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శశి చిరునవువ్తో అనాన్డు. “ ఎవరి నమమ్కాలు వాళళ్వి.. ఆవిడకి కొంచెం ఈ బాబాలు, మహిమలు అంటే మొదటి నుంచీ నమమ్కం.. అంతే
కాదు జోయ్తిషయ్ం కూడా ఎకుక్వగా నముమ్తుంది. తన జాతకంలో ఎవరో భరత్తో సఖయ్త ఉండదని చెపాప్రుట. అది నిజమా, కాదా అని confirm
చేసుకోడానికి కూడా వెళిల్ ఉండచుచ్. ఇది మానవ బలహీనత.. దీనికి పెదద్ రీజనింగ ఉండదు.”
“అఫోక్రస్ ... ఈ మధయ్ చదువుకునన్ వాళేళ్ ఇలాంటివి బాగా నముమ్తునాన్రు.. ముఖయ్ంగా యువత బాబాల చుటూట్ తిరుగుతునాన్రని
వింటునాన్ము.”
“అవును ... కారణం వాళళ్కునన్ ఓవర ambitions.. ఏదో సాధించాలి అని ఆరాటం.. సాధించగలమా! లేదా అనన్ సందేహం .. ఆ సందేహం
తీరాలంటే మాటాల్డే దేవుడు అని పర్చారం కాబడుతునన్ ఈ బాబాలు. “
“కరెకట్ సార... సో ఆవిడ కూడా తన సమసయ్ బాబా గారికి చెపుప్కోడానికి వెళాళ్రు.”
“ అవును. వెళాళ్క తెలిసింది అతను ఎలాంటి వాడో.. వెంటనే భరత్కి చెపాప్లనుకుని అతని సునిన్తమైన మనసత్తవ్ం తెలుసు కాబటిట్ టెనష్న తో ఏం
చేసాత్డో అనే భయంతో తన ఫెర్ండిక్ ఫోన చేసి చెపిప్ంది. ఆవిడ ఫోన చేయడం తెలిసిన ఆ బాబా అనుచరులు ఫోన లాగేసుకునాన్రు. ఆ తరవాత మాకు
ఆవిడ నుంచి ఎలాంటి కమూయ్నికేషన లేదు.
ఆ పరిసిథ్తులోల్ ఏం చేయాలో తెలియక మా officials తో డిసక్స చేశాము. ముందు ఆ ఆశర్మ వివరాలు సేకరించాము. ఆ గార్మ పర్జలను
కొందరిని మా ఇనసెప్కట్ర ఇంటరూవ్య్ లు చేసి ఆ బిలిడ్ంగ అసలు ఎపుప్డు, ఎలా అతి తకుక్వ వయ్వధిలో వచిచ్ందో తెలుసుకునాన్రు. మేము అకక్డ నుంచి
ఇనెవ్సిట్గేషన మొదలు పెటాట్ము .. ఈ బాబా గురించి అనేక విషయాలు తెలిసాయి. లోకల సేట్షన ఇనసెప్కట్ర నా మితుర్డు. అతనిని అడిగితే ఈ సంగతి
మాకు చూచాయగా అనుమానం వయ్కత్ం చేసినటుట్గా తపప్ పకక్ కంపల్యింట రాలేదని చెపాప్డు. నేను జరిగింది చెపిప్ ఒకసారి ఆశర్మానికి వెళిల్ చూసి
రమమ్ని చెపాప్ను. అతను చాలా తెలివైన వాడు. తను వెళళ్కుండా ఒక లేడీ కానిసేట్బులిన్ ఒక భకుత్రాలిగా పంపించాడు. వెనకే మరో ఇదద్రు కానిసేట్బులస్
మఫీట్లో వెళాళ్రు.
ఆవిడ లోపలికి వెళిల్ తనకి వయసు దాటిపోతునాన్ పెళిల్ కావడం లేదని అందుకే ఆయన దగగ్రకు వచాచ్నని చెపిప్ంది. వారం రోజులు ఆశర్మంలో
ఉండి కొనిన్ పూజలు చేసేత్ తపప్కుండా పెళిల్ అవుతుందని చెపాప్డు. అయితే మా ఇంటోల్ చెపిప్ రేపు వసాత్ను అని ఎంతో నమమ్కంగా చెపిప్ బయటపడింది. “
యాంకర ఉతాస్హంగా అనాన్డు... “అమోమ్.. ఎంత లకీక్ ఆవిడ..”
“ఇకక్డ అదృషట్ం కనాన్, లాజిక ఉపయోగపడింది అనవచుచ్. సాధారణంగా జోయ్తిషుక్లు కానీ, ఏదనన్ నిజంగా మహిమ ఉనన్ వాళుళ్ కానీ ఒక
తాయెతుత్ ఇసాత్రు. లేదంటే ఏదనాన్ గుడికి వెళిల్ ఫలానా పూజ చేయించు, లేదా 108 పర్దిక్షణలు చేయి అని చెపప్డం సరవ్ సాధారణం. ఇలా మా

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2019

ఏ పుటట్లో ఏమునన్దో !

2

ఆశర్మంలో వారం రోజులు ఉండాలి. లేదా రెండు రోజులు ఉండాలి అని చెపప్గానే అనుమానం రావాలి. ఆ విషయం తెలిసిన మనిషి కాబటిట్ ఆవిడ
చాకచకయ్ంగా తపిప్ంచుకుని వచిచ్ విషయం చేరవేసింది. “
“ నేను నా మితుర్లు మా ఫోరుస్ తో మెదక వెళాల్ను. వెళేళ్ ముందు హోమ మినిసట్ర ని కలిసి విషయం వివరించాము. ఆయన అనుమతి తీసుకుని
వెళాళ్ము.

అకక్డ లోకల సేట్షన ఇనసెప్కట్ర అలోక, కానిసేట్బులస్ అందరూ కూడా ఎంతో ధైరయ్ంగా, చాకచకయ్ంగా డీల చేసారు . లేకపోతే ఆయనని

పటుట్కోడం సాధయ్ం అయేది కాదు.
చూడడానికి ఆశర్మం లా కనిపించే ఆ బంగాళా ఒక పదమ్వూయ్హంలా ఉంది. . అందులోకి ఒకసారి అడుగుపెడితే బయటకు రావడానికి చాలా
కషట్ం, గమమ్తేత్ంటంటే చూడడానికి గోడలాల్ ఉంటాయి కానీ ఒక గదిలోనుంచి మరో గదిలోకి వెళళ్డానికి ఆ గోడలే దావ్రాలుగా మారుతుంటాయి.
గదులోల్కి వెళళ్డం అంటే జైలు లోకి వెళళ్డం ... అలాంటి ఆ జైలులోకి ఎలా వెళిల్ందో నా సేన్హితుడి భారయ్ వాడి గుహలాంటి ఆ బంగళాలో
ఇరుకుక్పోయింది. ఆవిడ ఫోన చేయడం గమనించాక, ఫోన తీసేసుకోడం కాక, ఆ తరవాత ఆవిడని నానా విధాలుగా టారచ్ర పెటాట్రట అతను , అతని
అనుచరులు. ఒళళ్ంతా గాయాలు... ఇపుప్డు హాసిప్టల లో ఉంది.. fortunately పార్ణాపాయం లేదు. “
“థాంకస్ సార... “ శశికి కృతఙఞ్తలు చెపిప్న యాంకర మళిళ్ మొదలుపెటాట్డు.
“వినాన్రుగా... ఇదండీ నేనే దేవుడిని అంటూ ఇందర్జాల మహేందర్ జాలాలు చేసి అవే దైవ లీలలుగా అమాయక పర్జలని నమిమ్ంచి పర్జల
జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతునన్ ది గేర్ట సురివ్త సింగ బాబా లీలలు.. ఈ సమాజంలో ఇపుప్డు అసలైన కిర్మినలస్ ఈ బాబాలే. మహారాజా పాలెస లాంటి
అనేక పాలెస లు దేశంలోని అనేక చోటల్ నిరిమ్ంచుకుని విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతూ పర్జల దృషిట్లో సరవ్సంగ పరితాయ్గిగా పేరు పొందిన బాబా
ఇపుప్డు జైలోల్ ఊచలు లెకక్ పెడుతునాన్రు. పదండి వారు ఏం చేసుత్నాన్రో చూదాద్ం ... “
తరవాత live టెలికాసట్ మొదలైంది. జైలోల్ ఉనన్ దురామ్రుగ్డిని చూపించారు. అతని మందీ మారబ్లం జైలు బయట హరాత్ల చేయడం,
జానకి ఒళళ్ంతా చెమటలు పటేట్సింది.
ఎంత దారుణం! ఎలా పుడుతునాన్రు ఈ బాబాలు .. ఎంత మందిని అరెసట్ చేసారు అయినా ఇంక, ఇంకా ఎకక్డినుంచి వసుత్నాన్రు ... ఒకళుళ్
దొంగ అని తెలిసాక రెండోవాడిని ఎలా నముమ్తారు? ఇదద్రు, ముగుగ్రు, ఇంకా, ఇంకా పుటట్ గొడుగులాల్ పుటుట్కొసుత్నాన్రు.. వీళళ్కి అంతంత సథ్లాలు ఎలా
లభిసుత్నాన్యి. ఒక సామానుయ్డు రెండు గదుల ఇలుల్ నిరిమ్ంచుకోడానికి యాభై గజాల సథ్లం ఇవవ్ని పర్భుతవ్ం ఈ దొంగ వెధవలకి ఎలా వందల, వేల
ఎకరాల భూమి అపప్నంగా ఇసోత్ంది.
జానకి మెదడంతా ఆలోచనలతో బరువెకిక్ంది. వెంటనే వెళిల్ ఆ బాబాని ఆ చెంపా, ఈ చెంపా ఎడా, పెడా కొటాట్లనిపించింది. ఆ అమామ్యి
ఎవరో పాపం ఎలా ఉందో!
భాసక్ర వచిచ్నటుట్ సూక్టర శబద్ం అవడంతో గబుకుక్న లేచి ఎదురు వెళిళ్ంది.
“చూసారా అనుకునన్ంతా అయింది.. ఇంకో దొంగ వెధవ పటుట్ పడాడ్డు. ఎందుకండీ ఈ జనాలు ఇలా నముమ్తారు.. ఎనిన్ అనుభావాలైనా బుదిధ్
రాదేం వీళళ్కి ...పాపం ఆ అమామ్యేవరో నాకు వెళిల్ చూడాలని ఉండండి .. పీల్జ వెళదామా” జాలిగా అడుగుతునన్ జానకి వైపు చూసి ఆమె నుదుట పడిన
వెంటుర్కలు సవరిసూత్ అనాన్డు “ వినాన్ను జానకీ.. వారత్ దావానలంలా పాకింది.. సోషల మీడియాలో వైరల అయింది.. మొతాత్నికి పటుట్ పడాడ్డు.. ఆ
అమామ్యి సేవ అయింది... చాలు... వెళిల్ ఏం చేసాత్వు ?”
“ఆ అమామ్యికి బుదిధ్ చెపాత్ను. ఎంత మొగుదిమీద కోపం వసేత్ మాతర్ం దొంగ బాబా దగగ్రకు వెళళ్డం అంటే తెలిసి, తెలిసి పులి బోనులో
తలపెటట్డం కాదా... చదువుకునన్ పిలల్కి ఆ మాతర్ం బుదిధ్ లేకపోతే ఎలా?”
నవావ్డు భాసక్ర. “ ఇపుప్డు చెపప్డం దేనికి? ఆ అమామ్యికే తెలిసింది కదా అనుభవం అయితే గాని ఇలాంటి విషయాలోల్ ఎవరూ బుదిధ్
తెచుచ్కోరు జానకీ.. అనవసరంగా ఆందోళన పడకు.”
“అలా అని అందరూ ఊరుకుంటే ఇలాంటి దారుణాలు పెరిగిపోవా.. ఒకక్ వయ్కీత్ వలనో, ఒక సంసథ్ వలల్నో మారతారా.. అందరూ కలిసి సమిషిట్గా
కృషి చేసేత్నే కదండీ మారుప్ వచేచ్ది. “
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“నువవ్నన్ది అక్షరాలా నిజం జానకీ! అందుకే నువువ్ ఈ విషయం చేసుత్నన్ కృషికి నేను సహకరిసుత్నాన్ను. నీలాగే మరి కొందరు, ఆ మరి
కొందరు ఇంకా మరి కొందరిని జత కూడండి. అందరూ కలిసి ఒక సంసథ్గా ఏరప్డండి... నేను రిజిసట్ర చేయిసాత్ను.
ఒక పని చేయి గుడిలో నువువ్ ఇసుత్నన్ ఉపనాయ్సాలు మరి కొనిన్ గుళళ్లోల్ ఇవువ్.. వీలయితే మీ మహిళలు ఎపుప్డనాన్ గరల్స్ కాలేజీకి వెళిల్,
ఆడవాళుళ్ ఎకుక్వ మంది ఉనన్ చోటల్కి వెళిల్ చెపప్ండి.. పర్చారాలు చేయండి.. బాబాలను నమమ్దద్ని కృషిని, పటుట్దలని, ఆతమ్విశావ్సానిన్ నమామ్లని
చెపప్ండి..
నీకు తెలుసా పరీక్షలో ఫెయిల అయే అమామ్యిలూ, మారుక్లు తకుక్వ వచాచ్యని భయపడే అమామ్యిలూ, అతత్గారు వేదిసుత్నన్దని బాధపడే
వాళుళ్ భరత్ బాధలు తటుట్కోలేని వాళుళ్, పిలల్లు సరిగా చదువుకోడం లేదనన్ ఫర్సేట్ర్షన ఉనన్ వాళుళ్ ఇలా చాలా మంది బాబాలను నముమ్తారు...
అలాగే తమ పారీట్ గెలుసుత్ందా లేదా తమ పారీట్ అధికారంలోకి వసుత్ందా లేదా అని రాజకీయ నాయకులూ వెళేత్, తమ బిజినెస ఎలా నడుసుత్ందని
ఎలా కోటుల్ సంపాదిసాత్మని అడగడానికి కొందరు వాయ్పారులు, నా సినిమా వంద రోజులు ఆడుతుందా అని నిరామ్తలు, హీరోలు, నా పేర్మ ఫలిసుత్ందా
లేదా అని యువకులు ఇలా బాబాలని నమమ్ని వాళుళ్ లేరు. దేవుడిని నమమ్ని వాళుళ్ ఉండచుచ్ కాని బాబాలను మాతర్ం అందరూ నముమ్తారు. కారణం
వాళుళ్ చేసే ఇందర్జాలాలు మహిమలాల్ భావించడం .. కాబటిట్ ఇవనీన్ చెపప్ండి మీరు వెళిల్ .. పర్జలని ఎడుయ్కేట చేయండి. ఒక విషవృక్షం బాగా ఎదిగి
దాని కొమమ్లు సమాజం మొతత్ం విసత్రిసుత్ంటే చెటుట్ కొటేట్యడం కాదు, మొదళళ్ దగగ్రనుంచి అంటే రూటస్ నుంచి పీకి అకక్డ కిరోసిన పోసి అగిగ్పులల్
వేయాలి. అపుప్డు మళిళ్ చిగురించదు.”
జానకి భరత్వైపు కళళ్పప్ చెపిప్ చూడసాగింది. ఆవిడ మనసులో తన కరత్వయ్ం ఏమిటో సప్షట్ంగా అరధ్ం ఒక రూపం దిదుద్కుంటునన్టుట్గా
అనిపిసోత్ంది.
ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి లోపలికి నడిపించుకుంటూ వెళాళ్డు భాసక్ర.
శేర్షఠ్ మంచం మీద లేచి కూరుచ్ంది. పర్దుయ్మన్ బతాత్యి రసం గాల్సులో పోసి ఆమె పకక్నే కూరుచ్ని ఒక చేయి ఆమె మెడచుటుట్ వేసి, ఒక చేతోత్
తాగించసాగాడు. మరో కురీచ్లో అనిరుద కూరుచ్నాన్డు.
శేర్షఠ్ కళళ్లోల్ కారిన నీళుళ్ టప మంటూ రసం లో పడాడ్యి. తాగడం ఆపేసి మోకాళళ్ మధయ్ తలపెటుట్కుని వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది ...
“ఏడవకు శేర్షాట్.. జరిగిందంతా ఒక పీడకల అనుకుని మరిచ్పో. నినున్ నేను పేర్మిసుత్నాన్ను శేర్షాట్.. ననున్ నముమ్. పెళిల్ కాక ముందు ఎవరి
జీవితం వాళళ్ది అయినా పెళళ్యాక నా జీవితం నీ జీవితంతో ముడిపడి ఉందని తెలియని మూరుఖ్డిని కాను. కొంచెం అరధ్ం చేసుకో శేర్షాట్ర్... అపారాధ్లు
వినాశాకాలు. మన మధయ్ ఇంక అపారాధ్లు వదుద్..”
“నువువ్ కూడా నాకు అనిరుద కి అఫైర ఉందని అనుకోలేదా..” రోషంగా అంది నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో చూసూత్.
అనిరుద ఇబబ్ందిగా కదిలాడు.
“సారీ చెపాప్ను అనిరుద కి నీకు కూడా చెపుత్నాన్ను సారీ...సారీ ..”
అనిరుద లేచి నిలబడి “ మీరిదద్రూ రిలాకస్ అవండి నేను మళిళ్ ఈవినింగ వసాత్ను” అనాన్డు.
అపుప్డే శశి లోపలకు వచాచ్డు “హవారుయ్ శేర్షాట్” అడిగాడు.
అతని రాకతో శేర్షఠ్, పర్దుయ్మన్ సరుద్కునాన్రు. “ఫైన” అంది నీరసంగా నవివ్.
పర్దుయ్మన్ శశి చేయి అందుకుని “చాలా థాంకస్ శశి ... నిజానిక నీ ఋణం థాంకస్ తో తీరేది కాదు..” అనాన్డు.
“నో నో మా డిపారట్ మెంట మీ ఇదద్రికీ రుణపడి ఉంది. శేర్షాట్ నిజంగా నీ సాహసం రిమారక్బుల” అనాన్డు శశి నవువ్తూ.
ఇంతలో డాకట్ర , ఆయన వెనక నరస్ వచాచ్రు. డాకట్ర శేర్షట్ని పరీకిష్ంచి “డిశాచ్రజ్ అవుతారా?” అనాన్డు .
“మీరు చేసేత్” అంది చినన్గా నవివ్.
డాకట్ర నవివ్ శశికి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్ “ మొతాత్నికి డేంజరస ఆపరేషన సకెస్స చేసారు. ఈ బాబాగాడి లీలలు ఒకటి కాదు.. పాపం శీర్ కృషణ్ లీలలు
ఎందుకూ పనికి రావు” అనాన్డు.
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“అపుప్డే ఎకక్డైంది సార? ఇంకా ఉనాన్యి గోతులు తవువ్తునాన్ము... రోజూ టి వి నూయ్స వాచ చేసూత్ ఉండండి.. కొతత్, కొతత్ విషయాలు
తెలుసాత్యి.”
“అపుప్డుగాని మా జీవితం ధనయ్ం అవదు..” డాకట్ర మాటలకి అందరూ నవావ్రు.
డాకట్ర పర్దుయ్మన్ వైపు చూసి “ఈవినింగ తీసికెళిళ్పొండి .. షె ఈజ ఆలైరట ...గాయాలు మానడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అని శేర్షఠ్ వైపు
చూసి ఇంతంత దెబబ్లు ఎలా? వాడి దగగ్ర అంత పదునైన ఆయుధాలు ఉనాన్యా “అడిగాడు ఆసకిత్గా .
“ వాళళ్ంతా ఆడ, మగా అందరూ రాక్షసులు...వాళల్కి ఆయుధాలు ఎందుకు? చేతోత్ ఎడా,పెడా చెంప మీద కొటేట్వాళుళ్.. వీపుమీద కొటేట్వాళుళ్.
నేనూ తకుక్వ తినలేదు. దొరికిన వసుత్వు దొరికినటుట్ ఎతిత్ వాళళ్ మీద వేసాను.”
పర్దుయ్మన్ కంగారుగా ఆమె వైపు చూసాడు. అతని కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరగడం గమనించిన శశి అనిరుద వైపు చూసి “నినున్ డార్ప చేయనా
అనిరుద? “ అనాన్డు.
“ఎస సర పీల్జ“ అనాన్డు అనిరుద ...
అందరూ పర్దుయ్మన్, శేర్షఠ్ దగగ్ర సెలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయారు.
పర్దుయ్మన్ శేర్షఠ్ పకక్న కూరుచ్ని గాయపడిన ఆమె చెంప మీద సునిన్తంగా రాసాడు.
ఆ చేయి అలాగే చెంపకి ఒతుత్కుని “ఐ లవ యు పర్దుయ్ ... నువవ్ంటే నాకు పిచిచ్... ఎకక్డ ఆ పలల్విని వదలవో అని భయంతో పిచిచ్గా
పర్వరిత్ంచాను ననున్ క్షమంచవూ!? “ అంది.
అతను జవాబు చెపప్కుండా గబుకుక్న ఆమెని దగగ్రకు లాకుక్ని కౌగిటోల్ బంధించాడు.
(సమాపత్ం)

నా ఈ ధారావాహిక ఇంతకాలం చదివి, ఆదరించిన కౌముది పాఠకులకు ధనయ్వాదాలు, కిరణ పర్భ గారికి, కాంతి కిరణ గారికి

కౌముది ఎంతో చకక్గా పర్తినెలా మొదటి తారీకుకే అందిసూత్ మంచి, కధలు, మంచి నవలలు, శీరిష్కలతో తీరిచ్ దిదుద్తునన్ందుకు

హృదయపూరవ్క అభినందనలు.

అతత్లూరి విజయలకిష్

Post your comments
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