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ఎడారి చలి వణికిసోత్ంది. కువైట దేశంలోని సబ హాసిప్టల.. గాయాలను, బాధలను మోసూత్ నిలబడి వుంది.  
వారుడ్లోల్ని రోగులందరూ బాల్ంకెట ను నిండా కపుప్కుని ముణగదీసుకుని పడుకునాన్రు. అకక్డకక్డా బాధను 
 భరించలేని కొందరి రోగుల మూలుగులు అణచిపెటుట్కునన్ వేదనను కెలుకుతూ కరణ్కఠోరంగా వినబడుతునాన్యి.  
 అరథ్ంలేని ఆలోచనలతో రాతిర్ వయ్రథ్ంగా  
 గడిచిపోయింది. హాసిప్టలోల్ని బెడ పైన అసహాయంగా పడి వుంది మంగ. దిగులును దుపప్టిలా కపుప్కోవడంతో 
 కంటికి నిదర్ రావడం లేదు. 
ఇంకాసేపటిలో తెలల్వారబోతోందనుటకు సూచనగా మసీదులోనుండి అలాల్ హు అకబ్ర అంటూ పార్రథ్నకు పిలుపు 
 వినబడుతోంది. రోగులు కొందరు బెడ పైనే లేచి కూరుచ్ని నమాజ చేసుకుంటునాన్రు. పార్రథ్నలు బాధలను, 
 కషాట్లను, కనీన్ళళ్ను దూరం చేసాత్యా. దేవుడనే వాడునాన్డా.. వుంటే మనుషులకు ఈ బాధలెందుకు? గాయం  
సలుపుతోంది. నొపిప్ వేధిసోత్ంది. భరించలేని బాధతో కంటిమీదకి కునుకు రావడం లేదు. అంతా కలలాగా  
జరిగిపోయింది.  
ఎడారి జీవితం మానని గాయానిన్ మిగిలిచ్ంది. దీనిని ఎలా భరించడం.  కతిత్ మీద నిలబడి సాము చేసుత్నన్టుల్ంది 
 పాడు జీవితం. ఎనిన్ రోజులు ఇలా ఈ పార్ణానిన్ గటిట్గా పటిట్ నిలపడం. ఇపప్టికే ఈ హాసిప్టల లోకి వచిచ్ 
 నెలరోజులు గడిచిపోయాయి. కువైట డాకట్రుల్ ఇకక్డ ఏమీ చేయలేం ఇండియాకు వెళిళ్ చూపించుకో  
అంటునాన్రు. ఇపుప్డేమి చేయడం. విమానమెకిక్ పర్యాణించి ఇలుల్ చేరే శకిత్ తనకుందా? మధయ్లోనే ఆకాశంలో 
 పార్ణం పోదు కదా.  
వదద్నాన్ ఆరోజు.. నెలకిర్తం జరిగిన సంఘటన పీడకలగా వచిచ్ మదిని చుటుట్ముడుతోంది. నిదర్పోతే కలలోల్కి 
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 కూడా అదే వచిచ్ కలవరపెడుతోంది.  తిరిగి తను మామూలు మనిషి కాగలదా.  కనీన్ళుళ్ పొంగుకొసుత్ంటే తలకు 
 చుటిట్న కటుట్ను చేతోత్ తడుముకుంది మంగ. 

PPP 
 "మంగా.. ఐ లవ యూ. ననున్ పెళిళ్ చేసుకోవా పీల్జ. నీకు పేదద్ కారు కొనిసాత్ను. మనమిదద్రం కువైట అంతా 
 తిరుగుదాం. రాతర్యితే ఎంచకాక్ బెడ పైన పడుకుని అమామ్నానన్ ఆట ఆడుకుందాం. నినున్ వదిలి వుండలేను. 
 పీల్జ. ననున్ చేసుకో".. గడడ్ం పటుట్కుని బర్తిమలాడుతునాన్డు అహమ్ద. వాడి కళళ్లో మంగ పటల్ అంతులేని పేర్మ  
కనబడుతోంది. 
"అలాగే అహమ్ద ముందు నువువ్ ఈ అనన్ం తిను" అంటూ నచచ్చెపిప్ ఆపాయ్యంగా ఒకోక్ ముదాద్ నోటోల్ పెడుతూ 
 వాడికి అనన్ం తినిపిసోత్ంది మంగ. 
వాడి పిచిచ్ మాటలకు, చేషట్లకు అకక్డ వునన్ కదాద్మాలు (పని మనుషులు) అందరూ పగలబడి నవువ్తునాన్రు. 
"ఏయ నవవ్కండి. నిజంగానే నేను మంగని పెళిళ్ చేసుకుంటాను. మేము కారోల్ ఊరంతా తిరుగుతాం.  
విమానమెకిక్ లండన, పాయ్రిస హానీమూన వెళతాం.  
పాపం మంగ, వాళళ్ అమామ్నానన్లను ఇండియాలో వదిలేసి నా కోసం కువైట కి వచేచ్సింది. పదేళుళ్గా 
 నాతోపాటు, ఇకక్డే వుంది. అందుకే మంగను నేను పేర్మిసుత్నాన్ను. పెళిళ్ చేసుకుని నా దగగ్రే వుంచుకుంటాను" 
 అంటూ గంతులు వేసాడు అహమ్ద. 
అందరూ వాడి పిచిచ్ చేషట్లకు మరలా గలగలా నవేవ్సారు.  ఒక పిలిపిప్నో కదాద్మా వచిచ్ అహమ్ద బుగగ్ మీద 
 గిలిల్ "అహమ్దో ననున్ కూడా పెళిళ్ చేసుకోవా. నేను కూడా నీతో అమామ్నానాన్ ఆట ఆడతాను పీల్జ" అంది 
 వేళాకోళంగా.  
"నో.. నినున్ చేసుకోను. మంగనే చేసుకుంటాను. నువువ్ దూరంగా పో" అని దురుసుగా దానిన్ పకక్కు తోసేసాడు 
 అహమ్ద. 
"ఈ పిచోచ్డిని మంగ కాబటిట్ ఓపికగా భరిసోత్ంది. మనమయితే ఒకక్రోజు కూడా వీడికి సేవలు చెయయ్లేం. పిచిచ్ 
 లేసినపుప్డు వీడు కొటేట్ దెబబ్లు భరించలేక పారిపోతాం" చెపిప్ంది శీర్లంక కదాద్మా. 
ఆమె మాటలు అరథ్మయినటుల్ కోపంగా చూసాడు అహమ్ద.  
దగగ్రుంటే మీదపడి కొడతాడు కూడా. అహమ్ద చూపులకు భయపడి ఒకడుగు వెనకిక్ వేసింది శీర్లంక పనిమనిషి.  

PPP 
అహమ్ద పుటుట్కతోనే మతి సిథ్మితం లేని వాడు. ఒక మానసిక రోగి.  వయసు ఇరవై యేళళ్యినా సవ్భావం ఐదేండల్ 
 పిలల్వాడిలా వుంటుంది.  
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ఎపుప్డేం చేసాత్డో, ఎపుప్డేం మాటాల్డుతాడో అతడికి తెలీదు. అహమ్ద ను చూసుకోవడానికే మంగను పనిలో  
పెటుట్కునాన్రు ఆ కువైటీ వాళుళ్. 
ఒకోక్సారి వాడి చేషట్లను భరించడం, వాడు చేసే అరథ్ం లేని పనులను సరి చేయడం తలకు మించిన భారమైనా 
 పనిమనిషికి తపప్దు మరి. మంగ సహనానికి పరీక్ష పెడుతుంటాడు అహమ్ద. 
కువైట అరబ షేకుల ఇంటోల్ పని అలాగే వుంటుంది. కువైట దేశంలో మతి సిథ్మితం లేనివాళుళ్, రోగులు,  
మంచానపడిన ముసలివాళుళ్ ఎకుక్వగా వుంటారు. వాళళ్ను చూసుకోవడానికి కదాద్మాలు విరివిగా అవసరం. 
డబుబ్నన్ దేశం కాబటిట్ విలాసంగా జీవితానిన్ గడపడానికి అలవాటు పడాడ్రు వాళుళ్. 
కోరినటుల్గా ఇళుళ్, కారుల్, బటట్లు, నగలు, వసుత్వులు వుండటంతో మనలాగా వాళళ్కి బర్తుకు పోరాటాలుండవు. 
ఇంతలో అహమ్ద వాళళ్మమ్ మామా ఆయేషా అకక్డికి రావడంతో అందరూ భయపడి నవువ్లు ఆపి  
"సలామా లేకుం మామా" అంటూ లేచి నిలబడాడ్రు. 
"ఏం జరుగుతోందికక్డ? ఆ నవువ్లేమిటి. మాటలేమిటి. పని ఏమీ లేదా. అందరూ ఒకచోట చేరి కబురుల్  
చెపుప్కుంటూ నవువ్కుంటునాన్రా" గదిద్ంచింది మామా ఆయేషా. 
అందరూ మామాకు భయపడి నోరు మూసుకుని కళళ్పప్గించి చూసుత్నాన్రు. 
అహమ్ద మాతర్ం "అమామ్.. అమామ్ నేను మంగను పెళిళ్ చేసుకుంటానే. మంగను ఇండియాకు పోనీకుండా నా 
 దగగ్రే వుంచుకుంటానే, నువువ్ మాకు తొందరగా పెళిళ్ చెయయ్వే" అనాన్డు వాళళ్మమ్ చెయియ్ పటుట్కుని ఊపుతూ. 
"అలాగే నానాన్. నువువ్ ముందు  అనన్ం తిను" అంటూ కొడుకు వైపు పేర్మగా చూసింది మామా.  
"మా అమమ్ మంచిది. నాకు మంగకు పెళిళ్ చేసుత్ంది" అంటూ పకపకా నవావ్డు అహమ్ద. 
ఇటు మంగవైపు తిరిగి అహమ్ద వినకుండా "ఇలాంటి మాటలు అహమ్ద కు ఎవరు నేరిప్సుత్నాన్రు" కోపంగా 
 పర్శిన్ంచింది మామా. 
భయపడింది మంగ. నోటోల్ంచి మాట రాలేదు. తపుప్చేసిన దానిలా తలవంచుకుంది. 
"జాగర్తత్. మంచి మాటలు నేరిప్ంచి బాగా చూసుకో" చెపిప్ బయటికి వెళిళ్పోయింది మామా. హమమ్యయ్ అంటూ  
ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు అందరూ. 

PPP 
 మామా షేకుల కుటుంబానికి (రాజవంశం) చెందినది. ఆమెకు అహమ్ద ఒకక్డే కొడుకు. ఆ ఒకక్ పిలాల్డు కూడా 
 శారీరక, మానసిక లోపాలతో పుటాట్డు. బాబా పెదద్ పోలీసు అధికారి. ఆయనకు ఇంకా పిలల్లు కావాలనే ఆశ 
 వునాన్, మామా రాజవంశానికి చెందినది కావడంతో బాబా మరో పెళిళ్ చేసుకోవడమనే సాహసానిన్ చెయయ్లేదు. 
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కానీ చాటుగా ఇంకో ఫామిలీని నడిపిసుత్నాన్డనే పుకారు వుంది. అందుకే మామా అనుమానంతో అపుప్డపుప్డూ 
 బాబాతో గొడవ పడుతూ వుంటుంది. పదేళళ్ కిర్తం అహమ్ద ను చూసుకోవడానికి మంగను పనిలోకి  
తీసుకునాన్రు. అపప్టినుండీ ఎంతో ఓపికగా పని చేసోత్ంది మంగ. 
అపుడపుప్డూ కోపమొచిచ్నపుప్డు చేతికందిన వసుత్వులను మీదకి విసిరేయడం అహమ్ద కు అలవాటే. 
అలా చాలాసారుల్ దెబబ్లు తగిలినా పిచిచ్వాడనే జాలితో మంగ ఓరుచ్కునేది. తగిలిన దెబబ్లకు ఆయింట మెంట 
 రాసుకునేది. 
కొటిట్న కొదిద్సేపటికే అహమ్ద కోపం తగిగ్పోయేది. వెంటనే మంగను కౌగిలించుకుని, “సారీ మంగా.. నువవ్ంటే 
 నాకు చాలా ఇషట్ం. నువువ్ లేకపోతే నేను వుండలేను. మా అమమ్కు చెపిప్ నినున్ పెళిళ్ చేసుకుంటాను అనేవాడు. 
ఇదంతా అలవాటయిపోయింది మంగకు. మంగ కూడా అహమ్ద ను విడిచి కాసేపైనా వుండలేకపోయేది. రోజంతా 
 ఇదద్రే కలిసి గడపడంతో ఒకరికొకరు అలవాటయిపోయారు. 
ఏదైనా అలవాటైతే అంతేనేమో? అది విడవలేని అనుబంధమవుతుందేమో. 

PPP 
ఆ రోజు శుకర్వారం. కువైట లో సెలవు దినం. ముసిల్ములకు పవితర్మైనది. ఎంతో పర్తేయ్కమైనది. బాబా 
 ఉదయానేన్ లేచి సాన్నం చేసి జుమామ్ పార్రథ్నకు మసీదుకు వెళిళ్పోయాడు. 
ఆరోజు ఇలుల్ శుభర్ం చేసే పని మనిషి రీటా జవ్రంతో పడుకుంది. మామా మంగను పిలిచి బాబా రూమును సరిద్ 
 పెటట్మంది. 
“అలాగే మామా” అని చెపిప్ మంగ బాబా గదిలోకి వెళిళ్ంది. 
అహమ్ద మంగను విడిచి ఒకక్ క్షణం కూడా వుండడు. వెనుకనే మంగతో పాటూ బాబా రూములోకి వెళాళ్డు.  
పడకలనీన్ మడిచి దుపప్టల్ను సరిద్ మాసిన బటట్లనీన్ ఒక బుటట్లో వేసింది.బాబా ఎకక్డివకక్డ పడేసి రూమును 
 గందరగోళం చేసాత్డు. సరద్డం కషట్మే అయినా శర్దద్గా అనిన్టినీ పొందికగా సరిద్ పెటిట్ంది. ఇక బాత రూం కడిగితే  
పని అయినటేల్ అనుకుంది మంగ. 
అహమ్ద బాబా టేబుల ముందు కురీచ్లో కూరుచ్ని ఆటబొమమ్లతో ఆడుకుంటునాన్డు.ఒకవైపు పని చేసుత్నాన్  
మరోవైపు వాడిపై ఒక కనున్ వేసి వుంచడం మంగకు అలవాటై పోయింది. ఇనేన్ళళ్యినా అతను ఎపుప్డు 
 ఎలా పర్వరిత్సాత్డో ఆమెకే తెలియదు. వాడికీ తెలియదు. బాత రూములో వాష బేసిన కడిగి షవర రూం శుభర్ం 
 చేదాద్మని నీళళ్ను తిపిప్ంది.  నీళళ్ శబద్ంతో పనిలోపడి కాసేపు అహమ్ద పైనుండి ఆమె దృషిట్ మరలింది.  
అంతే. ఇంతలో గుండె గుభిలుల్ మనేలా ఢామమ్ని శబద్ం వినిపించింది. 
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పరిగెతుత్కుంటూ రూములోకి వెళిళ్ంది మంగ. ఏముంది..  
అకక్డ బాబా టేబుల సొరుగులో వునన్ పోలీస గన చేతిలో పటుట్కుని ఇషట్మొచిచ్నటుల్ గోడను కాలుచ్తునాన్డు 
 అహమ్ద. 
భయపడిపోయింది మంగ."అహమ్ద ఆపు.. కాలచ్కు" అని అరిచింది మంగ. 
వెంటనే ఇటు మంగ వైపు తిరిగాడు అహమ్ద.  తరువాత ఏమయిందో మంగకు తెలియదు. కళుళ్ తెరిచేటపప్టికి 
 ఆమె ఆసుపతిర్లో వుంది. 

PPP 
 ఒక బులెల్ట చేతిలోకి, మరొకటి తలలోకి దూసుకుపోయాయి మంగకు. తలలోకి వెళిళ్న బులెల్ట ను తీయడం 
 కషట్మైపోతోంది డాకట్రల్కు. అది తీసేత్ మంగ పార్ణానికి పర్మాదం. అందుకు మంచి అనుభవం గల సరజ్నస్ 
 కావాలి.  
కువైట కంటే ఇండియాలోనే మెరుగైన వైదయ్ం అందుతుంది. అకక్డి డాకట్రుల్ అనుభవజుఞ్లు కాబటిట్ ఆపరేషన 
 చెయయ్గలరు అని తేలిచ్ చెపేప్సారు.  
బాబా మామా కంగారు పడిపోయారు. ఎంత డబుబ్ ఖరుచ్ అయినా సరే పెడతాం. మంగ గాయానిన్ మానిపి 
 ఆరోగాయ్నిన్ కుదుట పరచమని డాకట్రల్కు చెపాప్రు. 
అహమ్ద సంగతి చెపప్నవసరం లేదు. మంగ కావాలని గొడవ చేసుత్నాన్డు. అనన్ం తినడం లేదు.. నిదర్పోవడం 
 లేదట. 
“నాకు మంగ కావాలి ఆసుపతిర్కి పోదాం” అంటూ పిచిచ్గా బయటికి పరిగెడుతునాన్డట. సరేనని ఆసుపతిర్కి 
 తీసుకుని వసేత్ మంగను వదిలి తిరిగి ఇంటికి పోనని మొండికేసుత్నాన్డు. 
అహమ్ద ను పటుట్కుని సముదాయించడం చాలా కషట్మై పోతోందని మామా వాపోయింది.  

PPP 
మంగ పరిసిథ్తి రోజు రోజుకూ దిగజారుతోంది. మంగ తలకు గుండు చేయించి రోజూ తలకు, చేతికి కటుల్ 
 కడుతునాన్రు డాకట్రుల్. అంతే కానీ తలలో కీలకమైన పర్దేశంలో చికుక్కుపోయిన బులెల్ట ను బయటికి 
 తీయడమెలాగో వారికి అరథ్ం కావడం లేదు. 
ఇక మంగను మెరుగైన టీర్టెమ్ంట కోసం ఇండియాకు తిరిగి పంపించాలని వారు నిరణ్యించుకునాన్రు. మంగ 
 లేకుండా ఆమెను చూడకుండా అహమ్ద వుండగలడా. వాడిని పటిట్ ఆపగలమా? మామా బాబా  
కలవరపడిపోయారు. ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు వారికి. అహమ్ద ను కంటోర్ల చెయయ్డం వారికి కూడా సాధయ్ం 
 కాదు. ఆ సంగతి వారికి బాగా తెలుసు. 
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కానీ మంగను ఇండియాకు పంపించక తపప్దు. టికెట బుక చేసారు. మంగ పర్యాణానికి సిదధ్పడింది. 
మంగ చెలెల్లు హైదరాబాద లో వుండటంతో డైరెకట్ గా అకక్డ దిగి అకక్డి హాసిప్టల లో టీర్టెమ్ంట తీసుకునే 
 విధంగా నిరణ్యించారు. 
విమానమెకుక్తుంటే మంగకు కూడా ఏడుపొచిచ్ంది. అహమ్ద ను విడిచి వెళళ్డం అసంభవం అనిపిసోత్ంది. తను 
 లేకుండా అహమ్ద వుండలేడని తెలుసు. ఈ అనుబంధం ఇంతటితో ముగిసిపోయిందా. మరోసారి అహమ్ద ను 
 తిరిగి చూడగలదా. గుండె తొణికిసలాడింది మంగకు. ఆరోగయ్ం ఏమయినా పరవాలేదు కానీ ఇండియాకు 
 వెళాళ్లనిపించలేదు. మనసును గటిట్గా ఉగగ్బటుట్కుని విమానమెకిక్ంది మంగ. 

PPP 
హైదరాబాద లో మంగకు టీర్టెమ్ంట మొదలయియ్ంది. అనుకునన్విధంగా ఆపరేషన కు సిదధ్పడాడ్రు. అహమ్ద ను 
 తలచుకుని నిటూట్రిచ్ంది మంగ. ఆపరేషన సకెస్స అవుతుందా. అహమ్ద ను తిరిగి చూడగలదా. కలవరపడింది 
 మంగ.  

PPP 
సప్ృహలో లేని సిథ్తిలో ఎనోన్ పీడకలల లోయలను దాటుకుని భారంగా కళుళ్ తెరిచింది మంగ. అహమ్ద..  
నిజమా కలా. కళుళ్ చికిలించి చూసింది మంగ. నమమ్లేకపోయింది. అహమ్దే కాదు. బాబా మామా కూడా 
 ఎదురుగా వునాన్రు. నిజమా. తనకోసం కువైట నుండి ఇండియాకు వచాచ్రా? అనుబంధాలకు, ఆపాయ్యతలకు 
 అంత విలువ వుందా. చాలా సంతోషం కలిగింది మంగకు. 
"నువు వెళాళ్క అహమ్ద ను పటుట్కోవడం మాకు అసాధయ్మై పోయింది. అందుకే టికటుల్ కొనుకుక్ని వచేచ్సాము. 
డాకట్రుల్ నువు కోలుకోవడానికి నెల రోజులు పడుతుందని చెపాప్రు. అంతవరకూ మేము కూడా హైదరాబాద లోనే 
 హోటల రూము తీసుకుని వుంటాము. రోజూ హాసిప్టల కి వచిచ్ నినున్ చూసి వెళతాము. నీకు బాగయాయ్క 
 అందరం కలిసి తిరిగి కువైట వెళదాం" చెపిప్ంది మామా ఆపాయ్యంగా.  
మామా మాటలు విని మంగ ఆనంద భాషాప్లను రాలిచ్ంది. అహమ్ద ఉతాస్హంగా గంతులు వేసాడు. 
"ఈనాటి ఈ బంధమేనాటిదో.. 
ఏనాడు పెనవేసి ముడివేసెనో.." 
ఎకక్డి నుండో పాట గాలిలో తేలివసూత్ వీనుల విందుగా వినబడుతోంది. 

  (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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