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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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నేనే నా ఆయుధం

(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
11
ఇంటర రెండో సంవతస్రం వరంగలలో నా బాయ్చిలర జీవితం పార్రంభం అయియ్ంది. రూమ అదెద్ నెలకు అరవై రూపాయలు. ఇంటోల్ంచే
పపుప్, చింతపండు, అయిదు లీటరల్ కిరోసిను తీసుకెళాళ్ను. కూరగాయలు కొనుకుక్నేవాడిని కాను. రోజూ అనన్o, పపుప్, ఆవకాయతో భోజనం
పూరత్యేయ్ది.
దాదాపు సంవతస్రం పాటూ ఇలాగే సాగింది. ఆంధార్ బాయ్ంకలో మొటట్మొదటిసారి ఎకౌంట పార్రంభించాను. అందులోంచి నెలకి డెబైబ్
అయిదు రూపాయలు మాతర్మే తీసుకొనేవాడిని. సాక్లరషిప ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలతోనే రెండో సంవతస్రం అంతా
గడపాలనుకునాన్ను.
అలాగే జరిగింది కూడా.
అదృషట్వశాతూత్ సెకండ ఇయర అనిన్ సబెజ్కులూ
ట్ పాసైపోయాను.
డిగీర్కి నాకు మూడు కాలేజీలోల్ సీటు వచిచ్ంది. ఆరట్స్ అండ సైనస్, ఎల.బి., సి.కె.ఎం..
ఎల.బి. అంటే లాల బహదూర కాలేజీ. అందరూ ‘లవ బరడ్స్ కాలేజీ’ అనేవారు. నేను చదివిన కాలేజీలో లెకచ్రరస్ అందరూ బాగా
పరిచయముండటంతో చివరకు సి.కె.ఎం కాలేజీలోనే చేరిపోయాను.
కాలేజీకి వెళేళ్టపుప్డు దారోల్ పెదద్ పెదద్ పునాదుల గోతులు కనబడేవి. అకక్డో హొటల కడుతునాన్రని తెలిసింది. ఆ హొటలోల్ ఎలాగైనా
పనిచేయాలని కాంక్ష పెరిగింది. కానీ చదువుకుంటూ పని చేయలేము. టైపిసుట్లకీ, షారట్ హాయ్ండ నేరుచ్కొనే విదాయ్రుథ్లకీ హొటలోల్ పారట్ టైం
ఉదోయ్గం ఇసాత్రని తెలిసింది. అపుప్డు టైప ఇనసిట్టూయ్టలో చేరి ఇంగీల్షూ, తెలుగు లోయరూ, హయయ్రూ పాసయాయ్ను.
చివరకు ఆ హోటలోల్ చేరలేదుగానీ, నాకునన్ అనుభవంతో చెపుతునాన్ను. పర్తీ విదాయ్రీథ్ వేసవి శలవలోల్ కనీసం టైపు లోయర వరకనాన్
నేరుచ్కోవాలి. కంపూయ్టర మన జీవితాలతో ఎంతగానో పెనవేసుకుపోయింది. చూపుడు వేలితో కాకుండా పది వేళళ్తో టైప చేసేత్, ఎంతో
సమయం ఆదా అవుతుంది.
ఆ తరువాత కంపూయ్టర నేరుచ్కోవడానికి మా బావ సాయం చేసాడు. బావ గురించి పర్సకిత్ వచిచ్ంది కాబటిట్ మా కుటుంబం గురించి
కొంచెం చెపాప్లి.
దేవులపలిల్ కృషణ్ శాసిత్గారెకక్డో ‘పదిలంగా అలుల్కునన్ పొదరిలుల్ మాది…’ అని పాట వార్శారు. మా కుటుంబం అలాగే ఉండేది.
అందరం కలివిడిగా ఉండేవాళళ్ం. డబుబ్ అవసరం వసేత్, ఎంత కషట్మైనా ఒకరికొకరు సాయం చేసుకునేవారం.
దానికో ఉదాహరణ చెపుతాను.
సట్డీ టూర కోసం అరకు వెళళ్టానికి డబుబ్లు కావలిస్ వచిచ్, ఒక రోజు పొదుద్నేన్ మా అకక్ ఊరు వెళిళ్ డబుబ్ కావాలని చెపాప్ను.
ఎందుకని కూడా అడకుక్ండా రెండు వందలు తెచిచ్ ఇచిచ్ంది.
ఆ తరువాత తెలిసింది… మరుసటిరోజు పొర్దుద్నేన్ పొలంలో వేయటానికి పెటిట్న యూరియా బసాత్లోల్ ఒకటి పకిక్ంటి వాళళ్కు అమిమ్, ఆ
రెండు వందలూ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ందని..!
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ఇంతకనాన్ హృదయ్మైన మరొక విషయం ఏమిటంటే, మా అకక్ కూతురి పెళిళ్కి వెళిళ్నపుప్డు నాకు తేలు కుటిట్ంది. మా అకక్లు

ముగుగ్రూ, ఒకవైపు పెళిళ్ జరుగుతూంటే ఆ సంబరాలు మానేసి, నా చుటూట్ చేరి చాలా బిగగ్రగా రోదించసాగారు. నొపిప్ లేదని చెపిప్నా
వినలేదు. ‘మమమ్లిన్ సంతోషంగా ఉంచటానికి నువువ్ అబదద్ం చెపుతునాన్వ’ని మళీళ్ ఏడుపు మొదలుపెటాట్రు. దాదాపు పెళిళ్
ఆగిపోయేటంతగా గొడవ చేసారు.
మా చినన్ బావ పేరు రాజేశవ్ర రావు. చాలా సౌముయ్డు. వయ్వసాయం చేసూత్ ఉంటాడు. నేనూ, మా చినన్నన్యాయ్ తరచూ
దెబబ్లాడుకుంటూండేవాళళ్ం. అపుప్డు మా ఇదద్రినీ కూరోచ్బెటిట్ అనన్దముమ్లు కలివిడిగా ఉంటే వచేచ్ లాభాలు వివరించేవాడు.
ఏ పుసత్కాలూ చదవకపోయినా ఆయనకి కైరసిస మానేజమెంట గురించి బాగా తెలుసు. మాది పెదద్ కుటుంబం అని ముందే చెపాప్ను
కదా. పెదద్ కుటుంబం అనగానే అలకలూ, దెబబ్లాటలూ సహజం. మా కుటుంబంలో ఏ సమసయ్ వచిచ్నా అందరికనాన్ ముందు వచేచ్ది
రాజేశవ్రరావు బావే. ఎంత పటుట్దలతో ఉనన్వాళళ్నైనా కూరోచ్బెటిట్ ఒక మెటుట్ దిగేలా చేసి రాజీ చేసేవాడు.
నాకు ముగుగ్రు బావలు. పండకిక్ వచేచ్టపుప్డు కొతత్ బటట్లు వాళేళ్ తెచుచ్కొనేవారు. ఊరందరి ముందూ మా పెదద్నన్యయ్ ఇచిచ్నటుట్
వాటిని కటుట్కొని తిరిగేవారు. వారి పేర్మా ఆపాయ్యతలు ఆ విధంగా ఉండేవి.
బహుశ ఈ బంధాలే ననున్ ఒక వలయం నుంచి రకిష్ంచాయి.
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మా కాలేజి కర్మశిక్షణకి మారుపేరు. రాయ్గింగ అసలు ఉండేది కాదు. లెకచ్రరుల్ చాలా అంకిత భావంతో పాఠాలు చెపేప్వారు. ఎనిన్
విపల్వ భావాలునాన్, విదాయ్రుథ్లు చాలా మరాయ్దతో నమర్తగా ఉండేవారు.
ఒక రోజు నా సేన్హితులు ఇదద్రు వచిచ్ "మనం ఒక చోటుకి వెళాళ్లి" అనాన్రు. ముగుగ్రం కలిసి కాలువ ఒడుడ్కు వెళాళ్ం.
అకక్డే మొటట్ మొదటిసారి రామూమ్రిత్ నాకు పరిచయం అయాయ్డు. అతడు కాల్సమేటే కానీ, నాకు అంతగా పరిచయం లేదు.
నా సేన్హితులకి బాగా తెలుసు.
ఈలోపు అకక్డికి మరో కురర్వాడు వచాచ్డు. పొడుగాగ్, బకక్పలచగా ఉనాన్డు. అతడి పేరు గురుత్లేదు. సుందరార్వు అనుకుందాం.
అతడిని చూసి గురుత్ పటాట్ను.
అపుప్డే ఒక సినిమా విడుదలయింది. అందులో పదమ్నాభం ఒక అమామ్యి వెనుక పువువ్ పటుట్కొని "మీ పువువ్...మీ పువువ్" అని
వెంటపడుతూ ఉంటాడు.
ఈ సుందరార్వు కూడా కాలేజీలో ఒక అమామ్యి వెనుక ఇలాగే పడి ఏడిపిసూత్ వేధించేవాడు. ఆ విధంగా అతడు నాకు తెలుసు.
కొంచెంసేపు మామూలు సంభాషణ అయాయ్క, రామూమ్రిత్ సుందరార్వుని "ఆ అమామ్యి ఓ.కే. చెపిప్ందా?" అని అడిగాడు.
"లేదు. ఇంకా చెపప్లేదు" అనాన్డు అతడు.
"చెపప్కపోతే ఇంకా ఎందుకు తిరుగుతునాన్వు?"
సుందరార్వు తేలిగాగ్ నవివ్, "నాలుగు రోజులు తిరిగితే అదే చెపుత్ంది" అనాన్డు.
అపుప్డు కొటాట్డు రామూరిత్. ఎంత బలంగా కొటాట్డంటే, వాడు వెళిళ్ కాలువలో పడాడ్డు.
మేమందరం ఈ సంఘటన ఊహించలేదు.
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రామూమ్రిత్ అడుగు ముందుకేసి తరజ్ని చూపిసూత్,"మన కాలేజీ పేరేంటో తెలుసా? సి.కె.ఎం..! అంటే కర్మశిక్షణ. అలాంటి కాలేజిలో

ఒకమామ్యి వెనుక తిరుగుతావురా... రాసేక్ల. పైగా నాలుగుసారుల్ తిరిగితే అదే పడుతుందoటావా?" అనాన్డు.
"ఆ అమామ్యి మీకు దగగ్రా?" అని అడిగాడు సుందరరావు బురద తుడుచుకుంటూ. అపప్టికే చెంప వాపు పార్రంభమైంది.
"నీ చెలిల్ వెనుక ఎవరైనా తిరిగినా కూడా ఇలానే కొడతాను. మళీళ్ ఇంకొకసారి ఇలాంటి వేషాలు వేసేత్ బురద దులుపుకోవటానికి
చేతులు కూడా ఉండవు" అనాన్డు రామూమ్రిత్.
ఆ విధంగా అతడితో నాకు మొదటి పరిచయం జరిగింది.
…
నాకు విపల్వ సాహితయ్ం పరిచయం చేసింది రామూమ్రేత్. అపుప్డే నేను చైనా విపల్వం, గోరీక్ అమమ్, వరవరరావు పుసత్కాలూ, రషయ్న
విపల్వం విపరీతంగా చదవటం పార్రంభించాను. ఆ భావాలు నాకెంతో బాగా నచేచ్వి.
రామూమ్రిత్కి కూడా అదే భావాలు ఉండటంతో మేమిదద్రం చాలా సనిన్హితులమయాయ్ము. అతడు ననున్ బాలగోపాల, హరగోపాల
ఉపనాయ్సాలకి తీసుకెళేళ్వాడు. కాళోజీతో సనిన్హితుడనయాయ్ను. ఆయన ఎంతో విశదంగా విపల్వం ఎందుకు రావాలో చెపుతూండేవాడు.
మీరు 'శీర్మంతుడు' అనే సినిమా చూసారా? ఆ సినిమాలో లాగే పర్తీ పలెల్టూళోళ్నూ ఆ రోజులోల్ (ఇపప్టికీ కొనిన్ ఊళళ్లోల్) కొందరు
మేధావులనబడే దరిదుర్లూ, దందాలు చేసేవారూ ఉండేవారు. సథ్లవివాదాల నుంచీ, దంపతుల సమసయ్ల వరకూ, ఊళోళ్ పర్తీ గొడవకీ వాళేళ్
పరిషాక్రాలు చెపేప్వారు. పెనాలీట్లు వేసేవారు. ఆ పెనాలీట్ల డబుబ్తో మందు కొటిట్ విలాసవంతంగా జీవించేవారు. వాళళ్ మాటే వేద వాకుక్.
వాళళ్ ఆటలు సాగాలంటే బీద వాళుళ్ బీద వాళుళ్గానే ఉండాలి. ఎవరూ ఎకుక్వ చదువుకోకూడదు. పలెల్ బాగు పడకూడదు. రోడుడ్ పకక్న
భుముల మీద కనున్ పడిందంటే వాటిని తమవారికి అమామ్లిస్ందే. అచుచ్ శీర్మంతుడు సినిమాలో లాగానే.
తమ సమసయ్ల కోసం పోలీసుల దగగ్రకు వెళేళ్ ధైరయ్ం ఊళోళ్ ఎవరికీ ఉండేది కాదు.
ఆ రోజులోల్ రెండు రకాల యూనియనుల్ ఉండేవి. ఒకటి రాడికల సూట్డెంటస్ యూనియన, మరొకటి రాడికల యూత లీగ. ఈ రాడికల
విదాయ్రుథ్లు కాలేజీలో జరిగే అకర్మాలూ, చుటుట్ పకక్ పలెల్లోల్ జరిగే అనాయ్యాలూ ఒక లిసట్ తయారు చేసేవారు. వీటిని యూత లీగకి
ఇచేచ్వారు. ఈ లీగ సభుయ్లు అడవులోల్నో, పటన్ంలో అండరగౌర్ండల్లోనో ఉంటారు. వాళొళ్చిచ్ ఈ రౌడీలిన్, పెదద్మనుషులుగా చెలామణీ
అవుతూ అఘాయితాయ్లు చేసే వాళళ్నీ పటుట్కొని చావ బాదేవారు.
ఈ లీగకి యువకులు బాగా ఆకరిష్తులు అయేయ్వారు. అనాయ్యానిన్ ఎదురొక్ంటునాన్మనే ఫీలింగ ఆ విధంగా యూతలో బాగా
నాటుకుపోయింది.
అయితే ఈ రాడికల యూత లీగ సభుయ్లకి జీవితం గులాబీ పానుప్ కాదు. పోలీసులకి దొరికితే వీళళ్ని ఎనకౌంటర చేయటమో,
ఎముకలు విరగొగ్టట్టమో చేసేవారు.
అయినా సిదాధ్ంతం కోసం నిలబడడ్ వాళుళ్, తమ ఆలోచనలని మారుచ్కొనే వారు కాదు. కోరుట్కెళితే సాకాష్య్లు చెపేప్వారు లేక కేసు
వీగిపోయేది. బయటపడేవారు. అలా బయటకొచిచ్న నలుగురైదుగురు పర్సుత్తం చాలా పెదద్పెదద్ సాథ్నాలోల్ ఉండటం, రాజకీయ నాయకులుగా
ఎదగటం జరిగింది.
ఇపప్టికీ పోలీసు రికారుడ్లోల్ వాళళ్ పేరుల్ ఉనాన్యి. పేరుల్ చెపితే మీరు ఆశచ్రయ్పోతారు. అపర్సుత్తం కూడా.
…
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నేనే నా ఆయుధం
రామూమ్రిత్ పర్భావం నా మీద పెరగసాగింది. రామూమ్రీత్, నేనూ చరిచ్ంచు కొనేటపుప్డు ఎపప్టికైనా అనన్లను కలవాలనీ, కనీసం

ఒకసారి వారితో మాటాల్డాలనీ అనుకొనేవాళళ్ం.
మేం కాలేజీలో కురర్వాడిని కొటిట్ వాడిని సనామ్రగ్ంలో పెటిట్న విషయం అనన్లకు తెలిసి, వాళుళ్ రామూమ్రిత్ని పిలిపించి మాటాల్డారు. ఇది
ఒక మలుపు.
కాలకర్మేణా రామూమ్రిత్కి అనన్లతో సంబంధాలు బలపడాడ్యని చూచాయిగా తెలిసింది. దానికి తారాక్ణం ఆ తరువాత జరిగిన
సంఘటన.
ఆ రోజులోల్ వరంగలలో ముగుగ్రు పేరు పొందిన గూండాలుండేవారు. వాళళ్ మాట అకక్డ శాసనంలా జరిగి పోయేది. బార్ందీ షాపుల
వారిని బెదిరించడం నుంచీ, సినిమా బాల్క మారెక్టింగ వరకూ, వాళుళ్ చేయని అఘాయితయ్మంటూ లేదు. సెటిలెమ్ంట వలల్ వచిచ్న డబుబ్లతో
వీళేళ్ కొనిన్ బార్ందీ షాపులు కూడా సాథ్పించారు.
ఎకక్డ సంపాదించాడో తెలియదుకానీ రామూమ్రిత్ ఒక రివాలవ్రు తీసుకొచిచ్ ముగుగ్రీన్ నిలబెటిట్ పది రోజులోల్ పటన్ం ఖాళీ చెయయ్క పోతే
‘షూట’ చేసాత్నని బెదిరించి, వరంగల నుంచి పంపించేశాడు. కొంతకాలం పాటూ ఆ చుటుట్పకక్ల రౌడీయిజం చాలావరకూ తగిగ్పోయింది.
…
రామూమ్రిత్ మీద రోజురోజుకీ నాకు గౌరవం పెరగసాగింది. మరోవైపు అతని మీద పోలీసు నిఘా ఎకుక్వైంది. సేన్హితులo
అయినందువలల్ మా మీద కూడా ఒక కనేన్సి ఉంచారు.
ఒకరోజు మా రూమ మీద పోలీస రైడింగ జరిగింది. ఏ మాతర్ం విపల్వ సాహితయ్ం కనబడినా సరే ఆ రూంలో ఉనన్వాళళ్ని తీసుకెళిళ్
లాకపలో పడేయటమో, ఎనకౌంటర చేయటమో చేసేవారు.
కానీ అదృషట్వశాతూత్ అటువంటి సాహితయ్ం వారికి కనబడలేదు.
రామూమ్రిత్ నెమమ్ది నెమమ్దిగా పెరగసాగాడు. అతడు సెటిలమెంట చేసేత్ దానికి తిరుగుండేది కాదు. “నీ భారయ్ను తీసుకొని పేర్మగా
ఏలుకో” అని అతడు శాసించాడంటే ఇక జీవితాంతం ఆ దంపతులు సుఖంగా సంతోషంగా ఉనాన్రనన్మాటే. గొపప్ విషయమేంటంటే, అలా
చేసినందుకు పైసా ఆశించేవాడు కాదు.
ఒకరోజు రామూమ్రిత్ వచిచ్ మా రూమ మేడ పైన (టెరర్సలా ఉండేది. మెటుల్ ఉండేవి కాదు. సన-షేడ పటుట్కుని ఎకాక్లి) పడుకుండి
పోయాడు. పోలీసులు వచిచ్ అతని కోసం వెతికారు. అతను పైనునన్ విషయం మాకు తెలీదు.
ఆ తరువాత తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే రామూమ్రిత్ ఏదో పెదద్ గొడవలో ఇరుకొక్ని దాదాపు హతయ్ చేసిన పరిసిథ్తులలో వచిచ్
పడుకునాన్డని.
ఆ వివరాలు నాకు ఇపప్టికీ పూరిత్గా తెలీదు.
మా గదిలో నలుగురం. అందులో పర్వీణ శరమ్ అని ఒక కురర్వాడుండేవాడు. అతడికీ కమూయ్నిజానికీ ఏమీ సంబంధం లేదు. అతడి
తండిర్ పురోహితుడు. పెళిళ్ళుళ్ చేసేవాడు. ఈ పర్వీణ శరమ్ చాలా అమాయకుడు.
"నేను బార్హమ్ణుడిని. నా కాళళ్కు మొకుక్. నీకు పుణయ్ం వసుత్ంది" అని నాతో జోకులేసేవాడు.
విపల్వభావాలతో మరిగిపోతునన్ నేను "జీవితంలో ఏ వయ్కిత్ పాదాలూ మొకక్ను. వయ్కిత్ పూజకు వయ్తిరేకిని" అనేవాడిని.
"ఎపప్టికైనా నీతో నా కాళుళ్ మొకిక్ంచుకుంటాను" అని అతడు ఎదురు సవాలు విసిరేవాడు.
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నేనే నా ఆయుధం
ఒకరోజు రామూమ్రిత్ నాతో "మనమిదద్రం ఈ రాతిర్ ఒక పలెల్కు వెళాళ్లి. అకక్డ అనన్లు కవాతు చేసుత్నాన్రు" అంటే ఉతాస్హంగా

వెళాళ్ను. అందరితో కలిసి ఊళోళ్ కవాతు చేసాను.
ఊళోళ్ ఉండే మేకవనెన్ పులులీన్, దాదాలీన్, గూండాలీన్ భయపెటట్టానికే ఇలాంటి కవాతులు అని రామూమ్రిత్ చెపాప్డు.
కవాతు జరిగాక మమమ్లిన్ వెళిళ్పోమనాన్రు.
ఇంతలో వాళుళ్ ఒక వయ్కిత్ని చేతులు వెనకిక్ కటిట్ ఊళోళ్ంచి తీసుకువచాచ్రు. నకస్లైటల్తో సనిన్హితంగా ఉంటూ, మరోవైపు పోలీస
ఇనఫారమ్రగా… అనన్లకి అనన్ంలో విషం కలిపి, వాళుళ్ సప్ృహ తపిప్ పడిపోయాక పోలీసులకి కబురు చేసేత్, ఆరుగురీన్ ఎనకౌంటర చేసి
చంపేసారట.
దానికి పర్తీకారంగా ఆ వయ్కిత్ నడుం చుటూట్ బాంబులు కటిట్ ఊరి బయటకు తీసుకెళాళ్రు.
మేము నడుసూత్ ఉండగా వెనుక పెదద్ విసోఫ్టనం వినిపించింది. ఇది నేను ఊహించలేదు. బాగా బెదిరిపోయాను.
మరుసటి రోజు పేపరల్లో ఇది పెదద్ పెదద్ అక్షరాలోత్ వారత్గా వచిచ్ంది.
ఆ రోజు సాయంతర్ం కాలువ వడుడ్న వాయ్హాయ్ళికి వెళిళ్నపుప్డు రామూమ్రిత్తో, "చటాట్నిన్ ఇలా చేతులోల్కి తీసుకోవటం తపుప్ కదా అనాన్?"
అనాన్ను.
ఎనోన్ సినిమాలోల్ వినన్ డైలాగు.
అతడు వెంటనే సమాధానం చెపప్లేదు. కొంచెంసేపు మౌనంగా ఉండి ఆలోచనగా, "ఆ సుందర రావు మారాడా?" అని అడిగాడు.
అతడు సబెజ్కుట్ ఎందుకు మారాచ్డో అరథ్ం కాలేదు. "ఆ. బాగా మారిపోయాడు" అనాన్ను.
"ఆ అమామ్యి హాయ్పీగా ఉనన్దా?"
"ఆ అమామ్యి ఫెర్ండు మన కిర్షణ్కి చెలెల్లి వరస అవుతుంది. ఆమెతో చెపిప్ందట. చాలా హాయ్పీగా ఉనాన్నని” అని ఒక క్షణం ఆగి,
“చాలా టారచ్ర చేసాడనాన్. మొతాత్నికి కథ సుఖాంతమైంది" అనాన్ను.
అతడు చినన్దైన సవ్రంతో, "నేను సుందరార్వుని కొడుతునన్పుడు ఇవే మాటలు... అదే.... 'చటాట్నిన్ మన చేతులోల్కి తీసుకోకూడదు
కదనాన్' అని అపుప్డెందుకు అనలేదు?" అని పర్శిన్ంచాడు.
షాక అయాయ్ను.
సాచి పెటిట్ మొహం మీద కొటిట్నటట్యింది.
ఏమీ సమాధానం చెపప్లేకపోయాను.
తిరిగి అతడే అనాన్డు. “ఆ అమామ్యి పడిన బాధ కనాన్, మన పలెల్లోల్ పర్జలు కొనిన్ వేల రెటుల్, లక్షల రెటుల్ బాధ పడుతునాన్రు.
పోలీసులు ఏమీ చెయయ్లేరు. చెయయ్రు కూడా. మనమే చెయాయ్లి".
నేను పూరిత్గా కనివ్నస్ అయాయ్నా? ఏమో..! ఒకవైపు బాంబు విసోఫ్టనంలో తెగిపడిన అవయవాలు గురుత్ వచేచ్వి. మరోవైపు పెదద్
మనుషుయ్లుగా చెలామణీ అయేయ్వారు చేసుత్నన్ ఘాతకాలు చూసూత్ంటే అనన్లు చేసే పనే కరెకట్ అనిపించేది.
ఈ విధంగా నేను సతమతమవుతునన్పుప్డు అనుకోకుండా మరో ఘోరం జరిగిపోయింది.
రామూమ్రిత్ వరంగల రోడల్ మీద సైకిల మీద వెళూత్ ఉండగా ఒక పోలీస గురుత్పటిట్, "ఆగు" అని అరిచాడు.
ఈ హఠాతప్రిణామానికి రామూమ్రిత్ కనఫూయ్జ అయాయ్డు.
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నేనే నా ఆయుధం
ఈలోపు పోలీసు బిగగ్రగా అరుసూత్ అతడి వైపు పరుగెతుత్కు రాసాగాడు. అతడి అరుపు విని సేట్షన లోపలి నుంచి ఇనసెప్కట్రు బయటకు

వచాచ్డు.
రోడుడ్ మీద నడుసూత్నన్ జనమంతా అకక్డేం జరుగుతూందో తెలియక చెలాల్ చెదురవసాగారు.
పోలీసు తరుముతూనన్ వయ్కిత్ 'అనన్ల తాలూకు పవరఫుల వయ్కిత్' అని తెలియని కొందరు యువకులు, అతడు సాధారణ దొంగ అనుకుని
సైకిలిన్ ఆపటానికి పర్యతన్ం చేసారు.
ఒక వైపు పోలీసూ, వెనుకే ఇనసెప్కట్రూ, మరో వైపు జనం... ఇలా చుటుట్ముటేట్సరికి రామూమ్రిత్ ఆ టెనష్నలో రివాలవ్ర తీసి పోలీసుని
కాలేచ్సాడు.
ఆ గుండు గురి తపిప్ వెళిళ్ వెనుక ఉనన్ ఇనసెప్కట్రకు తగిలి అతడు అకక్డికకక్డే మరణించాడు.
ఇదంతా పోలీస సేట్షన ముందు జరిగింది.
సేట్షనలోంచి మరికొందరు పోలీసులు వచేచ్లోపులో రామూమ్రిత్ సైకిల అకక్డే వదిలేసి సందులోల్కి పరుగెతాత్డు..
వెనుక వైపు నుంచి మా రూంకి వచిచ్ సాన్నం చేసి, అకక్డి నుండి మాయం అయిపోయాడు.
పతిర్కలోల్ వచేచ్ వరకూ మాకీ విషయాలు ఏమీ తెలీదు. మరుసటిరోజు ఈ వారత్ పతాక శీరిష్కలోల్ అనిన్ పతిర్కలోల్ వచాచ్క అపుప్డు
తెలిసింది.
పోలీసులు ఈ విషయానిన్ చాలా సీరియసగా తీసుకునాన్రు.
దొరికుంటే మా అందరీన్ ఆరోజే ఎనకౌంటర చేసేవారు.
నేను తపిప్ంచుకునాన్ను. నామీద ఎవరికీ అనుమానం లేదు గానీ, ఎందుకైనా మంచిదని మా వెంకటాపురం వెళిళ్పోయాను.
కానీ పర్వీణ శరమ్ దొరికాడు. అతనిన్ తీసుకెళిళ్ చావబాదారు.
అపుప్డే అతడి మెదడుకి దెబబ్ తగిలింది. దాదాపు సంవతస్రంపాటూ ఆసుపతిర్లో ఉండి బయటకు వచాచ్డు. పైకి బాగానే ఉండేవాడు
గానీ, మెదడుకు తగిలిన దెబబ్ వలల్, కొంతకాలం పోయాక తనలో తనే మాటాల్డుకోవటం, అరధ్రాతిర్ నిదర్లో లేచి బిగగ్రగా అరవటం చేసేవాడు.
అతడి తండిర్ పురోహితుడు. చుటుట్ పకక్ల పలెల్లనిన్టిలోనూ ఆయనే వివాహ కారయ్కర్మాలు నిరవ్హించేవాడు. పర్వీణ శరమ్ కూడా
అందులో నిషాణ్తుడయాయ్డు.
నా పెళిళ్కి పురోహితుడు వాడే. తండిర్ని వదద్ని తనే వచాచ్డు. మూడు గంటల పాటూ ఎకక్డెకక్డి మంతార్లో శాసోత్ర్కత్ంగా చదివాడు.
పెళిళ్ మంతార్లు అంతసేపు చదువుతారని మాకు తెలీదు. పలెల్లో అందరూ సంభర్మంతో ఆనందించారు.
పెళళ్యిన తరావ్త కాళళ్కు దండం పెడుతునన్పుప్డు "చూశావా! నా పంతం నెగిగ్ంచుకునాన్ను" అనాన్డు.
నేను నవివ్ "ఈసారి నేను నీకు మనసూప్రిత్గానే కాళళ్కు దండం పెటాట్ను" అనాన్ను.
అంతే. ఆ తరువాత అతడు మాకు కనపడలేదు. మంచం పటాట్డని తెలిసింది. మెదడుకి తగిలిన దెబబ్ వలల్ కర్మకర్మంగా మతి సిథ్మితం
కోలోప్యి పిచిచ్వాడై, ఆ తరావ్త సంవతస్రానికి మరణించాడని తెలిసింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో..)
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