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  నానన్గారూ, మీకు కొదిద్రోజులోల్ షషిట్పూరిత్. 

గడచిన 60 ఏళళ్ను తరచి చూసుకొంటే మీరు ఎటువంటి అనుభూతిని పొందుతారో, ఎనిన్ విజయాలకు వెనున్ 
చరుచుకుంటారో, ఏమేమి నిరణ్యాలకు ఈనాటికీ నాలుక కరచుకుంటారో, ఏమేమి జాఞ్పకాలకు ఆనందంతో కంటతడి 
పెడతారో, ఏ తీపి గురుత్లకు చిరుమందహాసం చిందిసాత్రో గానీ, నేను నా మదిలో ముచచ్టల్ను మీకు చెపాత్ను ఈ సందరభ్ంగా. 

మీ గతంలో నా ముచచ్టేల్మిటి అంటారా? 60 లో మొదటి 26 తీసేయగా మిగతా 34 ఏళళ్ పర్యాణంలో నేనూ 
ఉనాన్ను మరి. అది చాలదూ? 34 సంవతస్రాల పరిచయంలో మీ పటల్ నాకు చాలా అసంతృపుత్లు ఉనాన్యి. 10 
కంపెల్యింటుల్ ఉనాన్యి. అవి ఈరోజు మీకు వెళళ్బోసుకోవాలని నిరణ్యానికి వచేచ్శాను. వినక తపప్దు మీకు. 

1) మీరు నా చేత రోజూ ఊరు పర్యాణం చేయించేవారు

నా తొమిమ్దేళళ్ వయసు లోపు  మనమునన్ ఊరిలో లైబర్రీ లేదని పకక్నునన్ పెదద్ ఊరికి సైకిల తొకుక్కుంటూ 
తీసుకువెళేళ్వారు. మీరు పేపర చదువుతూ కూరొచ్నేవారు. నాకు ఏ పుసత్కం కావాలంటే అది చదువుకోమనేవారు. మళీల్ వెనకిక్ 
సైకిల తొకుక్కుంటూ వచేచ్ దారిలో నేనేం చదివానో ఆ కథ చెపప్మనేవారు. దీనితో నాకు reading habit అలవడటం 
మాతర్మే కాక, జాఞ్పకశకిత్, ధారణా శకిత్ కూడా పెరిగాలని మీ ఉదేద్శం అయుయ్ంటుంది. కదా? 
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2) చినన్పుప్డే పెదద్పెదద్ పుసత్కాలతో నాకు చుకక్లు చూపించారు 
 
రాయల పర్పంచ అటల్స ఉండేది మన ఇంటోల్. అందులో ఇండియా మాయ్ప, రాషట్ర మాయ్ప, పర్పంచ మాయ్ప చూపించి 

ఖండాలు, దేశాలు, రాషాట్ర్లు, జిలాల్లు, ఊళుళ్, నదులు, ఉపనదులు, సముదార్లు, పరవ్తశేర్ణులు, రవాణా వయ్వసథ్, వాణిజయ్ 
వయ్వసథ్, ఖగోళం, భూగోళం, శాటిలైటుల్, శౌర వయ్వసథ్లు అనీన్ నా కళళ్కి కటాట్రు. ఈనాటికీ ఆ జాఞ్నం నా అతిపెదద్ 'ఆసిత్'. 

 
3) ఎంతో దూరం నడిపించేవారు 
 
నితయ్ం రాతిర్ భోజనం అయాయ్క కుటుంబ సమేతంగా వాకింగ చేసేవాళళ్ం తినన్ది అరిగేవరకు. తిథులు, నక్షతార్ల 

పేరుల్, రాశుల పేరుల్, తెలుగు సంవతస్రాల పేరుల్, శోల్కాలు, పదాయ్లు, పాటలు, అంతే కాక రామాయణ మహాభారత కథలు, 
పంచతంతర్ కథలు, ఇతర నీతి కథలు, అబోబ్... ఇక లెకక్ లేదు మన కబురల్కి. ఇలా కథలు, కబురల్ దావ్రానే మా బాలయ్ం 
గడిచేసరికి ఎనిన్ జీవితపాఠాలు నేరిప్ ఉంటారో వేరే చెపప్కక్రలేదుగా? 

 
4) ఎతుత్లు, జితుత్లు నేరిప్ంచేవారు 
 
ఆరేడేళళ్ వయసులో చదరంగంలో ఎతుత్లు నేరాప్రు. తవ్రగా పనులు పూరిత్ చేసుకొని కాయ్రమస్, లూడో, వైకుంఠపాళీ 

అందరం కలసి ఆడుకొనేవాళళ్ం. మా మొదటి సేన్హితులు మీరు, అమమ్. గెలిచి ఉడికించేవారు, ఓడినటుల్ నటించి 
గెలవనిచేచ్వారు. పడుతూ లేసూత్ సైకిల నేరుచ్కునాన్ను మీ నుంచే. సాధారణంగా ఆడపిలల్లకు ఎవరూ నేరప్నిది... చేతక 
నడపటం నేరాప్రు. కార నడపటం కూడా మీరు నేరిప్నదే. జయంట వీల లాంటివి ధైరయ్ంగా ఎకక్టం నేరాప్రు. ఈనాటికీ ఎనోన్ 
విషయాలోల్ నా వెనున్ తటిట్ ముందుకు నడుపుతునాన్రు. 

 
5)  పోటీలకి నాకు సాయం చేయమంటే "నో" అనాన్రు 
 
Inter-school, intra-school competitions జరుగుతూ ఉండేవి చినన్పుప్డు. పాటల పోటీలకు అమమ్ నేరిప్న 

పాటలతో ఎలాగోలా ఏదో ఒక బహుమతి తీసుకొనే ఇంటికి వచేచ్దానిన్. Essay writing, elocution competitions 
పర్కటించినపుప్డు మిమమ్లిన్ అడిగేదానిన్ నాకు matter చెపప్మని, చదువుకొని రాసాత్నని/మాటాల్డతానని. కానీ ఎపుప్డూ 
చెపేప్వారు కాదు. ఆ అంశం మీద నాతో చరిచ్ంచేవారు. దాని పార్ముఖయ్త ఏమిటి, మంచిచెడడ్లు ఏమిటి, సమసయ్-
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పరిషాక్రాలు ఏమిటి, పరయ్వసానాలు ఏమిటి ఇలా కూలంకషంగా నాకు బోధపడేలా మాటాల్డేవారు. "ఒక వాయ్సం రాసేత్, 
చదివే వారికి ఒక మనిషి తమ పకక్న కూరొచ్ని కబురుల్ చెపుత్నటుల్ ఉండాలి, ఒక పర్సంగం ఇసేత్ వినేవారికి ఒక మహాగర్ంథం 
చదువుతునన్టుల్ ఉండాలి" అని నాకు నాటుకొనేలా చెపాప్రు మీరు. ఎలా రాసేత్ ఆపకుండా చదువుతారో, ఎలా మాటాల్డితే 
ఇంకా వినాలని జనం కోరుకుంటారో వివరించారు. దానితో ఏ ఒకక్ పోటీలోనో గెలిచే matter నాకు ఇవవ్లేదు మీరు, 
జీవితంలో ఎపుప్డు ఏమి రాసినా, ఎపుప్డు ఏం మాటాల్డినా సరిపోయే అంత matter ఇచాచ్రు. 

 
6) ననున్ ఎపుప్డూ కూరోచ్పెటిట్ చదివించలేదు 
 
మీ ఉదోయ్గం ఒక మంచి పెదద్ పలెల్టూళోళ్ ఉండేది. హాయిగా గడిపేయచుచ్ అకక్డ. రిటైరెమ్ంట వరకు అకక్డే 

ఉండిపోయినా అడిగేవాళుళ్ లేరు. అదెద్ కూడా తీసుకోకుండా ఉండటానికి ఇలుల్ ఇచిచ్న ఒక ఉతత్మురాలు, పూల మొకక్లు, 
చెటుల్, చేమలు, కావలసినంత ఆకిస్జన ఉనన్ విశాల పార్ంగణం. మాసాట్రిగా ఊరంతా గౌరవం. మాకు ఇంగీల్ష మీడియం 
చదువు నేరప్గల ఒక సూక్ల, ఆసుపతిర్, లైబర్రీ, సినిమా హాల లాంటి హంగులు అనీన్ ఉనన్ ఊరే. 

 
కానీ ఈలోపు అమమ్కి పకక్నే ఉనన్ పటన్ంలో పెదద్ సూక్లోల్ తెలుగు టీచర గా ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. చాలా మంచి సూక్ల. 

మీరిదద్రూ "అకక్డ పిలల్లిన్ చేరిచ్తే ఎలా ఉంటుంది?" అనుకునాన్రు. "ఫీజ భరించగలమా?" అని కలవరపడాడ్రు. "ఇంతవరకు 
లేనివి, పటన్ంలో కొతత్కొతత్ ఖరుచ్లు మోయగలమా?" అని కంగారుపడాడ్రు. చివరికి మా ఇదద్రి భవిషయ్తుత్ కంటే మీ శర్మ 
ముఖయ్ం కాదనుకునాన్రు. 

 
పటాన్నికి మారాము. మీరే రోజూ ఉదోయ్గానికి ఆ ఊరు వెళిల్రావటం మొదలుపెటాట్రు. మిమమ్లిన్ పెంచి పెదద్ చేసిందనన్ 

గౌరవంతో పర్వృతిత్గా పౌరోహితాయ్నిన్ కొనసాగించేవారు వీలునన్పుప్డలాల్. పెరుగుతునన్ ఖరుచ్ల రీతాయ్ టూయ్షన కాల్సులు 
చెపప్టం కూడా మొదలుపెటాట్రు. తెలిసిన వాళుళ్ మొహమాటపెటిట్, బలవంతపెటట్టంతో వారానికోసారి గంటల కొదీద్ 
పర్యాణం చేసి వేరే ఊరిలో ఏదో కాలేజీలో కూడా బోధించటానికి ఒపుప్కునాన్రు. 

 
ఒకోక్సారి ఇంటికి తిరిగి వచిచ్ మా ముఖాలు చూసేలోపే మేము నిదర్పోయేవాళళ్ం. చదివించటం సంగతి దేవుడెవరు, 

కబురుల్ కూడా చెపేప్ సమయం మిగిలేది కాదు. ఏదో నాలుగు రూపాయలు సంపాదిసేత్ మా ఫీజ కటట్చుచ్, మాకు ఏదో 
అమరచ్చుచ్ అనే ఉదేద్శంతో మీకే తెలియకుండా మీరొక కొవొవ్తిత్లా కరిగిపోయేవారు. అలా చాలా ఏళుళ్ గడిచిపోయాయి. ఆ 
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శర్మ ఫలితమే అదెద్ ఇలుల్ సొంత ఇలుల్ అయియ్ంది, పెంకుటిలుల్ డాబా అయియ్ంది. మాతో ఏ కొదిద్సేపు గడిపినా మా జీవితానికి 
పనికొచేచ్ పాఠాలు నేరేప్వారు అడుగడుగునా. 

 
7) మమమ్లిన్ ఎపుప్డూ ఏ టూర లకీ తీసుకువెళళ్లేదు 
 
మా కోసం జీవిత భవసాగరాలు ఈదటంలో బిజీ అయిపోయిన మీకు అంత సమయం ఎకక్డ మిగిలింది? మమమ్లిన్ 

మాతర్ం మానిప్ంచలేదు. అమమ్మమ్, తాతగారితో మావయయ్ల ఇళళ్కి పంపేవారు. చెనైన్, అమృతసర, చండీఘర, 
హిమాలయాలు... అనీన్ చూసి వచిచ్న మా కళళ్లోని ఆనందానిన్ చూసి మీరూ అవనీన్ తిరిగి వచిచ్నంత సంబరపడాడ్రు. 

 
 
8) ఏళళ్ తరబడి మమమ్లిన్ వదిలి వెళిల్పోయారు 
 
నేను డిగీర్లోను, తముమ్డు ఇంటర లోను చేరేసరికి మీకు యూఎస రమమ్ని ఆఫర వచిచ్ంది. అభిరుచి కొదీద్ మీ దగగ్ర 

సంసక్ృతం నేరుచ్కునన్ ఒక ఎనాన్రై డాకట్ర గారు మీ బహుముఖ పర్జఞ్ను గురిత్ంచి పరదేశంలో ఉనన్ భారతీయులకు మీ సేవలు 
బాగా ఉపకరిసాత్యని అనిపించి అకక్డి ఒక వేంకటేశవ్రసావ్మి గుడిలో ఉదోయ్గంలో చేరమని పోర్తస్హించారు. మాకు, ఉనన్ 
ఊరికి, మీ వాళళ్ందరికీ దూరంగా వెళళ్లేక కాదనుకునాన్రు. కానీ డాకట్రు గారు, ఆయన సనిన్హితుల అకుంఠిత పోర్తాస్హం 
చూసి "పోనీ, మనకి ఏమి రాసిపెటిట్ ఉందో! ఈ ఒకక్ అడుగు వేయటంతో మన పిలల్లు తమ జీవితాలోల్ ఎనిన్ అడుగులు 
ముందుకి వెళళ్గలరో! సరసవ్తి సేవలో ఉనన్ ననున్  సావ్మివారు చూసి తన సేవ చేసుకోమని ఆహావ్నిసుత్నాన్రేమో!" 
అనుకునాన్రు. 

 
అనీన్ అనుకూల వాయువులు వీయటంతో ఒకొక్కక్ ఏడు, ఒకొక్కక్ ఏడు జరుగుతూ వెళాళ్యి. విమానం మొదటిసారి 

ఎకిక్ మీరు ఖండాంతరం వెళిల్ంది మొదలు... మళీల్ మనం నలుగురం ఒక చూరు కింద ఒక కుటుంబంగా జీవించలేదు. టీనేజ 
లో ఉనన్ ఇదద్రు పిలల్ల చదువులతో, అవసరాలతో, అహంకారాలతో అమమ్ ఒంటరి పోరాటం ఇండియాలో చేసుత్ంటే, మీరు మీ 
సహచరితో వారానికోసారి ఐదు నిముషాలు మాతర్మే మాటాల్డుతూ (ఆనాటికి ఇపుప్డు ఉనన్ంత సాంకేతిక అభివృదిధ్ లేదు. 
కాలింగ కారుడ్లు కొనుకొక్ని ఖరీదైన అంతరాజ్తీయ కాలస్ మాతర్మే చేయగలిగేవారు) పరిచయసుత్ల సహాయంతో, చేతనయీయ్ 
చేతకాని వంట చేసుకొని తింటూ యూఎస లో ఏకాకి జీవితం గడిపారు ఎనోన్ ఏళుళ్. మీ ఇదద్రి శర్మ, తాయ్గాల పుణయ్మా అని 
మేము పటట్భదుర్లం, పర్యోజకులం అయాయ్ము. 
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9) ఒక అయయ్ చేతిలో ననున్ పెటేట్సి చేతులు దులుపుకునాన్రు
ఏ ఆడపిలల్కి అయినా పెళిల్ అయేయ్వరకు భరత్, అతత్మామలు, ఆడపడుచులు అపరిచితులే. మీరు ఎపుప్డూ నాకు

అతాత్రింటిని భయంకరంగానూ చితీర్కరించలేదు, సవ్రగ్ధామంగానూ పర్దరిశ్ంచలేదు. ఒకక్ సూతర్ం మాతర్ం చెపాప్రు. 
"అతాత్రింటోల్ అయినా, వృతిత్ జీవితంలో అయినా జడంగా ఉండకూడదు. మంచినీటిలా పారాలి. నీటిని గాల్సులో పోసేత్ గాల్సు 
ఆకారం తీసుకుంటాయి, బిందెలో పోసేత్ బిందె ఆకారం తీసుకుంటాయి, గినెన్లో పోసేత్ గినెన్ ఆకారం తీసుకుంటాయి. అలా 
ఉనన్ వాతావరణానికి, అవసరానికి, అవకాశానికి తగగ్టుల్ మనలిన్ మనం మలచుకోగలిగితే మనం విజయాల కోసం 
వెంపరాల్డకక్రలేదు. మన జీవితంలో అడుగడుగునా విజయమే మన వెనన్ంటి ఉంటుంది" అని జీవిత సారాంశానిన్ కాచి 
వడబోసి నాకు పోశారు. 

ఎదిగినకొదీద్ ఒదగాలి అనాన్రు. జీవితం ఏ తలుపు చూపిసేత్ ఆ తలుపుకి తాళం చెవిని నా దగగ్ర సిదధ్ంగా ఉంచారు. 
తెరుచుకునన్ తలుపును దాటి వెళాళ్క ఎదురయేయ్ పర్తి ఆనందానిన్ ఎలా ఆసావ్దించాలో, పర్తి ఆటంకానిన్ ఎలా ఎదురోక్వాలో 
నాకు తరీఫ్దునిచాచ్రు. మీ వేలుని పటుట్కొని 21 ఏళుళ్ నడిచాక, మీకు ఏమాతర్ం తీసిపోకుండా నా వేలును పటుట్కొని 
నడిపించగల ఒక అదుభ్తమైన సహచరుడికి నా చేతిని అందించారు. 

10) నాకు కషట్ం వసేత్ మీరు ఓదారచ్రు.

"ఫలానా కషట్ం వచిచ్ంది" అని మీతో చెపుప్కోవలసిన అవసరం మీరు నాకు మిగలచ్లేదు. మీకు చెపుప్కొని 
బాధపడవలసినంత కషట్ంగా నేను దేనినీ భావించను. దేనినైనా జీవితంలో ఒక భాగంగా సీవ్కరించటం మీరు నాకు నేరాప్రు. 
ఉసూరుమనటం కంటే ఉతాస్హంతో ముందుకి సాగటంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో మీరు ఆచరించి మాకు చూపించారు. 

నానన్గారూ, ఎంతమంది నానన్లు తమ కూతుళళ్ని ఇంత బాగా చూసుకుంటారో, ఇంతకంటే బాగా చూసుకుంటారో 
నాకు తెలియదు. నాకు మాతర్ం మీరు నా మొటట్మొదటి సేన్హితుడు, మొటట్మొదటి గురువు, ఆటలోల్ మొటట్మొదటి ఉజీజ్. మీరు 
నా Super Dad. నా జీవిత లక్షయ్ం ఒకక్టే. నా షషిట్పూరిత్ నాటికి ఇంతే గరవ్ంగా మా అమామ్యి ననున్ Super Mom అని 
అనుకొనేలా జీవించాలి. చివరిగా... 34 సంవతస్రాలోల్ ఎపుప్డూ నోటితో పైకి అనని ఒక మాట... ఐ లవ యూ , డాయ్డ. 
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