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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.

(

ö¥h¸Í=h GS¸¼¥q FLj¸¼ CLOqjMctj)

నానాన్-- ప
ర్ కృతీ
ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డలాల్ ఉతిత్ పంచెతోనే ఉండేవారు నానన్.
చొకాక్లూ, బనియనూల్ నానన్ ఒంటికి పడేవి కావు. ఆ పంచె కూడా పైకి
మడతపెటట్ కటేట్సే వారు. ఒకోక్ సారి అలానే వీధిలోకి కూడా వెళిళ్పోయేవారు.
అలా ఉంటే గాలి బాగా తగులుతుందని అనిపించేది నానన్కి.
చలల్ గాలి తగిలితే చాలు చినన్పిలాల్డిలా సంబరపడిపోయేవారు.
కొంచెం గాలి వీచడం మొదలెటట్గానే ఇంటి ముందునన్ ఖాళీ
సథ్లంలో
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ఆనందించేవారు.
ఇంక ఆ గాలికి చినుకులు కూడా తోడయాయ్యా, నానన్ సంతోషానికి అవధులు ఉండేవి కావు.

అపుప్డు తన చినన్పప్టి ఆలమూరు రోజులు గురుత్ తెచుచ్కుని, అకక్డ వేపచెటుట్ గురించి చెపేప్వారు. ఎంతైనా ఆ వేపచెటుట్ గాలి ఇకక్డ
రాదనేవారు. ఆ ఊరి చెరువుగటుట్ గురించి చెపేప్వారు. ఆనీళళ్లో ఈదులాడడ్ం గురించి చెబుటూండేవారు.
మా నానన్ పర్కృతి మనిషి. మటీట్, నీళూళ్, మొకక్లూ వాటితో ఎంత మమేకం అయిపోయేవారో.
ఇదంతా మఏం సొంతిలుల్ కటుట్కునన్ తరావ్తే తెలిసింది. అదెద్ ఇళళ్లో ఉనన్నాన్ళూళ్ చుటూట్ నేల ఉనన్ ఇళుళ్ ఎకక్డవి?
సొంతిటి ముందు ఖాళీ సథ్లంలో ఎనిన్ మొకక్లు వేసారో. పొదుద్నన్ లేసూత్నే మొకక్ల దగగ్రకి వెళిళ్పోయి, ఏ మొకక్కి మొగేగ్సిందో, ఏ
మొగగ్ పువైవ్ందో, ఏ పువువ్లోంచి పిందె వసోత్ందో, ఏ పిందె కాయై పండవుతోందో చూసూత్ మురిసిపోయెవారు. లేత చికుక్డుకాయలో, బెండకాయలో
కనిపిసేత్ - వాటిని ఆపాయ్యంగా నిమురుతూండేవారు.
గేట కి అటూ ఇటూ రెండు కొబబ్రి మొకక్లు, వేయించరు. ఇంటోల్ ఓ వేపచెటుట్ కూడా వేయించారు, ఆలమూరు ఇంటోల్ లాగ. వేపగాలి
ఆరోగయ్ం అంటూ ఉండేవారు. వేపుప్లల్ తోనే దంతధావనం. అదీ మొకక్ల మధయ్ తిరుగుతూనే. మొహం కడిగినా, కాళుళ్ కడిగినా - నీళుళ్ మొకక్లోల్కి
పోవలిస్ందే.
మనవరాలిన్ చంకనేసుకుని ఇంటి చుటూట్ తిరిగేవారు. అది ఓకోక్ పువువ్ని చూపిసూత్ "పువావ్ పువావ్" అనేది. అది చూపించిన పర్తి
పువువ్ దగగ్రకీ దానిన్ తీసుకెళేళ్వారు. ఎంత ఆహాల్దకరమైన దృశయ్ం-- ఎలా మరిచిపోతాను అంతటి కమనీయమైన సంఘటనని.
గాలీ, నీరూ, నేలా, ఆకాశం, కొండా, కొమామ్, పువూవ్ - అనీన్ నానన్ని గురుత్కు తీసుకు వసాత్యి. ఎందుకంటే అవనీన్ అంటే నానన్కి
చాలా ఇషట్ం.
సాయంతర్ం సూరాయ్సత్మయం నుండి ఉదయం సూరోయ్దయం వరకూ మా ఇంటి డాబా నానన్ సామార్జయ్ం. దాని మీదే నడక. దాని
మీదే పడక. ఆకాశంలో నక్షతార్లు నానన్ నేసాత్లు. మా ఇంటికి ఓ పకక్నునన్ కొండలు నానన్ సేన్హితులు.
నానన్ వెనకే మేమూ ఒకరొకరమే డాబా మీదకి చేరే వాళళ్ం. ఎనిన్ నేరుచ్కునాన్ం నానన్ దగగ్ర. నానన్ పాఠంలా చెపిప్ కాదు. అలా నానన్
దగగ్ర కూచుని, నానన్ పకక్న నడిచి.
ఎనిన్ నేరుచ్కునాన్ం అనన్ మాట నిజమే కానీ, ఎంత నేరుచ్కుని ఉండాలిస్ంది. నానన్ని గురువు గారిగా ఆంధర్దేశం అంతా గౌరవిసోత్ంటే,
ఇంటోల్ ఆ వాసనే పడనియయ్లేదు నానన్. మాకు నానన్గానే ఉనాన్రు. అది నానన్ గొపప్తనం. మేమూ ఆయనని మా నానన్ గానే అనుకునాన్ం. అది మా
అఙాఞ్నం. ఐతే అందులో ఆనందం లేకపోలేదు కానీ చాలా నేరుచ్కోలేకపోయామే అనన్ విచారమూ ఉంది.
నానన్ దగగ్ర నేరుచ్కోవలిస్నవి ఎనున్నాన్యి?
ఈ రోజు నేను అందరికీ ఆయురేవ్దంలో అనారోగయ్ం రాకుండా ఉండేందుకు పాటించాలిస్న దినచరయ్ల గురించి చెపేప్వనీన్ నానన్
ఆనాడు పాటిసూత్నే ఉండేవారు. నానన్ ఆహార విహారాలు పర్కృతి నియమానుసారం ఉండేవి.
మా ఇంటోల్ దంపుడు బియయ్ం అనన్మే తినే వాళళ్ం.
పర్తిరోజూ ఉదయమే కర్మం తపప్కుండా వాకింగుకి వెళేళ్వారు నానన్. సరదాగా చేతోత్ ఒక కరర్ తీసుకెళేళ్వారు, ఆయనకి దాని
అవసరం లేకపోయినా. అది వీధి కుకక్లిన్ తరమడానికి ఉపయోగించేది.
రాగిచెంబులో రాతిర్ నీళుళ్ పోసుకుని ఉంచుకుని ఉదయమే తాగేవారు.
రాగిచెంబంటే - రాగి కడియం గురొత్సోత్ంది. నానన్ భుజం నొపిప్తో బాధ పడేవారు. ఆనొపిప్ ఎందుకు వచేచ్దో తెలియదు కానీ - తన
డైరీలోల్ భుజం నొపిప్ వలల్ ఈ రోజు ఏపనీ చెయయ్లేకపోయానని రాసుకునన్ రోజులు చాలానే ఉనాన్యి. దేనికైనా డాకట్ర దగగ్రకి వెళిల్పోడం, మందులు
వేసేసుకోడం - నానన్ వలల్ కాని పని. ఎవరో చెపాప్రని - భుజం నొపిప్ తగగ్డానికి - రాగి కడియం వేసుకోడం మొదలెటాట్రు. అది బానే పని చేసింది కూడా.
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రాగి కడియం పర్యోజనాల గురించి ధరమ్సందేహాలలోనూ, ఇతరతార్కూడా నానన్ అందరికీ చెపప్డం.... అవసరానికి కొందరూ... అందానికి కొందరూ
రాగి కడియాలు వాడడం మొదలెటాట్రు ఆ రోజులోల్... రాగి కడియం ఓ టెర్ండ గా మారింది అపప్టోల్...
నానన్కి చినన్పప్టున్ంచీ వచిచ్న అలవాటుల్ - వారానికోసారి చెవిలో నూనె పోసుకోడం, మూణెణ్లల్కోసారి కడుపులో ఆముదం
పోసుకోడం. మా చినన్పుప్డు మాకూ అలవాటు చేసారు.
నానన్ అలవాటుల్ చాలా వరకూ పర్కృతికి దగగ్రగానే ఉండేవి.
************
పర్కృతికి దగగ్రై పోవడం నానన్ నైజం. అలాగే మనుషులిన్ దగగ్రగా చేరుచ్కోడం నానన్ పర్కృతి.
చినన్పుప్డు ఆలమూరులో కలిసి పెరిగిన సతయ్ం మావయాయ్, కనకాల బాబయాయ్, నానాన్- ఎంత పెదైద్, ఏం పనులు చేసుత్నాన్ కలుసూత్నే ఉండేవారు. సుబామ్వయయ్ ఐతే చెపప్నే అకక్రేల్దు. మనం విజయవాడకి వెళిళ్న కొతత్లో - ఆయన ఇంటోల్నే ఉనాన్ం. ఆయన మనింటికి వసూత్నే
ఉండేవారు.
భీమవరం కాలేజీ రోజులోల్ నానన్తో జతకటిట్న - కే కే రామానుజాచారుయ్లు గారిదీ, నానన్దీ ఎంత గాఢమైన బంధమో! అరవైలలో
నానన్ కథాసంకలనాలు వెయయ్డమైనా, ఎనభైలలో నా పెళిళ్ పనులోల్ సాయం చెయయ్డమైనా, నానన్ రిటైరయాయ్క ఒచిచ్న డబుబ్ని బేంకులోల్ పెటిత్ంచడమైనా అనీన్ ఆయన సొంత పనులాల్ చేసారు.
నానన్ తన కషాట్లనీ, బాధలనీ - అనిన్ంటినీ ఆయనకి రాసుకునే వారు. నానన్రు. ఆనందాలని కూడా ఆయనతో పంచుకునే వారు.
ఆయనా నానాన్ ఎనిన్ ఉతత్రాలు రాసుకునన్రో. నానన్ అరవైలలో ఆయనకి రాసిన ఉతత్రాలని దశాబాద్ల పాటు అలా భదర్ంగా దాచుకునాన్రు ఆచారుయ్లు
గారు.... అందులో కొనిన్ నానన్ ఙాన్పకంగా మాకు ఇచాచ్రు. ఆ అనుబంధం అపూరవ్ం.
జీవితంలో ధనానిన్ పెదద్గా సంపాదించుకోలేదు కానీ ముఖయ్మైనవాటిని మూడింటిని సాధించుకునాన్రు. సాహితయ్ం మీద పటుట్. పర్జల
అభిమానం. ఈ రెండింటి కనన్ ముఖయ్మైంది - మంచి సేన్హితులు.
ఎంతమంది సేన్హితులు మా ఇంటికి వసూత్ ఉండేవారో. ఎంతో మంది మితుర్ల దగగ్రకి నానన్ దగగ్రకి నానన్ వెళూత్ండేవారు.
విశాలాంధర్ సంపాదకులు రాఘవాచారి గారిలుల్ విజయవాడలో మా ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఉండేది. చూసేవాళల్కి వైరుధాయ్ల కలయికలా
ఉండేది కానీ - మీ వాళిళ్దద్రికీ మాతర్ం కాదు. రిదద్రికీ ఒకరంటే ఒకరికి అభిమానపూరవ్కమైన గౌరవం ఉండేది.
ఇదద్రూ కలిసి నడవడం చూసిన వాళుళ్ - కారల్ మారూక్స్ వేద వాయ్సుడు కలిసి నడుసుత్నాన్రని అనేవారు.
సిధాధ్ంతాల విభేదంతో ఇదద్రికీ పెదద్గా పనిలేదు. నిజానికి లోతుగా చూసేత్ - రెండింటికీ తేడా లేకపోవచుచ్ కూడా. అందరి బాగుని
కోరుతూ జీవించమని చెపేప్ మన ఇతిహాసాలు సోషలిజానికీ కమూయ్నిజానికీ వయ్తిరేకం కాదు. వయ్తిరేకం అనుకునే ఛాందసం నానన్కి లేదు. రాఘవాచారి
గారు మన వేదాలూ, ఉపనితుత్లూ కూలంకషంగా నేరిచ్నాయన.
వాళిళ్దద్రూ రెండు గొపప్ ఆలోచనలకు వారసులు. రెండింటికీ మధయ్ వారధులు.
అభిసారిక పతిర్క నడిపే రాంషా గారు, అభుయ్దయకవితవ్ం రాసే ఆవంతస్ సోమసుందర గారూ, పుసత్కాలు పర్చురించే నవోదయా
రామోమ్హనరావు గారూ, చెటుల్ కూలుతునన్ దృశాయ్లని చూసే అజంతాగారు, పతిర్కా సంపాదకులు వాకాటి పాండురంగారావు గారు, సావ్తి సంసాథ్పకులు
వేమూరి బలరాంగారు, లలిత సంగీతంలోని లాలితాయ్నిన్ పుణికి పుచుచ్కునన్ పాలగుమిమ్ విశవ్నాథం గారు, అవధాన కవి బేతవోలు రామబర్హమ్ం గారు ఒకరని ఏంటి - ఓ నేపధయ్ం అని ఏంటి - ఎందరో నానన్ సనిన్హితులు? ఎనిన్ పేరల్ని చెపప్ను? కషట్పడి గురుత్చేసుకోనకక్రేల్దు. అందరూ అలా కళళ్ ముందు
కనిపిసూత్నే ఉనాన్రు.
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వాళళ్తో సాహితయ్ం గురించి మాటాల్డుతూనే ఉండేవారు. కొతత్ రచయితల రచనలు చదువుతూ వాళల్తో ముచచ్టిసూత్ మురిసిపోతూ
ఉండేవారు.
ఓ పకక్ పండితులూ, అవధానులూ, కవులూ, రచయితలూ, పతిర్కా సంపాదకులూ నానన్ సేన్హితులు.
మరో పకక్ చాకలీ, మంగలీ, పళళ్ ఆదిలకీష్, ఆముదం అమేమ్ వాడూ, రికాష్రవీ, ఇడీల్ పంతులూ - అందరూ ననన్కి ఆపుత్లే.
మా చినన్పుప్డు నానన్కి పని చెయయ్డానికి ఓ మంగలి ఇంటికి వచేచ్వాడు. పని చెయయ్డానికి అనన్మాట ఆలమూరులో నేరుచ్కునాన్ను.
నానాన్ అదే మాట వాడేవారు.పని చేయించుకోడం అంటే క్షవరం చేయించుకోవడం. క్షవరం చెయయ్డంతో పాటు నానన్కి ఒళుళ్ పటేట్వాడా మంగలి.
ఒంటికి నూనె పటిట్ంచుకుని - ఒళుళ్ అతని చేత పటిట్ంచుకునేవారు. అతనే జయంతికీ, బుజిజ్కీ జుటుట్ కతిత్రించేవాడు. సాన్నాలు కూడా చేయించేవాడు.
అలానే చాకలితోనూనూ. సూరాయ్రావు పేటలో మేం ఎనిన్ ఇళుళ్ తిరిగినా ఆ చాకలే బటట్లు తీసుకెళిళ్ ఉతికిచేచ్వాడు. మేం ఐటీఐ
కోలనీలో సొంత ఇంటికి మారాక కూడా అకక్డకి వచేచ్వాడు. అమామ్యి గారి పెళిళ్కి నాకు బటట్లు పెటాట్లని అంటూ ఉండేవాడు.
మాకు సూరాయ్రావుపేటలో ఉండగా మొదలెటిట్ సొంతింటికి వెళాళ్క కూడా పళుళ్ తీసుకొచేచ్ది ఆదిలకిష్. ఆది లకిష్ ది అసలు
శీర్కాకుళం.తూరుప్ యాసలో అతీమ్యంగా మాటాల్డే ఆ ఆదిలకిష్ మాటలు ఇమాక్ అలానే గురుత్నాన్యి. ఎకక్డ కనిపించినా గటిట్గా నవేవ్సూత్ ఇంకా గటిట్గా
పటేట్సుకునేది. దానికి మా ఇంటోల్ అందరితోనూ అనుబంధమే. దానిచేతే అమమ్ నానన్కి దిషిట్ తీయించేది. అమమ్ కానీ, మేం కానీ నీకు దిషిట్ తియయ్కూడదు
కదా? రూపానికి కాదు నానన్ కంఠానికి ఎంత దిషిట్ తగులుతూ ఉండేదో. దిషిట్ మీద నమమ్కం లేకపోయినా - ఆదిలకిష్ దిషిట్ తీసోత్ంటే - ముసిముసి
నవువ్లు నవువ్తూ - ఇవనీన్ ఏంటని అంటూనే - చినన్పిలాల్డిలా దిషిట్ తీయించుకునే వారు నానన్.
మూడేసి నెలలకో సారి మా చేత ఆముదం తాగించేసేవారు. నానన్ చినన్పుప్టి అలవాటది. ఓ తాములపాకులో ఇంత ఆముదం పోసి
ఒకొక్కక్రి నోటోల్కి పోసేసేవారు. మేం ఏడుపులూ, పెడబొబబ్లూనూ. అదో పర్హసనం. అందరికీ తాగడానికి ఆముదం కావాలి కదా? అది ఎకుక్వ
కాకపోయినా, నానన్ రోజూ పాదాలకి ఆముదం మరద్న చేసుకునేవారు. దాంతో మా ఇంటోల్ ఆముదం వాడకం ఎకుక్వే. ఇంటికి ఆముదం తెచేచ్
వాడొకడుండేవాడు. వాడితో నానన్ నవువ్తూ కబురుల్ చెపేప్వారు.
అలానే ఓ ఇడీల్ పంతులు ఉండేవారు. మేం ఎకుక్వ కొనే వాళళ్ం కాదు కానీ ఆయనా మా ఇంటికి వసూత్ ఉండేవారు. పాపం ఇంటికి
వసుత్నాన్రని అంటూ - ఆయన దగగ్ర అపుప్డపుప్డు ఇడీల్లు కొనేవారు నానన్.
ఇంక రికాష్రవైతే మా ఇంటి రికాష్వాడు. మాకు బాగా అలవాటై పోయాడు.
ఎవవ్రితో కలవడానికైనా, చేరడానికైనా - నానన్కి భేదభావం లేదు. అందరితో కులాసాగా కబురుల్ చెపేప్వారు.
మనుషులిన్ దగగ్రగా చేరుచ్కోడం నానన్కి ఇషట్మే ఐనా - దూరంగా ఉంచాలిస్న వాళళ్ని దూరంగా ఉంచడానికి భయం కానీ
మొహమాటం కానీ లేవు. ఉనన్ది ఉనన్టుల్ చెపేప్సేందుకు నానన్ ఎపుప్డూ వెనకాడేవారు కారు.
ఈ కాలం పెరస్నాలిటీ డెవలపెమ్ంట పుసత్కాలలో నో చెపప్డం ఎలాగో మనిషి నేరుచ్కోవాలని రాసాత్రు. నో చెపప్లేక మనుషులు
ఇషట్ంలేని పరిసిథ్తులోల్ ఇరుకుక్పోతారు. అందువలల్ వాళుళ్ ఇబబ్ంది పడడమే కాదు - తరావ్తత్రావ్త నేనిందంతా చేసానని అవతలి వాళళ్ ముందుగానో
చాటుగానో అనడం మొదలెడతారు. అది మానవ సంబంధాలకి మంచిది కాదు.
అందుకే మనవాళుళ్ ఆది నిషూట్రం మేలంటారు. అవసరం వచిచ్నపుప్డు గటిట్గా వదద్ని చెపప్డానికి మొహమాటం లేదు నానన్కి.
కొందరితో ఎంత నిరొమ్హమాటంగా మాటాల్డేవారో చూసాను నేను.
ఒకోక్సారి నానన్ మాట కరుగాగ్ వచేచ్ది. అది కొందరికీ కషట్ంగా అనిపించి ఉండచుచ్ను కూడా. మాట కరుకుదనం, నానన్కి విశవ్నాథ
సతయ్నారాయణ గారి నుండి అబిబ్ంది. ఇది నేను అంటునన్ మాట కాదు , నానేన్ చెబుతూండేవారు. .
ఐతే ఆ మాట తీరు నానన్ మామూలు మాట తీరు అయిపోయింది. తెలిసిన వాళెళ్వవ్రూ దానిన్ పటిట్ంచుకునే వారు కాదు. ననన్యయ్ గారి
నిండు మనంబు నవయ్నవనీత సమానము, పలుక్ దారుణాఖండల శసత్ర తులయ్ము లా ఉండేవారు.
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మనుషుల మీద సానుభూతీ, నమమ్కం ఎకుక్వ నానన్కి. ఇలుల్ కటిట్ంచేడపుప్డు సూట్డెంటస్ బుక సెంటర గోపాలరావుగారికి డబిబ్వవ్డమే
కానీ లెకక్లు చూసుకోలేదు. గోపాలరావు గారైతే తెలిసిన పెదద్ మనిషి. నమామ్రు.
ముకూక్ మొహం తెలియని వాళల్ని కూడా నానన్ నమిమ్న సందరాభ్లు ఉనాన్యి. ఒకసారెపుప్డో ఎకక్డో కొటోల్ బియయ్ం కొని ఇంకెకక్డో పనుండి వెళిళ్పోతూ - కొటుట్ దగగ్రునన్ ఓ రికాష్వాడికి మనింటి అడెర్స చెపిప్ ఇంటోల్ ఇచెచ్యయ్మని పంపించేసారు. అతనేం మాకు తెలిసిన
రికాష్వాడు కాదు. మాకు ఇవవ్కుండా వెళిళ్పోతే అని మాలో ఎవరో అడిగితే - వాడికైనా బియయ్ం కావాలి కదమామ్- వాళల్ పిలల్లు తింటారు అని అనాన్రు.
ఆ మాట నువువ్ పైకి అనన్ది కాదు. నానన్ నిజంగా నమిమ్ ఆచరించింది. ఎవరికైనా సాయం కావాలని అనిపిసేత్ చెయయ్డానికి ఎనన్డూ
నానన్ వెనకాడలేదు.
చివరగా - మేము ఎపుప్డూ చెపుప్కునే ఒక మాట , ఈ మాట ఇంతకు ముందు చెపిప్నా, ఇక ముందు చెపిప్నా ..... మనసుస్లో
నిలిచిపోయిన ఈ మాట ఎనిన్ సారుల్ చెపుప్కునాన్ చెపుప్కుంటూ ఉండాలనే ఉంటుంది.
బయట తనకి ఉనన్ పేరు పర్హాయ్తులని నానన్ మా ఇంటి గుమమ్ంలోపలకి రానివవ్లేదు. ఇంటోల్ అతి మామూలుగా ఉండేవారు.
ఊరూరా సనామ్నాలు జరుగుతునాన్ - ఎకక్డివకక్డ వదిలేసి ఇంటికి మా నానన్గా వచేచ్వారు. నానన్ ఇంటికి వసుత్నాన్రంటే - ఎదురొచిచ్ మేం సేవలు
చెయాయ్లని ఏ నాడూ అనుకోలేదు. పైపెచుచ్ ఇంటికి వసూత్నే ఇంటి పనిలో దూరిపోయేవారు.
నానన్ పాండితాయ్నీన్, నానన్ ఉపనాయ్సాలనీ, నానన్ పేరు పర్ఖాయ్తులీన్, జనం చేసే పాదాభివందనాలీన్ - అనిన్ంటినీ ఇంటి గుమమ్ం దగగ్రే
వదిలేసి ఇంటోల్కి నానన్లా వచేచ్వారు.
ఏం పర్కృతి నానాన్ నీది? ఎలా మరిచ్పోతాను నానాన్ నినూన్, నీ పర్కృతినీ?

ఈ వాయ్సాల ఆడియోలు ఇకక్డ వినవచుచ్ః Link to Audios
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