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PÀÄ®¥ÀwAiÀÄªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ 

    É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ LzÀ£É ªÀ¸ÀAvÀPÉÌ PÁ°nÖzÉ. PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ°è F 

«±Àé«zÁå®AiÀÄ vÀ£Àß ¨Ë¢ÞPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV 

«¸ÀÛj¹PÉÆArzÉ. 

    F ¸Á°¤AzÀ (2021-22) J£ï.E.¦ eÁj¬ÄAzÁV «±Àé«zÁå®AiÀÄ E£ÀßµÀÄÖ 

dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ºÉeÉÓ EqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. J£ï.E.¦ PÀÄjvÀAvÉ FªÀgÉUÉ EzÀÝ UÉÆAzÀ®-

¸ÀAzÉÃºÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀZÉð, ¸ÀAªÁzÀ, PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤ªÁj¹PÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. 

    PÀ¯É, «eÁÕ£À, ªÁtÂdå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤PÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ gÀÆ¦¹PÉÆAqÀÄ 

zÀÈqsÀvÉ¬ÄAzÀ zÁ¥ÀÄUÁ°qÀÄwÛªÉ. CAvÉAiÉÄ s̈ÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛgÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ 

PÀÆqÀ F ¢ Ȩ́AiÀÄ°è ¸ÁVzÉ.  

    ºÉÆ¸À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ gÀÆ¦¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄÆ®PÀ, CzÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ 

ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÀßqÀ É̈ÆÃzsÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ºÁUÀÆ QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß 

vÉÆÃjzÁÝgÉ. 

    E¢ÃUÀ ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ £ÉgÀªÁUÀ®Ä gÀÆ¦¹gÀÄªÀ 

ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀætUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. 

    EzÀPÉÌ PÁgÀtPÀvÀðgÁVgÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ (AiÀÄÄf) CzsÀåPÀëgÁzÀ qÁ. 

UÀAUÁzsÀgÀ .© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ EvÀgÉ CzsÁå¥ÀPÀjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 

    ¥ÀoÀå ªÀÄÄzÀætPÉÌ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ DqÀ½vÀ PÀÄ®¸ÀaªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtPÁ¸ÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À £ÉgÀªÀ£ÀÄß 

¸Àäj¸À¨ÉÃPÀÄ.  

    PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ «zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ CzsÁå¥ÀPÀ ¸ÉßÃ»AiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÀÄÝ, £Ár£À 

¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ UÀjªÉÄ ºÉZÀÑ®Ä PÁgÀtªÁUÀ° JAzÀÄ D²¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 

                                                   qÁ. ¤gÀAd£À 

                                                               PÀÄ®¥Àw  

                                                     É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ     
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¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ £ÀÄr 

    É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ºÉÆ¸À ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÁV¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ 

¸ÀAvÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄ. vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ ©MJ¸ï, ©MEUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¨Ë¢ÞPÀªÁV 

zÁ¥ÀÄUÁ®¤ßqÀÄwÛzÉ. CzÉÃ jÃw PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ( s̈ÁµÉ, LaÒPÀ) ¥ÀoÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

gÀÆ¦¹PÉÆAqÀÄ, ºÉÆ¸À ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥Á°¹AiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¸ÀÄwÛzÉ.  

    PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ gÀa¹, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ gÀÆ¦¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ »A¢£À PÀÄ®¥Àw ¥ÉÆæ. 

n.r. PÉA¥ÀgÁdÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸Àäj¸ÀÄªÉ.  

    E¢ÃUÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀætUÉÆAqÀÄ «zÁåyðUÀ¼À, CzsÁå¥ÀPÀgÀ PÉÊ ¸ÉÃgÀ°ªÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À 

ªÀÄÄzÀætzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è  CwÃªÀ D¸ÀQÛ, ¦æÃw vÉÆÃj¹zÀ ªÀiÁ£Àå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. ¤gÀAd£À 

ªÁ£À½î CªÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀiÁzÀj J¤¸ÀÄªÀAwzÉ. CªÀgÀ zÀÆgÀzÀÈ¶Ö ºÁUÀÆ §zÀÞvÉUÀ½AzÀ 

GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ©ü£ÀßªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ. 

    ªÉÆzÀ® ªÀµÀðzÀ ¥ÀzÀ«UÉ ¨ÉÆÃ¢ü¸À®àqÀÄªÀ ºÀ¢£ÁgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæªÀÄªÀ»¹ 

¸ÀA¥Á¢¹zÀ CzsÁå¥ÀPÀ «ÄvÀæjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ. 

    F ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀÄUÉÆ¼Àî®Ä PÁgÀtgÁzÀ ‘PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½’AiÀÄ ¸ÀzÀ À̧åjUÉ 

ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. «±ÉÃµÀªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ 

CzsÀåPÀëgÀÆ, PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ À̧zÀ¸ÀågÀÆ DzÀ qÁ. J¸ï. ¥Àæ¸ÁzÀ¸Áé«Ä CªÀgÀ 

¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. 

    ºÁUÉAiÉÄÃ E¢ÃUÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À ªÀÄÄzÀætzÀ°è C¥ÀÆªÀð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄªÀ É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ 

GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ DqÀ½vÀ PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À 

PÀÄ®¸ÀaªÀgÁzÀ qÁ. r. qÉÆªÀÄ¤Pï CªÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ.  

    PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ DPÀgÀUÀ¼ÁVgÀÄªÀ F ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ J®ègÀ ¦æÃw ªÀÄ£ÀßuÉUÉ ¥ÁvÀæªÁUÀ° JAzÀÄ 

D²¸ÀÄvÉÛÃ£É.  

 

                                               qÁ. UÀAUÁzsÀgÀ .©. 

                                                            CzsÀåPÀëgÀÄ 

                                                  PÀ£ÀßqÀ ¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ 

                                                    É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ             
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�.�ಾಂ. �ದಲ ��ೆಸ��,  

 ಕನ�ಡ GvÀìªÀ  

ಪ��� 

                                                                            ಅಂಕ: 60 

ಘಟಕ-I                                15 ಅಂಕ 

೧. PÀ£ÀßqÀ G½¹                                     - ¥ÀÄ.w. £À 

೨. �ಾರು�ಗ                                            - ದ.�ಾ. �ೇಂ�ೆ� 

೩. ಇಂ�ನ �ೇವರು                                       - ಕು�ೆಂಪು 

ಘಟಕ-II                               15 ಅಂಕ 

1. �ೕ�ಾಂ��ೆ                                           - �ನೆ��ೕರ ಕಣ� 

2. ಅಂಗುಲ ಹುಳ��ನ ಪರ�ಾಯ ಪ��ೇಶ                      - ಎ.�.ೆ �ಾ�ಾನುಜ� 

3. ��ೕ �ಾ�ಾನ�ನ ಪ����                                - �.ೆಎ�. ��ಾ� ಅಹಮ� 

ಘಟಕ-III                                                      15 ಅಂಕ 

೧. ಅಪ�ಾ� �ಾರು?                                    - �ೊಡ�ನ �ೌರಮ� 

೨. ಒಂದು �ಡ, ಒಂದು �ಾ�                               - �ಾ. �ೕ�ಾ �ಾಂ�ೇಶ�ರ 

೩. ರುದ�ಪ�ನ ಖಡ�                                        - ಕುಂ. �ೕರಭದ�ಪ� 

ಘಟಕ-IV                                     15 ಅಂಕ 

1. �ೋ�ೆಂಬುದು ಅಲ���ಾಮ                              - �ೇ�ಚಂದ� 

2. �ಾ�ೆಯ �ೆಲಸಗಳ�                                    - �ಾ. �.ೆ�. �ಾ�ಾಯಣ 

3. ಕ��ಾಜ�ಾಗ                                       - �ಾ. ಬಂಜ�ೆ�ೆ ಜಯಪ��ಾಶ 
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ಘಟಕ-I   

೧. PÀ£ÀßqÀ G½¹ 

                                                      ¥ÀÄ.w. £À 

 

 

 

PÀ£ÀßqÀ G½¹ - PÀ£ÀßqÀ ¨É¼É¹ 

PÀ£ÀßqÀªÀ£É §¼À¹. 

K£ÀÄ PÀÆVzÀÄ AiÀiÁªÀgÀ ºÀÄ¬Ä®Ä 

AiÀiÁªÀ£À UÀzÉÝ AiÀiÁªÀgÀ PÀÄ¬Ä®Ä 

FVÃ £ÁqÀÄ£ÀÄ D¼ÀÄªÀªÀgÁgÀÄ 

FVÃ £É¯ÉzÉÆ¼ÀÄ ¨Á¼ÀÄªÀgÁgÀÄ 

£ÁqÉÃ £ÀÄrAiÀÄÄ £ÀÄrAiÉÄÃ £ÁqÀÄ 

¸ÀévÀAvÀæ zÉÃ±ÀPÉ ¨ÉÃgÁªÀÅzÀÄ ºÁqÀÄ 

PÀ£ÀßqÀPÉÃvÀPÉ ºÉgÀ£ÀÄrAiÉÆeÉÓ 

ºÉÃ¸ÀÄªÀÅzÉÃ £ÀÄrV½AiÀÄ®Ä ©eÉÓ 

MvÉÛ¬ÄlÄÖ ¥ÀgÀ¨sÁµÉUÉ ªÀÄ£ÀªÀ  

¥ÀqÉ¢ºÉªÉÃ ¸ÉÆUÀ ¨Á¼ÉéAiÀÄ IÄtªÀ 

PÀ£ÀßqÀ¢Ã d£ÀQ®èªÉ PÀ°vÀ£À 

D¼ÁzÀªÀgÀgÀ̧ ÁUÀÄªÀ dvÀ£À 

PÀ£ÀßqÀ d£ÀªÀ®èzÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄ 

G½¸ÀÄªÀgÁgÉÊ ¨É¼Ȩ́ ÀÄªÀgÁgÉÊ 

§¼À¸ÀÄªÀgÀÆ vÁªÁjºÀgÉÊ 

DzÉÆqÉ – 

vÉÆ®UÀzÉ £ÀªÀÄä «¯Á¬ÄwPÉ 

PÀ£ÀßqÀPÉAvÉÊ ¥À£ÀßwPÉ? 

PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ: ¥ÀÄgÉÆÃ»vÀ wgÀÄ£ÁgÁAiÀÄt £ÀgÀ¹AºÁZÁgï (1905 – 1998, ªÉÄÃ®ÄPÉÆÃmÉ) PÀ«, £ÁlPÀPÁgÀ. ºÀtvÉ, 
ªÀiÁAzÀ½gÀÄ, CºÀ¯Éå, UÉÆÃPÀÄ® ¤UÀðªÀÄ£À, ±ÁgÀzÀ AiÀiÁ«Ä¤, UÀuÉÃ±À zÀ±Àð£À, ªÀÄ¯É zÉÃUÀÄ®, ²æÃºÀj ZÀjvÉ EªÀgÀ EvÀgÀ 
PÀÈwUÀ¼ÀÄ. 

¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 
1. PÀ«vÉAiÀÄ D±ÀAiÀÄ ¤gÀÆ¦¹. 
2. PÀ£ÀßqÀ G½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? 
3. PÀ£ÀßqÀzÀ DvÀAPÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 

D±ÀAiÀÄ: PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀªÀðd£ÁAUÀzÀ ±ÁAwAiÀÄ vÉÆÃl. DzÀgÉ E°è £É¯É¹gÀÄªÀ vÀ«Ä¼ÀgÀÄ, vÉ®ÄUÀgÀÄ, ªÀÄ¯ÉAiÀiÁ½UÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀæ ¨ÉÃqÀ! EzÀÄ JAzÀÆ M¥ÀÄàªÀ ªÀiÁvÀ®è. 
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೨. �ಾರು�ಗ 

               ದ.�ಾ. �ೕೆಂ�ೆ� 

 

 

 

ಇದು ಮಂತ�; ಅಥ�ೂೆಗ�ದ ಶಬ�ಗಳ ಪವ�ಸುವ ತಂತ�; 

�ಾ�ೆ �ಾ�ೆ ಸಮಥಛಂದ; ದೃಗ�ಂಧ �- 

ಗ�ಂಧ; �ಾ�ಣದ �ೆಚು� �ೆ�� ರ���;ೆ ಉ�ರ 

�ೆ�ೆ� ೆಹೂ�ದ ಗ�ಯು ಗು�ಯ ���ಟು� ಬರು- 

��ೆ ತೂ� �ೕ�ೆಯಲ�ಾ�ಾಸ. ಗರುಡನಂ- 

�ೆರ� ಬಂ�ತು-ಭ���? ಹಮ�ದ�? ನಂ�ೊ? ಮರ- 

ಣ�? ��ೆ��ೕ? �ೕಹನ�? ಎಚ�ರ� ೆಕ�ದ 

ಮ�ೆ�! ಕನ�ೋ ನನಸು- ಎಲ� �ಾ�ೋ�ಾಲು! 

ಎ�ೆ�ಾ�ೆ! �ೊ�ೆ��ೊ�ೆಯುವ ಜಂತು! �ನ� ೆ�� 

�ಲ�, �ಾ��ೆ�ರಡು, ಹ�ೊ��� ೆ�ಷವ�, �- 

ನ�ನ� �ಾ�ಯು, �ೕನು �ಾ�ಾಳ��ದರೂ 

ಮ�ೆ� �ಾಡು�.ೆ ರ�ಕ��ೆ ೆಚಂದ ತ�ೆದೂ� 

�ಾ� ೆ�ಾರು� ೆಗರಳ! ಬಯಸು�ರು, ಬಯಸು�ರು…. 

ಕಂ�ಲ��ೇ�ೊ ಅಂ�ೈಯ ಗರುಡನ �ೆ�ೆಯ! 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: ದ.�ಾ. �ೇಂ�ೆ� (೧೮೯೬-೧೯೮೧, �ಾರ�ಾಡ) ಅಂ��ಾತನಯದತ� �ಾವ��ಾಮದ ದ�ಾ��ೆ�ೕಯ �ಾಮಚಂದ� 

�ೇಂ�ೆ�ಯವರು ಕನ�ಡ ನ�ೕದಯ �ಾ�ತ� �ಾಗದ ಪ��ದ� ಕ�ಗಳ�ೊ�ಬ�ರು. ಗ�, �ಾದ�ೕ�,ೆ �ಾಕುತಂ�, ಸ�ೕ�ೕತ, 

ಉ�ಾ��,ೆ ಮ�ೆ� ಬಂತು �ಾ�ವಣ- ಇವ� �ೇಂ�ೆ�ಯವರ ಪ��ದ� ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ�. 

 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ಾವ���ರುವ ಮಂತ�ಶ�� �ಾವ ಬ�ೆಯದು�? 

೨. ಕ� ಮತು� �ಮಶಕನ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� ʼ�ಾರು�ಗʼ ಕ�� ೆ�ೇ� ೆಕ���ೊಡುತ��?ೆ 

೩. ರ�ಕನ ಲ�ಣಗ�ಾವ�ವ�?        

ಆಶಯ: ಇದು ಕ�-�ಮಶಕ ಸಂಬಂಧವನು� ಕು�ತದು�. ಅಂದ� ೆ ಸೃ���ೕಲ ಮ�ೋಧಮ ಮತು� �ಮ�ೆಯ 

ಮ�ೋಧಮಗಳ ನಡುವಣ ಅ� �ಾಜೂ�ನ-ಪರಸ�ರ ��ಯುವ ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ ಸಂಬಂಧವನು� ಕು�ತದು�.  
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೩. ಇಂ�ನ �ೕೆವರು 

                                                      ಕು�ಂೆಪು 

 

 

 

 

ನೂರು �ೇವರ�ಲೆ� ನೂ�ಾ� ೆದೂರ 

�ಾರ�ಾಂ�ೆಯ �ೇ� ನಮ�ಂದು ಪೂ�ಸುವ �ಾರ!  

ಶತ�ಾನಗಳ� ಬ�ಯ ಜಡ��ೆಯ ಪೂ��ಾಯು�; 

�ಾವ���ೆ �ಾ�ೆ�ೆದು �ೋ��ಾಯು�! 

��ಲು, ಮ�ೆ, �ಾ� �ಂೆ�ಯ�ೆಲ� �ೇ ��ಾಯು�; 

�ಾಸರನು ಪೂ��� �ಾಸ��ಾಯು�!  

ಗು��ಳ� ೆಕಣು��� �ೆಚ��ರುವರ�ೆಲ�, 

ಭಕ� ರಕ�ವ �ೕ� �ೊ��ಹರ�ಲೆ�, 

ಗಂ�ೆ �ಾಗ�ೆಗ�ಂ ಬ�ದು, ಕು���ೆ ��ದು 

ಕಡಲತ�� ೆತ���ೈ ಶಂಖ�ಂ ನು�ದು!  

��ೆ� �ಾಡು��ಹರು ಹಲವ� �ೇವ�ೆಗ�ೆಲ�; 

�ದ�ವರು ಕ�ಾ�� �ೆಲವ�ಹರು;  

��ೕಬತನದ� ಮ�ೆತು ತಮ� �ೌರುಷವ�ೆಲ� 

ಸ�ೆ�ೕ�ೋದಂ�ಹರು ಮತು��ದಮರರು. 

ಅವರ ಗು� �ಾ�ಾಯು�; ಅವರ ನು� ಮ�ದು�ೋಯು�; 

ಅವರ �ೆ��ದ ನಮ� ೆ�ೕಳ�ಗ��ಾಯು�!  

ಮುಂ�ವಳ�ಾ�ಾ�ಸುವ, ಶ���ಾ�ಸುವ; 

ಒಂದು ಶತ�ಾನವನು ಒಂ�ೆ �ನ �ೈಸುವ! 

ಸತ� ಕಲ�ಳ ಮುಂ�ೆ ಅತು� ಕ�ೆದುದು �ಾಕು, 

�ೕವ�ಾ�ೆಯ�ಂದು ಕೂಗ�ೇಕು! 

��ೆ ಮೂ��ೆ �ೆಯ� ಕ�ೆಯ �ೊ��ೆಯ�ೊಯು� 

ಚ�ಯ ಮ�ೆಯ� ನ�ೆವ �ಾ�� �ಾಕು!  

ಆಶಯ: �ಾ�ತ�ದ ಮೂಲಕ ಇ�ೕ ಸ�ಾಜದ �ಂತ�ೆಯನು� ಬದ�ಾ���ಡುವ ಶ�� ಕು�ೆಂಪು ಅವ���.ೆ ನೂರು 

�ೇವರ�ೆಲ� ನೂ�ಾ� ೆದೂರ, �ಾರ�ಾಂ�ೆ�ೕ �ೇ� ನಮ�ಂದು ಪೂ�ಸುವ �ಾರʼ ಎನು��ಾ� ಕುರುಡು ಭ��ಯನು� ��ೆ��ೆದು, 

�ೇಶಭ��ಯನು� �ತು�ವ ಪ�ಯತ� �ಾ��ಾ��.ೆ  
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�ಾರ�� ನಮ�ಂದು �ೕವನದ �ೇವ�ೆಯು, 

�ಶ�ರೂ���ವಳ�, �ಶ�ಮು��ೖ! 

ನ��ಲ�ರಂಗಗ� ೆನಮ�ಂ�ೆಯಂಗ�ೈ, 

ನಮ� �ಾ�ತಂತ���ೊ� ೆನಮ�ಮ� ಸು��ೖ! 

ಇಂ�ೊ �ಾ�ೆ� �ಾಸ�ೕಶ�ಾಗ�ೆ �ೇಕು; 

ಎಂ�ಂ�ೆ ಎ�ೆ�ೕ�; �ಾ�ೆ�� ೆ�ೋಕು! 

�ಾ� ೆ�ೇವ�ೆಗ�ೈ! �ಾರತ� ೆಸ�ಗ�ೈ! 

�ಾರ�ಾಂ�ೆ� ನಮ� ೆ�ೇ��ೖ, ಜನ�! 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: ಕು�ೆಂಪು (೧೯೦೪-೧೯೯೪) ಕುಪ��� �ೆಂಕಟಪ� ಪುಟ�ಪ�ನವರು ಕನ�ಡ �ಾ�ತ��ೆ� �ಶ��ಾನ��ೆ ತಂದು�ೊಟ�ವರು. 

ʼ��ೕ �ಾ�ಾಯಣ ದಶನಂʼ ಎಂಬ ಮ�ಾ�ಾವ�ವನು� ರ���ಾ��.ೆ ಮ�ೆಗಳ�� ಮದುಮಗಳ� ಮತು� �ಾನೂರು �ೆಗ�ಡ� ಇವರ 

�ೆ�ೕಷ� ಎರಡು �ಾದಂಬ�ಗಳ�. �ೆರ�ೆ� �ೊರ�, ಸ��ಾನ ಕುರು�ೇತ� ಮುಂ�ಾದ ಮುಖ� �ಾಟಕಗಳನು� ರ���ಾ��ೆ.  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ೌಢ��ಯೆ ಅಂ�ಾನುಕರ�ೆ ಕ��ೆಯ�� �ೇ�ೆ ಮೂ�ಬಂ��?ೆ 

೨. �ಾಷ��ೆ�ೕಮದ �ೆ�ೆ ಕ��ೆಯ�� ಮೂ�ಬಂ�ರುವ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೩. �ೇಶ ಕು�ತ ಕ�ಯ �ಲು�ೕೆನು? 
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ಘಟಕ-II  

1. �ೕ�ಾಂ�� ೆ

                       

�ನ��ೕರ ಕಣ� 

 

 

 

೧ 

ಸದು�ನಯದ ತುಂ�ದ �ೊಡ 

ತಂದಳ� �ೕ�ಾಂ��ೆ, 

ಕ�ಾ�ಣದ ಅಂಗಳದ� 

ತ� �ೊ�ೆದಳ� ಚಂದ�.ೆ 

ಸಮ�ತ�ದ ರಂ�ೋ�ಯು 

ಒಳ-�ೊರಗೂ ಧೂಪವ�, 

�ಾ�ಾಡುವ �ೊಸ�ಲ�� 

�ೊ�ಾ�ಡದ �ೕಪವ�. 

೨ 

ಅಯ�ನ �ೈ �ೋವ��ೆನಲು 

ಆಭರಣವ �ೊಟ�ಳ� 

ಅನು�ಾವದ ಅಲಂ�ಾರ 

ಆಚರ�ೆಯ �ೊಟ�ಳ�. 

�ೆರ�ಾದಳ� ಬಸವಣ�ನ  

ಹರ�ಾದಳ� �ೆರ��,ೆ 

ಅರ�ಾದಳ� �ಂಗದ�� 

ಪ�ಮ�ಸುತ ಪೂ�ೆ�.ೆ 

೩ 

�ೕ�ಾಂ�ೆಯ �ಲು�ನ��  

ಮ�ಾ�ಂಗ �ೊ�ೆಯಲು 

ಆಶಯ: ಬಸವಣ�ನ ವ���ತ�ದ �ಂ�ೆ ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ� �ಾ�ದ ಹಲವ� �ೕೆತನಗಳ� ಇ�ೆ. ಆತನ ಪ��ಯರ�� ಒಬ��ಾದ 

�ೕ�ಾಂ�� ೆ ಅಂತವಳ�. ಬಸವಣ�ನ �ಾ��ೆ ಪೂರಕ�ಾ�, ಅವನ �ೆರ�ಾ� �ಾ�ದ �ೕ�ಾಂ��ಯೆ �ಾ�ನ �ತ� ಇ�� 

ಮ�ೋಹರ�ಾ� ಅ�ವ�ಕ��ೊಂ��.ೆ 
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ಬಸವಣ�ನ ಭ��ಕಲಶ 

ಸಂಗಮನ� �ೊ�ಯೆಲು 

�ಾ�ಯ�� �ಾ��ಾ� 

ಮ�ಾ�ೆಳಗು ಸಂ�ತು: 

�ಾ�ಣ�ಂಗದ�� ಕರ� 

�ೕ�ಾಂಬರ �ಂ�ತು. 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: �ನೆ��ೕರ ಕಣ� (೧೯೨೮) ಇವರು ಮೂಲತಃ �ಾರ�ಾಡದವರು.  ಆ�ಾಶ ಬು��, �ೕಪ�ಾ�, �ೆಲಮು�ಲು 

ಮುಂ�ಾದವ� ಕವನಸಂಕಲನಗಳ�. ಇವರ ʼ�ೕವಧ��ʼ ಕೃ��ೆ �ೇಂದ� �ಾ�ತ� ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ�� ಬಂ��.ೆ  

 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ೕ�ಾಂ��ೆಯ ವ���ತ� ಕ��ಯೆ�� �ೇ�ೆ ಅ�ಾವರಣ�ೊಂ��?ೆ 

೨. �ೕ�ಾಂ��ೆ ಕ��ೆಯ ಆಶಯವನು� ಬ�ೆ��. 

೩. ಸ�ಪ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ �ೇ�ರ�ೕೆಕು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ಅಂಗುಲ ಹುಳ��ನ ಪರ�ಾಯ ಪ��ೕೆಶ 

                                      ಎ.�.ೆ �ಾ�ಾನುಜ� 

ಆಶಯ: ಬ�ಾಢ� �ೕ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ��ವ ದುಬಲ �ೕ�ಗಳ ಸೃಜನ�ೕಲ�ೆಯನು� ಈ ಕ��ೆ �ರೂ���ೆ. ಅಂಗುಲ 

ಹುಳ�ವನು�, ಅದರ ಅ�ೆ�ಾಟ, ಪರ�ಾಟವನು� �ಾಗೂ ಅದರ ಅಂತ�ಾನವನು� ಅ�ೇಕ �ೕ� ಅಥ�� ೆಕ��ೆ.  
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ಅ�ೕ�ಕದ�� �ೇ�ದ ಮಕ�ಳ ಕ�ೆ ಒಂದರ��  

ಒಂದು �ನ 

ಗುಬ��� �ೇ�ೆ�ೊ�ೕ �ೋಡು���ಾ�ಗ  

ಅಂಗುಲದ ಹುಳ ಕ��� ೆ�ತು� 

ಒಂದಂಗುಲದ ಹುಳ 

ಹ��ೖ ಹ�ರು, 

ಮೂಗು �ೆಂಪು ಮೂಗು�. 

ಮುಖ ಒ�� 

�ೆ�ೆ��ೆದು ಕ�ಾ�ಾ� �ೖ ಮ�� 

�ೖಯುದ�ದ �ೆ�ೆ� ಇಟು� ಇಟು� 

�ೆಲ ಅ�ೆದು ಸು�ದು ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ 

ಸ��ಲ�� ೆಗುರು�ಲ��ೆ �ೆಸ�ಲ�� ೆಮುಲ ಮುಲ ಮುಲ 

�ೋಗುವ ಹುಳ� 

ಅಂಗುಲದ ಹುಳ�. 

�ೋ�ತು ಗುಬ���, ಅದ�ೆ� ಹ�ವ� 

�ೇ�,ೆ ಇ�ೆ�ೕನು �ೊ��ನ�� �ೊ�� ಎ�� 

ನುಂಗ�ೇಕು, 

ಆಗ  

ಹುಳ, 

“�ಂದು �ಡ�ೇ�- 

�ಾನು ಅಂಗುಲದ ಹುಳ, ಉಪ�ಾ�, 

ಪ�ಪಂಚ ಅ�ೆಯುವ ಹುಳ” 

ಎಂ�ತು. 

“�ಾ�ೋ? �ಾ�ದ�� ೆ

ನನ� �ಾಲ 

ಅ�.” ಎಂದು �ಾಲ �ೂೇ��ತು ಗುಬ���. 

“ಅದ�ೆ�ೕನಂ�ೆ? ಇ�ೊ ಅ�ೆ�.ೆ 

ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು �ಾಲು� ಐದು 

ಐದಂಗುಲ �ಮ� �ಾಲ” 
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“�ೋ��ೆ�ಾ? �ೂೆ�ೆ�ೕ ಇರ�ಲ� 

ನನ� �ಾಲ 

ಐದಂಗುಲ! ಐದು, ಒಂದಲ�, ಎರಡಲ�,  

ಮೂರಲ�, �ಾಲ�ಲ�, ಐದು!” 

ಎಂ��ೆ�ೕ ಅ�ೆ��ೊಂಡ ಗುಬ��� ಏನು �ಾ�ತು 

ಹುಳ ಎ�� �ೆಗಲ 

�ೕ� ೆಕೂ���ೊಂಡು �ಕ� ಹ��ಗಳ ಹ��ರ �ಾ��ೋ�ತು. 

ಅವ�ೆ�ಲ� ಅ�ೆಯುವ�ದು �ೇ�ಾದ��ತು�. 

ಹುಳದ ಅಳ�ೆ 

ಯ �ೕವನ ಶುರು�ಾ�ತು: 

ಅದು ಹಂಸದ ಕತ���ೆತು. 

ಜ�ಾ�ೕ �ಾಲ��ಯ ಮೂಗ��ೆತು. 

ಅ�ೕ�ಕ� �ೊಕ��ೆಯ ಎ��ದ �ಾಲ- 

�ೆ�ತು. �ಾವ��ೋ �ತ�� ೆ

ಬಣ�ದ ಪ�, “ನನ� �ಾಲ- 

� ೆಅ�” ಅಂ�ಾಗ �ೆದ� 

“�ನ� �ಾಲ�ೆ� ೆ

ಹುಳ �ೕಳ” ಎಂದು ಒಳ�ೊಳ� ೆಶ�� 

�ೆವತು, ಗಂಟಲು �ದಲು �ಾ� �ಾಲ� ೆ

ಯ �ೊ��ಕು�ವ ತು� 

ವ�ೆಗೂ ಅವಸರವಸರ�ಾ� ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ 

ಅ�ೆದು ಬದು��ೊಂ�ತು ಹುಳ. 

�ೕ�ೇ �ೆ�ಕ� �ೊಕು�, 

ನ��ನ ಗ�, ಮರಕು�ಕದ 

��ೕಟದ ಪ�ೆ�, ಮು�ಗೂ� ೆ

ಯ ಗ� ಉದು�ದ �ೊ�ೆ�, ಎ�ೂೆ�ೕ �ೆಸ� 

ಲ�ದ ಪುಕ�, ಪುಸ�ಕ �ೆಸ�ನ ��ಾ� ಶುಕ �ಕ 

ಗಳ ಎ�ೆ, ಮುಖ, 

�ೆಲದವ�ಾರೂ �ಾಣದ 

ಪ��ೕ� ಪ��ಂಗ, 

�ಾ�� ೆಇಲ�ದ �ಾ�� ೆಅಂಗ 

ಎಲ� �ೊಕು� �ೋ� 
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ಪರ�ಾಯ ಪ��ೇಶ �ಾ� 

ಅ�ೆದು ಅ�ೆದು 

ಕೂ� ಕ�ೆದು ಸು�ಾ��ತು �ಾಪ 

ಷಂಡ ಹುಳ�. 

ಒಂದು �ನ 

ಅ���ೆ �ೋ��ೆ ಬಂತು. 

“ಏ ನನ� �ಾ� ೆ

ಷು�ದ�? ಅ�ೆದು �ೇಳ�” ಎಂತು. 

ಅಂಗುಲದ ಹುಳ �ೆ��, 

“�ಾಲ ಅ�ೆಯು�ೆ�ೕ�.ೆ ಮೂಗು ಮೂ� �ಾಲು �ೈ 

ಏನು �ೇ�ೋ �ೇ� ಅ�ೆಯು�ೆ�ೕ�,ೆ ಸಂ�ೋಚ 

�ಲ��ೆ �ೇ�, ಏನು �ೇ�ಾದರೂ �ೋ��, �ಾ�ಾ�ಂಗ �ದು� 

ಅ�ೆಯು�ೆ�ೕ�.ೆ ಆದ�,ೆ �ಾಡು? ಅದು 

ಅ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಬರುವ��ಲ�” ಎಂ�ತು. 

“ಅ�ೆಯು��ೕ�ೕ? ಗಬ�ಾ�ಸ�ೋ 

ಚಂ�ಾಲ!” ಎಂದು ಚಕಮಕ �ೂೆಕು� ಮ�ೆ�ತು �ೋ��ೆ. 

“�ಾ� ೆ�ೋಪ �ಾ��ೊಳ��ೇ� 

ಆಗ�, ಅ�ೆಯು�ೆ�ೕ�,ೆ �ೕವ� �ಾ�.” ಎಂದು 

ಒ���ೊಂ�ತು ಹುಳ. �ೖ�ಲ� �ಾ� ಡವಡವ ಬ�ದು 

�ೋ��ೆ �ೆ�� �ಾ�ಕ�� 

ಕಫ ಉ�ದು 

ಮೂ�ೆ�� 

ಆ�ಾಶದವ�ಾಶದ� ದ� ಎ�� �ಾ�ತು. 

�ೋ��ೆ �ಾ�ತು; 

ಹುಳ ಅ�ೆ�ತು, 

ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ 

ಮುಖ��� �ೖ��� ಹ�� ಇ�ದು �ೊ�ೆದು ಸು�ದು 

ಒ�� ಎ�� 

ಉಂಗುರ ಗುಂಗುರು ಉಂಗುರ�ೊಳ�ೇ ತೂ� ತೂ� ಅ�� ತ�� 

ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲ ಅ�ೆ�ತು. 

ಅ�ೆದು ಅ�ೆದು 

ಮರ�ಡದ �ಾಡ ನಡು� ೆ�ಾಡು ಮು�ಯುವ�ದ�ೊಳ� ೆಸ��ಲ��ೆ 
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ಗುರು�ಲ��ೆ 

�ೆಸ�ಲ��ೆ 

ಕಣ��ೆ�ಾ�ತು. 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: ಎ.�ೆ.�ಾ�ಾನುಜ� (೧೯೨೯-೧೯೯೩, �ೖಸೂರು) ಅ��ಪ� ಕೃಷ��ಾ�� �ಾ�ಾನುಜ� �ೊಸ 

ಸಂ�ೇದ�ಗೆ�ೆ�ಂ��ೆ ತಮ��ೇ ಆದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� ರ��ದರು. �ೊಕ�ಳ�� ಹೂ�ಲ�, ಕುಂ�ೋ ��ೆ�, ಮ�ೊ�ಬ�ನ ಆತ�ಚ��ೆ�,-

ಇವರ ಪ��ದ� ಕೃ�ಗಳ�.  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಅಂಗುಲದ ಹುಳ�ವನು� �ೇ�ೆ �ೕ�ಗಳ� �ೇ�ೆ ನ�ೆ��ೊಂಡವ�?  

೨. ಅಂಗುಲದ ಹುಳ� ತನ�ೊದ�ದ ಸಂಕಟದ ����ಂದ �ೊರಬರಲು ಪ�ಯ���ದ ಬ�ೆಯನು� �ರೂ��. 

೩. ಕ��ೆಯ��ನ �ಾಂ�ೇ�ಕ�ೆಯನು� ಗುರು��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ��ೕ �ಾ�ಾನ�ನ ಪ���� 

        �.ೆಎ�. ��ಾ� ಅಹಮ� 

ಆಶಯ: �ಾವ��ೇ ಘನ�ಾದ �ೕವನ �ೌಲ�ದ ಬ�ೆ� ತ� ೆ �ೆ���ೊಳ��ೆ, �ೇವಲ �ೂೆ�ೆ��ಾ� ಬದುಕುವ 

�ಾ�ಾನ��ೊಬ�ನನು� ಕ�� ೆ�ಡಂಬ�ೆ�ೆ ಗು�ಪ��� ೆ



15 

 

 

 

ಕ�ೇ�, �ೇ�ೆ, ಬ� �ಾ�ಪು, ಎ�ೆ���ಯೂ ಈತ� ೆ

ಇವನೂ ಸಹ ಎಲ�ರಂ�ೆ ಅಚ� �ಾರ�ೕಯ�!ೆ 

ಇರುವ���� �ೊಲ, ಅಂಗ�, ಮು�ಾ�ತನ ಹ�ೆಮ�.ೆ 

�ಾಷ��ಾ�ೆಯ�� �ೂೆದಲಬಹುದು �ಾಲ�ೆ. 

��ೆ��? 

ಇ�ವಯ��ನಲೂ� ಅಹ ನಸ�ೕ �ಾ�ೆ�ೆ. 

ಬ��, �ಾ�ಂಕು, �ೆಕ�ಪತ�, �ೆ��ಯೆ ತ�ಾ��� ೆ

�ಾನ�ೇ�?ೆ ನ�ೕ ಎ�� ಸರಸ��ಯ �ೈ��.ೆ 

ಅ�ಾ�ಾನ��ವ�� ೆ��ೕ�ಾ�ಾನ�ನ �ರುದು 

�ೖ�ಲ� ಬ� �ೊ�ೆ�� 

ತ�ೆಯ�ೆಲ� �ೕದು. 

ಗಲ�ೆ, �ಾ� ಸರಕುಗ�� ೆ

�ಾಡ ಹಡಗ �ರುಕುಗ��ೆ 

ಇವ� ೆ�ಾ�� �ಾಂ�; 

�ಾಜರ�ೆ� ತು�ಯ�ಾರ, 

�ಚು� ಸಂ��ೊಂ�. 

ಮುಷ�ರ �ರವ��ೆಗಳ�, ಕುದು�ೆಪಂದ� ���ಾಗಳ� 

�ದಲ �ಾಲು ಮುಟು��ಾತ; 

�ಳ�� ಚ�ಾ���ೆಂದ ಸ�ೆ� ೆಕ�ಯೆ ಕಟು��ಾತ 

ಊರು ಊರು ಅ�ೆಯು�ಾತ 

ಇವ� ೆಆ ಮ�ಾನು�ಾವ 

ಕು�ಯ�ೕೆ� �ೇಂ� 

ಅಂದರಂದು �ಾಂ� 

ಒಡ� ೆ�ಟು� �ೇಂ� 

��ದ�ವನು �ಾ�ಂ�; 

“�ಾರ�ೊ��� ಊಟ��” 

ಪ��ಾ�ವಯರ ನು�; 

�ಟ��ೕತ ಅನ�,  
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�ಾರಣ ಅ�ೕಣ. 

ಇವನೂ ಸಹ ನಮ�ವ�ೆ 

ಶಂ� ೆ�ೇಡ �ೆ�ೆಯ  

ಜನಗಣ�ಯ �ೆಕ�ದ�� 

ಇವನ �ೆಸರೂ �ೇ��.ೆ 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: �ೆ.ಎ�.��ಾ� ಅಹಮ� (೧೯೩೬-೨೦೨೦) ಇವರು �ೆಂಗಳ�ರು ��ೆ�ಯ �ೇವನಹ��ಯ�� ಜ��ದರು. ಇವರು 

ಮನಸು� �ಾಂ� ಬ�ಾರು, ಸಂ�ೆ ಐದರ ಮ�ೆ, �ಾ�ಂೆಬ ಪರ�ೕಯ ಮುಂ�ಾದ ಕೃ�ಗಳನು� ರ���ಾ��.ೆ  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ��ೕ�ಾ�ಾನ�ನ �ತ�ಣ �ೕ�. 

೨. �ೕವನ �ೌಲ�ಗ�ಲ�ದ ವ��� ಸ�ಾಜ�ೆ� �ತ�ಾ�ಯಲ� ಎಂಬುದನು� ಕ��ೆ �ೕೆ�ೆ ಕ���ೊ���?ೆ 

೩. �ಜ�ಾದ ��ೕ�ಯ ಲ�ಣ ಗುರು��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ಘಟಕ–III  
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೧. ಅಪ�ಾ� �ಾರು? 

-                        �ೂೆಡ�ನ �ೌರಮ� 

 

 

 

೧ 

 ಅಣ�,  

  �ಾನು ಬ�ೆದ �ಂ�ನ �ಾಗದವ� �ನ� ೆತಲು�ರಬಹುದು. ಅದ�ೆ� �ೕನು ಪ�ತು�ತ�ರವನು� ಬ�ೆಯುವ 

�ದ�ೇ ಈ �ಾಗದವನು� �ೋ� �ನ� ೆ ಆಶ�ಯ�ಾಗಲೂಬಹುದು. ಆಶ�ಯದ �ಷಯ�ೇ ಇರುವ�ದ�ಂದ 

�ನ�ದನು� ಬ�ೆಯು��ರು�ೆನು. 

 ನಮ� ಮ�ೆ� ೆ ಪಕ�ದ ಮ�ೆಯ��ದ� �ಾ�ೇಶ�ಾಯರದು �ನ� ೆ �ೊ���ೆ. �ೂೆ��� ೆ ಎಂದ� ೆ �ನಗವರ 

ಗುಣಗ��ೆಾ� �ೂೆ��ರ�ಾರದು, ಈ ಮ�ೆ� ೆ �ಾವ� �ದಲು ಬಂದ ಸುರು�ನ�� ಅವರನು� �ೋ� “ಕೂ��ಯ 

ಕಣು�ಗಳಂ�� ೆ �ಾಯರ ಕಣು�ಗಳ�ʼ ಎಂದು �ೇ��ೂೆಂಡು ನಗು��ದು�ದು �ನ� ೆ ಮ�ೆತು�ೋ�ರ�ಾರದು. �ಕ�ತನದ 

ತಂ�ೆಯ�� ತ�ಾ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಾ�ದ �ಾತುಗಳ� ಈಗ �ಜ�ಾ� ಪ�ಣ���ೆ. �ಾವ� ಊ��ದುದ��ಂತಲೂ �ೆ��ನ 

�ೕಚರವರು. �ಾ�ೇ� ೆ ಅವರ ಗುಣ ವತ� ೆ �ಾಡು��ರು�ೆ�ೆಂದು �ೕನು ಹುಬು�ಗಂ�ಕ�ಬಹುದು. ಸ�ಲ� ಸ�ಾ�ಾನ 

�ಾ��ೋ; �ಾ�ೕ �ಾಗದ ಬ�ೆಯು��ರುವ��ೇ ಅವರ �ೕಚತನ�ೆ� ಬ��ಾ� �ಾ��ಂದ ಬ�ಷ��ಸಲ���ರುವ 

�ಾವ��ಾ�. �ಾವ� �ಾ�ೆಂದು �ೊ�ೆ�? ನಮ� ೆಕನ�ಡವನು� ಕ�ಸು��ದ�ರಲ�, ಆ ಪಂ�ತರ ಮಗಳ�. ಪಂ�ತರು 

�ಾವ�ಯನು� ಮದು� ೆ �ಾ�ದ ವಷ�ೇ ಸತು��ೋದದು� �ನ� ೆ ����.ೆ ಕ�ದೆ ವಷ ಅವಳ ಪ�ಯೂ 

�ೇ�ಾದಷು� �ಾಲ �ಾ�ಟು� ಅವರ �ಾ� ��ದ. ಅಂ��ಂದ ಅ�ಾ� ೆ�ಾವ� ಅವಳ �ಕ� ಮಗುವನು� �ಾಕುವ�ದ��ೆ 

�ೇ�ೇನೂ ಉ�ಾಯ �ೋರ� ೆ �ಾ�ೇಶ�ಾಯರ ಮ�ೆಯ�� ಅಡು�ೆಯ �ೆಲಸ�ೆ� �ಂತಳ�. ಇದು ಒಂದು ವಷದ 

�ಂ�ನ �ಾತು. 

 ಮಗು��ೋಸ�ರ�ಾ� �ಾಯರ ಅ�ಾ��ಾರವನು� ಸ���ೊಂ�ದ� �ಾವ�ಯನು� �ಾಯರು ಅಪ�ಾದದ 

�ೊ�ೆ�ಡ�ೆ ಬ��ಾ�ರವನೂ� �ಾ�� ��ೆ� ಮ�ೆ�ಂದ �ೊರದೂ�ರುವರು. ��ೆ� �ಾ�� ಆತ�ಹ�ೆ�ಯನು� 

�ಾ��ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಮಗು��ೊಂ�� ೆ �ಾ�ಯ ಹ��ರ �ಂ�ದ�ಳಂ�ೆ. �ೈ� �ಾ�� ತ����ೊಂಡು �ೋದ 

ದನವನು� ��ದು�ೂೆಂಡು ಬರುವ�ದ�ೆ� �ೋ��ಾ�ಗ ಅವಳನು� ಕಂಡು �ೈ� ಅವಳನು�ಇ��� ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಬಂ��ಾ��.ೆ ಬ�ಾ�ಾ�ರ�ಂದ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ಾರ�ದ��ೆ ಆ �ನ �ಾ� ಮಗು�ನ ಶವಗಳನು� �ಾ��ಂದ 

�ೆ�ೆಯ�ೇ�ಾಗು��ತು�. �ೋ��ೂೆಡ�ೆ�ೕ ನನಗವಳ ಗುರುತು ���ತು�.  

ನನ�ನು� �ೋ� �ಾಪ, ಮುಖವನು� ಮು���ೊಂಡು ಅಳ�ೊಡ�ದಳ�. �ಾ�� ��ೆ��ೕ �ಾಡ�ಲ�. ಹ��ದ� 

ಮಗು�� ೆ ಸ�ಲ� �ಾಲು ಕು���ಾ��.ೆ ಎಷು� �ೇ�ದರೂ �ಾ�ೇನೂ ಮುಟು�ವ��ಲ�. ��ೆ��ಂದಲೂ ಉಪ�ಾಸ. 

�ನ��ೆಲ� ಏ� ೆಬ�ೆಯು��ರು�ೆ�ೆಂದ� ೆಈ �ಷಯದ�� �ನ� ಸ�ಾಯವ� ಅತ�ಗತ��ಾದುದ�ಂದ. ಎ�� �ೋಗುವ�ದು, 

ಆಶಯ: ತನ�ದಲ�ದ ತ���ೆ ಬ�ಷ�ತ�ಾ�, �� ೆ ಅನುಭ��, ರ��ೆ �ೋ� ಅನ� ಮತ�ೆ� �ೇ��ೊಂಡರೂ ಸ�ಾಜ 

�ಂ�ಸುವ�ದು ಮು��ಮ�ಾದ �ಾವ�ಯ�ೆ�ೕ �ೊರತು ಅಂತ�ೊಂದು ����ೆ ಅವಳನು� ದೂ�ದ �ಾ�ೇಶ�ಾಯರನ�ಲ�.  
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ಏನು �ಾಡುವ�ದು ಎಂದು ಅವ�� ೆ ��ಯ�ಾ��.ೆ �ಾ�ಯವರು �ೇ�ಸುವಂ�ಲ�. ಇ��ಂದ �ಾವ� �ೊರ�ೆ 

ಕಳ���ದ� ೆ�ಾ��ೕ ಅವ�� ೆ ಗ��ಾಗುವ�ದು. ಏನು �ಾಡು�? ಎಂದು �ೇ�ದ� ೆ ʼಇ�ೆ�ೕ ಇದು��ಡು�ೆ�ೕ�;ೆ ಈ 

ಮಗು�ನ ಸಲು�ಾ� �ೕ�ಾದರೂ ಆಶ�ಯ �ೊ�ʼ ಎಂದು ಅಳ��ಾ��.ೆ ಆದುದ�ಂದ �ೕನು ಇ���ೆ ಬಂದ� ೆಅವಳನು� 

�ಾ�ೊ�ೕಕ��ಾ� ನಮ� �ಾ�� ೆ�ೇ�� ಅವಳ ಮುಂ�ನ �ೕವನ�ೆ� �ಾ� �ಾಡಬಹುದು. 

ಅಣ�, ಅವಳ ತಂ�ೆ ಪಂ�ತರು. ತಮ� �ಾ�ಯನು� �ೊಗ��ೊಳ����ದು�ದು �ನ� ೆ�ಾಪಕ�ರಬಹುದು. ಅ�ಾಥ 

ಅಬ�ೆಯರು ಅ�ಾ��ಾ�ಯ ಅ�ಾ��ಾರ�ೆ� �ಾ�ಯ��ತ�ವನು� �ಾ��ೊಳ��ವ��ೇ ಅವರ �ಾ�ಯ �ೕ��ಾದ� ೆನಮ�ಾ 

�ಾ�ಯ�� ಜನ� �ೊಡ�ದು�ದ�ಾ�� �ೇವರನು� ಎಷು� ವಂ��ದರೂ ಸ�ಲ��ೇ. ಇದನು� �ೋಡುವ�ದ�ೆ� ಪಂ�ತರು 

ಇ��ದ��ೆ ನಮ� �ಾ�ಯ �ಷಯದ��ದ� �ಾವ�ೆಯನ�ವರು ಬದಲು �ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬರು��ತು�; ಇರ�, ಈ �ಾಗದವನು� 

�ೋ��ೊಡ�ೆ�ೕ ಬರು��ಾ� ಆ�ಸುವ, 

�ನ� ��ೕ�ಯ ತಂ�,    

 ಉ��ೕ�ಾ 

     ೨ 

 �ೕತಮ�ನವ�ೇ, 

  ಬಹಳ �ನಗ�ಂದಲೂ �ಮ�ೆ �ಾಗದ ಬ�ೆಯ�ೕೆ�ೆಂದು ಆ�ೋ���ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಬ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� �ಾತ� 

ಸ�ಲ�ವ� ಸಮಯ�ಾಗುವ��ಲ� �ೋ�; ಈಗ�ಾದರೂ ಸಮಯ ����ೇ ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳಬಹುದು. �ಜವನು� 

�ೇಳ�ವ��ಾದ� ೆ ಈಗಲೂ ಇಲ�. ಕಮ�ೆ� ೆ ಜ�ರ; ಅವ�� ೆ ಔಷ� ಕು��ಲ�, ರಘ�ವನು� ಇನೂ� �ಾ�ನ �ಾ��ಲ�, 

ಅಡು�ೆಯೂ ಆ�ಲ�. ಆದರೂ �ಮ�ೊಂದು ��ೇಷದ ಸು�� ����ಡ�ೇ�ಂೆದು �ೆಲಸಗಳ�ೆ��ಾ� �ಟು� ಬ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� 

ಕೂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

 ಆ �ಾವ� �ೋ�-�ೂೆಂ�ೆಯ �ಾ� ೆಅಲಂ�ಾರ �ಾ��ೊಂಡು �ಾ�ೆ� ೆ�ೋಗು��ದ�ಳಲ�- ಆ ಪಂ�ತರ 

ಮಗಳ� ಅವಳ�, �ಾ� �ೆಟು� ತುರುಕರ �ಾ��ೆ �ೇ��ಾ�� ೆ�ೋ�! ಅವಳನು� ಅವಳಪ� ಮುದು� ಮುದು� ಎಂತ �ಾ�ೆ� ೆ

ಕ�ಸು�ಾಗ�ೇ ನನ� ೆ �ೊ��ತು�- ಅವಳ� �ೕ�ಾಗುವ�ೆಂದು! ಇದು �ೇ� ೆ ತ�ಾ�ೆ �ೋ�, ಪಕ�ದ ಮ� ೆ ಲ�� 

ಇ�ಾ�ಳಲ�- ಈ �ಾ��ೇ�ಯ �ೊ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೋಗು��ದ�ಳ�- ಅವಳನು��ಾ�� ೆ �ೇ�: “�ೇರ� ೆ ಅವ�ೇನು 

�ಾಡುವ�ದು? �ೇರದಂ� ೆ ಪ�ಯತ� �ಾಡುವ�ದರ ಬದಲು ಬ�ಷ��� ಅವಳ ಮುಖ�ೆ� �ಾ�ಲನು� �ಾ� �ಾ�ಯ 

�ಾ� �ೋ��ದ �ಮ� ೆ ಅವ�ೇ�ಾದ�ೇನು?” ಎಂತ. ಬ��ಾ�ರ �ಾ�ದು� ತಪ�ಂ�ೆ! �ಾ��ೆಟ�ವಳನು� 

ಮ�ೆಯ�����ೊಳ��ೇ�ಾ�ತ�ಂ�!ೆ �ೋ���ಾ, �ೇ�� ೆಎಂತ!! 

 �ೊ�ಾ�� �ೋ�ತು! ಅಡು� ೆ�ಾಡ�ೇಕು, ಇ�ೊ��� �ಡು��ಾ�ಗ ಬ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. 

           �ಮ� 

 

೩ 

 

ನ��, 
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ಬಹಳ �ನಗ�ಾದವ� �ನ� �ಾಗದಗ�ೆ�ಂದೂ �ಾರ�.ೆ ಏ� ೆ ಬ�ೆಯುವ��ಲ�? ಕಣ��ೆ�ಾ�ೊಡ��ೇ 

ಮ�ೆತು�ೋ��ೇನು? ಸಹಜ: �ೇ�ಾದಷು� �ೊಸ �ೆಳ�ಯರು ���ರು�ಾಗ ಹ�ೆಯ ಹ��ಯ �ೆ�ೕ��ೆ�ಬ�ಳನು� 

�ಾ���ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ�. ಆದ�ೆ �ೕ�ೆಷು� ನನ�ನು� ಮ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಯ���ದರೂ ಯತ�ದ�� ಸಫಲ�ೆಯನು� ಪ�ೆದರೂ 

�ಾನು �ಾತ� ಆ�ಾಗ �ಾಗದಗಳನು� ಬ�ೆದು ʼಈ ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾ�ೊಬ���ೆ�ೕ�ೆ̓  ಎಂಬುದನು� �ನ�ೆ �ಾ�ಸ�ೆ 

�ಡುವ��ಲ�. ನನ� ಹತು� �ಾಗದಗ�� ೆ�ೕನು ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಾಗದವ�ಾ�ದರೂ ಬ�ೆಯ�ದ��ೆ �ಾ�ೇ ಅ��� ೆಬಂದು 

�ನ� ಅತ�ಮೂಲ��ಾದ ಸಮಯವನು� ನ�ೊ�ಡ� ೆ �ಾ��ಾ� ಉಪ�ೕ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೆದ���ೆ ೆ �ೕನು 

�ೆದರ�ರ�ಾ�ೆ. ಏ�ೆಂದ� ೆ �ಕ�ವ�ಾ�ರು�ಾಗ �ಾನು �ೕಟ� ೆ �ಾಡ�ೊಡ�ದ� ೆ �ೕನೂ �ಾವ�ಯೂ �ೆದ� 

�ೇ�ದುದನು� �ೊಡು�����. 

�ೆನ���ೇ ನ��!-ಆ�ನ ಆಟ, ತ�ಾ�ೆ, ಜಗಳ, ನಗು ಎ�ಾ�! ಆಗ �ಾವ� �ಾ�ೆಯ �ಂ�ನ ��ೆ�ಯ 

�ೕ� ೆ ಕು�ತು ನಮ� ಮುಂ�ನ �ೕವನವನು� �����ೊಳ����ದು�ದು! �ಾವ� ಕ���, �ೋ� ನ�ಯು��ದ� ಹಗಲು 

ಕನಸುಗಳ ಸ��! ಆಗ �ಾವ� �ೕವನವ� ಸುಖ-ಸಂ�ೋಷಮಯ ಎಂದು ����ೆ�ವಲ� ನ��ಾ! ಈಗ ನಮ��ೆ�ಷು� ಜನರು 

ಆ �ಾವ�ೆಯನು� ಬದ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾ� ಬಂ�� ೆ �ೋಡು. ನಮ� �ೆಳ� �ೕ�ೆಯನು� �ೋಡು-ಅವಳ� ಬಯಸು��ದ� 

ಬಯ�ಗೆ�ೆ��? ಈಗವಳನುಭ�ಸು��ರುವ �ಾತ�ೆಗ�ೆ��! �ಾ�ೆಂ�ಾದರೂ ಅವಳ ಗ� �ೕ�ಾಗಬಹು�ೆಂದು 

ಎ���ೆ��ೇ? �ಾ��ನ�� ಹು�� ಎಂದು �ಾವ� �ಾಸ� �ಾಡು��ದ� ಉ�ಾ ಈಗ �ೋಡು �ೊಡ� ಸ�ಾಜ ಸು�ಾರಕ�ಾ� 

����ಾ��.ೆ ಅವಳ �ಾತಗಳನು� �ೇಳಲು ಜನರು �ಾ�ೊ�ೆಯುವ�ದನು� �ೋ�ದ� ೆ ʼಅಂ�ನ ಉ�ಾ ಇವ�ೇನು? ʼ 

ಎ��ಸುತ��.ೆ ʼಮದು�ೆ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�ʼ ಎನು���ದ� �ಾಂ�ೆ�ೆ ಈಗ ಇಬ�ರು ಮಕ���ಾ��ೆ. �ಾ��ನ�� 

�ದಲ�ೆಯವ�ಾ� ಬು��ವಂ�ೆ ಎ����ೂೆಳ����ದ� ಕಮ�ೆ� ೆಅ�ೆ�ಯ ಮ�ೆಯ�� ದ��, ಮೂ�ೇ� ಎಂದು �ರುದುಗಳ� 

ಬಂ��.ೆ 

ಇವ�ಗ�ೆಲ�ವ�ಗ��ಂತಲೂ ��ಾದಕರ�ಾದ ಇ�ೊ�ಂದು ಸು��ಇ�ೆ ನ��ಾ-ಅದೂ ನಮ� ��ೕ�ಯ 

�ಾವ�ಯ �ಷಯ-�ೇಗದನು� ಬ�ೆಯ� �ೇಳ�? 

�ೌಂದಯ, ಗುಣ ನಡ�ೆಗಳ�� ನ��ಲ�ರ ����ೆಯನು� ಪ�ೆ�ದ� �ಾವ� �ಧ�ೆ�ಾದದೂ�, 

�ಾ�ೇಶ�ಾಯರ ಮ�ೆಯ�� �ೆಲಸ �ಾ��ೊಂ�ದು�ದೂ �ನ� ೆ �ೊ���ೆ. ಅವಳ ಭ�ಷ�ವನು� �ಾವ� ����ದಂ�ೆ 

ಇ�ಾ�ರದನು� �����ೆ�ವ�. ನ��ಾ! ʼನಮ� ಸುಂದ�, �ಾಜನ �ಾ� ��ೕಟ�ಾ��ʼ �ಾಗುವ�ೆಂದು �ೇ��ೂೆಂಡು 

�ಾವ� ನ�ಯು���ೆ�ವಲ�! ಅವ�ೕಗ �ಾ��ಂದ ಬ�ಷ��ಸಲ���ರುವಳ�. ನ��ಾ! �ಾಯರ �ಾಪದ ಪ��ಫಲ�ಾ�. ಇ�ೆ 

�ೋಡು-ನಮ� ಸ�ಾಜದ �ಾ�ಯ! ನಮ� �ಾ�, �ೕ�, ಸ�ಾಜ ಉತ�ಮ�ಂೆದು �ೇ��ೊಂಡು �ಾ�ೆಷು� ಸಲ 

ಉ��ೕ�ಾ��ೆಡ� ೆಜಗಳ�ಾ�ಲ�! ಮುಸ�ಾ�ನ �ಾ�ಯವ�ೆಂದು ಎಷು� �ಾ� ಉ��ೕ�ಾಳನು� �ರಸ���ಲ�! ಊರು ತುಂಬ 

ನಮ�ವರ ಮ�ೆಗ�ದು� �ಾವ�� ೆ �ಾ�ಲನು� �ೆ�ೆಯುವವ�ರ�ಲ�. ನಮ�ವರ ಹೃದಯದ�� �ಾ�ಗಲ�� ೆ ದ��ೆ 

ಎ�ೆ�ಲ�. ಅದೂ �ಾ� �ಯಮಗಳ� �ೆಂಗಸ�� ೆ �ಾತ�. ಗಂಡಸರು ಆ �ಯಮ��ೆ ಒಳಪಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಇ�ೇ 

�ೋಡು, ನಮ� �ಾ�ಯ �ೊಡ�ತನದ ಕುರುಹು. 
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ಉತ�ಮ, ಅತು�ತ�ಮ �ಾ�ಯ ನಮ�ವರು �ಾವ�� ೆಅವಳ ಮುದು� ಮಗು��ೊಡ� ೆ�ಾ�ಯ �ಾ�ಯನು� 

�ೋ���ೊ�ಾ�ಗ �ೈ��ದು ಆದರ�ಂದ ಆಶ�ಯ�ತ�ವಳ� �ಾರು �ೊ�ೆ�ೕ? ಉ��ೕಸ! ��ೕಂಛ�ಂೆದು �ಾವ� ನಕು� 

�ರಸ��ಸು��ದ� ಉ��ೕಸ! ಈಗ �ೇಳ� ನ��ಾ, ಉತ�ಮರು �ಾ�ೆಂದು? 

ಊರವ�ೆಲ�ರೂ �ಾವ�ಯನು� ಮುಸ�ಾ�ನ �ಾ��ೆ �ೇ�ದವ�ೆಂದು �ರಸ��ಸು��ರುವರು. �ದ�ೇ ನಮ�ೆ 

ಅವಳ� �ಾ�ಾಗುವ�ೆಂದು �ೊ��ತು� ಎನು�ವರು. ಇ�ೆ��ಾ� ��ದವರು ಅವಳ� �ಾ�ಾಗ�ರುವಂ�ೆ �ಾಡಲು �ಾವ 

ಯತ�ವನೂ� �ಾಡ�ಲ��ೇ�ೆ? ಎಂದು �ಾನು �ೇ��.ೆ ಅದ�ಾ�� �ಾವ�ಯ ಪ��ೆಂದು �ೕ�� ೆ�ೋದ�� ಎಂ�ನಂ�ೆ 

�ೆ�ೆ��ೆೆಯವರು ನ�ೊ�ಡ� ೆ�ಾ�ಾಡುವ��ಲ�. 

ಅಪ�ಾ� �ಾರು, ನ��ಾ? �ಾವ� ರ��ಾ ಆಗುವ�ದ�ೆ� �ೊ�ೆ �ಾರು? ಅವ�ೇ? �ಾಯ�?ೆ ಅಥ�ಾ 

ನಮ� ಕೂ�ರ ಕ�ೋರ ಸ�ಾಜ�ೇ? 

�ಾ�ಾದ�ೇನು? ಆದು�ಾ����ತು. �ಾವ��ಾ� ಅವಳ� ಸುಖದ��ರ�ಲ�. ರ��ಾ ಆ��ಾದರೂ 

ಅವಳ �ೕವನವ� ಸುಖಮಯ�ಾಗ�ೆಂದು �ೇವರ�� ನನ� �ೇ��.ೆ 

�ಾಕು; ಇ�ೆ�ೕನು ಬ�ೆಯ�………. 

           �ನ�, 

           ಲ�� 

    ೪ 

�ಾ�ೕಖು ೮ರ ಸ��ಕ ಪ���ೆ�ಂದರ�� �ೕ�ತು�: - 

��ೆ� �ನ �ಂದೂ-ರಮ��ಬ�ಳ� ಮುಸ�ಾ�ನ ಧಮ ��ೕಕ��ದುದು ಊ�ನ ಜನಗ��ೆ�ಾ� ಬಹಳ 

��ಾದವನು�ಂಟು �ಾ��.ೆ ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಈ �ೕ� ಸಂಭ�ಸದಂ� ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಊ�ನ ಪ�ಮುಖರ 

ಸ�ೆ�ಂದು ��ೕ�ಾ� �ಾ�ೇಶ�ಾಯರ ಅಧ���ೆಯ�� ನ�ೆ�ತು. ಸ�ೆಯ�� ಸ�ಾನುಮತ�ಂದ ಧಮರ��ೆ 

�ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ೕ�ಾನ�ಾ�ತು. 

        ನವಂಬ� ೧೯೩೪ 

ಕ��ೆಾ� ಪ�ಚಯ: �ೊಡ�ನ �ೌರಮ� (೧೯೧೨-೧೯೩೯) �ಾ�ತಂತ�� ಆಂ�ೋಲನದ ಸಂದಭದ�� ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ೕ�ಯವರು 

�ೊಡ��ೆ �ೇ� �ೊ�ಾ�ಗ, ಅವರನು� ತಮ� ಮ�ೆ�ೆ ಬರ�ಾ��ೊಂಡು ತಮ� ಆಭರಣಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನ �ೕ�ದು� ಒಂದು �ೊಡ� 

ಚ��ೆ��ೕ ಸ�. ಪ�ಕ�ತ ಸಣ�ಕ�ಗೆಳ ಸಂಕಲನಗಳ� – ಕಂಬ� ಮತು� �ಗುರು.  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ಾವ�ಯನು� ಸ�ಾಜ ದೂ�ಸುವ�ದನು� ಕ�ೆ �ೇ�ೆ �ಂ���ೆ? 

೨. �ಂಗ ಅಸ�ಾನ�ೆಯ �ತ�ಣವನು� ಕ�ೆ �ೕೆ�ೆ �ರೂ���?ೆ 

೩. �ೆ��ನ �ಾಲ�, �ೌವ�ನ �ಾಲದ ಆ�ೆ, ಕನಸುಗಳ� �ಾಸ�ವದ ಮುಂ� ೆನುಚು�ನೂ�ಾಗುವ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೨. ಒಂದು �ಡ, ಒಂದು �ಾ� 

             �ೕ�ಾ �ಾಂ�ೕೆಶ�ರ 

ಆಶಯ: ಒಂದು �ಡವನು� �ಾಂ�ೇ�ಕ�ಾ�ಟು��ೊಂಡು ಅದ�ೊಂ�� ೆ��ೕ��ಂದ ಸಂವಹನ �ಾಡುವ ಪ� 

ಆಕ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾಡು, ನು�, �ಾ��ೇ�ಕ ಪ�ಸರ, �ಾ�ತ�, ಸಂಸ��, ಸಂಪ��ಾಯಗಳನು� �ೌರ�ಸ� ೆ

�ಾ�ಥಪರ�ಾಗು��ರುವ �ಾನವರ ಗುಣ ಸ��ಾವಗಳನು� ಕ� ೆಒ�ೆ� ೆಹ���ೆ. 
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�ನ� ೆ�ೆನ���ೆ, ಐವತು� ವಷಗಳ �ಂ� ೆಈ �ೇಶ�ೆ� �ಾ�ತಂತ�� ಬಂದ �ನ? ಊರ��ನ ಪ�ಾ� ಸುಡುವ 

ಸಂಭ�ಮ. �� ಹಂಚುವ ಹುರುಪು. ಪರಸ�ರ ಅ�ನಂ���ೊಳ��ವ ಆನಂದ. ಆ ಎಲ� ಗದ�ಲ ಇ��ಯವ�ೆಗೂ 

�ೇ�ಬರು��ತು�. �ಾನು �� ���� �ೇ� ಸಂ�ೋಷಪಡು�ಾ� ಇ�ೆ�. �ೆಲ �ನಗಳ �ಂ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಊರ�� �ಾ�ತಂತ���ಾ�� 

ಚಳ�ವ� ನ�ೆ�ತು�. �ಾಯಕರು ಬರು��ದ�ರು. �ಾಷಣ �ಾಡು��ದ�ರು. ಕಡ�ಾ �ೖ�ಾನದ�� �ಾ�ದ �ಾಷಣಗಳ� 

ಧ��ವಧಕದ ಮೂಲಕ ಊ�ಾ�ೆಯ ಈ ಪ��ೇಶದವ�ೆಗೂ �ೇ�ಬಂತು. ನನ� ಕಲು�ಗಳಲೂ� ಸೂ�� ಉ��ಸು��ದ�ವ�. 

�ಾಷ��ತ ಈ ಊ�� ೆ �ೇ� �ೕ�ದ �ೆನ��ಾ��ೕ ಊ��ಂದ ದೂರ�ರುವ ಈ ಪ��ೇಶದ ಜನ��ೆ 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗ�ೆಂದು ನನ�ನು� �ಯ��ದರು. ನನ� ಸು�ೆ��ಾ� ಹ�ರು, ಅ�ೊ�ಂದು ಇ�ೊ�ಂದು �ೆಂಪು �ೆಂ�ನ 

ಮ�ೆಗಳ�. ನಡು� ೆ �ೆಂಪು ಮ��ನ �ಾಲು�ಾ�. ಇಂಥ �ಾಲು� �ೆಳ��ಾದ �ಾ�ಗಳ� ನ�ೆ�ದು�ೇ ಕೂಡು��ದ�ವ�. ಈ 

ಕೂಟದ ಆ�ೆಬ�� ೆ�ನ�ನು� ತಂದು �ೆಟ�ರು. ಅಂದು ನಮ� �ೕೆಶ �ಾ�ತಂತ���ಾದ �ನ. �ೕನು ಪುಟ��ಾ�, �ಾಟ�ಾ� 

�ೇಣುದ� �ಾತ� ಇ�ೆ�. �ೕ�ೋ ಎರಡು �ನ ತ���ದ ತ�ೆಯನು� ಎ��ರ�ೇ ಇಲ�. �ನ�ನು� �ಾತ�ಾ�ಸಲು �ಾ��ೆೊ�ೕ 

�ಾ� ಪ�ಯ����.ೆ ಕೂ� ಕ�ೆ�ೆ. �ಳ�� �ಾ��.ೆ ಉಹೂ�..ನಂತರ ಆ �ಾ�� ಮ� ೆಸು��ತು. ಅಬ�, ಐವತು� ವಷಗಳ 

�ಂ�ನ �ಾರ�ಾಡದ ಮ� ೆ �ೇ�ರು���ೆ�ಂದು �ನ� ೆ �ನೆ�ರ�ೇಕು. �ೆಲವನೂ� �ೆಲ�ಾಳವನೂ�, ಮನವನೂ�, 

ಮನ�ಾಳವನೂ� �ೋ�� ತಂಪು�ೊ�ಸು��ದ� �ೕವ�ಾ���ಾ�ದ�, �ೈತನ��ಾ���ಾ�ದ� ಮ�ೆ, ನನ� �ೖ-

ಮನಸು� ಅ�ರಶಃ ತುಂ�ಬಂದವ�. ಮುಂ�ಾ�ೆ ನಸು�ನ�ೆ�ದು� �ೋ��ೆ. �ದಲ �ಾ�� ೆ �ೕನು ತ�ೆ��� ನಗುತ� 

�ಂ��ೆ�. ನನ�ೆಷು� ಖು��ಾ�ತು �ೊ�ೆ�? 

�ಾ� ೆಶುರು�ಾ�ದ� ನ��ಬ�ರ �ೆ�ೆತನದ �ಾ�ರಂಭದ �ನಗಳ� ಬಹಳ ಸುಂದರ�ಾ�ದ�ವ�. ಆ�ೆಲ� ಆ ಪ�ಸರ 

ಎಷು� ಪ��ಾಂತ�ಾ�ತು�. ಹಗಲು �ೊ��ನ�� �ಾ�ೇ�� ೆ�ೋ�ಬರುವ ಹುಡುಗರು �ಲುದ�ಯ�� �ಾ�ಾಡುತ�, �ಾವ�ದ 

ಬ�ೆ��ೕ, ಗ�ತದ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಬ�ೆ��ೕ ಚ�ಸುತ� ನ�ೆದು �ೋಗು��ದ�ರು. ಸುತ��ನ ಮ�ೆಗಳ �ೆಣು�ಮಕ�ಳ� 

�ಾಮ�ದ �ೊಡಗಳನು� �ೊತು� ನನ� ಕ�ೆ�� ೆಬರು��ದ�ರು. ಹಗ� �ಟು� �ೕರು �ೇ��ೊಂಡು, ಸುಖ-ದುಃಖದ �ಾ�ಾಡುತ� 

�ೋಗು��ದ�ರು. ಶ��ಾರದಂದು ಊರ��ನ ಜನರು ಈ �ಾ��ಾ� ಬಂದು ಸಪ�ಪುರದ ಹನುಮಂತ�ೇವರ ಗು�� ೆ

�ೋಗು��ದ�ರು. ಸಂ�ೆಗಳ�� �ೆಲವ� �ೆ�ೕ�ಗಳ �ೋ�ಗಳ� �ಾ�ಂ� ಬರು��ದ�ವ�. �ೊತು� ಮುಳ��ದ ಬ�ಕ �ಾತ� 

ಎ�ಾ� ಕ� ೆ �ಾಂತ, ಸ�ಬ� �ಾ�ಾವರಣ. ಆಗ ಅಷು� �ೕ��ೕಪಗಳ� ಇರ�ಲ�. ಜನರು �ೊ�ಾ�ದ ನಂತರ �ೊರಗ� ೆ

�ರು�ಾಡು��ರ�ಲ�. ಕತ�ಲ��, �ಳೆ�ಂಗಳ�� �ಾನು ಮತು� �ೕನು ಇಬ��ೇ. ರ�ೆ� ಈ� ೆಬ� �ಾನು, ಆ� ೆಬ� �ೕನು.  

�ೕನು �ನ�ನ�ೆ� ಎಷು� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೋ�ೆ. �ಾನು ಅಚ���ಂದ �ೋಡ�ೋಡು��ದ�ಂ� ೆ �ೕನು 

�ೖದುಂ���ೊಂಡು �ಗುರು�ಾ�, ಪಲ��ಸು�ಾ�, ಅರಳ��ಾ� �ಾ��.ೆ �ನ�ನು� �ೋಡು��ರುವ��ೇ ನನ� ಕಣು�ಗ��ೊಂದು 

ಹಬ��ಾ�ತು�. ಅ�ೇಕ �ಾ��ಗಳನು� �ಾ�ಬ�ರೂ ��ೕ�ಯ �ಾತುಗಳ�ಾ�ಡುತ�, ಒಬ�ರ�ೊ�ಬ�ರು ಕಣ��ೆ�ೕ ಆ�ಾ�ಸುತ� 
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ಕ�ೆ�ೆವ�. ಆ �ಾಂ�, ಆ ಹ�ರು, ಆ ತಂ�ಾ�, ಆ �ೕರವ�,ೆ ಆ ಏ�ಾಂತ, ಆ ಸಂಗಸುಖ- ಇವ�ಗ��ೆ�ಾ� ಎಂದೂ 

�ೊ�ೆ�ಂಬು�ೇ ಇಲ� ಎಂದು ನಂ� ಸು���ೆವ�. 

೨ 

 �ಾ�ೋ ನನ� ಆ�ೋಗ� ಅಷು� ಸ� ಇರ�ಲ�. ಒಂದು �ಾಲ�ೆ� ಈ �ಾಗದ �ಾಗ�ಕ��ೆ�ಾ� �ೕರು�ಸು��ದ� 

�ಾನು ಬರಬರು�ಾ� �ನ� ಮನಸ��ಾಗ�ೊಡ��.ೆ ಸ�ಾ �ೖ �ಾರ, ಮನಸು� �ಾರ, ಅಲ�, ಎಂತಹ �ಾಗ�ಕ�ವರು. 

ಏ�ೇನ�ೆ�ಲ� ತಂದು ನನ��� �ೆ���ಡುವ ಅ�ಾಗ�ಕರು. ಈ�ೕಗ ಮ�ೆಮ�ೆ�ೆಲ� ನ��ಗಳ�� �ೕರು ಬರ�ಾರಂ��ದ��ಂದ 

ಮುಂ�ನಂ� ೆ�ೆಣು�ಮಕ�ಳ� �ೊಡ �ೊತು� ನನ� ಕ�ೆ�� ೆ ಬರು��ರ�ಲ�. �ಾ��ಾದ ಕ�ೆ�ಯನು� ��ಾಯ� ಆ�ದ� 

ಮುದುಕರು ಆಕ���ದರು. ��ಾ ಸಂ� ೆ ಬಂದು �ಾಸುಗಟ�� ೆ ಕೂತು �ಾ�ಾಡುವರು. ಅವರು �ೌಕ�ಯ���ಾ�ಗ 

�ೇಶದ�� ಸು�ೕ� ೆಇತು�. ಈಗ �ಾಲ ಬದ�ಾ��.ೆ ಜನ �ಾ�ಾ��ಾ��.ೆ ಮುದುಕರನು� �ೇಳ�ವ��ಲ�, �ೌರ�ಸುವ��ಲ�. 

ಕ�ಾಟಕ ಏ�ೕಕರಣ�ಾ��.ೆ ಇನು� ಕನ�ಡ �ಾ�ೆ ಅ�ವೃ�� �ೊಂದುವ�ದು. �ಾರ�ಾಡದ�� �ದ�ನಷು� 

ಮ��ೆಾಗುವ��ಲ�. ಹ�ರೂ ಕ���ಾ��,ೆ �ೈನಬ�ಾ�ನ �ೇ�ೆ� ೆ�ದ�ನ ರು� ಇಲ�.�ೕ�ೆ�ೕ ನೂ�ೊಂದು 

ಸು��ಗಳ�…. 

 �ನ� �ೆರಳ�ೊ�ಂದು ��ಂ�ನ �ೆಂಚು. ಅ�� ಯೂ�ವ��� ೆ�ೋಗುವ ಬ��ನ �ಾ�� �ಾ�ದ�ರು. ಬ���ೆ 

�ಾಯುವವ�ೆಲ� ಆ �ೆಂ�ನ �ೕ� ೆ ಮತು� ಸುತ�ಮುತ� ಕೂತು-�ಂತು �ೊತು� ಕ�ೆಯುವರು. ಅ�ೆ�ೊ�ೕ ಹುಡುಗ-

ಹುಡು�ಯ�� ೆ ಇ�ೇ �ೕ�ಂ� �ೆ�ೕ� ಎಂಬ ಗುಟು� ��ದ �ಾನು �ೕನು ಮ�ೆಯ�ೆ�ೕ ನಗು���ೆ�ವ�. ಬಸು�ಗಳ� 

�ಾ�ಾ� ಬಂದು �ೋದರೂ �ೆಲವರು ಬ� �ಾ�� ನ�ೆ�ೕ ಉ�ದು�ೊಳ��ವರು. ಬ� �ೋದ ನಂತರ ಮ�ೆ� 

�ಸುದ�ಯ�� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ತ� �ಲು�ವರು. �ೊ�ೆ� ೆಒಂ�ೇ ಬ� ಹ�� �ೋಗುವರು. ಸಂ� ೆಮ�ೆ� ಅ�ೇ �ಾ�ಪ����ದು 

ಕತ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ �ಲು�ವರು. ಅವರ ಕಣು�ಗಳ��ನ �ಂಚು, ಹೃದಯಗಳ ಬ�ತ, ಮನಸು�ಗಳ ��ತ ಎಲ�ವ� 

�ೋಡಲು �ೆನ�. ಇವರಲ�� ೆಸಂ� ೆ�ೊತು� �ೆಲವರು ವಯ�ಾ�ದ ದಂಪ�ಗಳ� ಬಂದು ಈ �ೆಂ�ನ �ೕ� ೆಕೂಡುವರು. 

ಅವರ�� ಒಂದು �ೊ� ೆ �ಾ�ತ� �ೆ�ೕ�ಗಳ�, �ೇಂ�ೆ�ಯವರ �ಾವ�ದ ಬ�ೆ�, ಶಂ�ಾರವರ ��ಾ�ಂತಗಳ ಬ�ೆ� 

ಚ�ಸುವರು. ಇ�ೊ��ಾ�ತ ಬ�ೕ �ೇ �ೆ�ೕ� ಬ�ೆ�, �ೋನ�, ಇ� ���ಂ� ಬ�ೆ� �ಾ�ಾ� �ಾ�ಾ� �ೋ� 

�ಾಡು��ದ�. ಒ�ಾ��ೆ ವಯ�ಾ�ದ ಮು�ೆ�� ೆ ಸ�ಾ ತನ� �ೆದು� ಗಂಡನ �ೕ� ೆ ಹ��ಾಯುವಳ�. �ೕ� ೆ �ಂತ�ೆ�ೕ 

�ೕವನದ ಹತು� ಹಲವ� ಮುಖಗಳ ಪ�ಚಯ ನಮ�ಾಗು��ತು�. 

 ಈ�ೆ� ೆ ಇ�� ಸುತ�ಲೂ ಬಹಳ ಅಂಗ�ಗಳ� ತ�ೆ�ೕಳ�ೊಡ�ದ�ವ�. �ದಲು ಏನು �ೇ�ಾದರೂ �ೇ�ೆ�ೇ 

�ೋಗ�ೇ�ತು�. ಈಗ ಇ�ೆ�ೕ �ಾ�ಪ�ೆ�, �ಾಲು, ��ಾ� �ಾ�ಾನು ಎಲ� �ಗುವ�ದು. ಓ�ಾಡುವ ಜನರು �ನ�ಂದ 

�ನ�ೆ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೇ ಇ�ಾ��ೆ. ಇ�ೕ �ನ ಎಲ��ಗೂ ಗ���, ಅ�ೇ�ೊ ಅವಸರ. ಎಲ�ರೂ �ಾ�ಾಗಲೂ ಎ���ೕ 

�ಾ�ಸುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಲುದ�ಯ�� �ಾ�ಾ��ೊಂಡು ಜನರು ��ಾಮ�ಾ� ನ�ೆದು �ೋಗು��ದ� 

�ನಗಳ� ಬಹುಶಃ ಮು��ರ�ೇಕು. ಇ�� ಈಗ �ದ�ನಷು� ಹ�ರು, ಆ �ಾಂ�, ಸ�ಾ�ಾನ ಇಲ�. ಏ�ೋ 

ಕ�ೆದು�ೋಗು���ೆ, ಮ�ೆ�ಾಗು���ೆ…. 

೩ 

 ಎ�ೊ�ಂದು �ೆನಪುಗಳ�; ಒಂದು ಮ��ೆಾಲದ ಸಂ�ೆಯ �ೊ��ನ�� ���� ಮ� ೆಹ�ಯು���ಾ�ಗ, ತಂ�ಾ� 

�ೕಸು���ಾ�ಗ, ಮ���ೆಯ ಕಂಪು �ಾ�ನ �ಗು�ನ ತಂಪು �ಾ�ಗುಂಟ �ೇ� ಬರು���ಾ�ಗ, �ೂೇ��ೆಗಳ�, ಬಣ�ಬಣ�ದ 
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ಹ��ಗಳ� ಇಂ�ಾ� ಉ�ಯು���ಾ�ಗ, ಸಂ� ೆ ಸೂಯನ �ೆಂಪು �ಾರ�ಾಡದ �ಡಮರಗಳನು� ಮ�-ೆ�ಾ�ಗಳನು� 

ಆವ���ೊಂ��ಾ�ಗ, �ೕನು ಬಂ��ೆ�. ನನ�-�ನ� �ೆ�ೆತನ, ಆ ��ಾ�ಟ, ��ೕ�ಯ �ಾತುಗಳ�, ಒಲ�ನ �ೋಟಗಳ�, 

�ಾವ� ಸುಖ-ದುಃಖ ಹಂ��ೊಂ�ದು�, ನಮ� ಸುತ��ನ ಪ�ಸರ ಅರ��ಾಗ �ಾವ� ಸಂ�ೋಷಪ��ದು�, ನಮ� ಪ�ಸರ 

�ಾ��ಾಗ �ಾವ� �ೊರ�ದು� – ಈ ಎಲ�ವ� �ೆನಪುಗ�ಾ� ನನ� �ಾಯಂ ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ� ಉ�ದು����.ೆ ಈಗ 

�ೕ�ಲ�. 

 ಇ��ೕ�ೆ�ೆ �ೕನು �ಾ�ೋ ಬಳ�ದಂ�ೆ �ಾಣು���ೆ�. ಇ�ೕ �ನ ಭ�ೆ�ಂದು ಸದು� �ಾಡುತ�, ಓ�ಾಡುವ 

�ಾ��ಾ�ಾರದ ಬಸು�-ಟ�ಕು�ಗಳ ಧೂಳ� ಮುಸು� �ನ� ಸುಂದರ ಹ�ದ�ಣ �ಾಂ� ಮಸು�ಾಗ�ೊಡ�ತು�. �ನ� ಸುತ� 

�ದ�ನಂ� ೆಏ�ಾಂತ�ರ�ಲ�. (�ೆನ���ೇ, ಆ ಏ�ಾಂತದ�� �ಾವ� ಪರಸ�ರ ��ೕ�ಸು��ದು�ದು?) �ಾಂ��ರ�ಲ�. 

ಅ�ೆ�ೊ�ಂದು ಡ�� ಅಂಗ�ಗಳ�, ಅ�ೆ�ೊ�ಂದು ಆ�ೋ ��ಾಗಳ�, �ೋ�ೆಲುಗಳ�, �ಗ�ೇಟು, �ೕ� ಅಂಗ�ಗಳ�, 

ಐ���ೕ� �ಾಲ� ಗಳ�! ಎಲ� ಕ� ೆಗು�ಾ�-�ಾ� ಮ�ಾ�ಾ �ಂದು ಉಗು�ದ �ೊಲಸು ಕ�ೆಗಳ�, �ೕ�-�ಗ�ೇ�ನ 

�ೊ�ೆಯ ದುಗಂಧ, �ಾ�ಡಲೂ ಆಗದಷು� ಜನ�ಂದ ತುಂ� ���ಡುವ �ಕ� �ಾನರುಗಳ�, �ಾರುಗಳ�. �ೇ, 

�ೇ…..ಇಷು� ಜನ�ೆಲ� ಎ��ಂದ ಬಂದರು? ನನಗೂ �ನಗೂ ಅಚ���ಾಗು��ತು�, ಉ�ರುಗಟು���ತು�…. 

 �ಾರು �ಾ�ೋ ಬಂದು �ನ� �ೆಂ� ೆ�ೊಂ�ೆಗಳನು� ��ಾ�ಣ��ಾ� ಕ�ದು�ೂೆಂಡು �ೋದರು. ಆದರೂ 

�ನ�ದು ಗ�� �ೕವ. ��ಲ��, ಧೂ�ನ��, �ೊಲಸು ಪ�ಸರದ�� ಹ�ರು �ೊತು� �ೕನು �ಂ�ೇ ಇ�ೆ�. ���ಂ�ಾದಷು� 

ತಂಪನು�, �ೆರಳನು�, ಸು��ಾ�ಯನು� �ನ� ಬ��ಾ�ದವ�� ೆ�ೕಡುತ��ೇ ಇ�ೆ�. 

 ಆ�ೊ�� �ಾ�ೋ �ೊಡ� ಮನುಷ�ರು ಮೂರು-�ಾಲು� �ಾರುಗಳ�� ಬಂದರು. �ನ� ಸುತ��ನ �ಾಗವ�ೆ�ಲ� 

�ನ� ಪ�� ೆ�ಾಡ�ೇ ಅಳ� ೆ�ಾ�ದರು. ಮ�ೆ� ಸು�ೆ�ಲ� ಕಲು�ಗಳ�, ಇ���ೆಗಳ� ಬಂದು�ದ�ವ�. ನನ��� ಏ�ೋ ಒಳಗು� 

ಸುರು�ಾ�ತು�. ಏ�ೋ ತಳಮಳ, ಆತಂಕ. ಹಲ�ಾರು �ಾ�� ನನ� ೆ ��ೆ��ೕ ಬರ�ಲ�. ತುಂಬ ಬಳ��,ೆ ಅಸ�ಸ��ೆ. 

ಅ�ಾ�ಾ�ೆ�ಯ ಒಂದು �ಾ�� �ಾನು ದ�ದು ಒಣ� ಒಂದು ಥ�ಾ ಎಚ�ರತ��ದಂತಹ ��ೆ��ೊಳ�ಾ�.ೆ ಏ�ೇ�ೋ �ೆಟ� 

ಕನಸುಗಳ�, ಹಳವಂಡ, ಮಂಪರು, �ೕ� ೆಎಂಥ�ೋ ಕ��� ಅನುಭ�ಸುತ� ಅ�ೆಷು� �ೊತು� ಕ�ೆ��ೋ…. 

ಎಚ��ಾ� ಕಣು���ಾ�ಗ ಅ��ೕ, �ೕ�ರ�ಲ�. ನನ� ವರುಷಗಳ ಸಂ�ಾ� �ೕನು ಬುಡ ಕ���ೊಂಡು ಧೂಳ� 

ತುಂ�ದ ಮ��ನ�� �ೕವ�ಲ�� ೆ ����ೆ�. ಏನು ನ�ೆಯು��� ೆ ಎಂದು ��ಯ� ೆ �ಗ���ಯ��ದ� �ಾನು 

�ೋಡು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ �ನ� ಅವ�ೇಷಗಳನು� �ೇ��ೊಂಡು ಬೃಹ�ಾ�ಾರದ �ಾ��ಂದು ಅ�ೆತ��ೋ 

�ೊರಟು�ೋ�ತು. �ಾನು ಇದ��ೆ�ೕ ಕ�ಾ��ೆ. ಸುತ��ನ �ಾ�ರ ಸದು�ಗಳ�, �ೊಲಸು, �ಾಸ�,ೆ ಗದ�ಲ ಈ �ಾವ�ದೂ 

ನನ�ನು� ತಟ��ಲ�. �ಾನು ಎಲ� ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳನೂ� ಕ�ೆದು�ೊಂ��ೆ�. 

೪ 

 �ೕ�ಲ��ದ��ೆ �ಾನೂ ಇರುವ��ಲ� ಅಂತ ಅಂದು�ೊಂ�ದ� �ಾಲವ� ಒಂ�ತು�. ವಸಂತ ಋತು�ನ 

ಮುಂ�ಾವ�ಗಳ�� ಉ�ಯು��ದ� �ೋ��ೆಗಳ�, ಸಂ�ೆಯ�� �ಾಡು��ದ� ಹ��ಗಳ�, ಮ���ೆ-ಸಂ��ಗೆಳ�, ಸ�ಚ�ಂದ�ಾ� 

ಸು�ೆ�ಲ� ಓ�ಾ��ೂೆಂ�ದ� ಆಡುಗಳ�, ಕು�ಗಳ�, �ೋ�ಗಳ�, ಆಕಳ�ಗಳ�, ದೂರದ ಹನುಮಂತನ ಗು��ಂದ 

�ೇ�ಬರು��ದ� ಗಂ�ೆಯ ��ಾದ, ದಪ�-ದಪ� ಪುಸ�ಕಗಳ�ೆ����ೊಂಡು ಗಂ�ೕರ ಮುಖ�ಾವ�ಂದ ಓ�ಾಡು��ದ� ��ಕರು, 

��ಾ��ಗಳ� ಈ ಎಲ� �ೋಟಗಳ� ಈಗ �ಾಣ�ಗುವ��ಲ�. 
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 �ೕ�ೇ ಇಲ�ದ �ೕ� ೆಇ�� �ಾವ �ೋ��ೆಯೂ, ಹ��ಯೂ ಬರುವ��ಲ�. ಇ�� ಬ�ೕ ಹಂ�ಗಳ� ತುಂ��ೆ. 

ಎಲ� ಕ� ೆ �ಾಂ��ೕಟು ಕಟ�ಡಗ�ದೆು�ದ�ಂದ �ಾವ ಹೂ�ಡಗಳ� ಇ�� ಅರಳ�ವ��ಲ�. �ೋ�ಗಳನ�ಂತೂ �ೆ���ೆಗಳ�� 

ಕೂ� �ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾ� ೆಬರ�ರುವ �ಾವ� �ೆ�ೆದು ಅವ� ಆಕ�ಂ�ಸುತ��ೇ ಇರುತ��.ೆ �ಾರ �ೈಯಲೂ� ಪುಸ�ಕಗ�ೇ 

ಇರುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ �ಾರು �ಾವ ದಂ� ೆ �ಾಡು�ಾ��ೋ ��ಯುವ��ೇ ಇಲ�. �ಾರು ��ಕ�ೋ-

��ಾ��ಗ��ೇ, �ಾಕ�ರ�ೋ-�ೇಶಂ�ೋ, ಸಭ��ೋ-ಕಳ��ೋ ಏನೂ ��ಯುವ��ಲ�. ಎಲ�ರ ತ�ೆಗೂದ�ಗೂ ಬಣ�; 

ಎಲ�ರ ಮುಖಗಳ �ೕಲೂ ಅತೃ��ಯ ಕ�;ೆ ಎಲ�ರ �ಾಯಲೂ� ಗುಟ�ಾ�ೋ ಮ�ೆ�ಂಥ�ೋ ಸುಡು�ಾಡು. ಇದು 

ಎಂತಹ ಸಂಸ��!  

 �ಜ�ಾ� �ೇಳ�ೇ�ಂೆದ� ೆ �ಾನೂ ಈಗ ಬದು�ಲ�. ನ�ೊ�ಳ� ೆ ಒಂದು �ಾಲದ�� ತುಂ��ೂೆಂ�ದ� ಅಮೃತ 

ಸ�ಾನ�ಾದ ���ೕರು ಅ�ೆಂ�ೋ ಬ�� �ೋ��ೆ. ಸು�ೆ�ಲ� ತ�ೆ��� �ಂತ �ೋ� �ಲೆು�ಗ�ಂದ ನನ� �ೆ�ೆಗಳ� 

�ೕವ ಕ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. ನನ� ಸುತ� ��ೆ�, ಕಸ. ನ�ೊ�ಳಗೂ ಅ�ೇ. ಗ�ೇಶ �ೌ� ಬಂ�ಂೆದ� ೆ �ಾಕು, �ಾ��ಾರು 

ಗಣಪ�ಗಳನು� ತಂದು ನನ��� �ಸ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ದ ಹೂಗಳ�, ಎ�ೆಗಳ�, �ಾಗದದ ಚೂರುಗಳ�, ಒಣ�ದ ಕಸಕ��, 

ಮಣು� ಎಲ�ವನೂ� ನನ��� ಸು�ಯು�ಾ��ೆ. ಎಲ� �ೇ� ದು�ಾತ �ೕರು��ರುವ �ೊಳ�ೆಗುಂ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾನು. 

ಸಂ�ೆಗಳ�� ಉದ� ಕೂದಲು �ಟು� ಕಪು� ಕನ�ಡಕ �ೊಟು� ��ತ� �ೇಷ�ಾ�ಗ�ಾದ ಜನರು ��ತ� �ಾಹನಗಳ�ೆ�ೕ� 

ಬರು�ಾ��ೆ. �ಾರುಗಳ ಒಳ�ೇರುವ �ದಲು �ಾಗೂ �ೊರಬಂದ ನಂತರ ತುಸು �ೊತು� ನನ� ಕ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ 

ಕೂ�ರು�ಾ��ೆ. ಅವರ �ಾತು, ಅ�ರು�, ವತ� ೆ�ೋ� ಜುಗು�ೆ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ೇ� ೆಇನೂ� ಇ���ೆ�ೕ�ೆ ಅ�ಸುತ��ೆ. 

ನನಗೂ ಒಂ��ೊ�ಂದು �ನ �ನ�ಂ� ೆಈ �ೊಲಸು ಪ�ಸರ�ಂದ ಮು�� �ಗುವ��ೇ? ಅಥ�ಾ ಈ ಅತಂತ� ಸಂಸ��ಯ 

ಪ��ೕಕ�ಾ� �ಾನು �ೕ�ೆ�ೕ �ೊ�ೆವ��ೆ ೆ�ಾರುತ� ಉ�ದು�ೊಂ�ರ�ೇ�ೇ? 

 

ಕ��ೆಾ� ಪ�ಚಯ: �ೕ�ಾ �ಾಂ�ೕೆಶ�ರ (೧೯೪೫) ಅವರ ಹುಟೂ�ರು �ಾರ�ಾಡ. �ೕ�ಾ ಅವರು ಸಣ�ಕ�,ೆ �ಾದಂಬ�ಗಳ 

�ೊ�ೆ� ೆ ಹಲ�ಾರು �ಮ�ಾತ�ಕ ಪ�ಬಂಧ ಸಂಗ�ಹಗಳನೂ� ಪ�ಕ���ಾ��ೆ. ಮುಳ��ಗಳ�, �ೊ�ೆಯ �ಾ�, ಕವಲು, ಹ�ವ�, 

�ಡುಗ�-ೆ ಇವರ ಕ�ಾ ಸಂಕಲನಗಳ�.  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ರೂಪ� �ಡ�ೊಂ�� ೆಉ���ೊಂ�ರುವ ಆ��ಯ� ೆಏನನು� ಸಂ�ೇ�ಸುತ��?ೆ 

೨. �ೇಖ� ಕ�ೆದು�ೋದ ಅಥಪೂಣ �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು ಏ�ೆ ಮರುಗು�ಾ��?ೆ �ವ��. 

೩. �ಾನವ�ಂದ ಪ�ಸರ �ಾ�ಾಗು��ರುವ ಸಂಗ�ಗಳನು� �ರೂಪ� ಕ�ೆಯ�� �ೇ� ೆಕ���ೊಡು�ಾ��ೆ? 

 

 

 ೩. ರುದ�ಪ�ನ ಖಡ� 

                     ಕುಂ.�ೕರಭದ�ಪ� 

ಆಶಯ: ಆ���ಲ��ದ�ರೂ �ೆ�ೕಷ� ವಂಶದವ�ಂೆಬ ಒಣಜಂಭ�ಂದ �ೕಗು�ಾ� ದು�ಯ�ೆ �ೋ�ಾ��ಾ�ದ� ರುದ�ಪ�ನ 

ತುಕು� ��ದ ವ���ತ�ದ ಪ��ೕಕ�ಾದ ಖಡ� ಅವನ �ೊಳ�� ಪ���ೆ�ಯ ಸಂ�ೇತ�ಾ� ಬಂ��.ೆ  
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 ಮಕ��ೆ�ಂ�� ೆರುದ�ಪ�ನ �ನಚ� ��ೆ� ಇದ�ಂ�ೆ ��ೆ� ಇಲ�. ��ೆ� ಇದ�ಂ�ೆ ಇವ��ಲ�. ತುಂಬ ಬದ�ಾ��ೆ. 

�ೊಗದ�ಾ�� ಊಟ �ಾ� �ೕ�ಾ� ಡ�ಸು� �ಾ��ೊಂಡು ಅಂಗಳದ ಕ�ೆ�� ೆಕೂತು �ೕ� ಉದ�ಕೂ� ಕಣು� ಹ��ಟು� 

�ೆ��ನಂ�ೆ �ೊಂಚು �ಾಕು�ಾ��.ೆ ಆತನ ಕ��ಂದ �ಾವ��ೕೆ ಸಚ�ಾಚರ ತ��ಸುವ�ದು �ಾಧ��ಲ�. �ಾ�ಾದರೂ 

��ೆ�ಂದ� ೆ ಮು��ತು. ಅಯ�ಾ�ಂತ �ೆಳ�� ೆ �ಕ� ಕ��ಣದ ಚೂ�ನಂ� ೆ ತನ� ಬ�� ೆ ಬಂದವರನು� 

ಬರ�ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಅವರ �ೕಗ��ೆ�ೆ ತಕ� ಕ� ೆಕೂ�� ಒಂದು �ೕ� ಒ�ೆದು ಹ���ೊಳ�ಲು ಕ�� �ೊಟ�ಣವನೂ� 

�ೊಡು�ಾ��ೆ. ಬುಸು ಬುಸು �ೊ� ೆ ನಡು� ೆ ಆತನ ದುಂಡು ಮುಖದ �ೕಳ �ಾ�ಕ �ೆ�� ಚು��ಯಂ�ೆ 

�ೆಳಗ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. ಅಪೂವ �ಾಂ��ಂದ �ೂೆ�ೆಹು��ನ �ೆಳ�ನ ಕಣು�ಗಳ� ಫಳಫಳ �ೊ�ೆಯ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. 

��ಷ� ನ�ೆಯ ಧ��ಯ ಸ�ರೂಪ ಪ�ೆಯ� ೆ ತು�ಗಳ ನಡು� ೆ ನಂ��ೋಲು ಕು�ಸ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. ಆತನ ಎ�ೆಯ 

ಉ��ದ �ಾಗ �ೆ��ೕತೃ�� ೆ �ಾ�ಸ�ೆಂಬಂ�ೆ �ೆಳ��ಾ� ಕಣ��ೆ �ೊ�ೆ ಕ�ೆ�ಂದ �ೕಸುತ��ೆ. ಆತನ ಧ��ಯ ಸ�ರ 

�ಾ�ತ�ವ�ೆ�ೕ �ಾಂಸದ ಚೂ�ೆಂದು ಭ��� �ೊಳಪ �ಾ� ಆತನ ಮುಂ�ೆ ಕೂತು �ಾಲ ಅ�ಾ��ಸ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. 

ಒಬ���ೊಬ���ೊಬ�ರು ಎಂಥ ಅ�ೊ�ೕನ�!? 

 ರುದ�ಪ� ತನ� �ಾತನ �ಾಲದ ಸು�� ಎತು�ತ��ೇ ದನದ �ೊ���ೆಯ�� ಎತು�ಗಳ� �ಾಲ ಸಂ�ಯ�� �ೆಗ� 

ಎಕು�ವ �ೆಲಸದ�� �ರತ�ಾ�ರುವ ಮುದು� ಅ�ಾ� ಆತ� ೆ �ೆಣು� �ೊಟ� �ಂಗ�� “ಅಲಲ�ಾ ಸೂ�ಾ, ಪ�ಾಕ��, 

ಸುರು �ಾ���ೆ��ಾ ಪು�ಾಣ? �ೕಟು��ಾದು� �ೕನು �ೊ�ಾ�ಗ �ಾ�ಡ�?ೆ �ೕಟು��ಾದು� �ೕನು ಎತ�ಗ��ೆ �ೕರು 

ಕು�ಸ� ೆ...” ಎಂದು ವಟವಟ ಉದು�ಸ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಅನುಪಲ���ಾ� ಅಡು�ೆಮ�ಯೆ�� �ೌರವ� ಅ�ಾ� 

ಆತನ �ೆಂಡ� �ಾ�ೆ� ಪಗಡ ಎ�ೆ��� ಇಟು� �ಾಳ ಕುಟ��ಾರಂ�ಸು�ಾ��.ೆ ಮುರುಕು �ೊ��ಲ�� ��ೆ��ೆ ತಕು��ಾದ ಎ�ೆ� �ೆ�ೆ� 

�ಾಣದ ಕಂದಮ� ��ಾರ� ೆ �ೕ� ಅಳ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. ಹತ�ಂಕಣದ �ಾ�ೕ ಮ�ೆಯ �ಾಡ�ೆ�ೕ �ಾ�ಾ�ಜ�ವ�ಾ�� 

�ಾ��ೊಂಡು �ನ�ೆ�ರಡು ಮೂರು ಇ�ಗಳ�ಾ�ದರೂ ಗಬ�ಾ�ಸು��ರುವ �ೆಕು� �ಾ�ಂ� ಗುಟು�ತ� �ಾಗಂ��ೆ�ಂದ 

�ೆಳ�ೆ� ��ಯುತ��ೆ. ಆದರೂ �ೕರ �ೕ� ೆ �ೇಲುವ ತುಪ�ದಂಥ ರುದ�ಪ� �ಾತನ ಪ�ಾಕ�ಮಗ�ಂದ ತನ�ಪ�ನ 

ಪ�ಾಕ�ಮಗ�� ೆ ಬಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಅಂಥ ಅಪ� �ಾ�ಗೂ ಇರ���ಲ� ಎಂಬಂ�ೆ; ಆತ��ದ� ���ಾ �ೕ� ೆ�ಾ�ಗೂ 

ಇರ���ಲ� ಎಂಬಂ�ೆ; ಆತ��ದ� ಸೂ�ಯೆರು ಅಮ�ಾವ�ಯ ಇಂದ��ಗೂ ಇರ���ಲ� ಎಂಬಂ�ೆ; ಆತನ ಗತು� 

�ೈರತು�ಗಳ� ಗು�ೇ �ೋ�ೆ �ಾ�ಾಜ�ಗೂ ಇರ���ಲ� ಎಂಬಂ�ೆ….�ಾತುಗಳ ಇ��� ೆ�ೇ��ಟು� �ೆ��ೕತೃವನು� ಸ�ೕವ 

ಸ�ಾ�� ೆ�ದ��ೊ�� ಅಪ�ಯ� ಮುಕು�ಂ� �ಾ�ಾ�ೆ��ಯನು� �ೆದ��, ಓ��ದ ಖಡ� �ೋ�ೂೇ ಆ� ೆಐ�ಾ ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ. �ೆ��ೕತೃ ಹೂ�ಂ ಎಂಬಂ�ೆ ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸುತ��ೆ. ತ����ೊಳ�ದಂ�ೆ �ೊರಳ ಪ�� ��ದು ಪಡ�ಾ�ೆ�ೆ 

ಕ�ೆ�ೊಯು��ಾ��ೆ. �ೆ��ೕತೃ ಇಲ�ಣ ಧೂಳ� �ೆ��ಸ� ೆ ಕಣು� �ಾ� ಏಕ�ಾಲ�ೆ� �ೆ�ೆ�ರಲು ರುದ�ಪ� �ೊ� ೆ ಜಂ� 

ಸಂ��ಂದ ತುಕು� ��ದು �ಗ�ಲು ಮು��ದ� ಖಡ� ��ದು ಹ�…ಹ�…ಹ�…ಎಂದು ಗಹಗ�� ಮರು�ಣ ಅದರ 

ದುರುವ�ೆ��ೆ ಮುಖ �� ��ದು “ಇದನು� ��� �ೊ��ಡು ಅಂ���ೆ�ಾ� �ಾಕ �ಾ���ಾ�” ಎಂದು ಅ�ಾ����ಡು�ಾ��.ೆ 
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�ೌರವ� “ಅಯ�ಯ��ೊ�ೕ” ಎಂದು �ಾ� �ಾ� ಬ�ದು�ೂೆಳ�ಲು “ಅ��ೕ �ನ �ೈ� �ೇ� �ೋಗ” ಎಂದು 

�ಂಗ�� ದನದ �ೊ���ೆ�ಂದ ಪಡ�ಾ�ೆ� ೆಒ��� ೆಕುಪ��� ತನ� ಮಗಳ ಸ�ಾಯ�ೆ� ಬರು�ಾ��.ೆ ಆಗ �ೆ��ೕತೃ ಒ���ೆ 

�ಾಸ�ವ�ೆ� ಮರ� �ಾ��ೆ ಬು�� �ೇಳ��ಾ��.ೆ 

“�ೕ�ೋ �ಾ�ಾ��! ಅ�ಯಲ� ಮಗ ಅಂತ ���ೆ�ಂಡು �ೆ��ೆ�ೆ� �ೖ� ೆ�ೈ ಹ��ೕ�ಾ…ಈ ಸೂ� ಖಡ� 

�ಟ�� ೆ��ೕ�ೈ�ೋ �ಮಪ�ಮ� ಆ��ೕ…ದು�ೕ��ಾ� ದು� ಪ�ೕ�ಲ�. ಬಂ�ೋ�ೆದೂ��ೆ, �ೂೇ�ೋ�ೆದೂ��ೆ ಖ�ಾ�ನ 

ವ��ಾ� ಕುಂಡು��ೕಯ�ಾ�; �ೕ�ೊಬ� ಗಂಡು�ೆ�ೕ” ಎಂದ��ೇ ತಡ ಗಂಡನ ��ಮು���ಂದ ತುರುಬು 

����ೊಂಡವ� ೆ�ೌರವ�. “ನನ ಗಂಡನ� �ಾ�� ೆಬಂದಂಗ ಅಂದ� �ಾನು ಸು���ಾ�ಲ� �ೂೇಡು” ಎಂದು ಎದು�� ೆ

ಕುಪ��� �ಂತಳ�. ಅವ�ೕವರನು� ಜಗಳ ಆಡಲು �ಟು� ರುದ�ಪ� ಖಡ�ವನು� ಮೂಲ�ಾ�ನದ��ಟು� ಮ�ೊ�ಬ� 

�ೆ��ೕತೃವನು� ಹುಡು��ೊಂಡು �ೊರ�ೊಂಟ. 

ರುದ�ಪ� �ದಲು �ೕ�ರ�ಲ� ಎಂಬುದನು� �ಾ� ಮಗ�ಬ�ರೂ ಒಪು��ಾ��.ೆ ಆತ ಬದ�ಾ�ರುವ�ದು ಈ�ೆ�ರಡು 

�ಂಗ�ಂದ. ��ಾ��ತ ಆ��ಯ�� �ಾಲು ಪ�ೆಯಲು ಕುರು�ೋ�� ೆ �ೋ� �ಾನೂ ಅಪ�� ೆ ಹು��ದ ಮಗ�ೆಂದು 

�ಾದ ಮಂ��ದ�. ಒಡಹು��ದ �ಾಚಪ��ೆದುರು “ಆ�� ಏ�ೈ� �ೆಂ�” ಅಂದು �ಾಚಪ� ಮು��ಯ�� �ೕ� ಹ���ೊಂ�ದ�. 

ಊರು �ಾಡುವ �ೌಡ ರುದ�ಪ�ನನು� ಮ�ೆ� ೆಕ�ೆ�ೊಯು� �ಾಗಲ�ಾ� ಪ��ೆ, ���ೋಳದ �ೊ�� ಉಂ�ಾ�ಟು� “�ೇ 

�ಮ�ಪ� �ಾನೂ ಒಂ�ೇ ಗಂ�ಾಳದ�� ಉಂ����” ಎಂದು ಆರಂ�� ಆ�� �ೇ� ೆಸೂ�ಯೆ�ಗೂ, ವ�ೕಲ�ಗೂ ಸಮ�ಾ� 

ಹಂ��ೋಯು� ಎಂದು �ೂೇ�ಾಹರಣ�ಾ� �ವ��ದ�. ರುದ�ಪ�� ೆ ತನ�ಪ�ನ ಬ�ೆ� �ೆ�� ಮೂ�ತು. ಎಂಥ�ಾದೂ� 

ಅಪ�ನ ಗುತು �ೊ��� ಎಂದು ದುಂ�ಾಲು ���ದ�. �ೌಡರು �ಾಚಪ��ೆ ���ೇ� ಖಡ� �ೊ�� ಕ��ದ�ರು. 

 ಆ ಖಡ� ತಂದ �ೕ�ೆ�ೕ ರುದ�ಪ� ಸಂಪೂಣ ಬದ�ಾ�ದು�. ಖಡ� ಕು�ತು �ಾ�ಾದ�ೊಬ���ೆ 

�ೇ��ೊಳ�ದ �ೊರತು ಊಟ �ಾಡು��ರ�ಲ�. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�; �ಾ�ಮದ �ೆಲವ� ಪ��ಷ�ರನು� ಮ�ೆ� ೆಕ�ೆತಂದು ಉ��ಟು� 

�ಾಡು, �ಾ �ಾಡು ಎಂದು �ೆಂಡ�ಯ �ೕವ �ನು�ವ�ದು �ಾಮೂ�ಾ�ತು�. �ನು�ವ�ದಕೂ�, ಕು�ಯುವ�ದಕೂ� 

�ೋ�ಸಲು �ಾ�ಮಗಳ� ಗಂಡಸರಂ� ೆದು�ಯು��ದ�ರು. 

 �ಾ� ಮಗಳ� ಇ�ೕ �ಾ�� ಎ�ೆ ಅ�� ೆ ಜಮಡುತ� ಕೂತು ರುದ�ಪ� �ದ�ನಂ�ಾಗ�ೇ�ಾದ� ೆಖಡ�ವನು� 

�ಾಯ �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ �ೕ�ಾನ�ೆ� ಬಂದರು. ಅಲ��ೆ �ೕ�ಾನವನು� �ೆಳ�ನ �ಾವದ���ೕ �ಾಯರೂಪ�ೆ� 

ತಂದರು. ಕದದ �ಂ�ೆಲ ಅ�ೆದು ಖಡ�ವನು� ಹು�ದು ಅದರ �ೕ� ೆ �ೋಳದ ಗು��ಯನು� ಸ���ಟ�ರು. ರುದ�ಪ� 

ಉಡು� �ೋಟ��� �ೋ� ೆ ಹುಯು�ವ ಭಟ�ರನು� ಮ�ೆ�ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದು �ೋಡು�ಾ��ೆ, ಖಡ� ಇಲ�! 

�ೆಂಡ�ಯ ತುರು�� ೆ �ೈ ಹ�� “ಎ���� �ೇ�ೆ�ೕ” ಎಂದು ಎ��ೆಾ�ದ. ಒಪ�ಂದದಂ�ೆ ಆ� ೆ ಗಂಡನ �ಾವ �ಂ�ೆಗೂ 

�ಾ��ಡ�ಲ�. �ೊ�ೆ� ೆರುದ�ಪ��ೇ �ೇ�ೋ ಪ�ೆ� �ಾ� ಖಡ�ವನು� �ೊರ�ೆ�ೆದು “ಖಬ�ಾ�” ಎಂದು ಅ�ೆ� ಮತು� 

�ೆಂಡ�ಯನು� ಎಚ��ಸುತ��ೇ ಅವರು �ಾ� �ವ�ೇ ಎಂದು ಉದ���ದರು. 

 �ಾ� ಕ��ದ �ೆಂಡ�� ೆ �ೋ�ಾ �ೕ� �ೊಟ�ವನಂ� ೆ ರುದ�ಪ� �ೆಲವ� �ನ ಖಡ��ೊಂ��ೇ ಇದ�. ತನ�ನು� 

�ಾರೂ ಹ��ರ �ಟು��ೊಳ����ಲ� ಎಂದು �ೆ���ಂ�ಾತ ಎಷು� �ನ �ೕಗು�ರಲು �ಾಧ�! ಮ�ೆ�ಳ�ೇ ಖಡ��ೊ�ಂದು 

�ಾ�ನ ಕ��� ತನ� ಕಣು�ಗ�ೆಂಬ ಏಳ� �ೆ� ೆಸಪಗಳನು� ಅದ�ೆ� �ಾವ�ಟು� ���ಂ�ೆ�ಂದ ಇದ�. 
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“ಅಲಲ�ಾ…ಬಂ�ಾದಂತ ನನ��ೕ��ೕ� ೆಖಡ� �ೊ�ೊ�ೕ�ೆಂ�ೂೇನು? �ೊ���ೋ�ೆಂ�ೋನು?...ಖಡ� ನಂ 

ರುದ�ನ� ಅ�ೆ�ೕನು ಮಳ�� �ಾ�ೈ�ೋ ��ೆ�ೕ…ಕಡ��ೆ� �ೆಂ� ಹ�ಾ�; ಕಡ��ೆ� ಕ��ಾ�ಾ�� ಕ��ಾ” ಎಂದು �ಂಗ�� 

ಅಂಗಳ�ೆ�ೕಕ�ಾ� �ಂತು ಎ�ೆ ಎ� ೆಬ�ದು�ೂೆಳ�ಲು, ಓ�ಯ ಒಂ�ಬು� �ೊಳ�� ೆನಕ�ರು. 

 “�ೇ ಮು��ೕ ಕಡ� �ಾ��ೋದು ರುದ�ಪ�ಲ�…��ೆ�…ಇ�ೆ�ಂಟು �ನ�ಾ� ೆ��ೆ� ಉಂಡಕೂಳ� �ೊ�ೆ� ಹ�ಾ��ಲ� 

�ೋ��ರು” ಅಮ� ನ�ಾ�ದ �ಾಲ �ಾ�ಯಂ�.ೆ ಆ �ಾತು �ೖಯ �ೊಗ��ಂತ ಬಲ�ಾ� ಅಂ��ೊಂಡು�ಡಲು 

�ಂಗ�� �ಂಡನಗ�ದ ಕರು�ನಂ�ೆ ಒ�ಾ��ತು. “�ೌ�ೕ, �ಾ�ಾದ ಕಡ��ೆ� ಗ� �ಾ�ಸ�ಾವತು ನ� �ೕವ�ೆ� 

ಸ�ಾ�ಾ�ಲ��ೇ” ಎಂದು ಕಣು� ತುಂ��ೊಂಡು, �ಾ�ಯನು� ಅವ���ೊಂಡು “ಯ��ೕ..ನ� ಕ���ೕನು �ೇ��, 

ನ� �ಂ�ಾ�ೆ� ಕಡ�� ೆಯ�ಾ��ೈ� ೆಯ��ೕ” ಎಂದು ಲ� ಗು�� ಅತ�ಳ�. 

 ಅವ�ಬ�ರೂ ಹಗ�ರುಳ� �ೕ�� ಒಂದು �ೕ�ಾನ��ೆ ಬಂದರು. ತ��ಬ�ರನೂ� ಆ ರುದ�ಪ� ಕು�ೆ� �ಚು� 

�ಾ��ದರೂ ಸ��ೕ ಅದ�ೊ�ಯು� ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ��ೆ �ಾ��ಡುವ��ೆಂದು �ಧ��ದರು. �ೆವ� ��ಾ� �ೇ�ಾಳ 

�ಾ�ೆ�ೕರಗಗ�� ೆ�ೆಸ�ಾದ �ಾಗೂ ತಳ�ೇ ಪ�ೆ� ಇಲ�ದ �ಾ��ೕನ�ಾಲದ ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ� ಬ�� ೆ�ಾ�ೊ�ೕ�ಾ�� �ೋ� 

ಖಡ�ವನು� �ಾಕಲು �ಾ�ಯು ಗುಳ�ಂ ಎಂದು ನುಂ�ತು. 

 ಮರು�ನ �ೆಳ�ಾ� ೆ ಖಡ� �ಾಣ�ರಲು ರುದ�ಪ� ʼಏನು �ಾ��ೕರ�ೇ �ಮ�ವ�ʼ ಎಂದು �ಾರಕ ಸ�ರ 

�ೆ�ೆಯಲು ಓ��ೆ �ೋ�ೋ ಎಂ�ತು. ನ� ��ಾಣ �ೋದೂ� �ೇ�ಾ�ಲ� �ೊ�ೊ�ೕ�ೊಲು� ಎಂದು ಕುಬುಸದ 

ಗುಂ���� ಅವ�ಗಡ� ಮಲ�ದರು. �ಾಯ��ೆ� �ದ��ಾದವರ ಮುಖಗ�� ೆಥೂ �ಮ �ಾ�ಾಕ…ಎಂದು ಉಗು�ದ 

ರುದ�ಪ�. ಆತನು �ತಳ ರ�ಾತಳ �ಾ�ಾಳದ�� ಬ����ದ�ರೂ ಪ�ೆ� �ಾಡ� ೆ��ೆನು ಎಂದು �ೕಕರ ಪ��� ೆ�ಾ�ದನು. 

 ಉ��ಾಟವನೂ� ಮ�ೆತು ಪ�ೆ� �ಾಯ���ದ ರುದ�ಪ�ನನು� ಊರಮ�ನಗು�ಯ ಬ� �ೊಟ��ೆಂಬುವ 

�ಾ��ೋರ ಸಂ�� ವಂದು �ೕಕ�ೇಟು ಕ�ಡ��ೕ�ಾ ವಂ� ಸು���ೕ��ೕ� ಎನ�ಲು ಆತ� ೆ �� �ಕ�ಷು� 

ಸಂತಸ�ಾ�ತು. ಅಲ��ೇ ಒಂ�ಾ�� ೆ ಒಂದು �ಾ��ೇ �ೊ���ೕ� ಎಂದದ�ಲ��ೆ �ೊ��ಯೂ�ಟ�ನು. ಇ�ೕ ಒಂ� 

�ೕಕ�ೇಟು �ೇ� ಆದ �ೕ� ೆ��ೆ� �ಾ�� ಮುದು� ಗವ�ರವ�ನ ಸಂ�ಾಟ ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ� ಕ� ೆ�ೕ�ದು� �ೋ�ೆ� 

ಎಂದವ� ೆಟಣಕೂ ಟಣಕೂ ��ೊ�ೕತ ಓ� ಮ�ೆ�ಾದನು. 

 “�ಾ�…�ಾ�..ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ�ಾ�ಗ �ಾ�ೕ�ೇ�ೆ�ೕ ನನ ಖ�ಾ�ನ” ಎಂದು ಅಂಗಳವನು� �ೊಪ�� ೆತು�ದು ಕೂಗು 

�ಾಕಲು �ೌರವ� ಹಡದವ�ನನು� ಗ���ಾ� ಅವ���ೂೆಂಡು�ಟ�ಳ�. �ಂಗ�� ಆ�ೆ�ಂದ ����ೊಂಡು ಅಂಗಳ�ೆ� ��ೆೆದು 

“�ಾ�ೕವ�ೋ �ಾ�ೕ� ಅ�ೆ�ೕನು ಹಕಂ�ೕ�ೕ ಹಕ” ಎಂದು ಪ��ೆ�ೈ� �ೈ�ಾ�ನಳಂ� ೆ�ಂ�ತು.  

 “ಸ�,ೆ ಆ ಕ��ೕರವ� �ಾ� ಅ�ೇಟು ಗಡುತರ, �ೋ�ೕೆ����” ಎಂದವ� ೆಅಂ� ��� ಇಟು� �ಾ� ಕ� ೆ�ೆ�ೆ� 

�ಾಕುತ��ೇ ಓ� ಎಂ�ೋ ಓ��ೕ ಅ��ೕ �ಾ�ಡ ಎಂದು ಆತನ �ಂ� ೆ �ೆ�ೆ� �ಾ�ತು. ಅ��ೕ ನನಗಂಡ 

ಕ��ೕರವ� �ಾ��ೆ �ೕ�ಾಕ ವಂ�ಾನ ನನ �ೋ�ಾಗ� ವ���ೆ��ೊ ಎಂದು �ೌರವ�ನೂ, ಅ��ೕ ನನಮಗಳ 

�ೋ�ಾಗ��ೇ ಎಂದು �ಂಗ��ಯೂ ಮುಂಚೂ�ಯ��ದ�ರು. 

 “�ಾ�ಡ�ೋ �ಾ�ಡ, ಅದರ��ೕ�ದವ�ಾರು ಬದು� ಬಂದುದನು� �ಾ�ೆ, ನನ� ನೂರುವರುಷದ ಆ�ಾಮ�ಾ�ೆ” 

ಎಂದು ಶ�ಾಯು�ಯೂ ಒಂದು �ಾಲದ�� �ಂಗ��ಯ ಕಳ� �ೆ�ೕ�ಯೂ ಆದ �ಾಳಜ� ನೂರು ದೃ�ಾ�ಂತಗಳ ಸ�ತ 
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�ೇ�ದರೂ �� �ೕ� ೆ�ಾ��ೊಳ��ೆ ರುದ�ಪ� �ಂಗ �ಗ�ಹದ �ೆ�� �ೕ� ೆ�ಾಲೂ� ಹ�ರು ಬಣ�ದ �ೕ�� ೆದುಡುಮ��ೆ 

ಧುಮುಕಲು ಜನ �ೋ �ೋ ಎಂ�ತು. 

 “ಅ��ೕ ನನ �ಾಂಗಲ�ದ ರುಣ �ೕ��ೇ. ನನ� ಕಂದಯ���ಾ�ರು �ಕು�” ಎಂದು ಎ�ೆಗೂ, �ೆಲಕೂ� ಏ�ಾ� 

ಬ�ದು�ೂೆಳ��ೊಡ�ದಳ�. “ಅದ�ಾ�ಕ ಅ��ೕ�ೕ…ಹ�ೆ�ಾಗ ರಂ�ಾ�� �ಾನು ಬದು���ೆ�ೕನು” ಎಂದು �ಂಗ�� ಮಗಳನು� 

ಗ���ಾ� ಅವ���ೊಂಡಳ�. ಆದ�ೆ ರುದ�ಪ� ಖಡ��ೊಂ�� ೆಬಂ�ಾಗ ಎಲ��ಗೂ ಆಶ�ಯ�ೕ ಆಶ�ಯ. 

 ಕ��ೕರಯ�ನ �ಾ�ಾ�ಗ��ೕಳ� �ೊಪ��� ಬಂ�ಾ�ೈತ�ಾ�; ಕಂ��ೕೆನು ಎಂದು ಪ��ೆ�ಗಳ ಮ�ೆ 

ಸು�ಸ�ಾರಂ��ದ ವರುಣ�ಂದ ����ೊಂಡು ಮ� ೆತಲುಪವಷ�ರ�� ರುದ�ಪ�� ೆ�ಾಕು �ಾ�ಾ� �ೋ�ತು. 

 �ಾನು ಮ� �ಟು� �ೊಂ�ೋ���ೆಂದು ರುದ�ಪ�ನೂ; ಅ�ೆಂಗ �� �ೋ���ೋ�ೇ���ೕ� ಎಂದು 

�ಂಗ��ಯೂ, ಪಂ�ಾ�� ಎರಡು �ನ ಪಯಂತರ ನ�ೆ�ತು. �ೋದ� ೆ��ಾ��ತ ಎಂಬುದು ಒಂಚೂರು �ೊಲ 

ಉಂ�ಾ, �ೆರಳ�ಂ�ಾ �ೊ�ೆ� ೆಓ� �ೈವಸ�ರ �ಾ�� ೆಮನ�� ೆ�ೊಟು� ಅ�ೆ�ಯ �ೆರ�� ೆಶರ�ಾಗತ�ಾದನು.  

 ತನ� ಪೂವಜರ ಪ�ಾಕ�ಮ�ೆ� ��ೕಟ�ಟ�ಂ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇಯ ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ�� ೆಧುಮು� ಖಡ� ತಂದದು� 

ಎಂದು ತನ�ನು� �ಾ�ೇ �ೕ���ೊಂಡು�ಟು� ರುದ�ಪ� �ೆಪ��ೆ �ಾ� ಮು���ೂೆಂಡು ಎಷು� �ನ ಪಡ�ಾ�ೆಯ 

ಮೂ�ೆಯ�� ಕೂ�ರಲು �ಾಧ�? �ಾ�ಂ� �ೋ� �ನ�ೆ� ಐ�ಾರು ಮಂ�ಯ�ಾ�ದರೂ ಮ�ೆ� ೆ ಕ�ೆದು 

ತರ�ಾರಂ��ದನಲ��ೆ ತುಸು ಏರುದ�ಯ���ೕ �ೆಂಡ�� ೆಸ�ಾ�ರ ಕು�ತು ಆ� ೆ��ಸ�ೊಡ�ದನು. ಅವ�ೕವರೂ 

ನಂತರ ಅ��ಗಳ� ಅತ� �ೋಗುತ��ೇ ಇತ� �ಂಗವ� ʼಅಲಲಲ�ಾʼ ಎಂದು ಹೂಂಕ�ಸುವ�ದು �ದ�ಾ�ತು. 

 ��ೕನು �ಾಡುವ�ದ�ಾ� ಖಡ�ವನು� ಎಂದು �ಂಗ�� ಓ�ಯ ಹಲವರ ಬ� ಅಳಲು �ೋ��ೊಂಡಳ�. 

ʼಅಂ�ಾ ಕ��ೕರವ�ನ �ಾ��ೆ �ಾ��ೆ�ೕ ���ಲ� �ನ���ಾʼ ಎಂದು �ೋಗು��ದರು. 

 ಮರು�ನ �ೆಳ�ಾ� ೆ �ೊಟೂ��ನ �ೆ�ೆ� ಬಸವ�ಾಜನ ತಂಡದ ಸ�ಾಳ�ಾದನದ ಸದು� ��� ೆ �ೕಳ�ತ��ೆ 

�ೋ� �ೋಡು�ಾ�� ೆ ಗುಗು�ಳ ಧಗಧಗ �ೆ�ಾ��� ೆ �ಾ� �ೊಂ�ರುವ�ದೂ, �ಾ� ಅ��ೕರು ತಮ� �ಾಲ�ೆಗ��ೆ 

ಫಳಫಳ ಸೂತ� �����ೂೆಂಡು �ೕ�ಾ�ೇಶ�ಂದ ನ�ಸು��ರುವ�ದೂ, ಸೂತ��ೆ� ಮದುಮಗ ಗಡಗಡ ನಡುಗು��ರುವ�ದೂ 

ಕಂ�ತು. 

 ಹ�ಹ� �ೕರ ನಮ� ಕ��ೕರಭದ� �ೇವರು ಖಡ� ��ದು�ೊಂಡು ದ�ವನು� �ೊಲ�ಲು �ಾ�� ೆ

ಬರು���ಾ��ೆಂದ�ೆ….�ಂ�ೆ�ೕ ಒಡಪು �ೇಳ���ರುವ�ದೂ ��� ೆ �ತು� ಆ �ಣ �ಂಗ��� ೆ ಏನು �ೊ�ೆ��ೋ 

ಏ�ೋ! ಸರಸರ�ೆ ಬಂದವ� ೆ ಖಡ�ವನು� �ೕ�ೆಯ�� ಬ��ಟು��ೊಂಡು ಸರಸರ�ೆ �ೋ�ೆ �ೕರಭದ� �ೇವರ ಗು��ೆ 

�ೋ� �ೇ�ೆ� ಈ ಖಡ� �ನ�ತ� ಇ�ಾ� ಎಂದು �ೕಘ ಪ��ಾಮ ಸ��� ಮರ�ದಳ�. 

 ಖಡ� �ಾಣ�ಾಗಲು ರುದ�ಪ�� ೆಎಂ�ನಂ�ೆ �ಟು� ಬಂದು ʼಏ�ೆ�ೕʼ ಎಂದು ಗ�ಸಲು �ಂಗ�� ಅದ�ೊ�ಯು� 

�ೕಬದ��ಾ�ವ�� ಗು�ೕ�ೆ ಕ�� ಬಂ�ೕ� ಗಂಡ�ಾ��ೆ� ತಕ�ಂ�ಾ �ೕ�ೋ ಹ�..ಹ�..ಹ�…ಎಂದು ನ�ಾ�ತು. 

 ಅತುಲ ಪ�ಾಕ�ಮ�ಂದ ಗು�� ೆ �ೋದ ರುದ�ಪ�� ೆ ಖಡ� ತರಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೇ ಇಲ�. �ಾತು, ��ಾ��ತ 

ಪ�ಾಕ�ಮ ಕ�ೆದು�ೊಂಡವನಂ�ೆ ಮ�ೆಯ ಕ�ೆ�� ೆಕುಂ�ರು�ಾ��ೆ ರುದ�ಪ�. 
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ಕ��ೆಾರರ ಪ�ಚಯ: ಕುಂ.�ೕರಭದ�ಪ� (೧೯೫೩) ಕುಂ�ೕ ಎಂ�ೇ �ಾ�ತ�ಾ��ಾ��ೆ. ಅರಮ�,ೆ ಭಗವ�ೕ�ಾಡು, �ೋಮ ಮತು� 

ಇತರ ಕ�ೆಗಳ�, ಕಪು� �ೕೆ� ಮತು� �ೊಲ, �ೕೆ�ೆ, �ೆಂಡದ ಮ�,ೆ ಜ�ೕ�ಾ�� ವ�ವ�ೆ� ಮತು� �ೆಲುಗು �ಾ�ತ� �ದ�ಾದ 

ಕೃ�ಗಳನು� ರ���ಾ��.ೆ  

 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ೌರವ�ನ ಅಳಲು ಕ�ೆಯ�� ���ತ�ಾದ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೨. ರುದ�ಪ�ನ ಅಹಂ�ಾರ ಮತು� ಒಣಜಂಭಗಳ� ಕ�ೆಯ�� �ೇ� ೆವ�ಕ��ೊಂ��?ೆ 

೩. �ಂಗವ�ನ �ಟ�ತನ, �ೈಯಗಳ� �ೆ��ನ ಶ��ಯ ಪ��ೕಕ�ಾ� ಮೂ� ಬಂದ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಘಟಕ-IV  

೧. �ೂೇ�ೆಂಬುದು ಅಲ���ಾಮ 

                      �ೕೆ�ಚಂದ� 

 

 

ಆಶಯ: �ುಲ�ಕ �ಾರಣಗಳ�ೆ�ೕ ಮುಖ� �ಾ��ೊಂಡು, ಸರಳ�ಾದ ಸಮ�ೆ��ೆ ಪ��ಾರ ಹುಡು��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ೆ 

�ಂ�ರುಗುವ �ೋ�ನ �ೆ� ೆ�ೇಖನದ ಪ��ಾನ�ಾ�ೆ�ಾ��ೆ. 
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�ೆಲವ� ವಷಗಳ �ಂ�,ೆ ಎಂ��ಎ� �ಾ�ದ �ೆಂಗಳ��ನ ಹುಡು�, ಎಂ.�. � ೆ�ೕಟು �ಗ�ಲ� ಎಂದು 

ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡಳ�. �ೇಕ�ಾ ೯೦ಕೂ� �ೕ� ಅಂಕಗಳನು� ಗ��ದ� ���ಯ ಹುಡು� ಪ����ತ �ೇ� ��ೕ�ಾ� 

�ಾ�ೇ��ೆ ಪ��ೇಶ �ಗ�ಲ� ಎಂದು ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡಳ�. ಕ�ೆದ �ೆಲ�ೇ �ಂಗಳ�� �ೆಂಗಳ��ನ ಹಲ�ಾರು 

ಇಂ��ಯ�ಂ� �ಾ�ೇಜುಗಳ�� �ಾ�ೆ�ೖದು ��ಾ��ಗಳ� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡರು. ಈ ಬು��ವಂತ ಮಕ�ಳ� ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ��ೊಂಡರು ಎಂದ�ೆ, ನಮ� ಮಕ��� ೆ �ಾ�ೇನು ಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬ ಪ��ೆ� ಎದುರು �ಲು�ತ��.ೆ ಬದು�ನ 

�ೆ�ೆಯನು� ��ಸದ ನಮ� ��ೆ� ��ೆ�ಯಲ�, �ೕವನ �ೌಲ�ವನು� ಅ�ಯದ �ಾಣತನ�ಂದ ಉಪ�ೕಗ�ಲ� ಎಂದು 

ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ.   

�ಾ�ೆಲ�ರೂ ʼ��ೕ ಈ�ಯ��̓  �ತ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಖು� ಪ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ� ೆಈ �ತ� �ೕ�ದ ಸಂ�ೇಶ �ಾತ� 

ಮ�ೆತು �ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮ�ೆ� �ೇ�ನ ಕುದು�ೆಗ�ಾ��ೆ�ೕ�.ೆ �ಾ�ಾಗ�ದ��,ೆ ʼಫ��̓  �ಾರ�ದ��ೆ ಬದು�ೕೆ ಮು���ೆಂದು 

�ೇಣು �ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.  

ಇದ��ಂತ ಆ�ತದ �ಷಯ�ೆಂದ�,ೆ �ಾ�ಾಗಲು ‘ಫ��ʼ �ಾರಲು ಇಂ�ನ ಮಕ�ಳ� �ೊಲ�ಲೂ 

�ದ��ಾ�ರುವ�ದು. ಓಟದ ಬ�ೆ�, �ೇ�ನ ಬ�ೆ�, ಸ��ೆಯ ಬ�ೆ�, �ೆಲು�ವ ಬ�ೆ�, �ೕ�ೇರುವ ಬ�ೆ� ಒ�� ಒ�� �ೇಳ�ವ 

ಸ�ಾಜ, ಎಂತಹ �ೕ��ೆಯನು� ಸೃ���� ೆಎಂಬುದನು� �ೆಳ��ೆರಡು ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಂದ ಕಂಡು�ೊಳ�ಬಹುದು.  

೨೦೧೦, �ಾ� �ಂಗಳ�, ಕಲಕ�ೆ�ಯ�� ಒಂಭತು� ವಷ ವಯ��ನ �ೆ�ೕ�ಾ, �ಾ ತನ� ‘�ೆ�� �ೆ�ಂ��ʼ 

�ಾಯ� �ಾಂ�ೆ ಮತು� �ೊ�ೕ� �ಂ� ಅವರ ಆ�ಾರದ�� ಇ� �ಾ�ಾಣ �ಾ� �ಾ��ದು� ಅತ�ಂತ ಆ�ತದ 

ಸು���ಾ� ಪ�ಕಟ�ಾ�ತು. �ೂೇ�ೕಸ��ೆ ಆ ಮಗು��ೊಡ� ೆಏನು �ಾಡ�ೇಕು ��ಯ�ಲ�. �ಾರಣ ಪುಟ� �ೆ�ೕ�ಾ 

ಕೂ�ಾ ತನ� ಕೃತ��ಂದ ಸ�ತಃ ಆ�ತ�ೊಂ�ದ�ಳ�. �ಾನು �ಾ�ದ �ಾಯದ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಬಹುಶಃ ಆ�ೆಯೂ 

ಊ��ರ�ಲ�. ತನ� �ೆಳ�ಯರ ‘��� �ಾ��ʼ � ೆ�ಷ �ೆ�ೆ�ದ�ಳ�. ಸ�ಾ ಆ ಇಬ�ರು �ೆಳ�ಯರು ಇವ��ಂತ �ೆಚು� 

ಅಂಕಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ�ೕ �ೆ�ೕ�ಾಳ �ಪ�ೕತದ ವತ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾ�ತು�. ಪ�� �ಾ� �ೂೆ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ� 

ತರಗ�� ೆ �ದ�ಗ�ಾಗು��ದ�ರು. ಮೂವರೂ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೊ�ೆಯ��ದು�, �ೊ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೕ ಊಟ 

�ಾಡು��ದ� ಆಪ� �ೆ�ೕ�ತರು! 

ಮತೂ� ಆ�ತ ತಂದ �ಷಯ, �ಂ� �ೕಚ� ಉ�ಾ ಮ�ೇಶ�� ತನ� ��ೋ� �ಾ�ನ�� 

ಅಂಕಗಳ�ೊ�ೕ, ವತ�ೆಯ�ೊ�ೕ ಸು�ಾ���ೊಳ�ಲು ಬ�ೆದ �ಾಲು� �ಾಲುಗ��ೆ �ಪ�ೕತ�ಾ� �ೆರ�ದ ಒಂಭತ��ೇ 

ತರಗ�ಯ ��ಾ��, ಇ�ೇ �ಂಗಳ� �ೆ�ೆ�ೖನ�� ತನ� �ೕಚ� ಅನು� �ಾಕು��ಂದ ಇ�ದು �ೕಕರ�ಾ� �ೊ�ೆ 

�ಾ�ದು�. 

ಒಂದು ಪ�ೕ�ೆಯ �ಾ�ಾಸನು�, ಬಯ�ದ �ಾ�ೇ��ೆ ಪ��ೇಶ �ಗ�ದ�ನು�, �ಾನಲ��ೆ ತನ� �ೆಳ�ಯರು 

�ದಲು ಬಂದದ�ನು�, ತನ� ಭ�ಷ�ದ ಬ�ೆ� �ಾಳ� ಇರುವ �ಾ��ಾ�ಪಕ�ೊಬ�ರು ತನ� ಬ�ೆ� �ಾಲು� �ಾಲು ಬ�ೆದದ�ನು� 

ಅರ���ೊಳ��ಾರದ �ೕ�� ೆ ಇಂದು ಸೃ���ಾ��.ೆ ತಂ� ೆ �ಾ�ಯ�ಾ�, �ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ�, ಒಟು� ಸ�ಾಜ�ಾ� 

�ಾ�ೆ�� ತ����ೇ� ೆ ಎಂದು ಆ�ಾ�ವ�ೋಕನ �ಾ��ೊಳ��ೇ��.ೆ ನಮ� ಮ�ೆಗಳ��, ನಮ� ಮನದ��, ನಮ� 
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ಅಂತರಂಗದ�� ಎಂತಹ ಪ�ಸರವನು� ��� �����ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಒ�� ಇಣು� �ೋ��ೊಳ��ೇ��ೆ. ನ��ಳ�ನ 

ಪ�ಪಂಚ�ೇ, �ೊರ� ೆಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ. 

ಎಂಟು ವಷಗಳ �ಂ�,ೆ ಇ�ೇ ಅಂಕಣದ�� ಬ�ೆ�ದ� ‘�ೆಲು�ವ�ದು �ೇ�,ೆ �ಾಯಕ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ, 

ಮುನು�ಗು�ವ�ದು �ೇ�,ೆ �ೕ�ೇರುವ�ದು �ೇ�?ೆʼ-ಎ�ೆ�ಾ��ೊಡ�ೆ ಅ�ೆದು ಕು�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. ಒಂದು �ಣ �ೕ��, 

�ೋ�ನ ಬ�ೆ� ����ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? �ೋಲುವ�ದನು� ಕ�ಸ�ೇ�ಲ�. ಆದ� ೆ �ೂೇಲನು� ಎದು�ಸುವ�ದನು�? �ೋಲನು� 

��ೕಕ�ಸುವ ಬ�ೆಯನು� �ೇ��ೊ���ೆ�ೕ�ೆ�? �ಾ�ಲ�ದ ಮ�ೆಯ �ಾ��ೆಯಂ�,ೆ �ೋ�ಲ�ದ ಮ�ೆಯ �ಾ��ೆ 

���ೕ�?ೆ 

�ೋಲು ನಮ�ನು� ಈ ಬ�ೆಯ�� �ಾಯುವ ಹಂತ�ೆ�, �ೊಲು�ವ ಮಟ��ೆ� ಏ� ೆ ಪ��ಾ�ಸ�ೇಕು? �ೋ��ೆ 

�ಾ�ೇ� ೆಅಂಜು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೋ�ೊಂದು ಸ�ಾಲು, ಬದು�ನ �ಾಠ�ಾಗ�ಾರ�ೆ? �ೋಲು ಏ�ದ�ರೂ ಒಂದು ಅಲ���ಾಮ, 

ಅದು ʼಫು� �ಾ��ʼ ಅಲ�ವಲ�. 

ಇ�ೆಲ� ಪ�ೕ�ೆಯ�� �ೋಲುವ ಕ�ೆಗ�ಾದ�,ೆ �ೆ�ೕಮದ�� �ೈಫಲ�ಗಳ� ಮ�ೆ� ಆತ�ಹ�ೆ��,ೆ �ೊ�ೆ�ೆ 

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ���ೆಯ ಮೂರ�ೇ ಪುಟವನು� �ನವ� ತುಂಬುತ��ೆ.  

ಕ�ೆದ ವಷ ನ�ೆಂಬ� �ಂಗಳ�, ʼ�ೋಘ�ೆ ಇ���ಟೂ��ʼ ನ�� ಪುಸ�ಕ �ಡುಗ�ೆಯ ಸ�ಾರಂಭ. ಥಟ��ೆ 

ಈ ವ��� ನನ� ಕ�ೆ�ದುರು ಪ�ತ���ಾ�ಾಗ ನನ� ೆಪೂವಜನ�ದ ಮರುಕ��ೆ�ಂಬಂ� ೆ�ಾಸ�ಾ�ತು�. ಆತನನು� �ೋ� 

�ಾಲು ಶತ�ಾನ�ಾ�ತು�. ಸ�ಾರಂಭ ಮು�ದ �ೕ� ೆಆತ�ೂೆಡ� ೆಅ���ೕ �ೊಂಚ �ಾಲ ಕು���ೆ�. ನಮ� ನಡು�ೆ 

�ದಲು ಏನು �ಾತ�ಾಡ�ೇಕು �ೋರದ ಮುಜುಗರ. �ಾನು �ೇಳ�ೆ� ಆತ �ೇ�ದ ‘ಉ�ೕಶ (�ಜ �ಾಮವಲ�) 

�ೕ�ಾ �ಾಪತ�ಯದ�� ����ೊಂ��ಾ��ೆ. ಕಂಡ ಕಂಡವರ�� �ಾಲ �ೇಳ���ರು�ಾ��ೆ. ಒ�ೆ�ಯ �ಲೆಸವ� ಇಲ�..ʼ ಉ�ೕಶ 

ಎಂ�ೊಡ� ೆನನ� ೆಕ�ೆದು�ೊಂಡ ನನ� �ೆಳ� �ಾ�ಯ (�ಜ �ಾಮವಲ�) �ೋ�ನ �ೆನಪುಗಳ� ಪು��ೆದು� ಬಂದವ�. 

ನನ� ೆಏನು �ೇಳ�ೇಕು �ೋಚ�ೆ ‘ಅವರ ಅಮ� �ೇ��ಾ��ೆ?’ �ೇ��ೆ�. ‘ಇ�ಾ��ೆ, ಒಂದು ಅ�ಾ�ನದ ವೃ�ಾ�ಶ�ಮದ��ʼ 

ಕ��ಂದ �ೇ�ದ. ‘ವೃ�ಾ�ಶ�ಮ?ʼ ಎಂ�ೆ. ಉ�ೕಶ ಅವರ ಒಬ��ೇ ಮಗ. �ಕ� ವಯ���ೇ ತಂ�ೆಯನು� 

ಕ�ೆದು�ೊಂ�ದ� ಆತನನು� ಕಷ��ಂದ �ೆ�ೆ�ದ �ಾ� ಆ�.ೆ ‘ಅ�ೆ� �ೊ�ೆ� ೆಆಗುವ��ಲ�. ಮಗ�ೊಡ�ೆಯೂ ಸಂಬಂಧ 

ಸ� ಇಲ�. �ಾ�ದ ಕಮ �ಾಡ� ೆ �ೋಗದುʼ. ಅತ ಮುಂ� ೆ �ೇ��ೆ�ೕನೂ �ೇಳ�ಾ��ತು�. ಹ�ೆಯ �ೆನಪುಗ�ೆಲ� 

ಕ�ಾ��ಂದ ಕಳ��ದ�ವ�. �ೕ�ಾವ�ೆ�ಯ��ರುವ ಆ �ಾ�ಯ �ತ� ನನ� ೆ ಕ��ಸಲು ಅ�ಾಧ��ತು�. ಎಂತಹ 

ಅ��ಾನದ �ೆಣು� ಆ�.ೆ ‘�ೆಲದ�� �ಂತು ಆ�ಾಶ ಪುಷ��ೆ� �ೈ �ಾಚ�ಾರದುʼ ಅಹಂ�ಾರದ�� ಆ� ೆಆ�ದ� ಕಟು�ಾದ 

�ಾತುಗಳ�, ಇಂದು ಇ�� ಈಗ ಆ��ೆ�ೕ�ೋ ಎಂಬಂ� ೆನನ� ��ಯ�� �ಳ�ದ�ವ�.  

ನನ� �ಾ�ೇಜು �ನಗಳವ�. �ಾ� ನನ� ಆಪ� �ೆ�ೕ��.ೆ ನನ�ಂತ ಒಂದು ವಷ�ೆ� �ೊಡ�ವ�ದ�ಳ�. 

ಗಂ�ೋ��ಯ�� ಎಂ.ಎ��. �ಾಡು��ದ� ಆ� ೆಬಲು ಬು��ವಂ�ೆ. �ಾ�ಾಗ ಇಂ��ಯ�ಂ� ಓದು���ೆ�. ಇತ� �ೕ� ನನ�ೆ 

ಕಂ� ೆಕಂ� ೆ�ಾಗದಗಳನು� ಬ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ, ಅತ� ಉ�ೕಶ ಆ�ೆ� ೆದಂ��ಾ� ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ೆಯು��ದ�. ಪರಸ�ರ 

ಈ ಪತ�ಗಳನು� ಓ� ನಗು��ದ� �ಾಲ�ತು�. ಆ ಪತ�ಗಳ ತುಂ�ಾ �ಾವ� ಓ�ದ ಪುಸ�ಕ, ಬ�ೆದ �ೇಖನ, �ೋ�ದ �ತ�, 

ಆ�ದ �ಾತು – ಇ�ೇ ತುಂ�ದ�ರೂ, ನಡು� ೆಅ�ವ���ಸದ ��ೕ�ಯ ಪುಳಕಗ�ದ�ವ�.  
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ಉ�ೕಶ, �ಾ�ಯ ಮ�ೆ� ೆಬಹಳಷು� �ಾ� ಬಂ�ದ�. ಆ�ೆಯ ಅಪ� ಅಮ� ಅಣ� ಎಲ��ೊಡ�ೆಯೂ ಹರ�ೆ 

�ೊ�ೆಯುವಷು� �ೆ�ೕಹ ಸ��ೆ ಇತು�. ಅವ�ೆಲ�ರೂ ಉ�ೕಶ ಮತು� �ಾ� ��ಾಹ�ಾಗು�ಾ�� ೆಎಂ�ೇ �ಾ��ದ�ರು. ಈ 

�ೆ�ೕಹದ�� ಮುಚು�ಮ� ೆಇರ�ಲ�. ಕದು� �ಾಡುವ �ೇ� ಇರ�ಲ�. �ೌರವದ �ೆ� ೆ�ಾ�ರ�ಲ�. ಈ�ೆಯೂ ಆತನ ಮ�ೆ�ೆ 

�ೆಕ��ಲ�ದಷು� �ಾ� �ೋ�ದ�ಳ�. ಅಮ��ೊಡ�ೆ ಆ��ಯ �ಾತುಕ�.ೆ ಆತ ಇದ�ದು� ಒಂದು ವ�ಾರದ��. ಒಂದು ಸಣ� 

�ೋ�ೆಯ ಮ�.ೆ ��� ಮು��ದ� ಆತ��ನೂ� ಸ��ಾದ �ೆಲಸ ���ರ�ಲ�. ಈ ಹುಡು� ಎಂ.ಎ��. ಮು��, �.ಎ�.

� ಪ�ೆದು ಒ�ೆ�ಯ �ೌಕ� ��ದಳ�. ಆತ�� ೆ ಶಟು, �ಾ�ಂಟು, ಸೂ�ಟ�, ಅವರಮ��� ೆ �ೕ�ೆ ಎಂದು �ೆಚ� 

�ಾಡು��ದ�ಳ�. ಅವನ ಒಂ�ೊಂದು ಪತ�ವನು� �ೋ�ಾನ�ಾ� �ಾ���ದ�ಳ�. ಅವನು ಕಳ���ದ ಒಂ�ೊಂದು 

��ೕ�ಂ� �ಾ�, ಒಂದು ಸಣ� ಉಡು�ೊ�ೆಯನೂ� ಎ�ೆದವಳಲ�.  

ಇತ� ನನ� ಹತ��ೇ �ೆ�ಸ�� ಪ�ೕ� ೆ ಮು�ದ �ನ�ೇ �ೕ� �ೖಸೂ�� ೆ ಬಂ���ದ�ರು. ನನ� 

ಮ�ೆಯವ�ದೆುರು ��ಾಹದ ಪ��ಾ�ಪವನು� ಇ��ದ�ರು. ಮ�ೊ�ಂದು ವಷ�ೆ� ನಮ� ��ಾಹ�ಾ�ತು�. ನಮ� 

�ೆ�ೕಮಕ�ೆಯಂ�ೆ�ೕ �ಾ�ಯದೂ ಸು�ಾಂತ�ಾಗುತ�� ೆಎಂಬ ��ೕ�ೆಯ��ದ� ನಮ�ೆಲ� ಆ�ತ �ಾ�ತು�. 

ಉ�ೕಶ�� ೆ ಒಂದು ಸಣ� �ೆಲಸ ���ತು�. ಅ���ೕ ಮ�ೊ�ಬ� ಹುಡು�ಯ �ೇ��ಾ�ತು�. ಆತನ�ೇ 

ʼ�ೕ�ಾ��ʼ ಯ ಹುಡು�. ಆ�ೆಯನು� ��ಾಹ�ಾಗು���ಾ�� ೆ ಎಂಬ �ಷಯ ನಮ�ೆಲ��ಗೂ �ದಲು ��ದು, 

ಕಟ�ಕ�ೆ� ೆ �ಾ�ಯ ��� ೆ ���ತು. �ಪ�ೕತ �ನ��ೆ� ೆ �ಾ�ದರೂ, ಉಗ� �ಾ���ಾ��ಾದ ಆ� ೆ ತ�ೊ�ಳ�ನ 

ತಳಮಳವನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು �ದ��ರ�ಲ�. ಒಂದು ಮುಂ�ಾ� ೆ�ೋ� ಬಂತು. �ಾ� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂ�ದ�ಳ�. 

ಹ��ರದವರ �ಾವ �ಾವನೂ� �ೋಡದ �ಾನು ��ೊ�ೕ��ಾ ಆಸ��ೆ�� ೆಓ��ಾಗ, ಶ�ಾ�ಾರದ ಕಲು��ೆಂ�ನ �ೕ�ೆ 

ರಕ� ಒಸರು�ಾ� ಒರ�ದ� �ಾ� �ೆಣ�ಾ�ದ�ಳ�. �ಾಲು �ಾಲು ���ಗಳನು�, �ೊ� ೆ �ೊ�ೆ ಪ���ೆಯನು� �ೊತು� 

ಇಲ��ಾದಳ�.  

ಆತನ ಎಲ� ಪತ�ಗಳನು�, ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� �ಾ� ಸೂ� �ೕೆ� ನ�� �ೊ�ೂೆ�ಯು� �ೊ��ದ�ಳ�. ಅದರ�� 

ನಮ�ೊಂದು �ೊ�ೆಯ ಪತ��ತು�. ಅದನು� ಪ�ೆಯಲು ಆ� ೆಸತ� ಅ�ೆ�ೊ�ೕ �ಂಗಳ�ಗ�� ೆಉ�ೕಶನ ಮ�ೆ� ೆ�ಾನು 

ಮತು� ನನ� ಇ�ೊ�ಬ� �ೆಳ� �ೋ��ೆ�ವ�. ಅ�ಾಗ�ೆ �ೇಸತು� ಮು�ದ ನಮ� �ೆಳ�ಯ ಬ�ೆ� ಕಟು�ಾ� �ಾತ�ಾ�ದ 

ಆ �ಾ� ʼ�ೆಲದ�� �ಂತು ಆ�ಾಶದ ಪುಷ��ೆ� �ೈ �ಾಚ�ಾರದುʼ ಎಂದು ಹಂ��ದ�ರು. ನನ� ೆ ಅಥ�ಾ�ರ�ಲ�. 

�ಾರು �ೆಲ, �ಾರು ಆ�ಾಶ ಎಂದು. �ಲ�� ೆ ಉತ�ರ �ೊ�ೆದಂ� ೆ ʼಅಬ�, �ಾ�ಯ ಅ��ಾನ�!ೆʼ ಮನಸು� 

ಉದ��ಸು��ತು�.  

ಈತ�ೆದುರು ʼ�ೋಘ�ೆ ಇ� ��ಟೂ��ʼನ�� ಕು�ತಂ�,ೆ ದಶಕಗಳ� ಕ�ೆದರೂ, �ೆಲವ� �ೆನಪುಗಳ� �ೇ�ೆ 

ಹ��ಾ� ಉ�ದು�ಡುತ��ೆ ಎಂದು ಅಚ���ಾ�ತು�. ಆದರೂ ಆ ವೃದ� �ಾ�ಯ �ಾ�ನ�� ಸಂತಸಪಡಲು ಮನಸು� 

ಒಪ��ಲ�. ʼ��, ಎಂ�ೋ ನ�ೆದ �ಷಯವನು� ಈ�ೇ� ೆ �ೆ�ೆದು �ೊರಗುವ�ದು. ಅವರವರ ಬದುಕು ಅವರವರದುʼ 

ಎಂದು �ೇ� ಎದ�ರೂ, ನಡು� ೆ ಕ�ೆದು�ೋದ ನನ� �ೆಳ�ಯ ಬದುಕು, ಮಗಳನು� ಕ�ದೆು�ೊಂಡು �ೂೕರ 

�ಾತ�ೆಯ�� �ೋ�ಟ� �ಾ�ಯ �ಾ�ಯ �ೋವ�, ನನ� ಸ��ಪಟಲ�ಂದ ಎಂ�ಗೂ ಮ��ೆಾಗದ �ತ�ಗಳ�.  

ಅ�ಾಧ�ಾ� ಓ� �ೆ�ೆದ ಮಗಳ� �ೆಣ�ಾ�ದ�ಳ�. ಅ�ಾದ ವಷ ವಷಗಳ� ಅವರು ನಮ� ಮ�ೆ� ೆಬಂದು 

�ೋಗು��ದ�ರು. ನನ�ನು� ಕಂ�ಾಗ�ೆಲ� ಮಗಳ �ೆನಪ�� ಕ��ೕ�ಡು��ದ�ರು. ನನ� ೆಮಗಳ� ಹು���ಾಗಲೂ ಬಂ�ದ�ರು. 
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�ಾಲ ಕೂ�ಾ ಮ�ೆಸ�ಾರದ �ರಂತರ �ೆ�ೕಕ ಮಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡ �ೆತ�ಮ�ನದು. ನನ�ೆ �ೋಪ ಬರು��ದ�ದು� 

ಉ�ೕಶನ ಬ�ೆ� ಅಲ�, ಆತನ �ಾ�ಯ ಬ�ೆ�ಯೂ ಅಲ�. ಅವರ ನಡ� ೆ ಅವರ ಅಲ�ತನವನು� �ೋ��ತು�. �ಾ� 

ಅ�ಾತ��� ೆಹೃದಯ �ೊಟ� ಬ�ೆ�ಯೂ ನನ� ೆ ತಕ�ಾ�ರ�ಲ�. �ೆಲ��� ನಮ� ೆಅ��ಲ��ೆ�ೕ, ನಮ� �ಯಂತ�ಣ 

ಇಲ��ೆ� ಹೃದಯ �ಾ� ಹ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಆದ� ೆನನ� ೆ�ೋಪ ಬರು��ದ�ದು� �ಾ�ಯ �ೕ�.ೆ ಆ� ೆತನ� �ಾ�ಯ 

ಈ ���ಯನು� ಒ�� �ಾಣುವಂ�ದ��ೆ, ಕ����ೊಳ��ವಂ�ದ�� ೆಬಹುಶಃ ಎಂ�ಗೂ �ಾ� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ����ರ�ಲ�.  

ʼ��ೕ�ಯ��ಯ �ೋಲನು� ಒ���ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ�. �ೇ��ೊಳ��ವ�ದು ಮತೂ� ಕಷ�- ಅ��ಾನದ 

�ೋ�ೆಗಳನು� ಒ�ೆದು �ಮ�ವರ�� �ೋ��ೊ��. ಅತು� �ೊರ�ಾ�. ಅವನ ಅಥ�ಾ ಅವಳ �ೆನಪುಗಳ�ೆ�ಲ� ಗು�� 

ಗು�ೆ� �ಾ�. ʼ�ಾ� �ೕ�ೆ ಹ�ೇ �ೇಪ�ʼ ಕೂ� ಬರುವವನ �ೋ��ೕಲ�ೆ� ಎ�ೆ��. ಈಗ ಆರಂ�� �ೊಚ� �ೊಸ 

ಬದುಕನು�. ಅಂ�� ೆ �ಾ��ಾಗ ಬದು�ನ �ೆರಳ� ��ದು �ಂ� ೆ ಬ��- ನನ�ೆ ಈ �ಾಠವನು� �ೇ��ೂೆಟ�ವಳ� 

ಮ�ೊ�ಬ� ಎ�ೆಯ ಹುಡು�. 

ಸು�ಾರು ಒಂದೂವ�ೆ ದಶಕಗಳ �ಂ�,ೆ ಓವ ಹುಡು� ನನ����ೆ ಆಪ�ಸಲ�ೆ�ೆಂದು ಬಂ�ದ�ಳ�. �ಾ�ೇನೂ 

ಅವ�� ೆ ಸಲ� ೆ �ೊಡುವ ಅಗತ� ಇರ�ಲ�. ಆಪ�ಸಲ�ೆ ಎಂದ� ೆ �ೋ�ಸುವ�ದು, ಭಜ� ಉಪ�ೇಶ �ೕಡುವ�ದು 

ಖಂ��ಾ ಅಲ�. �ಾನು �ೇವಲ ���ಾ��ೆ�. ಅವಳ ಅಂತರಂಗದ ಅಳ��.ೆ ಆ �ಣ ಆ� ೆ�ೋ��ೊಂಡು ಹಗು�ಾಗುವ 

ಪ����� ೆ�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ� ಅ�ೆ�. 

�ೕ�ೆ�ೕ ಈ ಹುಡು� ಅ�ಾತ�ನನು� ��ೕ��ದ�ಳ�. ನ�ೊ�ಡ� ೆ�ೇ��ೂೆಳ���ಾ� �ೋಪ, ಆ�ೊ�ೕಶದ�� ಅತ�ಳ� 

ಕೂ�ಾ. ಅವಳ� ಸ�ಯಂ ಬಂ�ದ�ಳ�. �ಾರೂ ಆ�ೆಯನು� ಎ�ೆತಂ�ರ�ಲ�. ʼ�ಾ�ನತ� ಒಂದು �ೆ�ೆ�..ʼ ಎಂಬ ನನ� 

ಒಂದು ಕ�ೆಯನು� ಓ�, ಹುಡು� ಬಂ�ದ�ಳ�. ಆ ಕ�ೆಯನು� �ಾನು �ಾ�ಯ �ಾ�ನ ಹ� �ಣದ�� ಬ�ೆ��ೆ�. 

ಎ�ೆಯ�� ಕು�ದ �ಾ�ಾರಸವ�ೆ�ಲ� �ೊರ�ಾ� ಹಗು�ಾದಳ�. ಒಂ�ೆರಡು �ಾರದ�� �ೆಲು�ಾದಳ�. ʼ�ೕಡಂ, 

ಇಂ�ಾ �ೇ�ಯನು� ಮದು�ೆ ಆಗಲು �ೊರ���ೆನಲ�, ನನ� ಬು���ೆ ���ನ�� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. ಮದು�ೆ�ೆ 

�ದ�ೇ ಈತನ ಬಣ� �ೊ�ಾ�ದದು� ಒ�ೆ�ಯ�ಾಯು�. � ಡ� �ಾ� �ಸ� �ʼ ಎಂದಳ�. ಅವಳ �ೆ��ನ 

�ಾತುಗಳ� ನನ� ೆಖು� �ೊ��ತು. ʼಅವ ನನ�ನು� ಪ�ೆಯುವಷು� �ೕಗ�ನಲ�ʼ ಈ ಹುಡು� ತಲು�ದ �ಣಯದ�� 

�ಜ�ತು�. ಆತನ ��ಾಕರ�ೆಯನು� ತನ� �ೋ�ಾ� ಕಂಡು ಕು�� �ೋದ ಹುಡು�, �ಲ�� ೆ��ೕ�ಯ ಕುರುಡ�� �ಾನು 

ಕಂ�ಲ�ದ ಅವನ ಅಂಕು�ೊಂಕುಗಳ� ಇಂದು ��ೇಕದ �ೆಳಕ�� �ಾಣ�ೊಡ�ದ�ಳ�. ಆತನ��ದ� ಬಲು �ೊಡ� 

�ೊಂ�ೆಂದ�,ೆ ತನ� ��ೕ��ೆ �ೊ�ೆ �ಲ�ದ ಅಂಜುಕು� ಮನಸು� ಎಂದು ಅ��ಾ�ತು�. ಅವನ��ಯ �ೊರ�ೆಯನು� ತನ� 

�ೋ�ೆಂದು �ಾ�ಸುವ��ೇ� ೆʼನನ�ಂತಹ ಹುಡು�ಯನು� ಪ�ೆಯುವ �ಾಗ� ಅವ��ಲ�ʼ- ಈ ದೃ���ೋನ ನನ� ೆಖು� 

�ೊ��ತು�. ಬಹಳಷು� �ಾ� ಇತರರ ತಪು�ಗಳನು� ನಮ� �ೕ� ೆ�ೇ��ೊಂಡು ವ�ಥ�ಾ� �ೋಯು�ೆ�ೕ�ೆ.  

�ಾನು �ೇವಲ ಅವ�ೆದುರು ಕು�ತ ��ತ� �ಾತ��ಾ��ೆ�. ಅವಳ� ತನ� �ೋ��ಂದ, �ನ��ಯೆ ಕೂಪ�ಂದ 

ಸ�ಪ�ಯತ�ದ�� ಎದು� �ೊರಬಂ�ದ�ಳ�. ಮೂ�ಾಲು� �ಾರಗಳ ನಂತರ ಆ� ೆ�ೆಲು�ಾ�ದ�ಳ�. ಕ�ೆಯ �ಾ� ಬಂ�ಾಗ 

�ಾನು ʼಕಂಪೂ�ಟ� �ೋ�ʼ � ೆ �ೇ��ೊಳ��ವ��ಾ� �ೇ� �ೋ�ದ�ಳ�. ಆ�ನೂ� ಎ�ೆ�ಲೂ� �ೈ�ಂ� 

ತರಗ�ಗ�ದ�ವ�. ಆದ� ೆ ʼಕಂಪೂ�ಟ�ʼ �ೊಸರಂಗ�ಾ�ತು�. ಇ�ೇ ಹುಡು� ನನ� ೆ ಸೂ���ಾ�ದ�ಳ�. 

ʼಬದು�ನಂಗಳದ�� ನೂರು ��ಾ�ರʼ ಎಂಬ ನನ� ಕ�ೆ�.ೆ ಆಗ ನನ��ೇನೂ �ೊಡ� ವಯಸ�ಲ�. ನನ� ಮಗ�ನೂ� ಎಂಟು 
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ವಷದ ಕೂಸು. ಈ �ಣ ನನ�ನು� ನ�ೆ�ದುರು ಕು�ತ ಈ �ೆ�ೆದ ಹುಡು�� ೆ�ಾ�ಾ� ಕ����ೊಂ��ೆ�. �ಾ�-ಮಗಳ 

ಅಂತರಂಗದ ಪಯಣ�ೇ ಈ ಕ�ೆಯ ವಸು��ಾ�ತು�. ನನ� ೆ ಅತ�ಂತ ಖು� �ೊಟ� ಕ� ೆ ಇದು. ಕ�ೆದ ವಷ 

��ೇಶಕ�ೂೆಬ�ರ ಒ�ಾ�ಯದ�� ಇ�ೇ ಕ�ೆಯನು� �ಸ��� �ತ�ಕ�ೆ�ಾ� ʼನನ� ��ೕ�ಯ ಪು��..ʼ ಎಂದು ಬ�ೆದು 

ಮು��ದಂ�,ೆ ಆ �ನಗ�ೆಲ� ಮ�ೆ� ಮರುಕ��ದವ�. 

ಬದುಕು ಅನಂತ ಅವ�ಾಶಗಳನು�, ಅನುಭವಗಳನು� ನನ� ಮ���ೆ �ಾ��.ೆ �ಾನು ಕ�ತ ಬದು�ನ 

�ಾಠಗಳನು�, �ಾ��ೇ� �ಂ� ಮಂತ�ಗಳನು�, �ಾ�ೆ, �ಾ�ೇಜು, ಕ�ೇ�, �ಾ�ಾ�ೆಗಳ�� ʼಪವ� �ಾ�ಂ� 

�ೆ��ೆಂ�ೇಶ�ʼ �ೊಡ� ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ�ದುಂಟು. ಕ�ೆದ ವಷ �ಾ�ೇ�ೊಂದರ ��ಾ��ಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�� 

�ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಈ ʼ�ೆ�ೖ�ʼ �ಾ��ೆ�. �ೆ�ೕ�ತ�ೊಬ�ರು ಕಳ���ದ� ಪುಟ� ಕ�ೆ�ಯ �ತ�- ಅಂ�� ೆ �ಾ�ದ�ರೂ, 

ತು�ಯ�� �ೇ�ಾಡುವ ಅದು�ತ �ತ�ವನು� ಬಳ��ೂೆಂ��ೆ�. ಅದ�ೊ�ಂದು ತ�ೆಬರಹವನು� �ೕ��ೆ�. ʼ�ೈ� � ಪು� 

ಯು ಓವ� � ���, �ಾ�ಂ� ಆ�.ʼ ಮಕ��� ೆಈ ʼ�ೆ�ೖ�ʼ ಬಲು ಖು��ೊ��ತು�. ಅದ���� ಪ�ಕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ.    

ಬದುಕು ನಮ�ನು� ಅಂ�� ೆತ���ಾಗ – �ೆ� ಅ� �ಾ�ಂ� ಆ�ʼ - �ೈ �ಡ�ೇ�, ಬದು�ನ �ರೆಳ ��ದು 

�ಂ� ೆ ಸ�ದು ಬ��. ಇದ�ೆ�ೕ ನಮ� ��ಯರು ಸರಳ�ಾ� ಎರ�ೇ ಪದಗಳ�� ʼ�ಾ�ದವನು �ಾ��ಾನುʼ 

ಎನು���ದ�ರು. 

�ೋ�ೆಂಬುದು ಏ�ದ�ರೂ ಅಲ� ��ಾಮವ�ೆ�. ಬದುಕು �ಾ�� ೆ�ೋ��ಾ�ೆಗೂ, ನೂರು ಬಣ�ಗಳ��. 

ನಮ� ಬದು�ನ �ಘಂ��ಂದ ʼ�ೋಲುʼ ಪದವನು� �ೊರ� ೆಎ�ೆ�ೕಣ. �ಾವ�ದೂ �ೂೇಲಲ�, ಎಲ�ವ� 

ಸ�ಾಲು. 

 

�ೇಖ� ಪ�ಚಯ: �ೇ�ಚಂದ� (೧೯೫೯) ಬದುಕು ಬದ�ಸಬಹುದು, �ೇ�ಚಂದ�ರ ಕ�ೆಗಳ�, �ೆರು�ನ ಪ�ತ� ಕ��ೆಯ��, 

�ೋ�ೆಂಬುದು ಅಲ���ಾಮ, �ಾಲು�ಾ�ಯ �ೋ��ಂಚುಗಳ�, ಮ��ಾ ��ಾ�ಗಳ�, �ೋ�ಾಟದ �ಾ�ಯ��, �ೕಮಂತ 

ಮ��ೆಯರು- ಇವ� ಅವರ ಪ�ಮುಖ ಕೃ�ಗಳ�.  

 

ಪ���ೆಗಳ�:  

೧. �ೋಲು ಜನರನು� �ಾಯುವ ಹಂತ�ೆ� �ೊಂ�ೊಯು�ತ�� ೆಎಂಬ ಸತ�ವನು� �ೇಖನದ ��ೆ��ೆಯ�� ��ೆ�ೕ��. 

೨. ʼ�ೆಲದ�� �ಂತು ಆ�ಾಶದ ಪುಷ��ೆ� �ೈ�ಾಚ�ಾರದುʼ ಎಂಬ �ಾತು �ೇಖನದ�� �ೇ�ೆ ಮೂ�ಬಂ��?ೆ 

೩. ಜನರ ನಡ�ೆ ಅವರ ಅಲ�ಗುಣ��ೆ �ಾ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ರೂ��. 

 

 

೨. �ಾ�ಯೆ �ಲೆಸಗಳ� 

                  �ಾ.�.ೆ�.�ಾ�ಾಯಣ 

 

 

 

ಆಶಯ: “ಸ��ೆ�ೕ�ತ�ಾ� ಉಚ���ದ ಸಂ�ೇತಗಳ ಒಂದು ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮೂಲಕ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು�, �ಾವಗಳನು�, ಇಷ�ಗಳನು� 

ಪ��ಾನ �ಾಡಲು ಮನುಷ���ೆ ಇರುವ ��ಷ��ಾದ, ಅವನ ಸ��ಾವ�ದ�ವಲ�ದ �ೕ��ೕ �ಾ�”ೆ - ಸ�ೕ� 
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�ತ�ದ ವ�ವ�ಾರಗಳ�� �ಾ�ೆಯನು� ಎ�ೊ�ಂದು ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ ಸುಮ�� ೆ ʼ�ೕ�ೇ�ೆ 

�ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸು��ʼ ಎಂದು �ೇ�ದ� ೆಒಂ�ೋ ತ���ಾ�ಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಇಲ��ೆ ಪ��ೆ�ಯ�� ಹುರು�ಲ��ೆಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ೆ ನ��ಡ�ೆ ಎಷು� ಸಹಜ�ಾ� �ೆ�ೆ�ರುವ��ಂೆದ� ೆ ಅದನು� ಕು�ತು �ೕ�ಸುವ ಅವ�ಾಶಗ�ೇ ನಮ�ೆ 

ಒದಗುವ��ಲ�. ಎ�ೊ�ಂದು ಬ�ೆಯ ಬಳ�ೆಗಳ� �ಾ�ೆ��ೆ�ಂದು �ೆಕ� �ಾಕಲು �ೊರ�ಾಗಲೂ �ೊಂದಲಗ�ಾಗುತ��.ೆ 

�ೊಂದಲ�ೆ� ಅಸ�ಷ��ೆ �ಾರಣವಲ�; �ಾ�ೆ�ೆ ಇರುವ ಬಳ�ೆಯ �ಾಧ��ೆಗಳ� ಪ�� �ಾ�ದಷೂ� ಉ�ಯುತ��ೆ. �ಾವ� 

�ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸು�ಾಗ ನಮ���ನ �ಾ�ಾ�ೌಶಲಗಳ� ಪ�ಯುಕ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಶಲಗಳ� ಅಂ�ಾಂಗ ಚಲ�ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಸಹಜ. �ಾತ�ವಲ� ಅತ�ಂತ ಜ�ಲವ� ಆ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ಜ�ಲ �ೌಶಲವ� ನಮ� �ಾ�ಕ �ಾಮಥ�ದ�� 

�ೇ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ ಮಹತ� ನಮ� ೆ��ಯುತ��ೆ. 

�ಾ�ೆ�ರುವ�ದು �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಪಕ��ೆ, ಅ��ಾ�ಯ ಸಂವಹನ�ೆ� ಎಂದು ಎಲ�ರೂ �ಾ�ಾನ��ಾ� 

ಒಪು��ಾ��ೆ. �ಾವ� ಇ�ೊ�ಬ��ೊಡ�ೆ ಅ��ಾ�ಯ ಸಂವಹನ �ಾಡಲು �ಾತ�ವಲ�, ಆ ಇ�ೊ�ಬ�ರ ಅ��ಾ�ಯ ನಮ�ೆ 

ಸಂವಹನ�ೂೆಳ�ಲು �ಾ�ೆ ಅವಶ�. ಸು��ಗಳನು� ಹರಡಲು, �ೕಗ�ೇಮ ��ಾ�ಸಲು, �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆಯಲು 

ಮತು� ಸರಳ�ಾದ ವ�ವ�ಾರಗಳನು� ನ�ೆಸಲು �ೕ� ೆ�ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಕು�ೆಂಪು ಅವರು ಬಳ�ದ �ಾ�ನ�� 

�ೇಳ�ವ��ಾದ� ೆ �ಾ�ೆ ಇಂಥ ಕ�ೆಗಳ�� ʼ�ೋ�ೂೇಪ�ೕ�ʼ. ಇ�� �ಾ�ೆ� ೆ �ಾ�ಾ�ಥ ಪ��ೕ��ೕ 

ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ �ೇ�ದವ�� ೆಓ�ದವ�� ೆ��ಷ� ಸಂಗ�ಯನು� ��ಸುವ ಗು� ಈ �ಾ�ೆ�ೆ ಇರುತ��.ೆ 

ಆದ� ೆ �ಾ�ೆಯನು� ಎಷು� �ೈ�ಧ�ಮಯ �ೆ�ೆಗಳ�� ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆಂದ� ೆ ಅವ�ಗಳ�� ʼ�ೋ�ೋಪ�ೕ�ʼ 

ಬಳ��ೆ ೆ �ಾ�ನ ಅ� ಕ��.ಆದ��ಂದ ಅ��ಾ�ಯ ಸಂವಹನ�ೆ�, �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಪಕ��ೆ �ಾ�ೆಯನು� 

ಬಳಸು�ೆ�ೕ�ೆನು�ವ�ದು ಸುಳ�ಲ��ಾದರೂ ಅದ�ೆ�ೕ �ಾ�ೆಯ �ೆಲಸ�ೆನ�ಲು �ಾರದು. 

�ಾ�ೕಪ�ೕ� 

�ೕವ� ರ�ೆ�ಯ�� ನ�ೆಯು��ರು��ೕ�. �ಾ��ೊಂ�ರುವ ಚೂ�ಾದ ಕಲ�ನು� ಎಡ� �ೆರ�� ೆ �ೋ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಜ�ೆ� ೆಚಪ�� �ತು� �ೋಗುತ��.ೆ �ೇಸರ�ಂದ ಕ���ೋ ಚಪ���ೋ ���ಾಪ �ಾಕು��ೕ�. ಇ�� �ಾ�ೆಯ �ೆಲಸವನು� 

ʼಅ��ಾ�ಯ ಸಂವಹನʼ ಎನು�ವಂ�ಲ�. ಏ�ೆಂದ� ೆ �ಾ�� ೆ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಸಂವಹನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ? ಅ�� 

�ಾರೂ ಇಲ�. 

�ೕ� ೆ �ೕ� ೆ �ೇ�ದಂಥ ಸಂದಭಗಳ�� �ಾನ�ಕ ಒತ�ಡ�ಂದ �ಡುಗ� ೆ ಪ�ೆಯಲು �ಾವ� �ಾ�ೆಯ 

�ೆರವನು� ಪ�ೆಯು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೂೇಪ, ದುಃಖ, ಉ�ೆ�ೕಗ, ಭಯ ಮುಂ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾವದ �ೕವ��ೆ� ೆಒಳ�ಾ�ಾಗ 

ಒಂ��ೊ�ಂದು ಬ�ೆಯ�� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಆ�ಾ �ಾವದ �ೕವ��ೆಯನು� �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ; ಆ �ಾವ�ಂದ 

ಪ�ೋ��ಾ� �ಡುಗ�ೆಯನೂ� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�.ೆ ಇಂಥ ಸಂದಭದ�� �ಾ�ೆ ʼ�ಾ�ೕಪ�ೕ�ʼ ಆ�ರುತ��ೆ. 

�ಾ�ೆಯನು� �ೕ� ೆ �ಾ�ೕಪ�ೕ� �ೆ�ೆಯ�� ಬಳಸು�ಾಗ �ಾವ� ಒಂ��ಾ�ರಬಹುದು ಇಲ��ೇ �ೊ�ೆಯ�� 

�ಾ�ಾದರೂ ಇರಬಹುದು. �ೊಣ�ಾಟ, �ರು�ಾಟ, �ೈಗುಳಗಳ �ೕ�ಯ�ೆ�ೕ ಉ�ಾ�ಹ, ಆನಂದಗಳನು� 

�ಾ�ೕಪ�ೕ� �ಾ�ೆಯ�� �ೋ�ಸಬಹು�ಾ��.ೆ 

�ಾ�ೆ �ಾ�ೕಪ�ೕ��ಾ�ಾಗ ಉಚ��ಸುವವರ �ಾವ���ಯನು� ಸೂ�ಸು��ರುವಂ�ೆ �ೆಲ��� 

�ೇಳ�ವವರಲೂ� ��ಷ� �ಾ�ೕ��ೕಪನ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ�ದು �ಾಧ�. ಇಂಥ�� ಅ��ಾ�ಯ ಸಂವಹನದ ಬದಲು �ಾವ 
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ಸಂವಹನ ನ�ೆ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ವ�ವ�ಾರದ �ೆಲವ� ಸಂದಭಗ�ಂದ ��ದು �ಾ�ೆಯ�� ರಚ��ೆೊಳ��ವ 

�ಾವ�ದವ�ೆ� ೆಈ ಬ�ೆಯ ಸಂವಹನದ �ಾ��� ಹರ��.ೆ 

�ಾ�ೕಪ�ೕ� �ಾ�ೆಯು ಅ��ೕ!, ಥ�, �ೆ, ಥೂ ಮುಂ�ಾದ ಪದಗಳ ರೂಪದ��ರಬಹುದು. �ಾ�ನ 

ನಡು� ೆ ಬರುವ �ಾಂ, ಊಂ ಮುಂ�ಾದ ಧ��ಗ�ಾ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಾಡುವ ವ���ಯ �ಾವ���ಯನು� ಸೂ�ಸುವ 

ಧ��ಯ ಏ��ತದ ರೂಪದ�� ವ�ಕ��ಾಗಬಹುದು. ಇವ� �ನವ� ಎದು�ಾಗುವ ಸಂದಭಗಳ�. ಇವಲ��ೆ �ಾ�ೆಯ 

ಕ�ಾತ�ಕ ಉಪ�ೕಗದ ವಲಯ�ಾದ �ಾವ�ಗಳ�� �ಾ�ೕಪ�ೕ� �ೆ�ೆಯ ಸೂ�� �ಾಗೂ ಸಂ�ೕಣ ಸ�ರೂಪಗಳ� 

�ಾಣ�ಗುತ��ೆ. ಆದ� ೆ�ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾವ�ಗಳ�� �ಷಯ ಸಂವಹನ��ೆ ಅವ�ಾಶಗ�ರುತ��ೆ. �ಾವ ಮತು� �ಷಯಗಳ�� 

�ಾವ�ದು ಪ��ಾನ�ೆಂಬ ಪ��ೆ� ��ಸ�ಾಗ�ೆ �ಾ�ೇ ಉ�ಯುತ��ೆ.  

�ಾ�ಾ�ಕ ��ೆ ೆ   

ಪ��ತರು ಎದುರು ಬಂದ� ೆ “ನಮ�ಾ�ರ, �ೆ�ಾ����ೕ�ಾ?” ಎನು��ೆ�ೕ� ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ��ೆ�ಡು�ಾಗ “�ೋ� 

ಬ�ೕ�ಾ?” ಎನು��ೆ�ೕ�.ೆ ಅಶುಭ�ೆ��ದ �ಾತು ಬಂ�ಾಗ “�ಡು�” ಎನು��ೆ�ೕ�.ೆ ಇಂಥ ನೂ�ಾರು ಸಂದಭಗಳ�� �ಾವ� 

�ಾ�ಗ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�� �ಾ�ೆಯ ಉಪ�ೕಗದ �ೆ� ೆ�ಾವ�ದು? �ೇವಲ ಆ�ೋಗ�ದ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ದಲು ಪ��ೆ�ಯನು� �ಾವ� �ೇಳ�ವ��ಲ�. ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಬಂಧ�ೆ� ಧ�ೆ��ದ��ಾಗ �ಾ�ಾನ��ಾ� ಈ 

ಬ�ೆಯ �ಾತುಕ�ೆಗಳ� �ೈರು�ಾಜ�ಾಗುತ��ೆ.  

ವ���ಗಳ ನಡು� ೆಇರುವ �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಬಂಧದ ಸ�ರೂಪ, ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂದಭದ�� �ಾ�ಗ�ಾಗುವ 

ವ���ಗಳ �ಾತ� ಇವ�ಗ�� ೆಹಲವ� �ೆ�ೆಗ�ರುತ��ೆ. ವಯ��ನ ಅಂತರ�ರುವವರು ಪರಸ�ರ �ೇ��ಾ�ಾಗ “ನಮ�ಾ�ರ” 

ಎನು�ವ ಪದವನು� �ಾರು ಬಳಸ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಖ�ತ�ರುತ��ೆ. ಆದ� ೆಇಬ�ರು ಆಪ�ರು, ��ೆೆಯರು �ೇ��ಾ�ಾಗ 

ಬಳ��ೆಾಗುವ �ಯಮ�ೇ �ೇ�ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂದಭದ��ರುವ ವ���ಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧದ ಸಂ�ೕಣ�ೆಯೂ 

ಕೂಡ ಅ��ನ �ಾ�ಾ ವ�ವ�ಾರದ ��ಧ �ೆ�ೆಗ�� �ೆ�ೆತು�ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಈ �ೕ�ನ ಸಂದಭಗಳ �ಾ�ಾ ವ�ವ�ಾರದ��, �ಾತುಗಳ ರಚ�ಯೆ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ಷ� ರೂಪಗಳ� 

ಆವತ�ೊಳ����ರುತ��ೆ. ಆ �ಾತುಗ�� ೆಎ�ೊ�ೕ �ೇ� ೆ��ಷ� ಅಥ�ರುವ��ಲ�, ಅಥ�ದ�ರೂ ಆ ಸಂದಭದ�� 

ಅದು ಮುಖ��ಾ�ರುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�ಥವ�ೆ�ೕ ಪ�ಗ��ದ� ೆ �ೆಲ��� ಉ��ಗಳ� ಅಸಂಬದ��ಾ�ಯೂ �ಾಣುತ��.ೆ 

��ೆ�ೆ� ಎದು� ಎದು�ಾದ ಪ��ತ�ಾದವರನು�” ಎ���ಾ?” ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ��ೆ��ಂದ ಎದು� ಎದು�ಾ�ರುವವರನು� 

“ಎ���ಾ?” ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದು ಅಸಹಜ�ೆಂದು �ೋರುತ��ೆ. ಆದ� ೆಸಹಜ�ಾ� �ೇಳ�ವ ವ��� ಅಥ�ಾ �ೇಳ�ಾದ ವ��� 

ಈ ಉ��ಯನು� ಅಸಹಜ�ೆಂದು �ಾ�ಸುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�ಕ ವ�ವ�ಾರವನು� �ದಲು �ಾಡುವ, ಮುಂದುವ�ೆಸುವ 

�ಾಗೂ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸುವ ���ಗ�� ೆ ಈ �ಾದ�ಯ ಉ��ಗಳ� ಅ�ಾ�ವಶ�ಕ�ಾ�ರುತ��.ೆ ಈ ಬ�ೆಯ �ಾ�ೆಯ 

ಉಪ�ೕಗವನು� ʼಸಂಬಂ�ೋಪ�ೕ�ʼ ಎನ�ಬಹುದು. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇಂಥ �ಾತುಗಳನು� ಬಳ��ಾಗ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಸಂಬಂಧ-ಅದು �ೋ��ೆಯ�ಾ�ದರೂ ಇರುವ�ದು ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಾತುಗಳ� ಇಲ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ� �ಾ�ಕ 

ಪ����� ಇಲ��ದ��ೆ ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧ�ೆ� ಧ�ೆ��ದ�ರುವ�ದು ಖ�ತ�ೊಳ��ತ��ೆ. 

�ಾ�ೆಯ ಸಂಬಂ�ೋಪ�ೕ� �ೆ�ೆಯು ಪ���ಂದು �ಾ�ೆಯಲೂ� ��ಷ��ಾದ �ೕ�ಯ�ೆ�ೕ 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಅಂದ� ೆ ಅ�ೊಂದು �ಾ�ಕ ಸಮು�ಾಯವ� ��ಷ� �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂದಭದ�� ಬಳ��ೆಾಗುವ 
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ಉ��ರೂಪವನು� ತನ��ೇ ಆದ �ೕ�ಯ�� ರೂ���ೊಂ�ರುತ��.ೆ ಒಂದು �ಾ�ೆ�ೆ ��ಷ��ಾದ ಉ��ಯನು� ಇ�ೊ�ಂದು 

�ಾ�ೆಯ ಸಂದಭದ�� ಬಳಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಬಳ�ದ� ೆ �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಏರು�ೇ�ಾಗಲೂಬಹುದು. 

ಹ�ೋ ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಉ��� ೆ ಈಗ �ಾವ��ಕ ಬಳ�ೆಯ ಸ�ರೂಪ �ೊರ��ೆ�ಂದು �ೋ�ದರೂ �ಾ�ಲ�. 

ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ಾಷ� ೆ �ದ�ಾಗು�ಾಗ ಕ�ೆಯನು� ಪ�ೆದ ವ���ಯ �ದಲ �ಾತು �ಾ�ಾಗಲೂ ಹ�ೋ 

ಆ�ರುವ��ೆಂಬ �ಳ�ವ�� ೆ ಸ�ಯಲ�. �ೇ� ೆ �ೇ� ೆ �ಾ�ಕರು �ೇ� ೆ �ೇ� ೆ �ಾ�ಕ ತಂತ�ಗಳನು� ಇದ�ೆ� ಬಳಸು�ಾ��ೆ. 

ಮಧ� ಆ���ಾದ ಬುರುಂ� �ೕೆಶದ ರುಂ� ಜ�ಾಂಗದ �ೆಂಗಸರು ಸಂ�ಾಷ�ೆಯ �ೊ�ೆ� ೆ ಮ�ೆ� ೆ �ೋಗು�ಾಗ 

ʼಮ�ೆ� ೆ�ೋಗ�ೇಕು, ಇಲ��ದ�� ೆನನ� ಗಂಡ �ೊಯು��ಾ��ೆʼ ಎಂಬ ಅಥದ �ಾತನು� �ೇಳ�ವ�ದುಂಟು. 

�ೕ�ೆ�ೕ ʼಸಂಬಂ�ೋಪ�ೕ�ʼ �ೆ�ೆಯ�� �ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸುವ ಪ��ಾಣ ಕೂಡ �ಾ�ಕ�ಂದ 

�ಾ�ಕ�� ೆ �ೇ� ೆ �ೇ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಅತ�ಂತ ಕ�ಷ� ಉ��ಗ�ಂದ �ವ�ಸುವ �ಾ�ಕ 

ಸಮು�ಾಯಗಳ� ಇ�.ೆ   

ಆ�ೋಚ�ಯೆ �ಾಧನ 

ಸುಮ�� ೆ ಕು�ತವರನು� �ೋ� “ಏನು �ೕ�ಸು����ೕ�” ಎನು��ೆ�ೕ� ೆ ಅಥ�ಾ “ಏನು ಸುಮ��ೆ ಕು���?” 

ಎಂದು �ಾವ� �ೇ�ದ� ೆ“ಇಲ�, �ೕಚ� ೆ�ಾಡು���ೆ�” ಎಂಬ ಉತ�ರ �ೊರಕಬಹುದು. �ೕ�ಸುವ�ದು ಎಂದ�ೇನು? 

�ೕ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಏನು �ಾಡು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ? �ೆಲವರು �ೕ�ಸು��ರು�ಾಗ ಗ���ಾ� �ಾ�ಾಡು��ರು�ಾ��ೆ. ಮ�ೆ� 

�ೆಲವರ�� ತು� ಚಲ�,ೆ ಆಂ�ಕ ಚಲ�ೆಗಳ� �ೋರುತ��ೆ. ಮ�ೆ� ಹಲವರ�� ಈ �ಾವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ಾಣ�ರಬಹುದು. 

ತ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ಸರು ಗ�� ೆ�ೊತು� �ೋಗು��ದ� �ೆಂಗ�ೂೆಬ�ಳ ಕ� ೆ�ೕ��:ೆ ಈ �ಸರನು� �ಾರು�ೆ�ೕ�,ೆ ಬಂದ 

ಹಣ ಕೂ� �ಾ� ಮತ�ಷು� ಹಸುಗಳನು� �ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಹಣ ಕೂ�ಟು� ಒಡ� ೆ�ಾ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ��ೕಮಂತರು ನನ�ನು� 

ವ�ಸಲು ಬರು�ಾ��ೆ. �ಾನು �ೕ� ೆ�ೈ �ೊಸ��ೊಳ���ೆ�ೕ� ೆಎನು�ತ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ೈ �ೊಸ��ೊಳ���ಾ��.ೆ ಗ�� ೆ�ೆಳ�ೆ 

�ದು� ಇದ� �ಸರೂ �ೆ�� �ೋ�ತಂ�.ೆ ಕ�ೆಯ �ೕ� ಏ�ೇ ಇರ� �ೆಂಗಸು ಅಂದು�ೊಂಡದು� �ಾ�ನ 

ರೂಪದ���ೆ. ಅಂದ� ೆ �ೕ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� �ಾ�ೆಯನು� ಬಳಸು�ೆ�ೕ� ೆ ಎಂ�ಾಯು� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ�ೆ�ೕ 

�ೕ�ಸು�ೆ�ೕ� ೆಎನ�ಬಹುದು. 

�ಾವ� �ೕ�ಸು��ರುವ��ೇ�ಂೆಬುದು ನಮ� ೆ ಸ�ಷ��ೊಳ��ವ�ದು ಅದ�ೊ�ಂದು �ಾ�ಕ ರೂಪ ಬಂ�ಾಗ�ೇ. 

ʼ�ಾ��ೆ ತು�ಯ���ೆ, �ೇಳಲು �ೋಚು��ಲ�ʼ ಎಂಬ �ಾತನು� ಆ�ಾಗ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕಚ�ೆಗಳ� �ಾ�ಕ ರೂಪವನು� 

ತ�ೆಯ�ರುವ ಸಂದಭವನು� ಈ �ಾತು ಸೂ�ಸು��ರಬಹುದು. �ಾ�ೇತರ�ಾದ �ೕಚ�ೆಗಳ�, �ಂತ�ೆಗಳ� 

�ಾಧ��ೆಂದು �ೆಲವರು ��ಯುವ�ದುಂಟು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೆಕ� �ಾಡುವ�ದು. ಈ ���ಗಳನು� ʼ�ೌನ�ಾ�ʼ 

�ಾಡುವ�ದನು� ಗಮ���ೆ�ೕ�.ೆ ಇ�� �ಾ�ೆಯ �ೆಲಸ ಇಲ��?ೆ ಅಂ�ಗಳನು� ಬಳ� ಗ�ತದ ���ಯ�ೆ�ೕ �ಾಕ�ಗಳ�ಾ�� 

�ಾಡು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಾ� ಇ��ಯೂ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯುಂಟು. 

�ಾ�ೆಗೂ ಆ�ೋಚ�ೆಗೂ ಸಂಬಂಧ��ೆ�ಂದು ��ಯುವ�ದು ಸುಲಭ. ಆದ� ೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ 

ಸ�ರೂಪ�ೇ�ೆಂಬುದು ಇನೂ� ಸ�ಷ��ಾ�ಲ�. ಮನಃ�ಾಸ��ರು, ತತ��ಾಸ��ರು ಈ ವಲಯದ�� ತಮ� ಅಧ�ಯನಗಳನು� 

ನ�ೆ��ಾ��ೆ. 

ಸಮು�ಾಯ�ೂೆಡ� ೆ��ೆಯೆುವ �ೆ� ೆ
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���ೆ� ಆಟದ �ೖ�ಾನದ�� �ೆ�ೆ�ರುವ �ಾ��ಾರು �ೆ�ೕ�ಕರು ಆಟ�ಾರ �ಾ��ದ �ೆಂಡು ��ೆ� �ೕಪರನ �ೈ 

�ೇ��ೆಂದು ��ದು ಒ���ೇ ಕೂಗು�ಾ��ೆ. �ರವ��ೆಯ�� �ೋಗು��ರುವ ಜನರು ʼ�ಾ�ಯ �ೇಕುʼ ʼ�ೈʼ 

ʼ�ಂ�ಾ�ಾ�ʼ ʼಮು�ಾ�ಾ�ʼ ಮುಂ�ಾದ �ೂೕಷ�ೆಗಳನು� �ಾಡು��ರು�ಾ��ೆ. �ಾ� ೆ ಅವರು ಕೂಗಲು ಅವ�ಾಶ 

�ೕಡುವ �ೇ� ೆ �ೇ� ೆ �ಾಕ�ಗಳನು� �ಾಯಕ ವ��� �ೂೕ�ಸು��ರು�ಾ��.ೆ ಜ�ೆ� ೆ ಕೂಗುವ ನೂ�ಾರು ಮಂ�ಯ ಈ 

ಉ�ಾ�ರಗಳ�� �ಾ�ೆಯ �ೆಲಸ ಏನು? 

ಇ�� �ೕ� ೆ�ವ��ದ �ಾ�ೆಯ ಹಲವ� ಉಪ�ೕಗಗಳ ಲ�ಣಗಳ� ��ತ�ೊಂಡಂ�ೆ �ೂೇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಅ�ೆಲ���ಂತ �ೊಂಚ �ನ��ಾದ ಉ�ೆ�ೕಶ ಇ��ನ �ಾ�ೆ�ೆ ಇ�ೆ. ಇದು ವರ/�ಾಪದ �ಾದ�ಯಲ�. ಏ�ೆಂದ� ೆ ಇ�� 

ಸಮೂಹ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ಾ�ೕಪ�ೕ�ಯ�ೆ�ೕ ಅಲ�. ಏ�ೆಂದ� ೆ ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂಚಲ�ೆಯೂ 

ಉ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರುತ��.ೆ ಮುಖ��ಾ� ಇ��ನ �ಾ�ಾ ರೂಪಗಳ ಆ��ಯ ಅವ�ಾಶ ವ����ೆ ಇಲ�. ಸ�ಲ�ಮ���,ೆ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಸಂದಭದ ��ಾಣದ�� ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ �ಾ�ೆಯ ಲ�ಣ ಇ���ೆ. ಆದ� ೆ ಇ�� ಉ�ಾ�ರ�ೆತು�ವ ವ��� ಒಂದು 

ಸಮೂಹದ �ಾಗ �ಾ�ೆಂಬುದನು� ಸ�ಷ�ಪ�ಸುವ ಗು�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು ಖ�ತ. 

ಈ ಬ�ೆಯ �ಾ�ಾ ಬಳ�ೆ� ೆ �ೇವಲ �ೂೕಷ�ೆಗಳ� �ೕ�ತ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ಲ�. �ೕಘ�ಾದ �ಾಷಣಗಳ�, 

�ೇಖನಗಳ� ಇ�ೇ �ೆಲಸವನು� �ಾಡಬಹುದು. ಸ�ಾರದ �ೕ��ಂದನು� ��ೋ�� �ಾಡುವ ಹಲವ� 

�ಾಷಣಗಳನು� ಗಮ��. ಅ�� �ೕ�ಯನು� ��ೋ�ಸಲು ಇರುವ ��ಾರಗಳ�, ತಕಗಳ�, �ಾ���ಕ �ೆ�ೆಗಳ� 

�ೌಣ�ಾಗುತ��.ೆ �ಾಸ�ವ�ಾ� ಆ ವ��� �ಾನು ಸ�ಾರದ ��ೋ�ಗಳ ಗುಂ��ೊಡ� ೆ ತನ� ಚಹ�ೆಯನು� 

�ೆ�ೆ��ೂೆಳ��ೆಂದು �ಾ�ದ ಪ�ಯತ��ೇ ಈ �ಾಷಣ. �ಾ�ೆ� ೆಇ�� ಈ ʼ�ಾ�ಾ�ಕ �ೊ�ೆʼ�ೕ ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

  

�ೇಖಕರ ಪ�ಚಯ: �ಾ. �ೆ.�. �ಾ�ಾಯಣ (೧೯೪೮) ಜನನ �ೖಸೂರು ��ೆ� ���ಾಪಟ�ಣ �ಾಲೂ��ನ��. �ಾ�,ೆ �ಾ�ತ�, 

��ಣ ಮತು� �ಾ�ಾ��ಾನ �ದ�ಾದ �ೇತ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕೃ�ಗಳನು� ರ���ಾ��ೆ. �ೇರು, �ಾಂಡ ಮತು� �ಗುರು, 

�ಾ�ೆಯ ಸುತ�ಮುತ�, �ಾ�,ೆ ಕನ�ಡ ಜಗತು�-ಅಧಶತ�ಾನ, ನ��ಡ�ೆ ಕನ�ಡ ನು� �ದ�ಾದವ� ಇವರ ಕೃ�ಗಳ�. ಅವರ 

ಸಮಗ� �ೇಖನಗಳ� ʼ�ೊಂಡು-�ೕವ�ʼ ಎಂಬ �ಸೆ�ನ�� ಒಂಭತು� ಕೃ�ಗಳ�� ಪ�ಕಟ�ಾ��ೆ. 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ಾ�ೆ ʼ�ಾ�ೕಪ�ೕ�ʼ �ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೨. �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಾ�ಕ �ೆ�ೆಯನು� ಕು�ತು ಬ�ೆ��. 

೩. ಕ��ಾಜ�ಾಗ 

             �ಾ. ಬಂಜ��ೆ ೆಜಯಪ��ಾಶ 

 

 

 

ಆಶಯ: �ಾ�ೆ, �ಾ�ತ�, ಸಂಸ��ಗಳ� ಪರಂಪ�ೆಯ ಪ��ೕಕ. ಇಂ�ನ íಕ�ಾಟಕí ಅಂ�ನ ಕನ�ಡ �ೕ�. ಈ ಕನ�ಡ �ಾಡು 

ಎ���ೊಳ��ವ�� ಕ��ಾಜ�ಾಗ �ದ�ಾದ ಕೃ�ಗಳ �ೆ�ೕ�ೇಪ�ೆ ಅಮೂಲ��ಾದದು�. 
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        �ಾ��ೕನ �ಾಲದ ಕನ�ಡ �ಾ�ತ� �ೆಳವ��ೆಯ ಅಧ�ಯನದ ಕ�ಮದ�� íಕ��ಾಜ�ಾಗí�ೆ� ಹಲ�ಾರು 

�ಾರಣಗ�ಂದ ಮಹತ�ದ �ಾ�ನ ಇ�ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ ಕನ�ಡ �ಾ�ಾಸಮು�ಾಯದ ��ಾಸಕ�ಮದ ಅಧ�ಯನದ 

ದೃ���ಂದಲೂ ಈ ಕೃ��ೆ ಒಂದು �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಇ�ೆ.  

      ಈ ಕೃ�ಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರುವ ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ೌ�ೋ�ಕ �ೕ�ೆಗಳನು� ಪ��ಾ�ಪ�ೆ� 

ತಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಅದ�ೊಳ� ೆ�ಾ�ಸು��ರುವ ಜನರ �ಾ�ಾ �ೌ���ಯ ಉ�ೆ�ೕಖ�ರುವ �ಾಗಗಳ�; ಎರಡ�ೆಯದು, 

ಕನ�ಡ �ಾವ�ರಚ�ೆಯ�� ಇರುವ �ೋಷಗಳ�, ಅದ�ೆ�ಂ�ೇ ಒಂದು �ಾಗವನು� ಪ���ಾ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ�. 

     ಒಂದು �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ��ಾಸಕ�ಮ �ಾಗೂ ಅದರ �ಾ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ಅಂಶಗಳನು� 

ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ�ೆ�, �ೕ�ೆ ��ಾ�ೕಕ��ದ ಎರಡು ಬ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ� ಪರಸ�ರ ಪೂರಕ ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂ��ೆ. 

ಆದರೂ, �ಾ�ನ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗಳ ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ� ��ಾಸಕ�ಮದ ಒಂದು ಹಂತವನೂ� �ಾವ� �ಾ��ಕ �ಾಗದ 

ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ� ಮ�ೊ�ಂದು ಹಂತವನೂ� ಪ����ಸುವ�ದ�ಂದ, ಅ�ೆರಡನು� ��ಾ�ೕಕ�� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಸೂಕ��ಾ��ೆ. 

     �ಾ�ನ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗಳ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಾ�ರುವ- 

     �ಾ�ೕೆ��ಂದ�ಾ �ೋ 

     �ಾವ�ವರ �ಪ �ಾಡ�ಾ ಕನ�ಡ�ೊ� 

     �ಾ��ದ ಜನಪದಂ ವಸು 

     �ಾವಳಯ��ೕನ �ಶದ �ಷಯ��ೇಷಂ    (೧-೩೬) 

     ಎಂಬ ಈ ಪದ�ವ�, �ಾ�ನ ಜನ�ೕವನ�ೊಳ�ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಬಂ�ರುವ �ೌ�ೋ�ಕ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಳ�ನ 

ಒಂದು ���ತ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ. ಈ ಗುರು�ಸು�� ೆ ಸ�ಲ� �ೆಚೂ� ಕ�� ಆಧು�ಕ �ಾಲಘಟ�ದ 

�ೕ�ೆ�ೕ�ಗ�ೆ�ಂ�ಗೂ ಸಂ�ಾ��ಾ� �ಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಆಗ ಅದು ಗುರು��ದ �ೌ�ೂೇ�ಕ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ 

���ತ �ೆಳವ��ೆ�ಂಬುದು ಒಂದು �ೌ��ಾವ�ೆ�ಯನು� ತಲು�ತು� ಎಂಬುದನು� ಕೂಡ ಗಮ�ಸಬಹುದು.  

      ಒಂದು �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗಳನು� �ೕ�ೆ ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂಬುದು,  ಅದರ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಸಂ�ೕಜ�ೆಯ ��ಾಸದ�� ಒಂದು �ೊಸ �ಾಲಘಟ�ದ ಆರಂಭವನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಈ ಬ�ೆಯ 

ಗುರು���ೂೆಳ����ೆ, ಈ�ಾಗ�ೇ ಅ�� �ಾ�ಸುವ ಜನಸಮು�ಾಯದ ಪ��ೆ�ಳ�ೆ ಅ��ತ��ೆ� ಬರ�ೊಡ�ತು�. ಅದನು� 

íಕ��ಾಜ�ಾಗíದಂತ �ಾಸ�ಗ�ಂಥಗಳ� ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಅಂಶವ� ಕುಲ, ಬಣ, �ಾ�ಗ�ಾ� �ಾತ� ತನ�ನು� 

ಗ����ೊಳ����ದ� �ಾ��ೕನ ಜನಸಮು�ಾಯ�ಂದು, ತನ� �ಾ�ಾ�ಕ �ೕವನದ ಒಳ�ೆ ಬಂದ �ೆಳವ��ೆಗಳ �ಾರಣ�ೆ�, 

ಒಂದು ��ಷ� �ೕ�-ೆ�ೕ�ಗಳ �ಾ�ಾಸಮು�ಾಯ�ಾ� ತನ�ನು� ಪುನ� ಗ����ೊಳ�ಲು ಆರಂ�ಸುವ�ದನು� 

ಖ�ತ�ಾ� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. �ಾ���ಕ�ಾ� ಕೂಡ ಈ ಪ�ೊ�ೕ�ೆ�ೕಖದ �ಾಸ�ವ�ೆ, �ೇಶದ ಇತ�ೆ �ಾಗಗಳ 

�ೆಳವ��ೆ�ಂ��ೆ ಸಂ�ಾ��ಾ��ೆ. ಇದನು� ��ೇ�ಸಲು ಈ ಉ�ೆ�ೕಖವನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. 

     ì��. ಪೂ. ೬�ೆ ಶತ�ಾನದ ನಂತರ ಪೂವ ಉತ�ರ ಪ��ೇಶ ಮತು� ಪ��ಮ ��ಾರಗಳ�� ಕ��ಣದ ಬಹಳ 

�ಾ�ಪಕ�ಾ� ಹರಡು�ಾ� ಬಂತು. ��ಾಲ�ಾದ �ಾ��ೕೆ�ಕ �ಾಜ�ಗಳ� ತ�ೆ ಎತ�ಲು ಸೂಕ� ಸ���ೇಶಗಳನು� ಹು���ತು. 

ಕ��ಣದ  ಆಯುಧಗ�ಂ�ಾ� �ೕಧವಗವ� ಪ�ಮುಖ �ಾತ�ವ�ಸ�ಾರಂ��ತು. ನ�ೕನ ಕೃ� ��ಾನಗ�ಂ�ಾ� 

�ೈತರು ತಮ� ಬಳ�ೆ�ೆ ಅಗತ��ಾದುದ��ಂತ ಬಹಳ �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ�� �ಾನ�ಗಳನು� ��ೆೆಸುವ�ದು �ಾಧ��ಾ�ತು. ಈ 
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�ೆಚು�ವ�ಯನು� �ಾಜರು ತಮ� �ೈ�ಕ �ಾಗೂ ಆಡ�ತದ ಅಗತ�ಗಳ �ವಹ�ೆ�ಾ� ವಸೂಲು �ಾಡುವ�ದು 

�ಾಧ��ತು�. ಈ �ೆಚು�ವ�ಯು ಆ ಶತ�ಾನದ�� ತ�ೆ ಎ��ದ ನಗರಗ�� ೆಒದ�ಬರುವ�ದು �ಾಧ��ಾ�ತು. ಈ ಐ�ಕ 

ಸವಲತು�ಗಳ� ಜನರು ತಮ� ಪ��ೇಶಗ��ೆ ಅಂ��ೊಳ�ಲು �ಾಗೂ ಇತರರನು� ಅಡ�� ತಮ� ಪ��ೇಶಗಳನು� 

�ಸ����ೊಳ�ಲು ಪ��ೋ�ಸ�ೊಡ�ದವ�.  ನಗರಗಳನು� ತಮ� �ಾ�ಾಚರ�ೆಯ �ೆ�ೆಗಳ�ಾ�� �ಾ��ೊಂಡು ತ�ೆ 

ಎ��ದ �ಾಜ�ಗಳ�, �ಾ��ೇ�ಕ �ಾವ�ೆಯನು� ಬಲಪ��ದವ�. ಜನರ ��ೆ� ತಮ� ಜನ �ಾಗೂ ಬಣ�ೆ� ಸಲು���ದು�ದು, 

ಈಗ ತಮ� ಜನಪದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸುವ ಪ��ೆಶ�ೆ� ಸಲ��ೊಡ�ತು.î (ಆ�.ಎ�.ಶ�ಾ: í�ಾ��ೕನ �ಾರತí) 

      ಗಂ�ಾನ�ಯ ಬಯ�ನ�� ��. ಪೂ. ಆರ�ೆ ಶತ�ಾನದ ನಂತರ ಆರಂಭ�ಾದ ಈ ಬ�ೆಯ ಪ��ೇಶ��ಾ� 

ಪ����ಯು, ದ�ಣ �ಾರತದ ಪ�ಾಯ ��ೕಪದ�� �ಾ�ೆ�ೖದು ಶತ�ಾನಗಳಷು� ತಡ�ಾ� ಆರಂಭ�ಾ�ತು. 

�ಾತ�ಾಹನರ ಆ���ಯೆ ಆರಂಭ�ಂದ (��. ಪೂ. ೧೩೧ – ��. ಶ. ೧೭೪) ಈ ಬ�ೆಯ ಪ���� ಪ�ಾಯ ��ೕಪದ 

ಪ��ೇಶದ�� ಆರಂಭ�ೊಂ��ೆಂದು ಗ��ಸ�ಾಗು��ದು�, ಆ ಪ���� ಅಂದ�ೆ ಬಣದ ಬದಲು �ಾ�ತ �ೌ�ೋ�ಕ ಪ��ೇಶ�ೆ� 

ತಮ� ��ೆ�ಯನು� ಪ�ಕಟಪ�ಸುವ ಪ���� ಒಂದು �ೌ��ಾವ�ೆ�ಯನು� íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಕೃ�ಯ �ಾ�ಾವ�ಯ 

(ಒಂಬತ��ೆ ಶತ�ಾನದ ಮಧ��ಾಗದ) �ೊ���ೆ ಗುರು�ಸಬಹು�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಸೂಚ�ೆಯನು� ì�ಾ�ೇ��ಂದ �ಾî 

ಪದ�ದ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಂದ ��ೕಕ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

   ಪದನ�ದು ನು�ಯಲುಂ ನು� 

   ದುದನ��ಾರಯಲು�ಾಪ�ಾ �ಾಡವಗ� 

   ಚದುರ� �ಜ�ಂ ಕು��ೋ 

         ದ�ೆಯುಂ �ಾವ� ಪ��ೕಗ ಪ�ಣತಮ�ಗ�   (೧-೩೮).  

       ಎಂಬ ಪದ�ವ�, ಈ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�ೊಳ�ನ ���ತ ಸಂವಹನ �ಾಧ��ೆ �ಾಗೂ �ೌ���ಗಳನು� 

��ೇ�ಸುತ��ೆ. ಇದನು� ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಅಂ�ನ ���ಗ�ಯ ಸೂಚಕ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. ಅದನು� �ೕ�ೆ �ವ�ಸಬಹುದು. 

    ಒಂದು ಬಣ ಅಥ�ಾ ಕುಲ�ಾ�ದ� ಹಲವ� ಜನಸಮು�ಾಯಗಳ�, ಒಂದು ಜನಪದ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೇ�ಕ �ಾಜ��ಾ� 

�ೆ�ೆ�ೊಳ��ೊಡಗುವ�ದು ಎಂದ�,ೆ ಆ ಸಮು�ಾಯ�ೊಳ� ೆಪರಸ�ರ ಶ�ಮ�ಭಜ�ೆ �ಾಗೂ ಶ�ಮಶ��ಗಳ �ೆಳವ��ೆಯ�� 

ಒದ� ಬಂದ �ಾ�ೇ� ಉನ�� ಎನು�ವ�ದನು� ಗಮ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಪದ� ಆ ಬ�ೆಯ ಶ�ಮಶ�� ಉನ��ಯ �ಾರಣ�ಂದ 

ಜನಸಮು�ಾಯ�ೊಳಗ� ೆ ಪ�ವ�ಸುವ �ಾನವಂ��ೆಯನು� ��ೇ�ಸುವಂ��ೆ. ಅವರು �ಾ�ರರಲ�, �ಾ�ೆ�ೕ 

íಕು��ೋ�íದವರೂ ಅಲ�. ಆದ�ೆ ನು�ಯಲು ಮತು� ಅ�ಯಲು �ಾಣರು. ಸ�ತಃ �ಾವ�ಪ��ೕಗ ಪ��ತರು. 

ಅ�ಯಲು ಮತು� ನು�ಯಲು �ಾಣರು ಎಂಬುದು ಅವರ �ೌ�ಕ ಸಂವಹನದ �ೆಚ�ಳವನು�, ಆ �ೆಚ�ಳವ� ಹಲವ� 

ಬಣಗ�ಾ�ದ� ಹಲ�ಾರು ಗುಂಪುಗಳ ನಡು�ನ �ಾ�ಾ ಬಳ�ೆಯ�� ಏಪ��ರುವ ಒಂದು �ಾ�ಾನ� ಪ����ಯನು� 

��ೇ�ಸು���ೆ. 

     ಈ ಪ���� íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಕೃ�ಯ �ಾಲ�ೆ� �ೆಲವ� ಶತ�ಾನಗಳ �ಂ�ನ ಪ�����ೆ �ೋ��ದ�ೆ ಇದ� 

ಪ�����ಂತ �ನ��ಾದ ಪ�����ಂದನು� ಸೂ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಈ ಉ�ೆ�ೕಖ ಒಂದು �ದಶನ�ಾ��ೆ. ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಾ 

ಬಳ�ಯೆ ���ತ �ಾ�ಾನ��ೆ, ಆ ಜನಪದದ ಹಲವ� ಗುಂಪುಗಳ ನಡು�ನ �ೆಚು�ವ� ��ತ�ೆಯನು� 
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ಸೂ�ಸುವ��ಾ�ದು�, ಅದು �ಾ�ಾಸಮು�ಾಯದ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗಳ ಪ��ಾ�ಪದ �ೊ�ೆ �ೊ��ೆೇ ಪ��ಾ��ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� 

ಒಂದು ಅಥಪೂಣ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

       ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಾ �ೕ�ಯ �ೌ�ೋ�ಕ ಎ�ೆ�ಗಳ ಪ��ಾ�ಪ�ೆಂಬುದು íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ�� ಕ�ಕಲ��ೆ�ಾ�ರ�ೆ 

ಒಂದು ವಸು���� ಪ����ಕರಣ�ೆಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

    ìಕು��ೋದ�ೆಯುಂ �ಾವ� ಪ��ೕಗ ಪ�ಣತಮ�ಗ�î ಎಂಬ ಪ��ಾ�ಪವನು� �ೇವಲ ಮ�ೋ�ೆ�ೕ�ೆಯ 

ಅಲಂ�ಾರ�ೆಂಬು�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ವಸು����ಯ ��ೇಶನ�ಂೆಬು�ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ೆ? 

ìಕ��ಾಜ�ಾಗíದ ಕೃ��ಾರ ತನ� �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಬ�ೆ� ಅ�ೕಮ ಅ��ಾನ ಪ�ಕ���ಾ��ೆಂಬುದು ಈ ಕೃ�ಯ 

ಮ���ೆ �ಜ�ಾದು�ಾದರೂ, ಆತ �ಮ�ಾರ�ತನಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಪದ��ೆ� ನಂತರದ �ೆಲವ� ಪದ�ಗಳ�� ಕನ�ಡ �ಾವ� 

�ಾ�ಾ ಪ��ೕಗದ ಬ�ೆ� ಆತ �ಮ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಾತ�ಾ��ಾ��ೆ. ಕನ�ಡ �ಾ�ೆ�ಳ�ೇ ಇರುವ ಹಲವ� 

ಉಪ�ೇಶ�ಗಳ�, ಸ�ಾಸ ಮುಂ�ಾದ ಪ��ೕಗಗಳ�� ಕ�ಗಳ� �ಾಡುವ �ೋಷಗಳ�, ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಆತ 

�ೕ���ಾ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ ಈ ಪದ��ೊಳ�ೆ ಬರುವ ìಪ��ೕಗ ಪ�ಣತಮ�ಗ�î ಎಂಬುದನು� �ೇವಲ �ೊಗ��ೆ ಎಂದು 

�ೆ�ೆದು�ೂೆಳ��ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು �ಾ�ಾ ಜನಸಮು�ಾಯದ �ಾಂಸ��ಕ ���ಾ�ೕಲ�ೆಯ ���ತ 

ಪ�����ಂದನು� ಸೂ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�?ೆ 

      �ಾಜನನು�, �ೈ�ಾಂಶ ಸಂಭೂತರನು� ಮ�ೋ�ೆ�ೕ�ಯೆ ಅಲಂ�ಾರಗ�ಂದ �ೊಗಳ�ವ�ದು ಆ �ಾಲದ 

�ಾವ�ಲ�ಣ�ಾ��ಾ�ಗಲೂ, ಆ�ಮ ಜನಸಮು�ಾಯ�ಂದರ ಪ��ೕಗ�ೕಲ�ೆಯ, �ಾವ�ಶ��ಯ �ೊಗ��ೆ�ಾ� ಅದು 

ಬದ�ಾಗು��ರುವ ಈ ಸ���ೕೆಶವನು� ಗಮನದ��ಟು� �ೋಡ�ೇ�ೆಂದು ಅ��ಸುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ �ಾಷ�ಕೂಟರ ಆಡ�ತ�ೆ� 

�ದಲು ಅ���ೆ �ಾ�ದ �ಾಲುಕ�ರ �ಾಲದ �ೊ���ೆ, ಕ�ಾಟಕದ ಜನ�ೕವನದ�� ಬಹಳ �ೕವ��ಾ� �ೆಚ�ಳ�ೊಂಡ 

�ಾಂಸ��ಕ (�ಲ�ಕ�ೆ, ಕುಶಲಕ�ಗಳ ಮನ��ೆ, ಕಸುಬು�ಾರರ �ಾ�ಮುಖ��ೆ ಮುಂ�ಾದ) ಚಟುವ��ೆಗಳ ��ೆ��ೆಯ�� 

�ೆ�ೆದು�ೂೆಂಡ�ೆ, �ದ�ನ ಅವ��ೆ �ೋ��ದ�ೆ, ಕನ�ಡದ ಜನಸಮು�ಾಯ ತನ� ಬದು�ನ�� �ೆಚ�ಳ�ೊಂಡ ಕೃ� 

�ಾ���ೕಕರಣ ಹಂತದ�� �ಾ�ತ�ಕ�ಾ�ಯೂ ಹಲವ� �ಧದ�� ಪ��ೕಗ ಪ�ಣತಮ�ಗ�ಾ�ದ��ೆಂಬುದನು� ನಂಬಲು 

ಆ�ಾರಗ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಜನ ಸಮು�ಾಯದ �ೌ�ಕ �ೕವನದ�� ಕಂಡುಬರುವ ಉನ��ಯು, ಅದರ �ಾ�ತ�, ಕ�ಾತ�ಕ 

ಅ�ವ��� �ಾಗಗಳ ಪ��ೕಗದ��ಯೂ �ೊಸ �ಾಧ��ೆಗಳನು� �ೆ�ೆಯುತ��ೆಂಬುದನು� �ೇ�ೆ ಸ�ಾಜಗಳ �ದಶನಗಳ 

ಆ�ಾರದ�� ಗಮ�ಸಬಹುದು. 

     ಈ ಪದ�ದ �ಾಸ�ವ ಪ���� ��ೆಶನತ�ವನು� ��ೇ�ಸಲು ಹತ��ೆ ಶತ�ಾನದ�� ಆರಂಭ�ೊಂಡ �ಾ�ಮಯ�, 

ಏ�ಾಂತದ �ಾಮಯ� ಮುಂ�ಾದ ವಚನ�ಾರರ �ಾ�ತ� ಪ��ೕಗಗಳನು� ಇದ��ೆ ನಂತರ �ಾಲದ�� ಒದ� ಬರುವ 

ಆ�ಾರಗಳ�ಾ�� ಸೂ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆ�ೕ ಹತ�� ೆ ಶತ�ಾನದ�� ಬಂದ íಪಂಪ �ಾರತí ಕೂಡ, ಒಂಬತ��ೆ 

ಶತ�ಾನದ ಮಧ��ಾಗದ�� ರ�ತ�ಾದ íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಜನ�ೕವನ�ೊಳ� ೆ ಅದೂ ��ಷ��ಾ� ಕನ�ಡ 

�ಾ�ಾಸಮು�ಾಯ�ೊಳ�ೆ ಪಕ��ೊಂ�ದ� �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾಂಸ��ಕ ಸ���ೕೆಶ�ಂದನು� �ೕ�ೆ ��ೇ�ಸು���ೆ. ಆ 

�ಾರಣ�ಾ�� ಈ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ �ಾ���ಕ ಅಧ�ಯನ��ೆ ಒಂದು �ಾ�ತ�ಮೂಲದ ಆಕರ�ಾ� �ಂ��ೆ. ಕನ�ಡ 

�ೇಶ�ಾ�ೆಯ ಕು��ಾ� íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ�� ಇರುವ ಉ�ೆ�ೕಖಗಳ� �ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಆವ�ೆ�ನ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಪ����ಯ ಗ���ೆಯನು� ��ೆ�ಸು��ರುವ�ದು ಒಂದು ಅಂಶ. 
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      íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಕೃ�ಯ ರಚ� ೆ �ಾಗೂ ಉ�ೆ�ಶಗಳ�, ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಭ�ಷ�� �ಾಲವನು� 

ಕು��ಾದ ಒಂದು �ಾಜ�ೕಯ ಉ�ೆ�ೕಶದ ಮು�ೊ�ೕಟವನು� ತನ� ಸತ��ೊಳ�ೆ ಒಳ�ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದು ಇ�ೊ�ಂದು 

ಅಂಶ. ಮುಖ��ಾ� ಇದು ತನ� ರಚ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ೕ�ೆ �ೇ��ೊಂ��ೆ: íಈವ�ೆ�ೆ ಕನ�ಡದ�� �ೌ���ಯ 

�ಾವ�ಗಳ� ಬಂ��ೆ. �ೌ�ಢ ಕೃ��ಾರರು ಆ��ೋ��ಾ��ೆ. ಆದರೂ ಸ� ತಪು�ಗಳನು� ಸೂ��ೕಕ�� �ವ�ಸುವ 

ಗ�ಂಥ�ಂದರ �ೊರ�ೆ ಇ�ೆ. ಆದ��ಂದ ಅಂತದರ �ಾ�ನದ�� ಒಂದು ಗ�ಂಥ ರಚ�ೆಯನು� ಅ�ೕಕೃತ�ಾ� ರ�ಸುವ�ದು 

ಕ��ಾಜ�ಾಗದ ಉ�ೆ�ೕಶí. ಇದನು� ಎಂ.�.�ೕ�ಾ�ಾಮಯ� �ೇ�ೆ �ವ�ಸು�ಾ��ೆ. ì��ಾ�ರ�ಾದ ಕನ�ಡ �ಾ�ನ�� 

�ೆಸ��ೆ ಒಂದು ಕನ�ಡ�ದ�ರೂ �ಾ��ೇ�ಕ �ನ��ಗೆ�ಂ�ಾ� �ೇ� �ಾ�ೆಗಳ� �ೇ� ೆ �ೇ�ೆ�ಾ�ದ�ವ�. ಈ 

íಕನ�ಡಂಗಳí�� ಆ��ೇಷ ಕೂಡ ಎ�ಸ�ಾರದಷು� �ೋಷಗಳ� ತುಂ��ೊಂ�ದ�ವ�. ಆ�ನ �ಾಲದ���ೕ 

ಹಳಗನ�ಡ�ಂ�ತು�; �ಾ�ಾನ� ಕ�ಗ��ೆ ಈ �ೇ� ಕನ�ಡದ ���ತ �ಾನ�ರ�ಲ�; ಅವರು ಶಬ�, �ಾಸ�ವನು� 

ಅ�ತವ�ಾ�ರ�ಲ�; ಆದ��ಂದ ಬಳ�ೆಯ��ಲ�ದ ಹಳಗನ�ಡದ ಪ��ೕಗಗ�ಂದ ಕೂ�ದ� �ಾವ�ಗಳ�ೆ�ೕ ಲ�ಣ�ೆಂದು 

��ೕಕ��, ಹಳಗನ�ಡವನು� �ೊಲ�ೆ�ಸು��ದ�ರು. ಸಂಸ�ತ ಶಬ�ಗಳನು� ಕನ�ಡ ಶಬ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೇ�ೆ �ೆ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂಬ 

ಬ�ೆ�ೆ ��-��ೇಧಗಳ ಅ�ವ� �ಾಕ��ರ�ಲ�. (ಕ��ಾಜ�ಾಗ: XXViii, ೧೯೭೫). 

    íಕು��ೋದ�ೆಯುಂ �ಾವ� ಪ��ೕಗ ಪ�ಣತಮ�ಗ�í ಎಂಬುದು ಕ��ಾಜ�ಾಗ�ಾರನ ವಸು����, ಗ���ೆ 

ಎಂಬುದನು� ಈ�ಾಗ�ೇ ಗಮ���ೆ�ೕ�ೆ. ಅದನು� ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಒಂದು ಹಂತದ ಸ�ಾ�ೋ ಆ�ಕ 

�ೆಳವ��ೆ�ೆ ಪ��ೕ�ಾತ�ದ ಅ�ವ��� ಎಂಬುದನೂ� ಗಮ���ೆ�ೕ�ೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದಭದ�� ರ�ತ�ಾದ �ಾವ� �ಾಸ� 

ಗ�ಂಥ�ಂದರ �ಾಜ�ೕಯ ಲ���ೇನು? 

      ಈವ�ೆ�ೆ ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�ೊಳ�ೆ �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಗೂ �ಾಂಸ��ಕ 

���ಾ�ೕಲ�ೆಯನು� ��ಾನಬದ��ೊ�ಸುವ�ದು, ಅದ�ಾ�� �ಾ��ೕಯ �ಾಗಗಗಳನು� ��ಸುವ�ದು, 

íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ �ಾ�ತ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಶ. ಅಂದ�ೆ, ಅದರ �ಾ��ಾ�ಕ ಗ�ಯ�� ಒಂದು ಪ��ೇಶ�ಾರು ಜನ 

ಸಮು�ಾಯ�ೊಳ�ೆ ಉಂ�ಾ�ರುವ ಹಲವ� ಬ�ೆಯ ಉತ��ಮಣಗಳನು� ಸದೃ�ೕಕ�ಸುವ�ದು; ಅಂದ�ೆ, ಪ�ಭುತ��ಂದರ 

ಮುಂ�ೊಡಗು��ೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಸ�ಾಜದ ���ಾ�ೕಲ�ೆಯನು� ಮತ�ಷು� ಉನ��ೕಕ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಹು���ೊಂಡ 

�ಾಜ�ೕಯ ಆ�ಾಂ�ೆಯನು� ಈ ಕೃ� ರಚ�ೆಯು ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಈ �ಾಜ�ೕಯ ಆ�ಾಂ�ೆಯು íಸ�-ಇ�-ಫು��ೇಶ�í 

ಎಂಬ �ೆಸ�ನ �ಾ�ಾ�ಕ ಪ�����ಯ ಅಂಗ�ಾ� ಒಡಮೂ��ೆ. ಆವ�ೆ�ೆ ಕ�ಾಟಕವನು� ಆ�ದ �ೇ�ೆ 

�ಾಜವಂಶಗ��ೆ �ೋ��ದ�ೆ, ಅತ�ಂತ ��ಾ�ರ�ಾದ ಭೂಪ��ೇಶವನು� �ಾಷ�ಕೂಟರು ಆ�ದವ�ಾ�ದ�ವರು ಎಂಬ 

ಅಂಶವನು�, íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲ���ರುವ ಕನ�ಡ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗ�ೆ�ಾ� ಅ�ೇ �ದಲ �ಾ��ೆ, 

ಈ ಇ��ಾಸದ�� �ಂ�ಲ��ದ� �ೆ�ೆಯ��, �ಾಷ�ಕೂಟರ ಆ�ಪತ��ೆ� ಒಳಪ��ದ�ವ� ಎಂಬ ಅಂಶವನೂ� 

�ೆನ�ಟು��ೊಳ��ೇಕು. 

     ತನ� �ಾ�ಾ�ಕ ದ�ವ��ೊಳ�ೆ ಒಂದು ಸ���ತ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�ಾ�, ���ತ �ೕ�ೆಗ�ೆ�ಂ��ೆ 

ಬದುಕು��ರುವ ಸಮು�ಾಯವನು�, �ಾ�ಜ� ಉ�ಾ�ದ�ೆಗಳ ಉತ�ಷ�ೆ� �ೊಂ�ೂೆಯ�ಲು, ಸ�-ಇ�-ಫು��ೇಶ� 

ಅವ�ಯ ಪ�ಭುತ� ಸ��ಯ�ೊಂ��ೆ. ಅದ�ೆ� �ೇ�ಾದ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗಳ ರಂಸ�ಳ �ದ���ೆ. �ಾ�ಾ� ಈಗ �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ 

ರಂಗಸ���ೆಯನು� ಆ ರಂಗಸ�ಳ�ೆ� ��ಸಲು ಪ�ಭುತ� �ಾಂ� �ಾಡು���ೆ. ಅದ�ೆ�ಂ�ೇ �ಾಷ�ಕೂಟರ ಆಡ��ಾವ� 

ಕನ�ಡವನು� �ಾಸನ �ಾ�ೆ�ಾ� ಬಳ�ತು. �ಾಗೂ ಕನ�ಡ �ಾವ��ೆ� �ಾಗಸೂತ� �ರೂ�ಸಲು íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ 
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ರಚ��ೆೆ ಆಶ�ಯ���ತು. ಈ ಬ�ೆಯ ಸಂಘಟ�ಾ ಪ�ವೃ��ಯನು� �ೕಲು�ಖ ಚಲ�ೆಯ ಆಶಯವ�ಳ�, ಅ�ೋರಚ�ೆ�ಂದ 

ಮೂ�ಬಂದ ಊ�ಗ�ಾನ� ಪ�ಭುತ�ಗಳ ಇತ�ೆ ಪ�ಯತ�ಗಳಲೂ� ಗುರುತುಸಬಹುದು. ಕಳಚೂ� �ಜ�ಳನು ಅನಂತರದ�� 

ಕುಶಲಕ� ವಗಗ��ೆ �ೕ�ದ ಆಶ�ಯವನು�, �ೊಯ�ಳ �ಾಜವಂಶವ� ಪುರಗಳ ��ಾಣ�ೆ� �ೊಟ� 

�ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು�, �ಜಯನಗರ �ಾಗೂ ಬಹುಮ� �ಾ�ಾ�ಜ�ಗಳ� �ಾ�ಜ� ವ��ಾ�ನ ವ�ವ�ೆ��ೆ �ೕ�ದ 

ಗಮನವನು�, ಇ�ೇ ಬ�ೆಯ ಪ�ಭುತ� ಮುಂ�ೊಡಗು��ೆಯ ಮುಂ�ನ ಹಂತದ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಬ�ೆಯ ಪ�ಯತ�ಗ�ಾ� 

ಉ�ೆ�ೕ�ಸಬಹುದು. 

     íಕ��ಾಜ�ಾಗíದಂತ �ಾ��ಕ ಗ�ಂಥರಚ�,ೆ ಮುಂ�ನ �ಾಲಘಟ�ದ ಹಲವ� ಬ�ೆಯ �ಾ�ಾ�ಕ, ಆ�ಕ 

���ಾ�ೕಲ�ೆ� ಬು�ಾ�ಯಂ�ೆ, ಆರಂಭದ�� �ಾ�ೆ�ಂದನು� ಸೂ��ೕಕರಣ�ೊ�ಳಪ�ಸುವ ಪ�ಯತ�ದ ಒಂದು 

ಅಂಗ�ಾ��ೆ. ಈ �ೆಲಸವನು� ಉತ�ರದ�� �ಾ�ಕೃತ�ಂದ ಸಂಸ�ತ �ಾ�ೆಯನು� ಸೂ��ೕಕ�� ��ಸುವ�ದ�ೆ� �ೇ�ೆ 

�ಾಜಪ�ಭುತ�ಗಳ� ಕೃ���ಾಣ �ಾ��ದ��ೊಂ��ೆ ಸ�ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಈವ�ೆ�ೆ ಒಂದು ಜನ ಸಮು�ಾಯವ� ತನ� 

ಅಂತಃಸತ�ಗಳ ಪ�ಕಟ�ೆ�ೆ �ೇ� ��ನ��ೆಗ�ೆ�ಂ��ೆ ಬಳಸು��ದ� �ಾ�ೆ�ಂದನು�, ಅದರ ಮುಂ�ನ ಹಂತದ 

�ಾ�ಾ�ಕ ಸುಸಂ�ೕಜ��ೆಾ� ಸೂತ�ಬದ��ೊ�ಸಲು �ಾಗೂ ಸೂಕ� ಸಂಸ�ತ �ಶ�ಣ�ೊಂ��ೆ ಕನ�ಡವನು� �ಾ�ಯ, 

ಧಮ, ತಕ, �ಾವ�, ಆಡ�ತ ಮುಂ�ಾದ �ೇತ�ಗಳ ಅ�ಕೃತ �ಾಧ�ಮ�ಾ� ಬಳಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂ�ದ��ೊ�ಸಲು 

íಕ��ಾಜ�ಾಗíವ� ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲ����ೆ. ಅದರ ��ಾಥದ�� ಸ�ತಂತ� �ಾವ��ಾಗಗಳನು� ಕನ�ಡ�ೆ� ಸೂ��ೕಕ��ರುವ�ದರ 

�ಂ�ನ �ಾಜ�ೕಯ ಆ�ಾಂ�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅದನು� �ಾ�ಪಕ�ಾ� ಬಳಸು��ರುವ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ �ಾಗೂ 

ಅದ�ೊಳ��ಂದ ಒಡಮೂ� ಅದರ �ೕ�ೆ �ೕ�ಗ�ೆ�ಳ�ೆ ತನ� ಆ�ೆ�ೕತ�ರಗಳನು� ಪ�ಬಲ�ೊ���ೊಳ�ಬಯಸು��ರುವ 

�ಾ�ೆ�ೆ �ಾ��ೕಕೃತ ಲ�ಣಗಳನು� ಕ��ಸುವ�ದು, ಅದರ ಪ�ಭುತ� �ಸ�ರ�ೆಯ �ಾಗೂ ಸದೃ�ೕಕರಣದ 

ಕ�ಮಗಳ�ೊ�ಂ�ಾ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಬ�ೆಯ �ಾ�ಾ ��ಾಣವ� ಮುಂ�ನ ಹಲಬ�ಯೆ ಅ�ವ���ಗಳ�ೆ �ಾ� 

ಸುಗಮ�ೊ�ಸುತ��ೆ.  

    íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಎಂಬ ಈ �ೆಸರು, ಕ��ಾಜ�ಾಗ�ಾ�ದ� ಕೃ�� ೆನಂತರದ�� ಒದ� ಬಂದ ಒಂದು �ೆಸರು 

ಎಂಬು�ೊಂದು ಸಂಕಲ��ೆ. ಕೃ�ಯ ಒಡ�ೊಳ�ಂದ ಈ ಸಂಕಲ��ೆ�ೆ ಹಲ�ಾರು ಸಮಥ�ಗೆ�ರುವ�ದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ ��ಾರ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಪಂ�ತ�ೊಬ�ನ ಸೃ���ಾ�ದ� �ಾ��ಕ ಗ�ಂಥವ�, �ಾಜಪ�ಭುತ�ದ 

���ಾ�ೕಲ�ೆಯ ಅಂಗ�ಾ� ತನ� ಪ�ಭುತ�ದ ಎ�ೆ��ಳ�ೆ ಅ�ಕೃತ �ಾಸ�ಗ�ಂಥ�ಾ� ಮ��ತ�ಾಗ�ೇ�ೆಂಬ ಉ�ೆ�ೕಶವ� 

ಅದನು� íಕ��ಾಜ�ಾಗí�ಾ� �ಾಪ���ೆ. ತನ� �ೌ�ೋ�ಕ �ೕ�ಯ ಎ�ೆ��ಳ�ೆ ಅಂತ�ೇ�ೕಯ �ಾ��ಾರ 

�ಾಗೂ �ಾ�ಾ�ಕ ವ��ಾಟುಗಳ ತಳಹ� ���ದ� ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯ�ೆ� ಚಕ�ವ� ನೃಪತುಂಗ �ಾ�ಾ 

ಕಟ�ಡದ ಸದೃಢ ����ೆ �ಾಗದ� ಸೂತ�ಗಳನು� ಒದ���ೊಡು���ಾ��ೆ. ಅದು �ಾ�ಾ ಕಟ�ಡವನು� 

ಸದೃಢ�ೊ�ಸ�ೕೆಕು. ಆ ಮು�ಾಂತರ ಆ �ಾ�ಾ ಸಮು�ಾಯವ� ಆ�ಕ�ಾ�, �ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ಒಂದು ಸಂಘ�ತ 

ಮುಖ� �ಾ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಆ ಮು�ಾಂತರ ತನ� ಚ�ಾ��ಪತ� �ೕ�ೕತ�ರ�ಾ� �ಸ��ಸ�ೕೆಕು ಎಂಬುದು ಅದರ 

ಅಂತಗತ ಲ��. 

    ಅದ�ಾ���ೕ íಕ��ಾಜ�ಾಗíದ�� ಸ�ತಂತ� ಲ�ಣಗಳ ಮಂಡ�ೆ ಬಂ�ಾಗ�ೆಲ� ìಪರಮ��ೕ ನೃಪತುಂಗ 

�ೇ�ಾನುಮತಮಪ�î ಎಂಬ ಪ��ಾ�ಪ ಬಂ��ೆ. ಆಂದ�ೆ, �ಾ�ೆ �ಾಗೂ �ಾವ��ಾಗ ಲ�ಣಗಳ ಪ���ಾದ�ೆ�ೆ 
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ಚಕ�ವ�ಯ ಅಂ�ೕ�ಾರ��ೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಸೂ�ಾ�ಥ. �ೕ�ೆ íಕ��ಾಜ�ಾಗí �ಾ�ೆ �ಾಗೂ �ಾವ��ಾಗಗಳ 

ಬ�ೆ� ಪ�ಭುತ� ತನ� ಅಂ�ತ�ೊಂ��ೆ ಕನ�ಡದ�� ಪ�ಚುರ�ೊ��ದ ಪ�ಥಮ ಗ�ಂಥರೂ�ೕ ಅ��ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. ಅದು ಕನ�ಡ 

�ಾ�ೆಯ ಭ�ಷ�� ���ಯನು� ಉ�ೆ�ೕ���ೊಂ�ತು�. 

    �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸ�ಾಜ, ಅಥ�ಾಸ� ಸಂಬಂ� ಗ�ಂಥಗಳ�- ಉ�ಾ:�ೆ ಮನು�ನ íಧಮ�ಾಸ�í, �ೌ�ಲ�ನ 

íಅಥ�ಾಸ�í, ಚರಕನ íಸುಶು�ತ �ೈದ�ಸೂತ�í, �ಾ��ಯ íಗೃಹಸೂತ�í ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ�- í�ೇದ ಅಥ�ಾ ಪ�ಚ�ತ 

ಧಮ�ಾಸ�ಗಳ ಅಂ�ೕ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಇವ�ಗಳನು� ಬ�ೆಯ�ಾ��íೆ ಎಂದು �ೇ��ೂೆಳ��ತ��ೆ. ಇದು ಒಂದು ಬ�ೆಯ 

�ಾಶ�ತ ಪ�ಭು�ಾ�ಂ�ೕ�ಾರ ಮು�ೆ�. ಇ�ೇ ಬ�ೆಯ�� íಕ��ಾಜ�ಾಗíವ� �ಾ�ಾ�ೇತ�ದ�� �ಾವ� �ಾಗ �ಾಗೂ 

�ಾ�ೆಯ ಲ�ಣಗಳ ಕು�ತು ಪ�ಭು�ಾ�ಂ�ೕ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ೊರ�ದ� ಗ�ಂಥ.  

 

�ೇಖಕರ ಪ�ಚಯ: �ಾ. ಬಂಜ��ೆೆ ಜಯಪ��ಾ� (೧೯೬೫- �ತ�ದುಗ) ಕ�, �ಮಶಕ, �ೇಖಕ, ಅನು�ಾದಕ. ತ�ೆ�ಾರು, 

�ಾ�ಾಯಣ �ಷವೃ�, ಆನು �ೇ�ಾ �ೊರಗಣವನು ಇವರ ಕೃ�ಗಳ�. 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. íಕ��ಾಜ�ಾಗí ಕೃ�ಯ �ೇಖಕ �ಾರು? 

೨. ಕ��ಾಜ�ಾಗ�ಾರ��ೆ ಆಶ�ಯ �ೕ�ದ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

೩. ಕ��ಾಜ�ಾಗ ಎಂದ�ೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  �.�ಾಂ. ಎರಡ� ೆ��ೆಸ��, 

  ಕನ�ಡ GvÀìªÀ  

  ಪ��� 

                                                          ಅಂಕ: 60 

ಘಟಕ-I                                      15 ಅಂಕ 

೧. ರತ� �ೇ�ಾ�                                       - �.�.�ಾಜರತ�ಂ 

೨. �ಂ�ಾಮ�ಯ�� ಕಂಡ ಮುಖ                          - �ೂೇ�ಾಲಕೃಷ� ಅ�ಗ 
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೩. �ೕಮಂ��                                          - �ಾ.ಎ�.ಎ�.ಲ��ೕ�ಾ�ಾಯಣ ಭಟ� 

ಘಟಕ-II                                 15 ಅಂಕ 

1. ಈ �ೇವರಗಳ�                                      - �ಾ.�ದ��ಂಗಯ� 

2. �ಂ�ಾವ�ೋಕನ                                     - ಎ�.ಎ�.�ವಪ��ಾ� 

3. �ಾನು, ಹುಡುಗ ಮತು� �ಾಲ                          - ಪ���ಾ ನಂದಕು�ಾ� 

ಘಟಕ-III                    15 ಅಂಕ 

೧. ಧನ�ಂತ� ���ೆ�                                      - ಕು�ೆಂಪು 

೨. �ಾನ                                              - �.�.ಲ��ಾ �ಾಯ�  

೩. ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರ                                     - ಕೃಷ�ಕು�ಾರ ಕಲೂ�ರ 

ಘಟಕ-IV                                                                     15 ಅಂಕ    

೧. �ೊಣಗುವ ಚಟ                                      - ಎ.ಎ�.ಮೂ��ಾ� 

೨. �ೊಗ�ೆ�ಳ�ನ ಬದುಕು                              - �ಾ.�.ಎ�.�ವರುದ�ಪ� 

೩. í�íೆ ಎಂಬ ಹುಚು�                                     - �.ಎ�.�ೕಹ� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಘಟಕ-I  

೧. ರತ� �ೕೆ�ಾ� 

-                                                      �. �. �ಾಜರತ�ಂ 

 

 

 

ಆಶಯ: ��ೕ��ದ �ೕವ�ಂದ ದೂರ�ಾ�ಾಗ ಅನುಭ�ಸುವ �ೋ�ನ �ತ�ಣ ಈ ಕ��ೆಯ ವಸು�. ತನ� �ೆಂಡ�ಯ 

�ೈರು�ಾಜ�ಯ�� ಅವಳನು� �ಾ���ೊಂಡು ಮ�ೆಯ ಕ� ೆ ಆಕ�ತ�ಾದ ಇ��ಯ �ಾಯಕ ಗು�ಸ�ನ �ೕಗ�ೆ� ತುಕು� 

���ರುವ�ದನು� ಮ�ೆ��ಾ��.ೆ 
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ಐ�ೋ� �ಲದ� �ಾ�� �ಾಡ� 

ಸಂ� ಆಯ�ಂ�ೆ� 

�ಂ� �ಾ��ೕ� – �ಂ�ರ�ೈ� ೆ

ನಂ� ಎದ�ಂ�ೆ�. 

ನಂ� �ೆ�ಾ���! ಆ� �ಡ�ಾ�  

ಊ�ಾ ಜಲ��� 

ಕೂದಂ�ೆಲ� ��ೊ�ೕಂ�ೈ� ೆ

ಆ� ೆಬ� ೆಬ��. 

ಊ�ಾ ಕೂ�ಾ� ಸಂ�ೋ�ಾ�ಾ 

ಅದ� ಎ� ಇ��ೋ�?ೆ 

�ಂ��ಾ� �ಂ�ೊ�ೕಂ�ೕ�; ʼಅ��ೕ! 

�ಾ�� ಮು��ೋ�?ೆʼ 

�ಾ� �ಂ� ಓ��ೕ� ಅ� ೆ�ೊ���ೆ�  

�ಂ�ದ�ಂ�ೇ�ೆ 

ನ��ಾ��ೆ� ಬ��ೕ� �ಾ ನಂ 

ಗು��� �ಾ�ೇ�.ೆ 

ಗು��� �ೕಗ ತು�� ಇಡ�ೈ�ೆ 

ನಂ� ಅ��ಲ�! 

ಕ��ೕ� ತುಂ�ೊ�ಂ� �ೋ��ೕ�ಾಗ 

ಮ� ೆ�ೕ� ಮ� ೆ�ಲ�! 

ಗು��� �ಾ�� �ೕಗದಂ�ೇ� ೆ

ಮನ�� �ಾ�ಾನು, 

‘ನಂ� ಇಲ�� ಮ�ೆ� �ಾಕ��?ʼ 

ಅಂ�ೈ� �ೕ�ಾನು! 

ರತ�� ನಂ�ೕ� ಮು��ೆ�ೕಕಂತ 

ತಂ�� ಊ�ೆಲ� 

�ಾ�� ಗು��� ಮುಂ���ೕ� 

�ೇ� ೆ�ಾ�ಲ�. 
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ಇಂ� ಊ ಮು�� �ೕ��ೕನಂ�ೇ 

ಬ�ೊ�ಂ� �ಕ ಮರ�. 

�ಾ� �ಂ� ಓ�ೆ� �ಾ�ೇ ಏನು? 

ರತ� �ೇ�ಾ�! 

 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: �.�.�ಾಜರತ�ಂ (೧೯೦೯-೧೯೭೯) �.�.�ಾಜರತ�ಂ ಅವರ ಪೂಣ �ೆಸರು ಗುಂಡು� ಪಂ�� �ಾಜರತ�ಂ. ರತ�ನ 

ಪದಗಳ�, �ಾಗನ ಪದಗಳ�, ಬುದ�ನ �ಾತಕ ಕ�ೆಗಳ� ಪುರುಷ ಸರಸ�� ಮುಂ�ಾದ ಪ�ಮುಖ ಕೃ�ಗಳನು� ರ���ಾ��ೆ.  

 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ��ೕ�ಯ �ೆಂಡ��ಂದ ದೂರ�ಾದ ವ����ಬ� ಅನುಭ�ಸುವ �ೋ�ನ �ತ�ಣವನು� �ರೂ��. 

೨. ನಂ�ಯ �ೆನಪು �ಾಯಕ��ೆ �ಾಡುವ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೩. �.�.�ಾಜರತ�ಂ ಅವರ ಇತರ ಕ��ೆಗಳನು� ಸಂಗ���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

೨. �ಂ�ಾಮ�ಯ�� ಕಂಡ ಮುಖ 

                �.ೆ �ೂೇ�ಾಲಕೃಷ� ಅ�ಗ 

 

 

 

೧ 

ಆಶಯ: �ಾವ��ೇ ಗಂಡು ಅಥ�ಾ �ೆಣು� ಇ�ಯ ವ���ತ��ಂದರ ಅಧ �ಾತ�. ವ���ತ�ದ ಒಂದು ಅಧ 

ಇ�ೊ�ಂದಧವನು� ಕಂಡು�ೊಳ��ವ��ೇ �ೕವನದ �ಾಥಕ�.ೆ ಒಂದು ಅಧ ಆ ಇ�ೊ�ಂದಧವನು� ಸ�ಾ ಅರಸುತ��ೇ 

ಇರುತ��.ೆ  
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�ಂ�ಾಮ�ಯ ಸ�ಾಂಗಣದ�� �ಾಷಣಮಗ� 

ಮನಸು�, ಮನ��ನ �ೇಕ�ಾ �ೂೆಂಭತು� �ಾಲು; ಕಣು� 

�ಾಯು��ತು� ಮುಖ�ಂದ ಮುಖ�ೆ�, ಹುಡುಕು��ತು� 

�ೇವ�ಳ� ನಡುಗ�ೆ��ಂದ, ತಂಗಲು ��ಷ; ತಂ�  

ಅಂತರಂಗದ ಅನಂಗ ಭಂ��ೆ ತಕ� ಭಂ�, ದೃ��� ೆದೃ��. 

ಬ�ತ�ೆ� ತಕ� ಪ�� ಬ�ತ �ೊಡು��ೂೆ�ಂದು  

ಸಮ ಹೃದಯದ �ಗೂಢ ಸಹಕಂಪನದ �ೋ�ಾಂಚ 

ಪ��ಫ�ಸಬ�ೊ�ಂದು ಮುಖವ. ಹ�ಾ�ಾ��  

ಮೂ�ತ��� ಅ�ೋ, ಅ�ೋ, ಸ�ಾಮಧ�ದ�� ಪರ�ಾಪ� ಮುಖ, 

�ಾ��ಾ�ೆಯ ಸಹಸ�ಂ�; �ಾ�ಲ��ೆ�  

ಇಂ�ತವನ�ವ ಸಹ�ಾ��ಯ ಸಹಜ ಮು�ೆ�. 

�ಾವ ಮುಖ ಅದು? ಎ�� �ಾ�ಾಗ �ಾವ ಭವ 

ದ��, �ೋಕದ��, ಸಂ�ಾವ��ೆಯ �ಾವ ಆಕ��ಕದ 

ಆ��ಯ�ೆಯ ಆ�ಾ�ಯ�ಾನ �ಣದ�� 

ಕಂಡದು� ಅದು? 

ಒಳತಳದ �ೕಗ �ೇ�ೋ ಕಳ� �ಾ�ಲು �ೆ�ೆದು 

�ೕಲ�ೆ� ��� ಮುಖದ�� ಮೂಡುವ �ೆಂಪು, 

�ಂಚಂ�ೆ ಬಂ�ೊಂದು �ೆರಗು, ��ಾ�ಮ�ಾ�ೊಂದು �ೆಲು�ನ ಕಂಪು; 

ಕಣ�ಂಚ�� ಚಕಮ�ಸು��ರುವ �ೆಳ�ನ ಗು�ೆ�, 

ಕ�ೆ�ಯಲ�ವತ�ಸುವ ಅ�ಾ� �ಾಗದ ಪ���. 

ಅಹ�ಾ, ಅ�ೌ�ಕ ಸ��, 

ಮುಂ�ೈ �ೕ�ೆ�ೕ ಅಮೂತ ಕು�ತ ಓ ಅರ���ೕ, 

ಅಸಂ�ಾವ�, ಸಂ�ಾವ��ಾ�ೊಂದು ��ಷ, ಅ��ೕಷ, 

�ೇಷ�ೆಲ�ವ �ತು� �ಸುಟ ಅಂತಮೂಲದ ಅಮೂಲ� �ಾಸ. 

                   ೨ 

�ಂ�ಾಮ�ಯನು� ��ದು ಬಯಸು��ದ� ಅರಸು��ದ� 

ನನ� ಆ ಇ�ೊ�ಂದು ಮುಖ; ��ೕಮುಖ; ಮಖಮಲು� 

ಮ�� ೆ���ದ� ೆ�ಾಣುವ ಸೂ�� ಸೂ�� �ೇ�ೆಗಳ��  

ರೂಪು�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾಣುವ ಚಹ�;ೆ ಕನ��ಯ�� �ಾ ಕಂಡ 

ನನ��ೇ ಆದ �ೊಸ ಮುಖ. 

�ಾರು? �ೆಸ�ೇನು? ಕುಲ, �ೂೇತ� �ಾವ�ದು ಎ��? 

�ೊ��ರ�ಲ�, �ೊ�ಾ�ಗ�ಲ�, ಅಧಗಂ�ೆಯ �ಾಲ 
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ಒಳಗು ಒಳಗುಗಳ ಸಂ�ಾದ, ��ಾದಭ�ತ ಸಂ�ೋಷದ ಹಂಸ 

�ಾದ. �ಾನಸ ಸ�ೋವರದ�� ಅರಸಂ� ೆ 

ಕಂ�ತು� ತನ��ೇ ಆದ ಆ ಇ�ೊ�ಂದು ಮುಖವ. 

ಮ�ೆ� �ರಹದ ಸು�ೕಘ ಅಂತ��ಲ�ದ �ಾ��; 

�ೕಪ�ಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ೆ�ೆಮ�ೆ�ಳ� ೆ 

ಕಂಭ ಸುತು�ವ ಪು�ೋಗ ಮನ���; 

ಅಲ��� ಏನ�ೊ� ಹುಡುಕುತ� ಕಂಡಂ�ಾ� �ಾಣ�ೇ �ೇಯುವ ಫ�ೕ�. 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: ಎಂ. �ೋ�ಾಲಕೃಷ� ಅ�ಗ (೧೯೧೮-೧೯೯೨) ಅ�ಗರು ಜ��ದು� ಕುಂ�ಾಪುರದ ��ೇ�ಯ��. �ಾವತರಂಗ, 

ಕಟು��ೆವ� �ಾವ�, ನ�ೆದು ಬಂದ �ಾ�, ಭೂ��ೕತ ಮುಂ�ಾದವ� ಇವರ ಪ�ಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ�. 

 

   

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ʼ�ಂ�ಾಮ�ಯ�� ಕಂಡ ಮುಖʼ ಕ��ೆಯ �ಾ�ಾಂಶವನು� ಬ�ೆ��. 

೨. “ಪರಸ�ರ ಗುರು���ೊಂ�ಾಗ�ೕೆ �ೕವನ�ೆ� ಪೂಣ�ೆ” ಎಂಬ �ಾತನು� ಕ��ೆಯ ��ೆ��ೆಯ�� �ವ��. 

೩. ವ��� ಮತು� ಸ�ಾಜದ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ವ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

೩. �ೕಮಂ�� 

      �ಾ. ಎ�.ಎ�. ಲ��ೕ�ಾ�ಾಯಣ ಭಟ� 

 

 

�ಾ�ವಳ�? 

ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಪಕ�ದ� ೆಬದ�ಾದವಳ� 

ಆಶಯ: �ಾಯ�ನ �ೆ��ನ�� ತರುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ೆರಗು ಮತು� �ೌರವ�ಂದ ಪ��ಾ�ಸುವ ಕವನ ಇದು. 

ಬದ�ಾವ�ೆಯ �ೈ�ಕ ಮತು� �ಾನ�ಕ ಸ�ರೂಪವನು� ಸೂ�� �ವರಗಳ�� ���ಸ�ಾ��.ೆ  
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ಗಂಡ�ೆಂಬವನನ� ಕಂಡ ಕಂಡಂ�ೆ�ೕ  

ಕಂದ ಎಂಬಂ�ೆ ಮಮ�ೆಯ� �ಾ�ಾಡುವಳ�! 

ಅಪ� ಬಂದವನನು� ತಪು� �ಾ�ದ ಎ�ಯೆನಂ� ೆ

ಉ�ಯ�� �ಾ� ಶ��ದವಳ� 

ಗುಟುರು ಮದವನು ��� ಎದ� �ೆ�ೆಯನು ತ�� 

�ೊ�ೆಗಸದ �ೊ��ಯನು �ೕ� ೆ�ೊ�ದೆವಳ�? 

ಇವ�ೆ 

�ೆನ� ಬ� ಬಂದು �ೊರ�� ೆತೂಗು�ದ�ವಳ�? 

�ೈಯ ಪುಸ�ಕವನು� �ತು� ಗೂ�ೊಳ�ೆ�ೆದು 

�ಾಕು �� ಸ�ಾ�ಸ ಎಂದು �ೂೇ�ೆ�ದೆವಳ�! 

�ೆ��ೆಯ� �ೆರ�ಟು�  

�ೊರಳ ಸರ ತು��ಟು� 

ಏ�ೊ ಕಕಮಕ ��� �ೆದು� ನಕ�ವಳ�? 

ಈಗ ಅ� ೆಹುಡು� 

�ೇ��ೆಯ ಉ�ಗಣ� 

�ೆಳ��ಂಗಳ� �ೊ�ದೆು 

ಗಭಗು� ಹಣ�ೆಯನು ಹ��ರುವಳ�; 

��ೆ� �ೕಮಂತದ� ಹ�ೆ�ೕ��ಾ�ಂದ 

ಜಗದಂ� ೆ�ಾವ�ೆ� ಸಂ�ರುವಳ�! 

ಒ�ೆ �ೕ� ೆಅನ� �ೕಯುತ��� ೆ��ೆ�; 

ಎದು��ೇ ಕು�ತು 

�ಾಲ�ಾ�ೆ��ೆ �ದ� ಇರು�ೆಗಳ �ೕ�ೆ�� 

�ೆಲ��� ಹ�ಯ�ಡು���ಾ�� ೆಒಂ�ೊಂ�ೆ! 

�ೊರ� ೆತು�ಯ� �ಂ� ೆ

�ರ�ೆಗಳ ಬ�ದವಳ� ಇವ�?ೆ 

ʼ�ಾಪʼಎಂದ�ೆ – ʼಆಹ! ಶುದ� ಕನ��ಗʼ 

ಎಂದು �ೇ��ದವಳ�! 

ಈಗ �ೊರ�� ೆಕರುಳ�, 

�ದಲ �ಾ��ೆ ಬ�ರ ಸವ�� ೆಯ�ೆ�ೕ�ೆಯ 

�ೆ�ೆ� �ೆರಳ�. 

ಎ�� ತ�ೆಮ�ೆ��ೊಂಡು� ಏ�ೂೆ ಈ�ವಳ 

��ಮ �ೋ�ೆಲುಗ�� ೆಅ�ೆವ ಚಪಲ, 



51 

 

ಆ�ೕಗ (ನನ�ನೂ� �ೊ�ೆ�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು!) 

�ೇವ�ಾ�ನ �ಾ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಈಗ ಎಲ�! 

ಮು�ತುಂಬ ಹ�ೆತುಂಬ �ೈತುಂಬ ತ�ೆ�ಲ� 

�ಾಂಗಲ� �ೌ�ಾಗ� ��ೆ�, 

�ಾಂತಮುಖ�ೊಳ�ೊಂದು ಮರುಳನ� ೆ���, 

ಇವ�ೕಗ �ಾ�ೕಕ�ಾಗಸದ �ಾಡು, 

ಕ�ೊ� ಹು����ರುಳ ಕಡಲ �ೕಡು! 

�ೊ�ೆ� ೆನ�ೆ�ಾಗ 

ನನ� �ೆ�ೆ�ಯ� �ೆ�ೆ� ಮುಂ�ೆ�ಟು�, 

ಈಗ? ಎಂಬಂ�ೆ ಹು�ೆ�ತ��� ನಕು� ಸ���ದ�ವಳ� 

ಈ�ೆಲ� ಅಬ�ರ �ಟು�  

�ಾ�ೆ�ೆಯುವಳ� ಏ�ೊ �ೕರ. 

ಕನಸುಗ��� ೆ�ಾ�ಯಲೂ� ಏ�ೂೇ �ಾ�ನ, 

�ೖ �ಾತ� ಇ��, ಮನ�ೆ�ೊ� �ೊರ�� ೆ�ಾನ, 

ಅ�ಗ�ಗೂ ಒಂ�ೊಂದು ಗು�ಕ�� �ಾ�ಲ� 

�ೊರ� �ೇ�� ೆಮಗು�ಗಭಯ�ಾನ. 

ಎಲ� �ಾಳ� ಎಂಬ �ಾವ 

�ೆಲು���ೆ ಕಣು�, ಅಲು�� ೆ�ೊ�ೆ��ಳ�ರುವ ಪುಟ� �ೕವ; 

ಗ�� �ಾ�ಥ� ೆಈಗ ಮ� ೆ�ದು� �ೖ��ೆದು 

ಉ��ಾಡು��ೆ ಮಣ� �ೇವ 

ಕ� ಪ�ಚಯ: �ಾ.ಎ�. ಎ�. ಲ��ೕ�ಾ�ಾಯಣ ಭಟ� (೧೯೩೬-೨೦೨೧) ನಂದನ ��ೆ�ೕ�, �ೕ��ಾ, �ಾ�ೋ ವಸಂತ, �ೊ� ೆ

�ಾ�ನ ಮರ ಮುಂ�ಾದವ� ಇವರ ಪ�ಮುಖ ಕೃ�ಗಳ�.  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. �ೆ��ನ�� �ಾಯ�ನ ತರುವ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ಕ��ೆ �ೕೆ�ೆ ಕ���ೂೆಡುತ��?ೆ 

೨. �ೕಮಂ�� ಕ��ೆಯ �ಾತ�ಯ�ೇನು? 

೩. ಗಂಡು ��ೆ�ನ ಸಂಬಂಧವನು� ಕ��ೆಯ ��ೆ��ೆಯ�� �ವ��. 

     ಘಟಕ-II  

1. ಈ �ೕೆವರುಗಳ� 

                      �ಾ. �ದ��ಂಗಯ� 

 

 

 

ಆಶಯ:  ಮ��ೖ�� ೆಅನುಸ�ಸ�ೇ�ೆನು�ವ ಸಂಸ�ತದ�� ಬಡಬ�ಸುವ �ೇವ�ೆಗಳ �ೈಭವ, ಆಡಂಬರ, ಅದೂ��ತನ ಒಂದು 

ಕ�ೆ ಕ��� ೆ�ೊ�ೆದು �ಾಣುತ��.ೆ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರು, ಜನಪದರು ಇಂಥ �ೇ�ಾಲಯಗ�� ೆಪ��ೇ�ಸಲು �ಂಜ�ಯು�ಾ��.ೆ  
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ಅ� ೆ�ೋ�ನಬ�ರ� ೆಮು�ಲುದ� �ೆ�ೆದು 

�ೇ�ೆಯನು �ಾಕುತ� ಕು�ದು ಕುಪ��� 

ಇನೂ� ಬರ��ೆ�ಂದು ತಂ� ಕ�ಯಮ� 

ಕ��ೕರ ��ಯುವನು �ೕ�ಾಂಜ�ೇಯ. 

�ಾ� ಮ� ೆಚ��ಂದ �ೇವರು�ಯ� ಎಂದು 

ಗು�ಯ ಕಟ�ಲು �ೋದ ಭಕ�ರನು ತ�ೆದು 

ಊರ ಜನ�ೆಲ��ಗೂ ಸೂರು �ಕು�ವವ�ೆಗೂ 

ತನ� ೆಗು� �ೇ�ೆಂದ ಈ �ೆಂಚ�ಾಯ. 

ಕು�ದ ಕಂದನ ಕಣ� �ೆಳ�ಾರುವ�ದ ಕಂಡು 

ಹಸುಗೂಸ�ೊ���ೋ ಆಸ��ೆ��ಂೆದು 

ಕ�ೆದ ಕಂದನ �ೕವ ಮರ� ತಂ�ಾ�ೆ 

ಎಲ�ಮ� �ಾ� ಅವ�ೆ��ಯವಳ�. 

ಭ�ಾ��ಗಳ ಬವ� ೆಪ�ಹ�ಸ�ದ�� ೆ

ಉ�ವ �ಣ�ನ �ಟು ಸ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆಂದು 

ಕುದು� ೆ�ೕ�ದ�ರೂ �ೆದ� ಕಂ�ಾ�ಾದ 

ಸಗ� ರಂಗನು �ಾವ ಮೂಲದವನು. 

ಸಂಸ�ತವ ��ಯದ ಸ�ಗದ� �ೆ�ೆಸದ  

ಕಪು� �ೇವ�ೆಗಳ� ಬ��ಾ�ನವರು 

�ೆರ� ೆ���ಾ�ದ� ನಮ� ��ಯರ ಕನಸು 

�ೖ�ಾ�� ನ��ಡ�ೆ �ಾಳ�ವವರು. 

ಕ� ಪ�ಚಯ: �ಾ. �ದ��ಂಗಯ� (೧೯೫೪) �ದ��ಂಗಯ�ನವರು �ೊ�ೆ�ಾ�ಗರ �ಾಡು, ಕಪು� �ಾ�ನ �ಾಡು ಮುಂ�ಾದವ� 

ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ�. ಊರು�ೇ� ಎರಡು �ಾಗಗಳ�� ಬಂ�ರುವ ಆತ�ಕ�ೆ. ಏಕಲವ�, �ೆಲಸಮ, ಪಂಚಮ-ಇವ� �ಾಟಕಗಳ�.  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಜನಪದ �ೇವ�ೆಗಳ ಮಹತ�ವ� ಕ��ೆಯ�� �ೇ�ೆ ಮೂ�ಬಂ��?ೆ 

೨. ಜನಪದ �ೇವ�ೆಗಳ� ಭಕ�ರ ಬವ�ೆ�ೆ ಸ�ಂ�ಸುವ �ೕ�ಯನು� ����. 

2. �ಂ�ಾವ�ೂೇಕನ 

               �ಾ. ಎ�. ಎ�. �ವಪ��ಾ� 

 

 

 

 

ಆಶಯ: ಅ��ೇಕ ಮತು� ದುರಹಂ�ಾರದ ಪ��ಾಮವನು� ಅತ�ಂತ ಸರಳ�ಾ�, ಧ��ಪೂಣ�ಾ� ಕ�� ೆ���ಸುತ��.ೆ ಇ�, 

�ೆಕು�, �ಲ, �ಂಹ ಎಲ�ವ� ಒಂದು ಇ�ೊ�ಂದರ ಆ�ಾರ. ಒಂದ��ಂತ ಒಂದು ಬಲ�ಾ��ಾದವ�ಗಳ�. �ಾ�ೆ�ೕ ತಮ� 

ತಮ� ��ಯ�� �ಾ�ೇ ಬಲ�ಾ�ಗ�ೆಂದು ���ರುವಂತಹವ�ಗಳ�.  
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ಒಂದು �ಂಹ ಕನ���ಳ� ೆಇಣು�ತು 

ಅಂ�ತು; �ೋ�, ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ 

ಒಂದು �ಲ ಕನ���ಳ� ೆಇಣು�ತು 

ಅಂ�ತು; �ೋ�, ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ 

ಒಂದು �ೆಕು� ಕನ���ಳ�ೆ ಇಣು�ತು 

ಅಂ�ತು; �ೋ�, ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ 

ಒಂದು ಇ� ಕನ���ಳ� ೆಇಣು�ತು 

ಅಂ�ತು; �ೋ�, ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ 

ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ, ಕನ�� ನನ� �ಾ�ೆ 

ಅನು�ವ ಗಂ�ೕರ �ಾ�ಾ�ದ 

ಶುರು�ಾ� ಈ �ಾಲ�ರ�� 

�ಾಲ�ರೂ ಒಂ�ಾ� ಕನ���ಳ� ೆಇಣು�ದ� ೆ

ಅ�,ೆ 

ಕನ�� ಎಲ�ರ �ಾಗೂ ಇತು�. 

�ಾರ �ಾ�ೆಯೂ ಇರ�ಲ�. 

ಎಲ��ಗೂ �ಟು� ಬಂತು 

ಒಬ��ೊಬ�ರ �ೕ� ೆಕನ��ಯ �ೕ� ೆ

ಯುದ� ಶುರು�ಾ� 

�ೆಕು� ಇ�ಯನು� �ಂದು �ಾ�ತು; 

�ಂಹ �ಲವನು� �ಂದು �ಾ�ತು; 

�ೊ�ೆ� ೆ�ಂಹ �ೆ��� ೆಹ���ೊಂ�ತು; 

�ಂಹ �ೆಕ�ನು� �ಂದು �ಾ�ತು 

�ೊ�ೆಯ ಯುದ��ೆ� 

ಕನ�� ಮತು� �ಂಹ �ದ��ಾದವ� 

�ಾನು ಅಂದಂ�ೆ ಅಂಬ 

ಆ�ದಂ� ೆಆಡುವ 

ಕೂ�ದ� ೆಕೂಗುವ 

ಕನ���ಳ�ನ �ಂಹದ ಬ�ೆ� 

ಕನ�� �ೊರ�ನ �ಂಹ�ೆ�  
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ಬ��ಾ�ಂಡದ �ಟು� ಬಂತು 

�ಂಹ ಕನ��ಯನು� ಒ�ೆದು �ಾ�ತು 

ಕನ�� ಚೂ�ಾ�ತು 

ಚೂರು ಚೂರಲೂ� �ಂಹ ಚೂ�ಾ� ಕಂ�ಾಗ 

�ರು�ಾ� �ೊರ�ಾ� ಚೂರುಗಳ �ೕ� ೆ

�ಂಹ ಕೂಡ ಸತು��ೋ�ತು. 

 

ಕ� ಪ�ಚಯ: ಎ�.ಎ�. �ವಪ��ಾ� (೧೯೫೪, �ೆಂಗಳ�ರು) �ೊಸ ತ��ೆಾ�ನ ಕ�ಗಳ�� ಇವರು �ೆಚು� 

ಮಹ�ಾ��ಾಂ��ೆಂದ ಬ�ೆಯು��ರುವವರು. ಶರಣರು, ಸೂ�ಸಂತರು, ೧೨ ಮತು� ೧೯�ೆ ಶತ�ಾನದ ಅನು�ಾ� ಉನ�ತ�ರು-ಇಂಥ 

�ಲ�ಣ ಬಂಡು�ೋರ�ಂದ �ೆ�ೕರ� ೆಪ�ೆದ �ವಪ��ಾಶರ �ಾವ� ಇತರರ �ಾ��ಂತ �ನ��ಾ� �ಾ��ೆ.  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಅ��ೇಕ ಮತು� ದುರಹಂ�ಾರಗಳ ಪ��ಾಮಗಳ� ಕವನದ�� ಪ���ಾ�ತ�ಾದ ಬ�ೆಯನು� �ವ��. 

೨. ಕನ��ಯ ಚೂರುಗಳನು� �ೋ�ದ �ಂಹದ ಪ����ಯನು� �ರೂ��. 

೩. ಕನ��ಯ ಮಹತ��ೇನು? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. �ಾನು, ಹುಡುಗ ಮತು� �ಾಲ 

                 ಪ���ಾ ನಂದಕು�ಾ� 

 

 

 

ಆಶಯ: ಒಬ��ೇ ಹುಡುಗನನು� ಮೂರು �ನ� ವ�ೕ�ಾನಗಳ�� �ೋ��ಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಆಂತ�ಕ �ೆಳವ��ೆಯ 

ಸೂ��ಗಳ� ಬಹು ಅಡಕ�ಾ� ವ�ಕ��ಾ��.ೆ �ದಲ ಹಂತದ ಮುಗ��,ೆ ಎರಡ�ೆಯ ಹಂತದ ��ೆ�ೕಷ�,ೆ ಮೂರ�ೆಯ ಹಂತದ 

��ಾರ- ಇವ� ಕ�ಮ�ಾದ ��ಾಸಗ�ಯ�� ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವ�ದನು� ಗುರು�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 
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ಹ��ಾರರ ಹ�ೆಯದ ನನ�ೆ 

ಕನ�ನ �ಾಜಕು�ಾರನಂ�ೆ �ಾ��ದ 

ಈ ಹುಡುಗ 

ಅಪರಂ� ಗುಣದ �ೕ� ೆ�ೕ�ದ ಬು��ವಂತ. 

�ೇಶ �ಾಣದ ಅವನ �ೕ�ೆಯ�ಯ�� 

�ೋಕದ ಎಲ� ಸಮ�ೆ�ಗ�ಗೂ ಉತ�ರ, 

ಅವನ ನ� ೆನು� �ೋಟ�ೆ� ಸ����ಲ�. 

ಅವ�ಲ�ದ �ೕವನದ�� �ೆಳ�ಲ�. 

ಅವನ ಕ�ೕ� ತು�� ೆಕಸೂ� �ಾಕುವ�ದು 

ನನ� �ೕವನದ ಪರಮ�ೆ�ೕಯ. 

ಹ��ೆಂಟರ ತುಂಟತನದ�� 

ಈ ಹುಡುಗ 

ಇನೂ� ಸ�ಲ� ಎತ�ರ�ರ�ೇ�ತು�. 

ನನ� ೆಅತ�ಂತ ಆಪ� ಆದ� ೆ

ಕ�ೆದ ಸಲ ಊ�� ೆ�ೋಗು�ಾಗ �ೇಳ�ಾಗ�ಲ�. 

��ೆ� ನನ� �ಾ�� ೆಬರ�ಲ�. 

ತುಂ�ಾ �ೆಲಸ��ೆ�ೕ�ೋ �ಾಪ,  

ಒಂ�ೆರಡು �ೕಸ, ಸುಳ��, ಅಸಹ�,ೆ 

ಈ ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾರು �ಾ�ೆ ಸ� �ೇ�? 

ಇಪ�ತ�ರ ನಂತರ ಕಣ�ರ�� �ೋಕ �ೋಡ�ೊಡ��ಾಗ 

ಈ ಹುಡುಗ �ಾ� ೆಇಷು� �ೆದು� �ೆ�ಾ���ಾ��ೆ? 

ಕವಯ�� ಪ�ಚಯ: ಪ���ಾ ನಂದಕು�ಾ� (೧೯೫೫) ತಮ� ಕ��ಾ ಸಂಕಲನಗ�ಾದ �ಾವ� ಹುಡು�ಯ�ೇ �ೕ�,ೆ ಈ ತನಕ, 

ರ�ೆ�ಯಂ�ನ �ಾ�, ಕವ�ೆ�ಾಟ ಕವನ ಸಂಕಲನಗ�ಂದ ಗಮನ �ೆ�ೆ��ಾ��.ೆ  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಹುಡುಗನ ಮೂರು ��ನ� ವ�ೕ�ಾನಗಳ�ಾ�ದ �ೆಳವ��ಗೆಳ� �ಾವ�ವ�? 

೨. ಹುಡು�ಯ ಮನ��� ಮತು� ದೃ���ೋನ �ೌ�ಢ� ೆಬಂದಂ�ೆ�ಾ� ಬದ�ಾದ ಬ�ೆಯನು� �ಮ��. 

                             ಘಟಕ -III  

                    ೧. ಧನ�ಂತ� ���ೆ� 

                                   ಕು�ಂೆಪು 

 

 

ಆಶಯ: �ಾಲದ ಸು�ಯ�� �ಲು� �ಾನ�ಕ�ಾ� ಕು�� �ೋದ �ೈತನ �ತ�ಣ�ರುವ ʼಧನ�ಂತ� ���ೆ�̓  ತನ� ಕ�ಾವಸು��ನ 

ಅನನ��ೆ�ಂದ �ಾವ�ಾ�ಕ�ಾ��ೆ. ಎಂಭತು� ವಷಗಳ �ಂ� ೆಬ�ೆದ ಕ�ೆ ಇಂ�ಗೂ ಪ�ಸು�ತ�ಾ�ರುವ�ದು, �ೈತನ ���ಗ�, 

�ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಮುಂದುವ��ರುವ�ದು ��ಾದ�ೕಯ ಮತು� ಈ �ೇಶದ ದುರಂತ. 
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��ಾ��ತ�ನ ಮನಸು� ಗಂ�ೕರ�ಾ� �ಂ�ಾಮಗ��ಾ�ತು�; �ಾಗೂ �ಂ�ದು��ಗ��ಾ�ತು�. ದೂರದ�� ಆ�ೕದ 

ಪ��ೕದಗಳ�� ಅ�� ��ಯೆು��ದ� �ೇವ��ಾ�ಗಳ�, ��ಾ��ಯರೂ �ಾವ �ಾರಣ�ಾ��� ಗಹಗ�� 

ನ�ಾ��ೊ�� ಋ� ತ�ೆ��� �ೋ�ದನು, ಹುಬು� ಗಂಟು �ಾ�, ತು� ಕ���ೊಂಡು ಕು�ದ��ಾದನು; �ೋಟ�ಂತರ 

�ಾಮನ�ಲು�ಗಳ� �ಾಸ�ೕ�ೆಯ�� �ೂೆಡ�ದ�ಂ�ೆ, �ಲು�ಾ�� ೆತ�ೆದೂ� �ೆ�ೕ�ಸು��ದು� ಕಂ��ದು ಹೂವ� ತುಂ�ದ� 

ತರುಲ�ೆಗಳ ಮ�ೆ� ರಂ�,ೆ ಊವ�, ��ೋತ��, ಘ��ಾ�, �ೕನ� ೆ�ದ�ಾದ ಅಚ�ರ�ಯ�ೊಡ� ೆ ಕ�ಾ�ಂಗನ 

��ಾ�ಸ�ಂದ ನ�� �ಾಡು��ದ� ಇಂ�ಾ�� �ೇವ�ೆಗಳನು� �ೋ� ಸಂಯ�ಯೂ �ೈ�ಾ�ಯೂ ಆ�ದ� 

��ಾ��ತ��� ೆ ಕನ��ೆ�ಾ�ತು. ಆ ಕನ��ೆಯ�� ಕರು�ನ �ೆರಳ� ಇ��ರಬಹುದು. ಅದರ��ಯೂ �ೕನ�ಯೆನು� 

�ೋ� ಮ�ಾ �ೋಷವ�ಂ�ಾ�ತು. �ಶ�ವ�ಯುವಂ�ೆ ತನ�ನು� ಅಪ�ಾನ��ೆ ಗು��ಾ�ದ�ಳ�ಾ� ��ೕಲ�ೆಯನು� �ೕ� 

ವ�ಸು��ದ� ಸ�ಗ��ಾ�ಗಳನು� ಜುಗು�ೆ��ಂದ �ಾಣು�ಾ� ಮ�ೆ� ತ�ೆ ಬ��� ಶತಪಥ �ರುಗ�ೊಡ�ದ�ನು.  

“ಏನು ಸ�ಗ� ಏ�ೊ? ಪಡ�ಾ�ೆ�ಂತಲೂ ಕ�ೆ�ಾ� �ೋ��!ೆ ನರಕದ���ಾದರೂ �ಾತ�ೆಯ 

�ಾಂ�ೕಯ�ರುತ��ೆ. ಇ��ಯ ಲಘ�ತ�ಕೂ� ಇ��ಲ�, ���ಲ�. �ಂದುಂಡು ��ೆಯುವ�ದು, ತಪ��ಗಳನು� 

�ೆ�ವ�ದು, �ಾನವ�ೊಡ� ೆ �ಾದು �ೋ�ೋ� ��ಮೂ�ಗಳನು� ಮ�ೆ�ೋಗುವ�ದು- ಈ ಮಹ�ಾ�ಯಗಳ��� 

ಇವರ �ಾ�ಲೆ� ಪಯವ�ಾನ�ಾಗುತ��ೆ- ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲ�; �ರಂ�ೕ�ಗ�� ೆಪಯವ�ಾನ�ೆ��ಂದ?” 

ಇಂತು ಋ� ಆ�ೋ�� ಕ�ಕರ�ಂದ �ರುನ� ೆನಗು���ಾ�ಗ�ೇ ಆ �ೇ�ಾಪ��ೆಯರ ನೃತ�ವನೂ� �ೕ� ಆ 

ಅಮರ�ಾನದ �ೂೕಷವನೂ� �ೕ� ಸು�ೕಘ�ಾದ ಅ��ೆ�ೕಶಯುತ�ಾದ ಎ�ೆಯದು�ಸುವಂತ ನರಳ�ದ��ಂದು 

ನಂದನದ �ೆಲವ�ೆ� ��ದು ಮೂ��ೊ ಎಂಬಂ� ೆ�ೇ�ಬಂ�ತು! 

ಋ� ���ೆರ�ದವನಂ�ೆ ��ೆ��ದು� �ಾ���ೆದು ನಡು� �ಂತು “ಮ�ೆ�? ಅ�ೇ ನರಳ�ದ�!” ಎಂದು 

�ಡುಸುಯ�ನು. 

ಆ ನರಳ�ದ� ಮ�ಾ�ಾಡು��ದ� �ೇವ�ೆಗ�� ೆ ಒಂ��ತೂ �ೇ��ರ�ಲ�. ಅವರ �ಾನರ�ತ �ಾನ�ೕ�ೆ 

��ಾತಂಕ�ಾ� �ಾ�ತು�! 

ಆ ನರಳ�ದ� ��ಾ��ತ�ನನು� ಬಹು�ನಗ�ಂದಲೂ �ಂ�ಾ�ಸು��ತು�. ಎ��ರ�, ಎಷು� �ೂೆ�ಾ��ರ�, ಏ� ೆ

�ಾಡು��ರ�, ಅದು ಹ�ಾ�ಾ�� ��� ೆ�ದು� ��ತಪ��ನನೂ� ಅ��ರ�ಾ� �ಾಡು��ತು�. �ೈ�ಾಸ�ೆ� �ೋ��ಾ�ಗ ಅ��ಯೂ 

�ೇ��ತು�. �ಾ�ೆ� �ೈಕುಂಠದ��; �ಾ�ೆ� ಸತ��ೋಕದ��. ನರಕ�ೆ� ಸಂ�ಾ�ಾಥ�ಾ� �ೋ��ಾ�ಗಲೂ ಅ��ಯ 

�ೋ�ಾಟವನು� �ೕ� �ೇ��ತು�. ರಹಸ��ಾದ ಅ��ಷ��ಾದ ಆ ಆತ�ಾದ. 

��ಾ��ತ� ಅದರ ಮೂಲವನು� ಅ�ಯಲು ಪ�ಯತ� �ಾ�ದ�ರೂ ಫಲ�ಾ��ಾ�ರ�ಲ�. �ೈಕುಂಠದ�� 

ವ�ಷ�ನನು� ��ಾ���ಾಗ ಅವನು ತನ� ೆ ಆ ನರಳ� �ೇ�ಸು��ಲ��ೆಂದೂ, ಅದು ��ಾ��ತ�ನ 

ಮ�ೋ�ಾ�ಂ�ಜನ��ಾ�ರ�ೇ�ೆಂದೂ �ೇ�, ಅದರ ಪ��ಾ�ಾಥ�ಾ� ಒಂದು ಯ�ವನು� �ೆರ�ೕೆ�ಸುವಂ�ೆ ಬು�� 

�ೇ�ದನು. ಆದ� ೆ ��ಾ��ತ��� ೆ ಹ�ೆಯ ಕಂ�ಾ�ಾರಗಳ�� ನಂಬು� ೆ ತ���ೋ��ಾ�ದ��ಂದ ವ�ಷ�ನ �ೊಡು� 

ಬು���ಾದ�ೆ� ಶರ�ಾ�ರ�ಲ�.  

��ಾ��ತ� ಆ�ೋ�ಸು�ಾ� ತ�ೆ��� �ೋ��ಾಗ ಪರಶು�ಾಮನು �ಾ�ದ����ೆ ಬರು��ದು�ದನು� ಕಂಡನು. 

�ೇಣು�ಾತನಯನ ಮುಖದ��ಯೂ �ೕಡ ಕ�ದಂ�ತು�. ಅವಸರ�ಾ� ಬ�� ೆಬಂದನು.  
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“ಕು�ಕತನ�ಾ, �ನ�ೊಂದು ನರಳ�ದ� �ೇ���?ೆ” ಎಂದು ��ಾ��ತ�ನ �ೆಗಲ�ೕ� ೆ ಬಲ�ೈ�ಟು� 

ಪ����ದನು. 

��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮ�� ೆತನ� ೆಅದುವ�ೆ� ೆಆ�ದ� ಅನುಭವಗಳ�ೆ��ಾ� �ೇ�ದನು. ಪರಶು�ಾಮನೂ ತನಗೂ 

ಅ�ೇ ಅನುಭವಗ�ಾದುದನು� ���, ಅದ�ೆ� �ಾರಣವನು� ��ಯಲು ��ಭುವನ ಸಂ�ಾರ�ೆ� �ೊರ�ರುವ��ಾ�ಯೂ 

�ೇ�ದನು. 

ಅವರು �ಾತ�ಾಡು���ಾ�ಗ�ೆ ಮ�ೆ� �ೇ�ಾಪ��ೆಯರ ಆನಂದ ��ಾದಗಳ�ೆ��ಾ� ನುಂ� �ೕ� ಆ ನರಳ�, 

�ೆತ�ರು �ೆಪು�ಗಟು�ವಂ�,ೆ �ೇ��ತು. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ��ಾ��ಂತ�ಾ� ಗಡಗಡ� ೆ ನಡಗು�ಾ� �ಂತರು! 

�ಾವ�ಾದ�ೊಬ�ನನು� ಮು��ನ �ಾ��ೆಯ �ೕ� ೆ ಅಂ�ಾತ�ೆ ಮಲ��, ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ೆಬ�ಂ�ೆಯನು� ಬಹು 

�ಾಲದವ�ೆಗೂ �ೇ�, ಮಣ�ಾರದ ಸು���ೆ�ಂದ �ೕ� �ೕ� �ೊ�ೆದ�,ೆ ಅವನು �ೇ� ೆನರಳಬಹು�ೋ �ಾ���ತು 

ಆ �ೕಭತ�ಕರ�ಾದ ನರಳ�! 

��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮರ �ಾಲುಗಳ ನಡುಕ�ನೂ� ಇ��ರ�ಲ�. ಅಷ�ರ�� �ಾರದನೂ �ೋ�ಾ��ಾಮ�ಾ� 

ಹ��ೕತ� ೆ �ಾಡು�ಾ� ಆ �ಾಗ�ಾ� �ೈಕುಂಠದ ಕ�ೆ� ೆ �ೋಗು��ದ�ನು. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ೇಗ �ೇಗ�ೆ 

���ೋಕಸಂ�ಾ�ಯ ಬ�� ೆ ನ�ೆದು ತಮ� ಅನುಭವದ �ಾರಣದ ��ಾರ�ಾ� ಪ����ದರು. �ಾರದನ ಮುಖದ�� 

�ರುನ�ೆಯೂ �ಂ�ತು; ಕಣು�ಗಳ�� �ೕರೂ ಸು�ದುವ�. ಆ ಪರಸ�ರ �ರುದ� �ಾವದ ಘಟ�ೆಗಳನು� ಕಂಡು ��ಾ��ತ� 

ಪರಶು�ಾಮರು �ೆಕ�ಸಪಡು��ರಲು ʼಆ ನರಳ�ದ� ಬಹು�ಾಲ�ಂದಲೂ ನನ� ೆ �ೇ�ಸು���ೆ! �ೇ��ಾಗ�ೆಲ� ನ�ೆ��ೆ 

ನಡುಗುತ��!ೆ �ೕವ �ಂ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ! ಅದ�ೆ� �ಾರಣ ನನಗೂ ಸ��ಾ� �ೊ��ಲ�. ಅದು ಬರುವ�ದಂತೂ 

ಭೂ�ೋಕ�ಂದ ಎಂಬುದು �ೆ�ಾ�� �ೊತು�” ಎಂ�ೊ�ೆದು �ೇವ� �ಾನ�ೈಯುತ� �ೊರಟು�ೂೇದನು. 

ಬ�ಹ��ಗ�ಬ�ರೂ ಭೂ�ೋಕದ ಕ�ೆ� ೆ�ೇಗ�ಾ� �ಾ�ದರು. 

ಭೂ�ಯನು� ಸ�ೕ�ಸು���ಾ�ಗ�ೇ ��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮ�ಬ�ರೂ ದಂಗುಬ�ದು �ೋದರು. 

ಗುರು�ಸಲ�ಾಧ��ಾಗುವಷು� ವ��ಾ�ಸ ಕಂಡು ಬಂ�ತು-�ಂ� ೆಅವ�ದ� �ಾಲದ ಭೂ�ಗೂ, ಈ�ನ �ಾಲದ ಭೂ�ಗೂ, 

�ಾಗ�ಕ� ೆಮತು� ಸಂಸ��ಗ��ೆಡ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� �ಣ�ಾತ�ದ�� �ೇ�ಾದರೂ �ಾಳ��ಾ��ಡುವ ಅ�ಾಗ�ಕ� ೆಮತು� 

ಅಸಂಸ��ಗಳ�, ���ಡ� ೆಬಡತನವ�, �ೈಲು, �ೕ�ಾರು, ��ಾನ, ಅ�ೆಯಂ�,ೆ �ದು�ಚ���, ಬಂದೂಕ, �ಾಂಬು, 

�ಾಗದ, ಮು�ಾ�ಯಂತ�, ಇ�ಾ�� ಇ�ಾ�� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ಾಣು�ಾ� �ೊಗಳ��ಾ� �ಮ�ಸು�ಾ� ನ�ೕನ ನರ�ೇಷ�ಂದ 

�ೊಡ� ನಗರ�ಂದ�ೆ� ಬಂ��ದರು. 

ಯಂತ� �ಾಹನಗಳ ಸಂ�ಾರ, ಮನುಷ�ರ ಓ�ಾಟ, �ಾ��ಾರದ ಗ���, �ೋ�ೆಲುಗಳ ನೂಕುನುಗ�ಲು, 

�ದು�ಚ���ಯ ತಂ�ಗಳ �ಾಸು �ೊಕು� ಮತು� ಕಂಬಗಳ ����ತ, �ತ���ತ� ಪ�ಕಟ�ೆಗಳ ಪ�ದಶನ, ಮದ��ಾನ 

��ೋಧದ ಆ�ೕ�ನ �ಂದುಗ� ೆ�ೇಂ�ಯಂಗ�, �ೋ�ೕಸು �ಾ�ೆಯ �ಂ�ಾಗದ ಮ�ೆಯ ಉಪ���ೆಯ�� ಜೂ�ನ 

ಮ�,ೆ ಗ��ಯ�� �ಾರೂ ಅಸಹ� �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು ಬ�ೆ�ದ� �ೋ�ನ �ೆಳ�ೇ ಸ�ಸಲ�ಾಧ��ಾದ ದುಗಂಧ, 

���ಾ, �ಾಟಕ�ಾ�ೆ, �ಾರ�ಾ�,ೆ ಸೂ�ಲು, ಕ�ಾ�ಾ�,ೆ ಇ�ಾ�� ಇ�ಾ��ಗಳ�ೆ��ಾ� ಆಶ�ಯ ಕುತೂಹಲ ಜುಗು�ೆ� ಮತು� 

ಹಷಗ�ಂದ ಸ�ೕ�ಸು�ಾ� ನರಳ�ದ�� ೆಮೂಲ�ಾದ �ಾರಣವನ�ರ�ದರು. 
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ಅರಸುತ� ಒಂದು �ೇ�ಾಲಯ�ೆ� �ೋದರು. ಅ�� ಪೂ�ಾ�, ಗು�ಯ�� �ೇವ�ಲ��ೆಂಬ ದೃಢನಂಬು�ೆ�ಂದ 

ಕು�ತು, ಪೂ�ೆ� ೆಬಂ�ದ�ವ�ಂದ ಹಣ ಸು�ಯು��ದು�ದನೂ�, ಅ���ೆ ಬಂ�ದ� ಭಕ�ರ �ಾ��ಾರ ಬು��ಯನೂ� �ೋ� 

ಋ�ಗ�ಬ��ಗೂ ನಗು ಬಂ�ತು. 

��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮನನು� ಕು�ತು “�ೇಣು�ಾತನ�ಾ, �ೂೇ��ೆ�ಾ, ಈ ಪು�ೋ�ತ ವಗದವರು 

ಅಂ�ದ�ಂ�ೆ� ಇಂದೂ ಇ�ಾ�ರ�ಾ�! ಪ�ಪಂಚ ಇಷು� ಬದ�ಾ��ದ�ರೂ ಅವರು �ಾತ� ʼ�ಾ�ಣುರಚ�ೊ�ಂʼ ಆ� 

����ಾ��ೆ” ಎಂದನು. 

ಪರಶು�ಾಮ “�ಾಪ, ಪು�ೋ�ತ�ೇನು �ಾ��ಾರು? ಆ�ನ �ಾಲದ �ೊ�ೆಗ�ಗನುಗುಣ�ಾ� ಆ�ನ 

ಪು�ೋ�ತ�ದ�ರು; ಈ�ನ �ಾಲದ �ೊ�ೆಗ�ಗನು�ಾರ�ಾ� ಈ�ನ ಪು�ೋ�ತ��ಾ��ೆ” ಎಂದು ���ಯರ �ೕ�ೆ� 

ದೂರನು� �ೊ��ದನು.  

ಇ�ೊ�ಂದು ಕ� ೆ ಒಂದು ಮಂ�ರದ�� ಜನರು �����ದು�ದನು� ಕಂಡು, ಅ���ೆ �ೋ� �ೋಡ�ಾ�, 

ಹ�ಕ�ೆ�ಾಗು��ತು�. ಆ �ಾಸನು ಭಗವಂತನ ಕರು�ೆಯನು� ಕು�ತು �ೇಳ���ದ�ವರ ಕಣು�ಗಳ�� �ೕರು ಬರುವಂ�ೆ 

�ಾ�ಾಡು��ದ�ನು. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ತುಸು �ೊತು� �ೇಳ��ಾ� ಪರಶು�ಾಮ ��ಾ��ತ�ರ ಕ�ೆಗಳ��ೆ �ಾ�ರಂ���ಟ�ನು. 

ತಮ�ೇ ಅಷು� ನೂತನ�ಾ�ದ� ಆ ಕ�ೆಗಳನು� ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ಾ� �ಟು��ೊಂಡು �ೇ�ದರು. ಅವರ ಮ�� 

ಅವ��ೇ �ೊ��ರ�ಲ�! 

ಪರಶು�ಾಮ “ಆ �ಾಸನು �ಾವ ��ಾ��ತ�ನನು� ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡು��ರುವ�ದು, ಕು�ಕತನ�ಾ?” ಎಂದು 

ನಗು�ಾ� �ೇ�ದನು. 

��ಾ��ತ� “ಅವನು ನನ��ಾ�ಗ� �ನ��ಾ�ಗ� ಕು�ತು �ಾ�ಾಡು��ಲ�, ಪು�ಾಣ �ೇಳ����ಾ��!ೆ” ಎಂದನು. 

ಮ�ೊ�ಂ�ೆ� ೆ �ೊಡ��ೊಂದು ಸ� ೆ �ೇ���ತು. �ಾ�ಲ�� ಬಣ�ದ ಬ�ೆ�ಯ �ಚು�ಗ��ಯ ��ಾ�ಗಳ� 

�ಂ�ದ�ರು. ಜ�ಯ �ೇಟದ, �ಾ��ನ, �ಾ��ನ, ಬೂ��ನ, �ಲುವಂ�ಯ, ಕುಳ�ಂ�ಯ, ತರತರದ �ೇಷದವರು ಅ���ೆ 

�ೋಗು��ದು�ದನು� ಕಂಡು ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ಅವರಂ�ೆ� �ಾ���ೂೆಂಡು ಒಳ� ೆ �ೋದರು. ಎಲ�ರೂ ಸುಪ�ಹೃಷ��ಾ� 

�ಾಲಂಕೃತ�ಾ� ಸಂತೃಪ��ಾ� ಒಬ�ರ�ೊ�ಬ�ರು ಹಸ��ಾಘವಗ�ಂದ ಪ�ಶಂ�ಸು�ಾ� �ೕಠಗಳನು� ಅಲಂಕ��ದ �ೕ� ೆ

ನತ��ಬ�ಳ� ರಂಗ�ೆ� ಬಂದು ಕು�ಯ�ಾರಂ��ದಳ�. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ಾರಣಗಳನು� ಕ����ೊಂಡು ಅ��ಂ�ೆದು� 

�ೊರ� ೆ�ೋದರು. 

ಎ���ೆ �ೋದರೂ ನರಳ�ದ�ಯ ��ಾರ�ಾ� �ಾ�ೊಬ�ರೂ �ಾ�ಾಡು��ರ�ಲ�. �ಾ�ಗೂ ಅದು 

�ೇ�ಸು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ �ೂೇರ�ಲ�. �ೆಲ�ೆ�ೆಗಳ�� ಸ���ೇಶಗಳ� �ೇ�ದು��ೆಂದ�,ೆ ಋ�ಗ�ಬ��ಗೂ �ಾವ� ಭೂ��ೆ 

ಬಂ�ದ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇ ಮ�ೆತು �ೋಗುವಂ�ತು�. 

ನಗರದ�� ಹುಡು� ಹುಡು� �ಾ�ಾ� ಅ��ಂದ �ೊರ� ೆ�ೊರಟರು. ಪಟ�ಣದ ಅಟ��ಾಸದ ಮ�ಾ ��ಾದವ� 

��ಮ�ೆ�ಾ�ೊಡ� ೆ ಆ �ೕಕರ�ಾದ ನರಳ�ದ� ಮ�ೆ� ಸ�ಷ��ಾ� �ೇ�ಸ�ೊಡ�, ಅವ�ಬ�ರೂ ತಲ���ದರು. 

ಮುಂದುವ�ದರು. ಮುಂದುವ�ದಂ�ೆಲ� ಅದು ಇನೂ� ಸ�ೕಪಗತ�ಾ�ತು. ಅರಣ��ಾ�ಂತವ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ� ಅದರ�� 

ಬಹುದೂರ ನ�ೆದರು. ಅದೂ �ಜನ�ಾ�ತು�. ಮನುಷ��ಾಸದ ಗುರುತು ಎ��ಯೂ �ಾಣಬರ�ಲ�. ಬರುಬರು�ಾ� �ಾಡು 

ಇನೂ� ದಟ��ಾ� �ೆಟ��ೇ� ಇ��ತು�. �ೆಟ�ದ �ೆ���ೆ �ೇ��ೊಡ� ೆ�ೆಳಗ�ೆಯ ಕ��ೆ�ಂದ �ೇ� ಬಂದಂ�ಾ�ತು ಆ 
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ಅತ�ಂತ �ಾತ�ಾ��ಷ��ಾದ ಆತ�ಾದ. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ಮ�ಾ�ೕ��ಂದ ಒಬ�ರ�ೊ�ಬ�ರು ��ದು�ೂೆಂಡು 

ಕ��ೆ��ದರು. 

ಅ��ದ� ಒಂದು ಸಣ� ಗ�ೆ�ಯ �ೂೇ�ನ ತು�ಯ�� ಒಂದು ಹುಲು� �ೋಪ� ಕ��� ೆ���ತು. ಆ ಗು�ಸ��ಂದ 

ಬರು��ತು� – ಸತ��ೋಕ �ೈ�ಾಸ �ೈಕುಂಠಗಳವ�ೆಗೂ ಏ� �ಶ��ಾ���ಾ�ದ� ಆ ಭಯಂಕರ�ಾದ ನರಳ�ದ�! 

ಋ�ಗಳ� �ಾ�ಾನ� ಮನುಷ� �ೇಷ�ಂದ ಅ���ೆ ನ�ೆದರು.  

ಗು�ಸ�ನ �ೊರಗ� ೆ ಮನುಷ��ಾರೂ �ಾ�ಸ�ಲ�. ಬೂ�ಗು�ೆ�ಯ�� ಮಲ�ದ� ಒಂದು ಬಡಕಲು �ಾ� 

�ಾತ� ಒಂ�ೆರಡು �ೊಲು� ಕೂ� ದ�ದು ತಟಸ��ಾ�ತು. ಒಂದು �ೇಂ�ೆ ತನ� ಹೂಮ�ಗ��ೆಡ� ೆ �ೊಳ�ೆಯ�� 

�ೆಸರು �ೆದರು��ತು�. ಸುತ�ಲೂ ಅನಂ�ಾರಣ�ಗಳ� ಗಗನ ಚುಂ�ಗ�ಾ�ದ� ���ೆ�ೕ�ಗಳನ�ಡ� �ೕಮ�ಾ�ದು� 

�ೕರವ�ೆಯನೂ� ಏ�ಾಂತ�ೆಯನೂ� �ೆ��ಸು��ದ�ವ�. ��ಲು �ೆಂ�ಮ�ೆಗ�ೆಯು��ತು�. ಆ �ೕರವ�ೆಯ�� ಒಳಗ��ೆಂದ 

�ೇ�ಬರು��ದ� ನರಳ� �ೕಷ��ಾ�ತು�.  

��ಾ��ತ� ಗು�ಸ�� ೆ ಸುತು�ವ��ದ� ತ��ಯ �ೋ�ಯೆ ಕಂ�ಯ�� ಇ�� ಒಳ� ೆ �ೋ�, 

ಪರಶು�ಾಮ�ಗೂ �ಾ�ೆ� �ಾಡುವಂ� ೆಸ�ೆ� �ಾ�ದನು. 

ಗು�ಸ�ನ ಒಳಗ� ೆಮಬು�ಗತ�� ೆ ಕ��ತು�. ಸವತ�ವ� �ೊ� ೆ ��ದು ಕ�ಬ� ೆ �ೇತು�ದು� ಕರ��ಾ�ತು�. 

�ಾ�,ೆ ಗುದ��, �ೆಡ�,ೆ ಕು�ೆ�, ಮಡ�,ೆ �ೇ�ಲು, ಕ�� – ಇ�ಾ�� �ೇ�ಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳ� ಅಲ��� ಅಸ�ವ�ಸ�ಗಳ� 

�ೆದ� ���ದು�ವ�. ��ೕವ�ಾದ ಕಸಕ��ಗಳ� ಸ�ೕವ�ಾದ �ೊಣಗಳ� ಸ��ಾಜ� ಸಂ�ಾದ�ೆ �ಾ�ದಂ�ತು�. ಮ�ೆ� 

�ಾ�ದ� ಕಂಬ�ಯ �ೕ� ೆ �ೊ� ೆ ��ದ �ೊಂಟದ ಪಂ�ಯೆ ��ಾ ಸಂಪೂಣ�ಾ� ನಗ��ಾ�ದ� �ೈತ�ೊಬ�ನು 

ಅಂ�ಾತ�ೆ ಮಲ�, ಎ�ೆಯನು� ಎರಡು �ೈಗ�ಂದಲೂ ಒ���ೊಳ���ಾ� �ೂೕರ�ಾ� ನರಳ���ದ�ನು. ಆ ನರಕ�ಾತ�ೆ�ೆ 

ಅವನ ಕ��ರಡು �ೖ, ತ�ೆ, �ಾತ� ಬಂ�ೆಯ� ���ದ �ಾ�ನಂ�,ೆ ಒ�ಾ���ೊಳ����ತು�. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ೋಡು��ದ� 

�ಾ�ೆ� ಮು�ೆ� ಮು��ೆ�ಾದ �ೆತ�ರು ಬು�ೆ� ಬು�ೆ��ಾ� ��� ಅವನ �ಾ�ಂದ �ೆಂಪ� ೆ �ೊರ�ದು� �ೆಲವನು� 

�ೊ��ತು! ಆ �ೈತನ ಪಕ�ದ�� �ಂ��ಂ��ಾದ �ೊಳಕಲು �ೕ�ೆಯನು� �ಾನ ಮು���ೂೆಳ��ವಷ�ರ ಮ���ೆ 

ಉಟು��ೊಂಡು, ಬಡಕ�ಾ�ದ� ಅವನ �ೆಂಡ� ತ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ೈ �ೊತು� ಕ��ೕರು ಸು�ಸು��ದ�ಳ�. ಆ �ೆಂಗ�ನ �ಂ�ೆ 

ಕೂದಲು �ೆದ� ��ಾರ�ಾ�ದ�, ಬತ��ೆ�ಾ� �ೊ�ೆ� �ೊ�ಾ�� �ೖ ಸಣಕ�ಾ�ದ� �ಾ�ೆ�ೖದು ವಷದ ಹುಡು��ಬ�ಳ� 

�ೆಲದ �ೕ� ೆಒರ� ಮೂ�ೆ �ೋ�ರುವಂ� ೆ��ೆ� �ಾಡು��ದ�ಳ�. 

ಋ�ಗ�ಬ��ಗೂ ಎ� ೆ�ೆಂದು, ಕಣು�ಗ�ಂದ ���ಾದ �ೕರು ಹ�ಯ�ೊಡ�ತು. ಆ ಮ�ಾನಗರದ�� �ಾವ� 

�ೋ�ದ� �ೋಗದ ದೃಶ�ಗಳನು� �ೆ�ೆ�ಾಗಲಂತೂ, ಮು�ಸೂ ಮನದ�� ���ಾ�ತು. �ೇಗ� ೆ ತ��ಯ �ಾ�ಲನು� 

�ಲ�� ೆದ��, �ೆ�ೆದು, �ಲು�� ೆತ�ೆ �ಾಗದಂ� ೆಬ�� ಒಳ� ೆ�ಾ�ದರು.  

ಅವ�ಬ��ಗೂ �ಾ�ಾನ� �ಾನವ �ೇ಼ಷ�ಾ�ಗ�ಾ�ದ�ರೂ �ೖೆತನ �ೆಂಡ� ಅವರನು� ಕಂ�ೊಡ�ೆ �ೕ�ಾ�ರ 

�ಾ�, �ೈ �ೋ���ೊಂಡು “ದಮ�ಯ�, �ಮ� �ಾ��ೆ �ೕ��ೕ�. ಈಗ ದು��ಲ�. ನನ� ಗಂಡ��ೆ �ಾ��ೆ ಗುಣ�ಾದ 

ಕೂಡ� ೆ �ಾಲ �ಾ��ಾದರೂ ತಂದು�ೊ�ಾ��ೆ! ಕೂಸನು� �ೋ��ಾದರೂ ಕ�ಕರ �ೋ��!” ಎಂದು 

�ೋ�ಸ�ೊಡ�ದಳ�.  
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�ಾವ� ಕಂ�ಾಯ�ೆ� ಬಂದ ಸರ�ಾ� ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅಲ�, ಪ�ಾಣರೂ ಅಲ�, �ಾಹು�ಾರನ ವಸೂ�ಯ 

�ಾಬರೂ ಅಲ�. ಪರ�ೇಶದ ಪ��ಾ�ಕರು ಎಂದು ಕಷ�ಪಟು� ���ದ �ೕ� ೆಆ �ೆಂಗಸು ಋ�ಗಳ �ಾದ�ೆ� �ದು� ತನ� 

ಕಷ�ವನು� �ೇ��ೊಂಡಳ�. 

“ಏನು �ಾ��ೆ �ನ� ಗಂಡ��ೆ?” 

“ಏನು �ಾ��ೆ� ಆ ಭಗವಂತ��ೇ �ೊತು�.” 

“ಎಷು� �ನಗ�ಂದ?” 

“ಬಹಳ �ಾಲ�ಂದಲೂ ಇ�.ೆ ಒಂದು �ಾ� ಕ���ಾದ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. �ಾ��ೆ 

�ೋ��ದರೂ ಇಂ�ಾ �ಾ��ೆ�ಂದು ಅಥ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇದ��ದ� �ಾ� ೆ ಎ�ಯೆ �ೕ� ೆ �ಾ�ೋ 

ಕೂತು�ೊಂಡಂ�ೆ ಆ� �ಾರ �ೆಚು�ತ��ೆ. �ೕಲು �ೕಲುಗಳ�� ಕ��ಣ �ಾ� �ೊಯ�ಂ�ೆ �ೋವ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆ�ಾ�ೆ �ೆಂ�ೆ�ಾ� ರಕ� �ಾರುತ��ೆ. �ೈದ��ಾ�ತು, �ೋ�ಸ�ಾ�ತು; �ೇವ�ಾ�ತು, �ಂಡ�ಾ�ತು; �ಾ��ೕ, 

ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಮ�ನು� �ೈ ����ಾ��”ೆ ಎಂದು �ೆಂಗಸು ��� ��� ಅತ�ಳ�. 

“ಇಲ�, ಭಗವಂತ �ೈ ���ಲ�, ಸ�ಾ�ಾನ �ಾ��ೊ. ನಮ� �ೈ�ಾದುದನು� �ಾಡು�ೆ�ೕ�”ೆ ಎಂದು 

ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ೋ�ಯನು� ಪ�ೕ��ದರು.  

ಹೃದಯ, �ಾ�ಸ�ೋಶ, ಜಠರ, ಕರುಳ�, �ದುಳ�-�ದ�ಾದ ಸ�ಾವಯವಗಳನೂ� �ೆ�ಾ�� ಪ�ೕ��ದರು. 

ಎ��ಯೂ ಒಂದು �ಲ �ಾತ��ಾದರೂ �ೋಷ�ಾಗ� �ೂೇಗದ �ಾರಣ ��ೆ��ಾಗ� �ೋಚ�ಸ�ಲ�. �ೂೇ� 

�ಾವ ಪ��ೆ�ಗೂ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ���ಯ��ರ�ಲ�. ಎ�ಯೆ �ೕ� ೆ �ೈ��ಾ�ಗ �ಾತ� ಹುಣು� ಮು��ದಂ�ೆ 

ಮುಖವನು� �ಂಡ�� ಮತೂ� �ೆ�ಾ�� ನರಳ���ದ�ನು.  

 ��ಾ��ತ� ಒಪ��ದ�ರೂ ಪರಶು�ಾಮ “�ೋ���ೋಣ” ಎಂದು ಭಟ�ರನು� ಕ�ೆ�ದನು. ಅವ�ಗೂ �ೋಗ�ೆ� 

�ಾರಣ ಸ�ಲ�ವ� ��ಯ�ದ�ರೂ ಒಂದು ��ಾ�ಯ �ೆಸರನು� �ೇ�, ಅದ�ೆ� �ಾ�ಾ ಮಂತ� �ಾ� ತ�ೆಗ���ೆ�ೕ�ೆ 

ಎಂದು �ೇ� �ನ�ದ �ಾಣ�ಗಳನು� ದ�� ೆ�ೆ�ೆದು�ೂೆಂಡು ತೃಪ��ಾ� �ೋದನು.  

 ��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮನನು� ಕು�ತು “ಈ ಪು�ೋ�ತರ ಗುಂ�ಲೆ�ವ� ಒಂ�ೇ! ಸು��!ೆ! �ಂ� ೆ ಆ ವ�ಷ� 

ಸು�ದ �ಾ�ೆ� ಇಂದು ಈ ಭಟ�ನೂ ಸು�ಯು���ಾ��ೆ! ಅವನಂತೂ ರಘ�ವಂಶ��ೆ ಶ� ��ದ �ಾ� ೆ��ದು���ದ�! 

ಇ�ಾ�ಕು, ರಘ�, ��ೕಪ, ದಶರಥ, �ಾಮ – ಎಲ�ರನು� �ೕವ �ಂ��ಟ� �ೌ�ೋ�ತ� �ಾ�!...�ಾನು �ೇಳ�ಲ��ೆ 

�ನ�,ೆ ಪು�ೋ�ತರನು� ಕ�ೆಸುವ�ದು �ೇಡ ಎಂದು” ಎಂದು �ೇ�ದನು.  

 ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ಆ ಗು�ಸಲ��� ಇದು��ೊಂಡು �ೈತನ ರಹಸ� �ೋಗ�ೆ� �ಾರಣವನೂ� ಔಷ�ಯನೂ� 

ಕಂಡು��ಯಲು ಪ�ಯ���ದರು. ಎಲ� �ಷ�ಲ�ಾ�ತು.  

 �ನ�ದ �ಾಣ�ಗಳನು� ಯ�ೇಚ��ಾ� �ೕಡುವವರು ಆ ಗು�ಸ�ನ�� ಇ�ದು�ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಸು�� ಹ��ದ 

�ೕ�,ೆ ಸುತ�ಮುತ��ದ� ಊ�ನವ�ಗೂ, ಅ��ಾ�ಗ�ಗೂ �ೈತನ �ೕಗ�ೇಮದ �ಂ� ೆ �ೆ�ಾ��, ಅದುವ�ೆ� ೆ ಅ���ೆ 

�ಾ�ಡ�ದ�ವ�ೆಲ�ರೂ ಬಂದು ಬಂದು ��ಾ���ೊಂಡು �ೋಗ�ೊಡ�ದರು.  

 ಅ��ಾ�ಗಳ� ಬಂ�ಾಗಲೂ, �ಾಕ�ರೂ ಪು�ೋ�ತರೂ ಬಂ�ಾಗ ಆ�ದ�ಂ� ೆ �ೈತನ ಎ�ೆ�ೋವ� 

ಇಮ���ಾಗು��ತು�. 
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 �ೆಲವ� �ನಗ�ಾದ �ೕ� ೆ ಒಂದು �ನ ��ಾರವ� �ಾ�ನ �ಾಡು��ದ� ��ಾ��ತ��� ೆ �ೊ�ೆ�ತು- ಆ 

�ೋಗದ ರಹಸ�ವನು� ��ಯುವ�ದ�ೆ� �ೇವ �ೈದ��ಾದ ಧನ�ಂತ��ಬ���ೇ �ಾಧ��ೆಂದು! ಆ ಸೂಚ�ೆ 

ಪರಶು�ಾಮ�ಗೂ ಸಮ�ತ�ಾ�, ಧನ�ಂತ�� ೆ �ೇ�ಕಳ���ದರು. ಧನ�ಂತ� �ಾ�ಾನ� �ೈದ�ನ �ೇಷ�ಾರ�ೆ �ಾ� 

�ೕಘ��ಾ� ಅ���ೆ ಬಂದನು.   

       �ೈತನ ಎ�ೆ�ೋ�ನ �ೋಳನು� �ೋ�, �ೆತ�ರು �ೆಪು�ಗ�ಸುವ ಆ ನರಳ� ದ�ಯನು� �ೇ� 

ಕ�ಾ�����ಾದನು. ಆದರೂ ಉತ�ರ�ಣದ�� �ಾನು �ೈದ��ೆಂಬುದನು� �ೆನ��ೆ ತಂದು�ೊಂಡು �ೆ�ಯ �ಾ� �ೋ�ಯ 

�ೇಹ ಪ�ೕ�ೆ� ೆ�ೈ�ಟ�ನು.  

 �ೈತನ �ೆಂಡ�ಯ ದೃ��� ೆ �ಾತ� ಧನ�ಂತ� �ೋಡು��ದ� �ಾ� ೆ �ಾ�ಸು����� ೆ �ೊರತು �ಜ�ಾ�ಯೂ 

�ೇವ�ೈದ�ನೂ ಋ�ಗಳ� ಸಂ�ಾ�ಸು��ದ�ರು: 

 ಧನ�ಂತ� �ೇ�ದನು “ಇದು �ೈ�ಕ �ೋಗವಲ�” ಪರಶು�ಾಮನು “ಆತ��ೆ�ೕನು?” ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಧನ�ಂತ� 

ತ�ೆಯ�ಾ��� “ಅದೂ ಅಲ�” ಎಂಬು�ಾ� ಸೂ��ದನು. “�ಾ�ಾದ�ೆ?” ಎಂದು ��ಾ��ತ�ರು �ೆರ�ಾದನು 

 ಧನ�ಂತ� �ೇ�ದನು: “�ೇಹದ �ೋಗ�ಾ�ದ��ೆ �ೇಹದ�� ಇರ�ೇ�ಾ�ತು�. ಆದ� ೆ �ಾನು �ೆ�ಾ�� 

ಪ�ೕ���ೆ�ೕ�;ೆ ಅ�� ಎ��ಯೂ ಇಲ�. ಆತ��ಾ��ದ��ೆ �ಾಪರೂಪ�ಂದ �ೋರ�ೇ�ಾ�ತು�. ಆದ� ೆಈ ಸರಳ �ಾ�ಾನ� 

�ೕವನದ �ೈತ�� ೆಆ �ೋಗ ಇನೂ� ತಗು�ಲ�. ಆದ��ಂದ” ಎಂದು �ೇಳ��ಾ� �ೇ��ಂದ ಒಂದು �ವ� ಯಂತ�ವನು� 

�ೊರ�ೆ� �ೆ�ೆದು �ೋ� (ಅದೂ �ೈತನ �ೆಂಡ�� ೆ ಅ�ೋಚರ�ಾ�ತು�) “ಇದ�ಂದ �ೋ�ದ�ೆ ರಹಸ��ೇ�ದ�ರೂ 

�ೊ�ಾ�ಗುತ��ೆ” ಎಂದು �ೋ�� ೆತುಸು ದೂರ�ಾ� �ಂತು ಆ �ವ� ಯಂತ�ದ ಮು�ಾಂತರ ಸ�ೕ�ಸ�ಾರಂ��ದನು. 

 ��ಾ��ತ� ಪರಶು�ಾಮರು �ಂತು �ೋಡು��ದ� �ಾ�ೆ� �ವ�ಯಂತ�ದ�� ಕ��ಟು� �ೋಡು��ದ� ಧನ�ಂತ�ಯ 

ವದನ �ೆಂ�ೇ�ತು. ವ�ಸ�ಲ ಉಸು�ನ �ೋ�ಾಟ�ಂದ �ೕಲಕೂ� �ೆಳಕೂ� �ಾರ�ೊಡ�ತು. ಕಣು�ಗ�ಂದ �ೕರು ಉ�� 

ಹ�ಹ��ಾ� �ೆ��ೆಗಳ �ೕ� ೆಉರು� �ೆಲ�ೆ� �ದು� �ೕ��ೋದುವ�.   

“ಅ��ೕ �ಾ�ಗ�ೕೆ!” ಎಂದು ಧನ�ಂತ� ಆ� ೆ�ೕ�ಡುವಂ� ೆಕೂ�ದನು. ಆದ� ೆಮನುಷ��ಾತ��ಾ�ದ� �ೈತನ �ೆಂಡ��ೆ 

ಅವನು �ೆ��ದಂ�ೆ �ಾತ� �ೇ��ತು�! 

 ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ �ೆ���ದು� “ಏನು? ಏನು? ಏ�ಾಯು�? ಏ�ಾಯು�?” ಎಂದು ಧನ�ಂತ�ಯ ಬ�� ೆಓ�ದರು.  

 ಧನ�ಂತ� �ಾ�ಾಡ�ೆ ಯಂತ�ವನು� ಋ�ಗಳ ಕ�ೆ� ೆ �ೕ�ದನು. ಋ�ಗ�ಬ�ರೂ ಯಂತ�ದ�� ಕ��ಟು� 

�ೋಡ�ೊಡ�ದರು; �ೋ� �ೆ���ದ�ರು!  

 �ೈತನ ಎ�ೆಯ �ೕ� ೆಸಮಸ� ಚ�ಾ��ಪತ�ವ� ಮ�ಾಪವ�ಾ�ಾರ�ಾ� �ಂ�ತು�. ಋ�ಗಳ� �ೋ��ೊಂಡು 

ಬಂ�ದ� ಆ ಮುಖ� ಪಟ�ಣ ಅದರ �ೆ��ಯ�� �ಾ�ಾ�ಸು���ೆ! ಅ��ಯ �ೇ�ಾಲಯಗಳ� ��ಾ��ಲಯಗಳ� 

��ೕ�ಾಮಂ�ರಗಳ� ಪ��ೕದವನಗಳ� ಕಮ �ೌಧಗಳ� �ಾ�ಾ�ೆಗಳ� �ಾಜಪ��ಾದಗಳ� ತಮ� �ಾರವ�ೆ��ಾ� 

�ೈತನ ಎ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ಾ�, ಸಂಸ�� ಮತು� �ಾಗ�ಕ� ೆಎಂಬ �ೕ��ಂದ ��ೆಯು���ೆ! 

 “ಅ��ೕ, ಅ��ೕ, ಅ��ೕ! ಅವನು ಇದುವ��ೆ ೆ �ಾಯ� ೆ ಬದು�ದು��ೆ �ೆಚ�ಳವಪ�! 

�ೋವಧನಪವತವನು� �ೊತ� ಕೃಷ� ಕೂಡ ನುಚು�ನೂ�ಾಗು��ದ�ನ�ಾ� ಈ �ಾಜ�ದ �ಾರ ಅವನ ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ 

���ದ��ೆ!” ಪರಶು�ಾಮ ಕೂ��ೂೆಂಡನು.  
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 ��ಾ��ತ�ನು �ೋಷ�ಂದ ಹಲು�ಕ�ಯು�ಾ� “�ಾಮದ��, �ೕನಂದು ಆಳ�ವವರ�ೆ��ಾ� ��ಾಮ �ಾ�, 

ಸಮ�ಾಪ��ಾರ�ೆ� �ೕವ�ಾನವ�ೆ��ಾ� �ೆತು�ದು ವ�ಥ�ಾ�ತು!” ಎಂದನು.  

 “�ೕನು ಕೂ�ಾ �ೕಲು �ೕಳ�ಗ�ಂೆಬ �ೇದವನು� �ೊ�ೆದು �ಾಕಲು �ಾಳ�ೆ�ೕ �ೇಯ�ಲ��ೆ? ಅದೂ 

ವ�ಥ�ಾ��ೆಯ�ಾ� �ೋಡು!” ಎಂದು ಪರಶು�ಾಮನು ಧನ�ಂತ�ಯ ಕ�ೆ� ೆ�ೋ� “�ೇಗ �ೇಳ�, ಧನ�ಂತ�, ಏನು 

�ಾ�ದ� ೆಈ �ೈತನು ಬದುಕು�ಾ��ೆ?” ಎಂದನು.  

 “ಎ�ೆಯ �ೕ�ರುವ �ಾಜ�ದ �ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಾ�ದ� ೆ�ಾ��ೆ ಸ��ೋಗುತ��”ೆ ಎಂದನು ಧನ�ಂತ�. 

 “�ೋಕ�ೆಲ� ��ಯಮ�ಾ� ಅ�ಾಜಕ�ಾ� ಅವ�ವ�ೆ��ಾದ�?ೆ” 

 ಧನ�ಂತ� ಸ�ಲ� ಮು�ದು ಕಣು� �ೆಂಪ� ೆ�ಾ� “�ಮ� ೆಬು���ಲ�! �ದಲು �ೋಗ ��ಾರ�ೆ�ಾಗ�! 

ಆ�ೕ� ೆದೃಢ�ಾಯ�ಾಗುವ ಅವ�ೇ �ೆಳ��ೆ �ದ� ʼ�ಾಜ�ದ �ಾರʼವನು� ಎ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ಾ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� ಬದ�ಾ�, 

�ೆಗಲ �ೕ� ೆ�ೊತು�, ʼ�ಾಜ��ಾರʼವನು� ವ�� �ವ�ಸು�ಾ��ೆ!” ಎಂದು ಗದ��ದನು.  

ಒಡ�ೆ� ��ಾ��ತ�ನು ಗೂ�ಯಂ�ೆ ಹೂಂಕ��ದನು. ಆ ಹೂಂ�ಾರ�ಂದ ಮ�ಾಭಯಂಕರ�ಾ�ದ� 

�ಾ�ಂ�ಭೂತಗಳ� �ೖ�ೋ� �ಂತು ತ�ೆ�ಾ� �ೈಮು�ದು �ೆಸ�ೇ�ಂೆದು �ೇ�ದುವ�.  

“�ೋ�, ಆ �ೈತನ ಎ�ೆಯ �ೕ�ರುವ �ಾರವ�ೆ��ಾ� �ೆಲಕು�ರು��” ಎಂದು ಗ�� �ೈ �ೕ�ದನು.  

ಒಡ�ೆ� �ಾಜ�ದ�� ��ಲು ಮ� ೆ �ರು�ಾ� ಭೂಕಂಪಗಳ� �ೋ� ಉ�ಾ�ತ�ಾ�ತು. �ೂೇಡು��ದ�ಂ�,ೆ 

�ಾಜ�ೇಶ� ಉರು�ತು; �ೇ�ಾಲಯದ �ೋಪುರಗಳ� ಮ�ಾರವ�ಂದ �ೆಳ� ೆ�ದು�ವ�… 

�ೈತನ ನರಳ��� ೆ ಕ��ೕಣ ಕ���ಾಗುವಂ�ೆ �ೋ�ತು. �ಾ��ೋ�ಾ�ಸ ಸಹಜ�ಾಗ�ೊಡ�ತು. ಕ��ನ�� 

ಸಂ�ೋಷದ �ೆಳಕೂ �ಂ�ತು….ಮ�ೆ�….ತುಸು �ೊ��ನ���, �ೋಡು��ದ�ವ�� ೆ ಆಶ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, 

ನಗು�ಗ�ಾ� �ೕ�ೆದು� �ಂತು, �ೈಮು�ದನು ಋ�ಗ��!ೆ 

ಕ��ೆಾರರ ಪ�ಚಯ: ಕು�ೆಂಪು (೧೯೦೪-೧೯೯೪) ಕುಪ��� �ೆಂಕಟಪ� ಪುಟ�ಪ� ಕನ�ಡದ ಅಗ��ಾನ� ಕ�, �ಾದಂಬ��ಾರ, 

�ಾಟಕ�ಾರ, �ಮಶಕ ಮತು� �ಂತಕರು. �ಶ��ಾನವ ಸಂ�ೇಶ �ೕ�ದವರು.��ೕ �ಾ�ಾಯಣ ದಶನಂ ಇವರು ರ��ದ 

ಮ�ಾ�ಾವ�. �ೊಳಲು, �ಾಂಚಜನ�, ನ�ಲು �ೇ�ದಂ�ೆ ಸು�ಾರು ಮೂವ�ತು� ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನೂ�, �ಾನೂರು �ಗೆ�ಡ� �ಾಗೂ 

ಮ�ೆಗಳ�� ಮದುಮಗಳ� ಎಂಬ ಎರಡು �ಾದಂಬ�ಗಳನೂ�, ಜಲ�ಾರ, ಯಮನ �ೋಲು, ಸ��ಾನ ಕುರು�ೇತ� �ಾಟಕಗಳನೂ� 

ಇವರು ಬ�ೆ��ಾ��ೆ.  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಭೂ���ದ ಮು�ಗಳ� ಕಂಡ ಬದು�ನ �ಾಸ�ವ ಕ�ೆಯ�� �ೇ� ೆ�ರೂ�ತ�ಾ��?ೆ 

೨. ಪು�ೋ�ತ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಕಟು �ಾಸ��ಾಂಶಗಳನು� �ೇಖಕರು �ೇ�ೆ �ಡಂ���ಾ��?ೆ 

೩. ʼಈ �ಾಜ�ದ �ಾರ ಅವನ ಎ�ಯೆ �ೕ�ೆ ���ದ��ೆ̓  ಎಂಬ �ಾತು ಏನನು� ಸೂ�ಸುತ��?ೆ  

೨. ªÀiÁ£À 

                                                                     ©.n. ®°vÁ £ÁAiÀÄPï 
 

 

      

D±ÀAiÀÄ: À̧ªÀiÁd ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤ À̧ÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄµÀå À̧ªÀiÁdzÀ C« s̈Ádå CAUÀ. CzÀgÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »rzÀÄ vÀ£Àß fÃªÀ£À gÀÆ¦¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ «ªÉÃPÀ. 
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        ºÀnÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄ½vÀ gÀÄPÀädÓ ºÀvÁÛgÀÄ ¨Áj DPÀ½¹zÀ. EzÀÝ MA¢µÀÄÖ ZÀÆgÀÄ ¥ÁgÀÄ J¯ÉAiÀÄrPÉ dVzÀÄ GVzÀÄ CzÀÆ SÁ°AiÀiÁzÁUÀ ªÉÆÃlÄ ©ÃrUÁV vÀqÀPÁrzÀ. PÉÊUÉ 
K£ÀÆ ¹UÀzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB DPÀ½¹zÀ. 

ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è «avÀæ ¸ÀAPÀl ±ÀÄgÀÄªÁV ‘AiÀÄªÁé! AiÀÄ¥Áà!’ JAzÀÄ DvÀ£À ¸ÀtÚUÉ £ÀgÀ¼ÀvÉÆqÀVzÀ. “ºÉÆmÉÖ ºÀ¹ÃvÁ LvÉ K£ÁgÀ MA¢ÃlÄ GuÁÚPÀ EPÀÌªÁæ!” JAzÀÄ PÀÆVzÀ. 
DzÀgÉ zsÀé¤AiÉÄÃ ºÉÆgÀqÀzÉ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ UÀAl®¯ÉèÃ G½zÀªÀÅ. 

vÀ£Àß ªÀÄUÀ w¥Áà §zÀÄQ¢ÝzÀÝgÉ EµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÆ¸É §A¢gÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. DUÀ vÁ£ÀÄ HlPÉÌ §r¸ÉAzÀÄ C¢üPÁgÀªÁtÂ¬ÄAzÀ ºÉÃ¼À§ºÀÄ¢vÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀë vÀ£Àß£ÀÄß 
§ºÀ¼ÀªÁV ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉAqÀw fÃªÀ°AiÀiÁzÀgÀÆ vÀ£ÀVAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¸ÁAiÀÄzÉ ºÉÆÃVzÀÝgÉ ªÉÊ£ÁVgÀÄwvÀÄÛ. vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ ªÀåPÀÛ¥Àr¸À§ºÀÄ¢vÀÄÛ... J¯Áè 
vÀ£Àß PÉlÖ ºÀuÉ§gÀºÀ...  

“¤£Àß ZÀrØ ºÀjzÉÊvÀ CzÁæVAzÀ K£ÉÆÃ PÁuÁÛLvÉ!...” M§â ºÀÄqÀÄUÀ ZÀ¥Áà¼É vÀlÄÖvÁÛ £ÀÄrzÁUÀ, G½zÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ D ¨sÁUÀPÉÌ PÀ®Äè ZÀÆgÀÄ J¸ÉzÀgÀÄ. ªÉÆzÀ°AzÀ®Æ vÀ£Àß 
CAUÀPÉÌ K£ÉÆÃ vÀlÄÖwÛgÀÄªÀÅzÀgÀ CjªÁV ªÀÄÄzÀÄPÀ ¸ÀgÀPÀÌ£É ZÀrØAiÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ‘ªÀiÁ£À’ ªÀÄÄaÑPÉÆ¼Àî®Ä ºÉtUÁrzÀ. 

‘zÉÃªÀ¯Áå ¥Áån¬ÄAzÀ JµÀÄÖ ºÉÆwÛUï §gÁÛ£ÉÆÃ K£ÉÆÃ’ JAzÀÄ PÉÆAqÀ. CªÀ£À PÉÊUÉ F wAUÀ¼À vÀ£Àß ªÉÃvÀ£ÀzÀ°è E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ CAUÀr¬ÄAzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ 
ZÀrØ PÉÆAqÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÃ½zÀÝ. E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á¯ÉÆÃ¢®è. vÁgÀdÓ E£ÉÆßAzÀÄ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥ÁAiÀiÁß” JAzÀÄ zÉÃªÀ¯Áå PÉÃ½zÁUÀ, gÀÄPÀädÓ aAwvÀ£ÁV ºÉÃ½zÀÝ-“gÁªÀiÁå K£ÀAzÁ£À¥Áà! J¯Áè 
gÉÆPÁÌ£ÀÆ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÉÃ RZÀÄðªÀiÁrPÉÆAqÀ CAvÀ ¹nÖUÉzÉæ!...” 

“©qÀeÉÆÓÃ ©qÀÄ. ªÀgÀì¢AzÀ ¤£ÀUÉ gÉÆPÀÌ §gÁÛ Lw. CzÀgÁVAzÀ ¤£Àß ºÉÆmÉÖ-§nÖÃVAvÀ E¯ÉèÃvÁ£À MAzï aPÁÌ¸À£ÁßzÀÆæ RZÀÄð ªÀiÁrPÉÆAr¢ÃAiÀiÁ? ºÉÆÃVè gÁªÀiÁå£ÁgÀ 
vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUï w¼ÉÆÌAqÀÄ MAzÀÄ eÉÆÃr CjªÉ vÀAzÀÄPÉÆlÖªÁß? ºÀ§âPÁÌzÀÆæ ‘vÀUÀ¼ï zÉÆqÀ¥Àà EzÀß GlPÉÆAqÀÄ ¤£Àß ‘ªÀiÁ£À’ ªÀÄÄZÉÆÌÃ’ CAzÁß? ªÀÄ£À¸ï¤UÉ §gÉÃ GuÁPï EQÌ©mÉæ 
¸ÁPÁ? ªÀiÁ£À ªÀÄÄZÁÑPï vÀÄAqÀÄ CjªÉ ¨ÁåqÁé?” zÉÃªÀ¯Áå DªÉÃ±À¢AzÀ ªÁ¢¹zÁUÀ gÀÄPÀädÓ¤UÀÆ CªÀ£ÁrzÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ¤dªÉ¤ß¹vÀÄ. DzÀgÀÆ CAdÄvÁÛ, C¼ÀÄPÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ºÀvÀÛgÀ 
£ÉÆÃl£ÀÄß vÉUÀzÀÄ zÉÃªÁ¯Áå£À PÉÊVnÖzÀÝ. 

“G½zÀ gÉÆPÁÌ£ÀÆ vÁgÀdÓ E°è. ¸ÀÄªÀiÁgÁzÉÆÝAzÀÄ CAV vÀAzÀÄ ©rÛÃ¤” JAzÀÄ zÉÃªÁ¯Áå MvÁÛ¬Ä¹zÁUÀ “¨ÁåqÀPÀuïªÀÄUÀ. E¢µÀÖ£ÁßzÀÆæ gÁªÀiÁåUï PÉÆlÄÖ©rÛÃ¤. CAV 
ºÀgÀzÉæ ºÀj¢gÀ° ©qÀÄ. ZÀrØ ºÀjÝgÉÆÃzÀPÉÌ £ÁZÉÌ §gÉÆÃzÀÄ!” JAzÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ £ÀÄrzÀ. “CzÀgÁUÉÃ MA¢Ã¸ÀÄ gÉÆPÀÌ G½¹ J¯ÉAiÀÄrPÉ£ÀÆ, ©ÃrÃ£ÀÆ vÀAzï©qÀÄ” JAzÀÄ vÁQÃvÀÄ 
ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ. 

CªÀ£ÀÄ ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀÄß vÀAzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ F ºÀgÀPÀÄ £À£ÀäUÀ£Àß ©aÑ w¥ÉàUÉ J¹Ã¨ÉÃPÀÄ-JAzÀÄPÉÆAqÀ. QÃl¯ÉÃ ªÀiÁqÀÄvÀÛ̄ ÉÃ EzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÆß ºÉzÀj¸À®Ä ªÀÄvÉÆÛªÉÄä zÉÆuÉÚ JwÛ 
£É®PÉÌ §rzÀÄ” £Àræ £Àræ DaPÉ.... £ÀªÀÄä gÁªÀiÁå ªÀ¹Ã ªÀÄ¤ÃUï §jè vÀrÃj ªÀÄPÀÌ¼Áæ, ¤ªÀÄä M¨ÉÆâ§æ J®ªÀÅ ªÀÄÄgÀ¹ÛÃ¤” JAzÀÄ vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ. 

“gÁªÀiÁå §AzÁUÀ J®ªÀÅ ªÀÄÄgÀ¹ÛÃAiÉÄÃ£ÀeÁÓ? CªÀ£ÀÄ ªÀÄ¤ÃUï §AzÀÄ ±Á£É ºÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ. M¼ÀUï GuÁÚPï PÀÄAvÀªÉß!” ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÉÃ° ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ ¤dPÀÆÌ 
UÁ§jPÉÆAqÀ. gÁªÀiÁå¤AzÀ¯ÉÃ vÁ£ÀÄ JgÀqÀÄ ºÉÆwÛ£À PÀÆ¼ÀÄ PÁtÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁågÀÄ vÀ£Àß£ÀÄß ºÀaÑPÉÆ¼Àî®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄªÀÅ¢®è. ‘F ºÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ E£ÀÄß K¸ÀÄ ªÀgÀÄµÀ 
§zÀÄQgÀ¨ÉÃPÀAvÁ£ÉÆÃ PÁté¯Áè! JAzÀÄ CªÀ£À IÄt wÃgÀvÉÊvÉÆÃ D ²ªÀ¤UÉÃ UÉÆvÀÄÛ!’ JAzÀÄ gÁªÀiÁå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÉÆtUÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ ¨Áj 
PÉÃ½¹PÉÆArzÀÝ. 

DzÀgÀÆ gÁªÀiÁå CªÀgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀlÄPÀ£À®è-JA§ÄzÉÆAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¤VzÀÝ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À. “CªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÉÆqÀ£É PÉÊPÁ®Ä vÉÆ¼ÉzÀÄ HlPÉÌ 
PÀÆgÀÄªÁUÀ “zÉÆqÀØ¥ÀàUÀ-GuÁÚPï EQÌzÁæ?” JAzÀÄ PÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝ. 

“E£ÀÆß E®è, EQÛÃ«” JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ¤gÁ¸ÀQÛ¬ÄAzÀ GvÀÛj¹zÁUÀ “ºÀAUÁåPï DrÛÃj, ¨ÁåUÀ£É GuÁÚPï EQæ ºÉÆvÀÄÛ £ÉwÛUÉÃgÀÄÛ. ¥Á¥À! CªÀ£ÁzÀÆæ E£ÉßÃ¸ï¢£À 
§zÀÄPÁå£ÀÄ? ºÉÆÃUï ºÉÆÃVæ ¨ÁåUÀ£É” JAzÀÄ gÁªÀiÁå PÀ¤PÀgÀ ¨ÉgÉvÀ C¢üPÁgÀªÁtÂAiÀÄ°è DeÉÕ ºÉÆgÀr¹zÁUÀ AiÀiÁgÁzÀgÉÆ§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ UÀAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄzÉÝ ¸ÁgÀÄ §r¹ ªÀÄÄzÀÄPÀ£À 
ªÀÄÄAzÉ PÀÄQÌ PÉÊvÉÆ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. 

DzÀgÉ F ¢£À gÁªÀiÁå vÀ£Àß£ÀÄß ©lÄÖ GtÚvÁÛ£ÀAvÀ¯Áè! F QÃl¯É ºÀÄqÀÄUÀgÉ¯ÉÆèÃ ¸ÀÄ¼ÁîqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀ gÀÄPÀädÓ “¸Àn ºÉÃ¼À¨Áåqï PÀtæ¯Á, ¢lªÁUÀÆè GuÁÛªÁß?” 
¨ÉÃrPÉAiÀÄ zÀ¤AiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ. 

“¸ÀvÀåªÁUÀÆè PÀtdÓ, ¨ÉÃPÁzÉæ M½ÃPï ºÉÆÃV £ÉÆÃqÉÆíÃUÀÄ-GtÛªÉß” ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ KPÀzsÀé¤¬ÄAzÀ ºÉÃ½ C°èAzÀ ZÀzÀÄjzÀgÀÄ. 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ QÃl¯É ªÀiÁqÀÄwÛ®è ¢lªÀ£ÉßÃ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. JA§ÄzÀÄ ªÀÄzÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀgÀÄ¼ÀÄ QvÀÄÛ §AzÀAvÁV ‘¹ªÁ ¹ªÁ’ JAzÀÄ G¹gÀÄ ºÁQzÀ. ªÉÆÃlÄ 

©ÃrAiÉÄÃ£ÁzÀgÀÆ Q¸ÉAiÀÄ°è ¹QÌÃvÉ JAzÀÄ C¨sÁå¸À§®¢AzÀ CAV eÉÃ©UÉ PÉÊºÁQ vÀqÀPÁrzÀ. vÀ¼À¨sÁUÀ¢AzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÁUÀ ‘xÀvï EªÀ£ÀªÀß!” JAzÀÄ ±À¦¹zÀ. 

“C¢gÀ°... gÁªÀiÁå FªÀvÀÄÛ AiÀiÁPï »AUï ªÀiÁqÁÝ?...” JAzÀÄ aAw¸ÀvÉÆqÀVzÀ. ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÉÃ? JAzÀÄPÉÆAqÀ. zsÉÊAiÀÄð ¸Á®°®è. ºÁUÉAiÉÄÃ 
UÉÆÃqÉUÉÆgÀV PÀÄ½vÀ. PÀ¼ÉzÀ ªÀgÀÄµÀ EzÉÃ ªÀiÁVAiÀÄ PÁ®zÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ w¥Áà ¤ÃgÀ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ £É£À¥ÁV PÉÆgÀ¼ÀÄ ©VzÀÄ §AvÀÄ. 

CªÀ£ÁgÀ §zÀÄQ¢ÝzÉæ PÀÆ°£Á° ªÀiÁr vÀAzÀÄ ºÁPÀwzÀÝ.... CªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀÛ ¢£À vÁ£ÀÄ UÉÆÃ¼ÁrzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr HgÀ UËqÀgÀÄ “C¼À¨ÁåqÀ ¸ÀÄ«ÄßgÉÆÃ gÀÄPÁä, ¤£ÀäUÀ wÃgÉÆÌArzÀÄÝ 
MAzï jÃw¬ÄAzÀ ªÉÊ£ÁvÀÄ ©qÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀzÉÆÃgÀÄ E£ÀÄß ªÀiÁå¯É ¤£ÀUÉ wAUÀ½UÉ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§¼À PÉÆqÁÛgÉ. ¸ÁAiÉÆÃ vÀ£ÀPÀ PÀÄAvÀÄ GtÚ¨ËzÀÄ ¤Ã£ÀÄ” JAzÀÄ zsÉÊAiÀÄð ºÉÃ½zÀÝgÀÄ. 

CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀªÉÃ gÀÄPÀädÓ£À ¥ÉÆÃmÉÆÃ vÉUÉ¬Ä¹, ¥sÁgÀA vÀÄA©¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ CAZÉAiÀÄªÀ£ÀÄ §AzÀÄ gÀÄPÀädÓ£À ºÉ¨ÉâlÄÖ MwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝ. DzÀgÉ 
JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ºÉ¨ÉâlÄÖ MwÛzÀgÀÆ MAzÀÄ aPÁÌ¸ÀÆ PÉÊUÉ ¨ÁgÀzÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ UËqÀgÀ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃzÀ. “JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÁAiÀÄÄÛ zsÀtÂ. MAzï PÁ¸ÀÆ PÉÊUÉ ºÀvÀÛ°®è. PÀtÚ ¨ÁågÉ ªÀÄAeÁVzÁªÉ. 
PÉÊAiÀiÁUï PÉ®¸À DUÀ°QÌ®è. vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁUï GuÁÛ E«ß. K¸ï¢£À CAvÀ CªÀ£ÀÄ vÁ£É ¥ÀÄUÀ¸ÉÖ ºÁPÁÛ£É zsÀtÂ?” JAzÀÄ vÀ£Àß C¼À®£ÀÄß vÉÆÃrPÉÆAqÀ. 

ªÀÄÄA¢£À wAUÀ½AzÀ gÉÆPÀÌ ¸À°Ã¸ÁV ¤£Àß PÉÊUÉ ¹UÀvÉÊvÉ ºÉÆÃUÀÄ E¯ÉèÃ vÁ£À §A¢zÀÄÝ ¤£Àß ¥sÉÆÃmÉÆÃ vÉUÉ¸ÁPÉ. Cfð ºÁQ¹zÀÝPÉÌ¯Áè RZÁðV ºÉÆÃvÀÄ. £Á£ÀÄ 
¥ÉÆÃ¸ïÖªÀiÁå£ïUÀÆ ºÉÃ½¢Ã¤. wAUÀ¼Á wAUÀ¼Á vÀ¦à¹zÀíAUÉ CdÓUÉ PÀÄAvÀ°è gÉÆPÀÌ vÀAzÀÄ ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ. CªÀ£ÀÄ ºÉArÛ ªÀÄPÀÌ½gÉÆÃ£ÀÄ wAUÀ½UÉ 3 gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÉÆÃ CA¢Ã¤. 
K£ÀAwÃAiÀiÁ? JAzÀÄ UËqÀ ¥Àæ²ß¹zÁUÀ “¤ÃªÀÅ ºÉÃ½zÀ ªÀiÁå¯É £Á£ÀÄ ¨ÁågÉ ªÀiÁvÀÄ DrÛÃ£Á zsÀtÂ?” JAzÀÄ PÉÊªÀÄÄVzÀ gÀÄPÀädÓ. 

ªÀÄÆgÀ£ÉÃ wAUÀ½UÉ CªÀ£À PÉÊUÉ 47 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. vÀ£ÀßªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß AiÀiËªÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀtÄÚ-Q«UÀ¼À£ÀÄß ºÀAvÀºÀAvÀªÁV PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Mt PÉÆgÀqÁVzÀÝ 
gÀÄPÀädÓ£À §zÀÄQ£À°è D ‘ªÀÄÆgÀÄ PÀrªÉÄ LªÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä’ ªÀÄgÀÄ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÁt¹PÉÆAqÀ ¥ÀÄlÖ a®ÄªÉÄAiÀÄAvÉ fÃªÀ¤¢üAiÀiÁV ¥Àjt«Ä¹vÀÄ. 

HgÀ vÀÄA§ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ. vÁ£ÀÄ ‘CzsÀð £ÉÆÃn£À ¸ÁºÀÄPÁgÀ’ JA§ÄzÀÄ CªÀjUÉ¯Áè ªÀÄ£ÀzÀmÁÖzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ PÀgÉzÀÄ HlQÌmÁÖgÀÄ JA§ÄzÀÄ gÀPÀädÓ£À §®ªÁzÀ 
C¤ß¹PÉ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀªÉÃ MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀ CªÀjªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀ£ÀÆß ªÀiÁrzÀ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ vÀ¯Á LzÀÄ-ºÀvÀÛgÀAvÉ ºÀtªÀ£ÀÆß ºÀAazÀ. DzÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ CzÀjAzÀ 
vÀÈ¦ÛAiÀiÁzÀAvÉ vÉÆÃgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆ§âgÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV CªÀ£À HlzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ®Ä ¹zÀÞgÁVgÀ°®è. §zÀ¯ÁV CªÀ£À §UÉÎ vÁvÁìgÀ vÉÆÃgÀ¯ÁgÀA©ü¹zÁUÀ. EzÀÄÝzÀgÀ°è 
gÁªÀiÁå£ÉÃ ªÁ¹ JA§ wÃªÀiÁð£ÀPÉÌ §AzÀ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ PÉÊUÉ ºÀt §AzÉÆqÀ£É PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ gÁªÀiÁå£À PÉÊUÉ ºÁQ©qÀÄwÛzÀÝ. 
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D «±Áé¸ÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV gÁªÀiÁå-ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ JgÀqÀÄºÉÆvÀÄÛ Hl ºÁPÀÄvÁÛ §AzÀ. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀA§½-ZÁ¥É PÉÆlÄÖ ºÀnÖAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆlÖ. DUÁUÀ 
J¯ÉAiÀÄrPÉ, vÀA¨ÁPÀÄ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ ZËPÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. 

DzÀgÉ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ bÀ½-dégÀ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄªÀ ¥sÀfÃw §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÉÆqÀ£É gÁªÀiÁå£ÀÆ UÉÆtUÀvÉÆqÀVzÀÝ. ‘ªÀÄÄ¦à£À fÃªÀPÉÌ AiÀiÁªÀ OµÀ¢ü£ÀÆ 
£ÁlQ®è. D¸ÀàvÉæ£ÀÆ ¨ÁåqÀ, AiÀÄAvÀzÀÆÝ ¨ÁåqÀ ¸ÀÄªÀÄä¤jæ, ¸ÀvÉæ ¸Á¬Äè’ JA§ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ vÁ£ÀÆ ªÀiË£À ªÀ»¹zÀÝ. 

DzÀgÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ ªÁgÀ¥ÀÆwð UÀAf ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃgÀzÉ £ÀgÀ½ ¸ÉÆgÀVzÀgÀÆ ¸ÁAiÀÄ°®è. §zÀÄQ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄzÉÝ GtÚªÀAvÁzÀ. PÉÆÃ®ÆjPÉÆAqÀÄ §AiÀÄ®ÄPÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄªÀµÀÄÖ 
vÁætªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ. dégÀ §gÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä EzÀÝ C¶ÖµÀÄÖ zÀÈ¶Ö, Q«AiÀÄ ZÀÄgÀÄPÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸ÀA¥ÀÆtð PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ... 

vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆÃ §gÀÄwÛgÀÄªÀAvÉ ºÉeÉÓ ¸À¥Àà¼À PÉÃ½¹, gÁªÀiÁå §AzÀªÀ£ÉÃ£ÉÆÃ JAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ gÀÄPÀädÓ £ÉÃgÀªÁV PÀÄ½vÀÄ Q« ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆ½¹zÀ. DzÀgÉ ºÀwÛgÀPÉÌ §AzÀ 
¸À¥Àà¼À zÀqÀ §qÀ ¸À¢Ý£ÉÆA¢UÉ zÀÆgÀªÁzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ‘G¸ï’ JAzÀÄ ¤lÄÖ¹jqÀÄvÁÛ UÉÆÃqÉUÉÆgÀVzÀ. ªÀÄÄzÀUÉÆ¼Àî°zÀÝ ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄzÀÄrPÉÆArvÀÄ. 

gÁªÀiÁå vÀ£Àß£ÀÄß F jÃw C®Që¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄzsÁåºÀß £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÉÄÃ PÁgÀt«gÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀgÀ°è gÀÄPÀädÓ¤UÉ ¸ÀAzÉÃºÀ G½AiÀÄ°®è... 
“zÉÃªÁ®å ¥ÁånPÀqÉ ºÉÆÃUÀåªÀ£É. CzÀPÉÌ CªÀ£À PÉÊUÉ 30 gÀÆ¥Á¬Ä ZÀrØ vÀgÁPÉ PÉÆnÖÃ«ß. F G½zÀ gÉÆPÀÌ ¤Ã vÀUÉÆÃ” JAzÀÄ gÀÄPÀädÓ CAdAdÄvÁÛ gÁªÀiÁå£À PÉÊUÉ ºÀt 

PÉÆmÁÖUÀ CªÀ£ÀÄ ¹r«ÄrUÉÆArzÀÝ. 
“FUÉÃ£ÀÄ ¤Ã£ï ªÀÄzÀÄªÀÄUÀ DV ºÀ¸ÉªÀÄuÉªÀiÁå¯ï PÀÆgÀ¨ÉÃVvÁÛ? ºÉÆ¸À ZÀrØ vÀgÁìPÉ? UËqÀjUÉ ºÉÃ½zÉæ ºÀ¼ÉÃ ¥À¼ÉÃªï MAzÉgÀqÀÄ PÉÆmÉÖÃ PÉÆqÉÆÃgÀÄ...” JAzÀÄ ªÀÄÆzÀ°¹zÀÝ. 
“UËqÀjUÀÆ PÉÃ¼ÉÝ PÀt¥Àà. wAUÀ¼ï wAUÀÆî gÉÆPÀÌ vÀUÉÆAwAiÀÄ. MAzï eÉÆÃr vÀgÀ¸ÀÌ¨ÁgÁÝ? ºÀUÀ¯É¯Áè £ÀªÀÄä£É¬ÄAzÉè PÉÆqÀ¨ÉÃPÀAzÉæ fÃªÀªÀiÁ£À ¥ÀÆwð JµÀÖAvÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPï 

¤£ÉÎ?” CAvÀ UÀzÀj©lÄÖ. CzÀPÉÌ...” 
“ºÀÆA! CªÀgÀÄ UÀzÀj©lÖgÀÄ, ¤Ã£ï ªÀiÁgÁd£ÀAUï RZÀÄðªÀiÁr©mÉÖ. EzÁßgÀ AiÀiÁPï G½¹PÉÆAqÉ? ‘ºÀAUÉÃ MAzï ¹®ÄQ£À CAV vÀvÁÛ’ CAvÀ PÉÆlÄÖ©qÀ¨ÁgÀzÁVvÁÛ?” 

gÁªÀiÁå ¹lÄÖ-ªÀåAUÀå¢AzÀ UÀÄqÀÄUÁrzÁUÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ ªÀÄgÀÄªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ C¥ÀgÁ¢ü¨sÁªÀ¢AzÀ vÀ¯É vÀVÎ¹ PÀÄ½vÀ. ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ C®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ UÉÆtUÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÆ§Äâ Q«UÉ 
C¸ÀàµÀÖªÁV PÉÃ½¸ÀÄwÛvÀÄÛ... 

vÁ£ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÉ. zÉÃªÁ¯Áå£À PÉÊUÉ zÀÄqÀÄØPÉÆlÄÖ zÀqÀØ£ÁzÉ. gÁªÀiÁå CzÀPÉÌ ¹mÁÖV©lÖªÉß... E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß£ÀÄß HlPÉÌ PÀgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è... N zÉÃªÀgÉÃ, 
¸ÀPÁðgÀzÉÆÃgÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ PÉÆlÖgÀÄ F gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£Áß! MAzÉgÀqÀÄ ªÀgÀÄµÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ ¸Á¬Ä ¨ËzÁVvÀÄÛ. D gÉÆPÀÌ ¨ÁgÀzÉ ºÉÆÃVzÉæ... FUÀ vÁ£É £Á£ÀÄ §zÀÄQ AiÀiÁªÀ zÉÃ¸À 
D¼À¨ÉÃPÁUÉÊvÉ?... £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁjUÁV §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ!... 

gÀÄPÀädÓ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è-ªÀÄ£ÀzÀ°è QZÀÄÑ ºÉÆwÛ GjAiÀÄ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. ¸ÀtÚUÉ £ÀgÀ¼ÀvÉÆqÀVzÀ. ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ¨ÉÃPÉ¤ß¹vÀÄ. G¹gÉwÛ ¤ÃgÀÄ PÉÃ¼À¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆAqÀ-zsÀé¤ 
ºÉÆgÀqÀzÁ¬ÄvÀÄ. ºÉÃ¼À¯ÁUÀzÀ ¸ÀAPÀl ErÃ zÉÃºÀªÀ£ÀÄß ªÁå¦¹PÉÆ¼ÀîvÉÆqÀVvÀÄ. PÉ®ªÀÅ PÀëtUÀ¼À £ÀAvÀgÀ D J¯Áè £ÉÆÃ«¤AzÀ ªÀÄÄPÀÛUÉÆAqÀªÀ£ÀAvÉ CªÀ£À £ÀgÀ¼ÀÄ«PÉ ¤AwvÀÄ. 

¸ÀAeÉAiÀÄ PÀ¥ÀÄà ZÁAiÉÄ £É®ªÀ£ÀÄß DªÀj¸ÀÄªÀ ºÉÆwÛUÉ ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝ zÉÃªÁ®å ¸ÀgÀ¸ÀgÀ ºÉeÉÓ ºÁPÀÄvÁÛ ºÀnÖUÉ §AzÀ. AiÀÄeÁÓ, ¤£Àß gÉÆPÀÌzÁUÀ ªÉÊ£ÁzÀ zÀnÖÃ£É vÀAzÀÄ©nÖ«ß... 
¤£Àß ªÀAiÀÄ¸Àì£Éß¯Áè §gÉÃ PÀAqÉÆÃgï ªÉÄÊªÀiÁåUÀ¼À ZÀrØAiÀiÁUÉÃ PÀ¼ÉzÀÄ©mÉÖ. FUÁzÀÆæ MAzï £ÁPï ¢£À ©½Ã zÀnÖ GmÉÆÌAqÀÄ©qÀÄ” J£ÀÄßvÁÛ vÀÄAqÀÄ CjªÉAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛzÀ zÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ 
vÉUÉzÀÄ gÀÄPÀädÓ£À JzÀÄjVlÖ. 

DzÀgÉ DvÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀzÁUÀ” AiÀiÁPÀeÁÓ? ºÉÃ½zÀµÀÄÖ ªÀiÁqÀ°®è CAvÉ £À£ÉäÃ¯ï ¹lÄÖ §AvÁ?” J£ÀÄßvÁÛ zÉÃªÁ¯Áå ªÀÄÄzÀÄPÀ£À vÉÆÃ¼ÀÄ »rzÀÄ C®ÄUÁr¹zÉÆqÀ£É 
zÉÃºÀ ¸À¢Ý®èzÉ PÉ¼ÀUÀÄgÀÄ½vÀÄ. 

vÀ£Àß ‘ªÀiÁ£À’ §AiÀÄ°UÉ ©zÀÆæ ªÀÄÄaÑPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀåxÀð ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ vÉÆqÀUÀzÉ gÀÄPÀädÓ PÀ£À¸ÀÄPÁtÄªÀ ¸ÀÄRfÃ«AiÀÄAvÉ agÀ¤zÉæAiÀÄ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV ºÉÆÃVzÀÝ. 
 

 

PÀvÉUÁwð ¥ÀjZÀAiÀÄ: ©.n. ®°vÁ£ÁPï (1945 – PÀqÀÆgÀÄ) gÁdQÃAiÀÄ, ¸Á»vÀå »ÃUÉ ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è EªÀgÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®gÀÄ. ‘UÀw’ – PÁzÀA§j, ‘£ÀA gÀÆ¦è’, EzÉÃ PÀÆUÀÄ, ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ, PÀªÀ£À 
¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. 
 
 
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 

1. gÀÄPÀädÓ ªÀiÁ£À PÁ¥ÁrPÉÆAqÀ §UÉ «ªÀj¹. 

2. gÀÄPÀädÓ ºÁUÀÆ gÁªÀiÁå £ÀqÀÄ«£À ¨ÁAzsÀªÀå ¤gÀÆ¦¹. 

3. gÀÄPÀädÓ ªÀÈzÁÝ¥Àå ªÉÃvÀ£À ¥ÀqÉzÀ §UÉ ºÉÃUÉ? 
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೩. ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರ 

                     ಕೃಷ�ಕು�ಾರ ಕಲೂ�ರ   

 

 

 

 

  

೧ 

ನನ� ಮದು� ೆ �ರೂ�ನ�� ನ�ೆ�ತು. ನಮ� ಬಳಗ �ೊಡ�ದು. ಅಂ�ೆ�ೕ ನಮ��ೆ�ಲ� ಒಂದು �ೊಡ� 

ಮ�ೆಯ�� ಇ��ದ�ರು. ಅದ�ೆ� ಮ�ೆ�ನು�ವ�ದ��ಂತ, ಒಂದು ವ�ಾರ, ಇಲ��ೆ �ಾ� ೆಎಂದ�ೆ �ೆಚು� ಒ��ೕತು. 

ಅ�ೇನು ಅಂ�ಂಥ ಮ�ೆಯಲ�. ಈ�ನ ಪಟ��ಗರ �ೆಕ�ದಂ� ೆ ಹತು� ಹ�ೆ�ರಡು ಸಂ�ಾರಗಳ� ಅ�� 

�ೆಮ���ಾ� ಇರಬಹುದು. �ಾ�ಾನ��ಾ�, ಆ ಮ�ೆಯ�� ಒ��ಬ��ೇ�ೆ? ಹತು�- ಹ�ೆ�ರಡು ಜನರು ಸಹ ಇರಬಹುದು. 

�ೕಲುಪ���ೆ� ೆ�ೋಗು�ಾಗ �ೂೇ�ಲ�� ೆ�ಾರೂ �ೋಗುವಂ�ರ�ಲ�. 

ಮ� ೆಬಹಳ ಹ�ಯೆ �ಾಲದು�. ಹ�ೆಯ�ಾ� ಇಲ�ಣ ಹ�� ಕಪು�ಗ��ದ �ೊ�ೆಜಂ�ೆಗಳ�, ಒ�ೊ�ಬ�ರ �ೆ�ೆ�ಗೂ 

ಅಮರದಂಥ ಕಂಬಗಳ�, �ಾರು �ಾರು ದಪ��ಾದ �ೋ�ೆಗಳ�, ಗುದು�-�ಳ�ಾಳದ ಗೂಡುಗಳ�, �ೇಡರ ಹುಳ�ಗಳ 

�ಾ��ೆಗ�ಂ�ೊಪು�ವ ಮೂ�ೆಗಳ�, ಮುಸುಕುಗತ��ೆಯ �ೋ�ೆಗಳ� ಇ�ೆಲ� ಆ ಮ�ೆ� ೆ ಒಂದು �ೕಕರ�ೆಯನು�ಂಟು 

�ಾ�ದ�ವ�. ಅಲ��,ೆ ಭವ��ಾದ ಅಂಗಳ, ��ಾಲ�ಾದ �ತ�ಲು, ಆ �ತ�ಲ ತುಂಬ ತ�ೆ�ೆ�ೆಗಳ� ತ��ಾಕುವ ಒಂ�ೆರಡು 

ಹು��ೆ�ೇ�ನ ಮರಗಳ�, �ತ�ಲ �ೋ�ೆ�ಾ�ೆ�ನ ಅಗಳತ, ಅದ�ೆ� �ೊಂ� ಅಧ �ಾ�ಾ� �ಂತ ಹೂ�-ೆಇವ�ಗ�ೆಲ� 

ಆ ಮ�ೆಯ �ೕಷಣ�ೆ�ೆ ರಂಗು �ೊ�ದಂ�ೆ ಇದು�ವ�. ಇರುಳ� ಮಲ��ೊಂಡ�ೆ, ಜಂ�ೆಗಳ�ೊ�ೕ�ಾಡುವ ಇ�ಗಳ 

���ಾಟ�ಂದಲೂ, ಅವ�ಗಳ ಓ�ಾಟ�ೆ� ಉದುರುವ �ಾ��ಯೆ ಮ��ನ ಸಪ�ಳ�ಂದಲೂ, ಮೂ� ೆ ಮೂ�ೆಗಳ�ೆ�ಲ� 

ಮ�ೆ�ಾ��ೊಂ�ದ� ಹ��ಗಳ �ೊಚ�ೊಚ ಶಬ��ಂದಲೂ, �ತ�ಲ �ಡಗಳ�� �ೆ�ೆ�ಂತ �ೊಗಲ�ಾವ��ಗಳ 

�ೕ�ಾಟ�ಂದಲೂ, ಅ�� ಇದ�ಷು� �ನ�ೆಲ� ��ೆ��ೇ�ಾದ ನ���ೆಗಳ� ಬ�ೕ ಡವಡ�ಸು��ರುವ�ೇ! ಇಂಥ 

�ೌದ���ಾಸವ� ನಮ� ೆಮದು�ೆಯ ಮ�ೆ�ಾ�ತು�! 

೨ 

ಆಶಯ: ದಟ��ಾದ �ಾಂ�ೇ�ಕ�ೆಯನು�ಳ� ಈ ಕ�ೆ ನ�ೕದಯದ ಕ�ೆಗಳ�ೆ�ೕ ��ಷ��ಾದದು�. ಸುಂದರ�ಾ� �ಾಣುವ 

ಬದು�ನ���ೕ ಅಂತಗತ�ಾ�ರುವ �ಾ�ನ, ��ಾಶದ �ಾಧ��ೆಯನು� ಮತು� ಉತ�ಟ�ಾದ ದುರಂತ ಪ��ಯೆನು� 

ಕ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ಂ���ೆ. 



66 

 

 �ಾವ� ಇಳ��ೂೆಂಡ ಆ ಮ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ೕಲುಪ���.ೆ ಅದರ �ಗ�ಾ�ೆಯ ಮುಂಬ�� ೆ ಒಂದು �ೋ�. 

ಅದರ �ೆ��ನ ಒಳಮಗು�ಲು ಒಂದು �ರು�ನ�� ಒಂದು ಗು��ಯ �ೋಡು ಮ�ೆ�ಾ��ೂೆಂ���ತು. ಆ ಗು��ಗ��ೆ 

ಅ�ೇ �ೊಸ�ಾ� ಹು��ದ ಎರಡು ಮಕ�ಳ�. ಅವ�ಗ��ಾ� ಆ ಗು��ಗ�ರೆಡೂ �ತ�ನ� ಹುಲು� ಕ��ಗ�ಂದ �ೊಗ�ಾದ 

ಗೂಡ�ೊ�ಂದು ಕ��ದ�ವ�. 

 ಆ ಮ�ೆ� ೆ�ೋದ �ನ�ೇ ಆ ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರ ನನ� ಮನವ�ೆ��ೆ�ತು. ನನ� �ಾಳ��ೆಯ �ಾ��ೋಪುರ�ೆ� 

ಕಳಸವ��ಡುತ��ದ� ನನ� ೆ ಆಗ ಎಲ� ಬ�ೆಯ ಸಂ�ಾರವ� ಒಂ�ೊಂದು �ೊಬ�ನ �ೕ�ೆಂಬಂ�ೆ ಎ�ಸು����ತು. ಆ 

ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರವ� ನನ� ಹ�ೆಯದ ಸ�ಗನಸುಗ�� ೆ ಬಣ� ಬ�ೆಯುವಂ�ೆ �ೂೇರಲು �ಾನು ಅವ�ಗಳ 

�ಾಯಕ�ಾಪಗಳನು� ಕಣ�ನಗಳ� ತ�ಯುವಂ�ೆ �ೋ� �ೋ� ನ�ಯು���ೆ�. ��ಯ ಗು��ಗಳ� ತಮ� ಮ�ಗಳನು� 

ಲ�ೆ��ೈಯುವ�ದು, ಅವ�ೆ� ಗುಟುಕು �ೊಡುವ�ದು, ಅವನು� ಮುಂ�ಾ� ಸಂ�ೈಸುವ�ದು, ಅವ�ಗ��ಾ� �ೊಸ �ೊಸ 

��ಸನು� ತಂದು�ೊಡುವ�ದು �ದ�ಾದ��ೆ�ಲ� �ೋಡು��ದ� ನನ�,ೆ ಅವ�ಗಳ ಸಂ�ಾರವ� ಒಂದು ಮನುಷ� 

ಸಂ�ಾರದಂ�ೆ�ೕ �ೋರ�ೊಡ�ತು. 

 ��ಯ ಗು��ಗ�ೆರಡೂ ತಮ� ತ��ಳ� ೆ����ಗುಟು���ರು�ಾಗ, ಗಂಡ�ೆಂ��ಾದ ಮನುಷ��ಬ�ರು, “�ಾನು 

ಕ�ೇ�� ೆ�ೋಗ�ೇಕು; ಅ�� ೆ�ಾಡು” “ಸ�, �ೇ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಪಲ�ವ�ೆ�ೕ ತರ�ದ��ೆ ಅ�� ೆಏನು �ಾಡ�, ನನ� 

ತ�ೆ.” “�ೌದು, ನನ� ಕೂ�� ೆ ��ೆ� �ೋ�ದ� �ೇನು �ೆ�ೆದು�ೂೆಂಡು ಬ��”…ಎಂದು ಮುಂ�ಾ� ಮುದು� 

�ಾ�ಾಡು��ರುವಂ�ೆ ನನ� ೆ ಎ�ಸು��ತು�. �ೋಡುತ� �ಂ�ರುವಂ�,ೆ ಅ�ಾವ��ೋ ಒಂದು ತನ�ಯ�ೆಯು ನನ� 

ತನು�ನ���ಯಲು, �ಾ� ೆ ಆ ಗಂಡು ಗು��ಯಂ�ೆಯೂ ನನ� ಕನಸುಗಳ �ಾ��ಾ� �ೆಳ�ಾದ� ೆ ನನ� 

�ೈ��ಯ�ರುವವ�ೇ ಆ �ೆಣು� ಗು��ಯಂ�ೆಯೂ, ನ��ಬ�ರ �ಾಗ�ದ �ೆಳ�ನಂ�ೆ ಮುಂ�ೆ ಹು�� ಬರ�ರುವ ನಮ� 

ಮಕ��ೇ ಆ �ಕ� ಗು��ಮ�ಗಳಂ�ೆಯೂ �ಾವ�ೆ�ಾಗಲು, ನನ� ಹೃದಯವ� ತನ��� �ಾ�ೇ ನ��ಾಡುವದು. 

೩ 

 �ಾವ� �ರೂ��ೆ �ೋದ ಮರು�ನ �ಾನು, ಅಪ�ಣ�, ಅನಂತ, ನಮ� ಅಬ�ಯ ಗಂಡ �ೇಷಪ�, ನನ� ಕಕ�ನ 

ಮಗ ಲ��ಣ, ನನ� ��ಯ �ಾವ �ೆಂಕಟ�ಾಯ ಇಷು� ಜನ�ೆಲ� �ೇ� �ೕಲಟ�ದ �ಗ�ಾ�ೆಯ�� 

ಮಲ��ೊಂ��ೆ�ವ�. �ಾ��ೆಯಂ� ೆಇ�, ಹ��, �ೊಗಲ�ಾವ��ಗಳ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�ವ� �ಾ��ೕ ಇತು�. ಆದರೂ ಹತು� 

ತರದ ಗ����ಂದ ದ�ದ �ಾರಣ ಎಲ��ಗೂ �ಾಢ ��ೆ�. �ದು� ಕ��ದಂ� ೆ ಒಬ���ಂತ ಒಬ�ರು �ೆ�ಾ�� �ೊರ� ೆ

�ೊ�ೆಯುವವ�ೇ. ಆದ�,ೆ ನನ� ಸಂ�ಾರಸ�ಗದ ಶ�ೕ�ೇ��ಾಗ�ೇ�ಾದವಳ �ಂತ�ೆಯ�� �ೊಡ�ದ ನನ� ೆ�ಾತ� 

ಉ�ದವರಷು� �ೇಗ ��ೆ� �ಾರ�ದು�ದು �ಾ��ಾ�ಕ�ೇ ಸ�. ಆದರೂ ಸ��ಾ���ೆ �ಾ�ಾ� ತನ�ಷ���ೆ �ಾ�ೇ ��ೆ� 

ಹ�����ತು. ನಡು� ೆ ಅಕ�ಾ��ಾ�� ಎಚ��ಯುವ �ೊ���ೆ ನನ� ಹಗಲುಗನಸುಗಳ ಅ��ಾ�ತೃ�ೇ��ಾದ ನನ� �ಾ�ೕ 

�ಾ�ಯು ನನ� ��ೆ�ಗನಸುಗಳನು� ಸ��ೊ�ಸು��ದ�ಳ�. ಆಗ ಈ �ೋಕದ ಬಂಧನವ�ೆ�ಲ� �ೕ� �ಂತ ಅಮರನಂ�ೆ 

�ಾನು ಅ�ಾವ��ೋ ಒಂದು ಆನಂದ��ೕೆತನದ�� �ಹ�ಸು���ೆ�; ಅಂ�ೆ �ರು� �ೇಗ ��ೆ� ಹತ��ಾ�ತು�. 

೪ 

 �ಾವ�ಯ�� ಎರಡು �ೊ��ೆತು. �ೋ�ಯ ಚಪ�ರದ�� ಆತ �ೕ�ಾ�ರ�ಂದು �ೇ�ಬಂತು. ಕನ�ನ�� 

�ೆದ��ೂೆಂಡವರಂ�ೆ ಎಚ�ತು� ಗಡಬ�ಸು�ಾಗ ನನ� ೆ ಎಲ�ವ� ಒಂದು ಕಲಸುಮಲ�ನ ಹಳವಂಡದಂ� ೆ �ೋ�ತು. 

�ಚ�ಳ�ಾ� ಎಚ��ಯುವ �ೊ��� ೆಆ ಆತಸ�ರವ� ಕರು�ೆ��ಯೆುವಂ� ೆಡಬಡಬ�ನು���ದ� ನನ� ಎ�ೆಯನು� ಇನೂ� 
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�ೆ�ಾ�� ತಟ�ಹ��ತು�. ಚಟ��ೆದು� ಕು�ತು ತ�ೆ�ಂಬು�ೆ�ೆಯ �ೕಪವನು� �ೊಡ�ದು �ಾ� �ೋ��ೆ. ಆ �ೕ�ಾ�ರವ� ಆ 

ಗು��ಗಳ ಗೂ��ಂದ ಬರು����ತು. ಆಗ ನನ� �ಾ�ಗಳ�ೆ�ಲ� ಒಂದು �ೆರದ �ಾಬ�ಯು ತುಂ� ಹ�ಯು��ರುವಂ�ೆ 

�ೋ�ತು. ಅಂತಹದರ���ೕ, ನಡುಗುವ �ೈಗ�ಂದ �ೕಪವನು� ಎ�� ��ದು �ೋ��ೆ; �ಾಲಕ�ಾಲ�ಾದ 

ಘಟಸಪ�ಂದು, ಅಖಂಡ�ಾ� �ರುಚು��ರುವ ಗಂಡು ಗು��ಯನು� �ಾಯ�� ಕ���ೊಂಡು �ೋ�ಯ ದುಂಡು 

ಕ��ನ ಗುಂಟ �ಲ�� ೆ �ಂದ�ೆ� ಸ�ದು �ೋಗುತ��ತು�. �ಾವ� ಅಂ�ಂಥದಲ�; �ಾಗರ�ಾವ�. ಒಂದು ಒಂದೂವ�ೆ 

�ಾರು ಉದ��ಾ�ತು�. ಒನ�ಯೆಂ� ೆ ದಪ��ಾ� ಕರ�� ೆ ���� �ಂಚು��ತು�. �ೖ�ೕ�ೆ �ೆರಳ�ದ�ದ �ರು�ಾದ 

�ಡುಗೂದಲು. �ೊಗ�ೆಯಗಲದ �ೆ�.ೆ �ೕಪದ �ೆಳ�� ೆಥಳಥಳ �ೊ�ೆಯುವ ಕ��ನ ವಕ��ಾದ ಉಗ� ದೃ��ಯು ನನ� 

�ೈ�ಾಲುಗಳನು� ಇದ����ೕ ತಣ�� ೆ�ಾ�ತು. ನಡುಗುವ �ೈ�ಂದ �ೕಪವ� ಒ��ಂ�ೊ�� �ಾ��ದು� ಆ��ೋ�ತು; 

ಆದರೂ ಇದು�ದರ���ೕ �ಾವ���ೊಂಡು �ಾನು ಬ�ಯ�� ಮಲ�ದವರ�ೆ�ಲ� ಬ��ೆ����.ೆ 

 ಗಂಡುಗು��ಯನು� �ಾವ� ಕ���ೊಂಡು �ೋದದ��ಂದ, �ೆಣು� ಗು��ಯ ಸಂ�ಾಪ�ೆ� �ೕ��ಲ��ಾ�ತು�. 

ಅದು �ೆರ�ಲ��ೆ �ಾ�ಾ�ಾರ �ಾಡುತ� �ಕು� �ಕು� �ಾಯು��ತು�. �ಾ�ನ �ಾಯ�� �ೕವನದ �ೊ�ೆ�ಾರ 

��ಚು���ಾ��ೆ. ಗೂ�ನ�� ತನ�ಕ��ೆಯ �ಕ�ಮಕ��ೆರಡು ����ಗುಟು����ೆ. �ೕ� ೆ ತನ� �ಾ�ಣಸಂಕಟ�ಂದು. �ೕ�ೆ 

ಕಂ�ೆಟು� ಕತ�ಲ�� ಅ��ತ� ಸು�ಾ�ಡು�ಾಗ ಆ �ೆಣು� ಗು��ಯು ಎ�ೊ�ೕ ಸಲ �ೌ�ಾ� ಕು�ತ ನಮ� �ೖ-�ೈ�ೆ �ಾ� 

ತಡವ�ಸು��ತು�. ಆ ಗಲ�ೆಯನು� �ೋ� ನ��ಲ��ಗೂ �ಾಬ� ಇಮ������ತು. ಆ�ೕ�ೊ�� �ೆಂ�ಯ ಕ��ಗಳನು� 

�ೊ�ೆದು �ೆಳಕು �ಾ��ೊಳ��ತ� �ಾ�ೆಲ�ರೂ ನಮ� �ೕವರ��ಯೆ ಹವ��ೆಯ���ೆ�ವ�. 

 ಇಷ�ರ�� �ೕ�ನವರ ಗದ�ಲವನು� �ೇ� �ೆಳ�ನವರು �ೕಪ ಹ���ೊಂಡು �ೕ� ೆಬರುವ�ದರ��ದ�ರು. ಆದ�ೆ 

ಅದಕೂ� �ದ�ೇ ನಮ� �ಾ� (�ೆಕು�) �ಾವ �ಾಯ�ಂದ�ೋ ಅ��� ೆ ಬಂದು, ��ೆ�ಟು� ಅಲ��ಯುತ� 

�ಗ�ಾ�ೆಯ ತುಂ�ೆಲ� ಸು�ಾ�ಡು��ದ� �ೆಣು� ಗು��ಯನು� �ಾ� ��ದು���ತು. �ೆಳ�ನವರು �ೕಪ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೕ� ೆ ಬರುವ�ದಕೂ�, �ೆಣು�ಗು��ಯನು� �ಾಯ�� ಕ���ೊಂಡು �ಾ� �ೆಳ�ೋಡುವ�ದಕೂ� ಗಂ�ೇ �ತು�. ಎಲ�ರೂ 

�ೇ� �ಾ�ಯನು� ��ದು, �ೊ�ೆದು, ಬ�ದು ಗು��ಯನು� ����ೊಳ��ವ �ೊ��� ೆಅದು ಗು��ಯನು� ಅಧಕ�ಧ 

�ಂ�ೇ���ತು�. ಇತ� �ಾ�ೆಲ� �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ�ೕ, ಗಂಡು ಗು��ಯನು� ��ದು�ೂೆಂಡು �ೊರಟ �ಾವ�, ಗು��ಯ 

ಗೂ��ಂದ ಹ�ೆ�ಂಟು �ಳ ದೂರದ��ದ� ಗು��ನ�� �ೊಕು����ತು. �ಾವ� ಗು��ನ ಒಳ�ಳ� ೆ �ೇ� �ೋದಂ�ೆ, 

ಅದರ �ಾಯ��ದ� ಗು��ಯ ಕರು�ಾಸ�ರವ� ಮಂದಮಂದ�ಾ� ಕುಂದುತ� �ೊ�ೆ�ೊ�� �ಂತು�ೋ�ತು. 

      ೫ 

 ಇತ� ಆ ಗು��ಗಳ �ಕ�ಮಕ��ರೆಡೂ ಹುಟು�ಹುಟು�ತ��ೇ ಅ�ಾಥ�ಾ�, ತಮ� �ೆ�ೕಮ�ೆ� ಊರು�ೋ�ೇ 

ಇಲ��ಾಗಲೂ, ಅ�ೆ�ೊ�ೕ �ೊತು� ಹಲು�, ಅತ�ತು� ದ�ದು, ಸುಮ�� ೆ�ದು��ೊಂಡವ�. 

೬ 

 ನಮ�ೆಲ� ನಮ� ನಮ� �ೕವದ ಭಯ. ಆಗ ಆ ಮ�ಗಳ�ಾ�ರು �ೇಳ�ೇಕು! �ಟ� �ೆಲಸವ�ೆ�ಲ� �ಟು� 

ಅಪ�ಣನೂ, �ೆಂಕಟ�ಾಯನೂ �ೋ�, ಆ ಅಪ�ಾ��ಯ�� ಒಬ� �ಾಂ��ಕನನು� ಹುಡು��ೊಂಡು ಬಂದರು. �ಾಂ��ಕನು 

ಮ�ೆತನಕ ಬಂದ �ೕ� ೆಅದು �ೇವರ �ಾ�ೆಂದೂ, ಅದನು� �ಾನು ��ಯ�ಾಗ�ೆಂದೂ, ಅದು ಇ�ೊ��� �ಾರ 

ಕ��ಗೂ �ೕಳದಂ� ೆ�ಾನು ಮಂತ� ಬಂಧನವನು� �ಾಡಬ�ೆ��ೆಂದೂ �ೇ�, ಏ�ೇ�ೋ ಒಟಗುಟು�ತ�, ಅ��ತ� �ಾ�ೆ�ಂಟು 
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�ೆ� ೆ�ಾ�ದಂ� ೆ�ಾ�, ನಮ� �ಾ�ೆ�ೖದು �� ಅ��ಯ �ಾಳ� �ಾಳ� �ಾ�, �ೕ� ೆಒಂದು ರೂ�ಾ� �ತು��ೊಂಡು 

�ೊರಟು�ೋದನು. ಆದ� ೆನಮ�ದು ಮನುಷ��ೕವ! ಸುಮ�� ೆ�ೇ� ೆಕು��ೕತು? ನಮ� �ೆದ��ೆ ನಮ�.ೆ ಆ �ಾಂ��ಕನು 

ಬಂದು �ೋದ �ೕ�ೆಯೂ ನಮ� ೆ �ೕವದ�� �ೕವ�ಲ�. ಆ��ಂದ�ೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕಂ�ೕಲು ಹ���ೊಂಡು, 

ಎಲ�ರೂ ಇ��ೕಟು ಆಡುತ� �ೆಳ�ನ ತನಕ ಕು�ತು��ೆ�ವ�. 

 ನಸುಕು ಹ�ಯುವ ಸಮಯ ನನ� �ಾ� ಬಂದು ʼಸುರ� ಎರ�ೊಳ�ಲು ತಡ�ಾ�ತು. ಈಗ �ೕಗರು 

ಬಂದು�ಡು�ಾ��ೆ; ಎಲ�ದಕೂ� �ಾ�ೇ ಬಡ�ೊಳ��ೇಕು; ಒಬ�ರೂ ��ಯ �ೕ� ೆ�ಾ��ೊಳ��ವ��ಲ�. �ೕ�ಾದ� ೆ�ಾ�ೇ 

ಎಷ�ಂತ �ಾಯ�ʼ ಎಂದು �ದ�ಾ� ಎಲ�ರ �ೕ�ೆಯೂ ಹ��ಾಯು� �ೋದರು. ಅಕ� ಬಂದು “ಆರ�� ೆ

ತಡ�ಾಗುವದು �ೇಗ�ೇಳ�” ಎಂದು ಒಲು� �ಾ�ದಳ�. ಆದ�ೆ �ೊತು� ಹ�ಯುತ� ಬಂದಂ� ೆ ಇ��ೕ�ನ�� �ೆಚು� 

�ೆಚು� ತ��ೕನ�ಾಗುತ��ದ� �ಾವ�, ಅವ�ಬ�ರನು� ಹೂ ಹೂ ಎಂದು �ೇ� �ಂದಕ��� ��ೆ�ವ�. ನನಗಂತೂ ಅಂ�ನ 

ಆಟದ�� ಇಲ�ದ ಹುರುಪು. ಏ�ೆಂದ� ೆ�ಾ�ೇ ಮುಂ�ಾ�ಾ� ಅಪ�ಣ�ನ �ಾ�ಯ �ೕ� ೆ�ಾಲ��ೆ�ರಡು �ೊ������ೆ�. 

 �ೕ� ೆ �ಾ�ೆಲ�ರೂ ನ�ಾ�ಟದ ರಂ�ನ���ೕ ಗುಂ�ಾ� ಕು��ಾಗ ಗು��ಯ ಗೂ��ಂದ ಮ�ೆ� �ೕ�ಾ�ರ! 

ಎಲ�ರೂ ತಟ�� ೆ������ೆವ�. ಮ�ೆ� ಅ�ೇ �ಾವ�! ಅ�ೇ ಭ�ಾನಕ ದೃಶ�! �ಾವ� �ಲ�� ೆ�ೋ�ಯ ಗುಂಟ ಹ�ದು 

ಬಂದು ಆ ಗು��ಯ ಗೂ�ನ�� �ೆ�ೆಯನು� �ೆ��, ಮ�ಗಳನು� ��ದು�ೂೆಳ��ವದರ��ತು�. ಅದನು� ಕಂಡು ಎಲ�ರ 

ಆಟವ� ಮು��ೇ�ೋ�ತು. ಎಲ��ಗೂ �ಗ���. �ೕ �ೊ�, �ಾ �ೊ� ಎನು�ವದ�ೊಳ� ೆ�ಾವ� ಒಂದು ಮ�ಯನು� 

��ದು�ೂೆಂಡು ಮ�ೆ� ತನ� �ೋರನು� �ೇ��ೊಂ�ತು. ಎಲ�ರೂ ಬ�ೕ �ಾತ�ಾ��ೆ�ೇ �ೊತು ಎದು� �ೋ� 

�ಾವನು� �ೊ�ೆಯುವಷು� �ೕರು ಒಬ�ನ��ಯೂ ಇರ�ಲ�. �ೊ�ೆ� ೆ ʼ�ಾಂ��ಕ �ೇವರ �ಾ�ೆಂದು �ೇಳ�ಲ��ೇ; 

ಅದನು� �ೇ� ೆ�ೊ�ೆಯುವ�ದು?ʼ ಎಂದು ಒಬ���ೊಬ�ರು ಸ�ಾ�ಾನ �ೇ��ೊಂಡು ಸುಮ��ಾ�ೆವ�. 

 �ಾವ� ಗೂ��ೊಳ�ಂದ ಒಂದು ಮ�ಯನು� ��ಯು�ಾಗ, ಇ�ೊ�ಂದು ಮ�ಯೂ ಗೂ��ಂದ �ಾ� 

�ೊರ� ೆ�ದು� �ಾ�ಣಸಂಕಟ�ಂದ ಒ�ೆ�ಾಡ ಹ��ತು�. ಮೂರು �ೕ�ಗಳ �ಾವನು� ಕಂಡು �ೇವಸ�ೊಂಡ ನನ� ಕರುಳ� 

ಆ ಮ�ಯ �ೊಳ�ಾಟ�ಂದ ಮತೂ� ಕಳವ��ತು. ಒಂದು �ಾ�ಯೆ �ೊ�ೆ�ಯ�� ಆ ಮ�ಯನು� �ಲ�� ೆ ಎ�� 

ಮಲ�� ಸ�ಲ� �ಾಲನು� �ಾ� ಇ�ೆ�ವ�. �ಾಪ! ತನ� ಕರುಳ ಬ���ೕ ಕತ��� �ೋ�ರಲು, ಕಮರುವ �ೕ�ನಂ�ದ� ಆ 

ಮ��ೆ ನಮ� ಆ�ೈ�ಯೆು �ಷ�ಾ��ೋ ಅಮೃತ�ಾ��ೋ- �ಾರು �ೇಳ�ೇಕು?   

      ೭ 

 ಅ�ೊ����ೆ ನನ� �ಾ�-ಅಕ� ಮ�ೊ��� ಬಂದು ಬಲವಂತ�ಂದ ಎ����ೊಂಡು �ೋದರು. ಮುಂ�ೆ ಸುರ�-

ಪು�ಾ�ಹ�ಾಚನ-ಆರ�-ಅ��ೆಗ�ೆಲ� ಯ�ಾಕ�ಮ�ಾ� �ಾಂಗ�ಾದವ�. ಮದು�ೆಯ ಪ��ೕದವ� �ೖ ತುಂ�ದಂ�ದ� 

�ಾ�ೆಲ�ರೂ ನಮ� ನಮ� ಸಂ�ೋಷದ�� ಈಸು���ೆ�ವ�. ಆದ� ೆಸ��ಾ� ಅ��ಯ �ಾಳ� �ೕಳ�ವ �ೊ���ೆ ಬಂತು ಸು�� 

– ಅದೂ ಒಂದು ಮ�ಯು �ಾ�ನ �ೊ�ೆ�ಯ���ೕ �ಾ�ಣ�ೕ��ೆಂದು. 

 ಅಂತೂ, �ೕ� ೆ ಹ�ೆ�ರಡು �ಾ�ನ ಅವ�ಯ�� ಆ ಗು��ಯ ಸಂ�ಾರದ ಮೂ�ೋ�ಾ�ಟನ�ಾ� ����ೆಂದು 

�ೇ�ದ�,ೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕ��ದ ಕ�ೆಯಂ� ೆ �ೋರುವ�ದು. ಆದರೂ ಆ ಸಂಗ�ಯ�� ನನ� ಮದು�ೆಯ �ಾಲದ�� 

ನ�ೆದ ಪ���ಂದು ಸಂಗ�ಯಂ�ೆ �ತ�ಸತ��ಾದ �ಾ�ಾ�ತು�. 

      ****** 
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 �ೊಸ ಸಂ�ಾರದ �ೊ��ಲ�� �ಾ�ಡು��ದ� ನನ� ಮ�ೆಯ�� ಅಂದು ಮದು�ೆಯ �ಾಂಗಲ� ನ�ೆ�ಾಗ ಈ 

ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರದ�� ಅಂತಕನ �ೋ�ಾಹಲವ� ನ�ೆದು�ೋ�ತು. 

          ೮ 

 ಇ�ೕಗ ನನ� ೆ �ನ�ರನ�ದಂತಹ ಎರಡು ಮಕ���.ೆ ನ��ಬ��ಗೂ ಆ ಮಕ��ೆಂದ� ೆ ��ೆ�ನ �ಾ��ೕಹ. 

ಅವ�ಗ�ಂದ�ೇ ನಮ� ಸಂ�ಾರದ�ೆ���ಯೂ ಸುಖ ಸಂ�ೋಷಗಳ� ಓ�ಾಡು���ೆ. ನಮ� �ಾ��ೆ� ೆಇಂಥದು ಕ�� ಎಂಬ 

�ಾ�ೇ ಇಲ�. ದುಃಖ�ೆಂದ� ೆಏ�ೋ ಎಂಬಂ�ೆ �ಾ���ೇ�ೆ. ಈ ಜಗ��ನ�� ನಮ�ಂಥ ಸಂ�ಾರ ಸು�ಗಳ� ಇ�ಾ�ರೂ 

ಇರ�ಾರ�ೆಂ�ೇ ನನ� �ಾವ�ೆ�ಾಗುತ���ೆ. 

 �ಾವ� ಗಂಡ-�ೆಂಡ�, ಮಕ��ೆ�ಂ�� ೆ ಒ��� ೆ ಕೂ� ಕು��ೆ�ೆಂದ� ೆ ನನ� ಹ�ೆಯದ ಕನಸು �ೈಯ���ದು 

ಕು�ಯುವಂ� ೆ �ಾಸ�ಾಗುವದು….ಆದ� ೆ �ೕ�ರು�ಾಗ�ೇ ಎಂ�ಾದ�ೊ���� ಆ ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರದ �ೆನಪು 

ಒ��ಂ�ೊ�� ನನ� ತ�ೆಯ�� �ೋ��ಡುವದು. ಆಗ �ಂ�ನಂ�ೆ� ಈಗಲೂ ಆ ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಒಂದು 

ಬ�ೆಯ ತನ�ಯ�ೆಯು ಎ��ಸುವ�ದು. ಆದ� ೆ ಅಂ�ನ �ೊಗ�ನ ಬದಲು, ಇಂದು ನ�ೆ��ೆಯು ಒಂದು ಬ�ೆಯ 

�ೇದ�ೆ�ಂದ ಗಡಗಡ ನಡುಗುವ�ದು…ಮನುಷ�ನ ಬು�� �ಾವ�ೆಗಳನು� �ೆ��ಸ�,ೆ ಆತನ ಕಲ��ೆಯು ಕಣ��ೆ�ಾ�, 

ಎ���ೕ �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ೋ�ನ�� �ೊಂ� ಕು�ತ �ಾ�ೆಂಬ �ಾವ� ಎ�� ನನ� ಸಂ�ಾರವನು� 

ಸೂ�ೆ�ೊಂ�ೕ�ೋ ಎಂದು ನನ� ೆ ಇಲ�ದ ಭಯವ�ಂ�ಾ� �ಗ����ಾದಂ�ೆ�ಸುವದು. �ೕ�ೆ �ೇಡ�ೇಡ�ೆಂದರೂ 

ಒಲು��ಂದ ಆ �ಂ�ನ �ೆನಪು ನನ� ಮನದ�� ಮೂ��ೊಂ�ಾ�ೆಲ� ನನ� ಕಣ�ನಗಳ� ಬು���ಾವ�ೆಗಳ� 

ಕುರು�ಾದಂ�ೆ�� �ಾನು �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ೋ�ಾಂತರದ�� ಹವಣು ತ�� ಅ�ೆಯು��ರುವಂ� ೆ�ಾಸ�ಾಗುವ�ದು. 

  

ಕ��ೆಾರರ ಪ�ಚಯ: ಕೃಷ�ಕು�ಾರ ಕಲೂ�ರ (೧೯೦೯-೧೯೮೨) ಹು��ದು� �ಾರ�ಾಡದ��. ಇವರ ಪ�ಕ�ತ ಕೃ�ಗಳ�: �ೕವನ (ಕ�ಾ 

ಸಂಕಲನ), �ಾಯರ ಮದು�,ೆ �ಂ�ನ ಹು�, �ೆರಳ� ��ಲು (�ಾಟಕಗಳ�), �ಾವ� �ಾಂ�ಾರ (ಆಯ� ಕ��ೆಗಳ ಸಂ�ಾದ�)ೆ. 

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಬದುಕು ಮತು� �ಾವ�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನು� ಕ�ೆಯು �ವ��ರುವ �ೕ�ಯನು� �ವ��. 

೨. ʼಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರʼ ಕಲೂ�ರರ ಕ�ೆ�ಾ��ೆಯ �ೈ�ಷ��ಗಳ�ೆ��ಾ� ಒಳ�ೊಂ��”ೆ- ಈ �ೇ��ೆಯನು� ಸಮ��. 

೩. ಮನುಷ�ರ ಸಂ�ಾರ ಮತು� ಗು��ಗಳ ಸಂ�ಾರ ಸ�ಾ�ಾಂತರ�ಾ� ಕ���ೊಳ��ತ� ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ��ಾಮವನು� �ವ��. 
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      ಘಟಕ- IV  

೧. �ೂೆಣಗುವ ಚಟ 

        ಎ.ಎ�. ಮೂ��ಾ� 

 

 

 

ʼಅಬ�, ಇ�ೇ�ದು, ಈ �ೆ�ೆಯ ಉಬ�ರ! ಕ�ೆದ �ೇ��ೆಯ�� ಇ�ೊ�ಂದು �ೆ� ೆ �ಾಣ�ಲ�, ಇಷು� �ೊ���ೆ 

ಒಂ�ೆರಡು ಹದ ಮ� ೆ ಬರ�ೇ�ಾ�ತು�. �ಾಳ� ಕ��ಾಲ, ಋತುಧಮ�ೇ ಬದ�ಾ� �ೋ�ತು. �ೈವಶ���ೆ�ಲ�, 

ಧಮಶ��ೆ��ಲ�, ಇ�ೆ�ೕ�ಾಗು�ೆ�! ಈ �ಾಳ� ಅಣು�ಾಂಬುಗಳ ಪ��ೕಗ �ೇ�,ೆ ಅದ�ಂದ�ೇ �ೕ�ಾಗು�ೊ�ೕ ಏ�ೋ. 

�ೋ�, ಚ�ಮ�ೆಗಳನು� �ೇ�ಾದರೂ ತ�ೆಯಬಹುದು; ಈ �ೆ� ೆ�ಾತ� ತ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�ಗುವ��ಲ�.ʼ - ಕ�ೆದ �ೕ 

�ಂಗ�ನ�� �ಾ�ೊಬ�ರು ಮ�ೊ�ಬ�ರನು� ಕಂ�ಾಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಈ ಬ�ೆಯ �ಾತು �ೇ�ಬರು��ತು�. ಈ �ಾ�ನ�� 

ಏನೂ ಹುರು�ಲ�. ಕ�ೆದ ವಷದ �ೇಸ� ೆ�ೆಚು� ಕ�� ಈ ವಷದ �ೇಸ�ೆಯಂ�ೆ�ೕ ಇ��ರ�ೇಕು; ಒಂದು ವಷದ 

ಅವ�ಯ�� ಆಗಬಹು�ಾದ ಋತುಧಮದ ಬದ�ಾವ�ೆ ಅ�ೆ�ೕನೂ ಗಮ�ಾಹ�ಾದದ�ಲ�; ಧಮಶ���ೆಗೂ 

ಹ�ಾಗುಣಕೂ� ಏನೂ ಸಂಬಂಧ�ಲ�; ಅಣು�ಾಂಬುಗಳ ��ತ�ಂದ �ೆ� ೆ�ೆಚು�ತ��ೋ ಇ�ಯುತ��ೋ, ಅದು ಪ�ಕೃತ 

�ಾಲದ�� ��ಾ�ಗ�ಗೂ ಸ��ಾ� ��ಯದ �ಷಯ. ಇದ�ೆ��ಾ� �ೊಣಗುವವನೂ ಬಲ�; ಆದ� ೆಅವನ �ೊಣ�ಾಟ�ೆ� 

ಈ ��ವ�� ೆಪ��ಬಂಧಕ�ಾಗ�ಾರದು. ಈಗ �ೇಸ� ೆಕ�ೆ��,ೆ �ೋ� ೆಮ� ೆ����,ೆ ಸೂಯರ���ೕ �ಾಣು��ಲ�. 

ಆದ� ೆ�ೇಸ�ೆಯನು� ಬಯು���ದ�ವ��ೆ ಇದ�ಂ�ೇನೂ ಆನಂದ�ಾ�ಲ�. ʼಏನು �ಾಳ� ಮ�ೆ�! ��ದದು� �ಡ�ೇ 

ಒಲ�ದು. ಎ�� �ೋ�ದರೂ �ೊ�ೆ�. �ೇಸ�ೆಯ �ೆ�ೆಯನು� �ೇ�ಾದರೂ ತ�ೆಯಬಹುದು, ಒಂದು �ಾ�� 

�ಾ��ೊಳ�ಬಹುದು. ಈ ಮ�ೆ ��ದ� ೆ �ಾತ� ಏ�ೋ �ೇ��ೆ, ಮಂಕುಕ�ದ �ಾ�ಾ� �ಡು�ೆ�, ಅಷು� �ಾಣ�ೆ 

ನಮ�ವರು ಇದನು� ದು�ನ ಎಂದು ಕ�ೆದ�!ೆʼ ಎಂದು ಮ��ೆಾಲವನು� ಬಯು��ಾ��ೆ. 

ಇದು ಶುದ� ಹುಚು�ತನ ಎನ��ೇ�. �ೕ� ೆ �ೊಣಗುವವರನು� �ೋ� �ಾವ� ನಗುವಂ�ಲ�. ಏ�ೆಂದ�,ೆ 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಆತ�ಪ�ೕ� ೆ�ಾ��ೊಂಡ� ೆ�ಾವ� ಅ�ೇ ವಗ�ೆ� �ೇ�ದವ�ೆಂದು ಒಪ��ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ತಪು� 

ನಮ�ದಲ�, ಭಗವಂತ �ೊಣ�ಾಟ�ೆ� ಅವ�ಾಶ �ೊಡುವಂಥ �ಶ�ವನು� ಸೃ����ಾ��ೆ. �ಾ�ೇನು �ಾ�ೋಣ, 

ಆಶಯ: �ೊಣಗು��ೆ ಮನುಷ�ನ �ಾ�ಾನ� ಸಹಜ ಗುಣಗಳ�ೊ�ಂದು. ಎ�ೊ�ೕ ಸಲ ಅದು ನಮ�ೆ ಮತು� ನಮ� 

ಸ�ಹದ��ರುವವ�� ೆ����ಯನು�ಂಟು�ಾಡುತ�� ೆಎ���ದರೂ �ಜ�ಾ� �ೋ�ದ�ೆ ಅ�ೊಂದು ವರ.  
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ಎನು�ವಂ�ೆಯೂ ಇಲ�. ನಮ� �ೊಣ�ಾಟ ಸಮಪಕ�ಾದ, ಅಸಮಪಕ�ಾದ ಎಲ� �ಷಯಗ�ಗೂ �ಷ���ಾತ�ಾ� 

ಸಲು�ತ��.ೆ ಎವ�ೆ�� �ಖರವನು� �ೆದ�ದು� �ಾನವ��ೆ ಅದು�ತ�ಾದ �ಜಯ. ವೃತ�ಪ���ೆಗಳ�� ಅದರ ವತ�ಾನ 

ಬಂ�ಾಗ ನನ� �ೆ�ೕ�ತ�ೊಬ�ರು �ೇ�ದರು, ʼಆ�ತು, �ಖರ ಹ��ದರು; ಅದ�ಂದ ನಮ� ೆಬಂದ ��ೕಟ�ೇನು? ನಮ� 

�ೊ�ೆ� ತುಂ�ದ �ಾ�ಾ��?ೆ ಅ�� �ೇ�ೆಯ �ೆ� ೆ�ಷದ �ಾ� ೆಏರು�ಾ� ಇ�,ೆ �ೋ�ʼ ಎಂದು! ನಮ�ನು� ಸ�ಗ�ೆ� 

ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ� �ಟ��ೆ, ʼಸ�ಗದ�� ಹ��ೇ ಆಗುವ��ಲ�, ಆ �ಾಳ� ಅಮೃತ ಕು�ದದ�ರ ಫಲ!ʼ ಎನು��ೆ�ೕ�.ೆ 

ಒಂದು �ೇ� ೆನಮ� ಸುತ�ಮುತ� ಎಲ� �ಷಯಗಳಲೂ� ಅನುಕೂಲ�ಾದ ವ�ವ�ೆ��ದ�� ೆಅದನು� ಪ�ಯತ�ಪೂವಕ�ಾ� 

ಬದ�ಾ���ೊಂ�ಾದರೂ �ಾವ� �ೊಣಗುವ�ದ�ೆ� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ೆಲವ� ವಷಗಳ �ಂ� ೆ �ಾ�ದ� 

ಸಂ�ೆ��ಂದರ�� ಒಂದು ಕ�� �ಾ����ೆ�ವ�. ಆ ಕ���ನ ಮುಖ� �ೆಲಸ�ೆಂದ�,ೆ �ತ��ೆ ಹ��ನ �ಾಲದ�� ಅ ಹ��ನ 

�ಾ�ಾ�ನು ಇಟು� ಸದಸ���ೆ �ನ�ೆ� ಎರಡರಂ� ೆ ಹಂಚುವ�ದು. ಇದ��ೆ �ೇ�ಾದ ಹಣವನು� ನ��ಂದ ವಸೂಲು 

�ಾಡುವ�ದ��ೆ ಒಬ�ನನು� �ಾ�ೇ ಚು�ಾ���ೆವ�. �ಾವ� ಪ���ನ ಹಣ �ೊಡು��ದು�ದು ನಮ� ಸ�ಂತ ಒ���ೆಯ �ೕ�;ೆ 

�ನ�ೆ� ಎರ�ೇ ಹಣು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ �ಯಮ �ಾ�ೇ ಖುದು� �ಾ��ಂದ �ಾ��ೊಂಡದು�. ಆದ� ೆ ಒಂದು 

�ನ�ಾದರೂ �ಾವ� �ೊಣ�ಾಟ�ಲ�� ೆ ಹಣ �ೊಡ�ಲ�. ಹಣ ವಸೂಲು �ಾಡುವವನು �ೇ��ಾಗ ʼ��ಾ 

ಇವನ�ೂೆ�ಂದು ವಲ�. �ೆ��ೆ� ಎದ��ೆ �ಾಕು, �ಾ�ರು�ಾ�� ೆ ಈ ನ���ಕ! �ಾ�ೇನು ಮ�ೆ ಮಠ �ಾ��ೊಂಡು 

ಓ��ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ�? �ೊ�ೆ�ೕ �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇವತ�ಲ��ದ��ೆ �ಾ�ೆ̓  ಎಂದು �ೊಣ��ೆವ�. ʼನಮ� ದುಡು�, ನಮ� ಹಣು�, 

ಅದರ �ೕ� ೆಇವನ��ೇನು ಅ��ಾರ? ಇ�ೊ�ಂದು ಹಣು� �ೆ�ಾ�� �ೊಟ�� ೆಇವರಪ�ನ ಗಂ�ೇನು �ೋ�ತು! ʼ ಎಂದು 

ಆ�ೇ���ೆವ�. �ೊ�ೆ� ೆ ಆತ ʼ�ೕವ� �ೊಡುವ�ದು ಎರ�ಾ�ೆ, ಅದನು� �ೊಟೂ� �ೊಡು��ೕ�, ಇ�ೆ��ಾ� �ಾ�ಾ�ದ�ಲ��ೆ 

�ೊಡ�ಾರ�?ೆ ʼ ಎಂದು ಆ�ೇ��ದ. ಆಗ ಮನಃ�ಾಸ���ೊಬ� ʼ�ಂಗಳ ಹಣವ�ೆ��ಾ� ಮುಂಗಡ�ಾ� �ೊಡುವ ವ�ವ�ೆ� 

�ಾ��ೊ�ೆ��ೕಣ, �ಾಲು� ರೂ�ಾ� ಒ��� ೆ �ೊಡ�ೇ�ಾ�ಾಗ �ೊಣ�ದ�ೆ ಅ�ೇನೂ ಅ�ಾ�ಯವಲ�” ಎಂದು ಸಲ� ೆ

�ಾ�ದ. �ಾ�ೆ�ೕ �ಾ� ಮನ���ೆ ತೃ���ಾಗುವಷೂ� �ೊಣ��ೆವ�. ಒ��� ೆ�ಾಲು� ರೂ�ಾ� �ೊಡುವ�ದು ಕಷ�. ಆ 

ಕಷ�ವನು� ಎದು���ಾದರೂ ಸ��, �ೊಣಗುವ�ದ�ೆ� ಅವ�ಾಶ ಕ����ೊಳ��ವ�ದು ನಮ� ೆಅವಶ�ಕ�ಾ� ಕಂ�ತು. 

�ೇವರು ನಮ�ೇ� ೆ ಈ ಮ�ೋವೃ��ಯನು� �ೊಟ�! ಇದರ�� ಏ�ೋ ಒಂದು ಉ�ೆ�ೕಶ�ರ�ೇಕು. ಅದನು� 

��ಯ�ೇ�ಾದ� ೆ �ಾವ� �ೊಣ�ಾಟಕೂ� �ೇ�ಾಟಕೂ� ಇರುವ ವ��ಾ�ಸವನು� ಅಥ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಇ�ೆರಡರ�� 

ಒಂ�ಾದರೂ ಎಲ� ಮನುಷ�ರಲೂ� ಇ��ೇ ಇರ�ೇ�ಾಗುತ��.ೆ �ೂೆಣ�ಾಟ�ೇ ಮೂಲ�ೇವರು; �ೇ�ಾಟ ಉತ�ವ �ಗ�ಹ. 

�ೊಣ�ಾಟ ನಮ��� ��ರ�ಾ� �ೆಲ� ಸವ�ಾ ತನ� ಪ��ಾವವನು� �ೕರು��ರುತ��ೆ; �ೇ�ಾಟ ಹ�ಾ�ಾ�� �ೊರ�ೂೆರಟು 

ಒಂದು ಸುತು� �ರು��ೊಂಡು ಮರ� ಸ��ಾ�ನ�ೆ� ಬರುತ��ೆ; ಬಂದು ತನ� ಸತ�ವ�ೆ��ಾ� ಮೂಲ�ಗ�ಹ�ೆ� �ೊಟು� 

�ೆಪ��ಾಗುತ��ೆ. ಉತ�ವಮೂ�ಯನು� �ಜಯ�ಾ�ಸ�ೆ, ಅದು ಮೂಲ�ೇವರ ಸತ�ವನು� ವ�ಯ �ಾಡದಂ�ೆ 

�ೋ��ೊಳ��ವ��ೇ ಬು��ವಂ��ೆಯ ಲ�ಣ. ರೂಪಕವನು� ಬದ�ಾ�ಸಬಹು�ಾದ�,ೆ �ೇ�ಾಟವನು� �ಾಂ��ೆ 

�ೋ�ಸಬಹುದು; �ೊಣ�ಾಟವನು� ನಮ� �ೇಹದ�� ಸ�ಾ �ೆಲ� ���ೕರ� ೆ �ೇಹವನು� �ಾ�ಾಡುವ ಉಷ��ೆ� 

�ೋ�ಸಬಹುದು. �ಾಂ�ನ �ೆಲಸ�ೇ�ದ�ರೂ ಅತ�ಲ� �ಾಲದ��, ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ೆ�ೆಂ�ನ�� ನ�ೆದು 

ಮು�ಯುವಂ�ಾದು�. ಅದು ���ಾಗ ಸುತ�ಮುತ� ಇರುವ ಜನರನು�, ವಸು�ಗಳನು� �ಾಶ �ಾಡುತ��ೆ, �ಾನೂ 

�ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆಲವರು �ೇ�ಾಟವನು� ‘Safety Valve’ ಎಂದು ಕ�ೆದು ಸಮ�ಸುವ�ದುಂಟು. ಇದು ತಪು� 

��ವ��.ೆ ಅದು ರ��ಾವ�ವ�ೆ��ೕನಲ�, ಸವ�ಾಶದ ವ�ವ�ೆ�. ಅದು ಇತರರನು� �ಾಶ �ಾ� ತನ��ಾ�ದರೂ 
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ರ���ೊಳ��ವ��ಾದ�ೆ ಅದನು� ಸಮ�ಸಬಹುದು. ಆದ� ೆ �ೋಪ ���ೕ� �ೕೆಗುವವನು ಇತರರನು� ಉ�ಸುವಂ�ೆ 

ತನ�ನೂ� ಉ���ೊಳ���ಾ��.ೆ �ೋಪವ� ಭಗ�� ೆ ಜ��� �ಾನೂ ���ಾಶ��ಯನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ದುಬಲ�ಾ� 

�ೕಳ�ತ��ೆ. �ಜ�ಾ� �ೋ�ದ�,ೆ ನಮ� ಸ��ಾವದ�� �ೈವ �ೆ��ರುವ ರ��ಾ ವ�ವ�ೆ��ಂದ� ೆ �ೊಣ�ಾಟ. ಅದನು� 

�ೆ�ೆ��ೂೆಂಡ�ೆ �ಾವ� �ೇಗುವ ಸಂಭವ ಕ��; ಇಲ��ೇ ಇಲ� ಎಂದರೂ ಎನ�ಬಹುದು. �ಣ�ಾಲ ಉ��ೆದು� ಅನಂತರ 

ತಣ��ಾಗುವ�ದಲ�, �ೂೆಣ�ಾಟದ ಸ��ಾವ. �ದು���ನ ತಂ�ಯ�� ಸವ�ಾ ಅವಶ�ಕ�ದ�ಷು� �ಾತ� ಶ�� ಹ�ದು ನಮ�ೆ 

�ೆಳಕನೂ� �ಾಖವನೂ� �ೊಡುವಂ�ೆ ಈ �ೂೆಣ�ಾಟವ� ಒಂದು ��ಯ�� ಸಂತತ�ಾ� �ೈತನ�ವನು� �ಾ�ಾಡುತ��ೆ. 

�ೇ�ಾಟವ� ನಮ� �ೇಹದಲೂ� ಮನ��ನಲೂ� ಸಂ�ತ�ಾದ �ೈತನ�ವನು� �ಣ�ಾತ�ದ�� ದುಂದು�ೆಚ� �ಾ� 

ಮು�ಸುತ��ೆ. �ೊಣ�ಾಟ�ಾದ�ೂೇ ಅದನು� ಸಂತತ�ಾ� ಅಲ� ಪ��ಾಣದ�� ಒದ���ೊಡುತ��.ೆ 

ಪ�ಪಂಚದ�� ಈಗ ಇರುವ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ೆ ಅ��ತ��ೆ� ಬರಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ಾದರೂ �ೊಣ�ಾಟ�ೆ� 

�ಷಯ�ಾಗಬಹುದು. ಆದ� ೆ ಅದ�ೆ� ಮುಖ��ಾ� �ಾಮ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ �ೇತ�ಗಳ� ಎರ��:ೆ ಒಂದು, �ಾಷ�ದ 

ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�; ಇ�ೊ�ಂದು, ನಮ� ಸ�ಂತ ಮ�ೆಯ��ರುವ ಅವ�ವ�ೆ�. ಎಲ� �ಾಲದಲೂ�, ಎಲ� �ಾಷ�ಗಳಲೂ� ಅವ�ವ�ೆ� 

�ೆಚು� ಕ�� ಇ�ೆ�ೕ ಇತು�; �ೌರ�ಾನಪದರು ಅದನು� �ೕ�ಸುತ��ೇ ಇದ�ರು. ʼ�ಾ�ೕ �ಾಜ�ಂ ಪ��ಾಸ�ʼ 

ಎನ�ಬಹು�ಾ�ದ� �ಾಲದಲೂ� ಎಲ�ರೂ ಸವಲ�ಣಸಂಪನ��ಾ�ರ�ಲ�, ಧಮಪ�ಾಯಣ�ಾ�ರ�ಲ� – ಇದ��ೆಂದು 

�ಾ��� �ೇ�ದ� ೆ ಅದು ��ಾಹ�ಾದ ಉ�ೆ�ೕ�ೆ. ಇನು� ಈ ಕ��ಾಲದ �ಾತನ�ಂತೂ �ೇಳ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�. 

ಸ�ಾರದವರು ಯ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳನು� �ೇರು��ದ��,ೆ ಪ�ಾಥಗಳ �ೆ� ೆ ಏರು���ೆ, ಬಂಡ�ಾಳ�ಾರರು ನಮ�ನು� 

ಸು�ದು �ಾವ� �ೋ�ಾ��ೕಶ�ರ�ಾಗು���ಾ��,ೆ ಎ�ೆ�ಲೂ� ಲಂಚ�ೋರತನ �ೆಚು����ೆ, ಕೂ��ಾರರು ಸಂಪು �ಾ� 

ಅ�ಾಂ�ಯನು� ಹರಡು���ಾ�� ೆ – ಅಂತೂ �ಾ�ೊಬ��ಗೂ ಬು���ಲ�! �ೈಲುಗಳನು� �ೋ�, ಎಷು� ತಡ�ಾ� 

ಬರು���!ೆ ಬಸು�ಗಳನು� �ೋ�, ನಡು�ಾ�ಯ�� �ಂತು�ೋಗುತ��ೆ! �ೆ��ೆ� ವೃತ�ಪ���ೆಯನು� �ೆ�ೆದ� ೆ�ದಲು ಕ���ೆ 

�ೕಳ�ವ��ೆಂದ� ೆ ��ಾನದ, �ೈ�ನ, �ೕ�ಾ�ನ ಅಪ�ತ! �ೇವರು �ೊಟ� �ಾ� �ೕರುಗ�ಗೂ ಅ�ಾವದ �ಾಲ 

ಬಂ��.ೆ �ೕ�ಾರುಗಳ �ೊ�ೆ�ಂದ �ಾ� �ೆ���,ೆ �ೕ��ಾ� ಕ��ೕರು ಕ�ೆಯ�ೕೆಕು! - ಇಂಥ �ೊಣ�ಾಟ�ರುವ 

ಕ� ೆ�ಾ�ಂ��ಾಗುವ��ಲ�, ಆದ� ೆಪ�ಗ�� ೆ�ಾರಣ�ಾದ ಅಸಂತೃ�� �ಾತ� ಇರುತ��.ೆ �ೊಣ�ಾಟ�ೆ� ಬದ�ಾ� �ೇ�ಾಟ 

�ದ�ಾದ�ೆ ಹ�ಾ�ಾ�� ಜನ �ೊ���ೆದು� �ಾ�ಂ�ಯ�ೆ���ಸು�ಾ��ೆ; ರಕ��ಾತ�ಾಗುತ��,ೆ ಇದ�ಬದ� ವ�ವ�ೆ�ಯೂ 

�ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. �ೊಣಗುವವರು ಇದ� ಕ� ೆ�ೕವನ ಪಥ ಹ�ಾ�ಾ�ದ ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಲ�� ೆ�ಾವ�ಾನ�ಾ� �ಾಗುತ��ೆ. 

�ೕವನದ ನ�ಯ�� ಮ�ಾಪೂರ ಬಂದು ಎಲ�ವನೂ� �ೊ���ೊಂಡು �ೋಗುವ��ಲ�. �ೂೆಣ�ಾಟ ಸಂಯಮದ��ರುವ 

ಅಸಂತೃ��, �ೇ�ಾಟ ಆ�ೊ�ೕ�ಸುವ ಅಸಂತೃ��.  

’�ಾವ� �ೊಣ�ಾಡುವ��ೇ�ೋ ಸ��ೕ, ಆದ� ೆ ಮ�ೆಯ�� ನಮ� �ಾತನು� ಸ�ಾ �ೇಳ���ರ�ೇ�ಾದವರ 

ಗ��ೕನುʼ ಎನು���ೕೆ�ೊ. ಅವ�� ೆಏನು ಅ�ಾ�ಯ �ಾ�ದಂ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅನು�ಾಲವ� �ೊಣಗುವವರು ಇರುವ 

ಮ�ೆಯ�� �ೆ��ನ ಜಗಳ�ೆ� ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ�. �ೕವ� �ೇ�ದ� ೆ�ಾ�ೆ ಮ�ೆಯವರು �ಮ� �ೕ� ೆ�ೇಗುವ�ದು? �ಮ� 

�ೊಣ�ಾಟ ಕ��ೕಣ ಮ�ಯೆವ��ೆ�ಾ� ಅ�ಾ�ಸ�ಾಗುತ��;ೆ �ಮ� �ೇಸರದ ದ� ಅವ�� ೆ �ರಪ��ತ�ಾದ 

�ೆ�ೕ�ತನಂ�ಾಗುತ��ೆ; ಮುಗುಳ�ನ� ೆ ನಕು� ಅದ�ೆ� ಸಹ�ೆ �ೋ�ಸು�ಾ��.ೆ ʼಅವರ �ೆ� ಕ��� ೆ �ಾಣುವಂ�ೆ ಇಡಪ�̓  

ಎಂದು �ಾ� ಮಕ��� ೆ �ೇಳ��ಾ��.ೆ ಮಕ�ಳ� ʼಅವ�ಟ� ಕ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಇರಲಮ�, ತ�ಾ�ೆ �ೋ�ೋಣʼ ಎಂದು 

ನಗು�ಾ��ೆ. ಸಂ�ಾರ ಸುಮುಖ�ಾ� �ಾಗುತ��ೆ.  
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�ೇಖಕರ ಪ�ಚಯ: ಎ.ಎ�.ಮೂ��ಾ� (೧೯೦೦-೨೦೦೩) ಮಂಡ� ��ೆ�ಯ ಅ���ೆ�ಾ�ಳ��ನ�� ಜ���ಾ��ೆ.  ಪ�ಬಂಧಗಳ 

ಮೂಲಕ ಕನ�ಡ �ಾ�ತ��ೆ� ಉತ�ಮ �ೊಡು�ೆ ʼಹೂವ�ಗಳ�ʼ. ಹಗಲುಗನಸುಗಳ�, ಅ�ೆಯುವ ಮನ, �ನುಗು �ಂಚು ಮುಂ�ಾದ 

ಲ�ತ ಪ�ಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನಗಳನೂ�, �ಾ��ಯವರ ಕ�ೆಗಳ�, ಪೂವ ಸೂ�ಗ�ೆ�ಡ� ೆಇ�ಾ�� �ಮ�ಾ ಕೃ�ಗಳನೂ� ಇವರು 

ಬ�ೆ��ಾ��.ೆ ಇವರ ʼ�ೇವರುʼ ಎಂಬ �ೈ�ಾ�ಕ ಕೃ��ೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ�� ಲ���.ೆ 

ಪ���ೆಗಳ�:  

೧. �ೊಣ�ಾಟ, �ೇ�ಾಟಗಳ ಲ�ಣಗಳನು� ʼ�ೊಣಗುವ ಚಟʼ �ೇಖನದ ��ೆ��ೆಯ�� �ವ��. 

೨. �ೊಣ�ಾಟಕೂ�, �ೇ�ಾಟಕೂ� ಇರುವ ವ��ಾ�ಸವನು� ಕು�ತು ಬ�ೆ��. 

೩. �ೊಣಗು��ೆಯ �ಂ�ರುವ ಅತೃ�� ಮತು� ��ೕ�ಗೆಳನು� ��ೆ�ೕ��. 

೨. �ೂೆಗ�ೆ�ಳ�ನ ಬದುಕು 

           �ಾ. �.ಎ�. �ವರುದ�ಪ� 

 

 

 

 

      ನಮ� ಹುಟು� �ೇವಲ ಒಂದು ಆಕ��ಕ ಎಂ�ೇ ನನ� �ಳ�ವ��.ೆ �ಾನು ಹು�� ಬಂದ ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾ�ೊಬ��ೇ 

ಇಲ�; ನನ�ಂ�ೆ�ೕ ಸಹ�ೕ�ಗ�ಾದ ಮನುಷ���ಾ��ೆ. ನನ� ೆ ಆಪ��ಾದ ತಂ�ೆ-�ಾ�-�ೆಂಡ�-ಮಕ�ಳ�-ಬಂಧು 

ಬಳಗದವ��ಾ��.ೆ ಇದ�ಾ�ೆಯ ಸ�ಾಜದ�� �ಾಗೂ ��ಧ �ೇಶಗಳ��, ��ಧ ವಣದ, ��ಧ �ಾ�ೆಯ, ��ಧ 

ನಡವ��ೆಯ, ��ಧ �ಾಗ�ಕ�ೆಗಳ ��ಾ�ರ�ಾದ ಮನುಷ� ಸಮು�ಾಯ��.ೆ ಮರ, �ಡ, �ೆಟ�, ಗುಡ�, �ೊ�,ೆ 

ಕಡಲುಗ��.ೆ ಆ�ಾಶ, ಸೂಯ, ಚಂದ�, ಗ�ಹ, �ಾ�ೆಗ��ೆ; ಪಶುಪ�, �ಾ��ಗ��ೆ. ಈ ಒಂದು �ೋಕ ಸಂ�ಾರದ�� 

�ಾನೂ ಒಬ�. ಈ ಇಂಥ ಬದು�ನ ಮ�ೆ� �ಾನು ಹು�� ಏ�ಾಗ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದು �ದ�ೇ ಪೂವ���ತ�ಾ��ೆ�ೕ, 

�ಾ�ದ��ೆ ಅದನು� �ಧ��ದವರು �ಾರು? ಮತು� ಈ �ಾನು ಏ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ�ೕ, ಇದ�ಾ�ೆ�ನ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾನು 

ಏ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? ಏ�ಾಗ�ೇ�ೋ ಇ�ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ� ತ� ೆ ��ೆ��ೊಳ��ವ�ದರ�� ನನ� ೆ ಅಂತಹ ಆಸ���ಲ�. ಅದರ 

ಬದಲು, �ಾನು �ೇವಲ ಆಕ��ಕ�ೆಂಬಂ� ೆ �ಾವ ಒಂದು ಬದು�ನ ನಡು� ೆ ಹು���ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅದರ �ೊ�ೆ 

�ೆ�ೆಯುವ�ದು, ಅದನು� ಅಥ �ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸುವ�ದು �ೕರ ಮುಖ��ೆಂದು �ಾನು ��ಯು�ೆ�ೕ�.ೆ ಈ 

�ೈ�ಧ�ಮಯ�ಾದ ಬದು�ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾದ �ಾನು, ನನ� ೆ ದ��ದ, ಅಥ�ಾ ಬದುಕು �ೕ�ದ ಅನುಭವಗ�ಂದ, 

�ಾನು ಪ�ೆದದು�, ಪ�ೆಯ�ಾ��ದು�, ಪ�ೆಯ� ೆ�ೋದದು� ಈ ಎಲ�ವ� ನನ�ನು� ರೂ���.ೆ ಬದುಕು ಎಂದ�ೆ �ಾನು 

ಕಂಡದ��ೆ�, ಅದ�ಾ�ೆ� ೆ�ೇ�ೇನೂ ಇಲ� ಎಂದು �ಾನು ���ಲ�. �ಾನು �ಾಣದು� ಎ�ೊ�ೕ ಇ�.ೆ ಆದ� ೆಅದು ನನ�ೆ 

���ಲ�. ಮನುಷ�ನ ಅ�ೇಕ ಶತ�ಾನಗಳ ಅ�ೆ�ೕಷ�,ೆ �ಾನು ��ದು�ೊಂ�ದ��ಂದ, �ಾನು ��ಯ�ದು�ದರ ಕ� ೆನ�ೆದ 

ಪಯಣ�ಾ��ೆ. ಆಧು�ಕ ��ಾನ ಕೂಡ ತನ� ಅಪೂವ�ಾದ �ಾಹ�ಾ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ�� ಇನೂ� �ದಲ �ೆ�ೆ�ಗಳ��ಟು� 

ಈ ಮ�ಾ�ಶ�ರಹಸ�ದ �ೊ��ಲ �ೊರ�ೇ ಮೂಕ �ಸ�ಯದ�� �ಂತು�ೊಂ��.ೆ  

ಆಶಯ: ಜಗತ�ನು� �ಾಣುವ ಕ�ೆಯನು� �ಾವ� ರೂ���ೊಳ��ೇಕು. �ೕ�ೆ �ೕ�ಸ�ದ��ೆ ಬದುಕು ಸತ�ಂ�ಾಗುತ��.ೆ ಭ���ಂದ 

ದೂರ�ಾ� ಬದು�, �ಾ�ನ �ೈ�ಾಲ��ಯೆನು�, ಅ�ಾಧ�ೆಯನು� ನಮ� ಅ���ೆ ತಂದು�ೊಳ��ವ�ದು �ೕೆ� ೆಎಂಬ ಪ��ೆ� 

ಎಲ�ರದೂ ಆ��ೆ. 
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 �ಾನೂ ನನ� �ಾಲ�ದ ಬದು�ನ �ೊ���ನ�� �ಂತು ಈ ಜಗತ�ನು� ಗ��ಸ�ೊಡ�ದು� �ಸ�ಯದ ಮೂಲಕ�ೇ. 

ಈ �ಸ�ಯ ಹು���ೊಡ�ೆ�ೕ ಬಂದು �ೆ�ೆದ ಕಣು�; ಹ�� ಮ�ೆಯ �ಾಡ�ೆಂ�ನ ಸಂದುಗ�ಂದ ತೂ� ಬಂದು 

ಮ�ೆ�ಳಗಣ ಮಬು�ಗತ�ಲನು� ಕ�ೆದ ��ಲ�ೋಲುಗಳ�; ಆ ��ಲ�ೋ�ನ ತುಂಬ �ೇಲುವ ಅಸಂಖ� ಧೂ�ನ 

ಕಣಗಳ�; ಮ�ೆಯ ಎದು��ೇ ಥಳಥ�� �ೊ�ೆಯುವ �ೆ�ೆ; ಆಗ�ೋ ಈಗ�ೂೇ �ಾ� �ೋಗ�ೆಂ�ೇ ಗ� 

����ೊಂ�ರುವ �ೆಂ�ನ ಮರಗಳ�; ಗ�ೆ��ಳ� ೆಮಡುಗ�� �ಂತ ಹ�ರು; ತಂ�ಾ�� ೆ ತ�ೆದೂಗುವ �ೆ� ೆ ತುಂ�ದ 

��ಾ�ರ�ಾದ �ೊಲದ �ೈರು; ಹಚ� ಹಸು�ನ �ಡದ�� ತಟ�� ೆ ದಳ �ೆ�ೆದ �ೆಳ��ೆಯ ಹೂವ�; �ೆಸರ�ಯದ 

ಬಹುವಣದ ಹ��ಗಳ �ಂಡು; ಅವ� �ೕ�ೇ�ದಂ�ೆ, ಅನಂತ�ಾದ �ೕ�ಯ ಗಗನ; �ಂಡು�ಂ�ಾ� ಬ� ೆಬ� ೆರೂಪ 

�ಾಳ�ತ� ಹರ��ೊಂಡ �ೕಡಗಳ�; ಗುಡುಗು-�ಂ�ನ ಅಬ�ರಗಳ�� ಆ�ಾಶ�ಂದ ಸು�ಯುವ ಮ�;ೆ �ೕರ�ಾ�ೆಯನು� 

ಕ�ೆಯುವ �ಾಂದ� ಚಂ���ೆಯ �ಾತ�ಲ�ದ ತಂಪು- ಇ�ಾ��ಗಳ� �ಸ�ಯದ ಮೂಲಕ ನನ� �ೆನ�ನ ಉ�ಾ�ಣದ ತುಂಬ 

ತುಂ��ೊಂಡ ಅನುಭವಗ�ಾ��.ೆ ಎ�ೆಯಂ�ನ �ಸ�ಯದ �ೋಕದ�� ನನ�ನು� ಬಹು�ಾ� ಆಕ��ದ ಎರಡು 

ವಸು�ಗ�ೆಂದ�,ೆ ಕುಂ�ಾರನ ಚಕ� ಮತು� �ೇ�ಾರರ ಮ�ೆಯ ಮಗ�. ನಮ� ಮ�ೆಯ ಬ�� ೆ ಕುಂ�ಾರ �ೇ��ತು�. 

ಕುಂ�ಾರನ ಚಕ� ಗರಗರ� ೆ�ರುಗು�ಾಗ, ಅದರ ಮಧ��ೊಳ�ನ ಮಣು� ಕುಂ�ಾರನ �ೈಚಳಕ�ಂದ �ೇ� ೆ�ೇ� ೆಆ�ಾರದ 

ಮ�� ೆ ಕು��ೆಗ�ಾ� ಮೂತ�ೊಳ��ವ �ೕ� ನನ�ನು� ಗಂ�ೆಗಟ��ೆ ��ದು ���ಸುವ �ೋ�ಗ�ಾ�ತು�. �ಾ�ೆ�ೕ 

�ೇ�ಾರರ ಮ�ೆಯ ಮಗ�ದ�� ಉದ��ೆ� �ಾ��ೊಂಡ ನೂಲು, ಒಂದು ಛಂ�ೋಬದ��ಯೆ�� �ಾ��ಾ�ದಂ�ೆ, 

�ೊಗ�ಾದ ಬಣ�ದ �ೕ�ೆ�ಾ� ಪ�ವತ�ೆ�ೂೆಳ��ವ ಘಟ�ೆಯೂ ನನ�ೂೆಂದು ಪ�ಾಡದಂ�ೆ�ೕ �ೋರು��ತು�. ಈ 

ಎರಡೂ ಘಟ�ೆಗಳ� ಕ�� ೆ ಹುಟು�ವ ರಹಸ�ವನು� ನನ� ೆ ����ೊ���.ೆ ಈ ಎ�ಯೆಂ�ನ�� ಅದು �ೇ�ೋ 

�ೆ�ೆದು�ೂೆಂಡ ನನ� �ಸ�ಯ ಇಂ�ಗೂ ನನ� �ರಂತರ ಸಂ�ಾ��ಾ�, ಈ ಬದು��ೊಂ��ೆ �ಾನು ಸಂ�ಾದವನು� 

ಮುಂದುವ���ೊಂಡು ಬರಲು �ೆರ�ಾ��.ೆ ಬದು�ನ�� �ಸ�ಯವನು� ಉದ�ಕೂ� ಉ���ೂೆಳ��ವ���ೆಯಲ�, ಅದು 

ಬಹಳ ಮುಖ��ಾದದು� ಎಂದು ನನ� �ಳ�ವ��ೆ. 

 ಬದುಕು ಎಂದ�ೆ �ೇವಲ ನಮ� ಸಹ�ೕ�ಗ�ಾದ ಮನುಷ�ರ �ೊ�ೆಯ ಸಂಬಂಧವ�ೆ� ಎಂದು �ಾನು ���ಲ�. 

ನಮ� ಬದು�ನ �ೇ�ೊಂದು ಅ�ವ���ಯಂ�ರುವ �ಸಗವನು� ಕು�ತ ��ೕ�ಯೂ ಇದರ�� �ೇರುತ��ೆ. ಒಂದು 

�ಡವನು�, ಮರವನು�, ಹೂವನು�, ಹ��ಯನು�, �ೆಟ�ವನು�, �ೊ�ಯೆನು�, ಮ�ಯೆನು�, �ೆ�ೆಯನು� ��ೕ�ಸ�ಾರದವನು 

ಮನುಷ�ನನು� ��ೕ�ಸ�ಾರ. �ಸಗ ��ೕ� �ಾಸ�ವ�ಾ� �ೕವನ ��ೕ�ಯ ಒಂದು �ಸ�ರ�ೆ�ೕ. �ಸಗದ ಭ�ಾ�ದು�ತ 

ವ���ಗಳ ಎದುರು �ಾ�ೆಷು� ಸಣ�ವರು ಎಂಬ ಅ�ವ� ಈ ಮನುಷ�ನ ಅಹಂ�ಾರಭಂಗ�ೆ� ಅಗತ��ಾದುದು. ನಮ� ಮ�ೆಯ 

�ಾ��ಾರದ�� ಒಂ�ೆರಡು �ೆಂ�ನ ಮರಗ��.ೆ ಎ�ಾ� ಮರಗ��ಂತಲೂ, ತನ��ೇ �ೇ� ೆ ಎಂಬ ಒಂ�ತನವನು� 

�ಾಯು��ೊಂಡು, ಎತ�ರದ�� ಗ�ಗಳನು� ಥಟ��ೆ ಹರ��ೊಂಡು, �ಾ�ಗಳನು� ತುಂ��ೊಂಡು, ಇತರ ಮರಗಳಂ� ೆಋತು 

ಋತು�ಗೂ ಬದ�ಾಗುವ ಹಂ��ಂ�ಾ�ೆ�ೇ ಇದು��ೊಂಡು, ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಧ�ಾರ� ೆ ತನ� ಗ�ಗಳನು� ಕಳ� ಎ�ೆದು 

��ಪ�ರಂ� ೆ�ಲು�ವ ಇದರ ಭಂ� ನನ� ೆ��ಸ� ಬುದ�ರ �ೆನಪು ತರುತ��ೆ. 

 �ಾ� ೆ �ೋ�ದ� ೆ �ಾಣದ �ೇವ��ಂತ, ಒಂದು �ಾಲ�ೆ� ನಮ� �ಮ�ಂ�ೆ� ಬದು� ಎತ�ರ�ೆ� ಏ�ದ ��ಸ�, 

ಬುದ�, ಬಸವ, �ಾಮಕೃಷ�-��ೇ�ಾನಂದ, �ಾಂ� ಇಂಥ ಮನುಷ��ೇ ನನ� ೆ �ೆಚು� �ೌರ�ಾಹ�ೆಂದು �ೋರು�ಾ��ೆ. 

ಅವರು ಈ ಬದು�ನ ಬ�ೆ� �ೋ�ದ �ಾಳ�ಗಳ�, ಮನುಷ�ರ �ೋವ�-ಸಂಕಟಗಳನು� ಪ��ಾರ �ಾಡುವ�ದರ�� 

ಅವ��ದ� ಆಸ��, ಅವರು ಎ�� ��ದ �ೌಲ�ಗಳ�-ಈ �ಾರಣ�ಂದ ಇವ�ೆಲ�ರೂ ಪೂಜ�ರು. ಇದ�ಂ�ಾ� 
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�ೇವ�ಾ�ನಗಳ� �ಾಗೂ ತತ�ಂಬಂಧ�ಾದ �ೇವರ ಕಲ��ೆಗಳ� ನನ�ನು� ಆಕ��ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ �ೇವರ �ಾಗೂ 

ಧಮದ �ೆಸ�ನ��, ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ �ೌಢ�ವನು� ಬಂಡ�ಾಳವ�ಾ�� �ಾ��ೊಂಡು ಬದುಕುವ ಜನವಗವನು� 

ಕಂಡ� ೆ ನನ� ೆ ಆಗುವ��ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ ಬದು�� ೆ ಇ�ಸ�ಾಗದ �ೊಡ� �ೊಡ� ಆದಶಗಳ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, 

�ನ�ನದ ಸರಳ �ಾ�ಾರಣದ ಬದುಕನು� �ೆಳಗ���ಂದ �ೋಡು�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ�ದು �ಜ�ಾದ ಆ�ೋಗ�ದ ಲ�ಣ 

ಎಂದು �ಾ�ೆಂದೂ ���ಲ�. ಅದರ ಬದಲು ��ೕ�-�ೆ�ೕಹ, ಕರು�ೆ-ಮರುಕ ಇ�ೇ ನಮ� �ೇವರು. ಕ��� ೆ�ಾಣುವ ನಮ� 

ಸಹ�ೕ�ಗಳ ಜ�ೆ� ೆ ನಮ�ರ�ೇ�ಾದ �ಾನ�ೕಯ ಸಂಬಂಧಗ�ೕೆ ನಮ� �ದಲ �ೆ� ೆ �ಾಗೂ �ದಲ ಆದಶ. 

ಮನುಷ���ಾ��ೕ, �ೇವರು-ಧಮ-�ೇವ�ಾ�ನ ಎಲ�ವ�. ಮನುಷ�ನನು� ಮ�ೆತ ಅಥ�ಾ ಮನುಷ�ರ ಬದುಕನು� 

ಬಂಡ�ಾಳವ�ಾ�� �ಾ��ೊಳ��ವ �ೇವರು-ಧಮ-�ೇವ�ಾ�ನಗಳ� �ೇವಲ ಅ�ಾನ�ೕಯ�ೆಯ ಸಂ�ೇತಗಳ�. 

ನ�ೊ�ಳ� ೆಬಂದು �ೇ��ೊಂಡ ಬದು�ನ ಒಂದಷು� �ಾಗ, �ಾನು ಪ�ೆದ ��ಣದ �ಾಗೂ �ಾ�ತ�ದ �ೊಡು�.ೆ 

�ಾ�ೆಂದ� ೆ ಬದುಕನು� ಅಥ �ಾ��ೊಳ��ವ ಸೂ�� ಸಂ�ೇದ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ೇ �ಾ�ತ�. ಓ�ನ ಮೂಲಕ 

ಪ��ತ�ಾದ ಅನ��ೇ�ೕಯ �ಾ�ತ�, ನನ� ಸಮ�ಾ�ೕನ �ಾ��ಗಳ� ತಮ�ೆ ದ��ದ ಬದುಕನು� ��ದು �ೆ�ೕ��ದ 

ಪ��ಾಮ�ಾದ �ಾ�ತ�- ಎಲ�ವ�, ಬದುಕನು� ಕು�ತ �ೇ� ೆ�ೇ�ೆಯ ಅ�ವ�ಗಳನು� ನನ�ೆ ಪ�ಚಯ �ಾ��ೊ���ೆ. 

ಈ �ಾ�ತ� �ಾ�ಕ ಮನುಷ�ನ ಕಲ��ೆಯನು� �ೊ���;ೆ �ೈ�ಕ ಮನುಷ�ನ ಕಲ��ೆಯನು� �ೊ���;ೆ �ೇವ�ಾನವನ 

ಕಲ��ೆಯನು� ಕ���ೂೆ���;ೆ �ಾ�ಾ�ಕ ಮನುಷ�ನ ಕಲ��ೆಯನು� ಕ���ೊ���.ೆ ಬದು�ನ ��ಧ ಸಂದಭಗಳ�� ಈ 

ಮನುಷ� ಪಟ� �ಾಡುಗಳನು�, ಏ�ದ ಎತ�ರಗಳನು�, �ದ� ಆಳಗಳನು�, ಅವ�ೊಳ�ನ ಸಂ�ೕಣ�ೆಗಳನು�, 

ಸಂಘಷಗಳನು�, ಅಂದಂದು ಅವನು ಬದುಕನು� ಗ���ದ �ಾಗೂ ಎದು��ದ ಸ���ೇಶಗಳನು� ಪ�ಚಯ 

�ಾ��ೊಡುತ�, ನನ� ವತ�ಾನದ ಬದುಕನು� �ಾನು ಅಥ �ಾ��ೊಳ�ಲು ಮತು� ಒ���ೊಳ�ಲು ಅಗತ��ಾದ 

�ೈಯವನೂ�, ಶ��ೆ�ಯನೂ� ನನ� ೆತಂದು�ೊ���.ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಒಬ� ಕ��ಾ� �ಾನು ಅಥ �ಾ��ೊಂಡ ಬದುಕು, 

ಕ��ೆಯ ಮೂಲಕ ಗ��ಸಲು �ಾಗೂ ಅ�ವ���ಸಲು �ಾಧ��ಾದ ಬದುಕು, ನನ� �ೕವನ ದೃ��ಯನು� ತಕ�ಮ���ೆ 

ಪ�ಚಯ �ಾ��ೊಡುತ�� ೆಎಂದು �ಾನು �ಾ���ೆ�ೕ�ೆ.  

 ಈ ಬದು�ನ�� ನನ� ೆಮುಖ��ಾದದು� �ಾನು �ಂತ �ೆಲ. ಈ �ೆಲದ ಪರಂಪ�ೆ�,ೆ ಚ��ೆ��ೆ, ವತ�ಾನ�ೆ�, 

�ಾ�ನ ಕನಸುಗ��ೆ �ಾನು ಹಕು��ಾರ�ೆಂಬ �ೆ�� ನನ�ದು. ಆದ �ಾರಣ ಈ ಬದು�ನ �ೋ��,ೆ ನಲ��,ೆ ಒ���ೆ, 

�ೆಡು��ೆ �ಾನು ಒ���ೊಂಡು, ಈ ಬದು�ನ�� ತನ�ಯ��ೆಂದ �ೊಡ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇಕ ���ದ��ಾರಕ ಶ��ಗಳ 

ನಡು�ೆಯೂ, �ಚ�ತ�ಾಗದ ಒಂದು �ಲು�ನ�� �ಂತು, ಬದು�ನ�� �ೊಡ���ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಾತ� �ಾವ� 

ಬದುಕನು� ಅಥ �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ� ಎಂಬುದು ನನ� �ಳ�ವ��ೆ�ಾ��.ೆ �ೇ�ೊಂದು �ಾ�ನ�� �ೇಳ�ವ��ಾದ�,ೆ 

�ಾವ� ಸೃಜ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಬದುಕುವ�ದು ಮುಖ��ಾದ ಸಂಗ��ಾ��ೆ. ಸೃಜ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಬದುಕುವ�ದು ಎಂದ�ೆ, 

�ರಂತರ�ಾದ ಎಚ�ರದ�� �ಾಗೂ ಸ�ಂದ�ಾನ ���ಯ�� ನಮ� ಮನಸ�ನು� �����ೊಳ��ವ ಒಂದು �ೌಶಲ. ಇದು 

�ಾಧ��ಾಗುವ�ದು ಅದಮ��ಾದ �ೕವನ��ೕ��ಂದ. ಮ�ಾ�ೇಖಕ�ಾದ �ಾ� �ಾ�� �ೇ�ದ, “To, love life is 

to live life” ಎಂದು, ಈ �ಾತು �ಜ�ಾಗುವ�ದು; ಈ ಒಂದು ಮನ���ಯ��.        
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�ೇಖಕರ ಪ�ಚಯ: �ಾ. �.ಎ�.�ವರುದ�ಪ� (೧೯೨೬-೨೦೧೩) ಗುಗ�� �ಾಂತ�ೕರಪ� �ವರುದ�ಪ�ನವರು �ಾಮ�ಾನ, �ೆ�ೆದ 

�ಾ�, �ೋ�,ೆ �ಾ�ೕಕ ಮುಂ�ಾದ ಹಲವ� ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನು� ರ���ಾ��ೆ. ಪ��ಾಸ ಕಥನ, �ೕವನ ಚ��ೆ�ಗಳನು� ಬ�ೆ�ರುವ 

ಇವ��ೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ��, �ಾ�ೋಜ ಪ�ಶ��, �ಾ�� ಪ�ಶ�� �ೊ�ೆ��.ೆ  

 

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. ಬದು�ನ ಅ�ಾಧ�ೆಯನು� ಅಥ �ಾ��ೊಳ��ವ ಬ�ೆಯನು� ದೃ�ಾ�ಂತದ ಮು�ೇನ �ವ��. 

೨. ಬದು�ನ ಮಹತ� �ಾಗೂ �ಾ�ಮುಖ��ೆಯನು� ಈ �ೇಖನದ ���ೆ�ೆಯ�� �ವ��. 

೩. �ಸ�ಯದ ಜಗತ�ನು� �ೋಡುವ ದೃ���ೋನವನು� ��ೆೆ��ೊಳ��ವ ಪ�ಯನು� �ೇಖನ �ೇ�ೆ ಕ���ೊಡುತ��?ೆ 

 

 

 

೩. í�íೆ ಎಂಬ ಹುಚು� 

                                       �.ಎ�. �ೕಹ� 

              

 

 

 

     �ೋ�ಯ��, �-±Àmïð£À°è,  �ೈ �ೕ�ನ ಹ�ೆ�ಯ��, ��ದ �ಾ�ನgïನ��, ಹಂ�ದ ಕರಪತ�ದ�� ತ�ೆ�ೆ ಸು��ದ 

ಕ�ೕ¥sïನ�� , �ಾ�Uïನ��, ಭೂಪಟಗಳ��, ಎ�ೆ�ಲೂ� �ೆ�ೆ�ಾರ, �ೆ�ೆ�ಾರ. 

    í�íೆ ಎಂಬ ಹುಚು� ಇ�ೕ ಜಗ���ೆ ಹರ�ರುವ�ದರ ಸೂಚಕ�ೆಂಬಂ�ೆ ಎ�ೆ�ಲೂ� í�íೆ ಜಗ��ನ ಮೂ�ೆ ಮೂ�ೆ�ಂದ 

ಬಂದ ಎಲ�ರನು� �ೆ�ೆಯುವ ಒಂದು �ಾ�ೆ – �ೆ. �ೆ�ೆ�ಾರ ಎಂಬ �ೆಸರು �ೇ�ದ�ೆ �ಾಕು �ೋ ಎನು���ದ� ಜನ, 

�ೋ�ಸುವ ಚಲನ�ತ�ಗಳ�� �ೆ ಮುಖ ಕಂಡ�ೆ �ಾಕು ಕು�ದು ಕುಪ��ಸುವ ಜನ, �ೆ�ೆ�ಾರ ಎಂದು �ಾ�ದ�ೆ �ಾಕು 

ಸಮುದ�ದಂ�ೆ �ೋಗ�ೆವ ಜನ, �ೆ�ೆ�ಾರನ �ೊ�ೆ ಇದ�ವರು. ಉಂಡವರು, ಮಕ�ಳ� ಬಂದ�ೆ �ಾಕು �ೕಘ 

ಕರ�ಾಡನ. ಇನ�ಷು� ಮತ�ಷು� �ೇ� ಎಂದು ಅವರನು� �ೋಗ�ೆಯುವ ಜನ. ಎ�ೆ�ಲೂ� �ೆ�ೆ�ಾರ, �ೆ�ೆ�ಾರ. 

    �ೆ�ೆ�ಾರನ �ತ��ರುವ �ಾಣ� �ಕ��ೆ ಖಚು �ಾಡ�ೆ �ೂೇಬು �ೇ�ಸು��ದ�ವರು, ಆತನ ಸ� ಇರುವ ವಸು� ಏನು 

ಕಂಡರೂ �ೋ�ಾನ�ಾ�ಟು� �ೊಳ����ದ�ವರು, �ೆ�ೆ�ಾರ �ೊಲದ�� ಕಬು� ಕತ��ಸು��ರುವ �ೇ�ಾ�ತ� ಇದ� ಕೂ�ಬ� 

�ೆ�ೋ �ೋಟುಗ��ೆ ಮು��ದ�ವರು. �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾಗ��ಾ�ಗ �ೆ�ೆ�ಾರನ �ೊ�ೕಶ� ಆಯು��ೊಳ����ದ�ವರು, 

�ೆ�ೆ�ಾರ �ೋ�ೋ ಸಂಪುಟದ ಪುಸ�ಕ ಬಂದ�ೆ ��ೕರ�ೆ ಮು��ೕಳ���ದ�ವರು, �ೆ�ೆ�ಾರನ �ೋ�ೋ 

�ಾಡುಗ��ಾ� ಹ�ಾ�ಾದ �ೕ� �ೕ� ಸುತು���ದ�ವರು, ��ೆೆ�ಾರನ ���ೕ �ಾ��ೆ Àmï�ಾ� �ೋಬ��ದ� �ಲೆ�ೇ 

�ಾಲgïಗಳನು� ಎರಡ�ೆ �ಾ� �ೕ�ಸ�ೆ �ೆ�ೆದು �ೈ�ಡು��ದ�ವರು, ಈ ಎಲ�ರೂ �ೆ�ೆ�ಾರ ಎಂದ�ೆ �ಶ��ಾ�ೆ ಎಂದು 

ದೃಢಪ�ಸು��ದ�ರು. 

   ಈ ಜಗ��ನ�� ಪ���ಬ��ಗೂ ಒಂದು ಸೂಯ, ಒಂದು ಚಂದ� – �ಾ�ೆ�ೕ ಒಬ� �ೆ�ೆ�ಾರ. 

ಆಶಯ: ಒಂದು ಪುಟ� �ೇಶದ �ಾ���ಾನ, �ಾ�ತಂತ�� �ೆ�ೕಮ ಜಗ��ನ ಇತರ �ೇಶಗ��ೆ �ಾದ��ಾಗುವಂ��ೆ. �ಾ��ೊ�, 

�ೆ�ೆ�ಾರ, ಕೂ��ಾದ ಜನರ �ೋ�ಾಟ, ಸಂಯಮ, �ಾ�ಗ, ಆದಶ�ೕಯ. ಆ���ಾವನು� ಮ��ದ ಕೂ��ಾದ íಶ�ಮ 

ಸಂಸ��í ಅಪರೂಪದು�. 
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     ��ಟ��ನ ಬಂ�ೕ�ಾ�ಯೆ��ದ� ಐ�� �ಾಜ�ೕಯ �ೈ� ನನ� ೆ ಒಂದು �ೆ�ೆ�ಾರನ �-ಶ� �ೊ� ಎಂದು 

ಪತ� ಬ�ೆದ. �ೆ�ೆ�ಾರನ ��ೕ�ಯನು� ��ಟ��ನ ತುಂ�ಾ ಹರಡಲು ಇದ� ಯುವಕರ ದಂಡು �-ಶ� ��ದು �ೈ��ೆ 

�ೋ�ಾಗ ಅ��ನ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅದನು� �ೈ��ೆ �ೊಡಲು ��ಾಕ��ದರು. �ಾರಣ �ೇ��ಾಗ ಅದರ�� �ಾಜ�ೕಯ 

ಸಂ�ೇಶ��ೆ ಎಂದರು. �ೆ�ೆ�ಾರ ಸತು� ೩೦ ವಷ ಕ�ೆದರೂ ಸ�ಾ ಜಗ��ನ �ಾ�ಾ�ಜ��ಾ�ಗಳ ಎ�ೆಯ��ನ ನಡುಕ 

�ಂ�ಲ� ಎಂಬುದು �ಾ�ೕ�ಾ�ತು. �ೆ�ೆ�ಾರನ �ತ� ��ಟ��ನ �ೈ�ಯಂ�ೆ ಜಗ��ನ ಮೂ�ೆ ಮೂ�ೆಗಳ�� ಹರ� 

�ೋ�ರುವ ಜನ�� ೆ�ೇವಲ �ತ� �ಾತ�ವಲ�, ಒಂದು ಸಂ�ೇಶ. 

    �ೆಲ�� ಮಂ�ೇ�ಾ ಕೂ��ಾ �ೕ�ದ �ೆ�ೆತನದ ಪದಕವನು� ಪ�ೆಯಲು ಕೂ��ಾ�ೆ ಬಂ�ಾಗ �ೇ�ದರು. ಈ ಜಗ��ನ 

�ಾವ ಬಂ�ೕ�ಾ�ೆಗ�ಗೂ, ��ೆಾ�gï�¥ïಗ�ಗೂ �ೆ�ೆ�ಾರನನು� ನ��ಂದ ಅಡ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. 

    ಇದು �ೌದು ಎಂಬುದು ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� �ಾ�ೕ�ಾ��ೆ. í�íೆ ಜಗ��ನ ಎ�ೆಯ �ೕ�ೆ ತೂಗು��ರುವ ��ೕ�ಯ ಪದಕ.  

     ಎ�ೆಯ�� �ಾವ� �ೈಯ�� ಖಡ� ��ದ ಈ �ೆ�ೆ�ಾರ ಜನರ ಎ�ೆ �ೊಲಗಳ�� �ೇ� �ೋ��ಾ�ದರೂ �ೇ�ೆ? 

��ೕ�ಯ �ೆಳ��ೆ �ಾನು �ೈಕ� ತು�ಯು��ರುವ �ತ�ದ �ೕ�ೆ íಫ�ಂ � �ಂ� ಆ� �ೆಡ��í ಎಂದು ಸ� �ಾ� 

ಕ�ಸು��ದ�, �ೈದ�ರು ಅಸ��ಾ ಇ�ೆ ��ಾ� �ನ�ೆ� ಒಂದು �ಾತ� �ೇ� ಎಂ�ಾಗ ��ಾ� �ಾ�ಕ��ಯ�� �ೂೇಗ�ೆದು 

ಮೂರು ��ಾ� ಒ���ೇ �ೇ�� ಒಂದು ��ಾ� �ಾ�� í�ೕವ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ �ಾಕ��í ಎನು���ದ�. 

�ೆ�ೆಯ�ೊಬ�ನನು� �ಾ�ಂ� �ಾ�ೋಣ �ಾ ಎಂದು �ಾ�ೇ��ಂದ ಓ���ೊಂಡು �ಕ� ಟ�Pïನ �ಂ�ೆ ಕದು� ಊರು 

�ಟು� ಓ��ೋದ, ಅಸ��ಾ ಇ�ೆ ಹು�ಾ� ಇ£ï�ೇಲ� ಸ�ಾ �ೊ�ೆಯ��ಟು��ೊಂ�� ಎಂದು �ೆಂಡ� �ೇ��ಾಗ 

ಆ�ತು ಎಂದು ಕವನಸಂಕಲನ �ಾಗ��ೆ�ಾ�ಟು��ೊಂಡ, �ೈದ��ೕಯ ��ಾ���ಾ� ಇ�ೆ�ೕನು �ೇ�ೆಯ�� �ಾಕ�� 

ಆಗ�ೇ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೊ�ಾ��ಾಗ ತ��ೕ�ನ�� ಸತತ�ಾ� �ಾ�ನ �ಾ� ಆಸ��ೆ� �ೇ� ತ����ೊಂಡ. �ೊ�ೕಸರ �ೈ�ೆ 

�ಕು� �ಾ��ೊಂ�ಾಗ �ೊ�ೕಸರ�ೆ� ತಂಡ �ಾ� �ಾ�ೆ�ಂ�ಾಟ ಕ�� ಶಹ�ಾ� ಎ���ೊಂಡು �ಾ�ಾ� ಓ�ದ. �ಾ�� 

ಅ�ೕ��ಾ ಒಲಂ��� �ೋಡ�ೇ�ೆಂದು ಆ�ೆ�ಾ� ಅದ�ಾ�� �ೆನು� ��ದು ಪತ�ಕತ�ಾದ, ���ಾ �ಾಸ��ಾ 

ಗುಡ�ಗಳ�� �ಾಯ�ೊಂಡ �ೆ��ಾ� �ೕಧರ ಮೂ�ೆ ಕೂ�� ಪ�� �ಾಕುವ, �ಾ��ಾರು �. �ೕ. �ೈಕ� ತು�ದು ಗ�� 

ಮು�ಾ�ದ ಸ�ಾ��ೆ ಇ�ೇ �ೈಕ� ಬಳ� ಎಂದು �ಾ�ೕ�ಾ�ನ�� �ಾ���ೊಳ��ವ, �ನ� �ೋ�ೋವ�ೆ�ೕ ಮ�ೆತು 

ಬಂ�ೆ �ೇಗ ಕ���ೂೆಡು ಎಂದು ��ಾಸ ಇಲ�ದ ಗುಡ�ಗ�ಂದ ಪತ� �ಾಕುವ, íಎಂ�ೆಂದೂ ಕ��ಾಗದ 

ಬಂ�ಾಯ�ಾರí ಎಂದು �ೋ��ಂದ ತನ�ನು� ಬ����ೊಂಡ �ೆ�ೆ�ಾರ ಜಗ��ನ ಎ�ಾ� ಪ�ೆ�ತನಗಳ ಸುಂದರ �ೊ�ಾ�.  

    �ಾವ� ಸ�ಾ �ೆ�ೆ�ಾರನ ಸಂ�ಾ�. ��ೆ̄ ï�ಾ��ೊ�ೕ �ೂೆ�ೆ ���ಾ �ಾಸ��ಾದ ಗುಡ�ಗಳ�� �ೆ��ಾ� �ೋ�ಾಟ 

ನ�ೆಸು���ಾ�ಗ ಈತನ ಸಂ�ಾ��ಾ�ದ�ದು� ಒಂದು �ೋ�. ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಮರ ಏ� �ೈ�ಕರು ಬರು�ಾ��ಾ 

�ೋಡು ಎಂದ�ೆ ಮರದ �ೕ�ೆ ಕೂತು �ೈ�ಾಕು�ಲgïನ�� ಇಣು� �ೋಡುವ�ದನು� �ಟು� �ೆರೂ�ಾನ ಕವನ 

ಸಂಕಲನದ�� ಮುಳ�� �ೋಗು��ದ�. ಮ�ೆ� �ಾ�ಂ� ನ�ೆಸಲು ಕೂ��ಾ�ಂದ �ೊ���ಾ�ೆ �ೂೇಗು�ಾಗ �ೆ�ೆಯನ ಬ� 

ಇದ� �ೆರೂ�ಾನ ಸಂಕಲನ�ಂದ í��ಾಯí ಕವನವನು� ಬ��ೆಟು��ೊಂಡವ. 

    ���ಾ �ಾಸ��ಾದ �ೆಟ�ಗಳ�� �ೆಣ�ಾಡು���ಾ�ಗ �ಾಯ�ೊಂಡು ಆಸ��ೆ� �ೇರ�ೇ�ಾ� ಬಂದ �ೆ�ಯೆ��ೆ �ೕೆ�ದ. 

�ಾ�ಗೂ �ೊ�ಾ�ಗದಂ�ೆ �ೊಸ�ಾ� ಬಂ�ರುವ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ�ೆ��ಾ� ತಂದು �ಡು. �ಾ��ೆ�ಾಲದ�� ಊಟ�ೆ� 

�ಾ�ಲ��ಾ�ಾಗ ಪುಸ�ಕದ ಅಂಗ��ಂದರ�� �ೆ �ೆಲಸ�ೆ� �ೇ��ೊಂಡ. ಪುಸ�ಕ �ೊತು� �ೕ� �ೕ� �ಾ�ಾಟ �ಾ� 
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ಬರ�ೇ�ತು�. �ಾಲು� �ನ �ೋ�ದ ಅಂಗ�ಯವರು íಪುಸ�ಕ �ಾ�ದ���ಂತ ಓ��ೆ�ೕ �ೆಚು�í ಎಂದು �ೆಲಸ ���ದರು. 

�ೋ��ೇ�, ��ೆೇ�, �ಾ��ಾ, �ೋ�, DåA�ೂೇ��ೕ ಮ�ಾ�ೋ ಎಲ�ರ ಕವನಗಳ� �ೆ �ಾಳ 

ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ�ದ�ವ�.  

    í�íೆ ಯನು� ಹುಚ�ರಂ�ೆ ��ೕ��ದ ಜನ ��ೕ� ಎಂಬ ಪದವ��ೆ í�íೆ �ೆ �ರು�ಾ� �ೕ�ದರು. ಅದುವ�ೆಗೂ 

ಅ�ೆ�ೂೆ�ೕ ಗು�ಾರ ಆ�ದ� ಈತ �ೆ ಗು�ಾರ ಆದ. �ೆ ಎಂದ� ೆ��ೕ� ಎಂದು ಅಥ. ��ೕ� ಎಂಬ �ೆಸರು �ೊತ�ವನ 

��ೕ��ೆ �ದ�ವರು ಅ�ೆ�ೊ�ೕ ಜನ. �ಾವ��ೇ �ೇಶದ�� �ೋ�ಾಟಗಳ� ನ�ೆದ� ೆ ಅ�� �ೆ �ತ�. ಇಂ�ೆ�ಂqïನ�� 

�ೆ�ೆ�ಾರನ ��ೕ� ಹರಡಲು í�ಾ� ಆ�ೌಂ� � �ಾ��ೇ�í �ಾ� ಗುಂಪುಗಳ�. ಬಂ�ೕ�ಾ�ೆಯ��ಯೂ �ೆ �-ಶ� 

�ೊಡ�ೇ�ೆಂಬ ಹುಮ���ನವರು. �ೆ ಮಗಳ� ಬಂ�ಾಗ ಹೂ�ನ ಮ��ೆೆ�ೆಯುವವರು, ತಮ� ಮಕ���ೆ í�ೆ�ೆ�ಾರí ಎಂದು 

�ೆಸ�ಟ�ವರು. ಎ�ೊ�ೕ ದೂರದ ಊರ�� �ೆ�ೆ�ಾರನ �ಾಟಕ �ಾ�ದವರು, í�ಾಟಕದ�� �ಾನು �ೆ �ಾತ� �ಾ��ೆ� 

�ನ�ನು� ಮಗ�ೇ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ೇí ಎಂದು �ೆ�ೆ�ಾರನ ಮಗಳನು� �ೇಳ�ವವರು, �ೆ�ೆ�ಾರನ ಪ��ೕ �ತ�ವನೂ� ಕತ��� 

ಇಟು��ೊಳ��ವವರು, �ೆ�ೆ�ಾರನ �ತ�ಗಳನು� ಅ�� ಇ�� ದುಡು� ಕೂ�� ��ೕ�ಂ� �ಾ� �ಾ�ಸುವವರು, �ೆ�ೆ�ಾರ 

ಸತ� ೩೦�ೆಯ ವಷವನು� ಮ�ೆಯ �ಾಯ�ೆಂಬಂ�ೆ ಓ�ಾ� �ಾಡುವವರು, �ೆ ಬ�ೆ� ಪುಸ�ಕ ಬ�ೆದವರು, �ತ� 

ತ�ಾ��ದವರು, �ಾನು �ೆ�ೆ�ಾರನ ��ೕ��ೆ ���ೆ ಎಂದು �ೇ� �ಐಎಯ�ೆ�ೕ �ೂೆ�ೆದು ಬಂದವರು, ಎಲ�ರೂ 

ಅವ�ೆಲ�ರೂ �ೆ�ೆ�ಾರನ ��ೕ�� ೆ�ದ�ವರು. 

    ಕೂ��ಾದ�� �ಾ�ಂ� ನ��ೆ �ೈ�ಾ��ಾ ಸ�ವ�ಾದರೂ ಸ�ಾ �ೆ�ೆ�ಾರ ಶ�ಮ�ೕ�ಗಳ ಬಂಧು. �ಾನು�ಾರ 

ಬಂ�ೆಂದ�ೆ �ಾಕು ಮೂರು �ಾ�ರದ ಮಗಳನೂ�, ಅವಳ ��ೕ�ಯ �ಾ�ಯನೂ� �ಾ�ಯ�� ಕೂ���ೊಂಡು ಕ��ನ 

ಗ�ೆ�ಗ��ೆ �ೋ� ಕಬು� ಕತ��ಸು��ದ� ಒಡ�ಾ�. ಎಲ�ರೂ ಕಬು� ಕತ��ಸು���ಾ�ಗ ಕಬು� �ಾ�ಸುವ �ಾ�ಕ�gïನ �ಾಲಕ 

�ೆರಳ�� ಕು��ಾಗ ಇ��ರುವ ಪ���ಬ�ರೂ �ಾಲಕ�ಾಗಲೂ ಅಹ�ೆ ಇರುವವ�ೇ ಆದ�ೆ ಅವರು ಈಗ ಕ��ನ 

ಗ�ೆ�ಗಳ���ಾ��ೆ. �ೈ� ೆ ಕುಡ�ೋಲು ಎ���ೋ �ಾ�ಕ�� �ೊರಡಲು ಇನೂ� ಬಹಳ ಸಮಯ��ೆ ಎಂ�ಾತ. ��ೇಶದ�� 

�ಾ��ಾರ �ಾತುಕ�ೆ�ೆ �ೋ�ಾಗ �ಾತುಕ�ೆಯ ನಡು� ೆ �ಾ�ಾ�ಸಲು �ಾಕ�ೇ� ತಂ�ಟ�ರು. �ೈ�ಾ��ಾ 

ಸ��ಾಲಯದ ಮ�ಾ��ೇಶಕನ ಏ�ೆಂ� ಆ�ೋ� §Uïð�ೆ� ಮ�ೆಯ��ನ ಪುಟ� ಮಗುವನು� �ೆನ��ೊಂಡು 

�ೋ��ೆ �ಾಕ�ೇ� �ೇ��ದರು. ಹ��ರ ಬಂದ �ೆ�ೆ�ಾರ �ೇ�ದರು. í�ಗ�ಂಧನದ ಕ�ಣ ಕ�ಮಗಳ� ಮ�ೆಯ 

�ೊರಗೂ ಅಂ�ೆ�ೕ ಮ�ೆಯ ಒಳಗೂí. �ಾಕ�ೇ� ಮ�ೆ� ತ�ೆ� �ೇ�ತು. 

    íಜಗ��ನ �ಾವ��ೇ ಮೂ�ೆಯ�� ನ�ೆಯು��ರುವ �ೌಜನ�ದ �ರುದ� ���ೆದು� �ಂತ�ೆ �ೕನು ನನ� ಸಂ�ಾ�í 

ಎಂದರು �ೆ. �ೌಜನ�ಗಳ ಮ�ೆ� �ೆ�ೆದು ಬಂದವರು. �ೌಜನ�ವನು� ಕಂಡವರು, �ೌಜನ�ವನು� ಉಂಡವರು 

�ೆ�ೆ�ಾರನ ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ� �ೋದರು. �ೇಶಗಳ� ಗು�ಾಮ���ೆ ಒಳ�ಾದದ�ನು� �ೋ� ��ದವರು �ೆ�ೆ�ಾರನ 

ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ� �ೋದರು. ಗು�ಾಮ��ಯ �ರುದ� �ೋ�ಾ�ದ �ೇಶಗಳ� �ೆ�ೆ�ಾರನ ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾದವ�, ಜಗ��ನ 

ಮೂ�ೆ ಮೂ�ೆಗಳ�� ಒಂದ�ಾ� ಒಂದು �ೋವನು� ಉಂಡ ಎಲ�ರೂ �ೆ�ೆ�ಾರನ ಸಂ�ಾ�ಗ�ಾ� �ೋದರು. 

    í�ಾರುವ ಹ���ೆ �ೆ�ೆ ಎ��í ಎಂದರು. �ೆ�ೆ�ಾರ ಒಂದು ವಲ�ೆ ಹ��. �ಾವ��ೋ �ೇಶ�ಂದ �ೆ�ೆ� ಬ�ಯು�ಾ� 

ಇ�ಾ�ವ��ೂೇ �ೇಶ�ೆ� �ಾ�, ಅ��ನ ಹ��ಗಳ �ೊ�ೆ �ಾ�ಾ�, ಗೂಡು ಕ�� ಮ� �ಾ�, ಏಳ�ವ�ದನು� �ೕಳ�ವ�ದನೂ� 

�ಾರುವ�ದನೂ� ಕ�� ಮ�ೆ� ಇ�ೆ����ೋ ದಂಡುಕ���ೊಂಡು �ಾ� �ೋಗುವ ಹ��. 
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  í�ೊಸ ಯುದ� ಭೂ�ಯ�� ನನ� ಎ�ೆ�ೂೆಲದ�� �ೕವ� ಇ��ದ ನಂ��ೆಯನು� �ೊತು� �ೋ�ಾಡು�ೆ�ೕ�íೆ ಎಂದು 

�ಡ¯ï�ೆ ಪತ� ಬ�ೆದ �ೆ �ೕವ� ನನ�ೆ ಕ��ದ ಎಲ�ಕೂ�, �ಾ��ೊಟ� �ಾ�ಗೂ ಋ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದರು. �ೆ�ೆಯ 

ಆಲ��ೋ �ೆ��ೆ�ಾ¸ï�ೆ ಪತ� ಬ�ೆದರು. �ಾನು ಕಬು� ಕತ��ಸಲು �ೋಗು���ೆ�ೕ�ೆ. ನನ� ಸಂ�ಾ�ಗೃಹ ಮ�ೆ� ನನ� ಎರಡು 

�ಾಲುಗಳನು� ಅವಲಂ���ೆ. ಹ�� �ೊ���ಾದತ� �ಾ�ತು. 

�ೕನು ಎ�ೆ���ಯೂ ಇ��ೕಯ í�íೆ 

ಇಂ�ಯನ�ರ ಕನಸುಗಳ�� �ಾಮ�ದ�� 

�ೕ�ೊ�ೕಗಳ�� ಉಪು� ಬ�ಯುವವರ�� 

ಎ�ೆ� �ೆ�ೆಯುವವರ�� 

ಸಕ��ೆಯ�� ಉಪ��� �ಾ�ಯ�� 

ಕ��ೆ ಬ�ೆಯ�ಾಗದವನತ� ಕ��ೆಗ�ೕೆ ಹ�ದು ಬಂದವ�. 

      ಹ�ಾ�ಾದ �ಾ�ಕರ �ಾ�ೋ�ಯ�� �ಾ���ಾ�ತು�. ಜನರ ದಂ�ೇ �ೇ�ತು� �ನ�ೆ�ಾ� ದು�ದು 

ಬಂದವರದು�, ಆಗಸದ�� ಚಂದ�, �ೆ�ೆಯ �ದ�ನ�ೌಡ �ಾ�ೕ� ಎತ�ರದ ಕಂಠದ�� �ಾಡು��ದ�ರು.  

ಭೂ� �ೕ�ೆ ಸೂಯ ಚಂದ�  

ಇರುವವ�ೆಗೂ �ನ� �ೆಸರು 

ಅಜ�ಾಮರ, �ೆ�ೆ�ಾರ, �ೆ�ೆ�ಾರ  

 

 

�ೇಕಹಕರ ಪ�ಚಯ: �.ಎ�. �ೕಹ� (೧೯೬೩ – ತುಮಕೂ�ನ ಗೂಳ�ರು)  ಪತ�ಕತ, �ೇಖಕ. �.ಎ�. �ೋ�ೆಮ�ೆಯ 

ಸಂ�ೆ, ಪ��ೆ�ಗ�ರುವ�ದು �ೇ�� �ಯರ��ೆ ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ�. ನ�ೊ�ಳ�ನ �ಾಡು ಕೂ��ಾ ಇವರ ಅಭೂತಪೂವ 

ಪ��ಾಸ ಕಥನ. �ಾ� ಕ���ೊಳ� ೆ�ೊಲಂಬ� ಇವರ ಕೃ�ಗಳ�. 

 

  

ಪ���ೆಗಳ�: 

೧. í�ೆí ಎಂದ�ೇನು? 

೨. ಜಗ��ನ ಸಕ���ೆಾಡು �ಾವ�ದು? 

೩. í�ಾ�ಂ�íಯ ಅಗತ���ೆ�? 
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�ಾದ� ಪ���ೆ ಪ���ೆ ಸ�ರೂಪ 

  �.�ಾಂ �ದಲ ��ೆಸ��, 

PÀ£ÀßqÀ GvÀìªÀ  

ಸಮಯ: 3.00 ಗಂ� ೆ                                                    ಗ�ಷ� ಅಂಕ: 60 

I. ªÀÄÆರು ಪ���ೆ� ೆಉತ���:                    (3X5=15) 

   ೧. ಕನ�ಡ ಉ�� ಕ��ೆಯ ಆಶಯ �ವ��. 

  ೨. ���ಗ ಕವನದ��  ಕ� ಮ��  �ಮಶ�ಕ  ��ಧ �� ���ತ���? 

  ೩. ಇಂ�ನ �ೇವರು ಕ��ಯೆ �ಾಡು-ನು�ಯ �ೆ�ೕಮ ಎಂತದು? 

  ೪. ಕನ�ಡ ಉ�� ಕ��ೆಯ��ನ ಕನ�ಡದ ಆತಂಕಗಳನು� ��� 

II. ªÀÄÆರು ಪ���ೆ� ೆಉತ���:                    (3X5=15) 

1. �ೕ�ಾಂ��ೆ ವ���ತ� ಕವನದ�� �ರೂ�ತ�ಾದ ಬ�ೆ ���? 

2. íಅಂಗುಲ ಹುಳîವನು� �ೇ�ೆ �ೕ�ಗಳ� ನ��ೆ�ೊಂಡ ಬ�ೆಯನು� �ರೂ��. 

3. ��ೕ�ಾ�ಾನ�ನ ರೂಪ-ಸ�ರೂಪ �ವ��.  

4. íಅಂಗುಲ ಹುಳ��ನ ಪರ�ಾಯ ಪ��ೇಶí ಕವನದ ಆಶಯ �ರೂ��. 

III. ªÀÄÆರು ಪ���ೆ� ೆಉತ���:                     (3X5=15) 

   ೧. ಅಪ�ಾ� �ಾರು ಎಂದು ಕ�ೆ�ಾ� ಸೂ���ಾ��ೆ? 

  ೨. ಒಂದು �ಡ ಒಂದು �ಾ� ಕ�ೆಯ�� ಪ�ಸರದ �ಾಶ �ೇ�ೆ �ರೂ�ತ�ಾ��ೆ?. 

  ೩. �ಂಗವ�ನ �ಾತ�ವನು� ಪ�ಚ��. 

  ೪. ರುದ�ಪ�ನ ಅಹಂ�ಾರ, ಒಣಜಂಬಗಳ� ಎಂತದು? 

IV. ªÀÄÆರು ಪ���ೆ� ೆಉತ���:                                        (3X5=15) 

  ೧. �ೋ�ೇ �ೆಲು�ನ ���ಲು – �ೇಖನದ ಮೂಲಕ �ರೂ��. 

  ೨. �ಾ�ೆಯ ��ಧ �ೆಲಸಗಳನು� �ವ��. 

  ೩. ಕ��ಾಜ�ಾಗ ಕೃ�ಯ �ೈ�ಷ�� ಗುರು��. 

  ೪. ಕ��ಾಜ�ಾಗ ಎಂದ�ೇನು? 

 

DAvÀjPÀ ªÀiË®åAPÀ£À – 40 CAPÀ 

ºÁdgÁw+«zÁåyðUÀ¼À ¸ÀQæAiÀÄ ¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄî«PÉ – 10 

¸É«Ä£Ágï+C¸ÉÊ£ÉäAmï – 10 

JgÀqÀÄ QgÀÄ¥ÀjÃPÉë - 20 
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