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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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మ నిరాయ్ణం

బుధుద్డి లాగానే మహావీరుడూ కూడా శాంతి కోసం ఉపదేశం చేసిన

గొపప్ పర్వకత్. ఆయన పేరునన్ హాసిప్టలే మాకా సమయానికి కావలిస్ంది.
అకక్డ డాకట్రల్ కనన్ నరుస్ల తోటే పని ఎకుక్వగా ఉండేది. పెండాయ్ల
గారు నానన్తోనే ఉండేవారు. నేను రాతుర్ళుళ్ ఇంటికి పిలల్దగగ్రకి వెళిళ్ వసూత్ండేదానిన్.
ఓ వారం ఉనాన్మేమో మహావీర హాసిప్టలోల్. సెపెట్ంబర ఎనిమిదో
తారీకు విజయవాడ పర్యాణానికి టికక్టుల్ కొనుకునాన్ం. నానన్కూ, నాకూ, అమమ్కూ,
బుజిజ్కీ, పెండాయ్లగారికీ. పిలల్కింకా టికక్ట వయసుస్ రాలేదు.
టీర్టెమ్ంట మానేసాక నానన్ మొహంలో కాసత్ తెరిపి వచిచ్ంది. ఇంక
విజయవాడ వెళిళ్పోతునాన్మంటే బాగా ఉతాస్హమూ వచిచ్ంది.
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ఆ ఉతాస్హంలోనే ఎవరైనా హాసిప్టళల్కి ఆంబులనుస్లలో వచిచ్ కారల్లో వెనకిక్ వెళాత్రు. మనం కారల్లో వచిచ్ ఆంబులనుస్లలో
వెళుత్నాన్ం అని జోకేసారు.
సెపెట్ంబర ఏడో తారీకు.
మరాన్డు పర్యాణం కదా అని పసుపూ కుంకుమలతో చీర పెటట్డానికి దొడడ్మమ్వాళళ్ ఇంటికి రమమ్ంటే మా అమమ్ వెళిళ్ంది. అదే అమమ్
అందుకునన్ ఆఖరి పసుపూ కుంకుమ అవుతుందని ఎవరనుకుని ఉంటారు?
మరుక్షణం ఏమవుతుందో తెలియకుండా సాగుతుంది జీవిత నాటకం.

పాతర్ధారులకి ఎపప్టికపుప్డు సిర్క్పట్ అందిసూత్ ఉంటాడు

కనిపించని అఙాఞ్త దరశ్కుడు. నవువ్తునన్ పాతర్ హటాతుత్గా ఏడవాలిస్ రావచుచ్. ఏడుసుత్నన్ పాతర్కి నవేవ్ అవకాశం రావచుచ్. ఈ నాటకం విచితర్ం
ఏమిటంటే - నాటకం వేసేవాళేళ్ చూసేవాళుళ్ కూడా.
పెండాయ్లగారూ, నానాన్ నేనూ మరాన్డు పర్యాణం గురించి మాటాల్డుకుంటునాన్ం. ఆయాలు వాళళ్ వాళళ్ మామూళళ్కోసం మా గది
చుటూట్ తిరుగుతునాన్రు. ఎవరు ఎపుప్డు వెళిళ్పోతారో వాళల్కి తెలిసిపోతుంది లాగుంది.
హాసిప్టళుళ్ చూసేత్ - చాలా వింతగా అనిపిసుత్ంది. ఎవరైనా పోయినా సరే అకక్డి వాళుళ్ వాళల్కి రావలిస్ందని వాళల్నుకునన్ దబుబ్ని
రాబటుట్కుందుకు చూసూత్ ఉంటారు. వాళళ్ని ఏమంటాం? వాళల్ జీవితం వాళుల్ చూసుకోవాలి. పోయినవాళుళ్ ఎలానూ పోయారు. ఆ వాతావరణంలో ఏది
తపోప్ ఏది ఒపోప్ ఎలా చెపప్గలం?
కాటూరి విజయసారథి గారి పితృవనం నవలంతా సమ్శానం నేపధయ్ం తో నడుసుత్ంది. అందులో తపొప్పుప్లూ, నాయ్యానాయ్యాలూ,
ధరామ్ధరామ్ల గురించి విషయాలు దొరుల్తాయి. ఆ నవల నానన్కి బాగా నచిచ్ంది. ఆ మాట ఎవరితోనో నానన్ మాటాల్డుతూ అంటే నేను వినాన్ను.
మా మాటల మధయ్లో పెండాయ్ల గారు బాతూర్ంకి వెళాళ్రు. నానాన్ నేనూ ఇదద్రమే ఉనాన్ం. నేను నానన్ తాగడానికి కాంపాల్న కలిపి,
దగగ్రకి వెళిళ్ చెంచాతో గొంతులో పోసుత్నాన్ను. ఒకక్ గుకక్ వెళిళ్ందో లేదో - మరో చెంచాడు తీసేడపప్టికి - నానన్ నోటోల్ంచి బయటకి కారిపోతోంది.
నాకు కంగారొచిచ్ పెండాయ్లగారిని పిలిచాను. ఆయన హడావిడిగా వచిచ్ డాకట్రిన్ పిలుచుకొచాచ్రు. డాకట్రొచిచ్ చూసారు. అంతే.
నానన్ ఆఖరి క్షణాలోల్ కూడా ఉనాన్ననన్ తృపిత్ మిగిలిందేమో తెలియదు. కానీ నానన్ని ఆఖరి క్షణాలోల్ చూడాలొస్చిచ్ందే అనన్ బాధ కూడా
మిగిలింది.
ఐతే ఆ క్షణం తృపీత్ బాధా ఏమీ తెలియవు. నాకేమవుతోందో తెలియలేదు. నేను కురీచ్లో వాలిపోయాను. ననన్లా చూసుంటే నానన్
ఎంత బెంబేలు పడిపోయేవారో. ఐతే చూడాడ్నికి నానన్ లేరు. అపప్టున్ంచీ - నేనేం చేసినా చూసేందుకు నువువ్ లేవు.
అదే నానన్ని పార్ణాలతో ఆఖరి సారి చూడడ్ం. ఆ తరావ్త కొనిన్ గంటలు నానన్తోనే గడిపాను. ఆ అచేతన శరీరంతో.
మరాన్డు విజయవాడ పర్యాణం కోసం

కొనుకుక్నన్ రైల టికక్టుల్ అవసరం లేకుండా పోయాయి. రాతిర్కి రాతిర్ విజయవాడకి

ఆంబులెనుస్లో బయలేద్రాలిస్ వచిచ్ంది.
అందులో నానాన్, అమామ్, నేనూ, దొడడ్మామ్, శాయ్మలానందపర్సాద గారూ. పాలపరిత్ శాయ్మలానందపర్సాద గారు మా ఇంటోల్ మనిషి
లాంటి వారే. ఆయన ఏదో పని మీద హైదరాబాద వచిచ్ నానన్ని చూదాద్మని మహావీర హాసిప్టలుకి వచాచ్రు. తిరుగు పర్యాణంలో ఆయనే నానన్కీ నాకూ
సాయం. నిజానికి - నానన్ది సాయం అవసరం లేని సిథ్తి. సాయం కావాలో అకక్రేల్దో తెలియని సిథ్తి నాది.
పిలాల్, బుజీజ్, పెండాయ్లగారూ విడిగా బయలేద్రారు.
అంతవరకూ చేసిన పర్యాణాలనీన్ నానన్ నాచేత చేయించినవి. అపప్టికి రెండు నెలల కిర్తం విజయవాడ నుండి హైదరాబాద నానన్ని
నేను తీసుకువెళాళ్ను కానీ - అపుప్డు నానన్ ఉనాన్రనన్ ధైరయ్ం ఉంది. తిరుగు పర్యాణంలో నాతో నానన్ ఉనాన్రో లేరో తెలియని సిథ్తి.
అచేతనంగా ఉనన్ నానన్ మొహంలో ఏ భావమూ లేదు. నవూవ్, కోపం, బాధా - ఏ భావమూ లేని నానన్ మొహానిన్ చూడడ్ం ఎంత
కషట్ంగా అనిపించిందో. ఆరుగంటల పైన అలా కూచునే ఉనాన్. నానన్ పకక్నే ఉనాన్ లేనటుల్గా.
చాలా ఏళళ్ కిర్తం హైదరాబాద నుండి విజయవాడ రైలు పర్యాణం చేసాను నానన్తో. ఆపర్యాణం నానన్ విజయయాతర్కి నాంది.
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ఆంబులెనుస్లో పర్యాణం నానన్ అంతిమయాతర్కి నాంది.

నానన్ పకక్నే ఉనాన్ లేనటుల్ సాగిన ఆ ఆరుగంటల పర్యాణం అయేయ్సరికి - నేను శారీరకంగా, మానసికంగా అలసిపోయాను.
విజయవాడలో మా ఇంటికి చేరేసరికి ఇంటి ముందంతా జనం. నానన్ ఆఖరి యాతర్కి సనాన్హాలు జరుగుతునాన్యి. ఆ కోలాహలం
చూసేత్ అది మరణానిదో కళాయ్ణానిదో తెలియనటుల్ంది.
వాళళ్కి నానన్ని అపప్గించేసి నేను లోపలకెళిళ్పోయాను. ఆ తరావ్త ఎవరు ఏం చేసారో నాకు తెలియదు.
ఊరేగింపుగా నానన్ని పెదద్ కారోల్ తీసికెళిళ్పోయారు. సనామ్నాలూ ఊరేగింపులూ కొతత్ కాదు నానన్కి.
బంధువులూ, సేన్హితులూ, అభిమానులూ, ఆఖరికి నానన్ని కొంచెం తెలిసిన వాళూళ్ - నానన ఆఖరియాతర్లో నానన్తో ఉనాన్రు.
మా నానన్ అంతిమ యాతర్ నానన్ ఉపనాయ్సంలానే గంభీరంగా సాగిపోయింది.
అమమ్ ముచచ్టపడితే అమామ్ నానాన్ ఇదద్రూ ఉపనయనం చేసిన రాఘవబాబయేయ్ అంతయ్కిర్యలు చేసాడు. రాఘవబాబయయ్ ఎపుప్డూ
మా ఇంటి పనులనీన్ నెతిత్న వేసుకుని చేసేవాడు. ఆ చెయయ్డంలో ఎపుప్డూ ఏదో చేసుత్నాన్ంలే అనన్ ధోరణి ఉండదు. శర్ధధ్గా, అభిమానంతో చేసాడు. నానన్
అంతయ్కిర్యలూ అలాగే చేసాడు.
ఆరోజూ, మరాన్డూ - రేడియో, టీవీ, పేపరూల్ - అనీన్ నానన్ గురించి చెపూత్నే ఉనాన్యి.
ఏ మీడియా మీదైతే నానన్ ఆధిపతయ్ం సంపాదించుకుని దానికి ఓ గౌరవానిన్ అందించారో - అది నానన్ అంతిమ నివాళులు నానన్కి
ఘనంగా సమరిప్ంచుకుంది.
నానన్ శరీరం నానన్ పేర్మించే పర్కృతిలో కలిసిపోయింది. ఉందోలేదో తెలియని ఆతమ్ ఎటెళిళ్పోయిందో, ఏం చేసోత్ందో.
నానన్ వదిలివెళిళ్న నానన్ పుసత్కాలూ, ఉపనాయ్సాలూ మాతర్ం ఈలోకంలో ఇంకా ఉనాన్యి. అవి ఉనన్ంతకాలం నానన్ ఉనన్టేల్.
మా నానన్ లాంటి వాళుళ్ చిరంజీవులు.
(ముగింపు వచేచ్ నెలలో)
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