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 చిటెట్ మమ్ మనవరాలు 
 
"చిటెట్మామ్ ! ఏంచేసుత్నాన్వమామ్" అంటా ఆచారుల్ గారు అరుగు మీద కూలబడుతూ పిలిచారు.  
“అయోయ్ మీరు ఎందుకొచాచ్రు ఎవళల్తో కబురంపినా నేనే వచేచ్దానిన్గా” అంటా చేసే పనిని పకక్నబెటిట్ వచిచ్ంది .  
" ఏముంది నవరాతుర్లు రాబోతునాన్యిగా ... గుళోల్ ఏం చేసినా నీ చెయియ్ పడాలిగా " అంటావుండగానే తాతని చూసి "ఏం మావా 

పొలం నుంచా " అని పలకరించారు ఆచారుల్గారు.  
మా వూళోల్ ఆచారుల్గారొకక్రే బార్మమ్రుల్.  మావూరి గుళోల్ పూజలు చేయడానికి గుడి పకక్నే ఆయనకి ఒక ఇలుల్ కటిట్ంచారు వూళోల్ 

వాళుల్. అందుకే ఆచారుల్గారికి వూళోల్ వాళేల్ చుటాట్లు. అందరినీ మావా, బావా ఇటాల్ వరసలు పెటిట్ పిలుసాత్రు. తాతకి తెలుసు తనతో 
ఆచారుల్గారికేం పనుండదని గుడి గోలంతా చిటెట్మమ్దేనని. 

దసరా మా కుటుంబానిది కాదు మా వాటాకి వచిచ్ంది సంకార్ంతి అంట. మా గుడికోసం మా ముతాత్తల కాలంలో తగాదాలు పడి, 
తలలు పగలకొటుట్కుని కోరుట్ల చుటూట్ తిరిగి బోలెడు డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటిట్ గెలిచారంట.  

మా వూరు చినన్దే గానీ రెండు ముఠాలు. ఒకటి మునసబు గారి ముఠా రెండోది పెదెంకయయ్ గారి ముఠా. పెద వెంకయయ్ గారి ముఠా 
మాదంట. ఆ తగాదాలోల్ ఎటాట్ కొటుట్కునన్దీ ఎవరెటాట్ కరర్లు తిపాప్రో ఈనాటికీ కధలు కధలుగా చెపుప్కుంటారు.  

మొతాత్నికి మా ముఠాకే గుడి వచిచ్ందంట. ఆ తరవాత మా ముతాత్తలు గుళోల్ చేయించాలిస్న పండగలిన్ పంచుకునాన్రంట.  
మా ముతాత్త నాగయయ్ గారికి  సంకార్ంతి పండగ పంచారు. దసరా పండగ ముసలయయ్ గారి కుటుంబానికి  ముకోక్టి బసవమమ్ 

గారి కుటుంబానికి పంచారు.  
కానీ మా నాయనమమ్ అనిన్ పండగలకీ నేనునాన్నంటా తయారవుతుంది. ఇపుప్డు పాత తగాదాలు మరిచ్పోయి అందరూ 

గుడికొసత్నాన్రు. 
నవరాతుర్లు మా గుళోల్ భలేగా జరుగుతాయి. భలేగా అంటే నాకు రోజూ రెండు మూడు పర్సాదాలు దొరుకుతాయి. మామూలు 

రోజులోల్ ఒకక్ శుకుర్వారం వడపపుప్, కొబబ్రిముకక్లూ బెలల్ం పర్సాదం పెటిట్ , పానకం ఇసాత్రు.  
అటాట్ంటిది ఈ తొమిమ్ది రోజులూ ఎనెన్నిన్ పర్సాదాలో. " అమామ్య ! ఈ తొమిమ్దిరోజులూ  ఎవరెవరు ఏ పర్సాదాలు చేయిసాత్రో, 

మీరంతా మాటాట్డుకుని నాకు చెపేత్ ఏమేం కావాలో సరుకులు రాసిసాత్ , ముందు రోజు పొదుద్నకలాల్ అవి నా ఇంటోల్ పడెయాయ్లి " అనాన్రు 
ఆచారుల్గారు.  

 "అటాల్గేనండీ మీకెందుకు ! ముసలయయ్గారి కుటుంబం వాళల్ది మీరు చూసుకోండి. మిగతా వాళుల్ ఎవరెవరు పర్సాదాలు చేయిసాత్రో  
కనుకుక్ని  చెపాత్గా, ఈ తొమిమ్ది రోజులూ రోజుకి కనీసం మూడు పర్సాదాలు చెయాయ్లిస్ వసత్ంది మీకు చాకిరీ " అంది.   
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" పోనేల్ ఆ వేణుగోపాలసావ్మీ, రాజయ్లకీష్ అమమ్వారి దయ, ఏదో ఇంత  ముదద్ నోటికి వెళుతోంది వారి సేవ చేయడమే భాగయ్ం" 

అనాన్రు ఆచారుల్గారు.  
" ఆ ఆళల్ పేరు చెపుప్కుని తినేది మీరేగా " పెదద్నానన్ నవువ్తా అనాన్డు. పెదద్నానన్ కమూయ్నిసుట్ అంట అందుకే గుడికి రాడు కానీ 

ననున్ ఆచారుల్గారు అరుగుల మీద  బళోల్ ననున్ చేరిప్ంచడానికి వచిచ్ " ఆచారుల్గారూ!  పిలల్ మీద బెతత్ం పడకూడదు మేం దాని మీద 
చెయియ్కూడా ఎతత్ం" అని బతిమాలాడు.   

"ఒరేయ ! ఏనాడూ గుడికి రావు..ఇపుప్డు నీ పెంపుడు కూతురి కోసం మొతాత్నికి నా దగగ్ర తలొంచావురో” అంటా పకాపకా 
నవావ్రు.  

ఆచారుల్ గారు కాసేపు కూరుచ్ని " సరే చిటెట్మామ్  వెళొల్సాత్ " అంటా లేచారు.  
"ఇవి వుంచండి" అని సంచిలో మా దొడోల్ కాసిన సొరకాయ, బెండకాయలు, కేను నిండా పాలు, గినెన్ నిండా వెనన్పూస పెటిట్ 

ఇచిచ్ంది. వెనకాలే వచిచ్న మేనలుల్డు అవి పుచుచ్కుని వెళాల్డు. “వచిచ్నపుప్డలాల్ ఆచారుల్గారికి  పందేరాలు పెడతావు” అంటా మనాన్నన్ 
సణిగాడు.  

" అబాబ్య ! మీ బాబాయ నువూవ్ కమూనిసుట్లం అంటారు. ఏం ఆచారుల్ గారు బీదరికంలో లేరా ! ఆయనా ఆరుగురు సంతానానిన్ 
పోషించుకోవాలి ... మనం దేముడి చేను మీద ఇచేచ్ కౌలు ఏ మూలకి . పెదద్ పిలల్ పెళైల్ంది ఇంకా నలుగురు ఆడపిలల్లు, ఒక మొగ పిలల్డు 
ఇందరి  తిండీబటాట్ మంచీచెడూ చూడాలి. పైగా వచేచ్వాళుల్ పోయే వాళాల్యె ఇక ఏం తింటారు చెపుప్. ఏదో మన గుడిని నముమ్కుని వుండే 
ఆయనికి మనమంతా తలో చెయియ్ సాయంచెయొయ్దాద్ " అంటా ఏసుకుంది .   

మొతాత్నికి నవరాతుర్లు మొదలెటాట్రు. అందరికీ దసరా సెలవలిచాచ్రు. వూళల్నుంచి వచిచ్న పిలల్లు పెదద్లతో వూరు 
కళకళలాడతాంది. ఈ నవరాతుర్లు జరిగిననాన్ళూల్ మేమంతా సాయంకాలం అవవ్గానే చందర్కాంత పూలు కొయయ్డానికి బయలేద్రతాం.  

సాయంతర్ం  అవవ్గానే రంగురంగులోల్ పూసిన చదర్కాంత పూలని బుటట్నిండా కోసి అచారుల్ గారి సతయ్వతికి ఇసేత్ తను పూలనీన్ పెదద్ 
దండ కటిట్ గుళోల్ అమమ్ వారికి అలంకరణకి ఇసత్ంది .  

రాతిర్ గుడికి ఎళేల్టపుప్డికలాల్ మా అమమ్వారి అందం చూడాలిస్ందే.   
రోజూ అమమ్వారికి కటిట్ ఇవవ్మంటా రకరకాల చీరలు అందరూ పంపుతారు. వాటిలోల్ ఆయన రోజుకో రంగు చీర అమమ్వారికి కటిట్ 

పూలదండలేసేత్ భలే వుంటంది .  
అసలు ఆవిడ వెండి కళుల్, బంగారం బొటుట్ ఎంత బాగుంటాయో.  
మా నాయనమమ్ తన వుంగరం మారిచ్ అమమ్వారికి కలాయ్ణం బొటుట్ చేయించిందంట. మదయ్లో పొడుగాగ్ ఎరర్ రాయి చుటూట్ 

తెలల్రాళల్తో మెరిసిపోయే. బొటుట్తో  మెడనిండా చందర్కాంత పూలతో, రంగురంగుల పటుట్ చీరలతో అమమ్వారు నిజంగానే పండగ 
చేసుకునన్టుట్ంటుంది.   

ఇక మా అచారుల్గారు పూజయాయ్క పెటేట్ పర్సాదాల రుచి ఇంకెకక్డా వుండదు.  
పాయసం, పులిహార, దదోద్జనం ఒక రోజు , కటుట్ పొంగలి, పంచ కజాజ్యం, శనగలు  ఇటాల్ ఈ తొమిమ్ది రోజులూ పర్సాదాలే. 
దోసిడినిండా ఒకోక్ పర్సాదం పెటిట్ మళీల్ రెండో పర్సాదం తెచేచ్ సరికీ తినేసేత్ మళీల్ దోసిడి నిండా పెడతారు.  
మా వూరికి కొతత్గా వచిచ్న వాళల్కి ఈ తంతు తెలియక ఒక చేయి పటాట్రో ఆచారుల్ గారు గుడుల్రిమి  “రెండుచేతులూ పటుట్” అని కేక 

లేసాత్రు .  
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ఒక పర్సాదం తిని పంపుదగగ్ర చెయియ్ కడుకుక్ని వచిచ్న వాళుల్ ఇనిన్ పర్సాదాలు తినేసరికి ఆపసోపాలు పడాలిస్ందే. పొటట్ నిండా 
పర్సాదాలతో ఇంటికెళాల్లిస్ందే .  

"మీ వూరాళల్ంటే తిండిబోతులు, మముమ్లిన్ కూడా ఇటాట్ తినమని సంపితే ఎటాట్? " అని టౌనల్నుంచి వచిచ్న సుకుమారులు గగోగ్లు 
పెటేట్వారు . 

అమమ్వారి అందమైన విగర్హమో, పర్సాదాల రుచో గానీ గుడంటే చినన్పుప్డు ఎంతిషట్మో!  
వయసుతో  ఇషాట్లు మారినటుట్ నేను తొమిమ్దో తరగతికి వచేచ్టపుప్డికి దేవుడు లేడని వాదించడం మొదలెటాట్ను.  
నేను రామాయణ విష వృక్షం చదువుతునాన్ని తెలిసి మా నాయనమమ్ లబలబలాడింది . 
ఇదద్రం వాదించుకునాన్ం. అపుప్డు ఆవిడేమందో గురుత్లేదు గానీ నువువ్ రంగనాయకమమ్  కాలిగోరుకి కూడా చాలవని అనన్పుప్డు 

చిటెట్మమ్ కళల్లోల్ కనిపించిన నీటి పొర మాతర్ం ఇపప్టికీ గురుత్ంది.  ఆ రోజు నా మాటలు గురొత్సేత్ నేను మనిషినేనా అనిపిసుత్ంది . 
ఇపుప్డు దేముడిన్ నమిమ్నా నమమ్కపోయినా ఒకటిమాతర్ం నిజం. అమమ్వారి కళకళలాడే రూపానీన్, బీదరికానిన్ చూసేత్ నిజమైన 

కమూనిసుట్లా మాటాట్డే చిటెట్మమ్ని గానీ, మా వూరి గుడి పర్సాదాల రుచినిగానీ, మా ఆచారుల్ గారు గుడి అరుగులమీద చెపిప్న చదువుగానీ 
మరిచ్పోతే నేను మనిషినే కాదు. అయినా చిటెట్మమ్ మనవరాలు మనిషికాకుండా ఎటాట్ వుంటంది . 

 (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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