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చాలా ఘోరం జరిగిపొయింది మా సూక్లోల్.
అతను నా దగగ్ర చేరిన రోజే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. ఇక ఈ పిలల్లని ఆ దేవుడే బాగు చేయాలి. గొరెర్ కసాయి వాడిని నముమ్తుంది
అనన్టుట్, మా మేనేజ మెంట వారు ఈ వెరిర్ వాడిని నమిమ్ ఇకక్డికి పంపారు.
అసలేం జరిగిందో వివరంగా చెపుతాను. మీరు ఆసకిత్గా వింటునాన్రు కాబటిట్ మీరు ఆపుత్లు అనన్ భావన కలుగుతోంది నాకు.
*****
"మనం మన మాతృభాషని పేర్మించాలి" నాకు సప్ృహ తపిప్నంత పనయింది. ఏమిటి ఈ పాడుమాటలు!? మాది ఇంగీల్ష మీడియం
సూక్లు. కారొప్రేట సూక్లు పిర్నిస్పాల గా పర్తిరోజు ఉదయానేన్అనిన్ తరగతి గదుల ముందూ పరయ్వేక్షణ చేసూత్ తిరుగుతూ ఉనన్ నాకు కేశవుడి కంఠం
పెదద్ షాకే ఇచిచ్ంది.
ఆగిపొయి వింటూండిపోయాను, ఇంకా ఏమేమి చెపాత్డో అని.
జోశయ్ం టెకోన్సూక్ల పదవ తరగతి గది నుంచి కేశవుడి కంఠం సప్షట్ంగా వినిపిసోత్ంది. "మనం విఙాగ్య్నం ఎంతగా
పెంపొందించుకుంటామో, మన సంసాక్రానిన్ కూడా అంతగానూ పరిరకిష్ంచుకుంటూ వుండాలి. మన మూలాలిన్ మనం మరిచ్పోకూడదు. మనం ఎపుప్డైతే
మన అసిత్తావ్నిన్ కాపాడుకుంటామో అపుప్డే పర్పంచం మనలిన్ గౌరవిసుత్ంది"
అయాయ్ ఆయన తెలుగు మాషాట్రు కాదు. సోప్కెన ఇంగీల్ష, సాఫట్ సిక్లస్, పరస్నాలిటీ డెవలెప మెంట టెర్యినర గా అతను పర్ఖాయ్తి
గాంచిన మా జోశయ్ం టెకోన్ సూక్లోల్ చేరి పటుట్మని నాలుగ్ నెలలు కాలేదు.
అతని పోకడ ఆది నుంచి నాకు చిరాగాగ్నే వుంది.
తెలుగు కూడా ఇంగీల్ష లో నేరిప్సాత్ం మేం.
’అ టు అః’ అనిటెర్యినప చేసాత్ం, ’అ ఫర అమమ్, ఆ ఫర ఆవు’ అని చెపిప్ మేము సూట్డెంటస్ ని ఇంగీల్ష లో పర ఫేకట్ గా మౌలడ్ చేసాత్ం.
అది మా పదద్తి. లేదంటే పిలల్లకి ఇంగీల్ష ఎలా వసుత్ంది? వెధవది తెలుగుదేముంది, వదద్నాన్ వసుత్ంది. రాకునాన్ చింతలేదు. పరీక్షల్లలో మారుక్లు
వచేచ్టటుట్ టెర్యినప చేసాత్ం. జోశయ్ం టెకోన్సూక్లా మజాకా? మాకు ఇంగీల్ష ముఖయ్ం. ఇంగీల్ష లో మాటాల్డితే మాకు సొసైటీలో వచేచ్ గురిత్ంపే వేరు.
లోపల పాఠం కొనసాగుతోంది. వింటూండి పోయాను.
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"జపాన, జరమ్నీ, దకీష్ణకొరియా,చైనా, ఫార్నస్ లు అభివృదిద్ సాధించటానికి పర్ధాన కారణం వారు విదయ్ను వారి మాతృభాషలో
నేరుచ్కోవటమే"
నాకు మిడిగుడుల్ పడాడ్యి. ఊపిరి ఆడక ఉకిక్రిబికిక్రి అయాయ్ను. మా సూక్లు కేదో కీడు జరగబోతోంది. ఈ కేశవుడి రాక వలల్
ఖచిచ్తంగా ఏదో ఉతాప్తం జరగబోతోంది అని అరథ్ం అయింది.. థాంక గాడ నేను సరి అయిన సమయానికి వచిచ్ ఇతని నిజ సవ్రూపానిన్ చూడగలిగాను.
’కరుణామయుడైన భగవాన ఎంత కషట్ం తెచిచ్పెటాట్వయాయ్.’ నాకు కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి. ఆసరా కోసం సత్ంభం పటుట్కుని నిలబడిపోయాను.
అయిదంతసుత్ల భవంతిలో మిగతా అనిన్ కాల్సులు సకర్మంగా ఇంగీల్ష లో నడిచి పోతునాన్యి, ఇకక్డే నాకు పంటి కింద రాయిలా
’చెడు పలుకు ’వినిపిసుత్నాన్యి.
ఎవరయినా పిలల్లు తెలుగులో మాటాల్డుతూ కనిపించారంటే వారిని కఠినంగా శికిష్సాత్ం. ఒక పలక మీద "నేను గాడిదను. నేను
తెలుగులో మాటాల్డాను ఈ వేళ. అయాం సారీ" అని వార్యించి వాడిని ఒకోక్ కాల్సులొల్కి తీసుకెళీళ్ పిలల్లందరి ఎదుట, బోరుడ్ దగగ్ర నిలబెటిట్ ఆ పలకలోని
మాటలను వాడితోనే చదివించి, మిగతా వారికి కూడా ఙాగ్య్నోదయం అయేయ్లాగా చరయ్లు చేపడతాం. అటువంటి ఉతత్మ శిక్షణ మా సవ్ంతం.
ఇలాంటి శిక్షలు ఎనోన్ ఉనాన్యి మా దగగ్ర. మరి కర్మ శిక్షణ అంటే పార్ణం ఇచేచ్ వయ్కిత్ని కదా నేను.
ఇటువంటి కర్మశిక్షణ కలిగిన మా సంసథ్లో, సాకాష్తుత్ ఒక మాషాట్రు, అందునా ఇంగీల్ష మాషాట్రు, ఆ పిలల్ల కాల్స టీచర ఇలాంటి
పాఠాలు చెబుతుంటే నాలాంటి డిసిపిల్నడ్ పిర్నిస్పాల కి ఎలా వుంటుంది మీరే చెపప్ండి. ఇలాంటి వారికి ఎలాంటి శిక్ష వెయాయ్లో మీరే చెపప్ండి.
ఇందాకే చెపిప్నటుట్ మాది నగరంలో పేరు పర్ఖాయ్తులు గాంచిన కారొప్రేట సూక్లు. రాయ్ంకులు, గేర్డుల్ మా సూక్లుకు పర్తి సంవతస్రం
వసూత్ వుంటాయి. అలా రాయ్ంకులు రెగుయ్లర గా రావాలి అంటే మేము ఎంత శర్మ పడతామో మీరు ఊహించలేరు. నగరం నడిబొడుడ్న ఓ అయిదంతసుత్ల
షాపింగ కాంపెల్కస్ ని అదెద్కు తీసుకుని నడిపిసుత్నాన్ం ఈ సూక్లుని. ఇలాంటి బార్ంచులు నగరం నిండా మాకు ఓ ఇరవై దాకా ఉనాన్యి. గిటట్ని వాళుళ్ కోళళ్
ఫారంలో కోళళ్లా కుకేక్సాత్ం కాల్సులోల్ పిలల్లని అని ఆడిపోసుకుంటారు. మాకు అదెద్లూ అవీ వెళాళ్లి గదండి మరి. గిటట్ని వాళళ్దేముంది లేండి ఏదయినా
అనగలరు. మా సూక్ళళ్నిన్ంటిలో ఏకాగర్త అంతా రాయ్ంకులు, గేర్డింగులు, మారుక్లమీదనే వుంటుంది. చదువుకు ఆటంకం కలిగించే పేల్గౌర్ండ,
ఆడిటొరియం, లైబర్రీ వంటి వాటి జోలికి వెళళ్ం, వీటనిన్టి మాట దేవుడెరుగు, అసలు టాయిలెటుల్ కూడా సరిగాగ్ వుండవు. మా ఏకాగర్త అంతా, ఇందాకే
చెపాప్ను కద, రాయ్ంకులు, మారుక్లు, గేర్డింగులు వీటిమీదనే వుంటుంది. అదనన్ మాట మేము విదయ్కు ఇసుత్నన్ పార్ధానయ్త. ఇవనీన్ మాములు వాళళ్కు
చెబితే అరథ్ం చేసుకోరు, మీలాంటి సహృదయులకు చెబితే కనీసం ననున్ అభినందించి, నా పటల్ జాలి చూపిసాత్రు.
నాకు విదాయ్వేతత్గా నగరంలో చాలా మంచిపేరు వుంది. నేను డబల ఎమేమ్, ఎం.ఫిల, పీ.హెచ.డీ. గోలడ్ మెడలిసుట్ని. బటీట్ పటేట్సి
చదువుకుంటు వెళిళ్పోతే, ’ఏదో రకంగా’ డిగీర్లు తెచుచ్కుంటే ఒక విదాయ్వేతత్గా గురిత్ంపు పొందవచుచ్. ఏమంటారు?
ఇక పర్సుత్త విషయానికొసేత్, ఈ కేశవుడి పూరిత్ పేరు ’బలీరాం కేశవుడు’ అట. నాగ పూర కు చెందిన ఎవరో సావ్తంతర్య్ సమరయోధుడి
పేరట అది. ఎవరి పిచిచ్ వారికి ఆనందం అంటే అదే. ఈ బలీరాం కేశవుడి పేరే కాదు, అతని పర్వరత్న కూడా చాలా చితర్ంగా వుంటుంది. నాకు
సహజంగానే వయ్కిత్తవ్వికాస శిక్షణ నిపుణులంటే ఎందుకో తగని చిరాకు, వీళుళ్ చెపేప్ పాఠాలు మారుక్లు తెచిచ్పెటట్వు కద. ఇతనిన్ దగగ్రనుంచి చూసే కొదీద్
ఆ చిరాకు దివ్గుణీకృతం అవుతోంటుంది.
విదాయ్రుథ్లకుపోయి వయ్కిత్తవ్వికాస శిక్షణ, సాఫట్ సిక్లస్ గాడిద గుడుడ్ ఎందుకండి? వీటికిపొయి మళీళ్ ఒక టెర్యినర.
అసలు పిలల్లంటే ఏమి చేయాలి? చకక్గా కూరుచ్ని చదువుకోవాలి. అరథ్ం కాకుంటే బటీట్ పటాట్లి. పర్తీ రోజు సిల్ప టెసట్ని, తరచూ
యూనిట టెసట్నీ, కావ్రట్రీల్ అనీ, హాఫియరీల్ అని ఏదో ఒక పరీక్ష వార్సూత్ సంవతస్రాంతం లో వచేచ్ పెదద్ పరీక్షకి సిదధ్పడాలి. ఇంతకు మించి ఈ పరస్నాలిటి
డెవలెప మెంట వంటి పనికిమాలిన విషయాలు అసస్లు అకక్రలేదని నా నిశిచ్తాభిపార్యం.
ఇదిగో రాబోయె చెడురోజులకు నాందీపర్సాత్వనగా, మా బార్ంచీలోకి ఈ కేశవుడు వచిచ్ పడాడ్డు. అసలు ఇతని పర్వేశం వెనుక మా
చైరమ్న గారి అబాబ్యి పాతర్ వుంది. ఈ చైరమ్న గారి అబాబ్యి మా సూక్లు మేనేజిమెంట లోకి రెండొ తరం పర్తినిధిగా ఎంటర అవవ్టం, అతను తనతో
కూడా ఈ కేశవుడిని తీసుకు రావటం జరిగాయి.
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మా చైరమ్న గారు తనకునన్ వందాలాది బార్ంచిలలొ ఓ పాతిక బార్ంచిలకు ఇదిగో తన పెదద్బాబ్యిని డైరెకట్ర గా నియమించారు.
నాకు తెలుసు లెండి, మీలాంటి సహృదయులు ఖచిచ్తంగా నాలాగే ఈ కేశవుడి పటల్ ఇపప్టికే అయిషట్త పెంచేసుకుని వుంటారని. కాని
ఏమి చేదాద్మండి, మేనేజిమెంట సపోరట్ వుంది ఈ కేశవుడికి. కలికాలం. ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి?
ఈ వింత మానవుడు ఎలా వుంటాడో కాసాత్ వివరంగా చెపాత్ను, మీకూక్డా అతని మీద ఇంకాసాత్ చిరాకు కలుగుతుంది.
పాతికేళుళ్ కూడా వుండవు ఈ వింత మానవుడికి. తెలల్టి శరీర చాయ, పలచ్టి కళళ్దాద్లు,లేత గడడ్ం, మరీ సనన్ం కాని శరీర నిరామ్ణం,
కోలమొహం, ఎపుప్డూ తెలల్టి కురాత్ పైజామలలో కనిపిసాత్డు.
అసలు నాకు తెలియక అడుగుతానండి, ఉపాధాయ్యుడు అంటే ఎంత సీరియస గ వుండాలి, అందునా పిలల్లతో ఎంత గంభీరంగా
వుండాలి. ఈ వింత మానవుడికి అది కూడా తెలియదు.
ఎపుప్డు చూసినా చిరునవువ్తో పిలల్లతో మాటాల్డుతూ వుంటాడు.
నిజం చెపొప్దూద్ అతనిలో నాకు అనిన్ంటికనాన్ అతయ్ంత చిరాకు కలిగించే అంశం ఆ చిరునవువ్తో కూడిన మొహం. ఎపుప్డు నవువ్తూ
కనిపించే వాళళ్ంటే మీకూక్డా చిరాకే అని నాకు తెలుస్ లెండి. అందునా ఉపాధాయ్యులు ఎంత సీరియస గా వుండాలి అని నేను అకక్డికీ ఎనోన్ సారుల్
చెపిప్చూశాను.
తెలివా తేటా నా మాట విని ఏడిసేత్ కద. నా మాట వింటే ఎపుప్డో బాగు పడిపోయే వాడు.
ఇకపోతే సూట్డెంటల్ంతా ఇతగాడికి పెదద్ ఫానస్ అయిపోయారు. ఇతని రాకతో మాసూక్లు పరిసిథ్తి చాలా అరాచకంగా తయారయేటటుల్
కనిపిసోత్ంది. ఇతను నిపుప్లో దూకమంటే దూకటానికి సిదధ్ం అనేలా ఉనాన్రు పిలల్లంతా.
ఖరమ్. ఇతను సూక్లోల్కి, నా జీవితంలోకి కూడా సునామిలా పర్వేశించాడు.
ఇక మీకు ఒక విషయం చెపాప్లి. నాకు అనేక డిగీర్లు, గోలడ్ మెడలస్, డాకట్రేటుల్ వునన్పప్టికి ఇంగీల్ష లో అనరఘ్ళంగా మాటాల్టాట్నికి
రాదు. ఏదో ఒక లాగ లాగిసూత్ వుంటాను.. ఉనన్ మాట చెపుప్కోవటానికి మొహమాటం ఎందుకు చెపప్ండి, అందులో మీ వంటి సహృదయుల దగగ్ర.
కాకపోతే పిలల్లంతా ఇంగీల్ష లోనే మాటాల్డాలి అనన్ది నా నిబంధన.
ఏమండీ మీరైనా చెపప్ండి, మన పిలల్లు మనకంటే మెరుగాగ్ వుండాలనే కదా ఆశిసాత్ం? ఇంగీల్ష మాటాల్డే విషయం కూడా అలాగే
అనుకోండి. మీరు ముసి ముసి గా ఎందుకు నవువ్తునాన్రో నాకైతే అరథ్ం కావటం లేదండి.
పిలల్లు చకక్గా చదువుకుని, హాయిగా ఇంగీల్ష లో మాటాల్డుతూ వుంటే తపేప్మిటి? ఇందుకు గాను వారిని అనేకరకాలుగా మోటివేట
చేసూత్ వుంటాము.
వారిలో వారికి పోలికలు తెచిచ్, కించ పరిచి, రెచచ్గొటేట్లాగా మాటాల్డి మా తంటాలు మేము పడుతూ వుంటాము. నా ఆందోళనంతా
వారి భవిషయ్తుత్ గురించే సుమండి.
ఇకపోతే మీకు తెలిసిన విషయమే కద పిలల్ల పర్గతికి పర్ధాన శతుర్వులు ఆట పాటలు, ఎకార్స్ట్ కరికుయ్లర ఆకిట్విటీస అని నా
నిశిచ్తాభిపార్యం. యోగా , ఆటపాటలు వంటి అలప్మైన విషయాలలో పడి చదువు సంధయ్లను ఎకక్డ దెబబ్తీసుకుంటారో అని నేను బెంబేలెతిత్ పోతూ
వుంటానంటే నమమ్ండి.
మా టీచరల్ందరికీ నా మాట శిలా శాసనమే. ఇకక్డ మా టీచరల్ గురించి కాసాత్ చెపాప్లి. మా సూక్లు చుటుట్ పర్కక్ల నివసించే
గృహిణులు, అతెత్సరు మారుక్లతో బి.టెక పూరిత్ చేసి ఏ ఉదోయ్గం దొరికే అవకాశంలేని యువతీ యువకులు వీళేళ్ టీచరల్ంటే. మీరు మరీ ఎకుక్వెకుక్వ
ఊహించేసుకోమాకండి మా టీచరల్ గురించి. ఈ విషయంలో కూడా మేనేజిమెంట తో నాకు ఏ అభిపార్య భేదం లేదు. ఇలాంటి టీచరల్యితే తకుక్వ
జీతానికి వసాత్రు. అసలు టీచర ఎంత బాగా చెపిప్నా బటీట్ పటట్కుంటే మారుక్లు ఎలా వసాత్యి చెపప్ండి. అందుకే ఇలాంటి టీచరల్తో మేము బండి
నడిపిసుత్నాన్ము.
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ఈ టీచరల్ంతా నాతో మాటాల్డేటపుప్డు చకక్గా తెలుగులోనే మాటాల్డి తమ తమ పనులు చకక్బెటుట్కుని వెళుతూ వుంటారు. వారు నాకు
చాలా గౌరవం ఇసాత్రు.
"మీ అంతటి వారితో ఇంగీల్ష లో మాటాల్డటానికి , మీ అంత బాగా మాకు ఇంగీల్ష రాదు సార" అని సవినయంగా చెపుప్కుంటారు.
వారిలోని ఆ వినయమే నాకు నచేచ్ది.
ఈ కేశవుడితో ఈ విషయంలో కూడా నాకు తలనొపేప్. అతడికి చాలా భాషలు వచుచ్. ఇంగీల్ష నిజానికి మంచినీళళ్ పార్యం అతనికి. ఏ
బిర్టిష వాడో వచిచ్ మాటాల్డుతునాన్డేమో ననన్ంత ఫూల్యెంట గా అచుచ్ అదే ఉచాచ్రణతో మాటాల్డే వాడు. అతని మాటలొల్ కొనిన్ అరథ్మయి కూడా చావవు
నాకు.
రూల పెటిట్ంది నేనే కద. మింగలేను, కకక్లేను.
పిలల్లతో తెలుగు, నాతో ఇంగీల్ష మాటాల్డి చావగొడుతునాన్డు. నా చావు ఎవవ్రికి చెపుప్కోను?
లెసన పాల్న ఎలా చేసుకోవాలి అనన్ విషయంలో మిగతా టీచరల్ంతా నా వదద్కు వచిచ్ నా సలహామేరకు వాళళ్ లెసన పాల్న చేసుకోని
వెళతారు. నేను చెపిప్నటుట్ తు.చ తపప్కుండా పాఠిసాత్రు.
ఈ విషయంలో కూడా కేశవుడిది అరాచక ధోరణే. లెసన పాల్నస్ నిశితంగా తయారు చేసుకుని వసాత్డు. పీ.డీ.ఎఫ ఫైలస్, జే.పీ.జీ
ఇమేజెస, పవర పాయింట పెర్జెంటేషనస్, కేస సట్డీస, రోల పేల్స, నా పిండం, నా శార్దధ్ం, ఇలా ఏవేవో తీసుకుని వసాత్డు, వాటిని వివరించి చెపేప్టపుప్డూ
ఒక విధమైన ఆధిపతయ్ ధోరణి, ఇంగీల్ష లోనే నాకు వివరించి, నా సలహాలు అడుగుతాడు. తానా రోజు కాల్సులో ఏమేమి చెపప్బోతునాన్డో ఇంగీల్ష లోనే
నాకు వివరించి నా అభిపార్యం అడిగి, చకాక్ కాల్సుకు వెళతాడు. పెదద్లిన్ గౌరవించే పదద్తి ఇదేనా మీరే చెపప్ండి. నాకు ఇంత అనుభవం వుంది కద, ననున్
ఆడిగి కద పెనున్ పేపర పై పెటాట్లి? అహంభావి. అహా, మీరైనా చెపప్ండి, ఇదంతా అహంకారం కాకపోతే మరేంటి? వినయం లేదు, భకిత్ లేదు,
పెదద్లయందు ఉండాలిస్న భయంలేదు. సరే అతనే దారికి వసాత్డు అని ఎదురుచూసుత్నాన్ను.
ఉదోయ్గంలో చేరిన మొదటి రోజే, అందరిలా నా ఆశీరావ్దం తీసుకోవటం మాట అటుంచి, రివరోస్ల్ తన గురించి ఒక అరగంట లెకచ్ర
ఒకటి ఇచాచ్డు. అంతా ఆధిపతయ్ ధోరణే.
ఎవడడిగాడండి ఇతగాడి లెకచ్ర? పెదద్ వాడిని కద, నా సలహా సంపర్దింపులు తీసుకోవాలా వదాద్?
"నా వరకు నాకు వృతేత్ దైవం సార. నాకపప్జెపప్బడిన పనిని సంపూరణ్ంగా, శర్దధ్గా చేయటమే నాకు అలవాటు. నా గురించి నా పని
మాటాల్డాలి. ఒకవేళ మీరు మీ కారు తుడవమని నాకు అపప్జెపాప్రనుకుందాం. కారు అపుప్డు ఎంత బాగా తుడుసాత్ను అంటె, మీరు కారును చూసి
ఇంపెర్స ఐపోయి అరె ఈ కురార్డికి డైరవర పని కూడా అపప్జెపుప్దామా అని మీకు అనిపించేలా తుడవాలి సార. అదీ నా పదద్తి. పిలల్ల అభివృదిధ్
విషయంలో నేను అనిన్ విధాలా పర్యతాన్లు చేసాత్ను సార.హోలిసిట్క అపోర్చ తో ముందుకు వెళతాను. నాకు మీ సలహాలు సూచనలు ఎపప్టికీ కావాలి
సార" అంటూ చకాక్ కాల్సుకు పోయాడు. అతని మాటలోల్ నాకు సగం అరథ్ం కాలేదు.
అది పార్రంభం మాతర్మే.
ఇతగాడు సూక్లోల్ చేరింది లగాయతు రోజుకొక వింత వారత్ నా చెవులిన్ సోకుతోంది.
ఇతని పర్వరత్న మా టీచరల్ందరికీ పర్ధాన వినోదమైంది. ఇంచుమించు అతగాడు ఒక ’లాఫింగ సాట్క’యిపోయాడు మా అందరికి.
ఉండుండి అతగాడి గురించిన ఏదో ఒక నూయ్స ఇంచుమించు బేర్కింగ నూయ్స లాగా వసూత్నే వుంది.
"ఏమండోయ ఇది వినాన్రా? అదేదో సంఘంలో సభుయ్డట ఇతగాడు, అందులో చినన్నాడే భరతమాత పటం ముందు నిలబడి
పర్మాణం చేశాటట్, ఆజనమ్ బర్హమ్చారిగ వుండిపోతానని" అని ఒక వారత్ వసుత్ంది ఒక రోజు, దాని తాలూకు పర్భావం నుండి కోలుకొనే లోగా ఇంకో వారత్
వసుత్ంది.
"అనన్టుట్ ఇది వినాన్రా? మన సూక్లుకు దగగ్రలోనే ఓ పెదద్ ఇలుల్ అదెద్కి తీసుకుని దిగిపోయాటట్."
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"భలే. అంత పెదద్ ఇంటోల్ ఏ వసూత్ సామగిర్ లేకుండా, ఓ లారీడు పుసత్కాలు లోడుతో దిగి పోయాటట్టండీ. అతని ఇలుల్ ఇంచుమించు
ఒక లైబర్రీ లాగా వుంటుందటండి"
"ఫరిన్చర కాదు కద చినన్పాటి సామగిర్ కూడా లేదట, ఏదొ కాసినిన్ వంట పాతర్లు తపప్నిచీచ్"
"మన సూక్లు పిలల్లు ఏ కాల్సువారయినా సరే ఎపుప్డు వెళిళ్నా సరె, విసుగు విరామం లేకుండా ఉచితంగా టూయ్షనస్ చెబుతాడటండి.
అంతే కాదు భోజనం కూడ వండి మరీ వడిడ్సాత్డటండి"
ఇవనీన్ ఒక ఎతత్యితే, సూక్లుకు లీవనేది పెటట్డు, ఒక క్షణం ఆలశయ్ంగా రాడు. వంటరిగాడు పెళాళ్మా పిలల్లా, ఇందులో ఏమి పెదద్
గొపప్ వుంది? కాని అమాయకులైన మా టీచరల్లో కొందరికి ఇతగాడు అపుప్డే ఒక రోల మోడల , ఆరాధయ్పురుషుడు అయిపోయాడు.
ఇతనికేం వెరోర్ గానీ, ఏ టీచరైనా ఎపుప్డైనా లీవు పెడితే, తనెళిళ్ ఆ కాల్సు తీసుకునే వాడు. తనకు ఆ పీరియడ ఖాళీ వుంటేముందు
వెనుకలు ఆలోచించకుండా ఆ కాల్సులో వాలిపోయి మాథస్, ఫిజికస్, కెమిసీట్ర్,తెలుగు, హిందీ ఇలా ఒకటేమిటి ఆయా టీచరల్ సబజ్కుట్ను కంటినుయ్యిటి
దెబబ్తినకుండా ఆ పాఠం చెపిప్ వచేచ్ వాడు.
ఘోరమేమిటంటే అసలు సబజ్కుట్ టీచర కనాన్ ఇతను బాగా చెపిప్ వచాచ్డని పిలల్లు అనే వారు. ఇది ఏమయినా బాగుందా చెపప్ండి. కీరిత్
కండూతి ఇతనికి ఎకుక్వ అనుకుంటాను.
పరీక్షలకు పనికి వచేచ్విధమైన శిక్షణ మాతర్మే కాక ఆయా సబజ్కుట్లు జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయో అనన్ విషయంలో
లోతైన అవగాహన కలిప్ంచాడని,పిలల్లు, వారి తలితండుర్లు చెపుప్కోవటం వినవచిచ్ంది.
ఇతనిన్ పర్తేయ్కంగా చూడటానికి తలితండుర్లు వచిచ్ ఆపిలస్, సీవ్టస్ కూడా తీసుకు వచిచ్ ఇవవ్టం అతనిన్ ఆరాధనగా చూసూత్
మాటాల్డటం తరచుగా జరుగుతోంది. టిచరల్ను గురించి ఏదో ఒక కంపల్యింట ఇవవ్టానికి తలితండుర్లు రావటమే మాకు తెలిసిన విషయం ఇపప్టిదాకా.
ఈ విధంగా కూడా ఇతను వయ్కిత్ ఆరాధనకి తెర ఎతిత్ మా సూక్లు పరువు తీయటనికి సిదధ్పడి పోయాడు.
’కేశవుడు సారి కలిప్ంచిన ఙాగ్య్నం ఇచిచ్న ఆనందం వలల్, మనసులకు మసిత్షాక్నికి రెకక్లు మొలిచిన అనుభూతి కలిగ్ందట"
బడుదాధ్యిలు కవితవ్ం వెలగబెడుతునాన్రు.
పరీక్షలలో మారుక్లు ఎలా తెచుచ్కోవాలి, రాయ్ంకులు ఎలా తెచుచ్కోవాలి, తదావ్రా వచేచ్ సంవతస్రంలో సూక్లు అడిమ్షనుల్ ఎలా
పెంచుకోవాలి అని ఆలోచించకుండా ఇవనీన్ ఇతనికి అవసరమా చెపప్ండి. ఏదో మీరు నా భావలతో మమేకం అయేయ్ పెదద్మనసు వునన్ వారు కాబటిట్
ఇవనీన్ చెపుప్కొసుత్నాన్ను.
ఇంకో వెరిర్ వేషం గురించి మీకు ఇకక్డ చెపాప్లి. చదువేసేత్ ఉనన్ మతి పోయింది అనన్టుట్,అసకిత్ వునన్ పిలల్లందరినీ ఓ గంట ముందే
రమమ్నే వాడు. పోనీ చదివిసాత్డా అంటే అదీ లెదు. పిచిచ్ కుదిరింది రోకలి తలకు చుటట్ండి అనాన్టట్ వెనుకటికి ఒకడు. ఇతను చేపటిట్న పని అంతకనన్
మెరుగాగ్ ఏమీ లేదు.
పిలల్లందరినీ మొదట ఒక అరగంట వేగంగా నడిపించే వాడు. కాళూళ్, చేతులు బాగా కదిలిసూత్ వేగంగా నడిపించే ఈ పర్కిర్యకి ’బిర్సక్
వాక’ అని పేరు పెటాట్డు. గాడిద గుడేడ్ం కాదూ? "హెలీత్ బాడీ లీడస్ టు హెలీత్ మైండ" అని పిచిచ్ సోల్గన ఒకటి చెపిప్సూత్ పిలల్లందరితో సూరయ్ నమసాక్రాలు,
యోగా, పార్ణాయామాలు చేయించి ఆపై కాల్సులకు వెళళ్మనే వాడు. హతోసీమ్, చదువు చెపిప్ంచకుండా ఇవేమీ వెరిర్ మొరిర్ వేషాలు చెపప్ండి?
ఇక ఆసకిత్ వునన్ పిలల్లతో సాయంతార్లు, వయ్కిత్తవ్ వికాస శిక్షణ అని పేరు పెటుట్కుని ఏదో సుతిత్ కొటిట్, ఆ తరావ్త ఓ అరగంట పిలల్లని
వేదికపై నిలబెటిట్ వాళళ్తో చినన్చినన్ ఉపనాయ్సాలు ఇపిప్ంచటం మొదలెటాట్డు. అయా ఇవనీన్ పిచిచ్ పనులు కాక ఏమిటి మీరే చెపప్ండి. రాయ్ంకులు
వసాత్యా, మారుక్లు వసాత్యా, ఉతిత్ టైం వేసట్ తపప్.
కొతొత్క వింత అనన్టుట్, పిలల్ల తలిల్ తండుర్లు వచిచ్ ననున్ అభినందిచటం మొదలు పెటాట్రు, మంచి మేషాట్రుని అపాయింట చేసారు
అని. వాళళ్ పిలల్లో చాలా మంచి మారుప్లు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యంట. ఉదయానేన్ నాలుగునన్ర, అయిదు మధయ్న లేచిపోతునాన్రట, తలిల్ తండుర్ల
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పాదాలు మొకిక్, ఆ తరావ్త కాసేపు దైవధాయ్నం చేసుకుని పుసత్కాలు తీసుకుని కూరుచ్ంటునాన్రట. ఖరమ్, లేచింది లగాయతూ చదివితే ఇంకో అరగంట
కలిసి వసుత్ంది కద. హతవిధి, మా సూక్లుకేదో చెడడ్ రోజులు పార్రంభమయాయ్యని నాకు బలంగా అనిపిసోత్ంది.
ఇపుప్డు పిలల్లందరూ పెదద్లకు గౌరవమరాయ్దలు ఇసుత్నాన్రట. వీడియోలు, వీడియో గేమస్ తగిగ్ంచారట. ఇంటోల్ చినన్చినన్ పనులకు
సహాయ పడుతునాన్రట. పిచిచ్ పేరెంటస్, రేపొప్దుద్న టెనత్ కాల్సులో పదికి పది గేర్డింగ రాకుంటే నా పీక పటుట్కోరా అని నాకు భయం పటుట్కుంది.
ఇలల్లుకగానే పండగ అనుకుంటునాన్రు.
అతి సరవ్తర్ వరజ్యేత అని అనాన్రు కద, ఇక నేనే నడుం బిగించి పిలల్లందరిని పూరవ్ పదధ్తులలో కర్మశిక్షణలో వుంచాలి అని
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను. నేనిలా అనుకుంటుండంగానే మరొక ఉపదర్వం జరిగింది.
ఒక మధాయ్హన్ం నేను నా చాంబర లో పని చేసుకుంటుండగా ఓ పదవ తరగతి విదాయ్రిథ్ని, ఆ పిలల్ తలితండుర్లు, మిఠాయిలు
తీసుకువచిచ్ ఓ బాంబు పేలాచ్రు. ’యునెసోక్’ వారు రకిష్త కటట్డాలు అనన్ టాపిక పై నిరవ్హించిన ఓ పోటీలో ఈ పిలల్ గీసిన ఛాయా చితార్నికి
అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో బహుమతి వచిచ్ందట. తనలో అంతటి కళ దాగుందని ఆ పిలల్కే తెలియదట, యధాపర్కారం, మన కేశవుడే ఆ పిలల్లోని సాప్రక్ ని
కనిపెటిట్, దగగ్రుండి ఆ పిలల్తో ఆన లైన లో అపైల్ చేయించాడట. ఎపప్టికపుప్డు ఫాలో అప చేయించాడట. ఇంకేముంది, పైరజ రానే వచిచ్ంది.
మేము పదవ తరగతి పిలల్లని రకిష్త కటట్డాలకంటే జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటాము, వారి విలువైన టైం ని మేము వృధా చేయనివవ్ము.
వారిని ఇంచుమించు జాగర్తత్గా ఆసుపతిర్లోని కిర్టికల కేర యూనిట లోని పేషంటల్ లాగా కాపాడుతూ, పరీక్షల పటల్ వారిలో విపరీతమైన భయానిన్
కలిగించి, శర్దధ్గా చదువుకొనేలాగా పోర్తస్హిసాత్ము. ఈ వయ్వసథ్కి కూడా గండి కొటేట్శాడనన్ మాట ఈ కేశవుడు. ఇలాంటివనీన్ నాకు తెలియకనా,
నేనెందుకు పొర్తస్హించలేదంటారు పిలల్లని ఇలాంటి వాటి పటల్. ఏమి పనులండీ ఇవనీన్, చదువులు అటకెకక్వా ఇలాంటి పనుల వలల్? ఇక తపప్దు, ఇతని
నిరావ్కాలనిన్, మా చైరమ్న గారబాబ్యికి కాదు గాని, చైరమ్న గారికే తెలియజేయాలి. ఆయన ఏదో విదేశీ యాతర్లకు వెళాళ్రట. రానివవ్ండి చెపుతాను.
ఇది అంతం కాదు ఆరంభమే అని నాకు అరథ్ం అయిపోయింది. ఇది తుఫాను ముందటి మొదటి పర్మాద హెచచ్రిక లాంటిదని నాకు
తవ్రలోనే అరథ్ం అయింది. ఇలాగే అనేక జాతీయ, రాషటరీయ సాథ్యి పోటీలొల్ మా సూక్లు పిలల్లకు బహుమతులు వచాచ్యి. వీటనిన్టి వెనుక కేశవుడే
వునాన్డనన్ది బహిరంగా రహసయ్ం. నా కళళ్ ముందే పిలల్ల చదువులని బర్షుట్ పటిట్సూత్, తాతాక్లిక విజయాలకోసం, బంగారులాంటి భవిషయ్తుత్ ని పణంగా
పెడుతునన్ ఈ కేశవుడిని ఏమి చేయాలి మీరే చెపప్ండి.
నా బాధ ఎవరు అరథ్ం చేసుకుంటారు చెపప్ండి?
ఇతని దురాగతాలనీన్ ఒకెతుత్. మా సూక్ల డే రోజు ఇతను చేసిన నిరావ్కం ఒకక్టీ ఒకెతుత్. ఇతని దౌషాట్య్లనిన్టిలో కలికి తురాయి
లాంటిది అని చెపుప్కోదగగ్ దురామ్రగ్ం ఒకటి చెపుతాను. మీకు కూడా బాగా కోపం వసుత్ంది.
పర్తి సంవతస్రం నగరంలో ఉనన్ మా బార్ంచీలనిన్ంటి పిలల్లని ఒక దగగ్ర చేరిచ్, ఓ పెదద్ సేట్డియంలో సూక్ల డే నిరవ్హిసాత్ం. మా
చైరమ్న గారికి రాజకీయాలోల్ బాగా పలుకుబడి వుందిలేండి. ఎవరో ఒక మంతిర్వరుయ్లు వసాత్రు ముఖయ్ అతిధిగా. మీడియా పర్తినిధులు సరేసరి.
ఏ ఆర రెహమాన పాడిన వందేమాతరం వంటి దేశభకిత్ గీతాల తరావ్త చకక్టి కారయ్కర్మాలు పార్రంభమవుతాయి. పిలల్లు చినన్ చినన్
బృందాలుగా వేదికపైకి వసాత్రు. కాసాత్ చినిన్ చినిన్ బటట్లు ధరించి, సినిమా పాటలకు అనుగుణంగా నడుం కదిలిసూత్, చిలిపిగా హావభావాలు ఒలకబోసూత్
హుషారు కలిగించేలా డానుస్లు చేయటం మొదలెడతారు;. పిచిచ్ పిలల్లు జనమ్కో శివరాతిర్లా సంవతస్రానికి ఒక సారి ఏదో కాసాత్ ఎంజాయ చేసేత్
తపేప్మిటి మీరే చెపప్ండి. ఈ సతాస్ంపర్దాయానికి కూడా గండి కొటేట్శాడు మన కేశవుడు.
ఈ సంవతస్రం మా బార్ంచి తరఫున హుషారెతిత్ంచే పాటలు లేకపోగా , పరమ బోరు కలిగించే 'సిక్టస్ అంటూ ఏవో పర్దరిశ్ంచటం
జరిగింది. వీటిలో కూడా ’గోల సెటిట్ంగ’, ’పాజిటివ థింకింగ’, ’విన-విన సిటుయ్యేషన’, ’360 డిగీర్స థింకింగ’, అంటూ నిరరథ్కమైన నినాదాలు,
నిరాసకత్మైన సందేశాలు.
ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే ఇలాంటి చచుచ్ కారయ్కర్మాలు నా జనమ్లో చూడలేదు నేను. మిగతా బార్ంచీల పిలల్లు యధావిధిగా ఐటెం
సాంగస్ కి చకక్గా నడుం కదిలిసూత్ డానుస్లు చేసి ననున్ ఆకటుట్కునాన్రు.
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కానంద్

మా బార్ంచి పిలల్లేన్ కేశవుడు ఇలా దిగజారేజ్శాడు. నా ఖరమ్ ఏం చేదాద్ం చెపప్ండి? చితర్ంగా ఇతను నిరవ్హించిన కారయ్కర్మాలకు
చపప్టుల్ ఎకుక్వగా వచిచ్నటుట్గా అనిపించింది నాకు.
ఇంకో చితర్ం చెపప్నా, చకక్టి డానుస్లనిన్ంటినీ తోర్సి రాజని మన కేశవుడి సిక్టస్ కే అవారుడ్లనీన్ కూయ్ కటుట్కుని మరీ
వచాచ్యి.ఇలాంటి గొపప్ శిక్షకుడు పర్తి బార్ంచిలో వుండాలని మా చైరమ్న గారి అబాబ్యి పర్శంశా వాకాయ్లొకటి.
విదేశాల నుంచి రాగానే చైరమ్న గారితో కూలంకషంగా మాటాల్డాలని ఇక ధృఢంగా నిశచ్యించుకునాన్ను.
తదుపరి పరిణామాలు మరింత ఘోరంగా పరిణమించాయి.
నెకస్ట్ రౌండ ఆఫ ఆపరేషనస్ అనన్టుట్ , టీచరల్ందరిపై తన దృషిట్ని కేందీర్కరించాడు కేశవుడు. సాధికారికంగా ఇంగీల్ష లో మాటాల్డే
శిక్షణ పార్రంభించేశాడు. ఆశువుగా మాటాల్డే వకత్ృతవ్ శిక్షణ, వయ్కిత్తవ్ వికాస శిక్షణ, పార్రంభమయిపోయాయి. ఇక ఇతగాడి టేర్డ మారక్
సూరయ్నమసాక్రాలు, యోగా, బిర్సక్ వాకింగ, పార్ణాయామాలు సరేసరి.
నాకు తెలియక అడుగుతా. ఎందుకండి ఇవనీన్!?
పర్తీరోజు కనీసం ఒకక్సారనాన్ ఇతగాడిని నా ఛాంబర కి పిలిచి, ’ ఈ పిచిచ్ పనులు కటిట్పెటిట్, పిలల్లందరికీ పదికి పది సోక్రు వచేచ్
దానిపై ఫోకస చేయమ’ని చెపప్టం నా నితయ్ కృతాయ్లోల్ ఒకటిగా మారిపోయిందంటే నమమ్ండీ. ఇలా అనుభవం లేని అధాయ్పకులని మలచుకోవటమే కద
పిర్నిస్పాల గా నా విధి.
ఇక సంవతస్రం అంతంలో పరీక్షలు జరగటం, ఫలితాలు వెలువడటం చకచక జరిగి పోయాయి. మా బార్ంచి చరితర్లోనే కనివిని
ఎరుగని ఫలితాలు ఈ సంవతస్రం వచాచ్యి.
ఎకక్డ చూసినా అభినందనల వెలుల్వ. కేశవుడిని అపాప్యింట చేయటం నా దారశ్నికతకి పర్తీక అని పేరెంటస్ అందరూ
కొనియాడుతునాన్రు. ఖరమ్ , ఇనేన్ళూళ్ నేను చేసిన శర్మ ఫలించింది., కెర్డిట ఈ కేశవుడు కొటేట్సుత్నాన్డు.
పోనెల్ండి కనీసం కేశవుడికి అయినా అరథ్మయి బుదిద్ తెచుచ్కుని, ఇకనైనా నేను చెపిప్నటుట్ వింటాడని ఆశిదాద్ం.
కానీ తానొకటి తలచిన దైవమొకటి తలచును అనన్టుట్ , కేశవుడిని మా బార్ంచికి పిర్నిస్పాల గా అపాప్యింట చేసూత్, ననున్ ఇంటి దారి
పటట్మనాన్రు.
***
పోనెల్ండి. ఈ జోయ్సయ్ం టెకోన్ సూక్లు ఒకక్టే కాదు కద. గోవిందా టెకోన్ సూక్లు, వైపల్వయ్ కానెస్పట్ సూక్లు ఇలా బోలెడు సూక్ళుళ్ ననున్
రమమ్ని ఎపప్టినుండో పిలుసూత్నే వునాన్యి. నేనంటూ వెళితే కళళ్కదుద్కుని తీసుకుంటాయి.
కానీ ఈ కేశవుడి చేతిలో పడి ఈ సూక్లు గతి ఏమవుతుందో ఊహించుకుంటేనే జాలి కలుగుతుంది.
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