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      నా పేరెందుకు చెపప్డం కానీ, చెపప్కపోతే శివాలయం పూజారి సోమరాజుగారబాబ్యి భీమరాజు 

సాన్తకోతత్రపటాట్ సాధించి కూడా ఉదోయ్గం దొరకక్, గుడిలో తండిర్ పకక్న నిలుచ్ని, భకుత్ల చేతిలో తీరథ్ం పోసి, నెతిత్మీద 
శఠగోపం పెడుత్నాన్డని జనాలు ఎలా చెపుప్కొంటారు? అందుకని నా పేరు భీమరాజు  అని వినన్వించుకొంటునాన్ను. 

    సరే, సాధారణంగా నామకరణం చేసినపప్టి పేరు, పిలిచే పేరు వేరేవ్రుగా ఉంటాయి కాబటిట్ ఇంటోల్ 
ననున్ భీమా  అని, బయటివాళుల్ రాజూ అని పిలిచేవారు. బబూల్, చింటూ, బంటీ లాంటి నేటికాలపు ముదుద్పేరుల్ నాకు 
చాలా చికాకు కలిగిసాత్యి. మా నాయన గుళోళ్ పూజారి అని తెలియనివాళుల్ ననున్ రాజులబాబ్యనుకొనే వారు.    

    వంశ పారంపరయ్ంగా వసుత్నన్ పూజారి పదవి చేజారిపోతుందేమోననన్ భయం నానన్ది. ఎందుకంటే 
నేను మా అమామ్ నానన్లకు ఒకడినే సంతానం. అందుకనే నేను పై చదువులకు వెళళ్డం నానన్కి ఇషట్ం లేకపోయింది. 
చాలా అభయ్ంతరాలు చెపిప్, ఆరిథ్కపరమైన ఇబబ్ందులు వివరించి అపుచెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచినా, అమామ్, నాయనమమ్లు 
అడుడ్కొని, తమ మెడలోల్ఉనన్ కాసత్ బంగారానీన్ అమిమ్ పైచదువులకి పంపించారు. గుళోళ్ ఉనన్ దేవుడికి నితాయ్భిషేకం చేసి, 
వచిచ్న భకుత్ల నెతిత్మీద శఠగోపం పెటిట్, చేతిలో తీరథ్oపోసి, ఒక మారేడుదళానిన్ చేతనుంచే పూజారి బతుకులో ఏముందని 
నాకనిపించేది. ఎవరో కొందరు భకుత్లు అపుప్డపుప్డూ దైవదరశ్నం  చేసుకొనన్తరావ్త, నానన్గారికి పర్తేయ్కంగా 
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నమసాక్రాలు పెటిట్, దీవెనలందుకొని వెళిల్నపుప్డు నానన్ముఖంలో సంతోషరేఖలు వెలిగేవి. అంతకు మించి,  గురిత్ంపు 
పూజయ్ం.  

      ఆ గుడిని వంద సంవతస్రాల కిర్తం భూపతినాయుడుగారనే ఓ పిలల్ జమీందారు, కటిట్ంచి,  
గుడిపేరన ఓ అయిదెకరాల భూమినిచిచ్, ఓ ధరమ్కరత్ల సంఘ నియామకం చేశాడు. ఇటు గుడి అరచ్కతవ్ం, అటు 
ధరమ్కరత్ల సంఘం కూడా వారసతవ్ంగానే వసూత్ వచాచ్యి. ఓ ఎకరం మీద వచేచ్  వారిష్క ఫలసాయం గుడి పూజారికి 
ఇవావ్లని, దకిష్ణ పళెళ్ంలో వేసిన డబుబ్లు పూజారికే దకాక్లనీ, మిగిలిన నాలుగెకరాల ఫలసాయం, హుండీ సమరప్ణలూ 
వెచిచ్ంచి దేవాలయ నిరవ్హణకీ, మాస,మహా శివరాతుర్ల సంబరాలకీ, సంతరప్ణలకీ  ఖరుచ్పెటాట్లని ఆయన నమోదు 
పతార్లలో సప్షట్ంగా రాయించాడు.  

       కలియుగారంభంనుంచీ గతించిన వేల సంవతస్రాలలో యుగలక్షణాలు నెమమ్దిగా వరిథ్లుల్తూ 
వసుత్నాన్, ఇటీవలి వందసంవతస్రాలలో ఒకక్సారిగా ఊపందుకోవడంతో, శివుడి భూమి అయిదునుంచి మూడుకి 
పడిపోయింది. కొలతసావ్ములకు రూకలందించి, సరిహదుద్ రాళుళ్ తిరిగి పాతించి, రెండెకరాలు పకక్భూములవాళుల్ 
సావ్హా చేసేశారు. అలా సావ్హా చేసిన వాళళ్లో ధరమ్కరత్ సంఘసభుయ్ల జోకయ్ం కూడా ఉంది. మిగిలిన మూడింటినీ  
పర్భుతవ్ దేవాదాయసంసథ్ పేదల వసతిగృహ సముదాయాలకి సమరిప్ంచుకోవలసి వచిచ్ంది. మేడమీది గదిలోని కురీచ్లు 
తీసి కింది సావిటోల్ వేసినటుట్గా, ఆ మూడెకరాల భూమీ కేవలం ఒక మంతిర్తవ్శాఖ లోంచి మరో మంతిర్తవ్శాఖలోకి 
మారిందంతే! వసతిగృహ నివాసులలో కాసత్ ధరమ్చింతన కలవారు ఏనాడో కీరిత్శేషులైన భూపతినాయుడుగారికి 
కృతజఞ్తలు తెలపాలో, లేక తనకిచిచ్న ఆసుత్లు హరించుకుపోయినా ఏదో విధంగా నితయ్హారతులందుకొనే శివుడుకి 
తెలపాలో అనన్ మీ మాంసలో పడినపుప్డు, పాలనలోఉనన్ పర్భుతావ్నికి చెపప్ండి అని విజుఞ్లు వారికి హితబోధ చేశారు.    

    ధరమ్కరత్ల సంఘం నామమాతర్ంగా ఉండి కొతత్ సభుయ్లు చేరడం జరిగింది. వారి పనలాల్ పర్భుతవ్ం 
నియమించిన పరయ్వేక్షణాధికారికి తిథి వార నక్షతార్లు చెపిప్ పూజలూ, హోమాలు  జరిపించడమే. విషాణ్లయాలోల్లాగా 
లడూడ్ పర్సాదాలు శివాలయాలోల్ అమమ్కాలు జరగవు కాబటిట్, అమృతపాణి అరటిపళల్ గెలలూ, కొబబ్రికాయలూ, 
పులిహోరా  ధరమ్కరత్ల యిళల్కీ, పర్భుతావ్ధికారి ఇంటికీ  తరలేవి. నెలకోసారి  పర్భుతవ్పు ఉదోయ్గి వచిచ్, సీలు వేసిన 
హుండీ  తాళం తీసి, సొముమ్ని లెకక్బెటిట్ంచి, నలుగురి సాకిష్సంతకాలు తీసుకొని వెళిల్పోవడం జరిగేది. ఆ వివరాలు 
గుడితాలూకు నమోదు పుసత్కంలో  రాయడం కూడా  జరిగేది.  నగా, నటార్ ఉంటే సవ్రణ్కారుడు వచిచ్ గీటుపెటిట్, రాగి 
శాతం చెపిప్ పొయేయ్వాడు. ఆ నగలిన్ బాయ్ంక లో  అదెద్ ఇనపసొరుగులోల్ ఉంచడం జరిగేది. అయినా నాగాభరణుడికి 
రజత, సవ్రాణ్భరణాలిచేచ్ భకుత్లెకక్డుంటారు కనుక?   

      దేవాదాయసంఘం నానన్కి  నెలసరి జీతం ఎనిమిది వందలు నిశచ్యించింది.  పర్భుతవ్పు మనిషి 
దకిష్ణల పళెల్ంలో వాటాలడగ పార్రంభించాడు. రైతుబజారులో కూరలమేమ్వాళల్నుంచి పురపాలకసంఘ ఉదోయ్గి కావలిస్న 
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కూరలిన్ తీసుకొని, డబుబ్లివవ్కుండా దరాజ్గా వెళిళ్పోయినటుట్. వచేచ్ది మహా అయితే రోజుకో ఇరవై రూపాయలు. ‘ఎలా 
బతికేది,’ అని నానన్ తన గోడు లిఖిత పూరవ్కంగా వినిపించుకొనాన్డు. రెండో రోజుకి భకుత్లకు కనబడేటటుల్గా మీ 
దకిష్ణలనీన్ హుండిలోనే వేయండి అని బోరుడ్లు పెటిట్ంచేశాడు దకుష్డైన ఆ అధికారి! దకిష్ణలువేసే భకుత్ల చేతులు హుండీల 
దగగ్రే తెరుచుకొనేవి.  దకిష్ణలపళెల్ంలో మారేడుదళాల, పారిజాతాల  బరువు తపప్, భకుత్లు వేసే నాణేల బరువు 
తగిగ్పోయింది. దాంతో నానన్ గతి ఒడుడ్న పడడ్ చేపలా అయింది. నానన్ గతేమిటి, మొతత్ం మా కుటుంబ పరిసిథ్తి 
వరాష్కాలంలో ఆదివారం సంతల దొడిడ్ బురదలాగా తయారైంది.  

       మొదటినుంచి గుడిపార్ంగణపు వెనకభాగంలో మూడు గదులు, వసారాలతో ఉనన్ రేకులకొంప 
పర్సుత్తం మా నివాసం. అందులో శివపూజలకు కావలిస్న సామగిర్ని ఉంచేటందుకు ఒక గది కేటాయించబడింది. అసలు 
అది పెంకుటిలల్ట. పూరవ్ం ఎపుప్డో ఓ సారి బాగులు చేయిoచాలిస్వసేత్, ఆనాటి ధరమ్కరత్ల సంఘం పెంకులు తీయించేసి, 
పుచుచ్లు పటిట్న పైకపుప్ కమీమ్లను మారిప్ంచి,  ఆసెబ్సాట్స రేకులు వేయించిందట.   

      నేను చదువు ముగించుకొని వచాచ్ను. అసలు పైన చెపిప్న వివరాలోల్ నాకు అనీన్ తెలియవు. 
నాయనమమ్ చాలా సంగతులు నానన్కి తెలియకుండా వివరించింది. వెంటనే ఉదోయ్గం సంపాదించి అమమ్నీ, నానన్నీ, 
నాయనమమ్నీ  శివుడి గుడినుంచి బయటకు  తీసుకుపోవాలని పర్యతాన్లు పార్రంభించాను. ఏ ఉదోయ్గమూ దొరకలేదు. 
విదాయ్రహ్తలుంటే  వెంటనే ఉదోయ్గం దొరుకుతుందనన్ రోజులు ఏ నాడో సమసిపోయాయనన్ జాఞ్నోదయం కలిగింది. నానన్ 
చేసిన పూజలు, పవితర్మైన దేవాలయపార్ంగణంలో నివాసమూ ఏ విధమైన  మేలూ కలిగించ లేదు. నాకు శివుడి మీద 
చాలా కోపమొచిచ్ంది. చినన్నాటనుండే భకిత్ సనన్గిలిల్ంది. నానన్చూసే పర్తి చూపులోనూ నీ చదువెందుకు అనే పర్శన్ 
కనబడేది.    

       సరే ఏదో ఒకటి చేయాలని, గుడి ఆవరణలోనే కొందరు పిలల్లకి పైరవేటు పాఠాలు చెపప్డం 
పార్రంభించాను. అయిదుగురితో మొదలై ఇరవైమంది దాకా విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ పెరిగిoది. అయిదో తరగతినుంచి 
పదోతరగతి వరకు ఇదద్రేసి లేక ముగుగ్రేసి విదాయ్రుథ్లు. వారిలో నలుగురు బాలికలు. మనసు చంపుకొని ఆ పేద 
విదాయ్రుథ్లనుంచి నెలజీతం 30 రూపాయలు తీసుకొనాన్ను. అంటే విదాయ్రిథ్కి రోజుకో రూపాయనన్మాట! మొతత్ం నా 
సంపాదన నెలకి ఆరువందలు.    

    ‘దేవాలయంలో విదాయ్రుథ్లకు బలవంతంగా వేదపాఠాలు రుదేద్సుత్నాన్రట!’ అనన్ ఓ వదంతి 
పుటుట్కొచిచ్ంది. ఆలయపరయ్వేక్షణ ఉదోయ్గితోబాటు, ఓ నలుగురు విదాయ్విభాగపు అధికారులు, జిలాల్ పాలనాధికారి 
కారాయ్లయంనుంచి ఓ యిదద్రు అధికారులూ దండెతాత్రు. విదాయ్రుథ్లూ, వారి తలిల్దండుర్లూ వచాచ్రు. కురర్వాళల్ని 
పర్శిన్ంచారు. అటువంటిదేమీ జరగలేదనీ, మాసాట్రు బాగా పాఠాలు అరథ్మయేయ్టటుట్ చెబుతునాన్రనీ విదాయ్రుథ్లూ, వారి 
తలిల్దండుర్లు కూడా  నాకు కితాబునిచాచ్రు. విదాయ్రుథ్లోల్ ఇదద్రు ఇతర మతాల వారునాన్రు.  ఓ నలుగురు కులవృతుత్లు 
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చేసుకొనేవారి పిలల్లు.  వాళళ్ పేరుల్ తెలుగులోనూ, ఆంగల్ంలోనూ తపుప్లు లేకుండా రాసి చూపించారు.  ఎకాక్లు 
అపప్జెపాప్రు. కురర్వాళళ్కి వాళళ్ సాథ్యిని బటిట్ ఏవో వాకాయ్లు చెబితే  చాలా మంది తపుప్లు లేకుండా, ఒకరిదద్రు ఒకటి 
రెండు తపుప్లతోనూ రాశారు. చినన్పుప్డు మా తెలుగు మాసాట్రు విషవ్కేస్నుడు, ధృతరాషుట్ర్డు, ఏకాకిష్, సవయ్సాచి లాంటి 
పదాలు చెపిప్ రాయమనేవారు. బెతత్ం కూడా చేతిలో సిదధ్ంగా ఉండేది. ఇపుప్డు బెతత్మనేది లేదు. చేతోత్ చినన్ దెబబ్వేసినా, 
కాసత్ చెవి మెలిపెటిట్నా అది రాజకీయమైపోతోంది. వేదపఠనం చేయిసుత్నాన్ననన్ అపవాదుకి వాళల్కేవిధమైన ఆధారమూ 
లభించలేదు. ననున్ శికిష్ంచడానికి అవకాశమూ కలగలేదు.  

      “భీమాకి చినన్తనంనుంచి వారసతవ్ంగా వసోత్నన్ అరచ్కతవ్ం చేయమని దిశానిరేద్శం చేసినా నా 
మాటని కాదని చదువువైపే దృషిట్ సారించాడు. ఏదో సంపర్దాయ బదధ్ంగా నాలుగైదు సోత్తార్లు వలిల్ంచడం తపప్ 
ఒకక్మంతర్మూ రాదు. శివుడి మీద భకీత్ లేదు. ఇపుప్డు ఉదోయ్గం లేక, పాఠశాలలోల్ ఇపప్టికే చదువుతోనన్ ఈ విదాయ్రుథ్ల 
సాథ్యి పెంచడానికి కృషి చేసుత్నాన్డు,” అని నానన్ శాంతసవ్రంతో అనాన్డు. నా మనసులోని మాటలిన్ తానే అనాన్డు. నేనే 
కనక అనుంటే మండుతూనన్ మనసుతో ఎలా అనేవాణోణ్ నాకు తెలియదు.  

     వాళళ్ందరూ దేవాలయంలో అడుగుపెటాట్రు కనుక  దరశ్నం చేసుకోకపోతే బావుండదేమోనని గుడికి 
ఓ పర్దకిష్ణ చేసి,  దేవుడికి ఓ నమసాక్రం పెటిట్ వెళిళ్పోయారు.     

     వెళల్బోయే ముందు ఒకాయన  ననున్ ఓ పకక్గా తీసుకుపోయి, “మీ అవసరంకొదీద్ పర్యాస పడడం 
అవసరమే అయినా, విదాయ్రుథ్లకు మేలు కలుగుతోనాన్ ఇలా శివమందిరంలో పాఠాలు చెపప్డంతో చాలమందికి 
వేదబోధన చేసుత్నాన్రనన్ అపోహ కలుగుతుంది. అందుకొని మీరు ఏదో వేరే జాగా చూసుకొని పాఠాలు చెపప్ండి. మీకు ఏ 
సహాయం కావాలనాన్ వచిచ్ ననున్ కలుసుకోండి,”  అని ఆపాయ్యంగా అనాన్డు. ఆయన పడడ్ జాలి నిజమే కావొచుచ్, 
ఎగతాళి కావొచుచ్. అయినా ఆ క్షణంలో  నాకు  ఆయన మాటలు ఏమీ ఊరడింపుగా అనిపించలేదు. 

  “మీ పేరు సర? ఎకక్డ పనిచేసుత్నాన్రు? అవసరమొసేత్ కలుసుకోడానికి చిరునామా తెలియాలి కదా?” 
అనాన్ను.  

   “నాపేరు చందర్శేఖర. జిలాల్ పాలనాధికారికి, జిలాల్ విదాయ్శాఖాధికారికీ  మధయ్ అనుసంధానకరత్గా 
పనిచేసుత్నాన్ను. అయితే నా ఉదోయ్గసాథ్వరం జిలాల్పాలన భవనం లోనే,” అని చెపిప్ వెళిల్పోయాడు.      

      నానన్ మా కుటుంబానికి జరిగిన అనాయ్యంకనాన్ శివుడికి అనాయ్యం జరిగిపోయిందని 
వాపోయినపుప్డలాల్ నా కోపం నషాళo అంటుకోసాగింది. అయినా నా కోపం అణచుకోడానికి విశవ్పర్యతన్మే 
చేయాలిస్వచిచ్ంది. ఎందుచేతనంటే అమామ్, నానన్లు ననున్ ఉనన్ంతలో బాగానే పెంచారు. నేను నానన్ మీద ఎగిరితే అది 
అమమ్కు, నాయనమమ్కూ  బాధగానే ఉంటుంది. వారి మనసులిన్ నొపిప్ంచే  పర్యతన్ం నేనేనాడూ చేయలేదు. 
చేయకూడదు కూడా!       
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      ఆ సాయంతర్ం వెళిళ్ భూపతినాయుడుగారి ముని మనవడు శీర్పతినాయుడిని  కలుసుకొనాన్ను. 
అతనితో పరిమితమైన పరిచయం ఉంది. ఆదరంగా ననోన్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్, తనో  చెయియ్విరిగిన కురీచ్లో కూరుచ్ని 
కుశల పర్శన్లు వేశాడు. జరిగినదంతా వివరించాను. నాకు తెలిసిన సంగతులు చెపాప్ను. “మీ ముతాత్తగారు 
శివాలయానికి ధారపోసిన భూమంతా అనాయ్కార్ంతమైపోయింది. చేయగలిగింది ఏదైనా ఉందా?” అని పర్శిన్ంచాను. 

     “నేను కూరుచ్నన్ కురీచ్ నా పరిసిథ్తిని  చెపప్కనే  మీకు తెలియజేసుత్ంది.  మా ముతాత్త 150 ఎకరాల 
భూమి ఒకొక్కక్ తరంలోనూ తరిగిపోయిందే కానీ, ఎవరూ పెంచిన వారు లేరు. మా కుటుంబంలోనూ కుటుంబ 
రాజకీయాలకు కొదవలేదు. ఆసుత్ల పంపకంలో కోరుట్ గుమామ్లు  తొకాక్రు. కొందరు ఆసుత్లముమ్కొని వెళిళ్పోయారు. 
నేను మా ముతాత్తకి పనెన్ండో ముని మనవణిణ్. శిథిలావసథ్లో, నాలుగు లక్షలు అపుప్తో ఈ కొంప నాకు ఈ తరంలో 
దకిక్ంది. సెంటు భూమి లేదు. ఇంటనే గెలవలేని వాణిణ్, బయటి వారితో కోరుట్తగాదాలకు దిగే శకిత్ లేదు. నేను 
పెళిల్చేసుకోకుండా బర్హమ్చారి బతుకు బతుకుతునాన్ను. అమామ్ నానన్లు పోయి నాలుగు సంవతస్రాలైంది. ఇలుల్ అమిమ్ 
అపుప్ తీరుదాద్మనుకొంటే భవననిరామ్ణాలు చేసే బడాబాబుల దళారులు బేరాలు రాకుండా చేసుత్నాన్రు. ఏ దుకాణం 
వారికైనా, ఆఫీసు వారికైనా  అదెద్ కిదాద్మంటే బజారుకి దూరంగా ఉనన్ందుమూలాన ఎవరూ రావటలేల్దు  ఏం చేసేది?” 

     ‘మీరు బి.ఏ పాయ్సైయాయ్రని వినాన్ను. ఉదోయ్గం,…. భృతి ......?” సందేహిసోత్నే చనువు తీసుకొని 
అడిగాను.  

     “ పర్సుత్తానికి నా మేనమామలు కొంత ఆరిథ్క సహాయం చేసుత్నాన్రు. మీరు నాకనాన్ ఎకుక్వ 
చదివారు, మరి .....  ” 

    “సరెల్ండి, రోలు వెళిళ్ మదెద్లతో మొరపెటుట్కునన్టుల్ంది. ఒక పని చేయండి. మీ ఇలుల్ పెదద్ది. ఆ 
పిలల్లకి విదాయ్బోధన మీయింటోల్ చేసేటందుకు నాకు వెంటనే అనుమతి యివవ్ండి. వాళళ్మూలాన నాకు ఆరు వందలు 
లభిసోత్ంది. అందులో రెండువందలు మీకు అదెద్గా యిసాత్ను.” 

     శీర్పతినాయుడు ఒకక్ నిముషం ఆలోచనలో పడాడ్డు. తరావ్త అనాన్డు. “అలాగే! ఆ రెండువందలూ 
నాకు పిర్యమే. అవసరమే. కానీ ఒక షరతు! నేనుకూడా పాఠాలు చెపాత్ను మరి. నాకూ ఉబుసుపోతుంది.” 

    కారణాలేమైతేనే కానీ, ఆరిథ్కంగా చితికిన బతుకులు అనేకరూపాలోల్ దరశ్నమిసోత్నే ఉంటాయి. 
జమీందారుల బిడడ్ అనగానే ఏరప్డే అభిపార్యం తపప్ని శీర్పతినాయుణిణ్ కలుసుకొనన్ తరావ్త తెలిసింది. అయినా 
నీటమునిగేవాడికి ఓ చేయి దొరికికినంత సంతోషం వేసింది. చేయందించిన వయ్కిత్ని మనతోబాటు నీట ముంచడం భావయ్ం 
కాదు. ఇదద్రమూ ఎలాగో తీరం  చేరగలమనన్ ఆశాభావం కలిగింది.  

       మరాన్టి నుంచీ పిలల్లకి చదువు మెరుగుపరిచే చోటు శీర్పతినాయుడు  ఇంటికి మారాచ్ను. 
శీర్పతినాయుడు  ననున్ గమనించి, కొనిన్ పదధ్తులు గర్హించిన మూడో రోజునుంచి పాఠాలు చెపప్డం పార్రంభించాడు. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  nø√ºãsY  2022 

6    - ఎ  

నోటి కబురుతో- విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ నెల తిరిగే సరికి ఏభైకి పెరిగింది. వచిచ్న సంపాదనలో సగం శీర్పతినాయుడు  చేతిలో 
ఉంచి, ‘మనిదద్రం ఇపుప్డు భాగసావ్ములం,’ అనాన్ను.  అధిక భాగం పై తరగతులు చదువుతునన్ వాళేళ్. వారి చదువు 
సాథ్యి చూసి ఆందోళన కలిగినా, మరో నెలరోజులోల్ వారి సమరథ్త గణనీయంగా పెరిగింది. ఓ ఆశాజోయ్తి మనసులో 
వెలిగింది. నా ఆలోచనలను శీర్పతినాయుడు  ముందు ఉంచాను. 

     ఇదద్రం పోయి చందర్శేఖరిన్కలిశాం. ఆయన కలివిడిగానే పర్వరిత్ంచాడు. ”మీ శివాలయం శిక్షణలో 
విదాయ్రుథ్ల పర్గతిని గురించి సర తో చెపాప్ను. ‘అలాగా,’ అనాన్రు. నేను ఈ సాయంతర్ం మీ యింటికి వసాత్ను. మరో సారి 
విదాయ్రుథ్లతో మాటాల్డాలని ఉంది,” అనాన్డు.  

     “విదాయ్రుథ్లు సాయంకాలం వాళళ్ సూక్ళుళ్ అయిన తరావ్త అయిదు పార్ంతంలో వసాత్రు. అపప్టికి 
రాగలరా?” అడిగాను.  

      “తపప్క వసాత్ను.” అని మాట యిచాచ్డు.  
      ఆ సాయంతర్ం ఆగిన ఓ కారు ముందు సిటోల్ంచి చందర్శేఖర దిగి, కారు వెనకవైపు తలుపు తీశాడు. 

అందులోంచి దిగిన వయ్కిత్ని చూసి మా ఇదద్రికీ నోటమాట రాలేదు. జిలాల్ పాలనాధికారి రమేశ గుపాత్ సవ్యంగా దిగాడు. 
ఏ విధమైన భేషజం లేకుండా మాతో  కరచాలనం చేసి లోపలికి వచాచ్డు. లోపలి మండువాలో కూరుచ్నన్ 
విదాయ్రుత్లందరూ లేచి నిలుచ్నాన్రు. 

      ‘కూరోచ్ండి,’ అని ఆయన తెలుగులోనే అనాన్రు. ఆయన విదాయ్రుథ్ల పేరుల్, ఏ తరగతులు చదువు 
తునన్దీ, ఏ బడిలో చదువుతునన్ది తెలుసుకొనాన్డు. కురర్వాళళ్ందరూ జంకు లేకుండా, ఉచాచ్రణా దోషాలు లేకుండా 
సమాధానాలు చెపాప్రు. “ఇలాగ పర్తేయ్క శిక్షణలు చెందుతునాన్రంటే ఏదో పర్యోజనం ఉండాలి కదా? చెపప్గలరా?” 
అనాన్డు  జనాంతికంగా.  

      అందరూ చేతులెతాత్రు. గుపాత్గారు చేతులెతిత్న వారిలో  ఓ నలుగురిన్ చెపప్మనాన్డు. సారాంశం 
ఒకక్టే.  ‘బడిలో పంతుళుళ్ సరిగా పాఠాలు చెపప్టలేల్దు. అరథ్మవక  ఏదైనా మరోసారి అడిగితే, ‘మటిట్ బురార్!  బటీట్ పటట్’ 
మంటునాన్రు. ఇకక్డైతే  మాకు అరథ్మవని సంగతులిన్ చకక్గా బోధిసుత్నాన్రు. మా రాతలోల్ దొరేల్ అక్షరాల తపుప్లిన్ 
సరిదిదుద్తునాన్రు.మా మాటలిన్ సరిచేసుత్నాన్రు.  బోరుడ్ దగగ్రకు వెళిళ్ అందరిముందూ జంకు లేకుండా లెకక్లు చేసే 
ధైరయ్మిసుత్నాన్రు. మాకిపుప్డు ఏడాది పరీక్షలంటే ఏమాతర్ం భయం లేదు!”    

     చందర్శేఖర కొందరు విదాయ్రుథ్లను ఇదివరకే శివాలయంలో గమనించారు. ఇపుప్డు అనుకోకుండా 
జిలాల్ అధికారి కూడా వచాచ్డు. ఆయన  వసాత్డని మాకు తెలియదు. ఆయనెవరో తెలిసిన మాకు జంకు కలిగిందికాని, 
పిలల్లు జంకు లేకుండా సమాధానాలు చెపప్డంతో మనసు సిథ్మిత పడింది.  
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      “అరథ్ం తెలుసుకొంటే బటీట్ పటట్వలసిన అవసరం ఉండదు. అరథ్ంతో పాటు పదధ్తి తెలుసుకొంటే 
లెకక్లంటే భయపడనవసరం లేదు. ఈ రోజు మీకు సెలవు!” అనాన్డు.  

    పిలల్లందరూ  నా కేసి చూశారు. “మీకు ఈ సాయంతర్ం సెలవు! రేపటిన్ంచీ మళీళ్ మామూలే!” 
అనాన్ను. 

   శాయ్మల అనే ఓ తొమిమ్దో తరగతి అమామ్యి, ”మా లెకక్ల మాసాట్రు రెండు లెకక్లిన్ ఇంటిదగగ్ర   
చేసుకు రమమ్ని ఇచాచ్రు. అవి అరథ్ం కావటలేల్దు. చేయకుండా సూక్లుకి వెడేత్ రేపాయన తిడాత్రు.” 

   రమేశ గుపాత్ “ఆ లెకక్లేమిటో ఇలా వచిచ్ బోరుడ్ మీద రాయి,”అనాన్డు.  శాయ్మల ముందుకొచిచ్ ఆ 
లెకక్లిన్ తన వదద్నునన్ పుసత్కానిన్ చూసూత్ బోరుడ్మీద రాసింది. గుపాత్గారు నాకేసి చూశాడు. ఆ లెకక్లకు ఆధారితమైన  
పైథాగరస సిదాధ్ంతనిన్ వివరించి, లెకక్లిన్ ఏ విధంగా చెయాయ్లో చెపాప్ను. అవి చెపిప్న తరావ్త శాయ్మలే ఒకటి రెండు 
మధయ్సలహాలతో లెకక్లు చేసింది. గుపాత్గారు శాయ్మలిన్ అభినందించాడు. నా కేసి చూసూత్ కళళ్తోటే అభినందించాడు. 
అంటే ఆయన నాకూ పరోక్షంగా పరీక్ష పెటాట్డనన్మాట. 

    ఒక చినన్తరగతి విదాయ్రిథ్ని పిలిచి, తెలిసిన పదయ్మేదైనా చదవమనాన్రు. అ విదాయ్రిథ్ సుమతీ 
శతకంలోని రెండు పదాయ్లు చదివాడు. గుపాత్గారు అరథ్ం చెపప్మనాన్డు. చెపిప్న అరథ్ం విని ‘శభాష!’ అని 
మెచుచ్కొనాన్డు. అటు తరావ్త పిలల్లందరూ వెళిళ్పోయారు.  

        “నాది హిమాచల పర్దేశ. కానీ మమమ్లిన్ ఏ రాషట్రనికి కేటాయిసేత్ ఆ రాషట్రపు భాష నేరుచ్కోవాలనన్ 
నియమం ఉంది. అందునా హిమాచలపర్దేశ రాషట్రంలో అమలులో ఉనన్ విదాయ్నియమాల పర్కారం పాఠశాలలోల్ 
మూడోభాష ఒకటి నేరావ్లి. నేను తెలుగు తీసుకొనాన్ను,” అనాన్రాయన గరవ్ంగా. ఆయన సవ్చచ్మైన తెలుగులో 
మాటాల్డడం మాకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. ఆయనిన్ అభినందించాం.     

     నాయుడు గాల్సులోల్ పోసి కొబబ్రి నీళల్ందించాడు. రమేశ  ఇలల్ంతా కలయజూసి శీర్పతిరాజు నుంచి 
వివరాలు తెలుసుకొనాన్డు. “సవ్యం ఉపాథి పథకం కింద మీరు చేబటిట్న పర్యతన్ం మంచిదే, కాదనను. అయితే ఈ 
పర్తేయ్క శిక్షణనేది కూడా ఒక వాయ్పారంగా మారిపోయింది. అది విదాయ్రంగానికి దీరఘ్కాలికమైన  హాని చేసుత్ందే తపప్ మేలు 
చేయదు. ఓ పని చేయండి. దీనిన్ ఓ మాధయ్మిక పాఠశాలగా మారచ్ండి. పర్భుతవ్ంనుంచి అనుమతులు వచేచ్టటుట్ నేను 
చూసాత్ను. ఈ సూక్లికి భూపతినాయుడిగారి పేరు పెటట్ండి. సిథ్రపడిన తరావ్త ఉనన్తపాఠశాల అనుమతులు 
తీసుకురావొచుచ్. చందర్శేఖర! కావలిస్న దరఖాసుత్లూ అవీ శీర్పతినాయుడుగారి చేతా, భీమరాజుగారి చేతా నింపించి 
దసత్రం తెరవండి. నెల రోజులోల్గా ఈ భవనం ముందు సూక్లు పేరు రాయబడాలి. శీర్పతినాయుడు గారూ! ఇంటిని మీరు 
ధారాదతత్ం చేయనవసరం లేదు. సూక్లుకు బాడుగతో నెలవుగా యిసేత్ చాలు!” అనాన్డు.  
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      శీర్పతిరాజు తక్షణం సప్ందించాడు. “సర! నేను బర్హమ్చారిని. ఇలాగే ఉండిపోతాను. అందుచేత మా 
యింటిని సూక్లుకి ధారాదతత్ం చేసేసాత్ను. అలాగంటే అనుమతులు తవ్రగా వసాత్యేమో?” 

      “ఆ మాటా నిజమే కానీ, మీరు కూడా జాగర్తత్ వహించాలి. పర్భుతవ్ వయ్వహారాలోల్ కూడా 
లుకలుకలు అనేకం ఉంటాయి. మీరు ఆవేశంలో కాకుండా, ఆలోచించే ఈ మాటంటే అలాగే కానివవ్ండి. మీ 
ఇంటివిలువ ఇపుప్డు పదిహిను లక్షలకు పైగానే ఉంటుంది.  అపుప్లు పర్భుతవ్ం తీరిచ్, ఇంటిని విదాయ్సంసథ్కు మీరు 
ధారదతత్ం చేసినటుట్ నమోదు చేయిసుత్ంది. సరేనా?”  

     “సర! నా ముతాత్త శివాలయం కటిట్ంచి, కొంతభూమి రాసి, ఒక కుటుంబానికి ఆశర్యం  కలిప్ంచి  
కనుమూశాడు. ఆ వయ్వసథ్ అంతా కుపప్కూలి శివుడికి గుడి మాతర్మే మిగిలింది. ఆశర్యం పొందిన కుటుంబం ఈ తరం 
వచేచ్సరికి నడిరోడుడ్న పడేటటుట్ ఉంది. కానీ ఈ ఇలుల్ ఓ సరసవ్తీ నిలయంగా మారితే నిరంతరమూ నూతన విదాయ్రుథ్ల 
పర్వాహంతో కొనసాగుతుందే కానీ శివాలయం లాగేనే మొకుక్బడుల ఆలయంగా మారిపోదు. నా పేర్మభగన్మై నేను 
బర్హమ్చరయ్ం వహించాను. నేను బతికునన్ంతవరకూ, ఇదే ఇంటోల్ ఓ గదిలో ఉండడానికి అనుమతినిసేత్ చాలు.” 

    “మిమమ్లిన్ సూక్లులో ఉపాధాయ్యులుగా ఉంచేటందుకు కొనిన్ అభయ్ంతరాలు రావొచుచ్. పర్సుత్తం 
విదాయ్రుథ్ల బోధన కొనసాగిసోత్నే ఉండండి. భవనం ధారాదతత్ం చేయడానికి మీ కిదద్రికీ ఉదోయ్గమివవ్డం ఒక నిబంధనగా 
పెటిట్ దసత్రం కదిలిసాత్ను. నేననకూడని మాటైనా, ఒక సంగతి చెపాప్లి.  పర్సుత్తం పర్భుతావ్ధీన విదాయ్నిలయాలోల్ 
విదాయ్పర్మాణాలు పడిపోయాయి. ఫలితంగా తలిల్దండుర్లు కూడా సంసాథ్గతమైన విదాయ్నిలయాలోల్ తమ పిలల్లిన్ 
చేరిప్ంచడంతో మునిసిపల, గార్మపంచాయితీల అధవ్రయ్ంలో ఉనన్ పాఠశాలలోల్ కొనిన్ తరగతులోల్ అసలు విదాయ్రుథ్లే 
లేకుండా పోయారు. మధయ్తరగతి, దిగువమధయ్ తరగతి, పేదల విదాయ్భాయ్సానికి ఇది తీరని నషట్ం కలిగిసోత్ంది. అనుమతి 
రాగానే జిలాల్ విదాయ్ధికారితో సంపర్దించి కొంతమంది ఉపాధాయ్యులను వెంటనే బదిలీ చేయిసాత్ను. నేను వయ్కిత్గతమైన మీ 
సహాయం చేయడంకోసం రాలేదు. పర్భుతవ్ పాఠశాలల పూరవ్వైభవానిన్ తిరిగి తీసుకువచేచ్ పర్యతన్ంగా మీ సహాయం 
అరిథ్ంచడంకోసం వచాచ్ను.” 

    ఆయన మాటలువిని మాకు వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటల్యింది. నేనూ, శీర్పతి నాయుడు 
చందర్శేఖర అధవ్రయ్ంలో ధరఖాసుత్లనీన్ సంతకాలు చేసి ఇచాచ్ం. సరిగా నెలనన్ర రోజులోల్ శీర్ భూపతినాయుడు మాధయ్మిక 
పాఠశాల అనన్ బోరుడ్ పర్జల దృషిట్లో పడింది. 

    రమేశ గుపాత్గారి చొరవతో బెంచీలు, కురీచ్లు, బలల్లూ, ఏరాప్టు తవ్రితంగా జరిగిపోయింది. 
అంతవరకు పర్తేయ్క శిక్షణ పొందిన విదాయ్రుథ్లు నితయ్విదాయ్రుథ్లుగా నమోదైపోయారు. తొమిమ్ది పది తరగతుల వారికి 
పర్తేయ్కంగా కాల్సులు తీసుకొంటామని భరోసా ఇచాచ్ము.   
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    నేనూ, శీర్పతినాయుడు వెళిళ్ సవ్యంగా రమేశ గుపాత్గారికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కొని, వచిచ్ 
పార్రంభొతస్వం చేయమని అరిథ్ంచాం. ఆయన చిరునవువ్ నవువ్తూ, “ననున్కాదు జిలాల్ విదాయ్ధికారి రంగనాధంగారిని 
పార్రంభోతస్వం చేయమని అడగండి. అయితే నేనూ తపప్క పార్రంభోతస్వానికి హాజరవుతాను!” అనాన్రు. 

     చందర్శేఖరిన్ కూడా తీసుకొని వెళిళ్  రంగనాధం గారిన్కలుసుకొనాన్ం. “మంచి ముహూరత్ం 
పెటిట్ంచారా?” అని అడిగాడు.  

    “మీకే రోజు వీలుగా ఉంటుందో చెపేత్ ఆరోజు పెటిట్సాత్ం,” అనాన్ను. 
    “నేనుకొంచెం చాదసత్ం మనిషిని. నా పుటిట్నరోజు 1-1-1970. సాయంతర్ం అయిదింటికి  అశవ్నీ 

నక్షతర్ంలో పుటాట్ను. ముహూరత్ం పెటిట్ంచి వెంటనే తెలపండి,” అనాన్డు.  
     సరే సంగతి చెపిప్, నానన్ని ముహూరత్ం పెటట్మని అడిగాను. దేవుడిమీద నమమ్కం లేని వాడివి, 

ముహూరాత్లమీద నమమ్కం ఏమిటనన్టుల్గా చూసి, చినన్గా నవువ్తూ వేళల్మీద ఏవో లెకక్లు కడూత్, “వచేచ్ శనివారం 
ఉదయం పదింటికి దివయ్ంగా ఉంది,” అనాన్డు. 

     ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. రమేశ గుపాత్గారు తొమిమ్దినన్రకే చందర్శేఖర తో కలిసి వచేచ్శాడు. 
కొంతమంది పతిర్కా విలేకరులు కెమెరాలతో చేరుకొనాన్రు. రంగనాధం గారు కనీసం ఒక అరగంట ముందుగానే 
వసాత్రనుకొనాన్o.  తొమిమ్ది నలభై అయిదుకి ఏకంగా అరడజను కారల్ దండు వచిచ్ ఆగింది. మధయ్ కారు ముందు 
సీటులోంచి రంగనాధంగారు దిగి, వెనక తలుపు తీశాడు.  అందులోంచి విదాయ్శాఖామంతిర్  శేషసాయి గారు  దిగాడు!  
కలెకట్రుగారు ఆయనకి అభివాదం చేసి మమమ్లిన్ పరిచయం చేశాడు. నానన్ కుదిరిచ్న ఓ పండితుడు ఏవో వేదమంతార్లు 
చదివి, భూపతినాయుడిగారి పర్సాత్వన, మంతిర్గారి పర్సాత్వన ఆ మంతార్లలో ఇమిడిచ్, మంతిర్గారిచేత కొబబ్రికాయ 
కొటిట్ంచేశాడు.  

    రంగనాథంగారు ఆ హడావుడిలో నా చెవిలో రహసయ్ంగా అనాన్డు. “ముహూరత్ నిరణ్యానికి నేను 
మీకు చెపిప్న వివరాలు మంతిర్ శేషసాయిగారివయాయ్! ఆయన కురీచ్లో ఉండగా నేను పార్రంభోతస్వం చెయయ్డానికి 
దముమ్లుండొదూద్?” 

     నాకు వచేచ్ నవువ్ను ఆపుకొనాన్ను. కారయ్కర్మం అంతా రంగనాధంగారే దగగ్రుండి, అనిన్టికీ  తానే 
అయి చేయించేశాడు. రమేశ గుపాత్గారు  గుంభనగా నాకేసి చూసి చినన్గా నవావ్డు.  

    ఆ విధంగా భూపతినాయుడిగారి పాఠశాల ఏభైమంది విదాయ్రుథ్లతో పార్రంభమైంది. 
విదాయ్సంవతస్రం మొదలైయేయ్సరికి విదాయ్రుథ్ల సంఖయ్ రెండు వందలకి చేరింది.   

     బదిలీ మీద వచిచ్న ఉపాధాయ్యులు మొదటోల్ కొంత తలతికక్గా వయ్వహరించినా అధికారవరగ్ంతో 
శీర్పతినాయుడి పరిచయం చాలా లోతైనదని ఊహించి, అలవాటైన తమ ముందు పంథాలను మారుచ్కొని 
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సహకరించడంతో, మేము తిరుగు మొహం పటట్నవసరం లేకపోయింది. మూడేళల్లో ఉనన్త పాఠశాలగా రూపొంది 
పోయింది. ఆలోపుగా శీర్పతినాయుడు, నేనూ  దూర విదాయ్ విధానంలో విదాయ్బోధనారహ్తకు కావలిస్న బి.యిడి. పటాట్లు 
సంపాదించి, మా ఉదోయ్గాలకి ఢోకా లేకుండా  ఓ రక్షక కవచం ఏరాప్టు చేసుకొనాన్o.  

     నాయనమమ్ వృదాధ్పయ్త కారణంగా ఓ సారి బాగా అసవ్సథ్తకి లోనైoది. ఓ రోజు పకక్లో 
కూరోచ్బెటుట్కొని నా చెయియ్ పాముతూ, “భీమా! సరసవ్తీ కటాక్షం మూలాన ఓ పర్యోజకుడవైయాయ్వు. నీ భావాలిన్ 
నానన్మీద రుదద్క, తన దారిన తనున్ వెళల్నీ1 జీవితమంతా శివుడు తపప్ తనకి వేరు దేవుడు లేడు. నీ మేలు తపప్ వేరు 
ధాయ్స లేదు. నీకు తెలియని ఓ సంగతి చెబుత్నాన్ విను. ఆ నాడు నీ నానన్  మీ పాఠశాల పార్రంభోతస్వానికి ముహూరత్ం 
పెటిట్ంది నీ, శీర్పతినాయుళల్  తారాబాలాలు  చూసి పెటిట్నదే తపప్ వేరెవరిదో కాదు!”  

    నానన్పటల్ నాకునన్ అభిపార్యం నాయనమమ్ మాటలతో ఒకక్సారిగా మారిపోయింది.  
     ఆ మరుచటి రోజునుంచీ ఉదయ, సంధయ్లోల్  పాఠశాలకు వెళల్బోయేముందూ, తిరిగి వచిచ్న తరావ్తా 

గుడిలో నానన్కు సహాయం చేసూత్ అరచ్కతవ్ విధినిరవ్హణలు మంతర్యుకత్ంగా నేరుచ్కొనాన్. ఓ ఉపాధాయ్యుడిగా 
నిలదొకుక్కొనన్ందుకు నేను సంతోష పడుతోంటే, శివారచ్న చేయి జారిపోనందుకు నానన్ మరెంతగానో  సంతోషించాడని 
వేరే చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు కదా? 
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