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స్త్రీ లోకపు వెలుగునీడలు చుగ్తాయ్ కథలు
క యచయిత గురంచి చెప్పాలంటే యచయిత వ్యకిాగ్త ఎవ్రో తెలస్తా కాస్ా బాగ్త చెాగలుగుతం.
ఏమీ తెలమ

చుగ్తాయ్ కథ

గురంచి చాలా చెపుతయి. ఆమె

కథావ్స్తావులు, ఆలోచనలు అనీీ ఆమె జీవితంలో నండి పుట్టినవే. ఏ చినీ విషయానీయినా ఆమె
కథగ్త రామగలయని ఈ పుస్ాకం నిరూపిస్తాంది. బేగమ్ జాన్, కుబ్రాతలి, కుబ్రా, ఆమె చెల్లి,
రుకాసనా, హల్లమా, గోరీబీ, స్యలాబెన్, బిచ్చూ అతామయ, వ్దినె, షఫీమ్, ఇల్లిడ్చూ ముస్లభమ,
పయహత్... ఇలా ప్పత్రలనీీ ఆమె పెరగిన, ఎరగిన వాతయయణంలో నండి వ్చిూనవే. చెప్పాలనకునీది
సూట్టగ్త, నికకచిూగ్త చెాడం చుగ్తాయ్ కథల ప్రత్యయకత. ఆమె ఈ
తెలుగులోకి భావ్ం ఏ మాత్రం చెడకుండా
స్తయవ్తిగ్తరని అభినందించాల.

. దీనికి అనవాదకురాలు పి.
ఏ

. ఆడపిలిలపై ఆంక్షలు,

వీటనిీంట్టకీ చుగ్తాయ్

ఫదధవ్యతిరేకి అని ఆమె కథలు చెప్పాయి.
స్ంప్రదామ ముస్లిమ్ కుటంఫంలో అనీల తరావత ఆడపిలిగ్త పుట్టి, అనీలానే
ఆటప్పటలలోనూ, చదువులోనూ పోటీ డుతూ పె

.

లేని ఆంక్షలు

ఎదుగుతునీ కొదీీ ఎదుయవ్టంతో ఆమె ఎదురుతిరగింది. ఆడపిలికు ఉతాయం రాస్త చదువు
చాలునంటూ, ఇక చదవ్టం ఆపి

కుటూిఅలికల్ల నేరుూకోభంటే, కిస్లిమన్ భతంలో

కలస్లపోయి కానెవంట్లి చదువుకుంటాన గ్తనీ ఇంట్లి కూరోూనంటూ మండికేస్ల ధైయయంగ్త తన
నియణయానిీ తె
కనిపిస్తాంది

ది. ఆడవార జీవితల గురంచి చినీతనం నండ్చ నిశితమైన రశీలన
.

యహస్యయలు చాకచకయంగ్త

తెలుస్తకోగల నేయార. తన తోట్ట స్త్రీ జీవితలనూ ఆమె అంత చాకచకయంగ్తనే తెలుస్తకొని తన
కథలోి ఇమిడిూంది. కొనిీ కథల ఇతివ్ృతాలు ఇలా స్యగుతయి:
లహాఫ్:— బయాతో వివాహఫంధం స్రగ్తలేని స్త్రీ, అతని ప్రేభన, అనరాగ్తనీీ పందలేని
స్త్రీ లంగికంగ్త దిగజారపోయిన కథ ఇది. దీనిీ తన చినీనాట్ట జాాకంగ్త చెపుాకొచిూంది చుగ్తాయ్.
ఇలాంట్ట కథలన రాస్ల, స్మాజంలోనికి తీస్తకురావ్డానికి ఎంతట్ట గుండె ధైయయం, స్యహస్ం
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కావాల. ఈ కథతో ఏంతట్ట దుమాయం లేచినా చలంచలేదు ఆమె. దానీంతటీీ ధైయయంగ్త
ఎదుర్కకనీది.
మేలముస్తగు:— ఈ కథ చెపుతునీ గోరీబీ పురుష స్ాయశ ఎరుగని ఎనభై ఏళ్ళ కనయ. కోట్ట
ఆశ్లతో కొతాగ్త స్ంస్యయ జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన గోరీబీ, బయాకు ఎదురైన ఒ చినీ
ఆతమనూనయత భావ్ం, అయథం చేస్తకోకలేనితనం వ్లి ఒ నిండుజీవితం శిక్ష అనబవిస్తాంది.
శిల:— భాయయగ్త, కోడలగ్త, తలిగ్త తన బాధయతలన నియవహంచడంలో మునిగిపోయిన
చుగ్తాయ్ వ్దిన కథ ఇది. ఫంధాలకు విలువ్ ఇచిూంది కానీ, కరగిపోతునీ అందాల గురంచి
ట్టించుకోలేదామె.
క ముదీ:— నరుస స్యళాబెన్కు పెళ్ళళ చేస్తకోవాలని భనస్తలో ఎంత ఉనాీ స్రైన
వ్మస్తలో ఆ ముచూట జయగలేదు. అందరకీ తలలో నాలుకలా ఉనీ ఆమె ఒ ఇంట్టది ఐత్య
బాగుంటంది అనకునాీరు ఇరుగుపరుగు వాళ్ళళ. ఫస్తసలో క వ్యకిా స్యళాబెన్కు రోజూ లేచి
సీట ఇవ్వటం చ్చస్యాడు ఆమె పరుగింటతన. అంత స్యళాబెన్కు ఆ వ్యకిాకీ ముడిపెడదాభని
ప్రమతిీస్యారు. ఆమెని అలంకరంచి ంపిస్యారు. కానీ విధి ఆమెన వెకికరస్తాంది.
బిచుూ అతామయ:— అనీగ్తర మీద ప్రేభన తిటితోనే చ్చపిస్తాంది బిచుూ అతామయ. మాట
కరుకేగ్తనీ భనస్త వెనీ. అనీగ్తయంటే ంచప్రాణాలు.
అభృతలత:— దేవుడిచిూన అందం ఆమెకు శామే అయింది. వ్మస్తలో తనకంటే
పెదీవాడైన బయాన అమితంగ్త ప్రేమించింది. తరుగుతునీ వ్మస్త అతనిలో అసూమన నాట్టంది.
ఇలా స్యగుతయి చుగ్తాయ్ కథలు. తన చినీతనంలో అభమ చెపిాన మాటలన చుగ్తాయ్
జీవితంతం గురుాంచుకునీది. “ఇది పురుషుల కోస్ం పురుషులు తయారు చేస్లన ప్రంచం. ఈ
ప్రంచంలో స్త్రీ క ప్పత్ర మాత్రమే. పురుషుని ప్రేభకో, దేవషానికో క అభివ్యకిా లాంట్టది స్త్రీ.
అతని చితావ్ృతుాలన ఫట్టి ఆమెన ప్రేమించడమో, తియస్కరంచడమో జరుగుతుంది.” ఈ
మాటలోిని స్యయం ఆమె ప్రంచానిీ చ్చస్త విధానిీ చాలా ప్రభావితం చేస్లందని అనిపిస్తాంది. ఆమె
కథలనీీ ఈ స్యరానేీ దునగ్త వ్యకాం చేస్యాయి. కయకంగ్త ఇస్మత్ భన చలానికి ఆడవెయషన
అనిపిస్తాంది.
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