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సమసయ్సమసయ్  
..ఎఎ ..అవధానిఅవధాని  

(ఆంధర్ జోయ్తి - 1952 ఆగట్ , సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

  మానవులు రకరకాల దుసుత్లు ధరిసుత్నాన్రు. 
విభినన్ రుచులకు అలవాటు పడుతునాన్రు. ఇదివరకు కనీ 
వినీ ఎరుగని వాహనాలను వినియోగిసుత్నాన్రు. ఇదంతా 
చూచి అరధ్మయినంత వరకు వాటిని తెలుసుకొని, కాలం 
మారింది అంటునాన్ం.  

కాని, మూరిత్ మాతర్ం మారలేదు. ఆనాడు తపుప్ 
చేసినపుప్డు పిర్నిస్పాల యెదుట యెంత నిరభ్యంగా, 
యెంత నిశచ్లంగా నిలబడాడ్డో ఈనాడు నాయ్యసాథ్నంలో 
నాయ్యమూరిత్ యెదుట కూడా అలాగే నిలబడాడ్డు. 
అకసామ్తుత్గా బోనులో మూరిత్ని ఎవరైనా చూచినటల్యితే 
అసలు ఆ మనిషిలో మానవునికి సహజంగా వుండాలిస్న 

లక్షణాలేమనాన్ వునాన్యాయ్ అనే అనుమానం కూడా కలుగుతుంది.  
మూరిత్ తరఫున వాదించేందుకీనాడు నాయ్యవాది లేడు. ఆనాడు కాలేజీలోనూ అంతే. ఆనాడు తపుప్చెయయ్లేదు అని చెపేప్వాళుళ్ అటు 

మాసట్రల్లోగానీ యిటు మాలోగానీ యెవరూ లేరు. ఆనాడు నవువ్తూ కాలేజీకి సవ్సిత్ చెపాప్డు. మరి ఈనాడో...  
తలవని తలంపుగా అనన్యయ్కోసం నేను కోరుట్కు వెళాళ్ను. అనన్యయ్ అపుప్డు యేదో పనిమీద కోరుట్లో విచారణ జరిగే హాలులోనే వునాన్డు. 

అనుకోకుండా నాయ్యమూరిత్ని చూచాను. పరధాయ్నంగా మూరిత్ని చూచాను. ఇదద్రూ చినన్నాటి సేన్హితులే. నాయ్యమూరిత్ అడుగుతునాన్డు .. నేను 
ఆదురాద్గా కాదు; కుతూహలంతో వింటునాన్ను.  

“ఈ విషయంలో మీరేమైనా చెపుప్కుంటారా?” 
“చెపుప్కోను, చెపుప్కోనూ లేను. ఒకవేళ అలా చేదాద్మని పర్యతిన్ంచినా, నా నేరం యింకా ధృవపడుతుందే కాని తగగ్దు” 
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“లాయరునెందుకు పెటుట్కోలేదు?” 
“లాయరు... ఎందుకు ! అదో ఖరుచ్.” 
“మీరు చాలా ఆసిత్ సంపాదించారు కదా?” 
“అవును” 
“అటువంటపుప్డు నాయ్యవాదిని పెటుట్కుంటే...” 
నాయ్యమూరి ముఖం చిటిల్ంచాడు. తల పంకించాడు. కొంచెంసేపాగి 
“హతయ్ అంటే యేమిటో మీకు తెలుసా ?” 
“తెలియకనేమండీ ! చకక్గా తెలుసు తెలియకుండానే లీలను నేను చంపానంటారా ?”  
“హతయ్ నేరమనీ, మీవంటి విదాయ్సంసాక్రాలు గల మనిషి చెయయ్రాదనీ మీకు తెలుసా ?” 
“తెలుసు... కాదు... తెలిసీ తెలియకుండా వునన్ది.” 
“లీల అనే యువతిని మీరు పేర్మించే పెండాల్డారు గదా ?” 
“నేను సామానయ్ఖైదీని. నేరసుథ్ణిణ్... హంతకుణిణ్. ఆ దృషిట్తోనే మీరు ననున్ విచారించాలి. మరాయ్దగా “మీరు” అని ననున్ అనడం యేమంత 

బాగాలేదు. అది అలా వుంచండి. పేర్మించే పెండిల్ చేసుకునాన్నో కామించే పెండిల్ చేసుకునాన్నో నాకు తెలియదు. అది యీనాటి సంగతి కాదు. గురుత్ 
చేసుకుందామనాన్ నాకిపుప్డు గురుత్రాదు. మా సంసార జీవితం ఫలితంగా ముగుగ్రు పిలల్లు పుటాట్రు. అయినపుప్డా పెండిల్ ఎలా జరిగిందో చెపప్వలసిన 
అవసరం ఏమీ లేదనుకుంటాను.” 

“సరే... ఆసిత్ సంపాదనకు మీరు అదేదో దేశం వెళిళ్నపుప్డు మీ భారయ్ కూడా మీ వెంట వచిచ్ందా ?” 
“వచిచ్ంది” 
“మీతో ఆమె అకక్డ ఎంతకాలం వునన్ది?”  
“రెండేళుళ్నన్ది” 
“ఆ తరువాత ?” 
“ఈ వూళోళ్ నేను కొనన్... కాదు నా పేర ఆమె కొనన్ మా యింటోల్, ఆమె పిలల్లతో కాపురముండేది.” 
“ఆ దేశంలో ఉండటం ఇషట్ం లేదని ఆమె మీతో చెపిప్ందా ?” 
“చెపిప్ంది. నేను ఆమె సలహాలు వినలేదు. నాకు తోచిన పని చెయయ్డమే అలవాటు. నేను ఈ వూళోళ్నే చదువుకునాన్ను. నా చినన్తనమంతా ఈ 

వూళోళ్నే గడిచింది. ఈ వూళోళ్నే లీలను నేను పెండిల్ చేసుకునాన్ను. అటువంటి ఈ వూళోళ్నే ఒకానొకపుప్డు తినటానికి తిండి లేక మేమిదద్రం కొనాన్ళుళ్ 
వుపవాసాలునాన్ం. ఆ తరువాత అకక్డికి వెళిళ్ చాలా సంపాదించాను. అకక్డ ఖరుచ్లు తకుక్వ. జీవితంలో ఆడంబరమనేది అకక్డలేదు. నాకు నేనుగా బీడు 
కొటిట్వేసి గింజలు చలాల్ను. మొకక్లు నాటాను. ఆ నా కషట్మంతా అకక్డే ఫలితానికి వచిచ్ంది...” 

“అదంతా అలా ఉంచండి. అకక్డికి వెళేళ్ విషయంలో మీ యిదద్రిమధాయ్ అభిపార్యభేదాలు వచిచ్నయాయ్?” 
“నేను లీలకు చెపిప్ అకక్డకు వెళళ్లేదు. అకక్డికి వెళిళ్న తరువాత లీల సంగతే నేను మరచిపోయినాను. నేను అకక్డ ఉంటునన్టుల్ తెలుసుకొని 

ఆమే నా దగగ్రకు వచిచ్ంది. అందుకు చాలా సంతోషించాను. నాకు చేతయినటుల్ ఆమెను సంతోషపెటాట్ను. ఆమెతో ఇకక్డికి వచిచ్ కొంతకాలం మా 
అతత్వారింటోల్ ఉండి తిరిగి నేనొకక్ణేణ్ వెళిళ్పోయినాను.” 

“ఆ విధంగా ఎనిన్ సంవతస్రాలు గడిచినయ?” 
“పదిహేనేండుల్.” 
“ఈ పదిహేనేండల్లో అపుప్డపుప్డు మీరు ఇకక్డకు వచిచ్ పోతూండేవారు. అపుప్డు మీ భారయ్ పర్వరత్నలో మీకేమైనా అనుమానం కనిప్ంచిందా ?” 
“లేదు.” 
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“మరి ఇంత ఘోరంగా యూ హతయ్కు మీరెందుకు పూనుకునాన్రు ?” 
“నాకు తెలియదు. బహుశా ఈ సమసయ్ను ఎవవ్రూ పరిషక్రించలేరనుకుంటాను. మనం అనేక పుసత్కాలను చదువుతుంటాం. వాటిలో అనేక 

మంచి విషయాలుంటాయి. ముఖయ్ంగా ఈ పని చెయయ్రాదు, ఈ పని చెయయ్వచుచ్ అనే ధరమ్సూతార్లునన్ గర్ంధాలు మనదేశంలో అనేకం వునాన్యి. ఇవనీన్ 
కాకపోయినా కొనన్యినా మనలో చాలామంది చదువుతూంటారు. వాటిలోని విషయాలు మీవంటి పెదద్లు చెపుతుండగా మరి కొందరు వింటూంటారు. 
కాని, ఏపని చెయయ్రాదో, ఆ పనినే మనలో చాలా మంది ఎందుకు చేసుత్నాన్మంటారు ?” 

“అది వేరే సంగతి. ఇది హతయ్కదా? ఒక నిండు జీవి పార్ణాఅలు తీసెయయ్డం. ఇది క్షమింపరాని నేరం. దీనికేదో పెదద్ కారణం వుండాలి కదా ?” 
“చినన్ పనికి చినన్ కారణం ఉంటుంది. మీకు ఆ కారణాలు తెలుసుత్నాన్యి కనుక అవి చినన్వవుతునన్వి. కనీసం అలా అని మీరనుకుంటునాన్రు. 

మనం చినన్వి అనుకునే వాటిలో చాలా పెదద్ కారణాలు చాలా వుండొచుచ్. మనం చాలా పెదద్ కారణాలు అనుకునే వాటిలో అంత పెదద్తనం ఏమీ 
లేకపోవచుచ్ కూడా.” 

“ఈ గొడవంతా దేనికీ?” 
“నేను హతయ్ చేశాను. ఒక నిండు జీవి పార్ణాలను నా యీ చేతులతోనే తీశాను. ఈ పని యితరులెవవ్రూ చూడలేదు. నాకు నేనే యీ కోరుట్కు 

పటుట్పడాడ్ను. నా యీ నేరానికి తగిన శిక్ష విధిసేత్ సరిపోతుందిగా ?” 
“ఆ మాతర్ం కోరుట్వారికి తెలుసు ! కాని నాయ్య విచారణ సకర్మంగా జరగాలి. మీరు చేసిన నేరానికి గల కారణాలను మీరు తెలియజేసేత్ మీశిక్ష 

కొంచెం తగగ్వచుచ్.” 
నేను నాయ్యమూరిత్ వంక చూచాను. ఆయన పడుతునన్ బాధ కోరుట్లో పర్తివాడికి సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ంది. బాధకాదూ, మరి మూరిత్ హతయ్ 

చేశాడంటే యెవరు నముమ్తారు ? ముఖయ్ంగా వాడితో ఆడుకొని, వాడి కషట్సుఖాలోల్ కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు పాలొగ్నన్వాళళ్ం యెలా నముమ్తాం ? కానీ, 
లీలపోయింది “నేను హతయ్చేశాను.” అని మూరిత్ నాయ్యసాథ్నంలో బహిరంగంగా చెపుప్తుంటే నమమ్కపోవడమెలా? 

మూరిత్వంక చూచాను. శిలావిగర్హంలాగా నిలబడి వునాన్డు. ఆనాడు ఆటలోల్ యెవరనాన్ తపుప్ చేసేత్, అనాయ్యానికి పాలప్డితే వాళళ్ను చావగొటిట్ 
యిలాగే విగర్హంలా నిలబడేవాడు. కాలేజీలో ఫిలాసఫీ లెకచ్రర తో పోటాల్డి బయటికి వెళిళ్నపప్టి మూరిత్ రూపం యిదే. కాకపోత ఆనాడు యువకుడు. 
ఈనాడు వృదాధ్పయ్ం తొంగిచూసుత్నన్ మూరిత్. ఇంతే తేడా. కానీ, మూరిత్లో అనాయ్యానికి పాలప్డే లక్షణం లేదని వాణిణ్ యెరుగునన్ వాళళ్ందరూ 
అంగీకరిసాత్రు. కోరుట్కు వెళిళ్న పని మరచిపోయి, అలాగే నిరాఘ్ంతపడి వింటునాన్నో, చూసుత్నాన్నో నాకే తెలియదు.  

మళీళ్ యేవో మాటలు వినిపిసుత్నన్య.  
“సరే ముదాద్యి నేరం చేశాడని రుజువు చెయయ్డానికి పార్సికూయ్షన వారికి సాకుష్లు వునాన్రా ?” 
పార్సికూయ్టర లేచాడు. 
“ముదాద్యి మామగారు మొదటి సాకిష్.” 
“ఆయనున్ పిలవండి.” 
ఒక లావాటి శాసుత్రుల్ గారు కోరుట్లో హాజరయినాడు.  
నాయ్యమూరిత్ అడుగుతునాన్డు; 
“లీల, మీ కుమారెత్ యెపుప్డు హతయ్ చెయయ్బడడ్దో మీకు తెలుసా?” 
“ఆ కిర్ందటి రాతిర్” 
“ఎనిన్ గంటలకు?” 
“తెలియదు” 
“భారాయ్ భరత్లు వొకే గదిలో పడుకునాన్రా ?” 
“లేదు” 
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“మరి హతయ్ చేసిందెవరంటారు ?” 
“శీర్నివాసమూరిత్ అనే నా అలుల్డు.” 
“ఆయనే హతయ్చేశాడని మీకెలా తెలుసు ? ఆయన ఆమెను చంపుతుండగా మీరు చూచారా ?” 
“లేదు” 
“పోనీ చూచిన వాళేళ్వరైనా మీకు అలా చెపాప్రా?” 
“లేదు. మూరేత్ తెలల్వారు ఝామున నా దగగ్రకు వచిచ్ ‘మామయాయ్ నేను లీలను చంపాను’ అని చెపాప్డు.” 
“ఆ సంగతి ముదాద్యి వాజూఞ్మ్లంలోనే వునన్ది. అంతకనన్ మీరు యింకా యేమనాన్ చెపప్గలరా ?” 
“చెపప్లేను” 
“పోనీ... ఆ రోజు రాతిర్ వాళిళ్దద్రూ యేమనాన్ పోటాల్డుకునాన్రా ?” 
“నాకు తెలియదు” 
“మీ ఇంటోల్ యెవరికైనా తెలుసా?” 
“ఆయన చెపిప్న తరువాతనే అందరికీ తెలిసింది.” 
“అంటే మీరెవరూ మూరిత్ లీలను చంపుతూండగా చూడలేదు. ఆమెకు యిదివరకు యేమైనా జబుబ్వునన్దా?” 
“డాకట్రు పరీక్షలో అటువంటిదేమీ లేదని తేలింది” 

*  *  * 
విచారణ సెషనుస్కు పోయిందని వినాన్ను. ఇంటికి వెళిళ్ ఇదే సంగతి ఆలోచించటం మొదలు పెటాట్ను. ఆలోచించిన కొందికీ చినన్నాటి 

సంగతులనీన్ గురుత్కొసుత్నన్యి.  
మూరిత్ ఇలుల్ మా ఇంటిదగగ్రే వుండేది. వాళుళ్ అంత భాగయ్వంతులు కారు. వాళళ్ నానాన్ చినన్తనంలోనే పోయినాడు. మూరిత్కి 

నలుగురనన్లునాన్రు. వాళళ్ందరూ ఏవో చినన్ చినన్ ఉదోయ్గాలు చేసుకొంటునాన్రు. 
మూరిత్కి చదువు చెపిప్ంచే భారం వాళుళ్ ఎటాల్ నిరవ్హించారో ఇపుప్డు నేను చెపప్లేను. కాని, మనకు కావలసింది ఆనాటి మూరిత్ అలవాటు 

ఆలోచనలు. మేమిదద్రం ఫోరుత్ ఫారం నుంచీ బి.యేయ్ దాకా కలసి చదువుకునాన్ం. నేనంటే వాడికి గౌరవం లేదు. నేనంటేనే కాదు, కొంచెం కలవారంటే 
వాడికి అసహయ్ం, కోపం. వాళళ్మీద కతిత్కటిట్నటుల్ండేవాడు. కాల్సులో అనీన్ ఫసుట్ మారుక్లు వచేచ్వి కావు.  

పాయ్సుమారుక్లకంటే ఎకుక్వే వచేచ్వి. అటు ఉపాధాయ్యులను కానీ, ఇటు లెకచ్రరల్ను కానీ, ఇంటోల్ తలిల్ని కానీ ఏమీ లెకక్చేసేవాడు కాదు. బి.యేయ్ 
కాల్సులో ఫిలాసఫీ లెకచ్రర ఎవరో ఒక అమామ్యివంక అదోరకంగా చూసూత్ పాఠం దోవ తపిప్ంచాడు.  

మూరిత్కాసంగతి తెలిసి లెకచ్రర ను నానా మాటలు అనాన్డు. ఆయన అజాఞ్పించకుండా తానే కాల్సులోనుంచి వెళిళ్ పోయినాడు.  
ఆ తరువాత ఈ లీల తనను పేర్మించి పెండిల్ చేసుకుందని ఎపుప్డో మూరిత్ చెపాప్డు. ఆ తరువాత ఈ పదిహేనేండల్లో నేను మూరిత్ని చూడలేదు. 

అనాయ్యం చేసే లక్షణం అతనిలో లేదు. అనాయ్యానిన్ క్షమించే తాహతు అంతకనాన్ లేదతనికి.  
అంతమాతర్ం చేత విపరీత పర్వృతిత్ కలవాడనడానికీ వీలు లేదు. సాధారణమయిన మనిషిగానే తయారయాడు మూరిత్. లీలతో అతని పెండిల్ కూడా 

చాలా సహజంగానే జరిగింది. మూరిత్ బీదవాడు. లీల భాగయ్వంతురాలు. అయితే చాలా చినన్తనంలోనే వితంతువయింది. పేర్మకలాపాలు అవీ ఏం 
లేకుండానే చాలా సహజంగానే తాను లీలను చేసుకునన్టుల్ మూరిత్ చెపాప్డు. వాళిళ్దద్రి మధయ్ అభిపార్యభేదాలేమునాన్యో ఏమి లేవో చెపప్గల తాహతు 
నాకులేదు. కాని మా అనన్యయ్కు మూరిత్ సంగతంతా మొదటినుంచీ తెలుసు. వాడి మాటల పర్కారం మాతర్ం వాళళ్ సంసారం చాలా గుటుట్మటుట్గానే; 
అందరనుకునన్టుల్ చాలా హాయిగానే గడచిపోయేదట.  

*  *  * 
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మూరిత్మీద నేరానిన్ రుజువుచెయాయ్లనే పటుట్దల వాడి మామగారికి యెకుక్వైంది. అవును మరి కనన్కడుపాయెను! నిండు పార్ణానిన్ నిలువునా 
తీసేత్ ఎవరు మటుకు ఎలా సహిసాత్రు ? 

అసలు నేరం చెయయ్లేదని మూరిత్ అనాన్డు కనుకనా ? కాకపోతే మూరిత్, లీలను యెందుకు చంపాడు ? యెటాల్ చంపాడు ? అనే విషయాలు 
కొరకరాని గడుడ్ సమసయ్లయాయ్యి. వాటిని పరిషక్రించాలనే పటుట్దల అటు సెషనుస్ జడిజ్లోను, యిటు మూరిత్ మామగారిలోను యెకుక్వయినవి. ఈ 
సంగతంతా తెలుసుకుని నేను కూడా సెషనుస్కు హాజరయాయ్ను.  

ఎకక్డో డిటెకిట్వ నవలలోల్ యిలాంటి విషయాలు చదవటం జరిగింది. ఇపుప్డు కళాళ్రా ఆ సంగతంతా చూసుత్నాన్ను. మూరిత్ నేరం చెయయ్లేదని 
నాలోని రెండో వాడంటాడు. ఒక చెంపచేశానని సవ్యంగా మూరేత్ చెపుప్తూంటే, నమమ్క పోవడం యెలాగో తెలియకుండా వునన్ది, కనుకనే సెషనుస్ 
విచారణకు నేను కూడా హాజరయాను.  

*  *  * 
విచారణ పార్రంభమైంది.  
మూరిత్ అనన్లందరు వచాచ్రు. మూరిత్ హతయ్ చేశాడనన్ నమమ్కం వాళళ్కు లేదు. సెషనుస్ వారు కిర్ంది కోరుట్కనాన్ అదనంగా సేకరించకలిగిన 

సాక్షయ్ం యేమీ లేకపోయింది. ముదాద్యి తన నేరానిన్ ఒపుప్కోవటమే పెదద్ సాక్షయ్ం.  
వరుసగా రెండు రోజులు విచారణ జరిగింది. మూడో రోజున మూరిత్ బోనులో నిలబడి చెపుప్తునాన్డు : 
“హతయ్ అంటే మీకు తెలిసిన అరధ్ం తపుప్ అని నా యీ నేరంవలల్ సప్షట్మయింది.  
“ఒక మనిషిని కతిత్తో పొడిచిగాని, విషం పెటిట్గాని, లేక మరే ఆయుధంతోనైనా చంపితేనే హతయ్ చేసినటుల్ మీ అభిపార్యం. ఆదృషిట్తో అయితే 

నేను ఆమెను హతయ్ చెయయ్లేదు.”  
“ఒక మనిషితో అభిపార్య భేదం వచిచ్నంత మాతార్న బజారునపడి కొటాల్డుకోవాలని మీ అభిపార్యం. అటువంటిది నేనేమీ చెయయ్లేదు. ఈ 

పురాతన దృషిట్తో యేరప్రచుకునన్ పడిరాళళ్తో నానేరం రుజువు చెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచి, పాపం అనవసరంగా మీ బురర్లిన్ పాడు చేసుకొనాన్రు.”  
“అసలు సంగతేమిటంటే యినిన్ సంవతస్రాలు లీల నాతో సంసారం అనేది చెయయ్నే లేదు. ఏనాడయితే నేను ఆసిత్ సంపాదనకు అకక్డికి వెళాళ్నో 

అపప్టున్ంచీ ఆమె ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ ఆమె వుండటం పార్రంభించింది. నా యిషట్ం వచిచ్నటుల్ నేనుండే వాణిణ్. నువివ్లా చేయవదుద్ అని నేనామెకు చెపప్లేదు. 
అపుప్డపుప్డామె నా దగగ్రకు వచిచ్ యేడేచ్ది. నేను మాతర్ం ఏమీ అనేవాణిణ్ కాదు. ఆమెతో పాటూ యేడేచ్వాణీణ్ కాదు. అంత మాతార్న ఆవిడకు కావాలిస్న 
డబుబ్ అవీ ఇవవ్క పోయే వాణీణ్ కాదు. ఆమె సుఖపడటానికి కావలసినవనీన్ యిచేచ్ వాణిణ్. ఇలా ఎనిన్ సంవతస్రాలని ఆడది బర్తక గలదు ?” 

“ఎవరైనా బర్తగగ్లరేమో కాని నాకు తెలిసినంతమటుకు లీలవంటి మనిషి మాతర్ం ఎంతోకాలం బర్తకలేదు. అంచేత ఆమె ఈ నాటకానికి సవ్సిత్ 
చెపప్తలచుకొని ఆ రోజు రాతిర్ నాకాసంగతి చెపిప్ంది. నేనా మాటలు నమమ్లేదు కాని అరధ్రాతిర్ ఎందుకో నేనామె మంచం దగగ్రకు వెళిళ్ చూసేత్ ఆమె 
మాటలు నిజమేనని తెలిసింది. కాని, ఆమె తన పార్ణాలు ఏవిధంగా పోగొటుట్కొనన్దో నాకు తెలియదు. డాకట్రల్కు కూడా ఆ సంగతి తెలియకపోవటం 
విచితర్ం. అంతకనాన్ విచితర్మేమిటంటే ఏమీ తెలియని మీ అందరూ ఈ విషయంలో ఏమిటో తెలిసినటుల్ నటించటం.”  

“ఇక నాయ్యసాథ్నం ఏమనాన్ శిక్ష విధించవచుచ్. ఈ హతయ్ చేసింది నేనే !” 
తరువాత మూరిత్కి ఉరిశిక్ష విధించారు.  
ఈ సమసయ్ ఈనాటికీ పరిషాక్రం కాలేదు.... 

*** 
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