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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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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
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వైజాగు నుంచి వెళిళ్పోవలసిన పరిసిథ్తి వచిచ్నపుప్డు నాకు పర్సాదు అని ఒక వయ్కిత్ అయిదువేలు ఇచాచ్డు. కొంత కాలం
పాటూ ‘మేధా’ని తాను నడుపుకుంటాను అనాన్డు. దానికి ‘గుడవిల’ అంటూ ఏమిలేదు కాబటిట్ అపుప్గా ఆ డబుబ్ తీసుకుంటానని చెపాప్ను.
ఆ డబుబ్లతో కాకినాడ వచిచ్ ఒక గదిలో కొందరు పరిచయసుత్లతో చినన్ గది షేర చేసుకునాన్ను.
కాకినాడలో రామారావు పేటలో బీ.కె. ఇనసిట్టూయ్ట అని ఉండేది. విశాఖపటన్ంలో పెటిట్నటేట్ వాళళ్తో కూడా ఒక ఒపప్ందం
కుదురుచ్కునాన్ను. వైజాగులో నాకునన్ పేరు వాళళ్కు తెలుసు కాబటిట్ వెంటనే ఒపుప్కునాన్రు. అకక్డ కాల్సు పార్రంభించాను.
వితత్నం వేసే ముందు నేలను పరిశీలించాలి. నేను చేసిన తపుప్ అకక్డే.
విశాఖపటన్ంలో వాతావరణం వేరు. కాకినాడ వేరు. అకక్డ అపప్టికే చాలా సంసథ్లునాన్యి. వాళుళ్ సంవతస్రం పాటూ
విదాయ్రుథ్లకి పాఠాలు చెపిప్ కేవలం వంద రూపాయలు తీసుకొనేవారు. నేను మూడు నెలలకి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు అనేసరికి
ఎకుక్వ మంది విదాయ్రుథ్లు రాలేదు. మొదటి బాయ్చకి కేవలం పదిమందే వచాచ్రు.
రెండో నెల అయేయ్సరికి నాకు పబిల్సిటీకి కూడా డబుబ్లు లేవు.
తరువాతి బాయ్చ మొదలవలేదు. అపప్టికే పదిహేను వేలు అపుప్ తేలింది. ఈ లోపులో విశాఖపటట్ణం నుంచి పర్సాదు ఫోను
చేసి తాను కూడా మేధా మూసేసుత్నాన్నని చెపాప్డు.
...
మా సంసథ్ పకక్నే సుబబ్యయ్ హోటల అని ఉండేది. అకక్డ తినేవాడిని.
డబుబ్ లేకపోయేసరికి పేల్టు మీలస్ ఆరడ్రు చేశాను.
నేను తింటూ ఉండగా సుబబ్యయ్ వచిచ్ "అదేంటి బాబూ! ఎపుప్డూ ఫుల తినేవాడివి. ఇపుప్డు పేల్టు ఆరడ్రు చేశావు?" అంటే
సమాధానం చెపప్లేక తలవంచుకునాన్ను.
ఆయన తన అనుభవంలో నాలాంటి వాళళ్ని చాలా మందిని చూసి ఉంటాడు. మొతత్ం నేను ఎంత తింటే అంత పెటట్మని
వాళళ్కి చెపాడు. ఈ విషయం నేను ఇపప్టికీ మరిచ్పోలేను.
కొంతకాలం పోయేసరికి పేల్ట మీలస్ తినటానికి కూడా డబుబ్లు లేని పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. అపప్టికే గోలడఫేల్క నుండి చారమ్
సిగరెటకి వచేచ్శాను.
కాకినాడలో కొంచెం డబుబ్లిసేత్ కావలసినంత గోంగూర పచచ్డి పెటేట్వారు. అది కొనుకుక్ని తీసుకెళిళ్. నా సేన్హితులు
తినగా మిగిలిన అనాన్నిన్ పచచ్డిలో కలుపుకొని తినేవాడిని.
తిరిగి వరంగల వెళిళ్పోవాలంటే అహం అడొడ్చిచ్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2016

3

నేనే నా ఆయుధం
అపుప్డు అనన్యయ్కొక ఉతత్రం వార్శాను. అపప్టి వరకూ తను, విశాఖపటన్ంలోనే నేను ఇనసిట్టూయ్ట నడుపుకుంటునాన్ననే

ఉదేద్శయ్ంలో ఉనాన్డు. అది మూసేశాననీ, పర్సుత్తానికి ఖాళీగా ఉంటునాన్ననీ, తినటానికి తిండి లేదనీ హృదయం దర్వించి పోయేలాగ ఉతత్రం
వార్శాను.
అయితే అనన్యయ్ దగగ్రున్ంచి వచిచ్న ఉతత్రం మరోలా ఉంది.
"తముమ్డూ, కషాట్లు అందరికీ వసాత్యి. పరేషానవుతరు. పెదద్వాడిని కాబటిట్ నాకు చెపుప్కుంటారు. నేను ఎవరికి
జెపుప్కోవలే? నీ కషాట్లు నువేవ్ దీరుచ్కోవాలె. నీ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. పొలంలో గెటట్ పనిచేసేటోoడవో, చినన్ చినన్ సమసయ్లిన్ ఎలా
ఎదురొక్నేవోడివో, కాలేజీలో ఎటాట్ చదువుకొనేవాడివో అనీన్ చూసత్నే ఉనాన్ గద. కాబటిట్ నీ బతుకు నువువ్ బతుకు. కానీ నాకో మాటివువ్. నేను
గానీ, మనోళుళ్ గానీ ఎకక్డా తలోంచుచుకునే పనులు చేయక. నా తముమ్డలా చేయడనే నమమ్కం నాకుంది" అని వార్శాడు.
...
కాకినాడలో నా జీవితం చివరిరోజులోల్ చాలా దురభ్రంగా గడిచింది. సంవతస్రం కిర్తం కొనన్ కొతత్ డర్సుస్లు మూడూ
పూరిత్గా పాడయి పోయాయి. సాకుస్లు చిరిగిపోయాయి. (అపప్టి నుంచీ మేజోళుళ్ లేకుండా షూసు వేసుకోవటం నేరుచ్కునాన్ను).
దాదాపు అయిదారొందల విజిటింగ కారుడ్లు మిగిలిపోయాయి. వాటిని చూసూత్ంటే మనసంతా దిగులుగా అనిపించేది.
ఎలాంటి జీవితానిన్ ఊహించుకునాన్ను… చివరికి ఏం జరుగుతోంది? అని బాధ కలిగేది.
ఆరోజు రాతిర్ చాలా దుఃఖం కలిగింది.
అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ సమసయ్ ఆహారం. చివరికి ఏ సాథ్యికొచాచ్నంటే పోసట్రుల్ అతికించటానికి తయారుచేసే జిగురు కోసం
కొనన్ మైదాపిండిని చపాతీలు చేసుకొని రెండు రోజులు తినాన్ను. ఇక కాకినాడలో ఉండటం అనవసరం అనిపించింది.
తిరిగి విశాఖపటన్ం వెళాళ్ను.
అనన్యయ్ ఉతత్రం మళీళ్ చదుకునాన్ను. “నువువ్ చేయగలవురా” అనే వాకయ్ం దగగ్రే నా దృషిట్ ఆగిపోయింది.
“నేను చేయగలను… చేయగలను” అనుకొని, కాకినాడలో మళీళ్ అయిదొందలు అపుప్ తీసుకొని, రెటిట్ంచిన పటుట్దలతో
మళీళ్ వైజాగు బయలుదేరాను.
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జేబులో అయిదొందలూ, చినన్ బాయ్గుతో సేట్షనలో దిగి, ఏ చేయాలా అని ఆలోచించాను. నిజానికి చెయయ్టానికి ఏమీ లేదు.
ఉండటానికి రూమ లేదు. పాత మితుర్డు పర్సాదుతో మాటాల్డాలంటే మొహమాటం. అతనికి అపప్టికే అపుప్నాన్ను.
ఎంత చినన్ లాడజ్ అయినా విశాఖపటట్ణంలో రోజుకు యాభై అవుతుంది. అది రెండు రోజుల భోజనం.
అలా ఆలోచించుకుంటూ వెళూత్ ఉంటే ఆర.టి.సి. కాంపెల్కస్ కనపడింది. ఆ రాతిర్ అకక్డే బెంచి మీద నిదర్పోయాను.
అదృషట్వశాతూత్ ఆ రోజులోల్ పోలీసులు మాలాంటి వాళళ్ని చూసీ చూడనటూట్ వదిలేసేవారు. బలల్ ఖాళీ చేయించేవారు కాదు.
రెండు రోజులపాటూ రికామీగా విశాఖపటన్ం అంతా తిరిగాను. కైలాసగిరి వెళాళ్ను. పాత ఇనసటిటూయ్ట భవంతి
చూసాను. బీచని చూసూత్ంటే గత వైభవం గురొత్చిచ్ మరింత బాధ కలిగింది.
వరంగలలో నా రూమేమ్ట కామేశవ్రార్వని ఒక దళిత కవి ఉండేవాడు. జాషువా ‘గబిబ్లం’ నుంచీ పెదద్న పదాయ్ల వరకూ
గొంతెతిత్ పాడేవాడు. “…ఇచోచ్టనే భూములేలు రాజనుయ్ని యధికారముదిర్క లంతరించె” అని జాషువా, “కొలాల్యుంచితి కోకచుటిట్తి మహా
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కూరాప్సమున తొడిగితిన” అని శీర్నాథుడు, “ఎదురైనచోఁ దన మదకరీందర్ము నిలిప్ కేలూత యిచిచ్ యెకిక్ంచుకొనియె” కదా తన కారు నిలిప్
సూట్డెంటు ఎకిక్ంచుకునన్ది.
సాన్నం చేయాలనిపించింది. అపప్టికి సాన్నం చేసి రెండు రోజులైంది. సులభ కాంపెల్కస్లో అడిగితే సాన్నానికి యాభై పైసలు
అనాన్రు. యాభై పైసలు ఇచిచ్ సాన్నం చేశాను.
బాయ్గ వేసుకొని వీధులోల్ తిరగటం కషట్ంగా అనిపించింది. కాల్క రూంలో అడిగితే అకక్డ కూడా యాభై పైసలు అనాన్రు.
బాయ్గ అకక్డ పెటిట్ బంధ విముకుత్ణిణ్ అయాయ్ను. మరో అయిదు రోజులు గడిచాయి.
ఆరో రోజు...
అపుప్డు రాతిర్ మూడయి ఉంటుంది. ఏదో శబద్మై అకసామ్తుత్గా మెలకువ వచిచ్ంది. ఒక కురర్వాడొచిచ్ ఆర.టి.సి. కాంపెల్కస్
గోడ పకక్న సైకిల ఆపుచేశాడు. ఏం చేసాత్డా? అని చూసూత్ ఉంటే, సైకిల వెనకాల నుంచి సినిమా పోసట్రుల్ తీసి, నిచెచ్న వేసుకొని గోడకి
అతికించడం మొదలు పెటాట్డు.
ఒక పెదద్ హోరిడ్ంగకి డబుల పోసట్రు అతికించటానికి అతను చాలా కషట్పడుతూంటే వెళిళ్ సాయం చేశాను. అలా రెండు
మూడు పోసట్రుల్ అతికించాక "టీ తాగుతావా?" అని అడిగాడు.
ఇదద్రం టీ తాగుతూ ఉండగా అతడు నాతో ఒక బిజినెస పర్పోజల పెటాట్డు.
…పోసట్రుల్ అతికించే పనిలో అతడికి సహాయం చేయటం..!
అది నాకు బాగా తెలిసిన విదయ్. అలవాటైన పని. వెంటనే ఒపుప్కునాన్ను. రాతిర్కి ముపైప్ రూపాయలు ఇచేచ్ ఒపప్ందం
కుదిరింది.
ఆ మరుసటి రోజు, చాలా కాలం తరువాత కడుపు నిండా భోజనం చేసాను. ఆఁ... మరిచ్పోయాను. ఒక గోలడ్ ఫేల్క సిగరెట
కూడా కొనుకుక్నాన్ను.
పర్తీ రోజూ రాతిర్ తొమిమ్దింటి నుంచీ తెలల్వారు జాము రెండింటి వరకూ ఊరంతా పోసట్రుల్ అతికించే వాళళ్ం. పది రోజుల
పాటూ ఆ విధంగా సాగింది.
కానీ ఎనాన్ళిళ్లా? వెయియ్మంది పిలల్లకి విజయవాడలో ఇంగీల్షు పాఠాలు చెపిప్ందీ, వరంగలలో పోసట్-గార్డుయ్యేషన
చదువు మధయ్లో మానేసి వచిచ్ందీ... ఇలా అరధ్రాతిర్ గోడలకి వాల పోసట్రుల్ అతికించటానికి మాతర్ం నిశచ్యంగా కాదు.
కానీ ఏమి చెయాయ్లి? ఎలా చెయయ్లి?
గమయ్ం బాటలో సాగిపోయే పర్తి విజయారిథ్కీ "ఏమి చెయాయ్లి? ఎలా చెయాయ్లి?" అనన్ ఈ రెండు పర్శన్లూ ఏదో ఒక చోట
ఎదురవక తపప్దనుకుంటాను.
ఇంగీల్షు తపప్ నాకు ఇంకేమీ రాదు (అది కూడా గొపప్గా రాదని నా అనుభవం నేరిప్నా, ఏమూలో కాసత్ అహం
ఉంటుందిగా).
నాలో ఉనన్ (కనీసం నేను అనుకునే) గొపప్ గుణం పటుట్ విడవకపోవటం.
అందరూ ఆలోచించేలా కాకుండా కొతత్గా ఆలోచించటం.
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నేనే నా ఆయుధం
కానీ అసలు కాపిటలే లేనపుప్డు labour, organisation ఉండి ఏమి లాభం? బాయ్నరు కటట్టానికి డబుబ్లు లేవు.

పిలల్లకి ఫలానా చోట ఒక సోప్కెన ఇంగీల్షు సెంటరు ఉనన్దని తెలియాలిగా. పోసట్రు కాదు కదా, కనీసం పాంపెల్టుట్ వెయయ్టానికి కూడా పైసా
లేదు.
ఏమి చెయాయ్లి? ఈ విధమైన ఆలోచనలతో మరో రెండు రోజులు గడిచాయి.
ఈ లోపు దసరా వచిచ్ంది. తెలంగాణాలో దసరా చాలా పెదద్ పండుగ. దాదాపు ఇరవై ముపైప్ మంది బంధువులం ఒక చోట
చేరుకునేవాళళ్ం. కలిసి వేడుక చేసుకొనేవాళళ్ం.
మనసంతా చాలా వాసిలేటింగగా అనిపించింది.
దసరా పండుగ వసేత్ చినన్నన్యయ్ గురొత్చిచ్ అమమ్ రాతర్ంతా ఏడేచ్ది. ఇపుప్డు నేను కూడా లేను. అమమ్ అకక్డ ఎంత
బాధపడుతోందో తలుచుకొనే కొదీద్ తెరలుతెరలుగా మనసులో దుఃఖం ఉపొప్ంగింది.
ఆ రాతర్ంతా ఆర.టి.సి కాంపెల్కసలో బలల్ మీద బోరాల్ పడుకొని ఏడుసూత్నే ఉనాన్ను.
రాతిర్ మూడయింది.
నా జీవితంలో అతి గొపప్ మలుపుకు కారణమైన సంఘటన అపుప్డు జరిగింది.

25

ఆర.టి.సి. కాంపెల్కసలో ఒక మూల కొనిన్ పెటెట్లాల్ ఉండేవి. వాటిని పెర్స బాకసలంటారు. ఎవరైనా ఒక వారత్, పతిర్కలకి
ఇవవ్వలసి వచిచ్నపుప్డు ఆ కవరుల్ అందులో వెయాయ్లి. పెర్సుస్వాళుళ్ పర్తీరోజు రెండు మూడు సారుల్ వచిచ్ తమ తమ బాకుస్లు విపిప్ అందులో
ఉనన్వి తీసుకెళిళ్, అవి పర్చురణ యోగయ్మైనవయితే తమ పతిర్కలోల్ పర్చురిసాత్రు.
ఒక ఆలోచన జీవితానిన్ మారుసుత్ంది అనన్ది నా పటల్ నిజమయింది.
మరుసటి రోజు పొదుద్నేన్ లేచి వెతకటం పార్రంభించాను. రామా టాకీస దగగ్ర 'పర్గతి' కోచింగ సెంటర కనబడింది. వాళుళ్
పిలల్లకి పాలిటెకిన్క కోచింగ కోసం టైరనింగ ఇసాత్రు. కోచింగ కేవలం మూడు నెలలు మాతర్మే ఉంటుంది. మిగతా తొమిమ్ది నెలలూ ఖాళీ.
దాని పిర్నిస్పాల పేరు నరసింగరావు. చాలా మంచి వయ్కిత్. ఆయనిన్ కలుసుకునాన్ను. 'మేధ' గురించి ఆయనకి ముందే
తెలుసు. ఎలాగూ తొమిమ్ది నెలలపాటూ కేంపస ఖాళీగా ఉంటుoది కాబటిట్ నెలకి వెయియ్రూపాయలు ఇసేత్ దానిన్ నాకు ఇసాత్ననాన్రు.
అయితే అందులో కరెంటు లేదు. మూడు నెలల పాటూ కోచింగ అయిపోగానే ఫూయ్జు తీసేసి, భవంతిని ఖాళీగా
ఉంచుతారు. మళీళ్ కోచింగ మొదలయినపుప్డు, పాత కరెంటు బాకీలు కటిట్ తిరిగి పార్రంభిసాత్రు. ఇదీ అకక్డ జరుగుతునన్ది.
వెళిళ్ తాళం తీసి చూశాను. అయిదుగురు మనుషుయ్లు నాలోర్జుల పాటూ రోజుకి రెండు గంటలు పనిచేసేత్ కానీ శుభర్ం
కాదు. అలా ఉనన్ది అది.
మూడు రోజులపాటూ చీపురు కటట్తో బూజులు దులిపి శుభర్ం చేశాను. పకక్ బోరింగ నుంచి నీళుళ్ తెచిచ్ గచుచ్ కడిగాను.
టాయిలెటుల్ దురభ్రంగా ఉనన్వి. ముకుక్కు గుడడ్ కటుట్కుని శుభర్ం చేసాను.
నా తరావ్తి సమసయ్ పాత కరెంటు బిలుల్ బకాయిలు కటట్టం. అంత డబుబ్ లేదు. ఆ ఏరియా లైనమెనని కలుసుకునాన్ను. ఆ
కలుసుకోవటం కూడా డైరెకటగా కాదు. అతడి గురించి ఒకటి రెండు విషయాలు వాకబు చేసాను.
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నేనే నా ఆయుధం
అతడు సిగరెటుల్ బాగా తాగేవాడు. రోజూ ఏ కిళీళ్కొటుట్ దగగ్ర నిలబడి సిగరెట తాగుతాడో అకక్డ వేచి ఉనాన్ను. ఈసారి

అతను వచిచ్నపుప్డు నా సిగరెట ఆఫర చేశాను. రెండు రోజుల పాటూ ఆ విధంగా అకక్డే కలుసుకునాన్ం.
మామూలు పరిచయానికి పది రోజులు కావాలి. సిగరెట పరిచయo పెరగటానికి రెండు రోజులు చాలు.
ఆ విదంగా పరిచయo పెరిగాక ఒక రోజు బీర తాగుదాం అనాన్ను. ఆరోజులోల్ బీరు ఇరవై రూపాయలు. రెండు బీరుల్
కొనాన్ను. ఇదద్రం మా కోచింగ సెంటరుకు వెళాళ్ం. పై అంతసుత్కి వెళాళ్ం.
చీకటోల్ కూరుచ్ని తాగుతూ ఉండగా "ఇకక్డ కరెంటు లేదా?" అనాన్డు.
"అవును. బిలుల్ కటట్క తీసేశారు" అనాన్ను.
అతడు చుటూట్ చూసూత్ "ఇది నరిస్ంగరావుది కదా!" అని అడిగాడు.
"అవును" అనాన్ను.
అతడు కాసత్ గరవ్ంగా "నేనే ఫూయ్జ తీసేశాను" అనాన్డు.
నాకు తెలుసు. అందుకేగా అతడిని వెతికి పటుట్కునన్ది. కానీ అదేమీ బయట పడకుండా, "నేను ఇకక్డే చినన్ కోచింగ
సెంటరు పెడదామనుకుంటునాన్ను. కరెంటు లేకపోతే కోచింగ సెంటరు ఎలా పెటాట్లో అరథ్ం కావటం లేదు. అందులోనూ నా టైరనింగ అంతా
సాయంతర్ంపూటే జరుగుతుంది" అని దిగులుగా అనాన్ను.
“అదేమిటి మితర్మా! మనం ఇదద్రం ఇపుప్డు సేన్హితులం. నేను నీకు వెలుగు ఏరాప్టు చేసాత్ను ఉండు" అనాన్డు.
మరుసటి రోజు సాయంతర్ం తానే సవ్యంగా పోల నుంచి నా ఇనసిట్టూయ్టకి డైరకుట్గా కనెక్షన ఇచాచ్డు. ఆ విధంగా నా
సమసయ్ తీరిపోయింది. పెదద్ హెడిడ్ంగతో ఒక పాంపెల్ట తయారు చేశాను.

ఈ పాంపెల్టతో పాటూ పతిర్కల వారికి ఒక కవరింగ లెటరు జత చేసి పతిర్కల తాలూకూ బాకుస్లోల్ వేసాను.
ఫీజు వసూలు చేసే పర్కటనలు వారాత్ పతిర్కలోల్ ఉచితంగా వేయరు. కానీ ఇది ఉచిత పర్కటన. అందువలల్ మరుసటి రోజు
అనిన్ పతిర్కలోల్నూ 'మేధా ఇనసిట్టూయ్ట అందిసూత్నన్ ఉచిత కోరుస్’ అని పడింది.
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నేనే నా ఆయుధం
చాలా మంది నమమ్లేదు. ‘ఉచితం’ ఎలా వరౌక్ట అవుతుందని సందేహ రాయుళుళ్ డౌటించారు. కొంతమంది

పతిర్కాఫీసులకి ఫోను చేసి, ఇలాంటి మోసపూరిత పర్కటనలు వేసి పర్జలని మభయ్ పెటట్వదద్ని హెచచ్రించారట కూడా.
కానీ నా లెకక్లూ, అంచనాలూ నాకునాన్యి.
కమరిష్యల కోచింగ సెంటరల్లో ‘ఉచిత శిక్షణ’ అనేది ఆంధర్దేశంలో నా దావ్రానే మొటట్మొదటగా పార్రంభమయిందని
చెపప్టానికి ఇపప్టికీ గరవ్ంగా ఫీలవుతాను.
పేపరలో వచిచ్న పెర్సనోట చూసి మరుసటి రోజు దాదాపు రెండు వందల మంది వచాచ్రు. అపప్టికే అపిల్కేషన ఫారo
డీ.టీ.పి. చేయించి జెరాకస్ తీయించాను. అపిల్కేషన ఫీజు పది రూపాయలు. ఆరోజు రెండు వేల రూపాయలు వచాచ్యి.
ఇపుప్డు నేను ధనవంతుడిని..!
పాత రూమకి వెళిళ్ అయిదొందలు అడావ్నుస్ ఇచిచ్ చేరాను. సట్వ కొనుకుక్నాన్ను. చాలా రోజుల తరావ్త హాయిగా భోజనం
చేశాను. రాతిర్ పడుకుని పొర్దుద్నన్ అయిదింటి వరకూ వంటి మీద సప్ృహ లేకుండా మొదుద్లా నిదర్ పోయాను. దోమలునాన్యి కానీ, ఆర.టీ.సీ
దోమలంత భయoకరమైనవి కావు. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా హారన చపుప్ళుళ్, బసుస్ రొదలూ లేవు.
తెలల్వారేన్ లేచి నోటుస్ పిర్పేర చేసుకునాన్ను. గత అనుభవాలు గురుత్నాన్యి. రెండు మూడు రాతుర్లు కూరుచ్ని సిలబస
తయారు చేసుకునాన్ను. అనిన్టికనాన్ మొదటగా నా టీచింగ సైట్లు మారుచ్కునాన్ను.
కాల్సులు పార్రంభమయాయ్యి. బాయ్నర లేదు. ఫాయ్న లేదు.
విదాయ్రుథ్లని నాలుగు బాయ్చలుగా విడగొటాట్ను. అంతకనాన్ ఎకుక్వ మందైతే ఉకక్పోత భరించలేరు. పొదుద్నన్ రెండు
బాయ్చలూ, సాయంతర్ం రెండు బాయ్చలూ. మైకు లేదు. నా వాయిస బాగుండటమే నా ఆసిత్గా నేను ఇపప్టికీ భావిసాత్ను. మైకు అవసరం
లేకుండానే చెపేప్వాడిని.
పది రోజులలో విశాఖపటన్ం అంతా మౌత టాక వెళిళ్పోయింది. కనబడిన పర్తీ వాడికీ నా విదాయ్రుథ్లు చెపప్సాగారు. పది
రోజులు తిరిగే సరికి మరో రెండొందల మంది విదాయ్రుథ్లు వచాచ్రు.
మరో రెండు వేల రూపాయలు.
"ఫీర్...ఫీర్..." ఇదే టాక.
"ఫీజు కటాట్లిస్న అవసరం లేదు కదా. పోయిందేమిటి?" అని మిగతా సంసథ్లోల్ చదివేవారు కూడా వచిచ్ చేరసాగారు.
వచిచ్న పర్తీ వారూ ఒకసారి కాల్సు వినగానే కనివ్నస్ అయేయ్వారు. తిరిగి వెళేళ్వారు కాదు. మరో బాయ్చ మొదలుపెటట్వలసి వచిచ్ంది.
నా మీద నాకు నమమ్కం పెరగసాగింది. అయితే ఒక విషయం మాతర్ం నేను మరిచ్పోలేదు. గత అనుభవాలు నేరిప్న పాఠాల
దృషాట్య్ చాలా జాగర్తత్గా… విదాయ్రుథ్లతో ఎంతవరకూ ఉండాలో అంతవరకే ఉండేవాడిని. దాని వలల్ నా మీద వారికి గౌరవం పెరగసాగింది.
గతంలో ఉండే సేన్హం ఇపుప్డు మా మధయ్ లేదు. కానీ వాళళ్తో చాలా కలివిడిగా, ఆతీమ్యంగా పర్వరిత్ంచేవాడిని.
పర్తీ బాయ్చ మూడు నెలలపాటూ సాగుతుంది. అపప్టికి రెండు నెలలు అయిపోయాయి. ఇంకో నెలలో కొతత్ బాయ్చలు
పార్రంభించాలి. కానీ ఇలా ఎంతకాలం సాగించగలను?
అపుప్డు మరో ఆలోచన వచిచ్ంది.
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నేనే నా ఆయుధం
ఆ మరుసటి రోజు కాల్సులో ఒక పర్కటన చేశాను. “దాదాపు పది, పదిహేను మంది విదాయ్రుథ్లు పర్తి రోజూ ఆలసయ్ంగా

వసుత్నాన్రు. కాల్సు పార్రంభమైన తరువాత వచేచ్వారి వలల్ చాలా డిసట్రెబ్నస్ కలుగుతోంది. విదాయ్రుథ్లని కటట్డి చేయాలంటే కొంత పెనాలీట్
వేయాలి. లేటుగా వచిచ్న వారికి అయిదు రూపాయలు లేట ఫీజు వసూలు చేయటంలో మీకేమైనా అభయ్ంతరం ఉందా?" అని అడిగాను.
అందరూ ముకత్కంఠంతో "లేదు.. లేదు.." అనాన్రు.
ఆలసయ్ంగా వచిచ్న విదాయ్రిథ్ ఆరోజు నుంచీ అయిదు రూపాయలు కటాట్లి అనన్ నిబంధన వచిచ్ంది. సాయంతార్నికి
రెండొందల రూపాయలు పోగయాయ్యి. అలా పర్తీ రోజూ సాయంతర్మయేయ్సరికి రెండొందల రూపాయలు వచేచ్వి.
ఆ విధంగా మొదటి నాలుగు బాయ్చలూ పూరత్యాయ్యి. మళీళ్ పెర్సనోట ఇచాచ్ను. అయితే ఈసారి ఏ పతిర్కలోనూ నోట
రాలేదు. దానికి బదులు విలేఖరుల్ ఇనసిట్టూయ్టకి వచిచ్ విదాయ్రుథ్లని "నిజంగానే ఇది ఫీర్ కోచింగేనా? చిరంజీవి ఏమైనా డబుబ్లు వసూలు
చేసుత్నాన్డా?" అని ఎoకవ్యిరీ చేయటం పార్రంభించారు.
"ఉచితంగానే చెపుతునాన్రు" అని పర్తీ విదాయ్రీథ్ చెపేప్సరికి వాళుళ్ కనివ్నస్ అయాయ్రు. మరుసటిరోజు పేపరల్నీన్ నా ఉచిత
విదయ్ గురించి పర్కటించాయి.
ఈసారి బాయ్చకి అయిదొందల మంది వచాచ్రు. వాళళ్ను కూరోచ్బెటిట్ ఒక విషయం చెపాప్ను. "టైరనింగ వరకూ ఫీర్గా
ఇసాత్ను. కానీ చీపురుకటట్ నుంచీ కరెంటు వరకూ చాలా ఖరుచ్లవుతునాన్యి. ముఖయ్ంగా మనకు ఫాయ్నుల్ కావాలి. కాబటిట్ విదాయ్రుథ్లు
ఒకొక్కక్రూ యాభై రూపాయలు వేసుకుంటే ఈ సౌఖాయ్లనీన్ మనకు దొరుకుతాయి" అనాన్ను.
వాళుళ్ కనివ్నస్ అయాయ్రు. ఆవిధంగా నాలుగు ఫాయ్నుల్ కొనాన్ను. మిగతా అంతా ఉచితమే. పైసా ఫీజు వసూలు చేసేవాడిని
కాను. దాంతో “మేధ' అంటే సరీవ్సు. అందులో కమరిష్యాలిటీ లేదు” అనే వారత్ పటట్ణమంతా వాయ్పించసాగింది.
కానీ ఇలా ఎంత కాలం నడపగలను?
ఇదే పర్శన్ నా మనసులో నిరంతరం దొరుల్తూనే ఉండేది.
మిగతా సంసథ్లలో జరుగుతూనన్ ఒక విషయం గమనించాను. అకక్డ టీచరు నోటుస్లు చెపుతూ ఉంటే, విదాయ్రుథ్లు
వార్సుకునేవారు. ఇందువలల్ చాలా సమయం వృధా అయేయ్ది. మూడు గంటల కాల్సులో దీనికే గంట సరిపోయేది.
"నేనే మెటీరియల ఇసాత్ను. ఇషట్మైనవాళుళ్ కొనుకోక్వచుచ్. కొనాలనన్ నిబంధన ఏమీ లేదు" అని పర్కటించాను. దాదాపు
అందరూ కొనుకుక్నాన్రు.
దానికి వందరూపాయలు ఖరీదు పెటాట్ను. ఆ మెటీరియల తయారు చేయటానికి నాకయిన ఖరుచ్ ముపైప్ రూపాయలు.
అంటే పర్తి విదాయ్రిథ్ మీదా దాదాపు డెబైబ్ రూపాయల దాకా మిగిలింది. ఆ విధంగా ముపైప్ అయిదువేల రూపాయల నికర ఆదాయం వచిచ్ంది.
దాంతో పవర బకాయిలనీన్ కటేట్సి, అఫీషియలగా కరెంటు తీసుకునాన్ను. పెదద్ బాయ్నర తయారు చేసి తగిలించాను.
మూడో బాయ్చకి తిరిగి ఫీర్ కోచింగ అని పర్కటన ఇచిచ్నా పేపరల్ వాళుళ్ ఎవరూ వేయలేదు. నాకూక్డా మనసులో అపరాధ
భావన కలిగింది. పాంపెల్టలో “ఉచితం” అనన్ పదానిన్ అలాగే ఉంచి, కొతత్గా చేరబోయే విదాయ్రుథ్లకి రిజిషేట్ర్షనకి ముందే ఖరుచ్లు చెపాప్ను.
పది రూపాయలు అపిల్కేషనూ, యాభై రూపాయల మెయింటెనెనూస్, మెటీరియల కావాలిస్నవారికి వందరూపాయలు... అలా నిజాయితీగా
చెపప్టం వలల్, చేరటానికి వచిచ్న ఏ విదాయ్రీథ్ వెనకిక్ వెళిళ్పోలేదు.
ఏ బాయ్చలోనైనా సరే నాయకతవ్ లక్షణాలునన్ విదాయ్రుథ్లు కొంతమంది ఉంటారు. పర్తి బాయ్చలోనూ ఆ లక్షణాలునన్
చాకులాంటి ఇదద్రబాబ్యిలనీ, ఇదద్రమామ్యిలనీ ఎనున్కొని, వాళళ్ని నా సేన్హితులుగానూ, అనుచరులుగానూ మారుచ్కునాన్ను.
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ఆదివారంపూట బీచలో కలుదాద్మని ఆ నలుగురికీ చెపేత్, వాళుళ్ తమ బాయ్చలోని పదిమంది దాకా విదాయ్రుథ్లని తీసుకొచేచ్వారు. దాదాపు
యాభై మంది పర్తీ ఆదివారమూ బీచలో కలవసాగాము.
కానీ ఒకటే కండిషన పెటాట్ను. "బీచలో ఎవరూ తెలుగు మాటాల్డకూడదు. ఆడుతునన్పుప్డు కూడా ఇంగీల్షులోనే
మాటాల్డాలి".
ఇది చాలా అదుభ్తంగా పనిచేసింది. నెలకో ఆదివారం అందరం ఫీర్గా బీచలో గడిపేవాళళ్ం. నెటవరక్ బాగా పెరిగింది.
'మేధ ' అంటే కేవలం ఇంగీల్షే కాదు. పబిల్క రిలేషనూ, ఆటలూ, అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా దినసరి వయ్వహారాలోల్ ఇంగీల్షే మాటాల్డటం… అనే
వారత్ పాదరసంలా పాకిపోయింది. ఒక గొపప్ మలుపుకి ఆ విధంగా అంకురారప్ణ జరిగింది.
మిగతా సంసథ్లు కర్మకర్మంగా డల అయిపోసాగాయి.
ఎపుప్డైతే ఒక వాయ్పారసుత్డు జీవితంలో పైకి లేవటం మొదలుపెటాట్డో మిగతావారందరూ అతనిన్ కాపీ కొటట్టం సహజo.
విశాఖపటన్ంలో కూడా మిగతా సంసథ్లనీన్ నా పదధ్తిని అనుసరించటం మొదలుపెటాట్యి. వాళుళ్ కూడా ‘ఫీర్ కోచింగ’ అని హెడిడ్ంగ పెటిట్
పాంపెల్టలు పంచసాగారు. మెటీరియల ఖరీదు రెండొందల రూపాయలు పెటాట్రు.
వాళళ్ నుంచి పోటీ ఎకుక్వయేయ్సరికి నా దగగ్ర విదాయ్రుథ్లు తగిగ్పోతారేమోనని భయం వేసింది. అతి కొదిద్ కాలంలోనే నా
భయం నిజమైంది.
ఈ ‘ఉచిత విదయ్’ అనేది కామనగా కనిపించేసరికి దాని పర్భావం కర్మ కర్మంగా తగిగ్పోసాగింది. ‘ఏ సంసథ్లోనైనా ఉచితమే
కదా’ అనే ఫీలింగ విదాయ్రుథ్లకి ఏరప్డింది. దానికి తోడు ‘ఉచితమే అంటారు కానీ ఏదో ఒక మిషమీద డబుబ్లు వసూలు చేసాత్రు’ అనన్
అభిపార్యం జనంలో బలపడసాగింది.
అపుప్డు నాకు మరో ఆలోచన వచిచ్ంది. మా ఊరు నుంచి నా సేన్హితులని తిరిగి పిలిపించాను.
పెదద్ అక్షరాలతో "ఫీజు ముందుగా చెలిల్ంచనవసరం లేదు" అనన్ హెడిడ్ంగతో రాతిర్కి రాతిర్ విశాఖపటన్ం అంతా వాలపోసట్రుల్
వెలిసాయి. ఈ కొతత్ పర్యోగం వలల్ ఊహించనంత ఎకుక్వ ఫలితం వచిచ్ంది.
విదాయ్రుథ్లు తండోపతండాలుగా వచాచ్రు.
వారిని కూరోచ్పెటిట్ చెపాప్ను "మూడు నెలల పాటూ రండి. ఫీజు మూడొందల యాభై. మీకు ఇంగీల్షు వచిచ్న తరావ్తే
ఇవొవ్చుచ్. నేను మిమమ్లిన్ నముమ్తాను" అనాన్ను.
విదాయ్రుథ్ల మొహాలు వెలిగిపోయాయి.
మరుసటిరోజు దాదాపు మూడొందల మందితో బాయ్చ పార్రంభించాను. మూడు బాయ్చలు. కానీ విదాయ్రుథ్లు ఆగదులోల్
కూరోచ్వటానికి చాలా ఇబబ్ందిగా ఫీలవసాగారు.
"నేనేం చేయగలను. ఉచితం అనేసరికి మీరందరూ వచాచ్రు. అందువలల్ నేనొక నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. కేవలం
ముందులాగే బాయ్చకి నలభై మందిని మాతర్మే పెడతాను. లేకపోతే కావ్లిటీ తగిగ్పోతుంది" అని పర్కటించాను.
ఏ నలభై మంది? అనేది సమసయ్.
వెనుక నుంచి ఒక విదాయ్రిథ్ లేచి "నేను ఈరోజే ఫీజు కటేట్సాత్ను సార. నాకు మొదటి బాయ్చలోనే సీటు కావాలి" అని
అరిచాడు. ఇంకొక వైపు నుంచి మరొక విదాయ్రిథ్ లేచి "నా దగగ్ర ఇపుప్డు డబుబ్లు లేవు సార. రేపు తీసుకొచిచ్ కడతాను. ఆ రెండో సీటు నాకు
ఉంచండి" అని అరిచాడు.
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ఇలా దాదాపు ముపైప్మంది లేచి రెండు రోజులోల్ ఫీజు కడతామనీ, మొదటి బాయ్చలో తమకు సాథ్నం కావాలనీ అడిగారు.
చాలా మందికి తెలీని విషయం ఏమిటంటే, అలా లేచిన మొదటి ముగుగ్రు విదాయ్రుథ్లూ వరంగల నుంచి వచిచ్న నా

సేన్హితులే.
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