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1974

నుంచి దాదాపు ఒక దశాబద్ం పాటు ఆశేష ఆంధర్ శోర్తలనీ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేందార్నికి కటిట్పడేసిన కారయ్కర్మం – ధరమ్

సందేహాలు(వాయ్సపీఠం). ఆ కారయ్కర్మం అంత ఆసకిత్కరం కావడానికి ముఖయ్కారణం శీర్ ఉషశీర్ - ఉషశీర్గారి గంభీరగళం, అనితరసాధయ్మైన
కథనశైలి. ఆ రోజులోల్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం ఆకాశవాణి విజయవాడ కేందర్ం నుండి ఈ కారయ్కర్మం పర్సారమయేయ్ సమయంలో ఏ పూటకాపూట
సంపాదించుకుంటే కానీ రోజుగడవని రికాష్ వాళుళ్ కూడా బేరం దొరికినా రికాష్ కటేట్వారు కాదు, కారయ్కర్మం పూరత్యేవరకూ. ఏ కిళీళ్ కొటుట్ దగగ్రో
చేరి, భకిత్శర్దధ్లతో ‘ధరమ్సందేహాలు’ కారయ్కర్మం వినాన్కనే బేరం చూసుకునేవారు. అంతగా పామరులనీ పండితులనీ సమంగా ఆకరిష్ంచింది ఆ
కారయ్కర్మం. ఆ ఆకరష్ణ ఎంతంటే – నాలుగు దశాబాద్ల తరావ్త ఈ రోజుకి కూడా రామాయణ, భారతాల పర్వచనాలంటే ఉషశీర్ గారినే
గురుత్చేసుకుంటునాన్రు.
ఉషశీర్ గళానికి ఉనన్ శకిత్ కలానికి కూడా ఉంది. ఉషశీర్ రాసిన రామాయణ, భాగవత, భారత కథలని చదువుతోంటే వినన్టేల్ ఉంటుంది. ఆయన
కలం నుండి జాలువారిన రచనలు ఒకొక్కక్టీ ఎనోన్ లక్షల పర్తులుగా పర్జల దగగ్రకి చేరి వాళళ్ ఇళళ్లోల్ గుండెలోల్ చిరసాథ్యిగా నిలిచిపోయాయి.
ఉషశీర్గారి సాహితాయ్నిన్ ఈ తరానికి అందించడంలో విశేషమైన కృషి చేసుత్నాన్రు, వారి కుమారెత్ డా.గాయతీర్ దేవిగారు.
‘నానన్గారి జాఞ్పకాలు’ శీరిష్కలో డా.గాయతీర్దేవిగారు ఉషశీర్గారి జీవితానిన్ ఈ తరం పాఠకులకు ‘కౌముది’ దావ్రా అందిసుత్నాన్రు.

(
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అమామ్ నానాన్

మా అమమ్కీ నానన్కీ పెళైళ్ంది ౧౯౫౬ లో మే ఐదున.

అంటే అపప్టికి నానన్ భీమవరం కాలేజీలో బీయే చదువుతూ ఉండి
ఉంటారు. నానన్ చదువు పూరైత్ంది ౧౯౫౭ లో .
నానన్ పెళైళ్ంది అమమ్ పుటిట్లైల్న పలెల్పాలెంలో.
తన పెళిళ్శుభలేఖ నానేన్ డిజైన చేసుకునాన్రనుకుంటా
(ఈ రోజులోల్ ఇది సామానయ్ విషయమే. పంతొమిమ్ది వందల యాభైల
నాటికి ఏ మాతర్ం కాదు)

ఎందుకనుకుంటునాన్నంటే - తరావ్త మా

పెళిళ్ళళ్ శుభలేఖలోల్ అదే ముదర్ కనిపిసుత్ంది.
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ఏదీ భదర్ంగా దాచుకోని మా నానన్ తన పెళిళ్
శుభలేఖ ఎంత భదర్ంగా దాచుకునాన్రో. ఆ శుభలేఖకి షషిట్ పూరిత్
అయింది. దానిన్ నానన్ ఎంత భదర్ంగా ఉంచావో - మేమూ అలాగే
పేర్మగా, అమామ్నానన్ల ఇదద్రి గురుత్గా దాచి ఉంచాం.
పెళిళ్చూపులకి నానన్ వెళళ్లేదుట- తాత వెళిళ్
అమమ్ను చూసారుట - ఒకరి ఫొటోలు ఒకరు చూసుకునాన్రో లేదో
-

పెళిళ్చూపులు

లేని

పెళిళ్

వాళళ్ది

-

కానీ

వాళిళ్దద్రికీ

పెళిళ్చూపులని తలుచ్కుంటే మాతర్ం నవువ్గా అనిపిసుత్ంది. ఏ
పిలల్లకైనా అలాగే ఉండచుచ్.
తాత అమమ్లో ఏం చూసి నానన్కి ఆ సంబంధం
ఖాయం చేసారో. అమమ్ది మధునాపంతుల వారి కుటుంబం.
ఆంధర్పురాణం

లాంటి

కావాయ్లు

రాసిన

మధునాపంతుల

సతయ్నారాయణశాసిత్ గారు అమమ్కి అనన్యయ్ అవుతారు. పండిత
కుటుంబం అని చూసారేమో తాత.
అమమ్ పలెల్పాలెంలో సంగీతం నేరుచ్కుంది.
వాళళ్కాక్చెలెల్ళళ్కి కరాన్టక సంగీతం వచుచ్. అమమ్ కీరత్నలూ,
పెళిళ్పాటలూ, జానపదగీతాలూ - వంటింటోల్ పనిచేసుకుంటూ
పాడుకుంటూ ఉండేది. మేం వింటూనే ఉండేవాళళ్ం. అమమ్ పాట
నచిచ్ందేమో తాతకి.
ఇదద్రిలోనూ మా అమేమ్ అందంగా ఉంటుంది.
అమమ్ బావుంటుందని ఒపుప్కునాన్రేమో తాత. నేను ఇలా అంటోంటే,
మా నానన్ నా పకక్నుంటే

నవువ్కునేవారు -

హాయిగా,

సంతోషంగా, ఆనందంగా.
తాత సంగతి సరే - పెళిళ్కి ముందూ, పెళైళ్న
కొతత్లో నానన రాసిన కథలోల్ - కొతత్గా పెళైళ్న జంటల ముచచ్టూల్,
ఆలోచనలూ ఎకుక్వగానే రాసారు నానన్. పెళిళ్ గురించీ, కాబోయే
శీర్మతి గురించీ

మనసుస్లో ఏవో ఊహలు ఉండే ఉంటాయి

నానన్కి. అమమ్లో నానన్కి ఏం నచిచ్ందో!
అమమ్ పేరు వాయ్స సతయ్వతి. ఆ పేరంతా
భారతమే. భారతానిన్ రాసిన వాడు వాయ్సుడు. భారత కధకి
ఆదుయ్రాలు సతయ్వతి. ఆ రెండు కలగలసి వాయ్స సతయ్వతి. అమమ్ పేరు
నచుచ్ండచుచ్ ........
అమమ్

సంగతి

తెలియదు.

ఆ

రోజులోల్

ఆడపిలల్లకి మొగుళళ్ గురించి ఎలాంటి ఆశలుండేవో చెపప్డం కషట్ం.
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అదో లోకం.
వాళిళ్దద్రికీ ఒకరికొకరికి కుదిరిందా లేదా అని నేనిపుప్డు ఆలోచించకూడదు.

నానన్ రచనలు చదివే ఆసకీత్, చదివినా అరధ్ం చేసుకోగల శకీత్ ఆవిడకి లేవు. అది ఆకాలంలో చాలా మంది విషయంలో నిజమయేయ్
ఉంటుంది. అపుప్డు ఆడపిలల్లకి చదువు చెపిప్ంచేవారు కాదు.
అమమ్కి చదువు లేకపోవడమే కాదు - కాసత్ లోకఙాఞ్నం కూడా తకుక్వే. అపప్టి పెదద్వాళళ్ భాషలో చెపుప్కోవాలంటే కాసత్ వెరిర్మాలోకం.
ఆ వెరిర్తనంతో నానన్ బాధపడి ఉంటారు. ఐతే అదేం నానన్ పనికి అడడ్ం రాలేదు. రాకుండా చూసుకునాన్రు. అలా చూసుకోడం
సామానయ్మైన విషయం కాదు. ఒకోక్సారి వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే - తనకి పూరిత్గా సహకరించని నేపధాయ్నిన్ పకక్న పెటిట్ నానన్ అంతపని ఎలా
చెయయ్గలిగావా అని ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది.
ఓరకంగా చూసేత్ అమమ్ మేధసుస్కి అందనంత ఎతుత్కి ఎదిగారు. నానన్ అంత ఎతుత్న ఉనాన్రని అమమ్కి తెలియదు. ఎతత్ంటే నా ఉదేద్శం
నానన్కొచిచ్న పేరుపర్తిషట్లు కావు. అవి ఆవిడకి తెలుసు. నానన్ నేరిచ్న చదువూ, నానన్ చేసే ఆలోచనలూ, ఆయన చెపేప్ విషయాలూ - వాటి ఎతుత్ గురించి
నేననేది.
ఐతే ఆ ఎతేత్ం వారిని దూరం చెయయ్లేదు. నేను మా అమమ్నేదో అంటునాన్నని అనుకుంటునాన్రా? అదేంలేదు నానాన్. అమమ్
వెరిర్బాగులద్ని - ఆవిడ అంటే నానన్కి పేర్మ.
ఆలుమగలంటే హెచుచ్తగుగ్లు పటిట్ంచుకోకపోడం.
*****
అమమ్ వెరిర్బాగులేద్మో కానీ వెరిర్ది కాదు. అమమ్కి సంగీతం అబిబ్నటేల్ వంట కూడా సవ్తసిస్ధధ్ంగా అబేబ్సింది. పుటట్డమే గరిటెతో
పుటిట్నటుల్ంటుంది అమమ్.
ఎవరు ఎపుప్డు ఏం అడిగినా - అమమ్ ఏదో ఒకటి చెయయ్డానికి సిధధ్ంగానే ఉంటుంది.
ఎపుప్డైనా ఏవిషయంలోనైనాసరే అమమ్ గొడవపడుతూనో, అరుసూత్నో ఉనన్పుప్డు నానన్ - "వాయ్సీ, పిలల్లకి ఆకలేసోత్ంది - గారుల్
చేసాత్వా" అని అడిగితే, అమమ్ - వెలిగి ఆరే చిచుచ్బుడిడ్లా చలల్పడిపోయేది. ఆవిడ మనసుస్లోంచి, మొహంలోంచి, కళళ్లోంచి, మొతత్ం ఆవిడలోంచి కోపం
మాయమైపోయేది. నవువ్తూ "గారుల్ మీకు కావాలని అడగచుచ్ కదా - పిలల్ల నెపం ఎందుకు?" అనేది.
నానన్ నవువ్తునే - "నాకైతే నాకాక్వాలని అడగనా ఏంటి? పిలల్లకే - వాళళ్కి ఆకలేసోత్ంది" అనే వారు. వెంటనే వంటింటోల్కి
వెళిళ్పోతూ "గారల్కి మినపప్పుప్ నానబెటాట్లి. ఇంకేదనాన్ చేసాత్" అనే అమమ్తో - "మినపప్పుప్ నానబెటాట్వుగా - అదిగో ఆ గినెన్లో చూడు" అని నానన్
అనడం గురొత్సూత్నే ఉంటుంది.
"నేనా? నేను నానపెటట్లేదు. ఎవరు పెటాట్రో" అని అనుకుంటూ రుబబ్డానికి కూచునేది అమమ్. ఆ నానబెటిట్ంది నానేన్నని - ఆపని
గుటుట్గా ముందే చేసేసానని - చెపేప్వారు కాదు నానన్.చెపప్కపోయినా నాన బెటిట్ంది నానేన్నని ఆవిడకీ తెలుసు....
అసలు ఇంటోల్ ఏ పని చేసినా ముందుగా ఎవవ్రితోనూ చెపిప్ చేసేవారు కాదు. ఇంటి బయట అంత పేరు పర్తిషట్లునాన్, అందరూ
గురువుగారూ అంటునాన్, నానన్ మాటలు వినడానికి వేలాది జనం వసుత్నాన్, అందులో చాలా మంది సాషాట్ంగాలు చేసుత్నాన్ - అవనీన్ ఇంటి బయటే
ఉంచేసే వారు. ఆ పొగడత్లని ఇంటి గుమమ్ం దాటి లోనికి రానిచేచ్వారు కాదు. ఇంటోల్ మామూలు భరత్గా, నానన్గానే ఉండేవారు.
మా ఇంటోల్ ౧౯౮౩ వరకూ గేసుపొయియ్ లేదు. ఉదయం లేచీ లేవగానే - ఇనప కుంపటోల్ బొగుగ్లు వేసి కుంపటి కింద కాయితాలు
మంటపెటిట్ విసనకరర్తో బొగుగ్ల కుంపటి వెలిగించే పని నితయ్ం మా నానేన్ చేసూత్ ఉండేవారు. విసనకరర్తో విసరడం కషట్ంగా అనిపించి - తరావ్త తరావ్త
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కుంపటి వెలిగించడానికి విసనకరర్ కాకుండా టేబుల ఫేను వాడేవారు. అది నానన్ కనుకుక్నన్ సులభ పధధ్తి.

ఇంటోల్ బాయిలర వెలిగించడం నానన్ పనే. తన చినన్పుప్డు మామమ్కి వంటలో సాయం చేసేవారు నానన్. అపుప్డు పొటుట్ పొయియ్
కూరేవారుట. పొటుట్పొయియ్ కూరడానికి నేరూప్ ఓరూప్ ఉండాలి. అవి రెండూ నానన్కి ఉనాన్యి. మనం మాటాల్డుకుంటునన్ కుంపటూల్, పొయియ్లూ ఇపుప్డు
విజయవాడలోనే కాదు - ఆలమూరూ లోనూ, పలెల్పాలెంలోనూ కూడా ఉండి ఉండవు.
అమమ్ వండడమే కాదు - రుచిగా వండుతుంది. ఆ రుచి కూడా మామూలు రుచి కాదు. మాంచి రుచి.
ఇకక్డో సంగతి చెపుప్కుతీరాలి. వంట ఆవిడదే ఐనా వడడ్న మాతర్ం నానన్ది. ఎవరి కంచంలో ఏముందో లేదో, ఎవరికి ఏం ఇషట్మో
కాదో, ఎవరు ఎంత తినగలరో లేదో నానన్కి తెలుసు. తెలుసంటే నువువ్ గమనించి తెలుసుకుంటారు. మా ఇంటోల్ వాళళ్ అలవాటేల్ కాదు, మా ఇంటికి
వచిచ్న వాళళ్ అలవాటుల్ కూడా నానన్కి తెలుసు. అందరినీ చూసుకుంటూ వడిడ్సూత్, వడిడ్ంపచేసూత్ తినేవారు నానన్.
వడిడ్సూత్, ఆ వంటకం గురించి వరిణ్సూత్ తినేవారు. మధునాపంతుల వారి అలవాటో ఏమో - మా అమమ్ చేసే పులుసులోల్ బెలల్ం ఎపుప్డూ
ఎకుక్వుగానే ఉండేది. గుమమ్డికాయ పులుసులో ఐతే మరీను. అది చూడగానే గుమమ్డికాయ హలావ్ తినండి అని వడిడ్ంచేవారు నానన్. ఈ నాటికీ గుమమ్డి
కాయ పులుసు తింటూంటే ఆమాటలు తలుచ్కోకుండా తినడం మాకు సాధయ్ం కాదు. పులుసుకి ఆ జన్పకాల తీపి చేరి మరీ రుచిగా ఉంటోంది....
ఇంటోల్ పిలల్లెవవ్రికీ ఏసమయంలోనూ తినడానికి లేకపోవడంలేదు. ఏదో ఒకటి ఉండేది. ఒకవేళ ఏకారణంగానో అమమ్ ఎపుప్డైనా ఏ
సీవ్టైనా హాటైనా మరాన్టికని దాసేత్ - దానిన్న్ వెతికి బయటకి తీసి మాకిచేచ్సేవారు నానన్. ఆవిడ వెతికి చూసుకుని లేదేంటని అడిగితే నేను తినేసానని
చేపేప్వారు. నానన్ తినేల్దని ఆవిడకి తెలియదా? ఆవిడకి తెలుసునని నానన్కి తెలియదా?
ఆలుమగలంటే - ఒకరినొకరు అరధ్ంచేసుకోడం.
*****
తెలుగునాట ఆడపిలల్లచేత పెళిళ్కాక ముందే రుకిమ్ణీ కళాయ్ణం పదాయ్లు చదివిసాత్రు. రుకిమ్ణీ కళాయ్ణం చదివితే పెళళ్వుతుందని
నమమ్కం.
అమమ్ - పెళైళ్ కాపురానికి వచాచ్క - మామమ్ దగగ్రా, నానన్ దగగ్రా భాగవతం పదాయ్లు నేరుచ్కునాన్నని చెపేప్ది. మరి రుకిమ్ణీ కళాయ్ణం
పదాయ్లు కూడా పెళిళ్ తరావ్తే నేరుచ్కుందేమో.
ఏం పోతనన్ - ఇనిన్ వందల సంవతస్రాల తరావ్త కూడా ఆయన రాసిన - గజేందర్మోక్షం, పర్హాల్దచరితర్, రుకిమ్ణీ కళాయ్ణం,
వామనావతారం, నరకాసురవధ పదాయ్లు నేరుచ్కుని చదువుకుంటూనే ఉనాన్రు. ఆడియోలూ విడియోలూ ఉంటాయని కూడా తెలియని కాలంలో పదాయ్లతో సినిమా చూపించాడాయన. అల వైకుంఠ పురంబులో అని లాంగ షాటోల్ మొదలెటిట్ కెమేరాని నెమమ్దినెమమ్దిగా లకీష్దేవితో ఆడుకుంటునన్
విషుణ్మూరిత్ మీదకి జూం చేసి - అకక్డ నుండి మొసలిని చంపి ఏనుగుని కాపాడే వరకూ మన కళళ్ని విషుణ్మూరిత్ తోనే పరిగెతిత్ంచగల అదుభ్తమైన
పదయ్సిర్క్పుట్ని అందించాడు. ఆయన రాసిన పదయ్ం అని నమమ్లేక దేవుడే దిగివచిచ్ పదయ్ం రాసి ఉంటాడని అనుకునేలా రాసాడు.
తెలుగు నేరుచ్కోడం మానేసేత్ తెలుగు జాతి పోగొటుట్కునే సంపదేంటో తెలుగు వాళల్కి అరధ్ం అవుతోందో లేదో. తరతరాలుగా తలిల్తండుర్ల నుండి పిలల్లకి అలవోకగా వచేచ్సుత్నన్ పదాయ్లవి. మా అదృషట్ం - మా అమామ్ నానన్ చదువుతునన్ పదాయ్లు వింటూ వింటూ పెరిగాం మేం.
అమమ్ సూక్లోల్ పెదద్గా చదువుకోలేదు. పెళళ్యాయ్కే ఇంగిల్ష అక్షరాలు నేరుచ్కుంది. అదీ నానన్ దగగ్ర. అమమ్ ఎపుప్డైనా
మనీఆరడ్రల్కోసమో బేంకులకోసమో - సంతకం చెయాయ్లిస్ వచిచ్నపుప్డు పొడి అక్షరాలతోనే సంతకం చేసూత్ - మీ నానన్ నేరాప్రే అమామ్యీ - అని
గరవ్ంగా ఆనందంగా చెపుప్కునేది. అలా అంటునన్ అమమ్ని చూసోత్ంటే ముచచ్టేసేది.
మా అమామ్ నానాన్ మాతో ఆడడ్మే కాకుండా - విడిగా ఒకరితో ఒకరు ఆడుకునే వాళుళ్. ముఖయ్ంగా వాళిళ్దద్రూ కారమస్ ఆడడం
ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేం . ఆ దృశయ్ం కేరమస్ వేసుకుంటే - భలే ఉండేది.
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అమైమ్తే ఆట గెలిచి తీరాలని ఆడేది. సరదాగానే ఆడినా అందులో ఆ పటుట్దల తెలిసేది.
నానన్కి ఆట ఆడడ్ం సరదా. గెలిచి తీరాలనన్ కోరికా, కసీ లేవు. హాయిగా ఆడేసే వారు.

నానన్ ఆట బావునన్టుల్ అనిపించేది నాకు. ఆయన సైట్ర్కరిన్ పటుట్కోడంలోని ఒడుపూ, దానిన్ వేలితో నెమమ్దిగా జారవిడుసుత్నన్ విడుపూ ఇపప్టికీ కళళ్కి కటిట్నటుల్ కనిపిసుత్నాన్యి. ఐతే అమేమ్ ఎకుక్వసారుల్ గెలిచేది.
ఆట ఆపడం గమమ్తుత్గా ఉండేది. మధయ్లో ఎపుప్డో నానన్ పనుండో ఇంక చాలనిపించో లేచేసే వారు. "ఏంటీ గెలవడం లేదని
లేచేసుత్నాన్రా?" అనేది అమమ్. టీ అనో పకోడీ అనో అనేవారు నానన్. అంతే. ఆవిడ వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయేది.
ఆలుమగలంటే సరదాగా ఆటలాడుకోడం.
*****
అమామ్ నాన సరదాగా ఆటాల్డుకోడం, మాటాల్డుకోడమే కాదు - అపుప్డపుప్డు పోటాల్డుకునే వారు కూడా. ఇదద్రి గొంతులూ పైకి
లేచేవి. మాటలోల్ సౌమయ్ం పోయేది. పోటాల్డుకునే విషయం పెదద్ది కాకపోయినా పోటాల్ట పెదద్దిగా అనిపించేది. నాకైతే చాలా భయం వేసేది.
అమమ్ విసురుగా వంటింటోల్కీ, నానన కోపంగా వీధిలోకీ వెళిళ్పోయేవారు. కొంతసేపయాయ్క ఇదద్రూ కలిసిపోయేవారు. అంతలా
అరుచుకునన్ది వీరేనా అని అనిపించేలా అయిపోయేవారు.
నాకు పెళైళ్ హైదరాబాదులో ఉండడం మొదలెటిట్న కొనెన్ నెలలకే - అమమ్కి హారట్ అటాక వచిచ్ంది. హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచారు. నేనూ
విజయవాడ వెళాళ్ను.
అపుప్డు నానన్ అమమ్కి చేసిన పనులు చూసేత్ వీళేళ్నా అంతలా కీచులాడుకునన్ వాళల్ని అనిపించింది. నానేన్ సమయానికి మందులు
ఇచేచ్వారు. పళళ్రసాలు తాగించేవారు.

ఇడీల్లు తినిపించేవారు. ఇంటి పనంతా చెలెల్ళల్కి అపప్గించి - లోకమంతా ఆవిడే అనన్టుల్ అమమ్తోనే

ఉండిపోయారు.
ఆవిడకి కొంచెం తగగ్గానే - ఆవిడ అలవాటు కొదీద్ ఆవిడ వంటింటోల్ పనిలోకి వెళిళ్పోయింది. ఇదద్రూ అలవాటు కొదీద్ మళీళ్
మామూలుగా దెబబ్లాట మొదలెటేట్సారు.
పూరిత్ నమమ్కం, పేర్మా ఉనన్ చోటే - అరుచుకోడం, దెబబ్లాడుకోడం - ఉంటాయేమో. అలాంటి వాళళ్కే - పోటాల్టల వలల్ అవతల
వాళుళ్ మనలిన్ పేర్మించడం మానెయయ్రనన్ ధైరయ్ం ఉంటుందేమో.
ఆలుమగలంటే హాయిగా కీచులాడుకోడం.

ఈ వాయ్సాల ఆడియోలు ఇకక్డ వినవచుచ్ః Link to Audios
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