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ఆడతోడు 
“ఓం నారాయణాయ నమహ ... ఓం మాధవాయ నమహ ...ఒరేయ నీ జిమమ్దియయ్ ఎకక్డ సచాచ్వురా ! ఓం అనంతాయ నమహ ...  

మీ దీపాలార ఎకక్డికెలేత్ అకక్డే ససాత్రేంటార్” ... ఇదీ మా సామామ్మమ్ పూజ. అసలు సామామ్మమ్ తిటల్తోనే మా వూళోల్ తెలాల్రుతుంది .  
సామామ్మమ్ అసలు పేరు సరసవ్తమమ్ నేను పసితనంలో నోరు తిరగక సామామ్మమ్ అనేదానన్ంట. . 
  సామామ్మమ్ మా తాతకి అకక్. ఆవిడ పదకొండేళల్కే అకక్ చచిచ్పోతే అకక్మొగుడికే ఇచిచ్ పెళిల్ చేశారంట. పసితనంలోనే పెళిల్ 

కావడంతో పుటిట్న బిడడ్ పురిటోల్నే పోయాడట. ఈమె కడుపుతో వునన్పుప్డే భరత్ కూడా పోవడంతో  పుటిట్లుల్ చేరింది. 
సామామ్మమ్ పచచ్టి రంగు, నొకుక్లజుటుట్తో ఎతుత్గా వుండేది. వయసులో మిలమిల మెరిసిపోయేదట. 
ఆమె ఎపుప్డూ ఆరుగజాల తెలల్టి పంచెలే  కటుట్కునేది. జాకెటుట్ వేసుకోకుండా పంచె నిండుగా కపుప్కునేది. ఎపుప్డైనా పూజలపుప్డు 

కాశీ నుంచి తెచుచ్కునన్ లేత పసుపురంగు చీర కటుట్కుని నుదుటి మీద పొడవుగా తిరునామం పెటుట్కుంటే నాకెంతో సంబరంగా వుండేది. 
“సామామ్మామ్ నువువ్ ఎపుప్డూ రంగు రంగు చీరలు కటుట్కో వచుచ్గా” అని మారాం చేసేదానిన్ . 

   సామామ్మమ్  అంటే వూళోల్ వాళల్ందరికీ హడల.. మా ఇంటికి కరేపాకు కోసం వెళల్మనాన్ “అమోమ్ సరసవ్తమమ్గారు వూరుకోరు” 
అని ఆమె నోటికి భయపడేవారు.  

నాకు ఒకక్దానికే సామమ్మమ్ అంటే భయం లేదు. సామామ్మమ్కి నేనంటే బోలెడు ఇషట్ం. తాతకి ఆడపిలల్లు లేరు. మేనలుల్డికి 
కూతురినని తన తరవాత ఇంటి ఆడపిలల్నని "నువేవ్ నా ఆడతోడువే తలీల్! " అనేది .  

పొదుద్నేన్ తళతళలాడే  ఇతత్డి పళెల్ంలో మందారాలు. నందివరధ్నాలూ, ఇంకా రకరకాల పూలు కోసేది. తులసి కోట దగగ్ర 
రెండుగంటలూ దేముడి దగగ్ర గంట పూజచేసేది. అది ఆవిడకి కాలకేష్పం. పూజ అయాయ్క పర్సాదాల పంపిణీ. అందరికీ మామూలు బెలల్ం 
నాకు మాతర్ం పటిక బెలల్ం పెటేట్ది. 

నాయనమమ్కీ, సామామ్మమ్కీ అపుప్డపుప్డూ హోరాహోరీ యుదాధ్లు జరిగేవి. చివరికి అలిసిపోయి వూరుకునేవారు ఎంతపోటాట్డుకునాన్ 
భోజనాల వేళకి పెదద్పళెల్ లో వేడి వేడి అనన్ం కూరా , పచచ్డి , చికక్టి మజిజ్గతో ఆడపడుచ కి భోజనం పెటేట్ది మా చిటెట్మమ్ . 

  నిదర్లేచి కాఫీ తాగి వూరి మీద పెతత్నాలకి బయలేద్రేది. ఎకక్డో ఒకదగగ్ర కబురుల్ చెబుతూ వాళల్ని " అమామ్య కాసత్ కాపీ ఇవవ్వే " 
అని అడిగేది.  

గూఢచారిలా ఆవిడ వెనకే వెళిల్  "మన ఇంటోల్ ఇపుప్డే కదా తాగావ ! వీళల్ని కాఫీ అడిగావని చిటెట్మమ్కి చెపాత్ను వుండు" అని 
బెదిరించేదానిన్ . 

 " పోనేల్ అమమ్డూ మామమ్ కాఫీయేగా అడిగింది  ... మా ఆసిత్ తరిగిపోతుందా ఏం?" అనేవారు. 
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  భీకరంగా పూజలు చేసే మా సామమ్మమ్ ఆదివారం మా వూళోల్ కిర్షిట్యనుల్ పార్రధ్నలు చేసే ఇంటికి ఠంచనుగా హాజరయేయ్ది. 

ఎందుకంటే వాళుల్ ఫలహారాలు పెటేట్ వారు. ఆవిడతో పాటు ననూన్ వెంటేసుకుని వెళేల్ది . ఒకోక్సారి సంచి సరుద్కుని చుటాట్లిళల్కి పర్యాణం 
కటేట్ది. 

 " అమమ్డూ బొబబ్రల్ంక వెళత్నాన్.. నువూవ్ రావే " అనేది.  
నేను రానని చెపేప్సేదానిన్ . నాకు తెలుసు ఇటాల్ంటి ముసలాళల్తో చుటాట్లిళల్కి వెళేత్ సరిగాగ్ మరాయ్దలు జరగవని.  
సామామ్మమ్ మా పెదద్ ఇంటోల్ ఒక పకక్గా వునన్ గదిలో వుండేది. ఆమె వూరెళిల్నపుప్డు ఆ గదితాళం వేసి వుండేది. ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా 

వుండేది. మా తాత " మా అపప్ ఇంకా వూరి నుంచి దిగలా ఏంటో?!” అనుకునే వాళుల్ . కానీ ఇంటోల్ వునన్పుప్డు వాళుల్ మాటాట్డుకునే వారు 
కాదు. ఎపుప్డైనా పోటాట్డుకునే వారంతే .  

  సామమ్మమ్ శనివారం రాతిర్ గోధుమపిండి, పంచదార కలిపి తీపి అటుల్ వేసుకుని తినేది. వాటిలో నా ఒకక్దానికే వాటా వుండేది . 
సామామ్మమ్తో ఎపుప్డైనా మా వూరి పకక్నే వునన్ కూచిపూడి వెళేత్ ఆ వూళోల్కి వెళల్డమే మా సామామ్మమ్ అచచ్ంగా బార్హమ్లాల్ మాటాల్డడం 
మొదలెటేట్ది . 

ఒక రోజు ఇదద్రం నడిచి వసూత్ నేను అడిగాను “సామామ్మమ్ మీ ఆయన ఏమయాయ్డు?” అని. 
"రుదార్రం వెళాల్డు ఇక రాడు " అని చెపిప్ంది . రుదార్రం ఎకక్డ అడిగితే పైకి చూపించింది. చినన్పుప్డు అరధ్మయేయ్ది కాదు కానీ 

తరవాత రుదర్భూమి అని అరధ్మైంది . 
ఒక రోజు నేను బళోల్ చదువుకుంటుండగా మా సామామ్మమ్ వచిచ్ంది.  పాఠం చెపేప్ మాసాట్రు ఎవరు అని అడుగుతుండగానే లోపలికి 

వచిచ్ంది .  
"అమమ్డూ నీకు బఠాణీలు కొనాన్ను సూక్లు ఇకక్డేగా అని ఇవవ్డానికి వచాచ్ తీసుకో" అంటా సంచి తీసింది. పిలల్లంతా 

నవువ్తునాన్రు. నాకు అవమానం ముంచుకొచిచ్ంది .  
కోపంగా " నువువ్ ఇకక్డికి ఎందుకొచాచ్వ? వెళిల్పో! " అనాన్ను. ఈలోగా నా పకక్నునన్ పిలల్ “ఈవిడ మీ నాయనమామ్?” అని 

అడిగింది. "ఛీ ! ఏం కాదు మా నాయనమమ్ చకక్గా రంగు చీరలు కటుట్కుని, నగలు పెటుట్కుంటుంది.ఈవిడ మా నాయనమేమ్ం కాదు " 
అనేశాను. సామామ్మమ్ దెబబ్తినన్ పకిష్లా నా వంక చూసింది . 

ఆడతోడు అని ఆమె నా మీద పెంచుకునన్ మమకారానిన్ నేను తుంచేశాను. గతం ఒకక్సారి తిరిగొసేత్ నేను చెరిపేయాలనుకునే 
క్షణాలు ఇవేనని నాకెపప్టికీ అనిపిసుత్ంది!! 

 
                                    (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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