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రకష్ణ
వీధి తలుపు తెరిచి బెరుగాగ్ అటూ ఇటూ చూసింది పార్రధ్న. బయట ఎవరూ లేరని నిరాధ్రణ చేసుకునాన్కా కాలు బయట పెటిట్ంది.
తెలల్గా సనన్గా పొడుగాగ్ ఉంటుంది పార్రధ్న. సనన్జాజిమొగగ్లాంటి సుకుమారమైన రూపంలాగే సుతిమెతత్ని మనసు.. మహా పిరికి పిలల్. తోడు లేకుండా
కాలేజీకి తపప్ ఎకక్డికీ వెళళ్దు.తలిల్ ఏదైనా అనాన్, గటిట్గా ఎదురు చెపప్లేదు. తన పనేదో, తానేదో అనన్టుట్గా ఉంటుంది. చాలా అందమైన పిలల్ . సాధారణ
మధయ్తరగతి కుటుంబం, తండిర్ చినన్ ఫాకట్రీలో సూపర వైజర గా పనిచేసాత్డు. అమమ్ గృహిణి.
" ఉండు ఒకక్దానివీ వెళళ్కు. నేను తోడు వసాత్ను బస దాకా" అంది సతయ్వతి, పార్రధ్న తలిల్.
" ఒకక్రోజైతే వసాత్వు గానీ రోజూ ఎలా వసాత్వమామ్? ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కావడం లేదు" అంది పార్రధ్న మళీళ్ భయంగా.
"రేపటి సంగతి రేపు చూదాద్ం. ఈ రోజు ననున్ రానీ! మేకుకు తగిలించి ఉనన్ సంచీ భుజానికివేసుకుంది" అంటూ చెపుప్లు వేసుకుని
బయలుదేరింది సతయ్.. నువవ్నన్ది నిజమే, ఎనాన్ళిళ్లా? ఈ రోజు ఏదో ఒకటి తేలాలిస్ందే! అనుకుంది మనసులో.
ఇలుల్ తాళం వేసి బయటకొచాచ్రిదద్రూ. ఇంజనీరింగ మూడో సంవతస్రం చదువుతోంది పార్రధ్న. ఇది కాక, మరొకక్ సంవతస్రం
అయిపోయి, ఉదోయ్గం వసేత్ అమామ్, నానన్లకి భారం తగిగ్ంచాలనీ, తముమ్డిని చదివించాలనీ ఆమె కోరిక. చాలా మామూలు కోరికలు. నవకాలపు
హంగులూ, ఆరాభ్టాలూ, మహానగరపు కొతత్రకాల పోకడలకూ దూరంగా ఉండే అమామ్యి. రెండు ఫరాల్ంగులుంటుందేమో బస సాట్ప. .
పది అడుగులు వేశారో లేదో ఎకక్డనించి వచాచ్డోతెలియకుండానే బైక మీద సరుర్న వీళళ్ని తాకినటేట్ వచిచ్ ఆగాడు జగన..
" హాయ డారిల్ంగ, రోజూ కనాన్ బావునాన్వే !ఇవావ్ళ. కొరుకుక్ తినేయాలనిపిసోత్ంది!" చూసుత్ంటేనే. అనాన్డు విలాసంగా ఒక కాలు
నేలమీద ఆనించి తన బైకుకునన్ అదద్ంలో జుటుట్ సవరించుకుంటూ.. చాలా ఖరీదైన బైక అది. అదొకక్టే కాదు, వేసుకునన్ బటట్లూ, పెటుట్కునన్ కళళ్జోడూ
అనీన్ అతనికునన్ అంతసుథ్నీ, డాబునీ చూపిసుత్నాన్యి.
పార్రధ్న బెదురుగా తలిల్ చెయియ్ పటుట్కుంది. సతయ్వతి కూడా అతనిన్ చూడనటుట్గా గబ గబా అడుగులు వెయయ్సాగింది. ఊరికి కాసత్
చివరిగానే ఉంటుంది వారుండే కాలనీ. అదెద్ తకుక్వని కాసత్ విసిరేసినటుట్గా ఉనన్ ఇళళ్లోల్ ఒకటి అదెద్కి తీసుకునాన్డు పార్రధ్న తండిర్ పురుషోతత్ం. పార్రధ్న
చదువుకోసమనే వాళుళ్ పటాన్నికి వచిచ్నది, మొదట ఉండే చోట ఇంటి అదెద్, ఖరూచ్ ఎకుక్వగా ఉందని ఈ మధయ్నే మారారు ఇకక్డికి.
అతని అదృషట్వశాతూత్ ఒక కొలీగ దగగ్రలొనే ఉండడం వలల్ చాలా సారుల్ అతనితో వెళేళ్ అవకాశం లభిసుత్ంది. పార్రధ్న తముమ్డికి
సూక్ల బస ఉంది. పార్రధ్న మాతర్ం రోజూ బస సాట్ప దాకా నడిచి వచిచ్ కాలేజీకి బస ఎకిక్ వెళళ్వలసినదే. మొదటోల్ బాగానే ఉండేది. ఇంటి పని తకుక్వగా
ఉనన్పుప్డు సతయ్వతి తోడుగా వచిచ్ దించి వెళేళ్ది బస సాట్ప వరకూ.. ఈ మధయ్న కొదిద్గా కుటూల్, ఎంబార్యడరీలు పెటుట్కోవడం వలల్ పని పెరిగింది. దానితో
ఎపుప్డైనా మాతర్మే వసోత్ంది.
" ఏంటే! అమామ్ కూతుళిళ్దద్రూ చూడనటుట్ పోతునాన్రు, చెటట్ంత మగాడినికక్డ కనిపిసుత్ంటే?" అనాన్డు పెదద్ జోక వేసినటుట్గా
నవువ్తూ..
" గటిట్గా మాటాల్డితే పాతికేళుళ్ లేవు, వీడు చెటట్ంత మగాడా?" సతయ్వతికి అంత కోపంలోనూ నవొవ్చిచ్ంది.
" చూడబాబ్య! ఈ వెరిర్ వేషాలు మాని బుదిధ్గా చదువుకుంటే బావుంటుంది" అంది. అంత కంటే గటిట్గా అనాలని ఉనాన్, తనదో,
కూతురిదో చెపుప్తో తనాన్లని ఉనాన్ కానీ ఏదో అసహాయత, కొదిద్గా పిరికితనం" ఇపుప్డిపుప్డే కూడగటుట్కుంటునన్ ధైరయ్ం.
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" ఏంటతత్యాయ్? మళీళ్ చెపుప్! కాబోయే అలుల్డితో ఇలాగేనా మాటాల్డడం" అనాన్డు మళీళ్ నవువ్తూ.

" చూడయాయ్! నీకు చాలా సారుల్ చెపాప్ము ఇపప్టికే, ఊరికే వెనక పడడం నీకు బావుందా? దయచేసి మరింకేమీ గొడవచెయయ్కుండా
ఇకక్డనించి వెళుళ్" అంది తనే.
పార్రధ్నని మొదటిసారి ఆ కురార్డు కలిసిన రోజు ఆమెకింకా గురేత్. అదొకక్టే కాదు అపప్టినించీ ఆ పిలల్ పడుతునన్ బాధా, అది చూసూత్
కూడా ఏమీ చెయయ్లేని తన నిసస్హాయతా అనీన్ గురేత్.
----------------ఒకరోజుపరుగు పరుగున ఇంటోల్కి వచిచ్, తలుపు గడియ పెటిట్ రొపుప్తునన్ పార్రధ్న ని చూసి కంగారుగా అడిగింది సతయ్..
" ఏమయింది తలీల్? ఏమిటా కంగారు?" అని.. భోరున ఏడవడం మొదలుపెటిట్న కూతురిని చూసి గాభరా పడిందామె తలిల్ హృదయం
" అరే! బంగారు తలీల్!! ఎందుకురా ఏడుపు? ఏమయిందో చెపుప్!" అంది..
అపుప్డు చెపిప్ంది పార్రధ్న.. బస సాట్ప లో తనని జగన అనే అబబ్యి కలిసిన సంగతి..
" అమామ్! అతనెవరో నాకు తెలీదమామ్! పెదద్ బైక మీద వచిచ్ బస సాట్ప లో నిలుచ్నన్ ననున్ చూసి చాలా చిరాగాగ్ మాటాల్డాడు. నేనంటే
ఇషట్మట, నేను ఊ అంటే పెళిళ్ చేసుకుంటాడుట. లేకపోయినా పరవాలేదట.. ఇంకా చాలా అసహయ్ంగా మాటాల్డాడు.. ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు. కాలేజీకి
కూడా వెళళ్కుండా పరిగెతుత్కుని వెనకిక్ వచేచ్శాను. నాకేమిటో చాలా భయంగా ఉందమామ్!” అంది..
అవనీన్ వినన్ సతయ్వాతి ఒకక్ క్షణం సత్బుద్గా నిలబడిపోయింది. కూతురికి ఏం చెపాప్లో, ఎలా చెపాప్లో కూడా తెలియలేదు ఆమెకి.
" ఊరికే కూసే గాడిదలెనైన్నా కూసాత్యి, మన మానాన మన పని చేసుకుని పోవడం తపప్ ఇవనీన్ పటిట్ంచుకోకూడదూ అని చెపాప్లో?
" తిరిగి ఏమనకమామ్, వాడేదైనా చేసేత్ కషట్ం, నషట్ం మనకే" అని పిరికి మందు పొయాయ్లో?
" ఎదురు తిరిగి రెండు వాయించక పోయావా వాడిని? అని ధైరయ్ంగా చెపాప్లో? ఏమీ తెలియని అయోమయంలో ఉండిపోయింది.
" వయసుతో సంబంధం లేకుండా యువకులు చేసే కామెంటూల్, చరయ్లూ, జరుగుతునన్ సంఘటనలూ.. ఇవనీన్ ఆమె మనసులో
తిరిగాయి గిరుర్న.
" ఎవరో, ఏమిటో తెలియదంటునాన్వు కదా! చూదాద్ం, మళీళ్ వసేత్నానన్కి చెపాద్ం" అంది, ఆమెకీ తెలుసు అది ఏ రకంగానూ సరి
అయిన సమాధానం కాదని.
కానీ అది ఒకక్రోజు జరిగి ఆగిపోయిన విషయం కాలేదు. దాదాపు పర్తీ రోజూ వెనక పడి వేధించసాగాడు జగన.
" ఏం చూసుకునే నీకీ పొగరు? అందంగా ఉనాన్వనే కదా?" అనేవాడు ఆమె ఏమీ మాటాల్డకుండా మౌనంగా వెళిళ్పోయినపుప్డు.
" నీ బాబేమైనా పెదద్ గూండా అనుకుంటునాన్వా? మా సంగతి నీకు తెలీదు. గటిట్గా మాటాల్డితే నీ ఇంటికి వచిచ్ మీ అందరి పనీ
పడతా." అంటూ బెదిరించేవాడు ఆమె ఏదైనా సమాధానం చెపేత్.
" చినన్ పిలల్, దాని బాధ చూడలేకపోతునాన్, పోనీ పోలీస కంపైల్ంట ఇసేత్నో?" అంది సతయ్ ఒకరోజు. కూతురిని మించిన పిరికివాడు
పురుషోతత్ం.
"నీకేమైనా మతిపోయిందా? పోలీసులు మనలాంటివారి ఇంటికొసేత్ మన పరువేమౌతుంది?" అని భారయ్ మీద ఎగిరాడు.
" పోనీ ఇలుల్ మారిపోదాం" అంది భరత్ కోపానిన్ చూసూత్ మరేం చెయాయ్లో తెలీక..
" ఇపప్టిపుప్డు మనకింత చవకలో ఇలుల్ దొరకడం అంటే మాటలు కాదు, పైగా ఇచిచ్న ఎడావ్నస్ కూడా వెనకిక్ రాదు" అంటునన్ భరత్
మీద పీకలాద్కా కోపం వచిచ్ంది సతయ్కి.
" పిలల్కేదైనా అయితే?" అంది భయంగా.
" ఏమీ అవదు, ఈ ఆడపిలల్లేమీ తకుక్వ వాళుళ్ కాదు, సినిమాలు చూసి పాడయిపోతునాన్రు" అనాన్డు పురుషోతత్ం
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" సినిమాలు చూసి పాడవుతునన్ది మగపిలల్లు. నేనిన్నున్ పేర్మించాను, నువువ్ ననున్ పేర్మించాలిస్ందే అంటూ అరధ్ం పరధ్ం లేని మాటలు
మాటాల్డుతూ, ఆవారాలాల్ రోడుల్ కాసూత్ అసభయ్ంగా, అసహయ్ంగా మాటల్డడాలు, అదేదో హీరో లక్షణాలు అనుకోవడాలూ చేసుత్నన్ది అబాబ్యిలు. వాళళ్నేమీ
అనకుండా కూతురినే తపుప్ పటిట్న భరత్ని చూసేత్ చిరాకు వచిచ్ంది సతయ్కి. ఊరికే వాదన పెంచుకోవడం తపప్ పర్యోజనం లేదని గర్హించి
" మరేం చేదాద్మో మీరే చెపప్ండి? అదేమో వీధిలోకి వెళళ్డానికే భయపడుతోంది. పెదద్దానిన్ నాకే భయంగా ఉంది వాడినీ, వాడితో
తిరిగే పిలల్లనీ చూసూత్ ఉంటే"అంది నిసస్హాయంగా.
" చూదాద్ం!” అనాన్డు పురుషోతత్ం. అతనికీ మరో ఆలోచనేమీ రాలేదు.
“ఏం చూదాద్ం? దాని మీద వాడు ఏ యాసిడో పోసేవరకూ చూదాద్మా? లేదా ఏ కతోత్ తెచిచ్ రెచిచ్పోయేవరకూ చూదాద్మా? ఏం చెపేత్
మీకరధ్ం అవుతుంది?”
" కాలేజీ వరకూ దాని బస వెనకే వెళతాడు ఇంచు మించు రోజూ. బైక ఎకక్మని రోజూ వెంట పడుతునాన్డు. ఎలాగైనా తననే
పేర్మించాలనీ, లేదంటే చంపేసాత్ననీ అనాన్డుట. ఎందుకు తోచిందో, ఏమో తనకి చినన్పుప్డే తన అతత్కొడుకుతో పెళిళ్ కుదిరిందని అబదధ్ం చెపేత్, తనని
కాదని మరొకరిని పెళాళ్డితే ఇదద్రినీ చంపేసాత్ననాన్డుట. ఇదేమిటి? దీనిన్ పేర్మంటారా? బాధయ్త లేని వయసు, చినన్తనం అనుకోమంటారా? చినన్తనం
ఇలాంటి భయంకరమైన మాటలు మాటాల్డిసుత్ందా? అసలు మనుషుయ్లిన్ చంపేయడం ఏమిటి? అదేమైనా చినన్ పనా? రోజూ పేపరల్లోనూ, టీ.వీలోల్ వచేచ్
వారత్లు చూసూత్ ఉంటే పర్తీ రోజూ పిలల్ ఇంటికొచేచ్వరకూ నా మనసు మనసులో ఉండడం లేదు. వీలునన్ంతవరకూ రోజూ దిగపెటిట్, తీసుకుని వసుత్నాన్ను"
అంది సతయ్..
" ఏదో చినన్తనం! దీనిన్ ఏమీ మాటాల్డవదద్ను" అనాన్డు పురుషోతత్ం..
" ఎలా నానన్? మాటాల్డకుండా ఉండడం? జడ పటుట్కుని లాగాడు, చెంప దెబబ్ కొటాట్లనిపించింది. మీరైతే ఏం చేసాత్రో చెపప్ండి.
నేనసలు చదువే మానేసాత్ను" అంది పార్రధ్న ఏడుసూత్..
" చదువు మానెయయ్డం పరిషాక్రం కాదమామ్! మానేసేత్ నాలాగే బటట్లు కుటుట్కుని బర్తకాలి. చూసాత్ను, నేనే దీనికేదైనా మారగ్ం
చూసాత్ను" మొదటి సగం పైకి అని మిగతా సగం మనసులో అనుకుంది సతయ్.
అదంతా గురుత్ తెచుచ్కుంటూనే జగన తో అంది..
" నీకు చాలా సారుల్ పార్రధ్నా చెపిప్ంది, నేనూ చెపాప్ను. అయినా నువివ్లా చెయయ్డం మంచి పదధ్తి కాదు,నా మాట విని మా
అమామ్యిని వెనక పడడం మానెయియ్" అంది గటిట్గానే.
" అతత్యయ్ గొంతు లేసోత్ందిరోయ! అలుల్డినెంత మరాయ్దగా చూసుకోవాలో తెలీడం లేదు" అనాన్డు జగన వెకిలిగా అపప్టికే తనతో
చేరిన ఇదద్రు సేన్హితులతో.. వాళిళ్దద్రూ మరో బైక మీద వచాచ్రు అపప్టికే.
" ఇనిన్ సారుల్ చెపేప్ ఓపిక నాకు లేదు. ఇపప్టికి మూడునెలలుగా సతాయిసుత్నాన్వు మా అమామ్యిని. దాని ఆశలు వేరు, ఆశయాలు
వేరు. నీ సంగతి మాకు తెలీదు, అవసరం లేదు. కనక నువువ్, నీ సేన్హితులతో కలిసి మరాయ్దగా ఇకక్డనించి వెళితే బావుంటుంది" అంది కోపంగా.
ఉదయానేన్ కావడాన రోడుడ్మీద రదీద్ లేదు, ఇకక్డింత జరుగుతునాన్, వెళేళ్ ఒకరిదద్రు కూడా కనీసం ఏం జరుగుతోందా? అని తెలుసుకోవడానికైనా సరే ఆగి
చూడకపోవడం ఆమెకి ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది...
" ఎకక్డునాన్ం మనం? జనారణయ్మా ఇది? మాహారణయ్మా? ఒకరి ఊసు ఒకరికి పటట్దా?" అనుకుంది బాధగా.
" ఆంటీ బెదిరిసోత్ందిరోయ!!" అనాన్డు జగన సేన్హితుడు రాజు..
" మరే! ఏంటాంటీ? ఏంటి కథ? ఏం చేసాత్వేం? " అంటూ ముందుకు రాబోయాడు. రెండోవాడు.
" అమామ్ ఇంటికి వెళిళ్పోదాం దామామ్!" అంటోంది పార్రధ్న. అపప్టికే ఆ అమామ్యి కళళ్నిండా నీళుళ్.
అపుప్డు తీసింది సతయ్ తన భుజానికి వేళాళ్డుతునన్ సంచీలోంచి రెండు సీసాలు. మొడటిది సేర్ప్ లా ఉంది, ఇంటోల్ దోమలకీ, ఈగలకీ
కొటేట్లాంటిది. రెండోది గాజు సీసా..

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2017

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

5

" ఆగరా అకక్డ" అంది ముందుకు వసుత్నన్ రెండో సేన్హితుడిని.. పెదద్గా అరవకపోయినా ఆమె మాటలోల్ని సిథ్రతావ్నిన్, కఠినతావ్నీన్
గురిత్ంచినటుట్గా ఒకక్ క్షణం ఆగాడు వాడు.
" ఏమనాన్వ? ఏం చేసాత్నా అని కదూ! ఇదిగో చూడు. ఇది నా కూతురికి ఇసాత్ను, పెపప్ర సేర్ప్, మీ ముగుగ్రి కళళ్లోల్ కొటట్డానికి నిమిషం
చాలు.. ఇంక నాచేతిలోది ఏమిటో తెలుసా? మీలాంటి పోకిరీవెధవలందరూ కంటికి నదురుగా కనబడే ఆడపిలల్లనందరినీ ‘మీద పోసాత్ం, మీద పోసాత్ం’
అంటూ బెదిరిసాత్రు చూశావా? అదే …. యాసిడ.. అంటూనే మూత తీసి జగన బైక కి తనకీ మధయ్ ఉనన్ చోట కాసత్ పోసింది. భగుగ్మనడమే కాక బుస
బుస పొంగుతూ పొగలు కకిక్ంది ఆ దార్వకం.
" ఏమె, ఒసే.. నీకు దొ....దే! లాంటి అశీల్లమైన, అసహయ్కరమైన మాటలు మీరు మాటాల్డితే మాటాల్డవచుచ్. పనికిరాని సినిమాలు
చూసి మీరు అదే హీరోయిజం అనుకోవచుచ్. కానీ గటిట్గా అరిచి డైలాగులు చెపప్డానికి నాకు తీరిక లేదు, ఓపిక అంతకనాన్ లేదు. ఇదే మీ ముగుగ్రికీ
చెపుత్నాన్ను. మరోసారి వీడు మా అమామ్యి వెంట పడాడ్డంటే ఫలితం మాములుగా ఉండదు. ముందే చెపుత్నాన్. చుటుట్పకక్ల అనిన్ పోలీస సేట్షనల్లోనూ చెపిప్
వచాచ్ను. ఆపైన మీ ఇషట్ం.మాటాల్డితే చంపుతా, నరుకుతా, యాసిడ పోసాత్ అనడానికి ఇదేమైనా ఆట అనుకునాన్రార్? మీ అమామ్, నానన్లెవరైనా కానీ నాకు
సంబంధం లేదు. నా కూతురికనాన్ నాకేదీ ముఖయ్ం కాదు. దగగ్రలోని మహిళా పోలీస సేట్షన లో ఇన సెప్కట్ర సుధారాణిగారికి అనీన్ చెపిప్ వచాచ్ను.
పనికిమాలిన వేషాలు వేశారో ఆవిడ వచిచ్ మీ తాట తీసాత్రు. ఖబడాద్ర!! వెళళ్ండి, ఇది మరెకక్డా నేను పొయయ్కముందే గెట ద హెల ఔట ఆఫ హియర"
అంది.
ఎంతో సిథ్రంగా చెపిప్న తీరుకీ, ఆమె మాటలకీ వాళుళ్ కొదిద్గా బెదిరిన మాట వాసత్వం..
" పదండిరా, ఆంటీ మూడ బాగోలేదు, మళీళ్ చూదాద్ం" అంటూ వెనకిక్ తిరిగారు.
" పలాయనం పరాజయానికి మొద టి అడుగు" మనసులోనే నవువ్కుంది సతయ్..
" రామామ్! నీకేమీ భయం లేదు. చెపాప్నుగా పెపప్ర సేర్ప్ పెటుట్కో! ఈ ఫోన నంబరుల్ నీ ఫోనోల్ నినన్నే సోట్ర చేశాను. అవి
సుధారాణిగారిదీ, వారి హెడ దీ. అవసరమైతే ఫోన చెయయ్మనాన్రు. భయపడితే అంతా భయపడతారు. ధైరయ్ంగా ఉండు, చదువుకో." అంది కూతురిని బస
సాట్ప దగగ్రకి తీసుకొసూత్..
" చూడండి సతయ్ గారు! నేను, మా వాళుళ్ మీ రక్షణకే ఉనాన్ము, కాదనడం లేదు. కానీ మేము వచేచ్లోపుల ఏదైనా జరగరానిది
జరిగితే?? అపుప్డు ఎవరిని అనుకొని ఏం లాభం? అందుకే తొలి రక్షణ కలిప్ంచుకోవలసినది మనకు మనమే.
రోజురోజుకీ మారుతునన్ దృకప్ధాలో, సినిమాలూ, టీ.వీల పర్భావమో తెలియదు కానీ నేరాలు బాగా పెరుగుతునాన్యి అనన్ది
కాదనలేని సతయ్ం. దానికి తోడు టెకాన్లజీ ఒకటి. దానికోసం మనం తయారుగా ఉండాలి కదా! అందుచేత అమామ్యికి మీరు ధైరయ్ం చెపిప్, నేను చెపిప్నటుట్
చెయయ్ండి. చూదాద్ం ఎవడు నిలబడతాడో? ఎపుప్డైతే మొదటి అడుగే సాగదు అని తెలుసు కుంటాడో చాలా శాతం వెనకిక్ తిరుగుతారు. ఒకక్రోజులో
జరుగుతుందని కాదు కానీ ఎదుటివాడి కళళ్లోల్ భయం కనబడితే అది మన తొలి విజయమే. ఆపైన మేమెపుప్డూ మీకు అండగానే ఉంటాం కదా!! అంటూ
ధైరయ్ం చెపిప్ తనకీ ఆలోచన ఇచిచ్న ఇనెస్ప్కట్ర సుధారాణికి మనసులోనే ధనాయ్వాదాలు అరిప్ంచింది సతయ్.
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