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మా పురపాలకోనన్త పాఠ ల అపుప్డూ- మరి ఇపుప్డో? 
 

                               23 
  (ముందుమాట: ఈ 2012 ఏడాదికి ఈ వాయ్సం నా ఆఖరిది. ఇది హాసయ్ కథ కాదు. పెగౖా చాలా పెదద్ది. కొంచెం 

వయ్కి త్గతమౖెనది. ఇదివరలో నేను సిన కథావాయ్సాలోల్  కాసోత్ , కూసోత్  హాసయ్ం ఉనాన్, పాఠకులలో కేవలం ఒకరో, ఇదద్రో మాతర్మే కింద 
కామెంట్స్ సెకష్న్ లో తమ అభి యం టూకీగా చెపుత్నాన్రు. కాబటిట్ , ఏదో, పది పదిహేను మంది తపప్ చాలా మంది పాఠకులు నా 
"హాసయ్ కౌముది సోది" చదవరనీ, చదివినా నచచ్టలేల్దనీ, ఆఖరికి చిరునవువ్ కూడా రావడం లేదనీ, వచిచ్నా, వచచ్కపోయినా పబిల్గాగ్  
నాకు చెపప్దలుచ్కో లేదు అనీ నాకు అనుమానం అయితే, కీవ్న్ వికోట్ రియాకి నాది సోది అనేది గాఢ నమమ్కమే!. అందు చేత ఈ సారి 
హాసాయ్నికీ, అపహాసాయ్నికీ డుమామ్ కొటేట్సి, మా చినన్తనం లోకి వెళిళ్పోయాను. ఇది చదవడం ఇషట్ ం లేని వారు....ఈ ప క 
సంపాదకులతో సహా....కనీసం ముగింపు పేరాలు చదవండి. మీరు కూడా మీ చినన్తనానికి వెళిళ్ తీరతారు. అపుప్డు మొదటినుంచీ 
చదివి తీరతారు అని నేనంటాను. "నీ మొహం" అని ఆవిడ అంటుంది.)  

 
 అపుప్డెపుప్డో నా చినన్పుప్డు కాకినాడ గాంధీ నగరంలో గాంధీ గారి విగర్హం వేపు నుంచి పారుక్కి వెళేళ్ రోడుడ్  

మీద నేను పుటిట్న మా ఇలుల్ , ఆ పారుక్కి ఉతత్రం వేపు  ముయ్నిసిపాలిటీ వారి రెండు ఎకరాల ఖాళీ సథ్లం...ఇంకాసత్ నడిసేత్ కోటిపలిల్ 
దిబబ్లు, రెలౖు పటీట్లూ ఉండేవి. ఆ ఖాళీ సథ్లం అంత ఇసుక పరర్ కాబటిట్  కెట్ ఆడుకోడానికి వీలు లేక, కోటిపలిల్ దిబబ్ల దగగ్ర ఉనన్ 
కాసోత్ , కూసోత్  గడిడ్లో ఏ టీము వాళుళ్ ముందు వెళిళ్ వికెటుస్ పాతేసుకుంటే వాళళ్కే ఆ అకక్డ కెట్ ఆడుకునే అవకాశం దకేక్ది. లేక 
పోతే వికెటుల్  పాతుకోడానికి అకక్డెపుప్డో రామారావు పేటలో ఉనన్ పి.ఆర్. కాలేజీ దాకా వెళళ్వలసి వచేచ్ది. అదే రామారావు పేటలో 
ఇటువేపు శివాలయం రోడుడ్  మీద ఈశవ్ర పుసత్క భాండాగారం వెనకాల కూడా సథ్లం ఉనాన్, అది కూడా ఇసక ప . పెగౖా రెండు 
సిమెంటు బిలిడ్ంగులు ఉండేవి. అదే మా పురపాలక మాధయ్మిక పాఠశాల. హౖెసూక్లు పూరిత్ అయేదాకా, నా జీవితం, ఆ మాట కొసేత్ 
మా తముమ్డి జీవితం, మా చెలెల్ళళ్ జీవితాలూ ఈ ంతాలలోనే గడిచాయి. మామూలుగా గడవడం ఏమిటీ? మహదానందంగా 
గడిచాయి. 1923 లో అఖిల భారత కాం స్ మహాసభలు ఇపప్టి మా హౖెసూక్ల్ ంగణంలోనూ, పారుక్ ఉనన్ సథ్లం లోనూ జరగగా, 
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మా ఇంటి ంగణం భోజనాల శాల. అందుకే అంటూ ఉంటాను ‘గాంధీ గారూ, నె  గారూ మా ఇంటోల్  భోజనం చేసారు సుమా’ 
అని. అదే సంవతస్రంలో కాకినాడ గాంధీ నగరంలో కటట్బడిన మొటట్మొదటి ఇలుల్  మాదే! ఇపప్టికీ మా సథ్లం, ఇలుల్  ఇంకా మా 
కుటుంబం అధీనంలోనే ఉంది. కోటిపలిల్ దిబబ్లు లేవు. 1958 లో కటిట్న మా హౖె సూక్లుకి ఇపుప్డు అరవె ౖవసంతాల సంబరాలు 
జరుపుకుంటునాన్ం.  1959-60 లో ఆ సూక్ల్ నుంచి S.S.L.C. పాస్ అయిన సుమారు ముఫె ౖమంది మొటట్మొదటి బేచ్ లో నేను 
ఒకణిణ్ . నేను మా సెకష్న్ కి ఫస్ట్ ..కానీ మూడు మారుక్ల తేడా తో సూక్ల్ మొతాత్ నికి సెకండ్.  

 
 ఆ గాంధీ నగరం పారుక్కి నెరౖుతి మూలగా ఉనన్ ఆనందపురం ఎలిమెంటరీ సూక్లులోనే నేనూ, మా 

తముమ్డు వెంకట సూరయ్ హనుమంత రావూ తెలుగు అకష్రాలూ, అంకెలూ, ఎకాక్లూ నేరుచ్కునాన్ం. అది ఎలివ్న్ పేటలోకి వసుత్ ంది 
కాబటిట్ , మా టీచరుల్  చాలా మంది సిట్యనేల్. మా మేరీ టీచరూ వాళూళ్  మాకు "జాని జోకరు, బజా బజాతా", "జాక్ & జిల్, వెంటప్ 
ది హిల్"  లాంటి పాటలు నేరిప్ంచే వారు. వాటిలోత్ పాటు దసరా టెమౖులో "అయయ్వారికి చాలు పపుప్ బెలాల్ లు" కూడా అంతే ఆసకి త్తో 
పాడుతూ అందరి ఇళళ్కీ బాణాలూ, విలూల్  పటుట్ కుని తిరిగేవాళళ్ం. ఆ సూక్లుకి రోడుడ్  మీద నుంచి వెడితే పావు గంట నడక. "ఏ కారు  
కిందో, బసుస్ కిందో పడతారు వెధవలు" అని మా అమామ్ వాళూళ్ బెంగ పడే వారు. పాపం వాళళ్ని చూసి జాలి వేసి, ఎదురుగుండా 
గిడీడ్  గారి సందులోంచి, మా తాళూళ్రి భాసక్ర నారాయణ మూరిత్ తాతయయ్ గారి సథ్లానికీ, గిడీడ్  గారి కారన్ర్ హౌస్ కీ మా ఎలిమెంటరీ 
సూక్లి కీ కామన్ గా ఉండే గోడకి మూల కనన్ం కొటేట్సి, అందులోంచి దూరి పోతే ఐది నిముషాలలో, కపిలేశవ్రపురం జమీందార్... 
అపప్టోల్  మం  గా పనిచేసిన పటాట్ భి రామారావు గారూ, ఆయన తముమ్డు సతయ్నారాయణ రావు గారి ఇంటి మీదుగా సూక్లి కి 
వెళిళ్పొయేవాళళ్ం. సాయంతర్ం మటుకు ఎపుప్డెనౖా కిళీళ్ బడీడ్డ్లో జీళుళ్ కొనుకొక్డానికి పార్క్ వేపు నుంచి వసేత్, "అడడ్మౖెన చోటాల్ , 
అడడ్మౖెన తిళూళ్ తినొదద్ని ఎనిన్ సారుల్  చెపాప్లీ" అని ఇంటోల్  వాళళ్ చివాటుల్  వినీ, వినకుండా, కెట్ ఆడుకోడానికి కోటీదిబబ్ల కేసి 
పారిపోయేవాళళ్ం.  ఆ విధంగా ఎలివ్న్ పేటలో ఆనందపురం ఎలిమెంటరీ సూక్ల్ లో ఆనందంగా ఐదో కాల్ స్ పాస్ అయిపోగానే 
ఆటోమేటి గా రామారావు పేట  శివాలయం వీధిలో ఉనన్ సెకండరీ సూక్ల్ లో ననున్ పర్వేశపెటాట్ రు. హెడామ్సట్ర్ గారి పేరు 
వి.యస్.ఆర్.కె. వి.యస్, సతయ్నారాయణ గారు. అసలు మామూలు మేసరల్ని చూసేత్నే హడిలి పోయి పకక్కి పారిపోయే మేము ఇక 
హెడామ్సట్రిన్ గారి కేసి తలతిపప్డానికే కాళూళ్ చేతులూ గడ గడ వణికేవి. పెగౖా ఆయన గంభీ"రంగారావు" లాగా, పొడుగాగ్ , గంభీరమౖెన 
గొంతుతో చూడగానే భయమేసేటటుట్  ఉండేవారు.  ఆయన ఇంటి పేరు వా వు వారు అనీ, మాకు ఏదో దూరపు బంధుతవ్ం ఉండేదనీ 
నాకు జాఞ్ పకం. అయితే ఆయన తో ఉనన్ ఆరేళళ్ అనుబంధం నేను విదాయ్రిహ్త్నీ- ఆయన హెడామ్సాట్ రూ లెవెల్ దాటి పోలేదు. ఆ మాట 
కొసేత్ అరవె ౖసంవతస్రాల తరువాత కూడా ఈ రోజు కూడా అలనాటి అందరి టీచరల్ గురించీ ఇపప్టికీ నాకు అదే భావన....నేనింకా వారి 
దగగ్ర విదాయ్రిథ్నే! వారి దగగ్ర నుంచి నేరుచ్కోవలసినది ఇంకా చాలా ఉంది. ఆ రోజులోల్  మా సూక్ల్ లో ఎరర్ యూనిఫారములూ, బూల్  
యూనిఫారం లూ అంటూ లేవు. అవి బోరిడ్ంగ్ లోనూ, జగనాన్ధ పురంలో MSN చారిటీస్ వారి కానెవ్ంట్ లో విదాయ్రుధ్ లకీ మాతర్మే 
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జెళౖళ్లో ఖెదౖీలలా యూనిఫార్మ్  ఉండేవి. మిగిలిన సూక్ళళ్నిన్ంటిలోనూ గోచీ గాళుళ్ లేదా రకరకాల నికక్రూల్ , చొకాక్ల తో అంగరంగ 
వెభౖవంగా ఉండేది. ఇక మా అనన్యయ్లు చదువుకునన్ పి ఆర్ కాలేజియేట్ హౖెసూక్ల్, మా ఆవిడ చదువుకునన్ మెకాల్ రిన్ హౖెసూక్ల్, 
మా అకక్ చదువుకునన్ గర్ల్  హౖెసూక్ల్ పిలల్లతో కూడా మాకు సుదూర పరిచయాలు ఉండేవి. ముఖయ్ంగా ముయ్నిసిపల్ ఆఫీస్ లో జరిగే 
సావ్తంతర్య్ దినోతస్వ జండా వందనం టెమౖులోనూ, దసరా సమయంలోనూ దూరం నుంచే కలిసే వాళళ్ం. ఉదాహరణకి మారిచ్ంగ్ లో 
గాంధీనగరం సూక్ల్ వాళళ్ం అందరం మెకాల్ రిన్ వాళుళ్ కనపడగానే "మెకాల్ రిన్ డౌన్, డౌన్" అనీ, పి.ఆర్. కాలేజీ సూక్ల్ కు ళుళ్ 
కనపడగానే "పి.ఆర్. కాలేజ్ డౌన్, డౌన్" అనీ అరిచి వాళళ్ని కించపచడం దావ్రా మా సూక్ల్ గొపప్ చెపుప్కునేవాళళ్ం. అలాగే 
వాళూళ్నూ. మెకాల్ రిన్ సూక్ల్ వాళళ్ బేచ్ లో ఉండి మా సూక్ల్ బేచ్ లో ననున్ చూడగానే "నువువ్ డౌన్, డౌన్" అని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా 
కూడా గొంతెతిత్ చాటిందేమో అని  నాకు ఇపప్టికీ అనుమానమే!  

 మా ఎలిమెంటరీ సూక్లు లో మొదటోల్  రెండు పకాక్ సిమెంటు బిలిడ్ంగులు ఉండేవి. వాటిలోల్ నే ఒకటో 
ఫారమూ, రెండో ఫారమూ, మూడో ఫారమూ మాతర్మే ఉండేవి. ఆ తరువాత నాలుగో ఫారం కూడా పెటిట్నపుప్డు చోటు చాలక 
వెనకాల ఒక పెదద్ పాక వేసి, దానిన్ నాలుగు భాగాలుగా  విడదీసి ఒకటో ఫారమూ, రెండో ఫారముల తాలూకు ఏ-సెకష్నూ, బీ సెకష్నూ 
అకక్డ చెపేప్వారు. ఒక సిమెంట్ బిలిడ్ంగ్ లో హెడామ్సాట్ ర్ గారి ఆఫీసూ, నాలుగో, ఐదో కాల్ సు రూములో, ఒక చివరన్ ఆర్ట్  అండ్ ఫ్ట్  
గదీ ఉండేది. ఆ గదిలో బెంచీలు కాకుండా, తకిలీలు, రాటాన్లూ, రంగు డబాబ్లూ, పెయింటింగ్ సామానూల్  ఉండేవి కాబటిట్  ఆ గదికి 
చుటూట్  సీట్లు తడిక తో సామానుల్  ఎవరూ దొంగ తనం చెయయ్కుండా తాళం వెయయ్డానికి వీలుగా ఉండేది. ఆ కాల్ సు మేసాట్ రి అసలు 
పేరు నాకు అపుప్డూ తెలియదు. ఇపుప్డూ తెలియదు. మాకు తెలిసిన పేరలాల్  "జిపీప్ గారు". ఆయనకి ఆ నిక్ నేమ్ ఎందుకొచిచ్ందో 
తెలియదు. ఆయన సనన్గా, పొడుగాగ్ , పంచె కటూట్ , కళళ్ జోడూ వగెరౖా హంగులతో, ఎకక్డో నూతులోంచి వసుత్ నన్ గొంతుతో ఇవాళో, 
రేపో అనన్టుట్ గా ఉండేవారు. ఆయన మమమ్లిన్ ఎంతో ఆపాయ్యంగా చూసుకుని, రాటన్ం వడకడం, నూలు తియయ్డం, బొమమ్లు 
వెయయ్డం, తాళళ్తో ముళూళ్ వెయయ్డం-తియయ్డం ఇలాంటి మాకు చేతగాని చేతి పనులెనోన్ నేరిప్ంచే వారు.  

నేను ఒకటో ఫారం లో అడుగుపెటట్గానే మొదటి పాఠాలు నేరిప్న గురువులు జి. సతయ్నారాయణ గారు, తాతబాబ్యి 
గారు. తాతబాబ్యి గారు రెండు, మూడు సబెజ్క్ట్  చెపేప్వారు. అంటే, నిజంగా చెపప్డం కాదు. కురీచ్లో కూచుని, మా చేత సెన్ౖస్, 
తెలుగు వగెరౖా చదివించే వారు. మేం అందరం నేల మీద కూచునే వాళళ్ం. బహుశా తాతబాబ్యి గారు  నలల్గా ఉండే వారు కాబటీట్ , 
నేను తెలల్గా ఉండే వాణిణ్  కాబటీట్ , పెగౖా పీల్డరు గారి అబాభ్యిని కాబటీట్ , "అయయ్ బాబోయ్" అనుకునే వారు కాబటీట్  ఆయా పాఠాలు 
ఘాఠిఠ్ఘా అందరికీ వినపడేలా ననున్ చదవమనే వారు. పెగౖా పెదద్గా బటీట్  పటేట్సి రా  తెలల్వారూల్  చదవక పోయినా నాకు పరీకష్లలో 
మారుక్లు బాగానే వచేచ్వి. ఆ రోజులోల్  ఏ సబెజ్క్ట్ లో అయినా సరే, నూటికి అరవె ౖమారుక్లు వసేత్ ఇంచుమించు జీనియస్ కిందే లెకక్. 
ఆ లెకక్న నేను జీనియస్ నే! ఆయన పరీకష్ పేపరుల్  దిదిద్న తరావ్త అందరి మారుక్లూ అందరికీ వినపడేలా పెకౖి బిగగ్రగా చదివే వారు. 
ఒకొక్కక్ సారి అందరికంటే ఎకుక్వ మారుక్లు వచిచ్న వాడి పేరు ముందూ, తకుక్వ వచిచ్న వాడి ఫేరు ఆఖరాన్ చదివే వారు. మరొక 
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సారి దానికి ఆపోజిట్ గా చదివే వారు. నా పేరు మొదట వినపడ గానే..అమమ్యాయ్ నేను కాల్ సులో ఫస్ట్  సుమా అనుకునాన్, 
అపుప్డపుప్డు ముందు నా పేరు వినపడక పోతే ఫెయిల్ అయిపోయానేమో అని హడిలి చచేచ్వాణిణ్ . ఇపప్టికీ ఏ సభలో అయినా నా 
పేరు ముందు చెపేత్ ఒక బెంగ...అసలు చెపప్కపోతే మరో రకం బెంగా వసాత్ యి నాకు. తాతబాబ్యి గారు మధాయ్హన్ం కాల్ సులోల్  కాసత్ 
కునుకు తీసే వారు. కానీ, జి. సతయ్నారాయణ గారు ఎపుప్డూ దరాజ్ గానే ఉండే వారు. వీరు ఇదద్రూ తపప్ నాకు మూడో ఫారం దాకా 
పాఠాలు చెపిప్న ఉపాధాయ్యుల పేరుల్  ఇపుప్డు గురుత్  లేక పోవడం తలుచ్కుంటే నాకు సిగుగ్ గా ఊంది. కానీ, వేదుల సతయ్నారాయణ 
గారు అపుప్డు తెలుగు చెపాప్రా, లేక నా నాలుగో ఫారం లో చెపాప్రా అని నా అనుమానం.  

 మూడో ఫారం దాకా ఆ కొతత్ పాకలో చదువుకునన్ తరువాత, ఫోర్త్ ఫారంకి సిమెంటు బిలిడ్ంగ్ లోకి 
వెళళ్గానే...హిమాలయా పరవ్తాలు ఎకిక్నంత గరవ్ంగా ఉండేది చాలా కాలం. అది 1956-57 సంవతస్ర్ రం. నా ఫోర్త్ ఫారం టీచరల్లో 
నాకు ఇంకా బాగా జాఞ్ పకం ఉనన్ టీచరల్లో లంక వెంకటేశవ్రుల్  గారు ఒకరు. ఆయన అపుప్డే టీచర్ గా చేరి, మాకు లెకక్లు చెపేప్వారు. 
ఆయనతో తమాషా ఏమిటంటే, ఒక లెకక్ల సిధాధ్ ంతం పర్తిపాదించి, దానికి విలోమ సిధాధ్ ంతం, ఉప పతిత్ మొదలెనౖ అంశాలు చెపిప్, 
మాకు ఒక లెకక్ చెయయ్మని ఇచేచ్వారు. దానికి మేము పధధ్తి పర్కారం లెకక్ పూరిత్ చేసి ఆనస్రు రాసిన తరువాత, మా పేపరుల్  దిదేద్ 
వారు. పొరపాటున ఆ ఆనస్ర్ కి మేము యూనిట్స్ రాయక పోయామో. అంతే సంగతులు. మారుక్లు సునాన్. పెగౖా...."ఏరా, ఈ 
ఆనస్రు గాడిదలా, గు లా, నీలాగా కోతులా?...ఆ ఆనస్రు పాతిక 24.55 అంగుళాలు అనో, పౌనులు అనో, రాయకక్రేల్దూ, రా  నేను 
ఇంటికె వెళాళ్క కలగన మంటావా? " అని చెడామడా తిటేట్  వారు. అయన లెకక్ల పాఠాలు అదుభ్తంగా చెపేప్ వారు. అలాగే దీకిష్తులు 
గారు సెన్ౖస్ చెపేప్వారు. ఆయన పాపం చాలా దూరం నుంచి వచేచ్వారు. ఆ రోజులోల్  మా ఇంటోల్  అలవాటు పర్కారం, మా తోటలో 
పండిన కూరగాయలనీన్ మా టీచరల్ందరికీ మా అమమ్ ఒకొక్కక్రికీ ఒకొక్కక్ సంచీ చొపుప్న మా చేత పంపించేది. పర్తీ వారం వంకాయలో, 
బెండ కాయలో, మొకక్ జొనన్లో....అనీన్ మా నానన్ గారు సవ్యంగా పండించినవే..లేక పోతే మా పొలం నుంచి మా పెదద్నన్యయ్ 
పంపించినవో...అందరికీ ఇచేచ్వారు. ఒక వారం తాతబాబ్యి గారికి వంకాయలు ఇసేత్,  దీకిష్తులు గారికి బెండకాయలు ఇచేచ్ది మా 
అమమ్. ఒక సారి దీకిష్తులు గారు "వితత్నాలు నాటడం ఎలా, వాటికి మొటట్  మొదటి ఆకు ఎలా వసుత్ ందీ, మూడో ఆకు కూడా వచేచ్ దాకా 
దానికి పురుగు పటట్కుండా ఎలా జాగర్తత్ పడడం" అనే విషయాల మీద మాకు సెన్ౖస్ పాఠం చెపిప్, దానికి కిట్కల్ మా తోటలో 
చేయించారు. అంటే, ఆయనే మా ఇంటికి వచిచ్, మా అమమ్తోటీ, నానన్గారితోటీ మాటాల్ డి, మా తోటలో ఒక పది చదరపు అడుగుల 
సథ్లం అడిగి తీసుకునాన్రు. మా చేత అది దునిన్ంచి, కలుపు తీయించి, జపాను పధధ్ద్తిలో బెండ వితత్నాలు నాటించి, వాటికి కాయలు 
కాసే దాకా సుమారు ఆరెన్లుల్  మమమ్లిన్ తోటపనిలో ఆసకి త్ కలిగేలా చేశారు. ఇవాళ, అమెరికాలో మా ఇంటి వెనకాల తోటలో బెండ 
కాయలు, దొండ కాయలు, అరటి కాయలు, కరివేపాకు, టొమేటోలు, కేబేజీ, కాలీ ఫల్వరు, బచచ్లి, గోంగూర ..ఇలా ఏ కూర గాయలు 
నేను కషట్ పడి పండించగా మా కీవ్న్ వికోట్ రియా మనసారా ఆరగించినా, మా సేన్హితులకి పంచి పెటిట్నా ..అదంతా మా నానన్ గారు, 
అమామ్, దీకిష్తులి మేసాట్ రి చలవే. ఆయనిన్ నేను 1958 తరువాత చూడ లేదు, కానీ ఆయన డొపప్ చెవులు నాకు ఇంకా గురేత్!  
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 ఇక నా నాలుగో ఫారం లో ఉండగానే తులసీ దేవి గారు, ఇ.వి. రామోమ్హన్ రావు గారు టీచరుల్  గా చేరారు 
అని నాకు గురుత్ . నా ఐదో ఫారం లో తులసీ దేవి గారు మాకు సెన్ౖస్ చెపప్గా, రామోమ్హన్ రావు గారు చరితర్ చెపేప్వారు. రామారావు 
పేట సూక్ల్ లో చినన్ సెన్ౖస్ లాబ్ కూడా ఉండేది. అది దొర గారి హయాం లో ఉండేది. నాకు తెలిసీ తులసీ దేవి గారు చేరే దాకా 
ఆయనే సూక్ల్ అంతటికీ పెదద్ సెన్ౖస్ మేషాట్ రు. దొర గారు చాలా సిక్ట్  గా ఉండే వారు కాబటిట్  ఆయనంటే అందరికీ భయమే! తులసీ 
దేవి గారికి ఎందుకో తెలియదు కానీ, నేనంటే చాలా ఆపాయ్యంగా ఉండే వారు. నేను అమెరికా వచాచ్క ఒక సారి కాకినాడ 
వెళిళ్నపుప్డు....మా పెదద్ చెలెల్ళుళ్ భానూ, పూతాణ్ , ఉషారేవతీ ల తో తులసీ దేవి గారిని చూడాడ్ నికి వెళాళ్ను. అంటే, నాకు ఆవిడ సెన్ౖస్ 
పాఠాలు చెపిప్న తరవాత సుమారు నలభె ౖఏళుళ్ దాటాక అనమాట. అపప్టికి ఆవిడ రిటెర్ౖ అయిపోయారు. మమమ్లిన్ చూడగానే ఆవిడ 
చాలా సంతోషించి, మా చెలెల్ళళ్తో "ఒక సారి ఏమయిందో తెలుసా. నేను మీ అనన్యయ్ కాల్ స్ కి మనం లోతెనౖ నూతిలోంచి నీళుళ్ 
తోడుకోడానికి వాడే చేతి పంపు శాసత్ర్ పర్కారం ఎలా పని చేసుత్ ందో చెపాప్ను. వారం తరువాత కాల్ సులో తిరిగి చెపప్మని అందరినీ 
అడిగితే, మీ అనన్యయ్ ఒకక్డే ఆ పంపులో ముషలకము, చినన్ గొటాట్ ంలో దానిన్ మనం పెకౖి లాగినపుప్డు కిందనునన్ అకక్డి గాలి ఎలా 
శూనయ్ంగా మారి, ఆ శూనయ్ంలోకి నూతి నీళూళ్ ఎలా చొచుచ్కుని వసాత్ యో, మనం పంపు కొటిట్న కొదీద్ అదే పదే పదే మళీళ్ ఎలా 
పునరావృతం అవుతుందో ఎకక్డా ఒకక్ ఇంగీల్షు మాట లేకుండా చెపాప్డు" అని అపప్టికి నలభె ౖఏళళ్ తం నాటి సంగతులు గురుత్  
చేసుకుని, తన పాత విదాయ్రిధ్ని కలుసుకునన్ందుకు మహదానంద పడాడ్ రు. ఈ నాటి విదాయ్రుధ్ లు ఎవరికెనౖా ఆ ముషలకము (పిసట్న్), 
శూనయ్ పర్దేశమూ (వేకూయ్మ్) లాంటి పదాలు తెలుసునో, తెలియదో నాకు అనుమానమే. కానీ అపప్టికీ, ఇపప్టికీ పంప్ అనే ఆంగల్ 
పదానికి తెలుగు మాట లేదు అనే నేను అనుకుంటునాన్ను. కానీ అపప్టి గొటాట్ ం ..అనగా సిలిండర్ ..అనే మాటని మటుకు "గొటాట్ ం 
గాడు" అని నా మీద పర్యోగిసూత్  ఉంటారు నా గాఢ మి లూ-గుఢ శ వులూ కొంతమంది. అనన్టుట్  తులసీ దేవి గారి తముమ్డు 
తులసీ దాసూ, నేనూ కాకినాడ ఇంజనీరింగ్ కాల్ స్ మేట్స్. నాకు తెలిసీ, తులసీ దేవి గారు పెళిళ్ చేసుకో లేదు.  

ఇక ఇ.వి.ఆర్ రామ్ మోహన రావు గారు చాలా విశిషట్ మౖెన, విలకష్ణమౖెన టీచరు. ఎందుకంటే, ఆయన పాఠాలు చెపేప్ 
పధద్తి తాతబాబ్యి గారిలాగా నీరసంగా ఇదెకక్డి గోలరా బాబూ, హాయిగా ఇంటికెళిళ్ పడుకోకుండా?" అనే పధధ్తిలో కాకుండా యువ 
రక త్ంతో ధాటీగా, హావభావాలతో. నవరసభరితంగా ఉండేది. అంతకంటే ముఖయ్ంగా ఆయన షేక్స్ పియర్ ఇంగీల్షు నాటకాలు వేసే 
వారు. నా ఐదో ఫారంలో సూక్లు వారిష్కోతస్వాలలో జూలియస్ సీజర్ ని టస్ మొదలెనౖ రోమ్ సెనేట్ సభుయ్లందరూ హతయ్ 
చేసినపుప్డు సీజర్ శవం ముందు ఆయన మార్క్ ఏంటొనీ పర్సంగం అతయ్దుభ్తంగా నటించే వారు. అదే నాటకం నేను ఒక సారి 
నూయ్యార్క్ డేవ్ లో చూసినా నాకు ఇపప్టికీ, అంటే సుమారు యాభె ౖఐదు సంవతస్రాల తరువాత మన ఇ.వి.ఆర్ గారి ఆ సీను 
మటుకు ఇంకా నా కళళ్లో మెలుగుతూ ఉంటుంది. అపప్టికి ఆయనకి పెళిళ్ కాలేదు కానీ, మా కాల్ స్ లోనే ఉనన్ ఒక అమామ్యి తో పెళిళ్ 
కుదిరింది అని చెపుప్కునే వారు. అంటే, తన శిషుయ్రాలినే ఆయన వివాహం చేసుకునాన్రన మాట.  
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 నా ఫోర్త్ ఫారం లో మాకు కృషణ్మాచారుయ్లు గారు తెలుగు చెపేప్వారు. ఆయన సాధారణంగా తెలుగు 
మేషాట్ రు అనగానే అందరికీ సుఫ్రించే లాగానే... అనగా పంచె కటూట్ , కండువా, తిలకం బొటూట్  పెటుట్ కుని ఉనన్పప్టికీ, అసస్లు చిరు 
బొజజ్ అయినా లేకుండా బాగా కసరతుత్  చేసిన శరీరంతో బలంగా ఉండేవారు. బహుశా అందుకే నేమో ఆయన నిక్ నేమ్ "గునపం" 
గారు. చాలా వయ్ంగా తెలుగు పదాయ్లు చదివే వారు. ఐదో ఫార్మ్ లోకి రాగానే యజేఞ్శవ్ర శాU గారు ఒక తెలుగు సెకష్నూ, 
కృషణ్మాచారుయ్లు గారు మరొక సెకష్నే కాక, ఒకరు డిటెలౖూడ్ , మరొకరు నాన్-డిటెలౖుడ్  చెపేప్వారు. వారిదద్రూ, వేదుల సతయ్నారాయణ 
గారూ, వరమ్ గారూ నా బోటి వాళల్కి ఇపప్టికీ తెలుగు భాష మీద అభిమానం, మ ఉండడానికి పర్ధాన కారకులు. వారి ఆపాయ్యతకీ, 
నేరిప్న తెలుగు పాఠాలకీ మా జనమ్ అంతా ఋణపడే ఉంటాం. వరమ్ గారి వాకుక్, వరచ్సుస్, పాఠాలూ చెపేప్ విధానం మనసుస్కి 
హతుత్ కిపోయేవి. ఉదాహరణకి ఆయన లెకక్లు చెపూత్ ,  పెథౖాగరస్ సిధాధ్ ంతం చెపూత్  ఉంటే, ఆ పెథౖాగరస్ వచిచ్ మా ముందు నుంచుని 
వివరిసుత్ నాన్డు అనే మాకు అనిపించేది. పెగౖా ఆయన ఖదద్రు పంచె కటుట్ కునే వారు. లెకక్లే కాకుండా ఆయన ఏ సబెజ్క్ట్ అయినా 
చెపప్గలిగే వారు. గాంధీ నగరంలోనే, అచుయ్తాపురం గేట్ దగగ్ర ఉండేవారు అని జాఞ్ పకం. ఇక నాలుగో ఫారం నుండి అనిన్ 
తరగతులలోనూ హిందీ కంపల్ సరీగా ఉండేది. ఆ మూడేళూళ్ మాకు సునందినీ దేవి గారు హిందీ చెపేప్వారు. ఆవిడ సనన్గా. పొడుగాగ్  
హుందాగా ఉండే వారు. హిందీలో హౖె అనే మాటని పొడిగా కాకుండా కొంచెం ముకుక్తో పలకాలి అని ఆవిడ మమమ్లిన్ 
సరిదిదిద్నపుప్డలాల్ , అందరం ముకుక్తో "హౖె, హౖె" అనేసి నవువ్కునే వాళళ్ం. ఆవిడ నిక్ నేమ్ "బలాక్". హిందీలో బలాక్ అంటే అంటే 
కొంగ అని అరథ్ం ట. మరి ఆవిడ సనన్గా, పొడుగాగ్  ఉంటారుగా, బహుశా అందుకే! నిజానికి హిందీ కంపల్ సరీ యే కానీ ఆరోజులోల్  
చాలా మంది పిలల్లు హిందీ లో పర్శాన్ప నిన్ కొంత తిరిగి రాసేసేత్ చాలు, పేస్ మారుక్లు ఇచేచ్సే వారు. సమాధానాలు రాయకక్ర 
లేదు. అది ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే నవువ్ వసుత్ ంది. ఇపుప్డు ఆంధర్ పర్దేశ్ లో తెలుగు కి ఆ ఖరమ్ పటిట్ంది...అసలంటూ తెలుగు అనే 
పాఠాయ్ంశం ఏ సూక్ల్ లో ఇంకా ఉంటే, గింటే!  

 మా నాలుగో ఫారం పూరిత్ అయేయ్దాకా రామారావు పేటలో సెకండరీ సూక్లు లేనే మేము చదువుకునాన్ం. 
రోజూ పొదుద్ నేన్ చదద్నన్ం,  కొతాత్ వకాయ తినేసి, పారుక్ మీదుగా ఆచారి గారి ఆయురేవ్దం ఆసుప  దాటుకుని, అకక్డ బటట్లు 
ఉతుకుక్ంటూ అరుచుకుంటూ దెబబ్లాడుకుంటునన్ చాకలి వాళళ్ మధయ్ నుంచీ, శివాలయం దగగ్ర రోడుడ్  మీద నుంఛే అరకష్ణం దణణ్ం 
పెటేట్సుకుని సూక్లికి వెళిళ్పోయే వాళళ్ం. 1957 లో అనుకుంటాను, ఒక రోజు మేము కాల్ సు లో మా డవాలీ బం తు హెడామ్సట్ర్ గారి 
సరుక్య్లర్ పటుట్ కొచాచ్డు. సాధారణంగా ఏదెనౖా పరీకష్ల పర్కటనలో, లేక పోతే ఎవరో పెదాద్ యన పోతే ఆ మరాన్డు శలవు అని 
చెపప్డానికో అలాంటి సరుక్య్లర్ లు వచేచ్వి. ఈ సారి ఎవరు పోయారో అనుకుని మేము పుసత్కాలు సదేద్సుకుంటూంటే "ఇక వచేచ్ 
యేటి నుంచి ఐదో ఫారం కాల్ సులు, ఆ తరువాత కాల్ సులూ అనీన్ కొతత్గా పారుక్ వెనకాల కడుతునన్ హౖెసూక్ల్ బిలిడ్ంగులో జరుగుతాయి 
అనీ, ఆ విషయం మా తలిల్ దం లకి ముందే తెలియ జెయయ్వలసినదిగా హెడామ్సట్ర్ గారి హెచచ్రిక"...అని ఇంచుమించు ఆ హెచచ్రిక 
సారాంశం. "హమమ్యయ్, ఇక రోజూ పొదుద్ నేన్ ఇంత దూరం నడవకక్ర లేదు. ఇంకో పది నిముషాలు పడుకుని, పారుక్ దాటేసేత్, సూక్ల్ 
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కి వచేచ్సాత్ ం" అని మాతర్మే నాకు అపుప్డు అరథ్మౖెన విషయం. ఆ కొతత్గా కటిట్న హౖె సూక్ల్ కి మేమే ఫస్ట్  బేచ్ అని అపుప్డు మాకు తటట్  
లేదు. అపప్టికింకా మాది హౖెసూక్ల్ కానే కాదు. కేవలం సెకండరీ సూక్లే. అలా ఒకొక్కక్ తరగతీ పెంచుకుంటూ, నేను 
చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ నే, ఫోర్త్ ఫారం నుండి ఎస్. ఎస్. ఎల్. సీ (Secondary School Leaving Certificate) దాకా అనిన్ంటికీ 
నేను మొటట్మొదటి విదాయ్రుధ్ లలో ఒకణిణ్ . అది తలుచుకుంటే భలే సంతోషంగా ఉంటుంది. సారాంశం ఏమిటంటే, ఇపప్టి హౖెసూక్ల్ 
భవనంలో ఐదో, ఫారమూ, ఎసెస్సెస్లీస్ చదువుకునన్ మొటట్  మొదటి విదాయ్రుధ్ లు సుమారు ముఫె ౖ మంది ఉండేవాళళ్ం. ముమిమ్డి 
సూరయ్నారాయణ (అచుయ్తా పురం గేటు), నండూరి వెంకటేశవ్రుల్  (దేవాలయం వీధి), రాటాన్ల హరనాథ్ (సేట్షన్ రోడ్), ఏడిద ముని 
సా ట్ (శంకరాభరణం సినీ నిరామ్త ఏడిద నాగేశవ్ర రావు తముమ్డు, అచుయ్తాపురం గేటు), పి.యస్.కె. సోమయాజులు ( మా ఇంటి 
పకక్నే పారుక్ దగగ్ర ఇలుల్ ), వినన్కోట గాడు (రెడ్ స్ రోడ్), ఆచారి (గాంధీ నగరం మారెక్ట్ట్ దగగ్ర), రాయవరపు సతయ్నారాయణ, 
అతని తముమ్డు ఆదినారాయణ రావు (రామారావు పేట మూడు లెటౖల్ జంకష్న్) అపప్టి నా కాల్ స్ మేట్స్ లో ఈ కష్ణంలో నాకు జాఞ్ పకం 
వసుత్ నన్ కొనిన్ పేరుల్ . వీళళ్లోల్  అందరికంటే పొడుగాగ్  ఉంటాడు కాబటిట్  నండూరి గాడు మా కాల్ స్ మానిటర్ అయితే, పొటిట్గా ఉనాన్ ఫస్ట్  
మారుక్లు వసాత్ యి కాబటిట్  నేను అసిసెట్ంట్ మానిటర్ ని.  

 ఇక ఎవరెనౖా నవువ్తారేమో నాకు తెలియదు కానీ అపుప్డు మా కాల్ స్ లో ఉనన్ ఆరుగురి ఆడపిలల్ల పేరూల్  
ఇపుప్డు కూడా బాగా జాఞ్ పకమే...ముఖయ్ంగా అనంత లU (నిక్ నేమ్ పేపర్ షాట్..ఎలివ్న్ పేట.), సుశీల,  లU (అపప్ చెలెల్ళుళ్, 
నూకాలమమ్ గుడి) చాగంటి లU (గాంధీ నగరం), మరుదవ్తి (శివాలయం దగగ్ర), రమా గునేన్శవ్రి (శివాలయం వీధి). నేనూ, ఈ 
ఆడపిలల్లూ రామారావు పేటలో చదువుకునన్ మాధయ్మిక పాఠశాలలో మూడేళూళ్, ఆ తరువాత 1960 లో గాంధీ నగరం 
పురపాలకోనన్త పాఠశాల మొటట్  మొదటి బేచ్ లో ఎసెస్సెస్లీస్ పాస్ అయిన దగగ్రనుంచీ, ఇపప్టి దాకా..అంటే యాభె ౖఏళళ్లో నేను 
వాళళ్లో ఎవరినీ చూడ లేదు. వాళుళ్ ననున్ ఎపుప్డెనౖా టీవీ లోనూ, ప కా వారత్లలోనూ చూసి ఉంటే, నా మొహం 
గురుత్ పటట్ కపోయినా, నా పేరు మరిచ్పోరు అనే అనుకుంటాను. పెగౖా మా ఎసెస్సెస్లీస్ అయిన తరువాత సూక్ల్ పారీట్లో అందరం 
వీడోక్లు పుచుచ్కుంటూ ఇచిచ్పుచుచ్కునన్ ఆటో ఫ్ పుసత్కంలో వాళళ్ందరూ కూడ బలుకుక్ని "మేము నినెన్నన్డూ మరువము. మముమ్ 
నువువ్ కూడా మరువకుము" అని ఒకే వాకయ్ం శారు. నేను సూక్ల్ లో ఉండగా ఆరేళళ్లో వాళళ్తో కేవలం ఐదారు సారేల్  మాటాల్ డినా, 
మా అమామ్, చెలెల్ళూళ్ వాళళ్ని మా ఇంటోల్  పేరంటాలకీ పిలిచే వారు. ఆ రోజులే వేరు. సప్షట్ ంగా ఎందుకో తెలియకపోయినా అవి తెర 
చాటునుంచే వెయియ్ సారుల్  ఆడపిలల్లని చూసే రోజులు.  

 ఇక మా రోజులోల్  అతి ముఖయ్మౖెన, చాలా మంది ఉపాధాయ్యుల కనాన్ విభినన్మౖెన వారు చకర్పాణి గారు. 
ఈయన నాకు అదో ఫారంలోనూ, ఎసెస్లీస్లోనూ చరితర్, ఇంగీల్షు చెపాప్రు. ఆయన చెపప్లేని సబెజ్కుట్  లేదు. ఏదో మొకుక్బడికి కాల్ స్ లో 
పాఠం చెపేప్సి, విదాయ్రుధ్ లని ఎవరిమానానన్ వాళళ్ని వదిలెయయ్కుండా, వాళుళ్ పరీకష్లకి ఎలా చదవాలీ అనే విషయంలో పర్తేయ్క శర్ధధ్ 
పెటట్డం చకర్పాణి గారి పర్తేయ్కత. అందుకని ఆయన పర్తీ రోజూ, మామూలు కాల్ సు అయిపోయాక, అందరినీ తన ఇంటికి పిలిచి, 
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సాంపుల్ పర్శాన్ ప లు ఇచిచ్ శికష్ణ ఇచేచ్ వారు. ముఖయ్ంగా రాషట్ర్మంతటా ఒకే సారి అందరు విదాయ్రుధ్ లకీ జరిగే S.S.L.C పరీకష్లో మన 
సూక్ల్ వాళుళ్ అందరూ నెగాగ్ లనే పంతంతో ఉండేవారు. అంటే, కాకినాడ ంతంలో కాంపిటీషన్ పరీకష్లకి కాల్ సులోల్ నే కాకుండా 
పైర్వేటుగా శికష్ణ ఇచేచ్ తొలి ఉపాధాయ్యులు గా ఆయన పేరు పొందారు. ఆ రోజులోల్  చాలా మంది టీచరుల్  మామూలుగా వచేచ్ జీతాలు 
సరిపోక పాపం వేటుల్  చెపిప్నా,  చకర్పాణి గారు ఆ పధధ్ద్తిని మరొక సాథ్ యికి పెంచారు. అందుకే కాకినాడ లో ఉనన్  అనిన్ పాఠశాలల 
విదాయ్రుధ్ లూ ఆయన దగగ్రకి టూయ్షన్ కి వెళేళ్వారు. అలాంటిదే మరొక పర్వేటు సూక్ల్ శివాలయం పకక్నే ఉండే "కుంటి మేషాట్ రి 
సూక్లు". ఒక సారి మా నానన్ గారు చకర్పాణి గారిని "ఏమండీ మేషాట్ రూ, మా రాజా ని కూడా మీ దగగ్ర వేట్ కి చేరుచ్కుంటారా?" 
అని అడిగితే ఆయన నవేవ్సి "ఆ వెధవే అందరికీ వేటు చెపప్గలడు. వాడికి అకక్ర లేదు. నాదంతా 40 శాతం లోపు వాళళ్కి సహాయం 
చేదాద్ మనే" అని తిరసక్రించారు. అది చకర్పాణి గారి ఉనన్త సంసాక్రం. అదే మరొకరెతౖే, టూయ్షన్ డబుబ్ కోసం ఠకీమని ఒపేప్సుకునే 
వారు. అఫ్ కోర్స్, ఎందుకెనౖా మంచిదని మా నానన్ గారు అయోధాయ్రామం అనే వేటు మేషాట్ రి దగగ్ర ననూన్, మా తముమ్ణీణ్ , చెలెల్ళళ్నీ 
టూయ్షన్ కి పెటాట్ రనుకొండి. అది వేరే విషయం. ఆయన వేటు కనాన్ శొంఠి పికక్లకి పర్ఖాయ్తి.  

 గాంధీ నగరం సూక్ల్ కి వచిచ్న తరువాత మాకు చాలా నచిచ్న మరొక టీచర్ నరసాయమమ్ గారు. ఆవిడ 
చరితర్, ఇంగీల్షు చెపేప్వారు అని జాఞ్ పకం. అంతకంటే ముఖయ్ంగా మంచి కథలు చెపేప్వారు. పెగౖా ఆవిడ భరత్ గారు మా నానన్ గారి 
లాగానే లాయర్ గారు. పి,ఆర్. కాలేజ్ గోడలో గుండర్ంగా తిరిగే చినన్ గేటు దగగ్ర రామారావు పేటలో మూడు లెటౖల్ జంకష్న్ రోడుడ్  చివర 
ఉండేవారు. ఇపుప్డు ఆ గేటు లేదు. మా టీచరల్ందరిలోకీ కొంచెం తమాషాగా ఉండేది మా ల్ మేసాట్ రు. ఆయన పేరు వెంకటేశవ్ర 
రావు గారు అని జాఞ్ పకం. బహుశా ఈండర్పాలెం..ఇపుప్డు ఇందర్పాలెం అని షోగాగ్  పిలవడం వినాన్ను... నుంచి రోజూ సెకౖిల్ మీద మా 
ఇంటి మీద నుంచే సూక్ల్ కి వెళేళ్వారు. "ఒరేయ్, నువువ్ మమ్ల పిలాల్ డివి. నాజూకు వెధవివ్. నీకు ఇలాంటి ఆటలు పనికి రావు. ఆడితే 
చసాత్ వ్. కావాలంటే చదరంగంలో కూచో" అని ననున్ కబాడీ, కోకో లాంటి ఆటలు ఎకుక్వ ఆడనిచేచ్వారు కాదు. ఉటిట్  ల్ మాతర్ం 
చేయించే వారు. అపుప్డు ముముమ్డి సూరయ్నారాయణ గాడు "పరవా లేదు సార్, నేనే వాడి తరఫున ఆడతాను..వాడు ఉటిట్నే ఆటలో 
అరటి పండే" అని ననున్ కబాడీ టీములో వేయించే వాడు. వాడు పరిగెడుతుంటే నేను కూత కూసే వాణిణ్ . అలాంటి  కూతలు ఇంకా 
కూసూత్ నే ఉనాన్నని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా అపుప్డపుప్డు వాపోతూ ఉంటుంది.  

 గాంధీ నగరం సూక్లోల్  హెడామ్సాట్ రి రూము పకక్నే దొర గారి రూమూ, సెన్ౖస్ పరిశోధనశాలా ఉండేవి. మా 
ఎస్.ఎస్.ఎల్.సీ లో దొర గారే మా సెన్ౖస్ టీచరు. నా జీవితంలో ఆయన చెపిప్నంత ఆసకి త్ కరంగా అటు భౌతిక శాసత్ర్ం కానీ, రసాయన 
శాసత్ర్ం, బోటనీ, బయాలజీలు కానీ బోధించగలిగే మరొక ఉపాదాయ్యులు ఉంటారని అనుకోను. పెగౖా ఆయన చండశాసనుడు. అర 
కష్ణం ఆలసయ్ంగా వచిచ్నా, కాల్ స్ జరుగుతుండగా కిటికీలోంచి రోడుడ్  మీద వెళుత్ నన్ బసుస్ ని చూసినా, పర్శన్లకి తడబడుతూ సమాధానం 
చెపిప్నా, హోమ్ వర్క్ చెయయ్కపోయినా, చేసిన హోమ్ వర్క్ లో నిరల్ ం కనిపించినా, అమామ్యిల బెంచీకేసి అరకష్ణం తలతిపిప్నా, 
..ఇలా ఒకటేమిటి....ఎపుప్డు, ఎకక్డ ఎలా కర్మ శికష్ణ కి లోపం వచిచ్నా అయిందే మన పని. అలా అని, అయన ఎవరినీ కొటట్డం, 
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ఘటిట్గా తిటట్డం ఉండేది కాదు. ఏ విదాయ్రిధ్ అయినా చినన్ తపుప్ చేసినా దొరగారు చూశారేమో అనే భయం వెంటాడేది. అయినా, 
ఆయనంటే ఎంతో గౌరవంగా ఉండే వాళళ్ం. ఆయన పాఠాలంటే పర్పంచం మరిచ్పోయి వినేవాళళ్ం. నేను రెండేళళ్ తం మా సూక్ల్ 
లో జరిగిన పూరవ్ విదాయ్రుధ్ ల తొలి సమావేశానికి హాజరయాయ్ను. ఎవరో ఒకరిదద్రు నిరావ్హకులకి నేను తెలిసినపప్టికీ నా హోదా ఆటలో 
అరటిపండే. అపుప్డు నేను వేదిక మీద ఉనన్ దొర గారికి భయం, భయంగా పాదాభివందనం చెయయ్గానే ఆయన ననున్ చూసి "ఏరా. 
రాజా ఎలా ఉనాన్డు రా?" అని అడిగారు. అది నాకు మహదానందానిన్ కలిగించింది ఎందుకంటే...ననున్ చూసి మా తముమ్డు 
అనుకుని, యాభె ౖఏళళ్ తరవాత కూడా వాణిణ్  గురుత్ పటిట్ , వెను వెంటనే నా యోగకేష్మాలు దొరగారు అడిగారూ అంటే....నేనూ, మా 
తముమ్డూ ఎంత అదృషట్ వంతులమో కదా అనిపించింది. అదే సభలో ఇ,వి.ఆర్. రామ్ మోహన్ రావు గారూ, అలనాడు నా ఫోర్త్ 
ఫారం లో నా కాల్ స్ మేట్ అయిన ఆయన అరాధ్ ంగినీ కూడా కలుసుకునాన్ను. ఎకుక్వ మాటాల్ డే అవకాశం కలగ లేదు.  

 ఆ రోజులోల్  పర్తీ కాల్ స్ కీ విధిగా దొరగారూ, ఇ.వి.ఆర్ రామోమ్హన్ రావు గారూ, చకర్పాణి గారూ, ఇతర 
ఉపాధాయ్యుల నిరవ్హణలో జరిగే వక తవ్ పోటీలూ, వాయ్స రచన పోటీలూ మొదలెనౖవి తలుచుకుంటే నాకు ఇపప్టికీ ఒళుళ్ 
గగురొప్డుసుత్ ంది. ఇవి ఏడాదికి కనీసం రెండు, మూడు సారుల్  జరిగేవి. పర్తీ పోటీకీ ఏదో ఒక సబెజ్క్ట్ ఇచిచ్, దాని మీద వాద. పర్తివాద 
పోటీలు పెటేట్  వారు. ఈ పోటీలు తెలుగు, ఇంగీల్ష్, హిందీలలో విడివిడిగా ఉండేవి. ఇక "కతిత్ గొపప్దా, కలము గొపప్దా?", లేక  ’ లకు 
విదయ్ అవసరమా, అనవసరమా?" లాంటి సాధారణమౖెన అంశాల నుండి, "సూయెజ్ కెనాల్ ఎవరి ఆధవ్రయ్ంలో ఉండాలీ?" లాంటి 
అలనాడు అంతరాజ్ తీయంగా అతయ్ంత కలకలం సృషిట్సుత్ నన్ సమసయ్ల మీద చరాచ్వేదికలు మా ఉపాధాయ్యులు నిరవ్హించే వారు. 
ఇలాంటి చరచ్లు ఐకయ్రాజయ్ సమితి వేదికలు గా తీరిచ్ దిదిద్, ఒకొక్కక్ విదాయ్రీధ్ ఒకొక్కక్ దేశం తరఫున తమ వాదనలు వినిపించే వారు. 
అందులో నాది ఎపుప్డూ భారత దేశం తరఫున నె  గారి పా !. అందు చేత నేను రోజూ పేపరుల్  చదువుతూ, నె  గారి 
ఉపనాయ్సాలనీన్ కతిత్రించుకుని దాచుకుంటూ, రేడియోలో వారత్లు ఖచిచ్తంగా వింటూ ఉండేవాణిణ్ . ఆ వారత్లు కూడా పారుక్లో పర్తీ 
సాయంతర్ం ఆరు గంటలకి వచిచ్నపుప్డు మొతత్ం గాంధీ నగరం జనాభా అంతా అకక్డే ఉండే వారు. మా సూక్ల్ లో ఐకయ్రాజయ్ సమితి 
వేదిక పెటిట్నపుప్డు నేను కాం స్ టోపీ పెటుట్ కుని, కోటు వేసుకుని, గులాబీ పువువ్ పెటుట్ కుని మాటాల్ డేవాడిని. ఇక రషాయ్ పర్ధాని కృశెచ్వ్, 
అమెరికా తరఫున ఐసెన్ హోవర్, యుగోసాల్ వియా సిడెంట్ టిటో, ఈజిప్ట్  సిడెంట్ గమాల్ అబుద్ ల్ నాజర్ లాంటి అతయ్ంత 
పర్తిభావంతుల పాతర్లు మిగిలిన విదాయ్రుధ్ లు వేసే వారు. ఆ నాటి ఆ అనుభవాలే ఈ నాడు ననున్ ఈ విధంగా తీరిచ్దిదాద్ యి అనడంలో 
అతిశయోకి త్ లేదు. అపుప్డు నేను గెలుకునన్ వెండి పతకాలు పాతిక పెగౖా ఇంకా నా దగగ్ర అమెరికాలో ఉనాన్యి.  

ముకాత్యింపు:  
 ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతూ ఉంటే ఎంతయినా ఉంది కానీ, సుమారు మూడేళళ్ తం నేను కాకినాడ 

వెళిళ్నపుప్డు, నేను చదువుకునన్ ముయ్నిసిపల్ హౖెసూక్ల్ ఎలా ఉందో అని చూడడానికి వెళాళ్ను. గుమమ్ంలో ఉండగానే ఒక 
దుండగీడులా ఉండే గుండు కు డు కనపడాడ్ డు. పెనౖ ఇంగీల్షులో ఉనన్ బోర్డ్ చూసి అనుమానం వచిచ్ "ఇది గాంధీనగరం 
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పురపాలకోనన్త పాఠశాలే కదా?" అని పలకరించాను. "ఏమో సార్, దిస్ ఈజ్ Mahatma Gandhi Memorial High School, సార్" 
అనాన్డు. "ఓహో, మరి నువేవ్ం చదువుతునాన్వ్, అబాబ్య్?" అని అడిగాను. ఆ కు డు నా మొహం చూసి "అయామ్ ఇన్ ఫోర్త్ 
ఫారం. సెంటర్ల్ గరన్మెంట్ సిలబస్." అని గరవ్ంగా గుండు తల ఎగరేశాడు. నేను కొంచెం జుటుట్  పీకుక్ని "నేను తెలుగులో అడిగాను 
కదా. మరి నువువ్ ఇంగీల్షులో సమాధానం చెపాప్వేం?" అని "మగర్ కూయ్ం?" అని ఎందుకెనౖా మంచిదని కాసత్ హిందీ కలిపాను. వాడు 
చినన్ నవువ్ నవివ్ "మీ మొహం ఎనాన్రె ౖమొహం సార్." అని కిచ కిచలాడాడు. "ఒహో, ఆ రూటోల్  వచాచ్వా?" అని సూక్ల్ లోపలికి 
అడుగుపెటాట్ ను. చుటూట్  చూడగానే నా కళళ్మమ్ట నీళుళ్ వచాచ్యి. సూక్ల్ గోడలనీన్ వెల, వెలబోతూ, నలల్టి వరష్ం నీటి చారకలతో 
కళావిహీనంగా ఉంది. ఒక గదిలో పిలల్లు నేల మీద కూచుని చదువుకుంటునాన్రు. ఎకక్డా సూక్ల్ బలల్లు లేవు. మేషాట్ రి కోసం మాతర్ం 
ఒక పాత కాలం కురీచ్ ఉంది. అదే గదిలో నేను నా ఎస్.ఎస్.ఎల్.సీ చదువుకునాన్ను. అపుప్డు బలల్లూ, మంచి బాల్ క్ బోరూడ్ , అనీన్ 
ఉండేవి. వెంటనే హెడామ్సాట్ రి గదికి వెళిళ్ పరిచయం చేసుకుని పరిసిథ్తి తెలుసుకునాన్ను. పదవ తరగతి ఎం న్స్ పరీకష్లకి బలల్లు లేక 
ఆయన తన సవ్ంత ఖరుచ్తో అదెద్కు తీసుకునే పరిసిథ్తిలో సూక్ల్ ఉంది అనీ, అనిన్ంటికీ కారొప్రేషన్ వారే బాధయ్త అనీ వివరించారు. 
వెంటనే కారొప్రేషన్ మేయర్ గారిని కలిశాను. "కేవలం ఉపాధాయ్యులకి జీతం ఇవవ్డానికి తపప్, గోడలకి వెలల్వెయయ్డానికీ, బలల్లు 
కొనడానికీ, సెకౖిల్ సాట్ ండ్ కీ, ఆఖరికి ఆడపిలల్లకి టాయిలెట్ సౌకరాయ్నికీ కూడా బడెజ్ట్ లేదు" అని మేయర్ గారు చేతులెతేత్శారు. అదే 
సూక్ల్ లో చదువుకుని కారొప్రేషన్ లో కౌనిస్ల్ మెంబరల్గా ఉనన్ వారిదీ అదే డెలౖాగు. అసంకలిప్త చరయ్గా "మేము ఎలాగో అలాగ డబుబ్ 
సంపాదించి, మా పాఠశాల కి కనీస సౌకరాయ్లు కలిగించడానికి మీరు సహాయం చెయయ్లేకపోయినా, అడుడ్  పడకుండా ఉండండి" అని 
వారి  హామీ పుచుచ్కునాన్ను. కానీ ఏం చెయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో ఏమీ తోచ లేదు. కేవలం యాదృచిచ్కంగా, దెవౖేచఛ్గా, ఇంచుమించు 
అదే సమయంలో మా సూక్ల్ చూడగానే మరొక పూరవ్ విదాయ్రిధ్, మా పకిక్ంటి వాడు, మా తముమ్డి కాల్ స్ మేట్ అయిన తురగా చందర్ 
శేఖర్ కూడా అవే ఆలోచనలు వచిచ్, నాతో పంచుకోగానే, వెంటనే కారాయ్చరణకి దిగి, మా పాఠశాల పూరవ్ విదాయ్రుథ్ ల సంఘం 
సాథ్ పించాం. హెడామ్సాట్ రినీ, ఉపాధాయ్యులనీ, విదాయ్రుధ్ లనీ కలుసుకుని అరజ్ంటుగా కావలసిన సౌకరాయ్ల లిసుట్  తయారు చేసుకుని, 
రెండేళళ్లో, సూక్ల్ బెంచీలు కొనడం, గోడలకి రంగులు వేయించడం, మంచి నీళళ్ సదుపాయం, పిలల్ల కాళళ్కి చెపుప్లు సపౖెల్  
మొదలెనౖ మొదటి విడత పనులనీన్ పూరిత్చేశాం. నేను ఎకక్డో అమెరికాలో ఉనన్ కారణం చేత కేవలం విరాళాలు పోగెయయ్డంలో కొంత 
సహాయం చెయయ్డం తపప్, ఈ బృహతాక్రయ్ం మా టర్స్ట్  అధయ్కుష్డు చందర్ శేఖరూ, సభుయ్లు అబూబ్రి విఠల్, నరసింహా రావూ, 
రామకృషణ్  రాజూ, ల ణ రావూ (కారొప్రేటర్), తదితరులూ హెడామ్సాట్ ర్ వేణుగోపాల రావు గారి సహకారంతో పూరిత్ చేశారు. ఈ 
డిశంబర్ 2012 లో మా ఉనన్త పాఠశాల డెమౖండ్ జూబిలీ కారయ్కర్మాలు చేసుకుంటునాన్ం. ఆ వివరాలూ, మా సూక్ల్ వివరాలూ ఈ 
ంది వెబ్ లంకె లో చూడండి.  

http://www.mgmh-alumni-trust.org/index.html 
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మా చినన్పుప్డు విదయ్ వాయ్పారం కాదు. సూక్లోల్  ధనిక, మధయ్ తరగతి, బీద ఇలా అనిన్ వరాగ్ ల వారూ, అనిన్ కులాల 
వారూ సమాన సాథ్ యిలో చదువుకునే వారు. ఇపుప్డు మా సూక్లోల్  చదువుకునే విదాయ్రుధ్ లందరూ బీద కుటుంబీకులే.  ధనికులకి వేరే 
పర్వేటు పాఠశాలలు వచేచ్శాయి. మా సూక్ల్ లాంటి పాఠశాలలు కష్ణకష్ణానికీ తగిగ్పోతునన్ పర్భుతవ్ నిధుల మీద ఆధారపడి కొన 
ఊపిరితో ఉనన్వే!. మా పాఠశాలలో చదువుకుంటునన్ పేద పిలల్ల విదాయ్భాయ్సానికి  మేము ఇపప్టిదాకా సాధించినది కొంతే అయినా, 
సాధించవలసినది ఇంకా ఎంతో ఉంది. ఆదుకునే మనసత్తవ్ం కలిగిన వారు ఎవరెనౖా సరే మా పాఠశాల అభివృధిద్కి చిరు సహాయం 
చెయయ్దలుచ్కుంటే, మమమ్లిన్ సంపర్దించండి. ఈ డిశంబర్ నెలాఖరులోగా మాకు అందే విరాళాలకి అమెరికాలో ఉనాన్, ఇండియాలో 
ఉనాన్ ఈ సంవతస్రం ఆదాయం పనున్ రాయితీ ఉంటుంది. అందరికీ మా నూతన సంవతస్ర శుభాకాంకష్లు.  

 
కీవ్న్ వికోట్ రియా అరథ్ రా  ఉవాచ: 
"అంతా చేంతాడులా బాగానే రాశావు కానీ ముందే పపుప్లో కాలేశావు. తెలుగు పూరిత్గా మరిచ్పోయావు సుమా" 

అంది సాధారణంగా ఎపుప్డూ నేను రాసిందేమీ చదవని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా. 
"ఎకక్డా, ఏమిటీ ఆ తపూప్?" అని గబ గబా కంపూయ్టర్ లో ఈ వాయ్సం తిరగేసుత్ ంటే.. 
"అదేనోయ్, పండిత పు , రెండో వాకయ్ంలో రాశావుగా రెలౖు పటీట్లూ అనీ.....పటీట్లు ఆడవాళుళ్ పెటుట్ కునేవి. అవి 

రెలౖు పటాట్ లు. ఇంకా ఎనిన్ తపుప్లునాన్యో ఏమిటో...ఐ డోన్ట్  హేవ్ టెమ్ౖ. హేపీ బెగిగ్ంగ్" అని సెప్షల్ టెంకి జెలల్ కొటిట్  వర్క్ కి 
పారిపోయింది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా.   
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