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ఈ పుస్
త కం ఎందుకు చదవాలి?
భనశఱో మేకెత్తత ఫలరసఱన ఎటిఔుడె అందమిత్ో
ంచకోళడాతుకూ, ఇవట బైన యవమాఱన ఎటిఔుడె ఖరంథశథ ం
చతశఔుతు

దాచకోడాతుకూ, శంరదాభేతయ

మీడుమాన

తమాయు

చతమడాతుకూ ఫలాఖుఱు అదబతబైన ససధనాఱు. కసతు ఇంకస ఈ ఫలాఖుఱ
ఖుమించి ఆంధరదతఴం ముతత ం త్ెయౌమఱేద. ఫలాఖుఱు ఉంటలభ అతు
త్ెయౌళహన రసమికూ ఔడా రసటితు ఎఱా చదరసఱో, ఎఱా రసరమాఱో త్ెయౌే
శభాచాయం శఱబంగస అందఫలటుఱో ఱేద.


ఫలాఖుఱ ఖుమించి అతున యవమాఱన఼ చమిచంచడాతుకీ



ఱోతేతృసతేఱేమిటో త్ెఱుశకోడాతుకీ



త్ెఱుశకొతు మిమితేఱోా మసమడాతుకీ



మిధఱు త్ెఱుశకోడాతుకీ



మసమదఖగ యవమాఱు మసమఔడతు యవమాఱఔు భధమ ఖఱ
శననతు మేకా భాతరు త్తడాతు ఖుమితంచడాతుకూ
ముతత ం మీద త్ెఱుఖు ఫలాఖుఱ ఖుమించి ూమితగస త్ెఱుశకోడాతుకూ

ఈ ుశత ఔం దో షదం చతశత ంది.

అంటే కొత్త గ బ్లాగు మొదలు ెటేే వరికి ఈ పుసత కం ఒక
కరదీకగ వెన్నంటి ఉండి, సహాయం చేసత ఽంది.
యజమాతున ససధించాఱనే తన ఉనన ళమఔుతఱు కొతత
ససంకేతిఔ మిజా ఞనాతున ఎటిఔుడె అందిుచచఔుంటృ తభతు
త్ాభు కొతత రంచాతుకూ శంళహదధంగస ఉంచఔుంటలయు. ససంకేతిఔంగస
భుందడెఖు రేళహన ళమఔుతఱ ైనా, శభాజబైనా, ఉ శభాజబైనా,
ఔుఱబైనా, భతబైనా, దతఴబైనా, రసమికెుడ఼ యజమం తథమభతు,
రసమెుడ఼ భుంద ళయుశఱోనే తుఱుససతయతు చమితర తుయౄహంచిన
త్ామసాణాఱు అనేఔం! ససంకేతిఔ మిజా ఞనం అందమికీ అందఔతృో భనా,
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అందఫలటుఱో

ఉనన

యతుయోగించకోఔతృో భనా

ససంకేతిఔ
ఔ

మిజా ఞనం

అందయౄ

శభాజభంత్ా

ముతత ంగస

రనఔఫడుతృో తేంది.
ఫలాఖుతు ముదఱుెటట ి మసశతనన రసమికూ ళెైతం కొతున శమికొతత
ససంకేతిఔ యవమాఱు త్ెయ్ఔతృో ళచచ. ఎందఔంటే ఫలాఖు మసమడాతుకూ
తృసరథమిఔ అయౄత ఫలళ ళమకీతఔయణే త ససంకేతిఔ మిజా ఞనం కసద
కసఫటిట! ఫలాఖుఱోా ఎటిఔుడె ళశతనన ససంకేతిఔ మిజా ఞను
భాయుఱన, అతేళఽదిధతు, ఈ ుశత ఔం చమిచంచి రసటితు ఫలాఖయుఱు తభ
ఫలాఖుఱో అనీభంచకోళడాతుకూ శహామడెతేంది.
ససంకేతిఔంగస

ళచతచ

కొతత

కొతత

భాయుఱ

అతేళఽదధధ

టట ణాఱు, ఱా ఱ ళయఔు చతయఱేదతూ, అది నఖమసఱకే మిమితబైనదతూ,
ఇదిళయఱో ఔ అతేతృసరమం ఉండతది. అభత్త అంతమసజఱ1 సౌఔయమం ఫలగస
యశత మించాఔ ససంకేతిఔ అంఱసఱ మీద అళగసషన ెమిగింది. కసతూ అది
కొంత ళయకే మిమితం అభంది. ఇది భమింతగస ళఽదిధ చెందాయౌృన
అళశయం ఉంది. ఫలాఖుఱు రసమహత చెందిత్త ససంకేతిఔ మిజా ఞనం ఔడా
యకేందధఔ
ర ఽతం అళుతేంది. కొతత యవమం త్ెఱుశఔునన రతి ఫలాఖయౄ
రసటితు ఇతయ ఫలాఖయా త్ో ంచఔుంటలయు.
త్ెఱుఖుఱో

దాదాు

ఏడెతుమిది

తృసరయంబబైన ఫలాఖుఱు ఴయరేఖంగస రసమహత

శంళతృమసఱ

కూరతం

చెందాభ. ఉదో మఖుఱు,

ఖఽఴిణుఱు, యదామయుథఱు, యఱసరంత ఉదో మఖుఱు, యచభతఱు, ఇఱా
ఔమేమిటి... రతి ఔాయౄ ఫలాఖుఱు మసశతనానయు. భనశృఱోతు
ఫలరసఱన ళేీచఛగస మసశ఼
త ంచఔుంటునానయు.

 ఫలాఖుఱోా ఏం మసశకోరసయౌ?
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 ఎఱా మసశకోరసయౌ?
 మిమితేఱేమిటి?
 కస మెట్
ై యవమాఱేమిటి?
 ఫలాఖుఱోా మసశఔునన యవమాఱు ఎంతళయఔ ెర
ై ట్
ే గస
ఉంటలభ? అయ అఱా ఎంతభందికూ చతయత్ాభ?
 ఫలాఖుఱ ళఱా ళేనహాఱు ెయుఖుత్ామా, యయుఖుత్ామా?
 ఫలాఖుఱ ళఱా ఴతేరళుఱు ఔడా ఏయడత్ామస?
 శంఔయౌనఱు అంటే ఏమిటి?
ఇళతూన శఱబంగస త్ెయౌళహతృో రసఱంటే ఈ ుశత ఔం చదరసయౌ.
ఈ పుసత కం చదివితే…

 ఫలాఖుఱంటే ఏమిటో త్ెఱుశతంది.
 ఫలాఖుఱు ఎఱా ఉంటలయో త్ెఱుశతంది.
 ఫలాఖుఱు ఎఱా చదరసఱో త్ెఱుశతంది.
 ఫలాఖుఱు ఎఱా మసమాఱో త్ెఱుశతంది.
 ఫలాఖుఱెై చఔాతు అళగసషన ఔఱుఖుతేంది.
సో నునాలు ...
ఈ ుశత ఔం ఎందఔు చదరసయౌ? .................................... 1
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1. హలో ప్రపంచమా !
ఒక బ్లాగు, బ్లాగరు జన్న్ం:
యయ

- ఔ

ససఫ్టట రేర్

ఇంజితూర్.

అతన

ఖత కొతున

శంళతృమసఱుగస మసవట ంర రఱుఱా, దతఴం రఱుఱా ఉదో మగసఱు చతళహ,
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చిళయఔు ఖూటికూ చతమిన ఖుళీఱా ఴైదమసఫలదఱో ఔ ెదద ఔంెతూకూ
ళచిచ భూడె భాససఱళుత్ోంది. ళచిచన ఔటి మెండె నఱఱోా
ఴైదమసఫలద్ చటుట ఔాఱ ఉనన యహాయమాత్ార శథ ఱాఱు చ఼ఱసడె.
రసమసంతం ళళేత ఫో ర్ కొటట ససగింది. రసయం ముతత ం ఊహమి శఱుతు
నఱత్ో ఉండత యయ, రసమసంతం భాతరం ఎటుళంటి ఆపస తు
ెటట ుఔునే రసడె కసద. కసతూ ఴైదమసఫలద్ నండు ఇంకస చ఼డటలతుకూ
ఏం మిగిఱాభ అతు చ఼ళేత కసరసయౌృన శభాచాయం ఱతేంచటం ఱేద.
అటుళంటి శభమంఱో ఔ మోజు అంతమసజఱంఱో 2 ఱోధిశత ఼
ఔ ఫలాఖున చ఼ఱసడె. యయకూ ఆఴచయమం ఔయౌగించతటట ు అది ూమితగస
త్ెఱుఖుఱో రసరళహ ఉంది. దాతుఱో ఔుంతఱ అనే జఱతృసతం ఖుమించి,
అఔాడుకూ ఔ మోజుఱోనే ఴైదమసఫలద్ నండు రయా మసళచచతూ, ఇఱా ఔ
మాత్ార టతృస ఉంది. ఇష యయ రలాఔుండా ఉంటలడా ?
***
అంతఔు కొదిద ఖంటఱ భుందత యయ ఔుంతఱ రయి ళచాచడె.
తౄో టోఱు ఔంూమటమోా కస చతశఔుంటృ తనఔు ఈ అందబైన రదతఴం
ఖుమించి త్ెయౌమచతళహన ఫలాఖు త్ెమిచి అఔాడ ధనమరసదాఱు అతు ఔ
రసమకమ రసరఱసడె. కసతూ తన ఔంూమటమోా అుడత కస చతళహన తౄో టోఱు
చ఼శతంటే తన అనబరసతున ఔడా ఎందఔు ఫలాఖుగస రసరమఔడద
అతుహంచింది. రంటనే తన మాత్ారనబరసతున ఔడా ఔ కొతత ఫలాఖు
త్ెమిచి అందఱో రసరఱసడె.
అఱా

ముదఱ ైంది

యయ

ఫలాఖు

రసథ సనం.

ఇటికీ

ఴైదమసఫలదనంచి రసమసంత్ాఱు యహాయమాతరఱు రయా లఱనఔునే రసమికూ
యయ ఫలాఖు ఔ భాయగ దమిుతు. యయ ఴైదమసఫలదఱోతు రభుక త్ెఱుఖు
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ఫలాఖయా ఱో ఔడమామడె. ఆపశఱో ఔడా యయకూ ఈ ఫలాఖు ఔ
రత్తమఔబైన ఖుమితంు త్ెచిచంది.

2. బ్లాగంటే?
అంతమసజఱం

యశత మించాఔ

సో వల్

నట్

ళమిాంగ్

ఫలగస

ెమిగితృో భంది. ఆయుాట్, పేస ఫుక్, ా స, టిీటట ర్ ఇంకస ఎననననన
నట్ళర్ాఱు! రసటికూ జేజభభ ఱాంటిది ఫలాఖు! భనశఱోతు ఫలరసఱన
ళేీచఛగస, అందంగస, మీ స ంత డెైమీఱో మసశఔుననటు
ా ళమకీతఔమించఔునే
అళకసఴం మీఔు ఫలాఖుఱో దొ యుఔుతేంది. మసళే యవమాఱు, ఱైయౌ
ఆశకూతఔయంగస ఉంటే ఎంత్ో భందికూ చతయుళళుత్ాయు! ఫలయ్ళుడ్ నటుఱు
అమిత్ాబ్ ఫచచన్, అమీర్ కాన్, శంచఱన దయుఔుడె మసమ్ గోతృసల్
ళయభ (ఇంకస ఖటిటగస భాటలాడుత్త ళయభ నా ఇషేం ుశత ఔం ముతత ం ఫలాఖుఱో
భుందగస రసరశఔుననదత) ఔడా తభ ఫలాఖు దాీమస ఎంత్ోభంది
అతేభానఱత్ో ఉతత య రతేమతత మసఱు జయుుత రసమి రసమకమఱఔు
శందిశత ఼ ఔఫుమసాడెతేంటలయు.
ఫలాఖంటృ ముదఱుెడుత్త దాతున కొనససగిశత ఼నే ఉండటలతుకూ
రధాన కసయణం ఫలాఖు తృసఠఔుఱత్ో మిచమం, రసమకమఱ రతి
రసమకమఱ మసశకోళడం! భుక మిచమం ఔడా ఱేఔుండానే భన
మసతయౌన అతేనందించతరసయౄ, శతుశితంగస యభమిుంచత రసయు, ఫలాఖు
టతృస అంఱసతున ఫటిట ఆశకూతత్ో చయచ ముదఱుెటట ర
ే సయౄ, ఆ చయచన
ఆశకూతత్ో అనశమిశత ఼ భధమఱో భాట ఔఱుుత భమికొంత భంది
కొతత తృసఠఔుఱు! ఇఱా ఎంత్ోభంది ఫలాఖు టతృస ళఱా ళచిచ భనత్ో
ఔఱుససతయు.

శయళయ రచయణఱు (suravara.com) ఫలాఖు ుశత ఔం
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=545

