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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.
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కరాక్టకం
ఇదద్రి

చెలెల్ళళ్

పెళిళ్ళుళ్

నాలుగు

రోజులు

తేడాతో

ఐపోయాయి. ౧౯౯౦ ఫిబర్వరి ఒకటిన పదమ్ది, నాలుగున జయంతిది.
అపుప్డే నానన్ నడిడ్ నొపిప్ బయటపడింది. నానన్కి అంతకు
ముందే తెలుసుండచుచ్. మాతో అనలేదు. తన బాధ గురించి మాతో చెపుప్కునే
అలవాటే లేదు నానన్కి. అడిగి తెలుసుకోవాలనే ఙాఞ్నం అలవడలేదు మాకు.
ఊళోళ్ డాకట్రల్కి చూపిసేత్ నడుం నొపిప్కి మందిచాచ్రే తపప్
దానికి అసలు కారణం గురించి ఆలోచించలేదు ఎవవ్రూ. ఆ నొపిప్ చేతికి
పాకినపుప్డు కూడా దాని అంతం చూడాడ్నికి - దాని ఆది అరధ్ం చేసుకోవాలని
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అనిపించలేదు. ఎవవ్రినీ ఏమీ అనలేం. అసలది పెదద్గా పటిట్ంచుకునే వయ్వహారం అని అనిపించనేలేదు ఎవవ్రికీ.

ఆ ధైరయ్ంతోనే చెలెల్ళళ్ పెళిళ్ళుళ్ అయాయ్క నేను పిలల్ని తీసుకుని బొంబాయి వెళిళ్పోయాను. నిజానికి అది ధైరయ్ం కాదు, భర్మ - ఏమీ
అవదనన్ భర్మ. అమాయకతవ్ం - ఏదో అవుతుందేమో అని తెలియని అమాయకతవ్ం. ఆ భర్మా అమాయకతవ్ం లేకపోతే మనిషికి మనశాశ్ంతే
ఉండదేమో.
మా ఇంటోల్ నా చినన్పప్టున్ండీ ఎవరి ఆరోగయ్ం గురించీ పెదద్గా ఆందోళన పడిపోడం లేదు. అది సరైనదా కాదా అనన్ మీమాంసతో
ఇపుప్డు పని కూడా లేదు.
అంతగా అరధ్ంకాని అమమ్ అఙాఞ్నం, డాకట్రల్ని తపిప్ంచుకునే నానన్ పిరికితనం - మా ఇంటోల్ ఎవరికి ఏం వచిచ్నా మామూలుగా ఇళళ్లో
తెలిసిన వైదయ్ం తో గడిచిపోయేదే తపప్ - హాసిప్టళళ్కి వెళళ్డం అనేదే లేదు. హాసిప్టల మొదట తెలిసింది నేను మెడిసిన లో చేరాకేనేమో. ఆ తరావ్త
మాఅమమ్కి గుండె నొపిప్ వచిచ్నపుప్డు.
నానన్ లేవలేకపోతునాన్రని - నేను జూలై రెండో వారంలో మళీళ్ విజయవాడ వెళాళ్ను.
అపుప్డు రోజూ కొంతసేపు నాచేత సుందరకాండ చదివించుకునేవారు నానన్. నానన్ నరనరాలోల్ నిండిపోయిన హనుమంతుడి కధను
ఆయన ముందు కూచుని చదవడం - ఏమనాలి ...... హనుమంతుడి ముందు కుపిప్గంతులనా? నేను చదివే తీరు నానన్కెలా అనిపించేదో. భరించారు
నానన్, ఎపప్టిలాగే, ననున్.
ఆరోజు నానన్కేదో అయిందని కానీ అవుతుందని కానీ - నాకు తెలియదు. దేవుడెంత నిరద్యుడో అంత దయామయుడు కూడా.
నానన్కి అంత అనారోగయ్ం ఇచిచ్నా - దాని బాధ తాలుకు నీడ మా మీద పడకుండా చూసుకునాన్డు.
చాలా రోజులు నీకు వచిచ్ంది పెదద్ జబబ్ని తెలియకుండా ఉంచాడు. అది పెదద్దని తెలిసాక ఆ ఙాఞ్నంలో ఎకుక్వ రోజులు ఉంచకుండా
- తన దగగ్రకి తీసికెళిళ్పోయాడు. ఆ కొనాన్ళూళ్ కూడా అది తగిగ్పోతుందని అనుకునేలా పరిసిథ్తులు కలిగించాడు.
నేను విజయవాడ వచాచ్కే - కృషణ్లీలలు రికారిడ్ంగుకి ఆకాశవాణి నుండి పిలుపు వచిచ్ంది నానన్కి. అది రేడియో ఆరైక్వుల కోసమని
చేసిన రికారిడ్ంగు. అపప్టికి ఉదోయ్గంలోంచి రిటైరైపోయారు నానన్.
అంతనొపిప్తోనూ నానన్ రికారిడ్ంగుకి వెళిళ్ వచాచ్రు.

చాలాసేపే రికారిడ్ంగ చేసారువ్. అదే ఆలిండియా రేడియోలో నానన్ ఆఖరి

రికారిడ్ంగ. ఆ రికారడ్ ఇపుప్డు వాళళ్ దగగ్ర ఉందో లేదో. ఎపుప్డో అకక్డ అడిగితే నానన్ పర్సంగాల రికారుడ్లు ఏవీ లేవని అనాన్రు. ఐతే నానన్ అభిమానులు
కొందరు ఇళళ్లో తమ తమ కేసటల్ మీద రికారడ్ చేసుకుని ఉండచుచ్. కేసటుల్ పోయి సీడీలు వచాచ్క వాటి మీదకి ఎకిక్ంచుకుని ఉండచుచ్. ఇపుప్డు అవేం
అవసరం లేకుండా కంపూయ్టరల్ మీదా నెట మీదా దాచుకుంటూ ఉండచుచ్.
ఆ రికారిడ్ంగుకి వెళిళ్ వచాచ్క - రికారిడ్ంగ జరుగుతునన్ంతసేపూ ఏ బాధా లేదమామ్ - ఇదంతా ఏ పనీ లేకుండా ఉండడం వలల్నేనమామ్
అని ఆనందపడిపోయారు. ఆ ఆనందం ఎంతో సేపు లేదు.
కేనస్ర బాధ సామానయ్మైనదా? అది లోపల ముదిరే దాకా బాధ తెలియనివవ్దు. తెలిసాక రోజులో, వారాలో, నెలలో, సంవతస్రాలో ఎవరి అదృషట్ం వాళల్ది. నా అదృషట్ం కొనిన్ వారాలే. నేను జూలై మధయ్లో బొమాబ్యి నుండి విజయవాడ వచాచ్ను. అపప్టికి జబేబ్మిటో తెలియదు.
నడుంలోనూ చేతిలోనూ నొపిప్ అని తపప్.
ఇలాంటి నొపుప్లకి నూయ్రాలజీతో సంబంధం ఉంటుందని డాకట్ర రంగారావు గారి దగగ్రకి వెళాళ్ం. ఇపప్టాల్ యెమామ్రైలు చేసే
లెబొరేటరీలు అపప్టికి విజయవాడలో వచెచ్యయ్లేదు. ఆయన డైతో ఎకస్-రే తీయించి వెనెన్ముక దగగ్ర గడడ్ ఉందని అనాన్రు. అని - "అది మేలిగన్ంటో
కాదో బయాపీస్లోకానీ తెలియదు. బయాపీస్ అంటే సరజ్రీ చెయాయ్లి. సరజ్రీ చేసేత్ ఏం సమసయ్లు వసాత్యో చెపప్లేం. అమెరికాలో చేయించినా వెనెన్ముక
దగగ్ర సరజ్రీ పర్మాదకరమే. అంతే కాదు. ఒకవేళ అది కేనస్ర ఐతే - ఆ సరజ్రీ వలల్ అది తొందరగా పాకిపోయే అవకాశం ఉంది. అది చాలా అపాయకరం"
- అని చెపాప్రు.
ఆయన రోగ నిరాధ్రణ చెయయ్లేదు. కానీ రాబోయే పర్మాదానిన్ సూచించారు.
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ఆయన మాటలు నాకు నచచ్లేదు. సాయంగా వచిచ్న నానన్ సేన్హితుడికీ నచచ్లేదు. వాటిని మేము నమమ్లేదు. అది మనిషి బలహీనత.
తీపి అబధాధ్నిన్ నమిమ్నటుల్ కటువు నిజాలని నమమ్ం. నేనూ అదే చేశాం. - హైదరాబాదుకి తీసికెళిళ్ పెదద్ డాకట్రల్కి చూపిదాద్ం అని అనుకునాన్. ఆ మాటే
నానన్తో అంటే హైదరాబాద ఎందుకమామ్? ఇకక్డే చేయించుకుందాం వైదయ్ం - ఇకక్డైతే మనకి తెలిసిన వాళుళ్ ఉనాన్రు - అందరికీ దగగ్ర కూడానూ
అని అనన్రు. ఐనా నేను వినలేదు. నా బలవంతం మీదా, సేన్హితుల సలహా మీదా, కొందరు డాకట్ర మితుర్ల భరోసా మీదా - హైదరాబాద వెళళ్డానికి
ఒపుప్కునాన్రు.
ఏంచేసేత్ ఏంజరుగుతుందో - ముందే తెలిసేత్ - మనుషుల జీవితాలు మనుషుల చేతులోల్నే ఉండేవి. అలా ఉండవు కదా జీవితాలు.
నానన్, నేనూ, రెండేళుళ్ కూడా నిండని మా అమామ్యి అపరాజితా - మాతోపాటు నానన్ సేన్హితులు పెండాయ్లగారూ - రైలోల్
పర్యాణం. ఆఖరి చెలిల్ బుజిజ్ రెండురోజుల ముందే హైదరాబాద వెళిళ్ంది.
రిజరేవ్షనల్ గురించీ సీటల్ గురించీ పెండాయ్లగారే టీసీతో మాటాల్డారు. అవనీన్ మనకి చేతకాదమామ్ - వాడే సరి అనాన్రు నానన్.
సాథ్నబలం అంటారు. ఎకక్డైనా సరే సేట్జెకిక్ - జనంలో ఎలాంటి వారునాన్ అనరగ్ళంగా నిరభ్యంగా పర్సంగం చెయయ్గలరు నానన్.
అదే నానన్ తకిక్న వాళుళ్ మామూలుగా చేసెయయ్గలిగిన పనులు చెయయ్లేరు. ఆఖరికి మా ఇంటి కరెంట బిలుల్లు కటేట్ పనికి రంగసథ్ల నటుడు కబీరుదాసు
గారి సాయం తీసుకునేవారు నానన్.
నానన్ లోని ఈ పారశ్వ్ం గురించి - మా ఇలుల్ కటిట్సుత్నన్పుప్డూ, నా పెళిళ్ చేయిసుత్నన్పుప్డూ - బాగా అరధ్ం అయింది నాకు.
ఇరవై ఏళళ్ కిర్తం వదిలేసిన హైదరాబాదుకి మళీళ్ రైలోల్ పర్యాణం చేసాం. అపుప్డు విజయవాడ వెళళ్డం ఇషట్ం లేదు నాకు. నానన్
నచచ్చెపిప్ తీసుకుని వెళాళ్రు. హైదరాబాద పర్యాణం నానన్కి ఇషట్ంలేదు. నేను నచచ్చెపిప్ తీసుకు వెళాళ్ను.
ఆగసట్ మొదటివారంలో హైదరాబాద చేరాం. అకక్డకి చేరడం చేరడం మేం మూరిత్గారింటికి వెళాళ్ం. మూరిత్గారంటే రామచందర్మూరిత్
గారు. అంతకు కొనాన్ళళ్కిర్తం వరకూ ఆయన విజయవాడలో ఉదయంలో పనిచేసూత్ ఉండేవారు. మా ఇంటికి పకక్ ఇంటోల్నే ఉండేవారు. నానన్కీ ఆయనకీ
మంచి సేన్హం. ఆయన భారయ్ కమలా, అమామ్ బాగా కలిసిపోయారు. అపప్టికే నేను పెళైళ్ హైదరాబాద, బొంబాయిలలో ఉంటూండేదానిన్. అందుకని
నాకు చెలీల్ వాళళ్కునన్టుల్ వాళళ్తో చనువు లేదు. ఎందుకు నానాన్ వాళిళ్ంటోల్ అని అనన్టుల్ గురుత్. ఎంతమామ్ ఓ వారం రోజులేగా. డాకట్రిక్ చూపించుకోడం వెనకెక్ళిళ్పోడం - అని నాకు ధైరయ్ం చెపూత్ తనకి తాను ధైరయ్ం చెపుప్కునాన్రు నానన్.
నానన్ని గోటేటి రామచందర్రావు గారి సాయంతో ఉసామ్నియా హాసిప్టలోల్ చేరాచ్ను. అకక్డ ఉండలేకపోయారు నానన్. అపప్టికీ ఓ
వారుడ్లోంచి ఇంకోవారుడ్లోకి మారిప్ంచాను. ఐనా అకక్డ ఉండడం నానన్ వలల్ కాలేదు.
హాసిప్టళళ్నీ, డాకట్రల్నీ ఎలాగైనా తపిప్ంచుకోవాలనుకుంటారు నానన్. అందుకే అకక్డి డాకట్రుతో - రేపు మానానన్ తదిద్నం ఉంది
పెటేట్సుకుని వచిచ్ ఎలుల్ండి మళీళ్ చేరతాను - అని చినన్పిలాల్డిలా అబధధ్ం చెపిప్ హాసిప్టల నుండి వచేచ్సారు.
ఏం చెయాయ్లా అని ఆలోచిసుత్నన్పుప్డు పాలగుమిమ్ విశవ్నాథం గారు డాకట్ర రామకృషణ్పర్సాద గారి పేరు చెపాప్రు. రామకృషణ్పర్సాద
గారు మూరిత్ గారి ఇంటికే వచిచ్ నానన్ని చూశారు. నానన్గారి వెనున్కి సరజ్రీ చేసాత్ను. వారం రోజులు - సరిగాగ్ వారం రోజులోల్ - నానన్గారు లేచి నిలపడి
నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళాత్రు అని అభయం ఇచాచ్రు.
విజయవాడలో రంగారావు గారు నాకు చెపిప్ందంతా నేను నానన్కి చెపప్లేదు. అందుకే రామకృషణ్పర్సాద గారితో నానన్ ముందు కాక ,
బయటకి వెళిళ్ విజయవాడ లో రంగారావు గారు చెపిప్న మాటలు చెపాప్ను. ఆయన గటిట్గా నవేవ్సి మా అమమ్కి నేనే సరజ్రీ చేసాను - ఆవిడ ఇపప్టికీ హాయిగా తిరుగుతోంది - అని ధైరయ్ం చెపాప్రు.
ములిగిపోతునన్ వాడు ఎకక్డ ఏ ఆధారం దొరికినా దానిన్ గటిట్గా పటుట్కుంటాడు. విజయవాడలో రంగారావు గారు ఆ ఆధారం
ఇవవ్లేదు. హైదరాబాద లో రామకృషణ్పర్సాద గారు ఆ ఆధారానిన్ చూపించారు.
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విశవ్నాథం గారూ, మూరిత్ గారూ నాతో మాటాల్డారు. డాకట్ర చూపించిన అరచేతిలో సవ్రగ్ం అందంగా ఉంది. ఆయనకి నానన్ని
అపప్గించేసాము.
ఆ తరావ్త ఆలోచించుకుందుకూ ముందు వెనకలూ చూసుకుందుకూ సమయం దొరకలేదు. రామకృషణ్పర్సాద గారు ఇవవ్లేదు. ఒక
పకక్ సరజ్రీకి సనన్ధాధ్లు చేసేసుకుంటూ - మరోపకక్ పరీక్షలు చేయించారు.
ఆయనిన్ కలిసిన రెండోరోజునో మూడో రోజునో - ఇంకా చేయించిన అనిన్ పరీక్షల రిపోరుట్లూ రాకుండా - సరజ్రీ చెయయ్డానికి
సిధధ్మైపోయారు.
మూరిత్ గారి కారోల్నే మేం హైదరాబాద నరిస్ంగ హోం కి వెళాళ్ం. చెయయ్బోయే సరజ్రీ గురించి కానీ దాని వలల్ కలిగే పరిణామాల
గురించి కానీ నానన్కి అవగాహన లేదు. నానన్ తనదయిన ధోరణిలో - మనకి సవ్ంత కారు లేకపోయినా మంచి వాహన యోగం ఉంది. ఎపుప్డు కారు
పర్యాణాలే అని జోకులేసారు.
సరజ్రీ జరిగింది ఆగసట్ పధాన్లుగో తారీకున. సరజ్రీ చాలా పెదద్ది. ఐదారు గంటలు పటిట్నటుల్ గురుత్. అంతసేపూ నేనూ - నాకు
సాయంగా మూరిత్గారూ, విశవ్నాథం గారూ, పెండాయ్ల గారూ. పిలల్ని పెటుట్కుని ఇంటోల్ బుజిజ్.
సరజ్రీ జరిగిన ఒకటెర్ండు రోజులకి నానన్ లేవడానికి పర్యతిన్సుత్నన్పుప్డు తెలిసింది నానన్ తన కాళల్ని కదపలేకపోతునాన్రనీ, సరజ్రీకి
ముందే పరిసిథ్తి నయంగా ఉందనీ.
తనేదో తపుప్ చేసాడని తెలిసిపోయింది వాడికి అనాన్రు నానన్. అదెంత తపోప్ నెమమ్దిగా నాకు అరధ్ం అయింది. మొదటసారిగా నాకు
భయం వేసింది.
అపప్టికీ ఆ భయం నువేవ్దో అయిపోతారని కాదు. నానన్ మామూలు మనిషివి అవుతారా అవవా అని. లేచి తిరగగ్లుగుతుతారా లేదా
అనే నా బెంగ.
సరజ్రీ అయిన వారం రోజులకి బయాపీస్ రిపోరట్ వచిచ్ంది. దాంతో సప్షట్ంగా తెలిసింది - నానన్ వెనున్లో ఉనన్ గడడ్ కేనస్ర గడేడ్ అనీ దానికి కతిత్ తగలగానే అది అనిన్ పకక్లకీ పాకిపోయిందనీ - అందువలేల్ పరిసిథ్తి సరజ్రీ తో బాగా కీష్ణించిదనీ.
పర్సాద గారు సరజ్రీ చెయయ్డానికి అంత తొందర ఎందుకు పడాడ్రో ఇపప్టికీ తెలియదు. డబుబ్ కోసం అనుకుందామంటే ఆయన తన
ఫీజంటూ ఏమీ అడగలేదు. మరి ఆయనిన్ సరజ్రీ వైపు ఏ శకిత్ తరిమిందో. మమమ్లిన్ తరిమించిందో.
ఆయనిన్ నమిమ్ ఆయన చేతులోల్ నానన్ శరీరానీన్, ఆరోగాయ్నీన్, ఆయురాద్యానీన్ పెడితే - ఆయన ఏం చేసారో తెలియదు. వచిచ్ంది
కేనస్రని పేరు పెటట్డానికి ఇంత బాధ పెటాట్లా?
ఇంక తను చేసేదేం లేదని - రేడియో కెమో థెరపీలకి బీబీ కేనస్ర హాసిప్టలుకి తీసికెళల్మనాన్రు.
ఈ వాయ్సాల ఆడియోలు ఇకక్డ వినవచుచ్ః Link to Audios
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