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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ
చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు

వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు

వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

నాయకుడి బొమమ్లు
లకిష్ బొమమ్లు చేసోత్ంది. వినాయకుడి బొమమ్లు...
''ఇగ ఈపాలి ఎటల్యిన నాలుగయిదొందల బొమమ్లు చేయాల... మసుత్ పైసలు పోగుజేయాల.. ఇగ గిపుప్డు గాకుంటే మళల్ గినిన్
పైసలు దొరక్వు...'' సవ్గతంలో అనుకుంటోంది లకిష్.
కానీ రాతిర్ంబగళుల్ చేసినా అనిన్ బొమమ్లు తయారయేయ్టటుల్ లేవు. 'ఇంక వీటికి రంగులెయాయ్ల' అనుకుంది తయారు చేసిన చినాన్ పెదాద్
వినాయకుడి బొమమ్లనీన్ గుడిసెలో ఒక మూల పేరిచ్ చూసుకుంటూ.
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అవతల పకక్ చాపమీద పడుకునన్ యాదమమ్కు దగుగ్ తెర వచిచ్ంది. ఖంగు ఖంగుమని ఊపిరాడకుండా దగుగ్తోంది. లకిష్ కుండలోని
నీళుళ్ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. యాదమమ్ గొంతు తడుపుకుంది.
''రోగం ఏమునన్దో దెలవ్దు గానీ, పేణం పొగతలేదు, ఉంటలేదు. దవవ్కానలో బోతే ఇక ఎకసరే అంటడు, నెతుత్రు పరీక్ష అంటడు,
పైసలు గుంజుతరుగానీ రోగమైతే తకుక్వ కాదు... ఈ రోగంతోని పొయేయ్దానికి నేతయాయ్రునన్గానీ... నీలగగ్ం గిటట్ అయితే, నాకు బేఫికరుంటది...'' అని
యాదమమ్ గొణుకుక్ంటూనే ఉంది.
''మొదలు నీ రోగం సంగతి జూడనీ... లగగ్ం ముచచ్ట ఇపుప్డేంటికి?'' అనన్ది లకిష్.
''గింత ముసలితనంల రోగాలు గాక ఇంకేమొసత్యి... నీకు లగగ్ం అయితే ఇగనేను ఉనన్గానీ, పోయినగానీ, ఫికరులేకుండ ఉంటది.
ఆండల్కోసమే జెపుత్నన్. ఎవలననన్ పోరని నువేవ్ జూసుక్కో... నేనయితే దిరగలేనుగందా..'' అనన్ది యాదమమ్ కూతురితో...
''ఇగ ఈ ముచచ్ట ఆపరాదె....'' అనన్ది లకిష్ కంచంలో అనన్ం పెడుతూ.
యాదమమ్ కషట్జీవి. మోండా మారెక్టకెళిల్ కూరలు తెచిచ్ నెతిత్న తటట్పెటుట్కుని ఇలిల్లూల్ తిరుగుతూ, అయిదు పదీ సంపాదించుకుంటూ
రోజులు వెళల్బుచిచ్ంది. ఇపుప్డింక ఓపిక తగిగ్పోయింది. అంత శర్మపడలేకపోతోంది. రోజు గడిచేదెటాల్ - అనన్ పర్శన్ ఎదురవుతోంది.
లకిష్ పెళిల్కి ఎదిగింది. నినన్మొనన్టిదాకా కనున్ల పండువగా కనిపించిన కూతురు ఇపుప్డు గుండెలమీద కుంపటి అయిది. తను
కనున్మూసేత్ కూతురుగతేమిటి - అనన్దే యాదమమ్ను కుంగదీసుత్నన్ సమసయ్.
లకిష్ తలిల్కి కంచంలో అనన్ం పెటిట్ంది. ఆమె తినన్ తరువాత కంచం కడిగి ఒక మూల పెటిట్ంది.
''నువువ్ కూడ తినరాదె...'' అనన్ది యాదమమ్.
''గిపుప్డెవసాత్...'' అంటూ లకిష్ బయటకు నడిచింది.
దగగ్రోల్నే వినాయకుడి గుడి ఉంది. లకిష్కి పూజలు పునసాక్రాలు తెలియవు. రోజూ ఒక సారి గుడికెళిళ్ దేవుడికి నమసాక్రం చేసుకుని
వచిచ్ ఆ తరావ్తనే అనన్ం తింటుంది.
లకిష్ వెళేల్ వేళకు గుడిలో పూజారి తపప్ ఇంకెవరూ ఉండరు. కర్మం తపప్కుండా రోజూవచేచ్ భకుత్రాలు కనుక పూజారికి లకిష్పటల్
పర్తేయ్కమైన అభిమానం. తీరికగా కూరుచ్ని ఆయనతో తన సమసయ్లు చెపుప్కొంటుంది. ఆయన సలహాలు చెబుతాడు. దేవుడే ఆయన దావ్రా తనతో
మాటాల్డుతుంటాడని కూడా లకిష్కి అనిపిసూత్ ఉంటుంది.
లకిష్కి పర్సాదం ఇచాచ్క పూజారి గరభ్గుడిలో నుంచి బయటకు వచాచ్డు.
''ఏం లకీష్ ఇపప్టికి ఎనిన్ పర్తిమలు చేశావు?'' అని అడిగాడు పూజారి సత్ంభానికి అనుకుని కూరుచ్ంటూ.
''ఇగ ఈపాలి అయిదొందల బొమమ్లు చేయాలనుకునన్ అయయ్గారూ.. కానీ రెండొందల బొమమ్లు కూడా కాలే. పండగయితే దగగ్ర
పడినది. ఈపాలి అయినా మసుత్ పైసలు జమచేసి మా అమమ్ను డాకట్రికి చూపియాయ్లనుకునాన్.. కానీ గయేయ్టటుల్ లేదు. మాయమమ్ రోగం తగేగ్టటుల్ లేదు....
డాకట్రు అయితే శానా పైసలు అడుగుతుండు...'' అనన్ది లకిష్ ఆయనకు ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ.
''అందుకే అనాన్రు. యమధరమ్రాజు పార్ణాలను మాతర్మే తీసుకుంటాడు. కానీ వైదుయ్డు డబుబ్నూ పార్ణాలనూ కూడా తీసుకొంటాడు
అని... నువువ్ దేవుడిన్ నముమ్కుని రోజూ ఆయనతో నీ కషాట్లుచెపుప్కుంటునాన్వు. అనీన్ ఆయనే చకక్దిదుద్తాడు, దిగులుపడకు'' అనాన్డు పూజారి.
''దేవుడు నాకైతే కనిపియయ్డు గద అయయ్గారూ...''
''నీకు ఆయన కనిపించకపోతేనేం.. ఆయనకు నువు కనిపిసాత్వు చాలదూ...''
''ఏమో అయయ్గారూ... నాకెందుకో గుబులు అయితది. మాయమమ్ తపప్ నాకింకెవలూ లేరు. అమమ్ కూడా లేకుండాపోతే...'' లకిష్కి
దు:ఖం పొంగుకొచిచ్ మాట బయటకు రావడం లేదు.
''రోజూ వచిచ్ వినాయకుడికి నమసాక్రం చేసి వెళుత్నాన్వు. ఆయనకు నువు తెలుస్. నీకు తెలిస్న భగవంతుడే కొండంత అండగా
ఉనన్పుప్డు, తెలియని భవిషయ్తుత్ గురించి బెంగ ఎందుకు? అనీన్ ఆయనే చూసుకుంటాడు..'' అంటూ పూజారి ధైరయ్ం చెపాప్డు.
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''ఏమో అయయ్గారు... నాకు లగగ్ం చేయలేకపోతునన్ందుకు అమమ్ ఫికరయిపోతునన్ది''

''చకక్గా ముసాత్బు చేసి మంచి చీర కడితే కడిగిన ముతయ్ంలా ముచచ్టగా ఉంటావు. నీలాంటి దానిన్ పెళిళ్ చేసుకోవాలంటే, వాడు ఎనోన్
జనమ్ల పుణయ్ం చేసుకుని ఉండాలి, దిగులుపడకు. ఆ విఘేన్శవ్రుడే నీకు తగిన వరుడిన్ పంపిసాత్డు' అని దీవించాడు పూజారి.
''దేవుడు మనకు అందనంత దూరం వెళిల్పోతునాన్డయయ్గారూ...''
''లేదు, దేవుడు ఎపుప్డూ పిలిసేత్ పలికేంత దూరంలోనే ఉంటాడు. కానీ మనమే ఆయనున్ దూరం చేసుకుంటూ ఉంటాం...'' అనాన్డు
పూజారి.
రోజూ ఆయనతో కాసేపు మాటాల్డితే లకిష్కి ఎంతో ఊరడింపు లభిసుత్ంది. అందుకే తపప్కుండా గుడికి వెళుత్ంది.
మధాయ్హన్ం బజారుకెళిల్ పెయింట తెచుచ్కుంది. బొమమ్లకు రంగులు వేయటం మొదలెటిట్ంది. రాతిర్దాకా అదే పనిలో నిమగన్మైంది.
బయట వాన పడుతోంది. జలుల్ లోపలికొసోత్ంది. తడిక అడడ్ం పెటిట్నా సందులోల్ నుంచి వచేచ్ నీటితో సగం నేల తడిసిపోయింది.
మిగతా సగం చెమమ్గిలిల్ంది. యాదమమ్ చాపమీద పడుకుని చలికి వొణుకుతోంది. దీపం ఆరిపోయింది.
బొమమ్లు తడిసిపోతునాన్యి. లకిష్కి రెండు చీరలే ఉనాన్యి. ఒంటిమీద ఒకటి ఉంటే, తడికమీద మరొకటి ఉంటుంది. రెండో చీర
దేవుడి బొమమ్ల మీద కపిప్ంది. ఆ చీకటోల్నే. కానీ వెంటనే మనసులో సంకోచం మొదలైంది.
'అయి దేవుడి బొమమ్లే. వాటి మీద తను కటుట్కునే చీర కపిప్ంది. తపుప్ గందా...' అనుకుంది. చెంపలేసుకుంది మనసులోనే.
ఎంత సరిద్ చెపుప్కునాన్ దేవుడి బొమమ్ల మీద తన చీరకపిప్ తపుప్ చేశాననన్ అభిపార్యం పోవటం లేదు.
మరాన్డు బొమమ్లకు రంగులేసోత్ంది. నలుగురు మనుషులొచాచ్రు. లకిష్ వాళల్నెపుప్డూ చూడలేదు.
''ఈ బొమమ్లు ఎవలు చేసుత్నుర్...'' అని అడిగాడొకడు. గుడిసెలోకి తొంగి చూసూత్. మిగతా ముగుగ్రు బయట నిలబడాడ్రు.
''నేనే జేసుత్నన్.. గేంటికి...
''ఇగ ఎనిన్ బొమమ్లు జేసినవ?''
''నీకేంటి?''
''మొతత్ం అమిమ్తే వచేచ్ పైసలోల్ నాలుగో వంతు మాకియయ్పడతది...''
''మీకేంటి ఇయాయ్ల?...'' అనన్ది లకిష్ అడడ్ంగా నిలబడి కొంగు బిగించి.
''మేం ఈ బసీత్ల లీడర ఉనన్ం. ఎవలు బిజినెస జేసిన మాకు మామూలు ఇయాయ్ల... లేకుంటే మా బసీత్లో ఉండజాలరు..''
''నేనియయ్ గింత కషట్ంతోని బొమమ్లు చేసుత్నన్ వానపడుతుంది. అముమ్డవుతయో లేదో తెలవ్దు. నాకే నుకాస్న అవుతుంది. మళీల్ మీకు
యాడికెళిల్దెచిచ్యాయ్ల...'' అనన్ది లకిష్.
''ముచచ్ట జెపప్కు, పైసలు ఇసత్వా లేదా గింతనే జెపుప్''
''నేనియయ్''
''మాకు పైసలు ఇయయ్కుండ, బసీత్లో తిరుగుతవా..''
''ఏంటిగ దిరగ? ఈ బసీత్ నీ జాగీరునన్దా?''
''ఎకుక్వ తకుక్వ మాటాల్డుతునన్ దిమమ్ఖరాబునన్దా? గియయ్కుంటె జూడు ఏమయితదో?'' అని బెదిరించి వెళాల్డు.
చుటుట్పకక్ల గుడిసెల వాళల్ంతా చోదయ్ం చూసూత్ నిలబడాడ్రు.
''వాళుల్ గుండాలునన్రు. వాళల్తోని ఏంటికి పెటుట్కునన్వే'' అనాన్రు పకక్ గుడిసెలోల్ని వాళుళ్.
''నేనే పైసలు లేక చసుత్నన్ మాయమమ్కు బీమారుంటే దవాకానలో చేరచ్కుండ గముమ్న ఉనన్. ఈళల్కు యాడికెళిల్ దెచిచ్యాల పైసలు?..''
అనన్ది లకిష్.
గుడిలోకి వచిచ్ంది. ఆ గూండాల నుంచి కాపాడమని దేవుడికి చెపుప్కొంది, పూజారికీ చెపుప్కుంది.
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''ఎంతో పుణయ్ం చేసుకుంటేగానీ మానవ జనమ్ లభించదంటారు. కొందరు మనుషయ్ జనమ్ ఎతిత్ మానవులాల్కాక దానవులాల్
పర్వరిత్సుత్ంటారు..'' అనాన్డు పూజారి.
''రాతిరి వానొచిచ్నపుప్డు దేవుడి బొమమ్ల మీద నా చీర గపిప్న. ఇగ దేవుడు గుసస్ అయితుండు. ఆండల్ కోసమే తెలాల్రి ఈ గుండాలను
పంపిండు'' అని మనసులో సంకోచం బయట పెటిట్ంది.
''అది తపుప్ ఎలా అవుతుంది? ఆయన వానలో తడవకుండా నీకు చేతనైన పర్యతన్ం చేశావు. దేవుడి మీద భకిత్తో పేర్మతో ఏం చేసినా
ఆయన చిరునవువ్తో సీవ్కరిసాత్డు. శబరి పళుల్ ఎంగిలి చేసి పెడితే తినలేదా?'' అని పూజారి లకిష్కి నచచ్చెపాప్డు.
''ఆ గూండాలు ఏమైన చేసత్రేమో నయయ్గారూ... బయమయితునన్ది...'' అనన్ది లకిష్.
''మానవ జనమ్ ఎతిత్నపుప్డు భగవంతుడూ కొనిన్ కషాట్లు పడాడ్డు. సుఖాలతోపాటు కషాట్లూ తపప్వు. అంతమాతార్న నిరాశ చెందవదుద్.
ఇంత అందమైన గులాబీ పూల కింద ఈ ముళుల్ ఎందుకు పెటాట్డు దేవుడు - అని కొందరు పర్శిన్సాత్రు. ఇలాంటి ముళల్ కొమమ్ల చేత కూడా ఇంత
అందమైన గులాబీపూలు పూయిసుత్నాన్రు. కదా- అని మరికొందరు ఆశచ్రయ్పోతారు. కనుక కషాట్లు సుఖాలు కూడా జీవితంలోని భాగాలే. కషాట్ల నుంచి
గటెట్కేక్ బాధయ్త దేవుడే సీవ్కరిసాత్డు. ఆయనున్ నముమ్కో, నీ నెతిత్న బరువు పెటాట్డని బాధపడకు. బరువు భారంతో నువు కుంగిపోకుండా నీపాదాల కింద
ఆయన చేతిని అడుడ్పెడతాడు. అంటే నినూన్, నీ తలపైనునన్ భారానీన్ ఆయనే తన చేతిలోకి తీసుకుంటునాన్డనన్మాట. ఇంక మరి బతుకు భారం గురించి
నీకు దిగులెందుకు? '' అని లకిష్కి వివరంగా చెపాప్డు పూజారి. సాకాష్తూత్ భగవంతుడే ఆయన దావ్రా తనకా విషయాలనీన్ చెబుతునన్టుల్ లకిష్ అనుకుంది.
పండగ దగగ్రకొచేచ్సింది. బొమమ్లను రంగులతో అలంకరించటం పూరిత్ అవుతోంది. ఇంకా కొనిన్ బొమమ్లు మిగిలిపోయాయి.
పగటిపూట బొమమ్లను అమమ్కానికి బండిమీద పెటుట్కొని వీధిలోకి తీసుకెళిల్ రాతిర్ ఇంటికొచిచ్ అనన్ం వండుకు తిని కిరసనాయిలు దీపం వెలుగులో
మిగిలిపోయిన బొమమ్లకు రంగులు వేసోత్ంది.
వీధిలోకి వెళాల్క బొమమ్ల మీద కపేప్ందుకు పెదద్ పాలిథిన కాగితం సంపాదించింది. వాన జలుల్ వచిచ్నపుప్డలాల్ ఆ కాగితానిన్ బొమమ్ల
మీద కపుప్తోంది. తను వానలో తడుసోత్ంది. తడి చీర గాలికి ఆరుతోంది. తడి తల నుంచి నీళుళ్ కారుతునాన్యి. తల తుడుచుకునేందుకు పొడి గుడడ్ లేదు.
బొమమ్లు అమిమ్ సంపాదించిన నోటుల్ మాతర్ం తడిసిపోకుండా పాలిథిన కాగితంలో భదర్ంగా మడిచిపెటిట్ ఎంత సంపాదించింది లెకక్ చూసుకుంటోంది.
గుడికెళిల్ దేవుడికి దండం పెటుట్కునే బయలేద్రుతోంది.
''ఎలా ఉంది సంపాదన?'' అనాన్డు పూజారి.
'గిపప్టిదాకా బొమమ్లు కొనేటిది లేదు, నినన్టి నుంచి హోరుగాలే.. గినిన్ దినాల నుండి చేసిన కషట్మంతా.. ఒకక్దినంలో ఫలితమిసత్ది.
సవితి ముందు దినం నాడు సూడాల...'' అనన్ది లకిష్.
''ఏదైనా అంతేనే... ఇనాన్ళూళ్ పడిన కషట్మంతా ఒకక్రోజులో ఫలితానిన్ ఇచిచ్నటుల్గానే, ఏడాది పొడుగునా చదివిన చదువంతా
పరీక్షనాడు పనికొచిచ్నటుల్గానే ఇనేన్ళల్పాటూ నువు దేవుడికి మొకుక్కుని సంపాదించిన పుణయ్మంతా, ఆపదలో ఉనన్ సమయంలో అకక్రకొసుత్ంది. దేవుడే
సవ్యంగా వచిచ్ నినున్ ఆదుకొంటాడు...'' అనాన్డు పూజారి.
లకిష్ వినాయకుడి విగర్హాలు అముమ్కునేందుకు వెళిళ్ంది. రోజంతా ఎండలో నిలబడి అమిమ్నా నాలుగోవంతు బొమమ్లు కూడా
అముమ్డు కాలేదు.
రాతిర్ ఎనిమిది గంటలకు రదీద్ తగిగ్పోయింది. బొమమ్లునన్ తోపుడు బండిని నెటుట్కుంటూ ఇంటికి బయలేద్రింది.
లైటుల్ ఆరిపోయాయి. చీకటి.
నీడలాల్గా నలుగురు మనుషులు ఆమె దగగ్రకు వచాచ్రు.
''మా మామూలు ఇయయ్కుండ బసీత్లో బిజినెస చేసాత్వంటే...'' అంటూ వాళుళ్ చుటుట్ముటాట్రు.
లకిష్ తిరుగుతోంది. అరుసోత్ంది. ఆమె మొర వినిపించుకునే వాడెవడూ కనిపించలేదు. చేతోత్ నోరు మూసారు. గిల గిలా
గింజుకుంటునన్ ఆమెను బలవంతంగా చీకటోల్కి లాకుక్పోయారు. రోడుడ్కు కొదిద్దూరంలో పాడుబడిన గోడల మధయ్కు తీసుకుపోయారు.
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లకిష్ని కింద పడేశారు. ఆమె ఏడుసోత్ంది. అరుసోత్ంది, తిడుతోంది. ఒకడు లకిష్ చేతులు వదలకుండా లాగి పటుట్కునాన్డు. మరొకడు
కాళుల్ కదలకుండా పటుట్కునాన్డు. ఇంకొకడు వొంటిమీద చీరను లాగేశాడు.
ఆమెకాసమయంఓ వానలో తడుసుత్నన్ బొమమ్ల మీద తన చీర కపిప్ననాటి దృశయ్మే కళల్ముదు కనిపిసోత్ంది.
''దేవుడా... చీకటోల్ నువు వానలో తడవకుండా ఉండేటందుకే నా చీర కపాప్ను. ఇపుప్డు వీళుళ్ చీకటోల్ నా చీర లాగేసుత్నుర్... ఇగనా
ఇజజ్త పోతది...'' అంటూ మనసులోనే దేవుడిన్ తలుచుకుంది.
సరిగాగ్ ఆ సమయంలో ఎకక్డి నుండి వచాచ్యో, ఎలుకలూ, పంది కొకుక్లు అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఆ నలుగురు గూండాలను
చుటుట్ముటాట్యి. వాళుళ్ పచిచ్ నెతుత్రు తాగే కిరాతకులే కావచుచ్. కానీ ఆ సమయంలో వాళుల్ చేయదలుచ్కునన్ కిరాతకానిన్ ఆ ఎలుకలూ పందికొకుక్లే
అడుడ్కోగలిగాయి.
''గిదేందరబాయి, ఎలక్లు మీదకు ఉరుకుతునాన్యి.. ఇగ ఇపుప్డు గాదులే పదండిర్...'' అంటూ వాళుళ్ లకిష్ని వదిలేశారు.
లకిష్ చీర సరుద్కుంది. లేచి నిలబడింది. తడబడే అడుగులతో రోడుడ్మీద కొచిచ్ంది. తనబండి దగగ్ర పొటిట్గా లావుగా, ఇంత బొజజ్తో,
చినన్కరర్తో ఉనన్ మనిషి కనిపించాడు.
''గింత చీకటోల్ యాడిక్బోయినవు బిడాడ్... నీ ఇంటితాన దింపుత... పద...'' అనాన్డు ఆ మరుగుజుజ్ మనిషి.
ఆమెతో కలిస్ కొంత దూరం వచాచ్డు. ఇంతలో ఎవరో కురార్డు కనిపించాడు.
''రేయ రాముడూ, ఈ పోరికి గాడదాక తోడుగా ఎళల్రా...'' అనాన్డు ఆ మరుగుజుజ్.
రాముడు తోడుగా నడిచాడు. ఇంటిదాకా దింపాడు. మరాన్డు కలుసాత్నని చెపిప్ వెళాల్డు.
తెలాల్రాక లకిష్ గుడికెళిల్ంది. పూజారికి జరిగినదంతా చెపిప్ంది.
''నేను చెపాప్ను కదా, చేసుకునన్ పుణయ్ం ఏదో ఒకరోజు అకక్రకొసుత్ందని...నీకు మరుగుజుజ్ రూపంలో కనిపించిందీ... ఎలుకల
వాహనానిన్ ఆ దుండగుల మీదకి పంపదిందీ... రాముడిన్ నీకు తోడుగా పంపిందీ... ఎవరనుకునాన్వు? అనిన్ వందల పర్తిమలు తయారుచేశావు. వాటి
అనిన్టికీ పార్ణ పర్తిషట్ జరుగుతుంది. పూజలు జరుగుతాయి. ధూప దీప నైవేదాయ్లూ అందుతాయి. కనుక ఇనిన్ వినాయక విగర్హాలు సృషిట్ంచిన నీ శర్మ
ఊరికే పోతుందా? నీకు పెళిల్ చేయటం మీ అమమ్కు చేతగాని పని... నీకు చేతనైన పని నువువ్ చేసేత్, నువు చేయలేని పని భగవంతుడు చేసాత్డు... '' అనాన్డు
పూజారి.
దేవుడే పూజారి దావ్రా ఆ మాటలు పలికించాడని లకిష్ నమమ్కం.
లకిష్ పూజారికి పాదాభివందనం చేసింది. ఆయన 'శీఘర్మే వివాహ పార్పిత్రసుత్' అని ఆశీరవ్దించాడు.
లకిష్ గుడిలో నుంచి బయటకొచిచ్ంది. అకక్డ రాతిర్తోడుగా వచిచ్న రాముడు నవువ్తూ కనిపించాడు.
లకిష్ సిగుగ్పడింది. రాముడు నవువ్తూ దగగ్రకొచాచ్డు.
.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2017

