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మతమన ?
మరణ)మం అbే
త½రAM ేVాలలY బïంబEb నగరం ఆణమ3త(ం వంట&?. ®mట&ð

చూడమ3చWటBా వంటwం?. ఎం

ా"# కట ,9లS, ñò ఒడJÖన ªUాల ాంlలY

QౖZధ(ంగల పట ణం. ªq యBాలS ాల\ రీÖ చకzBా ZLిM చూUాడJ. (? మ1

ల7 $%ౖ, N"ాO9య $ిqమలలYనూ b నగర æEగ(ం గమqంచవచుW. Eరతేశం Z,-UbనపడJ ఎంద":

శరణ9రAÏలకS బïంబEb ఆశయ³Wం?. ాంసzృlక సహ»వనం కqLిం`ే నగరమ?. ఇ"ా నుం,- వWన Uా"[jలS
అకzడ $ిÕరప,9ÖరA.

అలంట& బïంబEb నగ"ాq L+రA మ"#W మ3ంబEb అO9 రA. మత å9ందస బE* x9క" వలం మహ"ాష^/ల

గ39e~?పత(ం ఉం,9లంటã, గ1ం,9ల $%ౖrర Zరం `ేbసుeO9 డJ.

ాల\ రీÖ అకz,- ా,ే. మ3$ి} ంBాOP L%"#B# ´"ా చ? ాడJ. శటEq4 వ"7 L+"#ట పసe కం "ాVాడJ. అందులY

ేవడJ `ెLిMన PBాక, $%ౖ9 `ెLిMనZ కÔ,9 పmవకe తలవq తలంపBా $ీrక"#ంనటw
} పme ాZం`9డJ. మ3$ి} ం అల "ాయడం
ోmహం అ, మరణ ¸ Z~?ం`9ల అO9 రA. అ×త^ల} ఖÈ³ రీÖ q చంLిన
వ"7 అను ాదకSలను $%ౖతం ం$ిం, ఒక"#

ా"# Uా"# ికం ఇాeనO9 డJ. శటEq4

చంL+VారA. O9"rలY పసe కం పmచురణకరe ను ాoW, మంచులY ప,ే$ి

UయరA. అతడJ బmlాడJ. q"ాయ3ధు,ైన ఒక రచbతను ేVా~?OPత చంపమq ఆేVాoవrడం ఇా}ం మతం వల} OP.

థo4 మ9~?పత^లS, య1దు ప":త^లS $%ౖతం ాల\ రీÖ కØాలS ´q ెచుW కSO9 డనడం Zడూ
Ö రం. ేవ,ొకz,ే
అq నgÐ\ ా"# $ిÏ 9ం9q రీÖ ెబ tVాడJ.

ాల\ రీÖq అgh"#ా అధ(ÅడJ ®* }ంట ఆrqం`9రA. అపడJ ాింగ లY O9 ఇంటÌ} రీÖ ఉO9 డJ. ఇంట&
చుటã
 ాపల L%ట EరA. బEBాOP వం?. ాq ఆయన Qó¡Ubన తరA ాత ాపల ఖరAWలS నను L%ట wమO9 రA. O9
bంటÌ} ఉన ందుకS O9కS ఉతe ":తe "ా బ?"#ంప ºను} వ`9Wb.
వరకS ®mట&ð పmభ3తrం ాల\ రీÖ ర¸ణ bWం?. అ? కÔ,9 మ1రáతrమq తపపటEరA. ఇదం9 ేవ,L+"#ట మతం L+"#ట జరAగ3త^న తంత^.

మద xె"
 ా
1996లY ఐర} ం; లY Z,9కSల Z ాదం తలÒleం?. ":మ ాథoకSzలS స$+³"ా Z,9కSలS అంB[క"#ంచ"ాదO9 రA.
సంసzరణ ా ాo, Z,9కSలS ఒప ాలq Umట$%ంటw
}
అO9 రA. ఉభయ3లÔ Î¥సeవల| ాq రాలం పరసMరం
చంపకSO9 రA. ఎత^
e ó¡ 9 L%ట EరA. ఐర} ం; లY Z,9కSల చటEq సవ"#ంచ,9q "ాజÚ(ంగ సవరణ `ేయo.
అందుకSBాను ఓటwకS L%ట EరA.
అపడJ కలక9e నుం,- థo4 మతసుe"ాలS హcటEహcట&న ఐర} ండJ `ేరAకSన ?. Z,9కSలకS వ(l"కంBా ఓటw
Pయమq పm`9రం `ే$ిం?. భరe తq O9, 9BKW `9వ·?O9, ఎq తm ంసలS L%ట &O9 Eర( ప,- ఉం,9లన మట.
Z·చన రగ1డదు. Z,9కSలS అడగకÔడదు. ఇª థoకSzల ~ోరణ.
ఎట లకS సrలM సంఖ( "ాజÚ(ంగ సవరణ OQB #ం?. Umట$%ంటw
} "#నటw
} "ాజÚ(ంగ సవరణ జ"#B#ం?. మతం L+"#ట
మద xె"ా Uాతm అలంట&?.
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Uాత బౖబ3* UాUాలకS ³ంన
´తe qబంధన
బౖబ3* లY ´తe qబంధన Î¥సeవలకS పZతmం. య1దులS అ? అంB[క"#ంచరA. ´తe qబంధన చదువత^ంట Uాత
qబంధన పme ావనలS వాeb. కనుక Uాత qబంధన చదవక తపMదు. అbే Uాత qబంధన చద ాలంట `9ల ఓరAM
ా ాo. ల|కSంట Zసుగ3 పడJత^ం?.
Uాత qబంధనలY అబmం తన కSమరA,-q బoవr,9q tసుళ9డJ. కన(కS కSమరAడJ పట బ]త^O9 డq
అత,- ాణ ZqLిసe ుం?. ´డJకSq బobవrడం Zర³ాeడJ.
´తe qబంధనలY O9లSగ3 సు ారe లS ెర, ఎకzడ చ?ZO9, »స7 `ేVాడq `ెL+W ఉదం9లS ఎదురవ9b. లYగడ
పmవకe లS `ెLిMన Zషయం qజం ావ,9q అ? అవసరghiం?. జరÞసల|ంకS »స7 "ాక, Bా,-దL%ౖ పయనం, b9(దుల
?వ( ాణ పmవకe లS `ెLిMం? qజమq రAÛవ `ేయ,9q. (మథూ( సు ారe 21వ పmకరణ 4వ చరణం) జకరయ( పmకరణ 9: 7
పmారం ైవదూత వWనపడJ Bా,-దL%ౖ పయqాeడOP పme ావన ఉం?.
ఆలంట& ైవదూత "ాక సం య1దులS ఎదురA చూసుeO9 రA. Î¥సeవల పmారం అతడJ వ`ేWVాడJ. Uాత qబంధన
వలÒ, ´తe qబంధన కÔ,9 స"#Bా అల} ల|కUయరA. సంఘటనలS జ"#B#న తరA ాత ఎపMట&Bాq "ాయడం ÑదలS
L%టల|దు. అందు అవకతవకలS బEBా ొ"} ాb.
´తe qబంధన అం9 అసe వ(సe ం, కలBాపలగం అq Cò. ఎ*. gh  తన టÀట
m nౖ> ఆ Bా; రచనలY అంటEడJ.
qబంధనలలY ZషయలS bంా పq´ాeయq చూప,9q lపMలS అల "ాారq x9మ7 L%b అంటEడJ.
2004లY gh* B#బ $ిqమ tVాడJ. »స7 మరణం గ3"#ంన తmం అ?. gh* B#బ ఆ$+o
/ య ºా$ిస ు. అత,తం,-m ఒక క":zటక వ(e. ారA థo4 మ3ÁాకS `ెం?న ారA. య1దు వ(l"కSలS. Óస
 e ును లSవ P$ిన OPరం య1దుదq
ా"# ఆ":పణ. $ిqమ L+రA ? Uాష ఆú ? Î¥7. ఆ $ిqమ టw
} ఆ"#éంం?. య1దులS $%ౖతం మనం వం`9రA. "ండవ
పmపంచం అంతghiన "ండJ దVాబE¼లకS య1దులL%ౖ ఆ":పణo UÝ ఉప సంహ"#ం`9డJ. Óస
 e ును లS P$ిన ఖ(l
తమేనq య1దులS అO9 రA.
Óస
 e ు అనంతరం అOPక దVాబE¼లకS Bాq O9లSగ3 సు ారe లS "ాయల|దు.
ఏాëUాmయం ల|దు.

ా"వ"#Ó ఏ మ3ఖ(ghiన Zషయం L%ౖO9

అbే gh* B#బ $ి q"ా\తBా నూతన qబంధనల
ాసe ాలq నమ\డJ. సు ారe రచbతలS ఏ ఒకz
Zషయం L%ౖO9 ఏాëUాmయం ల|రA. కన(కS »స7 పట డం, »స7 వంశంL%ౖ మథూ(, లÔక7 లS Zì?ం`9రA. ఈపకS
ఇజÚmయ* ాసులS Uా"#UవడంL%ౖ ZరAదÏ E ాలS Qల},-ం`9రA. QంటOP తLిMంచు´మ\q జä$%ú కS కలవWనటw
} మథూ(
అంటEడJ. అందరÞ బత}ంలYOP వO9 రq లÔ4 "ాVాడJ. తరA ాత జరÞసల|ం NదుBా నజరø Q¾¡డO9 రA. (Lిల} ా,-q
9L%ట,9q ఈప Uా"#Uే, OQౖ* tర UాmంతంలY అ? రహస(ంBా ఉంచడం `9ల కష ం)
$ీజ ఆగస 7 చకవ"#e జO9E లÒకzలS $+క"#ంచమq ఉతe రAవoWన ఏ,9? ై ాంశ బEలSడJ జq\ం`9డq లÔ4
"ాVాడJ. అపడJ Û,9లY C"ాF "ాÛBా ఉండBా $ి"#యలY r"#qయ7 గవర  C"ాF Ó. ప¤. 4వ ఏట చqUయడJ.
సు ారe లలY ఏ? ైవ L+m"#తమ3 అOP చరW ´నాB#ం?. తరA ాత లëంన సు ారe లS ´ంత ాసe ాq దగ రలY ఉO9 b.
ాq ఇవ మనుష^ల| "ాVారq ~ైర(ంBా `ెపMల|కUయరA.
»స7 సమాöన ష^(లS చదువ "ాq ారA ారA ఎలంట& సమ`9రం అం?ంచల|దు. L%ౖBా
Î¥సeవలS ాదు. »స7 ఎన డJ Î¥సeవ చ"#Wq ాÕLిం`9లనుల|దు.
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ºా$ిజం,
ం O9»లకS
మద¼ త^9రAలSBా మ9లS
ేవడJ ల|కSంట ZచWలZ,-తనం L%"#B# Uత^ందq, O9$ిe కతrంలY l ల|దq మ9లS పm`9రం `ేVాb. అందుకS
ఉ9హరణBా ºా$ిజÚq , O9»bజÚq చూUాb. అంట ఇటöలY మ3o O9యక9rన తలÒleన ºా$ిజం O9యకతrం
అq `9టEరన మట. అలB జర\లY వWన ట} O9» qయంతృ9rq O9$ిe కతr మ3దm PVారA. మ9లS పW
అబ9ÏలS ఎల పm`9రంలY L%టగల 2 bZ మచుWత^నకలS.
Uాmßన ":.లY L%తeనం ాB#ంన పదÏ త^లకS హ ంBా కటnలను కట&
ఆ~?ారతకS హ ం అంటEరA.

BKడÖ o చుడ9రA. అ? ఐక(తకS,

Ñదట& పmపంచ య3దÏ ంలY ఓ,-Ub, అవమO9లకS గ3"Îన వద(మలS, సంపm9య ZలSవo , జÚtయ ా9q
qలబట w ాలq పmయl ం`9b.
అలంట& ºా$ిస ు ఉద(మల థoకSzల ేVాలలYOP వ`9Wb. థo4 మతం ºా$ిజÚq ానుకÔలంBా వం?.
మ3o ఇటöలY అ~?ా"ాq "ాBాOP UÝ ా"# అ~?ా"#కంBా ఒడంబ,-కలS `ేసుకSO9 డJ. 1929లY ªqq లటర
ఒడంబ,-క అO9 రA. ªq పmారం ఇటöలY థo4 మతం ఒకzట గ3"#eంప ెచుWకSన ?. పటwక, Z ాహం, మరణం,
చదువL%ౖ ప¤"#e అజమbీ థo4 మ9qే. మ3o Uా"[ ఓటw Pయమq UÝ సంేశం b`9WడJ. మ3o ైవం
పంపBా వWన O9యకSడq UÝ 11వ పయ7 పmకట&ం`9డJ. `9ల ాలంBా ఇటöలY ఎq కల| ల|వ. థo4 Uా"[ల రదు¼
BాZం ´తe Bా థo4 ా"ా(చరణ Uా"[q L%ట EరA. అOPక ేVాలలY ªqq అనుక"#ం`9రA. $%Mb, UరAWగ*
´bియలలY ºా$ిజం థo4 లS `ేత^లS కoUారA.
$%Mb లY జనర* ºాmం ఆకమణనను థo4 మతం ªZంం?. మ3o o®య, అ®$ీqయ
(ఇx?ÊLియ) అల|qయలను ఆక³$+e , థo4 UÝ సమ"#Õం`9డJ.
మధ( య1":Ý లY హంగ"[ $%ౖqక కSటmను, } Pయ, ఆ$+o
/ యలY ºా$ిస ు qయంతలను UÝ Qనసు´`9WడJ.
ºాm.లY షoసు య1దు ాÕOP జర\ qయంత gÐలS అq qన?ం`9రA. Ë%mం పmజÚాrమ(q థo4.లS
ఎ?"#ం`9రA. ºాm.ను జర\ ఆక³ంచుకSంటwంట Ë%mం య1దుo హతమరWడంలY థoకSzలS  డM,9ÖరA. $+rచ§,
సమనతrం, æEmతృతrం ా ాలOP Ë%mం qO99q థoకSzలS త^,-L%ట EరA. ఇంగ} ం;.లY $%ౖతం థo4 రచbతలS
ట&.ఎ7. ఇoయÆ, ఎZo. ా 9r"ా ºా$ిస ు ~ోరణ3లS ZqLిం`9రA.
ఐర} ం;.లY థoకSzలS జనర* డËీ ఆధr"ా(న $%Mb కS ాలంటÀర}ను పంLి, qయంత ºాmంకS వ9eసు పoారA.
ట} చqUే, ఐర} ం; అధ(ÅడJ ,- ా Q"ా జäరA} అ"#Mం`9డJ.
థo4 ేVాలS `ే$ిన పనుల దృØాþ, ారం9 ఐక("ాజ(స³lలY సభ(9rq అనరA÷లS. ºా$ిస ు qయంతృతrం
కqLించకSం,9 UbంతవరకÔ, థoకSzలS ాప ాారA.
ºా$ిజంలY ఏVాన O9$ిe కతrం ల|దు.
ట} "ాజ(ంలY - జర\లY ట} O9» "ాజ(ం ÑదలS ాBాOP, ఆరA(లSBా జÚl ఔన 9(q పmద"#jం`9రA.
య1దుo , జర\లY ఆ"(తరAo ఏ"#Uా"$+ ార(కమం `ేబటEరA. íలSత థoకSzలS ªqq అభ(ంతర L%ట EరA. కమంBా
థoకSzలS O9»ల పట} íలSత ఉ9నంBా వంటã, "ాను "ాను Qనసు´`9WరA.
ట} అ~?ార పBాలS `ేబట&న ío":ÛలలYOP (1933 ÍలÒౖ 8) UÝ సం~? `ేసుకSO9 డJ. థo4 Uా"[q రదు¼
`ేసుకSO9 రA. థoకSzలS "ాజÓయ ార(కలUాలలY జäక(ం `ేసువద¼ O9 రA. థoకSzలL%ౖ వ(l"కతను O9»లS
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Devudante+Idannamata
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