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“అకక్, నువువ్ వీధి చివర రికాష్ ఎకిక్ అమమ్మమ్ వాళళ్ ఇంటికి వెళళ్ండి. జాగర్తత్!” అని నానన్ అనాన్డు.

అవి నా ఇంటరీమ్డియట సెలవులు అనుకుంటా. అకక్ ఇంజనీరింగ 3rd ఇయర చేసి సమమ్ర హాలిడేస కు
వచిచ్ంది. నేనేమో ఎంసెట రాయ్ంక కోసం ఎదురుచూపులు. మూడు కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ అమమ్మమ్ వాళిళ్ంటికి
వెళాద్మని ఇదద్రం బయలుదేరాం. చెపాప్లంటే ఇంకా చినన్ పిలల్లు ఏం కాదు కానీ నానన్ అంతే. చెపాప్డు కదా
ఊరుకోవచుచ్ కదా... ఊహూ...!! గేటు దాకా వచిచ్ మేమిదద్రం వీధి చివర రికాష్ ఎకేక్దాకా చూసూత్నే ఉంటాడు. నేనేమో
“ఆ మాతర్ం మాకు తెలియదా?” అని సణుగుడు. కానీ అది పేర్మ! ఆ విషయం తెలిసి తెలియని వయసు అది- నాది.
తన కుటుంబం కోసం పెళల్యిన కొనాన్ళళ్కే మా గార్మానిన్ వదిలి గుంటూరులో కాపురం పెటిట్న నానన్,
ఈరోజు మేము సంతోషంగా ఉండగలుగుతునాన్మంటే అది ఆ రోజు అమమ్ నానన్ తీసుకునన్ నిరణ్యమే. పిలల్ల చదువు
విషయంలో రాజీపడే ఆ కాలానికి, రాజీ పడని ఈ కాలానికి మధయ్ ఎదిగిన మా కోసం అపప్టోల్నే మానానన్ ఈ నిరణ్యం
తీసుకునాన్డు. నానన్ మా కోసం తీసుకునే జాగర్తత్లు ఆ వయసులో వారికి తటట్నే తటట్వు. ఒకసారి నా చినన్ వయసులో
నాకు రాతిర్కి రాతిర్ ఆయాసం వసేత్ ననున్ భుజాన వేసుకుని హోమియో డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకెళాళ్డు. అది కూడా మన
హీరో సైకిల పైన. ఎకక్డ అలోల్పతి కి అలవాటు పడితే నేను తరావ్త బాధ పడతానని, టాబెల్టస్ అంటే చిరాకు పడతానని
ఆయన నాకు ఎనిమిది సంవతస్రాల వయసులోనే ఈ ఆలోచన చేశారు. ఇది మచుచ్తునక.
ఇంత ఆలోచించి ఇంత పేర్మించే నానన్ అంటే నాకు భయం కూడా. అకక్ని అరుసుత్నాన్ను అని, పకిక్ంటి
గోడ దూకే నని ఇలా ఒకటి రెండు సారుల్ బాగానే దెబబ్లు పడాడ్యి. అంతే అదే చివరిసారి. నేను ఏడవ తరగతి కి
వచేచ్సరికి ఫామ లో ఉనన్ ధోని డకౌట అయినటుట్ నా చదువు కొంచెం డల అయింది. అపుప్డు కూడా నానన్ సునిన్తంగా

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

నానన్ నేను

2

మందలించాడు తపప్ చేయి చేసుకోలేదు. ఒకటే మాట నా ఆనస్ర షీట చూసి తపుప్లు ఎందుకు వచాచ్యో డిసక్స
చేశారు. "ఇంకా చినన్ పిలల్వాడివి కాదు నువువ్." అని అనాన్రు. ఇది చాలదా నాకు ఆ వయసులో!?!
పిలల్లిన్ గారాబంగా పెంచి పెదద్యాయ్క “వీడు అసలు మాట వినటేల్దు అండి” అని అనే తలిల్దండుర్లిన్
చూసాత్ం. అసలు తండిర్ అంటేనే “టైగర, బాబు రావు” అని ఫోన లో నెంబర సేవ చేసు కుంటారు కొందరు. కానీ మా
నానన్ అనిన్ సమపాళళ్లో ఇచాచ్డు. నానన్ దగగ్ర ఎంత చనువో నాకు అంత భయం, అదే మరోలా చెపాప్లంటే గౌరవం.
గౌరవం అంటే “నానన్ గారు” అనే అంత కాదు. నానన్ను ఎపుప్డు డాడీ అనే మా పలకరింపు.
నానన్కు కోపం ఎకుక్వే అని అందరూ అనుకుంటారు కానీ మా నానన్ కోపం ఎపుప్డూ ఉండేది కాదు.
ఎదుటివారు తపుప్ చేసేత్ మందలించే కోపం, ఎదుటివాడు నిరల్క్షయ్ంగా కామన సెనస్ లేకపోతే వచేచ్ కోపం. అది క్షణికం.
నానన్ ఎంత సునిన్తం అంటే నేను బాధపడితే ఆయన కనీన్ళుల్ పెటిట్న అంతా. కానీ నానన్ కనీన్ళుల్ చూడలేను అసలు
ఊహించుకోలేను.
నానన్ పర్తి మాట పర్తి అడుగు పర్తి ఆలోచన మా కోసమే. నానన్కు శతుర్వులు లేరు. ఆయనను ఇషట్పడని
వారు ఉండరు. కారణం ఆయన మెయింటేన చేసే సతస్ంబంధాలు. “నేను, నా భారయ్ చేసే పర్తి పని నా పిలల్ల మీద, వారి
భవిషయ్తుత్ మీద పర్భావం ఉంటుంది” అని నిబదధ్త ఎపుప్డూ ఆయనలో ఉండేది.
నానన్- ‘ఆయన ఏం చెపిప్నా కాదంటారు’ అనే భావన అతి కొనిన్సారుల్ మాతర్మే నాలో కలిగింది. కారణం
ఆయన ఇచిచ్న జాఞ్నం. ఎదుటి మనిషిని అరథ్ం చేసుకోవడం, మంచి చేయడం నానన్ ఇచిచ్న గుణాలే. ఎంత ముందు
జాగర్తత్గా ఉండేవారంటే పైరవేట సూక్ల, చదువుకు మాతర్మే అని ఉనన్ రోజులోల్నే ననున్, అకక్ను డార్యింగ, ఎలకూయ్షన,
వాయ్స రచన లాంటి వాటికి ఎంతగానో పోర్తస్హించారు. ఆ పోర్తాస్హం నాకు జీవితాంతం తోడప్డుతుంది నా పర్తి
మాటలోనూ, నా నడతలోనూ... ఎవరీ థింగ మేటరస్ ఎలాట
కనిపించే పర్తి వసుత్వు మా ఇంటోల్ మా నానన్ సావ్రిజ్త మే... ఆయన కషాట్రిజ్తమే. ఆయన పర్తి కషట్ంలోనూ
అమమ్ భాగమే. డబుబ్ విషయంలో ఎలా పడితే అలా ఉండకుండా ఆరిథ్క సావ్తంతర్య్ం అలవాటు చేశాడు మా నానన్. పర్తి
రోజు కొంచెం పాకెట మనీ ఇచేచ్వారు. చినన్ విషయంలో అయినా జాగర్తత్గా ఉండాలి ఎవరికి ఇబబ్ంది కలిగించే విధంగా
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మన ఆలోచన ఉండకూడదు అనేవాళుళ్. ఖరుచ్కి కాలికుయ్లేట చేసుకొనే అవసరం లేదు కానీ అన పాల్నడ్ గా ఉండకూడదు
అనేది ఆయన చెపేప్ మాట.
నాకు బాగా గురుత్ నేను పది సంవతస్రాల వయసులో ఉనన్పుప్డు మా ఆరిథ్క పరిసిథ్తి అంతంత మాతర్మే.
కానీ అపప్టోల్ నే మా నానమమ్, తాతయయ్ తో కాశీయాతర్ పాల్న చేశారు. పది పనెన్ండు రోజుల యాతర్లో డబుబ్లు బాగానే
ఖరచ్యాయ్యి. చనువు ఉనన్ నేను "డాడీ డబుబ్ బాగా ఖరుచ్ అవుతుంది కదా" అని అనాన్ను. అపుప్డు నానన్
అనాన్డు..."అవసరమైన చోట రూపాయికి పది రూపాయలు ఖరుచ్ పెటట్డంలో తపుప్లేదు కానీ అనవసరమైన చోట ఒకక్
రూపాయి కూడా ఖరుచ్ పెటట్కూడదు" అని. నాకు ఇపప్టికీ అదే గురుత్. మధయ్తరగతి కావటంవలన పొదుపుగా ఉండటం
నేరాప్రు కానీ పిసినారితనం గా కాదు. రెండింటికీ తేడా ఉంది.
అవసరానికి తగినంత వాడుకోవడం పొదుపు, అవసరమైన వాడకపోవడం పిసినారితనం.
ఇంగీల్ష మీడియం లో ఉనన్పప్టికీ ఇదద్రిని తెలుగులోనూ, హిందీ లోనూ అదే పోర్గెర్స ఉండాలనేది మా
అమామ్నానన్ల ఆలోచన. ఇంగీల్షులో పాఠాలు ఎంత ఫాసట్ గా చదువుతానో తెలుగు పేపర అయినా అంతే. “మాతృభాష
రానివాడు మాటాల్డుకునే భాష రాని వాడు ఎందుకురా! ఎంత పరువు తకుక్వ!!” అని మా అమమ్ చెపేప్ది. నిజమే. నాకు
భాషాభిమానం కొంచెం ఎకుక్వే. కానీ నా భాషే గొపప్ది అని కాదు. ఎవరిది వారికే గొపప్. అంతే కదా...
ఎంత కీలకమైన నిరణ్యం అయినా అమమ్నానన్లు లేకుండా తీసుకోము. అలాంటి నా నిరణ్యంలో
మారుప్లు చేరుప్లు చేసినపుప్డు “నానన్ ఎందుకు ఇలా చేసుత్నాన్డు" అని అనిపించినా, “నానన్ చేసింది నూటికి
నూరుపాళుల్ కరెకట్”! కొనిన్ సందరాభ్లు, సంఘటనలు మనం బేరీజు వేసుకోలేం. అనుభవాలు నేరిప్న పాఠాలు మా నానన్
మాకు ఇచిచ్న జీవితం.
“ఇలా ఉండు, ఇలా చెయియ్, ఇలా మాటాల్డు, వాళళ్తో ఉండకు, వీళల్లా ఉండు, ఎందుకంత ఖరచ్యింది,
సినిమాకి ఎందుకెళాల్వ?” వగైరాలు లేని జీవితం. ఏది ఇలా అని చెపప్కనే మాకు అనిన్ చెపిప్న నానన్ అంటే అందుకే నాకు
చాలా ఇషట్ం. “నాకోసం ఇది చెయియ్, నాకు అది కావాలి అని ఉంది రా, మీ అమమ్కి ఇది చేయించు” లాంటివి ఏనాడు
అడగని నానన్కి నేను ఏమీ ఇవవ్లేదు ఇపప్టి దాకా. నానేన్ నాకు అనీన్ ఇచాచ్డు. జీవితం. వినటానికి మూడు అక్షరాలే
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కానీ ఆలోచిసేత్ బయటకు రావడం కషట్ం. కనీన్ళుల్ వసుత్నన్పప్టికీ అవి ఆనందం తోనే. అంతగా పేర్మించిన తలిల్దండుర్లను
ఎలా చూసుకుంటానో అనేది నా మదిలో అనునితయ్ం ఉండే ఆలోచన.
కోపంగా కనబడే సనిన్వేశాలోల్ నానన్ ఎందుకు అలా ఉంటాడో నేను ఎపుప్డైతే అలా ఉనాన్నో అపుప్డు
అరథ్మైంది. “మనం ఏదైతే ఎదుటివారికి ఇసాత్మో, అది మనకు ఎదురవుతుంది. మనం ఎలా టీర్ట చేసాత్మో, అలాగే
మనలిన్ టీర్ట చేసాత్రు” అని నానన్ చెపప్కనే నాకు, అకక్కు చెపాప్రు.
ఒకక్ సారిగా “బరర్్” మనన్ శబద్ం తో ఉలికిక్పడి లేచాను.

"హాయ్డ డినన్ర? పెరుగు నిమమ్కాయ వేసింది అమమ్. సూప్న కవర లో వేశాను" అని నానన్ నుండి మెసేజ.
“సార, బసుస్ ఒంగోలు వచిచ్ంది. డినన్ర కి ఆపుతునాన్ం” అని రాజేష టార్వెలస్ కీల్నర కేక కి ఈ లోకం
లోకి వచాచ్ను.
ఎపుప్డూ ఇంతే ఇంటి నుండి వెళిల్ పోతునన్ పర్తిసారి మనసు అదోలా బరువెకిక్ పోతుంది. కానీ
బెంగళూరు చేరిన తరావ్త కూడా ఒకటే ఆలోచన.... నానన్ ననున్ అకక్ ను చూసుకునన్ంత బాగా నేను నా పిలల్లను
చూసుకోగలనా? నో వే. నేను నానన్ంత వాడిని కాదు, నానన్లాంటి వాళుళ్ండరు.
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