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అభినందనలతో                                        ఆర్. .కృషణ్ మి రాజు

డబాబ్ రేకుల సుబాబ్రావు గారు రాతీర్ పగలు, వారాలు నెలలూ కషట్ పడి పదిహేను కథలు వార్సినాడు. ఇంటోల్వాళళ్కి చదివి 
వినిపించాలని పర్యతిన్ంచాడు కానీ ఎవవ్రూ చేతికి దొరకలేదు.  

 తన పాత మితుర్డు రిటైరడ్ తహసీలాద్రు  రంగరాజు ఖాళీగా వుంటాడు కదా తన కథలు చదివి భలే భలే అని అంటాడేమో నని 
అడర్సు వెదుకొక్ంటూ పోయినాడు. రెండు కళుళ్ కాటరాకుట్ ఆపరేషన చేసుకొని పడుకొని వునాన్డు రంగరాజు. ఆరు నెలల దాకా చినన్ 
అక్షరాలు చూడొదద్ని, చదవ వదద్ని  కంటి డాకట్రు చెపిప్నటుల్ రంగరాజు బాంబు పేలిచ్నాడు. బాగోగులు మాటాల్డేసి లేచి వసూత్ వుంటే 
రంగరాజు చినన్గా లేచి కూరొచ్ని ఉచిత సలహా ఒకటి ఇచిచ్నాడు.”కథలు మనం వార్సి ఎవరి పుసత్కాల లోనో పర్చురింప బడాలని ఎదురు 
చూడటం ఎందుకు,నువేవ్ ఒక కథల సంపుటి పర్చురిసేత్ పోదా” అని చ కెక్ర గుళికల లాంటి ముతాయ్ల సరాలు వదిలినాడు.  
  ఆ రోజు నుంచీ సుబాబ్రావు తిండి సరిగా తినక, అపుప్డపుప్డూ అర తిండి తింటూ 24 X 7 ఆలోచించినాడు . భారయ్కు చెబితే 
‘భారాయ్ బిడడ్లు కలిసి ముసులోడని కూడా చూడకుండా కుమిమ్ కుమిమ్ మూల పడేసాత్రేమోనని భయపడి’ తనలో తనే నూట పదహారు కోణాలోల్ 
ఆలోచించినాడు. ఎకుక్వ ఆలోచిసేత్ వునన్ నరాలు పుటుకుక్న తెగిపోతాయేమో నని రోజూ గంట చేసే పార్ణాయామాలు ఒకటినన్ర గంట చేసి 
ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకొనే పర్యతన్ం చేసినాడు. చివరికి మూడో కంటికి తెలియకుండా  పర్భుతవ్ బాయ్ంకులో భదర్ంగా దాచిన రిటైరెమ్ంట డబుబ్లు 
కొంచెం డార్ చేసి కావ్లిటీ బాగుంటుందని విజయవాడ పబిల్షరిన్ కలిసినాడు. పబిల్షరు కథలిన్ కిందా పైనా ముందూ వెనకా చూసి  “అంతా 
బాగుంది,అయితే పుసత్కానికి ముందుమాట పెదద్ పేరునన్ రచయిత దగగ్ర రాయించండి. పేరునన్ పెదోద్ళుల్ మంచిగా వార్సేత్ మన పుసత్కం వేడి 
పకోడీ లాగా అముమ్డవుతుంది” అని అదుభ్తమైన సలహా ఒకటి ఇచిచ్నాడు. 
  సుబాబ్రావు గబగబా మూటా ములెల్ సరుద్కొని హైదరాబాదు రైలు ఎకిక్నాడు. ఆ పేరునన్ రచయిత ఎగాదిగా చూసి ముందు మాట 
వార్యడానికి అంగీకరిసూత్ చినన్ కండిషను పెటిట్నాడు. తను వార్సిన  “నకక్ చసేత్ గొరెర్లేడుసత్యా?” కథల సంపుటిని "నా వీపు నువువ్ గోకు,నీ 
వీపు నేను  గోకుతా" అనన్టుల్గా  చేతికిచిచ్నాడు. ఇసూత్ ఇసూత్ బుకుక్ బాగుంటే 40 మారుక్లు చాలా బాగుంటే 60 మారుక్లు చాలా చాలా 
బాగుంటే 100 మారుక్లు ఇవావ్లని చెపిప్నాడు. తన రీడింగ రూంలో రివాలివ్ంగ చైర వేసి చలల్గా ఏ సి వేసి కూరోచ్బెటాట్డు. కపుప్ కాఫీ 
ఇవవ్మని భారయ్కి సంకేతమిచిచ్నాడు. ‘అంబిలి తాగెటోడికి మీసాలు ఎతేత్ టోడు  కావాలాన్’ అనన్టుల్ గుడల్ గూబ కళళ్తో సీరియస లుకుక్ 
విసిరింది.  అయితే కిటికీ లోంచి చూసిన మేడమ కు  సుబాబ్రావు హైదరాబాదుకి  వసూత్ వసూత్ పటుట్కొచిచ్న తిరుమల కొండ లడుడ్ లు 
కనబడాడ్యి. లడుడ్లిన్ చూసి  నవువ్తూ "కాఫీ తాగండనన్యాయ్ "అంటూ వూగుతూ వూగుతూ వచిచ్ కాఫీ ఇచిచ్ంది. కాసత్ కాఫీ తాగితే గానీ నకక్ 
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కథలు చదవలేమని సుబాబ్రావు సంతోషంగా కాఫీ అందుకొని కొండ లడుడ్లు ఆమె చేతిలో పెటిట్నాడు. రచయిత భారయ్ అయిన తనకి  జిలాల్ 
రచయితల సనామ్న సభ లో శాలువా కాకుండా పదివేల కంచి పటుట్ చీర కపిప్నంత సంతోష పడింది.   
  సుబాబ్రావు నకక్ కథల పుసత్కానిన్ గబ గబా గంటలో చదివేశాడు. ముందు చూపు లేకుండా కథలు బాలేవని చెబితే ముందు మాట 
వార్యనని అంటాడేమోనని భయపడి వందకి వంద మారుక్లు వేసినాడు. తన కథలోల్ అంత సట్ఫుఫ్ ఉందని, ఎవవ్రికైనా నచిచ్ తీరుతుందని, 
మళీళ్ మళీళ్ చదవాలనిపిసుత్ందని గంట సేపు సుతిత్ కొటిట్నాడు. ‘రోకటోల్తల దూరిచ్ రోకటి పోటుకు భయపడితే ఎలా’ అనుకొని  బెలల్ం కొటిట్న 
రాయిలా గముమ్న వినాన్డు సుబాబ్రావు. 
  మూడు రోజులోల్ ముందుమాట ముచచ్టగా వార్సి పెడతానని చెబుతూ పెదద్ పారెస్ల చేతి కిచాచ్డు. భయ భయంగా అందుకొనాన్డు 
సుబాబ్రావు. ఎవవ్రూ చూడటం లేదని నిరాధ్రించుకొని గబుకుక్న లేచి తలుపేసి సుబాబ్రావు చేతులు పటుట్కొని ఈ వంద పుసత్కాలు అమిమ్ 
పెటట్ండి. డబుబ్లు మీరు అటూఇటూగా ఇచిచ్నా ఫరేల్దు. డబుబ్లంతా తగలేసాత్ ఉండానని ఇంటోల్ ఒకే పోరు. తటుట్కోలేక పోతునాన్. నాకీ 
సహాయం చేసి పె టట్ండి.చచిచ్ మీ కడుపున పుడతా అనాన్డు. 'చచేచ్ దాకా వైదుయ్డు వదలడు,చచిచ్నా పంచాంగం చెపేప్వాడు వదలడు' సామెత 
గురుత్ తెచుచ్కొని  సుబాబ్రావు పారెస్లిన్ భుజాన పెటుట్కొని బసుస్ ఎకిక్ సవ్ంత ఊరు తిరుపతి చేరినాడు. 
   చినన్గా పర్కాశం రోడుడ్ కెళిళ్ పరిచయమునన్ పుసత్కాల అంగడి పర్కాషుని కలిచి విషయం చెపిప్నాడు. " సుబాబ్రావు మావా నీకు 
ఏదైనా అవసరం వుంటే వంద అడుగు, వెయియ్ అడుగు ఇసాత్, అంతే గానీ ఇంత పెదద్ పార్జెకుట్లు ఇచిచ్ నాకు పరీక్షలు పెటట్దుద్. ముందు మాదిరి  
లేదు మావా పుసత్కాల వాయ్పారం. కొతత్ వాయ్పారాలు చేయలేక, చేసుత్నన్ వాయ్పారం వదులుకోలేక కడుపు చించు కొంటే కాళళ్ మీద పడుతుందని 
ఎవవ్రికీ చెపుప్కో లేక …  ఏదో రనిన్ంగ ది షో " అని మెతత్గా తపిప్ంచుకునాన్డు.  
  పుసత్కాలు అమమ్డం ఆషా మాషీ వయ్వహారం కాదని తెలుసుకొని అది తన వలల్ అయేయ్ పని కాదని నిరాధ్రించుకొని పర్తి నెలా  మొదటి  
ఆదివారం  టీటీడీ పారుక్లో జరిగే వాకరస్  అసోసియేషన మీటింగుకెళాళ్డు. అందరకీ ఉచితంగా పుసత్క పర్సాదం పంచినాడు. తీసుకొనన్టేల్ 
తీసుకొని మీటింగు నుంచి పోయేటపుప్డు చాలా మంది పుసత్కాలిన్ అకక్డే వదిలి వెళిళ్నారు. పటుట్ వదలని వికర్మారుక్డిలా చినన్గా వాటిని 
సేకరించి ఎన జీ వో హోంలో జరిగే రిటైరడ్ ఎంపాల్యిస మీటింగు కు హాజరై తలా ఒక పుసత్కం అందించినాడు. 
   బిర్సక్ వాకర మరియు రిటైరడ్ బాయ్ంకు మేనేజర అయిన   భూపతి నాయుడు బుకుక్ అందుకొని "సుబాబ్రావు గారూ, మీ కథల 
సంపుటి ఆవిషక్రణ ఎపుప్డు” అని అడిగినాడు. ‘ఊరు ఊరంతా మనకి అభిమానులుండారే’ అనుకొని  సుబాబ్రావు కాసేపు గాలిలో తేలినాడు. 
నకక్ తోక తొకిక్న లెకక్న సంబరపడినాడు.తన ఫేవరేట హిందీ హీరోయిన  రేఖతో మైసూరు బృందావనం గారెడ్నస్ లో డూయ్యెట పా 
డుతునన్టుల్ నిలబడే డీర్మ వేసుకునాన్డు. 
  అపుప్డు సుబాబ్రావుకు  సీతారామపురం రచయిత రంగారావు చెపిప్న “రచయితలైన మనలిన్ మనకి తెలియకనే పర్పంచం మనలిన్ 
గమనిసూత్ఉంటుంది” ముతాయ్ల లాంటి  మాటలు గురుత్కొచాచ్యి 
  బిర్సక్ వాకర భూపతి నాయుడు కి ఒకటికి రెండు సారుల్ షేక హాయ్ండ లిచిచ్ “తవ్రలోనే విడుదల” అంటూ  వి ఐ పి వాకింగ సైట్ల లో 
నడుచుకొంటూ సర సర ఇంటికి పోయినాడు. ఆ  హడావుడిలో సుబాబ్రావు సరిగా గమనించలేదు కానీ నాయుడు గారి చొకాక్ జేబులో మిల 
మిల మెరిసే కాగితం ఒకటి తొంగి చూసోత్ంది.  అపుప్డే వేడివేడిగా వండి వారిచ్న దీపావళి కవిత ఎవరైనా దొరికితే  చదివి వినిపించడానికి  
సిదధ్ంగా వుంది. 
   తన పుసత్క ఆవిషక్రణ మహోతస్వం రేణిగుంట రోడుడ్లోని భీమాస హోటల లో జరపనునన్టుల్ పర్కటించినాడు. విషయం అముదవలిల్ 
కి తెలిసి మొగుడిపైన లక లక మని అరుసూత్ సివంగి లెకక్న మొగుడి పైకి దుకాలనుకొంది. మొనన్నే శీర్ వారి గుండెకి ఆంజియోపాల్సీట్ర్ జరిగింది 
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గురుత్కొచిచ్ంది. రెండు అడుగులు వెనకిక్ వేసింది.  ‘బాగునన్ నా మొగుడికి సనామ్నాల పిచిచ్ పటిట్ంది కదా,సనామ్నాల పిచిచ్అనేది సామానయ్మైన 
జబుబ్ కాదు కదా ఏ వైదయ్ శాసత్రంలోనూ ఈ జబుబ్కు ఇంతవరకు మందు కనుకోక్లేదు కదా’ అని మొగుడు చూడనపుప్డు మరుగాగ్ ముకుక్ 
చీదింది.  అయినా పొయియ్ మీది అనన్ం మెతుకులు వుడికినటుల్గా రకత్ం సల సల వుడికింది. బాగా గాలి పీలిచ్ గాలి వదిలి ఒతిత్డి తగిగ్ంచుకొని  
మనకు వుండేది ఒకక్ మంగళ సూతర్మే కదా,జరగరానిది జరిగితే ఊరోల్ ఏ ముఖం పెటుట్కొని తిరిగేది అని ఆలోచించి గముమ్న 
వుండిపోయింది .   
  బాయ్ంకు లోని డబుబ్ మరి కొంచెం డార్ చేసి ముందు మాట వార్సిన హైదరాబాదు రచయితకు మనీ  ఆరడ్ర చేసినాడు. విజయవాడ 
పబిల్షర తో మాటాల్డి 500 కాపీలు అచుచ్  వేయించాడు. జిలాల్ రచయితల సంఘం సుబాబ్రావుకు సంఘీభావం పర్కటించింది. 
  ఆవిషక్రణకు సుముహూరత్ం నిరణ్యించి సభావేదికను రంగరంగ వైభవంగా తీరిచ్ దిదిద్నాడు. పబిల్షింగ హౌస వారు అందమైన  
బాయ్నరుల్ హాలంతా కటాట్రు. సభకు జనాల సమీకరణలో భాగంగా మీటింగుకు ముందు గా  వచిచ్న పది మందికి పోర్తాస్హక 
బహమతులిచాచ్రు. వచిచ్నోళుళ్ సీవ్టు కారా  కాఫీ[ఎస కే సి  ] తిని తాగేసి మీటింగుకు వుండకుండా వెళిల్ పోతారేమోనని చివరి వరకు వునన్ 
వాళళ్ పేరుల్ రాసి డబాబ్లో వేసి లాటరీ తీసి 1,2,3 బహుమతులివవ్ దలిచారు. దీంతో జనంతో సభా మందిరం కళకళ లాడింది.   
  సభాధయ్కుష్డిని, ముఖయ్ అతిధి మరియు  పుసత్క ఆవిషక్రత్నీ,  మొదటి పర్తి సీవ్కరత్నీ, అంకిత సీవ్కరత్నీ, విశిషట్ అతిధిని, గౌరవ 
అతిధులను, ఆతీమ్య అతిధులను, సమనవ్య కరత్ను సిదధ్ం చేసినాడు.  జనాలిన్ రపిప్ంచుకోవడంలో భాగంగా అభినందనలతో అంటూ తన 
బావమరిది పేరు  తోడలుల్డు పేరు వియయ్ంకుడి పేరు మేనమావ పేరు మేనలుల్డి పేరు  ఆహావ్న పతిర్కలో పర్చురించినాడు.   తెలల్ కాగితంలో 
నలల్ అక్షరాలుగా  వునన్ తమ  పేరుల్ పిర్ంటులో చూసుకొని  వారు  మురిసి పోయినారు. ఎగిరెగిరి పనిచేసినారు.తలా పది మందిని పిలుచుకు 
వచిచ్నారు. సాహితీ పిర్యులతో సభ కిట కిట లాడింది. రచయిత బయో డేటాను రంగురంగు కాగితాలోల్ పర్చురించి పంపిణీ చేసినారు. 
సందిటోల్ సడేమియా గా  రాయల చెరువు రమాదేవి తను కాణిపాకం వినాయకుని పైన వార్సిన సోత్తార్ల పుసత్కాలు పాయ్కెట సైజువి పంపిణీ 
చేసింది. చాలా మంది కాలి చెపుప్లు తీసేసి  భకిత్గా పుసత్కం తీసుకొని రమాదేవికి నమసాక్రాలు పెటిట్నారు. పుసత్కాలనీన్ పంచేసిన వెంటనే 'నా  
రచన ఎలావుంది?మీ ఫీడ బాయ్క ఏమిటి' అని అందరినీ అడగసాగింది.  వెంటనే రమాదేవి మొగుడు మొగిలి మునిసావ్మి కలుగజేసుకొని 
"వాళళ్ని గాలి అయినా  పీలుచ్కోనీయవే, నిదానంగా చదివి చెబుతారు గానీ ఫీడ బాయ్క" అని బలవంతంగా రమాదేవి ని కురీచ్లో 
కూరోచ్బెటాట్డు.  యువ రచయితలు కవితా ఓ కవితా అంటూ కవితా గానం చేశారు . 
  ధీర వీర శూర అంటూ పొగిడేవాళుల్ పొగుడుతూవుంటే అభిమానులు కొందరు పూల గుతుత్లు అందిసూత్ తనని అభినందిసూత్ వుంటే 
ఆనందంతో ఉబిబ్తబిబ్బుబ్ అయినాడు సుబాబ్రావు. విచేచ్సిన వకత్లు  సుబాబ్రావు కథలను ఎకస్ రే కళళ్తో,మరికొందరు సాక్నింగ కళళ్తో, 
ఇంకొందరు ఎం ఆర ఐ సాక్నింగ కళళ్తో చదివి సమీక్షలు చేశారు. 
   మీటింగుకు వచిచ్న రిటైరడ్ తహసీలాద్రు  రంగరాజు గబ గబా పంచె ఎగ గటుట్కొని వచిచ్ సుబాబ్రావు చెవిలో "అయాయ్ 
రచయితగారూ,మీరేమో అందరికీ పుసత్కాలు అభిమానంగా ఉచితంగా అందిసుత్నాన్రు. మీరు అలా పుసత్కం ఇసేత్ మన వాళుళ్ చదువుతారో 
చదవరో గానీ మంచి రంగురంగుల పేపర ని రేపర గా వేసి వేరే వాళల్కి కాం పిల్మెంట గా ఇచేచ్ అవకాశం వుంది. అనుభవంతో చెబుతునాన్ 
,వాళళ్ కిచేచ్ పుసత్కాలలో “అభినందనలతో” అని వార్సి నీ సవ్హసాత్లతో సంతకం చేసి పంపిణీ చెయ. మన దగగ్ర పుసత్కం తీసుకొనన్ 
వాళళ్యినా తపప్క చదివి తీరుతారు" అని గుడి గంట కొటిట్నటుల్ చెపిప్నాడు. చినన్గా సుబాబ్రావు సేట్జి దిగి అందరినీ పలకరిసూత్ చినన్ చినన్గా 
వాళళ్ దగగ్ర పుసత్కాలు తీసుకొని అభినందనలతో అని వార్సి ఇచాచ్డు.   
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  మీటింగుకి మూలగా పులల్ంపేట నూలు చీర కటుట్కొచిచ్న అముదవలిల్ ఆముదం తాగిన ముఖంలా దిగులుగా  కూరొచ్ని  వుంది.  
రంగరాజు గారికి ఫాల్ష లాగా ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. చక చక నడుచుకొంటూ సభాధయ్కుష్డి చెవిలో చినన్గా " సారుకి మాతర్ం సనామ్నం చేసేత్ 
చాలదు. మేడంని కూడా సేట్జి పైకి పిలిపించండి"అని ఆణిముతయ్ం లాంటి సలహా ఇచాచ్డు.  
  యుదద్ పార్తిపదికన మిసట్ర అండ మిసెస్స  సుబాబ్ రావు లకు మేళతాళాలతో సనామ్నం పార్రంభమయియ్ంది . తిరుమల కొండ మీది 
వేద పండితులు ఆశీరవ్చనాలు పలికారు. పటట్ణ రచయితల సంఘ సభుయ్లు అందరికీ చాక లెటుల్ పంచారు. ఆహావ్న పతిర్కలో బెసట్ 
కాంపిల్మెంటస్ చెపిప్న బంధువులు పూల వరష్ం కురిపించారు. సీవ్టు హాటు తింటునన్ సభికులు ఆహా ఓహో అనాన్రు. పేపరోళుళ్ పేనాలు 
విదిలించి విదిలించి విషయాలను నోట చేసుకో సాగారు. 
  ఎపుప్డూ సనామ్నం ముఖం ఎరుగని అముద వలిల్ మనసు పాల పొంగు లెకక్న పొంగింది. వంద పునన్మి చందుర్ల వెలుగుతో  ఆమె 
ముఖం వెలిగింది.  తనను తాను ఒకటికి రెండుసారుల్  గిచుచ్కొని చూసుకొంది. ఆనందంతో ఉబిబ్ తబిబ్బబ్యియ్ంది. మూడు రోజుల కిర్తమే 
తలకి డై వేసిన విషయం గురొత్చిచ్ తెలల్ వెంటుర్కలు బయటపడలేదని సంతోష పడింది. ‘దొరుకునా ఇటువంటి ఛానుస్’ అనుకొని ఫోటోగార్ఫర 
కి అనువుగా ఫోజులిచిచ్ంది. అందరూ తనని చూసుత్నాన్రా లేదా అని అదాద్లు వేసి ఒకసారి, అదాద్లు తీసి ఒకసారి సభలోని సభికులనంతా 
తేరిపార చూసింది. 
  ఇంతలో ముందు మాట వార్సిన పేరునన్  రచయిత నుంచి సుబాబ్రావుకు ఫోను వచిచ్ంది. సుబాబ్రావు బిజీ గా వునాన్డని అముదవలిల్ 
ఫోన తీసింది. పనుల ఒతిత్డి వలల్ రాలేక పోయానని బెసట్ అఫ లక చెబుదామని ఫోన చేసానని చెపాప్డు. వెంటనే అముదవలిల్ "అనన్గారూ! 
మీరు ఈ సారి పుసత్క ఆవిషక్రణకి మిస అయాయ్రు గానీ వచేచ్ ఉగాదికి మా సా[వా]రు ఆవిషక్రించబోయే నవలకి మీరే ముందు మాట 
వార్యాలి, ఆవిషక్రణ సభని మీరే ముందు వుండి జరిపించాలి”  అని చేతులు ఊపుతూ చెబుతోంది. అముదవలిల్ మాటలు వినన్ సుబాబ్రావు 
ముకుక్ మీద వేలేసుకొనాన్డు. ‘ఎంత వారలైనా పొగడత్లకు సనామ్నాలకు  దాసులే కదా’ అనుకునాన్డు. 
   తెలుగు పండిట కోరుస్ చదివే అమామ్యిలు కాలేజీ యూనిఫారం లో వచిచ్ జణ గణ మణ  పాడటంతో సభ సమాపత్మయియ్ంది. 
  మంచి సహాయం చేసినావని రంగరాజుని హగ చేసుకొని  అభినందనలు తెలియజేశాడు సుబాబ్రావు. తను వార్యబోయే నవలకి 
‘అభినందనలతో’ అనే టైటిల ని ఖరారు చేసి నవల వార్యడానికి తెలల్ కాగితాలు  కొతత్ పేనా ఎతుత్కునాన్డు. అముదవలిల్ మెచుచ్కోలుగా 
మొగుడి వైపు చూసింది. ఆమె  చూపులు సుబాబ్రావుకి "నీ దునున్టల్ ఏముంది,ఉండేదంతా నా చలుల్టల్నే వుంది" అనన్టుల్గా అనిపించాయి. 
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