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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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మనవరాలి మాయ
తన

అరైవై

రెండేళళ్

జీవితంలో

ఆఖరి

రెండేళూళ్

మాయలో పడిపోయారు నానన్- మనవరాలి మాయలో.
అది నా కడుపులో మాయలో ఉనన్పుప్డే - నానన్ దాని
మాయలో ఉనాన్రు.
అది పుటట్డానికి ఓ రెండు నెలల్ ముందు నేను బొమాబ్యి
నుండి విజయవాడ వెళాళ్ను. విమానాశర్యానికి కారు తీసుకొచేచ్సారు నానన్.
జాగర్తత్గా ననిన్ంటికి తీసికెళాళ్రు. ఆ రెండు నెలూల్ ననెన్ంతో అలాల్రు ముదుద్గా
చూసుకునాన్రు.
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అది ౧౯౮౮ అకోట్బర ఇరవైన విజయదశమి నాడు
పుటిట్ంది. ఆ రోజు నానన్ ఊళోళ్ లేరు. నొపుప్లు మొదలైతే - మా పకిక్ంటోల్
ఉండే ఉదయం రామచందర్మూరిత్ గారి సాయంతో - హాసిప్టలుకి వెళాళ్ం.
నాకు చదువు చెపిప్న పర్భా మేడమే - డెలివెరీ చేసిన డాకట్ర.
నానన్ ఊళోళ్కి వసూత్నే పిలల్ ఎలా ఉందని అడిగారుట
చెలెల్ళళ్ని. వాళుళ్ నేను బావునాన్నని చెపిప్ - నువువ్ అడిగింది అకక్ గురించా అకక్ పిలల్ గురించా? అని ఆరా తీసేత్ - నానన్ నవేవ్సారుట.
మమమ్లిన్

చూసుకుంటూ

నానన్

ఎంత

మురిసిపోయుంటారో నాకు తెలియదు. కానీ అపరాజితని చూసుకుని ఎంత
మురిసిపోయారో నాకు తెలుసు. దానిన్ చూసి మురిసిపోతునన్ నానన్ని చూసూత్ నేనెంత మురిసిపోయేదానోన్. అది నానన్కి తెలుసో తెలియదో. అపుప్డు
చెపప్లేదు. ఇపుప్డు చెపప్లేను.
అది పుటిట్నపుప్డు నువువ్ ఇంటోల్ చేసిన హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. ఇలల్ంతా దాని కోసమనన్టేల్ తయారు చేసేసావు. నీకు మరో
లోకం లేకుండా చేసేసుకునాన్వు.
ఆ సమయంలో ననన్ని ఎవవ్రైనా చూసేత్ గంభీర ఉపనాయ్సాలు ఇచేచ్ ఉషశీర్గారేనా అని అనుకునేటుల్ ఉండేవారు. అపప్టికి దానికింకా
మాటలు కావు కదా కూతలు కూడా రావు. అది రోజులో చాలా భాగం నిదర్పోతూనే ఉండేది. ఐనా - రోజుల పిలల్తోనే నానన్ జీవితానిన్ అలేల్సుకునాన్రు
నానన్. ఎపుప్డూ అదేం చేసోత్ందీ - దానికి నేనేం చెయాయ్లా అనే ధాయ్స. దానికి ఏదనాన్ అవుతుందేమోననే కంగారు.
పిలల్ పిలల్, పిలల్ నానన్కి ఎలా ఉంటుందో అని నాకు తెలియడానికి నానేన్ నాకు నిదరశ్నం. జీవితంలో ఎందరి దగగ్రో ఎనోన్ సనామ్నాలు
పొందినపుప్డు కూడా అంత పొంగిపోయుండరు.
పిలల్కి మూడో నెలొచిచ్ మేం బొంబాయి వెళోత్ంటే నానన్ పడడ్ బాధ - తరావ్త నానన్ రాసిన ఉతత్రంలో తెలిసింది.
మనవరాలి పర్లోభంలో ఎంతగా పడి పోయారంటే - మేం బొంబాయి నుండి వసుత్నాన్మంటే - దింపుకుందుకు సేట్షనుకి
వచేచ్సేవారు.
వచిచ్న పర్తీసారీ మనవరాలు కాసత్ కాసత్ పెదద్దయేయ్ది. కూతలు కూసేది. ఆ కూతలు నానన్కి లతా మంగేషక్ర పాటలాల్ వినిపించేవి.
అది పడుకుక్ని నవువ్కునేది. ఆ నవువ్లో నానన్కి వివేకానందం కనిపించేది. అది నా అఙాఞ్నానిన్ చూసి నవువ్తోనన్ పరమహంస అని మైమరచిపోయేవారు.
దాని నామకరణం, అనన్పార్శనా - అనీన్ పండగలే నానన్కి. ఇంక అది ఉనన్పుప్డు ఇంటోల్ పండగ వసేత్ నానన్కి పండగే పండగ.
అదింకా రోజుల పిలల్గా ఉనన్పుప్డే దీపావళికి దాని చేత కాకరపువొవ్తుత్లు కాలిప్ంచారు. సంకార్ంతికి భోగిపళుళ్ పోయించారు.
దానిన్ తన పొటట్ మీద పడుకోక్పెటుట్కుని, అది తల పైకెతిత్ తన వైపు చూసోత్ంటే - దైవదరశ్నం ఐనంత పొంగిపోయేవారు. అలా తల
పైకెతిత్ అది నవివ్నా, అరిచినా - ఆనందమే ఆనందం నానన్కి.
దానిన్ చినన్ ఉయాయ్లోల్ కూచోపెటిట్ ఊపుకుంటూ - ఆ ఉయాయ్ల ఊపునంతా తన మొహంలో తెచేచ్సుకుని - ఆడిసూత్ ఆడేసుకునేవారు నానన్.
ఆ ఫొటోలు ఉనాన్యి. అపుప్డపుప్డు వాటిని తీసుకుని చూసుత్ంటా నేను. మా పిలాల్ చూసుత్ంది. దానికి ఈ ఫొటోలంటే ఎంత ఇషట్మో.
దానిన్ ఎతుత్కుని మొకక్ల మధయ్ తిరిగేవారు నానన్. అది పువావ్ పువావ్ అంటూ ఒకోక్ పువువ్నీ చూపిసోత్ంటే - దానిన్ పర్తి పువువ్ దగగ్రకీ
తీసికెళిళ్పోయేవారు.
దానికి సరదాగా నేను సుందరకాంద కథలో హనుమంతుడు యాపిల పళూళ్ ఆలబ్కరా పళూళ్ తినన్టుల్ చెపేత్ - అది అలాగే చెపేప్ది.
ఎవరొచిచ్నా నా మనవరాలు మోడరన్ సుందరకాండ చెపోత్ందంటూ చెపేప్వారు మురిసిపోతూ. దాని చేత చెపిప్ంచేవాడివి. నువైవ్తే మళీళ్ మళీళ్
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చెపిప్ంచుకునేవాడివి.
దానిన్ తీసుకుని నేను బొంబాయి వెళిళ్నపుప్డలాల్ నానన్కి దిగులే. ఆ దిగులు
నానన్ ఉతత్రాలోల్ కనిపించేది. నానన్ దానిన్ పరమహంసా అని సంబోధిసూత్ ఉతత్రాలు రాసేవారు.
భగవదీగ్త ఒంట పటిట్ంచుకునాన్ననుకునాన్ అని - భగవదీగ్తకి మించిన
వేదాంతం రాసుకునాన్రు. మనవరాలికి రాసిన ఉతత్రం పేరుకి మాతర్మే - నిజానికి అది నానన్
తనకి తాను రాసుకునన్ ఉతత్రమే.
మనిన్ మనం తెలుసుకునాన్ - మన మనోభావాలు మనకి బాగా అరధ్ం ఐనా మనలో మారుప్ రాడానికి అవి చాలవు.
గీతని చెపిప్నవాడు జగదుగ్రువు. వినన్వాడు సాకాష్తూత్ నరుడు. విని యుధధ్ం
మొదలెటాట్డు. మారాడేమో అని అనుకుంటే - పదిహేను రోజులు కూడా కాకుండా - అభిమనుయ్డు
అంతమయాయ్డని తెలియగానే - ముందు దుఃఖానికీ, తరావ్త కోపానికీ లొంగిపోయాడు.
సూరుయ్డు కృంగేలోగా సైంధవుణిణ్ సంహరించకపోతే మరణిసాత్నని శపధం చేసాడు.

జనన మరణాలు సరవ్ సాధారణమనీ, వాటి గురించి పొంగి కృంగి పోవడం తగదని బోధించిన కృషుణ్డి ముందే - బావ చెపిప్ందంతా
మరిచిపోయి ఏడాచ్డు. పర్తిఙఞ్ చేసాడు. అదీ మాయ.
మాయ తొలగిపోతే మనిషికి మిగిలేదేమిటో నాకైతే తెలియదు. నానన్కి ఈపాటికి తెలిసిందేమో తెలియదు. తెలిసినా నానన్ చెపప్రు చెపప్లేరు.
ఐతే మాయలోనూ ఆనందం ఉంది - అదే మనవరాలి మాయలో పడి అనుభవించారు నానన్. నాకు జీవితంలో మిగిలిన పెదద్ తృపిత్ నానన్కి నేను ఆ ఆనందానిన్ ఇవవ్డం.
తన మూడో పుటిట్న రోజుకే తాతయయ్ దూరం అయినా మనవరాలు అపరాజిత ఎపుప్డూ మా నానన్ని తలుచ్కుంటూనే ఉంటుంది ....

నానన్ ఇ ట్ లు
నానన్కి ఇషట్మైన రంగు--తెలుపు
ఇషట్మైన పువువ్ -మలెల్పువువ్
ఇషట్మైన ఆట--పిలల్లతో ఆడే ఏ ఆటైనా ఆడాడ్నికి ఇషట్మే. మాతో ఆడిన అడాడ్టా...మాతో ఆడిన చింతగింజలాట కూడా
చూడడ్నికైతే కిర్కెట. కొంత హాకీ కూడా.
మనవాళళ్లో ఇషట్మైన ఆటగాళుళ్--పటౌడీ, గవాసక్ర, వెసిట్ండీస ఫాసట్ బౌలర మారష్ల ఇషట్మైన సినిమాలు --ఝణక ఝణక పాయల బాజే, దో ఆంఖేఁ బారహ హాథ, చందర్లేఖ
నచిచ్న నటులు --బాలరాజ సహానీ, దిలీప కుమార, శాంతారాం, హిందీ నటుడు చందర్మోహన
నటీమణులు -తెలుగు లొ భానుమతి
హిందీలో ఐతే సంధయ్, నరీగ్స, మీనాకుమారి
హేమమాలిని నృతాయ్లంటే ఇషట్ం
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గాయకులు--సైగల, లతా మంగేషక్ర
ఇషట్మైన పాట --కాలే కాలే బాదల గిరి గిర ఆగయీ, ముడ ముడ న దేఖ, సో జావో రాజకుమారీ
ఇషట్మైన కవి-- విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ
పుసత్కం--రామాయణ కలప్వృక్షం
నేను : మరి సుందరకాండ?
గురువులు--నండూరి కృషణ్మాచారుయ్లు గారూ, వెంపరాల సూరయ్నారాయణ గారు
అనిన్ంటికనాన్ ఇషట్మైన పదారధ్ం--మా అమమ్ వండింది ఏదైనా సరే
ఇషట్మయిన సీవ్ట : జునున్, పలీల్ పటీట్లు
మరోటి--తేనెపాకంతో దిబబ్రొటెట్
కూర -- పనసపొటుట్
పులుసు--గుమమ్డికాయ ముకక్ల పులుసు
పచచ్డి--కొబబ్రికాయ మావిడికాయ పచచ్డి
పండు---వేసవి లో మామిడీ, పనసా, చలికాలం లో సీతాఫలం, వానాకాలం లో నేరేడు
ఇషట్మైన పర్దేశం-- ఇలుల్
వాహనం-సైకిల, అంతకనాన్ కూడా నడక
ఇషట్మైన పని-- తోటపని

నచేచ్ అలవాటు-- రైళళ్లో పర్యాణం చేసూత్ చెపుప్లు సీటల్కింద పెటేట్సి, చొకాక్లు హుకుక్లకి తగిలించేసి హాయిగా నిదర్పోవడం. వాటిని
అలా మరిచ్ పోయి రైలు దిగెయయ్డం.
నచేచ్ సవ్భావం -- ఇతరులని నిందించకపోవడం, చేసిన మేలు మరవకపోవడం
ఇలా నానన్ ఇషాట్లు గురుత్ చేసుకునాన్....
నాకు తెలిసి నానన్ ఎవవ్రినీ నిందించలేదు. ఎవరు చేసిందైనా ఎంత చినన్ మేలైనా మరిచ్పోలేదు.
ఎవరికైనా సాయం చెయాయ్లిస్ వసేత్ ముందుండేవారు..

ఈ వాయ్సాల ఆడియోలు ఇకక్డ వినవచుచ్ః Link to Audios

మా బ్ ట్ - ushasri.com, drgayatridevi.com
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