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 శేర్షట్కి ఎటు వెళాళ్లో తోచలేదు. తను పరిగెతుత్కుని వచిచ్న చోటు కూడా ఒక గదే. అందులో ఆడవాళళ్కి సంబంధించిన చీరలు, 

మిగతా బటట్లు ఉనాన్యి. బహుశా అది ఆ ఇదద్రు ఆడవాళళ్కి కేటాయించిన గది కావచుచ్. వెనకాల వాళుళ్  వచేచ్సుత్నాన్రు.. ఆ గదిలో ఇంకా  
ఏముందో చూసే సమయం లేదు. ఎటు నుంచి బయటకి పారిపోవాలో అరధ్ం కాలేదు. మళిళ్ వాడి పడక గదిలోకి వెళాళ్లిస్ందే. అకక్డికి 
వెళళ్డం అంటే పులి బోనులోకి వెళళ్డం. కానీ తపప్దు.. సాహసం చేయాలి.  

శేర్షట్కి భయం పోయింది. మొండి ధైరయ్ం వచిచ్ంది. దేనికీ భయపడని తతత్వ్ం ఇపుప్డు ఉపయోగించుకోవాలి. ఓటమిని ఒపుప్కునే 
మనసత్తవ్ం కాదు ఆమెది. క్షణంలో అరక్షణం ఆ గదిలో నిలువునా ఓ మూల నిలబెటట్బడిన కరర్ కనిపించింది.  

ఆ సతరీలు ఇదద్రూ దగగ్రకు వచాచ్రు. గభాలన్ కరర్ తీసుకుని ఇదద్రి నెతిత్న వేసింది. వాళిళ్దద్రూ తలపటుట్కుని కూలబడాడ్రు. ఆమె ఆ కరర్ 
అలా పటుట్కునే తిరిగి తను వచిచ్న దావ్రం నుంచి వాడి బెడ రూమ లోకి వెళిళ్ంది.  

గడడ్ం కుడిచేతోత్ దువువ్కుంటూ విషపు నవువ్ నవువ్తూ అడుడ్గా నిలబడాడ్డు.  
“మరాయ్దగా తపుప్కోకపోతే చసాత్వు” అంది కరర్ ఎతిత్.  
పెదద్, పెదద్ ఇనుప రాడుల్ కింద పడినటుట్ నవావ్డు. అలా నవువ్తుంటే వాడి పొటట్ ఊగుతోంది. శేర్షఠ్ జుగుపస్గా మొహం తిపుప్కుంది.  
“ఏంటి ఈ కరర్ దెబబ్కే..! దీంతోటే ననున్ చంపుతావా” హేళనగా అడిగాడు. 
శేర్షట్కి వాడి నవువ్, ఆ పలువరస రోతగా అనిపించింది. గడడ్ం అడుడ్గా ఉండి మామూలుగా మాటాల్డుతుంటే తెలియలేదు కాని , 

దగగ్రగా చూసుత్ంటే గారపటిట్న పళుళ్, కళళ్లోల్ ఎరర్జీరలు పెదద్ తాగుబోతు అని తెలుసోత్ంది.  
“దరిదుర్డా నీకు పెళాళ్ం, పిలల్లు లేరా... నువవ్సలు మనిషివేనా.. దేవుడి పేరు చెపిప్ జనాలని మోసం చేయడానికి సిగుగ్లేదూ.. చెతత్ 

వెధవా.. ఛీ నినున్ నమిమ్నందుకు ఇదా నీ బతుకు ...మరాయ్దగా తపుప్కో” నిపుప్లు కురిపిసూత్ అరచింది  
అపుప్డే ఇదద్రు జమాజేటీట్లాల్ంటి వయ్కుత్లు గదిలోకి రావడం ఆమె చేతిలో కరర్ అవలీలగా లాగి అవతల పడేయడం జరిగి సాథ్ణువులా 

నిలబడిపోయింది.  
“ఇపుప్డు తెలిసిందా నా సెకూయ్రిటీ ... చెపుప్ మరాయ్దగా లొంగుతావా ... వాళళ్ చేతులోల్ చసాత్వా?” అడిగాడు. 
శేర్షఠ్ మాటాల్డలేదు. వాళిళ్దద్రూ అతని ఆజఞ్ కోసం ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ నిలబడాడ్రు. శేర్షఠ్కి నిసస్హాయతతో కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ 

తిరిగాయి. ఆ గడడ్ం , వాడి వేషం చూసుత్ంటే కనీసం కనీన్ళళ్తో వేడుకోడానికి కూడా ఆమె అహం అడొడ్చిచ్ంది. వేడుకునన్ంత మాతార్న 
కరిగిపోయే మనిషికాదు కరోక్టకుడు అని తెలుసూత్నే ఉంది.  

ఆమె ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్న దానిలా అంది “వాళళ్ని బయటకి పంపించు.”  
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ఆ మాటకి అతని కళుళ్ మెరిశాయి కుడిచేయి ఎతిత్ వాళళ్ వైపు చూడకుండానే వెళళ్మనన్టుట్ సైగ చేసాడు.  
వాళుళ్ వెళళ్గానే రా అంటూ రెండు చేతులూ చాచి ఆమెకి దగగ్రగా నడిచాడు. ఆమె రెండు అడుగులు వెనకిక్ వేసి అంది.  
“ఇవాళ కాదు. రేపు ... నాకు ఒకక్ రోజు టైం ఇవువ్. “ 
“ఎందుకు? ఏం పాల్న చేసాత్వు పారిపోడానికి.” 
“నువేవ్ చెపాప్వుగా నేను ఇకక్డి నుంచి పారిపోలేనని..ఎలా పోతాను ?” 
“ఓ ... ఆ సంగతి అరధ్మైంది కదా.. సరే... రేపు రాతిర్ నువువ్ నేను పిలవకుండానే రావాలి. ఇకక్డే నా పకక్నే రాతర్ంతా ఉండాలి.. 

తేడా వచిచ్ందో” తరజ్ని చూపించాడు. 
పాదాల దగగ్రనుంచీ పాకిన అసహాయ్నిన్ అదిమిపటుట్కుని సరే అంది.  
కొంచెం ముందుకి నడిచి ఆమెకి బాగా సమీపంగా వచిచ్ చేయి పటుట్కోబోయాడు. ఆమె చివువ్న వెనకిక్ తగిగ్ంది. ఏమనుకునాన్డో 

చేయి దించి అనాన్డు.  
“సరే వెళుళ్ నీ గదిలోకే ... ఇంకేకక్డనాన్ కనిపించావంటే నీ పార్ణాలు పోయినటేట్ గురుత్ంచుకో” హెచచ్రించాడు. 
తలూపి  అకక్డి నుంచి నీరసంగా తన గదిలోకి వెళిళ్పోయింది. 
తలుపు వేసుకుని మంచం మీద పడిపోయిన శేర్షట్కి ఎగసి, ఎగసి దుఃఖం వచిచ్ంది.  వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది. ఎంత తపుప్ చేసాను! 

అమామ్వాళళ్ ఇంటికనాన్ వెళళ్కుండా ఇకక్డికి ఎందుకు వచాచ్ను. పర్దుయ్మన్ నిజంగా మంచివాడే.. తనే అతనిన్ బాధ పెటిట్ంది.  తన పర్వరత్న 
వలేల్ కదా అతను తన పటల్ విముఖంగా ఉనన్ది.. ఎందుకు పర్వరత్న మారుచ్కోలేక పోయాను!  పలల్వి... పాపం పలల్విని ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిటిట్నా 
పనెన్తిత్ ఒకక్ మాట అనలేదు. పలల్వి లాంటి అమామ్యిని పేర్మించాడంటే పేర్మించడూ.. ఒక మగవాడు  ఎలాంటి అమామ్యి భారయ్గా కావాలి 
అనుకుంటాడో అనిన్ లక్షణాలు ఉనన్ అమామ్యి పలల్వి. పాపం ఆమెని తిటిట్నందుకే తనకీ శిక్ష వేసినటుట్నాన్డు దేవుడు.  

అయోయ్  దేవుడా! ననున్ రకిష్ంచు... పీల్జ రకిష్ంచు...ఇకక్డి నుంచి నేను వెళిల్పోవాలి...ఎలా? ఎలా? శేర్షఠ్ గబుకుక్న లేచి కూరుచ్ంది, 
కళుళ్ తుడుచుకుని బాగ లోంచి మొబైల తీసింది. పర్దుయ్మన్ కి ఫోన చేసేత్ టెనష్న పడిపోతాడు. అసలే సునిన్తమైన మనసు.. ఎలా 
తటుట్కుంటాడు. అందుకే తనకి చేయదుద్. ఒకే ఒక మితుర్డు... ఎం చేయలనాన్ అతనే ...  అనిరుదిక్ ఫోన చేసింది. అదృషట్వశాతూత్ వెంటనే 
తీసాడు.  

అలా శేర్షఠ్ ఫోనోల్ చెపిప్న విషయం తరవాత శశి, పర్దుయ్మన్, అనిరుద ఆ సురివ్త సింగ గురించి పూరిత్గా ఆరా తీసారు. అతని 
కారయ్కలాపాలు, రహసయ్ సాథ్వరాల వివరాలు, రాజకీయ పరపతి ఎవరెవరు నాయకులు అతనిన్ కలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరి అండదండలు 
అతనికి పుషక్లంగా ఉనాన్యి మొదలైన విషయాలు తెలుసుకునాన్క అతడిని అరెసట్ చేయడం సంగతి పకక్న పెడితే ముందు శేర్షట్ని అకక్డి 
నుంచి బయటకు తీసుకురావడం ఎంత కషట్మో అరధ్ం అయింది. పర్దుయ్మన్ భయంతో వణికిపోసాగాడు. శశి, అనిరుద కూడా అతడిని ఓదారిచ్ 
మామూలు మనిషిని చేయడానికి చాలా కషట్పడాలిస్ వచిచ్ంది.  

“నా శేర్షట్ని ఎలాగైనా కాపాడు శశీ... వాడికి ఎంత డబుబ్ కావాలనాన్ ఎలాగోలా ఇచేచ్సాత్ను శేర్షట్ని కాపాడు” అని ఏడవసాగాడు 
పర్దుయ్మన్.  

“ నువువ్ టెనష్న పడి ననున్ కూడా టెనష్న పెటట్కు ... నేను ఎస పి గారితో మాటాల్డి ఒక యాక్షన పాల్న ఆలోచిసాత్ను. అనిరుద మళిళ్ 
ఒకసారి ఆవిడకి ఫోన చేసి వాడిని కాసత్ మాటలోల్ పెటిట్ తనని తను ఎలాగోలా రకిష్ంచుకునే పర్యతన్ం చేయమను. జసట్ టాకిట్కస్ 
ఉపయోగించడం తపప్ వేరే మారగ్ం లేదు. ఆమె అకక్డి నుంచి తపిప్ంచుకునే మారగ్ం లేదు..” అనాన్డు శశి. 
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“టైర చేసుత్నాన్ను సార సివ్చ ఆఫ అని వసోత్ంది.. నాకూక్డా కొంచెం టెనష్న గానే ఉంది” అనాన్డు శశికి మాతర్మె వినిపించేలా 
అనిరుద.  శశి సాలోచనగా ఉండిపోయాడు.  

ఆరోజు బాగా పొదుద్ పోవడంతో పర్దుయ్మన్ని, అనిరుద ని ఇంటికి వెళిళ్పొమమ్ని చెపాప్డు. 
“ఇంటికి వెళిల్ ఏం చేయాలి శశి.. నాకు పిచెచ్కుక్తుంది” అనాన్డు పర్దుయ్మన్.  
“మీ మావగారు, అతత్గారు నీకనాన్ టెనష్న గా ఉంటారు కదా... వారితో ఈ విషయం చరిచ్ంచు..ఎలా వాడి మీద ఎటాక చేయాలో  

నీకే ఏదనాన్ ఐడియా వసుత్ంది. నాకు ఫోన చేసి చెపుప్. వాళల్కి కూడా ఇపుప్డు నీ అటెనష్న  అవసరం  నా మాట విను “ నచచ్ చెపాప్డు శశి.  
“ లేదు శశి మావయయ్ని ఫేస చేయలేను ... చాలా సిగుగ్గా ఉంది. “ 
“ నువువ్ మాతర్ం ఊహించావా శేర్షఠ్ ఇలా చేసుత్ందని... ఏం పరేల్దు.. వెళుళ్.. ఆయన చాలా పెదద్మనిషి అరధ్ం చేసుకుంటారు.”  
“అవును పర్దుయ్మాన్ ... మనలను ఏ విషయం అయితే భయపెడుతుందో అదే విషయం ఎవరితో నైనా డిసక్స చేసుత్ంటే ఆ భయం 

పోతుంది.. లేదంటే నాతొ మా ఇంటికి రండి” అనాన్డు అనిరుద.  
పర్దుయ్మన్ గుండె నిండా దుఖం నిండి ఉంది. శేర్షఠ్ ఎంత పెదద్ అపాయంలో ఉందో వీళళ్కి అరధ్మవుతోందా! ఎంత ఈజీగా 

చెబుతునాన్రు . డిసక్స చేయాలిట డిసక్స.. నో తను ఇంటికి వెళళ్లేడు.. మావయయ్, అతత్యయ్ల మొహం చూడలేదు. అనవసరంగా తను 
ఆమెతో గొడవ పడిన సనిన్వేశం గురుత్ వచిచ్ మనసుని మెలిపెడుతుంది. శేర్షఠ్ సంగతి తెలిసి కూడా తను అనవసరంగా రెచిచ్పోయి ఆమెని 
రెచచ్గొటాట్డు. పరిసిథ్తి ఇంతదాకా రావడానికి తనే కారణం. పర్దుయ్మన్ సునిన్తమైన మనసు జరిగిన సంఘటనలో తనదే తపుప్ అని 
నిరణ్యించేయడంతో కృంగిపోయాడు.  

శశి అతని ఆలోచనలు గర్హించిన వాడిలా మృదువుగా అనాన్డు. “శేర్షఠ్ చాలా తెలివైనది, ధైరయ్సుత్రాలు. తన మీద నాకు గటిట్ 
నమమ్కం ఉంది. ఎలాగోలా వాడిని మాయ చేసి తనకి అపాయం జరకుక్ండా చూసుకోగలదు. నా ఉదేద్శంలో ఈ పాటికి ఖచిచ్తంగా 
తపిప్ంచుకునే మారాగ్లు అనేవ్షిసుత్ంది .. తెలల్వారగానే వెళదాం నువువ్ వెళిళ్పో ఇంటికి.  

చాలాసేపు శశి, అనిరుద కూడా నచచ్చెపిప్న మీదట పర్దుయ్మన్ అనిరుద తో వెళళ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు.  
వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్పోయాక శశి కారులో కూరుచ్ని మొబైల లో కాంటాకట్ లిసట్ చూసాడు. అందులో ఆ ఆశర్మం పరిసర పార్ంతాలోల్ ఉనన్ 

పోలీస సేట్షన ఎస ఐ బాగా తెలుసు శశికి. మంచివాడు. లిసట్ మొతత్ం వెతికాక కనిపించింది అలోక ఫోన నెంబర.  
డయల చేసాడు. ఫోన రింగ అవుతుండగా కారు సాట్రట్ చేసాడు.  
అలోక హియర ... అతని సవ్రం వినిపించింది.  
కారు నడిపిసూత్నే మాటాల్డసాగాడు.  జానకి ఈ మధయ్ టివి లో సీరియలస్, సినిమాలు వంటల కారయ్కర్మాలు మానేసి వారత్లు బాగా 

చూసోత్ంది.  వారత్లు చూడడానికి కారణం ఎకక్డనాన్ దొంగ బాబాల వారత్లు తెలుసాత్యని. అలాంటి వారత్ తెలిసేత్ తను ఏం  చేయాలో గటిట్గా 
నిరణ్యించుకుంది.  కిరణ చెపిప్న సూతార్నిన్ అనుసరించి ఆవిడ తనని ఇంతకాలం ఏ వారత్లు అయితే భయపెటాట్యో ఆ వారత్లు భయంతో 
కాక ఆసకిత్తో చూసి, ఈ సమాజం లో జరిగే అనేక దారుణాలు ఎందుకు జరుగుతునాన్యి.. ఇవి జరకుక్ండా ఏం చేయాలి.. ఎవరు చేయాలి... 
ఎలా చేయాలి అనే విషయాలు భరత్తో చరిచ్సోత్ంది. ఆవిడ ఆలోచనా పరిధి పెరిగింది.  

చరితని అకక్డికి వెళళ్కు, ఇకక్డికి వెళళ్కు అంటూ నిషేధించ కుండా బయటకు వెళిళ్నపుడు ఏదైనా అనుకోని పరిసిథ్తి ఎదురైతే ఎలా 
సప్ందించాలో,  పర్మాదకరమైన పరిసిథ్తులను ఎలా  ఎదురోక్వాలో తనకు తోచిన రీతిలో చెపోత్ంది. 
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   4 ఏ పుటట్లో  ఏమునన్దో ! 

భాసక్ర కాని, పిలల్లు కానీ ఆవిడలో వచిచ్న మారుప్ చూసి సంభర్మాశచ్రాయ్లలో మునిగిపోయారు.  ఎంత మారుప్ వచిచ్ంది జానకిలో 
అనుకునాన్డు భాసక్ర. ఆడవాళుళ్ అమాయకులు కారు, తెలివి తకుక్వ వాళుళ్ అసలేకారు.. వాళళ్ని అలా తయారు చేసేది మగవాళేళ్.. అనిన్టికీ 
తమ మీద భారయ్ ఆధారపడి బతుకుతుంటే  అదో ఆనందం మగవాడికి. నువెవ్ందుకు వెళాల్వు చెబితే నేను తెచేచ్వాడినిగా అంటూ ఎకక్డికీ 
వెళళ్నివవ్క పోవడం మగవాళుళ్ చేసే నేరం అనిపించింది.  

ఉదోయ్గాలు చేసుత్నన్ ఆడవాళళ్ని కూడా కొందరు మగవాళుళ్ ఆఫీస నుంచి ఇంటికి నేరుగా వచేచ్య ... ఏదనన్ కావాలంటే నేను చేసాత్ 
అని చెపప్డం అతనికి తెలుసు. ఆఖరికి చినన్, చినన్ అనారోగాయ్లు వచిచ్నా భరత్ దగగ్రుండి తీసుకుని వెళితే తపప్ డాకట్ర దగగ్రకు కూడా వెళళ్రు 
కొందరు ... ఆడవాళళ్లో ఈ పరాదీనతే లోకజాఞ్నం లేకుండా చేసోత్ంది వారిలో  

కొనిన్ వయ్వహారాలోల్ కూడా ఆడవాళళ్ని మాటాల్దనివవ్రు . వాళుల్  మాటాల్డితే తమ మగతనానికి ఏదో లోటు వచిచ్నటుట్ బాధపడతారు.  
సవ్ంత ఆలోచన, వయ్కిత్తవ్ం సతరీ మేధసుస్ని ఎంత భాగా వికసింప చేసుత్ందో పర్తయ్క్షంగా చూసుత్ంటే అతనికి ఇంతకాలం తను చేసిన తపేప్ంటో 
అరధ్ం అయి గిలీట్గా అనిపించసాగింది.  ఆ విషయమే శారద భరత్ దగగ్ర అంటే ఆవిడకి ఎదురైన అనుభవం నుంచి నేరుచ్కునన్ పాఠం సార 
అనాన్డు.  అదికూడా కావచుచ్ అనుకునాన్డు భాసక్ర.  

జానకి  రమణ మహరిష్,  వివేకానందుడి పుసత్కాలు చదువుతోంది. భకీత్, వెంకటేశవ్ర భకీత్ చానెల మొదలైన చానెలస్ లో చాగంటి, 
గరికపాటి పర్వచనాలు వింటోంది. హిందూ మతం పటల్, ధరమ్ం పటల్ వాళుళ్ చెపుతునన్ పర్వచనాలు వింటుంటే నేనెంత గొపప్ దేశంలో 
పుటాట్ను అనిపిసోత్ంది ఆమెకి. నా ధరామ్నిన్, నా దేశానిన్, నా మతానిన్ కాపాడుకోడం నా బాధయ్త కాదా అనుకుంటోంది.  ఎంతో గొపప్ది 
అనుసరించ దగినది అయిన హిందూ మతం ఎందుకు భర్షుట్పటిట్ పోతోందో వాళళ్ పర్వచనాల దావ్రా తెలుసుకోడం ఆమెకి ఉతాస్హానిన్ 
ఇసోత్ంది. ముఖయ్ంగా గరికపాటి గారి ఆధునిక ఆలోచనా ధోరణి ఆవిడని బాగా ఆకరిష్సోత్ంది. తను ఇంటోల్ చేసే పూజలోల్ కూడా కొనిన్ 
మారుప్లు చేసుకుంది. దేవుడి గదిలో గంటలు, గంటలు గడిపే జానకి ఇపుప్డు పది నిమిషాలోల్ పూజ ముగించి బయటకు వసోత్ంది. ఇలుల్, 
పరిసరాలు, మనసు పరిశుబర్ంగా ఉంచుకుంటే చాలండి అదే పూజ ... ఈ మాట ఇంగిల్ష వాడే చెపాప్డు cleanliness is  Godlinessఅని 
... అని చెపుత్ంటే నోరు తెరుచుకుని వినాన్డు భాసక్ర.  పూజ చేయడం అంటే పసుపు, కుంకుమలు పారబోయడం కాదు,  అరిషడవ్రాగ్లు 
భగవంతుడికి అరిప్ంచడం ... కషట్ం వసేత్ వెళాళ్లిస్ంది బాబాల దగగ్రకు కాదు .. భగవంతుడి దగగ్రకు. అలా అని గుళుళ్, గోపురాలు తిరగడం 
కాదు .. మానసికంగా భగవంతుడిని చేరడం అనే మహానుభావుల వాకుక్ ఆవిడ నముమ్తోంది. 

అతిగా ఆలోచించకూడదు.. అతిగా ఆలోచించడం వలన negative ఆలోచనలు వసాత్యి..  రోజుకు ఒకక్సారైనా మీతో మీరు 
మాటాల్డుకోండి..లేకపోతే ఒక అదుభ్తమైన వయ్కిత్తో మాటాల్డడం అనేది కోలోప్తారు అనన్ వివేకానంద సూకిత్ ఆవిడని బాగా పర్భావితం 
చేసింది. అందుకే అందరూ వెళిళ్పోయాక ఒకక్తీ కూరుచ్ని జరిగిన విషయాలు, జరుగుతునన్ విషయాలు తలుచ్కుని ఒకదానితో ఒకటి  బేరీజు 
వేసుకుంటూ యాభై ఏళల్ జీవితం ఎంత నిషర్ప్యోజనంగా గడిచింది అని నిటూట్రుసుత్ంది. ఇక మిగిలిన జీవితం అయినా ఏదైనా 
పర్యోజనకరమైన కారయ్ంతో సఫలం చేసుకోవాలి అని నిరణ్యించుకుంది.  

ఆవిడ నిరణ్యాలోల్ అతి ముఖయ్మైంది హిందూ మత పరిరక్షణ... ఈ పేరుతొ కొందరు సావ్రధ్పరులు చేసుత్నన్ కుటర్లు ...సమాజంలో 
రగులుతునన్ దొంగ బాబాల సమసయ్.  వీళళ్ వలన  అనేక చీకటి వాయ్పారాలు జరగడం పర్భుతవ్ సథ్లాలు కబాజ్ అవడం అమాయకులు వాళళ్ 
మాయలో పడి జీవితాలు నాశనం చేసుకోడం, అమామ్యిలను వాయ్పారవసుత్వులు చేయడం ఇవి అనీన్ ఒక ఎతుత్... ఇవనీన్ చూసి ఇతర మతాల 
వాళుళ్  హిందూమతానిన్ చులకన చేసారంటే చేయరూ.. అందుకేగా నవువ్లపాలు అయిపోతోంది అనన్ ఆవేదనగా అనుకుంది. అందుకు తను 
ఏదనాన్ చేయాలనన్ తపన ఆవిడలో రోజు,రోజుకీ పెరుగుతోంది.  
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పర్పంచవాయ్పత్ంగా  సంచలనం సృషిట్ంచిన డేరా బాబా కధ , ఆశారం  బాబా, ఇంకా ఎందఱో బాబాలు  హిందూ దేవుళళ్ని అడుడ్ 
పెటుట్కుని తమని తాము దేవుళుళ్గా పర్కటించుకుంటూ పర్జల బలహీనతతో పెదద్, పెదద్ సంసాథ్నాలు నిరిమ్ంచు కోడం  కధలు, కధలుగా 
వింటుంటే ఆవిడ నర,నరం ఆవేశంతో రగులుతోంది. తనని భగవంతుడు కాపాడకపోయి ఉంటె తను చేసిన తెలివితకుక్వ పనికి ఏం జరిగేదో 
తలచుకుంటే చాలు... ఆవిడ రకత్ం మరిగిపోతుంది. సమాజంలో చాప కింద నీరులా పాకుతూ మొతత్ం దేశానిన్ అపర్తిషట్పాలు చేసుత్నన్ 
దొంగబాబాల బారి నుంచి అమామ్యిలను, అమాయకులను రకిష్ంచడం తన కరత్వయ్ంగా భావించింది.  

పర్తి ఆదివారం ఇంటి దగగ్ర ఉనన్ గుడిలో  ఇంటి చుటూట్ పకక్ల మహిళలతో కలిసి వెళిల్ పని కటుట్కుని దొంగ బాబాల గురించి వాళుళ్ 
చేసుత్నన్ దారుణాల గురించి  చెబుతూ ఎవరూ కూడా జోయ్తిషయ్ం, సావ్మీజీలు నమమ్వదద్ని,  ఏ కషట్ం వచిచ్నా ధరామ్నిన్ ఆచరిసూత్, భగవంతుడిని 
నముమ్కుంటూ తమ పని తాము చేసుకోవాలని చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది. ఒకోక్ వారం భారతంలోని ఒకోక్ ఘటట్ం చెబుతూ భారతం జీవన 
వేదం అనీ మానవ జీవితం మొతత్ం భారత కధే అని చెపప్డం కాక హిందూ  సంపర్దాయాలు, ఆచారాలు మూఢనమమ్కాలు కాదని పర్తి 
ఆచారం వెనుక ఒక శాసతరీయత ఉందని తనకు తోచిన రీతిలో చెపుత్ంటే ఆవిడకి ఆ కాలనీలో బోలెడు మంది అభిమానులు ఏరర్ప్డడం కాక, 
ఆమెని అనుసరించడానికి కూడా ముందుకు వసుత్నాన్రు.  

ఏమాతర్ం దొంగ బాబాల గురించిన వారత్ వినాన్ మంది, మారబ్లంతో వెళిల్ ఆ బాబాలను తరిమి కొటాట్లని అందరికీ బోధించింది.  
జానకి బాటలో శారద కాక  మరో ఇరవై మంది మహిళలు కూడా తోడయారు. రోడల్ మీద అడుకుక్నే సాధువులు కనిపిసేత్ ఎందుకు 
అడుకుక్ంటారు కషట్పడి పని చేసుకోలేరా అని తిటేట్సోత్ంది. అలాగే వినాయకుడి గుడిలో ఇదద్రు, ముగుగ్రు సాధువులు అరుగుమీద కూరుచ్ని 
గుడికి వచిచ్న భకుత్ల దగగ్ర భిక్ష అడుగుతుంటారు. ఇంతకూ ముందు అనేక సారుల్ పదేసి  రూపాయలు,  ఇసుత్ండేది. ఈ మధయ్ ఇవవ్డం 
మానేసింది. ఇలా దేవుడి పేరు చెపిప్ అడుకోక్డం, దేవుడి పేరు చెపిప్ అకక్రేల్ని పూజలు చేయించడం ఇవనీన్ భకుత్లను దోచుకోడం అని ఈ 
అలవాటు మానుకోండి అని కాల్సులు పీకుతోంది.  ఒక అతయ్ంత సాధారణ గృహిణి తన కాలనీలో చేపటిట్న మూధనమమ్కాల సంసక్రణా 
కారయ్కర్మం పకక్న ఉనన్ కాలనీల వాళుళ్  కొందరిని కూడా ఆకరిష్ంచింది.   

సరిగాగ్ అపుప్డే టి వి లో మెదక చుటూట్ పకక్ల ఉనన్ ఒక గార్మంలో రాతిర్కి రాతిర్ నేను బాబాని మీ అందరి కషాట్లు తీరచ్డానికి వచిచ్న 
శివుడిని అని పర్జలని నమిమ్ంచి తన అవినీతి కారయ్కలాపాలు యధేచచ్గా సాగిసుత్నన్ సురివ్తిస్ంగ బాబా ఆశర్మం మీద రెయిడ జరిగినటుట్ అనిన్ 
చానెలస్ లో వారత్లు మొదలయాయి. జానకి నిటారుగా అయింది. ఊపిరి బిగపటిట్ చూడసాగింది.  

అతయ్ంత భదర్తా ఏరాప్టల్తో, ఎంతో పకడబ్ందీగా పాల్న చేసి, ఆశర్మం గా పిలవబడే ఆ బాబా డెన మీద దాడి చేసి అతని బండారం 
బయట పెటట్డం కాక, ఎంత మంది రాజకీయ నాయకులు అడడ్ం పడినా అతడిని అరెసట్ చేసాడు ఏ.ఎస.పి శశిధర . అతడిని ఇంటరూవ్య్ 
చేసుత్నాన్రు.  

“సార! ఇంతవరకూ ఎవరికీ కించితుత్ అనుమానం కూడా రాకుండా తన కారయ్కలాపాలు యదేచచ్గా కొనసాగిసుత్నన్ ఈ సురివ్త 
సింగ ఇంత పెదద్ కిర్మినల అని మీకెలా తెలిసింది... మీరెలా ఆయనని ఆయన శిషుయ్లిన్ పటుట్కునాన్రు. “ 

శశి యాంకర పర్శన్కి చినన్గా నవివ్ చెపప్సాగాడు. “ నాకూ అదే విచితర్ంగా ఉంది. చాలా యాదృచిచ్కంగా జరిగింది. నా సేన్హితుడు  
అతని భారయ్ గొడవపడాడ్రు. ఆ గొడవ చిలికి, చిలికి గాలివాన అయి ఆవిడ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయింది. నా సేన్హితుడు నాకు ఫోన చేసాడు. 
నేను హుటాహుటిన వెళాల్ను. బంధువుల ఇంటికో, సేన్హితుల ఇంటికో వెళిల్ందని ఆవేశం తగాగ్క తనే వసుత్ందని నేను ఒదారాచ్ను. కానీ 
అనుకోకుండా మరో సేన్హితుడి దావ్రా ఆమె ఈ బాబాను కలుసుకోడానికి వెళిళ్ందనన్ విషయం తెలిసింది.” 

“ఎలా? ఆవిడ చెపాప్రా? ఆవిడ మీకు ఫోన చేసారా?” అడిగాడు యాంకర. 
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“నాకు కాదు నాకు ఈ కేసు విషయంలో సాయం చేసుత్నన్ మరో మితుర్డికి చేసారు ఆవిడ.”  
“అంటే ఆయన మీ మితుర్డికి ....” సంశయంగా చూసాడు యాంకర. 
“మితుర్డు ... ఏం ఆడవాళళ్కి మగవాళుళ్ సేన్హితులుగా ఉండకూడదా.” 
అతని సవ్రంలో వినిపించిన సీరియస నెస కి బెదిరినటుట్గా అనాన్డు.. “అబేబ్ అదేం లేదు సార చెపప్ండి. ఆవిడకి ఈ బాబా దగగ్రకే 

ఎందుకు వెళాళ్లి అనిపించింది.” 
  

 (ముగింపు వచేచ్సంచికలో) 
 

Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_E_puttalo_comments.htm

