ఆకాశవాణి ఉషశీర్ జీవితకథ

1

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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పుటిట్ంది పండితులకు పుటిట్లైన
ల్ కాకరపరుర్ అగర్హారంలో ౧౯౨౮ మారచ్ ౧౬ న. కాలచకర్ం పర్భవను పర్భవించిన పదకొండు మాసాల
ఇరువది యేడు రోజులకు ఈ భూగోళం మీద నేను కనున్ తెరిచాను - అని
రాసుకునాన్రు నానన్.
పుటిట్నపుప్డు తెరిచిన కనున్ను అలా తెరిచే ఉంచుకునాన్రు.
కనున్నే కాదు, చెవిని కూడా తెరిచే ఉంచారు. ఎంతో ఎంతెంతో కంటూ, వింటూ
నేరుచ్కుంటూనే ఉనాన్రు.
మామమ్ చదివిన భాగవత పదాయ్లతో మొదలైంది నానన్
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నేరుచ్కోవడం. ఆవిడ దగగ్రే శతకాల పదాయ్లు కూడా నేరాచ్రు.

పధెధ్నిమిది పురాణాలానీ, పధెధ్నిమ్ది ఉపపురాణాలనీ అవుపోసన పటిట్న మా తాత మా నానన్కి అక్షరాభాయ్సం చేసిన గురువు.
ఆయన దగగ్రే నువువ్ భారత రామాయణ భాగవతాలని అభయ్సించారు.
అమరం వలెల్ వేసారు. సంసక్ృతంలో, తెలుగులో పదయ్ం గదయ్ం చదివారు.
రామచందర్పురం హైసూక్లోల్ పర్ఖాయ్త వైయాకరణి వెంపరాల సూరయ్నారాయణ గారి దగగ్ర చినన్యయ్సూరిని అధయ్యనం
చేసారు. బాలవాయ్కరణం, నీతిచందిర్కా వంట పటిట్ంచుకునాన్రు.
ఇంటర పరీక్ష మీద ఎనిన్ సారోల్ దండయాతర్ చేసావు. అదే సమయంలో సాహితయ్ం మీద విజయయాతర్కి మారగ్ం
వేసుకునాన్రు.
ఒక పకక్ కాకినాడ కాలేజీ ఇంటర చదువు పడుతూ లేసూత్ ఉంటే - మరో పకక్ సాహితాయ్ధయ్యనానిన్ పరిగెతిత్ంచారు.
ఆలమూరు లైబర్రీలో ఉనన్ పార్చీన గర్ంధాల దగగ్ర మొదలెటిట్ - విశవ్నాథనీ, కృషణ్శాసిత్నీ, శీర్శీర్నీ చదువుతూనే ఉనాన్రు.
వాళళ్ ముగుగ్రినీ సమానంగా అభిమానించి చేతులు కాలుచ్కునన్ పిచిచ్వాడని నానన్ గురించి ఏలూరుపాటి అనంతరామయయ్ గారు గురుత్
చేసుకునేలా వాళల్ కవితావ్నిన్ పేర్మించారు.
పుసత్కాలు చదవడమే కాదు - కవుల గురించీ, వాళళ్ కవితవ్ం గురించీ - అనాన్లూ, నిదర్లూ మాని - ఇంటి అరుగుల మీద
- చింకి చాపల మీద కూచుని - నానాన్, తరుణసాహితీసమితీ బృందం చరిచ్ంచుకుంటూనే ఉండేవాళళ్మని రాసారు సతయ్ం మావయయ్.
పరీక్షలకోసం చదివిన చదువు కాదు మా నానన్ది. సాహితయ్మే జీవితంగా బతికి నేరిచ్న విదయ్. అది పరీక్షలైన కొనిన్ నెలలకి
మరిచ్పోయేది కాదు. జీవితాంతం అంటిపెటుట్కుని ఉనన్ది.
ఎందరెందరో ఉదద్ండుల రచనలిన్ చదివి మళీళ్ మళీళ్ పునశచ్రణ చేసుకుని ఆకళింపు చేసుకునాన్రు.
సాహితీ వనాలోల్ విహరించి విహరించి జాగర్తత్గా ఏరుకునన్ పువువ్లు ఎనిన్ ఉనాన్యో

నానన్ దగగ్ర. ననన్యయ్ గారి

సురపొనన్లూ, పింగళి సూరన గారి శిరీషాలూ, ముకుక్ తిమమ్న గారి పారిజాతాలూ, విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారి విరజాజులూ, శీర్పాద
సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్ గారి సురభిళాలూ, మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్ గారి మలిల్యలూ - ఎనోన్ ఎనెన్నోన్. వాడిపోని, వాసన పోని పూలు.
పరీక్షలు పోయినా, సొముమ్ తగలడినా, పెదద్వాళుళ్ కేకలేసినా, ఇంటోల్ వాళుళ్ బాధపడినా, ఒకోక్సారి తనకే ఏంటిలా
అయిపోతునాన్నని అనిపించినా మానకుండా విడవకుండా సాహితాయ్ది రంగాలలో శిఖరాలవంటి వాళల్ వెంటబడి, సేవించి, ఆరాధించి, పోటాల్డి,
పదిజనమ్లకు సరిపోయేంత ఙాఞ్నానిన్ సంపాదించుకునాన్రు. దానిన్ జాగర్తత్గా పోషించుకుంటూ బలపరచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పెరిగారు.
ఆ రోజులోల్నే మహాతామ్ గాంధీగారి అంతిమయాతర్కి పర్తయ్క్షపర్సారం చేసిన డిమెలోల్ మాటకి ముగుధ్లైపోయారు. ఎలా
మాటాల్డితే బావుంటుందా అని ఆలోచించుకోడం మొదలెటాట్రు. అలా మాటాల్డడ్ం అలవాటు చేసుకునాన్రు.
ఇంటర పూరత్యాయ్క - భీమవరంలో నానన్ కోసం పార్రంభించిన తెలుగు సాహితయ్ం బీయేలో చేరాక - దిగుమరిత్
సీతారామసావ్మి గారి దగగ్ర, నండూరి రామకృషణ్మాచారుయ్లగారి దగగ్ర ఎనోన్ విషయ వినాయ్సాలు గర్హించారు.
భదార్చలంలో సీతారామకళాయ్ణానికి పర్తయ్క్షపర్సారం చేసే జముమ్లమడక మాధవరామశరమ్ గారి దగగ్ర మెళకువలు
నేరుచ్కునాన్రు.
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ఇనిన్ నేరిచ్న తరావ్త కూడా - జానకితో జనాంతికం అని దువూవ్రి వెంకటరమణ శాసిత్ గారు వినిపిసోత్ంటే విని - ఆయనకి
సాషాట్ంగ పర్ణామం చేసారు.
ఎకక్డ విదయ్ ఉందో - అకక్డ వినయం పర్దరిశ్ంచి - ఆ విదయ్ను నేరుసూత్నే ఉనాన్రు. అంత నేరాచ్రు కాబటేట్ - ఇంత
చెయయ్గలిగారు మా నానన్.
కాలేజీ రోజులోల్నే పదాయ్లు రాయడం మొదలెటాట్రు. గంభీర సమాసాలతో అనరగ్ళంగా ఉపనాయ్సాలు ఇవవ్డం
పార్రంభించారు.
సేన్హితులతో కలిసి తరుణసాహితీసమితిని సాథ్పించారు. ఎందరో పండితులనీ, కవులనీ - తరుణసాహితి కారయ్కర్మాలకి
ఆలమూరు తీసికెళాళ్రు. అలాగే భీమవరం కాలేజీకి పిలిచారు.
కవుల సమావేశాలు ఏరాప్టు చేసారు. తనకి నచిచ్న కవులిన్ నెతిత్న పెటుట్కు మోసారు. విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారి మీద
పర్తేయ్క సంచికే వేసారు.
తాతగారు తలపెటిట్న వాయ్సభారతం తెలుగు వచన రచనకి నువువ్ సంపాదకతవ్ం వహించారు.
ఏ ఊళోళ్ ఉంటే ఆ ఊళోళ్ కవులతో, రచయితలతో కలిసిపోయారు. ఒకోక్ సారి వివాదంతో మొదలెటిట్ - వినోదంగా
ముగిసాయి నానన్ సావాసాలు.
కథలు రాసారు. నవలలు రాసారు. వీరభదార్చారిగారితో కలిసి నృతయ్నాటికలు రాసారు. నానన్ రచన పడని పతిర్క లేనటుల్
రాసూత్నే ఉనాన్రు. పతిర్కలోల్ అచైచ్న కొనిన్ కథలు - జవ్లితజావ్ల, అమృతకలశం, మలెల్పందిరి కథాసంపుటాలలో వచాచ్యి. ఇంకా ఎనిన్
ఉనాన్యో.
రచయిత గా ఎదిగారు. పతిర్కలోల్ పనిచేసారు. ఆలిండియారేడియోలో ఉదోయ్గం సంపాదించుకునాన్రు. హైదరాబాదు నుండి
విజయవాడకి మారారు.
అకక్డ నుండి భారత, రామాయణ భాగవతాల సారానిన్ జనానికి అందిసూత్నే వచాచ్రు.
వాయ్సవాలీమ్కులు అందించిన ఉదర్గ్ంధాలు . ఎనిన్ వేల సంవతస్రాలు గడిచినా భారతజాతంతా చదువుకుని, విని తరించే
పుసత్కాలవి.
అవి జరిగాయా లేవా అనన్ బెంగ లేదు నానన్కి. రాముడూ, కృషుణ్డూ దేవుళాళ్ కాదా అనన్ బాధ అసలే లేదు.
ఆదికవీ, వేదవాయ్సుడూ - యావతర్ప్పంచానికీ - సథ్లకాలాలకి అతీతంగా ఏం చెపప్దలచుకునాన్రనన్దొకక్టే నానన్కి
కావలిస్ంది.
భారతం కానీ భాగవతం కానీ రామాయణం కానీ - తెలుగు వాళల్కి కొతత్ కాదు. కవితర్యం, పోతనన్, మొలల్, విశవ్నాథ పదయ్ంలో మహాదుభ్తంగా రాసారు. తరతరాలు నిలిచిపోయే పుసత్కాలని ఇచాచ్రు.
సంసక్ృత గర్ంధాలలోనూ, తెలుగు పుసత్కాలలోనూ ఉనన్ది అందరికీ అందాలనన్దే నానన్ జీవితాశాయం. దానికి కంకణం
కటుట్కునాన్రు. బాలాంతర్పు రజనీకాంతరావు గారు మారగ్ం చూపించారు. ఆలిండియోరేడియో ముందుకు నడిపే రధమైంది. నడిపించిన
సారధి మా నానన్.
ఎపుప్డైతే నానన్ పర్జలకి దగగ్రగా తీసికెళళ్డం కోసం అనుకునాన్రో - అపుప్డు నానన్ భాషలో మారుప్ వచిచ్ంది. భాషమీద
మోహం తగిగ్ంది.
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సమాసాలతో గార్ంధికంగా సాగే భాష సరళమైన వాయ్వహరికంగా మారింది.
పెదద్పెదద్ వాకాయ్ల సాథ్నంలో చినిన్ చినన్ వాకాయ్లు చోటుచేసుకునాన్యి.
కిర్యతో మొదలయేయ్ - చూసాడు కృషుణ్డు - లాంటి వాకాయ్లు ఎకుక్వయాయ్యి.

నానన్ రామాయణ భారత భాగవతాలు ఎందుకు చెపాప్రు? అవి తెలియని వాళుల్ ఎవరు? ఐతే అసలు వాటి అసలు
రహసయ్ం తెలిసిన వాళుళ్ ఎంత మంది? వాటిని ఏ దృషిట్తో చూడాలి ఎలా చదవాలి ఎలా అరధ్ం చేసుకోవాలి అని తెలియచెపేప్వాళుళ్ కావాలి.
ఆ పని మా నానన్ చేశారు.
నానన్ శోల్కాలు అపప్గించలేదు. అంతరారాధ్లు అంటూ కషట్పడి ఏదో పైకి లాగి ముడిపెటిట్ వివరించలేదు.
ఐతే నానన్ ఉపనాయ్సాలు వినన్వారికీ, నీ పుసత్కాలు చదివిన వారికీ - మన పురాణాలోల్, ఇతిహాసాలోల్ ఇంత ఉందా అని
అనిపించేలా చేసారు. అవి చదవాలనన్ కుతూహలం కలిగేలా చేసారు.
నానన్ చెపేప్ విధానం జనం గుండెలోల్కి సూటిగా వెళేళ్టటుల్ చేసుకునాన్రు. నానన్ మాటాల్డితే పుసత్కం చదివినటుల్
ఉందనుకునేవారు. నానన్ రాసిన పుసత్కం చదువుతోంటే నానన్ మాట వింటునన్టుల్ ఉందని అనేవారు.
రామాయణాది పుసత్కాలు రాసూత్, ఉపనయ్సిసుత్నన్ నానన్ని కొంత మంది పాతభావాలతో ఛాందసంగా ఉంటారని అనుకుని
ఉంటారు. సంసక్ృతినీ, సాంపర్దాయానిన్ గౌరవించడం ఛాందసం కాదు.
నానన్ని దగగ్రగా తెలిసునన్ వాళల్కి నానన్లో ఉనన్ విపల్వవాది కనిపిసాత్డు. పదమ్ పెళిళ్ ఏ ఆరాభ్టాలు లేకుండా చెయయ్డం,
తాత పోయినపుప్డు మామమ్కి జుటుట్ తీయించకుండా ఉంచడం, పూజలూ పునసాక్రాలూ నోములూ వంటి వాటిలో ఇరుకోక్కపోవడం ఇవనీన్ అందరికీ తెలియవు. నానన్ అభుయ్దయ రచయిత ఆవంతస్ సోమసుందర గారితోనూ, విశాలాంధర్ సంపాదకులు రాఘవాచారి
గారితోనూ సేన్హంగా ఉండేవారు.
కొండముది రామచందర్మూరిత్ గారు అనన్టుల్ - ఉషశీర్ అంటే సంపర్దాయం పల్స విపల్వం.
అటు హేతువాదులూ, ఇటు మతోనామ్దులూ - మనం మన రామాయణ భారత భాగవతాల గురించి మాటాల్డుకుందుకే
మనం సిగూగ్ భయమూ పడేలా చేసుత్నన్ రోజులోల్ - వాటి గురించి అందరూ అరధ్ం చేసుకునేలా గరవ్ పడేలా చేసారు నానన్. ఎంత గొపప్ పని
అది?
హనుమంతుడినీ, శీర్కృషుణ్డినీ, శంకరాచారుయ్డినీ, వివేకానందుడినీ - తెలుగు వాళళ్కి దగగ్రగా తీసుకొచాచ్రు.
భగవదీగ్తనీ, సుందరకాండనీ - అందరికీ అరధ్ం అయేయ్లా అందించారు.
౧౯౯౦ సెపెట్ంబర ఏడో తారీకున నానన్ శరీరం పర్కృతిలో కలిసిపోయి ఇపప్టికి పాతికేళుళ్ దాటిపోయినా - తెలుగుజాతి
నానన్ని మరిచ్పోవడంలేదు. ఎకక్డెకక్డి తెలుగువాళోళ్ నానన్ పుసత్కాలు చదువుకుంటునాన్రు. నానన్ ఉపనాయ్సాలు ఇంటరెన్టోల్ వింటునాన్రు.
అవి ఉనన్ంత కాలం ఈ లోకంలో మా నానన్ ఉనన్టేల్.
మా నానన్ మాతో ఉనన్టేల్. నా మాటలు వింటునన్టేల్.
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