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 "ఏమే నిజం చెపుప్ ఎవడికి పుటాట్డు వీడు. నువేవ్మో నాకే పుటాట్డు అని అబదద్ం చెబుతునాన్వు. నేనేమో 
కాదంటునాన్ను. బాగా చూడు వీడిలో కొంచెమైనా నా పోలిక వుందా. వీడిని చూసినపుప్డలాల్ నా కడుపు మండుతోంది. 
పెళిళ్ కాక ముందే ఎవడితోనో తిరిగి కడుపు తెచుచ్కునాన్వు.  వెంటనే మీ వాళుళ్ నాకిచిచ్ కటట్బెటాట్రు కదూ. అందుకే వీడు 
ఎనిమిది నెలలకే పుటాట్డని నాకు అబదద్ం చెబుతునాన్వు" గుడుల్రుముతూ ఆవేశంగా మీది కొచాచ్డు భాసక్ర.  

కొడతాడేమోననే భయంతో ఒకడుగు వెనకిక్ వేసిందామె. ఇక కదలకుండా వెనకనునన్ గోడ ఆమెను ఆపింది.  
"అసలు నినున్ కాదే పుటిట్న వీడిన్ పీక పిసికి చంపెయాయ్లి. వీడిన్ చూసుత్ంటేనే నా వంటిపై తేళూళ్ జెరుర్లూ 

పాకుతునాన్యి. వీడు పార్ణంతో వుండకూడదు. బర్తకకూడదు" అంటూ నెల బాబును కాళుళ్ పటుట్కుని పైకి ఎతిత్ గోడకేసి 
కొటట్బోయాడు. 

అంతవరకూ నిరేవ్దంగా నిరిల్పత్తతో అతని మాటలు వింటునన్ ఆమె బాబును అతడు తలకిర్ందులుగా పటుట్కోవడం 
చూడగానే వెంటనే సివంగిలా ముందుకు దూకింది.  

"బాబును ఏమీ చేయకు నీకు దణణ్ం పెడతాను" అంటూ అతని చేతులోల్ంచి బాబును లాకోక్బోయింది. 
ఇంతలోపల కనూన్ మినూన్ కానని కోపంతో గుకక్పటిట్ ఏడేచ్ బాబును గోడకేసి విసిరేసాడతడు. పటుట్కోబోయిన 

ఆమె చేతులను దాటుకుని బాబు శరీరం గోడను తాకింది. కానీ ఆమె చేతులు అడుడ్పడటంతో విసిరిన తీవర్త కాసత్ తగిగ్ంది 
అంతే. 

క్షణంలో జరిగిపోయింది అంతా. బాబు తల వేలాడేసి చలనం లేకుండా కింద పడిపోయాడు. ఒకక్ క్షణం ఏం 
జరిగిందో అరథ్ం కాక నిశేచ్షుట్రాలైపోయిందామె. 

వెంటనే తేరుకుని ఆ పసికందును చేతులోల్కి తీసుకుని ఏడుసూత్ బయటికి పరిగెతిత్ంది.  
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డాకట్ర దగగ్రికి వెళితే దెబబ్ బలంగా తగిలింది ఏ విషయమూ ఇపుడే చెపప్లేము అనాన్రు. ఆమె బిడడ్ను 
వాళళ్కపప్గించి అకక్డే కూలబడిపోయింది. 

మరుసటిరోజే పెదవి విరిచేసారు డాకట్రుల్. పార్ణం లేని బిడడ్ను ఆమె చేతికి అపప్గించారు. 
అచేతనంగా వునన్ బిడడ్ను చూసి బిడడ్ ఇక తిరిగి రాడనీ ఇక లేడని అరథ్ం కాగానే వెరిర్గా ఒక కేక వేసిందామె. 

వెంటనే సప్ృహ తపిప్ందామెకు.  
ఉలికిక్పడి లేచిందామె. గుండె దడదడా కొటుట్కుంటోంది. గొంతు తడారి పోయింది. 
ఒకక్ నిముషం ఏం జరిగిందో తనెకక్డుందో అరథ్ం కాలేదు. చీకటిలో కళుళ్ చికిళించి చూసిందామె. గోడకునన్ 

గడియారం లోని మూడు ములుల్లు మిణుకుమంటూ తిరుగుతూ ఆమెను పలకరించాయి. కాసత్ వెలుతురు అకక్డినుండి 
ఆమె మీదకు పర్సరించినటల్యింది. 

కొంచెం ధైరయ్ం వచిచ్ందామెకు. ఆ వెలుగులో తను ఎకక్డ వుందో తెలిసింది. 
ఏంటది ఇంతవరకూ తను చూసింది కల? జరిగిన సంఘటనే మరలా మరలా పర్తిసారీ కలలోకొచిచ్ వేధిసూత్ 

నిదర్కు దూరం చేసోత్ంది. 
భయంకరమైన ఆ విషయం గురొత్సేత్ గుండెను చేతోత్ పటుట్కుని గుకక్ పెటిట్ ఏడవాలనిపిసుత్ంది కానీ గటిట్గా 

ఏడవడానికి మనిషికి కొనిన్ అడుడ్ వసాత్యి. కనీసం ఆ సేవ్చచ్ మనిషికి ఉండాలి కదా.  
బిడడ్ గురొత్చిచ్ శబద్ం రాకుండా దుపప్టిని నోటికి అదుముకుని ఏడవసాగింది ఆమె. 
ఇది మామూలుగా అపుడపుడూ జరిగే విషయమే. అయినా దు: ఖం ఆగడం లేదు ఆమెకు.  
తల పకక్కి తిపిప్ ఎడమ వైపుకు చూసింది.  
అకక్డ వునన్ మంచంపై శీర్లంక వంట మనిషి గురక తీసి నిదర్పోతోంది. రోజంతా కువైట ఇంటోల్ పని చేసేత్ కలిగే 

అలసటకు రాతిర్కి గురుర్పెటిట్ నిదర్ పోవాలిస్ందే.  
అలికిడయితే ఎకక్డ లేసుత్ందోనని భయపడి మెలల్గా లేచి బాత రూం లోకి వెళిళ్ తనివితీరా ఏడిచ్ ముఖం కడుకుక్ని 

బయటికి వచిచ్ంది.  
అపప్టికే బయట మసీదులో మౌలీవ్ గారు అలాల్ హు అకబ్ర అంటూ పార్రథ్నకు పిలుపును మొదలు పెటేట్సారు.  

తెలల్వారిపోయినటేల్ ఇక నిదర్కు బై బై చెపాప్లిస్ందే.  
ఈ లోపల శీర్లంకవంట మనిషి ఇందర్వేణి లేచి పడక మీది దుపప్టి మడత పెడుతూ "ఏం అపుప్డే లేచావు. ఇంకా 

ఎనిన్ రోజులు నిదర్పోకుండా ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటావు. గుండెను రాయి చేసుకోవాలి. బర్తకాలంటే తపప్దు కదా. ఏడుసూత్ 
కూరుచ్ంటే ఏమొసుత్ంది అనారోగయ్ం అలసట తపప్" అంది. 
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ఆమె మాటలోల్ జాలి లేదు కోపమూ లేదు. ఒక విధమైన వైరాగయ్ం వుంది. 
ఏదో తపుప్ చేసి దొరికి పోయినటుల్ తలవంచుకుని తన మంచానిన్ కూడా సరద్సాగింది ఈమె. 
"బాబా మసీదుకు పోయి నమాజు చేసుకుని వచేచ్లోపల నేను రూయ్క (అలాప్హారం) తయారు చేసాత్ను. నువువ్ ఈ 

లోపల రెండు కారుల్ శుభర్ంగా కడిగెయ. ఆ కడప డైరవరు సెలవులనుండి తిరిగి వచేచ్ంతవరకు నీకీ పని తపప్దు" అంటూ 
గదిలోనుండి మదావ్క (వంట గది) లోకి పోయింది. 

బకెటోల్ సబుబ్నీళుళ్, సాప్ంజి, టవళుళ్ తీసుకుని బయట వునన్ కారల్ దగగ్రికి పోయిందామె. తలొంచుకుని నిదర్ 
మతుత్తో కారుల్ తుడుసుత్ంటే. 

పకక్నే వునన్ గోడ దగగ్రనుండి ‘ఇష ఇష’ అని శబద్ం వినిపించింది. 
ఎవరా అని అటు చూడగానే పళిళ్కిసూత్ పకిక్ంటి బెంగాలీ డైరవరు ఆమెనే చూసూత్ ఏవో సైగలు చేసుత్నాన్డు. గోడ 

దగగ్రికి రమమ్ని పిలుసుత్నాన్డు. వాడు నవివ్నపుప్డలాల్ నోటోల్ని గారపళుళ్ అసహయ్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. వాడి చూపులు 
కంపరానిన్ పుటిట్సుత్నాన్యి.  

వాడిని పటిట్ంచుకోకుండా తలవంచుకుని తన పని తను చేసుకోసాగింది ఈమె.  
మగుగ్తో నీళళ్ను చిమిమ్నటుల్నాన్డు వాడు. నీళుళ్ వచిచ్ మీద పడి వెనక భాగమంతా తడిచింది. కోపమొచిచ్ంది 

ఆమెకు. చిరాకుగా అటుచూసి అరబీబ్ భాషలో నోటికొచిచ్నటుల్ తిటట్బోయింది. 
ఆమెకు కోపం వసుత్ందని వాడికి తెలుసు అందుకే అపప్టికే అకక్డనుండి జారుకునాన్డు వాడు. అలా పర్తి రోజూ 

వేధిసుత్నాన్డు వాడు. 
వాడికంత ధైరయ్ం ఎలా వచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు ఈమెకు. ఇలాంటి విషయాలు కువైట వాళళ్కి తెలిసేత్ కీళుళ్ విరిచేసి 

విమానమెకిక్ంచి ఇంటికి పంపిసాత్రు. తపుప్ చేసి దొరికితే శిక్షలు కఠినంగా వుంటాయి. మనలాగా ఊరికే వదలరు వాళుళ్. 
అకక్డ తపుప్ చెయాయ్లంటే భయం.  

అందుకే కువైటోల్ని పనిమనుషులు తమ షేకులకు చాలా భయపడతారు.  కానీ వీడు గజిజ్ కుకక్లాంటి వాడేమో. 
ఈమెను వదలడం లేదు. పర్తి రోజూ ఉదయం నిదర్ లేచి బయటికి రాగానే వాడి చేషట్లతో కంపరంగా వుంది ఆమెకు.  

ఎవరికైనా తెలిసేత్ చెపితే ఏమంటారో తనదే తపప్ంటారేమో కువైట యజమానులకు తెలిసేత్ తననే తపుప్బటిట్ 
తిడతారేమో అనే భయాలు ఆమెను పటిట్ పీడిసుత్నాన్యి. 

కానీ ఆ బెంగాలీ వాడికి అవేమీ పటిట్నటుల్ లేదు. 
ఆ రాతిర్ పడుకునే ముందు శీర్లంక వంటమనిషి ఇందర్వేణికి తన బాధను చెపుప్కుంది. ఆమె మాటలను వింటూనే 

పకపకా నవివ్ంది ఇందర్వేణి. 
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"వాడంతేనే జోయ్తీ. ఏ ఆడది కనబడినా అలాగే చేసాత్డు. నేను కూడా ఒకసారి వాళళ్ బాబాకు చెబుతానని 
బెదిరించాను. అపప్టినుండీ నా జోలికి రాడు.  రేపు పొర్దుద్న నీతో పాటూ నేను కూడా బయటికి వసాత్లే. చూదాద్ం వాడి 
సంగతి" అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది ఇందర్వేణి. 

హమమ్యయ్ అనుకుంటూ నిశిచ్ంతగా నిదర్పోయింది జోయ్తి. 
నాలుగు రోజులూ జోయ్తికి తోడుగా ఇందర్వేణి రావడంతో వాడు తోక ముడిచాడు. ఇంతలో సెలవుకు ఇండియా 

వెళిళ్న కడప డైరవర పర్సాద తిరిగి వచాచ్డు. 
రావడమే ఇందర్వేణిని పలకరించి కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్డు. 
"ఏమయింది తముమ్డూ" అంటూ కలవరపడింది ఇందర్వేణి. 
"ఇదద్రు పిలోల్ళుళ్ దికుక్లేని వాళళ్యినారకాక్ నెల కిర్తం నేను అకక్డ వుండగానే నా భారయ్ కరంటు షాకు కొటిట్ 

చనిపోయింది" అంటూ బాధ పడాడ్డు. 
"అయోయ్ ఎంతపని జరిగింది బాధపడకు తముమ్డూ ఇదిగో ఈ పిలల్ జోయ్తిని చూడు పెళళ్యి సంవతస్రం అయిందో 

లేదో వాడు శాడిసట్ మొగుడు పుటిట్న బిడడ్ను గోడకేసి కొటిట్ చంపేసి జైలుకు పోయినాడు. ఈ పిలల్ అకక్డ వుండలేక కువైట 
వచేచ్సింది. రాతర్యితే చాలు నిదర్పోకుండా బిడడ్ను తలచుకుని ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటుంది.  

ఏం చేదాద్ం చెపుప్. దేవుడు అందరి జీవితాలోల్నూ ఏదో ఒక బాధను పెడుతూ వుంటాడు. బాధను భరించాలి 
దిగమిర్ంగి ముందుకు సాగాలి. నా సంగతే చూడు చినన్ వయసులోనే నా మొగుడు యాకిస్డెంటోల్ పోతే బిడడ్లను 
పోషించుకోవడానికి పకిష్లా ఈ పరదేశానికి వచాచ్ను. తపప్దు. ఒకరికొకరం భూమి మీద వునన్ వాళళ్ం చేదోడుగా 
సేన్హంగా వుంటూ బర్తకును ముందుకు నెటాట్లి" అంటూ ధైరయ్ం చెపిప్ంది ఇందర్వేణి.  

ఆమె మాటలు ఎంతో పరిపకవ్తను కలిగి ఆపాయ్యతను పంచుతూ పోయే పార్ణానిన్ నిలబెడుతునన్టుల్గ వునాన్యి. 
ఇతరులకు ధైరయ్ం చెపప్డానికి అకక్డకక్డా ఇలాంటి మంచి వాళుళ్ కూడా వుంటారు.  

పర్సాదు కూడా ఆమె మాటలకు దు:ఖం నుండి తెపప్రిలిల్నటేల్ కనిపించాడు. 
 పర్సాదు జోయ్తితో అంతగా మాటాల్డేవాడు కాడు. సిగుగ్గా పకక్కు తపుప్కుని వెళిళ్పోయేవాడు.  కానీ భోజనం 

తీసుకెళళ్డానికి వంట ఇంటోల్కి వచిచ్నపుప్డలాల్ ఇందర్వేణితో కాసేపు కబురుల్ చెపేప్వాడు.  భారయ్ను తలచుకుంటూ ఆమె 
గురించి చెపుప్కుంటూ ఊరట పొందేవాడు. మధయ్లో కనున్లోల్ చిపిప్లేల్ కనీన్ళళ్ను తుడుచుకుంటూ ఉండేవాడు పర్సాద. 
భారయ్ జాఞ్పకాలనుండి బయటపడలేక పోతునాన్డతను. 

అయోయ్ పర్సాదూ పోయిన వాళుళ్ ఇక తిరిగి రారు. నువువ్ కుదుట పడాలి. ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటే ఎలా అనేది 
ఇందర్వేణి. 
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ఒకరోజు అందరూ కూరుచ్ని కలిసి భోజనం చేసుత్నాన్రు.  
సడన గా జోయ్తి వైపు తిరిగి “జోయ్తీ నువువ్ పర్సాదును పెళిళ్ చేసుకుంటే బావుంటుంది కదా” అడిగేసింది 

ఇందర్వేణి.  
ఇదద్రూ ఉలికిక్పడాడ్రు. పర్సాదుకైతే పొలమారింది. నెతిత్న ఒకటి కొటిట్ నీళళ్ గాల్సు చేతికిచిచ్ “అవును మీ ఇదధ్రూ 

పెళిళ్ చేసుకుని కొతత్ జీవితానిన్ ఎందుకు మొదలు పెటట్కూడదు?” అని పర్శిన్ంచింది ఇందర్వేణి. 
జోయ్తి ఏ జవాబూ చెపప్కుండా తల వంచుకుంది. 
“సరేల్ నిదానంగా ఆలోచించుకోండి. పెదద్దానిన్ సలహా ఇచాచ్ను. ఇదద్రికీ ఈడూ జోడూ బావుంటుంది. తోడూ 

నీడగా ఒకరికొకరు వుంటే జీవితం ఆనందంగా సాగిపోతుంది అంతే. ఇక మీ జీవితం మీ ఇషట్ం” అంది ఇందర్వేణి 
నవువ్తూ.  

  అపప్టినుండీ పర్సాద ఎదురుపడినపుప్డలాల్ జోయ్తికి ఏదో తెలియని ఇబబ్ందిగా అనిపించసాగింది. అది సిగోగ్ 
కలవరమో ఆమెకు అరథ్ం కాలేదు. 

ఒకరోజు ఉదయానేన్ బాబా పర్సాదుకు ఏవో కొనిన్ పేపరస్ తీసుకుని రమమ్ని చెపిప్ సేన్హితుని ఇంటికి 
పంపించడంతో కారుల్ కడిగే పని జోయ్తి మీద పడింది. 

యథావిధిగా తల వంచుకుని కారుల్ తుడుసుత్ంటే గోడ పకక్నుండి బెంగాలీ వాడు సైగలు చెయయ్డం మొదలు 
పెటాట్డు. చేతిలోకి నీళళ్ను తీసుకుని ఆమె మీదకు చలల్డం చేసుత్నాన్డు. చాలా కోపం వచిచ్ంది జోయ్తికి. అయినా 
తమాయించుకుని తన పని తాను చేసుకుపోతోంది.  

ఇంతలో ఎపుప్డు వచాచ్డో పర్సాద వాళిళ్ంటి గేటు తెరుచుకుని వెళిళ్ బెంగాలి వాడి మీద కలియబడి కొటట్సాగాడు.  
వాడు రెచిచ్పోయి “ఏంటీ అదేమనాన్ నీపెళాళ్మా నీకెందుకు మా విషయం” అని పర్శిన్ంచాడు.  
“అవును నా పెళాళ్మే నేను చేసుకోబోతునాన్ను. ఆమె జోలికి వసేత్ మకెక్లు విరిచేసాత్ను” అంటూ గటిట్గా 

హెచచ్రించాడు పర్సాద.  
పర్సాద కోపానికీ అతని మాటలకీ ఆశచ్రయ్పోయింది జోయ్తి. 
ఆ సమయానికి అకక్డ కువైటీ వాళుల్ ఎవరూ లేరు కాబటిట్ అందరూ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు.  
పర్సాద మాటలు వినన్ ఇందర్వేణి ఇక ఇదద్రినీ ఆట పటిట్ంచడం మొదలయియ్ంది. “మీ పెళిళ్ విషయం మొదట 

నాతో చెపప్కుండా ఆ బెంగాలి వాడికి చెపాత్వా ఉండు నీ పని చెపాత్ “ అంటూ సరదాగా పర్సాద ని ఏడిపించింది. 
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“అకాక్ మనం అనుకుంటే సరిపోయిందా. మీ మరదలు జోయ్తి కూడా ఒపుప్కోవాలి కదా. నాతో పెళిళ్కి 
అంగీకరించాలి కదా. ఆమెకు నేను నచాచ్నో లేదో” అంటూ బదులు మాటాల్డుతూ ఓరగా జోయ్తి వైపు చూడసాగాడు 
పర్సాద.  

“నీకేం తముమ్డూ నువువ్ బంగారం. నినున్ చేసుకోవాలంటే ఎవరైనా పెటిట్ పుటాట్లి. మనం చెపేప్ది చెపాప్ము. 
తరువాత ఆమె ఇషట్ం” చూదాద్ం అంది ఇందర్వేణి.  

PPP 
కాలం గడుసోత్ంది. ఈ మధయ్ కాలంలో జోయ్తి పర్సాదూ సిగుగ్ను మరచి కాసత్ దగగ్రయాయ్రు. బాబా మామా 

చూడకుండా కాసేపు కబురుల్ చెపుప్కోవడం చేసుత్నాన్రు. జోయ్తికి చాలా సంతోషంగా వుంది. ‘ఎడారిలాంటి ఆమె 
హృదయంలో వెనెన్ల’ కురిసినటుల్గా అనిపిసోత్ంది. ఇదద్రూ ఒకటయినందుకు ఇదద్రికీ తోడు దొరికినందుకు ఇందర్వేణి 
సంతోషించింది. 

కానీ కాలం ఎపుప్డూ ఒకేలా వుండదు కదా.  
ఇంతలో కడుపుతో వునన్ మామా కానుపుకని అమమ్గారింటికి పోయింది. ఇంటోల్ బాబా పిలల్లు మిగిలారు. 
ఇనాన్ళుళ్ లేనిది జోయ్తికి ఇపుప్డే నరకయాతన మొదలయియ్ంది. బాబా చూపు ఆమె మీద పడి వేధించడం మొదలు 

పెటాట్డు. కాఫీ టీలు అందించేటపుప్డు చెయియ్ పటుట్కుంటాడు. గదిలోకి రమమ్ని బలవంతం చేసుత్నాన్డు. 
ఇటు ఇందర్వేణికి, పర్సాదుకు కూడా విషయం తెలిసి ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక గిజగిజ లాడారు.  
బాబా చూపులనుండి, చేతలనుండీ తపిప్ంచుకోవడం కుదరని పరిసిథ్తి. యజమానులు పిలిచినపుప్డు పలకాలి. 

చెయయ్మనన్ పని చెయాయ్లి. తపప్దు.  
రోజురోజుకూ బాబా ఆగడాలు శృతి మించి పోతునాన్యి.  
ఆ రాతిర్ వంట గది శుభర్ం చేసుత్ంటే వచిచ్ జోయ్తిని గదిలోకి రమమ్ని పిలిచాడు. జోయ్తి భయపడి ఏడవడం మొదలు 

పెటిట్ంది.  
తన గదిలోకి పోయి తలుపు గటిట్గా బిగించుకుంది. 
ఇందర్వేణి అసహాయంగా చూసూత్ నిలబడిపోయింది. 
బాబా అలాంటి వాడని తెలుసు కానీ మరీ ఇంటోల్ని పని మనుషులను కూడా వేధిసాత్డని ఊహించలేదు ఆమె. 
ఆ రాతిర్ గడవడం కషట్మయింది. 
పొర్దుద్నేన్ లేచాక గది దాటి బయటికి రావాలంటేనే భయపడిపోతోంది జోయ్తి. 
ఇక ఉపేకిష్ంచలేదు ఇందర్వేణి. 
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   7   GHOqEoÇ ¥qDÍÓj 

బాబా చూడకుండా దొంగలా బాబా గదిలోకి వెళిళ్ ఆయన లోపల దాచిపెటిట్న జోయ్తి పర్సాదుల పాసోప్రుట్లు 
తీసుకుని వచిచ్ పర్సాదును పిలిచింది.   ఇదద్రి పాసోప్రుట్లూ ఒక నెల జీతం చేతులోల్ పెటిట్ "ఇక ఏ మాతర్ం ఆలశయ్ం చేసినా 
బాబా చేతిలో జోయ్తి బర్తుకు నాశనమయిపోతుంది. మీరు వెంటనే ఇకక్డనుండి ఇండియా ఎంబసీకి పారిపొండి. వారికి 
మీ పరిసిథ్తిని చెపప్ండి. వాళుల్ మిమమ్లిన్ ఇండియాకు పంపించేసాత్రు. ఇంటికి వెళిళ్ మీరు పెళిళ్ చేసుకుని హాయిగా 
వుండండి" అంటూ బయటికి పంపేసింది. దేవతలా ఆదుకునన్ ఆ శీర్లంక వంటమనిషికి అశృనయనాలతో వీడోక్లు చెపిప్ 
ఇదద్రూ బాబా కంట పడకుండా టాకీస్ ఎకిక్ ఇండియా ఎంబసీని చేరుకునాన్రు.                                    

 (MLjOy¥qDÍ MLÔoáFnÓPy) 
   

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2015/jan15_paradesikathalu_comments.htm

