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జానకి, శారద కూరుచ్ని చికుక్డు కాయల వలుసూత్ కబురుల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. ఇపుప్డు జానని ఇదివరకులా పరధాయ్నంగా ఉండడం
లేదు. పనులనీన్ చురుగాగ్ చేసుకుంటోంది. పిలల్లిదద్రూ కాలేజి నుంచి రాగానే ఆరోజు ఏం జరిగింది? కాలేజ లో ఏం చెపాప్రు? మొదలైన
విషయాలనీన్ ఆసకిత్గా అడిగి తెలుసుకుంటోంది. భాసక్ర తో కూడా మునుపటిలా సరదాగా మాటాల్డుతోంది. లీలమమ్, ఆదినారాయణ
దంపతులు కూతురు మామూలు మనుషులోల్ పడడం చూసి తృపిత్గా, ఆనందంగా తిరిగి వాళల్ ఊరు వెళిళ్పోయారు.
“ఆ ఉమాదేవి దొరికిందా శారదా? ఆవిడ గురించి ఏమనాన్ తెలిసిందా?” ఆచూకీ అడిగింది జానకి హఠాతుత్గా ..
“ఆవిడ ఎపుప్డో ఈ ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయి, వేరే ఊళోళ్ వేరే అవతారం ఎతిత్ ఉంటుంది. మోసాలు చేసి బతకడానికి అలవాటు పడడ్
వాళల్కి ఒక ఊరు, ఒక ఇలుల్, ఒక రూపం ఉంటాయా జానకీ!” అంది శారద.
జానకిక్ ఉవెవ్తుత్న కోపం ముంచుకు వచిచ్ంది. “ఎంత మారు వేషం వేసినా తెలియదా? మాట తీరో, నడకో ఏదో ఒక పర్తేయ్కమైన
గురుత్ ఉండదా.. మన పోలీసులు అంత లక్షణంగా పని చేసుత్నాన్రు. ఎంత మోసం ! అయినా ఒక ఆడది అయి ఉండీ మోసాలు చేసూత్
బతకడానికి సిగుగ్ండకక్రాల్ ..”
జానకి ఆవేశం చూసి ఆమెని చలల్బరచే సవ్రంతో అంది శారద “మోసాలకి ఆడా, మగా తేడా ఏముందిలే జానకీ.. ఈ రోజులోల్
మోసం చేయడం, దౌరజ్నయ్ం చేయడం, దొంగతనం చేయడం చాలా మామూలు అయింది. కలియుగం కదా.. ఏదో ఒకరోజు పాపం
పండుతుంది... పటుట్బడతారు.”
“ఈ లోపల నాలాంటి తెలివితకుక్వ వాళుళ్ ఎంతమంది బలి అవుతారో..ఎనిన్ జీవితాలు నాశనం అవుతాయో!” అలా
అంటునన్పుప్డు జానకి సవ్రం దుఖంతో కపించింది.
శారదకి కొంచెం భయం వేసింది.. ఇపుప్డిపుప్డే మామూలు మనిషి అవుతునన్ జానకి మళీళ్ ఆ జాఞ్పకాలోల్కి వెళిల్ందంటే పర్మాదం ..
అనుకుంటూ టి వి ఆన చేయనా ఇపుప్డు మంచి సీరియల వసుత్ంది అంది.
“సీరియల వదుద్లే ఉనన్ మతి పోతుంది ... ఏదనాన్ మంచి పాత సినిమా వసుత్ందేమో ఈటివి సినిమా పెటుట్” అంది జానకి.
శారద లేచి రిమోట తీసుకుని టి వి ఆన చేసింది. జానకి వలిచిన చికుక్డుకాయలు కవర లో వేసి తీసుకుని వెళిల్ ఫిర్డజ్ లో పెటిట్
వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది.
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శారద టి వి ఆన చేయగానే ఏదో నూయ్స చానెల వచిచ్ంది. చానెల మారచ్బోతూ ఏదో చరాచ్ కారయ్కర్మం కనిపించడంతో కొంచెం
శర్దధ్గా చూడసాగింది.
ఇదద్రు సామాజిక కారయ్కరత్లు, వారిలో ఒకరు తరచూ వారత్లోల్ కనిపించే మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు, ఒకావిడ ఉదయ్మకారిణి ,
యాంకర, ఒక లేడీ లాయర కూరుచ్ని ఉనాన్రు. యాంకర అడుగుతునాన్డు ... “ఇటీవల దేశవాయ్పత్ంగా అనేక నగరాలోల్ రకరకాల బాబాలు
వెలుసుత్నాన్రు. వాళళ్ంతా అనేక రకాల దోపిడీలు చేసూత్ ముఖయ్ంగా మహిళల బలహీనతలని కాష చేసుకుంటూ వాళళ్ని తమ మాయలతో,
ఇందర్జాలంతో మోసగిసుత్నాన్రని మనకి తెలుసు. ఎంత మంది బాబాలు పటుట్బడి వాళళ్ గుటుట్ రటట్యినా ఇంకా పర్జలు ముఖయ్ంగా మహిళలు
ఈ బాబాలను నముమ్తునాన్రు. ఒక విధంగా మహిళలే దొంగ బాబాలను పోర్తస్హిసుత్నాన్రు అని అందరూ అంటునాన్రు మీరేం చెపాత్రు ఈ
విషయంలో “.
ఈ పర్సాత్వన జానకి దగగ్ర తేకూడదు అనుకునన్ శారద ఆ చరచ్ వినాలని ఎంత కుతూహలంగా ఉనాన్ చానెల
మారేచ్యబోతుండగా జానకి లోపలినించి వేగంగా వచిచ్ “ఏంటది.. బాబాల మీద చరాచ్..?” అంటూ ఆసకిత్గా చూడడంతో శారద రిమోట
పకక్న పెటేట్సింది.
“ఉండు సట్వ మీద టీ పెటాట్ను తెసాత్ను” అంటూ జానకి తిరిగి లోపలికి వెళిల్ రెండు కపుప్లోల్ టీ పోసుకుని వచిచ్ంది.
మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు ఆవేశంగా అంటోంది. “కేవలం సతరీలే ఈ బాబాలను పోషిసుత్నాన్రని అంటే నేనొపుప్కోను.
రాజకీయ నాయకులు, సినిమా తారలు, వాయ్పారసుత్లు పెంచి పోషించిన తరవాతే మహిళలు బాబాలను నమమ్డం మొదలు పెటాట్రు. ఏ
రాజకీయ నాయకుడి అండ లేకపోతే ఎకరాలకు ఎకరాలు పర్భుతవ్ సథ్లాలు ఆకర్మించి ఆశర్మాలు కడతారు. ఎవరి అండా లేకపోతే
విదేశాలోల్ని నేరసుత్లతో చేతులు కలిపి సమ్గిల్ంగ , డర్గస్ వాయ్పారాలు ఎలా విసత్రించుకుంటూ పోతారు. గడాడ్లు పెంచి, కాషాయాలు ధరించి
మేము

మహాతుమ్లం, మాకు మహిమలునాన్యి అని చెపుప్కోగానే ముందు వాళళ్ని ఆశర్యించేది ఎవరు? వచేచ్ ఎలక్షనస్ లో మేము

గెలుసాత్మా? మా పారీట్ అధికారంలోకి వసుత్ందా? అని కొందరు, నా సినిమా బాగా ఆడుతుందా? నేను నెంబర వన హీరో అవుతానా? నేనే
నెంబర వన డైరెకట్ర అవుతానా? కొందరు.. కొతత్ వాయ్పారం మొదలు పెడుతునాన్ను అది సజావుగా సాగి పోటీ లేకుండా నా వాయ్పారం
అభివృదిధ్ చేయాలంటే ఏ పూజ చేయాలి? అని కొందరు బాబాలను దరిశ్ంచుకుని ఫలానా బాబా వారి దయవలల్ నాకు మేలు జరిగింది అని
పర్చారం ఇవవ్బటేట్ కదా సామానుయ్లు నమేమ్ది... వాళళ్ దగగ్రకు వెళేళ్ది.. మీరు ఎలా మహిళలే బాబాలను పోషిసుత్నాన్రని ఆరోపిసుత్నాన్రు”
“మీరనన్ది నిజమే. రాజకీయ నాయకుల అండ లేకపోతే ఆధాయ్తిమ్కత పేరిట ఇనిన్ చీకటి వాయ్పారాలు చేయరు. కానీ పేరు,
డబుబ్, పలుకుబడి ఉనన్వారు మోసపోయే అవకాశం తకుక్వ. కానీ సతరీలకు ఇలాంటి బాబాల వలన పర్మాదం జరుగుతోందని వారి చీకటి
వాయ్పారాలలో ఆడపిలల్ల బలిదానం అతి ముఖయ్మైనది అనన్ వారత్లు చూసూత్ కూడా ఎందుకు సతరీలు వెళాత్రు?” రెటిట్ంచాడు యాంకర.
ఉదయ్మకారిణి అందుకుంది. “సతరీల కు అనేక సమసయ్లు. ఇంటా బయటా వతిత్ళుళ్.. సమసయ్లు.. బాధలు, కషాట్లు, కనీన్ళుల్ ...
ఎవరికీ చెపుప్కోలేక మానసికంగా ఎంతో వేదన అనుభవిసుత్ంటారు. భరత్కి ఏదనాన్ చెపుప్కోవాలనాన్ సమసయ్ భరత్ నుంచే వసుత్ంటే ఎవరికీ
చెపుప్కుంటారు. ఎంతో మంది భరత్లు భారయ్లను ఇంకా బానిసలుగానే చూసుత్నాన్రు. భారయ్ అంటే మనసునన్ మనిషి అని గురిత్ంచే మగవాళుళ్
ఎంత మంది ఉనాన్రు. పిలల్లు చెపిప్న మాట వినరు. ఇలా అనేక సమసయ్లతో మానసికంగా నలిగిపోతూ ఏదో ఉపశమనం లభిసుత్ంది అనే
ఆశతో సావ్మిజీలను, బాబాలను, జోయ్తిషుక్లను సంపర్దిసాత్రు. అయితే ఇలాంటి వాళుళ్ ఉనాన్రు వాళుళ్ మా సమసయ్ తీరుసాత్రు అని
మహిళలకు ఎలా తెలుసోత్ంది? మీ మీడియా పర్చారం వలల్ కాదా. తెలల్వారి లేచి టి వి ఆన చేసేత్ ఒక భకీత్ కారయ్కర్మం లేదు, ఒక సినిమా లేదు,
ఒక సీరియల లేదు.. ఆ, పకాక్, ఈ పకాక్, కింద సోర్క్లింగ లో ఎంత మంది ఇలాంటి వాళళ్ గురించి మీరు పర్చారం చేయడం లేదు. వాళుళ్
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దొంగలని, సమ్గల్ర లు అని, వాళళ్ంతా మోసగాళళ్ని వారత్లోల్ చెపేప్ది మీరీ, డబుబ్ కోసం వాళళ్ గురించి పర్చారం చేసేది మీరే.. ఎందుకు
చేసుత్నాన్రు సార..?”
యాంకర నవువ్తూ “ దీనేన్నా మేడం ఉరుమురిమి మంగలం మీద పడింది అని అంటారు” అనాన్డు.
“చూసారా మిమమ్లిన్ అంటే మీకెంత కోపం వచిచ్ందో” అంది ఆవిడ..
“అబేబ్ కోపం లేదు...” అని లాయర ని అడిగాడు. “అమామ్! భారతదేశంలో హిందువులు అటు దేవుడిని, ఇటు ఇపుప్డు
మనం చెపుప్కుంటునాన్ బాబాలను కూడా ఎకుక్వగా నముమ్తారు ఎందుకంటారు.. అలాగే కొందరు అయయ్పప్ దీక్షలని, కొందరు
ఆంజనేయసావ్మి దీక్ష అని, కొందరు భవానీ దీక్ష అని ఇలా రక,రకాలుగా దీక్షలు పూని పూజలు చేసుత్ంటారు.. ఇవి మూఢనమమ్కాలు కదా..
వీటి గురించి మీ అభిపార్యం ఏమిటి?”
జానకి ఊపిరి బిగబటిట్ ఆవిడ సమాధానం కోసం చూడసాగింది.
“ఇతనికి బుదిధ్ లేదు... ఇలాంటి పర్శన్లు వేసి మాట వైషమాయ్లను పోర్తస్హించడం కదా” అంది శారద చికాగాగ్..
“అలా ఎందుకనుకోవాలి? అనిన్ మతాలోల్నూ ఏవో కొనిన్ మూఢనమమ్కాలు ఉంటాయి. కేవలం హిందూమతంలోనే
మూఢనమమ్కాలు నమమ్కాలు ఉండవు.. నేను ఇదివరకు చాలా సారుల్ చూసాను టివి లో. మన బాబాల లాగానే కొందరు పాసట్రుల్ కూడా
అవినీతి కారయ్కర్మాలు చేయడం, విదేశాల నుంచి వసుత్నన్ నిధులు మింగేయడం , అమామ్యిలను టార్ప చేయడం లాంటివి చేసారని వారత్లు
ఎనోన్ వినాన్ను” అంది జానకి.
ఇంతలో సరిగాగ్ అదే విషయం లాయర మాటాల్డడం పార్రంభించడంతో ఇదద్రూ వాదన ఆపి ఆవిడ మాటలు వినసాగారు.
“మీరు చెపిప్న మూఢనమమ్కాలు కేవలం హిందూమతంలోనే ఉనాన్యని అంటే నేను ఒపుప్కోను. మానవ సహజమైన బలహీనతలు
అనిన్ మతాలవారిలో ఉంటాయి. ఎవరూ కోరికలకు, ఆశలకు దురాశాలకు, పర్లోభాలకు, అనిన్టికీ మించి విశావ్సాలకు అతీతులు కారు.
కాకపొతే హిందూమతం లో కొంత అధికంగా ఉందని మాతర్ం చెపాత్ను. అందుకు కారణం ఉంది. మనది భారతదేశం వేదాలు పుటిట్న దేశం,
రామాయణ, భారత, భాగవత ఇతిహాసాలు, ఎందఱో యోగులు ఈ గడడ్ మీద పుటాట్రు..వాలీమ్కి , వాయ్సుడు, విశావ్మితుర్డు, అగసుత్య్డు,
వశిషుట్డు వంటి అనేక మంది మహరుష్లు నడిచిన భూమి, రామకృషణ్ పరమహంస, సావ్మి వివేకానంద లాంటి మహాతుమ్లు నడయాడిన
భూమి.. భారతదేశ జాతీయ జీవనానికి హిందూ ధరమ్ం పార్ణంవాయువు. వేదాలు మానవ జీవన శైలిని నిరేద్శించిన శాసనాలు. ఈ దేశంలో
అధికశాతం హిందూ ధరామ్నిన్ అనుసరించే తరతరాలుగా సాగుతోంది. దేవతలను పూజిసాత్ం, యోగులను పూజిసాత్ం., చెటల్ను, పుటట్లను,
పాముని, పశువులని పూజించే సంసక్ృతీ మనది. పూజ అంటే ఏమి లేదు. మన మనసులో ఉనన్ గౌరవాభిమానాలను, పేర్మను వయ్కత్పరచే ఒక
విధానం. తలిల్,తండుర్లను, గురువులను పూజిసాత్ం. ఇది మూఢనమమ్కం అనగలరా! ఇదంతా ఎపప్టినుంచో అనూచానంగా వసోత్ంది.
ఇందులో ఒకళుళ్ ఎగతాళి చేయడానికి, విమరిశ్ంచడానికి ఎవరికీ హకుక్లేదు. ఎవరి మతానిన్ వారు గౌరవించుకోవచుచ్, ఎవరి నమమ్కాలను,
విశావ్సాలను ఎవరికీ వారు పాటించవచుచ్.
కానీ ఇతర మతాలను, మత గర్ంధాలను విమరిశ్ంచే హకుక్ ఎవరికీ లేదు. ఈ మధయ్ హిందూ మతానిన్ విమరిశ్ంచడం ఫాషన
అయిపోయింది. మళీళ్ ఆ విమరిశ్ంచే వాళుళ్ పాటించేది హిందూ సంపర్దాయాలనే. ఇది దారుణం కాదా? ఇలాంటపుప్డు తన మతానిన్ తను
నిలబెటుట్కునే కరత్వయ్ం హిందువుది కాదా? తన ధరామ్నిన్, తన ఆతమ్ గౌరవానిన్ కాపాడుకోవలసిన బాధయ్త హిందువులకి లేదా?

దీనికి

ఉదయ్మాలు , విపల్వాలు కాదు కావాలిస్ంది. ఏది మంచి, ఏది చెడు అని పార్కిట్కల గా తెలియచేయాలనన్ పర్యతన్ం.
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దేశ అసిత్తవ్ం కాపాడుకోడం మన ధరమ్ం. ఇపప్టికే మన దేశం పరాయి వారి చేతులోల్కి వెళిళ్పోతోంది. మన ధరమ్ం, మన సంసక్ృతీ,
సంపర్దాయాలు హేళనకు గురి అవుతునాన్యి. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ మన హిందూ దేశానిన్ మనదిగా నిలబెటుట్కోడానికి, కాపాడుకోడానికి
కృషి చేయాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. మన ధరామ్లు, మన ఇతిహాసాలు ఇతర మతాల వారి దృషిట్లో పుకిక్టి పురాణాలుగా చితిర్ంచబడుతూ
హాసాయ్సప్దంగా మారుతునాన్యి. ఈ ఘరష్ణలో కొందరు హిందువులు తమ మతం యొకక్ గొపప్తనానిన్ చాటడానికి రక,రకాల దీక్షలు
చేపడుతునాన్రు. యాతర్లు చేసుత్నాన్రు. ఇది ఒక రకమైన నిశశ్బద్ పోరాటం. పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ ఇది అవసరం కూడా.
ఇక బాబాలు, సావ్మీజీలు విషయానికి వసేత్ అది ఒక రకమైన ఎనన్టికీ నయం కాని మానసిక వాయ్ధి. నారమ్ల మనిషిగా కాక ఏదో
ఒక అసాధారణ పదద్తిలో జీవించాలనన్ కాంక్ష..తను చేసుత్నన్ది తపుప్ అని తెలిసినా ఆ తపుప్ చేయడం, అందులో తనకి అండగా, సపోప్రట్ గ
మరి కొంతమందిని ఆ తపుప్ల సుడిగుండంలో పడేయడం కేవలం హిందూ మతంలోనే జరుగుతునన్ది అని అంటే నేను ఒపుప్కోను. మనకి
తెలియని నిగూఢమైన రహసాయ్లు ఎనోన్ భూగరాభ్లోల్ నికిష్పత్ం అయి ఉనాన్యి. పైకి పర్జాసేవ అని, మత పర్వకత్లమని చెబుతూ పేరు గాంచిన
వారు ఎందరో చేసిన పాపకారాయ్లు ఇటీవల మన సోషల మీడియా బయట పెటిట్ంది. వాటి గురించి ఏమనరేం ఎవరూ. నిజానికి పర్జలని
మోసం చేయడం, సమాజంలో శాంతిని కొలల్గొటట్డం, పర్జల నమమ్కాలను తమకి అనుకూలంగా వాడుకుని పర్జలని పిచిచ్ వాళళ్ని చేయడం,
పూజలు, శాంతులు అంటూ అమాయకులను దోచుకోడం ఇవనీన్ నేరాలే. ఈ నేరాలను నేరాలుగా పరిగణించి అది ఎవరైనా, ఏ మతం
వారైనా ఇలాంటి వాళల్కి శిక్ష వేసేటపుప్డు ఇంకోసారి అలాంటి నీచులను నమమ్కూడదు అనన్ రియలైజేషన పర్జలోల్ కలిగేలా చేయాలిస్న
బాధయ్త పర్భుతావ్నిది. పర్భుతవ్మే

కుల, మత భేదాలు సృషిట్సూత్, వారి ఓటు బాంక కోసం పరమతాల వారికి కొముమ్కాయడం కనాన్

దిగజారుడుతనం ఇంకోటి లేదనే అనిపిసుత్ంది. ఇంక సామానుయ్ల మాటేమిటి?”
ఆవిడ ఆవేశంతో మాటాల్డుతుంటే యాంకర తో సహా అందరూ నిరుతత్రులై ఉండిపోడం చూసిన జానకి ఉతాస్హంగా చపప్టుల్
చరిచింది.
“అమామ్ ... ఇపుప్డు లాయర గారు చెపిప్ంది వినాన్ం ... దీనిన్ బటిట్ సమసయ్ అనేది పర్ధానంగా ఎకక్డి నుంచి మొదలైందో మనకి అరధ్ం
అయింది. దీనికి పరిషాక్రం ఏమిటి? ఏం చేసేత్ సమాజంలో అనిన్ వైపులా

చెలరేగుతునన్ విషజావ్లలు చలాల్రి సమాజం ఆరోగయ్ంగా

ఉంటుందో మీరు చెపాత్రా?“
ఉదయ్మకారిణి అంది “ఈ అంశం పైన ఉదయ్మాలు రావాలి.. “
మహిళా సంఘం అధయ్కుష్రాలు అంది “అందరూ సంపర్దాయాల మీద తిరుగుబాటు చేయాలి.. ఈ సైనస్ యుగంలో కూడా
ఆచారాలు , సంపర్దాయాలు అంటూ దేవుళళ్ను, బాబాలను, పూజలు, పునసాక్రాలు ఇదంతా ఫూలిష నెస..”
లాయర నెమమ్దిగా అంది “మళీళ్ సంపర్దాయాల మీద పడుతునాన్రు. ఇపప్టివరకూ చెపిప్ంది అదే కదా... ఏ సంపర్దాయం ఏం
చెపిప్ంది.. అది మన జీవితానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది.. ఈ సమాజానికి ఏది మంచి చేసుత్ంది అని ఆలోచించడం విజఞ్త. చదువు,
సంసాక్రం , ఆలోచించే మెదడు ఉనన్ పర్తివాళుళ్ మేమేం చేసుత్నాన్ం? ఎందుకిలా చేసుత్నాన్ం? అని ఆలోచించి తమ ఆలోచనా దృకప్ధంలో,
పర్వరత్నలో, మాటలోల్ మారుప్లు చేసుకుని పౌరులుగా తమ బాధయ్తని గురెత్రిగి మసలుకోవాలి. అనిన్ సమసయ్లు తపప్క సమసిపోతాయి.
ముఖయ్ంగా నోరు అదుపులో పెటుట్కోవాలి.. ఆతమ్సుత్తి, పరనింద హరష్ణీయం కాదు.”
“ఎంత బాగా చెపోత్ంది ఆవిడ” అంది జానకి అభినందనగా.
“చదువుకునన్ మహిళా.. లాయర .. ఆవిడ ఒక బాధయ్తగల పౌరురాలిగా ఏం మాటాల్డాలి.. ఎంత మాటాల్డాలి అంతే మాటాల్డింది”
అంది శారద.
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“కానీ దొంగ వెధవలని కూకటి వేళళ్తో సహా పెకిలించి పారేయాలి శారదా” అంది జానకి.

“కలుపు మొకక్లు పీకేసినా కొదీద్ మొలుసూత్నే ఉంటాయి.. కాకపొతే ఆరంభంలోనే వాటిని గురిత్ంచి పీకేసుత్ంటే చేలు ఆరోగయ్ంగా,
పచచ్గా ఉంటాయి. “
శారద మాటలకి అపర్యతన్ంగా తలూపుతూ ఏవో ఆలోచనలల్లోకి వెళిళ్పోయింది జానకి.
అపప్టికే సమయం ఐదు దాటుతుంటే “ఇంక వెళాత్ను జానకీ. అనవసరంగా ఆలోచించకు. మనం ఆ పంజరంలో నుంచి
బయటపడాడ్ం. అయిపొయింది. మిగతాది పర్భుతవ్ం బాధయ్త. వసాత్ మరి” అంటూ లేచిన శారదకి సరే అని చెపిప్ జానకి అలా సోఫాలో
నిసాత్ర్ణగా కూరుచ్ండిపోయింది.
నిజంగా తను చేసిన పూజలే తనని కాపాడాయా.. లేకుంటే ఒక భయంకరమైన పరిసిథ్తి నుంచి ఎలా బయట పడగలిగింది! తను
ఎలాగో బయటపడింది కానీ అమాయకురాళుళ్ అయిన ఎంత మంది ఆడపిలల్లు ఆ నికృషుట్ల గుహలలో చికుక్కుని ఎనిన్ కషాట్లు
పడుతునాన్రో! వాళళ్ని ఎవరు కాపాడతారు. ఎలా కాపాడతారు. పర్తి వాళుళ్ మాకెందుకులే అనుకుంటే ఈ సమాజంలో ఉనన్ ఇలాంటి
చీదపురుగులని ఏరిపారేసేదెవరు:?
జానకి ఆలోచనలోల్ ఉండగానే చరిత కాలేజీ నుంచి వచిచ్ంది. చెపుప్లు వదిలి గబగబా జానకి దగగ్రకు వచిచ్ ఒడిలో వాలిపోయి వెకిక్,
వెకిక్ ఏడవసాగింది.
జానకి కంగారుగా అడిగింది “ఏమైంది తలిల్ ... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు? ఏం జరిగింది?”
“అమామ్... మరి, మరి ..” మాటలు పెగలక మళిళ్ వెకిక్ళుళ్ పెటట్సాగింది..
జానకిక్ కంగారు ఎకుక్వైంది. కూతురిని బలవంతంగా లేవదీసి “చెపప్మామ్ ఏం జరిగింది.. చెపప్కుండా ఏడిసేత్ ఎలా” అంది.
“నా కాల్స మేట అవంతి. అవంతి కనిపించడం లేదు. ఎటు వెళిల్ందో తెలియడం లేదు “ బావురుమంది చరిత.
జానకి ఆ మాటకి మార్నప్డిపోయింది. కొనిన్ క్షణాలు మాటరాక శిలలా ఉండిపోయి మెలల్గా గొంతు పగలదీసుకుని అడిగింది ఎవరు
చెపాప్రు...
“ నాలుగు రోజుల నుంచి కాలేజి కి రావడం లేదమామ్. జవ్రం ఏదనాన్ వచిచ్ందేమో అని మేము కూడా పటిట్ంచుకోలేదు. ఇవాళ వాళళ్
నానన్ మా కాలేజ కి వచిచ్ మమమ్లిన్ అడిగారు అవంతి కాలేజ కి వచిచ్ందా అని. మేము ఆశచ్రయ్పోయి అదేంటి ... నాలుగు రోజుల నుంచి
రావడం లేదుకదా? అనాన్ము.
ఆయన పాపం ఏడుపు ఎంతగానో ఆపుకోడానికి టైర చేసారు కానీ, ఆపుకోలేకపోయారు. నాలుగు రోజుల కిర్తం వాళళ్మమ్ దానిన్
కొటాట్రుట ... దాంతో బాగా జవ్రం వచిచ్ందిట.. నినన్ మధాయ్హన్ం నుంచి కనిపించడం లేదుట.. ఇంటోల్ తన గదిలో పడుకుందేమో అని
ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదుట. సాయంతర్ం అంకుల ఆఫీస నుంచి ఇంటికి తవ్రగా వెళాళ్రుట .. వెళళ్గానే అవంతి జవ్రం తగిగ్ందా అని
చూడడానికి గదిలోకి వెళాళ్రుట.. గదిలో కనిపించలేదుట.. ఆంటీని అడిగితే గదిలోనే ఉందికదా ... పడుకుంది అనాన్రుట. ఇలల్ంతా వెతికినా
కనిపించలేదుట. రాతిర్ కూడా చూసారుట. ఉదయం మా కాలేజ కి వచాచ్రు అంకుల ....” వెకిక్, వెకిక్ ఏడుసూత్ చెపిప్ంది చరిత.
“అదేంటే ...ఇంటోల్ పిలల్ వాళళ్మమ్కి తెలియకుండా ఎకక్డికి వెళుత్ంది? వెళేళ్టపుప్డు ఆవిడ చూడదా?”
“ఆవిడ అవంతి పడుకుంది కదా అని మధాయ్హన్ం ఏదో షాపింగ కి వెళిళ్ందిటమామ్”
“చోదయ్ంగా ఉంది. రాగానే అయినా చూసుకోవదూద్ ఆవిడ? పైగా జవ్రం వచిచ్న పిలల్.. అలా ఎలా ఊరుకుంది. అయినా అసలు
ఎందుకు కొటిట్ందిట? ఎదిగిన ఆడపిలల్ను కొటట్డం ఏంటి? ఆవిడకి మతిపోయిందా?”
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“వాళళ్మమ్ మంచిది కాదు. రాక్షసి... వాళళ్ నానన్ని కూడా టారచ్ర పెడుతుందని మాకు ఇదివరకు చాలాసారుల్ చెపిప్ంది అవంతి.
మేము నమమ్లేదు. పాపం డానికి చెపుప్కోడానికి కూడా ఎవరూ లేకుండా మేమే దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసాము. అది ఏం చెపప్బోయినా వినేవాళళ్ం
కాదు. చాలా తపుప్ చేసాం” రెండు చేతులోల్ మొహం దాచుకుని ఏడవసాగింది చరిత.
జానకిక్ జాలేసింది. చరితను గుండెలకు హతుత్కుని ఓదారుసూత్ “ఏడవకు తలిల్. నానన్ రానీ చెపాద్ము. అంకుల దగగ్రకు పంపిడాడ్ము
ఏదనాన్ సాయం కావాలంటే చేసాత్రు నానన్ సరేనా బాధపడకు. ఎకక్డికీ వెళళ్దులే. వసుత్ంది “ అంది.
“నాకు భయంగా ఉందమామ్. పాపం అది చాలా ఇనోన్సెంట. ఏమి తెలియదు.. “
“ఏం కాదు నా మాట విను లే లేచి వెళిల్ మొహం కడుకోక్..” బలవంతంగా లేవ దీసింది జానకి.
ఆవిడ బలవంతం మీద లేచి మొహం కడుకుక్ని వచిచ్ంది చరిత.
ఆ పిలల్కు ధైరయ్ం చెపిప్ందే కానీ, జానకి మనసులో భయం చీకటిలా ముసురుకుంది.
ఎకక్డికి వెళిల్ ఉంటుంది. ఏ అమమ్మమ్ గారింటికో, మేనవావ ఇంటికో వెళిల్ ఉండకూడదా!?
లేక ఇంటోల్నే ఎకక్డనాన్ దాకుక్ందా?
వాళిళ్లుల్ పాలెస కాదుగా ఎకక్డ దాకుక్ంటుంది!
మరి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది.. అయినా ఆవిడ ఆ పిలల్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయేంత హింసించి ఉంటుందా.. సొంత తలిల్ కాదా... కొంపదీసి
సవతి తలిల్ కాదు కదా..
చరిత మొహం కడుకుక్ని వచేచ్సరికి లేచి వెళిల్ ఆ పిలల్కి మికస్చ్ర పెటిట్ంది.
“వదద్మామ్” అంది చరిత..
“తిను తలిల్.. నువువ్ తిండి మానేసేత్ వసుత్ందా?“బలవంతం చేసింది జానకి.
తలిల్ తృపిత్ కోసం కెలికింది కానీ తినలేకపోయింది చరిత.
అవంతి అమాయకమైన మొహం కళళ్ ముందు కనిపిసోత్ంది.

పాపం దానికి అనిన్ కషాట్లునాన్యని వాళళ్ నానన్ చెపిప్ందాకా

తెలియలేదు. రోజూ ఏదో చెపప్డానికి పకక్న వచిచ్ కూరోచ్గానే డిసట్రబ్ చేసోత్ందని సీటు మారేది తను. ఎంత హరట్ అయి ఉంటుందో...
ఎలా ఇపుప్డు ? ఎకక్డికి వెళిల్ందో...అసలే జవ్రం ... సరిగా తిండి కూడా తినలేదు అని చెపప్రు అంకుల ... నీరసంతో ఎకక్డనాన్
పడిపోయి ఉంటుందా.. ఏదనాన్ యాకిస్డెంట అయి ఉంటుందా! దేవుడా మా అవంతి కేష్మంగా ఇంటికి రావాలి... సారీ దేవుడా నేను దానిన్
బాధ పెటాట్ను సారీ ..
ఉబికి, ఉబికి దుఖం రాసాగింది.
బయట బండి ఆగిన చపుప్డు కావడంతో గుబుకుక్న లేచి లోపలికి వసుత్నన్ భాసక్ర దగగ్రకు పరిగెతుత్కుని వెళిళ్ంది.
తన గుండెల మీద వాలిపోయి బావురుమనన్ చరితను చూసి కంగారుగా అడిగాడు ఏమైంది ... ఎందుకేడుసుత్నాన్వు?
జానకి జరిగిన విషయం చెపిప్ంది.
అంతా వినన్ భాసక్ర “ అరెరే ... పాపం... పద వాళిళ్ంటికి వెళాద్ం” అనాన్డు చరిత కనీన్ళుల్ తుడుసూత్.
“కాలేజ నుంచి వచిచ్న దగగ్ర నుంచి ఒకటే ఏడుపు ...” అంది జానకి.
“ఏడవకు తలిల్... నీకు వాళిళ్లుల్ తెలుసా?” అడిగాడు.
తెలుసనన్టుట్ తల ఊపింది.
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“పద వెడదాం “ అనాన్డు.
“ఉండండి కాఫీ ఇసాత్ను తాగి వెళళ్ండి.. నేను కూడా వసాత్ను” అంది జానకి.
సరే అంటూ వాష వేసిన దగగ్రకు వెళిల్ మొహం కడుకుక్నాన్డు భాసక్ర.
సరిగా పది నిమిషాలోల్ ముగుగ్రూ అవంతి ఇంటివైపు బయలుదేరారు.

వాళుళ్ వెళేల్సరికి మూసి ఉనన్ ఫాల్ట తలుపుల వెనకనుంచి బిగగ్రగా మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ క్షణాలు వినాన్క కానీ అరధ్ం
కాలేదు లోపల ఏదో ఘరష్ణ జరుగుతోందని. కాలింగ బెల కొటట్బోయి ఆగిపోయాడు భాసక్ర.
చరిత నెమమ్దిగా అంది “అవంతి వాళళ్ అమమ్ ఎపుప్డూ గొడవ పడుతూనే ఉంటుంది.. ఫరావ్లేదు బెల కొటుట్ నానాన్ ..”
“బాగుండదేమో రాంగ టైం లో వచాచ్ము” అనాన్డు .
“ఏం కాదులే” అంది చరిత.
“కొటట్ండి కనీసం ఎవరో వచాచ్రని గొడవనాన్ ఆపుతారు” అంది జానకి.
భాసక్ర బెల నొకాక్డు. ఒకక్సారి లోపల నిశశ్బద్ం అలుముకునన్టుట్గా శబద్ం రాలేదు.
రెండు నిమిషాల తరవాత తలుపు తెరుచుకుంది. సుధాకర వచిచ్న వాళుళ్ ఎవరా అనన్టుట్ భుర్కుటి ముడి వేసాడు .. చరిత అతని
ముందుకు నడిచి “అంకుల మా డాడీ , మమీమ్” అంది .
“ఓ సారీ, సారీ రండి” అంటూ పకక్కి తోలిగాడు.
“సారీ ... చరిత చెపిప్ంది... పాప ....” అంటూ మాటాల్డబోతునన్ భాసక్ర మాటకి మధయ్లో అడుడ్వసూత్ సుధాకర అనాన్డు.. “అదే
తెలియక టెనష్న గా ఉనాన్ను సార.. పోలీస రిపోరట్ ఇచాచ్ను.. టివి లో కూడా సోర్క్లింగ వేయించాలని అనుకుంటునాన్..”
“ ఎపుప్డు వెళిళ్ంది?” అడిగాడు భాసక్ర.
“నినన్ మధాయ్హన్ం నుంచి కనిపించడంలేదు.. “
జాహన్వి లోపలినుంచి విసురుగా వచిచ్ అంది “మీరంతా వచిచ్ పరామరిశ్ంచడానికి నా కూతురు చచిచ్పోలేదండి ... బతికే ఉంది.. “
ఒకక్సారిగా అందరూ ఉలికిక్పడాడ్రు ఆ మాటలకి.
ముందుగా తేరుకునన్ సుధాకర తీవర్ంగా అనాన్డు “నీకు ఈ జనమ్కి బుదిధ్ రాదా? ఛీ.. ననున్ పశువుని చేసుత్నాన్వు.. “
జాహన్వి మళిళ్ అదే తీవర్త తో ఏదో అనబోతుంటే గబుకుక్న జానకి ఆమెని చేయి పటుట్కుని లోపలికి లాకుక్ వెళిళ్ంది.
జాహన్వి విసురుగా విడిపించుకుని “దీనికంతటికీ ఆయనే కారణం ... నా మీద దాని మనసులో విషం కకాక్డు. అందుకే డానికి
నేనంటే లెకక్ లేకుండా అయింది. నోటికి ఎంత వసేత్ అంత మాటాల్డుతుందా.. ననున్ పటుట్కుని నువువ్ చచిచ్పో అంది మీకు తెలుసా?“ అంది.
“ఎవరు కారణం, ఏంటి కారణం అనేవి తరవాత సావకాశంగా చరిచ్ంచుకోవచుచ్. ముందు కరత్వయ్ం ఆలోచించండి” అంది.
“ఆలోచించడానికి ఏం ఉంది పేపర కి ఎకిక్, మీడియాకి వెళిల్ బతుకులు బయటపడేసుకోడం తపప్” అంది కసిగా.
జానకిక్ అసహయ్ం వేసింది. మూరుఖ్రాలు ఈవిడ అనుకుంది.
భాసక్ర సవ్రం వినిపించింది. “జానకీ మేము బయటకు వెళుత్నాన్ం, నేను వచాచ్క మనం ఇంటికి వెడదాం . అందాకా నువువ్, చరిత
ఇకక్డే ఉండండి.”
అలాగే అంది జానకి.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)

øöeTT~

www.koumudi.net

Post your comments

@|æÁ˝Ÿ 2019

