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బర్హామ్జీగారికి పర్చండమైన కోపం వచిచ్ంది.

ఈ మధయ్ ఆయనకి ఏం

చదువుతునాన్ ఇలాగే కోపం తనున్కొచేచ్సోత్ంది. నాలుగు లైనుల్ చదవడం, కోపంతో చిందులేసెయయ్డం. చేతిలో
పుసత్కానోన్ మూలకి విసిరికొటెట్యయ్డం. ఇదే తంతు. అది ఎంత ముదిరిపోయిందంటే, ఆయన చదవడానికి ఏదైనా
పుసత్కానిన్ చేతిలోకి తీసుకుంటే చాలు…
"ఈయనతో చచేచ్ చావైపోతోంది. పెదద్ చదవరిలా డబుబ్లు తగలేసి పుసత్కాలు కొనడం దేనికో,
కనీసం ఐదునిమిషాలైనా చదవకుండానే కోపంతో గంగవెరుర్లెతిత్పోవడం దేనికో, వాటిని చింపి పోగులుపెటట్డం
దేనికో, డబుబ్లు తగలెయయ్డానికి కాకపోతే?" అంటూ ఆయన భారయ్ శారదాంబగారు నొకేక్ సనాన్యినొకుక్లు
బర్హామ్జీగారి చెవిని పడుతూనే ఉంటాయిగాని, అవి ఆయన కోపానిన్ కాసైత్నా తగిగ్ంచవు సరికదా,

మరికాసత్

ఎగదొయయ్డానికి మాతర్ం మహచకక్గా దోహదపడతాయి.
"కోపం రాదూ మరి. అక్షరంముకక్ తెలుగు రాయడం చేతకాని పర్తీ అపార్చయ్పువెధవా
రచయితే ఈరోజులోల్. వాడేదో ఒకటి గీకీసి “విదుయ్తక్ణసంబంధ టపా”లో (e-mail) ఏదో పతిర్కమీదకి
వదిలెయయ్డం, వాళుళ్ వెనకా ముందూ చూడకుండా

దానిన్ ‘అచోచ్సి’ దేశం మీదకి వదిలెయయ్డం...వాటిని

చదువుతుంటే రకత్పోటు పర్కోపించి, రాసిన వాడినీ, పర్చురించిన వాడినీ. ఇదద్రినీ నరికి పోగులెయాయ్లనన్ంత
కోపం వచేచ్సుత్ంది" గాండిర్సాత్రు బర్హామ్జీగారు పిచిచ్కోపంతో పెదద్పులిలా.
అసలు బర్హామ్జీగారికి చినన్పప్టినుండీ మాతృభాషంటే వలల్మాలిన పేర్మా అభిమానవూఁనూ.
ఉనన్తపాఠశాలలో చదువుకుంటునన్ రోజులలో తెలుగులో మొదటిసాథ్నం ఎపుప్డూ బర్హామ్జీగారిదే. కాలేజీలో
తెలుగు ముఖయ్విషయంగా డిగీర్ చేయాలనన్ కోరికైతే మనసులో ఏమూలో ఉండేదిగాని, ఆరోజులోల్ చాలామంది
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యువకులకుమలేల్, బర్హామ్జీగారికి కూడా బేంకు ఉదోయ్గం మీద విపరీతమైన మోజు ఉండేది. ఆ కారణంగా ఆయన
తెలుగు చదివే ఉదేద్శానిన్ మొగగ్లోనే తుంచిపారేసి దాని బదులు ఇంగీల్షు మీడియంలో కామరుస్ చదివారు. డిగీర్
పూరైత్న తరవాత ముందుగా అనుకునన్టుట్గానే,

బేంకు పరీక్షలురాసి, దేశంలోని బేంకులనిన్ంటిలోకీ అతిపెదద్

బేంకులో ఉదోయ్గం సంపాదించడంలో కృతకృతుయ్లయారు. ఉదోయ్గంలో చేరాక, బేంకుకంటే దానికి
అనుబంధించబడడ్ ఉదోయ్గులసంఘాని (trade union)కే ఎకుక్వ సేవలందించి, అంచెలంచెలుగా దానికి
అధినాయకునిగా ఎదిగేరు. ఉదోయ్గం చేసినంతకాలం బేంకు యాజమానాయ్నికి సింహసవ్పన్ంగా వయ్వహరించేరు.
--00-పర్పంచీకరణ దేశంలో వేళూళ్నుకుంటునన్ కాలం అది. దాని పుణాయ్న బహుళజాతిసంసథ్లనేకం
దేశంలో దుకాణాలు తెరవడంతో, యువత ఉదోయ్గాలు ‘కొనుకొక్ని’ బతకాలిస్న పరిసిథ్తి మారి, ఉదోయ్గాలే
యువతను వెతుకొక్ని మరీ

వరించే

శుభపరిణామం చోటు చేసుకుంటోంది. అయితే ఆ ఉదోయ్గాలనీన్

ఇంగీల్షుమాధయ్మంలో చదివి, ఇంగీల్షులో ధారాళంగా సంభాషించగలిగిన వారిని మాతర్మే వరించసాగాయి.
తెలుగుమాధయ్మంలో చదివిన వారికి... అవి అందని దార్క్షలైతే అయాయ్యిగాని, పులల్దార్క్షలు మాతర్ం కాలేదు.
దానితో

పర్జలంతా

తమ

పిలల్లిన్

తెలుగుమాధయ్మంలో

కాక,

ఇంగీల్షుమాధయ్మంలో

చదివించడానికే

మొగుగ్చూపసాగారు.
బర్హామ్జీగారు కూడా, చాలా తారిక్కంగా, యుకిత్యుకత్ంగా ఆలోచించగలిగే మేధావి వరాగ్నికి
చెందిన వయ్కిత్ గనుక, మారుతునన్ పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా తన ఒకక్గానొకక్ కొడుకునూ ఖరీదైన ఇంగీల్ష
మీడియం సూక్లోల్, అదికూడా పెదద్ ఇంటరేన్షనల సూక్లోల్ చదివించేరు. అంతే కాకుండా, తెలుగైతే మారుక్లు
సరిగాగ్ వేయరని, దానిన్ కనీసం రెండవభాషగానైనా చదివించడానికి సంసిదద్త చూపలేదు.
“హిందీ వెధవలకీ, తమిళతంబీలకీ గల భాషాభిమానం మన ‘తెలుగూ సౌక్డర్లస్’ కి ఎకక్డ
చచిచ్ందండీ. మారుక్లు వేసి చావరుకదా దురామ్రుగ్లు. అందుకే మావాడితో సెకండ లాంగేవ్జి ‘ఫెర్ంచి”
తియియ్ంచేను. అదైతే మంచి సోక్రింగ అని. మీరు కూడా మీ పిలల్లతో ఫెర్ంచే తియియ్సేత్ మంచిది. ఆలోచించండి”
అని

సలహాలు కూడా ఇసూత్ ఉండేవారాయన ఆయన ఆరోజులోల్.
అలా చినన్పప్టున్ంచీ అతిఖరీదైన బడిలో విదయ్నభయ్సించిన ఆయన కుమారుడు, ఐఐటీ

ముంబైలో
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ఐదేళళ్నుండీ అకక్డే ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు.

రెండుచేతులా సంపాదిసుత్నాన్డుకూడా.
ఇంతలో కాలచకర్ం గిరుర్న ఒక భర్మణం పూరిత్చేసింది. బర్హామ్జీగారికి అరవైఏళుళ్ నిండడం,
ఆయన చేసుత్నన్ ఉదోయ్గంనుండి రిటైరవవ్డం జరిగింది. ఆ తరవాత చెయయ్డానికి వాయ్పకం ఏమీలేక ఖాళీగా గోళుళ్
గిలుల్కుంటూ ఇంటోల్నే కూరోచ్వలసి వచిచ్ంది. ఆ సమయంలో ఆయన హృదయాంతరాళంలో నిదార్ణమై పడిఉనన్
పఠనాసకీత్, మాతృభాషానురకీత్

తలలు విదులుచ్కొని నిదర్లేచేయి. తెలుగు కథలూ నవలలూ చదవాలనన్

పర్బలమైన కోరిక బుసలు కొడుతూ తలెతిత్ంది. దానితో,

మారెక్టోల్ కొనఊపిరితో మిగిలి ఉనన్ ఒకటిరెండు

అచుచ్పతిర్కలకి మాతర్మేకాక, అనేక అంతరాజ్లపతిర్కలకి కూడా చందాదారునిగా చేరిపోయారు. తిరిగి చదవడం
పార్రంభించేరు.
అయితే, వాటిని చదవడం వలన ఆయనకు లభించినది మానసికోలాల్సం కాదు. చితత్కోష్భ.
ఎందుకంటే, ఏ రచనలో చూసినా సగానికి పైగా ఇంగీల్షు పదాలే. వీడూ వాడూ అనన్ తేడాలేదు. రాసినది ఆడా
మగా అనన్ బేధంలేదు. ఎవరు రాసినా అదే తీరు. సరైన తెలుగు పదం లేని ఏ ‘కాంపూయ్టర’ వంటి దానికో
ఇంగీల్షు పదం వాడితే అరద్ం ఉందిగాని, ‘విమానం’ అనన్ చకక్ని తెలుగుపదం ఉండగా ‘ఎయిరోపేల్న’ ఎవరైనా
రాసేత్ మాతర్ం బర్హామ్జీగారికి కోపం నషాళానికి అంటుకుపోతుంది. గంగవెరుర్లెతిత్పోతారు.
‘తెలుగుభాష ఇంతగా కునారిలిల్పోవడానికి గల కారణం ఏమయుయ్ంటుంది చెపామ్’ అని ఎంత
ఆలోచించినా బర్హామ్జీగారికి సంతృపిత్కరమైన సమాధానం లభించలేదు. దానిన్ కనుగొనే ఉదేద్శయ్ంతో చినన్పాటి
పరిశోధన కావించేరాయన. అందులో వెలుగు చూసిన వాసత్వాలు ఆయనను దిగార్భ్ంతికీ, ఆందోళనకూ
గురిచేసేయి.
తెలుగుగడడ్ మీద ఉనన్ బడులు, ఇంచుమించూ అనీన్ ఆంగల్మాధయ్మంలో బోధించే బడులే అని
కనిపెటేట్రాయన. తెలుగుమాధయ్మంలో బోధించే పర్భుతవ్పాఠశాలలు ఎకక్డో ఒకటీ అరా ఉనాన్, వాటిలో చదివే
విదాయ్రుద్లుగాని, బోధించే ఉపాధాయ్యులుగాని దురిభ్ణీ వేసి చూసినా ఎకక్డా కనబడలేదు బర్హామ్జీగారికి.
దానికితోడు విదాయ్రుద్లందరూ ఒకరితో ఒకరు ఇంగీల్షులోనే సంభాషించుకోవడం మాతర్మేకాకుండా, వయసుతో
నిమితత్ం లేకుండా ‘‘వాట ద హెల యార’, ‘ఓ షిట మేన” “హాయ డూడ” వంటి మామూలు మాటలేకాకుండా,
పచిచ్ ఇంగీల్షుబూతులుకూడా, మంచినీళుళ్ తాగినంత సులువుగా మాటాల్డెయయ్డం చూసిన బర్హామ్జీగారు తీవర్మైన
ఆవేదనకూ అంతకు పదింతలు ఉదేర్కానికీ గురయాయ్రు.
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పరిసిథ్తి ఇలాగే కొనసాగనిసేత్ తేనెలొలికే తియయ్ని తెలుగు కనుమరుగైపోవడానికి ఇక ఎంతో
కాలం పటట్దనన్ ఆందోళన పటుట్కుంది బర్హామ్జీగారికి. అలా కనుమరుగు కాకుండా నివారించడానికి ఏం చేయాలా
అని రెండురోజులు తీవర్ంగా ఆలోచించారాయన. ఎంతైనా పెదద్ టేర్డ యూనియన నాయకుడు గనుక, ‘ఈ
దుషప్రిమాణానిన్ నివారించాలంటే రాషట్రవాయ్పత్ంగా పెదద్ఉదయ్మమే లేవదీయాలిస్న అవసరం కలదని’ గర్హించారు.
అంతేకాకుండా ఆ ఉదయ్మానిన్ తనే లేవదియాయ్లనీ, దానికి నాయకతవ్ం కూడా తనే వహించాలనీ
నిరణ్యించుకునాన్రు.
ఆ దిశలో మొదటి అడుగుగా తనవంటి
వాటాస్ప

సమూహాలోల్నూ

అనతికాలంలోనే వాటికి

సభుయ్నిగా

చేరిపోడమేకాక,

నాయకునిగా కూడా

‘మేధావులు’ అధికంగా ఉండే
ఆయనకునన్

టేర్డ

సంఘాలోల్నూ,

యూనియన

ఎదిగేరు. అనుకునన్టేట్ తెలుగుభాషా

అనుభవంతో

పరిరక్షణకు పెదద్

ఉదయ్మానేన్ లేవదీసేరు.
అందులో భాగంగా, తెలుగుభాషను బర్తికించుకోవడాని, ఇంగీల్షుభాష గొంతునులిమి
చంపిపారెయయ్టం వినా వేరు మారగ్ము లేదని ఎలుగెతిత్ చాటుతూ, ధినపతిర్కలలో అసంఖాయ్కమైన వాయ్సాలు
రాసేరు; వాటిని చదివిన పాఠకులు అనేకమంది బలంగా పర్భావితమయేయ్రు. రాషత్ఱ్వాయ్పత్ంగా పగలు
రాసాత్రోకోలూ, రాతుర్ళుళ్ కొవొవ్తిత్ పర్దరశ్నలూ నిరవ్హించేరు. ఆ సందరాభ్లలో గంభీరమైన ఉపనాయ్సాలిచేచ్రు;
వాటిని వినన్ శోర్తలు బహుగా ఉతేత్జితులయేయ్రు.

అంతేకాకుండా తెలుగు టీవీచానళళ్లో లెకక్బెటట్లేననిన్

ఇంటరూవ్య్లిచేచ్రు; చరచ్లలో పాలొగ్నాన్రు. అవి తెలుగు పర్జానీకానిన్ గంగవెరుర్లెతిత్ంచేయి.
తెలుగుగడడ్మీద, తెలుగుభాషకు తిరిగి జీవంపోయాలనన్ సమునన్తమైన ఆశయంతో
బర్హామ్జీగారు మెదలుపెటిట్న ఉదయ్మం పతాకసాథ్యికి చేరుకుంది.
అటువంటి సమయంలో, ఒకానొక శుభదినాన, రాషట్రంలో “ద మోసట్ పాపుయ్లర టీవీచానల”
ఒకటి బర్హామ్జీగారిని లైవ లో ఇంటరూవ్య్ చేసింది. ఆ ఇంటరూవ్య్లో కిల్షట్మైన పర్శన్లు లెకక్కు మికిక్లిగా
సంధించింది.

బర్హామ్జీగారు వాటనిన్ంటికీ సముచితమైన సమాధానాలు ధీటుగా ఇచేచ్రు.

అలరింపజేయడమే కాకుండా బహుగా ఉతేత్జపరిచేయికూడా. పరయ్వసానంగా ఆ ఇంటరూవ్య్

అవి పేర్క్షకులిన్
‘వాటాస్పూ’,

‘యూటూయ్బూ’, ‘టివ్టట్రు’వంటి సామాజికమాధయ్మాలలో కారుచిచుచ్లా ‘వైరల’ అయింది. అమెరికాలో ఉనన్
ఆయన కొడుకు అనుకోకుండా ఆ వీడియోను వీకిష్ంచడం తటసథ్ంచింది.
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మాతృభాషోదద్రణకు కంకణం కటుట్కొని, దాని సాథనకు తన తండిర్ సాగిసుత్నన్ అలుపెరుగని
పోరాటం గురించి తొలిసారిగా తెలుసుకునన్ బర్హామ్జీగారి కుమారుడు అందు విషయమై చాలా గరివ్ంచేడు. ఇంత
ఉతక్ృషట్మైన ఉదయ్మానిన్ అంత తీవర్మైన సాథ్యిలో సాగిసూత్కూడా, ఆ విషయానిన్

తనకు మాటమాతర్మైనా

తెలియజేయని తండిర్మీద కొదిద్గా కినుక వహించేడు. తెలుగుగడడ్మీదే పుటిట్నా తెలుగు చదవడం రాయడం రెండూ
రాని తన దుసిథ్తినీ,

అమెరికాలో పుటిట్న కారణాన, కనీసం తెలుగు మాటాల్డటమైనా సరిగాగ్ రాని తన కూతురు

దురదృషాట్నిన్ తలచుకొని కుమిలిపోయేడు. ఈ ఘోరమైన తపిప్దానిన్ సరిదిదుద్కోవడానికి ఏంచేయాలా అని
ఒకరోజంతా దీరఘ్ంగా ఆలోచించేడు. ఆలోచించి....
తన

ఒకక్గానొకక్

కూతురుని

తక్షణమే

సవ్దేశానికి,

తెలుగుమాధయ్మంలో చదివించి, తెలుగు పర్జలకు ఆదరశ్ంగా నిలవాలని
తనుకూడా

తండిర్వదద్కు

పంపించేసి,

నిరణ్యించేడు. అంతేకాకుండా

సాధయ్మైనంత తవ్రలో చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానికి రాజీనామాచేసి, మాతృదేశానికి తిరిగివెళిళ్, తండిర్

సాగిసుత్నన్ పోరాటంలో ఆయనకు అండగా నిలవాలనికూడా గటిట్గా

నిరణ్యించుకునాన్డు. ఆ విషయం తన

భారయ్కు చెపిప్, అతికషట్ంపై ఆమెను అందుకు ఒపిప్ంచడంలో సఫలీకృతుయ్డయేయ్డు.
ఇంత మంచి విషయానిన్ తన నోటితో తనే సవ్యంగా తండిర్కి తెలియజేయాలని
ఉబలాటపడాడ్డు. తన నిరణ్యానిన్ వినన్ తండిర్ ఎంతగా ఆనందిసాత్డో, తననెంతగా అభినందిసాత్డో ఊహించుకొని
పులకించిపోయేడు. తండిర్కి ఫోన చేసి, తను తీసుకునన్ నిరణ్యం గురించి తెలియజేసాడు గరవ్ంగా.
కొడుకు మాటలు వినన్ బర్హామ్జీగారు కోపంతో వణికిపోయారు. కోపోదేర్కం వలల్
కొనిన్క్షణాలపాటూ ఆయన నోటమాట పెగలేల్దు. బృహతర్ప్యతన్ం మీద కోపానిన్ కాసత్ నియంతిర్ంచుకొని, గొంతు
పెగులుచ్కొని, తన కొడుకీక్విధంగా ఉపదేశం గావించేరు.
“చూడు నానాన్, ఇంగీల్షును తరిమికొటిట్, తెలుగును రకిష్ంచడానికి నేను సాగిసుత్నన్
పోరాటం...ఇది నీకోసమో నీ కూతురుకోసమో కాదు. ఇటస్ సిట్ర్కీట్ల్ ఫర అదరస్. నా సీప్చెసూస్, ఇంటరూవ్య్సూ
విని, ఎకైస్టైపోయి, నా మనవరాలిన్ ఇకక్డికి పంపించెయయ్డం, చేసుత్నన్ జాబ నీ, ఎరన్ చేసుత్నన్ లేకస్ ఆఫ డాలరీస్న్
వదులుకొని నువివ్కక్డికి అఘోరించంలాంటి ఇడియాటిక పనులు చెయాయ్లిస్న అవసరం నీకు ఎంతమాతర్మూ
లేదు. ఐ వాంట యూ పీపుల టు లివ హేపీలీ ఇన యూఎసోస్నీల్. లేదూ మూవ ఓవర టు ఇంగల్ండ ఆర కెనడా
ఆర ఆసేట్ర్లియా. ఐ డోంట మైండ. అంతేగాని నెవర, ఎవర థింక ఆఫ కమింగ బేక టు దిస కంటీర్ ఈవెన ఇన
యువర డీర్మస్. అయినా నువొవ్చిచ్ ఉదద్రించడానికేముందిరా ఇకక్డ...మనూన్ మశానం తపప్. ఆలేవ్జ రిమెంబర
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టు పుట మై పీర్చింగస్ ఇన టు పార్కీట్స.

అండరాస్ట్ండ” అని కొడుకిక్ కడుపునిండా గడిడ్పెటేట్రు. తరవాత...కోపంగా ఫోన కట చేసేరు.
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