1

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

(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)

16
సందరభ్ం వచిచ్ంది కాబటిట్ మరొక విషయం కూడా పర్సాత్విసాత్ను. ఇంగీల్షు మాటాల్డటం ఎంత ముఖయ్మో ఇంగీల్షులో ఆలోచించటం
కూడా అంతే ముఖయ్ం. నిజానికి అదే చాలా ముఖయ్ం. అలా చేసేత్ చాలా తొందరగా ఆ భాష మీద పటుట్ వసుత్ంది.
నేను బససాట్పులో పార్కీట్సు చేసిన విధానాలనీన్ పర్సుత్తం మా సంసథ్లో పిలల్లకి నేరుప్తూ ఉంటాను.
“మీ కుడి చేయి ఎతత్ండి” అంటాను. ఎతిత్న తరావ్త “ఈ చేతోత్ నినన్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు మీరు ఏమేం పనులు చేశారు? ఐదు
వేళళ్తో ఏ పని చేశారు? చిటికెన వేలితో ఏం పని చేశారు?” అని అడుగుతూ ఉంటాను.
చాలా మంది అయోమయంలో పడతారు. నేను ఉదాహరణ చెపాత్ను. “కనున్ మంటెకిక్నపుప్డు చూపుడు వేలితో రాసుకుంటాo.
పంటిలో ఏదైనా ఇరుకుక్oటే వేలి గోరుతో తీసాత్o. కళళ్దాద్లు తుడుచుకోవాలంటే చూపుడువేలూ, బొటనవేలూ ఉపయోగించి అదాద్లిన్ గుడడ్తో తుడుసాత్o”.
‘నిజమేకదా' అనన్టూట్ చూసాత్రు వాళుళ్.
“పై మూడు వాకాయ్లీన్ ఇంగీల్షులో ఎలా చెపాత్రు? కొంచెం కషట్మే. ఇకక్డ రెండు విషయాలు ఉనాన్యి. ఒకటి: కిర్యేటివిటీ..! అంటే,
మామూలు సాధారణ సాథ్యి ఆలోచనల కనాన్ మన ఆలోచనలు విసత్ృత పరచుకోవటం. రెండవది: అలా విసత్ృతపరచుకొనన్ ఆలోచనని ఇంగీల్షులో
పంచుకోవటం..!
పర్తీ కారయ్కర్మానీన్ ఈ రకంగా ఇంగీల్షులో తరుజ్మా చేసి ఉపయోగించటం మొదలుపెడితే, నెలరోజులోల్ పర్తీవాడూ తన
‘vocabulary’ పెంచుకోగలుగుతాడు. ఈ టెకిన్కస్ అనీన్ చాలా సులభంగా, తొందరగా అలవాటయి పోతాయి. కావాలిస్ందలాల్ నేరుచ్కోవాలనన్ తపనా,
దానికనాన్ ముఖయ్ంగా… నేరుచ్కునన్ దానిన్ నిజ జీవితంలో ఉపయోగించుకోగలిగే సామరధ్య్ం..! ఒకసారి చేసి చూడండి. ఎంత తొందరగా మీకు ఈ
భాషమీద పటుట్ వసుత్ందో మీకే అరథ్మవుతుంది”.
ఇదీ నేను మా విదాయ్రుథ్లకి టైరనింగ ఇచేచ్ విధానం. అయితే కొందరు సోల్ లెరన్రస్ ఉంటారు. వారికి మరింత విశదంగా చెపాప్లి.
మా విదాయ్రుథ్లలో నేను గమనించిన విషయం ఏమిటంటే, వాళుళ్ ఇంగీల్ష నేరుచ్కుంటారే తపప్ పార్కీట్స చేయరు. నేరుచ్కోవటం కాదు
అకక్డ కావాలిస్ంది. ఎపుప్డు వీలైతే అపుప్డు, ఎకక్డ వీలైతే అకక్డ దానిన్ ఉపయోగించటo. ఏదైనా మాటాల్డమనన్పుప్డు "ఏం మాటాల్డాలి సార? టాపిక
లేదు" అంటారు మా విదాయ్రుథ్లోల్ చాలామంది.
అపుప్డు నేను చెపాత్ను "మనం చేసే పర్తీ పనీ ఒక టాపికేక్. ఈ రోజు కాల్సుకి రాగానే మీరేo చేశారో చెపప్ండి" అని అడుగుతాను.
"రాగానే కురీచ్ దులుపుకునాన్ం" అని జోకు వేసాత్రు.
"దులుపుకోవటానికి ఇంగీల్షు ఏమిటి?" అని అడుగుతాను.
"Cleaned our chair" అంటారు.
“కాదు. Dusted our chair అనాలి” అంటాను.
ఈ రకంగా దైనందిన జీవితంలో జరిగే పర్తీ పనినీ ఇంగీల్షులోకి మారుచ్కుంటే దానంతట అదే వచేచ్సుత్ంది.
ఎపుప్డైతే నువువ్ చేసే పర్తీ పనినీ ఇంగీల్షులో ఆలోచించటం నేరుచ్కునాన్వో అపుప్డు నీ కమూయ్నికేషన చాలా సులభమవుతుంది.
కానీ ఇంగీల్షులో ఆలోచించటానికీ, తెలుగులో ఆలోచించటానికీ చాలా తేడా ఉంది. ఉదాహరణకి పై వాకయ్ం యథాతథంగా ఇంగీల్షులో
చెపాప్లిస్వసేత్, “Whenever the work that you do, if you think about it in English, you will be at ease with your
communication”.
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అదే వాకయ్ం మామూలు ఇంగీల్షులో అయితే, “If you think everthing in English, your communication would be

easier,” అనాలి. తేడా గమనించండి.
ఇంగీల్షులో కిర్య ముందొసుత్ంది. ‘రాముడు సీతను పెళిళ్ చేసుకునాన్డు’ అని తెలుగులో అంటాము. ‘Rama married Sita’ అని
ఇంగీల్షులో అంటాము.
"నేను నినున్ అడిగాను… నినున్ నేను అడిగాను… నేను అడిగాను నినున్… నినున్ అడిగాను నేను… అడిగాను నినున్ నేను…
అడిగాను నేను నినున్" అని ఆరు రకాలుగా అనొచుచ్. ఇందులో ఏది కరెకుట్ అనేది సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఉంటుంది. ఇంగీల్షులో మాతర్ం ఇంత వెసులుబాటు
లేదు. “I asked you” అంటే సరిపోతుంది. You were asked by me అంటే ఎబెబ్టుట్గా ఉంటుంది.
చాలా మంది తెలుగులో ఆలోచించి ఇంగీల్షులో వార్సూత్ ఉంటారు. అదే విధంగా ఇంగీల్షులో ఆలోచించి తెలుగులో వార్సే మేధావులైన
రచయితలు కూడా ఉనాన్రు. రెండూ తపేప్. ఇంగీల్షు ఇంగీల్షే. తెలుగు తెలుగే. ఎపుప్డైతే నీకు ఈ భేదం అరథ్మయిందో అపుప్డు నువువ్ నెం. 1
అయిపోతావు.
అంత తొందరగా ఇంగీల్షు వచేచ్సుత్ందా? అని చాలా మందికి అనుమానం వసూత్ ఉంటుంది. నా పాతిక సంవతస్రాల అనుభవంతో
చెపుతునాన్ను. వచేచ్సుత్ంది..!
కానీ ఒకక్ షరతు. ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డాలి..! కేవలం ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డాలి..!!
మన తపుప్లు సరి దిదద్టానికి పకక్న ఒకరుండాలి. ఏమాతర్ం అవమానం ఫీలవకుండా, సిగుగ్ పడకుండా తపుప్లు ఒపుప్కుని, వారు
చెపేప్ విషయాలని మనం సరిదిదుద్కోవాలి…!!!
అమలు జరిపి చూడండి.
మీలో వచేచ్ మారుప్ మీరే గమనిసాత్రు.
…
అవతలివారితో మాటాల్డుతునన్పుప్డు, నీకెంత ఇంగీల్షు వచచ్ని కాదు. నువువ్ చెపేప్ది అవతలివారికి ఎంతవరకూ అరథ్మయిందనన్దే
పాయింటు.
ఇంగీల్షు పదాలనీన్ పటాటోపంగా ఉపయోగించేకొదీద్ నీమీద గౌరవం పెరగదు సరికదా, 'వాడేదో కాంపెల్కస్తో బాధపడుతునాన్డు' అనే
భావం కలుగుతుంది. మరీ ‘I comes, he go’ లా కాకుండా, తపుప్లు లేకుండా, మంచి టెనుస్లు ఉపయోగించి, కాసత్ సరయిన ఇంగీల్షు సరిగాగ్
మాటాల్డితే చాలు.
మహోతక్ృషట్ పండితులాల్గా మనం సుసప్షట్, లోపరహిత, వాయ్కరణ సoహిత నారికేళపాకం లాంటి పటాటోపమైన ఇంగీల్షులో
మాటాల్డితే, నూటికి తొంభైమందికి అరథ్ం కాదు.
మొతాత్నికి నేను తెలుసుకునన్ విషయం ఏమిటంటే, "నువువ్ ఇంగీల్షులో మాటాల్డటానికి కొనిన్ వేల లక్షల ఇంగీల్షు పదాలు అకక్రలేదు.
వెయియ్ పదాలు తెలిసేత్ నువేవ్ అదుభ్తమైన ఇంగీల్షు మాటాల్డవచుచ్".
నా ఈ సిదాధ్ంతానికి బలం చేకూరుసూత్, "నాకు ఆంగల్ంలో కేవలం వెయియ్ పదాలు తెలుసు. నా మనసులో భావాలు ఇతరులకు
సప్షట్ంగా చెపప్టానికి అవి చాలు" అంటాడు ఒక చోట జాన రసిక్న.
ఏది ఏమైతేనేం. చాలా ఆశచ్రయ్ంగా రెండు నెలలోల్ నా భావాలని నేను ఇంగీల్షులో కరెకుట్గా చెపేప్ సాథ్యికి చేరుకునాన్ను. ఇంగీల్షులో
కాసత్ పరిణితి సంపాదించాను అనన్ నమమ్కం కలిగాక దామోదర గారి సంసథ్లో చేరాను. అకక్డ నా ఇంగీల్షుకి మెరుగులు దిదుద్కునాన్ను.
తరావ్త ఆయన సలహా మేరకు యూనివరిస్టీలో ఎమేమ్ ఇంగీల్షులో చేరాను. యూనివరిస్టీలో మొదటి సంవతస్రం చదువుతూ ఉండగా
నాకు ఒక వయ్కిత్ కలిసాడు. ఆయన పేరు చెపప్టం నాకు ఇషట్ం లేదు. అందుకని ‘కె’ అంటాను. నా జీవితపు మరో మలుపుకి అతడు కారణం అయాయ్డు.
జీవితంలో నేను మోసపోయిన సంఘటనలలో అది ఒకటి.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2016

4

నేనే నా ఆయుధం

17
వరంగలలో పోలీసుల తాకిడి ఎకుక్వైంది. రామూమ్రిత్ కేసు అయిపోయిందని అనుకునాన్ం. కానీ పోలీసులు వదిలిపెటట్లేదు. దొరికితే
ఏమాతర్ం సాకాష్య్ధారాలు లేకుండా ఎనకౌంటర చేసేసాత్రని ఒక భయం. దాదాపు సేన్హితులందరూ దొరికి పోయారు. కొంతమంది జైళళ్లో ఉనాన్రు. మరి
కొంతమంది కోరుట్కు వెళుతునాన్రు.
పలెల్లో ఉంటే మా వాళళ్ందరూ చుటూట్ ఉంటారు కాబటిట్ ఒక రకంగా రక్షణ దొరుకుతుంది. కానీ అకక్డ ఎంతకాలం ఉండగలను?
యూనివరిస్టీకి వెళాళ్లి కదా. ఒక వేళ వెళేత్, పోలీసు రికారుడ్లోల్ నా పేరు ఉనన్దో లేదో తెలీదు. పోలీసులు నాకోసం వెతుకుతునాన్రో లేదో కూడా తెలియని
పరిసిథ్తి. (నా నేరం ఏమీలేదు. కేవలం రామూమ్రిత్ నాకు తెలుసు. అంతే. కానీ అదంతా పోలీసులు వినే పరిసిథ్తిలో లేరు. ఇనసెప్కట్ర మరణంతో వాళుళ్
రెచిచ్పోయి ఉనాన్రు).
ఈ రకమైన మానసిక అలజడితో నేను చదువు మీద ఏకాగర్త నిలుపలేక పోయాను. వరంగల వదిలిపెటిట్ వెళిళ్పోవాలిస్ వచిచ్నపుప్డు
‘ఎకక్డికి వెళాళ్లి? ఏం చేయాలి?’ అనన్ పర్శన్ నాలో కొటుట్మిటాట్డసాగింది.
అపుప్డు నాకో ఆలోచన వచిచ్ంది.
నాయకుడు నాతో చెపిప్ంది ఏమిటి? యువకులిన్ మారచ్మని. 'సిదాధ్ంతం' పటల్ ఆకరిష్తులిన్ చెయయ్మని..!
చేసేత్ ఏమవుతుంది? నా సేన్హితులాల్గే లాకపుప్లోల్ పోలీసు టారచ్రు అనుభవిసాత్రు.
అలా అని 'సిదాధ్ంతం' పటల్ నాకునన్ ఆకరష్ణ ఏమీ తగగ్లేదు.
పలెల్లు బాగు పడాలి. పర్జలోల్ అమాయకతవ్ం, చేతకానితనం, నిరాశ తగాగ్లి. పెతత్ందారల్ ఫూయ్డలిజానీన్, కామందుల ‘పైసా’చకతావ్నీన్,
రౌడీల దాదాగిరీనీ వాళుళ్ ఎదురోక్ గలగాలి.
ఎదురోక్వటం అంటే రకత్పాతం, బెదిరింపులూ కాదు. పటిషట్మైన సామాజిక వయ్వసథ్ని నిరిమ్ంచుకోగలగటం. అది యువతకే సాధయ్ం.
యువకులిన్ మారాచ్లి..! వాళళ్లో నమమ్కానిన్ నింపాలి.
అంటే ఏం చేయాలి?
చదువు పూరత్యాయ్క చాలా మందికి ఉదోయ్గం రావటేల్దు. దానికి ముఖయ్ కారణం ఇంగీల్షులో పార్వీణయ్ం లేకపోవటం. ఇది ఎవరూ
కాదనలేని సతయ్ం. నాకు కాసోత్ కూసోత్ ఇంగీల్షు వచుచ్. యువతకి ఇంగీల్షుతో పాటూ వయ్కిత్తవ్ వికాసం కూడా నేరిప్తే దాదాపు మా ఆశయం నెరవేరినటేట్. ఇదీ
నా ఆలోచన.
దీనికి నేను ఏం చేయాలని సందిగధ్ంలో ఉండగా ‘కె’ దగగ్ర నుంచి పిలుపు వచిచ్ంది. ఆయన వరంగలలో చాలా సిథ్తిమంతుడు. పెదద్
సూక్ల ఉండేది. రెండు ఇంగీల్ష బోధించే సంసథ్లు కూడా ఉండేవి.
ఆయన నాతో “విజయవాడలో మూడో బార్ంచ పెడుతునాన్ను. అకక్డ నువువ్ పని చేయాలి” అంటూ ఒక వాయ్పార ఒపప్ందం పెటాట్డు.
"నేను ఎవరి కిందా పని చేయను" అనాన్ను. ఈ కమూయ్నిసట్ భావాలు ఎపప్టికీ వదిలి పోవు.
అతడు నవివ్ "నువువ్ నా దగగ్ర జీతగాడిగా పని చేయకక్రలేదు. విజయవాడలో ఒక బార్ంచ పెడుతునాన్ను. దానికి అధికారిగా ఉండు.
నాతో భాగసావ్మయ్ం తీసుకో. ఇదద్రం భాగసావ్ములుగా ఉందాం" అనాన్డు.
విజయవాడలో పెటట్బోయే సంసథ్కి నేను అధిపతిగా పని చేసేటూట్, వచిచ్న లాభాలోల్ చెరిసగం తీసుకొనేటటూట్ ఒక ఒపప్ందం జరిగింది.
పెటుట్బడి అంతా అతనిదే.
ఆ రకంగా నేను తెలంగాణా వదిలి మొటట్మొదటి సారిగా ఆంధార్లో పర్వేశించాను.
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విజయవాడ బెంజి సరిక్ల దగగ్ర మా ఇనసిట్టూయ్ట పెదద్ ఎతుత్న పార్రంభం అయింది. నేనొకక్డినే టీచరుని. పాఠాలు నేనే చెపేప్వాడిని.
పబిల్సిటీ బర్హామ్ండంగా చేయటం పార్రంభించాను. మొతత్ం కోరుస్కి విదాయ్రుథ్ల ఫీజు నాలుగు వందల రూపాయలు.
చాలా కషట్పడి పనిచేశాను. ఫలితం కనబడసాగింది. విదాయ్రుథ్లు పెరగసాగారు. నాలుగు నెలలోల్ దాదాపు లక్ష దాకా సంపాదించి
ఉంటాను.
కేవలం నా ఖరుచ్లకి అయిదువందలూ, వెయీయ్ తీసుకొనే వాడిని.
సంసథ్ను పెంచాలనన్దే నా ఉదేద్శయ్ం.
‘కె’ వారానికి ఒకసారి వచిచ్ డబుబ్లు తీసుకొనేవాడు. నేను డబుబ్లు అడిగితే “తరువాతి వారం చూదాద్ంలే” అంటూ గడపసాగాడు.
నాలుగు నెలలయిన తరావ్త నా ఓపిక నశించింది.
నా వంతు ఆదాయం దాదాపు యాభైవేల దాకా వచిచ్ ఉంటుంది. ఇమమ్నాన్ను. అతను మొహమాటం లేకుండా ‘నో’ అనాన్డు.
ఈ హఠాతప్రిణామానికి బితత్రపోయాను.
"సూట్డెంటస్ అందరూ నా పేరు చూసి వచాచ్రు. నీకు అవకాశం ఇవవ్టమే గొపప్. కావాలంటే ఓ పదివేలు ఇసాత్ను" అనాన్డు.
నాకు ఏం చేయాలో తోచలేదు.
‘ఎంత నమమ్కమునాన్ సరే, భాగసావ్మితో ఎగిర్మెంటు పకక్గా వార్సుకోవాలి’ అనేది వాయ్పారంలో మొటట్మొదటి పాయింటు. ఆ
రోజులోల్ అది కూడా నాకు తెలీదు.
నాకూ నా భాగసావ్మికీ మధయ్ ఏవిధమైన రాతకోతలూ లేవు.
ఈలోపులో అతడు మరొక ఫాయ్కలీట్ని తీసుకొచిచ్ పెటాట్డు. నాతో పాటూ ఆ టీచరు కూడా పాఠాలు చెపేప్వాడు.
వారం రోజులు గడిచేసరికి నా పార్ధానయ్త తగిగ్పోసాగింది. 'కె' ఎతుత్ అరథ్మైంది. పర్యాణీకుడిని పడవలో ఎకిక్ంచుకుని సగం దూరం
వెళాళ్క ‘దిగుతావా? తెడుడ్ వేసూత్ వసాత్వా’ అనన్ పరిసిథ్తి కలిప్ంచాడు 'కె’.
కానీ అతడికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, నాకు ఈత వచచ్ని. నేనంటూ ఛసేత్, పడవని ముoచే ఛసాత్నని.
నాకు ఒకటే అనిపించింది. నేను ఉండని చోట అతను కూడా ఉండకూడదు.
నా తోటి మాసట్రకి విషయమంతా చెపిప్, "వెళిళ్పోండి" అని మరాయ్దగా అభయ్రిధ్ంచాను.
"అది చెపాప్లిస్ంది నువువ్ కాదు. యజమాని. అయినా నేనెందుకు వెళాళ్లి? ఉండటం ఇషట్ం లేకపోతే నువేవ్ వెళుళ్" అనాన్డాయన
‘యజమాని’ అనన్ పదానిన్ వతిత్ పలుకుతూ.
"మాసాట్రూ. ఒక వయ్కిత్ మాటలు నమిమ్, ఎకక్డో జఫరగడ మండలం నుంచి పొటట్ చేతోత్ పటుట్కుని వచాచ్ను. అతడు ననున్ నిలువునా
ముంచేశాడని మీకూ తెలుసు. అందుకే సాయం చెయయ్మని అడుగుతునాన్ను".
“'ఏమి సాయం?”
“వెళిళ్పోండి.”
“వెళళ్ను. అయినా నువెవ్వరు నాకు చెపప్టానికి?”
నేనొక క్షణం మాటాల్డలేదు. ఉదయ్మంలో పాలొగ్నన్ వయ్కుత్లతో తిరిగిన నాకు, ఒక వయ్కిత్ని బెదిరించటం పెదద్ కషట్మేమీ కాదు. కానీ నాకా
ఉదేద్శయ్ం లేదు.
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"సరే. మీ ఇషట్ం. చెపప్టం నా ధరమ్ం కాబటిట్ చెపుతునాన్ను. మీ యజమాని (ఈ పదానిన్ నొకిక్ పలికాను) రేపు విజయవాడలో

దిగుతునాన్డు. మా వాళూళ్ వసుత్నాన్రు. ఆ గొడవ జరిగేటపుప్డు, పెళాళ్ం పిలల్లునన్వారు, మీరుంటే పర్మాదమని ముందే ఒక తముమ్డిలా
హెచచ్రిసుత్నాన్ను" అనాన్ను.
ఆయన మాటాల్డలేదు. రాతర్ంతా ఏమి ఆలోచించుకునాన్డో గానీ, పొర్దుద్నన్కలాల్ లేడు.
నా రెండవ మెటుట్. విదాయ్రుథ్లoదరినీ కూరోచ్బెటిట్ జరిగినదంతా చెపాప్ను. అపప్టికే పిలల్లందరికీ నేనంటే ఒక రకమైన ఆతీమ్యతా
భావం ఉండేది.
అనుకునన్టుట్గానే ఆ మరుసటి రోజు ఉదయo వరంగల నుంచి ‘కె’ వచాచ్డు. విదాయ్రుథ్లు అపప్టికింకా రాలేదు. ఇదద్రమే ఉనాన్ం.
"ఏమి నిరణ్యించుకునాన్వు? జీతానికి చేసాత్వా? వెళిళ్పోతావా?" అని అడిగాడు. అతడి మాటలోల్ వయ్oగయ్ం ధవ్నించింది.
"వెళేత్ అకక్డ పనేమీ లేదు. ఉంటే ఇకక్డ మీరిచేచ్ జీతం సరిపోదు. ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నాన్" అనాన్ను.
"అది నీ ఫూయ్నరల" అనాన్డు.
నేను మాటాల్డలేదు.
"సాయంతార్నికి ఇనసిట్టూయ్ట ఖాళీ చెయియ్" అనాన్డు.
"నేను కూడా వెళిళ్పోతే పాఠాలు ఎవరు చెపుతారు?" అమాయకంగా పర్శిన్ంచాను.
ఆయన సమాధానం చెపప్బోయి, ఏదో అనుమానం వచిచ్నటూట్ "ఆ మాసాట్రెకక్డ?" అని అడిగాడు.
"నినన్ సాయంతర్ం ఫోను వచిచ్ సామాను సరుద్కుని వెళిళ్పోయాడు".
"మా... మానేశాడా?”
"తెలీదు"
"రూము ఖాళీ చేసాడా?"
"తెలీదు"
"అలా ఎవరికీ చెపప్కుండా ఎలా వెళిళ్పోతాడు? నీకూ చెపప్లేదా?"
"నాకెందుకు చెపుతాడండీ? యజమాని మీరు కదా".
నావైపు అదోలా చూసూత్, "వాడిని ఏమైనా బెదిరిoచావా?" అని అడిగాడు.
"బెదిరించాలిస్ వసేత్ మిమమ్లిన్ బెదిరిసాత్ను గాని, ఆయనెన్ందుకు?"
అతడికి నా శేల్ష సంభాషణ అపప్టికి అరథ్మైంది. కురీచ్లోంచి చివాలన్ లేచి ఏదో అనబోయాడు. అంతలో బయట ఏదో కలకలం
వినిపించింది. కిటికిలోంచి చూసి అతడి మొహం వివరణ్మైంది.
ఏమి జరుగుతుందో ఊహించే లోపు అనిన్ బాయ్చీల విదాయ్రుథ్లూ కూడబలుకుక్ని వచిచ్నటూట్ మూకుమమ్డిగా సునామీలా లోపలికి
పర్వేశించారు.
ఎకక్డో దూరపార్ంతం నుంచి వచిచ్న నేను, నాలుగు నెలలోల్ విదాయ్రుథ్ల నుంచి అంత దనున్ సంపాదిసాత్నని ఊహించని అతడు, అవాకైక్
చూసూత్ండగా నేమ బోరడ్ పీకేశారు. ఫరీన్చర ధవ్ంసం చేశారు.
విజయవాడలో మళీళ్ అడుగుపెడితే కాళుళ్ విరగగొడతామని బెదిరించారు.
ఆయన వెళిళ్పోయాడు. దాదాపు పారిపోయాడు.
…
ఆయన సంగతి సరే. నా సంగతి ఏమిటి? నీటి నుంచి బయటపడడ్ చేపలాగ అయిపోయింది నా పరిసిథ్తి.
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నేనే నా ఆయుధం
అగిర్మెంట లేదు. చేతిలో పైసా లేదు. ఉనన్దొకటే. నా అనుభవం. ‘ఒక సంసథ్ని ఎలా పార్రంభించాలి? దానిన్ ఎలా పైకి

తీసుకురావాలి?’ అనేది ఈ నాలుగు నెలలలో నేరుచ్కునాన్ను.
ఇనసిట్టూయ్ట ఇకక్డ పెటట్టానికి వీలులేదు. విజయవాడలో జనం సాట్టికగా ఉంటారు. వాళళ్ని ఉతేత్జపరచాలంటే ‘కె’ లాగా బాగా
పబిల్సిటీ చెయాయ్లి. 'కె’ అడవ్రైట్జమెంట మీద దాదాపు పది లక్షలు ఖరుచ్ పెటాట్డు. నా దగగ్ర పదిరూపాయలు కూడా లేవు.
ఏం చేయాలి? అని ఆలోచిసూత్ండగా ఒక ఆలోచన తటిట్ంది.
అంతకు ముందు అరకు వెళిళ్నటుట్ చెపాప్ను కదా. ఆ సమయంలో విశాఖపటన్ంలో కొనిన్ రోజులు ఆగాను. ఆ రోజులోల్ విశాఖపటన్ం
అభివృదిధ్ చెందుతునన్ పటన్ం. రకరకాల పరిశర్మలూ, సాఫటవేర కంపెనీలూ వసుత్నాన్యి. కొంతమంది జనం ఇంగీల్షులో మాటాల్డుతునాన్రు. మరి
కొంతమందికి ఇంగీల్షు అసస్లు రాదు.
ముఖయ్ంగా అపుప్డే కాలేజీ నుంచి బయటకి వచిచ్న వారు..!
వాళళ్కి ఆ భాష నేరుచ్కొనే అవసరం చాలా ఉందనిపించింది.
ఆ విధంగా ‘విశాఖపటన్ంలో ఇనసిట్టూయ్ట పెటాట్లి’ అనే ఆలోచన కలిగింది.
మూటాములెల్ సరుద్కొని విశాఖపటన్ం బయలుదేరాను.
మూటా ములెల్ అంటే ఏమీ లేదు. కేవలం రెండు జతల బటట్లూ, జేబులో వంద రూపాయలూ, నేనూ...అంతే.

19
వైజాగ రైలేవ్సేట్షనలో దిగాక ఒక రోజు ఊరంతా తిరిగాను. సంసథ్ సాథ్పించటానికి సథ్లం కావాలి. పెటుబడి పెటట్టానికి డబుబ్ లేదని
ముందే చెపాప్ను కదా. అందువలల్ విశాఖపటన్ంలో ఉండే కోచింగ సెంటరల్నీన్ తిరగటం మొదలుపెటాట్ను.
నా ఉదేద్శయ్ం సరిగా పనిచేయని సెంటరని పటుట్కోవాలని..!
పబిల్సిటీలో నాకునన్ అనుభవంతో దానిన్ కొంత కాలం నడిపి, లాభాలోల్ షేరు తీసుకోవాలని..!
సెంటరలోంచి బయటకొసుత్నన్ విదాయ్రుథ్లని "ఈ సంసథ్ ఎలా ఉంది?" అని వాకబు చేసేవాడిని. 'చాలా బాగుంది.' 'బాగా చెపుతునాన్రు'
అనే ఇనసిట్టూయ్టస్ అనీన్ వదిలేశాను.
మూత పడుతూనన్ సంసథ్లిన్ సంపర్దిసేత్, మునిగిపోతునన్ ఓడ మీద పబిల్సిటీ కోసం మరింత పెటుట్బడి పెటట్టానికి వారు సుముఖంగా
లేరు. వారికి నామీద నమమ్కం కుదరేల్దు.
ఈ లోపులో నా దగగ్ర డబుబ్లు అయిపోసాగాయి.
తిరిగి వరంగల వెళళ్టానికి కూడా లేవు.
ఏమి చెయాయ్లా అని ఆలోచిసూత్ జనారణయ్ంలో తిరుగుతూ ఉండగా నేను ఊహించని రూపంలో అదృషట్ం కాలికి తగిలింది.
పెటిట్న దినముల లోపల
నటట్డవుల కైన వచుచ్ నానారధ్ంబుల
బెటట్ని దినములఁ గనకపు
గటెట్కక్ గదరా సుమతీ !
“ఓ సుమతీ ! కలిసొచేచ్రోజు వసేత్ నడిచొచేచ్ కొడుకు పుడతాడని సామెత. అదృషట్ం కలిసొసేత్ అడవిలో కూరుచ్నాన్ అనిన్ వసతులు
సమకూరుతాయి. ఆ అదృషట్మే ముఖం చాటు చేసేత్ బంగారు మేరుపరవ్తం మీద కూరుచ్నాన్ ఏమీ దొరకక్పోవచుచ్” అని దాని అరథ్ం.
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గాజువాకలో టి.ఎస.ఆర.& టి.బి.కె అని ఒక పెదద్ కాలేజీ ఉంది. దాని తాలూకు బార్ంచి డాబా గారెడ్నసలో కనబడింది. దాంటోల్

ఐ.ఐ.టి విదాయ్రుథ్ల కోసం ఓకే ఒకక్ బాయ్చ నడపబడేది. బాయ్చలో కేవలం పనెన్ండు మంది మాతర్మే విదాయ్రుథ్లు ఉండేవారు కానీ, పర్తిషట్ కోసం ఆ
కొదిద్మంది విదాయ్రుథ్లతోనే నడిపించేవారు.
విదాయ్రుథ్లు రాతిర్పూట మాతర్మే వచేచ్వారు. పగలంతా ఖాళీగానే ఉండేది.
నాకు కావాలిస్ంది సరిగాగ్ అలాంటి సంసేథ్.
మేనేజరని వెళిళ్ అడిగితే "నాకేమీ తెలీదు. పెదద్వాళళ్ని కలుసుకో" అనాన్డు.
దాని డైరెకట్ర శీర్నివాస అని ఒక యువకుడు. కానీ అతనిన్ అపోర్చ అవటం అంత సులభం కాదు అని తెలిసింది.
శీర్నివాస దగగ్ర అసిసెట్ంట పేరు ఆదిబాబు. అతనిన్ పటుట్కునాన్ను. అతను నిజానికి శీర్నివాసకనాన్ బిజీగా ఉండేవాడు. రెండు
రోజులపాటూ తిపిప్ంచుకునాన్డు.
ఆ రెండు రోజులూ రైలేవ్సేట్షనలో పడుకొనేవాడిని. పొదుద్నేన్ వచిచ్ ఆదిబాబు కోసం పర్యతిన్ంచేవాడిని. ఎలాగో ఒకలా అతనిన్
కలుసుకొని నా విషయం చెపాప్ను. అతడు శీర్నివాసతో కలిసే అవకాశం కలిప్ంచాడు.
"నువెవ్కక్డ నుంచి వచాచ్వు?" అని అడిగాడు శీర్నివాస. విషయమంతా చెపాప్ను.
"ఇపుప్డు ఎకక్డ ఉంటునాన్వు?" అని అడిగాడు.
"రైలేవ్సేట్షనలో”.
"పడక?"
"అకక్డే"
అతడి మొహంలో విసమ్యం కనబడింది. "కేవలం ననున్ కలుసుకోవడం కోసమే రెండు రోజుల నుంచీ సేట్షనలో పడుకుంటునాన్వా?"
అని అడిగాడు.
తలూపాను. నామీద మంచి అభిపార్యం కలిగినటుట్ంది. కూరోచ్బెటిట్ కాఫీ ఇచాచ్డు. కాఫీ తాగి అపప్టికి చాలా రోజులైంది.
"పగలంతా మీ సంసథ్ ఖాళీగానే ఉంటుంది నేను ఆ ఫరీన్చరు వాడుకుంటాను. మీకు అదెద్ కూడా ఇసాత్ను" అనాన్ను.
అతను నవివ్ "అదెద్ ఇవవ్కక్రలేదు. నినున్ చూసుత్ంటే కషట్పడగలవు అనిపిసోత్ంది. కరెంటు చారీజ్లు ఇవువ్ చాలు" అనాన్డు.
ఆవిధంగా మా మధయ్ ఒక ఒపప్ందం జరిగింది.
ఒంగి కాళళ్కు దండం పెటట్బోయాను. అతడు లేపి "చినన్వాడిని. నా కాళళ్కు దండం పెటట్టం ఏమిటి? మనం సేన్హితులం" అనాన్డు.
…
మా ఊరు దగగ్ర ఐనవోలు జాతర అని జరిగేది.
వరంగల వెళిళ్ ఏడు రూపాయలు పెటుట్బడి పెటిట్ ఇరవై బాలకృషణ్, చిరంజీవి, సౌందరయ్ మొదలైన సినిమా తారల పోసట్రుల్ తీసుకొచాచ్ం.
జాతరలో వాటిని నేల మీద పరిచి అయిదు పైసలు లాటరీ టికెక్టుట్ పెటాట్ం. అరగంట కొకసారి లాటరీ తీసి గెలిచిన వారికి ఒక పోసట్ర ఇచేచ్వారం.
దాదాపు గంటలో మా పెటుట్బడి తిరిగొచిచ్ంది.
ఈ లోపు వరష్ం వచిచ్ మా వాయ్పారం ఆగిపోయింది. నాలుగు పోసట్రుల్ మిగిలాయి. అవి తీసుకొచిచ్ మా గోడలకి అతికించుకునాన్ం.
ఇదే కానెస్పుట్ విశాఖపటన్ంలో మొటట్మొదటి సంసథ్ పార్రంభించినపుప్డు కూడా అమలు జరిపాను. కాపిటల నాది కాదు. భవంతి నాది
కాదు. బలల్లు నావి కావు.
కేవలం ఆలోచన నాది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’

2016

