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నెలనెలా పసిడిమనసులు చెపేప్ మనసైన కథలు..! 

నీనీ  కోసమేకోసమే  కనీన్రుకనీన్రు  నించుటకునించుటకు...... 

                                           
  

“అదిగో కాకి అరుసాత్ంది మా చంటి వసాత్త్డేమో “నాయనమమ్ అని వీధి వైపు చూసూత్ అంది.  
“ ఇంకే కోడిని కొయియ్ మీ తముమ్డొసేత్ గానీ ఆటికి మోక్షం రాదుగా “ తాత నవువ్తూ అనడం వినాన్. 
చంటి మావయయ్ వసేత్ నాకు పండగే. నాకేంటి పిలల్లందరికీ సంబరమే. మా చంటి మావయయ్ నాకేకాదు మా నానన్కీ మావయేయ్.  మా 

అతత్యయ్ని చేసుకోవడం వలల్ నాకు మావయయ్ అయితే మా నానన్కి మేనమామ. ఇంకా చెపాప్లంటే చందమావయయ్ లాగా అందరికీ చంటిమావయయ్ 
సుపరిచితం . ఏ పని కావాలనాన్ మా చంటి మావయయ్ చెబితే అయిపొతుందని అంతా అనుకునేవారు. మావయయ్కి బెజవాడలో కారల్ గాయ్రేజీ వుండడంతో 
వచిచ్నపుప్డలాల్ ఒకోక్ కార వేసుకుని వసాత్డు.  

మా నాయనమమ్ రోజూ కాకిని అడగగా అడగగా ఒక రోజు చంటిమావయయ్ దిగాడు, “ అదిగో అనాన్నా …చంటి వసాత్డని “ 
నాయనమమ్ చాటంత మొహంతో అంది.  

“ నీ బొంద అది రోజూ అరుసాత్నే వుంది , ఆడు ఇవావ్ళ వచాచ్డు “ అని తాత “ఏమే బేబీ ! అంటా మా అతత్యయ్ని పలకరించారు.  
“చూశారా నా తముమ్డు, మరో పకక్ అలుల్డు …ఆడిన్ వదిలేసి కూతురిన్ పలకరిసత్నాన్రు” అని నిషూట్రమాడింది  
 “ పోనేల్వే ! ఆడికి కొండంత అకక్వి నువువ్ండావుగా “ అని ననున్ చూసి “వూ …ఎళుల్ ! నీకెయోయ్ ఒకటి  ఏసుకొసాత్డుగా “ అనగానే 

పరిగెతుత్కుని చంటి మావయయ్ని వాటేసుకునాన్ను.  
“అమమ్డూ! ఈ ఏడు సంకార్ంతికి బొమమ్ల కొలువుకి కొతత్ బొమమ్లు తెచాచ్… జాగర్తత్ గా దాచుకో , పగిలిపోకుండా వాటి చుటూట్ గడిడ్ 

పెటిట్ బుటట్లో పెటిట్ంచా” అనాన్డు. మావయయ్ వచిచ్నపుప్డలాల్ మావిడి కాయలో,సీతాఫలాలో,దార్క్ష కాయలో బుటట్లతో తెసాత్డు. 
  నా సంబరానికి నాయనమమ్ సందడికి అంతే లేదు. 
 “ ఒరే కొటేసూ ! కోడిని పటుట్కోరా “ అని చెపిప్ మళీల్ పొయుయ్ ముటిట్ంచింది. సాయంతార్నికి తిరిగి ఎళేల్పుప్డు చూడాలి మా చంటి 

మావయయ్ కళల్నుంచి జలజలా నీళుల్ రాలుతునాన్యి.  మా నాయనమమ్ పైట చెంగుతో, మావయయ్ జేబు రుమాలతో కళుల్ తుడుచుకుంటా వుండారు. ఇదంతా 
మాకు అలవాటే మా మావయయ్ మేము వచేచ్టపుప్డూ, ఎళేల్టపుప్దు కళల్మమ్ట నీళుల్ పెటుట్కుంటానే వుంటాడు.   

 మేము బెజవాడ ఎపుప్డెళిల్నా మావయయ్ పిలల్లందరీన్ హోటల కి తీసుకెళిల్ ఐస కీర్ం పెటిట్ంచేవాడు, నేను మావయయ్తో పాటే కారల్ షెడోల్ 
కూరుచ్నేదానిన్. కాలేజీలో సేటుల్ కావాలనో, ఏదో కంపెనీలో వుదోయ్గం కోసం ఒక మాట చెపప్మనో రకరకాల పనుల కోసం ఎవరు వచిచ్నా వాళల్ పని 
పూరత్యేయ్వరకూ నిదర్పోయేవాడు కాదు.  

మళీల్ మా నాయనమమ్ కి ఏదో పెళిల్ పిలుపు రావడంతో ననున్ తీసుకుని బెజవాడ బయెలేద్రింది. బస దిగి రికాష్లో మావయయ్ ఇంటికి 
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చేరాం , మా అతత్యయ్ నేను వచాచ్నని మా చినన్ అతత్యయ్ పిలల్లిల్న్ కూడా రమమ్ంది. పిలల్లందరినీ సినిమాకు తీసుకెళాల్డు మావయయ్. తీరా అంతా ఇంటికి 
వచేచ్సరికి అతత్యయ్, నాయనమమ్ ఎవరింటికో ఎళాల్రు. అపుప్డు మా మావయయ్ అకక్డ వునన్ పెదద్ బేసిన తీసి అనన్మంతా అందులో వేసి పండుమిరపకాయ 
పచచ్డి ,ఇంత నెయియ్ పోసి కలిపాడు. మమమ్లిన్ అందరినీ చుటూట్ కూరోచ్బెటుట్కుని ఒకోక్ ముదద్ చేతిలో పెడుతుంటే మొతత్ం అనన్మంతా తినేశాం. 
మావయయ్కి కూడా మిగలేల్దు . అతత్యయ్ తిరిగి వచేచ్సరికి మళీల్ అనన్ం వండాలని పొయియ్ మీద పెటాట్ంగానీ  అది మెతత్గా ముదద్లాగా అయిపోయింది. 
అతత్యయ్ మమమ్లిన్ ఏమంటుందోనని … “అసలు నాకు అనన్ం మెతత్గా వుంటేనే ఇషట్మని “ అంటా తినేశాడు. 

 మేం తిరిగి బయెలేద్రే రోజు రానేవచిచ్ంది.  మావయయ్ మమమ్లిన్ బసాట్ండోల్  బస ఎకిక్ంచాడు. నాకు కిటికీ దగగ్రే సీటు కావాలని 
ఎపుప్డూ గోల చేసాత్నని వాళల్నీ వీళల్నీ బతిమాలి కిటికీ దగగ్ర కూరోచ్బెటాట్డు. బస కదులుతుండగా మావయయ్ కళల్లోల్ నీళుల్ రాలిపడాడ్యి .  

 ఆ తరావ్త నేను వైజాగ వెళిల్పోయాను. అపుప్డు సెలవలకి వచిచ్నా పర్తిసారీ తిరిగి వెళేల్టపుప్డు రైలు ఎకిక్ంచడానికి మావయేయ్ 
వచేచ్వాడు. టీటీ ని బతిమాలి ననున్ కిటికీ దగగ్ర సీటులో కూరోచ్బెటిట్ రైలు కదిలేటపుప్డు కనీన్టితో సాగనంపేవాడు. సంవతస్రంలో ఎనిన్సారుల్ వచిచ్నా 
ఏనాడూ మావయయ్ రావడం మానేవాడు కాదు.  

ఇపుప్డు మావయయ్ లేడు, కానీ పర్తిసారీ కిటికీ దగగ్ర సీటు వచిచ్నపుప్డలాల్ నాకోసం కనీన్రు పెటుట్కునే మనిషి కోసం నా కళుల్ 
వెతుకుతూవుంటాయి.        
        

                       (వచేచ్నెల మరో ప డిమన  కథ) 
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