింది. మామా బాబా ఫోన చేసి ఇంటి దగగ్ర వునన్ నరస్మమ్ పిలల్లకు విషయానిన్ వివరించి  
చెపాప్రు. అకక్డ వాళూళ్ కంగారు పడాడ్రు. 
ఇకక్డ హయాత అయితే దు:ఖానిన్ హృదయంలో అణిచిపెటుట్కుంటోంది. పెంచిన పేర్మ మదినికలవరపెడుతోంది. 
తెలల్వారగానే రోజూ వంటింటోల్ వుండి మూడుపూటలా వండిపెటేట్ నరస్మమ్ ఇంటోల్ లేకపోయేసరికి పిచిచ్ 
 పటిట్నటుల్ంది.  అపప్టికీ వంటింటోల్కీ హాలోల్కీ పదిసారుల్ కాలుగాలిన పిలిల్లా తిరిగింది హయాత. 
ఒకటెర్ండుసారుల్ "నూరా టీ ఇసాత్వా.. గహావ్ (అరబిక కాఫీ)ఇసాత్వా" అంటూ కేకలేసింది. జవాబు రాకపోయేసరికి 
 నరస్మమ్ హాసిప్టలోల్ వుందనే సంగతి గురొత్చిచ్ నాలికక్రుచ్కుంది. తను పుటిట్నపప్టినుండీ ఇపప్టివరకూ నరస్మమ్ 
 చుటూట్ తిరగడంతోనే కాలం గడిచింది. తనలో నరస్మమ్ పటల్ ఇంత పేర్మ వుందని తెలియనే లేదు. ఆమెకు కేనస్ర  
అని తెలియగానే హయాత లో మమకారం పెలుల్బుకుతోంది. 
 కానీ ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు. ఈ కేనస్ర మహమామ్రి నుండి నరస్మమ్ను ఎలా కాపాడుకోవాలో 
 తెలియక బాధపడుతోంది హయాత. పొంగిపొరలే ఆవేదనను భరించలేక ఆరోజు తనొకక్టే కారులో కూరుచ్ని  
హాసిప్టల కి బయలుదేరింది హయాత. ముందుగా డాకట్రల్ను కలిసి నరస్మమ్ కండిషన ఏమిటో అడిగింది. 
డాకట్రుల్ పెదవి విరిచి "సారీ.. ఇంకొనిన్ రోజులే ఆమెను మేము కాపాడగలం" అనాన్రు. కంటోల్ చిపిప్లేల్ కనీన్ళళ్ను  
కొనగోటితో తుడుచుకుని నరస్మమ్ దగగ్రికి వెళిళ్ంది హయాత. 
హయాత ను చూసి నవివ్ంది నరస్మమ్."ఈ చివరి ఘడియలోల్ కనన్బిడడ్లు దగగ్ర లేకపోయినా నువువ్ నా దగగ్ర 
 వుండటం సంతోషానిన్ కలిగిసోత్ందమామ్" చెపిప్ంది నీరసంగా. తలపంకించింది హయాత. 
"నీకేమీ కాదు. భయపడకు. నీకు మేమునాన్ము. మా పార్ణాలను అడుడ్వేసి నినున్ కాపాడుకుంటాము" అని ధైరయ్ం  
చెపిప్ంది. 
హయాత మాటలకు కాసత్ ధైరయ్మొచిచ్నటుల్ంది. కళళ్లోకి వెలుగు వచిచ్ంది నరస్మమ్కు. కువైట పిలల్యినపప్టికీ 
 హయాత చూపించే పేర్మ ఆమెకు ఊరట కలిగించింది. 

PPP 
వారం రోజులు గడిచాయి. ఇంకా కీష్ణించిపోతోంది నరస్మమ్. మాటాల్డే శకిత్ కూడా తగిగ్పోయి మాట 
 తడబడసాగింది. మంచంలోనుండి లేవలేకపోతోంది.  వాడే మందులు విషానిన్ తలపిసుత్నాన్యి. లోపల అగిన్ 
 లావాలా పొంగుతోంది. నరకయాతనను పంటిబిగువున భరిసోత్ంది. ఇక ఎనోన్రోజులు బతకనని ఆమెకు  
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తెలిసిపోయింది. బిడడ్లే కళళ్ముందు మెదులుతునాన్రు. ఒకక్సారి వాళళ్ ముఖాలు చూడాలని పార్ణం  
కొటుట్కులాడుతోంది. కానీ ఏమి చేయగలదు? నిసస్హాయంగా కాలానిన్ గడుపుతూ తనను తొందరగా 
 తీసుకెళళ్మని ఈ బాధనుండి విముకిత్ కలిగించమని దేవుడిన్ పార్రిథ్ంచసాగింది.  
ఆ రోజు హయాత నరస్మమ్ దగగ్రికి వచిచ్ంది. నవువ్తూ "నీకోసం ఎవరొచాచ్రో చూడు" అంది.  
"ఎకక్డా ఎవరూ" అంది నరస్మమ్ తలుపుకేసి చూసూత్. చినన్పప్టినుండీ ఇలా దాకుక్ని, ఆటబొమమ్లను దాచిపెటిట్ 
 ఆటపటిట్ంచడం హయాత కు అలవాటే. బయట గోడ చాటున నిలబడిన నరస్మమ్ బిడడ్లను లోపలికి 
 తీసుకొచిచ్ంది హయాత.  
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది నరస్మమ్. నమమ్లేనటుల్. నిజమా కాదా అని కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసింది నరస్మమ్.  
సంతోషంతో చిరునవువ్ పెదవులపైకి వచిచ్ చేరింది. తనకోసం ఎనోన్ వయ్య పర్యాసలకోరిచ్ అసాధాయ్నిన్ సుసాధయ్ం  
చేసి తనపటల్ పేర్మను చాటుకునన్ హయాత వైపు కృతజఞ్తగా చూసిందామె. తలిల్ పరిసిథ్తిచూసి బిడడ్లిదద్రూ  
తలల్డిలిల్పోయారు. ఏడిసేత్ అమమ్ బాధపడుతుందని కనీన్టిని లోపలే దాచుకునాన్రు. పిలల్లిన్ కళాళ్రా చూసుకుని  
మురిసిపోయింది నరస్మమ్.  
"జయ నాకు తోబుటుట్వులాంటిది. జయ పెళిళ్ నేను చేసాత్ను. నువు బాధపడకు నరస్మామ్" అని చెపిప్ంది హయాత  
భరోసానిసూత్. ఎడారిలో వానజలుల్ కురిసినటుల్ నరస్మమ్ హృదయం ఆనందించింది. 
తృపిత్గా నిటూట్రిచ్ంది ఆ తలిల్. ఇక మాటాల్డటానికి ఏమీ లేదనన్టుల్ మౌనంగా ముగుగ్రు బిడడ్లనూ కళళ్తో  
చూసుకుంటూ మనసు నిండా నింపుకోసాగింది. 

PPP 
బిడడ్లను చూడటానికే ఆమెలో పార్ణం అంతవరకూ నిలబడిందనన్టుల్గా ఆ మరుసటిరోజే నరస్మమ్ పార్ణాలు 
అనంత వాయువులోల్ కలిసిపోయాయి.  

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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