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"చాలా దూరమే పాపం. నేను కూడా పాటాన్ దగగ్రోల్ ఓ చినన్ పలెల్నుండి వచాచ్ను, మా చెలెల్లికోసం. తన భరత్ చనిపోయాడు అతగాడి 

తరఫు వాళెళ్వరూ లేరు. తననీ, పిలల్లనీ పోషించే సోథ్మత నాకు లేదు. ఐనా ఏదో దానిన్ దగగ్రపెటుట్కుని అందరం తలో పనీ చేసుకుంటూ 
గడిపేసుత్నాన్ం భయాయ్.  

ఇపుప్డేమో దానికి కేనస్ర జబబ్ట. అది పనికి వెళళ్కపోయినా వేళకింత తిండంటే పెటట్గలనుగానీ  దాని వైదయ్ం, పిలల్ల చదువులూ 
ఇవనీన్ నేనెకక్డ  మోయగలను? ఓ చినన్ ఎలకీట్ర్షియన ని.  

మా వూళోళ్ ఎవరో చెపాప్రు ఈ సంసథ్వాళుళ్ సాయం చేసాత్రనీ, మందులిపిప్సాత్రనీ, పిలల్లకి చదువుకూడా చెపిప్సాత్రనీ. అందుకే 
పోయన నెల అపిల్కేషన పెటుట్కుంటే ఇపుప్డు రమమ్నాన్రు" అంటూ తన కథ వివరించాడతను.  

జాలేసింది. పాపం  ఇలాంటి సంసథ్లు లేకుంటే సామానుయ్లకెంత గడుడ్ సమసయ్ అది. 
"ఇంతకీ మీరు ఎవరికోసం వచాచ్రు భాయ? చూసేత్ బాగా సంపాదిసుత్నన్టేట్వునాన్వుగా మరి ఏమైందీ?" అడిగాడు చాలా 

మామూలుగా.. సహజమైన కుతూహలం కనబరుసూత్.  
ఒకక్క్షణం ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాలేదు. కానీ ఇతనికే ఆనస్ర చేయలేకపోతే రేపు వారణాశి వెళిళ్ ఏం చేసాత్ను? అందుకే అతను 

ఏమడిగినా జవాబివవ్డానికే నిరణ్యించుకునాన్ను. 
"మా ఫెర్ండ కోసం వచాచ్ము. ఆరిధ్క సహాయంకోసం కాదు",చెపాప్ను.  
"ఫెర్ండ కోసమా! ఏం సాయం? ఇకక్డ మగవాళళ్కి ఆశర్యం ఇవవ్రు. సతరీలూ, చినన్పిలల్లకు మాతర్మే నీకు తెలియదేమో" అనాన్డు 

వింతగా చూసూత్. 
"తను సతరీయే" అంటూ ఇంకేదో చెపేప్లోపే అతగాడు తీవర్ంగా ఆశచ్రయ్పోయాడు, "ఫెర్ండ. అదీ కేవలం ఓ అమామ్యి ఫెర్ండ  తన 

కోసం ఇంత దూరం వచాచ్రా" అంటూ.  
అంతవరకూ అతనిపై వునన్ సానుభూతి కాసాత్ చిరాకుగా మారగా నా ఫీలింగస్ కవర చేసుకుంటూ చెపాప్ను, "తను జీవించి లేదు. 

తనకి చివరి సమయంలో వీళుళ్ హెలప్ చేసారట. కొనిన్ వివరాలు తెలుసుకోవడంకోసం వచాచ్ము" చెపాప్ను.  
శాయ్మ అయోమయంగా చూసాడు, అంత వివరంగా ఎందుకు చెపుత్నాన్నో అనుకుంటుండచుచ్. 
"అయోయ్ అవునా! ఆమెకి పిలల్లా?" అడిగాడు కుతూహలంగా. 
"హా.. ఓ బిడడ్. ఏం?" కాసత్ంత తెలల్బోతూ అనాలోచితంగా జవాబిచాచ్ను. 
అతగాడు కాసత్ంత అదోలా నవువ్తూ, "ఓ.. అందుకా. కషట్మే మరి" అనాన్డు.  
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శాయ్మ లేచి నిలబడాడ్డు, "పద కృషాణ్.., టీ తాగొదాద్ం..", అనాన్డు. వాడి ముఖం ఎరర్గా కందిపోయివుంది.  
నేను అయోమయంగా చూసాను, అంతలో ఆ బిహారీ వయ్కేత్ నా ముఖంలోకి చూసూత్, "ఇంతకీ  ఆ బిడడ్ మీ ఇదద్రోల్ ఎవరి బిడాడ్? అది 

చెపప్లేదు భాయ మీరు?" అనాన్డు. 
దిగుగ్న లేచాను. శరీరంలో రకత్ం మొతత్ం ఒకక్సారిగా మరిగిపోవడం అంటే ఏమిటో మొదటిసారి తెలిసింది. అతగాడి మీద చెయియ్ 

చేసుకోకుండా వుండడానికి అతికషట్ంమీద ననున్ నేను నిగర్హించుకుంటూ, అతనివైపోసారి తీవర్ంగా చూసాను. తను తపుప్గా మాటాల్డానని 
గర్హించాడో ఏమో కామ గా ముఖం తిపుప్కునాన్డు. తనున్కొసుత్నన్ ఆవేశానిన్ అణుచుకుంటూ శాయ్మ వెంట కాయ్ంటీన వైపు నడిచాను. 

"అంత మాట అంటాడా రాసక్ల. ఐనా నాదే తపుప్. ఇతగాడి పర్శన్లకే జవాబియయ్కపోతే వారణాశిలో ఎలా అనుకుంటూ నేనే 
ఇడియట లా వాడి పర్తి కవ్శచ్న ఆనస్ర చేసూత్ పోయాను. ఐ షుడునట్ హావ డన దట. యామ సో సుట్పిడ. సో డంబ. మైండ లెస కీర్చర" 
కోపంగా ననున్ నేను తిటుట్కునాన్ను. 

"చాలేల్. ఇక వదిలేయ రా, ఎంతని తిటుట్కుంటావ నినున్ నువువ్ ఆపెయ" మందలించాడు శాయ్మ. పైకి తలూపాను గానీ, లోపల రకత్ం 
వుడికిపోతోంది. తులసికోసం మాటాల్డడానికి వచాచ్ను కాబటిట్ నిగర్హించుకునాన్నుగానీ లేకపోతే అతడి దవడ అకక్డే పగిలేది నా చేతిలో.  

టీ కపుప్ టేబుల మీదుంచి తలవిదిలాచ్ను. ఈ కార్ప అంతా తలకెకిక్ంచుకుంటే ఫరద్ర గా కషట్ం. ఎకుక్వగా ఆలోచించకూడదు. నా 
ఎయిమ వేరు అనుకుంటూ నాకు నేను నచచ్జెపుప్కునాన్ను. 

మేం లోపలికి తిరిగి వెళేళ్సరికి మా టరన్ వచేచ్సింది. దాంతో ఇంక విజిటరస్ లాంజ లో కూరుచ్నన్వారివైపు చూడకుండా సెకర్టరీ 
చూపినవైపుకు నడిచాము. పెదద్ ఛాంబర లో చుటూట్ వునన్ రాకస్ లో వేల ఫైలస్ మధయ్లో కూరుచ్నివుందో నడివయసు సతరీ.  ది మోసట్ హరడ్ ఆఫ.  
హేమాంగీ దీకిష్త. ది హెడ ఆఫ సహారా ఫౌండేషన.  

PPP 
హేమాంగి గారు ఇంత పెదద్ వెల ఫేర ఆరగ్నైజేషన నడిపిసుత్నన్ వయ్కిత్ చాలా సింపుల గా వునాన్రు. ఎంతో మరాయ్దగా రిసీవ 

చేసుకునాన్రు "హలో మిషట్ర కృషాణ్! మీరే కదూ నినన్ కాల చేసినది చెపప్ండి వాట కెన ఐ డూ ఫర యూ?" 
"తులసి. తన గురించి మాటాల్డదామని వచాచ్ము మేడమ. రెండు నెలల కిర్తం మీరు సేవ చేయడానికి వారణాశి నుండి ఢిలీల్ తీసుకుని 

వెళుత్నన్పుప్డు దారిలో" అంటూ ఆగిపోయాను. 'చనిపోయిన అమామ్యి' అని చెపప్డానికి నోరు రాలేదు.  
"ఎస.. గురుత్ంది చెపప్ండి.  ఏం మాటాల్డాలి తన గురించి? మీరు తనకేమౌతారు?" అడిగారావిడ గంభీరంగా చూసూత్.  
"చినన్పప్టినుంచీ మేమంతా కలిసి పెరిగాం మేడమ. సేన్హితులం. వి ఆర  ఐ మీన వీ వెర ఫెర్ండస్. మోర దాన దట.  మోర దాన ఎనీ 

వన కెన డిఫైన. ఐనా పర్శన్ మేం తులసికి ఏమవుతాం అనేది కాదు, అసలు మా తులసికేమయియ్ంది అనేది..", బాధగా చెపాప్ను.  
తల పరికించారావిడ," ఐ..సీ. మరి ఆరోజేమయాయ్రూ?" సూటిగా అడిగారావిడ. బాధతో విలవిలాల్డిపోయాము. మావైపేచూసూత్ 

చెపప్సాగారావిడ "మా వాలంటీర కి ఒకరికి అనారోగయ్ంగా వుంటే చూడడానికని వారణాశి వెళాళ్ము మేము. యూ నో  అకక్డ తన బిడడ్ని అదీ 
కేవలం మూడురోజుల పసి బిడడ్ని వదిలి పచిచ్ బాలింత ఒకామె హాసిప్టల బిలిడ్ంగ మీదనుండి దూకేసింది. పాపం ఆమె దురదృషట్ం తీవర్ 
గాయాలతో, కొనవూపిరితో కొటుట్మిటాట్డుతోందంటూ ధియేటర కైతే తీసుకెళాళ్రు గానీ తన పరిసిథ్తేం బాలేదు. దాంతో, అకక్డ కషట్ం ఏదైనా 
చేయగలిగితే ఢిలీల్ ఎయిమస్ హాసిప్టల కి తీసుకుని వెళళ్మనాన్రకక్డి డాకట్రుల్. ఎవరు తీసుకెడతారు? తనొంటరిగావుంది. తనతో వునన్ది ఆ 
ఇనాఫ్నట్ బేబీ మాతర్మే. తన డెలివరీ ఖరుచ్లు పే చేసి తన తలిల్తండుర్లు కూడా వెళిళ్పోయారట. 
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దాంతో వాళుళ్ వెంటనే, అకక్డే వునాన్నని తెలిసి, సహారా హెలప్ కోసం ననున్ అపోర్చ అయాయ్రు. సో తనని ఆంబులెనస్ లో మాతో 
ఢిలీల్ తీసుకొని బయలేద్రాం. బట షీ కుడుంట మేక ఇట. దారిలోనే" నిటూట్రాచ్రావిడ. 

మా కళళ్నీళుళ్ ఎంత ఆపుకునాన్ ఆగమంటూ ధారలు కటాట్యి అపప్టికే. మావైపోసారి జాలిగా చూసి కంటినూయ్ చేసారావిడ,  
"సారీ మిమమ్లిన్ బాధపెటిట్నందుకు. కానీ నా అనేవారెవవ్రూలేని తన పరిసిథ్తి చూసాను కదా ఇనాన్ళళ్ తరావ్త ఇపుప్డు మీరు తనకి 

చాలా కోల్జ అంటూ వసేత్ కాసత్ కోపం వచిచ్ంది. బట ఐ కెన అండర సాట్ండ. మన దేశంలో చాలామంది ఆడపిలల్లకి సేన్హితులు అని, 
అదికూడా ఆపోజిట సెకస్ వారైతే పెళిళ్ తరావ్త ఎంత దగగ్రవారైనా సరే, హౌ ఎవర కోల్జ దే మైట బీ వారి జీవితాలోల్ ఎంత మాతర్ం 
చోటుంటుందో ఊహించగలను.  ఇంతకీ మీరు వచిచ్న పని?" అడిగారావిడ. 

 కళుళ్తుడుచుకుని వచిచ్న పని చెపాప్ను.  
"మనిషే పోయాకా ఇపుప్డు వచిచ్ ఏం నాయ్యం జరిపిసాత్రు మీరు?" పర్శిన్ంచింది.  
నానన్, సుందరంగారూ పర్శిన్ంచిన విధానం వేరు. ఈవిడ అడుగుతునన్ పదధ్తి వేరు. మా గురించి పూరిత్గా తెలిసినా. వాళేళ్ 

నమమ్లేకపోయారు. నిటూట్రిచ్ చెపాప్ను "తులసి కనుక బర్తికివుండివుంటే ఏమైనా సరే, నిజానిజాలు బయటపెటిట్ తన మరాయ్ద నిలిపేవాళళ్ం 
మేడమ.. ఎవరు నమిమ్నా నమమ్కునాన్, ఎవరేమనుకునాన్ తననీ, తన బిడడ్నీ మాతో తీసుకుని వెళిళ్పోయేవాళళ్ం.  

అపుప్డైతే ఎవరేమనుకునాన్ పరేల్దనుకునేవాళళ్మేమోగానీ, ఇపుప్డు తన వరష్న చెపుప్కోవడానికో, మరి దేనికో తను లేదు. సో ఇది తన 
గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం. 

మా తులసేంటో మాకు తెలుసు మేడమ. ఏ సాకాష్య్లూ అకక్రేల్దు.  కానీ, ఇక ఇపుప్డు కేవలం మేం నమిమ్తే చాలదు మేడమ. 
అందరూ నమామ్లి. అందుకే వారణాశి వెళాత్ం. తనకి జరిగిన అనాయ్యానిన్ సరిచేయడానికి మా పూరిత్ పర్యతన్ం చేసాత్ం" ఉదేవ్గంగా చెపాప్ను. 

మెచుచ్కోలు గా చూసారావిడ. "గుడ డెసిషన మిషట్ర కృషాణ్! ఈ విషయంలో నేనేమైనా సాయపడగలిగితే చెపప్ండి." 
"హేమంగి గారూ నీడ ఏ సామ్ల ఫేవర" అడిగాను తటపటాయిసూత్.  
"చెపప్ండి మిసట్ర కృషాణ్! గో ఆన"  పొలైట గా రెసాప్ండ అవుతూ అనాన్రామె. 
"అకక్డ ఏ డీటెయిలస్ అడగలనాన్, లేక ఎవరితో మాటాల్డాలనాన్ తులసి ఫెర్ండ గా ఐతే చాలా కషట్ం. సో కెన ఐ యూజ  ఐ మీన, ఐ 

నో దట యామ ఆసిక్ంగ ఫర టూ మచ.  కానీ తపప్టేల్దు అందుకే" ఆగిపోయాను. 
"సింపుల వరడ్స్ లో మా ఆరగ్నైజేషన  పేరు యూజ చేసుకోవఛాచ్ అని అడుగుతునాన్రు అంతేగా?" సూటిగా అడిగారు హేమాంగి.  
మౌనంగా ఉండిపోయాను. నా మైండ లో ఏవేవో ఆలోచనలు పాపం తులసికి ఎలా సహించిందో అవనీన్ ఒంటరిగా నిసస్హాయంగా.  
"చూడండి మిసట్ర కృషాణ్"  అంటూ ఏదో చెపప్బోయి నా పరధాయ్నం చూసి ఆగారావిడ.  
తెలుసోత్ంది అలరట్ గా వుండాలీ, అనీన్ మాటాల్డాలీ అని. కానీ. 
"అర యూ ఓ.కే. మిసట్ర కృషాణ్?" రెటిట్ంచారు. 
"యాహ. వెరీ మచ సారీ. చెపప్ండి పీల్జ" ఆకవ్రడ్ గా ఫీల అవుతూ రెసాప్ండ అయాయ్ను. 
"ఫైన మీ వాటాస్ప కి ఒక లెటర పంపిసాత్ను కృషాణ్! మా వాలంటీర గా మిమమ్లిన్దద్రీన్ డికేల్ర చేసే పూర్ఫ అది. ఫిల ఇన యువర 

డీటెయిలస్ అండ యూజ వేర ఎవర యూ నీడ ఇట" చెపాప్రు సింపుల గా. 
"ఓహ. రియలీల్ మెనీ థాంకస్ మామ. ఐ యామ సో గాల్డ. సో కైండ ఆఫ యూ", చాలా రిలీఫ గా ఫీలౌతూ గబగబా చెపాప్ను. 
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"నో... నో... పీల్జ డోనట్ మెనష్న  కృషణ్ గారూ. ఇది నా కైండెన్సో లేక మీకు నేను చేసే ఫేవరో కాదు, ఆ అమామ్యి తులసి. తన కోసం 
నేను చెయయ్గలిగింది ఇదే. నేను చూసినంత వరకూ తులసికి అందరూ వునాన్రు, ఒక పెదద్ ఫాయ్మిలీ, తనేంటో తెలిసిన సొసైటీ. 

బట తనని నమిమ్ నిలబడడ్వారెవవ్రూ అకక్డ మాకు కనిపించలేదు, పోనీ, నమమ్కునాన్ సరే తనునన్ పరిసిథ్తికి కనీసం జాలి తలచైనా 
తనకి తోడొచిచ్నవారెవరీన్ మేము చూడలేదు.. తను చనిపోయిన తరువాత మా ఆరగ్నైజేషనే తన వారికి తెలియజేసి, వారు ఏమీ 
చెపప్కపోయేసరికి ఫైనల రిచువలస్ నిరవ్హించింది వారణాశిలోనే..  

ఐతే, ఆ మరాన్డు, తన పేరెంటస్ మాతర్ం వచిచ్ ఆమె బిడడ్ని తీసుకుని వెళిళ్పోయారు. వాళుళ్ నమిమ్ంది కూడా ఒకటే తను తపుప్చేసి, 
నిలదీసేత్ ఆతమ్హతయ్చేసుకుందీ అని. 

వెల. నేను టార్వెల చేసాను, బట కొదిద్ గంటలు మాతర్మే తనతో ఓ ఆంబులెనస్ లో. వారణాసి నుండి ఇకక్డ హాసిప్టల కోసం తన 
లాసట్ బెర్త నా ముందే వదిలింది. షీ కుడ హారీడ్ల్ సే ఫూయ్ వరడ్స్. 

'మై బేబీ ఈజ సఫరింగ వితౌట అవర ఫాలట్' తన డెత సేట్టెమ్ంట అనుకోండి, చివరి మాటలనుకోండి, అంతే తన మాటలు ఎందుకో 
నమామ్లనిపించింది. చాలామందితో డీల చేసాత్ం తెలల్వారితే నిజానికీ, కలిప్తానికీ తేడా అరధ్మౌతుంది. తను అబదధ్ం చెపప్టేల్దని అరథ్మైంది. 
కానీ, అది నిజమని పూర్వ చేసే సాక్షయ్ం ఏంటీ? అని తరచిచూసే పర్యతన్ం చేయలేదు. అందరాల్ ఏంజరిగిందో ఏమోలే అనుకోలేకపోయాను.. 
బేబీ డీ.ఎన.ఏ. చేసేత్ సరిపోయేది కదా అనిపించింది.  

కానీ ఐ కుడ నాట డూ మచ ఫర హర. ఐ ఫీల గిలీట్. ఐనా ఒక చనిపోయిన అమామ్యికి జసిట్స ఇపిప్ంచడంకోసం ఎకుక్వ ఫైట 
చేయలేకపోయాం.  

మా దగగ్ర క్షణక్షణానికీ అటెండ చేయాలిస్న కథలూ, వయ్ధలూ చాలా వుంటాయి. ఒకరు కాగానే, ఒకరు, ఎందరో. సో వీ గేవ ఇట 
అప ఆఫట్ర ది బేసిక పోర్బ.. ఐ సిట్ల ఫీల గిలీట్ ఫర దట.. 

మాకు సహకరించేవారికంటే హేళన చేసేవారే ఎకుక్వమందునాన్రు. మాటలు చాలామంది మాటాల్డతారు, కానీ సహాయం అడిగితే 
తపుప్కుంటారు, 

కానీ, అంత దూరంనుంచి సేన్హితురాలిన్ నమిమ్వచిచ్, తన మరణానికో గౌరవం ఇవావ్లనుకుంటునన్ మీ ఇదద్రీన్ చూసేత్ , చాలా ధైరయ్ం 
వసోత్ంది.., ఇంకా ఈ లోకంలో కాసత్ంత మానవతవ్ం మిగిలే వుందీ అని..,  

అందులోనూ బహుశా అనిన్ బంధాలకంటే.. సేన్హమే అనిన్ంటికంటే గొపప్ బంధమనే మాట నిజమేనని కూడా అరథ్మవుతోంది.. 
ఎనీవేస ఎమోషనస్ ఎపారట్. విషయానికొసేత్ కేవలం సహారా ఐడీ మాతర్మే కాదు, మీకు ఏ సపోరట్ కావాలనాన్, ఏదైనా, మా సహారా 

మీవెంట వుంటుంది. మా దగగ్ర వునన్ వరకూ డీటెయిలస్ తో ఫైల కాపీ నా అసిసెట్ంట మీకు ఇసుత్ంది. గో ఎహెడ, హోప మీరు అనుకునన్ది 
జరగాలి. ఆల ద బెసట్" చెపాప్రు లేచి నిలబడి, మా హాయ్ండ షేక చేసూత్. 

మేము కాకుండా తులసినీ, తన మాటనీ నమిమ్న మరో వయ్కిత్కి సగౌరవంగా నమసక్రించి, అకక్డనుంచి భారంగా కదిలాము.  
షీ ఈజ రైట. వీ హావ ఎ లాంగ వే టూ గో.  
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