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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 కూడారామాయణ, 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.

(öJdOq¸AKL¸)
ముందోమాట
నానన్ భౌతిక కాయం వదిలేసి పాతికేళైళ్ంది.
నానన్ తో ఉనన్ పాతికేళూళ్, నానన్ దగగ్రలేని పాతికేళూళ్ - నా ఐదు
దశాబాద్ల జీవితం అంతా నానన్తోనే ముడిపడి ఉంది.
నానన్ ఇనేన్ళుళ్గా భూమి మీద లేకపోయినా - ఆయన అందించిన
భారత రామాయణ భాగవతాలు - తెలుగు జాతి దగగ్ర సిథ్రంగా ఉనాన్యి. నానన్
పుసత్కాలూ, సీడీలూ తెలుగు వాళళ్ ఇళళ్లో భదర్ంగా ఉనాన్యి. ఆయన రచనలూ,
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మాటలూ వాళల్ గుండెలోల్ పదిలంగా ఉనాన్యి. ఇంటరెన్ట యుగంలో అవి పర్పంచం అంతా పర్యాణం చేసుత్నాన్యి.

నానన్ పుటిట్ందే రచయితగానో, ఉపనాయ్సకుడిగానో కాదు. అలా అవడానికి వెనక వాగేద్వి కటాక్షం ఉంది. తలిల్ తండుర్ల
ఆశీరావ్దం ఉంది. గురువులు నేరిప్న విదయ్ ఉంది. సాహితీ మితుర్ల అండ ఉంది. మహరచయితల పర్భావం ఉంది. అనిన్టికీ మించి నానన్
కృషి ఉంది.
పుటిట్న కాకరపరూర్, పెరిగిన ఆలమూరూ, చదివిన భీమవరం, ఉదోయ్గం చేసిన హైదరాబాదూ, విజయవాడా - అనీన్ నానన్ని ఆదరించి, చేరదీసి, అంచెలంచెలుగా పైకి ఎకిక్ంచాయి.
నానన్ ఉపనాయ్సాలూ, రచనలూ నానన్లో ఒక పారశ్వ్మే. నానన్లో ఉనన్ కొడుకూ, అనాన్, సేన్హితుడూ, భరాత్, నానాన్, తాతా
- నానన్లో ఉనన్ మరో పారశ్వ్ం. అది అందరికీ తెలియంది.
రెండూ - ఒకదానికి ఒకటి అడడ్ం కాకుండా చూసుకునాన్రు నానన్. గురువుగారూ అంటూ జనాల నమసాక్రాలు
అందుకుంటునన్ నానన్ - ఇంటోల్కి అడుగెటట్గానే నానైన్పోయేవారు. మనవరాలు పుటట్గానే తాతైపోయారు.
నిరల్క్షయ్ంగా కనిపించే చేతిలోని సిగరెటూట్, అహంకారంగా వినిపించే మాటలోని కరుకుదనం నలుగురికీ కనిపించచుచ్. నానన్
సునిన్తమైన మనసుస్ నానన్ని దగగ్రగా చూసిన వాళల్కి కానీ తెలియదు. తోటి మనుషుల కషాట్లకి సప్ందించడం, సాయం చెయయ్డం ఆయన
సహజ సవ్భావం.
నానన్ సామానయ్మైన మనిషి కాదు. ఐతే అలా అసామానుయ్డిగా ఆయన ఎలా ఎదిగారనన్ది చాలా మందికి తెలియని కథ.
ఆలమూరు చెరువుగటల్ మీద బెరుకుగా తిరిగిన ఒక కురార్డు - అందరినీ ఆకటుట్కునే ఉపనాయ్సకుడిగా పెరగడానికీ సూరయ్పర్కాశ దీకిష్తులు అనే పిలల్వాడు జగమెరిగిన ఉషశీర్గా మారడానికీ - వెనక ఎనిన్ పాతర్లూ, సనిన్వేశాలూ, సందరాభ్లూ, సంఘటనలూ
ఉనాన్యో?
అందులో చాలా నాకు తెలిసినవే. నేను నానన్తో గడిపిన జీవితంలోవి. ఆయన పోయిన తరావ్త కూడా నా వెనన్ంటే ఉండి
నడిపించిన నా జీవితంలోవి.
నానన్ చినన్పప్టి సంగతులు - కొనిన్ నానన్ దగగ్ర వినన్వి. ఇంకొనిన్ నానన్ పెదద్ చెలెల్లు దగగ్ర వినన్వి. మరికొనిన్ అమమ్
చెపిప్నవి. ఇంకా కొనిన్ నానన్ సేన్హితులు చెపిప్నవి.
అవనీన్ నలుగురితోనూ పంచుకోవాలనన్ కోరికకి రూపకలప్నే - నానన్ జీవిత కథ.
నానన్ కథని "అనగనగా ఒక ఉషశీర్, ఆయన ......సంవతస్రంలో ....ఊరిలో జనిమ్ంచారు..... "అనే పదధ్తిలో చెపప్డం లేదు...
నానాన్ " నానన్ అనన్ మాట... మమకారానిన్ నింపేసుత్ంది.... నానాన్ అని అనుకుందుకే ఆనందంగా ఉంది.
నానాన్ అని మనసులో అనుకుంటూ నానన్ గురించే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాను. నానన్తో నిరంతరం మాటాల్డుకుంటూనే ఉంటాను - నానన్
లేరనన్ భావన కలగకుండా. అసలు నానన్ లేకపోడం లేదు. నిరంతరం నా ఆలోచనలోల్ ఉంటూనే ఉనాన్రు. ఆ ఆలోచనలే మీతో పంచుకుంటునాన్ను.
ఆలోచనలు ఓ పధధ్తిలో ఓ రకంగానే రావు. ఏ ఆలోచనకి ఎపుప్డు రావాలని అనిపిసేత్ అది అపుప్డు వసుత్ంది.

ఈ ముందు మాటకో చివరి మాట. ఈ కథ నాచేత చెపిప్సుత్నన్ది - నానన్కి మేనఅలుల్డు - నాకు బావ-మొగుడు పాఠకులకి-అనామకుడు.

మీ
డా. గాయ దే
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1. నానన్ నానన్యాయ్రు
అమమ్కీ నానన్కూ పెళైళ్ంది 1956 మే ఐదున. నేను వాళళ్కి పెళళ్యిన
నాలుగో ఏట పుటాట్ను.
అమామ్నానన్ల పెళైళ్ంది పలెల్పాలెంలో. నేను పుటిట్ందీ అకక్డే. అమమ్
పుటిట్లుల్ ఆ ఊరే.
ఈ మధయ్ నేను వెళల్లేదు కానీ - పలెల్పాలెం పేరుకి తగగ్టుల్ పలెల్టూరు.
ఇపప్టి సంగతి తెలియదు కానీ కొనేన్ళళ్ కిర్తం వరకూ కూడా - అకక్డకి వెళాళ్లంటే
యానాం వెళిళ్, అకక్డనుండి బసుస్లో ఇంజరం వెళిళ్, అకక్డ నుండి నడవాలి. మధయ్లో
ఓ

కాలువను - నీళల్ లోతుని బటిట్ బలల్కటుట్ మీదో - నడుసూత్నో - దాటాలి.
నేనింక రేపో మాపో పుడాత్ననగా - నేను పుటట్గానే ననున్
చూసేదాద్మనన్ ఉతాస్హంతో - నానన్ పలెల్పాలెం పర్యాణమయాయ్రుట - అమమ్ చెపూత్
ఉండేది - తలుచ్కుంటే నాకెంత సంతోషంగా అనిపిసుత్ందో.
అపప్టికి నాకు నేను పుటాట్నని కానీ, నానన్ వచాచ్రని కానీ తెలియదు. తరావ్తత్రావ్త అమమ్ దగగ్ర వినివిని తెలుసుకునాన్ను.
పలెల్పాలెం ఊళోళ్కి వెళోత్ంటే ఉనన్ మొదటి వీధిలో మొదటి ఇలేల్ కృషాణ్వధానుల్ గారిది. కృషాణ్వధానుల్ గారుల్ అమమ్కి బాగా

కావలిస్న చుటట్ం. అమామ్ వాళళ్ ఇంటికి ఎనేన్ళళ్గానో పౌరోహితయ్ం చేసినాయన. వయసులోనూ, ఙాఞ్నంలోనూ పెదాద్యన.
ఆయనిన్ తరావ్త నేను చూసాను కానీ - ఆయన గురించి నాకు తెలిసిందంతా అమమ్ దగగ్ర వినన్దే. అమమ్ పలెల్పాలెం
గురించీ, అకక్డి మనుషుల గురించీ ఎపుప్డూ చెపూత్ ఉండేది.
మనిషి ఎంత ఎదిగినా, ఎనిన్ ఊళుళ్ చూసినా, పర్పంచం ఎంత తిరిగినా - ఎకక్డో ఒక మూల - తన మూలాలని పదిలంగా
దాచుకుంటాడు. అమమ్ హైదరాబాద, విజయవాడలలో ఎనాన్ళుళ్ ఉనాన్ - పలెల్పాలెంలో ఐన వాళుళ్ ఎవరూ లేకపోయినా - ఆ ఊరు గురించి
తలుచ్కుంటూనే ఉండేది. అపుప్డు అమమ్ని చూసేత్ ఏంటా అంతలా ఆలోచిసోత్ంది అని అనిపించేది. ఇపుప్డు తెలుసొసోత్ంది.
జీవితమే అంత. చాలా విషయాలు అనుభవిసేత్ కానీ తెలియవు. ఎనోన్ విషయాలు తెలుసుకునేడపప్టికి ఆలసయ్ం ఐపోతుంది.
తెలిసొచాచ్క చెయయ్గలిగింది ఏముండదు. నానన్ గొపప్తనం నానన్ ఉనన్నిన్ రోజులూ నాకు పూరిత్గా తెలియలేదు. ఆయన ననున్ విడిచి వెళాళ్కే
ఆయనంటే ఏమిటో తెలిసొచిచ్ంది. నానన్ నానన్గా ఎలాంటి వారో కూడా నానన్ లేని పాతికేళళ్లోనే ఎకుక్వ తెలిసింది.
నేను పుటిట్నపుప్డు చూడాడ్నికి వసూత్ - నానన్ దానిమమ్ పళళ్ని తీసుకొచాచ్రట. ఎకక్డ నుండి తీసుకొచాచ్రో - ఎందుకోసం
తీసుకొచాచ్రో - తెలియదు. అమమ్ చెపప్డమే. అసలు నానన్ అపుప్డు ఎకక్డ ఉండేవారో తెలియదు.
నానన్ 1958 లో భీమవరం కాలేజీలో బీయే పూరిత్ చేసాక రాజమండిర్ ఆరట్స్ కాలేజీలో కొనాన్ళుళ్ టూయ్టరాగ్ ఉదోయ్గం
చేసారు. ఆ తరావ్త హైదరబాద వెళిళ్ పతిర్కలోల్ పని చెయయ్డం మొదలెటాట్రు. నేను పుటేట్టపప్టికి నానన్ రాజమండిర్లోనో, హైదరాబాద ఉండి
ఉంటారు. ఏ ఊళోళ్ ఉనాన్రో ఎవరినైనా అడిగితే తెలియచుచ్. ఇంతవరకూ ఎవరినీ అడగలేదు. ఇపుప్డు అడగాలని కూడాలేదు. ఎకక్డ నుండి
వచాచ్రనన్ది కాదు నాకు కావలిస్ంది - వచాచ్రనన్ ఆలోచనే నాకు ఆనందంగా అనిపిసుత్ంది.
నానన్ ఊళోళ్కి రావడం - తన ఇంటి అరుగు మీద కూచుని చూసారుట కృషాణ్వధానుల్ గారు.
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బర్హమ్శీర్ పురాణపండ రామమూరిత్ గారు, కాశీ అనన్పూరణ్మమ్ గారు
మా నానన్గారి జనమ్కి కారకులయిన పుణయ్ దంపతులు. కనన్వారు
పెటుట్కునన్

పేరు

సూరయ్పర్కాశ

దీకిష్తులు.

౧౯౨౮

లో

పశిచ్మగోదావరి , పండితులకి పుటిట్నిలుల్ కాకరపరుర్లో పుటిట్,
తాతగారు తూరుప్గోదావరి ఆలమూరు కి మకాం మారచ్డంతో అకక్డ
అమమ్ఒడిలో ఆ తరవాత బడిలో విదాయ్భాయ్సం మొదలు పెటిట్,
రామచందర్పురంలో, ఆ తరవాత భీమవరం డి.ఎన.ఆర. కళాశాలలో
బి. ఎ. డిగీర్ పూరిత్ చేశారు. ౬౫ లో ఆకాశవాణి హైదరాబాదులో

"సరిగాగ్ సమయానికి వచాచ్వోయ దీకిష్తులూ ఇపుప్డే వాయ్సి ఆడపిలల్ను కంది" - అని నానన్కి చెపాప్రుట. ఆ మాట
వినగానే నానన్ తన దగగ్రునన్ దానిమమ్పళళ్ని ఆయన కాళళ్ దగగ్ర
పెటేట్సారుట. నానన్లో ఏ కోశానా ఆడపిలల్ పుటిట్ందనన్ నిరుతాస్హం
లేదట. అది ఇపప్టి మాట కాదు. ఐదునన్ర దశాబాద్ల కిర్తం సంగతి.
నేనే కాదు, నా తరావ్త ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు పుటిట్నా నానన్లో ఏ మాతర్ం
నిరుతాస్హం లేదు. ఓ ఆడపిలల్గా నాకది ఎంతో గరవ్ంగా, ఆనందంగా

చేరడానికి ముందు, రాజమండిర్ ఆరట్స్ కళాశాలలో టూయ్టర గా, ఆంధర్

అనిపిసుత్ంది.

పర్భ, ఆంధర్ భూమి, ఆంధర్ జనత, కృషాణ్ పతిర్కలలో జీవిక కోసం

సాగదీసూత్ంటే, "ఆహా నలుగురు ఆడపిలల్లు"అంటూ తన గంభీర

ఉదోయ్గం. అసలు ఉదోయ్గం. సాహితయ్మే ఊపిరి అయిన నానన్ గారు
౬౫ లో ఆకాశవాణిలో చేరిన తరవాతే నిలకడగా అదే ఉదోయ్గంలో
రిటైర

అయేయ్

వరకూ

నిలబడాడ్రు-అది

ఆయన

సవ్భావానికి

అనుకూలించడం వలల్.

ఎవరయినా

నలుగురూ

ఆడపిలల్లేనా

అంటూ

సవ్రంతో గరవ్ంగా జవాబిచేచ్వారు.
ఆయన ఆ పళుళ్ తీసుకుంటూ

- "దానిమమ్పండు

లాంటి పిలల్ పుటిట్ందని ఈ పళుళ్ నాకిసుత్నాన్వా?" - అని నానన్నీ ననూన్
ఆశీరవ్దించారుట. ఆయనిన్ నేను కొంచెం పెదద్యాయ్క ఓసారి చూసాను.

ఆయనే అచుచ్ పండులా ఉండేవారు. హాయిగా నవేవ్వారు. చకక్గా కబురుల్ చెపేప్వారు. అలాంటాయన ఆశీరావ్దంతో మొదలైంది - నాకు
నానన్ కూతురిగా జీవించే యోగం.
అకక్డ నుండి ఇంటికొచిచ్ ననెన్తుత్కుని ఉంటారు. అమమ్ చెపిప్న కధలో ఆ విషయం లేదు. ఎతుత్కునే ఉంటారు. పిలల్లు
పుటిట్న వెంటనే వాళళ్ని నానన్లు చూడకూడదు లాంటి పటిట్ంపులూ ఆచారాలూ ఏవైనా ఉనాన్ - వాటిని నానన్ పటిట్ంచుకుని ఉండరు.
ఇపప్టికీ తలుచ్కుంటే ఎంత హాయిగా ఉందో ఆ ఆలోచన. అమమ్ కడుపు లోంచి - నానన్ చేతులోల్కి.
ఆ చేతులే ననున్ చినన్పుప్డు ఎతుత్కుని ఆడించినవి - అవే ననున్ పటుట్కుని నడక
నేరిప్ంచినవి - వాటితోనే నా అనన్పార్శనా, అక్షరాభాసయ్ం అయాయ్యి - నాకు సాన్నాలు
చేయించి, అనాన్లు తినిపించి బళోళ్కి తీసికెళాళ్యి.
నానన్ చేతుల బలమే పిలల్లకి శీర్రామ రక్ష - ముఖయ్ంగా ఆడపిలల్లకి.
కూతుళళ్కి నానన్లే అండ.
నా తరావ్త ముగుగ్రూ ఆడపిలల్లే. నేను పుటిట్న రెండునన్రేళళ్కి పదామ్, ఆ
తరావ్త ఓ సంవతస్రానికి జయా పుటాట్రు. జయ పుటిట్న ఐదేళళ్కి కళాయ్ణి పుటిట్ంది.
ఆడవాళళ్కి ఎనోన్ రకాల కషాట్లు పెటిట్న పర్కృతి కొనిన్ గొపప్ వరాలు కూడా
ఇచిచ్ంది. పిలల్ని కడుపులో మోసి, కని, పాలిచిచ్ పెంచి పెదద్ చెయయ్గలిగే శరీరానిన్ ఇచిచ్ంది.
అంతకు మించి - ఆ పనులనీన్ ఆనందంగా చేసే మనసుస్ని ఇచిచ్ంది. అలాగే తండిర్ పేర్మని
ఇచిచ్ంది.
ఆ పేర్మే నా జీవితానిన్ చుటేట్సింది.
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నోరెటు
ట్ కు బతుకుతాడు
నేను పుటిట్న ఐదేళళ్ తరావ్త - ౧౯౬౫లో
- నానన్కి హైదరాబాద ఆలిండియా రేడియో లో
ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. అపప్టికి పదామ్, జయంతీ
పుటాట్రు.
ఆలిండియా రేడియోలో నానన్ చేరేసరికే
ఆలిండియా రేడియోకి ఆకాశవాణి అని పేరు
పెటాట్రు కానీ అందరూ ఆలిండియా రేడియో అనే
అనేవారు.
రేడియోలో చేరడానికి ముందే నానన్
కొనాన్ళుళ్ పార్ంతీయ వారత్లు చదివారు.
పార్ంతీయవారత్లు చదివే నళినీమోహన గారు
సెలవులో వెళేత్ - కేజువల నూయ్స రీడరాగ్ పిలిచారు
నానన్ని. పదిహేను రోజుల పాటేమో నానన్
పార్ంతీయవారత్లు చదివింది.
పార్ంతీయ వారత్లు చదువుతునన్ది
పురాణపండ సూరయ్పర్కాశ దీకిష్తులు అని
చెపుప్కునే వారు. నానన్కి వాళళ్నానన్ బాలసారె
నాడు పెటిట్న పేరు సూరయ్పర్కాశ దీకిష్తులు, అదే
నానన్ అసలు పేరు. నానన్కి వాళళ్నానన్ పెటిట్న
పేరు కంటే నానన్ తనకి తాను పెటుట్కునన్ పేరే పరిచయం....లోకానికి
రేడియో ఉదోయ్గానికి ముందు నానన్ చాలా పతిర్కలోల్ పని చేసూత్ ఉండేవారు. పతిర్కలోల్ పని చేసూత్ ఆలిండియా రేడియోలో తన మాట
అపుప్డపుప్డు వినిపిసూత్ ఉండేవారు. కథలూ, కవితలూ, పర్సంగాలూ చదువుతూండేవారు.
పొతూత్రి వెంకటేశవ్రరావు గారు ఒకసారి నాతో - నానాన్ ఆయనా ఆంధర్పర్భలో కొనాన్ళుళ్ కలిసి పని చేసారని చెపాప్రు. నానన్
ఆలిండియా రేడియో పర్సంగాలకి - ఆంధర్పర్భ ఆఫీసు నుండి ఖాళీ దొరికినపుప్డు వెళొళ్సుత్ండేవారని కూడా చెపాప్రు. ఆ తరావ్త ఆయన
ఆంధర్పర్భ సంపాదకులుగా పనిచేసారు. విజయవాడలో మా ఇంటికి వసూత్ండేవారు. అమమ్ వంట రుచి చూసి ఆనందించిన వాళళ్లో ఆయనా
ఉనాన్రు.
అపప్టికింకా ముందు ముచచ్ట ఒకటి అతత్ చెపూత్ండేది. ఆలిండియా రేడియోలో మొదటి సారిగా నానన్ మాట వినిపించింది ౧౯౫౨
లో. అది విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారి చెలియలికటట్ మీద పర్సంగంట. వినడానికి ఆలమూరులో మామమ్ దగగ్ర రేడియో లేదు. ఊళోళ్నే ఊరి
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పెర్సిడెంట లాంటి కొందరిళళ్లో తపప్ రేడియోలు లేవు. మామమ్ ఎవవ్రింటికీ వెళిళ్ వినే పర్సకేత్ లేదు. అతత్లు ఎవరిళళ్కో వెళిళ్ వినాన్రుట.
అనీన్ చెపేప్సి అతత్ - అబాబ్యి ఆలిండియో రేడియోలో ఉదోయ్గం చేసాత్డని కానీ - చేసినా ఇంతిలా గొపప్వాడైపోతాడని కానీ
తెలియదు. తెలిసేత్ ఆ రోజులోల్ అలా ఎవరింటికో వెళిళ్ వినేవాళళ్మో లేదో అని అని - వెళుళ్ండే వాళళ్మేలే - అబాబ్యి గొంతు రేడియోలో
వినకుండా ఎలా ఉండేవాళళ్ం అని తేలేచ్సేది.
అతత్ంటే నానన్కి పెదద్ చెలెల్లు. నాకు పెదద్తాత్ - అతాత్ కూడా. నాకు పెళైళ్నపప్టున్ంచీ అతత్తో కలిసే ఉనాన్ను. నానన్ గురించి ఎనిన్
కబురుల్ చెపుప్కునే వాళళ్మో. నానన్ చినన్పప్టి విషయాలు ఎనిన్ చెపూత్ండేదో అతత్.
అబాబ్యంటే నానేన్. అమామ్నానన్లకే కాదు - తముమ్ళళ్కీ, చెలెల్ళళ్కీ, వాళళ్ సేన్హితులకీ - అందరికీ నానన్ అబాబ్యే.
అతత్ నానన్ని ఎపుప్డూ అనన్యయ్ అనేది కాదు. అబాబ్యనే చెపేప్ది. ఆఖరికి నానన్ ఆఖరి తముమ్డు రాఘవ బాబయయ్ కూడా నానన్ని
అబాబ్యనే అంటాడు.
ఈ సందరభ్ంలోనే మరో రెండు సంగతులు గురుత్కొసుత్నాన్యి.
ఒకటి. దీపావళి పండగకి నానన్ తన చినన్పుప్డు చకర్పొటాల్లు తిపప్డానికి భయపడడ్ం. నిజానికి చకర్పొటాల్లంటే నాకు తెలియవు. అతత్
చెపేప్ది చూసేత్ - అవేవో తాడుకి కటిట్న మతాబాలాల్ అనిపిసాత్యి నాకు. వాటిని పటుట్కుని నానన్ తోటి మగపిలల్లు తిరుగుతోంటే - అలా
వెళళ్డానికి భయపడి - నానన్ ఇంటోల్ ఉండిపోయేవారుట. ఇంత పిరికివాడు - వీడెలా బతుకుతాడో అని మామమ్ భయపడుతూ ఉండేదిట.
ఆరోజు ఆవిడకి తన అబాబ్యి ఇలా మైకు ముందు కూచుని తెలుగు వాళల్ందరి చేతా తన మాట వినిపించుకుంటాడని తెలియదు కదా అని
నవేవ్సేది అతత్.
రెండోది. అటల్తదిద్కి జరిగే ముచచ్ట. ఓ పెదద్ చెటుట్కి ఉయాయ్ల వేసుకుని అమామ్యిలు ఊగుతారనుకుంటా అటల్తదెద్కి. ఆలమూరులో
చెరువు గటుట్న ఉనన్ చెటల్కి ఉయాయ్లలు వేసుకుని ఊగేవారుట. ఉయాయ్లంటే చినన్ది కాదు. ఎతుత్గా తాడు ఉయాయ్ల. అందులో కూచుని
ఊగడమే కషట్ం. దానికి తోడు ఆ ఉయాయ్లలిన్ ఉపేవాళుళ్ గటిట్గా రాక్షస ఊపులా ఊపేవారుట. అదీ చెరువు మీదకి. అదంతా ఓ పెదద్
కోలాహలం. అతత్ ఉతాస్హంగా చెపేప్ది.
అలా ఊగడానికి వెళేళ్ ఆడపిలల్లిన్ ఆటపటిట్ంచడానికి అబాబ్యిలు దూలకొండాకులేసుకు వెంటబడేవారుట. వాటి నుండి
తపిప్ంచుకుంటూ ఆడుకునే వారుట ఆడపిలల్లు.
ఇవనీన్ నాకు తెలియవు. అతత్ చినన్పప్టి విషయాలు. అంటే నానన్ చినన్పప్టివి కూడా. ఈ పర్సాత్వన అంతా ఎందుకంటే నానన్ అందరి
మగపిలల్లాల్ దూలకొండాకేసుకుని అమామ్యిల వెనకపడడ్ం లో వెనకపడేవారుట. నానన్ పెదద్ తముమ్డు కిషట్బాబయయ్ నానన్ కనన్ చినైన్నా
చురుగాగ్ ఉండేవాడుట. నోటోల్ నాలుకలేని వాడు వీడెలా బతుకుతాడో అని మా మామమ్ నానన్ గురించి బెంగ పడేదిట.
నానన్ అమామ్యిల వెనక దూలకొండాకు వేసుకుని తరమడమనే ఆలోచనే నాకు నవువ్గా అనిపిసుత్ంది. నిజానికి నానన్కి కూడా
అలాంటి పనులు చెయాయ్లని అనిపించి ఉండకపోవచుచ్. దూలకొండాకులూ, చకర్పొటాల్లూ - నానన్ చినన్పుప్డే నానన్కి చినన్తనంగా
అనిపించి ఉండచుచ్. అవనీన్ నానన్ చెయయ్కపోవడం మామమ్కి చినన్తనంగా అనిపించడం సహజమేమో కూడా.
ఇంత భయసుత్డు వీడు జీవితంలో ఎలా నెగుగ్కొసాత్డో అని నానన్ గురించి బెంగపడి - శీర్ధర వెంకయయ్ గారికి నానన్ జాతకం
చూపించారుట.
వెంకయయ్ గారంటే ఆరోజులోల్ బాగా పేరునన్ జోయ్తిషుక్లుట. ఆయన నానన్ జాతకం చూసి - మీరేం భయపడకండి వీడు నోరెటుట్కు
బతికేసాత్డు - అని చెపాప్రుట. ఆయన మీద నమమ్కం ఉనాన్ - నానన్ నోరెటుట్కు బతికేసాత్డంటే ఎవవ్రూ నమమ్లేకపోయారుట. మహా ఐతే
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నోరెటుట్కుని పిలల్లకి పాఠాలు చెపేప్ బడిపంతులు ఉదోయ్గం చేసూత్ బతుకుతారని అనుకునాన్రుట. అదీ కాకపోతే వర్తాలకీ, నోములకీ
మంతార్లు చదువుతూ జీవితం గడిపేసాత్రని అనుకునాన్రుట.
నానన్ అనరగ్ళంగా రామాయణ భారత భాగవత పర్వచనాలు ఊరూరా చేసాత్రనీ, ఇలా లక్షలాది మందిని పర్భావితం చేసాత్రనీ, అవి
శోర్తల మనసులోల్ ఇంతగా నిలిచిపోతాయనీ ఎవరూహించారు? అనేది అతత్.
అవును నాలుగునన్ర దశాబాద్లుగా ఆయన సవ్రం రామాయణ భారతాలకీ, భదార్దిర్ రాముడి కలాయ్ణానికీ పరాయ్యపదం అయిపోయి
ఉంది.... అది ఆయనని కనన్ మా తాత మామమ్ల అదృషట్ం....ఆ తండిర్కి పుటట్డం మా అదృషట్ం........

అనుకునన్ది

ధించారు

నా చినన్పుప్డు నానన్ ననున్ బాలానందం పోర్గార్ం కి తీసికెళళ్డం నాకు గురొత్సోత్ంది. నాయ్పతి రాఘవరావు దంపతులు
అనన్యాయ్-అకక్యయ్లుగా కారయ్కర్మం నిరవ్హించేవారు. కారయ్కర్మానికి వచేచ్ పిలల్లిన్ వాళుళ్ సవ్ంత పిలల్లాల్ చూసుకునేవారు. తెలుగులో పిలల్ల
కారయ్కర్మాలకి ఒరవడి దిదిద్ంది ఆ దంపతులే. ముఖయ్ంగా రాఘవరావు గారు. నేనేం పాడినటోల్, మాటాల్డినటోల్ నాకు గురుత్లేదు.
అకక్డే రతన పర్సాద గారు ననున్ దగగ్రకి తీసుకొని ముదుద్ చేసేవారు. చినిన్ పిలల్ని. అందునా ఉషశీర్ కూతురిని.
ఆరోజులోల్ - నానాన్ రతన పర్సాద గారూ కారిమ్కుల కారయ్కర్మానిన్ చేసేవారు. అందులో కారిమ్కులు పనులోల్ తీసుకోవలిస్న
జాగర్తత్లూ, వాళుళ్ తెలుసుకోవలసిన చటాట్ల వివరాలూ చెపూత్ండేవారు.
అపప్టోల్ ఆలిండియా రేడియోలో శోర్తలకి ఉలాల్సం కలిగించే కారయ్కర్మాల తోపాటు - ఉపయోగించే కారయ్కర్మాలు కూడా
పర్సారం చేసేవారు. పర్భుతవ్ం పర్జలకి మంచి విషయాలు తెలియచెయయ్డానికి రేడియోని చకక్గా వాడుకునేది.
ఐతే విఙాఞ్నదాయకమైన కారయ్కర్మాలని వినోదాతమ్కంగా అందించడం సులభం కాదు. అలాంటి కారయ్కర్మానిన్ కూడా
సరదాగా నలుగురికీ ఆసకిత్ కలిగేలా నడిపే వారు నానన్. ఆ కారయ్కర్మంలో నానన్ పేరు మలేల్శ అని గురుత్. రతన పర్సాద గారు రమణకోక్,
చినన్కోక్. సతయ్నారాయణగారనుకుంటా ఏకాంబరంగా ఉండేవారు. ఈమధయ్ కలిసినపుప్డు కూడా రతన పర్సాద గారు ఆ రోజులు
తలుచ్కుంటూ నానన్ని గురుత్ చేసుకునాన్రు.
ఆరోజులోల్నే ఫేమిలీ పేల్నింగ కారయ్కర్మం కూడా చేసేవారు నానన్. ఆ కారయ్కర్మంలో నానన్ పేరు గురుత్కు రావడంలేదు.
అందులోనే అనుకుంటా శారదా అశోకవరధ్న గారూ హేమలత గారూ ఉండేవారు.
నానన్ ఫేమిలీ పేల్నింగ కారయ్కర్మం చేసూత్ ఎకుక్వ పిలల్లిన్ కనకూడదని చెపుత్నన్రోజులోల్ నానన్కి మేం ముగుగ్రం ఆడపిలల్లం.
అలాంటి నానన్ ఆ కారయ్కర్మం చెయయ్డం ఏమిటని అనుకునే ఉంటారు. ఆ కారయ్కర్మం నానన్ చేసుత్ండగానే - కళాయ్ణి - పుటిట్ంది. నలుగురం
అయాయ్ం.
అపుప్డు నానన్ పిలల్లు పుటట్కుండా ఆపరేషన చేయించేసుకునాన్రు.
ఆ విషయం ఎలా తెలిసిందో - అమమ్ ఏడుపు - మగపిలాల్డు పుటాట్లి కదా అంటూ. నానన్ - నేను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గమే
కుటుంబ సంకేష్మం గురించి. మగపిలాల్డు కావాలంటూ నేను కుటుంబ నియంతర్ణ ఆపరేషన చేయించుకోకపోతే నా ఉదోయ్గమే పోతుందని
చెపాప్రు. అది అబదధ్మే ఐనా నిజం.
నానన్ మగపిలాల్డే కావాలని అనుకోకపోవడం నిజమైన నిజం. తనకి ఆడపిలల్లే ఉనాన్రు, మగపిలల్లు లేరని నానన్ ఒకక్
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రోజు కూడా ఎవరితోనూ అనలేదు. ఇంకా పైపెచుచ్ నాకు నలుగురూ ఆడపిలల్లే అని గరవ్ంగా చెపేప్వారు. చెవులకీ మనసుస్కీ ఎంత
మధురంగా వినిపించేవో ఆ మాటలు.
ఇంగిల్ష లో లాసట్ బట నాట లీసట్ అంటారు అలాగ - నానన్ హైదరాబాద ఆలిండియా రేడియో జీవితంలో ముఖయ్మైనది చివరగా గురుత్ చేసుకుంటునాన్ను.
అది లాల బహదూర శాసిత్ గారి హైదరాబాద పరయ్టన సందరభ్ంగా నానన్ చేసిన పర్తయ్క్ష పర్సారం. పాకిసాత్నుతో యుధాధ్నికి
అవసరమైన నిధులని పోగుచెయయ్డంకోసం అపప్టి పర్ధానమంతిర్ లాల బహదూర శాసిత్ గారు దేశమంతా తిరుగుతూ హైదరాబాదు వచాచ్రు.
ఆయన పరయ్టనని పర్తయ్క్ష పర్సారం చేసింది హైదరాబాద ఆలిండియా రేడియో.
ఆ పర్తయ్క్షపర్సార కారయ్కర్మానిన్ నానన్కి అపప్గించారు. అపప్టికి నానన్ ఆలిండియా రేడియోలో చేరి ఎకుక్వ కాలం
అవలేదు. ఐనా నానన్ అంతకు ముందు చేసిన కారయ్కర్మాలని దృషిట్లో పెటుట్కుని, నానన్ చెయయ్గలరని నానన్కి అపప్చెపాప్రా పనిని.
ఆ పర్తయ్క్ష వాయ్ఖయ్నం ఒక రకంగా నానన్ ఆలిండియా రేడియో లో చేరక ముందే నానన్కి కలిగిన ఓ ఆలోచనకి కారయ్రూపం.
౧౯౪౮ లో మహాతామ్గాంధీగారి మరణవారత్ యావదాభ్రతదేశానేన్ కాదు పర్పంచానిన్ కూడా కుదిపేసింది. అపుప్డు జనం
మనసుస్లు కదిలిపోయేలా గాంధీ గారి అంతిమ యాతర్కి రనిన్ంగ కామెంటరీ ఇచిచ్ంది మెలివ్న డి మెలోల్. గాంధీ గారి పారిథ్వ శరీరానిన్
బిరాల్గృహం నుంచి రాజఘాటుకి తీసికెళుత్నన్ వాహనం పకక్నే - రేడియో వారి వాహనంలో పర్యాణం చేసూత్ - ఏడు గంటలసేపు డిమెలోల్
చేసిన కామెంటరీ వినన్వాళల్కి - వాళేళ్ సవ్యంగా ఢిలీల్లో ఉండి అంతిమయాతర్ చూసుత్నాన్మనిపించేలా ఉందని చాలామంది అంటారు.
డిమెలోల్ చెపిప్న విషయాలూ, చెపిప్న తీరూ - వినన్ వారిని దుఃఖసాగరంలో ముంచెతాత్యని ఇపప్టికీ రాసూత్ ఉంటారు.
భారతదేశ బార్డ కాసిట్ంగ చరితర్లో - ఆరోజు డిమెలోల్ చేసిన రనిన్ంగ కామెంటరీ చిరసాథ్యిగా నిలిచ్పోయింది. ఆ ఏడుగంటల కామెంటరీ
ఎందరెందరినో కామెంటరీ వృతిత్గా తీసుకునేందుకు పేర్రేపించిందంటారు. పదిహేడేళళ్ పార్యంలో ఆ కామెంటరీ వినన్ జసేద్వ సింగ అందులో
పర్ముఖులు.
తరావ్త నలభై ఏళళ్కి పైనే - భారతదేశ సవ్తంతర్, గణతంతర్ దినోతస్వాలకి - రేడియోలో, టీవీలో పర్తయ్క్షపర్సారం చేసారు
జసేద్వ సింగ. ఆయన పర్తయ్క్షపర్సారాలకి గురిత్ంపుగా భారతపర్భుతవ్ం ఆయనకి పదమ్భూషణ ఇచిచ్ సతక్రించింది కూడా. ఆయనకి డిమెలోల్
మహాతామ్ గాంధీ అంతిమయాతర్ పర్తయ్క్షపర్సారమే సూఫ్రిత్.
నానన్కీ అంతే. డిమెలోల్ని వినే - ఆకాశవాణిలో పనిచేసే అవకాశం వసేత్ - పర్తయ్క్షపర్సారం అలా చెయాయ్లి అని
అనుకుంటూ ఉండేవాడినని చెపేప్ వారు నానన్.
౧౯౬౫ లో హైదరాబాద ఆకాశవాణిలో చేరిన కొనాన్ళళ్కే - లాల బహదూర శాసిత్ గారి హైదరాబాద పరయ్టన సందరభ్ంగా
- పర్తయ్క్షపర్సారం చేసే మొదటి అవకాశం వచిచ్ంది నానన్కి. నానన్ ఉదోయ్గానికి కొతత్ కానీ - మాటకి కాదు. నానన్ మాట రేడియో వాళళ్కీ
కొతత్ కాదు.
మొదటి అవకాశం కదా - విజృంభించి ఉంటారు. కొతత్కురార్డిని కిర్కెట టీంలో తీసుకుంటే - తన సతాత్ ఎలా చూపిసాత్డో
అలా చెపుప్ంటారు. ఆయన చెపేప్ భారతకథాపరంగా చెపాప్లంటే తికక్న గారు రాసిన సింగంబాకటితో పదయ్ంలో అరుజ్నుడి లాగా అనన్ మాట.
విజృంభించే ఉంటారు అని ఎందుకంటునాన్నంటే - అపప్టికి నేనింకా చినన్ పిలల్ను. నాకు నానేన్ం చేసుత్నాన్రో తెలియదు.
అపుప్డే కాదు. ఆ తరావ్తకూడా నానన్ చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాల గొపప్తనం నాకు తెలియదు. కొనైన్తే నేను వినలేదు కూడా. ఒకోక్సారి నానన్
పర్తయ్క్షపర్సారాలో, భారతపర్సంగాలో వినన్ వాళెల్వరో కనిపించి - నానన్ కారయ్కర్మం వినాన్ం - ఎంత గొపప్గా ఉందనుకునాన్వు అని
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అనన్పుప్డు కూడా నానన్ గొపప్తనం పూరిత్గా నాకు తెలిసిందని నేననుకోను.

నానన్ ఎపుప్డూ తనపిలల్లు తనోన్ పర్ముఖుడిగా చూడాలని అనుకోలేదు. నానన్గా చూడాలని అనుకునాన్రు. మేమూ నానన్ని
నానన్గానే చూసాం. అంత వరకూ బావుంది. ఐతే నానన్ రచనలీన్, పర్సంగాలీన్ ఆ రోజు కూడా అనుభవించి ఆనందించి ఉంటే ఇంకా
బావుండేది.

భాగయ్నగరం
ఆకాశవాణిలో చేరడానికి ముందు నుండే హైదరాబాదోల్
ఉండేవారు నానన్. రాజమండిర్లో టూయ్టర ఉదోయ్గం వదిలేసి
హైదరాబాద

వచాచ్క

పతిర్కలలో

పనిచేసూత్

ఉండేవారు.

ఏ

పతిర్కలోనూ ఓ సంవతస్రం పైన పనిచేసినటుల్ లేదు.
అలా చేరుతూ, మానేసూత్ చేసుత్నన్ ఉదోయ్గాలోల్ వచేచ్
జీతాలూ, పతిర్కలవాళుళ్ రచనలకీ, ఆలిండియా రేడియో వాళుళ్
పర్సంగాలకీ ఇచిచ్న పారితోషికాలూ - వాటితో మమమ్లిన్ ఎలా
పెంచారో తలుచ్కుంటే ఆశచ్రయ్ంగా అనిపిసుత్ంది.
ననేన్ సంవతస్రంలో హైదరాబాద తీసుకు వచాచ్రో కానీ నేను మరీ చినన్పిలల్గా ఉనన్పుప్డు కొనాన్ళుళ్ మా దొడడ్మామ్ వాళిళ్ంటోల్ ఉండేవాళళ్మని మా అమమ్ చెబుతూండేది. అమమ్ అకక్ని కొందరు
పెదద్మమ్ అనీ, కొందరు దొడడ్మమ్ అనీ అంటారు. మాకు దొడడ్మమ్ అలవాటైంది. ఆవిడ నిజంగా దొడడ్ మనిషే. పెదద్నానన్ గారు అంత కనాన్నూ.
నానన్ సేన్హితులతో ఎకక్డో ఉంటూ మమమ్లిన్ దొడడ్మమ్ ఇంటోల్ ఉంచారు. ఎపుప్డూ ఎవరింటోల్నూ ఎకుక్వగా ఉండడానికి కానీ
మమమ్లిన్ ఉంచడానికి కానీ ఇషట్పడని నానన్ కూడా దొడడ్మామ్ వాళింటోల్ మమమ్లిన్ కొనాన్ళుళ్ ఉంచడానికి మొహమాట పడలేదు. దొడడ్మమ్కీ
నానన్కి బాగా చనువు ఉండేది.
దొడడ్మామ్ వాళిళ్లుల్ దిలుష్ఖ నగరోల్ మెయిన రోడ మీదే ఉండేది. పెదద్దొడిడ్ పకక్న ఇలుల్. ఇపుప్డూ ఆ యిలుల్ అలానే ఉంది. చుటుట్పకక్లే
అంతా మారిపోయింది.
దొడడ్మమ్తోనూ, ఆ యింటితోనూ మాకునన్దేం బంధమో - నానన్ చివరి రోజులోల్ నానన్ హైదరాబాద మలకపేట హాసిప్టలోల్
ఉనన్పుప్డు - నేను దొడడ్మామ్ వాళిళ్ంటోల్నే ఉనాన్ను. కొనిన్ బంధాలు చితర్ంగా కటిట్ పడేసాత్యి. దొడడ్మమ్తో మా అనుభంధం అలాంటిది.
అకక్డునన్పుప్డే - నానన్ పతిర్కల వాళోళ్ ఆలిండియా రేడియో వాళోళ్ ఏదైనా పారితోషికం ఇసేత్ - అది దొడడ్మమ్కి ఇచేచ్సేవారు.
ఊరికే వాళిళ్ంటోల్ మమమ్లిన్ ఉంచడం నానన్కి కషట్ంగా ఉండి ఉంటుంది. కానీ ఆరిధ్క పరిసిథ్తులూ అనుకూలంగా ఉండి ఉండవు. అసలు
నానెన్కక్డ ఉండేవారో నాకు తెలియదు.
దొడడ్మమ్ ఇంటోల్ మేం ఎకుక్వ రోజులు ఉండలేదనుకుంటా. వాళిళ్ంటికి దగగ్రోల్నే - అదెద్ ఇంటికి మారిపోయాం. అకక్డ ఉనన్పుప్డే
నానన్ మమమ్లిన్ మూసీనది ఒడుడ్న నడిపించేవారు. అకక్డ చినిన్ చినిన్ రంగుల రాటాన్లు ఉండేవి. వాటిమీద ఎకిక్ంచి తిపిప్ంచేవారు. మరీ
చినన్పిలైల్నా పదమ్ ఎకేక్సేది. నానాన్ ఎకిక్ంచేసేవారు.
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అకక్డ నుండి చికక్డపలిల్ వెంకటేశవ్రసావ్మి గుడి దగగ్ర ఇంటికి మారాం. అపప్టికి నానన్ ఆలిండియా రేడియోలో ఉదోయ్గంలో
చేరుంటారు. ఆఫీసుకి దగగ్రగా ఉంటుందని మకాం అకక్డకి మారుచ్ంటారు. ఆలిండియా రేడియో ఉదోయ్గంతో ఆదాయం కూడా కొంత పెరిగి
ఉంటుంది. అపుప్డే - ఉదోయ్గం వచిచ్ందనీ, ఆరిధ్క పరిసిథ్తి సిథ్రపడచుచ్ననీ - నానన్ తన ఆపత్మితుర్లు కే కే రామానుజాచారుయ్లు గారికి ఉతత్రం
రాసుకునాన్రు కూడా.
ఆయన రామానుజాచారుయ్లు గారికి రాసుకునన్ ఉతత్రాలు కొనిన్ నా దగగ్రునాన్యి. అందులో నానన్ ఆయనకి తన జీవితంలోని
ఒడిదుడుకులనీన్ రాసుకునాన్రు. నేను పుటిట్నపప్టి ఆనందమూ, ఉదోయ్గం లేనపప్టి బాధా - మనసుస్ విపిప్ చెపుప్కునాన్రు.
హైదరాబాద ఆలిండియా రేడియోకి దగగ్రోల్నే నౌబత పహాడ కాలా పహాడ పేరిట రెండు కొండలుండేవి. నిజానికి అవి కొండలేం
కావు. గుటట్లు. నౌబత పహాడ పైనే నాలుగు సత్ంభాల మీద డోం లాంటి కటట్డం ఉండేది. అకక్డ నుండి టేంక బండ బాగా కనిపించేది.
పర్సుత్తం కాలా పహాడ మీద బిరాల్ వారి వేంకటేశవ్రసావ్మి గుడి వచిచ్ంది. నౌబత పహాడ మీద పేల్నటేరియం వచిచ్ంది.
ఆలిండియా రేడియోకి దగగ్రోల్నే పబిల్క గారెడ్నస్. ఆ గారెడ్నస్ లోనే జూ ఉండేది. జూ తోపాటు మూయ్జియం కూడా ఉండేది. జూ అకక్డ
నుండి వెళిళ్పోయింది కానీ మూయ్జియం ఇంకా ఉంది. అందులో ఓ మమీమ్ ఉంది. ఆ మమీమ్ కాలి గోరు కనిపిసూత్ ఉంటుంది. నానేన్
చూపించారు అవనీన్. ఆ తరావ్త ఈజిపట్ వెళిళ్ అకక్డ మూయ్జియంలో మమీమ్లు చూసినపుప్డు - నానన్ హైదరాబాద మూయ్జియం లో మమీమ్ని
చూపించిన సనిన్వేశం కళళ్కి కటిట్నటుల్ కనిపించింది.
వీటనిన్టికీ నానన్ ననున్ తీసికెళళ్డం నాకు గురుత్ంది. అమామ్, నానాన్, నేనూ, బులిల్ చెలెల్ళూళ్ - నౌబత పహాడ కి వెళిళ్ కూచోడం నాకు
లీలగా కాదు - సప్షట్ంగా గురొత్సోత్ంది. నానన్తో పికిన్క ఎలా మరిచ్పోతాను? హైదరాబాద గూడు రికాష్లో అందరం కలిసి వెళేళ్వాళళ్ం. అమమ్
ఏదో ఒక పిండివంటకం చేసుకుని తీసుకొచేచ్ ఉంటుంది. ఆవిడ చెయయ్కపోతే నానన్ చేయించే ఉంటారు.
ఆలిండియా రేడియోలో చేరిన కొతత్లోనే - నానన్ ఏదో ఒక టైరనింగుకి - ఓ నెలరోజులు సిమాల్ వెళాళ్రు. అపుప్డు కొతత్పేటలో నానన్
సేన్హితుడు సుబాబ్రావు గారింటోల్ ఉంచారు మమమ్లిన్. ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు. నానన్ చినన్పప్టి సేన్హితులెవరో అయుయ్ంటారు.
టైరనింగై వెనకిక్ వసూత్ - మాకు సెవ్టట్రుల్ కొని తీసుకొచాచ్రు. నానన్ తెచిచ్న సెవ్టట్ర నా దగగ్ర చాలా రోజులు ఉంది. విజయవాడ
వెళాళ్క కూడా వాడుకునాన్ను - నానన్ సిమాల్ నుండి తెచిచ్న సెవ్టట్ర అని చెపుప్కు మురిసిపోతూ.
సెవ్టట్రేల్ కాకుండా - ఆ చలిదేశం విశేషాలు మోసుకొచాచ్రు. అకక్డ చలి గురించీ, టీకి నీళుళ్ కాచుకోడంలోని ఇబబ్ందుల గురించీ
చెపుత్ండేవారు. పిలల్లకి నానన్ల మాటలు ఎంతెలా గురుత్ండిపోతాయో. తరావ్తత్రావ్త సిమాల్, సివ్టజ్రాం
ల్ డ, ఛికాగో - ఎకక్డి చలిపర్దేశానికి
వెళిళ్నా - నానన్ చెపిప్న అపప్టి విశేషాలు గురొత్సూత్నే ఉంటాయి నాకు.
చికక్డపలిల్ ఇంటి తరావ్త మరో మూడిళళ్లో ఉనాన్ం. అవి మూడూ నాకు బాగా గురుత్.
తరవాత ఖైరతాబాద లో పెదద్ వినాయకుణిణ్ పెటేట్ చోటకి సరిగాగ్ ఎదురుగా ఉనన్ ఇలుల్. ఆ ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డే నా పుటిట్నరోజుకి రతన
పర్సాద గారినీ, దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారినీ ఇంటికి తీసుకొచాచ్రు నానన్. అపప్టికే కృషణ్శాసిత్ గారి కంఠానికి ఆపరేషనైపోయింది. ఆయన
మాటాల్డలేకపోయేవారు. నాకు శుభాకాంక్షలు కాగితం మీదే రాసిచాచ్రు. అమమ్ వంట బావుందంటూ పర్సంశ కూడా కాగితం మీదే చేసారు.
ఆ పర్దేశం ఇపప్టికీ పెదద్గా మారలేదు.
తరవాత నలల్కుంటలో రామాలయం పకక్న ఇలుల్. నేనకక్డే ఆంధర్ మహిళా సభ వాళళ్ సూక్లోల్ మూడో కాల్సు చదివాను.
ఆ తరావ్త పంజగుటట్లో ఇలుల్. అది బాగా గురుత్ంది. అకక్ణుణ్ంచే నానన్కి టార్నస్ఫ్ర అయియ్ విజయవాడ వెళిళ్పోయాం. అపుప్డు
హైదరాబాదులో తెలంగాణా ఉదయ్మం నడుసోత్ంది, ౧౯౬౯ లో...
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ఆ మూడు చోటల్కీ అపుప్డపుప్డు వెళిళ్ చూసొసుత్ంటాను నేను. ఏ ఇలూల్ ఉతిత్ ఇలుల్ కాదు. ఇటికా సిమెంట సునన్ం కాదు. ఇలల్ంటే
మనుషులూ ఙాఞ్పకాలూ. నాకైతే అనిన్ ఇళళ్లోనూ నానన్ కనిపిసాత్రు. నానన్ చెపిప్న కథలూ, పదాయ్లూ, పాటలూ వినిపిసూత్నే ఉంటాయి.అనీన్
నినన్ మొనన్ జరిగినటుల్ అనిపిసాత్యి...
ఏమీ తెలియని తనపు రోజులవి. బావునాన్యని కూడా తెలియని రోజులు. తలుచ్కుంటే ఎంత బావునాన్యో అని అనిపించేంత
బావునన్ రోజులు.
నానన్కి హైదరాబాద నుండి విజయవాడ టార్నస్ఫ్ర అవుతోందంటే నేను చాలా బాధ పడాడ్ను. హైదరాబాద వదిలి వెళళ్డం ఎందుకని
ఏడాచ్ను. విజయవాడ పిచిచ్ ఊరని గునిసాను. నిజానికి హైదరాబాద గురించీ తెలియదు. విజయవాడ గురించీ తెలియదు. చినన్తనం.
ఉనన్ఊరే గొపప్దనుకునే అమాయకతవ్ం. అపప్టికి నాలుగో కాల్సు చదువుతునన్ నాకు ఏం తెలిసి అంతా బాధపడిపోయానో ...ఇపుప్డు
తలుచ్కుంటే నవువ్ వసుత్ంది.
ఎంతమామ్ రెండేళళ్లో వెనకిక్ వచేచ్దాద్ం అంటూ ధైరయ్ం చెపాప్రు నానన్. ఐతే అపప్డు నాకు తెలియని విషయం ఒకటుంది.
నానన్ విజయవాడ వెళుత్నన్ది ఒక పొర్మోషన మీదని తెలియదు నాకు. నానన్ చెపప్లేదు. అలాంటివి చెపప్డం నానన్ గుణం కాదు.
తిటుట్కుంటూ రైలెకాక్ను.
ఆ పర్యాణం ననున్ విజయవాడకి దగగ్ర చేసుత్ందని అనుకో లేదు. ఆ పర్యాణం నానన్ని ఏ కొందరికో కానీ ఎకక్డం సాధయ్ం కాని
శిఖరాగార్లు ఎకిక్ంచే పర్యాణం అవుతుందని అసలు అనుకోలేదు. నిజానికి ఆ రైలు పర్యాణం నానన్ విజయ యాతర్కి నాంది.
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