
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             pHé    2016 

   1 మాటా మంతీ - సాయిపదమ్ 

 
 

18 

ట్  అప్ అపప్’చుచ్లు 
 ఈ నెలకి నేను కాలమ మొదలెటిట్, సంవతస్రనన్ర. అసలు, అసలు నేను కుదురుగా చేసేది, వీల చైర మీద కూరోచ్వటం వొకటే.. 

మిగతా అనీన్ జంపింగ జాక టైప అని మా ఇంటబాబ్యి (అనగా మావారు, ఆనంద) అంటూ ఉంటాడు. అలాంటిది నేను, కుదురుగా నెల అయేయ్సరికి 
బాధయ్తగా రాసి పంపేది ఇదే.. ఈ కెర్డిట మాతర్ం, కాంతి గారిది, కిరణ పర్భ గారిదే సుమా.. ఎకక్డ సునిన్తంగా రిమైండరుల్ వసాత్యో అని అలోచించి 
రాసేసూత్ ఉంటా అనన్మాట. ఏదో వొకటి రాసేయటానికి అది వాటస్ ఆప వయ్వహారం కాదు కదా..!!  

 అనుకునాన్రా.. ఇవాళ టాపిక అదే అని.. నాకు తెలిసిన కొనిన్, వాటస్ అప అపప్చుచ్లు, ఇవాళ మీతో పంచుకుంటాను.  
అపప్చిచ్ 1 – రుచికరమైనవి – మొదటోల్ వాటస్ ఆప అంత గొపప్ విషయం ఇంకోటి ఉండదు. అమెరికాలో ఉనన్పుప్డు, ఇండియా తో 

టచ లో ఉండటానికి, ఎవరికైనా కాల చేయటానికి ఇంత గొపప్ ఆప ఏముంది ? అనిపించేది. ముఖయ్ంగా మనం దిసెత్ర్సస్ లో, ఇంకెవరి ఇంటోల్ అనాన్ 
ఉనన్పుప్డు.. ఎవరికీ ఇబబ్ంది కలిగించకుండా ఉండటానికి, తకుక్వ ఖరుచ్తో, ఎకుక్వ సమాచారం, డాటా, ఇమేజెస ఇలా అందరికీ పంచుకోవటానికి, భలే 
వీలు కలిగేది. ముఖయ్ంగా సామాజిక సేవ లో ఉనన్ నేను, అదే విషయాలోల్ పని చేసుత్నన్ అనేకమంది మితుర్లతో నితయ్ం సంభాషించేందుకు, ఏ దేశమైనా 
..సౌకరయ్వంతం చేసిన వాటస్ ఆప అంటే .. భలే నచిచ్ంది  

అపప్చిచ్ 2- తియయ్ తియయ్వి – కుటుంబపరమైన/వృతిత్ పరమైన / సేన్హపరమైన  గూర్పులు.. ఇంటిపేరో, వొంటి పేరో ఏదో వొక 
పేరుతో.. రకరకాల పర్దేశాలోల్ ఉనన్ పెదాద్, చినాన్ అందరీన్ కలిపే గూర్పులు, ఇంతే కాక, వొక సూక్ల వాళోళ్, కాలేజీ వాళోళ్, వొక బేచ మితుర్లో.. 
ఉదాహరణకి ..మనం ఎలేక్జీ లో సేన్హితులు.. సుమారు ముపైప్ ఏళళ్ తరావ్త పరిచయమై.. మనం చేసిన పనో, అలల్రో ఏదో వొకటి మనతో పంచుకుంటే.. 
ఆ కికేక్ వేరు.. మళీళ్ మనలిన్ మనం రీ డిసక్వర చేసుకునన్టేల్.. ! అలాగే కుటుంబాలు.. కజినస్, అనన్లు, తముమ్ళుళ్, చినన్పప్టి అలల్రుల్ అదో సీవ్ట నథింగ 
థింగస్  

అపప్చిచ్- 3- పులల్పులల్వి- ఈ గూర్పులోల్నూ.. కొనేన్ళళ్ తరావ్త మాటాల్డుకొనే మనుషులోల్నూ కనబడే గొపప్లు. అమమ్ పుటిట్లుల్ 
మేనమామకి ఎరుకా ? అనన్టుల్ ..అందరూ దగగ్ర సేన్హితులో, లేదా చుటాట్లే.. కానీ వాటస్ అప వొక పర్పంచానికి తెర తీసింది.. సో, తాము ఎంత గొపప్గా 
బర్తుకుతునాన్మో ఇవతలి వాళల్కి.. చెపాప్లనన్ తాపతర్యం ఎకుక్వైంది..! అవసరమా? మళీళ్ నిజమైన ఇబబ్ందులు, కషాట్లు , చాలెంజేస ఎవరూ 
మాటాల్డరు. ఎంతసేపూ, ఏం వండుకునాన్రు, తినాన్రు, ఎకక్డెకక్డ తిరిగారు అనన్దే.. అందులోంచి మళీళ్ పైరవేట చాటస్ దావ్రా గాసిప చిపస్..! హమ్మ్..  

అపప్చిచ్-4- వగరు వగరువి – ఫారావ్రడ్స్ గోలరా నాయనా.. ఫారావ్రడ్స్.. వోకమామ్యి లతా మంగేషక్ర లా పాడుతోందంటే.. 
అందరూ, అనిన్ గూర్పస్ లోనూ అదే వీడియో ఫారావ్రుడ్ల్..దానికితోడు, సాయిబాబా జాగర్తత్లు.. ఫీర్ ఫేక మెసేజీలు.. అంతకుముందు ఆదివారాలు ఏం 
చేసేవారంటే, శుభర్ంగా నూనంటి.. తలంటి పోసేవాళుళ్.. ఇపుప్డు బిజీగా వాటస్ప వీడియోలు, మెసేజీలు, ఆడియో లు డెలీట చేసుకుంటునాన్రు అని 
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చెపప్చేచ్మో. వీటిలోల్ ఇబబ్ంది ఏంటి అంటే.. ఏది నిజమో తెలియకపోవటం.. ఫలానా చోట ఉదోయ్గాలు ఉనాన్యి.. అని రెండు నెలల కిర్తం వాటస్ప 
ఫారావ్రడ్ చకక్రుల్ కొడుతూ ఉంటుంది, మనం వెళేల్సరికి ఎవరో అపాయింట అయి, రెండు నెలల జీతం తీసేసుకొని ఉంటారు.   

అపప్చిచ్-5 – చేదుచేదువి- సలహాలు.. ఎంత ఈజీగా, కదలకుండా, రిలేషన షిపస్ దగగ్ర నుండీ, సోషల సరీవ్స ఎలా చేయాలో 
దగగ్రనుండీ.. పర్తీ ఎమరజ్నీస్ కూడా ఎలా డీల చేయాలో సలహాలు ఇచేచ్సుత్ంటారు.. ఆ సలహాలు మరీ సీప్డ గా వచేచ్యటంతో ఊపిరాడక ఉకిక్రి బికిక్రి 
అవుతాం.. ఫలానా పిలల్డు తపిప్పోయాడు.. మీరసలు పటిట్ంచుకుంటునాన్రా .. మీకు మానవతవ్ం ఉందా ? అని మీ టూత పేసట్ లో ఉపుప్ందా, వేప ఉందా 
అని అడిగినంత వీజీ గా అడుగుతారు.. తీరా , మనం కనుకొక్ని, నంబరస్ గటార్ రీసెరచ్ చేసేసరికి. చాలాసారుల్, పని జరిగిపోవటమో లేదా అది తపుప్డు 
నూయ్స అనో తెలుసుత్ంది.. ! నాకొకసారి అనిపిసుత్ంది.. పకక్న జరుగుతునన్ది మనం పటిట్ంచుకోం.. కానీ, ఈ ఎకిత్విజం వలల్ ఎవరికి లాభం ? ఎందుచేత ? 
ఇలా రెండు మూడు సారుల్ మోసపోయిన తరావ్త.. నానాన్ పులి కథలా .. ఇంకోసారి ఏదనాన్ నమామ్లనిపిసుత్ందా?? 

ఆలోచించండి.. ఏ ఆప అనాన్ దూరాలిన్ కలపాలి గానీ మరింత బీటలు వారిన మానవ సంబంధాలీన్ డొలల్తనానిన్ పేర్రేపించకూడదు 
కదా ! అపప్చుచ్లు బావునాన్యని, రోజంతా అవే తింటే అజీరిత్ చేయదూ ??  

మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం.. మరో విషయంతో ..!!  
 
   
 
                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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