ఛలోక్తులు... చమత్కారాలు...
సుతిమెత్ుని హితోక్తులు...

‘

–

’

patrika.kinige.com

: ఛలోక్తులు...

చభత్కారాలు... సుతిమెతుని హితోక్తులు... (

‘

–

’ )
యచన:
ప్రచుయణ: కినిగె త్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: నవంఫరు 2014
శాశ్వత లంక్త : http://patrika.kinige.com/?p=4113
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

‘

–

’

patrika.kinige.com

ఛలోక్తులు... చభత్కారాలు...
సుతిమెతుని హితోక్తులు...
తెలుగువారికి భోజనంలో అతౄంత ప్రీతిపాత్రమైన వౄంజనం గుత్ుంకామ కూయ అంటే
అతిశ్యోకిు కాదు. అలాగే తెలుగువారి సాహితౄ వందులో అమితంగా చెలలయ్యౄది హాస్ౄ
వౄంగాౄలన్నా అనుమానం అకార్లలదు. ఇక అకడమిక్ యంగంలోనూ, సాహితౄ యంగంలోనూ
‘హ్యౄభన్ రిలేషన్్’దే అగ్రసాానం. మానవ స్ంఫంధాలని నేథౄంగా తీసుక్తని తెలుగులో ఎన్నా
యచనలు వెలువడ్డాయి. మానవ స్ంఫంధాలు వసుువుగా వాౄసాలు వెలువడడం మాత్రం అరుదే.
సాధాయణంగా వాౄసాలంటే గంభీయమైన అంశాలపైన సుదీయఘ వవయణలతో, వాద
వవాదాలతో అలరాలుతంటాయి. కానీ ఇవేవీ లేక్తండ్డ హాస్ౄం, వౄంగౄమూ యంగరించి మానవ
స్ంఫంధాలని ప్రభావతం చేసే వవధ అంశాలపై 40 వాౄసాలు వెలువరించారు ప్రముఖ యచయిత
శ్రీయభణ. చాలా వాౄసాలోల హాస్ౄంగానే చెప్పిన్న, భనలోని లోటుపాట్లపై సునిాతమైన
వసురులంటాయి. సుగర్ కోటెడ్ ప్పల్్లా హితోక్తులుంటాయి. ఈ పుస్ుకంలోని కొనిా వాౄసాల
గురించి చెపుిక్తందాం.
‚గుత్ుంకాయ్ కూయ - మానవ స్ంఫంధాలూ‛ అనే వాౄస్ంలో - వాౄపాయ స్ంఫంధాలు,
ఆథ్యౄతిృక, సాంఘిక, రాజకీమ, భత, వృతిు, ఉద్యౄగ స్ంఫంధాలు, అక్రభ స్ంఫంధాలు ఇలా
ఎన్నా స్ంఫంధాలున్నా వాట్నిాంటికీ మూల ధాతవు మానవ స్ంఫంధాలేనని అంటారు యచయిత.
మానవ స్ంఫంధాలను ప్రభావతం చేసే క ప్రత్యౄకమైన దినుసు గుతిువంకామ కూయలో
వునామాట్ నిజభని అంటూ ఈ వాౄస్ంలో గుతిువంకామ కూయ మానవ స్ంఫంధాలతో ఎలా
ముడి డింద్య సాాళీపులాక న్నౄమంగా చరిచంచారు. మానవ స్ంఫంధాలపై గుతిువంకామ
ప్రభావం అపాయమైందని చెబుతూ స్ర్టెయిన్ా రిలేషన్్ని ట్ంకం వేసి కలుపుతంది గుతిువంకామ అని
చెబుత్కరు.
‚పుస్ుకాలూ - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో పుస్ుకాల గురించి చెబుత్కరు.
చేజారిన పుస్ుకానిా తిరిగి స్ంపాదించలేభని అంటారు. భారాౄబయుల భధౄ మానవ స్ంఫంధాలు
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క్షణక్షణం మారుతూ, నితౄ నూతనంగా, సెలయ్యటి నడకలా గలగలలాడుతూ వుంటామని
అనుబవజ్ఞులు చెబుతూ వుంటాయని చెబుత్కరు యచయిత.
“రైలు - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో, మానవ జీవతంలోకి రైలు దూసుక్త
వచిచనంతగా భర్ల ప్రయాణ సాధనమూ రాలేదని అంటారు. రైలోల కిటికీ కా సీట్లల కూచుని,
హాయిగా చెట్ల వంకా చేభల వంకా చూస్తు, చందమాభ చదువుతూ ప్రయాణం చేమడం క
గొి అనుబవభని. క్తటుంఫంతో ప్రయాణం చేసే వేళ రైలు పెటేె భన యిలేల చక్రాలు
తగిలంచుక్తని వెళ్తునాటుల అనిప్పసుుందని అంటారు. ఈ వాౄస్ం చదువుతూంటే, భనకి కూడ్డ
అర్జంటుగా రైలు ప్రయాణం చేసేయాలనిప్పసుుంది. రైలు టాెలు దూయంగా కలసినటుె వుంటాయి
కాని కలవవు. కలుసాుమనుకోవడం వుతు భ్రభ అని; ఈ అంతరారాానిా కథ్య వసుువుగా ఎందరో
వందల స్ంఖౄలో కథలు అలాలయని గురుు చేసాురు యచయిత. కొస్మెరుపుగా ఈ కథల వలల మానవ
స్ంఫంధాలు మెరుగు డ్డాయో లేద్య తనక్త తెలమదని అంటారు.
“పుషారాలూ - మానవ స్ంఫంధాలూ” ఒ చకాని వాౄస్ం. మానవ స్ంఫంధాలలో
మునకలు వేసే ముందు - అస్లు పుషాయం గురించి భరీ వీడియో కానీర్ను్ అంత పొడుగాా
కాకపోయిన్న కాస్ుయిన్న తెలుసుకోవడం అవస్యభని చెప్పి, పుషారాల వవరాలు చెబుత్కరు.
యచయిత త్కతగారు పుషాయ సాాన్ననికి వెళ్లల గోదావరి కోటి లంగాల ర్లవు దగారోల వొక యింట్లల
దిగడం, వాళ్లలంట్లల గోంగూయ చచడి అదుూతంగా వుందని, ఆ యింటి ప్పలలని కోడలుగా
చేసుక్తన్నాయని చెబుత్కరు. తదావరా వొక భహాదుూతమైన ఆ గోంగూయ ఫారుృలాని గోదావరి జిలాల
నుంచి వశాఖట్ాం దాకా గుబాళ్లం చేశాయని, పుషాయమే లేకపోత్య ఈ గోంగూయ ఫారుృలా
తభక్త దక్కాది కాదని భావసాురు. ఇకాడే మానవ స్ంఫంధాలను భనం టుెకోవాలని అంటారు.
“వన్నమక్తడూ - మానవ స్ంఫంధాలూ” వాౄస్ంలో - భనం ఏ ని తలపెటిెన్న
అవాంతరాలు కాపాడేది వఘారాజేనని, అందుకని భనుషులతో ఆమనక్త వునాంత అనుఫంధం
భర్ల దేవుడికీ ఉండదని అంటారు యచయిత. భనం వన్నమక్తణ్ణి దగాయక్త తీసుక్తనాంత
ఆతీృమంగా భర్ల దేవుణ్ణి తీసుకోభని గురుు చేసాురు. భన ప్పలలలోల ప్పలాలడిలా వన్నమక్తడిని
భావసాుభని. వన్నమక చవతి వసేు క్రికెట్ ఆడుతనాటుల, వన్నమక్తడు కంప్యౄట్ర్తో
ఆడుక్తంటునాటుల, కారు నడుపుతనాటుల యకయకాల బొభృలు చేసి ప్యజిసాుభని అంటారు. భధుయ
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బకిులాగే యిద్య యకం స్యస్ బకిు అని వాౄఖ్యౄనిసాురు. ఆరిిక స్ంఫంధాలతో ముడిడి వుండడం
వలల వన్నమక్తడికి మానవ స్ంఫంధాల గాఢత ఎక్తావని యచయిత చెప్పిన ఉదాహయణక్త
నవవక్తండ్డ ఉండలేం, ఆలోచించక మానలేం.
“నవయసాలూ - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో - మానవ స్ంఫంధాలతో
నవయసాలు ఎటాల ముడిడి వున్నాయో వశ్లలషంచించారు. ఒ ఉదాహయణ చెపాురు. అపాిరావు
అపుిలు చేసాుడు. నిజానికి అందయం చేసాుభని అంటారు. కాని అతనికి ఆ బ్రండ్ డింది.
అదీగాక అతనికి అపుిలు చేమడం అనేది అవస్యం కంటే స్హజ లక్షణం. అపుి చేమడం
కొందరికి బాధ. కొందరికి హాబీ. ఇపుిడు సేెట్స్ సింఫల్. భనందయం ఎంతో కొంత అపాిరావు
అంశ్ కలగిన వాళలమేనని అంటారు. అపాిరావు అపుి లాగడంలో నవయసాలు ఎలా లకిసాుడో,
వజమవంతంగా ండిసాుడో గభనిసేు - మానవ స్ంఫంధాలలో నవయసాలు ఎలా ప్రతిపలసాుయో
అయాం అవుతంది. చూడ్డానికి హాస్ౄంగా వుంటాడు. భనిష శాంత స్వభావుడు. అపుి అడగడంలో
అపాిరావు ఎదుయవడమే వొక గొి రొమాను్. స్ందరాూనిా ఫటిె రౌద్ర యసానిా ‚అయజనీ్‛ లోకి
తరుజమా చేసి ఆఖరికి అపుి పుటిెసాుడు. అది అదుూతం! అందుకని అపాిరావు నవయస్ పోషక్తడై
మానవ స్ంఫంధాలను అపుిలతో ముడివేసి కాపాడుతన్నాడు. పెదాలపై చిరునవువని ప్యయిసుుందీ
ఉదాహయణ.
“వన భోజన్నలూ - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో - దీపావళ్ల వెళ్లత్య కారీుక
మాస్ం వసుుందని, అంటే శ్యదృతవు దివతీయాయాంలో వుంటాభని గురుు చేసాురు. కారీుకంలో
వెన్నాల బావుంటుందని చెబుతూ, వెన్నాల మానవ స్ంఫంధాలను మెరుగురుసుుందని యచయిత
అంటారు. కారీుకం రాగానే వన భోజన్నలు చేయాలని అందయం ర్ర్లాడత్కం. ఎవరికైన్న కారీుక
భోజన్నలు వొక కల. అందరూ క్తటుంబాలతో వెళలడం, వంట్లూ ప్పండి వంట్లూ చెట్ల కింద
వండుక్తని తినడం వొక అనుబవం. వన భోజన్నలూ మానవ స్ంఫంధాలూ అనే అంశ్ంలో
పుపాఖ్యౄన్నలు అనేకం ఉన్నామని చెబుత్కరు. అందులో చందా వస్తళ్తు కట్ని యచయిత
అంటారు. ఎన్నా యకాల చదువులు వసుున్నాయి గాని చందా వస్తళల మీద న్నలుగేళల కోరు్
పెట్ెచచని, అదేమీ చినా వదౄ కాదని అంటారు. చందాలు వస్తలు చేయాలంటే బోలెడు చొయవ,
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వొడపు కావాలని, బ్లలక్ రిలేషన్్ అనగా మానవ స్ంఫంధాలు బాగా నియవహించుకోవాలని
స్తచిసాురు.
‚రాళ్లల - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో - కొనిా యుగాలు వెనక్తా వెళ్లత్య గాని
రాళలతో మానవ స్ంఫంధాలు వొక కొలకిారావని అంటారు శ్రీయభణ. పాతి రాతియుగం, కొతు రాతి
యుగం అనేవ మానవ న్నగరికతక్త స్ంఫంధంచిన మైలురాళలని చెబుత్కరు. భనం రాళలని డబుుతో
స్మానంగా చూసాుభని చెబుతూ,‛ ఏద్య న్నలుగు రాళ్తల స్ంపాయించాడు‛ అని అంటాయని
చెబుత్కరు. అంటే రాళలతో మానవ స్ంఫంధాలు ఎంత వలువైనవో ఆలోచించభంటారు.
“లఫ్టె - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ం చాలా బావుంటుంది. దీనిని ఎవరికి వారు
చదువుకోవల్ందే. లఫ్టె లోల, నిరీక్షిస్తు లఫ్టె ఫమట్ ఉనాపుిడు మానవ స్ంఫంధాలు
మెరుగుడత్కమని చెబుత్కరు యచయిత. దహారు చదయపు అడుగులలో ది భంది
నిలఫడత్కరు. దీనివలల భనుషులు దగాయ అవుత్కయని, రాజ్ఞకి ఫంటుకి త్యడ్డ ఉండదని అంటారు.
లఫ్టె భనిష అంతసుుని క్షణంలో మారుసుుందని హాస్ౄంగా అంటారు.
“ఒటూల - మానవ స్ంఫంధాలూ” వాౄస్ంలో దేశ్ంలోని రాజకీమ రిసిాతలపై వౄంగౄ
భాణాలు స్ంధసాురు యచయిత. భన దేశ్ంలో ఒటుకి అటేె వమసు్ లేదు కాని పుట్టె పుట్ెగానే,
కభండలంలో చేప్పలలలా స్ముద్రం సాాయికి వస్ురించి వర్ఫుల్గా తయారైందని అంటారు. భన
ఎనిాకలలో క చినా స్తక్షమం వుందని అంటారు. ప్రజలంత్క ఒట్రుల కారు. అలాగే ఒట్యలంత్క
ప్రజలు కారు. నూటికి యాభై అయిదు భంది మాత్రమే ఒటు హక్తా వనియోగించుక్తంటారు.
అందులో ఇయవై ఎనిమిది శాతం ఒటుల వచిచన వాళ్తల గద్దె ఎక్తాత్కరు. అంటే యీ ఇయవై ఎనిమిది
శాతం భంది ఎనుాక్తనావారు. నూరు భందినీ శాసిస్తు వుంటారు. దీనిని భనం డెమోక్రసీ
అంటున్నాం. మానవ స్ంఫంధాల నిషితిు యిలా వుందని వాపోత్కరు.
“వాన - మానవ స్ంఫంధాలూ” - అనే వాౄస్ంలో ప్రాణాధాయమైన నీళ్తల ఆకాశ్ంలోంచి
బ్లందువులుగా రాలడడం ఎంత చిత్రమో అని అంటూ, నిలువుగా, వాలుగా ఎడ్డపెడ్డ క్తరిసే
వానని ఎంతసేపు చూసిన్న తనివ తీయదని అంటారు. వయషం క్తరుసుునా ఒ దృశాౄనిా
వరిిసాురు.”వాడ జడిగా డుతూ వుంటుంది. రోడుా మీద యంగు యంగుల గొడుగులు కదులుతూ
వుంటాయి. వాటి మీద చినుక్తలు డే శ్బాెలు లయాతృకంగా. కొాకా గొడుగులో జంట్లు
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వెళ్తుంటాయి. ముఖ్యలు కనిప్పంచవు గాని పాదాలు కనిప్పసాుయి. బుయద చుకాలతో డిజైను
మారుచక్తనా చీయక్తచెచళ్తల, తడిసిన పాౄంటు స్హజీవనం చేస్తు సాగిపోతంటాయి. ఈభధౄ
న్నలుగు కాళ్లల జీనే్ ధరించి వెళలడం కనిప్పస్ుంది. ఇది భరీ ముచచట్. చిట్ట్ చినుక్తలలో,
జంట్గా, జనం భధౄలో గొడుగు చాటున వెళలడం క గొి అనుబవం. ఎవరి స్ందట్లల
వాళ్తలంటారు. భనలా ఎవరు టిెంచుక్తంటారులే అనుక్తంటారు గాని, దాని వాళ్తల దానికి
వుంటూనే వుంటారు. ఏ చెటుె కింద్య త్కపీగా నిలఫడి కాస్ుంత ఈయషయగా చూసే కళ్లల వుండనే
వుంటాయి. గొడుగులో మానవ స్ంఫంధాలు గొడుగులోవైత్య, చూసే వారి వుతాంఠ చూసే వారిది.
అందమైన ఆడప్పలల క్తచెచళ్తల కొదిెగా పైకి టుెక్తని అలా అలా మునివేళల మీద వాన నీళలతో,
చినుక్తల భధౄ నుదురు అద్యలా పెటిె నడిచి వెళలడం చాలా గొిగా వుంటుందంటాడు యసికత
లెరిగిన వాడు.‛ - ఈ వయినకైన్న వానలో తడవాలని అనిప్పసుుంది పాఠక్తలకి.
“దస్రా - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో - ండగలు దేవుళల కథలతో ముడిడి
వుంటాయి గాని నిజానికి వాటితో మానవ స్ంఫంధాలే ఎక్తావని అంటారు. పాతకాలంలో - అంటే
ఫతకలేక ఫడింతలని అరుగుల మీద వీధీ ఫడులు నడుపుక్తనే రోజ్ఞలు - అమౄవారిని అందరూ
‚ఏభండీ‛ అని గౌయవంగా ప్పలచే రోజ్ఞలని గురుు చేసాురు. మానవ స్ంఫంధాలు గటిెగా ముడిడి,
అమౄవాయంటే ప్పలకామలక్క కాదు ఊయంతటికీ అమౄవార్ల అనుకొనే కాలం అది. క్రమేపీ ఆ
స్ంఫంధాలు స్డలపోయాయి. ఇపుిడు ప్పలలలు కస్ెభర్్ లాగా కనిప్పసుున్నారు. అమౄవారు స్రుక్త
స్యపరా చేసే అభృకం దారుడైత్య, స్తాలు యాజమాన్నౄలు దళారీలుగా కనిప్పసుున్నాయని
వాపోత్కరు. ఇకాడ కూడ్డ మానవ స్ంఫంధాలు వున్నాయి కాని ప్యరిు రూపామల భాషలో అని
హృదయానిా ఫరువెకిాసాురు.
“చలకాలం - మానవ స్ంఫంధాలు” అనే వాౄస్ంలో - వేస్వ కాలం భనుషులా దూయం
చేసుుందని, వాన్నకాలం నీరుకారుసుుందని, కాని చలకాలం భనుషులా దగాయ చేసుుందని అంటారు.
సికిాం నుంచి నేపాల్ నుంచి ఉనిా దుసుులు తెచిచ రోడుావాయ ందిళ్తల వేసి అముృతూ వుండేవారి
ఉదాహయణ చెబుత్కరు. ‚వాళ్తల సెవట్ెర్ వంద రూపామలు చెబ్లత్య భన వాళ్తల ముపెఫీకి
బేయమాడత్కరు. అస్లు యీ బేరాలు ఆడడం చిత్రంగా వుంటుంది. దేనిని కొలఫదెగా
తీసుక్తంటారో తెలమదు. అమేృవాళ్తల వంద అంటే కొనేవాళ్తల యాభై అంటారు. ఎటూ బేయం
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చేసాుయని ర్టిెంపు ర్లటు చెబుత్కరో, ఎటూ ఎక్తావ చెబుత్కయని వీళ్తల స్గానికి అడుగుత్కరో అయిం
కాదు. స్ర్ల, బేరాల మాట్ ఎటాల వున్నా దూయప్రాంత్కల వారితో యీ సీజన్లో మానవ స్ంఫంధాలు
ఏయిడత్కయి. వాళ్తల హిందీ మాటాలడత్కరు. భనం తెలుగు మాటాలడత్కం. భనం వూరిక్క తెలుగు
మాట్ల చివయ హై చేరిసేు హిందీ అవుతందనే భ్రభలో వుంటాం. చివయ దీరాఘలు తీసేు తెలుగు
అవుతందని వాళ్తల భావసాురు. డబుుకి భాషా భేదం లేదు కాఫటిె యీజీగా భన మాట్ వాళలకి,
వాళలనాది భనకి అయటి ండు వొలచినటుె అయిమైపోతంది.‛ అని అంటారు.
“ఫిబ్రవరి - మానవ స్ంఫంధాలు” అనే వాౄస్ంలో - అతి తక్తావ రోజ్ఞలునా న్నల ఫిబ్రవరి
అని, క్కవలం 28 రోజ్ఞలే వుండడం వలల దీని ప్రభావం మానవ స్ంఫంధాలపై ఎలా డుతంద్య
అధౄమనం చేమతగా అంశ్భని అంటారు. తెలుగు న్నలల ప్రకాయం మాఘ - ఫాలుాణ మాసాల
భధౄ వంతెన లాగా వుంటుంది ఫిబ్రవరి న్నల. అంటే ఇంగ్లలషు కొతు స్ంవత్రానికి, తెలుగు నూతన
స్ంవత్రానికి భధౄ కొతు పాతల భధౄ వుంటుంది. చలకాలపు గిలగింతలు తగుాతూ, వేస్వ చిరు
చెభట్లను గురుు చేస్తు నడిచే న్నల. అందుకని యీ న్నలలో మానవ స్ంఫంధాలు కూడ్డ అంట్ట
ముట్ెనటుె, ట్టె ట్ెనటుె వుంటామని చెబుత్కరు. స్రుెక్తపోయ్య వషమంలో భనంతటి వాళ్తు
ఎవవరూ వుండయని, అందుకని భాయతదేశ్ంలో మానవ స్ంఫంధాలు టిషెంగా వుంటామని
అంటారు. ఫిబ్రవరి పొటిె న్నలే గాని చాలా గటిె న్నల అని ముకాుయిసాురు.
“ఎంట్రెను్లు - మానవ స్ంఫంధాలు” అనే వాౄస్ంలో ఎంట్రెన్్ చదువులు మానవ
స్ంఫంధాలను ఎలా నిరాిరిసుున్నాయో చెబుత్కరు. ‚ఏ పారీెలోన్న పెళ్లలలోన్న కలసేు ఐఐటి ఎంట్రెన్్
ప్పలలలు తలలదండ్రులంత్క కచోట్ చేయత్కరు. చుకాారాభమౄ, కృషిమూరిు, న్నరామణ, కోట్
లాంటి పెదె వషయాలపై చయచ నడుసుుంది. ఏ ఆథర్ పుస్ుకాలు భంచివో, ఏ బ్లట్ బాౄంక్ మీద
ఆధాయడ్డలో బ్లట్్ పేర్ంట్్ మాటాలడుక్తంటారు. ఎంసెట్ వాళ్తల కొంచెం దూయంగా
కూచుంటారు.

ఇక సాదాసీదా గ్రాడుౄయ్యట్ బాత

వాళలయిత్య చెట్ల కింద

నిలఫడి

మాటాలడుకోవలసిందే!‛ అని అంటారు. ఇదే వాౄస్ంలో మానవ స్ంఫంధాలను తలుచుక్తని
వసుుపోయిన ఘట్నని వవరిసాురు.
“కవతవం - మానవ స్ంఫంధాలు” అనే వాౄస్ం - త్కము ఏది రాసేు అది కవతవం అని
భావంచి అడామైన రాతలను జన్నల మీదక్త వదిలే కవులను అధక్షేప్పసుుంది. భనిష మేథసు్
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చేసుక్తనే వాంతిలా వుండకూడదు కవతవం అని అంటారు శ్రీయభణ. ‚అందం, ఆనందం దాని
యమావధ కావాలని పొయిట్రీ బాధతలు అంటుంటారు. కవతవపు ద్దఫులు కూడ్డ పోలీసు
ద్దఫులాల, లోలోల క్తళలపొడుసాుమని డనివాళ్తల అంటుంటారు.. కవతవంతో మానవ స్ంఫంధాలు
వరీతంగా ద్దఫుతింటాయి. కోాసారి భనుషులా కవతవం దగాయ చేస్తుంది.‛ అని అంటారు.
“సైను్ సిదాింత్కలక్త శాస్త్రీమ రిజాునం కావాల. స్ంగ్లత్కనికి సాధన కావాల. సైకిలు త్కాడ్డనికి
ప్రాకీెసు ముఖౄం. క్తభృయం, కభృయం, వడ్రంగం, చేనేత లాంటి వృతిు వదౄలక్త నైపుణౄం కావాల.
కాని, కవత్కవనికి ఏమీ అవస్యం లేదు. ఆశు కవతకైత్య కాగితం కలంతో కూడ్డ నిలేదు. శ్రోత
దొరికిత్య వ్రత్కనికి పలం దక్తాతంది. కషాెల్, నషాెల్ శ్రోతలక్క గాని కవ ఎపుిడూ సుయక్షితం. పోత్య
మానవ స్ంఫంధాలు పోత్కయి. ఫతికి వుంటే భళీల పునరుదిరించుకోవచుచ.‛ అని చెబుత్కరు.
“చదువు - మానవ స్ంఫంధాలూ” అనే వాౄస్ంలో ఆధునిక చదువులోలని లొసుగులని
ప్రసాువసాురు. చదువు వాౄపాయం అయిపోయిన తీరు వవరిసాురు. ఒ ఉదాహయణ చెప్పి, దాని దావరా
చే ప్పలలలు ఏమి నేరిచ యీదుతన్నాయో తనక్త అయామైందని చెబుత్కరు.
“మామిడి ళ్లల - మానవ స్ంఫంధాలూ” వాౄస్ంలో మామిడి ళలతో భనిషకి వునా
స్ంఫంధం భరో ండుతో వుండదు గాక వుండదని అంటారు యచయిత. మానవ స్ంఫంధాల
వషమంలో మామిడిళల పాత్రని తను జనృలో భరిచపోలేనని, దానికి కాయమైన స్ంఘట్నని
వవరిసాురు. జమప్రకాష్ న్నరామణ్ పేరు చెబ్లత్య ఉతుభ జాతి మామిడిళల రిభళం తనకి
ఎందుక్త సుీరిసుుంద్య చెబుత్కరు.
“సెలవలోచ్....!

సెలవలు!‛

అనే

వాౄస్ం

కూడ్డ

ఎవరికి

వారు

చదువుక్తని

ఆనందించాల్ందే.
“కలయో.....? వెషివ మామమో......?‛ ఒ ఊహాబరితమైన వాౄస్ం. భనుషులు ఎలా
ప్రవరిుసుున్నారో చెబుతూ, ఎలా ఉంటే బావుంటుంద్య చెబుత్కరు. ‚నిజంగా భనిష భనిషలా
ప్రవరిుంచడం మొదలు పెడిత్య ఇకాలజీ స్యవన్నశ్నం అయి పోదూ?’ అనిప్పంచిన్న, భనిష
భనిషలానే ప్రవరిుంచాలని కోరుక్తంటారు.
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ఇంకా ఎన్నా చకాని హాస్ౄ వౄంగౄ వాౄసాలునా ‚గుత్ుంకామ కూయ - మానవ
స్ంఫంధాలూ‛ అనే ఈ పుస్ుకానిా మోనికా బుక్్, హైదరాబాదు వారు ప్రచురించారు. వెల రూ.
75/-. అనిా ప్రముఖ పుస్ుక క్కంద్రాలలోనూ లభిసుుంది. ఈబుక్ కినిగెలో లబౄం.
- కొలూలరి స్భ శ్ంకర్
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