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అమమ్ కడుపు చల
ల్ గా
వైజాగ వచిచ్ ఇటాట్ తయారయాయ్రేంటే అని మమమ్లిన్ చూడటానికి వచిచ్న తాత, మా నానన్ గోల చేశారు. మా పెదద్తముమ్డు
గుండార్యి లాగా ఒళుల్ , నేనో బూసట్ బేబీలా బుగగ్లు పెంచాము. మా తముమ్డు నేనూ మా వూళోల్ వునన్పుప్డు కాసత్ పలచ్గా వుండేవాళల్ం.
మా నాయనమమ్ పొదుద్నేన్ గాల్సెడు తేనె వేసిన పాలు , బడికి వెళేల్టపుప్డు పెరుగనన్ం మాగాయ పచచ్డి వేసి పెటేట్ది. కాయ్రేజీ తీసుకుని
రెండుమైళుల్ నడిచి సూక్ల కి వెళేల్ వాళల్ం. వచేచ్టపుప్డు నడకే.
మా వూళోల్ గినెన్డు వెనన్ , గినెన్డు నెయియ్ పోసుకుని తినాన్ సరిపడా వుండే వాళల్ం. ఎపుప్డైతే మా అమమ్ చేతిలో పడాడ్మో తిండి ,
బదద్కం కూడా పెరిగిపోయాయి. పొదుద్నన్ సాయంతర్ం పెదద్గాల్సుడు బోరన్విటా , పొదుద్న టిఫిన, మధాయ్హన్ం, రాతిర్ వేపుళుల్, పెరుగుతో
భోజనం. ఇవికాక సాయంతర్ం చిరుతిళుల్. ఈ మాదిరిగా తిని, కనీసం నడక కూడా లేక బొదుద్గా తయరయాయ్ం.
మావూరి నుంచి మమమ్లిన్ చూడటానికి వచిచ్న తాత పెదద్ మనవడు లేకుండా వెళల్నని, వాడిని తీసుకెళిల్పోతానని చెపేప్శారు.
మనాన్న వెంటనే “అయితే ఇది మాతర్ం ఇకక్డెందుకు, అమమ్డిని కూడా తీసుకెళాద్ం” అనాన్డు.
"పోనేల్రా ! దానిన్ ఆళల్ అమామ్ నానన్ దగగ్ర వుండనీ " అనాన్రు తాత .
"బాబాయ ! నువువ్ నీ మనవడిని వదలేల్కేగా తీసుకొసత్నాన్వ ... నా తలిల్ని వదిలి నేను మాతర్ం వుండగలనా " అని పైపంచతో కళుల్
తుడుచుకునాన్డు .
మనాన్న అంతే అందరి దగగ్రా ధుమ ధుమ లాడుతూ వునాన్ , నా మాట వచేచ్సరికి వెనన్పూసలాగా కరిగి పోతాడు .
మనాన్న బుగగ్లు రెండూ నా రెండు చేతులోల్కి తీసుకుని " నానాన్! నేనికక్డ వుండిపోతా , ఇకక్డ మిషనరీ సూక్లు ఎంత పెదద్దో
ఇకక్డే చదువుకుంటా. సెలవలకి వసాత్గా " అనాన్ను .
మనాన్న నవువ్తూ "మమమ్ ఎంత పెదద్దైంది. అంతేలే ! శకుంతలని పెంచిన కణవ్ మహరిష్కే తపప్లేదు నాకు తపుప్తుందా" అనాన్డు
దిగులుగా ...
నేను ఇపుప్డు అచచ్ంగా వైజాగ భాష మాటాట్డుతునాన్ను. ఇలాగ అలాగ అనడం మొదలెటాట్ను.
రోజూ పొదుద్న ఎనిమిదికలాల్ బస సాట్ప కి వెళేత్ గానీ సూక్ల టైం కి వెళల్లేం. అందుకని మా అమమ్ కాయ్రేజీ పైడమమ్ తో పంపేది. వైజాగ
వచాచ్కే తెలిసింది సూక్ల కి కాయ్రేజీలు తెచేచ్వాళుల్ంటారని.
మరిర్పాలెం నుంచి జాఞ్నాపురం కానెవ్ంట జంక్షన వరకూ పైడమమ్ ఒక బుటట్లో ఐదారు కాయ్రేజీలు నెతిత్న పెటుట్కుని మోసుకుంటూ
తెచేచ్ది. ఒకోక్ కాయ్రేజీకి 25 రూపాయలు తీసుకునేది. పైడమమ్ లాగా కాయ్రేజీలు తెచేచ్ వాళల్తో లంచ టైం లో సూక్లు ఆవరణ నిండి పోయేది.
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పొదుద్నన్ చలిద్ తిని బయలేద్రి 11 గంటలకి కాయ్రేజీలనీన్ ఇంటింటికీ వెళిల్ తీసుకుని 12.30 కలాల్ చమటలు కకుక్కుంటా సూక్ల దగగ్రికి
మోసుకొచేచ్ది . మేం కాయ్రియరుల్ డైనింగ హాల కి తెచుచ్కుని తినే వాళల్ం
పైడమమ్ నలల్గా, గడడ్ం కింద పచచ్బొటుట్ చుకక్, నుదుటన పెదద్బొటుట్, పకక్కి కొపుప్ వేసుకుని కళగా వుండేది. పైగా గారపటిట్న పళల్తో
ఎపుప్డూ నవువ్తూ వుండేది . మధాయ్నన్ం 12.30 కి బెల అవవ్గానే బిల బిల లాడుతూ కాయ్రేజీల తటట్ల చుటూట్ మూగే వాళల్ం.
చాలా మంది సూక్ల కి వచేచ్టపుప్డే కాయ్రేజ తెచుచ్కునేవారు. మా అమమ్ ఏదో ఒకటి పెటిట్ పంపేరకంకాదు. నాలుగు గినెన్ల
కాయ్రేజీలో కూర, చారూ, పెరుగు ,అనన్ం కుకిక్ మరీ పంపేది. ఇది చాలనటుట్ నేను ఒకోక్సారి నా సేన్హితులకి కావాలని చెపేత్ వేరే బాకస్ లో
చిరుతిళుల్ పంపేది. ఒక పాల్సిట్క బుటట్లో కాయ్రేజీ , నీళల్ సీసా, నాపిక్న పెటిట్ పంపేది. నాపిక్న మరిచిపోయేమా అంతే ! మా సిసట్ర ఫిలిపాప్
బెతాత్నికి పనిచెపుత్ంది.
మేం భోజనాలు చేసేటపుప్డు కింద పడకుండా ఒళోల్ గానీ కాయ్రేజీ కింద గానీ కాల్త పరుచుకోవాలిస్ందే. మేం తినేటపుప్డు బెతత్ం
వూపుకుంటూ రెండు రౌండుల్ వేసేది. భోజనం అయాయ్క కాయ్రేజీ ఇచేచ్సినాక పైడమమ్ ఆ కాయ్రేజీలు విపిప్ మిగిలిన అనన్ం ఒంటిగినెన్ కాయ్రేజీలోకి
తీసేది. కూరలు, చారు కూడా వేరేగా వేసేది .
"ఎందుకు తీసుత్నాన్వ పైడమామ్ ? అని అడిగితే"

పొటట్ చూపిసూత్ "ఎవులైనా దీనికోసమే, ఇంటికాడ మావోడు తాగీసి ఒలల్క

తినకుండా పడుంతాడు కూతురా ! ఆడికి ఒటుట్కెలిల్ ఎడతాను" అంది.
నాకు చాలా బాధేసి “అదేంటి 25 రూపాయిలు ఒకోక్ కాయ్రేజీకి వసాత్యిగా?” అనాన్ను.
" కాయ్రేజీలు మోసి ఇళల్ పనులు సేసినా దినం తీరదు, పిలల్లికి ఏమెడతాం ... మావు ఏం తింతాం ? పైగా సారాకి ఇమమ్ని తగువులు"
అంది విచారంగా .
" దేవుడి సాచిచ్గా పిలల్లకి ఈ ఎంగిలి కూడెటట్ను , ఏడేడిగా ఇంత వొండెడతా" అంది .
ఎపుప్డూ నవువ్తూ వుండే పైడమమ్లోపల ఇనిన్ బాధలునాన్యా అనుకునాన్ను. అందరి కాయ్రేజీలోల్వీ వేరేగా తీసి నా కాయ్రేజీ మాతర్ం
విపుప్కుని అకక్డే ఇషట్ంగా తినేది. నాకు తెలుసు పైడమమ్ తింటుందని, అందుకే నాకు కావలిసిన అనన్ం పేల్ట లో పెటుట్కుని మిగిలినవి అనీన్
కలపకుండా అనిన్ వెరైటీలు కొంచెం కొంచెం తిని పైడమమ్కి ఎకుక్వ వదిలేసేదానిన్ .
ఒక రోజు పైడమమ్ అంది “ కూతురా నువువ్ కడుపు నిండగా తింతనాన్వా అంతా నా గురించి ఒగీగ్తత్నాన్వా? " అని.
" నీకోసం వదలటలేల్దులే, మా అమమ్ ఎకుక్వ ఎకుక్వగా పెడుతుంది అందుకే వదిలేసుత్నాన్ " అనాన్ను .
నా పదో తరగతివరకూ పైడమేమ్ కాయ్రేజీ తెచిచ్ంది .
ఆఖరిసారి డబుబ్లు తీసుకెళడానికి పైడమమ్ వచిచ్ "అమామ్ ! నీ ఇంటి కాయ్రేజీ తిని సలల్గా ఇలాగునాన్ను. ఎంత రుసిగా వొండినావు
తలీల్ ! నీ కూతురు ఇంత బువవ్ తిని నాకంత ఒగీగ్సీది. కడుపునిండా తిను కూతరా ! అని సెపిప్నా ఇనేదికాదు. ఇయాయ్లతో నీ చేతి బువవ్కి
నాకూ బాకీ తీరిపోనాది " అని కనీన్ళెల్టుకు
ట్ ంది .
పైడమమ్కి తెలియని విషయం ఒకటుంది. మా అమమ్కి పైడమమ్ సంగతి ఎనిమిదో తరగతిలోనే చెపాప్నని. అందుకే మూడుగినెన్లే
సరిపోయే నాకు అమమ్ ఈ మూడేళూల్ నాలుగు గినెన్ల కాయ్రేజీ పెటిట్ందని ...

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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