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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం - సమ పరిచయం)
Rudali/రుడాలి

మహశేవ్తా దేవీ
మహశేవ్తా దేవీ (1926 –2016) బెంగాలీ
రచయితిర్. తండిర్ మనీష ఘాటక, పేరు
పొందిన కవీ, రచయితా. తలిల్ ధరితీ దేవీ
కూడా రచయితీర్, సామాజిక సేవకురాలూ.
పినతండిర్ అయిన రితివ్క ఘాటక
మనందరికీ తెలిసిన సినీ నిరామ్త.
దేవీ మొదట ఢాకాలో, ఆ తరువాత
శాంతినికేతన లో చదువుకునాన్రు. కలకతాత్
యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్షోల్ ఎమ. యే చేశారు.
100 కనాన్ ఎకుక్వ నవలూల్, 20 కథా
సంకలనాలూ రాశారు. పార్ధమికంగా, అనీన్
బెంగాలీలో రాసినవే. వాటిలోల్ చాలా మటుట్కు
అనేకమైన ఇతర భాషలోల్కి
అనువదించబడాడ్యి. ఆమె మొదటి నవల ‘ఝానీస్ర రాణీ’- రాణీ ఝానీస్ బాయి మీద రాసినది. అచచ్యినది 1956లో. ఆమె
రాసిన ‘హజార చౌరాశిర మా, రుడాలి, అరణేయ్ర అధికార’ సినిమాలుగా వచాచ్యి.
1964లో దేవీ కలకతాత్లో బోధించడం పార్రంభించారు. అదే సమయంలో జరన్లిసుట్గా, సృజనాతమ్క రచయితిర్గా పని చేసూత్, వెసట్
బెంగాలకి చెందిన దళిత ఆదివాసీ సమాజాలైన ‘లోధాలనూ, షబార’ లనూ అధయ్యనం చేశారు.
గిరిజనుల అణిచివేతా, అంటరాని వారిమీద ఉనన్త కులాల దాషీట్కమూ గురించి గొంతు విపాప్రు. బెంగాలీ సాహితయ్ంలో సాహితయ్
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ఎకాడమీ, జాఞ్న పీఠ, రామన మగేస్సే అవారుడ్లు పొందారు. ఆమె పదమ్శీ, పదమ్ భూషణ గర్హీత కూడా.

వలసవాదోతత్ర సాక్లర అయిన గాయతీర్ చకర్వొరీత్ సైప్వాక- దేవీ కథలని ఇంగీల్షోల్కి అనువదించి మూడు సంకలనాలుగా, పబిల్ష
చేశారు: ‘ఇమాజినరీ టార్పస్, ఓలడ్ వుమన, ద బెర్సట్ సోట్రీస.’

దేవీ మాటలోల్: నిజమైన చరితర్ని సృషిట్ంచేది సామానయ్మైన మనుషుయ్లే అని నేను నముమ్తాను... నా రాతలకి కారణమూ, పేర్రణా

అయినది దోచుకోబడి కూడా ఓటమిని అంగీకరించని వీరే.

***

పర్ధాన పాతర్ అయిన శనీచరి, రాజసాత్నోల్ థహద అనన్ కుగార్మంలో, అంటరాని కులానికి చెందిన సతరీ. తన పరివారపు
మగవాళళ్ందరినీ మింగేసిన ‘మంతర్గతెత్’ అనన్ పేరు తెచుచ్కునన్ది.
భారతదేశంలో ఉనన్ గార్మాలానిన్టిలాగే, థహదోల్ కూడా కుల వయ్వసాథ్, పెతత్ందారీ పదధ్తీ రాజయ్ం చేసుత్ంటాయి. కథ

పార్రంభంలోనే- అమె సామాజిక, ఆరిథ్క పరాయ్వరణం పాఠకులకు పరిచయం చేయబడతాయి: థహద గార్మంలో గంజూలు,

దుషాదలు అధికశాతం. శనీచరి గంజూ కులానికి చెందినది. ఆమె కూడా ఆ కులాలవారివలె కటిక పేదరికంతోనే జీవితం
గడుపుతుంది’

శనీచరి పుటట్గానే తండిర్ మరణిసాత్డు. తలిల్- అతత్మామల వదద్ కూతురిన్ వదిలి, పారిపోతుంది. గంజూతో శనీచరికి చినన్పుప్డే
పెళళ్వుతుంది. ఆమె శనివారం నాడు పుటిట్నందువలల్, అశుభమైనదని అతత్ దెపిప్ పొడుసూత్ ఉంటుంది. అయితే, ఈ కరమ్వాదానిన్

నమమ్ని శనీచరి తిపిప్ కొడుతుంది: అవునా! నువైవ్తే సోమవారం నాడు పుటాట్వుగా! నీ జీవితం ఎంత సుఖంగా ఉంది?

శనీచరి చెపుత్ంది: ఈ గార్మంలో ఎవరూ సంతోషకరమైన జీవితాలు గడపడం లేదు. బాధ అనుభవించడం వారికి కొతత్ కాదు కనుక

పులల్ పెరుగూ, చకెక్రా, ముతకబియయ్ంతో సంతృపిత్ పడతారు.

ఒక పండుగ రోజున కలీత్ పాలు తాగి, గంజూ చనిపోయినపుప్డు, భరత్ కిర్యాకాండలకి డబుబ్ సమకూరచ్వలిసి వచిచ్, ఏడవడానికి
కూడా సమయం దొరకదు శనీచరికి. తనిన్ తాను భూసావ్మి అయిన రామవతారకు తాకటుట్ పెటుట్కుని, 20 రూపాయల అపుప్కి
మారుగా ఐదేళళ్ లోపు యాబై రూపాయలు తీరుసాత్ననన్ బాండ రాసుత్ంది. ఒక సంవతస్రం తరువాత రామవతార సంతోషంగా
ఉనన్ సమయంలో ఆమెని ఆ దాసయ్ం నుండి తపిప్సాత్డు.
వీధి నాటకాలోల్ పని చేసే కొడుకు బుధువా, వేశయ్ అయిన ముంగీర్ని పెళిళ్ చేసుకుని ఇంటికి తెసాత్డు. అతను కూడా టీబీతో
మరణిసాత్డు. చికితస్ చేయించుకోలేని ఈ వరాగ్నికి జబుబ్ పడడ్ం అంటేనే మరణంతో సమానం. కటిక పేదరికానిన్ అనుభవించలేక,
కోడలు ముంగీర్ తిరిగి వేశాయ్వృతిత్లోకి దిగుతుంది. ఇంత దురదృషాట్నీన్ అనుభవించిన శనీచరికి కంటనీరు పెటట్డం చేతకాక, ‘తన
కనీన్ళుళ్ ఇంకిపోయాయి.’ అనుకుంటుంది. అతత్ చనిపోయినపుప్డు, దహన సంసాక్రాలు చేసే మగవాళెళ్వరూ ఇంటోల్ ఉండరు.
ఆరోగయ్ం కీష్ణిసూత్ ఉనన్ ఠాకుర రామావతార మరణించడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్డని తెలిసి, భగలపుర నుంచి శనీచరి చినన్నాటి

సేన్హితురాలైన భికీన్, థహద గార్మానికి వసుత్ంది. ఉండేందుకు చోటు వెతుకుతునన్ భికీన్ని శనీచరి, ‘రెండు గదులునన్ నా గుడిసె

ఖాళీగానే ఉంది. ఏ మూలనైనా పడుకోక్.‘ అంటూ ఆహావ్నిసుత్ంది.
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శనీచరి భికీన్ని కలుసుకునన్పుప్డు, రచయితిర్ వరిణ్సాత్రు: శనీచరిలాగానే బిఖీన్కి కూడా నీలం రంగు పచచ్బొటుల్ తపప్- చేతులకీ,

మెడకీ, నుదుటికీ ఆభరణాలేమీ ఉండవు. ఇదద్రి చెవి రంధార్లకీ దుదుద్ల చోట, సనన్పాటి బిరడాలుంటాయి. వారు జుతుత్ దువువ్కుని
ఎనాన్ళళ్యి ఉంటుందో!

భికీన్ వృతిత్రీతాయ్ ఒక ‘రుడాలి.’ ధనికులు చనిపోయినపుప్డు, వారి బంధువులు తమ సామాజిక హోదా చూపించుకోడానికి, ‘ఏడిచ్
శోకాలు పెటేట్’ రుడాలీలను నియమిసాత్రు. కటిక దారిదర్య్ం, కుల వయ్వసాథ్, భారతదేశంలో పాటించే అంతయ్కిర్యల ఆచరణలూ,
పితృసామయ్ సమాజంలో సతరీల పాతార్ గురించి రచయితిర్ విశదంగా వివరిసాత్రు. కొడుకులు పటిట్ంచుకోక, మలమూతార్ల మధయ్
చనిపోయే ధనికుల మరణానిన్, అతి ఘనంగా సంసక్రించడం గురించి వరిణ్సాత్రు. అతాయ్శ ఉనన్ కొడుకులు ఆసిథ్కోసం తండుర్లని
హతయ్ చేయడానికి కూడా తటపటాయించరు. మరి కొందరు, తమ తలుల్ల మరణం కోసం ఓపికగా ఎదురు చూసుత్ంటారు. నథునీ
సింగ అనన్ భూసావ్మి- తలిల్ జబుబ్ పడడ్పుప్డు చికితస్ చేయించకుండా, దాంబికమైన దహన సంసాక్రాలకోసం మాతర్ం గంధపు
చెకక్లని పోగు చేసి, బందువులకి పెటట్డానికి బటట్లూ, బార్హమ్ణులకి భోజనం పెటట్డానికి గంగాళాలోల్ నెయీయ్, చకెక్రా, పపూప్,
గోధుమ పిండీ కొంటాడు. మరణ సంతాప ఆచరణ- ఉనన్త వరాగ్లోల్ ఒక మతపరమైన బాధయ్త.
సామానయ్ంగా భూసావ్ములు రుడాలీలకు బాగానే ముటట్చెపాత్రు.
అదే నిమన్జాతికి చెందిన దులన అనన్ వయ్కిత్ దృషిట్నుంచి పలెల్లో జరిగేదేదీ తపిప్ంచుకోదు. అతను శనీచరికి తన కడుపేదరికానిన్

తపిప్ంచుకునే సలహా ఇసాత్డు: బధువాకి అమామ్, మనకి సంపాదించడానికి అటేట్ పెటుట్నన్ దారులేవీ లేవు. అవకాశాలని మనమే

కలిపించుకోవాలి. రుడాలిగా పని చేయి. బతికే మారగ్ం చూపించాను. అందుకోవడం నీ చేతులోల్ ఉంది.’

గార్మంలో ధనికుడైన భైరబ సింగ చనిపోయినపుప్డు, శనీచరికి దులన కబురందిసాత్డు: శవంమీద పడి ఏడవడానికి వారికి

దొరికినది ఇదద్రు వేశయ్లు మాతర్మే. వారికి రుడాలీల అవసరం ఉంది.’ శనీచరి భికీన్తో కలిపి, భైరబ సింగ అంతయ్కిర్యలకి

వెళుత్ంది.

రచయితిర్, రుడాలీగా శనీచరి చేసిన మొదటి పర్దరశ్ని వరిణ్సాత్రు: ఆమె రోదన, కొనఊపిరితో ఉనన్ వివరణ్మైన ఎడారులోల్

ఆరత్నాదంలా వినిపించింది. దశాబాద్ల నిసస్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్, ఆమె ఏడిచ్ంది. ఎంతోకాలంగా దాచిపెటుట్నన్ ఆమె శోకం, ఆఖరికి
వెలువడింది.

శనీచరీ భికీన్ కలిపి భైరబసింగను మంచి పాటలతో పొగుడుతూ బిగగ్రగా ఏడవడం వలల్, ‘రండీ’ వీధినుంచి వచిచ్న వేశయ్లు కూడా
ఆ పర్దరశ్నలో వెనకబడినపుప్డు- శనీచరి, భికీన్ ఆ వృతిత్లో నిపుణులనిపించుకుంటారు. ధనికుల మరణాల పటల్ శోకం వయ్కత్పరిచే
పనికి గిరాకీ ఎకుక్వవుతుందిదద్రికీ. ఈ వృతిత్ శనీచరికి కొతత్ దారులు తెరుసుత్ంది. జీవితం మెరుగయే ఆశ కానవచిచ్నపుప్డు

అనుకుంటుంది: బహుసా నా కనీన్ళుళ్ కేవలం నా కడుపు నింపడానికి పనికి వచేచ్టందుకేనేమో- ఇనేన్ళూళ్ బయట

పడలేకపోయాయి.

కొంతకాలం తరువాత, శనీచరి రండీ వీధినుంచి వేశయ్లని (కోడలు ముంగీర్తో సహా) కూడగటుట్కుని, పెదద్ గుంపు తయారు

చేసుకుని, వారికి వృతిత్ మెలకువలు నేరుప్తుంది: మీకు దగిగ్ర చుటాట్లెవరో పోయినటేట్ ఏడవడం పార్రంభించాలి. రకత్ం చలల్బడి,

కొయయ్కటిట్నంత అనుభూతిని కొని తెచుచ్కుని, గుండెలు గటిట్గా బాదుకుంటూ, అవిసిపోయేలా ఏడవండి.’

సాధికారత బాట మీద అడుగుపెటిట్న శనీచరీ, బిఖీన్- తమని దోచుకునే అదే సామాజిక వయ్వసథ్నుండి సూఫ్రిత్ పొంది, ఆరిథ్కంగా
బాగుపడడ్ం పార్రంభించి, పర్తికూలమైన సామాజిక వయ్వసథ్ని తమకి అనుగుణంగా ఎలా మలచుకునాన్రో తెలుసుత్ంది.
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శనీచరి బేరం చేయడం నేరుచ్కుంటుంది: హుజూర- మేము ఏడిచ్, శోకాలు పెటేట్ విధానం- రామనామ జపానిన్ కూడా చెవికి

చేరనీయదు. బియాయ్నికి కేవలం అయిదు రూపాయలే ఇవవ్ండి. అంతయ్కిర్యనాడు మేము డబూబ్, బటట్లూ తీసుకుంటాం.

అంతకనాన్ ఎకుక్వా వదుద్, తకుక్వా వదుద్. మీకు మరిందరు రుడాలీలు కావాలంటే కనుక మేమే వారిని తీసుకు వసాత్ం.

భూసావ్ములకి తమ ఆడంబరానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి రుడాలీల అవసరం ఉనన్ంతవరకూ తమకి పనికి కొదవ ఉండదని తెలిసిన

శనీచరి, తమ ధరలని తామే నిరణ్యించే సిథ్తికి ఎదుగుతుంది: ఏడుసూత్, నేలమీద పొరల్డానికి అయిదు రూపాయలతో పాటు ఒక

కాసు. శోకాలు పెడుతూ నేలమీద పొరుల్తూ, తల బాదుకోడానికి అయిదు రూపాయలతోపాటు రెండు కాసులు.

ఉనన్తవరగ్ం గడిపే వయ్కిత్గత జీవితాలని పుసత్కం అసహయ్కరమైన రీతిలో కనపరుసుత్ంది. శనీచరి వీరి గురించి సవ్గతం

చెపుప్కుంటుంది: సవ్ంత అనన్దముమ్ల, తలిల్తండుర్ల మరణం పటల్ ఒకక్ కనీన్టి బొటూట్ కారచ్లేని వీరికి, ఈ కిర్యాకాండల ఖరుచ్

మటుట్కు లెకక్లేదేం?...అంత ధనవంతుడైన గంగాధర సింగ తన పెదద్నానన్ చితిమీద శుదధ్ నేతికి బదులు, డాలాడ్ ఉపయోగించిన
పిసినారి అని తెలుసా!’

ఒకసారి, ఈ వృతిత్ని వదిలిపెటేట్సాత్నని ఆమె అనన్పుప్డు దులన చెపాత్డు: తిండి పెటేట్ మన పొలానిన్ వదులుకోవడం తపుప్. నీ వృతిత్

కూడా పొలంవంటిదే. వదులుకోకూడదు.

ఆసథ్మా వలల్ బిఖీన్ చనిపోయినపుప్డు, శనీచరి ఒంటరిదయినా, కోలుకుని ధైరయ్ం తెచుచ్కుని, బతకాలనే నిశచ్యానిన్

గటిట్పరచుకుంటుంది: వచిచ్న కషట్ం ఎలానూ వచిచ్ంది. అలా అని- సాన్నం చేయడం, తిండి తినడం, పెరటోల్ మిరపకాయలని నమిలే

మేకలని తరిమి కొటట్డం కూడా ఆపేయడం లేదే! మనుషుయ్లు ఏదైనా చేయగలరు కానీ తిండి దొరకనపుప్డు మాతర్ం చనిపోతారు.

కథాంతంలో గంభీర సింగ మృతదేహానిన్ బిగగ్రగా ఏడుసుత్నన్ వేశయ్లు చుటుట్ముడతారు. తాను బతికునన్పుప్డు వాళళ్ని దోచుకుని,
వేశాయ్ గృహాలోల్కి నెటట్డానికి బాధుయ్డైనవాడు అతనే. విధివిపాకం అంటే అదే.

***

90 పేజీల నవలిక అయిన రుడాలీ బెంగాలీలో పబిల్ష అయినది 1993లో. అంజుమ కటాయ్ల, దీనిన్ ఇంగీల్షోల్కి అనువదించారు. ఉషా
గంగూలీ పుసత్కానిన్ నాటకంగా రూపొందించారు. నవలిక ఆధారంగా, కలప్నా లాజీమ్- ఇదే పేరుతో 1997లో హిందీ సినిమా
తీశారు. దానిన్ ఇకక్డ చూడగల వీలుంది.
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