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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

చిటెట్మమ్- సంతరప్ణ

మా ఇంటి అరుగుల మీద ఇతత్డి గంగాళం, రాగి కాగులు, గినెన్లు, పెదద్ తాంబూలం పళాల్లు తళతళా తోమి
బోరిల్ంచి వునాన్యి. మా నాయనమమ్, గుడి ఆచారుల్ గారు ,ఈరబదుద్ గుళోల్ జరగబోయే సంతరప్ణ గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కారీత్కంలో
మా వూళోల్ పర్తి ఏడూ వూరిజనం అందరం కలిసి గుళోల్ భోజనాలు చేసాత్ం. దానేన్ సంతరప్ణ అనేవాళల్ం. అసలు ఈ సంతరప్ణ మొదలెటిట్ంది
మా చిటెట్మేమ్నంట. నలుగురీన్ పోగేసి అందరూ భలే అనేటుట్ సంతరప్ణ చేసేది మా నాయనమమ్. మా తాత కూడా పైకి తిటిట్నటుట్ కనిపించినా
నాయనమమ్ చేసే పనులకి వెనకాల సాయం బాగానే చేసేవారు. పాలేళల్కి

ఇంటిపనులు చెపేత్ చాలు పొలం పనులకు ఆలసయ్ం ఐపోతుందని

చిటపటలాడే మనిషి, సంతరప్ణ కోసం రెండు రోజులు వాళుల్ పొలంపనులకు రాకపోయినా మాటాల్డేవారు కాడు. చిటెట్మమ్ చేసే ఏ పనులకీ
అడుడ్ చెపప్కపోవడమే ఆయన ఆవిడకి చేసే గొపప్సాయం. ఎందుకంటే ఆవిడ పెతత్నం కటుట్కుని వూరందరినీ పోగేసి చేసే ఇటాట్ంటి పనులకి
ఇంటోల్ మగాడు టట కుదరదంటే ఆమె మాతర్ం ఏంచేసేది. సంతరప్ణ కి కావాలిస్న సామానుల్ పోగు చేయడంతో పనులు మొదలయేయ్వి.
తరావ్త భోజనాలకు కావలసిన సంభారాలు వూళోల్ వాళల్నుంచి పోగుచేయడానికి తలో గోనె సంచి, కొనిన్ చినన్
సంచులిచిచ్ కురార్ళల్ని వూరోల్కి పంపేది. పెదద్ గోనెసంచిలో బియయ్ం, చినన్ సంచులోల్ మిరపకాయలు, చింతపండు, బెలల్ం, పపుప్లు
,కూరగాయలు వేసే వారు వూరి జనం. వీటనిన్ంటినీ గుడి దగగ్రికి తీసికెళేల్వాళుల్. ఆ సాయతర్ం పాడి వునన్ రైతులంతా చెంబులతో పాలు
పంపేవారు. వాటిని కళాయి వునన్ పెదద్ గంగాళం లో ఎరర్గా మరగ కాసి మరాన్డు పెరుగు కోసం తోడు పెటేట్ వారు.
ఇక మరాన్డు సంతరప్ణ జరిగేది. వంటపని అంతా ఆడంగులంతా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ కూరగాయలు కొయయ్టం
దగగ్రున్ంచి వంటలు చేయడం వరకూ ఆడతా పాడతా చేసేవారు. ఆడాళుల్ వుసిరి చెటుట్కి పూజలు చేశాకా భోజనాలు మొదలయేయ్వి.
పులిహార,పాయసం, ముదద్ పపుప్, గుమమ్డి కాయ, సొరకాయ,ములకాక్య ముకక్లు వేసి పెటిట్న ఘుమఘుమలాడే దపప్ళం, నేతిబీరకాయ
పచచ్డి, ఏదో ఒక వేపుడు , కమమ్టి నెయియ్, గడడ్ పెరుగుతో అంతా తృపిత్గా భోజనాలు చేసేవారు.
భోజనాలయాయ్క అంతా భుకాత్యాసంతో ఎవరిళల్కి వాళుల్ వెళేల్ వారు. మా చిటెట్మమ్ మాతర్ం ఒక ఇదద్రు మనుషులిన్
బతిమాలుకుని అకక్డ శుభర్ం చేయించడం, మిగిలిన వంటలని కావాలిస్నవాళల్కి పంచడం వంటివి చేసి ఎపుప్డో దీపాలు పెటేట్ వేళకి ఇలుల్
చేరేది. మళీల్ ఇతత్డి సామానల్నీన్ అటకెకేక్వి. చిటెట్మమ్ వునన్నిన్ రోజులూ సంతరప్ణ జరిగింది. చిటెట్మమ్ తరవాత మాతర్ం ఆ ఇతత్డి సామానల్తో
ఎవరికీ పని రాలేదు. సంతరప్ణ సందడీ లేదు. అటకెకిక్న ఆ ఇతత్డి సామానుల్ కిలుంపటిట్ పోయాయి. ఆ సంగతులనిన్ గురొత్సేత్ తళతళలాడే
జాణ్పకాలనీన్ ఆ సామానల్ లాగానే మసకబారినటట్వుతుంది.
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