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                 “ఆ…., ఆ……, అలాగేనండి. మగపెళిల్వారు మీరే అడుగుతునాన్రు, సంతోషం. మీరు మధాయ్హాన్నికి 
కోరుట్కు వచేచ్యండి, అకక్డ వివరాలు మాటాల్డుకుందాము, నాలుగు “సీత" కేసులు ఉనాన్యి, వాటిని తొందరగానే 
తీరేచ్సాత్ను, ఆ తరువాత నా ఛాంబరులో మాటాల్డుకుందాము, ..., ఆ.., ఆ.., అలాగేనండి, ఉంటాను ..", జడజ్మమ్గారు 
ఫోన పెటేట్సి కురీచ్లో తల వెనుకకి వాలిచ్, కళుల్ నెమమ్దిగా మూసుకునాన్రు. కళల్లోల్ తన గతం కనపడింది. 

 
జరిగినది ఎంత కాలం? ఎటువంటి కాలం? ఎటువంటి కషాట్లు? కుంటుతూ కాలేజీకి తిరిగి వెళిల్తే 

అవమానాలూ, అవహేళనలూ సహించి లా పరీక్షలు పూరిత్ చేసింది. అనిన్టినీ ఎదురొక్ని తన బిడడ్ను ఒక 
విదాయ్వంతురాలిని చేసిన తృపిత్. చదువు మాములు డిగీర్నే అయియ్నా, తన అభిలాష మేరకు పదద్తిగా శాసతరీయ సంగీతం, 
నృతాయ్లలో మంచి పార్వీణయ్ం పొందింది.  ఈ కాలానికి పొందికగా, పదద్తిగా ఉండే అమామ్యి. తనే తీరిచ్దిదిద్న పొందికైన, 
అందమైన బుటట్ బొమమ్. తండిర్ తెలియని తన చినాన్రికి అనీన్ తనే అయియ్ పెంచింది. ఈ రోజున మగపెళిల్వారే సంబంధం 
వెతుకుక్ంటూ వసుత్నాన్రు. బహుశా తన జడీజ్ హోదా చూసేమో?     

 
పాతికేళల్ కిర్తం తను ఆ కిటికీ దూకి ధైరయ్ం చేయటం వలనే కదా ఈ రోజున ఈ హోదా? తనకు కాలు 

విరిగింది. వేలు చూపించి అవహేళన చేసినవారే కానీ చెయియ్ అందించి లేపిన వారు లేరు. కుంటి లాయరమమ్ అని పేరు 
పడింది. తను జడీజ్ అయియ్న తరువాత కుంటి జడజ్మామ్ అని తన ఎదురుగా అనటానికి ఎవరూ సాహసించరు. ఈ 
పాతికేళల్లోల్ని అవమానాలు, అఘాయితాయ్లు అనీన్ తుడిచిపెటుట్కుపోయాయి. పాతికేళల్ కిర్తం తను లా కాలేజీలో 
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చదువుకుంటునన్పుడు తనని పేర్మించి, గుడిలో పెళిల్ అంటూ హోటల రూముకి తీసుకువెళిల్ మోసం చేసి తనను 
అమిమ్వెయయ్బోతే, తను చేసిన ధైరయ్ం ఆ కిటికీలోనుంచి దూకటమే! అవును, ఆ ధైరయ్మే చెయయ్కపోతే, తను కూడా ఒక 
“సీత" కేసు ముదాద్యిగా నిలబడవలసివచేచ్ది. గరవ్ పడటం ఎపుప్డూ లేదు, కానీ జీవితంలో లేచి నిలబడి, తల ఎతుత్కుని 
తిరుగుతునన్ సంతృపిత్. తన బిడడ్ను తను ఒంటరిగా తీరిచ్ దిదిద్న సంతృపిత్. ఈ రోజు మగపెళిల్వారే సంబంధం 
వెతుకుక్ంటూ వసుత్నాన్రు! 

 
"జడజ్మమ్గారు, కారు కడిగి పెటాట్నండి, కోరుట్కి బయలేద్రదామాండీ ....." వినయంగా చేతులు కటుట్కుని 

అడుగుతునాన్డు డైరవర. కళుల్ తెరిచి, డైరవరు ఊతం ఇసేత్ కురీచ్లోనుంచి లేచి కోరుట్కి బయలుదేరారు జడజ్మమ్గారు. 
 

—  — 
 
"అందరూ నిలబడండి, గౌరవనీయులు జడజ్మమ్గారి అధయ్క్షతన రాషట్ర మహిళా సెషనుస్ కోరుట్ సమావేశం 

అవుతునన్ది.  భారత పర్భుతవ్, రాషట్ర పర్భుతవ్ చటాట్లు అమలు చేయటం జరుగుతుంది. అందరూ నిశబధ్ం పాటించి ఏ 
అంతరాయం కలిగించకుండా శర్దధ్గా వినండి" అంటూ గటిట్గా పర్కటించాడు కోరుట్ అమీను. 

 
జడజ్మమ్గారు కుంటుతూ వచిచ్ నాయ్యాధిపతి సాథ్నంలో అసీనులయియ్, ఏవో కోరుట్ కాగితాలు చూసూత్ 

"మొదటి కేసు" అనాన్రు. కోరుట్ గుమసాత్, కేసు నంబరు చదివితే ముదాద్యిని తీసుకువచిచ్ బోనులో నిలబెటాట్రు. 
జడజ్మమ్గారు ఇంకా కాగితాలు చూసూత్నే, పిపిని (పబిల్క పార్సికూయ్టరుని} అభియోగం చెపప్మనాన్రు.  

 
"యువరానర, ముదాద్యి వయ్భిచారిణి. భారతీయ చటట్ంలోని SITA ACT, Section 2 కిర్ంద గది 

అదెద్కు తీసుకునన్ందుకు రెండు సంవతస్రముల కఠిన కారాగార శిక్ష, Section 7 కిర్ంద వాకిటలో నిలుచ్నన్ందుకు 
బహిరంగ అశీల్లత పర్కారము ఒక సంవతస్రము, మొతత్ము కలిపి మూడు సంవతస్రాల కారాగార శిక్ష, రెండు వేల 
రూపాయిల జరిమానా విధించవలసినదిగా కోరుతునాన్ము" అనాన్డు  పిపి.  
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"ముదాద్యి తరఫు నాయ్యవాది వాదన వినిపించండి", తల ఎతత్కుండా ఇంకా కాగితాలు చూసుకుంటూనే 
అనాన్రు జడజ్మమ్గారు. ఎవరూ మాటాల్డలేదు. “యువరానర, ముదాద్యి డిఫెనుస్ నాయ్యవాది వదద్ని చెపిప్ంది" అనాన్డు 
గుమసాత్. 

 
"ముదాద్యి పేరు ఏమిటి?" అడిగారు జడజ్మమ్గారు.  
 
"పవితర్" నిశచ్లమైన సవ్రంతో పలికింది ఆ అమామ్యి. జడజ్మమ్గారు కళల్జోడు సరి చేసుకుని, అపుప్డు 

తల ఎతిత్ చూసారు ముదాద్యిని. పర్శాంతంగా, సూటిగా చూసోత్ంది ముదాద్యి. యువత దాటి నడి వయసులో 
అడుగుపెడుతునన్ అమామ్యి. 

 
నిశబద్ం ...... 
 
"నువువ్ చెపప్దలుచుకునన్ది ఏమనాన్ ఉనన్దా?" పర్శిన్ంచారు జడజ్మమ్గారు. 
 
"చటట్ం చాలా పెదద్ది. శిక్ష వెయాయ్లనుకుపప్డు ఎనోన్ ఆకుట్లు, సెక్షనులూ ఉనాన్యి. పడే శిక్ష ఎలాగూ 

పడుతుంది, మీకు తోచిన శిక్ష విధించండి” 
 
జడజ్మమ్గారు పరిశీలనగా చూసారు. పోషణ లేక చితికిన శరీరం. చౌక రకం జిలుగు బటట్లుతో 

కపుప్కునాన్ అకక్డకక్డా కనబడుతునన్ చేతుల మీద మచచ్లు. అలసిన ముఖం, పదునైన చూపు. 
 
జడజ్మమ్గారు సవ్రం పెంచి "ఇది పర్భుతవ్ నాయ్యసాథ్నం. నాయ్య వయ్వసథ్ పర్కారం పాటించవలసిన 

పదద్తులలో ఈ నాయ్యసాథ్నానిన్ నడిపించటం నా భాదయ్త. పార్సికూయ్షన అభియోగానికి పర్తివాదన వినిపించటానికి లా 
చదువుకుని చటట్ం తెలిసిన డిఫెనస్ లాయార ఉండటం నీ మంచి కోసమే” 

 
“డిఫెనస్ లాయర వాదించటం సాకు పెటుట్కుని ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు వచిచ్ కోరిక తీరచ్మంటే చచిచ్న 

మనసుని మరొకసారి చంపుకోవటం ఇషట్ం లేదు", అనన్ది పవితర్. 
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ఇంతలో ఒక పనెన్ండు, పదమూడేళల్ వయసు అమామ్యి, ఎదుగదలతో చాలీ చాలని పాత యూనీఫారుమ్, 

చిరిగిన సూక్లుబాగుతో, అందోళనగా, కళల్లో నీళల్తో, ఏడుపు ఆపుకోవటానికి పర్యతిన్సూత్, వెకుక్తూ, “అమామ్” అంటూ 
కోరుట్లోకి పర్వేశించబోయింది. కోరుట్ జవాన అడుడ్కుని గటిట్గా "ఇది కోరుట్, బజారుమూక ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు 
రాకూడదు" అంటూ బయటకు తొయయ్బోయాడు. ఆ పిలల్ గటిట్గా ఏడవటం మొదలుపెటిట్ంది.  

 
"ఈ అమామ్యి నా కూతురు" అనన్ది పవితర్. కోరుట్ అమీను అడగందే మాటాల్డ వదద్ని ముదాద్యిని 

హెచచ్రించాడు.  
 
జడజ్మమ్గారు "ఆరడ్ర ఆరడ్ర" అంటూ చెకక్సుతిత్ని బలల్ మీద కొడుతూ, జవానుని వారించి ఆ పిలల్ను 

ముందుకు రమమ్నాన్రు. కళల్జోడు సరిచేసుకుని పరిశీలనగా చూసారు. అందమైన ముఖ కవళికలు, నొకుక్ల జుటుట్. 
ఎకక్డో, ఎకక్డో చూసినటల్నిపించిది. బాగా పరిచయమైన ముఖం లాగా అనిపించింది. ఇంతలోనే, ఔను, తన కూతురు 
కూడా ఈ వయసులో ఇలాగే ఉండేది కదా అనిపించింది. పోలికలు అలాగే ఉనాన్యి. కానీ, అంతలోనే, తన కూతురుని 
ఈ అమామ్యితో   పోలుచ్కోవటమేమిటి? తను చకక్గా మంచి సూక్లు యూనిఫారమ్ వేసి, జడలు వేసి, తలలో చినన్ 
గులాబీ పువువ్ పెటిట్, చకక్గా తయారు చేసి బడికి పంపించేది. ఛ, తన కూతురుకీ ఈ అమామ్యికీ పొంతన ఏమిటి? కానీ 
పరిశీలనగా చూసేత్ పోలికలవేనేమో అనిపించింది. మాటాల్డకుండా వెనుక వరసలో కూరోచ్మని చెపిప్తే, కళుల్ 
తుడుచుకుంటూ, వాళల్ అమమ్ వంక చూసూత్  వెకుక్తూ దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ వెళిల్ కూరుచ్ంది.   

 
జడజ్మమ్గారు కోరుట్ వయ్వహారం మళీల్ నడిపించటం మొదలుపెటాట్రు. ముదాద్యి వంక చూసూత్ "సరే, డిఫెనస్ 

లాయర లేడు, కావున, పార్సికూయ్షన అభియోగం పర్కారం SITA ACT, Section 2, 7  మొతత్ము కలిపి మూడు 
సంవతస్రాల కారాగార శిక్ష, రెండు వేల రూపాయిల జరిమానా విధించాలి. నువువ్ చెపప్దలుచుకునన్ది ఏమనాన్ 
వునన్దా?" 

 
"ననున్ చెపప్మంటునాన్రు. చెపిప్ ఉపయోగంలేదని నాకు తెలుసు. చెపేప్టందుకు ఏమీ లేదు. కానీ, మీరే 

అడిగారు కనుక, నేను అడగదలుచుకునన్ది అడుగుతునాన్ను. చటట్ం నా చేతులలో లేదు. శిక్ష విధించడము మీ ఉదోయ్గం. 
కానీ శిక్ష విధించే చటాట్నికి శికిష్ంపబడే వారిని కాపాడే భాదయ్త ఉనన్దా లేదా? కారాగార శిక్ష విధించండి, కానీ జైలులో 
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జైలరల్ కోరికలు తీరచ్టం శిక్ష మీద లక్ష రెటుల్ శిక్ష. ఇపుప్డు ఏ అభియోగం మీద శికిష్సుత్నాన్రో అదే పనిని ఉచితంగా 
జైలరల్కి, చిలల్ర రౌడీ రాజకీయ నాయకులకి అందించటంలో చటట్ం భాధయ్త ఏమిటి?" అనన్ది పవితర్.   

 
"ఏ అమామ్యి? ఏం మాటాల్డుతునాన్వు? నాయ్యాధిపతిని పర్శిన్ంచకూడదు" గటిట్గాడు చెపాప్డు కోరుట్ 

అమీను. 
 
"అడిగిన దానికి చెపాప్ను. ఆధిపతయ్ం ఉనన్పుప్డు శిక్షలు వేయటమే నాయ్యవయ్వసథ్ అయితే, శిక్ష వెయయ్ండి. 

అదే నాయ్యం చెయాయ్లానుకునే భాధయ్త తీసుకోగలరేమో నాయ్యసాథ్నం తనను తాను పర్శిన్ంచుకోవచుచ్". నిశచ్లమమైన 
సవ్రంతో చెపిప్ంది పవితర్.  

 
జడజ్మమ్గారు కళల్జోడు సరిచేసుకుని, ఓరుప్గా ముదాద్యిని చూసూత్ "చూడు అమామ్యి, చటట్ం నాయ్య 

వయ్వసథ్కు పునాది. ఆ చటాట్ని అమలు చేయటానికి ఈ నాయ్య వయ్వసథ్ ఉనన్ది. నువువ్ వినయంగా ఉంటే నినున్ జైలుకి 
కాకుండా పునరావాసం కలిపించటానికి సంరక్షణ ఆశర్యాలకి పంపించే భాదయ్త పర్భుతవ్ం తీసుకుంటుంది. నాయ్య 
వయ్వసథ్కు శికిష్ంచే అధికారంతో బాటు సానుభూతి కూడా ఉనన్ది. నిరోద్షులను రకిష్ంచే భాదయ్త కూడా ఉనన్ది" అంటూ 
ఉపనయ్సించారు. 

 
"మరి ననున్ సంరక్షణ కేందార్నికి పంపించితే, ఈడు వసుత్నన్ నా కూతురిని సంరకిష్ంచే భాధయ్త కూడా 

పర్భుతావ్నికి వుందా? నాకు శిక్ష వేసుత్నాన్రు సరే, కానీ బిడడ్కు తలిల్ సంరక్షణని తొలగించే అధికారం ఏ చటాట్నికి ఉనన్ది? 
ననున్ ఏ నేరం కిర్ంద శికిష్సుత్నాన్రో, చదువుకుంటునన్ నా చినాన్రికి నా రక్షణ లేకపొతే అవే రాబందులు 
కబళించరనేమిటి? మళీల్ తనని ఈ వలయంలో వేసి శికిష్ంచరనేమిటి? మరి ఇకక్డ పర్భుతవ్ భాధయ్త, నాయ్యసాథ్నాల 
భాధయ్త ఏమిటి" పర్శన్ మీద పర్శన్ సంధించింది పవితర్.   

 
“ఏయ అమామ్యి, జడజ్మమ్గారిని పర్శిన్ంచకూడదు, చెపిప్ంది విను" అరిచాడు కోరుట్ అమీను. 
 
"పర్శిన్ంచితే నిలబడలేనిది నాయ్య వయ్వసథ్ ఎలా అవుతుంది?" అదే నిశచ్లమైన సవ్రంతో ఇంకొక పర్శన్.     
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జడజ్మమ్గారు సహనం కోలోప్తునాన్రు, విసుగుగా, గటిట్గా "చటట్ం, లా తెలిసిన వాళుల్ ఈ నాయ్యసాథ్నంలో 
గౌరవంగా వాదించాలి. నీకేం చటట్ం తెలుసునని ఇంత వాదించుతునాన్వు, ఇంకెకుక్వ మాటాల్డితే కోరుట్ ధికాక్ర నేరం 
కిర్ంద శిక్ష పెరుగుతుంది, జాగర్తత్”, అధికారత కూడిన సప్షట్మైన సవ్రంతో హెచచ్రించారు. 

 
"మీకు తోచిన శిక్ష వెయయ్మని మొదటిలోనే అనన్ను. మీరే అడిగారు కనుక నేను చెపాప్ను. చటట్ం తెలిసిన 

వాళుల్ వాదించాలని అనాన్రు. మరి ననున్ ఏ చటట్ం కిర్ంద శికిష్సుత్నాన్రు? 1834లో లారడ్ మెకాలే మొదలు పెటిట్, 1860లో 
బిర్టిష వారు అమలు పరిచిన Indian Penal Code కిర్ందా? 1956లో సవ్తంతర్ భారత పర్భుతవ్ం జారీ చేసిన 
Suppression of Immoral Traffic అంటే SITA Act కిర్ంద అని పిపి చెపాప్రు? మరి అదే పర్భుతవ్ం 1986లో 
Immoral Traffic Prevention Act, ITPA Ammendment దిదుద్బాటు అంటూ జారి చేసింది. SITA Act 
కిర్ంద అభియోగం చెపిప్న పిపి కి  ఆ తరువాత వచిచ్న గురించి ITPA తెలువదా? ఈ ఆకుట్లు అనీన్ జారీ చేసిన 
పర్భుతావ్లు వయ్భిచారిణులు సంరక్షణకే అని చెపాప్రు. ఏ ఆకుట్లోనూ వయ్భిచారిణులకు శిక్ష వెయాయ్లని లేదు. వారిని 
దిగజారిచ్న వారికే శిక్ష అని వునన్ది. మరి ఆ దిగజారిచ్న వారు ఈ నాయ్యసాథ్నంలో ముదాద్యిలగా లేరే? కోరిక కోసం 
డబుబ్లు విదిలించి పరాభవించే, హింసించే వారు ముదాద్యిలిగా ఏ నాయ్యసాథ్నంలోనూ కనబడరే? "  

 
కోరుట్లో కలకలం మొదలయియ్ంది. కోరుట్ అమీనుకి సహనం నశించి ముదాద్యి మీద అరవటం 

మొదలుపెటాట్డు. ఆ పర్కక్నే నిలబడిన సబఇనసెప్కట్ర ముదాద్యి నిలుచ్నన్ బోన దగగ్రకి దూకుతూ కొటట్టానికి 
సిదద్మయాయ్డు. జడజ్మమ్గారు చెకక్సుతిత్ని కొడుతూ, ఆరడ్ర, ఆరడ్ర అని అరుసూత్నే అమీనుని, సబ ఇనస్ పెకట్రిన్ ఆగమని 
వారించారు.     

 
"చూడమామ్యి, అతి తెలివితో ఎకుక్వ మాటాల్డితే కోరుట్ ధికాక్ర నేరంతో శిక్ష పొడిగించ వలసివసుత్ంది. 

ఆకుట్లు గురించి మాటాల్డుతునాన్వు, ఏవో నాలుగు ఆకుట్ల పేరుల్ తెలుసుకుని మాటాల్డాటం కాదు. నీకు చటట్ం గురించి 
ఏమి తెలుసని మాటాల్డుతునాన్వు?" పర్శిన్ంచారు  జడజ్మమ్గారు.  

 
"నాకు చటట్ం గురించి తెలియదని మీరు ఎందుకు అనుకుంటునాన్రు? తెలిసే మాటాల్డుతునాన్ను. ఏ 

ఆకుట్లోనూ వయ్భిచారిణులకి శిక్ష లేదు. ఆ పైన ఐకయ్ రాజయ్ సమితి 1950లో తీరామ్నించిన "Convention for the 
Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others" 
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లో కూడా మీరు వయ్భిచారిణులు అని పిలుసుత్నన్వారు ఆభాగినులు అని, శికాష్రుహ్లు కాదని వునన్ది. మరి భారత 
పర్భుతవ్ము కూడా ఆ ఐకయ్ రాజయ్ సమితి తీరామ్నానికి సంతకం చేసింది కదా? మీరు నాకు శిక్ష వేసేత్, ఐకయ్ రాజయ్ సమితి 
చేసిన తీరామ్నానికి ఉలల్ంఘన కాదా?” నిశచ్లమైన సవ్రంతోనే అడిగింది పవితర్. 

 
“"ఈ బజారు మూకకు ఇవి మాతర్ం బాగా తెలుసాత్యి. ఎకక్డినుంచీ ఎకక్డకు మాటాల్డుతుందో, ఐకయ్ 

రాజయ్ సమితి దాకా పోయింది. యువరానారు, మీరు వేసే శిక్ష తొందరగా వేసెయయ్ండి, ఆ తరావ్త సంగతి నేను 
చూసుక్ంటా" అంటూ ఏవగింపుగా మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్డు ఎసైస్. 

 
జడజ్మమ్గారు చెకక్సుతిత్ కొడుతూ, ఆరడ్ర, ఆరడ్ర అంటూ ఎసైస్ని వారించారు. "చూడమామ్యి, చటట్ం 

తెలుసని అంటునాన్వు. నీకు ఎలా తెలుసు? ఇంతకు ముందు ఈ కేసులలో ఇరుకుక్ని కోరుట్  భాష ఏవో నాలుగు ముకక్లు 
తెలిసేత్ కాదు. లా చదువుకోవాలి" అనాన్రు. 

 
"నేను లా కాలేజీకి వెళల్లేదని మీరెందుకు అనుకుంటునాన్రు?" మళీల్ పర్శన్. 
 
జడజ్మమ్గారు పరిశీలనగా చూసుత్నాన్రు. 
 
ఇంతలో పిపి, "అభియోగం వయ్భిచారం చేసుత్నన్ందుకు కాదు, గది అదెద్కు తీసుకునన్ందుకు, వాకిటలో 

నిలబడటం కారణంగా అసభయ్త, అశీల్లత కిర్ంద. ఇవి చటట్ పరంగా శికాష్రహ్తలే" అనాన్డు.  
 
"చటట్ం చాలా పెదద్ది, శికిష్ంచాలనుకునన్పుప్డు ఎనోన్ ఆకుట్లూ, సెక్షనలూ ఉంటాయని ముందే చెపాప్ను. 

నాకు ఇషట్మయియ్ నేను నిలబడాడ్నని ఏ రకంగా ఋజువు చెయయ్గలరు? ఈ ఊబిలోకి దింపినవాళుల్ గదికి ఇంత అని చెసేది 
వసూళేల్ కానీ, అదెద్కు తీసుకోవటమెలా అవుతుంది? వాకిటలో నిలబడక పోతే జరిగే హింసలకు నేనెలా బాధుయ్రాలిని? 
నిలబడితే మీరు విధించే శిక్షకు నేనెలా బాధుయ్రాలిని? అకక్డ జరిగే హింసలూ అవమానాలూ కులాసా గదులలో కూరుచ్ని 
చటట్ం రాసేవారికి ఎలా అరథ్మౌతుంది?”, పర్శన్ మీద పర్శన్ సంధిసూత్నే తను చేతులు చుటూట్ కపుప్కునన్ పైటను భుజాల 
పైకి లాగుకునన్ది పవితర్. సనన్ని చేతులమీద కాలిచ్న గాయాలూ, గాటూల్  పర్సుఫ్టమయాయ్యి. 
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పిపికి విసుగొచిచ్ంది. ఈ కేసులు తేలిపోతే తొందరగా వెళిల్ రియల ఎసేట్టు పనులు 
చూసుకోవాలనుకునాన్డు. "ఇదిగో పిలాల్, కులాసా గదులోల్ కూరుచ్ని చటట్ం రాసారంటునాన్వు. Indian Penal Code 
అంటే భారతీయ శికాష్ సమ్ృతి, బిర్టిష వాళుల్ ఆలోచించే రాసారు, అందుకే ఇపప్టి దాకా నిలబడింది. ఆ కాలంలో 
వికోట్రియా రాణి ఉనన్పుప్డు వికోట్రియన పదధ్తులు వుండేవి. వాటి పర్కారం, వయ్భిచారం అంటే దిగజారుడుతనం. అది 
అరికటట్టానికే ఈ చటట్ం. ఏదో పేదద్ తెలిసినటుట్ వాగుతునాన్వు. పోనీ నువేవ్ రాయకూడదూ కొతత్ చటట్ం?" అవహేళనగా 
పర్శిన్ంచాడు. 

 
"బిర్టిష వాళుల్ వికోట్రియన పదధ్తులున పాటించిన వాళల్యితే, Cantonment Act, 1864 ఎందుకు 

తీసుకువచాచ్రు? ఆ ఆకుట్  కిర్ంద వెయియ్మంది ఎరర్ కోటు తెలల్ సైనికులకి పదిహేను మంది అమామ్యిలని కేటాయించి, 
కంటోనెమ్ంటులలో బంధించి ఎందుకు చెరచి చితర్హింసలు పెటాట్రు? ముంబాయి కామాటిపుర ఈ రకంగా బిర్టిష వాళల్ 
అకృతాయ్లకు ఏరప్రిచింది కాదా? Circular Memorandom, 21A అంటూ జారి చేసి, వయసు వసుత్నన్ పది 
పదుకొండేళల్ అమాయుకురాళల్ను అపహరించి బిర్టిష సైనికుల పైశాచికతవ్ం కోసం చకాల్లు కంటోనెమ్ంటులలోనే 
ఏరప్రచలేదా? మరి ఇది వికోట్రియన నీతి, ఆచారమా లేక వికోట్రియన దగా, కపటమా? మరి ఇవి కూడా అపప్టి చటట్ంలో 
భాగాలే, మరి ఇది అవినీతి చటట్ం కాదా?" వరుస బాణాలు వేసింది పవితర్.   పిపి నీళుల్ నములుతూ గుడల్పప్గించి చూసూత్ 
ఊరుకునాన్డు.  

 
జడజ్మమ్గారు కళల్జోడు తీసి ముదాద్యిని పరిశీలనగా చూసూత్, "IPC తెలిసినదానివని అరథ్మవువ్తునన్ది, 

ఉనన్ విషయాలు చెపాప్వు. కానీ, మనది భారతీయ సంపర్దాయం, సాంపర్దాయిక సమాజానికి కొనిన్ నియమాలు 
ఉంటాయి, ఈ పడుపు వృతిత్ని సమాజం అంగీకరించదు" అనాన్రు.  
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సాంపర్దాయిక భారతీయ సమాజం భరతుడి నుండి వచిచ్ంది కదా. మరి భరతుడు శకుంతల బిడడ్, 
శకుంతల మేనక కుమారెత్ కాదా? మేనక అపస్రస అని సంపర్దాయం గౌరవంగా పలుకుతునన్ది. ఆమెను దేవతల రాజు 
ఇందుర్డు ఇదే వృతిత్లో నియమించాడు కాదా? మరి తన పదవిని నిలుపుకోవటం కోసం విశావ్మితుర్నికి తపోభంగం 
చేయటానికి పడుపు వృతిత్కి పంపలేదా? బిడడ్ పుటిట్న వెంటనే పసిబిడడ్కు ఏ ఆధారమూ లేకుండా దేవలోకానికి అదే పడుపు 
వృతిత్ కోసం తిరిగి రపిప్ంచినపుప్డు ఆ తలిల్ మనసు ఎలా అలాల్డిందో ఎవరైనా ఆలోచించారా? కోరిక తీరిన తరువాత 
విశావ్మితుర్డు పసిబిడడ్ను చూడటానికి కూడా మోహం చాటేసేత్ ఋషి ఎలా అయాయ్డు? అదేనా తపోజాఞ్నం? ఏ మాతర్ం 
కనికరం లేకుండా బాలింతరాలిని బిడడ్నుండి వేరు చేసినవాడు దేవేందుర్డు ఎలా అయాయ్డు?" నిశచ్లంగానే నిలబడి 
తూటాలు పేలిచ్ంది పవితర్. కోరుట్లో కలకలం మొదలయియ్ంది. ఎవరో గడడ్ం మీసం నామాల పెదాద్యన కోరుట్ వెనుక 
వరుసలో నుండి లేచి ముందుకు అయాసంగా తోసుకువసూత్ అరవబోయాడు. 

 Capt. Lyons, Bengal Infantry      .  
1810-12 .   Capt. Crockett 
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జడజ్మమ్గారు చెకక్సుతిత్ని బలల్పై గటిట్గా 

కొడుతూ, ఆరడ్ర, ఆరడ్ర అని అరుసూత్, కొంత హెచిచ్న 
సవ్రంతో "చూడమామ్యి, ఇందుర్డు అంటే దేవతల రాజు అనే 
అనుకోనవసరములేదు. యోగ సాధన చేసేటపుప్డు, 
సాధకుడు తన ఇందిర్యాలని నియంతిర్ంచదలుచుకుంటాడు. 
జాఞ్నేందిర్యములు ఐదు, కరేమ్ందిర్యములు ఐదు. ఇవి 
కోరికలకు కారణం. వాటిని నియంతిర్చే శకిత్ మనసుకు ఉంది, 
అందుకే మనసు మనలో ఉనన్ ఇందుర్డు, ఇందిర్యాలకు 
రాజు. "మ + ఇ + న + క". సంసక్ృతంలో ఒకొకక్ 
అక్షరానికి అరథ్ం "మ" అంటే నా, "క" అంటే ఎవరు, "ఇ" 
అంటే గొపప్, "న" అంటే లేరు. అంటే, మ, ఇ, న, క అక్షరాలు 
కలిసేత్ మేనక అవుతుంది. "నా కంటే ఎవరూ గొపప్వారు 
లేరు" అని అరథ్ం. విశావ్మితుర్డు అంటే విశవ్మును 
మితముగా రమించేవాడు. అటువంటివాడు ఎంతో తపసుస్ 
చేసిన తరువాత తపసుస్లో నా కంటే ఎవరూ గొపప్వారు లేరు 
అనే భావన, ఇందిర్యాలను నియంతిర్ంచే మనసుకు 
కలగటమే ఇందుర్డు పంపిన మేనక. మనసుకు అనేకమైన 
కోరికలను రేపెటేట్ ఏ విషయమైనా మేనక. విశావ్మితుర్డు చేసే సాధన ఈ ఇందిర్య నియంతర్ణే. ఈ విషయమే కథగా 
మన పెదద్వాళుల్ చెపాప్రు. ఏ విషయానైన్నా అరథ్ము చేసుకునే పదద్తిలో అరథ్ం చేసుకోవాలి. మిడి మిడి జాణ్నంతో 
ఇషట్మొచిచ్నటుల్ వాగకూడదు" అనాన్రు.  

 
"ఈ సమాజంలోమీరు చెపిప్న పదద్తిలో అరథ్ం చేసుకునేవారెవరు వునాన్రు? ఈ విషయం ఇపుప్డు 

తెలుసుకుని ఇందిర్యాలని నియతిర్ంచుకోవాలనుకునేవారు ఎంతమంది? విషయం తెలుసుకునేవారు ఇందిర్యాలను 
నియతిర్ంచుకుంటే అపస్రసల ఎందుకు వుంటారు? శిక్షలు నేటి అపస్రసలకు ఎందుకు?" ఎదురు పర్శన్లు సంధించింది 
పవితర్. 

 ,   
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"ఈ ఱంఖుముంఢలకీ అపస్రసలకి పోలికేమిఠీ? దైవసానిన్ధయ్ంలో శాసతరీయ నృతయ్గానాలతో జరిగే సేవ 

అపస్రసలదీ!” దీరఘ్ం తీసూత్ బిగగ్రగా వాపోయాడు కోరుట్ వెనక బెంచీలోని నామంగెడడ్ంమీమ్సాల పెదాద్యన.  
 
జడజ్మమ్గారు "ఆరడ్ర ఆరడ్ర" అంటూ చెకక్సుతిత్ని 

బలల్మీద కొడుతునే విసుగాగ్ ఏదో చెపప్బోయారు. ఇంతలో పవితర్ 
అదే నిశచ్లమైన సవ్రంతో కొనసాగించిది. "ఆ దైవసేవకే కాదా 
భూలోకంలో సాంపర్దాయులు దేవదాసీ వయ్వసథ్ను సృషిట్ంచి, 
పెంచి పెదద్ చేసింది? ఆ దేవదాసీలే కాదా శాసతరీయ నృతయ్గానాలు, 
కళలని అభయ్సించి, పర్దరిశ్ంచి, వృదిధ్ చేసి కాపాడింది? ఆ 
దేవదాసీ పర్తిమలే కదా ఏ గుడికి వెళిల్నా ముందుగా 
భకుత్లనందరినీ పలకరించేది? ఆ నాటి తంజావూరు రాజయ్ంలో 
దేవదాసీలు దేవాలయాల చదురులో చేసిన "సదిర" నాటయ్ం లేక 
"దాసీ ఆటట్ం" నేటి శాసతరీయ భరతనాటయ్ం కాదా? నృతయ్ంతోపాటు 
శాసతరీయ సంగీతానిన్ అందించినవారూ దేవదాసీలు కాదా? 
శాసతరీయులెవరూ తాయ్గరాజసావ్మికి ఆలయం కటిట్ంచలేదే? 
అసలు దైవం పేరు చెపుప్కుని భూలోకంలో అపస్రసలని దేవదాసీ 
వయ్వసథ్ను సృషిఠ్ంచి, వయ్వసీత్కరంచి ఆ దేవదాసీ వయ్వసథ్ను తమ 
కోరికల కోసం పెంచి పెదద్ చేసింది శిషాట్చారులమని 
చెపుప్కునేవారు కారా? మరి ఆ రోజులలో దేవదాసీలకు శిక్షలు 
వేసిన దాఖలాలేవీ లేవే? మరి ఈ శిషాట్చారులే బిర్టిష వాళుల్ చేసిన ఆకుట్లను సమరిధ్ంచి దేవదాసీలను రంకుముండలని 
ఆకేష్పించి, సంపర్దాయమంటూ నేరాలు మోపి ఖైదులో వెయయ్టం నాయ్యమా?” 

 
జడజ్మమ్గారు కొంత కోపంతో "మనది సెకూయ్లర సమాజం, అనిన్ మతాచారలను పరిగణలోకి 

తీసుకోవాలి. నీ వృతిత్ ఆ మతాలకి వయ్తిరేకం. సమానత పాటించటానికి చటట్ం జోకయ్ం చేసుకోక తపప్దు" అనాన్రు. 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         »qe]   2022     

12                

"ఏ మతమైన 
తన అవసారాలకు 
అనుగుణంగా దేవదాసీ వయ్సథ్ని 
ఏరప్రిచింది. 14వ శతాబద్పు 
ఫెర్ంచ దేశంలోని "Avignon" 
నగరంలో వేశాయ్ గృహానిన్ 
ఏరప్రిచి, వందలలో 
యువతులను బంధించి, 
మతాధిపతి అకక్డే తిషట్ వేసి 
మతపాలన అకక్డినుండే 
జరపలేదా? 15వ శతాబద్పు 
ఇంగాల్ండ లోని  Southwark 
నగరంలో, Stews అనే వేశాయ్ 
గృహాలని ఏరప్రిచి వాటి మీద 
వచిచ్న ఆదాయంతో మతానిన్ 
పెంచలేదా? మతం ముసుగులో 
జరిగిన ఇటువంటి అకృతాయ్లు 
ఎనోన్ ఉనాన్యి. అలా  బలైన 
బాధితురాళల్కి కనీన్ళుల్ 
కారేచ్వారెవరు ఉనాన్రు 
మతంలో? ఆ అకృతాయ్లను మరుగుపరిచి ఈ రోజు బాధితురాళల్ని శికిష్ంచాలి అనటం వంచన, కపటం కాదా? "    

 
జడజ్మమ్గారు కోపంగా "ఎకక్డో ఏవో కొనిన్ జరిగాయని, వాటిని భూతదద్ంలో చూపించి నువువ్ చేసే పనిని 

సమరిధ్ంచుకుంటునాన్వు" అనాన్రు. 
 

Les Demoiselles d’Avignon, Picasso. Cubism   . 
14  . Avignon        
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"చటట్ం, మతం అనే వయ్వసథ్లు తమ 
అవసరాలకి ఎలా వాడుకునాన్రో, అనవసరం 
అనుకునన్పుడు నేరాలు మోపి బాధితులనే మళీల్ అదే 
చటట్ం, మతాల ముసుగులో ఎలా శిక్షకు గురి 
చేసుత్నాన్రో చెపుతునాన్ను. మొఘలులు ఫారీస్ 
యువతులను దిగుమతి చేసుకుని తవాయిఫ అనే 
వయ్వసథ్ను సృషిట్ంచి పోషించలేదా? ఆ తరువాతి 
కాలంలో ఎందరు "ఉమౌర్ జాన "లు అపహరించబడి, 
బంధించిబడి, హింసలు అనుభవించి బలి కాలేదా? 
ఇంకా .."       

"ఆపు", సహనం కోలోప్యి గటిట్గా 
అరిచారు జడజ్మమ్గారు. "ఇలా మతాల గురించి వాగితే 
ఈ కోరుట్కే పర్మాదం. కాదు, కాదు, అసలు దేశంలోనే 
అలల్కలోల్లాలు సృషిట్ంచే లాగా ఉనాన్వు". 

 
నాయ్యసాథ్నంలో నిశబద్ం 

ఆవరించుకుంది. జడజ్మమ్గారు కళల్జోడు సరిచేసుకుని 
ముదాద్యి వంక తీక్షణంగా చూసూత్, ఈ అమామ్యికి 
పిపి అడిగినటుట్ మూడు సంవతాస్రాల శిక్ష 
వెయాయ్లా, లేక అతివాగుడుకి శిక్ష 
పెంచాలా అని ఆలోచించసాగారు. 

 
ఇంతలో కోరుట్ బంటోర్తు జడజ్మమ్గారికి దగగ్రగా వచిచ్, "ఎవరో ఒకాయన మీ ఛాంబర దగగ్ర చాలా 

సేపటినించి కూరుచ్నాన్డమమ్, ఏదో పెళిల్ సంబంధం కోసం వచాచ్రంట, ఉండమంటార వెళల్మంటార అని 
అడుగుతునాన్డు" అనాన్డు. అపుప్డు గురుత్కు వచిచ్ంది జడజ్మమ్గారికి తన కూతురికి పెళిల్ సంబంధం కోసం ఆయన ఫోన 
చేసేత్ తన కోరుట్ ఛాంబర దగగ్ర మాటాల్డుకుందామని చెపిప్ందని. బోన లో నిలబడడ్ అమామ్యి ఈ ఒకక్ కేసు కూడా 

        . 
 , 1590  .  ,     
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తెమలనివవ్టంలేదు. అలాగని తొందరగా తెమిలేచ్సి తన నిజాయితీకి, బాధయ్తకీ లోపం చెయయ్కూడదు. ఇంకా మూడు 
కేసులునాన్యి. "సరే, వచిచ్ కోరుట్లో వెనక బెంచి మీద వచిచ్ కూరోచ్మని సరిద్ చెపుప్" అనాన్రు.   

 
జడజ్మమ్గారు ముదాద్యి వంక తిరిగి "సరే, ఇనిన్ చెపుతునాన్వు, ఏ మాతర్ం చదువుకునాన్వు? నీకు ఈ పని 

చెయయ్టానికేం ఖరమ్?" అంటూ పర్శిన్ంచారు.  
 
"లా కాలేజి మూడవ సంవతస్రం దాకా చదువుకునాన్ను. కాదు, పేదరికంలో పసుత్లుండి ననున్ మా 

అమామ్నానన్ చదివించారు. లోకం తీరు ఇంకా తెలియని వయసులో పేర్మ ఎర వేసినవాడు, పటట్ణంలో పెదద్ లాయర 
దగగ్ర జూనియర గా చేరిప్ంచుతాను అంటూ తీసుకువెళిల్, కిటికీలు లేని గదిలో ఉంచి, చెరచి, బంధించి అమేమ్సాడు. అకక్డ 
వెనక కూరుచ్ని వెకిక్ ఏడుసుత్నన్ది నా కూతురు, వాడి అంశ. ఏ సతరీ కూడా తనకు తాను ఈ వృతిత్ ఎంచుకోదు. ఈ వృతిత్లో 
ఉనన్ పర్తి బాధితురాలి వెనక ఎంతటి బాధాకరమైన కథలు ఉనాన్యో కోరుట్లు, పర్భుతావ్లు, సమాజాలు, మతాలు 
ఎందుకు గురిత్ంచవు? ఆ బాధలు పెటిట్ ఈ వృతిత్లోకి లాగిన వారిని కోరుట్లకి ఈడిచ్ శికిష్ంచిన దాఖలాలు ఎకక్డ? 
వాకిటలో నిలబడి, అముమ్కుని రోజువారీ కోటా పూరిత్ చేయయ్కపోతే కొటిట్, ఆకలికి మాడేచ్ ఠాణేదారుల్ని శికిష్ంచిన 
దాఖలాలేవి? వచిచ్ కోరిక తీరుచ్కుంటూ హింసించే కీచకులు ఏరి ఈ కోరుట్లలో? 

 
జడజ్మమ్గారికి ఉనన్టుట్ండి తల వేడెకిక్, వికారం కలిగింది. చేతిలోనుంచి చెకక్సుతిత్ మేజాబలల్ మీద పడి, 

బలల్ మీద నుండి ముందుకు జారి కిందకి గచుచ్ మీద గటిట్గా మోత చేసుకుంటూ పడింది. కళుల్ మూసుకుని కురీచ్ మీద 
వెనకకు వాలారు. సవ్గతంలో "ఏమిటిది? ఈ ముదాద్యి చెపేప్ది తన జీవితానికి రెండో పాయ! తను లా 
చదువుకునేటపుప్డు తనని మోసం చేసినవాడి వలన పుటిట్న కూతురికి ఇపుప్డు తను పెళిల్ చేయాలనుకుంటునన్ది. ఆ రోజు 
దూక గలిగిన కిటికీ ఉండటంవలన తను కుంటిదయినా సమాజంలో నిలబడగలిగి తన కూతురిని ఎంతో పదద్తిగా 
పెంచానని గరవ్పడుతోంది. మరి ఈ ముదాద్యి కిటికీలేని గదిలో బంధింపబడి కుంటి జీవితంలోని నరకానిన్ 
అనుభవించుతోంది.  

 
నిశబాద్నిన్ చెదురుసూత్ పిపి ముదాద్యిని అవహేళనగా "ఇంత వాగావుగా, సరే, శిక్ష ఎంత వెయాయ్లో, 

ఎవరికి వెయాయ్లో అది కూడా నువేవ్ చెపుప్. అసలు ఈ లంజలని మాటాల్డనివవ్టమే తపుప్", అంటూ తన చేతిలోని 
కాగితాల దొంతరని ముదాద్యి ముఖానికి విసిరివేయబోయి తమాయించుకుని తన బల పైకి గటిట్గా విసిరికొటాట్డు. 
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"ననున్ లంజ అనాన్రు, గౌరవంగానే సంబోధించారని అనుకుంటునాన్ను. "ల" అంటే పృథీవ్ బీజం, "లం" 

అంటే విశావ్నిన్ భరించేది, పర్కాశమాన మైనదీ అయిన బీజాక్షరం అని అరథ్ం. "జ" అంటే అందునుండీ పుటిట్నది. ఈ 
అరథ్ంతో మీ మతానికి అనుగుణంగా మీరు ఏ దేవతని అనవ్యించుకుంటూ రోజూ పూజిసాత్రో మీకే తెలవాలి.   

 
ముందు చటట్ం, మతాల పేరుతో తర తరాలుగా జరుగుతునన్ అనాయ్యానిన్, బలి అయియ్న 

అమాయకురాళల్ని గురిత్ంచి, కొనిన్ కనీన్ళయినా కారచ్ండి. ఇంక నాయ్యమే చెయాయ్లనుకుంటే బాధితులని శికిష్ంచకుండా 
చెయయ్ందించి లేపి నిలబెటట్ండి. శిక్ష బాధితులకు కాదు, వారిని అలా బంధించి, భంగ పరచి, బాధించినవారికి పడేటటుల్ 
చెయయ్ండి. ఈ బంధికాఖానాలని నడిపే ఠాణేదారల్ని, రోజూ వచిచ్ హింసించే కీచకులను భారతీయ శికాష్సమ్ృతి, IPC 375, 
సెక్షన 53 కిర్ంద జీవిత ఖైదు విదించి, వారి ఆసుత్లని సావ్ధీనం చేసుకుని బాధితురాళల్కి పంచి పెటట్ండి. బాధితురాళల్ 
పిలల్లకు DNA పరీక్షలు చేయించి వారి తండుర్లను గురిత్ంచి IPC 375 అమలు పరచండి. ఇలా ఎందుకు 
చెయయ్కూడదు?" అదే నిశచ్ల సవ్రంతో నాయ్యసాథ్నం పునాదులను మీద దాడి చేసింది పవితర్.   

 
జడజ్మమ్గారు కొంత నిసస్తుత్వగా, ఆందోళనతో, నిసస్హాయంగా తన కురీచ్ వెనుకకు కూలి పేర్క్షక పాతర్ 

వహించారు. ఇంతలో ఒక పెదద్ మనిషి తెలల్ని పాంటూ చొకాక్తో, నుదట పేదద్ కుంకుమ బొటుట్తో, మెడలో పలుపు తాడు 
మందంలోని బంగారపు గొలుసుతో,  ఒక చేతికి కాశీ దారాల దొంతర, మరో చేతికి మణికటుట్ గొలుసుతో, వేళల్కు 
నవరతాన్ల ఉంగరంతో, ఠీవిగా, బూటల్ చపుప్డు చేసుకుంటూ వచిచ్, వెనక బెంచీలో వెకుక్తూ కూరుచ్నన్ పవితర్ కూతురు 
పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు. బంటోర్తు జడజ్మమ్గారికి "పెళిల్ సంబంధం అని మీ చాంభర దగగ్ర కూరుచ్నన్ది ఈయనే" అని 
లోగొంతుకతో చెపుతునాన్డు. జడజ్మమ్గారికి ఇవేమీ వినబడటంలేదు, ముందుకు వంగి, కళుల్ చిటిల్ంచి ఆ మనిషినే 
తీక్షణంగా చూసుత్నాన్రు. అదే నొకుక్ జుటుట్, అదే కనుముకుక్ తీరు, కాకపోతే వయసుస్తో నెరిసిన గడడ్ం మీసాలు. ఎంతకు 
తెగించాడు? పాతికేళల్ తరువాత ఇకక్డ ఇలా పర్తయ్క్షమయాయ్డు. పర్కక్నే పవితర్ కూతురు అదే నొకుక్ల జుటుట్తో అవే 
పోలికలతో ఉనన్ది! నిరాఘ్ంతపోయారు. ఇంతలో పవితర్ గొంతు చించుకుని ఆ మనిషిని చూపిసూత్ "ఆ నీచుడు నా 
కూతురు పర్కక్న వుండటానికి వీలేల్దు" అంటూ అరుసుత్నన్ది. ఆ మనిషి కూడా జడజ్మమ్గారినీ, పవితర్ని మారిచ్ మారిచ్ 
పరిశీలనగా చూసి ఒకక్ ఉదుటన లేచి వెళల్బోయాడు. కోరుట్ అదుపు తపిప్ంది. కిర్ంద పడిన చెకక్ సుతిత్ అందుబాటులో 
లేదు. జడజ్మమ్గారు అరచేతులతో గటిట్గా బలల్ని బాదుతూ ఎగశావ్సతో "ఆ మనిషిని IPC 375 కిర్ంద అరెసట్ చెయయ్ండి" 
అంటూ అరిచారు. తపిప్ంచుకోబోతునన్ ఆ మనిషిని అకక్డే ఉనన్ ఇదద్రు కానిసేట్బుళుల్ కలియబడి వొరిసి పటుట్కునాన్రు.   



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         »qe]   2022     

16                

 
"ఈ ముదాద్యిని బాధితురాలిగా పరిగణించి విడుదల చేసుత్నాన్ను" అని తీరుప్ చెపాప్రు జడజ్మమ్గారు. 
 
--- XXX ----  
 
జడజ్మమ్గారు, పవితర్, ఆ పనెన్ండేళల్ అమామ్యి కారు దిగి ఇంటిలోకి వచాచ్రు. ఎదురు వచిచ్ సాయం 

అందించిబోతునన్ కూతురుతో జడజ్మమ్గారు "వీళిల్దద్రూ ఇక మన ఇంటిలోనే వుంటారు, ఈవిడని పినీన్ అని పిలువు. నాకు 
తోబుటుట్వులు లేరే అని ఎపుప్డూ అంటావు కదా, ఇదిగో ఈ పాప నీకు చెలెల్లు. నువువ్ చినన్పుప్డు వేసుకునన్ బటట్లేమైనా 
వుంటే పర్సుత్తానికి తీసి ఇవువ్" అంటూ 'వెళిల్ సాన్నం చేసి మంచి బటట్లు కటుట్కుని రండమామ్" అంటూ ఆ ఇదద్రికీ 
చెపిప్ంది.  

 
సాన్నం చేసి పాతవి అయినా చకక్ని బటట్లు వేసుకుని వచిచ్న ఆ పాప తన ఎదురుగా తన కూతురు 

పర్కక్న నిలబడితే, అదే నొకుక్ జుటుట్తో, అవే పోలికలతో, ఆ ఇదద్రూ వేరు వేరు తలుల్లకు పుటిట్నా నిజమైన అకక్ చెలెల్ళుల్గా 
కనిపించారు జడజ్మమ్గారికి. 

 
జడజ్మమ్గారు కుంటుతూ తలుపు పర్కక్గా నిలబడిన పవితర్ దగగ్రకి వెళిల్ చెయియ్ అందుకుని "అలా దూరంగా 

నిలబడవలసిన అవసరంలేదమమ్, వచిచ్ నా పర్కక్న కూరోచ్. నీ కూతురి చదువుతో బాటు నీతో కూడా లా చదువు పూరిత్ 
చేయించే బాధయ్త నాది" అనాన్రు. 

 
"ననున్ నా కూతురిని ఆ నరకం నుండి రకిష్ంచి ఆశర్యం ఇచిచ్న మీకు బోలెడు కృతజఞ్తలు. మీరు అనన్టేల్ 

నేను లా పూరిత్చేసాత్ను. పుటుట్కతో పర్తి పసిదీ పవితుర్రాలే. కానీ, నాలాంటి బాధితురాళుల్ దేశంలో ఎనోన్ లక్షల మంది 
వునాన్రు. అకక్డి బందిఖానాలలో జరిగేవి అతాయ్చారేలే కానీ, చటట్ం సమాజం వయ్భిచారం అని ముదర్ వేసుత్నన్ది.. 
వాళెల్వరూ IPC 372 మొదలైన చటాట్ల కిర్ంద శికాష్రుహ్లు కాదని, వాళల్ని దిగజారిచ్నవారికే IPC 375 కిర్ంద జీవిత ఖైదు 
విధించేలాగా పోరాడతాను. ఈ పోరటంలో మీరు కూడా నాకు తోడువసాత్రా? కనీసం ఆ బాధితురాళల్ కోసం కొనిన్ కనీన్ళుల్ 
కారుసాత్రా?" అరర్ద్ంగా అడిగింది పవితర్. 

            —  — 
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