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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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నేను మొటట్మొదటి సారి మందు కొటట్టం చాలా గమమ్తుత్గా జరిగింది.
ఐదో తరగతితో చదువు మానేసిన మా చినన్ అనన్యయ్ ఒక హొటలోల్ పని చేసేవాడు. ఎలా దొరికిందో తెలీదు కానీ వాడికి ఒక మెక
డొవెలస్ విసీక్ బాటిల దొరికింది. దానిన్ తీసుకొచాచ్డు. అపప్టివరకూ సినిమాలోల్ చూడటమే తపప్ మందు తాగటo తెలీదు.
రాతిర్ అందరూ నిదర్ పోయాక బాటిల ఎతిత్ కొంత తాగాను.
నాకేమీ అనిపించలేదు.
భగన్ పేర్మికుడైన హీరో మందు కొటిట్ సీసా పగలకొటట్టం, హీరోయిను కొబబ్రికాయలో రవవ్ంత జినున్ తాగి పిచిచ్పిచిచ్గా హీరోతో
గెంతులెయయ్టం, రేప చేసే ముందు విలను కొంచెం తాగగానే విపరీతంగా పర్వరిత్ంచటం సినిమాలోల్ చూసి, అలా ఏమీ జరగకపోవటంతో నరాలోల్ సతుత్వ
ఎకుక్వ ఉనన్దనుకొని మరింత తాగాను.
అలా అలా దాదాపు సగం బాటిల తాగేశాను.
మొదటి రెండు నిముషాలూ బానే ఉంది కానీ, కర్మకర్మంగా… ముందు మంచం, తరువాత గది, ఆ పైన నేనూ, నా చుటూట్ పర్పంచం
తిరగటం మొదలైంది.
పకక్ మీద ఎలా పడాడ్నో తెలీదు.
పొదుద్నన్ లేచే సరికి పకక్ంతా వాంతులు.
వీపు మీద అమమ్ పర్పంచపటం ముదిర్సుత్ందని అనుకునాన్ను కానీ కొటట్లేదు.
"కుకక్లాగా అలా తాగటమేంటార్. తాగాలనుకుంటే కనీసం అనన్యయ్ని చూసి నేరుచ్కో" అoది.
ఆమె ననున్ తిటట్కపోవటం, కొటట్కపోవటం కుదించుకుపోయేలా చేసింది.
‘ఆ రోజు నుంచీ ఈ రోజు వరకూ మందు కొటట్లేదు’ అనను కానీ, వాంతి చేసుకునేటంతగా డిర్ంక చెయయ్టo జరగలేదు.
...
అవసరమైన ఖరుచ్లకే తపప్, చినన్పప్టి నుంచీ నేను వేసే వెధవేవ్షాల ఖరుచ్లకి ఇతరుల నుంచి డబుబ్లు తీసుకోవటం అలవాటు లేదు.
కనీసం అమమ్ని కూడా అడిగేవాడిని కాను (ఒకవేళ అడిగినా ఎవరూ ఇచిచ్ ఉండేవారు కాదు. అది వేరే సంగతి).
ఒక రోజు సూక్లకి వెళుతూండగా పొలాల మధయ్లో ఇటుక బటీట్లు చూసాను. పచిచ్ ఇటుకలిన్ వంద మోసుకెళిళ్ బటీట్లో పెడితే పది
పైసలు ఇసాత్రని తెలిసింది.
‘అవసరం అనేవ్షణకి అమమ్’ అని ఒక ఇంగీల్షు సామెత ఉనన్ది. మొటట్మొదటిసారి లేబర పని చేపటాట్ను. మొదటి రోజు కూలీ ముపైప్
పైసలు వచిచ్ంది. రెండో రోజు డెబైబ్ పైసలు, మూడో రోజు దాదాపు ఒక రూపాయి వచిచ్ంది.
నాకు రింగులంటే చాలా ఇషట్ం. పిండితో రకరకాల రింగులు తయారు చేసాత్రు. వాటిని వేళళ్కి తొడుకొక్ని ఆ చేగోడీలాల్ంటి వాటిని
కొరుకుక్ తింటూoటే, తెరకి పదడుగుల దూరంలో కూరుచ్ని చిరంజీవి సినిమా చూసినంత థిర్లిల్ంగగా ఉండేది.
అయితే అవి చాలా ఖరీదు. ఐదు పైసలకి ఐదు ఇచేచ్వారు.
కొనిన్ రోజులైన తరావ్త, వాటిని ఇంటోల్నే ఎందుకు తయారు చేయకూడదని ఒక ఆలోచన వచిచ్, నేనూ నా మితుర్డూ కలిసి వాళళ్
ఇంటోల్ ఎవరూ లేనపుప్డు మూకుడు పెటిట్ బోలడ్ంత నూనె పోసి, మొకక్జొనన్ పిండితో వాటిని తయారు చేయటానికి పర్యతిన్ంచాము. అయితే వాడాలిస్న
పిండి అది కాదు. అపప్డాల పిండి. దాంతో అనీన్ ఉండలుగా తయారయాయ్యి.
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నేనే నా ఆయుధం
మేం పెటిట్న పెటుట్బడికి చాలా ఉండలు రావటంతో గొపప్ విజయం సాధించిన వాళళ్లా పొంగిపోయి తింటూ ఉండగా వాళళ్ అమమ్

వచిచ్ంది. అపుప్డు నా సేన్హితుడి వీపు మీద వాతలు రింగులు తేలేలా ఆవిడ కొటిట్న విధానం చూసిన తరావ్త, రింగుల మీద ఆసకిత్ పూరిత్గా పోయింది.
జీవితంలో మళీళ్ ఎపుప్డూ వాటిని తినలేదు.
ఈ విషయం మా బావకి తెలిసి, "ఒరేయ! నీలో ఒక వాయ్పారసుత్డు ఉనాన్డార్. పెటిట్న డబుబ్కు సరిపడా వసుత్వు రాకపోతే, మనమే ఎలా
తయారు చెయాయ్లనన్ ఆలోచన రావటమే గొపప్" అని(నన్) అరథ్ం వచేచ్లా మాటాల్డాడు.
వాయ్పారసుత్డు ఉనాన్డో లేదో తెలియదు కానీ అదృషట్వంతుడు మాతర్ం నిశచ్యంగా ఉనాన్డు. ఆ రింగులు గానీ మా ఇంటోల్ చేసూత్
అమమ్కి పటుట్బడి ఉంటే, ఈ వాయ్పార సూతార్లనీన్ ఆ రోజే అటకెకిక్ ఉండేవి.

6
మెటుల్ జారే కొదీద్, కిర్ంద నాచు ఎకుక్వై మరింత వేగంగా అధఃపాతాళానికి జారిపోతాం. ఒకసారి జారటం మొదలయితే, పర్కృతి కూడా
దానికి దోహద పడుతుంది. రికామీగా ఉనాన్ను కాబటిట్ సినిమాలు చూడటం వయ్సనమైపోయింది. అలాంటి సమయంలో విధి సంకలప్ం వలల్నేమో, మా
ఊరికి ఒక సినిమా థియేటర వచిచ్ంది.
థియేటర అంటే హాలు కాదు. వీడియోలు కొతత్గా వచిచ్న రోజులవి. నాలుగు తడికెలు కటిట్, మధయ్లో టి.వి. పెటిట్ కొతత్ సినిమా కేసెటుల్
తెపిప్ంచి వేసేవారు.
రూపాయి టికెటుట్.
మొదటోల్ కొనిన్ రోజులు టికెటుట్ కొనుకుక్ని చూశాము. మేము చూడకుండా ఏ సినిమా కూడా ఊరి నుంచి వెళేళ్ది కాదు. కొంత
కాలమైన తరావ్త నేను మా సేన్హబృందం తరఫు పర్తినిధిగా వెళిళ్, ఆ సినిమా హాలు(!?) పొర్పర్యిటరోత్ “…రెగుయ్లర కసట్మరల్మయిన మా దగగ్ర కూడా
మీరు డబుబ్లు వసూలు చేయటం భావయ్ం కాదు" అనాన్ను వినమర్ంగా.
"మరేం చెయాయ్లట్?"
"కనెస్షను కావాలి"
"నువేవ్మైనా సేలస్ టాకాస్? పోలీసు సేట్షనా?"అనాన్డు వెటకారంగా.
"అదయితే ఫుల ఫీర్ కదా"
"జోకులెయయ్కు. మరోసారి ఇలా వసేత్ కాళుళ్ విరకొక్డతా” అనాన్డు.
మరుసటి రోజు సాయంతర్ం, ఇంకో రెండు నిముషాలోల్ సినిమా పార్రంభం అవుతుందనగా ఊరికి దూరంగా వెళిళ్ కరెంటు తీగల
మీదకి సైకిల చైను విసిరేసాను. చినన్ శబద్ంతో మొతత్ం ఊరంతా కరెంటు పోయింది.
అరగంట ఆగి హాలు దగగ్రకి వచిచ్ చూసేసరికి, నేను ఊహించినటేట్ హాల యజమాని బికక్ మొహం వేసుకుని పేర్క్షకులకి టికెక్టుట్
డబుబ్లు వెనకిక్ ఇచేచ్సూత్ కనబడాడ్డు.
నేను కూడా అమాయకంగా మొహం పెటిట్ అకక్డి నుంచి జారుకునాన్ను.
మరుసటి రోజు కూడా అలానే జరిగేసరికి యజమానికి ఏం జరుగుతూందో అరథ్మయియ్ంది.
లైనమెనల్ దావ్రా తన అనుమానం నిజమని నిరాధ్రించుకునాన్డు.
ఆ థియేటర పెటిట్న వాడు మా ఊరివాడు కాదు. మమమ్లిన్ ఏమీ అనలేడు. చైను ఎవరు వేసారో ఋజువు చేయటానికి లైనమెనుల్
పోలీసులు కాదు కదా. అందువలల్ మా మీద నేరం నిరూపించలేడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2016

6

నేనే నా ఆయుధం
మరో రెండోర్జులు అలా సాగితే, తను వీడియో సినిమా పార్రంభించగానే ఊరంతా కరెంటు పోతోంది కాబటిట్, తన వీడియో వలేల్ ఆ

విధంగా జరుగుతుందని మేము ఒక రూమరు వాయ్పిత్ చేసేత్, ఆ ఊళోళ్నే కాదు, చుటుట్ పకక్ల ఏ ఊళోళ్నూ తనకి పుటట్గతులు ఉండవనన్ పర్మాదానిన్
గర్హించి, మాతో రాజీకొచాచ్డు.
మా బాయ్చకి కనెస్షన ఇచేచ్ పర్తిపాదిక మీద మేము అతనిన్ మా ఊరిలో సినిమా నడుపుకొనే వీలు కలిప్ంచాం.
అంతవరకూ విజయమే కానీ, ఆ కనెస్షను డబుబ్ సంపాదించటం ఎలా?
దానికో మారగ్ం దొరికింది.
ఆ చుటుట్పకక్ల విపరీతమైన తేనెపటుల్ ఉండేవి. అరధ్రాతిర్ వెళిళ్ మంట వెలిగించి తేనె తీసేవాళళ్ం. చాలా రిసకతో కూడిన పని అది. కానీ
వయ్సనం మనిషిని ఎంత రిసకకైనా పురికొలుప్తుందనడానికి మా చరయ్లే నిదరశ్నం.
కొంత కాలానికి చుటుట్పకక్ల తేనె పటుల్ అయిపోయాయి.
ఈ సినిమాల జాడయ్ం మమమ్లిన్ దొంగతనానికి పురికొలిప్ంది.
పలెల్టూళళ్లో కరెంటు పోలకీ, పొలాలోల్ మోటరకీ దాదాపు ఎనభై మీటరుల్ దూరం ఉండేది. చేతులకి గౌల్సులు వేసుకొని ఆ కరెంటు వైరుల్
కతిత్రించేవారం. వాటిని దూరపు ఊళుళ్ తీసుకెళిళ్ అమేమ్వారం. మీటరుకు ఎనిమిది రూపాయలు ఇచేచ్వారు.
అయితే ఇది చాలా రిసుక్తో కూడిన వయ్వహారం.
మా సేన్హితులు బాగా భయపడేవారు.
అపుప్డు నాకు ఒక ఫాల్ష లాంటి ఆలోచన వచిచ్ంది.
ఆ రోజులోల్ కరెంటు ఫల్కుచ్యేషనస్ వలల్ బలుబ్లు తెగ మాడిపోయేవి.
మాకు వరసకు దూరపు(del) మామయయ్ పటన్ం నుంచి బలుబ్లు తెచిచ్ అమేమ్వాడు.
అరధ్రాతిర్ వెళిళ్ ఇళళ్ వసారాలోల్, పకక్ వరండాలోల్, వెనుక పెరటోల్ ఉండే బలుబ్లు తొలగించి, మా దగగ్రునన్ కాలిపోయిన బలుబ్లు
పెటేట్వాళళ్ం. కరెంటు ఎగుడు దిగుడు వలల్ బలుబ్లు పాడయాయ్యని ఇళళ్లోల్ వాళుళ్ అనుకొనేవాళుళ్.
ఇలా తొలగించిన బలుబ్లు బాగా కడిగి ఆయనకు అమేమ్వాళళ్ం. బలుబ్కు మూడునన్ర ఇచేచ్వాడు.
ఈ పుసత్క పార్రంభంలో నేను ‘నికృషట్మైన జీవితం’ అనే ఒక పదం వాడాను. ఇంతకనాన్ గొపప్ ఉదాహరణలు ఇంకా ఏం కావాలి?
నా జీవితం ఇలా ఎతుత్పలాల్ల అసత్వయ్సత్పు బర్తుకుబాటలో చకర్ం విరిగిన ఎదుద్ల బండిలా నడుసూత్ ఉండగా, మరో వైపు నుoచి ఒక
అనుకోని సంఘటన జరిగింది.
మా చినన్ అనన్యయ్ ఇంటోల్oచి పారిపోయాడు.

7
పెదద్నన్యయ్ విడిపోవటం, చినన్నన్యయ్ ఇంటోల్ంచి పారిపోవటం, ఈ రెండు సంఘటనలూ అమమ్ మీద పెదద్ పర్భావానిన్ చూపించాయి.
పైకి కనపడేది కాదు కానీ, లోలోపల చాలా బాధ పడేది.
పగలు బాగానే ఉండేది కానీ ఒకోక్రోజు అరధ్రాతిర్ పూట చినన్నన్యయ్ గురొత్చిచ్ నిదర్లోంచి లేచి బిగగ్రగా ఏడవడంతో నాకు మెలకువ
వచేచ్ది. ఏమి చెయాయ్లో తోచక, తననే చుసూత్ ఉండేవాణిణ్.
తాను అంత గటిట్గా ఏడుసూత్ ఉంటే నాకు భయం వేసేది. ఓదారచ్టం తెలీదు. పకక్న కూరుచ్ని నేనూ ఏడుసూత్ ఉండేవాడిన్.
మా పెదద్నన్యయ్ మా నుంచి విడిపోయాడని ముందే చెపాప్ను కదా..! తను పకిక్ంటోల్ ఉండేవాడు. ఆ ఏడుపులు విని అరధ్రాతిర్ వచిచ్
అమమ్ను ఓదారేచ్వాడు.
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నేనే నా ఆయుధం
మా చినన్ అనన్యయ్ మనసత్తవ్ం చాలా విచితర్మైనది. వాడు మాటిమాటికీ ఇంటోల్ంచి (పారి/వెళిళ్)పోయేవాడు. మూణాణ్లుగు నెలలు

ఎకక్డుండేవాడో కనబడేవాడు కాదు. హొటలసలో కీల్నరగా, సరవ్రగా పనిచేసేవాడు. పోలీస రిపోరట్ కూడా ఇచేచ్వారం కాదు. అది పరువుకి సంబంధించిన
విషయం. ఇపుప్డునన్ సెలఫోనలు ఆరోజులోల్ లేవు. మేమే చుటుట్పకక్ల ఊళళ్నీన్ వెతికేవాళళ్ం.
ఎకక్డో దొరికే వాడు. తీసుకొచేచ్వాళళ్ం.
కొనాన్ళుళ్ండి మళీళ్ వెళిళ్పోయేవాడు. ఈ రకంగా వాడి జీవితం అసత్వయ్సత్ంగా గడిచింది.
...
అమమ్ బాగా కషట్పడేది. అందరు పిలల్లీన్ పైకి తీసుకురావడం, ముగుగ్రు కూతుళళ్ పెళిళ్ చేయటం అంటే మాటలు కాదు.
పొదుద్నేన్ నాలుగు గంటలకు లేచి వంట చేసి, పనివాళళ్కి కూడా తనే కూరలు వండి, తోడుగా ననున్ తీసుకొని పొలానికి బయలుదేరేది.
పొలం పనులకి కూలీలు వీలైనంత ఆలసయ్ంగా రావటానికి పర్యతిన్సాత్రు. అందుకని తనే ఇంటింటికీ వెళిళ్, దాదాపు ఇరవై మందిని
పోగేసేది.
లోపలున్ండి వాళుళ్ "ఇంకా వంట కాలేదమామ్" అనన్పుప్డు, "అకక్రేల్దురా. మీకూక్డా నేను చేసి తీసుకొసుత్నాన్ను" అని చెపేప్ది. దాని
వలల్ సూరుయ్డు పైకి రాకముందే అనుకునన్ సమయానికి ఠంచనుగా పని పార్రంభమయేయ్ది.
కలుపు మొకక్లు తీసేటపుప్డు, తను రెండు వరుసలు తీసుకొని, మిగతావి కూలీలకి అపప్గించేది. అందరికనాన్ ముందే తన రెండు
వరసలూ పూరిత్చేసి మిగతావారిని తొందరపెటేట్ది. అదే విధంగా పనులనీన్ అయిపోయి కూలీలు వెళిపోయాక, అనుకునన్ పని సరిగా జరిగిందో లేదో
పదినిముషాల పాటూ చూసుకొని వెళేళ్ది. అనన్ం ముట తెచుచ్కోని వాళళ్కి తనే భోజనం పెటేట్ది.
దీని నుంచి నేను కొనిన్ పాఠాలు నేరుచ్కునాన్ను.
నా భవిషయ్త-జీవితంలో అవి చాలా ఉపయోగకరంగా పరిణమించాయి.
మొదటిది, ఇతరులతో పని చేయించే వయ్వహారాలోల్, అందరికనాన్ ముందు మనం అకక్డ ఉండాలి..!
నా ఇనసిట్టూయ్టలో కూడా నేను కూడా అదే అమలు జరిపాను. అందరికనాన్ ముందు వెళళ్టం, అసిసెట్ంటస్ అందరూ వెళిళ్పోయిన
తరావ్త, ఆ రోజు పని ఎలా జరిగిందా అని చూసుకుని, మరుసటి రోజు చేయవలసిన పనులని ఒక కర్మపదధ్తిలో పెటుట్కుని, అపుప్డు ఇంటికి వెళళ్టం.
రెండో విషయం ఏమిటంటే, పని చేసేవారిని మనం బాగా చూసుకుంటే సంసథ్ పటల్ వారికి అభిమానం పెరుగుతుంది. ఎవరికో పని
చేసుత్నాన్మని కాకుండా, మనందరం కలిసి చేసుత్నాన్మనే ఆతీమ్య భావన ఎకుక్వ అవుతుంది.
అనిన్టి కనాన్ ముఖయ్విషయం ఏమిటంటే పనివారి కనాన్ మనం ఏకిట్వగా ఉండాలి..! పని చేసి చూపించాలి..!! దాంతో వారిలో పోటీ
మనసత్తవ్ం పెరుగుతుంది. అంతరగ్త శకిత్ బయట పడుతుంది.
ఇదంతా చేయటం వలల్ నాకు 'పని రాక్షసుడు' అనన్ బిరుదు వచిచ్ందని తెలుసు. అందులో చితర్మేమీ లేదు.
పని రాక్షసి కడుపున రాక్షసుడు పుటట్క దేవత పుటట్డు కదా.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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