ఆా ౖ

సతం రమణయ
ీయ మనుషల !సం ఒక $ల% ర సుఖ'ంత ()టకం

The Importance of Being Earnest
A trivial comedy for serious people

+ెల-గ/: 123)45

1

Sathyam Ramaneeyam
(The Importance of Being Ernest)
By Oscar Wilde
Telugu: hrk

Cover design: Ramana GV

Cover pix: Ananya
‘Mommy I made a boy’ shouted three old Ananya after arranging things on
the carpet.

Fist online edition: November, 2011

Price: Rs. 50

Translator’s thanks to Rama Rao Peddi, Ramana GV, Anil Atluri and Kiran
Kumar Chava

పచయం
రచ8త:
ఆార్ ౖ

(1854-1900) డC% D (ఐా%ంF) లG పHటIJ KLMారN. డC% D లGP టIQPటR

ాలST లG, ఆVW ఫ లG మం$ YZ)[Mా K\రN +ెచు4క-()]రN. రచ8తMా, ల^క4ర
Mా, ఇం ా పల- రంMాలలG పP 3ేి ఇంMా%ండbలG పQమ/ఖ వ e M
d ా fe  సంgాZిం3)రN.
MలiJ, సj% ాD ల- తమ ‘K\షDW’ ఒK\ాలG ౖ

P ఒక kందర ాZి (aesthete) Mా

ా mచ 3ేnారN. (3ేoలG పHవHp పటqJక-P పQమ/ఖ Kికrిt% ీJట
u ్లG నrి3)డP ఒక
కథ). వవwరం నవHp పHటIJం3ే దశను Z)టIgy8ంZేz, ౖ

1895లG సpjంగ

సంపరం ({ాP d Mాను అ5సJయ'డb. 5ంrేళ% ~ కన ాాMార  తరNాత జ5ౖలనుం$ Yడbదల8, ాQనుWక- %gy8 మరణం3ే వరక- {m K\రN+ Yం3)డb.
ఐ జయ/rెన
ౖ పటI f ఐ వHదమం+ సంబం)ల- KLటJ q !లSదు. డబ/
% . C.
ఏW ఐ Mాథల+ ()ట ాల- ాసుeంట, ఆా ౖ r)Q8ం రం సుఖ'ం+)లాసూ
e వHంrిgyయ'డb.

రచన:
‘సతం రమణయం’ (‘The Importance of being Earnest’) ()టకం కథలG
తe దనం ఏ లSదు. ఇZి అP] సుఖ'ంత ()ట ాల కే.... ఒక అబi8 ఒక
అమ'8 K\Qం$ KL% 3ేసు !ాలను !డం, Z)P d Z)టాPవPKిం3ే అడంక-లఎదురN ావడం, $వ d ాళ~
% అడంక-లను అిగం$ సం+షంMా ఒకటౖgyవడంఇZి Z)Z)పH అP] సుఖ'ంత ()ట ాలG% కPKిం3ే క) వసుe{. ఈ ()టకంలG ఒకటI d
బదుల- 5ండb జంటల- వHండడం కr) తe Zి ాదు. \ dW య సుఖ'ంత
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()ట ాల- 3)ల' ాటIలG 5ండb జంటల K\Qమ కథల- కPKిe ా8. ఆయన ‘A
Midsummer Night’s Dream’ తZితర ()ట ాలG% ఇల'Mm 5ండb 5ండb జంటల
K\Qక-ల- 3)ల అవ¡)j] అిగం$ KL% మంటపం 3ేరNక-ంటరN. కథ ¢£రకచూ\e , ఈ ౖ

()టకంలG తe దనం ఏ లSదు.

పQహసనం (Farce) అ({Zి “¥¦ా 3)తరం, gాతQ $తQణలG ¢§లక-వల ద
ాక-ంr), పQ)నంMా wస సంఘటనల (ిటq{షDW) ద ఆ)ర పrి వHంrే
సుఖ'ంత ()టకం” అP Yవరణ. wస సంఘటనలంట మగాడb g©రgాటqన
ఆడాళ% 5J రంలG d %gyవడం వంటIY. పQహస()లలG... ా)రణంMా మం3)ల
dంద Z) !డం, $తQ Y$తQ మ'రN {¦ాల-, ఒకటI 3ేయబª8 ఇం కటI 3ే\
తతe రgాటq, తpరతpరMా కZిjgy8«, ఆశ4ర ప3ే పనుల- (య'D).... ¬టI d
gాQ)నం వHంటqంZి.
అందర ాకgy8(), 3)ల మంZి ఈ ()ట ాP] ‘పQహసనం’Mా({ గ/eసe ు()]రN.
మనక- +ెjిన, మనం ీల8« ాసe వ Yతం+ సంబంధం లSP, ప¯e అసం¥వ
సంఘటనల+ కrిన ఈ ()టకంలG ఆంMక నటన (య'D) కన]¥¦ా
చమ+)ాలక- ఎక-వ gాQ)నం వHంటqంZి. °దటI పQదర±న తరNాత ఏrేళ%క1902లG 5ంrో Yడత పQదర±నక- వ$4నప´డb ఈ ()టకం గ/ం$ మ'VW µ¶i
ఇల' అ()]రN:
“()టకంలG ీమ/ మ'మ·ల-Zే. ఒక య/వక-డb జల'WMా గడపడం !సం పల^%
నుం$ ిటR d ావడం, మ¡ య/వక-డb అZే YధంMా ిటR నుం$ పల^% క- ళ%డం,
Z)P వల% ఏరrే గందరM¡ళం ఇందులG పQ)న క) వసుeవH, ( ాP) ఇందులGP
వంగం పQ)నంMా gాతQల- ఏం 3ేe ాయ({ Z)P ద కన] ఏం మ'ట%డ+)య({
Z)P ద ఆ)ర పrి వHంటqంZి. gాతQల- అంద¢§¸న ()(WDW మ'ట%డb+)8.
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మం$ wస ()టక ¥షను వHప¹Mంచుక-P సృిJం$న ాంటీ ఇZి. YషJ
¢£) శ e ,d YషJ వ¯wశ e d కలగjి ¥ష+, ¥వనల (ఐrియ') + అడbక-({
ఆటMా ()టకంలG సం¥షణ (డయల') నడbసుeంZి.”

ఉపతలంలG ()టకం వHత
e oe ¢§రNపHల'% కPKిం$నపటI f (ౖ

Z¼P] ‘ీ+) !క

$ల-కల !సం ఒక ీ+) !క $ల-క ాిన’ ()టకం అ()]డb) ఇందులG ీయ
Yషయ'ల-()]యP, ()(WDW మ/సుగ/లG రచ8త ీయ Yషయ'లమ'ట%r)డP (½ d 3ెKిన Yమర±క-()]రN. ఈ దృకథం పQ ారం, ౖ ... సతం 3ెKి
నYpం3)డb. Kిల%3ేషJల రపంలG ీయ వంగం ాnాడb. KL%, డబ/i, Yద,
Pజ8 (సతం రమణయంMా వHండడం లSZ) వHండకgyవడం), వర¾ సంబం)ల-,
మరణం... ఎ(](¿] వన సమసలను సృం3)డb. ఉZ)హరణక-... సతం అ({
యవక-P పHటకక- సంబంిం$న అసంబదÀ (అబW) పతలKL
ి[
ౖ nారZ)ంబ
ాఖ'నం Yంటqన]ప´డb మనం ఆ¢§ ఆడంబరం ద Yమర± దగ¾ m ఆగ/+)మ'
లSక, ఆ¢§ మ'టj] మనం కr) ఇషJ పడ+)మ'? 3ెపడం కషJ ం!
‘ఒక బ/టJ లG... Z)P d మం$ ల^దర్ wంrి W వHంట({ం లSక-ంట({ం... బ/టJ లG
పHటక, KLంపకం ... ఇZి ా)రణ క-టqంబ Yతం పట% తÃీÄ¥ాP]
+ెjయజmసe ుంZి. LQం$ Yప% వ ాలంలG తయ'5Åన ౖపÆ+)లలG ఇZి ఒకటI. ఆ
దురదృషJ కర వHదమం ఎకrెకrి d Z) ింZో అంద f +ెjింZే.’

gాఠక-ల- ఈ ()ట ాP] 5ండb ర ాల-Mా చూrొచు4. వన ాసe YకతకoలGద ాj$4న కÉÊరపంMా, Yతం ద ప¡ంMా ాఖ'Pం3ే కÉÊరపంMా...
5ండb Y)ల-Mానూ ()ట ాP] పËjం$, తమక- +)మ/ ఒక అÌgాQయ'P d
ావచు4. బహÍnా, ()టకంలG సుబiావH అన]టq
% ‘సతం ఎప´డూ అంత
ాZ)ీZ)Mా వHండదు. అZి పÎదÀ ంMా వHండడం కr) అరNZే.’
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అనుాదం:
అనుాదం:
()టకం °దటÏ%({ °దటI దృశం YవరణలG ౖ
ాnాడb. స[ ల, ాల'ల Æ+) ౖ

‘సమయం: పQసe ుతం’ అP

పQసe ు+)P d (అపటI ాల'P d) మన పQసe ు+)P d

(ఇపటI ాల'P )d KLదÐMా వ+)సం లSదు. అందువల% , ()ట ాP] ¥¦ా పరంMా({
ాక-ంr) స[ ల, ాల'ల పరంMా +ెల-గ/ 3ేయడం సులభమ8ంZి. ఇరN ¥షల ాక
PాణంలG, వ e క
f రణ ÆతలG%, సంసృo, ఆ3)ర వవwాలG% +ేr)ల Æ+)
అనుాసంలG \pచÒ సు !వడం తపPస. ఉZ)హరణక-- ఇంM% లG ఎ5]J అ({
పదం dÓయ' YnÔషణంMా, ()మాచకంMా పP 3ేింZి. +ెల-గ/లG అల'ంటI పదం
Zొరక ౖ

వ¯హక- దగ¾ రMా వHంrే మ¡ వ¯హను అనుసంచక తపలSదు.

సుగ/ణమ (మ·లంలG  KిQజ) gాgా8P వHం$న బ/టJ ను 5ÅలSp \Jష(¿%
gyM¶టqJక-({ సంఘటననను వHన]దున]టq
% +ెల-గ/ 3ే\e, ఆ¢§ \JషD కఎందు 5%ంద({ పQశ] అనవసరంMా MjgyతంZి. ఇటువంటి అదనంగా రెండు
మ·డb ా ాల+ ంచం అతక--పP జMంZి. అ8(); ౖ

3ేిన ాఖ'()ల-,

సంఘటనల (ిటq{షDW) సంఘట()తక వంగం (ఐరÖ), ¥¦ా ¥ాల+
ఆయన ఆrిన హృద¢§¸న ఆట +ెల-గ/లG d వ3)48. మ·లం నుం$ పకక+×లMంZి 3)ల సpలం. ఇప´rీ అనుాదం పQ)నంMా పQదర±న !సం ాక-ంr)
చదువH !r)P d ఉZేÐ ం$నZి. అందు ,m మ·ల'P] Z)Z)పH య)తథంMా
అనుసం3)ం. పQదర±న సమయంలG మంత \pచÒక- ¬ల-ంZి, ఎపటI 5యZి
‘పQసe ుత’z జగరe Mా చూసుక-P.
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అంకం::
అంకం
దృశం:

ఒకటI

బంజా 1Ù W లG సుబiావH ఇల% , jYం ర. సమయం: పQసe ుతం.
గZి ాసe ఖÆదుMా వHంటqంZి. పక గZి లGం$ Kియ'(¿ ా8సు
e న] శబÐ ం
YPKిసe ుంటqంZి. ఇంటI పPాడb రంగన] rైPంగ్ టబ/ల్ ద +ేÖటI ామ'MÓ,
బÚQF బటర్, Zోస ాయ nాంrిp3ె సరNÐతంటడb. Kియ'(¿ శబÐ ం ఆMgyయ'క పక
గZి లGం$ సుబiావH వాeడb.

సుబiావH:

Kియ'(¿ Y()]ా, రంగ()], బMా ా8ం3)ను కదూ?!

రంగన]:

Y({% దు ా, పక గZిలGY Yనడం మాద ాదు కZ)!

సుబiావH:

భలSాrి.{ అందు m అప´డప´డb Pను] చూ\e జలSసe ుంZోÛ. ({({ం
తప´లS%క-ంr) ా8ంచలSదు. తప´లS%క-ంr) ా8ంచడం ఎవర8() 3ేe ారN.
అZేం M¶ప ాదు. Kియ'(¿ అంట LంటI¢§ంటq పంr)లGÛ, LంటI¢§ంటq. ()
మటJ క- ({ను ¥ాj] అదుÜతంMా పj de ాను. ఎVW KLష
Q D మ/ఖం. nాసe Ýం
అంటా, అZి వ
m లం Yతం !సం.

రంగన]:

ఔను ార్!

సుబiావH:

ఔనూ, nాసe Ýం-Yతం అంట గ/¶e$4ంZి. nారZ)ంబ అతe యక- Zోస ాయ
nాంrిp3ె అంట భలS ఇషJ ం. అY 5rీ 3ేnాా మ?

రంగన]:

ఎప´rో తయ'రN 3ేnా()W! (nాంrిp3ె ఒక K\% టqలG అంZిe ాడb.)

సుబiావH:

(ాటIP పÆMా చూాeడb. ఒకటI 3ేoలG d సుక-P రNక-తÃ yాలG
కరN4ంటడb.) రంగ()] ఇంతక- మ/ంZే Ö వంటగZి (¿ట్బ/క్ చూnాను. అÖ]
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=474

