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 LMP                      బోడపాటి రమే
     రుకిమ్ణమమ్ కాపురాని కొచిచ్ంది. 

                                          ఆవిడ భరత్ మాధవయయ్ ఆ వూళోళ్ బాగా సిఠ్తిమంతుడు. చెరువు కింద భూములు. పంటలు బాగానే పండుతాయి. 
                                          రుకిమ్ణమమ్ అదృషట్వంతురాలనుకునాన్రు పుటిట్ంటివాళుళ్.చాలా అణకువగా అతత్ వారింటోల్ మసలుకునేది. అతత్ సీతమమ్    
                                         కూడా కోడలిన్ బాగానే  చూసుకునేది. కాపురానికొచిచ్న కోడలిన్ ' తవ్రలోనే మనవణిణ్వవ్మని' దీవించింది.  
                                          రుకిమ్ణమమ్ సిగుగ్ల మొగేగ్ అయింది. మాధవయయ్ ముసిముసిగా నవువ్కునాన్డు. 
                                         "ఏమిటమామ్య అనన్ం సరిగా తినటం లేదు." అనడిగింది సీతమమ్, ఒక రోజు కోడలిన్. 
                                         "బాగానే తింటునాన్  నతత్యాయ్" అనన్ది రుకిమ్ణమమ్.    
                                         "పిలల్లిన్ కని పెంచే వయసులో సుషుట్గా తింటే కానీ పుటేట్  పిలల్లు ధృఢంగా ఉండరు." అనన్ది సీతమమ్. 
                                          అవునన్టుల్ తలూపింది కోడలు. 
                                          రెండు మూడు  రోజులు గడిచినా రుకిమ్ణమమ్ ఆహారంలో మారుప్ కనబడలేదు. మనిషి నీరసించినటుల్గా ముఖ కవళికలు  
                                          చెపుతునాన్యి. 
                                           సీతమమ్కు ఏదో అనుమానం పొడసూపింది. అదేదో రూఢి చేసుకుంటే గాని సిథ్మితం ఉండదనుకుని,  
                                           "అవునమామ్యీ ఈమధయ్ నువువ్ వాకిట  చేరినటుల్ లేదు." అనన్ది. 
                                           ఇపుప్డు రుకిమ్ణమమ్ అనుమానంలో పడింది. అవుననన్టుల్ తలూపింది. 
                                           ఆ వూళోళ్  ఉనన్ మంతర్సాని దగగ్రకు ఆ సాయంతర్మే ఇదద్రూ వెళాళ్రు.  ఆవిడ పరీక్షలు చేసి 'మీరు నాయనమమ్  
                                          అవబోతునాన్ర'ని  నవేవ్సింది. 
                                          "ఒరేయ మాధవా ఆగరా" అనన్ది ఆ సాయంతర్ం ఇంటోల్కి వసుత్నన్ కొడుకును చూసూత్నే. 
                                          "ఏమిటమామ్?" 
                                          " మీ  ఆవిడ  ఒంటోల్ బాగుండటం లేదురా" 
                                          "అయితే ఆచారుల్ గారిని అడిగి  మందు పటుట్కొసాత్ను." 
                                          "ఒరేయ ఇది మందులోత్ తగేగ్ రోగం కాదురా." 
                                          "ఏమిటమామ్ విషయం చెపప్వు. సరేల్. నువూవ్,తనూ చూసుకోండి. మధయ్లో నాకెందుకు" ఉడుకుక్నాన్డు, మాధవయయ్. 
                                          "ఓరి భడవా నేను నాయనమమ్ను అవుతునాన్నురా "అనన్ది. 
                                           మాధవయయ్ కళుళ్ మిలమిలా మెరిశాయి.నిజమా అనుకునాన్డు ఒకక్ క్షణం. వెంటనే పరుగుపరుగున భారయ్ పడుకునన్  
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                                          గదిలోకి వెళాళ్డు. 
                                            భరత్ను చూసూత్నే ఆమె లేవబోయింది. 
                                            "అమమ్ చెపిప్ంది నిజమేనా!?" 
                                            అవునంటూ సిగుగ్ పడిపోయింది రుకిమ్ణమమ్. 
                                                                             *      *       * 
                                          సరోజ భరత్ను ఆఫీసుకు పంపి ముందు గది తలుపు వేసుకుంది. 
                                          'అమోమ్ నానేసిన బటట్లు చాలా ఉనాన్యి 'అనుకుంటూ బటట్ల బకెట తీసుకుని బావి దగగ్రకు వెళిళ్ంది. 
                                          భరత్ శేషగిరి ఆ వూళోళ్ ఒక ఆఫీసులో గుమాసాత్. అతని తలిల్దండుర్లు తమ సొంతవూళోళ్ వయ్వసాయం చేసుకుంటూ  
ఉండటంతో, వీళళ్ దగగ్రకు  అపుప్డపుప్డు వచిచ్ వెళుతూ  ఉంటారు. సరోజ తలిల్దండుర్లు  కూడా వేరే వూళోళ్ ఉండటంతో ఇంటోల్ వీళిళ్దద్రే ఉంటారు. 
                                         అమామ్ వాళళ్ దగగ్రనుండి ఉతత్రం వచిచ్ చాలా రోజులయియ్ంది అనుకుంది సరోజ నూతిలో చేద వేసూత్. తనీమధయ్ వాళళ్కు 
ఉతత్రం రాయనటుల్గా  ఉందని కూడా అనుకుంది. 
                                         నీళుళ్ నిండిన చేద బావిలోంచి పైకి వసోత్ంది. ఉనన్టుల్ల్ండి సరోజకు తల తిరిగినటల్యింది. ఒళుళ్ తూలుతోంది. తల 
పటుట్కుని చేద వదిలేసింది. 
                                         ఇంటావిడ  రానే వచిచ్ంది 'అదేంటమామ్యీ చేద మళీళ్ బావిలో పడేసినటుల్నాన్వే' అంటూ. 
                                         "ఏంలేదు పినిన్గారూ కాసత్ ఒళుళ్ తూలినటల్యింది "అని సంజాయిషీ చెపుప్కుంది. ఆవిడ సణుకుక్ంటూ ఇంటోల్కి 
వెళిళ్పోయింది. 
                                         ఆ సాయంతర్మే డాకట్ర దగగ్రకు వెళిళ్ంది ఒకక్తే. ఆవిడ పరీక్ష చేసి  మందులు రాసి  తీసుకోవలసిన జాగర్తత్లు చెపిప్ంది. 
                                         శేషగిరి  ఇంటి కొచేచ్సరికి హుషారుగా భరత్కు ఎదురు వెళిళ్ంది. అతని కిషట్మని చేసిన ఫలహారం అందించింది. 
                                         "ఏమిటి దేవిగారూ చాలా సంతోషంగా ఉనాన్రు. మా వాళుళ్ ఇపప్టోల్ రావటం  లేదని ఉతత్రం రాసారా. లేక మీ వూరి  
                                         కాకి ఏమయినా మనింటి  మీద వాలిందా?" అనాన్డు నవువ్తూ 
                                 .        అదే ఇంకొక రోజయితే పోటాల్ట మొదలయేయ్ది. కానీ ఇవాళ "ఏమిటి  విశేషం?" అనాన్డు. 
                                         "విశేషమే" అనన్ది అంతకంటే గుంభనగా. 
                                         శేషగిరి ఆసకిత్గా భారయ్ ముఖంలోకి చూసుత్నాన్డు. 
                                         "ఎవరూ వచేచ్ది? ఉతత్రాలేవీ రాలేదనాన్వు." 
                                         "ఇది ఉతత్రాల దావ్రా వచేచ్ది  కాదు." 
                                         "మరి?" 
                                          “ఛ.  నేను చెపప్ను బాబూ ఇదిగో మీరే చూసుకొండి “ అంటూ డాకట్రిచిచ్న చీటీ చూపించింది. 
                                          విషయం తెలుసుకునన్ శేషగిరి సంబరపడి పోయాడు. 
                                         "ఇంత మంచి వారత్ చెపిప్న నినున్." 
                                         "నెమమ్ది." 
                                                                            *      *      * 
                                         అనూషకు ఆ రోజు మొదటి రాతిర్.. వివాహం, రిసెపష్ను కారయ్కర్మాలు పూరత్యినాయి. 
                                         అవినాష కు  ఎకుక్వ రోజులు శలవు దొరకక పోవటంతో మరాన్డే వాళిళ్దధ్రూ వెళిళ్పోవాలి, అతను ఉదోయ్గం చేసే  
                                         వూరికి. 
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                                         ఇంటోల్ పెదద్ ముతైత్దువులు ఆమెను అలంకరిసుత్నాన్రు. 'ఏమిటిదంతా!? 'అని సణుగుతోంది 
                                         'అంతేలేమామ్ ఇంక మేమెందుకు?' అనన్దొకావిడ..  
                                         ఆ మాటనన్ వయ్కిత్ని కొరకొరా చూసింది అనూష 
                                         "చాలేల్ ఊరుకో. ఏమిటా  దుడుకుతనం ఇలా అయితే ఆ అబాబ్యి ఊరుకోడు." అనన్ది ఆమె తలిల్. 
                                         "ఊరుకోక ఏంచేసాత్డేం !?" రెటిట్ంచింది అనూష. 
                                         "అది మీ అమేమ్ం చెపుతుందే "అనన్ది అనూష సేన్హితురాలు. 
                                         అందరూ గలగలా  నవువ్కునాన్రు. 
                                         ఆమె గదిలోకి అడుగు పెటేట్సరికి అవినాష అసహనంగా అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్డు. చేతిలో సిగరెట అతనిలాగే  
                                         ధుమధుమలాడుతోంది. 
                                         "చాలా సేపటున్ంచీ నా కోసం ఎదురు చూసుత్నన్టుల్నాన్వే " అనన్ది అనూష నవువ్తూ. 
                                         "ఒకక్ణేణ్ కూరుచ్ంటే విసుగు పుటట్దా మరి."  
                                          ఆమె నవివ్ంది. 
                                          తనను దగగ్రకు తీసుకుంటునన్ అతనిన్ 'మనకు ఇపప్టున్ంచీ పిలల్లొదద్ని' అంటూ దూరంగా నెటేట్సింది.  
                                          "ఆ మాతర్ం జాగర్తత్లు నేను తీసుకుంటునాన్లే "అనాన్డు నవువ్తూ.  
                                          "నాకు అలాగ వదుద్." అనన్ది సిథ్రంగా. 
                                          తన LMP అమెకు గురుత్ంది మరి. 
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