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నా ఫే - నా పుసత్ కమూ... 
నాలుగెదౖేళళ్ తం భరత్ ఉదోయ్గ రీతాయ్ మా ఊరు వచిచ్న ఒక అమామ్యి ఉండేది. మా ఊళోళ్ ఉనన్నాన్ళూళ్ ఆ 

దంపతులు పాటలు పాడీ, నాటకాలు వేసీ, పిలల్ ల చేత నృతాయ్లు చేయించీ నానా "సాంస తిక హడావుడీ" చేసి మంచి పేరు 
తెచుచ్కునాన్రు. ఇపుప్డు, ఉదోయ్గ రీతాయ్నే అకక్డెకక్డో అటట్డుగు దేశంలో..అంటే ఆసేలియా, నూయ్జీలాండ్ ంతాలలో ఉంటునాన్....ఆ 
అమామ్యి అపుప్డపుప్డు ఈ మెయిల్ లో ననున్ పలకరిసూత్  ఉంటుంది. ముఖయ్ంగా ఏ ల్ లో వచేచ్ నా పుటిట్న రోజుని జాఞ్ పకం 
పెటుట్ కుని టింగ్స్ పంపించేది ఈ యావత్ భూపర్పంచంలోనూ ఆ అమామ్యి మాతర్మే!  అదేం విచితర్మో కానీ, నేను పుటిట్నటేట్  చాలా 
మందికి తెలియదు. తెలిసినా పబిల్గాగ్  ఒపుప్కోరు. అదీ రాజా వారి మహరాజ్ తకం.  

 
 రెండు, మూడేళళ్ తం ఒక సారి ఆ శుభాకాంకష్లతో పాటు "మీరు ఫేస్ బుక్" లో 

చేరండీ....అదరగొటేట్సాత్ రు...." అని ఒక ఉచిత సలహా కూడా ఆ అమామ్యి ఇచిచ్ంది కానీ నా ముఖారవిందానికి బాపు గారు, చందర్ 
గారి లాంటి వారు వేసి ఇచిచ్ అదరగొటేట్సిన నా "కారూట్ న్ మొహాలు" ఈ జనమ్కి చాలులే, ఈ ఫేసులూ, బుకుక్లూ మనకెందుకులే అని 
నేను ఆ సంగతి అపుప్డు పటిట్ంచుకో లేదు. కానీ...ఇపుప్డు మేము తలపెటిట్న మొటట్మొదటి యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనం లో 
పాలొగ్ నడానికి యువతీ యువకులు ఎకక్డ దాకుక్ంటారా అని వెతకడం మొదలు పెటాట్ ను. నా చినన్ సెజౖు పరిశోధనలో చాలా మంది 
"యూతులు" మహేష్ బాబు సినిమాకి మొదటి రోజు ఆటలో అగరొతుత్ లతో హారతి పడుతూనూ, సమంతా సినిమాకి సెంటు 
రాసుకుని వెళూత్ నూ, బాల్ గ్ పర్పంచంలో మునిగి పోయి వాళళ్ పడక గదులోల్  "లాయ్పుటాపు" లతో ఆడుకుంటూనూ ఉనాన్రు అని 
గర్హించగలిగాను. కానీ, వాళళ్ని ఎలా "చేరుకోవాలీ", ఈ సాహితయ్ సమేమ్ళనం గురించి ఎలా తెలియజెపాప్లీ అని ఆలోచిసూత్ ..లోచిసూత్  
ఉండగా...ఈ అడుగు దేశాలలో ఉనన్ అమమ్డు అపుప్డెపుప్డో ఫేస్ బుక్ గురించి పంపించిన మెయిల్ గురుత్ కొచిచ్ంది. వెంటనే  రెండు 
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పదుల వయసు ఉనన్ అమెరికా పౌరుడెనౖ మా అబాబ్యిని పిలిచి "ఒరేయ్ ,, ఈ ఫేస్ బుక్ అంటే ఏమిటీ" అని అడిగాను. నేను 
ఎపుప్డెనౖా పర్గాఢమౖెన నిరణ్యాలు తీసుకునన్పుప్డు మనోమ్హన్ సింగ్ గారు ఒబామా ని సంపర్దించినటుట్ గా, మా "అమెరికా అబాబ్యి 
పండు" ని సలహా అడుగుతూ ఉంటాను. వాడు ఒక వికటాటట్హాసం చేసి "ఓ...ఫేస్ బుక్....దటిజ్ ఓనీల్ ఫర్ టీనేజ్ కిడ్స్ టు టాక్ 
నానెస్న్స్ 24/7...నువెవ్పుప్డూ మాటాల్ డేది అదే కాబటిట్  గో ఫర్ ఇట్..యు కెన్ అలోస్ గో ఫర్ టివ్టట్ ర్." అని ననున్ తస్హించాడు. 
"టివ్టట్ ర్" అనగానే ఆ మాట అరహ్ద్ంకాక, భయం వేసి...నాకు అరధ్ం అయిన "ముఖ పుసత్కం" సంగతి చూదాద్ ం అనుకునాన్ను.  

 
 వెంటనే నేను సా సొంత ఫేస్ బుక్ అకౌక్ంట్ లో నమోదు చేసుకునాన్ను. అపుప్డు రా  పనెన్ండు గంటల 

ఐదు నిముషాలయింది. మొటట్మొదటగా ననున్ ఆ ముఖ పుసత్కం వారు....నువెవ్వడివో పర్పంచంలో అందరికీ తెలియడానికి అరజ్ంటుగా 
నీ ఫొటో ఒకటి ఫలానా విధంగా, ఫలానా చోట "ఎకిక్ంచు" ....వారి పరిభాషలో అప్ లోడ్...చెయయ్మని బతిమాలారు. అంత రిస్క్ 
తీసుకోవడం ఎందుకులే, కొంచెం అయిన డేమేజ్ కం ల్ అవుతుందేమో అనుకుని "పోనీ మనిదద్రం ఉనన్ ఫొటో ఒకటి ఇందులో 
పెటట్నా?" అని అపుప్డే అరహ్ద్రా  వర్క్ కి పోబోతూ నా కిచేచ్ బహుమతి...అనగా టెంకి జెలల్ ఇవవ్డానికి నా దరిదాపులకి వచిచ్న మా 
కీవ్న్ వికోట్ రియాని ఏదో యాదాలాపంగా అడిగాను. అపుప్డు నా మాడు భాగానికి...అనగా తలకాయ వెనక భాగానికి మామూలు కంటే 
ఎకుక్వ డేమీజీ జరిగింది అని చెపప్కనే చెపుప్చుంటిని. పెగౖా" నా ఫొటో ఎకక్డెనౖా ఇంటర్ నెట్ లో పెటాట్ వో.... చంపేసాత్ ను, ఐ విల్ కిల్ 
యూ, మార్ జాయెగా,  జావూంగీ, మరడ్ర్ కరేగా, కరూంగీ" అని నాలుగెదౖు భాషలలో కీవ్న్ వికోట్ రియా తన చూపుడు వేలుని నాకేసి 
చూపించి ఆడించింది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా. ఆ వేలూ మరియు దాని ఊపుడు పవరూ నాకే కాదు, పెళిళ్ చేసుకునన్ పర్తీ మగ 
పురుగుకీ...సారీ...పుంగవుడికీ బాగా తెలుసును. ఆ సీన్ అపుప్డపుప్డు కలలోకి వచిచ్నపుప్డు  నేను చెమటుల్  కకుక్కుంటూ, పకక్ 
మీదనుంచి కిందకి పడిపోయి "కెవువ్ కేకలు" పెటిట్న సందరాభ్లూ ఉనాన్యి.   

 
 మొతాత్ నికి ధెరౖయ్ం చేసి, నేనూ, మా కీవ్న్ వికోట్ రియా ఒకానొక "వీక్ మొమెంట్" లో తీయించుకునన్ ఫొటోని 

వెతికి, అందులో ఆవిడ అందమౖెన పార్ట్ కట్ చేసేసి, కేవలం నా "వెల వెల బోతునన్" ముఖారవిందం మాతర్మే ఉనన్ ఫొటోని ఫేస్ బుక్ 
లోకి "ఎకిక్ంచాను"..అనగా "అప్ లోడ్"  చేశాను. నాకు ఈ మధయ్నే తెలిసింది అప్ లోడ్ అంటే అవతలి వాడీకి ఎకిక్ంచి ఏడిపించడం, 
డౌన్ లోడ్ అంటే మన కంపూయ్టర్ లోకి దింపుకోవడం ఏడవడం అని అరధ్ంట. సరిగాగ్  అకష్రాలా పది సదరు ఫేస్ బుక్ వారు ఐదారు 
వందల మంది నాటీ సేన్హంగా ఉమాడ్ దలుచ్కునాన్రోచ్ అని వారందరి వివరాలూ నాకు పంపించారు. నేనంటే "ఇది" ఉనన్వాళుళ్ 
ఇంతమంది ఉనాన్రా అని నేను కాలర్ ఎతుత్ కుంటూ ఉండగా, పది ఈ మెయిళుళ్ "టింగ్, టింగ్" అని మూయ్జిక్ కొటుట్ కుంటూ నా 
కంపూయ్టర్ లోకి వచిచ్ కూచునాన్యి. వాటిలోల్  ఎనిమిది "ఐ లెక్ౖ ఇట్" అని ననోన్, నా ఫొటోనో తెలియకుండా పొగిడినవి అయితే ఒకటి 
మటుకు "రాజురాణీ" నుంచి వచిచ్ంది. "అదేమిటీ మీ ఫొటో నిలువుగా ఉందీ? నేను మిమమ్ లిన్ నెలూల్ రు సభలో చూసినపుప్డు అడడ్ంగా 
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ఉనాన్రూ? ఎవరెనౖా కాసత్ చేతి వాటం చూపించి మీ మొహం కొలతలు మారేచ్శారా?" అని ఆ మౖెల్ సారాంశం. ఇకక్డ నాకు వచిచ్న 
పర్ధాన సమసయ్ నా మొహం కొలతల గురించి కానే కాదు. అసలు ఈ "రాజురాణీ" అనే మనిషి రాజు అనే పేరు గల మగ వెధవా, రాణీ 
అనే పేరు గల అందమౖెన అమామ్యా, లేదా సాకాష్తూత్  అలాంటి పేరుతో సినిమాలలో ఐటెమ్స్ డాన్స్ లు చేసే "బొడుడ్  సుందరి" బాపతా 
అనేదే నా పర్ధాన సమసయ్. ఎందుకంటే, లింగ నిరాధ్ రణ సరిగాగ్  జరిగితేనే కానీ ఆ పర్శన్కి తగగ్టుట్ గా సమాధానం చెపప్లేం కదా! ఇలాటి 
అరధ్నారీశవ్రుల కేసులు నాకు చాలానే తెలుసు. వివరాలు తెలియకుండా అవాకులూ, చెవాకులతో సమాధానం ఇచిచ్ చచిచ్నచో చావు 
తపప్దు అని నాకు ఇది వరలో ఐశవ్రాయ్ రాయ్ లాంటి వారితో ఈ మెయిల్ లో "మాటాల్ డి" వెరౖస్ లతో పురుగుల వాత పడి, చావు తపిప్ 
కనున్ లొటట్బోయిన అనుభవం నేరిప్ంది.  

 
 ఇంతటోల్ కే వచిచ్న తొమిమ్దో మెయిల్ లో "మీ కుడిపకక్న రెండు సెంటీ మీటరల్ దూరంలో ఎవరిదో రింగు 

రింగుల జుటుట్  కనపడతోంది...అది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా గారిదా? మీ తాలూకు కాదు కాబటిట్  ఆ జులపాలు బహు అందముగా ఉనన్వి. 
ఏది ఏమౖెనా మీతో సేన్హం చేదాద్ మని మహా కోరికగా ఉంది" అని దాని సారాంశం. "ఓరి నాయనోయ్. ఇదెకక్డి గొడవరా?" 
అనుకుంటూ చూడగా ఆ ఈ మెయిల్ సాకాష్తూత్  వెయౖెసాస్ర్ గారి దగగ్ర నుంచే అని గమనించి హడిలి చచిచ్పోయాను....ఎందుకంటే 
చనిపోయిన ఆయన నా సేన్హం కోరుకుంటునాన్డు అనుకుంటే, మనకి కూడా పిలుపు వచేచ్సిందా అని అనుమానం వచేచ్సింది. తీరా 
ఈ ముఖ పుసత్కం లో అపప్టికే అరగంట లో నాకు సేన్హితులె ౖపోయిన మూడు వందల మంది "ఎకిక్ంచిన" ఫొటోలు చూసేత్ అందులో 
కరీనా కపూరూల్ , క నాలూ, నాయుడు గారూ, లెకక్లేననిన్ వెయౖసాస్రూల్ , అరడజను వినాయకులూ, ఏసు పర్భువులూ ...ఇలా చాలా 
మందే ఉనాన్రు.  

 
 ఆ తరవాత వచిచ్న మూడు ఈ మెయిళళ్లో రెండు ననున్ మహదానందపరిసేత్. మూడోది భయపెటేట్సింది. 

మొదటి దాంటోల్  ఈ "రాజురాణీ" అనే వయ్కి త్ అపుప్డే నా నిలువు కొలతలని అడడ్ కొలతలుగా మారేచ్సి "ఈ అడడ్మౖెన ఫొటో అప్ లోడ్ 
చెయయ్ండి" అని ననున్ కోరడం, ఈ కొతత్ ఫొటోలో మా కీవ్న్ వికోట్ రియా రింగుల జుటుట్  ఎకక్డా లేక పోవడం నాకు మహదానందానిన్ 
కలిగించాయి. రెండో మౖెల్....నేను ఈ ముఖ పుసత్కంలో చేరిన పదిహేను నిముషాలలో...."ఇనాన్ళళ్కి మీకు నా మాట వినాలని బురర్లో 
పడిందదనన్ మాట...గుడ్ బోయ్....ఇంక పర్పంచం అంతా మీ సొంత సుతేత్. అది వినడానికి మేమంతా రెడీగా ఉనాన్ం." అని ఆ 
అటట్డుగు దేశాలలో ఉనన్ అలనాటి సేన్హితురాలి నుంచి టింగ్ మని ఈ మెయిల్ వచేచ్సి...మళీళ్ చాలా కాలం తరావ్త మేమిదద్రం కనెక్ట్ 
అయిపోయాం!  ఆ తరువాత చిరకాల సేన్హితులు కొంత మంది కూడా అలాగే ఇపుప్డు కనెక్ట్ అవడం నాకు సంతోషమే కలిగించింది. 
మూడో మౖెల్ లో ఒక కు డు..బహుశా ఆకతాయి కు డే అయి తీరాలి మరి "సార్. మీరు చాలా అందంగా ఉనాన్రు. ఐ లవూయ్" 
అనుకుంటూ అటు మౖెల్ లోనూ, ఇటు చాట్ లోనూ తన పర్గాఢమౖెన " మ" ని తెలియపరచగానే...హడిలి పోయి నేను వచేచ్ నెల 
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మళీళ్ హౖెదరాబాద్ వెళిళ్నపుప్డు కరూప్రం దండలూ, మంగళ సూ లూ పటుట్ కుని విమానాశర్యానికి వచేచ్సాత్ డేమో అని వెంటనే నా 
లిస్ట్  లోంచి తీసి పారేశాను. అలాంటి మెసేజ్ లు మళీళ్ ముటుట్ కుంటే ఒటుట్ !  

 
 ఇక మరొక గంటలో నా కంపూయ్టర్ లో ఒక పర్ధానమౖెన మారుప్ చోటు చేసుకుంది. అదేమిటంటే....ఇది 

వరకు పదేసి నిముషాలకి ఒకసారి టింగ్ మని గంట కొటట్డం మానేసి, నాకు వందల కొదీద్ ఈ మెయిల్స్ వసుత్ నాన్యని చెపప్డానికి 
ఎకక్డా ఆగకుండా ఒకే రాగంలో నా కంపూయ్టర్ ఏకంగా వీణ వాయించడం మొదలు పెటిట్ంది. ఇక నాకు వచిచ్న నూయ్స్ ఫీడ్ 
చూడడానికే భయం వేసోత్ ంది. నిజానికి ఈ ఫేస్ బుక్ సేన్హితులందరితోటీ మాటాల్ డుకోవడానికి అనె అనుకుని, సాహితయ్ం సేన్హితుల 
సానిన్హితయ్ం కోసం ఇందులో చేరాను. కానీ, నా అలాగే ఇతర కారణాలకి కూడా వాడుకోవచుచ్నని ఈ నూయ్స్ ఫీడ్ లో తెలిసింది. 
ఉదాహరణకి "నేను మొనన్ ఈవెనింగ్ వాక్ చేసుత్ నన్పుప్డు మా ఉపుప్టేరు గటుట్  మీద చేపలు గిల గిలా తనున్కుంటునాన్యి. కొనిన్ చచిచ్ 
పోయాయి. ఈ కాలుషాయ్నికి కారకులెవరు? మీకు తెలుసా? " అని ననున్ అడుగుతూ వచిచ్న ఫీడ్  ఒక రకం.  ఇక ఇంటోల్  పూజ 
ఫొటోలూ, బయట కాజాలు తింటునన్పప్టి చినన్పప్టి ఫొటోలు, ఒకటేమిటి కొనిన్ వందల అంశాల మీద అభి యాలూ, పర్శన్లూ, ఏక 
వాకయ్ సమాధానాలూ...ఒకటేమిటీ.... టెమ్ౖ ఉండాలే కానీ...కొనిన్ పండగే పండగ....చాలా మటుకు దండగే, దండగ. ఇపుప్డు నాకు 
తెలియనిదలాల్  ఏమిటంటే....నేను ఎవరికెనౖా ఈ "ముఖ పుసత్కం" వాడి ఈ మెయిల్ కొడితే పర్పంచంలో అందరి టెమ్ౖ లెన్ౖ లోకీ వెళిళ్ 
వాళళ్ ణాలు తీసుత్ ందా..లేక నాకు వసుత్ నన్టుట్ గా కొనిన్ టెమ్ౖ లెన్ౖ లోనూ, కొనిన్ వందల పోసిట్ంగ్ లు నూయ్స్ ఫీడ్ లో 
కనపడుతుందా...అనే విషయాల మీద కూలంకషంగా పరిశోధన మొదలు పెటాట్ ను. ఇవనీన్ నాకు సరి కొతత్ పదాలు.  

 
 అనిన్ంటి కనాన్ "ఐరనీ" ఏమిటంటే....మేము ఏ ల్ మొదటి వారం లో నిరవ్హించదలుచ్కునన్ "మొటట్  మొదటి 

యువతరం సాహితయ్ సమేమ్ళనం" ఇపుప్డు వాయిదా పడింది. ఎందుకంటే, అది అనిన్ కళాశాలలోనూ, విశవ్విదాయ్లయాలలోనూ పరీకష్ల 
సమయంట. అందుచేత ఈ యువతరం సమేమ్ళనానిన్ వాయిదా వెయయ్మని మమమ్లిన్ చాలా మంది ఫెసరుల్  అడిగారు. వారి కోరిక 
మేరకు బహుశా రాబోయే అకోట్ బర్-డిశంబర్ రోజులలో ఈ సమేమ్ళనం రూపు దిదుద్ కుంటుంది.  

 ముందే చపిప్నటుట్  యువతరం సాహితీవేతత్లని "చేరుకోవడం" కోసం నేను నమోదు చేసుకునన్ ఈ  "ఫేసూ-
పుసత్కమూ" పర్ య లో ఎరకక్పోయి ఇరుకుక్పోయాను. చూదాద్ ం....ఏమవుతుందో! 

(ఈ కథలో కలిప్తం - నిజం సగం, సగం) 
మా బాల్ గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com 
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