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"ఏమిటా ఏడవడం..? మనుషులకు రోగాలు రాకుండా వుంటాయా. ఇలా ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటే పనులు అయినటేల్. 
ఇక చాలేల్. వెళిళ్ పని చూడు" ఈసడించుకుంది శీర్లంక వంట మనిషి చందర్ముఖి. 
ఆమె మాటలకి  సునీత మార్నప్డిపోయింది. చేతిలో ఉతత్రానిన్ జాలిగా చూసింది. అందులోని అక్షరాలోల్  
అనారోగయ్ంతో మంచాన పడిన తండిర్ కనిపిసుత్నాన్డు. చినన్పుప్డు వేలు పటిట్ నడిపించడం, భుజాన ఎతుత్కుని 
 తిపప్డం, కథలు చెపప్డం గురొత్చిచ్ కళుళ్ చెమరాచ్యి. తండిర్ తీవర్మైన అనారోగయ్ంతో వునన్టుల్ రాసిన ఆ ఉతత్రం  
సునీతను కృంగదీసింది. ఒకక్సారి తండిర్ని చూడాలని ఆమె ఆరాటపడుతోంది. 
ఇవే ఆఖరి రోజులయితే? ఆ ఊహకే ఆమె వణికిపోయింది. అందుకే సేటును అడిగి ఇండియాకు పోవాలి అని 
 నిశచ్యించుకుంది సునీత. 

PPP
కువైట కు వచిచ్ ఏడు నెలలే అయింది. రెండేళుళ్ పూరత్యి కాంటార్కట్ ముగిసేత్ గానీ వీళుళ్ పంపించరు. తీరా 
 అడిగాక కాదంటే ఎలా? భయమేసింది. 
ఆ సాయంతర్ం కాసత్ ధైరయ్ం తెచుచ్కుని "ఇంటికి వెళిళ్ పది రోజులోల్ తిరిగొసాత్నని" చెపిప్ సేటును అడిగింది. 
సేటు జవాబు చెపేప్లోగా చందర్ముఖి అందుకుని "బాబా ఇపుప్డు కుదరదు. సునీత వచిచ్ ఏడు నెలలే అయింది. 
ఇంకొక ఆరు నెలలు పోయాక పంపండి. అందరూ ఇలాగే పని తపిప్ంచుకుని పోవడానికి కలల్బొలిల్ కబురుల్  
చెపాత్రు. ఇండియా నుండి ఉతత్రాలు రాయించుకుంటారు. ఇది వెళిళ్పోయి రాకపోతే మీకు నషట్ం కదా. 
ఇపప్టికిపుప్డు వెళతా అంటే ఇకక్డ పని ఎవరు చేసాత్రు. నేనయితే చెయయ్ను" తరవాత మీ ఇషట్ం కోపంగా 
 చెపిప్ంది చందర్ముఖి. 
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ఆమె ఆ ఇంటోల్ ఇరవయియ్ ఏళుళ్గా పని చేసోత్ంది. అందుకే అంత ధీమాగా మాటాల్డుతోంది. కొతత్గా వచిచ్న 
 పనిమనుషులపై పెతత్నం చెలాయిసూత్ అంతా నాదే అనే తీరుగా పర్వరిత్సుత్ంది. పనివారికి మామా బాబాలతో  
పెదద్గా సమసయ్ లేదు గానీ ఈ చందర్ముఖి తోనే తలనొపిప్. 
కొతత్గా వచిచ్న మనిషికి మొదటోల్ భాష రాదు కదా.ఇదే అలుసుగా తీసుకుని మామా బాబాకు వాళళ్ మీద అనీన్  
చాడీలు చెపుతుంది. వాళళ్కు పేలు వునాన్యనో, చుండుర్ వుందనో చెపిప్ జుటుట్ కట చేయిసుత్ంది. తలకు గుడడ్  
చుటుట్కోవాలి అని చెపిప్ వపిప్సుత్ంది. దాని పోరు పడలేక చాలామంది పనిమనుషులు వచిచ్న వాళుళ్ వచిచ్నటేల్  
పారిపోయారు. ఎపప్టికపుప్డు ఇదే తంతు. అది ఇక మారదు. దాని జనమ్ అంతే. 
బాబా తలాడించాడు. "అవును. నిజమే.. నువువ్ వెళిళ్ తిరిగి వసాత్వని నమమ్కం ఏమిటి? నినున్ ఏజంటు దగగ్ర 
 400 దినారుల్ పెటిట్ కొనుకుక్నాన్ను. నువు రాకపోతే నాకు నషట్ం కదా. కనీసం ఇంకొక ఆరు నెలలు పని చేసేత్నే  
నువువ్ ఇంటికి పోగలవు" తీరామ్నించాడు బాబా. 
చందర్ముఖి తన మాట నెగిగ్నందుకు చినన్గా నవివ్ంది. 
జబుబ్ పడిన తండిర్ని తలచుకునన్ సునీతకు దు:ఖం ఆగలేదు. కళళ్ నిండా నీళుళ్ పెటుట్కుంది. ఇదంతా హాలోల్  
కూరుచ్ని వునన్ మామా, పిలల్లు వింటూనే వునాన్రు. కానీ బాబా మాటకు ఎవరూ ఎదురు చెపప్లేరు. 
అందులో చందర్ముఖి మాట కాదంటే ఇంకేమైనా వుందా. రాదాధ్ంతం చేసుత్ంది. 

PPP 
సేటుకు నలుగురు పిలల్లు. వారిలో పెదద్ది ఫాతిమా. దానికి సునీత అంటే ఇషట్ం. సునీత బాధను చూసి ఫాతిమా 
 కరిగిపోయింది. కానీ ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కాలేదు. చినన్గా తలిల్ పకక్న చేరి సునీతను ఇండియాకు  
పంపించమని  అడిగింది. మామా గయ మని అరిచింది. 

PPP 
 
"బాబా జవాబు చెపాప్డు కదా. మధయ్లో నీకెందుకు బాధ. వునన్టుట్ండి ఇపుప్డది పోతే పనంతా ఎవరు చేసాత్రు"  
అంది కోపంగా. 
ఫాతిమా మినన్కుండిపోయింది. అపప్టికి ఆ సంగతి ముగిసిపోయింది. అందరూ ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్  
మునిగిపోయారు. 
కానీ కలత చెందిన సునీత కళుళ్ మాతర్ం రోజంతా వరిష్సూత్నే వునాన్యి. జాలి హృదయంగల ఫాతిమా ఇదంతా 
 గమనిసోత్ంది. 
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ఒకరోజు పోసుట్మాన ఉతత్రాలు తెచిచ్ ఇచాచ్డు. 
ఎపప్టిలా చందర్ముఖి వాటిని అందుకుని ఇంటోల్కి తెచిచ్ంది. 
"ఇండియా నుండి నాకేమైనా ఉతత్రం వచిచ్ందా" ఆశగా అడిగింది సునీత. 
"రాలేదు. ఒకవేళ వుంటే ఇసాత్లే. నేనేమీ తినను" నిరల్క్షయ్ంగా జవాబు చెపిప్ంది చందర్ముఖి. 
నిరాశగా అకక్డనుండి కదిలి లోపల గదులు శుభర్ం చేయడానికి వెళిళ్పోయింది సునీత. 
హాలోల్ కూరుచ్ని టివి చూసుత్నన్ ఫాతిమాకు ఎందుకో అనుమానం వచిచ్ంది. 
నీళుళ్ తాగుదామని వంటింటోల్కి వచిచ్న ఫాతిమాకు ఒక ఉతత్రానిన్ చించి ఉండగా చేసి చెతత్బుటట్లోకి విసురుతునన్  
చందర్ముఖి కనిపించింది. 
"ఏయ.. ఏంటది" అడిగింది ఫాతిమా. 
"ఆ.. అది.. అది నాదే.. పాత ఉతత్రం.  చించి పడేసాను" అంది చందర్ముఖి నీళుళ్ నములుతూ. 
ఆ ముకక్లను చెతత్బుటట్లోనుండి బయటికి తీసింది ఫాతిమా. 
"సునీతా.. ఓ సునీతా" కేకేసింది గటిట్గా. 
చేతులు తుడుచుకుంటూ పరుగున వచిచ్ంది సునీత. 
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"ఈ ఉతత్రం ముకక్లలోని అక్షరాలు సింహళ భాష లోనివా.. మీ ఇండియావా..?" అడిగింది. 
చూసిన సునీత "ఇవి మా తెలుగు అక్షరాలే ఫాతిమా. ఈ జాబు మా ఇంటి దగగ్రనుండి వచిచ్ంది. మా వాళుళ్ ఏమి 
 రాసారో తెలియడం లేదు. మా నాయనకు ఆరోగయ్ం ఎలా వుందో ఇపుడెలా తెలుసుత్ంది" అంది బాధగా ముకక్లిన్ 
 జత చేయాలని పర్యతిన్సూత్. 
వెంటనే చందర్ముఖి చెంప మీద ఛెళుళ్మని కొటిట్ంది ఫాతిమా. అంతవరకూ ముసిముసిగా నవువ్కుంటునన్  
చందర్ముఖి నిరాఘ్ంతపోయి పెదద్ గొంతు వేసుకుని లబోదిబో అని ఏడిచ్ంది. 
"అపప్టినుండీ చూసుత్నాన్ను. నువువ్ చేసే పని బాలేదు. తపుప్ చేసుత్నాన్వు. ఇంటోల్కి వచిచ్న పనివాళళ్ను అందరినీ 
 ఇలాగే బాధ పెడుతునాన్వు. నీకు హృదయం లేదా? నీ చేషట్లనీన్  నేను గమనిసుత్నాన్ను. పిచిచ్ పనులు 
 చెయయ్క జాగర్తత్గా వుండు" చెపిప్ంది తరజ్ని చూపిసూత్ ఫాతిమా. 
ఈ ఏడుపులు విని మామా వంటింటోల్కి వచిచ్ంది. "ఏమయియ్ంది" అంటూ పర్శిన్ంచింది. కలల్బొలిల్ మాటలతో ఏదో 
 చెపప్బోయింది చందర్ముఖి. 
తనను మాటాల్డనివవ్లేదు ఫాతిమా. అంతా చెపుప్కొచిచ్ంది. అయినా మామాకు లౌకయ్ం బాగా తెలుసు. 
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 చందర్ముఖి లేకపోతే ఇంటోల్ వంట ఎవరూ చెయయ్లేరు. 
ఇరవయేళుళ్గా పని చేసుత్నన్ చందర్ముఖివైపే మాటాల్డి ఆమెనే ఓదారిచ్ చకాక్ పోయింది మామా. 
వంట చేసుకునే పనిమనిషి ఇది. ఇంటోల్ దీని పెతత్నం ఎకుక్వయిపోయింది అని పళుళ్ కొరికింది ఫాతిమా. 
తండిర్కెలా వుందో అని ఆలోచిసూత్ బికక్మొహమేసుకుని పనిలో పడింది సునీత. 
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రెండోర్జుల తరావ్త.. 
హాలోల్ ఫోను రింగవుతోంది. ఆ సమయంలో అకక్డ ఎవరూ లేరు. చందర్ముఖి వచిచ్ ఫోన తీసి ‘హలో.. హలో’ 
 అని  వెంటనే పెటేట్సి సునీత వైపు ఓరగా చూసూత్ "ఎవరో రాంగ నంబర" అంటూ వంటింటోల్కి పోయింది. 
ఈ లోపల మరలా ఫోను మోర్గింది. ఈసారి మామా వచిచ్ తీసి మాటాల్డింది. 
సునీతను పిలిచి "కాల నీకే" అంటూ ఫోను చేతికి ఇచిచ్ంది. 
అవతల వాళుళ్ చెపిప్న మాటలు వినగానే కుపప్కూలిపోయింది సునీత. "నాయనా.. ఓ.. నాయనా" అంటూ 
 ఏడవ్సాగింది. 
మామాకు విషయం అరథ్మయి జాలిపడి అయోయ్ ఏడవకు అని ఓదారచ్బోతుండగా చందర్ముఖి వచిచ్ "మామా  
దాని నాటకాలు నమమ్కు." అది ఇకక్డ పని మానేసి ఇండియాకు పోవాలని పాల్న వేసింది. 
అకక్డినుండి నాయనకు బాగలేదని అబదాధ్ల జాబులు వేయించి ఫోనుల్ చేయిసోత్ంది. అంతే తపప్ అదంతా నిజం  
కాదు. దానిన్ ఇపుడు ఇండియా పంపకండి" అని చెపిప్ంది కఠినంగా. 
మామాకు ఎవరి మాట నమామ్లో అరథ్ం కాలేదు. 

PPP 
 ఆ సాయంతర్ం సునీతను పిలిచి చెవిలో చినన్గా ఏదో చెపిప్ంది ఫాతిమా. భయంతో కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసింది  
సునీత. ‘అమోమ్’ అంటూ గుండెల మీద చేతులు వేసుకుంది. 
"భయపడకు. నేనునాన్ కదా. అంతా నేను చూసుకుంటాను" నవివ్ంది ఫాతిమా. 
సాహసాలు చెయయ్డమంటే ఫాతిమాకు చాలా ఇషట్ం. 

PPP 
అరథ్రాతిర్. కువైట పటట్ణం నిశశ్బాద్నిన్ సంతరించుకుంది. పనివాళళ్ గదిలో చందర్ముఖి గురక పెడుతూ 
 నిదర్పోతోంది. మెలల్గా పైకి లేచింది సునీత. 
నాలుగు జతల బటట్లు సంచిలో కుకుక్కుని శబద్ం కాకుండా తలుపు తీసుకుని బయటికి వచిచ్ంది. 
చెపిప్నటుల్గానే అకక్డ ఫాతిమా నిలబడి వుంది. 
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ఇదద్రూ అడుగులో అడుగు వేసూత్ నడిచి అటుపకక్గా వునన్ చినన్ గేటును తీసి బయటికి వచాచ్రు. 
ఇంటి బయట గోడ పకక్న కారు సిదద్ంగా వుంది. కూరోచ్గానే కారును సాట్రట్ చేసి ఎయిర పోరట్ వైపు ఉరికించింది 
 ఫాతిమా. 
అంతవరకూ అదిరే గుండెలతో వణికిపోతూ వుంది సునీత. పటుట్కుంటే బాబా చంపేసాత్డు. మామా కొడుతుంది.  
చందర్ముఖి సంగతి చెపప్నవసరం లేదు. కొందరు పనివాళుళ్ పనితో ఆకటుట్కుని, అకక్డే పాతుకుపోయి అతి  
తెలివితో అజమాయిషీ చేసుత్ంటారు. సాటి పనివారిపై జులుం చెలాయిసుత్ంటారు. 
వీళుళ్ చాలా పర్మాదకరం. వీళళ్ బారినుండి కొతత్వాళుళ్ తపిప్ంచుకోవడం కషట్ం. ఆలోచనల నుండి తేరుకుని..  
"ఫాతిమా.. నా గురించి బాబా మామా నినున్ తిడతారేమో కదా" అంది బాధగా. 
"అదంతా నేను చూసుకుంటాను. నువువ్ వరీర్ అవకు. బాబాకు నేనంటే చాలా ఇషట్ం. ననున్ ఏమీ అనడు" అంటూ  
ఎకస్లేటర నొకిక్ంది ఫాతిమా. 
కారు రయ మని పరుగులు తీసి ఎయిర పోరుట్ ముంగిట ఆవరణంలో  ఆగింది. పాసోప్రుట్, టికట, కొనిన్ దినారుల్  
చేతిలో పెటిట్ "తొందరగా లోపలికి వెళుళ్. చెనైన్ కి వెళేళ్ ఇండియన ఎయిర లైనస్ రెడీగా వుంది. నెల తరవాత నువువ్  
మరలా ఇకక్డికి వచేచ్ ఏరాప్టుల్ చేసాత్ను" అంటూ కౌగిలించుకుని ముదుద్ పెటుట్కుంది. 
సునీతకు ఏం చెపాప్లో తోచక మూగబోయిన గొంతుతో మాటలు రాక చేతులు జోడించింది. 
ఫాతిమా కూడా భారతీయ సాంపర్దాయ పదధ్తిలో వంగి నమసక్రించి వీడోక్లు పలికింది. 
ఫాతిమా లాంటి మంచి వాళుళ్ వుండటం మూలాన భూమి ఇంకా గతి తపప్క తిరుగుతూ వుంది అనుకుంటూ 
 కనుమరుగయే కారును చూసూత్, ఫాతిమాకు మనసులో కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటూ కువైట ఎయిర పోరుట్ లోపలికి 
 అడుగు పెటిట్ంది సునీత.  

PPP 
అంతటితో అయిపోలేదు కథ.ఫాతిమా ఇంటికి వెళేళ్సరికి చందర్ముఖి అపుప్డే నిదర్లేచి "సునీత పారిపోయింది.. 
 సునీత పారిపోయింది..వెతకండి" అని కేకలు వేసోత్ంది. 
"ఏయ అరవకు. సునీత పారిపోలేదు. నేనే విమానం ఎకిక్ంచి వచాచ్ను" ధీమాగా చెపిప్ంది ఫాతిమా. 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది చందర్ముఖి. 
"అవును. అరవకుండా, ఎకుక్వ చెయయ్కుండా వెళిళ్ నీ పని నువు చూసుకో. లేదంటే నినున్ శాశవ్తంగా శీర్లంక  
పంపించేసాత్.   మరాయ్దగా వుంటే మా అమమ్ నానన్తో మాటాల్డి నీపై పనిభారం పడకుండా ఒక నెలరోజుల  
పాటూ ఇంకో పనిమనిషిని చూసాత్ను" అంది. 
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ఎకుక్వ మాటాల్డితే ఫాతిమా కొడుతుంది అనే భయంతో ఇక కికుక్రుమనకుండా వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది 
 చందర్ముఖి. 
బాబాకు పెదద్ బిడడ్ ఫాతిమా అంటే చాలా ఇషట్ం. ఫాతిమా తండిర్కి సరిద్ చెపిప్ంది. ఫెర్ండ ఇంటోల్ వునన్ మనిషిని ఒక 
 నెల రోజుల పాటూ పనికి తీసుకొచిచ్ంది. దీంతో మామా కూడా ఏమీ అనలేదు. ఆరిందాలా పెదద్రికంతో  
బాధయ్తగా పర్వరిత్సుత్నన్ ఫాతిమా పదద్తి వారికి ముచచ్ట గొలిపింది. ఎంతైనా కనన్ కూతురు. చేసింది మంచిపనే 
 కాబటిట్ ఫాతిమా మానసిక పరిణతికి, మంచి హృదయానికి మనసులో సంతోషించారు. 

PPP 
సునీత వెళిళ్న నాలోర్జులకే వాళళ్ నానన్ చనిపోయాడట. సునీత ఫోన చేసి చెపిప్ంది. ఫాతిమా పంపించడం వలల్నే 
 తండిర్ని కడసారి కళళ్తో చూసుకునాన్నని చెపప్డంతో బాబా మామా కూడా "పోనేల్ ఆ పాపం మనకెందుకు 
 మంచి పని చేసావు అలాల్ నినున్ చలల్గా చూసాత్డు" అని ఫాతిమాను మెచుచ్కునాన్రు. 
చెపిప్న మాట పర్కారం నెలరోజుల తరావ్త సునీత తిరిగి వచిచ్ంది. ఫాతిమాతో పాటూ బాబా మామా కూడా  
సంతోషించారు. చందర్ముఖి నోరు అదుపులో పెటుట్కోకపోతే ఇంటికి పంపేసాత్మని బెదిరించడంతో ఆమె 
 దురుసుతనం తగిగ్ంది. సునీతకు జీతం పెంచడంతో పాటూ ఇంటోల్ మనిషిలా చూసుకునాన్రు.  
తరావ్త ఫాతిమా పెళిళ్ అయాయ్క తన పనులు చూడటానికి పుటిట్ంటి నుండి సునీతను కూడా తనతో పాటూ  
తీసుకెళిళ్ంది. 

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
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