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గొలలపూడి మారుతీరావు నాకు సినిమాలరంగా మంచి నటులుగా తెలుసునే కానీ, ఆయనలోని
రచయితను తొలసార్చ ‗సాయంకాలమంది‘ నవలలోనే ర్చచయం చేసుకునాాను.
శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయానిా పాటంచడంలో తరాలు మారుతునా కొదిి వసుునా మారుిని ఈ
నవలోల చూపంచారు రచయిత. ఈ కథ నాలుగు తరాలను మనకు ర్చచయం చేసుుంది.
దమనాభం అనే ఊర్చలో ఆలయపూజారులైన సుభద్రాచారుులవార్చ అంతుక్రియలతో కథ
ప్రారంభం అవుతుంది. ఆయన కొడుకు తిరుమల అమెర్చకా నుంచి తండ్రి అంతుక్రియలకై ఊర్చకి
వసాుడు.
కథ మొతుం సుభద్రాచారుులవార్చ చుట్టూ తిరుగుతుంది. కుంతీనాథాచారుులు కొడుకు పెది
తిరుమలాచారుులు, ఆయన కొడుకు సుభద్రాచారుులది మూడవతరం. నాలుగవతరం వాడు
చినతిరుమలాచారుులు (తిరుమల). పూర్వవకులంతా వైష్ణవ సాంప్రదాయానీా, ధరమ జ్యుతిష్
తరకశాసాాలని అవపోసన టూన నిష్ణణతులు. తాత, తండ్రి తరువాత వైష్ణవ సనాతన సాప్రదాయానిా
కాపాడే భాదుతను సుభద్రాచారుులు తన భుజాన వేసుకుంటాడు. కుమారుడికి తన తండ్రి పెద
తిరుమలాచారుుల పేరు పెటుూకుంటాడు. చిన తిరుమలతో చినాతనం నుండీ నిష్ఠగా మూడు
పూటలా సంధ్యువందనం చేయిసాురు. తిరుమల నాలుగో యేటకే భగవద్గీత శ్లలకాలు అసరీళంగా
చదువుతాడు. దాంతో కొడుకు తన తదనంతరం వైష్ణవ సాంప్రదాయానిా, అరిక వృతిునీ
చేడతాడని ఎంతో ఆశ్ పెటుూకుంటాడు సుభద్రాచారుులు. సుభద్రాచారుులవార్చ భారు వరదనమమ,
ఆమెకు భరు, కొడుకు తిరుమల, కూతురు ఆండాళ్ళు, మడి, ఆచారం, సావమివార్చని సేవంచడం
ఇవే ప్రంచం. భరునూ, బిడడలనూ పచిిగా ప్రేమించే ఓ తలల.
చినతిరుమలాచారుునిలోని ఠనాశ్కిుని గ్రహంచిన వంకటాచలం అతని ఉనాతికి
సాయడతాడు. తిరుమల చదువులో రాణంచడం వరదమమకు సంతోష్ణనిా కలగంచింది.
ఆంగలచదువులో డి కొడుకు తమ సాంప్రదాయానికి నెమమదిగా దూరమౌతునాాడని గ్రహంచిన
సుభద్రాచారుులు ఉనాత చదువులకు మొదట అంగీకర్చంచడు. కానీ తిరుమల ఆసకిుని చూసి
అందరూ నచిచెిటంతో ఒప్పికుంటాడు.
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కొతు చదువుతో తిరుమల వేష్భాష్లు మారతాయి. ంచెకటుూ, పలకముడీ పోయి
టాంపోకడలు వచిి చేరతాయి. కొడుకులో వచిిన మారుి వరదమమకు కాసు బాధ కలగంచినా,
మనసుకు సర్చి చెప్పికుంటుంది. తిరుమలలో సాంప్రదాయాలపైన చినానాడు ఉనా టుూ
పెదియాుకా చదువుతో వచిిన మారుి వలల సనాగలులతుంది. కాలేజీలో గోలుడమెడల్ సాధిసాుడు.
ఉనాత ఉద్యుగం సంపాదించి అమర్చకా ప్రయాణం కడతాడు.
అమెర్చకా జీవనం తిరుమలలో చాలా మారుిను తెసుుంది. చినానాట నుంచి తండ్రితో కంటే
తలలతోనే ఎకుకవ అనుబంధం పెంచుకునా తిరుమల ఆమె మరణంచిన తరావత తండ్రి టల తన
బాధుతను క్రమంగా వసమర్చసాుడు. తండ్రి మరణం కూడా తిరుమలను పెదిగా బాధిచదు.
ఈ కథతో సమాంతరంగా మరో కథ సాగుతూ వసుుంది. కుమమర్చ కులసుుడు కూరమయు
చదువు టల అమితమన ఆసకిుని చూపసాుడు. అది గమనించి తనకు వచిిన చదువు చెప్పతాడు ఆ
ఊర్చ హెడుడ కానిసేూబులు అవతారం. ఆరునెలలోల పెదబాలశిక్ష, సుమతీ శ్తకం వచేిసాుయి. ఆ
ఊర్చలో ప్రభుతోవద్యుగం చేసుకునే కామేశ్వరరావు కూరమయును అిటకే చదువు కొంటునా చిన
తిరుమలతో ర్చచయం చేసాుడు. యాభై సంవతసరాల క్రితం తన ముతాుత కుంతీనాధ్యచారుులు ఏ
జాతివాడు ఎదురొచాిడని తన ఊరు వదిల వచేిసాుడో, అదే జాతి వాడు కూరమయుకు ఇప్పిడు
తిరుమల చదువు చెపాుడు. అతని చెలల ఆండాళ్ళల కూరమయుతో ప్రేమలో డుతుంది. తలలతండ్రులను
ఎదిర్చంచి అతనిా పెళ్ళు చేసుకు వళ్ళపోతుంది.
నవలలో ఇంకో ప్రధ్యన పాత్ర నవనీతం. చాలా ధైరుసుురాలు. తన మీద జర్చగన
అఘాయితాునికి పొనాయును హతు చేసి జైలుకు వళ్ళుంది. ఆమె తరప్పన వాదించి జైలు నుంచి
తపించిన సంజీవకే భారుగా నూతన జీవతం ప్రారంభిసుుంది.
భారు మరణంతో సుభద్రాచారుులవార్చ జీవతంలో వలుగు పోయి చీకట ప్రవేశించింది.
వరదమమ పోయాకా "మడిబటూ ఆరవేయడం కొతు, నళ్ళనాక్షమాల పెర్చగపోతే నలలదారంతో
అతుకులు వేసుకోవడం కొతు. తీరువటని చేబూని ―వరదా‖ అని ఈ ఏభై ఏళ్ళు అలవాటైన పలుప్ప
పలసేు వరద రాకపోవడం కొతు."
ఈ నవలలో 'నవనీతం' తరావత నాకు అంత బాగా నచిిన మరో పాత్ర రేచకుడు. తనకు
కాలు తీసేసారనా సంగతి, తలల చనిపోయిందనా సంగతి అమెర్చకాలో ఉనా తన కొడుకిక తెలసేు
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బాధడతాడని చెికుండా దాసాుడు. కుర్విలో దరాాగా కూరుిని చుటూ తాగుతూ జనం ఎకకడ తన
అవటతనం టల జాలడతారో అని అందర్వా దూరంగా ఉంచే పాత్ర. మూడేళు తరావత తొలసార్చ
దేశానికి తిర్చగ వచిిన తిరుమల అమెర్చకా మిత్రుడు వష్ణణమూర్చు కోరగా అతని తండ్రి రేచకుణణ
చూడటానికి వశాఖటాం నుంచి గర్చగాం వళ్తుడు. మొదట అతనిా కలవడం ఇష్ూడడు రేచకుడు.
నెమమదిగా కొడుకు ఎలా ఉనాాడో అని ప్రశ్ాలు వేసే రేచకుడి కళులోల ఆనందానిా గమనిసాుడు
తిరుమల.
"మీకు కాలు లేదని మీ అబాుయి నాకు చెిలేదే?" అని అడుగుతాడు.
"నాకాకలు లేకపొతే ఆడికేమయింది బాబూ! గర్చగాం రైతునాకొడుకిక కాలుంటేనేం
పోతేనేం? నా కొడుకు దొర. సీమలో పెది ఉద్యుగం సేతుునాాడు. అది చాలు నాకు." "మనకి ఒంట
నిండా సక్కకరే బాబూ! తీప తినకకరలేదు. సినాిటుాంచీ నేను ఇమాం సందు అంటే
పీకోకసుకుంటాను. ఆరువేల ళ్ళు దింప్పతాను. ఎండలు ముదిర్చ, తొలకర్చదాకా ఎంత లేదనాా
రండందల ళ్ళు తింటాను. నీయవవ.. పోతే దొర బిడడలాగా పోవాల కానీ, ఏడుతూు బతికితే ఏం
లాభం?"
తనని ఎగతాళ్ళ చేసిన రైతుకు బుదిి చెపాిలని ంతంగా కొడుకుని శ్రీకాకుళంలో ఇంగీలష్ణ
మీడియం చదివసాుడు. కొడుకుతో ఇంగీలష్ణ పాఠం చదివంచుకుని ముర్చసిపోయాడు. వష్ణణమూర్చు
చదువయాుకా వువసాయం చేసాునంటే గొడవపెటూ మర్చ తనే బలవంతంగా అమెర్చగా ంపసాుడు.
అమెర్చకా వళ్ళున ముీయేుళు కాలంలో కొడుకు ఆరుసారుల మాత్రమే ఇండియా వచాిడు.
ముీయేుళ్ళుగా వష్ణణమూర్చు ంపన వసుువులనీా ఓ గది నిండా బొమమల కొలువులా తీర్చి
దిదాిడు రేచకుడు. ఓ శాలువా తీసి "ఈ సిలుక గుడడ ఆలలమమ కోసం ంపంచాడు ఆరు నెలల
కిందట!" అనాాడు గరవంగా. "మర్చ ఆవడ వాడుకోలేదేం?"
"ఎలా

వాడుతాదయాు!

ఈ

లోకంలో

ఉంటేగా

వాడుకోడానికి!

...సచిిపోయి

నాలుగేళలయింది. సచిిపోయిన తలలని నాలుగేళ్ళు ఆడి మనసుసలో బతికించాను. నేను గొపొినాా,
కాదా సెప్పి బాబూ! ... అమెర్చకా నుంచి వసేు కాలుపోయిన నానానీ, సచిిపోయిన తలలనీ తలుికు
ఏడుతాుడని పూరణయు ంతులు గార్చతో చెపి అవాకులూ చెవాకులూ రాయితాును.."
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ఇంతట రేచకుడూ భారు చివర్చ క్షణాలోల ఆమెకిచిిన మాటకోసం తనక్కంతో ఇష్ూమన
ఇమాం సందు తినడం మానేశాడు. "తలల చావునే కొడుకు నుంచి దాచి మోసం చేసుునా మీరు మీ
ఆవడకి ఇచిిన మాటని తిలేరా?" అనా తిరుమల ప్రశ్ాకి గలగలాలడిపోయాడు రేచకుడు.
"కొడుకుని మోసం సేసేది ఆడిా బాధపెటేూ హకుక నాకు లేదని. నా పెళ్తునిా మోసం సెయునిది
దానిా సుఖపెటేూ అవకాశ్ం ఇంక రాదని" ఈ మాటలంటునాప్పిడు రేచకుడి కనుకొలకులలో
మంచిముతుం లాంట నీటచుకక తళ్ళకుకమంటుంది. సంతానానికి దూరమయితే అనుభవంచే
వేదన భర్చంచగలగేది కాదు. ఆ వేదన దిగమింగ బిడడ క్షేమానేా కోరుకునే ఈ పాత్ర ప్పసుకం
మూసినా గురుుండిపోతుంది.
చివరగా... తిరుమల అమెర్చకాలో ఉండి మంచి ఉద్యుగం, డబుు, పేరూ అనీా
సంపాదించుకునాాడు గానీ కనా తలలదండ్రుల ఆఖర్చ గడియలోల వార్చ సేవ చేసుకోలేక పోయాడు.
చివర్చ చూప్ప కూడా నోచుకోలేని అభాగుుడయాుడు. కాలంతో వచేి మారుి జీవతాలను ఎలా
ప్రభావతం చేసుుందనేది వవర్చంచించే కథ ఇది. అనిా పాత్రలకు ఒక కథ ఉంది. ఎనోా పాత్రలు
కథలో ఉనాా, రేచకుడు, నవనీతం, సంజీవ పాత్రలు పాఠకుని గుండెలోల సజీవంగా నిలచిపోతాయి.
– శ్రీశాంతి దుగీరాల

ప్రచురణ వవరాలు:—
(ఆంధ్రప్రభ వీక్లలలో 2001లో ధ్యరావాహకంగా ప్రచుర్చతం)
వశాలాంధ్రా బిలషంగ్ హౌసు
బాంక్ సీీటు (అబిడ్సస)
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