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‘అజేయ’
ఆల్ ద్ రజనీ ఫ్యాన్స్
డంట్ మిస్ ద్ ఛాన్స్
లంగీ డ్యాన్స్ లంగీ డ్యాన్స్ లంగీ డ్యాన్స్... పాట హై స్పిడలో వినిప్పంచగానే ల్ాండమార్క్
బుకషాపలోకి వెళ్లబోతు ‘యేమిటాని’ ఆగి రైలింగ్ ద్గ్గరకి వచ్చి కింద్కి తంగి చూసాను. నాల్నే
చాల మంది దాదాపు అనిి ఫ్లలర్క్ నుంచ్చ కిందికి తంగి చూస్తునాిరు.
గ్రండ ఫ్లలర్కలో వంద్మందికి పైగా అమామయిల అబ్బాయిల దాదాపు నా వయస్తవారే
కాకుండ్య అంత కంటే చ్చనివాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఆ పాట వేగానికి తగినట్టుగా రిథమిక

సుప్

వేస్తునాిరు. ఫ్యలష్ మాబ్ డ్యాన్స్... కింద్ ఫ్లలర్కలో మాల్కి వచ్చిన వాళ్ళు అపిటికే వాళ్ు చుట్టు
గండ్రంగా పోగైయ్యారు.
అట్టయిట్ట తిరుగనివాళ్ళు కాకుండ్య రకరకాల షా లో వునివాళ్ళు ఆయ్య ఫ్లలర్క్ నుంచ్చ
కింద్ డ్యాన్స్ చూడటానికి రైయిలింగ్ ద్గ్గర
వెళ్ళుతునాిరు. కాఫీ షాప్, రెసాురెం

లం లేని వాళ్ళు యెస్్లేటర్క మీద్ కింద్కి

లోని వాళ్ళు మాత్రం తింట్టనివి, తాగతోనివి వదిలి

రాలేక రాలేదు. అనేక రకాల పాటల. పాట వెనుక పాట. చపిటలతో, విజి తో, చ్చటికెలతో
ప్రేక్షకుల వుతా్హంగా రియ్యకు అవుతుంటే హై యెనర్జీ పాటలతో వాళ్ు డ్యా తో దాదాపు అనిి
ఫ్లలర్క్ ఛార్కీ అవుతునాియి. చాల్మంది ఆ డ్యా ని తమతమ సల్ఫ్ల లో రికార్క్
చేస్తకంట్టనాిరు. మీడియ్య కెమెరాల లెక్లేననిి వునాియి.
నగ్రంలోనే అతాంత పెద్దదైన షాప్పంగ్ మాలోల చాల్ బిజిగా వుండే యీ స్మయంలో యే
కాజ్ కోస్ం యిపుిడీ ఫ్యలష్మాబ్ డ్యాన్స్... అనుకంట్టండగా, చుట్టు వుని వాళ్ుంద్రి ద్ృష్టు వాళ్ు
మీద్కి పూరిుగా వచ్చింద్ని గ్మనించారో యేమో డ్యా ని ఆపీఆపగానే వాళ్ులోలని వొక
అమామయిని నలగరు అబ్బాయిల చుట్టుముటాురు. మిగిలిన వాళ్ుంతా నిశ్శబదంగా కళ్ళు
మూస్తకని వుండగా అతాాచార ఘటనని యనాకు చేసారు. ఆ తరువాత మళ్ళు వొక ప్రబోధగీతపు
పలలవిని పాడ్యరు. తిరిగి వాళ్ుంతా కలిసి వలయ్యల వలయ్యలగా నిలబడ్య్రు.
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వాళ్ులోలని వొక అబ్బాయి వొక అమామయి వాళ్ుంద్రి మధా నుంచ్చ తిరుగతూ ‘‘డియర్క
సిటిజన్స్, మనంద్రికి తెలస్త ఆ రోజు ‘నిరభయ్య’ స్ంఘటన జరిగినపుిడు దేశ్ంలోని
యువతరమంతా వొక్టై  ఆ స్ంఘటనని ంం

చాం. నాాయం కోస్ం పోరాడ్యం. అల్నే మన

నగ్రంలో జరిగిన ‘అభయ’కి నాాయం జరగాలని కోరుకునాిం. యిపిటికీ యీ దేశ్ంలోను, మన
నగ్రంలోనూ మహిళ్లపై అతాాచారాల జరుగతునే వునాియి. మనంద్రికి మన నగ్రంలో
‘అజేయ’ పై జరిగిన అతాాచారం తెలస్త. రేపు కోరుులో ఆ నిందితులకి శిక్షని ంరారు
చేయబోతునాిరు. ‘అజేయ’కి నాాయం జరగాలని కోరుకందాం. యీ నగ్రంలో తిరిగి యిల్ంటి
స్ంఘటన మరొకటి జరగ్కూడద్ని ఆకాంక్షిదాదం. రెసికు వుమెన్స... స్త్రీ జాతిని గౌరవిదాదం’’ అని
వాళ్ళుద్దరు వొక్క్ లైనిి వొకరి తరువాత మరొకరు యిమోషనల్గా స్లలగ్న్స్ చెపుతుంటే
నిశ్శబదంగా వింట్టని ఆ బృంద్ంలోని వొకరు ‘‘ ‘అజేయ్య’ మం నీతో వునాిం... వి వాంట్ జసిుస్’’
స్లలగ్న్స్ యిస్తు తిరిగి ‘‘వి వావంట్...” అని వాళ్ళు ఆగ్గానే ‘‘జసిుస్’’ అని పబిలక అందుకనాిరు.
స్లలగ్ తో చపిటలలతో ఆ మాలంతా మారుమోగిపోతోంది.
చపిట్టల కడుతూ ‘‘జసిుస్ ఫర్క ‘అజేయ’ ’’ అని అంద్రితో కలిసి స్లలగ్న్స్ యిస్తుని నేను
వొక్సారిగా నా చేతుల వైపు చూస్తకంట్టంటే ‘‘జసిుస్ ఫర్క అ..’ నోటిలో మాట నోటిలోనే
ఆగిపోయి ద్గ్గరకి కాబోతుని నా రెండు చేతుల ఆగిపోయ్యయి.
‘‘అజేయ్య... అజేయ్య.. అజేయ్య... యెవర్జ ‘అజేయ్య’ యెక్డ వినిటేు వుంది. అవునవును
తనే... తను చాల కాంషాస్గా గరుు పెట్టుకంట్టనాి తను యీ పేరుని మరిిపోతునే వుంది. తన
స్బ్కానషస్ లెవల్కి యీ పేరు యింకా యింక లేదు యినిి నెలలైనా. తనే కదా... తనే... యిదేంటి
నేనెందుకు చపిట్టల కడుతునాిను. నేనెందుకు స్లలగ్న్స్ యిస్తునాిను.
సా్ తో ముఖానికి కట్టుకని మా ని మరింత పైకి ల్కు్ంట్ట అక్డ నుంచ్చ
యెస్్లేటర్క పై కింద్కి వస్తుంటే ‘నా జీవితం యింతే వేగ్ంగా కింద్కి జారిపోయింది కదా.
అస్ల...’ యీ నా ఆలోచనలతో కలగాపులగ్ంగా కలిసిపోతూ ‘‘సాయంకాలం కాాండిల్ లైట్
రాాలీ వుంది ‘అజేయ’కి స్ం భావంగా. రేపు వేయబోయే శిక్షల మహిళ్లపై అతాాచారాల చేసే
మృగాళ్ుకి గణపాఠాల కావాలని ఆశిదాదం ... జసిు...’’ వాళ్ు మాటల వినిప్పస్తునే వునాియి.
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యెగిీబిషన్సలో స్ంద్రశకులని చూసి పారిపోవటానికి యేదైనా కలగని వెతుక్నే
తెలలయెలక ప్పలలల్ అక్డ నుంచ్చ రోడు్ మీద్కి పారిపోయ్యను.
ట్రాఫికతో కికి్రిసిపోయిన ఆ రోడు్కి వో పక్గా నడుస్తునే వునాిను. అచుి అల్నే
‘నిరభయ’ స్ంఘటన జరిగినపుిడు యిల్ంటి ఫ్యలష్ మాబ్ డ్యా లో తను పాల్గంది. మిడనైట్
రాాలీలో అందిరితో పాట్ట టాాంకబండ మీద్ తను, తన సేిహితులతో కలిసి పాల్గంది. స్లలగ్న్స్
యిచ్చింది. కాాండిల్ లైట్్ వెలిగించ్చంది. యెక్డ యెవరు యెల్ంటి కారాక్రమాల చేసినా తనూ,
తన సేిహితులూ చాల్ య్యకిువగా పారిు పేట్ చేశారు. వొకపుిడు మరొకరికి నాాయం జరగాలని,
స్త్రీలపై దాడుల జరగ్కూడద్ని కోరుకునే స్మూహంలో వుండే తను, యిల్ంటి హింస్ యిక
ముందు కనసాగ్కూడద్ని యెలగెతిు సాగిన ‘నిరభయ’ పోరాటంలో పాల్గని తను యీరోజు
అనామక బ్బధితురాలిగా వొక ప్రేక్షకురాలిగా నిలబడి తనకి నాాయం కావాలని జరుగతుని
డ్యా ని తానే చూసింది.
యెంతో దూరం నడవక ముందే ఆ ట్రాఫిక పొలూాషన్సకి యెలరిీక ద్గగ మొద్లయింది.
యెక్డైనా కాసేపు కూరోివాలి. అనాలోచ్చతంగానే రోడు్ పక్న కనిప్పంచ్చన కాఫీ షాపలోకి
వెళ్ళును.
కూరుి

క కాస్ు తేరుక

క చుట్టు కోల్హలం వినబడుతోంది. నా వయస్త్ వారే

అనేక మంది దీపావళ్ళ సాయంకాలపు మతాబుల్ల వెలిగిపోతోని ముఖాలతో యువతీయువకుల
జంటగానో, గ్రూపగానో కబురలని కలబోస్తకంట్టనాిరు. తీస్తకని

లీీలని సామర్కు ఫ్లన్సతో

అపిటికపుిడే ఫేస్బుకలో సాుటస్ అపడేట్ చేస్తకంట్టనాిరు. నేనేమో ఫేస్బుక అకంట్ని డీ
య్యకిువేట్ చేసేసాను.
యిపుిడు నా ప్రొఫైల్ ప్పకని యీ మా తో నా పేరుతో కాకుండ్య వేరే పేరుతో వోపెన్స చేసేు.
యేంటా పేరు ‘అజేయ’. యేం చే
పోరాటం చే

ట్టంది... సామూహిక అతాాచారపు కేస్తలో నాాయం కోస్ం

ట్టంది. రోజూ యేం సేుటస్ పెడుతుంది. చాల్ పెట్టుచుి. టివి డిబేట్్... అనేక

రకాల సలబ్రేటీస్ బైట్్. కేండిల్లైట్ రాాలీల. ఫ్యలష్మాబ్ డ్యా ల... తన మూడ్... రోజుకో చోట
జరుగతోని అతాాచారాల... పెద్ద కెరటాల్ల యెగిసిపడుతోని నవువలస్వవడులోల నా ఆలోచనల
విరిగిపోయ్యయి.
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యిల్ంటి యెనోి నవువల నా చెవులోలకి గ్లగ్ల్ పాకు్ంట్ట వచేిసాయి. యెనెినిి
స్రదాల స్ంతోషపు గిలిగింత. అస్ల జాాపకాలే లేని వాస్ువ క్షణాలే ప్రవహించే రియల్ కాలం.
మరి యిపుిడు ఆ వొక్ స్ంఘటన నా జీవితానిి పదేపదే జాాపకాల తుఫ్యన్స లో చ్చకు్కని వొంటరి
చెట్టుని చేసేసింది. భవిషాత్ ప్రవహించాలి్ యీ వయస్త్లో జీవితం జాాపకాల యెడ్యరయింది.
అంతా మారిపోయింది ఆ రోజు తరువాత. నా వుల్లస్పు సాయంత్రాలని ల్కు్నిందుకు వాళ్ుకే
శిక్ష వెయ్యాలి.
ఆర్ర్క తీస్తకోడ్యనికి బ్బయ్ వసేు కావలసినవి మెనూలోనే చేతోు చూప్పంచాను. ముఖానికి
వుని యీ మాస్్ తీసేసేు యెవరోవొకరు గరుుపడితే... య్ కమాన్స... అని నా పేరు అనుకోబోయి
చపుిన ఆగాను. వుష్ష్... యెవరైనా పేరు వింటారేమో... రహస్ాం.
వై షన్సలో వుని ఫ్లన్స కదులోుంది. యింట్లంచే ంచ్చితంగా. అమమ చేస్తుండొచుి. ఫ్లన్స
ఆన్ర్క చేసేు నా యెర్ర చీర మీద్ జాకెట్ కనిప్పంచలేద్నో, నా దువెవన చూశావా అనో యిల్ంటి
మాటల

మాటాలడి

ఫ్లన్స

పెటేుస్తుంది.

అవును,

అమమ

ననుి

‘యెక్డునాివ’

అని

అడగ్లేకపోవడ్యనికి నా ప్రవరున కూడ్య వొక కారణమనేమో.
అమమ యిల్ ప్రవరిుంచటానికి హేతువైన ఆ రోజు నాకింకా గరుుంది.
నాపై దాడి జరిగిన కనాిళ్ుకి వొక సాయంకాలం బయటకి వెళ్ళతుంటే ‘‘తవరగా...’’ అమమ
మాటల నోట్లనే నిలిచ్చపోయ్యయి.
యెందుకాగిందాని వెనకి్ చూసేు టివి చూస్తుని నానిగారు మాటాలడొద్దని కళ్ుతో,
చేతులతో సైగ్ల చేస్తునాిరు. ఆమె వైపు చూసాను. మాటాలడకూడనిదేదో మాటాలడిన గిల్ు ఆమె
కళ్ులోల.
అంతకు ముందు కూడ్య బయటకి యెపుిడెళ్ళునా అమోమ, నానిగారో ‘యిపుిడెందుకనో,
యిపుిడెక్డికనో’ అనేవారు. ప్పలలలని తవరగా యింటికి రమమని చెపేి చనువంతా యేమయిందో.
వొక బ్బధాతతో, ఆదురాదతో, పెద్దరికంతో చేసే హెచిరికల యేవి. సనా్ర్క. అంతా సనా్రే. నా
జీవితపు సినిమాకి యెపిటికైనా యూ స్రిుఫికేట్ వస్తుందా.
‘‘యేం లేద్మామ... అమమ కాస్ు కంగారు పడుతోందిలే’’ అనాిరు నానిగారు.
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“నానిగారూ, మీరంతా నాతో నారమల్గా వుండలేరా. ననెిందుకిల్ సిషల్గా ట్రీట్
చేస్తునాిరు. నేను మీ...’’ అనబోతు నానిగారిని పట్టుకని వెకి్వెకి్ యేడ్యిను.
‘‘అయ్యా... యిదేంటిల్. అంత పెద్ద క్రైసిస్లో కూడ్య యిల్ యేడవలేదే. అంతా అంత
ధైరాంగా యెదురొ్ని యిపుిడెందుకురా నాని’’ అంట్ట అమమ నాకు ధైరాం చెపిసాగింది.
‘‘సార్జ. మం యెపిటాలనే వుంటాం. బిలీవ మి పీలజ్ ’’ అంట్టంటే నానిగారి కళ్ు నిండుగా
కనీిరు. కానీ యెంత ప్రయతిించ్చనా వాళ్ళు యెపిటిల్ నాతో వుండలేకపోయ్యరు.
ఆ తరువాత మళ్ళు వొకరోజు సాయంత్రం యేడు గ్ంటలపుిడు బయటకి బయలదేరాను.
నానిగారు టివి చూస్తునాిరు. ఆ వేళ్పుిడు కాలనీలోని నీమ్ పార్క్ వరకు వెళ్ుటం అక్డ
ఛాట్బండిపై ఛాట్, ఐస్ క్రీమో తిని, వచేిడపుిడు యింట్ల వాళ్ుకి ఛాట్, ఐస్క్రీమో పారి్ల్
చేయించుకని, పూజకి పువువల కనుకు్ రావటం యిద్ంతా మామూలే. కానీ ఆ స్ంఘటన
తరువాత నుంచ్చ నేను కాల బయటపెడితే చాల యింట్ల వాళ్ుకి కంగారెతిుపోతోంద్నుకంటాను.
‘‘యిపుిడెక్డికి? యెక్డికి వొక్దానివి? అస్ల వెళ్ళుదుద. బుజీమమ మూాజిక కాలస్ నుంచ్చ
వచాిక తనని తోడు తీస్తకని వెళ్ళు’’ అంది అమమ.
చెలెలలి రక్షణలో వెళ్ుమనే అమమ అమాయకతావనికి నిట్టురుస్తు ‘‘యిక్డేగా... పార్క్ వరకే
కద్మామ’’ అనాిను.
‘‘నీకేం కావాలో చెపుి. తీస్తకసాును’’ అనాిరు నానిగారు.
‘‘వద్దదదుద. మనం అస్ల యీ కాలనీలో తిరగ్కపోవటమ మంచ్చది. పేరెంత గోపాంగా
దాచ్చనా, ఫ్లట్ చూప్పంచకపోయినా, హాస్ిటల్కి వెళ్ుటం రావటం, యీ టీవిలోల నూాస్తో మన
అపా మెంట్ లోనే కాదు చుట్టుపక్ల వాళ్ుకి తెలిసిపోయింది. స్ప్ిెడ అవుతునే వుంది. సంత
యిలలని యిక్డ వుండటం కానీ నాకస్ల యిలల మారిపోవాలనుంది’’ అమమ స్వగ్తంల్
మాటాలడేస్లుంది.
‘‘తెలీనీ.

యిందులో

మన

పొరపాటేముంది.

యెంతో

మందికి

య్యకి్డెంట్్

అవుతుంటాయిగా. వాళ్ుంతా యింక బయటకి వెళ్ురా యేంటి. అంతకంటే నాకేం జరిగింది.
య్యకి్డెంటే కద్మామ. యిలెలందుకు

మారుికోవటం... యేం

మీ

అంద్రికి యిద్ంతా

అవమానకరంగా వుందామామ’’ గంతులో దాగ్ని బిటుర్కనెస్.
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‘‘అయ్యా అదేం లేదు. నువువ బ్బధపడతావేమోనని’’ అమమ కంగారుగా స్రిద చెపిబోయింది.
విస్తరుగా బయటకి వెళ్ళుపోయ్యను. నాకే తెలియని విస్తగ, చ్చకాకు, కోపం, బ్బధ,
అవమానంతో చాల్సేపటి వరకూ తిరిగి యింటికి రాలేదు. ఫ్లన్స చేస్తుంటే కూడ్య తియాలేదు.
అపిట్టించ్చ అమమ నాతో డైరె గా ‘యెక్డునాివ, యేం చేస్తునాివ’ అని అడగ్టం మానేసింది.
అంతా యిన్సడైరెకేు. ముంావిషయమదో చెపిడ్యనికనిట్టు యిల్ కాల్్ చేస్తుంట్టంది. అంతే కాదు
యెవరైనా నా పేరు వింటారేమోనని చాల్

స్గా ననుి నా పేరుతోనే ప్పలవరు యింట్ల.

ఫ్లన్స యింకా వైబ్రేటవుతునే వుంది. మాటాలడకపోతే అమమ కంగారు పడుతుంద్ని ఫ్లన్స తీసి
‘‘చెపిమామ’’ అనాిను.
‘‘నెయిల్ కటుర్క చూసావా’’ అని అడిగింది.
‘‘యిపుిడెందుకమామ’’
‘‘గోళ్ళల బ్బగా పెరిగాయి. తీసేదాదమని’’
‘‘మరిిపోయ్యవా, యీ రోజు మంగ్ళ్వారం. అదీకాక దీపాల పెటిు చాల సేపయింది. రేపు
తీస్తకోవచుిలే. సాుర్క బ లో వునాిను. వచేిసాును’’ అనాిను.
నేల మీద్ పలేలరు కాయల వొలికినట్టు అట్టపక్ నిశ్శబదపు చపుిడు. గ్త ఆరునెలలోల
నిశ్శబదం యిల్ గ్తుకు్మనటం అల్వాటై పోయింది.
ఆ నెయిల్ కటుర్క యెక్డుందో చెప్పి వూరుకోవచుి. కానీ యింట్ల వాళ్ళు నాతో
మామూలగా మాటాలడ్యలని, మీరెందుకు ఫ్లన్స చేసారో అరధమవుతోంద్ని, మీరు నాతో యెపిటిల్
లేరని చెపిడ్యనికే అల్ మాటాడుతుంటాను.
వో మూల టేబుల్కి అట్టయిట్ట కూరుిని ముందుకు వంగిన ఆ అమామయి అబ్బాయిల
యిద్దరి తలల వొకటికకటి ద్గ్గరగా తాకుతోండగా చుట్టు కోల్హలంతో యేం స్ంబంధంలేనట్టు
వాళ్ు మధా కార్జుకపు జలపాతంల్ నవువల, మాటల దూకుతునాియి. యింత కంటే యెకు్వగా
వొకపుిడు నేను చైతనా వానాకాలపు జలపాతంల్ హోరెతేువాళ్లం .
యెనెినిి మాటాలడుకనేవాళ్ుం. వొక రోజు పండకి్ వూరెళ్ళు ముందు చైతనా తన
చ్చనితనం, యవవన కాలపు దినాల విశేషాల పంచుకనాిడు. వాటిలోల కనిి యీ మధా తరచూ
గరొుస్తునాియి.
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‘‘ప్రతి యేడ్యది పండకి్ మావూరోల ఆంబోతుల పందం జరుగతుంది. రెచ్చిపోయి పరిగెతేు
ఆంబోతులకి యెదురెళ్ళు సాహస్గాడు మా వూరోల నేనొక్డినే’’ అనాిడు చైతనా.
‘‘ఆంబోతుల్... భయం వెయాలేదా?’’ అడిగాను.
‘‘భయమా? ననుి.. చూసేు వాటికే భయం’’
‘‘వోోఁ స్ల్మన్స ఖాన్స షారుఖాన్స తరువాత నువేవ ధీరుడివి’’ అని నవువ ఆపుకంట్ట ‘‘అంత
పలెలట్టరి నుంచ్చ వచాివు కదా... యింత స సిుకేటెడగా యెల్ తయ్యరయ్యావ’’ అడిగాను.
‘‘యింటర్జమడియట్ వరకు మా వూరోలనే చదువుకునాిను. మా అమమగారికి ననాివూరిలోని
గ్వరిమెంట్ కాలేజ్కి పంపటం యిషుం లేక, బంగళూరులో కారొిరేట్ కాలేజ్లో జాయిన్స
చేసారు. ఆ కాలేజ్ యిపుిడీ సి , యీ వుదోాగ్ం కూడ్య చాల్ నేరిిస్తునాియి’’ అని నవావడు.
‘‘యిపుిడు అల్ ఆంబోతుల ఫైట్ కి వెళ్తావా’’
‘‘యిక్డ ఆంబోతులెక్డునాియి. వూరోల పందేలనాియి. కానీ యిపుిడు పందాలకి
వెళ్లటం లేదు’’
‘‘యెందుకని’’
కాసేపు మౌనంగా వుండి ‘‘ఆ వూరికీ, ఆ ప్రజలకీ, ఆ ఆటలకీ చాల దూరంగా
నడిచొచేిసాను. యిపుిడు వెనకి్ చూస్తకంటే ఆ ఆంబోతులతో ఫైట్ చాల్ యిన్సహ్యామన్సగా,
అనాగ్రికంగా అనిప్పస్తుంది. అస్ల అల్ంటి వాటి అవస్రం యేముంది చెపుి’’ అనాిడు.
‘‘ధైరాం పోయిందా’’ టీజింగ్గా అడిగాను.
‘‘భలేదానివే... యిపిటి

ఫీ లో దిగితే వొక్టేంటి నాలగైదు ఆంబోతులని కటుడి

చేసాును. అస్ల ఆంబోతు ననుి చూసేు రంకె వేయటానికూ్డ్య భయపడుతుంది. యీ చేతులోలని
పవర్క నువువ వూహించలేవ’’ కాస్ు గ్రవం ధవనించే ఆ స్వరం ముద్దదచ్చి అతని చేతులిి చేతులోలకి
తీస్తకంట్ట ముదుద పెట్టుకనాిను.
అట్టవంటి చైతనా పక్నుండగానే ఆరోజు యేమయింది.
యిద్దరం పనిమీద్ వెళ్ళుం. కతు దారి. చౌరసాు నుంచ్చ యెట్ట వెళ్ళులో తెలీయలేదు.
కనిప్పంచ్చన వాళ్లని అడిగాం. అపుిడ్య ముఖాల కుందేల ప్పలలల్నే తోచాయి. కానీ కుందేల ప్పలలని
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వేటాడే పులిముఖాల్ల కనిప్పంచలేదు. వాళ్ళు పులలేనా... తిమింగ్ల్ల... కాదేమో. అస్ల
కుందేలప్పలలని పులల వేటాడవేమో...
వేటాడే ముఖాల వేటాడని ముఖాలూ వొక్ల్గే వుంటాయ్య... యేమో!
రంకెలేసే ఆంబోతులని యెదురొ్నగ్లనని, బుల్ ఫైటర్కనని ఛాతి విరిచ్చ చెపేి చైతనా నెతిు
మీద్ రెండేసి, స్ధంబ్బనికి కటేుసారు. అరుస్తుని నా గంతుకి్ వంద్ల ముళ్ళు అడ్ం పడినట్టు
మాటల పెగ్లటం లేదు. ఆ యెర్రని మధ్యాహిం వొక్సారిగా ద్టుమైన మఘాల కముమకునిట్టు
నా కళ్లంతా చీకట్టల. తెరుచుకోలేదు. వొకడు, యిద్దరు, ముగగరు, నలగరు... తరువాత అస్ల
వొకక్ళ్ళల యెనిిసారుల అనేది లెక్ పెటుటానికి కూడ్య వీలలేని పైశాచ్చకతవం. కింద్ ఫ్లలరింగ్
చేయని గ్రకు గ్చుి వీపుకి వేలవేల ద్బానాలల్ల గచుికోంట్టంది. కాసేపటికి వేలవేల ఫ్ల ల ఆ
మెతుని శ్ర్జరభాగ్ంలోకి దింప్ప బయటకి ల్గి తిరిగి దింపుతునిట్టల వొకటే భయంకరమైన నొప్పి.
చ్చతుడి చ్చతుడి... అస్హామో వెగ్ట్... వేలవేల నోరుల వొక్సారిగా వాంతు చేస్తకని వాస్న.
పరిశుభ్రమైన నేలంతా అశుభ్రమైనట్టల, పచిని చేలోల మందు లేని మంద్మైన తెగల స్లకినట్టల
మనస్ంతా చీడేచీడ.
రంకె వేస్తు వేగ్ంగా దూస్తకంట్ట వచేి ఆంబోతుని కటుడి చేయగ్ల సి పాాక
స్ల్మన్సఖానో, అమీర్కఖానో నా చైతనా యెందుకూ పనికి రాలేదు ఆ క్రూరుల ముందు. నా
సేిహితుడు ధీరుడేననుకునాిను. ధీరుడే. కానీ మగ్ధీరుడు కాద్నుకుంటా. అయినా అనేకానేక
పాము

కలగ్లిసిన ముఖాలని యీ జీవులిి యెదురో్డ్యనికి యీ వొక్

మగ్ధీరుడేం స్రిపోతాడు.
అస్ల చైతనా విషయం వదిలేసేు చ్చనిపిటి నుంచ్చ ననేిమనేవారు... ‘బ్బప రే... తన జోలికి
యెవడు వెళ్తాడు. కళ్లలోల కతుుల పెట్టుకని తిరుగతుంది. మనిషనేవాడు కాదు కదా క్రూరమృగ్ం
కూడ్య ద్గ్గరికి రాలేదు’ అని అనేవారు. యేమయ్యాయి ఆ కతుుల...? ఆ చురకతుుల?
ప్రాణాలతో విడిచ్చపెటిునందుకు అమమ స్ంతోష్టసేు, యెక్డ్య పేరు బయటకి పొక్నందుకు
ఆ రోజుకి నానిగారు స్ంతోష్టంచారు. కానీ నానిగారి ఆఫీస్తలో, తన ఆఫీస్లో, వుంట్టని
అపా మెం

, బంధువులకి విషయం వానాకాలపు ఫ్లలల్ స్రస్రా పాకిపోయింది. తనింకా ఆ

వుదోాగ్ంలో చేరి పట్టుమని రెండు నెలల కాలేదు. యింట్ల వాళ్ల ఫ్లన్స్ మోగతునే వునాియి.
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అంద్రిలో బ్బధ. సానుభూతి. భయం. మమనుకుంటామోనని మాకు డైరె గా ఫ్లన్స

యాని

వాళూు వునాిరు.
ఆ రోజు హాసిిటల్కి రాజకీయ పార్జు లీడరు్, నాయకుల, పురప్రముఖుల, రకరకాల్
యన్సజివోల, మహిళ్ళస్ంఘాల వాళ్ళు వచాిరు. మీడియ్యలో తాము వచ్చి బ్బధితురాలిని
చూసామనే విషయం ప్రముంంగా రావాలని పక్నుని రిపోరు కి వాళ్ులోల కంత మంది డైరె గా
చెపిటం మా యింట్ల వాళ్ు చెవులోల పడుతునే వునాియంట.
అద్ంతా

వో

స్నం.

అయితే

కంత

మంది

ముంాంగా

స్తుడెంట్్,

మహిళ్ళస్ంఘాలలోలని వాళ్ళు, యన్సజివోస్లోని కంత మంది, రాజకీయనాయకులోల కంద్రు,
మానవహకు్లవాళ్ళు ‘అజేయ’కి యెల్గైనా నాాయం జరగాలని భావించటమ కాదు చాల రకాల
ప్రొటె ల చేసారు. చేస్తునే వునాిరు.
ముంాంగా ఆ రోజు యీ కేస్ని ద్గ్గరుండి పరావేక్షించడ్యనికి వచ్చిన పోలీస్ ఆఫీస్ర్క
ముంం యెంతో గ్ంభీరంగా వుంది. యెంతో సౌమాంగా మాటాలడ్యరు. అతను వాళ్ుని
పట్టుకంటారనిప్పంచ్చంది. ఆ పోలీస్ ఆఫీస్ర్క వాళ్ుని పట్టుకోవాలని చాల్ పట్టుద్లగా పని చేసారు
కూడ్య. అంతే కాకుండ్య చాల్ స్పోరిువగా వునాిరు. కాస్ు ధైరాంగా అనిప్పంచ్చంది యింట్ల
అంద్రికి.
యిల్ంటి స్ంఘటనల జరిగినపుిడు టివిలోల కంతమంది ప్రముఖుల స్త్రీల వస్త్రధ్యరణ,
అమామయిల వొంటరిగా బయట తిరగ్టం, రాత్రి పూట బయటకి వెళ్ుటం ల్ంటి వాటి మీద్
చరిించ్చనిటేు అపుిడూ చరిల జరిగాయి. అ
యిల్ంటివి

జరుగతునాియి

అని

యిల వేస్తకనే బటుల స్రిగాగ లేకపోవటం వ

కంతమంది

అతితెలివితకు్వగా

చాల్

ఛీపగా

మాటాలడేస్తునాిరు. నగ్ింగా వాళ్ు ముందు నిలబడ్యలనిప్పంచ్చంది. నగ్ిదేహం నేరస్తులని తయ్యారు
చేస్తుందా... వికిు

నే నేరస్తులగా చూప్పంచే యీ మనస్ుతావల యెపిటికి మారవా...

నా మీద్కి యెందుకచాిరా మూరుుల. అస్ల వాళ్ు మనస్తలోల యేముందో యెందుకిల్
ప్రవరిుస్తునాిరో.
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ఆ స్ంఘటన జరిగిన రోజు ననుి చూడ్య్నికి వచ్చిన మానవహకు్ల ల్యర్క జివి ఆ
తరువాత కూడ్య కలస్తుండేవారు. అతనిలోని సేిహ స్వభావం చాల్ కం

బుల్గా వుండటంతో

చాల్ విషయ్యల షేర్క చేస్తకనేదానిి.
ఆ స్ంఘటన జరిగాక పెద్వులపై గాట్టల, యెక్డ చూసిన పళ్ువో గోళ్ువో గాట్టల. స్రీర్జల.
బ్బడీలో యిన్సఫెక్షన్స తగిగసాుయంట్ట య్యంటిబయ్యటిక్. శ్ర్జరం మీద్ మానిన గాయల మచిల.
యింకా మానని పచ్చి గాయ్యలెనోి వీపు మీద్ వునాియి. గ్రాభశ్య్యనిి శాశ్వతంగా కోలోియిన
స్రీర్జ నొప్పి స్లపుతునే వుంట్టంది మధామధాలో. మనస్ంతా మంటగాడుిల.
వాళ్ుకి యెట్టవంటి శిక్ష వేసాురు. యే శిక్ష దీనికి స్

నది. చాల్మంది వురిశిక్ష

అంట్టనాిరు. అవును వురిశిక్షే కరెకు.
ముదుదగా పెంచుకుని కూతురు, కతుగా వుదోాగ్ంలో చేరాక మొద్టి జీతం తీస్తక

క

ఫైవసాుర్క హోటల్కి డినిర్కకి తీస్తకెళ్ళలన కూతురు, బుదిదమంతుడు, ప్రయ్యజకుడైన చైతనా ప్రేమిసేు
అతనేి తన జీవిత భాగ్సావమిగా యెంచుకని కూతురు, అస్ల యెపుిడైనా యింత చ్చనిపాటి
హింస్ను కూడ్య యెదురొ్ంట్టద్ని వూహించనైనా వూహించని అమామనాని నిశేిష్టులై దుుఃంం
ఘనీభవించ్చన

రాతికండలైనారు.

చెలెలల

డిసంబర్క

నాటి

చామంతిపువువల్

గ్జగ్జా

వణికిపోయింద్ట.
నా కుట్టంబ్బనిి అతాంత బ్బధకి గరిచేసిన వాళ్ుకి యెల్ంటి శిక్ష వేయ్యలి.
యీ స్ంఘటన జరిగిన ఐదు నెలల తరావత ఆ రోజు నేను, చైతనా కబురుల చెపుికంట్ట
మెలలగా నడుస్తునాిం. అతను చెపుతోని జో కి నవువతోంటే ‘యెంత చక్ని నవువ’ అంట్ట ననుి
ద్గ్గరికి తీస్తకని ముదుద పెట్టుకోబోయ్యడు. నిలవెల్ల వణికిపోతూ అతనిి వొక్తోపు తోసేసాను.
నిశేిష్టుడయ్యాడు. కాసేపటికి తేరుకునాిక షాకయ్యాను. నిజంగా నాకిపిటివరకూ తెలియనే లేదు
మగ్స్ిరశకి నా శ్ర్జరం యింత వై గా రియ్యకు అవుతుంద్ని. కంప్పంచ్చపోయ్యను.
నాకు తెలియకుండ్యనే నాలో యింత భయ్యనిి నింప్పన వాళ్ుకి యే శిక్ష వేసేు నా భయం
పోతుంది.
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వాళ్ుని చూడ్యలనిప్పంచ్చందోసారి. యెల్ వుంటారు వాళ్ళు. పోలీస్తల మధానా కోరుులో
శిక్ష పడబోయే ముందు వాళ్ు ముందుకెళ్ళు నిలబడిన ననుి చూసేు వాళ్ుకి అపుిడూ అల్ంటి
పైశాచ్చకతవమైన ఆలోచనలే వసాుయ్య.
అల్ంటి దురామరగమైన కోరికలే పుడతాయ్య. అపుిడు వాళ్ు కళ్ళు యెల్ వుంటాయి. ఆ
వికటాటుహాసాలంటాయ్య. అల్నే బూతుల మాటాలడతారా. యిద్దరు కాళ్ళు చేతుల పట్టుకంటే
మరొకరు శ్ర్జర విధవంసానికి పాలపంచుకనిట్టల వాళ్ళు యిపుిడు అల్నే వొకరినొకరు
వుసిగలికంట్ట వెకిలినవువల నవువకంటారా.
వాళ్ుని చూడ్యలని వుంద్ని పోలీస్త ఆఫీస్రిి అడిగితే ‘‘యెపుిడు చూసాురు. కావలి్న
అరేంజ్మెంట్్ చేసాును. కానీ వాళ్ళు వొపుికోవాలి మిమమలిి కలస్తకోటానికి’’ అనాిరు.
విచుికతుుల్ల నాపై విరుచుకుపడిన వాళ్ు కళ్లలోల రవవంతైనా భయ్యనిి చూడగ్లనా? ఆ
రోజు నేను చేసిన ప్రాణ పోరాటం వాళ్ుకి గరొుస్తుందా?
వాళ్ుని

కలవాలని

నే నుకనాిను

కానీ

వాళ్ళు

వొపుికోలేదు.

స్ల

వాళ్ుని

కలస్తకోలేకపోయ్యను.
వో రోజు జివితో మాటాలడుతూ ‘‘మా నానిమమగారు యిపుిడు నా జాతకంలో శ్ని కూడ్య
లేదే యిందుకిల్ జరిగిందో, జాతకం రాసిన వాళ్ళు మహా జాతకురాలనాిరే... మరి యిద్ంతా
యేంటి వాస్తు దోషమా... అస్ల యే గ్రహం యింత ఆపద్ని తెచ్చిందాని మళ్ళు జాతకాల వాళ్ు
చుట్టు తిరుగతోనాిరు. అమాయకురాల’’ అనాిను.
‘‘జాతకాల వాస్తు అని తిరగ్టం అ రహితం. మీ మీద్ దాడి చేసిన వాళ్ళల మొతుం
యెనిమిది మంది అని లెక్ తేల్ిరు. వాళ్ులోల ఐదుగరు మైనర్క్. ముగగరు యిరవై యేళ్ు
లోపువారు. మీ మీద్ దాడి చేసినవాళ్ుంద్రికి దాదాపు యేదోవొక క్రిమినల్ హిస్ుర్జ వునాి పోలీస్త
సేుషన్సలో వాళ్ు మీద్ వొక్ కంపె్లంట్ కూడ్య లేదు. యెపిటాలనే వాళ్ుకి అలవాటై న పద్దతిలో మీ
మీద్ దాడి చేసారు. యింతకు ముందు చేసిన నేరాలనీి యిద్దరు ముగగరుగానో, వొక్క్ళ్ళుగానో
చేసారు. యిల్ మొతుం అంద్రూ కలిసి చేయడం మొద్టిసారంట. వాళ్ులోలనే వొక కుర్రాడు తమ
యింటికి ద్గ్గరోలనే వుంట్టని వొక అమామయితో పారిపోయి, ఆ తరావత కంత కాల్నికి తిరిగి
అతనొక్డే వచాిడట. ఆమె యేమయిందో తెలియదు. ఆమె తరపు వాళ్ళు కేస్త పెటుటానికి
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భయపడ్య్రంట. మరొక

వొక అమామయిని రెడలైట్యేరియ్యలో అమమసాడట. ఆమె యింట్ల

వాళ్ళు గడవచేయబోతే, తెలిసిన వాళ్ళువవరో ఆ విషయం మీద్ పోలీస్త సేుషనుకు వెళ్ళతే
యేమోస్తుంద్ని ఆ గడవను సటిల్ చేసేసారట’’ అని ఆగాడు జివి.
‘యీ కుర్రాళ్ళు విష స్రాిల్ల వునాిరే. ఆడప్పలలల జీవితాలని విషమయం చేసినపుిడు యే
కంపె్లంట్ లేకపోవటంతో వాళ్ుకి యే శిక్ష యిపిటి వరకు పడలేదు. వాళ్ుకి యే మాత్రం
పరిచయం లేని జీవితం మీద్ పడుతునిపుిడు దాని పరావసానం యేమిట్ ఆ క్షణంలో వాళ్ళు
వూహించుండరు. అస్ల ఆలోచ్చంచే వుండరు. జీవితం అనిి వేళ్ల్ సేఫపాసేజ్ని యివవదు కదా’
అనుకంట్ట ‘‘వాళ్ళుండే పేలస్ చూడ్యలని వుంది’’ అని అడిగాను.
కంత తరీనభరీన తరువాత చైతనాని మాతో రావొద్దని యెవవరికి అనుమానం రాకుండ్య
వీలైననిి జాగ్రతులతో ముస్తగ వీరురాలిల్ వాళ్ు యిళ్ుని బయట నుండి జివితో కలిసి
చూసచాిను.
‘‘ఆ గ్జిబిజి యిరుకేంటి. అనిి విధ్యల్ అంద్రి జీవన ప్రమాణాల పెంచటానికి యెందుకు
ప్రయతిించవో యీ ప్రభుతావల. పెరుగతోని యీ విధమైన క్రూరతావనిి తగిగంచే పరిసిితులపై,
విషయ్యల

చూపెందుకు లేదో. యీ మొతుంలో కంద్రిని కనిి ప్రశ్ిల అడగాలేమో’’ అనాిను

జివితో.
‘‘అదే కదా స్మస్ాంతా. స్మస్ాలని గరిుసాుయి కానీ పరిష్రించటానికి వొక్ అడుగ
ముందుకెయావు ప్రభుతావల. అంతేకాకుండ్య వొక ప్రాంతంలో వుంట్టని యువకుల అదే
ప్రాంతంలో వుంట్టని స్త్రీలని యెనిి రకాలగా హింసించ్చనా అది వారు కాదు. దాని మీద్ చటుం
కనూిపడదు. అల్గే అపా మెంటలలోనో, గేటెడ కమూానిటీలోలనో లేదా యిండిపెండెంట్
యిళ్ులోలనో వుంట్టని పురుష్టల వాళ్ు యిళ్ులోల వుంట్టని స్త్రీల మీద్ కానీ లేదా అక్డ వాళ్ు
యిళ్ులోల పని చేస్లుని స్త్రీల మీద్ కానీ యెనిి అతాాచారాల చేసినా అవీ బయటపడవ . స్త్రీల మీద్
హింస్ అనిిచోటల వునిపిటికి యేవో కనిి స్ంద్రాభలోల తపి పేద్ యువకుల పైవరాగలకి చెందిన
యువతుల మీద్ దాడి చేసేు మాత్రమ అవి అనేక సారుల నేరాలగా బయటపడుతునాియి. అంద్ర్జి
కదిలిస్తునాియి. అవి మాత్రమ చాల్సారుల వారులవుతునాియి. యిల్ యెందుకుందో మనం
ఆలోచ్చంచుకోవాలి’’ అని జివి అనాిడు.
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యెవరి స్మస్లా యెవరి అలస్తవమో కానీ అనాాయంగా నా జీవితానిి దుుఃంమయం
చేసేసారు.
వో రోజు ‘కేస్త మొతుం ఫర్క

గా ఫైల్ చేసాం. మీకు నాాయం జరుగతుంద్మామ’ అని

పోలీస్తల, ల్యరూ ఫ్లన్సలో చెపాిరు.
నాాయం అంటే యేంట్... యేమవుతుంది... మైనరలకి యేం శిక్ష పడుతుంది.
వాళ్ళువవరు వొక్ క్షణం కూడ్య నాతో మనుష్టాల్ల ప్రవరిుంచలేదు. మైనర్క్ అంట్ట
వాళ్ుకేదో చ్చని శిక్ష వేసాురు కానీ వాళ్ళు యెంత దురామరగంగా ప్రవరిుంచారు. ముంాంగా అంద్రి
కంటే చ్చనివాడు వాడేగా ముందు తనపై కలబడిరది. ‘జీరో సైజ్ కాదురా...’ అంట్ట వాడు తన
తడల మధా కూరుిని రెండు చేతులోు గ్టిుగా తన బ్రెస్ు కర్శ్ంగా నొకు్తూ మిగిలిన వాళ్ుని
వొకసారి నొక్మని, వాడు యెనెినిి బూతుల పేల్డు. వాడ్య బ్బలడు! మిగిలిన మైనర్క్ యెంత
జుగపా్కరంగా ప్రవరిుంచారు. వాళ్ుకి యేం శిక్షల వేసాురు. అనిి రకాల నీచతావలకి యెంతో
తంద్రగా యె పోజ్ అయిన యీ మైనర్క్ యింత దురామరగంగా ప్రవరిుసేు వాళ్ళు మైనర్క్ యేంటి...
‘‘యీ రోజు నేనిల్ నా వోవర్జస్ని నా గ్రభస్ంచ్చని కోలోియ్యనంటే ఆ రోజు ఆ మైనరేగా
కారణం. వాడు తన తోటివారిని ప్రేరేప్పస్తు తనలోకి వాడి చేతులతో యెంత క్రూరంగా
ప్రవరిుంచాడ చూస్తుని చైతనాకి స్ిృహే తప్పిపోయింది. అవును వాళ్ుంతా యెంచక్ కదిద శిక్షతో
తప్పించేస్తకంటారు. బ్బధ్యకర పరి తులోల బ్బలాం కోలోియిన ప్పలలల ఆకలితో అబద్ధం చెపిటం,
ద్దంగ్తనం చేయాటం, తమని తాము కాపాడుకోవటానికి దాడి చేయాటమో, హతాల చేయాటమో
వేరు. నా మీద్ జరిగింది అది కాదు కదా. అంద్రు మాటాలడుతునిట్టు వాళ్ు హకు్ల గరించ్చ
భయంకరంగా హింసించబడినదానిి నేమాటాలడలేను జివి’’ అనాిను.
అతను శ్రద్ధగా వింట్టనాిరు.
‘‘వాళ్ుకి యేం శిక్ష పడ్యలనుకంట్టనాిను... కాసేపు మరణశిక్షనుకంటాను. మరి
కాసేపట్ల వాళ్ు ముఖాలపై వుమామలనిప్పస్తుంది. వాళ్ళు జీవితాంతం జైలోల వుండ్యలనుకంటాను.
కాసేేరేషన్స.

మరికాసేపు

వాళ్ుని

నాకు

అపిచెపాిలనిప్పస్తుంది... వాళ్ుని మా పేరెం
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శిక్ష పడ్యలని నేను కోరుకంట్టనాిననిది మారిపోతోంద్ని అ మవుతోంది. యేం శిక్ష పడితే
బ్బగంట్టంద్ని కోరుకుంట్టనాినో వారి గరించ్చ యేమనుకుంట్టనాినో తెలస్తుంది కదా సా్న్సలో.
నా మనస్తని సా్న్స చేసేు బ్బగండును. వాళ్ుకి వేసే శిక్షతో నాకు జరిగే నాాయమమిట్...
ననుి నిలవెతుు స్ంజాయిషీగా నలగరు మధా నిలబటిునవాళ్ుకి యే శిక్ష స్రిపోతుంది.
వేసిన శిక్ష నుంచ్చ విముకుులైన వాళ్ళు ఆ తరువాత తమ జీవితమంతా స్ంజాయిష్టతో
మాటాలడతారా? యేమో...
“యే శిక్ష వేసేు నా యీ కలల విధవంసానికి నాాయం జరుగతుంది జివి’’ అని
అడుగతుంటే అతను నా రెండు చేతులిి చేతులోలకి తీస్తకని ‘‘పీలజ్ కూల్డవున్స... ఐ కెన్స అండర్క
సాుండ. రేప చటుంలో వచ్చిన దాదాపు ప్రతి ల్, లేదా చేసిన స్వరణల కానీ, అవి భనావర్జ దేవి కేస్,
మధురా కేస్ యిల్ వొకో్ వికిుమ్ పడిన క్షోభ వలేల వచాియి. ‘నిరభయ్య’ తరువాత వరమ కమీషన్స
చేసిన సిఫ్య

ల చాల ముంామైనవే. మన చుట్టు వుని పరి తులిి ముంాంగా చ్చనిప్పలలల

మనస్తలని కలష్టతంచేసే అనేక రకాల కాలషాం యీ స్మాజంలోకి యెక్డ నుంచ్చ వస్తుందో
మీరు అ

చేస్తకోడ్యనికి ప్రయతిించాలి. యీ నాాయ్యనిి ప

లేదా ముంాంగా మీరు మీ పరి తిని మీ పెయినిి వొక అండర్కసాుం

ని చూసే ప తి కావొచుి,
గ్తో డీల్ చేయాటానికి మీకు

తోడుగా నిలిచే పుస్ుకాలోల నాద్గ్గరుని కనిింటిని వెంటనే పంప్పసాును. మిగిలినవి మెలలగా
పంపుతాను’’ అనాిరు జివి.
బ్బలగోపాల్ గారి కనిి పుస్ుకాల పంప్పస్తు ‘‘యీ పుస్ుకాల చద్వండి. యీ
స్మాజంలోని హింస్కి స్ంబంధించ్చన విషయ్యలని అ

చేస్తకోడ్యనికి యివి వొక టా లైట్గా

మీకు వుపయ్యగ్పడతాయి’’ అని రాసి పంపారు.
యెనాిళ్ళు యింట్ల వుంటాను. ఆఫీస్తకి వెళ్తాననాిను. అమమ వొపుికోలేదు. తరువాత
అయిషుంగానే అక్డ వదుదలే మరో కతు చోట జాయినవవమంది. కతు చోటై నా ముందు చేస్తుని
వుదోాగ్ం యెందుకు మానేసానో చెపాిలి్ వుంట్టంది కదా.
యిక్డైతే విషయం తెలిసిన మనుష్టల. అమమని

చేసి వుదోాగానికి వెళ్ళలపోయ్యను.

వాళ్లంతా ననెింతో కంఫ బుల్గా వుంచారు. కానీ ఆ యె ట్రా కంఫ లో యేదో యిరుకు. వాళ్ళు
నాతో స్రిగాగ లేకపోతే వాళ్ుని మీడియ్య కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ యేమైనా అంటారనే ఆ
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యెకు్వ క

. నేను యెపిటికి అక్డ అంద్రిల్ంటి వుదోాగ్ రాలిని కాలేనా. కతు వుదోాగ్ం

వెతుకో్వలసిందేనా. అంతే కాకుండ్య యెందుకో అస్ుమానం కోపం వస్తుండేది. యింతకు ముందు
యిల్ వుండేది కాదు. అపుిడపుిడు ఆఫీస్తకు వెళ్ళలలనిప్పంచేది కాదు. మధామధాలో యెవరైనా
యీ కేస్ విషయం అడుగతారేమోనని అలజడిగా వుండేది. డ్యకుర్కగారికి నా మూడ సివంగ్్
చెపాిను. వొకటి జరిగిన దాడి చ్చనిదేం కాదు. అంతే కాదు. హారోమన్సల డెఫి

. వాళ్ుని చాచ్చ

కటాులనింత కోపం వచ్చింది.
నాలో మానసిక ఘరషణని ల్వాల్ రగిలించ్చన వాళ్ుకి యే శిక్ష వేయ్యాలి.
వాళ్లకి శిక్ష ంరారు కాబోతుంద్ని తెలిసినపిట్టించ్చ నా మనస్ంతా అలజడి. స్ంఘరషణ.
విపర్జతమైన నిరిలపుత. రేపే వాళ్లకి శిక్షల పడబోతునాియి. జరిగే అనాాయ్యలకి స్రిపడే శిక్షల
వుండవేమో. అస్ల శిక్ష అంటే యేమిట్!?
చ్చనిపుిడు స్త్లోల టీచర్క కాలస్ జరుగతునిపుిడు మాటాడితేనో ప్రోజెకు వర్క్
చేయాకపోతేనో యిచేి పని
యేమో!

అస్ల

పరి తులండ్యలేమో.

ట్కి భయపడి అల్ంటి పొరపాట్టల తిరిగి యాని వాళ్ళుండేవారా?

తనెపుిడైనా
అపుిడు

పని

ట్కి

యెవరిని

బదిరిందా.

వురితీయ్యల్

అస్ల
వదాద

హింస్కి

తావులేని

ఖైదా

యిల్ంటి

జీవిత

చరిలండవేమో.
మళ్ళు ఫ్లన్స వైబ్రేషన్స మమంట్టంది. అక్డుించ్చ మెలలగా యింటి వైపు బయలదేరాను.
లిఫు ద్గ్గర నాలోగ ఫ్లలర్కలో వుంట్టని రిటై ర్క్ బ్బాంక ఆఫీస్ర్క రామనాధంగారు కనిప్పంచ్చన
‘‘రేపు వరి్కు కదా. నూాస్లో చెపుతునాిరు. ఆల్ ది బస్ు. గాడ బలస్ యూ మై ఛైల్్’’ అనాిరు.
.....
వుద్యం నుంచ్చ యింట్ల నూాస్ ఛాన లోని హింది, యింగీలష్టలోల కలగాపులగ్ంగా
నూాస్ వినిసిస్తునే వుంది. రిమోట్పై నానిగారి చెయిా కదు
నుంచ్చ కద్
పడే

లేదు. అమమ వంట చే

, పూజ చే

నే వుంది. తాతగారు టివి ముందు

, పూజ చే

వంట చే

నే టివి వైపు కళ్ళల

అపుిడపుిడూ శ్ర్జరానిి టివి ముందుకు తీస్తకచేిస్లుంది. వాళ్లంద్రి మధాలో తన

సల్ఫ్ల లో చాట్ చేస్తు అక్డే కూరుింది చెల్లయి.
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‘‘కాస్ు యెకు్వ డికాషన్స వెయామమ... యెవరోవొకరు వచ్చిపోతుంటారు’’ అమమ చెపుతోంది
అమమమమకి.
‘‘అంద్రూ కాఫీ తాగ్రేమో... కాస్ు మజిీగ్ కూడ్య కలిపుంచుతాను’’ అంది నానిమమ
అమమతో.
యెక్డెక్డినుంచో ఫ్లన్సకాల్్ అంద్రికి వస్తునే వునాియి.
యింకా అపుిడేనా... మధ్యాహాినానికి వస్తుందేమో... సిఎన్సఎన్స పెట్టు వాళ్ళల బ్బగా కవరేజ్
యిస్తునాిరు. ఎన్సడిటివి కూడ్య బ్బగా చెపుతునాిరు. స్రైన నాాయం జరగ్కపోతే అరుణోబ్ వుతికి
ఆరేసేసాుడు. యేబియన్స, టివి9 యె కూలజివ... అంట్ట యేవేవో మాటల వినబడుతునాియి.
“అందేటి మర్జ యిల్ మిలమిలల్డే డిజైన్స చీర వేస్తకచాివ. కాస్ు మామూలది
కట్టుకోపోయ్యవా”... యింటికి వచ్చిన వాళ్ుని మరెవరో అడుగతునాిరు.
“నా ద్గ్గర అల్ంటివి లేవ...”
“మొని

పెద్ద

అమమమమగారింటికి

పూజకి

కట్టుకచాివ

కదా”...

స్లహాల

వినపడుతునాియి.
“టివి వాళ్ళల వసాురేమో... కాస్ు షేవ చేస్తకో” అంట్టనాిరెవరొ.
“ముంం చూప్పంచరుగా” అనాిరెవరో.
“అమామయిది

చూప్పంచరు...

తండ్రిగా

నీ

అభిప్రాయం

అడుగతారు

కదా”

చెపుతునాిరెవరో.
అనేకానేక మాటల పూరిుగానో అస్ిషుంగానో వినపడుతునాియి.
యీ హడ్యవిడిలో వుండగా చైతనా, అతని పేరెంట్్ వచాిరు.
‘‘మీతో యీ విషయం మాటాలడమని యెపిట్టించో చైతనాకి చెపుతునాిం. యిపుిడుకాదు
యిపుిడు కాద్ని పో పోన్స చేస్తునాిడు. జరిగిన దాంట్ల అమామయికే ప్రమయం లేద్ని తెలస్త.
కానీ చూస్తుచూస్తు యీ పెళ్ళు చెయాలేం. కాని్ల్ చెయాక తపిటం లేదు. యివాళ వుద్యం నుంచ్చ
మీడియ్య అంతా కవరేజ్ యిస్తు ‘అజేయ’ సేిహితుడు అంట్ట చెపుతునాిరు. అంతకు ముందు
కూడ్య చెపాిరనుకోండి. యీ రోజు వాళ్ళు యేమైనా వీళ్ు ప్రేమ పెళ్ళు గరించ్చ అడుగతారేమో.
అందుకే స్ంద్రభం కాకపోయినా యీ టై మ్లో వచ్చి చెపుతునాిం. క్షమించండి. వాళ్ళుద్దరు
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సేిహితులనే చెపిండి. పెళ్ళు వద్దనుకునాిమని యెవవరికి చెపికండి. ద్యచేసి యీ విషయం
మీడియ్య ద్ృష్టుకి తీస్తకెళ్ువదుద. మమమలిి నానామాటలంటారు’’ అని బ్బధపడుతూ చెపాిరు
చైతనా వాళ్ు అమమగారు.
చైతనాని నా గ్దిలోకి రమమనాిను.
నులివెచిని టెకు్ మెసేజ్ల, గిలిగింతల సాయంకాల్లని, మా కలలపూబంతుల తోటలిి,
కన

బరపూిల్లంటి ముదుదలని అపుిడేం చైతనాకి గరుు చేసాును? చెయ్యాలనీ అనిప్పంచటం

లేదు. అస్ల చైతనా యెపుిడొవొకపుిడు యీ ప్రసాువన తెసాుడనే ఆలోచనే నాకెందుకు రాలేదో.
పరి తుల

బటిు

ప్రేమల

మారిపోతాయ్

కదా.

అయినా

నా

మనసందుకిల్

కెరటమవుతోంది. అతనేం అనుకంట్టనాిడ తెలస్తకోవాలనిప్పంచ్చంది.
‘‘యేం యెందుకద్దనుకుంట్టనాివ చేతు’’ అంతు లేని వు గ్ం నా స్వరంలో యెంత
వద్దనుకంట్టనాి.
‘‘అమమకి అస్్ల యిషుం లేదు. నీ సేిహం వదులకోవాలని నాకేం లేదు. కాని అమమ
పెళ్ళుకి వొపుికోవటం లేదు’’ అనాిడు.
కాస్ు నిలద్దకు్కోవడ్యనికి ప్రయతిిస్తు కాసేపు నిశ్శబదంగా వుండి ‘‘చేతూ, మనకి
యిషుంలేని వాటినో లేదా మనం హేండిల్ చేయాలేనివాటినో మనకే యిషుం లేద్ని, అంత శ్కిు లేద్ని
చెపిడ్యనికి జంకుతాం. అపుిడు మనం మన పేరేంట్్ మీద్కి ముంాంగా అమమల మీద్కి
నెటెుయాడం యేం కతుకాదు. నీ ద్ృష్టులో నేనిపుిడు సేిహితురాలిని. అంతేగా నువువ చెపుతోంది.
కానీ యిపుిడు యీ రోజెందుకు చెపుతునాివ... పెళ్ళుపీటల మీద్కి వెళ్ుడ్యనికి ముందు సినిమాలోల
పెళ్ళుకూతురు యింట్లంచ్చ పారిపోయినట్టు. నువువ నీ పరువుకి అదీ మీడియ్య యేమంట్టందోనని
భయపడుతునాివా... నా జీవితంలో యింత జరిగాకా నీతో మాటాలడకుండ్య నేనైనా, యింట్ల
వాళ్ళ్ునా మీడియ్య వాళ్ళల అడిగినా పెళ్ళు ప్రేమ విషయమెందుకు చెపుతాం? ఆ రోజు స్ంఘటన
జరిగినపుిడు కూడ్య నువువ సేిహితుడనే అనాిరు నానిగారు. కానీ నువువ నా బ్బ

అని

కానీ పెళ్ళు సటిల్ అయిాంద్నీ యివేం చెపిలేదు... అస్ల మనిద్దరం వొకరినొకరం బ్బగ్ అరిం
చేస్తకోలేద్నుకంటాను. ముదుదల గిలిగింత యెల్ వుందో చెపుికోవలి్న వయస్తలో మనం
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గాయ్యల జలద్రింపుని పంచుకంట్టనాిం. ఐ అండర్క సాుండ చేతు’’ నిదానంగా అతని కళ్ు వైపు
చూస్తు అనాిను.
చ్చత్రంగా అతని కళ్ులోల బ్బధ లేదు. గపి రిలీఫని చూసాను. అంటే... అతను నే

టే

యెంత బర్న్సగా ఫీలవుతునాిడ నాకాక్షణంలో స్మూలంగా అ మయింది. ఆంబోతులతో
కలబడగ్లను అని మనిష్ట యేం చేయలేని నిస్్హాయసిితిలో ఆ రోజు వుండిపోవలసి రావడం
అతనిి యెంతగా గాయపరిిందో దానుించ్చ కోలో్డ్యనికి అతనికి స్హాయపడగ్లిగిన వాళ్ళు
యెవవరో, యిద్దరు తీవ్రంగా గాయపడిన వాకుుల వొకరికకరు ఆస్రాగా నిలబడగ్లగాలని
ఆశించడం పొరపాటేనేమోననిప్పంచ్చంది.
‘‘వోకే చేతు... నో బిటుర్కనెస్’’ అనాిను.
అతను నా గ్దిలోంచ్చ బయటకి వెళ్ళుపోయ్యడు.
అపుిడు యేడ్యిను చాల్ రోజుల తరువాత. హోరున కనీిళ్ళు కారూునే వునాియి.
నా ప్రేమ తీగ్లిి కూకటి వేళ్లతో స్హా పెకిలించేసిన వీళ్ుకి యేమి శిక్ష వేసేు నా ప్రేమ మళ్ళు
వేళూునుతుంది?
నేనేం చేసాను. ఆ శార్జరక అతాాచారం తరువాత నా జీవితంలో ప్రతీది మారిపోయింది.
యిదేంటి ఆ భాగ్మూ శ్ర్జరమ కదా. శ్ర్జరంలో యే భాగ్మైనా వొక య్యకి్డెంట్కి లోనైతే చుట్టు
వుని వాళ్ళు యిల్ యింతగా అతాంత సిషల్ కేటగిరి మనుష్టాల్ల చూడరు. యీ వొక్
య్యకి్డెంట్లో మాత్రమ యిల్ చూసాురని

మయింది. చుట్టువారిలో యింత తలక్రిందుల

అయ్యమయ ప్రవరునా వుండదు. యిది నా అనుభవం. అంతా కాాలికుాలేషనే. అంతా అంతే.
గ్దిలోంచ్చ బయటకి వచాిను.
‘‘యిల్ యెల్ ప్రవరిుసాురు. యిదే పెళ్ుయ్యాక జరిగితే యిల్నే వదిలేసాురా. యింత
జరిగినా చైతనాతో పెళ్ళు అవుతాద్ని కాస్ు ధైరాంగానే వునాిను. జీవితంలో నీకు తోడుకి
ఢోకాలేద్నుకనాిను. యిపుిడెల్’’ కోపం బ్బధ్య ఆందోళ్న కల్గాపులగ్ంగా కలిసిపోయిన
గంతుతో అంది అమమ.
చెమమగిలిలన యెరుపుతో నానిగారి చూపుల బంగ్టిలలతోనాియి.
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‘‘వీళ్ళు చేసిన యీ అనాాయ్యనిి అరాాబ్గోసావమికి చెప్పతే వీళ్ుకి బ్బగా గ్డి్ పెడతాడు’’
అరుస్లునాిరు తాతగారు.
‘‘టీవి9 వాళ్ుకి చెపేిదాదం’’ అంట్ంది నానిమమ.
‘‘యేం అక్రేలదు మా పకి్ంటతను యేబియన్సలో జరిలిస్ు. వోపెన్స హార్కు విత్ ఆరే్
ప్రోగ్రామ్కి ప్పలవమని చెపుతాను’’ అంట్ంది ప్పనిి.
యిల్ పెళ్ళు కాని్ల్ అవవటం యింట్ల దాదాపు అంద్రిి బ్బగా అధైరాానికి లోను చేసింద్ని
అ మవుతోంది. వాళ్ుకి యేం శిక్ష పడుతుంద్నే టాప్పక మరిిపోయి వెంటనే అంద్రూ అస్ల యీ
ప్పలలకి జీవితాంతం పెళ్ళు కాద్నే దిగలోల కూరుకుపోయ్యరు. టివిలోలని బ్రేకింగ్ నూాస్ల్ యిపుిడు
మా లివింగ్ రూమ్లో యీ పెళ్ళు కాని్ల్ నూాస్ పూరిు బేంగ్తో మోగతోంది.
‘‘యెంత ప్రేమగా వుండేవాడు. నా కోడలని ఆవిడెంత ప్రేమగా అనేవారు. యిల్ యెల్
చేసాురు’’ వాపోతోంది అమమ.
‘‘హైపోధెటికల్ ప్రశ్ి. యింత జరిగేక కూడ్య చైతనా ననుి పెళ్ళు చేస్తకోవలని ఆశించటం
మనది అతాాశేననిప్పస్లుంది. అయినా నువువ నా అమమల్ కాకుండ్య చైతనా పేరెం

ల్ వొకసారి

అలోచ్చంచు. అపుిడు నువెవల్ ప్రవరిుసాువమామ’’ అని అడిగాను.
‘‘సార్జ... అమమని కదా. పోతే పోనీ వెతికివెతికి అంత కంటే గపి మనస్తనివాడితో నీ పెళ్ళు
చేసాుం’’ నేనెక్డ పెళ్ళుకాద్ని భయపడుతునాినోననిట్టు కంగారుగా అంది అమమ.
‘‘సార్జ యెందుకులే. నా విషయంలో నువువ అమమవి కదా’’ అనాిను.
అస్లేం జరగ్నట్టు అంతా మామూలగానే వుంద్నే యింప్రషన్స యివవడ్యనికి అంతా
యెవరి పనులోలకి వాళ్ళు వెళ్ళురు. తిరిగి టివి చూసేవాళ్ళు చూస్తునాిరు.
రిమోట్ తిపుితూ ‘యేంట్ యీ వరద్లూ’ అంట్టనాిరెవరో. ఛానల్ తిపిగానే ‘అది
పెటుండి’ అనాిను.
పెటాురు.
మహాధృతమైన వరద్. వొక నడివయస్త్డు వొక చెట్టుపై బలహీనమైన చ్చటారుకమమన
నిలబడి యెల్గైనా తన ప్రాణాలని కాపాడుకోవాలని ప్రయతిిస్తునాిడు. జిల్ల యంత్రాంగ్మంతా
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శ్తవిధ్యల్ అతనిి కాపాడటానికి వీలైననిి ప్రయతాిల చేస్తునాిరు. కానీ అక్డికి చేరుకోవటం
కషుంగా వుంద్ని రిపోరుర్క చెపుతునాిడు.
అతనొక్డే

వొంటరిగా

ప్రాణాలని

కాపాడుకోవాలని

స్నిని

కమమని

పట్టుకని

వేల్డుతోంటే ఆ రోజు నేను చేసిన నా ప్రాణపోరాటం గరొుచ్చింది. యెంద్రో తోడు నిలిచారు.
కానీ హింస్ని నేను మాత్రమ అనుభవించాను పళ్ుబిగవున. ముందుముంద్ంతా నాకు నేనుగా
నిలబడ్యలి.
‘‘మైనరలకి యెల్నూ పెద్ద శిక్ష వేయలేరు. మిగిలిన వాళ్ుకైనా వు...’’ యేదో ఛానలోల ఫ్లన్స
యిన్స ప్రోగ్రామ్లో మాటాడుతోని నానిగారి చేతిలోని ఫ్లనిి కట్ చేసేసాను.
“యేంటి యెందుకు కట్ చేసావ” కంగారుగా అనాిరు నానిగారు.
‘‘వురిశిక్ష వేయ్యాలని కోరుకోకండి’’ అనాిను.
అయ్యమయంగా చూస్తుని నానిగారిని పటిుంచుకోకుండ్య బయటకి వెళ్ుబోతోంటే
‘యిపుిడెక్...’ అమమ మాటలనిి మింగేసింది.
‘‘పార్క్ వరకు’’ అనాిను.
‘‘సా్ర్కీ మరిిపోయ్యవ’’ అమమమమ గరుుచేసింది.
చెలెలల వొక్ వుదుటన వెళ్ళు తీస్తకచ్చి యిచ్చింది.
యినాిళ్ళు యిల్ంటి సా్

ని ముఖానికి చుట్టుకని తిరుగతునాిను బ్బహా

ప్రపంచానికి నా ముంం చూప్పంచకుండ్య. చెల్లయి చేతులోలని సా్ర్కఫని అమమ నా భుజం మీద్
వేసింది. బయటకి నడిచాను.
అతాాచారం శిక్ష ప్రేమ దేవషం సేిహం శ్తృతవం వొంటరితనం మోహం కోరికల
మోహరహితం యింత చ్చనిి జీవనంలో యెనెినిి అనుభవాలని చూసేసిందో యీ లేలేత గండె.
భుజం మీద్ ఫ్యరిన్సబ్బడీ స షన్స లేదేమిటాని చూసేు కట్టుకోని సా్ర్కీ నా భుజం మీద్ నుంచ్చ
యెపుిడు జారిపోయిందో నే గ్మనించనే లేదు.
నా మనస్తని గాయపరాిరు. నా స్వపాిలని వూచకోత కోసారు. కాని ననుి నా ప్రాణంతో
వదిలేసారు. నా రెండు అర చేతులిి అడు్పెటిు నా యీ ప్రాణదీపానిి కాపాడుకనాిను. యీ
గోరంత దీపం నా భవిషాత్ కాలమంతటా
‘అజేయ’

మానమవుతుంది.
కుప్పిలి పద్మ

patrika.kinige.com

*
(‘నిరభయ’, ‘అభయ’ల్ యీ కథలోని అమామయికి పేరు కావాలని అడగాగనే ‘అజేయ’
పేరుని యిచ్చిన డ్య॥ సి.మృణాళ్ళని గారికి కృతజాతల.)

‘అజేయ’
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