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భహా వాగ్గేమకారుడి ఆత్మకథ: పింజారి
సమాజింలోని అసమానత్లు, వైషమాాలు, పేదరికిం, అవిదా, సింఘిక దురాచారాలు
వింటి అింశాలలో ప్రజలను చైత్నావింతులను చేమడానికి ఉయోగడిన ప్రజాకళ బుర్రకథ.
‚వినరా భాయత్ వీయకుమారా విజమిం భనదేరా‛ అింటూ సగ్గ బుర్రకథల గురిించి ఇటి
త్రానికి తెలసినది త్కుువే అనుకోవాల. ల్లూదాలు, వింత్ హాసాలు, బిగువైన కథనాలు,
దాాలు, పాటలు అనినటినీ కలుపుకొింటూ సయదా సయదాగా సగిపోయే ఒక జానద కళారూిం
బుర్రకథ. వినోదానిన అిందిస్తతనే, సుజాానిం ించే కళారూిం బుర్రకథ.
కళ అింటే కేవలిం సినిమానటులు, కొిండొకచో శాస్త్రీమ సింగీత్కారులదే అనే అప్రథ
ప్రఫల జానద కళారూపాలు కనుభరుగువుతునానయి. అసలైన కళ అింటే తాము పిందిన
ఆనిందానిన ఇత్రులలోను కలగిించడమే. వెలగిపోతునన కళలకి వాటి పోషకులు, పాలకులు,
ప్రేక్షకులు ఉనాన, మిగతా వాటి ఒయవడికి క్రభింగా నిరాదయణకి గుయవుతునన అనేక ఇత్య కళలోూ
బుర్రకథ కూడా ఒకటి. అయినా త్భ కళని అింత్రిించిపోకుిండా కాపాడుకుింటునన
కళాకారుల్లిందరో ఉనానరు.
ప్రాచీన జానద కళారూమైన బుర్రకథను త్నదైన శైలలో ఉననత్సథయికి చేరిిన భహా
వాగ్గేమకారుడు షేక్ నాజర్. బుర్రకథ పతాభహుడు అని ప్రఖ్యాతిగాించిన కవి, యచయిత్, నటుడు,
గామకుడైన నాజర్ గారి ఆత్మకథని "పింజారి" పేరుతో గ్రింథసథిం చేసరు డా. అింగడాల వెింకట
యభణమూరిత. షేక్ నాజర్ గారి గురిించి వారి భాయా అిందిించిన భరిింత్ సమాచాయిం కూడా ఈ
పుసతకింలో జోడిించారు.
FrontCover - Copy1920, ఫిబ్రవరి 5 న గుింటూరు జిల్లూ పన్ననకలుూ గ్రాభింలో ఓ
నిరుపేద దూదేకుల ముసిూిం కుటుింఫింలో పుట్టారు నాజర్. అభమనానన ఆరుగాలిం ఎిండనకా,
వాననక అలుపూ సొలుపూ లేకుిండా అయవచాకిరి చేసినా ఆకళ్ళు తీయని అగచాటూమారి కుటుింఫిం
త్భది అని చెబుతారు నాజర్. త్ిండ్రి షేక్ భసతన్ చెకుబజనలో నేయరి, నౌఫత్ మేళగాడు.
పెదనానన షేక్ నాజర్ గొ షహనాయి విదావింసుడు. కళాకారుల కుటుింఫిం నాజరుగారిది.
అసలు వారి వీధిలోని ిందిరిగుింజ కూడా పాటలు పాడుతుిందని ప్రతీతి. అటువింటి వింశింలో
పుటిాన నాజర్ గారికి బాలాిం నుించే రాగాల్లన, దాాలు పాడడిం అఫబడింలో అసహజత్విం ఏమీ
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లేదు. రిండో త్యగతి చదువుతుననపుడు ఫజారోూ పాటలు
దాాల్ల కూనిరాగాలు తీమడిం వినన ింతులుగారు లక మీద
సమింత్రిం ఎకాులతో పాటుగా సుభతీ, దాశయథీ, భాసుయ
శత్కాల దాాలు రాసి ఇస్తత, భరానడు ఉదమిం వాటిని
అజెపేవాయట. రాగాలు, దాాలు బాగా పాడుతుిండింతో,
త్ిండ్రితో పాటు నాజర్ గారు కూడా వీధి భాగవతాలలో పాల్గేని
కుటుింఫ సింపాదనలో తానూ ఒక చెయిా వేసరు. పాటలనాన,
రాగసమలనాన ఒకు సరి విింటే చాలు గురుతిండేవనీ, ఎకాులు,
ల్లకులు మాత్రిం ఎింత్ చదివినా చచిినా గురుతిండేవి కావని; వాటి
గురిించి గురువుల చేత్ రూళుకర్ర దెఫబలు, వేళ్ళు, భణికటుా
విరిగ్గటుా తినేవాణణని అింట్టరు నాజర్.
ప్రాించిక చదువు కనాన, పటా నిింపే విదేా సులువుగా వింటఫటిాింది ఆమనకి. నాజర్
గారి గాననైపుణాిం చూసిన హారోమనిసుా ఖ్యదర్ గారు, తెనాల సమీింలోని పెదదరావూరులో
టి.ఆర్.దాసు గారు సథపించిన ‚బాలయత్నసబ" అనే నాటక కింపెనీలో చేరాిరు. అకుడ మిగతా
పలూలతో పాటు నాజర్ గారికి కూడా చదువడిం, వ్రామడిం, సింగీత్ిం నేరారు దాసుగారి అబాబయి
రాభకృషణ శాస్త్రి. ఏడవడిం, నవవడిం, కోింగా చూడడిం, కులకటిం, మూతి ముడవడిం, త్రిటిం,
కళ్ళుయభటిం ల్లింటివి నేరిించారు. ఇింకా ఏడుపు డైల్లగులు చెడిం, పాటలు, దాాలు ఏడుస్తత
పాడడిం, కోింగా పాడడిం వింటివి నేరారు. దాసుగారు నాజరుకి బాలకృషణ త్యింగాలు, ఆధ్యాత్మ
రామామణ కీయతనలు నేరితే, ఓ కళావింతుల వేళగతెత నృత్ాిం నేరిింది. ఎనోన ప్రదయశనలచిి,
ప్రేక్షకులని యింజిింజేసరు నాజర్. ఫింగారు త్కాలను సధిించారు.
బాలాిం నుించి మవవనింలోకి అడుగుపెటిాన నాజర్ గారి శిక్షణ, రిసిథతుల ప్రభావిం వలూ
నయసరావుపేటకి మారిింది. అకుడ శ్రీ మురుగుళు సీతారాభమాగాయనే గొ గామకులు,
సనానయి విదావింసుల వదద చేరారు నాజర్. అయితే త్లూదిండ్రులు డబుబ ింలేకపోవడిం వలూ,
భోగిం వారి వదద వారాలు చేసుకుని విదా నేరుికోవలసి వచిిింది. అకుడ శిక్షణ పూరిత చేసుకునన
నాజర్ గారు చుటుాకుల ఊళులో నాటకాలు వేస్తత భుకిత కోసిం కుటుానికి కుదురుకునానరు.
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చెల్లూల పెళ్ళు కోసిం త్న ఫింగారు త్కాలను అముమకోవలసివచిిింది నాజర్కి. సింగీత్ిం సగింలో
ఆగిింది, దుననలఫిండి వావసమింతో ఇలుూ గడవదు. దినసుతలుింటునన తాము ఎకుడికి వెళ్ళునా
సింగీత్ిం నేరుికునే శకిత లేదని, త్లూదిండ్రులతో పాటు కూలకి వెళాురు నాజర్.
త్ిండ్రి భయణింత్యిం గుడిమేళిం కోసిం సనానయి వాయిించడిం మొదలుపెట్టారు. పేదరికిం
కాయణింగా యకయకాల నులు చేస్తత, భధా భధాలో సధన చేస్తతనే, ఇింటిని నడిపారామన. ఆ
కాలింలోనే త్రిపుయనేని సహిత్ాిం, కమూానిసుా యహసా త్రికలు, గోర్కు అభమ త్దిత్య సహిత్ాిం
చదవడిం ప్రాయింభించారు. కొదిదగా సిథయడాాక, వివాహిం చేసుకునానరు. అత్తగారి ఊరిలో
కనకతాయ, కృషణలీల నాటకాలని యచిించి ప్రదరిశించారు నాజర్. అవి బాగా విజమవింత్భవడిం,
కమూానిసుా నేత్ల దృష్టాని ఆకరిషించడింతో వారు నాజర్ గారిని పలపించి భరో ఇదదరితో ఓ
ఫృిందింగా ఏరాటు చేసి బుర్రకథ చెడానికి వినియోగిించారు. అకుడినించి ప్రాయింబమైన
బుర్రకథ ప్రసథనిం అనేక భలుపులు తిరిగిింది. సభుాలతో డపుల డానుస, కూచిపూడి, బయత్నాటాిం
కూడా నేరుికునానరు. ఎిందరిందరో గురువులు... లుయకాల దధతులు, వాటిలోని సుగుణలను
ఒింటఫటిాించుకుని త్నదైన ర్కతిలో మెరుగురుస్తత ఎన్నననోన ప్రదయశనలచాిరు నాజర్. భాయా
అనారోగాిం కాయణింగా సింసయసుఖిం లేకపోవడింతో, వైదుాల సలహా మ భరో వివాహిం
చేసుకునానరు నాజర్. భహానుభావుల సహచయాింలో పాటలు, దాాలు రామడిం కూడా
అలవరుికునానరు.
నిరుపేదల జీవితాలను ఉలేూఖిస్తత...

"చిి పులుసు కాయచిళ్ళు పులీనళ్ళు
కూయలేని కూళ్ళు కుకు తిళ్ళు
గోచిలేని వాళ్ళు గొడుా చాకిరిగాళ్ళు
ల్లూల్లూ లిందు పేదవాళ్ళు"
అని ఆటవెలదిలో రాసుకునానరు.
ఆమన చినన చినన దాాలు రాసుతనన రోజులలో 1944లో బింగాల్ని తీరమైమైన వయదల వలూ
పెదద కరువు రావడిం, కలకతాత వీధులలో పుల విసతరాకుల కోసిం ిందులు, కుకులు భనుషులు
కొటుాకుింటునానయని;

ిండుట్టకుల
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రాలపోతునానయనన వాయతలు విని, చలించిపోయారు నాజర్. వెింటనే 'బింగాల్ కరువు' అనే బుర్రకథ
వ్రాసి ప్రదరిశించారు. అఖిండ విజమిం సధిించిన ఈ బుర్రకథ నాజర్ గారి కీరితప్రతిషఠలని విఖ్యాత్ిం
చేసిింది. నాజరు బుర్రకథ విని యింగసథల భహానటుడు ఫళాూరి రాఘవాచారుాలు అమితానిందింతో
ఫళాూరికి ఆహావనిించగా, భద్రాసులో ప్రదయశన చూచిన డా. గోవిిందరాజుల సుబాబరావు నాజరుని
అభనిందిస్తత కౌగిలించుకునానరు. ప్రముఖ పాత్రికేయుడు కె.అబాబస్ నాజరును 'ఆింధ్ర అభయషేక్'
అని అభవరిణించగా, కామ్రేడ్ పుచిలలూ సుిందయమా నాజర్ ప్రజాభాషకు ముగుధడై 'నా బిడాడు
ఎింత్ ఎదిగిపోయాడో' అని ఆలింగనిం చేసుకోవడిం వింటివి నాజర్ ప్రజాకి ఋజువులు. ఆ
కాలింలోనే ‘మా భూమి’ నాటకింలో కభల పాత్రని జమునకి నేరారు. కమూానిసుాల
సహచయాింలో ఉనన కాయణింగా, కమూానిసుా పార్కాతో పాటు దాని అనుఫింధ సింసథ అయిన
ప్రజానాటాభిండల మనా కూడా అటి ప్రభుత్విం ఆింక్షలు విధిించిింది. దాింతో చాల్లకాలింపాటు
నాజర్ గారు యహసా జీవనిం గడపాలస వచిిింది. ఈ క్రభింలో రిండో భాయా ప్రమాదింలో
చనిపోవడిం, మొదటి భాయా చెల్లూలేన మూడో వివాహిం చేసుకోడిం జరిగిింది. 1947-48
ప్రాింతాలలో ఎనోన పాటలు రాసరు, కానీ ఆ పాటల పుసతకాలనినింటినీ పోలీసులు
ఎతుతకుపోయారు.
నాజర్ చాల్లసరుూ జైలు జీవితానిన అనుబవిించారు. ఆ కాలింలో ఎనోన కష్టాలను
బరిించారు. చివరికి పార్కా మ నిషేధిం ఎతిత వేసక, పార్కా పునరినరామణింలో భాగింగా నాజర్
ఫృిందింలోని వాకుతలకు వేర్వవరు బాధాత్లు అగిించడింతో, అది నచిక పార్కానులకు దూయింగా
ఉనానరు. 'కషాజీవి' కథలో, భధాత్యగతి, ధనిక రైతుబిడాలైన నాగమా, భీభమా అనే వాళును
కలించి కమూానిసుా నామకులుగా, తాాగమూరుతలుగా చిత్రిించి ఆడి, పాడి తాము ఏడిి, జనాలను
ఏడిించి, భధాత్యగతి, ధనిక రైతు యువకులు కమూానిసుా పార్కానామకతావనిన ఆక్రమిించేటుూ
చేశాభని, కిింది కులిం కమూానిసుా కళాకారులుగా అది తాము చేసిన త్పు అని భావిించి 'కషాజీవి'
కథ చెడిం మానేసరు నాజర్.
దేశింలోని వివిధ ప్రాింతాలలో బుర్రకథలు చెసగారు. కమూానిసుా పార్కా రిండుగా
చీలనపుడు నాజర్ ల్లఫ్టా గ్రూప్ వేదిక మ కథలు చెపారు. నకసలబర్క ఉదామానిన సభరిథస్తత వారు
కథలు చెడింతో, ల్లఫ్టా గ్రూప్ నాజర్ కథలు వదదని ప్రకటిింది. ఆ త్రావత్ వియసింలో చేరి కొనానళ్ళూ
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నిచేసరు. అకుడి నామకులతో బేధ్యభప్రాయాలు వచిి దాింట్ూించి ఫమటడాారు. ఆ త్రావత్
కమూానిసుా పార్కాలు త్భ వేదికలకు నాజర్ని పలవడిం మానేసయి. అయినా నాజర్ వెయవలేదు.
కోరినవారి కోసిం, పలచిన చోట ప్రదయశనలచాిరు. వింత్లు ఎింత్భింది మారినా ప్రదయశనలకు
ఆటింకాలు రాకుిండా చేసుకునానరు. మూడో భాయానే వింత్గా పెటుాకుని త్నకు 63, ఆమెకు 49
ఏళ్ళు వచేివయకు ప్రదయశనలచాిరు.
తానేిం చేసినా త్న వాళ్ళువరూ అడుాచెలేదని, అిందుకే కళనిింత్గా అభవృదిధ
చేసుకోగలగానని అింట్టరు. "ప్రజల కోసిం రాశాను, పాడాను, డబుబ ల్లకుచేమలేదు.." అనన
నాజర్ గారికి త్రావతి కాలింలో ఎనోన అవారుాలు రివారుాలు లభించాయి. ఎిందరో ప్రముఖులు
ఆమన అభమానులుగా మారారు. 1986 లో కేింద్రప్రభుత్విం వారు దమశ్రీ అవారిాచాిరు. ఎనోన
సతాురాలు, సనామనాలు జరిగాయి. అయినా నాజర్ జీవిత్ింలో పెనుమారులు ఏమీ
సింబవిించలేదు. పేద కళాకారుడిగానే ఉిండిపోయారు.
త్న కథని ముగిస్తత... నాజర్ ఇల్ల చెపుకునానరు.

"సోది యానాది, ఎరుకల, మాదిగ, చిిందు, డకుల యిల్లింటి ప్రాచీన జాతి
కళావింశీయుల్లరా! నా మన మీరుించిన అమూలామైన ప్రజల యొకు కళల వేషభాషలు, యగడల
టుూ, శ్రుతిలమ సమలు, గానాలు, నాటానడకలు, హావభావ నటనాలు, దరువులు, ముననగు
బుర్రకథ సింప్రదామ వృదధ కృష్టలో నా శకితకి మిించిన కృష్ట చేసినిందుకు గురుతలుగా ప్రజల్ల
ప్రభుతావలు ప్రసదిించిన ఫహుభతులు నా కృష్టకి, నా కష్టానికి పలతాలు. మీకు మారుగా నేను
సీవకరిించానని సవినమింగా భనవి చేసుకుింటునాననని విననవిించుకుింటునానను. తెలుగు
జానద కళాత్మక హృదయుల్లరా బుర్రకథ నా ఇింట పుటిాన కళ కాదు.
‚నా గురువులు షహనాయ్, నౌఫత్ వాదా కళారాధకులు. మీనుిండి నేను సీవకరిించిన జాతి
జాాన కళారూపానిన నా శకితకి మిించి సకి పెదద చేసి ఉననత్ వేదిక ల్లకిుించి ఫింగారు
సిింహత్ల్లటకాలు,

గిండపెిండేరాలు,

కేయూయ

యత్న

భణిహారాలు

ధరిిం

చేసను.

ఆింధ్రభింత్రుల చేత్ సనామనాలు చేయిించాను. కేింద్రప్రభుత్విం చేత్ 'దమశ్రీ' అవారుాలపించాను.
"మీరు నాకిందిించిన కళకు నాామిం చేకూరాిననుకుింటునానను. నేను వచిిన ని
అయినది. ఇింక నిశిిింత్గా నిద్ర పోతాను....
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"ఈ గిండపెిండేరాల్ల, ఊర్వగిింపుల్ల, సనామనాల్ల, దమశ్రీల్ల అనీన కలప, నాకు జనిం
వేస్త ఒకు ఈలతో సటి కాదు" అని త్న కళను ప్రజా ప్రయోజనానికే అింకిత్ిం చేసిన ప్రజా
కళాకారుడు నాజర్ 1997 ఫిబ్రవరి 22న అింగల్లరులో త్నువు చాలించారు.
ఈ

అసధ్యయణ

కళాకారుడి

(అ)సమానా,

నిరాడింఫయ

జీవిత్ిం

గురిించి

తెలుసుకోవాలింటే, ఆమన ఆత్మకథ "పింజారి" చదవాలసిందే. సౌదా అరుణ లటర్వచర్ వారు
ప్రచురిించిన ఈ 92 పేజీల పుసతకిం ధయ 75 రూపామలు. ప్రతులు ప్రచుయణకయతల వదద, నవోదమ
బుక్ హౌస్, కాచీగుడా వారి వదద లభసతయి.
- కొల్లూరి సోభ శింకర్.
పింజారి
మాట: షేక్ నాజర్, రాత్: డా. అింగడాల వెింకట యభణమూరిత
లబాత్:
SaudaArunaLiterature,
B-74, Kendriya Vihar Phase-II, Indranagar, Gachibowli,
Hyderabad 500032. Ph: 040-23004674
saudaaruna@gmail.com
— మీ సిందనను తెలమజేమిండి —
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