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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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ఏ కురార్డికైనా ఆ వయసులో పెదద్ వయ్సనం, సైకిలు తొకక్టం..! నేనూ దానికి అతీతుణిణ్ కాదు. రఘువరన బి.టెక సినిమాలోలాగా,
సైకిల అంటే నాకు కర్మకర్మంగా పిచచ్ పేర్మ ఏరప్డింది. అయినా సైకిల తొకేక్ భాగయ్ం నాకు దకక్లేదు. ఇంటోల్ సైకిలునాన్ బావ
ముటుట్కోనిచేచ్వాడు కాదు. అడగటానికి నాకూ భయమే.
అపుప్డు నాకో ఆలోచన వచిచ్ంది.
మా అకక్యయ్ కొడుకిక్ మూడేళుళ్.
‘సాట్ండు వేసి ఉనన్’ సైకిల సీటు పై కూరుచ్ని, వెనుక చకర్ం గిరుర్ గిరుర్న తిరుగుతూoటే, సీట్రింగు బురుర్ బురుర్న తిపప్టంలో ఉండే
ఆనందానిన్ ముందుగా వాడికి నేరాప్ను.
ఆ తరువాత వాడిని సీటు ముందు రాడ పై ఎకిక్ంచి, పకక్న హేండిల పటుట్కుని సాట్ండు తీసి నడపటం... ఆ పైన నెమమ్దిగా తొకక్టం...
అంతే.
వాడూ వయ్సన పరుడయాయ్డు.
వాడు సైకిల కోసం ఏడిచ్నపుప్డు సైకిల తొకక్టానికి ఒక కురార్డు కావాలిస్ వచేచ్వాడు.
ఆ కురార్డిన్ నేనే.
నాకంటే ఇవవ్నంటాడు గానీ, కొడుకు ఏడుపుని కాదనగలడా? అకక్ రౌదార్నిన్ భరిoచగలడా?
ఆ విధంగా సైకిలు చోదకుణిణ్ అవావ్లనే నా లక్షయ్ం తీరింది. కోరిక కలిగినపుప్డలాల్ వాడిన్ కాసత్ గిలేల్వాడిని. వాడు ఏడిసేత్, అది సైకిల
కోసమేనని చెపిప్, ఎకిక్ంచుకొని తిపేప్వాడిన్.
“… అవతలి వారికి అవసరానిన్ కృతిర్మంగా సృషిట్సేత్, అది నీకు లాభసాటి అవుతుంది" అనన్ వాయ్పార సూతర్ం బహుశ అపుప్డే
నేరుచ్కునాన్ను. ‘ఇందులో గొపప్ వాయ్పార సూతర్ం ఏముంది? బోడి. అందరికీ తెలిసిందే కదా’ అంటారా..!
నిజమే.
తెలిసిందే.
కానీ అమలు జరిపేవారు తకుక్వ.
ఫెయిర-అండ-లవీల్ నుంచీ ఆంజనేయ సావ్మి అదృషట్ చకార్లు అమేమ్వారు మాతర్మే, ఈ సూతార్నిన్ (“నిజంగా అవసరం లేకపోయినా,
పర్జలోల్ కృతిర్మ అవసరానిన్ సృషిట్సేత్, అది నీక లాభసాటి” - అనన్ సూతార్నిన్) చకక్గా అమలు జరుపుతారు.
…
అపుప్డపుప్డే పలెల్టూళళ్కి కరెంటు వసుత్నన్ రోజులవి. మా ఇంటికి ఇంకా రాలేదు. గంటనన్ర సేపు లాంతరు వెలుగులో
చదువుకొనేవాడిని. ఆ తరువాత వెళిళ్ ఎదుద్ల పాకలో పడుకొనేవాడిని.
దానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది.
ఎదుద్ల మూతర్ం నేల మీద పడితే, ఆ తరువాత భరించలేనంత వాసన వసుత్ంది.
రాతుర్ళుళ్ నా కారయ్కర్మం ఏమిటంటే, వాటి కింద డబాబ్లు పెటిట్, అవి నిండగానే పారబోసి మళీళ్ తీసుకొచిచ్ పెటట్టం.
అలా రాతర్ంతా నాలుగైదుసారుల్ లేవవలసి వచేచ్ది.
మళీళ్ పొదుద్నేన్ లేచి, చీపురు కటట్తో శుభర్ం చేసి, కళాళ్పి జలిల్ ముగుగ్లేయటంతో నా దినచరయ్ మొదలయేయ్ది.
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ఇటువంటి దినచరయ్ వలేల్… బహుశ రాతిర్ ఎంత ఆలసయ్మైనా, మధయ్లో ఎనిన్సారుల్ లేవవలసి వచిచ్నా, పొర్దుద్నన్కలాల్ ఫెర్షగా ఉండటం

అలవాటై ఉంటుంది.
ఇది నా వృతిత్కీ, వాయ్పారానికీ ఆ తరువాత చాలా ఉపయోగపడింది.
ఎనిమిదో కాల్సు మంచి మారుక్లతో పాసయాయ్ను. జీవితం సజావుగా జరిగిపోతునన్ సమయంలో నా జీవితంలో అతి నికృషట్మైన దశ
పార్రంభమైంది.

4
పెదద్నన్యయ్ భారయ్… అంటే పెదద్ వదినకీ, అమమ్కీ మధయ్ చినన్ చినన్ గొడవలతో విభేదాలు పార్రంభమై, తొందరోల్నే పెదద్వై, కుటుంబం
రెండుగా విడిపోయింది. అనన్యయ్ విడిగా వెళిళ్పోయాడు.
ఆసిత్ పంపకాలు జరిగినపుప్డు ఆసిత్ ఏం వచిచ్ందో తెలీదు కానీ నాకూ, చినన్ అనన్యయ్కీ ఆరువేల అపుప్ వాటాగా వచిచ్ంది.
పేరుకి విడిపోయినా, అమమ్ బాధయ్త అంతా అనన్యేయ్ తీసుకొనే వాడు. మా ఇంటికి కొదిద్ దూరంలోనే వాళళ్ ఇలుల్ ఉండేది. మేమంటే
వాడికి ఎంతో పేర్మ.
కానీ ఆరిథ్క అవసరాలు అనోయ్నయ్తని అషట్విధాల నషట్పరుసాత్యి.
పెదద్నన్యయ్ విడిపోయేసరికి అమమ్కి మరో మనిషి అవసరం పడింది. నా పని విధానం చూసి, నేను తన దగగ్ర ఉండటం కనాన్ అమమ్కి
ఎకుక్వ ఉపయోగపడతానని అనుకునాన్డో ఏమో, బావ ననున్ మా ఊరు పంపించటానికి నిశచ్యించుకునాన్డు.
నాకు కూడా ఆ కర్మశిక్షణ అంటే వెగటు పుటిట్ంది. అమమ్ దగగ్రకు వెళిళ్పోవటానికే ఉతాస్హపడాడ్ను.
అకక్డే ఒక తపుప్ జరిగిపోయింది.
“ఒక విదాయ్రిథ్ భవిషయ్తుత్ అతడి సేన్హబృందం మీద ఆధారపడి వుంటుంది" అంటారు. నా సేన్హితుల భవిషయ్తుత్ని నేనూ, నా భవిషయ్తుత్ని
నా సేన్హితులూ దిగజారచ్టానికి మొదటి వితత్నం అపుప్డే పడింది.
అమమ్ దగగ్రకి వచేచ్శాను. తొమిమ్దో తరగతి చదవటానికి వెంకటాపురంలో పాఠశాలలు లేవు. దూరంగా నాలుగునన్ర కిలోమీటరల్
దూరంలో, ‘కూనూరు’ అనే ఊరోల్ మాతర్మే సూక్ల ఉండేది. అకక్డికి వెళేత్, సీటుల్ లేవనాన్రు. ఏం చేయాలో అరథ్ం కాలేదు. తిరిగి బావ దగగ్రకి
వెళిళ్ ఆ డిసిపిల్న చటర్ంలో ఇరుకుక్పోవటం ఇషట్ంలేదు.
అపుప్డు ఒక ఆలోచన వచిచ్, నా సేన్హితుడితో కలిసి ఆ ఊరు వెళాళ్ను. పేరెంటస్ కమిటీ మీటింగ జరుగుతూoడగా, “…నాకు సీటిసేత్
ఒక సిమెంట బసాత్ డొనేషన ఇసాత్మని అమమ్ చెపప్మంది" అని చెపాప్ను.
సీట ఇవవ్టానికి వారు ఒపుప్కునాన్రు.
ఇంటికొచిచ్, "ఒక సిమెంటు బసాత్ ఫీజుగా ఇసేత్ వాళుళ్ సీటు ఇసాత్మనాన్రు" అని చెపాప్ను. అమమ్ ఇచిచ్న యాభై రూపాయలతో
సిమెంటు బసాత్ కొనుకుక్ని తీసుకెళిళ్ సూక్లోల్ జాయిన అయాయ్ను.
…
మా ఊరి నుంచి మేము నలుగురు సూట్డెంటస్మి. నాలుగునన్ర కిలోమీటరుల్ వెళేళ్వాళళ్o.
బసుస్కి అడడ్ంగా రాళుళ్ పెటిట్ంది అపుప్డే.
నా కాల్సమేటస్ ముగుగ్రికీ చదువు మీద ఏమాతర్ం ఉతాస్హం లేదు. వాళళ్ సావాసంతో నేనూ నెమమ్దిగా మారిపోయాను. దారి మధయ్లో
చేలలోల్ ఆడుకోవటం, చెరువులో ఈత కొటట్టం, సాయంతర్ం సూక్ల అయిపోయేటపప్టికి బుదిధ్మంతుడిలాగా ఇంటికి రావటం… ఆవిధంగా
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సంవతస్రంలో సగం రోజులు సూక్లకి వెళళ్లేదు. చదువు పూరిత్గా వెనుకబడిపోయింది. అయినా అదృషట్వశాతూత్ పెదద్ ఇబబ్ంది లేకుండా
తొమిమ్దో తరగతి పాసై పదికి వచాచ్ను.
సేన్హితుల పర్భావం మనుషుల మీద ఎలా ఉంటుందో చెపప్టానికి నా పదో తరగతి బాలయ్మే ఉదాహరణ.
వెంకటాపురంలో అమామ్, నేను ఇదద్రమే..!
అదుపు చేయటానికి నానన్ లాంటి పెదద్మనిషి ఎవరూ ఇంటోల్ లేరు. ఈ కర్మంలో మా అమమ్ నాకు సైకిల కొనటం మరో దౌరాభ్గయ్మైన
విషయం.
‘ఇంటరీమ్డిస’ అంటే లాటిన భాషలో ‘మధయ్లో’ అని అరథ్ం. అది జీవితానిన్ ఎటైనా తిపప్వచుచ్. ‘మంచి…చెడు’ రెండుదారుల్ అనుకుంటే,
దురదృషట్వశాతూత్ నేను చెడు వైపుకి తిరిగాను. ఊపిరి తీసుకోవటానికి కూడా వీలుండనంత వతిత్డితో ఇంటరమీడియేట చదివిన విదాయ్రిథ్,
గార్డుయ్యేషనకి వచేచ్సరికి 'సేవ్చఛ్’కి కొతత్ అరాథ్లు నేరుచ్కుంటాడు.
మొదటోల్ నాకు సినిమాలంటే పెదద్గా ఇంటెర్సట్ లేదు. కానీ సేన్హితుల పర్భావంతో రెండు మూడు సినిమాలు చూసేటపప్టికి ఉతాస్హం
పెరిగిపోయింది. మూడు రోజులకి ఒక సినిమా చూడకపోతే ఉండలేని సిథ్తికి వచాచ్ను. ఈ రోజులోల్ పిలల్లు కంపూయ్టర గేమస్ లేకపోతే ఎలా
విలవిలలాడిపోతారో అలాగనన్మాట.
ఆ రోజులోల్ సినిమా హాలు ఘనాపురలో మాతర్మే ఉండేది. మా పొలంలో పని చేసుత్నన్వారు ‘పిలల్వాడు సూక్లకి వెళుతునాన్డు’ అని
అనుకోవటం కోసం (మా అమమ్కి చెపప్టం కోసం) మా పొలాల మీదుగా కూనూరు వరకూ వెళేళ్వాళళ్ం. కానీ అకక్డి నుండి బయలుదేరి
దాదాపు పనెన్ండు కిలోమీటరుల్ పర్యాణం చేసి సేట్షన ఘనాపూర వెళిళ్పోయేవాళళ్ము.
అపప్టికి మధాయ్హన్ం రెండు గంటలయేయ్ది.
ఘనాపూరలో మాయ్టీన్ షో చూసి, రాతిర్ ఏడు ఎనిమిదికలాల్ మంచి విదాయ్రుథ్లాల్గా ఇంటికి వచేచ్సేవాళళ్ం.
ఈ విధంగా కనీసం వారానికి ఒకటి రెండు సినిమాలు చూసేవాళళ్ం. తపుప్చేయటం, దానిన్ మేనేజ చేయటం ఎలాగో తెలిసిన తరావ్త
పదో కాల్సులో సూక్లకి వెళళ్టం పూరిత్గా మానేసాం.
టీచరుల్ ఎవరైనా వెళిళ్ ఇంటిలో చెపాత్రనే భయం లేదు. వాళళ్ని కూడా బెదిరించే సాథ్యికి చేరుకునాన్ం.
అలా మా భయానికి లొంగని వయ్కిత్ మా ఇంగీల్ష టీచర సుధాకర గారు.
మా వయ్వహారాలు గమనించి, నలుగురీన్ నిలబెటిట్ కొటాట్డు. ఇంటోల్ చెపాత్నని బెదిరించాడు. మా నలుగురోల్ రవీందర రెడిడ్ అనే ఒక
కురార్డు చాలా ఆవేశంగా, ఉండేవాడు. వాడి నాయకతవ్ంలో ఆరోజు వెళిళ్ ఆయన కొతత్గా కొనుకుక్నన్ హీరో మోటర సైకిల టైరుల్ కోసేసాం.
ఆ విషయం సూక్లోల్ టీచరల్oదరికీ తెలిసి, కొదిద్ రోజులోల్నే మేము వయ్తిరేకించటానికి వీలేల్ని ఫోరస్గా తయారయాయ్ం.
…
మేము చదువుతునన్ తరగతిలో ఒక అమామ్యి ఉండేది. ఒకేసారి నలుగురo ఆ అమామ్యిని పేర్మించాము. ఆ అమామ్యి ఊరు మా
ఊరి నుంచి రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉంది. అందరం కలిసి ఉతత్రం వార్సి ఆ అమామ్యికి పోసట్ చేసాం.
అయితే‘ఇంత పకక్నే ఉనన్ ఊరికి ఉతత్రం ఎవరు వార్సారు?’ అని పోసట్మానకి అనుమానం వచిచ్ చింపి చదివి, పెదద్మనిషి తరహాలో ఆ
ఉతత్రానిన్ తీసుకొచిచ్ మా పెదద్నన్యయ్కి ఇచాచ్డు.
ఆయనేమీ అనలేదు కానీ, ఈ విషయం ఆ నోటా ఈ నోటా పాకి, ఆ అమామ్యి ఊరివారికి తెలిసింది. కరర్లు పటుట్కొని వచాచ్రు.
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నేనే నా ఆయుధం
ముందే చెపిప్నటూట్ మా గూర్పలో రెడిడ్ హీ-మాన. వాడు ఇనప రాడ పటుట్కొని వచాచ్డు. పెదద్ ఫైట జరిగింది. చివరికి మేమే గెలిచాం.
…
అంతలో పదో తరగతి పరీక్షలు దగగ్ర పడాడ్యి.
మా నలుగురికీ ఇంగీల్షంటే చొకాక్లు తడిసి పోయేవి. పరీక్ష హాలోల్, హాలు టికెక్టల్ నెంబరల్ పర్కారం నా వెనుక మా ఇదద్రు సేన్హితులు,

నా ముందు రెడిడ్, వాడి ముందు భవనాన్రాయణ అనే కురార్డు.
ఈ భవనాన్రాయణ అనే కురార్డు కాల్సు ఫసుట్ వచేచ్ వాడు. అదీ మా నలుగురి ధైరయ్ం.
పరీక్షకి వచేచ్ పరయ్వేక్షణాధికారి ఎవరో మాకు ఒకరోజు ముందే తెలిసిపోయేది. మరుసటి రోజు ఇంగీల్షు పరీక్షకి లకీష్నారాయణాచారి
సారు వసాత్రని తెలిసింది.
అంతకు ముందు సాయంతర్ం అందరం చెరో నాలుగు రూపాయలు చందాలు వేసుకొని ఒక బీరు బాటిల కొని, ఆయన ఇంటికి వెళిళ్
దానిన్ బహుమతిగా ఇచాచ్ము.
ఇంగీల్షు పరీక్ష పార్రంభమైంది. నారాయణ సారు మావైపు రాలేదు. ‘ఇంకేం. అదుభ్తం’ అనుకునాన్ం.
కానీ పర్మాదం మేము ఊహించని వైపు నుంచి వచిచ్ంది.
ముందు కూరుచ్నన్ భవనాన్రాయణని, "ఒరేయ. నీ ఆనస్రు షీటు చూపించు" అనాన్డు రవీందర్రెడిడ్.
"చచిచ్నా చూపించను" అనాన్డు వాడు.
"పకక్కి పెటిట్ వార్సుకో" అనాన్డు వీడు.
“చచిచ్నా పెటట్ను” అనాన్డు వాడు.
ఈలోపులో లకీష్నారాయణాచారి సారు నిదర్లోంచి లేచి, "రేయ. మాటాల్డు కోకుండా వార్సుకోండి" అని తిరిగి పడుకునాన్డు. పూజారి
కరుణించినా దేవుడు (!) వరమివవ్లేదు.
రెడిడ్ వెనకాల నేను, నా వెనుక మిగతా ఇదద్రూ.
వేరు లోంచి నీరు పైకి రాకపోతే కొమమ్లకి అందనటూట్, పై లింకు తెగిపోయింది. నలుగురo గంట సేపు గది నాలుగు గోడల వైపు
చూసూత్ కూరుచ్నాన్ం.
మాలో ఒకక్రికి కూడా పొటట్కోసేత్ అక్షరo ముకక్ ఇంగీల్షు రాదు.
"ఆఖరి సారి చెపుతునాన్ చూపించు" అనాన్డు రెడిడ్. వాడు వినపడనటుట్ వార్సుకుపోతునాన్డు. అంతలో పరీక్ష అయిపోయినటూట్ బెలుల్
మోర్గింది.
బయటకు రాగానే రెడిడ్ వాడిని కరర్తో ఒకక్టి కొటాట్డు. వాడి తల పగిలింది.
మమమ్లన్ందరినీ హెడమాసట్ర రూమకి తీసుకెళాళ్రు. వెళూత్నన్పుప్డే, రెడిడ్ వాడిని “…మా మీద ఏ ఫిరాయ్దూ చేయకపోతే మిగతా
పరీక్షలు వార్సాత్వు. మేము ఎలాగూ పాసు కాము. మాతో పాటూ నినున్ కూడా వార్యకుండా చేసాత్ము” అని బెదిరించాడు.
దాంతో మా మీద ఏ చరాయ్ తీసుకోవదద్ని మా తరఫున కూడా వాడే పర్ధానోపాధాయ్యుడి కాళాళ్ వేళాళ్పడి బర్తిమాలాడు. మమమ్లిన్
శికిష్ంచకుండా వారిన్ంగ ఇచిచ్ మిగతా పరీక్షలు వార్యనిచాచ్డు ఆయన.
పకక్ విదాయ్రిథ్ని బెదిరించగలిగాము గానీ, పేపరుల్ దిదేద్వాడిని (అతను ఎవరో మాకు తెలీదు కదా) బెదిరిoచలేముగా. అoదరం
మూకుమమ్డిగా ఇంగీల్షులో ఫెయిలయాయ్ము.
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నేనే నా ఆయుధం
ఆ రాతిర్ అమమ్ బాగా ఏడిచ్ంది. "మూడో కాల్సు నుంచి అయిదో కలాసుకి ఎగిరినోడివి, నువువ్ పరీక్ష తపప్టమేందిర కొడుకో..." అని

బిగగ్రగా రోదించింది.
నేనేమీ మాటాల్డలేదు.
మాటాల్డటానికి ఏమీ లేదు.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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