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పసిడిమనసులు

నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

మా మసాత్న వలీ మాసాట్రు

తెలాల్రడమే ఆలసయ్ం వూరిమీద తిరగడం తపప్ ఇంకో పని లేదు నాకు. అందరు పిలల్లాల్ బడి పాడూ లేదు. ఇషట్మైతే వూరి
బళోల్కి లేకపోతే ఆచారుల్ గారి అరుగు మీదకి పలక పుచుచ్కుని వెళల్డం ఏదో నాకు తోచిన నాలుగు ముకక్లు నేరుచ్కోవడం మిగతా టైము
అంతా వూరు చుటట్డం ఇదే పని.
అలాగే మా వూరు చుటేట్టపుప్డు బాపమమ్ మామమ్ ఇంటోల్ మా వూరి పెదద్ పిలల్లు టూయ్షన చదువుకుంటూ కనిపించారు.
ఎదురుగా పడకుక్రీచ్లో ఎరర్గా సనన్గా సూది ముకుక్తో పెదద్ కళల్తో ఒకాయన పిలల్లికి ఇంగీల్ష పాఠాలు చెపుత్నాన్రు. మా ఆచారుల్గారి అరుగు
మీద ఒకక్ అ ఆలు, లెకక్లు, డికీట్షన మాతర్మే చెపాత్రు.
నేను ఆసకిత్గా కిటికీలోనుంచి చూసుత్ండగా మాసాట్రు ననున్ చూసి
“ పాపా ఇటాట్రామామ్ !” అనడం ఆలసయ్ం వెళిల్ కూరుచ్ని సోది మొదలెటాట్ను.
“'నీ పేరేంటి?” అనగానే
“అమమ్డు” అనాన్ను.
ఆయన నవువ్తూ" నీకు ఇంగీల్ష వచాచ్? " అనగానే " ఓ” అనాన్.
పకక్న నాకనాన్ పిలల్లు చెపప్లేని సెప్లిల్ంగులనీన్ చెపప్గానే ఆయన మురిసి పోయారు.
నేను ఏ బళోల్నూ చదవడం లేదని తెలుసుకుని "రోజూ ఇకక్డికి రా అమమ్డూ! నినున్ చదివించి డైరెకట్ గా ఆరో తరగతిలో
వేయిసాత్, రోజూ బోరీడ్ సూక్లిక్ ఈలోగా వెళాల్లి అంతేగాని ఇటాట్ తిరగకూడదు " అనాన్రు.
“మాసాట్రు! మా ఇంటికి రండి” అని ఒకరోజు తీసికెళాల్ను.
చిటెట్మమ్తో మాసాట్రు "మీ మనవరాలు చాలా చురుకైనదండీ ! మీరు కాసత్ శర్దధ్ గా చదివించండి " అనగానే మా చిటెట్మమ్
తెగ ఆనందపడి పోయి మాసాట్రికి చికక్టి కాఫీ ఇచిచ్ తినడానికి ఏంటేంటో పెటిట్ంది. మాటలోల్ తాను కూచిపూడి కళాకేష్తర్ం హైసూక్లోల్ డిర్ల
మాసట్ర గా వచాచ్నని తన పేరు మసాత్న వలి అని పరిచయం చేసుకునాన్రు. తనకు పెళైల్ందని ఈమధేయ్ పాప పుటిట్ందని చెపప్డంతో మా
ఇంటిలో పకక్న వునన్ గది వరండా వాళల్కి సరిపోతుందని కొతత్ కాపురం ఇకక్డే పెటుట్కోమని చెపేప్సింది. అంతే కాకుండా వాళల్కి పాలు మా
ఇంటినుంచే వసాత్యని దీనికి బదులుగా నాకు మా తముమ్డికి చదువు చెపాప్లనడంతో మాసాట్రు సరేననాన్రు.
ఆ రోజు నుంచి నేను మాసాట్రి పిర్య శిషుయ్రాలినయాయ్ను. మా పంతులమమ్గారు చంటిపిలల్తో సహా బస దిగినపుప్డు నేను
మాసాట్రూ వెళిల్ దించుకునాన్ం. మాసాట్రి భారయ్ని పంతులమమ్గారు అనే పిలుసాత్రు మా వూళల్లోల్ ... నేనంటే పంతులమమ్గారికీ ఇషట్మే .
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మాసాట్రు తెలాల్రగటట్ నాలుగు గంటలకే “అమమ్డూ..” అని పిలవగానే ముఖంకడుకుక్ని పుసత్కాలు తీసుకుని పకక్ వాటాలోకి వెళేల్దానిన్ .
మాసాట్రు డిర్ల మాసట్రైనా లెకక్లు బాగా చెపేప్ వారు.
మొతాత్నికి నా ఐదో తరగతి సిలబస చెపిప్ ఆరో తరగతి ఎంటర్నస్ రాయించడానికి సైకిల ఎకిక్ంచుకుని తీసుకువెళూత్
" అమమ్డూ నీ పూరిత్ పేరు చెపేత్ సూక్ల రికారుడ్లోల్ రాయిసాత్ను " అనాన్రు .
“మాసాట్రూ ! నాపేరు షరిమ్ల అని రాయించండి , మా అమమ్ నాకు ఆ పేరు పెటాట్లనుకుంట కానీ మా తాతమమ్ మునస్బ
దగగ్ర పూజాలకిష్ అని రాయించేసిందంట. మా అమమ్ వాళుల్ నారత్ ఇండియా లో వుంటారు కదా! ఈ సెలవలకు వచిచ్నపుప్డే అమమ్ ఈ సంగతి
చెపిప్ంది” అనాన్ను.
అటాల్ నా నామకరణం మా మసాత్న వలి మాసాట్రి చేతుల మీదుగా జరిగింది .
నేను తరవాత మా తాత గారి వూరు వదిలేసినా మాసాట్రు నా చదువు గురించి అడుగుతూనే వుండేవారు. ఆయన
వూహించినంత సాథ్యికి నేను ఎదగలేదనే బాధ నేను ఎపుప్డు కనిపించినా వయ్కత్మయేయ్ది .
మాసాట్రు వేరే వూరికి టార్నస్ఫ్ర అయాయ్రు. ఆయన నలుగురుపిలల్లూ కూడా పెదద్వాళల్యాయ్రు.
నేను ఓసారి మావూరు వెళిళ్నపుప్డు మాసాట్రింటికి వెళాల్ను.
ఆయన ననున్ కూరొచ్బెటిట్ “అమమ్డూ!” అని పిలిచారు.
" ఆ..” అని నేను పలికేలోగా ఇంకో గొంతు “వసుత్నాన్ "అంటూ వినిపించింది.
నేను ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ంటే మా పంతులమమ్గారు అనాన్రు "అమమ్డూ ! నువువ్ వెళిల్ పోయాక నేను ,మీ మాసాట్రు మా
పెదద్మామ్యి కాలేషా బేగం ని అమమ్డూ! అనే పిలుచ్కుంటునాన్ం. నువూవ్ మా బిడడ్వే.. అందుకే నినున్ మీ మాసాట్రు మరిచ్పోలేదు "
అంటుంటే నా కంటోల్ సనన్గా నీరు కమిమ్ంది.

(వచేచ్నెల మరో ప డిమన
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