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జానకి మనసంతా ఆందోళనతో నిండిపోయింది. పదెద్నిమిదేళళ్ అవంతి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? అసలే రోజులు బాగాలేవు. ఆడపిలల్లకి
భదర్త కరువైంది. ఆ పిలల్కి ఏ పర్మాదం సంభవించలేదు కదా! అదేం మనిషి జాహన్వి. సొంత కూతురు మీద కూడా దేవ్షం ఉంటుందా ఏ
తలిల్కైనా.
అయినా ఆ పిలల్ ఏ ధైరయ్ంతో ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయింది. తలిల్ సరిగా లేకపోయినా, తండిర్ ఎంతో పేర్మగా చూసుకుంటునాన్డు కదా!
తెలల్వారితే టి వి లోల్ అనేక దారుణాలు చూపిసుత్నాన్రు కొంచెమనాన్ భయం లేకపోతే ఎలా?
అవంతి ఎకక్డ ఉందో ఎలాగైనా ఆ పిలల్ని రకిష్ంచాలి. కానీ ఎలా? ఎలా రకిష్ంచాలి?
జానకి మనసులో అదే ఆలోచన.. రాతర్ంతా నిదర్ లేకుండా ఆలోచిసూత్నే ఉంది.
మధయ్లో లేచి చరిత పకక్కి వెళిల్ పడుకుంది. నిదర్పోతునన్ చరిత మొహంలోకి చూసూత్ ఉండిపోయింది. ఆడపిలల్ల మనసు సునిన్తం
... వీళళ్కి ఏ మాతర్ం పేర్మలో లోటు జరిగినా తటుట్కోలేరు. వీళళ్ని పేర్మగానే కాదు, జాగర్తత్గా పెంచాలి. మనిషి ఎకక్డ ఉనాన్ దృషిట్ వాళళ్మీద
వేసి ఉంచాలి. ఈ విషయం జాహన్వికి ఎవరూ చెపప్లేదా?
ఆవిడ పిలల్లని, భరత్ని చాలా అనయ్మనసక్ంగా పంపించింది. పిలల్లు ఎపుప్డనాన్ బేర్క ఫాసట్ గా బెర్డుడ్ టోసట్ చేసుకుని తింటాము
అని చెపిప్నా బెర్డ కడుపు నిండుతుందా! పాడా! పెసరటుట్ చేసాను తినండి. చకక్గా ఇడిల్, సాంబారు చేసాను తినండి అంటూ రక రకాల
టిఫినుల్ చేసి పెటెట్ జానకి ఆరోజు ఏం చేయడానికి మనసక్రించక బేర్క ఫాసట్ గా అందరిని సేరియల తినమని చెపిప్, చపాతీ, కూర బాకస్ లలో
ఇచిచ్ పంపించింది.
చాలా సేపు పూజలో కూరుచ్ంది కానీ ఎపప్టిలా శోల్కాలు, సహసర్నామాలు చదవలేదు. మౌనంగా ఓ తపసుస్లో కూరుచ్నన్టుట్ ఒక
గంట సేపు పూజగదిలో కూరుచ్ని బయటకి వచిచ్ంది. ఏమి తినాలనిపించలేదు.
అవంతి ఎకక్డికి వెళిళ్ంది. తనని మోసం చేసినటుట్ ఆ పిలల్ని కూడా ఎవరనాన్ మోసం చేసి ఏ బాబా దగగ్రకో తీసుకుని వెళళ్లేదు కదా!
తనంటే పెదద్ది. ఎలాగోలా బయటపడింది దేవుడి దయవలల్. చినన్పిలల్, అమాయకురాలు ఆ పిలల్ని ఎవరనాన్ ఏమనాన్ చేసేత్!? ఆవిడ
వణికిపోయింది.
ముందురోజు సాయంతర్ం భాసక్ర, సుధాకర వెళిల్ పోలీస సేట్షన లో ఫిరాయ్దు చేసి టి వి లో పర్కటన ఇచిచ్ వచేచ్సరికి బాగా
పొదుద్పోయింది. వాళుళ్ వచిచ్ందాకా చరిత, జానకి జాహన్విని కనిపెటుట్కుని అకక్డే ఉనాన్రు. అవంతి కనిపించడం లేదనన్ బాధతో జాహన్వి
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ఏమనాన్ అఘాయితయ్ం చేసుకుంటుందేమో లేక ఏడుసూత్ కూరుచ్ంటుందేమో అనుకునాన్రు కానీ ఏమి పటట్నటుట్ కనీసం ఇంటోల్ ఇదద్రు
అపరిచితులు ఉనాన్రనన్ సర్ప్హ కూడా లేకుండా వాటస్ అప లో వీడియోలు చూసుకుంటూ కూరుచ్ంది.
మంచినీళుళ్ తాగుతారా అని కానీ, టీ ఇవవ్డం కానీ ఏది లేదు. ఆవిడ మొహంలో వీళుళ్ పనీ, పాట లేకుండా వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు
అనన్ అభిపార్యం కనిపించింది. భాసక్ర వచిచ్ందాకా ముళళ్మీద కూరుచ్ని అతను వచాచ్క ఇంటికి వచేచ్శారు.
ఇంటికి రాగానే అంది జానకి భాసక్ర తో “ఆవిడ నాకు నచచ్లేదండీ.. “
“పాపం సుధాకర ఆవిడ వలల్ ఎంత నరకం అనుభవిసుత్నాన్డో నినన్ అతని మాటల దావ్రా అరధ్మైంది జానకీ. అనుకూలవతి అయిన
భారయ్ లేకపోతే మగవాడి జీవితం నరకం ... మంచి వాడు కాబటిట్ ఆవిడను భరిసుత్నాన్డు అనిపిసోత్ంది. ఇంకొకళుళ్ ఎవరనాన్ అయితే ఎపుప్డో
ఆవిడని వదిలి వెళిళ్పోయే వాళుళ్ అనిపించింది అతని మాటలు వింటుంటే.” అనాన్డు భాసక్ర.
“కానీ పాపం ఆడపిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో ఏంటో ఆవిడకి చీమ కుటిట్నటుట్ లేదేంటి” అంది.
చరిత కూడా “అవునమామ్ అందుకే అది ఎపుప్డూ దిగులుగా ఉండేది. మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ అడుగుతుండేది మీ అమమ్ నినున్ పేర్మగా
చూసుకుంటుందా అంటూ కాల్సులో అందరినీ అడుగుతుండేది. కొనాన్ళుళ్ దీనికేమనాన్ మెంటలా ఇలా అడుగుతుంది అనుకునేవాళళ్ం ...
తరవాత ఒకరోజు చెపిప్ంది వాళళ్మమ్ గురించి. అపుప్డు నాతో అంది కూడా ‘నేనెపుప్డనాన్ మీ ఇంటికి వచేచ్సాత్ చరితా.. రానిసాత్రా’ అని ...
నేనే తిటాట్ను అటాల్ంటి పిచిచ్ పనులు చేయకు అని” బాధగా అంది.
ఆ అమామ్యి సవ్రంలో వేదన ధవ్నించి గబుకుక్న కూతురిని దగగ్రకు తీసుకుంది జానకి. బాధపడకు ఎకక్డికి వెళుత్ంది.. వాళళ్
అమమ్మమ్ గారింటికి వెళిళ్ందేమో ..అంది.
“వాళుళ్ ఈ ఊళోళ్ ఉండరు. రాజమండిర్లో ఉంటారు. పాపం దానికి ఏమి తెలియదు.. రైలు ఎకక్డం కూడా తెలియదు.”చమరిచ్న
కళుళ్ తుడుచుకుంది చరిత.
సుధాకర మనసు దర్వించింది. ఎలాగైనా ఆ అమామ్యి ఎకక్డుందో తెలుసుకోవాలి అనుకునాన్డు.
“పాపం తలిల్ పేర్మ కోసం తపించిపోయినటుట్ంది” సానుభూతిగా అంది జానకి.
“నువువ్ అనవసరంగా టెనష్న పడకు జానకీ! తపప్కుండ తిరిగి వసుత్ంది. సేట్షన లో కంపల్యింట ఇచాచ్ము నినన్. అలాగే టి వి లో
కూడా సోర్క్లింగ వేయమని రాసి ఇచిచ్ వచాచ్ము. వసుత్ంది మంచి రేటింగస్ ఉనన్ రెండు చానెలస్ లో ఇచాచ్ము. రెండూ కూడా నూయ్స చానెలస్.
బహుశా రాతిర్ నుంచే సాట్రట్ చేసి ఉంటారు సోర్క్లింగ. తపప్కుండ అవంతి తిరిగి వసుత్ంది కేష్మంగా” అనాన్డు భాసక్ర.
ఎంతో నమమ్కంతో చెపాప్డు కాని భాసక్ర మనసులో కూడా పర్సుత్త సామాజిక పరిసిథ్తి తలచుకుంటుంటే ఆపాదమసత్కం
వణికిపోతోంది. కాలేజి, ఇలుల్ తపప్ మరో చోటికి వంటరిగా వెళళ్డం తెలియని ఆ పిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ ఉంటుంది..
భారాయ్, భరత్లు ఇదద్రూ కూడా ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరు ఆ విషయమే ఆలోచిసూత్ రాతిర్ నిదర్పోలేదు.
జానకి కాఫీ కపుప్తో వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ని టి వి ఆన చేసింది. కానీ ఏ ఒకక్ కారయ్కర్మంమీదా ఏకాగర్త కుదరలేదు. ఆవిడకి తను
ఆరోజు బాబాని కలుసుకోవాలనుకోడం, చరిత విషయంలో తను పడుతునన్ ఆందోళనకి ఆయన ఏదనాన్ ఉపశమనం కలగచేసాత్డని
అనుకోడం గురొత్సోత్ంది.
ఇంత పెదద్ దానిన్ నేనే ఎంత తెలివితకుక్వగా ఆలోచించాను. కొంచెం వివేకంతో అలోచించి ఉంటే ఎంత బాగుండేది! భాసక్ర లాంటి
ఆదునిక భావాలునన్ వయ్కిత్కి భారయ్ అయి ఎంత చాదసత్ంగా, మూరఖ్ంగా పర్వరిత్ంచాను! జానకి మనసులో తను చాలా పెదద్ తపుప్ చేసాననన్ బాధ
ములుల్లా గుచుచ్కోసాగింది. మూడు రోజుల పాటు ఇంటిలిల్ పాదీ ఎంత కోష్భ అనుభవించి ఉంటారో అనిపిసోత్ంది ఇపుప్డు. అవంతి సంఘటన
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తనకి ఆపాదించుకుని జానకి పశాచ్తాత్పంతో తలల్డిలల్ సాగింది. తను చేసిన తపుప్ ఇంకెవరూ చేయకుండా ఏదనాన్ చేయాలి అనిపించసాగింది.
ఏం చేయాలి?.
శారద తో కలిసి టి వి లో బాబాల మీద జరిగిన చరచ్ గురుత్కొసోత్ంది. పదే, పదే వాళళ్ మాటలు చెవులోల్ గురుర్న తిరగసాగాయి.
మనోఫలకం మీద ఆ సంఘటనలు అనీన్ ఒకదాని తరవాత ఒకటిగా అలా కదలసాగాయి. ఇటీవల జానకి చాలా వరకు తేరుకుంది
కనక మందులు ఇంక అవసరం లేదని కిరణ ఎకుక్వ రావడం లేదు.
కిరణ గురుత్కురాగానే ఆవిడకి దుఖం వచిచ్ంది.
ఏ జనమ్ ఋణానుబంధమో ఆ యువకుడు తనని దేవుడులా ఆదుకునాన్డు. మనోవాయ్ధితో చచిచ్పోతుందేమో అనుకునన్ తనని
బతికించాడు. పునరజ్నమ్ పొందిన ఈ జానకి వలన ఎవరికనాన్ ఏదనాన్ మంచి జరగాలి. ఏం చేయడం?
జానకి లేచి టేబుల మీద పెటిట్న మొబైల తీసుకుంది. ఈ మధేయ్ భాసక్ర ఆవిడకి మొబైల కొనిచాచ్డు. హరి అది వాడడం నేరిప్ంచి,
వాటస్ప కూడా ఇనసాట్ల చేసిచాచ్డు. అపుప్డపుప్డు హరే ఏవో తనకి ఫెర్ండస్ పంపిన వీడియోలు పంపిసూత్ ఆవిడకి కొంచెం అలవాటు చేసాడు.
అందులో సేవ చేసిన శారద నెంబర డయల చేసింది.
శారద వెంటనే ఫోన ఆనస్ర చేసింది.
“ఇపుప్డే నీతోటే మాటాల్డాలనుకుని ఫోన తీసుకునాన్ను జానకీ! ఏం చేసుత్నాన్వు?” అడిగింది.
“మనసేం బాగాలేదు శారదా.. ఒకసారి ఇంటికి రాగలవా” అడిగింది జానకి.
“ఇపుప్డే వసాత్ను” అంటూ ఫోన డిసక్నెకట్ చేసి, అదే చీరతో బయలుదేరింది. చెపుప్లేసుకుని తాళం వేసి జానకి ఇంటివైపు నడిచింది.
శారద కోసం చూసూత్ కూరుచ్నన్ జానకి మనసులో తిరిగి ఆలోచనలు ముసరసాగాయి.
అవంతిని నేను ఎలా రకిష్ంచగలను? నేనేదనాన్ చేయగలనా? ఒకక్సారి తనని ఉమాదేవి తీసుకు వెళిళ్న పర్దేశం కళళ్లోల్
నిలుపుకోడానికి పర్యతన్ం చేసింది. అవంతిని అలా ఎవరూ తీసికెళళ్లేదు కదా! అదే జరిగితే కచిచ్తంగా తనని తీసుకుని వెళిళ్న దగగ్రకే వెళిల్
ఉండచుచ్. భాసక్ర ని తీసుకుని తను అకక్డికి వెళేత్ ఆ పర్దేశం గురుత్పటట్గలదా!
ఈ ఉమాదేవి ఎకక్డుందో కొంపతీసి ఆ ఉమాదేవి అవంతిని కలుసుకోలేదు కదా.. భయంతో ముచెచ్మటలు పటేట్సాయి. అపుప్డే
లోపలికి అడుగుపెటిట్న శారద జానకి వాలకం చూసి కంగారుగా అడిగింది “ఏంటి జానకీ! ఏమైంది అలా ఉనాన్వేం ?”
జానకి తేరుకుని “ ఏం లేదులే రా” అంటూ ఆమెని ఆహావ్నించింది.
“టిఫిన చేసావా?” అడిగింది శారద .
“లేదు శారదా ! మనసేం బాగాలేదు.” అంది జానకి.
“అయోయ్! మనసు బాగాలేకపోతే టిఫిన మానేసాత్వా? ఏం జరిగింది ?”
జానకి శారద అలా అడిగిన వెంటనే జరిగిందంతా చెపేప్సి “చాలా భయంగా ఉంది శారదా.. ఆ పిలల్ ఎకక్డికి వెళిల్ందో!? ఎవరనాన్
బంధువుల ఇంటికి వెళితే బాధ లేదు. కానీ ఉమాదేవి లాంటి వాళుళ్ ఎవరనాన్ కలిసి ననున్ తీసికెళిళ్నటుట్ ఏ దొంగ బాబా ఆశార్మానికో
తీసుకుని వెళేత్ ఆ పిలల్ బతుకు ఏమై పోతుంది!”
శారద తేలిగాగ్ అంది “ ఏదో కొనిన్ సంఘటనలు జరిగాయని అనీన్ అలాగే జరుగుతాయా? ఆ పిలల్కి ఏదనాన్ లవ ఎఫైర ఉందేమో!
ఈ రోజులోల్ పదమూడేళళ్ పిలల్లు కూడా పేర్మించేయడం, లేచిపోవడం లాంటివి చేసుత్నాన్రు. ఎనిన్ చూడడం లేదు.. ఎనిన్ చదవడం లేదు!”
“ఛీ ఛీ అలాంటిదేం లేదు.. ఆ పిలల్ చాలా అమాయకురాలుట చరిత చెపిప్ంది” అంది జానకి.
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“అసలు నిజం తెలిసిందాకా అందరూ అమాయకులే. సరేలే దీనికోసం నువెవ్ందుకు టిఫిన తినకుండా మనసు పాడుచేసుకుని
కూరుచ్నాన్వు. రా, రా ఏదనాన్ తిందువుగాని. ఏం చేశావు ఇవాళ?” అంటూ కిచెన వైపు నడిచింది శారద చనువుగా.
“ఏం చేయలేదు. వాళుళ్ ముగుగ్రూ కారన్ ఫేల్కస్ తినాన్రు” అంది జానకి తను కూడా లేచి.
“మంచిదానివే తిండి తినకుండా ఇదేం పని. ఎకక్డికి వెళళ్దులే ఈ పాటికి ఇంటికి వచేచ్ ఉంటుంది” అని పాలు బౌల లో పోసి కారన్
ఫేల్కస్ కోసం అలమర తీసింది. శారదకి ఆ వంట గదిలో ఏది ఎకక్డ ఉందో బాగా తెలుసు. అపుప్డపుప్డు సరదాగా జానకి, శారద కలిసి
కొతత్రకాల వంటలు చేయడం, జానకి ఆ మధయ్ అలా ఇంటోల్ంచి వెళిళ్నపుడు కూడా రెండు, మూడు సారుల్ వంట చేయడంతో ఏ డబాబ్లో
ఏముందో తెలుసు. అందుకే చనువుగా డబాబ్ తీసి పాలలో ఫేల్కస్ వేసి జానకి చేతికిచిచ్
“తిను. అనీన్ సరుద్కుంటాయి. ఈ మధయ్ ఏవిటో మనుషులకి భావోదేవ్గాలు బాగా ఎకుక్వ అవుతునాన్యి. మా కజిన ఫెర్ండ ఎవరో
శేర్షఠ్ ట. మొగుడితో దెబబ్లాడి ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయిందిట. వెధవేవ్షాలు కాకపోతే చీటికి, మాటికి ఇలుల్ వదిలి ఏ ధైరయ్ంతో వెళిళ్పోతారు ఈ
పిలల్లు“ అంది శారద చిరాకు పడుతూ.
అపుప్డే జానకి ఫోన మోగింది. జానకి గబుకుక్న లేచి వెళిల్ ఫోన తీసుకుంది. అవతల నుంచి భాసక్ర సవ్రం వినిపించింది “ జానకీ
అవంతి ఇంటికి వచిచ్ందిట. వాళిళ్ంటి దగగ్ర గుళోళ్ ఉంటే ఎవరో చూసి తీసికెళిళ్ పోలీసులకి అపప్గించబోతే ఆ పిలల్ భయపడి, వదుద్ ఇంటికి
వెళాత్ను అందిట. వాళుళ్ ఇంటి దగగ్ర దింపారుట. నువువ్ పర్శాంతంగా ఉండు” అనాన్డు
“హమమ్యయ్.” ఊపిరి పీలుచ్కుంది జానకి. “వాళళ్కెలా తెలుసు టివిలో చూసారా ఆ పిలల్ ఫోటో” అడిగింది.
“అనుకుంటా నాకు వివరాలు తెలియవు. సుధాకర ఫోన చేసి చెపప్గానే నీకు చేసాను. సరేలే ఉంటాను. టిఫిన తినాన్వా?” అడిగాడు.
“ఆ, తింటునాన్” అంది జానకి కొంచెం ఉలాల్సంగా.
“సరే ఊరికే టెనష్న పడకు.” అంటూ ఫోన డిసక్నెకట్ చేసాడు.
“హమమ్యయ్ అవంతి ఇంటికి వెళిళ్ందిట శారదా” అంది.
“పోనీలే చెపాప్గా కేష్మంగా ఉంటుందని” అంది శారద.
జానకి తినడం పూరిత్ అయాక ఇదద్రూ కలిసి వంట చేసారు.
చాలాసేపు ఇదద్రి మధాయ్ పర్సుత్త సమాజంలో జరిగే అనేక విషయాల మీద ఆసకిత్ కరమైన చరచ్ జరిగింది.
జానకి సాలోచనగా అంది. “శారదా.. మనం ఏదనాన్ చేదాద్మా?”
శారద విసుత్బోయి చూసింది. “ఏం చేదాద్ం ...మనమేం చేయగలం?”
“ఎందుకు చేయలేం? మొనన్ మనం టి వి లో చరచ్ చూసాం కదా! అందులో ఒకావిడ సోషల వరక్ర వచిచ్ంది. ఆవిడని చూసుత్ంటే,
ఆవిడ మాటలు వింటుంటే నాకు ఆవిడలో నిజాయితీ కనిపించలేదు.. ఏదో కీరిత్ కోసం, టి వి లో పేపర ల లో పేరు కోసం ఏదో సోషల వరక్
అని పేరు పెటుట్కుంది కానీ నిజంగా ఆవిడ నిసస్హాయులైన సతరీలకు ఏదో సేవ చేసోత్ందని అనుకోను. మనమే ఒక సంసథ్ పెటిట్ నిజమైన సేవలు
చేయచుచ్ కదా..”
శారద వింతగా చూసింది జానకి వైపు అదే జానకా.. వేరే కొతత్ జానకి మాటాల్డుతోందా! టివి సేరియల లో లాగా ఎవరనాన్ జానకిలా
పాల్సిట్క సరజ్రీ చేసుకుని వచాచ్రా.. జానకి ...ఇలుల్, భరత్, పిలల్లు ఇది తపప్ మరోలోకం లేని జానకి, ఒక సినిమా చూసినా బాగుంది, బాగాలేదు
అని తపప్ ఎందుకు బాగాలేదు, ఎందుకు బాగుంది అని విశేల్షించలేని జానకి సంసథ్ పెడుతుందా?
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ఒక సంసథ్ అది కూడా సామాజిక సంసథ్ పెటట్డం అది మెయింటెయిన చేయడం అంటే అనుకునన్ంత సులువా!? ఎకక్డ ఒక
అనాయ్యం జరిగినా ధరాన్లు చేయాలి. వాళళ్ దగగ్రకు వెళాళ్లి మాటాల్డాలి, రక,రకాల మనుషులు, మనసత్తావ్లు, తిటేట్ వాళుళ్, అభాండాలు
వేసేవాళుళ్. ఉపనాయ్సాలు ఇవావ్లి. లా అండ ఆరడ్ర తెలిసి ఉండాలి. పోలీసులతో మాటాల్డాలి. ఇంకా మాటాల్డితే ఉదయ్మాలు చేయాలి.
ఇదంతా సాధయ్మేనా? అనిన్టికనాన్ అతి ముఖయ్మైనది ఆరిధ్క పుషిట్ .. అదెలా సమకూరుచ్కోగలదు? ఒక సంసథ్ పార్రంభించాలంటే కనీసం ఒక
పది మంది అయినా ఉండాలి. మాన పవర ఏది? పిచిచ్ జానకి ... జానకి వైపు జాలిగా చూసూత్ అంది శారద.. “అదంత ఈజీ కాదు జానకీ. “
“నాకు తెలుసు శారదా! ఇనాన్ళుళ్ ఇంటి నాలుగు గోడల మధయ్ వెరిర్ గొడుడ్లా బతికిన జానకి సంసథ్ పెటట్డం ఏమిటి? సోషల సరీవ్స
చేయడం ఏంటి అని భావించకు. చేసాత్ను. తపప్కుండా చేసాత్ను. అమామ్యిలను కాపాడుకోవాలి అంటే వాళల్కి కొనిన్ జాగర్తత్లు చెపాప్లి. కొనిన్
మెళకువలు చెపాప్లి. ఎలా బతకాలో చెపాప్లి. ఎలా బతకూక్డదో చెపాప్లి. చెపాత్ను” దృఢంగా అంది.”నేను తలచుకుంటే చేయగలను. అది
ఎంత కషట్మైనదైనా నా సాధించగలను అని నమమ్కం ఉంది.
శారద పేర్మగా నవివ్ంది. “నీకు నా సహాయం, సహకారం ఉంటుంది జానకి. నిజమే నీవనన్టుట్ మన అనుభవాలు పిలల్లకి చెబితే
వాటినుంచి వాళుళ్ పాఠాలు నేరుచ్కుంటారు. నువువ్ నీ ఆలోచనలు, అనుభవాలు వాళళ్తో పంచుకోడానికి ఏ సంసథ్ అవసరం లేదు... నువేవ్
ఒక వయ్కిత్గా కాక శకిత్గా మారాలి. అవును జానకీ... నువువ్ మారతావు ఆ నమమ్కం ఉంది. శోకం నుంచి శోల్కం పుటిట్ వాలీమ్కి రామాయణం
రాసాడు. నీ ఆవేదన నుంచి నీలో ఒక ఆశయ సాధనకు సూప్రిత్ కలిగింది. తపప్కుండా నువువ్ అనుకునన్ది చేసాత్వు. “
జానకి శారద చేయి అందుకుని సునిన్తంగా నొకుక్తూ... “ఇరుగు,పొరుగు అంటే ఏవో గొడవలు ఉంటాయి అంటారు.. దేవుడి
దయవలల్ మనమధయ్ అలాంటి గొడవలు ఇపప్టి వరకూ లేవు. ఇకముందు కూడా ఉండవని ఆశిసాత్ను. ఉండకూడదనే కోరుకుంటాను శారదా”
అంది.
“ఛ అలాంటివి ఏమి ఉండవు” అంది శారద.
“ఎకక్డి నుంచి పార్రంభిదాద్ం?” అంది జానకి.
“చూదాద్ం. మన దృషిట్కి ఏదనాన్ సమసయ్ ఆడవాళళ్కు సంబంధించింది వసేత్ మనమే వెళిల్ వాళళ్ను కలిసి ఆ సమసయ్ ఏమిటో
తెలుసుకుని మనకు తోచిన సాయం చేదాద్ం. ఉదాహరణకి భారాయ్భరత్ల గొడవ అనుకో. వెళిల్ వాళళ్ని కలుదాద్ం. ఇదద్రినీ విడి,విడిగా కలిసి
వాళళ్ సమసయ్ ఏంటి ఒకరికి ఇంకొకరితో వసుత్నన్ గొడవలకి కారణం ఏంటి తెలుసుకుని ఇదద్రికీ సరిద్ చెబుదాం. దీనేన్ ఇంగీల్షులో కౌనిస్లింగ
అంటారు. అలాగే అవంతి లాంటి పిలల్లకు ఎలాంటి కౌనిస్లింగ కావాలో అలాంటివి చెబుదాం. రేపు అవంతిని మనింటికి తీసుకు రమమ్ని
చరితకి చెపుప్... కూరోచ్బెటిట్ ఇకముందు ఇలా ఇలుల్ వదలిపోకుండా ఉండేలా ఆ అమామ్యికి కొనిన్ మాటలు చెబుదాం. అలా వెళేత్ వచేచ్ కషాట్లు
ఏమిటో సునిన్తంగా ఎకుక్వ భయపెతత్కుండా చెపాప్మనుకో. ఇంకెపుప్డూ ఆ అమామ్యి అలా అనాలోచితంగా ఇలుల్ వదిలి వెళళ్దు.”
జానకి కళళ్లోల్ మెరుపు కనిపించింది.
“అలాగే చెపాత్ను శారదా” అంది.
శారద సంతృపిత్గా చూసింది ఆమె వైపు.
“కాసేపు టివి చూదాద్మా?” అంది శారద రిమోట చేతిలోకి తీసుకుని.
“అలాగే ఆన చేయి ఆకలేసోత్ంది మనిదద్రికీ లంచ పేల్టులో పెటుట్కుని వసాత్ను” అంటూ జానకి డైనింగ టేబుల దగగ్రకు వెళిల్ పేల్టస్
లో పదారాధ్లు అనీన్ పెటిట్ తీసుకుని వచిచ్ టీ పాయ మీద పెటిట్ంది.
ఇదద్రూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, మధయ్ మధయ్ సీరియలస్ చూసి కామెంటస్ చేసుకుంటూ భోజనం కానిచాచ్రు.
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శారదతో తన మనసులో ఆలోచన, ఆవేదన పంచుకునాన్క జానకి మనసు ఉలాల్సంగా అయింది. భారంగా ఉనన్ మనసు ఇపుప్డు
దూది పింజలా ఎగరసాగింది. తను తీసుకునన్ నిరణ్యం శారద ఆమోదించి, సమరిధ్ంచడం ఆమెకి ఎంతో బలానిన్నిచ్ంది. ఏదో చేయాలనన్
తపన ఉంటె చాలదు. ఆ తపన అరధ్ం చేసుకుని, సహకరించే కుటుంబసభుయ్లు, సేన్హితులు ఉండాలి.
సాయంతర్ం భాసక్ర తో కూడా ఈ విషయం చరిచ్ంచి తన ఆలోచన అమలులో పెటట్డానికి ఎలాంటి ముందడుగు వేయాలో
అడగాలి. భరత్, పిలల్ల సహకారం కూడా ఉంటేనే కదా తను ఏమనాన్ సాధించగలదు! పైగా వాళుళ్ కూడా తన నిరణ్యాలను పర్శిన్ంచే వాళుళ్
కాదు, కాదని వయ్తిరేకించే వాళుళ్ కూడా కాదు. అలాంటపుప్డు వాళళ్కి చెపిప్ చేయడం తన ధరమ్ం కూడా.
అనుకునన్టేట్ భాసక్ర ఇంటికి వచాచ్క కాఫీ ఇచిచ్ తన మనసులో మాట చెపిప్ంది జానకి.
భాసక్ర ఊహించని ఆ మాటలు విని షాక అయినటుట్ అపర్తిభుడయాడు.. “నిజంగా నువువ్ అలా చేయగలవా జానకీ” అడిగాడు.
“ఎందుకు చేయలేను ఆ దైవం దీవెన మీ సహకారం ఉంటే తపప్కుండా చేసాత్నండి అపుప్డే నాలో కూడా ఒక విధమైన ఆతమ్విశావ్సం
వసుత్ందని నా నమమ్కం” అంది.
“నిజం చెపాప్లంటే నీలో ఇంత తవ్రగా ఇంత విపల్వాతమ్కమైన మారుప్ వసుత్ందని నేను అనుకోలేదు. నువువ్ చాలా మారావు జానకీ”
అనాన్డు ఆమె నుదుట పడిన ముంగురులు సవరిసూత్.
“మారాలి కదండీ. మునుపటిలా ఉంటె జీవితం ఎంత దురభ్రంగా ఉంటుందో అనుభవపూరవ్కంగా తెలుసుకునాన్ను. అనవసరమైన
ఆందోళన తో నేను మనశాశ్ంతి పోగొటుట్కోవడం కాక మిమమ్లిన్, పిలల్లని కూడా బాధపెటాట్ను. పాపం అమామ్, నానన్ ఎంత కంగారు పడాడ్రో
కదా.. వాళళ్ని చూడాలని ఉందండి ” అతనికి దగగ్రగా జరిగి గుండెల మీద తల పెటుట్కుంది.
భాసక్ర మనసు అణువణువూ పులకించింది. జానకి ఇంతగా మారిందా. హమమ్యయ్ తానింక నిశిచ్ంతగా ఉండచుచ్. కాసత్ అలా
బయట తిరగడం అలవాటు కావాలి. అసలు తను మొదటి నుంచీ ఆమెని అలా సవ్తంతర్ భావాలతో ఉండేలా తయారు చేయాలిస్ంది. భారయ్
అంటే ఏదో వేళకింత వండిపెటిట్, పిలల్లని, ఇంటిని చూసుకుంటూ తను ఇంటికి రాగానే చిరునవువ్తో ఎదురొచిచ్ సేదతీరాచ్లి అనన్ ఒక
సావ్రధ్పూరిత భావజాలంతో ఆమె పూరిత్గా తన మీద ఆధారపడి బతికేలా తయారుచేసాడు. అవును జానకి ఇంత బేలలా అవడానికి నేనే
కారణం ... అనుకునన్ భాసక్ర ఆమె వీపు చుటూట్ చేయి వేసి అనాన్డు.
“రేపు ఒకసారి జాహన్వి దగగ్రకు వెళిల్ అవంతి తిరిగి వచిచ్నందుకు సంతోషంగా ఉందని, నీకు తోచిన నాలుగు మాటలు చెపిప్ రా”
అనాన్డు.
“ఆ జాహన్వి ధోరణి నాకు నచచ్లేదు కదండీ” అంది అయిషట్ంగా .
“ఒకక్ జాహన్వితో డీల చేయలేకపోతే ఇలాంటి జాహన్విలు రేపటినుంచి నీకు చాలా మంది ఎదురవచుచ్ .. అపుప్డెలా మానేజ
చేయగలవు!” అనాన్డు అలల్రిగా.
ఉడుకుక్ంటూ అంది “ఎందుకు చేయలేను. చూడండి రేపు వెళిల్ కాసత్ గడిడ్ పెటిట్ వసాత్ను” అంది జానకి.
“ఆ, ఆ ఆవేశం వదుద్...గడిడ్, తవుడు పెటట్దుద్ కానీ, కాసత్ సునిన్తంగా మందలించి రా చాలు” అనాన్డు.
ఈలోగా చరిత, హరి రావడంతో జానకి లేచి చరితను దగగ్రకు తీసుకుని అడిగింది. “ఇపుప్డు సంతోషంగా ఉనాన్వా... ఇవాళ
అవంతి కాలేజీకి వచిచ్ందా..
చరిత మెరిసే కళళ్తో చెపిప్ంది “ఇంటికి వెళిళ్పోయిందిగా అది చాలు. కాలేజి కి రేపు వసుత్ంది.”
జానకి చరిత మొహం రెండు చేతులోల్కి తీసుకుని నుదుట ముదుద్పెటుట్కుంది.
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కొంచెం ఎడంగా నిలబడిన హరిని తన దగగ్రకు పిలిచాడు భాసక్ర. హరి తండిర్ పకక్న కూరోచ్డంతో చరిత కూడా వెళిల్ వాళళ్ పకక్న
కూరుచ్ని “మమీమ్ ... మాకు సాన్కస్ కావాలి” అంది. జానకి చిరునవువ్తో వంటగదిలోకి వెళిళ్ంది బజీజ్ చేయడానికి.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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