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- 89ǽó 
బియా.. బియా.. అని అరుసూత్ ఆ వీధంతా తిరిగింది నాగమమ్. ఆ రోజెందుకో ఒకక్రు కూడా తలుపు తెరిచి లోనికి
రమమ్ని పిలవలేదు. వీధంతా నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది. ఇండియాలోని వీధులోల్ జన సంచారం వునన్టుల్ కువైట లో
వుండదు. మిటట్ మధాయ్హన్ం ఎండకు కళుళ్ బైరుల్ కముమ్తునాన్యి. దాహంతో నాలుక పిడచ గటట్క పోతోంది.
పొదుద్టిన్ంచీ వీధులనీన్ నడిచి కాళుళ్ లాగుతునాన్యి.
దేశం కాని కువైటు దేశంలో నడివీధిలో ఎండకు బడి, వీధులనీన్ తిరుగుతూ బటట్లు అముమ్కునే తన దుసిథ్తికి
కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. కనీన్ళుళ్ కాసేపే.. బాధను అణచిపెటుట్కుని దు:ఖానిన్ నిగర్హించుకుంది నాగమమ్.
ఒకక్గానొకక్ ఆడపిలల్ని అలాల్రుముదుద్గా గుండెల మీద వుంచుకుని పెంచిన తండిర్, కనన్తలిల్ పేర్మ గురొత్చిచ్
హృదయం బాధతో మూలిగింది.
చచిచ్ ఏ లోకాన వునాన్రో తలిల్దండుర్లు. కనన్పుప్డు ఊహించి వుండరు కదా బిడడ్ ఇనిన్ కషాట్లు పడుతుందని.
అలా తెలిసి వుంటే పురిటోల్నే చంపి పారేసే వాళేళ్మో.
అనన్లు వదినలు చేసిన దోర్హం గురొత్చిచ్ కోపంతో మనసు మండింది. భుజాన మోసుత్నన్ గుడడ్ల మూట
బరువెకిక్ంది. వళుళ్ సేవ్దంతో తడిసిపోయింది. శకిత్ నశించిపోతోంది.
ఇక తపప్దని ఒక ఇంటి ముందు ఆగి చినన్గా పర్హరీ తలుపును కొటిట్ంది. ఏ దేవుడు మొరను ఆలకించాడో
తెలియదు. తలుపు కొటిట్న శబద్ం విని వెంటనే వచిచ్ తలుపు తీసింది కౌసలయ్.
ఎదురుగా గుడడ్ల మూట చంకన బెటుట్కుని కనిపించింది నాగమమ్.
"అమోమ్.. నువువ్ ఈ రోజే వచాచ్వా. ఈ రోజు మా బాబా డూయ్టీకి పోకుండా పడుకొని నిదర్పోతునాన్డు.
చూసాడంటే తిడతాడు. నువువ్ రేపు ఇదే టైముకు రాపో నాగమామ్" అంది కౌసలయ్ భయంగా ఇంటి వైపు చూసూత్.
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"సరే కానీ కాసినిన్ నీళిళ్వువ్ తలీల్. తిరిగి తిరిగి దాహంగా వుంది. తాగి వెళతాను" అంది నాగమమ్ అరిథ్ంపుగా.
వాడిపోయిన నాగమమ్ ముఖం చూసి "అయోయ్ వుండు బాటిలోల్ ఫిర్జ నీళుళ్ తెసాత్ను" అంటూ లోపలికి పోయింది
కౌసలయ్.
వీళళ్ మాటలు వినబడడ్ చందిర్క హడావిడిగా అకక్డికి వచిచ్ "ఇంత బరువును మోసుకుంటూ
ఇంతదూరం మనకోసమే వచిచ్ంది ఈ నాగమమ్. మరలా రేపు రమమ్ంటే ఎటాల్ వసాత్ది అకాక్. ఈ పకక్ గోడ
కిందకి వచిచ్ గుడడ్ల మూట విపిప్ చూపిసాత్ది. మనం తొందరగా చూసి నచిచ్నవి తీసుకుని పంపించేదాద్ం.
బాబా ఇపుప్డపుప్డే లేవడులే" అంది.
"సరే పదండి" అని చెపిప్ అందరు అటు గోడవైపు పోయారు. కౌసలయ్, చందిర్క ఇదద్రూ శీర్లంక నుండి వచిచ్న
పనిమనుషులు. ఆ కువైట ఇంటోల్ దాదాపూ నాలుగేళళ్ నుండీ పని చేసుత్నాన్రు.నాగమమ్ నెలరోజులకొకసారి వచిచ్
బటట్లు అమిమ్ వెళుతూ వుంటుంది.
ఇదంతా కువైట వాళళ్కు తెలియకుండా వాళుళ్ ఆఫీస కి వెళిళ్న సమయాలోల్నే జరుగుతూ వుంటుంది. కౌసలయ్
సింహళీ. చందిర్క శీర్లంకలో సిథ్రపడిన తమిళియన. అందుకే వాళళ్తో కామన గా అరబీబ్ భాషలోనే సంభాషిసూత్
వుంటుంది నాగమమ్.
గుడడ్లనీన్ చూసి కౌసలయ్ కళుళ్ మెరిసాయి. "అబబ్ ఎంత బావునాన్యో కదా. నాలుగు జతలనాన్ తీసుకోవాలి కానీ
చేతిలో ఒకక్ దినారు కూడా లేదే" అని నిటూట్రిచ్ంది.
"కావలిస్నవి తీసుకో కౌసలాయ్. ఇవవ్కుండా ఎకక్డికి పోతావు. జీతాలు వచాచ్క ఇదుద్వులే. ఆ బెంగాలీ సమీరా
పారిపోయినటుల్ రాతిర్కి రాతిర్ శీర్లంకకు పారిపోవు కదా" అంది నాగమమ్.
ఈ లోపల చందిర్క రెండు జపాన చీరలు తీసి పకక్న పెటిట్ంది."నేను కూడా జీతాలు వచిచ్న తరవాతే ఇసాత్ను" అని
చెపిప్ంది.
"పరవాలేదులే పది రోజుల తరవాత వసాత్ను. అపుప్డు మరినిన్ కొతత్ బటట్లు తెసాత్ను తీసుకుని మొతత్ం ఇదుద్రు"
అనింది నాగమమ్.
"మంచిదానివే కువైట లో మనుషులిన్ నమిమ్ అపుప్ ఇసేత్ అంతే. మంచితనం పనికి రాదు అందరీన్ నమమ్కు జాగర్తత్.
ఇంతకీ ఆ బెంగాల దానికి ఎంత అపుప్ ఇచాచ్వేమి" అంది కౌసలయ్.
పేలవంగా నవివ్ంది నాగమమ్. "బాగానే నషట్పోయాను. అయినా వాళేళ్మి బాగుపడతారులే. అయినవాళేళ్ మోసం
చేసి సంపాదనంతా దోచుకుని కటుట్ బటట్లతో ఇంటోల్ంచి బయటికి తోసారు. ననున్ గుండెకోతకు గురి చేసారు.
నమిమ్నందుకు ఈ శిక్ష పడాలిస్ందే కదా. ఇంతకు మించి బయటివాళళ్ మోసం ఎంతలే" అని నిటూట్రిచ్ంది.
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తెలల్బడిన తల వెంటుర్కలను, ముడతలు పడిన ఆమె దేహానిన్ పరీక్షగా చూసూత్ "ఏమయింది నాగమామ్" అడిగింది
చందిర్క.
PPP
"చెబుతాను.. మీతో చెపుప్కుంటే నా బాధ కాసత్యినా తగుగ్తుంది. కషట్సుఖాలు పంచుకోవడానికే మనం వునాన్ం.
నేను యాభై యేళళ్ కిర్తం నా పదెద్నిమిదో యేట కొయేటికి వచాచ్ను.
నాకు పనెన్ండేళళ్ వయసులోనే మా అమామ్ నాయనా చనిపోయారు. పొలంలో పాము కరిచి మా నాయన పోతే ఆ
దిగులుతో అదే సంవతస్రం మా అమమ్ కూడా చనిపోయింది. మా ఎదురింటి పీరమమ్ ఒసే వీసా పంపిసాత్
కోయేటికి రాయే. నేనునన్ ఇంటోల్కే తీసాత్ను అంటే కొయేటు ఎలా వుంటాదో చూదాద్ం అని వచాచ్ను.
మా బాబా పెదద్ షేకు. చేతికి ఎముక లేకుండా దానధరామ్లు చేసేవాడు. పనిమనుషులకు జీతమేకాక వారానికో,
పదిరోజులకో పిలిచి మరీ దినారుల్ చేతికిచేచ్వాడు. పని కూడా తకుక్వే వుండేది. అంత మంచి ఇలుల్ దొరకడం నా
అదృషట్మని సంతోషించాను."
"పర్తి నెలా జీతం రాగానే డబబ్ంతా కలిపి మొతత్ం మా అనన్లకు పంపేదానిన్. నేను పంపిన డబుబ్తో వుంటునన్
పూరి కొటట్ం కూలదోసి రెండు పోరష్నుల్గా మిదెద్ ఇలుల్ కటాట్రు. కాసత్ పొలం కొనాన్రు. అనీన్ నీకే అనాన్రు.
నాకెందుకులే మీరు సంతోషంగా వుండండి చాలు అనాన్ను. అలా ఆరేళుళ్ తిరిగిపోయాయి.
ఈ లోపల ఇదద్రు అనన్లూ పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఈ మధయ్లో పీరమమ్ రెండుసారుల్ ఇంటికి పోయి వచిచ్ంది.
ఇంటోల్కి, అనన్వదినలకు అవసరమైనవనీన్ పంపించాను. నువు వచిచ్ ఆరేళుళ్ గడిచాయి కదా
ఒకసారి నువువ్ ఇంటికి పోయిరా బావుంటుంది అనింది పీరమమ్. సరే అని బాబాకు చెపిప్ టికట తీసుకోని
ఇండియాకు వచిచ్నాను.
ఆరేళళ్ తరవాత మదార్సు ఎయిర పోరుట్ లో దిగుతుంటే వళుళ్ పులకరించింది. మా అనన్లను చూడగానే కళళ్లో
నీళుళ్ తిరిగాయి. ఎంత సంతోషమో మాటలోల్ చెపప్లేను.
ఇలుల్ చేరగానే వదినలు ఇదద్రూ ఎదురొచిచ్ బాయ్గులు అందుకుని ఆపాయ్యంగా హతుత్కునాన్రు. కటిట్న మిదెద్ ఇలుల్ను
కళాళ్రా చూసాను. పర్తి గోడనూ తడిమి చూసాను. మా అమామ్ నాయనా తిరిగిన నేలను ఆపాయ్యంగా
పలకరించాను. అనన్లు ననున్ అడుగు కింద పెటట్నివవ్లేదు. వదినలు వంటలనీన్ చేసిపెటిట్ అపురూపంగా
చూసుకునాన్రు. అపప్టికి పెదద్ వదినకు ఒక కొడుకు పుటాట్డు. సంవతస్రం పిలగాడితో కాలమే తెలియలేదు.
సవ్రగ్ం అంటే ఇదే కదా అనిపించింది. కువైటోల్ నీడపాటున వుండి మంచి తిండి తిని ఇరవై ఐదేళళ్ వయసులో
మిసమిసలాడి పోతునాన్ను నేను."
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బంధువులంతా ననున్ చూడటానికి వచాచ్రు. వచిచ్న వాళళ్ందరికీ తెచిచ్న బహుమతులు ఇచాచ్ను.
మా మేనమామ చంగయయ్ వచిచ్ ఏ వయసులో ముచచ్ట ఆ వయసులో జరగాలి. ఇపప్టికే ఆలశయ్ం అయింది.
ఇక కోయేటికి ఏం పోతుంది. మంచి సంబంధం చూసి నాగమమ్కు పెళిళ్ చేదాద్ం అనాన్డు.
మా అనన్ల ముఖాలు వాడిపోయాయి. ఆయమిమ్ ఇషట్ం మామా అనాన్రు. మా వదినలు ఇదద్రూ కూడబలుకుక్ని..
నాగమమ్ రెండు నెలల సెలవుపై వచిచ్ంది. అకక్డ సేటోళుళ్ ఈమె తిరిగి వసాత్దని ఎదురు చూసుత్ంటారు కదా.
ఇపప్టికిపుప్డు ఆడబిడడ్ పెళిళ్ంటే ఎంత ఖరుచ్. ఇలుల్ కటుట్కుంటిమి. పొలం కొంటిమి. ఇంకా కొనిన్ అపుప్లే
మిగిలివునాన్యి. చేతిలో సరిపడా దుడుడ్ లేకుండా పెళిళ్ ఎలా చేసాత్ం. ఇంకో రెండేళళ్కు మరలా వచిచ్నపుడు
మంచి సంబంధం చూసి చేదాద్ంలే చినాన్యనా. నువు ఎకుక్వ ఆలోచన చెయయ్మాక అనాన్రు. అదికాదురా
ఒకక్గానొకక్ ఆడపిలల్ కోయేటికి పోయి దుడుడ్ సంపాదించాలా అని సణిగాడు ఆయన.
ఇక మామను మాటాల్డనీయకుండా చేనికాడికి పోదాంపా మామా అని చినన్నన్ ఆయనను తోడోక్ని బయిటికి
పోయినాడు. అటాల్ ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆడోళుళ్ కూడా నాకు పెళిళ్ చెయయ్మని మొహానేన్ అడిగినారు.
మరలా రెండేళళ్కు వచిచ్నపుప్డు చేసాత్ంలే అని చెపిప్నారు మా వదినలు.
ఇంకా రెండేళుళ్ కషట్పడితే అపుప్లు తీరతాయి నాగమామ్. తరవాత ఏ కషట్మూ వుండదు అని మా అనన్లు
చెపప్డంతో నాకు కూడా కొయేటికి పోయి డబుబ్ బాగా సంపాదించి అపుప్లు తీరాచ్లనే అనిపించింది.
ఎడారి సంపాదనకు ఇంటోల్ వాళళ్ కోరికలకు అంతం వుండదని అపప్టోల్ తెలియలేదు. వునన్ రెండు నెలలూ అనన్
వదినలు ననెన్ంతో పేర్మగా చూసుకునాన్రు. అందుకే వాళళ్ను వదిలి కువైట కు తిరిగి వెళాళ్లంటే బాధగా
అనిపించింది.
కాలం ఎవరికోసమూ ఆగదు. అపుప్లు తీరచ్డం, ఇంటోల్ అవసరాలు చూడటంతో ఇంకో ఐదేళుళ్ గడిచాయి.
అనన్లు ఏదో ఒకటి చెబుతూనే వునాన్రు. పంపించే డబుబ్ ఇంటి ఖరుచ్లకు పుటేట్ పిలల్లకు, ఆసుపతిర్కి,
మందులకూ సరిపోవడం లేదు అనే వాళుళ్.
నీకంటూ పొలమో ఇలోల్ కొనకుండా కోయేటు వదిలి వసేత్ ఎలా. ఇకక్డ ఏం తిని బతుకుదాం అనే వాళుళ్. వచిచ్న
డబబ్ంతా పైసాతో సహా పంపించేదానిన్.
కొంతమంది శేర్యోభిలాషులు పిచిచ్దానా నీ కషట్మంతా వాళళ్కు పెటిట్ పెళీళ్ ఇలూల్ లేకుండా ఎలా బతుకుతావు.
ఏ సుఖమూ లేకుండా నీ బతుకు ఎడారి పాలేనా ఇపప్టికైనా జాగర్తత్ పడు అని చెపేప్వాళుళ్. నువువ్ దిగులు పడకు.
నీకు ఏదో ఒకటి ఏరాప్టు చేసాత్ము. మేమునాన్ము కదా అనే వాళుళ్ మా అనన్లు. అలా ఇరవై ఏండుల్
గడిచిపోయాయి."
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నా జీవితం నిసాస్రంగా ఎడారికి అంకితమై పోయింది. ఆ కువైట ఇలేల్ నా పర్పంచం అయింది. అనన్లకు పుటిట్న
పిలోల్ళుళ్ కూడా పెదోద్ళళ్యి కాలేజీ చదువులకు వచేచ్సారు. ఆడపిలల్లు పెళీళ్డుకు వచాచ్రు.
కూతురుకు పెళిళ్ పెటుట్కునాన్ము బంగారం పంపించు అని చినన్ వదిన చెపిప్ంది. పెళిళ్కయినా రమమ్ంటారేమో
అని ఆశ పడాడ్ను. ఎవవ్రూ పిలవలేదు సరికదా అవి పంపించు ఇవి పంపించు అంటూ అడిగారు.
అకక్డికీ నోరు తెరిచి వదినా మీ అందరీన్ చూసి చాలా ఏళళ్యింది. పిలల్ పెళిళ్కి వచేచ్దా అని అడిగాను.
ఇపుప్డెందుకమామ్ రావడం. ఆడపిలల్ పెళిళ్ ఏదో సింపుల గా చేసుత్నాన్ము. మగ పిలాల్డి పెళిళ్కి వదుద్వులే.
కావాలంటే ఫోటోలు పంపిసాత్ము చూదుద్వు అంది.
ఎందుకో చాలా బాధ కలిగింది. ఆ రాతిర్ నిదర్ పటట్లేదు. మా అమామ్నానన్లను తలచుకొని ఏడుచ్కునాన్ను. పెదద్నన్
కొడుకు పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకునాన్డట. అందుకే ఎవరీన్ పిలవలేదు. అలా చూసుత్ండగానే ఇంకో పిలల్ పెళిళ్ కూడా
చేసేసారు. అపప్టికి నాకు అరథ్ం అయింది. నేను ఇంటికి వెళళ్డం వాళళ్కు ఇషట్ం లేదు.
డబుబ్ సంపాదించే యంతర్ంలా ఇకక్డే ఈ ఎడారిలో పడి వుండాలి. వాళళ్ అవసరాలనీన్ తీరాచ్లి. ఇక కుదరదని
ఒకసారి ఇంటికి వెళిళ్ వదాద్మని చెపప్కుండా బయలేద్రి వెళిళ్పోయాను.
ఇందులో పీరమమ్ పోర్తాస్హం కూడా వుంది. వాళళ్ అసలు రంగు బయట పడుతుంది వెళుళ్ అంది పీరమమ్.
ననున్ చూడగానే అనాన్వదినలు కలవరపడాడ్రు. ఎందుకొచాచ్వు. ఏమయింది అని కంగారుగా అడిగారు.
అకక్డ కువైట లో వుండాలని అనిపించలేదు. అకక్డ ఎనేన్ళుళ్ వునాన్ అది పరాయి దేశమే కదా. ఇక ఇకక్డే మీతో
వుండిపోతాను అని చెపాప్ను. వాళళ్ ముఖాలు ఆముదం తాగినటుల్ మాడిపోయాయి.
రెండోర్జులోల్ నిజ సవ్రూపం చూపించారు. ననున్ ఎనోన్ మాటలు అనాన్రు. చాలా బాధలు పెటాట్రు. అనన్ం కూడా
పెటట్లేదు. ఇలా జరుగుతుందని నేనెపుప్డూ ఊహించలేదు.
ఒకరోజు.. నువువ్ కువైట కి పోవాలిస్ందే. ఇకక్డ వుండి ఏమి చేసాత్వు అనాన్డు చినన్నన్. వదినలు వంత పాడారు.
ఇక వెళళ్ను. నేను పంపిన డబుబ్ కొంతయినా తిరిగి ఇసేత్ ఏదో ఒకటి చేసుకుని ఇకక్డే బతుకుతాను అనాన్ను
ధైరయ్ంగా.
ఇక గొడవ మొదలయింది. వదినలు కక్షగటిట్ కూడబలుకుక్ని అనన్లు లేని సమయంలో ఇంటోల్ంచి బయటికి
తోసారు. వెళిళ్ బంధువుల ఇంటోల్ తలదాచుకునాన్ను. తరువాతే తెలిసింది అనన్లే ఆ విధంగా చేయించారని.
గుండె పగిలింది. అయిన వాళుళ్ చేసిన దోర్హానికి దు:ఖం వరదయియ్ంది. ఛీ వీళుళ్ రకాత్నిన్ పంచుకుని పుటిట్న
అనన్లేనా. జనమ్లో వీళళ్ ముఖం చూడకూడదు అనుకుని మరలా విమానం ఎకాక్ను. ఇకక్డికి వచాచ్ను.
దురదృషట్ం ఏమిటంటే నేను వచేచ్సరికి మా సేటు చనిపోయాడు. మామా.. ఇంతమంది పనిమనుషులు వదుద్
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జీతాలు ఇవవ్లేను అని చెపిప్ సగం మందిని బయటికి పంపేసింది. వాళళ్లో నేనూ వునాన్ను."
నా రాత ఎందుకిలా అయింది అని ఏడుచ్కుంటూ మా ఊరి వాళళ్ దగగ్రికిపోయి తలదాచుకునాన్ను.
తరావ్త ఊరికే కూరుచ్ంటే ఈ దేశంలో పొటట్ నిండేదెలా అని ఇలా వీధులనీన్ తిరుగుతూ మీలాంటి వాళళ్కు
బటట్లు అముమ్కుని వచిచ్న కొనిన్ దినారల్తో జీవనానిన్ సాగిసుత్నాన్ను. అందరూ వునాన్ ఎవరూలేని
ఒంటరినయాయ్ను అంటూ తన జీవితానిన్ కథలా చెపిప్ భారంగా నిటూట్రుప్ విడిచింది నాగమమ్.
"అయోయ్ ఎంత కషట్మొచిచ్ంది నీకు. అయినవాళుళ్ డబబ్ంతా తినేసి ఇలా వీధిలో తోయడం ఎంత అమానుషం"
అంటూ కౌసలయ్, చందిర్క కనీన్ళుళ్ విడిచారు.
"ఇంతలో కౌసలాయ్.." అంటూ ఇంటోల్ంచి కేకేసాడు బాబా.
భయపడుతూ "బాబా వసుత్నాన్" అని బదులిచిచ్ంది కౌసలయ్.
"ఆ నాగమమ్ను ఇంటోల్కి రమమ్ని చెపిప్ అనన్ం పెటట్ండి" అనాన్డు బాబా.
ఏమీ అరథ్ం కాక ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకునాన్రు వీళుళ్.
నాగమమ్ను ఇంటోల్కి తీసుకపోయారు.
కోపంగా వుంటాడనుకునన్ బాబా నవువ్తూ. "నాగమామ్ నీ కథంతా కిటికీలోంచి వినాన్ను. అందరినీ కాపాడేందుకు
పైన అలాల్ వునాన్డు. నువు బాధ పడకు.
ఇకనుండీ మా ఇంటోల్ వుండి వంటపని చెయియ్. నీకు మంచి జీతం ఇసాత్ను. ఇండియాలో నువువ్ ఇలుల్
కటుట్కోవచుచ్" అనాన్డు.
సంతోషంతో నాగమమ్కు నోట మాట రాలేదు.
"బాబా ఆ అలాల్ నినున్ చలల్గా చూడాలి" అంటూ చేతులెతిత్ దణణ్ం పెటిట్ంది.
"అవును నినున్ మా అకక్ అనుకుంటాం. ఇకక్డే మాతోపాటూ వుండు నాగమామ్" అంటూ చేయి పటుట్కుంది
చందిర్క.
దికుక్లేని వాళళ్కు దేవుడే దికుక్ అనుకుంది కౌసలయ్ మనసులో.
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