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లీఫ్ పిచిచ్ కథ
అసలు ఇది నాకు చినన్పుప్డూ లేదు, కాసత్ పెదద్పుప్డూ లేదు, ఆ మాటకొసేత్ తెలిసో తెలియకో కీవ్న వికోట్రియాతో పెళళ్పుప్డూ లేదు
కానీ అదేమిటో పెదద్మామ్యి పుటట్గానే ఉనన్ వేపకాయంత వెరిర్ కాసత్ ముదిరి పిచిచ్కి పర్మోషన అయింది అని ఒపేప్సుకుంటాను. అనగా,
సొంత పిలల్లు, మనవలు, మనవరాళుళ్ పుటుట్కొసేత్ జీవితంలో జరిగే పర్దానమైన మారుప్ ఫోటోల పిచిచ్ ముదరడం నాకు కూడా జరిగింది.
ఎంత ముదిరిందీ అంటే.. సాన్నాల గది, వంటిలుల్, పకక్ మీద, చెటల్ మీద, నా నెతిత్ మీద, వీపు మీద ..ఒకటేమిటి అనిన్ చోటాల్ ఆ చంటి వాళళ్
వినాయ్సాల ఫోటోలు కొనిన్ వందలూ, వేల గంటల విడియోలు ఇపప్టికీ మా ఇంటోల్ అడుగడునా కనపడుతూనే ఉంటాయి. ఇక పిలల్లు
పెదద్యాయ్క ఆ పిచిచ్ కాసత్ తగిగ్, మళీళ్ ఒరిజినల వేపకాయ సైజుకి తగిగ్ పోయింది కానీ కానీ ఇదిగో..ఈ వెధవ జేబులో ఫోనూల్ వాటిలోల్
కెమేరాలూ, అందులో మనకి మనమే ఒంటరిగా అడడ్మైన భంగిమలోల్నూ ఫోటోలు తీసేసుకుని శునకానందం పడిపోయే రోజులు
వచేచ్టపప్టికి “వయసు మళిళ్ందోయ మొగుడూ, ఏమిటా వెధవేవ్షాలూ” అని మా కీవ్న వికోట్రియా గదమాయించినా ఈ పిచిచ్ ముదిరి తలకి
రోకలి చుటట్మనే విధంగా తయారయింది నా పరిసిథ్తి. అంతే కాదు ఎవరి పిచిచ్ వారికి ఆనందం అనే సామెత ఈ విషయంలో నాకే కాదు
అక్షరాలా యావత పవితర్ భారతీయులకి అనవ్యిసుత్ంది అని కూడా అరథ్ం అయింది. “నీకు సెలీఫ్ పిచిచ్ ఉంది అని తినన్గా చెపిప్ చావక ఈ
పిచిచ్ పిచిచ్ వాగుడు అంతా ఎందుకూ అంది కీవ్న వికోట్రియా నా చేతిలోంచి సెల ఫోన అరగంటలో ఐదో సారి లాగి పారేసూత్. అపప్టికే అర
డజను సెలీఫ్లు లాగేసాను...నాతో పెటుట్కుంటే అయినటేట్.
అవును.

నేనేం

అబదద్ం

చెపప్డం

లేదు...ఎందుకంటే

నాకు

పదిహేనేళుళ్ వచేచ్సినా పటుట్మని పది ఫోటోలు కూడా లేవు. ఆ మాట ఇపుప్డు
ఐదేళళ్ కురార్డికి చెపేత్ నువువ్ పెరిగిన అడివి, ఆ అడివిలో గుహ ఒక సారి
చూపించవా, వెళిల్ సెలీఫ్ తీసుకుంటాను అంటాడు. ఈ ఫోటోలకి నాందీ
పర్సాత్వనగా నా బాగా చినన్పప్టి ఒకే ఒకక్ ఫోటో ఇకక్డ జత పరుసుత్నాన్ను.
“కూయ్ట గా ఉనాన్ను కదూ” అని నేను మురిసిపోతూ ఉంటే “పెళిల్ చూపుల కి
ముందు ఆ ఫోటో చూపించి ఉంటే నాకు ఈ గతి పటేట్ది కాదు. మీ వాళుళ్
చాలా మోసం చేసి ఆ ఫోటో చూపించకుండా దాచేశారు.” అని నిటూట్రిచ్ంది
మా కీవ్న వికోట్రియా. నాకు తెలియక అడుగుతానూ, పెళిల్ చూపుల ముందు అమామ్యిని పటుట్ చీరలూ, నగలతోటీ సూట్డియోలో
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తీయించుకునన్ ఫోటోలూ, మగాడికి అదెద్కి తెచుచ్కునన్ బిగుతు సూటూ, బూటూ ఫోటోలు చూపిసాత్రు కానీ చెడీడ్ ఉందో లేదో తెలియకుండా
ఉనన్ నా చినన్పప్టి నలుపు-తెలుపు ఫోటోలు ఎవరైనా చూపిసాత్రా? ఈ రోజులోల్ సంగతి అడకక్ండి. పెళిల్ చూపులనీన్ వీడియో చూపులే.
అమామ్యీ, అబాబ్యీ ఏం చూపిసాత్రో, ఏం మాటాల్డుకుంటారో ఆ ఒకక్ గూగుల వాడికి మాతర్మే తెలుసుత్ంది. తలిల్దండుర్లు రాబోయే
కోడలినో, అలుల్డినో పెళిళ్కి వారం కంటే ముందు చూసేత్ గొపేప్.
మా చినన్పుప్డయితే నమమ్ండి, నమమ్క పొండి, కలర ఫిలమ్ అమమ్డం, ఫోటో తీశాక దానిన్ డెవలప చెయయ్డానికి మొతత్ం దకిష్ణ భారత
దేశానికి మదార్సులో మౌంట రోడ లో వేల అనే కంపెనీ ఉండేది. 1960 లలో మా చినన్నన్యయ్ పెళిల్ అయినపుప్డు ఒకే ఒకక్ రీలు..అంటే 12
కలర ఫోటోలు కొనగానే అమమ్ బాబోయ వీళుళ్ ఎంత డబుబ్ ఉనన్వాళోళ్ అనుకునాన్రు మమమ్లిన్. ఇక కాకినాడలో కలర ఫోటోలు తియయ్గలిగే
ఒకే ఒకక్ కెమెరా ఉనన్ ఒకే ఒకక్టి వోలేటి వెంకటేశవ్ర రావు గారి సైమ్లస్ సూట్డియో ఒకటే. ఆయన చేత ఫోటోలు తీయించి ఆ రీల
కడిగించడానికి ....డెవలపింగ కి తెలుగు మాట ...పర్తేయ్కంగా ఒక సేన్హితుడి ని రైలోల్ మదార్సు పంపించాం. తీరా ఆ వెధవ దారోల్ ఆ రీల
ఎకక్డో పారేశాడు. ఎలాగా కలర ఫోటోలు తీయిసుత్నాన్ం కదా డబుబ్ దండగ అని అని మామూలు బాల్క & వైట ఫొటాగార్ఫర ని పెటట్ లేదు.
దాంతో మా చినన్నన్యయ్ పెళిళ్ ఫోటో ఒకక్టి కూడా లేదు. ఇపుప్డు మా చినన్నన్యాయ్ లేడు, మా చినన్ వదినా లేదు, సైమ్లస్ సూట్డియో లేదు,
వెంకటేశవ్ర రావూ లేడు, వేల సూట్డియో మదార్సులో ఉందో లేదో తెలీదు. ఉనాన్ బహుశా సెల ఫోనుల్ అముమ్తూ ఉంటారు. కలర ఫిలమ్
కడగడం లేదు. అందులో ఏమీ అనుమానం లేదు.
మదార్సు, ఫోటోలు అనగానే నాకు శేర్శీర్ గారి జోక ఒకటి జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఆయన ఇంకా మహాకవి కాక ముందు ఒక సారి
మదార్సులో ఒక సేన్హితుడు కొతత్గా ఫోటోగర్ఫీ షాప పెటిట్ “ఇదిగో శీర్శీర్, నువేవ్దో కవితవ్ం రాసాత్వుగా. నా ఫోటోల షాప కి మాంచి ఆసకిత్
కరంగా ఉండే ఒక కేపష్న రాసి పెటుట్. అది చదవగానే కసట్మరుల్ లోపలికి వచెచ్యాయ్లి” అని అడిగాడుట. దానికి శీర్శీర్ “ఇచచ్ట అందముగా
ఫోటోలు తియయ్బడును” అని వార్సి ఇసేత్ ఆ సేన్హితుడు “ఇదేమిటి. ఇది అందరూ రాసాత్రు. ఇంకా వెరైటీ గా ఉండాలి” అంటే శీర్శీర్ గారు
“ఇచచ్ట ఫోటోలు మీ మొహం వలె తీయబడును” అని వార్సి ఇచాచ్డుట. ఈ సెలీఫ్ తతంగం అంతా అంతే..మన మొహమే మనం ఫోటో
తీసుకుంటాం...నా మొహంలాగ.
మీలో చాలా మందికి జాఞ్పకం ఉండే ఉంటుంది. సెలీఫ్లు వచేచ్ ముందు సెలఫ్ టైమర అని ఉండేది. బహుశా ఇపుప్డు కూడా
మామూలు కెమెరాలలో ఉందేమో. మన దగగ్ర మామూలు కెమెరా ఉంటేగా తెలియడానికి. ఆ వెధవ సెలఫ్ టైమర నా జాతకానికి ఎపుప్డూ
పడలేదు. అందులో ఉండే ఐదు సెకనోల్ , పది సెకనోల్ పెటేట్సి, బటన నొకేక్సి పరిగెటుట్కుంటూ మిగతా వాళళ్తో పాటు ఫోటోలోకి వెళిళ్పోవడం,
వాళళ్ందరూ హాయిగా ఛీజ, గీజూ అని పళిళ్కిలించుకుంటూ పడడం, నేను మటుకు ఇంకా పరిగెడుతునన్టుట్గానో, లేక పొతే నా వీపో, లేదా
తలకాయ కట అయిపోయి ఉతిత్ మొండెమో....ఎలా పడిందో ఫిలమ్ కడిగిందాకా తెలిసేది కాదు. ఆ తరవాత వచిచ్న పోలరాయిడ కెమెరాలలో
ఫోటో అపప్టికపుప్డు వచేచ్ది కానీ ఎపుప్డూ అలుకుక్పోయి నా మొహంలా ఉండేది.
ఇక గత ఐదేళళ్ అనుభవ లో ఈ సెలీఫ్ రోగాలని నేను ఐదు రకాలుగా విభజించాను. అంటే ఒకొక్కక్టే ఒకొక్కక్ రకం కేనస్ర లాంటిది
అనమాట.
మొదటిది గొపప్ వాళళ్తో సెలీఫ్. అంటే మీరు అమెరికాలో తెలుగు సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మం ..అది ఉగాది కానీ దీపావళి కానీ,
జాతీయ సాథ్యి జాతర కానీ ఏదైనా సరే....పర్ధాన అతిధులు ఖచిచ్తంగా సినిమా వాళోళ్, రాజకీయం వాళోళ్ అయి ఉంటారు. వాళల్ందరూ
ముందు వరసలో కూచుంటారు. మీరు ఆఖరి బెంచీ టికెక్టుట్ కొనుకుక్ని, వాళళ్ని జాగర్తత్గా గమనిసూత్ అవకాశం రాగానే పరిగెటుట్కుని వెళిల్
ఠకీ మని ఒకటి, రెండు, మూడు టక, టకా డజను సెలీఫ్లు లాగేసి ఆ మానవుడు తేరుకునే లోగా వెనకిక్ వచేచ్సాత్రు. వాటిలోల్ మీ మొహం
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ఎపుప్డూ సెలీఫ్ తీసుత్నన్ వాడి మొహం లాగానే బిగుసుకు పోయి ఉంటుంది కానీ ఆ చిరంజీవి కానీ, కేసీఆర కానీ బురర్ గోకోక్వడం లాంటిది
ఏదైనా చేసూత్ ఉండవచుచ్ను. కానీ ఆ పది సేలీఫ్లలో కనీసం ఒకటి గౌరవ పర్దంగా ఉనాన్ మీ దేవుడి గదిలో పెటుట్కోడానికి ఆ ఒకక్టీ చాలు.
సరిగాగ్ ఈ కారణానికే సెలీఫ్ తియయ్గానే అపప్టికపుప్డు సరిగాగ్ వచిచ్ందో లేదో చూసేసుకుని, ఒకక్ ఫోటో అయినా సరిగాగ్ రాగానే తల
ఊపుకుంటూ పకక్కి వెళిల్ పోయి మరో సహా సెలీఫ్ బాధితుడికి అవకాశం ఇసాత్రు. అదే గనక చిరంజీవి బదులు కాజల అగరావ్ల అయిందో
..ఇక గోవిందా గోవింద. ఒకే సమయంలో వందల కొదీద్ సెలీఫ్లు తీసుకునబడే సందరభ్ం ఇదే.
మరి కొంత మందికి అసత్మానూ పెళాళ్ం, పిలల్లు, మనవలు, మనవరాళళ్ తో సెలీప్లు దిగి మురిసిపోవడం ఒక సరదా. ఈ సంసార
బంధాలు ఇంకా లేని అదృషట్ వంతులు సెలీఫ్లు తీసుకునాన్ పకక్ వాళళ్ని సేన్హితులు అనో, అభిమాని అనో ఎకక్డా అనుమానం రాకుండా
జాగర్తత్ పడుతూ ఉంటారు. కానీ అందరికీ జనరల పోలిసీ ఏమిటంటే ఎకక్డా అనుమానం రాని సెలీఫ్లే FB లో కానీ వాటాస్ప లో కానీ
బయటపెడతారు. లేక పొతే అంతా గప చుప వయ్వహారమే.
ఇక పరాయ్టకం సెలీఫ్ మూక చాలా మందే ఉనాన్రు ఈ పర్పంచంలో. అంటే వీళుళ్ ఏ
అడివికో వెళిళ్నపుప్డు, సూరోయ్దయం, సూరాయ్సత్మానం సమయంలో యోగా భంగిమ..అంటే
ఒంటి కాలు జపం చేసూత్ పర్కృతిలో మమైకం అయి పోతునన్ సెలీఫ్లు, లేకపోతే జలపాతాలలో
జలకాల తాలూకు. నేను ఎపుప్డూ పర్యతన్ం చెయయ్ లేదు. ఎందుకంటే తీరా నేనూ, మా కీవ్న
వికోట్రియా ఇదద్రం కలిసి ఏకాంతంగా ఏ అడివికో, ఎడారి లోకో, కొండల మీదికో, సముదర్ం
దగగ్రికో వెళళ్డానికి ఎందుకో భయం. “ఏ నిముషానికి ఏమి జరుగునో ఎవరూహించెదరు”
అనాన్డు కవి. ఏది ఏమైనా ఈ ఫోటోలు బావుంటాయి కానీ అలాంటి సెలీఫ్లు తీసుకోవడం
ఎలా సాధయ్మో చసేత్ నాకు అరథ్ం అవదు. ఇంకెవరో తీసిన ఫోటో అయితే పకక్న ఎవరో
ఉనన్పుప్డు ఇదద్రూ కలిసి పర్కృతితో మమైకం అవగలరు కానీ ఎవరికీ వారు విడి విడిగా
మమైకం కుదరదు కదా! అంచేత ఇవనీన్ సంకర సెలీఫ్లు...
సంకర సెలీఫ్ అంటే అనిన్ంటికీ అనవ్యించేది పై వాటితో సహా. ....అనగా తను
తీసుకునాన్, పకక్న ఎవరు ఉనాన్ లేక పోయినా, ఎవరు తీసినా కాసత్ కోల్జ అప లో మొహం గంభీరంగా ఉనన్వనీన్ ఈ సంకర సెలీఫ్ ల కోవలోకి
వసాత్యి. దీని వెనక సిదాద్ంతం ఏమిటంటే మన సొంత మొహానికి మనం సెలీఫ్ తీసుకునన్పుడు కానీ, అతి దగగ్రగా ఎవరైనా తీసినపుప్డు కానీ
హాయిగా నవవ్డం అసాధయ్ం అని నా అభిపార్యం. అనగా హాయిగా నవువ్తునన్ ఎవరి ఫోటో అయినా సరే...ముఖయ్ంగా సమంతా, రకుల పీర్త
సింగ బాపతు ...ఆ ఫోటోలు ఎకక్డో దూరం లో కెమెరా పెటిట్ జామ అని జూమ మీద జుమ చేసి తీసినవే కానీ కెమెరా కనున్ సొగసైన సదరు
బుగగ్లకి ఆనించి తీసిన బాపతు కాదు కాబటిట్ అవి చూచుటకు మాతర్మే సెలీఫ్..నిజానికి సంకర సెలీఫ్...
ఇక ఆఖరి అంశం ..అసలు ఇదే నా మొదటి అంశం..అనగా సెలీఫ్ పిచిచ్ మరియు పిచిచ్ సెలీఫ్. వీటికి పరాకాషట్ పైన చెపిప్నవేమీ
కాదు. ఎవరైనా ఎపుప్డైనా చుటుట్పకక్ల ఎవరూ లేనపుప్డు బోరు కొటిట్, జేబులోంచి సెల ఫోన తీసి డజను సెలీఫ్లు తీసేసుకుంటే...అదే
పరాకాషట్. ఈ జాఞ్నోదయం నాకు మొనన్ విమానంలో ఇండియా నుంచి వెనకిక్ అమెరికా వచేచ్ సుదీరఘ్ పర్యాణం లో మామూలుగా అయితే
కాసేస్పు ఏదో పుసత్కం చదువు కోవడం, సినిమా చూడడం, పేకాట ..అదే లెండి ఎదురుగుండా తెర మీద సోలిటైర లాంటివి ...ఇలా కాలకేష్పం
చేసేసే వాడిని. ఈ సారి అదేమిటో అకక్డ బయలు దేరిన దగగ్ర నుంచి ఇకక్డ దిగిన దాకా...ఒకటే పని. ఆఖరికి విమానం వారి రెసట్ రూమ లో
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అదద్ం కనపడగానే అపర్యతన్ంగా సెలీఫ్ తీసేసుకుని ..ఆ సెలీఫ్ లో నా సుందర వదనార విందం మూడు
సారుల్ కనపడ గానే ..అది చూడగానే, మా కీవ్న వికోట్రియా కెవువ్ కేక ..అలాంటి సినిమా కెవువ్ కేక
కాదు...నాకు పిచిచ్ ఎంత ముదిరి పోయిందో అని భయం వేసి, నాకు నిజంగానే సెలీఫ్ పిచిచ్ పరాకాషట్ కి
చేరుకుందేమో...ఎందుకైనా మంచిది అమెరికులాసాగా నలుగురితో చెపుప్కుంటే పోతుంది కదా అని
ఇదంతా వార్సుకునాన్ను. ఎలాగా ఆ పనిలో ఉనాన్ను కదా అని ఆ విమానం ఫోటో, మరికొనిన్ నిజం
సెలీఫ్లు, సంకర సెలీఫ్లు కూడా జతపరుసుత్నాన్ను. చూసి తరించే వారు రించండి. ఇవే కాదు. తాము
అందంగా ఉంటాం అనుకునే అమామ్యిల సెలీఫ్లు FB లోనూ, అనిన్ చోటాల్ కోకొలల్లు. అవి కూడా
చూసి తరించండి..వీలుంటే కామెంట కూడా పెటట్ండి.. నా లాగా..!
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