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నేనే నా ఆయుధం

మానుయ్డి అ మానయ్ జయం.. ఒక యదార
థ్ గాధ!
“ఢిలీల్లో రాషట్రపతి భవన బేర్కఫాసట్ టేబుల ముందు కూరుచ్నన్పుప్డు…
కాకినాడలో పోసట్రుల్ అతికించటానికి వాడగా మిగిలిపోయిన మైదా పిండితో
చపాతీలు కాలుచ్కుని తినన్ రోజులు గురొత్చిచ్ కళళ్ నీళొళ్చాచ్యి”.
వాయ్పారంలో పోటీ... ఎతుత్లు - పైఎతుత్లు...
విసత్రించటానికి చేసే పర్యతాన్లు... ఎకేక్ శిఖరాలు, పడే లోయలూ...
ఆరీట్సీ బలల్ల మీద నిదర్… సులభ కాంపెల్కసలలో సాన్నం..!
పదో కాల్సు ఫెయిల నుంచి… డాకట్రేట వరకూ..!
అటట్డుగు సాథ్యి నుంచి లక్షల సంపాదన వరకూ ఎదిగిన
ఒక నిరుదోయ్గి జీవిత చరితర్...!
పర్తీ నిరుదోయ్గీ, వాయ్పారవేతాత్, జీవితంలో పైకి రావాలనే తపన ఉనన్
పర్తి వయ్కీత్ చదవవలసిన పుసత్కం.
మాసట్ర రైటర

యండమూరి వీరేందర్నాథ
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నేనే నా ఆయుధం

ఉపోదాఘ్తం
ఆకలేసినపుప్డు కడుపులో ఎలుకలు పరుగెతుత్తాయి అoటారు.
ఈ సామెత సృషిట్ంచినవారికి కుష్దాబ్ధ గురించి బహుశా సరిగాగ్ తెలిసి ఉండకపోవచుచ్.
ఆకలితో పార్ణం గిలగిలా కొటుట్కుంటునన్పుప్డు ఎలుకలు కాదు.
పాములు పరుగెడతాయి.
పేర్వులిన్ కొండచిలువలు చుటుట్కుని మెలి పెడుతునన్టూట్ 'బాధ' నడుముకి వేసిన ఉరితాడవుతుంది.
ఇపుప్డు నేనా సిథ్తిలోనే ఉనాన్ను.
భోజనం కాదు కదా, కడుపులోకి ఏదైనా వెళిళ్ ఎనిన్ రోజులైందో నాకే గురుత్ లేదు.
కాకినాడలో చినన్ గది. ఆ గదిలో నేను. నేను ఒకక్ణేణ్. నాతో పాటూ ఆకలి.
సుబబ్యయ్ హొటలలో అరువు పరాకాషట్కు చేరుకుంది.
ఊరోల్ ఇక పైసా అపుప్ పుటట్దు.
ననున్ చూసేత్నే జనం మొహం చాటేసి పారిపోతునాన్రంటే ఊళోళ్ ఎంత పరపతి మిగిలుందో అరథ్ం చేసుకోవచుచ్.
ఇంటాయన మంచివాడు కాబటిట్ అదెద్ ఇవవ్కపోయినా, గది ఇంకా ఖాళీ చేయించలేదు.
ఇంకొనిన్ గంటలయితే ఈ గదిలోనే నిసాత్ర్ణతో సప్ృహ తపప్టం, ఆ పై పార్ణం పోవటం ఖాయం.
ఏమి చెయాయ్లా అని ఆలోచిసూత్ ఉండగా నా దృషిట్ కిటికీ గటుట్ మీద ఉనన్ పొటల్ంపై పడింది.
మైదా పిండి..!
నా సంసథ్ తాలూకు పోసట్రుల్ అంటించటానికి వాడే జిగురు తయారుచేయటం కోసం కొనన్పుప్డు మిగిలిపోయినది.
నూనె లేదు కానీ, అదృషట్వశాతూత్ సౌట్లో కాసత్ కిరసనాయలు మిగిలి ఉంది.
దాని మీద పెనం పెటిట్, చపాతీ చెయయ్టం కోసం పిండిలో నీళుళ్ కలుపుతూ ఉండగా, పొటాల్నికి కటిట్న నూయ్స పేపరు మీద దృషిట్
పడింది.
మూడు నెలల కిర్తం పేపరు.
మెలో డార్మా ఎకక్డో ఉండదు. మన జీవితాలోల్నే ఉంటుంది.
లేకపోతే పేపరోల్ నాకు సంబంధించిన వారత్ ఉండటమేమిటి?
ఆ క్షణమే అది నా కంటోల్ పడటమేమిటి?
గెలుపుకి ఓటమే మొదటిమెటుట్

కాకినాడ (రూరల): ఓటమి పటల్ నిరాశ చెందకూడదనీ, కషాట్లిన్ ధైరయ్ంతో ఎదురొక్ంటూ కృషి చేసేత్నే

విజయం లభిసుత్ందని విదాయ్రుథ్లని ఉదేద్శిసూత్ 'మేధా' సంసథ్ల అధినేత చిరంజీవి పర్సంగించారు. తాను
ఒకపుప్డు...

అంత వరకే ఉనన్ది. నాకు బాగా నవువ్ వచిచ్ంది. ఏడవటం కనాన్ అది బెటరు కదా. -o0o-
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పార్రంభం
వెంకటాపురం నుంచి కూనూరు వైపు వెళుత్నన్ బసుస్ అకసామ్తుత్గా ఆగిపోయింది. దారికి అడడ్ంగా రాళుళ్నాన్యి. బసుస్లో
ఉనన్వాళళ్ందరూ భయంతో కిటికీలోల్ంచి బయటకు చూశారు.
నా పకక్న కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ "అనన్లా?" అని గొణిగాడు.
"అనన్లు గింత సినన్ సినన్ రాళెళ్ందుకు వెడతరు?" అనాన్డు పకక్ వయ్కిత్.
"అయినా మన బసుస్కడడ్ంగా అనన్లు రాళెళ్ందుకు పెడత్రు? మనోళేళ్ గంద" అనాన్డు మరో పర్యాణీకుడు.
వాళుళ్ మాటాల్డుకుంటునన్ది మౌనంగా వింటునాన్ను. అపుప్డు నేను తొమిమ్దో తరగతి చదువుతునాన్ను. ముందు వరుసలో మా రెడీడ్,
మరో ఇదద్రు సేన్హితులూ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. మేమందరం కాల్సుమేటసమి. వెంకటాపురంలో ఎకాక్ము. మా సూక్లు ఉండేది కూనూరులో.
కండకట్ర విసుకుక్ంటూ దిగి రాళుళ్ అడడ్ం తీసాడు. చినన్ రాళేళ్ కాబటిట్ అయిదు నిముషాలోల్ బసుస్ కదిలింది. బసుస్లో ఉనన్వాళళ్కి ఆ
రాళుళ్ ఎవరు పెటాట్రో, అసలెందుకు పెటాట్రో అరథ్ం కాలేదు.
ఆ మరుసటి రోజు మరింత పెదద్ బండరాళుళ్ రోడుడ్కి అడడ్ంగా ఉనాన్యి. చినన్వి పెడితే తీసేసారని ఈసారి పెదద్వి పెటాట్రు. బసుస్ని
ఆలసయ్ం చేయటమే ఉదేద్శయ్ం.
పకక్నునన్ కొండగుటట్ మీద నుంచి కిర్ందికి తోసినటూట్ తెలుసోత్oది. పైనుంచి రోడుడ్ మీదకు ‘తొయయ్టం’ సులభం. కానీ రాయిని రోడుడ్
మీద నుంచి ‘తొలగించటం’ కషట్ం. కండకట్రూ డైరవరూ కలిసి తోసినా వాటిని పకక్కి తొలగించటం సాధయ్పడలేదు. బసుస్లో పర్యాణికులు
ఒకరిదద్రు తపప్ ఇంకెవరూ వారికి సాయపడలేదు.
దానికి కారణం ఏమిటంటే, ఆ రాళుళ్ ఎవరు పెటాట్రో, ఎందుకు పెటాట్రో ముందు రోజు సాయంతార్నికే చాలామందికి తెలిసింది.
ఎలాగైతేనేం రాళుళ్ తొలగించారు. బసుస్ కదలటానికి మూడు గంటలు పటిట్ంది. ఆ తరువాత కూనూరు వెళేళ్వరకూ, ఆగిన
పర్తిచోటా… ఎకిక్న పర్తివారూ బసుస్ ఆలసయ్మైనందుకు డైరవరీన్, కండకట్రిన్ తిటట్టమే.
ఆ రోజులోల్ పర్భుతవ్ టార్నస్పోరట్ లేదు. ఒకటే బసుస్. దాని ఓనరు పేరు అశోక.
వరంగల నుంచి పొర్దుద్నేన్ బయలేద్రి ఊళళ్నీన్ తిరుగుతూ, మా పలెల్ వెంకటాపురం మీదుగా కూనూరు వరకూ నాలుగు టిర్పుప్లు
వేసేది. దానిన్ 'దొరల బసుస్' అనేవారు. ఏ కారణం చేతయినా ఒక చోట ఆలసయ్మైందంటే, పకక్ ఊళళ్లో జనమంతా అంత సేపూ ఎదురు
చూడాలిస్ందే. అందుకే, ఆగిన పర్తి చోటా తిటల్ వరష్ం కురిపించారు.
అంతే కాదు. మూడు గంటలు ఆలసయ్మైందoటే, ఒక టిర్పుప్ పోయిందనన్ మాటే. ఆ విధంగా చూసేత్, ఈ రాళళ్ వయ్వహారం చినన్ది
కాదు. మరో నాలుగు రోజులు ఇలాగే జరిగితే మరింత పెదద్ది అవుతుంది. అందుకే పాపం కండకట్రు బికక్ మొహం వేసుకుని కూరుచ్నాన్డు.
వయ్వహారం తేలుచ్కోవటానికి మరుసటి రోజు అశోక మా పలెల్కు వచాచ్డు.
...
"నలుగురు పోరగాళళ్ని ఇసూక్లుకి ఎకిక్ంచుకుని పోయేదానికి నీ బండి అరిగిపోదాద్? తీసక్పోరాదవ్యాయ్?" అనాన్డు మా గార్మ పెదద్.
అశోక కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. గార్మసుత్లు ఎదురుగా ఉనాన్రు. మేము నలుగురం దూరంగా నిలబడి చూసుత్నాన్ము.
"గిటట్ పిలల్లన్ందరీన్ ఫీర్గా ఎకిక్ంచుకుని పోతే, నే బసుస్ అముమ్కుని ఎడల్బండి కొనుకొక్ని తిపాప్లె" అనాన్డు అశోక.
మా ఇంటి పకక్న కిరాయికి ఉండే పటేలు సారు, “గవరన్మెంటు సరీవ్సుంటే గసలీ గొడవే లేకపోతూండె" అనాన్డు.
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అశోక ఆయన వైపు తిరిగి కాసత్ కోపంగా “సరాక్రు బసుస్లో కూడా ఇసూక్లుకెలేల్ పోరగాండర్కి సగం రేటు టికెక్టుట్ తీసుకుంటారు"

అనాన్డు.
ఊరి పెదాద్యన కలిప్ంచుకుని, "సూడు అసోకా. ఎంకటాపురం నుంచి కూనూరెళిళ్ పెదద్ సదువులు సదువేది గీలుల్ నలుగురంటే
నలుగురు. పర్తి రోజూ మా వూరు మీద నుంచే నీ బసుస్ పోవాల. గీ నలుగురిన్ ఎకిక్ంచుకుంటే నీకొచేచ్ నషట్ం ఏంది చెపుప్?” అనాన్డు.
అశోక ఏదో చెపప్బోతూంటే ఆపుచేసి, “ఇంత సినన్ ఇషయానిక్ బసుస్ అముమ్కునేది ఏంది? ఎడల్బండుల్ కొనుకుక్నేది ఏంది?
ఎందుకంత పరేషానయితవ? బాగా సదువుకుని ఆలుల్ పెరిగి పెదోద్లల్యితే, ఆ పునెన్మొచేచ్ది నీకే గంద" అనాన్డు సరిద్ చెపుతునన్టుట్.
తెలుసు.

పైకి సరిద్ చెపుతునన్టేట్ ఉందికానీ, 'నీ బసుస్ పోవాలిస్ంది మా ఊరి మీంచే కదా' అనన్ చోటే అశోక ఆలోచనుల్ ఆగిపోయాయని నాకు
రెండు నిముషాలు ఆలోచించుకుని "సరే" అనాన్డు. ఊరోల్ పిలల్లందరినీ ఉచితంగా తీసుకెళళ్టానికి ఆ విధంగా ఒక మరాయ్దసుత్ల

ఒడంబడిక జరిగింది.
మేము బయటకొచిచ్, గుటట్ మీద నుంచి రాళళ్ని తోసుత్నన్పుప్డు బొబబ్లెకిక్న అరచేతులిన్ ఆనందంగా ముదెద్టుట్కునాన్ం.
రాళళ్ని అడుడ్గా పెటాట్లనన్ ఆలోచన నాదే.
పెదద్లకి తెలిసేత్ తిడతారని మా మరో సేన్హితుడు భయపడడ్పుప్డు, ‘ఊరి పిలల్లిన్ పెదోద్ళుళ్ తిటట్రనీ, మమమ్లేన్ సమరిథ్సాత్రనీ’ రెడిడ్ అనన్
మాటలు నిజమయాయ్యి.
మొతాత్నికి అనుకునన్ది సాధించాం.
ఈ విషయం మా సూక్లోల్ కూడా తెలిసి అందరూ అభినందించారు. మాషాట్రు మాతర్ం, "మొతాత్నికి భయపెటిట్ సాధించారార్.
భవిషయ్తుత్లో నకస్లైటల్యేయ్ లక్షణాలు కనపడుతునాన్యి" అనాన్డు.
నేను నకస్లైటు అవలేదు గానీ, నా తరువాతి భవిషయ్తుత్లో గొపప్ మారుప్కి ఒక నకస్లైటు కారణమయాయ్డు.

2
మా పూరీవ్కులు దశాబాద్ల కిర్తం మహారాషట్ర నుంచి తెలంగాణాకి వలస వచాచ్రట. అందుకని మా పేరల్ పై మరాఠీ పర్భావం ఎకుక్వ
ఉంటుంది. మగవారి పేరుల్ శివాజీ, రాంజీ, సంతాజీ, నానాజీ, మలాల్జీ; ఆడవారి పేరుల్ జిజియాబాయి, కమలాబాయి, రాధాబాయి,
లకీష్బాయి. ఈవిధంగా ‘బాయ, జీ’ లతో ఎకుక్వగా పూరత్వుతాయి.
మా వాళళ్లో ‘చిరంజీ’ అనన్ పేరు చాలా మందికి ఉండేది.
మా కుటుంబాలు ఆంధర్పర్దేశకి వలస వచాచ్క, కాలకర్మేణా చివరోల్ ‘వి’ తగిలించేవారు.
అదే నా పేరు.
చిరంజీ..వి!
నాకు ఇదద్రు అనన్యయ్లు, ముగుగ్రు అకక్లు. నేను చివరివాడిన్. నేను పుటిట్న రెండు సంవతస్రాలకి నానన్ పోయారు.
మాది కాజీపేట దగగ్రోల్ జఫరగడ మండలం వెంకటాపురం. ఆ రోజులోల్ ఐదొందల ఇళుళ్నన్ ఊరు. వయ్వసాయాధారిత కుటుంబం.
పేరుకి పదిహేను ఎకరాలు కానీ, రాబడి ఏమీ ఉండేది కాదు. మా ఆరుగురినీ అమేమ్ పెంచి పెదద్ చేసింది.
మొదటి రెండు సంవతస్రాలు మా ఊరోల్నే చదివాను.
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నేనే నా ఆయుధం
ఆ పైన అమమ్ ననూన్, చినన్నన్యయ్నీ కరీంనగర జిలాల్ చింతలపలిల్ గార్మంలో అమమ్మమ్ దగగ్ర పెటిట్ంది. అమమ్మమ్ కొడుకు, అంటే మా

మావయయ్ చింతలపలిల్ ఊరోల్ని సూక్లని నడిపించే వాడు. ఆయన పేరు రాజయయ్. ‘రాజయయ్ సార’ అంటే ఆ ఊరోల్ చాలా మంచి పేరుండేది.
చదువులో నేను బాగా ఉండేవాడిన్. నాలుగో తరగతి చదివే అనన్యయ్ పుసత్కాలనీన్ మూడో తరగతిలోనే చదివేసాను. “…సంవతస్రం
పాటూ మూడో తరగతి ఎందుకు చదవాలి? నాలుగో తరగతిలోకి పంపించవచుచ్ కదా” అని గొడవ చేసేవాడిని.
నా ఏడుపు భరించలేక ఆ తరువాతి సంవతస్రం మా ఇదద్రినీ ఐదో తరగతిలో వేయటానికి నిశచ్యించారు.
కానీ మా మావయయ్ సూక్లోల్ నాలుగో తరగతి వరకే ఉండేది. అందుకు మమమ్లిన్దద్రీన్ ‘దామర’ అనే ఊరోల్ అయిదో తరగతిలో వేశారు.
మా అనన్యయ్కి చదువంటే అంత ఉతాస్హం ఉండేది కాదు. అలల్రి చిలల్రగా తిరిగేవాడు. తోటలోల్ పళుళ్ దొంగతనం, సేన్హితులతో
తిరగటం, గొడవలు పెటుట్కోవటం వంటివి చేసేవాడు. అయిదో తరగతితో చదువు మానేసాడు.
ఆ పై వాడేం చేసాడో, ఏమయాయ్డో తరువాత చెపాత్ను.
ఎపుప్డైతే అనన్యయ్ చదువు మానేసాడో, రాజయయ్ సార మామయయ్ దగగ్ర ఒకక్ణేణ్ ఉండలేకపోయాను. అపుప్డు వరంగల జిలాల్
‘రేకనపలిల్’ లో రెండో అకక్యయ్ దగగ్రకి పంపించారు. నా సూక్లు నాచనపలిల్లో ఉండేది. రెండు ఊళళ్ మధాయ్ బసుస్లు లేవు.
పర్తిరోజూ రేకనపలిల్ నుండి నాచనపలిల్ ఆరు కిలోమీటరుల్ నడుచుకుంటూ వెళేళ్వాడిని.
తొమిమ్దేళుళ్ నిండకుండానే మూడు సూక్ళుళ్ మారటం వలల్ రకరకాల సేన్హితులతో కలిసే అవకాశం దొరికింది.
తెలియని వాళళ్తో కూడా తొందరగా కలిసిపోవటమనన్ కళ బహుశా అపుప్డే అలవడిందనుకుంటాను. తరువాతి జీవన గమనంలో ఇది
చాలా ఉపయోగపడింది.
మా బావ కర్మశిక్షణకి మారు పేరు. ఒక రకంగా ఆయనే నాకు సూఫ్రిత్ కూడా. మా బావ అంటే నాకెంత భయమంటే, ఆయన ముందు
ఎపుప్డూ మంచం మీద కూరోచ్వటం గానీ, పడుకోవటం గానీ చేసేవాడిన్ కాదు.
పర్తీ పనినీ కర్మశిక్షణతో చేయటం నేను ఆయన దగగ్రున్ంచే నేరుచ్కునాన్ను.
ఉదయం ఆరు గంటలకి పశువులకి గడిడ్ వేసి, అపుప్డు తయారయి సూక్లకి వెళేళ్వాడిని. సాయంతర్ం సూక్ల నుంచి వచాచ్క బటట్లు
ఉతకటం దగగ్రున్ంచీ అనిన్ పనులోల్నూ అకక్కి సాయం చేసేవాడిని.
ఆయన దగగ్ర నేను నేరుచ్కునన్ మరో విషయం సైకిల అదద్ంలా శుభర్ంగా తుడవటం..! ఆయన అరగంట తుడిచేవాడు. నేను
కురర్వాడిని కాబటిట్ పది నిముషాలోల్ తుడిచేవాడిని. ఆయిలు ఎకక్డ ఎంత వెయాయ్లో, గీర్సు ఎంత పెటాట్లో కూడా ఒక కళ. దానికి ఎంతగా
పేరొచిచ్ందంటే, చుటుట్పకక్ల ఊరినుంచి చుటాట్లెవరైనా మా ఊరికి వసేత్ వారి సైకిల తుడిచి, గీర్సు పెటేట్ బాధయ్త నాకు అపప్గించబడేది.
మా ఊరోల్ ఒకటే సైకిల షాప ఉండేది. గాలి ‘ఫీర్’ కాబటిట్ ఆ షాపలో గాలి కొటేట్ పంపు ఎలల్పుప్డూ పాడయేయ్ ఉండేది. ఊరి మొతత్ం మీద
రెండో పంపు మా ఇంటోల్ మాతర్మే ఉండటంతో, గాలి కొటిట్ంచుకోవటానికి వచేచ్వారందరూ (వీలైతే సైకిల కూడా తుడిపించుకుని) ననున్
మెచుచ్కుంటూ ఉండేవారు. మెచుచ్కోలు తపప్ డబుబ్లు ఏమీ ఇచేచ్వారు కాదు.
పొగడత్లకి పడిపోతే, పర్తీవాడూ దానిన్ ఆయుధంగా వాడుకోవటానికి పర్యతిన్సాత్డని తెలుసుకోవటానికి రెండు నెలలు పటిట్ంది.
కానీ ఆ వాసత్వం నాకు జీవితాంతం ఉపయోగపడింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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