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మిట్టూ రో డి పుస్త కం
మిట్టూరోడొచ్చాడు. నామిని ‘మిట్టూరోడి పుస్తకం’ కొత్త ఎడిషన్ వచ్ాంది.
గత్ ఎడిషన్ కీ ఈ ఎడిషన్ కీ ఒకక ముఖచ్త్రం మాత్రమే తేడా కాదు (పాత్ది
బాపు ముఖ చ్త్రం, ఇపుడు తోట వైకుంఠం ముఖచ్త్రం). లోల కొనిన కథలు
ఇటి దాకా పుస్తక రూంలో వెలుగు చూడనివి వచ్ా చేరాయి. అంతే కాదు,
ఇనానళ్లుగా భనం కేవలం నామిని అక్షరాలోునే రూపాలు వెతుకునన పాత్రలు
ఇపుడు ఫొటోలోు మూర్తతలుగా ఈ పుస్తకం చ్వయ ప్రత్యక్షభయ్యయర్త. నామిని
అభమ ‘సినకక’, నానన ‘నాయ’, ‘బూలోక యంఫ’, ‘ఉభమడు’, ‘గూనయ్యయర్త’, ‘మునికననడు’, ‘కర్రెకక’,
‘ఫకకత్త’… వీళ్ుందరి ఊహా చ్త్రాలకూ ఇపుడు ముఖాలు అతికించుకోవచుా భనం.
~ లబయం

భర్తవం
‘భర్తవం’ బాుగుతో స్ందడి చేసిన ఉషారాణి తొల కవితా స్ంపుటి ఇది.
కవితావకాశ్ంలోకి ఎగిరిన, ఎగుర్తతోనన, ఎగరాలని రెకకలల్లుడిస్తతనన గువవ
ంకుతల గుంపు ఈ పుస్తకం నిండా. కొనిన గువవలు గయవంగా ఎతుతలోు , కొనిన ఆ
ఎతుతల ఆకాంక్షలన మాత్రం దాచుకునన ఎదలోత తుళ్లుపోతూ. భన్మందు సునినత్ంగా
తెలుగా విపాయన్నన రేకల భృదుతావనికై ప్రసుతత్ం ఇకకడ తేలవచ్ా స్తకుతోనన
భర్తవంపు తావి ఎన్నన ప్రమాణాలు చేస్తతంది. భరిచ్పోకూడని ఇంకో మాట, ఈ
పుస్తకం చేతులోు తీసుకోవటానికి చూడముచాటగా ఉంది.
~ లబయం

ఊహాచ్త్రం
‚ఒక భావుకుని సుందయ స్వపానల్నన, ఒక భంచ్ భనిషి ఆశ్మ వంఛల్నన,
వైవిధయబరిత్ంగా వెలువరించ్న కథానికలు ఇవి. చదివించే గుణంతో పాటుకథ
చెప్ప విధానంలో త్నదైన నైపుణాయనిన ర్తజువు చేసుకునానడు స్త్యప్రసాద్. సామాజిక
కేంద్రం న్ండి సాగిన మానవస్ంఫంధాల వృతాతలు ఈ కథాంశాలు. యచయిత్
అధయన శీల్లనికి, జీవితాన్బవనికీ మాత్రమే కాక, ఒక కథాశిల ప్రయ్యగశీలత్కి
కూడా ఇవి నిదయశనాలు.‛ అంటునానర్త సాహితీ విభయశకులు విహారి. ~ లబయం
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విశ్వవిజేత్ విజమ గాథ
దాస్రి నారామణరావు అభిమాన్ల కోస్ం, అర్తదైన ఫొటోలంటే ఇషూడే
వరి కోస్ం, తెలుగు సినిమా కాుసిక్స్ గా మిగిలపోయిన కొనిన సినిమాల తెయ
వెన్క స్ంగతులంటే చెవి కోసుకునేవరి కోస్ం… ఈ పుస్తకం. ఈ ప్పజీలోు భన
గుర్తతలో మిగిలపోయిన సినిమాలెనిన ఉనానయ్య చూస్తత, ఒకటి గుర్తతచ్ా
ఆశ్ాయయమేసుతంది. దాస్రి నారామణరావు కనాన గొ దయశకులుండవచుా, కానీ
హిటుు రాలాటంలో ఆమనంత్ కని్స్టూనీ్ ఉనన దయశకులు తెలుగులో అటికీ
ఇటికీ లేరేమో అని. పుస్తకానిన కలెకూర్స్ ఎడిషనాు చ్చల్ల ఖరీదుగా ముద్రంచ్చర్త. చేతిలోకి తీసుకునానకా
ప్పజీలనీన తిప్ప చూడకుండా వదిలపెటూం.
~ లబయం

ఊబిలో దునన
బాుగర్త వేణు ఈ పుస్తకం ప్రతేయకత్ ఇల్ల చెపుతనానర్త: ‚డాకూర్స కేశ్వరెడిి
గార్త ‘అత్డు అడవిని జయించ్చడు’ 1984లో రాశార్త. అటికి 14
స్ంవత్్రాలముందే

1970లో

నాగరాజు

గారి ‘ఊబిలో

దునన’ నేర్తగా

పుస్తకరూంలో వచ్ాంది. ఈ రెండు నవలలూ ‘చైత్నయ స్రవంతి’ (ఛామల) లో
రాసినవే. రెండిటికీ స్ఫపరితనిచ్ాన నవల ఒకటే- అది హెమింగ్వవ రాసిన ‘The old
man and the sea’.‛
ఊబిలో

కూర్తకుపోయిన

దుననన్

–

రాజకీమంగా

అవినీతి

అస్భయథత్ల

ఊబిలో

కూర్తకుపోయిన స్మాజానికి ప్రతీకగా చేసుకుని పుస్తకం. ప్రతీ వయకిత న్ంచీ త్న వంతు నియంత్య
ప్రమత్నం ఉంటే త్ ఆ ఊబిలోంచ్ ఫమటడదనన ప్రతిపాదనన్ భన ముందుంచుతుంది.
~ లబయం

పెదిద భొ టు సుఫఫరాభమయ నవలలు
‚అయితే ఈ జీవిత్ం గురించ్ భనకి చెప్పది ఎవర్త? నేన్ చూడని
కొత్తకోణం వైపు బైనాకులర్స్ పెటిూ చూప్పంచేది ఎవర్త? ఒక పుస్తకం. ఒక జిజాాస్.
ఒక ప్రశ్న. ఇదిగో అల్లంటి ప్రశ్నలనినంటినీ త్లకెతుతకోని తిరిగ్వ పెదదభనిషి
ఒకామన వునానడు. పెదిదభొటు సుఫఫరాభమయ అంటార్త ఆమనిన. భృతుయవుని
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యకతం యంగులో కళ్ళారా చూసినవడు. త్లుప్రేభని అబద్రత్ రూంలో అన్బవించ్న వడు. కషాూనిన కనీనటి
ర్తచ్లో తెలుసుకుననవడు. జీవిత్ం అంటే కషామం అని కనిపెటిూన మానసిక శాస్త్రవేత్త. ఆ కషాయ్యనిన ఏ
మిశ్రమాలలో కలపాలో తెలుసుకునన స్రికొత్త యస్వది. కథ అనే అంబులపొదిలో అక్షమతూణీరాల్లుంటి
పాత్రలన పెటుూకోని భనసుని కర్తణాస్త్రఫదుధలన చేమగల విలుకాడు.‛ అంటునానర్త అరిప్పరాల స్త్యప్రసాద్
~ లబయం

రియ్యలటీ చెక్స
రాజిరెడిి వకాయలు ఫమట కనాన ఎకుకవ లోల వైప్ప చూసాతయి. అకకడ
కనడిందానికి ఏ అలంకాయమూ దిగ్వమకుండా ఉననదుననటుూగానే టుూకోవలని
అత్ని ప్రమత్నం. ఈ ప్రమత్నంలోని నిషూ ఎంత్ శుదధమైనదంటే, అది కథా
కవిత్ల్లుంటి ఇంకే ప్రక్రిమలోనూ ఇభడక త్నదైన ప్రక్రిమని కూడా వెతుకుకని
స్భకూర్తాకుంది. ఈ ప్రమత్నంలోంచ్ తెలుగు సాహితాయనికి ఒక కొత్త గొంతు,
తెలుగు వచనానికి ఒక కొత్త వకయమూ స్భకూరాయి. సాక్షి పన్ డేలో ఆమన
రాసిన స్థల పురాణాలు (ముఖయంగా హైదరాబాదు స్థలపురాణాలు) ఇపుడు పుస్తకంగా వెలువడాియి.
ఫహుశా ఇటి హైదరాబాదుని త్నలో బిగించ్ టుూకునన కాలనాళ్లకగా మున్మందు ఈ పుస్తకం అల్ల
ఎటికీ నిలచ్పోతుందేమో.
~ లబయం

స్ంజీవదేవ్ జీవన రాగం
‚రావెల సాంఫశివరావు త్న్ అందించదలచ్న పుస్తకానికి కావల్న
అంశాలన్ స్ంజీవదేవ్ యచనలోుంచ్, లేఖలోుంచ్, ముచాటు న్ంచ్, మౌనంలోకి
స్ంగ్రహించ్

గ్రహించ్

జీవనరాగంగా

శ్రుతిలమలు

త్కుండా

పొదిగార్త.

‚పొదగడం‛తో ఎవరికైనా శ్రభ, శ్రదధ వుననపుడే పలత్ం వుంటుంది. ఏరిన
ముతాయలన్ త్న వకాయల జిగినీ గొలుసుతో స్య-రిచ్చర్త. చదివక ‘రా.సా.రా’
యింత్ చకకగా రాశారా అని అభినందిసాతర్త మీయంతా. స్ంజీవదేవ్ని స్ంపూయణంగా
చదివిన వరిని యీ యచన ఆతీమమంగా స్ృశిసుతంది. చదవని వరికి సావగత్ తోయణం అవుతుంది.
స్ంజీవదేవ్ స్భగ్ర సాహితాయనికి యిది పీఠికగా నిలుసుతంది.‛ అంటునానర్త శ్రీయభణ
~ లబయం
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