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ఆగషుట్ నెల.. ఎడారి ఎండ మండి పోతోంది. కాసేపు కూరుచ్ందామంటే ఎండిన తుపప్లు, పొదలు తపప్
దరిదాపులోల్ చినన్ చెటుట్ కూడా లేదు. గొరెర్లు పచచ్ని గడిడ్ని వెతుకులాడుతూ ఒక చోట వుండకుండా చెలాల్
చెదురయిపోయాయి. బాటిలోల్ తెచుచ్కునన్ నీళుళ్ వేడెకిక్ పోయి గుటక వేయడానికే భయం కలుగుతోంది.
గొరెర్లను అదిలించే ఓపిక లేక అలాగే నీరసంగా ఒకచోట కూరుచ్ండిపోయాడు రంగారెడిడ్.
సేటు ఇటు వచిచ్నపుప్డలాల్ ‘ఏంటోయ రహీం.. గొరెర్లు బకక్ చికిక్ పోతునాన్యి సరిగాగ్ మేపడం లేదా’ అంటాడు
కోపంగా.
ఆ సేటుకు గొరెర్ల మీదునన్ శర్దద్ సాటి మనిషి మీద లేకపోయింది. రహీం అసలు పేరు రంగారెడిడ్. కానీ సేటు తన
పని మనుషులకు అరబిక పేరల్ను పెటిట్ పిలుసాత్డు. ఇదే నీ పేరు అని బలవంతంగా ఒపిప్సాత్డు.
పాపం పని మనుషులు భయంతో నోరు మెదపకుండా సరే అంటారు. పిలిసేత్ పలుకుతారు. తపప్యినా తపప్ని
పరిసిథ్తులు.
PPP
అదంతా కువైట సిటీకి 30 కిలో మీటరల్ దూరంలో వునన్ ఎడారి పార్ంతం. 10 ఎకరాల సథ్లంలో గొరెర్లకు కంచె
వేసిన షెడుల్ ఓ వైపు, మరోవైపు రంగారెడిడ్ కోసం చినన్ రేకుల షెడుడ్ వునాన్యి. చుటూట్ అకక్డకక్డా అపుప్డపుప్డూ
గొరెర్లు కాచుకునే వాళుళ్ తపప్ ఎకక్డా మనవమాతుర్ల అలికిడి వినబడదు. ఎవరి జాడా కనబడదు. మనుషులు
కరువై పోయి, మాటలకు, మమతలకు మొహం వాచి పోయి దిగాలుపడి వుంటారు వాళుళ్.
అవతల కిలో మీటర దూరంలో శీను అనే తెలుగోడు ఒకడు ఇలాగే గొరెర్లు మేపుతూ వుంటాడు. వాడు గోదావరి
పార్ంతం నుండి వచాచ్డు. వాడి సేటు వాడి పేరును కూడా సలీం గా మారేచ్సాడు.
శీను ఇంటర దాకా చదివి డైరవింగ నేరుచ్కుని మంచి ఉదోయ్గం చెయాయ్లని ఎంతో ఆశతో కొయేటుకు వచాచ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2022

GHOqEoÇ ¥qDÍÓj

2

ఇకక్డ వాడి పపుప్లేమీ వుడకలేదు. అకక్డ ఊళోళ్ ఏజంటు కువైట లో మంచి ఉదోయ్గం అని మాయ మాటలు
చెపాప్డు. ఇకక్డి ఏజెంటు శీనూను తెచిచ్ గొరెర్లాగా సేటుకు అమేమ్సాడు. సేటు సంతోషంగా శీనును తీసుకొచిచ్
ఈ ఎడారిలో గొరెర్ల దగగ్ర కాపలాకు వదిలి పెటాట్డు.
ఇక ఇకక్డే.. రోజులు కాదు, నెలలు కాదు, ఎనేన్ళళ్యినా సరే సేటు కనికరించి ఇంటికి పంపాలిస్ందే. లేకపోతే ఈ
ఎడారిలోనే గొరెర్లాల్గా చావాలిస్ందే తపప్ తపిప్ంచుకునే మారగ్ం ఎకక్డా వుండదు.
అందరి పరిసిథ్తీ అంతే. ఏజెంటల్ మోసానికి బలి పశువులుగా మారి మండుటెండలో గొరెర్లు మేపుతూ గొరెర్లతో
సేన్హం చేసూత్, వాటినే మితుర్లాల్, ఆతీమ్యులుగా, బిడడ్లుగా భావిసూత్, వాటితో మాటాల్డుతూ కాలం గడుతారు.
వసతులు లేని మండే ఎడారిలో నరకయాతన అనుభవిసాత్రు. ఒకోక్సారి దురభ్ర పరిసిథ్తులోల్ దికుక్లేని చావు
చసాత్రు. పని మనుషుల పార్ణాలకు విలువ ఏముంటుంది.
ఎండే కాదు చలి కాలం చలి కూడా పులిలా వేధిసుత్ంది. చలల్గా మైనస డిగీర్లకు వెళిళ్పోతుంది. భరించడం కషట్మే.
అదొక బాధ. పాపం శీను అపుడపుడూ.. వారానికో పది రోజులకో అలా పరిగెతుత్కోని వచిచ్ ఒక 5 నిముషాలు
మాటాల్డి మరలా వెంటనే వెళిళ్పోతాడు.
"మనుషులు కనబడక మాటాల్డక పిచెచ్కిక్ పోతోంది మామా" అంటాడు.
"మామా అని పిలుసాత్ండావు. నా కూతురిన్ చేసుకుంటావా ఏంది" అని పరాసికాలు ఆడతాడు రంగారెడిడ్.
"ఇసేత్ ఎందుకు చేసుకోను మామా. అయితే నువువ్ ఐదు లచచ్లు కటన్ం రెడీ చేసుకో" అని నవువ్తూ బదులు
చెపాత్డు శీను.
ఎపుడైనా వీలయినపుడు వాడు ఇకక్డికి వచిచ్ పలకరించి పోతాడు అంతే. మరో మనిషి కనపడటం చాలా అరుదు.
అపుడపుడూ గొరెర్ల మందలతో దారితపిప్ వచేచ్ గొరెర్ల మేతగాళుళ్ తపప్.
PPP
ఈ ఎడారిలో తిండీ తిపప్లు లేకుండా పార్ణాలను కళళ్లో పెటుట్కుని కాలానిన్ గడుపుతుంటే కువైట సేటుకు
కాసత్యినా కనికరమే లేదు. బండబారిపోయిన హృదయాలు వీరివి. రెండేళుళ్ ఎటూ తపిప్ంచుకుపోవడానికి లేదు.
ఇపప్టికి ఇకక్డికి వచిచ్ ఏడు నెలలు గడిచాయి.
ఈ ఎడారి మధయ్లో వుండటానికి ఈ చినన్ రేకుల షెడుడ్లో కనీస అవసరాలకు కూడా ఏ వసతులూ సేటు
కలిప్ంచలేదు. పనికోసం పరదేశం వచిచ్న మనిషిని గొడుడ్లా చూసుత్నాన్డు ఈ సేటు. వారానికి ఒకసారి వసాత్డు.
రెండు కేజీల బియయ్ం, ఉపుప్, పపుప్, టీ పొడి ఇచిచ్ చకాక్ పోతాడు. సట్వ పై కాసత్ అనన్ం వండుకుని తినాలి.
నాలుక.. కూరల రుచిని ఎపుప్డో మరిచి పోయింది. రోజూ ఉపేప్సుకుని నీళుళ్ కలుపుకుని తినడమే. ఎవరో
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ఇచాచ్రని శీను కాసత్ ఊరగాయ తెచిచ్ ఇచాచ్డు. నాలోర్జులు దాంతో గడిచింది.
ఇంటిది వండిపెటేట్ రాగిపిండి సంగటి, చింతపండు ఊరిమిండిని తలచుకునన్పుప్డలాల్ నోరు ఊరిపోతోంది.
ఇంకెనాన్ళోళ్? ఎనేన్ళోళ్ ఈ నరకం. రెండేళుళ్ గడిచే దాకా బొందిలో పార్ణం వుంటుందా..
ఒకవేళ గడువు ముగిసినా ఈ సేటు దయతలచి ఇంటికి పంపిసాత్డా. సందేహమే.
ఆ రోజులు ఎంత బావుండేవి. మూడుపూటలా వునన్దేదో తిని ఊళోళ్ హాయిగా తిరిగే వాడు. అయినవారి మధయ్లో
కషట్సుఖాలు పంచుకుంటూ సంతోషంగానే వుండేవాడు. పంటలు సరిగా పండలేదని, అపుప్లు మిగులుత్నాన్యని
భావించి కొయేటుకు పోవాలనే నిరణ్యం తీసుకుని పెదద్ తపుప్ చేసాడు.
అదే పొరపాటయింది. ఇపుప్డు ఈ ఎడారి మధయ్లో గొరెర్లు కాచుకునే బతుకయిపోయింది.
ఇకక్డ అధావ్నన్ంగా చచిచ్నా చూసేవాళుళ్ ఎవరూ లేరు. పైన కాసే ఎండను భరించలేక, కింద కాగే ఇసుక నేలపై
కూరోచ్లేక అవసథ్ పడాడ్డు రంగారెడిడ్.
పొదుద్ అలా పడమర వైపు వాలగానే గొరెర్లను షెడుడ్లోకి మరిల్ంచాడు.
ఎందుకో నలతగా అనిపించింది. అనన్ం వండుకునే శకిత్ లేదనిపించి నిసాత్ర్ణగా మంచం మీద వాలిపోయాడు.
ఈ పూటకు రొటెట్ తిని పడుకుంటే సరి అనుకుంటూ నిదర్లోకి ఒరిగాడు.
"ఓ రంగారెడిడ్ మామా.. ఇంకా పొదుద్ గూకలేదు మంచానికి అడడ్ం పడి నిదర్ పోతునాన్వు. ఏందయాయ్.. ఏమయింది
నీకు" గటిట్గా అరుసుత్నాన్డు శీను.
మెలకువ వచిచ్ కళుళ్ భారంగా తెరిచి శీనును చూసాడు రంగారెడిడ్.
"అరె మామా ఏమయింది నీకు. ఏంది అలా కనపడుతునాన్వ" అంటూ వచిచ్ చెయియ్ పటుట్కుని చూసాడు శీను.
జవ్రంతో వళుళ్ కాలిపోతోంది. కళుళ్ నిపుప్ కణికెలాల్ వునాన్యి.
"అయోయ్ ఏంది సామీ నువువ్. ఇటట్యితే బతికేది ఎటట్. నీ కత ఇలాగే ఈ ఎడారిలో ముగిసిపోతాది. కొంచెం తిని
ఒక మాతర్ అనాన్ ఏసుకొని పడుకో. జవ్రం తగుగ్తాది. ఇటాట్ చినన్ పిలోల్డి మాదిరి ఇంటి మీద దిగులు పెటుట్కుంటే
అవుతాదా చెపుప్. గడువు తీరకుండా ఇకక్డ నుండి చీమ కూడా తపిప్ంచుకొని పోలేదు కదా.
ఇంకో సంవతస్రం అయినా ఓపిక పటుట్ మామా. తరువాత సేటుకు ఏదో ఒకటి చెపిప్ ఇంటికి పర్యాణం
అవుదువు" అనాన్డు అనునయంగా శీను.
నీరసంగా నవావ్డు రంగారెడిడ్.
"ఈ ఎడారిలో ఎండ దెబబ్ కొటిట్ రాయచోటి వెంకటయయ్ దికుక్లేని చావు సచిచ్నాడంట శీనూ. శవం కూడా
ఇంటికి పోలేదు. సేటు వచిచ్ శవానిన్ చూసేటపప్టికి వారం రోజులు పటిట్ందట. అపప్టికే ఆకాశంలో గదద్లు, నేల
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మీద చీమలు సగం పీకుక్ తినాన్యట. కుళిళ్పోయిన శవానిన్ ఇకక్డే గుంత తీసి పూడిచ్ పెటేట్సి వెంకటయయ్
పెళాళ్నికి దుడుడ్ పంపించి చేతులు దులుపుకునాన్డంట సేటు.
ఈ ఎండకు పార్ణం పోతాంది శీనూ. ఈ ఎడారిలో రోజుల లెకక్ కూడా తెలియడం లేదు.
ఎటు చూసినా కంటికి దుముమ్ ఇసక తపప్ నర మానవుడు కనబడటం లేదు. ఏం చేసేది. ఎనాన్ళళ్ని ఇలా బతికేది.
ఖరమ్ కాలి పంటలు పండక అపుప్ల పాలయియ్ దుడుడ్ సంపాదించుక పోదామనే ఆశతో కొయేటికి వసిత్ని.
ఆ ఏజంట కువైట ఇంటోల్ పనికి పెడతాడనుకునాన్ను కానీ ఇలా ఎడారిలో తోసాత్డు అనుకోలేదు.
మన అడివనాన్ మేలు. చెటుల్, చేమలు, ఆకులు, పండుల్ వుంటాయి. పకుష్లు, జీవాలు తిరుగుతాయి.
ఇకక్డ పైన ఆకాశంలో గదద్లు, కింద ఎడారి సరాప్లు తపప్ ఏముండాయి. చచిచ్నా చూసే దికుక్ లేదు. శవం
ఇంటికి పోతాదనే ఆశలేదు. ఇకక్డికి వచిచ్నా కూడా నాకు పటిట్న శని, దరిదర్ం వదలేల్దు." ఏడాచ్డు రంగారెడిడ్.
"అయోయ్ మామా.. చినన్ పిలోల్డి మాదిరి ఏడుసాత్వెందుకు. ఎంతమంది ఈ ఎడారిని జయించి ఇంటికి పోలేదు.
తలోల్ వెంటుర్కలంత మంది తిరిగి ఇండియా పోయారు. నువువ్ ఒకక్డివే కాదు. ఊరుకో.ఏదనాన్ తిని మాతర్
వేసుకో జవ్రం తగుగ్తాది. నేను మరలా రేపు వసాత్ను. భయపడవదుద్" చెపాప్డు శీను.
పైకి గంభీరంగా రంగారెడిడ్కి ధైరయ్ం చెపాప్డే కానీ శీను హృదయం కూడా లోలోపల గుకక్పెటిట్ ఏడిచ్ంది.
చెమమ్గిలిల్న కళళ్ను రంగారెడిడ్ చూడకుండా మొహం అటు తిపుప్కుని "ఇంకో ఆరెన్లుల్ గడవాలి అంతే. తరవాత
ఇంటికి పోయి పెళిళ్ చేసుకుని హాయిగా వుంటాను" తనకు తానే ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్డు. రంగారెడిడ్ కాసత్ తినాన్క
మాతర్ మింగించి చీకటి పడిపోయిందని కంగారు పడుతూ తూరుప్ వైపు పరిగెతిత్ పోయాడు శీను.
మరలా చీకటితో పాటూ ఒంటరితనం చుటుట్ముటిట్ంది రంగారెడిడ్ని. దూదిలాంటి తెలల్టి ఇడీల్లు, దోసెలు తిని ఎనిన్
రోజులయియ్ందో నిటూట్రాచ్డు. జవ్రంలో వునన్ మనిషికి ఇడీల్లు గురుత్కు రావడంలో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు.
PPP
మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ పైకి లేవలేకపోయాడు రంగారెడిడ్. జవ్ర తీవర్త మరింత పెరిగింది. రాతర్ంతా
కలవరింతలు, పీడ కలలతో ఉలికిక్పడుతూ గడిచింది. ఇండియాలోని భారాయ్ పిలల్లు గురొత్చిచ్ హృదయం బాధతో
మూలిగింది. కోరి కోరి కొరివితో తల గోకోక్వడమంటే ఇదే కదా.
కువైట రావడమే తపప్యింది. లేకపోతే తనింటోల్ భారయ్ సపరయ్లు చేసుత్ంటే వేళకు తిని కంబళి కపుప్కుని హాయిగా
పడుకొని వుండేవాడు. తెలాల్రిపోయింది గొరెర్లకు నీళుళ్ పెటాట్లి అనుకుంటూ పైకి లేవబోయాడు. శకిత్ సరిపోక
కళుళ్ తిరిగి మరలా మంచం మీదనే కూలబడాడ్డు.
పాపం గొరెర్లు బిడడ్లాల్ంటివి. తననే నముమ్కునాన్యి నీళుళ్ పెటాట్లి గొణుకుక్నాన్డు. కళుళ్ మూతలు పడాడ్యి.
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పొదుద్ వాలినటుల్ంది.
శీనూ వచిచ్ "మామా ఓ మామా" అని పిలుసూత్ భుజం పటిట్ కుదిపి మొహాన నీళుళ్ కొటేట్వరకూ సప్ృహలోకి
రాలేదు రంగారెడిడ్.
కంగారు పడాడ్డు శీను. కాసినిన్ పాలు సట్వ మీద కాచి బెర్డ ముకక్లు తినిపించి పెనడోల మాతర్ ఒకటి వేసాడు
శీను.
కొంచెం తెపప్రిలాల్డు రంగారెడిడ్. "శీనూ.. వయసులో చినోన్డివి నీకు దండం పెటట్కూడదు. నువువ్ లేకపోతే,
సమయానికి రాకపోతే చచిచ్పోయేవాడిని. అలాగే పోయి ఆ గొరెర్లకు నీళుళ్ పెటిట్ కాసత్ గడిడ్ వెయియ్ నీకు పుణయ్ం
వుంటుంది" అరిథ్ంచాడు రెడిడ్.
"అయోయ్ దానికేముంది మామా వేసాత్లే" అంటూ గొరెర్ల దగగ్రికి పోయాడు.
కాసేపటికి "మామా ఓ మామా.." అని పిలుసూత్ రొపుప్తూ షెడుడ్ లోపలికి పరిగెతుత్కొచాచ్డు శీను.
మగత నిదర్లో వునన్ రంగారెడిడ్ శీను కేకలకు ఉలికిక్పడి లేచి "ఏమయింది" అని అడిగాడు.
"మామా.. పెదద్ పాము గోధుమ రంగులో వుంది. నీళుళ్ పెడుతునన్ ననున్ దాటుకుని గొరెర్ల షెడుడ్ పకక్న వునన్
పుటట్లోకి పోయింది. కొంచెం వుంటే తొకేక్వాడిని" అనాన్డు భయంగా.
"అరే పామును చూసి భయపడినావా. సరేల్ నాకు రోజూ రెండు మూడనాన్ కనపడుతాయి. అదొకక్టే కాదు వందల
విష సరాప్లు వుంటాయి ఈ ఎడారిలో. ముందు నేనూ భయపడే వాడిన్. ఇపుప్డు అలవాటయింది శీనూ" అనాన్డు
రంగారెడిడ్.
బెర్డ తిని మాతర్ మింగడంతో కాసత్ జవ్రం తగిగ్నటుల్ంది. తెపప్రిలాల్డు రంగారెడిడ్. ఇక పరవాలేదు అనుకుంటూ
"సరే మామా చీకటి పడింది. ముందే నాకు పాములంటే చచేచ్ంత భయం. నేను వెళిళ్ మళీళ్ వీలయితే రేపు వసాత్.
మా సేటు గనుక వసేత్ రేపు నేను ఇకక్డికి రాలేను. సేటు చూసేత్ తిడతాడు. తరువాత మరో రోజు వసాత్ను. నువు
జాగర్తత్" అని చెపిప్ గబ గబా అకక్డినుండి పారిపోయాడు శీను.
PPP
మరుసటి రోజు రంగారెడిడ్కి జవ్రం తగిగ్పోయి వంటోల్కి శకిత్ వచిచ్ంది. "హమమ్యయ్ బర్తికిపోయాను" అనుకునాన్డు
రంగారెడిడ్.
"ఈ రోజు శీను వసాత్డో రాడో. అతడి సేటు కనుక ఇటువైపు వసేత్ రాలేడు పాపం" అనుకుంటూ లేని ఓపిక
తెచుచ్కుని గొరెర్లను మేతకు తోలుకుని పోయాడు.
"తొందరగా రోజులు గడిచిపోతే బాగుండు. రెండేళళ్ కాంటార్కట్ పూరిత్ కాగానే ఇండియాకు పోవచుచ్" అని
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మనసులో ఇకక్డ గడిచిన రోజుల లెకక్లు వేసాడు.
ఇంకా ఇకక్డ ఈ ఎడారిలో గొరెర్లకు కాపలాగా గడపాలిస్న రోజులను కూడా వేళళ్తో లెకిక్ంచి గురుత్
పెటుట్కునాన్డు. తను విమానం దిగి వెళితే సంతోషంగా వెలిగే భారయ్ మొహం గురొత్చిచ్ చినన్ చిరునవువ్ పెదవుల
పైకి పాకింది. దానికి రెండు జపాన చీరలు తీసుకెళాళ్లి. పిలల్లు ఎలా చదువుతునాన్రో ఏమో. వారి కేష్మ
సమాచారాలు తెలిపేందుకు ఈ ఎడారికి ఉతత్రాలు కూడా రావు. వెళేళ్టపుప్డు వాళళ్కు బటట్లు, చెపుప్లు,
చాకులేటుల్ అనీన్ కొనుకెక్ళాళ్లి.
ఆలోచనలోల్కి కూరుకుపోయి పరిసరాలను గమనించలేదు రంగారెడిడ్. గొరెర్లను అదిలిసూత్ జోరుగా అడుగులు
ముందుకు వేసాడు. బుస బుస మనే శబద్ంతో ఈ లోకంలోకి వచిచ్ ఉలికిక్పడి చూశాడు. ఇసుకలో కలిసిపోయిన
గోధుమ రంగు తాచు పాము పడగ ఎతిత్ కాలిపై కాటేయబోతోంది.
భయంతో అడుగు వెనకిక్ వేసాడు రంగారెడిడ్. ఇసుకలో కూరుకు పోయిన పాదాలు అంత సులభంగా పైకి రాలేదు.
పార్ణ భయంతో వెలల్కిలా పడిపోయాడు రంగారెడిడ్. మృతుయ్వు ఎకక్డ, ఏ రూపంలో, ఎలా పొంచి వుంటుందో
ఎవరికి తెలుసు. పడగ ఎతిత్న పాము కాటేయక మానదు.
ఆఖరి క్షణాలోల్ ఇండియాలోని భారయ్, పిలల్లు కళళ్ముందు కదలాడారు. ఎడారి ఇసుకలో నిసస్హాయంగా నేల జారి
పోయాడు రంగారెడిడ్.
PPP
సేటు వచిచ్ పనులేవో అపప్జెపప్డంతో మరుసటిరోజే కాదు మరో రెండోర్జులు కూడా ఇటువైపు రాలేకపోయాడు
శీను. మూడోరోజు శీను వచేచ్సరికి అకక్డ సేటు ఇంకో మనిషితో గుంత తవివ్సుత్నాన్డు. చుటూట్ నిశశ్బద్ం
నిండుకొని వుంది.
మనసు కీడును శంకిసుత్ంటే నోరు పెగులుచ్కుని "ఏం జరిగింది బాబా.. రహీం మామ ఏడీ" అని అడిగాడు.
"రహీం పాము కరిచి చనిపోయాడు. గొరెర్లు మేపడానికి కొతత్ పనివాడిన్ తీసుకొచాచ్ను. అదృషట్మే.. శరీరానిన్
ఇంకా రాబందులు పీకుక్తినలేదు. పూడిచ్పెడితే ఒక పనయిపోతుంది. రహీం కుటుంబానికి రెండు లచచ్లు డబుబ్
పంపిసాత్ను. వాడి పెళాళ్ం, పిలల్లు సంతోషంగా కాలం గడపొచుచ్."
మొహంలో ఏ భావమూ లేకుండా ఏ బాధా లేకుండా మామూలుగా జవాబు చెపాప్డు సేటు.
ఆపాయ్యంగా పలకరిసూత్.. నా కూతురిన్ చేసుకో శీనూ అని అడిగే రంగారెడిడ్ మామ ముఖం గురొత్చిచ్ దు:ఖం
ముంచుకొచిచ్ంది శీనుకు. ఇక అకక్డ వుండలేక కనీన్ళళ్ను తుడుచుకుంటూ తన షెడుడ్ వైపు వెళిళ్పోయాడు శీను.
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