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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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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
14
ఒకరోజు నాకు ఒక నాయకుడి దగగ్రున్ంచి పిలుపు వచిచ్ంది. విశవ్రూపం సినిమాలో గూఢచారి కమల హాసన బిన లాడెనని
కలుసుకుంటాడు. (సినిమాలో అతడు బినలాడెన అని చెపప్లేదు కానీ ఆ విధంగా మేకప చేసారు). నా పరిసిథ్తి కూడా అదే.
అనన్లనగానే ఆజానుబాహువులు అనుకుంటాము. కానీ మనిషి చాలా సనన్గా, పీలగా ఉనాన్డు. కళళ్లో తేజసుస్ ఉంది. పేరు తెలీదు. ఆ
నాయకుడిని చూడగానే మనసంతా ఉదివ్గన్ంగా మారింది.
ఆయన నాతో ఈ విధంగా అనాన్డు: "సిదాధ్ంతానిన్ బలంగా నమేమ్ నకస్లైటుల్ తగిగ్పోతునాన్రు. అనన్ల పేరు చెపిప్ మందూ పబబ్ం
గడుపుకుంటూ సొముమ్ చేసుకునేవారు ఎకుక్వ అవుతునాన్రు. వీళుళ్ చీడపురుగులు. నిజానికి పోలీసులకంటే వీళేళ్ పర్జలకీ, అనన్లకీ నిజమైన శతుర్వులు.”
మౌనంగా వింటునాన్ను.
“పర్జలకి నిజమైన సిదాధ్ంతం గురించి వివరించ వలసిన బాధయ్త చాలా ఉనన్ది. రామూమ్రిత్ నీ గురించి చెపాప్డు. నువువ్ ఈ సంసథ్కు
పనికి రావు. నీకు బంధాలెకుక్వ. మాటలోల్ దిటట్వనీ, ఏ విషయానైన్నా తెలివిగా ఆలోచిసాత్వనీ కూడా చెపాప్డు. నీలో మేధావితనo ఉంది. డైరెకుట్గా ఈ
కారయ్కలాపాలోల్ పాలొగ్నకుండా, నీ ఆలోచనుల్ పదిమందికీ పంచితే సమాజానికి ఇంకా ఎకుక్వ మంచి జరుగుతుందని నేను అనుకుంటునాన్ను. కాబటిట్
ఇకక్డితో దీనికి సవ్సిత్ పలికి జన సర్వంతిలోకి వెళిళ్పోయి యువకులిన్ ఉతేత్జవంతులని చేయి” అని సలహా ఇచాచ్డు.
అకక్డి నుంచి వచేచ్సూత్ ఆలోచనోల్ పడాడ్ను.
ఆయన చెపిప్న మాటలోల్ ఎంతో వాసత్వం ఉంది. చాలా మంది విలాసాల ఖరుచ్ల కోసం నకస్లైటు ముసుగు వేసుకుంటునాన్రు. మరి
కొందరు నమిమ్న సిదాద్ంతం వదిలి పెటిట్, పకాక్ కాపిటలిసుట్లు అవుతునాన్రు.
అంత వరకూ ఎందుకు?
అపప్టోల్ రాడికల భావాలతో చెలరేగిపోయిన వారిలో చాలమంది ఇపుప్డు వాయ్పారవేతత్లుగా, టీ.వీ చానలస్ యజమానులుగా, పెదద్ పెదద్
రాజకీయ నాయకులుగా ఎదగటం(!) మనకి తెలుసుగా.
వాయ్పారాలు పెటిట్, వీధికి ఇరువైపులా బహుళ అంతసుత్ల భవనాలు కటిట్, ఆ వీధికి 'కారల్ మారక్స్' మహనీయుడి పేరు పెటట్టం మనకే
చెలిల్ంది.
ఈ విధమైన పరసప్ర విరుదధ్మైన సంఘరష్ణలతో కొటుట్మిటుట్లాడుతూ ఉండగా ఊహించని సంఘటన జరిగింది.
ఇనసెప్కట్ర మరణంతో రెచిచ్పోయిన పోలీసులు, దానొన్క సవాలుగా తీసుకుని జలెల్డ వేసి రామూమ్రిత్ని పటుట్కుని, ఎనకౌంటరలో
చంపేసారు.
నాకు అనన్లతో పెదద్గా సంబంధం లేదు. అయినా రామూమ్రిత్ సేన్హితులందరీన్

అరెసట్ చెయాయ్లనే దృఢసంకలప్ంతో పోలీసులు

ఉనాన్రని తెలిసి, రూం ఖాళీ చేసి మా పలెల్కి వెళిళ్ పోయాను.
మళీళ్ కుటుంబ బంధాలు పెనవేసుకునాన్యి. తేలు కుటిట్నపుప్డు పెళిళ్లో అకక్లు చేసిన హడావుడి, ఇలుల్ వదిలిపోయిన చినన్నన్యయ్ని
గురుత్ చేసుకుంటూ అరధ్రాతిర్ నిదర్ లేచి అమమ్ బిగగ్రగా రోదించటం… అమామ్, అకాక్ బావ, అనాన్ వదినల పేర్మలు, నాయకుడి సలహా… అనీన్ కలిసి ననున్
ఉదయ్మానికి దూరంగా వచేచ్లా చేసాయి.
ఆ తరువాత అనన్లతో సంబంధం పూరిత్గా తెగిపోయింది.
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తిరిగి నా అందమైన శతుర్వు (పేర్యసి) ‘ఇంగీల్షు’లోకి వసాత్ను.
ఇంగీల్షు పటల్ నా భయం డిగీర్కొచిచ్నా పోలేదు. వార్సేత్ ‘సునాన్’ కనాన్ ఎకుక్వ మారుక్ల రావని తెలిసి డిగీర్ మొదటి సంవతస్రం పరీక్ష
వార్యలేదు.
ఒక రోజు మా ఊరు వెళళ్టం కోసం వరంగల ఎం.జి.ఎం. బససాట్పులో నిలబడాడ్ను. నా సేన్హితుడు నా పకక్నే ఉనాన్డు. బసుస్
రావటానికి ఇంకో గంట సమయం ఉంది. "గంట సేపూ ఎండలో నిలబడటం ఎందుకురా" అని ఎదుటి బిలిడ్ంగ చూపించాడు. అదొక కంపూయ్టర కోచింగ
సెంటరు.
"అకక్డకు వెళితే ఏ.సి.లో కొదిద్సేపు కూరోచ్వచుచ్. చినన్ నాటకం ఆడదాం పద" అని తీసుకెళాళ్డు.
లోపల ఒక అందమైన అమామ్యి రిసెపష్నలో కూరుచ్ని ఉంది. మమమ్లిన్ చూసి నవువ్తూ, అదుభ్తమైన ఇంగీల్షు ఆకెస్ంటతో "Please
take your seat" అంది.
కురీచ్ని ఎకక్డికి తీసుకెళాళ్లో తెలియక పకక్కు జరిపాను. కూనూరు సాట్ండరుడ్ ఇంగీల్షు మరి...!
“Sit down” అంది.
ఆమె ఏమి చెపుతోందో అరథ్మై, అపుప్డు కూరుచ్నాన్ను. ఆమె మాకు రెండు కాగితాలిచిచ్ ఫారంలు నింపమని చెపిప్ంది. నాకొక్దిద్గా
ABCDలు తెలుసు. నా సేన్హితుడికి అది కూడా రాదు. వెరిర్మొహం వేసుకుని చూసుత్నాన్డు.
నిజానికి ఆ కాగితాలు 'మీరికక్డకు ఎలా వచాచ్రు? పేపర చదివి వచాచ్రా? మా పర్కటన చూసి వచాచ్రా?' లాంటి పర్శన్లకి టిక
చేయవలసిన కాగితాలు.
వాటిని అడిమ్షన ఫారంలు అనుకొని "నో అడిమ్షన" అనాన్ను.
ఆ అమామ్యి"No problem. " అంది.
"No money" అనాన్ను.
"ఇవి పూరిత్ చేయటానికి డబుబ్లు అకక్రలేదు. Fill it" అంది.
‘No admission అంటే Fill it అంటోంది. ఈ అమామ్యికి బురర్ పనిచేయదా?' అని తిటుట్కునాన్ను.
మళీళ్ "Please fill it. It would help us. You don’t lose anything by it" అంది.
‘నింపటం-సాయం’ అనన్ పదాలు కాసత్ అరథ్ం అయాయ్యి. మేము ఏమి(?) నింపితే ఆమెకి ఏమి(!) లాభమో అరథ్ం కాలేదు.
భయం వేసి చెమటలు పటాట్యి. గొంతు తడారిపోయి దాహం వేసింది.
"వాటర" అనాన్ను.
ఆ అమామ్యి నీళళ్ కోసమని పకక్న ఉనన్ వాటర కాన దగగ్రకు వెళిళ్ంది. తిరిగి వచేచ్లోపు ఆ కాగితాలు పటుట్కుని వెనకిక్ చూడకుండా
వేగంగా బయటకు వచేచ్సాము.
కాసత్యినా ఇంగీల్ష నేరుచ్కోకపోతే అవమానాల పాలు కాక తపప్దనన్ అనుభవం అపుప్డే కలిగింది. మా ఊరొచిచ్ ఆ రాతిర్ పడుకునన్
తరావ్త నా చరయ్ నాకే రోతగా అనిపించింది.
రాళుళ్ పెటిట్ బసుస్లిన్ ఆపాను. సినిమా హాలు వాడిని ఎదిరించాను. పకక్ ఊరి రౌడీలతో పోరాడాను. అడవులోల్ తిరిగాను. అనన్లిన్
కలిసాను. అపప్టివరకూ ఎంతో ధైరయ్ంతో ఉనన్ నేను, ఒక ఆడపిలల్ ముందు అంత బెదిరిపోవటానికి కారణం ‘ఇంగీల్ష రాకపోవటమే’ కదా అనిపించింది.
ఆ రాతిర్ నాకు నిదర్ పటట్ లేదు. నా జీవితంలో పెదద్ మారుప్కి అంకురం బహుశా అపుప్డే పడి వుంటుంది…!
ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవాలనే తపన పార్రంభమైంది. కానీ ఏమి చెయాయ్లో తెలీదు.
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ఆ విధంగా నేను అయోమయంలో ఉండగా సోప్కెన ఇంగీల్ష సంసథ్లో చేరమని ఎవరో సలహా ఇచాచ్రు.
…
ఆ రోజులోల్ వరంగలలో దామోదర సార సంసథ్ చాలా గొపప్ది. చాలా పెదద్ సాట్ండరడ్ ఉనన్ సంసథ్. అకక్డకు వెళిళ్ వాకబు చేసేత్ నాలుగు

వందల యాభై రూపాయలు కటాట్లని చెపాప్రు. నా దగగ్ర అంత డబుబ్ లేదు.
కాకరకాయలు కొనేవాళుళ్ నా దగగ్ర బేరమాడటం తెలుసు.
"రెండొందలకి చెపాత్రా?" అని అడిగాను.
"పకక్ వీధికి వెళుళ్. చెబాత్రు" అనాన్డు.
గమమ్తేత్మిటంటే, అందులో వెటకారం ఉందనుకోలేదు. నాకు మాట సాయం చేసుత్నాన్డనుకుని పకక్ వీధికి వెళాళ్ను.
నిజంగానే అకక్డో చినన్ సోప్కెన ఇంగీల్ష నేరేప్ సంసథ్ ఉంది. మొతత్ం ఫీజు ఒకటేసారి కటట్కక్రలేదని భరోసా ఇచాచ్రు. అమమ్నడిగి వంద
రూపాయలు తీసుకొని ఆ ఇనసిట్టూయ్టలో చేరాను.
మొటట్మొదటిరోజు ఆమె నౌన, పొర్నౌన మొదలైనవనీన్ చెపిప్ంది. నౌన గురించి చెపుతునన్ంతసేపూ సెట్ర్యిన అనిపించింది. ఆ పై రోజు
ఆమె వాయిసల గురించి చెపిప్ంది. మధయ్లో వెళిళ్పోవటానికి ఛాయిస లేదు. వెరబల గురించి చెపుతూంటే, గతంలో దొంగలించిన బలుబ్ల గురించి
ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్ను.
ఒకక్ ముకక్ అరథ్ం కాలేదు. అంతా అయోమయంగా తోచింది. ఆ పాఠాలు నా సాట్ండరడకి చాలా ఎకుక్వ. అనవసరంగా చేరానా
అనిపించింది.
నాలుగు రోజుల తరావ్త, ఆమె విదాయ్రుథ్లందరినీ లేచి తమను తాము పరిచయం చేసుకోమని చెపిప్ంది. నా ముందు మాటాల్డిన ఇదద్రూ
కాసత్ ఇంగీల్షులో ఏదో తమ గురించి చెపుప్కునాన్రు. నేను వెళిళ్ తెలుగులో మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్ను. "ఇంగీల్ష...ఇంగీల్ష..." అందామె.
తెలుగులోనే మాటాల్డటం కొనసాగించాను.
"ఇంగీల్షులో మాటాల్డు" అనన్దామె.
"ఆమాతర్ం ఇంగీల్ష వసేత్ నేనికక్డ ఎందుకు చేరతాను మేడం" అనాన్ను. కాల్సు ఘొలుల్మంది.
ఆమె కోపంగా చూడలేదు. అరథ్మైనటూట్ తలాడించి 'అవును కదా' అంది.
నేనే చాలా సిగుగ్గా ఫీలయాయ్. ఆమె తలుచ్కుంటే తిరిగి మాటకి మాట అనవచుచ్. లేదా ననున్ కూరోచ్మని గదిద్ంచవచుచ్. అదేమీ
చెయయ్లేదు.
ఆమె పై నాకు గౌరవం పెరిగింది.
ఆ తరావ్త నాలుగు రోజులు అయిపోయాయి. నాకో విషయం అరథ్మైంది. పార్కీట్సు చెయయ్కుండా కేవలం కోరుస్లు వినటం వలల్ ఏమీ
లాభం లేదని తెలిసి పోయింది.
నా కాల్సులో ముగుగ్రు ఉండేవారు. ఒకరు పర్సాద రాజు. రెండు శీర్ధర. మూడు శీర్నివాస.
మొదటి వాళిళ్దద్రూ అపప్టికే పోసుట్ గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చేసారు. ఇంగీల్షు బాగా మాటాల్డేవారు. వాళళ్ని టీకి పిలిచి, బిలుల్ కూడా నేనే
ఇచిచ్ పరిచయం చేసుకునాన్ను. వాళళ్తో మాటాల్డుతూ నా ఆంగల్ భాషా పరిజాఞ్నం పెంచుకోవాలని ఆశ.
కానీ వాళళ్ పరిచయంలో నాకు అరథ్మయిందేమిటంటే… ‘నాకనాన్ కింద సాథ్యిలో ఇంకొకరుంటే తపప్ నేను ‘పై’వాళళ్తో సేన్హం
కొనసాగించలేను’ అని..!
గూర్ప అసోసియేషనలో ఇది చాలా ముఖయ్ం. మన సేన్హ బృందంలో మన కనాన్ తకుక్వ సాట్ండరడ్ ఉనన్వాళుళ్ లేకపోతే, పై వాళుళ్ వేసే
జోకులకి మనం బకార్లైపోతాం.
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నేనే నా ఆయుధం
ఆ సమయంలో నాకు మూడో వయ్కిత్ శీర్నివాస దొరికాడు. శీర్నివాస కరాటేలో బాల్క బెలుట్. లావుగా పొడుగాగ్, నలల్గా ఉనాన్ అందంగా

ఉండేవాడు. అతని మీద జోకులెయయ్టానికి ఎవరూ సాహసం చెయయ్లేరు. అతనిన్ మా గూర్పులో కలపటానికి పర్యతన్ం చేశాను.
నేనూ శీర్నివాస బాగా దగగ్రయాయ్ము. మేము నలుగురం కలిసి ఒక బాయ్చగా ఏరప్డాడ్ం.
ఆ తరావ్త నేనే పాల్న చేసి వాళళ్ను వేయి సత్ంబాల గుడికి తీసుకెళాళ్ను. మాటల మధయ్లో నేనొక పర్పోజల పెటాట్ను.
“మనం ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవాలంటే ఈ రోజు నుంచీ ఇంగీల్షులోనే సంభాషించుకోవాలి. తపైప్నా, రైటైనా ఇంగీల్షులోనే మాటాల్డుకుందాం.
మాటాల్డేవారిలో తపుప్ ఉనన్దని మన ముగుగ్రిలో ఎవరికైనా తెలిసేత్ కరెకట్ చేదాద్ం. లేదంటే అది కరెకేట్ అనుకుందాం” అనే ఒపప్ందం చేసుకునాన్ం.
గుళోళ్ ఒకరి మీద ఒకరు ఒటుల్ వేసుకునాన్ం.
అందరం చాలా ఉదేవ్గంగా ఫీలయాయ్ం.
మా కాల్స నాలుగు నుంచి అయిదు వరకూ ఉండేది. కాల్స అయిపోగానే వేయి సత్ంబాల గుడికి వెళిళ్ పోయే వాళళ్ం.
మాలో శీర్ధర ఆర.ఎస.ఎస.ను బలపరచేవాడు. పర్సాదరాజు కాంగెర్స అభిమాని. నావి నూటికి నూరుపాళూళ్ కమూయ్నిసుట్ సిదాధ్ంతాలని
వేరే చెపప్కక్రేల్దు కదా. శీర్నివాసకు బలపర్యోగమూ, కరాటే తపప్ మరో టాపిక ఉండేది కాదు.
ఈ విధంగా నలుగురం, సిదాధ్oతాల విభేదాల చరచ్ల మాటల తూటాలతో కొటుట్కునేవారం. ఇంగీల్ష తపప్ మరేం మాటాల్డకూడదనన్
ఒపప్ందం పర్కారం ఈ సిదాధ్ంత చరచ్లనీన్ ఇంగీల్షులోనే జరిగేవి. ఆశచ్రయ్వశాతూత్, అదృషట్వశాతూత్ కర్మకర్మంగా మాకు తెలీకుండానే

ఇంగీల్షులో

మాటాల్డే ధైరయ్ం వచేచ్సింది.
నేను పకాక్ కమూయ్నిసటని అవటంతో సహజంగా ఉదేవ్గం పాలు ఎకుక్వ. ఆవేశంతో గటిట్గా ఇంగీల్షులో అరుసుత్నన్పుప్డు (ఇంగీల్షలో
అరవటం ఏమిటి? ఇంగీల్షలో అరవటం, తెలుగులో అరవటం అని వేరేవేరేగా ఉంటాయా - అనన్ అనుమానాలు వదుద్. ఏదో ఆవేశంలో నా కథ చెపుప్కు
పోతునాన్నంతే), అలా అరుసుత్నన్పుప్డు, వాళుళ్ చరచ్ మానేసి, నా తపుప్లు దిదద్టం మొదలు పెటేట్వారు.
ఆ రకంగా నెల రోజులు తిరిగేసరికి, ఇంగీల్ష మాటాల్డుతునన్పుడు నేను చేసుత్నన్ తపుప్లు తెలిసాయి. వామపక్షభావాలతో వాళళ్ని ఎంత
బలంగా ఒపిప్ంచ గలిగానో, అంత బలంగా ఇంగీల్షులో కూడా వాళళ్ని అధిగమించ సాగాను.
కొంతకాలానికి మాకు లొకేషన బోరుకొటిట్, భదర్కాళి గుడికి మకాం మారాచ్ం. ఎకుక్వ పార్పంచిక విషయాలు మాటాల్డుకొనేవాళళ్ం.
కానీ ఏది మాటాల్డినా ఇంగీల్షులో మాటాల్డాలనే మా ఒపప్ందం మాతర్ం ఆ విధంగానే కొనసాగింది.
పిచిచ్తనమనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. మేము చినన్ చినన్ పర్యోగాలు కూడా చేసేవాళళ్ం. ఆర.టి.సి బసుస్ ముందు వైపు నుంచి
ఇదద్రమూ, వెనక వైపు నుంచి మరో ఇదద్రమూ ఎకిక్ కూరొచ్ని మధయ్లో పర్యాణీకులు వినేలా ఇంగీల్షులో బిగగ్రగా మాటాల్డుకొనేవారం.
‘మేము మాటాల్డుకొనే దాంటోల్ ఏదైనా తపుప్లునాన్యా? ఎవరైనా నవువ్తునాన్రా? మా వైపు విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రా?’ అని
గమనించేవాళళ్ం.
చాలా ఆశచ్రయ్కరమైన విషయమేమిటంటే ఎవరూ నవేవ్వారు కాదు. మా వైపు విభర్మంగా చూసేవారు. దాంతో మా మీదా, మా ఇంగీల్షు
మీదా కొదిద్కొదిద్గా నమమ్కం పెరగసాగింది.
ఒకటే హొటలలో దూరంగా ఉనన్ వేరేవ్రు టేబిలస్ మీద కూరుచ్ని ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకొనేవారం.
ఇపుప్డు తలుచుకుంటే నవొవ్సుత్ంది కానీ ఆ రోజులోల్ చాలా థిర్లిల్ంగగా అనిపించేది. పదిమందిలో ఇంగీల్షులో మాటాల్డితే అందరూ మన
వైపు మెచుచ్కోలుగా చూసాత్రనే ఒక భావం బహుశ అపుప్డే కలిగి ఉంటుంది.
మా మకాం పబిల్క గారెడ్నసకి మారింది. అకక్డ జనమంతా వింటూండగానే కావాలని ఇంగీల్షులో మాటాల్డేవాళళ్ం. జనాల మీద
కామెంటస్ చేసూత్ (అఫకోరస్. పాజిటివ కామెంటస్) వాళుళ్ మా వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ ఉంటే, మేమేదో ఆకాశం నుంచి దిగిన వాళళ్లాగా ఫీలవసాగాం.
ఇపుప్డు మా సంసథ్కొసుత్నన్ చాలామంది విదాయ్రుథ్లు సోప్కెన ఇంగీల్ష పుసత్కానికి అటట్ వేసుకుంటారు. తాము ఫలానా కోరుస్లో
చదువుతునాన్మని చెపప్టానికి నామోషీగా ఫీలవుతారు. ఇది చాలా తపప్ని నా అభిపార్యం.
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నేనే నా ఆయుధం
నేనెపుప్డూ ఆ విధంగా అనుకొనేవాడిని కాదు. ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవటం నా బాధయ్త. నేను ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవటంలో ఆనందం

పొందుతునాన్ను. చుటుట్పకక్ల ఉనన్వాళుళ్ ఏమనుకునాన్ నాకనవసరం.
ఏదయినా కొతత్ పదం కానీ, కొతత్ ఫేర్జ గానీ వినబడితే, దానిన్ వీలైనంత ఎకుక్వగా వాడటం అలవాటు చేసుకునాన్ను. ఒక రోజు పర్సాదు
ఇనసిట్టూయ్టకి సెలవు పెటిట్, కాల్స అయిపోయక గుడికి వెళళ్టం కోసం వచాచ్డు.
"I came just for the sake of you” అనాన్డు.
ఈ ‘For the sake’ అనే పదం నాకు విచితర్ంగా వినిపించి, దానిన్ విపరీతంగా వాడటం పార్రంభించాను. అవసరం ఉనాన్ లేక
పోయినా “I came for the sake of learning english”, “I came for the sake of taking tea” లాంటి వాకాయ్లు ఉపయోగించటం
మొదలుపెటాట్ను. ఇలాంటి కొతత్ ఫేర్జలు వాడటంతో, వినేవాళళ్కి నాకేదో అదుభ్తమైన ఇంగీల్ష వచచ్నే అభిపార్యం కలిగేది. (‘For the sake of you’
కనాన్ ‘For your sake’ అనేది మంచి ఇంగీల్షు అని తరువాత తెలిసింది).
…
భాష బాగా వచిచ్న వాళుళ్ చాలా సింపుల ఇంగీల్షులో మాటాల్డటం మనం గమనించవచుచ్. నిండు కుండలు తొణకవు. కానీ నా పరిసిథ్తి
అది కాదు. అపుప్డపుప్డే ఇంగీల్షు మాటాల్డటం వసూత్నన్ రోజులవి. అందుకని అవసరమునాన్ లేక పోయినా పాండితయ్ పర్కరష్ చేసేవాడిని. అందులో చినన్
చినన్ ఎదురు దెబబ్లు కూడా తగిలేవి.
ఒక రోజు కాల్సు జరుగుతూ ఉండగా పర్సాదు దగగ్రకు వెళిళ్ ఇంగీల్షులో "నాకు ఓ పేపర ఇవువ్" అనాన్ను.
“ఒక పేపర అనకూడదు. ఒక sheet of paper అనాలి" అనాన్డు. పరిచయమైన పదానిన్ తరచు వాడటం అలవాటు చేసుకుoటానని
చెపాప్ను కదా. మరుసటి రోజు మేడమతో అపుప్డే లండన నుంచి దిగిన వాడిలా, "please give me two sheet of papers" అనాన్ను.
“Sheet of papers కాదు. Sheets of paper అనాలి” అనన్ది.
సునన్ం నీళళ్లో మొహం ముంచినటట్యియ్ంది.
…
బససాట్పలో నిలబడినపుప్డు నాలో నేనే ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకొనేవాడిని.
“The same bus came yesterday. But the driver was different. Conductor was different. దీనేన్ ఇంకొంచెం
సింపిల్ఫై చేసి బాగా చెపొప్చుచ్ కదా.
It is the same bus, but the driver and conductor were different” అనుకునేవాడిని.
“Girls get into the bus from the front door. Boys from the back-door. To make it better: ‘Girls enter
the bus… or step into the bus… from the front door, and the boys from the rear-door”.
“In the bus అనాలా? Into the bus అనాలా?” అని సలహా తీసుకునేవాడిని.
“Boys love to hang-on the foot board. This word “hang-on” can be replaced by “Hold on… stick on…
cling on” అని సరిదిదుద్కునే వాడిని.
“Some people buy the ticket, some people don’t. దీనేన్ వేరే రకంగా అనాలంటే “Many passengers purchase
the tickets but some don’t” అంటూ పాత పదాలను కొతత్ వాటితో రీ-పేల్స చేయటానికి పర్యతిన్ంచేవాడిని.
నాకు తెలిసిన ఒక తరక్ం ఏమిటంటే ఈ పర్పంచంలో ఏది మాటాల్డినా గతం, వరత్మానం, భవిషయ్తుత్ (Past, Present, Future)
మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. Past Tense లో జరిగిన విషయాల గురించి; Present Continuous Tense లో జరుగుతునన్ విషయాల గురించి;
Future tense లో రేపటిని ఊహించుకొని చెపుప్కొనే వాడిని.
ఒక సందరాభ్నిన్ ఊహించుకొని దానిన్ మూడు కాలాలోల్నూ మాటాల్డేవాడిని.
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నేనే నా ఆయుధం
Passenger bus comes here every day. It came yesterday. It is coming now. Tomorrow the same bus

will come. But different people will get off.
ఇదంతా మంచి ఇంగీల్షు కాదు కానీ, తపప్టడుగులు వేసే వాడి నుంచి మారథాన పరుగు ఆశించలేము కదా. మొదటోల్ మనని
కొంతమంది ఎగతాళి చేసాత్రు. కానీ వాళేళ్ మన తపన చూసి తరువాత మెచుచ్కుంటారు.
ఎదురుగా ఉనన్ పర్తీ వసుత్వు కూడా నేను మాటాల్డటానికి ఒక కథాంశం అయేయ్ది. ఉదాహరణకి ఒక పెన తీసుకునాన్ం అనుకోండి.
నాలో నేనే “I can use this pen for writing, to scratch my head, to beat somebody for his attention. I can put it in my
shirt pocket, but not in my pant’s back pocket. I can use it for a month, But not for one year” అనుకొనేవాడిని.
ఒక పెనున్తో ఇలా ఎనిన్ వాకాయ్లు తయారు చేసుకోవచోచ్ ఆలోచిసూత్ ఉండేవాడిని.
…
చినన్ పిలల్వాడు తపప్టడుగులు వేసూత్ వేసూత్ ముందుకు తూలితే తలిల్దండుర్లు ఫకుక్న నవువ్తారు. చెయియ్ అందించి పైకి లేపుతారు.
వాడు నిలదొకుక్కుని నాలుగు అడుగులు వేసేత్, సంభర్మంతో చపప్టుల్ కొడతారు. నాకూ అలాగే జరిగింది.
నా మితుర్లలో వసుత్నన్ తేడా కొంతకాలానికి గమనించాను. నేను తపప్టడుగులు వేసూత్ నడుసూత్ంటే "షేకసపియర వసుత్నాన్డార్" అంటూ
నవివ్న వారందరూ, ననున్ ఆశచ్రయ్ంతో గమనించటం చూశాను. నా మీద నాకు సంపూరణ్ విశావ్సం కలిగింది.
అంతవరకూ ఎందుకు?
నేను మాటాల్డే ఇంగీల్ష విని మా బావ, అకక్, అమమ్... వీరందరూ నాలో వసుత్నన్ మారుప్ని ఆశచ్రయ్ంతో గమనించటం నాకు ఎంతో
ఆనందానిన్ ఇచేచ్ది.
నేను కాలేజీలో చేరినపుప్డు నాకు తన ఫాయ్ంటుల్ ఇచిచ్న బావ గురించి ఇంత కిర్తమే పర్సాత్వించాను. ఆయన గిరిజన కో-ఆపరేటివ
కారొప్రేషనలో పనిచేసేవాడు.
ఒకరోజు ననున్ పిలిచి "ఒరేయ. నువువ్ ఇంగీల్షులో ఏమీ రాని సాథ్యి నుంచి ఇలా ఇంతవరకూ ఎలా వచాచ్వో మెటుట్ తరావ్త మెటుట్ ఒక
వాయ్సంలా వార్సివవ్రా. నేనూ నేరుచ్కుంటాను" అనాన్రు.
నాలాంటి వాడికి అంతకనాన్ గొపప్ అభినందన ఇంకేమి ఉంటుంది? దాదాపు రెండు నెలలు కూరుచ్ని ఒక పుసత్కం మీద రకరకాల సెక్చ
పెనున్లతో వార్యటం మొదలుపెటాట్ను. గార్మర నుంచీ సంభాషణల వరకూ దాదాపు వందపేజీల పుసత్కం తయారయింది.
ఆ పుసత్కం ఆయన తీసుకెళిళ్ ఆఫీసులో చూపించినపుప్డు మేనేజర నుంచీ ఆఫీసులో దాదాపు పర్తివారూ దానిన్ జెరాకస్ కాపీలు తీసుకొని
ఉంచుకునాన్రు.
విజయానికి అది తొలిమెటుట్. అపప్టి వరకూ మాటాల్డటం నేరుచ్కునన్ నాకు, మా బావ అడిగిన పుసత్కం వార్యటం మొదలుపెటాట్క
“మాటాల్డటం వేరు. వార్యటం వేరు” అనన్ విషయం అరథ్మయింది.
మాటాల్డేటపుప్డు ఇంగీల్ష ఒక రకంగా ఉండాలి. వార్సేటపుప్డు ఒక రకంగా ఉండాలి. వార్యటం పార్కీట్సు చేసుత్నన్పుప్డు నేను ఈ
రకమైన మెళకువలు చాలా నేరుచ్కునాన్ను.
కొంతకాలానికి నేను ఇంగీల్షుతో మమేకం చెందసాగాను. రాతిర్పూట అమామ్యిల గురించి ఆలోచించినా సరే, ఆ ఆలోచనలనీన్
ఇంగీల్షులోనే సాగేవి. ఇంగీల్షు నా రకత్ంలో కొదిద్కొదిద్గా పర్వేశించి, ఒక సాథ్యికొచేచ్సరికి అది తపప్ మరింకేమీ లేదు అనన్ ఒక తదాతమ్య్భావం నాలో
కలిగింది.
ఈ లోపు మా కోరుస్ ఆఖరి రోజు సమీపించింది.
ఫేరవల పారీట్లో అందరీన్ మాటాల్డమనాన్రు. అభివృదిధ్, అనుభవాలు చెపప్మనాన్రు. మా బాయ్చలో మాటాల్డినవారందరూ grammar,
verbs, phrases ఇవనీన్ ఆలోచించుకుంటూ ఆచి తూచి మాటాల్డారు. చివరికి నా వంతు వచిచ్ంది.
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నేనే నా ఆయుధం
మాటాల్డటం మొదలు పెటాట్ను. నా మనసులోని భావాలనీన్ సప్షట్ంగా… ఏమాతర్ం తపుప్లు లేకుండా… నాకు తెలిసినంతలో ఒక

అదుభ్తమైన సీప్చ… పదిహేను నిముషాలపాటూ ఇచాచ్ను.
నా ఉపనాయ్సం అయేయ్సరికి అందరూ గటిట్గా చపప్టుల్ కొటాట్రు. మా మేడం నా వైపు కళళ్పప్గించి చూసూత్ ఉండిపోయింది. అది
ఆశచ్రయ్మో ఆనందమో తెలీదు.
ఉపనాయ్సం అయిపోయాక దగగ్రకొచిచ్, "చిరంజీవీ, నేను పది సంవతస్రాల నుంచీ కొనిన్ వందల మంది విదాయ్రుథ్లకి ఈ కోరుస్ చెపిప్
ఉంటాను. కానీ, ఒక ముడి పదారథ్ంగా వచిచ్, గొపప్ పొర్డకటగా బయటకి వెళుతునన్ మొటట్మొదటి విదాయ్రిథ్వి నువేవ్నయాయ్" అనన్ది.
ఎందుకో తెలీదు కానీ నా కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. హిమాలయ పరవ్తాలు ఎకిక్నంత సంతోషం కలిగింది.
సరిట్ఫికేట మీద సంతకం పెడుతూ “ఈరోజు నాకో నమమ్కం వచిచ్ంది..! ఎవరికైనా ఇంగీల్షు చెపప్గలననన్ నమమ్కం" అనన్దామె.
నిజానికి ఆ నమమ్కం ఆమెకు కాదు. నా మీద నాకు కలిగింది.
...
ఈ మూణెణ్లల్ కాలంలో మనసులో ఒకటే ఆలోచన. ఏ అమామ్యి దగగ్ర ఇంగీల్షులో మాటాల్డటానికి భయపడి పేపరు జేబులో పెటుట్కొని
ఇంటికి వచాచ్నో, ఆమె దగగ్రకు వెళిళ్ ఆంగల్ంలో అదరగొటేట్యాలని..!
దానికి ముందు మానసికంగా పిర్పేరవటం కోసం నా మేనలుల్డిని తీసుకొని వరంగలలో పది కంపూయ్టర సెంటరల్కు వెళాళ్ను.
"మా వాడిని ఇకక్డ చేరిప్ంచాలి. మీ ఫారామ్లిటీస ఏమిటి?" అని ఇంగీల్షులో అదరగొటేట్శాను. నా ఇంగీల్షు చూసి వారు ఎంతో
గౌరవంతో, వినమర్తతో సమాధానమిచేచ్సరికి నేనంటే నాకే ముచచ్టేసింది.
నాతో నీళుళ్ తాగించిన (నిజంగానే మంచినీళుళ్ తాగించిన) ఆ అమామ్యి ఇనసిట్టూయ్టకి ముహూరత్ం చూసుకొని వెళాళ్ను.
రిసెపష్నిసుట్ సాథ్నంలో ఆ అమామ్యి లేదు.
ఆ అమామ్యి రిసెపష్నిసట్ కాదనీ, ఆ సంసథ్ యజమాని కూతురనీ, పెళళ్యి వెళిళ్పోయిందని తరావ్త తెలిసింది.
ఆ అమామ్యి పర్సుత్తం ఎకక్డుందో? బహుశ అమమ్మోమ్, నాయనమోమ్ అయి ఉంటుంది. కానీ నాలో ఇంగీల్ష పటల్ కోరికను
పెంచినందుకు ఆమెకు మనసా వాచా కృతఙఞ్తలు చెపుప్కుంటునాన్ను.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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