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రెండురోజులుగా అకక్డే బాత రూములోని నేలపైనే పడి వుంది గౌరి. వంటికి తగిలిన దెబబ్లనీన్ సలుపుతునాన్యి. 
కదిలితే బాధగా వుంది. మొహమంతా వాచిపోయింది. కుడికనున్కు దెబబ్ బాగా తగిలినటుల్ంది. ఆ కనున్ పూరిత్గా 
 మూసుకుపోయింది. గోడవైపుకు ముడుచుకు పడుకుని తన దుసిథ్తికి విలపిసోత్ందామె. 
ఏడుపు బయటికి వినబడితే మామా వచిచ్ ఇంకో పదిదెబబ్లు కొడుతుందని తెలుసు అందుకే నిశశ్బద్ంగా 
 ఏడుసోత్ంది గౌరి.  
పటుట్మని పాతికేళుళ్ లేవు. తన బర్తుకుకు ఎనిన్ కషాట్లో. ఎకక్డా సుఖమనేదే లేదు. కువైట లోనైనా పని చేసుకుని 
 బతుకుదామని వసేత్ ఇకక్డ ఇలుల్ మంచిది కాదు. వచిచ్నపప్టినుండీ చినన్విషయానికే వేధిసుత్నాన్రు. నోరెతిత్ 
 మాటాల్డితే వళళ్ంతా నలగొగ్టిట్ బాధిసుత్నాన్రు. గలఫ్ దేశాలంటే సుందరమైనవని, సౌకరాయ్లను 
 సమకూరుచ్తాయని, పనికి తగిన జీతం లభిసుత్ందని వినన్దే కానీ దురామ్రుగ్లైన ఇలాంటి యజమానులు కూడా 
 వుంటారని ఊహించలేదు. చినన్ విషయానికే చావగొడుతునాన్రు. ఇలా అయితే ఇకక్డ బర్తకడం చాలా కషట్ం. 
 ఇపప్టికే అతికషట్ం మీద ఆరెన్లుల్ గడిచింది. ఈ ఆరెన్లల్లో అరవైసారల్యినా కొటిట్ వుంటారు. ఇంకా కోపంవసేత్  
తిండికూడా పెటట్కుండా నాలోర్జులు బాత రూంలో తోసి తాళం వేసేసాత్రు. దాహమేసేత్ ఆ బాత రూంలో నీళేళ్ తాగి 
 పార్ణాలను నిలబెటుట్కోవాలిస్ వసోత్ంది. అయినా ఏమంత తపుప్చేసిందని. డైరవర వంటింటిగుమమ్ం దగగ్రికివచిచ్ 
 బాటిలోల్ నీళిళ్మమ్ని అడిగాడు. నీళిళ్సూత్ తెలుగువాడే కదా అని రెండుమాటలు మాటాల్డింది. ఆ సమయంలో 
 వంటింటోల్ పని హడావిడిలో వుండి గమనించలేదు. తన నెతిత్మీద హిజాబ తల మీదనుండి జారిపోయి మెడమీద  
వేలాడుతోంది. అంతే. ఇంతలో మామావచిచ్ చూసి రాక్షసిలా విరుచుకు పడింది. 
"ఏమే తలమీద గుడడ్ కూడా కపుప్కోకుండా పరాయి మగాడితో ఆ వికవికలు ఏంటి బాబాముందు కూడా ఇలాగే 
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 వేషాలు వేసాత్వా" అంటూ కాలికునన్ సిల్పప్రస్ తీసి చెంపలపైన చెళుళ్మని కొటిట్ంది.  
అంతటితో ఆగకుండా "నీకు జుటుట్ పొడవుగా వుందని నీ అందానన్ంతా మగాళళ్కి చూపిసుత్ వాళళ్ మతి 
 చెడగొడుతునాన్వా. నేనెనిన్సారుల్ చెపాప్ను. మగాళళ్కు నీ తలవెంటుర్కలు కనపడకూడదని" అంటూ కతెత్ర  
తీసుకొచిచ్ జడమొతత్ం మొదటికి కతిత్రించి గౌరిని లాకెక్ళిళ్ బాత రూంలో తోసి బయట గడియ వేసింది.  
తనతోపాటూ పని చేసుత్నన్ మేరీ మంచిది కాబటిట్ అపుడపుడూ మామా బాబా చూడనపుప్డు కాసత్ కుబూజ 
 (రొటెట్ముకక్ను) లోపలికి పడేసోత్ంది. అది తిని పార్ణం నిలబెటుట్కోవలసి వసోత్ంది. ఇంటిదగగ్ర వదిలి వచిచ్న 
 రెండేళళ్పాప గురుత్కు వసేత్ దు:ఖం రెటిట్ంపవుతోందామెకు. చాటుగా మామా బాబా చూడకుండా తనను ఈ 
 ఇంటోల్ పనికి పెటిట్న ఏజెంటుకు ఫోన చేసి విషయంచెపిప్ కాపాడమని వేడుకుంటే వాడు తననే తిడుతునాన్డు. 
"మీరుఇండియానుండి కువైట కు వచిచ్ంది ఎందుకు. కషట్మయినా భరించి పని జెయాయ్ల పైసల సంపాదించాలె. 
 ఊరికే కూరుచ్ంటే పైసల వసాత్యా ఇకక్డ. రాసుకునన్ కాంటాకట్ పర్కారం రెండేళుళ్ పని ఖచిచ్తంగా చెయాయ్ల. 
 లేకపోతే కువైటీ వాళుళ్ వపుప్కోరంటూ" కోపంగా మాటాల్డుతునాన్డు. 
రెండేళళ్ కాంటాకట్ పూరిత్గా ముగించకుండా ఎంత మొతుత్కునాన్ వీళుళ్ ఇంటికి పంపించరట. అంతవరకూ తను 
 పార్ణంతో వుంటుందా. ఇకక్డే చచిచ్పోయి తన శవం ఇలుల్ చేరుతుందా. ఇంతకీ శవానన్యినా ఇండియాకు 
 పంపిసాత్రా?  ఆమాతర్ం జాలి దయా వీళళ్కునాన్యా.అతికషట్ం మీద ఓరుచ్కుంటూ ఆరెన్లల్ కాలానిన్ గడిపింది.  
ఇక వీళుళ్కొటేట్ దెబబ్లను ఏ మాతర్ం భరించే సిథ్తిలో లేదు. ఇపుడేం చెయాయ్లి. ఏదో ఒకవిధంగా ఇకక్డనుండి  
బయటపడాలి.  మూడురోజులు గడిచాక ఆ రోజు తలుపు తీసింది మామా. 
"నీ కొవువ్ కరిగిందా లేదా? ఇంకొకక్సారి మగాళళ్కు వళుళ్ చూపిసూత్ వలోల్ వేసుకుందామని పర్యతిన్ంచావంటే  
చూడు నీ పని చెపాత్. గుండు కొటిట్ంచి ఇండియాకు పంపిసాత్. ఆడోళుళ్ ఇలా వంటిమీద బటట్లేకుండా మగాళళ్ని 
 ఆకరిష్ంచాలని తిరుగుతునాన్రు కాబటేట్ పాపం మగాళుళ్ వాళళ్ తపేప్ముంది, కోరిక తీరుచ్కోవడానికి ఆడదాని 
 శరీరంకోసం ఎగబడుతునాన్రు. ఆడది బురఖా వేసుకుని తన మొగుడికే ముఖం చూపిసూత్ సంపర్దాయాలను 
 పాటిసేత్ పరాయి మొగోళుళ్వచిచ్ మీద పడరు కదా. ఇకనైనా బుదిద్ తెచుచ్కుని మరాయ్దగా బతుకు. మరోసారి నా 
 కంట పడాడ్వంటే నీ పని అధోగతే." బెదిరించింది మామా.  
"ఇనాష్ అలాల్ అలాగే మామా" అంటూ నీరసంగా తలఊపింది గౌరి. 
ఇక పనిలో పడిపోయింది. క్షణంకూడా తీరికలేని పని. తిండి లేకుండా, వంచిన నడుం ఎతత్కుండా చేయడం 
 అసాధయ్మైపోయి శరీరం తూలుతోంది. కానీ మామా కొడుతుందేమోననే భయంతో అలాగే వుండిపోయింది. 
మేరీ దగగ్ర వుంటే ఏదో ఒకటి తినడానికి ఇసుత్ంది. కానీ ఆమె ఇపుప్డు పై అంతసుత్లో పనిలో వుంది.  
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అరజ్ంట గా ఏదైనా తినకపోతే పార్ణం నిలబడేటుట్ లేదు. బాత రూంలో పడి వుండటమే మేలనిపిసోత్ంది. పని 
 చేసుత్ంటే ఆకలి ఎకుక్వవుతోంది. వంటింటోల్కి వెళాళ్లంటే మామా చూసుత్ందనే భయం. ఏమి చెయాయ్లి? 
ఇంతలో కిటికీ దగగ్ర అలికిడి. మెలల్గా పరదాలు కదిలాయి. ఎవరో చినన్గా గుసగుసగా పిలుసుత్నాన్రు.  
భయమేసింది. చేసుత్నన్ పని ఆపేసి కిటికీకునన్ పరదాలను పకక్కి లాగింది.  
అవతల డైరవర నిలబడి వునాన్డు.  
‘ఏంటి?’ కళళ్తోనే పర్శిన్ంచింది గౌరి. 
"ఇదిగో బాతూర్ం లోకి వెళిళ్ తిను లేకపోతే చచిచ్పోతావ" అంటూ సాండ విచ లునన్ పొటల్ం అందించి 
 "భయపడకు. నీకు నేనునాన్ను. అంత కషట్మైతే ఇదద్రం ఇకక్డిన్ంచి పారిపోదాం" అనాన్డు నవువ్తూ.  
కనీన్ళుళ్ పొంగుకొచాచ్యి గౌరికి. 
దేశం కాని దేశంలో ఆమాతర్ం ఆపాయ్యతకు నోచుకునన్ందుకు సంతోషించింది. పొంగే కనీన్ళళ్ను 
 దిగమింగుకుంటూ ఒక సాండివ్చ కొరుకుక్ని తినేసరికి ఊపిరివచిచ్నటల్యింది. ఆకలి మనిషికి ఎంత నిసస్తుత్వను 
 కలగజేసుత్ందో బాగా అరథ్మయిందామెకు. ఇండియాలో ఇంటిదగగ్ర ఎంతగా పేదరికంలో మగిగ్పోతునాన్ ఆకలి 
 అనేది ఎపుప్డూ ఎరగలేదు. వేళకు పచచ్డి మెతుకులైనా తినేది. ఇకక్డ కువైటోల్ ఇదొక అనుభవం. బాధల పరవ్ం. 
 ఈ ఊబిలోనుండి బతికి బయటపడుతుందా.. 
దాదాపూ నెలరోజులు అలాగే భారంగా గడిచాయి. తెలుగు డైరవర పేరు రాము అని అతను రైలేవ్ కోడూరు 
 దగగ్రునన్ ఒక పలెల్టూరునుండి వచాచ్డని తెలిసింది. అతను డైరవర, మగవాడు కాబటిట్ అతనికి కాసత్ సేవ్చచ్  
వునన్టుల్ంది. కానీ అపుప్డపుప్డూ తిటుల్, దెబబ్లూ మాతర్ం తపప్వంట.  
వచిచ్ ఒక సంవతస్రమయిందట. రెండేళుళ్ ఎపుప్డు గడుసాత్యా ఇంటికి వెళిళ్పోదామా అని ఎదురు చూసుత్నాన్నని 
 చెపాప్డు. ఇదద్రి మధాయ్ మాటలు ఎకుక్వగా లేకపోయినా అపుడపుడూ చూపులు కలుసుకునేవి. మూగగా 
 మాటాల్డుకునేవి. కళుళ్ ఆరిత్గా పరామరిశ్ంచుకునేవి. ఎందుకో అతనునాన్డనన్ ధైరయ్ం కాసత్ ఊరటను కలిగిసోత్ంది. 
ఒకరికొకరు ఆసరాగా, ఆలంబనగా నిలవడానికే కదా దేవుడు సతరీ పురుషులను సృషిట్ంచాడు. 

PPP 
వచేచ్ శుకర్వారం ఇంటోల్ పారీట్ వుంది. అతిధులు వసుత్నాన్రు. పర్తేయ్కంగా మంతిర్గారి భారయ్ షేకా వసోత్ంది. 
అందుకోసం ఇలల్ంతా సరిద్, కడిగి, తుడిచి కొతత్కారెప్టుల్ పరిచి శుభర్ం చెయాయ్లంటూ హడావిడి చేసింది మామా.  
కారెప్టుల్ మడిచి పైకెతత్డానికి, సోఫాలనిన్ జరపి మూలలోల్ శుభర్ం చేయడానికి రామూను కూడా లోపలికి పిలిచింది  
మామా. 
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ఇదద్రూ దగగ్రగా నిలబడి పనిచేసుత్ంటే సంతోషంతో గాలోల్ తేలిపోతునన్టుల్ంది గౌరీకి. అలసట అసలు 
 తెలియడంలేదు. రామూకు కూడా గౌరికి దగగ్రగా వుండటం ఎంతో ఆనందంగా వుంది. అపుడపుడూ కలుసుకునే 
 చూపులు, తగిలే చేతివేళుల్ కొతత్ లోకాలకు దారులు చూపిసుత్నాన్యి.  
అదాద్ల అలమారా ముందుకు జరుపుతూ దాని బరువుకు తూలి పడబోయింది గౌరి. చటుకుక్న చేతులోత్ ఆమెను 
 పటుట్కుని అటూ ఇటూ చూసి బుగగ్మీద ముదుద్ పెటేట్సాడు రాము. బుగగ్లు ఎరర్బడగా సిగుగ్పడింది గౌరి. 
ఆతీమ్యతతో కూడిన ముదుద్లోని రుచి ఆమె హృదయంలోకి చేరి తనువులోని అణువణువునా ఆనందానిన్ 
 నింపింది. పేర్మతో అందించే ముదుద్లేక, ఆపాయ్యతలో హతుత్కునే ఆలింగనం లేక, అనురాగానిన్ వరిష్ంచే మాట, 
 సప్రశ్ లేక ఎందరి సతరీ హృదయాలు ఒంటరిగా ఎడారిలో ఎండమావులై పోయాయో. 
పరదేశంలో కాసత్ంత పేర్మకోసం, కషట్ంలో రవంత ఆపాయ్యత కోసం, కనీన్ళల్లో హతుత్కుని ఓదారేచ్ 
 హృదయంకోసం  పరితపించే సతరీలను వయ్భిచారులనే ముదర్ వేసి వెకిక్రించి హేళన చేసుత్ంది ఈ పవితర్ పతివర్తా 
 సమాజం. పెదవులతో శీర్రంగనీతులు వలిల్ంచే వారికేం తెలుసు బాధలు, వయ్థలు, కషాట్లు, కనీన్ళుళ్. రాతర్యితే 
 మలెల్పూలు పెటుట్కుని మొగుళళ్ పకక్లోకి చేరే వీళళ్కేం తెలుసు జీవితంలో ఓడిపోయి, సమసత్ం కోలోప్యిన సతరీలు  
పరదేశంలో పైసల కోసంచేసే ఒంటరి పోరాటాలు.  

PPP 
అనుకునన్రోజు రానే వచిచ్ంది. అటట్హాసంగా పారీట్ మొదలయియ్ంది. మగవాళళ్ంతా బయట తోటలో వునన్ విడిది 
 భవనంలో కూడుకునాన్రు. సతరీలంతా లోపల వునన్ సతరీల విడిది గదిలోకి విచేచ్సారు. 
సంగీతం హోరెతిత్పోతోంది. విందు మొదలయియ్ంది. తగిన వినోదం కూడా. బురఖాలనీన్ సోఫాల మీద విసిరిపారేసి 
 సతరీలంతా బెలీల్ డానస్ చేయడం మొదలు పెటాట్రు. వారి సౌందరాయ్నిన్ చూడటానికి సాటి సతరీలకే కళుళ్ సరిపోవు. 
 వంపుసొంపులతో లావణయ్ంతో అలరారే అదుభ్తమైన అందగతెత్లు అరబిక సతరీలు. వచిచ్న షేకా కూడా 
 ఉతాస్హంగా డేనుస్ చేసోత్ంది. 
ఇంతలో కాలిచెపుప్ తొణికి పాదం మడతపడింది షేకాకు. నొపిప్తో బాధపడుతూ కూరుచ్ంది. ఆ సందడిలో 
 ఆమెనెవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. అకక్డే టీలు, కాఫీలు అందిసుత్నన్ గౌరి గమనించి షేకా కాళళ్ దగగ్ర కూరుచ్ని  
పాదాలకు మరద్న చేయసాగింది. షేకా కొంచెం కోలుకుంది.   
నవువ్తూ గౌరివైపు చూసి "నజాత ఇటురా" అంటూ కేకేసింది.  గౌరి మామా పరిగెతుత్కుంటూ షేకా దగగ్రికి  
వచిచ్ంది. 
"ఈ కదాద్మా (పనిమనిషి) నాకు కావాలి. నాతో పంపించు. నువువ్ కొతత్వాళళ్ను చూసుకో" ఆజాఞ్పించినటుల్గా 
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 చెపిప్ంది.  
మామా షేకా మాటను కాదనగలదా. లోపల మనసులో తిటుట్కుంటూ, బయటికి నవువ్తూ "అలాగే షేకా, నీకు  
ఇది నచిచ్తే తీసుకెళుళ్.  నీకంటేనా" అంది వినయంగా గౌరి మామ నజాత.  
షేకా నూరా రాజ కుటుంబానికి చెందినది. ఆమె ఒక రాణి. ఇలుల్ ఇందర్భవనంలా సంపదతో తులతూగుతోంది.  
గౌరిపైన పర్తేయ్కమైన అభిమానం కలిగిన షేకా గౌరికి పెదద్గా పనులేవీ అపప్గించలేదు. తన పరశ్నల వయ్వహారాలు 
 కొనిన్ మాతర్మే అపప్గించింది. గౌరి వుండటానికి ఒక రూం ఇచిచ్ సకల సౌకరాయ్లనూ కలిప్ంచింది. ముందు 
 మామా ఇచిచ్న జీతంకంటే పదిరెటుల్ మినన్గా జీతానిన్ గౌరికి ఇసాత్నంది షేకా. ఇకక్డ తినన్ంత తిండి. పండూల్  
పాలూ పౌషిట్కాహారం, దేనికీ కొదవలేదు. గౌరి తన అదృషాట్నిన్ ఇంకా నమమ్లేక పోతోంది. 
ఇనిన్రోజులూ ఆ ఇంటోల్ పడిన కషాట్లు కలగా అనిపిసుత్నాన్యి. గౌరి జీవితం మంచిమలుపు తిరిగింది. మనిషి  
కడుపునిండా తిండితో, కంటినిండా నిదర్తో, మంచి ఆరోగయ్ంతో నునన్గా మెరిసిపోతోంది. అంతకుమించి అకక్డ 
 ఉనన్టుల్ తిటూల్, దెబబ్లూ లేవు. అకక్డ రామూ ఎలా వునాన్డోననే దిగులు తపప్ వేరే ఏ బాధా లేదామెకు. 
ఒకరోజు రంజాన పండుగలో మామా వంటలేవో వండి ఇసేత్ షేకాకు ఇవవ్డానికి రామూ వచాచ్డు. అవి 
 అందుకోవడానికి గౌరీనే బయటికి వెళిళ్ంది. కొనిన్ నెలల తరువాత రామూను చూసిన గౌరి కనీన్ళుళ్ పెటుట్కుంది.  
రెండేళళ్ కాంటాకట్ అయిపోగానే షేకాకు చెపిప్ ఇకక్డికే డైరవర గా పిలిపిసాత్నని చెపిప్ంది గౌరి. 
"మరి మన పెళెళ్పుప్డు?" చిలిపిగా పర్శిన్ంచాడు రాము. 
అందంగా సిగుగ్పడింది గౌరి. 
"నాకు భరత్ చనిపోయాడని ఇంటిదగగ్ర ఒక పాప వుందని తెలిసే ఈ మాట అంటునాన్వా రామూ" ఆవేదనగా 
 పర్శిన్ంచింది గౌరి. 
"అయితే ఏం గౌరి? నీ జీవితం ఏ సుఖమూ లేకుండా ఇలా ఒంటరిగా గడిచిపోవాలా. నీకంటే మంచిఅమామ్యి 
 నాకు దొరుకుతుందంటావా.  నినున్ చేసుకుంటే నేను అదృషట్వంతుడిన్ అవుతాను." మన:సూఫ్రిత్గా చెపాప్డు 
 రాము ఆమె చేతిని గటిట్గా పటుట్కుంటూ.  

PPP 
ఆ తరువాత గౌరి, రామును ఆ ఇంటోల్కే డైరవర వీసాపై పిలవడం, ఇదద్రి పేర్మనూ అంగీకరించిన షేకా వారిదద్రికీ 
 కువైట లోనే పెళిళ్ చేయడం జరిగిపోయాయి. గౌరి, రాము ఇదద్రు పిలల్లిన్ కూడా అకక్డే కనాన్రు. 
దాదాపు వందమందిని ఇండియానుండి పిలిపించి షేకా ఇంటోల్నే కాదు షేకా బంధువుల ఇంటోల్ కూడా పనికి 
 కుదిరాచ్రు.  
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ఆ విధంగా గౌరి ఎనోన్ జీవితాలోల్  వెలుగులను నింపింది. చాలామందికి సహాయం చేసి ఊరిలోనూ,  
బంధువులోల్నూ, మంచి పేరును కూడా సంపాదించుకుంది. దాదాపూ ఇరవైయేళుళ్ అకక్డే గడిచాక 
 "వయసయిపోతోంది మేమిక ఇంటికి వెళిళ్పోతాం" అనాన్ కూడా షేకా ఒపుప్కోలేదు.  
"మీరు ఇండియాకు వెళళ్డం ఎందుకు. మీరు పనేమీ చెయయ్దుద్. అనిన్ సౌకరాయ్లూ మీకు కలిప్సాత్ను. పిలల్లను  
ఇకక్డే కాలేజీలో చేరిప్ంచి చదివిసాత్ను. నా పార్ణం వునన్ంతవరకూ ఇకక్డే వుండండి. తరువాత మీ ఇషట్ం" అంది 
 షేకా.   
ముందునన్ మామా ఇంటోల్నే తను ఇంకొనిన్ నెలలు వుండివుంటే షేకా వచిచ్ తనను ఇకక్డికి తీసుకురాకపోతే తన 
 జీవితం ఎలా వుండేదో.. తలచుకుంటేనే ఇపప్టికీ భయమేసోత్ంది గౌరీకి.  
ఎడారిలో ఒయాసిసుస్లాల్ షేకా లాంటి దయారద్ృహృదయులు నూటికో కోటికో ఒకరు వుంటారు అనుకుంటూ 
 కృతజఞ్తతో ఆమె గొపప్మనసుకు నమసక్రించారు ఇదద్రూ. 
ఇపప్టికీ గౌరి కుటుంబం కువైటోల్నే చీకూ, చింతా లేకుండా కాలానిన్ సంతోషంగా గడుపుతునాన్రు.  

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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