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ఆ ఇంటోల్ నుండి టకటకమని మగగ్ం వేసే శబద్ం వినిపిసోత్ంది. నడుములోతు మగగ్ం గుంటలో దిగి మగగ్ం
పోగులపై కదుపుతూ, ఒడుపుగా మగగ్ంపై జరీ చీర నేసుత్నాన్డు శేఖర.
తలుపు కిరుర్మని శబద్ం చేసూత్ తెరచుకొంది. ఆయాసపడూత్ లోనికి వసుత్నన్ తండిర్ భూషణానిన్ పటుట్కొని నడిపిసూత్
లోనికి తీసుకొచాచ్డతని చినన్ కొడుకు కేశవ, వుసూరుమంటూ మంచంపై కూలబడాడ్డు నాగభూషణం.
“వూపిరితితుత్ల డాకట్రేవునాన్రు నాయన గురించి? "తముమ్ణిణ్ పర్శిన్ంచాడు శేఖర చేసుత్నన్ పనినాపి.
“ఆసత్మా బాగా ముదిరిపోయిందంట. ఇనహేలరూ, మాతత్రూల్ వాడుతుంటామని చెపిప్నా అపప్టికీ, ఇంకా ఏవో
మాతత్రుల్ రాసిచిచ్నాడు, ‘నువివ్టరా’ అని అనన్ను పిలిచాడు కేశవ, మగగ్ం గుంటలోంచి బయటకు వచిచ్ కేశవతో బాటూ
ఇంటి బయటకు నడిచాడు శేఖర.
“నాయనకేమీ బాగా లేదు. నెలా, రెండు నెలల్ కనాన్ ఎకుక్వ బతికేది కషట్మంటాడు డాకట్రు. ఆయనున్ బాగా
చూసుకోమని చెపప్నాడు" చినన్గా చెపాప్డు కేశవ. శేఖర దిగులుగా ఆలోచిసూత్ వుండిపోయాడు.
“నేను ఆసామి. ఇంటోల్ మగగ్ం నేయను పోతావునాన్, నువొప్ వదినే నాయన కాడ వుండండి" అని వెళిళ్పోయాడు
కేశవ. శేఖర దిగులుగా ఇంటోల్కి నడిచాడు. అపప్టికే అతడి తండిర్ భూషణం మంచంపై ఆయాసంతో మూలుగుతూ
పడుకొని వునాన్డు.
శీర్కాళహసిత్లోని సాలిపేట, భాసక్ర పేటలలో ఐదువందలకు మించి చేనేత మగాగ్లునాన్యి. సవ్గార్మమైన ఏరేవ్డు
నుండి ముపైప్ సంవతస్రాల కిర్తం బతుకు తెరువు కోసం అకక్డికి చేరుకునాన్డు. భూషణం, అనువంశిక వృతిత్ ఐన
మగగ్ంనేత అతనికి బాగా తెలిసి వుండడంతో, మగాగ్ల పై జరీచీరలు, పటుట్చీరలు నేయించి వాయ్పారం చేసే నీలకంఠయయ్
అనే ఆసామి భూషణానిన్ పనిలో పెటుట్కునాన్డు.
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ఆసామి దగగ్ర నూలు, జరీలు తీసుకొని చెపిప్న గడువులోగా చీరలు నేసి ఆసామికిచిచ్ కూలీ తీసుకొనేవాడు
భూషణం. కషట్పడే తతవ్ం బాగా వుండడంతో బాటు ముటాక్ తాగుడు వంటి అలవాటేల్మీ లేకపోవడంతో ఆసామి.
నీలకంఠకు పీర్తిపాతుర్డుగా మారాడు భూషణం.
కొనాన్ళళ్కు నీలకంరయేయ్ భూషణానికి సంబంధం వెతికి పూరణ్ అనే అమామ్యితో వివాహం జరిపించాడు.
కూడబెటిట్న డబుబ్తో బాటూ, తాను పనిచేసే ఆసామి దగగ్ర కొంత అపుప్ చేసి, సాలిపేట శివారల్లో ఒక చినన్ పెంకుటిలుల్
సమకూరుచ్కోగలిగాడు భూషణం.
కాలకర్మంలో భూషణానికి శేఖర, కేశవ అనే ఇదద్రు పిలల్లు పుటుట్కొచాచ్రు. సోత్మత లేకపోవడంతో భూషణం
కొడుకులిదద్రూ పదవ తరగతితో చదువుకు సవ్సిత్ చెపిప్ మగగ్ం పనిలోకి దిగారు. కొడుకు లిదద్రూ పుటాట్క అలసయ్ంగా
పుటిట్న కూతురు రేవతి మాతర్ం కొంత మేర చదువుకొని, తిరుపతిలో నరుస్ టైరనింగు చేసూత్వుంది. ఆమె పెళిళ్ కోసం
కషిట్ంచి కూడబెటిట్న సొముమ్ బాయ్ంకులో భదర్ంగా డిపాజిట చేశాడు భూషణం.
మగగ్ం గుంతలో చీరలు వేసూత్ వునన్పుప్డు నిరంతరం తోడుగా వుండే దుముమ్, ధూళి సోకి, కొనాన్ళల్కు భూషణానికి
ఆసత్మా దాపురించింది. మందులు వాడుతూనే మగగ్ం పనికొనసాగించాడు. పులిమీద పుటర్లా నిరంతరం అతడి వెనన్ంటే
నిలిచిన అతని భారయ్ పూరణ్ హఠాతుత్గా గుండెపోటుతో మరణించింది. దానితో మరింత కుంగిపోయాడు భూషణం.
కొడుకులూ, కూతురు ఎంత సరిద్ చెపిప్నా, మామూలు మనిషి కాలేకపోయాడు.
దిగులుతో అతని జబుబ్ మరింత ముదిరింది. వంట చేసుకుంటూనో, రాటన్ంపై కండెలు చుటుట్కుంటూనో వినయ
విధేయులతో వుండే భారయ్ జాఞ్పకాలు నిరంతరం భూషణానిన్ బాధించసాగాయి.
మూడు నెలల నుండీ అనారోగయ్ంతో మగగ్ం పనికి వెళళ్లేక ఇంటి వదేద్ వునాన్డు భూషణం. ఇంటోల్ వునన్ మగగ్ంలో
అతడి పెదద్ కొడుకు శేఖర జరీచీరలు నేసి నీలకంఠయయ్కు ఇసూత్ వుంటే, మరోకొడుకు కేశవ మాతర్ం ధరమ్రాజనే మరో
పటుట్చీరల వాయ్పారి ఇంటివదద్ వునన్ మగాగ్ల షెడోల్ మగగ్ం నేసూత్ వునాన్డు. శేఖరకు రెండేళల్ కిర్తమే పెళల్యింది. అతడి
భారయ్ అరుణ ఇంటోల్ వంటా, వారూప్ చూసుకొంటోంది.
దగుగ్ తెర ముంచుకు రావడంతో ఆయాసంతో పుకిక్రి బికిక్రయాయ్డు భూషణం. మగగ్ం గుంటలోంచి లేచి తండిర్
వదద్కు వచిచ్ మంచినీళుల్ తాగించాడు శేఖర. మంచం పై తండిర్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు.
"బాబూ, శేఖరా, నీతో ఒక ముఖయ్ విషయం చెపాప్లి" ఆయాసపడూత్ అనాన్డు భూషణం. శేఖర ఆశచ్రయ్ంగా
తండిర్ వంక చూశాడు.
“మీ చెలెల్లు రేవతి పుటిట్నపుప్డు మీ అమమ్కు మూడో కానుస్ చాలా కషట్మై పోయింది. కడుపులో బిడడ్
అడడ్ం తిరిగుండాదని, తలిల్ పార్ణాలకు కషట్మని చెపిప్నారు డాకట్రుల్. దాంతో నేను భయపడి, కానుప్ సకర్మంగా
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ఐతే శీర్శైలంలో మలల్నన్కు పటుట్పాగా సమరిప్సాత్నని మొకుక్కుంది. దేవుడి దయ వలన మీ అమమ్కు కానుప్
సరిగాగ్నే జరిగి, ఆడపిలల్ పుటిట్ంది. ఆ పాగా సవ్ంతంగా మగగ్ం పైన నేసి తీసుకొని పోవడానికి ఎనిమిదివేల దాక
కరొచ్సుత్ంది. నూలు, జరీ, సపుప్రీ ఇదీ కొనాలి గదా! ఎనిన్సారుల్ డబుబ్ చేరిచ్ పెటుట్కునాన్ ఏదో ఒక ఖరుచ్ వచిచ్ డబుబ్
కరచ్యిపొయేయ్ది.
డబుబ్ చేతిలో వుంటే ఆసామికి భారీగా చీరల ఆరడ్రుల్ వచేచ్సుండి, పని ఒతిత్డి ఎకుక్వగా వుండేది. దానితో ఈ
వేళిర కూడా ఆ పాగా నేసి మలల్యయ్ సావ్మికి సమరిప్ంచుకోలేక పోతిని నేను.
శివరాతిత్రి టయానికి కొందరు మగాగ్లోళుల్ ఆ పాగాను తీసుకొని పొయియ్, ముందుగా దేవసాథ్నం ఆఫీసులో
అధికారల్ను కలిసి, ఆ పాగా ఇసాత్రు. పూజారుల్ రానికి కుంకుమ, పసుపురాసి, దేవుడికి నివేదన చేసి, దేవుడి
ముందుండే దీపాల చుటూట్ చుటాట్రు. కొనిన్ తూరుల్ పాగా బాగా వుంటే దేవుడికి అలంకరిసాత్రు.
ఎనిన్ పనుల్నాన్, నువీవ్ శివరాతిర్కి ఆ పాగా తయారు చేసుకొని పోయి శీర్శైలంలో మలల్యయ్ సావ్మికి
సమరిప్ంచాల! ఇది నా కడ కోరిక" అనాన్డు ఆయాసపతూత్ భూషణం,
శేఖర నివెవ్రపోయాడు. కాసేపు ఆలోచించి “అటాట్గే నాయనా, ఎనిన్ వసుత్నాన్, ఆ పాగా తయారు
చేసుకొని శీర్శైలానికి పొయొయ్సాత్నులే" అని తండిర్కి మాటిచాచ్డు. దానితో భూషణం నిశిచ్ంతగా ఊపిరి
పీలుచ్కునాన్డు.
శివరాతిర్కంతా అరవై రోజులే గడువుంది. శేఖర ఆ పాగా తయారు చేయడం గురించి ఆలోచించసాగాడు.
శేఖర పోసాట్ఫీసు ఖాతాలో ఏడువేల దాకా వుంటుంది. మరొక వెయియ్ రూపాయలు ఎవరో ఒకరి దగగ్ర
చేబదులు తీసుకోవాలని అనుకునాన్డు.
శేఖర అడిగిన వెంటనే అతని మితుర్డు నాగరాజు ఇంటోల్కి వెళిళ్ వెయియ్ రూపాయలు తెచిచ్ శేఖర
కిచాచ్డు. కానీ మరొక నెల రోజులలోగా ఆ డబుబ్ తనకు తిరిగి ఇచేచ్యాలని, మరుసటి నెల తమ తిరుమల
యాతర్కు ఆ డబుబ్ అవసరం అని అనాన్డు. శేఖర అందుకు ఒపుప్కునాన్డు,
శేఖర పకక్ ఇంటోల్ వుండే వెంకటేశవ్రుల్ ఇంటోల్ మరో మగగ్ం వుంది. జకారుడ్ బిగించిన ఆ మగాగ్నిన్ చాలా
రోజులుగా వెంకటేశవ్రుల్ వాడడం లేదు. మగాగ్ల పని గిటుట్బాటు కావడం లేదని కొంత కాలంగా వెంకటేశవ్రుల్
చీరలు కొని, ఊరుల్ తిరిగి ఇంటింటికీ వాటిని అముమ్తూ వాయ్పారం చేసుకొంటునాన్డు.
వెంకటేశవ్రుల్కు చెపిప్, శేఖర ఆ మగగ్ంలో పటుట్ పాగా వేయడానికి పూనుకొనాన్డు. డిజైనల్ కోసం కావాలిస్న
అటట్లను డిజైను అటట్లు తయారు చేసే మునసావ్మి వదద్ కొని తెచిచ్ ఆకారుకు బిగించాడు. పటుట్నూలు,
వారుప్, జరీ వగైరా కొనుకొక్ని వచిచ్, పటుట్పాగా వేసే కారయ్కర్మానికి పూనుకొనాన్డు.
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భూషణం ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి నానాటికీ దిగజారుతూ వుంది. ఒక పకక్ ఆయనను గమనించుకుంటూ మరొక పకక్
మగగ్ం నేసూత్నే వునాన్డు. శేఖర ఉదయం ఏడింటి నుండీ పదింటి వరకూ వెంకటేశవ్రుల్ ఇంటోల్ పటుట్పాగా నేసి, ఇంటి
కొచిచ్ భోజనం చేసి పదకొండింటి నుండి తనకు ఆసామి అపప్గించిన చీరల తయారీని కొనసాగించసాగాడు. రోజు చేసే
పనికి అదనంగా మూడుగంటల పాటు వేయడంతో అతనికి సాయంతర్మయేయ్సరికి ఒళుళ్ నొపుప్లతో బాటూ జవ్రం కూడా
వచేచ్లా వుండేది.
పటుట్ పాగా నేసేది దేవుడికి సమరిప్ంచడానికి కాబటిట్ వుదయానేన్ లేచి సాన్నం చేసి, విబూది పెటుట్కొని శివుడికి
పూజ చేసి, నైవేదయ్ం పెటేట్, హారతి కళల్కదుద్కొని పనిలోకి దిగేవాడు. శేఖర భారయ్ అరుణ కూడా పూజ చేసి, శుచిగా వంట
చేసి భరత్కు కావలసిన వసుత్వులు అమిత శర్దధ్తో తయారుగా వుంచేది. పాగా వేసిననీన్ రోజులు ఆ ఇంటిలోనివారు
మాంసానిన్ దగగ్రకు రానీయక శాఖాహారమే తీసుకోసాగారు.
ఇంకొక రోజులో పాగా వేయడం పూరత్వుతుంది అనుకొనేంతలో భారీ వరష్ం కురవ సాగింది. రెండురోజులైనా,
వరష్ం ఏకధాటిగా పడూత్నే వుంది. కాళహసిత్లోని ముగగ్ం గుంటలనిన్ంటిలో నీళుళ్ చేరడంతో చేనేత కారిమ్కులు వేసుత్నన్
చీరలు, పంచెలు అనీన్ బిగుతుగా తయారై పనికి రాకుండా పోయాయి. అధికారులు పాడైన మగాగ్లను అంచనా
వేయడానికి సరేవ్ పార్రంభించారు. ఆ సరేవ్ పూరత్యి, పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ కొదిద్ పాటి నషట్పరిహారం అలరేందుకు నెల రోజుల
పైనే వసుత్ంది. ఆ పార్ంతం పకక్నే చెరువు వుండడంతో వరష్పు నీరు మగగ్ం గుంటలో ఇంకి పడుగూ, పేకా పూరిత్గా
పాడైపోయాయి. ఆ నేత కోసి వేసి, వృథాగా పారేయాలిస్న పరిసిథ్తి ఏరప్డింది,
శేఖర కేం చేయాలో దికుక్తోచకుండా వుంది. “ఇంత కషట్పడి నేసూత్ వునన్ పటుట్ పాగా పాడై పోయిందే" అని
అతనికి ఒకటే దిగులుగా వుంది. శేఖర, బాటు అతని కుటుంబంలో మిగతా వాళల్ందరూ దిగులుతో కృంగిపోయారు.
శేఖర మేనమామ నారాయణవరంలో రుదర్యయ్ అనే ఆయన వునాన్డు. ఆయన కూడా నాలుగు ముగాగ్లోల్
పంచెలు, టవళుల్ వేయిసూత్ వుంటాడు. కాళహసిత్లో భారీ వరష్ం కురిసిన విషయం తెలుసుకొని మేనలుల్డు శేఖరకు ఫోన
చేసి అకక్డి ముూల పరిసిథ్తి అడిగాడు రుదర్యయ్. జరిగిన విషయం మానుకు వివరించాడు శేఖర,
“నువేవ్ం కంగారు పడదుద్ శేఖరా, నా మగాగ్లోల్ ఒకటి ఖాళీగానే వుంది. నువివ్కక్డి కొచిచ్ ఆ మగగ్ంలో పాగా
తయారు చేసుకో. ఇకక్డి మగాగ్లోల్ నీళేల్మీ చేరలేదులే. డబుబ్, పాగా తయారు చేసుకో. సుపుప్ రాలేనంటే నేనే దానిన్
నేయిసాత్ను దాని గురించి నువువ్ బాధపడొదుద్, రేపు నాకొక పారీట్ పదివేలివావ్లి. నీకు డబేబ్మైనా అవసరమైతే ఇవవ్గలను,
నువివ్కక్డికి వసేత్ ఆ నూలు అదీ కొని పాగా నేసుకోవచుచ్ అనాన్డు రుదర్యయ్,
దేవుడికి తాను సవ్ంతంగా పటుట్ పాగా తయారు చేసి సమరిప్సేత్నే ఫలితం దకుక్తుందని శేఖర అభిపార్యం. అదే
విషయం చెపాప్డు రుదర్యయ్కు.
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" సరే, నువివ్కక్డికే వచిచ్ మగగ్ం నేసుకో, రేపు నాకొక పారీట్ డబుబ్ ఇవావ్లి. పటుట్, జరీ అవీ కొనాలంటే
నేను డబుబ్ సరుద్తాలే. ”అనాన్డాయన. శేఖర మనసు కుదుట పడింది.
శేఖర మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ నారాయణవరం పర్యాణమయాయ్డు. శీర్ కాళహసిత్లో మగాగ్ల నేతకు
మరో వారం రోజులు వాతావరణం సహకరించదు. ది వరలో తిరుపతిలోని ఆర, కె సిలు, అనే ఐటల షాపు
యజమాని రాజా ఒకసారి కాళహసిత్లో తమ
బంధువులింటికి వచిచ్ పకక్నే వునన్ లానిన్ మగాగ్లను చూసూత్ శేఖర ఇంటికి వచాచ్డు. ఆ సమయంలో శేఖర ఒక
పర్తేయ్కమైన పటుట్చీర నేసుత్నాన్డు. నాగుల చవితి సమయంలో సతరీలు పాములపుటట్లో పాలు పోసి పూజ చేసేటపుప్డు
కటుట్కొనే పటుట్చీరలది, అది రాజాకు బాగా నచచ్డంతో అలాంటిదే కొనిన్ తయారు చేసుకొని, ఎపుప్డు తన షాపు కొచిచ్నా
మంచి ధర చెలిల్ంచి వాటిని కొనుకోక్గలననాన్డు. శేఖర వాటికి కావలసిన పటుట్, జరీకాని సమయం దొరికినపుప్డలాల్
నేసూత్ వచాచ్డు. వారం కిర్తమే ఐదువేలు ధర పలికే రెండు చీరలు తయారు చేసి బీరువాలో వుంచాడు. దారిలో వాటిని
రాజా షాపులో ఇచిచ్ డబుబ్ తీసుకుంటామని ఆ చీరలను బేగ లో వుంచుకొని బయలేద్రాడు. కానీ రాజా ఇచిచ్న విజిటింగ
కారుడ్ ఎకక్డో పారేసుకోవడంతో ఫోను చేయడం కుదరలేదు. తిరుపతిలోని షాపు ఆడర్స మాతర్ం గురుత్ంది లీలగా, బసుస్
తిరుపతి చేరుతూ వుండగా, శేఖర కు మేనమాము నుండి ఫోన వచిచ్ంది.
“నాడు డపిప్సాత్ననన్ పారీట్ ఆరోగయ్ం బాగా లేక నినన్ చెనైన్ ఆసుపతిర్లో చేరాడట. నా డబుబ్ వారం తరువాత
ఇసాత్ననాన్డు. కాబటిట్ నువువ్ డబుబ్ అడెజ్సుట్ చేసుకొనిరా" అనాన్డాయన తాపీగా.
శేఖర ఆందోళన పడాడ్డు. కానీ 'ఎలాగూ బటట్లషాపు ఓనరు రాజా తాను నేసి తెచిచ్న పటుట్చీరలు తీసుకొని
డబిబ్సాత్డు కదా! చీర తయారీకి ఆ డబుబ్ వాడుకోవచుచ్" అనుకునాన్డు మనసులో,
షాపు చిరునామా గురుత్కు తెచుచ్కొని అకక్డకు వెళాల్డు శేఖర. ఆ బటట్ల కొటుట్ కసట్మరల్తో కిటకిటలాడుతూవుంది.
కానీ రాజా లేడకక్డ. అకక్డ పనిచేసే గుమాసాత్ను రాజు విషయం అడిగాడు శేఖర,
“రాజనన్ ఫామిలీతో నినన్ పుదయమే కాశీ, హరిదావ్ర యాతర్కు వెళాల్డు. ఆయన తిరిగొచేచ్ దానికింకో పది
రోజుల పైనే పడుంది" తాపీగా చెపాప్డతను.
గుమాసాత్కు తాను పటుట్చీరలు వేసుకొని వచిచ్న విషయం చెపిప్, అవి తీసుకొని డబిబ్మమ్నాన్డు తనకు.
“అనన్ సామానయ్ంగా చీరలు ఆయనే సెలకట్ చేసి, బేరం చేసి తీసుకొంటాడు. వాటి విషయం మాకు తెలీదు" విసుగాగ్
చెపాప్డు గుమాసాత్.
శేఖర అతణిణ్ కాసేపు బతిమాలాడు.
“సరే, నీ మాటెందుకు కాదనాలి?" అని రాజాకు ఫోన చేసేడు గుమాసాత్.
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“తాను యాతర్ల నుండి తిరిగొచాచ్క, ఆ చీరలను చూసి బాగుంటే తీసుకుంటానని”, చెపాప్డు రాజా,
శేఖర నిసస్హాయంగా వెనుతిరిగాడు.
ఇంటికి తిరిగి వెళిల్పోదామా? ”అనుకొనేంతలో అతనికి తన చినన్నాటి కాల్స మేట నారాయణ తిరుపతిలో కెనరా
బాయ్ంకు మేనేజరుగా పని చేసూత్ వునన్టుల్ గురొత్చిచ్ంది. ఒకసారి కాళహసిత్లో శేఖరకు కనపడి తిరుపతి వసేత్ తనను
కలవమనాన్డు.
కెనరా బాయ్ంకు వెతుకొక్ని వెళిల్ నారాయణను కలుసుకోమనాన్డు శేఖర. పని ఒతిత్డి లో వునన్ నారాయణ
శేఖర ను పావుగంట వేచి వుండమని తరువాత , తాపీగా అతడెందుకొచాచ్డో అడిగాడు. శేఖర తాను వచిచ్న పని
చెపిప్, పటుట్పాగా నేసేందుకొక ఎనిమిది వేలు సమకూరచ్మనీ, నెల రోజులోల్ తాను అ డబుబ్ తిరిగిచేచ్సాత్నని అనాన్డు.
నారాయణ బురర్ గీకొక్ని,“ ఈ నెల నాకు జీతంలో పెదద్ మొతత్ం ఇనక్ంటాకుస్ రూపంలో కటట్వుతూ వుంది, నీకు
డబుబ్ సరద్లేను సారీ "అనాన్డు.
శేఖర నిరాశగా నిటూట్రిచ్ బయలేద్రబోయాడు. అతని చేతిలోని లెదర బేగ ను గమనించి,“ ఏమిటా సంచీ? "
అనాన్డు నారాయణ.
శేఖర లెదర బేగి ఇప తీసి, తాను నేసి తెచిచ్న పటుట్చీరలను చూపించాడు నారాయణకు,
“ నాగుల చవితి చీరలా? మా ఆవిడకూ, మా అతత్గారికీ ఇటువంటి సెప్షల అకేషన చీరలంటే ఇంటెర్సుట్,
నువువ్ మా ఇంటికి వెళిల్ ఆ చీరలను మా ఆవిడకు చూపించి, ఒక వేళ కొంటుందేమో చూడు, నేను ఫోన చేసి
చెబుతాను "అనాన్రు. నారాయణ.
శేఖర ‘అటేల్' అని నారాయణ ఇంటి వెళాళ్డు.
నారాయణ భారయ్ లకిష్ఆమె తలిల్ అనసూయమమ్ శేఖర తెచిచ్న చీరలను చూశారు. "నాగులచవితి చీరలా,
బాగునాన్యి నాయనా, ఎలాగూ వచేచ్ది శివరాతిర్ కదా, శివరాతిర్ రోజు కూడా పుటట్లో పాలు పోసే ఆచారం మాకుంది.
ఇంతకూ, ఎంతకిసుత్నాన్వు ఆ చీరలను?” అని అడిగింది అనసూయమమ్ దరప్ంగా తమలపాకులు నములుతూ.
శేఖర వాటి వెల చెపాప్డు.
“ఓయమమ్, ఐదువేలంటే చాలా ఎకుక్వ కదా నాయనా, ఏదో మా వాడి ఫెర్ండువని నీ దగగ్ర కొనేదందుకే,
నాలుగు వేలు మించి ఇవవ్లేము, నీకిషట్మైతే ఇపుప్ లేకపోతే వెళిల్పో" అనన్రామె లేచి నిలబడి. నారాయణ భారయ్
లకిష్ కూడా తలిల్కి వంత పాడింది.
“నాలుగు వేలంటే అసలు రేటు కూడా రాదమమ్గారూ, నషాట్నికి అముమ్కోవాలిస్ వసుత్ంది" దిగులుగా
అనాన్డు శేఖర. కానీ ఆమె ససేమిరా తాను చెపుప్న రేటుకి దిగిరాలేదు.
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“పోనీలే, ఏదో ఒక రేటుకు ఈ చీరలు అముమ్కుంటే పటుట్పాగా తయారీకి, శీర్శైలం పర్యాణానికి సొముమ్
గిటుట్బాటౌతుంది" అనుకొని శేఖర ఆ పటుట్చీరలు వారికిచిచ్ ఎనిమిదివేలు రొకక్ం తీసుకునాన్డు. ఎరుపు,
నలుపు రంగులలో మేలిమి పటుట్తో కళాతమ్కమైన అంచులతో తయారైన పటుట్ చీరలను చవగాగ్ కొనుగోలు
చేసినందుకెంతో మురిసిపోయారు ఆ తలీల్కూతుళుల్.
శేఖర నారాయణవరం చేరేసరికి మధాయ్హన్ం మూడు దాటింది. అతని కోసం కాచుకొని వునన్ రుదర్యయ్
శేఖరకు టీ తెపిప్ంచి, మగాగ్నిన్ చూపించాడు. మేనమామతో వెళిల్ శేఖర పటుట్పాగాకు కావలసిన రేషం, జరీ,
వారుప్ వగైరాలు తెచుచ్కునాన్డు.
శివరాతిర్కింకా రెండు రోజులే గడువుంది, శేఖర రాతిర్ పదకొండింటి వరకూ మగగ్ం చేసి, మళీల్ పొదుద్నన్
నాలుగింటికే నిదర్ లేచి, సాన్నం చేసి పూజ చేసుకొని మగగ్ం పనిలో దిగాడు. కాళల్తో అని బలంగా తొకుక్తూ
చేతులతో మగగ్ం వాటు చేసూత్, పోగులపై నాడే అటూ, ఇటూ కదుపుతూ వేగంగా మగగ్ం నేయసాగాడు అతడి
నుదుటి నుండి చెమట ధారాపాతంగా కారుతోంది, నిరివ్రామంగా మగగ్ం నేసూత్ అలసిపోయినా, విశార్ంతి
తీసుకోకుండా నేయసాగాడు.
పనెన్ండడుగుల పాగా తయారవడానికి మధాయ్హన్ం పడలొండు వరకూ పటిట్ంది. హడావిడిగా లేచి, పటుట్ సాగాను
మగగ్ం నుండి వేరు చేసి, ఒక పేపర లో చుటిట్ తన బేగ లో పెటుట్కునాన్డు,
భోంచేసి వెళల్మని మేనమామ బలవంత పెడుత్నాన్ వినక హడావిడిగా బయలేద్రాడు. శేఖర కాళహసిత్ చేరేసరికి
అతడి భారయ్ పర్యాణానికి బటట్లు సరుద్కొని సిదధ్ంగా వుంది. తండిర్ బాధయ్తను తముమ్డికి అపప్గించి, భారయ్తోబాటు
బసుస్లో శీర్శైలం బయలేద్రాడు శేఖర. వారు శీర్శైలం చేరేసరికి రాతిర్ బాగా పొదుద్పోయింది. ఒక సతర్ంలో ఆ రాతిర్
తలదాచుకొని, మరాన్డు వుదయం దేవసాథ్నం వారి ఆఫీసుకు వెళాల్డు.
శేఖర పాగాతో బాటు “సూపరెండెంటు పనుల మీద తిరుగుతునాన్డు. ఆయనో మాటాల్డు" ఆఫీసులో అటెండరు
చెపాప్డు శేఖర తో. శివరాతిర్ ఏరాప్టల్లో సిబబ్ంది తల మునకలుగా వునాన్రు. శీర్శైలమంతా భకుత్లతో కిటకిటలాడుతూ
వుంది. 'హరోం హర' అని శివనామం మారుమోర్గుతోంది. పదకొండంటికి వచాచ్డు సూపరెండెంటు.
“పాగానా? వీలేల్దయాయ్, ఇపప్టికే ఇదద్రు, ముగుగ్రు ఈ పాగాలు నేసుకొని దేవుడి కియాయ్లని వచాచ్రు. అంత
లేటుగానా వచేచ్ది?" అని శేఖర పై చిందులు తొకాక్డు సూపరిండెంటు. శేఖర ఎంత బతిమలాడినా వినలేదు, నిరాశగా
వెనుదిరిగాడు శేఖర.
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"ఎటాల్ ఇంత దూరం వచాచ్ం, దరశ్నం చేసుకొని పోతాం" అందతడి భారయ్ అరుణ, గుడ లోకి భకుత్ల కూయ్లైను
చాంతాడంత వుంది. దాని చివర నిలబడాడ్రు. శేఖర, అరుణ దిగాలుగా, శేఖర కేం చేయాలో పాలుపోలేదు. 'ఇంటోల్కెళిళ్
తండిర్కేమి సమాధానం చెపాప్లి?' అనుకునాన్డు బాధగా.
“ఏమయోయ్, నినేన్" ఎవరో పిలవడంతో వులికిక్పడాడ్డు శేఖర. విఐపీల కూయ్ నుండి గుడి బయటకు వసుత్నాన్రు.
లకీష్, అనసూయమమ్, సఫారీ సూట లో మరో ముసలి వయ్కిత్. ఆడవాళల్దద్రూ శేఖర అమిమ్న పటుట్చీరలే కటుట్కొని వునాన్రు.
“నువువ్ తెచిచ్న చీరలే మా చెలెల్లు కూడా కావాలంది. ఈసారి ఇంకో రెండు తెచిచ్యియ్. పోయినసారి
ఎకుక్విచాచ్ను. ఈసారి మూడునన్ర వేలకనాన్ ఎకుక్వియయ్ను" అంది అనసూయమమ్.
శేఖర వచిచ్న పని కనుకొనాన్డు సఫారీ సూట వాలా. ఆయన లకీష్ తండిర్ పరమేశవ్రరావట. ఆయన
ఎండోమెంట శాఖలో పెదద్ ఆఫీసరు. పటుట్పాగా చూసి శేఖర పనితనానికి మెచుచ్కొని వెంటనే ఈవోకు ఫోన చేసి శేఖర
గురించి చెపాప్డు.
కాసేపటికి కూయ్లైన చివరోల్ వునన్ వాచ మేన శేఖరను, అరుణనూ గుడిలోకి తీసుకెళాల్డు.
పటుట్ పాగాకు కుంకుమ, పసుపు పూసి, దేవుడి పై కపిప్, శేఖర ను, అరుణను దీవించారు. పూజారులు,
అదురుత్నన్ గుండెలతో దేవుడికి నమసక్రించి, పర్సాదం తీసుకొని, ఆఫీసులో దేవసాథ్నం వారిచిచ్న పారితోషికంతో
వెనుతిరిగారా దంపతులు.
శేఖర కాళహసిత్కి చేరేసరికి అతడి తండిర్ భూషణం పరిసిథ్తి సీరియస గా వుంది, ఎగశావ్స, దిగశావ్సతో
కొటుట్కుంటునాన్డాయన. తండిర్ నుదుట శీర్ శైలం గుడి నుండి తెచిచ్న కుంకుమ పెటిట్ పాగా దేవుడికలంకరించిన
విషయం చెపాప్డు శేఖర. ఆయన మొఖం ఆనందంతో విపాప్రింది. భూషణం గుండెలు ఎగసిపడాడ్యి. కొదిద్
క్షణాలోల్నే ఆ నేతగాడి శావ్స ఆగిపోయింది.
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