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ఎఎరర్ రాళళ్ నెకెల్రర్ రాళళ్ నెకెల్   
కొకొమూమ్రి ఉ రాణిమూమ్రి ఉ రాణి

(1962  యువ మాసపతిర్ క, దీపావళి సంచిక నుంచి) 

‘బజారు వీధి’ అంటారు దానిన్. రెండు పకక్లా ఎతత్యిన బంగళాలు, బటట్లు, నగలకొటల్తో యిరుగాగ్ వుంది రోడుడ్. సూది మోపితే ఆననంత 
జనం, సైకిళుళ్, బళుళ్, కారుల్ అనీన్ ఆ వీధిన వెళళ్వలసిందే. మధయ్ మధయ్ మిఠాయి దుకాణాలు, కిళీళ్కొటుల్. దుకాణాలకి సంబంధించిన వాళేళ్ చాలా మంది ఆ 
వీధిలో మకాం. తెలల్వారుతూనే నౌఖరల్చేత దుకాణం ముందు వూడిప్ంచి, అదాద్లు అవీ శుభర్ం చేయించటం పార్రంభిసాత్రు. సగం నిదర్లో, బదద్కంగా వాళుళ్ 
పనులు చేసుత్ంటే, మేడమీంచి యజమానుల తనిఖీ, కేకలు పరిపాటి.  

ఆ వీధి చాలా పొడుగు. అలా అలా నడవగా మరో మూడు రోడుల్ ఆ వీధిలో కలుసాత్యి. అకక్డ చాలా రదీద్గా వుంటుంది. ఆ మూడిటోల్ ఒకటి 
సినిమా హాలుస్కీ మరోటి యూనివరిస్టీకీ దారులు. ఫాయ్కట్రీకి పనిలోకి పోయేవారు. సినిమాలకి పోయేవారు అంతా ఈ వీధమమ్ట వెళుతుంటారు. ఉదయం 
5 గం||కు పార్రంభమయే రొద రాతిర్ అయినా ఆగదు. 

అయితే ఏం ! ఆ బజారు చాలా బాగుంటుంది. బటట్ల దుకాణాలోల్ంచి రంగురంగుల చీరలు వేళాళ్డుతుంటాయి. అదాద్ల బీరువాలోల్ంచి రకరకాల 
నగలు మెరుసుత్ంటాయి. వాటిని అంటుకుని వుండే చినన్రకం కొటల్లో కొతత్రకం గాజులు, కుచుచ్లు, చేతిసంచీలు, సవరాలు __ చూసుత్నన్కొదీద్ యింకా 
చూడాలనిపిసుత్ంటుంది. ఉదయమని లేదు, మధాయ్హన్మని లేదు, సాయంతర్మని లేదు; ఆడవాళూళ్ పిలల్లూ నితయ్ం వీధిలో గుమికూడి ఉంటారు.  

ఆ వీధికంతా పేరుబడడ్ కొటుట్ సుబాబ్రాయుడిది. అతని కొటుట్కి చాలా ధనవంతులు వసుత్ంటారు. ఎంతో ఖరీదైన నగలకి ఆరడ్రుల్ యిసుత్ంటారు. 
తాతముతాత్తలనాటినుంచీ ఈ వృతిత్లో ఆరితేరాడేమో, సుబాబ్రాయుడు మంచి వాయ్పారం చేసుత్ంటాడు.  

అతనికి ఒకక్గానొకక్ కొడుకు, పేరు సతయ్ం. వయసులో చినన్వాడు. వాయ్పారరీతాయ్ అంత అనుభవం లేకపోయినా తన కులవృతిత్మీదా, తండిర్ 
తాతలు పోగుచేసిన ధనంమీదా అపారమైన భకిత్ గౌరవాలు కలవాడు. జీవిత పరమావధి యినపెప్టెట్ నింపటంలో లేకపోవచుచ్ కానీ ఆ యినపెప్టెట్తో ఎనోన్ 
పర్యోజనాలునాన్యని అతని నమమ్కం. వేళళ్కి రవవ్ల ఉంగరాలు జిగేలుమనాన్, సిలుక్ జుబాబ్ వేసుకు కారోల్ పర్యాణం చేసుత్నాన్, అతను 
గరవ్పడుతుంటాడు. మనిషి ఎంత సాధువుగా వుండగలడో అంత విపల్వం కూడా లేవదీయ గలడు, మితభాషి.  

*  *  * 
“ఏయ ! ఆ అదద్ం సరిగాగ్ తుడవేవ్ం. నిదర్మతుత్ యింకా వదలాల్ ?”  
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యజమాని అదలింపుకి రంగడు తలెతిత్ చూశాడు. సతయ్ం పైన బాలక్నీలో నుంచుని వునాన్డు. ఉదయమే కొడుకు కంఠం, ఆ శర్దధ్ విని 
సుబాబ్రాయుడు సంబరపడాడ్డు.  

“అబాబ్య ! యిలారా.” 
సతయ్ం చొకాక్ గుండీలు పెటుట్కుంటూ తండిర్ గదిలోకి వెళాళ్డు.  
“కాఫీ ఫలహారం తీసుకునాన్వా ?... ఇంకా పొదెద్కక్లేదులే ! “  
“నినన్టి కాయితాలు చాలా వుండి పోయాయి. చూసుకోవాలి. వసాత్.” 

*  *  * 
అదాద్లు తళ తళ మెరుసుత్నాన్యి. ఎఱఱ్, నీలం ముఖమల పెటెట్లు, వాటిలోల్ రకరకాల నగలు తళుకుక్మంటునాన్యి. సతయ్ం డార్యరు తలుపులు 

తీసూత్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. కాయితాలు, బిలుల్ల బొతుత్ తీసి బలల్మీద సరాద్డు. దూరాన ఫాయ్కట్రీ మొదటి సైరన కూసింది. సతయ్ం ఆతృతగా వీధిలోకి 
చూసుత్నాన్డు; కాసత్ సేపయింది. సతయ్ం కళళ్కి మసక మసగాగ్ ఓ ఆకారం కనుపిసోత్ంది. దగిగ్రగా వసోత్ంది. కాళళ్కి కడియాలు, వెడలాప్టి మందారరంగు 
నలల్గళళ్చీర, పసుపుపచచ్ రవిక, నలల్ని ముఖంలో రూపాయంత కుంకుమ, కుడిపకక్గా కొపుప్, అందులోంచి బాగా పైకి కనిపిసుత్నన్ చామంతిపువువ్. 
బైటనుంచే అదద్ంకి ముఖం ఆనించి లోపలికి చూసోత్ంది. సనన్గా పొడుగాగ్ వుంది. వయసు 20 కంటే వుండవేమో !  

చాలా అమాయకమైన ముఖం. కోలగా కాటుక పెటిట్నటుల్నన్ కళుళ్. ఆ కళళ్లోల్ కోరికలు ముంచుకొసుత్నన్ లీలగా ఆశ. సనన్ని చినన్ పెదిమలు. ఆ 
పెదిమలు కదిలించబోతే ఎడంబుగగ్ సొటట్. కాలి బొటనవేలు మటిట్లో రాసూత్ నగలకేసి చూసుత్నన్ ఆమెకి మరో పర్పంచం ఏమీ తెలియటం లేదు. అటూ 
ఇటూ పోతునన్ జనం తపుప్కోమని హెచచ్రిసుత్నాన్రు. ఒకోక్ నగా చూసుత్నన్ కొదీద్ ఆమెకి తనివి తీరటం లేదు. తల ఓ పర్కక్గా వాలిచ్, కళుళ్ తిపుప్కోకుండా 
అలా చూసూత్నే వుంది.  

సతయ్ం కాయితాలు తిరగేసుత్నాన్డు. మధయ్ ఏదో రాసుకుంటునాన్డు. తల ఎతిత్ చూసుత్నాన్డు. కానీ అతని కళళ్కెదురుగా చెదిరినటుల్ కనుపించేవి - 
పచచ్ంచు మందార రంగు చీర, చామంతి పువువ్, దిగులుగా, అమాయకంగా చూసుత్నన్ అందమైన కళుళ్ - అతని మనసు పరవశంతో ఊగిపోతోంది. 
ఆనందం ఆకాశానన్ంటుకుంటోంది. అతను జేబురుమాలుతో ముఖం తుడుచుకునాన్డు. అటూ ఇటూ ఓ మారు బెరుగాగ్ చూసి తలవంచుకునాన్డు. మళీళ్ 
వెంటవెంటనే ఆలోచనలు ! ఆమెని ఒక మాటు లోపలికి పిలిసేత్? నగలిన్ వేసుకోనిసేత్... పాపం ! ఎంత సంతోషిసుత్ందో... బుగగ్న సొటట్పడేటుల్ నవువ్తుందా ? 
ఆ నవువ్ తను దగిగ్రగా చూడగలడా ? ఆకళళ్లోల్ దిగులు పోగొటట్గలడా ?... 

దూరాన ఫాయ్కట్రీ సైరను మోగింది. రోడుడ్ మీద జనం నడక వేగం హెచిచ్ంచారు. ఆమె యిటేట్ జనంలో మాయమయి పోయింది. ఉదయం 
వెళేళ్పుప్డు ఆమె ఒకక్రేత్. కానీ సాయంతర్ం కూడా యిదద్రు ముగుగ్రు సతరీలు వుంటారు. అంతా ఆ వయసు వాళేళ్. ఫాయ్కట్రీ కూలీలు బజారు వీధిలోకి రాగానే 
వాళళ్ నడక వేగం తగుగ్తుంది. ముఖయ్ంగా నగల దుకాణం ముందు. కాసేస్పటికి వాళుళ్ కదులుతారు, ఆమె తపప్. ఆమె మాతర్ం అదాద్ల బీరువాలకేసి 
చూసూత్ అలాగే నిలబడుతుంది. సాయంకాలాలు సతయ్ం ఆమెని చూసేందుకు అటేట్ వీలుండదు. దుకాణంలో జనం. పకక్న తండిర్. ఎదురుగాగ్ సేన్హితులు, 
నౌఖరుల్ ఆమెని దూరంగా పొమమ్ని అదిలిసుత్ంటారు. కాని ఆమె వచిచ్ందీ వెళిళ్ందీ అతనికి బాగా తెలుసు.  

*  *  * 
సతయ్ంకి ఈ మధయ్ ఒంటోల్ బాగుండటం లేదు. తలనొపిప్ వసోత్ంది. అనన్ం సయించదు. ఉతిత్నే కోపం వసూత్ంది. దుకాణం సరిగాగ్ 

కనిపెటిట్వుండటం లేదు. పనిమీద శర్దధ్ తగుగ్తోంది. ఉదయమే కొటుట్కి వెళిళ్ “మిగిలిపోయిన కాయితాలు” చూడటం లేదు. అలా తిరిగి వసాత్నని 
వెళిళ్పోతాడు, పొదుద్ పోయి తిరిగి వసాత్డు. రంగడు చినన్ యజమానికి ఇపుప్డు చాలా సనిన్హితం. ఇదద్రూ ఏవో గుసగుసలాడుకుంటారు. నెలాఖరయినా 
రంగడి చేతిలో యిపుప్డు రూపాయలు గలగలమంటునాన్యి.  

*  *  * 
‘పేరు కాసులు’  
‘పెళిళ్ కాలేదు’ 
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‘అమామ్ నానాన్ లేరు’  
‘మేనతత్ దగిగ్ర మకాం’  
‘ఫాయ్కట్రీలో కూలీ చేసోత్ంది’ 
‘అతత్ డబుబ్కి ఆశపడేరకం’  
‘ఈ మధయ్ దుకాణం వేపు రావటం లేదు గానీ చెరువు దగగ్ర కూచుంటోంది.’ 
రంగడు యింత సమాచారం సేకరించే సరికి సతయ్ంకి చాలా ఆనందమయింది. ధైరయ్ం వచిచ్ంది. ఉతాస్హం ఉరకలు తీసింది. ఎవరికి రాదు 

అతని సాథ్నంలో ! అందుకే సాహసించి ఓ రోజు ఆమెని పలకరించాడు. లోపలికి రమమ్నాన్డు. డిర్ంకు తాగమనాన్డు. దగిగ్రుండి దుకాణమంతా 
చూపించాడు.  

ఆ రోజు కాసులు పసుపంచు మందార రంగు చీరె కటుట్కుంది. తలోల్ చామంతి పెటుట్కుంది. సతయ్ం అడిగింది తడవుగా లోపలికి వచేచ్సింది. 
నగలనీన్ తనివి తీరా ఒకటొకటీ చూసింది. నేలమీద తివాసీ ఒంగి ముటుట్కు చూసింది.  

సతయ్ం సేన్హంగా, చొరవగా ఆమె పకక్న నిలబడాడ్డు. ఎదురు గుండా అదద్ంలో ఆమె పర్తిబింబం కనాన్రప్కుండా చూసుత్నాన్డు.  
“ఇది నీకు నచిచ్ందా ?” 
ఎరర్రాళళ్ నెకెల్సు అది.  
తల వూపింది కాసులు, ఇంకా దానివంక చూసూత్నే.  
“మెళోళ్ వేసుకు చూడు”  
“ఒదద్ండయాయ్” 
“సిగుగ్పడుతునాన్వా ? ఇకక్డెవరూ లేరులే...” 
కాసులు తలెతిత్ చూసింది.  
“ఫరవాలేదు. ఊ, అదద్ంలో చూసుకో” 
సతయ్ం ఒంగి అదాద్ల తలుపు తోసి నెకెల్సు బైటికి తీశాడు. అలా ఒంగుతునన్పుప్డు అతను కాసులుకి చాలా దగిగ్రగా వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. ఆమె 

పకక్కి జరిగిపోలేదు. అతని చేతిలోంచి ధైరయ్ంగా నెకెల్సు తీసుకుంది. అటూ ఇటూ తిపిప్ చూసి మళీళ్ అతని చేతికిచేచ్సింది.  
‘ఎంత బాగుందో !’  
ఆమె కళుళ్ జిగేలుమనాన్యి.  
దూరాన ఫాయ్కట్రీ సైరన కూసింది. కాసులు జనపర్వాహంలో కలిసిపోయింది.  

*  *  * 
ఇపుప్డు కాసులు చాలా మారిపోయింది. సతయ్ంతో మాటాల్డుతుంది. బుగగ్న సొటట్ పడేటుల్ అందంగా నవువ్తుంది. చిలిపిగా చూసుత్ంది. ఆమెకెనోన్ 

సందేహాలిపుప్డు. నగలు ఎలా చేసాత్రో అడుగుతుంది. ఎంత ఖరీదో కనుకుక్ంటుంది. తల రేగిపోకుండా నూనె రాసి అణచి దువువ్కుంటుంది. చీర శుభర్ంగా 
ఉతికి కటుట్కుంటుంది. కాళళ్కి యిపుప్డు మటిట్ వుండడం లేదు. తలోల్ చామంతి సాయంతర్మైనా వాడటం లేదు. కళళ్లోల్ మునుపటి అమాయకతవ్ం వుంది 
గానీ, దిగులు లేదు మనిషిలో. ఎంతో కళ యిపుప్డు కాసులుకి.  

*  *  * 
ఊరికి దూరంగా మామిడి తోట. తోటనంటుకుని చినన్ చినన్ పెంకుటిళుళ్, గుడిసెలు. మధయ్ సనన్ సందులు. ఇరుగాగ్, మురికిగా, కుడిపకక్గా, 

తడికల దడితో ఓ పెంకుటిలుల్. చెకక్ తలుపు ఇంటిముందు మటిట్ అరుగు. ఓ రోజు మధాయ్హన్ం ఎండ వేళ సతయ్ం వడివడిగా నడుసూత్ ఆ యింటి వైపు 
వెళాళ్డు. భయంగా అటూ ఇటూ చూసూత్ తలుపు తటాట్డు.  
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కీచుమంటూ తలుపు తెరుచుకుంది. ఒక చినన్గది. దానిన్ ఆనుకుని అంతకంటే చినన్ వంటిలుల్. ఒకేఒకక్ కిటికీ. అదీ చాలా పైకి వుంది. మాసిన 
బటట్లు దణెణ్ం మీద అడడ్దిడడ్ంగా వేళాళ్డుతునాన్యి. ఓ నులకమంచం, చినన్ పీట, ఓ పకక్గా పిడకలు, గది నానా గందరగోళంగా వుంది.  

“రండి అయయ్గారూ ! రండి. ఎంత దయ ! మీలాటి వారు మా గుమామ్లు తొకక్డం” వంట యింటి గుమమ్ంలో గాజులు చపుప్డయింది. కాసులు 
కుడిచేతోత్ కొపుప్ సరుద్కుంటూ సూటిగా అతనివంక చూసూత్ంది. “అలా కూరోచ్ండి” 

సతయ్ం పీటమీద కూరుచ్నాన్డు. జేబులో చేయి పెటాట్డు. ముఖమల పెటెట్ ధగధగమంది. ఎరర్రాళళ్ నెకెల్సు తొంగి చూసోత్ంది.  
“కాసులూ !....” 
అతని గొంతు బొంగురు పోయింది. ముచెచ్మటలు పోశాయి.  
“ఇంద” 
అనాన్డు. తన గొంతు తనకే వినపడనంత హీనసవ్రంతో.  
కాసులు నేలవంక చూసోత్ంది. అతి నిశచ్లంగా వుంది ఆ ముఖం. సతాయ్నికి ఒకక్ క్షణం యుగంలా వుంది. జేబురుమాలుతో ముఖం 

తుడుచుకునాన్డు. ముగుధ్డయి ఆమెని చూసుత్నాన్డు.  
“ఏం కాసులూ అలా ఉనాన్వేం ?” 
నిదర్లోంచి మేలొక్నన్టుల్ ఆమె బరువుగా కళెళ్తిత్ంది.  
“సంకోచిసుత్నాన్వా ? ఎందుకూ ? ఇది నీ మెళోళ్ చూడాలని ఎంతగా కాచుకునాన్నో తెలుసా ?” ఈ మాటు కాసులు ఉలికిక్ పడడ్టుల్ చూసింది 

అతనిన్. ముఖం పకక్కి తిపిప్, పెదిమలు నొకుక్కుంది. కళళ్లో కొదిద్గా నీళుళ్ తిరిగాయి. “కాసులూ ! భయపడక ! ననున్ నముమ్, నినున్ పవువ్లోల్ 
పెటుట్కుంటాను. నినున్ వేరే యింటోల్, అదాద్ల మేడలో కంటికి రెపప్లా చూసుకుంటాను. మంచి మంచి చీరలు, ఇలాటి నగలింకా బోలెడనిన్.....” 

సతయ్ం చెపుప్కు పోతునాన్డు.  
“అయాయ్ ! మీరెంత అమాయకులు !” 
కాసులు విరకిత్తో పెదిమ విరిచింది.  
“నా జీవితానికి ఇవాళ ఎంత సుదినమో మీకు తెలీదు. ఏ ఘడియకోసం నేను యినాన్ళూళ్ తపసుస్ చేశానో ఆ ఘడియ వచిచ్ంది. నా దైవం 

యివాళే ననున్ కటాకిష్ంచింది. నా వెంకడు ఇవాళే తిరిగివచాచ్డు.” 
సతాయ్నికి ఆ మాటలు ఏదో నూతిలోంచి వినపడినటుల్ అసప్షట్మయాయి. కాసులు కొంగుతో కళుళ్ తుడుచుకుంటూ యింకా యిలా అంటోంది. 
"నా వయసెంత అనుకుంటారు? ఊహూ, చెపిప్నా లాభం లేదు. నమమ్రు, మీరే కాదు; చాలా మంది అంతే. ననున్ వెరిర్బాగులిద్ అంటారు 

కొందరు. ఇలా బర్తికేకంటే చనిపోమంది అతత్. సేన్హితులు, యిరుగు, పొరుగు ననున్ ఎగతాళి చేసాత్రు. కానీ వాళళ్కేం తెలుసు? 
“అమామ్, నానాన్ నేను ఉయాయ్లలో వుండగానే కరువయారు. మేనతత్దగిగ్ర పెరిగాను. చాలా బాగా చూసుకుంది ననున్. పని పాటలు నేరిప్ంది. 

ఆదరణకీ, పేర్మకీ లోటు వుండేది కాదు.  
“నాకు పెళీళ్డు వచిచ్ంది. మా మామకి దూరపు చుటట్ం వెంకడుకి ననున్ యిచేచ్ందుకు నిశచ్యం చేశారు. చుటట్రికం వలల్ అతను మా యింటికి 

వసూత్ పోతూ వుండే వాడు. ఈ పెళిళ్మాటలు రాకముందే అతనికీ నాకూ సేన్హమయింది.  
“జీవితమంతా మనం ఊహించినటుల్ అయితే ? అలా కాదుగా ! ఏ సమసయ్లయితే ననున్ విడిపోతాయనుకునాన్నో అవి మరింత చికుక్లు 

పడాడ్యి. వెంకడి కుటుంబంలో అనుకోని సంఘటనలు తలెతాత్యి. అతను మిలిటరీలో చేరాడు. ఈ సంబంధం యిక వదులుకునన్టేల్. అతనింకెకక్డ తిరిగి 
వసాత్డు, అనాన్రు అంతా. నేను నిలువునా మోసపోయాననాన్రు. అతత్ నాకు వేరే చోట సంబంధం చూసాత్నంది.  

“కానీ వాళళ్కి నేనేం తెలుసు ? వెంకడూ, నేనూ గుళోళ్ చెరువు గటుట్న చాటుగా కలుసుకునే వాళళ్ం. ఒకరి మనసు ఒకరికి తెలుపుకునాన్ం. ననున్ 
విడిచి ఆ సమయంలో ఎకక్డికి వెళితేనేం మళీళ్ వసాత్ననాన్డు. తనని నమమ్మనాన్డు. చేతిలో చెయియ్ వేయించుకునాన్డు.    
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“మనిషికి పుటుట్క ఒకసారే. పేర్మా అంతే. దానిన్ ఎలా విపిప్ చెపప్టం ? వెంకడు తిరిగి వసాత్డనన్ ఆశ ఒకక్నాడూ ననున్ విడిచి పోలేదు. లేకుంటే 
ఈనాడు నేనికక్డ వుండేదానాన్ ? 

“కానీ ఇనాన్ళూళ్ ఎలా వునాన్ను ?.... దుఃఖమొసేత్ నా వెంకడు పకక్న లేడని మరింత దుఃఖమొచేచ్ది. వెనువెంటనే అతని దుఃఖం నేను 
పంచుకుంటునాన్నా అనన్ పర్శన్ వచేచ్ది. ఆనంద సమయంలో నా కళళ్కి కటేట్ది అతని రూపమే. ఒక మంచి మాట వినాన్, మంచి దృశయ్ం చూసినా, నా 
హృదయానికి ఏవిధంగా ఉలాల్సం కలిగినా, నాకు గురుత్కొచేచ్ది వెంకడే. ఆ అనుభూతి నాకు జీవనాడిగా వుంది యింతకాలంగా.  

“ననున్ ఎవరూ అరధ్ం చేసుకోలేదు. కనికరించలేదు. కనీసం సానుభూతి అయినా చూపలేదు. కానీ నేను కృంగి కృశించి పోలేదు. నాకు నేనే 
తోడయాను. ననున్ నేనే ఉతాస్హ పరచుకునాన్ను. ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్ను. మనసుని ఉలాల్స పరచుకునాన్ను. చెరువు గటుట్న కూరుచ్ని నీళళ్కేసి చూసుత్ంటే నా 
మనసుకెంతో బాగుండేది. సాయం కాలాలు కూలీలు పనులు పూరిత్చేసుకుని, చేతులు కలుపుకుని, పాడుకుంటూ వసుత్ంటే, ముగుద్రాలనయేదానిన్. అలాగే 
బజారు వీధిలో మీ దుకాణం ముందు నుంచుని ఆ నగలకేసి చూసుత్ంటే, ఎంతో ముచచ్టగా వుండేది. ఆ ఘడియలో నా పకక్న వుండేది వెంకడే. నా 
ఊహలకి రంగులు దిదేద్ది అతనే. అంత అందానిన్ చూపించేది అతనే. ఎలా చెపప్ను ? ఇంకా ఏమని చెపప్ను ?....” కాసులు కళుళ్ ఆక్షణంలో ఎంతో 
కాంతివంతంగా వునాన్యి. వాటి విలువ ఎంత ???  

సతయ్ం చేతిలో ఎరర్రాళళ్ నెకెల్సు నలిగింది. అంత కాంతిని భరించలేనటుల్, తూలుతూ అతను వీధిలోకి వచాచ్డు.  
దూరాన ఫాయ్కట్రీ సైరన మోగింది.   

  
* * * * * * * *         
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