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కాదంబరి కనీన్రు                                      ఆర్. .కృషణ్ మి రాజు  

"ఏమండీ! మన హంసిని అపారుట్మెంట  పెర్సిడెంట నిరంజన రెడిడ్ ఫోన చేసారండి, ఈ రోజు సాయంతర్ం మన పాల్టస్ లోని వాగేద్వి  
మీటింగ హాలోల్ నాకు సనామ్నం చేయబోతారట. మీరు కూడా పకక్నుంటే బాగుంటుందండీ "  అని వేడుకోలుగా ఫోన చేసింది సూతర్దేవి  తన 
మొగుడు మునిమాణికయ్ంకి . 

బాయ్ంకు లావాదేవీలోత్ బిజీబిజీగా  వునన్ బాయ్ంకు  ఆఫీసర మునిమాణికయ్ం  తన భారయ్ ఫోన కి  అదిరిపడాడ్డు .  'థంబ  వాలా కాదు కానీ 
ఇంటర వరకు చదివిన  పిలేల్ అయినా సనామ్నం  చేయించుకునేంత ఘనకారయ్ం సూతర్దేవి  ఏమి చేసివుంటుందబాబ్' అని తెగ ఆలోచించినాడు. 
ఆలోచించి ఆలోచించి  బురర్ వేడికిక్ంది కానీ సరైన సమాధానం దొరకలేదు. మళీళ్ తనే ఫోన చేసి  సనామ్నానికి  కారణమేమిటని సూతర్దేవి ని 
అడిగినాడు. "తినబోతూ రుచి అడగడం ఎందుకని అడగలేదండీ , అయినా  జనమ్కొక శివరాతిర్ అనన్టుల్ లేక లేక నలుగురు చేరి నాకు సనామ్నం 
చేసాత్నంటే  అదీ ఇదీ  అడిగి అసలుకే  మోసం   తెచుచ్కోవటం  ఎందుకని అడగలేదండీ " అని ముదుద్ముదుద్గా  సమాధాన మిచిచ్ంది.  

00000 
 మునిమాణికయ్ం ఆరునన్రకంతా  అనిన్ పనులూ ముగించుకొని గబగబ  అపారుట్మెంటస్ కి చేరినాడు. అపప్టికే మీటింగ హాల  జనంతో 

నిండిపోయి వుంది.  చలల్టి ఏర కండీషన గాలి  చినన్చినన్గా  వీసోత్ంది. ఆడియో సెట నుంచి వీణాగానం మృదుమధురంగా  వినిపిసోత్ంది.  
మీటింగు  గార్ండు గార్ండుగా జరగాలని  కాబోలు  యూనివరిస్టీ  రిజిసాట్ర్ర ని చీఫ గెసట్ గా  పిలిచివునాన్రు. అంతా  సందడి సందడిగా  వుంది.  
వాచ మెన భారయ్ విమలకక్, సీతారాం పేట నూలు చీరకటిట్ నవువ్తూ ఆహావ్నితులందరికీ   రంగు రంగుల  గులాబీలు పంచుతోంది.  సేట్జి పైన 
అపారుట్మెంట అసోసియేషన పెర్సిడెంట, సెకర్టరీ ,రిజిసాట్ర్ర లు కూరొచ్ని వునాన్రు. వారి మధయ్లో సూతర్దేవి పాల మీగడ రంగు పటుట్చీర కటిట్ 
మెడనిండా బంగారు నగలు ధరించి ముసిముసిగా నవువ్తూ కూరొచ్ని వుంది . నిమమ్రంగు శరీరం కదా , దీపాల  కాంతికి  ధగధగ మెరిసిపోతోంది.  

రిటైరడ్ తెలుగు లెకచ్రర మరియు అపారుట్మెంట టెర్జరర అయిన ఆనందనాయుడు సిలక్ చొకాక్, సిలక్ పంచె  ధరించి భుజం పైన సిలక్ 
కండువా వేసి ఎడమ చంకన పాత  తెలుగు నూయ్స పేపర పెటుట్కొని అటూఇటూ  తిరుగుతునాన్డు. ఎవరైనా పలకరిసేత్ పేపర ఓపెన చేసి చూపాలని 
తహతహలాడుతునాన్డు . ఆరు నెలలు కిర్తం జిలాల్ ఎడిషన లో సమసయ్ల తోరణం శీరిష్కలో ఆనందనాయుడు  ఫోటో వుంది.  తమ కాలనీలో దోమల 
బెడద ఎకుక్వ వుందని, తిరుపతి కారొప్రేషన వారు దోమల  పొగ వదలాలని కోరుతూ వునన్ నూయ్స ఐటెం అది. ఎవరో ఒకరు నూయ్స పేపర కధా 
కమామీషు  ఏమిటని అడుగుతారేమోనని  ఆ  పకక్కి  ఈ పకక్కి  ఆశతో తిరుగుతునాన్డు. ఎవవ్రూ  పటిట్ంచుకోక పోయేసరికి తనే ఒక మూలకెళిల్ 
పేపర ఓపెన చేసి తన ఫోటోని , తన పేరుని అచుచ్లో చూసుకుంటూ ఆనంద గుటికలు మింగసాగాడు. 
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పాల్టస్ లోని  కిండర గారెడ్న   సూట్డెంటస్ నలుగురు సేట్జిపైకి  వచిచ్  "సరసవ్తీ నమసుత్భయ్ం వరదే కామరూపిణీ ... " పదయ్ం పాడి  
వెళిళ్నారు.  వైట అండ వైట డర్సుస్  వేసిన రిటైరడ్ పిర్నిస్పాల  నిరంజన రెడిడ్ అసోసియేషన  పెర్సిడెంట హోదాలో లేచి నిలబడి గొంతు 
సవరించుకునాన్డు.  ఆయన  లేచి  నిలబడిందే ఆయన తన డర్సుస్కి సేర్ప్ చేసివునన్ కొరియా పెరూఫ్య్మ గుబాళింపు గది అంతా వాయ్పించింది.  
కాసేపు అందరూ కళుళ్ మూసుకొని పరిమళానిన్ ఆసావ్దించారు.  కొతత్ విషయం ఏమి చెబుతాడోనని  ఆసకిత్గా  కళుల్తెరిచారు. 

"పాల్టస్ ఓనరస్ మరియు టెనెంటస్ కి  శుభాభినందనలు.  పది  నెలల పాటు పదిరకాల పరిశీలనలు  చేసి సూతర్దేవిని  
సనామ్నించదలిచినాము.  పుసత్కాలు  చదవడం  మరిచ్పోయిన ఈ కాలంలో  పుసత్కాలు కొని మరీ  చదివే సూతర్దేవి  ఈ సనామ్నానికి అరుహ్రాలని 
ఆరుగురి  కమిటీ నిరణ్యించింది.  డైలీలే కాదు వీకీల్ మంతీల్లే కాదు తైరమాసిక అరథ్వారిష్కా వారిష్క  మరియు పర్తేయ్క సంచికలే కాదు.  అనిన్ 
పుసత్కాలనూ  ఆమె కొంటుంది. చదువుతుంది. మారెక్టోల్ దొరకని పుసత్కాలకు చందాలు కడుతుంది.  మీకు తెలుసో తెలియదో  ఆమె కొచేచ్  
పుసత్కాలు మోయలేక  మన ఏరియా  పోసుట్మాయ్న అపుప్డపుప్డు భుజాలకు ఫీజియోథెరపీ చేయించుకుంటునాన్డు.  ఆదివారం అనుబంధాలను 
మేడమ  పడీ  పడీ చదువుతుందని ఇకక్డి వారందరికీ తెలుసు. తిరుపతి పటట్ణంలో  అనిన్ పతిర్కలూ  దొరకని గర్ంధాలయాలు వుంటాయోమో కాని  
మేడమ   పుసత్కాలయంలో  దొరకని పతిర్క వుండదు.  అందుకే ఈ టౌన కి , ఈ  ఇయర కి  పుసత్కాల పిర్యురాలైన మేడమ ని  'గుడ రీడర ' గా 
ఎంపిక చేసి సనామ్నం చేసుత్నాన్ము" అని చెపిప్ కూరుచ్నాన్డు. జనాలు చపప్టుల్ మీద చపప్టుల్ కొటిట్నారు. 

మీటింగ లో వునన్  జనానికి మినరల వాటర ని  కాగితం గాల్సులోల్  పోసుకొని పేల్టులో  పెటుట్కొని తెచిచ్ంది  వాచ మెన  కూతురు వాణి . 
ఎవవ్రూ ఎడమ చేతితో కూడా తాకలేదు. హాల  అంతా తిరిగి తిరిగి వంటగదిలోకి వెళిల్పోయింది. వాచ మెన  మనవడు  వెంకటరతన్ం  మొనన్  
మీటింగ లో  మిగిలిన  అర  లీటర వాటర బాటిళల్ను అటట్పెటట్లో పెటుట్కొని తెచిచ్నాడు. జనాలు ఎగబడి వాటర బాటిళుల్ ఎతుత్కునాన్రు. అటట్పెటెట్  
ఖాళీ అయియ్ంది .  ఖాళీ అటట్పెటెట్ని  చూసి వాచ మెన భారయ్ విమలకక్ ముకుక్ మీద వేలువేసుకుంది. 

రిజిసాట్ర్ర రంగరాజు లేచినాడు. కాలర సరుద్కునాన్డు.  గొంతు సవరించుకునాన్డు. “యూనివరిస్టీలో రోజూ  'రీడరస్ ' ని చూసుత్నాన్ను  
కానీ,  ఒరిజినల బుక రీడరస్ ని  చూసి చానాన్ళళ్యియ్ంది. అలా చూసే భాగయ్ం హంసిని  అపారుట్మెంటస్  అధినేతలు నాకు కలుగజేయడం 
అభినందనీయం.  పాఠకుల  సంఖయ్ గణనీయంగా తగిగ్పోతోంది. రచయితుల కథలు ఇతర రచయితలు  మాతర్మే ఎకుక్వ చదువుతునాన్రని 
వింటునాన్ను .  నా వీపు  నువువ్ గోకు , నీ వీపు నేను  గోకుతా అనన్టుల్గా  వుంటోంది  వయ్వహారం. 

పుసత్కపిర్యులు తగిగ్పోవడం, అక్షర అభిమానులు అదృశయ్మవుతుండడం విచారకరం. నేటి యువతరం పటుట్మని పది నిమిషాలైనా 
పతిర్కలు చదవడం లేదు. గంటల కొదీద్  వాటస్ అప  ఫేస బుక  యూటూయ్బ లు లాంటివి చూసుకొంటూ కాలం గడుపుతునాన్రు. బాత రూమ లో 
కూడా  వారు  వాటిని వదలడం లేదు. దిండు దుపప్టి   లేక పోయినా ఫరేల్దు కానీ  సెల పకక్న లేకపోతే నిదర్పోలేక పోతునాన్రు. 

మీకు తెలుసో తెలియదో  కానీ  నేనూ ఒక చినన్ సైజు రచయితను. ఆడికి  అమావాసయ్కీ నా  కవితలు పతిర్కలోల్  పర్చురింపబడతాయి. 
వాటిని  కనీసం నా  భారాయ్  బిడడ్లు కూడా  చూడరు, చదవరు" అనాన్డు  గదగ్దసవ్రంతో. వెంటనే సూతర్దేవి  రిజిసాట్ర్ర కి చలల్టి  నీళుల్  
అందించింది. జాలిగా రిజిసాట్ర్ర  వైపు చూడసాగారు  సభికులు.   

నీళుళ్తాగి  మళీల్  శకిత్  పుంజుకొని గొంతు సవరించుకొని "ఎడారిలో ఒయాసిసుస్లాల్ అపుప్డపుప్డు ఇలాంటి ఉతత్మ పాఠకులు 
ఎదురవుతారు.  ఇలాంటి  వారిని చూసేత్ పాయసం తాగుతునన్  నోటికి జీడిపపోప్ బాదంపపోప్ ఎండుదార్కోష్ తగిలినంత సంబరం అవుతుంది . 
సీరియస మరియు సీనియర రీడరస్ ని పోర్తస్హించాలిస్న బాధయ్త,  వారిని రకిష్ంచుకోవాలిస్న నైతిక  బాధయ్త సమాజం  పైన  వుంది" అని చెపిప్ 
కూరొచ్నాన్డు.  
                    జనాలందరూ లేచి  మరీ చపప్టుల్ కొటిట్నారు. వేయి విదుయ్త దీపాల కాంతి ముఖంతో సూతర్దేవి లేచి నిలబడి హాల లోని  జనానిన్ 
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చూసూత్ కుడిచేయి ఊపింది. పోర్గార్ం ఆరగ్నైజర పరంధామిరెడిడ్  కుశాలగా నవూవ్తూ ఆనందం తో అందరకీ   వేడివేడి ఉలిల్పాయ పకోడీ మరియు 
ఫిలట్ర కాఫీ అందించసాగాడు. 

పెంట హౌస లో ఒంటరి జీవితం గడుపుతునన్ యువ రచయిత యుగంధర భావోదేవ్గంతో సేట్జి మీదకు వచిచ్నాడు . "పుసత్కమా ... ఓ 
పుసత్కమా....”. అంటూ పూనకం వచిచ్న వాడిలాగా పదయ్ం పాడినాడు  

సెకర్టరీ  అందించిన  దుశాశ్లువాని  రిజిసాట్ర్ర రంగరాజు సాట్ర అఫ ది డే  సూతర్దేవికి కపిప్నాడు. ఫల్వర బొకే  అందించినాడు. ఇంతలో 
ఫోటోగార్ఫర గబా గబా వచిచ్నాడు. ఫల్వర బొకేని  అలాగే పటుట్కోమని, శాలువా ని అలాగే వుంచుకోమని సూతర్దేవి ని కోరినాడు. పెర్సిడెంట 
సెకెర్టరీలను దగగ్రగా జరగమని చెపిప్ పదిహేను సారుల్ కిల్క కిల్క లు కొటిట్నాడు.  సనామ్న గర్హీతకు,సనామ్నించిన రిజిసాట్ర్ర కు అపారుట్మెంటు లేడి 
లీడర శారదాంబ ఫూర్టస్ బొకే అందించింది. 

కాలేజి యూత అందరూ ఊగతా ఊగతా సేట్జివదద్కి వచిచ్నారు.  గుడ  బెటర బెసట్  రీడర తో సెలీఫ్లకు దిగినారు. చక చక తమ వాటస్ అప 
గూర్పులోల్కీ, ఫేస బుక ఖాతాలోల్కి సరుక్య్లేట చేసినారు.   

రిటైరడ్ జిలాల్ గర్ంథాలయ సంసథ్ చైరమ్న మరియు పాల్టస్ పర్సుత్త సెకర్టరీ సుబర్మణయ్సావ్మి ఓట ఆఫ థాంకస్ చెబుతునాన్డు . "పర్తి మగాడి 
విజయం వెనుక ఓ సతరీ వుంటుంది  అని వినాన్ం . అలాగే పర్తి ఉతత్మ పాఠకుల వెనుక వారి ఇండల్లోల్  సైలెంట పర్మోటరస్ వుంటారు. సూతర్దేవి గుడ 
రీడర షిప  వెనుక వునన్ అదృశయ్ హసత్ం అయిన మునిమాణికయ్ం గారిని వేదికపైకి రావాలిస్ందిగా కోరుతునాన్ం" అని ఆహావ్నించాడు . 
జనాలన్నంతా  తోసుకొని అసుస్ బసుస్ మని సేట్జిపైకి వచిచ్నాడు మునిమాణికయ్ం. చినన్ చినన్ పుసత్కాలను పూలమాలగా చేసుకొచిచ్న యూనివరిస్టీ 
లైబేర్రియన లోకనాథం సరసర వచిచ్ మాలని మునిమాణికయ్ం మెడలో వేసినాడు. మునిమాణికయ్ం ముసిముసిగా నవువ్తూ అందరికీ దండాలు 
పెటిట్నాడు . చివరిగా ఆయనిన్ చివరి మాటలు చినన్చినన్గా చెపప్మనాన్రు. ఉకిక్రి బికిక్రి అయినాడు మునిమాణికయ్ం . 

"నా భారయ్కి పుసత్కాలు అంటే పార్ణం. తెచిచ్న పుసత్కాలు వెంట వెంటనే చదివితే గాని  ఆమె తిండి తినదు. నిదర్పోదు. పతిర్కలు ఆమెకి 
సకాలంలో అందకపోతే ఆమె ఫీలింగస్ చూడాలి - దేవదాసు సినిమాలో పారు పాతర్ధారి సావితిర్ కూడా అంత భాధ అనుభవించి వుండదేమో. 
సకాలంలో పతిర్క రిలీజు కాకపోతే పబిల్షరుల్ కూడా అంత టెనష్న పడరేమో. పతిర్కల పటల్, పతిర్కా పఠనం పటల్ అంత పాషన (PASSION) ఆమెది 
" అంటూ సేట్జి దిగాడు. జనాలు ఎగిరెగిరి చపప్టుల్  చరిచినారు.  ఫాల్ట ఓనరస్ అసోసియేషన పెర్సిడెంట పదవి కోసం సీరియస గా పర్యతాన్లు 
సాగిసుత్నన్ పటాసుల పదమ్నాభం సభికులందరికీ  పుసత్క పర్సాదం అందించసాగాడు. పైసలిచిచ్ పుసత్కాలు తీసుకోవాలేమో అనుకోని ఎవవ్రూ 
తీసుకోలేదు . "పైసలు  ఇవవ్కక్రేల్దు . పుసత్కాలు తీసుకునాన్ తీసుకోక పోయినా కంపెనీ (అసోసియేషన) లెకక్ " అని చెపిప్నాడు. అయిదు నిమిషాల 
కంతా పుసత్కాల సంచి ఖాళీ అయియ్ంది. 

పటుట్ పావడ జాకెటుట్లు ధరించిన మెడికో అమామ్యిలు జనగణమన పాడటంతో సనామ్న సభ సమాపత్మయియ్ంది. కారయ్కర్మం కనున్ల 
పండుగగా జరిగినందులకు కారయ్నిరావ్హకులు ఒకరికొకరు షేక హాయ్ండ లిచుచ్కునాన్రు.  గబుకుక్న రెకక్లొచిచ్ ఎగిరినంత ఆనందంగా సనామ్నం 
చేయించుకునన్ మొగుడూ పెళాళ్లిదుద్రూ ఎవవ్రూ గురిత్ంచలేని వికట్రీ సంకేతాలు ఒకరికొకరు ఇచుచ్కునాన్రు.  మీటింగ హాల లోని ఆడియోలో 
"యాకుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభర్ వసాత్ర్ నివ్తా " శోల్కం శార్వయ్ంగా వినిపిసోత్ంది. 

మీటింగ హాల లో  మూలన కూరొచ్ని వునన్ రిటైరడ్ టీచరుల్ చెంగలార్జు మరియు సంజీవరాజు పకోడీ తింటూ మాటాల్డుకుంటునాన్రు . 
"మేము చినన్పుప్డు మా మడిబాక లైబర్రీలో పేపరల్ని పెరుకొక్ని పెరుకొక్ని చదివేవాళళ్ం. వేరే వాళుళ్ చదువుతుంటే వంగివంగి, తొంగితొంగి చూసి 
చదివేవాళళ్ం . ఆరోజులే వేరు . నేను పుసత్కాలు తెగ చదువుతానని నాకు పుసత్కాల పురుగు  అని కూడా మారు పేరు పెటిట్నారు"అని పకోడీ నములూత్ 
చెపిప్నాడు చెంగలార్జు.  వెంటనే సంజీవరాజు "మా పకక్ ఊరు గుజజ్నగుండల్లోని నారాయణ రాజు బి. ఎ .  వరకు చదివినాడని ఆయన 
బతికినంతకాలం ఆయనిన్ బి. ఎ.,నారాయణ రాజు అని పిలిచినారు . ఎమ .ఎ . చదివిన మొగిలిరాజును ఎమ .ఎ., మొగిలిరాజు అని పిలిచినారు " 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             @|æÁ˝Ÿ    2019     

4  కాదంబరి కనీన్రు   ఆర్. .కృషణ్ మి రాజు  

అని కటుట్డు పళల్తో పకపక నవువ్తూ చెపిప్నాడు. పుసత్కాల తలిల్ని పార్ణంగా భావించే రోజులు పోయి పుసత్కం తాకితే పైరజులిచేచ్ రోజులు 
వసుత్నాన్యని ఇదద్రూ బాధపడినారు. 

నూయ్స కవరేజికి వచిచ్ వీరిదద్రి మాటలు విని ఆలోచనలోపడిన కలచ్రల నూయ్స కాంటిర్బూయ్టర పర్జాఞ్ మూరిత్ తలపైకెతిత్ చూసినాడు.  
మీటింగ హాల లోని  గోడపైన , నీళల్లో తామరపువువ్లో వీణ వాయిసూత్వునన్ సరసవ్తీ దేవి ఫోటో కనిపించింది. సూక్షమ్ంగా చూసిన పర్జాఞ్ మూరిత్కి 
సరసవ్తీదేవి (కాదంబరి) కళుల్ చెమమ్గిలల్డం కనిపించింది. 

*** 
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