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           ఒకక్సారిగా నిలువెతుత్ ఎడారి దుముమ్ చుటూట్ నిండుకునేసరికి ఉకిక్రిబికిక్రి అయింది నూరజ్హాన. మటిట్ ఊపిరి 
తితుత్లోల్కి వెళళ్డంతో తెరలు తెరలుగా దగుగ్ కముమ్కుంది. ఎడారిలో ఇసుక తుఫాను ఎపుప్డొచిచ్ పడుతుందో తెలియదు, ఏ 
వైపునుండి వసుత్ందో తెలియదు. దుముమ్తో పాటూ హోరున గాలి వీచడంతో నడక తడబడింది.  

తలకు చుటుట్కునన్ గుడడ్ ముడి విడివడి రివువ్న గాలోల్కి ఎగిరింది. చేతులు పైకి సాచి తలగుడడ్ను అందుకోవడానికి 
 ముందుకు పరిగెతిత్ంది నూరజ్హాన. కాలికి రాయి అడుడ్పడటంతో, కళళ్లోకి దుముమ్ పోవడంతో బోరాల్  
పడిపోయింది. దెబబ్ బలంగా తగిలిందేమో ఎవరో వచిచ్ చేయి పటిట్ లేవనెతేత్వరకు పైకి లేవలేకపోయింది. కళుళ్ 
 తెరవలేక  పోయింది. 
 "షాల కోసం పరిగెడుతూ ఇలా నడిరోడుడ్పై పడిపోతే ఎలా అమామ్యీ. ఇకక్డ కారుల్  రయియ్న  
దూసుకువసుత్ంటాయి. ఈ ఇసుక తుఫాను దెబబ్కు పదడుగుల దూరంలో ఏముందో కూడా కంటికి కనిపించడం  
లేదు. పర్మాదం కదా.." సునిన్తంగా మందలిసూత్ పేవ మెంటు మీద కూరోచ్బెటిట్ నీళళ్ బాటిల తో ముఖానిన్  
కడిగాడు ఆ యువకుడు. 
కాసత్ తెపప్రిలాల్క తాగమని నీళళ్ బాటిల చేతికి అందించాడు. కాసినిన్ నీళుళ్ తాగి ఊపిరి పీలుచ్కుంది నూరజ్హాన. 
ఎవరా అని అతని ముఖంలోకి తేరిపార చూసింది. అతనిన్ అంతకుముందెపుడూ, ఎకక్డా చూసినటుల్ లేదు. 
నవువ్తూ గులాబి రంగులో వునన్ తలగుడడ్ను ఆమెకు అందించాడతను. అపప్టికి గురొత్చిచ్ంది తన తలపైన  
హిజాబ లేదని. కంగారుపడుతూ తీసుకుని తలకు చుటుట్కుంది. ఆమె హాయ్ండ బాయ్గులోని వసుత్వులనీన్ చుటూట్  
చెలాల్ చెదురుగా పడివునాన్యి. అనీన్ ఏరుకొచిచ్ బాయ్గులో వేసి అందిసూత్.. 
"ఇందులో అనీన్ వునాన్యా ఒకసారి చూసుకోండి" అనాన్డు. 



 

   øöeTT~                                  www.koumudi.net                           »qe]  2023 
 

   2   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

పరీక్షగా చూసి వునాన్యి అనన్టుల్గా తల వూగించింది నూరజ్హాన. 
"సరే ఇలెల్కక్డో చెపితే తీసుకెళిళ్ దింపుతాను" అనాన్డు ఆ పకక్న పారుక్ చేసిన కారు వేపు నడుసూత్. అలాగే  
అంటూ లేచి అతనిన్ అనుసరించపోయింది. కానీ కాలు కలుకుక్మని నొపిప్ పెటట్డంతో అమామ్ అంటూ కాలు  
పటుట్కుని నిసస్హాయంగా నిలబడింది. 
కారెకక్బోయేవాడు ఆమె కోసం తిరిగి చూసి బాధతో అలాల్డుతునన్ నూరజ్హాన దగగ్రికి పరుగున వచిచ్’ అనుకునాన్..  
దెబబ్ బాగానే తగిలిందని. ఏదీ చూడనీ’ అంటూ కిందకి కాలు వైపు చూసాడు. 
అతనికి తన మోకాలు చూపించాలంటే సిగుగ్ పడిందామె.  
"నా చెయియ్ పటుట్కుని చినన్గా నడువు" అంటూ చేయి సాచాడు అతడు. ఇక తపప్దు అనన్టుల్ చేయి అందుకుంది  
నూరజ్హాన. 
కారు దయా హాసిప్టల వైపు దూసుకుపోయింది. డాకట్ర కు చూపించి కటుట్ కటిట్ంచి మెడిసనస్ ఇపిప్ంచిన దాకా 
 ఇదద్రూ ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు. మౌనంగా వుండిపోయారు. 
తిరిగి కారెకాక్క.. 
"అమామ్యీ మీ ఇలెల్కక్డో చెపితే దిగబెడతాను" అనాన్డతడు నవువ్తూ. 
అపుప్డు అతనివైపు తేరిపార చూసిందామె. ఏ దేశంవాడో కానీ తెలల్గా, సనన్గా, అందంగా వునాన్డు. నవువ్తుంటే  
బుగగ్పై పడే సొటట్ ఆకరిష్సోత్ంది. అతనేన్ చూసూత్ అడర్స చెపిప్ందామె. 
"అమామ్యి పేరు ఏంటో తెలుసుకోవచాచ్.." కళళ్లోకి చూసాడు. 
‘నూరజ్హాన’ చెపిప్ంది. 
"మీది ఇండియానే కదా" తెలుసనన్టుల్గా అడిగాడు. 
"అవును ఎలా తెలుసు" అడిగింది ఆశచ్రయ్ంగా. 
"అందమైన అమామ్యిలు ఇండియా నుండే వసాత్రు మరి" నవావ్డు. 
 "నూరజ్హాన అంటే విశావ్నికి వెలుగైనది అని అరథ్ం కదూ" అనాన్డు సాలోచనగా చూసూత్.. 
"అవును" అంది చిరునవువ్తో.. 
"గుడ.. మీ ఇలొల్చిచ్ంది. పదండి లోపలికి తీసుకెళతాను అంటూ ఇది నా విజిటింగ కారడ్. కాలు నొపిప్ ఎలా వుందో  
సాయంతర్ం కాల చేసి చెపప్ండి. ఎదురు చూసుత్ంటాను" అనాన్డు. 
"థాంకూయ్.. ఇంతకీ మీ పేరు చెపప్నే లేదు" అంది సంశయంగా. 
"నా పేరు అకబ్ర" అనాన్డు చిలిపిగా నవువ్తూ.  
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‘ మీ ఎదురింటోల్ మా ఫెర్ండస్ వుంటునాన్రు. నేను అపుడపుడూ వాళిళ్ంటికి వచిచ్ వెళుతుంటాను. దాదాపూ  
రెండేళుళ్గా మిమమ్లిన్ గమనిసుత్నాన్ను. మీ భరత్ మిమమ్లిన్ బాగా కొడుతుంటాడు కదూ.. 
నేను చూడలేదు కానీ మా ఫెర్ండస్ చెపాప్రు’ జాలిగా ఆమెకేసి చూసూత్ చెపాప్డు. 
ఉలికిక్పడింది నూరజ్హాన. 
‘అంతేకాదు అతను అనిన్ దేశాల అమామ్యిలతో తిరుగుతాడు,వాళళ్ను ఇంటికి కూడా తీసుకొసాత్డట కదా. 
ఇంతకాలం అతనిన్ ఎలా భరిసుత్నాన్రు. పోలీసులకు చెపప్కుండా అతడి ఆగడాలను ఎలా సహిసుత్నాన్రు.  
ఈ కువైట దేశంలో భారయ్ను అలా హింసించడం చాలా తపుప్ తెలుసా?’ ఈసారి లాలనగా అడిగాడు. 
అతని మాటలోల్ని ఆపాయ్యతకు ఆమె కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. జవాబు చెపప్లేక మౌనంగా నిలబడి పోయింది 
అకబ్ర వెళుత్నన్ంతసేపూ వెనకనుండి చూసుత్ండిపోయింది. 

PPP 
బెర్డ తిని పాలు తాగి డాకట్ర ఇచిచ్న టాబెల్టస్ వేసుకుంది నూరజ్హాన. నిదర్ పటేట్సింది. నిదర్లో ఏవో పిచిచ్ కలలు. 
ఎవరో వచిచ్ చేయి పటిట్ ఉదాయ్నవనంలోకి నడిపిసుత్నాన్రు. పువువ్లతో తలను అభిషేకిసుత్నాన్రు. చాలా  
సంతోషంగా అనిపించింది. అతనిన్ గటిట్గా హతుత్కుందామనుకునే లోపల కల చెదిరింది. ఎదురుగా కూర్రంగా  
చూసూత్ నిలబడిన భరత్ కనబడాడ్డు. భయపడింది. 
"ఎవడే వాడు. ఇంటిదాకా తీసుకొచాచ్వా. అంత ధైరయ్మొచిచ్ందా. నేను చేతకానివాడిననుకునాన్వా" ఆమె  
చెంపలపై వాయించాడు. 
నివెవ్రపోయింది నూరజ్హాన. ఏదో చెపప్బోయింది. 
 "వెంటనే నీ బాయ్గు సరుద్కోవే. నినున్ కువైట నుండి పంపించేసాత్ను."  
ఎంతగా పార్థేయపడి చెపుతునాన్ ఏదీ వినిపించుకోలేదతడు. ఇంకా బలంగా కొటట్సాగాడు. ముఖమంతా  
కమిలిపోయింది. కొటిట్ కొటిట్ విసుగొచాచ్క బయటికి వెళిళ్పోయాడు. 
నిదుర కరిగింది. అందమైన కల చెదిరిపోయింది. ఐదేళళ్నుండీ భరిసోత్ంది భరత్ అనబడే ఈ పశువును. ఆడదానిన్ 
 కొటట్డం అతనికి ఇషట్ం. ఎంతకాలం భరించగలదు. పెళిళ్ చేసుకుని కువైట కు వచిచ్ందే గానీ భరత్తో  
సుఖమంటూ ఏమీ లేదు. అపప్టికే అతనికి కువైట లో పిర్యురాలు వుంది. 
పేరుకు పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. నూరజ్హాన కు నరకానిన్ చూపిసుత్నాన్డు. మగాడిలో శాడిజం శృతి మించిపోతే సతరీకి 
 భూమీమ్ద నరకమే. 
ఆమెకు ఆ క్షణంలో అకబ్ర గురొత్చాచ్డు. అతని మాట పదధ్తి, పర్వరత్న ఎంత బావునాన్యి.. అతనితో వునన్  
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కాసేపూ ఆహాల్దంగా గడిచింది. నిటూట్రిచ్ందామె. ముఖంపై దెబబ్లు నొపిప్ పెడుతుంటే దు:ఖం ముంచుకొచిచ్ంది.  
ఈ పరాయి దేశంలో వుండటం కంటే ఇండియాకు అమామ్నానన్ల దగగ్రికి వెళళ్డమే నయం కదా అనిపించింది. 

PPP 
అకబ్ర కు కాల చేదాద్మని ఫోన చేతిలోకి తీసుకుంది కానీ ఎందుకో సంశయం. తను పెళళ్యిన సతరీ. భరత్  
దురామ్రుగ్డు. ఇంటి దాకా తోడుగా వచిచ్నందుకే ఇనిన్ మాటలు అని ఇనిన్ దెబబ్లు కొటాట్డు. ఇక ఫోన చేసి  
మాటాల్డితే ఏమవుతుందో. 
అకబ్ర ను ఇబబ్ందులోల్కి నెటట్డం మంచిది కాదు. ఆ ఆలోచనతో ఆగిపోయింది నూర. 

PPP 
రెండోర్జులు గడిచాయి. 
ముఖం మీద దెబబ్లు మానుతునాన్యి. కాలు నొపిప్ కూడా కాసత్ తగిగ్ంది.  
అకబ్ర ను మనసులోపల దాచేసి బలవంతంగా మరిచిపోయేందుకు సిదధ్మయింది నూరజ్హాన. 
ఇంతలో కాలింగ బెల మోగింది. ఎవరా అనుకుంటూ తలుపు తీసింది.  
బయట చిరునవువ్తో నిలబడడ్ అకబ్ర ను చూసి గుండె వణికింది. 
ఆతీమ్యుడిని కలిసినటుల్ కనీన్ళుళ్ బుగగ్లపైకి జారాయి. 
"అరె ఏమయింది.. ముఖంపై ఆ దెబబ్లేమిటి.." లోనికి అడుగు వేసి చనువుగా కనీన్ళళ్ను తుడిచాడు. 
ఆ క్షణం అతనిన్ అలుల్కుపోవాలనిపించింది. కానీ పర్యతన్ం మీద తమాయించుకుంది. 
అతనికి దూరంగా జరిగి "వదుద్ పీల్జ నువువ్ ఇకక్డున్ంచి వెళిళ్పో" అంది. 
"ఏయ భయపడకు. పోతాలే. నీ కాలు ఎలావుందో చూడాలని వచాచ్ను" అనాన్డు. 
"చూసావుగా ఇక వెళుళ్" అంది భయంగా బయటికి చూసూత్. 
"వెళతాను కానీ ముందు ముఖమెందుకు అలా వుందో చెపుప్" అడిగాడు. 
"అదంతే నా ఖరమ్. నువువ్ వెళుళ్" కోపంగా చెపిప్ంది. 
"నీకు నాతో మాటాల్డాలని లేదా" రెటిట్ంచాడు అకబ్ర. 
"ఎందుకు లేదు.. వుంది. కానీ అతడొచేచ్ టైమయింది. మనలిన్ ఇకక్డ చూసేత్ పర్మాదం." వణికిపోయింది. 
“ఐ డోంట కేర.  నినున్ వేధిసుత్నన్ందుకు వాడిని మకెక్లు విరగతనిన్ పోలీసులకు అపప్గిసాత్ అనాన్డు అకబ్ర. 
 ఇంతలో బయటున్ంచి సుడిగాలిలా వచేచ్సి మీద పడాడ్డు అతడు. పిడికిళుళ్ బిగించి ఆవేశంగా అకబ్ర దవడ మీద 
 గుదద్సాగాడు. 
తేరుకునే లోపల కళళ్ముందు నక్షతార్లు చూపించాడు. అకబ్ర కూడా తొందరగానే తెపప్రిలిల్ పర్తిఘటించాడు. 
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ఇదద్రూ హోరాహోరీ తలపడాడ్రు. ఇంటోల్ సామానుల్ చెలాల్చెదురు అయాయ్యి. 
"నా పెళాళ్ం కోసం ఇంటికే వసాత్వురా బా...రడ్" అంటూ తిటుల్ లంకించుకునాన్డు వాడు. 
"పీల్జ వెళిళ్పో అకబ్ర నువు ఇకక్డున్ంచి వెళిళ్పో" అంటూ అకబ్ర ను బయటికి తోసింది నూరజ్హాన. 
"నువు జాగర్తత్. వీడు నినున్ కొడితే నాకు చెపుప్. వచిచ్ వీడి తాట తీసాత్" అంటూ వెళిళ్పోయాడు అకబ్ర. 
అనవసరంగా గొడవ అయింది. తన మూలంగా అకబ్ర దెబబ్లు తినాన్డు అనుకుంటూ ఏడిచ్ంది నూరజ్హాన. 
ఆ రోజంతా నూరజ్హాన ను తిడుతూనే వునాన్డు భరత్. 

PPP 
కనున్ సలుపుతుంటే ముఖానిన్ అదద్ంలో చూసుకుంది నూర. 
కంటి చుటూట్ నలల్గా కమిలిపోయింది. భరత్ పెటేట్ బాధలు అతడు కొటేట్ దెబబ్లు ఇక భరించలేననిపించింది  
నూర కు. తనను పెళిళ్ చేసుకునన్ంత మాతార్న తిటిట్ కొటేట్ హకుక్, అధికారం అతడికి లేవు.  
అందులో అతడు శీర్లంక అమామ్యితో పబిల్క గా తిరుగుతునాన్డు.  మూడెన్లల్ కిర్తం ఇంకో ఫిలిపీప్న అమామ్యి  
కూడా సరాసరి ఇంటికే వచేచ్సి తన కళళ్ముందే అతడితో బెడ రూం లోకి వెళిళ్ంది. ఇలాంటివనీన్ ఎలా  
సహించడం. ఏదో ఒక నిరణ్యం తీసుకోవాలి. ఇంటికి వెళిళ్పోతే బావుంటుంది అనుకుని బాయ్గులో  
బటట్లు సరుద్కోసాగింది. 

PPP 
కాలింగ బెల మోతకు ఉలికిక్పడింది. అతడు ఇంతకుముందే వెళాళ్డు. ఇపుప్డెవరు వచాచ్రు. కీ హోల లో నుండి  
చూడాలని పర్యతిన్ంచింది కానీ సరిగా కనబడలేదు.  తలుపు తీసింది.ఇంకెవరు అకబ్రే..  
‘నూర.. నువు బటట్లు సరుద్కుని నాతో వచెచ్య. నినున్ మా అకక్ ఇంటోల్ వుంచుతాను. తరువాత నువు ఏదైనా జాబ 
 చూసుకోవచుచ్ నీ ఇషట్ంతో సేవ్చఛ్గా బర్తకొచుచ్. ఇకక్డ ఈ రాక్షసుడితో వుంటే నువువ్ చచిచ్పోతావ’ హడావిడిగా 
 చెపాప్డు. 
రెండోర్జుల పరిచయంలో అకబ్ర తీసుకునే ఈ చనువును ఎలా రిసీవ చేసుకొవాలో అరథ్ం కాక తికమక పడింది 
 నూరజ్హాన. 
కానీ మనసు మాతర్ం అతడు మంచివాడేనని చెపోత్ంది. ఇకక్డ మనసులేని పశువుతో కలిసి వుండటం కంటే  
సవ్తంతర్ంగా బర్తకడం మేలనిపించింది. 
అకబ్ర తో వెళళ్డానికే నిరణ్యించుకుని ఒకసారి గటిట్గా ఊపిరి పీలుచ్కుని సరిద్న బాయ్గును చేతిలోకి తీసుకుని  
కారెకిక్ంది. 

PPP 
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అకబ్ర వాళళ్ అకక్ ఫాతిమా తన తముమ్డు అకబ్ర చెపిప్ందంతా విని బాధ పడింది. పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుని 
 నూరజ్హాన ను భయపడవదద్ని చెపిప్ అకుక్న చేరుచ్కుంది. నూరజ్హాన భరత్ ఫోన చేసి ‘ఎకక్డునాన్వే.. ఎవడితో  
వెళాళ్వే’ అంటూ ఛండాలంగా మాటాల్డాడు. 
ఫాతిమా ఫోన అందుకుని ‘భారయ్ను కొటేట్ వాడివి నువువ్ మగాడివటరా వెధవా. ఈ రోజే నూరజ్హాన కువైట  
ములాల్లను కలిసి నువు పెటేట్ హింసలను చెపిప్ నీకు తలాక ఇసుత్ంది. నోరు మూసుకుని నీ పని చూసుకో లేకపోతే 
 పోలీసులకు చెపిప్ నినున్ అరెసట్ చెయియ్ంచాలిస్ వసుత్ంది’ అని బెదిరించింది. 
ఫాతిమా కువైట లో  షేకులతో పరిచయాలు వునన్ మనిషి. ఆమెకు అకక్డ మంచి పలుకుబడి వుంది. 
దెబబ్తో వాడి తికక్ కుదిరింది. కుకిక్న పేనులా నోరు మూసుకుని పది రోజులోల్నే నూరజ్హాన కు తలాక ఇవవ్క 
 తపప్లేదు. 
నూరజ్హాన అమామ్నానన్లకు విషయం తెలిసి బాధ పడాడ్రు. కూతురు వాడి వేధింపులనుండి విడుదల  
 అయినందుకు సంతోషించారు. 
నరకం నుండి బయటపడడ్టుట్ భావించింది నూర. ఫాతిమా కు కువైట సిటీ మాలియా లో పెదద్ సూపర మారెక్ట  
వుంది. నూరజ్హాన వీసానుమారిప్ంచి అందులో షిఫట్ లీడర గా జాబ ఇచిచ్ంది. 
అకబ్ర కు అదే వీధిలో మొబైల షాప వుంది. అందులో పని చెయయ్డానికి మెరికలాల్ంటి ముగుగ్రు కురార్ళుళ్ 
 వునాన్రు. మాలియా రదీద్గా వుండే పార్ంతం కాబటిట్ బిజినెస బావుంటుంది. 
కువైట లోని సంపాదనతో అహమ్దాబాద లో ఇలుల్ కొనాన్డు. అకక్ ఫాతిమాకయితే  చెపాప్లిస్న పని లేదు.  
అహమ్దాబాద లో నాలుగు ఇలుల్లు వునాన్యి. అతత్వారి ఊరైన హైదార్బాద లో పెదద్ షాపింగ మాల వుంది. 
ఇరవై ఏళుళ్గా కువైట లో సిథ్రపడి దాదాపూ యాభై మందిని ఇండియానుండి రపిప్ంచి తన సూపర మారెక్టోల్  
పనిలో పెటిట్ ఇండియాలోని పేదవాళళ్కు సహాయం చేసింది.  
ఫాతిమా ఒకరోజు నూర అమమ్నానన్లకు  ఫోన చేసి ‘మీ అమామ్యిని మా తముమ్డు అకబ్ర కు ఇచిచ్ నిఖా  
చెయాయ్లి’ అని అడిగింది. 
అంతకనాన్ సంతోషం ఏముందమామ్ అనాన్రు వాళుళ్. వాళళ్ది నెలూల్రు. ఆ వేసవిలో అందరూ కువైట నుండి వచిచ్ 

హైదార్బాద లో అకబ్ర, నూరజ్హాన ల వివాహం జరిపించారు. ఇపుప్డు ఆ దంపతులు కువైట లో నలుగురు పిలల్లతో, 
నాలుగు మొబైల షాపులు, నలభైమంది పనివాళళ్తో  సంతోషంగా జీవిసుత్నాన్రు. 

(MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy)   Post your comments 
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