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కువైట సేటు ఇంటోల్ బంగారు గినెన్ల దొంగతనం. తనే చేసిందా దొంగతనం. ఇది నిజమా. తను దొంగా..  
చెయయ్కపోతే అవి తన పెటెట్లోకి ఎలా వచాచ్యి? 
అందరూ నువేవ్ చేసావు. నువువ్ దొంగవు అంటునాన్రు. నాలుగు దెబబ్లు కొటిట్ తీసుకొచిచ్ జైలోల్ పెటాట్రు. ఇక ఈ 
 జీవితం ఈ కువైట జైలోల్ ముగిసి పోవాలిస్ందేనా? భోరుమని ఏడవాలనిపించింది ఈశవ్రమమ్కు. 
జైలంతా వినబడేలా కాదు. పర్పంచమంతా వినబడేలా నేను దొంగను కాను అని గటిట్గా అరవాలనిపించింది. 
తన గోడును ఇకక్డ ఎవరు వింటారు. ఎవరికి అవసరం వుంది. తడిలేని ఈ ఎడారి గుండెలు మనిషి కంటోల్ని 
 తడిని తుడుసాత్యా? కనీన్ళళ్తో కుమిలిపోతోందామె.  
వచేచ్ ఏడుపును ఆపుకుంటూ కూరుచ్ని జైలు ఊచలు ఎనున్నాన్యో లెకక్ బెడుతోంది ఈశవ్రమమ్. 
అంతా తాను చేసుకునన్ ఖరమ్. అకక్డే ఊరోల్ కలో గంజో తాగి కొడుకుల పంచన పడి వుండకుండా ఈ పరాయి 
 దేశానికి వచిచ్ చేయని నేరానికి శిక్ష అనుభవించడం ఖరమ్ కాకపోతే ఏమవుతుంది. తన రాత బాగ లేదు. తన 
 చావు ఈ ఎడారి నేలపై రాసి పెటిట్ వునన్టుల్ంది. అంతే.  
కొడుకులు కోడళళ్ బాధ భరించలేక ఇకక్డైనా పర్శాంతంగా వుందామని ఈ కొయేటికి వచిచ్ంది. ఇకక్డ కూడా 
 కాలం కలిసి రాలేదు. సేటుల్ దొంగతనం అంటగటిట్ జైలోల్ తోసారు. 
ఇక బయటపడి ఇండియాకు పోవడం పుటిట్న ఊరిని చూడటం కలలో మాటే. ఆలోచనలతో నిదర్ రావడం లేదు.  
తిండి సహించడం లేదు. జైలోల్ తిండి ఏమి సహిసుత్ంది. కటకటాల వెనక కంటికి నిదర్ ఎలా వసుత్ంది. ఇపప్టికే  
పది రోజులు గడిచాయి. అయినా తపుప్ చేసి వుంటే శిక్ష అనుభవించడం కషట్మనిపించదు. అంత బాధనిపించదు. 
చేయని నేరానికి ఈ శిక్ష ఏమిటి? 
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అయినా ఆ బంగారు గినెన్లు తన పెటెట్లోకి ఎలా వచాచ్యి. ఎవరు చేసారు. ఎందుకు తనను ఇందులో  
ఇరికించారు. దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది. కళుళ్ మూసుకుంటే కనుకొలుకులనుండి వెచచ్ని కనీన్ళుళ్ గుండెలపైకి 
 జారిపడుతునాన్యి.ఎంత కషట్పడి ఎనిన్ ఆశలతో ఈ కువైట కి వచిచ్ందో గురొత్చిచ్ంది. 

PPP 
"ఒరే సుబర్మణీ ఇంటోల్ చాలా కషట్ంగా వుందిరా. అపుప్లు, వాటికి వడీడ్లు ఎకుక్వయాయ్యి. మెళోళ్ గొలుసు అమిమ్ 
 నీకు దుడిడ్సాత్ను. నాకొక కొయేటు వీజా చూడు నీ ఋణం వుంచుకోను" పార్ధేయపడింది ఈశవ్రమమ్. 
"ఏమామ్ ఈశవ్రమామ్ నువువ్ కొయేటికి పోయి ఈ దేశానిన్ ఉదద్రించుదామనుకుంటునాన్వా. ఎపుడైనా  అదద్ంలో నీ 
 ముఖం చూసుకునాన్వా లేదా.ఇకక్డ అందమైన పడుచు ఆడోళళ్కే వీజాలు దొరకడం లేదు. నీకు ఎముకలు తపప్ 
 వంటోల్ కండ ఎకక్డా లేదు. నీకు వీజా ఎలా వసుత్ంది. గాలికి ఎగిరిపోయేలా వుంటే ఎవడిసాత్డు నీకు కొయేటు 
 వీజా" పకపకా నవావ్డు ఏజెంటు మణి. 
ఉడుకుక్ంది ఈశవ్రమమ్. "ఏదో మా ఇంటాయన చనిపోయి దిగులుతో ఎముకలు మిగిలాయి. నాలోర్జులు తింటే 
 బాగవనా ఏమి. నీకు వీజా ఇవవ్డం ఇషట్ం లేకపోతే పోనీలే" కోపంగా వెళిళ్పోయింది ఈశవ్రమమ్.  
వెనకనుండి మణి నవువ్లు వినబడుతూనే వునాన్యి. 

PPP 
అపుప్ల బాధ భరించలేక ఆరెన్లల్ కిర్తమే ఈశవ్రమమ్ భరత్ పురుగులమందు తాగి చనిపోయాడు. అపప్టినుండీ 
 కొడుకులు కోడళుళ్ ఈశవ్రమమ్ను వేధించడం మొదలు పెటాట్రు. నాయన అపుప్లు చేసి చచిచ్పోయినాడు. అవనీన్  
మేము తీరాచ్లంటే ఎలా అని ఎదురుతిరిగి తిడుతునాన్రు.వాళళ్ బాధ భరించలేక పోతోంది ఈశవ్రమమ్. ఇటు భరత్  
పోయిన దిగులుతో సగం బకక్చికిక్ పోయిందామె. 
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కాక కొయేటికి పోయి భరత్ చేసిన అపుప్లు తీరాచ్లనే నిరణ్యం తీసుకుంది. అంతే కాదు  
 కోడళుళ్ కొడుకులు పెటేట్ బాధల నుండి ఈ విధంగా విముకిత్ కూడా కలుగుతుంది అనిపించింది.  
కానీ ఆదిలోనే హంసపాదులా మణి వెకిక్రించి వెనకిక్ పంపేసాడు. ఈ అవమానంతో పౌరుషంగా అవతలి వీధిలో 
 వుండే ఏజంట గోపాల దగగ్రికి పోయింది ఈశవ్రమమ్. 
"అలుల్డా గోపాలా నువవ్నాన్ నాకొక వీజా చూడరా. కొయేటికి పోయి బతికి పోతాను. ఇకక్డ వుంటే నా 
 కొడుకులు కోడళుళ్ పార్ణంతోనే గుంత తీసి పూడిచ్ పెడతారు" పైట కొంగు నోటోల్ కుకుక్కుని ఏడిచ్ంది 
 ఈశవ్రమమ్.  
మణి మాదిరే ఎగతాళి చేయబోయి ఆమె ఏడుపు చూసి ఆగిపోయాడు గోపాల. 
"ఏడవకు అతాత్. చూదాద్ంలే. నువువ్ ముందు తలకు రంగు ఏసుకుని సూట్డియాకు పోయి నవువ్తా రెండు ఫోటోలు 
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 తీసుకురా. వంటికి కొంచెం కండ పటేట్లా నెలోర్జులు బాగా తిను. ఈ లోపల పాసోప్రుట్ చేయించి వీజా తెపిప్సాత్. 
కానీ ఖరుచ్ మాతర్ం యాభై వేలు అవుతాది. పైసా కూడా తగగ్దు. నువు మొతత్ం ఇసాత్ అంటేనే నేను పని చేసాత్ను"  
అనాన్డు గోపాల. 
"అపోప్ సపోప్ చేసి అడిగిన మొతత్ం నీకు ఇసాత్ గానీ నువు భయపడగాకు అలుల్డూ. ముందు పని మొదలు పెటుట్"  
అని భరోసా ఇచిచ్ంది ఈశవ్రమమ్. 

PPP 
ఏజెంటు గోపాల చెపిప్నటుల్గా పటుట్దలగా పర్యతిన్ంచి కాసత్ వళుళ్చేసింది ఈశవ్రమమ్. ఆరోగయ్ంపై శర్దధ్  
తీసుకుంది. నెలరోజులోల్నే ఆమెలో చాలా మారుప్ వచిచ్ంది. అందరూ ఆమెను చూసి ఆశచ్రయ్పోయారు. 
అనన్టుల్గానే అపుప్చేసి యాభైవేలు తెచిచ్ ఏజంట గోపాల కు కటిట్ంది.  
"ఈశవ్రమామ్ నకక్ను తొకాక్వు నువువ్. మంచి షేకుల ఇంటోల్ పని దొరికింది నీకు. జాగర్తత్గా పని చేసుకొని డబుబ్ 
 సంపాదించుకో" అంటూ తొందరగానే కువైట విమానం ఎకిక్ంచాడు ఏజంట. 

PPP 
సంపనున్ల భవనమది. ఎటు చూసినా అలంకరణలతో అందంగా వుంది. పనివాళేళ్ వందమంది పైన వుంటారు. 
పలెల్టూరు నుండి వచిచ్న ఈశవ్రమమ్కు ఏమి చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు. అకక్డి వాతావరణం ఆ సౌకరాయ్లు 
 చూసుత్ంటేనే సవ్రగ్ంలో వునన్టుల్గా వుంది. మొదట ఆమెను వంట ఇంటోల్ సహాయం చెయయ్మని చెపాప్రు. 
అకక్డ అనీన్ వెండి బంగారాల పాతర్లే. షేకులు బంగారు పళేళ్లలోనే తింటారట. 
ఏ ఒకక్టి కనబడకపోయినా అందరికీ సమసేయ్. కాబటిట్ జాగర్తత్గా వుండమని హెచచ్రించాడు పెదద్ వంటవాడు. 

PPP 
ఐదు మంది వంటవాళుళ్, కూరలు తరిగి ఇవవ్డానికి నలుగురు, వడిడ్ంచే వాళుళ్ మరో నలుగురు అకక్డ వునాన్రు. 
అదంతా వింతగా మరో లోకంలో వునన్టుల్గా అనిపించింది ఈశవ్రమమ్కు. నెలరోజులు బానే గడిచాయి. ఒక నెల  
జీతం అందుకోగానే సంబరపడిందామె. 
ఈ నెలరోజులోల్ ఇంటి దగగ్ర సమసయ్లు, ఎదురొక్నన్ బాధలు మరిచిపోయి మనిషి నునుపు తేలింది. చాలా  
అందంగా తయారయింది. కాలం కనున్ కుటిట్ ఈశవ్రమమ్ మీద కక్ష కటిట్ందేమో. 
అకక్డ బంగాల్దేశ నుండి వచిచ్న అలి అనే వంటవాడి కనున్ ఈశవ్రమమ్ మీద పడింది. వంట ఇంటోల్ ఆమెను  
తాకడం, బుగగ్ గిలల్డం, సరసాలు ఆడటం మొదలు పెటాట్డు. వాడి ఆగడాలు భరించలేకపోయింది ఈశవ్రమమ్. 

PPP 
అకక్డికీ ఎంతో ఓపికగా నయంగా చెపిప్ చూసింది.వళళ్ంతా కామానిన్ పులుముకునన్ కామాంధుడు వాడు. 
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మాట వింటే సరే లేకపోతే నీ అంతు చూసాత్ అని బెదిరిసుత్నాన్డు. ఒకరోజు వంటింటి బయట ఊడుసోత్ంది  
ఈశవ్రమమ్. వెనకనుండి వచిచ్ జంతువులా మీద పడాడ్డు. 
భయంతో కేకలు వేసింది ఈశవ్రమమ్. 
నోరు మూసేసాడు. వాడి పటుట్ నుండి విడిపించుకోవాలని పెనుగులాడింది. ముసలివాడైనా వంటింటోల్ పడి 
 రకరకాల తిండి తిని తెగ బలిసి వునాన్డు వాడు. పటుట్ విడవలేదు. ఊపిరి సలపక చేతిలో వునన్ చీపురుతో  
నాలుగు బాదింది. ఇంతలో ఎవరో వసుత్నన్ అలికిడి కావడంతో వదిలేసి పరిగెతిత్ పారిపోయాడు వాడు. 
తనతో పాటూ పని చేసే శీర్లంక అమామ్యి సీత అకక్డికి వచిచ్ంది. 
"ఏమయింది, ఏదో శబాద్లు వినబడాడ్యి" అని ఆదురాథ్గా అడిగింది. 
"అబేబ్ ఏమీ లేదు. బెంగాలీ చెఫ అలీ కూరలు తరగమంటునాన్డు" తడబడుతూ చెపిప్ంది. 
ఆమె కంగారు, బెదురు చూపులు, చెదిరిన జుటుట్, వంటోల్ వణుకు చూసి సీత తల పంకించి గాల్సు నీళుళ్ తెచిచ్చిచ్ 
 తాగమంది. 
"నువువ్ చెపప్కపోయినా ఏమి జరిగిందో నాకు తెలుసులే" అంది సీత. 
తను కూడా తపుప్ చేసినటుల్ ఆమె అనుకుంటుందేమో అని భయపడింది ఈశవ్రమమ్. 
"భయపడకు. ఇందులో నీ తపుప్ ఏమీ లేదులే. వాడి గురించి నాకు బాగా తెలుసు. వాడొక మృగం. ఆడవాళళ్ని 
 వేధించడమే పని వాడికి. ఇలాంటివి షేక కు తెలిసేత్ పర్మాదం. తలకాయలు తీసేసాత్రు. అందుకే ఎవరూ నోరు 
 విపప్డం లేదు. లోనికి పద మన పని మనం చేసుకుందాం" అంటూ ఈశవ్రమమ్ను వంటగదిలోకి  
తీసుకుపోయింది. అపప్టినుండీ వాడు కక్షతో ఈశవ్రమమ్ను వేధించసాగాడు. 

PPP 
అపప్టినుండీ ఒంటరిగా వుండాలంటే భయంగా వుంది ఈశవ్రమమ్కు.  సాధయ్మైనంతవరకూ సీతతో కలిసి కాలం 
 గడుపుతోంది. 
కొతత్గా వచిచ్న పర్తి ఆడదానిన్ ఇలాగే వేధిసాత్డని వచిచ్నపప్టినుండీ సీతను కూడా ఇలాగే బాధ పెడుతునాన్డని  
సీత చెపప్డంతో విని ఆశచ్రయ్పోయింది ఈశవ్రమమ్. 
"మరి ఈ విషయం షేకుకు చెపితే బావుంటుందేమో కదా" నసిగింది. 
"వాడు అదంతా నిజం కాదంటాడు. మనం ఇకక్డ కొతత్ వాళళ్ం. షేకు మన మాట నమమ్కపోతే మనకే సమసయ్ 
 కదా. కాబటిట్ మనమే జాగర్తత్గా వుండాలి" నిటూట్రిచ్ంది సీత. 
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ఒక వారాంతం సెలవురోజులోల్ సరదాగ గడపడానికి సేటు కుటుంబ సమేతంగా కొందరు పని మనుషులతో 
 అరేబియా సముదర్ తీరాన వునన్ గెసట్ హౌజ కు వెళిళ్పోయాడు. సీత కూడా వాళళ్తో పాటూ వెళిళ్ంది. 
భవనం నిశశ్బద్ంగా వుంది. పనివాళుళ్ రూములోల్ చేరి కబురుల్ చెపుప్కుంటూ రెసట్ తీసుకుంటునాన్రు. 
మధాయ్హన్ం భోంచేసి రూముకు వచేచ్టపప్టికి వంటవాడు అలీ హడావిడిగా అటునుండి బయటికి వసుత్నాన్డు. 
వీడెందుకు ఇకక్డ వునాన్డో అనుకుంది ఈశవ్రమమ్. తరువాత ఆ సంగతి అపుప్డే మరిచ్పోయింది. 
అంతే మరుసటి రోజు సేటు రాగానే వంటవాళుళ్ బంగారు గినెన్లు పోయినటుల్ చెపప్డం వెళిళ్ అందరి రూములు  
వెతకడం ఆ గినెన్లు ఈశవ్రమమ్ రూములో దొరకడం, సేటు కోపంతో ఈశవ్రమమ్ను కొటిట్ పోలీసులకు 
 అపప్గించడం జరిగిపోయింది. 
ఇపుడేమో ఈ పరాయి దేశంలో దొంగ అని ముదర్ వేయించుకుని జైలు ఊచలు లెకక్పెటుట్తోంది తను. అంతా  
కలలా జరిగిపోయింది. ఇక ఇకక్డ తన మాటలు నమిమ్ రకిష్ంచే నాథుడు ఎవరునాన్రు? 
“దేవుడా ననున్ కాపాడు, ఈ ఎడారి గుండెలోల్ కాసత్ తడిని చేరుచ్” అంటూ దు:ఖించింది ఈశవ్రమమ్. 

PPP 
పర్తి కథకూ ముగింపు వుంటుంది. వుండాలి కూడా. దేవుడు ఈశవ్రమమ్ మొరను వినన్టుల్నాన్డు. అనూహయ్ంగా  
సీత జోకయ్ంతో ఈశవ్రమమ్ కథ మలుపు తిరిగింది. 
తపుప్ చేసినవాడికి ఏదో ఒకరోజు శిక్ష తపప్దు. ఇంత జరిగాక ఈశవ్రమమ్పై దొంగతనం మోపి జైలోల్ పెటాట్క సీత 
 నోరు మూసుకుని వుండలేక పోయింది. ఆమెలో అంతరమ్థనం మొదలయింది. ఏదైతే అదయింది ఎలాగైనా 
ఈశవ్రమమ్ను కాపాడాలి అని నిశచ్యించుకుంది. వెంటనే బెంగాలీ వంటవాడి దురామ్రాగ్నిన్ పూస గుచిచ్నటుల్  
సేటుకు చెపేప్సింది సీత. 
కథ అడడ్ం తిరిగింది. అలీ పైన అనుమానం వచిచ్ ఇంటి బయట వునన్ కొనిన్ కెమెరాలను పరిశీలించి వంటవాడే  
ఈశవ్రమమ్ రూములోకి బంగారు గినెన్లు తీసుకెళిళ్ అకక్డ దాచినటుల్ కనుగొనాన్రు. సేటు కోపంతో మండి  
పడాడ్డు. ఇక బెంగాలీ వాడి పని దేవునికే ఎరుక. 
అందరూ” ఛీ ఇదేమి పాడు పని” అని తిడుతూ తలా ఒక దెబబ్ వేసి వళళ్ంతా నలగగొటిట్ వాడిని పోలీసులకు 
 అపప్గించారు. 
సేటు ఈశవ్రమమ్కు క్షమాపణలు చెపిప్ సగౌరవంగా ఇంటికి తీసుకొచాచ్డు. తరువాత ఈశవ్రమమ్ జీతానిన్ పెంచి  
నువువ్ ఎపప్టికీ మాతోనే వుండాలనే మాట తీసుకునాన్డు. 
ఈశవ్రమమ్ సీతను కౌగిలించుకుని "దేవతలా ననున్ కాపాడావు నీ ఋణం తీరుచ్కోలేను" అంది. 
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ఆ తరువాత ఈశవ్రమమ్ ఆ ఇంటోల్నే ఇరవైయేళుళ్ పని చేసి ఊళోళ్ భరత్ చేసిన అపుప్లనీన్ తీరేచ్సింది. మిదెద్లు 
 కటిట్ంది. పొలం కొంది. ఆసుత్లు సమకూరుచ్కుంది. 
ఆమె సంపదను చూసి కొడుకులు కోడళుళ్ కూడా ఆమె డబుబ్కు దాసోహమంటూ ఈశవ్రమమ్ పంచన చేరి ఆమె 
 కాళుళ్ వతుత్తునాన్రు. 
ఇపుప్డు ఈశవ్రమమ్ ముసలిద్ అయింది. మేము మా ఊరు వెళిళ్నపుప్డు ఆమెకు కనపడి పలకరించినపుప్డలాల్ 
 అపుడెపుడో కువైట లో జరిగిన ఈ విషయానిన్ మా అందరికీ కథగా చెపుతూ వుంటుంది. గలఫ్ లోని 
 గత జీవితానిన్, ఎదురొక్నన్ పరిసిథ్తులను, ఆ అనుభవాలను మరవడం ఎవరికీ సాధయ్ం కాదేమో.  

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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