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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..!

మనాన్న మనసు

చెపాప్గా ! చినన్పుప్డు నా పెంపకం అంతా తాతా, నాయనమమ్లదేనని. తాతగారింటోల్ నేను నెలల పిలల్గా పాకుతునన్పుప్డు మా
మనాన్నన్కు చేరికయాయ్నంట. మానాన్నన్ అంటే మన నానన్ అని అరధ్ం. చినన్పుప్దు నాకు ఎందుకో అలాపిలవడం అలవాటైపోయింది. ఆయనకి 40
ఏళొల్చిచ్నా పిలల్లు లేరు. తాతకి మనాన్నన్ వరసకి కొడుకైనా ఇదద్రికీ వయసు తేడా పెదద్గా లేదు. ఎంతో సేన్హంగా వుండే వారు, ఇదద్రూ కలిసే
వయ్వసాయం చేసేవారు. దీనితో రెండు కుటుంబాలూ సఖయ్ంగా వుండే వారు.

మా పెదద్మమ్ కూడా ననున్ ముదుద్గా చూసేది. నాకు నాలుగేళల్పుప్డు

మనాన్నన్కి కొడుకు పుటాట్డు.
“ అమమ్డూ నినున్ పెంచుకునన్ వేళావిశేషమే “ అని అంతా అనే వారు.
మా మనాన్నే అంతా అయి ననున్ పెంచాడు. పొదుద్నేన్ పొలం నుంచి రావటం ఆలసయ్ం
“ అమమ్డూ ! పద” అని ఇంటికి తీసుకుపోయేవాడు.
అయనా సాన్నం చెసి భోజనానికి కురీచ్లో కూరుచ్నేవాడు, ననున్ ఆ బలల్ మేద కూరొచ్బెటుట్కుని పపుప్వేసి గుంట చేసి దానిన్ండా నెయియ్
పోసి ముదద్లో కలిపి దానిన్ మళీల్ నెయియ్లో ముంచి తినిపించేవాడు.
పెదద్మమ్ “ నువువ్ తినూ ! దానికి నేను పెడతాగా” అనేది.
కానీ వినిపించుకుంటేగా! రెండేళుల్ నిండగానే ఆచారుల్ గారి అరుగు బడికి చదువుకోమని పంపించి
“ ఇదుగో ఆచారుల్ గారూ! మ అమమ్ వంటిమీద దేబబ్ పడకూడదంతే “ అని చెపిప్ మరీ వెళేల్వాడు.
రోజూ రాతిర్ పనులు చూసుకుని ఇంటికెళూత్ వచిచ్ పడుకునన్ ననున్ లేపి మరీ జిలేబీ నో బందరు హలావ్నో తినిపించేవాడు.
మా తాత ఇదంతా చూసి “ ఒరే ! గారాబం చేసి దానిన్ పాడు చేసత్నాన్వు రా ఒకింటికి ఎళాల్లిస్న పిలల్ కషట్ం ఏంటో తెలిసేటటుట్
పెంచాలిరా “ అనేవారు.
“ ఏంటి బాబాయ నువువ్ ఏమనుకుంటనాన్వ … నా తలిల్ అతాత్రి ఇంటి నుంచి నానాన్ అని పిలిసేత్ అమామ్ అని పొలిమేరలో నుంచుని
పలికేంత దూరంలో ఇవవ్నూ ... “ అనేవాడు.
కణవ్ మహరిష్ శకుంతలను పెంచినటుట్ పెంచుకుంటునాన్ అని కనీన్ళుల్ పెటుట్కునేవాడు. కనన్పేర్మ కనాన్ పెంచిన పేర్మ గొపప్దంటూ
వూరిజనం మమమ్లిన్ చూసి అనుకునేవారు. నాకు 10ఏళుల్ నిండేవరకు మావూరోల్నే వునాన్. మా అమామ్,నానాన్ విశాఖపటన్ంలో వుండాలని నిరణ్యించుకుని
ననున్, తముమ్డిని తీసుకువెళల్డానికి ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్రు. అపుప్డు మనాన్నన్ అమమ్డిని ఇకక్డే వుంచమని బతిమాలాడు. పటన్ం మోజులో నేను
కూడా వెళిల్పోతానని అనన్పుప్డు నిజంగానే శకుంతలను అతాత్రింటికి పంపే కణవ్ మహరిష్లాగానే ఏదాచ్హ్డు.
“ నినున్ బందరోల్ పెటిట్ లాయలిన్ చేసాత్ వుండమామ్ “ అని బస వరకూ వచిచ్ బతిమాలాడు.
ఏళుల్ గడిచి పోయాయి ... మనాన్నన్కి మనవలు కుడా పుటాట్రు. నాకూ బాధయ్తలు పెరిగాయి. వయసుమీద పడినా ఆరోగయ్ంగానే
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వుండే మనాన్నన్కి వునన్టుట్ండి సీరియస అయియ్ందని ఫోన వచిచ్ంది. బెజవాడ ఆసుపతిర్కి తీసుకువచాచ్రని అకక్డికి పరిగెతుత్కుని వెళాల్ను. మంచం మీద
మనాన్నన్ కోమాలో పడివునాన్డు.
“నానాన్!” అంటూ చెయియ్ పటుట్కునాన్ను.
“అమమ్డూ ఆయన మనలో లేరమామ్ “ అని పెదద్మమ్ ఏడిచ్ంది. కానీ నా చేతి మీద రెండు కనీన్టి బొటుల్ రాలాయి.
మనాన్న శరీరంలో ఏ అవయవాలూ పనిచేయకపోయినా మనసు మాతర్ం అనీన్ గర్హిసూత్నేవుంది. కాసేపటికే లోకానిన్ విడిచాడు
మనాన్నన్. ఆఖరిగా మనాన్నన్ ఏం చెపాప్డో విని మళీల్ జనమ్ వుంటే ఆయన కూతురుగా పుటాట్లని... అది నా బాధయ్తని అనిపించింది.
ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్క ఇంచుమించు కోమాలోకి జారిపోతునన్ ఆయనిన్ డాకట్ర “ మీకు పిలల్లు ఎందరు ? అని అడిగితే
” ఇదద్రు” అని గొణుగుతూ రెండు వేళుల్ చూపించాడంట, అవే మా మనాన్నన్ ఆఖరి మాటలు !!!

(వచేచ్నెల మరో ప డిమన
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