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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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భారతం పెటె
ట్
నాకూ మా నానన్కీ

౧౯౮౮ చాలా ముఖయ్మైన

సంవతస్రం. ఎందుకంటే-- అదే మా అమామ్యి అపరాజిత పుటిట్న
సంవతస్రం. అదే నానన్ షషిఠ్పూరిత్ సంవతస్రం కూడా. మా అమామ్యి పిలల్
పుటిట్ంది అకోట్బర ఇరవైన - విజయదశమి రోజున. నానన్ షషిఠ్పూరిత్ మారచ్
పదహారున.
షషిట్పూరిత్ కారయ్కర్మానిన్ ఉషశీర్ సనామ్న కారయ్కర్మంలా
జరిపించారు - నానన్ అభిమానులూ, ఆపుత్లూ, హితులూ, సనిన్హితులూ.
సనామ్న సంఘానికి కారయ్దరిశ్ విశవ్నాథ పావనశాసిత్
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గారు. నానన్ విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారికి ఎనోన్ చోటల్ సనామ్నం చేయించారు. ఆయన పుతుర్డే - పావనశాసిత్ బాబయయ్ - ఆయనే షషిత్పూరిత్
సనామ్నానికి ముందు నిలపడాడ్రు.
సంఘం అధయ్కుష్లు లక్షమ్ణయతీందుర్లు. సభుయ్లు విజయవాడ హూ ఈజ హూ లు. జువావ్డి గౌతమరావు గారూ, శనగన
నరసింహశాసిత్గారూ, పేరాల భరతశరమ్గారూ, ధారా రామనాధశాసిత్ గారూ, బేతవోలు రామబర్హమ్ం గారూ - ఒకరనేలా? వాళల్తోపాటే
తరుణసాహితీసమితి మితుర్లు - పోలాపర్గడా, కనక పర్వాసీ. అందరిలోకీ చివరగా పేరేయించుకునన్ కే కే రామానుజాచారుయ్లు గారు. ఆ పేరు కూడా
వేయించుకోని చిరార్వూరి సుబర్హమ్ణయ్ గారు.
కారయ్కర్మానికి నేను విజయవాడ వెళళ్లేకపోయాను కానీ - ఆ కారయ్కర్మం విడియో కేసెటుట్ని నేనెనిన్ సారుల్ చూసానో - చూసూత్
ఉనాన్నో. ఒక ఆతీమ్య వేడుకలా జరిగిపోయింది కారయ్కర్మం అంతా.
మా బుజిజ్ (కళాయ్ణి) పూజానృతయ్ం తో కారయ్కర్మం మొదలు. నానన్ షషిట్పూరిత్ కారయ్కర్మంలో నాటయ్ం చెయయ్డం దాని అదృషట్ం. .
సభకి అధయ్కుష్లు లక్షమ్ణ యతీందుర్ల వారే. ముఖయ్ అతిధి - విజయవాడ మేయరుగా పని చేసిన జంధాయ్ల శంకర గారు.
సంఘం వారు తలపెటిట్ంది నానన్కి సనామ్నం. ఐతే ఆ సనామ్నానికి ముందు - నానేన్ సనామ్నాలు చేశారు. నానన్కి భీమవరం కాలేజీలో
గురువులైన నండూరి రామకృషాణ్చారుయ్ల గారికీ, ఆలిండియోరేడియోలో నానన్ పర్తిభని బయటకు తీసిన బాలంతర్పు రజనీకాంతరావుగారికీ. నానన్ తన
సనామ్న సభలో వాళీళ్దద్రినీ కృతఙఞ్తా పూరవ్కంగా సనామ్నించుకునాన్రు.
ఎంత మంచి ఆలోచనో అది? అదే విషయానిన్ తరావ్త నానన్ గురించి రాసిన ఓ వాయ్సంలో ఆనందంగా పర్సాత్వించుకునాన్రు నండూరి
రామకృషణ్మాచారుయ్లు గారు.
నానన్ గురించి ఏలూరిపాటి అనంతరామయయ్ గారూ, విశాలాంధర్ రాఘవాచారి గారూ మాటాల్డారు.
ఆ సభలోనే నానన్ రచనలు - మనుచరితర్, సుందరకాండల ఆవిషాక్రంతో పాటు, కేసెటుల్ కూడా విడుదల అయాయ్యి.
ఆ సభ అసలు పర్తేయ్కత - దేశమంతా పేరు తెచిచ్న ధరమ్సందేహాలు కారయ్కర్మానిన్ - నానేన్ సేట్జీ మీద నిరవ్హించడం. అందులో
భాగంగానే కృషణ్రాయబారం ఘటట్ం వినిపించారు. సహకారం అందించింది - ఆలిండియా రేడియోలో సహోదోయ్గులుగా ఉనన్ మలిల్క గారూ, ఆనంద
గారూ. మలిల్క గారు పదాయ్లు చదివారు. ఆనంద గారు పర్శన్లు అడిగారు. నానన్ రేడియోలో ధరమ్సందేహాలు కారయ్కర్మం చేసుత్నన్పుప్డు కూడా చాలాకాలం శోర్తల పర్శన్లు అడిగింది ఆనంద గారే.
సభలో మాటాల్డిన వాళూళ్, సోవనీరోల్ రాసిన వాళూళ్ - అందరూ - ఉషశీర్కీ అరవై ఏళాళ్ - అని ఆశచ్రయ్పడడ్వాళేళ్, అనుమాన
పడడ్వాళేళ్. ఆ సభలో నానన్ని చూసిన వాళెళ్వవ్రికైనా అలాగే అనిపించి ఉంటుంది.
కారయ్కర్మం జరుగుతునన్ంతసేపూ - నానన్ సంబరపడిపోతూ, సరదాగా మాటాల్డేసూత్, సంతోషంగా నవేవ్సూత్ - సభంతా తానే
ఐపోయారు. నానన్ని చూసిన వాళెల్వవ్రికైనా - అరవై ఏళళ్ంటే నమమ్గలిగేలా లేరు నానన్.
ఇంక అమమ్కీ నానన్కీ కలిసి చేసిన సనామ్నంలో ఐతే - ఇదద్రినీ చూడాడ్నికి ఎనిన్ కళుళ్ కావలిస్ వచేచ్వో. ఏం రోజు అది? అమమ్నీ
నానన్నీ ఓ పెదద్ దండలో ముంచెతేత్సారు-ఇ దద్రూ ఒకే దండలో ములిగిపోయి - అంతకు మించి ఆనందంలో ములిగిపోయి - ఆపుకోలేని నవువ్లోల్
ములిగిపోయారు.
ఇపప్టికీ ఆ విడియోనీ, ఆ ఫొటోనీ - చూసూత్ నేనూ మరో లోకంలో ములిగిపోతూంటా.
ఇంటికి వెళిళ్ ఇదద్రూ ఆదిలకిష్ చేత దిషిట్ తీయించుకుని ఉంటారు.
**************
సనామ్నాలు కొతేత్ం కాదు నానన్కి. ఎందరికో ఎనోన్ చేయించారు నానన్. నానన్కీ ఎనోన్ జరిగాయి.
అందులో ముఖయ్ంగా నానన్ చెపుప్కునేవి రెండునాన్యి. ఒకటి ౧౯౭౬ లో జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్ సనామ్నం. రెండోది ౧౯౮౭ లో శృంగేరీ
పీఠాధిపతుల సతాక్రం.
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జిలెల్ళళ్మూడి సనామ్నానికి ననున్ కూడా తీసికెళాళ్రు. సనామ్నం వివరాలు నాకు గురుత్ లేవు. కానీ జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్ నానన్కి అనన్ం
తినిపించడం నాకు సప్షట్ంగా గురొత్సోత్ంది. అకక్డ ఆశర్మంలో పర్తిరోజూ వందల మందికి అనన్దానం జరుగుతుంది. అది అమమ్ పర్సాదంగా జరిగే
నిరతానన్దానం. ఆరోజు అమమ్ మమమ్లిన్ తన దగగ్రే కూచోపెటుట్కుని, ఒక ముదద్ నానన్కి తినిపించారు. ఆ సంఘటన గురుత్ చేసుకుంటూ - అమమ్ అమృత
హృదయం అందుకునాన్ను - అని రాసుకునాన్రు.
శృంగేరీ పీఠాథిపతులు నానన్ని శృంగేరీకి పిలిచి అమమ్వారి సమక్షంలో సతక్రించారు. అకక్డకి నేను రాలేదు.
ఈజనమ్కివి చాలని నానన్ మనసూఫ్రిత్గా చెపుప్కునేవి ఇవి రెండూ. రెండూ అమమ్కి సంబంధించినవే. ఒకటి అమమ్ చేసింది. రెండోది
అమమ్వారి సమక్షంలో జరిగింది.
అవి రెండూ ఏ పర్భుతవ్ సంసోథ్ ఆనవాయితీగా చేసినవి కావు. ఏ సనామ్నాల సంఘమో - ధనంకోసమో, జనంకోసమో చేసినవీ కావు.
అలాంటివి నానన్ మనసుస్కు పడేవీ కావు.
బిరుదులీన్, అవారుడ్లీన్ - తపిప్ంచుకునాన్రు నానన్. ఒక విధంగా - ఏ నోరైతే నానని పర్జలకి దగగ్రగా తీసికెళిళ్ందో - ఆ నోరే నానన్ని
అలాంటి వాటికి దూరంగా తీసికెళిళ్ంది కూడా. ఎవరి వెనకైనా తిరగడం, చేతులు కటుట్కు నిలోచ్డం, భజన చెయయ్డం - నానన్ తతవ్ం కాదు.
దేవసాథ్నం వారు ౧౯౭౯ లో నానన్ భాగవతం విడుదల చేసూత్ - నానన్ని ఆహావ్నించారు. అది బర్హోమ్తస్వాల సమయం. అందరం
వెళాళ్ం. మా అందరినీ వేదమంతార్ల ఆశీరావ్దంతో, ఆలయంలోకి పర్తేయ్కంగా తీసికెళళ్డం ఇపప్టికీ కళళ్ముందు విడియోలా కనిపిసూత్నే ఉంది.
అదే మొదటి సారి నేను తిరుపతి వెళళ్డం. మొదటి సారే దరశ్నం చాలా బాగా అయిందని నేనంటోంటే - నీ జాతకమే అలాంటిదమామ్
అని అనాన్రు నానన్. నానన్కి జోయ్తిషయ్ంలో పార్వీణయ్ం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. నా జాతకం చూసి అలా అనాన్రో, ఎవరైనా అనన్ది చెపాప్రో, లేకపోతే
ఓ నానన్గా - కూతురి జాతకం అలా ఉండాలి అని అనుకుని అనాన్రో. ఏమైనా నానన్ ఆశీరావ్ద బలంతో నా జీవితం సాఫీగా సాగిపోతోంది .
************
౧౯౭౫ అకోట్బరు లో మా నానన్తోపాటుగా మామమ్నీ తాతనీ విజయవాడ తీసుకొచిచ్ కొతత్గుళళ్లో సతాక్రం చేసారు. గొపప్వాడైన
కొడుకు చేతులోల్ సనామ్నం అందుకునన్ మా తాతా మామమ్లది ఎంత అదృషట్ం... వాళుళ్ బతికి ఉండగానే అంత పేరుపర్తిషట్లు సంపాదించుకునన్ మా
నానన్ది ఇంకెంత అదృషట్ం.... . అంతకు మించి ఎంత ధనయ్ం నానన్ జీవితం. అటువంటి తండిర్కి పుటట్డం మా అదృషట్ం.....
ఎవరి ఉనన్తినైనా తలిల్తండుర్లు ఆనందించినటుల్ - ఇంకెవవ్రూ అనుభవించలేరు. మామామ్ తాతలు నానన్ పేరుపర్ఖాయ్తులిన్ సవ్యంగా
చూడగలిగారు. వాళుళ్ చూడడ్ం నానన్ చూడగలిగావు. నాకు ఆ అదృషట్ం లేదు.
ఈ సందరభ్ంలో నాకు ఖలీల గిబార్న రాసింది గురొత్సోత్ంది. పిలల్లు బాణాలాల్ంటి వాళుళ్. తలిల్తండుర్లు విలుల్ల లాంటి వాళుళ్.
అమామ్నానన్లు వింటి నారులాల్ ఎంత వంగుతారో, పిలల్లు బాణాలాల్ వేగంగా అంత ముందుకు సాగగలుగుతారు. ఎంత చకక్గా చెపాప్డు ఖలీల.
ఈ రోజు నేను ముందుకు ఏ మాతర్ం సాగుతునాన్ - దాని వెనక మా నానాన్, ఆయన

కృషీ ఉనాన్యి. అది ఎపప్టికీ నేను

మరిచ్పోలేను.
నేనేం నానన్ంత అంత గొపప్దానిన్ కాదు. కాదు కానీ నాకునన్ పరిధిలో నేనేదో చేసోత్ంటే - చూసేందుకు నానన్ లేరు. అమమ్ కొనాన్ళుళ్
ఉంది. ఇపుప్డు అమామ్ లేదు.
నేను చినన్పుప్డు చేసిన చినిన్ చినిన్ పనులకే పెదద్గా సంతోషించేవారు నానన్. ఈ రోజు నాన్నన్ ఉండి ఉంటే నాకెంత బావుండేదో.
ఉనాన్రు ఉనాన్రు అని అనుకుంటూ ఉండాలని అనుకుంటా - కానీ లేని లోటు తెలుసుత్ంటుంది ఒకోక్సారి. ఆలోటు నా బాధలో కనన్ ఆనందంలో ఎకుక్వ
తెలుసుత్ంది. నా సంతోషానికి నానన్ కనన్ సంతోషించే వారెవరుంటారు .
విజయవాడ కొతత్గుళళ్లో నానన్కి సనామ్న కారయ్కర్మం పెటుట్కునాన్రు. ఆ కారయ్కర్మానిన్ పెటిట్న వాళుళ్ మనికొండ కాశీవిశవ్నాథంగారూ,
ఆయన కొడుకు మనికొండ శంకరనారాయణగారూ. నానన్ని సనామ్నించడం కోసం పెటుట్కునన్ కారయ్కర్మంలో నానన్ మామమ్కీ తాతకీ సతాక్రం చేసారు.
సభకి విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారూ, కరుణశీర్ గారూ వచాచ్రు. సభ చాలా వైభవంగా జరిగింది. నానన్కి జనం, నానన్ తన జననీ
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జనకులకీ - సతాక్రాలు చేసుకునాన్రు.

నానన్కి భాగవత పదాయ్లు నేరిప్న తొలి గురువు మామమ్. అలానే అక్షరాభాయ్సం చేయించి తొలి పాఠాలు చెపిప్న గురువు తాత.
తాత దగగ్ర నుండి సంసక్ృతానీన్, మామమ్ దగగ్ర నుండి సంసక్ృతినీ నేరుచ్కునాన్రు నానన్.
భారత రామాయణాలను మా తాత విడమరిసేత్, జీవితపు విలువలిన్ మా మామమ్ వివరించింది.
వాటనిన్ంటినీ

నలుగురిలోనూ

గురుత్ చేసుకునాన్రు నానన్. వాళల్ మనసుస్లు ఆరర్ద్తతోనూ, నానన్ హృదయం ఆనందంతోనూ

నిండిపోయిన రోజది.
అందులో ఉనన్ గొపప్తనం ఇంటర మొదటి సంవతస్రం చదువుతునన్ నాకు పూరిత్గా అరధ్ం కాలేదు. ఈ రోజు తలచుకుంటే ఆ రోజు
జరిగిందేమిటో తెలుసోత్ంది.
ఆరోజుని మరిచిపోకుండా మా ఇంటోల్కి వచిచ్న ఒక వసుత్వు ఇపప్టికీ మా దగగ్ర ఉంది.
సనామ్నంలో భాగంగా మనికొండవాళుళ్ ఒక పెటెట్ని ఇచాచ్రు. అది ఒక చెకక్ పెటెట్. మూసి ఉనన్పుప్డు చూడాడ్నికి ఒక పెదద్ పుసత్కంలా
ఉంటుంది. తెరిసేత్ లోపల వసుత్వులు పెటుట్కోవచుచ్. దాని మీద కొతత్గుళళ్లో నానన్కి జరిగిన సనామ్నం గురించి రాసుంటుంది.
దానేన్ మేం భారతం పెటెట్ అని అంటాం. ఆరోజు మా ఇంటికి వచిచ్న ఆ పెటెట్ మా ఇంటోల్ ఈ రోజు కూడా ఉంది. ఇపప్టికీ దాని పేరు
భారతం పెటేట్.
అందులోనే రూపాయి కాయితాలు ఉంచేవారు నానన్. అందులోనే
తను

రాసుకుంటునన్

కాయితాలనీ

పెటుట్కునేవారు.

అందులోనే

కే

కే

రామానుజాచారుయ్లుగారు బలవంతంగా నానన్ చేత బేంకులో పెటిట్ంచిన డిపాజిట
కాయితాలు జాగర్తత్ చేసేవారు.అది పది అంగుళాల వెడలూప్, పనెన్ండు అంగుళాల
పొడవూ, నాలుగు అంగుళాల ఎతుత్ ఉనన్ చకక్ని టేకుపెటెట్. తాళాలు లేని పెటెట్.
బేంకులూ డబుబ్ దాచడాలూ తెలియవు నానన్కి. చాలా ఏళుళ్
దాచేందుకే లేదు. రిటైరయాయ్క వచిచ్న పార్విడెంట ఫండ డబుబ్ని ఆచారుయ్లు గారి
బలవంతం మీద బేంకులో పెటాట్రు.
ఇంటోల్ ఎవరికి ఎంత డబుబ్ కావాలనాన్ ఆ పెటెట్లోంచే అందులోంచే
తియయ్డం. ఎపుప్డు ఎకక్డ నుండి డబుబ్ వచిచ్నా నానన్ అందులోనే పెటేట్వారు.తాళం లేని ఆ పెటెట్ లోంచి ఇంటోల్ ఎవరెవరు డబుబ్ తీసుత్నాన్, ఆ పెటెట్లో
డబుబ్ గురించి అసలు పటిట్ంచుకోనటుల్ కనిపించినా, అందులో ఎపుప్డు ఎంత డబుబ్ ఉండాలో నానన్కి సరిగాగ్ తెలిసిపోయేది........
భారతం పెటెట్ మా ఇంటోల్ భాగం ఐపోయింది , భారతం లాగానే.

ఈ వాయ్సాల ఆడియోలు ఇకక్డ వినవచుచ్ః Link to Audios

మా బ్ ట్ - ushasri.com, drgayatridevi.com
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