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 రావమామ్  మ లకీష్మ్ !! 
  ఇంటి ముందు తాటిమటట్ల చీపురుతో బరబరా వూడుసూత్  మా సామామ్మమ్ తిటేట్ తిటల్తోనే నాకు తెలాల్రేది.  వూడిచ్న  తరవాత  పేడ 

కళాల్పి చికక్గా కలిపి జిమిమ్ , ముగేగ్సుత్ంది . పేడరంగు మీద తెలల్గా ముగుగ్లేసేత్ భలే అందంగా వుంటుంది. 
 " ఎంతమంది పాలేళుల్ బదద్లైనా నేనే వాకిటోట్ ముగెగ్యాయ్లి ... ఇంటి ఇలాల్లు మునగతీసుకుని పొడుకుంటే ఎటాట్ ? మొగాడు 

బయటకెలేల్ లోగా ముగేగ్సుకోవదూద్ ... "  ఇటాట్ సాగేది. 
 ఆడపడుచు సుపర్భాతానికి మా నాయనమమ్ ఎపుప్డో లేచినా తన పనులేవో చకక్బెటుట్కుంటానే " నినెన్వడు చేయమనాన్డు? నేను 

చేయించుకుంటాగా " అని సణుకుక్నేది. ఒకవేళ గటిట్గా అంటే యుదధ్మే.  
11 ఏళల్కే మొగుడు పోతే చినన్ వయసులోనే పుటిట్ంటికి చేరిన సామామ్మమ్కి పుటిట్లేల్ సరవ్ం ఐదుగురు తముమ్ళల్ లో మా తాత చినన్. 
తాత వుండే పెదద్ పెంకుటింటోల్ ఆమెకో గది పర్తేయ్కంగా వుండేది.  
ఆ గది సంవతస్రంలో మూడు నాలుగు నెలలు మూసే వుండేది . 
ఆవిడ చుటుట్పకక్ల వూళల్లోల్ వునన్ చుటాట్లను తిరగేసి వాళల్ ఇళల్లోల్ పదిహేనేసి రోజులుండి ఇంటికి చేరేది. 
సామామ్మమ్ గదిలో ఒక పకక్ దేముడి మందిరం, ఒక అలామ్రా , ఒక కావిడి పెటెట్ , దానిమీద ఒక టర్ంకు పెటెట్ వుండేవి. ఆ అలామ్రా  

తీసేత్ ఒకరకమై ముంజు  వాసన వచేచ్ది. కావిడి పెటెట్లో ఆమె కటుట్కునే పంచెలు వుండేవి.  
ఆమె రంగులో కలిసిపోయే తెలల్టి పంచెలు, కొనిన్ తెలుపు తగిగ్ నీరుకావి రంగుకి తిరిగినవి కొనిన్ వుండేవి. 11 ఏళల్ వయసు నుంచి 

ఆవిడని జాకెటుట్ వేసుకోనీయలేదంట.  అందుకే ఆరు గజాల పంచె నే నిండుగా చుటుట్కునేది . 
ఎపుప్డు చూసినా "కటుట్కోడానికి పంచెలు లేవే అమమ్డూ!  మీ తాత నా పంట డబుబ్లు ఇవవ్లేదే " అని నాకు ఫిరాయ్దు చేసేది . 
దేముడుకి  పెటేట్ పటికబెలల్ం, సాంబార్ణి  కడీడ్లు కొనడానికి, వూరుల్ తిరగడానికి డబుబ్ ఖరుచ్ బాగానే చేసేది.    
నేనంటే సామమ్మమ్కి ముదుద్ కావడంతో నాకు రోజూ పటిక బెలల్ం పర్సాదం దొరికేది. అంతేకాదు ఆవిడ శనివారం సాయంతర్ం 

చేసుకునే తీపి గోధుమ అటల్లో కూడా వాటా దకేక్ది. కటుట్డు పళుల్ అయినా చెరుకు అంటే వునన్ ఇషట్ంతో కతిత్పీట తో చినన్చినన్ ముకక్లు 
తరిగి, తను తింటూ నాకూ కొనిన్ ఇచేచ్ది . 

మా తాత పర్కృతి వైదయ్ంలో నియమాలు పాటించే వారు. ఇది తింటే వేడి... అది తింటే జలుబు అంటా మమమ్లిన్ ఏమీ 
తిననిచేచ్వారుకాదు. నాకు సీమతుమమ్ కాయలంటే ఎంతిషట్మో కానీ అవి తింటె పొటట్లో పసరు అని చచిచ్నా మా చిటెట్మమ్ని కొననిచేచ్ వారు 
కాదు.  

ఒక రోజు సీమతుమమ్కాయలు కావిటోల్ వేసుకుని అమమ్డానికి వచిచ్నతనిన్ సామామ్మమ్ కేకేసింది. కాయలు కొంటా వుండగా తాత 
చూసి " ఎవరికి?" అని అడగగానే సామామ్మమ్ " నేనే కొనుకుక్ంటనాన్ తిందామని " అనేసరికి తాత మాటాట్డలా.  
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తాత మధాయ్నన్ం పడుకునన్పుప్డు సామామ్మమ్ ననున్ చాటుగా పిలిచింది. "అమమ్డూ సీమతుమమ్ కాయలు నీకే కొనాన్ తిను" అని వళోల్ 

పోసింది. ఆనందంగా తినేశా .  
ఎందుకో నా ఖరమ్కాలి జవ్రం వచిచ్ంది. ఇక చూసోక్ండి తాత తిటల్కి అంతులేదు. " నాకు తెలుసు ... ఆ సీమతుమమ్కాయలు దీనికి 

కాదని ... దొంగ తిళుల్ మేపింది , ఇదిగో ! ఇపుప్డు పసరు పొటట్లో  పేరుకు పోయి రోగం తెచుచ్కుంది" సామామ్మమ్ నేను కికుక్రుమంటే ఒటుట్.  
మా సామమ్మమ్ తన ఇతత్డి సామాను మీద పేరు విచితర్ంగా వేయించుకునేది . నా.కు. య. సతమమ్ అని వుండేది. నాగయయ్ గారి 

కుమారెత్ యలమంచిలి సరసవ్తమమ్ అనే పేరుని పొటిట్గా అటాల్ రాయించేది. ఎందుకంటే మా వూళోల్ ఇంకో ఇదద్రు సరసవ్తమమ్లు వుండారంట. 
ఒకేళ ఏ శుభ కారాయ్లకైనా సామానుల్ పటిట్కెళేత్ మారిపోకుండా ఈ పేరేల్యించుకునేది .  

సామామ్మమ్ని పేరంటాలకి ఎవరూ పిలవకక్రాల్ ఎవరింటో సందడి వుంటే అకక్డికి వెళేల్ది. బంతిభోజనాలోల్ కూరుచ్ని సుషుట్గా తినేది.   
పర్తి శుకర్వారం సాయంతర్ం ఇంటి సింహదావ్రం తెరిచి గుమమ్ం దగగ్ర కూరుచ్ని లకిష్దేవీ రావమామ్ అంటా పాటలు పాడేది.  
" ఎందుకు  సామామ్మామ్!  పాటలు పాడుతునాన్వ?" అంటే " మీ తాతకి బోలుడ్ డబుబ్లు రావాలని లకీష్దేవిని అడుగుతునాన్నే " 

అంది.  
ఆ రోజు మా నాయనమమ్ ఎవరో ఒకాయన వసేత్ ఆయనేన్సుకుని ఇలల్ంతా చూపిసాత్ంది. మధయ్లో ఇంటోల్ కషాట్లనీన్ ఏకరువు 

పెడతాంది.  
సామామ్మమ్ గది వరకూ వచాచ్క ఇది మా ఆడపడుచు గది అని చెపిప్ంది. " అదీ మీ కషాట్లకి కారణం అరధ్మైపోయింది. ఇదిగో ఈ 

మూల విధవావిడ గది  వుండకూడదు. ఇంటోల్ వూడచ్డాలూ అవీ చేసాత్రా  ఆవిడ? " అని ఆరా అడిగాడు. 
" తెలాల్రేసరికి  వూడిచ్ ముగుగ్లేసాత్రండి " మా చిటెట్మమ్ సమాధానం.  
" ఇంకేం చెపప్కండి మీ డబుబ్లనీన్  వూడుచ్కు పోతునాన్య అందుకే " అని తేలేచ్శాడు .  
పకక్న నించుని వునన్ నేను "ఏం కాదు మా తాత బీరువాలో ఎపుప్డూ సంచి నిండా డబుబ్లుంటాయ, అసలు  ఈయన అనీన్ 

అబదాద్లే ... " అనేలోగా జరగబోయే పర్మాదానిన్ పసిగటిట్ చిటెట్మమ్ నా నోరు మూసేసింది .   
ఆయన వెళాల్కా " సామమ్మమ్ ఆ గదిలో వుంటే కషాట్లనాన్డు గదా ! మనకేం లేవు ... ఆయన అనీన్ అబదాధ్లే చెపుత్నాన్డు. సామమ్మమ్ని 

రోజూ పూజ ఎందుకు చేసుత్నాన్వంటే కషాట్లు రాకుండా" అని చెపిప్ంది. ఇంకా శుకర్వారం సాయంతార్లు లకీష్దేవిని కూడా రమమ్ని, 
డబుబ్లివవ్మని పాటలు పాడుతుంది  అనాన్ను. కాలం గడిచిపోయింది.  

సామామ్మమ్, తాత, చిటెట్మమ్ ఎవరూ ఇపుప్డులేరు. కానీ మా తాత ఇంటి సింహదావ్రం మాతర్ం పుటిట్ంటివాళల్కి డబుబ్లు 
కురిపించమని అడిగే ఆడపడుచు పాడే పాటకోసం ఎదురు చూసుత్నన్టట్నిపిసుత్ంది.                                  

                                  (వచేచ్నెల మరో కథ) 
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