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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..! 
అమమ్ కడుపుఅమమ్ కడుపు 

 గురర్బబ్ండి మా వూరికి ఎపుప్డో గానీ రాదు. ఎందుకో గానీ నా చినన్తనంలో చుటాట్లు ఎకుక్వగానే వచేచ్ వారు. మేమూ 
వెళేల్వాళల్ం. ఎవరు వచిచ్నా అపప్టోల్ గూడు రికాష్లోల్ ఎకుక్వగా వచేచ్వారు. ఇంతకీ మా ఇంటికి గురర్బబ్ండి వచిచ్ ఆగింది. బండీ నడిపే అతను 
దిగి ఒక ఎతుత్పీట తీసి బండీదిగే మనిషి కోసం వేశాడు. బండిలోనుంచి ఒక పెదాద్మె దిగింది. గురర్బబ్ండి అతనే ఒక టర్ంకు పెటెట్ దించి 
వసారాలో పెటాట్డు. 

“‘ఎవరో చుటాట్లొచాచ్రే ” అంటా మా నాయనమమ్కి వినబడేలా అరిచాను.  
బయటకు వచిచ్న  మా నాయనమమ్ వచిచ్నావిడను చూసి “సీతమొమ్దినా నువేవ్!? ఎంతకాలమైందీ నినున్ చూసీ పోనేల్ 

ఇపుప్డనాన్  వచాచ్వు” అంది. 
“ చిటెట్మామ్! డొంకతిరుగుడెందుకు కానీ నీ పంచన పడుంటాను కాసత్ చోటియియ్ తలీల్” అని చెయియ్ పటుట్కుంది. 
“‘అబోబ్ వదినా! నవువ్తాల కనాన్ ఆ మాట అనబాకు ,లంకంత ఇలుల్, పాడీ పంటా, నౌకరుల్,చాకరూల్ షావుకారు సీతమమ్వి, 

ఇకక్డ పడివుండే కరమ్ నీకేంటి వూరుకో “ అని మందలించింది చిటెట్మమ్. 
 “చిటీట్ ! ఆ రోజులు కాదు ఇపుప్డు మూలబడాడ్క, ఆ మారాజు పోయినాకా అందరికీ బరువయాయ్ను. లేకలేక పుటిట్న ఇదద్రు 

మగబిడడ్లీన్ పార్ణంగా పెంచాము. కోడళుల్ వచాచ్రు మనవలిన్ ఎతాత్ము. ఆయన పోయిన కొనాన్ళుల్ బాగానే జరిగింది. ఆసత్ంతా ఇదద్రికీ 
రాసేశాం నా వొంటిమీద బంగారం తపప్ ఏమీ వుంచుకోలా. ఇక నాతో ఏం పని?  రోజు రోజుకి నరకంగా మారింది. నా పోషణ వాళల్కి 
భారమంట. ఒకింటోల్ నెల వుంటే ఇంకో ఇంటోల్ నెల ...వేళకి ఇంత ముదద్ పెటాట్లనాన్ ఈసడింపులు.  అదేమని అడిగితే సణుగుడు 
భరించలేకపోతునాన్మని చాడీలు  చెపప్డం , దానితో నా బిడడ్లే నా మీదే చిరాకు పడతాంటే  ఎటాట్ భరించనే. పచచ్డిమెతుకులు,పులల్మజిజ్గ 
పోసినా సరుద్కునాన్ కానీ నోటికి అదూద్ పదూద్ లేకుండా వాగుతాంటే ఎటాట్ పడుండమంటావు నువేవ్ చెపుప్” అంటా సీతమమ్ గొలుల్మంది. 

“ పోనేల్ వూరుకో కాళుల్ కడుకోక్ భోంచేదూద్గాని” అని కాలిచ్న వంకాయ బజిజ్ పచచ్డి, పపుప్, గడడ్ పెరుగు వడిడ్ంచింది. 
“తృపిత్గా తినాన్నే అమామ్! నువువ్ బాధలోల్ వునాన్ళల్ని కడుపులో పెటుట్కుంటావని అంతా అంటారు. ననున్ ఓ దారి చేసి 

పుణయ్ం కటుట్కో చిటెట్మామ్“ అంది సీతమమ్.  
“వదినా! ఇకక్డ వుందడం నీకూ సొతంతర్ంగా వుండదు. మా బావగారి వాటాలో గడి ఖాళీగా వుంది అందులో 

నినున్పెడతాను. బియయ్ం,పపుప్,వుపుప్,పాడికి నా ఇంటో లోటులేదు. నీ గదిలో నువువ్ ఆ చారెడు వుడకేసుకో ” అని సలహా ఇచిచ్ంది చిటెట్మమ్.  
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“నా పెదద్గొలుసు వుంచు చిటెట్మామ్!” అంటా గొలుసు తీసి ఇవవ్బోయింది 
” సీతమామ్!”  పామును చూసినటుట్ బెదిరింది మా నాయనమమ్.  
“ వదద్మోమ్! నువువ్ దానిన్ మెళోల్ ఏసుకో. ఆ మాతార్నికి నాకు ఏం తరిగిపోదు. నీ అవసరాలకి నీ దగగ్రునన్ తృణమో పణమో 

వాడుకో”అంది.  
ఇక నా పాతర్ మొదలైంది. సీతమమ్ వెనకాలే “మామామ్,మామామ్” అంటా తిరగడం మొదలెటాట్. ఆవిడకి కావాలిస్న 

వంటసామానల్ , పపుప్, వుపుప్లు చేరెయయ్డం, పాలు ఇచిచ్ రావడం నా డూయ్టీ. 
 నేను సీతమమ్కి బాగా చేరికయాయ్ను. “మామామ్” అంటా రోజుకి ఒకక్సారైనా పలకరిసాత్ వుండే దానిన్. “ముసలాళల్ దగగ్ర 

ఏం కబురుల్ చెపాత్వే” అని అందరూ ఏడిపించే వారు. సీతమామ్మమ్ నా చేయి సవరదీసాత్ “ఎంత మెతత్గా వుంటావే అమామ్! మీ నాయనమమ్ 
ఎంత వెనన్పూస పెటిట్ పెంచుతాందో గానీ నీ మనసు కూడా వెనన్పూసే” అనేది.  

ఒక రోజు “ మావూరి మనిషి ఇకక్డికి గొడల్ బేరానికి వచిచ్ ననున్ చూడడానికి వచాచ్డు , మళీల్ ననున్ అకక్డకి  
తీసుకుపొతారంట”  అని కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది.  

“ వూరుకో మామామ్!” అని ఓదారాచ్ను. 
 కళుల్ తుడుచుకుంటూ “అయినా నాకేం బయయ్ం లేదు ..,ఈసారి నేను కిర్షణ్మమ్ దగగ్రకి వెళాత్ ”అంది.  
“ఆవిడ ఎవరు?” నేను అడిగాను.  
“ఆవిడ మా అమమ్లాంటిద ” అంది.  
సీతమమ్ వూహించినంతా అయియ్ంది ఆవిడ పిలల్లు పరువు తీసాత్ందంటా నానాగోలా చేసి తీసుకుపోయారు, ఆవిడ బండి 

ఎకుక్తుండగా నేను చేయి పటుట్కుని రహసయ్ంగా అనాన్ను  “మామామ్! నాతో చెపాప్వుగా మీ కిర్షణ్మమ్ చాలా మంచిదని అకక్డికి వెళుల్“ 
అనాన్ను. 

 దానికి ఆమె మౌనంగా తలూపింది. మా వూరినుంచి సీతమమ్ ఎళిల్ నెలయియ్ందేమో ఒకరోజు కబురొచిచ్ంది సీతమమ్ కిర్షాణ్ 
నదిలో దూకేసిందని. అపుప్డుగానీ నా పసి మనసుకు కిర్షణ్మమ్ ఎవరో అరధ్ం కాలేదు, అమమ్లాంటి కిర్షణ్మమ్ కడుపులో అయినా హాయిగా 
వుందేమో మా సీతమామ్మమ్.!! 

  
        

                       (వచేచ్నెల మరో ప డిమన  కథ) 
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