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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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పడుతూ లేత్
ఆలమూరులో మిడిల సూక్లు అయాయ్క, హైసూక్లుకి నానన్
ఆలమూరు వదిలి రామచందర్పురం వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. అపప్టికింకా
ఆలమూరులో హైసూక్లు రాలేదు.
నానన్కి ఆలమూరు వదిలి వెళళ్డం ఇషట్ం ఉండుండదు.
దానికి తోడు మామమ్ని వదిలిపెటిట్ ఉండడం నానన్కి మహాకషట్ం అయుయ్ంటుంది.
వారం చివరల్లో ఇంటికి రావలిస్న నానన్ - ఎపుప్డు
వచెచ్యాయ్లని అనిపిసేత్ అపుప్డు వచేచ్సేవారు. ఒకోక్ సారి తాత గురర్ం బండి
మీద తీసికెళిళ్ దింపి ఆయన పని మీద ఇంకో ఊరెళిళ్ సాయంతార్నికి
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తిరిగొచేచ్లోగా నానన్ ఇంటోల్ ఉండేవారుట.

తాతగారు నానన్ని వెళళ్మని అరవడం లేదు. నానన్ ఆయనతో వెళళ్నని అనడం లేదు. ఆయన తీసికెళిళ్ దింపడం, నానన్ వచెచ్యయ్డం.
రామచందర్పురం హైసూక్లోల్ చదువుకునే రోజులోల్నే తెలుగు భాష మీద పటుట్ సాధించారు నానన్. అకక్డే నానన్ పర్ఖాయ్త వైయాకరణి
వెంపరాల సూరయ్నారాయణ గారి దగగ్ర శిషయ్రికం చేసారు. ఆయన దగగ్రే చినన్యయ్ సూరిని అధయ్యనం చేసారు.
ఏం సూరి ఆ చినన్యయ్? బాలవాయ్కరణం - వాయ్కరణంగా కాదు - ఒక గదయ్ కావయ్ంలా అందించారు. ఒకోక్ సంధి సూతర్ం ఒకోక్ చినిన్
పదయ్ంలా వినిపిసుత్ంది. ఎనేన్ళైళ్నా నోటికి అలవోకగా వచేచ్సుత్ంది. నువువ్ వెంపరాలవారి దగగ్రే బాలవాయ్కరణం, నీతిచందిర్కా చదువుకునాన్రు. నీతి
చందిర్కలోని భాష గురించి చెపేప్దేముంది?
అపుప్డే - భాష మీద మోహం పెంచుకునాన్నని చెపేప్వారు నానన్. . పెదద్ పెదద్ సమాసాలతో మాటాల్డడ్ం అలవాటు చేసుకునాన్రు.
రామచందర్పురంలో హైసూక్లు చదువు పూరిత్ చేసాక - ౧౯౪౭-౪౮ లో అనుకుంటా - ఇంటరుకి భీమవరం కాలేజీలో చేరారు.
అకక్డ మొదటి సంవతస్రం అయాయ్క - కారణం నాకు సరిగాగ్ తెలియదు కానీ - కాలేజీ నుండి నానన్ని పంపించేసారు.
అపుప్డు ఇంటరు చదవడానికి కాకినాడ పీ ఆర కాలేజీలో చేరారు.
అకక్డ మొదలైంది నానన్ పరీక్షలు వరసగా తపప్డం. రెండేళల్లో పూరత్వాలిస్న చదువు ఆరేళుళ్ సాగింది. నానన్కి కాలేజీ చదువుల మీదా,
పరీక్షల మీదా శర్ధేధ్ కలగలేదు. ధాయ్సంతా సాహితయ్ం మీదే.
పతిర్కలకి కథలూ వాయ్సాలూ రాయసారు. తరుణసాహితీసమితిని పెంచి పెదద్చేసారు. సాహితీ మితుర్లిన్ చేరదీసి సభలూ సమావేశాలూ
నిరవ్హించారు. కాకినాడలో అంగర లాడిజ్ని లిటరరీ హంగర లాడిజ్గా మారేచ్సావని రాసారొకచోట సతయ్ం మావయయ్.
ఒకపకక్ సాహితయ్ంలో పైకి ఎదుగుతునాన్ - మరోపకక్ ఇంటర చదువు మాతర్ం కుంటుతోంది.
తాత పటుట్ వదలేల్దు. ఆయనకి నానన్ ఎలాగైనా డిగీర్ సంపాదించుకుని ఉదోయ్గంలో చేరాలనన్ కోరిక బలంగా ఉండేది. పటుట్పటిట్
పంపిసూత్నే ఉనాన్రు. పరీక్షల ఫీజులకి డబుబ్ ఇసూత్నే ఉండేవారు.
కొనిన్ సారుల్ పరీక్ష ఫీజు కటేట్వారే కాదుట నానన్. ఆ ఫీజుని ఎవరో కురార్ళళ్కి ఇచేచ్సేవారుట. కొనిన్ సారుల్ ఫీజు కటిట్నా పరీక్ష రాసేవారు
కాదుట. ఎపుప్డైనా తపప్క రాయాలిస్ వచిచ్నా చదివే వారు కాదుట. ఫలితం తెలిసిందే.
అదంతా భరించారు తాత.
ఇవనీన్ నాకై నాకు తెలిసిన విషయాలు కావు. నానన్ గురించి వినన్వి. వినన్పుప్డు నానెన్ందుకలా ఉండేవారని అనిపించేది. ఐతే ఈ రోజు
అదేం చినన్తనంగా అనిపించడంలేదు. కొందరు కొనిన్ంటికోసం పుడతారు. నానన్ డిగీర్లకోసం పుటట్లేదు. సాహితయ్ం కోసం పుటాట్రు. అటువంటి నానన్ని
తీసికెళిళ్ చదువు చటర్ంలో పెడితే అందులో ఇమడగలరా?
సూక్ళళ్కీ, కాలేజీలకీ కటుట్బడే మనిషి కాదు నానన్. కాల్సులకి వెళళ్డం, పరీక్షలకి చదవడం నానన్కి కుదిరే పనులు కావు.
పరీక్షల రిజలొట్సుత్ందని ఇంటోల్ వాళుళ్ ఎదురు చూసోత్ంటే - నానన్ ఈసారీ గొరిగేసిందని నవువ్కుంటూ ఇంటికి వచేచ్వారుట. అతత్
చెపేప్ది. నానన్ నవువ్ని నేను ఊహించుకోగలను. లోకం పటట్ని నవువ్. లోకం నవువ్తుందనన్ బెంగే లేని అమాయకపు నవువ్. తాత అసలు ఏమీ అనేవారే
కాదుట. మామమ్ ఏడేచ్దిట. చివరికి తాత పటుట్దలే గెలిచ్ంది. కొనేన్ళళ్యాయ్క నానన్కి విసుగెతిత్ందో - నానన్లో మారొప్చిచ్ందో - ఫీజు కటిట్, సరిగాగ్
చదువుకుని, బాగా పరీక్ష రాసి, ఇంటర పాసయాయ్రు. పరీక్షలో గెలిచి, తాత సహనం ముందు ఓడిపొయారు.
తాత అంత పటుట్పటిట్ నానన్ని చదివించడం వలేల్ వాడికి రేడియోలో ఉదోయ్గం వచిచ్ందీ - అదే వాడి జీవితానికి అనిన్ రకాలుగానూ
మంచి చేసిందీ - అని అతత్ అంటూనే ఉండేది.
ఎవరి జీవితం ఎపుప్డు ఎలా ఉంటుందో చెపప్డం కషట్ం. ఎవరివలల్, ఎందువలల్ జీవితం ఎతుత్లకి ఎగురుతుందో లోతులకి దిగుతుందో
తెలియదు. ఐతే ఏం జరిగినా కారయ్కారణాలని వెతుకోక్డం మానవసహజం. అలా వెతుకుతూ పోతే - అతత్ చెపిప్ంది నిజం. ఉదోయ్గమే లేకపోతే - అదీ
రేడియో ఉదోయ్గం కాకపోతే నానన్ జీవితం ఎలా ఉండేదో.
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నానన్ విజయానికి కారణాలు చూసేత్ - అందులో తాత పేరు తపప్కుండా ఉండాలి. నానన్కి నానన్ గానే కాదు. నానన్ని పటట్భదుర్ణిణ్
చేసిన పటుట్దల మనిషిగా.
ఆయనపరంగా చూసేత్ - ఆయన ఎంత బాధపడి ఉంటారో. కొడుకు పర్యోజకుడు కావాలని కనన్తండిర్ ఎంత తాపతర్యపడుతాడో.
ఆయన అదంతా పడుంటారు. ఆయన కళెళ్దురుగా కొడుకు జీవితానిన్ పాడు చేసుకుంటునాన్డేమో అని ఎంత మధనపడుంటారో. ఐనా తను అనుకునన్ది
వదలేల్దు.
నానన్ంత మొండిగా ఉంటోంటే తాత నానన్ని కొటట్లేదా అని అడిగితే - కొటట్డం కాదు తిటట్ను కూడా తిటట్ లేదు - మాటాల్డేవారు
కాదంతే - అని అనేది అతత్. అని ఆయన నానన్ని కొటిట్ంది ఒకక్సారే. అది చదువు గురించి కాదు అని నానన్ గురించి ఓ కథ చెపేప్ది.
చదువుతునన్ రోజులోల్ నానన్ సిగరెటుట్ కాలుసుత్నన్టుల్ ఎవరో తాతకి చెపాప్రుట. ఇంటికొచిచ్ సిగరెటుల్ కాలుసుత్నాన్వా అని తాత
అడిగారుట. నానన్ ఎవడు చెపాప్డు? అని అడిగారుట. అపుప్డు కోపం పటట్లేక ఉయాయ్లకి వేసే గొలుసుతో కొటాట్రుట నానన్ని.
తరావ్త ఎందుకు కొటాట్నో చెపూత్ - వాడు చదవనందుకు వాణిణ్ ఏమీ అనడంలేదు. సిగరెటుల్ కాలుసుత్నాన్వా అని అడిగినపుప్డు కూడా
విషయం తెలుసుకుని కాలుసోత్ంటే మానెయయ్మని మందలిదాద్మనే అడిగాను. కానీ వాడు ఎవడు చెపాప్డు అని చెపిప్నవారిని అవమానించాడు. ఆ చెపిప్న
ఆయన ఎంత పెదద్మనిషో వాడికి తెలుసా? అని అనాన్రుట.
అపప్టికే నానకి విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారి అనుకరణగా మాటలో పెళుసు అలవడిందేమో!?
అయితే నాకు తెలిసిన దగగ్ర నుండీ నానన్ వాళళ్ నానన్ ముందు నిలబడి మాటాల్డేవారు కాదు, ఆయన ముందు సిగరెటుట్ కాలేచ్వారూ
కాదు.
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