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      "వెంకటనరసింహరాజువారిపేట మా సొంత ఊరు. మా ఊరికి ఒక పర్తేయ్కత ఉంది.మా ఊరి రైలేవ్ 

సేట్షన పేరు భారతదేశపు రైలేవ్సేట్షన పేరల్లో అతి పొడవైన పేరుగా రికారుడ్కు ఎకిక్ంది" అంటూ తన ఊరి గురించి కొతత్గా 
చేరిన కల్రక్ తో చెబుతునాన్డు  జయరాం.  జయరాం కు వారి ఊరంటే అభిమానం ఎకుక్వ.  

     “రైలు, బసుస్ నందు వెళాల్లంటే అంత పెదద్  పేరు చెపిప్ టికెట తియాయ్లా  సార?”  
      “ఎవరు చెబుతునాన్రు..... అందరూ   ‘తడుకుపేట’ అని పిలుసాత్రు " అని సమాధాన మిచాచ్డు 

జయరాం .  మేనేజర పిలుసుత్నాన్డని పూయ్న చెపప్డంతో ఆ కల్రక్ వెళిల్ పోయాడు. 
       " జయరాం , నీ పెళిల్ తిరుపతి కొండ పైన జరగడం వలల్ తిరుపతికి వచిచ్ అలాగే తిరిగి వచేచ్సాం 

....ఈ సారి తిరుపతికి వసేత్ రైలేవ్సేట్షన పేరల్లో  పొడుగైన పేరుగల   మీ వూరు కూడా చూడాలి."అనాన్ను  
       "తపప్కుండా రండి "అంటూ సంతోషముతో ఆహావ్నించాడు. 
       "మనం ముగుగ్రం మూడు సంవతస్రాల కిర్తం  ఒకే రోజు ఈ సెక్షన లో చేరడం వలల్ మన మధయ్ 

మంచి పరిచయం ఏరప్డింది.రెండు సంవతస్రాల కిర్తం వివాహం చేసుకొని కాపురం పెటాట్వు.ఇంతవరకు మీ అమమ్  
ఇకక్డకు రాలేదు ....ఎందుకని?" అడిగాడు హరిపర్సాద. 

       చాలా రోజులుగా నేను అడగాలనుకొనన్ పర్శన్ను హరిపర్సాద అడగటంతో జయరాం  నుండి  
ఎటువంటి సమాధానం వసుత్ందాని వాడివైపు ఆసకిత్గా చూడసాగాను. 

         “నేను ఎనిమిదవ  తరగతి చదువుతునన్పుప్డు మా  నానన్  చనిపోతే నా కోసం ఇంటిముందు 
ఉదయంవేళలో ఇడీల్ వడలు అముమ్తూ  చాలా కషట్పడుతూ చదివించింది. నేను ఉదోయ్గంలో చేరిన తరువాత నా 
బలవంతం వలల్ ఇడీల్ వాయ్పారం మానుకొంది.   మా వూరిలో మా అమమ్కు  ఒకక్ క్షణం తీరిక ఉండదు మా అమమ్ ఈడునన్ 
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ఆడవారు   మా ఇంటిలో కూరొచ్ని బాతాఖానీ వేసుత్ంటారు. ఇకక్డకు అమమ్ను పిలుచుకొనివసేత్ పంజరంలో చిలుక 
బతుకవుతుందని  పిలుచుకొని రాలేదు." అనాన్డు జయరాం  . 

         “నువువ్ మరీ ఎకుక్వగా బిలడ్ అప ఇసుత్నాన్వు "అనాన్ను నేను. 
        “మూడు సంవతస్రాలకిర్తం ఈ హైదరాబాద ఒకేరోజు మనం ముగుగ్రం ఉదోయ్గంలో చేరాము. ఆ 

తరువాత కొంతకాలానికి ఈ కాలనీలో పర్కక్ పర్కక్నే కాకపోయినా కాసత్ దూరంలో అపారట్ మెంట కొనాన్ము. ఈ కాలనీ 
వాసులందరూ ఎవరికి వారే యమునాతీరే అనన్టుట్గా ఒకరినొకరు పటిట్ంచుకోకుండా ఉండటం మీకు  తెలీదా" 

       "కానీ మనమధయ్ పరిచయం బాగుందిగా......"అనాన్డు హరిపర్సాద. 
       "మన మధయ్ పరిచయమా ......నేను కాపురం పెటిట్న రెండు సంవతస్రములలో మీ ఇదద్రి ఇండల్కు 

నేను మా ఆవిడా కలసి రెండు సారుల్ వచాచ్ము అలాగే మీరూ మా ఇంటికి రెండు సారుల్ వచాచ్రు.నేను మిమమ్లిన్ తపుప్ 
పటట్టానికో కించపరచటానికో చెపప్డం లేదు.ఇంటరెన్ట, సెల ఫోన, టీవీ సీరియలస్ పర్వేశించి అందరి జీవితాలనే 
మారిచ్వేసింది.మా అమమ్ ఇకక్డికి వసేత్ జైలు జీవితం లా గడపవలసి వసుత్ందని ఇంతవరకు రమమ్ని నేను బలవంతం 
చెయయ్లేదు."అనాన్డు జయరాం   

     "నువ చెపిప్ంది నిజమే మా ఎదురింటి పాల్ట బామమ్తో  ఇంతవరకుమాటాల్డలేదు."అనాన్డు 
హరిపర్సాద. 

                                  *  *   *   * 
      ఆఫీస కాంటీన  నందు మేము ముగుగ్రం టీ తార్గు సమయాన "ఈ రోజు సాయంతర్ం నేను మా 

ఊరికి వెళుత్నాన్ను,వెళిల్ మా అమమ్ కు  ఆరోగయ్ం బాగోలేదట. కళుళ్ తిరుగుతుందని నగరి లో ఒక ఆసుపతిర్కి తీసుకుని 
వెళితే తిరుపతి కి వెళళ్మని సలహా ఇచాచ్రట .ఇకక్డ వైదయ్ంచేయించడానికి పిలుచుకొని వసాత్ను "అనాన్డు జయరాం .   

        పది రోజులు గడిచింది. 
        వారం రోజులుగా జయరాం  ఇంటికి వెళిల్ వాళళ్ అమమ్ని పలకరించాలని అనుకొంటూనే 

వుంటాను. ఏదో ఒక చినన్  అవాంతరములు దానికి తోడు సోమరితనం ......ఈ రోజు వెళల్దామనుకొనాన్ను ,ఆఫీస పని 
ముగించుకొని ఇంటికి వచేచ్ సరికి రాతిర్ ఎనిమిది గంటలు దాటింది.రేపు ఆదివారం ....ఉదయం తపప్కుండా వెళిల్ 
పలకరించాలి అనుకొంటూ కాలింగ బెల నొకాక్ను. 

      మా ఆవిడ తలుపులు తీసింది."గోవిందమామ్ ....గోవిందమామ్ ..."ఎదురింటామె  దీనంగా పిలవడం 
వినాన్ను.    
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       ఎదురింటిబామమ్కు  ఒక కాలు ఒక చెయియ్ పని చెయయ్దు. అతని కొడుకు కోడలు ఉదోయ్గసుత్లు. 
జబుబ్తోపడిఉనన్ ఆమెకు  సపరిచరయ్లు చేయడానికై గోవిందమమ్ను  పనిలో పెటాట్రు. ఆమె ఆ పాల్టులో వారు చినన్చినన్ 
పనులకు పిలిసేత్ వారిచేచ్ చిలల్ర డబుబ్లకై అటూ ఇటూ తిరుగుతుంది. 

     "గోవిందమామ్ ...." మరలా బాధాకరమైన గొంతు పాపం అతనికి ఎంతటి అవసరమైన సహాయం 
కావలసి వచిచ్ందో ' అనుకొంటూ జాలిపడాడ్ను. 

    మా ఆవిడ తలుపులు మూసి గడియపెడుతూ "తలుపులు తెరిసేత్ చాలు ఆ ముసలామె  అరుపులు 
...ఇదద్రూ బాగా సంపాదిసుత్నాన్రు ఏదైనా మంచి ఆశర్మంలో చేరిప్ంచాలనన్ జాఞ్నం కూడా లేదు " గొణుకుక్ంటునన్టుట్గా 
అంది మా ఆవిడ. 

    నేను సాన్నం చేసివచిచ్ సోఫా పై కూరుచ్నాన్ను. కాలింగ బెల శబాద్నికి ఎవరా అనుకొంటూ తలుపులు 
తీశాను ఎదురుగా జయరాం  అమమ్ అనుకొంటాను . 

     "ఏమిటయాయ్ యాదగిరీ గురుత్పటాట్వా ...నేను జయరాం అమమ్… లక్షమ్మమ్ను . రెండేళల్ కిర్తం మా  
జయరాం  పెళిళ్లో చూసాను. మా అబాబ్యికూడా నీతో కలసి ఇపుప్డే ఇంటికి వచిచ్నటుల్ చెపాప్డు. మీ ఇంటి నంబర 
తీసుకొని వెతుకొక్ంటూ వచాచ్ను."  

     "నమసాక్రం అమామ్ ....ముందు లోనికి వచిచ్ కూరోచ్ండి మిమమ్లిన్ ఎలా మరచి పోతాను. జయరాం  
ఎపుప్డూ మీగురించే చెబుతుంటాడు. డాకట్రుల్ అనిన్ పరీక్షలు జరిపించి మీకు  ఏ  జబుబ్ లేదని చెపాప్రని జయరాం    
సంతోష పడాడ్డు."అనాన్ను. ఆమె కురీచ్లో కూరొచ్నన్ తరువాత మా ఆవిడను పరిచయం చేసాను. వారి బాగోగులు 
విచారించింది. ఎవరొచిచ్నా మంచినీరు తెచిచ్ ఇచేచ్ అలవాటు మా ఆవిడకుంది. మంచి నీరు తీసుకొనిరావడానికి లోనికి 
వెళిళ్ంది. 

    అపుప్డే  "గోవిందమామ్ ....గోవిందమామ్ ...." దీనంగా పిలుసుత్నన్ ఎదురింటి మనిషి  గొంతు విని 
"ఎవరు యాదగిరీ"  అడిగింది. ఆమె పరిసిథ్తి వివరించి చెపప్గానే "అయోయ్ అలాగా ....నేనిపుప్డే చూసి వసాత్ను ."అంటూ 
వెళిళ్ంది 

      సుమారు అరధ్గంట తరువాత వచాచ్రు " ...పాపం నిగర్హించుకోలేక అలాగే మలమూతర్ములు.....ఆ 
గోవిందమమ్    ఇంటికెళిల్నటుల్ంది.... ఆ సంగతి  తెలీక దీనంగా పిలుసోత్ంది.నేను ఆమె  బటట్లు తీసి ,  శుభర్ం చేసి వేరే 
దుసుత్లు వేసి వసుత్నాన్ను."అంది  

        మొదటిసారి నా జీవితంలో మనిషిలోని దేవతను చూసుత్నన్  అనుభూతి కలిగింది. 
                                                      *   *   *   *    * 
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           ఒక రోజు మా ఆవిడ బాత రూమ లో జారిపడటంతో   కాలు ఫార్కచ్ర అయింది. కాలుకు 
ఆపరేషన చేసి సీట్ల పేల్ట వేశారు. వారం రోజుల తరువాత డిశాచ్రజ్  చేసూత్  మరో పదిహేనురోజులు   మా ఆవిడ మంచం 
పైననే ఉండాలనాన్రు. ఆఫీస కు సెలవుపెటిట్ అనిన్ పనులు నేనే చూసుకొంటునాన్ను.    

     "పనిమనిషి   ఎకక్డా దొరకలేదు...నీవు మంచినీరు ఎకుక్వగా తార్గడం  వలల్ .....ఎకుక్వ సారుల్ .... 
నీరు తార్గడం  కొదిద్గా తగిగ్ంచు.” అంటూ మా ఆవిడ యూరిన బేసి ను  ఇబబ్ంది పడుతూ తీసుకెళిల్ ఖాళీ  చేసి తెచాచ్ను   

          మా ఆవిడా కనులు చెమమ్గిలల్డం గమనించాను . .'"నడిచేంతవరకు ఆ ఆసుపతిర్ నందు 
ఉండివుంటే బాగుండేది'" బాధతో గొణుకొక్ంటునన్టుట్గా అంది. ఆ మాటలు నా గుండెలో ములుల్లా 
గుచుచ్కొనన్టల్నిపించింది. నీరు తార్గడం  తగిగ్ంచుకో అంటూ   చెపిప్ తపుప్చేసాననన్ భావన కలిగింది   

      "యాదగిరీ....యాదగిరీ నిదురపోతునాన్వా?" అనన్ లక్షమ్మమ్ గారి  మాటలు విని కళుళ్ తెరచి 
"రండమామ్,   కూరోచ్ండి " అనాన్ను. 

    “ మరలా నాకు కళుళ్తిరగడం పార్రంభిసేత్ ఆసుపతిర్కెళాళ్ను.నీ భారయ్కు   పర్మాదం  అయిన రోజే నేను   
మరో ఆసుపతిర్లో చేరాను. ఆ పరీక్ష....ఈ పరీక్ష అంటూ చివరకు ఈ రోజు డిశాచ్రజ్ చేసూత్ మీకు  ఏ  రోగమూ లేదంటూ 
చెపాప్రు.."అంటూ చెపిప్న తరువాత మా ఆవిడ  కాలు గురించి వివరంగా అడిగి తెలుసుకొంది . 

       "యాదగిరీ  నీతో ఒక ముఖయ్మైన విషయం చెపాప్లి.ఈ సమయంలో మందులు ఎకుక్వగా 
వాడుతుండటంవలల్ శరీరం బాగా వేడెకుక్తుంది. అందుకే నీరు ఎకుక్వగా తార్గటం అలవాటు చేయించాలి నీరు 
ఎకుక్వగా తార్గటంవలల్ నీకు పని ఎకుక్వ అవుతుందని నీరు తార్గడం తగిగ్ంచినా నీవు బలవంతం చేసి తార్గించాలి. 
ఇపుప్డు కాసాత్ వేడినీరు తీసుకునిరా ...."అంది. 

     వేడినీరు తెచిచ్పెటట్గానే “నువెవ్ళుల్ నేను వేడినీటిలో పిండిన గుడడ్తో   శరీరం తుడిచి దుసుత్లు 
మారిప్సాత్ను. "అంది నేను మరో గదికి వెళాళ్ను . 

     కొంత సమయం గడచినా తరువాత "యాదగిరీ"అంటూ పిలవగానే వచాచ్ను. "ఇపప్టికే చాలా 
సమయం అయింది నేను రోజూ వసుత్ంటాను" అని చెపిప్ బయలుదేరింది  

      " నేను నినున్ నీరు ఎకుక్వగా తాగవదద్ంటూ చెపప్డం ఎంత పెదద్ పొరపాటు తెలుసుకునాన్ను.ఐ 
యాం సారీ " అంటూ మా ఆవిడ చేతిని పెటుట్కొనాన్ను . 

         “ఆఫీస కు సెలవుపెటిట్  మీరు చేసుత్నన్ పనులు చూసుత్ంటే నాకే బాధగా ఉంది.అయినా మీరేమి 
తపుప్గానో కోపంతోనో ఏమీ అనలేదు. దగగ్ర బంధువులు ఎవరూ దగగ్రోల్ లేరు. ఉనన్ దూరపు బంధువులు చుటట్పు 
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చూపుగా ఆసుపతిర్లో వచిచ్ పలుకరించి వెళాల్రు. ఆ బామమ్ నా శరీరానిన్ వేడినీటిలో పిండిన గుడడ్తో తుడిచి నందువలల్ 
పార్ణానికి హాయిగా ఉందండీ "అంది . 

    
        పర్తి రోజు ఏదో ఒక సమయంలో వచిచ్మా ఆవిడా  శరీరానిన్ వేడినీటి గుడడ్తో తుడిచి దుసుత్లు 

మారిచ్ వెళేళ్ది  
          "మీరు కాయగూరలకై మారెక్ట వెళిళ్నపుప్డు     నేను ఒంటరితనంతో బాధపడాడ్ను. 

అనారోగయ్ంతో వునన్వారు  ఒంటరిగా ఎంతటి కలోల్లానికి గురవుతారో అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను  పాపం 
ఒంటరిగా ఉనన్ ఎదురింటామేకు ఓదారుప్ చెపేప్వారులేక ,  అవసారాలకు సహాయం చేసే వారు లేక ఎంతటి నరకానిన్ 
అనుభవిసుత్నాన్రో అరథ్ం చేసుకొనాన్ను. ఒకక్ సారి కూడా మానవతవ్ంతో సహాయ పడలేదు.సాటి మనిషిని ఏమాతర్ం 
పటిట్ంచుకోకుండా నేను ఏమి సాధించాను అనన్ పర్శన్ నాలో కలుగుతోంది "అంది మా ఆవిడ 

                               *  *  *  *  * 
        ఇంటికొచిచ్ పదిహేనురోజులు పూరిత్కాగానే ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్ను. కాలుకునన్ కటుల్ విపిప్, 

కరర్లతో నడవడం చెపిప్ంచారు. ఆసుపతిర్నుంచి ఇంటికి టాకీస్లో బయలుదేరాను, 
      మా ఎదురింటి  ముందు గుంపుగా ఉండటం చూడగానే నాలో ఏదో అనుమానం.......అనారోగయ్ంతో 

ఉనన్  ఆమె   మరణించిందా అనన్ అనుమానం కలిగింది. ఎదురింటారామె వాలు  కురీచ్లో కూరొచ్ని ఉండటం చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయాను.ఎపుప్డూ నేలమీద పరచిన దుపప్టి మీద పడుకొనే ఆమె ఈ రోజు వాలు కురీచ్లో కూరొచ్ని ఉండటం 
వింతగా తోచింది. 

    ఆమె  పర్కక్నునన్  జయరాం అమమ్  ననున్ చూడగానే లేచి వచిచ్ "యాదగిరీ,  డాకట్రుల్ ఏమి 
చెపాప్రు?"అనడిగారు. 

      ఆమెకు సమాధానం చెపిప్నతరువాత చివరగా “ఇంతమంది ....ఇకక్డ? "అంటూ పర్శిన్ంచాను. 
         "పటట్ణాలలో అనారోగయ్ంతోనునన్ వృదధ్ మహిళల  అవసరాలకు సేవ చేసేవారు లేక 

పలకరింపులు నోచుకోక ఏకాకిలా ఒంటరితనంతో గడపడం గురిత్ంచాను, మా తడుకు పేటలో అనారోగయ్ంతోనునన్ 
వారిని  ఆరోగయ్ంతోనునన్ వారు వెళిల్ పలకరించడం వలల్ వారిలో మానసికానందం కలిగేది. అలాంటి వాతావరణం 
ఇకక్డా కలిప్ంచాలనుకొనాన్ను. వీరందరూ సహకారించారు. అందులో  భాగంగా ఇపుప్డు ఈమెకు  తోడుగా ఉంటూ 
మాటాల్డుకొంటునాన్ం"అనాన్రు. 
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       " లక్షమ్మమ్ గారు   ఈ కాలనీలో ఉనన్ అనిన్ ఇండల్కు వెళిల్ వృదధ్ మహిళలతో  కలసి మాటాల్డి అనిన్ 
వివరములు సేకరించారు.ఈ కాలనీలో మొతత్ం పాతిక మంది వృదధ్ మహిళలు  ఉండవచచ్ని అనుకొనాన్ం .కానీ మొతత్ం 
యాభై రెండు   మంది వునాన్రని  చెబితే అందరూ ఆశచ్రయ్పడాడ్ము. అందులో అనారోగయ్ంతో బాధపడేవారు, కోడళుళ్ 
కొడుకుల పర్వరత్నతో బాధపడేవారు  సుమారు  20  మంది ఉనన్టుల్ తెలిపారు.  ఈమె  లాగా ఎకక్డకూ వెళల్లేని సిథ్తిలో 
ఆరుమంది మంది ఉనన్టుల్ గురిత్ంచారు. మిగిలిన వారిలో ఎకుక్వశాతం పంజరంలో చిలుకలా జీవితానిన్ గడుపుతునాన్రు. 
నినన్టి రోజున అందరినీ ఒకక్టిగా కలిసే ఏరాప్టు చేశారు .తమతమ సమసయ్లు చెపప్డం ....చరిచ్ంచి పరిషాక్ర మారాగ్లు 
సూచించడం జరిగింది."అంది ఒక ముసలామె . 

        "నా పాల్ట లో ఒంటరిగా ఉంటునాన్ను.మా పిలల్లు అమెరికాలో ఉంటునాన్రు. పర్తి  ఆదివారం 
ఫోనోల్ మాటాల్డుకొంటాము. ఇకక్డ ఒంటరిగా  ఫాల్టోల్  ఉనన్ సమయాన పొరపాటున మరణించినా శవం కుళేల్ంతవరకు 
పటిట్ంచుకొనే వాళుళ్ లేరని బాధపడుతూ పర్తిరోజూ భయపడుతూ తలుపులు మూసిపడుకొనేదానిన్. లక్షమ్మమ్గారి    
దయవలన వృదుధ్లందరు కలిసాము. నేను ఉదయం నిదురలేవడానికి కాసత్ ఆలసయ్ం అయినా   తలుపులు తటిట్ 
కుశలములు విచారించడానికి వీళుళ్ ఉనాన్రనన్ తృపిత్ నాలో కలిగింది." అంది ఒకామె  . 

      "ఆ మధయ్ పర్ముఖ గాయని 82  సంవతస్రాయలు పైబడిన ఆశా భోసేల్ గారు 'సరిహదుద్ సైనికులను 
ఉతేత్జ  పరిచేందుకు అకక్డ వెళిల్ పాటలు పాడతాను'అని ఒక సభలో పర్కటించారు.సమాజాభివృదిధ్కి తనవంతు నేను 
సైతం అంటూ ఏదో ఒక సాధన చెయాయ్లని అనన్ ఆమెను పొగడకుండా  ఉండలేము   అలాగే ఈ లక్షమ్మమ్ గారు      
ఎవరికివారే అనన్టుట్గా ఉండకుండా నేను సైతం అనన్టుల్ నడుచుకోవాలని ఒక మంచి మారాగ్నిన్ చూపించారు.నేడు 
సమాజానికి కావాలిస్ంది జాతి మత కుల సంఘాలు కాదు . మహిళా వృదుధ్ల సంఘాలు " అంది ఒకామె 

    “పటట్ణాలలో వృదుద్లు  ఒకరినొకరు మాటాల్డుకొంటుంటే  ఎనోన్ సమసయ్లకు పరిషాక్రాలు.....వృదుద్ల 
ఆశర్మాల వైపు చూడవలసిన అవసరం ఎవరికీ రాదు" వృదధ్   మహిళా     

      బుదుధ్డు,బాపూజీ మదర థెరిసాస్ గారు సేవా ధరామ్నిన్ చేతులోల్ చూపించి గొపప్ సాధన చేశారు.వారి 
అడుగుజాడలోల్  నేను  సైతం  అనన్టుట్గా మహిళా  వృదుధ్లను వెలుగు బాటలో నడిపించటానికి పూనుకొనన్ ఆ లక్షమ్మమ్ 
గారికి    మనసులోనే కృతజఞ్తలు తెలుపుకొనాన్ను. 
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