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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

WATER  
   

   బిపాసా సిధావ్(ఆగసట్ 11, 1938) గుజరాతీ పారీస్ సంతతి. 
పాకిసాత్నీ నావెలిసట్. అమెరికా నివాసి. 
1991లో సిధావ్ రాసిన ‘కార్కింగ ఇండియా’ ఆధారంగా దీపా 
మెహాత్ 1998లో ‘ఎరత్’ సినిమా తీశారు. పుసత్కాలను ఆధారంగా 
చేసుకుని సినిమాలు తీయడం సాధారణమే కానీ సిధావ్ రాసిన యీ 
పుసత్కం మాతర్ం, దీపా మెహాత్ 2005లో తీసిన ఇండో-కెనడియన, 
‘వాటర’ సినిమా మీద ఆధారపడినది. అచచ్యినది 2006లో. 
సిధావ్ పర్సుత్తం హూయ్సట్నోల్ ఉంటారు. తనిన్ తాను ‘పంజాబీ- 
పారీస్- పాకిసాత్నీ’ అని నిరవ్చించుకుంటారు.  

*** 
 
 1938. సావ్తంతార్నికి ముందు ఉదిర్కత్మైన వాతావరణం నెలకొనన్ ఇండియా అది. ఉదాసీనత 
వదిలించుకుని, బిర్టిష పరిపాలనని ఎదిరిసూత్- బాలయ్వివాహాలు, కుల వయ్వసథ్లకి వయ్తిరేకంగా పోరాడమని భారతీయులని గాంధీజీ అడుగుతునన్ కాలం. 
బీహార- బెంగాల సరిహదుద్లోల్ ఉనన్ పలెల్లో, ఆరేళళ్ సరళను ఇంటోల్ చుయియా(చిటెట్లుక)అని పిలుసాత్రు. 44 ఏళళ్ మనిషికిచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్రు. రెండు 
సంవతస్రాల తరువాత అతను మరణిసాత్డు. ‘నీ భరత్ చనిపోయాడు. ఇపుప్డు నీవు విధవరాలివి.’ అని తండిర్ చెపిప్నపుప్డు, అదేమిటో అరథ్ం కాని 
చుయియా, ‘ఎనాన్ళళ్ కోసమని నానాన్?’ అని అడుగుతుంది. అలుల్డి అంతియ్మ కిర్యలు వారణాసిలో జరగాలిస్ వచిచ్నపుడు, తండిర్ కూతురిన్ కూడా 
తీసుకెళిళ్ అకక్డునన్ విధవాశర్మంలో వదిలి పెడతాడు.  
ఆశర్మం నడిపేది మధుమిత అనన్ వితంతువు. ‘విధవరాళుళ్ తమ తల గొరిగించుకోకపోతే వారి జుతుత్మీద పడే పర్తి నీటి చుకాక్ భరత్ ఆతమ్ను 
అపవితర్పరుసుత్ంది.’ అనన్ నమమ్కం వలల్- అకక్డ పిలల్ తల గొరిగి, తెలల్ చీర చుటట్బెడతారు. రవికెలు వేసుకునే అనుమతి ఉండదు. చుయియాకి 
శకుంతలతో, బువా అనన్ ముసలావిడతో సేన్హం కుదురుతుంది. ఉపూప్కారం లేని వొంటిపూట భోజనమే గతి వారికి. అదీ అనన్ం, గరిటెడు పపూప్. 
‘చుయియా, పర్తీ మెతుకూ నములుతూ తిను. తిరిగి తిండి దొరికేది రేపే’ అని బువా సలహా ఇసుత్ంది. ఆశర్మానికి బయట ఉనన్వారెవరితోనూ మాటాల్డే 
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అనుమతి ఉండదు ఆ నివాసులకి. విధవలు కానివారెవరినీ ముటుట్కోకూడదు. బాలయ్పు కుతూహలంతో, ‘వితంతువులు అనిన్ బాధలెందుకు పడాలి!’ అని 
చుయియా పర్శిన్సుత్ంది. ఆ పర్శన్లు వింటుండే శకుంతల-‘పవితర్ గర్ంథాలు సతరీలకి అంత వయ్తిరేకంగా ఎందుకు రాయబడాడ్యో, వితంతువులు సమాజానికి 
శతుర్వులుగా, పురుషులని తపుప్దారి పటిట్ంచే కామపూరిత పార్ణులుగా ఎందుకు పరిగణించబడతారో.’ అని తనూ ఆలోచించడం పార్రంభిసుత్ంది.  
‘మోటీ, నేను పిచిచ్ వితంతువుని కాను.’ అని మధుమతి పటల్ తిరగబడిన చుయియా ధైరయ్ం, ’దీదీ, మగ వింతువుల ఇలుల్ ఎకక్డుంది?’ అని శకుంతలను 
అడిగిన అమాయకతవ్ం, తలిల్ వచిచ్ తనిన్ ఇంటికి తీసుకువెళుత్ందనన్ ఆశాభావం, చాలా నెలల్కి కానీ మందగిలల్వు. చుయియాకూ, అందంగా ఉండే 
వితంతువైన కలాయ్ణికీ సేన్హం ఏరప్డుతుంది. కలాయ్ణి కూడా చినన్పుప్డే భరత్ను కోలోప్యినది. నిరక్షరాసుయ్రాలు. మధుమతి- కలాయ్ణిని ధనికులైన 
వాయ్పారసుథ్ల వదద్కెళిళ్, వయ్భిచారం చేయడానికి పడవలో వడుడ్ దాటిసుత్ంటుంది. అందువలల్ ఆమెకు పర్తేయ్కమైన గది ఉండి, కేశసంపదని కోలోప్దు.  
ఒకరోజు చుయియా, కలాయ్ణి కలిసి, గాంధీ అనుచరుడైన నారాయణ ని కలుసుకుంటారు. అతనికి యీ పాత ఆచారాలు నచచ్వు. కలాయ్ణిని పెళిళ్ 
చేసుకోవాలనుకుంటాడు.  
కలాయ్ణిని తరచూ అనుభవించే సేఠల్లో నారాయణ  తండిర్ కూడా ఒకడు. ముందు నారాయణ పర్తిపాదనని సంతోషంగా వొపుప్కునన్ కలాయ్ణి- అతని తండిర్ 
గురించి తెలిశాక, నదిలో మునిగి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటుంది.  
మధుమతి ముకుక్పచచ్లారని చుయియాని సేఠ వదద్కి పంపుతుంది. ఆ అనాయ్యానిన్ భరించలేనపప్టికీ పర్శిన్ంచలేకపోతుంది శకుంతల. అపుప్డే, మహాతామ్ 
గాంధీ జైలు నుండి విడుదలై, వారణాసి రైలేవ్ సేట్షనోల్ ఆగుతారు. కలాయ్ణి మరణం తరువాత- తండిర్మీదా యీ కటుట్బాటల్ మీదా నమమ్కం కోలోప్యిన 
నారాయణ, అదే రైలోల్ కలకతాత్ పర్యాణిసుత్ంటాడు. శకుంతల చుయియాని అతని చేతికి వపప్గించి గాంధీ ఆశర్మానికి చేరచ్మని అడుగుతుంది. 

          *** 
‘తాము చేసిన చెడు కిర్యల వలాల్, గతజనమ్లో చేసిన పాపాలకి ఫలితంగానే తమకి వైధవయ్ం సంకర్మించిందని నముమ్తూ, వితంతువులు పశాచ్తాత్పపడాలి.’ 
అనన్ మూఢాచారాలు ఉనన్ కథలో అధికభాగం, చుయియా దృషిట్కోణంతో ఉండేదే. కనుక, కొనిన్ సంఘటలని- పిలల్లకుండే కుతూహలంతో 
నిసప్క్షపాతంగా చూపించడమే కాక, కథకునన్ గంభీరతను పలచబరిచి, హాసయ్ం పాళుళ్ కనబరుసాత్రు రచయితిర్. అనేక పాతర్ల/సంఘటనల దావ్రా 
ఇటువంటి అనారోగయ్కరమైన ఆచారాలనూ నిరరథ్క జీవితాలను పర్శిన్సాత్రు. 
 వైధవయ్ంతో కూడిన వెటిట్ చాకిరీ వంటి ఇతర అనాచారాలను చుయియా తపిప్ంచుకోగలగడం- ఆ నిసస్హాయ సిథ్తిలో చికుక్కునే యువతులకు 
ఆశాకిరణానిన్ చూపిసుత్ంది. యీ ‘విముకిత్’ అనన్ భావమే పుసత్కమంతటా కనిపించడం వలల్- విచారం, నిరుతాస్హం అంతగా అనిపించవు. అపప్టికే, 
వితంతు పునరివ్వాహాలు చటట్బదధ్ం చేయబడినపప్టికీ, ఆచరణలో అవి ఆ కాలంలో నిషేదమే. నవల- సినిమా సీర్క్న పేల్కి అనుసరణే అయినపప్టికీ కథ 
సారానిన్ వొడిసి పటుట్కోగలిగింది.  
సినిమా ఇకక్డ చూడగలిగే వీలుంది: https://vmovee.ws/drama/water 
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COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_Meeru_chadivara_comments.htm

