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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ
చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు

వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు

వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

దయచే అనాగరికుల అడ
ర్

చెబుతారా ?

డాకట్రేట పొందాలనన్ది నాకునన్ ఒకే ఒక ఆశయం. పొర్ఫెసర సతయ్ శివ సుందరం గారి దగగ్రికి వెళిళ్ నా మనసులోని మాట చెపాప్ను.
"ఆడవాళళ్ కనీన్టి కధలు వినివిని ఈ పర్పంచం విసుగెతిత్ పోయిందమామ్. మళీళ్ ఆ కధలనే ఎందుకు వినిపిసాత్వు ?" అని అడిగాడు. అనీన్
తెలిసినవారు అనుకుని ఆయన దగగ్రికి వెళిళ్ అడిగాను. అందరి లాగానే ఆయనా మాటాల్డారు.
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"సతరీల కనీన్టి వరదలతోనే నదులనీన్ పొంగి పొరలుతునాన్యి. కానీ కధ అదే. కనీన్రూ అదే. కానీ ఇనాన్ళుళ్ కాలం గుండెలోల్ గాయం చేసేత్
ఓరుచ్కుంటూ బర్తికింది. ఇంక ఓరుప్ సనన్గిలిల్ంది. సహనం చచిచ్పోయింది. ఇపుప్డు చెలి కనున్లోల్ మినాన్గులునాన్యి. తరుణి అరుపులకు ధరణి
దదద్రిలుల్తోంది. గతకాలపు పాతాళ లోకాల చీకటి గుహలోల్ బందీ గా ఉండే పరిసిత్తులు లేవు. కలత కనున్ల నెలత వయ్రధ్ జీవితానికి వెగచి చైతనయ్
జడంగానో, జడ చైతనయ్ంగానో ఉండి పొయే తేదీల కాలెండరుల్ చినిగి పోయాయి....." అని చెపాప్ను.
పొర్ఫెసర గారు కొంచెం ఆగి ఆలోచించి అనాన్రు "పర్పంచం అంటే నగరాలూ, పటట్ణాలే కాదమామ్. కొండలోల్, లోయలోల్, అడవులోల్
అనాగరికులు ఎంతో మంది ఉనాన్రు. వాళళ్ జీవితాలు ఎలా ఉనాన్యి ? వారి వివాహాలు, తీరుతెనున్లోల్ ఎనోన్ వింతవింత పోకడలునాన్యి. నీకు ఓపిక
ఉంటే వెళిళ్ అనాగరికుల జీవితాలను అధయ్యనం చెయియ్. తరువాత ఓ పరిశోధనా వాయ్సం రాసి తీసుకు రా. " అనాన్రు.
అలాగే అనాన్ను. అపప్టి నుంచీ అనాగరికులు ఎకక్డ ఉంటారో తెలుసు కోవటానికి పర్యతిన్ంచాను. అనాగరికుల అడర్సు చెపప్మని
కనిపించిన వాళళ్ందరినీ అడిగాను. నగరాలోల్, పటట్ణాలోల్ అనాగరికులు ఉండరు, అడవులోల్కి వెళళ్మని పొర్ఫెసరు గారు చెపిప్న మాటే అందరూ చెపాప్రు.
అనాగరికుల కోసం వెదుకుతూ యాతర్ పార్రంభించాను. వాళళ్ పేర్మలూ, పెళిళ్లూల్ జీవన విధానాలూ ఒకొక్కక్ చోట ఒకొక్కక్ రకంగా ఉనన్
మాట నిజమే. ఇనిన్ భినన్ జాతులు, సంసుర్క్తులూ, అలవాటూల్, అచారాలూ ఉనన్ వాళుళ్ ఒక చోట కలిసి ఉండటమే గొపప్ విషయం అనిపించింది.
అరుణాచల పర్దేశ వెళాళ్ను. షెరాగ్న అనే గార్మం లో రెండు రోజులునాన్ను. నేను వెళిళ్న రోజునే ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆ గార్మం లో
బాత రూం లు, టాయలెటస్ లేవు. కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కోవటానికి రెండు మైళళ్ దూరం లో ఉనన్ కాలువ వదద్కు వెళాళ్ం. అకక్డే సాన్నాలు చేసి ఇంకో
ఇదద్రు అమామ్యిలతో కలిస్ వసుత్నాన్ం. ఇంతలో ఎవరో నలుగురు యువకులు మా దారికి అడడ్ంగా నిలబడాడ్రు. నా పకక్న ఉనన్ అమామ్యిని భుజం
మీదకు ఎతుత్కుని తీసుకు పోయారు. అలా తీసుకు పోవటం అకక్డ మామూలేనట. నా పకక్న ఉనన్ అమామ్యిలు నవువ్తూ చోదయ్ం చూసూత్ ఉండి
పోయారు. నాకేమీ అరధ్ం కాలేదు. ఆ అమామ్యిని ఎతుత్కు పోయి రెండు మూడు రోజులు దాచి ఉంచి తరువాత ఆ అమామ్యి తలిల్దండుర్లకు తెలియ
జేసాత్రు. పెదద్వాళుళ్ వాళళ్ వివాహం జరిపిసాత్రట. ఈ అచారం అనాగరికంగా అనిపించినా చివరకు సుఖాంతమే అవుతుంది. అపహరణ కారయ్కర్మం
అంతా రుకిమ్ణీ కలాయ్ణం లోని భాగమే అని తెలిసాక తేలికగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్ను.
ఖండుల తెగ వారి లోనూ ఇదే అచారం ఉంది. బౌదధ్ మతానికి చెందిన కలుమ్కస్ వారిలోనూ ఇదే అచారం ఉంది. అమామ్యిని
అపహరించుకు పోయి తరువాత వివాహం చేసు కుంటారు. లాహుల లోయలో ఇలా అమామ్యిలను ఎతుత్కు పోయినందుకు పోలీసు కేసులు పెటుట్కునన్
సమయాలూ ఉనన్యి. కుల పెదద్లు వచిచ్ సరిద్ చెపిప్ కేసులు ఉప సం హరించు కునేలా చేసాత్రు. గొండుల జాతి లో ఆడపిలల్ ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా
వివాహం జరగటం మామూలే.
హిమాలయాల దగగ్ర పహారీ జాతి వారి అలావాటు వేరు గా ఉంది. అకక్డ వరుడు వధువు కుటుంబానికి డబుబ్ చెలిల్ంచాలి. ఈ డబుబ్
పెళిళ్ ఖరుచ్లకూ, విందులకూ, వినోదాలకూ సరి పోతుంది. అసీప్రియా లో ఆడపిలల్లను వేలం వేసాత్రు. ఎకక్వ డబుబ్కు వేలం పాడిన వారు ఆ
అమామ్యిని తమతో తీసుకు పోతారు.
హరియానా లో బిషొన్యిస తెగ లో వింత అచారం ఉంది. పర్తి ఊళోళ్ తెలివి గల ఇదద్రు ముగుగ్రిని ఖగర అంటారు. వీళుళ్ ఆ ఊరి లో ఏ
సతరీ తో అయినా శారీరక సంబంధం పెటుట్కోవచుచ్. మధయ్ పర్దేశ, ఉతత్ర పర్దెశ, హిమాచల పర్దేశ లలో అనన్ దముమ్లలో ఏ ఒకక్రి భారయ్ తో అయినా
మిగిలిన వారు సంబంధం పెటుట్కోవచుచ్. హిమాలయాలొల్ని మంగోలియా యాడస్ లోను, తోడం తెగల వారి లోనూ పాండవుల కాలం నాటి అచారం
అమలు లో ఉంది. కొచిచ్న లోనూ, మలబార లోనూ అనన్ దముమ్లు కాని వారు కూడా ఒకే సతరీ ని భారయ్గా భావించటం కదుద్.
అసాస్ం లోనూ కొనిన్ తెగల వారి లో మాతృసావ్మయ్ం అమలు లో ఉంది. కేరళలోనూ కొనిన్ చోటల్ ఇదే అచారం కొన సాగుతునన్ది.
ఒకానొక తెగ వారిలో వివాహం జరిగాక భరత్ అతాత్రింటోల్ కాపురం చెయయ్టానికి వెళాత్డు.
ఇవనీన్ తిరిగాక నేను మధయ్ పర్దేశ లోని చంబల లోయ వదద్కు వెళాళ్ను. పూలన దేవి తలిల్ని కలుస్కునాన్ను. ఆ ఊరికి చేరే టపప్టికి
చీకటి పడింది. ఆ ఊళోళ్ అందరూ ననున్ వింతగా చూసారు. అయినా ఇలాంటి వాటికి బాగా అలవాటు పడి పోయాను. ఆ రాతిర్కి అకక్డే ఉనాన్ను.
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కరెంట లేదు, దీపం వెలుతురు లో జొనన్ రోటెట్ను పచిచ్ మిరప కాయల కారం లో నంజుకుని తిని నీళుళ్ తాగాను. ఆరు బయట మంచాల మీద
కూరుచ్నాన్ం. ఆమెతో వచిచ్న పని చెపాప్ను.
"ఎవరు అనాగరికులు ?" అని అడిగింది ఆమె. ఇంత వరకు ఎవరూ ననున్ ఈ పర్శన్ వేయ లేదు. నేను నిటూట్రాచ్ను. ఆమే చెపిప్ంది.
"మీ పటట్ణాలోల్, నగరాలోల్ అనాగరికులు లేరా ? ఆడపిలల్ పుటట్బోతునన్దని తెలియగానే గరభ్సార్వం చేయిసాత్రు ఎందుకని ? ఆడపిలల్ పటల్
చినన్పప్టి నుంచి వివక్ష చూపిసాత్రు. ఎందుకని ? సేవ్చచ్గా తిరగనివవ్రు. ఎందుకని ? వివాహం సమయం లో

కటన్ం పేరుతో లక్షలు లక్షలు

గుంజుతారు. ఎందుకని ? అది తీసుకు రాక పోతే నిరద్య గా చంపేసి మరొక అమామ్యితో వివాహం జరిపిసాత్రు. నెతుత్రు రుచి మరిగిన జంతువుకూ,
దబుబ్ రుచి మరిగిన ఈ మగవాళళ్కు తేడా ఏమనాన్ ఉందా ? " అని అడిగింది.
నిజమే. ఆ అనాగరికులు. ఆడపిలల్ను ఎతుత్కు పోయి వివాహం చేసుకునే మాట నిజమే. కానీ ఆ తరువాత వాళుళ్ జీవితాంతం అనోయ్నయ్ంగా
ఉంటారు. కానీ మహా నగరాలోల్ మగవాళుళ్ ఆడవాళళ్ను ఎతుత్కు పోయి, మాన భంగం చేసి, చివరకు చంపేసుత్నాన్రు ? ఎవరు అనాగరికులు ?" అని
అడిగింది ఆమె.
ఆ పర్శన్కు నా దగగ్ర సమాధానం లేదు. మీరు ఏమనాన్ చెపప్గలరా ?
(వచేచ్నెల మరో కథ)

Click here to share your comments on this story.
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