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 ఎవరు? దేనికి పనికి వత్ రు ? 
 

వొకోక్సారి మనసంతా భారంగా ఉంటుంది. ఎనిన్ దాటుకొని వచాచ్రు ఆడవాళుళ్? ఆరిధ్క అసమానతలు, లైంగిక అసమానతలు, 
మేధోపరమైన అణచివేతలు, విపరీతమైన శారీరక మానసిక హింస. అనిన్టికనాన్ భరించలేని కులానికి సంబంధించిన వివక్ష, కాసత్ హాయిగా నవువ్తూ 
ఉంటె చేసే శారీరక మానసిక హింస.  మా దగగ్రో తెరపిసట్ ఉంది, ఆయురేవ్ద మసాజేస, బూయ్టీ టీర్టెమ్ంట చేసూత్ ఉంటుంది. ఆమె చినన్పుప్డు తన తండిర్ 
తాగి వచిచ్, తలిల్ కాలు పటుట్కొని లాగి, ఆమె కాలి మడమ మీద ..రుబుబ్రోలు పొతర్ం తో కొటాట్డు. దానితో ఆమె కాలు విరిగి నేపిప్తో విలవిలలాడుతూ 
చేతిలో ఉనన్  పాపని వదిలేసింది.  పాప తల గడపకి కొటిట్కొని విపరీతమైన రకత్ం వచిచ్ంది. ఆ పాపే ఈ తెరపిసట్. బాధతో కదిలిపోయి, నేను అనాన్ను “ 
అయోయ్.. చాలా నెపిప్ కలిగి ఉంటుంది.. నీకు, అమమ్కి.. ఎలా తటుట్కునాన్వమామ్ ??”- అని. ఆ అమామ్యి చెపిప్న సమాధానం నాకు ఇపప్టికీ గురుత్ 
ఉంటుంది –“ అంతకంటే నెపిప్ కలిగించే మాటలు ఉంటాయి మేడం.. ఈ శరీరం నెపిప్ అయితే  కొనాన్ళళ్కు తగుగ్తుంది!!”  

నిజం.. విపరీతంగా బాధపెటేట్ మాటలు ఎనోన్ ఉంటాయి. ఎనేన్ళళ్ తరావ్త అయినా ఆ ఆమాట తలచుకోగానే, చివువ్న కళళ్లోల్ నీళొళ్చేచ్ 
మాటలు ..ఆ క్షణాన ఆడదానిగా ఎందుకు పుటాట్నా అనిపించే మాటలు. ఇవాళ ఆడవాళళ్ని ఉదేద్శించి సీనియర యాకట్ర చలపతి రావుగారు అనన్ 
మాటలు.. “ఆడవాళుళ్ పకక్లోకి పనికొసాత్రు “ అనటం.. అకక్డునన్ వాళుళ్ దానికి అదేదో హాసయ్ం లాగా నవవ్టం ...మొతత్ం ఈ వాతావరణపు 
దిగజారుడుతనానిన్ , సతరీల పటల్ లేకి భావం ఉండటానిన్ సూచిసోత్ంది.  

ఎందుకిలా మాటాల్డతారు వీళుళ్? వీళళ్కి అమామ్, చెలీల్ లేరా అనన్ పర్శన్లు పాతవి ..  
కొతత్ సమాధానాలు ఏమిటంటే ..  
భయం లేకపోవటం, చటట్ం పటల్, సభామరాయ్దల పటల్ అవగాహన లేకపోవటం.. పైగా ఆడవాళుళ్ అనగానే ఉండే వొక కాముకతవ్ంతో 

కూడిన అణచివేత భావజాలం..!! 
బాలకృషణ్ పరమ నీచంగా మాటాల్డారు.  
ఆరీజ్వి తన మారక్ కేర్జీనెస చాటున ఆడవాళళ్ మీద ఏ రకంగా మాటాల్డతారో అందరికీ తెలుసు.  
ఆలీ వొకసారి మాటాల్డటం మొదలెడితే, అతను ఏం మాటాల్డతారో తెలీదు..  
వాళళ్ వాళళ్ సాథ్యిలో ఆంకర రవి లాంటి వాళుళ్ , ఇంకా పొరపాటున చానెల పెటేట్సి ఉంచేసేత్ కనబడే చాలామంది వాళళ్వాళళ్ 

సాథ్యిలో డబుల మీనింగ డైలాగస్ కి కృషి చేసుత్నాన్రు, దానికి నవువ్తూ ఆడ సెలబిర్టీలు కూడా హెలప్ చేసుత్నాన్ం అనుకుంటునాన్రు, సెట పార్పరీట్ కి 
వాళళ్కీ పెదద్ తేడా లేదని తెలీక...  

ఇకపోతే అశీల్లపు మహా బాప జబరద్సత్ ఉండనే ఉంది...  
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ఇంత బూతుగాలికి రెప రెప లాడుతునన్ మన వినోదం అనబడే అశీల్లం వొకక్ చలపతిరావు మాటకి గాయపడిందా అనన్ది కొంతమంది 
పర్శన్ ..

కానీ గాలి పెనుతుఫాను గా మారటానికి ఎకుక్వ సమయం పటట్దు. ఎందుకంటె, ఈ కామెంట ఊహించని కోణం నుండి వచిచ్ంది. 
కనీస సభా మరాయ్దలు అకక్రేల్నితనం ఫాషన గా మారిన వొక చోట నుండి దీనికి సమాధానం కావలసిందే, శిక్ష పడాలిస్ందే! ఇందుకు పనిచేసుత్నన్ వాళుళ్ 
ఫీల గుడ మీడియా ని పర్మోట చేసుత్నన్ అందరికీ  నా హృదయపూరవ్క సలాం ..! 

మనకి నచచ్కపోతే, కొనిన్ చానెలస్ పోర్గార్మస్ చూడం.. ఉదాహరణకి జబరద్సత్ .. కానీ, ఇలాంటి సభలు అందరూ చూసాత్రు. పైగా 
నిజంగా క్షమాపణ కోరే వారైతే, అపుప్డే అకక్డే క్షమాపణ అడిగి ఉండేవారు. నిరావ్హకులు గానీ, యాంకరుల్ గానీ .. యాకట్రస్ గానీ ..ఎవరూ సారీ ఫీల 
కాకపోవటం.. వొక అలవాటుపడిన తనానిన్ సూచిసోత్ంది.  

దానికి సమాధానం చెపప్టం ఎకక్డో వొకచోట మొదలు కావాలి...
ఇకపోతే మామూలు వాళళ్లోల్ తాడేపలిల్ అని ఒకాయన ఇలాగే ఆన లైన లో వేధించాడు. అయన మీద కేస పెటాట్రు, ఏమైంది ? అంటూ 

కొంతమంది పర్శన్ .. తాడేపలిల్ మరి ఎవరీన్ హింసించటానికి భయపడి, అతని ఫేస బుక అకౌంట కోల్జ చేసుకొని కూరుచ్నాన్డు. జరగాలిస్నంత సోషల 
షేమింగ జరిగింది అతనికి.  

పర్సుత్తానికి చలపతి రావు పై కేస పెటట్టం జరిగింది. ఐ పీ సి పర్కారం కిర్మినల కంపెల్ౖంట చేసారు మహిళా సంఘాలు. మీరు ఈ 
కాలమ చదివేసరికి ఈ కేసులో ఇంకా డెవలపెమ్ంట జరగవచుచ్. ఇలాంటి అసభయ్పదజాలం తో కూడిన హింసలు చాలా జరుగుతునాన్యి, వీటికి ఇది ఒక 
సమాధానపు ఘంటిక లా మోగుతుందని ఆశిసుత్నాన్ను..  

 ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)   
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