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నేనే నా ఆయుధం

సామానుయ్డి అసామానయ్ విజయం.. ఒక యదారథ్ 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 కొనసాగింపు)

34
కుపప్ నూరిచ్న తరావ్త, వేసవిలో బళుళ్ వేసుకుని మేము చెరువు దగగ్రకు వెళేళ్వాళళ్ం. అపప్టికి చెరువులు ఎండిపోయి ఉండేవి.
అందులో ఒండుర్మటిట్ చాలా సారవంతమైనది. దానిన్ బళళ్లో తీసుకొచిచ్ పొలాలోల్ నింపేవాళళ్ం.
మా విదాయ్రుథ్లోల్నే ఎంతోమంది మేధావులుండేవారు. వారిలో ఉండే నైపుణాయ్నిన్ పసిగటిట్ టైరనింగ ఇచిచ్, మా దగగ్రే ఫాయ్కలీట్గా
నియమించవచచ్నన్ సూతార్నిన్ అకక్డి నుంచే నేరుచ్కునాన్ను.
బయట నుంచి ఎకక్డి నుంచో పొర్ఫెషనలస్ని తీసుకు వచిచ్ పెటట్టం కనాన్ మన పొలం పకక్నే ఉనన్ సారవంతమైన మటిట్ని మన
పొలంలో నింపుకోవటం లాభదాయకం కదా!
మేధలో పని చేసే సాట్ఫ అంతా దాదాపు మా పూరవ్ విదాయ్రుథ్లే. ఇలా పూరవ్ విదాయ్రుథ్లని మా సంసథ్లో అధాయ్పకులుగా
నియమించటానికి మరికొనిన్ కారణాలు ఉనాన్యి.
వీళుళ్ పాఠాలు చెపుతునన్పుప్డు "ఒకపుప్డు నేనూ మీలాగే...” అనన్ పదాలిన్ తరచూ ఉపయోగిసాత్రు. మేము ఇదే సంసథ్లో చేరినపుప్డు
తెలుగు తపప్ మరొక భాష రాదు. ఇపుప్డు మేము ఎలా మాటాల్డుతునాన్మో చూసుత్నాన్రు కదా" అని ఉదాహరణతో సహా చెపప్టం విదాయ్రుధ్లోల్ నమమ్కానిన్
పెంచుతుంది.
‘నేనికక్డే చదువుకునాన్ను” అంటూ, పై భావానేన్ సవ్ఛఛ్మైన ఇంగీల్షులో మా రిసెపష్నిసుట్ చెపుతునన్పుప్డు చేరటం కోసం వచేచ్వారికి
సంసథ్ పై నమమ్కం ఏరప్డుతుంది.
నేను విదాయ్రుథ్లతో ఎలా ఉంటానో నా సాట్ఫకి కరెకుట్గా తెలుసు. వారు ఫాయ్కలీట్ అయినపుప్డు అదే నమర్తా, వినయమూ, దగగ్రితనం,
ఆతీమ్యతా మొదలైనవనీన్ విదాయ్రుథ్లపటల్ చూపిసాత్రు.
ఈ మూడు కారణాలవలేల్ నేను ఎపుప్డూ మా సంసథ్లో మా పూరవ్ విదాయ్రుథ్లని చేరుచ్కుంటూ ఉంటాను. అయిదారు వేల జీతానికి చేరిన
వారు పర్సుత్తం పదిహేను, ఇరవై వేలు సంపాదిసూత్ సంతృపిత్తో ఉంటారు. మేధలో ఈ విధమైన ఒక కుటుంబ వయ్వసథ్ను నిరిమ్ంచానని నేను గరవ్ంగా
చెపుప్కోగలను.
…
నిరంతర కృషీ, పటుట్దలా... వీటిని ఆయుధాలుగా చేసుకునన్ మేధ పేరు అటు శీర్కాకుళం నుంచీ, ఇటు కాకినాడ వరకూ
శాఖోపశాఖాలుగా విసత్రించసాగింది. విదాయ్రుథ్లు దూరపార్ంతాల నుంచి కూడా రావటం మొదలుపెటాట్రు.
అయితే చాలామంది విదాయ్రుథ్లు మేధలో చేరటానికి విశాఖపటన్ం వరకూ వచేచ్ ఆరిథ్కసోథ్మత లేనివారు అయి ఉండవచుచ్. వారి కోసం
ఒక పుసత్కం వార్సేత్ ఎలా ఉంటుందనన్ ఆలోచన కలిగి ‘5 Elements of English’ అనే పుసత్కం వార్శాను.
మనిషికి కావలసిన అయిదు ముఖయ్ అవసరాలను సమకూరేచ్ వాటిని పంచ భూతాలు అంటారు. పుసత్కపు అధాయ్యాలకి వాటిపేరేల్
పెటాట్ను.

ఈ అధాయ్యంలో vocabulary గురించి చరిచ్ంచటం జరిగింది. వితుత్కు మూలం భూమి. భూమి సారం మీదే, పెరిగే వితత్నం తీరు
ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే విధంగా భాషకు మూలం vocabulary.
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ఆంగల్ భాషలో మన అభిపార్యాలు అవతలివారికి చెపప్టానికి వేయి పదాలు తెలిసేత్ చాలని గతంలోనే అనుకునాన్ము. అదే

మూడువేల పదాలు తెలిసేత్ అదుభ్తంగా మాటాల్డవచుచ్. అయిదువేల పదాలు తెలిసేత్ భాషలో ఆంగల్ంలో గొపప్ పార్వీణయ్ం ఉనన్వారికి కూడా మనం
భోదించవచుచ్.
తాను ఏ సాథ్యిలో ఉండాలనేది పర్తీ విదాయ్రీథ్ తనకు తానే నిరణ్యించుకోవాలి. ఒక మెకానికల ఇంజనీరకి అయిదు వేల పదాల
ఆవశయ్కత లేదు. ఇంగీల్షు లెకచ్రరకి కనీసం మూడు వేలు తెలిసుండాలి. ఇది Earth అధాయ్యం తాలూకు సారాంశం.
నీళుళ్ మూడు రకాల సిథ్తులోల్ ఉంటాయి. మంచు, నీరు, ఆవిరి. వీటిని మూడు ‘Tenses’కి అనవ్యించాను. గతం, వరత్మానం,
భవిషయ్తుత్.
నీరు ఎపుప్డూ పర్వహిసూత్నే ఉంటుంది.
దీనేన్ ‘ఫోల్’ అంటారు.
ఎపుప్డైతే నీకు ఈ మూడు ‘Tense’ల మీద అధికారం వచిచ్ందో అపుప్డు నీ మనసులోని మాటను అవతలివారికి అదుభ్తంగా
వయ్కీత్కరించగలవు. తడబడకుండా చెపప్గలవు.
దానిన్ కూడా ‘ఫోల్’ అనే అంటారు.
గాలి అనంతం. గాలి లాగే ఇంగీల్షలో ‘Prepositions’ కూడా అంతం లేనివి. ఒక వయ్కిత్ ఆంగల్ భాషా పరిజాఞ్నం ఎంత? అనేది అతడు
వాడే ‘Prepositions’ దావ్రా తెలుసుకోవచుచ్. ఈ ‘Prepositions’ తాలూకు వాడకం ఎంత బాగా తెలిసేత్, భాష మీద అంత పటుట్ వసుత్ంది.
ఉదాహరణకి ‘AT’ అనన్ పదానికి అరథ్ం 'వదద్'. కానీ దీనిని పది సందరాభ్లోల్ పది రకాలుగా ఉపయోగించవచుచ్. ‘Iam looking at
you’ అంటే 'నేను నీ వైపు చూసుత్నాన్ను' అని అరథ్ం. ‘You are at the bus-stop’ అంటే నువువ్ బససాట్ప దగగ్ర ఉనాన్వు. ఈ విధంగా ఒకే పదానిన్
పలు రకాలుగా వాడటం దావ్రా అవతలివారికి మన భావాలని వివిధ రూపాలోల్ సప్షట్ంగా వయ్కీత్కరణ చేయొచుచ్.
‘You are at 60’ అనన్పుప్డు ‘నీ వయసు అరవై’ అనన్ అరథ్ం వసుత్ంది. అదే సైకిల మీద ఉనన్పుప్డు 'You are at 80' అంటే
'నువువ్ యెనభై కిలోమీటరల్ వేగంతో బండి నడుపుతునాన్వు' అనన్ అరథ్ం వసుత్ంది.
ఈ విధంగా ‘AIR’ అనే ఈ అధాయ్యమంతా ఆంగల్ భాష సొగుసులకు మూలాలైన Prepositions గురించి ఉంటుంది.
‘ఒకే పదానిన్ వేరేవ్రు అరాథ్లతో ఉపయోగించటం ఎలా’ అనన్ది SKY అనన్ అధాయ్యంలో వివరించటం జరిగితే – ‘ఒక భావానిన్
రకరకాల పదాల సమేమ్ళనలతో చెపప్టం ఎలా’ అనన్ది AIR అనన్ అధాయ్యంలో వివరించటం జరిగింది.
verb పకక్న పెటేట్ పదం బటిట్ ఆ verb తాలూకు అరథ్ం మారుతుంది ఉదాహరణకి .'Look at' అని వాడినపుప్డు 'ఒక విషయం మీద
దృషిట్ కేందీర్కరించటం' అనే అరథ్ం వసుత్ంది .‘Look into’ అని వాడినపుప్డు 'పరిశీలించటం' అనే అరథ్ం వసుత్ంది .‘Look for’ అని వాడితే ‘వెతకటం’
అనే అరథ్ం వసుత్ంది .‘Look after’ బాగోగులు చూసుకోవటానిన్ సూచిసుత్ంది.
ఇలా ఒక కిర్య పకక్న వచేచ్ పదం బటిట్ ఆ verb తాలూకు అరథ్ం మారుతుంది. ఇలా ఇంగీల్ష లో కిర్య తరావ్త వాడే పదాలు చాలా
ఉంటాయి .ఇదే ‘Sky’ అనే అధాయ్యం సారాంశం.
Emotions, obligations, Intentions… ఈ మూడు ఎమోషనసనీ ఇంగీల్షులో ‘Model verbs’ అంటారు. ఈ అధాయ్యం
అంతా ‘Model verbs’ గురించి చరిచ్ంచబడింది. మనిషి తాలూకు రకరకాల ఎమోషనసని ఇంగీల్షులో ఏ విధంగా పర్కటించాలి అనేది ఇకక్డ
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చరిచ్ంచబడింది. ‘You can do it’, ‘You will do it’, ‘You must do it’, ‘You should do it’ అనే వాకాయ్లు ఒకసారి పరిశీలిసేత్ ఈ ‘Model
verbs’ తాలూకు పార్ధానయ్త తెలుసుత్ంది.

35
ఈ పుసత్కానిన్ ముగించే ముందు నా కుటుంబం గురించి కాసత్యినా చెపప్క పొతే ఆ లోటు అలాగే ఉండిపోతుంది.
5 elements of fire పుసత్కానిన్ బరిమ్ంగహాం యూనివరిస్టీలో మేయర రిలీజ చేశారు. ఈ పుసత్కం ఎంత పార్చురయ్ం పొందిందంటే,
దాదాపు అయిదు సంవతస్రాలోల్ లక్ష కాపీల దాకా అముమ్డుపోయిoది.
ఇదే పుసత్కానిన్ మేము విశాఖపటన్ంలో ఆవిషక్రించినపుప్డు ముఖయ్ అతిథిగా యండమూరి వచాచ్రు.
ఆయన పుసత్కానిన్ ఆవిషక్రిసూత్ ఉండగా నేను పకక్న నిలబడదామని అభిలషించాను. దానికి పెర్సని కూడా సిదద్ం చేసాను.
కానీ ఆయన పార్రంభోపనాయ్సం ఇసూత్ నా భారయ్ని సేట్జ మీదకు పిలిచి, “పర్తీ మగవాడి విజయం వెనుకా ఒక సతరీ ఉంటుందంటారు.
కానీ తన విజయం వెనుక మౌనంగా ఉండే సతరీ నిశశ్బానిన్ అరథ్ం చెసుకోవటమే మొగవాడి నిజమైన విజయం” అని అరథ్ం వచేచ్లా మాటాల్డారు.
అపుప్డు నాకు అరథ్మయింది నేను చేసిన తపేప్మిటో.
అపప్టివరకూ జరిగిన పర్తీ ఫంక్షనుకీ నేనే సూటు వేసుకుని కూరుచ్నేవాడిని. కానీ పని ధాయ్సలో నేను ఎంత పటిట్ంచుకోకపోయినా…
మౌనంగా, నిశశ్బద్ంగా నా వెనుక ఉండి ననున్ నడిపించిన వయ్కిత్ని సేట్జి మీదకు పిలిచి, ఆమెతో ఆయన ఆ పుసత్కానిన్ ఆవిషక్రింపజేయటం నా జీవితంలో
మరిచ్పోలేని సంఘటన.
ఆ రోజు నుంచీ ఈ రోజు వరకూ నేను పర్తీ సందరభ్ంలోనూ నా భాగసావ్మిని కలుపుకుంటూనే వచాచ్ను.
వివాహం జరిగిన కొతత్లో దూరపు పార్ంతాలకు వెళిళ్నపుప్డు హొటలలో అకక్డి లెటర పాయ్డ మీద నా భారయ్కి ఉతత్రాలు వార్సేవాడిని.
ఒకోక్సారి నేను వచేచ్సిన తరావ్త అవి పోసుట్లో వచేచ్వి. అలాంటి ఉతత్రాలు దాదాపు వంద ఆమె దాచుకుంది.
ఇదంతా గొపప్గా చెపుప్కోవటం కాదు.
ఒక సామానుయ్డు ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కోవాలంటే యుకత్వయసులో కుటుంబానికీ, సంసారానికీ ఇవవ్గలిగే సమయం చాలా తకుక్వ
ఉంటుంది. కానీ ఆ కొదిద్ సమయంలోనే మన దగగ్రవాళుళ్ మనకి మానసికంగా ఎంత అవసరమో చెపప్టం కోసం, ఇలాంటి చినన్ చినన్ విషయాలు
దోహదపడతాయి అని చెపప్టమే నా ఉదేద్శయ్ం.
...
కుటుంబంతో సహా హైదరాబాద వచిచ్న కొతత్లో ఒకక్డినే నాలుగు బార్ంచలు చూసుకోవాలిస్ రావటంతో సంసారానిన్
పటిట్ంచుకోవటానికి క్షణం కూడా సమయం దొరకలేదు. అనీన్ ఒకక్డినే చూసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి. ఆ సమయంలో నా భారయ్ ఒక పుసత్కం తీసుకొచిచ్
చూపించింది.
అది మా చినన్మామ్యి నోట బుక.
అందులో ఆ పాప ‘Nobody loves me’ అని వార్సుకుంది.
కదిలిపోయాను. కానీ ఆ మాటలోల్ చాలా వాసత్వముంది.
ఆ రోజు సాయంతర్మే విశాఖపటన్ం వెళాళ్లి. విమానం టికెటుల్ కానిస్ల చేసుకునాన్ డబుబ్ వెనకుక్ రాదు. ఆ రోజులోల్ ఆ డబుబ్ చాలా
పెదద్ మొతత్ం. అయినా సరే వెళళ్కుండా ఆ రెండు రోజులూ ఇంటోల్ పిలల్లతో ఉండిపోయాను.
ఇది వాళుళ్ కూడా గర్హించారు.
నా కూతురికి నేను ‘బుదిధ్మంతుడు’ అనే సీరియల కథ చెపుతూ ఉంటాను. దాదాపు నెలరోజులు సాగినా అది పూరత్వదు. అందులో
హీరో రకరకాల పనులు చేసూత్ ఉంటాడు. కొనిన్ మంచి, కొనిన్ వెధవ పనులు.
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నేనే నా ఆయుధం
ఈ కధ ఎంత నాటకీయంగా చెపుతానంటే పదిహేను రోజుల తరావ్త కానీ అది నా కథే అని నా భారయ్కి కూడా అరథ్ం కాలేదు. పాపని

మా ఊరు తీసుకెళిళ్నపుప్డు రవిని, రెడిడ్నీ చూపించి "ఇతడేనా నీ కథలో హనుమంతుడు? అతనేనా జాంబవంతుడు?" అని అడుగుతూ ఉంటుంది.
ఇపప్టికీ నేను బాగా అలసిపోయి ఇంటికి వచిచ్ బటట్లు కూడా విపప్కుండా అలాగే సోఫామీద వాలిపోతే, నా చినన్ కూతురు వచిచ్ షూ
విపిప్ మేజోళుళ్ తీసి సరుద్తుంది.
ఆపాయ్యత అనేది ఒక బాయ్ంక అయితే నువువ్ అందులో ఎంత జమ చేసేత్ రేపు నువువ్ అందులోంచి అంత తీసుకోవటానికి సౌలభయ్ం
ఉంటుంది.
ఇలాంటిదే మరో సంఘటన నా పెదద్ కూతురితో జరిగింది. ఆరోజు చాలామంది బంధువులు మా ఇంటికి వచాచ్రు. ఏ.సి. గదులు
రెండే ఉండటంతో ఆడవాళళ్ందరినీ ఒక గదిలోనూ, పిలల్లిన్ మరో గదిలోనూ పడుకోమంది నా భారయ్.
“మరి నానన్ ఎకక్డ పడుకుంటారు?" అని అడిగింది నా పెదద్ కూతురు.
"ఆయన బయట హాలోల్ పడుకుంటారులే"
"నానన్ రేపు పొదుద్నన్ అయిదింటికి లేచి నానన్ కాల్సుకి వెళాళ్లి. మాకేమీ పని లేదు. మేము పడుకుంటాం" అని పిలల్లందరినీ తీసుకెళిళ్
హాలోల్ పడుకుంది.
చినన్ సంఘటనే. కానీ మనసుకి వెనన్ రాసే సంఘటనలు ఇవి.
...
నా చినన్ కూతురి మీద ఒకే ఒక సారి చేయి చేసుకునాన్ను. ఆ తరువాత ఆ రాతర్ంతా చాలా ఫీలయాయ్ను. నేను చేసిననిన్ వెధవ పనులు
ఎవరూ చేసి ఉండరు. కానీ ఎపుప్డూ మా అనన్లు కానీ, మా అమమ్ కానీ ననున్ కొటట్లేదు.
అటువంటిది ఆ చినాన్రిని ఎందుకు కొటాట్నా అని మధనపడాడ్ను.
టీచరకి కోపం, ఇరిటేషన ఉండకూడదు. సాడిజమూ, వెటకారమూ అసస్లు ఉండకూడదు. ఈ లక్షణాలునన్ ఉపాధాయ్యులు ఎవరైనా
ఈ పుసత్కం చదివితే, తమ నడవడికను ఎందుకు మారుచ్కోవాలో రెండు ఉదాహరణలోల్ చెపుతాను.
ఒకపుప్డు నాకు బాగా కోపం ఉండేది. ఒక విదాయ్రిథ్ ఇంగీల్షులో తపుప్ చేసేత్ చాక పీస విసిరేశాను. అది గురితపిప్ పకక్నునన్ అమామ్యి
మెడ కిర్ంద డెర్సలో పడింది. ఒక క్షణం ఏం చెయాయ్లో తెలియలేదు. ఆ అమామ్యి మొహం సిగుగ్తో ఎరర్గా కంది పోయింది.
ఆమెను తరావ్త పిలిచి క్షమాపణ వేడుకునాన్ను. అయినా తపుప్ తపేప్ కదా.
రెండోది పార్ణాల మీద కొచిచ్న ఉదాహరణ. ఒక తండిర్ నా దగగ్రకు తన కొడుకుని తీసుకొచాచ్డు. కిర్తం రోజే అతడు రైలు కిర్ంద తల
పెటిట్ ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్ంచాడని, ఈ మనసత్తావ్నిన్ (suicidal tendency) తగిగ్ంచటం కోసం కౌనిస్లింగ చేయమనీ అడిగాడు.
‘నేను వయ్కిత్గత కౌనిస్లింగ చేయను, మా తరగతులలో వయ్కిత్తవ్ వికాసం గురించి చెపుతాను. అదేమైనా ఫలితం చూపించవచుచ్.
పర్యతిన్ంచండి” అనాన్ను.
ఆయన దానికి ఒపుప్కుని కొడుకుని చేరిప్ంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఆ మరుసటిరోజు కాల్సులో అతడిని సేట్జ మీదకు పిలిచి, భుజం మీద చేయి వేసి “నా మితుర్డు గణేష” అంటూ అతని suicidal
మనసత్తవ్ం గురించి చెపాప్ను.
ఆరోజు సాయంతర్ం అతను ఇంటికి వెళిళ్న తరావ్త ‘తాను ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటునాన్’నని ఒక ఉతత్రం వార్సి పెటిట్ వెళిళ్పోయాడు.
ఆతమ్హతయ్కి వార్సిన కారణాలోల్ నా పేరు కూడా ఉందని తెలిసింది.
చెమటుల్ పటాట్యి.
ఆగమేఘాల మీద అతని ఇంటికి వెళిళ్, ఆ ఉతత్రంతో పాటూ సేన్హితుల లిసుట్ తీసుకుని, హుటాహుటిన వెళిళ్ వాళళ్ను పటుట్కుని,
అందరం కలిసి రైలేవ్ టార్కులనీన్ వెతికాము.
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అదృషట్వశాతూత్ దొరికాడు.
నా పేరు వార్యటానికి కారణం చెబుతూ "ననున్ అందరి ముందూ అవమానం చేశారు. కాబటిట్ నేను ఇలాంటి నిరణ్యం తీసుకునాన్ను"

అనాన్డు గణేష.
నేను చేసిన తపుప్ అరథ్మయింది.
“నువువ్ నా సేన్హితుడివి. అందుకే గదా సేట్జిపై నీ భుజం మీద చెయియ్ వేసి మటాల్డాను. “అతి సమీప భవిషయ్తుత్లో నువువ్ మిగతా
వారందరికీ ఒక మారగ్దరిశ్గా, సూఫ్రిత్ పర్దాతగా నిలవబోతునాన్వు’ అని నీ కనాన్ పిరికి విదాయ్రుథ్లకి చూపించటం కోసమే నినున్ సేట్జి ఎకిక్ంచాను” అంటూ
చాలా సేపు నచచ్చెపిప్న తరావ్త మనసు మారుచ్కునాన్డు.
మూడు నెలల కౌనిస్లింగలో గణేష ఎంతగా మరాడంటే పూరిత్గా సానుకూల ఆలోచనా ధోరణితో మా సంసథ్ నుంచి బయటకు వెళాళ్డు.
పర్సుత్తం అతడు ఒక పెదద్ కంపెనీలో హెచ.ఆర. మేనేజరగా పని చేసుత్నాన్డు.
…
విదాయ్రుథ్లతో అనుభవాలు చాలా గమమ్తుత్గా ఉంటాయి.
ఒకరోజు ఒక కురర్వాడు వచిచ్ "సార. మీరు నాకొక సహాయం చేయాలి" అనాన్డు.
"ఏమిటి?" అని అడిగాను.
"మన ఇనసిట్టూయ్టోల్నే చదుకుంటునన్ ఒక అమామ్యిని నేను పేర్మించాను. ఆ అమామ్యికి ఈ విషయం మీరే చెపాప్లి" అనాన్డు.
“మేధా సోప్కెన ఇంగీల్ష నేరేప్ సంసథ్. వధూవరులను కలిపే వివాహ వేదిక కాదు” అనాన్ను కాసత్ కోపంగా.
“కొదిద్ రోజులోల్ ఆ అమామ్యి కోరుస్ అయిపోతుంది”.
"నేను చెపప్టమెందుకు? నువేవ్ చెపొప్చుచ్ కదా" అనాన్ను.
"అది కాదు సార. మీరు చెపితే మరాయ్దగా ఉంటుంది. నేను ఆ అమామ్యిని పేర్మించటమే కాదు. పెళిళ్ కూడా చేసుకోవాలని
అనుకుంటునాన్ను. ఒకవేళ ఆ అమామ్యి ఒపుప్కుంటే వాళళ్ ఇంటికి నేను మా పెదద్వాళళ్ని పంపిసాత్ను" అనాన్డు.
అతడంత మరాయ్దగా చెపుతూ ఉంటే, ఇందులో నాకేమీ అభయ్ంతరం కనబడ లేదు. మరుసటిరోజు ఆ అమామ్యిని చాంబరలోకి పిలిచి
"నినున్ ఒక అబాబ్యి పేర్మిసుత్నాన్డు. మీకు ఇషట్మైతే అతడికి ఓకే చెపొప్చుచ్" అనాన్ను.
"ఎవరా అబాబ్యి?" అని అడిగింది.
"ఒక అబాబ్యి నినున్ పేర్మిసుత్నన్ విషయం ఇంతకాలం నీకు తెలీకుండానే ఉందా? ఒకసారి మనసులోకి తొంగి చూడు. నీకే
అరథ్మవుతుంది" అనాన్ను కవితవ్ ధోరణిలో.
ఇది జరిగిన మరుసటిరోజు ఆ అమామ్యి ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం చేసింది.
ఎందుకో నాకు అరథ్ం కాలేదు. ఈ అబాబ్యి ఏమనాన్ బెదిరించాడా అనుకునాన్ను. కానీ అతడికి అంత సీను లేదు. ఆమామ్యి 'నో'
అంటే తనే చేసుకునే రకం.
మేమందరం ఆసుపతిర్కి వెళాళ్ం. తండిర్ని ఓదారాచ్ను.
కొనిన్ రోజుల తరావ్త ఆ అమామ్యి కోలుకుని ఆసుపతిర్ నుంచి వచాచ్క, నా దగగ్రకు వచిచ్ంది.
"మా ఇంటోల్ వాళుళ్ ఒపుప్కునాన్రు" అంది.
“కంగార్చుయ్లేషనస్. పెళెళ్పుప్డు?” అనాన్ను.
"మీరెపుప్డంటే అపుప్డే" అంది.
ఆ అమామ్యి చెపుతునన్ది నాకరథ్ం కాలేదు. "నేను ఒపుప్కోవటం ఎందుకు? మీరిదద్రూ ఒపుప్కోవాలి కదా" అనాన్ను.
"అదేనండీ. మనం ఇదద్రం ఎపుప్డు అనుకుంటే అపుప్డే చేసుకోవచుచ్" అంది ముసి ముసిగా (!) సిగుగ్ పడుతూ.
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నేనే నా ఆయుధం
నాకు సప్ృహ తపుప్తునన్టుట్ అనిపించింది. అదృషట్వశాతూత్ నాకపప్టికి పెళళ్వలేదు కానీ ఆ అమామ్యి చేసుకునన్ అపారథ్ం మాతర్ం

అరథ్ం అయింది.
జరిగినదంతా వివరించాను. మొహం చిటిల్ంచి "ఆ దరిదుర్ణాణ్" అంది.
నా పరిసిథ్తి కుడితిలో పడడ్ ఎలుకలా అయింది. ఆ అమామ్యి లేచి "నేను మీరనుకునాన్ను. అందుకే మా ఇంటోల్ చెపాప్ను. వాళుళ్
ఒపుప్కోకపోయేసరికి ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం కూడా చేశాను. ఇపుప్డు మీరు కాదంటే ఎలా?" అంది.
“నాకు మీమీద అలాంటి అభిపార్యం లేదు. ననున్ క్షమించండి. మీరు నా శిషుయ్రాలు. నేను చేసినది తపేప్. ఇంకొకళళ్ వయ్కిత్గత
విషయాలోల్ వేలు పెటట్కూడదనన్ గుణపాఠానిన్ ఈ సంఘటన నాకు నేరిప్ంది" అనాన్ను.
ఆమె ఒకక్ క్షణం మౌనంగా ఉండి "థాంకూయ్ సర" అని వెళిళ్పోయింది.
…
కొనిన్సారుల్ తెలీకుండా చేసిన పనులు కూడా మంచి పరిణామానిన్సాత్యి. ఒక కురర్వాడు వెయియ్రూపాయలు ఫీజు కటిట్, చేరిన మరుసటి
రోజు వచిచ్ పోలీసులు తన బైకు పటుట్కునాన్రనీ, అరెజ్ంటుగా అయిదువందలు కావాలనీ, ఈ విషయం నానన్కి తెలిసేత్ చంపేసాత్డనీ అనాన్డు.
ఇమమ్ని మా కాయ్షియరకి చెబితే ఆమె, "ఇతడు పూరిత్గా ఫీజు కటట్లేదు. కేవలం వెయియ్ రూపాయలే కటాట్డు. మళీళ్ అందులో అయిదు
వందలు తీసుకుంటునాన్డు" అనన్ది.
“ఫరేల్దు. ఇచిచ్ పంపించండి. నానన్కి తెలిసేత్ తిడతాడంటునాన్డుగా” అని డబుబ్ సరిద్ పంపించాను.
మూడురోజులు పోయిన తరావ్త మళీళ్ వచిచ్ “ఇంకో వెయియ్ రూపాయలు కావాలి సార. మా అమమ్ ఆసుపతిర్లో ఉంది” అని కనీన్ళళ్తో
అడిగాడు.
"మన దగగ్ర ఇతడి డబుబ్ ఇంకా అయిదువందల రూపాయలు మాతర్మే ఉంది. ఇది పూరిత్గా ఎగొగ్టేట్ బాపతు" అని కాయ్షియర
హెచచ్రించింది.
“తన దగగ్రివాళళ్కి ఒంటోల్ బాగాలేదని అంటునాన్డు కదా. ఇవవ్ండి” అనాన్ను.
మనిషిమీద ఆమాతర్ం విశావ్సం ఉండాలని నా ఉదేద్శయ్ం.
కానీ ఆ డబుబ్ తీసుకునన్ తరావ్త అతడు మళీళ్ కనబడలేదు.
రెండు నెలలు గడిచినా కూడా అతడి జాడ తెలియలేదు.
"నేను అపుప్డే చెపాప్ను కదండీ" అనన్ది కాయ్షియర.
ఆ సంగతి కర్మకర్మంగా మేము మరిచ్పోయాము.
దాదాపు రెండు సంవతస్రాల తరావ్త దుబాయి నుంచి నాకొక ఉతత్రం వచిచ్ంది.
"మేధ ఇనసిట్టూయ్ట చాలా కమరిష్యల అనీ, అకక్డ ముకుక్ పిండి డబుబ్లు వసూలు చేసాత్రనీ నా సేన్హితులు చెపేత్, పరీకిష్ంచటం
కోసం నేను చేరానే తపప్ నాకు ఇంగీల్ష నేరుచ్కోవాలనే కోరిక లేదు. కేవలం మా సేన్హితులతో బెట కటిట్ ఆ పరిసిథ్తులలో అలా చేశాను సార. కానీ మీరు
మంచి హృదయంతో అయిదు వందలు ఎకుక్వ ఇచాచ్రు. పర్సుత్తం నేను దుబాయిలో మంచి సాథ్యిలో ఉనాన్ను. అందుకనే ముపైప్ అయిదువేల
రూపాయల చెకుక్ పంపిసుత్నాన్ను. నేను చేసిన తపుప్కి పరిహారంగా పదిమంది విదాయ్రుథ్లకి మీ సంసథ్లో ఉచితంగా చదువు చెపప్ండి" అని వార్శాడు.
"బాస ఈజ ఆలేవ్స రైట” అనాన్ను మా కాయ్షియరతో నవువ్తూ.
ఈ సంఘటన ఇలా జరిగింది కాబటిట్ ఆ మాట అనగలిగాను. అతను కానీ ఆ డబుబ్ పంపించకపోయుంటే "అసిసెట్ంట ఈజ ఆలేవ్స
రైట" అనుకునేవాడినేమో. ఇపప్టికీ ఆ ఉతత్రానిన్ ఫేర్మ కటిట్ంచి ఉంచాము.
మొతాత్నికి విదాయ్రుథ్లతో ఇటువంటి సంఘటనలు కోకొలల్లు.
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నేనే నా ఆయుధం
ఎంతమంది విదాయ్రుథ్లని మేధ మారిచ్ందో తెలీదు కానీ నిశచ్యంగా నా మనసత్తావ్నిన్ మారచ్టానికి మాతర్ం మేధ చాలా

సహాయపడింది.

36

డాలిఫ్న హొటలలో జరిగిన ఒక పారీట్లో ఒక విలేఖరి కలిసాడు. “తెలంగాణా నుంచి ఇంత దూరం ఎందుకు వచాచ్ర”ని పర్శిన్ంచాడు.
దానికి సమాధానంగా, ఆర.టి.సి. బససాట్ండలో పడుకోవటం దగగ్రున్ంచీ సులభ కాంపెల్కస్లో సాన్నం చేయటం వరకూ జరిగింది
కుల్పత్ంగా చెపాప్ను. అంతా విని, "మంచి కథ చెపుతునాన్రు. ఇదంతా నిజంగా జరిగిందా?" అని అడిగాడు.
తేదీలతో సహా అనిన్ విషయాలూ చెపిప్, తొలి రోజులోల్ దినపతిర్కలోల్ వచిచ్న పర్కటనలు చూపిసేత్ అతడికి నమమ్కం కలిగింది. ఆ రాతిర్ ఆ
విషయం మరిచ్పోయాను. కానీ చాలా ఆశచ్రయ్కరంగా మరుసటి రోజు ‘ఈనాడు’లో ఒక పెదద్ వాయ్సం వచిచ్ంది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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