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మంచిమన  మంచిమన  --  చెడడ్ మనిచెడడ్ మని   
  ర్ రంగం రాజేశ రరార్ రంగం రాజేశ రరా  

(1966 జోయ్తి మాసపతిర్ క, ఆగట్ , సంచిక నుంచి) 
 ఆ వేళ ఆకాశంలో చందుర్ళేళ్డు – ఎంచేతనంటే అమావాసయ్ కాబటిట్ ! ఆ వేళ 

వూళోళ్ చాలామంది ముఖాలోల్ చిరన్వువ్లేల్వు – ఎంచేతనంటే వూళోళ్ బియయ్ం, సుఖం సాట్కులో లేవు 
కాబటిట్ ! 

ఆ వేళ బీచిలో మనుషులూ లేరు – వరాష్కాలం కాబటిట్ ! 
కాని … ఎవరనాన్ లేకపోయినా బీచిలో గటుట్ దగగ్ర సూదులాల్టి చినన్ 

చినుకులోల్ తడుసూత్, పొంగుతూ అరుసుత్నన్ సముదర్ంవైపు చూసూత్, అకక్డలేని దేవుణిణ్ 
వూహించుకుంటూ, “ఏవయాయ్ బాబూ? ఏవిటి నాయ్యం?” అని మొగమాటంగా దేవుణిణ్ కసురుతునన్ 
నాగరాజు మాతర్ం వునాన్డు. 

* * * * * * *

నాగరాజు పుటిట్ పాతికేళళ్యింది. వాళళ్మమ్ చచిచ్పోయి ఇరవైయేయ్ళూళ్, వాళళ్ 
నానన్ పారిపోయి పదిహేనేళూళ్, మనసు పెరిగి పదేళూళ్ అయాయి. నాగరాజుకి సవ్యానా 
మామయయ్, అతనికి మిగిలిన భూవులిన్, సావ్ధీనం చేసుకుని అతనికిరవైరెండేళళ్ వయసొచేచ్దాకా 
తిండిపెటిట్, బియేయ్చదువు చెపిప్ంచాడు. అపప్టోల్ ఆయన మంచివాడు. కాని, మంచితనం, సుఖం, 
మంతుర్ల వాగాద్నాలు, ఇవేవీ శాశవ్తం కావు కాబటిట్ మిగతావాటాల్గే ఆయన మంచితనం కరిగి కరిగి, ఆఖరికి ఆవిరైపోయింది. ఆ ఆవిరి అలా మెలిల్గా 
పైకెగిరి పోతునన్పుడాయన నాగరాజుని పిలిచ్- 

“ఓరేయబీబ్ ! నీ చేతికి డిగీర్ వచిచ్ంది. నాకా రిటైరయేయ్ వయసొచిచ్ంది. నా పెదద్ కూతురికి పెళీళ్డొచిచ్ంది. దేశంలో చూసేత్ 
కరువొచిచ్ంది. నీ భూవులద్బుబ్ అయిపోయి ఏడాదవొచిచ్ంది. అంచేత నా భాధయ్తేదో అయిపోయింది. మరంచేత నువువ్ ఈ డిగీర్ తీసొక్ని, వెళిళ్ వూరు మీద 
పడు. పడి ఉదోయ్గం వెతుకోక్ ! నీ కాళళ్ మీద నువువ్నిలబడి, మంచి పేరు సంపాయించుకో ! అపుప్డపుప్డూ కనిప్సూత్ండు ! ఆ ! అంతే ! వెళుళ్ !” అని 
మెతత్గా గటిట్గా …, అందంగా, వికారంగా- చెపప్(లే)నటుట్ చెపాప్డాయన. 
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నాగారాజు ఆయన ఆశీరావ్దం, డిగీర్ తీసొక్ని వెళిళ్పోదా మనుకొంటుండగానే సుమతి నాగరాజు కడుడ్గా వచిచ్ నిలొచ్ంది. సుమతి 
నాగరాజు మామయయ్కి రెండో కూతురు. నుమతికి పదిహేడేళేళ్ అయినా, పాఠాలీన్, నవలలీన్, లోకానిన్ బాగా చదివింది. 

అపుప్డా అమామ్యి కళళ్లో సగం నీళుళ్ నింపుకొని, 
“బావా” అని రుదధ్ కంఠంతో పిలిచ్ంది. 
నాగారాజుకీ ఒకక్ మారు ఏడుపొచేచ్సింది. 
“వెళిళ్పోతునాన్వా బావా ?” అంది సుమతి. 
నాగారాజు సుమతివైపు చూశాడు. తనతోబాటు పదహారేళుళ్ పెరిగిన, అందమైన సుమతివైపు, అనేన్ళళ్ నుంచి తనున్ వెంటాడిన 

కళళ్వైపూ చూశాడు. చూసి,  
“ఔను సుమతీ ! వెళిళ్పోతునాన్ను” అని బావురుమనాన్డు నాగరాజు. సుమతి కూడా ఏడిచ్ంది. పదిహేడేళళ్ వయసొచిచ్న ఆ అందమైన 

కళళ్లోంచి పదిహేడేళళ్పాటు దాకొక్న నిజమైన కనీన్ళుళ్ కారినపుప్డు. 
“బావా ! చినన్పప్ణిణ్ంచి ఆడుకునాన్ం. పాడుకునాన్ం. చదువుకునాన్ం. కలిసి మెలిసునాన్ం, ఈ అనుబంధాలిన్ తెంపేసుకుని, కనీన్ళళ్నీ, 

జాఞ్పకాలీన్, నా కొదిలేసి వెళిళ్పోతునాన్వా బావా? “ అంది సుమతి. 
ఆమె అలా ఏడుసూత్ అంటే నాగరాజుకి నాలుగేళళ్ కిర్తం చూసిన దేవదాసు సినిమాలో ‘పారవ్తి’ జాఞ్పక వొచిచ్ంది. 
కాని ‘దేవదాసు’ ని జాఞ్పకం తెచుచ్కోవలిస్ంది తన విషయంలోనేననన్ ఆలోచన రాలేదు. 
అపుప్డు నాగరాజు సుమతిని కౌగలించుకుని ఓదారుదాద్మనుకునాన్డు. ధైరయ్ంగా కధలోల్ లా ఆమె జుతుత్ని చేతోత్నూ, బుగగ్లిన్ 

పెదవులోత్నూ నిమురుదామనుకొనాన్డు. 
కానీ ఏవీ చెయయ్లేకపోయాడు. 
“ఈ వూళోళ్నే వుంటానుగా ! వసూత్ంటానేల్ సుమతీ !” అని మాతర్ం చెపప్గలిగాడు. చెపిప్ ఏడుసూత్నే, గేటు దాటి వచేచ్సి, సుమతినీ , ఆ 

ఇంటినీ – తనూ సుమతి కలిసి నాటి, పెంచి పెదద్ చేసిన గులాబీ మొకక్ని దీనంగా చూసి, కనీన్ళళ్తోనూ, బరువైన గుండెతోనూ వచేచ్శాడు. వచేచ్సే ముందు 
“నీ మనసు మంచిది బావా ! నాకు తెలుసును నువువ్ నాకనాయ్యం చెయయ్వని” అంది సుమతి. ఆ మాటలామె అసప్షట్ంగా అనుకోడం వలల్ నాగరాజుకి 
వినబళేళ్దు. 

* * * * * * * * * 

 
 నాగరాజు చామనఛాయగా చాలా అందంగా వుంటాడు. అతని మంచితనం అతనికనన్ అందంగా ఉంటుంది. కాని – అతని 

మంచితనానిన్ ఎవరూ అరధ్ం చేసుకోలేదనే అతని బాధ … 
 నాగరాజు కెనిమిదేళళ్ వయసులో, నాలుగో కాల్సులో వునన్పుప్డు, తనింటికి నాలుగిళళ్ అవతల వునన్ సూరిగాడు ఏడుసూత్ 

కాల్సు కొచేచ్డు. అపుప్డు “ఏ రా ! సూరీ’ ఎందుకు కేడుసుత్నాన్వ ! నీ కషట్ వేవిటో మాతో చెపప్రా!” అనెవరూ అడగలేదు. అందువలల్, ఏ సానుభూతీ లేక 
సూరిగాడి ఏడుపు బాగా జాలి పుటిట్ంచేలా వుంది. అసలు సాధారణంగా సూరిగాడితో ఎవరూ మాటాట్డరు. బురదలో తడిసినటుట్ండే బటట్లూ, చాలా మందికి 
వెధవాయితవ్ం చూపించే వాడి అమాయకమైన ముఖం చూసి జాలిపడరు. ఎపుప్డెవరు మాటాల్డినా “మీ నానెన్వరార్ ? ఎకక్డునాన్డురా ?” అనడిగి, వాడికి 
ఏడుపు తెపిప్ంచి వాళుళ్ నవువ్తారు. 

 నాగరాజుకి మాతర్ం సూరిగాడిమీద సానుభూతి తాడి చెటుట్లాగ పెరిగి పోయింది. మలెల్తీగలా అలుల్కు పోయింది. అపుప్డు 
వాడి దగగ్రగా వెళిళ్ “సూరీ !”  అని నెమమ్దిగా పిలిచాడు. సూరిగాడు పలకలేదు. వాడి కళళ్మీద పెటుట్కునన్ రెండు చేతులోల్నూ ఓ చెయియ్ని మెలల్గావూపి 
“ఓరేయ ! ఎందుకేడుసుత్నాన్వురా ?” అనడిగాడు నాగరాజు. దాంతో సూరిగాడింకా జోరుగా ఏడేచ్డు. ఆఖరికి నాగరాచేచ్త బాగా ఓదారచ్బడాడ్క ఏడుసూత్నే 
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“పలక పగిలిపోయింది …” అని చెపేప్డు. నాగరాజుకింకా జాలెకుక్వయింది. సూరిగాడి భుజంమీద చేయివుంచి ఓ నిమిషమాలోచించి “పోనీ లేరా, 
ఏడవకు. నా పలక తీసికోలే ! దానికేవిటి ?” అనాన్డు నాగరాజు. సూరిగాడు ఏడవడం మానేశాడు. నాగరాజువంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసేడు. 
ఆచూపెలాగుందంటే – దొరికిపోయానని ఏడుసుత్నన్ పాకిసాత్ను సైనికుణిణ్ మనవాళుల్ క్షమించి అతనికనన్ంపెటిట్, గెడడ్ం నిమిరినపుప్డతను చూసిన 
చూపులాగుంది. “నిజంగానే !” అనాన్డు సూరిగాడు. 

 “నిజవేనార్” అనాన్డు నాగరాజు నవువ్తూ. 
 ఆ తరువాత మేషాట్రు కాల్సులో పలకలేని కారణవడిగితే పలకలేని నాగరాజుని బెతత్ంతో బెర్న గనన్ంత ఫోరుస్తో కొటిట్నపుప్డు, 

తను చేసిన తాయ్గపు విలువలో ఆ దెబబ్లు నొపప్టిట్నా, ఆ నొపిప్లో బాధతోబాటు కాసింతానందం కూడ తోచింది. కాని ఇంటికెళిళ్ం తరావ్త కనబడడ్ తటుల్, 
వినబడడ్ తిటుల్, ఆ తరావ్త కాల్సులో వాళళ్ందరూ తనను వెలేసినటుట్చూసిన చూపులూ తన తాయ్గానికి విపరీతమైన విలువ కటేట్యి. తను చేసింది మంచి 
పనని నాగరాజుకి తెలుసు. కాని అందువలల్ ఇనిన్ చెడడ్లల్రుగుతాయని తెలీదు. జీవితం గురించి ఏవీ తెలిసే  వయసుస్ కాకపోయినా, ఆ సంఘటన నాగరాజు 
హృదయమీమ్ద చెరగని ముదర్ వేసింది. 

 అపప్ణిన్ంచీ, నాగరాజుతో పాలు నీళళ్తో కలిసి పోయినటుట్ మంచితనంతో కలిసిపోయేడు. మంచితనంతోనే పెరిగేడు. 
మంచితనంతోనే వునాన్డు. కాని … ఎవరూ అరధ్ం చేసుకోని తన మంచితనం గురించి ఆలోచించినపుప్డలాల్ నాగరాజుకి ఏడుపొచేచ్ది. ఎవరితోనూ 
చెపప్కుండా వొకక్డే ఏడిచ్ మళీళ్ సంతృపిత్గా తన మంచితనానిన్ తలుచుకొని చినన్గా ఇంకా సంతృపిత్గా నవువ్కొనేవాడు. 

* * * * * * * * * 

 నాగరాజు బియేయ్ రెండో సంవతస్రంలో వుండగా వోసారి కాల్సు లేనందువలల్ కాలేజీ ఆవరణ మధయ్నునన్ చెటుట్కింద 
నిలొచ్నాన్డు. ఆ చెటుట్కిందనిలొచ్నే వాళళ్ంటే పిర్నిస్పాల గారికి, అమామ్యిలికీ, లెకచ్రరల్కీ – ఎవవ్రికీ పడదు. 

 చెటుట్నీడ చలల్గా, అందంగా వుంది. బైట ఎంత వేడిగా, ఘాటుగా వుంది. ఆ ఎండలో వొకమామ్యి నడిచి గరలస్ రూమ 
పకక్కు వెళిళ్పోతూంది. ఆ అమామ్యి తన కాల్స మేటేనని నాగరాజుకి తెలుసు. ఆ అమామ్యి చాలా అందంగా వుంటుంది. ఆ సంగతే మళీళ్ అని “కదు 
గురూ?” అననాన్డు నాగరాజు పకక్నునన్ మరో కురార్డు. నాగరాజు మొహమాటంగా నవేవ్సి వూరుకొనాన్డు. 

 ఇంతలోనే “ఒరేయ! వెళిళ్పోతోంది వేగం.” అనాన్రెవరో. మరుక్షణం ఓ తెలల్ని కాగితంతో తయారైన రాకెటుట్ సూటిగా 
దూసుకొంటూవెళిళ్ ఆ అమామ్యి జాకెటుట్ మధయ్ పడింది. అందరూ గటిట్గా నవేవ్రు. నాగరాజు మాతర్ం గాభరాపడాడ్డు. ఆ గాభరా భయంవలోల్, ఆ 
అమామ్యిమీద జాలి వలోల్ మరి దేనివలోల్ తెలియలే దతనికి. ఆ తరావ్త నాగరాజు చాలా బాధపడాడ్డు. కేవలం ఆ అమామ్యిమీద రాకెటుట్ పడడ్ందుకాక్దు. 

 అలా రాకెటుట్ పడడ్ తరావ్త ఆ అమామ్యి ఆగిపోయింది. నేలమీద పడడ్  రాకెటుట్వైపూ, తరావ్త చుటూట్ చూసింది. అవమానంతో 
కుర్ంగిపోయినటట్యిన తరావ్త, ఆ అమామ్యి కళళ్లో నీళుళ్ మెరిసినటుట్ నాగరాజూహించుకునాన్డు. 

 అరధ్ంలేని ఆ బాధ గురించి నాగరాజు సాయంకాలం, రాతిర్ అంతా బాధ పడుతూ ఆలోచించాడు. 
 పరయ్వసానంగా ఆ మరాన్డు సాయంతర్ం బసుస్కోసం నిలుచ్నన్ ఆ అమామ్యి దగగ్రకెళిళ్ ధైరయ్ం చేసొక్ని పొడిదగుగ్ దగాగ్డు. ఆ 

అమామ్యి నాగరాజువేపు చూసింది. నాగరాజు వేసొక్నన్ గొటట్ం పేంటు, టీ షరుట్ చూసి, ఆ తరావ్త నాగరాజు కళళ్లోకి, ‘చెటుట్కింద మనిషి’ ని చూసినటుట్ 
కోపంగా, ధైరయ్ంగా ‘ఏమిట’ నన్టుట్ చూసింది. 

 నాగరాజు నోటంట మాట రాలేదు. ఇరుకైన పేంటులో కాళూళ్, టీ షరుట్ లోపల గుండెలూ వొణుకుతునాన్యి. కాని … ఏదో 
వొకటి చెపిప్ వచెచ్యాయ్లి. లేకపోతే – అందరూ నాగరాజు వేపే చూసుత్నాన్రు … 

 “నినన్ … రాకెటుట్ …  మీ మీద … వేశారు. ఏవీ అనుకోకండి … నేను కాదు కాని ….,” 
 కంగారూ, భయం కలిసి వెలిబుచిచ్న ఆ ధవ్నులకి ఆ అమామ్యి మరీ కోపంగా చూసింది. అందంగా వికటంగా నవివ్ంది. 
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 “హు ! సిగుగ్లేపోతే  సరి ! మీకు మరో సంవతస్రంలో డిగీర్ వసుత్ంది. ఇంకా ఇరుకైన పేంటొల్సాత్యి. కాని లేని సంసాక్రం 
మనసూ రావు. పైకి మంచిగానే వుంటారు. మీలాంటి చెడడ్వాళళ్నీ, రౌడీలనీ – నేనే కాదు … ఎవరూ క్షమించలేదు. అంతే , వెళిళ్పోండి. ఇకమీద మీకు 
బుదొద్సేత్ మంచిదే. కాని రాదని నాకు తెలుసు ! వైజాకిక్ సీట్లు పాల్ంటయినా వసుత్ందిగాని మీకు బుదిద్రాదు” అందామె జోరుగా.  

 నాగరాజు మొదట విపరీతంగా వొణికేడు. తరావ్త భయపడాడ్డు. ఇంకా ఎకుక్వ ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. భయంగా, ఆశచ్రయ్ంగా 
చూశాడు. కనీన్ళళ్కో డిగీర్ తకుక్వగా ఏడేచ్డు. 

 అకక్ణిణ్ంచి వచేచ్శాడు. పర్తిచినన్ విషయానికి పెదద్గా విచారించే నాగరాజుకి – ఆ సంఘటనా, ఆ మరాన్డే విషయం తెలిస్న 
తన సేన్హితులందరూ పెటిట్న చీవాటూల్, బూతుపేరుల్ బాగా బాధపెటాట్యి. కనిపించని కనీన్రు కళళ్లోల్ మసగాగ్ పుటిట్, నునన్వి. తెలల్ని బుగగ్ల మీదుగా పాకి, 
గడడ్ం పకక్నుంచి జారి టీ షరుట్ రంగులో కలిసిపోయింది. చాలాసారల్లాగే మనసు బావులేని నాగరాజు, ఆ పొదుద్నన్ కాల్సులూ, మధాయ్హన్ం భోజనం 
మానేశాడు. సాయంతర్ం అవనిచిచ్ మనసులో బాధ కొంచెమైనా మాసి పోతుందని బీచి కెళాళ్డు. 

 బీచిలో చలల్గా వుంది. నీ కోసం ఎవరు బాధపడాడ్ లేకపోయినా నే నునాన్ ననన్టుట్ ఇంకా కొతత్గానే వునన్ ‘పాత’ లైట 
హౌసుంది. ఎపప్టాల్గే వెలగని మునిసిపల దీపాలూ, పర్తి అర నిమిషానికి పడుతునన్ సెరిచ్లైటూ వునాన్యి. 

 నాగరాజు ఇసకలో కెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. ఆకాశంవేపు చుశాడు. ఆకాశవూ   సముదర్ంలాగే విచారమంత విశాలంగా వుంది. 
చందుర్డూ, నక్షతార్లూ, లైట హౌసూ, ఘోరంగా, భయంకరంగా ఏడుసుత్నన్ సముదర్పు కెరటాలూ, అనీన్ విచారంగానే వునన్టుట్నాన్యి. అపుప్డు నాగరాజు 
విచారంగానే కళుళ్ మూసొక్నాన్డు. “భగవంతుడా ! నేను చేసుత్నన్వనీన్ మంచి పనేల్నని నాకు తెలుసు. చెడడ్పనుల్  చేయకపోయినా అందరికీ చెడడ్వాడినిలాగే 
కనబడుతునాన్ను. చినన్పప్టున్ంచీ చేసిన మంచి పనల్నీన్ అందరికీ చెడడ్ పనులాల్గే కనపడుతునాన్యి. అలాగని, ఇలాంటిపనుల్ చేయడం మానలేనేమో ! ఐనా 
వీళళ్ంతా మనుషులు ! వీళళ్కనాన్ బాగా నా కనీన్ తెలుసు. వీళళ్ందరికీ ననన్రధ్ంచేసుకునే మనసులిన్యియ్ ! నాకొక్ంచెం అదృషాట్నిన్యుయ్. నువేవ్ ననున్ 
కాపాడు.” అని దేవుణిణ్ అతి అమాయకంగా పార్రిధ్ంచాడు నాగరాజు. 

 ఆ తరావ్త, తనకునన్ మంచి మనసుని, చేసిన మంచి పనులిన్, కలిగిన చెడడ్ ఫలితాలీన్ ఊహించి అతిదీనంగా నవువ్కునాన్డు 
నాగరాజు. 

* * * * * * * * * 

 ఇంతలోనే నాగరాజు భుజంమీద ఎవరిదో చెయియ్ పడడ్ది. 
 నాగరాజులికిక్ పడాడ్డు. 
 పకక్నే చతికిలబడడ్ ఆకారం వైపు చూశాడు. గళళ్ షరూట్, ఆరని చిరన్వూవ్, గీసేసిన తరావ్త కొంచెం పెరిగిన మీసాలూ, వునన్ 

గురాన్ధానిన్ చూసి “గురాన్ధవా !” అని లేవబోయాడు నాగరాజు. 
 గురాన్ధవంటే – కాలేజీలో కొతత్గా చేరిన లెకచ్రరల్ కతను అరివీర భయంకరుడు. అమామ్యిల పాలిట దుశాశ్సనుడు. అతను 

సాధారణంగా కాలేజీకి రాడు. మొదటి రోజులోల్నే  వసాత్డు. వచిచ్ కొతత్ లెకచ్రరల్నీ, అమామ్యిలీన్ ‘ఓ చూపు’ చూసి వెళిల్పోతాడు. ఆ తరావ్త మరేవీ 
పనేల్కపోయినా, తోచకపోయినా కాలేజీకి వసాత్డు. ఐనా అందరూ అతనికి తెలుసు. అందరికీ అతను తెలుసు.అమాయకులూ, వయసులో చినన్వాళూళ్ ఐన 
సూట్డెంటల్తని ధైరయ్ంగురించీ, అడెవ్ంచరల్ గురించి కధలుగా చెపుప్కుంటారు. 

 అలా …, భయపడి లేచి పోబోతునన్ నాగరాజుని చూసి, “కూరోచ్వయాయ్ రాజు ! నీ కోసమే( వెతుకుక్ంటూ వసుత్నాన్ను. నీతో 
మాటాల్డాలి. కూచో.” అనాన్డు. 

 నాగరాజు కూరుచ్నాన్డు. 
 జేబులోంచి సిగరెటుట్ పెటెట్, అగిగ్పెటెట్, జీడిపపుప్ పేకెటుట్ తీశాడు గురాన్ధం. 
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 “చూడు, బాబీజ్, ఈ జీడిపపుప్ తిను. ఈ సిగరెటుట్ కాలుచ్. జీడిపపుప్ తొకుక్లూ, కాలేచ్సిన తరువాత సిగరెటూట్ పారెయ ! కాని 
నే చెపప్బోయే మాటలు మాతర్ం బతికునన్ంతకాలం జాగరత్గా గుండెలోల్ దాచుకో” అని గురాన్ధం జీడిపపుప్, సిగరెటుట్, అగిగ్పెటెట్ నాగరాజు చేతికిచాచ్డు. 

 ఎపుప్డూ సిగరెటుట్ కాలచ్ని నాగరాజు, కొంచెం జీడిపపుప్ తిని సిగరెటుట్ వెలిగించాడు. 
 “నాగరాజూ ! ఇవాళ నేనలా కాలేజీ కెళేళ్ను. అంతా వినాన్ను … నినేన్వీ చేయను భయపడకు. అది సరేల్ ! కాలేజీ కెపుప్డూ 

రాకపోయినా, నీ మనసూ, అంతరం నాకు తెలుసు. నువొవ్టిట్ వెరిర్పీనుగవి … ఏవీ  అనుకోకు ఇలా అంటునాన్నని, ముందు నా కధ విను … 
 నేనూ నీలాగే మంచిగావుండేవాణిణ్. నాసుఖాలూ, అవసరాలు తాయ్గంచేసి ఇంకోడికి సహాయం చేసేవాణిణ్. అయితే అలా 

చాలాసారుల్ చేసేక … హఠాతుత్గా నాకోవిషయం తెలిసొచిచ్ంది. జాగరత్గా వినీ విషయం, మనుషులెవరోల్నూ మంచితనం లేదు, నీలో మంచితనం అరధ్ం 
చేసొక్నే సోత్మత కూడలేదు. వీళెళ్వరూ నిజమైన మనుషులు కారు. వీళళ్కునన్వి గుండెలుకావు. మరోడి మంచితనం చూసి మండిపోతారు. నీలా 
అమాయకులు వీళళ్తో వేగలేక పడేడుసుత్ంటారు. 

 అదీ మనిషి మంచితనానికునన్ సేట్టస !  అంచేత ఏమిటి తేలిందీ అంటే మంచిగా వుంటే నినున్ బతకనివవ్రు. వినాన్వా అదీ 
కథ. అంచేత అబీబ్ ! మంచితనంతో నువేవ్దో ఉదద్రించేసాత్వనుకోవడం వొటిట్ మూరఖ్తవ్ం. నామాట విని నువూవ్ మారిపో ! బతకడం,  నీసుఖానిన్ నువువ్ 
వెతకడం నేరుచ్కో ..”  అని ఆగాడు గురాన్ధం. 

 “గురువుగారూ ! మీరెంత ధైరయ్ం చెపేప్రు ? మీరెంత మంచివారు” అనాన్డు నాగరాజు. గురాన్ధం గటిట్గా నవివ్ “లే పోదాం” 
అనాన్డు. 

 మంచితనానిన్ నమిమ్ చాలాసారుల్ మోసపోయినా, నాగరాజుని మంచితనం, మంచితనానిన్ నాగరాజు వదలేల్దు. 
 అలా చాలాసారుల్ జరిగిన తరువాత కొనేన్ళుళ్ గడిచి కొనాన్ళళ్యింది. మావయయ్గారింటి నించి వచేచ్సిన నాగరాజుకి పూరిత్గా 

చచిచ్పోని అదృషట్ం – ఓ పెదద్ కంపెనీలో  ఉదోయ్గం – ఓ రెండొందలూర్పాయలెడావ్నూస్, ఆఫీసు దగగ్రోల్నే ఓ గదీ – ఇవనీన్ ఇపిప్ంచింది. 
 నాగరాజు చాలా సంతోషించాడు. ఏ రోజు పనా రోజు చేసొక్ంటూ, ముషిట్వాడు దగగ్రిన్ంచి, దేవుడి దాకా ఎవరికీ 

లేదనకుండా గడుపుకొంటూ వసుత్నాన్డు. 
 ఓ రోజు సాయంతర్ం వరష్ం పడుతునన్పుప్డు, ఆఫీసు నుంచొచిచ్, కాఫీ తాగి, సిగరెటుట్ కాలుసూత్, మంచితనం గురించీ, 

మనుషుల గురించీ బాగా ఆలోచించిన తరువాత నాగరాజు ఓ నిరణ్యానికొచాచ్డు. అదేవిటంటే – వీలైనంత వరకూ ఎవరితోనూ మంచిగా వుండకూడదని. 
 అలా నిరణ్యించుకొని, సిగరెటుట్ పొగ ఘాటుగా పీలిచ్, వొదిలాడు. 
 ఇంతలోనే పొగలో ఆచారి కనబడాడ్డు. నాగరాజు గాభరాగా లేచి నిలుచ్నాన్డు. ఆచారంటే సామానుయ్డు కాడు. ఆఫీసులో కో 

కల్రెక్నా, అతనంటే నాగరాజుకీ, చాలామందిలాగే భయవు. అందువలల్ గౌరవవునూన్. ఆచారిన్ చూడగానే సిగరెటుట్ పారేసేడు నాగరాజు. “రండి రండి”ని 
ఆచారాన్హావ్నించాడు. మా రూం పావనమైందనాన్డు. పడకుక్రీచ్లో ఆచారిన్ కూచోబెటిట్ బలవంతాన కాఫీ కలిపిచేచ్డు. తను గోడ దగగ్రే నిలబడి, ఆచారి 
కాలచ్మనాన్క ఓ సిగరెటుట్ ఆచారి కిచిచ్ తనోటి ముటిట్ంచేడు. “చెపప్ండి గురువుగారూ ! ఏం సెల” వనాన్డు. 

 ఆచారికి నలభై పైన వయసుంటుంది. మొహంలో చెపప్లేనంత అనుభవం, కొనిన్ చెపప్గలిగ్ననిన్ ముడతలు వుంటాయి. 
దళసరి నలల్ని పెదవులు, భయానిన్ పుటిట్ంచే కళుళ్, వాటిపైనవో కళళ్జోడూ వుంటూనే వుంటాయి. తన పని చేసుకోడంకోసం ఎంత పనైనా చేయగలడ్తను. 
శీర్ కృషణ్భగనానుడు భూమీమ్ద కనబడితే భారత యుదాధ్నికీ నలాల్యనే కారణం. కురర్ వెధవ అభిమనుయ్డి చావుకి ఈయనే కారకుడు. ఈయన మా గొపప్ 
మాయలమారి. దొంగ, పదహారువేల ఆడవాళళ్ని మరిగినవాడు” అనింకా అనేక విధాల పొలైట గా బూతులు తిటిట్, ఆ తరావ్త తైరుకొటిట్ కృషుణ్డి  దగిగ్రే 
వరాలు కొటట్గలడ్తను. 

 నాగరాజు మాట విని ఆచారి సిగరెటుట్ దముమ్ ఘాటుగా పీలేచ్డు, ఇకిలించేడు. ఆ తరావ్త ఏడుపు మొహం పెటాట్డు. 
 “కషాట్లోల్ వునాన్నాన్గరాజూ ! నీకు సంసారవూ కషాట్లనుభవమూ లేవు. అరజ్ంటుగా నాకో పాతిక రూపాయలు కావాలి. ఫసుట్ 

తారీఖుకలాల్ నీడబుబ్  నీకిచేచ్సాత్ను. నా మాట నమిమ్, ననీన్ కషాట్నున్ంచి రకిష్ంచాలి. అదీ కథ” అనాన్డు. 
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 నాగరాజు మనసంతా అలల్కలోల్లమైంది. ఎవరితోనూ మంచిగా వుండకూడదని తననుకునన్ మాట నిజమే … కానీ 
తోటిమనిషి కషాట్లోల్ వునాన్డు. తనదగగ్ర డబుబ్ంది. అంత పెదద్వసరం తనకేవీ లేదు. ఆచారి .. పాపం ఎనిన్ కషాట్లోల్  వునాన్డో ! ఏమిటో ! 

 “ఏవి టాలోచిసుత్నాన్వయాయ్ ! ఫసుత్కలాల్ నాతలైనా తాకటుట్పటిట్ డబిబ్చేచ్సాత్ను. ఇది మాతర్ం చాలా అవసరం.” అనాన్డాచారి. 
అలా అంటునన్పుప్డు, అతని మొహం చాలా జాలిగా పెటేట్డు. 

 నాగరాజు చాలా తకుక్వ సమయంలో ఎకుక్వసేపు ఆలోచించేడు. అతని బురర్లో కాసేస్పు చినన్ సైజు సైకోల్ను చెలరేగింది 
ఆఖరికి. 

 “ఉండండాచారి గారూ !” అని లోపలికెళిళ్ పాతిక రూపాయలూ  తీసొక్చిచ్ ఇచాచ్డు. 
 ఆచారి డబుబ్ లెఖఖ్పెటుట్కునాన్డు. తరావ్త జేబులో పెటుట్కొని “ధాయ్ంకస్యాయ్!” అని చెపిప్ వెళిళ్ పోబోయాడు. 
 “ఉండండి” అని నాగరాజు ఆచారితో వెళిళ్ బస సాట్ప దాకా దిగబెటిట్ వచాచ్డు. 
 బస సాట్ప దగగ్ర ఆచారీన్, నాగరాజునీ కలిసి చూసిన హెడ కల్రక్ వరదానం, నాగరాజు విష చేసినా చూడకుండా వెళిల్పోయేడు. 

నాగరాజు ఆ విషయం గురించే ఆలోచిసూత్ండగానే బసొస్చిచ్ంది. ఆచారందులో వెళిళ్పోయేడు. ఆలోచనకి జవాబు మరాన్డాఫీసులో లంచ టైంలో 
తెలిసింది నాగరాజుకి. 

 దగగ్రికొచిచ్న వరదానం వైపు, మరిదద్రి కల్రుక్లవైపు నాగరాజు మొహమాటంగా చూసి, మొహమాటంగానే నవివ్ లేచి 
నిలుచ్నాన్డు. హెడ కల్రుక్గారు, రహసయ్ం చెపుతునన్టుట్ వొంగి. “ఏవయాయ్; ఆచారికి నినన్ డబిబ్చేచ్వా ? అందుకేనా వాణీణ్రూము కొచిచ్ంది?” అనడిగాడు. 
నాగరాజుకేవనాలో తెలిసింది కాదు. ఆవేళాచారి ఆఫీసుకి రాలేదు కూడాను. కాసేస్పు కంగారు పడి “ఏవండీ ?”  అనాన్డు నాగరాజు. 

 “ముందిది చెపప్వయాయ్ ! అంతేనా జరిగింది ?” గదిద్ంచేడు వరదానం. 
 “ఔనండీ !” దీనంగా అనాన్డు నాగరాజు. “చాలా అవసరమనాన్డు” అని కూడ నీరసంగా అనాన్డు. 
 “ఊహు ! నువివ్లాటి వాడి వనుకోలేదు” అనాన్డు మళీళ్. 
 “ఏవండీ?” అని దీనాతిదీనంగా అనాన్డు నాగరాజు. అపుప్డతను నాలుగు రోజులున్ంచీ తిండిలేని నవభారత వారసుడిలా 

వునాన్డు. 
 “ఏవా“ నువివ్చిచ్న నోటల్ నంబరుల్ జాఞ్పకం వునాన్యా? ఉంటే వెళిళ్ చూడు. ఆ డబెబ్కక్డుంటుందో చెపాత్ను విను. నాగరతన్ం 

కంపెనీలోనూ, పైడితలిల్గాడి సారాబటీట్లోనూ వుంటుంది. అరధ్మైందీ ?” అనాన్డు వరదానం. దానికి పకక్నునన్ కల్రుక్లిదద్రూ జోడెదుద్లాల్ తలూల్పేరు. 
 “ఆచారి నీతో వచేచ్డంటేనే అనుకునాన్ను. ఐనా, నీకూ, వాడికీ ఏ లావాదేవీలునాన్యో.” అని ఈసడింపుగా చూసి 

వెళిళ్పోయాడాయన. కల్రుక్లిదద్రూ, నాగరాజుని ఈసడింపుగానే చూసి ఆయనన్నుసరించేరు. నాగరాజుకి మొదటేవీ అరధ్మవలేదు. తరావ్త కొంతసేపటికి 
అరధ్మైంది. అరధ్మయాయ్క మళీళ్ ఏడుపొచిచ్ంది. “ఒక మనిషిగా తనాచారికి సహాయం చేసేడు. ఐతే వీళళ్ కెందుకీ ఏడుపు? ఎందుకు తనిన్లా బాధ 
పెటాట్రు?” నాగరాజు కళళ్లో కనీన్టి చుకోక్టి మళీళ్ మెరిసింది. 

* * * * * * * * * * * * * * 

ఆ సాయంతర్ం విచారంగా లైటు వేసొక్ని గదిలోచీకటిలాగే కూరొచ్నన్ నాగరాజుకి బాగా పరిచయముండి ఎడమైన సమ్ృతులమధయ్ 
దాకొక్నన్ అడుగుల సవవ్డి వినిపించింది. 

ఆ తరావ్త గదిలో లైటు వెలిగింది. ఎదురుగా తెలల్ని టెరిల్న చీరా, నలల్ని సిలుక్ జాకెటూట్, తీక్షణంగా చూసుత్నన్ రెండు అందమైన కళూళ్ 
కనిపించేయి. కొనిన్ సెకనుల్ వెలుగులో కలిసిపోయాయి. 

“సుమతీ!” అనాన్డు నాగరాజు. 
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“ఔను బావా ! నేనే ! నువువ్ మరిచిపోయినా, నేనిన్నన్ంత సులభంగా మరిచ్పోలేక పోయాను. మనసివవ్డమే కాని మనసిచిచ్నవాణిణ్, 
మనసిచిచ్నంత తేలిగాగ్ సమ్ృతులోల్ంచి తొలగించుకోలేక పోయాను.” అంది సుమతి. అలా అంటునన్పుప్డామె, మరీ అందంగా మెరిసింది. 

నాగరాజు కంగారుపడాడ్డు. కంగారు పడి కురీచ్లోంచి లేచేడు. 
“కూరోచ్ సుమతీ.” అనాన్డు. సుమతి కూరోచ్లేదు. ఒదుద్ బావా ! కూరోచ్నఖఖ్రేల్దు. నినున్ చూదామని వచేచ్ను. చూశేను. అంతే చాలు.” 
నాగరాజుకి వొఖఖ్సారిగా ఏడుపొచిచ్ంది. 
“ననున్ క్షమించు సుమతీ ! మనసీ మధేయ్వీ( బావులేదు. నువువ్ జాఞ్పకమొచాచ్వు. రోజూ వసూత్నే వునాన్వు. కాని … అంతే, నా మనసే 

బావులేదు. ఎవవ్రికీ  నేనఖఖ్రేల్దు .. నేనందరిని దృషిట్లోనూ పనికిమాలిన వాణిణ్ సుమతీ ! నువూవ్ ననున్ క్షమించకు. !” అనాన్డు నాగరాజు. అలా 
అంటునన్పుడతని కళుళ్ చెమమ్గిలేల్యి. 

“బావా !” అని కంగారుగా అంది సుమతి. దగగ్రగా వచిచ్ కళుళ్ తుడిచింది. 
“పిచిచ్ బావా! ఏడుపెందుకు? పరిసిధ్తులిన్ ధైరయ్ంగా ఎదురోక్డం నేరుచ్కో” అని చినన్గా నవివ్ంది. 
నాగరాజు సుమతి వైపు వెరిర్గా చూసేడు. తనకనన్ చినన్దైన ఓ అమామ్యి తనకి ధైరయ్ం చెపోత్ంది! 
మరో పది నిమిషాలు వెనకిక్ వెళిళ్పోయాయి. 
సుమతి లేచింది. వెళిళ్ తలుపు దగగ్రగా వేసి గడియ పెటిట్ంది. నాగరాజుకి దగగ్రగా వచిచ్ంది. 
“బావా ! మళీళ్ నువువ్ నాకు దకుక్తావనన్ ధైరయ్ం లేదు. ఆఖరిసారి ఓ వరవడుగుదామని వచాచ్ను బావా ! కాదనవు కదూ ?” అంది. 
“అదేవిటి సుమతీ  ! తపప్కుండాను. అడుగు.” అనాన్డు నాగరాజు. 
నాగరాజుకి బాగా దగగ్రగా వచిచ్ంది సుమతి. ఆమె వూపిరి సప్షట్ంగా నాగరాజు చెంపలకి తగులొత్ంది. 
“నా జీవితంమీదా, భవిషయ్తుత్మీదా నాకే ఆశాలేదు బావా ! ఉనన్ ఒఖఖ్ ఆశవీ నువేవ్ ! నీనుంచి మరేవీ ఆశించిను బావా ! నీ అందమైన 

కళళ్లోకి చూసూత్, నీ పెదవులోత్ ఆడుకొంటూ, ఎలల్కాలం వుండిపోవాలనివుంది. కాని … అది వీలేల్దు. కనీసం కొంతసేపైనా, నాకా అదృషట్ం పర్సాదించు 
బావా !” అంది సుమతి. 

నాగరాజు నరాలోల్ నాగుపాములు బుస కొడుతునాన్యి. 
“సుమతీ !” అని ఆమె రెండు చేతులూ గటిట్గా పటుట్కునాన్డు. 
“బావా” అని ఆవేశంగా నాగరాజును గటిట్గా హతుత్కుంది సుమతి. 
“కానీ సుమతీ .. మామయయ్తో నే మాటాల్డతాను. ఇది తపుప్, నినున్ పెళిళ్ చేసొక్ంటాను. ఇలాగ! తపుప్.” అనాన్డు నాగరాజు. 
“ష.” అని సంజఞ్ చేసింది సుమతి. 
ఇంకా ఏదో మాటాల్డబోతునన్ నాగరాజు పెదవులు, మరో రెండు పెదవుల వెచచ్ని ఒతిత్డి మీద పడడ్ంతో ఏవీ అనేల్క పోయాయి. 
మరి కాసేపటోల్ గదంతా చీకటై పోయింది. 
నాగరాజు కళళ్ముందు మాతర్ం ఎనోన్ తియయ్ని మెరుపులు మెరవనారంభించాయి. 

* * * * * * * * 
సిగరెటుట్ కాలోత్నన్ నాగరాజు చెయియ్తలమీద వుంది. నాగరాజు, చాపమీద వునాన్డు. అతని మనసులో 

బోలెడాలోచనలునాన్యి .. చాప పకక్నే శుభలేఖ వుంది. శుభలేఖలో సుమతి పేరు పకక్ మరెవరిదో పేరుంది. 
అందువలల్ నాగరాజు తల పటుట్కునాన్డు. సుమతికి మరొకడితో పెళేళ్విటి? తనకి వెచచ్ని అనుభవాలిన్చిచ్న సుమతి 

పెదవుల మీద మరెవరివో పెదవులు. ఆ కళళ్లో మరెవరివో కళుళ్. 
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నాగరాజుకి చాలా బాధ వేసింది. బాధని కాసేపు కనీన్ళల్లో తడిపిన నాగరాజు, ఒక నిరణ్యానికొచేచ్డు. వచిచ్ ఆ రోజు 
సాయంతర్ం వాలు కురీచ్లో జూలో సింహంలా కూరుచ్నన్ వాళళ్ మావయయ్కి ఎటాకిచేచ్డు నాగరాజు. 

“మావయాయ్ !” అని గంభీరంగా అనాన్డు నాగరాజు. 
“రా రా. అబీబ్ ! కూరోచ్ ! చాలా రోజులకి” అనాన్డాయన. 
“కూరోచ్డానికిరాలేదుమావయాయ్” అని నాగరాజు అందామనుకునాన్డు. కాని అనలేకపోయాడు. మామూలుగానే 

కూరుచ్నాన్డు. ఆ మాటా ఈ మాటా చెపిప్ “పై మాఘంలోనే అమామ్యి లిదద్రికీ పెళిళ్ళుళ్ చేసేసుత్నాన్నోర్య ! వినాన్వా?” అని మృగరాజు 
మృదువుగా నవివ్నటుట్ నవేవ్డాయన. అలా అనన్ మావయయ్ కళళ్లో సూటిగా చూశాడు నాగరాజు. 

లేని ధైరాయ్నీన్, బలానీన్ తెచుచ్కునాన్డు. 
“వినాన్ను మావయయ్ !  అందుకే వచాచ్ను. సుమతిని నేను చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను” అనాన్డు. 
ఆ మాటి విని మావయయ్ వాలు కురీచ్లోంచి లేచేడు. కళళ్జోడు ముకుక్మీంచి ఎగదోసుకునాన్డు. పంచ సరుద్కునాన్డు. 

నాగరాజుని నాగుపాముని చూసినటుట్ చూసేడు. “ఏవిటీ ?” అనాన్డు. ఓ నిముషవాగి “ఏవి టేవి టీ?” అనాన్డు. 
“నేనీ విషయమంతా ఆలోచించానార్ అబీబ్ ! కాని నీ జీతం రెండొందలు. ఇపుప్ణేణ్ను మా సుమతి నియయ్బోయే వాడికి 

చూశేవ – మూడొందలీజ్తం. ఓ సూక్టర బండీ ! నీలా వుంగరాలుజ్తుత్ లేదు కానీ … నీకు లేని ధైరయ్ం, బెంగుళూరోల్ ఓ మంచి బంగళా. 
డబుబ్లొన్లుల్కునే నేరూప్ వునాన్యి. ఇక నువువ్. ముఖం మీ చెచ్పేప్సుత్నాన్. ఏవీ అనుకోకు … ఒటిట్ అరభ్కుడివి. బతకడం రాదు నీకు … 
అంచేత .. పువువ్లోల్ పెంచినాన్కూతురిన్ నీ కివవ్లేదు. నువువ్ సంపెంగపువువ్లోల్ పెటుట్కుంటాననాన్. డబుబ్ లేనపుప్డు ఆ పువువ్ల కిందనుంచి 
పాములొసాత్యి. అదీ .. అరధ్మైంది కదూ ? వెళిళ్ పెళిళ్కి నవువ్తూవచిచ్, ఓ డిర్ంకు తాగి, నవువ్తూ వెళిళ్పో ! నా మాటలకి వేడెకిక్పోతే  
ఇపుప్డే ఓ డిర్ంకు తాగు. ఇలా పిచిచ్ మాటలు మాతర్ం మరెపుప్డూ ఆడకు .” అనాన్డాయన. 

“కిందటి జనమ్లోల్ ఈయనే శకుని … ఈయనే కంసుడు .. ఈయనే శిశుపాలుడు .. ఈయానే నా మావయయ్” 
అనుకునాన్డు నాగరాజు. 

ఆ తరావ్త ఇంకా చాలా అనుకునాన్డు. 
సుమతిని తన కివవ్మంటే  ఫరవాలేదు. కాని సుమతి తన సరవ్సావ్నీన్, శరీరానిన్,  తన కరిప్ంచింది. ఇపుప్డు సుమతిని 

మరెవవ్రికో ఇచేచ్యడం అనాయ్యం ఆ సంగతి వీళళ్కెలా చెపప్డం ? ఎలా ? 
“మావయాయ్ ! నీకు తెలీదు. సుమతీ నేనూ” అని అనబోతునన్ నాగరాజు గుమమ్ంలో, “బావా” అనన్ సుమతి కేక విని 

ఆగిపోయేడు. 
“సుమతీ! వీళళ్ంతామన కనాయ్యం చేసుత్నాన్రు. నువూవ్ నేనూ  !! వూ” 
“బావా ! అనవసరంగా మాటాల్డకు . అంతా వినాన్ను. నానన్దే నిజం నువెవ్ంతో మంచివాడి వనుకునాన్ను. అతత్యయ్ 

కొడుకైనంత మాతార్న నా కిషట్ం లేనపుప్డు నీకా అధికారం ఎవరిచేచ్రు? అనవసరంగా మమమ్లిన్ రచచ్కీడచ్కు. వెళిల్పో .. “ అంది సుమతి. 
నాగరాజు బురర్ గిరుర్న తిరిగింది. 
“ఐతే సుమతీ !  నేనంటే నీకు..” అనాన్డు నాగరాజు. ఆ తరావ్త మాట రాలేదు. కనీన్ళొళ్చేచ్యి. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             @|æÁ˝Ÿ    2018 

   9 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

“వెళిళ్పో బావా ! మరేవీ  మాటాల్డకు” అని వెనకుక్ తిరిగి పోయింది సుమతి. 
నాగరాజుకి మావయయ్ మాటలేవీ వినబళేళ్దు. కనీన్ళళ్లోంచి రోడడ్ంతా మసగాగ్ అవుపించింది. మెదళోళ్ మెగాటనున్లు 

పేలుత్నాన్యి. అరధ్ంలేని బాధ భయంకరంగా రోదిసోత్ంది అందువలల్. 
* * * * * * * 

చందుర్ళేళ్ని ఆకాశం నలల్గా మెరుసుత్నన్పుప్డు, వూళోళ్ చాలా మంది ముఖాలోల్ చిరన్వువ్లేల్నపుప్డు, మనుషులోల్ని బీచిలో, సూదులాల్టి 
చినుకులోల్ తడుసుత్నన్ నాగరాజు –  

“భగవంతుడా ! నువువ్నాన్వో లేదో నాకు తెలీదు. కాని నే ననీన్మంచి పనేల్ చేశేను. ఇది మాతర్ం తిర్కరణ శుదిద్గా చెపుత్నాన్ను. కాని 
ననెన్వవ్రూ అరధ్ం చేసోక్లేదు. ననున్ చెడడ్వాడనాన్రు. ఎడారిలాంటి ఈ కషాట్ల పరంపరలో వో ఒయాసిసస్ంత సానుభూతి కూడా నాకు లేకుండా పోయింది. 
నా మంచితనం చెడద్తనంగా మారిపోయింది” అని విచారించి .. ఆ తరావ్త అను చేసిన మంచి పనల్నిన్టీన్ వూహించుకొని సంతృపిత్గా వూపిరి పీలిచ్, మళీళ్ 
ఆ ఫలితానిన్ తలుచుకొని, నిటూట్రిచ్ పొంగుతూ అరుసుత్నన్ సముదర్ం వైపు చూసూత్ అకక్డలేని దేవుణిణ్ వూహించుకొంటూ “ఏవయాయ్ బాబూ? ఏవిటీ 
నాయ్యం?” అని మొహమాటంగా కసురుకునాన్డు నాగరాజు. 

* * * * * * * * * * 

 వరష్ంలో కాసేస్పు తడిసి, కనీన్ళళ్లో బాధలిన్ కాసత్ంత తడిపాక, నాగరాజు మనసుస్ బరువు తగగ్కపోయినా, కాసత్ తేలిక 
పడింది. కరువు తీరా ఏడిచ్న నాగరాజు, రూమ కొచేచ్శాడు. తలుపులు వేసి సౌట్ ముటిట్ంచాడు. కాఫీ కోసం నీళుళ్ పెటేట్డు. ఈజీ చైరోల్ కూరొచ్నాన్డు. బోలెడు 
సిగరెటల్తని చేతిలోనూ, బోలెడాలోచనలతని మెదళోళ్నూ వెలిగేయి. 

 ఇంతలోనే సౌట్ మీద నీళుళ్ పొంగేయి. దింపుతునన్ నాగరాజు వేళళ్మీద వేణీణ్ళుళ్ పడాడ్యి. సౌట్ మీది గినెన్ కిందపడడ్ది. 
నాగరాజు బరువుగా వచిచ్ ఈజీచైరోల్ పడాడ్డు. కుడిచేతి రెండు వేళుళ్ ఎరర్గా, భయంకరంగా మెరుసుత్నాన్యి. 

 “ఇలాంటపుప్డు ఇలా మనసు బావులేనపుప్డు లోకమంతా తనకి, తన మంచితనానికి విరోధులైనపుడు, ఆపాయ్యంగా, 
తనమనసుకి సానుభూతి మటలోత్నూ, వేలికి దూదితోనూ బాండేజీలు కటేట్ ఓ తోడూ ఓ యింత ఆపాయ్యత వుంటే బావుణుణ్ !” అనుకునాన్డు నాగరాజు. 

 “సుమతిలాటి  ‘అమామ్యి’ కాదు. ఇంకెవరు ? ఇంకెవరు? ఔనుః ఓ చెలిల్ ! నాగరాజు మనసులో వెయియ్ వీణలు రెండు 
సెకనల్లోనే ఒకేసారి మోగాయి. 

 “బాబూ ! గతుత్డమంటారా ?”  
 నాగరాజు గుమమ్ంవైపు చూశేడు. అకక్డ పదహారేళళ్ పనిపిలల్ నిలబడుంది. ఆమె నుదుటి మీద నలల్టి అంగారపు బొటూట్, 

చామనాచ్య ఒంటి రంగులో కళా వునాన్యి. 
 “ఏటి బాబూ ! పగులుత్ణేణ్దు గద !” అంది పనిపిలల్ మళీళ్. 
 “ఆ ! రా ! రా !” అనాన్డు నాగరాజు కంగారుగా. 
 ఆమె వచిచ్ గతుత్డవడం మొదలెటిట్ంది. 
 ఆమె వైపు నాగరాజు చూసేడు. ఆమె కళళ్లో అందమైన అనుబంధం ఆమె చేతివేళళ్లో, ‘తన చేతికక్టు కటేట్ ఆపాయ్యత, 

ఆమె పెదవులోల్ దాగిన ఆపాయ్యత, చిందెమాటలు … లేని చెలెల్లు – ఆ పనిపిలల్లో నాగరాజుకక్నిపించింది. అపుప్డతనికి చాలా చాలా సంతోషం వేసింది. 
మళీళ్, అమమ్ బతికినటుట్, చెలిల్ పుటిట్ ఒకక్సారి పెరిగిపోయినటూట్ సంతోషించేడతను. 

 కాని .. అదేవిటి ! పనిపిలల్ చీర అకక్డకక్డ చిరిగిపోయింది గురుత్ లేకుండా మాసిపోయిన, ఆ నీలం రంగు చీర, అకక్డకక్డ 
చిరగడంతో మరీ అసహయ్ంగా వుంది. నాగరాజుకి చాలా బాధ వేసింది. “తన చెలిల్ ఇలాంటి చీర కటుట్కోవడ మేమిటి?” అనిపించింది. 
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 గబగబా ఫేంటులోంచి వునన్ రెండు పది రూపాయలోన్టూల్ తీశేడు నాగరాజు. 
 ఇంతలోనే పనిపిలల్ గది తుడవడం పూరిత్ చేసింది ‘ఎలాత్ను బాబూ!”  అని వెనకిక్ తిరిగింది. 
 “రావీ“ అని పిలేచ్డు నాగరాజు. 
 “ఏం బాబూ!” అని వెనకుక్ తిరిగింది రావి(. 
 “ఇంద ! చీర కొనుకోక్ – “ అని రెండు పది రూపాయలోన్టుల్ ఆమె కందించబోయాడు నాగరాజు. 
 “బాబూ !” రావి దెబబ్తినన్ పులిలా మొహం పెటిట్ంది ముకుక్పుటా లెగరేసింది. నుదుటి మీ జుతుత్ తలమీదకి తీసొక్ంది 

నాగరాజువైపు అనుమానంగానూ – కోపంగానూ చూసింది. 
 “హు! కూటికి లేనోళళ్ంగాని అభిమానం లేనోళళ్ం కాం! మీరేదో మంచోలల్నుకునాన్ను ఇలాటినపుప్రుగునుకోలేదు. ధూ ! 

మీలాంటోళల్కునన్ మా తాగుబోతు మావే నయం ! ఆడు తాగినా మరో ఆడ దానొలుల్ ముటట్డు ! ధూతెత్రీ ! ఎందుకొచిచ్న పెదద్ మనిసత్రహా ! ఈ సారి 
కొగేగ్తుత్నాన్ను. బుతెత్చుచ్కోండి ! అని జోరుగానూ, ఘూటుగానూ అందామె. అని చీపురుకటట్ నేల మీద వెనకిక్ తిరిగి గబగబా వెళిళ్పోయింది. 

 నాగరాజు కదలేల్దు. అతని మనసంతా ఖాళీగా వుంది. కళుళ్ కూడా ఖాళీగానే వునాన్యి. అవి కనీన్ళుళ్ కారచ్లేదు అతని 
మనసు మాతర్ం మూగగా ఏడిచ్, ఏదో అనబోయి, మళీళ్ మానేసింది. 

* * * * * * * * 

 ఆ వేళాకాశంలో చందుర్డునాన్డు. ఎంచేతంటే ఆ వేళ పునన్మి కాబటిట్ ! ఆ వేళ వూళోళ్ చాలా మందిముఖాలోల్ 
తెచిచ్పెటుట్కునన్ చిరన్వువ్లునాన్యి – ఎందుకంటే – బంగారు తీగెల బియయ్ం – బాల్కులోనైనానూ -  కాసత్ంత సుఖం సాట్కులోనూ వునాన్యి కాబటిట్. ఆ వేళ 
బీచిలో చాలా మంది మనుషులునాన్రు – వరష్ం తగిగ్పోయి పొడిగావుంది కాబటిట్! 

 కాని ఎవరునాన్ లేకపోయినా సూదులాల్టి ఆలోచనల వరష్ంలోనూ, సానుభూతిలేని బాధలాల్టి వడగళల్లోనూ, తడుసూత్, 
ఏడుపంతా ఖరైచ్పోయాక దీనంగా, వెరిర్గా నవువ్తునన్ నాగరాజు మాతర్ం ఎపుప్డూ వుంటాడు. 

* * * * * * * * 
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