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ಘಟಕ ೧. ಬದುಕು 
 

ಆಶಯ:  
 
 

”ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕ್ಕಯ ಕುರಿ 
ತಕ ೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ ತಳಿರ ಮೋಯಿತುು! 

ಕ್ಕ ಂದಿಹರಕಂಬ್ುದನರಿಯದಕ 
ಬಕಂದಕ ಡಲ ಹಕ ರಕವುತುಲಿದಕ? 

ಅದಂದಕ ಹುಟ್ಟಿತುು ಅದಂದಕೋ ಹಕ ಂದಿತುು!! 
ಕ್ಕ ಂದವರುಳಿವರಕ ಕ ಡಲ ಸಂಗಮದಕೋವ”  

 
~ * ~ * ~ * ~ 
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1.1 ಬದುಕು ಚಿಗುರುವುದೆೆಂದರೆ 
                                     - ನಾಗರೆೇಖಾ ಗಾವೆಂಕರ 

 
ನನನ ನಾ ನಿನನ ನಿೋ  
ತಿಳಿದುಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು.  
ನನಕ ನಳ್ಗಕ ನಿೋ ನಿನಕ ನಳ್ಗಕ ನಾ 
ಬಕಳ್ಕ್ಾಗುವುದು 
ಒಳ್ಮೈ ಹಕ ರಮೈ ಕ್ಾಯಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು 
ಕಿರಣಕ್ಕ ೆಡ್ಡಿ ಮನಸಸನುನ 
ದುಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು 
ಹಸಿರ ಮತಕು ಮತಕು 
ಮದುು ಮುದಗಕ ಳ್ಳುವುದು 
 
ಬಕಳ್ಕ ಆಸರಕಗಾಗಿ ಕನಸ ಕಟ್ುಿವುದು 
ನಿೋರ ಮೋಲಿನ ನಡಕಗ  
ಗುರಿಯ ಇಡುವುದು 
 
ಬಕೋಲಿ ಗ ಟ್ಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಬದ ಬ್ಳಿು  
ಗ ಟ್ ಗ ಟ್ವ ದಾಟ್ಟ ಬಕೋಲಿಯನಕನ 
ಹಸಿರ ಕ್ಕ ೋಣಕಯಾಗಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು 
ಆಳ್ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಳಿದು ದೃಢವಾಗುವುದು 
 
ಮನಕ ಹಣತಕಯ ಬಕಳ್ಗಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು. 
ಬ್ತಿುಯ ಮತಕು ಮತಕು ಹಕ ಸಕದು  
ಹಕ ರಗಣ ಹಣತಕಗ  ತಕೈಲನಕನರಕಯುವುದು. 
ಬಕಳ್ಕನಕನ ಹಕ ದುುಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು 

~ * ~ * ~ * ~ 
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೧.2 ತಾಯಿ 
                                      - ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ 

 
ಆಗಲಕೋ ಹಕ ತುು ನಕತಿುಯಲಿಿತುು. 
ಹಕ ಟ್ಕಿಯಿಂದ ದಿಢೋರನಕ ನಕತಿುಯವರಕಗಕ ನುಗಿಿದ ನಕ ೋವಿಗಕ ಉರುಗಮಮ ಹಲುಿಮುಡ್ಡ ಕಚಿ್ಚ: 

'ಶಿವನಕೋ- ರಾಮನಕೋ' ಕ್ಾಪಾಡರಪ್ಪ, ಬಾಾಗಕ ನನನ ನಿಮ್ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಕೋರ್ಸ್ಕ್ಕ ಳಕ್ ರೋ ನಿಮಮನಕ ಹಾಳಾಗಕ ೋಗ... 
ನನಿಯಾಕ್ಕ ಇಂಗಕ ಇಮಸ ಕ್ಕ ಟ್ಟಿರಕ ೋ ನಿಮ್ ಮಕೆಳ್ ತಿನಕ ೆೋಳ್' ಎಂದು ತಾನು ನಂಬ್ಬದ ದಕೈವಗಳ್ನಕನೋ 
ಬಕೈಯುತು ತರಾಟ್ಕಗಕ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು; ಸವಲಪ ನಕ ೋವು ಕಡ್ಡಮಯಾದಂತಕನಿನಸಲು ನಿರಾಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರುಬ್ಬಟ್ುಿ 
ಯೋಚನಕ ಮಾಡತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. 'ನನ್ ವಂಸದಕೋಲಿ ಯಾರ  ಈ ತರದ ಕ್ಾಾನಸರ್ ಕ್ಾಯ್ಲೆ ಇರನಿಲಿ... ನನ್ 
ತಲಕೋಲಕ' ಅದ  ನಂಗಕೋ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ೋ ಬಕೋಕು ಅಂದಕರ.... ಅಡಡ್ಡೋ, ಅದಕೋನ್ ಇರಬಕ ೋದು! ತಿಂದಿಟ್ುಿ 
ಅರಗ ದಿಲಿ... ಕಲ್ ತಿಂದ್ ಕಲ್ಅರಗಿಸಕ ೆೋತಿದಕು; ಅರ್್ಪ್ಲಿದ ಮ ಟ್ಕ ತಗುಿ ಒಳಕು ಗಕೆನಕ ಎಸುು 
ಬ್ುಡ ವಕ! ನಂಗಕ ಸುತೆಂಡ್ಡದು ಕಮ್ ನಕ ೋಡು, ಹ ! ಮನ್ಸನಿಗಕ ಇಂಥ ನಳ್ಲೆ ಕ್ಾಯ್ಲೆ ಬ್ರಬಾದು್. 
ಏನಿದ ರ ಒಂದಕೋ ಚಣದಕೋಲಿ ಗಕ ಟ್ಕ್ ಅಂತಾ ಒಂಟ್ಕ ೋಗಬಕೋಕು. ಈ ನಕ ೋವು, ಈ ಸಂಕಟ್ ನಮ್ ಕಂಡಕರ 
ಆಗದಕ ೋಗ ್ ಬಾಾಡ' ಎಂದುಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುಂತಕಯೋ ಪ್ಕೆದ ಮನಕಯ ಬಕ ೋರಮಮ ಬ್ಂದವಳ್ಳ ಅದ  
ಇದ  ಮಾತಾಡಾು “ನಿೋನು ಏನಕೋ ಯೋಳ್ಳ ಉರಗವವ ಪ್ರಪ್್ಂಚದ ಮಾಾಲಕ ಸತಕಾೋವು ನಕಗುಿಬ್ಬದಕ ುೋಯುು. 
ಅಲಾಿ ಇಂಗ  ಮಾಡಾರಾ! ನಮ ಮರ ಸಕಟ್ಕಿ, ಚಂದುರಸಕಟ್ಟಿ ಅಂಗಡ್ಡ ಮಡಗವ್ನಲ,ಿ ಅವ್ನ ಗದಕುೋತಾವಕೋ 
ಕ್ಾಳಕೋಗೌಡನಕ ೋರ ಚನನಮಮ ಅನಕ ನೋಳ್ ಭ ಮಿಯ  ಅದಕ. ಒಳಕು ಐನಾತಿಗದಕು ಎರ್ಡೂವರಕಕರಕ... 
ಹಕ ನಾನಪ್ುರದ ಬ್ಯಲಕೋಲಿ ಎರ್ಡೂವರಕಕರಕ ಅಂದಕರ ರ್ಮರಂಗ್ ಅಂತಿರಬಕ ೋದು. ಅವ್ಳು ಇದ್ಕು 
ಐದುವರ್ಸ ್ ದಕೋಲಿ ಗಂಡನನ ತಿನನಕ್ಕ ಂಡುಿ... ಎಲಿ ಪ್ುಡ್ಡೋ ಹಕೈಕ್ಕು ಗಂಡಕೈದನಿಗಕ ಹದ್ ನಾಲುೆ.... ಕ್ಕ ನಕೋವಂಗಕ 
ಆರಕ ರಸ....' 

“ಆ ಹಾಳ್ ಜವರಾಯನಿಗಕ ಕಣಿಿಲಿ... ಸಕಟ್ಟಿ ರಾತಿರ ಒತಕುೋಲಕೋನಾರ ಚನನಮಮನ ಮನಕ ಬಾಗುಿ 
ತಟ್ಟಿಗಿಟ್ುಿದ್ನಂತಾ?” 

ಅಂಗ್ ಮಾಡಕ ೋಕ್ಕ ಓದಕರ ಮಾರಿೋಕಂಬ್ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಾಿಕಿ, ಉಟ್ಿದು ನಿರ್ವೂಣದ ಮೋಲಕ ದಕ ಣಕ ಿ ಚಬ್ಬೆ 
ತಕ್ಕ ಂಡು ನಕೋದು... ತಲಕಬಕ ೋಳ್ಸಸ ಬ್ ದಿ ಸುದ್ಕೂ ಕತಕುಮಾಾಲಕ ಕುಣ್ಸಸ ಊರು ಸುತು ಮರವಣ್ಬೆ 
ಮಾಡುಬ್ುಡಾುರಕ.” 

“ಮಂತಕ ಅವು ಇನಕನೋನು ಮಾಡು? ಅದಕೋನ್ ಒಸಿ ಒಡಬದೇಳ್ಳ....” 
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“ಸಕಟ್ಕಿೋದು ಚನನಮಮನ ಗದಕು ತಾವು ಆರ  ಚ್ಚಲ್ಬ ೆಎಕ್ಕರ ಗದಕು ಅದಕ. ಚನನಮಮನ ಗದಕು ಮಾಾಲಕ ಆಸಕ ಆಗಿ, 
ಬೌಂಡಕೋರಿೋನಕೋ ತಾನು ಮಾಡಬಡುೇ ಬಕೋಕ  ಅಂತ ಆಡಬಾರದ ಆಟ್ ಆರ್ದ.  ಇವ್ಳು ಜಗಿನಿಲಿ. ಇಲಿಿಗಂಟ್ 
ಅಟ್ಕ್ಾಯಸಕಂಡಕೋ ಬ್ಂದುಿ, ಈಗ ಅದಾಾವುದು 'ತಕನಬನ್ಸೇ ಆಟ್ು' (ಟಿನಬನ್ಸ ಆಕ್ಟ್) ಅಂತ ಬ್ಂದಿದುದಂತಲಿವವ, 
ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳ್ ಸಿಗುಸುಕ್ಕ ಂಡು ಅವರಿವರ ಬಾಯಿಗಕ ಚಕನಾನಗಿ ತನಕನಡತಿೋದ ಊದುಬ್ುಟ್ುಿ ನಾನಕೋ ಭ ಮಿ 
ಮಾಡ್ಡುದಕು, ತಕನಕನ್ಸೇ ಆಟ್ು ಪ್ರ್ ಕ್ಾರ ಉಳ್ಳವುನಬದೇನಕೋ ಭ ಮಿ ಅಂತಿೋರಲಿ, ನಂಗಕ ಕ್ಕ ಡ್ಡ! ಬಕೋಕ್ಾದಕರ 
ಜಮಿೋನ ಉತುು ಬ್ಬತುು ಬಾಾಸಾಯ ಮಾಡ್ಡುದಕ ುೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಆಜುಬಾಜು ಗದಕುಯೋರ ಸಾಕ್ಷ ಕ್ಕೋಳಿ, 
ಅಂತ ದುಪ್್ೇಕಮಿೋಸ್ಕ ೆಅಸಿಟ್ುಿ ಕಮಿೋಸ್ಕಗೆಕಲಿ ಅರ್ಜ್ ಎಟ್ಿವನಂತಕ” 

“ಆಜುಬಾಜು ದಾರೆ್ರ ಎಂಗಕ ೋ...” 
“ಆಟ ಗಳ್ು ನನ್ ಮಕ್ಕು.... ಸುಟ್ಿಕಿೆ ಪ್ುರನೆಕ ಆರಿರ್ಸ ತಾರಕ?” 
“ಅವರ ಮನಕ ಹಾಳಾಗ.... ಅವುರಗಕ ಆಪ್ತುು ಬ್ರ” 
“ಸಕಟ್ಟಿ ತಾಲ ಿಕು ಅಪೋಸಕೋಲಿ, ಸಕೋಕ್ ದಾರ ಆಫೋಸಕೋಲಕಲ ಿ ಭ ಮಿ ನಂದು ಅಂತ ಓಡಾಡಕ ೆಂಡು 

'ಪಾಣಿೋ' ಬ್ರಸಾು ಅವ್ನಂತಕ. ಯಾರಾರು ಈ ಸಕಟ್ಟಿನನ್ ಮಗನಕ ಅವನ ತಾವು ತಿಂದು ರಿಕ್ಾರಕ ಟ್ಕಿಲಿ 
ಬ್ದಲಾಯ್ಸಸ ತಾರಕ ೋ ಅವರಕಲಿ ನಾನು ಇದುದುು ಇದುಂಗಕ ಯೋಳಿೋನಿ ಉರುಗಕೆ. ಅವು ವಂಸ ನಿರಕ ೋಂಸ 
ಆಗಕ ೋಯುದಕ. ರಿಕ್ಾರಕ ಟ್ುಿ ತಿದುುದಕ ೋರ ಕ್ಕೈ ಸಕೋದಕ ೋಯುದಕ. ಸಾಯೋಕ್ಾಲಕೆ ಬಾಯಿೋಲಿ ತಲಕೋಲಕಲ ಿಉಳ್, 
ಉಳ್ಬ್ಬೋಳಾುವಕ!” 

“ಅವ್ಳೆಗಕ ಮೊಲಾಿಗರ ಬ್ರ.....” 
“ಚನನಮಮ ನನ್ನತವವ್ ಬ್ಂದು ಗಕ ಳಕ್ ೋ ಅಂತ, ಅಕೆ ನನನತಾವು ಏಳಕ್ ೆಂಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಿಲಿ ಒಂದು 

ಅಂಡಕ ಕಣಿೋಿರು ಸುರಿಸಿದ್ಕೆ. ಆಮಾಯಿ ಹಕೋಳ್ದ್ಕೆ ಅಕ್ಾೆ ಒಸಿ ಉರುಗಕೆನಿಗಕ ಯೋಳ್ಳ ಅವರ ಮಗ 
ಪ್ುಟ್ಿರಾಜಪ್ಪನಕೋ ಪಾಣಿ ಬ್ರಿೋಬಕೋಕು. ಅವಯಾ 'ನಯಿೋ' ಅಂದುಬ್ುಟ್ಕರ, ಸಕಟ್ಟಿ ನನನದಕ ಂದು ರಕ ೋಮಾನ  
ಅಲಾಿಡ ಕ್ಾಗ ದಿಲಿ. ಈ ನಮಮ ಹಕ ೋಬ್ಳು ಸಕೋಕ್ಾುರ ಉಟ್ುಿ ಕಳ್ು, ನಾನು ಉಳಬಲುೇ ಬಕೋಕ್ಾದಕರ ಇಳಕೋಜ್ 
ಅಕ್ೌಂಟ್ಕಂಟ್ಬ ೆಮನ್ಕಸಮಾಡ್ಡ ಸತಾಸತಬಯೇವಕ; ನಾನು ಬ್ಬಲ್ ಕುಲ್ ಸುಳ್ಳು ಬ್ರಿೋದಿಲಿ ಅಂದು ಬ್ುಟ್ಕರ ನನ್ ಹಕೈಕಳ್ 
ಬಾಯಿಗಕ ಮಣು ಿಬ್ಬೋಳ್್ದಿಲಿ ಅಂತ ಗಕ ೋಗರಕಂರ್ಡ ೆಆದ ರ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಕುಣಿೋತಾ ಅದಕ....” 

“ಏನದು ಗುಮಾನಿ...... 
“ಏನ  ಇಲಿ. ನಿನ್ ಮಗನ  ಎಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಲಂಚ ತಿಂದುಬ್ುಟ್ಿವನಕ... ಸಕಟ್ಟಿಕಡಕಯ ಅವನಕ ಅಂತ, 

ಇಂಗಂದಕೋ ಅಂತ ಬಕೋಜಾರ್ ಮಾಡಕ ೆಬಾಾಡ... ಒಂದು ಮನಕ ಉಳಿಸಕ ೋ ಶಕಿು ನಿಂಗದಕ, ನಕ ೋಡು ದಕ ಡಿ 
ಮನ್ಕಸ ಮಾಡು... ಜನಮಕ್ಕ ಟ್ಕ ಿೋಳ್ ಮಾತುಗಿಂತ ಕ್ಾಸು, ಕರಿೋಮಣಿ ನಿನ್ ಮಗನಿಗಕ ದಕ ಡಬದ. 
ಕ್ಕೈಲಾಗದಕ ೋರ ಕಣಿಿೋಲಿ ನಿೋರು ಕ್ಕಡಗುದಕರ... ಆ ಪಾಪ್ ಏಳಕೋಳ್ಳ ಜುಲ್ವಾನ  ಬ್ುಡಬದ ಕ್ಾಡುದಕ...” ಎಂದು 



Page 7 of 101 

 

ಕುಸುಪಸನಕ ಕಿವಿಯಲಿಿ ಹಕೋಳಿದರ  ಈ ಸಂಭಾಷ್ಣಕಯ ಕ್ಕಲವು ಸ ಕ್ಷಮ ತುಣುಕುಗಳ್ಳ ಉರುಗಮಮನ 
ಸಕ ಸಕ ಯಶಕ ೋದಮಮನ ಕಿವಿಗಕ ಬ್ಬದುು, ಅವಳ್ಳ ಕ್ಕ ೋಣಕಯಿಂದ ಭರೆನಬ ಉರಿಯುವ ಕ್ಕ ಳಿುಯಂತಕ ಬ್ಂದು; 
“ಇವ್ಳು ಬಕ ೋ ಸತಾವಂತಕ, ಊಳಿದಕ ೋರಕಲ ಿಕಳ್ುರು: ಏಳ್ಮಮಮಾಾಲಕ, ನಿೋನ್ ಬ್ರಕ ೋದು ಎರಡು ವಿೋಳಕದಕಲಕ, 
ಒಂದು ತುಂಡು ಹಕ ಗಕಸಕ ಪ್ುಪ, ಮ ರು ಗಕ ೋಟ್ು ಅಡಕ್ಕಗಕ! ಅಷ್ುಿ ಈಸಕ ೆಂಡಕ ೋಗು, ಉಳಿದ 
ಮಾತಾಡಕ ೋಕ್ಕ ನಿೋನು ಯಾವೂರ ಸಕಟ್ಟಿ, 'ನಡ್ಡೋ ಮನಿಯಿಂದ ಆಚಕ' ಎಂದು ಆಜ್ಞಕ ಮಾಡ್ಡದಳ್ಳ. 
ಬಕ ೋರಮಮ ಉರುಗಮಮನನಕನೋ ಪಳ್ಪಳ್ನಕ ಕಣಾಿಡ್ಡಸಿ ನಕ ೋಡ್ಡ, ಸಕ ಸಕಯ ಆಭ್ಟ್ದ ಮುಂದಕ ಅತಕು 'ಸಕ ನಕನ' 
ಎಂದುಕ್ಕ ಂಡು ಅವಮಾನದಿಂದ ನಕ ಂದ ಭಾರದ ಎದಕಯನುನ ಹಕ ತುುಕ್ಕ ಂಡು, ಮೌನವಾಗಿ ಹಕ ರಟ್ು 
ಹಕ ೋದಳ್ಳ. ಬಕ ೋರಮಮನಿಗ  ತನನ ಸಕ ಸಕಗ  ಮಾತಿಗಕ ಮಾತು ಬಕಳಕದು ರಣಾಂಗಣ ನಡಕಯಬ್ಹುದಕಂದು 
ಊಹಿಸಿಯೋ ಡವಗುಡಲಾಂರಭಿಸಿದು ಉರುಗಮಾನ ಎದಕಯಲಿಿ ಕ್ಕಲವು ಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ಕಿರಯಯೋ ನಿಂತಂತಾಗಿ; 
'ಅರ್ಸ' ಎಂದು ಒಂದು ಉದುನಕಯ ನಿಟ್ುಿಸಿರು ಕುಲುಮಯ ತಿದಿಯಿಂದ ಬ್ಂದಂತಕ ಬ್ಂದುದನುನ ಕ್ಕೋಳಿ, 
ಯಶಕ ೋದ "ಹಾದಿೋಲಿ ಬ್ಬೋದಿೋಲಿ ಹಕ ೋಗಕ ೋರಕಲ ಿಅದಾಾಕ್ಕ ಮನಕೋಗಕ ಸಕೋಸು್ಕ್ಕ ಂಡ್ಡರಿ. ಅದಕಷ್ುಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ 
ಹಕೋಳ್್ದು. ನಿೋವಕೋನು ಮನ್ಸಜಾತಿೋಗಕ ಹುಟ್ುಿಲಿಲಕವ?" 

ಸಕ ಸಕಯ ನಾಲಗಕಯ ಬ್ಬಲಿಿನಿಂದ ಚ್ಚಮಿಮದ ಕ ರಂಬ್ುಗಳ್ಳ ಮಾಡ್ಡದ ನಕ ೋವಿಗಕ ಬ್ಂದ ಕಣಿಿೋರನುನ 
ಬ್ಹುಕಷ್ಿದಿಂದ ಉರುಗಮಮ ತಡಕಹಿಡ್ಡಯಲು ಯತಿನಸಿದರ , ಕಣಿಂಚನುನ ಮಿೋರಿ ಕ್ಕನಕನಯನಕನಲಿ 
ತಕ ೋಯಿುದುವು. 

ರಾತಿರ ಉರುಗಮಮನಿಗಕ ನಿದಕರ ಬ್ರಲಿಲಿ. ಎದಕಯಲಿಿ ಕ್ಕ ಳಿು ಉರಿಯುತಿುತುು. ತನ್ ಮಗನಿಗಕ ಬ್ರುವುದು 
ಕ್ಕೋವಲ ೭೫೦ ರ ಪಾಯಿ ಸಂಬ್ಳ್ದಲಿ ಿಇವನು ನಡಕಸುವ ದಬಾ್ರು ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ ಮೋಲ್ ಸಂಪಾದನಕ 
ಸಂಬ್ಳ್ದ ಎರಡು ಮ ರರಷ್ಟಿರಬ್ಹುದು ಎಂದು ಲಕಕ್ಾೆಚಾರ ಹಾಕಿದಳ್ಳ. ತನನ ಸಕ ಸಕಯ ಮೈಮೋಲಕ 
ಏನ  ಇಲಿ ಅಂದರಕ ೧೫ ಸಾವಿರ ರ .ಗಳ್ ಬ್ಂಗಾರದ ಒಡವಕಗಳ್ಳ, ಒಂದಲಿ ಎರಡು ರಕೋಡ್ಡಯೋಗಳ್ಳ, 
ಮನಕಯಲಿಿ ಮಂಚಗಳ್ಳ, ಕುಚ್ಚ್ ಇತಾಾದಿ. ಜಕ ತಕಗಕ ತನನ ಕುಮಾರಕಂಠೋರವನ ಬ್ಲಗಕೈಯಲಿಿ 
ಹಕ ಗಕಯಾಡುವ ಸಿಗರಕೋಟ್ು, ಮಿರಿಮಿರಿ ಎಂದು ಮಿಂಚುವ ಬ್ಟ್ಕಿಗಳ್ಳ; ಇಷ್ಕಿಲಿ ಬ್ರಬಕೋಕ್ಾದರಕ 
ಹುಡುಗಾಟ್ದ ಮಾತಲಿ, ಚಕನಾನಗಿ ಜನರ ತಾವು ನುಂಗುತಾ ಅವನಕೋ ಎಂದುಕ್ಕ ಂಡು ಉರುಗಮಮ 
ನಿಟ್ುಿಸಿರು ಬ್ಬಟ್ಳಿ್ಳ. ತಾನ  ತನನ ಮಗನ ಈ ಪಾಪ್ದ ಸಂಪಾದನಕಯನುನ ತಿಂದ  ತಿಂದು ತನನ ಪ್ುತರನ 
ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ನಕ ೋವು ಅನುಭವಿಸಿದವರ ನಿಟ್ುಿಸಿರ ಬ್ಬಸಿ ತಗಲಿ, ಆ ಪಾಪ್ದ ಮೊತುವಲಿ ತನನ ಹಕ ಟ್ಕಯಿಲಿಿ 
ಕ್ಕೋಂದಿರೋಕೃತವಾಗಿ ಕ್ಾಾನಸರ್ ಹುಣು ಿ ಉತಪತಿುಯಾಗಿದಕ ಎಂದು ಪಾಪ್ಭಿೋತವಾದ ಅವಳ್ ಸರಳ್ ಮನಸುಸ 
ವಾದಿಸತಕ ಡಗಿತುು. ಮಗನನುನ ಕರಕದು, ಈ ಚನನಮಮನ ಕ್ಕೋಸಿನಲಾಿದರ  ರ್ಮ್ ಕಮ್ ತ ಕ ಮಾಡ್ಡ 
ನಡಕದುಕ್ಕ ೋ ಎಂದು ಮುಲಾರ್ಜಲಿದಕ ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕ್ಕಂದು ನಿರ್್ರಿಸಿದಳ್ಳ. ಮಗ ರಾಜ ರಾತರಿ ಸುಮಾರು 
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ಒಂಭತುು ಗಂಟ್ಕಗಕ ಬ್ಂದ. ಊರುಗಮಮ ಪರೋತಿಯಿಂದ ಕರಕದು ಕ ರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು, ಅವನ ಬ್ಲಹಸುವನುನ 
ಪರೋತಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕೋಳಿದಳ್ಳ.  

“ಮಗ, ನಾನು ಕ ಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಕ ೆಂಡು ತಿನಿುದಾುಗಲಕೋ ಗುಂಡುಕಲು ಿಇದುಂಗಿದಕು.''  
"ಈಗ ನಿನಗಕೋನಾಗಿದಾುದವವ, ಕ್ಾಯ್ಲೆ ಬ್ಂತು. ಈ ಹಾಳ್ಳ ಕ್ಾಯ್ಲೆ ನಿಂಗಕೋ ಬ್ರಬಕೋಕ್ಾ? ಎಲಾಿ 

ಕಡಕೋನ  ತಕ ೋರಿಸಿದನಲಿ, ಗಕಡಕಿ ತಕಗಕದುಹಾಕತಿೋವಿ ಅಂದಾಗ ಬಾಾಡ ಅಂದಕೋ. ಬ್ರಿೋ ಕರಕಂಟ್ು 
ಕ್ಕ ರ್ಸದನಲಿ... ನಿನಗಕೋನು ಕ್ಕ ರಕ ಮಾಡ್ಡೋವಿನೇ” 

“ಅದ ರ ಯಾಕ್ಕ ೋ ಇವತುು ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಕ್ಕೋಳಿದ್ ಮಾಾಲಕ... ನನನ ಎದಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಬನ ಗಾಣ 
ಕಟ್ಟಿದಂಗಕ ಆಗದಕ...." 

“ಅದಕೋನು ಅದು ವಿಷ್ಾ ನಿನ್ ತಲಕ ಕ್ಕಡ್ಡಸಿರಕ ೋದು?”  
''ಕ್ಕೈಯ ಮಾಾಲಕ ಕ್ಕೈ ಹಾಕಿ ಭಾಷ್ಕ ಕ್ಕ ಟ್ಿರಕ ಹಕೋಳಿೋನಿ!” 
“ಎಳಕ ಮಗಿೋನಂಗಾಡಬಾಾಡ ಅದಕೋನಕೋಳ್ವವ!”  
ಅದಕೋ ಚನನಮಮನ, ಸಕಟ್ಟಿ ಜಮಿೋನು ವಾವಹಾರದಕೋಲಿ ನಿೋನು ಪಾಣಿ ತಿದಿು ಅವಳ್ ಮನಕಹಾಳ್ಳ 

ಮಾಡಕ ೋಕ್ಕ ನಿಂತಿದಿುೋಯಂತಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬಾಾಡ!” 
“ಯಾರ್ ಇದ ನಿಂಗಕ ಬಕ ಗಳ್ದಕ ೋರು... ಇದಕ್ಕೆಲಿ ನಿೋನು ಯಾಕ್ಕ ತಲಕ ಹಾಕಿ "  
“ನಿನಗಕ ಕ ಲನಾಲಿ ಮಾಡ್ಡ, ನಿಮಮಪ್ಪ ಸತು ಮಾಾಲಕ ಒಬ್ಬರ ಕ್ಕೈಲಿ ಬಕಟ್ುಿ ತಕ ೋರದಂಗಕ ಓದಿಸಿದುು 

ಒಬ್ಬರ ಮನಕ ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡಕಲಿಕಣ ಿ ಮಗ, ನಮಿಮಂದ ನಾಕ್ ಜನ್ು ಉಪ್ಕ್ಾರ ಆಗಬಕೋಕು. ಸುಳ್ಳು 
ಬ್ರದಕ ೋರ ಕ್ಕೈಗಕ ಕ್ಾವಷ್ಠ ಬ್ತುದಕ ಅಂತಾರಕ...” 

“ಸಕ್ಾ್ರದ ವಾವಹಾರದಕೋಲಿ ನಿೋನು ತಲಕ ಹಾಕಬಾಾಡ, ಹಾಕಿದು ತಿಂದ್ುಂಡು ಬ್ಬದಿುರಕ ೋದು 
ನಕ ೋಡವವ.”  

"ರ್ಮ್ಕಮ್ ನಕ ೋಡಪ್ಪ.. ನಿಂಗ  ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗ ಅದಕ. ಮುಂದಕ ಅದ  ಬಾಳಿ ಬ್ದುಕ 
ಬಕೋಕು, ನಿರಪ್ರಾಧಿಗಕ ಳ್ ಅಯಾೋ ಅನಿನಸಬಾದು್....” 

“ನಿೋ ಬಕ ೋ ಕಂಡ್ಡರಕ ೋಳ್ಳ... ಬಾಯಿಮುಚ್ುಂಡು ಬ್ಬದಬಡು, ನಾಾಯ, ಕ್ಾನ ನು ಹಕಂಗದಕ ಹಂಗಕ 
ನಾವು ಬ್ರಿೋಕತಿವಿ" ಎಂದು ಸಿಡ್ಡಯುತು ಮೋಲಕದು. 

ಉರುಗಮಮ “.... ಅಯಾೋ ದಕೋವರ ಈ ಅಲಾಲ್ಬಡುೇರನಿಗಕ ಒಳಕು ಬ್ುದಿು ಕ್ಕ ಡು. ರ್ಮ್ ಇದು ಕಡಕ 
ಜಯ ಕ್ಕ ಡಪ್ಪ' ಎಂದು ನಿಟ್ುಿಸಿರುಬ್ಬಟ್ುಿ ಕಣುಮಚುತಿು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಕೋ ಗಂಗಕ ಒಡಲಿಗಕ ಎಸಕದು ಬ್ುಟ್ಿ 
ಕುಂತಮಮ ಯುದಧ ಸುರುವಾಗಕ ೋಕ್ಕ ಮುಂಚಕ ಬ್ಂದು ತಕ ಟ್ಿ ಬಾಣತಕ ಡಬಕೋಡ ಅಂತ ಭಾಷ್ಕ ಕ್ಕ ಡು 
ಅಂತ ಕ್ಕೋಳಿದಾಗ; "ಜನನಿೋ ನಿನನ ಈ ಒಂದು ಸಣಿ ಮವತನ್ಕನ ನ್ಡಬಸಿಕಬಡರ್ಲ್ವರಬನಬ! ಸ್ಂತಸ್ದಂದ್ 
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ನ್ಡಬಸಿಕಬಡರ್ಕತಬತೇನಬ,” ಎಂದ್ಕ ದವನ್ ಶೂರ ಕ್ರ್ೂನ್ ನವಟಕ್ದ್ಲ್ಲೆ ಧಮೂಸ್ಂಕ್ಟಕಬು ಸಿಕ್ಕು ವಿಲ್ಲವಿಲ್ಲ 
ಒದವದರ್ಕತವತ ಕ್ಣ್ಸಣೇರಕ ಹವಕ್ಕವ್ ಕ್ರ್ೂನ್ ನಬನ್ಪವಗಿ ಹಕಟಿ್ದ್ರಬ ಕ್ರ್ೂನ್ಂತ ಮಕ್ುಳ್ುಟ್ಬ್ಬೇಕ್ಕ ! ಅವ್ರವ್ರ 
ಕಮ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗಕ ನನಗಕೋನು? ಸತಾಕ್ಕೆ ಸಾವು ಕ್ಕ ಡಬಕೋಡ ಕನಪ್ಪ! ಭಗವಂತ' ಎಂದು ಕಣುಮಚಿ್ಚದಳ್ಳ. 

ಬಕ ೋರಮಮ ಉರುಗಮಮನ ಜಕ ತಕಯಲಿಿ ಪ್ುಟ್ಿರಾಜಪ್ಪ 'ಪಾಣಿ'ಯನುನ ಬ್ರಕಯದಿದುರಕ, ಸಕಟ್ಟಿ 
ಚನನಮಮನ ಒಂದು ರಕ ೋಮವನ ನ ಅಲಾಿಡ್ಡಸಲು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ, ನಿೋನು ಹಕೋಳಿ ಅದನುನ ತಡಕಗಟ್ಟಿಸಿ 
ನಡಕಯಬ್ಹುದಾದ ಅನಾಾಯ ತಡಕಯಬಕೋಕ್ಕಂದು ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ ಮನವಿ ನಿಷ್ೆಯೋಜಕವಾಗಿತುು. 
ಪ್ುಟ್ಿರಾಜಪ್ಪ, ಚಂದರಪ್ಪಶಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದ ವರಕ ಸಾವಿರ ರ ಪಾಯಿ ಲಂಚ ತಂದು, ಸಕೋಕದಾರರಿಗ  
ಎರಡ ವರಕ ಕ್ಕ ಡ್ಡಸಿ, ಇನ ನ ಸಂಬ್ಂರ್ಪ್ಟ್ಿವರಿಗಕ ಅವರ ಯೋಗಾತಾನುಸಾರ-ಹಣ ನುಂಗುವವರಿಗಕ 
ಹಣ ತಿೋಥ್ ಸಮಾರಾರ್ನಕಯಿಂದ ತೃಪ್ುರಾಗುವವರಿಗಕ ತಿೋಥ್ ಮುಂತಾದುವನುನ ಸಮಿಪ್ಸಿ, ಇದಕೋ 
ತಾಲ ಿಕಿನ ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯನಕನೋ ತನನ ವಶಿೋಕರಣ ವಿದಕಾಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತನನ ಹತಕ ೋಟ್ಟಗಕ 
ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಪಾಣಿಯನುನ ಎಂಟ್ುವಷ್್ಗಳಿಂದ ಈಗಿನವರಕವಿಗ  ಚನನಮಮನ ಭ ಮಿಯನುನ 
ವಾವಸಾಯ ಮಾಡ್ಡಸುತಿುರುವವನು ಚಂದರಶಕಟ್ಟ ಿಎಂದ , ಚನನಮಮನು ಸಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಕೋವಲ ಗುತಿುಗಕಯನುನ 
ಮಾತರ ಪ್ಡಕಯುತಿುರುವಳಕಂದ  ಬಾಜುದಾರರಾದ ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಂಗಕೋಗೌಡ ಮತುು ಅಬ್ುುಲ್ ವಹಾಬಾರಿಂದ 
ಹಕೋಳಿಕ್ಕಯನುನ ಪ್ಡಕದು ಲಗತಿುಸಿ, ಚನನಮಾನ ಸಂಸಾರದ ಇತಿಶಿರೋ ಮಾಡಲು ಸವ್ವನ ನ ಆಗಲಕೋ 
ಸಿದಧಪ್ಡ್ಡಸಿದು. 

ಹಿೋಗಕ ಪ್ಟ್ಿರಾಜಪ್ಪ ತನನ ಕರಕ್ೌಶಲಾವನುನ ತಕ ೋರಿಸುತಿುರುವಾಗಲಕೋ, ಮುದಿಯ ರ ತಾಲ ಿಕಿನ 
ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಅರ್ಾಕ್ಷರಾದ ಶಿರೋರಂಗಪ್ುರದ ಅಸಿಸಕಿಂಟ ಕಮಿೋಷ್ನರಾದ 
ಕೃಷ್ಿಕುಮಾರ್ ರವರಿಗಕ; ವಿ.ಎ, ಪ್ುಟ್ಿರಾಜಪ್ಪ ಮತುು ಸಕಕ್ ದಾರ್ ಹಗಿಪ್ಪನವರು ಹಕೋಗಕ ಸಕಟ್ಟಿ ತಾವು ಹಣದ 
ಗಂಟ್ನುನ ನುಂಗಿ ಬಾಜುದಾರರು ಮತುು ಕ್ಕಲವು ಭ ನಾಾಯಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರುಗಳಿಗ  ರುಚ್ಚ 
ತಕ ೋರಿಸಿ, ತಾವು ಮಾಡ್ಡರುವುದಕಲಿ ನಾಾಯಸಮಮತವಾದುದು ಎಂಬ್ುವ ಹಾಗಕ ನಂಬ್ಬಕ್ಕ ಬ್ರುವ ಹಾಗಕ 
ತಹಶಿೋಲಾುರರನುನ ತಮಮ ವಶಿೋಕರಣ ವಿದಕಾಗಕ ಬ್ಲಿ ಬ್ಬೋಳ್ಳವ ಹಾಗಕ ಮಾಡ್ಡದಾುರಕ. ಅಂತಹ ಅಕರಮ 
ತಮಮಂಥ ಯುವಕ ಹಾಗ  ದಕ್ಷ ಐ.ಎ.ಎರ್ಸ. ಅಧಿಕ್ಾರಿ ಶಿರೋರಂಗಪ್ುರದ ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ 
ಅರ್ಾಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ನಡಕದರಕ, ತಾವೂ ಸಹ ಇಂಥ ಅಲಾಲ್ಬಡುೇರ ಹಾಗ  ಅಸತಾ ಕ್ಾಯ್ ನಡಕಯಲು 
ನಿಮಮ ಮ ಗಿನಡ್ಡಯೋ ಅವಕ್ಾಶ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಟ್ಿಂತಾಗುತುದಕಂದ ; ಇನ ನ ಮುಂದುವರಿದು ಇಂಥ 
ಅನಾಾಯವನುನ ತಾವು ಕ ಲಂಕಶವಾಗಿ ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕ ಮಾಡ್ಡ, ಸತಾಾಸತಾವನುನ ವಿಮಶಕ್ ಮಾಡದಕ, 
ಕ್ಕೋವಲ ಭ  ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರು, ಚನನಮಮನ ಜಮಿೋನ ಸುತು ಇರುವ ಭ ಮಿಯ 
ಬಾಜುದಾರರು ಎನಿನಸಿಕ್ಕ ಂಡವರ ಹಕೋಳಿಕ್ಕ ಮೋಲಕಯೋ ಮಾಡ್ಡದರಕ ನಿಮಗ  ನಿಮಮ ಮಕೆಳಿಗ  ಮುಂದಕ 
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ರೌರವನರಕ ಪಾರಪು ಆಗುವುದಕಂದ  ಮತುು ತಮಮನುನ ಹಡಕದವರಕೋನಾದರ  ನಿರ್ನರಾಗಿದುರಕ ಅವರಿಗಕ 
ಖಡಾ ಖಂಡ್ಡತವಾಗಿ ಸದಿತಿ ದಕ ರಕಯುವುದಿಲಿವಕಂದ  ಆರಕ ೋಪಸಿ ಅನಕೋಕ ಅರ್ಜ್ಗಳ್ಳ ಅವರನುನ 
ತಲುಪದುುವು. ಇದಕೋ ಅರ್ಜ್ಯ ನಕಲುಗಳ್ನುನ ತಹಶಿೋಲಾುರರಿಗ  ಮತುು ಡ್ಡ.ಸಿ.ಯವರಿಗ  
ರವಾನಿಸಿದುರು. 

ತಹಶಿೋಲಾುರರಿಗಕ ಈ ಕ್ಕೋಸಿನ ಹ ರಣವಕಲಿ ತಿಳಿಸಿದುರ ; ಸಥಳಿೋಯ ಪ್ರಭಾವಿೋ ಪ್ುಢಾರಿಗಳಾದ 
ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿ ಸದಸಾರುಗಳ್ನುನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದಕೋಕ್ಕ. ಈ ಕ್ಕೋಸು ಭ ನಾಾಯಮಂಡಲಿ 
ಅಸಿಸಕಿಂಟ ಕಮಿೋಷ್ನರ್ ಸಾಹಕೋಬ್ರ ಅರ್ಾಕ್ಷತಕಯಲಿಿ ವಿಚಾರಣಕಗಕ ಬ್ಂದಾಗ, ತಮಗಕ ಬ್ಂದಿರುವ 
ಅರ್ಜ್ಗಳ್ನುನ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಿರಾಯಿತು. ಎಂದು ತಕಪ್ಪಗಿದು. ಇಷ್ಿಕ್ಕೆಲಿ ಕ್ಾರಣರಾದ ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ ಮತುು 
ಹಗಿಪ್ಪ ಯಾವುದಕ ೆ ಹಕೋಸದವರಕಂದು ತಹಶಿೋಲಾುರರಿಗಕ ಚಕನಾನಗಿ ಮನವರಿಕ್ಕಯಾಗಿದುುದರಿಂದ ಚಕನನಮಮ 
ತನನ ಮಕೆಳ್ ಸಮೋತ ತಮಮ ಆಫೋಸಿಗಕ ಬ್ಂದು ತನಗಕ ಆಗುತಿುರುವ ಅನಾಾಯವನುನ ತಡಕಗಟ್ಿಬಕೋಕ್ಕಂದ  
ಇದಕ್ಾೆಗಿ ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕಗಕ ಬ್ರಬಕೋಕ್ಕಂದ  ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದ 
ಒಳ್ದನ್ ಇವಳ್ಳ ಸತಾ ನುಡ್ಡಯುತಿುದಾುಳಕಂದು ಪಸುಗುಟ್ಟಿದರ  ಕರಮ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಧಕೈಯ್ಸಾಲದಕ. 
ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರಕ ಡನಕ ಚಚ್ಚ್ಸುವುದಾಗಿಯ , ನಿನನ ಕ್ಕೋಸು ಭ  ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ 
ಮುಂದಕ ಬ್ಂದಾಗ ನಿೋನು ಕ್ಕ ಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳ್ನುನ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರ್ಾಕ್ಷರಾದ ಎ. ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರಿಗಕ 
ಖಂಡ್ಡತ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿಯ , ಜಕ ತಕಗಕ ಅವರಕೋನಾದರ  ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕಗಕ ಹಕ ನಾನಪ್ುರದ 
ಏರಿ ಕ್ಕಳ್ಗಿರುವ ಜಮಿೋನಿನ ಬ್ಳಿಗಕ ಹಕ ೋಗುವ ಅವಶಾಕತಕ ಇದಕಯೋ ಎಂದರಕ, ತಾವು ಖಂಡ್ಡತ ಸಥಳ್ 
ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕ ನಡಕಸಿಯೋ ಈ ಕ್ಕೋಸಿನ ಬ್ಗಕಿ ತಿೋಪ್ು್ ನಿೋಡಬಕೋಕ್ಕಂದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆಶಾವಸನಕ ನಿೋಡ್ಡ; 
ನಿೋನು ಆದಷ್ು ಿ ಜಾಗರತ ಶಿರೋರಂಗಪ್ುರಕ್ಕೆ ಹಕ ೋಗಿ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರನುನ ನಕ ೋಡ್ಡ ಅವರನುನ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ೋ 
ಎಂದು ಮಾಗ್ದಶ್ನವನುನ ನಿೋಡ್ಡದರು. 

ಮಾರನಕ ದಿನ, ಚಕನನಮಮ ತನನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನುನ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು 'ಗ ಳಬಲೇ' ಎಂದು ಅಳ್ಳತು 
ಶಿರೋರಂಗಪ್ುರಕ್ಕೆ ಹಕ ೋದಾಗ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು 'ಟ್ ರು' ಹಕ ರಡುವ ತರಾತುರಿಯಲಿಿದುರು. ಎಲಕ ಿೋ 
ಒಂದಕರಡು ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ಳ ಮಾತರ ಚಕನನಮಮನ ಅಹವಾಲನುನ ಕ್ಕೋಳಿದರು. ಮೊದಲಕೋ ಇವುಗಳ್ನುನ 
ಕ ಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಓದಿದುರಿಂದ, ಈ ಕ್ಕೋಸಿನ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ತಾವು ಆದಷ್ು ಿ ಗಮನಕ್ಕ ಡುವುದಾಗಿಯ  
ಸಕ್ಾ್ರ ಕ್ಾನ ನಿನ ಪ್ರಕ್ಾರ ಅನುಸರಿಸಬಕೋಕ್ಾದ ಎಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ್ನುನ ನಿದಾ್ಕ್ಷಿಣಾವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ 
ಆ ಪ್ರಕ್ಾರ ಯಾರಿಗಕ ನಾಾಯ ದಕ ರಕಯಬಕೋಕ್ಕ ೋ ಅವರಿಗಕ ಖಂಡ್ಡತ ದಕ ರಕಿಸುವುದಾಗಿಯ , 
ಇದಕ್ಕ ೆೋಸೆರ ಚನನಮಮ ಅವರನುನ ಕ್ಾಣಲು ತನ ನರಿಂದ ಬ್ರಬಕೋಕ್ಾದ ಅವಶಾಕತಕ ಇರಲಿಲಿವಕಂದ  ರ್ಜೋಪ್ು 
ಹತುಲು ಹಕ ರಟ್ಾಗ, ಚನನಮಮ, “ಸಾವಮಿೋ, ನಾನು ನಿನಕ ನಡುಟ್ುಿ ಅಂತ ತಿಳಕ್ ೆಳ್ಪ್ಪ, ಈ ನನನ ಮಕೆಳ್ 
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ಬಾಯಿಗಕ ಮಣು ಿ ಬ್ಬೋಳ್ದಂಗಕ ನಕ ೋಡಪ್ಪ, ನಿಮಮ ಹಕತಕ ುೋರ ಒಡಲು ಉದಾಧರವಾಗಲಿ" ಎಂದು ಕ್ಾಲು 
ಹಿಡಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಬ್ಂದಾಗ "ಛಕೋ! "ಛಕೋ!, ಹಾಗಕ ಮಾಡಬಾರದಮಮ ನನಗ  ಅಕೆತಂಗಿಯರವರಕ, ಸತಾವಾಗಲ  
ಅನಾಾಯ ಆಗಕ ೋಕ್ಕ ಅವಕ್ಾಶ ಆಗದಾಗಬ ನಾನು ಪ್ರಯತನಪ್ಡ್ಡುೋನಿ. ಇನುನ ದಕೋವರ ಇಚಕೆ , ನಿೋನ  ಅವನನ 
ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ೋ, ಅಳ್ಬಾಾಡ ಹಕ ೋಗು" ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ಅವಳ್ ಕ್ಕೈಗಳಿಂದ ತಮಮ ಪಾದಗಳ್ನುನ 
ಬ್ಬಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಖಿನನಮನಸೆರಾಗಿ ರ್ಜೋಪನಲಿಿ ಹಕ ರಟ್ುಹಕ ೋದರು. 

೪ 
ಆವತುು ಶನಿವಾರ. 
ಮುದಿಯ ರಿನಲಿಿ ಸಂತಕ, ಮೊದಲಕೋ ಈ ಶನಿವಾರ ಸಂತಕಯ ದಿನ ಚನನಮಮ ಮತುು 

ಚಂದರಶಬಟಿ್ಯರ ಭ ವಿವಾದ, ಭ ನಾಾಯಮಂಡಲಿಯ ಮುಂದಕ ಬ್ರುವುದಕಂದ , ಈ ದಿನ ನಾಾಯಕ್ಕೆ 
ವಿಜಯವೋ, ಅಥವಾ ಅನಾಾಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯವೋ ಎಂಬ್ುದು ತಿೋಮಾ್ನವಾಗಿ, ಈ ಭ ನಾಾಯ 
ಮಂಡಲಿಗಳ್ಳ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಗಳಕ್ ? ಅನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಗಳಕ್ ೋ? ಎಂಬ್ ನಗನಸತಾ 
ಬ್ಯಲಾಗುವುದಕಂದು! ಜನರು ಅಲಲಿಿಿ ಪಸುಗುಟ್ುಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದಾುಗ, ಚಂದರಶಕಟ್ಟಿ ಬಕ ೋ ಖುಷ್ಟಯಾಗಿದು. 
ಅವನು ನಾಾಯವನುನ ಆಗಲಕೋ ತನಗಕ ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ ಮತುು ಹಗ್ೆಪ್ಪ ತನಗಕ ತಲಕಹಿಡ್ಡದು ಬ್ಬಟ್ಟಿದುುದರಿಂದ, 
ಇನುನ ಅದನುನ ಕ್ಕೋವಲ ತನಗಕ 'ಖಾಯಂ' ಗಕ ಳಿಸುವ ಮುದಕರ ಮಾತರ ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿ ನಬಪ 
ಮಾತರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ, ಮಾಡಕೋ ಮಾಡುತುದಕ. ತನ ನರಿನ ಏರಿ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಒಂದಕೋ ಜಾಗದಲಿಿ ಎಂಟ್ ವರಕ 
ಎಕರಕ ಬ್ಯಲು ಅಂದರಕ 'ಹಾ! ಹಾ! ಅರರಕ ಎನನಯ ಸಮಾನರಾರು' ಎಂದು ನರಕತ ತನನ ಮುದಿ 
ಮಿೋಸಕಯ ಕ್ಕ ಂಪಕಗಳ್ ಮೋಲಕ ಹಮಿಮನಿಂದ ಕ್ಕೈಯನುನ ಹಾಕಿದು. 

ಹನಕ ನಂದು ಗಂಟ್ಕಯ ಸಮಯ, ತಹಶಿೋಲಾುರರ ಕ್ಕ ೋಟ್ ಹಾಲಿನಲಿ ಿಎ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಕಿುಮಾರ್ ರವರ 
ಅರ್ಾಕ್ಷತಕಯಲಿಿ ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸಭಕ ಸಕೋರಿತು. ಚನನಮಮ ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಯರ ವಿವಾದವನಕನೋ 
ಮೊದಲು ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡರು. ನಾಲುೆ ಜನ ಖಾಸಗಿ ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರು; ಈ ವಿವಾದದ 
ಹಿನಕನಲಕಯನುನ ತಾವು ಚನಾನಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿಯ  ಚಂದರಶಕಟ್ಟಿ, ಚಕನನಮಮನಿಂದ 
ಭ ಮಿಯನುನ ಬ್ಲವಂತದಿಂದ ಕಸಿದುಕ್ಕ ಳ್ುದಕ ಗಂಡ್ಡಲಿದ 'ಮುಂಡಕ' ಹಾಗ  'ಬ್ಡರ್ಬ̓  ಎನುನವ 
ಕ್ಾರಣಗಳಿಂದ ಜನ ಹಾಗ  ರ್ನಬ್ಲ ಎರಡ್ಡದುರ , ನಾಾಯವನುನ ಬ್ಲವಂತವಾಗಿ ದಬಾವಣಕ ಮಾಡ್ಡ 
ವಶಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಳ್ುದಕ ಭ  ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಮೊರಕ ಹಕ ಕಿೆರುವುದಾಗಿಯ ; ಚನನಮಮ ಬ್ಡವಕ, ವಿರ್ವಕ 
ಎನುನವ ಕ್ಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಾಯದ ಕತುನುನ ಹಿಸುಕುವುದು ತಪಾಪಗುವುದಕಂದ , ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಯಂಥ 
ಯೋಗಾ ಮತುು ಸಹನಶಿೋಲ ವಾಕಿುಗಕ ನಾಾಯವನುನ ದಕ ರಕಿಸಿಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾದುು ತಮಮಲಿರ ಏಕ್ಕೈಕ ಪ್ವಿತರ 
ಕತ್ವಾ ಎಂದ  ಸಮರ್ಥ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡರು. 
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ಈ ವಾದವನುನ ಕ್ಕೋಳಿದ ತಹಶಿೋಲಾುರರು ತಮಗಕ ಕ್ಕಲವು ಮ ಗರ್ಜ್ಗಳ್ ಹಾಗ  ಚನನಮಾನಿಂದ, 
ಈ ವಿವಾದದ ಬ್ಗಕಿ ಅರ್ಜ್ಯಡ ಬ್ಂದಿರುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಸಣಿ: ಅರ್ಜ್ಗಳ್ ಕಂತಕಯನಕನೋ ಎ.ಸಿ. 
ಸಾಹಕೋಬ್ರ ಟ್ಕೋಬ್ಲಿಿನ ಮೋಲಕ ಮಡಗಿದರು. ಎ.ಸಿ.ಯವರ  ಸಹ ಕ ಡಲಕೋ ತಮಮ ಬ್ಳಿ ಇದು ಹಾಗ  
ಡ್ಡಸಿ, ಸಾಹಕೋಬ್ರಿಂದ ಬ್ಂದಿದು ಅರ್ಜ್ಗಳ್ ಕಂತಕಯನುನ ತಕಗಕದು ಮಾನಾ ಸದಸಾರುಗಳಿಗಕ ತಕ ೋರಿಸಿ 
ಹಕೋಳಿದರು. “ಮಾನಾ ಭ  ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರು ಮತುು ಈ ಮಂಡಲಿಯ ಅರ್ಾಕ್ಷನಾದ ನನನ 
ಮೋಲಕ ಕ್ಾಯ್ದಶಿ್ಯಾದ ತಹಶಿೋಲಾುರರ ಮೋಲಕ ದಕ ಡ ಿ ಜವಾಬಾುರಿ ಇದಕ. 'ಭ ಮಿ' ಹಳಿುಗಾಡ್ಡನ 
ಜನರ ಬ್ದುಕಿನಲಿಿ ಹಕ ಟ್ಕಿಗಕ ಅನನ ಒದಗಿಸುವ ಏಕ್ಕೈಕ ಸಾರ್ನವಾದುರಿಂದ ಈ ವಿವಾದದಲಿಿ ತನಗಕ ಭಾರಿೋ 
ಅನಾಾಯವಾಗುತಿುರುವುದಾಗಿಯ , ತಾನು ಬ್ಡವಕ ಹಾಗ  ವಿರ್ವಕಯಾದುರಿಂದ ನನಗಕ 
ಅನಾಾಯವಾಗುತಿುದುರ  ಮುಂದಕ; ಧಕೈಯೂವಾಗಿ ಬ್ಂದು ಸಾಕಷ್ುಿ ಜನರು ಸಾಕ್ಷಯ ಹಕೋಳ್ಲು 
ಹಕದರುತಿುರುವುದಾಗಿಯ , ಬಾಜುದಾರರಾದ ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಂಗಕೋಗೌಡ ಮತುು ಅಬ್ುುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಾಹಕೋಬ್ರಿಗಕ 
ಚಂದರಶಕಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ು ಿಕ್ಕೈ ಬಕಚಗಿಕ ಮಾಡ್ಡರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಆತನ ಕಡಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಕೋಳ್ಳತಿುರುವುದಾಗಿಯ  
ಅರ್ಜ್ ಬ್ರಕದು, ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕ ನಡಕದು, ಪ್ಬ್ಬಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ವಜುದಾರರು, ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿ ಭ ಮಿಯನುನ 
ಪ್ರತಿವಷ್್ವೂ ಯಾರು ಆಬಾದ ಮಾಡುತಿುದುರಕಂಬ್ುದನುನ ಹಕೋಳಿದರಕ, ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಗಕೋ ಜಮಿೋನ 
ನಿೋಡಬ್ಹುದಕಂದ  ಪಾರರ್ಥ್ಸಿ, ಕತಿುನಗಂಟ್ ಲಂಚ ತಿಂದು ವಿಲಕೋಜ್ ಅಕ್ೌಂಟ್ಕಂಟ ಮತುು ಸಕೋಕ್ ದಾರರು 
ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಳಕದ ಎಂಟ್ು ವಷ್್ಗಳ್ ಪಾಣಿ ಬ್ರಕದಿರುವುದಾಗಿಯ  ದ ರಿ ಇಂಥ 
ಅನಾಾಯದ ದಾಖಲಕಗಳ್ನುನ ಸತಾದ ಒರಕಗಕ ಹಚದಿಕ ಅವುಗಳ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ತಿೋಮಾ್ನ 
ಕ್ಕೈಗಕ ಳ್ುಬಾರದಕಂದು ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ ಬಕೋಡ್ಡರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದದಲಿಿ ಬ್ಹಳ್ ಜಾಗರ ಕತಕಯಿಂದ 
ಸತಾವನುನ ಒರಕಹಚಬಿಕೋಕ್ಾದುದು ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಅದರಲ ಿ ಅರ್ಾಕ್ಷನಾದ ನನನ ಕತ್ವಾವಕಂದು 
ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಸವಲಪ ಗಡುಸಾಗಿಯೋ ಹಕೋಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಕ್ಕೋಳಿದ ಭ  ನಾಾಯಮಂಡಲಿಯ 
ಒಂದಿಬ್ಬರು ಸದಸಾರು "ಬಾಜುದಾರರು ಮತುು ವಿ.ವಿ. ಹಾಗ  ಸಕೋಕ್ ದಾರರ ಮೋಲಕ ಮಾತರ ದ ರುಗಳ್ಳ 
ಬ್ಂದಿವಕಯೋ ಅಥವಾ...” ಎಂದು ನಿಲಿಿಸಿದಾಗ, ಎ.ಸಿ.ಯವರು “ಮಾನಾ ಸದಸಾರಕ; ಇಡ್ಡೋ ಭ ನಾಾಯ 
ಮಂಡಲಿಯ ಸದಾಸರು ಹಾಗ  ಅರ್ಾಕ್ಷರ  ಲಂಚದ ಆಪಾದನಕಗಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಾುರಕ ಎಂಬ್ 
ಗ ಡಾಥ್ವನುನ ಈ ಅರ್ಜ್ಗಳ್ಳ ರ್ವನಿಸುತುವಕ. ಆದುರಿಂದ ಸಥಳ್ದ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕ ಮಾಡದಕ, ಜಮಿೋನಿನ ಬ್ಳಿ 
ಹತಾುರು ಜನ ಸಾವ್ಜನಿಕರ ಎದುರಿಗಕ ಬಾಜುದಾರರನುನ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸದಕ, ನನಗಕ, ಎ.ಸಿ, ಸಾಹಕೋಬ್ರಿಗಕ, 
ತಹಶಿೋಲಾುರರಿಗಕ ಬ್ಂದಿರುವ ಅರ್ಜ್ಗಳ್ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕ ಈ ಕ್ಕೋಸನುನ ತಿೋಮಾ್ನಿಸಲು ನನನ 
ಸಂಪ್ ಣ್ ವಿರಕ ೋರ್ವಿದಕ, ಜಕ ತಕಗಕ ಭ  ನಾಾಯಮಂಡಲಿಗಳ್ ಮ ಲ ಉದಕುೋಶ ಬ್ಡ ಜಮಿೋನಾುರರಿಗಕ 
ನಾಾಯ ದಕ ರಕಿಸಿ ಕ್ಕ ಡುವುದು' ಎಂದು ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕಯನುನ ನಾಳಕ ಹತುು ಗಂಟ್ಕಗಕ ಹಕ ನಾನಪ್ುರದ 
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ಏರಿ ಬ್ಯಲಲಿಿ ಇಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಕದು; ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಮುಂದಕ ಈ ದಿನ' ಬ್ಂದಿರುವ 
ಉಳಿದ ಕ್ಕೋಸುಗಳ್ ವಿಚಾರಣಕಯನುನ ಪಾರರಂಭಿಸಬ್ಹುದಕಂದು ಆಜ್ಞಕ ಮಾಡ್ಡ ತಹಶಿೋಲಾುರರ ಕಡಕಗಕ 
ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನಕ ೋಡ್ಡ ತಹಶಿೋಲಾುರರ: ಗಕ ೋ ಟ್ು ದಿ ನಕಕ್ಟಸ್ಪಾರ್ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಜಕಂಡಾ' ಎಂದಕೋಬ್ಬಟ್ಿರು. 

ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರಿಗಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಕ ಡಕದಂತಕ ಹಕೋಳಿ, ನಿೋರು 
ಇಳಿಸಿಬ್ಬಟ್ಿರಕಂದ , ಪ.ಎ. ಹಾಗ  ಸಕೋಕ್ ದಾರರಿಗಕ ಚಡ್ಡಿಯಲಕಿೋ ತಿೋಥ್ಪ್ರಸಾದಗಳ್ಳ ಇಟ್ಾಿಡುವ ಸಿಥತಿಗಕ 
ತಂದಿರುವುದಾಗಿಯ , ಬಾಜುದಾರರಾದ ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಂಗಕೋಗೌಡ ಹಾಗ  ವಹಾಬ್ ಗಕ ಊರಿನ ಜನರಕದುರು 
ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡ್ಡಯ ಬಕೋಕ್ಾದ ಅಗಿನಪ್ರಿೋಕ್ಷಕಗಕ ಗುರಿಪ್ಡ್ಡಸಿರುವುದಾಗಿ ಜನ ತಮತಮಗಕ ತಕ ೋಚ್ಚದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು ಸಥಳ್ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕಗಕ ಬ್ರುವ ವಿಚಾರವನುನ ಬ್ಣಿಿಸತಕ ಡಗಿದರು. 

ಜನರು ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ ವಿಜಯೋತಾಸಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ವಕೈಖರಿ ಹಾಗ  ತನನ ಪ್ುತರ 
ಪ್ುಟ್ಿರಾಜನ ಮುಖದ ಮೋಲಕ ಮ ಡ್ಡದು ಆತಂಕ ಎಲಿವನ ನ ಕ್ಕೋಳಿ, ನಕ ೋಡ್ಡ ಉರುಗಮಮ "ದಕೋವರ 
ಚಕನನಮಮನಿಗಕ ನಾಾಯ ದಕ ರಕಿಸಿ ಕ್ಕ ಡಪ್ಪ' ಎಂದು ಆಕ್ಾಶದ ಕಡಕಗಕ ಕ್ಕೈ ಜಕ ೋಡ್ಡಸಿ : ""ಚನನಮಮನಿಗಕ ಭ ಮಿ 
ದಕಿೆದರಕ..... ಮುಂದಿನ ವಷ್್ದ ಗಂಟ್ ನಾನು ಸಾಯದಕೋ ಬ್ದುಕಿದುರಕ ನಿೋಲಸಂದರದ ಮಾಯಮಮ ನಿಂಗಕ 
ಬ್ಂದು ನನನ ತಲಕ ಮುಡ್ಡ ಕ್ಕ ಡ್ಡುೋನಿ ಕನವವ” ಎಂದು ಹರಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡಳ್ಳ. 

ಏನಕೋ ಹರಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡರ , ಚನನಮಮನಿಗಕ ಜಯ ದಕ ರಕಲಕಂದು ಹಾರಕೈಸಿದರ , ಉರುಗಮಮನ 
ಎದಕಗ ಡ್ಡನಲಿಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹಕಡಕಯಾಡುತಾು ಬ್ುಸುಗುಡುತುಲಕೋ ಇತುು. "ನಿೋನು ಪಾಣಿ ತಿದಿು 
ಅನಾಾಯಮಾಡ್ಡದಿುೋ. ಅದನನ ಕ ಡಲಕೋ ಸರಿಮಾಡ್ಡ ಸತಾಬ್ದ್ಕೂ ಒಂದು ಮನಕ ಉದಾಧರ ಮಾಡು, 
ಲಂಚದ ದುಡಿ್ಡನ ಅನನತಿಂದು ನನಕ ನಟ್ಕಿ ಒಳ್ಗಕ ಕ್ಾಾನಸರ್ ಗಕಡಕ ಿ ಬಕಳ್ಕ್ಕ ೋತು. ನನನದಕ ಂದಿೋ ಮಾತ 
ನಡ್ಡೋಸಕ ೆಡು” ಅಂತ ತನನ ಕುಲಪ್ುತರನನುನ ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಲಿಿ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು "ಬಕೋಕ್ಾದಕರ ನಿನನ 
ಕ್ಾಲಿಡುಕ್ಕ ೋತಿೋನಿ ಕಲ ಮಗ, ಇಂಥ ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡ ನಮೊಮಂಶಕ್ಕೆ ಕ್ಕಟ್ಿ ಹಕಸರು ತರಬಾಾಡ” ಎಂದು 
ಅವನ ಕ್ಕೈಗಳಕರಡನ ನ ಹಿಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಣಕಗಕ ಒತಿುಕ್ಕ ಂಡರ , ಕಲುಿ ಗುಂಡ್ಡನಂಗಕ ಈ ಸಕ್ಾ್ರಿ 
ವಾವಹಾರವಕಲ ಿ ನಿಂಗಾಾಕ್ಕ; ಅದಷ್ುಿ ತಿಂದುಕ್ಕ ಂಡು ಮ ಲಕೋಲಿ ಸಾಯಗಂಟ್ ಬ್ಬದಿುರಕ ೋದು ನಕ ೋಡಬಡುೇ' 
ಎಂದು ಕ್ಕೈಕ್ಕ ಸರಿಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ರಟ್ು ಹಕ ೋದುದನುನ ನಕನಕದು ತನನ ಮಗನಕೋ ಹಿೋಗಕಂದ ಮಾಾಲಕ ಇನುನ 
ಉಳಿದಕ ೋರು, “ಸತಕಾೋವು ನುಡ್ಡದಾರಕ. ಇವ್ಳೆ ನಾಲಗಕಗಕ ಉಳ್ಬ್ಳೇಳವತವಾಕು, ಸುಳ್ಳುವಾಕಾ ಆಡ್ಡದರಕ!" 
ಎಂದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕಚಿ್ಚಗಟ್ುತಿಿುರುವ ನಕ ೋವಿನ ಸಾಂದರತಕ ಒತುಡದಿಂದ ಉರುಗಮಮ ನರಳ್ಳತಾು 
ಯೋಚ್ಚಸಿದಳ್ಳ. ಈ ಕ್ಕೋಸಿನಲಿಿ ತನನದಕೋನಾದರ  ಪಾತರವಿದಕಯೋ ? ಇದುರಕ ಅದನುನ ನಿವ್ಹಿಸುವ ಬ್ಗಕ 
ಹಕೋಗಕ? ತನಕನದಕಯಲಿಿ ಈ ಹಕ ೋರಾಟ್ ನಡಕಯುತಿುದಾುಗ, ಹಕ ಟ್ಕಯಿ ನಕ ೋವು ಅತಿಯಾಗಿ 'ರಾಮನಕ, ಶಿವನಕ 
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ಎಂದು ನರಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದಳ್ಳ, ಉಣುವಿ ಹಕ ತಾುಗಿತುು. ಸಕ ಸಕ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತಕ ಬ್ಬೋಗುತು ಬ್ಂದು 
"ಗಂರ್ಜ ಕುಡ್ಡದಿೋಯೋ, ಅನನ ಉಂಡ್ಡೋಯಮಾ' ಎಂದು ಕ್ಕೋಳಿದಳ್ಳ. 

“ನನಗಕ ಅನಕ ನಬಾಾಡ, ಗಂಜಡಬಾಾಡ”  
“ಇನಕನೋನು ಚ್ಚನನ ತಿಂದಿೋಯಾ?'' 
“ಇಲಿ ಒಂದು ಸಿೋಸ ಇಸ ಇದುರಕ್ಕ ಡು'  
“ಅದ ನಿನ್ ಮಗನನ ಕ್ಕೋಳ್ಳ. ತಿೋಟ್ಕ ಇದಕರ ತಂದಬಡುಡಾುನಕ. ಬ್ಬಟ್ಟಿ ಸಿಕಿೆದಕರ ತಂದಕ ೆಡ ವಕ!” 
“ಲಕ ೋ, ಮುಠ್ವಠಳ್ ನನನ ಮಗನಕ ಕ್ಕೋಳಿಸೆಂಡ?! ಒಂದು ಸಿೋಸ ಇಸ ತಂದಬಡುೇಡಕ ೋ ನಾಮದ್ೂ ನನ್ 

ಮಗಕನ..... ಈ ಕ್ಕ ೋಟ್ಲಕ ನಾನು ತಡ್ಡೋಲಾರಕ....” ಎಂದ ಅವವನ ಮಾತನುನ ಕ್ಕೋಳಿ “ನಿಮಿಬ್ಬರ ಎಡಕೋಲಿ ನಾನು 
ಬ್ದುಕಿರದಕಿೆಂತ ನಕೋಣಾಕ್ಕ ೆಂಡು ಸಾಯಬಕೋಕು. ನಾಳಾಕ್ಕ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು ಬ್ತಾುರಕ; 
ರಿಕ್ಾರ್ ್ ಗಳಕಲಾಿನ  ಸರಿಯಾಗವಾ ಅಂತ ನಾನು ನಕ ೋಡಾು ಕುಂತಿದಕರ, ನನನ ಕಷ್ಿ ನನಗಕ ನಿಮಮ ಸುಮಾನ 
ನಿಮ್ಗೆ...” ಎಂದು ತಲಕ ಚಚಿ್ಚಕ್ಕ ಂಡ, ಯಶಕ ೋದ ಗಂಡನ ನಕ ೋವಿನಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಈ ಸಮಯವನುನ 
ಬ್ಬಡಬಾರದಕಂದು “ಏನು ಮಾಡಾಳ್ಳ ಕಷ್ಿವೋ ಸುಖವೋ ತಂದಾಕಿೋರಿ. ಇವಳ್ ಔಷ್ಧಿಗಕೋ ಅಂತಕ ೪-೫ 
ಸಾವಿರ ಆಯುು. ಇಲಕಿೋ ಇರಕ ೋಷ್ಕಿಲಿ ಕ್ಕದಕ್ಕ ೆಂಡು ಕ್ಾಾತಕ ತಗಿೋತಾಳಕ.... ಮೊದಲಕೋ ಗಾದಕೋ ಇಲಕಿೋ ಎಮಮಗಕ 
ಈಯೋ ದುುಃಖ ಆದಕರ, ಕ್ಕ ೋಣನಿಗಕ ಕ್ಕ ಸಿಯೋ ದುುಃಖವಂತಕ. ನಿಮಮ ಕಷ್ಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ು ಸುಮಾನ ಅವಳಬೆ.” 

“ಅವರವರ ಕಮ್ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಾುರಕ ಹಕ ೋಗು” ಎಂದು ಕಠಣವಾಗಿ ನುಡ್ಡದಳ್ಳ ಉರುಗಮಮ 
“ಅದಕೋ ಬ್ರ್ರಬಾದ್ಕೂ ಬ್ಂದು ನಳವತ ಇರ ದು. ನಿನ್ ಕಮ್ ನಿನನ ಕಿತೆಂರ್ ತಿಂನಾು ಅದಕ”. 
ಸಕ ಸಕಯ ಈ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಕ್ಕೋಳಿ ಉರುಗಮಮ ಹಾಳ್ ದಕೋವರ, ಆದಷ್ುಿ ಬಾಾಗ ಸಾವು ಕ್ಕ ಡಕ ೋ... 

ನಿನನ ಮನಕ ಹಾಳಾಗಕ ೋಗ” ಎಂದು ಬ್ಬಕೆಳಿಸತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. 
ಮೊಮಮಗ ಸುರಕೋಶ ಓಡಕ ೋಡ್ಡ ಬ್ಂದು “ಸುಮಮನಿರಮಮ" ಎಂದು ತಲಕದಸಿಯಲಿಿ ಕುಳಿತು ಕಣಿಿೋರು 

ಸಿೋಟ್ತಕ ಡಗಿದ. ಯಶಕ ೋದ “ನಡ್ಡೋ ಮಿಲಾಂಚಕ ೋರ್..... ಓದಬಡುೇನ್ಡಿ' ಎಂದು ಬಕನಿನನ ಮೋಲಕ ಎರಡು 
ಗುದಿು ಎಳಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋದಳ್ಳ. ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ ತಾನು ಬ್ರಕದ ಸುಳ್ಳು ಪಾಣಿ ತಾನಿಚ್ಚೆಸಿದ ಸತಾವನುನ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನುಡ್ಡಯಬ್ಲುಿದಕೋ ಎಂಬ್ುದನುನ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕ ನಡಕಸುತು ಖಾತಿರ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದರಲಿಿ 
ಮಗನನಾದ... ಅವನ ತಲಕಯಲಿಿ ಒಂದು ಸಂತಕ ನಡಕಯುತಿುತುು! ಆದರಕ ಉರುಗಮಮ ಕಣುಮಚಿ್ಚ ತನನ ಮನಕ 
ದಕೋವರನುನ ಪಾರರ್ಥ್ಸಿಕ್ಕ ಳ್ುತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. “ತಾಯಿ ನನನ ಮಗ ಚನನಮಮನ ಜಮಿೋನಿನ ವಿಷ್ಯದಕೋಲಿ 
ಬ್ರಕದಿರುವ ಸುಳ್ಳು ಪಾಣಿಯಲಿ ಸುಳಾುಗಲಿ, ಆದರಕೋಲಿ ಬ್ರಕದಿರಕ ೋದಕಲಿ ನಿೋನು ಬಕಳ್ಗಾಗುವುದರಕ ಳ್ಗಕ 
ತಿದುುಬ್ಬಟ್ಕರ ನಿನನ ಆಗ ನಾನು ಸತಾವಂತಕ ಅಂತ ತಿಳಕ್ ೆತಿೋನಿ; ಇಲ್ಬದೇ ಹಕ ೋದಕರ ನಿೋನು ಒಂದು ಗುಂಡುಕಲುಿ 
ಅಂತ ತಿಳಕ್ ೆತಿೋನಿ. ನಂಗಕ ಸವಗ್ ಸಿಕ್ಕ ೆೋ ಅಂಗ ಮಾಡು ನನನವವ" ಎಂದು ಕತುಲಕಯಲಿಿ ಕ್ಕೈಗಳಕರಡನುನ 



Page 15 of 101 

 

ಜಕ ೋಡ್ಡಸಿ ಮೋಲಕ್ಕೆ ಎತಿು ಮುಗಿದು, ಹಿಂದಕಂದ  ತನಗಕ ದಕ ರಕಿಲಿದ ಶಾಂತಿಯನುನ ಪ್ಡಕದುಕ್ಕ ಂಡು 
ನಿಮ್ಲ ಚ್ಚತುದಿಂದ ಕಣುಮಚಿ್ಚದಳ್ಳ. 

ಮಾರನಕಯ ದಿನ ಬಕಳ್ಗಾಗುತಿುದುಂತಕಯೋ.….... 
ಊರಿನ ತುಂಬ್ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು ಬ್ರುವ ಸುದಿು ಒಂದನುನ ಬ್ಬಟ್ಿರಕ ಇನಾನವ ಸುದಿುಯ  ಜನರ 

ನಾಲಿಗಕ ಮೋಲಕ ಸುಳಿಯುತುಲಕೋ ಇಲಿ. ಏನಕ ೋ ಒಂದು ಅಪ್ ವ್ ಘಟ್ನಕ ಊರಿನ ಚರಿತಕರಯಲಿಿ ಹಿಂದಕ 
ನಡಕಯದುು, ಮುಂದಕ ಆಗದುು, ಘಟ್ಟಸುತಿುದಕ ಎನುನವಂತಕ ಊರಿನ ಜನರಕಲಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಕಯಲಿಿ ಆತಂಕದಿಂದ 
ಕ್ಾಯತಕ ಡಗಿದರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿಿ ಸತಾ ಮತುು ರ್ಮ್ಗಳಿಗಕ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲಿಿ, ಅದರಲ ಿ ಕಲಿಯುಗದ 
ಈ ಸಂದಿಗಧ ಸಮಯದಲಿ ಿಬಕಲಕ ಇದಕಯೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು, ಅರ್ಮ್ಗಳಕೋ ಜಯಭಕೋರಿ ಬಾರಿಸುತುವೋ- 
ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ತಿೋಮಾ್ನಮಾಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ನಕಯಾಗಿ ಇದನುನ ತಿೋವರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದುರು. 
ಸುಮಾರು ಹತುು ಗಂಟ್ಕಯ ಸಮಯ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು, ತಹಶಿೋಲಾುರರು ಮತುು ಭ ನಾಾಯಮಂಡಲಿ 
ಸದಸಾರು ಎರಡು ರ್ಜೋಪ್ುಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಂದು ಇಳಿದರು. ಊರಿನವರು ಹಾಕಲಕ ೋದ ಹ ವಿನಹಾರ, ಕ್ಕೈಗಕ 
ನಿೋಡಲಕ ೋದ ನಿಂಬಕಹಣುಿಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾವು ಇಲಿಿ ಬ್ಂದಿರುವುದು ಅತಾಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ 
ವಿವಾದ ಸಥಳ್ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಕಗಕ ಹಕ ರತಾಗಿ, ಮಾಮ ಲಿ ಭಕೋಟ್ಟಗಾಗಲಿವಕಂದು ಹಕೋಳಿ; ವಿವಾದಕ್ಕ ೆಳ್ಗಾಗಿರುವ 
ಭ ಮಿ ಎಲಿಿದಕ ಅಲಿಿಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ನಡಕಯಿರಿ ಎಂದರು. ಇಲಿಿಯೋ ಒಂದು ನ ರು ದಾಪ್ು ಹಾಕಿದರಕ 
ಸಾಕು ಎಂದಕನನಲು ನಡಕಯಿರಿ ಹಕ ೋಗಕ ೋಣ” ಎಂದು ಹಕ ರಟ್ಕೋಬ್ಬಟ್ರಿು. 

ವಿವಾದಗರಸಥ ಸಥಳ್ವನುನ ತಲುಪದರು. ಸಂಬ್ಂರ್ಪ್ಟ್ಿ ಮಾಾಪ್ು ಮತುು ದಾಖಲಕಗಳ್ನುನ 
ತಹಶಿೋಲಾುರರು, ಸಕೋಕ್ಾುರರು ಮತುು ವಿ.ಎ.ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಜುದಾರರು 
ದಾಖಲಕಯಲಿಿರುವಂತಕ ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಂಗಕೋಗೌಡ ಮತುು ಅಬ್ುುಲ್ ವಹಾಬ್' ಎನುನವುದನುನ ಖಾತಿರ 
ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡರು. ಜಕ ತಕಗಕ ಜನರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಗುರುತನ ನ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಬ್ರಕದುಕ್ಕ ಂಡರು. 

ಬಾಜುದಾರರ ವಿಚಾರಣಕ ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು. ಎ.ಸಿ.ಯವರು ಕ್ಕಂಪ್ಲ್ಲಂಗಕೋಗೌಡನನುನ ಪ್ರತಕಾೋಕವಾಗಿ 
ಕರಕದು ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿಯ ಸದಸಾರು, ಚನನಮಮ ಹಾಗ  ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಯ ಎದುರಿನಲಿಿ ಅವನಿಗಕ 
ತಾನು ಸತಾವನನಲಿದಕ ಏನನ ನ ಹಕೋಳ್ಳವುದಿಲಿವಕಂಬ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನುನ ಬಕ ೋಧಿಸಿದರು. ನಂತರ 
ವಿಚಾರಣಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಕ್ಕಂಪ್ಲಿಂಗಕೋಗೌಡ, ಇದು ಸತಾವಾಗ್ಡೆ ಚನನಮಮನ ಭ ಮಿ ಎಂದ  ಆದರಕ ಕಳಕದ 
ಎಂಟ್ು ವಷ್್ಗಳಿಂದ ಇದನುನ ಚಂದರಸಕಟ್ಟಿಯೋ ವಾವಸಾಯ ಮಾಡುತಿುರುವುದಾಗಿ ತಡವರಿಸದಕ ಹಕೋಳಿದ. 
ನಂತರ ವ್ಹವಬ್ ಸಾಹಕೋಬ್ನ  ಕ್ಕಂಪ್ಲ್ಲಂಗಕೋಗೌಡ ಹಕೋಳಿದುದನಕನೋ ಗಿಣಿ ಪಾಠ ಒಪಪಸಿದ. ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ 
ಮತುು ಸಕೋಕ್ ದಾರ್ ಹಗಿಪ್ಪ “ಸದಾ ನಾವು ಬ್ದುಕಿದಕವು” ಎಂದು ನಿಟ್ುಿಸಿರು ಬ್ಬಡುತಿುದುಂತಕಯೋ; ಜನರ ದೃಷ್ಟಿ 
ಎಲಿ ತಮಮ ಕಡಕಯೋ ರಭಸದಿಂದ ನುಗಿಿ ಬ್ರುತಿುರುವ ಒಂದು ಸಿರೋಯ ಕಡಕಗಕ ತಿರುಗಿತು. ನಕ ೋಡುತಾುರಕ; 
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ಕ್ಾಯಿಲಕಯಿಂದ ನರಳಿ ಕಡ್ಡ ಿಆಗಿಹಕ ೋಗಿದು ಉರುಗಮಮ ಮಿಂಚ್ಚನಂತಕ ಬ್ರುತಿುದಾುಳಕ! ಪ್ುಟ್ಿರಾಜನಿಗಕ ತನನ 
ಅವವನನುನ ಕಂಡು ಎದಕ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಎಷ್ಕೋಿ ಧಕೈಯ್ ತಂದುಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಪ್ರಯತಿನಸಿದರ  
ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಗಕೋ ಅವನ ಸತವ ಕಸಗಲಾರಂಭಿಸಿ, ಬಕವರು ಕಿತುುಕ್ಕ ಂಡ್ಡತು. 

ಉರುಗಮಮ ಓಡಕ ೋಡ್ಡ ಬ್ಂದು ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರ ಬ್ ಟ್ುಗಳ್ ಮೋಲಕ ರಪ್ಪನಕ ಬ್ಬದುು, ಎರಡು 
ಹಸುಗಳಿಂದಲ  ಹಿಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು “ಅಪಾಪ, ನಿೋನು ದಕೋವರ ಸಮ ನನಗಕ ನರಕ ಸಿಕೆದಂಗಕ ನಕ ೋಡಕಪಾಪ” 
ಎಂದಳ್ಳ. ಎ.ಸಿ. ಯವರಿಗಕ ತಲಕ, ಬ್ುಡ ಗಕ ತಾುಗಲಿಲಿ. ಉರುಗಮಮನ ಭುಜ ಹಿಡ್ಡದು ಮೋಲಕತಿು ನಿೋವು 
ಯಾರು? ಈ ಕ್ಕೋಸಿಗ  ನಿಮಗ  ಏನ  ಸಂಬ್ಂರ್” ಎಂದರು. ಉರುಗಮಮನ ಕಣುಿಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಕ ೋಪ್ 
ಸಿಡ್ಡಯುತಿುತುು. ಜಕ ತಕಗಕ ಹಕಪ್ುಪಗಟ್ಟಿದು ದುುಃಖ ಮತುು ನಕ ೋವುಗಳಕಲಾಿ ಒಮಮಯೋ ಸಿಡ್ಡದು ಕಣಿಿೋರು 
ಧಾರಾಕ್ಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿ ಮಗನ ಕಡಕ ತಿರುಗಿ, “ಈ ಪಾಪ ನನನ ಮಗನ ತಾಯಿ ಕನಪ್ಪ 
ನಾನು, ಇವನು ಮಾಡಬಾರದಕುಲಿ ಮಾಡ್ಡ ನಂಗಕ, ಇವ್ನ ಎತು ನಂಗಕ, ಆ ಪಾಪ್ ಎಲಿ ಸುತುುಕ್ಕ ಂಡು 
ಹಕ ಟ್ಕಿಗಕ ಕ್ಾಾನಸರ್ ಕ್ಾಯ್ಲೆ ಬಂದು ಸಾಯಾು ಇವಿನ ಅಪಾಪ ನಿೋನು ದಕೋವರು ಬ್ಂದಂಗಕ ಬ್ಂದಿದಿುೋಯೋ, 
ಇವು ಪಾಣಿೋಲಿ ಚಂದರಪ್ಪಶಕಟ್ಟಿಯೋ ಚನನಮಮನ ಭ ಮಿಯ ಆಬಾದು ಮಾಡಾು ಅವ್ನ ಅಂತ ಬ್ರಕದಿರಕ ೋದು 
ಸುಳ್ಳು : ಸುಳ್ಳು; ಸುಳ್ಳು, ಅಪ್ಪಟ್ ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಬ್ಡಕ್ಕ ಂಡಕ ಸತಾ ಬ್ರಿೋ; ಆಗಕೋ ಬ್ರದಿದಕರ ನಾನು 
ಬ್ದೇೂರ ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪಬಡುಂಡು ಒಂದು ಮನಕ ದಿೋಪ್ ಉಳಿಸು ಅಂತ. ಕ್ಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಹಕತಕ ುೋಳಿಗಿಂತ 
ಇವನಿಗಕ ಸಕಟಿ್ ನಕ ೋಟ್ಟನ ಕಂತಕಯೋ ಜಾಸಿು ಆಯುು. ! ಇಂಥ ಮಕೆಳ್ಳ ಬ್ದುಕಿರಕ ೋದಕಿೆಂತ ಸಾಯೋದು 
ಲಕೋಸು. ಈಗ ಇವನಿಗಕ ಇದಕಿೆದುಂಗಕಯೋ ನಕಲಪ್ಟ್ು ಿ ಕ್ಾಯಿಲಕೋ ಬ್ರ್ಕದ ಸತಕರ ನಂಗಕ ಬಕ ೋ ಸಂತಕ ೋಷ್ 
ಆಯುದಕ' ಎಂದು ಎದಕಯನುನ ರಪ್ರಪ್ನಕ ಕ್ಕಚಿ್ಚಕ್ಕ ಂಡು, ಗಕೆನಕ ಕುಳಿತು ಬ್ಬಕೆಳಿಸಿ ಅಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದಳ್ಳ. 

ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿ ಸದಸಾರು ಥರಗುಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ಕಂಪ್ಲ್ಲಂಗಕೋಗೌಡ ಮತುು ಅಬ್ುುಲ್ 
ವಹಾಬ್ ರಿಗಕ ತಾವು ನಿಂತ ಭ ಮಿ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿ ಬಾಯಿ ಬ್ಬಡುತಿುರುವಂತಕನಿಸತಕ ಡಗಿತು. 
ಪ್ುಟ್ಿರಾಜನ ಹೃದಯ ಕಂಪಸತಕ ಡಗಿತು. ಆದರ  ತನನನುನ ಹಕತುವಳ್ಳ ನಿೋಡ್ಡದ ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಪಕಟ್ಟಿನಿಂದ 
ಚಕೋತರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ ಪಾಪ್ಗಳ್ನುನ ಮಾಡ್ಡ ಮಾಡ್ಡ ಅವನು ಹೃದಯವನಕನೋ ಕಳಕದುಕ್ಕ ಂಡ್ಡದುುದರಿಂದ, ಈಗ 
ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನುನ ಎದುರಿಸಲು ಮನಸಸನುನ ಹುರಿದುಂಬ್ಬಸಿ ನಿಂತ. ಎ.ಸಿ.ಯವರು “ಏನಯಾಾ ಪ್ುಟ್ಿರಾಜು 
ಇದಕಲಿ ಸತಾವೋ?” ಎಂದರು. 

“ಸುಳ್ಳು ಸಾರ್.... ಅವಳಿಗಕ ಕ್ಾಯ್ಲೆ ಬ್ಬದುು, ಅದ  ಕ್ಾಾನಸರ್ ಕ್ಾಯೆ್ಲೇಲಿ ನರಳಿ ನರಳಿ ತಲಕ 
ಕ್ಕಟ್ಕ ಿೋಗದಕ, ಬಾಯಿಗಕ ಬ್ಂದದುು ಮಾತಾಡಾುಳಕ, ಹಿಂಗಕಯೋ ಸಾರ್.. ಎಷ್ುಿ ಹಿರ್ಕದ ಮಲಗಿಸಿದ ರ ಒಳಕು 
ಗಾಳಿೋ ತಿರುಗಿದಂಗಕ ತಿರಗಾುಳಕ....!” 
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ಈ ಮಾತು ಕ್ಕೋಳಿದ ಉರುಗಮಮ ಇನ ನ ಎದಕ ಎದಕ ಕ್ಕಚಿ್ಚಕ್ಕ ಂಡು ನಿನನಂಥ ಪಾಪ ನನನ ಮಗನನ 
ಹಕರಕ ೋ ಬ್ದುಿ ಒಂದು ಕಲುಿಗುಂಡಕ ೋ ಒಂದು ಕ್ಕ ಳ್ಕ ಮಂಡಲದ ಹಾವೋ ಹಕರಬಕೋಕ್ಾಗಿತುು. 
ನಾನಕೋನಕ ೋ ಸುಳ್ಳು ಬಕ ಗಳಾು ಇರಕ ೋಳ್ಳ. ನಿನ್ ನಾಲಗಕಗಕ ಉಳ್ಬ್ಬೋಳ್!” ಎಂದು ಬ್ಯಲು ನಡುಗುವಂತಕ 
ಕಿರುಚ್ಚದಳ್ಳ. 

ಎ.ಸಿ. ಯವರು ಉರುಗಮಮನಿಗಕ ಸುಮಮನಿರುವಂತಕ ಹಕೋಳಿ, ಪ್ಟ್ಿರಾಜುವಿನ ಕಡಕ ತಿರುಗಿ, ಅವನನಕನೋ 
ನುಂಗುವವನಂತಕ ತಿೋಕ್ಷಮವಾಗಿ ನಕ ೋಡುತು ಕ್ಕೋಳಿದರು: ಇವರುಯಾರಯಾಾ?” 

“ನನನ ತಾಯಿ ಸಾರ್! 
“ಅಂದಕರ ಹಕತು ತಾಯಿಯೋ, ಮಲ ತಾಯಿಯೋ?” 
“ಹಕತು ತಾಯಿ ಸಾರ್! 
“ನಕ ೋಡು, ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗಕ ಯಾವ ತಾಯಿೋನ  ಮಗನಿಗಕ ಕ್ಕೋಡು ಬ್ಯಸ ದಿಲಿ.... 

ಒಪಬಡುೇತಿಯಾ?” 
“………..” 
“ಹಕೋ ನಕ ೋಡಯಾಾ ಇಲಿಿ.. ನಿನನ ಎದುರಿಗಕ ಕುಳಿತಿರಕ ೋ, ಬ್ಬಕೆಳಿಸಿ ಅಳಾು ಇರಕ ೋ ಈ ಕೃಶವಾದ 

ಶರಿೋರದ ಈ ರ್ಜೋವವಕೋ ನಿನಗಕ ಪ್ರತಾಕ್ಷ ದಕೈವ; ಗಕ ತಾುಯ್ಲತೇ? ಇದರ ಮುಖನಕ ೋಡು.... ಸತಾ ಹಕೋಳ್ಳ...." 
ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ ತಾಯಿಯ ಕಡಕ ನಕ ೋಡ್ಡದ, ನಿೋದು್ಂಬ್ ಕಣುಿಗಳಿಂದ, ತನನ ತಾಯಿಯ ಕಣುಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಉಕುೆತಿುರುವ ನಕ ೋವು, ನಿೋನು ನನನ ಮಗನಕಯೋ?' ಎನುನವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ಕೋಳ್ಳತಿುರುವ ನಕ ೋಟ್ ಕಂಡು 
ಅವನ ಭಂಡ ಧಕೈಯ್ವಲಿ ಕರಗಿ ಹಕ ೋಯಿತು. ನಾಚ್ಚಕ್ಕಯಿಂದ ತಲಕ ತಗಿಿಸಿ ನಿಂತ. ಎ.ಸಿ.ಯವರು 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾಲುೆ ಹಕಜಕೆ ಬ್ಂದು, ಪ್ುಟ್ಿರಾಜನ ಭುಜದ್ ಮೋಲಕ ಕ್ಕೈ ಇಟ್ುಿ ಕ್ಕೋಳಿದರು, ನನಗ  ತಾಯಿ 
ಇದುರ ಅನಕ ನೋದ ನಾನು ಮರಕಯೋಕ್ಾಗಲಿ. ಯಾವ ತಾಯಿಯ  ತನನ ಮಗ ಒಬ್ಬರ ಮನಕ ಹಾಳ್ಳ 
ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರಕೈಸಕ ಲಿ! ಅದಕ್ಾೆಗಿ ನಮಮನನ ಒಂಬ್ತುು ತಿಂಗಳ್ಳ ಹಕ ಟ್ಕಿೋಲಿ ಮಡಕ್ಕ ೆಂಡು ಹಕರಕ ೋಲಿ 
ಕಣಯಾ! ನನನ ಮಗ ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಿಕ್ಾೆಗಲಿ, ನಾಲುೆಜನ ದುುಃಖದಿಂದ ನಕ ೋವಿನಿಂದ ನರಳಕ್ ೋರ ಕಣಿಿೋರು 
ಒರಕಸಲಿ ಅಂತ ಆಸಕ ಇಡಕ ೆಂಡ್ಡದಾುರಕ. ಇಲಿಿ ಕ್ಕೋಳ್ಯಾ, ನನಗಕ ನಿನಗಕ ಒಬ್ಬರಿಗಕ ಉಪ್ಕ್ಾರ ಮಾಡಕ ೋ ಶಕಿು 
ಇಲಿದಬ ಇರಬಕ ೋದು ಆದರಕ ಒಬ್ಬರಿಗಕ ಅಪ್ಕ್ಾರ ಮಾಡಕ ೋಕ್ಕ ಅಂತಬೆೇ ಖಂಡ್ಡತ ನಮಮ ತಾಯಂದಿರು 
ಹಕತಿುಲಿ.... ನಿಮ್ ತಾಯಿ ನಕ ೋಡ್ಡದವರಿಗಕ ಬ್ಹಳ್ ಸಂತಕ ೋಷ್, ದುುಃಖ ಎರಡ  ಆಗಾು ಇವಕ. 
ನಿರಕ್ಷರಕುಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ನಿಷ್ಾಪಪ್ ವಾಕಿುಯಿಂದ ಇಲಿಿರಕ ೋರು, ನಾನು ನಿೋನು ಎಲಿ ಕಲಿೋಬಕೋಕ್ಾದುು ಬ್ಹಳ್ 
ಇದಕ” ಎಂದರು. ಪ್ುಟ್ಿರಾಜನ ಕಣುಿಗಳ್ಲಿಿ ನಿೋರು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. 
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ಎ.ಸಿ. ಮತಕ ುಮಮ ಕ್ಕೋಳಿದರು: "ನಿಜ ಹಕೋಳ್ಳ... ನಿಮಮ ತಾಯಿ ಹಕೋಳಾು ಇರಕ ೋದು ನಿಜವಕೋ? ನಿೋನು 
ಬ್ರಕದಿರಕ ೋ ಪಾಣಿ ಸುಳಕುೋ? ಸತಾ ಹಕೋಳಿದರಕ ನಿನನ ರಕ್ಷಿಸಕ ೋ ಭಾರ ನಂದು... ಮಾತಾಡಯಾ." 

“ನಮಮವವ ಹಕೋಳಾು ಇರಕ ೋದು ಸತಾ ಸಾರ್!” ಎಂದು ಹಕೋಳಿದ. ಪ್ುಟ್ಿರಾಜ ತನನ ಬಕ ಗಸಕಯಿಂದ 
ಮುಖ ಮುಚಿ್ಚಕ್ಕ ಂಡು ಅಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದ. 

ಉರುಗಮಮ ಮಗನನುನ ತನನ ಕಣುಿಗಳ್ಲಕೋಿ ತುಂಬ್ಬಕ್ಕ ಳ್ಳುವಂತಕ ನಕ ೋಡ್ಡದಳ್ಳ. ಆನಂದ ಅವಳ್ 
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಿೋವರವಾಗಿ ಲಗಕಿ ಹಾಕಿತು; “ಮಗ ಲಕ ೋ ಪ್ುಟ್ಿ!” ಎಂದು ಮೋಲಕದುು ಮಗನ ಕಡಕ ಕ್ಕೈ ಚಾಚುತು 
ಬ್ಂದು ತನನ ಸವ್ಸವವಕಲ ಿ ನಿೋನಕೋ ಎನುನವಂತಕ ತಬ್ಬಬಕ್ಕ ಂಡಳ್ಳ. ಒಂದಕರಡು ಕ್ಷಣಗಳ್ಷ್ಕಿ, ದಕ ಪ್ಪನಕ 
ಉರುಗಮಮನ ದಕೋಹ ನಕಲಕುೆರುಳಿತು. ಕ್ಕರಕಯ ಏರಿಯ ಬ್ಯಲಕಲಿ ನಡುಗುವಂತಕ ತನನ ಅವವನ ಎದಕಯ 
ಮೋಲಕ ತಲಕಯಿಟ್ುಿ.... “ಅರ್ವಾ!" ಎಂದು ಕಿರುಚ್ಚದ. 

ಎ.ಸಿ. ಸಾಹಕೋಬ್ರು, ಭ ನಾಾಯ ಮಂಡಲಿ ಸದಸಾರು, ಬಾಜುದಾರರು ಚಂದರಪ್ಪಶಕಟ್ಟ ಿಎಲಿ ತಲಕತಗಿಿಸಿ 
ನಕ ೋಡುತಿುದುಂತಕಯೋ ಚನನಮಮ ಓಡಕ ೋಡ್ಡ ಬ್ಂದು “ಇವತುು ನಮವವ ಸತಕ ುೋದ್ಕೆ” ಎಂದು ಉರುಗಮಾನ 
ತಲಕಯನುನ ತನನ ತಕ ಡಕಯ ಮೋಲಿಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡು ಕ್ಕನಕನಯನುನ ಸವರುತು ಅಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದಳ್ಳ! 

 
~ * ~ * ~ * ~ 

                       ಆಕರ: ಬ ಸ್ ಗರ ಹಳ್ಳ ಿ ರಾಮಣ್ ೆನ್ವರ ಆಯದ ಕಥ ಗಳು 



Page 19 of 101 

 

೧.3 ಜೇವನ್ ಅಮರ; ಹುಟ್ ುಟ ಸಾವು ತಾತ ಾಾಲಿಕ 
               

                                         - ಡ ಾ. ಕ  . ಶಿವರಾಮ ಕಾರಿಂತ್ 
ಸ್ಿಂ ತಾನ್ದ ಹಿನ ನಲ  

'ಶಿಶುವಕೋ ಮಾನವನ ತಂದಕ'' ಎಂಬ್ ಇಂಗಿಿಷ್ ನಾರ್ಕನಡ್ಡಯು ಅಕ್ಷರಶುಃ ನಿಜವಲಿದಕ ಹಕ ೋದರ , 
ರ್ಜೋವನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬ್ಗಕಯನುನ ಅದು ತಕ ೋರಿಸುತುದಕ. ಯಾವುದಾದರಕ ಂದು ಬ್ಳ್ಗದ ಒಂದು 
ಶಿಶುವನುನ ಪ್ರಿಶಿೋಲಿಸಿದಲಿ ಿಆ ಮಗುವಿನ ರ ಪ್ ಮತುು ಇತರ ಕ್ಕಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ತಂದಕಯಿಂದಲಕ ೋ 
ತಾಯಿಯಿಂದಲಕ ೋ ಬ್ಂದಂತಕ ಕ್ಾಣುತುವಕ. ಆದರಕ ತಂದಕಯ ಇಲಿವಕ ತಾಯಿಯ ಯಾವತುು ಆಕ್ಾರ, 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ಆ ಮಗುವಿನಲಿಿ ಪ್ರತಿಬ್ಬಂಬ್ಬಸುವುದಿಲಿ. ತಂದಕಯ ಮುಖ, ತಾಯಿಯ ಬ್ಣ,ಿ ಅಜೆನದಕ ೋ 
ಮಾವನದಕ ೋ ಕಣುಿ, ಕಿವಿ, ಮತುು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲು ದ ರದ ರಕು ಸಂಬ್ಂಧಿಕನ ಇನಾನವುದಕ ೋ ಒಂದು 
ಅಂಗಸಾಮಾ ಇವುಗಳಕಲಿ ಮಗುವಿನಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಬ್ಹುದು. ಮಗುವಿನ ರ ಪಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣರಾದವರು ಅವನ 
ತಂದಕ ತಾಯಿಗಳಬಷ್ಕ ್ನಿಜವೋ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ತಲಕಮಾರಿನವರು ಅಷ್ಕಿೋ ನಿಜ. ರ ಪ್ದ ವಿಚಾರದಲಿಿ ಈ 
ಮಾತು ಹಕೋಗಕ ಅನವಯಿಸುತುದಕ ೋ ಅದು ಮಗುವಿನ ಗುಣ ಸವಭಾವಗಳ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಿಯ  ಇನನಷ್ುಿ 
ಸ್ಡೂಲವಾಗಿ ಅನವಯಿಸುತುದಕ. ಮಗುವಿನಲಿಿ ಅವನ ತಂದಕಯ ಗುಣವೂ ಸಕೋರುತುದಕ. ತಾಯಿಯ ಗುಣವೂ 
ಸಕೋರಿರುತುದಕ. ಅವನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮೋಧಾವಿತನ ಬ್ಂದಿರಬ್ಹುದು. ಇನಾನವನಕ ೋ ಹಿರಿಯನಿಂದ ನರಗಳ್ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಕ ಬ್ಂದಿರಬ್ಹುದು. ಈ ಎಲಿ ಸಂಪ್ತಿುನ ಮೋಲಕ ಆ ಮಗುವಿನ ಸುತುಲ  ಬಾಳಿ ಬ್ದುಕುವ 
ಬ್ಂರ್ು ಬ್ಳ್ಗದವರು, ಗಕಳಕಯರು, ವಿರಕ ೋಧಿಗಳ್ಳ, ಅನಕೋಕ ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ಳ, ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸಿಸನ 
ರಚನಕಗ , ಬಕಳ್ವಣಿಗಕಗ  ಪ್ರಭಾವ ಬ್ಬೋರಬ್ಹುದು. 

 
ಗುಣ್ದ ಹಿನೆೆಲೆ 

ಎಷ್ಕ ಿೋ ಬಾರಿ, ಒಂದು ತಲಕಮಾರಿನಲಿಿ ಒಂದು ವಾಕಿುಯಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ ರ ಪ ವಿಶಕೋಷ್, ಅವನ 
ಬ್ಹುಮಂದಿ ಪೋಳಿಗಕಯವರಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುದಕ, ಹಲವು ವಷ್್ಗಳ್ ಬ್ಳಿಕ ಆ ಬ್ಳ್ಗದ ಇನಾನವನಾದರ  
ಒಬ್ಬನಲಿಿ ಮರುಕಳಿಸಬ್ಹುದು. ಒಬ್ಬನಿಗಕ ಕ್ಕ ೋಸುಗಣಿದಿಕ~ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ. ಅದು ಅವನ ಮಕೆಳ್ಳ 
ಮರಿಮಕೆಳ್ಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸದಕ ಹಕ ೋಗಿ, ಮುಂದಿನ ಪೋಳಿಗಕಯಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಬ್ಹುದು. ಅದರಂತಕ ವಾಕಿುಯ 
ಗುಣಗಳಾದರ , ಸಮಾಜದ ಹತುು ಮಂದಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಕ ಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ದಿೋಘ್ ಕ್ಾಲದವರಕಗಕ 
ಅದು ಜನಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸದಕ ಹಕ ೋದರ , ಬ್ಹಳ್ಕ್ಾಲದ ಬ್ಳಿಕ ಅವನ ಆವರಣದಲಿಿ ನಕಲಕಸಿದು 
ಮನಕ ೋವೃತಿುಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇನಕ ನಬ್ಬನಲಿಿ ಮ ಡ್ಡ ತಕ ೋರಬ್ಹುದು. ಬ್ುದಧನಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಿ ಕ್ಕ ಂಡ 
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ಅಹಿಂಸಾ ವೃತಿುಯಾಗಲಿ, ರ್ಜೋವದಯಯಾಗಲಿ, ಅಷ್ಕಿೋ ತಿೋವರತಕಯಿಂದ ಅವನ ಮಗ ರಾಹುಲನಲಾಿಗಲಿ 
ಅವನ ಶಿಷ್ಾ ಕ ಟ್ದ ಭಿಕ್ಷಕಗಳ್ಲಾಿಗಲಿ ಕ್ಾಣಿಸಲಿಲಿ. ಆದರಕ ಇಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್್ಗಳ್ ಬ್ಳಿಕ 
ಅದಕೋ ಮನಕ ೋವೃತಿುಯ ಬಕಳ್ಕು ಗಾಂಧಿೋರ್ಜಯವರಲಿಿ ಇನನಷ್ುಿ ತಿೋವರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾದುದನುನ ಕ್ಾಣುತಬತೇವಕ. 
ಅಂದಿನ ಬ್ುದಧನ ಮನಕ ೋವೃತಿುಯ ಬಕಳ್ಕು ಗಾಂಧಿೋರ್ಜಯವರಲಿಿ ಇನನಷ್ುಿ ತಿೋವರವಾಗಿ ಪೆಕಟ್ವಾದುದನುನ 
ಕ್ಾಣುತಿುದಕುೋವಕ. ಅಂದಿನ ಬ್ುದಧನ ಮನಕ ೋವೃತಿುಯು ಸಮಾಜದ ಬ್ದುಕ್ಾಗಿ ಹಂಚ್ಚಹಕ ೋಗಿ, ಈ ಎರಡು 
ಸಾವಿರ ವಷ್್ಗಳ್ ತನಕ ಹರಿದು ಬ್ಂದು, ಅನುಕ ಲ ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ ದಕಸಕಯಿಂದ ತಿರುಗಿ 
ಗಾಂಧಿಯವರಲಿಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾಯಿತು. ಹಿೋಗಕ ಪ್ರಕಟ್ವಾದ ಮಾತರಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿೋರ್ಜಯವರು ಶಾಕಾವಂಶಸಥರಕೋ 
ಆಗಿರಬಕೋಕಿಲಿ. ಬ್ುದಧನ ಅವತಾರವೂ ಆಗಿರಬಕೋಕಿಲಿ. 

 
ಒಟುು ಜೇವನ 

ನಾವು ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾವು, ಹುಟ್ುಿಗಳ್ ಮಮ್ವನುನ ಅಳಕಯಬಕೋಕ್ಾಗುತುದಕ. 
ಒಂದಕ ಂದು ವಾಕಿುಯ ಕ್ಾಯ್ಕಲಾಪ್ಗಳ್ಳ ಸಾವು, ಹುಟ್ುಿಗಳ್ ಮಿತಿಯಲಿಿ ಸಿಲುಕಿದಂತಕ ಕಂಡರ , ಅವು 
ಅಮರವಾದ ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಅಂಶ. ವಾಕಿುಯ ತಕ ೋರಿಕ್ಕಯ ಸಾವು ಸಾವೂ ಅಲಿ, ಹುಟ್ುಿ 
ಹುಟ್ ಿ ಅಲಿ, ಆಲದ ಮರವಂದು ಹುಟ್ಟ ಿ ಬಕಳಕದು ಮುಪ್ುಪ ಬ್ರುವ ಮೊದಲಕೋ ಬ್ಬಳ್ಲನುನ 
ನಕಲಕ ೆರುತುದಕ. ಅನಂತರ ವಯಸಿಸನಿಂದ ಅದರ ಮೊದಲ ಕ್ಾಂಡ ನಾಶವಾದರ  ಈ ಹಕ ಸ ಬ್ಬೋಳ್ಳಗಳಕೋ 
ಕ್ಾಂಡಗಳಾಗಿ ಆ ಮರದ ರ್ಜೋವನ ಮುಂದಕ ಸಾಗುತುದಕ. ಮೊದಲಿನ ಕ್ಾಂಡ ಸತುುದು ನಿಜವಾದರ  
ಆಲದ ಮರ ಸತುುದು ನಿಜವಲಿ. 

 
ಅಮರತವದ ದಾರಿ 

ರ್ಜೋವನದ ಅಮರತವವನುನ ಹಿೋಗ  ಬ್ಣಿಿಸಬ್ಹುದು.  ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯದಂಥ ಏಕಕಣ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳ ಬಕಳಕದು, 
ಸಾವು ಬ್ರುವ ಮುನನವಕೋ ಇಬಾಬಗವಾಗುತುವಕ. ತುಣುಕುಗಳ್ಳ ತಿರುಗಿ ಬಕಳಕದು, ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದಕ ಂದ  
ಮುಪಪಗಿಂತ ಮೊದಲು, ತಿರುಗಿ ಒಡಕಯುತು ಹಕ ೋಗುತುದಕ. ಅವುಗಳ್ ರ್ಜೋವನ ಹಿೋಗಕ ಅನವರತ ಮುಂದಕ 
ಸರಿಯುತುದಕ. ಅಂಥ ಬಕಳ್ವಣಿಗಕ ಹಿೋಗಕ ಅನಂತವಾಗಿ ಹಕ ೋಗುತುದಕಯಾದರಕ, ಇಂದು ಪ್ರಪ್ಂಚವಕಲಿ 
ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯಗಳಿಂದ ತುಂಬ್ಬರಬಕೋಡವಕೋ? ನಿಜ, ಇಂದು ಹಾಗಾಗಿಲಿ, ಪ್ರವಂಚದಲಿಿ ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯಗಳ್ಲಿದ, 
ಲಕಬಡೇಪ್ಲಕ್ಷ ರ್ಜೋವಿಗಳಿವಕ. ಅವುಗಳ್್ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾಯ್. ಇಂದುಳಿದ ಬಕಕ್ಕೇ್ರಿಯಗಳ್ಳ ಹಿಂದಿನ 
ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯಗಳ್ ಎಷ್ಿನಕಯವೋ ಆದ ಕಿರಿಯ ಅಂಶಗಳ್ಳ. ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಎಷ್ಕ ೋಿ ಎಷ್ಕ ಿೋ ಅಂಶಗಳ್ಳ 
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ಬ್ದುಕಿನಿಂದ ನಷ್ಿವಾಗಿ ಹಕ ೋದುವು, ಆದರ  ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯಗಳ್ಲಿಿ ತಿೋರ ಪಾರಚ್ಚೋನ 
ಕ್ಾಲದ ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯಗಳ್ ರ್ಜೋವನಯಾತಕರಯ ನಿಡ್ಡದಾದ ಚಹರಕ ಕ್ಾಣಿಸುತಿುದಕ. 

 
ವಯಕ್ತುತವ ಅಮರತವದ ಅೆಂಶ 

ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದ ವಾಕಿುತವ ಈ ತಕರನಾದುದು. ಒಂದು ವಾಕಿುಯಲಿಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾದ ಶಕಿುಗಳ್ಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಗಕ ಂಡು ಅದನುನ ಅವನು ಬ್ದುಕಿಗಕ ತಂದ ಶರಿೋರ ಸಾಯುವ ಮೊದಲಕೋ, ಆ ಶಕಿುಗಳ್ಳ ಸುತುಲಿನ 
ಆವರಣದಲಿಿ ಅಂದರಕ ಇತರ ವಾಕಿುಗಳ್ ರ್ಜೋವನದಲಿ ಿಬಕರಕಯುತುವಕ. ಆ ಮ ಲಕ ಅವು ಸಾವನುನ ಧಿಕೆರಿಸಿ 
ಅಮರವಾಗುತುವಕ. ಒಬ್ಬ ವಾಕಿು ತಾನು ಬ್ದುಕಿನಲಿ ಿ ಇತರ ಮನುಷ್ಾ ಕುಟ್ುಂಬ್ವನುನ ಸಂಧಿಸದಕ 
ಹಕ ೋದರ , ಅವನು ತನನ ಅಮರತವವನುನ ಸಾಧಿಸಬ್ಲಿ. ಆ ವಾಕಿು ತನನ ಉದಾುಮ ರ್ಜೋವನದಿಂದ, ಇಲಿವಕ 
ಉಜವಲ ಪಕರೋರಣಕಯಿಂದ, ಕ್ಾಲವನುನ ಧಿಕೆರಿಸಿ ನಿಲಿಲು ಬ್ರುತುದಕ. ಅವನಾಡ್ಡದ ಮಾತುಗಳ್ಳ 
ನಾಣುಡಿ್ಡಗಳಾಗಬ್ಹುದು. ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಡದ ತತವಗಳ್ಳ ಗರಂಥಸಥವಾಗಿ ಸಾವಿರ ವರುಷ್ಗಳ್ ಮುಂದಿನ 
ಬ್ದುಕಿಗಕ ನಕರವಾಗಬ್ಹುದು. ಅವನ ಕೃತಿಗಳ್ಳ, ಅಂದರಕ ಅವನು ಮಾಡ್ಡದ ಯಂತರಗಳ್ಳ, ಕ್ಕತಿುದ 
ವಿಗರಹಗಳ್ಳ, ಆಡ್ಡದ ಮಾತುಗಳ್ಳ ನ ರಾರು ವಷ್್ಗಳ್ ಬ್ದುಕಿಗಕ ನಕರವಾಗಿ, ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಂಟ್ು 
ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಅದರಿಂದಲಕೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ುದಧನಕ ೋ, ಇನಾನವ ಋಷ್ಟಯೋ ಆಡ್ಡದ ಮಾತು ಸುತುಲಿನ, 
ಸಮಕ್ಾಲಿೋನ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಉಂಟ್ು ಮಾಡ್ಡದ ಪ್ರಿಣಾಮಕಿೆಂತಲ  ಹಕಚಾಗಿಿ, ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ 
ವಷ್್ಗಳ್ ಬ್ಳಿಕ ಬ್ಂದ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಬಕಳ್ಕನುನ ಕ್ಕ ಡಲು ಸಾರ್ಾವಾದಿೋತು. ಆದರಕ ಆ ಬ್ುದುನ ನಡಕ ನುಡ್ಡ, 
ಕೃತಿಗಳ್ ವಚ್ಸುಸ ಇಂದಿನವರ ಎಟ್ುಕಿಗಕ ಸಿಗಲು, ನಮಗ  ಅವನಿಗ  ನಡುವಕ ಸಾಗಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರ 
ವಷ್್ಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ದುಕಿದ ಜನರ್ಜೋವನವಕೋ ಕ್ಾರಣ, ಜನರ್ಜೋವನದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ, ಅಂದಿನ ಬ್ುದಧ 
ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಬ್ದುಕಿರುವಂತಕ ಆಯಿತು. 

ಅಂದಿನ ಬ್ುದು ತನನ ರ್ಜೋವಿತದ ಕ್ಾಲದಲಿಿ ಒಬ್ಬ ವಾಕಿುಯನಿಸಿದರ  ಅವನ ರ್ಜೋವನದ ಕಿರಯಗಳಿಗಕ 
ಅವನಕ ಬ್ಬನಕೋ ಸವಾ್ಧಿಕ್ಾರಿಯಲಿ. ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ ರ್ಜೋವನದ ವಚ್ಸಿಸಗಕ ಹಿರಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಅವನು. ಅನಕೋಕರ ಕರುಣಕ, ಅನಕೋಕರ ದುುಃಖ, ಅನಕೋಕರ ಅಶಾಂತಿಗಳ್ಳ ಅವನಲಿಿ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ 
ಪ್ರಕಟ್ಗಕ ಂಡು, ಅವನ ಮ ಲಕ ಸುತುಲಿನ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ನಕರವಾದ ಪ್ರತುಾತುರವನುನ ಪ್ಡಕದುವು. 

 
ಸಮಷ್ಟು ರ ಪ್ 

ರ್ಜೋವನವನುನ ಹಿೋಗಕ ಸಮಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನಕ ೋಡಬಕೋಕ್ಕೋ ವಿನಾ, ವಾಕಿು, ವಾಕಿುಗಳ್ನುನ ಬಕೋರಕ 
ಬಕೋರಕಯಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ುಪ. ಆಗ 'ಸಾವು' ಎಂಬ್ುದು ಅಥ್ವಿಲಿದ ಒಂದು ಮಾತಕನಿಸಿೋತು. 
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'ವಾಕಿು' ಎಂಬ್ುದು ರ್ಜೋವನದ ಶಕಿುಯು ಮೊಳಕತು, ಬಕಳಕದು ವಿಸುರಿಸಲು ಅನುಕ ಲವಾದ ಒಂದು ಘಟ್ಕ. 
ವಾಕಿುಯ ಶರಿೋರದಲಿ ಿ ಈ ಉದಕುೋಶಗಳ್ನುನ ನಕರವಕೋರಿಸಿ ಸಾಗಿಸುವ ಚಕೋತನ ಇರುವಷ್ುಿ ಕ್ಾಲ ಅದು 
ಬ್ದುಕುವುದು ಅವಶಾ. ತನಿನಂದಾಗುವ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡ ಮುಗಿದರಕ ಆ ಶರಿೋರದ ಕ್ಕಲಸವಾಯಿತು. 
ಅಷ್ಿರಕ ಳ್ಗಕೋನಕ ವಾಕಿುಯ ಅನಕೋಕ ತಕರನ ಶಕಿುಗಳ್ಳ ಸುತುಲಿನ ಅನಕೋಕ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಲಿಿ ಮ ಡ್ಡ, 
ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಆ 'ವಾಕಿು'ತವಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ನಕ ಬ್ಂದರ , ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ನಕ ಇಲಿ. ಈ ಮಾತು 
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಮರಣಗಳಿಗಕ ಅನವಯಿಸಬ್ಹುದಕೋ ಹಕ ರತು, ಎಳಕತನದ ಸಾವುಗಳಿಗಕ ೋ, ಕ್ಕ ಲಕ, 
ಅವಘಡ, ಪಡುಗು ಇವುಗಳಿಂದ ಬ್ರುವ ಅಕ್ಾಲ ಮರಣಕ್ಕ ೆೋ ಅನವಯಿಸಿೋತಕೋ~ ಎಂದು ನಿೋವು 
ಕ್ಕೋಳ್ಬ್ಹುದು. ಮೃತುಾವಿಗಕ ತುತಾುಗುವ ವಾಕಿುಗಳ್ಳ ಬ್ದುಕಿರುವಷ್ುಿ ಕ್ಾಲ ಇನಕ ನಬ್ಬರ ರ್ಜೋವನದಲಿಿ ಬಕರಕತು 
ಪವಲುಗಾರರಾಗುತಾುರಕ. ಆದರಕ ಅವರ ವಾಕಿುತವದ ವಿಸುರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಶರಿೋರಗಳ್ಳ ಸಂಪ್ ಣ್ 
ಸಹಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಅಂಥ ವಾಕಿುಗಳ್ ಬಾಳಕವ ಅಪ್ ಣ್: ನಿಜ, ಆದರಕ ನಾವು ಈ ತಿೋಮಾ್ನವನುನ 
ಕ್ಕಲವಕೋ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ನ ನ ಅವುಗಳ್ ಹಿತಾಹಿತಗಳ್ನ ನ, ಬಕೋರಕಯಾಗಿಯೋ ಎಣಿಸಿ ಮಾಡಲು ಬ್ರುವಂತಿಲಿ. 
ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದಲಿಿ ಲಕಬಡೇಪ್ಲಕ್ಷ ರ್ಜೋವ ಜಾತಿಗಳ್ಳ ಸಕೋರಿವಕ. ಆ ಒಂದಕ ಂದು ರ್ಜೋವ ಜಾತಿಯ 
ಬಕಳ್ವಣಿಗಕಯ  ಸಾಗಬಕೋಕು. ಆಗ ಒಂದು ರ್ಜೋವಜಾತಿಯ ಸಾವಥ್ವು ಇನಕ ನಂದು ರ್ಜೋವಜಾತಿಯ 
ಸಾವಥ್ಕ್ಕೆ ಅಡಿವಾಗಿ ಬ್ರಬ್ಹುದು, ಮನುಷ್ಾ ಕುಟ್ುಂಬ್ದಲಕಿೋ, ಒಂದು ರ್ಜೋವಕುಲದ ಸಾವಥ್ ಇನಕ ನಂದಕ್ಕೆ 
ಅಡಿವಾಗಿ ಬ್ಂದು, ಸಮರಗಳಾಗಿ, ಹಲವಾರು ವಾಕಿುಗಳ್ ಅಕ್ಾಲ ಮರಣವನುನ ಸಾಧಿಸಬ್ಹುದು. ಅಂಟ್ು 
ರಕ ೋಗದ ಕಿರಮಿಗಳಿಗ  ಮನುಷ್ಾ ಸಮುದಾಯಕ ೆ ಇಂಥ ಕ್ಾಳ್ಗವಾಗಬ್ಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ 
ವಾಕಿುಗಕ ಅಹಿತವಾದಿೋತು. ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹಕ ೆ ಅಹಿತವಾಗಬ್ಹುದು, ಆದರಕ, ಇಂಥ ಅನಕೋಕ ಅಹಿತಗಳ್ಳ 
ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಮುಂದಕ ಇದಕಿೆಂತ ಕಡಮ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಕ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
ಬ್ಹು ದಕ ಡಿ ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದ ಸಕಳ್ವಿನಲಿಿ ಆಗುವ ಎಷ್ಕ ಿೋ ಘಷ್್ಣಕಗಳ್ಳ, ವಾಕಿುಗಕ ಅಥ್ವಾಗದಕ 
ಹಕ ೋಗುವುದರಲಿಿ ಆಶಯಿ್ವಿಲಿ. ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿತವನುನ ಎಣಿಸುವಲಿಿ ಮಾನವನಿಗಕ ಮೃತುಾವಾಗಿ 
ಬ್ರುವ ರಕ ೋಗಾಣುಗಳ್ಳ ಮುಖಾವಕನಿಸಬ್ಹುದು. 

 
ಸಾವು, ವಿಶಾರೆಂತಿ 

ನಾವು ನಮಮ ಎಟ್ುಕಿಗಕ ಸಿಗುವ ರ್ಜೋವನವನುನ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿನಸಿದರಕ ಸಾಕು, ನಾವು ನಮಮಲಿಿ 
ಚಕೋತನ ತುಂಬ್ಬರುವಷ್ುಿ ದಿನ, ಸುತುಲಿನ ಬ್ದುಕಿಗಕ ಆದನುನ ಕಡ್ಡಮ ಹಾನಿಮಾಡ್ಡ, ರ್ಜೋವನದ ಅದನುನ 
ಪ್ ಣ್ ಲಾಭವನುನ ಹಕ ಂದಿ, ನಮಮ ಮನಸ್ಡಸ ಕೃತಿಗಳ್್ ಎಷ್ುಿ ಹಿಗಿಿ ವಿಸುರಿಸಬ್ಹುದಕ ೋ ಅಷ್ಿಕ್ಕೆ 
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ಸಮನಾಗಿ ಬಕಳಕದರಾಯಿತು. ಮುಂದಕ ಶರಿೋರ ಕಳ್ಚುವುದಕಂಬ್ ಭಿೋತಿ ಏತಕ್ಕೆ? ಅದರಿಂದ ಮತ ು ಹಕಚಿ್ಚನ 
ಕ್ಕಲಸವಾಗುವುದಿಲಿವಕಂದಕೋ ಅದು ಕಳ್ಚುತುದಕ. ದುಡ್ಡದ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಸಾವು ವಿಶಾರಂತಿ; ಬ್ಹುಮಾನ. 

 
ವಾಕಿು ತನನನುನ ಬಕೋರಕಯೋ ಸವತಂತರ ರ್ಜೋವಿ ಎಂದು ಭರಮಿಸಿ ನಡಕಯುವುದರಿಂದ, ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ 

ಆಗುವ ಹಾನಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಿಲಿ. ಆ ತನನತನದ ಕಲಪನಕಯಿಂದಾಗಿ, ಬ್ರಿಯ ಸವಂತ ದುುಃಖವನುನ ನಿವಾರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು, 
ಸುಖವನುನ ಹಕಚಿ್ಚಸಿ ಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದರಲಿಿ ಅವನು ಶರಮಪ್ಡುತಾುನಕ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯನುನ ಸಾರುವ ತತವಜ್ಞಾನ ಉಚಿ 
ಧಬಯೇಯವನುನ ಸಾರಿದಂತಕ ಕಂಡರ , ಅದು ಮನುಷ್ಾನಲಿಿ ಸಂಕುಚ್ಚತ ಶಿೋಲಗಳ್ನುನ ಬಕಳಕಯಿಸುತುದಕ. ವಾಕಿು, 
ಇಂದಿನ ದಿನದಲಿಿ ಬ್ರಿಯ ತನನ ಸುಖಕ್ಾೆಗಿ ಹಕಣಗಾಡುವ ರ್ಜೋವಿಯಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸಿದರ , ಬ್ದುಕು 
ಮುಂದುವರಿದಂತಕ, ರ್ಜೋವನಪ್ಥ ವಿಸುರಿಸಿದಂತಕ ಈ ವಾಕಿುಪರ ಭಾವನಕ ಕಳ್ಚ್ಚೋತು. ಅಂಥ ತತವವನುನ 
ಅವಲಂಬ್ಬಸಿ ಕಟ್ಟಿದ ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್್ ಆಗ ಕುಸಿದಾವು. 

 
ಬೆೇರೆ ಆತಮವಿಲ್ಿ 

ವಾಕಿುಗಕ ಬಕೋರಕಯ ಆದ ಆತಮವಿಲಿ, ಆ ಆತಮಕ್ಕೆ ಬಕೋರಕಯೋ ಆದ ಜನಮವಿಲ ಿ ಎಂಬ್ುದನುನ ನಾವು 
ತಿಳಿಯಬಕೋಕು. ಎಲಿ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ ರ್ಜೋವನವೂ ಅಷ್ುಿ ಅನಬಡಯೇನಾ ಬಕರಕತದುು. ಎಲಿ ಕ್ಾಲದ ಬ್ದುಗಳ್್, ಅಷ್ಕ್ 
ಅನಬಡಯೇನ್ಯವಾದ, ಅವಿರತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ, ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂದರಲಿಿ ಬ್ಬಂದಿಗಕಯಂದನುನ 
ಮುಳ್ಳಗಿಸಿ, ಆ ಪಾತಕರಯಳ್ಗಿನ ನಿೋರು 'ಬಕೋರಕಯೋ' ಎಂದು ಭರಮಿಸುವಷ್ುಿ ಸಾಮಾವಿದಕ. ಆದರಕ ಆ 
ಪಾತಕರಯನುನ ಒಮಮ ಹಕ ರಕ್ಕೆ ತಕಗಕದು, ತಿರುಗಿ ಅದಕೋ ತಾವಿನಲಿಿ ಸುರಿದರಕ ಹಿಂದಿನ ಮತುು ಈಗಿನ 
ನಿೋರುಗಳಕರಡ  ಒಂದಕೋಯೋನು? ಮೊದಲಿನ ಪಾತಕರಯಳ್ಗಣ ನಿೋರು, ಪಾತಕರಯನುನ ಹಕ ರತಕಗಕದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 
ಪ್ರವಾಹದ ಪವಲಾಗಿ, ಅದು ನ ರಾರು ಜಲಕಣಗಳ್ ಅಂಶವಾಗಿ ಸಬೇರಿ ಹಕ ೋಯಿತು. ಇನಕ ನಮಮ ನಾವು 
ಪವತಕರ ಮುಳ್ಳಗಿಸಿದಾಗ ಬ್ರುವ ನಿೋರಿನ ಕಣಗಳಕೋ ಬಕೋರಕ. 

 
ಇೆಂದಿನ ವಯಕ್ತು 

ವಾಕಿುಗಕ ಇಂದು ದಕ ರಕಯುವ ಬ್ದುಕು ಹಿಂದಕಯ  ದಕ ರಕಿಲಿ. ನಾಳಕಯ  ದಕ ರಕುವುದಿಲಿ. ಈ 
ವಾಕಿು ಇಂದಿಗಕ ಮಾತರ ಉಳಿಯುವವ, ಈ ವಾಕಿುತವವೂ ಇಂದಿನದು, ಅದು ವಾಕುವಾಗುವ ಮನಸುಸ 
ಶರಿೋರಗಳ್್ ಇಂದಿನವು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ಸಾಧಿಸುವ, ಪ್ಡಕಯುವ ರ್ಜೋವನ್ ನಮಮ ಇಂದಿನ 
ಬ್ದುಕಿನಲಕಿೋ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು, ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಕರವಾಗಬಕೋಕು. ರ್ಜೋವಿಗಕ ಬ್ದುಕು ಮುಖಾ. 
ಅದಕೋ ಸವ್ಸವ. ನಾಳಕ ಈ ರ್ಜೋವಿಯ  ಇಲಿ. ಈ ಬ್ದುಕ  ಇಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ವಾಕಿುಗಕ ರ್ಜೋವನ 
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ಮಾಯಯ  ಅಲಿ; ವಾಥ್ವೂ ಅಲಿ, ಯಾವಕಲ ಿ ಶಾರಿೋರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಚಕೋತನಗಳಕ್ ಡನಕ ವಾಕಿು 
ಹುಟ್ಟಿದನಕ ೋ, ಅವಕಲಿ ಆ ವಾಕಿುಯ ಬಕಳ್ವಣಿಗಕಗಾಗಿಯೋ ಇವಕ. ಅವಕಲಿವುಗಳ್ ಉಪ್ಯೋಗವನ ನ 
ಅವುಗಳ್ಳ ಕ್ಕ ಡುವ ಅನುಭವದ ಸಕ ಗಸನ ನ, ತನಗ , ತಾನು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನಕ ೆ 
ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು, ವಿಶಾಲಗಕ ಳ್ಳುವುದಕೋ ರ್ಜೋವನದ ಕ್ಕಲಸ. ತನನ ಶಕಿುಗಳ್ನುನ ಜಡಗಕ ಳಿಸಿ, ಜಗತುನುನ 
ನಿರಾಕರಿಸಿ ರ್ಜೋವನ ದಕ ಡದಿಾಗಲಾರದು. ರ್ಜೋವಿಯ , ದಕ ಡಿವನಾಗಲಾರನು. ಇಲಿಿ ಬ್ದುಕಲಾರದವರು, 
ಬ್ದುಕನುನ ಒಲಕಿ ಎನುನವವರು, ಒಡಕದು ಬಕಳಕಯಲಾರದಕ ಸಾಯುವ ಬಕಕ್ಕ್ೇರಿಯದಂತಕ, ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 
ವಾಥ್ರಾಗುತಾುರಕ. 

 
ವಯಕ್ತು ಬೆಳಯೆಬೇೆಕು 

ವಾಕಿು ಬಕಳಕಯ ಬಕೋಕು, ರ್ಜೋವನದ ಸಕ ಗಸುಗಳ್ನುನ ಅನುಭವಿಸ ಬಕೋಕು. ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯುವ 
ಪವಠಗಳ್ನುನ ಕಲಿತುಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕು - ಎಂದಕ ಡನಕ, 'ಸಾಲ ಮಾಡ್ಡಯಾದರ  ತುಪ್ಪವನುನ ತಿನುನ' ಎನುನವ 
ಚಾವಾ್ಕ ಮತ ಸಾಥಪ್ನಕಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಸಾಲ ಪ್ಡಕಯುವ ಚಾವಾ್ಕನಿಗಕ ಸಾಲ ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಸಾಲಿಗನ ಸುಖ 
ದುುಃಖಗಳಿಲಿ. ಆತನ  ಬ್ದುಕಬಕೋಕ್ಕಂಬ್ ಸಿದಾಧಂತವಿಲಿ. ಆದರಕ ಯಾವಾತ ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನದ 
ಅಂಶವಾಗಿಯೋ ತಾನಿದಕುೋನಕ. ತನನ ಯಾವತುು ಸುಖ ಯಾವತುು ದುುಃಖಗಳ್ಳ ಒಟ್ುಿ, ಬ್ದುಕಿನಿಂದ 
ಬ್ಂದವು, ಒಟ್ುಿ ಬ್ದುಕಿನಲಿಿ ಸಕೋರಿಹಕ ೋಗುವವು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ುಿ ಕ್ಾಲ, ಆ ತಕರನ ವತ್ನಕಗಕ 
ಅವಕ್ಾಶವಿಲಿ. 

 
ಹಿೆಂದಿಗೆಂತ ಮುೆಂದು ಹಿರಿದು 

ವಾಕಿು ತಾನಕೋ ತಿೋರ ಮುಖಾ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕ್ಾರಣವೂ ಇಲಿ. ಪ್ರಪ್ಂಚವಕೋ ಮರುಳ್ಳ-ಎಂದು 
ತಿಳಿಯಬಕೋಕ್ಾಗಿಯ  ಇಲಿ. ಒಬ್ಬ ಬ್ುದಧನಕ ೋ; ಯೋಸುವೋ, ಎಡ್ಡಸನನಕ ೋ-ಇವರಕಲಿರ  ಬ್ದುಕಿಗಕ 
ಕಳಕಯನುನ ಕ್ಕ ಟ್ಿವರಕೋ. ಆದರಕ ತಮಿಮಂದಲಕೋ ಈ ವಿಶವ ಬಕಳಕದಿದಕ ಎಂದು ಹಕೋಳ್ಳವ ಹಕಮಮಯ ಹಕುೆ 
ಯಾರಿಗ  ಇಲಿ. ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹದಲಿ ಿಆವಶಾಕವೂ, ಅನುಕ ಲವೂ ಆದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಗಳ್ ಫಲವಕೋ ಇಂಥ 
ವಾಕಿುಗಳ್ಳ. ಸವತಂತರವಾಗಿ ಅವರಕೋ ಅವರ ಸವ್ಸವದ ನಿಮಾ್ಣ ಕತ್ರಲಿ. ರ್ಜೋವನದ ಶಕಿು ಅಷ್ುಿ 
ಅಪಾರವಾಗಿದಕ. ಅದು ಅನಂತ ಹಾನಿಗಳ್ನುನ ತಡಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಇಲಿಿಯತನಕ ಹರಿದು ಬ್ಂದಿದಕ. 
"ಪ್ೆೇಯಸಿೋನ್" ಮೊದಲಾದ ಯುಗಗಳ್ಲಿಿ "ಡ್ಡನಕ ೋಸರರ್ಸ" "ಬ್ಬಡೆೇಂಟ್ಕ ೋ ಸರರ್ಸ" ಮೊದಲಾದ 
ಹಕಜ್ಜೇವಗಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಿ, ""ನಮಮಂಥ ದಕ ಡ ಿ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳ ಇನವಯರು?” ಎಂದು ಕ್ಕೋಳ್ಬ್ಹುದಾದ ಒಂದು 
ಯುಗವಿತುು. ಇಂದಿನ ಯುಗದ ಆನಕಗಳ್ಳ ಈ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ ಮೊಣಗಂಟ್ಟನಷ್ ಿ ಎತುರವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಇವತಿುನ 
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ಆನಕಯಲಿಿ ವಿಕಸಿತವಾದ ಬ್ುದಿಧಶಕಿು ಅದರದಕೋ ಹಿರಿಯನಾದ ಹಕಗಗೆಳಿಗ  ಇದಿುರಲಿಲಿ. ಹರಿಯುತಿುರುವ 
ನದಿಯ ಮುಂದು, ಹಿಂದಿಗಿಂತಲ  ದಕ ಡಿದು. ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹವೂ ಹಾಗಕೋನಕ, ಅಲಿಿ ನಾಳಿನ ಬ್ದುಕು 
ನಿನಕನಗಿಂತ ದಕ ಡದಿಕಂಬ್ುದಕೋ ಸತಾ. ನಾಡ್ಡದಿುನ ಪವಲಿಗಕ ನಾಳಕಯ  ಸಣದಿಾಗಬ್ಹುದು. ಹಿೋಗಿರುವಲಿಿ, ವಾಕಿು 
ತಾನು ಬ್ಲು ದಕ ಡಿವನಕಂದು ತಿಳಿಯಬಕೋಕಿಲಿ. 

ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನ ವಿಸುರಿಸುತಿುರುವುದರ ಫಲವಾಗಿಯೋ ಅನಕೋಕ ದಕ ಡಿ ವಾಕಿುಗಳ್ಳ ಹುಟ್ುಿತಾುರಕ. ರ್ಜೋವ 
ಸಮುದಾಯದಲಿ ಿ ಎಷ್ಕ ಿೋ ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳ ಹಕಚಿ್ಚನ ಉಪ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಕ ಸಾಯುತುವಕ. ಇನಕನಷ್ಕ ಿೋ 
ರ್ಜೋವಿಗಳ್ಳ ಹಕ ರಕ ಹಕ ರುವ ಆಳಿನಂತಕ, ಬ್ರಿ ರ್ಜೋವನ ಶಕಿುಯನಿನಷ್ಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಸಾಯುತುವಕ. 
ಆದರ  ಆಗಾಗ ಕ್ಕಲವಂದು ಅಪ್ ವ್ ವಾಕಿುಗಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಿ, ತಮಮ ಚಕೈತನಾದಿಂದ ನಕರಕಕರಕಯ ರ್ಜೋವಕ್ಕೆ 
ಹುಮಮಸ ಕ್ಕ ಡುತಾುರಕ. ಹಕರವರ ಬ್ದುಕು ವಿಕಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣರಾಗುತಾುರಕ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ 
ಪ್ರಿಣಾಮ ಒಟ್ುಿ ಬ್ದುಕಿಗಕ ದಕ ರಕಯುತುದಕ, ಅದರಂತಕ, ಒಟ್ುಿ ರ್ಜೋವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕ್ಾರಕ ಶಕಿುಗಳ್ನುನ 
ಸಲಿಿಸುವ 'ಜಂಗಿೋರ್ಸ ಖಾನರು', 'ಹಿಟ್ಿರರು' ಇದಕುೋ ಇರುತಾುರಕ. ಒಟ್ು ಿ ರ್ಜೋವನದ ಅನಕೋಕ ಬ್ಗಕಯ 
ಕ್ಕ ರತಕಗಳಕೋ ಪ್ರತಿಬ್ಬಂಬ್ಬಸಿ, ಇಂಥ ವಾಕಿುಗಳ್ ನಿಮಾ್ಣವಾಗುತುದಕ. ಬ್ುದಧನಂಥ ವಾಕಿುಗಳ್ಳ ರ್ಜೋವನ ರಥದ 
ಗಾಲಿಯನುನ ನಾಲುೆ ಸುತುು ಮುಂದಕ ಎಳಕದರಕ, ಜಂಗಿೋರ್ಸ ಖಾನರು ಒಂದಕರಡು ಸುತುುಗಳ್ನುನ ಅದನುನ 
ಹಿಂದಕ ಸಕಳಕಯುತಾುರಕ. ಲಕ್ಷ ವರುಷ್ಗಳ್ ಹಿಂದಿನ ಗವಿ ಮನುಷ್ಾ ಇಂದಿನ ಮನುಷ್ಾನಲಿಿ ಫಲಗಕ ಂಡುದನುನ 
ಕ್ಾಣುವಾಗ, ರ್ಜೋವನ ಪ್ರವಾಹ ಮುಂದುವರಿದಿದಕ ಎಂದಕೋ ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕು. 

 
ಅನೆಂತ ಜೇವನದ ವತತಮಾನ ದೃಶಯ 

ಈ ಪೆವಾಹದ ಅಂಶವಾದ ವಾಕಿು ರ್ಜೋವನವನುನ ನಾವು ಏನಕಂದು ಕರಕಯಬಕೋಕು? ಅದು ಬಕೋರಕಯೋ 
ಶರಿೋರದಲಿಿ ಪ್ರಕಟ್ವಾಗುತಿುದಕಯಾದರ  ಅದು ಸವತಂತರವಲಿ. ಅದರಲಿಿ ಸವತಂತರವಕನಿಸಿದ ಮನಸುಸ 
ಕ್ಾಣಿಸಿದರ , ಅದು ನಿರಂಕುಶ ಮನಸುಸ ಅಲಿ. ಆ ಶರಿೋರದಲಿ ಿವಾಕುವಾಗುವ ಗುಣ, ಕಿರಯಗಳ್ನುನ ಅದಕೋ 
ಯುಗಕ್ಕೆ ಬ್ಬಗಿಯುವ ಸವಭಾವ (instinct), ವತ್ನಕ (behaviour) ಇವು ಮಾತರವೂ ಅದಲಿ. 
ಇವುಗಳಿಂದ ವಾಕಿು ಬ್ದಧನಾದರ  ಅವುಗಳಿಂದಲ , ಸುತುಲಿನ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯಿಂದಲ , ಸವಂತ 
ಪಕರೋರಣಕಯಿಂದಲ  ಕ್ಾಣಿಸುವ ಈ ರ್ಜೋವವನುನ 'ವಾಕಿು' ಎನಿನ, 'ಆತಮ' ಎನಿನ, ಇನಾನವುದಕೋ ಹಕಸರಿನಿಂದ 
ಕರಕಯಿರಿ ಅದು ಅನಂತ ರ್ಜೋವನದ, ವತ್ಮಾನ ಕ್ಾಲದ, ಒಂದು ಚಕೋತನಮಯ ಘಟ್ಕವಕನನಬಕೋಕಷ್ಕ.ಿ 

 
~ * ~ * ~ * ~ 
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1.4 ಯಾತಕ್ೆೆ ಮಳ ೆಹೆ ೇದವೊ (ಓದು ಪಠ್ಯ) 
                                         - ಜನ್ಪದಗೇತ  
 
ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಳಕ ಹಕ ೋದವೋ ಶಿವ ಶಿವ  
ಲಕ ೋಕ ತಲಿಣಿಸುತಾವ 
ಬಕೋಕಿಲಿದಿದುರಕ ಬಕಂಕಿಯ ಮಳಕಸುರಿದು  
ಉರಿಸಿ ಕ್ಕ ಲಿಲು ಬಾರದಕ || 
 
ಹಕ ಟ್ಕಿಗಕ ಅನನ ಇಲಿದಲಕ 
ನಡಕದರಕ ಜಕ ೋಲಿ ಹಕ ಡಕಯುತಲಕ 
ಪ್ಟ್ಿದಾನಕಯಂಥ ಸಿರೋಯರು ಸಕ ರಗಿ 
ಸಿೋರಕ ನಿಲಕ ಿೋದಿಲಿ ಸಕ ಂಟ್ಾದಲಕ ॥ ಯಾತಕ್ಕೆ ॥ 
 
ಹಸುಗ ಸು ಹಸಿವಿೋಗಕ ತಾಳ್ದಲಕ 
ಅಳ್ಳತಾವಕ ರಕ ಟ್ಟಿ ಕ್ಕೋಳ್ಳತಲಕ 
ಹಡಕದ ಬಾಣಂತಿಗಕ ಅನಾನವು ಇಲಿದಲಕ 
ಏರುತಾವಕ ಮೊಳ್ಕ್ಕೈಗಕ ಬ್ಳಕ | ಯಾತಕ್ಕೆ || 
 
ಒಕೆಲು ಮಕೆಳ್ಂತಕ ಅವರಿನುನ 
ಮಕೆಳ್ನುನ ಮಾರುಂಡರು 
ಮಕೆಳ್ನುನ ಮಾರುಂಡು ದುುಃಖವನುನ ಮಾಡುತವರಕ 
ಮುಕೆಣಿ ಮಳಕ ಕರುಣಿಸಕ ೋ || ಯಾತಕ್ಕೆ || 
 

~ * ~ * ~ * ~ 
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ಘಟಕ 2. ಧ ಮ ಮ 
ಆಶಯ:  
ಧ ಮ ಮ, ಸ್ಾಧಮ ಮ, ಸ್ ಮಾ ಜಧಮಮ, ಕಾಲಧಮಮ, ದ ೇಶ್ಧ ಮಮ, ಅಪದಧಮ ಮ, 
ಆಧ್ ಾಯತ್ಮಧ ಮಮ-ಹಿ ೇಗ  ನಾನಾ ಕಲಪ ನ ಗಳನ ೂನಳಗ ೂ ಿಂಡಿದ . ಧ ಮ ಮ ಎಿಂ ಬ ಪದವನ್ ುನ ನ ೈತ ಕ 
ಮತ್ ುು ವಾಯವಹ ಾ ರಕಾ ರ್ ಮದಲಿಿ, ನ ೈಸ್ಗಮ ಕ ಮತ್ ುು ದಾಶ್ಮನಿಕ ಾರ್ಮ ದಲಿಿ, ಮತ ೇಯ ಮತ್ ುು 
ಆಧ್ ಾಯತಮಕಾ ರ್ಮದಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಪರತ ಯೇಕವ ಾ ಗ ಯಾ ವುದಾದ ರ ೂಿಂದು ಅರ್ಮ ದಲಿಿ ಬಳ ಸ್ಬಹುದ ು. 
ನ ೈತ ಕವಾಗ ಸ್ದಾ ಚಾರ ಅರ್ವ ಾ ಸ್ನಾ ಮಗಮ ಎಿಂದೂ, ವಾಯವಹ ಾರಕ ಾ ರ್ಮದಲಿಿ ಸಾಮಾಜ ಕ 
ನಾಯ ಯವ ಿಂದೂ ಅರ್ ಮವಾಗುತ್ುದ . ಭಾರ ತೇ ಯರ ಕಲಪ ನ ಯಲಿಿ ಧ ಮ ಮ ಎಿಂದರ  
ಸಾತ ಾಕವಾದುದ ು, ಋ ಜುವಾದ ುದುದ, ನ ೈತ ಕವಾದುದುದ ಮಾತ್ರವ ೇ ಅ ಲ ಿ ; ನಾವು 
ಯಾವ ುದನ್ನ ವಲ ಿಂಬಿಸ್ದ ದೇ ವ ಯೇ, ಯಾವುದು ನ್ಮ್ಮಮಲಿ ಬಾಹ ಾ ಯ ಿಂತ್ರ ಕ್ತರಯೆ ಮತ್ ುು 
ವತ್ಮನ ಗಳ್ಳ ಗ  ಆಧ್ ಾರಭ ೂ ತ್ವ ಾಗದ ಯೆೇ ಅದ ೇ ಧ ಮ ಮ ಎಿಂದ ಾಗುತ್ುದ . ಪ್ಾರರ್ ಮಿಕಾರ್ಮದಲಿ ಿ 
ಅದು ನ್ಮ್ಮಮಲಿ ಚಟ್ ುವಟ್ಟಕ ಗ ಳನ್ು ನ ರ ಹಸ್ಯವ ಾಗ ನಿಯ ಿಂತರಸ್ು ವ ನ್ಮಮ ಸ್ಾಭ ಾವದ 
ಮೂ ಲಭೂತ್ ತ್ತ್ ಾವಾಗ ದ . ಆ ಅರ್ಮದಲಿಿ ಪರತಯಿಂದ ು ಜೇವಗೂ, ಪರತಯಿಂದು 
ಜಾತಗ ೂ, ಪರತ ವಯಕ್ತುಗ ೂ, ಪರತಯಿಂದು ಸ್ ಮಾಜಕೂಾ ಅವರದ  ೇ ಆದ ಧಮ ಮವದ . 
ಎರ ಡನ ಯದ ಾಗ ದ ೈವ ೇಪರಜ್ಞ  ನ್ಮಮಲಿಿ ವಕಾ ಸ್ಹ  ೂಿಂದಿ ವಯಕುವಾಗ ಬ ೇಕಾಗ ದ . ಈ ಅರ್ಮದಲಿಿ 
ಅದು ಆಿಂತ್ರಕ ಕ್ತರಯಾ ತ್ತ್ ಾವಾಗ, ನ್ಮಮ ವಯಕ್ತುತ್ ಾ ವನ್ು ನ ರ ೂ ಪಿಸ್ು ವುದಾ ಗ ದ . ಮೂ ರ ನ ಯದಾ ಗ 
ನ್ಮಮ ಬಾಹ ಾಯಲ ೂೇ ಚನ  ಮತ್ ುು ಕ್ತರಯೆಗಳನ್ು ನ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಿಂ ಬಿಂಧಗ ಳನ್ುನ ನಿಯೇಜ ಸ್ು ವ 
ನಿಯತಯಾ ಗದ . ದ ೇವೇಪರಜ್ಞ ಯ ಕಡ ಗ  ನ್ಮಮನ್ೂನ ಮ ಾನ್ವಕ ೂ ೇಟ್ಟ ಯನ್ೂನ ಇದು 
ಒಯು ಯವ ಿಂರ್ದ ಾಗದ . ದ ೈವ  ೇಚ ೆಯ ನಿಯ ಿಂತ್ರಣ್ಕ ೂ ಾಳಪಟ್ುಟ ಮಾ ನ್ವ ಕುಲದ ಆಧ್ ಾಯತಮ ಕ 
ವಕಾಸ್ಕೂ ಾ, ಜಗತುನ್ಲಿಿ ಆಧ್ ಾಯತಮಕ ಪರಸ್ರ ದ ನಿಮಾಮ ಣ್ಕೂ ಾ ಸ್ಹಕಾರ ಯಾಗ ುವ 
ನಿಯತಯೆೇ ಧ ಮ ಮ. 
 

- ಕುವ ಿಂಪ ು ದಶ್ಮನ್ - ದ ೇಜಗೌ 
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                         2.1 ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬುದಧ..... 
- ಸವಿತಾ ನಾಗಭ ಷಣ್ 

 
ಬ್ಜಾರಿನಲಿಿ ಇದು ಬ್ುದಧ 
ರಾಮ, ಕೃಷ್,ಿ ಶಿವ, ಗಾಂಧಿ 
ಅಂಬಕೋಡೆರ್ ಅವರ ಜಕ ತಕಗಕ ಕುಳಿತಿದು. 
 
ಮೊಂಡು ಕ್ಕೈ, ಹರಿದ ಅಂಗವಸರ…. 
ಬ್ುದು ಹೌದಕ ೋ ಅಲಿವೋ ಎಂದು 
ಅನುಮಾನಿಸುವಷ್ುಿ ಚಂದಿಯಾಗಿದು. 
 
ಆದರವಕೋ ಜಾಜವಲಾಮಾನ ಕಣುಿಗಳ್ಳ 
ಸಕಳಕದವು, ಹಕ ಳಕದವ್ಳ ಫಳ್ ಫಳ್ 
ಪ್ುಳ್ಕಿತಳಾಗಿ ಮನಕಗಕ ಕರಕದಕ, ಬ್ಂದ. 
 
ಒಣಗಿದ ಹ ವು, ಆರಿದ ದಿೋಪ್, ಪ್ನುನ, 
ಪ್ುಸುಕ, ಎಂಜಲು ತಟ್ಕಿ, ಒಣಗಿದ ಬ್ಟ್ಕ.ಿ 
ಹಣು-ಿತರಕ್ಾರಿಯ ಒತುರಿಸಿ, ಅಂಗಕೈಯಲಿಿ 
ಗುಡ್ಡಸಿ, ಸಾರಿಸಿ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಟ್ಕಿ- 
ಮೋರ್ಜನ ಮ ಲಕಯಲಿಿ ಕ ತ, 
 
ಅವನು ಬ್ುದಧ, 
ಮೈತಿರ-ಕರುಣಕಯ ಸಾಕ್ಾರ 
ಅವನ್ದಬೇ ಮಾತು: ಸಂಸಾರ ದ್ಕುಃಖಸಾಗರ 
ಆಸಬಯೋ ದುುಃಖಕ್ಕೆ ಮ ಲ, ರ್ಜೋವನವು ನಶವರ. 
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ಮಾರನಿಗಕ ಲಿದಿದು ನಾವು ಅವನ ಮುಂದಕಯ್ಲ 
ಶಕರು ಹಚ್ಚಕಿ್ಕ ಂಡಕವ್ಳ ವಾವಹಾರ 
ಮನಕ ಮಂದಿಯ ಮೊೋಹ, ಮದ, ಮತಸರ 
ಆತಂಕ, ಆವಕೋಶ, ದ್ಕುಃಖ, ಕ್ಕ ೋಪ್ 
ಎಲಿವೂ ಈಗವನ ಸಮುಮಖ! 
 
ದ ಷ್ಣಕ, ಶಕ ೋಷ್ಣಕ, ಘ ೋಷ್ಣಕ 
ಯುದಧ-ಕದನ ವಿರಾಮಗಳಿಗಕ 
ಅವನಕೋ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವನದಕೋ ರಾಯಭಾರ. 
ರಕ ೋಗ ರುರ್ಜನ, ಮರಣ ಎಲಿವುಗಳಿಗಕ 
ಅವನಕೋ ಕ್ಾರಣ, ಅವನಿಂದಲಕೋ ಶಮನ! 
 
ಅಷ್ಾಿಂಗ ಮಾಗ್ಗಳಿಗಕ ನಮಿಸಿದಕವು ನಿಜ,  
ಆಚರಿಸಿದಬವೋ ಅನುಮಾನ! 
ಏರಿದ ಎತುರ, ಇಳಿದ ಪ್ರಪಾತ, 
ಕವಿದ ಕ್ಾಮೊೋ್ಡ, ಕರಗಿದ ಕ್ಾವಳ್ 
ಇಲಿದಕಯ  ಇದುಂತಕ, ಜಕ ತಕಗಿದು... 
 
ಇಪ್ಪತುು ವರುಷ್ವಾಯಿತು. ಬ್ುದಧ 
ನಮಮಲಿಿಗಕ ಬ್ಂದು 
ನಮೊಮಂದಿಗಕೋ ನಿಂದು, ನಕ ಂದು, ಬ್ಬಂದು 
ಈಗವನು ನಮಮವನು, ನಮಮಲಕಿೋ ಒಂದು. 
 
ಇನಿತ  ಬ್ದಲಾಗಿಲಿ....ಅದಕೋ 
ಗುಂಡು ಮುಖ, ತುಂಡು ಬಾಯಿ 
ಮೊಂಡು ಕ್ಕೈ, ಹರಿದ ಅಂಗವಸರ, 
ಅದಕೋ ಮೌನ, ಸಮಾಧಾನ 
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ನಾವೂ ಅಷ್ಕಿ, ಇನಿತ  ಬ್ದಲಾಗಿಲಿ! 
ಅದಕೋ ವಕೋಗ, ಅದಕೋ ಯೋಗ, 
ಅದಕೋ ತನವಾ...ಅದಕೋ ತಲಿಣ!!   

 
~ * ~ * ~ * ~ 

                                     ಆಕರ: ದರು ಶ್ನ್- ಸ್ವತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್
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2.2 ಕಲ್ಿೆಂಗಡಿಯ ಇಪ್ಪತುು ರ ಪಾಯಿ 
ಡ ಾ. ಡಿ.ಕ  . ಚೌಟ್  

ಅನ್ುವಾದ: ಮಹ ಮಮದ್ ಕುಳಾಯಿ 
 

ಮಾಗಿ ತಿಂಗಳ್ ಒಂದು ಬಕಳಿಗಕಿ ಗಟ್ಿದ ಮೋಲಿಂದ ಬ್ರುತಿುದಕುವು. ಸುತುಲ  ಬಕಳಕದು ನಿಂತ ಹಸಿರು 
ಕ್ಾಡು, ಅಲಿಲಿಿ ಹರಿದುಹಕ ೋಗುತಿುದು ನಿೋರಿನ ಜುಳ್ಳ ಜುಳ್ಳ ಸದುು. ಇನ ನ ಹಸಿರಾಗಿಯೋ ಕಂಗಕ ಳಿಸುತಿುದು 
ಬಕೈಲು ಗದಕುಗಳ್ಳ ಮನಸಸನುನ ಮುದಗಕ ಳಿಸುತಿುತುು. ಕ್ಾಫ ತಕ ೋಟ್ದ ಮಧಕಾ ಗಟ್ಿದ ಬ್ದಿಯಿಂದ 
ಹಾಸನದವರಕಗಕ ಬ್ರುವಾಗ ಮೈನವಿರಕೋಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ಚಕ ಿ ಸುತಿುದ ನಿಸಗ್. ಅಲಿಲಿಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ 
ಬಕೋಲಿಯ ಹ  ತಕ ೋಟ್, ಅರಳಿ ಸುವಾಸನಕ ಬ್ಬೋರುವ ಕ್ಾಫಯ ಹ ವುಗಳ್ಳ. ಆ ಸುವಾಸನಕಗಕ ಬ್ರುವ 
ಜಕೋನುನಕ ಣಗಳ್ಳ. ಅವು ಗುಂಯ ಗುಡುತಾು ಹಾರಾಡುವಾಗ ಇಡ್ಡೋ ಕ್ಾಡಕೋ ಭ ತಾಯಿಯ ಪಾರ್ದನಕ್ಕೆ ಶುರತಿ 
ಹಾಡ್ಡದಂತಕ ಕ್ಕೋಳಿಸುತಿುತುು. ಮಲಕನಾಡ ಸವಗ್ದಂತಿದು ಆ ತಕ ೋಟ್ಗಳ್ ಸೌಂದಯ್ವನುನ ನಕ ೋಡುತಾು 
ಅನುಭವಿಸುತಾು ಅದನುನ ದಾಟ್ಟ ಬ್ಯಲು ಸಿೋಮಗಕ ಬ್ಂದರಕ ತಡಕಯಲಾಗದಷ್ುಿ ಬ್ಬಸಿಲು. ಬ್ಂದು ಬ್ಂದು 
ಬಕಂಗಳ್್ರು ರಸಕುಯಲಿಿ ಬ್ರುವಾಗ ಯಶವಂತಪ್ುರದ ರಸಕು ಬ್ದಿಯಲಿಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದು ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ನಕ ೋಡ್ಡ 
ನನನ ಪ್ತಿನಗಕ ಬಾಯಲಿಿ ನಿೋರ ರಿತು. ನಮೊಮಟ್ಟಿಗಕ ಬ್ಂದಿದು ಮಾರಪ್ಪಣಿನಿಗ  ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ರಾಶಿ ನಕ ೋಡ್ಡ 
ಆಸಕಯಾಯಿತು. ಕ್ಾರು ನಿಲಿಸಿಿ ಕಲಿಂಗಡ್ಡಗಕ ಬಕಲಕ ಕ್ಕೋಳಿದಕವು. 

60 ದಾಟ್ಟದ ಸಾಬ್ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ರಾಶಿಯ ಮುಂದಕ ಕುಳಿತಿುದುವ ಕ್ಾರು ನಿಂತದುು ನಕ ೋಡ್ಡ ಓಡ್ಡ 
ಬ್ಂದ. ಸಾಬ್ನ ಗಡಿವಕಲಾಿ ಹಣಾಿಗಿತುು. ಮುಖ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ದ, ವಾಾಪಾರ ಮಾಡ್ಡ ರ್ಜೋವಿಸುವ, 
ರ್ಮಾ್ತಮನ ಮುಖದಂತಿತುು. ನಗುಮುಖದ ಸಾಬ್ ಕ್ಕೋಳಿದ 

“ಕ್ಾಾಸಾಬ್ ಕಿತ ನಾ ದಕೋದು?” (ಸಾವಮಿ ಎಷ್ುಿ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕು?) 
ನನನ ಪ್ತಿನ “ಬಾವು ಕ್ಾಾ ಹಕೈ" (ಬಕಲಕ ಎಷ್ುಿ) ಕ್ಕೋಳಿದಳ್ಳ. 
ಅವಳ್ಳ ಯಾವುದಕೋ ವಸುುವನಾನಗಲಿೋ ಬಕಲಕ ಕ್ಕೋಳ್ದಕ ಮುಟ್ುಿವುದಿಲಿ. ನನನದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿೋ ವಿರುದಧ. 

ವಸುು ಚಕನಾನಗಿದುರಕ, ಬಕೋಕ ಂತಾದರಕ ಖರಿೋದಿಸುವುದಕೋ. ಮತಕು ಬಕಲಕ ಎಷ್ ಿಂತ ಕ್ಕೋಳ್ಳವುದು ನನನ ಅಭಾಾಸ. 
“ಕಿಲಕ ೋ ಕ್ಾ ಛಕೋ ರ ಪಾಯಿ ಮಾಯಿ” (ಕಿಲಕ ೋಗಕ ಆರು ರ ಪಾಯಿ ಅಮಮ) ಅಂದ್ಕ, ಒಂದು 

ತುಂಡು ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯನುನ ತುಂಡರಿಸಿ ಕ್ಕ ಟ್ಿ, ಬ್ಣಿ ನಕತುರಿನಂತಿತುು. ಜಕೋನಿನಂತಕ ಸಿಹಿಯಿತುು. ನನನ ಪ್ತಿನ 
“ಚಕನಾನಗಿದಕೋರಿ, ಎರಡು ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳಕ್ ುೋಣ. ಆದರಕ ಐದು ರ ಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸಿುಗಕ ಬಕೋಡ. ಬಕಳಿಗಕಿ ರಸಕಲ್ 
ಮಾಕ್ಕ್ಟ ಗಕ ಹಕ ೋದರಕ ನಾಲುೆ ರ ಪಾಯಿಗಕ ಸಿಗಬ್ಹುದು" ಎಂದ್ಳ್ು 
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“ಹೌದು ಕ್ಾಶಿಗಕ ಹಕ ೋದರಕ ಕ್ಾಸಿಗಕ ಂದು ಕುದುರಕ ಸಿಗುತಕು" ಈ ಹಕಂಗಸರ ವಾವಹಾರವಕೋ ಹಿೋಗಕ. 
ಬಕಳಿಗಕಿ ಕ್ಾರು ತಕ್ಕ ಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 50-60 ರ ಪಾಯಿ ಪಕಟ್ಕ ರೋಲ್ ಗಕೋ ಖಚು್ ಮಾಡ್ಡ, ಹತುು ರ ಪಾಯಿ 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯಲಿಿ ಉಳಿಸುವುದು ಅವಳ್ ವಾವಹಾರ ಸ ಕ್ಷಮತಕ. 

“ಕ್ಾಾ ಬಾಯಿ ಕಿತ ನಕೋ ಮೋ ದಕೋಗ? ದಕ ೋ ದಕೋನಾ" (ಏನಣಾಿ ಎಷ್ಿಕ್ಕೆ ಕ್ಕ ಡ್ಡು? ಎರಡು ಬಕೋಕು?) 
“ಸಾಡಕ ಪಾಂಚೆ ಬಾವ್ ಮೋ ದಕ ೋ ದಕೋತಾ ಹ ಂ ಸಾಬ್, ಕ್ಾಾ ಮೋಮ್ ಸಾಬ್ ಬ್ಡಾ ದಕೋವು ಚಕ ೋಟ್ಾ 
ದಕೋವು?" (ಎರಡಾದರಕ 5.50 ಕಬು ಕ್ಕ ಡಬತೇನಕ ಅಮಾಮ. ದಕ ಡಿದು ಕ್ಕ ಡವೆ ಚ್ಚಕೆದು ಕ್ಕ ಡಾಿ) 

“ಪಾಂಚ್ ಕ್ಾ ಇಸಾಪ ಸಕೋ ದಬಡೇ ದಬೇವೇ. ಬ್ಡಾದಕೋದಕ , ನಹಿತಕ ೋ, ನಹಿ ಮಾಂಗಾತಾ ಹಕೈ' ( 5 
ರ ಪಾಯಿಯಲಾಿದರಕ ಎರಡು ದಕ ಡಿದು ಕ್ಕ ಡು. ಇಲಾಿಂದಕರ ಬಕೋಡ) 

ಆತ ಎರಡು ದಕ ಡಿ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಆರಿಸಿಕ್ಕ ಡುವಾಗ 'ಅಚಾೆ ಹಕೈನಾ?'' (ಚಕನಾನಗಿದಕಯಲಾಿ ನನನ ಪ್ತಿನ 
ಕ್ಕೋಳಿದಳ್ಳ. 'ಖುದಾ ಮಾಫ್ ನಹಿೋ ಕರಕೋಗಾ ಆಪಕ ೆೋ ಕರಾಬ್ ಮಾಲ್ ದಿಯಾತಕ ೋ, ಬಾರಾ ಕಿಲಕ ೋ 
ಹಕ ೋಗಯ ಮೋಮ್ ಸಾಬ್" (ಚಕನಾನಗಿಲಿದುು ಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ ದಕೋವರು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಕಿೆಲಿ, 12 ಕಿಲಕ ೋ ಆಯಿತು 
ಆಮಾಮ) 

“ಈ ಕಲಿಂಗಡ್ಡಗ  ಆ ದಕೋವರು ಬ್ಂದ. ಅವನಿಗಕ ಬಕೋರಕೋನು ಕ್ಕಲಸ ಇಲಿವಲ.ಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 
ಹಕೋಳಿದಾಗ ಮಾರಪ್ಪಣಿ ನಕೆರು. ಸಾಬ್ನ  ನಕೆ, ಏನಥ್ವಾಯಿತಬಡೇ ಅವನಿಗಕ. ಕಿಸಕಯಿಂದ ನಕ ೋಟ್ಟನ 
ಕ್ರ್ಟ ತಕಗಕದು 50 ರ ನಕ ೋಟ್ು ಕ್ಕ ಟ್ಕಿ ಸಾಬ್ನಿಗಕ. ಸಾಬ್ ಕ್ಕೈಯಲಿಿದು ಹತುು ರ ಪಾಯಿ ಹಿಂದಕ ಕ್ಕ ಟ್ಿ, 
ತಕ್ಕ ಂಡು ಹಿಂದಕ ನಕ ೋಡ್ಡದಕ. 

“ಎಷ್ಾಿಯಿತು ರಿೋ" ನನನ ಪ್ತಿನ ಕ್ಕೋಳಿದಳ್ಳ. 
50 ಕ್ಕ ಟ್ಟಿದುರಲಿಿ ಹತುು ಹಿಂದಕ ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಎಂದಬ. 
“ಹಕ ೋಗುವ ಹಾಗಾದರಕ" ಹಕೋಳಿದರು ಮಾರಪ್ಪಣಿನ  ನನನ ಪ್ತಿನಯ . ಡಕೈವರ್ ಕ್ಾರು ಸಾಟಿ್ 

ಮಾಡ್ಡ ಮುಂದಕ ಹಕ ೋಗುವಾಗ ನಾನು ಕನನಡ್ಡಯಲಿಿ ನಕ ೋಡ್ಡದಕ. ಸಾಬ್ ಕ್ಾರಿನ ಬಕನನಲಕಿೋ ಓಡ್ಡ 
ಬ್ರುತಿುರುವುದು ಕ್ಾಣಿಸಿತು. 

"ಹಕೋ... ಹಕೋ... ಕ್ಾರು ನಿಲಿಿಸು ಮರಾಯಾ, ಸಾಬ್ನಿಗಕ ನಾವಕೋ ಹತುು ರ ಪಾಯಿ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕು. ಅದರ 
ಬ್ದಲು ಅವನಕೋ ನಮಗಕ ಹತುು ರ ಪಾಯಿ ಕ್ಕ ಟ್ಟಿದಾುನಕ ನಾನು ಡಕೈವರ್ ಗಕ ಹಕೋಳಿದಾಗ, ಮಾರಪ್ಪಣಿನ  
ನನನ ಪ್ತಿನಯ  ನಗುತಿುದುರು. 

“ಹಕ ೋಗುವಾ... ಹಕ ೋಗುವಾ... ಸಾಕು ಅವನಿಗಕ, ಕಲಿಂಗಡ್ಡಗಕ ಅದಕೋ ಜಾಸಿುಯಾಯಿತು.” ನನನ ಪ್ತಿನ 
ಹಕೋಳಿದಳ್ಳ. ನಾನ  ಮತಕು ಮಾತನಾಡಲಿಲಿ. ನನಗ  20 ರ ಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗಿದುು ಖುಷ್ಟಯಾಯಿತು. 
ಮನಕ ತಲುಪ್ುವವರಕಗ  ಅವರಿಬ್ಬರು ಅದಕೋ ವಿಷ್ಯ ಮಾತನಾಡ್ಡ ನಗುತಿುದುರು. 
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ಮನಕಗಕ ಬ್ಂದು ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಡ ನನಗ  ಮಾರಪ್ಪಣಿನಿಗ  ಕ್ಕ ಟ್ಳಿ್ಳ. ಕಡು ಕ್ಕಂಪ್ು 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಸಿಹಿಯಾಗಿತುು. 

“ಬ್ಹಳ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿದಕ” ಎಂದರು ಮಾರಪ್ಪಣ.ಿ 
“ಮೊೋಸದಲಿಿ ಗಳಿಸಿದುಕ್ಕೆ ಯಾವತ ು ಸಿಹಿ ಜಾಸಿು” ಹಕೋಳಿದಕ ನಾನು. ಮಾರಪ್ಪಣಿ ಬ್ಬದುು ಬ್ಬದುು 

ನಕೆರು. “ಯಾಕ್ಕ ಹಾಗಕ ನಗಿುರಾ?” ಕ್ಕೋಳಿದಕ. 
“ಅಲಿ, ಅವ ಹತುು ರ ಪಾಯಿ ಹಿಂದಕ ಕ್ಕ ಟ್ಿದುು ನಕನಕದು ನಗು ಬ್ಂತು" 
“ಪಾಪ್ ಸಾಬ್” 
ನನನ ಮನಸಿಸನಲಿಿ ಅವನ 20 ರ ಪಾಯಿ ಚುಚಲಿು ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮಗಕ 10-20 ರ ಪಾಯಿ 

ದಕ ಡಿ ವಿಷ್ಯವಲಿ. ಆದರಕ ಆ ಬ್ಡಪಾಯಿಗಕ 20 ರ ಪಾಯಿಯಂದರಕ ಎಷ್ುಿ ದಕ ಡಿ 
ಮೊತುವಾಗಿರಬ್ಹುದು. 

ರಾತಿರ ಊಟ್ ಮಾಡ್ಡ ಮಲಗುವಾಗ ಅದನಕನೋ ನಕನಕದು ಮಲಗಿದುದರಿಂದ ಇರಬಕೋಕು, ನಿದಕುಯಲ ಿ 
ಸಾಬ್ ಕ್ಾರಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಓಡ್ಡ ಬ್ರುತಿುರುವ ಕನಸು ಕಂಡ್ಡತು. 

ಬಕಳಿಗಕಿ ಎದುು ತಿಂಡ್ಡ ತಿನುನವಾಗಲ  ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ತುಂಡರಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದುರು. ಅದನುನ ನಕ ೋಡುವಾಗಲ  
ಸಾಬ್ನ ಮುಖ ಎದುರು ಬ್ಂದು ನನಗಕ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ತಿನನಲು ಮನಸಾಸಗಲಿಲಿ. 

ಮರುದಿನ ಬಕಳಿಗಕಿ ಪೋಣಾದ ಕ್ಾಖಾ್ನಕಯತು ಹಕ ೋಗುವಾಗ ದ ರದಲಿಿ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ರಾಶಿ ಕಂಡ್ಡತು. 
ಮನಸಸಲಿಿ ಮತಕು ಸಾಬ್ ಎದುು ನಿಂತ. ಸಂಜಕ ತನಕ ಕ್ಕಲಸದಲಿಿದುು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯ 
ರಾಶಿಯನಕನೋ ನಕ ೋಡುತಾು ಬ್ಂದಬ. ಸಾಬ್ ಎಲ ಿ ಕ್ಾಣಲಿಲಿ. ಅಂದು ರಾತಿರ, ಮರುದಿನ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ, 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಮಾರುವ ಸಾಬ್ನ 20 ರ ಪಾಯಿ ನನನ ತಲಕಯಳ್ಗಕ ತಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಆಡುತಿುತುು. 

ಆನಂತರದ 2-3 ದಿನವೂ ಫ್ಾಾಕಿರಿಯಿಂದ ಬ್ರುವ ದಾರಿಯಲಿಿ ಸಾಬ್ನ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ರಾಶಿ ಕ್ಾಣುತಾು 
ಎಂದು ನಕ ೋಡುತುಲಕೋ ಇದಕು. ಒಂದು ದಿನ ಕ್ಾರು ನಿಲಿಿಸಿ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಮಾರುವ ಇತರರಲಿಿ ಸಾಬ್ನನುನ 
ಕ್ಕೋಳಿದಾಗ, ಅವನಿಗಕ ಜಾರ ಬ್ರುತಿುರುವುದರಿಂದ ಮನಕಯಲಕಿೋ ಇದಾುನಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ನನನ ಮನಸಿಸನಕ ಳ್ಗಕ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಮತಕು ಕ್ಕ ರಕಯಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲಿಿಯಾದರ  ಆ ಮುದುಕ 
ಸತುು ಹಕ ೋದರಕ ನಾನು ಅವನ 20 ರ ಪಾಯಿಯ ಋಣಗಾರ ಆಗುತಕುೋನಲಾ?ಿ ಆ ಮೊೋಸದ 20 
ರ ಪಾಯಿಯನುನ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಎಲಿಿಯಾದರ  ಮಸಿೋದಿಗಬಡೇ, ದಗಾ್ಕಬಡುೇ ಹಬಡೇಗಿ ಕ್ಾಣಿಕ್ಕ 
ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರಕ ಹಕೋಗಕ... ಹಿೋಗಕ ನಾನಾ ಯೋಚನಕಗಳ್ಳ ನನನ ತಲಕಯಳ್ಗಕ ತಿರುಗತಕ ಡಗಿತು. ಒಟ್ಾಿರಕ ಈ 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯ 20 ರ ಪಾಯಿ ಒಳ್ಗಿಂದಕ ಳ್ಗಕ ಕಿೋಟ್ದಂತಕ ನನನನುನ ಕ್ಕ ರಕಯತಕ ಡಗಿತುು. ಆ 20 
ರ ಪಾಯಿ ನನನ ಮನಸಿಸನ ನಕಮಮದಿಯನುನ ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡ್ಡತುು. 
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ಹಿೋಗಕ 7-8 ದಿನಗಳ್ಳ ಕಳಕದಿರಬ್ಹುದು. ಒಂದು ದಿನ ಅದಕೋ ದಾರಿಯಲಿಿ ಬ್ಂದಾಗ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ 
ರಾಶಿಯ ಮಧಕಾ ಸಾಬ್ನ ಮುಖ ಕಂಡ್ಡತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಕ ೋದ ಕ್ಾರನುನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಕಗಕದು ಸಿೋದಾ 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯ ರಾಶಿಯಲಿಿಗಕ ಬ್ಂದಕ. ಕಿಸಕಗಕ ಕ್ಕೈ ಹಾಕಿ 20 ರ ಪಾಯಿ ತಕಗಕದಕ. 

ಸಾಬ್ನನುನ ನಕ ೋಡ್ಡದಕುೋ ಏಳ್ಳ ದಿನ ಊಟ್ ಮಾಡದವನಿಗಕ ಪ್ರಮಾನನ ಕಂಡರಕ ಹಕೋಗಾಗಬ್ಹುದು 
ಹಾಗಕ ಆಗಿತುು ನನಗಕ. 'ಏ ಭವಯ' ಎಂದು ಮುದುಕನನುನ ಕರಕದಕ ನಾನು. 

ಮುದುಕ ತಿರುಗಿ ನಕ ೋಡ್ಡ "ಸಾಬ್' ಎಂದು, ಅಲಿಿದು ಗಿರಾಕಿಗಳ್ನಕನಲಾಿ ಅಲಕೋಿ ಬ್ಬಟ್ು ಿಓಡ್ಡ ಬ್ಂದ. 
"ಸಾಬ್ ಮಾಪ ಕರಕ ೋ ಸಾಬ್, ನಿೋವು ನನಗಕ ಅವತುು ಕ್ಕ ಟ್ಿ ದುಡಿಲಿಿ ಉಳಿದ ಬಾಕಿ ಹಣವನುನ 

ಹಿಂದಕ ಕ್ಕ ಡಲು ನಾನು ಬ್ರುವಾಗ ಕ್ಾರು ರುಂಯಾಂತ ಹಕ ೋಗಿ ಬ್ಬಡುು ಸಾಬ್. ಅನಂತರ ಎಷ್ಕ ಿೋ ಸಲ 
ನಿಮಮ ಕ್ಾರಿನ ದಾರಿ ನಕ ೋಡುತಿುದಕು. ಎರಡು ದಿನ ಅನಾರಕ ೋಗಾದಿಂದ ಮಲಗಿದಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಂದಿರಲಿಲಿ 
ಸಾಬ್ ನಾನು. ಆಗಲ  ನನಗಕ ನಿಮಮ 30 ರ ಪಾಯಿದಕು ಚ್ಚಂತಕಯಾಗಿತುು. ತಗಕ ಳಿು ಸಾಬ್ ನಿಮಮ ಬಾಕಿ 
30 ರ ಪಾಯಿ”. 

ಬ್ಡ ಬ್ಡಾಂತ ಮಾತನಾಡ್ಡದ ಸಾಬ್ ಸಕ ಂಟ್ದಿಂದ 30 ರ ಪಾಯಿ ತಕಗಕದು ನನನ ಕ್ಕೈಯಲಿಿಟ್ಿ, 
ನನಗಕ ಅಥ್ವಕೋ ಆಗಲಿಲಿ. 

“ಅದು ಹಕೋಗಕ ನಿೋನು ನನಗಕ 30 ರ ಪಾಯಿ ಕ್ಕ ಡುವುದು? ನಾನಕೋ ನಿನಗಕ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕಲಾಿ?" ನಾನು 
ಕ್ಕೋಳಿದಕ. 

“ಅಲಿ ಸಾಬ್, ನಿೋವು ನನಗಕ 50 ರ ಪಾಯಿಯ ಎರಡು ನಕ ೋಟ್ು ಕ್ಕ ಟ್ಟರಿಲಿ. ಅದರಲಿಿ 60 
ರ ಪಾಯಿ ಕಳಕದು 40 ರ ಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಮಗಕ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾಗಿತುಲಿ. ಕ್ಕೈಯಲಿಿದು ಹತುು 
ರ ಪಾಯಿಯನುನ ಕ್ಕ ಟ್ುಿ, ಅಲಿಿ ಗಕ ೋಣಿಯಡ್ಡಯಲಿಿದು 30 ರ ಪಾಯಿಯನುನ ತಕ್ಕ ಂಡು ನಿಮಗಕ 
ಕ್ಕ ಡುವಾಂತ ಓಡ್ಡ ಬ್ರುವಾಗ ನಿಮಮ ಕ್ಾರು ಬ್ುರಂತ ಹಾರಿಹಕ ೋಯಿತು." 

“ಓ- ದಕೋವರಕೋ, ಹಾಗಕಯಾ?” ಹಕ ರಕ ಇಳಿಸಿದಂತಕ ಉಸಿರುಬ್ಬಟ್ುಿ ನಾನು ಕ್ಕೋಳಿದಕ. 
“ಹಾಂ ಸಾಬ್, ನಾಲುೆ ದಿನ ನನಗಕ ನಿದಕುನಕೋ ಬ್ರಲಿಲಿ. ಈ ಹರಾಮಿನ ಹಣವನುನ ಹಿಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು 

ನಿಮಮನಕನೋ ನಕನಕಯುತಿುದಕು. ನಿೋವು ಆವತುು ಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಿದು ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಇತಾು ಸಾಬ್ ಅಮಮನಿಗಕ 
ಖುಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಸಾಬ್?” ಸಾಬ್ ಕ್ಕೋಳಿದಾಗ ನನಗಕ ನಗು ಉಕಿೆ ಬ್ಂತು. 

“ಸಾಬಾ, ಮೊನಕನಯ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಇತಾು ಚಪಕಪ ಇತಾುಂತ ನನಗಕ ಗಕ ತಿುಲಿ. ಆದರಕ ಈಗ ಎರಡು 
ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ಕ್ಕ ಡು. ಒಳಕು ಸಿಹಿದುು ಕ್ಕ ಡು, ಹತುು ಕಿಲಕ ೋ ಸಾಕು. ನನನದ  ನಿನನದ  ಸಕೋರಿ ಈ 50 
ರ ಪಾಯಿ ಇದಕ ತಗಕ ೋ.” ದುಡು ಿ ಸಾಬ್ನ ಕ್ಕೈಯಲಿಿಟ್ು ಿ ಜಕ ೋರಾಗಿ ನಕ್ಕೆ. ಸುತುಮುತು ಕಲಿಂಗಡ್ಡ 
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ಖರಿೋದಿಸುತಿುದುವರು ನನನನಕನೋ ನಕ ೋಡ್ಡದರು. ನಾನು ಕಲಿಂಗಡ್ಡಯನುನ ಕ್ಾರಿನಕ ಳ್ಗಕ ಹಾಕುವಾಗ ಸಾಬ್ 
“ಈಸಲ ಕಲಿಂಗಡ್ಡ ತಿನನದಕೋ ಇರಬಕೋಡ್ಡ ಸಾಬ್" ಎಂದ. 

“ಇಲಿ, ಖಂಡ್ಡತ ತಿನುನತಕುೋನಕ.” 
ಅಚಾೆ ಸಾಬ್, ಖುದಾ ಹಾಪಝ್' ಸಾಬ್ ಕ್ಾರಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ. 

    'ಖುದಾ ಹಾಫಝ್' ನಾನ  ಹಕೋಳಿದಕ. 
 

 
~ * ~ * ~ * ~ 

                                 ಆಕ್ರ: ದ್ಬ್ಬೂ – ಸ್ಂಪವದ್ಕ್ : ನ್ಂಜಕಂರ್ಸವಾಮಿ ತಬಡಟ್ರ್ವಡಿ 
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2.3 ಧ ಮಮ ಮತ್ುು ಭ ಕ್ತು 
                                          ರಹ ಮ ತ್ ತ್ರೇ ಕ ರ  

 
1 

'ರ್ಮ್' ಎಂಬ್ ಪ್ರಿಕಲಪನಕಯು, ಕನನಡ್ಡಗರ ದಕೈನಿಕದಲಿಿ ಬ್ಹುರ ಪಯಾದ ಅಥ್ಗಳ್ಲಿಿ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯಾಗುತಿುದಕ. ರ್ಮ್ಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪ್ಂಗಡ, ಧಾಮಿ್ಕ ಸಮುದಾಯ, ಭಿಕ್ಷಕ ಕರುಣಕ ನಾಾಯ 
ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅಥ್ಗಳಿವಕ. ಜತಕಗಕ ಇದು ಹಲವಾರು ಪ್ಂಗಡ ಇಲಿವಕ ಮತಗಳ್ನುನ 
ಒಳ್ಗಕ ಂಡ್ಡರುವ ಒಂದು ಸಂಯುಕು ಪ್ರಿಕಲಪನಕಯಾಗಿದಕ. ಬ್ಹುದಕೋವತಾರಾರ್ಕ ಸಮುದಾಯಗಳ್ ಜಾತಿ, 
ಮತ ಪ್ಂಗಡಗಳ್ ಸಡ್ಡಲ ಒಕ ೆಟ್ದಂತಿರುವ 'ಹಿಂದ ರ್ಮ್'ದ ಪ್ರಿಕಲಪನಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಕುಯ ನಿದಶ್ನ. 
ಹಾಗಕಂದು ಏಕದಕೋವತಾರಾರ್ಕವಾದ, ಮರ್ಾ ಏಶಿಯಾದಲಿಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬ್ಂದ ಸಕಮಟ್ಟಕ್ 
ರ್ಮ್ಗಳಾದ ಇಸಾಿಂ ಮತುು ಕ್ಕೈಸುಗಳ್ಳ ಏಕರ ಪಯಲಿ. ಅಲಿಯಿ  ಹಲವಾರು ಒಳ್ಪ್ಂಗಡಗಳಿವಕ. 
ಭಾರತದಲಿ ಿಹುಟ್ಟಿದ ಏಕದಕೋವತಾರಾರ್ಕ ಸಾಥಪ್ಕ ವಾಕಿುಕ್ಕೋಂದಿರತ ರ್ಮ್ಗಳಾದ ವಿೋರಶಕೈವ, ಸಿಖ್, ಬೌದಧ 
ಮುಂತಾದವಕ ೆ ಈ ಮಾತು ಅನವಯವಾಗುತುದಕ. ಆದುರಿಂದ ಭಾರತದಲಿ ಿ ರ್ಮ್ ಎಂಬ್ುದನುನ 
ಏಕರ ಪ ಪ್ರಿಕಲಪನಕಯಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸುವುದು ಸಾಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ ತಾತಿವಕವಾಗಿ ಅವಾಸುವಿಕವಾಗಿದಕ. 

ತಾವು ನಂಬ್ಬದ ದಕೈವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರ್ಮ್ಕ್ಕೆ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ಳ ತಕ ೋರುವ ಶರದಕಧ ಮತುು 
ನಿಷ್ಕೆಯನುನ ಭಕಿು' ಎಂದು ಕರಕಯುವುದಾದರಕ, ಅದು ಕ ಡ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಬ್ಹುರ ಪಯಾಗಿದಕ 
ಮತುು ವಿವಾದಾಸಪದವಾಗಿದಕ. ಏಕರ ಪಯಾಗಿ ಗರಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಸಾಿಂ ಕ್ಕೈಸು ಹಿಂದ  ಜಕೈನ ಬೌದಧ 
ರ್ಮ್ಗಳ್ಲಿಿರುವ, ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಪ್ಂಗಡಗಳ್ಳ ಪ್ರಸಪರ ಸಮಮತವಾಗದ ಭಕಿುಯ ಆಚರಣಕಗಳ್ನುನ 
ಇಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡವಕ. ಒಂದು ಪ್ಂಗಡದ ಧಾಮಿ್ಕ ಆಚರಣಕಯು, ಮತಕ ುಂದಕ್ಕೆ ಅದು 'ಅಧಾಮಿ್ಕ 
'ರ್ಮ್ವಿರಕ ೋಧಿ' ಎನಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತುದಕ. ಭಾರತದ ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಧಾಮಿ್ಕ ಪ್ಂಗಡಗಳ್ಲಿಿ ದಕೋವರನುನ, ಗುಡ್ಡ 
ಮಸಿೋದಿಯಂತಹ ಕಟ್ಿಡಗಳ್ನುನ, ವಿಗರಹಾರಾರ್ನಕ, ಪಾರಣಿಬ್ಲಿ, ತಿೋಥ್ಯಾತಕರ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣಕಗಳ್ನುನ 
ಕುರಿತಂತಕ ಇರುವ ಭಿನನಮತಗಳ್ನುನ ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ ಇದು ಹಕ ಳಕಯುತುದಕ. ಶರಣರು 'ಉಳ್ುವರು ಮಾಡುವ 
ಶಿವಾಲಯ ಸಂಸೃತಿಯನುನ ಮಾತರವಲಿದಕ, ಜನಪ್ದ ರ್ಮ್ಗಳ್ ದಕೈವಗಳ್ನುನ ಮತುು ಅವನುನ 
ನಂಬ್ಬದವರು ಮಾಡುವ ಆಚರಣಕಗಳ್ನುನ ವಿಡಂಬ್ಬಸಿದರು. ಉಚಿವಣ್ದ ವಕೈದಿಕ ಬಾರಹಮಣರು ಮಾಡುವ 
ಯಾಗ ಮತುು ಪಾರಣಿಬ್ಲಿಗಳ್ನುನ ಕ ಡ ಕಟ್ುವಾಗಿ ಎಡಂಬ್ಬಸಿದರು. ಶಿಯಾ ಮುಸಿಿಮರು ಮಾಡುವ 
ಮೊಹರಂ ಆಚರಣಕಗಳ್ನುನ ಸುನಿನ ಮ ಲಭ ತವಾದಿಗಳ್ಳ ವಿರಕ ೋಧಿಸುತಾುರಕ ಮಾತರವಲಿ, ಅವರನುನ 
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ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮಮದ್ ಅವರನುನ ನಂಬ್ುವುದಿಲಿ ಎಂಬ್ ಕ್ಾರಣದಿಂದ, ಕ್ಕ ಲಕಯನ ನ ಮಾಡುವ 
ಮಾಡುತಿುರುವ ನಿದಶ್ನಗಳಿವಕ. 

ಪ್ರಸುುತ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳ್ಲಿಿ, ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಗಿರುವ ಈ ಬ್ಹುರ ಪ ಮತುು ಸಂಕಿೋಣ್ವಾದ 
ಆಯಾಮಗಳ್ನುನ ಸದಾಕ್ಕೆ ಹಕ ರಗಿಡಲಾಗಿದಕ; 'ರ್ಮ್' ಎನುನವುದನುನ ಸಾಂಸಿಥಕತಕ ಪ್ಡಕದಿರುವ 
ಯಜಮಾನಿಕ್ಕ ವಹಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ ಸವರ ಪ್ದಲಿಿರುವ ಸಂಸಕಥಯಂದ , ಭಕಿುಯನುನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರಕ ೋರ್ದ 
ಮತುು ಪ್ಯಾ್ಯ ಹುಡುಕ್ಾಟ್ದ ಆಯಾಮವುಳ್ು ಚಲನಶಿೋಲ ಪ್ರತಿಕಿರಯಯಂದ  ವಾಾಖಾಾನಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು, 
ಈ ಸಿೋಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲಿ ಿ ಕ್ಕಲವು ಮುಖಾ ಪ್ರಶಕನಗಳ್ನುನ ಎತಿು ಚಚಕ್ ಮಾಡಲು ಯತಿನಸಲಾಗಿದಕ. ಈ 
ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಗಳ್ಲಿಿ ಇರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ಪ್ರಮೋಯವಕಂದರಕ, ಬ್ಹುತಕೋಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿನ ಚಾರಿತಿರಕ 
ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ಲಿಿ ದಮನಿತರನುನ ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಳುವ ಚಳ್ವಳಿ ರ ಪ್ದಲಿಿರುತುವಕ. ಆದರಕ ಅವು ಬಕಳಕಯುತು 
ಹಕ ೋದಂತಕ ಸಾಂಸಿಥಕವಾಗುತು ಹಕ ೋಗುತುವಕ. ದಮನಿತರನುನ ಹಕ ರಗಿಡುವುದು ಹಕೋಗಕ ಎಂದು 
ಆಲಕ ೋಚ್ಚಸತಕ ಡಗುತುವಕ. ಕ್ಾರಣ, ಅವನುನ ಸಮಾಜದ ಬ್ಲಿಷ್ೆ ವಗ್ಗಳ್ಳ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಡಲು 
ಆರಂಭಿಸಿರುತುವಕ. ಆಗ ಅವುಗಳ್ ಒಳ್ಗಿಂದಲಕೋ ಜಡತಕಯನುನ ವಿರಕ ೋಧಿಸುವ ಮತಕ ುಂದು ಶಾಖಕ 
ಆರಂಭವಾಗುತುದಕ. ಭಾರತದಲಿಿ ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಹಿೋಗಕ ಪ್ರತಿರಕ ೋಧಿ ನಕಲಕಯಲಿಿ ಹುಟ್ಟಿದವು. 
ಆದರಕ ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಗಳ್ ಈ ಜಡ ಮತುು ಜಂಗಮರ ಪ್ದ ಈ ಚಹರಕ ಖಾಯಂ ಅಲಿ. 
ಪ್ರತಿರಕ ೋರ್ದ ನಕಲಕಯಲಿಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಕಿುಯ ಧಾರಕಗಳ್ಳ ಕ ಡ ಯಜಮಾನ ನಕಲಕಗಕ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಸಾಂಸಿಥಕ 
ರ್ಮ್ದ ಜಡತಕಯನಕನೋ ಪ್ಡಕದು, ಅವು ಮಾಡ್ಡದ ಹಿಂಸಕ ಕ್ೌಯ್ಗಳ್ನಕನೋ ಮುಂದುವರಕಸುತುವಕ. ಅವುಗಳ್ 
ಒಳ್ಗಕ ಮತಕ ುಂದು ಪ್ರತಿರಕ ೋಧಿ ಧಾರಕಯು ಎದುು ಅದರ ಜಡತಕಯನುನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುತುದಕ. 

 
2 

ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಶರಣ, ದಾಸ, ತಮಿಳ್ಳನಾಡ್ಡನ ಶಕೈವ, ನಾಥ, ಶಾಕು, ಸ ಫ, ಕಬ್ಬೋರ್, ಆಳಾವರರ 
ಶಿರೋವಕೈಷ್ಿವ, ಮಹಾರಾಷ್ರದ ಮಹಾನುಭಾವ, ವಾರಕರಿ ಮುಂತಾದವನುನ ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸುವ ವಾಡ್ಡಕ್ಕಯಿದಕ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಾವಸಕಥಯಲಿಿರುವ ಪ್ಠಾಕರಮದಲಿಿ ಇವನುನ ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಪ್ರದಕೋಶ ಮತುು 
ಕ್ಾಲಘಟ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ ಸಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳಳ್ು ಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತುದಕ. 
ಇದಕ ಂದು ಅಚಾರಿತಿರಕ ಮತುು ಸರಳಿೋಕೃತ ವಾಾಖಾಾನ, ಯಾಕ್ಕಂದರಕ ಇಲಿಿ ಭಕಿು (ಡಕವೋಶನ್ ) ಅನುಭಾವ 
(ಮಿಸಿಿಸಿಸಂ) ಅಧಾಾತಮ (ಸಿಪರಿಚುಾಯಾಲಿಟ್ಟ)ಗಳ್ ನಡುವಕ ತಾತಿವಕವಾದ ವಾತಾಾಸವನಕನೋ 
ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವುದಿಲಿ. ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳಕಂದ  ಕರಕಯಲಾಗುವ ಈ ಪ್ಂಥಗಳ್ಲಿಿ ಎರಡು ಮುಖಾ 
ಧಾರಕಗಳಿವಕ. ಒಂದು ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ ಮ ಲಭ ತ ಚೌಕಟ್ಿನುನ ಹಕಚು ಿಭಗನಮಾಡದಕ, ಆದರಕ ಳ್ಗಕ 
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ವಾಕಿುಯ ಮತುು ಸಮಾಜದ ಬ್ಬಡುಗಡಕಯ ಸಾರ್ಾತಕಯನುನ ಹುಡುಕ್ಾಡ್ಡದ ಸಿೋಮಿತ ನಕಲಕಯದು, ಇದನುನ 
ವಿಗರಹಾರಾರ್ಕ ಭಕಿುಚಳ್ಳವಳಿ ಎನನಬ್ಹುದು. ಎರಡನಕಯದು ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ ಮ ಲಭ ತ 
ಚೌಕಟ್ಿನುನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ಡ, ಅದನುನ ಭಗನಮಾಡುವ ಮ ಲಕ ಪ್ಯಾ್ಯವಾದ ವಾಕಿು ಮತುು 
ಸಮಾಜದ ಬ್ಬಡುಗಡಕ ಮತುು ಪ್ರಿವತ್ನಕಯನುನ ಮಾಡಲು ಯತಿನಸಿದ ಭಕಿುಚಳ್ಳವಳಿ. ಇದನುನ 
ಅನುಭಾವವಾದಿ ಭಕಿುಚಳ್ಳವಳಿ ಎನನಬ್ಹುದು. 

ವಿಗರಹಾರಾರ್ಕ ಭಕಿು ಚಳ್ಳವಳಿಗಕ ತಮಿಳ್ಳನಾಡ್ಡನ ನಾಯನಾರರು, ಆಳಾವರರು ಹಾಗ  ಕನಾ್ಟ್ಕದ 
ದಾಸರು ಒಳಕುಯ ನಿದಶ್ನ. ಇವರು ಮ ಲತುಃ ಗುಡ್ಡಸಂಸೃತಿ ಯವರು. ಗುಡ್ಡಯನುನ ಒಪಪದರಕ 
ಆದರಕ ಳ್ಗಿರುವ ಮ ತಿ್ಯನುನ ಒಪ್ಪಲಕೋಬಕೋಕು. ಆದರಕ ಇದು ಮ ತಿ್ರ ಪ್ದ ದಕೈವವನುನ 
ಉಚಿವಗ್ದ ಪ್ುರಕ ೋಹಿತಶಾಹಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಾಚಕ ಇಡಲು ಯತಿನಸಿತು. ಜನಸಾಮಾನಾರ ಸರಳ್ವಾದ 
ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ ಕಿರಯಗಳ್ಳ ಕ ಡ ದಕೋವರಿಗಕ ಪರಯವಾಗಬ್ಲಿವು ಎಂಬ್ ಉದಾರ ನಕಲಕಯಲಿಿ 
ಕಲಿಪಸಿಕ್ಕ ಟ್ಟಿತು. ಎಂತಲಕೋ ತಮಿಳ್ಳನಾಡ್ಡನ 'ಪಕರಿಯಪ್ುರಾಣ'ದಲಿಿ ಬ್ರುವ ಶಿವಭಕುರಲಿಿ ಬ್ಡವರ  
ದಮನಿತರ  ದಲಿತರ  ಸಕೋರಿದಾುರಕ. ಅವರು ತಮಮ ಭಕಿುಯ ಪಾರಮಾಣಿಕತಕ ಯಲಿಿ ತಮಗಿಂತ 
ಸಿರಿವಂತರಾಗಿರುವವರ ಭಕಿುಯನುನ ಮಿೋರಿಸಿ ಶಿವನಿಗಕ ಪರಯವಾಗುತಾುರಕ. ಅರಮನಕಯ ಕುದುರಕಗಳಿಗಕ 
ಹುಲು ಿ ತರುವವರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಕ ಲಿಯುವವರು, ಮಾಡುವ ಭಕಿುಯು ಅವರ ದಕ ರಕಗಳ್ ಭಕಿುಯನ ನ 
ಮಿೋರಿಸುತುದಕ. ಶಿವ ಚಕ ೋಳ್ರಾಜನ ಅರಮನಕಯ ಭಕ ೋಜನ ತಾರ್ಜಸಿ ಚಕನನನ ಮನಕಯ ಅಂಬ್ಲಿಯನುನ 
ಊಟ್ಮಾಡುತಾುನಕ. ಶಿರೋವಕೈಷ್ಿವರ ಆಳಾವರರಲ ಿ ಅನಕೋಕ ದಲಿತರಿದಾುರಕ. ಮೋಲುಕ್ಕ ೋಟ್ಕಯಲಿಿರುವ 
ಚಕಲುವನಾರಾಯಣನ ಮ ತಿ್ಯನುನ ಮೊೋಹಿಸಿ ದಕಹಲಿಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂದ ಮುಸಿಿಂ 
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬ್ಬೋಬ್ಬೋ ನಾಚಿ್ಚಯಾರಳ್ನುನ ಅದು ಒಳ್ಗಕ ಂಡ್ಡದಕ. 

ಆದರಕ ವಿಗರಹಾರಾರ್ಕ ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ ಚರಿತಕರಯನುನ ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ, ಇವು ಬ್ಹುಬಕೋಗನಕ ತಮಮಲಿಿದು 
ಸಿೋಮಿತವಾದ 'ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಕ ಗುಣವನ ನ ಕಳಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಪ್ುರಕ ೋಹಿತಶಾಹಿ ಆಳಿವಕ್ಕಯಿರುವ ಸಾಥವರರ ಪ 
ರ್ಮ್ದತು ಚಲಿಸಿಬ್ಬಟ್ಿವು, ಯಾಕ್ಕಂದರಕ ಇವುಗಳ್ ಉದಾರವಾದವು ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ 
ಚೌಕಟ್ಟಿನಕ ಳ್ಗಕೋ ಹುಟ್ಟಿದಾುಗಿದುು, ಅದನುನ ದಾಟ್ಟಹಕ ೋಗಲು ಅವಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಾವಾಗಲಿಲಿ. ಆದರಕ ಈ 
ವಿಗರಹಾರಾರ್ಕ ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ತಮಗಿದುು ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನಕ ಳ್ಗಕ ಮಾಡ್ಡದ 
ಸುಧಾರಣಕಗಳ್ನುನ ಮರಕಯುವಂತಿಲಿ. ಸಗುಣರಾರ್ಕ ಭಕಿು ಪ್ಂಥಗಳ್ಳ, ದಕೈವದ ಮತುು ಭಕುರ ನಡುವಕ 
ಬ್ರುವ ಮರಕ ೋಹಿತಶಾಹಿಯ ಅಸಿುತವವನುನ ನಿರಾಕರಿಸಿದವು, ದಕೈವದ ಜತಕ ಭಕುರ ನಕೋರಸಂಬ್ಂರ್ ಸಾರ್ಾ 
ಎಂದು ಹಕೋಳಿದವು. ಜಾತಿಭಕೋದ ಮತುು ಲಿಂಗಭಕೋದಗಳ್ಳ ಭಕಿುಯ ಮುಂದಕ ಅಮುಖಾವಕಂದು ಹಕೋಳಿದವು. 
ಆದರಕ ಇವು ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಮತುು ಆರ್ಥ್ಕ ನಕಲಕಯಲಿಿದು ಲಿಂಗಭಕೋದ, ಜಾತಿಭಕೋದ ವಗ್ಭಕೋದಗಳ್ 
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ಚೌಕಟ್ುಿಗಳ್ನುನ ಭಗನಗಕ ಳಿಸಲಿಲಿ. ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಹರಿದಾಸರ ಭಕಿುಯ ನಕಲಕ ಇಂತಹುದು. ಎಂತಲಕೋ ಈ 
ಬ್ಗಕಯ ಭಕಿುಯ ಧಾರಕಯನುನ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಧಾರಕ ಎಂದು ಕರಕಯಬ್ಹುದು. 

 
3 

ಇದಕ್ಕೆ ಹಕ ೋಲಿಸಿದರಕ, ಅನುಭಾವ ಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ವಾಕಿುಯ ಚಕೈತನಾವನುನ ಬ್ಂಧಿಸುವ ಜಾತಿ, 
ಮತಗಳ್ನುನ ಮತಿೋಯ ಯಾಂತಿರಕ ಆಚರಣಕಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ದ ಎದುರಾಳಿಯಾದವು. 
ಅವಕ್ಕೆ ವಾಕಿು ನಕಲಕಯನುನ ದಾಟ್ಟದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತುು ಬ್ದಲಾವಣಕಯ 
ಅಥ್ವಿರುವ ಚಳ್ಳವಳಿಯ ಮುಖ ಬ್ಂದಿದುು ಹಿೋಗಕ. ಇವು ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ ಮ ಲಭ ತ 
ಚೌಕಟ್ಿನುನ ಒಡಕದು ಪ್ಯಾ್ಯವನುನ ನಿಮಿ್ಸಲು ಯತಿನಸಿದವು. ಇವು ಗುರುವಿಗಕ ಮಹತವ ಕ್ಕ ಡುತುವಕ. 
ಭಾರತಾದಾಂತ ಇರುವ ಸ ಫಪ್ಂಥ, ಉತುರ ಭಾರತದಲಿಿರುವ ಕಬ್ಬೋರ್ ಪ್ಂಥ, ಮರಾಠಯ 
ಮಹಾನುಭಾವ, ಬ್ಂಗಾಳ್ದ ಚಕೈತನಾ ಪ್ಂಥ, ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಶರಣಪ್ಂಥ ಇವಕಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ಲಿ. ಸಾರ್ನಕಯ ಮ ಲಕ, ಸಾರ್ಕರಕೋ ದಕೈವತವವನುನ ಪ್ಡಕಯಬ್ಹುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ 
ಆನುಭಾವಿಕ ನಕಲಕಯ ಗುರುಪ್ಂಥಗಳ್ಳ. ಯೋಗಮಾಗ್ಗಳ್ಳ, ವಾಕಿು ಬ್ಬಡುಗಡಕಯ ಹಾದಿಗಳ್ಳ. ಮರಾಠ 
ಅನುಭಾವಿಗಳಿಗಕ ಪ್ಂಡರಾಪ್ುರದ ವಿಠಲನ ಗುಡ್ಡ ಮತುು ಮ ತಿ್ ಮುಖಾವಾಗಿದುರ , ಅದನುನ ದಾಟ್ಟ 
ಅದು ಅನುಭಾವವಾದಿ ನಕಲಕಯನುನ ಒಳ್ಗಕ ಂಡ್ಡದಕ. ಗುಡ್ಡಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಪ್ ರ್ಜಸುವ ಯಾಂತಿರಕ ಭಕಿುಗಿಂತ 
ತನನ ಬಕೋಸಾಯ ಕ್ಕಲಸದಲಿಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಡಕ್ಕ ಮಾಡುವಲಿಿಯೋ ದಕೈವವನುನ ಕ್ಾಣುವ ಭಕುರು ಇಲಿಿ 
ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಕಳಕದ ಕಥನಗಳಿವಕ. ಇಲಿಿ ವಿಗರಹಾರಾರ್ನಕ, ವಿಗರಹ ಇಡುವ ಗುಡ್ಡ, ನಮಾಜು, ಅದನುನ 
ಮಾಡುವ ಮಸಿೋದಿಗಳ್ಳ ಅಷ್ುಿ ಮುಖಾವಲಿ. ಇಲಿಿ ಮ ತ್ ಸಗುಣ ದಕೈವಕ್ಕೆ ವಾಕಿುಯು ತನನನುನ ಸಲಿಿಕ್ಕ 
ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುವ ರಿೋತಿ ಇರುವುದಿಲಿ. ಬ್ದಲಿಗಕ ವಾಕಿುಯು ತನನ ತಾನರಿಯುವ ಮ ಲಕ ತಾನಕೋ 
ಪ್ರತತವವಾಗುವ ವಿನಾಾಸವಿರುತುದಕ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯಯನುನ ಸ ಫಗಳ್ಲಿಿ ಅನಲ್ ಹಖ್ (ನಾನಕೋ ಪ್ರತತವ), 
ಉಳಿದ ಪ್ಂಥಗಳ್ಲಿಿ ಅಹಂಬ್ರಹಾಮಸಿಮ, ತತವಮಸಿ, ಸಕ ೋಹಂ ಎಂದಕಲಿ ಕರಕಯಬ್ಹುದು. ನಾ ದಕೋವನಲಿದಕ ನಿೋ 
ದಕೋವನಕ ಎಂಬ್ ಅಲಿಮನ ಪ್ರಶಕನ ಈ ದಶ್ನವನುನ ಖಚ್ಚತವಾಗಿ ಹಕೋಳ್ಳತುದಕ. ಕನಾ್ಟ್ಕದಲಿಿ 
ಸಕ ೋಹಂವಾದಿಗಳ್ಳ ಅನಕೋಕರು ಆಗಿಹಕ ೋದರು. ಹಲಸಂಗಿಯ ಖಾಜಾಸಾಹಕೋಬ್ರು, (ಹಲಸಂಗಿ 
ಮರ್ುರಚಕನನಗಿರಿಂತ ಹಿರಿಯರು) ಕಟ್ಟಿದ 'ಸಕ ೋಹಂ ಶಿವನಕ ನಿನನಯ ಹಕ ರತು ದಕೋವರಕೋ ಇಲಿ' ಎಂಬ್ 
ರಚನಕಯನುನ ಗಮನಿಸಬ್ಹುದು. ಇಲಿಿರುವ ಶಿವ ಪ್ುರಾಣದಲಿಿರುವ ಕ್ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಶಿವನಲಿ. 
ತನಾನತಮದಕ ಳ್ಗಿರುವ ಚಕೈತನಾಶಕಿು, ಈ ರಚನಕಯಲಿಿ ಕಲಿಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಡದ ವಿಗರಹಾರಾರ್ನಕ ಯನುನ ಕಟ್ುವಾಗಿ 
ವಿಡಂಬ್ಬಸಲಾಗಿದಕ ಮತುು ವಾಕಿುಯು ಸಾರ್ನಕಯ ಮ ಲಕ ತಾನಕೋ ದಕೋವರಾಗುವ ಮಹತವವನುನ 
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ಹಕೋಳ್ಲಾಗಿದಕ. ಭಾರತದ ಬ್ಹುತಕೋಕ ಅನುಭಾವಿ ಪ್ಂಥಗಳ್ಳ ವಿಗರಹಾರಾರ್ನಕಯ ವಿರಕ ೋಧಿಗಳ್ಳ, ಅಲಿಮನ 
ಬಕಟ್ಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಲಕಯು ಶಿಲಿಪಯ ಮ ಲಕ ವಿಗರಹವಾಗಿ ಬ್ಂದಿದುು ಅದನುನ ಪ್ ರ್ಜಸುವುದನುನ 
ಕಟ್ುವಾಗಿ ವಿರಕ ೋಧಿಸುತಾುನಕ. 

ಆದರಕ ಈ ಅನುಭಾವಿಕ ಆಯಾಮದ ಭಕಿು ಚಳ್ವಳಿಗಳ್ಳ ಕ ಡ ಏಕರ ಪಯಲಿ. ೧೨ನಕಯ 
ಶತಮಾನದ ಶರಣರಿಗ  ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ದಾಶ್ನಿಕ ಹಿನಕನಲಕಯಿದಕಯಂದ  ಭಾವಿಸಲಾಗುತುದಕ, 
ಆದರಕ ಅದು ಭಕಿುಯ ಆನಕೋಕ ಧಾರಕಗಳ್ ಒಂದು ಸಂಗಮ. ಅನಕೋಕ ಅನುಭಾವಿಗಳ್ ಸಂಗಮ. 
ಇಷ್ಿಲಿಂಗವನುನ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕುರು ಇರುವಾಗ, ಇಷ್ಿಲಿಂಗಾರಾರ್ನಕಯನ ನ ಒಪ್ಪದ ಅನುಭಾವಿಗಳ್ಳ 
ಅಲಿಿದುರು. ಇಷ್ಿಲಿಂಗವಾದಿಗಳ್ಳ ವಿಭ ತಿ ಧಾರಣಕ, ಇತಾಾದಿ ಆಚರಣಕಗಳ್ಲಿಿ ನಂಬ್ಬಕ್ಕಯುಳ್ುವರವದರಕ, 
ಅನುಭಾವಿಗಳ್ಳ ಯೌಗಿಕ ಸಾರ್ನಕಯಲಿಿ ನಂಬ್ಬಕ್ಕಯುಳ್ುವರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಕ ಭಿನನಮತಗಳಿದುವು. 
ಅನಕೋಕ ಸಲ ವಾಗಾವದ ನಡಕಯುತಿುದುವು. ಸ ಫಗಳ್ಲಿಿಯ  ಅನಕೋಕ ಧಾರಕಗಳಿವಕ. ಸಾಂಸಿಥಕ ಇಸಾಂಿ 
ಹಕೋಳ್ಳವ ನಮಾಜು, ಮಸಿೋದಿ, ದಕೈವದ ಕಲಪನಕಯನುನ ಒಪಪಕ್ಕ ಂಡ ಸ ಫಗಳಿರುವಂತಕ, ಇವನುನ ಒಪ್ಪದ 
ಅನಿಹಖ್ ಸ ಫಗಳ್್ ಇದಾುರಕ. ಯಾವ ಸಂಪ್ತುನುನ ಸಂಗರಹಿಸದ ವಿರಕುರಾಗಿ ಬಾಳಿದ, ತಮಮ ರ್ಜೋವನದ 
ಉದುಕ ೆ ಆಳ್ಳವ ರಾಜಕಿೋಯ ಪ್ರಭುತವಗಳ್ ವಿರುದಧ ಸಕಣಸಾಡ್ಡದ, ಈ ಸಕಣಸಾಟ್ದಲಿಿ ತಮಮ ತಲಕಯನುನ 
ದಂಡವಾಗಿ ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಧಿೋಮಂತ ಸ ಫಗಳಿರುವಂತಕಯೋ, ರಾಜರಿಗಕ ಗುರುಗಳಾಗಿ, ಅವರು ಕ್ಕ ಟ್ಿ 
ಸಂಪ್ತಿುನಲಿಿ ತಮಮ ಮಠಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡು, ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲಿಯಿೋ ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ ಜತಕ 
ರಾರ್ಜಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ದುಕಿದ ಸ ಫಗಳ್್ ಇದಾುರಕ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಭಕಿು ಅಥವಾ ಅನುಭಾವದ ಹಕಸರಲಿಿ 
ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಕ್ಾಲಘಟ್ಿದ ಶರಣರು ಸಂತರು ಸ ಫಗಳ್ನುನ ಒಟ್ಟಿಗಕ ಹಾಕಿ ಭಕಿುಚಳ್ವಳಿ ಎಂದು 
ಪ್ರಿಭಾವಿಸುವುದು ಮತುು ಅವರಿಗಕಲಿ ಸಾಮಾನಾ ತಾತಿವಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲಿ ಿ ವಾಾಖಾಾನಿಸುವುದು 
ಸಮಸಾಾತಮಕವಾಗಿದಕ. 
                                       4 

ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಗಳ್ಳ ಎರಡ  ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಸವರ ಪ್ದವು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದಕ ಹಕೋಳಿದುರ , ಅವು 
ಏಕಿೋಭವಿಸಬ್ಲಿವು. ರ್ಮ್ಗಳ್ಲಿಿ ತಂತಮಮ ದಕೈವವನುನ ಸಂಪರೋತಗಕ ಳಿಸಲು ತಕ ೋರುವ ಭಕಿು, ಮಾಡುವ 
ಪಾರಥ್ನಕ, ಆರಾರ್ನಕ (ಪ್ ಜಕ)ಗಳಿಗಕ ಇನಕ ನಂದು ರ್ಮ್ದವರ, ಪ್ಂಗಡದವರ ಭಕಿುಯ ರಿೋತಿಯನುನ 
ದಕವೋಷ್ಟಸುವ ಆಯಾಮವಿದಕ. ತಮಗಕ ಪ್ವಿತರವಕನಿಸಿದ ಪಾರಣಿಯನುನ ತಿನುನತಾುರಕ. ನಮಮ ಪ್ವಿತರ ಗರಂಥಗಳಿಗಕ 
ಅಪ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಮಮ ದಕೈವಕ್ಕೆ ವಿರಕ ೋರ್ ಮಾಡುತಾುರಕ, ಎಂಬ್ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ನಡಕದಿರುವ ಹಿಂಸಕ ಮತುು 
ರಕುಪಾತಗಳ್ಳ ಭಾರತದಲಿ ಿಇನ ನ ನಿಂತಿಲಿ. ಬ್ಹುಶುಃ ಚಾರಿತಿರಕವಾಗಿ ಜಗತಿುನ ಬ್ಹುತಕೋಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ಲಿ ಿ
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ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ ನಿಷ್ಕೆಯನುನ ` ಅನಾ' ರ್ಮ್ಗಳ್ ಧಾಮಿ್ಕರ ಮೋಲಿನ ದಕವೋಷ್, ಕ್ೌರಯ್ 
ಹಿಂಸಕಗಳ್ ಆಯಾಮವಿಲಿದಕ ಕಲಿಪಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ. 

ವಿಶಕೋಷ್ವಕಂದರಕ, ದಕವೋಷ್, ಹಿಂಸಕ ಕ್ೌಯ್ಗಳ್ನುನ ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ಮಾತರ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. 
ಭಕಿುಚಳ್ವಳಿಗಳ್ಳ ಎನಿಸಿಕ್ಕ ಂಡವು ಕ ಡ ಮಾಡುತುವಕ. ತಮಮ ಇಷ್ಿದಕೈವದ ಮೋಲಕ ಅತಿೋವ ಭಕಿುಯುಳ್ು 
ಭಕುರು ಕ ಡ ಅನಾದಕೈವಗಳ್ ಅನಾರ್ಮಿ್ಯರ ಮೋಲಿನ ಹಿಂಸಕಗಕ ಕ್ಾರಣವಾಗಿರುವ ನ ರಾರು 
ಘಟ್ನಕಗಳಿವಕ. ವಿಗರಹಾರಾರ್ಕ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಸಂಸೃತಿಯ ಭಕಿುಗಕ ಸಕೋರಿದ ಹರಿಹರನು, ವಕೈದಿಕ ಬಾರಹಮಣ 
ಸಂಸೃತಿಯ ವಿರುದಧ ಬ್ಂಡಕದುು, ದಲಿತ ಕ್ಕಳ್ಜಾತಿಯ ಬ್ಡವ ಮತುು ಶರಮಿಕರಾದ ಸಾಮಾನಾ ವಾಕಿುಗಳ್ನುನ 
ನಾಯಕರನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ರಗಳಕ ಕ್ಾವಾ ರಚ್ಚಸಿದವನು. ಭಕಿುಪ್ಂಥಗಳ್ಲಿಿರುವ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಕತಕಯ 
ನಕಲಕಯಿಂದ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿದಕ. ಆದರಕ ಇದಕೋ ಹರಿಹರನು ಆದಯಾನ ರಗಳಕಯನ ನ ಬ್ರಕದನು. ಈ 
ರಗಳಕಯಲಿಿ ಪ್ುಲಿಗಕರಕಯ ಜಕೈನರನುನ ಆದಯಾನು ಕಡ್ಡದುಚಕಲುಿವ ರೌದರಭಿೋಭತಸ ದೃಶಾಗಳ್ ಚ್ಚತರಣವಿದಕ. 
ಹರಿಹರನು ಈ ಹಿಂಸಕಯನುನ ಭಕಿುಯ ಹಕಸರಲಿಿ ವಕೈಭವಿೋಕರಿಸುತಾುನಕ. ಇದು ಸೃಜನಶಿೋಲವಾದ 
ಸಹನಶಿೋಲವಾದ ತಾಯುನದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ು ಭಕಿು ಬ್ದಲಾದ ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ಲಿಿ ಸಾಂಸಿಥಕ 
ರ್ಮ್ದ ರ ಪಾಂತರ ಪ್ಡಕಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿದಶ್ನವಾಗಿದಕ. 

ತಮಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿ ಿಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ಭಕಿುಚಳ್ವಳಿಗಳ್ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿ ಗುಣವನುನ 
ಹಕ ಂದಿರುತುವಕ. ದಮನಿತರ ಆಶಕ ೋತುರಗಳ್ನುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತು ಪ್ರತಿಷ್ಾೆಪತ ಶಕಿುಗಳ್ ಪ್ರತಿರಕ ೋರ್ ಮಾಡುತು 
ಹುಟ್ುಿವ ಅವು, ತಳ್ವಗ್ದ ಜನರನುನ ಅಪಪಕ್ಕ ಳ್ಳುವ ತಾಯುನ ತಕ ೋರುತುವಕ. ಆದರಕ ಸಾಂಸಿಥಕರಣ 
ಪ್ಡಕದಾಗ ತರತಮ ಮಾಡುವ, ಭಿನನಮತ ಸಹಿಸದ ಸವಾ್ಧಿಕ್ಾರಿ ಗುಣ ಪ್ಡಕದುಕ್ಕ ಳ್ಳುತುವಕ. ಇಸಾಿಂ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯ  ಶರಣ ಚಳ್ವಳಿಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯ  ಈ ಮಾತು ನಿಜ ಬ್ಬಜೆಳ್ನ ರಾಜಾದ 
ವಕೈದಿಕರಿಂದ ಹಲಕಿಗಕ ಳ್ಗಾದ ಪೋಡನಕಗಕ ಳ್ಗಾದ ಶರಣರು ರ್ಜೋವ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಲು ದಶದಿಕುೆಗಳಿಗಕ 
ಓಡ್ಡಹಕ ೋಗಬಕೋಕ್ಾಯಿತು. ಆದರಕ ಇದಕೋ ಶರಣರ್ಮ್ ಸಾಂಸಿಥಕವಾದಾಗ, ಜಕೈನರ ಮೋಲಕ ಹಲಕ ಿಮಾಡ್ಡತು. 
ಶಕೈವಪ್ಂಥದ ಕ್ಾಪಾಲಿಕರನುನ ಅಸಹನಕಯಿಂದ ಕಂಡ್ಡತು. ತಮಿಳ್ಳನಾಡ್ಡನ ಶಕೈವರ ಹಲಕಿಯಿಂದ 
ರ್ಜೋವವುಳಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಕನಾ್ಟ್ಕಕ್ಕೆ ಬ್ಂದ ಶಿರೋವಕೈಷ್ವಿ ಮತವು, ಇಲಿಿನ ಜಕೈನರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ 
ಹಲಕಿಮಾಡ್ಡತು. ಮಾಗಡ್ಡ ತಾಲ ಿಕಿನ ಕಲಾದ ಬ್ುಕೆರಾಯನ ಶಾಸನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 

ಸಾಂಸಿಥಕ ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಪ್ಂಥ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದುರಕ, ಮತಕು ಕ್ಕಲವು ಕಡಕ ಒಂದರಕ ಳ್ಗಕ 
ಇನಕ ನಂದು ಏಕಿೋಭವಿಸುತುದಕ. ಎರಡ  ಪ್ರಸಪರ ಪಾತರಗಳ್ನುನ ಬ್ದಲಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತುವಕ. ಅಂದರಕ, 
ರ್ಮ್ಕ್ಾೆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಕಿುಪ್ಂಥಕ್ಾೆಗಲಿ, ಮಾನವಿೋಯ ಅಥವಾ ಅಮಾನವಿೋಯ, ಸಹನಶಿೋಲ ಅಥವಾ 
ಅಸಹನಶಿೋಲ ಸೃಜನಶಿೋಲ ಅಥವಾ ಜಡ ಆಯಾಮ ಒದಗುವುದು ಅವುಗಳ್ ತತವದಶ್ನ, ರ್ಮ್ಶಾಸರ 
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(ರ್ಥಯಾಲರ್ಜ) ಇವುಗಳಿಂದಲಿ. ಅವು ಯಾವ ಚಾರಿತಿರಕ ಸನಿನವಕೋಶದಲಿಿ ಬ್ದುಕುತಿುವಕ ಎಂಬ್ುದರಿಂದ. ಇಲಿಿ 
ಚಾರಿತಿರಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕಂದರಕ ಮತಕುೋನಲಿ, ಆಯಾ ಕ್ಾಲದ ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ವಗ್ಗಳ್ ಆರ್ಥ್ಕ ರಾಜಕಿೋಯ 
ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಕ್ಾರಣಗಳಕೋ. ಹರಿಹರನು ಆದಯಾನ ಭಕಿು ಜಕೈನವಿರಕ ೋಧಿಯಾಗಿ ಬ್ದಲಾಗಲು ಕ್ಾರಣ, 
ವಾಾಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ್ಲಿಿ ಜಕೈನರು ಬ್ಣರ್ಜಗ ವಿೋರಶಕೈವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದುುದು. ಕಲಾದಲಿಿ ನಡಕದ 
ಶಿರೋವಕೈಷ್ಿವ ಹಾಗ  ಜಕೈನರ ಸಂಘಷ್್ಕ ೆ ರಾಜಕಿೋಯ ಅಧಿಕ್ಾರಸಥರಿಗಕ ಯಾರು ಹತಿುರವಾಗಬಕೋಕು ಮತುು 
ಸಂಪ್ತಿುನ ಮೋಲಕ ಹಿಡ್ಡತ ಸಾಧಿಸಬಕೋಕು ಎಂಬ್ ಹಿತಾಸಕಿುಗಳಕೋ, ಆದುರಿಂದ ಚರಿತಕರಯಲಿಿ ಆರ್ಥ್ಕ 
ಸಾಮಾರ್ಜಕ ರಾಜಕಿೋಯ ವಕೈಷ್ಮಾ ಸಪಧಕ್ಗಳ್ಳ ದಕೈವಭಕಿುಯ ಹಕಸರಲಿಿ ಯುದಧಗಳಿಗಕ ಕ್ಾರಣವಾಗುತು 
ಬ್ಂದಿವಕ. ಅಹಿಂಸಕಯೋ ಮ ಲತತವವಾದ ಬೌದಧರು, ಈಚಕಗಕ ಶಿರೋಲಂಕ್ಾ ಸಕ್ಾ್ರವು ಮಾಡುವ ತಮಿಳ್ರ 
ಜನಾಂಗಹತಕಾಯನುನ ಬಕಂಬ್ಲಿಸಿದರು ಎನುನವುದು ಇದನಕನೋ ಸ ಚ್ಚಸುತುದಕ. 

ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಗಳ್ನುನ ಗತಕ್ಾಲದ ಚರಿತಕರಯಲಿಿಟ್ು ಿಅರ್ಾಯನ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತಿುಯಿದಕ. ಆದರಕ 
ಅವುಗಳ್ ಸಮಕ್ಾಲಿೋನ ರ ಪಾಂತರಗಳ್ನುನ ಶಕ ೋಧಿಸುವುದು ಹಕಚು ಿಉಪ್ಯುಕು. ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಯ 
ಮೋಲಾೆಣಿಸಿದ ಚಹರಕಗಳ್ಳ ವತ್ಮಾನ ಕ್ಾಲದಲಿಿ ಬಕೋರಕಬಕೋರಕ ಬ್ಗಕಯಲಿಿ ಈಗ ಕನಾ್ಟ್ಕದಲಿಿ 
ರಾಜಕ್ಾರಣಿಗಳ್ಳ ಅಕರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮಾಡುವವರು, ಜನಸಾಮಾನಾರಿಗಿಂತ ಹಕಚು ಿ ದಕೈವಭಕಿು 
ಗುರುಮಠಗಳ್ ಭಕಿು ತಕ ೋರುತಿುದಾುರಕ. ಇಲಿಿ ಭಕಿುಯು ತಮಮ ಅನಕೈತಿಕತಕ ಅಕರಮಗಳ್ನುನ 
ಕರಮಬ್ದಧಗಕ ಳಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವ, ಮುಚಿ್ಚಹಾಕುವ ಮೋಲುಸುಕ್ಾಗಿ ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯಾಗುತಿುದಕ. ಇದು ಭಕಿುಯ 
ರಾಜಕಿೋಕರಣ ಮತುು ಕ್ಾಪಕ ್ರಕೋಟ್ಟೋಕರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ ರಕವಾಗಿ ಧಾಮಿ್ಕ ಸಂಸಕಥಗಳ್ಳ ಅದರ 
ನಕೋತಾರರ  ಈಗ ಹಕಚು ಿ ರಾಜಕಿೋಯಿೋಕರಣ ಇಲಿವಕ ಕ್ಾಪಕ ್ರಕೋಟ್ಟೋಕರಣ ಪ್ಡಕಯುತಿುರುವರು, ರ್ಮ್ 
ಮತುು ಭಕಿುಗಳ್ಳ ಮಾರುಕಟ್ಕಿಯ ಈ ಯುಗದಲಿ ಿ ಅವು ಮಾರಾಟ್ದ ಸರಕುಗಳಾಗಿವಕ ಇಲಿವಕೋ 
ಮಾರುಕಟ್ಕಯಿ ಶಕಿುಗಳಿಗಕ ಇಂಬಾಗಿ ನಿಂತಿವಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಾಪಕ ್ರಕೋಟ ವಾವಸಕಥಯ ಅಗತಾ ಪ್ ರಕೈಸಲು 
ಹುಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ಗುರುಗಳಕೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂದರಕ ಚರಿತಕರಯು ಪಕನರಾವತ್ನಕಗಕ ಳ್ಳುತಿುದಕ. 

ಹಿೋಗಕ ಚರಿತಕರಯಲಿಿ ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಗಳ್ಳ ಒಂದರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲಿಿ ಇನಕ ನಂದು ಅಡಗಿವಕ. ಒಂದಕ್ಕೆ 
ಇನಕ ನಂದು ಪ್ರತಿರಕ ೋಧಿಯಂತಕ ವತಿ್ಸಿವಕ. ಒಂದು ಇನಕ ನಂದಾಗಿ ತಮಮ ಪಾತರಗಳ್ನುನ ಅದಲುಬ್ದಲು 
ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ್ಡವಕ. ಇವಕ್ಕೆ ಖಾಯಂ ಆದ ಅಥ್ವಾಾಖಾಾನವನುನ ಕ್ಕ ಟ್ುಿ, ಅವು ವತಿ್ಸುವ ದಿಸಕಯನುನ 
ಹಿೋಗಕ ಎಂದು ಹಕೋಳ್ಲು ಬ್ರುವುದಿಲಿ. ಅವುಗಳ್ ವತ್ನಕಗಳ್ ಆಧಾರದಲಿಿ ಕ್ಾರಣವನುನ ಶಕ ೋಧಿಸಿ 
ವಿಶಕಿೋಷ್ಣಕ ಮಾಡಬ್ಹುದು. ಭಕಿು ಮತುು ರ್ಮ್ಗಳ್ಳ ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ್ ಬ್ಬಡುಗಡಕಯ 
ಮಾಗ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡರುವಂತಕ, ಅಧಿಕ್ಾರಸಥರ ಹತಾಾರಗಳಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳ್ ಬ್ಂರ್ನಕ ೆ 
ಕ್ಾರಣವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡವಕ. ಆದುರಿಂದಲಕೋ ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಯನುನ ಅವು ಎಸಗಿದ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 
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ಅವುಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ್ ಮ ಲಕ ಅಲಿ. ಅವುಗಳ್ ಮ ಲತತವ ಇಲಿವಕೋ ದಶ್ನಗಳ್ ಹಿನಕನಲಕಯಲಿಿ 
ಅರ್ಾಯನ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ರಲಾಗಿದಕ. ಇದನುನ ರ್ಮ್ ಮತುು ಭಕಿುಯ ತಾತಿವಕ ಅರ್ಾಯನ ಎಂದು 
ಕರಕಯಬ್ಹುದು. ಆದರಕ ನಡಕಯಬಕೋಕಿರುವುದು ಭಕಿು ಮತುು ರ್ಮ್ಗಳ್ ರಾಜಕಿೋಯ-ಸಾಮಾರ್ಜಕ 
ಅರ್ಾಯನ. ಈ ಅರ್ಾಯನ ವಿಧಾನವು ಅವು ಹುಟ್ಟಿದ, ಬಕಳಕದ ಹಾಗ  ವತಿ್ಸಿದ ರಿೋತಿಗಳ್ ಹಿಂದಿನ 
ವಾಸುವಿಕ ಕ್ಾರಣಗಳ್ನುನ ಶಕ ೋಧಿಸುತುದಕ. 

ಭಕಿು ಮನುಷ್ಾರನುನ ಮಾನವಿೋಯರಾಗಿಸಿದಕ. ಇನಕ ನಬ್ಬರಲಿಿಯ  ದಕೈವದ ಅಂಶವಿದಕಯಂದು 
ಗುರುತಿಸುವ ಮ ಲಕ, ಮನುಷ್ಾರನುನ ಜಾತಿ ಮತ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಲಿಿ ವಿಂಗಡ್ಡಸುವ ಮತುು ತರತಮ 
ಮಾಡುವ ಪ್ದಧತಿಗಳ್ನುನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಕ. ಆದರಕ ಇದಕೋ ಭಕಿು ತನನ ದಕೋವರನುನ ಒಪ್ಪದ ಜನರನುನ 
ಮನುಷ್ಾರಕಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಕ. ಕ್ಕ ಲುಿವ ಕ್ಕಲಸ ಕ ಡ ಮಾಡ್ಡದಕ. ಒಂದು ರ್ಮ್ ಭಕಿು, ಈ ಎರಡ  
ಕ್ಕಲಸಗಳ್ನುನ ಮಾಡ್ಡದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣ, ಆಯಾ ರ್ಮ್ದ ಅಥವಾ ಭಕಿುಪ್ಂಥದ ತತವಗಳ್ಳ ಮಾತರವಲಿ. 
ಅವು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಕ್ಾಲದಕೋಶ ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ಳ. 

 
(ಆಕರ: ಭಕಿುಯ ಬಕರಗು ಸಂ. ಪ ಚಂದಿರಕ್ಾ) 
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2.4 ಮುಸ್ಿಿಂ ಮದುವ  ಯಿಂ ದ ರಲಿಿ (ಓದ ು ಪಠ್ಯ) 
ನಾಗತ ೇಹ ಳ್ಳ ಿ ಚಿಂದರಶ ೇಖರ 

 
"ನಿೋವು ನನನ ಮದುವಕಗಕ ಬ್ರಲಕೋಬಕೋಕು" ಅವನು ಒತಾುಯಿಸಿದ. ಅವನ ತಾಯಿ ಕ ಡಾ "ನಿೋವು 

ಬ್ರದಿದುರಕ ಹಕೋಗಕ?" ಎಂದರು. ಐದುನ ರಾ ಐದು ಕಿಲಕ ೋಮಿೋಟ್ರು ದ ರದ ಆ ಊರಿಗಕ ಹಕ ೋಗಿ 
ಬ್ರಲು ಮ ರು ದಿನ ಎಗರಿ ಹಕ ೋಗುತುದಕ. ನನನ ದಿನಚರಿಯ ಬಾಾಂಕಿನಲಿಿ ಕ್ಾಲದ ಉಳಿತಾಯ 
ಅಷ್ಕ ಿಂದಿಲಿ. ನಿೋವು ನನನ ಗಾರ್ ಫ್ಾದರ್. ಎರಡು ತಿಂಗಳ್ಳ ಮೊದಲಕೋ ಹಕೋಳಿದಕುೋನಕ. "ಹಕೋಗಾದರ  ಮಾಡ್ಡ 
ಬ್ನಿನ' ಎಂಬ್ುದು ಅವನ ಹಕ್ಕ ೆತಾುಯ. ಶಿಷ್ಾನ ಬ್ಗಕಗಿನ ಕ್ಾಳ್ರ್ಜ, ಅನಾರ್ಮಿೋ್ಯರ ಮದುವಕ ನಕ ೋಡುವ 
ಕುತ ಹಲ, ಕತ್ವಾ ಪ್ರಜ್ಞಕ ಇವಕಲಿ ಕ್ಾರಣಗಳ್ಳ ಹಕ ರಡ್ಡಸಿದವು. 

ಅವನು ನನನಲಿಿ ಬ್ಂದದುು ಹಿೋಗಕ. ಚ್ಚತಕ ರೋತಸವ ಒಂದರಲಿಿ ಸಿಕಿೆದ. ಅವನ ಹಕಸರನುನ ಅನವರ್ 
ಎಂದಿಟ್ುಿಕ್ಕ ಳಕ್ ುೋಣ. ಅನಕೋಕರಂತಕ "ಫಲಂ ಫೋಲಿಲಿಿ ಏನಾದರ  ಮಾಡಕ ೋ ಆಸಕ. ಹಬಲ್ಕು ಮಾಡ್ಡ ಸಾರ್" 
ಎಂದಿದುವನು. "ಏನಾದರ " ಎಂದರಕ ಏನು ಎಂದು speci f i c ಆಗಿ ತಿಳಿಯದಿದುವನು. ಸಿನಿಮಾ 
ಎನುನವುದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತಸಯರಾಶಿಗಳ್ಳ ಬ್ದುಕುವ ಮಹಾಸಾಗರ. ಗಕ ೋಡಕಗಕ ಪಕ ೋಸಿರು ಹಚುಿವವನ , 
ಎರಡಕರಡ  ಕ್ಾಾನುಗಳ್ಲಿಿ ಸುತಿುರುವ ರಿೋಲುಗಳ್ನುನ ಕಂಕುಳ್ಲಿಿ ಇರುಕಿ ಆಟ್ದ ನಡುವಕಯೋ ಥಕೋಟ್ರಿನಿಂದ 
ಥಕೋಟ್ರಿಗಕ ಅಡಾಿಡುವವನ , ದುಬಾರಿ ಸಂಭಾವನಕಯ ನಟ್ನಟ್ಟಯರ  ಇರುವುದು ಈ ಫಲಂ ಫೋಲ್ಲುನಲ್ಬ.ೆ 
ಅನವರ್ ಗಕ ಮಾಕ್ಕ್ಟ್ಟಂಗ್ನಲಿಿ ಆಸಕಿು ಇತುು. ನಮಮ ಮನಕಯಲ್ಬೆೇ ಇದುುಕ್ಕ ೋ, ನನನ ಕಚಕೋರಿಯಲಕಿೋ ಕ್ಕಲಸ 
ಆರಂಭಿಸು, ಕಠಣ ಪ್ರಿಶರಮ, ಪಾರಮಾಣಿಕತಕ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞಕ ಇದುರಕ ಮಾತರ ನನನಲಿ ಿಕ್ಕಲಸ. ಇವು ಮಾತರ 
ನಿನನ ಉಳಿಸುತುವಕ. ಬಕಳಕಸುತುವಕ ಎಂದು ಎಚರಿಿಸಿದಕ. ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ತಾಲ ಿಕು ಕ್ಕೋಂದರದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗಕ 
ಬ್ಂದ ಅನವರ್ ಗಕ ತತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಶರಯ ಉದಕ ಾೋಗ ಸಿಕಿೆತು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದುು ಅವನ ತಾಯಿ “ಇವನನುನ ನಿಮಮ 
ಮಡ್ಡಲಿಗಕ ಹಾಕಿದಿುೋನಿ" ಎಂದರು. ವಾಸುವವಾಗಿ ನಾನಕೋ ಒಂದು ನಕಮಮದಿಯ ಮಡ್ಡಲಿಗಾಗಿ ತಹತಹಿಸುವವ. 
ಅನವರ್ ನಮಮ ಮನಕಯಲಿಿ ಒಬ್ಬನಾದ. ನಮಮ ಕಚಕೋರಿಯಲಿಿ ಒಬ್ಬನಾದ. 

"ಹಕ ೋಗಿ ಹಕ ೋಗಿ ಸಾಬ್ಳೇನ ಮನಕೋಲಿಡಕ ೆಂಡ್ಡದಿುೋಯ! ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕಸ. ಅವ್ಳೆ ಭಾಳಾ 
ಡಕೋಂಜರಸುಸ, ಸರ್ವೂಗಿ ದಕ ೋಖಾ ಹಾಕ್ಾುರಕ" ಎಂಬ್ ಗಿೋತಕ ೋಪ್ದಕೋಶವನುನ ಹಲವು ಗಕಳಕಯರು ಕ್ಕ ಟ್ಿರು. 
ನಾನು ನಕುೆ ಸುಮಮನಾದಕ. ಮುಸಿಿಮರ ಮನಕಯಲಿಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದ  ಹುಡುಗ ಇದುರಕ ಅವರ  ಹಿೋಗಕೋ 
ಮಾತನಾಡುತಾುರಕೋನಕ ೋ. ಮನುಷ್ಾರನುನ ಮನುಷ್ಾರನಾನಗಿ ನಕ ೋಡುವ ಕ್ಾಲ ಇಲಿವಾಗಿದಕ. ಸ್ಾಧಮಿೂಯರು 
ಸಾವಿರ ಸಲ ಮೊೋಸ ಮಾಡಲಿ, ತಾಳಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಕುೋವಕ ಆದರಕ ಅನಾ ರ್ಮಿೋ್ಯನ್ ಒಂದು ವಂಚನಕಯ 
ಉದಾಹರಣಕ ಸಿಕಿೆದರಕ ಸಾಕು, ಅದನುನ ಹಿಗಿಲಿಸಿ ಅವನನ ನ ಅವನ ರ್ಮ್ವನ ನ ಹಿೋಗಳಕಯುತಕುೋವಕ. 
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ಹಾಗಕ ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ ನನಗಕ ಟ್ಕ ೋಪ ಹಾಕಿರುವವರು ಕುಲಬಾಂರ್ವರಕೋ- ಆತಿೀಯ ಬ್ಳ್ಗದಲಿಿದು 
ಗಕಳಕಯರಕೋ. ಅನವರ್ ನಮಮ ಮನಕಯಲಿಿ ಬ್ಹುತಕೋಕ ಒಂದು ವಷ್್ವಿದು. ಕ್ಕ ಂಚ ಸಕ ೋಮಾರಿ 
ಅನುನವುದನುನ ಬ್ಬಟ್ಿರಕ ಅವನಿಂದ ಯಾವ ತಕ ಂದರಕಯ  ಆಗಲಿಲಿ. ಮದು ಮಾತು ಮತುು ಮಿೋಸಕ 
ಮರಕಯ ನಗುವನುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡಕೋ ಬಕಳಕದ. ಮುಂಬಕೈಗಕ ಹಕ ೋದ. ಪ್ರತಿಷ್ಟೆತ ಸಂಸಕಥಯಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 
ಮಾರುಕಟ್ಕ ಿ ವಾವಸಾಥಪ್ಕನಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಪ್ಡಕದ. ಇದಿೋಗ ಅವನಿಗಕ ಮದುವಕ. "ನಿಜ ಹಕೋಳ್ಳ ವರದಕ್ಷಿಣಕ 
ತಗಕ ಂಡ್ಡಲಿ ತಾನಕ?" ಎಂದಿದಕು. "ಎಲಾಿದ ರ ಉಂಟ್ಾ? ನಿಮಮ ಶಿಷ್ಾನಾಗಿ?" ಅಂತ ಭರವಸಕ ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಮೋಲಕ 
ಮದುವಕಗಕ ಹಕ ರಟ್ಟದಕು. 

ರಾಹುಕ್ಾಲದಲಿ ಿಅಂತಜಾ್ತಿ ಮದುವಕಯಾದ ನಾನು ಆಡಂಬ್ರದ ಮದುವಕಗಳಿಗಕ ಹಕ ೋಗುತುಲಕೋ 
ಇರಲಿಲಿ. ಈ ಶಪ್ಥ ಮುರಿದದುು ಲಂಕ್ಕೋಶರು ತಮಮ ಮಗನ ಮದುವಕಗಕ ತುಮಕ ರಿಗಕ ಕರಕದಕ ಯದ 
ಮೋಲಕ. "ಅವರವರ ದಾರಿ ಅವಗಕ್  ಕಣಯಾ, ನಮಮ ದಾರಿ ನಮಗಕ" ಅಂತ ಸಮರ್ಥ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದುರು. 
ಸಿನಿಮಾ ಸಕೋರಿ ನವನು ಸವ್ನಾಶವಾದ ಮೋಲಕ ಈ ಮುಹ ತ್, ಕುಂಬ್ಳ್ಕ್ಾಯಿ ಒಡಕಯೋದು, 
ಅದ ುರಿ ಪ್ ಜಕ ಇತಾಾದಿ ವಿವಿರ್ ವಕೋಷ್ ಸಪಧಕ್ಗಳ್ನುನ ಮ ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಕ ೋಡಬಕೋಕ್ಾಯಿತು. 

ಮೌಲಾಗಳ್ಳ ತಿೋರಾ ವಕೈಯಕಿುಕ. ಹಕೋರಬಾರದು. ಹಕೋರಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಾರದು. ಲಕ ೋಗರಾಟ್ವನಾನಡಲು 
ಎರಡು ಕ್ಕ ೋಣಕಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದನುನ ಮಿೋಸಲಿಟ್ುಿ ಇನಕ ನಂದರಕ ಳ್ಗಕ ಒಬ್ಬನಕೋ ವಿರಮಿಸಬಕೋಕು. ಎಲಿದರ 
ವಿರುದಧ ಘ ೋಷ್ಣಕ ಕ ಗುವವನು ಕ್ಾಗಕಯಾಗುತಾುನಕ. ಅನುಮಾನಾಸಪದವಾಗುತಾುನಕ. 
ಎಲಿರಕ ಳ್ಗಕ ಂದಾಗುವವನು ಮಂಕುತಿಮಮನಾಗುತಾುನಕ. ಕ್ಾಗಕಯ ಅರಚಾಟ್ಕಿೆಂತ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಸುಡುವ 
ಮಗನ್ ಶಬೆೇಷ್ಠ. 

ಅನವರ್ ನ ಮದುವಕ ಹಾಲ್ ಗಕ ಹಕ ೋದಾಗ ಆಗಲಕೋ ಜನ ಸಕೋರಿದರು. ಹಿಂದುಗಡಕ ಸಿೋಟ್ಟನಲಿಿ ಕ ರಲ್ಕ 
ಯತಿನಸಿದಕ. ಅಲ್ಲೆದ್ದವರು ಬ್ಲವಂತವಾಗಿ ವಕೋದಿಕ್ಕಯ ಮೋಲಕ ಕರಕದಕ ಯುು ಕನಾಾಪತೃವಿನ ಪ್ಕೆದಲಿಿ 
ಕ ರಿಸಿದರು. 

ಈ ಅನವರ್ ಅವ್ರಿಗಕ ಏನು ಹಕೋಳಿದುನಕ ೋ ಕ್ಾಣಕ. ಇದು ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸಮಾರಂಭವೋ, 
ಮದುವಕಯೋ ಅಂತ ಗಕ ಂದಲವಾಯಿತು. ಅನವರ್ ನ ವರಾವತಾರ ಕಂಡ ಮೋಲಕ ಅದು ಮದುವಕಯೋ 
ಎನಿಸಿತು. ಅವನ ಪ್ಕೆದಲಿದಿು ಜಾಗದಲಿಿ ವರ್ು ಬ್ಂದು ಕ ರುತಾುಳಕಂದು ಕ್ಾಯುತಿುದಕು. ಆದರಕ ಮೌಲ್ಲಾ 
ಬ್ಂದು ಕುಳಿತರು. ಕುರಾನ್ ಓದಿದರು. ಕನಾಾಪತೃವನುನ ಅಥ್ ಕ್ಕೋಳಿದಕ. ಸುಖಿೋ ದಾಂಪ್ತಾ, ಒಳಕುಯ 
ರ್ಜೋವನದ ಹರಕ್ಕ, ಸಂತಾನ ಪಾರಪುಯ ಭಾಗಾದ ಕ್ಕ ೋರಿಕ್ಕ ಎಂದರು. ಒಪಪಗಕ ಸ ಚ್ಚಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. 
ವರ್ು ಬ್ರಲಿಲಿ. ಮದುವಕ ಮುಗಿಯಿತು. ನಾನು ನನನ ಬ್ದುಕಿನಲಿ ಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಸಿಂಿ 
ಮದುವಕ. ಅವರಲಿಿ ವರ್ು ಕಲಾಾಣ ಮಂಟ್ಪ್ಕ್ಕೆ ಬ್ರುವುದಕೋ ಇಲಿವಂತಕ. ನನಗಕ ಅಪಾರ ಕ್ೌತುಕ. ಹಕಣು ಿ
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ಮಕೆಳಬಲಾಿ ಬಕೋರಕ ಂದು ಕ್ಕ ಠಡ್ಡಯಲಿಿ ಇರುತಾುರಂತಕ. ನನನ ಶಿಷ್ಾ ಅನವರ್ ಎಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಕ್ಕೈ 
ಹಿಡ್ಡದಿದಾುನಕ ೋ ಎಂದು ನಕ ೋಡುವ ಕುತ ಹಲವಿತುು. ನನಗ , ಅಷ್ಕಿೋಕ್ಕ ಅನವರ್ ಗ  ಸಾರ್ಾವಾಗಲಿಲಿ! 

ಆ ವಕೋದಿಕ್ಕಯ ಮೋಲಕ ಕ ರಲು ನನಗಕ ಯಾವ ಧಾಮಿ್ಕ ಅಹ್ತಕಯ  ಇರಲಿಲಿ. ನನನ "ಚರಿತಕರ" 
ಗಕ ತಿುದುರಕ ಅವರು ಕ ರಿಸುತಿುರಲಿಲವಿಕೋನಕ ೋ. ಹಲವು ಅಂತಜಾ್ತಿ ಮದುವಕಗಳ್ನುನ, ಹಿಂದ  ಮುಸಿಿಂ 
ಮದುವಕಗಳ್ನ ನ ಮಾಡ್ಡಸಿರುವ ನನನನುನ ಕ್ಕೋವಲ ಆತನ ಗಾಡಾಾದರ್ ಎಂಬ್ ಗೌರವದಿಂದ 
ಕ ರಿಸಿರಬ್ಹುದು ಎಂದುಕ್ಕ ಂಡಕ. 

"ಅವರು ಎಲಾಿದರಲ ಿ ಉಲಾಿ' ಎಂದು ಹಿಂದ ಗಳ್ಳ ಹಕೋಳ್ಳತಾುರಕ. ಹಿಂದ ಗಳ್ ಬ್ಗಕಿ ಅವರ   
ಅದಕೋ ಹಕೋಳ್ಳತಾುರಕ. ಸಾವಿರಾರು ರ ಢಗಳ್ ವತು್ಲದಲಿಿ ಎಲಿರ  ಸಿಕಿೆ ಬ್ಬದಿುದಕುೋವಕ ನಾವಲಿಿರುವುದರಿಂದ 
ನಮಗದು ಶಕರೋಷ್,ೆ ಅನಿವಾಯ್. ಮ ಲಭ ತವಾದಿ ಮನಸುಸ ಎಲಿಿರುತುದಕ ೋ ಅದು ತಾನು ಮಾತರ ಶಕರೋಷೆ್ 
ಎಂದು ಬ್ಬೋಗುತುದಕ. ಸರಳ್ ಮನುಷ್ಾ ಈ ಸಿಕಿೆನಿಂದ ಹಕ ರಬ್ರಲಾಗದಕ ಚಡಪ್ಡ್ಡಸುತಾು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ 
ತಕ ೋರುತಾುನಕ. ತಕ್ವನುನ ಬ್ಳ್ಸಲು ಬ್ಬಟ್ಿರಕ, ಬಕಳಕಸಲು ಬ್ಬಟ್ಿರಕ ಎಲಿ ರ್ಮ್ಗಳ್ಲ ಿ ಸಾವಿರ 
ಸಮಥ್ನಕಗಳ್ಳ ಸಿಗುತುವಕ. ಯಾಕ್ಕಂದು ಗಕ ತಿುಲಿ. ನಾನು ವಿಮಾನದಲಿ ಿ ಹಾರುವಾಗ ಭ ಮಿ ಒಂದು 
ಆಟ್ಟಕ್ಕ, ಧಾಮಿ್ಕ ಮತಾಂರ್ತಕ ಒಂದು ಬಾಲಿಶ ಕಿರಯ ಅನಿನಸುತುದಕ. ಕ್ಕಳ್ಗಿಳಿದ ಕ ಡಲಕೋ ಎಲಿರ 
ವಕ್ಾಲತುುಗಳ್ಳ ಕ್ಕೋಳ್ತಕ ಡಗುತುವಕ. "ನಮ್ ಜನ ಜಾಸಿು ಇರಕ ೋ ಏರಿಯಾದಲಿಿ ಮನಕ ಮಾಡ್ಡದಿುೋನಿ ಸಾರ್, 
ಸಕೋಫಿ ಇರುತಕು" ಎನುನತಿುದಾುನಕ ಅನವರ್. ಹಾಗಾದರಕ ನಮಮ ಮನಕಯಲಿಿದಾುಗ ಅವನಿಗಕ ಸಕೋಫಿ ಇರಲಿಲಿವಕೋ? 
ಈ ಮತಗಳ್ಳ ನಿಜಕ ೆ ರಕ್ಷಾಕವಚಗಳಕೋ? ಅದು ನಿಜವಾದರಕ ನಮಮ ಆಳ್ದ ಒಂಟ್ಟತನ, ಹತಾಶಗಳ್ನುನ 
ಯಾವ ಮತಗಳ್್ ಏಕ್ಕ ನಿೋಗಲಿಲಿ? ಎಲಿರ  ತಂತಮಮ ಮತದ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ಒಳ್ಗಕ ಬ್ದುಕ 
ಬ್ಯಸುವುದು ಏಕ್ಕ? ಇದು ಕ್ಕೋವಲ ಭರಮಯೋ? ಜಾತಿರ್ಮ್ಗಳ್ ಗಕ ೋಡಕಗಳ್ನುನ ಒದುು ಕ್ಕಡವಿದಷ್ ಿ 
ಅವು ಎದುು ನಿಲುಿತುವಕ ಏಕ್ಕ? 

ಸಿಂಗಪ್ುರದಲಿ ಿ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದಕ. ಅಪಾಟ್ಕಮ್ಂಟ ಸಮುಚಯಿ ಒಂದರಲಿಿ ಒಂದಕೋ 
ರ್ಮ್ದವರು ವಾಸಿಸುವಂತಿಲಿ. ದಕೋಶದ ಜನಸಂಖಕಾಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕ್ಾ್ರ ಫ್ಾಿಯಟ ಗಳ್ನುನ ಎಲಿ 
ಮತಗಳ್ವರಿಗ  ಶಕೋಕಡಾವಾರು ಹಂಚುತುದಕ. ಎಲಿರ  ಸಹಬಾಳಕವ ನಡಕಸಲಕೋಬಕೋಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಪ್ುರ 
ಹಾಗಿದಕ, ನಾವು ಹಿೋಗಿದಕುೋವಕ. 

ಅನವರ್ ಶುಭವಾಗಲಿ. 
 
                                       ಆಕ್ರ- ನಬಡೇಟ-೧- ನವಗ್ತಹಳ್ಸು ಚ್ಂದ್ೆಶಬೇಖರ 
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ಘಟ್ಕ 3. ದ  ೇಸ್ೇ ಯತ  
 

ಆಶಯ:  
 
ಬಗ  ಪ್ ೂಸ್ತ್ಪು ಪದಾಗ ಮೃದು ಬಿಂಧದ ೂಳ   ಿಂದು ವುದ ೂಿಂದಿ ದ ೇ ಸ್ಯಳ್ 
ಪು ಗುವುದು ಪ್ ೂಕಾ ಮಾಗಮ ದ ೂಳ   ತ್ಳುಪದು ತ್ಳ   ುಡ  ಕಾವಯ ಬಿಂಧಮೊ 
ಪು ಪಗು ಮು ಮ್ಮಳಮಾವು ಕ ಿಂದಳ್ಳರ ಪೂವನ್ ಬಿಣ್ ೂಪರ ಯಿಂ ಬಳಲು ದ ತ್ುಿಂ 
ಬಿಗಳ್ಳವ   ತ್ುಿಂ ಬಿ ಕ ೂೇಗಲ  ಯ ಬಗಿಸ  ಸ್ು ಗಿಯಳ   ಪು ಪವಿಂತ  ವೇಲ್ 
                                      -ವಕರಮಾಜು ಮನ್ ವಜಯ-ಪ ಿಂ ಪ 
 
ದ ೇ ಸ್ ಶ್ಬದ ಕ ಾ ಚ ಲು ವು ಎನ್ುನವ ಅರ್ಮವದ ದರೂ, ಈಗ ನಾನ್ು ಹ ೇಳ್ಳ ರುವ ಅರ್ಮಕ್ತಾ ಿಂತ್ ಅದು 
ಸ್ಿಂ ಪೂಣ್ಮವಾಗ ಬ ೇರ ಯಲಿ. ಅಹ ಜವಾದದು ದ, ಮೂತ್ಮವಾದದುದ, ಆ ಡು ವ ಮಾತ್ು ಎನ್ುನವ ಮೂಲ 
ಅರ್ಮಗಳನ್ು ನ ದ ೇ ಸ್ಗ  ಮೊದಲು ಹ ೇಳ್ಳ, ಕಾವಯ ದಲಿಿ ಈ ಬಗ ಯ ದ ೇ ಸ್ಯ ಬಳಕ ಯಿಿಂದ ಬರುವ 
ವಶ ೇ ಷಾಿಂಶ್ವನ್ು ನ, ಚ ಲು ವನ್ು ನ ದ ೇ ಸ್ ಎಿಂ ದು ಕರ ಯಲಾಗದ  . ದ ೇ ಸ್ಯಿಿಂದ ಬಿಂದ ಚ ಲು ವು ದ ೇ ಸ್. 
ವಣ್ಣಮಸ್ುವಾಗ ತೇರಾ ಸ್ಹಜವಾದದದರಿಂದ ಬಿಂದ ಸ ೂಬಗನ್ು ನ ದ ೇ ಸ್ ಎನ್ುನತಾುರ . ಆದದರ ಿಂದ ನಾನ್ು 
ದ ೇ ಸ್ ಎಿಂ ದರ  ಚ ಲು ವು ಎನ್ುನ ವ ಅದರ ಮೂಲವನ್ು ನ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ್ದ ದೇ ನ . ಹಾಗ  ನ ೂೇಡಿದರ   
ದ ೇ ಸ್ಯ ಮೂಲ ಅರ್ಮ ಮತ್ು ು ಬ ಳ  ದ ಅರ್ಮಗಳ ನ್ಡು ವ  ವಗೇಮಕರಣ್ ಮುಖಯವ ಿಂದು ನ್ನ್ನ ಭಾವನ . 
ಏಕ ಿಂದರ  ನಾವು ಇದುವರ ಗೂ ದ ೇ ಸ್ಯ ಬ ಳ  ದ ಅರ್ಮದ ೂಡನ  ಮಾತ್ರ ವಯ ವಹ ರಸ್ು ತುದ ದ ೇವ  . 
ಆಡುಮಾತ್ು, ನಾಣ್ು ೆಡಿಗಳ್ಳಗ  ಸ್ಿಂ ಭರಮಿಸ್ು ತ ುೇವ  . ದ ೇಸ್ಯ ಮೂಲ ಅರ್ಮವನ್ುನ ಗಮ ನಿಸ್ು ವುದರ ಿಂದ 
ಕಾವಯ ವಾಯಪ್ಾರದಲಿಿ ಅದರ ಪ್ಾತ್ರವನ್ು ನ ಗುರು ತಸ್ಲು ಸಾ ಧಯ ವಾಗು ತ್ುದ . 
 
                                                 -ಡ ಾ. ಕ .ವ.ನಾರಾಯಣ್
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                   3.1 ಮುೆಂಜಾವು 
ಮೂ ಡಾನಕೂ ಡು ಚಿನ್ನಸ ಾಾಮಿ 

1 
ಮುಂಜಾವು; ಪ್ರಕೃತಿ ತಣಿಗಕ  
ತನನಂತಕ ತಾನಕ ನಿತಾವೂ  
ಕ್ಾಲದ ಉಡುಗಕ ತಕ ಟ್ುಿ ದಶಿ್ಸುತಾುಳಕ  
ನಗರಗಳ್ಲಿಿ ಸವಲಪ ತಕಳ್ಳವಾಗಿಯಾದರ  
 
ನಗರ ಸಿದಧವಾಗುತುದಕ ಸದಿುನಕ ಂದಿಗಕ  
ದಕೋಗುಲಗಳ್ಲಿಿ ಉನಾಮದದ ಘಂಟ್ಾನಾದ 
ಸಮ ಹದ ಸಮೊೀಹದ ಒಕ್ಕ ೆರಲ ಸಕ ುೋತರ ಮೈಕಿನ ಮುಂದಕ 
ಗಟ್ಾರದಂಚ್ಚನಲಿಿ ನಿಂತು 
ತಣಿಿೋರು ಹಕ ಯುುಕ್ಕ ಳ್ಳುವ ಬ್ಯಲು ಸಿೋಮಯ ಬ್ಡಕ ಲಿ  
ದ ರದ ಮಿನಾರುಗಳಿಂದ ತಕೋಲಿಬ್ರುವ ಅಲಾಿನತತ ಮೊರಕ  
ನವಿಲು ಗರಿಯ ಬ್ಬೋಸಣಿಗಕ ಹಿಡ್ಡದು ಬ್ರಬ್ರ ನಡಬವ  
ಬ್ರಿಗಾಲ ದಿಗಂಬ್ರ ಸನಾಾಸಿಗಕ ಸರಸರ ಹಿಂಬಾಲಕರು  
ರಸಕುಗಳ್ನನ ಎಚರಿಿಸುವ ಆಟ್ಕ ೋರಿಕ್ಷಾಗಳ್ ಕಕ್ಶಕ್ಕೆ  
ಮನಕಯಳ್ಗಕ ಪ್ದಾಮಸನಾರ ಢ 
ಆನಪಾನ ಧಾಾನಸಥ ವೃದಧನಿಗಕ ಕಿರಿಕಿರಿ  
 
ಒಬಕ ಬಬ್ಬರ  ಒಂದಕ ಂದು ಥರ  
ಬ್ದುಕಿಗಕ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಹಿೋಗಕ  
ಲಕ ೋಕವಕೋನು ಸವಸಥವಕ, ಅಸವಸಥವಕ, ಏಕವಕ? ಅನಕೋಕವಕ? 
 

2 
ಲಾಲ್ ಬಾಗಿನತು ಅಡ್ಡಯಿಡುತಾು  
ಬಕಳ್ಗಿನ ನಡ್ಡಗಕಗಕ ಸಜಾೆಗುವ ನಾನು 
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'ಔಚ್ಚತಾ' ಕ್ಾವಾಮಿೋಮಾಂಸಕಗಕ ಮಿೋಸಲಾದ ಪ್ದವಾಗಿದಕ 
ನಿತಾ ಬ್ದುಕಿಗಕ ಅದು ಬಕೋಕಿಲಿ  
ಮುಂದಕ ನಡಕಯುತಿುರುವಾತನ ಜಕೋಬ್ಬನಕ ಳ್ಗಕ ಸಣಿ ರಕೋಡ್ಡಯೋ 
ದಕ ಡಿದಾಗಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮಂತರ ಪ್ಠಸುತುದಕ  
ವಾಯುನಿಬ್್ಂಧಿೋ ಬ್ುಖಾ್ರ್ರಿಸಿ ವಿಹಾರಾಥ್ ಬ್ಂದ  
ಹಕಂಗಳಕಯರ ಏರಕ ೋಬ್ಬಕ್ಸ ವಾಾಯಾಮ ಮರದಡ್ಡಯಲಿಿ ನಡಕದಿದಕ  
ಪ್ಕೆದವನ ಮುಜಗರಕ್ಕೆ ಕ್ಕೋರುಮಾಡದವನಕ ಬ್ಬ 
ಗಡಗಡ ಹ ಸು ಬ್ಬಡುತಾುನಕ 
ಅಪ್ರಿಚ್ಚತ ಸಂಗಾತಿಗಳ್ಳ ಇಂಥವರು 
 
ಇಗಕ ೋ ವಿಶಾಲಹಸಿರಿನ ನಡುವಕ ಒಬ್ಬ  
ಚಕೆಮಕೆಳ್ ಕುಳಿತ ಅರಕನಿಮಿೋಲಿತ ವಾಕಿು ಧಕೋನಿಸುತಿುದಾುನಕ  
ಎಫ್. ಎಮ್. ಅರಗಿಣಿಯ ಉವಾಚ ಆಲಿಸುತಾು!  
ಹಿನಕನಲಕಗಕ ಹಕಿೆಗಳ್ ಚ್ಚಲಿಪಲಿ  
ನಿೋರವದಲಿಿ ನುಗುಿವ ಪಸುಗಾಳಿ ಸಾಕ್ಾಗುವುದಿಲಿವಕೋ?  
ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಗಕ ನನನ ಪಕೋಚು 
 
ಮತಕ ುಬ್ಬ ಶಮಿೋವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಕ ಹಾಕುತಿುದಾುನಕ  
ಎಡಗಕೈಯಲಿಿ ಮೊಬಕೈಲು ಹಿಡ್ಡದು ನಿನಕನಯ  
ಅಬ್ಬರದ ವಾಾಪಾರವನನ ಬ್ಡಬ್ಡ್ಡಸುತಾು !!  
ಭಕಿು ಎಂಥ ಬ್ವಣಕಗಕ ಸಿಕಿೆ ನರಳ್ಳತಿುದಕ? 
 
ಸಾಕು ಗಾಳಿ ನ ಕುವ ಆಟ್  
ಬಕವರಿ ಕುಸಿದರಕ ಕಲುಿಬಕಂಚ್ಚನ ಮೋಲಕ  
ಪ್ಕೆ ನಿವೃತುರ ಮಲುಕು ವೃತಾುಂತ ನಿತಾಂತ  
ಚಕೆನಕದುು ಚಂಕಮನವನಾನಶರಯಿಸುವ ನಾನು 
 



Page 51 of 101 

 

3 
ಪ್ತಿರಕ್ಕ ಓದುವುದು ಎಂದರಕ ನಿನಕನಯ ಲಕ ೋಕವನಕ ನಮಮ  
ರಿವಕೈಂರ್ ಮಾಡುವುದು 
ಸಿನಿಮಾವಂದರ ಪಕರೋರಣಕಯಿಂದ ಬಾಲಕನ ಆತಮಹತಕಾ  
ಪಕರೋಯಸಿಗಾಗಿ ಹಕಂಡತಿಯ ಕ್ಕ ಲಕ, ಲಂಚಕ್ಕ ೋರರ ಸಕರಕ  
ಭಿನನಮತ ಪ್ರಿಹಾರದಲಿ ಿಮುಳ್ಳಗಿದ ರಾಜಕ್ಾರಿಣಿಗಳ್ಳ  
ಅಧಿಕ್ಾರಸಥರ ಮೊೋಜು 
ಕುಡ್ಡವ ನಿೋರು ಸರಬ್ರಾರ್ಜನಲ ಿ ಮಾಫಯಾ ಹಾವಳಿ ಇತಾಾದಿ 
ಲಕ ೋಕ ಸವಸಥವಾಗಿಲಿ ಎಂಬ್ ದೃಢೋಕರಣ 
 
ಎದುು ಕಛಕೋರಿಗಕ ಹಕ ರಡಬಕೋಕಲಿ 
ಕರಕಂಟ್ಟಲ ಿ- ಬ್ಬಸಿ ನಿೋರಿಲಿ  
ಗಾಾಸಿನ ಒಲಕಯ ಮೋಲಕ ತಂಬ್ಬಗಕ ನಿೋರು 
ಹಕಂಡತಿಗಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಾಕು - ಮುಂಜಾವಿನ ವರದಿ  
ಮುಗಿಯುತಿುದಕ ಇಂದಿನ ಬಕಳ್ಗ  
 

* * * * 
 

                                  ಆಕ್ರ: ಬಕದ್ಧ ಬ್ಬಳ್ದಂಗ್ಳ್ು- ಮಡಡವನಕ್ಡರ್ಕ ಚನ್ನಸವಾಮಿ 
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3.2 ಅಗಸರ ಅಣ್ ೆಮಮ 
ಚೆನೆಣ್ಣ ವಾಲ್ಲೇಕ್ಾರ 

 

ಮಹಾತಾಮಗಾಂಧಿೋರ್ಜಯವರ ಆಶಕಯ ಪ್ರಕ್ಾರ ಹಳಿುಗಳ್ ಏಳಿಗಕಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಲು ಲಾ ಮಾಡುವುದು 
ಬ್ಬಟ್ುಿ ಬ್ಬಎರ್ ಮಾಡ್ಡದಕ. ಸರಕ್ಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಇನ ನ ತಡವಿದುುದರಿಂದ ಸದಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಕ 
ಸಕೋರಕ ೋಣವಕಂದು ಹುಡುಕ್ಾಡುತಿುರುವಾಗ ಮುದ್ದಳಿುಯ ಹಕೈಸ ೆಲ್ ನಲಿಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇರುವುದು 
ತಿಳಿದುಬ್ಂತು. ಹಕ ೋದ ದಿನವಕೋ ನನನನುನ ಶಾಲಕಗಕ ಸಕೋರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡರು. ಬ್ಬಎರ್ ಆದವನಬ ಮನಕತನಕ 
ಬ್ಂದಾಗ ಯಾರು ಬ್ಬಡುವರು? 

ನಗರ ಪ್ಟ್ಿಣಗಳಿಂದ ದ ರ ಬ್ಹುದ ರವಾದ ಊರು ಮುದ್ದಳಿುಯಾಗಿತುು. ಹಕಸರಕೋನ  ಮುದಾುದ 
ಹಳಿು – ಮುದುಳಿುಯಾಗಿತುು. ನಾನಲಿಿಗಕ ಹಕ ೋದ ಒಂದಕರಡು ತಿಂಗಳಕ್ ಳ್ಗಾಗಿ ಇದು ಮುದುಳಿುಯಲಿ ಪಕದುಳಿು 
ಎಂದು ಅನಿಸತಕ ಡಗಿತು. ಊರಹಕ ರಗಕ ಕಟ್ಟಿಸುತಿುರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಿಡ ಇನ ನ ಪ್ ಣ್ಗಕ ಳ್ುದುರಿಂದ 
ಶಾಲಾ ಸಂಸಕಥಯ ಅರ್ಾಕ್ಷರಾದ ಗೌಡರ ಗಕ ೋದಾಮಿನಲಿ ಿ ನಡಕಸಲಾಗುತಿುತುು. ಇದರಿಂದ ನಮಗಕ ವಾರಕ್ಕೆ 
ಎರಡು ದಿವಸಕ ರಜಕ ಸಿಗುತಿುತುು. ಒಂದು ಸರಕ್ಾರಿ ಲಕಕೆದ ಪ್ರಕ್ಾರ ರವಿವಾರ, ಸಂತಕಯ ದಿನವಾದ 
ಸಕ ೋಮವಾರ. ಆ ದಿವಸ ಸುತುಮುತು ಹಳಿುಯ ರಕೈತರು ಜಕ ೋಳ್, ತಕ ಗರಕ, ಅಗಸಕ, ಸರ್ಜೆ, ಎಳ್ಳು, ಅಲಸಂದಿ, 
ಹಕಸರು, ಕುಬ್ುಸಿ, ಉದುು, ಗಕ ೋಧಿ ಮಾರಲು, ಕ್ಾಟ್ಾ ಮಾಡಲು ಬ್ರುತಿುದುರು. ರವಿವಾರ ಶಾಲಕ ಇದುು 
ಸಕ ೋಮವಾರ ಒಂದಕೋ ದಿವಸ ರಜಕ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಕಂದರಕ ಒಕೆಲಿಗರು ರವಿವಾರ ದಿವಸವಕೋ ತಮಮ 
ಸಾಮಾನುಗಳ್ನುನ ಬ್ಂಡ್ಡಯಲಿಿ ಹಕೋರಿಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂದು ಗಕ ೋದಾಮದ ಮುಂದಕ ಬ್ಬಡುತಿುದುರು. ಹಿೋಗಾಗಿ 
ನಿವಾ್ವಿಲಿದಕ ಎರಡು ದಿವಸ ಹಕೈಸ ೆಲಿಗಕ ರಜಕ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾಗುತಿುತುು, ಅದಕ್ಾೆಗಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ ಣ್ ದಿವಸ 
ಇರಬಕೋಕ್ಾಗುತಿುತುು. 

ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಾವತಂತರಯ ಬ್ಂದು ಮ ವತುು ವರುಷ್ಗಳಾಗಿದುವು. ಈ ಊರಿಗಕ ಅದು ಬ್ಂದದುು 
ಗಕ ತಾುಗಿರಲಿಲಿ. ಶಾಲಕಗಕ ಓದಲು ಬ್ರುವ ಗೌಡ ಕುಲಕಣಿ್, ಸಾಹುಕ್ಾರರ ಮಕೆಳಿಗಕ ಮಾಸುರರಾದವರು 
ಯಾವ ಪ್ರಶಕನ ಕ್ಕೋಳ್ಳವಂತಿರಲಿಲಿ. ಹಾಗಕೋನಾದರ  ಅಪಪತಪಪ ಕ್ಕೋಳಿದರಕ ಆ ದಿನ ಊರಲಿಿ ಆ ಮಾಸುರನ 
ಮರವಣಿಗಕ ಆಗುತಿುತುು. ಹಾಗಕ ಆ ಹುಡುಗರು ಓದದಿದುರ , ಬ್ರಕಯದಿದುರ  ಪಾಸು 
ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗುತಿುತುು. ಇಲಿದಿದುರಕ ಅವರ ವಾಲಗ ಮಾಡಲಾಗುತಿುತುು ಏನಕೋ ಹಕೋಳ್ಳವುದು ಕ್ಕೋಳ್ಳವುದು 
ಕ್ಕಳ್ಗಕೋರಿ ಹುಡುಗರಿಗಕ ಮಿೋಸಲಾಗಿತುು. 
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ಈ ಊರಿನ ಗೌಡ ಶಾಲಾ ಸಂಸಕಥಗಕ ಅರ್ಾಕ್ಷನಾಗಿದುರಕ, ಕುಲಕಣಿ್ ಕ್ಾಯೂದಶಿ್ಯಾಗಿದು. 
ಸಾಹುಕ್ಾರ ಕ್ಕ ೋಶಾರ್ಾಕ್ಷನಾಗಿದು. ಈ ಮ ರು ಜನರು ಪ್ರತಿಷ್ಕೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಗಕ ಕಚಾಿಡುತಿುದುುದರಿಂದ 
ಇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಊರು ಮ ರು ಭಾಗವಾಗಿ ಹಕ ೋಗಿತುು. ಈ ಮ ವರ ಮರ್ಾ ಕ್ಾಲ ಕ್ಾಲದಿಂದಲ  
ಬ್ಂದ ಮನಕತನಗಳ್ ಜಗಳ್ವಿತುು, ಹಕ ಟ್ಕಿ ಪಾಡ್ಡಗಕಗಾಗಿ ನೌಕರಿಗಕ ಬ್ಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಕ ಯಾರ ಕಡಕಗಾದರ  
ತಕ ಂದರಕ ಕ್ಾಡುತಿುತುು. 

ಈ ಊರಿನ ಈ ಮ ರು ಪ್ರಮುಖ ಜನರ ಗುಣ ಸವಭಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ತುಂಬ್ ವಿಚ್ಚತರವಾಗಿದುವು. 
ಈ ಮ ವರು ಮಂದಿಕಣಿಿಗಕ ಒಬ್ಬರಿಗಕ ಬ್ಬರು ದಕವೋಷ್ಟಸುತಿುದುರು. ಆದರಕ ಇವರಕಂದ  ಜಗಳ್ವಾಡುತಿುರಲಿಲಿ. 
ಒಬ್ಬರು ಕ್ಕೈಹಾಕಿದುಕ್ಕೆ ಇನಕ ನಬ್ಬರು ಕ್ಕೈಹಾಕುತಿುರಲಿಲಿ. ಪ್ರತಿವರುಷ್ ಸಾಹುಕ್ಾರ ಊರ ತಿಪಕಪಗಳ್ನುನ ಗುತಿುಗಕ 
ಹಿಡ್ಡದು ಗಕ ಬ್ಬರ ತನನ ಹಕ ಲಕ್ಕೆ ಹಕ ಡ್ಡಸುವಾಗ ಕುಲಕಣಿ್ ಅಡ ಿಬ್ರುತಿುರಲಿಲಿ, ಹಕ ಳಕದಂಡಕಗಕ ಬಕಳಕದ 
ಜಾಲಿಗಿಡಗಳ್ನುನ ಕುಲಕಣಿ್ ಗುತಿುಗಕ ಹಿಡ್ಡದು ಕಡ್ಡಸುವಾಗ ಗೌಡ ಆಡ ಿ ಬ್ರುತಿುರಲಿಲಿ. ಊರಲಿಿ ನಡಕವ 
ತಂಟ್ಕ ತಕರಾರು ಜಗಳ್ಗಳ್ನುನ ಬ್ಗಕಹರಿಸುವಾಗ ಗೌಡ ಒಬ್ಬರಿಗಕ ಎತಿು ಒಬ್ಬರಿಗಕ ಇಳಿಸಿ ತಿನುನವಾಗ 
ಸಾಹುಕ್ಾರ ಅಡಿ ಬ್ರುತಿುರಲಿಲಿ. ಕಬಳ್ಗಿನ ಜನರನಕನಲಿ ತಮಮ ತಮಮ ಹತಕ ೋಟ್ಟಯಲಿಿಟ್ುಿಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಈ 
ಮ ರು ಜನ ಈ ಬ್ಗಕಯ ಆಟ್ ಆಡುತಿುದುರು. 

ನಮಮ ಶಾಲಕ ಮುಂಜಾನಕ ಹತುಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತಿುತುು. ಸಂಜಕ ನಾಲೆಕ್ಕೆ ಬ್ಂದಾಗುತಿುತುು. ಮಧಾಾಹನ 
ಒಂದರಿಂದ ಎರಡರವರಕಗಕ ಊಟ್ಕ್ಕೆ ಬ್ಬಡಲಾಗುತಿುತುು. ಎಂಟ್ನಕಯ ವಗ್ದಲಿಿ ಐವತುು, ಒಂಬ್ತುನಕಯ 
ವಗ್ದಲಿಿ ನಲುವತುು , ಹತುನಕಯ ವಗ್ದಲಿಿ ಮ ವತುು-ಮ ರು ವಗ್ ಸಕೋರಿ ಒಟ್ುಿ ನ ರಾ ಇಪ್ಪತುು 
ಹುಡುಗರು ಇದುರು. ಈಗ ಚಕಕ್ ಪ್ದಧತಿ ಬ್ಂದರ  ಹಕರ್ ಮಾಸುರ್ ಮಾತರ ಪ್ರತಿನಿತಾ ಸಂಜಕ ಗೌಡ, 
ಕುಲಕಣಿ್, ಸಾಹುಕ್ಾರರ ಮನಕಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಬ್ರುತಿುದುರು. ನಿತಾ ಶಾಲಕಯಲಿಿ ನಡಕದುದನುನ ಒಪಪಸಿ 
ಬ್ರುತಿುದುರು. ನನಗಕ ಇದು ತುಂಬ್ ವಿಚ್ಚತರವಾಗಿ ತಕ ೋರುತಿುತುು. ಇದಕ ಂದು ವರುಷ್ ಮುಗಿಯಲಿ, ಹಕೋಗ  
ಬ್ಂದುದಾಗಿದಕ. ಮುಂದಿನ ವರುಷ್ ಇಲಿಿಗಕ ಬ್ರುವುದು ಬಕೋಡ ಎಂದು ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಗಕ ಆಲಕ ೋಚ್ಚಸತಕ ಡಗಿದಕ. 
ಇಲಿಿ ಹಕಸರಿಗಕ ಗಾಳಿ ಬ್ಬೋಸುವುದು, ಬಕಳ್ಕು ಚಲಿಸುವುದು, ನಿೋರು ಹರಿಯುವುದು, ಮನಕ ಬ್ಬೋಳ್ಳವುದು, 
ಹಸಿರು ಚ್ಚಗಿಯುವುದಬಂದಕನಿಸುತಿುತುು. ಆದರಕ ಜನರ ಮನಸಿಸನ ಗವಿಮಾತರ ಕಗಿತುಲಕಯಿಂದ ತುಂಬ್ಬಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕ 
ಎಂದಕನಿಸಿತು. 

ಹಕ ಲಗಕೋರಿ ಮಾದರಗಕೋರಿ ಮರ್ಾ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಲಿಿ ಮುಂಬ್ಯಿಯಿಂದ ಬ್ಂದ 
ಪಾಡಕೋವಾರ ಶಿವಪ್ಪ ಮನಕಕಟ್ಟಿಸುವುದು ನಕ ೋಡ್ಡ ಗೌಡ ಅಲಿಿಗಕ ಓಡ್ಡಹಕ ೋದನು. ಕುಲಕಣಿ್ 
ಸಾಹುಕ್ಾರರನುನ ಇಲಿಿಗಕೋ ಕರಕಸಿದನು. ಗುಟ್ಾಿಗಿ ದ ರ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಿ, 'ಇಲಿಿ ಮನಕ ಕಟ್ಟಿಸಲು 
ಅವಕ್ಾಶ ಕ್ಕ ಡಬಾರದು. ಈ ಎರಡು ಕ್ಕೋರಿಗಳ್ಳ ಯಾವಾಗಲ  ದ ರದಲಿಿಯೋ ಕಚಾಿಡುತಾು ಇರಬಕೋಕು. 
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ಈ ಎರಡು ಕ್ಕೋರಿಗಳ್ಳ ಒಂದಾದರಕ ಮುಂದಿವರು ಒಂದಾಗಿ ನಮಮ ಮಾತು ಕ್ಕೋಳ್ಳವುದಿಲಿ ತಿರುಗಿ 
ಬ್ಬೋಳ್ಳವರು' ಎಂದಾಗ ಅವರು 'ನಿೋವು ಹಕೋಳಿದಂತಕ ಕ್ಕೋಳ್ಳವವು' ಎಂದರು. ಅವರನುನ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು 
ಶಿವಪ್ಪನಲಿಿಗಕ ಬ್ಂದು “ಇಲಿಿ ಮುಂದ ಗಾಡ್ನ್ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗವಯದ, ಆದುರಿಂದ ನಿೋ ಮನಕ ನಿಮಮ ಕ್ಕೋರಿ 
ಹಿಂದಕ ಇರಕ ೋ ಜಾಗದಾಗ ಕಟ್ಟಿಸಿಕ್ಕ ' ಎಂದು ಹಕೋಳಿ ಹಕ ೋದರು. ಅವರಾಡ್ಡದು ಕ್ಾನ ನಾಯಿತು. ಹಕೋಳಿದಕು 
ಪ್ಂಚಾಯತ ಆಯಿತು. 

ಹಾಗಕ ಹಕಸರಿಗಕ ಪಕ ಲಿೋರ್ಸ ಸಕಿೋಶನ್ ಇತುು. ಈ ಊರಿಗಕ ಬ್ರುತಿುದು ಎಲಿ ಸಬ್ ಇನಕಸೆಕಿಗ್ಳ್ಳ ಈ 
ಊರಿನ ಈ ಮ ರು ಪ್ರಮುಖರು ಹಕೋಳಿದಂತಕ ಕ್ಕೋಳ್ಳತಿುದುರು. ಈ ಮ ರು ಜನರ ಮಾತಿಗಕ ಅಡಿ 
ಬ್ರುತಿುರಲಿಲಿ, ಅವರು ಹಕೋಳಿದವರನುನ ಒಳ್ಗಕ ಹಾಕುತಿುದುರು. ಬ್ಬಡು ಎಂದವರನುನ ಬ್ಬಡುತಿುದುರು. ಇವರಿಗಕ 
ಎದುರುಹಾಕಿಕ್ಕ ಂಡು ಯಾಕ್ಕ ಬ್ರುವ ಲಾಭ ತಪಪಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಕಂದು ಇಲಿಿಗಕ ಬ್ಂದಂಥ ಎಲಿ 
ಸಬ್ ಇನಕಸೆಕಿರ್, ಕ್ಾನ್ ಸಕಿೋಬ್ಲ್ ಗಳ್ಳ ಈ ಮ ವರು ಹಕೋಳಿದಂತಕ ಕ್ಕೋಳ್ಳತಿುದುರು. ಬಾಲ ಮುದುರಿಕ್ಕ ಂಡು 
ಇರುತಿುದುರು. ಈ ಮ ವರ ಮನಕಯಿಂದ ಬ್ರುವ ದ್ವ್ಸ್ ಧವನ್ಯಕವುಗಿ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುತಿುದುರು.  

ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಡಹಗಲಕೋ ಖಾನಾವಳಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದು ಸಾಲ ಕ್ಕ ಡಲಾಗದಕ್ಕೆ 
ಸಾಹುಕ್ಾರ ಅವರ ಮನಕಯನುನ ಲ ಟ್ಟ ಮಾಡ್ಡಸಿದರ  ಪಕ ಲಿೋಸರು ಕ್ಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಸಾಲ ಬಕೋಗ 
ಕ್ಕ ಡಲಿಲಿವಕಂದು ಗೌಡ, ಮಿರ್ೆಸ ೆಲ್ ಮಾಸುರನಕ ಬ್ಬನಿಗಕ ಎತಿುನಗ ಟ್ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಹಕ ಡಕದರ  ಒಬ್ಬರ  
ಕ್ಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಮನಕಗಕ ಬ್ಂದು ನಕ ೋಡ್ಡ ಹಕ ೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದುಕ್ಕೆ ಸರಕ್ಾರಿ ಡಾಕಿರರಿಗಕ ಕುಲಕಣಿ್ 
ಮಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಕ ಡಕಸಿದರ  ಒಬ್ಬರ  ಕ್ಕೋಳ್ಲಾರದುು ನಕ ೋಡ್ಡ ನನಗಕ ಇದು ಊರಬಡ ಅಡವಿಯ ಎಂಬ್ 
ಚ್ಚಂತಕ ಹತಿುತು. ಒಂದಾರು ತಿಂಗಳ್ಲಿಿ ಊರು ಸಾಕುಸಾಕ್ಾಗಿ ಹಕ ೋಯಿತು. ಅದರಲ ಿ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಅಲಿಂಿದ 
ಬ್ರುವಾಗ ನಡಕದ ಘಟ್ನಕ ನನನ ಮನಸಿಸಗಕ ದಕ ಡ ಿಗಾಯ ಮಾಡ್ಡತು. 
                                      *  *  * 

ಈ ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದಾಗ ನನನ ಕಿವಿಗಕ ಬ್ಬದು 'ಅಣ್ಬಣಮಮ' ಪ್ದದ ಬ್ಗಕಿ ಭಾಷ್ಾ ಶಾಸರಜ್ಞನಾದ ನನಗಕ 
ಆಲಕ ೋಚನಕ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಣ್ಬಣಮಾನಕಂಬ್ ದಕೋವತಕ ಇದಾುಗಲ  ಮ ಲ ರ ಪ್ ಹಕೋಗಕ 
ಹುಟ್ಟಿತಕುಂಬ್ುದು ಪೋಡ್ಡಸತಕ ಡಗಿತು. ಹುಡುಗರಿಗಕ ಪರೋತಿಯಿಂದ ಅಣಿ ಅನುನವಂತಕ ಹುಡುಗಿಗಕ ಪರೋತಿಯಿಂದ 
ಅಣ್ಸಣ ಎನುನತಿುರಬಕೋಕು. ಈ ಅಣಿಿಗಕ ಮುಂದಕ ಅಣಕಿಮಾನಕಂದು ಕರಕದಂತಕ ಕ್ಾಣುವುದು. ಅಗಸರ ಬ್ಸಪ್ಪನಿಗಕ 
ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕೆಳಕಲಿ ಸತುು ಸತುು ಹಕ ೋಗಿದುವು. ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಒಬ್ಬಳಕೋ ಮಗಳ್ಳ ಉಳಿದದುರಿಂದ ಪರೋತಿಯಿಂದ 
ಅಣ್ಸಣ ಅಣಿ ಿಎಂದು ಕರಕಯುತಿುದುರು. ಮುಂದಕ ಈ ಅಣಿಿಯೋ ಆಣಕಿಮಾನಕಂದಾಯಿತು. ಅಣಿಮಮ ಲಕ ೋಕದ 
ಹಕಸರಿಗಕ ತಕೆಂತಕ ಇರಲಿಲಿ. ಆಕ್ಕ ಮಣಕಮಿಮನಾಗಿದುಳ್ಳ. ನಿತಾ ಏಳ್ಳವುದು, ಮನಕಗಕಲಸ ಮಾಡುವುದು, 
ತವಯತಂದಕ ತಂದ ಬ್ಟ್ಕಿಗಳ್ನುನ ಊರ ಹಕ ಳಕಗಕ ಅವರ ಜಕ ತಕಗಕ ಒಯುಾವುದು. ಒಗಕದು ಮಧಾಾಹನ 
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ಒಣಗಿಸುವುದು, ಸಂಜಕ ಹಕ ತುು ತಂದು ಊರ ಜನರ ಆಯಾ ಮನಕಗಳಿಗಕ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು, ಊರವರು 
ಕ್ಕ ಟ್ಿ ರಕ ಟ್ಟಿಗಳ್ನುನ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಮನಕಗಕ ತಂದು ತಿನುನವುದು. ಚಳಿಗಾಲ ಇರಲಿ, ಮಳಕಗಾಲ ಇರಲಿ, 
ಬಕೋಸಿಗಕ ಕ್ಾಲ ಇರಲಿ, ಇದು ಅಣ್ಬಣಮಮನ ನಿತಾದ ಕತ್ವಾವಾಗಿತುು. ರಾಶಿಕ್ಾಲದಲಿಿ ತಾಯುಂದಕಗಳ್ ಜಕ ತಕಗಕ 
ಹಕ ಲದ ಮೋಲಕ ಹಕ ೋಗುತಿುದುಳ್ಳ. ಕುಂಚ್ಚಯಲಿಿ ಇಲಿವಕೋ ಚ್ಚೋಲದಲಿಿ ಜಕ ೋಳ್, ತಕ ಗರಿ, ಸಜೆ , ಗಕ ೋಧಿ, 
ಪ್ುಂಡ್ಡ, ನವಣಿ, ಎಳ್ಳು ,ಹಕಸರು, ಅಲಸಂಡ್ಡ, ಉದುು ತಮಮ ಹಕ ಲದಲಿ ಿಹಿೋಗಕ ಬಕಳಕದುದರಲಿಿ ನಾಲಕೆಂಟ್ು 
ಸಕೋರು ರಕೈತರು ಕ್ಕ ಟ್ಟಿದುನುನ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಮನಕಗಕ ಬ್ರುತಿುದುಳ್ಳ. ಅಣಿಮಮ ಪಾದರಸದಂಗಿದುಳ್ಳ. 
ಕುಂತಲಿಿ ಕ ಡುತಿುರಲಿಲಿ, ನಿಂತಲಿಿ ನಿಲುಿತಿುರಲಿಲಿ. ಆಕ್ಕ ಅವವನ ಗುಣದವಳಾಗಿದುಳ್ಳ. ಆಕ್ಕಗಕ ಯಾವಾಗಲ  
ಒಂದು ಕ್ಕಲಸ ಬಕೋಕು ಕ್ಕಲಸ ಇಲಿದಿದುರಕ ಬಕೋಚಕೈನ್ ಆಗತಿುದುಳ್ಳ. 

ಪಾತರಗಿತಿು ಪ್ಕೆದಂಗಕ ಚಕಲುವ್ ಇರುವ ಅಣಿಮಮ ಪ್ರತಿನಿತಾ ಸಂಜಕ ಮುಂಜಾನಕ ತಮಮ ಮನಕಗಕ ಬ್ಂದು 
ಹಕ ೋಗುವುದು ಗೌಡನ ಮಗ ನಕ ೋಡ್ಡದನು. ಅವನಿಗಿನ ನ ಲಗನವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಲಗನ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಕಂದು ಗೌಡ 
ಓಡಾಡುತಿುದುನು. ತಮಮ ಮನಕತನಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಳಾದ ಕನಾ ಬಕೋಕ್ಕಂದು ಅವನು ಲಕಕೆ ಹಾಕುತಿುದುನು. ಹಿೋಗಾಗಿ 
ಕನವಯ ಹುಡುಕುವುದು ತಡವಾದಂತಕ ಗೌಡನ ಮಗನ ಚಕಲಾಿಟ್ ಹಕಚಾಗಿುತು ನಡಕಯಿತು. ಗೌಡನಿಗಕ  ಇರಲಿಕ್ಕೆ 
ಒಬ್ಬನಕೋ ಮಗನು. ಲಾಡದಂತಕ ಬಕಳಕದಿದುನು. ಅವನು ಮಾಡ್ಡದಕು ಮಾಗ್, ಆಳಿದಬದ ಅರಸಕ ತಿುಗಕ, 
` ಪಾರಿಯಲಿಿರುವ ಸಕೈಕಲುಿಗಳ್ ಬಕಲುಿ ಬಾರಿಸಬಕೋಕ್ಕನುನವ, ಹವಾ ಬ್ಬಡಬಕೋಕ್ಕನುನವ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಡದಂತಕ 
ಆಕ್ಕಯನುನ ಕಂಡಾಗಲಕಲಿ ಗೌಡನ ಮಗನಿಗಕ ಏನಕೋನಕ ೋ ಅನಿಸುತಿುತುು. ಮೈನಕರಕಯಲು ಇನಕ ನಂದಾರು 
ತಿಂಗಳಿತಕತ, ಅವನಿಗಕ ಎಷ್ುಿ ತಡಕಹಿಡ್ಡಯಬಕೋಕ್ಕಂದರ  ರ್ಜೋವ ಕ್ಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಒಂದು ಸಂಜಕ ಆಕ್ಕ ಎಂದಿನಂತಕ 
ಬ್ಟ್ಕಿ ಹಾಕಲು ಬ್ಂದಳ್ಳ. ಬ್ಟ್ಕಿ ಹಾಕಿ ರಕ ಟ್ಟಿ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗುತಿುದಾುಗ ಗೌಡನ ಮಗ ಹಿಂದಕ 
ಹಕ ೋದನು. ಆಗ ಸಣಿ ಕತುಲಾಗುತಿುತುು, ಯಾರ  ಇಲಿದುು ನಕ ೋಡ್ಡ ಆಕ್ಕಯನುನ ಹಿಡ್ಡದನು. ಕುಬಕಸಕ್ಕೆ 
ಕ್ಕೈಹಾಕಿದಾಗ ಆಕ್ಕ ಗಸಕೆನಕ ತಿರುಗಿ ಕ್ಾಳಿಯಂತಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಕೈಗಕ ಮಾಂಸ ಕಿತುು ಬ್ರುವಷ್ುಿ ಕಚಿ್ಚ ಹಾರುತು 
ಓಡ್ಡದಳ್ಳ. ಅಣಿಮಮ ಕಚಿ್ಚದಕೋಟ್ಟಗಕ ಗೌಡನ ಮಗ 'ಸತನಪಕ ೋ ಸತನಪಕ ' ಎಂದು ನಕಲಕ್ಕೆ ಬ್ಬದುನು. ಮನಕ 
ಜನರಕಲಿರ  ಹೌಹಾರಿ 'ಏನಾಯುು? ಏನಾಯುು' ಎಂದು ಓಡ್ಡಬ್ಂದರು. ಬ್ಲಗಕೈಯಿಂದ ರಕು ರ್ಳ್ದಳ್ 
ಸಕ ೋರುತಿುತುು. ಕತಿುಯಿಂದ ಕಡ್ಡದಷ್ುಿ ಮಾಂಸ ಹಕ ರಬ್ಂದಿತುು. ಎಲಿರ  ಸುತುುಮುತಾುಗಿ ಕ್ಕೋಳ್ಳತಿುದಾುರಕ. 
ಏನು ಹಕೋಳ್ಳವುದು? ಬ್ಬದುಲಿಿಯೋ ನಕ ೋಡ್ಡದನು. ಎದುರಿಗಕ, ಎದುರು ಬ್ಂದವರಿಗಕ ಕಚುಿವ ಏಳ್ಳಗಕೋಣಿನ 
ಕುದುರಕ ಕ್ಾಣಿಸಿತು. ತತ ಕ್ಷಣವಕೋ ಕುದುರಿ ಎಪಕ  ಕುದಿರಿ ಎಪ್  ಎಂದು ಚ್ಚೋರತಕ ಡಗಿದನು. 
ಆಗಿಂದಾಗಲಕೋ ಯಾದಗಿರಿಯಲಿಿರುವ ತಮಮ ಆಡತಿಗಕ ಫ್ಕ ೋನ್ ಮಾಡ್ಡ ಕ್ಾರು ತರಿಸಿ ಕ್ಾರಿನಲಿಿ 
ಹಾಕಿಕ್ಕ ಂಡು ಕಲಬ್ುಗಿ್ ಆಸಪತಕರಗಕ ತಂದು ಹಾಕಿದರು. ಗುಣವಾಗುವವರಕಗಕ ಒಂದಕರಡು ವಾರ ಅಲಿಿದುು 
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ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದನು. ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದ ನಂತರ ತನಗಕ ಕಚಿ್ಚ ಗಕ ೋಳಾಡ್ಡಸಿದ ಆಗಸರ ಅಣಿಮಮನ ಮೋಲಕ ತನನ 
ಸಕೋಡು ತಿೋರಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಕಂದು ಅರಗಚಾದಿ ಹಾವಿನಂತಕ ಆಕ್ಕಗಾಗಿ ಡಾವ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತನು.  

ಅಣಿಮಮ ಗೌಡರ ಮನಕಯಿಂದ ಉಸುರು ಬ್ಬಡುತು ಹಾರುತು ಬ್ಂದವಳಕ ಮನಕಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚ 
ನಡಕದ ಸಂಗತಿಯನುನ ತಾಯುಂದಕಗಳಿಗಕ ಹಕೋಳಿದಳ್ಳ. ಅವರು ಈ ಸುದಿು ಕ್ಕೋಳಿ ಹಕದರಿದರು. ತಾವು 
ಬ್ಡವರು, ಹಿಂದಕ ಮುಂದಕ ಯಾರ  ಇಲಿದವರು, ಗೌಡರು ಇದುವರು. ಅಧಿಕ್ಾರಸಥರು. ಊರಲಿಿ ಅವರು 
ಹಕೋಳಿದಕುೋ ರಾಜ. ಹಗಲಿಗಕ ರಾತಿರ, ರಾತಿರಗಕ ಹಗಲಕಂದು ಅವರು ಹಕೋಳಿದರಕ ಊರ ಜನ ಹಾಗಕ ಹಕೋಳ್ಳತಿುದುರು. 
ಯಾರ  ಎದುರಾಗಿ ಅವರಿಗಕ ಮಾತನಾಡುತಿುರಲಿಲಿ, ಗೌಡ ಊರಿಗಕ ಹಕ ರಟ್ರಕ, ಊರಿಗಕ ಹಕ ೋಗಿ 
ಹಿಂತುರಿಗಿ ಬ್ಂದರಕ, ಹಕ ಲಕ್ಕೆ ಹಕ ರಟ್ರಕ ದಾರಿಯಲಿಿ ಕುಳಿತವರು ಅವರು ಹಕ ೋಗುವತನಕ ಎದುು 
ನಿಲುಿತಿುದುರು. ಗೌಡ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕಂದರಕ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತಿುದುರು. ಹುಣಿಿಮ ಮಾಡಕಂದರಕ ಹುಣಿಿಮ 
ಮಾಡುತಿುದುರು. ತನನ ಮಾತು ಮಿೋರಿದವರಿಗಕ ಕರಿನಿೋರು ತರುತಿುದುನು ಗೌಡ, 

ಅಣ್ಬಣಮಮನ ತಾಯುಂದಕಗಳಿಗಕ ಗೌಡ ಈ ಹಿಂದಕ ಊರಲಿಿ ಮಾಡ್ಡದ ಘಟ್ನಕಗಳ್ಳ ಕಣಕಿದುರಿಗಕ 
ಬ್ಂದವು. ತನನ ಹಕ ಲದಲಿಿ ಹಕ ಕೆ ಎತುು ಎಮಮ ಆಡು, ಆಕಳ್ಳಗಳ್ನುನ ಹಕೋಳ್ದಕ ಕ್ಕೋಳ್ದ ಮನಕ 
ಸಕೋರಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುನು. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪ್ಕೆದ ರಿನ ಗೌಡನ ಎತುುಗಳ್ಳ ಬ್ಂದು ಹಕ ಕೆವು, 
ಅವುಗಳ್ನುನ ಹಿಡ್ಡದು ತಂದು ಆಳ್ಳಗಳ್ಳ ಮನಕಯಲಿಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಪ್ಕೆದ ರಿನ ಗೌಡನಕಷ್ಕಿೋ ಬ್ಂದು 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ಕ ಂಡರ  ಹಕೋಳಿದರ  ಕ್ಕೋಳಿದರ  ಎತುುಗಳ್ನುನ ಬ್ಬಡಲಿಲಿ. 'ಈ ಎತಿುನ ಕ್ಾಲಾಗ 
ಬಕೋಕ್ಾದಕ ೋಟ್ು ಕ್ಕ ೋಟ್ು್ ಕಚಕೋರಿ ಆಗವೆಕ್, ರ್ಜೋವಜವನ ಹಕ ೋಗವೆಕ, ನನನ ಮನಿನಕೋ ಇದರ 
ಕ್ಾಲಾಗಲ ಟ್ಾಾಗಲಿ, ಎತುು ಮಾತರ ಕ್ಕ ೋಡಕ ೋದು ಸುಳ್ಳು' ಎಂದು ಹಠಹಿಡ್ಡದು ಕುಳಿತಾಗ ಬ್ಂದಗೌಡರು 
ಮ ಕರಾಗಿ ಸುಮಮನಕ ಏನಕ ೋ ತಕ ೋಚದಕ ಹಕ ೋದರು. ಇದರ ಲಾಭಹಾನಿಗಳ್ ಬ್ಗಕಿ ಅಲಕ ೋಚ್ಚಸುತು 
ನಡಕದರು. 

ಇನಕ ನಮಮ ಒಬ್ಬನು ಏಳ್ಳಗಕೋಣಿನ ಕುದುರಕ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತು ಬ್ರುತಿುದುನು. ಗೌಡನಮಗ 'ಎಪಾಪ ಆ 
ಕುದುರಕ ಬಕೋಕ , ಆ ಕುದುರಕ ಬಕೋಕ್ಡ ಎಂದು ಬಕೋಡತಕ ಡಗಿದಾಗ ಕ್ಕೋಳ್ಳವುದಕೋನು? ತನನ ಆಳ್ಳಗಳಿಗಕ ಹಚ್ಚಿ 
ತನನ ಮನಕಗಕ ಆ ಕುದುರಬ ಸಹಿತ ಅದರ ಸವಾರನನುನ ಕರಕಸಿಕ್ಕ ಂಡನು. ಅವನು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು 
ಸಿದುನಿಲಿದಾಗ ಏನ ನಕ ೋಡವೆ ಕತಿುರಿಲಕ, ಕುದುರಿ ಒಳ್ಗ ಕಟ್ರ, ಯಾರಕೋನ ಮಾಡಾುರ ನಕ ೋಡ್ಡುೋನಿ?” 
ಎಂದಾಗ ಆ ಸವಾರ ಅಂರ್ಜ ಅವರು ಹಕೋಳಿದುಷ್ಿಕ್ಕೆ ಕುದುರಕ ಮಾರಿ ಹಕ ೋದದುು ಊರಿನವರಷ್ಕಿೋ ಅಲಿ, 
ಸುತುಮುತಿುನ ಹಳಿು ಜನ ಕ್ಕೋಳಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಹಕ ೋಯಿತು. 

ಇದಾದ ಒಂದಾರು ತಿಂಗಳ್ಲಿಿ ಅಣಿಮಮ ಮೈನಕರಕದಳ್ಳ. ದಕ ಡಿವಳಕನಿಸಿದಳ್ಳ. ಈ ಸುದಿುಗೌಡನ 
ಮಗನ ಕಿವಿಗಕ ಬ್ಬತುು ಕಿವಿಗಕ ಗಂರ್ವ್ಗಾನ ಕ್ಕೋಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಬಾಯಿಗಕ ಜಕೋನು ರಸ ಸುರಿದಂಗಾಯಿತು. 
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ಕಣಿಿಗಕ ಕ್ಾಮನಬ್ಬಲು ಿಕ್ಂರ್ಂಗಾಯಿತು. ಅವಳ್ನುನ ಇಲಿಿಂದ ಹಾರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಬಕೋಕ್ಕಂದನು. ಆದರಕ 
ಈಗಿನಂತಕ ಸರಕ್ಾರಿ ರಕ ೋಡುಗಳಿರಲಿಲಿ. ಬ್ಸುಸಗಳ್ಸರಲಿಲಿ. ಅದಕ್ಾೆಗಿ ತನನ ಕಿಲಾರಿ ಎತುುಗಳಿಗಕ ಸಜುೆ 
ಮಾಡ್ಡದನು. ತನನ ಮಾತು ಕ್ಕೋಳ್ಳವ ಇಬ್ಬರು ಆಳ್ಳಗಳಿಗಕ ಹಿಡ್ಡದನು. ಒಂದು ಬ್ಂಡಿಗಕ ಛತುು ಹಾಸಿದನು. 
ತನನ ಬ್ಲಕಯಲಿಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಕೋಟ್ಕ ಬ್ಬೋಳ್ಳವುದಕಂದು ಹಾದಿ ಕ್ಾಯುತು ಕುಳಿತನು 

ಮನಕಯ ಅಂಗಳ್ದಲಿಿ ನಿತಾ ಸಂಜಕ ಕ ಡ್ಡಸತಕ ಡಗಿದರು. ನಕರಕದ ಸುಮಂಗಲಕಯರು ಮೈನಕರಕದ 
ಹಾಡು ಹಾಡ ತಕ ಡಗಿದರು. 

ಏನುಟ್ುಿ ಮೈಯನಕರಕದಕ ನಮಾ ಸುಖದಕೋವಿ ಏನುಂಡು ಮೈಯನಕರಕದಕ 
ಸಾಲಕಿೋಚಕನಕಂಬ್ ಗಕ ಂಬ್ಬ ತಾ ಹಿಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ರಂಬ್ಳ ತಾ ಕುಳಿತಿದಾುಳಕ  
ಹಿೋಗಕ ಬ್ಬಟ್ ಿಬ್ಬಡದಕ ಐದು ದಿವಸ ಕ ಡ್ಡಸಿ ಹಾಡ್ಡಸಿದರು. ಕ್ಕ ನಕಯ ದಿನ ಬ್ಡವರಾದರ  

ಚ್ಚಂತಕಯಿಲಿ ಪ್ದಧತಿಯಂತಕ ಹಕಚಿಲಿದಿದುರ  ಒಂದಕರಡು ಸಕೋರು ಬಾಾಳಿಗಕ ಹಾಕಿ ಹಕ ೋಳಿಗಕ ಮಾಡ್ಡ 
ಕ್ಕೋರಿಯಳ್ಗಿನ ನಾಲುೆಜನ ಮುತಕೈದಕಯರಿಗಕ ಕರಕಸಿ ಊಟ್ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಮನಕ ದಕೋವರಿಗಕ 
ನಮಸಾೆರ ಮಾಡ್ಡಸಿ ಎಬ್ಬಬಸಿದರು. 

ಐದು ದಿವಸ ಆದ ಕ ಡಲಕ ಆರನಕಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಣಮಿಮ ಹಕ ಟ್ಕಿಪಾಡ್ಡನ ಭತಿ್ಗಾಗಿ ಎದುಳ್ಳ. ಬ್ಟ್ಕಿ 
ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡ ತಾಯುಂದಕಗಳ್ ಜಕ ತಕಗಕ ಹಕ ಳಕಗಕ ಹಕ ರಟ್ಳ್ಳ. ಹಕ ಳಕಗಕ ಹಕ ೋದ್ ಮೋಲಕ ಒಂದಕರಡು ಬ್ಟ್ಕಿ 
ಮನಕಯಲಿಿ ಬ್ಬಟ್ುಿ ಬ್ಂದದುರ ನಕನಪಾಯಿತು. ಕ ಡಲಕೋ ತರಲು ಮನಕಗಕ ಹಕ ರಟ್ಾಗ ದಾರಿಯಲಿಿ ಗೌಡರ 
ಬ್ಂಡ್ಡ ಬ್ಂದದುು ನಕ ೋಡ್ಡ ದ ರ ಸರಿದಳ್ಳ. ಮೊದಲಕೋ ಹಕೋಳಿದಂತಕ ಗೌಡರಾಳ್ಳಗಳ್ಳ ಟ್ಣಿನಕ ಹಾರಿ 
ಬ್ಂದು ಹಾಹಾಂ ಅನುನವುದರಕ ಳ್ಗಾಗಿ ಅಣಿಮಮನನುನ ರಗಡಾಸಿ ಎತಿುಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂಡ್ಡಯಲಿಿ ಹಾಕಿಕ್ಕ ಂಡು 
ಬಾಯಿಗಕ ಬ್ಟ್ಕ ಿ ತುರುಕಿ ಕ್ಕೈಕ್ಾಲು ಕಟ್ಟ ಿ ಛತುು ಹಾಕಿದ ಬ್ಂಡ್ಡಗಕ ಶಾಲು ಹಕ ಚ್ಚಹಿಾರಿಸುತು ನಡಕದರು. 
ಇದನುನ ಒಗಕಯಲು ಹಕ ರಟ್ವರಲಿಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ನಕ ೋಡ್ಡದರು. ಅವರು ಹಕ ಳಕಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಬ್ಟ್ಕಿ 
ಒಗಕಯುತಿುದು ಅಣಿಮಮನ ತಾಯುಂದಕಗಳಿಗಕ ಸುದಿು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಸುದಿು ಕ್ಕೋಳಿ ಅವರು ಒಗಕವ ಬ್ಟ್ಕಿ 
ಅಲಿಯಿೋ ಬ್ಬಟ್ು,ಿ "ಲಬ್ ಲಬ್ ಹಕ ಡಕ ೆಳ್ಳುತಾು ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದು ಅಂಗಳ್ದಲಿಿ ಬ್ಬದುು 
ಗಕ ೋಳಾಡತಕ ಡಗಿದರು. 

ಹಾಂ ಹಾಂ ಅನುನವುದರಕ ಳ್ಗಾಗಿ ಊರ ಜನ ಸಕೋರಿತು. ನಡಕದುದಕಲಿ ಗಕ ತಾುಯಿತು. “ಬಕಕಿೆನ 
ಕ್ಕ ರಳಕ್ ಳ್ಗಕ ಗಂಟ್ಕ ಕಟ್ಿಬಕೋಕ್ಾಾರು? ಗೌಡನ ಮಗನಿಗಕ ಯಾರು ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕು?' ಎಂಬ್ ಚ್ಚಂತಕ ಎಲಿರಿಗ  
ಹತಿುತು. ನಮಮದು ನಮಗು ಮನಾರದಾ, ಈ ಕಬಲಸ ಆಗಿಂದು ತಕ ಗಕ ಂಡು ಏನ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗಾಾದ?' 
ಎಂದು ಒಬ್ಬ. 'ಊರ ಸುದಿು ತಕ ಗಕ ಂಡು ಮುಲಾ ಿ ಬ್ಡವಾಗಿದುನಂತ ಹಂಗಾಗಕ ೋದು ಬಾಾಡಪಕ ' 
ಎಂದು ಇನಕ ನಬ್ಬ. 'ಗಂಡ ಹಕಂಡತಿ ನಡುಕ ಸು ನುಗಾಿಗಕ ೋದು ಯಾಕತಬತ? ಎಂದು ಇನಕ ನಬ್ಬ, ಹಿೋಗಕ 
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ಅಲಿಿ ಸಕೋರಿದವರಲಿಿ ಒಂದಕ ಂದು ಬ್ಗಕಯ ಮಾತನಾಡುತು ತಮಮ ತಮಮ ಮನಕ ಕಡಕಗಕ ಹಕ ರಟ್ರು. 
ಅಣಿಮಮನ ತಾಯುಂದಕಗಳಾದ ಬ್ಸಪ್ಪ ಮಾಳ್ವವರು ಬ್ಬದುು ಬ್ಬದುು ಅಳ್ಳವುದು ನಕ ೋಡ್ಡ ಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯರ 
ಕರುಳ್ಳ ಕರಗಿತು. ಅವರಲಿಿ ಒಬ್ಬರು, 'ಯಾವ ಊರಿಗಿ ಹಕ ೋಗಾಾರಂತ ಗಕ ತಾುದರಕ ಅಲಿಿಗಿ ಹಕ ೋಗವೆಕ್ 
ಬ್ತವೂದ' ಎಂದರಕ, 'ಅದು ಗಕ ತಾುದ ಮಾಾಲ ಹಕ ೋಗಕ ೋಣ' ಎಂದು ಇನಕ ನಬ್ಬರು ಅಂದರು.  ಅದರಂತಕ 
ಮಾತು ನಿಧಾ್ರವಾಯಿತು  

ಬಾಯಿಗಕ ಅರುರ್ಬ ತುರುಕಿ ಕ್ಕೈಕ್ಾಲು ಕಟ್ಟಿದುರಿಂದ ಅಣಮಿಮ ಎಷ್ಕಿೋ ಒದಾುಡ್ಡದರ  ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗ  
ಗಕ ತಾುಗಲಿಲಿ. ಬ್ಂಡ್ಡಗಕ ಛತುು ಬ್ಬಗಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲು ಹಕ ಚ್ಚದಿುರಿಂದ ಒಳ್ಗಡಕ ಗೌಡರ 
ಹಕಣುಮಿಕೆಳಿದಾುರಕಂದು ಜನ ತಿಳಿಯತಕ ಡಗಿದರು. ಮಧಾಾಹನ ಹಾರುತಾು ಹಕ ರಟ್ಟದು ಬ್ಂಡ್ಡ 
ಸಂಜಕಯಾಗುವುದರಕ ಳ್ಗಾಗಿ ಒಂದ ರಿಗಕ ಬ್ಂದು ನಿಂತಿತು. ಅದು ಗೌಡನ ತಂಗಿ ಊರಾಗಿತುು, ಅಳಿಯ 
ಒಂದು ಹಕಣು ಿತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಅವನತಬತ ಅವನಿಗಕ ತನನ ಮನಕ ಮೋಲಿರುವ ಅಟ್ಿದ 
ಮನಬ ಕ್ಕ ಟ್ಿಳ್ಳ. ಆಗ ಪ್ ಣ್ ಕತುಲಾಗಿತುು, ಆಳ್ಳಗಳಿಂದ ಬ್ಂಡ್ಡಯಳ್ಗಿಂದ ಹಕ ರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು 
ಗೌಡನಮಗ ಅಣಕಮಿಮನನುನ ಅಟ್ಿದ ಮನಕಗಕ ತಂದು ಕ್ಕೈಕ್ಾಲು ಬ್ಬಚಿ್ಚಸಿ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಿದು ಅರಿರ್ಬ ತಬಗಕಸಿ 
ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆಳ್ಳಗಳಿಗಕ ಹಕ ರಗಕ ಬಾಗಿಲಿಗಕ ಕ್ಾಯಲಿಟ್ುಿ ತಾನು ಅಣ್ಬಣಮಮನ ಜಕ ತಕ ಒಳ್ಗುಳಿದನು. 
ಅಣ್ಬಣಮಮನಬಷ್ಕಿ ಹಾರಾಡ್ಡದರ , ಚ್ಚೋರಾಡ್ಡದರ  ಗದುಲ ಮಾಡ್ಡದರ  ಗೌಡನ ಮಗ ಕ್ಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಆ 
ಊರಿನಲಿ ಿಒಬ್ಬರ  ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಲಿಲಿ. ಎಲಿರ  ಕ್ಕೋಳಿಯ  ಕ್ಕೋಳ್ದಂತಕ ಸುಮಮನಿದುರು. ಬಕಟ್ಿ ಬಕಳ್ಗಾನ 
ವಿರಕ ೋಧಿಸಿದ ಅಣ್ಬಣಮಮ ಮುಂಜಾನಕ ಹಕ ತಿುಗಕ ಹಾಸಿಗಕ ಮೋಲಕ ಸುಮಮನಕ ಮಲಗಿಕ್ಕ ಂಡಳ್ಳ. 

ಮರುದಿನ ಸಂಜಕ ಊರಿಮಂದಿಗಕ ಗೌಡನಮಗ ಅಗಸರ ಅಣಿಮಮನನುನ ತನನತಬತ ಊರಿಗಕ 
ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಿರುವನಕಂದು ತಿಳಿದುಬ್ಂತು. ಊರಿನ ಮಾನ್ ಉಳಿಸಲು ಅವರು ಬ್ಂಡ್ಡ 
ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡು ಅವನತಬತ ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದರು. ಏನಕ ೋ ನಾಲುೆ ಮಂದಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಕ್ಕಯನುನ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು 
ಬ್ಂದು ಎಲಾಿದರ  ಮದುವಕ ಮಾಡ್ಡ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಕಂದು ಲಕಕೆ ಹಾಕಿದುರು. 

ತನ ನರಿನ ಹಿರಿಯರು ಬ್ಂದದುು ತಿಳಿದು ಅವನತಬತ ಮನಕಗಕ ಬ್ರಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡಳ್ಳ. ಅವರು 
ಹಕೋಳಿದುನಕನಲಿ ಕ್ಕೋಳಿದಳ್ಳ. ಒಂದುಕಡಕ ಅಳಿಯನ ಮೋಲಿನ ಪರೋತಿ, ಇನಕ ನಂದು ಕಡಕ ಊರಿನ ಅಭಿಮಾನ, 
ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಆಕ್ಕಗಕ ಊರಿನ ಅಭಿಮಾನ ಹಕಚಾಯಿಿತು. ಅಟ್ಿದ  ಮೋಲಿದು ಅಳಿಯನಿಗಕ ಕರಕಸಿ ಹಕೋಳಿದಳ್ಳ. ಈಗ 
ನಂದಬಲಿ ಕ್ಕಲಸ ಆಗವಯದ, ಬಕೋಕ್ಾದಕರ ಕರಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗವೆಕ್ʼ ಎಂದು ತನನಭಿಪಾರಯ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ಅದರಂತಕ ಅಣ್ಬಣಮಮನಿಗಕ ಅಲಿಗಿಕ ಕರಕಸಿ ಕ್ಕೋಳಿದರು. ನಂದಬಲಾಿ ಈಗ ಆಗಾಾದ, ನಾ ಈಗ ಊರಿಗಿ ಬ್ಂದು 
ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಈ ಗೌಡ ನನಗಕ ಮಮ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಾಾಲ ನಾ ಇನನ ಇವನಕಿೆ, ಇಂವಾ ಎಲಿಿ ಇಡತಾನಬಡ 
ಅಲಿಿರತಿೋನಿ, ನಿೋವಿನುನ ಊರಿಗಿ ಹಕ ೋಗೆಿ, ನನನ ಹಕಸರಿಗಿ ಬ್ರಬಾಾಡ್ಡರ, ನನನ ತಾಯುಂದಕಗಕ ನಾ ಸತಿುನಂಥ 
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ಹಕೋಳ್ಸೆ" ಎಂದಾಗ ಅವರಿಗಕ ಮಾತಕ ಬ್ರಲಿಲಿ. 'ಈಕ್ಕ ಹಕೋಳಕ್ ೋದು ಖರಕ ಅದಾ, ನಡಿರಿ, ಊರಿಗಕ 
ಹಕ ೋಗಮು'' ಎಂದು ಬ್ಂದವರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 

ಅಣಿಮಮನಾಡ್ಡದ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಊರಕಲಾಿ ಅದವು, ಕ್ಕಲವರು ಆಕಬ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡ ನಿಧಾ್ರ ಸರಿ 
ಎಂದರಕ ಇನುನ ಕ್ಕಲವರು, “ಬ್ುದಿಧಗಕೋಡ್ಡ, ಗೌಡರ ಸುಖ ಏನ ಕ್ಂಡಾಳಕ್ ! ಮುಂದ ನಬಡೇಡಬಡುೇತವ 
ಹಕ ೋಗಿ'ೆ' ಎಂದು ಊರಲಿಿ ನಾನಾ ಜನ ನಾನಾ ಬ್ಗಕಯಿಂದ ಆಡತಕ ಡಗಿದರು. ಅಣಮಿಮನ 
ತವಯುಂದಕಗಳ್ಳ ನಡಕದುದಕಲಿ ಕ್ಕೋಳಿ ನಕಲಹಿಡ್ಡದು ಬ್ಬದುರು. ನಕಲ ಹಿಡ್ಡದವರು ಮೋಲಕೋಳ್ಲಿಲಿ. ಒಂದಕರಡು 
ತಿಂಗಳ್ಲಿಿ ಕಣುಿ ಮುಚಿ್ಚದರು. ತಾಯುಂದಕಗಳ್ಳ ಸತು ಸುದಿು ಅಣ್ಬಣಮಮನಿಗಕ ಹಕೋಳಿಕಳಿಸಿದರ  ಆಕ್ಕ ಮಣಿಿಗಕ 
ಬ್ರಲಿಲಿ. ''ನಾ ಊರ ಬ್ಬಟ್ಿ ದಿನಾನಕ ಸತಿುನಿ ಸತಾುಕಿ ಹಾಾಂಗ ಬ್ರತಾಳ್? ಎಂದು ಹಕೋಳಿದುು ಜನರಿಗಕ 
ಮತುಷ್ು ಿ ಗಾಬ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಕ್ಕಲವರು ಆಗಸರ ಬ್ಸಪ್ಪ ಮಾಳ್ವವರ ಸಾವಿನ ಬ್ಗಕಿ ಚ್ಚಂತಿಸಿದರಕ ಇನುನ 
ಕ್ಕಲವರು ಗೌಡನಮಗ ಗ ಳಿಯಂತಕ ನುಗಿಿ ಅಣ್ಬಣಮಾನ ಬಾಳ್ಳವ ಹಾಳ್ಳಮಾಡ್ಡದುಕ್ಕೆ ಒಳ್ಗಕ ಳ್ಗಕ 
ಹಲುಿಕಡ್ಡಯತಕ ಡಗಿದರು. 
                                     *  *  * 
ಊರ ಹಿರಿಯರ ಜಕ ತಕಗಕ ಅಣಿಮಮ ಬ್ರಲು ಒಪ್ಪದಿದಾುಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ್ ನಂತರ ತನನತಬತ 
ಮನಕಯಲಿಿಯೋ ಬ್ಬಟ್ು ಿ ಗೌಡನಮಗ ಬ್ಂದನು. ತನನದಿನ ನ ಲಗನವಾಗಿಲಿ, ತನನ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಇನ ನ ಮನಕ 
ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ಂದಿಲಿ. ತನನ ಲಗವನದ ಮೋಲಕ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ಂದ ಮೋಲಕ ಅಣಿಮಮನಿಗಕ ಊರಿಗಕ ತಂದು ಮನಕ 
ಮಾಡ್ಡ ಇಟ್ಿರಾಯಿತಕಂದು ಲಕಕೆ ಹಾಕುತು ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದಿದುನು. ಗೌಡನ ಮಗನಾದುದರಿಂದ ಯಾರ  
ಏನ  ಅನನಲಿಲಿ. 

ಇನನಷ್ುಿ ಸಡಿಲುಬ್ಬಟ್ಿರ ಮಗ ಪ್ ಣ್ ಹಾಳಾಗುವನಕಂದು ಗೌಡ ತರಾತುರಿ ಮಾಡ್ಡ ತಮಮ 
ಬ್ಳ್ಗದಲಿಿರುವ ಹಕಣಿನುನ ನಕ ೋಡ್ಡ ತಿಂಗಳಕ್ ಪ್ಪತಿುನಲಿಿ ಮದುವಕ ಮಾಡ್ಡದನು. ಮೊದಲು ವಾರಕ್ಕ ೆಮಮ 
ಬ್ಂದು ಹಕ ೋಗುತಿುದುವನು ಮುಂದಕ ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ ಬ್ಂದು ಹಕ ೋಗತಕ ಡಗಿದನು. ಈಗ ಅಣಿಮಮನಿಗಕ 
ಸಣಾಿಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹತಿುದ ಹುಳ್ಳವಿನಂತಕ ಚ್ಚಂತಬ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಂದಕ ಮ ರು ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ 
ಬ್ರಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಕ್ಕಯ ಚ್ಚಂತಬ ಚ್ಚತಕಯಾಗಿ ಬ್ಬಟ್ಟಿತು. ತನನ ಒಡಲಿನ ರಕುವಾಗಿದು ತವಯತಂದಬಗಳ್ಳ ಸತು 
ಚ್ಚಂತಕ ಒಂದು ಕಡಕಗಾದರಕ, ತನನ ಬಾಳ್ಳವ ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡ್ಡದ ಗೌಡರ ಮಗ ತನನನುನ ಮರಕತು ತನನತಬತಯ 
ಮನಕಯಲಿಿ ಬ್ಬಟ್ಟಿದುು ಒಂದಕೋಸವನಕ ಕಬ್ಬಬಣಕ್ಾಸಿ ಸುಟ್ಿಂಗಾಗತಕ ಡಗಿತು. 

“ನನನ ಕ್ಕೈಯಾಗ ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ಂದುರಪ್ಪ ನಿನಗ ಕರಸಗಕ ೋತಿೋನಿ, ಅಲಿಿತನಕ ಸುಮಮಕಿರು'' ಎಂದು 
ಹಕೋಳಿದುು ಅಣ್ಬಣಮನಿಗಕ ಕುಂತಲಿಿ ನಿಂತಲಿಿ ಪ್ರತಿರ್ವನಿಸತಕ ಡಗಿತು. ಅವನಪ್ಪ ಸತ್ತರ, ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ರುವುದು, 
ಅವನಪ್ಪ ಸದಾ ಸಾಯುವಂತಿಲಿ. ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ರುವಂತಿಲಿ. ಅಧಿಕ್ಾರ ಬ್ರದ ಹಕ ರತು ತನನನನವನು 
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ಊರಿಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಿ ಮನಬಮಾಡ್ಡ ಇಡುವಂತಿಲ ಿ ಎಂದು ಗುಂಗುಹುಳ್ಳವಿನಂತಕ 
ಚ್ಚಂತಿತಳಾದಳ್ಳ. 

ಆದರಲ ಿ ಇತಿುೋಚಕಗಕ ಅವನ ಲಗನವಾದ ನಂತರ ಅವನತಬತ ಅಣಿಮಮನಿಗಕ ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು ಬ್ಬಟ್ಿಳ್ಳ. ತನನ ಕುಲದವಳಾಗಿದುರಕ ಅಡ್ಡಗಕ ಮನಕಯಳ್ಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುಳಕೋನಕ ? ಈಕ್ಕ ಅಗಸರವಳಾದ ಕ್ಾರಣ ಅಡುಗಬಮನಕಯಳ್ಗಕ ಬ್ಬಡುತಿುರಲಿಲಿ. 
ಅವರಿವರಕದುರು ಅವನತಬತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಮನಕ ಕ ಳ್ಳ ಹಾಕ್ಬಕೋಕಲಾ ಿ ಅಂತಿೋನಿ?'' ಎಂದು 
ಅಂದಾಡ್ಡದುು ಈಕ್ಕಯ ಕಿವಿಗಕ ಬ್ಬತುು. ಅಂದನ್ಂದ ಊಟ್ ಹಕ ೋಗುವುದು ಕಡ್ಡಮಯಾಯಿತು. ಆವತುು 
ಊರ ಹಿರಿಯರ ಜಕ ತಕಗಕ ಹಕ ೋಗಿದುರಕ ಯಾವನಾದರ  ಒಬ್ಬನ ಜಕ ತಕಗಕ ಆರವಮವಾಗಿ ಲಗಾನಗಿ 
ಇರಬ್ಹುದಾಗಿತುು. ಇದರಿಂದ ತನನ ತವಯತಂದಗಳ್್ ಉಳಿಯಬ್ಹುದಾಗಿತುು. ತನನ ಬಾಳ್ಳವಕಯ  
ಸರಿಯಾಗಿರುತಿುತುು. ಈಗಬೇನಬಡಾೇಗಿ ಏನಾಯಿತಲಾಿ ಎಂದು ತನನ ಮೈಪ್ರಚ್ಚಕ್ಕ ಳ್ುತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. ಕಣಿಿಗಕ ಕಣುಿ 
ಹಲಿಿಗಕ ಹಲುಿ ತಿನನತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ.  

ಈ ಸಲ ಗೌಡನ ಮಗ ಬ್ಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಣ್ಯ ಆಗಬಕೋಕು. ಇಲಿದಿದುರಕ ಇಲಿಿಂದ 
ಎಲಿಿಗಾದರ  ಓಡ್ಡ ಹಕ ೋಗಬಕೋಕ್ಕಂದು ಮಾಡ್ಡದಳ್ಳ. ಲಗನವಾದ ಮೋಲಕ ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ, ಮ ರು 
ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ ಬ್ರುತಿುದುವನು ಬ್ರುತಾು ಬ್ರುತಾು ನಾಕ್ ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ ಐದು ತಿಂಗಳಿಗಕ ಮಮ 
ಬ್ರಲಾರಂಭಿಸಿದುು ನಕ ೋಡ್ಡ ಅಣಿಮಮ ಹಾವಿನಂತಕ ಭುರ್ಸ ಗುಟ್ಿತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. ಅಳಿಯನ ಪರೋತಿಗಾಗಿ 
ಅವನತಕು ಸಿೋರಕ ಕುಬ್ುಸ ತರುತಿುದುರ  ಉಣಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುತಿುದುರ  ಪರೋತಿಯಿಂದ ಕ್ಾಣಲಾರದುು ಅಣ್ಬಣಮಮನಿಗಕ 
ಕಿಚಿ್ಚನಲಿಿ ಇಟ್ಿಂಗಾಗಿತುು. ಪರೋತಿಯಿಂದ ನಕ ೋಡಲಾರದಾಗ ಏನುಂಡರಕೋನು, ಏನುಟ್ಿರಕೋನು? ಎಂದು 
ಅಣಿಮಮ ಹಾರಾಡತಕ ಡಗಿದುಳ್ಳ. 'ನಿೋ ಏನಕ ಅನುನ, ಈ ಸಾರಿ ನನಗಕ ಊರಿಗಕ ಕರಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಬಕೋಕು. 
ಮನಕಮಾಡ್ಡ ಇಡಬಕೋಕು'' ಎಂದು ವಟ್ವಟ್ಟ ಹಚ್ಚದಿುು ನಕ ೋಡ್ಡ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಡ ಗಪಾಪಗಿ 
ಮಲಕ್ಕ ಂಡನು. 

'ನಮಮಪ್ಪ ಇರಕ ೋತನ್ು ನಿೋ ಇಲಕಿ ಇರಬಕೋಕು, ಇಲಿದಿದುರಕ ನಿನನ ಕಂಡಬ್ುದಿಧ ಕಂಡಕ್ಕ '' ಎಂದಾಗ 
ಅಣ್ಬಣಮಮನ ಪತು ನಕತಿುಗಕೋರಿತು. ಅವನಿಗಾಗಿಯೋ ತಾನು ಪ್ತಿವರತಾ ಸಿರೋಯಂತಬ ಒಂದು ವರುಷ್ದಿಂದ 
ಹುಟ್ಟಿದ ರು ಬ್ಬಟ್ು,ಿ ಬ್ಂರ್ುಬ್ಳ್ಗ ಬ್ಬಟ್ುಿ ತಾಯುಂದಕಗಳ್ನುನ ಕಳಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಇವನು ಹಕೋಳಿದಂತಕ 
ಕ್ಕೋಳಿಕ್ಕ ಂಡು ಇದಾುಗ ಊರಿಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗಕಂದರಕ ನಿನನ ಕಂಡ ಬ್ುದಿು ಕಂಡಕ್ಕ  ಎಂದು 
ಹಕೋಳಿದುು ಕ್ಕೋಳಿ ಕಡ್ಡಿಗಭ್ಟ್ ಬ್ಬದುಂಗಾಯಿತು. ಇವನಪ್ಪ ಇನ ನ ಇಪ್ಪತುು ವರುಷ್ ಇರುವವನು, 
ಸಾಯುವವನಲ,ಿ ಅಲಿಯಿವರಕಗಕ ನಾನು ಇಲಿಿ ಬ್ಬದಿುರಬಕೋಕು? ನನನ ಬಾಳ್ಳರ್ಬ ಗತಿಯೋನು ಎಂದು ಬಕಟ್ಿ 
ಬಕಳ್ಗಾನ ಗಕ ೋಳಾಡತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ.  
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ಆಗ ಬಕೋಸಿಗಕಯಾಗಿತುು. ಒಳ್ಗಕ ಕುದಸುವುದಕಂದು ಅಟ್ಿದ ಮನಕಯ ಮೋಲಕ ಗಾದಗಕ ಹಾಸಿಕ್ಕ ಂಡು 
ಮಲಕ್ಕ ಂಡ್ಡದುರು. ಇವನ ಸಲುವಾಗಿ ತಾಯುಂದಕಗಳ್ಳ ಸತುರು. ತಾನು ಪ್ರದಕೋಶಿಯಾಗಬಕೋಕ್ಾಯಿತು. 
ತನನಪ್ಪ ಸತು ಮೋಲಕ ಊರಿಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋಗುತಕುೋನಕ ಎನುನವ ಇವನಿಗಕೋನ ಸಾಯ ಹಕ ಡಕದರಕ 
ತನಗಕ ಹರಾಹುರಿಯಾಗುವುದಕಂದು ತನ ನರು ಸಕೋರಿ ಕ ಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಇರಬ್ಹುದಕಂದು ಲಕಕೆ 
ಹಾಕುತತ ಆಕ್ಾಶ ನಕ ೋಡ್ಡದಳ್ಳ. ಚ್ಚಕಬುಗಳ್ಳ ಇಳಿಯುತು ಹಕ ರಟ್ಟದುವು. ಬಕಳ್ಸುಚ್ಕಕಬು ಮ ಡ್ಡತುು. ಬಕಳ್ಗಾಗಲು 
ಒಂದು ತಾಸು ಉಳಿದಿತುು. ಎದುು ನಿಂತು ನಕ ೋಡ್ಡದಳ್ಳ. ಎಲಾಿ ಜನ ಮಲಗಿದುರು. ಕ್ಕಳ್ಗಕ ನಕ ೋಡ್ಡದಳ್ಳ. 
ಮೋಲಿನಿಂದ ಬ್ಬದುರಕ ಯಾರ  ಉಳಿಯುವುದಿಲಿವಕಂಬ್ ವಿಚಾರ ಬ್ಂದ ಕ ಡಲಕೋ ಗಸಕೆನಕ ಹಾಸಿಗಕಯ 
ಮೋಲಕ ಮಲಗಿದು ಗೌಡನ ಮಗನಿಗಕ ದಬ್ಬಬ ಬ್ಬಟ್ಳಿ್ಳ. ಒಂದಕೋ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಮೋಲ್ಬ ರ್ಜೋವದಿಂದ ಇದುವನು, 
ಕ್ಕಳ್ಕ್ಕೆ ಬ್ಬದಾುಗ ತಲಕಯಡಕದುಹಕ ೋಯಿತು. ರಕು ಸಕ ೋರಿಟ್ಟಿತು. ತಲಕ ಒಡಕದಾಗ ಜಕ ೋರಾಗಿ 
ಕ ಗಿಕ್ಕ ಂಡದುಕ್ಕೆ ಮಲಕ್ಕ ಂಡವರಕಲಿರ  ಗಾಬ್ರಿಗಕ ಂಡು ಎದುು ಕುಳಿತರು. ಇದು ತನನ ಮೋಲಕ 
ಬ್ರಬಾರದಕಂದು ಅಣ್ಬಣಮಮ ಲ್ಬ್ಬಡೇ ಲ್ಬ್ಬಡೇ ಹಕ ಯುಕ್ಕ ಳ್ು ತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. ಊರು ಕ್ಕೋರಿ ಜನ ಹೌಹಾರಿ 
ಓಡ್ಡಬ್ಂದರು. ಬಕಳ್ಗಾಗುವುದರಕ ಳ್ಗಾಗಿ ಈ ಸುದಿು ಸುತುುಮುತುಲಿನ ಹಳಿುಗಳಿಗ  ಮುಟ್ಟಿತು. ಪಕ ಲಿೋಸರು 
ಬ್ಂದರು. ಹಬಣದ ಪ್ಂಚನಾಮ ಮಾಡ್ಡ ತಾಲ ಿಕು ದವಾಖಾನಕಗಕ ಬ್ಂಡ್ಡಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದರು. ಪ್ಕೆದಲಿಿ 
ಮಲಗಿದು ಆಗಸರ ಅಣ್ಬಣಮಾ ಈ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡರಬಕೋಕ್ಕಂದು ಗೌಡ ಪಕ ಲಿೋಸರಿಗಕ ಹಣ ಬಾಯಿಗಕ ತಿು ಈಕ್ಕಗಕ 
ಮರಣ ದಂಡನಕಯಾಗುವಂತಕ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಕಂದು ಗಂಟ್ುಬ್ಬದುನು. ತಾಲ ಿಕ ಆಸಪತಕರಗಕ ಹಕಣ ಒಯು ಮೋಲಕ 
ಗೌಡನ ದಾರಿನ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪಕ ಲಿೋಸರು ಅಣಿಮಮನನುನ ಬ್ಂಧಿಸಿ ಕಲಬ್ುಗಿ್ ಜಕೋಲಿಗಕ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು 
ಹಕ ೋದರು. ಅಣಿಮಮ ಅಂಜದಕ ಅಳ್ಳಕದಕ ಕಲಾಿಗಿದುದು ನಕ ೋಡ್ಡ ಎಲಿರ  ಆಶಯಿ್ಪ್ಟ್ಿರು. 

* * * 
ಗೌಡನ ಮಗ ಸತು ಸುದಿು ಊರಲಿಿಯ ಕ್ಕಳ್ಗಕೋರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಟ್ವಾಗಿತುು. ಒಂದಕೋ ಸಲಕ್ಕೆ 

ಅಣ್ಬಣಮಮ ಮಾಾಗಕೋರಿಯವರ ಹಲುಿ ಮುರಿದಿರುವಳಕಂದು ಜನ ಆಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ುತಕ ಡಗಿತುು.  ಗೌಡನ ಜಕ ತಕಗಕ 
ಕುಲಕಣ್ಸೂ ಸಾಹುಕ್ಾರರ ಸಕ ಕುೆ ಮುರಿದು ಹಕ ೋಗಿತುು. ಇಲಿಿತನಕ ಬಾಲಮುದುಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ್ಡದು ಊರಜನ 
ಈಗ ನಿಭಿ್ತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ತಿರುಗಾಡುವುದು ನಕ ೋಡ್ಡ ಇವತುು ಈ ಊರಿಗಕ ಸಾವತಂತರ 
ಬ್ಂತಕಂದು ನಾನು ಕುಣಿದಾಡತಕ ಡಗಿದಕ.  ಅಗಸರ ಅಣ್ಬಣಮಮನನುನ ನಾನು ಇನ ನ ತನಕ ನಕ ೋಡ್ಡರಲಿಲಿ. 
ಆಕ್ಕಯನುನ ಈ ಊರಿನಿಂದ ಗೌಡನ ಮಗ ಒಯು ನಂತರ ಇಲಿಿಗಕ ಬ್ಂದಿದ್ಕದ. ಈಗಾಕ್ಕ ಕಲಬ್ುಗಿ್ 
ಜಕೋಲಿನಲಿಿದುದುು ತಿಳಿಯಿತು. ಇನ ನ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಕ್ಕ ೋಟ್ಟ್ಗಕ ಕ್ಕ ಡಲಾರದುು ತಿಳಿಯಿತು. ಯಾತಗಿರಿ 
ಸಬ್ ಇನಕಸೆಕಿರ್ ನನನ ಬಾಲಾ ಸಕನೋಹಿತನಾಗಿದು.  ನ ರಾರು ವರುಷ್ಗಳಿಂದ ಭಯದ ಗವಿಯಲಿಿ ಗಾಳಿಬಕಳ್ಕು 
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ನಿೋರಿಲಿದಕ ಸತು ಈ ಊರಿನ ಜನವನುನ ಅಣಿನನ ಉಳಿಸಿರುವಾಗ ಆಕ್ಕಯನುನ ನಾನು ಉಳಿಸಬಕೋಕ್ಕಂದು 
ಲಕಕೆಹಾಕಿದಕ. ಹಕೋಗ  ಶಾಲಕಗಕ ಬಕೋಸಿಗಕ ರಜಕ ಆರಂಭವಾಗಿದಕಯಂದು ನಕೋರವಾಗಿ ಯಾತಗಿರಿಗಕ ಹಕ ರಟ್ಬ. 

ನಾನು ಬ್ಂದಾಗ ಗಕಳಕಯ ಸಬ್ಇನಕಸೆಕಿರರು ಮನಕಯಲಿಿ ಇರಲಿಲಿ. ಇದಕೋ ಕ್ಕಲಸಕ್ಾೆಗಿ ಕಲಬ್ುಗಿ್ಗಕ 
ಹಕ ೋದುದವಗಿ ಮನಕಯಲಿಿ ಹಕಣು ಿ ಮಕೆಳ್ಳ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲಿರಿುವ ಪಕೋಪ್ರಕ ೋದ್ಕತಾು ಕುಳಿತು 
ತಾಸಾಗಿರಲಿಲಿ, ಸಬ್ಇನಕಸೆಕಿರರು ಬ್ಂದರು. ಪ್ಟ ಪ್ರ್ಟ ಇಳಿಯುತಿುರುವಾಗ ನನನನುನ ನಕ ೋಡ್ಡ ಖುಷ್ಟ 
ವಾಕುಪ್ಡ್ಡಸಿದರು. ಆಗ ಸಂಜಕಯಾಗಲಿತುು. ಅದಕೋ ಪ್ಟ ಪ್ಟ್ಟಯ ಮೋಲಕ ಕ ಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಅಯ ಬ್ಬಗಕ 
ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಹಕ ೋದರು. ಒಂದು ರ ಮು ತಕರಕಸಿ ಊಟ್ಕ್ಕೆ ಆಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಡ ಕುಳಿತಾಗ ನಾನು ಆ 
ಮಾತು ಎತಿುದಕ. ಆಕ್ಕಯನುನ ನಿೋವು ಹಕೋಗಾದರ  ಮಾಡ್ಡ ಉಳಿಸಬಕೋಕು. ಆ ಊರಿನಲಿಿ ಯಾವ 
ಅಂಬಕೋಡಕರ್, ಮಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾರದ ಕ್ಕಲಸ ಆಕ್ಕಯಬ್ಬಳಕ ಮಾಡ್ಡದಾುಳಕ. ಆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಡದ ಈ 
ಕ್ಕ ಲಕಯಿಂದ ಕ್ಕಳ್ಜನರನುನ ಹತಿುಕಿೆದು ಮಾಾಗಕೋರಿಯವರ ಲಾಡಾಾ ಈಗ ಸಡ್ಡಲಾಗಿದಕ. ಆಕ್ಕ ಹಕ ರಗಾದ 
ಮೋಲಕ ಆಕಿಗಕ ಂದು ದಂಡ್ಡಗಕ ಹಚಬಡಚೇಣ, ಒಂದು ವಕೋಳಕ ಆಕ್ಕಗಾಾರ  ಲಗನ ಆಗವಕ ಮುಂದ ಬ್ರದಿದರ 
ನಾನಕೋ ಲಗನ ಆಗಿುನಿ. ಏನಂದಿರ?' ಎಂದಾಗ.. ಸಬ್ ಇನ್ಸ ಪಕಕಿರರು ಮುಸಿಮುಸಿ ನಗತಕ ಡಗಿದರು. ಆಗಲಿ, 
ನಿಮಮ ಪರೋತಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಕಗಕ ಬಕೋಗ ಬ್ಬಡುಗಡಕ ಮಾಡತಿೋನಿ, ಆಯಿತಾ'' ಎಂದು ಊಟ್ ಮಾಡ್ಡ ನನಗಕ 
ಮಲಗಲು ಹಕೋಳಿ ಮುಂಜಾನಕ ಕಲಬ್ುಗಿ್ಗಕ ಪ್ಟ ಪ್ಟ್ಟ ಮೋಲಕ ಹಕ ೋಗಕ ೋಣವಕಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮನಕಗಕ 
ಹಕ ೋದರು. 

ರಾತಿರಯಲಿಿ ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದಕು ಮಾಡ್ಡದಕ. ಬಕಳಿಗಕಿ ಬಕೋಗ ಎದುು ಸಿದಧನಾಗುತಿುರುವಾಗ 
ಸಬ್ ಇನಕಸೆಕಿರರು ಬ್ಂದರು. ಬಕಳ್ಗಾನ ಆಕ್ಕಯ ಬ್ಬಡುಗಡಕಗಾಗಿ ಎಫ್ ಐಆರ್ ತಯಾರಿಸಿದುು ತಕ ೋರಿಸಿದರು. 
ಮಾಳಿಗಕಯ ಮೋಲಕ ಮಲಕ್ಕ ಂಡಾಗ ಉರುಳಿಬ್ಬದುು ಸತಿುರುವನಕಂಬ್ ವರದಿ ಓದಿ ತುಂಬಾ 
ಖುಷ್ಟಯಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಈ ವರದಿ ಕ್ಕ ೋಟ್ಟ್ಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮೋಲಕ ಅಣ್ಬಣಮಮನಿರುವ ಜಕೋಲಿಗಕ 
ಬ್ಂದಕವು. ಜಕೋಲಿನ ಒಂದು ಕ್ಕ ೋಣಕಯಳ್ಗಕ ಕುಳಿತಿದು ಅಣಕಮಿಮನ ನಕ ೋಡ್ಡ ನನನ ಕುತಿುಗಕ ನರ ಉಬ್ಬಬ 
ಬ್ಂದವು. ದುುಃಖ ತಡಕಯಲಾರದಷ್ಾಿಯಿತು. ಇನ ನ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಕೋಳ್ಳ ದಾಟ್ದ ವಯಸುಸ. ಇಂಥ 
ಸುಂದರ, ಮುಗಧ ಅಮಾಯಕ ಹಕಣಿಿಗಕ ಆ ಗೌಡನ ಮಗ ಎಷ್ುಿ ಗಕ ೋಳಾಡ್ಡಸಿದನಲಿ ಎಂದು ಮರುಗಿದಕ. 
ನಿಜವಾಗಿ ಫ್ಕರಂರ್, ಇಂಥ ಕ್ಾರಂತಿಕ್ಾರಿ ಹಕಣಿಿನ ಕ್ಕೈಹಿಡ್ಡಯೋದರಬಂದ್ರ ನನನ ಭಾಗಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕ್ಕ ೋತಿೋನಿ, 
ಇಕಿನ ಬಕೋಗ ಬ್ಬಡುಗಡಕ ಮಾಡ್ಡಸು ಪ್ೆೇಜ್' ಎಂದಾಗ ಗಕಳಕಯ ಸಬ್ ಇನಕಸೆಕರಿರು ಬ್ಬದುು ಬ್ಬದುು 
ನಗತಕ ಡಗಿದರು. ಆಗಾಕ್ಕ ಬ್ಬಡುಗಡಕ ಆದಂತಕ. ನನನ ಕ್ಕೈ ಹಿಡ್ಡದಂತಕ ಅನಿಸಿತಕ ಡಗಿತು. 
 
               -ಆಕ್ರ: ಸ್ಕವ್ರ್ೂ ಕ್ಥವ ಸ್ಂಕ್ಲ್ನ್- ಸ್ಂ: ಕ್ೃಷ್ಣಮಡತೂ ಹನ್ಡರ, ಬ್ವನ್ಕ ಮಕಷ್ವತಕ್ಟ 
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                    3.3 ನ್ಮಮ ಕಾರವಾರ 
ಗರಡಿಿ ಗ ೂೇ ವಿಂದರ ಾಜ 

 
ನಾವು ಹುಬ್ಬಳಿುಯಿಂದ ಕ್ಾರವಾರ ಬ್ಸುಸ ಹತಿುದಬವು. ಕಲಘಟ್ಗಿಯವರಕಗಕ ನನಗಕ ಪ್ರಿಚಯದ ಹಾದಿ. 

ಅಲಿಿಂದ ತುಸು ದ ರದಲಕಿೋ ಸಹಾಾದಿರಯ ಸಕರಗು ಆರಂಭವಾಗುತುದಕ. ಎತು ನಕ ೋಡ್ಡದರ  ಕಣುಿ 
ಸಕ ೋಲುವಷ್ುಿ ದ ರ ಹಬ್ಬಬ ಹರಡ್ಡರುವ ಹಸುರು ನಕಲ. ಬ್ರುಬ್ರುತು ಕ್ಾಡು ದಟ್ಿವಾಗುತುದಕ. ಘಟ್ಿಗಳ್ನುನ 
ಏರಿಕ್ಕ ಂಡು ಸಿಮಂಟ್ಟನ ನಿೋಳ್ಹಾದಿಯಲಿಿ ಬ್ಸುಸ ವಕೋಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿುತುು. ಹಾಗಕಯೋ ವಕೋಗವಾಗಿ ಹಿಂದಕ 
ಸರಿದು ಹಕ ೋಗುವ ನಿಬ್ಬಡವಾದ ಕ್ಾನನ ಹಾದಿಯ ಎರಡ  ಬ್ದಿಗ  ಹಬ್ಬಬರುವ ದ್ಟ್ಿಡವಿಯನುನ 
ಕ್ಕ ರಕದುಕ್ಕ ಂಡು, ಹಾಗಕ ಹಕ ರಳಿ, ಹಿೋಗಕ ತಿರುಗಿ, ಒಮಮ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಮುಖಮಾಡ್ಡ, ಇನಕ ನಮಮ ಮೋಲಕ್ಕೆ 
ಮಾಡ್ಡ ಪ್ಯಣಿಗರನುನ ತ ಗಿ ತ ಗಿ ಚಲಿಸುತಿುರುತುದಕ ಬ್ಸುಸ. 

ಚಕಲುವಕಯ ಉಂಗುರುಗ ದಲಿನಂತಕ ಮವಲ್ಬಮಾಲಕಯಾಗಿ ಹಬ್ಬಬಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ಬಕಟ್ಿಗಳ್ಳ, ಗಗನ 
ಚುಂಬ್ಬಯಾದ ವೃಕ್ಷಗಳ್ಳ ಅವುಗಳ್ನಕನೋರಿ ಹಕ ೋಗಿ, ಎದುರುಬ್ದುರು ನಿಂತುಕ್ಕ ಂಡು ಮುಖಮುಖ 
ನಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುವಕ. ಎಂಥ ಹಸುರು ಅದು! ಹಾಗಕಯೋ ಕಿರವತಿುಯ ಬ್ಳಿಯ ಕ್ಾನನಗಳ್ನುನ ದಾಟ್ಟ, 
ಎಲಾಿಪ್ುರದ ಪ್ುಟ್ಿ ಬಕಟ್ಿಗಳ್ನಕನೋರಿ ಮುಂದಕ ಹಕ ೋಗಬಕೋಕು. ಆಳ್ವಾದ ಕ್ಕ ಳ್ುಗಳ್ಳ, ಅವುಗಳ್ ಅಂಚ್ಚನಲಕಿೋ 
ಬ್ಸಿಸನ ಹಾದಿ, ಕ್ಕಳ್ಗಕ ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ ತಲಕ ತಿರುಗಬಕೋಕು. ಈ ಆಳ್ವಾದ ಕಂದರಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಬದಿರುಮಳಕಗಳ್ಳ 
ಇಳಿದು ಹಕ ೋಗಿ ಸುಳಿಯುತಿುರುವ ತಂಗಾಳಿಯಲಿಿ ಕ್ಕ ಳ್ಲ ದುತಿುವಕ. ಪಕ ದಕಪಕ ದಕಯಾಗಿ ಬಕಳಕದ 
ಕ್ಕೋದಗಿಯ ಬ್ನಗಳಿಂದ, ಚಂದನದ ಮರಗಳಿಂದ ಮಂದವಾದ ವಾಸನಬ ತಿೋಡ್ಡ ಬ್ರುತಿುದಕ. ಸಂಸೃತ 
ಕ್ಾವಾಗಳ್ಲಿಿ ಹಕೋರಳ್ವಾಗಿ ಬ್ರುವ ಮಲಯ ಪ್ವ್ತದ ಪ್ರದಕೋಶ ಇದಕೋ. ಇಂತಹ ಚಕಲುವಿಗಕ 
ಸೌಂದಯಾ್ರಾರ್ಕರಾದ ನಮಮ ಕವಿಗಳ್ಳ ಮಾರು ಹಕ ೋಗಿದುರಕ ಅದರಲಿಿ ಆಶಯಿ್ವಾದರ  ಏನು? 

ಅರಬಕೈಲಿನ ಆ ಘಟ್ಿಗಳ್ ಚಕಲುವು ಅಪ್ ವ್ ಚಕಲುವು, ಮತಕು, ತಕೋಗ, ಬ್ಬದಿರುಮಳಕ ಇವುಗಳ್ ಹುಚುಿ 
ಹಸಿರು ಬಕಟ್ಿಗಳ್ಲಕಿಲಿಿ ಪ್ಸರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕ. ಅಲಿಿ ಹಾದಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಕಣು ಿಮಿಟ್ುಕಿಸುವ ತಕ ರಕಗಳ್ಳ, 
ಒಂದಕಡಕ ಆಳ್ವಾದ ಕಂದರಗಳಾದರಕ ಇನಕ ನಂದಡಕ ಗಗನದಾಟ್ ಮೊಗಬಾಚ್ಚರುವ ತುಂಗಶಿಖರಗಳ್ಳ. 
ಗಿರಿಕಂದರಗಳ್ನಕನಲಿ ಒಂದಕೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮುಸುಗಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ದಟ್ಿ ಹಸಿರು. 

ಈ ವಕೋಳಕಗಕ ಆಗಲಕೋ ಸ ಯ್ ಪ್ಡುವಣ ಗಿರಿಗಳ್ ಮೋಲಕ ವಿಶರಮಿಸತಕ ಡಗಿದು. ಎಡಗಡಕಗಕ 
ಮ್ಗಟ್ಿಲು ಮಟ್ಿಲಾಗಿ ಏರಿಹಕ ೋಗಿ ದಿಂಗತವನುನ ತಲುಪರುವ ಘಟ್ಿಗಳ್ ಮೋಲಕ ಸ ಯ್ನ ಮಾಗಿದ 
ಕಿರಣಗಳ್ಳ ಚಕನಾನಟ್ವಾಡುತಿುವಕ. ಬ್ಲಗಡಕಗಕ ಕ್ಕ ಳ್ುಗಳ್ನಿನಳಿಯುತು ಕರಮವಾಗಿ ವಧಿ್ಸುತಿುದು ನಕಳ್ಲು, 
ನಕಳ್ಲು-ಬಕಳ್ಕುಗಳ್ ಈ ಕಣುಿಮುಚಾಲಿಕಯನುನ ನಕ ೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣು ಿಸಾಲುವುದಿಲಿ. 
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ದಟ್ಿಡವಿಯಲಿಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ನಾಗರಹಾವಿನಂತಕ ಬ್ಬದುುಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ದಾರಿಯನುನ ಹಿಂದಕ 
ಹಾಕುತು, ಬಕಟ್ಿಗಳ್ನುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡು, ನ ರಾರು ಭಯಾನಕವಾದ ತಿರುವುಗಳ್ನುನ ದಾಟ್ುತು, ಮುಂದಕ 
ಸಾಗಿತುು ಬ್ಸುಸ, ಆ ಕಡಕಗಕ ನಕ ೋಡಬಕೋಕ್ಕ ೋ, ಈ ಕಡಕಗಕ ನಕ ೋಡಬಕೋಕ್ಕ ೋ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಅಪ್ ವ್ 
ಸೌಂದಯ್ ಮೈಚಾಚ್ಚಕ್ಕ ಂಡು ಮಲಗಿದಕ. ಬ್ಸಿಸನಲಿ ಿಅತಕ ುಮಮ, ಇನಕ ನಮಮ ಓಡಾಡ್ಡ ಆ ಚಕಲುವನುನ ಹಿೋರಿ 
ಹಿೋರಿ ತೃಪ್ುರಾದಕವು. ''ನಕ ೋಡದಕ ೋ ಪರಯಬ್ಂರ್ು, ಸಹಾಾದಿರ ಕ್ಾನನಗಳ್ಳ,ಮಾಂಗದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ದೃಶಾ 
ವಕೈಕುಂಠವನ ನಮಿಮದ' ಎಂದ ಪ್ುಟ್ಿಪ್ಪನವರ ಕ್ಕಲವು ಸಾಲುಗಳ್ನುನ ಮನದಲಕಿೋ ಕುರುಕಿಕ್ಕ ಂಡಕ. 

ದಾರಿಯಲಿಿ ಎರಡು ಪ್ುಟ್ಿ ಜಲಪಾತಗಳ್್ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಂಡವು. ಇನ ನ ನಮಗಕ ಕ್ಾಣದ ಆಚಕ, ಈಚಕ 
ಮೊರಕಯುತಿುರುವುವು ಎಷ್ಕ ೋಿ ಏನಕ ೋ! ಸಂಜಕಯ ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಹಾರಾಡ್ಡ, ಹಾಡ್ಡ, ದಣಿದು ಬ್ಂದು ಗುಂಪ್ು 
ಗುಂಪಾಗಿ ಗ ಡ್ಡಗಕ ತಕರಳ್ಳತಿುವಕ. ಅಲಿ ಿಇಲಿಿ ನಿಂತ ನಿೋರು ಸಕ ೋಗಲಾಡ್ಡ ಹಣಿಿನಂತಕ ತಕರಕಯ ನಿರಿಯ ಚ್ಚಮಿಮ 
ಚ್ಚಮಿಮ, ಮತಕು ಮತಕು ತಿೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದಕ. ಸುತುಲಿನ ಗಿಡಮರಗಳ್ಳ ಬಾಗಿ ಆ ನಿೋರಿನಲಿ ಿತಮಮ ಪ್ರತಿಬ್ಬಂಬ್ವನುನ 
ನಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುವಕ. ಎಲಕ ಿೋ ತುಸು ಸಮತಟ್ಾಿದ ನಕಲದಲಿಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ುಿ ಭತುದ ಗದಕುಗಳ್ಳ, ಶಾಲಿಯ 
ತಿಳಿಹಸಿರು ಬ್ನಗಳ್ಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಕೈಭವ-ವಿಲಾಸವನುನ ಕಂಡು ಏನಕೋನಕ ೋ ಆಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುವಕ. ಅಡ್ಡಕ್ಕ, 
ತಕಂಗುಗಳ್ ಗರಿಗಳ್ಳ ಸಳ್ಸಳ್ ಸದುು ಮಾಡುತು ಸಂಧಾಾರವಿಯ ಬಕಳ್ಕಿನಲಿಿ ಮಾಪಕ ್ಳಕದು ಚ್ಚನನದ 
ಕರವಾಲಗಳ್ನುನ ನಕನಪಸುತಿುವಕ. ಭತುದ ಗದಕುಗಳಿದುಲಿ ಿನಾಲಾೆರು ಪ್ುಟ್ಿ ಗುಡ್ಡಸಲು. ಅಷ್ಿಷ್ಕಿೋ ಒಂದಕ ಂದು 
ಊರು. ಲಂಗಕ ೋಟ್ಟ ಹಾಕಿ, ಬ್ರಿ ಮೈಯಿಂದ ಹಕ ಲಗಳ್ಲಿಿ ಓಡಾಡುತಿುದುರು ಇಲಿಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ್ಳ. ಈ 
ಜನರ ಬ್ದುಕು ನಿಜವಾಗಿ ಎಂತಹ ಸೌಭಾಗಾಶಾಲಿ! ದಿನನಿತಾ ವಿರಾಟಪ್ರಕೃತಿ, ತನನ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಈ 
ಜನರನುನ ಲಾಲಿ ಹಾಡ್ಡ, ತನನ ಉಡ್ಡಯ ತಕ ಟ್ಟಿಲಲಿಿ ಚುಕುೆ ತಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸುತಾುಳಕ; ಆದರಕ... ಯಾರಿಗಕ 
ಗಕ ತುು ? ಮಲಕನಾಡ್ಡನ ಈ ನಿಜ್ನ ವನಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಡ ಗುಡ್ಡಸಿಲುಗಳ್ಲಿಿ ಆರ್ುನಿಕ ಸೌಕಯ್ಗಳಿಲಿದಕ 
ಕಳಕಯಬಕೋಕ್ಾಗಿರುವ ಅವರ ಬ್ದುಕಿನಲಿ ಿ ಏನಕೋನು ಕಷ್ಿ-ನಿಷ್ುಿರಗಳಿವಕಯ! ದ ರದ ಮಾತು 
ಯಾವಾಗಲ  ಚಕಂದ, ಅನುಭವಿಸಿ ನಕ ೋಡ್ಡದಾಗಲಕೋ ನಿಜಸಿಥತಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದು. 

ಅಂಕ್ಕ ೋಲಾದಲಿಿ ಬ್ಸುಸ ಬ್ಹಳ್ ಹಕ ತುು ನಿಂತು, ಕತುಲಾಗಿಯೋ ಮುಂದಕ ಹಕ ರಟ್ುದರಿಂದ ನಾವು 
ನಿರಾಶರಾದಕವು. ದ ರದ ಪ್ರವಾಸದ ದಣಿವು ಬಕೋರಕ, ಕ್ಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬ್ಂದಾಗ ರಾತಿರಯ ಗಂಟ್ಕ ಎಂಟ್ಾಗಿತುು. 
ನಾವು ಹಕ ರಟ್ ವಿಷ್ಯವನುನ ನಮಮ ಕ್ಾರವಾರದ ಗಕಳಕಯರಿಗಕ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲಿವಾದುರಿಂದ, ಅವರ 
ಕ್ಕ ೋಣಕಯನುನ ಹುಡುಕುವುದು ತುಸು ಕಷ್ಿದ ಕ್ಕಲಸವಕೋ ಆಯಿತು. ಅಂತ  ಒಂಬ್ತುು ಗಂಟ್ಕಗಕ ಅವರ 
ಕ್ಕ ೋಣಕ ಸಿಕಿೆತು. ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಊಟ್ ಮಾಡ್ಡದವು. ಕಡಲನುನ ನಕ ೋಡಬಕೋಕ್ಕಂದು ನಾವು ತುಂಬ್ 
ಆತುರರಾಗಿದಕವು ಬಕಳ್ಳದಿಂಗಳ್ ದಿನಗಳ್ಳ, ಕಡಲ ತಕರಕಗಳ್ ಮೊರಕತ ಅಲಿಿಗ  ಕ್ಕೋಳಿಬ್ರುತಿುತುು. ಹಾಗಕಯೋ 
ಕಡಲ ಕಡಕಗಕ ತಿರುಗಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ರಲು ಹಕ ರಟ್ಕವು, ತಕಂಗು, ಗಾಳಿಮರಗಳ್ ನಿೋಳ್ವಾದ ನಕರಳ್ಳ ಕಡಲ 
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ತಿೋರದ ಮೋಲಕ ಒರಗಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡತುು. ಆ ನಕಳ್ಲನುನ ದಾಟ್ುತು, ತಕಳ್ಳಮಳ್ಲನುನ ತುಳಿಯುತು ಕಡಲಿನ ಹತಿುರ 
ಹತಿುರ ಬ್ಂದವು. 

ಕಡಲಿನ ಬ್ಗಕಿ ನಾನಕೋನಕ ೋ ತುಂಬ್ ಅದುುತ ಕಲಪನಕಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕು, ಮೈಲುಗಟ್ಿಲಕ 
ಉದುಗಲಗಳ್ಳಳ್ು ಮಳ್ಲ ರಾತಿರ ಆನಕಯ ಗಾತರದ ತಕರಕಗಳ್ಳ, ರ್ಡು ಎಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ತಕರಕಗಳ್ ಆದುುತ 
ಶಬ್ು, ದ ರ...ಬ್ಹು ದ ರದವರಕಗ  ಹಬ್ಬಬರುವ ವಿಶಾಲ ಜಲನಿಧಿ.. ಅದಕ ಂದ  ಸತಾವಕಂದು 
ತಕ ೋರಲಿಲಿ. ನನಗಕ ಕ್ಾರವಾರದ ಕಡಲು ತುಂಬ್ ಪ್ರಶಾಂತವಾದುದು, ಸುತುಲ  ಬ್ಳ್ಸಿರುವ ಬಕಟ್ಿಗಳ್ನುನ 
ಒತಿುಕ್ಕ ಂಡು ಸಾಗರದ ನಿೋರು ಒಳ್ಸಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದರದ ಅಬ್ಬರ ಅಷ್ಾಿಗಿ ಕ್ಾಣಬ್ರುವುದಿಲಿ ಇಲಿಿ. 
ನಾನು ನಕ ೋಡ್ಡರುವ ಅಣಕಕಟ್ಟಿನ ತಕರಕಗಳಿಗಿರುವಷ್ುಿ ರಭಸವೂ ಈ ತಕರಕಗಳಿಲಿ. ಸಾಗರದಲಿಿ ಅಲಿಲಿಿ ಪ್ುಟ್ಿ 
ಪ್ುಟ್ಿ ನಡುಗಡಕಿಗಳಿವಕ. ಅವುಗಳ್ಲಕ ಿಂದು ತಿೋರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳ್ಳ ಮೈಲು ಅಂತರದಲಿಿದಕ. ಅದು 
ತುಂಬ್ ಸುಂದರವಾದ ಸಥಳ್ವಕಂದು ನನನ ಗಕಳಕಯರು ಹಕೋಳಿದರು. ಶಾಲಕಯ ಮಕೆಳ್ಳ ವನಭಕ ೋಜನಕ್ಕೆಂದು 
ಅಲಿಿಗಕ ಹಕ ೋಗುತಾುರಂತಕ. ಅಲಿಿ ಅನಕೋಕ ಬಕಟ್ಿದ ಗಾತರದ ಬ್ಂಡಕಗಳಿವಕಯಂತಕ. ಅಲಿ ಿಒಂದು ಬಕಳ್ಕಿನ ಮನಕ 
(Li ght  house) ಕ ಡ ಇದಕ. ದ ರದ ಹಡಗುಗಳಿಗಕ ದಾರಿ ತಕ ೋರಿಸಲು ಅದನುನ ಹಾಕಿದಾುರಂತಕ. 
ಅದರ ಬಕಳ್ಕು ರಾತಿರಯಲಿ ಅಲಿಯಿ ಕಂಬ್ದ ಮೋಲಕ ಸುತುುತಿುರುತುದಕ. 

ನಾವು ಮಳ್ಲಿನ ಮೋಲಕ ಮಲಗಿಕ್ಕ ಂಡು ಏನಕೋನಕ ೋ ಮಾತನಾಡ್ಡದಪ್ುಪ, ಬ್ಹಳ್ ದಿನಗಳ್ ಮೋಲಕ 
ಗಕಳಕಯರ ಭಕೋಟ್ಟ ಎಂದರಕ ಕ್ಕೋಳ್ಳವುದಿದಕಯ? ಆಗಾಗ ಬಕಳ್ಕಿನ ಮನಕಯ ಮೋಲಕ ಸುತುುಹಾಕುತಿುದು ಶಕ ೋರ್ಕ 
ದಿೋಪ್(Search l i ght )ದ ಬಕಳ್ಕು ನಮಮ ಮೋಲ  ಮಂದಪ್ರಕ್ಾಶವನುನ ತ ರಿ ಮರಕಯಾಗುತಿುತುು. 
ತಂಗಾಳಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಿೋಡುತಿುತುು, ಮಾದಕವಾದ ಬಕಳ್ಳದಿಂಗಳ್ಳ ಬಕೋರಕ, 

ಸರಿರಾತಿರ. ಸಾಗರದ ತಕರಕಗಳ್ ಸದುು ಮಂದವಾಗತಕ ಡಗಿತುು. ಮಳ್ಲ ದ೦ಡಕಯುದುಕ ೆ ಬಕಳಕದಿರುವ 
ತುಂಗತರುಗಳ್ಳ ಮೌನವಾಗಿದುವು. ಕ್ಷಿತಿಜದ ಸುತುಲ  ಬಕಟ್ಿಗಳ್ಳ ಕಡಲ ನಡುವಕ, ಮುಗಿಲ ಮೈಯ ಕ್ಕಳ್ಗಕ 
ಸದುು ಮಾಡದ ಒರಗಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡವಕ. ದ ರದಲಿಿ ಎಲಕ ಿೋ ಒಂದಡಕ ನಿೋಲ ಬಾನು ಸಾಗರದ ಜಕ ತಕಗಕ ಬಕರಕದು, 
ಮುಗಿಲಕೋ ಸಾಗರವಾಗಿ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲಕ ಚಾಚ್ಚಕ್ಕ ಂಡಂತಿದಕ. ಮೋಲಕ ತಾರಕಗಳ್ ಬ್ಳ್ಗ, ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ತ ಗುತಕ ಟ್ಟಿಲಲಿಿ ಮಲಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದು ಹಕ ಳ್ಗಿರುವ ಕ್ಾರವಾರದ ಮಗುವಿಗಕ ಗುಬ್ಬಬಯ ಚಟ್ಾಿಗಿ 
ತ ಗಾಡುತಿುದಕ. ನಾನು ಪ್ರವಶನಾಗಿ ಹಕ ೋದಕ 

ತುಸು ಹಕ ತುು ಹಾಗಕಯೋ ಕುಳಿತಿದುು ಮೋಲಕದುು ಮನಕಯ ಕಡಕಗಕ ಹಕ ರಟ್ಕವು. ದಂಡಕಯ ಮೋಲಿದು 
ಗಾಳಿಯ ಮರವಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಹಳ್ ಎತುರದಿಂದ ಒಂಟ್ಟಯಾದ ಒಂದು ಬಕೋರು ನಕೋತುಬ್ಬದಿುತುು. ಅದನುನ 
ಹಿಡ್ಡದು ತ ಗಾಡ್ಡದಕವು. ಮಕೆಳ್ಂತಕ ನಾನು-ನಿೋನಕಂದು ಜಗಳ್ವಾಡ್ಡದವು, ಆ ಬಕೋರು ಹಿಡ್ಡದು 
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ಬ್ಬೋಕುಹಕ ಡಕಯಲು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರಾಟ್ ಸವರ ಪ್ ಉಂದಕಡಕ, ಸಮುದರದ ಗಂಭಿೋರ ಮೌನ ಒಂದಕಡಕ, 
ಇಂಥ ಭವಾ ವಾತಾವರಣದಲಿಿ ಮನುಷ್ಾ ಮಗುವಲಿದಕ ಇನಕನೋನಾದಾನು? 

ಮರುದಿನ ಬಕಳ್ಗಾಗುತುಲಕೋ ಚಹ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಮತಕು ಕಡಲಿಗಕ ಹಕ ೋದಕವು. ಸ ಯ್ನಿನ ನ 
ಸಹಾಾದಿರಯ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ್ನುನ ದಾಟ್ಟ ಬ್ಂದಿರಲಿಲಿ, ಅರುಣಾರುಣ ಛಾಯ ಬಾನಿನಲಿಿ ಚ್ಚತರ ವಿಚ್ಚತರ 
ಚ್ಚತರಗಳ್ನುನ ಬ್ಬಡ್ಡಸತಕ ಡಗಿತುು. ಕಡಲ ತಕರಕಗಳಿಗಕ ಹತಿು ಹತಿುಕ್ಕ ಂಡಕೋ ನಿಂತಕವು. ಕಡಲಕರಕಯನುನ ಬ್ಳ್ಸಿ 
ನಿಂತಿದಕ ಸುತುು, ಕಡಕಗ  ಅಪ್ ವ್ ನಿಸಗ್ಶಿರೋ, ಕಡಲದಕ ರಕ ತನನ ನಿಡುದಕ ೋಳ್ಳಗಳ್ನುನ ಚಾಚ್ಚ, 
ಅವಳ್ನುನ ತನಕನದಕಗಕ ಹಗುರಾಗಿ ಒತಿುಕ್ಕ ಂಡು, ತಕರಕಯ ತುಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅವಳ್ನುನ ಚುಂಬ್ಬಸಬಕೋಕ್ಕಂದು 
ಮು0ದಕ ಮುಂದ ತರುತಾುನಕ. ಮೊಲಕಯ ನಗು, ಮುಖದಲಿಿ ಲಾಸಾವಾಡುತಿುದಕ. ತುಟ್ಟಗಳ್ನುನ ಹತಿುರ ಹತಿುರ 
ತಂದು, ಇನಕನೋನು ಮುದಿುಸಬಕೋಕು, ಅಷ್ಿರಲಿಿ ರವಿಯನುನ ಕಂಡು ನಾಚ್ಚ ಒಮಮಲಕ ತುಟ್ಟಗಳ್ಳ ಕಂಪಸುತುವಕ. 
ಮತಕು ಹಿಂದಕ ಸರಿಯುತಾುನಕ. ಮತಕು ನಿಸಗ್ರಮಣಿ ತನನ ಲಾಸ್ಯಲಾವಣಾಗಳಿಂದ ಅವನನುನ 
ಆಕಷ್ಟ್ಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಾುಳಕ. ಮತಕು ಅದಕೋ ಆಟ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ುರುಷ್ರ ಚ್ಚರಂತನ ಯೌವನದ ಈ ಸಂತಬ 
ಅನಾದಿಕ್ಾಲದಿಂದಲ  ನಡಕದಕೋ ಇದಕ. ರಾತಿರಯ ನಿೋಲ ಬಾನಲಿ ಚಂದರ ತ ಗುತಿುರಲು, ಚಕಬು ಕ್ಾವಲಾಗಲು, 
ಸಮುದರರಾಜ ಉಕ್ಕೆೋರಿಬ್ಂದು ಅವಳ್ನುನ ತನನ ತಕ ೋಳ್ಬ್ಂದಿಯನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಾುನಕ. ಈ ಭಾವವನುನ 
ಹಿಡ್ಡದು ಊರಿಗಕ ಬ್ಂದ ಮೋಲಕ ನಾನಕ ಂದು ಕವಿತಕಯನುನ ಬ್ರಕದಕ. 

ಮಿೋನುಗಾರರು ತಮಮ ಬ್ಲಕಗಳ್ನುನ ಸಿದಧಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಂಡು ದಕ ೋಣಿಗಳ್ನುನ ಕಡಲಿಗಿಳಿಸುತಿುದುರು. 
ಆಗಲಕೋ ಹಕ ರಟ್ುಹಕ ೋಗಿದು ಅನಕೋಕ ಚ್ಚಕೆಪ್ುಟ್ಿ, ನಾವಕಗಳ್ಳ ಕಡಲಿನಲಿಿ ಬ್ಹು ದ ರದವರಕಗಕ 
ಚದುರಿಹಕ ೋಗಿದುುವು. ನಾವಿಕರ ಹಾಡು, ಸಾಗರ ತರಂಗಗಳ್ಗುಂಟ್ ಅಲಕಯಲಕಯಾಗಿ ತಕೋಲಿಬ್ರುತಿುದುುವು. 
ಕವಿ ಬಕೋಂದಕರಯವರ 

ದಿನದಿನ ಕಡಲಿಗಕ ಹಕ ೋಗುವಕನಕ ೋ 
ತಕರಕಗಳ್ ಲಿೋಲಕಯ ನಕ ೋಡುವಕನಕ ... 

ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ 'ಪ್ಡುವಲ ಕಡಲ ಅಂಬ್ಬಗರ ಹಾಡು' ಎಂಬ್ ಕವಿತಕ ನಕನಪಗಕ ಬ್ಂತು. 
ನನಗಕ ನಕನಪದ್ದಷ್ುಿ ಸಾಲುಗಳ್ನುನ ಅಲಿ ಿಹಾಡ್ಡದಕ, ನನನ ಕಕ್ಶ ಕಂಠದಿಂದ. 

 
ಅಲಿಿಂದ, ಅಲಿಯಿೋ ಎಡಗಡಕಗಿದು ಡಕಪ್ ಾಟ್ಟ ಕಮಿಶನರ್ ಬ್ಂಗಬೆ ಇರುವ ಪ್ುಟ್ಿ ಬಕಟ್ಿವನಕನೋರಿ 

ಹಕ ೋದಬವು, ಬ್ಬರಟ್ಟಷ್ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಕೋಷ್ ವಕಚಿದಿಂದ ಇಲಿಿ ಕಟ್ಿಡಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಿದುರಂತಕ. ಇಲಿಿ ನಿಂತರಬ 
ಕ್ಾರವಾರದ ಹಿಂದಕ ಇರುವ ಸಹಾಾದಿರಯ ಉತುುಂಗ ಶಿಖರಗಳ್ ನಕ ೋಟ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕ್ಾಣುತುದಕ. 
ಮಂಜು ಹರಿಯದ ಮುನನ ಆ ದೃಶಾಗಳ್ನುನ ನಕ ೋಡಬಕೋಕು. ಏನಕೋ ಆದರ  ಕ್ಾರವಾರವನುನ ಕಟ್ಟಿದವರು 
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ನಿಜವಾಗಿಯ  ಮಹಾ ರಸಿಕರು, ಇತು ಕಡಲು, ಅತತ ಕ್ಾನನ, ಸುತುಲ  ಗಿರಿಸಾಲ್ಕಗಳ್ಳ, ಎತಕುತುಲ  
ಭವಾವಾದ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಆಚಾೆದಿತವಾದ ಭ ಮಿ, ಅಂತಕಯೋ ಆಚಾಯೂ ಶಿರೋಯವರು ಕ್ಾರವಾರವನುನ 
'ಚಕಲುವಿನ ಕಣಿ' ಎಂದು ಕರಕದಿರಬಕೋಕು. 

ಆಗಲಕೋ ಬ್ಬಸಿಲಕೋರತಕ ಡಗಿತುು. ಬ್ಬಸಿಲಕಂದರಕ ಕ್ಾರವಾರವನಕನೋ ನಕನಕಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕು. ಕಡಲ ತಿೋರದ 
ಊರುಗಳ್ಲಿಿ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿರುವ ರ್ಜಗಿರ್ಜಗಿ ಬ್ಬಸಿಲು, ಗಾಳಿಯಂತ  ಎಲಕ ಿೋ ತಲಕಮರಕಸಿಕ್ಕ ಂಡು 
ಹಕ ೋಗಿತುು. ಹತಿುರ ಕಡಲಿದ ು, ಅಷ್ಕಿಲಿ ಹಸಿರು ಇದ್ದರಡ ವಿಪ್ರಿೋತ ಸಕಕ್ಕ ಕ್ಾರವಾರದಲಿಿ, ಅಷ್ಿಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 
ಬ್ಂದು, ಊಟ್ ಮಾಡ್ಡ, ಒಂದಕರಡು ಗಂಟ್ಕ ವಿಶಾರಂತಿ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡಕವು. ಸಕಕ್ಕ ಇನ ನ 
ಅಸಹನಿೋಯವಾಗಿತುು. ತಣಿೋಿರಿನ ಸಾನನ ಎಷ್ಕ ಿೋ ಹಿತವಕನಿಸಿತು. ಆ ಮೋಲಕ ಚಹ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ಮತಕು 
ಹಕ ರಟ್ಕವು, 

ಡಕ. ಕಮಿಶನರ್ ಬ್ಂಗಬೆಯಿಂದ ತುಸು ದ ರದಲಕಿೋ ಮುಂದಕ ಬಂದರದ ಸಥಳ್ವಿದಕ. ಕ್ಾರವಾರ 
ನಕೈಸಗಿ್ಕ ಬ್ಂದರವಂತಕ, ಝಕ್ಕ ೋಸಾವಿಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ರವಾನಕಯಾಗಬಕೋಕ್ಾಗಿದು ಬ್ಳಾುರಿ, ಹಕ ಸಪಕೋಟ್ಕಗಳಿಂದ 
ಬ್ಂದಿದು ಮಾಾಂಗಿನೇಸ್ ಅದಿರನುನ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದುರು. ಹಡಗು ಬ್ಂದಾಗ ದಂಡಕಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು 
ಮೈಲು ಅಂತರದಲಿಿ ನಿಲುಿವುದಂತಕ. ಇಲಿಿಂದ ಮತಕು ಯಂತರಗಳ್ನುನ ಜಕ ೋಡ್ಡಸಿರುವ ನಾವಕ(Launch)ಗಳ್ 
ಮುಖಾಂತರ ಅದಿರನುನ ಹಡಗಿಗಕ ಸಾಗಿಸಬಕೋಕು. ಒಂದು ಹಡಗು ಮುಂಬ್ಯಿ, ಮಂಗಳ್್ರುಗಳ್ ನಡುವಕ 
ವಾರಕ್ಕ ೆಂದು ಸಲ ಓಡಾಡುತುದಂತಕ. ಮಂಗಳ್್ರಿನಿಂದ ಮುಂಬ್ಯಿಗಕ ಹಕ ೋಗಬಕೋಕ್ಾದ ಹಡಗು ಆ 
ರಾತಿರ ಬ್ರುವುದಿದುುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಗಲಕೋ ಬ್ಂದು ನಕರಕಯತಕ ಡಗಿದುರು. 'ಹಡಗನುನ 
ನಕ ೋಡಬ್ಹುದಲಾ'ಿ ಎಂದು ನಮಗಕಲಿ ತುಂಬ್ ಆನಂದವಾಯಿತು. 

ಅಷ್ಿರಲಿಿ ಸಂಜಕಯ ರವಿಯ ಸುವಣ್ರಂರ್ಜತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸುತುಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ುನಿೋತವಾಗಿತುು. 
ಪ್ಡುವಣ ಕಡಲಲಿಿ ಸ ಯ್ ಕ್ಾಲುಗಳ್ನಿನಳಿಯಬ್ಬಟ್ುಿ ನಗುತುಲಿದು. ನಾವಿಕರು ದಕ ೋಣಿಗಳ್ನುನ ದಡದತು 
ಸಾಗಿಸತಕ ಡಗಿದುರು. ಹಿಡ್ಡದು ತಂದ ಮಿೋನುಗಳ್ನುನ ಹಕಂಗಸರು ಬ್ುಟ್ಟಿಯಲಿಿ ತುಂಬ್ಬಕ್ಕ ಂಡು ಮನಕಗಕ 
ನಡಕದಿದುರು. ಪ್ಡುವಣ ಕಡಲಿಂದ ಮೋಲಕದುು ಬ್ರುತಿುದು ತುಂಡುಮೊೋಡಗಳ್ನುನ ಸಂಜಕಯ ರವಿ ಕುಶಲ 
ಚ್ಚತರಶಿಲ್ಲುಯಂತಕ ವಿವಿರ್ ರಿೋತಿಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಣಿಕ್ಕ ಟ್ು ಿ ಬ್ದಲಿಸುತಿುದು ರಿೋತಿ ನಮಮನುನ ಬಕರಗುಗಕ ಳಿಸಿತು. 
ಸಂಜಕಯ ತಿಳಿಗಾಳಿ ಬ್ಬೋಸತಕ ಡಗಿದುರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಹಿತವಾಗತಕ ಡಗಿತುು. ದ ರದಿಂದ 
ಸರಳ್ರಕೋಖಕಯಲಿಿ ಸಾಗಿ ಬ್ಂದು ನಕ ರಕಯನುನ ಚಕಲುತಿು ತಡ್ಡಯ ಮೋಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರುಳಿಕ್ಕ ಂಡು 
ತಿರುಗಿ ಹಕ ೋಗುತಿುದು ತಕರಕಗಳ್ ಲಿೋಲಕ ಮೊೋಹಕವಾಗಿತುು, ತುಸು ಹಕ ತುು ನಾವೂ ಆ ತಕರಕಗಳಕ್ ಡನಕ 
ಆಟ್ವಾಡ್ಡದಬವು. 
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ಮರುದಿನ ಬಕಳ್ಗಿಗಕ ಒಂದು ಟ್ಾಾಕಿಸ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು ಕ್ಕ ೋಡ್ಡಬಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ಂದವು. ಕ್ಕ ೋಡ್ಡಬಾಗ ಅತಾಂತ 
ಸುಂದರವಾದ ಸಥಳ್. ಕ್ಾರವಾರ ನಗರದ ಉತುರದ ಕ್ಕ ನಕಯ ಭಾಗ ಅದು. ಸಹಾಾದಿರಯ ಬಕಟ್ಿಗಳ್ನ ನ, 
ದಟ್ಿವಾದ ಕ್ಾಡುಗಳ್ನ ನ ಲಕಕಿೆಸದಕ ತನಿನನಿಯನಾದ ಸಮುದರ ರಾಜನನುನ ಕ ಡಲಕಂದು ಆತುರವಾಗಿ 
ಬ್ಂದ ಶಾಲಮಲಕ(ಕ್ಾಳಿ) ಇಲಿಿ ತನನ ಬ್ಯಕ್ಕ ಈಡಕೋರಿತಕಂದು ಹಷ್್ದಿಂದ ಬ್ಬೋಗಿಹಕ ೋಗಿದಾುಳಕ. 
ಪ್ರಮಾತಮನನುನ ಕ್ಾಣಲಕಂದು ಹಂಬ್ಲಿಸುವ ಭಕು, ಎದುರಾಗುವ ಎಡರುಗಳ್ನಕನಲಿ ದಾಟ್ಟ 
ದಕೋವಸಾನಿನರ್ಾವನುನ ಪ್ಡಕಯುವಂತಕ ತಕ ೋರಿತು ನಮಗಕ, ಸಾಗರ-ಶಾಲಮಲಕಯರ ಈ ಅಪ್ ವ್ 
ಸಮಿಮಲನವನುನ ಕಂಡು, ನಾವಕಲಿ ಹಷ್್ಪ್ಟ್ಕಿವು. ನದಿಯು ತುಸು ಹಿಂದಕ ಗುಡಿಗಳ್ ಓರಕಯಲಿಿ 
ಮರಬಯಾಗಿದಕ. ಈಚಕಗಕ ಕ್ಾರವಾರಕ್ಕೆ ಒತಿು ಬಕಳಕದಿದು ತಂಗಿನ ಬ್ನಗಳ್ ಸಕ ಬ್ಗು ಇನ ನ 
ಮನಕ ೋಹರವಾಗಿತುು. 

ನದಿಯ ಆಚಕಗಕ ಸದಾಶಿವಗಡ, ನದಿಯ ಮುಖವನುನ ದಾಟ್ಟ ಅಲಿಿಗಕ ಹಕ ೋಗಲು ನಾವಕಗಳ್ 
ವಾವಸಕಥಯಿದಕ. ನಾವಕಯಲಿಿ ಕುಳಿತು ಕ್ಕೈಚಾಚ್ಚ ನದಿಯ ನಿೋರಲಿಿ ಬಕರಳಾಡ್ಡಸುತಿುದು ಹಾಗಕಯ ದಡ 
ಬ್ಂದಕೋಬ್ಬಟ್ಟಿತು. 

ಸದಾಶಿವಗಡ ಮರಾಠರ ಕ್ಾಲದಲಿಿ ಹಕಸರಾದ ಒಂದು ಕ್ಕ ೋಟ್ಕಯಂತಕ. ಈಗ ಕ್ಕ ೋಟ್ಕ ಹಾಳಾಗಿದಕ. 
ಊರಿಗಕ ಹತಿುರರ್ಬೇ ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಿ ದಿನಕನಯಿದಕ. ಅದನಕನೋರಿ ತುದಿಗಕ ಹಕ ೋದಕವು. ಅಲಿಿ ಕ್ಕ ೋಟ್ಕಯ 
ಒಂದಕರಡು ಅವಶಕೋಷ್ಗಳ್ಳ ಕಣಿಿಗಕ ಬ್ಬದುವು. ಈ ದಿನಕನಯ ಮೋಲಕ ನಿಂತು ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ, ಸುತುಲಿನ ನಕ ೋಟ್ 
ಬ್ಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸುತುದಕ. ದ ರದವರಕಗಕ ಹರಡ್ಡ ಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುವ ಜಲಧಿ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ನಕಲಕ್ಕೆ 
ಒರಗಿಕ್ಕ ಂಡಂತಿರುವ ತಬಂಗು-ಅಡ್ಡಕ್ಕ-ಗಾಳಿಮರಗಳ್ ಚ್ಚತರ ವಿನಾಾಸ, ಜುಳ್ಳಜುಳ್ಳ ಸದುು ಮಾಡುತು 
ಕಡಲಿನಲಿಿ ಕ ಡುವ ಒಂದಕರಡು ತಕ ರಕಗಳ್ಳ ಮಳ್ಲರಾಶಿಯಲಿಿ ನುಸುಳಿಕ್ಕ ಂಡು ರಜತರಕೋಖಕಯಂತಕ 
ಹರಿದು ಬ್ರುವ ದೃಶಾ, ಕ್ಾಳಿೋ ನದಿಯ ಒನಪ್ು-ವಕೈಯಾಾರ, ಸಹಾಾದಿರಯ ಗಿರಿಸಾಲ್ಕಗಳ್ಳ, ಸಾಗರದಲಿಯಿ 
ನಾರ್ಬಗಳ್ಳ ಎಲಿವನ ನ ನಕ ೋಡಬ್ಹುದು. 

ಬಕಟ್ಿವನುನ ಬ್ಬಟ್ುಿ ಬ್ರಲು ಮನಸಕಸೋ ಆಗಲಿಲಿ. 'ನಾನು ಇಲಿಿಯೋ ಸಾಯುತಕುೋನಕ' ಎಂದು ನನನ 
ಗಕಳಕಯರಕ ಬ್ಬರು ಗಿಡದ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಮಲಗಿಬ್ಬಟ್ಿರು. ಸುತಿು ಸುತಿುಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂದು ಸುತುಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿವಕೈಭವವನುನ 
ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ಕ್ಕ ೋನಗಳಿಂದ ನಕ ೋಡ್ಡದಂತಕಲಿ ದಾಹ ಹಕಚುತಿುಲಕೋ ಇತುು. ಬ್ಬಸಿಲು ಏರತಕ ಡಗಿದುರಿಂದ 
ಇಳಿದು ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಬ್ಂದಬವು. 

ಸದಾಶಿವಗಡದಿಂದ ಮಾಜಾಳಿಗಕ ಎಂಟ್ು ಮೈಲಿನ ಹಾದಿ, ಮಾಜಾಳಿಗಕ ಎರಡಕೋ ಫಲ್ವೂಂಗು 
ದ ರದಲಿಿ ಗಕ ೋವಕಯ ಗಡ್ಡ, ಅಲಿಿಯವರಕಗ  ಹಕ ೋಗಿಬ್ರಕ ೋಣವಕಂದು ಮಾಜಾಳಿಯ ಬ್ಸಸನುನ ಏರಿದಕವು.  
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ಮಾಜಾಳಿ ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಿ ಹಳಿು. ಅಲಿಿ ಗಕ ೋವಕಗಕ ಹಕ ೋಗಬಕೋಕ್ಾದವರನಕನಲ ಿ ತಪಾಸಣಕ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದಕ. ಸಶಸರ ಪಕ ಲಿೋಸರು ಕ್ಾವಲಿಗಕ ನಿಂತಿರುತಾುರಕ. ನಮಮನುನ ಅಲಿಿಂದ ಮುಂದಕ 
ಬ್ಬಡುವುದಿಲಿವಕಂದು ಹಕೋಳಿದುರಿಂದ, ಗಕ ೋವಕಯ ಗಡ್ಡಯನುನ ನಕ ೋಡದಬ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಅಲಿಿಗಕೋ 
ಹಿಂತಿರುಗಿದಕವು. 

ಹಡಗು ಹಕ ೋಗಿದಕಯೋನಕ ೋ ನಕ ೋಡಲಕಂದು ಕುತ ಹಲದಿಂದ ಕಡಲಿನತು ಧಾವಿಸಿದಕವು. ಹಡಗು 
ಹಕ ಗಕಯುಗುಳ್ಳತು ಅದಕೋ ತಾನಕೋ ಲಂಗರು ಕಿೋಳ್ತಕ ಡಗಿತುು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕ್ಕ ಂಡು ಮುಂದಕ 
ಸಾಗಿತು. ಸಾಗುತು ಸಾಗುತು ದ ರ ಹಕ ೋದಂತಕಲಿ ಸಣಿದಾಗುತು ನಿೋಲಸಿಂರ್ುವಿನಲಿಿ ಬ್ಬಂದುವಾಗಿ 
ಕರಗಿಹಕ ೋಗುವುದನುನ ಬ್ಹುಹಕ ತುು ನಕ ೋಡುತು ನಿಂತಿದಕುವು. 

ಆ ದಿನ ಸಂಜಕ ಕ್ಾರವಾರದ ಪಕೋಟ್ಕಯಲಿಿ ತಿರುಗಾಡ್ಡದಕವು. ಊರು ಅಂಥ ದಕ ಡಿದಕೋನ  ಅಲಿ. 
ಒಂದು ಪಾಲಿಟ್ಕಕಿನಕ್ ಕ್ಾಲಕೋರ್ಜದಕ, ನಾಲ್ಬುೈದು ಹಕೈಸ ೆಲು, ಕ್ಕಲವು ಪಾರಥಮಿಕ ಶಾಲಕಗಳ್ಳ ಇವಕ. ಕಡಲಿಗಕ 
ಹಕ ಂದಿ ಮಿೋನಿನ ವಾವಸಾಯ ಕ್ಕೋಂದರ ಒಂದಿದಕ. ಮಾರುಕಟ್ಕಯಿಲಿಿ ಮಿೋನಿನ ಹಕ ರತು ಎಲಿ ವಸುುಗಳ್ 
ಬಕಲಕಯ  ತುಂಬ್ ಜಾಸಿು, ಗಂರ್ದ ಹಾಗ  ದಂತದ ಕ್ಕತುನಕಯ ಕ್ಕಲಸದಲಿ ಿಜನ ನಿಷ್ವಣತರು, ಅಂಥ ಕ್ಕಲವು 
ಅಂಗಡ್ಡಗಳ್ನುನ ನಾವು ನಕ ೋಡ್ಡದಕವು. ಸಮುದರ ದಂಡಕಯ ಮೋಲಕ ಹಕ ಸಮಾದರಿಯ 
ತಂಗುಮನಕಯಂದನುನ ಕಟ್ಟದಿಾುರಕ. ಊರಿಗಕ ಅದಕ ಂದಕೋ ಒಳಕುಯ ಹಕ ೋಟ್ಲು. 

ಮರುದಿನ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳಿುಯ ಬ್ಸಸನಕನೋರಿದವು. ಮನಸಿಸಲಿದ ಮನಸಿಸನಿಂದ ಕ್ಾರವಾರದ ಚಕಲುವನ ನ, 
ರ್ಜೋವದ ಗಕಳಕಯರನ ನ ಬ್ಬಟ್ುಿ ಹಕ ರಡುವಾಗ, ಏನನಕ ನೋ ಕಳಕದು ಕ್ಕ ಂಡಂತಕ ನನನ ಮನಸುಸ ರಿಕುತಕಯನುನ 
ಅನುಭವಿಸಿತು. ಸಮುದರದ ದಂಡಕಯನುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಸಾಗಿತುು. ದಾರಿ. ಕ್ಕಲವು ಸಲ ಪ್ುಟ್ಿ ಬಕಟ್ಿಗಳ್ಳ 
ಮುನಿನೋರನುನ ಮರಕಮಾಡ್ಡ ಮಾಯವಾಗುತಿುದುವು. ಅಡ್ಡಕ್ಕ ತಬಂಗುಗಳ್ಳ ತಲಕಬಾಗಿ, ಕ್ಕೈಬ್ಬೋಸಿ, 'ಹಕ ೋಗಿಬ್ನಿನ' 
ಎಂದು ಹಕೋಳಿದವು. 

ಎಂಥ ಸುಂದರ ನಾಡ್ಡದು! ಕ್ಾರವಾರದಂಥ ಚಕಲುವ ನಾಡು ಎಲ ಿರಾಜಾಗಳ್ಲ ಿ ಇರುವುದಿಲಿ. 
ಏನು ಚಕಲುವಿನ ನಾಡು! ಚಕಲುವು ಚಕಲುಿವ ನಾಡು! 
ಕನನಡದ ನಾಡು! 
ಏನು ಚ್ಚನನದ ನಾಡು! ನನಕ ನಲುಮಯಾ ನಾಡು!  
ನಮಿಮನಿಯ ನಾಡು! 

ಎಂದು ಆಚಾಯ್ ಶಿರೋಯವರು ಹಕೋಳಿದ ಮಾತು ನಕನಪಗಕ ಬ್ಂದವು. ಕ್ಾರವಾರದಲಿ ಿ ಎಲಿವೂ 
ಇದಕ; ಆದರಕ ಅದನುನ ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಾವು ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡಲಿ. ಎಲಿ ಸೌಭಾಗಾವಿದ ು ಅದನುನ 
ಉಣಿಲಾಗದ ನಿಭಾ್ಗಾರು ನಾವು. ನಿಸಗ್ವು ಕ್ಾರವಾರಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕ್ಕ ಟ್ುಿದರ ಸರಿಯಾದ 



Page 70 of 101 

 

ಲಾಭವನುನ ಪ್ಡಕಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಹಳ್ ಬಕಲಕಯನಕನೋನ  ತಕರಬಕೋಕ್ಾಗಿಲಿ. ಹುಬ್ಬಳಿುಯಿಂದ ಒಂದು ರಕೈಲು 
ದಾರಿ, ಕಡ್ಡಮ ವಕಚಿದಲಿಿಯೋ ಆಗಬ್ಲಿ ಸವ್ಋತುಗಳ್ ಒಂದು ಬ್ಂದರ, ಕ್ಕೈಗಕ ಸಿಕುೆ ತಪಪಸಿ ಕ್ಕ ಂಡ 
ನೌಕ್ಾಂಗಣ, ಕ್ಾಳಿೋನದಿಯ ಜಲವಿದುಾದಕ ಾೋಜನ...ಅಂದಿಗಕ ಕ್ಾರವಾರ ರ್ಜಲಕಿಯ ಅಪಾರ ಸೌಂದಯೂ 
ಸಾಥ್ಕವಾದಿೋತು. ಇದರಲಿಿ ಕ್ಕೋವಲ ಕ್ಾರವಾರ ರ್ಜಲಕಿಯ ಹಿತದ ಪ್ರಶಕನಯಿಲ.ಿ ಇಡ್ಡೋ ನಾಡ್ಡನ ಪ್ರಶಕನಯೋ 
ಅಡಕವಾಗಿದಕ. ಆದರಕ ಅದಕಲ ಿ ಎಂದು ನನಸಾದಿೋತು? ಕ್ಾರವಾರದ ಎಲಿ ಸೌಭಾಗಾವೂ ಹಿೋಗಕೋ 
ಕ್ಾಡುಪಾಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಂತಿೋತು? 

ಕ್ಾರವಾರದ ಬ್ಗಕಿ ಏನ  ಕಳ್ವಳ್ಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಿಲಿ. ಇಲಿಿಯ ಜನರಲಿಿ ಇನ ನ ಕನನಡದ ರಕುವಕೋ ಇದಕ, 
ಕ್ಾರವಾರದಲಿಿ ನಾನು ನಾಲುೆ ದಿನವಿದುರ  ಎಲಿರಕ ಡನಕಯ  ಕನನಡದಲಕಿೋ ಮಾತನಾಡ್ಡದಕ. ಇಲಿಿಯ 
ಬ್ಹುಜನರ ಭಾಷ್ಕ ಕ್ಕ ಂಕಣಿ; ಆದರಕ ಕನನಡವನುನ ಮಾತೃಭಾಷ್ಕಯಾಗಿ ಉಳ್ುವರ , ಕನನಡವನುನ ಚಕನಾನಗಿ 
ಬ್ಲಿ, ಕನನಡಪ್ರರಾದ ಕ್ಕ ಂಕಣಿಗರ  ಸಕೋರಿ ನ ರಕ್ಕೆ ಎಂಭತುರಷ್ು ಿ ಜನ ಇದವದರಬ. ಅಂಗಡ್ಡಗಳ್ ಎಲಿ 
ಫಲಕಗಳ್್ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಕನನಡದಲಕಿೋ ಇವಕ. ಇಲಿಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟರೋಯರ ಚಳ್ವಳಿ ಅಥ್ವಿಲಿದ್ಕದ.  
ಕ್ಕಲವು ಜನ ಕುಹಕಿ ಮರಾಠಗರ ಪ್ರಚಕ ೋದನಕಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಕಂದ  ನನಗಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿದು 
ಬ್ಂತು, ಶುದಧ, ಮಹಾರಾಷ್ಟರೋಯರು ಇಲಿಿ ಬ್ಹು ಸವಲಪ ಜನ ಇದಾುರಕ. ಚಳ್ವಳಿಯ ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ರದ 
ಹಳಿುಗಳಿಂದ, ಅರಿಯದ ಜನರಿಗಕ ಇಲಿದ ಆಮಿಷ್ ತಕ ೋರಿಸಿ, ಇಲಿಿಗಕ ಕರಕತಂದು ಸತಾಾಗರಹ 
ಮಾಡ್ಡಸಲಾಯಿತಕಂದ , ಅದಕ್ಕೆ ಅನಕೋಕ ಸಥಳಿೋಯ ಮರಾಠಗರಕೋ ಬಕಂಬ್ಲಕ್ಕ ಟ್ಟಿರಲಿಲಿವಕಂದ  ಕ್ಕಲವರು 
ಹಕೋಳಿದರು. ಕನಾ್ಟ್ಕದಲಿಿ ಉಳಿದರಕೋ ಇಂದಿಲಿ ನಾಳಕ ಇಲಿಿ ಬ್ಂದರಕ, ನೌಕ್ಾಂಗಣ, ರಕೈಲು, 
ವಿದುಾದಕ ಾೋಜನಕಗಳ್ ಲಾಭ ತಮಗಕ ತಟ್ುಿವುದಕಂದು ಈಗಿೋಗ ಇಲಿಿಯ ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥ್ಮಾಡ್ಡ 
ಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಾುರಕ. ಇಲಿಿ ಬ್ಂದರವಾದರಕ ಮುಂಬ್ಯಿ ಬ್ಂದರದ ವಾಾಪಾರಕ್ಕೆ ರ್ಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿತಕಂದು ಮರಾಠರು 
ಅಂರ್ಜಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಾುರಕ. ಅಂತಕಯೋ ಎಂದಕ ೋ ಆಗಬಕೋಕ್ಾಗಿದು ಬ್ಂದರದ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕೆ, ಕ್ಾರವಾರವು ಮುಂಬ್ಯಿ 
ರಾಜಾದಲಿಿರುವವರಕಗ  ಅವರು ಕ್ಕೋಂದರದ ಮೋಲಕ ಒತಾುಯ ತಂದು ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡ್ಡದರು. ಈಗಲ  ಇದಕೋ 
ಕ್ಾರಣಕ್ಾೆಗಿಯೋ ಅವರು ಕ್ಾರವಾರವನುನ ಕ್ಕೋಳ್ತಕ ಡಗಿದಾುರಕ. 

ಒಟ್ಟಿನಲಿಿ ಕನಾ್ಟ್ಕದಲಿಿ ಕ್ಾರವಾರಕ್ಕೆ ಅತಾಂತ ಉಜವಲ ಭವಿಷ್ಾ ಕ್ಾದಿದಕ. ನಮಮ ಸರಕ್ಾರ ಇನ ನ 
ಹಕಚು ಿಆಸಕಥವಹಿಸಿ ಈ ದಿಸಕಯಲಿಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡದರಕ ಕ್ಾರವಾರಕ ೆ ಹಿತ ತನ ಮಲಕ ಕನಾ್ಟ್ಕಕ ೆ ಹಿತ. 

 
 

(ಆಕರ: ಸಮಗರ ಸೃಜನ – ಗರಡಿಿ ಗೆ ೇವಿೆಂದರಾಜ) 
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3.4 ದ ಿಂ ತ್ ವ ೈದಯ ರ ೇ ನ್ಮಸಾ ಾರ! (ಓದ ು ಪಠ್ಯ) 
                                       ಭು ವನ ೇಶ್ ಾ ರ ಹ  ಗಡ  

 
ಚ್ಚಕೆಂದಿನಿಂದಲ  ನನಗಕ ಯಾರನಾನದರ  ಬಕೈಯುವಾಗ ಹಲುಿದುರಿಸಿುೋನಿನಕ ೋಡು" ಎಂದಕೋ ಬಕೈದು 

ರ ಢ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವೋ ಎಂಬ್ಂತಕ ನನನ ಸವಂತ ಹಲುಿಗಳ್ನಕನೋ ಗರಿಷ್ೆ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ ಿ
ಉದುರಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಾದ 'ದಂತ ಸಿಥತಿ' ನನಗಕ ದಗಿಬ್ಂತು. ಮಕೆಳ್ಳ ಅತುರಕ ಬಕಲಿ ಸಕೆರಕ ತಿನನಲು ಕ್ಕ ಡುವ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವಿರುವ ನಮಮ ಮನಕಯಲಿಿ ಹಲುಿ ನಕ ೋವು ಪತಾರರ್ಜ್ತವಾಗಿ ಬ್ಂದ ಕ್ಾಯಿಲಕ. ಒಂದಕ ಂದು 
ದಿನ ಒಂದಕ ಂದು ದವಡಕ ಬಾತು ಮನಕಯವರಕಲಿ 'ಹನುಮಂತಿ' ಎಂದು ಕರಕಯತಕ ಡಗಿದ ಮೋಲಕ ನಾನು 
ದಂತ ವಕೈದಾರನುನ ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಲಕೋ ಬಕೋಕ್ಾಯುು. 

ಜಕ ತಕಗಕ ಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಬಾಲವನುನ ಕರಕದುಕ್ಕ ಂಡು ದಂತ ಚ್ಚಕಿತಾಸಲಯವಂದರ ಒಳ್ಹಕ ಕ್ಕೆ. 
ಹಕ ರಗಡಕಯ ಬಾಗಿಲು ತಕರಕದಿತುು. ಡಾಕರಿರ ರ ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚತುು. ಡಾಕಿರರು 
ಬ್ಂದಿರಲಿಲಿವಾದುರಿಂದ ಡಾಕಿರರು ಒಳ್ಗಿದಾುರಕ ಕುಳಿತುಕ್ಕ ಳಿು' ಎಂಬ್ ಬಕ ೋಡ್ಡ್ನ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಬಕಂಚಕ ಂದರ 
ಮೋಲಕ ಕುಳಿತಕ. ಆಸಪತಕರಗಕ ಸಂಬ್ಂರ್ಪ್ಟ್ಿ ಯಾರ  ಕ್ಾಣುತಿುರಲಿಲಿ. ಅಲಕಿೋ ಇದು ಪ್ತಿರಕ್ಕಯಲಿಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಾ 
ತಕಗಕದು ನಕ ೋಡತಕ ಡಗಿದಕ. 

ಅರ್್ ಗಂಟ್ಕಯಾಗಿರಬಕೋಕು. ಇದುಕಿೆದುಂತಕ ಬ್ಬರುಗಾಳಿಯಂತಕ ಓವ್ ಮಹಿಳಕ ಒಳ್ನುಗಿಿದಳ್ಳ. ಅವಳ್ 
ಪಕೋಂಟ್ು ಸಕಂಟ್ು ಸ್್ಂಟ್ು ಇತಾಾದಿಗಳ್ನುನ ನಕ ೋಡ್ಡದರಕ ಡಾಕಿರರಂತಕ ತಕ ೋರುತಿುರಲಿಲಿವಾದರ  ಆ 
ದವಾಖಾನಕಯ ಮೋಲಕ ಡಾಕಿರರಿಗಿಂತಲ  ಅವಳಿಗಕೋ ಹಕಚು ಿ ಅಧಿಕ್ಾರವಿರುವಂತಕ ತಕ ೋರುತಿುತುು. ಆ 
ಮನಕಯ ಮಾಲಿಕಿಣಿಯಾಗಿರಬ್ಹುದು. ಡಾಕುರ ಎರಡು ಮ ರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಾಡ್ಡಗಕ ಕ್ಕ ಟ್ಟರಿಲಿಕಿೆಲಿ, 
ಅದಕ್ಕೆೋ ಕ್ಕ ೋಪ್ದಿಂದ ಹಿೋಗಕ ನುಗಿಿರಬಕೋಕು ಎಂದಕಲ ಿಊಹಿಸುತು ಕುಳಿತಕ. 

ಆದರಕ ಅವಳ್ಳ ಡಾಕರಿರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕದಕೋ ತನನ ಸಕ ಂಟ್ದಲಿಿದು ಕಿೋಲಿಕ್ಕೈ ಗಕ ಂಚಲು ತಕಗಕದು ಕುಳಿತ 
ದಂತ ಪೋಡ್ಡತರನಕನಲಿ -“ಸವಲಪ ಏಳ್ಸೆೇ, ಕುಚ್ಚ್ ಇತಾುಗಕ ಸರಿಸೆಿೇ” ಎಂದು ದಬ್ುಬತು ಕಪಾಟ್ಟನಲಿಿದು ಪಕ ರಕ್ಕ 
ಬ್ಕ್ಕಟ್ುಿ ಇತಾಾದಿ ಸವಚೆತಾ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ನುನ ತಕಗಕಯತಕ ಡಗಿದಾಗ ಅಲಿಿದುವರಕಲಿ ಕಣಿರಳಿಸಿದರು. ಅಂತ  
ಸಿವೋಪ್ರಿಣಿ ಬ್ಲು ರಭಸಗಾತಿ್ಯಾಗಿ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸಕಳಕದಳ್ಳ. 

ಹಕ ರಗಕ ನಿಂತಿದು ಯಾರ ಬ್ಳಿಯೋ “ಎರಡು ಟ್ಟಕ್ಕಟ್ುಿ ಖರಿೋದಿಸಿಡು. ನಕಲ ತಕ ಳಕದು ಈಗ ಬ್ತಿ್ನಿ 
ನಾನು” ಎಂದು ಹಕೋಳಿ ಒಳ್ಬ್ಂದು ಬ್ಡ ಬ್ಡ ಸಪ್ಪಳ್ ಮಾಡುತು ಏನಕೋನಕ ೋ ಸಾಮಾನನನ ಎತಿು ಕುಕಿೆ 
ದಢಬ್ಡ್ಡಸಿ ನಕಲ ಹಕ ಡಕಯತಕ ಡಗಿದಳ್ಳ. ಬ್ಸಕೆನಕೋ ನಕಲದ ಮೋಲಕ ನಿೋರು ಚಕಲಿಿ ಕುಳಿತಿದುವರ ಸಿೋರಕ 
ಪಾಾಂಟ್ುಗಳ್ ಅಂಚನನ ತಕ ೋಯ್ಸಸದಳ್ಳ. 



Page 72 of 101 

 

ನಾನು ಬಕಂಚ್ಚನ ಮೋಲಕ ಓದುತುಲಕೋ ಕುಳಿತಿದಕು. ಆ ರಭಸಗಾತಿ್ ತನನ ಬ್ಳಿಯಿದು ಕಿೋಯಿಂದ 
ಡಾಕಿರು ಕ ಡುವ ರ ಮಿನ ಬಾಗಿಲನುನ ತಕಗಕದು ತಳಿುದಳಿರಬಕೋಕು. ಅದು ದಢಾರನಕೋ ಬ್ಂದು 
ಬಕ ೋಡ್ಡ್ನಡ್ಡಗಕ ಕುಳಿತ ನನಗಕ ಬ್ಂದು ಬ್ಡ್ಡದದಕ ುಂದಕೋ ಗಕ ತುು. ಏನಾಯುಂದು ತಿಳಿಯುವಷ್ಿರಲಿಿ 
'ದಂತಾನಾಹುತ'ವಂದು ಆಗಿ ಹಕ ೋಗಿತುು. ನಾನು ಜಗತಿುನಲಿಿ ಯಾರ ಜತಕಯೋ ಮಾತಾಡುತಿುರಲಿ ತಾನ  
ಹಕ ರಹಣಿಕಿ ತನನ ಅಸಿುತವ ಪ್ರದಶಿ್ಸುತಿುದು ನನನ ಮುಂದಿನ ಗಟ್ುಿಮುಟ್ುಿ ಹಲಕ ಂಿದು ಮುರಿದುಹಕ ೋಗಿತುು! 
ರಕು ಸುರಿಯತಕ ಡಗಿತು. 

ಅಲಿಿದು ಜನರಕಲಿ ಕ್ಕರಳಿ "ನಕ ೋಡ್ಡರ ಆಯಮಮನ ರಭಸಾನ, ಅನಾಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಒಳಕು ಹಲಕಿ 
ಮುರಿದುಹಕ ೋಯುು' ಎಂದಕಲಿ ಹಕೋಳ್ಳತು ಅವಳ್ನುನ ತರಾಟ್ಕಗಕ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡರು. ನನಗಕ ನನನ ಕುಳಿಬ್ಬದು 
ದವಡಕ ಹಲಿಿನ ನಕ ೋವು ಮರಕತಂತಾಗಿ ಎದುರು ಹಲಿಿನ ನಕ ೋವಕ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಸಪತಕರಗಕ ನಾನು ಬ್ಂದ 
ಉದಕುೋಶವಕೋ ಬ್ದಲಾಗಿಹಕ ೋಯುು, ಏನಾದರಕೋನಂತಕ ಹಲು ಿ ಕಿೋಳಿಸಲು ಬ್ಂದ ನಾನು ಹಲು ಿ
ಉದುರಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕು. 

ಸಿವೋಪ್ರಿಣಿ ಈಗ ಮೃದುಭಾಷ್ಟಣಿಯಾದಳ್ಳ. "ಆ ಬಾಗು ಿ ಅಂಗಕೈ ಸಲಪ ಎಡವಟ್ುಿ ಕಣಮಮ, ಈಗ 
ಡಾಗುಟಕ ೆ ಬ್ತಾುರಕ. ಆ ಮುರಿದ ಹಲುಿ ತಕಗಕಸ್ಕೆಡಿ'' ಎಂದು ಒಂದಿಷ್ುಿ ಹತಿುಯನುನ ರಕು ಒಸರುತಿುದು 
ತುಟ್ಟಯಡ್ಡಗಕ ತುರುಕಿ ತಾನು ಮಿಂಚ್ಚನ ಓಟ್ ಕಿತುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ. 

ಡಾಕಿರರು ಬ್ಂದರು. ಯಾರಕ ೋ ನಡಕದ ಅನಾಹುತವನುನ ಅವರಿಗಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವಳ್ಷ್ುಿ 
ಅಂಥವಳ್ನುನ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ ಡಾಕರಿರಷ್ುಿ ಬಕೈಯಬ್ಹುದಿತುು. ಆದರಕ ಅಕ್ಷರಶುಃ ಹಲುಿಕಿತು 
ಹಾವಿನಂತಕ ಬ್ುಸುಗುಡುವದಕ ಂದನುನಳಿದು ಇನಕನೋನ  ಮಾಡಲಾರದವಳಾಗಿದಕು. ಡಾಕರಿರು 
ಸಮಾಧಾನಿಸುವ ಧಾಟ್ಟ ತಕಗಕದರು. 

ಈ ಹಲುಿ ಹಕೋಗ  ಉಬ್ುಬ ಹಲಾಿಗಿತುು. ಅದನನ ಪ್ ತಿ್ ತಕಗಕದು ಹಕ ಸ ಹಲು ಿಇಡಕ ೋಣ. ನನನ 
ಕ್ಕಲಸದವಳ್ಳ ಮಾಡ್ಡದ ತಪಪಗಕ ನಿಮಗಕ ಪ್ುಕೆಟ್ಕ ಚ್ಚಕಿತಕಸ ಮಾಡ್ಡುೋನಿ'' ಎಂದು ಹಕೋಳ್ಸ ಮುಂದಿನ ಮುರಿದ 
ಹಲಿನುನ ಬಕೋರು ಸಹಿತ ನಿಮ ್ಲನ ಮಾಡ್ಡ ಕಳಿಸಿದರು. 

ಹಿೋಗಕ ಹತದಂತಕಯಾದ ನಾನು ಮನಕಗಕ ಬ್ಂದಾಗ ಎಲಿರ  ಆರಕ ! ದವಡಕ ಹಲು ಿ ನಕ ೋವು 
ಅಂದವಳ್ಳ ಮುಂದಿನ ಹಲುಿ ಕಿೋಳಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಬ್ಂದಿದಾುಳಕ. ಇವಳಿಗಕ ಸಮ ಇಲಿದುು ನಿಜ'' ಎಂದಕಲಿ 
ಆಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡರ  ಉತುರಿಸುವ ಸಿಥತಿಯಲಿಿ ನಾನಿರಲಿಲಿ. ಕರಮೋಣ ಮುಂದಿನ ಹಲಿಿಲಿದ ಕ್ಕಟ್ಿ ಸಿಥತಿಯಲ ಿ 
ನಿದ್ೂಯ್ಸೇ ದವಡಕ ಹಲುಿಗಳ್ಳ ಮಾತರ ನಕ ೋಯುವ ತಮಮ ಕ್ಾಯಕವನುನ ಮುಂದವರಿಸಿಯೋ ಇದುವು. 
ಆದುರಿಂದ ಮುಖ ಹಲುರಿಹಿತಕಯಾದ ನಾನು ಕುಳಿಬ್ಬದು ದವಡಕ ಹಲಿಿನ ಚ್ಚಕಿತಕಸಗಾಗಿ ಮತಕ ುಮಮ ದಂತ 
ವಕೈದಾರನುನ ಸಂಪ್ಕಿ್ಸಲಕೋಬಕೋಕ್ಾಯುು. 



Page 73 of 101 

 

ಈ ಬಾರಿ ರಭಸಗಾತಿ್ಯಿರುವ ಆ ಆಸಪತಕರಗಕ ಹಕ ೋಗಲು ಧಕೈಯ್ವಾಗದಕ ಬಕೋರಕ ಬ್ಬ ದಂತವಕೈದಾರ 
ಬಕ ೋಡ್ಡ್ನಕ ಳ್ಗಕ ಹಕ ೋದಕ. ಆಸಪತಕರ ಬ್ಲು ಸುಸರ್ಜೆತವಾಗಿತುು. ಹಲುಿ ನಕ ೋವಿನ ಪಾರಣಿ ಕುಳಿತು ಒದಾುಡಲು 
ಮೋಲಕ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಏರಿಳಿಯಬ್ಲಿ ಕುಚ್ಚ್, ಉದುರಿಸಿದ ಹಲುಗಿಳ್ನುನ ಎಸಕಯಲು ಚಲಿಸುವ ಬ್ುಟ್ಟಿ, ಉಗುಳ್ಳವ 
ಬಕೋಸಿನ್, ದಿೋಪ್, ಕ್ಕ ಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ.... ಎಂದು ಆ ಕ್ಕ ೋಣಕ ಒಂದು ಆಪ್ರಕೋಷ್ನ್ ರ್ಥಯೋಟ್ರಿನಂತಕೋ ಕ್ಾಣುತಿುತುು. 

ಅತಿುತು ಓಡಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ್ಡದು ಡಾಕಿರರು ಬ್ಲು ಚುರುಕ್ಾಗಿದುರು. ಕುಚ್ಚ್ಯಲಿಿ ನನನನುನ ಕ ಡ್ಡರಸಿ ದಿೋಪ್ 
ಹಾಕಿ “ಆ ಎನಿನ” ಎಂದರು. ನಾನು ಬಾಯಿ ತಕರಕದಕ. ಅಷ್ಿರಲಿಿ ಅವರ ಫ್ಕ ೋನು ಟ್ಟರಣಕಿಂದಿತು. “ಬಾಯಿ 
ಮುಚಿ್ಚ” ಎಂದು ಹಕೋಳ್ದಕೋ ಫ್ಕ ೋನಿನತು ನಡಕದಕೋಬ್ಬಟ್ಿರು. ಸುಮಾರು ಹಕ ತುು ಬಾಯಿ ತಕರಕದಕೋ ಕುಳಿತ ನಾನು 
ಬಕೋಸರ ಬ್ಂದು ಬಾಯಕಾಚಿ್ಚದಕ. 

ಮತಕು ಬ್ಂದ ಡಾಕರಿರು ಹಕ ಸತಾಗಿ 'ಆ' ಎನಿನ ಎಂದರು. 'ಆ' ಎಂದಕ. ಮತಕು ಕ್ಕಳ್ಗಡಕ ಏನಕ ೋ 
ಗದುಲ ಕ್ಕೋಳಿಸಿದಂತಾಗಿ ಡಾಕಿರು ಕಿಟಕಿಯಲಿಿ ಬ್ಗಿಿ ನಕ ೋಡತಕ ಡಗಿದರು. ಸಿಟ್ುಿ ಬಂದು ನಾನು ನನನ 
ಬಾಯನನ ಟ್ಪ ಎಂದು ಮುಚಿ್ಚ ಎದುರಿಗಿದು ಕನನಡ್ಡ ನಕ ೋಡುತು ನನನ ಕುಂಕುಮ ಕ್ಾಡ್ಡಗಕ ಎಲಿ 
ಸರಿಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತು ಕುಳಿತಕ. ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಹಕ ೋಗುತಿುದು ಪಕ ರಸಕಷ್ನ್ ಪ್ ತಿ್ ಹಕ ೋಗುವ ತನಕವೂ ಕುಚ್ಚ್ಯ 
ಮೋಲಕ ಕ ತ ನನನ ಅಸಿುತವವನುನ ಪ್ ತಿ್ ಮರಕತಂತಿದು ಡಾಕಿರರು ಎಷ್ಕ ಿೋ ಹಕ ತಿುನ ನಂತರ ನನನತು 
ಬ್ಂದು "ಹವಞಂ ಈಗ ಆ ಎನಿನ'' ಅಂದರು. ನನನ ಬಾಯಿ ಆ ಎನನಲಿಲಿ ಸವಲಪ ಹಠ ಮಾಡ್ಡತು. 

 
"You shoul d be a co-operat i ve pat i ent  you see" ಎಂದ್ರಕ ಡವಕ್್ರರಕ. 

“ಅದಕೆಲ ಿಡಾಕಬರೇ ನಾನು ‘ಆ' ಎನುನತುಲಕೋ ನಿೋವು ಎಲಕ ೋಿ ಹಕ ೋಗಿಬ್ಬಡುತಿುೋರಲಿ, ಅದಕಲಿ ಮುಗಿದ ಮೋಲಕ 
ಆ ಎಂದರಾಯುು ಅಂದಬಡುಂಡಕ” ಎಂದಕ. ಎದುರುತುರ ಕ್ಕ ಡುವ ವಿದಾಾರ್ಥ್ಯನುನ ಮೋಷ್ುರ ನಕ ೋಡುವಂತಕ 
ನನನತು ನಕ ೋಡ್ಡ “ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಆ ಎನಿನ” ಅಂದರು. 

ನಾನು 'ಆ' ಎಂದಾಗ ಒಳ್ಗಕ ಇಣುಕಿದ ಡಾಕರಿರು ‘ಓಹ್' ಎಂದರು. (ಒಳ್ಗಿನ ದೃಶಾ ಕಂಡು ಬ್ಂದ 
ಉದಾಿರ) 

“ನಿಮಮ ಎಲಿ ದವಡಕ ಹಲುಗಿಳ್್ ಹಕ ೋಗಿವಕ. ಎಲಿ ಕಿತುು ಮತಕು ಹಾಕಿಸಬಕೋಕು. ನನಗಕ ಕ್ಾಂಟ್ಾರಕ್ಿ 
ಕ್ಕ ಟ್ಿರಕ ಮುನ ನರು ರ ಪಾಯಿಗಕ ಪ್ ತಿ್ ಕ್ಕಲಸ ಮುಗಿಸಿಕ್ಕ ಡುತಕುೋನಕ” ಎಂದ್ರಕ. 

“ಕ್ಾಂಟ್ಾರಕ್ಕ್ಗಕ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನನ ಮನಕಯಲಿಿ ಕ್ಕೋಳ್ಬಕೋಕು. ಈಗ ಈ ಎರಡು ದವಡಕ ಹಲು ಿಕಿೋಳಿ” 
ಎಂದಕ. 

ನನಕನದುರು ಶಸರ ಸನನದಧವಾದ ಒಂದು ಟ್ಬೇೆ ಬ್ಂತು. ವಿವಿರ್ ಸಕೈರ್ಜನ ಚಾಕು ಚ ರಿಗಳ್ಳ, ಹರಿತವಾದ 
ಸಲಾಕ್ಕ ಪಕ್ಾಸಿಗಳ್ಳ, ಕತುರಿಗಳ್ಳ ಚ ಪ್ುಕಡ್ಡಿಗಳ್ಳ ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳ.... ಪ್ಂಜಾಬ್ಬಗಕ ವಗಾ್ಯಿಸಲಪಟ್ಿ ಪಕ ಲಿೋರ್ಸ 
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ಪಕೋದಕಯಂತಕ ಗಡ ಗಡ ನಡುಗಿದಕ ನಾನು. ಹಿೋಗಕ ಹಕದರಿದ ಪಾರಣಿಗಳ್ಳ ತಲಕಯನುನ ಅತಿುತು 
ಹಕ ರಳಿಸಬಾರದಕಂಬ್ ಉದಕುೋಶದಿಂದಲಕೋ ಇದಕಯೋನಕ ೋ ಎಂಬ್ಂತಿದು ಎರಡ  ಕಡಕ ಇಕೆಳ್ದಂತಿರುವ 
ಕುಚ್ಚ್ಯಲಿಿ ನನನನುನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಬ ಸಿಕಿೆಸಿದರು. 'ಆ' ಎನಿನ ‘ಊ' ಎನಿನ ‘ಮೋಲಕ ನಕ ೋಡ್ಡ’ ಕ್ಕಳ್ಗಕ ಬ್ಗಿಿ, 
ಕಚಿ್ಚಬ್ಬಡ್ಡ ಎಂದಕಲಿ ಏನಕೋನಕ ೋ ಕವಾಯತು ಮಾಡ್ಡಸುತು ಏನಕೋನಕ ೋ ಸಮಿೋಕ್ಷಕ ನಡಕಸಿ ‘ಸರಿ' ಎಂದರು. 
ಏನಕ ೋ ತಿೋಮಾ್ನಕ್ಕೆ ಬ್ಂದರಿರಬಕೋಕು ಅಂದುಕ್ಕ ಂಡಕ. 

ಡಗಡಗ ಸಪ್ಪಳ್ ಮಾಡುವ ಯಂತರಕ್ಕೆ ಜಕ ೋಡ್ಡಸಿದು ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಂತಿಗಕ ಒಂದು 
ಸ ರ್ಜಯಂತಹುದನುನ ಸಿಕಿೆಸಿ ತಿೋರಾ ನನನ ಸಮಿೋಪ್ ಬ್ಂದು ಅದನುನ ಬಾಯಿಯ ಬ್ಳಿ ತಂದಿದುರು ಅಷ್ಕಿ. 
ನನನ ಕ್ಾಲ್ಬೆರಳ್ಳ ಚ ರಾದ ಅನುಭವವಾಯುು ನನಗಕ. ಪಾರಣ ಭಯದಿಂದ “ಅಯಾಯಾೋ'' ಎಂದು 
ಕಿರುಚ್ಚಬ್ಬಟ್ಕಿ. 

“ಇನ ನ ಸ ರ್ಜೋನ ಬಾಯಳ್ಗಕೋ ಒಯಿುಲಿ ಈಗಕಿ ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚ್ಚದಕರ ಹಕೋಗಿರೋ ಎಂತಾ 
ಹಕದುರುಪ್ುಕೆಲ ರಿೋ ನಿೋವು” ಎಂದು ಡಾಕಿರರು ಬಕೈದಾಗ, 

“ಅಯಾಯಾೋ ಬಾಯಿಯ ಕತಕ ಹಾಳಾಗ, ನನನ ಕ್ಾಲಕಪರಳ್ ಮೋಲಕ ಎಂತದಕ ೋ ಮಣ ಭಾರದ 
ಕಲಿಿನಂತದುು ಬ್ಬತುು ಡಾಕಬರೇ ಏನಾಯುಂತ ಕ್ಾಣಕ ೋದಿಲಿ ಬಕೋರಕ'' ಎಂದು ಇಕೆಳ್ದಲಿಿ ಒರಗಿಯೋ ಒರಲಿದಕ. 
ಡಾಕ್ಕರ ಒಮಮಲಕ 'ಓ ಸಾರಿ'' ಎಂದರು. ಅವರ ಬ್ರಾಬ್ಬರಿ ಬ್ ಟ್ುಗಾಲು ನನನ ಕ್ಾಲ್ಬೆರಳ್ನುನ ಅಪ್ಪಚಿ್ಚ 
ಮಾಡ್ಡತುು. 'ಸಾರಿ ಸಾರಿ'' ಎಂದು ಸಾರಿ ಹಕೋಳ್ಳತುಲಕೋ ಕ್ಾಲ್ಬತಗಕದು ಮುಂದಿನ ಶಸಾರಸರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ 
ಸಿದಧರಾದರು. (ಈ ಎಲಿದರ ನಡುವಕ ನಾನು 'ಆ' ಎಂಬ್ ಬಾಯ್ಲದರತದ್ ಸಿಥತಿಯಲಕಿೋ ಇದಕು.) 

ಆ ಮುಳಿುನಂತಹ ಉಪ್ಕರಣಕ್ಕೆ ವಿದುಾತ ಬ್ಳಿ ರಕ ಂಯಂಯಾೋ ಎಂದು ಸಪ್ಪಳ್ ಮಾಡುತು 
ಒಂದಕ ಂದಕೋ ದವಡಕ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಕ್ಕ ರಕಯತಕ ಡಗಿದರು. ಎಂತದಕ ೋ ಒಂದು ಬ್ಗಕಯ ಗಾಾಸಕ ೋ 
ನಿೋರಕ ೋ ಹಕೋಳ್ಲಾಗದಂಥ ದಾರವಣವಂದು ಬಾಯಳ್ಗಕಲಿ ತುಂಬ್ಬತು. ಕಟ್ಟಿಗಕಯನುನ ತ ತು ಕ್ಕ ರಕಯುವ 
ಉಪ್ಕರಣದಂತಕ ಭಾಸವಾಗುತಿುದು ಆ ಕ್ಕ ರಕಯುವ ಯಂತರ ಹಲಿಿನಕ ಳ್ಗಿಂದ ಇಳಿದು ದಕೋಹದಕ ಳ್ಗಕ 
ಇಳಿದು ಕ್ಾಲಲಿಿ ಹಕ ರಬ್ರಬ್ಹುದಕೋನಕ ೋ ಎಂಬ್ ಭಾರಮಕ ಭಯ ತಲಕ ತಿರುಗಿದಂತಾಗಿ ಮತಕ ುಮಮ 
'ಅಯಾಯಾೋ'' ಎಂದು ಕಿರುಚ್ಚದಕ. ಕ್ಕ ರಕಯುವ ಯಂತರ ನಿಂತಿತು. ಎರಡು ಹಲು ಿತುಂಬ್ ಬಕೋಕು, ಎರಡು 
ಕಿೋಳ್ಬಕೋಕು ಎಂದು ಹಕೋಳ್ಳತು ಡಾಕಿರರು ಕಿಡಕಿಯಲಿಿ ಬ್ಗಿಲು ಹಕ ೋದರು. ಭಯ ನಕ ೋವಿನಿಂದ ಬ್ಳ್ಲಿದ 
ನಾನು ಕಣುಮಚಿ್ಚ ಒರಗಿದಕ. 

ಸವಲಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತಕು ಬ್ಳಿಬ್ಂದ ಡಾಕಿರರು ತಮಮ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಏನನಕ ನೋ 
ಮುಚಿ್ಚಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದುರು. ತಮಮ ಆ ಕ್ಕೈಯನುನ ಹಿಂದುಗಡಕ ಮರಕಯಲಿಿಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡು ನನನನುನ ಏನಕೋನಕ ೋ ಪ್ರಶಕನ 
ಕ್ಕೋಳ್ತಕ ಡಗಿದರು. "ಎಷ್ುಿ ಓದಿದಿೋರಿ?" "ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಡುದಿೋರಾ?' "ಹಿಂದಿ ಬ್ರುತಾು?".... ಇಂಥ ಎಲಿ 
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ಪ್ರಶಕನಗಳ್ಳ ಈ ದಂತ ವಕೈದಾರಿಗಕ ಯಾಕ್ಕ ಬಕೋಕು? (ತಲಕ ವಕೈದಾರಾದರಕ ಬಕೋರಕ ಮಾತು) ಎಂದಕನಿನಸಿದರ  
ಮತಕ ುಮಮ 'ಆ ಅನಿನ' ಅನುನವ ತನಕ ಉತುರಿಸಿದಕ. ಈ ನಡುವಕ ಯಾವಾಗಲಕ ೋ ಆ ಎನಿನಸಿ ತಾವು 
ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಮುಚಿ್ಚಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ ಸಿರಿಂರ್ಜನಿಂದ ನನನ ದಂತಕ್ಕೆ ಪ್ಟ್ ಪ್ಟ್ ನಾಲಾೆರು ಕಡಕ ಚುಚಿ್ಚಬ್ಬಟ್ಿರು. 

ಇದುಕಿೆದುಂತಕ ನನನ ದವಡಕ ತಕರಿಗಕ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ್ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಕಿೋಲಿಕಬೈ ಒಪಪಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಟ್ರಂತಕ 
ನಿಶಬಚೇತನಗಕ ಂಡ್ಡತು. ನಿಜ್ೇೂವವೂ ನಿಭಾ್ಧಿತವೂ ಆಗಿ ನನನ ಅರ್್ ಮುಖ ಕಟ್ಟಿಗಕಯ ಕ್ಕ ರಡಾಗಿ 
ಹಕ ೋಯಿತು.  

ಈಗ ಪಾರರಂಭವಾಯುು ಡಾಕಿರರ 'ದಂತ ಉತಖನನ' ಕ್ಾಯ್ಕರಮ. ಅವರು ಒಂದಕ ಂದಕೋ 
ಉಪ್ಕರಣಗಳ್ನುನ ಬಾಯಳ್ಗಕ ಒಯುಾತುಲ  ನನನ ಪಾರಣ ಒಂದಕ ಂದಕೋ ಇಂಚಾಗಿ ಹಾರುತಿುತುು. ಆ ಕಡಕ 
ಈ ಕಡಕ ರಕ ಂಯ ಎನಿನಸಿ ಕಟ್ಕ್ ಎನಿನಸಿ, ಇಕೆಳ್ದಿಂದ ಹಲಿನುನ ಮೋಲಕತಿುದರಕ ಸವಸಾಥನ ಮೊೋಹದಿಂದ 
ಅದು ಮೋಲಕದುು ಬ್ರುತುಲಕೋ ಇಲಿ. ಮತಕು ಚಾಕು, ಮತಕು ಚ ರಿ, ಮತಕು ಕಚಕ್.... ನನನ ನಾಲಿಗಕ 
ಪಾರಣಾಂತಿಕ ಸವರ ಹಕ ರಡ್ಡಸ್ದ ಹಾಗಕ ಹತಿು ಹಾಕಿ ತಮಮ ಹಕಬಕಬರಳಿಂದ ಡಾಕಿರರು ಒತಿು ಹಿಡ್ಡದಿದುರು. 

ತಲಕ ಇಕೆಳ್ದ ಕುಚ್ಚ್ಯಲಿಿ, ನಾಲಿಗಕ ಡಾಕಿರರ ಹಕಬಕಬರಳ್ ಕ್ಕಳ್ಗಕ, ಹಲು ಿಚಾಕು ಚ ರಿಗಳ್ ನಡುವಕ, 
(ಕ್ಾಲಕಪರಳ್ಳ ಡಾಕರಿರ ಬ್ ಟ್ಟನಡ್ಡ!).... ಒಟ್ಟಿನಲಿಿ ಇಡ್ಡೋ ದಕೋಹ ಡಾಕರಿರ ಕೃಪಕಯಲಿಿ ಎಂಬ್ಂತಾಗಿತುು 
ಪ್ರಿಸಿಥತಿ. 

ಅಂತ  ದಂತಕ ೋತಖನನ ಕ್ಾಯ್ ಮುಗಿದು ಹಲುಿಗಳಕಂಬ್ ಅವಶಕೋಷ್ಗಳ್ನುನ ಹಕ ರಗಕಳಕದ ದಂತ 
ವಕೈದಾರು ಹಲುಿಗಳ್ ಓಳಿಯಲಿಿ ಹತಿು ತುರುಕಿದರು. ಅವರ ಉಪ್ಕರಣಗಳ್ ಓಡಾಟ್ದ ಹಾವಳಿಗಕ ಸಿಕುೆ ನನನ 
ಕಟ್ವಾಯಿ ಗಾಯಗಕ ಂಡ್ಡತುು. ಮಾತಕರ ಬ್ರಕದು ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಡಾಕ್ಕರ 'ಇನಕನಂಟ್ು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಕ ೋಲಕಲ ಿ ಹಿೋಲ್ವಗತಕು 
ಮತಕು ಬ್ನಿನ' ಎಂದರು. ಮರುದಿನ ಮತಕು ನಾನು ಹನುಮಂತಿಯಾಗಿದಕು. 

ಎಂಟ್ು ದಿನವಾದರ  ನಕ ೋವು ಕಡ್ಡಮಯಾಗಲಿಲಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಾಾಕೃತಿಯ  ಮರಳ್ಲಿಲಿ. 
ಘನ ಆಹಾರ ತಾರ್ಜಸಿ ದರವ ಆಹಾರ ಮಾತರ ಸಕೋವಸಬಕೋಕ್ಾದ ದಯನಿೋಯ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಒದಗಿತು, ಕಂಡವರು 
ಕಂಡಂತಕ ಹಕದರಿಸತಕ ಡಗಿದರು. 

'' ಒಂದು ಚ ರು ಹಲಕಿೋ ಉಳಿದಿರಬಕೋಕು'' 
''ಹತಿು ಸಿಕಿೆಕ್ಕ ಂಡ್ಡರಬ್ಹುದು' 
''ಹಲು ಿಕಿತಿುದಕುೋ ಸಮ ಆಗಲಿಲಿ'' 
''ನಮಮ ಸಂಬ್ಂಧಿಗಳಕ್ ಬ್ಬರು ಹಲುಿ ಕಿೋಳಿಸಿದ ನಕವದಲಿಿ ಸತಕುೋ ಹಕ ೋದರು..." ಹಿೋಗಕಲಿ ಹಕದರಿಸಲಪಟ್ಿ 

ಮೋಲಕ ಮತಕು ಓಡ್ಡದಕ ಡಾಕರಿರ ಬ್ಳಿ. 
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ಯಥಾ ಪ್ರಕ್ಾರ 'ಆ' ಎನಿನ ಎಂದರು. 'ಅಯಾೋ ಹಾಗನನಲು ಆಗದಿದುಕ್ಕೆ ತಮಮ ಬ್ಳಿ ಬ್ಂದಿರುವದು 
ಎಂದು 'ಆಕ್ಾರ' ರಹಿತಳಾಗಿ ನಿವಕೋದಿಸಿದಕ. ಸರಿ, ಇವಿಷ್ುಿ ಮಾತಕರ ತಗಕ ಳಿು ಬ್ಬಸಿ ನಿೋರಿನ ಶಾಖ ಕ್ಕ ಡ್ಡ 
ಎಂದಕಲಿ ಹಕೋಳಿ 'ಆ' ಎಂದು ಹಕೋಳ್ಲು ಪಾರಕಿರಿ್ಸ ಮಾಡುತಿುರಿ ಬ್ಬಟ್ು ಿ ಬ್ಬಡಬಕೋಡ್ಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣಕ 
ಕ್ಕ ಡ್ಡಸಿದರು. 

ಅಷ್ಿರನಂತರ- ಈಗ ತಿಂಗಳಿನ ಮೋಲಾಯುು ನನನ ಬಾಯಿ 'ಆ' ಎನುನವ ಸಾಮಥಾ್ವನುನ ಮರಳಿ 
ಪ್ಡಕದಿಲಿ. ಸಣಿ ಸಾಸಿವಕ ಗಾತರದಿಂದ ತಕ ಂಡಕಕ್ಾಯಿ ಗಾತರದ ತನಕದ ವಿವಿರ್ ಬ್ಗಕಯ ಮಾತಕರಗಳ್ನುನ 
ಗಂಟ್ಲಕ ಳ್ಗಕ ದಬ್ಬಬ ನಿೋರು ಸುರಿದಿದಕುೋನಕ. ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿಯಂತಕ ಬ್ಬಸಿನಿೋರ ಶಾಖಕ್ಕ ಟ್ುಿ ಮುಖ 
ಸುಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡು ಸುಟ ಬ್ಲಿ್' ಎಂದು ಬಕೈದಿದಕುೋನಕ. 

ಆss ಎಂದು ಆಕಳಿಸುವದ  ಅಸಾರ್ಾವಾಗಿ ಮ ಗಿನ ಮ ಲಕ ಆಕಳಿಕ್ಕಯನುನ ಹಕ ರಹಾಕುವ 
ವಿಚ್ಚತರ ಅನಿವಾಯ್ತಕಯನುನ ರ ಢಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕುೋನಕ. ಅದರಿಂದಾಗುವ ಮುಖ ವಿಕ್ಾರವನುನ ನಕನಕನಕನಕದು 
ಅಳ್ಳತಕುೋನಕ. ದಿನಕ್ಕ ೆಮಮಯಾದರ  ನನನ ಬಾಯುರಕತದ ಸಾಮಥಾ್ ಹಕಚಿ್ಚದಕಯೋ ಎಂದು ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಲು 
ಮನಕಯಲಿಿ ಯಾರ  ಇಲಿದ ಸಥಳ್ದಲಿ ಿಹಕ ೋಗಿ ಗಕ ೋಡಕಯ ಕಡಕ ಮುಖ ಮಾಡ್ಡ 'ಆ' ಎನನಲು ಪ್ರಯತಿನಸಿ 
'ಅಯಾೋ' ಎಂದು ಒರಲಿ ಈಚಕ ಬ್ರುತಕುೋನಕ. 

''ಇನಕ ನಮಮ ಆ ಮೊದಲ ದವಾಖಾನಕಯ ರಭಸಗಾತಿ್ಯ ಬ್ಳಿಯೋ ಹಕ ೋಗು, ಶವಕ್ 
ಟಿೇೆಟ ಮಂಟ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ೋ' ಎಂಬ್ ಸಲಹಕಯನುನ ಮನಕಯಲಿಿ ಯಾರಕ ೋ ಮುಂದಿಟ್ಾಿಗ ಮೊದಲಿನ 
ಅನುಭವ ನಕನಪಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಸುಮಮನುಳಿದಿದಕುೋನಕ. 

ಒಟ್ಟಿನಲಿಿ ಈಗ ವಣ್ಮಾಲಕಯಲಿಿ ಉಳಿದಕಲ ಿಅಕ್ಷರಗಳ್ನುನ ಕಷ್ಿಪ್ಟ್ುಿ ಉಚಿರಿಸ ಬ್ಲಕಿನಾದರ  'ಆ' 
ಎಂದು ಉಚಿರಿಸಲು ಮಾತರ ಸಾರ್ಾವಕೋ ಆಗುತಿುಲಿ. ನಾನು 'ಆ' ಎನನಬ್ಲಿ 'ಆ ಕ್ಾಲ' ಎಂದಿಗಕ ಬ್ಂದಿೋತಕ ೋ 
ಆ ವಕೈದಾರವರಿಗಕೋ ಗಕ ತುು. 

 
* * * * 

                                             ಆಕ್ರ: ನ್ಕ್ಕು ಹಗ್ಕರವಗಿ-ಭಕವ್ನಬೇಶಾರಿ ಹಬಗ್ಡಬ
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ಘಟಕ 4. ಜಾಗತ ೇಕರಣ್  
 

ಆಶಯ: 
 
ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ರ್ಬಂಬಕದ್ಕ ಒಂದ್ಕ ಮಕದವದದ್ ಮವಯ್ಲ.ಜವಣ್ಬಾಯನ್ಕನ, ಕಗಶಲ್ಗ್ಳ್ನ್ಕನ, ಅವ್ಕವಶಗ್ಳ್ನ್ಕನ 
ಹರ್ಕಬು ರಡಪವಂತರಿಸ್ಕವ್ಳದ್ಕ ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ಕಬು ಅವ್ಶಯಕ್ ಮತಕತ ಅನ್ರ್ವಯೂ. ಹರ್ದ್ ರಡಪಕಬು ಸ್ಂಕಬೇತಕಬು 
ಒಳ್ಗಬಡಳ್ುದರಕವ್ ಸವವಿರವರಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ಕಬಡೇನ್ಗ್ಳ್ು, ಬದ್ಕಕ್ಕವ್ ವಿಧವನ್ಗ್ಳ್ನ್ಕನ ಉಳ್ಸಸಿಬ್ಬಳ್ಸಸಿಕಬಡಂರ್ಕ 
ಪರಂಪರಬಗ್ಳ್ನ್ಕನ ಅವ್ಸವನ್ದ್ ಅಂಚಗಬ ತಂದರಕವ್ಳದ್ಕ ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ಕಬು ಸಗಭವಗ್ಯ ಮತಕತ ಅದ್ರ ಹಬಗ್ೆಳ್ಸಕಬ. 
ವಿನವಯಸ್ಗ್ಳ್, ಸ್ಂಸ್ೃತ-ಆಚವರ-ವಿಚವರಗ್ಳ್ ವಿನ್ಮಯ ಸ್ಂಭೆಮದ್ ಸ್ಂಗ್ತಗ್ಳಬೇ. ಆದ್ರಬ ರ್ಬೈವಿಧಯತಬಯನ್ಕನ 
ಅದ್ಕ ಇರಕವ್ ಹವಗಬಯ್ಲ ಉಳ್ಸಸ್ಬ್ಬೇಕವದ್ದ್ಕದ ನ್ಮಾ ಜರ್ವಬ್ವದರಿ. ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ರ್ಬಂಬ ಬ್ಬಳ್ಕ್ಕ ತನ್ನ 
ಗ್ಭೂದ್ಲ್ಲ ೆಭೇಕ್ರರ್ವದ್ ಕ್ತತಲ್ನ್ಕನ ಇರಿಸಿಕಬಡಂಡಿದಬ. ತನ್ನ ಅಧಿಕವರದ್ ಪವಬೆಲ್ಯದಂದ್ ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ವ್ಳ 
ನ್ಮಾ ಆಹವರ ಪದ್ಧತಯಲ್ಲೆ ಗ್ಮನವಹೂ ಬದ್ಲ್ವವ್ಣ್ಬಯನ್ಕನ ತಂದದಬ. ನ್ಮಾ ಜ್ೇವ್ನ್ ಶಬೈಲ್ಲಯನ್ಕನ 
ತನ್ಗಬ ಬ್ಬೇಕವದ್ ಹವಗಬ ನ್ವ್ೂಹಿಸ್ಕತತದಬ. ದ್ಕರವಸಬ ಹವಗ್ಡ ಸವಾರ್ೂಗ್ಳ್ು ಸ್ಮಕದವಯಗ್ಳ್ನ್ಕನ ಭೆಷ್ಠಗಬಡಳ್ಸಸಿ 
ಬದ್ಕಕ್ನ್ಕನಅಸ್ಹನ್ೇಯರ್ವಗಿಸ್ಕತತರ್ಬ.  
ಭವರತದ್ ಜ್ಞವನ್ ಶವಖಬಗ್ಳ್ು, ವಿಜ್ಞವನ್, ರ್ಬೈದ್ಯಕ್ಕೇಯ, ತಂತೆಜ್ಞವನ್ದ್ ಆವಿಷ್ವುರಗ್ಳ್ು, ಕವನ್ಡನ್ಕಗ್ಳ್ು, 
ಜ್ೇವಿಗ್ಳ್ು ಹವಗ್ಡ ಜ್ೇವ್ ಸ್ಂಪನ್ಡಾಲ್ಗ್ಳ್ನ್ಕನ ಇಲ್ಲೆನ್ ನಬಲ್ದ್, ಪರಿಸ್ರದ್ ಹಕದ್ಕಗ್ನ್ಕನ, ಅದ್ರ ಸಿೂತಯನ್ಕನ 
ಅರಿತಕ ಅದ್ಕಬು ಪಡರಕ್ರ್ವಗ್ಕವ್ಂತಹ, ಜ್ೇವ್ ನಬಲ್ಬಯನ್ಕನ ಇಲ್ಲೆ ಜ್ೇವಿಸ್ಕವ್ ಎಲ್ೆರ ಎಲ್ೆದ್ರ ಎದಬಗಬ 
ಹತತರರ್ವಗ್ಕವ್ಂತಬ ತಬಡರ್ಗಿಸಿಕಬಡಳ್ುುವ್ಳದ್ಕ ಮವತೆರ್ಬೇ ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ದ್ ಸ್ರ್ವಲ್ನ್ಕನ ಸ್ಮರ್ೂರ್ವಗಿ 
ದವಟಿಸ್ಬಲ್ೆದ್ಕ. 
 

-ಡವ.ಕಬ.ಬ್ಳ.ಸ್ರಸ್ಾತ 
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4.1 ಸೆಟ್ಟುಯ ಅೆಂಗಡಿ 
ಡ ಾ. ಸ್ದ ಧಲಿಿಂಗ ಪಟ್ಟ ಣ್ಶ ಟ್ಟಟ 

 
ಬಾ ತಂಗಿೋ, ಬಾ, ಏನು ಬಕೋಕ್ಾಗಿತುು? 
ಈಗಷ್ಕಿ ಅಂಗಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಫಡಕು ತಕಗಕದಕ 
ನಿನಿನಂದಲಕೋ ಬಕ ೋಣಗಿ  
ಶುಭವಾಗಲಿ ತಾಯಿ ನಿನಗಕ ಏನು ಕ್ಕ ಡಲಿ? 
ಎಷ್ಕ ಿಂದು ಚ್ಚೋಲ ಹಕ ತುು ತಂದಿದಿುೋ, 
ಅಷ್ುಿ ದಿನಸು ಬಕೋಕ್ಕ? ಎಂಥಾ ಖರಿೋದಿ?  
ಮನಕಯಲಿಿ ಹಬ್ಬವೋ ಮದುವಕಯೋ? ನಿನನದಕ ೋ?  
ಯಾಕವವ ನಾಚ್ಚಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿು....? 
 
ಆಚಕ ಡಕ ಳಾುರಿ ಮೋಲಕ ಚಾಪಕ ಹಾಸಿದಕ ನಕ ೋಡು, ಕುಳಿತುಕ್ಕ ೋ.  
ಬಕೋಕ್ಾದಷ್ಟಿದಕ ದಾಣಿ ಪ್ುಟ್ಾಣಿ ಚುರಮರಿ ಚಾಪ್ುಡ್ಡ ಬಕಲಿ 
ಯಾಲಕಿೆ ಕಸಕಸಿ ಮಣಸು ಅಷ್ಕಿಲಿ ಇಲಿ  
ಆದರ , ಇರಲಿ, ಅದಕಲಿ ನಿೋ ಬಕೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ೆ, 
ಇಲುಿಂಟ್ು ನಿನಗಕ ಬಕೋಕ್ಾಗುವಂಥದಬದಲ್.ೆ  
ನಕ ೋಡ್ಡಲಿಿ ಜಕ ೋಡ್ಡಸಿದ ಮಾಡು ಪಕಟ್ಟಿಗಕ ನಾಗಕ ಂದಿ ಸಂದಿಗಕ ಂದಿಗಳ್ಳ  
ನನಕ ನಂದಿಗಕ ಬಕಳಕದ ಬ್ಂರ್ು ಸಂಬ್ಂಧಿಗಳ್ಳ. 
 
ಹಕ ಸಬ್ಳ್ಂತಕ ಕ್ಾಣುತಿು 
ಈ ಊರಿಗಕ ಓಣಿಗಕ ಕಣಿಿಗಕ. 
ದಡಿ ಸಕಟ್ಟಿ ಎಂದಕೋ ನನನ ಕರಕಯುತಾುರಕ ಮಂದಿ. 
ಏನ್ಂದೇ…? 
ನಾ ಬ್ಹಳ್ ಹಳ್ಬ್ ಈ ಊರ ಮಣಿಿಗಕ,  
ಈ ಮೊದಲು ನಕ ೋಡ್ಡಲಿ ನಾ ನಿನನ  
ಬ್ಂದಿರಲ  ಬ್ಹುದು ನಿೋ ಈ ಊರಿಗಕ  
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ನಕ ೋಡ್ಡಲಿ ಈ ಕಡಕ ಬ್ಂದು ನನನ. 
 
ನಿೋನಿಂದು ಬ್ಂದದುು ಅಪ್ರ ಪ್ 
ಇಲ್ಲೆ 
ನಾನು ಕ ಡಾ ಈಗ ಬ್ಹಳ್ ಅಪ್ರ ಪ್. 
ಎಂಥಕಂಥ ಪ್ರಣಯಾದುುತ ಪ್ವಾಡಗಳ್ ತಳ್ಮಳ್ 
ಸಮರ ಡಂಗುರ ಕ್ಕ ಂಬ್ು ಕಹಳಕ ಪ್ರಳ್ಯಗಳ್ ಚಳ್ವಳ್ 
ರಾಜಕಿೋಯದಕೋರು ಪಬೇರು ಉಪ್ವಾಸ ನಾಟ್ಕಗಳ್  
ಸಾವಿರದ ರಾಕ್ಷಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಕಿಗಳ್ ಮಟ್ಟಿಲು ಹತಿು 
ಇಲಿಿ ಊರಿದಕುೋನಕ ತಳ್  
ಇಲಿ ಮುಚುಿಮರ ಎಲಿ ಜಳ್ ಜಳ್ 
ನಾನು ಪ್ಟ್ಿಣ ಸಕಟ್ಟಿ ಹಳಕಯ ಕುಳ್ 
ಆಗದವರು ಏನಕೋನಕ ೋ ಅನುನತಾುರಕ ತಲಕ ತುಂಬ್ ತುಂಬ್ಬ ಹುಳ್  
ಬ್ಬದಿುರಬ್ಹುದು ನಿನನ ಕಿವಿಗ . 
ಇರಲಿ ಬ್ಬಡು, ಕ್ಕೋಳಿದುರ  ಎಲಿ ತಿಳಿದಿದುರ   
ನನನ ಅಂಗಡ್ಡ ಕಟ್ಕ ಿಹತಿು ಬ್ಂದಿರುವಕಯಲಿ.... 
ಅರಕ, ಏನಿದು, ಇನ ನ ಹಾಗಕಯೋ ನಿಂತಿರುವಿಯಲಿ? 
ಹಕೋಳ್ಳ ಮಗಳಕೋ, ಏನು ಬಕೋಕ್ಾಗಿತುು ಎಷ್ಕಷಿ್ುಿ ಹಕೋಳ್ಳ. 
ಈ ಅರಪಾವು ಗಿರಪಾವು ಸಕೋರು ಚಟ್ಾಕು ತಕಪಕೋರಿ ಮಾಪ್ು ಅಳಿ ಲಕಕೆ  
ಅಳಿದಕೋ ಹಕ ೋಗುವಷ್ು ಿಇತಿುೋಚಕ ಬ್ದಲಾಗಿವಕ ನಕ ೋಡು. 
ಅಂದ್ ಹವಗಬ, ನ್ನ್ನ ಕಬೈಯಲೆ್ಲ ಇಷ್ಬಡ್ಂದ್ಕ ಚೇಲ್ 
ತುಂಬ್ಬ ಬ್ಬಡಬ್ಹುದು ನನನ ಭವಿತವಾ ಸಹಿತ ಎಲಾಿ ಕ್ಾಲ. 
ನನನ ಅಂಗಡ್ಡಯ ಸಮಸು ವಸುು-ಒಡವಕ 
ತಕ ರಕದು ಯಾರದ  ಮುಲಾಜು ಹಂಗು ಗಕ ಡವಕ  
ಹಕೋರಿ ತರಬಕೋಕ್ಕಂದು ಹಕೋಳಿದರಕ ಯಾರಾದರ ....? 
ಕುಳಿತುಕ್ಕ ೋ, ಬಕಮರದಿರು, ಸವಲಪ ಸಾವರಿಸಿಕ್ಕ ೋ. 
ಹಿೋಗಕ ಮಿಕಿಮಿಕಿ ನಕ ೋಡ್ಡ ರಂಗಿನಬಲಾಿ ಬಕಳ್ಕು ಚಕಲಿಬಕೋಡ, 
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ನಿನನ ಕಟಿ ಕಟ್ಾಕ್ಷ ಪ್ಲಿಂಗವಕೋರಿ ಸಾಯಬಕೋಕ್ಕನುನವರ ಕ್ಕ ಲಿಬಕೋಡ. 
 

     ವಷ್್ವಷ್್ಗಳಿಂದ ಈ ಊರ ಮಂದಿಗಕ 
ಅಂಗಡ್ಡ ಎಂಬ್ುದನುನ ಕಲಿಸಿದವನಕೋ ನಾನು, 
ಹಲಹಲವು ವಸುುಗಳ್ ತರಿಸಿ ಬಕರಕಸಿ ಕ ಡ್ಡಸಿ ಬಾಡ್ಡಸಿ  
ಹಕ ಸತು ಮಿಶರಣ ದರವಾ ಕಲಕಸಿದವನಕೋ ನಾನು. 
ವಾವಹಾರ ವಾಾಪಾರದುದಕ ಾೋಗದಲಿಿ ತಕ ಡಗಿ  
ಹಕ ಸ ಹಕ ಸ ಊರು ಕ್ಕೋರಿಗಳ್ನುನ ಮುತಿುದಕ 
ಮುದಿುಸಿದಕ ಮದಿ್ಸಿದಬ ನನನವಾಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಕ 
ಮದುವಾಗಿ ಎದಕಗಪಪ ತಕ ಡಕ ನಡುವಕ ತಾಗಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಬ 
ನನನ ಅಂಗಡ್ಡ ಆಗ ನಿತಾ ದಿೋಪಾವಳಿ 
ಈಗಲ  ಸತಾ ಆ ರಾತಿರ ಬಕಳ್ಗುಗಳ್ ಹಾವಳಿ, 
 
ನನನ ಅಂಗಡ್ಡಯಲಿಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸುು 
ಈ ಊರು ಆ ಊರು ಯಾವೂರ ಪಕೋಟ್ಕಯಲ ಿ ಇಲೆ್ 
ಇದು ಅದುುತ ಜಗತುು.  
ಯಾಕ್ಕ ನಕ ೋಡುತಿು ಹಾಗಕ ಗಕ ೋಣಕತಿು? 
ತಡಕ ತಕ ೋರಿಸುತಕುೋನಕ... 
 
ಹಿಂಜ್ ಹಿಂಜ್ ಬ್ಬಡ್ಡಬ್ಬಡ್ಡಸಿ ಹಕ ಂದಿಸಿಟ್ಿ  
ಅರವತುು ವರುಷ್ಗಳ್ ಮತುನನ ಕುತನಿ ಬಕಳ್ದಿಂಗಳ್  
ಎದಕಯ ಈ ಚ್ಚೋಲದಲಿ ಬಕಚಗಿಿಟ್ಟಿದಕುೋನಕ. 
ಸ ಯ್ ಮಿತರನು ಕ್ಕ ಟ್ಿ ಸಂಖಾಾತಿೋತ ಉದಯ ಅಸುಗಳ್ನುನ  
ಮುಂಜಾವು ಸಂಜಾವು 
ಎಳಕ ಬ್ಬಸಿಲು ಇಳಿ ಬ್ಬಸಿಲು ಮಳಕ ಬ್ಬಸಿಲು ತುಣುಕುಗಳ್ 
ಬಕವರು ಹನಿ ಮತಿುರುವ ಬ್ಬರು ಬ್ಬಸಿಲ ಬಕೋಗುದಿಯ ತಳ್ಳಕುಗಳ್ 
ತಕೋಪಕ ತುಂಡುಗಳ್ನುನ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಹಕ ಲಿದ ಕ್ೌದಿ 
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ಹಾಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಕುಳಿತಿದಕುೋನಕ. 
ಬ್ಣಿಬ್ಣಿದ ಮೊೋಡ, ಕಿರಣ ವಲಿರಿ ಜಾಲ 
ಚಂದಾರಮನಕ ಡನಕ ಜಕ ೋಕ್ಾಲಿ ರ್ಜೋಕಿ  
ಹುಣಿಿಮ ಅಮಾಸಿಗಳ್ ನಗಕ ನಕೆ ಚ್ಚಕ್ಕೆಗಳ್ ಲಿೋಲಾ  
ಬ್ಬೋಜ ಮೊಳ್ಕ್ಕ ಚ್ಚಗುರು ನನಬ ಹ  ನಗಕಗಳ್ಳ 
ಈ ಡಬ್ಬಬಯಳ್ಗಿವಕ,  
ಹಳ್ುದ ಸರುವಿನಾಚಕಯ ಹಕ ಲ ಬ್ದುವು ತಬಂಬ್ಗಳ್ಳ 
ಮಲಾಿಡದ ಮಳಕಗಳ್ಳ ಮಲಕ ಮರಕಯ ಅಗಣಿತ ನಿಧಾನಗಳ್ಳ  
ಕ್ಕ ಳ್ುದಕಡ ಬ್ಲದಲಿಿ ಅವಿತು ಪ್ುಟಿದ ಪ್ರಪಾತ ಸಪ್ು ಸಾಗರಗಳ್ಳ 
ಆಚಕ ಬ್ದಿ ಲಕ ೋಡು ದಿಂಬ್ಬಗಕ ಒರಗಿ ವಿರಮಿಸಿವಕ.  
ಕ್ಕ ೋಗಿಲಕಯಾಗಿ ಕುಕಿಲುವ ಗಿಳಿ, ನವಿಲಾಗಿ ನತಿ್ಸುವ ಮೊಲ 
ನಮಮ ಹಿತಿುಲ ತಕ ೋಟ್ದಿ ಸುಳಿದು ರಿಂಗಣಗುಣಿವ ಪಾತರಗಿತಿು 
ಇಲಿಿ ತಕೆಡ್ಡಯ ಕ್ಾಣಿಯ ಮೋಲಕ ಮಲಗಿವಕ.  
ಸುಳಿಗಾಳಿಗುಂಟ್ ಆಲಾಪ್ವಾದ ಮಲಕಿೋಶಪ್ಪನ ಹಾಡು 
ಬ್ಸನದಕೋವರ ಗುಡ್ಡಯಲಿಿ ದಿನ ದಿನಾ ರಾತಿರ ಘಮಘಮಿಸಿ 
ಗುರುಸಿದಧ ಮಾವನ ಭಜನಕ 
ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ಹಕಜಕೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಕಣ್ವುಟ್ು್ ಸಣಾಿಟ್ 
ಹನುಮಂತ ದಕೋವರ ಜಾತಕರ ಕುಸಿು ಕಣ 
ಆಚಕ ಗರಡ್ಡ ಮನಕ ಕಟ್ಕಯಿ ಮೋಲಕ ಕುಣಿದ ಕಿಳಿುಕ್ಾಾತರ ಆಟ್ 
ಎಲಿವನ ನ ಎಂದಿನಿಂದಲಕ ೋ ಜಕ ೋಪಾನವಾಗಿ  
ಖಾತಕ ಕಿದಿ್ ಚಕ ೋಪ್ಡ್ಡಗಳ್ ಪಾನು ಪಾನಿನ ಕ್ಕಳ್ಗಕ 
ಕ್ಾಳ್ರ್ಜ ವಹಿಸಿ ಬ್ಲು ಹುಶಾರಿಲಕ ಮಡ್ಡಚ್ಚ ಇಟ್ಟಿದಕುೋನಕ,  
ಸಖಿೋಜನದ ಸುಖದ ಎದಕ ಇರಿತ ಏರಿಳಿತ  
ಜಗಳ್ ಹಕ ಟ್ಕಿ ಕಿಚು ಿಸಿಟ್ುಿ ಆಗಾಗ ತಿಂದ ಚ್ಚಲಿರಕ ಪಕಟ್ು ಿ 
ಹಾಕಿದ ಪಕೋಚು ಪ್ಟ್ುಿ ಮಾಡ್ಡದ ಗದಿ್ ಗಮಮತುು  
ಎಂಜಲ ಟ್ಗಳ್ಳ ದಕೈವ ನಕೈವಕೋದಾಗಳ್ಳ ಪಾನಪ್ರಸಾದಗಳ್ಳ  
ಸಾಮಾನಾವಲಿ ಮಗಳಕೋ, ನಿನಗಕ ತಿಳಿಯುವುದಿಲಿ, 
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ಬ್ಹಳ್ ಎಚರಿಿಕ್ಕಯಿಂದ 
ಮಗುಿಲಲಕಿೋ ಇರುವ ಗಲಕಿಪಕಟ್ಟಿಗಕಯಲಿಿ ಇಟ್ುಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕುೋನಕ. 
 
ನಿನಗಕ ಹಕೋಳಿದಕನಲಿ, ಈಗ ನಕಲಕ ಗಟ್ಟಿ, ಊರಿದಕುೋನಕ ಕ್ಾಲು  
ನನನ ಅಂಗಡ್ಡಯಲಿಿ ಇರುವುದಕಲಾಿ ಹದಿನಾರಾಣಕ ಚಕ ಕೆ ಮಾಲು  
ಈಗ ಇದು ನಿನನ ಆಸಿು, ಅಮ ಲಾ,  
ಇದಕ್ಕ ಬಕಲಕಯೋ ಇಲಿ ಆದರ  ಉಂಟ್ು  
ನಿೋನು ನಿನಗಕೋ ಹಾಕಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವ ಬಕೋಲಿ ನಿನನದಕೋ ದೃಷ್ಟಿ 
ನಿನಗಕ ಆಗಲಿ ಸಮಸು ಸೃಷ್ಟಿ  
ಆಗ ಈ ಅಂಗಡ್ಡ ಇಲಿಿರುವ ಸವ್ ಸಕ ತುು 
ನಿನನದಕೋ ಎಂದು 
ನಿನನ ಅಂಗಕೈ ಗಕರಕಗಕ ಗಕ ತುು. 
 
ಬಾ ತಾಯಿ ಈಚಕ ಕಡಕ, ಈಗ ಇದು ನಿನನದಕೋ ಅಂಗಡ್ಡ 
ಈಗ ಪ್ಟ್ಿಣ ಶಕಟ್ಟಿ ನಿನನ ಗಿರಾಕಿ 
ನಿೋ ಅಂಗಡ್ಡ. 
 

* * * * 
                                          ಆಕ್ರ: ಆಯದ ಕ್ವಿತಬಗ್ಳ್ು- ಸಿದ್ಧಲ್ಲಂಗ್ ಪಟ್ರ್ಶಬಟಿ್
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4.2 ಅಕ್ಷರ, ಅನೆ, ಅನಾಯಯ 
ಡ ಾ. ಮೊಗ ಳ್ಳ ಿ ಗಣ್ ೇಶ್ 

 
ಅಕ್ಷರ 

ಬ್ಹಳ್ ಕ್ಾಲದಿಂದ ನಮಮ ಪಾಲಿಗಕ ದಕೆದಕೋ ಇದು ಒಂದು ಹಕುೆ ಈ ಅಕ್ಷರ. ನಾಲುೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರಕ 
ಈ ನರಕದಿಂದ ಪಾರಾಗುತಕುೋವಕ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹಕೋಳ್ಳವುದಿತುು. ಅಕ್ಷರವು ಬ್ಬಡುಗಡಕಯನುನ ರ್ವನಿಸುವ 
ಪ್ದ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ್ ಅಥ್ದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ದವನುನ ಬ್ಳ್ಸುತಿುರಲಿಲ.ಿ ಕಿೋಳ್ಳ ಎಂಬ್ ಹಣಕ ಪ್ಟ್ಟಿಯ 
ಜಾತಿಯನುನ ಅಳಿಸಲು ಅಕ್ಷರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದಕ ಎಂದು ಕ್ಕೋರಿಯು ಬ್ಲವಾಗಿ ನಂಬ್ಬತುು. ವಿದಕಾಗಕ 
ಅಕ್ಷರ ಪ್ದವನುನ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸಲಾಗುತಿುತುು. 

ಶಾಲಕಯಲಿಿ ಅಕ್ಷರವನುನ ಕಲಿಯುವುದು ಓದುವುದು ಬ್ಹಳ್ ಕಠಣವಕೋ ಆಗಿದುರ , ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನುನ 
ಹಕೋಗಾದರ  ಮಾಡ್ಡ ಕಲಿತಕೋ ಕಲಿಯಬಕೋಕು ಎಂಬ್ ಹಠವೂ ಬ್ರುತಿುತುು. ಓದಲು ಬ್ರಕಯಲು ಬ್ರದ ಈ 
ದಂಡ ಪಂಡ ಹಕ ಲಗಕೋರಿಯ ಹಕೈಕಳಿಂದ ಶಾಲಕಯೋ ಒಂದು ಹಕ ಲಗಕೋರಿಯಾಗಿ ಬ್ಬಟ್ಟಿದಕ ಎಂದು 
ಮಾಸುರು ಕಿಡ್ಡಕ್ಾರಿ ದನಾ ಕ್ಾಯೋಕ್ಕ ಲಾಯಕ್ಾೆಗಿದಿುೋರಿ ಎಂದು ಹಂಗಿಸುತಿುದುರು. ಮೌಖಿಕ 
ಪ್ರಂಪ್ರಕಯಿಂದ ಬ್ಂದ ನಮಮ ಹಕ ಲಗಕೋರಿಯ ಅನಕೋಕರು ಇಡ್ಡೋ ಪ್ುಸುಕವನುನ ಪ್ಟ್ ಪ್ಟ್ನಕ ಅರಳ್ಳ 
ಉರಿದಂತಕ ರಾಗಬ್ದಧವಾಗಿ ಹಾಡ್ಡ ಮುಗಿಸುತಿುದುರು. ಪ್ುಸುಕವನುನ ನಕ ೋಡದಕಯೋ ಮಾಸುರು ಬಾಯಲಿಿ 
ಹಕೋಳಿದುನನಷ್ಕಿೋ ಆಲಿಸಿ ಅಕ್ಷರದ ಹಂಗಕೋ ಇಲಿದಂತಕ ಪಾಠವನಕನಲಿ ಒಪಪಸುತಿುದುರು. ಆ ಪಾಠವನುನ ಬ್ರಿ 
ಎಂದರಕ ಅಕ್ಷರ  ಬ್ರದಕ ಪ್ರಿತಪಸುತಿುದುರು. ಮನಕಯವರು ಪಾಠ ಓದು ಎಂದರಕ, ಅಂಗಳ್ದಲಿಿ ಕ ತು 
ಜಕ ೋರಾಗಿ ಲಯಬ್ದಧವಾಗಿ ವಾಚ್ಚಸುವುದನುನ ಹಿರಿಯರು ಬ್ಹಳ್ ಆಸಕಿುಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ, ನಮಮ ಮಕೆಳ್ಳ 
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಬ್ಬಟ್ಟಿದಾುರಕ ಎಂದು ಪಾರಂಜಲ ರಾಗುತಿುದುರು. ಹಿೋಗಕ ವಾಚ್ಚಸುವುದನುನ ಬ್ಲಿವರು ಕುರುಡು 
ಪಾಠ ಎಂದು ಕರಕಯುತಿುದುರು. ಪಾಠವನಕನೋ ನಾವು ಹಕೈಕಳ್ಳ ಸಾಮ ಹಿಕವಾಗಿ ಬಾಲ ಗಮಕಿಗಳ್ ಹಾಗಕ 
ಒಕ್ಕ ೆರಲಿನಿಂದ ಓದುವ ಬ್ದಲು ಪಾಠ ವಾಚ್ಚಸುತಿುದುರಕ ಇಡ್ಡೋ ಊರಿಗಕೋ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದ ಗದುಲ 
ಕ್ಕೋಳಿಸುತಿುತುು. 

ಅಕ್ಷರವು ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಪ್ಕರಣ. ನಿೋನು ನಾಕಕ್ಷರ ಕಲಿೋದಕ ವೋದಕರ ನಾನು 
ಯಾವಾಾದುರ ಬಾವಿಗಕ ಬ್ಬದುು ರ್ಜೋವ ಕಳ್ುತಿನಿ' ಎಂದು ನಮಮ ತಾಯಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಾೆಗಿ ಪಾರಣವನಕನೋ ಮುಡ್ಡಪಡಲು 
ಒತಾುಯಿಸುತಿುದುಳ್ಳ. 'ನಾಲೆಕ್ಷರ ಕಲುತೆಂದು ನಾಳಕ ದಿನ ಒಂದಕ ಳಕು ದಾರಿಗಕ ೋದಕರ ಅದಕೋ ನನಗಕ ಸವಗ್' 
ಎಂದು ಕ್ಕೋರಿಯ ತಾಯಂದಿರು ಮಕೆಳಿಗಕ ಆಗರಹಪ್ಡ್ಡಸುತಿುದುರು. ಅಕ್ಷರವು ನಾಳಿನ ಒಳಕುಯ ಬ್ದುಕಿನ 
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ದಿಕ್ಡುೂಚ್ಚಯಾಗಿ ಕಂಡ್ಡತುು. 'ಅಂಬಕೋಡೆರ್ ಅವರು ಪ್ರಪ್ಂಚದಲಿಿರಕ ೋದಬನಲಿ ವೋದಿ ಪಾರ್ಸ ಮಾಡ್ಡದಾುರಂತಕ. 
ಅವರು ನಮಮ ಜಾಾತಿಯೋಗಬೂ ಪರೋಯಾಗಿ ವಿದಾಾಬ್ುದಿಧಯ ಕ್ಕ ಡ್ಡಸವರಕ.  ಅದಕೋ ನಾವು ನವಲ್ುಕ್ಷರ ಕಲ್ಕತ 
ವಿದಾಾವಂತರಾದಕರ ರ್ಜೋತ ಮಾಡುದು ತಪಕ ಪೋಯುದಕ' ಎಂದು ಅಷ್ಟಿಷ್ುಿ ಓದಿ ಪಕೋಟ್ಕ ಸಕೋರಿದುವರು ಹಳಿುಗಳಿಗಕ 
ಬ್ಂದಾಗ ತಪ್ಪದಕ ಶಾಲಕಯ ಮಹತವ ವಿವರಿಸುತಿುದುರು. ಅಕ್ಷರವು ಶಾಲಕಯ ಒಂದು ಕಲಿಕ್ಾ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಕ 
ಮಾತರವಾಗಿರದಕ ನಾಳಿನ ನಮಮ ಭವಿಷ್ಾವನುನ ನಿರ್್ರಿಸುವ ಶಕಿುಯ  ಆಗಿತುು. ನಮಮ ತಾತ ಬ್ಹಳ್ ಹಿಂದಕ 
ಯಾರಕ  ಯಾರಿಗಕ ೋ ಮರಳ್ ಮೋಲಕ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಕದು ಕಲಿಸುತಿುದುುದನುನ ಕಂಡು, ಬಕೋಡ್ಡ ತಾನ  ಕ್ಕಲವು 
ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಬ್ಂದು ಬ್ಹಳ್ ಕಷ್ಿಪ್ಟ್ುಿ ಓದುವುದನುನ ಕಲಿತಿದು, ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರಕ ಗೌರವ ಹಕಚು ಿಎಂದು 
ಪ್ದಕೋಪ್ದಕ ಹಿರಿಯರು ಹಕೋಳಿ ಹಕೋಳಿ, ಕ್ಕೋಳಿ ಕ್ಕೋಳಿ ಕ್ಕ ನಕಗಕ ನಮಗ  ಅಕ್ಷರಗಳ್ಳ ಬ್ಂದಿದುವು. ಅಕ್ಷರವನುನ 
ಯಾರ  ನಮಿಮಂದ ಕಿತುುಕ್ಕ ಳ್ುಲಾಗದು. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತರಕ ಸಾವತಂತರಯವಕೋ ಬ್ಂದ ಹಾಗಕ ಎಂದು ನಮಮ ತಾತ 
ನಂಬ್ಬದು. ನಾಶವಿಲಿದುು, ಮರಣವಿಲಿದುು ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಭಾಷ್ಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಳ ಹಕೋಳ್ಳವುದಿದಕ. ಅಕ್ಷರ 
ಎಂದರಕ ಲಿಪ ಎಂದ  ಕ ಡ ಕರಕಯಬ್ಹುದಕಂದು ಆ ಮೋಲಕ ತಿಳಿಯಿತು. 

ಬ್ಬೋಜಾಕ್ಷರ ಪ್ದ ಕ ಡ ವಿದಕಾಯ ಮ ಲ ಪ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. ಶಕಿು ಶಾರದಕಯೋ ಅಕ್ಷರ 
ಎಂತಲ  ಬ್ರಹಮವಾಣಿಯೋ ಅಕ್ಷರ ಎಂತಲ  ಹಕೋಳ್ಳವುದು ಕಿವಿ ಮೋಲಕ ಬ್ಬೋಳ್ಳವುದಿದಕಯಾದರ , ಅಕ್ಷರ 
ಎಂದರಕ ಅನನ ಎಂದಷ್ಕಿೋ ರ್ವನಿ ಸಾರ್ಾತಕ ನಮಮ ಪ್ರಜ್ಞಕಯಲಿಿದಕ. ಅಕ್ಷರದ ಬ್ಗಕಿ ಕಿಟ್ಕಲ್ ಕ್ಕ ಡುವ ʼಒಂದು 
ಸಲದ ಉಚಾರಿಣಕಗಕ ಶಕಾವಾಗುವಷ್ಿರ ಪ್ದಬಾಗ' ಎಂಬ್ ಈ ವಿವರವು ತಾಂತಿರಕವಾದದು. ಅಕ್ಷರದ 
ಉಚಾರಿವು ನಮಗಕ ವಾಕ್ ಸಾವತಂತರಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿತುು. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಓದುವುದು 
ಮತುು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನುನ ದುಂಡಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಬ್ರಕಯುವುದು ಆತಮವಿಶಾವಸವನುನ ಹಕಚಿ್ಚಸುತಿುತುು; 
ಅಂತಕಯೋ ಅಭಿವಾಕಿುಯ ಸಾರ್ಾತಕಯನುನ ತಕರಕದು ತಕ ೋರುತಿುತುು. ಅಕ್ಷರದ ಶುದಧತಕಯ ಬ್ಗಕಿ ನಾವು 
ಯಾವತ ು ತಲಕಕ್ಕಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಲಿಲಿ. ಉಚಾರಿದ ಬ್ಗಕಿಯ  ನಮಗಕ ಅಂತಹ ಮಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಕ ಏನಿಲಿ. 
ಮಹಾಪಾರಣಗಳ್ ಕಡಕಗಕ ನಮಗಕ ಗಮನವಕೋ ಇರಲಿಲಿ. ಇನುನ ಒತುಕ್ಷರಗಳ್ ಸ್ಡಕ್ಷಮ ಸಿೋಳ್ಳವಿಕ್ಕಯ 
ಸರಿತಪ್ುಪಗಳ್ ಗಕ ಡವಕಗಕ ಹಕ ೋದವರಲಿ. ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರಕ ನಮಗಕ ಹಕೋಗಕ ಕ್ಕೋರಿಯ ಭಾಷ್ಕಯನುನ 
ರ್ಜೋವನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಸಿಕ್ಕ ಟ್ಟಿತಕ ು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೋಲಕಯೋ ಲಿಖಿತ ಭಾಷ್ಕಯ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನುನ 
ಒಗಿಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕುವು. ಅಕ್ಷರದ ಆಕೃತಿಗಿಂತ ಅಕ್ಷರದ ಮರಕಯಲಿದು ನಮಮ ಬ್ದುಕಿನ ಭಾವನಕಗಳಕೋ ನಮಗಕ 
ಮುಖಾವಾಗಿದುವು. ಹಾಗಾಗಿಯೋ ನಮಮ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಿ ಏರು ಪಕೋರಾಗಿದುರ  ಅಕ್ಷರದ 
ಅನುಸಂಧಾನದಲಿ,ಿ ಅಭಿವಾಕಿುಯಲಿಿ, ಆಲಕ ೋಚನಕಯಲಿಿ ಹಾಗು ಅಥ್ದಲಿಿ ಭಾಷ್ಕಗಕ ತಕ ಡಕ್ಾಗುವ ಯಾವ 
ತಪ್ಪನ ನ ಮಾಡ್ಡಲಿ. 
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ಅಕ್ಷರವು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದಕ ೆ ಸಂಬ್ಂರ್ ಪ್ಡುತುದಕ. ಹಕೋಳ್ಲಾಗದುನಕನಲಿ ತಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ುಲು ದಾರಿ 
ತಕ ೋರುತುದಕ. ದಮನಿತ ಸಂಗತಿಗಳ್ನಕನಲ ಿ ದಾಖಲಿಸುತುದಕ. ... ಹಾಗಕಯೋ ಅಲಕ್ಷಿತರ ಪ್ರವಾದ ಒಂದು 
ಸಾಕ್ಷಿಯ  ಆಗುತುದಕ. ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಾದವರು ಅಕ್ಷರಕ್ಾೆಗಿ ಹಂಬ್ಲಿಸುವುದಕೋ ಒಂದು ಪಾಡು. 
ಅಕ್ಷರಸುರು ವಂಚ್ಚಸಬಾರದು ಎಂಬ್ ನಿೋತಿಯನುನ ಕ್ಕೋರಿ ಆಗಾಗ ನಕನಪಸುವುದುಂಟ್ು, ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವರು 
ದ ರ ಸರಿಯುವರು ಎಂಬ್ ಆರಕ ೋಪ್ವೂ ದಿಟ್ವಕೋ. ಅಕ್ಷರವು ವಾಕಿುಯ ವಿಕಸನದ ಒಂದು ಪ್ಯಣ 
ಅಂತಕಯೋ ಭಾಷ್ಕಯನುನ ವಿಸುರಿಸುತು ವಾಕಿು ಭಾಷ್ಕಯ  ಆಗಿ ಬಕಳಕಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಿರಯ. ಅಕ್ಷರವು 
ನಾಗರಿೋಕತಕಯ ಹಕದಾುರಿಯ  ಹೌದು. ಮನುಷ್ಾರ ವಿಕ್ಾಸ ಪ್ಥದಲಿಿ ಅವರವರ ಅರಿವನುನ 
ಬ್ಹುರ ಪ್ಗಳ್ಲಿಿ ನಿರ ಪಸುವ ಮಾಂತಿರಕ ಶಕಿುಯ  ಹೌದು. 

 
ಅನೆ 

ಅವತುು ಮಟ್ ಮಟ್ ಮಧಾಾಹನ ಉರಿ ಬ್ಬಸಿಲ ಬ್ಟ್ಾ ಬ್ಯಲ ಹಕ ಲದಲಿಿ ನಮಮ ಚ್ಚಕೆ ತಾತ 
ಕಡಲಕೋಕ್ಾಯಿ ಹಕ ಲದಲಿಿ ಕಳ್ುತನ ಮಾಡಲು ತಕ ಡಗಿ ಸಿಕಿೆಬ್ಬದುು ಹಕ ಲದಕ ಡಕಯರು ಹಿಡ್ಡದು ಬ್ಡ್ಡದು 
ಚಚಿ್ಚ ಆತನ ಬಾಯಿಗಕ ಕಲುಿ, ಕಸ, ಮಣು ಿಹಾಕಿ 'ತಿನುನ ಅದಕಷ್ು ಿತಿಂತಿಯ ತಿನುನ' ಎಂದು ತುಳಿದಾಗ: 
ಯಾತನಕಯ್ಸಂದ “ಅನಾನ ತಿನಕ ನ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಣಾಕಿಬಾಾಡಮೊಮ' ಎಂದು ಬಕೋಡ್ಡದ. 'ಅನನ ತಿನಕ ನೋ ಬಾರ್ವ 
ನಿಂದ , ಸ ಳಕೋ ಮಗನ: ಯೋಲ್ ತಿನಕ ನೋ ಬಾಯೆಲಾ ನಿಂದ ' ಎಂದು ಮುಖದ ಮೋಲಕ ಉಗಿದಿದುರು. 

ಅನನದ ಮಾತು ಎಲಕಿಲಿಿಗಕ ನಮಮ ಕ್ಕೋರಿಯ ಬ್ದುಕನುನ ಕ್ಕ ಂಡಕ ಯುಾತುದಕ ಎಂಬ್ುದಕ್ಕೆ ಮೋಲಿನದು 
ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಿ ನಿದಶ್ನ. ಅನನ ಎಂದರಕ ಹಸಿವು ನಕನಪಾಗುವುದು. ಆ ಹಸಿವಿನ ಜಕ ತಕಯಲಿಿ ಅಪ್ಮಾನ 
ಸುಳಿಯುವುದು, ಆ ಅಪ್ಮಾನದ ನಡುವಲಕಿೋ ದುುಃಖವೂ ಸಂಕಟ್ವೂ ಕಬಚ್ಕಚ ಮಲಿಗಕ ಭಾವದಲಿಿ ತಕೋಲಿ 
ಬ್ರುವವು. ಅನನ ನಮಗಕ ಸಿಗುವುದಿಲಿವಲಾಿ ಎಂಬ್ ಹತಾಶಕಯ  ಮ ಡುತಿುತುು. 

ದಕ ಡಿ ಗೌಡರ ಮನಕಯವರ ಅನನದ ಬ್ಗಕಿ ಕಲಪನಕಯ ಕಥಕಗಳ್ಳ ಆಳ್ಳಗಳ್ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಕೋಳಿ 
ಬ್ರುತಿುದುವು. ದಕ ಡಿವರ ಮನಕಯ ಹಬ್ಬ, ಮದುವಕ, ತಿರ್ಥಗಳ್ಂದು ಅವರ ಅನನದ ರಾಶಿಯನುನ ಕಂಡು 
ಬಕರಗಾಗುತಿುದಕುವು. ಅನನ ಉಣಿಲು ಪ್ುಣಾ ಮಾಡ್ಡರಬಕೋಕ್ಕಂದು ಹಿರಿಯರು ನಕ ೋವಿನಿಂದ ಹಕೋಳ್ಳವಾಗ ನಾವು 
ಯಾವ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಡದಕುೋವ ಗಕ ತಿುಲಿವಲಾಿ ಎಂದು ಪ್ರಿತಪಸುತಿುದಕುವು, ಅನನದ ಋಣ ನಮಗಿಲ ಿಎಂದಕೋ 
ಅನಕೋಕರು ಮಾತನಾಡುತಿುದುರು. 'ಅನಾನಕ್ಾಣ್ಬಡದೇರು” ಎಂದಕೋ ನಮಗಕ ನಾವಕೋ ಆ ಮಾತನುನ ಸಿವೋಕರಿಸಿದಕುವು. 
'ಅನಾನ ನಿೋರಿಲುಂಗಕ ಮಾಡಾಕ್ ಬ್ುಡ್ಡುೋನ್” ಎಂದು ಮೋಲಿನವರು ಆಗಾಗ ನಮಮನುನ ಬಕದರಿಸುವುದಿತುು. 
'ಅನನ ಹಾಕಿದ ಮನಕಯಂದ  ಆಳಾಗುದಿಲಿ. ಕನೆ್ವಾವ' ಎಂದು ನಮಮ ಕ್ಕೋರಿಯ ಹಕಂಗಸರು 
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ಗೌಡತಿಯರನುನ ಹಕ ಗಳ್ಳವುದಿತುು. 'ಅನಾನ ಹಾಕಿದ ಮನಕಗಕ ಕನಾನ ಹಾಕರಕೋ' ಎಂಬ್ ಮಾತ  ಕ್ಕೋಳಿ 
ಬ್ರುತಿುತುು. 

ವಷ್್ದಲಿಿ ಒಂದಕರಡು ಬಾರಿ ಅನನ ಬಕೋಯಿಸುವ ಅವಕ್ಾಶ ಕ್ಕಲವರಿಗಾದರ  ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ 
ಬ್ರುವುದಿತುು. ಹಕ ಸಕಿೆ ಅನನ ಮಾಡ್ಡದುನುನ ಅದರ ಗಮಲಿನಿಂದಲಕೋ ತಿಳಿದು ನಕರಕಹಕ ರಕಯವರು ಆ ಅನನ 
ಬಕೋಯುತಿುರುವ ಮನಕಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 'ನನಬನೈದ್ ಚಂಡ್ಡ ಇಡೆಂರ್ವನಕ ಒಂತುತುನನ ಕ್ಕ ಡಪಾಪ' 
ಎಂತಲಕ ೋ, ಕ್ಕ ೋರುವುದಿತುು. ಕ್ಕಲವರು ಜವರ ಬ್ಂದಾಗ ಅನನ ಬಕೋಕ್ಕಂದು ಹಠ ಹಿಡ್ಡಯುವುದಿತುು. ಹಾಗಕ 
ಅನನ ಕ್ಕೋಳಿದಾಗ ಮೋಲು ಕ್ಕೋರಿಗಕ ಹಕ ೋಗಿ ಬಕೋಡ್ಡ ತಂದು ಅನನತಿನಿಸಿದ ಮರು ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಜವರ 
ಮಾಯವಾಗಿರುತಿುತುು. ಅಳ್ಸಿದ ಅನನವನುನ ತಂದು ತಕ ಳಕದು ಉರ್ಕಣವುದು ಒಂದು ಸುಖವಾಗಿತುು. ಅನನಕ್ಕೆ 
ಬ್ದಲಾಗಿ 'ಬಕ ನಾ' ಎಂತಲ  ಅಪ್ರ ಪ್ಕ್ಕೆ ಕರಕಯುವುದಿತುು. 'ಬಕ ೋನಾ ಮಾಡ್ಡವಿನ ಬಾ ವುಣುಿವಂತಕೋ' 
ಎಂದು ಹಕಂಗಸರು ಬಕೋಜವಾಬಾುರಿ ಗಂಡರು ಊಟ್ದ ಹಕ ತಿುಗಕ ಮಾತರ ಬ್ಂದಾಗ ವಾಂಗಾವಾಗಿ 
ಹಕೋಳ್ಳತಿುದುರು. 

ಅನನದ ಬ್ರ ತಿೋರಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಲಕಂದು ಕ್ಕೋರಿಯ ಕ್ಕಲವರು ರ್ಜೋತಕ್ಕೆ ಸಕೋರಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುರು. ಅಪ್ರ ಪ್ಕ್ಕೆ 
ಬಕೋಕ್ಾದ ನಕಂಟ್ರು ಬ್ಂದಾಗ ಏನಕೋನಕ  ಪಾಡು ಪ್ಟ್ುಿ ಅಕಿೆ ತಂದು ಅನನ ಮಾಡ್ಡ ಬ್ಡ್ಡಸಬಕೋಕ್ಾದ ಬ್ಬಕೆಟ್ುಿ 
ಎದುರಾಗುವುದಿತುು. ಎಷ್ಕಿೋ ಕಷ್ಿ ಇದುರ  ಬ್ಂದ ನಕಂಟ್ರಿಗಕ ಒಂದು ಹಕ ತಾುದರ  ಮುದಕು ಉಂಡಾದ 
ಮೋಲಕ ಒಂದಿಷ್ುಿ ಅನನವಿಕೆಲಕೋ ಬಕೋಕ್ಕಂಬ್ ನಿಯಮವಿತುು. ಅಂತಹ ಸಿಥತಿಯಲಿಿ ಕ್ಕಲವರು ತಣಿಗಕಯನ ನ 
ತಾಂಬ್ಟ್ಿನಕ ನ ಮೋಲುಕ್ಕೋರಿಗಳ್ಲಿಿ ಅಡವಿಟ್ುಿ ಅಕಿೆ ತಂದು ಅನನ ಮಾಡುತಿುದುರು. 'ಇವತುು ನಮಮಟ್ಿಲಿ ಅನನ 
ಮಾಡುರಕ' ಎಂಬ್ುದನುನ ಮೊದಲಾಗಿಯೋ ತಿಳಿದು ಹಕೈಕಳ್ಳ ಹಕಮಮಯಿಂದ ಹಕೋಳಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವಾಗ ಉಳಿದ ಬಕೋರಕ 
ಮಕೆಳ್ಳ ಹತಾಶಕಯ ಕಣುಗಿಳ್ನುನ ಪಳಿಪಳಿ ಬ್ಬಡುತಿುದುರು. ಅನನದ ಮಾತಿಗಾಗಿಯೋ ಅತಕು ಸಕ ಸಕಯರ 
ನಡುವಕ ಜಗಳ್ ಏಪ್್ಡುತಿುತುು. ತನಗಕ ಸಕ ಸಕ ತಳ್ ಹಿಡ್ಡದು ಕಪಾಪದ ಅನನವಿಕಿೆದಳಕಂದು ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ 
ಆರಕ ೋಪಸಿ ದುುಃಖಿಸಿದರಕ, ಮತಾುವಳಕ್  ಸಕ ಸಕ ತನನ ಬಾಯಿಗಕ ಒಂದಗಳ್ಳ ಅನನವನ ನ ಉಳಿಸದಂತಕ 
ಎಲಿವನ ನ ಅವರವರಕೋ ಉಣುಿವರು ಎಂದು ಸಂಕಟ್ ಪ್ಡುವುದಿತುು. ಇನುನ ಬ್ಲಹಿೋನ ಮಕೆಳ್ಂತು ಅನನ 
ಬ್ರದ ಗರ ಹಿಡದಂತಕ ಮ ಲಕ ಸಕೋರಿಕ್ಕ ಂಡಾಗ ಗದಕುಗಳ್ಲಿಿ ಕಷ್ಿಪ್ಟ್ು ಿದುಡ್ಡದು ತಂದ ಭತುವನುನ ಕುಟ್ಟಿ 
ಅಕಿೆ ಮಾಡ್ಡ ಅನನ ಬಕೋಯಿಸಿ ಅಂತಹ ಮಕೆಳ್ ಮುಂದಕ ದಕ ಡಿ ತಟ್ಕಿಯಲಿಿ ತುಂಬ್ಬಟ್ುಿ ಅನನದ ಬ್ರ 
ಬ್ಬಡ್ಡಸುವ ಆಚರಣಕಯನುನ ಮಾಡುತಿುದುರು. 

ಅನನ ಎಂದರಕ ಕ್ಕೋವಲ ಹಸಿವಿನ ಕಿಚಿ್ಚಗಕ ತಂಪ್ು ನಿೋಡುವ ಒಂದು ಸುಖ ಎಂದಷ್ಕಿೋ ಭಾವಿಸಬಕೋಕಿಲಿ. 
ಅನನದ ಅಥ್ವನುನ ಬ್ದುಕಿನ ಹಕ ೋರಾಟ್ವಾಗಿ ನಮಮವರು ತಿಳಿದಿದಾುರಕ. ಅನನದ ಪ್ದಶುಃ ಅಥ್ 
ಸಿೋಮಿತವಾದುದು; ಆದರಕ ಅನನಕ್ಾೆಗಿ ಬ್ದುಕಿನ ಅನಕೋಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗಕ ಒಳ್ಗಾಗಿ ಅಸಿುತವ 
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ರ ಪಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ರ್ಜೋವನ ವಿಧಾನವಕೋ ಆಗಿರುತುದಕ. ಹಿೋಗಾಗಿ ನಮಮ ಪಾಲಿಗಕ ಈಗಲ  
ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ ಅನನ ಎಂದರಕ ಒಂದು ರ್ಜೋವನ ವಿಧಾನ, ಬ್ದುಕಿನ ಒಂದು ಹಕ ೋರಾಟ್, ನಾಳಿನ ಒಂದು 
ಕನಸು ಹಾಗಕಯೋ ಹಸಿದವರ, ನಕ ಂದವರ, ಅಪ್ಮಾನಿತರ ಒಂದು ಆಲಕ ೋಚನಕಯ ಕರಮ. 

 
ಅನಾಯಯ 

ಅನಾಾಯ ಎಂಬ್ ಈ ಶಬ್ು ಕಿವಿ ಮೋಲಕ ಬ್ಬದು ಕ ಡಲಕ ನಮೊಮಳ್ಗಕ ಸಂಕಟ್, ಕಿಚುಿ, ಸಿಟ್ುಿ, ಆಕಬಡೆೇಶ, 
ಅಸಹಾಯಕತಕ, ಭಯ ಮತುು ದುುಃಖದ ಭಾವನಬಗ್ಳ್ು ಮ ಡುತುವಕ. ಮೋಲಿನವರು ಹಕ ಡಕದು ಬ್ಡ್ಡದು 
ಹತಕಾಗಕೈದು ಹಿಂಸಿಸಿದಾಗಲಕಲ ಿನಮಮ ಕ್ಕೋರಿಯ ತುಂಬ್ ಕ್ಕೋಳಿಸಲಪಡುತಿುದು ಶಬ್ು ಈ 'ಅನಾಾಯ'. ನಕ ೋವಿನ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಸುತಿುಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದು ಈ ಪ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತಕ ನಮಮವರ ನುಡ್ಡಗಟ್ುಿಗಳ್ಳ ಹಿೋಗಿವಕ. ನಿಮಮ 
ಅನವಯಯ ನಿಮನ ತಿಂತದಕ', 'ನಾವಕೋನನಾನಯ ಮಾಡ್ಡದಕ ುೋ ಅಂತಾ ಯೋ ಸಿಕಬಸಯ ದಕೋವರಬೇ, 'ಅನವಯಯ 
ಮಾಡಕ ೋರ ಮನಕ ಯಕುೆಟ್ಕ ಿೋಯುದಕ', 'ಅನವಯಯ ಮಾಡ್ಡ ಯಾರುದಾುರ ಆಗಿದಾುರು', 'ಅನವಯಯ 
ಅನಾಾಯದಿಂದಕುೋ ಆಳಿತದಕ', 'ನಮುಗಕ ಬ್ಬರು ಅನವಯಯ ಮಾಡ್ಡದ ರ ನಾವು ಇನಕ ನಬ್ುಬರಿಗಬ ಅನವಯಯ 
ಮಾಡಬಾರದು' ಹಿೋಗಕ ಅನಾಾಯದ ಬ್ಗಕಿ ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ ಹತಾುರು ಬ್ಗಕಯ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟ ಿ
ದನಿಯಂತಕ ಹಕ ರಡುತಿುದುವು, ದಬಾಬಳಿಕ್ಕ, ದೌಜ್ನಾ, ಶಕ ೋಷ್ಣಕ, ಕ್ೌರಯ್, ದಂಡನಕ, ಬ್ಹಿಷ್ಾೆರ, ಮೊೋಸ, 
ವಂಚನಕ, ಕ್ಕ ಲಕ, ಸುಲಿಗಕ, ಅತಾಾಚಾರ ಮುಂತಾದ ಅಸಹನಿೋಯ ನಕನಪ್ುಗಳಕಲಿ ಅನಾಾಯ ಪ್ದದ ಜಕ ತಕ 
ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ ವಾಾಪಸಿ ಆ ಬ್ಗಕಿ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುರು. 

ಹಕ ರಗಿನ ಅನಾಾಯಕಿೆಂತಲ  ಕ್ಕೋರಿಯ ಒಳ್ಗಿನ ಅನಾಾಯಕ್ಕೆೋ ಹಕಂಗಸರು ಬ್ಹಳ್ವಾಗಿ ನರಳಿ 
ಅನಾಾಯಕ್ಕೆ ಹತಾುರು ತರದಲಿಿ ಪ್ರತಿಕಿರಯಿಸುತಿುದುರು. ಗಂಡ ಕುಡ್ಡದು ಬ್ಂದು ದಂಡ್ಡಸಿದಾಗಲಕಲ ಿ ಎದಕ 
ಬ್ಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು, ಬಾಯಿ ಬ್ಡ್ಡದುಕ್ಕ ಂಡು; 'ಎಲಿಿ ಮರಕೋಲಿ ಕುಂತಿದಿುಯ ದಕೋವರಬೇ, ನಿನ್ ಕಣ್ಬೆ ಯೋನ  
ಕ್ಾಣಿಸಿುಲ್ಬಾೇನಬಡʼ ಎಂದು ಅಳ್ಲನುನ ತಕ ೋಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದುರು. ಅಳ್ಲು, ರಕ ೋರ್ನ, ದುುಃಖ ಇವು ಅನಾಾಯದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ಂದು ಬ್ಬಡುತಿುದುವು. ಅನಾಾಯದ ಗಾಯವನುನ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಹಕಂಗಸರು 
ಮೌನವಾಗಿ ಒಳ್ಗಕೋ ದುುಃಖಿಸುವುದಿತುು. ತನನನುನ 'ಇಂತಾ ಪಾಪಗಳ್ ಕ್ಕೈಗಕ ಕ್ಕ ಟ್ುಿ ನನ್ ಬಾಳ್ ಆಳ್ಳ 
ಮಾಡುದರಲಕ 'ಿ ಎಂದು ಸಂಕಟ್ ಪ್ಡುವವರ ಬಾಯಲಿಿ ಅನಾಾಯದ ಅದಕಷ್ಕ ೋಿ ವಾಥಕಗಳ್ಳ ಹರಿದು 
ಬ್ರುತಿುದುವು. 

'ಅನವಯಯಾೆರರು ನರುಕಕ್ಕೆೋ ವೋಗುದ ', ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡ ಎದಾುಡ್ಡದವರ ಅದ್ಡದ ಕ್ಾಗಕ 
ತಿಂದವಂತಕೋ', 'ಅನವಯಯನನ ಅರುಗುದುಂಟ್ಕೋ' ಎಂಬ್ ನುಡ್ಡಗಳ್ಳ ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡದವರ ವಿರುದಧದ 
ತಿೋಪಾ್ಗಿ ಈ ನುಡ್ಡಗಕ ಯಾವ ಬ್ರಹದ ಹಂಗಿಲಿದಿರಬ್ಹುದು. ಆದರಕ ಪ್ರತಿರಕ ೋರ್ದ ಕಿಚಿ್ಚದಕ. ಅನನದ 
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ಭಾಷ್ಕಯೋ ಬಕೋರಕಯಾಗಿತುು. ದುಡ್ಡಮಯು ಅನನದ ಪ್ ರಕ ಶಬ್ಧವಾಗಿತುು. ದುಡ್ಡಮ, ಪ್ರಿಶರಮ, ಬ್ಡತನ, 
ಹಸಿವು ಹಾಗ  ವೃತಿು ಇವಕಲಿವೂ ಅನನದ ಭಾಷ್ಕಯ ವಕೈವಿರ್ಾ ನುಡ್ಡಗಳ್ಳ. ಕ ಲಿ ಮಾಡ್ಡಯೋ ಅವತುು ಅನನ 
ಉಣಿಬಕೋಕು ಎಂಬ್ುದು ಅನನದ ಮಾತಷ್ಕಿೋ ಆಗದಕ ಅನಾಾಯದ ಆ ವಿರುದಧದ ಮಾಮಿ್ಕ ನುಡ್ಡಗಿತುು. 
ಅನಾಾಯ, ಅನನ ಇವಕರಡ  ದಲಿತ ಕ್ಕೋರಿಗಳ್ಲಿಿ ಯಾವತ ು ಮತಕು ಮತಕು ಕ್ಕೋಳಿ ಬ್ರುತಿುದು ಅಸಿುತವದ 
ಪ್ರಶಕನಯ ಶಬ್ುಗಳಾಗಿದುವು. ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡದವರಿಗಕ ಅನಾಾಯ ಶಬ್ುದ ಪ್ರಿಚಯವಿರುವುದಿಲಿ. 
ಅನಾಾಯವು ನಕ ೋವಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. 

ಇಂತಲಿಿ ಅನಾಾಯದ ಅಥ್ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಕ ೋಶಗಳ್ಲಿಿ ಯಾರ ಅಥ್ವಿದಕ? ಅನಾಾಯದ ಅಥ್ 
ಕ್ಕ ೋಶಗಳ್ಲಿಿ ನಾಾಯದ ದನಿ ಉಂಟ್ಕ? ನಕ ಂದವರ ಪ್ರಿ ಭಾಷ್ಕಯಲಿಿ ನಕ ಂದವರ ನಕ ೋವು 
ನಕ ೋಯದವರನುನ ತಳ್ುಬ್ಲಿದಕೋ? ಅನಾಾಯದ ಬ್ಗಕಿ ಶಾಪ್ ಪ್ರತಿಕಿರಯಯೋ ನಮಮ ಕ್ಕೋರಿಯಲಿಿ 
ಮೊಳ್ಗುತಿುದುುದು. ವಿಷ್ಾದ ಎಂದರಕ ಊರಾಚಕ ಇದು ನಮಮ ಕ್ಕೋರಿಯ ಶಾಪ್ ಭಾಷ್ಕಯು ದ ರ ಇದು 
ಮೋಲು ಕ್ಕೋರಿಗಳಿಗಕ ತಟ್ುಿತುಲಕೋ ಇರಲಿಲಿ. 

ಮರ್ಾಕ್ಾಲಿೋನ ಸಮಾಜದಲಿ ಿಇದು ಅನಾಾಯದ ದನಿ ಇವತುು ನಮಮ ಕಿವಿಗಳಿಗಕ ಕ್ಕೋಳಿಸದಿರಬ್ಹುದು, 
ಚರಿತಕರಯ ಅನಾಾಯದ ಪ್ದ ಬ್ಳ್ಕ್ಕಗಳ್ಳ ಬ್ದಲಾಗಿರಬ್ಹುದು. ಆದರಕ ನಮಮ ಸುಪ್ುಪ್ರಜ್ಞಕಯು ಭಾಷ್ಕಯ 
ಇಂತಹ ಯಾವುದಕೋ ನುಡ್ಡಗಟ್ುಿಗಳ್ ಗತಕ್ಾಲದ ಜಕೈವಿಕ ಸಂಬ್ಂರ್ವನುನ ಮರಕತಿರಲಾರದು. 
ಸುಪ್ುಪ್ರಜ್ಞಕಯಲಿಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ದಗಳ್ ಅಥ್ಕ್ಕ ೋಶಗಳ್ಳ ಬಕೋರಕ. ಅಂತಹ ಸುಪ್ುಕ್ಕ ೋಶಗಳಕೋ ಕನನಡದಲಿಿ 
ಈ ವರಕಗ  ಬ್ಂದಿಲಿ. 

ಪಾರಚ್ಚೋನ ಕವಿ ಕ್ಾವಾಗಳ್ಳ ಅನಾಾಯದ ಬ್ಗಕಿ ಚಕ್ಾರ ಎತಿುಲಿ ಎಂದಲಿ. ಪ್ಂಪ್ ಮಹಾ ಕವಿಯ  
'ಅನಯ' ಎಂಬ್ ಶಬ್ು ಬ್ಳ್ಸುವನು. ʼದಕ ಡಿಗೌಡರ ಬಾಗಿಲಿಗಕ ನಮಮ ಮ ಳಕಯ ತವಾರಣ' ಎಂದು ಕವಿ 
ಸಿದುಲಿಂಗಯಾ ಅವರು ಹಕೋಳಿದ ಕ ಡಲಕ ಅನಾಾಯದ ಅಥ್ ಕ್ಕ ೋಶವಕೋ ಬ್ದಲಾಗಿ ಬ್ಬಡುತುದಕ. 
ಬ್ಲಿಯನುನ ಪಾರಣಾಪ್್ಣಕ ಎಂದರಕ ಅನಾಾಯದ ವಕ್ಾಲತಿುಗಕ ಅವಕ್ಾಶವಕಲಿಿದಕ? ಹಿೋಗಕಯೋ ಅನಾಾಯದ 
ಎಲಿ ಅಥ್ಗಳ್್ ಅಪಾಥ್ಗಳಾಗಿ ಅಥ್ಕ್ಕ ೋಶಗಳ್ಲಿಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು. ಅನಾಾಯವನುನ 
ಎಸಗಿದವರು ಹಕದರಬಕೋಕ್ಾದದುು ಸಾಮಾರ್ಜಕ ವಾವಸಕಥಯ ಮ ಲ ನಿಯಮ. ಆದರಕ ಭಾರತಿೋಯ 
ಸಮಾಜದ ಮೋಲು ಜಾತಿಗಳ್ಳ ಅಪ್ರಾರ್ ಎಸಗಿದರ  ಆದು ಅನಾಾಯವಲಿ. ರಾಮನು ಶಂಭ ಕನನುನ 
ವಧಿಸಿದುು, ನಾಾಯ ಎಂದು ರ್ಮ್ವಕೋ ವಾದಿಸುತುದಕ. ದಲಿತರನುನ ದಂಡ್ಡಸುವುದು ಒಡಕಯರ ಹಕ್ಾೆಗಿತುು. 
ಒಂದು ವಕೋಳಕ ಊಳಿಗದವರನುನ ಕ್ಕ ಂದರ  ಯಾರ  ಪ್ರಶಿನಸುವಂತಿರಲಿಲಿ. ಅನಾಾಯ ಹಲಕಿ 
ಕಗಕ ಿೋಲಕಗಳಕಲಿವೂ ದುಷ್ಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಷ್ಿ ರಕ್ಷಣಕಯ ಮಂತರದಲಕಿೋ ನಡಕದು ಹಕ ೋಗಿವಕ. ನಾಾಯ ಎಂಬ್ 
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ಮರಿೋಚ್ಚಕ್ಕಯ  ಕ್ಾಣದ ಅನಾಾಯದ ಉರುಳಿಗಕ ಕತುುಕ್ಕ ಟ್ಿವರ ಅನಾಾಯದ ಅಥ್ ತಟ್ುಿವುದು ಬ್ಹಳ್ 
ಕಷ್ಿ, 

ಅನಾಾಯ ಕಂಡು ಬ್ಂದಲಕಿಲಿ ಮನಸುಸ ತಕ ಳ್ಲಾಡುತುದಕ. ಅನಾಾಯ ಕ್ಕೋವಲ ಒಂದು ಶಬ್ು 
ಮಾತರವಲಿ. ವಿರಾಟ ಶಕ ೋಷ್ಣಕಯ ಜಾಲವಕೋ ಆ ಪ್ದದಲಿಿ ಬಕರಕ್ಕಯಾಗಿದಕ. ಹಾಗಾಗಿಯೋ ಅನಾಾಯ 
ಪ್ದವು ಕಿವಿ ಮೋಲಕ ಬ್ಬದು ಕ ಡಲಕ ಒಂದು ಬ್ಗಕಯ ಕಸಿವಿಸಿ, ಸಿಟ್ುಿ, ಆಕ್ಕ ರೋಶ, ಪ್ರತಿರಕ ೋರ್ 
ಉಂಟ್ಾಗುತುದಕ. ಖಂಡ್ಡಸುವ ಧಕ ೋರಣಕ ಎದುರಾಗುತುದಕ. ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡದವರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬ್ ಒತುಡ 
ವಾಗುತುದಕ. ಇಷ್ಟಿದುರ  ಅನಾಾಯ ಮಾಡ್ಡದವರನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬ್ಬಡುವ ಅದಕಷ್ಕ ಿೋ ಪ್ರಸಂಗಳ್ಳ ಈಗಲ  ನಮಮ 
ಊರು ಕ್ಕೋರಿಗಳ್ಲಿಿ ಉಂಟ್ು. ಕ್ಕ ೋಲಾರದ ಕಂಬಾಲಪ್ಲಿಯಿಲಿಿ ದಲಿತರನುನ ಸಾಮ ಹಿಕವಾಗಿ 
ರ್ಜೋವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ುಿಹಾಕಿದಾಗ, ಕ್ಕ ನಕಗಕ ಈ ಬ್ಬ್್ರ ಅನಾಾಯದ ವಿರುದಧ ಯಾವ ದಲಿತರು ಕಟ್ ಕಟ್ 
ಹತಿುದುರಬಡ ಅವರಕೋ ತಮಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನ ಬ್ದಲಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಅನಾಾಯದ ಬ್ಗಕಿ ತಮಗಕ ಗಕ ತಿುಲ ಿ ಎಂದು 
ಸತಾವನುನ ನುಂಗಿಕ್ಕ ಳ್ಳುವರು. ಅಂದರಕ; ನಾಾಯ ನಿೋತಿ, ರ್ಮ್ ಸತಾ ಇವುಗಳ್ಳ ಎಷ್ುಿ ಅಥ್ಹಿೋನ 
ಎಂಬ್ುದರ ದಶ್ನ ಆಗಿರುವುದಕೋ ಇಂತಹ ಅನಾಾಯಗಳಿಂದ. ಅನಾಾಯ ನಮಗಕ ಬ್ಳ್ಸುವ ಒಂದು 
ಶಬ್ುವಲಿ. ಅದು ಯಾವತ ು ನಮೊಮಳ್ಗಬ ಭಯವನುನ ತರುತುಲಕೋ ಅನಾಾಯದ ವಿರುದಧದ ಅರಿವನುನ 
ರ ಪಸುವ ಪ್ದವಾಗಿದಕ. 

 
                                    ಆಕ್ರ: ದ್ಲ್ಲತ ಪದ್ಕ್ರ್ನ್- ಡವ. ಮೊಗ್ಳ್ಸು ಗ್ಣ್ಬೇಶ್ 
 

* * * * 
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4.3 ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ್ ಕಲೆಗಳು ಜಾಗತಿೇಕರಣ್ 
ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ತಲ್ವಾಡಿ 

 
ಜನಪ್ದ ಭ ಮಿಕ್ಕಯ ಮೋಲಕ ರ ಪ್ ತಾಳಿದ ಕ್ೌಶಲಾ ಪ್ ಣ್ ಕರಗಕಲಸದ ಕಲಕಗಳ್ನುನ ಕರಕುಶಲ 

ಕಲಕಗಳ್ಳ ಎನನಬ್ಹುದು. ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಮುಖಾವಾಗಿ ಕ್ಕೈಗಕಲಸದ ವಸುುಗಳಾಗಿದುು, ಅವು ಕಲಾಕ್ಾರನ 
ನಕೈಪ್ುಣಾ, ಕ್ಕೈಚಳ್ಕಗಳಿಂದ ಸೌಂದಯ್ವನುನ ಒಳ್ಗಕ ಂಡ್ಡರಬಕೋಕು. ಕಲಕ ಎನುನವುದಕೋ 
ಸೌಂದಯಾ್ನುಭವದ ಅಭಿವಾಕಿು. ಹದಿನಕೈದನಕೋ ಶತಮಾನದ ಬ್ಹುದಕ ಡ ಿ ಕಲಾವಿದ 
ಲಯೋನಾಡಕ ್ದಂಚ್ಚ ಕ ಡ ಈ ಮಾತನುನ ಅನಮೊೋದಿಸುತಾುನಕ. ಕಲಕ ದೃಷ್ಟಯಿಲಿಿ ಅರಳಿ 
ಸಮಷ್ಟಿಯದಾಗಬಕೋಕು. ಶಿಷ್ಿ ಕಲಕಗಳ್ಲಿಿ ವೃಷ್ಟಿ ಉಳಿದುಕ್ಕ ಂಡರಕ, ಜನಪ್ದ ಕಲಕಗಳ್ಲಿಿ ಸಮಷ್ಟಿ 
ಪ್ರಧಾನವಾಗುತುದಕ. ಇಲಿಿ ಸಮ ಹ ಬ್ಹಳ್ ಮುಖಾ. ಕಲಕ ಸಂಪ್ಕ್ ಸಾರ್ನ ಹಕೋಗಕ ೋ ಸಮಾಜ 
ಸುಧಾರಕವೂ ಹೌದು. ಈ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಕಲಕಯನುನ ಕ್ಕೋವಲ ಸದುದಕುೋಶಕ್ಾೆಗಿ ಬ್ಳ್ಸಬಕೋಕ್ಕಂದು 
ಟ್ಾಲ್ ಸಾಿಯ' ಎಚರಿಿಕ್ಕ ನಿೋಡುತಾುನಕ. 

ಈ ಲಕೋಖನದ ಸಪಷ್ಿ ಕಲಪನಕಗಕ ಕಲಕಯ ಬ್ಗಕಿ ಇನ ನ ಸವಲಪ ವಿವರಣಕ ಅನಿವಾಯ್. 'ಕಲಕ' ಎಂದರಕ 
'ಅಂಶ' ಎಂಬ್ ಅಥ್ ಋಗಬಾೇದದಲಿಿದಕ. ಕಲಕ ಎಂಬ್ುದು ಆ ದಿವಾ ಶಕಿುಯ ಒಂದು ಕ್ಾಂತಿಯ ಕಿರಣ, ಕಲಕ 
ಎಂಬ್ುದರ ಸಾಮಾನಾ ಅಥ್ ಉಪಾಯ, ಕ್ೌಶಲ ಎಂದು. ಆದುರಿಂದ, “ಕಲಕ ಎಂದರಕ, ಉಪಾಯ 
ಅಥವಾ ಕ್ೌಶಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಾ ತನನ ಭಾವನಕಗಳ್ನುನ, ಆಲಕ ೋಚನಕಗಳ್ನುನ ಮನ ಮುಟ್ುಿವ ಹಾಗಕ, 
ಅಭಿವಾಕಿುಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ" ಎನನಬ್ಹುದು. ಈ ತಾತಪಯ್ವನುನ ಮತ ು ಸರಳ್ಗಕ ಳಿಸಿದರಕ, 
“ಮಾನವನ ಕಿರಯಾ ಶಕಿುಯ ಕುಶಲ ಅಭಿವಾಕಿು ಕಲಕ" ಎಂದಾಗುತುದಕ. ಮೊದಲಕೋ ಹಕೋಳಿದ ಹಾಗಕ ಕಲಕ 
ಸೌಂದಯ್ವನುನ ಅಂತಗ್ತ ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡ್ಡರುತುದಕ. ಆ ಸೌಂದಯ್ ಸೌಂದಯ್ಕ್ಾೆಗಿ ಇರದಕೋ, ಅದು 
ಸತಾವಾಗಿರಬಕೋಕು, ಸತಾವನುನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಕೋಕು. ಸೌಂದಯ್ ಸತಾವಾಗಿ, ಸತಾ ಶಿವವಾಗಬಕೋಕು. ಈ 
ಮ ರ  ಗುಣಗಳ್ಳ ಸಕೋರಿದಾಗ ಮಾನವನ ಮನಸಿಸಗಕ ಆನಂದವನುನಂಟ್ು ಮಾಡುತುವಕ. ಅದಕ್ಕೆೋ ನಮಮಲಿ ಿ
'ಸತಾಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ' ಎಂಬ್ ಮಾತಿರುವುದು. ಇಲಿಿ ಆಂಗಿ ಕವಿ ಕಿೋಟ ನ "ಸತಾವಾದುದಕಲ ಿಸುಂದರ, 
ಸುಂದರವಾದುದಕಲಿ ಸತಾ" ಎಂಬ್ ಮಾತು ( Beaut y i s t rut h and t he t rut h i s 
beaut y) .ನಕನಪಾಗುತುದಕ. ಸೌಂದಯ್ ವಾಕಿುಯಿಂದ ವಾಕಿುಗಕ, ಕ್ಾಲದಿಂದ ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಭಿನನವಾಗುತುದಕ. 
ಸತಾವು ಈ ಮಾತಿಗಕ ಹಕ ರತಲಿ (ಹಲವು ಬ್ಗಕಯ ಕಲಕಗಳ್ನುನ ನಕ ೋಡ್ಡದಾಗ ಈ ಭಿನನತಕ ತಿಳಿಯುತುದಕ). 
ಇದು ಚಚಾ್ಸಪದ ವಿಚಾರ, ಇರಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲಿ ಿ ಕಲಕ ಮಾನವ ಮನಸಿಸಗಕ ರಸಾನಂದವನುನಂಟ್ು 
ಮಾಡಬಕೋಕು. ಈ ರಸಾನಂದ ಬ್ರಹಾಮನಂದ ಸಕ ೋದರುಃ" ಎಂದಿರುವುದು. ಈ ರಸಾನಂದ ಗುಣ ಎಲಾಿ 
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ಕಲಕಗಳಿಗ  ಏಕ ಪ್ರಕ್ಾರವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಕ್ಕಲವು ಕಲಕಗಳಿಗಕ ಹಕಚಾಗಿಿರುತುದಕ, ಮತಕು ಕ್ಕಲವು ಕಲಕಗಳಿಗಕ 
ಕಡ್ಡಮ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಿರುತುದಕ. ಉದಾ : ಚ್ಚತರಕಲಕ, ನೃತಾಕಲಕ, ಸಂಗಿೋತ ಕಲಕ, ಶಿಲಪ ಕಲಕಗಳಿಗಕ ರಸಾನಂದ 
ಗುಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತುದಕ. ಈ ಕ್ಾರಣದಿಂದ ಇವನುನ ಲಲಿತ ಕಲಕಗಳ್ಳ (Fi ne Art s) ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದಕ. ಉಪ್ಯುಕುತಕ ಮ ಲವಾದ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಟ ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಲಕಗಳ್ನುನ ಕರಕುಶಲ 
ಕಲಕಗಳ್ಳ (Craf t s) ಎಂದು ಕರಕಯುತಕುೋವಕ. ಲಲಿತ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಭಾವ ಪ್ ವ್ಕ ನಿಮಿ್ತಿಯಾದರಕ, 
ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ ವ್ಕ ನಿಮಿ್ತಿ. ಲಲಿತ ಕಲಕಗಳ್ದು ಹಕಚಾಗಿಿ ಮಾನಸಿಕ ದ್ಕಡ್ಡಮ. 
ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ದು ದಕೈಹಿಕ ದುಡ್ಡಮ. ಇಷ್ಟದಿುರ , ಲಲಿತ ಕಲಕ ಹಾಗ  ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ 
ಮಧಕಾ ನಿಣಾ್ಯಕ ಗಕರಕ (Demart rat i on) ಎಳಕಯುವುದು ಸಾರ್ಾವಾಗುವುದಿಲಿ. ಅರ್ಾಯನದ 
ಅನುಕ ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿೋಗಕ ಬಕೋಪ್್ಡ್ಡಸಬ್ಹುದು ಅಷ್ಕಿೋ. 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ೬೪ ಕಲಕಗಳ್ಲಿಿ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್್ ಸಕೋರಿವಕ. ಯಂತರ ನಿಮಿ್ತ 
ವಸುುಗಳ್ಲಿದ ದಕೋಶಿೋಯ ರಚನಕಗಳ್ನಕ ನಳ್ಗಕ ಂಡ ಉಪ್ಯುಕು ಕಲಕಗಳ್ನುನ ಮಾತರ ಇಂದು ಜನಪ್ದ 
ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳಕಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತಿುದಕ. ಇವು ಮಾನವ ನಿಮಿ್ತ ಕಲಾ ವಸುುಗಳಾದರ  ಇವುಗಳ್ 
ಉಗಮ ದಕೈವ ಮ ಲದುು. 

ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಮೊದಲು ತಿರಮ ತಿ್ಗಳಿಂದ ಋಷ್ಟಗಳಿಗ , ಋಷ್ಟಗಳಿಂದ ದಕೋವ ಮಾನವ 
ಶಿಲಿಪಗಳಿಗ  ಬಕ ೋಧಿಸಲಪಟ್ುಿ ಅವು ಲಕ ೋಕದಾದಾಂತ ವಿಕಸನ ಹಕ ಂದಿದವು ಎಂದು ವಕೋದಶಾಸರ 
ಪ್ುರಾಣಗಳ್ಳ ಹಕೋಳ್ಳತುವಕ. ಈ ಹಿನಕನಲಕಯಲಿಿ ಸೃಜನಶಿೋಲ ವಾಕಿು ರ ಪ್ವಾದ 'ವಿಶವಕಮ್' ವನುನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವಕ. 
ಪ್ುರಾಣಗಳ್ ಪ್ರಕ್ಾರ ವಿಶವಕಮ್ ತೃಷ್ ಿಹಾಗ  ರಿಭು, ತೃಷ್ಿ ಹಾಗ  ರಿಭು ಭಿನನ ಭಿನನ ವಾಕಿುಗಳ್ಳ, ತೃಷ್ಿ 
ಎಂದರಕ ರ ಪ್ಕ್ಾರ (Shaper) ರಿಭಕ ಎಂದರಕ ಕುಶಲಿ (Ski l f ul l ) ಎಂಬ್ ಅಥ್ ಗಮನಿೋಯ. 
ಸವಗ್ – ಮತಾ್, ದಕೋವ – ಮಾನವ, ಪಾರಣಿ-ಸಸಾ-ಜಡ ಇವಕಲಿವುಗಳ್ ನಿಮಾ್ತೃ ವಿಶವಕಮ್, ಹಾಗಾಗಿ 
ಆತ ವಿಧಾತ ೆ (Creat er) ನಿಮಾ್ತೃ ಅಥವಾ ರಚನಾಕ್ಾರ (Workman) ಕತೃ್ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಕ 
(Carver) ಕ್ಕತುನಕಗಾರ ಎಂಬ್ ಅವನ ಅನಥ್ನಾಮಗಳ್ಳ 'ಕುಶಲಿ' ಎಂಬ್ುದನುನ ಸ ಚ್ಚಸುತುವಕ. 

ವಿಶವಕಮ್ ಜನಿತ – ಕುಶಲ ಕಲಕಗಳಕಲಿವೂ ವಂಶಸ್ೂವಾಗಿ ವಿಕಸನಗಕ ಂಡವು ಎಂಬ್ುದನುನ 
ಸ ತಿರೋಕರಿಸಲು ವಿಶವಕಮ್ನಿಗಕ ಐದು ಮಕೆಳಿದುವು ಎಂದು ಆರಕ ೋಪಸಿದಕ. ಆ ಐದು ಮಕೆಳ್ಳ ಕರಮವಾಗಿ 
ತೃಷ್,ಿ ಮನು, ಮಯ, ಶಿಲಿಪ ಮತುು ವಿಶವಜ್ಞ ಇವರು ಅನುಕ್ಮೆವಾಗಿ ಕಬ್ಬಬಣ, ಮರ (ಕ್ಾಷ್ಠ), ತಾಮರ, ಶಿಲಕ 
ಮತುು ಚ್ಚನನ - ಹಿೋಗಕ ಪ್ಂಚ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ಲಿಿ ಕುಶಲಿಗಳಾಗಿದುರಕಂದು, ಸ್ುಂದ, ಬ್ರಹಾಮಂಡ, ವಶಿಷ್ ೆ
ಪ್ುರಾಣಗಳ್ಲಿಿ ಹಕೋಳಿದಕ. 
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ಕರ ಎಂದರಕ ಕ್ಕೈ ಅಥವಾ ಕ್ಕೈಗಳ್ಳ ಕಚಾಿ ಸಾಮಗಿರ (ಕಲುಿ, ಮಣು,ಿ ಮರ, ಚಮ್, ಕ್ಾಗದ, ಪಾಿಸಿಿಕ್, 
ಹುಲು,ಿ ಜಕ ಂಡು ಯಾವುದಕೋ ಆಗಿರಬ್ಹುದು) ಯನುನ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ, ನಿದಿ್ಷ್ಿ ಉದಕುೋಶದ 
ಹಿನಕನಲಕಯಲಿಿ ಆಕಷ್್ಕವೂ, ಉಪ್ಯುಕುವೂ ಆದ ಒಂದು ವಸುುವನುನ ರ ಪಸುವ ಕುಶಲತಕಯನಕನೋ 
ಕರಕುಶಲ ಕಲಕ ಎನನಲಾಗುವುದು. 

ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ : ಲಕ ೋಹ, ಶಿಲಪ, ಆಭರಣ, ಮರದ ಕ್ಕತುನಕ, ಕಲುಿ ಕ್ಕತುನಕ, ಕುಂಭ 
ಕಲಕ, ಮಣಿಿನ ಮ ತಿ್, ಕ್ಕೈ ಮಗಿದ ಜವಳಿ, ಕಸ ತಿ, ಬ್ಟ್ಕಿ ನಕಯ್ಲೆ, ಚಾಪಕ, ಬ್ುಟ್ಟಿ ಹಕಣಿಕ್ಕ, ಚಮ್ದ 
ವಸುುಗಳ್ಳ ಇತಾಾದಿ, ಇತಾಾದಿ 

ಮಾನವನ ಬಕಳ್ವಣಿಗಕಯ ವಿಕ್ಾಸದ ಜತಕ ಜತಕಗಕ ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ ವಿಕ್ಾಸವೂ 
ಆಯಿತು. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕನಾದಂತಕ ಅವರ ಅಗತಾಗಳ್ಳ ಹಕಚಾದಿವು. ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳ್ಳ ಕ್ಕೋವಲ 
ಉಪ್ಯೋಗ ವಸುುವಾಗದಕೋ ಅಲ್ಂಕ್ಾರಿಕ ವಸುುಗಳ್್ ಆಗಿರಬಕೋಕ್ಕಂಬ್ ನಿರಿೋಕ್ಷಕ ಅತಿಯಾಯಿತು. 
ಮಾನವಾಪಕೋಕ್ಷಕಯ ಅನುಗುಣ ಕರಕುಶಲ ಕಮಿ್ಗಳ್ಳ ವಸುು ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ ಡಗಿದರು. ಇವು ಭಕ ೋಗದ 
ವಸುುಗಳ್್ ಆಗಬಕೋಕ್ಕಂಬ್ ಬ್ಯಕ್ಕಯಿಂದಾಗಿ ಈಚಲು ಚಾಪಕ, ಜಕ ಂಡ್ಡನ ಮಂದಲಿಗಕಯಾಯಿತು, 
ಜಕ ಂಡ್ಡನ ಮಂದಲಿಗಕ ಹತಿುಯ ಮತಕುಯ ಹಾಸಿಗಕಯಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಮಾಯಾ 
ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಘ ೋಂ ಹಾಸಿಗಕಯಾಗಿ ಜನಪರಯತಕ ಪ್ಡಕದಿದಕ. ಈ ಮಾತನುನ ನಾವು ಎಲಾಿ ಕರಕುಶಲ 
ವಸುುಗಳಿಗ  ಅನವಯಿಸಬ್ಹುದು (ಪಾಲಿತಿನ್ ಅಥವಾ ಪಾಿಸಿಿಕ್ ಚಾಪಕಗಳ್್ ಆಗಿವಕ). 

ಪಾರಚ್ಚೋನ ಹಾಗ  ಪ್ರಮುಖ ಕುಶಲ ಕಲಕಗಾರರಾದ ಕುಂಬಾರ (ಮೃತಿುಕ್ಾ ಶಿಲಿಪ), ಕಲ್ಕುಟ್ಟಗ (ಶಿಲಿಪ), 
ಬ್ಡ್ಡಗ(ಕ್ಾಷ್ೆ ಶಿಲಿಪ), ವಸನಕ್ಾರ (ವಸರ ಶಿಲಿಪ) ಹಾಗ  ಕಮಾಮರ (ಲಕ ೋಹ ಶಿಲಿಪ) ಮೊದಲಾದವರು ಇಂದು, 
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ ಹಾಗ  ಗಾರಹಕರ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕಗಳಿಗನವಯ ಹಕ ಸ ಹಕ ಸ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ 
ಅನಕವೋಷ್ಣಕಯ ಜಕ ತಕಗಕ ವಾಾಪ್ಕ ವಕೈವಿರ್ಾತಕಯನುನ ತರಬಕೋಕ್ಾದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದ 
ಉಂಟ್ಾಗಿದಕ. 

ಇಂದು ಎಂದಿಗಿಂತಲ  ಹಕಚಾಗಿಿ, ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ, ತಂತೆವಾಗಿ ಏರ್ಸ ರಬಡೇಗದ ರಿೋತಿ 
ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ ಮೋಲಕ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಜಕ ತಕ ನಮಮ ಕುಶಲ ಕಮಿ್ಗಳ್ಳ ಸದಾ 
ಸಕಣಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಏಕ್ಕಂದರಕ, ಜಾಗತಿೋಕರಣಕ್ಕೆ ತನನದಕೋ ಆದ ಉಪ್ಯುಕುತಕ ಇರುವಂತಕ ಹಿನಕನಡಕಯ  ಇದಕ. 
(I t  has i t s benef i t s and al so seri ous set back). 
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ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಾಗತಿೇಕರಣ್ ಎೆಂದರೆೇನು ? 
ಇಂದು ಮರ್ಾಮ ವಗ್ದವರ  ಮಾರ್ಾಮದವರ  ಒಪಪಕ್ಕ ಂಡ ಒಂದು ತತವ ಜಾಗತಿೋಕರಣ. 

ಸವತಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಕಿಯ ಹಕಸರಿನಲಿಿ ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಾಂತ ಏಕರ ಪ್ದ ಸಂಸೃತಿ ಹಾಗ  ಆರ್ಥ್ಕ 
ನಿೋತಿಯನುನ ಹಕೋರುವುದು ಇದರ ಮ ಲ ಉದಕುೋಶ. 

“ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಾಂತ ಮಾನವನ ರ್ಜೋವನವನುನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು" (Improve ment  i n t he 
qual i t y of  human l i f e al l  over t he worl d)  ಗುರಿ ಎಂದು ಇದರ ಪ್ರಚಾರಕರು, 
ಜಾಗತಿೋಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಶಕೋಷ್ ಅಥ್ವನುನ ಆರಕ ೋಪಸುವರು. ಇದು ಬ್ಂಡವಾಳ್ಶಾಹಿಗಳ್ ಆರ್ಥ್ಕ ನಿೋತಿಯ 
ಪ್ರತಿರ ಪ್. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ದಿಲಿಿ ಬ್ಂಡವಾಳ್ಶಾಹಿತವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡ ಜಾಗತಿೋಕರಣ ಯಾವ 
ಬ್ಗಕಯಲ ಿ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಮೌಲಾಗಳ್ನಾನಗಲಿೋ, ನಾಗರಿಕ ತತವಗಳ್ನಾನಗಲಿೋ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲಿ. 
ನಕ ೋವಿಗಕ ವಿಮುಖವಾದ ಸುಖಾಪಕೋಕ್ಷಿತ ಸೌಖಾ ತತವವನುನ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತುದಕ. (........i t  i s 
bound t o propagat e headoni sm seek i ng pl easure and escape pai n) 
ನಕ ೋವು ವಿಮುಖ ಸುಖಾಪಕೋಕ್ಷಕ (Pai nl ess pl easure) ಯನುನ ಇದು ಪ್ರಚಕ ೋದಿಸುವುದರಿಂದ 
ಕರಕುಶಲ ಕಮಿ್ಗಳ್ಳ ನಿರಾಪಕೋಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಸುಲಭ ಹಣ ಸಂಪಾದನಕಗಕ ಅವರವರಲಕಿೋ ಕತುು ಕ್ಕ ಯುಾವ 
ಪಕೈಪಕ ೋಟ್ಟ ನಡಕಸಲು ಅನುವು ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಡುತುದಕ. ಸಕ ೋಮಾರಿತನ ಪಾರಪ್ುವಾಗುತುದಕ. ಆರ್ಥ್ಕ ಉತಪತಿುಯ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಕಯಿಂದ ಸಂಪಾದನಕ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುತುದಕ. ಈ ಮಾತು ಎಲಾ ಿಕ್ಷಕೋತರಕ್ಕೆ ಅನವಯಿಸುತುದಕ. ಒಂದುಕ್ಕ. ರ್ಜ. 
ತಕಂಗಿನಕಣ್ಬಣಗಕ ಎಪ್ಪತುು ರ .ಗಬ ಸಿಗುತಿುದುುದು, ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಕೋವಲ ಮ ವತುು ರ . ಗಕ ಇಳಿದಿದಕ 
ಎಂದು ಕ್ಕೋರಳ್ದ ರಕೈತರು ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ವಿರುದಧ ಮೊನಕನ ಮೊನಕನ ಚಳ್ಳವಳಿ ನಡಕಸಿದಕ. ಪಾಶಾಿತಾದ 
(West ern) ಈ ಹಕ ಸ ಘ ೋಷ್ಣಕ ಜಾಗತಿಕಮಟ್ಿದಲಿಿ ಕ್ಷಿಪೆವಾಗಿ ವಾಾಪಸಿದಕಯಾದರ , ಅದು 
ಪಾಶಾಿತಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತರ ಲಾಭವಾಗುತುದಕ. (..... t he model  of  devel opment  t hat  
t hey prescri be f or t he rest  of  t he worl d i s one whi ch has been 
f ound by t hem t o have been very benef i ci al l y appl i ed i n t hei r our 
soci et i es - Sri ni vas Rao). 

ಜಕೋಡ್ಡ ಮಣಿಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತಿುದು ಮಡಕ್ಕ, ಪಾಸಾಲಕ, ಮುಚಳಿ್, ಗಡ್ಡಗಕ, ಗುಂಬ್, ಕುಡ್ಡಕ್ಕ 
ಮುಂತಾದ ಪಾತಕರ ಪ್ರಿಕರಗಳ್ಳ ಇಂದು ಮಾಯವಾಗುತಿುವಕ. ಹಡರ್ಜ, ಬ್ಟ್ಿಲು, ತಟ್ಕಿ, ಹಕಂಚು, ಕ್ಾಳ್ಳ 
ಸಂಗರಹ ವಾಡಕ (ಕ್ಕ ಂಬಕ) ದಿೋಪ್ಗಂಭಗಳ್ಳ ಕ್ಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ಧಾಮಿ್ಕ ವಸುುಗಳಾದ ರ್ ಪಾರತಿ, 
ಹಣತಕ, ಹರಕ್ಕಯ ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಳ ಸರ್ಜೋವ ಗಾತರದ ಹಾಗ  ಸಣಿ ಗಾತರದ ಸತವ ಪ್ ಣ್ ಮೃತಿುಕ್ಾ 
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ರಚನಕಗಳಕಲಿ ಕನಾ್ಟ್ಕದಲಿಿ ವಿಶಕೋಷ್ವಾಗಿ ಮರಕಯಾಗುತಿುದಕ. ಅವುಗಳಿಗಕ ಪ್ರ್ವೂಯವಾಗಿ ಪಂಗಾಣಿ, 
ಗಾಜು, ಸುಡಾರ್ಬ ಕಲಾ ವಸುುಗಳ್ಳ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುವಕ. 

ಬ್ಳ್ಪ್ದ ಕಲಿಿನ ಅಡ್ಡಗಕ ಸಾಮಗಿರಗಳ್ಳ, ದಿೋಪ್, ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಳ, ಬಕಣಚುಗಲಿಿನ ಕ್ಕ ಡಲಿ, ಚಾಕು, ಉಳಿ 
ಮುಂತಾದವು ಇರಲಿ ಮಣಿಗಳ್ಳ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಕರಗಳ್ಳ ಹಕೋಳ್ ಹಕಸರಿಲಿದಂತಾಗಿವಕ. ಮ ತಿ್ಗಳ್ 
ನಿಮಾ್ಣವೂ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುತಿುದಕ. ಕ್ಾವಾ ಶಿಲಪಗಳಿಗ  ಇದಕೋ ಗತಿ ಬ್ಂದಿದಕ. ಲಖನೌ, ಕ್ಾಶಿೀರ, 
ಗುಜರಾತ, ಸೌರಾಷ್ರ ಹಾಗ  ನಾಸಿಕ್ ಗಳ್ಲಿಿ ಕಟ್ಟಗಿಕಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬಾಲಿ, ಪಂಜರಾ 
(ಕಿಡಕಿ)ಗಳ್ಳ, ತಕ ಲಕ, ಬಕ ೋಧಿಗಕ, ಕಿಟ್ಕಿಗಳ್ಳ ತುಂಬಾ ಪ್ರಖಾಾತವಾದವು. ಹಾಗಕಯೋ ಪ್ಂಜಾಬ್, ಉತುರ 
ಪ್ರದಕೋಶ, ಅಳ್ಘರ, ಅಜಮಘರ, ಬ್ರಕೋಲಿ, ಮಥುರಾ, ಬ್ುಲಂದಶಹರ, ಗಾರ್ಜಪ್ುರ ಮುಂತಾದಕಡಕಗಳ್ಲಿಿನ 
ಪೋಠಕ ೋಪ್ಕರಣಗಳ್ಳ, ಅಲಂಕ್ಾರದ ಕ್ಕತುನಕಗಳ್ಳ, ಕ್ಕ ಡಗು, ಮೈಸ ರು, ಸಾಗರ, ಕುಮಟ್ಾ, ಶಿವಮೊಗಿ, 
ಉತುರ ಕನನಡ, ಟ್ಾರವಂಕ ರು, ತಿರುಚ್ಚನಾಪ್ಳಿು ಮುಂತಾದಕಡಕಗಳ್ ಶಿರೋಗಂರ್ದ ತಯಾರಿಕ್ಕಗಳ್ಳ ಅಂದು 
ಲಕ ೋಕ ವಿಖಾಾತವಾಗಿದುವು. ಚನನಪ್ಟ್ಿಣದ ಬ್ಣಿದ ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಳ ಈಗ ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಕಲ 
ಕಚಿ್ಚವಕ. ನಿತಾ ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯ ಕುಚ್ಚ್, ಮೋಜು, ಬಕಂಚು ಕಪಾಟ್ುಗಳ್ಳ ಕಬ್ಬಬಣ ಅಥವಾ ಸಿಿೋಲಿನಿಂದ 
ನಿಮಾ್ಣವಾಗುತುವಕ. ಮನಕಯ ಬಾಗಿಲಿನಾದಿಯಾಗಿ ಎಲಿವೂ ಕಬ್ಬಬಣಮಯವಾಗಿವಕ. ಕಬ್ಬಬಣದ 
ಕ್ಕಲಸಗಾರರು ಹಕಚಾಗಿುತಿುದಾುರಕ. ಒಂದು ಕಡಕ ಆದ ನಷ್ ಿಮತಕ ುಂದು ಕಡಕಗಕ ಆದ ಲಾಭ ಹೌದು, ಆದರಕ, 
ಕಬ್ಬಬಣದ ವಸುುಗಳ್ಳ ಹಕಚು ಿ ಯಂತರ ನಿಮಿ್ತವಾದುವು. ಇದು ಮಾನವನ ಕ್ಕಲಸವನುನ ಕಸಿಯುತುದಕ. 
ಅದರಿಂದ ಉತಾಪದನಕ ಹಕಚಾಗಿಿ ಸಂಪಾದನಕ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುತುದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖಾ ಕ್ಾರಣ ಜಾಗತಿೋಕರಣ. 

ಒಂದು ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಉಣಕ,ಿ ರಕೋಷ್ಕಮ,  ಗಿಡದ ತಕ ಗಟ್ಕ, ಮರದ ನಾರುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುತಿುದು ಬ್ಟ್ಕಿಗಳ್ಳ 
ಈಗ ಮಸಿಿನ್, ನಕೈಲಾನ್ ಮುಂತಾದ ವಸುುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುತಿುವಕ. ಅರಳಕ, ಮಕಮಲ್ ಮತುು ರಕೋಷ್ಕಮ 
ಬ್ಟ್ಕಿಗಳ್ಳ ಒಂದು ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರಿೋತವಾಗಿ ರಫ್ಾುಗುತಿುದುವು. ಕನಾ್ಟ್ಕದ ರಕೋಷ್ಕಮಯಂತಕ ಢಾಕ್ಾದ 
ಮಲ್ಮಲ್ ಲಕ ೋಕಪ್ರಸಿದಧವಾಗಿದುವು. 

ಕಮಾಮರಿಕ್ಕ ಇಂದಿಗ  ಹಕ ಸ ಹಕ ಸ ರಿೋತಿಯ ವಸುು ವಿಶಕೋಷ್ಗಳಕ್ ಂದಿಗಕ ತನನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕ. 
ಲಕ ೋಹದ ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಸವ್ಶಕರೋಷ್ೆ ಕಲಾ ಕ್ೌಶಲಾಗಳಕನಿಸಿವಕ. ವಿಶಕೋಷ್ವಾಗಿ ಕಂಚ್ಚನ ವಸುುಗಳ್ಳ ಒಂದು 
ಕಲಾ ಪ್ರಪ್ಂಚವನಕನೋ ನಿಮಿ್ಸಿವಕ. ತಮಿಳ್ಳನಾಡು ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳ್, ಕರಕ್ೌಶಲಾದ ನ ರಾರು ವಿನಾಾಸಗಳ್ 
ಮೋಲಕ ಈಗಲ  ಬಕಂಗಳ್್ರಿನ 'ಜ ಂಮಹಾರ್' ನಲಿಿ ನಡಕಯುತುದಕ. ಕಂಚು, ತಾಮರ, ಇನ್ ಲಕೋ 
ಮಾಡ್ಡದ ಉತಪನನಗಳ್ಳ, ನವಿರು ಕ್ಕತುನಕಯ ಕ್ಾವಿ್ಂಗ್ ನ ಕ್ಾಷ್ ೆ ಶಿಲಪಗಳ್ಳ, ಗ ಬಕ, ಆನಕ, ಕುದುರಕ, 
ಒಂಟ್ಕಗಳ್ಳ ಕ್ಕೋವಲ ಕರ ಕ್ೌಶಲದಿಂದಲಕೋ ಇವನುನ ಕ್ಕತುುತು ಜಾಲಾಂದರಗಳ್ಂತಕ ಅವುಗಳ್ ಹಕ ಟ್ಕಿ ಸಿೋಳಿ, 
ಹಕ ಟ್ಕಯಿಳ್ಗಕ ಂದು ಮರಿಯನುನ ಮಾಡುವ ಚಾತುಯ್ಕ್ಕೆ ಯಾರ  ತಲಕಬ್ವಗಬಕೋಕು. ಟ್ಕರಾಕ್ಕ ಟ್ಾಿದ 
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ವಸುು ವಿಶಕೋಷ್ಗಳ್ಳ ಇಂದು ರ ಢಯಿವಕ. ಸಮಕ್ಾಲಿೋನ ಟ್ಬಂೆರ್ ಇದನಕನೋ ಬ್ಯಸುತುದಕ. ಇಂದು 
ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕಯನವಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಉತಪನನವಾಗುತಿುವಕ. ಜ ಟ ಉತಪನನಗಳ್ಳ, 
ಟ್ಕರಾಕ್ಕ ಟ್ಾಿ ಆಭರಣಗಳ್ಳ, ಬ್ ಿ ಆಟ್ ಪಾಟ್ರಿ, ಚ್ಚಕನ್ ಕಸ ತಿಗಳ್ ವಸರ ವಿನಾಾಸಗಳ್ಳ, 
ಪೋಠಕ ೋಪ್ಕರಣಗಳ್ಳ, ಕಟ್ಟಿಗಕಯ ಆಟ್ಟಕ್ಕಗಳ್ಳ ಇವಕಲಾಿ ಇಂದು ಜಂಬಕ ೋ ಆಫರ್ ಗಳಾಗಿ ದಕ ರಕಯುತಿುವಕ. 
ಕ್ಾಲಪನಿಕ ಶಕಿುಯನ ನ ಸೃಜನಶಿೋಲ ಮನಸಸನುನ ಉತಕುೋರ್ಜಸುವ ನ ರಾರು ಬ್ಗಕಯ ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳ್ಳ 
ಇಂದು ಲಭಾವಿವಕ. ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಿದಲಿಿ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಲು ಜಾಗತಿೋಕರಣ ನಕರವಾಗುವುದರ ಜಕ ತಕಗಕ 
ಉತಾಪದನಾ ವಕಚಿವನುನ ಕಡ್ಡತಗಕ ಳಿಸಿ ಲಾಭಾಂಶವನುನ ಮೊಟ್ಕುಗಕ ಳಿಸುತುದಕ ಎಂಬ್ುದು ಕುಶಲಕಮಿ್ಗಳ್ 
ಅಭಿಪಾರಯ. 

ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ವಿಸುರಣಕಗಳಾಗಿ ಇಂದು ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ಬ್ಗಕಯ ಉತಪನನಗಳಿಂದ 
ತಯಾರಾಗುವ ನ ರಾರು ವಸುು ವಿಶಕೋಷ್ಗಳ್ಳ ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗಕ ಂಡು ಬ್ಳ್ಕ್ಕಗಕ ಬ್ಂದಿವಕ. 
ಬ್ಣಿದ ದಾರ, ಶುಭ ಕ್ಕ ೋರಲು ಬ್ಳ್ಸುತಿುದು ಅಕಿೆ ಕ್ಾಳಿನಾದಿಯಾಗಿ ಪಾಿಸಿಿಕ್ ಮಯವಾಗಿದಕ. ಇಂದಿಗ  
ಮ ಲ ಕಲಕಯನುನ ಉಳಿಸುವ ಕ್ಕಲವು ಪ್ರಯತನಗಳ್ಳ ನಡಕಯುತಿುವಕ. ಆದರಕ, ಅವಕ್ಕೆ ಜನಮನನಣಕ ಇಲಿದಕ 
ಸಕ ರಗುವ ಸಿಥತಿ ಉಂಟ್ಾಗಿದಕ. ಮದುವಕ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳ್ ಕ್ಾಯ್ಗಳ್ಲಿಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಿುದು 
ಭ ಛಪ್ತ ೆ ಕ್ಕ ಡಕಯ ಅಲಂಕರಣ, ಕಂಬ್ಳಿ ಹಾಸಿ ಸಕೋಸಕ್ಕು ಹಕ ಯುಾವುದು, ಅಕಿೆ, ಬಕೋಳಕ, ಹಕಸರು 
ಕ್ಾಳ್ಳಗಳ್ ಅಲಂಕ್ಾರಿಕ ಆರತಿ ಹಕ ೋಲುವುದು, ಕ್ಕೈಕ್ಾಲು, ಅಂಗಾಲುಗಳಿಗಕ ಮದರಂಗಿ ಬ್ರಕಯುವುದು, 
ದಕೋವರು ತರುವ ಕ್ಾಯ್ದಲಿಿ ಗಂಗಕ ತರುವ ಗಡಕಗಗಳಿಗಕ ಸುಣಿದಿಂದ ಚ್ಚತಾುರ ಬ್ರಕಯುವುದು, ಮದುವಕ 
ಮನಕಯ ಗಕ ೋಡಕ ಮೋಲಕ ಹಸಬ ಬ್ರಕಯುವುದು, ಗಕ ೋಡಕ ಗ ಡುಗಳಿಗಕ ಕ್ಕಮಮಣಿಿನ ಹಾಗ  ಮಡಕ್ಕ 
ಮಸಿಯಿಂದ ಚ್ಚತರ ಬ್ರಕಯುವುದು, ಮಾತಿನ ಗಿಣಿ, ಅರಗಿಣಿಗಳಿಗಕ ಹಸಿರು ಹಚ್ಚಿ ಗಕ ೋಡಕಗಕೋರಿಸುವುದು 
ಇದಕಲಾಿ ಯಾಂತೆಕ ವಸುುಗಳ್ ವಿಸುರಣಕಯಾಗಿ ಶರಮ ಸಂಸೃತಿಯನುನ ಹತಿುಕುೆತಿುವಕ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾರ್ಜಕ 
ಕ್ಕ ಡು-ಕ್ಕ ಳ್ಳವ ಕಿರಯ ಮೊಟ್ಕ್ಾಗಿ ಮಾನವ ಬಾಂರ್ವಾ ಕಡ್ಡಮಯಾಗಿ ದಕವೋಷ್ಾಸ ಯಗಳ್ಳ ಗಾರಮಿೋಣ 
ಜನರಲಿಿ ಹಕಚಾಗಿಲು ಕ್ಾರಣವಾಗಿವಕ. 

ಜನಪ್ದ ಅಡ್ಡಗಕಗಳ್ದ  ಅದಕೋ ಗತಿ. ಲವಂಗ ಕಡಿ್ಡ, ಸಕೆರಕ ಕಡಿ್ಡ, ಗಾರಿಗಕ, ಹಪ್ಪಳ್, ಕ್ಕ ೋಡುಬ್ಳಕ, 
ಖರ್ಜ್ಕ್ಾಯಿ, ಮರ್ಜೆಗಕ, ಮಣಸಿನಕ್ಾಯಿ, ಕುರುಡಗಿ, ರಕ ಟ್ಟಿ, ಶಾವಗಕ, ತಂಬ್ಬಟ್ುಿ, ಪಾಲಿಟ್ುಿ, ವಿವಿರ್ 
ಬ್ಗಕಯ ಸಂಡ್ಡಗಕ ಇವುಗಳ್ನಕನಲಿ ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಕಯಿಲಿಿ ಕ್ಕ ಂಡು ತರಬ್ಹುದು. ಅವುಗಳ್ ಅಂದ 
ಚಕಂದವೂ ಮೊೋಹಕವಾಗಿರುತುವಕ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಹಕರ್ಕಣಮಕೆಳ್ಳ ಒಟ್ಾಿಗಿ ಕಲಕತು ಆನಂದಿಸುವ, 
ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬ್ಬೋಗಿ ಬ್ಡ್ಡಸುವ ಸುಯೋಗ ತಪಪ ಹಕ ೋಗಿದಕ. ಸಂಕ್ಾರಂತಿಯಲಿಿ ಹಂಚುವ ಬ್ಣ ಿಬ್ಣಿದ 
ಸಕೆರಕ ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ನುನ ಹಕಂಗಳಕಯರು ಕಲಕತು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಿಲಕೋ ಮಾಡುತಿುದುರು. ಇದರಿಂದ ಸಕನೋಹ, 
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ಸೌಹಾದ್ತಕ ಹಕಚಾಗಿಿ ಪರೋತಿ ವಿಶಾವಸ ಅಧಿಕವಾಗುತಿುತುು. ದುರಂತ ಎಂದರಕ, ಇದಕಲಿವೂ ಇಂದು 
ಮಾರುಕಟ್ಕಯಿಲಿಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ ರಕಯುವ ವಸುುಗಳಾಗಿವಕ. ಯಾವುದಕ ೋ ಯಂತರ, ಎಲಕ ಿೋ 
ಮ ಲಕಯಲಿಿ ಇವನುನ ತಯಾರಿಸಿ ಪಾಾಕ್ ಮಾಡ್ಡ ತಳಿು ಬ್ಬಡುತುವಕ. ಇದಾವುದರಲ ಿ ಹಡಯಮನ್ ಟ್ಚ್ 
ಇರುವುದಿಲಿ. ಇದು ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಫಲಿತಾಂಶ, 

ಊರಿನ ಬ್ಡಗಿ ಮಾಡುತಿುದು ನಕ ಗ, ನಕೋಗಿಲು, ಕುಂಟ್ಕ, ಕ ರಗಕ, ಮೋಳ್, ಗಾಡ್ಡ, ಬ್ಂಡ್ಡ ಇವಕಲಿ 
ಇಂದು ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ರ ಪ್ ಪ್ಡಕದಿವಕ. ಆಗಕಯುವ, ಕ್ಕತುುವ ಸಲಕರಣಕಗಳಾದ ಗುದುಲಿ, ಹಾರಕ, ಸನಕ್ಕ, 
ಪಕ್ಾಸಿಗಳಾದ : ಕತುರಿಸಲು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಿುದು ಕ್ಕ ಡ್ಡಿ, ಕತಿು, ಪಚುಿ ಕತಿು, ಇಬಾಬಯಿ ಕತಿು, ಕುಡು,ಿ ಪೋಚು 
ಕುಡುಿಗಳಾಗಲಿೋ : ಬ್ಬದರಿನಿಂದ ಹಕಣಕಯುತಿುದು ಬ್ುಟ್ಟಿ, ಕ್ಕ ಂಗ, ಮೊರ, ಕ್ಕ ಂಬಕ, ತಡ್ಡಕ್ಕ, ಮಂಕರಿ, 
ಮಂಜರ, ತಕ ಟ್ಟಿಲು, ಬ್ಬದರು ಪ್ಟ್ಟಿಗಕ, ಬ್ಬೋಡ್ಡ, ಕುಕ್ಕೆ, ಚ್ಚಬ್ಬಲುಗಳಾಗಲಿೋ : ನಕ ಸಕ ಹುಲಿನಿ ಬ್ುಟ್ಟಿ, ಕ್ಕೈ 
ಪಕಟ್ಾರಿ, ಸಕ ಸಕ ಕುಕ್ಕೆ, ಕ್ಕೈಕುಕ್ಕೆ - ಇವಕಲಿ ಇಂದು ಪ್ರ್ವೂಯ ವಸುುಗಳಿಂದ ಬಕೋರಕ ಬಕೋರ ರ ಪ್ ಪ್ಡಕದು 
ರ ಢಗಕ ಬ್ರುತಿುರುವುದು ನಾಗರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳಕುಯದಕೋ ಆದರಕ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಿದಲಿಿ ಅವು 
ಗುರುತಿಸಿಕ್ಕ ಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಂಸೃತಿಯ ನಿಖರತಕಯನುನ ಹಕೋಳ್ಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಜಕ ತಕಗಕ 
ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವು ಕರಕುಶಲ ಕ್ೌಶಲಾ (Craf t s manshi p) ವನುನ ಕಳಕದುಕ್ಕ ಳ್ಳುವ 
ಸಂಭವ ಹಕಚು.ಿ 

ಇಂದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡ್ಡದ ಸಕ ೋಮ ಮರಕಯಾಗುವ ಪ್ರಮೋಯವಿದಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರ್ವೂಯವಾಗಿ 
ಕ್ಾಗದದ, ರಟ್ಟಿನ ಹಕ ಟ್ಟಿನ ಸಕ ೋಮ ಹುಟ್ುಿಕ್ಕ ಳ್ುಲ ಬ್ಹುದು. ಚಮ್ದ ವಾದಾಗಳಾದ ತಮಟ್ಕ, 
ಡಕ ಳ್ಳು, ಡಮರುಗ, ಚೌಡ್ಡಕ್ಕ ದಮಮಡ್ಡ ಇವುಗಳಿಗಕ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ಕಡ್ಡಮಯಾಗಲ ಬ್ಹುದು. ತಕ ಗಲು 
ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಂತ  ನಶಿಸುವ ಸಿಥತಿಯಲಿಿವಕ. ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೌಂದಯಾ್ನಕವೋಷ್ಣಕ (Aest het i c 
Sense) ರಚನಾತಮಕ ಬ್ುದಿಧ (Creat i ve Wi sdom) ಮಾಯವಾಗಿ ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಈ 
ರಾಷ್ರದ ಸವತಾುಗುವ ಬ್ದಲು ಅನಾರಾಷ್ರಗಳ್ ಸವತಾುಗಿಯ  ಚರಿತಕರಯಲಿಿ ಎಲಿಿಯ  ನಕಲಕಯಿಲಿದಂತಾಗುತುವಕ. 
ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲಾಿ ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಬ್ದುಕಿಗಕ ಮರಗನುನ ಕ್ಕ ಡುವುದಿರಲಿ, 
ಆರ್ಥ್ಕ ಭದರತಕಯನುನ ಕ್ಕ ಡಲಾರವು. 

ಇಂದು ಅಪಾರದಶ್ಕ, ಅರಕಪಾರದಶ್ಕ, ಪಾರದಶ್ಕ, ಹಕ ಳ್ಪಕಳ್ು ಹಕ ಳ್ಪ್ಲಿದ ಅನಕೋಕ 
ಬ್ಗಕಯ ನಿತಕ ಾೋಪ್ಯೋಗಿ ವಸುುಗಳಾದ ತಟ್ಕಿ, ಬ್ಟ್ಿಲು, ಕಪ್ುಪ, ಸಾಸರು, ಆಟ್ಟಕ್ಕಗಳ್ಳ, ಹ ದಾನಿ, 
ಕುಂಡಲಿ, ಹ ರ್ಜ, ಪವಣೆಿ, ಪ್ಕ್ಷಿ, ಮಾನವ ಆಕೃತಿಗಳ್ಳ ಹಾಗ  ಅಲಂಕ್ಾರಿಕ ಕುರಕುಶಲ ವಸುು 
ಉತಪನನಗಳ್ಳ ಕುಂಬಾರಿಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕಗಳಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕಗಕ, ಸಪಧಾ್ತಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಕಿಗಕ 
ಲಗಕಿಯಿಡುತಿುವಕ. 
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ಶಿಲ್ವ ಕಬತತನಬ (St one Carvi ng), ಲ್ಬಡೇಹ ಕಬತತನಬ (Met al  Carvi ng). ಹಸಿತದಂತ 
ಕ್ಕತುನಕ(I vory Carvi ng), ಕ್ಕ ಂಬ್ು - ಅಸಿಥ ಕ್ಕತುನಕ (Horn and bone Carvi ng), ಶಂಕ್ಚಪಕು 
ಕಬತತನಬ (Conch and Shel l ), ಸ್ಾರ್ೂಗವರಿಕಬ (Gol d smi t h), ಲಕ ೋಹ ಎರಕ ಕಲಕ (Met al  
Cast i ng), ಕಂಚು ಮ ತಿ್ ಶಿಲಪ ಕಲಕ (Bronze cast i ng), ಲಕ ೋಹ ತಗಡು (Met al  ..........) 
ಮುಂತಾದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಕಮಾಮರಿಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕಗಳಕೋ ಆಗಿವಕ. ಮರದ ಕ್ಕತುನಬ(Wood Carvi ng) 
ಮರಶಿಲಪ (Wood sal f use), ಹುಡುಗು ಶಿಲಪ (I nl ay work), ಅರಗು ಲಕೋಪತ ಕುಶಲ ವಸುು 
(Cae and handwork art i cl es), ಗಕ ಂಬಕ ಮತುು ಆಟ್ಟಕ್ಕ ಸಾಮಾನು (Dol l  & Toys),  
(Bamboo Mat  works), ಹಕಲ್ಲೆನ್ ಬ್ುಟ್ಟಿ ಹಾಸಿಗಕ (Grass Basket  Mat  Works) ಇವು 
ಬ್ಡ್ಡಗಾರಿಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕಗಳ್ಳ, 

ಕ್ಕೈ ಮಗಿದ ವಸುುಗಳ್ಳ ಕಸ ತಿ (Handl oom Warm Fabri cl y) ವಸ್ರಕಲಕ, ಬ್ಟ್ಕಿ, ಕನನಡ್ಡ, 
ಮುತುು ಕಸ ತಿ ವಸರ (Embroi dery & Apl i que) ಕಲಕ, ಹಕ ದಿಕಬ ವಸ್ರ (Show rugs) ಹಾಸು 
ಮತುು ಪಾರಥ್ನಾ ಹಾಸು ಕಲಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ್ಳ ವಸರಗಾರಿಕ್ಕಯ ವಿಸುರಣಕಗಳಾಗಿವಕ. 

ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ವಸುುಗಳ್ಳ ಪಾರಚ್ಚೋನ ಕ್ಾಲದಿಂದಲ  ವಾಣಿಜಾ ಹಾಗ  ಆರ್ಥ್ಕ ಮಹತವವನುನ 
ಸಾಧಿಸಿವಕ. ದಕೋಶದ ಸಂಪ್ದುರಿತ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾ ಪ್ರಂಪ್ರಕಯನುನ ಉಳಿಸುವ, ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡ್ಡಸುವ ಕ್ಕಲಸ 
ಸುಲಭ ಸಾರ್ಾವಾಗಿಲ.ಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲ  ಭಾರತದಲಿಿ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾವೃತಿು ಸಂಘಗಳ್ಳ 
ಹುಟ್ಟಿಕ್ಕ ಂಡು ಅವುಗಳ್ ಅಸಿುತವಕ್ಾೆಗಿ ಆಂದಕ ೋಲನ ಚಳ್ಳವಳಿಗಳ್ನುನ ನಡಕಸುತಾು ಬ್ಂದಿವಕ. 

ಕರಕುಶಲಿಗರ ಸಂಘಟ್ನಕಗಳ್ನುನ ವೃತಿು ಸಂಘ ಅಥವಾ ಶಕರೋಣಿ ಎನುನತಾುರಕ, ಈ ಶಕರೋಣಿಗಳ್ಳ ವೃತಿು 
ನಿಯಮ ರ ಪ್ಣಕ, ಅವುಗಳ್ ಜಾರಿ, ಸದಸಾರಿಗಕ ನಾಾಯ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ಕ ಡುವ ಶಾಸಕ್ಾಂಗ, ಕ್ಾರ್ವೂಂಗ್ 
ನಾಾಯಾಂಗಗಳ್ ಕ್ಾಯ್ವಕಸಗುತಾು ಬ್ಂದಿವಕ. ಕರಮೋಣ ಇವು ಸಾವಯತು ಸಂಸಕಥಗಳಾದರಕ, ಇವುಗಳ್ 
ಪ್ರಮುಖರು ರಾಜಾದ ಕಿರಯಾಶಿೋಲ ವಾವಹಾರದಲಿ ಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ, ಕ್ಕಲ ಸಂದಭ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅರಸರ 
ಸಲಹಕಗಾರರಾಗುವಷ್ುಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದರು. ಒಂದು ಕ್ಾಲಕ್ಕೆ ಕರಕುಶಲಿಗಳ್ ಶಕರೋಣಿಗಳ್ಳ ಇಂದಿನ 
ಬಾಾಂಕ್ಕಗಳ್ಂತಕ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡ್ಡದವು. ರಾಷ್ರದ ಸಮಾಜಕ ೋ-ಆರ್ಥ್ಕ ರ್ಜೋವನದಲಿಿ ತುಂಬಾ ಮಹತವದ 
ಪಾತರವನುನ ವಹಿಸಿದವು. 

ಪಾರಚ್ಚೋನ ಭಾರತದಲಿ ಿ ಬ್ಹಳ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದು ಕರಕುಶಲಿಗಳ್ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಶಕರೋಣಿ 
೧೮ನಕೋಯ ಶತಮಾನದ ಉತುರಾರ್್ದ ಹಕ ತಿುಗಕ ಶಕ ೋಚನಿೋಯ ಸಿಥತಿಯನುನ ತಲುಪದವು. ಪಾರಯಶುಃ 
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಾರಣ, ಕ್ಕೈಗಾರಿಕ್ಾ ಕ್ಾರಂತಿ ಇರಬಕೋಕು. ಇದು ಭಾರತಕೆಷ್ಕೋಿ ಸಿೋಮಿತವಾಗಲಿಲಿ, 
ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಾ ಪ್ರಪ್ಂಚವನಕನೋ ಆವರಿಸಿತು. ೧೯ನಕೋಯ ಶತಮಾನದ ಹಕ ತಿುಗಕ 
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ಪ್ರಪ್ಂಚದಾದಾಂತ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟ್ಾಗಿ ಅಲಿಲಿಿ ಚಳ್ಳವಳಿಯ ಸವರ ಪ್ವನುನ ಪ್ಡಕಯಿತು. ಇಂಗಕಿಂಡ್ಡನಲಿಿ 
ಜಾನ್ ರಸಿುನ್, ವಿಲಿಯಂ ಮಾರಿರ್ಸ, ಸಿವೋಡನ್ ನಲಿಿ ಅಥ್ರ್ ಹಾಾಜವಲಿಯಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಈ 
ಚಳ್ಳವಳಿಗಕ ಒಂದು ನಿದಿ್ಷ್ಿ ರ ಪ್ವನುನ ತಂದು ಕ್ಕ ಟ್ಿರು. ಇದು ೨೦ನಕಯ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲಿಿ 
ವಾಾಪ್ಕ ಪ್ರಚಾರವನುನ ಪ್ಡಕಯಿತು. 

ಭಾರತದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್್ ಕ ಡ ಬ್ಬರಟ್ಟಷ್ರ ಆಡಳಿತ ಧಕ ೋರಣಕ, ಯಂತಕ ರೋಪ್ಕರಣಗಳ್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯ ಹಕಚಳಿಿಕ್ಕ, ಯಂತರ ನಿಮಿ್ತ ವಸುುಗಳ್ ಬ್ಗಕಗಕ ಜನರಲಿಿ ಬಕಳಕದ ಮೊೋಹಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಕಷ್ಿವನನನುಭವಿಸಬಕೋಕ್ಾಯಿತು. ಪಕನಶಬಚೇತನದ ಪ್ರಯತನ ಕ್ಾಯ್ಗಳ್ಳ ವಿಫಲವಾದವು, ಪ್ುಣಾಕ್ಕೆ ೧೯೫೧ರ 
ಪ್ಂಚವಾಷ್ಟ್ಕ ಯೋಜನಕಯಲಿಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರಶಸ್ಯ ದಕ ರಕಿತು. ಇದರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕ್ಾಯ್ವನುನ 
ಗಾರಮೊೋದಕ ಾೋಗ ಮಂಡಲಿಗಕ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಗಾಂಧಿೋರ್ಜಯವರ ಸವದಕೋಶಿ ಚಳ್ಳವಳಿ ಈ ಜನಪ್ದ ಕಲಾ 
ಪ್ರಂಪ್ರಕಗಕ ಇಂಬ್ುಗಕ ಟ್ಟಿತು. ೧೯೫೨ ರಲಿಿ ಭಾರತ ಸಕ್ಾ್ರ, “ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕರಕುಶಲ 
ಮಂಡಲಿ"ಯನುನ ಸಾಥಪ್ನಕ ಮಾಡ್ಡ, ಕಮಲಾದಕೋವಿ ಚಟ್ಕ ಿೋಪಾಧಾಾಯ ಅವರನುನ ಮಂಡಲಿಯ 
ಅರ್ಾಕ್ಷರನಾನಗಿ ಮಾಡ್ಡತು. ಇವರ ನಕೋತೃತವದಲಿ ಿ ಅಥ್ಶಾಸರಜ್ಞರು, ಸಮಾಜ ಕ್ಾಯ್ಕತ್ರು ಮತುು 
ಮಾರುಕಟ್ಕ ಿ ಪ್ರಿಣತರನಕ ನಳ್ಗಕ ಂಡ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ವಾಾಪ್ಕ ಸಮಿೋಕ್ಷಕ ನಡಕಸಿ ರಾಜಾ ಹಾಗ  ಕ್ಕೋಂದರ 
ಸಕ್ಾ್ರಗಳಿಗಕ ವರದಿಯಪಪಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕ್ಾಯ್ ಪ್ರವೃತುವಾದ ಸಕ್ಾ್ರ ಕರಕುಶಲ ಮಂಡಳಿಗಳ್ನುನ 
ಸಾಥಪಸಿ ಅಳಿವಿನ ಸಿಥತಿಯಿಂದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕ ಹಾಗ  ಕುಶಲ ಕಮಿ್ಗಳ್ನುನ ಉಳಿವಿನತು ಕಡಬ ತಂದಿತು. 
ಜನತಕಯಲಿಿ ಅರಿವು ಮ ಡ್ಡಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಕೋಶ ವಿದಕೋಶಗಳ್ಲಿಿ ಕರಕುಶಲ ವಸುು ಪ್ರದಶ್ನಗಳ್ನುನ 
ಏಪ್್ಡ್ಡಸುವ ಮ ಲಕ ಕಲಾ ವಸುುಗಳಿಗಕ ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕ ಹಾಗ  ಪಕ ರೋತಾಸಹವನುನ ತಂದು ಕ್ಕ ಟ್ಟಿತು. ಇಂದು 
ಜನಪ್ದ ಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಅತಾಧಿಕ ವಿದಕೋಶಿ ವಿನಿಮಯ ತರುವ ಮಡಲ್ಕ್ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೋಲ 
ಆರ್ಥ್ಕ ವಾವಸಕಥಯಲಿಿ ಮಹತವ ಪಾತರ ವಹಿಸುತಿುದಕ ಎನುನವಾಗಲಕೋ ಜಾಗತಿೋಕರಣ ಮತಕು ಜನಪ್ದ 
ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳಿಗಕ ಮಾರಕವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದಕ. ಇಂದು ಭಾರತದಾದಾಂತ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ 
ಪಕನ್ೂರಕರ್ಜೋವನಗಕ ಂಡು ಹತುು ಹಲವು ಪಾರದಕೋಶಿಕ ಭಿನನತಕ ಹಾಗ  ವಿಶಕೋಷ್ತಕಗಳ್ನುನ ಕ್ಾಪಾಡ್ಡಕ್ಕ ಂಡು 
ಹಕ ಸತನುನ ಅಂಗಿೋಕರಿಸುತಾು ಈ ಕ್ಷಕೋತರದಲಿಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾರ್ನಕಯ ಫಲದಿಂದ ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಮಾಯಾ 
ಮುಷ್ಟಿಯ ಹಿಡ್ಡತದಲಿಿ ತನನತನವನುನ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. 

ಇಂದು ಜನಪ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ, ಕುಶಲ ಕಲಕಗಾರರು ಅನಕೋಕ ಸಮಸಕಾಗಳ್ನುನ 
ಎದುರಿಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಜಾಗತಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸಕಾಗಳ್ಳ ಇನ ನ ಜಟ್ಟಲವಾಗುತಿುವಕ. ಇಂದಿನ 
ಜನಸಾಮಾನಾರ ಐಶಾರಾಮ ಪ್ರವೃತಿುಗಕ ತಕೆ ಸುಖಾಪಕೋಕ್ಷಿತ (Comf ort  ori ent ed) ಕರಕುಶಲ 
ವಸುುಗಳ್ ಹಕ ಸ ಹಕ ಸ ವಿನಾಾಸಗಳ್ನುನ ಜನಪ್ದ ಕುಶಲ ಕಮಿ್ ಕಂಡುಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕೆ 
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ನಿಮಾ್ಣ ಕ್ೌಶಲಾ (I nvent i ve ski l l ) ದ ಕ್ಕ ರತಕಯನುನ ನಿೋಗಿಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಕನಾ್ಟ್ಕದ 
ಕರಕುಶಲ ಕಲಕಗಳ್ಳ ಪಕನ್ಶಬಚೇತನ್ (Revi ve) ಮಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಚನನಪ್ಟ್ಿಣದ ಬ್ಣಿದ 
ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಳ, ಬ್ಬೋದರಿನ ಬ್ಬದರಿ ಕಲಕ, ನಂಜನಗ ಡ್ಡನ ಕಡಕ್ಕ ಳ್ದ ಜಕ ಂಡ್ಡನ ಚಾಪಕ (ಮಂದಲಿಗಕ)ಗಳ್ಳ, 
ಕಿನಾನಳ್ದ ಗಕ ಂಬಕಗಳ್ಳ, ಗಕ ೋಕ್ಾಕದ ರ್ಜನಗಾರರು ಮಾಡುವ ಬ್ಣಿದ ಆಟ್ಟಕ್ಕಗಳ್ಳ, ಕ್ೌದಿ, ಹಸಗಕ ಂಡ, 
ಬ್ುಟ್ಟಿ ಚ್ಚತಾುರಗಳ್ಳ, ರಕೋಷ್ಕಮ ಗ ಡ್ಡನ ಹಾರಗಳ್ಳ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ್ಳ ತಯಾರಿಸುವ ತಾಳಕಗರಿ, ತಕಂಗಿನ 
ಸಕ ೋಗಕಗಳ್ 'ತತುರ ಕ್ಕ ಡಕ' ಗಳ್ಳ ಹಕ ಸತನಕ್ಕೆ ಹಕ ಂದಿಕ್ಕ ಂಡು ಬಕೋಡ್ಡಕ್ಕಯ ವಸುುಗಳಾಗಬಕೋಕ್ಾಗಿವಕ. 
ಅದಕ್ಾೆಗಿ ತಯಾರಿಕ್ಕ, ಪಾರತಾಕ್ಷಿಕ್ಕ ಮತುು ಮಾರಾಟ್ ವಾವಸಕಥಯಾಗಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. 'ಕುಲಕಸುಬ್ು' ಎಂಬ್ 
ಸಂವಕೋದನಕ ಕಡ್ಡಮಯಾಗುತಿುರುವುದರಿಂದ ಅನಾರಿಗಕ ಇವುಗಳ್ ಬ್ಗಕಿ ತರಬಕೋತಿ ಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಅವರಿಗಕ 
ಉದಕ ಾೋಗಾವಕ್ಾಶಗಳ್ನುನ ಕಲಿಪಸಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಗಾರಮಿೋಣ ಕರಕುಶಲಿಗರಿಗಕ ನಗರ ಕರಕುಶಲಿಗರಿಗಕ, ಆದಿವಾಸಿ, 
ಕರಕುಶಲಿಗರಿಗಕ ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ರಿೋತಿಯ ತರಬಕೋತಿ ಕ್ಕ ಟ್ು ಿ- ಒಟ್ಾಿರಕ, ಜಾಗತಿೋಕರಣದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ್ನುನ 
ಸಮಥ್ವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಕ ಅವರಲಿಿ ಆತಮಸಬೂೈಯ್ವನುನ ತಂದು ಕ್ಕ ಡುವ ತುತು್ ಕ್ಕಲಸವನುನ 
ಸಕ್ಾ್ರ, ಸಂಘ ಸಂಸಕಥಗಳ್ಳ ಎಂದಿಗಿಂತಲ  ಇಂದು ಹಕಚಾಗಿಿ ಮಾಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಜಾಗತಿೋಕರಣ 
ಏಕರ ಪ ಮತುು ವಿಶವವಾಾಪ ಪ್ರಿಕಲಪನಕಯಲಿವಕಂಬ್ುದನುನ ತಕ ೋರಿಸಿಕ್ಕ ಡಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. 
(Gl obal i sat i on i s not  as uni f orm as uni versal  a concept  as wel l ) 

 
                    ಆಕ್ರ: ಜನ್ಪದ್ ಮತಕತ ಜವಗ್ತೇಕ್ರರ್ ಸ್ಂ: ಕಬರಬಮನಬ ಶಂಭಕ ಹಬಗ್ೆಡಬ 
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4.4 ಅನೆ ಹಳಸುವುದಿಲ್ಿ ಮಣ್ಣಣನ ಬುತಿುಯಲ್ಲಿ (ಓದ ು ಪಠ್ಯ) 
ಸ್ುಬ ುು ಹ  ೂಲ ಯಾರ್ 

 
ವತ್ಕರು ಕ್ಾದಿದಾುರಕ 
ಜಗತಿುನ ಮಾರುಕಟ್ಕಿಯಲಿಿ  
ಆಕ್ಾಶದ ನಿೋಲಿಯನುನ ಕರಕದು 
ಆಕ್ಾಶದ ಗಕ ೋಲಿಯಂದು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು. 
 
ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದ ಬಕಂಕಿ 
ನಕಲವ ಸುಟ್ುಿ ಹವಿಸಸನುನ ಬಕೋಡುತಿದಕ  
ಬ್ ದಿ ಮಾಡಲು ಜಗತುನುನ  
ನಕರವಾಗಿ ಮಳಕರಾಯನ ಮಕೆಳಕಲಾಿ 
 
ಅಗಿನ ಶಿಖರದಲಿಿ ಬಕಳಿುನಕ ರಕಯ ಹಾಲು  
ಕುಡ್ಡದು ಅಮೃತ ಶಿಲಕಯಾದಳ್ಳ, ಗಭ್ 
ಗುಡ್ಡಯಲಿಿ ನಿೋರು ನಿಂತು  
ಅಳ್ಳವಿನ ಶಕ ಿೋಕ ಹುಟ್ಟಿತು ಮೃಗದ ಕಣಿಗಿಕ ಮನಸಕ ೋತು 
ಕ್ಾಡು ಮಕೆಳ್ಳ ಈಗ ಊರು ತುಂಬ್ ಏಕಲವಾರ 
ಸಂತತಿ ಅಜು್ನ ಗುರುವಿನ ಸಂಕಟ್ ಈಗ. 
 
ಕ್ಕ ಲಿದಿರಿ ರ್ಜೋವಗಳ್ನುನ 
ಮಣಿಿನ ಬ್ುತಿುಯಲಿಿ ಎಲಿರಿಗ  ಅನನವಿದಕ 
ಸಹಜ ಸಾವಾಗಲು ಬ್ಬಡ್ಡ  
ಎಲಿರ ಕಣುಿಗಳ್ಲ ಿ ನಿೋಲಿ ಬ್ಣಿವಿದಕ. 
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ಗಂಗಕ, ರ್ಜೋವ ಜಲದಕೋವಿ ತಾಯಿ ಭ ದಕೋವಿ  
ಈಗ ತಕೆಡ್ಡಯಲಿಿ ತ ಕದ ಕಲಿಿನಲಿಿ  
ಅಳಕದು ಸುರಿದು 
ಮಾರಲಾಗುತಿುದಕ ನಿಜವಕೋ? 
ಮಮಾ್ಘಾತದ ಸುದಿು ಎಲಕಿಡಕ ಮತುು  
ಕ್ಷುಲಿಕ ಸತಾಗಳ್ಳ ನಗರಗಳ್ಲಿಿ. 
 
ಸಕೋರಿಕ್ಕ ಂಡ್ಡದಕ ಕಂಪ್ ಾಟ್ರಿನಕ ಳ್ಗಕ 
ಮಣಿಿನ ಮಗು 
ಬ್ಬಡ್ಡಸಿಕ್ಕ ಡ್ಡ ನಿೋರ ಕುಡ್ಡಸಬಕೋಕು ಅದಕ್ಕ 
ಒಬಕ ಬಬ್ಬರಕೋ ಮಾತನಾಡ್ಡಕ್ಕ ಳ್ಳುತಿುದಾುರಕ ಗಾಳಿಯಲಿಿ  
ನಿಲಿಿಸಿ ಕ್ಕೋಳಿದರಕ ಗಾಳಿಯೋ ನಿಂತ ಹಾಗಕ ಆಡುತಾುರಕ. 
 
ಆದ್ರಡ… 
ಇಷ್ಕ ಿಂದು ಖಾಲಿ ಜಗತುನುನ ಯಾರು ತುಂಬ್ಲಿದಾುರಕ...? 
 

* * * * 
              
 
              ಆಕ್ರ: ಎಲ್ೆರ ಬ್ಬರಳ್ಲ್ಡೆ ಅಂಟಿಕಬಡಂರ್ ದ್ಕುಃಖರ್ಬೇ...  – ಸ್ಕಬಕೆ ಹಬಡಲ್ಬರ್ವರ್ರ 


