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'నీవు తిని వచిచ్న తరువాత నే బోయితిని వతుత్ను గాని, ముందు నీవేగి తినిరా, చీకటిపడినను నాకు
భయములేదు' అని అతత్యనెను
అచచ్రయినను పిశాచముగా జేసివైచు కోక కటుట్కుని కూరుచ్నన్ కోడలొకక్ నిమిషమాలోచించి 'కాదు కాదు, మీరే
ముందు వెళళ్వలయును, మీరు వచిచ్న తరువాతనే నేను' అని యనెను.
'మానమును మరియాదయు ఎకుక్వ వారికిగాని మముబోటి తకుక్వవారికి గావమామ్! కాబటిట్ ఆ సంగతి
వదిలిపెటుట్. నీకు మధాయ్హన్ము కూడా కూడు లేదు. పైగా చినన్దానవు. చీకటిలో ఆ గుంపులో తోర్సికొని వచుచ్టయు
పర్మాదము' అని అతత్యనెను.
'మానమును మరియాదయును, గాలియు, నీళళ్యువంటి వతాత్! తండిర్యును, కొడుకును తిని పదకొండు
గంటలకే నాగరాజుగారి యింటికి వెళిళ్రిగదా! మీకు మాతర్ము మధాయ్హన్ము కూడేది? కాబటిట్ ముందర మీరే వెళిళ్రండు,
తరువాతనే నేను వెళుళ్దును. చీకటి యనియు, గుంపనియు నాకొక దయయ్ము చూపితిరి. దయయ్ములు ననున్ జూచి
పారిపోవును ' అని కోడలనెను.
'కాదమామ్ నీవు పచచ్ పసుపు పోసినటుల్లు మెరుపులు ముదద్ చేసినటుల్ందువు. నీకు దృషిట్ తగులునమామ్ మరి
చెపప్ను '
'మీ మాటయే నిజమగుగాక మెరుపుల ముటిట్నచో షాక తగులునతాత్! దానికేమిగానిముందు మీ వంతు.'
'కోడలు మిగుల వినయ విధేయతలు కలది అతత్మాట కెనన్డు నెదురాడి యెరుగదు. ఆడుచో, మరి
వింధయ్పరవ్తమే ఈ సంగతి ఆ యతత్కు తెలియును కాబటిట్ యిక లాభము లేదనుకుని అతత్ తన అతుకులబొంత విడిచి
అటకమీది చీర తీసి కటుట్కుని నాగరాజుగారి సతర్మునకు వెళెళ్ను.
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ఆ బసీత్లో నెటు చూచినను నాగరాజు పేరే నాగరాజు ఆసుపతిర్.నాగరాజు అనాధ శరణాలయము. నాగరాజు
దేవాలయము. నాగరాజు కాలేజి, నాగరాజు సతర్ము, నాగరాజు కొళాయి, నాగరాజు వీధి. వీధి యేమి కరమ్ము ఇంక ఆ
బసీత్ బసీత్ నాగరాజపురమైపోవునని అనుకొందును.
నాగరాజిపుడు

పేదవారికి

జావపోయుటకొక

సతర్మారంభించెను.

పర్తి

దినము

సాయంకాలమారుగంటలకారంభము, పది గంటలకు భరత వాకయ్ము కషట్పడి సంపాదించుకొనువారు గుడ నిట
దినమరగి సోమరులయిపోదురను సదుదేద్శముతోడనే యిపుడతడు నూకల జావ పోయుట కేరాప్టొనరించేను. కషట్పడి
సంపాదించుకొనగలవారికి ఈ నూకల జావ తినుట అవమానమును అనన్దముమ్లని యతడెరుగక పోవచుచ్ను.
రోడుడ్ కిరుపర్కక్లనునన్ మురికి కాలువల నీరు తగలకుండ జనులు కడు జాగరూకతతో గూరుచ్ండిరి.
దుముమ్లేవకుండ రోడల్మీద నీరు కొటిట్రి. నాగరాజు అండ సనస్ వారి బియయ్పు మరయందును, పిండి మరయందును,
నూనె మరయందును, పంచదార మరయందును, పనిచేయువారెందరో వచిచ్ విసత్ళుళ్ వేయదొడగిరి. నాగరాజును, అతని
కొడుకు గంగరాజును బంతుల వెంట దిరుగుచు అజమాయిషీ చేయుచుండిరి. కొందరు పచచ్డియు, మరికొందరు
కూరయి వేసికొనుచు బోవుచుండిరి. తరవాత నూకల జావ వచెచ్ను. అది పేరునకే జావకాని తినుటకు ముదద్కటుట్గనే
యుండెను.
దరిదర్నారాయణులందరును, దంతయంతర్ములు విపిప్రి. 'ఇంక నొక యేడాదివరకును తిండిలేక చావమ'ను
ధైరయ్ము

వారి

మొగములలో

గనబడుచుండెను.

గుర్డిడ్వారందరును

నాగరాజును

చూడవలెయననియు,

కుంటివారండర్ందరును నాగరాజు మంగలికి పరువెతిత్ జేపటట్వలయుననియు దలచుచుండిరి. అంగవైకలయ్ము
లేనివారందరును నాగరాజును, అతని కుమారుడు తమ నడుమునుండి పోవుచుండగా తలలు వంచుకొనుచుండిరి.
తన యింటిచుటుట్ను నలువైపులనునన్ రోడల్ నడుమ నడుచుచు, ఈ దరిదర్నారాయణులను జూచుచునన్ నాగరాజు
హృదయం బరువెకెక్ను. శిలప్సంపదతో, రసపురుషుని దెలుపు తన పాలరాతి మేడ చుటుట్ను కూరుచ్నన్ యీ
జీవచచ్వములను జూచుచునన్ నాగారుజ్నకు, సృషిట్చేయు బర్హమ్కీ విశవ్మునిండ శవములు కనిపించుచో నెటులుండునో
యటులుండెను. అతడు వడివడిగా ఆ రోడుడ్దాటి యెడమవైపు రోడుడ్మీదికి దిరిగెను.
అచట బంతులనిన్యు పూలమొకక్లు పాతిన చందముగా నుండెను. అతని కంటికి గొంచెము శాంతి దొరకెను.
నడుచుచు నడచుచు నునన్ వాడచట నాగి యచట గూరుచ్నన్ వారినందరను పరికించెను. పలువురు తన మిలుల్లలో పని
బాగులవారే 'వీరుగూడ నిచటి కేల వచిచ్రి? ' అని యతడనుకొనెను. ఇక నిలిచినచో బాగుండదు. వారందరు ఆడువాండుర్.
అతడు మెలమెలల్గా పదియడుగులు నడచెను. అచట వింత తోడను, వెగటు తోడను అతడాగిపోయెను. మాతరముమ్
పర్తిదినమును తనయింటికి పాలు తెచిచ్యిచుచ్ను, బియయ్పు మరలో కూలిది.
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మాతరమమ్ జావముదుద్ తినుచునన్ది. ఆతడాగి చూచెను. మాతరమమ్యు జూచెను. ఆమెలో నెకక్డేని
యేమాతర్మేని సందియము లేదు. తన హకుక్ను తాను వృధాచేయకుండా వినియోగించుచునన్ చందముగా తినుచు
లోలోపల నాగరాజునకు మొర్కుక్చునన్ది. నాగరాజు కొడుకును బిలిచి సరిగా వినియోగము చేయింపుమని చెపిప్
మేడలోనికి వెళిళ్పోయెను.
'అపుప్డే వచిచ్తిరేమి? దరిదర్నారాయణ సేవ సమాపత్మా?' యని యతని భారయ్ యోగమాయ పర్శిన్ంచెను.
'ఇది సేవకాదు, పరీక్ష '
'నారాయణునికి పరిక్షయా?'
'ఆ, దరిదర్నారాయణ పరీక్ష ఈ గుంపులో మన మిలుల్లో పనివాండుల్ కూడా పలువురు దూరిరి. వారికేమి రోగము?
వారిలో నొకొకక్ యాడుదెటువంటి యెటువంటి చీరకటుట్కుని వచిచ్నదో యొకపరి చూడు. వైసార్యివిందుకు వచిచ్నటుల్
మాతరమమ్యు వచిచ్నది. నీవుకూడా అంత విలువగల కోక కటట్వు. నీవెపుడో అటిట్ కోక కటిట్నటులు గురుతు. '
యోగమాయ కొంచెము సిగుగ్పడి యిటులనెను. 'సరి సరి మాతరమమ్యు నామె కోడలు జయయు, పర్తిదినమును
మిలుల్కు వచుచ్చు పాలు పిండంచి మనకు దెతుత్రు. ఒకనాడు నేనే పాలగినెన్ తీసికొనవలసి వచెచ్ను. ఆమెను చూతునుగదా
గుడడ్లమమ్. బీరువా తీయగనే ఒక చీర కనబడెను అది కటిట్ంచి ఆమెనపుడు మిలుల్కు పంపితిని వాండుల్ చాలా
మంచివాండుల్. '
'మంచివాండల్గుచో నికక్డి కేలవతుత్రు? పేదలకు సతర్ముగాని వీరికా? వీరికి మనము జీతము లిచుచ్టలేదా?'
'ఏమిచుచ్చునాన్రు?'
'నాకు గురుతా? గుమాసాత్ని అడుగు’
'మీరిచుచ్నది తమకు జాలినచో మాతరముమ్ చచిచ్నను సతర్మునకు రాదు '
'ఆడువాండర్మీద నీ కభిమానము’
'ఒకవేళ నునన్చో అది మీరనుకునినటులు తపుప్కాదుగాని, మీరిచుచ్ జీతము వారి కుటుంబమునకు జాలదు అది
యటులుండుగాక నాకుకూడ మీ సతత్రువున వారితోపాటు తిని రావలయునని సంకలప్ము కలుగుచునన్ది '
'ఏమేమి?'
'ఇపుడొకడు ఈ దరిదుర్లకు పర్తినిధిగా మోకాలుదిగని కొలాల్య కటుట్కొనుచుండగానే నొక యేడాదిపాటు
దరిదుర్ల దుఃఖమెంతయో కనుగొనుటకు నూకలకూడు తినజాలనా? అదియుగాక కాయకషట్మొనరించి మన సంపదలో
గొంతుకు గానునన్ను గొంతకు కారణమైన మన యీ కూలివాండర్ తరువాతనే యీ దరిదుర్లు మన యింజనీరుల
తరువాతనే యీ దరిదుర్లు '
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హేతుపూరణ్మైన యీ వాక పర్వాహపుటురవడికి నాగరాజు మనసుస్ చాలాదవువ్కొటుట్కుని పోయెను.
సరిగాగ్ ఆ సమయమునకు మాతరమమ్ వారి ముందరికి వచిచ్ కొంచెము వెనుకకు తగిగ్ తలుపుచాటున
నిలువబడెను.
నాగరాజు కొంచెము బిడియపడి మేడమీదికి పోబోయి గదిలోనికి మరలెను.
'కోడలిని దీసికొని రాకుండా నీవొకక్ తెవే వచిచ్తివేమి?' అని యోగమాయ అడిగెను.
'చీరర' అని ఆగిపోయి కొంచెము సిగుగ్పడి వేదన ననుభవించి మాతరమమ్ వడివడిగా వెళిళ్పోయెను.
మాతరమమ్ వెళిళ్న గంట తరువాత కోడలు జయ ఏ రోడుడ్ మూలనో కూరుచ్ండి ఆకలి పోగొటుట్కుని
కలకలలాడుచు యోగమాయ యెదుటికి వచిచ్ దండము పెటిట్ నిలువబడెను.
'గదిలో మీ బాబుగారునాన్రు, ముందు వారికి దణణ్ము పెటట్వలెను ' అని యోగమాయ అనెను.
జయ నోరునుండి గబగబ ఈ మాటలు దొరలెను. 'ఇటిట్ చీరలు మీ యింట నెనిన్ కలవు?'
జయ భయపడెను అతత్గారు చావనయిరి చచుచ్నుగాని దొంగతనము చేయదని జయకును దెలియును.అంత
నామె భయము తొలగెను. పిదప ఇటులనెను. 'అమమ్గారు పదిరోజుల కిర్ంద మా యతత్గారికి ఈ కోక ఇచిచ్రి, అదే
అక్షయముగా నునన్ది"
'మీ రిరువురును గలిసిరాక నీవు వెనుక వచిచ్తివేమి?'
జయకు నవువ్ను దుఃఖమును వచెచ్ను. 'అయాయ్, నేనిపుడు తమ సనిన్ధానములో మనవి చేసికొనినదదే
అందులకనియే మేమిరువురమును మిలుల్ పనిలోనికి రాజాలకునాన్ము. ఆమె యొకరోజునను, నే నొకరోజు నను
వచుచ్చుందుము. అందువలల్ మా కొకపూటనే తిండి. మా యిరువురుకును కలిపి ఇదొకటే చీర.
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