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మా ముతతభమభమ డెభ్భైయేళ్ళ శాంతి

నాకు ఎనిమిదేళ్ళళ. అ రోజు ఆంట్లో ఄంతా

హడావిడి. ఎప్పడో తెలోవారుఝామున మొదలయిన పూజలు, సూరుుడు భధ్యుకాశ్ంలో తాండవం
చేస్తతనాన ఆంకా ముగిమడం లేదు. కాయుక్రమాలు ఄన్నన ఄయిపోయేదాకా, చేసిన ప్పలహోయబొఫబట్లో ఎవవరికీ ప్ట్టటదిలేదని ఄభమ తీర్మమనం చేసేసింది. పొదుదనే తాగిన గ్లోస్తడు పాలు ఎప్పడో
అవిరైపోయాయి. ఄంత అకలతో ఄసలే చిర్మగ్లా ఈనన నన్నన చుట్టటలందరూ పిలచి ఏం
చదువుతునానవ్, ఎలా చదువుతునానవని ఄడుగుతునానరు. ఄది సరిపోదననట్లట మా ప్దదతాత నన్నన
దగాయకు పిలచి కకన్ననన ఆంకో ప్దాదమనకు ప్రదరి్స్తతనానడు.
‚ఄరేయ్ ంకుగ్ల, ఆట్రార్మ! వీడు మా అఖరి తోడలుోడి భనవడండి. సయసవతి కొడుకు.
వట్టట ఄలోరి పిడుగు. ఆలా చూసేలోప్ప ఄలా తుర్రుభంట్టడు‛
నేన్న చిర్మగ్లా మొహం ప్ట్టడం చూసిన అ ప్దాదమన నవివ, ‚ఏం చదువుతునానవు
బాబు?‛, ఄనడిగ్లడు
‚ఫోర్తత కాోస్ తాత‛, ఄంటూ ట్లట వదిలంచుకొని పారిపోబోయా.
‚ఈండర్మ పిడుగ్ల. సూకలోో చాలా ఄలోరి చేస్తతవట్, మారుకలు కూడా తకుకవట్. నాకన్నన
తెలుసూతంట్టయి. ఄభమభమ-తాతల గ్లర్మఫభండి,‛ ఄని అ ప్దాదమనకు చెస్తగ్లడు.
ఄప్పడే చేతిలో రండు బందెలు ట్లటకుని హడావిడిగ్ల వెళ్ళతునన మాభన్న చూసి,‛ యేర్మ
చంట్ట. మీ ప్దదభమ ఄంటూంట్లంది వీడు ఄచచం న్న పోలకేనని. చదువఫబడం లేదుట్కదా? ఇ
వమస్తలోనే ఄదుప్పలో ప్ట్టటల లేదంట్ట న్న లాగే గ్లలకి తిరుగుతూ ఎందుకూ నికిర్మకుండ
పోతాడు‛, ఄని నవావడు మా ప్దదతాత.
‚మా మాభ ఏమి నికిర్మనివాడు కాదు‛, ఄనాననేనన్న రోషంగ్ల.
ఄంతలో మాభ నవువతూ, ‚వాడికంత కెపాకిట్ట లేదులే ప్దనానన,‛ ఄనానడు.
‚కెపాకిట్ట ఏవిట్రా?‛ ఄనడిగ్లడామన అశ్చయుంగ్ల.
‚కెపాకిట్ట తెలీదా? కానొకప్పడు క సూకలోో క పిలాోడుండేవాడట్. చదువులన్నన బాగ్లనే
ఈండేవిగ్లని వాడికి ‘స’ సరిగ్లా లకేది కాదు. కరోజు వాడి టీచరు వాడి నాననన్న సూకలుకు
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పిలచి మీ ఄబాబయి ఎలెకిిసిట్ట ని ఎలెకిికిట్ట, బోసిట్ట ని బోకిట్ట ఄంట్టడు, మీయనాన కాసత
చెండనింది. దానికి అ తండ్రి, పోన్నలెండి మేడం మా వాడి కెపాకిట్టయే ఄంత ఄనానడట్‛
దానికి అ ప్దాదళ్ళళదదరూ నవ్వవస్తరు. మాభ నన్నన కాపాడే హీరోగ్ల భళ్ళళ ఄవతాయమెతాతడు.
నాకు ఉహ తెలసినట్టన్నండి నేనూ మామా కే జట్లట. నాననంట్ట ఆషటమునాన కొంచం
బమముండేది. ఄభమ లాడు చేసినా ఄలోరి మితిమీరితే కోడేసేది. తాత ఄభమమామ గ్లర్మఫం
చేసినా, నాకూ ఄకకకూ గొడవైతే, ‚అడపిలో కదర్మ, ఄందులోనూ ఄకక. పోన్నలేర్మ,‛ ఄని దానేన
వెనకేస్తకొచేచవారు. నేన్న ఎంత వెధవ ని చేసినా, ఎంత భంది తిట్టటనా, ఎనిన సబ్జెకుటలు ఫెయిలైనా
మాభ మాత్రం వెనకేస్తకొచేచవాడు.
‚పిలోలే కదే ఄలోరి చేసేది‛ ఄని ఄభమకి నచచజెపి, ‚ఄబాబ చదువుతాడేోవ్వ, వాడేదో
పి.హెచ్.డి. చేస్తతననట్లట‛ ఄని ఄభమభమ మీద కేకలేసి, ‚నేన్న చెపాతన్న బావగ్లరు, ఇ స్తరి
తకుండ ట్టప్ 5 లో వస్తతవు కదర్మ‛ ఄని నానన ముందు విధేమత నట్టంజేసి అఖయకు తాత
చేతిలో చివాట్లో తినేవాడు.
‚న్నవువ ఎలాగో ఎందుకూ నికి ర్మకుండా పోతావు. వాడెనందుకుర్మ చెడగొడతావు. వాడూ
న్నలాగే పైసకి నికి ర్మడు‛ ఄని తాత మాభ మీద కేకలేసేట్ప్పడు నాకు చాలా కోమొచేచది. ఏమి
ఄనలేక గుడుోరుముతూ, ళ్ళళ కొరుకుతూ ఈనన నన్నన చూసి తాత, ‚ఏర్మ మీ మాభ
ట్లనానననా? నా ముందా న్న రోషం. ఆంత గ్లయఫం చేసే ఆలా చెడిపొయావు–‛
‚నేన్న ఫెయిల్ ఄయితే మాభనందుకంట్టవ్? నన్నన–‛
ఄప్పడు వినే వాడిని మాభ సవయంలో కోం.
‚చినాన!

ఏంట్ది

ప్దాదచినాన

లేకుండ.

నోరూమయ్‛,

ఄని

మాభ

ఄనగ్లనే

చలోఫడిపోయేవాడిని.
నా వలో ఎనిన స్తరుో తిట్లో తినాన, కకస్తరి కూడా రీక్షల కోసం చదువుకో ఄని చెలేదు
మాభ. రీక్షలంటె ఎప్పడూ లెకక లేదు మాభకి.
ఄభమ మాభలు ఆదదరే కావడం వలోనేమో ఆదదరికీ కరి మీద కరికి చాలా భభకాయం.
ఄభమ మీద ప్రేభంతా ఄకక మీద, నా మీద చూపించేవాడు. నా చిననట్ట న్నండి నావన్నన మాభ
పోలకలని ఄందరూ ఄనేవారు. దాంతో తెలసీ తెలమకుండానే మా ఆదదరి భధు చాలా గ్లఢమైన
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ఫంధం ఏయడిపోయింది. నా చిననతనంలో మేము ఄభమభమ-తాతల ఆంట్ట దగారే ఈండేవాళ్ళం.
ఄప్పడే మాభ డిగ్రీ ఄయిపోయి, చినాన చితకా ఈదోుగ్లలు చేసూత, తన్న ప్పట్టట ప్రిగిన అ కాలన్నలోనే
తన సేనహితులతో తిరుగుతూ, సినిమాలు చూసూత, ఏవ్వవో ప్పసతకాలు చదువుతూ ఈండేవాడు. తాత
భాషలో చెపాలంట్ట లక్షయం లేకుండ తిరిగేవాడు. అ రోజులోో నేన్న కొనిన ర్మత్రులు మా ఆంట్లో
డుకుంట్ట మిగతా ర్మత్రులన్నన మాభ కకలోనే. తన్న ఏవ్వవో చెపూతండేవాడు, నేన్న కళ్ళళయకుండ
వింటూండేవాడిని. మాభకి వాుపాయం చేయాలని కోరిక కాన్న స్తతభత సరిపోదు. అ ప్రమతనంలో
కొతత కొతత విషయాలు తెలుస్తకుంటూ, రిచయాలు ప్ంచుకుంటూ తాహతుకి మించిన పాోన్నో
వ్వసేవాడు.
తాతకేమో మాభ ఏ బాంకు లోనో, గవయనమెంట్లోనో ఈదోుగం సంపాదించాలన్నండేది.
మాభకి అ జీవితం ససేమిర్మ అమోదం కాదు.
‚ప్రతి నలాఖరుకు జీతం చేతికొస్తతంది. ఏ పేచీ ఈండదు. ర్మజా లాంట్ట ఈదోుగంర్మ ఄది‛,
ఄని తాత ఄనేవాడు.
దానికి మాభ, ‚నాకొదుద ఄలాంట్ట జీవితం. నచిచన ని చేసూత నలుగురికి ఄననం ప్ట్టట ని
చేయాల. ఏదో తినానమా, డుకునానమా ఄన్నకోడానికి నేన్న కూసతభండూకానిన కాదు నానన‛,
ఄని తిరుగుజవాబచేచవాడు.
ఄభమభమ గొడవ చలాోరేచ లోపే తాత భళ్ళళ ఄందుకొని, ‚ఄయినా చేతకానివాడి
మాట్లవన్నన. భనకు ర్మనిది భనకొద్దద, ఄఖకరేోద్ద ఄన్నకుంట్ట హాయిగ్ల ఫతికేయొచుచ కదా,‛
ఄనేసరికి మాభ కోంగ్ల వెళ్ళళపోయేవాడు.
ఇ తంతు దాదాప్ప ప్రతి రోజూ నడిచేది. భరీ ప్దద వాగివవాదం ఄయిన నాడు మాభ
భంచేమకుండా వెళ్ళళపోయేవాడు. తాత ఄట్లో ఄనిన మాట్లు ఄనాన, నేన్న ప్దదవుతునన కొద్దద
అమన మాట్లోో తెలసొచిచంది అమనకు కొడుకు మీద ఎంత ప్రేమా, వాతసలుముందని.
అ మాట్కొసేత మా నాననకు కూడా బావభరిది మీద చాలా ఄభిమానం. ఎప్పడూ మాభతో
చెకపోయినా ఄభమతో ఄనడం నేన్న చాలా స్తరుో వినానన్న. ఄభమ ర్మత్రి భజనం వడిిస్తతనన
సభయాలోో, ‚సయసవతి, చంట్ట తెలవైన వాడు. కాన్న ఇ కాలంలో చేతిలో ట్టట లేనిదే భనం ఎంత
యోగుులమైనా ఎవడూ ట్టటంచుకోడు. వాడిని ఎం.బ.ఎ చేమభన్న. భంచి ఈదోుగ్లవకాశాలు
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వస్తతనానయి. ఈదోుగంలో చేరితే కాసత బాధుత తెలుస్తతంది. ఆక క రండు మూడేళ్ళలోో ఒ భంచి
పిలోని చూసి కట్టబ్జడితే వాడి ఫతుకు వాడు ఫతుకుతాడు. వాడికునన తెలవితేట్లకి ఆంకా అ ఄలోరి
మూకతో తిరిగి బవిషుతుత నాశ్నం చేస్తకునేదాక భనమాగొదుద... చాలు, ప్రుగు వెయిు,‛
ఄంటూండే వాడు.
నానన ఄలోరి మూక కింద జభకట్టటన వాళ్ళంతా మాభ కోోజ్ ఫ్రండ్సస. మాభ సేనహితులు
కావడంతో వాళ్ళళ నాకు మాభలైపోయారు- యవి మాభ, వాస్త మాభ, శీన్న మాభ. క్రికెట్
అడట్టనికైనా, సినిమాలు చూడట్టనికైనా, కాలన్నలో గొడవలకైనా కలసి వెళ్ళళవాళ్ళళ. నేన్న కాసత
ప్దెభదన తరువాత నన్నన కూడా వెంట్బ్జట్లటకొని తిరిగేవాడు మాభ. నా జీవితప్ప మొట్టమొదట్ట పస్ట
డే, పస్ట షో చియంజీవి సినిమా మామే తీస్తకెళ్ళళడు స్తదయ్న్ 70mmలో. నేన్న నేరుచకునన
మొట్టమొదట్ట బూతు కూడా మాభ దగారే. మాభకట్లో క కవాస్తకి బైకుండేది. ఆప్పడు
అలోచిసూతంట్ట డొకుక ఫండి ఄనిపిస్తతనాన, ఄట్లో దాని ట్టంకు మీద కూర్చచని వెళ్ళతోంట్ట ఏదో
యథం మీద స్తవరీ చేస్తతనన ఫీలంగుండేది. ఄలా ఒ రోజు నేనూ, మాభ ఫండి మీద పోతూంట్ట
దారికడొిచిచన కడిన మాభ ‘బాడకవ్’ ఄని తిట్టటడు. అ దం ఎందుకో నాకు చాలా నచేచసింది.
కొనిన రోజుల తరువాత ఄభమ వంట్ చేసూత నన్నన కకన కూరోచబ్జట్లటకొని చదివిస్తతంది. ఏదో
మాట్లోో ఄభమ, ‚హరి వాళ్ళ ఄభమ కనఫడిందిర్మ కూయగ్లమల షాప్పలో. వాడికి భళ్ళళ పస్ట ర్మంక్
ఄట్. బలే దధతిగ్ల ఈంట్టడు కదర్మ అ పిలాోడు‛ ఄని వాడిని మెచుచకోగ్లనే వాడి మీద నాకునన
ఄకకసంతా కేస్తరి ఫమట్టకొచిచ, ‚వాడు బాడ్కక గ్లడు‛ ఄనేస్త.
ఄభమ మొహంలో సట్లటన వచిచన కోపానిన చూడగ్లనే ఄయథమైంది నేన్న చచాచనని.
ఄన్నకుననట్టట చెం ఛెళ్ళళభంది. ‚ఎకకడ నేరుచకుంట్లనానవుర్మ ఆలాంట్ట మాట్లు,‛ ఄని ఄరిచింది.
నేనేం మాట్టోడలేదు. బాగ్ల కొట్టటంది. నా ఏడుప్ప అగిన తయవాత తన్న ఏడుసూతనే భందు ర్మసింది.
ఇ సభయానికే ఆండియాలో స్తఫ్టటవ్వరు బూమ్ వచేచసినా మాభకి స్తఫ్టటవ్వరు పైన అసకిత
లేకపోవడంతో ఆనానళ్ళళ ప్రమతనం చేమలేదు. కాన్న తాత ఄప్పచేసి ఆలుో కట్టడం వలన అరిథక
సభసులు మొదలయాుయి. ఄవకాశాలు బాగుంట్టమని నలుగురూ చెబతే మాభ యకిల్
నేరుచకునానడు. ఄప్పడే నేన్న ఄయిదవ తయగతి తడంతో ఄమామ నానన నన్నన హాసటలోో వ్వమడానికి
నియణయించుకునానరు.
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నేన్న హాసటలు జీవితానికి ఄలవాట్ల డే కాలానికి మాభ బజీ ఄయిపోయాడు. ఄమెరికా
వెళ్ళళ ఄవకాశ్ం ర్మవడంతో, ఄకకడొక నాలుగు ర్మళ్ళళ ఎకుకవ సంపాదించొచచని ఆషటం లేకునాన
వెళ్ళళలని

నిశ్చయించుకునానడు.

తన

ప్రయాణం

వాయంలో

ఄనగ్ల

ఆంట్లో

న్నలు

మొదలైపోయాయి. ఎవరవరో చుట్టటలు వచిచ వెళ్ళతునానరు.
‚నాకు తెలుసండి, వీడు ఎట్టకైనా ప్రయోజకుడవుతాడని. వమస్త ప్రభావం వలో కాసత
నియోక్షయంగ్ల కనిపించేవాడే గ్లన్న తెలవితేట్లకి ఎట్లవంట్ట కొదవా లేదు,‛ ఄని క ప్దాదవిడ
కనఫడిన వాళ్ళకి చెబుతోంది.
ఄందరికీ మాభ ఄమెరికాకి వెళ్ళతునానడనన సంతోషం, వెళ్ళళపోతునానడు ఄనన దుఃఖంగ్ల
మారింది. ఆంట్లో వాళ్ళంతా ఎవరి న్నలోో వాళ్ళళ నిభగనమైనారు. తాత వచిచన వాళ్ళందరి
ముందు మాభని పిలచి ఎకకడికెళ్ళతనానడో, ఏం నో చెభంట్లనానడు. ఄభమభమ పొళ్ళళ,
చచళ్ళళ కడుతూ కళ్ళళ తుడుచుకుంట్లంది.
‚ఎందుకభమమామ ఏడుస్తతనానవ్?‛ ఄని ఄడిగితే, నవివ ముదుదప్ట్టట ఄరిసిచిచంది. ఄమేమమో
వచిచన వాళ్ళకి కాఫీలసూత మాభ తీస్తకెళ్ళళళ్ళసన ఐట్మ్స లస్తట చెక్ చేస్తకుంట్లంది.
ప్రయాణం రోజు ర్మనే వచిచంది. భంచి ఫట్టలేస్తకొని, మొహాలకు పౌడరుో ర్మస్తకొని
నాలుగు కాయోలోో జనం కికికరిసి ఎయిరోరుటకు ఫమలుదేర్మము. నేనూ మాభ కకనే కూరుచనాన
కారులో ఎవయమూ ప్దదగ్ల మాట్టోడలేదు. ఎయిరోరుటకు చేరి లగేజి ఄగించేస్తక, కొకకరీన
లకరిసూత మాభ నా దగారికొచాచడు. నేన్న ఏడుపాప్పకోడానికి ప్రమతినసూత తల నేలకు వాలచ
గుంబనంగ్ల నిలుచునానన్న. మాభ దగాయకు ర్మవడం గభనించి తలపైకెతిత ఫలవంతంగ్ల నవావన్న.
‚హీరో! ఆంక న్నవ్వవ ఄన్నన చూస్తకోవాల. ప్దదవాడివౌతునానవు. ఄభమభమ-తాతలకు ఏం
కావాలనాన దగారునండి చూస్తకో. ఄభమ జాగ్రతత. ఄకకతో కొట్టోడొదుద. న్నకు ఏం కావాలనాన నాకు
చెప్ప. సరేనా? నేన్న తీస్తకొస్తతన్న,‛ ఄనానడు.
నేన్న తెచిచప్ట్లటకునన నిగ్రహం కోలోయాన్న. మాభన్న గట్టటగ్ల ట్లటకొనేడాచన్న.
మాభ వెళ్ళళన కొనిన రోజులకు మాభ స్తమాన్నో సరుదతూంట్ట క డబాబ నిండా పాత హింద్ద
సినిమా పాట్ల కాసెట్లో దొరికాయి. యఫీ, కిషోర్త, ముకేష్ లంట్ట మాభకు చాలా ఆషటం. భళ్ళళ
వాళ్ళలోో కిషోర్త కుమార్త పాట్లంట్ట ప్రాణం. అమన పాట్లు వింట్లనప్పడు మాభ ప్రంచానిన
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భరిచిపోయి తనమమతవంలో మునిగిపోయేవాడు. జిందగి ఎక్ సపర్త టూునిన ఄదుైతంగ్ల విజిల్
వ్వసేవాడు. అ కాసెట్లో విన్న వినే నేన్న యఫీ మీద ఆంత ఄభిమానం ప్ంచుకునాననేమో.
తన్న ఄమెరికా వెళ్ళళన కొతతలో మేమిదదయం తయచూ మాట్టోడినా క్రమేపి మా భధు మాట్లు
తగ్లాయి. మాభ బజీ ఄయిపోయాడు. నేనూ నా హాసటలు జీవితంలో మునిగిపోయాన్న. ఄభమ
దగారో, ఄభమభమ దగారో ఈననప్పడు మాభ ఫోన్న వసేత ఒ రండు నిమిషాలు మాట్టోడేవాడిని. కుశ్ల
ప్రశ్నలు వ్వస్తకునానక ఏం మాట్టోడాలో తోచేది కాదు.
వెళ్ళళన నాలుగేళ్ళకి మాభ తిరిగొచాచడు. ఏం తేవాలో చెభనానడు. ఄభమ ముందే
హెచచరించడంతో ఏమొదదనాన. మామే ఫట్టలూ, విడియో గేముస తెచాచడు. ఄమెరికా ఫట్టలేస్తకొని
తిరుగుతుననందుకు నేన్న సూకలోో చినన సైజు సెలెబ్రిటీనైపోయా.
మాభ ప్ళభళంది. ఄప్పడే మా నానభమ చనిపోవడంతో మాభతో ఎకుకవ సభమం ఈండే
ఄవకాశ్ం దొయకలేదు. కళ్ళళ మూసి తెరిచేలోప్ప మాభ వెళ్ళళపోయాడు. చూసూతనే ఏళ్ళళ
గడిచిపోయాయి. టెన్త, ఆంట్రు ఎట్లవంట్ట విరీత రిణామాలు లేకుండా నేన్న గటెటకేకమడంతో
ఄమామ నానన ఉపిరి పీలుచకునానరు. ఄకకతో వాళ్ళకు ఏనాడూ ఏ ఆఫబంద్ద కలగలేదు. ఆంక నేన్న
కూడా ఒ దారిలో డాిననన నభమకం వారికి కలగింది.
ఆంట్రు తయవాత ఏం చేయాలో సషటత లేకపోవడంతో ఄందరిలాగ్లనే నేనూ ఆంజిన్నరింగ్
లోనే చేర్మన్న. మొదట్ట సంవతసయం ఏదోలా గటెటకికచేచసినా, రండో సంవతసయం న్నండి ఫంకులు,
నైటౌట్లో, కొతత ఄలవాట్లో, కొతత సేనహాలు, ఄమామయిలు, గొడవల ప్పణాున ఄటెటండెన్నస లేదని ఒ
సంవతసయం డీటెయిన్ చేస్తరు.
అ విషమం తెలసిన ర్మత్రి న్నండి ఄమామనాననలు నాతో మాట్టోడడం మానేస్తరు. ఄకక
మేమిదదయమే ఈననప్పడు తిట్టటనా, వాళ్ళ ముందు వెనకేస్తకొచేచ ప్రమతనం చేసింది. ‚ఄభమ, చాలా
భంది డీటెయిన్ ఄవుతారు. ఄది ప్దద విషమం కాదు లేవ్వ. ఄయినా ఆది క యకంగ్ల భంచిదే,
ఫండేషన్ బాగవుతుంది,‛ ఄని చెపింది. ఄభమ ఏమీ మాట్టోడలేదు కాన్న నానన లేచి
వెళ్ళళపోయారు.
ఄభమభమ తాతలకి విషమం తెలసినప్పడు తాత తిట్టటలసంది తిట్టటడు. ఄభమభమ మాత్రం
‚చెపూతనే ఈనాన, న్న సేనహితులు సరిగ్లా లేర్రా ఄని. వాళ్ళళ్ళళ కకడనాన ఫెయిలయాుడా- లేదు
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కదా? నిన్నన మాత్రం చెడగొట్టటరు గ్లడిద కొడుకులు. ఆంకోస్తరి ఎవడనాన ఆంట్టకి ర్మనివువ వాళ్ళ
ని చెపాతన్న‛, ఄని ఄరిచింది. నాకు నవ్వవచింది. చిననట్టన్నండి నేన్న ఏ వెధవ ని చేసినా ఄది
నా తప్ప కాదు కాన్న వ్వరే వాడు నన్నన చెడగొడుతునానడని నమేమ ఄభమభమ పిచిచ ప్రేభ మీద
అపాుమత కలగింది.
ఄభమ మాభకి ఇ విషమం చెపినప్పడు మాభ ఏభంట్టడో ఄని బమడాి. ప్దదగ్ల
తిట్టలేదు కాన్న కట్టలాగ్ల జోకులేసి ఏం ర్మవలేదన్న చెలేదు. చేసేని నచచకపోతే నచిచన ని
చేమభనానడు. అమనే ఈంట్ట తెలోచీరందుకని, ఏం చేయాలో ఏం ఆషటమో తెలసేత ఆంత
గొడవెందుకని నోట్టదాకా వచిచంది.
ఄంతలోనే మాభడిగ్లడు, ‚మొనన న్నవువ ంపిన సీిట్ ఫొట్లలు చూస్తన్న. బాగునానయి.
ఏం కెమెర్మ?‛
‚ఆంట్లో దొరికిన ఏదో పాత కెమెర్మ మాభ. నిజంగ్ల బాగునానయా?‛ ఄని అత్రంగ్ల
ఄడిగ్లన్న.
‚అఁ. సీన్నగ్లడు చూసి ప్రామిస్ ఈందనానడు. Keep at it‛, ఄనేసరికి నా సంతోషం
కట్టలు తెంచుకుంది. మాకు తెలసిన వాళ్ళళ్ళళ అమన ఈతతభ ఫోట్లగ్రాపర్త. అమన
మెచుచకునానడంట్ట బానే తీస్తతనేమోననన అతమవిశావసం ప్రిగింది. ఎలానో కాలేజీ లేదు, తియగడానికి
ఫ్రండూస ఖాళ్ళగ్ల లేరు ఄందుకని కెమెర్మ తీస్తకొని రోడోమీద డాి. మొదట్లో ఆంట్ట చుట్లటకక
రిసర్మలు, క్షులు, సూరోుదయాలూ లాంట్ట నేచర్త ఫొటొగ్రఫీ వైప్ప మొగుా చూపించినా నభమదిగ్ల
సీిట్ ఫొటొగ్రఫీ వైప్ప దారి భళ్ళళన్న. తెలోవారుఝామున ని కోసం ఎదురు చూస్తతనన కూలీలు,
యంజాన్ ర్మత్రులోో పాతఫసీతలో కనిపించే జనాలూ, బాంబు బాోస్తట ఄవగ్లనే అ రిసర్మలు, క్రికెట్
మాుచులోో కోలాహలం సృష్టంచే ప్రేక్షకులు- ఆలా భనిష్ ఄనఫడే స్తషల్ యానిభల్ యొకక వ్వరు
వ్వరు కోణాలు తెలుస్తకోవాలనిపించింది. ఄట్టకే మాభ ఎవరితోనో భంచి కెమెర్మ ంపి దానితో
క చినన నోట్ల జెతచేస్తడు: Go, Capture Life. దానితో టెకానలజీ పైన దృష్ట ప్ట్టటన్న.
ఐ.సొ.ఒ, షట్టర్త సీడ్స, ఄప్యచర్త సైజ్, ఫోకల్ లెంత్ తదితయ విషయాలన్న ఄధుమనం చేసి,
ప్రయోగ్లలు చేమడం మొదలెట్టటన్న. నేన్న తీసిన క ఫొటొ క అనభోన్ మాుగజిన్ లో ఄచెభచంది.
బాోక్&వైట్- క కారు ఄదదంలోంచి క పిలాోడు ఫమట్కి చూసూతంట్ట, అ ఄదదం మీద డి లేత
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ప్రతిబంఫంలో ఄదే వమస్త పిలాోడింకొకడు పేయోముమతునానడు. చాలా భంది బాగుందనానరు.
ఄభమ గయవ డింది, ఄకక మెచుచకుంది. నాననతో ఆంకా మాట్లేోవు.
కాలేజీ భళ్ళళ మొదలయింది, అవార్మ తిరుగుళ్ళళ తగ్లాయి. మారుకలు తార్మస్తథయికి
చేయకపోయినా, పాస్త మాత్రం ఄయాున్న. ఫొటొగ్రఫీ క వుసనంగ్ల మారింది. దాని గురించి
విరీతంగ్ల చదివాన్న, ఫోట్ల ఫీచర్తస తీమడం మొదలెట్టటన్న. ధర్మనలు, కొట్టోట్లు, ండుగలు,
ఎలెక్షన్నస, జాతయలు, న్నమాయిష్- ఆలా జనం ఎకకడ ఈంట్ట ఄకకడికెళ్ళళ ఫోట్లలు తీసేవాడిని.
చిననట్టన్నండి చాలా జాగ్రతతగ్ల ప్ంచఫడి, ఄందమైన, బద్రమైన ప్రంచం నా చుటూట సృష్టసేత
ఄందులో దిలంగ్ల ప్రిగిన నాకు ఫమట్ ప్రంచం ఎలా ఈంట్లందో ఄయథమైంది. సినిమాలోో,
ప్పసతకాలోో

ఈండే

మెరుగుప్ట్టటన

ప్రంచం

కాక

మధ్యయథలోకమెదురైంది.

ఫోట్లలు

ఄచచవుతునానమనన సంతోషం ఈనాన, కాస్తత కూస్తత డబుబలొస్తతనానమని ఈనాన ఒ దశ్ తరువాత
వాట్టకి ప్దద ట్టటంప్ప లేకుండా పోయింది. ప్రంచానిన చూడాినికి వెళ్ళళన నాకు జీవితం దుదురైంది.
భన్నషులు ఆనిన యకాలుగ్ల ఈంట్టయని, వాళ్ళ జీవన విధ్యనాలు నా జీవితానికి ఆంత భిననంగ్ల
ఈంట్లందని తెలసొచిచంది. ఇ దృశాులు చూడాినికీ, ఇ ప్రదేశాలు వెళ్ళడానికీ, ఇ భన్నషులన్న
కలవడానికీ, నాలోని ఄనేక రూపాలన్న రిచమం చేస్తకోడానికీ కెమెర్మ క స్తకు మాత్రమే
ఄయింది.
మొతాతనికి ఆంజిన్నరింగ్ పూరితచేసి ఫ్టల్-టం ఫోట్లగ్రాపరిన ఄయిపోయా. ఇ విషమం
నాననకి ప్దదగ్ల నచచకపోయినా ఄడుి చెలేదు. మాభ చానానళ్ళ తరువాత పిలోలని తీస్తకొని
ఆండియాకొచాచడు. ఄభమభమ తాతలు తభ వాయస్తలన్న చూస్తకొని మురిసిపోయారు. కొడుకు
ఎట్టకనాన తభ దగాయకు వచేచస్తతడని నమిమనవాళ్ళకి, కొడుకిక చుట్టప్పచూప్ప గ్లనే ర్మగలడని
ఄయథం చేస్తకోడానికి చానానళ్ళళ ట్టటంది. వారూ ఄమెరికాలో సరుదకోలేయని నియణయించేస్తకొని అ
అలోచనలు కట్టట ఫమట్ డేస్తరు. కొడుకొచిచనప్పడే దివ్వలని సరిదచెప్పకునానరు. మాభని కలసి
చాలా ఏళ్ళళ కావడంతో ముందు కొంచెం జంకాన్న. కాన్న రండు రోజులోో మొహమాట్ం
ట్టంచలైపొయింది. మాభ నాకోసం తెచిచన హెన్రి కారిటమర్త-బ్రెస్తస ప్పసతకం చూసి
నివెవయపోయాన్న. ఆనేనళ్ళ తయవాత, ఆంత ద్దయం తర్మవత కూడా తనన్న కప్పడు హీరో వరిిప్
చేసిన ఄలుోడిని ఎలా భంత్రముగుధడిన చేయాలో మాభకే తెలసింది. ఆదే మాట్ంటె నవావడు.
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‚నేనూ ఆవన్నన చేసొచిచనవాడినేర్మ. ఆంక చెప్ప న్న గర్తో ఫ్రండ్స సంగతులు‛, ఄని మాట్
మార్మచడు.
‚దాని గురించొదుద మాభ‛
‚ఎందుకు ర్మ? ఏభయింది?‛
‚బ్రేకప్. వదిలెయ్‛
భళ్ళళ అ ప్రస్తతవనతతలేదు.
తన్న ఄమెరికాకు తిరిగి వెళ్ళళపోతునన రోజు భళ్ళళ దాని గురించి రండు మాట్లనానడు.
‚ఆప్పడు న్నకు బాధగ్ల ఈంట్లంది, నాకు తెలుస్త. జీవితంలో ఆలాంట్ట ఄమామయి ఆంక
దొయకదు ఄనిపిస్తతంది. మీ ఆదదరి భధు ఏం జరిగిందో నాకు తెలమదు. అ ఄమామయి కాయణాలు అ
ఄమామయికుండుంట్టయి. కాన్న ఎవరి కోసమో న్న ప్రవృతితని మారుచకోకు. ఆంకో ఄమామయి
వస్తతంది దానికి ఢోకా లేదు. ఆప్పడు న్నలో ఎంత బాధ ఈనాన ఄది తొలగిపోతుంది. ఆది నిజం.
నచిచన ని చేయి. మిగతా విషయాలనిన వాట్ంతట్వ్వ వస్తతయి. క వమస్త దాట్టక
compromise లూ, sacrifice లూ తవు. ఆప్పడైనా న్నకిషటమొచిచనట్లటండు. డబుబలేభనాన
కావాలొససేత ఄడుగు,‛ ఄని చెపాడు.
తన్న వెళ్ళళపోతుననప్పడు చూసూత ఈండిపోయా. తనంట్ట ఎందుకంత ఆషటమో అ రోజు
కొంత ఄయథమైనట్టనిపించింది.
ఄకక పి.జి. తర్మవత ఈదోుగం చేమడంతో నానన మీద అరిథక భాయం తగాడమే గ్లక
నాకూకడా వెంట్నే డబుబ సంపాదించాలసన ఄవసయం డలేదు. అ రోజులోో ఎవడైనా తిండి ప్ట్టట,
ప్రయాణం చారీెలస్తతనంట్ట ఄసైనమంట్ల మీద వెళ్ళళపోయేవాడిని. ఎకకడెకకడికో ప్రయాణాలు. రోజూ
కొతతవారితో రిచయాలు. ఏది దొరికితే ఄది తిని, ఎకకడ ఄలసిపోతే ఄకకడే డుకునేవాడిని.
రండు జతల ఫట్టలు, నా కెమెర్మ కిట్. ఒ నలా రణ్ణణళ్ళళ ఆలా తిరిగి ఫకకచికిక, గడిం ప్రిగి, ఎండలో
తిరిగి తిరిగి నలో ఫడిన కొడుకుని ఄభమ క దిహేన్న రోజుల పాట్ల మేపి సబు సమాజానికి
నికొచేచలా చేసేది. కొంచం కోలుకునానక కొతత ఄసైనమంట్లకు సై.
అ రోజులోో మొహం మీద నవువ చెదిరేది కాదు. సేనహితులకు నా కథలు చెబుతూంట్ట
నోళళళ్ళబ్జట్టట వినేవాళ్ళళ. వాళ్ళళ లక్షలు సంపాదిస్తతనాన, నా జేబులో ఆంకా చిలోరే ఈనాన నచిచన ని
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చేస్తతనానననన గయవం ఈండేది. వాళ్ళ గొంతులోో ఇయియ విననప్పడు నేన్న వెళ్ళతునన దారి సరైనదే ఄని
నభమకం కలగేది.
ఆలా క మూడునాలుగేళ్ళళ తిరిగ్లక బోరు కొట్టట ఫ్రీలాన్స వదిలేసి అఫీస్తకెళ్ళళ ఈదోుగంలో
చేర్మ. బానే ఈండింది, ఄద్ద కొతత ఄన్నబవమే కదా. ఄకక ప్ళ్ళళ కుదిరింది. లవ్ మారేజ్. ఄబాబయి
‘యోగుుడని’ నానన పేస్తకునానడు. తన్న నాకు ముందున్నంచే తెలుస్త. ఄకకంట్ట చాలా ఆషటం.
దానితో ఄది సంతోషంగ్ల ఈంట్లందని నభమకం కలగింది. ప్ళ్ళళ తరువాత వాళ్ళళ ఄమెరికా
వెళ్ళళపోవడంతో ఄమామ నాననల దగాయగ్ల నేన్న హైదర్మబాద్ వచేచస్త.
రోజులు బానే గడుస్తతనాయి. ఈదోుగంలో కొంత మోనాటొన్న ఏయడడంతో మాయదామా ఄని
అలోచిస్తతనాన. నానన వాళ్ళళ ఆనిననేనళ్ళళ కే ఈదోుగం ఎలా చేసేవారో తెలమడంలేదు. ఄమేమమో
ప్ళ్ళళ చేస్తకోభంట్లంది. నేన్న ఆప్పడప్పడే అ ప్రస్తతవన ఎతొతదదని చెపేస్త. ఄసలు ఇ విషయాలన్నన
ఆప్పడెందుకు గుర్చతస్తతనానమంట్ట మాభ వస్తతనానడు. మొనేన ఄకకకి కొడుకు ప్పట్టటడు. ఄకకడ
ఄమెరికాలోనే. కాన్న వాడి బాయస్తల ఆకకడ చేదాదభని వస్తతనానరు. తాత అరోగుం ఄంతంత
మాత్రంగ్ల ఈండడంతో తాతన్న కూడా చూసినట్లటంట్లందని మాభ కూడా వస్తతనానడు.
ఆప్పడు నేనూ మాభనైపోయాన్న. ఄదొక వింత ఄన్నభూతి. తెలమకుండానే ప్దదరికం
వచేచసిందనిపిస్తతంది. కాన్న ఄకాకవాళ్ళళ ఄమెరికాలో ఈంట్టరు. అ బుడోిడికి మాభ ఈనానడని
తెలుస్తతంది కాన్న మాభ చేతులోో ప్యగడు. వాడి వలో వాడి మాభ తిట్లోతినడు. వాడికి వాడి మాభ
హీరో కాడు. ఆవన్నన అలోచిసేత కొంచం బాధేసింది.
ఄమెరికా మేళ్ం దిగనే దిగింది. మా ఄభమ ఆనానళ్ళళ కొడుకు మీద వలక బోసిన ప్రేభ
భనవడి మీదికి భళ్ళళంచింది. ఄకక కొడుకుని ఄభమకగించేసి ఫ్టల్ టం రస్ట తీస్తకోవడం
మొదలెట్టటంది.
బాయస్తలకి నేనే దగారుండి ఄన్నన ఏర్మట్లో చేస్త. వాడి కోసం ఏభనాన చేసే ఄవకాశ్ం భళ్ళళ
ఎప్పడు దొరుకుతుందో ఄని.
బాయస్తల రోజు పంక్షన్ హాల్ నిండిపోయింది. ఄందరి మొహాలూ సంతోషంతో
వెలగిపోతునానయి. నేన్న ద్దయంగ్ల న్నంచొని ఄంతా తీక్షణంగ్ల రిశీలస్తతనానన్న. ఫోట్లగ్రాపర్త గ్ల
జీవితానిన కాసత ద్దయం న్నండి చూసూత ఫ్రం చేస్తకోడానికి ఏ కంపోసిషన్ బాగుందో, ఎలా చూపిసేత
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ఄందంగ్ల కనఫడుతుందో ఄని అలోచించడం ఄలవాటపోయినట్లటంది. మాభ కకనొచిచ
న్నంచోవడం కూడా గభనించలేదు.
‚ఏర్మ! ఏదో చాలా సీరిమస్ గ్ల అలోచిస్తతననట్లట నట్టస్తతనానవు. ఏంట్ట విషమం,‛
ఄనడిగ్లడు.
‚ఏం లేదు మాభ, తెలమకుండానే రోజులు గడిచిపోతునానయి. ఄకక ప్ళ్ళళ మొనేన
ఄయినట్లటంది ఄప్పడే దానికొక కొడుకు,‛ ఄనానన్న.
‚రోజు లేవిట్రా, తెలమకుండా ఏళ్ళళ గడిచిపోతాయి. న్నవువ ఆంకా నిననగ్లక మొనన నన్నన
అ జుర్మసిక్ థీమ్ పార్తక కు ఛావగొట్టట తీస్తకెళ్ళళనట్లటంది‛
‚ఏ జుర్మసిక్ పార్తక మాభ– ఒ ఄదా!‛, ఄని గుర్చతచిచ నవావన్న, ‚ఎనేనళ్ళ కింద కదా.
భరుసట్ట రోజు నాకు ఎగ్లెం, న్న ఫండి రిప్యిర్త, తాత మోప్డ్స మీద ఎకకడో ట్టన్ చెరు
పొయాం కదా.. జమానా ఄయింది‛, ఄనానన్న.
మాభ ఐస్కకరం తింట్లంట్ట గభనించాన్న: మీసంలో తెలుప్ప, కళ్ళ చుటూట క్రో-ఫీట్ముసలతనప్ప ఛామలు.
‚ముసలోడివి ఄయిపోతునానవు మాభ‛, ఄనానన్న ప్దదగ్ల.
మాభ నవువతూ, ‚ఄది బాల నరుప్ప లేర్మ‛, ఄనానడు.
‚ఄననట్లట భరిచిపోయా. మొనేన ఄభమభమ న్న కంచం నాకిచేచసింది. మీ మాభ న్నకిచిచంది.
ఎడి న్నండో దాంట్లోనే తింట్లనానన్న కాన్న, న్న కంచమే. ఆప్పడు నాదట్‛
‚అ బాదాం షేప్ప కంచమా? మా మాభ నేన్న డిగ్రీ పాస్ ఄయిన తయవాత ఆచాచడు. వాళ్ళ
మాభకు వాళ్ళ మాభ ఆచాచడని. జాగ్రతతర్మ బాబూ! అ కంచానికి సవతంత్ర భాయత దేశ్నికనాన
పొడుగు చరిత్ర ఈంది.‛
నేన్న నవివ, ‚ఆప్పడీడు ప్పట్టటడుగ్ల, వాయసతావనికి ఆంకో తర్మనికి కూడా డోఖా లేకుండ
పోయింది‛, ఄని ఉమల చుటూట గుమిగూడిన జనానిన, కళ్కళ్ళడుతునన ఄకకని, సంతోషంతో
మొహాలు వెలగిపోతునన ఄమామనాననలన్న చూసి గుండె ఫరువెకికంది. నాకూకడా తండ్రి
కావాలనిపించింది. కాన్న దాని కనాన ముందు మాభని– ప్రంచంలో ఄతుుతతభ మాభ ఄవావలనన
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కోరిక లేదు కాన్న నేన్న నా మాభని చేసిన హీరో వరిిప్ లో ఒ దో వంతు ఇ బుడోిడు నన్నన చేసేత
చాలనిపించింది. చూసూత ఈండిపోయాన్న.
మాభ నా భుజం మీద చేయివ్వసి, ‚బాబూ చినన సైజు తతవవ్వతతగ్లరూ, మీ ద్దయఘ తతవచింతన
ఄయిపోతే, పోయి గులాబు జామున్ తెచుచకుందాం,‛ ఄని కదిలాడు.
నేనో చినన నవువ నవ్వవసి మాభ వెంట్ నడిచాన్న.
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