సంస్కార సమేత రెడ్డి నాయుడు

మొదటి భాగం (1)
అది రెడ్డి వార్త పల్లి

అది రాయలసీమలో బాహుదా నది ఒడుిన ఉతిరాం వైపుని ఒక కుగ్రామాం.
పచిని పాంటలతో కళ్కళ్ లాడుత్త ఉని సౌభాగయ సీమ. రాజశేఖ్రరెడిి గర్ల
అకకడ్ పెదే భూసావమ. ఆ ఊర్లలో అతను చపిిాందే వేదాం. అతని మాట్ట చలుల. అలా
అని అహాంకారాం ఏమాత్రాం లేని వాడు. ప్రజలోల నాలుకలా మెలగే మాంచి మనిషి.
దయారేర హృదయుడు. కటట బొటటతో తెలుగు తనాం ఉటిట పడే భోళా మనిషి.
రెడిి గర్త తాత ముతాితలు కటిటాంచిన భద్ర కాళ్ళ గుడిలో పూజలు జర్లగుతునాియి.
ఆ రోజు రాజ శేఖ్ర రెడిి గర్త పుటిటన దినాం. ఊర్ల ఊరాంతా కదిల వచిిాంది. ఆ రోజు
అనిదానాం గూడా ఉాంది ఊరోలని జనాల కాందర్తకి. అరిన చేయిసుినాిర్ల రెడిిగర్ల.
నూతన పటట వసాాలతో, తల మీద పాగతో తళ్తళ్మని మెర్తసిపోతునాిడు.
"మమోపాతి దుర్తతక్షయ దావరా శ్రీ పరమేశవరముదిేసయ, శ్రీ పరమేశవర ప్రీతయరధాం శుభే
శోభనే ముహూర్తి, శ్రీ మహావిష్ణణ రాజేణయ ప్రవరిమానసయ అదయబ్రహమణః దివతీయ
పరార్తధ, శేవత వరాహకలేి, వైవసవత మనవాంతర్త, కలయుగే, ప్రథమపాదే జాంబూదీవపే,
భరతవర్తా, భరతఖ్ాండే, అసిమన్ దేశే, అసిమన్ రాష్ట్రే, అసిమన్ క్షేత్రే, అసిమన్ గ్రామే,
మేరోరేక్షిణదిగుగే, కృషాణ- కావేర్త మధయ ప్రదేశే... అసిమన్ వరిమాన వాయవహార్తక
చాాంద్రమానేన... సాంవతసర్త …అయనే...

ఋతౌ... మాస్త... పక్షే... తిథౌ...

వాసర్త శుభయోగే, శుభకరణే. ఏవాం గుణ విశేషణ విశషాటయాాం, శుభతిథౌ, శ్రీమాన్...
''అయాయ... తమర్త నామాం... గోత్రాం...'' అరిక సావములు మాంత్రానిి ఆపుత్త
అడిగడు.
''జయ రామ నాయుడు... కౌశక గోత్రాం" అని నవువత్త చపాిడు రెడిిగర్ల.
అాందరూ ఆశియరయ పోయాయర్ల.
''ఊ...కానియయాండి సావమీ!"
ఎవవరూ మాటాలడ్డానికి, అడ్గడానికి సాహసిాంచ లేదు. కౌశక గోత్రోదుయవసయ... శ్రీ
మాన్ జయ రామ నాయుడు నామ ధేయసయ... ధరమపతిి సమేతసయ... ఆయురారోరగయ
వారణాసి భానుమూర్తి రావు
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ఆరవ భాగం (6)
జిలాల పర్తషత్ ఉనిత పాఠశాల ఈ రెాండు గ్రామాలకు నాలుగు మైళ్ళ
దూరాంలో ఉాంటాంది మహల్ అనే టౌన్ లో. బాహుదా నదిని దాటకొని పోవాల
మహల్ కి పోవాలాంట్ట. ఆరవ తరగతి నుాండి పదవ తరగతి వరకు ఈ ఉనిత పాఠశాల
లోనే చదువు కోవాల. ఉని గ్రామాలోల ఐదవ తరగతి వరకే ఉాంది. అదీ ఏకో
పాధాయయుడు ఉని ప్రధమక పాఠశాల. చాలా మాంది ఆర్తిక పర్తసిితుల వలల పదవ
తరగతి వరకు చదివి మానేసాిర్ల. ఇాంకా బీదవార్ల గ్రామాంలో ఉని ఐదవ తరగతి వరకే
చదివి మానేసాిర్ల. మహల్ లో ఉని స్తకలోల రాజశేఖ్ర్ రెడిి ఒకే కొడుకు అశోక్ రెడిి,
జయరామ నాయుడు

పెదే కొడుకు సుధాకర్ నాయుడు పదవ తరగతిలో

చదువుతునాిర్ల.
సుధాకర్ అశోక్ కాంట్ట ఒకక సాంవతసరాం పెదేయినా ఎనిమదవ తరగతిలో
బోలాి పడాిడు. అసలు పరీక్షలే వ్రాయలేదు. అాందుకే అశోక్ తో చదవవలసి వచిిాంది.
అనిదముమలకిదేర్తకి చదువు మీద ధాయస లేదు. ఏదో పదవ తరగతి వరకు లాగిాంచాలని
అనుకొనాిర్ల.
నాయుడు గర్త చిని కొడుకు దివాకర్ నాయుడు, కూతుర్ల రమా నాయుడు
తొమమదో తరగతిలో చదువుతునాిర్ల. దివాకర్ ఒకసార్త తొమమదో తరగతి ఫైల్ అయి
పోవడ్ాం వలల రమతో ఒకే కాలసులో చదవవలసి వచిిాంది. ఇది తనకు చాలా అవమాన
భారాంగ తోచేది.
స్తకలు గాంట గణ గణ మని కొటాటడు స్తకలు పూయన్...
అాందరూ అసెాంబీల గ్రాండ్ కి చేర్లకొని ప్రరినా గీతాం పాడార్ల. హెడ్ మాసటర్ ఏదో కొనిి
నైతిక విలువలు గుర్తాంచి ఉపనాయసమచాిర్ల.
జన గణ మణ అయిన తరావత ఎవరెవర్త కాలసు రూములోలకి వార్ల వెళాళర్ల.
కాలసుకు వెడుతుని అశోక్ రెడిిని చూసి నవివాంది రమ.
"రమ... బాగునాివా?" అశోక్ రెడిి రమను చూస్తి అనాిడు.
వారణాసి భానుమూర్తి రావు
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ఏడవ భాగం(7)

ఒకరోజు ల్లకకల మాసటర్ల కాలసు జర్లగుతోాంది. అశోక్ రెడిికి ల్లకకలు బాగ
వచుి. ఏది చపిినా వెాంటనే నేర్లికొాంటాడు. అాంతకు ముాందు రోజు బార్ల వడ్డి, చక్ర
వడిి గుర్తాంచి విపులాంగ వివర్తాంచార్ల మాసాటర్ల. ఈ రోజు కొనిి ల్లకకలు చయాయల.
కొనిి విదాయర్లిలతోనే బాలక్ బోర్ి మీద చాక్ పీస్ట తో ల్లకకలి సాల్వ చయయమనాిడు.
"పిలలల్ల... నిని మనాం బార్ల వడిి, చక్ర వడిి గుర్తాంచి నేర్లికొనాిాం గదా? అసలు వడ్డి
అాంట్ట ఏమటి?” అని ఒక పిలలవాడిి అడిగడు మాసాటర్ల.
"వడిి అనగ కొాంత సొముమను అప్పుగ తీసుకొని దానికి చలలాంచే ప్రతిఫలానిి వడ్డి
అాంటార్ల"
"కరెక్ట.. బార్ల వడ్డి అాంట్ట ఏమటి?"
"సాధారణ వడ్డి.. వడ్డిని తీసు కొని అప్పు మీద అనుకొని ర్తట ప్రకారాం ఆ నిరీణత
కాలానికి వడ్డిని చలలాంచే పదేతి.” అని ఇాంకొక కుర్రాడు చపాిడు
"అశోక్... నువువ చక్ర వడ్డి అాంట్ట ఏమం చపిగలవా?
"వడ్డి పై వడిిని ల్లకకకట్టట విధానానిి చక్ర వడ్డి అాంటార్ల" అాంటూ తనే వాటి
ఫార్లమలాలను గూడా చపాిడు.
బార్ల వడిి.. చక్ర వడిి ఫార్లమలాలను చకకగ బోర్లి మీద వివర్తాంచాడు.
"అశోక్ చూశారా? ఎాంత చకకగ వివర్తసుినాిడో?” అని అనాిడు గణితాం మాసాటర్ల.
"సుధాకర్... ఈ ల్లకక ఒకకటి ఇసాిను... చయయ గలవా?” అని సుధాకర్ కేసి అడిగడు
సార్.
"అలాగే సార్" సుధాకర్ బోర్లి దగగరకు వచాిడు.

వారణాసి భానుమూర్తి రావు
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తొమిిదవ భాగం (9)
జనవర్త న్ల వచిిాందాంట్ట సాంక్రాంతి పాండుగ సాంబరాలు ఎకుకవవుతాయి.
సాంక్రాంతి లేదా సాంక్రమణాం అాంట్ట మారడ్ాం అని అరిాం. స్తర్లయడు మేషాది దావదశ
రాశులలో వరసగ పూరవరాశ నుాండి ఉతిరరాశ లోకి ప్రవేశాంచడ్మే సాంక్రాంతి.
అాందువలన

సాంవతసరానికి

పాండ్రెాండు

సాంక్రాంతులు

వుాంటాయి.

పుషయమాసాంలో హేమాంతఋతువులో అతిచలలని గలులు, మాంచు కుర్తస్త కాలాంలో
స్తర్లయడు మకరరాశలోకి మారగనే వచేి మకర సాంక్రాంతికి ఏాంతో ప్రముఖ్యత
ఉాంది. జనవర్త న్లలో వసుిాంది.మకర సాంక్రాంతి రోజున స్తర్లయడు ఉతిరాయణాం
లో అడుగుపెడ్తాడు.

ఈ రోజు నుాండే సవరగదావరాలు తెరచి

ఉాంటాయని

పురాణాలు తెలుపుతునాియి.
వర్తధానయాం... కాందులు..పెసలు.. చనికాకయలు... ఎకకడ్చూసినా అవే..
పాంటలు బాగ పాండిత్య ఇాంంల... గదెలోల.. మూటల మూటలు ధానయాం పడి ఉాంటాంది.
చాలా మాంది రైతులు మాంచి ర్తట వచేిదాక ఇళ్ళళ్ళళ దాచుకొాంటార్ల. కొాందర్ల
కాగులోల... గెర్తసలోల దాచుకొాంటార్ల. అమమగ మగిలన ధానాయనిి గూడా ఇళ్ళళ్ళళనే
దాచు కొాంటార్ల. చరకు పాంటలు వేసిన వాళ్ళకు ఇలలాంతా బెలలాం చకకలే పెటటకొాంటార్ల.
లకికళ్ళ బెలలాం ఎాంత కావాలాంట్ట అాంత తినొచుి తోటల దగగర గనుగ ఆడేటపిడు. పోత్య
ఒక పెదే పెనానిి కటెటల గడి పొయియ మీద బెటిట మాంట పెటిట చరకు న్నళ్ళళ ఆ పెనాం
నిాండా పోసాిర్ల. సలసలమని కాగినాక న్నళ్ళళ ఘన్నభవిాంచి బెలలాం తీగలుగ
మార్లతుాంది. ఆ బెలలాం తీగలేి లకికళ్ళ బెలలాం అాంటార్ల. అది తినడానికి ఎాంతో ర్లచిగ
ఉాంటాంది.
సాంక్రాంతితో మొదలయ్యయ సాంబరాలు శవరాత్రి తిరనాల వరకూ ఉాంటాంది.
అప్పుడు రైతులకు పెదేగ పనులుాండ్వు గబటిట... ఆటపాటల్గల... జలాసలలోల మునిగి
త్యలతార్ల.
ఈ న్లలోనే ఎకకడ్ నుాండో వసాిర్ల సాంచార జాతులు. పూసలముమకొనే
వాళ్ళళ, తెలలవార్ల జామున వచేి బుడ్బుకకల వాళ్ళళ, హర్త దాసులు, గాంగిరెదుేల వాళ్ళళ,
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పదవ భాగం (10)
రెాండు గ్రామాలోలనూ శవరాత్రి తర్లవాత ఉగది లేదా శ్రీ రామనవమ రోజు
వరకు మహా భారత నాటకాలు అడుతార్ల. ఒకక సాంవతసరాం జయరామ నాయుడు
పల్లలలో జర్తగిత్య, ఇాంకొక సాంవతసరాం రాజశేఖ్ర రెడిి పల్లలలో జర్లగుతుాంది. ఆ
ఉతసవాలకు అధయక్షులుగ వీర్త ఉాంటార్ల. ధన, వసుి సహాయాం గకుాండా మాందీ
మారాలానిి గూడా ధారాళ్ాంగ ఇసాిర్ల. ఊరోల ఉని సని కార్ల రైతులు, రైతు కూలీలు,
మగతా కులసుిలు గూడా తమకు తోచినాంత సహాయాం చేసాిర్ల..
ఈ సార్త భారతాం నాయుడు గర్త పల్లలలో జర్లగుతునిది. రెడిి గర్త
కుటాంబానికి, మునసబు, కరణాం, దివానుల, ఇాంకా ప్రముఖుల కుటాంబాలకు
అసౌకరయాం గకుాండా అనిిాంటిన్న చూడ్మని పనులను పురమాయిాంచాడు జయ రామ
నాయుడు. ఈ సార్త భారతాం కు బయట నుాండి నటలను తీసుకొసుినాిర్ల గబటిట వార్త
వాంట, ఇాంటి సదుపాయాలన్ని చకకగ చూసుకొనాిర్ల నాయుడు గర్ల.
నాయుడు గర్త

పల్లలలో భారతాం విశాలమైన పోలేరమమ గుడి దగగర్త

జర్లగుతుాంది. రాత్రి పది గాంటలకు ప్రరాంభ మయిత్య, తెలల వార్త వరకూ భారతాం
నాటకాం జర్లగుత్తనే ఉాంటాంది. మాంచాలు, చాపలు, విసన కర్రలు, ఫలారాలు, న్నళ్ళళ
తెచుికొని కూరొిాంటార్ల. పిలాల జెలల, ముసలీ ముతకా అాందరూ భారతాం చూడాలసాందే!
ఇప్పుడు మహా భారతాం నాటకాం రాయల సీమ పల్లలలోల ఎలా జర్లగుతుాందో చూదాేము.
మహాభారత నాటకాల సాందరుాంగ భారతాం అనే వీధ నాటకాం 18 రోజులు
బహరాంగ ప్రదేశాలలో ప్రేక్షకుల నుాండి ప్రత్యయక చలలాంపు లేకుాండా కళాకార్లలు చేస్త
రాంగసిల ప్రదరశన. ఈ ప్రదరశనకార్లలు ముఖ్యాంగ బహరాంగ ప్రదేశాలలో ముఖ్యాంగ
పెదే సాంఖ్యలో ఉని జనసమూహాం గల ప్రాంతాలలో ప్రదరశనలసుిాంటార్ల.
వీధనాటకాలలో ప్రదర్తశాంచే కళాకార్లలు ఏదైనా రాంగసిల సాంసిలకు చాందినవార్ల
కాన్న, లేదా వార్త ప్రదరశనలను పలువుర్తకి చూపాలనే ఔతాసహక కళాకార్లలు గన్న
ఉాంటార్ల. పల్లలలోల ప్రజలు విన్యదారధాం వీధ నాటకాలు వేస్త వార్ల. ముఖ్యాంగ భారతాంలో
ప్రధాన ఘటాటలను ఆడే వార్ల. వేష ధారణతో, పాటలతో, హావ భావాలతో సాగే
ఇటవాంటి వీధ నాటకాలు ప్రజలన్ాంతో అలర్తాంచేవి. నాటక ప్రక్రియలోల వీధ నాటకాం
ఒకటి.
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పదమూడవ భాగం (13)
ఇదే అదను అనుకొని రెాండు వరాగలు తయారయాయయి రెాండు గ్రామాలోలనూ..
నాయుడు గర్త వరగాం.. రెడిి గర్త వరగాం. కొాందర్ల నాయుడు గర్త పిలలలు చేసిాంది తప్పు
అాంట్ట, ఇాంకొాందర్ల రెడిి గర్త కొడుకు చేసిాంది తప్పు అనాిర్ల.
ఇాంత వరకు రెాండు గ్రామాల ప్రజలు ఎలాాంటి వైషమాయలు లేకుాండా
బ్రతికార్ల. ఒకకరాంట్ట ఒకకర్తకి మకుకవ. రాజ శేఖ్ర రెడిి తాండ్రి గర్ల వీర శేఖ్ర రెడిి
గర్ల, జయరామ నాయుడు గర్త తాండ్రి రెడ్ిపి నాయుడు గర్త కాలాం నుాండి
పొరపొచాిలు లేకుాండా రెాండు పల్లలలోల జీవిాంచినార్ల.
పెదోేళ్ళళ కథలాల చబుతా ఉాంటార్ల వార్త జీవిత విశేషాల గుర్తాంచి.ఇప్పుడు
గూడా వార్త సమాధులు అలాగే ఉనాియి చకుక చదర కుాండా..పాండ్గలకు..పెదోేళ్ళ
పాండ్కిక.. జాతరలకు.. బోనాలకు ఇప్పుడు గూడా జనాలు వెళ్ళళ టెాంకాయలు కొటిట
వార్తకి పూజలు చేసాిర్ల.
అలాాంటి పల్లలలోల అనుకోని ఈ ఉపద్రవాం ముాంచుకొచిిాంది. మధయలో
చిచుిలు ర్తపే వాళ్ళళ, అబదాేలు చపిి పబాాం గడుపు కొనే వాళ్ళళ ఎకుకవ అయాయర్ల.రెడిి
గర్త వరగాం వాళ్ళళ ఏమ మాటాలడుకొాంటనాిరో కొాందర్ల నాయుడు గర్తకి చేర
వేసుినాిర్ల. అలాగే నాయుడు గర్త వరగాం ఏమ మాటాలడు కొాంటనాిరో, రెడిి గర్తకి చేర
వేసుినాిర్ల. వార్తర్లవుర్త మధయ పచి గడిి వేస్తి భగుగ మాంంాంది ఆ వాతావరణాం. ఎకకడి
కెళ్ళళనా రెడిి...నాయుడ్ల కొటాలటలు... పోరాటాం గుర్తాంచే మాటాలడు కొాంటనాిర్ల
పదిమాంది గుాంపు చేర్తత్య!. ఆ రాత్రి దాండోరా వేశార్ల. ర్తపటి నుాండి కాలువ పనులు
ఉాంటాయాహో... వాళ్ళ వాళ్ళ పొలాలకు న్నళ్ళళ పటటకోవడానికి రావాలహో.. అని తోలు
పలకలు కొటటకొాంటూ దాండోరా అతను వెళ్ళళపొయాయడు.
తెలలవార్త అాందరూ కాలువ దగగర్తకి వచాిర్ల. మొని రెాండు మూడు రోజులు
పడిన వానకు న్నర్ల బాగ పార్లతోాంది. ఈ సార్త నాయుడు గర్ల..రెడిి గర్ల రాలేదు...
వాళ్ళ మనుషులు వచాిర్ల. ఇాంకా కొనిి కొతి ముహాలు నాయుడు గర్త బృాందాంలో
కనబడినాయి.
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