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 చిటిట్  చెలెల్ లు  
 

మలెల్ పందిరి దగగ్ర పినిన్, బుజజ్కక్ పూలు కోసాత్ ఎనిన్ పూలు పూశాయో లెకక్ పెడతనాన్రు. పెదద్ గినెన్డు పూలయాయ్క కొయయ్డం 
మానేశారు . " చిటిట్మామ్మామ్ ! ఈ మలెల్ పాదు ఎకక్డి నుంచి తెచాచ్వో గానీ పూలు కొయయ్లేక చేతులు పడి పోతనన్యయ్నుకో " అని బుజజ్కక్ 
చేతులు నొకుక్కుంటా అంది .  

" దీని అంటు కటాట్ను నీకే ఇసాత్లే , పూలకి అసలే వాసిపోతావు” అని చిటెట్మమ్ అంది.  
"అబేబ్ ! నాకాక్దు అకాక్యి గారు అడిగారు ఆవిడకి ఇసాత్" అంది బుజజ్కక్.  
అకాక్యిగారి ఆయనకి   మా పకూక్రి కరంట ఆఫీసులో వుదోయ్గం.  
మా తముమ్డు ననున్ "అకాక్ !" అని పిలిచినపుప్డలాల్ నేను ఆవిడలా వాలు జడతో వునాన్ గావునున్ అని అదద్ంలో చూసుకునే దానిన్.  

కానీ నేను అకాక్యి గారిలా కనబడలా. 
నాకనీన్ పర్శన్లే అని అందరూ నేనేం అడిగినా ఏదో ఒకటి చెపేప్సాత్రు.  
రేడియోలో మనుషులుంటారా అని అడిగితే అవుననాన్రు.  ఇంగీల్ష వారత్లు ఎవరు చదువుతారంటే ఇందిరాగాంధీ అనాన్రు. మా 

ఇంటోల్ వునన్ పెదద్రేడియో వెనకిక్ వెళిల్ తొంగి తొంగి లోపలకి చూసేత్ మనుషులు ఏనాడూ కనబడలేదు .  
కోసిన పూలనీన్ పెదద్ చెండు కటిట్ మలెల్చెండు పినిన్ తలోల్ పెటిట్ంది నాయనమమ్.  
పినిన్ది చాలా పెదద్ జడ. ఈ మధయ్ పినిన్ పొటట్తో తిరుగుతాంటే ఎంటో అనుకునాన్ లోపల బాబో పాపో వునాన్రంట.  
ఒక రోజు చిటెట్మమ్ కంగారుగా కోటేశుని సైకిలేసుకుని ఎళిల్ అనన్పూరణ్మామ్మమ్ని కేకేసుకు రమమ్ని పంపింది.  
ఈలోగా రికాష్ కూడా వచిచ్ంది. పినిన్ని ఎకిక్ంచి పకూక్ళోల్ వునన్ ఆసుపతిర్కి పంపింది .  
రికాష్ వెనకాలే అనన్పూరణ్మమ్ పరిగెతుత్కుంటా వెళిల్ంది.  
ఇంటోల్ పనులనీన్ గబగబా చేసుకుని తముమ్డిని ఇలుల్ తాతకి అపప్చెపిప్ ననున్ తీసుకుని ఆసుపతిర్కి బయలేద్రింది.  
" బాబాయి ఎపుప్డొసాత్డమామ్?" అనడిగాను.  
"ఏమోనే తలిల్ ఆడు ఇకక్డుంటే నాకు ధైరయ్ంగా వుండేది అఫీసు సెలవు ఇవవ్గానే వసాత్డు " అంది .  
మేం వెళేల్సరికి పినిన్ని లోపలికి తీసుకెళాల్రు. మేం వసారాలో బలల్ మీద కూరుచ్నాన్ం. కాసేపటికి పాప పుటిట్ందని చెపాప్రు.  
" నీకు చెలిల్ పుటిట్ందే ! " సంబరంగా అంది చిటెట్మమ్.  
కాసేపటికి పినిన్ని మాతర్ం బయట గదిలో వునన్ మంచం మీద పడుకోబెటాట్రు. నేనూ చిటెట్మామ్ ఆతర్ంగా పిలల్ని చూడడానికి లోపలకి 

ఎళాల్ం. 
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పాప తెలల్గా వతత్యిన జుటుట్తో ఎంత బాగుందో! కానీ కళుల్ తెరవలేదు. పాప ఆగకుండా ఎకిక్ళుల్ పెడుతుంటే చినిన్ డొకక్లు 
ఎగిరిపడుతునాన్య .  

నాయనమమ్ పిలల్ని తన వళోల్ పెటుట్కుంది .  
డాకట్ర వచిచ్ " ఆకిస్జన కావాలమామ్ మా దగగ్ర లేదు. పోనీ బెజవాడ నుంచి తెపిప్దాద్మనాన్ సమెమ్ అంట" అని చెపిప్ంది .   
పిలల్ని అటాల్గే గంటలు గంటలు వళోల్నే పెటుట్కుని కూరుచ్ంది. నేను పినిన్ దగగ్రికి వెళాల్ను పినిన్ పైకపుప్కేసి చూసూత్ ఏమీ 

మాటాల్డలేదు. కొనిన్ గంటలయాయ్క పాప ఎకిక్ళుల్ ఆగి పోయాయి. నాయనమమ్ ఎకెక్కిక్ ఏడిచ్ంది. 
కొంతసేపటికి డాకట్ర అంది " అమామ్ ! ఆయాకి బిడడ్ని ఇసేత్ తీసికెళుత్ంది " అని .  
ఈలోగా ఆయా ఒక బుటట్ తీసుకుని పిలల్ని ఇమమ్ంటా వచిచ్ంది .  
నాకు ఎకక్డ చిటెట్మమ్ పాపని ఇచేచ్సత్ందేమో అని బయయ్ం వేసింది .   
" ఇవవ్దద్మాన్ అటిట్పెటేట్సుకుందాం, ఎపుప్డైనా కళుల్ తెరుసుత్ందెమో " అని ఏడాచ్ను .  
కానీ అయా పాపని బుటట్లో పెటుట్కుని పటిట్కెళిల్ పోయింది .  
ఏమనుకుందో ననున్ పెదద్నానన్ ఇంటికి పంపేసింది. పెదద్మమ్కీ విషయం తెలిసినా వాళేల్మీ ఏడవలేదు .  
"పురిటోల్నే పిలల్ పోయిందమామ్"  అని మాతర్ం చెపుప్కునాన్రు . 
కానీ నాకు కళల్నుంచి నీళుల్ కారుతూనే వునాన్య. ఆళుల్ చూసేత్ నవువ్తారేమో అని పకక్గదిలోకి ఎళిల్ దొంగచాటుగా కళల్నీళుల్ 

తుడుచుకునాన్ను. పాప ముదుద్ మొహమే గురొత్సాత్ంది.  ఎవరికి చెపాప్లనాన్ ఇది పెదద్ ఆరిందా కబురుల్ చెపుత్ంది అనుకుంటారేమో అని 
చెపప్లేదు.  

మళీల్ మా పినిన్ చిటెట్మమ్ ఇంటికి వచేచ్వరకు బెంగగానే వుంది. పినిన్ వచాచ్క పినిన్ పకక్నే కూరుచ్నాన్ . 
" పినీన్!  నేను చెపాప్ను పాపని వుంచేసుకుందాం పారెయొయ్దద్ని, ఇదుగో ఈ నాయనమేమ్ ఇచేచ్సింది.” అపుప్డివరకు నేను 

అనుకునన్వనీన్ చెపేప్శాను. అపప్టి వరకు దిగులుగా మాటాల్డకుండా కూరుచ్నన్ పినిన్ ఒకేసారి ఏడిచ్ంది.  
" ఏడువమామ్ నినన్టి నుంచి బిగబటుట్కునాన్వ , ఇక గుండె తేలిక చేసుకో ఆ పిలల్కి ఆయువు లేదు,  నీకు పండంటి బిడడ్లు పుడతారు" 

అంటా ఓదారిచ్ంది . 
నేను మాతర్ం కళల్యినా తెరిచి ననున్ చూడనైనా చూడని నా చిటిట్ చెలిల్ని చానాన్ళుల్ మరిచ్పోలేదు 

 (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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