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ఎడారి లేఖ 
 పిర్యమైన రెడడ్కాక్.. 
మేమికక్డ అందరమూ బావునాన్ము. నువవ్కక్డ కేష్మంగా వునాన్వని భావించుచునాన్ము. నీ ఆరోగయ్ం బాగునన్ది కదా. ఎపుప్డూ నీ 

గురించే మేము తలచుకుంటూ ఉంటాము. నీ మాటే చెపుప్కుని సంతోషపడుతూ వుంటాము. 
నాలుగేండల్లో నువు మొగోడి మాదిరి రెండంతసుత్ల మిదెద్ గటిట్ంచి నాలుగు కుంటల్ భూమిని కొనుకుక్నాన్వు. నీ ధైరాయ్నిన్ 

మెచుచ్కోవచుచ్. నీ మాదిరి కొయేటికి పొయియ్ ఇంత తొందరగా సంపాదించి మిదెద్లు గటిట్న మొనగాడు మన ఊరోల్నే లేడు.  
ఆ దోవన పొయేయ్టపుప్డు రంగులేసిన నీ మిదెద్ను చూసి మీసాలునన్ మొగోడురా రెడెడ్మమ్ ఎంత బాగా మిదెద్ కటిట్ందో చూడు అని నీ 

గురించి ఊళోల్ అందరూ గొపప్గా అనుకుంటునాన్రు.  
ఈ కాలం డబుబ్ంటేనే కదా మనిషికి విలువ. నువవ్కక్డ ఎనిన్ కషాట్లు పడినా నీ సంపాదన చూసి ఇకక్డ నీకు గౌరవం ఇసాత్రు. 
పోయిన సారి నువు ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు ఇచిచ్న కోయేటి సబుబ్లు షాంపూలు బలే వాసన ఉనాన్యి. 
అపప్టి నుండి నీ పెదద్ కూతురు లచిచ్మి అమామ్ నువువ్ పెదద్మమ్ను అడిగి వీసా తెపిప్ంచుకో. నువు కూడా కోయేటికి పోయియ్ మాకోసం 

సబుబ్లు, షాంపూలు, గుడడ్లు, వాచిలు, బొమమ్లు తీసుకురా అని ఒకటే అడుగుతాంది. పెదద్ పిలల్ రేపో మొనాన్డో పెదద్ మనిషి అయేయ్టిగా 
ఉండాది. నాలుగేండుల్ పోతే పెళిల్ కూడా చెయాయ్ల.  

నీ మరిది చూసేత్నేమో పొదద్న లేచిన కాడి నుంచీ తాగడం తలకు పోసుకోవడం. పెళాల్ం గురించీ బిడడ్ల గురించీ కొంచెమైనా ఆలోచనే 
లేకపోయె.ఒకక్ పని చెయయ్డు. అయినా మూడుపూటలా కోడికూర లేకపోతే ఆ మగోడికి ముదద్ నొటోల్కి దిగదు. ఉనన్ రెండు కుంటల భూమిని 
నేనే సేదయ్ం చేసి నా రెకక్ల కషట్ంతో పంటలు పండించి పిలోల్ళల్కు ఇంత తిండి పెటట్గలుగుతునాన్ను.  

పోనీలే తాగితే తాగినాడు ఎటట్నాన్ చావనీ అనుకుంటాను  కానీ తాగినోడు ఇంటికి వచిచ్ తిని పడుకోడు కదా. వయసొచిచ్న 
ఆడపిలోల్ళల్ ముందర ననున్ పటుట్కొని చెడడ్ మాటలు తిడతాడు. ఇషట్మొచిచ్నటుల్ కొడతాడు. పిలోల్ళల్ ముందు సిగుగ్పోతాంది.  

రోజూ ఆయన కొటేట్ దెబబ్లకు వళుల్ వాచిపోతోంది. తెలాల్రి లేచి చేని కాడికి పోలేక పొలం పనులు చేయించలేక నా పార్ణం పోతాంది. 
ఈ బాధలనీన్ తటుట్కోలేక పోతునాన్ను. అందుకే కోయేటికి వదాద్మని నేను నిరణ్యించుకునాన్ను. 
  ఏదో పెదనాయన కూతురివని, అకక్వని నోరు తెరిచి వీసా పంపించమని నినున్ అడుగుతునాన్ను. ఆ తాగుబోతోడికి తెలియకుండా 

పెదద్ కూతిరి చేత  ఈ జాబు రాపిసుత్నాన్ను. నేను కోయేటికి పోతాననే మాట వాడికి తెలిసేత్ నా తాట తీసి ఇంటి ముందు ఆరేసాత్డు. పెళాల్ం 
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బిడద్లను సాకలేకునాన్ పౌరుషానికి మాతర్ం కొదవ లేదు. మొనన్ ఊరికే తమాషకు కోయేటికి అందురూ పోతునాన్రు అని  ఒక మాట అటాట్ 
అనాన్ను.  

దానికి,  మొగుడిన్ వదిలి పెటిట్ కొయేటికి పొయేయ్ ఆడది సంసారేనా అది అంత దూరం పొయియ్ సకక్గా తిరుకోక్ని వసాత్దంటే ఎవడు 
నముమ్తాడు. అకక్డంతా తిరిగి వసేత్ ఎవడు ఏలుకుని సంసారం చేసాత్డు. అలాంటి దానిన్ నరికి కాకులకు గదద్లకు వేసినా పాపం లేదని 
తిటిట్నాడు.   

నాకయితే భయంగానే ఉండాది కానీ పిలోల్ళల్ ముఖం చూసేత్ జాలి కలగతాంది. కటుట్కోను సరైన గుడడ్ పేలికలు కూడా లేవు. 
కడుపునిండా తినేదానికి కూడు కూడా లేదు. వీడేమో ననున్ కొటిట్ సంపుతాండాడు. ఏదొ ఒక రోజు నా పార్ణం పోయిందంటే పిలోల్ళుల్ అనాధలై 
పోతారు. ఇదుద్రు పిలోల్ళుల్ చాలేల్ అంటే వింటాడా.  

నాకు నలుగురు పిలోల్ళల్నాన్ కావాలి కంటావా ననున్ వదిలేసి నీ అమమ్ గారింటికి పోతావా. ఇంకో దానిన్ పెళిల్ చేసుకుని నలుగరిన్ 
కంటా అని తిటిట్నాడు.  ఆరేళల్లో నాకు నాలుగు కడుపులు తెచిచ్ పెటిట్నాడు. 

బిడడ్లను చదివించాలనాన్ డబుబ్ండాలి  సంపాదించాలి కదా. ఆడదానిన్ ఏమి చేసేది. మనూరోళుల్ చానా మంది అకక్డ ఉనాన్రు. కానీ 
పరాయి వాళల్ను అడగలేము కదకాక్. అయినోళల్కైతే బాద బదనాయమూ ఉంటాయి. మన అనీ, రకత్ సంబంధమనీ బాదయ్త ఉంటాది. అందుకే 
నినున్ ఇంతగా అడుగతా ఉండాను.  

నా కోసం కాదు ఈ నలుగురి పిలోల్ళల్ మొఖం చూసయినా నువువ్ నాకు వీసా పంపియాయ్ల. ఇకక్డి పరిసిథ్తి నీకు తెలియoది ఏముంది. 
పోయిన సంవతస్రం వచిచ్నపుప్డు చూసినావు కదా. మాపులూ పగలూ కషట్ం చేసి నా వొళుల్ ఎలా ఉందో. 

పెళిల్ కాక ముందు ఊళోల్ వాళల్ందరూ ఎరర్మీమ్ అని పిలిచే వాళుల్. ఎరర్గా ఇంత లావు ఉండేదానిన్. తలోల్ వెంటుర్కలు మోకాళల్కాడికి 
జీరాడేటివి. ఊళోల్ వరసయిన మగపిలోల్ళల్ందరూ ఓ ఎరర్మేమ్ బలే ఉండావుబాబ్. ననున్ చేసుకుంటావా అని ఎగతాళి చేసేవోళుల్ కదా.  

నా రాత బాలేక ఈ మొగోడిని చేసుకుని కులబటట్యిపోతిని. రోజూ దెబబ్లు తిన లేక పార్ణం అలాల్డి పోతాంది. ఇపుప్డు చూడు ఎలా 
ఉనాన్నో.  

వంటి మింద కాలు కేజీ కండ కూడా లేదు. వటిట్పోయిన ఎనుము లాగా ఎమికెలు బయటికి కనపడుతునాన్యి. పిలోల్ళల్ను కంటిని, 
వాళల్ను సాకే విదానం కూడా తెలియాలి కదా. వాళల్ను చూసుత్ంటేనే దిగులు. కడుపులో ఏదో బాధ. అందుకే కొయేటికి వసేత్ కళుల్ మూసుకొని 
నాలుగేండుల్ వుంటే నాలుగు రూకలు సంపాదించుకోవచుచ్. తరువాత ఆడపిలోల్ళల్కు నాలుగు తులాలు బంగారు పెటిట్ పదివేలు లెకక్ ఇచిచ్ పెళిల్ 
చేసేత్ వాళల్ బర్తుకు వాళుళ్ బర్తుకుతారు. 

నా మింద దయవుంచి నువు ఈ విషయానిన్ సీరియస గా ఆలోచన చెయాయ్ల. ఈ ఒకక్ సహాయం గనుక చేసినావంటే నీ రుణం నేను 
నేను వుంచుకోను. ఏదో ఒక విధంగా తిరిగి తీరుచ్కుంటాను. నీ కాళుళ్ పటుట్కుంటాను. ననూన్ పిలల్లిన్ దయచూడు. ఏదో నీ మాదిరి 
నాలుగేండుల్ కోయేటిలో వుంటే పిలోల్ళల్ను చదివించుకుని ఈ పూరిలుల్ పడగొటిట్ చినన్ మిదెద్ కటుట్కుంటాను. 

  ఈ జాబు చేరిన వెంటనే నువు నాకు ఏ సంగతీ తెలిపితే నేను పాస పోరట్ తయారు చేయించుకుంటాను. మడో భూమో అమిమ్ 
టికక్టుట్ కొనుకుక్ని కువైట కి వసాత్ను. అకాక్ తొందరగా నువు నాకు జాబు రాయి. నీ తిరుగు జాబు కోసం వేయి కండల్తో ఎదురుచూసాత్ 
ఉంటాను.  

ఇటుల్ నీ చెలెల్లు 
వరమమ్. 
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PPP 
                                                                                          కువైట 

పిర్యాతి పిర్యమైన వరమమ్కు, 
రెడెడ్మమ్కక్ కువైట నుండి రాయునది. నీ జాబు చేరినది. విషయాలు తెలిసినాయి.  
నిజమే నువేవ్మో కొయేటికి వసాత్ అని ఎగురుతావు. ఇకక్డ పరిసిథ్తులు కూడా చూడాలి కదా. ముందులాగా  ఇకక్డ వీసాలు     

అంత సులభంగా దొరకడం లేదు. ఒకొక్కక్ వీసా కొనుకోక్వాలంటే కనీసం లక్ష రూపాయలనాన్ అవుతాది. నీకిషట్మయితే భూమి అమిమ్ లక్ష 
రూపాయలు అకక్డే మీ బావ చేతికి ఇవువ్.  

నెల రోజులలోపల నీకు వీసా పంపిసాత్ను. పోయిన నెల ఎగవీధి కరెర్మిమ్కి వీసా పంపినాను. నేను చెపిప్నటుల్ బంగారానిన్ నాలోర్జులోల్ 
అమేమ్సి లక్ష రూపాయలు డబుబ్  మీ బావకు ఖచిచ్తంగా కటిట్ంది.  

రేపో మొనాన్డో విమానం టికక్టుట్ కొనుకుక్ని కొయేటికి వసోత్ంది.  
తరువాత మొహమాటం వదుద్. నేను కూడా ఇకక్డ పదిమందికి జవాబు చెపుప్కోవాలి. వీసా వాయ్పారం అంటే అంత సులభం కాదు. 

అందుకే ముందే చెబుతునాన్ను. నాకు అయిన వాళల్యినా ఒకటే పరాయి వాళల్యినా ఒకటే.   లక్ష రూపాయలు కడితే వెంటనే నువువ్ ఇకక్డికి 
రావచుచ్. ఆలోచించుకొని ఏ మాటా నాకు చెపుప్.  

ఇటుల్ 
రెడెడ్మమ్ 

 రెడెడ్మమ్ జాబు చూసినాక కాళూల్ చేతులూ ఆడలేదు వరమమ్కు. ఏం చెయాయ్లో కువైట కి వెళాల్లంటే లక్షరూపాయలు ఎలా 
సంపాదించి ఆ రెడెడ్మమ్కు కటాట్లో అరథ్ం కాలేదు.  

భూమి అమిమ్తే మొగుడు వపుప్కోడు. తెలియకుండా అమామ్లి.  
వరుసకు అకక్ అవుతాది దగగ్ర బంధుతవ్ం కదా సహాయం చేసాత్ది అని అనుకునింది కానీ ఈ విధంగా ఇంత డబుబ్ కరచ్వుతాదని 

తెగేసి చెపుతాదని అనుకోలేదు.  చివరికి నాలోర్జులు ఆలోచించి కువైట కు పోవాలనే ఆశ చావక భూమి అమమ్డానికే నిశచ్యించుకుంది 
వరమమ్. మొగుడికి తెలియకుండా ఒక కుంటడు భూమి బేరం పెటిట్ంది. భూమి అముమ్కుంటునన్దుకు కళల్లో నీళుళ్ తిరిగాయి అయినా వచిచ్న 
కాడికి తకుక్వకు అమిమ్పారేసింది. 

మొగుడు తాగి పడుకునన్పుడు పేపర పైన వేలి ముదర్లు నొకిక్ంది. లక్ష రూపాయల డబుబ్ కటట్లు తీసుకెళిల్ రెడేడ్మమ్ మొగుడి చేతిలో 
పెటిట్ంది. ఇలుల్ ఇంకొక పోరష్ను కటాట్ల నీలాంటోళుల్ ఇంకొక నలుగురు వీసాలు కొంటే మేము ఇంకొక మిదెద్ కటుట్కుంటాము అంటూ డబుబ్ 
లెకక్పెటుట్కునాన్డు అతడు. అపుప్డరధమైంది వరమమ్కు వీసాలు అమిమ్ నాలుగేళళ్లో ఇంత పెదద్ మిదెద్ ఎలా కటాట్రో.    

అనుకునన్టుల్గానే వీసా వచేచ్సింది. 
పర్యాణానికి సిదద్పడాలి. మెడికల చేయించుకోవాలి. అందుకు మదార్స పోవాలి. ఈ సంగతి మొగుడికి ఎలా చెపాప్లి.  తెలిసేత్ 

చంపేసాత్డు. ఏ అబదద్ము చెపిప్ మదార్సు దాకా పోయి రావాలో తెలియక ఆలోచించి బురర్ వేడెకిక్ పోయింది. 
ఎలాగో ఎదురింటి పులల్మమ్తత్ సహాయంతో అటాట్ తిరపతి దాకా పోయిసాత్నని చెపిప్ బయటపడింది. అపప్టికీ తిడుతూనే ఉనాన్డు. 

నువు సంసారం చేసే దానివేనా. తిరుపతికి బోయి ఎవడితో తిరిగి వసాత్వే అంటూ. 
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గుండె దడ దడలాడుతుంటే పెదద్ కూతురికి ఇంటి బాధయ్త అపప్జెపిప్ బసెస్కిక్ంది వరమమ్. మదార్సు పొయియ్ తిరిగి వచేచ్టపప్టికి 
అరద్రాతిర్ దాటింది. మెడికల పాసయినందుకు సంతోషంగా ఉందామెకు. ఏజంటు కూడా వచాచ్డు ఆమెతో పాటు. 

నా సరీవ్సులో ఇలాంటి కేసులు ఎనిన్ చూడలేదు. తాగుబోతు మొగుడికి తెలియకుండా ఎంత మంది ఆడోళల్ను కువైట కి 
ఎకిక్ంచలేదు. “నీకెందుకు. ధైరయ్ంగా ఉండు. టికెట ఓ కె అవుతానే నినున్ విమానం ఎకిక్ంచేసాత్ను” అని ధైరయ్ం చెపాప్డు. 

ఏదయితే అదయిందిలే అని తెగించిన మనసుతో ఇంటోల్ అడుగు పెటిట్ంది వరమమ్.  
అపప్టికే ఫులుల్గా తాగి ఆమె కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్డు భరత్. చేతిలో కొడవలి చేతబటుట్కుని. 
ఆమె రావడం ఆలశయ్ం “ఎవడితో తిరిగొచాచ్వే ఇంతసేపు” అంటూ కొడవలితో నాలుగు వేటుల్ వంటిపై వేసాడు. శరీరం తెగి 

గాయాలతో రకత్పు ముదద్లా నేలకు జారిపోయింది. పిలోల్ళల్ అరుపులు ఏడుపులతో వీధిలోని వాళల్ందరూ పరిగెతుత్కొని వచాచ్రు.  
అపప్టికే సప్ృహ తపిప్పోయింది వరమమ్కు. అందరూ ఆమెను ఎడల్ బండిలో వేసుకుని ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్రు. రకత్ం బాగా పోయింది. 

రెండోర్జులు గడిసేత్నే కానీ ఏ మాటా చెపప్లేమనాన్రు డాకట్రుల్. తలీల్ తండీర్ తానే అయి పేర్మిసుత్నన్ తలిల్ని రకత్పుమడుగులో చూసిన పిలోల్ళుల్ 
పాపం విలవిలాల్డి పోయారు. 

ఎంతమంది ఓదారిచ్నా ఏడుపును ఆపడం లేదు. వారం రోజులు గడిచాక కళుల్ తెరిచింది వరమమ్. ఎలాగో పార్ణం నిలబడింది.తనపై 
దాడి చేసినందుకు మొగుడు జైలు పాలయాయ్డని తెలిసి దుఖించింది. ఆమె దగగ్ర  మిగిలిన డబబ్ంతా ఆసుపతిర్ బిలుల్ కటట్డానికే 
అయిపోయింది. 

ఇంటికొచేచ్సరికి ఇరవై రోజులు పటిట్ంది. అపప్టికీ లేచి తిరిగే శకిత్ ఆమెకు రాలేదు. ఇంకొక నెల రోజులు మంచం లోనే ఉండాలని 
చెపాప్రు డాకట్రుల్. పెదద్ పిలల్ ఇనిన్ గంజి నీళుల్ కాంచి నోటోల్ పోసుత్ంటే పార్ణం నిలబడింది. పేదోళల్ పార్ణాలు ఎవరికి కావాలి. ఎవరికి అవసరం. 
కనన్ బిడడ్లు మాతర్ం కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంటారు.  

కాసత్ తేరుకునాన్క ఒకరోజు ఏజంటును రమమ్ని చెపిప్ పిలవనంపించింది వరమమ్. వాడు వచాచ్డు.  
“ఏమనాన్.. ఏమి చేదాద్ము నాకు పార్ణం కొంచెం బాగునన్ది. పర్యాణం పెటుట్కుందామా” అని అడిగింది. 
పకపకా నవావ్డు ఆ ఏజంటు. 
“బలే దానివమామ్. వీసా టైము ఇనిన్ రోజులు ఉంటుందా. ఎపుప్డో అయిపోయింది. మళీల్ కొతత్ వీసా కావాలి నువువ్ కోయేటికి 

పోవాలంటే వచిచ్న వీసా సంవతస్రం ఉంటుందా నీ కోసం” అని చెపిప్ చకాక్ పోయాడు. 
పొలం పోయింది. డబుబ్ పోయింది. ఆరోగయ్ం నాశనమై పోయింది. మొగుడు జైలు పాలయాయ్డు. అనీన్ పోతే పోనీ. వీసా డేటు 

అయిపోయిందని వినగానే కళల్ చుటూట్ చీకటి కముమ్కునన్టుల్  
నిసస్తుత్వగా కూలబడిపోయింది వరమమ్. 
“అమామ్.. అమామ్ బాధ పడకు.. నేను పోతా కోయేటికి బాగా డబుబ్ సంపాదించి మిదెద్ కటిట్సాత్ చెలిల్ని తముమ్డిన్ చదివిసాత్ నువు 

భయపడకు” అంటూ పెదద్ కూతురు ఓదారుచ్తుంటే.. భోరుమంది వరమమ్. 
అంతే కొనిన్ బర్తుకులంతే. పేదరికం నటిట్ంటోల్ నిలువు గుంజలాగా పాతుకుపోతుంటే చరితర్  పునరావృతమే. 
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