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ఎదుగుతున్న కాలం:
ఒక రాజకీయవేత్త తయారవుతున్న తీరు
అది

సంక్రాంతి సమయం, ఆంధ్రప్రదేశ్లో నారావారి పల్లె వీథులన్నీ పూలతో
అలంకరించబడ్డాయి. నాయుడి బాల్యమిత్రులు, బంధువులు, అనుచరులు అతని
రాకకోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తూ నాయుడుగారింటికి దారితీసే రోడ్డు పక్కల
బారులు తీరారు. ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతినాడు నాయుడుగారి కుటుంబం
గ్రామస్థులందరికీ విందు చేస్తుంది. ఆ రోజు గ్రామస్థులందరినీ అక్కడ ఒకేచోట
కలుసుకొనే అవకాశం లభిస్తుంది నాయుడికి.
చంద్రబాబునాయుడి కాన్వాయ్ ఊళ్లో ప్రవేశించింది. ఆ ఊరి బిడ్డ తనవాళ్లకు
చేతులూపుతూ అందరి కళ్లలో సంతోషం నింపాడు. తీర్చిదిద్దిన ముఖం. ముఖంలో
ఉత్సాహం, ఉల్లాసం, సుస్పష్టమైన చుబుకం, ఫ్రెంచిగడ్డం. ఆఫ్వైట్ చొక్కా, పంచె.
దేశంలోనూ, విదేశాల్లోనూ గౌరవం పొందిన వ్యక్తి.

బంధువులు, అనుచరులతో క్షేమసమాచారాలు పంచుకొంటూ ముందుకువెళ్లి
నాయుడు తన పినతండ్రులు నారా నారాయణస్వామి నాయుడు, నారా నరసింహ
నాయుళ్ల వైపు ముందుకు సాగి వాళ్ల ఆరోగ్యం గురించి బాగోగుల గురించి అడిగి
తెలుసుకున్నాడు. ఆ మరుసటి క్షణమే గ్రామపెద్దను పిలిచి గ్రామంలో అభివృద్ధి
కార్యక్రమాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నాడు. ఒక్క క్షణంలో ఒక మూడ్ నుంచి మరో
మూడ్కు మారగలిగే నాయుడి స్వభావం చూపరులకు విస్మయం కలిగిస్తుంది.
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ఊరి వెలుపల ఒక పెద్ద ఇల్లు. పెరడు, చక్కగా కత్తిరించిన లాన్లు, కొబ్బరి
చెట్లు, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చిన్న ఆటస్థలం, ఒక ఆఫీసు, ఒక కాన్ఫరెన్సు గది.
ఇంటిచుట్టూ ఎత్తైన గోడ. ఇరవై నాలుగ్గంటలూ సెక్యూరిటీ గార్డు పహరా. తమ ఊరు
నారావారి పల్లెకు వచ్చినప్పుడు నారా చంద్రబాబునాయుడు, ఆయన కుటుంబం
ఉండేది ఇక్కడే. ఊరికి ఒకవైపు పెద్ద కొండ, మరోవైపు ఆకుపచ్చని పొలాలు.
200 కు పైగా జనాభా ఉన్న ఈ గ్రామంలో వరుసగా కట్టిన రంగు రంగుల ఇళ్లు,
ఒక బడి, ఒక మ్యారేజ్ హాలు, ఎటిఎమ్ సెంటర్, ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం,
ఒక శ్మశానం ఉన్నాయి. ఒకప్పటి విజయనగర సామ్రాజ్యపు నాలుగో రాజధాని
చంద్రగిరికి వెళ్లే రోడ్డుమీద ఉంది నారావారి పల్లె. పందొమ్మిదవ శతాబ్ది ప్రారంభంలో
ఉత్తర ఆర్కాటు జిల్లా ముఖ్యకేంద్రంగా ఉన్న చిత్తూరు జిల్లాలోనే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత
శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దేవాలయ స్థానమైన తిరుపతి పట్టణం ఉంది.

నాయుడి కథ రాత్రికి రాత్రే సంభవించిన విజయగాథ కాదు, అతను ఆగర్భ
శ్రీమంతుడూ కాదు. వాస్తవానికి అతని జీవితం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు, విభజనతో
సమాంతరంగా నడిచింది. కష్టపడి జీవితంలో పైకి వచ్చే క్రమంలో సరైన పాఠాలు
నేర్చుకున్నాడు. సునిశ్చితమైన లక్ష్యాలతో లక్ష్యనిర్దేశకుడయ్యాడు. వ్యతిరేక
పరిస్థితులకు ఎదురొడ్డి నిలవడమంటే ఇష్టం, ప్రవాహానికి ఎదురీదడమిష్టం, గుంపులో
తానూ ఒకడు కావడంకంటే తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోవడం ఇష్టం.
***

సరిగ్గా ఊరి నడుమ చంద్రబాబు నాయుడి తండ్రితాతల ఇల్లుంది. ఖర్జూరనాయుడు,
అమ్మణ్ణమ్మలకు అతను ఏప్రిల్ 20, 1950 న జన్మించాడు. నలుగురు పిల్లల్లో
పెద్దవాడు. ఒక తమ్ముడు నారా రామమూర్తి నాయుడు, ఇద్దరు చెల్లెళ్లు రాజేశ్వరి,
హైమవతి.
నాయుడి కుటుంబానిది చిత్తూరు జిల్లా. ఈ జిల్లా ఎందరో పండితులకు,
కవులకు, కళాకారులకు, పరిపాలనాధికారులకు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు,
రాజకీయవేత్తలకు పుట్టినిల్లు. ‘మా తెలుగుతల్లికీ మల్లెపూదండ’ గేయ రచయిత
శంకరంబాడి సుందరాచారి, విద్యావేత్త, పండితుడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, భారత జాతీయ
కాంగ్రెసుకు అధ్యక్షుడయిన పి. ఆనందాచార్యులు, పద్ధెనిమిదవ శతాబ్దికి చెందిన
సుప్రసిద్ధ కవయిత్రి తరిగొండ వెంగమాంబ ఈ జిల్లాకు చెందిన మహావ్యక్తుల్లో
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