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నల
ల్ నాగు

దాశరధి రంగాచారయ్

(1975 ఆంధ
ర్ జోయ్తి దీపావళి ప
ర్ తేయ్కసంచిక నుంచి)
“అమామ్ !”
సుజాత సోఫాలో కూరుచ్ంది. తీరిగాగ్ ఉంది. వారపతిర్క అందుకుంది. సీరియలోల్
మునిగిపోతుంది. ఆమెకు ఏమీ కనిపించలేదు. వినిపించలేదు.
“అమమ్గారూ!”
పిలుపు కాసత్ బిగగ్రగా ఉంది, సుజాత సీరియలోల్ంచి బయటపడింది. పైకి చూసింది.
తలుపులు బారాల్ తీసి ఉనాన్యి. మెటల్మీద ఒక అమామ్యి నుంచుంది.
అమామ్యి నలల్రాతి బొమమ్లా ఉంది, శిలిప్ మలచిన శిలప్ంలా ఉంది. నలల్గా ఉంది.
కాటుకలా ఉంది. మధయ్ పాపిట తీసింది, వెంటుర్కలు బిగదీసింది. నొసటి కొసన మొలాచ్యి
కొనిన్ వెంటుర్కలు. అవి లొంగలేదు. గాలికి ఆడుతునాన్యి, నొసట కుంకుమ పొడిచిన పొదుద్లా
ఉంది. కళుళ్ ఆలిచ్పప్లాల్ ఉనాన్యి. వాటిలో ఎరర్ని జీరలునాన్యి కళుళ్ కాసత్ ఎరుపు వాటిలోల్
అమాయకత కాపురం పెటిట్ంది. ముకుక్ తీరిచ్దిదిద్నటుట్ంది. దానికి ముకెక్ర ఉంది. ముకెక్రకు
ఎరర్రాయి ఉంది. అది మెరుసుత్ంది. బుగగ్లు నునన్గా ఉనాన్యి. వేయి సత్ంభాల గుడి సత్ంభాలాల్
మెరుసుత్నాన్యి. పెదవులు ఎరర్గా ఉనాన్యి. మందారాలాల్ ఉనాన్యి. చుబుకం చినన్గా ఉంది.
ముదొద్సూత్ంది. మెడ కురచగా ఉంది. నలల్పూసలు రంగులో కలిసిపోయాయి. పయెయ్దలో
పరువం పిటపిటలాడుతూంది.
చూసూత్ ఉండి పోయింది సుజాత, నవలోల్ నాయిక కంటే అందంగా ఉంది.
“అమమ్గారూ; పని మనిషి కావాలెననాన్రట.”
సుజాత ఈ లోకంలోకి వచిచ్ంది.
“నువువ్ పనిచేసత్వా?” ఆశచ్రయ్ం వయ్కత్ పరిచింది.
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“అవవ్మామ్! పనిమనిషి కావలెననన్రట, వచిచ్న.”
“నీ పేరు”
“నీలమణి అంటరు.”
“పేరు బావుంది నీకు తగినటుల్ పని జాగర్తత్గా చేసాత్వా. మా ఇంటోల్ అంతా గాజుసామానుంది.”
"నా కెరికేనమామ్ పదిలంగ పనిచేసత్”.

తరువాత నెలజీతానిన్ గురించి బేరం జరిగింది. నీలమణి ఒపుప్కుంది. నీలమణి లోనికి వచిచ్ంది. గినెన్లు తోమిపెటిట్ంది. గాజు సామాను
కడిగిపెటిట్ంది. అది పరీక్ష ఆమె నెగిగ్ంది. మెచుచ్కుంది సుజాత, నీలమణి ముఖం వెలిగింది. మబుబ్లోల్ మెరుపు మెరిసింది. తెలల్వారి నుంచి వసాత్నని చెపిప్ంది
నీలమణి. వెళిళ్పోయింది.
నీలమణి సుజాత ఇంటోల్కి రావడం పోవడం చూశారు ఇరుగమమ్లు, పొరుగమమ్లు, గబగబా వచేచ్శారు. నీలమణి ఎందుకు వచిచ్ందని అడిగారు.
చెపిప్ంది సుజాత.
“అబోబ్! అది నంగనాచి, మగవాళళ్ మనసు పాదరసం లాంటిది. దానెన్ందుకు పెటుట్కునాన్రు?” ఆశచ్రయ్ం వయ్కత్పరచారు అమమ్లకక్లు.
చిరునవువ్ నవివ్ంది. సుజాత, “మా వారు అలాంటివారు కారు. మరో ఆడదానిన్ కనెన్తైత్నా చూడరు మీరు నిశిచ్ంతగా ఉండండి” సుజాత కళళ్లో
గరవ్ం కనిపించింది.
వచిచ్నవారు మూతులు విరిచారు. నీ ఖరమ్ అనన్టుల్ చూశారు వెళిళ్పోయారు.
సుజాతకు విశవ్నాథం కనిపించాడు కళళ్లో. విశవ్నాథం నిషఠ్ గలవాడు. అతడు సుపర్భాతం చదువుతాడు. విభూతి వంటినిండా ధరిసాత్డు. సంధయ్
వారుసాత్డు. నమకం, చమకం వగైరాలనీన్ చదువుతాడు. నితయ్ం పూజ చేసాత్డు. విభూతితోనే ఆఫీసుకు వెళాత్డు. అతనొక ఆఫీసరు, గుడి కనిపిసేత్ గుంజీళుళ్
తీసాత్డు. ఆఫీసులో అతనికో సెట్నో ఉంది, షరిమ్లా, వగలాడి వనెన్ల విసనకరర్. ఆవిడ విశవ్నాథానికి వలపనిన్ంది పర్మోషన కోసం, విశవ్నాథం లొంగలేదు.
షరిమ్లాను టార్నస్ ఫర చేయించాడు, ఆ విషయం తెలిసింది సుజాతకు. సుజాత పొంగిపోయింది. విశవ్నాథానిన్ ముదుద్పెటుట్కుంది మెచుచ్కోలుగా.
తెలవారి నీలమణి వచిచ్ంది, తలుపు తటిట్ంది, విశవ్నాథం తలుపు తీశాడు. నీలమణిని చూశాడు. చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
“పని మనిషిని, అమమ్గారు పెటుట్కునాన్రు, అడడ్ం జరుగుండి.”
అడుడ్ జరిగాడు విశవ్నాథం. నీలమణినే చూసుత్నాన్డు. అటునుంచి సుజాత వసూత్ ఇటునుంచి నీలమణి పోతూ కనిపించారు. విశవ్నాథం నీలమణి
నడకను చూశాడు. ఆమె పికక్లు మెరుసుత్నాన్యి, సంగడి పటిట్న నలముదద్ కోళళ్లా ఉనాన్యి. వాటికి వెండి కడియాలునాన్యి, అవి తళుకుక్మంటునాన్యి.
ఆ నాడూ పూజ చేశాడు విశవ్నాథం. అతనికి శివుడు కనిపించలేదు. నీలమణి కనిపించింది, సుజాతను తలుచ్కునాన్డు. తేరుకునాన్డు,
నిగర్హించుకునాన్డు, ఆఫీసుకు వెళాళ్డు.
నీలమణి పనికి వసూత్నే వుంది.
విశవ్నాథం చూసూత్నే ఉనాన్డు సుజాత కంటపడకుండా.
ఒకనాడు టెలిగార్ం వచిచ్ంది, సుజాత తలిల్కి జబుబ్గా ఉందని. విశవ్నాథం తనకు సెలవు లేదనాన్డు. రావడం వీలుపడదనాన్డు. సుజాతకు వెళళ్క
తపప్లేదు. వెళిళ్ంది.
తెలల్వారింది. నీలమణి తలుపు తటుట్తుందని చూశాడు. నీలమణి రాలేదు. రాదని తేలుచ్కునాన్డు. సుజాత రావదద్ని చెపిప్ందనుకునాన్డు.
కటుట్దిటట్ం చేసి వెళిళ్ందనుకునాన్డు. కసుస్ బుసుస్ మనుకునాన్డు. ఆడవాళళ్ంతా ఇంతేననుకునాన్డు. ఆఫీసుకు వెళాళ్డు. తిరిగి వచేచ్పుప్డు సూక్టరు
నీలమణి ఇంటివైపు మళిళ్ంచాడు. ఇలుల్ తెలుసుకోవడం కషట్ం కాలేదు.
నీలమణి గుడిసెముందు కూరుచ్ంది చేటలో బియయ్ం ఏరుతూంది. సూక్టరు చపుప్డు వినన్ది. తలఎతిత్ంది, విశవ్నాథం కనిపించాడు. లేచి
నుంచుంది.
“పనికి రాలేదేం?”
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“అమమ్గారు లేరు గద!”
“హోటలు తిండి పడదు నాకు. కాసత్ వండి పెటాట్లి. ఏమంటావ?”
“అటట్నే వసత్ పొదాగ్ల”
“ఇపుప్డు రారాదూ!”
“ఆయనొసత్డు అనాన్నికి. పొదాగ్ల వసత్”
“సరే ఈ పూట హోటలోల్ తింటా. ఉదయం తపప్కుండా రావాలి. ఏమంటావ?”
“అటనేనుండి."
విశవ్నాథం సూక్టరు సాగిపోయింది.
తెలల్వారకుండానే లేచాడు విశవ్నాథం. తలుపు తటిట్న చపుప్డు కోసం ఎదురు చూశాడు.
కాలం కదలడం లేదు.
తలుపు తటట్డం వినిపించడం లేదు.
నీలమణి రాదేమోననుకునాన్డు. ఏదో పోగొటుట్కునన్టుట్ వెదుకోక్సాగాడు.
తలుపు తటిట్న శబద్ం వినిపించింది. ఉరికాడు విశవ్నాథం, తలుపు తీశాడు.
నీలమణి కనిపించింది.
విశవ్నాథంలో విదుయ్తుత్ ఉరికింది.
నీలమణి తలవంచుకుంది, సాగిపోయింది.
విశవ్నాథం ఆమె నడకను చూసుత్నాన్డు పికక్లున్ చూసుత్నాన్డు.
విశవ్నాథం తలుపు వేశాడు. గొళెళ్ం వేశాడు.
నీలమణి గమనించలేదు, ఆమె పనిలో మునిగిపోయింది.

ఇలుల్ పర్శాంతంగా ఉంది. ఎవరూ లేరు. తాను నీలమణి విశవ్నాథం గుండె ఉరుకులు పెటిట్ంది, గదిలోకి వెళాళ్డు. కొనిన్ నోటుల్ తీసుకునాన్డు.
డబుబ్ అనిన్ంటినీ కొనగలదనే విశావ్సం విశవ్నాథానిది. అందుకే అతనికి భకిత్ మెండేమో.
విశవ్నాథం నీలమణి దగగ్రికి చేరాడు. నీలమణి గినెన్లు తోముతూంది. బూడిదతో ఆమె చేతులనిండా బూడిద ఉంది. విశవ్నాథం డబుబ్ చూపాడు
నీలమణికి.
“జీతం వయలికి తీసుకుంట అమమ్గారిసత్రు."
“జీతం కాదు. ఉంచుకో పాపం కషట్పడుతునాన్వు.”
“మేం కషట్పడేటోండల్మే” నీలమణి తల పైకెతత్లేదు. ఆమె గాజు పేల్టు తోముతూంది.
విశవ్నాథం మరి దగగ్రికి వచాచ్డు.
నీలమణి గమనించింది. ఆమె గుండె గుబగుబలాడలేదు. కాళుళ్ వణకలేదు. నోరు ఆరుచ్కుని పోలేదు. ఆమె పని చేసూత్నే ఉంది. చేతిలో గాజు
పేల్టుంది.
విశవ్నాథం నీలమణి చేయిపటుక్నాన్డు. నీలమణి చేతిలోంచి పేల్టు జారిపడింది. చపుప్డైంది, పగిలింది, విశవ్నాథం గమనించినటుల్ లేదు.
నీలమణి చేయి విశవ్నాథం చేతిలో ఉంది. చేయి మెతత్గా లేదు, పూవులా లేదు, సుజాత చేతిలా లేదు. అది కఠినంగా ఉంది. కరక్శంగా ఉంది. రాయిలా
ఉంది.
నీలమణి విశవ్నాథానిన్ చూసింది ఆమె కళుళ్ ఎరర్గా ఉనాన్యి, మోదుగు పూలలా ఉనాన్యి. ఆ కళుళ్ విశవ్నాథంలో అగిగ్ రగిలాచ్యి. మరో
అడుగు ముందుకు వేశాడు.
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4
“అయయ్గారూ! చెయియ్ వదులుండి మీరు పెదోద్ళుళ్”
అదేం లేదు ఒకక్సారి, ఇకిలించాడు విశవ్నాథం.
“విడువుండి” గటిట్గా అరిచింది.
విశవ్నాథం ఆమెను దగగ్రికి లాకుక్నాన్డు.
నీలమణి విదిలించింది, చేయి విడిపించుకుంది. దూరం జరిగింది.
విశవ్నాథం లంఘించాడు. పొదివి పటుట్కునాన్డు.

నీలమణి మండిపోయింది. అగిన్జావ్ల అయింది. పెదద్గా కేకలు పెటిట్ంది. విశవ్నాథానిన్ నెటిట్ంది. అతను పడిపోయాడు. అతని భుజానికి పగిలిన
గాజు పెంకు గుచుచ్కుంది. రకత్ం కారుతుంది. నీలమణి అది చూడలేదు. ఆమె ఆదిశకిత్లా ఉంది. విశవ్నాథం చేయి అందుకుంది, కేకలేసూత్ంది, బయటికి
లాకుక్ పోతూంది. విశవ్నాథానిన్ గుమమ్ం బయిటికి లాకొక్చిచ్ంది.
నీలమణి కేకలు వినాన్రు చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ కూడాను.
“చూసినార్ అమమ్ నేను కావలన్ట ఈ అయయ్కు. బంగారుమసువంటి పెండల్ం ఉనన్ది” నీలమణి అరుసూత్ంది. అందరికీ చెపుప్తూంది. విశవ్నాథం
కికుక్రుమనలేదు. తలవంచుకునాన్డు. నుంచునాన్డు.
ఇంటిముందు ఆటో ఆగింది. సుజాత దిగింది. వినన్ది. చూసింది.
“నాటకం వేసింది ఇందుకా?” అని “నీలమణి నువువ్ గటిట్దానివి, ఆడది లొంగి చెడడ్ది. ఎదిరించాలి, ఆడది ఎదిరించాలి. ఎదిరించక గతయ్ంతరం
లేదు” అంటూ పెదద్ పెదద్ అంగలు వేసూత్ ఇంటోల్కి వెళిళ్ంది. తలుపు దఢాలన్ వేసింది. విశవ్నాథం ముఖాన మూసినటుట్ంది తలుపు.
విశవ్నాథం అటు చూశాడు.
కూడిన ఆడవారు ఘొలుల్మని నవావ్రు.
విశవ్నాథం పూజ చేయలేదు. అయినా అతని ముఖానా, వంటినా బూడిద ఉంది. భుజానికి గాయం వుంది. అతనికి ఆ బాధ తెలియడం లేదు.
అతడు మూతపడిన తలుపులేన్ చూసుత్నాన్డు.
నీలమణి వెళిళ్పోతూంది.
కూడిన మగవాళళ్ంతా ఆమెనే చూసుత్నాన్రు.
ఆమె నలల్నాగులా కనిపించింది.
వంకరుల్ వంకరుల్ గా సాగిపోతూంది నీలమణి కాదు నలల్నాగు.
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