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చినన్నాటి ప
ర్ మాణాలు
ఇపప్టికి ఇరవై రెండు కాగితపు కమలాలు చేశా, ఇంకో మూడు చేసేత్ అనుకునన్ థీమ కి సరిపోను 'పేపర ఫల్వరస్'
తయారైపోతాయి. ఊరకనే ఉండదు పార్ణం. పిలల్దాని పుటిట్నరోజు మరి! చిటికెల మీద ఆరడ్రుల్ ఇచిచ్ చేయించడానికి
ఇపపటి భారతదేశపు వారంత గొపప్వారము కాదు కదా? అమెరికా అంటేనే "డ.ఐ.వై." అలామ్రాలు బిగించటం నుండి
మందారం చెటుట్కి అంటుల్ కటట్డం వరకూ అనీన్ సవ్యంగా చేసుకోవలసిందే. తెలుసుకోవలసిందే! అసలు నేను ఇంత
సమరధ్వంతంగా 'మలీట్ టాసిక్ంగ' చెయయ్గలనని ఇకక్డికి వచాచ్కే తెలిసింది.
ఇలా నా 'టైం మానేజెమ్ంట' సిక్లస్ , 'మనీ మేనేజెమ్ంట' సిక్లస్ తలచుకుని మురిసిపోయేలోపు పొదుద్నే అమమ్
చేసిన ఫోన కాల గురొత్చిచ్ంది. దాంతో పాటు కసుస్మని కోపం, విసుగూ, చికాకు కూడా ముంచుకొచాచ్యి.
ఏదో నా పాటికి నేను వనవాసం చేసుకుంటునాన్నా? ఊరికెనే ఉండదు. నాకు రెండు నెలలపుప్డు మా పకిక్ంటోల్
ఉండి వెళిల్న వాళల్ దగగ్రినుండి, తిరుపతి వెళేల్పుప్డు టైరన లో ఒకసారి కలిసి ఫోన ఫెర్ండస్ అయిన వాళల్ వరకు ఎవరు
అమెరికాలో మా ఊరు వచిచ్నా నా వివరాలు ఇచిచ్ పంపుతుంది మాటాల్డమని. ఎంత మొహమాటంగా ఉంటుందో అరధ్ం
చేసుకోదూ! ఈ ఫోనుల్ ఉండి ఉంటే హాయిగా పకుష్లతోనూ, జింక పిలల్లతోను అడవులోల్ ఆడుకుంటూ ఉండే సీతమమ్
దగగ్రికి కూడా 'మిథిల నుండి మీ అమమ్గారు పంపించారు' అని జాడ కనుకుక్ని వచేచ్సి ఉందురు. పర్పంచం చినన్దీ
చినన్ది అంటే ఏమిటో అనుకునాన్ను గానీ ఇపుప్డు తెలిసి వసోత్ంది. టెకాన్లజీ మరీ అగిగ్పెటెట్లో పెటేట్సింది పర్పంచానిన్.
కలవడం ఇబబ్ంది కాదు. పర్తి కాలంలో కొనిన్ ఎదురోక్లేని పర్శన్లు ఉంటాయి. అవి వినగానే ఉనన్పాటున కాలం
అనే లైవ వీడియో టెలికాసట్ పై కసితీరా ‘పాస’ బటన నొకెక్యాయ్లి అనిపిసుత్ంది. విఠలాచారయ్ సినిమాలోల్ మంతర్ం నిజమై
నేను మాయమైపోవాలి అనిపిసుత్ంది. అరె! చినాన్ లేదు పెదాద్ లేదు పర్తి ఒకక్రు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఒకటే పర్శన్ దగగ్ర
ఆగుతారు .. "ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్వా అని?" ఈ విషయం తెలుసుకోనిదే ఏ పరిచయాలు ముందుకి వెళల్వు. అవకాశాలు
ఉంటే అందరూ చేసేవారే ఇపప్టోల్.
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"లేదండి."అని చెపాప్మే అనుకోండి .."ఎందుకు? ఏమిటి? ఎలా?" అని టపీ టపీ మని ఒకటే పర్శన్ల పరంపర.
కరుణ్డి చావుకి కారణాలు అనేకం అనన్టుట్ బోలెడు వీసా ముడులు మరి. ఒక వైపు నుండి ముడి విడదీసోత్ంటే ఇంకో వైపు
నుండి కొతత్ ముళుళ్ బిగిసూత్ వసోత్ంది ఇకక్డి వయ్వసథ్.
ఒకవేళ వివరంగా చెపుదామనాన్ మన కంఠ సోష తపిప్ంచి అరధ్ం చేసుకునే పర్యతన్ం చేయరు. అనిన్టికనాన్
'అయోయ్! ఖాళీగా ఉనాన్వా పాపం' అనే ఆ జాలి చూపులు భరించడం కనాన్ ఉదయానేన్ పరగడుపున ‘తిర్ఫల చూరణ్ం’
తాగడం ఇంకా సులువు.
మొదటి తరం వారిలో ఉదోయ్గాలు చేసే ఆడవారిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసేవారు. ఇళుల్, పిలల్లని పటిట్ంచుకోరని
సాధించేవారు. అమామ్యిలకు 'మలీట్ టాసిక్ంగ' ఒక లెకాక్ ? ఉదోయ్గాలు చేసూత్నే హాయిగా అటు పిలల్లిన్ ఇటు ఇంటి ఆరిధ్క
వయ్వసథ్ని ఒక గటుట్కి లాకొక్చిచ్న వారిని చూసి ఇదే కరెకుట్ పదధ్తి అని మాట మారేచ్శారు. ఇపుప్డేమో ఉదోయ్గం
లేకపోవడమే పెదద్ లోటు అయిపోయింది. ‘చదువు-ఉదోయ్గం-జీతం’ తపిప్ంచి వేరే లెకక్లు లేవు ఎకక్డా!

ఇంతకు

ముందు వంటా వారుప్, కుటుల్-అలిల్కలు వచాచ్ అని అడిగేవారు. ఇపుప్డు ‘ఎంత పాయ్కేజి?’, ‘పెళిళ్కి ముందు సంపాదన
ఏమి చేసావు?’, ‘పెళిల్ తరావ్త ఏమి చేసాత్వు?’ అనే ధోరణిలోకి వచిచ్ంది సమాజం. మనసుకి నచిచ్న చదువు, కొలువు
అనేది అందని కల చాలా మందికి. ఇపప్టి కాలానికి, వేగానికి తగగ్ లాభం తెచిచ్పెటేట్ కొలువుల పైనే అందరి గురి. అవి
సాధించేవారే విజేతలు.
చదువు అనేది అందరికీ అలంకారమై పోయింది. దానితో పాటూ పోటీ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.
చేతిలో విదయ్ పెటుట్కుని ఊరికెనే కూరోచ్లేము. తోటి వారిని చూసూత్ సిథ్మితంగా ఉండలేము. ఒక విధమైన వేగానికి,
చురుకుగా ఆలోచించే విధానానికి అలవాటు పడిన బురర్లు, కుటిట్ పెటిట్నా ఉరికెనే ఉండవు. ఉదోయ్గం అనేది చదువుకునన్
వారందరి గురిత్ంపు అయిపొయింది. కొలువు ఇచేచ్ ఆతమ్సైరా
థ్ య్నికి గులాములం మేము. మా అవసరం, విలువ గురిత్ంచే
ఉదోయ్గం అంటే అందుకే అంత ఇషట్ం మాకు. యుదధ్ విదయ్లనీన్ నేరుచ్కుని సంసిదధ్ంగా ఉనన్ వీరుడు 'విజయమో వీర
సవ్రగ్మో?' అని ఉవివ్ళూళ్రుతూ ఉంటాడు కానీ నిలువెతుత్ బంగారం ఇచిచ్నా రణ రంగానికి వెళల్కుండా ఆపలేము కదా?
అలా ఉంది ఈ కాలం అమామ్యిల పరిసిథ్తి. అందుకే ఎవరిని కదిలించినా బోలెడు వీర ‘వీసా- ఉదోయ్గ’ గాధలు. అనిన్టిని
సంబాళిసూత్నే రాణిసుత్నన్ వారిని చూసేత్ చెపప్లేని ముచచ్ట.
ఈసారి అమమ్ కలవమని చెపిప్ంది నిఖిల ని. నాతో పాటు చినన్పుప్డు సూక్లోల్ రెండేళుల్ చదివి టార్నస్ఫ్ర అయియ్
వెళిల్పోయిన నిఖిల. తరువాత అతని సంగతే మరచిపోయాను. అమమ్ చెపాప్క గురొత్సోత్ంది. పోలీస కావ్రట్రస్ లో ఉండే వాళల్
ఇలుల్. సంవతస్రం మధయ్లో రావడం వలల్ తను మిస అయిన నోటస్ కోసం మా ఇలుల్ వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న తను, వాళళ్
అమమ్గారూ. అమమ్, ఆంటీ కబురల్లో పడేసరికి ఇదద్రం కలిసి మా ఇంటి దగగ్రలో ఉనన్ రామాలయం వెళిల్ సథ్ంబాల
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చాటున ఆడుకునన్ దాగుడు మూతలు. అనీన్ గురొత్సుత్నాన్యి. చాలా మంచి సేన్హం కుదిరింది. సోషల సట్డీస తన ఇషట్మైన
సబెజ్కుట్. నేను సాట్ంప కలెక్షన, కాయిన కలెక్షన ఫసట్ టైం తన దగగ్రే చూసాను. తన బరత్ డే కి వెళిళ్నపుప్డు ఆంటీ కుకక్ర లో
చేసిన వెనన్ కేక రుచి ఇంకా గురేత్. చాలా చితర్మైన విశేషాలు చెపూత్ ఉండేవాడు. కాల్స బుకస్ కాకుండా జనరల నాలెడజ్, ఫన
ఫాకట్స్ కి సంబంధించి బుకస్ పరిచయం చేసింది తనే. బాయ్టరీలు వాడి చినిన్ లైట వెలిగించడం, వాచ డయల వెనుక
ఊడదీసి అందులో పారట్స్ అనిన్ వివరించడం, సగం కటిట్ వదిలేసిన మా ఊరి మెడికల కాలేజీ శిథిలాలోల్ డిటెకిట్వ లాల్గా
తిరగడం గురొత్సుత్నాన్యి. చాలా హుషారుగా ఉండేవాడు. గూగుల లేని రోజుల నాటి సేన్హం మరి. అపప్టికి తనే నా
గూగుల. సెవెంత కాల్స మధయ్లోనే అంకుల కి టార్నస్ఫ్ర అయిపోడంతో అకక్డికి ఆగిపోయింది ఆ సేన్హం. తరువాత జాడ
తెలీలేదు.
నేను తరువాత చదువులోల్ పడి మరిచ్పోయాను. అమమ్ని ఆంటీ ఫేసుబ్క లో ఏదో గూర్పోల్ కామన ఫెర్ండస్ లిసట్ లో
చూసి మళీల్ కలుసుకుందిట. దాంతో పాటూ మా విశేషాలు, వివరాలు కూడా మారుచ్కునాన్రు. ఎపుప్డో అయిదో కాల్సులో
కలిసిన నేసత్ం. అకక్డికీ ఫేసుబ్క లో తన ఐడి చూసాను. రకరకాల పర్దేశాల ఫోటోలు ఉనాన్యి. చినన్పుప్డు అటాల్స
పటుట్కుని ఇకక్డికి వెళాళ్లి, ఇవి చూడాలి అని అంటూ ఉండేవాడు. తన ఫొటోస లో కూడా అవే విశేషాలు. కలవాలంటే
ఒకవైపు సంతోషంగా ఉనాన్, ఇంకో వైపు ఏదో బెరుగాగ్ ఉంది.
కంపెనీ పని మీద శాన ఫార్నిస్సోక్ వచిచ్ ఈ వారాంతం ననున్ కలుసాత్నని చెపాప్డు. ఇదద్రి చోటుకి హాఫ డిసెట్నస్
లో ఉండే ఇండియన రెసాట్రెంట లో కలుసుకుందామని అనుకునాన్ము. దాదాపు మరిచ్పోయిన ఆ కొనిన్ జాఞ్పకాలు గురుత్
చేసుకుంటూ పిలల్దాని పుటిట్నరోజు డి.ఐ.వై పనులు కానిసుత్నాన్ను.
PPP
ఇలుల్ షిఫట్ చేసుత్నన్ ఫెర్ండ కి సాయం చెయయ్డానికి వసాత్నని మాటివవ్డంతో ఈయన రాలేనని చెపేప్సారు.
అనుకునన్ రోజుకి పాపని తీసుకుని వెళాళ్ను నేను నిఖిల ని కలవడానికి. దాదాపు ఇరవై ఏళల్ తరువాత
కలుసుకుంటునాన్ం. ఏం మాటాల్డతాము? అందుకే కోపం వసుత్ంది అమమ్ మీద. చినన్పప్టి జాఞ్పకాలు గురుత్చేసుకోడానికి,
తలచుకోడానికి బాగుంటాయి కానీ అవి ఇరవయేయ్ళళ్ తరువాత ఎదురుగా రూపు రేఖలిన్ మారేచ్సుకుని నిలబడితే ఏం
చెయాయ్లి? ఎలా రిసీవ చేసుక్ంటాడో తెలీదు! తనూ వాళల్ అమమ్ బలవంతం మీద కలుసుకోడం లేదు కదా? ‘జాబ,
పాయ్కేజి, బిజీ’ అని ఓవర ఆక్షన చేసేత్ మటుకు తిరిగి వచేచ్సాత్. ఈ మధయ్ అసలు ఎవరిన్ మాటాల్డిదాద్మనాన్ ముందుగానే
మెసేజ పెటిట్ బిజీ గా లేరు కదా అని కనుకుక్ని మాటాల్డాలిస్ వసోత్ంది. ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో వెళాల్ను రెసాట్రంట కి.
ఫేసుబ్క లో చూడడం వలల్ వెంటనే గురుత్ పటేట్సాను. సంతోషంగా రిసీవ చేసుకునాన్డు ననున్, పాపని. చాలా
సునాయాసంగా ఇరవై ఏళల వెనకిక్ తీసుకుని వెళిళ్పోయాడు. అదే హుషారు అదే అలల్రి. అపప్టోల్ నేనెలా వెంటనే తనతో
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సేన్హం చేసానో పాప కూడా వెంటనే కలిసిపోయింది. నేను కూడా మరచిపోయిన సంఘటనలు బోలెడు గురుత్ చేసాడు.
ఎనోన్ కబురుల్ దొరాల్యి మా మధయ్న. నా చదువు, పెళిల్, కుటుంబం గురించి మాటలోల్ అడిగినటేల్ ఉంది తపిప్ంచి ననున్
అసలు ఏ విధంగానూ అంచనా వేసుత్నన్టేట్ లేదు. నినన్ సాయంతర్ం ఆటలు ఆడి మరునాడు మళీల్ కలిసినపప్టిలాగే
మాటాల్డాడు.
ఇహ లేదాద్ం అనుకుంటూ ఉండగా ఒక చినిన్ పారెస్ల తీసి ఇచాచ్డు. తెరిచి చూదుద్ను కదా మహాబలిపురం,
హంపి, తంజావూరు, కోణారక్ ఇలా రకరకాల పర్దేశాలోల్ని అందమైన శిలాప్లు, తన ఫోటోగర్ఫీ నే అట. ఎంత చకక్గా
వాటి డీటెయిలస్ తో సహా చేసి ఉనన్ ‘ఫోటో బుక.’ చినన్పుప్డు పోసట్ కారడ్స్ మీద ఇలా హిసాట్రికల పేల్సెస వి ఫొటోలు
వచేచ్వి. అవనీన్ కలెకట్ చేసేవాళళ్ం. ఎపప్టికైనా ఈ పర్దేశాలు చూడాలని వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటూ
ఉండేవాళళ్ం . లీల గా గురొత్సోత్ంది. తను ఆ కల నిజం చేసుకునాన్డు.
సంవతస్రానికి ఒక సారి బేర్క తీసుకుని ఇలా తనకి ఇషట్మైన పర్దేశాలు తిరుగుతూ, ఫొటోస తీయడం తన పాయ్షన
ట. రెండు మూడు టార్వెల మాయ్గజైనస్ లో కూడా తన పికస్ వచాచ్యట. చాలా సంతోషంగా అనిపించింది నాకు. 'చదువు
- ఉదోయ్గం' అనే లక్షయ్ం మాతర్మే పెటుట్కుని గంతలు కటిట్న గానుగ ఎదుద్ లా కాకుండా ఎంత చకక్గా జీవితానిన్
ఎంజాయ చేసుత్నాన్డు ఈ అబాబ్యి అని.
అలా అబుబ్ర పడుతుండగా అపుప్డు అడిగాడు ననున్ "నువువ్ ఏమి చేసుత్నాన్వు ?" అని.
ఉలికిక్పడి సరుద్కుని అలవాటైన సమాధానం లాగా పోగేసుకునన్ డిగీర్లు, ఉదోయ్గం కోసం చేసుత్నన్ వికర్మారక్
పర్యతాన్లు చెపుప్కుంటూ పోతుంటే మధయ్లోనే ఆపేసాడు ననున్..
"అబాబ్! అవనీన్ అందరికీ తపప్ని పాటుల్. నీకోసం నువువ్ ఏం చేసుత్నాన్వు అని!"
నేను ఏమి సమాధానం చెపాప్లో తెలీక అలా ఉండిపోయాను. చదవడం , పెళిల్ చేసుకోడం, పిలల్లు ఇవి కాకుండా
ఇపుప్డు ఉదోయ్గం! ఇవే కదా ఇపప్టి వారి విజయవంతమైన జీవిత లకాష్య్లు . ఇవి కాకుండా ఏం చేసాత్రు? అని
ఆలోచించడం మొదలు పెటాట్ను.
నిజమే ఇవనీన్ బర్తకడం కోసం కదా. జీవించడానికి, జీవితానిన్ పేర్మించడానికి మనకి ఇషట్మైన పనులు, మనసుకి
ఆనందానిన్ ఇచేచ్ పనులు చెయయ్డం ఎంత ముఖయ్మో కదా! ఎంత ఆలోచించినా ఆ పర్శన్కి సమాధానం చెపప్లేక
పోయాను. జీవితానిన్ ఆసావ్దించలేనంత యాంతిర్కంగా తయారవుతునాన్నా? అని భయం వేసింది.
ఇలా నా ఆలోచనలోల్ నేను ఉండగానే పాప కోసం కొనన్ ఒక జరన్ల తీసి ఇచాచ్డు నిఖిల. "ది థింగస్ ఐ విల డు "
అని పెదద్యాయ్కా ఏవేవి చెయాయ్లో రాసుకునే అందమైన బొమమ్లు ఉనన్ జరన్ల. పాప కళల్లో అపుప్డే కనపడుతునన్
బోలెడు ఆశలు, ఆశయాలు.
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నిజమే, చినన్పుప్డు ఎనెన్నిన్ సాధించాలి అనుకుంటామో! కాలంతో పాటుగా వచేచ్ మారుప్ల వలల్ ఆ కలలు
మరచిపోకుండా ఉండేలా, చినన్పప్టి మనతో మనం చేసుకునన్ పర్మాణాలు గురుత్ చేసే ఒక జరన్ల ఉంటె ఎంత బాగుండు
అనిపించింది.
ఈసారి హడావిడిగా కాకుండా మా ఇంటికి

తపప్కుండా రావాలి అని నిఖిల దగగ్ర వీడోక్లు తీసుకుంటూ

చెపాప్ను , ‘ఈసారి కలిసేటపప్టికి నీ పర్శన్కి సమాధానం ఖచిచ్తంగా చెపాత్ను నిఖిల’ అని.

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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