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Posted on డిసెంబర్ 4, 2013 by Kinige

ఈ-పుస్తకాలు
తెలుగు వాకయం:
రాసేవాడికి వాకయం అవస్రం. ఆ వాకయం ఎలా న్న చేస్తందో తెలుస్కోవటం
దాన్న చేత్ ఇంకా బాగా న్న చేయంచుకోవటాన్నకి తోడపడదూ? చే.రా గా
ప్రసిద్దుడైన సాహిత్య విమరశక్లడూ, భాషా శాస్త్రవేత్త చేకూరి రామారావు

~ లభ్యం

తెలుగు వాకయం వాడకాన్నకి రాసిన మాన్యయవల్ ఇది.

మొదటి పేజీ:
శ్రీరమణలో స్టోరీటెలురూ పేరడిస్టో మిరుమిటుు గొలుపుతూ కదం
తొక్కుయటంతో,

ఆయనలోన్న

హ్యయమరిస్టో

సటైరిస్ోలు

వెనక్క

ఉండిపోయారు. బహుశా కథా ప్రక్రియక్లని చరిషాా, పేరడీ ప్రక్రియక్లని
అరుదైనత్నమూ వాయస్ ప్రక్రియకి (కాలమకి) లేకపోవటమే దీన్నకి
కారణమేమో. న్నజాన్నకి ఆయన రచనా మూరితలో ‚మిథునం‛, ‚పేరడీలు‛
ఐస్బరుు మొన లాంటివి మాత్రమే. ‚గుతొతంకాయ్ కూరా

–

మానవ

స్ంబంధాలు‛, ‚శ్రీఛానెల్‛, ‚మొదటి పేజీ‛, ‚శ్రీకాలమ‛, ‚హాస్యజ్యయతి‛… ఇలా అడగున చాలా
ఉనాియ.
హాస్యంలో శ్రీరమణ శైలి ప్రత్యయకం. ఆయన వాకాయలు ఆరిత్యరిన హాస్యగాళ్ులాగా తాము
నవవక్లండానే మనలిి నవివసాతయ, అమాయకంగా కన్నపిస్టతనే చురకలంటిసాతయ. నవయ వీక్లులో
ఆయన వారం వారం రాసిన స్ంపాదక్లయాల కూరుప ఈ పుస్తకం. హాస్యం అజీరిత చేయద్ద.
అంద్దలోనూ ఇలాంటి ఆరోగయకరమైన హాస్యం. ఎంతైనా తీస్కోవచుు. ~ లభ్యం
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త్క్లువేమి మనకూ:
‚న్నజాన్నకి

రండ స్తాయలు లేవు. రండ సిదాధంతాలక్ల ఘరషణ లేద్ద. క్క స్తాయన్ని త్రుం రండగా

భ్రమింజేస్టతంది.‛
‚అసౌకరయం…

అభ్ద్రత్… నోసాోలిియా… యూన్నఫామ… మన టేస్టో… మన

సౌకరయం… అనీి టు బిహెచకె లే! స్మస్య యూన్నఫారిాటీ, అందరీి
మూస్లోకి లాగేస్తని యూన్నఫారిాటీ… అస్ంత్ృపితకి మూలకారణం
అస్మానత్ కాద్ద, స్మానత్. ఏ చిని వైరుదయమూ లేక్లండా క్కలా ఉని
స్మానత్.‛
క వాకయం స్మనవయస్టతంది, క వాకయం తిరగబడతోంది. శ్రీవల్లు రాధిక రచనలోు ఇది పేరడాక్లస
కాద్ద. మాలతీ చందూర్ మాటలోు చెపాపలంటే ఆమె: ‚ప్రాచీన స్ంస్ుృతికి, తాతివకత్క్ల ఈనాటి
కంప్యయటర్ వేగాన్నకి మధయ క స్మనవయం వెతికి, ఆ సారాన్ని పాఠక్లలకి అందిస్తనాిరు.

~ లభ్యం

కాలరేఖ:
ఈ పుస్తకం శేషంద్ర శ్రా త్న కవితా ప్రసాానపు నేథయంలో రాస్క్లని
రాండమ నోట్సన్య క చోట కూరిు ప్రచురించిన స్ంకలనం. కవిత్వం
చెపేపటపుపడ స్హజంగానే వెనక్లు పోయ న్నలబడిన ఆయనలోన్న
ండితుడ ఇకుడ వేదికెకిు మాటాుడతాడ. ఆయన ఎంత్ విస్తృత్ంగా
చదివారో ఇకుడ తెలుస్తంది. ఆయన భావాల వెనక నేథయం కూడా
ఆవిష్ుృత్మౌతుంది. కవిత్వం శాస్త్రీయంగా అభ్యసించాలిసన విష్యమన్న
స్ురింజేసే పుస్తకం. ~ లభ్యం
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ప్రంటు పుస్తకాలు
త్రిపుర Traits:
క విమరశక్లడ క కవి గురించి మాటాుడేటపుడ అత్ణ్ణి సాహిత్యపు
అలారాలో ఏ అరలో పెటాోలా అన్న ఆలోచిసాతడ. అదే క కవి మరో కవి
గురించి

మాటాుడేటపుడ

నచిుత్య

అలారాలోంచి

తీసి

గుండెలక్ల

హతుతక్లంటాడ, నచుకపోత్య మినిక్లంటాడ. ఎంద్దకంటే అత్న్నకి
రంరతో

న్నమిత్తం

లేద్ద,

త్న

మాటాుడించినపుపడే మాటాుడతాడ.
a work of art as another artist‛

హృదయంతో

త్ప.

అది

‚No critic ever knows as much about

అంటాడ ఆల్ఫ్ుెడ్ కజిన్. అలాంటి లోతైన అవగాహనతో క కవి

త్రిపుర గురించి మరో కవి నరేష్ న్యనాి మాటాుడతునాిరికుడ:

~ లభ్యం

లెన్నన్ జీవిత్ కథలు:
‘మన

తెలుగుభాష్లో బిడడలకోస్ం పుస్తకాలు త్క్లువ. పిలులిిగూరిు,

అత్యంత్ శ్రదధ వహించిన దేశ్ం

–

ఇపటిక్ల కుటే వుంది. అదే

స్టవియటు రషాయ. అటువంటి స్టవియటున్య సాాపించి, వృదిధచేసిన
మహాతుాడ లెన్నన్. ఆయన మనందరిక్ల ప్యజనీయుడ. ఆయనలోన్న
మంచిగుణాలూ, మంచిభావాలూ మీరు కూడ అలవరచుకొంటే, మన
మాత్ృదేశ్ం మళ్ళీ ప్రంచంలో మొదటి సాానాన్ని స్ంపాదించగలద్ద.
లెన్నన్కి బిడడలు లేరు. మన ప్యరువలేమనాిరో తెలుసా? ‛ఉదార చరితానాం తు వస్ధైవ
క్లటుంబకం.‛

ఉదారచరితులకి

విశ్వమంతా

వారి

క్లటుంబమేనన్న

దీన్నకరాం.

త్ధాస్త.

మనందరమూ మహాతుాడైన లెన్నన్కి బిడడలవంటి వాళ్ీమే, మరి. మీ బాలస్ంఘం అంతాచేరి, ఈ
పుస్తకం చదివి, మాక్ల తెలుపుతారు కదూ?’ – మహీధర జగనోాహనరావు ~ లభ్యం
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ఏక్ కహానీ కె తీన్ రంగ్:
‚మీ

చేతులోు ఉని మూడ కథలక్ల క ప్రత్యయకత్ ఉంది. ఇవి ఫోన్య కథలు.

అది కూడా మొబైలు ఫోన్య. క విధంగా చెపాపలంటే ఇవి సాహితాయన్ని
రియలిజం న్యంచి వరుువల్ రియలిజంకి తీస్క్లవెళ్తతనాియన్న కూడా
చెపవచుు. అంత్యనా? అంత్ మాత్రమే అయత్య వీటి గురించి మాటాుడడాన్నకి
నాక్కమంత్ ఉతాసహముండేది కాద్ద. పైకి ప్యరితగా ఇపటి కథలాు
కన్నపిస్తనిపటిక్ల, వీటిలో కాలాన్నకి అతీత్మైన కొన్ని మూలాయల ప్రతిపాదన
వుందన్నపించింది…‛ అంటునాిరు వాడ్రేవు చినవీరభ్ద్రుడ ~ లభ్యం

నీలాగే కడండేవాడ:
‚గుర్తతసాతరు,

కోు కవితా మొదలెటోగానే, ఎవరవరో కవులు గుర్తతసాతరు.

కానీ కవిత్ ప్యరతయ్యయస్రికి మాత్రం, ఈ కవి కుడే మిగులుతాడ, క
అప్యరవ అన్యభ్వాన్ని మనకి విడిచిపెడతూ. అదే నంద కిశోర్ ప్రత్యయకత్.
ఇత్న్నకి త్నదైన గొంతు ఉంది, త్నక్ల మాత్రమే సాధయమయ్యయ శైలి ఉంది.
ఇంకా, అత్న్నకి మాత్రమే సంత్మైన కొన్ని అన్యభ్వాలునాియ్. అయత్య,
అవి ఎలాంటివైనా, ఆ బాధనో, స్ంతోషానోి, పాఠక్లలక్ల స్మరావంత్ంగా
చేరవేయగల నేరూప, ఆ విదయలో అందరిక్ల దొరకన్న ట్టో కూడా ఉనాియ్. పాఠక్లలన్య
ఆదమరచన్నవవడ. రాక్లగా చదివే వాళ్ీన్య కూడా ‚ఒయ్, న్ననేి!‛ అన్న కవివంపుగా పిలిచి మరీ
ప్రశ్ించే

అత్న్న

గడస్దనం, ఈ

కవితావన్ని

త్యలిగాు

మరచిపోన్నవవద్ద…‛ అంటునాిరు మానస్ చామరిత

~ లభ్యం
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