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నామాట
భారత రాజ్యంగంలో ప్రతి మనిషికీ ఒకే విలువ, ఒకే ఓటు, స్వేచ్ఛా సమానతేం,
సౌభాతృతేం, ఆస్తిహక్కు అనిిట అందరు సమానమేనని ప్రకటంచటం జరిగంది. అయినప్పటకీ
సామాజికంగా, రాజకీయంగా, సాంసుృతికంగా, ఆరిికంగా, క్కటుంబ వయవసిప్రంగా, క్కలప్రంగా,
అనేక దంతరల అసమానతలు నేటకీ కొనసాగుతూనే వున్నియి. పితృసాేమిక సంసుృతి,
పురుషాధిప్తయ భావజ్లం... మగవాళ్ళలోనే ఎన్ని అసమానతలు... వారిని ఆసరా చేసుకొని భారయగా
వచ్చిన స్త్ిీ బతుక్క మరింత దురభరం. అందరితో సమానంగా స్త్ిీకి ప్రాధమిక హక్కులను, అనిి
అధికారాలను చటటప్రంగా ఇచ్చిన్న నేటకీ అత్యయచ్ఛరాలతో, హతయలతో క్కటుంబ హంసలతో ఆమె
నిరంతరం బలి అవుతూనే వుంది.
న్నక్క ఊహ తెలిస్తనప్పట నుండి గమనిసుిని జీవితం ఈ నవలగా రూపందింది. ఇందులోని
నీలమమ జీవితం ప్రతయక్షంగా నేను చూసుినిపుపడు ఒక్కుసారి గుండె ఆగనంత ప్నయ్యయది. గుండెను
చ్చకుబటుటకొని ఆ జీవిత్యనిి న్న చ్చనితనంలోనే గమనించ్ఛను. ఆ తరాేత ఎందరో స్త్ిీల జీవితంలో ఇవే
సంఘటనలు పునరావృతం కావటం ననుి కలిచ్చవేస్తంది. అలంట సంఘరషణలోంచ్చ నిదరప్టటని
క్షణాలు.. ఈ రచనక్క పూనుక్కనేల చేశాయి . రచనలు చేసుిని మొదట దశలోనే ఈ నవలని
రాశాను. కాని మనసుులో ఒక సందేహం... నవల మీద అభిప్రాయం ఎల ఉంటుందో అని!
బి.ఎస్.రాములని హైదరాబాద్క్క వచ్చిన కొతిలో విద్యయనగర్లో ఆయనను కలిస్త ఈ నవలపై
అభిప్రాయం చెప్పమంటూ ఇచ్ఛిను. అదే రోజు గూడూరి స్త్త్యరాంగారు కూడా అకుడే ఉండి యింకా
చ్ఛల రచనలు నీనుండి రావాలి అంటూ దీవించ్ఛరు.
ఇరవైరోజుల తరువాత బి.ఎస్.రాములని న్నక్క ఫోన్ చేస్త నవల మీద తన అభిప్రాయం
చెప్పటంతో మనసుు దూది పింజల తేలిపోయింది. ఆ రోజంత్య న్న సంతోషానికి అవధులు లేవు. ఈ
నవల ననుి ఒక రచయితిరగా బి. ఎస్. అని ముందు నిలబెటటంది. ఆ సంఘటన న్న 'మనుి బువే'
కథా సంకలనం బి. ఎస్. రాములని విశాల సాహతయ అకాడమి ద్యేరా ప్రచురణక్క అరహత
సాధించ్చంది. ఆ తరువాత న్న రచనలు సాహతయం ప్రప్ంచ్ఛనికి ప్రిచయం అయ్యయయి.
రచయితిరగా నేను సాహతయ ప్రప్ంచ్ఛనికి ప్రిచయం కావటానికి ఈ నవల చదివి ననుి ఎంతో
పోాతుహంచ్చ న్న రచనలు వలుగు చూడటానికి కారణం అయిన బి. ఎస్. రాములని ఋణం నేను
తీరుిక్కలేనిది. అందుకే సాహతయంలో న్నక్క మారగదరశకానిి ఇచ్చిన అనిక్క ఈ నవలని హృదయ
పూరేకంగా అంకితం ఇసుిన్నిను.
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కృతజ్త
ఞ లు
ఈ నవలని చదివి న్నలోని రచయితిరని గురిించ్చ ననుి వనుితటట పోాతుహంచ్చన బి. ఎస్.
రాములనికి, గూడూరి స్త్త్యరాంగారికి, శాయమల వదినకి హృదయ పూరేక సాహత్యయభివందన్నలు...
వొయినం నవల ప్రచురణ రూప్ంలో రావాలని నిరంతరం న్న వంటప్డి ప్రరమగా వేధించ్చన
స్విహతురాలు డాకటర్ గీత్యంజలికి, న్న రచనలు వలుగు చూడాలని మనస్ఫూరిిగా ఆకాంక్షంచే
స్విహతులకి, ఈ నవలకి ఇంత అందమెైన ప్రరును స్ఫచ్చంచ్చన మితురలకి... చకుని ప్రయింటంగ్
అందించ్చన ఏలె లక్ష్మణ్ గారికి... న్న శ్రరయోభిలషులకి స్విహ పూరేక సాహత్యయభివందన్నలు.
ననుి ఇష్టంగా భరించ్చ న్న రచనలక్క తోడపడుతుని మా ఆయన మునింగం న్నగరాజుక్క...
న్న క్కటుంబ సభ్యయలకి... న్న పిలలలు వసంత ప్లలవి, మహేష్ క్కమార్, లేఖక్ స్తద్యారిలక్క... మనవలు
స్ఫరయప్రభ్య, ఉదయ్ క్కమార్ లక్క... ప్రరమ పూరేక సాహత్యయభి వందన్నలు.
ఈ నవలని డిటపి చేస్త తెలంగాణ భాష్క్క అందమెైన రూప్ం ఇచ్చిన మితురరాలు శారదక్క...
ఎ. వి. ఎం. గాాఫిక్ు విజయ్ క్కమార్క్క... కవర్ ప్రజీని అందంగా తీరిి దిదిాన అంక్కశ్ గాాఫిక్ు వారికి...
ఈ నవల ప్రచురణకై ఆరిిక సహాయం చేస్తన శ్రీ పటట శ్రీరాములు తెలుగు విశేవిద్యయలయం
వారికి కృతజఞతలు...
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'వొయినం' ఒక

దృశ్య కావ్యం
- బి. ఎస్. రాములు

భారతీయ సాహతయంలో గాామీణ వయవసాయ ఉమమడి క్కటుంబం గురించ్చ ప్రరమ్చంద్ నవలలు
మొదలుకొని గత వందేళ్ళళగా అనేక నవలలు వచ్ఛియి. వయవసాయక గాామీణ సమాజం గురించ్చ
ఉమమడి క్కటుంబాల గురించ్చ, మానవ సంబంధాలు, ఆతీమయత అనురాగాలు, అనుబంధాలు, ఈరాషా,
అస్ఫయలు, దేేష్ం అనేక క్కణాలోల ప్రరమ్చంద్ గోద్యన్, రంగభూమి, తదితర నవలలోల
మహోనితంగా చ్చతిరంచ్ఛరు.
తెలుగు 1920వ దశాబాంలో ఉనివ లక్ష్మీన్నరాయణ రాస్తన “మాలప్లిల” ప్రప్ంచ సాహతయంలో
ఒక కాలస్తక్ నవల. ఒరియ్య భాష్లోంచ్చ అనువదించ్చన “మటటమనుషులు” నవలను విశాలందర
ప్రచురణాలయం దశాబాాల కిరతమే ప్రచురించ్ఛరు. ఫణీశేరన్నథ్ రాస్తన “మెైలంచల్” నవలను
నేష్నల్ బుక్ టరస్ట తెలుగు అనువాద్యనిి ప్రచురించ్చంది. 200 య్యళ్ళ కిరతం ఎమిలిజోల ఫ్రంచ్చలో రాస్తన
“భూమి” నవలను హైదరాబాద్ బుక్ టరస్ట తెలుగుచేస్త ప్రచురించ్చంది.

ఇల భారతీయ భాష్లోలను, ప్రప్ంచ భాష్లోలను వయవసాయక సమాజ్ల గురించ్చ, క్కటుంబ
సంబంధాల గురించ్చ వందల, వేల కథలు, నవలలు వచ్ఛియి. ఇపుపడు 'వొయినం' నవల
వలువడుతునిది. ఈ నవలక్క ఒక ప్రతేయకత ఉంది. ఇంతద్యకా వచ్చిన కథలు, నవలలోల లేని అనేక
అంశాలు, జీవన విధానం, సాంసుృతి ఇందులో ఆరాీంగా చ్చతిరంచబడాాయి. జ్నప్దుల జీవన శైలిలో
ప్రట ఒక అంతరాభగంగా కొనసాగుతూ వసుినిది. ప్రతి సందరభంలో జ్నప్దులు ప్రటలు ప్రడుక్కనే
కరమానిి ఈ నవలలో సహజంగా చ్చతిరంచ్ఛరు.
జ్నప్దుల నితయ జీవితం ఎల వుంటుందో ఈ నవలలో హృదయంగా చ్చతిరంచబడింది.
జ్నప్దుల జీవిత్యనిి ఇంత వివరంగా అనేక క్కణాలోల చ్చతిరంచటం జ్నప్దులకే సాధయం. ఈ నవల
జ్నప్ద దళిత జీవిత్యనిి చ్చతిరంచ్చనప్పటకి గాామాలోలని వయవసాయ సమాజ్లలోని క్కటాలది ప్రద ప్రజల
జీవిత్యనిి ప్రతిఫలిసుింది. ఏ గాామంలోనైన్న గాామీణ వయవసాయ జీవితం ఇంతకన్ని భినింగా ఉండేది
కాదు.
ఈ నవలలో ప్రద మహళ్ల జీవితం, ప్రిణామాలు, సంసుృతి, తెలంగాణ భాష్,
తెలుగుసాహతయంలో అస్తితే చెైతనయంతో చ్చతిరంచబడాాయి. తెలంగాణ ప్రజలు రాష్టీ రాజధాని
ప్రిసరాలోల నగర జీవితం కాక్కండా గాామీణ వయవసాయ జీవితం ఎల జీవిస్ఫి వచ్ఛిరో ఈ నవల
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మనక్క తెలుపుతుంది. సజీవ ప్రతరలతో, యథారి సంఘటనలక్క సాహతయ రూప్మే ఈ నవల.
1970_80 మధయ స్తకింద్యాబాద్... లోతుక్కంట ప్రాంతంలో ప్రదల జీవిత్యలు ఎల ఉండేవో

ఇపుపడు అరింకాకపోవచుి. కంటోనమంట్లో ఏవో చ్చని ఉదోయగాలు చేసుిని తలిలదండురలు,
మిలిటరీలో ప్నిచేసుిని అని, గారాల బిడా... నీలమమ... తలిలదండురలను క్కలోపయి ప్రద వయవసాయ
కూలిగా బతుక్కతుని మొగలి.
భారతీయ సమాజంలో వరణవయవసి, క్కలవయవసి వయవసాయిక సమాజం పితృసాేమిక
క్కటుంబ క్కదురు అనేక అంతరాలను సృషిటంచ్చంది. ప్రదలు మరింత ప్రదలుగా చ్చతికిపోవటానికి
క్కలవయవసితో ప్రటు పితృసాేమిక సమాజంలో పురుషులు క్కటుంబ పదాలు తమ సాేరిం క్కసం
ఎనిిరకాలుగా దోపిడీకి పీడనక్క ప్రలపడుత్యరో... స్త్ిీలప్టల మరింత అణచ్చవేత ఎల కొనసాగుతుందో
తరతరాలుగా చూస్ఫినే ఉన్నిం. తలిలదండురలను, తన పలనిి క్కలోపయిన మొగలయయ అతనికి
అరాధంగగా మారిన నీలమమ ఈ కషాటల గుండా ఎల ప్యనిస్ఫి వచ్ఛిరో 'వొయినం' నవల చ్చతిరసుింది.
నిరమలమెైన ప్రదల హృదయ్యలు, వారి చ్చని చ్చని ఆశలు, ఆనంద్యలు వారి ప్ండుగులు,
ప్బాాలు ఎంత ఆతీమయంగా, సహజంగా మానవ సమాజ ప్రిణామాలోల భాగంగా కొనసాగుతూ
వసుిన్నియో ఈ నవలలో కరుణారింగా చ్చతిరంచ్ఛరు. డాకటర్ కేశవరెడిా రాస్తన “అతడు అడివిని
జయించ్ఛడు” నవలలోని ఎరుకలి తన ఈనిన ప్ందిని వతికే కరమానిి ప్రఠక్కలు ఆ ప్రతరలో లీనమెై
అనేేష్ణ సాగసాిరు. ఇంగీలషులో వచ్చిన ఒక నవలలో క్కకు ప్రధాన ప్రతరగా ఉంటుంది. ప్రఠక్కలు
త్యనే క్కకుయై నవలలో లీనమౌత్యరు. వొయినం నవలలోని సంఘటనలు, సనిివేశాలు, ప్రతరలు వారి
సేభావాలు చదువుతుంటే ప్రఠక్కలు నవలలోని ప్రధాన ప్రతరలెైన మొగలి, నీలమమ ప్రతరలలో
లీనమెైపోత్యరు. ఈ నవల అల ఒక గొప్ప శైలీ శిలపనిి అలవోకగా సాధించ్చంది.
దళితుల జీవిత్యల గురించ్చ ఇటీవల అనేక నవలలు వలువడాాయి. ఒక సామానయ మాదిగ
మహళ్ కషాటలను అధిగమించ్చ రచయితిరగా ఎదుగుతు మహళా దృకపథంతో రాస్తన తొలి నవల ఇది.
తొలి నవల ఇంత చకుగా వుండడానికి జీవిత్యనిి వాసివికంగా దరిశంచడమే కారణం.
నేను 1982లో “బరతుక్కపోరు” నవలలో నేను బీడీ కారిమక జీవిత్యలను స్త్ేయ అనుభవాల
కరమానిి చ్చతిరంచ్ఛను. కలులగీత కారిమక్కల జీవిత్యనిి స్త్ేయ జీవిత అనుభవాలను నేరెళ్ళ శ్రీనివాస గౌడ్
“బరతుక్కత్యడు” నవలలో చ్చతిరంచ్ఛడు. తెలుగులో వాసివిక జీవిత్యలను నవలలుగా రాయటం వేగం

పుంజుక్కనిది. మహళ్లకే చ్చతిరంచటం సాధయం అనుక్కనే జీవితంలోని అనేక ప్రరాశాలను, ప్రతరలను
ఆరాీంగా 'వొయినం'లో చ్చతిరంచ్చన జ్జుల గౌరికి హృదయపూరేక అభినందనలు. ఈ నవలను న్నక్క
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అంకితం ఇవేడం గౌరి సహృదయ సంసాురం...
'వొయినం' నవలలో వరణవయవసిక్క, క్కలవయవసిక్క అంటరాని వాళ్ళళగా ఉంచబడిన మాదిగల

అంటరాని తనం గురించ్చ మిగత్య సమాజం చేస్వ అవమాన్నల గురించ్చ, అణచ్చవేత గురించ్చ
చ్చతిరంచలేదు. తనలో త్యను, తనకొరక్క త్యను జీవించ్చన జీవితంలో భాగంగా ఇందులోని
క్కటుంబాలు జీవించ్చన కరమానికి ప్రిమితమెై చ్చతిరంచటం వలల అంటరానితనం త్యలుక్క సమసయలు
ఇందులోకి రాలేదు. తద్యేరా ఒక లభం జరిగంది. సనికారు వయవసాయద్యరులుగా జీవించే
మాదిగలు ఒక సేయం సంపూరణ గాామీణ సమాజంగా శత్యబాాలుగా ఎల జీవిస్ఫి వచ్ఛిరో
తెలుసుక్కవటానికి ఈ నవల ఉప్యోగప్డుతుంది. ఇంకా ఎంతో జీవితం చ్చతిరంచ్ఛలిున అవసరం
ఉంది అని నవల చదివాక అనిపిసుింది. ముఖయంగా నీలమమ తలిలదండురల గురించ్చ, మిలటరీలో
ప్నిచేసుిని నీలమమ అని గురించ్చ, నీలమమ పిలలలు వారి బాలయ చేష్టలు, ఆట ప్రటలు తలిలగా నీలమమ
అనుభూతులు

పిలలలపై

మొగలయయ

అనుబంధం,

ఆతీమయత

మొదలెైనవి

చ్చతిరస్వి

ఇంకా

బాగుండేదనిపిసుింది. తొలి నవలలో ఇల చ్చని చ్చని లోప్రలు ఉండడం సహజం.
శివరామకరత్ 1960 రాస్తన “తిరిగ మరల స్వద్యయనికి” నవల ఐదు తరాల గాామీణ జీవిత్యనిి
నగర జీవిత్యనిి చ్చతిరసుింది. వయవసాయ సమాజం నుంచ్చ నగరాలక్క వలస వళిళ అనేక అనుభవాల
తరువాత ఐదో తరం విస్తగపోయి తిరిగ గాామాలక్క ప్రయ్యణంచడానిి అపూరేంగా చ్చతిరంచ్చంది.
జ్జుల గౌరి ఈ నవలలో విసాిరమెైన జీవిత్యనిి చ్చతిరంచే అవకాశం ఉంది. ప్థేర్ ప్రంచ్ఛలి స్తరీస్ వలె
నీలమమ తరువాత జీవితం వారి పిలలల జీవితం, ఆధునిక సమాజంలో వారు ఏమెైపోతున్నిరో మరో
నవలగా రాయడం అవసరం.
మాదిగల పండిలలు ఎల జరుగుతుంటాయో చ్ఛల మందికి తెలియదు. బాాహమణులు,
మంత్యాలు లేక్కండా గణతెగల, జనప్ద్యల సామాజిక కరమంలో సహజంగా రూపుదిదుాక్కని పళిళ ఎల
వుండేదో ప్రజ నవలలోను, వొయినం నవలలోను గమనించవచుి. వరణ వయవసి, క్కల వయవసి
ఆధిప్తయవాదులక్క భినింగా ఎస్త్ు, ఎస్త్ట సామాజిక వరాగలు శత్యబాాలుగా సేతంతరయమెైన తమదైన
సంసుృతిని, జీవిత్యనిి ప్రతేయకమెైన భాష్ను, నుడికారానిి, సామెతలను ఎల తమ సంప్దగా,
వారసతేంగా కొనసాగసుి వసుిన్నియో ఈ నవల ద్యేరా గమనించవచుి.
ఇటీవల కాసి ఎదిగన ఎస్త్ు, ఎస్త్ట సామాజిక వరాగల పండిలలను మంతర తంత్యాలతో బాాహమణులు
ముందుక్క వచ్చి చేసుిన్నిరు. ఇది వారి వారసత్యేనిి వదులుకొని వరణక్కల ఆధికయతకి లోను కావాలిున
సంసుృతిని స్త్ేకరిసుిన్నిరు. ఎం. ఎన్. శ్రీనివాసన్ ఈ కరమానిి సంసుృతీకరణ అని నిరేచ్చంచ్ఛడు.
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సాినిక భాష్ల ప్రరలను వదిలి సంసుృత ప్ద్యలతో పిలలలక్క ప్రరుల పటటడం మొదలుకొని ప్ండుగలు,
దేవుళ్ళళ అనిిటా తమ స్త్ేయ సంసుృతిని వదులుకొని సవరణ సమాజ సంసుృతిని స్త్ేకరిసుిన్నిరు.
అందరితో సమానంగా మేమెందుక్క ఉండకూడదు అని ప్రశిిసుి ఇల చేసుిన్నిరు. మా క్కలలక్క
కూడా గోత్యాలు ఉండాలి. అవి లేకపోతే సృషిటంచ్ఛలి. దేవాలయ్యలోల గోత్యాలు అడుగుతున్నిరు
చెప్పటానికి తప్పని సరిగా గోత్యాలు అవసరం అని కొందరు భావిసుిన్నిరు. ఇల ప్రధాన సామాజిక
సరవంతిలో చేరే కరమంలో తమ సంసుృతిని, భాష్ను పోగొటుటక్కంటున్నిరు. వదులుక్కంటున్నిరు.
గోలబలెైజేష్న్ ప్రిణామాలు, ఆధునిక అభివృదిా అందుక్కంటుని మేరక్క, అంబేదుర్ చెపిపన జీవన
విధాన్ననికి భినింగా దళిత బహుజనులు ఇల తమ వారసతే సంప్దను, భాష్ను, సంసుృతిని
క్కలోపతువసుిన్నిరు. ఇదక ప్రప్ంచ వాయప్ింగా కొనసాగుతుని ప్రిణామం.
ఈ నేప్థయంలో అస్తితే చెైతనయం మరోవైపున పరుగుతు వసుినిది. తమ గురించ్చ త్యము
స్త్ేయ చెైతన్నయనిి పంద్యలని, పంపందించుక్కవాలని, తమ ప్రతేయకతను నిలబెటుటక్కవాలని ప్రప్ంచ
వాయప్ింగా ఆయ్య ప్రాంత్యలు, భాష్లు, సామాజిక వరాగలు, స్త్ిీలు, ఆయ్య దేశాలు అనేక ఉదయమాలు
చేసుిన్నియి.

ప్రజ్సాేమీకరణ

అనేది

తమ

అస్తిత్యేనిి

క్కలోపయ్యదిగా

ఉండకూడదని

క్కరుక్కంటున్నిరు.
జ్జుల గౌరి జీవితం, సాహతయం వేరుకాదు. త్యను గడిచ్చవచ్చిన జీవిత్యనిి సాహతయంలో
చ్చతిరసుిని జ్జుల గౌరి తెలుసు సాహతయంలో మాదిగ దండోరా ఉదయమ నేప్థయంలో తనను త్యను
తెలుసుక్కంటూ మా జీవిత్యలు కూడా సాహతయ యోగయమే అనే ఆతమవిశాేసంతో ముందుక్క
సాగుతుని రచయితిర, ప్రజ్సాేమిక రచయితురల వేదిక అధయక్షురాలుగా ప్నిచేసుిన్నిరు. అల
దండోరా, దళిత బహుజన జీవిత్యలనుండి రాష్టీ సాియిలో, జ్తీయ సాియిలో, సాహతయంలోను,
సామాజిక

ఉదయమంలోను

ముఖయంగా

మహళా

సమసయల

ఉదయమాలలోను

చురుక్కగా

ప్రల్గంటున్నిరు.
జ్జుల గౌరి కథా రచయితిరగా అనేక పురసాురాలు, ప్రశంసలు అందుక్కన్నిరు. కేందర
సాహతయ అకాడమి, బెంగుళూరు, గుడివాడ, హైదరాబాద్ తదితరసాహతయ సభలోల రచయితిరగా
ఆహాేనించబడాారు. “మనుబువే” కథలసంపుట విశాల సాహతి, సుశీల న్నరాయణరెడిా ఆరిిక
పురసాురం, చ్ఛసో పురసాురం అందుక్కన్నిరు. ఇంకా తెలుగు అధికార భాషా సంఘం అవారుా,
పటట శ్రీరాములు, తెలుగు విశేవిద్యయలయం పురసాురం, యదానపూడి సులోచన్నరాణ మాతృమూరిి
ప్రరిట మహాలక్ష్మమమ పురసాురం, రంగవలిల మెమోరియల్ టరస్ట పురసాురం, ఢిలీలలోని దళిత సాహతయ
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అకాడమి ద్యేరా వీరాంగన సావితిరబాయిఫులే అవారుా అందుక్కన్నిరు. ఇల అనేక పురసాురాలను
అందుక్కవడం దళితుల ప్టల సమాజం మారుతునిదనటానికి ఒక ప్రతీక.
ఇలంట సామాజిక ప్రిణామాలోల ఈ నవల గడిచ్చవచ్చిన మాదిగల జీవిత్యనిి చ్చతిరసుింది.
స్తకింద్యాబాద్ ప్రాంతంలో 1970_80 మధయ నగర జీవితంలో ఇలంట గాామీణ జీవితం కొనసాగడం ఒక
ఆసకిికరమెైన అంశం. ఇప్పటకీ వేలది గాామాలోల ఇదే సాియి జీవితం కొనసాగుతూ వసుినిది. ఈ
జీవితం మారాలని ఎన్ని ఉదయమాలు చేసుిన్నిరు. ఆధునిక అభివృదిాలో, ఆధునిక సమాజంలో
ఏమాతరం సాినంలేని జీవిత్యలు ఎల వుంటాయో ఈ నవల కళ్ళక్క కటటసుింది ఈ నవలను ఒక
స్తనిమాగా తీస్తన్న, ఒక టీ.వీ. స్త్రియల్గా తీస్తన్న సతయజిత్ రాయ్ తీస్తన ప్థేర్ ప్రంచ్ఛలి స్తనిమా
స్తరీస్, గౌతమ్ ఘోష్, శాయమ్ బెనగల్ తీస్తన స్తనిమాల క్కవలో ఒక గొప్ప దృశయ కావయం అవుతుంది.
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F~Ú#O
`«∂~°∞Ê# "≥Å∞QÆ∞ ˆ~HõÅ∞ qK«∞ÛH˘#Hõ =ÚO^Õ =∞ã¨Hõ pHõ\’¡ "Õ∞Å∞‰õΩOk hÅ=∞‡.
JÑ¨Ê\˜ˆH `«e¡^ŒO„_»∞e^ŒÌ~°∞ q∞Å„\©Ö’ pÑ¨Ù~°∞ Ñ¨xH˜áÈÜ«∂~°∞. Ñ¨Hõ¯<Õ x„^ŒáÈ`«∞#ﬂ K≥Öˇ¡eÃÑ· ^Œ∞Ñ¨Ê\˜x ã¨iKÕã≤,
|Ü«∞@H˘zÛ K«hﬂà◊§`À =ÚYO Hõ_»∞H˘¯x, á⁄~Úº g∞^Œ∞#ﬂ _çHÍ+¨#∞ QÍ¡ã¨∞Ö’ áÈã¨∞H˘x `åyOk.
|Ü«∞@ pHõ\ ˜ `≥~°eOHÍ `˘ÅyáÈÖË^Œ∞.
QÆ∞=∞‡O k‰õΩ¯ K«∂ã¨∂Î<Õ y<≥ﬂ, QÍ¡ã¨∞ ã¨OzÖ’ Uã¨∞H˘x K≥Öˇ¡e ^ŒQÆæ~°‰õΩ =zÛ, ''U |∞l˚ Ñ¨x¯ É’`«∞#ﬂ *ˇbÌ Öˇ=Ùﬁ——
JO@∂ ÖËÑ≤Ok. |∞l˚ x„^ŒÖ’ J@∞ W@∞ =∞ã¨∞Å∞`«∂ ''QÆ@¡<Õ #∞=Ùﬁ áÈHÍ¯ =∞ã¨∞Î x„^˘ã¨∞ÎOk—— JO@∂ J@∞ uiy
Ñ¨_»∞‰õΩOk.
hÅ=∞‡ `«Å∞Ñ¨ÙÅ∞ KÕˆ~ã≤ "åH˜\’¡H˜ =KÕÛã¨iH˜ PHÍâ◊OÖ’ K«O^Œ∞~°∞_»∞ Ñ¨_»=∞\˜ Ñ¨Ü«∞#O HÍÖË^Œ∞, `«∂~°∞Ê#
ã¨∂s_»∞ J=∞‡=_ç #∞Oz ~åÖË^Œ∞. `≥Å¡x "≥<≥ﬂÖ’¡ #Å¡x h_»#∞ K«∂ã¨∂Î i=Ùﬁ# gKÕ K«eQÍeH˜ zQÆ∞~°∞\Ï‰õΩÖÏ
F#∞¯O@∂ y<≥ﬂÅ ã¨Ozx Jkq∞ Ñ¨@∞ì‰õΩx |OQÍàÏ k‰õΩ¯ ™êyáÈ~ÚOk.
|OQÍàÏ#∞ KÕˆ~ã¨iH˜ á⁄^Œ∞Ìu~°∞QÆ∞_»∞ Ñ¨Ù=ÙﬁÖˇHõ¯ ã¨∂~°º H˜~°}ÏÅ∞ qK«∞Û‰õΩO@∞<åﬂ~Ú.
QÆK«∞Û ^ŒQÆæ~°‰õΩ "≥o§ `«# HÀã¨"Õ∞ Z^Œ∞~°∞K«∂ã¨∞Î#ﬂ@∞¡#ﬂ "åH˜ex zq∞‡, hà◊√§ [e¡, =ÚˆQæã≤ JO@¡xﬂ `Àq∞,
|@ìÅ∞uˆH ã¨iH˜ ^˘~°™êx Kå~Ú `≥zÛ QÍ¡ã¨∞Ö’ áÈã¨∂Î ''Kå~Ú `åQÆ"Õ—— JO@∞ y<≥ﬂÅhﬂ fã¨∞H˘x Ö’Ñ¨eH˜
áÈ~ÚOk.
Ô~O_»∞ xq∞ëêÖ’¡ Kå~Ú `åy QÆ^Œ∞Åxﬂ T_çÛ `«∞_ÕÛ ã¨iH˜ Ñ¨^ŒH˘O_≥·Ok.
JÑ¨Ê\˜ˆH ^˘~°™êx ã¨^ŒÌ#ﬂO Kå~°∞‰õÄ~°x y<≥ﬂÖ’¡ Uã≤ J~°∞QÆ∞g∞^Œ ÃÑ_ÕÎ "å\˜x ã¨OzÖ’ ÃÑ@∞ìH˘x ''J=∞‡ <Õ#∞
áÈ`«∞<åﬂ—— JO@∂ WO\˜H˜ |Ü«∞Å∞^ÕiOk.
hÅ=∞‡ ~ÚO\˜H˜ áÈÜÕ∞ã¨iH˜ `«e¡ `À=Ö’<Õ Z^Œ∞~˘zÛ ''a_®¤ ~ÚO@¡H˜ áÈ‰õΩ—— Jx "≥∞Å¡QÍ K≥Ñ¨ÙÎ KÕuÖ’x
ã¨Ozx fã¨∞‰õΩx K≥~Úº Ñ¨\ ˜ì Ñ¨Hõ¯‰õΩ fã¨∞ÔHà◊√ÎO>Ë ''UO^Õ w_çH˜ fã¨∞H˘ã¨∞Î#ﬂ=Ù—— J#ﬂk.
''a_®¤ =∞xO\˜H˜ ã¨∞\ÏìÖÁzÛO„_»∞ QÍà◊§ =ÚO^ŒÅ #∞=Ùﬁ y@∞¡O>Ë ÉÏQÆ∞O_»^Œ∞. *ˇbÌ *ÏÅ@¡‰õΩáÈ~Ú `å#O
*Ëã≤~å—— JO@∂ Ñ¨Hõ¯<Õ `å_»∞g∞^Œ "Õã≤# |@ìÅ#∞ KÕuH˜ã¨∂Î ''WOQÀ yÜ«∞ºÅ w ÅOQÆ "À}˜ Uã¨∞HÀ—— J#ﬂk.
''ÅOQÆ "À}©<åÜÕ∞ <å‰õΩ yq Z™È¯xH˜ ~å^Œ∞, J~Ú<å yq yÑ¨C_≥O^Œ∞ˆH—— J#ﬂk q+¨Ü«∞"Õ∞q∞\’ J~°úOQÍHõ.
'F Ñ≤ÖÏ¡ yÜ«∂ºÅ QÆ∂_® ÅOQÍ *ÏÔH@∞ì Uã¨∞¯O\Ï"å Uk =∂ `«=Ú‡_»∞ x#∞ﬂ ã¨∂_˘zÛO_»∞ Ñ≤ÖÏ¡—— JO@∂
|∞QÆæg∞^Œ <˘H˜¯ ''=∂ `«=Ú‡xH˜ #∞=Ùﬁ =∞ã¨∞ÎQÍ Hõ#Ñ¨_®ÅO>Ë =Ú^Œ∞ÌQÍ `«Ü«∂~°∞QÍ"åÖˇ—— Jx Ñ¨‰õΩ¯# #qﬁOk =k#
=~°∞ã¨ J~Ú# ã¨OQÆ=∞‡.
''P wã¨∂ã¨∞_»∞ wã¨∞_»∞ UO^ÀQÍx "≥Ú#ﬂ Ñ¨O_»æ*Ëã≤#Ñ¨C_»∞ QÆ∂_® y@¡<Õ ÅOQÆ"À}˜ Uã≤ Wã≤¯OzO„_»∞ QÆk
<åˆHã¨∞HÀxH˜ ~å^˘k<å—— J#ﬂk.
''ã¨ˆ~ <Õ<Õã¨Î u~Úº áÈ~Ú a~å# `å#O *Ëã≤~å—— JO@∂ hÅ=∞‡#∞ *ÏÅ@¡H˜ <≥\ ˜ìOk.
''F ã¨OQÆ=∞‡ g∞ =∞~°^ŒÅ∞ `å#O *Ëã≤#OHõ *Ë~° g∞ ~ÚO@¡<Õ `«Ü«∂~°∞ *Ë~Úº. XHõ>Ë ~°∂OÅ Pà◊¡=ÚO^Œ∞
Ñ≤Å¡#∞ Z@¡ `«Ü«∂~°∞*Ë^Œ∞Ì—— JO@∂ ZÅ¡=∞‡ J^ŒÌ=Ú, áœ_»~°∞ ÉÁ@∞ì HÍ@∞Hõ#∞ ã¨OQÆ=∞‡ KÕuÖ’ ÃÑ\˜ìOk.
J~°QÆO@Ö’ hÅ=∞‡ K«∂_˘zÛ# "åà◊§=ÚO^Œ∞ `«ÖÁOK«∞‰õΩx ‰õÄ~°∞ÛOk.
J@∞ ÃÑ^ŒÌÅ∞ W@∞ ÃÑ^ŒÌÅ∞ Ñ¨~°ã¨Ê~°O JÉÏƒ~Úx J=∂‡~Úx K«∂ã¨∞‰õΩ<åﬂHõ `«=∞Ö’ `å"Õ∞
=ÚK«Û\˜OK«∞‰õΩO@∞O>Ë JO^ŒiH˜ Kå~Ú JOkOzOk ã¨OQÆ=∞‡.
JO^Œ~°∞ Kå~Ú `åy ¿ã^Œf~åHõ
''=∂‰õΩ Ñ≤Å¡ #zÛOk. =∂ ~Ú+¨ì"Õ∞ =∂ H˘_»∞‰õΩ W+¨ìO—— Jx áÈK«=∞‡ JO@∞O_»QÍ<Õ
''WOQÆ =∂"À_»∞ g∞‰õΩ Ñ¨ã¨O^≥·`Õ *ˇÑ¨CO„_ç ÃÑ@∞ìáÈ`«Å∞ =∂\Ï¡_»∞‰õΩx Ñ¨ÓÅ∞ Ñ¨O_»∞¡ ÃÑ@∞ì‰õΩO^•O—— JO@∂
JO^Œi k‰õΩ¯K«∂âß_»∞ ã¨`«ÎÜ«∞º.
™êÅÜ«∞º ZÅ¡=∞‡Å‰õΩ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º #KåÛ_»∞. `«=∞ ÃÑ^ŒÌÅ`À =∂\Ï¡_ç ''Ñ≤Å¡QÍ_»∞ =∂‰õΩ #zÛO_»∞. <å a_»¤#∞
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g∞H˜Ü«∞ºhH˜ =∂‰õΩ ã¨=∞‡`«"Õ∞ ~ÚOQÆ ÃÑ@∞ìáÈ`«Å∞ kÔH¯e¡ g∞~°∞ =∂\Ï¡_»∞O„_ç—— J#ﬂ_»∞ ™êÅÜ«∞º.
''WOQÀ Ñ≤Å¡‰õΩ J^ŒÌ`«∞ÅO Hõ=∞‡Å∞, K≥Ü«∞º<≥`«∞Î FO‰õΩ, ~ÚOQÆ Ñ¨ÙÃãÎ "≥∞>ˇìÅ∞ <Õ#∞ ^≥™êÎ—— J#ﬂ_»∞ ã¨`«ÎÜ«∞º.
''<å âß`«<≥·# HÍ_ç¯ Ô~O_»∞ =∞_»∞=ÚÅ ÉÏ™ê#∞¡, áê=ÙÖˇ`«∞Î LOQÆ~°O, XHõ Ãã·H˜Å∞ <Õx™êÎ—— J#ﬂ_»∞ ™êÅÜ«∞º.
W~°∞Ñ¨H∆ÍÅH˜ ÃÑ@∞ìáÈ`«Å∞ #KåÛ~Ú.
''WOˆQO^Õ ã¨`≥Î#ﬂ =∞#‰õΩ Ñ≤Å¡ #zÛOk. Pà◊¡‰õΩ =∞# Ñ≤Å¡QÍ_»∞ #zÛO_»∞, WHõ Ñ¨ÓÅ∞Ñ¨O_»∞¡ ÃÑ@∞ìH˘x ÅQÆæO
`åsY∞ n¿ãÎ J~ÚáÈÜÕ∞—— J#ﬂ_»∞ K«O„^ŒÜ«∞º.
ã¨`«ÎÜ«∞º JHõ¯_çﬂOz ÖËz ™êÅÜ«∞º Éèí∞[Og∞^Œ K≥ÜÕ∞ºã≤ |Ü«∞@‰õΩ fã¨∞H˘x áÈ`«∞O>Ë JO^Œ~°∞ "åà◊¡"≥#ˆH
#_çKå~°∞.
|Ü«∞@‰õΩ #_çz# ã¨`«ÎÜ«∞º K≥@∞ìH˜O^Œ Py
''WOQÀ =∂ Ñ≤Å¡QÍx kÔH¯e¡ H˘xﬂ ã¨∞^Œ∞ÌÅ∞ =ÚO^Œ∞QÍà◊§<Õ g∞`À\˜ *ˇáêÊÖË. U^≥·<å =ÚO^Œ∞QÍà◊§ ÃãÑ¨Î<Õ
ÉÏQÆ∞O@k ÖËHõáÈ`Õ ÃÑO_»¡~Ú#OHÍ wã¨∞kÌ *ˇÑ¨ÊÖË, QÍã¨∞kÌ *ˇÑ¨ÊÖË J<˘^Œ∞Ì—— Jx JO@∞O>Ë
''UO ã¨∞kÌ—— J<åﬂ_»∞ ™êÅÜ«∞º.
''QÆ^Õ Px `«e¡^ŒO„_»∞Å ã¨∞kÌ——
''`«e¡^ŒO„_»∞Å∞ ÖË~°O\˜iQÍ ÉÏ"å =∞Å¡"Õ∞"Õ∞=∞#ﬂ JO\˜=∂—— JO@∞O>Ë ''ÖËÖË "≥Ú`«ÎO H˜ã¨û K≥Ñ¨Î<Õ ÉÏQÆ∞O@k
=∂ "≥ÚyeQÍ_»∞ <å `«=Ú‡x H˘_»∞‰õΩ. D_»∞ |∞_»¤QÆ∞O_»OQÍ<Õ <å `«=Ú‡_»∞ ã¨zÛáÈ~ÚO_»∞. `«e¡ D_çx
W_çûáÈ~ÚOk. QÆÑ¨Ê\˜ﬂOz =∂ J=ﬁ D_çﬂ ™êH˜Ok. P"≥∞ áÈ~Ú#HÍ_ç #∞Oz D_»∞ <å Ñ¨OK«Å<Õ LO@∞O_»∞. <å
¿ãO_»¡<Õ Ñ¨<Õ˚ã¨∞ÎO_»∞. P_çH˜ D_˘zÛOk. WOQÆ ÃÑO_ç¡*Ë¿ãÎ P_ç |`«∞‰õΩ P_»∞ |`«∞¯`«_»x g∞ Ñ≤Å¡ #_˘æzÛ<å. Dx
ÃÑO_»¡~Ú`Õ <å |~°∞=Ù f~°Îk—— JO@∂ x@∂ì~åÛ_»∞.
''QÆk ã¨ˆ~ a_®¤ y^ŒO`å *ˇÑ≤Ê#=Ù. =∞OzQÆ<Õ LOk =∞ÖÏ¡ áÈÅ¡QÍxH˜ ~ÚO`« á⁄ÅO Ñ¨Ù„\Ï U=∞<åﬂ L#ﬂ^•
ÖË^•—— J#ﬂ_»∞ ã≤^ŒÌÜ«∞º `å`«.
''WOQÀÜÕ∞ `å`« hHÍ_» ^•KÕ^Õ=ÚOk =∂‰õΩ Zxq∞k ZHõ~åÅ á⁄ÅO XHõ á⁄`«∞ÎÅ LOk. JkQÆ∂_® XHõ>Ë
Ñ¨@ìHÍ~Ú`«OÅ LOk. yO_»¡ <åÅ∞QÆ∞ áêà◊√§. <åÅ∞QÆ∞ áêà◊¡Ö’¡ Ô~O_»∞ áêà◊√§ <åk <å `«=Ú‡xk. q∞QÆ`å Ô~O_»∞
áêà◊√§ WOQÀ =∂ HÍHõÜ«∞ºÅ H˘_»∞‰õΩÅ∞ K«O„kQÍxk, Ze¡QÍxk, ~°OQÆxk. QÆ@¡<Õ ~ÚOHÀ `«=Ú‡_ç H˘_»∞‰õΩ
~åAQÍxk—— JO@∂ JHõ¯_Õ xÖÁÛ#ﬂ JO^Œiﬂ K«∂~ÚOKå_»∞. ''~ÚOQÆ yÑ¨Ê\˜^•HÍ <å á⁄ÅO <å `«=Ú‡x á⁄ÅO
JO`å <Õ<Õ *Ëã¨∞ÎO\˜. Dx ÃÑO_»¡~Ú`Õ Dx `«O„_çáêÅ∞ DxˆH Wã¨Î WOˆHOk—— J<åﬂ_»∞.
''UO~å ™êÅÜ«∞º Ñ≤Å¡QÍx kÔH¯e Jxﬂ ã¨∞^Œ∞ÌÅ∞ WO\˜qQÍ WOQÆ h‰õΩ ã¨=∞‡`«"Õ∞<å—— J<åﬂ_»∞ ZOHõÜ«∞º.
''J<åﬂ g∞ JO^ŒiH˜ ã¨=∞‡`«"≥∞ÿ`Õ <å‰õΩ ã¨=∞‡`«"Õ∞<Õ—— JO@∂ ÃÑ^ŒÌ"åà◊¡ ÃÑ·#<Õ x~°‚Ü«∂xﬂ FkÖËâß_»∞.
''"Õ∞"Õ∞O JO@O~å Ñ≤Å¡QÍxH˜ Ñ≤Å¡ ã¨iOQÍ D_»∞*’_≥·Ok. `«e¡^ŒO„_»∞Å∞ ÖËHõáÈ`ÕOk ÃÑ^ŒÌk‰õΩ¯QÍ Pà◊§
ÃÑ^ŒÌ=∞‡, ÃÑ^ŒÌ<å~Ú<å HÍHõÜ«∞ºÅ∞O„_»∞, |`«¯hH˜ á⁄ÅO LOk, LO_»hH˜ WÅ∞¡Ok. ~ÚOQÆ =∞# Ñ≤Å¡ˆHO Ö’@∞~å
`«q∞‡ W¿ãÎ<Õ ÉÏQÆ∞O@∞Ok—— J#ﬂ_»`«#∞.
''ã¨ˆ~ =∂ ÃÑ^ŒÌÜ«∞º *ˇÑ≤Ê#@¡<Õ HÍxO„_ç—— JO@∂ WO\’¡H˜ ^•ifâß_»∞. ‰õΩÅÃÑ^ŒÌÅO^Œi =ÚO^Œ∞ JÉÏƒ~Úx,
J=∂‡~Úx K≥~ÀÑ¨Hõ¯ ‰õÄ~ÀÛÉˇ\ÏìHõ hÅ=∞‡‰õΩ áÈK«=∞‡ Ñ≤Å¡=∂^Œ#ﬂ@∞¡ ÉÁ@∞ìÃÑ\˜ì, KÕuÖ’ _»|∞ƒÅ∞ ÃÑ_ÕÎ,
"≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º‰õΩ ™êÅÜ«∞º ÉÁ@∞ì ÃÑ@ìOQÍ<Õ.
''WOQÆ =∂ Ñ≤Å¡ g∞ WO\˜ HÀ_»Å∞, g∞ Ñ≤Å¡QÍ_»∞ =∂ ~ÚO\˜ JÅ∞¡_»∞—— JO@∂ ã¨O`À+¨Ñ¨_®¤_»∞ ã≤^ŒÌÜ«∞º `å`«.
JO^Œi =ÚMÏÖ’¡ P#O^ŒO "≥e¡qiã≤Ok.
★

★

★

=∞~°∞ã¨\˜ S`å~°O Ñ¨ÓÅ∞Ñ¨O_»∞¡ ÃÑ@∞ì‰õΩO^•=∞x ã¨`«ÎÜ«∞º ã¨∞\ÏìÅ`À Hõeû ™êÅÜ«∞º WO\˜H˜ =KåÛ_»∞.
"≥Ú^Œ@ J=∂‡~ÚH˜ Ñ¨ÓÅ∞Ñ¨O_»∞¡ ÃÑ\ÏìÅx H˘`«Î KåÑ¨Ö’ Ñ‘@ÖËã≤ hÅ=∞‡#∞ ‰õÄ~ÀÛÃÑ\˜ì, #∞^Œ∞@ ‰õΩO‰õΩ=∞#∞
kkÌ `åO|∂ÅOÖ’ `≥zÛ# H˘`«Î |@ìÅ#∞ X_çÖ’ ÃÑ\˜ìOk áÈK«=∞‡.
=Ú`≥ÎÂ^Œ∞=Å∞ hÅ=∞‡‰õΩ H˘`«Î|@ìÅ∞ Hõ\ ˜ìOz Ñ¨ã¨∞Ñ¨Ù, ‰õΩO‰õΩ=∞Å∞, QÆO^èŒO ÃÑ\˜ì áêÑ≤@¡ K≥q∞H˜ J^Œ∞Ì`«∞O>Ë
K«∞@∞ì L#ﬂ "åà◊√§ ''U XHõáê@ áê_»∞O_ç~å—— J#O@∞O>Ë =Úã≤=Úã≤QÍ #=Ùﬁ`«∂<Õ F Ñ¨O_»∞ =Úã¨Å=∞‡
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''=∞Oz hà◊§ ÉÏ~ÚHÍ_®
JOK«∞ ÖËx P‰õΩ Ñ¨Ù>ˇì
ZOK«∞HÀO„_ç ÃãeÜ«∞ÖÏ~å
ZO`« ™È^èŒº"≥∂
ã¨∞Hõ¯ ÉÁ@∞ìÃÑ@∞ìH˘x
ã¨∂~°ºK«O„^Œ∞Öˇe¡ ~åOQÆ
ã¨∂~°ºK«O„^Œ ~åAÅO`å
ã¨∂_» =zÛi
J_»¤ ÉÁ@∞ìÃÑ@∞ìH˘x
JiK≥ÛO„^Œ∞ Öˇe¡~åOQÆ
JiK≥ÛO„^Œ ~åAÅO`å
J_»æ=zÛi
"Õ∞#=∂=∂ Ñ¨OÑ≤<å_»∞
=∞Oz^≥·<å Ñ¨@∞ìp~°
ã≤OQÆ∞ÖËã≤ Hõ@ì~°=∞‡
zxﬂ K≥eÜ«∞‰õΩ
"Õ∞#=∂=∂ Ñ¨OÑ≤<å_»∞
=∞Oz^≥·<å QÆ∞O_çÔ~·Hõ
=Ú^Œ∞ÌQÆ∞=∞‡ K≥eÜ«∞‰õΩ
`˘_»∞QÆ~°=∞‡Å∞
"å_»"å_» K≥eÜ«∞ÅO`å
D_»∞*’_»∞ QÆ∂_»∞HÀx
K≥eÜ«∂ h H˘Ñ¨CÖ’x
zxﬂ =∞Öˇ¡Å∞
K≥eÜ«∂ h H˘Ñ¨CÖ’x
*Ïl =∞Öˇ¡Å∞——
Jx áê_»∞`«∞O_»OQÍ<Õ =Ú™êÎÉˇ·# hÅ=∞‡#∞ fã¨∞H˘zÛ Ñ‘@ÃÑ· ‰õÄ~ÀÛÉˇ\ ˜ì Ñ¨Hõ¯# =∞~À J=∂‡~Úx
‰õÄ~ÀÛÃÑ\ÏìHõ `«ÅÖ’ Ñ¨ÓÅ∞ÃÑ\˜ì "≥∞_»Ö’ =∞Öˇ¡Å ^ŒO_» "Õã≤Ok ã¨∞Hõ¯=∞‡.
áÈK«=∞‡, ã¨`«ÎÜ«∞º, ã¨∞Hõ¯=∞‡, =∞Å¡=∞‡, Hõ#Hõ=∞‡ D S^Œ∞QÆ∞~°∞ Hõeû XHõÔ~#Hõ XHõ~°∞ hÅ=∞‡ #∞^Œ∞@ ‰õΩO‰õΩ=∞
ÉÁ@∞ìÃÑ\˜ì XˆH™êi `åO|∂ÅOÖ’x S^Œ∞ Ñ¨O_»∞¡ ^Àã≤Ö’¡H˜ fã¨∞H˘x F_çÖ’ ÃÑ\˜ì <À\’¡ q∞~îå~Ú ÃÑ\Ïì~°∞. "åà◊√§
Ñ¨Hõ¯‰õΩ `«Ñ¨CHÀQÍ<Õ XHõˆ~#Hõ XHõ~°∞ ÉèÏ~åºÉèí~°ÎÅ∞ W^ŒÌi^ŒÌ~°∞ =zÛ =_çÖ’ Ñ¨O_»∞¡ÃÑ\˜ì hÅ=∞‡ <À~°∞ fÑ≤KÕâß~°∞.
JO^Œ~°∞ J~ÚáÈÜ«∂HÍ hÅ=∞‡#∞ ÖËÑ≤ J^Õ Ñ‘@ÅÃÑ· "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞ºx ‰õÄ~ÀÛÃÑ\˜ì J=∂‡~Ú `«~°Ñ¶¨Ù"åà◊√§ H˘`«Î
|@ìÅ∞ ÃÑ\ÏìHÍ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º "å\˜x `À_»∞¯H˘x Ñ‘@ÅÃÑ· ‰õÄ~ÀÛQÍ<Õ <˘ã¨@ ‰õΩO‰õΩ=∞ ÉÁ@∞ì ÃÑ\˜ì "≥∞_»Ö’
Ñ¨ÓÅ^ŒO_Õã≤ K≥Å¡Ö’ Ñ¨O_»∞¡ÃÑ\˜ì X_çxOáê~°∞.
Ñ¨ÓÅ∞Ñ¨O_»¡ HÍ~°º„Hõ=∞O JÜ«∂ºHÍ Éˇ·O_»¡~Ú##∞ fã¨∞H˘zÛ ÃÑo§ =ÚÇ¨˙~°ÎO x~°‚~ÚOz ÅQÆﬂÑ¨„uHõ#∞
~å~ÚOKå~°∞.
P ~ÀAH˜ ã¨iQÍæ ~ÚOHÀ<≥Å LO_Õ@@∞¡ ÃÑO_ç¡ =ÚÇ¨˙~åÎxﬂ x~°‚~ÚOKå_»∞ Éˇ·O_»¡~Ú#.
ÃÑO_ç¡, ÃÑo§H˘_»∞‰õΩ ~ÚO\˜ ^ŒQÆæ~° [~°QÍÅx ÃÑ^ŒÌÅ =∞^èŒº x~°‚Ü«∞O [iyOk.
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Ñ¨Ñ¨Ê#ﬂO u<åﬂHÍ ™êÜ«∞O„`«O JO^Œ~°∞ u~°∞QÆ∞ „Ñ¨Ü«∂}O JÜ«∂º~°∞. |ã¨∞ûÖ’ áÈ`«∞O>Ë "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º Ñ¨Hõ¯<Õ
‰õÄ~°∞Û#ﬂ ÃÑ^ŒÌÜ«∞º =ÚiÃÑOQÍ K«∂ã¨∂Î ''Fi "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º ~ÚOQÆ #∞=Ùﬁ ÃÑO_ç¡H˘_»∞‰õΩ"≥·áÈ`«∞#ﬂ=#ﬂ=∂@—— Jx
JO@∞O>Ë
''J#ﬂ =∂>ËO\˜ `å`å QÆk L#ﬂ=∂@<Õ—— JO@∂ Ç¨ïëê~°∞QÍ #"åﬁ_»∞.
''JÉ’ƒ JÑ¨C_Õ "≥ÚQÀ_ç"≥·#=Ù~À—— JO@∂ K≥q ^ŒQÆæ~°‰õΩ Fiy ''Ñ≤Öˇ¡@∞¡Ok Ñ≤Å¡#∞ ÉÏQÍ ã¨∂ã¨∞¯<åﬂ"å—— JO@∂
ˆQeKÕâß_»∞.
''ÖË `å`å—— Jx ã≤QÆ∞æ Ñ¨_»∂Î ''#∞=Ùﬁ E_» ÖË^• UOk ##ﬂ_»∞æ`«∞<åﬂ=Ù— JO@∂ #=Ùﬁ`«∂ H˜\ ˜H˜ k‰õΩ¯ =ÚYO
ÃÑ\Ïì_»∞.
''QÆ@¡QÍ^Œ∂ Ñ≤Å¡QÍ WÜ«∞ºÅˆ~Ñ¨Ù áÈ~°QÍO_»∞¡ Ñ≤Å¡Å#∞ Eã≤ ÃÑO_ç¡ *Ëã¨∞¯O@∞O„_»O@ #∞=Ùﬁ QÆ∂_» QÆ@¡<Õ Ñ≤Å¡#∞
Eã¨∞¯<åﬂ"å ÖË^•—— JO@∂ "≥∂KÕ`ÀÎ á⁄_çKå_»∞.
''QÍ ã¨∞kÌ áÈh `å`å =ÚO^Œ∞QÍà◊§ yk*ˇÑ¨C #∞=Ùﬁ =∂ J=ﬁ#∞ E¿ã ÃÑO_ç¡ KÕã¨∞¯<åﬂ"å—— JO@∂ Z^Œ∞~°∞
„Ñ¨tﬂOKÕã¨iH˜ `å`« =ÚYOÖ’ =Úã≤=Úã≤ #=Ùﬁ.
''F g∞ J=ﬁ#∞ <Õ#∞ Eã≤<å, g∞ J=ﬁ ##∞ﬂ Eã≤Ok—— J<åﬂ_»∞ Ç¨ïëê~°∞QÍ. ''#∞"Õﬁ #Ü«∞O `å`å QÍ<å_Õ
#∞=Ùﬁ =∂ J=ﬁ#∞ Eã≤#=ÙQÍx <Õ#∞ g∞ =∞#=~åeﬂ ã¨∂_»ÖË—— J#ﬂ_»∞ x*Ï~ÚfQÍ.
"≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º =∂@ q<Õ ã¨iH˜ ÃÑ^ŒÌÜ«∞º Ñ¨HõÑ¨HÍ #=Ùﬁ`«∂
''F "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º g∞ J=ﬁ <å "Õ∞#=∂=∞ a_»¤~å ^•xﬂ ã≤#ﬂÑ¨Ê\˜ﬂOz <å Éèí∞*ÏÅ g∞^Œ Z`«∞Î‰õΩ#ﬂ, *ˇ~°
ÃÑ^ŒÌÔQ·#OHÍ W^ŒÌ~°O QÆeû P_»∞‰õΩ#ﬂO, áê_»∞‰õΩ#ﬂO, ÉÏ~ÚÅÅ¡ D`«H˘\˜ì#O, K≥@¡g∞^≥H˜¯ ã‘=∞ã≤O`«HÍÜ«∞Å∞
HÀã¨∞‰õΩu#ﬂO, ã≤O`«Ãã>ˇ¡H˜¯ ã≤O`«ã≤QÆ∞~°∞ `≥OÑ¨Ù‰õΩ#ﬂO F#QÍÜ«∞Å∞ HÀã¨∞‰õΩ#ﬂO F~åÅ g∞^Œ L~°∞¯ÖÏ_ç, áÈÖÏÅÅ¡
á⁄~å¡_ç#O yO`« uiæ<ÀÅ¡O U_» ~°∞HÍ~ÚOz#"≥∂ ^≥ÖÏû—— JO@∂ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º Hõà◊§Ö’H˜ K«∂ã¨∞Î #=Ùﬁ`«∞O>Ë.
''U_» `å`å U_» ~°∞HÍ~ÚOzO„_Õ—— Jx Pã¨H˜ÎQÍ J_»∞QÆ∞`«∂ =ÚO^Œ∞‰õΩ =OQÍ_»∞.
''Jk ã¨=∞~°Î J~Ú =¸Å‰õΩ ‰õÄ‰õΩ<Õ `åÅ¡‰õΩ <å=ÚO^Œ∞QÍà◊§‰õΩ ~åHõáÈ`«∞O_Õ ~ÚQÆ Eã≤# JQÆ Eã≤#
XQÆáêi ~ÚO@¡ Z=à◊√§ ÖË#Ñ¨C_»∞ áÈ~Ú P_»∞‰õΩO^•O ~°=∞‡x Ãã~Úº =\˜ì QÆ∞Ol<å QÍh Jk â◊~°O`À\˜
Li¯áÈ`«∞O_Õ.
<Õ#∂ ^•x Z#ÔH#Hõ =_ç ã¨O^Œ∞ ^˘i¯#Ñ¨C_»ÖÏ¡ U_çÊã¨∞ÎO>Ë y@¡<Õ Ô~O_»∞ =¸_»∞ UO_»¡~Ú#OHÍ <Õ#∞ QÆ∂_®
~°∞HÍ~ÚOKÕ @~Ú"≥ÚzÛ ^•xﬂ EÃãÎ <åÔHO^Œ∞HÀ ã≤ÔQæÜ«∞º =\˜ìOk. QÍh ^˘OQÆ`«#OQÍ g∞ J=ﬁ#∞ ã¨∂_»=\˜ì<å.
~ÚOQÆ <Õ#∂ QÆ∂_» h JO`« JÜÕ∞º`åà◊§‰õΩ =∂‰õΩ XQÆ<å_»∞ y@¡<Õ Ñ¨ÓÅ∞Ñ¨O_»∞¡ ÃÑ\˜ì ÅQÆæO *Ëã≤O„_»∞—— JO@∂ D
Éèí∂q∞ÃÑ· ÖËx J=ﬁ QÆ∞iOz K≥Ñ¨ÙÎO>Ë `å`«Hõà◊§Ö’x "≥Å∞QÆ∞#∞ `«^ÕHõOQÍ K«∂âß_»∞.
`«# kˆH¯ K«∂ã¨∞Î#ﬂ =∞#∞=∞_çx =ÚiÃÑOQÍ K«∂ã¨∂Î—— Fi "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º h ÃÑO_®¡=Ú =Ú^ŒÌ|Ou Öˇ‰õΩ¯Ok~å
g∞i^ŒÌ~°∞ ã‘`å~å=ÚO_»¡ Öˇ‰õΩ¯O@~°∞~å—— J#ﬂ_»∞ ã¨O`À+¨OQÍ.
★

★

★

=∞~åﬂ_»∞ á⁄ÅOÖ’ =∞_çH˜ hà◊√§ =∞o§Oz F~°O QÆ@∞ìg∞^Œ ‰õÄ~°∞ÛO>Ë ~åuH˜ |ã¨∞ûÖ’ =ã¨∞Î#ﬂÑ¨C_»∞ `å`«
J#ﬂ=∂@ÖË "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º‰õΩ QÆ∞~°∞Î‰õΩ ~å™êQÍ~Ú.
z#ﬂÑ¨Ê\˜ﬂOz J=ﬁ`À P_çáê_ç# `å`«H© ã≤ÔQæO^Œ∞Hõ~ÚºO^À J~°úO J~Úº ÃÑ^Œ=ÙÅÃÑ· z~°ﬂ=Ùﬁ "≥eã≤Ok.
''=∞i JO`å `≥eûQÆ∂_» hÅ=∞‡ Z^Œ∞~°∞QÍ L<åﬂ `«<≥O^Œ∞‰õΩ K«∂_»ÖË^Œ∞. JO^Œi =ÚO^Œ∞ ã¨∂_®ÅO>Ë H˘OK≥O
|Ü«∞O, WOH˘OK≥O |∞QÆ∞Å∞, QÆ∞O_ÕÅ #∞Oz ÃÑÜ«∞ºO`« áê‰õΩ`«∞O>Ë, HõO_»∞¡ Éèí∂q∞x `åH˜#~Ú. ã≤QÆæO>Ë QÆ^Õ<Õ"≥∂
â◊~°=∞O>Ë QÆ^Õ<Õ"≥∂, hÅ=∞‡ J#ﬂ ¿ÑÔ~·`Õ ^≥Å∞ûQÍh, =∞xÃã@∞¡O@^À `å`« J#ﬂ@∞¡ =Ú^ŒÌ|Ou Öˇ‰õΩ¯O@∞O^À,
Kå=∞Ou Öˇ‰õΩ¯O@∞O^À, ÖËHõ áÈ`Õ ¿Ñ~°∞#ﬂ@¡<Õ wáêˆ~ hà◊§Öˇ‰õΩ¯O@∞O^À, U"≥∂ Z@∞¡O@∞O^À—— Jx PÖ’zã¨∞Î
=∞_çÖ’H˜ áêˆ~ hà◊§#∂ K«∂ã¨∞Î#ﬂ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º PÖ’K«#Å∞ hà◊¡ÖÏˆQ ã¨∞_»∞Å∞ u~°∞QÆ∞`«∂ Z`«∞Î Ñ¨ÖÏ¡Åg∞^Œ ã¨~°ã¨~å
™êyáÈ`«∞#ﬂ~Ú.
''"≥ÚyeQÍ F "≥ÚyeQÍ Zxﬂ™ê~°∞¡ Ñ≤ÅﬁÖËÉË QÆO`«QÆ#O UO ™ÈOKåOK«∞ `«∞<åﬂ=Ù~å. =∞_»¡ hà◊§xﬂ xO_ç F~°O
^•\˜ á⁄i¡áÈ`«∞#ﬂ~Ú ÃÑ~Úºg∞^Œ Fã≤ ÖË^ÕOk~å—— JO@∞#ﬂ ÃÑ^ŒÌ<å~Ú# =∂@ q<Õã¨iH˜ Jki Ñ¨_ç J@∞K«∂âß_»∞.
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Hõà◊√§ Z„~°QÍ KÕã¨∂Î ''UOk~å a_®¤ x#ﬂ u#ﬂk ~ÚOHÍ J~°æÖË^• UOk. UO^À =∞ã¨∞Î ™ÈOzÅ Ñ¨_çáÈ~Ú#
"ÕOk~å ~ÚOHÍ #∞=Ùﬁ ™ÈOKåOKÕ á⁄^Œ∞ÌÅ∞ =∞ã¨∞ÎQÆ∞#ﬂ~Ú QÍx q∞ye# ¿ã#∞H˜ hà◊√§ÃÑ\˜ì g∞ ÃÑ^ŒÌ"≥∞‡O^Œ∞HÀ
Ñ≤eûOk a~å# áÈ. <Õ#∂ |*Ï~°∞^•HÍ áÈÜ≥Ú™êÎ—— JO@∂ HÀÑ¨yã¨∂Î =ÚO^Œ∞‰õΩ HõkÖÏ_»∞.
"≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º =ÚYO z#ﬂÉ’~ÚOk. áÈ`«∞#ﬂ ÃÑ^•Ì~Ú##∞ K«∂ã¨∂Î ''ÃÑ^ŒÌ<å~Ú# ZÑ¨C_»∞ yO`Õ U^À XHõ
Xã¨∞QÆ∞ UÜ«∞ºO^Õ T~À¯_»∞ *ˇÑ≤Ê# Ñ¨#O`å *Ëã¨Î QÍh *ˇ~° QÆÅ`«∞ J~Ú`Õ =∞ã¨∞Î u_»Î_»∞ yÑ¨C_»∞ <Õ<ÕO `«Ñ¨C
*Ëã≤<å#x—— J#∞¯O@∞ =∞~À =∞_çÖ’H˜ hà◊√§ =∞eáê_»∞.
á⁄ÖÏxH˜ hà◊√§ ÃÑ\˜ì "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º ~ÚO\˜H˜ áÈÜÕ∞ã¨iH˜ áÈK«=∞‡ =_»¡#∞ ã¨OK«∞ÅÅ¡ áÈã¨∞Î J`«x HÀã¨"Õ∞ Z^Œ∞~°∞
K«∂™ÈÎOk.
"≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º WO@¡H˜ J_»∞QÆ∞ÃÑ@ìOQÍ<Õ ''"≥ÚyeQÍ, F "≥ÚyeQÍ *ˇ~° a~å# |*Ï~°∞‰õΩ áÈ~Ú =_»∞¡ yiﬂÅ
Ñ¨@¯~å—— J#ﬂk
PHõÖˇ· Hõ_»∞ÊÖ’ ZÅ∞HõÅ∞ Ñ¨~°∞ÔQ_»∞`«∞<åﬂ~Ú.
''|∞=ﬁ JO@ J_çæ`Õ ÃÑ^ŒÌ=∞‡ U=∞O@^À—— Jx J#∞‰õΩO@∂ =_»¡ã¨OK«∞Å‰õΩ =¸`«∞Å∞ ‰õΩ\˜ì Z_»¡|O_ç g∞^Œ
Uã¨∞ÎO>Ë áÈK«=∞‡ J#ﬂO u#=∞x K≥Ñ¨ÊÖË^Œ∞.
"≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º WHõ `«Ñ¨Ê^Œx |O_çx yiﬂ ^ŒQÆæ~°‰õΩ fã¨∞‰õΩáÈÜÕ∞ã¨iH˜ JÑ¨Ê\˜ˆH =_»¡ã¨OK«∞Å`À yiﬂ xO_çáÈ~Ú
HõxÊOzOk.
J~Ú<å Pâ◊H˘kÌ yiﬂ"å_ç ^ŒQÆæ~°‰õΩ "≥o§ ''J<åﬂ <å~Ú J~Ú^Œ∞ ã¨OK«∞ÖË L#ﬂ~Ú yiﬂH˜ Uã¨Î"å—— J#ﬂ_»∞.
WQÀ ã¨∂ã¨∞Î#ﬂ=ÙQÍ Hõ`« "˘¿ãÎ XHõ¯áêˆ~ yxﬂ ã¨OK«∞ÖÁã¨Î~Ú ÖË‰õΩO>Ë ÖË yÜ«∞ºÅ Ñ¨@∞ì_»∞ HÍ^Œ∞QÍx Ô~O_»∞
~ÀAÖˇ·#OHÍ ~å—— Jx JO@∞O>Ë
'J<åﬂ J<åﬂ S^Œ∞ ã¨OK«∞ÖË<Õ *ˇÔ~~Úº—— Jx |u=∂ÖÏ_»∞.
''JÔ~ `«q∞‡ J~Ú^Œ∞ ÖË=Ù. y~Ú^Œ∞ ÖË=Ù F_»∞¡ Ñ¨\ ˜ì Ñ¨\ ˜ì ÃÑÜ«∞ºO`å *Ï<£ *Ï<£ J~ÚOk. ã¨Ñ¨C_»∞*ËHõ áÈ——
JO@∞O>Ë x~åâ◊QÍ "≥#∞uiy |O_ç ^ŒQÆæ~°‰õΩ =zÛ PÖ’K«#Ö’ Ñ¨_®¤_»∞.
''=_»¡ ã¨OK«∞Åx yiﬂHÍ_» Uã≤áÈ^Œ∞<å uiy WO\˜H˜ fã¨¯áÈ^Œ∞<å L\˜ì ¿ã`«∞Å`À\˜ ~ÚO\˜H˜ áÈ`Õ ÃÑ^ŒÌ=∞‡
U=∞O@^À =ÚO^Œ∞ WO\˜H˜ áÈ~Ú J_çæ"˘zÛ#OHõ<Õ U^Œ<åﬂ *ˇÜ«∂ºÖË—— Jx J#∞H˘x |O_çx yiﬂ =ÚO^Œˆ~ LOz
Z_»¡#∞ q_çz Ñ¨Hõ¯#∞#ﬂ K≥@∞ì‰õΩ Hõ>Ëìã≤ WO\˜H˜ Ñ¨~°∞QÆ∞fâß_»∞.
PÜ«∂ã¨ Ñ¨_»∞Î L`«ÎKÕ`«∞Å`À =zÛ# "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º#∞ K«∂ã≤# áÈK«=∞‡ 'UOk~å QÆ@¡ L~˘¯ã¨∞Î#ﬂ=Ù |O_Õk
aÜ«∞º"Õ∞q—— J#ﬂk.
''yÜ«∞ºÅ yiﬂÅ âß<å =_»∞¡#ﬂ~Ú ÃÑ^ŒÌ=∞‡ yiﬂ"À_çﬂ âß<å |uq∞ÖÏ_ç# yÜ«∂ºÅ Ñ¨@∞ì_»∞ QÍ^Œ#ﬂ_»∞ WOQÆ
Ô~O_»∞~ÀAÖˇ·#OHÍ Ñ¨_»Î##ﬂ_»∞. U=∞O@"À#x J_»∞æ^•=∞x "˘zÛ#—— Jx =QÆ~°∞ã¨∂Î K≥Ñ¨ÙÎO>Ë
''^Œi„^ŒO "≥ÚHõáÈ_çq U_çH˜áÈ~Ú<å y\Ï¡O\˜ J~°¯`«∞ÖË [~°∞æ`«~Ú u~Úº =∞Å¡ |O_ç<Õ_» <åâ◊#O *Ë™⁄zÛ#=Ù——
Jx Hõã¨∞~°∞‰õΩ#ﬂk.
''ysﬂ HÍ_»<Õ LOk X_»¡ ã¨OK«∞Å∞ P_»<Õ ZÜ«∂ºÅ<å, fã¨¯~å"åÅ<å—— J#ﬂ_»∞ FxH˜áÈ`«∂.
''Fiﬂ =Ú^Œ#+¨ìáÈ_® Z=Å<åﬂ X_»¡ã¨OK«∞Å∞ Z`«¯áÈ`Õ Z@¡~å áÈ~åáÈ áÈ~Ú a~å# |O_çx `ÀÅ¯~å áÈ——
JO@∂ QÆkÌOKÕã¨iH˜ yiﬂ k‰õΩ¯ =∞o§ Ñ¨~°∞QÆO^Œ∞‰õΩ<åﬂ_»∞.
Z„~°\ ˜ ZO_»Ö’ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º "ÕQÆOQÍ Ñ¨iÔQ`«∞Î`«∞O>Ë Xà◊§O`å K≥=∞@Å∞ Ñ¨\ ˜ì <åÅ∞Hõ Ñ≤_»∞K«Hõ@∞ì‰õΩ
áÈ™êyOk. J~Ú<å =_»¡ã¨OK«∞Å∞ U=∞ø`åÜ≥∂#<Õ ÉèíÜ«∞O`À =∞iO`« "ÕQÆOQÍ Ñ¨~°∞ÔQuÎ |O_ç ^ŒQÆæ~°‰õΩ áÈÜÕ∞ã¨iH˜
JHõ¯_» ã¨`«ÎÜ«∞º |O_ç<å#∞H˘x HÀÑ¨OQÍ xÅ∞Û<åﬂ_»∞.
PÜ«∂ã¨O`À ~˘Ñ¨C‰õΩO@∂ =ã¨∞Î#ﬂ "≥ÚQÆ∞ÅÜ«∞º#∞ K«∂ã≤ ''|O_çx W_çÛ U_ç¯áÈ~Ú =ã¨∞Î<åﬂ=Ù~å =_»¡#∞
yiﬂÔHÜ«∞ºÖË^ÕOk—— J<åﬂ_»∞.
''ÃÑ^ŒÌ<å~Ú<å ysﬂÅ âß<å =_»∞¡#ﬂ~Ú y~Àﬂ_»∞ yÜ«∂ºÅ =∞# =_»∞¡ Ñ¨@ì##ﬂ_»∞ QÆ^Œ¯x X_»¡ ã¨OK«∞Å#∞ w_»<Õ
ZÜ«∂ºÅ WO\˜H˜ `Õ"åÅ Jx ÃÑ^ŒÌ=∞‡ #_çæ=ã¨∞Î#ﬂ—— J#ﬂ_»∞ =QÆ~°∞ã¨∂Î.
''Jˆ~ |^•‡+π P_»∞ =_»∞¡ Ñ¨@ì#O>Ë #∞=Ùﬁ WO\˜H˜ áÈ`å=Ù ÉË #_»∞=Ù P_»∞ Z@¡ <å =_»∞¡ Ñ¨@ì#ﬂ_À J_»∞æ`å——
5

F~Ú#O

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1869
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