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ತೊೇಂಡಿಪರಂಪರೆ ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕಾವಯ - ಡಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜ್ 

Ⅱ  ಜಾನ್ಪದ         25-62 

1. ಜನ್ಪದ ಕಲಾ ಪರಕಾರಗಳು (ಸ್ಂಗರಹ) 
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l  ಛಂದಸ್ುು  
1. ಛಂಧ್ಸ್ಸುನ್ ಇತಿಹಾಸ್: ಲ್ಕ್ಷಣ, ಸ್ವರೂಪ 

ಆಶ್ಯ :  
          ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ. 

ಓಜ  ಬಜಾವಣ ಯ ಲ ಕಕವನರಿಯೆ, ಅಮೃತಗಣ ದ್ ೇವಗಣವನರಿಯೆ, 
ಕೊಡಲಸಿಂಗಮದ್ ೇವಾ, ನಿನಗ  ಕ ೇಡಿಲಲವಾಗಿ 

ಆನು ಒಲದ್ಿಂತ  ಹಾಡುವ ….….  

- ಬಸವಣಣ 
 

ಪದ್ಯರಚನ ಯಲಲ ಛಿಂದ್ಸುು ಒಿಂದ್ು ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ. ಛಿಂದ್ ಎಿಂದ್ರ  ಕುಣಿತ ಎಿಂದ್ಥಿ. ಕಾವಯದ್ 
ಓಟ ಅಥವಾ ನಡಿಗ  ಅಥವಾ ಲಯವನುು ಗುರುರ್ತಸುವ ವಿಧಾನಕ ಕ ಛಿಂದ್ಸುು ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರು. ಇದ್ರ 
ಸಿಂಪೂಣಿ ವಿವ ೇಚನ ಯನುು ರ್ತಳಸುವ ಶಾಸರಕ ಕ ಛಿಂದ್ಶಾಯಸರ ಎನುುವರು. 

ಪದ್ಯವು ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧವಾಗಿಯೆೇ ಮೊಡಿಬರುವ ಕವಿಕರತುಫಲವಾಗಿದ್ ಯಷ್ ಟ.  ಗದ್ಯವು   
ಛಿಂದ್ ೊೇರಹಿತ ವಾಗಿರುವುದ್ು ಮಾತರವಲಲ; ಇತರ ಅನ ೇಕ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ನಿಯಮಗಳೂ ಅಲಲ ಕಡಾಾಯವಿಲಲ. 
ಪದ್ಯ ಕವಿಗಳಗ  ಹ ಚ್ಚಿನ ಪ್ಾರಶ್ಸಯ ದ್ ೊರ ರ್ತರುವುದ್ುಿಂಟು.  ಆದ್ರೊ ಬಹು ವಿರಳವಾಗಿ ಬಾಣಭಟಟ,  ದ್ಿಂಡಿ-
ಮೊದ್ಲಾದ್ವರು  ತಮಮ  ಗದ್ಯ ರಚನ ಯಲಲಯೊ ಕಾವಯಮಯ ಶ ೈಲಯನುು ಬಳಸಿ ಹ ಚ್ಚಿನ 
ಗೌರವಾನಿಾತರಾಗಿದ್ಾದರ . 

ಅಭಿವಯಕ್ತಿಯ ರ್ತೇವರತ  ಮತುಿ ರ್ತೇಕ್ಷ್ಣತ ಗಳು ಹ ಚ್ಚಿದ್ಷ್ುಟ ಆ ರಸ್ಾನುಭವಗಳು  ಗಾನ  ರೊಪವಾಗಿಯೆೇ 
ಹ ೊರಹ ೊಮಮಬ ೇಕು. ‘He that thinks deeply thinks musically'   ಆಳವಾಗಿ  ಆಲ ೊೇಚ್ಚಸುವವನು 
ಗಾನ ರೊಪವಾಗಿಯೆೇ ಆಲ ೊೇಚ್ಚಸುತಾಿನ . ಅಿಂತ ಯೆೇ ತಾಳ - ಲಯಗಳು ಮೈಗೊಡಿ ಬರುತಿವ . ಗದ್ಯವು 
ಕಾಲುನಡಿಗ ಯಲಲ ಸ್ಾಗಿದ್ರ  ಪದ್ಯವು ವಾಹನಾರೊಢವಾಗಿ ಸ್ಾಗುತಿದ್  ಎಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧವಾದ್ುದ್ು ಪದ್ಯ: ಇಲಲದ್ುದ ಗದ್ಯವ ಿಂದ್ೊ, ಪ್ಾದ್ನಿಯಮವುಳಳದ್ುದ ಪದ್ಯವ ಿಂದ್ೊ,  ಇಲಲದ್ುದ 
ಗದ್ಯವ ಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳುವುದ್ುಿಂಟು. ಇದ್ು ಸೊೂಲ ನ ೊೇಟ.  ಪದ್ಯ - ಗದ್ಯಗಳ ನಡುವ  ಒಿಂದ್ು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಗ ರ  
ಎಳ ಯುವುದ್ೊ ಒಮೊಮಮಮ ಅಸ್ಾಧ್ಯ.  ಆದ್ರೊ ಲಯಮಾಧ್ುgÀåರ್ದಿಂದ್ ಗದ್ಯ - ಪದ್ಯಗಳನುು 
ವಿಿಂಗಡಿಸುವುದ್ುಿಂಟು. ಲಯ ಮಾಧ್ುgÀåವ ೇ ಪದ್ಯದ್ ಜೇವಾಳ; ಲಯ ಮಾಧ್ುgÀåದ್ ರಾಗ ತಾಳಗಳ ಮೊೇಡಿ 
ಹಾಗೊ ನ ಲ  ದ್ಾಣಗಳ ೇ ಛಿಂದ್ಸುನುು ಗುರುರ್ತಸುವ ಅಿಂಶ್ಗಳಾಗಿವ . ಸ್ಾದ್ೃಶ್ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಪರಿಂಪರ ಯೆೇ 
ಲಯ; ವಸುಿ, ಘಟನ , ಕಾಲಗಳ ನಿಯತ ಆವತಿನ ಯೆೇ ಲಯ; ಕಾಲ ನಿಯಮರ್ದಿಂದ್ ಖಿಂಡನಿಯತವಾಗಿ 
ಪುನರಾವತಿನ ಗ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ದರ  ಅಲಲ ಲಯವನುು ಕಾಣುವುದ್ುಿಂಟು. ಅಥಿಕಾಿಂರ್ತ, ಕಲಪನ , 
ಅಲಿಂಕಾರಾರ್ದಗಳಿಂದ್ಲೊ ಇದ್ು ಬಿಂಧ್ುರತಮವಾಗಿರುತಿದ್ . ಗದ್ಯದ್ಲಲ ಲಯವನುು ರಾಗ - ತಾಳ ಹಾಕ್ತ 
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ಗುರುರ್ತಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ; ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ . ಪದ್ಯದ್ಲಲ ರಾಗ - ತಾಳಗಳ ಮೊೇಡಿ 
ಅಿಂತಗಿತವಾಗಿರುತಿವ . 

'ಪದ್ಯಿಂ ವಧ್ಯಿಂ ಗದ್ಯಿಂ ಹೃದ್ಯಿಂ' ಎಿಂದ್ು ಹ ೊಸಗನುಡದ್ ಪರಸಿದ್ದ ಕವಿ ಮುದ್ದಣನೊ 
ಹ ೇಳರುವುದ್ುಿಂಟು, ನಿಜ. ಆದ್ರ  ಆತನು ಹಿೇಗ  ಹ ೇಳದ್ ಸಿಂದ್ಭಿವ ೇ ಬ ೇರ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಗಮನಿಸಬ ೇಕು. 
ಆತನು ಪದ್ಯವನೊು ಬರ ರ್ದದ್ಾದನ , ಗದ್ಯವನೊು ಬರ ರ್ದದ್ಾದನ . ಯಾವುದ್ ೇ ಪ್ೌರಢರಿೇರ್ತಯ ಕಾವಯವನುು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲಾಗದ್ವರಿಗ  ಸಾಲಪ ಗಹನವಾದ್ುದ್ನುು ಹ ೇಳದ್ರೊ ನಿೇರಿಳಯದ್ ಗಿಂಟಲಲಲ ಕಡುಬನುು 
ತುರುಕ್ತದ್ಿಂತಾಗುತಿದ್ . ಮೇಲನ ಉಕ್ತಿಯನುು ಮುದ್ದಣ ಹ ೇಳದ್ುದ್ು ತನು ಹ ಿಂಡರ್ತಯ ಎದ್ುರಿನಲಲ ಮಾತರ. 
ಹ ಿಂಡರ್ತಯ ಎದ್ುರಿಗ  ಜಿಂಬ ಕ ೊಚ್ಚಿ ಕ ೊಳಳದ್ ಗಿಂಡ ಯಾರು ತಾನ ೇ ಇಲಲ ಲ ೊೇಕದ್ಲಲ? ಜನಸ್ಾಮಾನಯರ 
ದ್ೃಷ್ಟಟಯಲಲ ಪದ್ಯಕ್ತಕಿಂತ ಗದ್ಯವ ೇ ಲ ೇಸ್ ಿಂಬುದ್ು ಮಾತರ ಅವನ ಅಭಿಪ್ಾರಯವಿರಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ ೊೇಣ, 

ಪದ್ಯಿಂಗಳ್ ನವರಸನಿರ 

     ವದ್ಯಿಂಗಳ್ ಸುಜನಸಿಂಕುಲಕಕಿಂ ನಿರುತಿಂ 

ಹೃದ್ಿಂಗಳ್ ಧಾರಿಣಿಗರ್ತ 

ಚ ೊೇದ್ಯಿಂಗಳ್... 

ಎಿಂರ್ದದ್ಾದನ  ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರ, ಮತುಿ ಪದ್ಯ ಸ್ಾಹಿತಯದ್ ಪ್ೌರಢಿಮ, ಮಹತಾ, ರಸಪರಯೇಜನ 
ಮೊದ್ಲಾದ್ುವನುು ಕುರಿತು ಕವಿಗಳೂ ಸಹೃದ್ಯರೊ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕರೊ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವುದ್ೊ 
ಉಿಂಟು. 

ಗದ್ಯಕೊಕ ಪದ್ಯಕೊಕ ಇರುವ ಭ ೇದ್ವು ಒಿಂದ್ು ಪದ್ ಪ್ಾದ್ ನಿಯತನಿಯಮಾಸಪದ್ವಲಲ, ಇನ ೊುಿಂದ್ು 
ಪದ್ವಿರ್ದತವಾದ್ ನಿಯಮ ನಿವ ೇದ್ಯ' “ಬಯಲಲಲ ಸುತಾಿಡಿದ್ಿಂತ  ಗದ್ಯದ್ ಗರ್ತ, ಆಟದ್ಟಟದ್ ಮೇಲ  ಕುಣಿದ್ಿಂತ  
ಪದ್ಯದ್ ಛಿಂದ್. ವಿಚಾರದ್ಲಲಯೊ ಹಾಗ ಯೆೇ. ಗದ್ಯದ್ ೊಳಗಿನ ವಿಚಾರವು ಪ್ಾಕೃರ್ತಕ ದ್ರವಯದ್ ಪದ್ರವು 
ಹರಹಿದ್ಿಂತ , ಪದ್ಯದ್ ೊಳಗಿನ ವಿಚಾರವು ಸಿಂಸ್ಾಕರ ಸಿಂಪನು ಅಕಿವಿದ್ದಿಂತ . ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಗದ್ಯವು ಕಡಿಮ, 

ಪದ್ಯವು ಹ ಚುಿ ಎಿಂದ್ಲಲ, ಒಿಂದ್ಕ ಕ ಕಟುಟ ಇಲಲ, ಒಿಂದ್ಕ ಕ ಕಟುಟ ಇದ್  - ಇದ್ ೇ ಕಾರಣ. ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಬಳಸುವುದ್ು 
ವಾಚಾಯಥಿಕ್ತಕಿಂತ ಲಕ್ಷಣಾಥಿ, ವಯಿಂಗಾಯಥಿ ಹ ಚುಿ ಮತುಿ ವಸುಿ ಧ್ವನಿಯಿದ್ , ಅಲಿಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯಿದ್ , ರಸ 
ಧ್ವನಿಯಿದ್ , ಅದ್ರಲಲ ಪರಯೇಗಿಸಿದ್ ಶ್ಬದಗಳ ಸಾರ ವಣಿ ಸಿಂಯೇಜನ ಯಲಲಯೊ ಭಾವ ವಯಿಂಜಕವಾದ್ 
ಒಿಂದ್ು ನಾದ್ಧ್ವನಿಯಿದ್ . 

ನಾದ್ಧ್ವನಿಯ ಛಿಂದ್ ೊೇಲಯದ್ಲಲ ಕಾವಯದ್ ಉಗಮವಿದ್ ; ಈ ಘನತ ಯ ಅರಿವು ಎಷ್ ಟಷ್ುಟ 
ವಾಯಪಕವೇ ಹಾಗ  ಲಾವಣಿ ಪದ್, ಭಾವಗಿೇತ , ಕಾವಯ, ಮಹಾ ಕಾವಯಗಳ ರಚನ ಯಿದ್ . ಇವ ಲಲವುಗಳಲಲ 
ಕಾವಯ ಮಹಾ ಕಾವಯಗಳು ಶ ರೇಷ್ಠ ದ್ಜ ಿಯವು ನಿಜ. ಕವಿ ದ್ಶ್ಿನವು ಮತಯಿ ಲ ೊೇಕಕ ಕ ಅಮೃತ 
ಲ ೊೇಕರ್ದಿಂದ್ ಅಮೃತವನುು ತಿಂದ್ು ಸುರಿಸುವ ಗರುಡನಿಂರ್ತದ್ . ಇದ್ಕ ಕ ತಕಕ ಗಾರೊಡಿಯೊ ಇದ್ ; 



3 

 

ಮೊೇಹಕತ , ರಮಣಿೇಯಕತ , ಕಲಪಕತ , ಛಿಂದ್ ೊೇಲಯ ಮೊದ್ಲಾದ್ುವ ಲಲ ಈ ಗಾರುಡ ಮಿಂತರದ್ಲಲ 
ರಸಪ್ಾಕವಾಗಿ ಸಮನಾಯಗ ೊಿಂಡಿವ . 

ಪದ್ಯದ್ಲಲರುವ ಲಯಮಾಧ್ುರರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಕವಿನಿರೊಪಣ ಯ, ಕವಿ ದ್ಶ್ಿನದ್ ಹೃದ್ಯತ , ಭಾವರ್ದೇಪ್ತಿ, 
ಅಥಿಕಾಿಂರ್ತ ಮೈದ್ ೊೇರುತಿದ್ . 

ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಬಿಂಧ್ನವಿಲಲರ್ದದ್ದರೊ ಪದ್ಯಕ ಕ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಿಲಲಬಲಲ ಗದ್ಯ ರಚನ ಯನುು ಕ ಲವರು 
ಕವಿಗಳಲಲ ಕಾಣುವುದ್ುಿಂಟು; ಛಿಂದ್ಸಿುನಿಿಂದ್ ಮೈಗೊಡಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ದರೊ ನಿೇರಸವಾದ್ ಕಾವಯ ಗರಿಂಥಗಳೂ 
ಉಿಂಟು. ಹರಿಹರನ ರಗಳ ಗಳಲಲ ಕಿಂಡು ಬರುವ ಗದ್ಯವು ಯಾವ ಪದ್ಯಕೊಕ ಕಡಿಮಯೆೇನಲಲ. 

ಕವಿಹೃದ್ಯರ್ದಿಂದ್ ಮೊಡಿ ಬರುವ ವಾಣಿಯು ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧವಾಗಿಯೆೇ ಅಭಿವಯಕಿವಾಗುವುದ್ುಿಂಟು.  
ಅವನ ಉಕ್ತಿಯು ಸಾಭಾವೇಕ್ತಿ; ಇದ್ು ಸಹಜವಾಗಿ ಲಯಬದ್ಧ ಅಥವಾ ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧವಾಗಿರುತಿದ್ . 
ಕಾವಯವ ನುುವುದ್ು ರ್ತೇವರವಾದ್ ರಸ್ಾನುಭವಗಳ ಅನಿವಾgÀå ಅಭಿವಯಕ್ತಿ: ಇದ್ು ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧವಾಗಿಯೆೇ 
ಹ ೊರಹ ೊಮುಮತಿದ್ . ರಾಮಾಯಣ ಕಾವಯ ರಚ್ಚತವಾಗಲು ವಾಲೀಕ್ತಗ  ಒದ್ಗಿದ್ ಪ್ ರೇರಣ  ಸವಿವಿಧಿತ. 
ವಾಲೀಕ್ತಯ ಹೃದ್ಯ ಕವಿಹೃದ್ಯವಾಗಿದ್ಾದದ್ದರಿಿಂದ್ಲ ೇ ಬ ೇಡನಿಗ  ಕ ೊಡಬ ೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಾಪವೂ 
ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹ ೊರಹ ೊಮಿಮತು. ಅವನ ಶ  ೇಕವು ಶ  ಲೇಕರೊಪವಾಗಿ ಮೊಡಿತು. ಆ ಶ  ಲೇಕದ್ಲಲಯೆೇ 
ಇಡಿೇ ರಾಮಾಯಣ ತನು ರೊಪವನುು ಪಡ ಯಿತು. 

ಛಿಂದ್ಸುು ಕಾವಯದ್ ಪೂಣಿತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಗವ ೇ ಸರಿಯೆಿಂದ್ು ಮಾಯಥೊಯ ಅನಾಿಲ್ಡಾ ಹ ೇಳದ್ಾದನ . 
ಹೊವು ಹ ೇಗ  ಹುಟಿಟನ ೊಡನ  ತನು ಬಣಣ, ವಾಸನ , ಅಿಂದ್ ಚ ಿಂದ್ಗಳ ೂಿಂರ್ದಗ  ಮೊಡಿಬರುತಿದ್ ಯೇ 
ಹಾಗ ಯೆೇ ಉತಿಮ ಕಾವಯವು ತನು ಛಿಂದ್ಸಿುನ ೊಡನ ಯೆೇ ಮೊಡಿ ಬರುತಿದ್ . ಛಿಂದ್ಸಿುನ 
ನಾದ್ಮಾಧ್ುರರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಮೊಟಟಮೊದ್ಲು ಸಹೃದ್ಯರೊ ಕಾವಯಕ ಕ ಆಕಷ್ಟಿತರಾಗುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಮೊೇಡಿಯೆೇ ಮೊೇಡಿ! ಬ ಡಗ ೇ ಬ ಡಗು! ಕಾವಯದ್ ಸ್ ೊಗಸು ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಲಯಮಾಧ್ುgÀåದ್ 
ಮೇಲ  ನಿಿಂರ್ತರುತಿದ್ . ಕಾವಯಕ ಕ ಇದ್ು ಹ ೇಗ  ಸ್ ೊಗಸನುು ತರುತಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ಕ ಕ ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಕ ಲವು 
ಪದ್ಯಗಳನುು ಅಲಪಸಾಲಪ ಬದ್ಲಾಯಿಸಿ ಪರಿಶ್ೇಲಸಬಹುದ್ು. ಪದ್ಯದ್ ಸ್ಾಲುಗಳನುು ಗದ್ಯರೊಪದ್ಲಲ 
ಬರ ದ್ಾಗ ರ್ತಳದ್ುಬರುತಿದ್ :- 

ಉದ್ಾ- ಭೃಿಂಗದ್ ಬ ನ ುೇರಿ ಬಿಂತು ಕಲಪನಾವಿಲಾಸ. 

ಗದ್ಯ- ಕಲಪನಾವಿಲಾಸ ಶ್ೃಿಂಗದ್ ಬ ನ ುೇರಿ ಬಿಂತು. 

ಉದ್ಾ- ಒಡಲ ೊಡಮಯೆಿಂಬಿವ ರಡುಿಂಕ ಡಲಪಿವು ಕ ಡದ್ ಕಸವರಿಂ ಜಸಿಂ 

ಗದ್ಯ- ದ್ ೇಹ ಮತುಿ ಸಿಂಪತುಿಗಳು ಅಶಾಶ್ಾತ, ಕ್ತೇರ್ತಿಯೆೇ ಶಾಶ್ಾತ. 

ಮೇಲಕಿಂಡಿಂತ  ಪದ್ಯಗಳನುು ಪಲಲಟಗ ೊಳಸಿದ್, ಸರಳಗ ೊಳಸಿದ್ ಮಾತರರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಕಾವಯ 
ಬಿಂಧ್ುರತ  ನಿನಾಿಮವಾಗುವುದ್ೊ ಉಿಂಟು. ಭಾವ ರ್ದೇಪ್ತಿ, ಅಥಿಪರಚುರತ , ಕಲಪನಾವಿಲಾಸ, ವಣಿನ -
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ಅಲಿಂಕಾರಗಳ ಮೊೇಡಿ, ಮಾರ್ತನ ಗಾರುಡಿ, ಇವುಗಳ ಪರಕಾಶ್ನಕೊಕ ಛಿಂದ್ಸುು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ . 
ವಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಭಾವಗಳನುು ವಸುಿನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕಿಗ ೊಳಸುವುದ್ೊ ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಸಹಾಯರ್ದಿಂದ್. 

ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ಪರಧಾನ ಗುಣವ ೇನ ಿಂದ್ರ  ಇದ್ರ ಸಿಂಕ್ಷಿಪಿತ . ಅಸ್ಾಧಾರಣವಾದ್ 
ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುು ಸಿಂಕ್ ೇಪವಾಗಿ ರ್ತಳಯಪಡಿಸಲು ಛಿಂದ್ಸುು ಕವಿಗ  ಉತಿಮ ಸಹಾಯ ನಿೇಡುತಿದ್ . 

ತ ೊಟಿಟಲ ಹ ೊಡ ೊಕಿಂಡು ತೌgÀâಣಣವುಟ ೊಕಿಂಡು 

ಅಪಪ ಕ ೊಟ ಟಮಮ ಹ ೊಡ ೊಕಿಂಡು ತಿಂಗಯಮಮ 

ರ್ತಟಹರಿ್ತ ರ್ತರುಗಿ ನ ೊೇಡಾಯಳು. 

ವಿಶ ೇಷ್ವಾದ್ ಭಾವಾಥಿವನುು ಸಿಂಕ್ ೇಪವಾಗಿ ಸುಿಂದ್ರವಾಗಿ ಹ ೇಳಲು ಛಿಂದ್ಸುು ಎಷ್ುಟ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಕಾಣಬಹುದ್ು. 

ಹಿೇಗ  ಕಾವಯವು ಸುಿಂದ್ರವಾಗಿ ಬಿಂಧ್ುರವಾಗಿ ಹೃದ್ಯವಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬರಲು ಛಿಂದ್ಸುು ಕಾವಯಕ ಕ 
ಅತಯಿಂತ ಅಗತಯದ್ ಸ್ಾಧ್ನವಾಗಿದ್ ಯೆನುಬಹುದ್ು. 

ಛಿಂದ್ಸಿುಗೊ ಸಿಂಗಿೇತಕೊಕ ಸ್ಾಮಿಪಯವಿದ್ . ಆದ್ರ  ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ರ ವ ೈಶ್ಷ್ಟಯವ ೇ ಬ ೇರ . ಸಿಂಗಿೇತದ್ಲಲ 
ರಾಗ-ತಾಳ-ಭಾವಗಳ ಮೇಳವಿರಬ ೇಕು; ಇಲಲವ ೇ ಅಪಸಾರಗಳುಿಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತಿದ್ . 
ಪದ್ಯರಚನ ಯಲಲ ರಸ, ರಿೇರ್ತ, ಅಲಿಂಕಾರ, ಛಿಂದ್ಸುು, ವಣಿನ , ಪರರ್ತಭ , ರಸ್ಾವ ೇಶ್ ಇವುಗಳ 
ಮೇಳವಿರಬ ೇಕು. ಜೇವನವೂ ಸಿಂಗಿೇತದ್ಿಂರ್ತರಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳುವುದ್ುಿಂಟು. ಎಿಂದ್ರ  ಆಶ -ಆಕಾಿಂಕ್ ಗಳ, 

ನಡ -ನುಡಿಗಳ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳ ತಾಳಮೇಳವಿರಬ ೇಕು; ಇಲಲರ್ದದ್ದಲಲ ತೊಕ ತಪ್ತಪ 
ಅಪಸಾರಗಳುಿಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತಿದ್ . ದ್ ಾೇಷ್ಾಸೊಯೆ ಕಾಮಕ ೊರೇಧಾರ್ದಗಳಿಂದ್ಲ ೇ ಜೇವನದ್ಲಲ 
ಅಪಸಾರಗಳುಿಂಟಾಗುತಿವ . ಈ ಯಾವುದ್ ೇ ಅಪಸಾರಗಳಲಲದ್  ಜೇವನವು ವಿವ ೇಕ, ಸಭಯತ , 
ಸಿಂಸೃರ್ತಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿರಬ ೇಕು. ‘ಪದ್ ಕುಸಿಯೆ ನ ಲವಿಹುದ್ು ಮಿಂಕುರ್ತಮಮ’ ಎನುುತಾಿರ . ಡಿವಿಜ ಒಿಂದ್ ಡ , 
ಜೇವನಸಿಂಗಿೇತ ವಯಥಿವಾದ್ಲಲ ಇಲಲಯೆೇ ತ ೊಳಲಬ ೇಕಾಗುತಿದ್  ಎಿಂಬುದ್ು ಇದ್ರ ಅಥಿ. ಪದ್ಯವು 
ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಹ ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ  ರಚನ ಯೆೇ ಅಲಲ; ಅದ್ು ಕವಿಹೃದ್ಯರ್ದಿಂದ್ ಮೊಡಿಬರುವ ಸ್ಾಮಗಾನ, 

ರಿೇರ್ತ, ವಣಿನ , ಅಲಿಂಕಾರಾರ್ದಗಳಿಂದ್ ಸ್ಾಲಿಂಕೃತವಾಗಿಯೆೇ ಮೊಡಿಬರುವ ಆನಿಂದ್ದ್ ಗಿೇತ . ಅಿಂತ ಯೆೇ 
ಓದ್ುಗರ ಹೃದ್ಯವನುು ಅರಳಸಿ ಕಾವಯದ್ ಗುರಿ ಆನಿಂದ್ವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡಲು ಛಿಂದ್ಸುು 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತಿದ್ . 

ಛಿಂದ್ಶಾಯಸರವನುು ವಿವ ೇಚ್ಚಸುವಾಗ ಲಘು, ಗುರು, ಗಣ, ಪ್ಾದ್, ಪ್ಾರಸ ಮೊದ್ಲಾದ್ವು ಛಿಂದ್ಸಿುನ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಿಂಗರ್ತಗಳಾಗಿವ . ಇವು ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ 
ಬರುತಿವ ಿಂಬುದ್ನುು ಮೊದ್ಲು ರ್ತಳಯಬ ೇಕು. ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ಾದ್ಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿರುತಿವ . ಎರಡು, ಮೊರು, 
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ನಾಲುಕ, ಆರು ಪ್ಾದ್ಗಳಗ  ತಕಕಿಂತ  ರ್ದಾಪರ್ದ, ರ್ತರಪರ್ದ, ಚೌಪರ್ದ, ಷ್ಟಟರ್ದ ಛಿಂಧ ೊೇವಿಧಾನಗಳುಿಂಟು. 
ರಗಳ ಯಲಲ ಪ್ಾದ್ಗಳ ನಿಬಿಿಂಧ್ವಿಲಲ. ಸ್ಾನ ಟನಲಲ ಹರ್ದನಾಲುಕ ಪ್ಾದ್ಗಳು ಇರುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಪದ್ಯದ್ ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಸಿಂಖ್ ಯಯ ಲಘು, ಗುರುಗಳನ ೊುಳಗ ೊಿಂಡ 
ಗಣಗಳರುತಿವ . ಲಘು ಎಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಮಾತ ರಯಷ್ುಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಲ ಉಚಿರಿಸುವ ಅಕ್ಷರ. ಒಿಂದ್ು 
ಪರಸ್ಾಾಕ್ಷರವನುು ಉಚಾಿರ ಮಾಡಲು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳುಳವ ಕಾಲವ ೇ ಮಾತ ರ. ಅಿಂತ ಯೆೇ ಲಘುವಿಗ  ಒಿಂದ್ು 
ಮಾತ ರಯ ಬ ಲ ಯಿದ್ . ಎರಡು ಮಾತ ರಯ ಕಾಲ ಉರಿ ಎರಡು ಮಾತ ರಯ ಕಾಲ ಉಚಾಿರ ಮಾಡುವ 
ಅಕ್ಷರಕ ಕ ಗುರು ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರು. ಲಘು ಗುರುಗಳನುು ಕರಮವಾಗಿ 'U' '_' ಈ ಚ್ಚಹ ುಗಳಿಂದ್ 

ಸೊಚ್ಚಸುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಮಾತಾರಗಣವು ಬಿಂರ್ದರುವ ಪದ್ಾಯಥಿಗಳಲಲ ಇರುವ ಅಕ್ಷರ ಲಘುವಾಗಿದ್ದರೊ ರ್ದೇಘಿವಾಗಿ ಎಳ ದ್ು 
ಉಚಿರಿಸುವುದ್ುಿಂಟು. ಲಘು ಗುರುಗಳಲಲದ್  ಎಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ್ು, ಎರಡು ಮಾತ ರಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ 
ಅಕ್ಷರಗಳಲಲದ್  ಇನೊು ಹ ಚುಿ ಕಾಲ ರ್ದೇಘಿವಾಗಿ ಒಮೊಮಮಮ ಉಚಿರಿಸುವುದ್ುಿಂಟು, ಆದ್ರ  ಇದ್ು ವಿರಳ. 
ಹಿೇಗ  ಎರಡು ಮಾತ ರಗಳ ಕಾಲಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚುಿ ಕಾಲ ಉಚಿರಿಸುವ ಅಕ್ಷರಕೆಕ ‘ಪುಲತ’ ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರು ಇದ್ನುು 
(S). ಅವಗರಹ ಚ್ಚಹ ುಯಿಿಂದ್ ಸೊಚ್ಚಸುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಉದ್ಾ :  ಕುಣಿಯೇಣ ಬಾರಾs ಕುಣಿಯೇಣ ಬಾರಾs 

ತುಿಂಬಿ ಬಿಂರ್ದತಾಿs ತಿಂಗಿೇ ತುಿಂಬಿ ಬಿಂರ್ದತಾಿ 

ಭಾವ ಇದ್ಾದಿಂಗ ದ್ ೇವ 

ಗಣ : 

 'ಗಣ' ಎಿಂದ್ರ  ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಿಂಪು. ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ ಲಯವನುು 
ಅನುಸರಿಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳನುು ವಿವಿಧ್ ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ುಿಂಟು. ಎರಡು ತಾಳಗಳ ಮಧ ಯ 
ಬರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಿಂಪು ಗಣ ಹಿೇಗ  ಛಿಂದ್ ೊೇನಿಯಮ ಹಾಗೊ ಲಯವನುು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಿಂಗಡಣ  
ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಿಂಪ್ತಗ  “ಗಣ” ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರು. 

ಗಣಗಳಲಲ ಮೊರು ವಿಧ್ಗಳುಿಂಟು.  
೧. ಅಕ್ಷರಗಣ 

೨. ಮಾತಾರಗಣ  
3.  ಅಿಂಶ್ಗಣ 

೧. ಅಕ್ಷರಗಣ : 

ವೃತಿಗಳಲಲ ಮಾತರ ಮೊರು ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗಣವ ಿಂಬುದ್ಾಗಿ 
ಲ ಕ್ತಕಸುವುದ್ುಿಂಟು. ಅಕ್ಷರಗಣಗಳನುು ವಣಿಗಣಗಳ ಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳುವುದ್ುಿಂಟು. ಅಕ್ಷರಗಣಗಳು 
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ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸುಸೃತರ್ದಿಂದ್ ಕನುಡಕ ಕ ಬಿಂರ್ದರುವ ಅಕ್ಷರ ವೃತಿಗಳಲಲವ . ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ್ ಘಟಿತವಾದ್ 
ವೃತಿಗಳ ೇ ಅಕ್ಷರವೃತಿಗಳು. ಇವುಗಳ 

ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯ ಇಿಂರ್ತಷ್ ಟೇ ಅಕ್ಷರಗಳರಬ ೇಕ ಿಂದ್ೊ ನಿಯಮವಿದ್ . ಈ ವೃತಿ ಛಿಂದ್ದ್ ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲ 
ಬರುವ ಮೊರು ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗಣ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪು ಆಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ ಅವುಗಳಗ  ಬ ೇರ  
ಬ ೇರ  ಹ ಸರುಗಳನುು ಕ ೊಟಿಟರುವುದ್ುಿಂಟು. ಅಕ್ಷರಗಣಗಳು ಒಟುಟ ಎಿಂಟು ಇವ . 

 

ರ್ಮಾತಾರಾಜಭಾನ್ಸ್ಲ್ಗಂ 

ಇಲಲ ಬರುವ ಪರರ್ತ ಮೊರು ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳನುು ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗಣವಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ, ಆಯಾ 
ಗಣದ್ ಮೊದ್ಲನ ಯ ಅಕ್ಷರರ್ದಿಂದ್ ಗಣದ್ ಹ ಸರನುು ಹ ೇಳಬ ೇಕು. 

 

U -  -  

ಯ ಮಾ ತಾ  ಯ  ಗ  ಣ  U   -  -  ಆರ್ದ ಲಘು 
-  -  - 

ಮಾ ತಾ ರಾ  ಮ  ಗ  ಣ  -   -  -               ಸವಿ ಗುರು 

-    - U 

ತಾ ರಾ ಜ  ತ  ಗ  ಣ  -  -  U       ಅಿಂತಯ ಲಘು 

-        U -  

ರಾ ಜ ಭಾ  ರ  ಗ  ಣ   -   U   -                ಮಧ್ಯ ಲಘು 

U -  U 

ಜ ಭಾ ನ  ಜ  ಗ  ಣ    U   -  U            ಮಧ್ಯ ಗುರು 

- U  U 

ಭಾ ನ ಸ  ಭ  ಗ  ಣ  -  U   U            ಆರ್ದ ಗುರು 

U U U 

ನ ಸ ಲ  ನ  ಗ  ಣ  U   U   U            ಸವಿ ಲಘು 

U U  -  

ಸ ಲ ಗಿಂ  ಸ  ಗ  ಣ  U   U  -               ಅಿಂತಯ ಗುರು 

 

ಹಿೇಗ  ಯಮಾತಾರಾಜಬಾನಸಲಗಿಂ - ಸೊತರರ್ದಿಂದ್ ಎಲಲ ಅಕ್ಷರಗಣಗಳನುು ಬ ೇಗ ಗುರುರ್ತಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ . 
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ಅಕ್ಷರ ಗಣಗಳ ಗಣನ ಯಲಲ ಮೊರು ಅಕ್ಷರಗಳಗ  ಒಿಂದ್ು ಗಣ.  

ಗುರು ಲಘು ಮೊರಿರ  ಮನಗಣ 

ಗುರು ಲಘು ಮೊದ್ಲಲಲ ಬರಲು ಭಯಗಣಮಕುಕಿಂ 

ಗುರು ಲಘು ನಡುವಿರ  ಜರಗಣ 

ಗುರು ಲಘು ಕಡ ಯಲಲ ಬರಲು ಸತಗಣಮಕುಕಿಂ 

ಮಾತಾರಗಣ : 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾತ ರಗಳಿಂದ್ ಗಣಗಳನುು ವಿಿಂಗಡಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಮಾತಾರಗಣದ್ ರಿೇರ್ತಯದ್ಾಗಿದ್ . 
ಕಿಂದ್, ರಗಳ , ಪಟಟರ್ದ, ಭಾವಗಿೇತ , ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳಲಲ ಲಯಾನುಸ್ಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ ರಗಳನುು ಲ ಕ್ತಕಸಿ 
ಗಣಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ುಿಂಟು. ಹಿೇಗ  ಮಾತ ರಗಳಿಂದ್ ಮಾತಾರಗಣಗಳನುು ಅರಿಯಬಹುದ್ು. 
ಒಿಂದ್ು ಹರಸ್ಾಾಕ್ಷರವನುು ಉಚಿರಿಸುವ ಕಾಲವನುು ಒಿಂದ್ು ಮಾತ ರಯನುುವುದ್ುಿಂಟು; ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಲಘು, 
ಎರಡು ಮಾತ ರಗಳ ಬ ಲ ಯುಳಳದ್ುದ ಗುರು. ಎಿಂದ್ರ  ಗುರುವನುುಚಿರಿಸಲು ಒಿಂದ್ು ಲಘುವನುುಚಿರಿಸಲು 
ಬ ೇಕಾಗುವ ಎರಡರಷ್ುಟ ಕಾಲ ಬ ೇಕು. ಕಾಲಾವಧಿ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ಗುರು ಲಘು ನಿಗರ್ದ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . ಇದ್ು 
ಕ ೇವಲ ಸ್ೌಿಂದ್ಯಿ ಹಾಗೊ ಶ  ರೇತೃನಿಂದ್ದ್ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿರುವ ವಯವಸ್ ೂ. 

ಮಾತಾರ ಗಣಗಳಲಲ ನಾಲುಕ ವಿಧ್ಗಳುಿಂಟು  

i. ಮೊರು ಮಾತ ರಯ ಗಣ 

ii. ನಾಲುಕ ಮಾತ ರಯ ಗಣ 

iii. ಐದ್ು ಮಾತ ರಯ ಗಣ 

iv. ಆರು ಮಾತ ರಯ ಗಣ. 

ಅಂಶ್ಗಣ : 

ಅಿಂಶ್ಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಗಣ ಪರಿಗಣನ ಯು ಅಿಂಶ್ಗಣವಾಗಿದ್ . ಇದ್ು ಅಚಿಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸುು ಆಗಿದ್ . 
ಅಚಿಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸಿುನ (ಸ್ಾಿಂಗತಯ, ಏಳ , ಅಕಕರ ಮೊದ್ಲಾದ್) ಪದ್ಯ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಗಣ ಗಣಗಳಲಲ ಹಾಡಿನ 

ಲಯವನುು ಅನುಸರಿಸಿ ತಾಳಲಯಗಳು ಸರಿಹ ೊಿಂದ್ಲು ಮಾತಾರ ಪರಿಮಾಣವು ಹಿಗಿಿ ಅಥವಾ ಕುಗಿಿ 
ಹ ೊಿಂರ್ದಕ ಗ  ಸರಿಹ ೊೇಗುವ ಭಾಗ ‘ಅಿಂಶ್’ ವಾಗಿದ್ . ಮೊದ್ಲನ ಯ ಅಿಂಶ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಒಿಂದ್ು ಗುರು 
ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಘು ಇರುತಿದ್ . ಅನಿಂತರದ್ ಲಘುವ ೇ ಆಗಲೇ ಗುರುವ ೇ ಆಗಲ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ೊ 
ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಅಿಂಶ್. ಹಿೇಗ  ಅಿಂಶ್ಗಣದ್ ಮೊಲಮಾನ ಅಿಂಶ್. ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಗುರು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಲಘುಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ; ಅನಿಂತರದ್ ಅಿಂಶ್ಗಳ ಲಲ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ ೇ ಅಕ್ಷರರ್ದಿಂದ್ ಅಿಂಶ್ವಾಗಿವ . ಆದ್ರ  ಗಣದ್ 
ಮೊದ್ಲಲಲ  - U  ಪರಸ್ಾಿರ ಬರುವಿಂರ್ತಲಲ. 
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ಅಿಂಶ್ಗಣಗಳು ಮೊರು ಬಗ ಯಾಗಿವ . (1) ಬರಹಮಗಣ (2) ವಿಷ್ುಣಗಣ (3) ರುದ್ರಗಣ, ಬರಹಮಗಣ 
ಎರಡು ಅಿಂಶ್ಗಳಿಂದ್ಲೊ, ವಿಷ್ುಣಗಣವು ಮೊರು ಅಿಂಶ್ಗಳಿಂದ್ಲೊ, ರುದ್ರಗಣವು ನಾಲುಕ ಅಿಂಶ್ಗಳಿಂದ್ಲೊ 
ಕೊಡಿರುತ ಿ. ಮಾತಾರ ಗಣದ್ಿಂತ  ಮಾತ ರಗಳನುು ಲ ಕ್ತಕಸದ್  ಪದ್ಯ ಲಯವನುು ಪರಧಾನವಾಗಿಟುಟಕ ೊಿಂಡು 
ಅಿಂಶ್ಗಳನುು ಗುರುರ್ತಸಬ ೇಕು. 

 

*  *  * 
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2. ಖ್ಾಯತ ಕನಾಯಟಕಗಳು : ಕಂದ, ತಿರಪದಿ, ರಗಳ ,ೆ ಷಟಪದಿ, ಸಾಂಗತಯ 
 

‘ಖ್ಾಯತ ಕರ್ಾಯಟಕಗಳು' ಎಿಂಬುದ್ು ಛಿಂದ್ಶಾಯಸರದ್ಲಲ ಒಿಂದ್ು ನುಡಿ ಗಟಿಟನಿಂರ್ತದ್ . 
ಉತಪಲಮಾಲಾವೃತಿ, ಶಾದ್ೊಿಲ ವಿಕ್ತರೇಡಿತವೃತಿ, ಸರಗಧರಾವೃತಿ, ಮತ ಿೇಭ ವಿಕ್ತರೇಡಿತ ವೃತಿ, 
ಮಹಾಸರಗಧರಾವೃತಿ ಮತುಿ ಚಿಂಪಕಮಾಲಾ ವೃತಿ ಎಿಂಬ ಈ ಆರು ಅಕ್ಷರವೃತಿಗಳು ಕನುಡ ಕಾವಯ 
ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ ಪರಸಿರ್ದದ ಪಡ ರ್ದವ . 

(೧) ಉತಪಲ್ಮಾಲಾವೃತತ : 

ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಸ್ಾಲನಲಲಯೊ ಇಪಪತುಿ ಅಕ್ಷರಗಳರುತಿವ . ಒಟುಟ ನಾಲುಕ ಸ್ಾಲುಗಳವ . 
ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಸ್ಾಲನಲಲಯೊ ಭ, ರ, ನ, ಭ, ಭ, ರ, ಗಣಗಳು ಬಿಂದ್ು ಕ ೊನ ಯಲಲ ಒಿಂದ್ು ಲಘು ಮತುಿ 
ಒಿಂದ್ು ಗುರು ಬರುತಿದ್ . ಈ ವೃತಿದ್ ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಸ್ಾಲನ ಹನ ೊುಿಂದ್ನ ಯ ಅಕ್ಷರದ್ ಮೇಲ  
ಯರ್ತಸ್ಾೂನವಿದ್ . ಆರ್ದಪ್ಾರಸವಿರುತಿದ್ . 

(೨) ಶಾದೂಯಲ್ ವಿಕ್ರೇಡಿತ : 

ನಾಲುಕ ಪ್ಾದ್ಗಳವ . ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ ಹತ ೊಿಿಂಭತುಿ ಅಕ್ಷರಗಳರುತಿವ . ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು 
ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ, ಮ, ಸ, ಜ, ಸ, ತ, ತ, ಗಣಗಳು ಬಿಂದ್ು ಕ ೊನ ಯಲಲ ಒಿಂದ್ು ಗುರು ಬರುತಿದ್ . 
ಹನ ುರಡನ ಯ ಅಕ್ಷರದ್ ಮೇಲ  ಯರ್ತ ಸ್ಾೂನ ಬರುತಿದ್ , ಮತುಿ ಆರ್ದಪ್ಾರಸ ಬರುತಿದ್ . 

(೩) ಸ್ರಗಧರಾವೃತತ : 

ನಾಲುಕ ಪ್ಾದ್ಗಳರುತಿವ . ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ ಇಪಪತ ೊಿಿಂದ್ು ಅಕ್ಷರಗಳರುತಿವ . 
ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲಯೊ ಮ, ರ, ಭ, ನ, ಯ, ಯ, ಯ_ಗಣಗಳು ಕರಮವಾಗಿ ಬರುತಿವ . ಪರರ್ತ 
ಏಳನ ಯ ಅಕ್ಷರದ್ ಮೇಲ  ಯರ್ತ ಬರುತಿದ್ . 

(೪) ಮತೆತೇಭ ವಿಕ್ರೇಡಿತ : 

ಎಲಲ ವೃತಿಗಳಿಂತ  ಈ ವೃತಿದ್ಲಲಯೊ ನಾಲುಕ ಪ್ಾದ್ಗಳವ . ಪರರ್ತ ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲ ಇಪಪತುಿ 
ಅಕ್ಷರಗಳರುತಿವ . ಇವುಗಳಲಲ ಕರಮವಾಗಿ ಸ, ಭ, ರ, ನ, ಮ, ಯ_ ಗಣಗಳೂ ಒಿಂದ್ು ಲಘು ಮತುಿ ಒಿಂದ್ು 
ಗುರು ಬರುತಿದ್ . 

(5) ಮಹಾಸ್ರಗಧರಾವೃತತ : 

ಎಲಲ ಅಕ್ಷರವೃತಿಗಳಿಂತ  ಈ ವೃತಿದ್ಲಲಯೊ ನಾಲುಕ ಚರಣಗಳವ . ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಚರಣದ್ಲಲಯೊ 
ಕರಮವಾಗಿ ಇಪಪತ ಿರಡು ಅಕ್ಷರಗಳರುತಿವ . ಇವುಗಳಲಲ ಕರಮವಾಗಿ ಸ, ತ, ತ, ನ, ಸ, ರ, ರ-ಗಣಗಳು 
ಕ ೊನ ಯಲಲ ಒಿಂದ್ು ಗುರು ಬರುವುದ್ುಿಂಟು. ಪರರ್ತಪ್ಾದ್ದ್ ಹರ್ದನ ೈದ್ನ ಯ ಅಕ್ಷರದ್ ಮೇಲ  ಯರ್ತಸ್ಾೂನವಿದ್ . 
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(೬) ಚಂಪಕಮಾಲಾವೃತತ : 

ಅಕ್ಷರವೃತಿಗಳಲಲ ಇದ್ು ಅಧಿಕ ಸಿಂಖ್ ಯಯಲಲದ್ . ಎಲಲ ಅಕ್ಷರವೃತಿಗಳಿಂತ  ಇದ್ರಲಲಯೊ ನಾಲುಕ 
ಚರಣಗಳವ . ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಚರಣದ್ಲಲ ಒಟುಟ ಇಪಪತ ೊಿಿಂದ್ು ಅಕ್ಷರಗಳದ್ುದ ಇವುಗಳು ನ, ಜ, ಭ, ಜ, ಜ, ಜ, 

ರ–ಗಣಗಳಾಗಿವ . ಪರರ್ತ ಚರಣದ್ ಹರ್ದಮೊರನ ಯ ಅಕ್ಷರದ್ ಮೇಲ  ಯರ್ತ ಬರುತಿದ್ . 

 

  ನ         ಜ          ಭ          ಜ           ಜ           ಜ             ರ 

UUU  | U -  U |  -  U U   |  U  -  U  | U  -   U   | U  -  U    |  -    U   -   |  

ನಜಭ | ಜಜಿಂಜ | ರಿಂ ಬಗ   |  ಗ ೊಳುರ್ತಿ | ರ  ಚಿಂಪ  | ಕ ಮಾಲ   | ಯೆಿಂದ್ಪರ್ | 

 

(7)  ಕಂದ 

ಹಿಿಂರ್ದನ ಕನುಡದ್ ಚಿಂಪೂಕಾವಯಗಳಲಲ, ನಾಟಕಗಳಲಲ 'ಕಿಂದ್'ವು ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ 

ಬಳಕ ಯಾಗಿರುವುದ್ುಿಂಟು. ಕವಿಗಳಗ  ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಬಹು ಜನಪ್ತರಯವಾದ್ ಛಿಂದ್ ೊೇ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ . 

ಕನುಡ 'ಕಿಂದ್' ದ್ ಲಕ್ಷಣ – ಕಿಂದ್ಪದ್ಯದ್ಲಲ ನಾಲುಕ ಪ್ಾದ್ಗಳವ . ಒಿಂದ್ು ಮತುಿ ಮೊರನ ಯ 
ಪ್ಾದ್ಗಳಲಲ ನಾಲುಕ ಮಾತ ರಯ ಮೊರು ಮೊರು ಗಣಗಳೂ, ಎರಡು ಮತುಿ ನಾಲಕನ ಯ ಪ್ಾದ್ಗಳಲಲ 
ನಾಲುಕ ಮಾತ ರಯ ಐದ್ು ಐದ್ು ಗಣಗಳೂ ಬರಬ ೇಕು; ಪದ್ಾಯಧ್ಿದ್ಲಲ ಮತುಿ ಪದ್ಯದ್ ಕ ೊನ ಯಲಲ ಗುರು 
ಬರಬ ೇಕು; ವಿಷ್ಮ 

ಸ್ಾೂನಗಳಲಲ ಜಗಣ ಬರಕೊಡದ್ು; ಆರನ ಯ ಸ್ಾೂನದ್ ಗಣವು ಜಗಣ ಅಥವಾ ಸವಿ ಲಘುಗಣವಾಗಿರಬ ೇಕು, 

ಉದ್ಾ :  

   ೪           ೪            ೪ 

- -  |  -  -   | U U U U 

ಸ್ಾರಿಂ | ಸಿಂಸ್ಾ | ರದ್ ೊಳಬ 

   ೪          ೪            ೪            ೪             ೪ 

- - |  -   -   |  U – U |  - U U  | U      U   -   | 

ಲಾರ | ತುಿಂ ಸ್ಾ | ರಮಲಲ | ಜವಾನ | ಮದ್ ರ ೊಳ್ | 

   ೪            ೪            ೪ 

- -   | U  U  -   |  -  -   | 

ಸ್ಾರಿಂ | ಮಧ್ುರಾ | ಕಾರಿಂ | 
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   ೪           ೪           ೪           ೪            ೪ 

- -    | -  -   | U – U |U – U    | U U - | 

ಸ್ಾರಿಂ | ಮತಿಿಂ | ತದ್ಕ ಕ | ನುಕೊಲ | ರಸಿಂ | 

(ಕಾವಾಯಲ ೊೇಕನ) 

(8) ರಗಳ  ೆ

ಕನುಡದ್ ಛಿಂದ್ ೊೇ ವಿಧಾನಗಳಲಲ 'ರಗಳ ' ಎಿಂಬುದ್ೊ ಒಿಂದ್ಾಗಿದ್ . ಇದ್ು ರ್ದಾಪರ್ದ ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಸ್ಾಲುಗಳ ಪದ್ಯರೊಪ; ನಿಯತವಾದ್ ಮಾತಾರಗಣ ವಿನಾಯಸರ್ದಿಂದ್ಲೊ, ತಾಳಲಯಗಣನ ಯಿಿಂದ್ಲೊ, 

ಆದ್ಯಿಂತ ಪ್ಾರಸಗಳಿಂದ್ಲೊ, ಕೊಡಿದ್ುದ ಪ್ಾದ್ನಿಯಮವಿಲಲದ್ ಪದ್ಯಜಾರ್ತಯು 'ರಗಳ 'ಯಾಗಿದ್ . 

ಕವಿರಾಜಮಾಗಿದ್ಲಲ ರಗಳ  ಬಿಂರ್ದಲಲ. ಶಾಸನಗಳಲಲಯೊ ಬಿಂರ್ದಲಲ. ಪಿಂಪನೊ ಮತುಿ ಪಿಂಪನ 
ತರುವಾಯ ಅನ ೇಕ ಕವಿಗಳು ತಮಮ ಕಾವಯಗಳಲಲ ರಗಳ ಯನುು ಬಳಸಿದ್ಾದರ . 

ಹರಿಹರನು ನೊತನ ಕಾವಯ ಮಾಗಿದ್ ಮಹಾಕವಿಯಾಗಿದ್ಾದನ . ತನು ಕಥನ ಕಾವಯಕ ಕ ರಗಳ ಯನುು 
ಸುಲಲತ ಛಿಂದ್ ೊೇ ವಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ಾದನ . ಕಥನ ಕಲ , ವಣಿನಾಕೌಶ್ಲ ಹೃದ್ಯವಾದ್ 
ಲಯ ಮಾಧ್ುಯಿ, ಆದ್ಯಿಂತ ಪ್ಾರಸ, ರಗಳ ಯ ಆದ್ಯಿಂತಗಳಲಲ ಮಾತರವೃತಿಕಿಂದ್ಗಳು ಇರುವ ದ್ ೇಸಿೇ 
ಚಿಂಪೂ ಅಥವಾ 

ರಗಳ ಯ ಚಿಂಪೂ ವಿಧಾನ, ಅಖಿಂಡರಗಳ  ಕೃರ್ತನಿವಿಹಣ  ಸಮಥಿ ರಿೇರ್ತಯ ನಿರೊಪಣ  ಇವುಗಳ ಲಲ 
ಹರಿಹರನ ರಗಳ ಗಳಲಲವ . ಈತ ೧೩೦ ಕೊಕ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಗಳ ಯ ಕೃರ್ತಗಳನುು ರಚ್ಚಸಿದ್ಾದನ . 

ಹರಿಹರನು ಉತಾುಹ, ಮಿಂದ್ಾನಿಲ, ಲಲತ - ಮೊರು ಪರಭ ೇದ್ಗಳಲಲಯೊ ತನು 
ರಗಳ ಕಾವಯಗಳನುು ರಚ್ಚಸಿದ್ಾದನ . 

ತಿರಪದಿ 

ಲ್ಕ್ಷಣ : ರ್ತರಪರ್ದಯು ಕನುಡದ್ ದ್ ೇಸಿೇ ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಅಿಂಶ್ಗಣ ಛಿಂದ್ ೊೇ ಜಾರ್ತಗ  ಸ್ ೇರಿದ್ುದಿಂಟು. ಆದ್ರ  
ಕರಮೇಣ ಇದ್ು ಮಾತಾರಗಣ ವಿಧಾನದ್ಲಲ ಪರಯೇಗ ಗ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ು ಸುಸಪಷ್ಟ. 

ರ್ತರಪರ್ದ ಎಿಂಬ ಹ ಸರ ೇ ಸೊಚ್ಚಸುವಿಂತ  ಇದ್ರಲಲ ಮೊರು ಪ್ಾದ್ಗಳುಿಂಟು; ೬ನ ಯ ಮತುಿ ೧೦ 
ನ ಯ ಗಣ ಸ್ಾೂನಗಳಲಲ ಬರಹಮಗಣವೂ ಉಳದ್ವು ವಿಷ್ುಣ ಗಣಗಳೂ ಆಗಿವ . ಮೊದ್ಲನ ಯ ಪ್ಾದ್ದ್ 
ಎರಡನ ಯ ಹಾಗೊ ಎರಡನ ಯ ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲ ೩ನ ಯ ಗಣಗಳ ಮೇಲ  ಯರ್ತಯುಿಂಟು; ಆರ್ದಪ್ಾರಸವುಿಂಟು; 
ಮೊದ್ಲನ  ಪ್ಾದ್ದ್ ಪ್ಾದ್ಾಧ್ಿದ್ಲಲ ಒಳಪ್ಾರಸವುಿಂಟು. 

ರ್ತರಪರ್ದಯಲಲರುವ ನಡುವಣ ಪ್ಾದ್ವನುು ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತದ್ಲಲ ಆಗ ಅದ್ು ‘ಏಳ ’ ಛಿಂದ್ ೊೇ 
ವಿಧಾನವಾಗುತಿದ್ , ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ರ್ತರಪರ್ದಯೊ ಏಳ ಯೊ ಒಿಂದ್ ೇ ಗ ೊೇತರದ್ವು ಎಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳಬಹುದ್ು. 
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ಸ್ಾಧ್ುಗ  | ಸ್ಾಧ್ುಮಾ | ಧ್ುgÀåAಗ  | ಮಾಧ್ುgÀåನ್  

ಬಾಧಿಪ | ಕಲಗ  | ಕಲಯುಗ | ವಿಪರಿೇತನ್ |  

ಮಾಧ್ವ | ನಿೇತನ್ | ಪ್ ಱನಲಲ || 

ಷಟಪದಿ: 

ಷಟಪದಿ ಎಿಂದ್ ೊಡನ ಯೆೇ ರಾಘವಾಿಂಕ, ಕುಮಾರವಾಯಸ, ಲಕ್ಷಿಮೇಶ್, ವಿರೊಪ್ಾಕ್ಷ ಪಿಂಡಿತ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ವರ ಕಾವಯಗಳ ನಾದ್ಲೇಲಾ ವ ೈಭವವು ಸಹೃದ್ಯರ ಕಣಮನಗಳ ಮುಿಂದ್  
ನಲನಲದ್ಾಡುವುದ್ುಿಂಟು. ಕನುಡದ್ಲಲ ಷ್ಟಟರ್ದ ಛಿಂದ್ ೊೇ ವಿಧಾನದ್ಲಲ ಅಸಿಂಖ್ಾಯತ ಕಾವಯಗಳ 
ರಚನ ಯಾಗಿದ್ . ಕನುಡಕ ಕ ಮಹಾಕವಿಗಳನೊು,ಮಹಾಕಾವಯಗಳನೊು, ಕ್ತೇರ್ತಿಯನೊು ತಿಂರ್ದರುವುದ್ು 
ಷ್ಟಟರ್ದ. ಶ್ರ, ಕುಸುಮ, ಭ ೊೇಗ, ಭಾಮಿನಿ, ಪರಿವಧಿಿನಿ, ವಾಧ್ಿಕಗಳ ಿಂಬ ಆರು ಜನಪ್ತರಯ ಷ್ಟಟರ್ದ 
ಪರಭ ೇದ್ಗಳೂ ಮತುಿ ಉದ್ದಿಂಡ ಷ್ಟಟರ್ದ ಎಿಂಬ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ಪರಭ ೇದ್ವೂ ಒಟುಟ ಏಳು ಪರಭ ೇದ್ಗಳು ಷ್ಟಟರ್ದ 
ಜಾರ್ತಯಲಲವ . ಈ ಏಳರಲಲಯೊ ಕನುಡ ಕಾವಯಗಳ ರಚನ  ನಡ ರ್ದದ್ ; ಭಾಮಿನಿ ಮತುಿ ವಾಧ್ಿಕಗಳಲಲಯೆೇ 
ಅಸಿಂಖ್ಾಯತ ಕಾವಯಗಳ ರಚನ  ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ನಡ ರ್ದದ್ ; ಇವು ಪರಸಿದ್ದ ಷ್ಟಟರ್ದಗಳಾಗಿವ . 

ಷ್ಟಟರ್ದ ಎಿಂಬ ಹ ಸರ ೇ ಸೊಚ್ಚಸುವಿಂತ  ಇದ್ು ಆರು ಪ್ಾದ್ಗಳುಳಳ ಪದ್ಯ ಜಾರ್ತ. 
ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ರಲಲಯೊ ಗಣ ವಿಭಜನ  ಮಾತರ ಬ ೇರ ಯಾಗಿದ್ . ಇವ ಲಲವುಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ಲಕ್ಷಣವ ಿಂದ್ರ  ೧, 

೨, ೪, ೫ ನ ಯ ಪ್ಾದ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಗಳನುು ಹ ೊಿಂರ್ದ ಸಮಾನವಾಗಿವ ; ೩, ೬ನ ಯ ಪ್ಾದ್ಗಳು ಉಳದ್ 
ಪ್ಾದ್ಗಳ ಒಿಂದ್ೊವರ ಯಷ್ುಟ + ೧ ಗುರು ಹ ೊಿಂರ್ದರುತಿವ . 

ಷ್ಟಟರ್ದ ಪರಭ ೇದ್ಗಳಲಲ ಶ್ರವ ೇ ಅತಯಿಂತ ಚ್ಚಕಕದ್ು; ವಾಧ್ಿಕವ ೇ ಅತಯಿಂತದ್ ೊಡಾದ್ು. ಭಾಮಿನಿ 

ವಾಧ್ಿಕಗಳನುು ಕವಿಗಳು ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ಾದರ . ಪರಸಿದ್ಧರಾದ್ ರಾಘವಾಿಂಕ, 

ಕುಮಾರವಾಯಸ್ಾರ್ದಗಳ ಲಲ ಇವನುು ಬಳಸಿದ್ಾದರ . ಭಾಮಿನಿಯಿಂತೊ ಕುಮಾರವಾಯಸನಿಿಂದ್ಲೊ ಮತುಿ 
ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳಿಂದ್ಲೊ ಪರಯೇಗಗ ೊಿಂಡು ‘ರಾಜಷ್ಟಟರ್ದ’ ಎನಿಸಿದ್ . ಇದ್ು ಗಾತರದ್ಲಲ ಶ್ರದ್ಷ್ುಟ 
ಚ್ಚಕಕದ್ಲಲ; ವಾಧ್ಿಕದ್ಷ್ುಟ ಹಿರಿದ್ಲಲ; ಕವಿಗಳ ವಣಿನಾಶ್ಕ್ತಿ, ರೊಪಕ ಸ್ಾಮಥಯಿ, ಲಯ ಮಾಧ್ುgÀå, 
ಅಥಿಕಾಿಂರ್ತ ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳಗ ಲಲ ಇದ್ು ಪ್ಾರಣಪೇಷ್ಕವಾಗಿದ್ . ಭಾಮಿನಿಯ ಗಾರುಡಿಯೆೇ ಗಾರುಡಿ! 

ಷಟಪದಿರ್ ಜನ್ಕ: ಕನುಡದ್ಲಲ ಈಗ ಉಪಲಬದವಿರುವ ಷ್ಟಟರ್ದ ಕಾವಯಗಳನುು ಪರಿಶ್ೇಲಸಿದ್ರ  
ರಾಘವಾಿಂಕನ ೇ ಅತಯಿಂತ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ಷ್ಟಟರ್ದಕಾರನಾಗುತಾಿನ . ಈತನನುು ಷ್ಟಟರ್ದಯ ಜನಕನ ಿಂದ್ೊ 
ಹ ೇಳುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಅಂಶ್ಗಣ ಛಂದಸ್ುು 

ಏಳ ಯು ಅತಯಿಂತ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನವಾದ್ ದ್ ೇಸಿೇ ಛಿಂದ್ ೊೇವಿಧಾನವಾಗಿದ್ . ಜಾನಪದ್ ಸ್ಾಹಿತಯದ್ಲಲ 
ಇದ್ರ ಬಳಕ ಯಿರುವುದ್ು ಕಾಣಬರುತಿದ್ . ಗರಿಂಥ ರೊಪದ್ಲಲ ಏಳ ಯ ಕಾವಯಗಳಾವುವೂ ಉಪಲಬದವಿಲಲ. 
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ರ್ತರಪರ್ದಗೊ ಏಳ ಗೊ ಹರ್ತಿರದ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ್ . ರ್ತರಪರ್ದಯಲಲರುವ ನಡುವಣ ಪ್ಾದ್ವನುು ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತದ್ಲಲ 
ಅದ್ು ಏಳ ಯಾಗುತಿದ್ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ರ್ತರಪರ್ದಯೊ ಏಳ ಯೊ ಒಿಂದ್ ೇ ಗ ೊೇತರದ್ವು ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳುವುದ್ು 
ಸ್ಾಧ್ಯ. 

ತಿರಪದಿ :- 

ವಿ ವಿ ವಿ ವಿ 

ವಿ ಬರ ವಿ ವಿ 

ವಿ ಬರ ವಿ 

ಸಾಂಗತಯ 

ಸ್ಾಿಂಗತಯವು ನಾಲುಕ ಚರಣಗಳುಳಳ ಪದ್ಯಜಾರ್ತ. ಸ್ಾಿಂಗತಯ ಎಿಂಬ ಹ ಸರ ೇ ಹ ೇಳುವಿಂತ  ಲಯ 
ಮಾಧ್ುgÀåದ್ಲಲ ಸುಸಿಂಗತವಾದ್ ರಿೇರ್ತಯನುು ಪಡ ರ್ದದ್ . ಇದ್ು ಸ್ ೊಗಸ್ಾದ್ ಹಾಡುಗಬಬದ್ 

ಛಿಂಧ ೊೇವಿಧಾನವಾಗಿದ್ . ಸಿಂಗರ್ತ ಎಿಂದ್ರ  ಸಿಂಗಿೇತದ್ಲಲ ಹಾಡಿನ ಒಿಂದ್ು ರಿೇರ್ತಯೊ ಆಗಿದ್ . ಕನಕದ್ಾಸ, 

ರತಾುಕರ ಮೊದ್ಲಾದ್  ನೊರಾರು 

ಮಿಂರ್ದ ಕವಿಗಳೂ, ಹ ೊನುಮಮ, ಗಿರಿಯಮಮ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಕವಿಯಿರ್ತರಯರೊ ಈ ಛಿಂದ್ ೊೇಬಿಂಧ್ದ್ ಮೊಲಕ 
ತಮಮ ಕೃರ್ತಗಳನುು ಸ್ಾಿಂಗತಯದ್ಲಲ ರಚ್ಚಸಿದ್ಾದರ . 

ಸ್ಾಿಂಗತಯವು ಅಚಿಗನುಡದ್ ಛಿಂಧ ೊೇವಿಧಾನಗಳಲಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿದ್ ಯಷ್ ಟ. ಅಿಂಶ್ ಗಣಕ ಕ ಇದ್ು 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ . ವಿಷ್ುಣಗಣ ಪರಧಾನವೂ ಆಗಿದ್ . 1,3ನ ಯ ಚರಣಗಳಲಲ ನಾಲುಕ ನಾಲುಕ ವಿಷ್ುಣ ಗಣಗಳು, 
2,4ನ ಯ ಚರಣಗಳಲಲ ಎರಡು ವಿಷ್ುಣ ಒಿಂದ್ು ಬರಹಮ ಬರುವುದ್ುಿಂಟು : 

ಉದ್ಾ :   (ಪದ್ಾಯಧ್ಿ) 

     ವಿ               ವಿ              ವಿ           ವಿ            ವಿ             ವಿ          ಬರ 

ಪ ರ ಮ ಮ | ರಿಂ ಜ ೊಯೇರ್ತ | ಕ ೊೇ ಟಿ ಚಿಂ | ದ್ಾರ ರ್ದತಯ | ಕ್ತ ರ ಣ ಸು | ಜ್ಞಾ ನ ಪರ | ಕಾ ಶ್ 

 

*  *  * 
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3. ಹೊಸ್ಗನ್ನಡ ಛಂಧ್ಸ್ುು  
 

“ನಿಯತತ ಯಿಿಂದ್ ಅನಿಯತತ ಯೆಡ ” ಸ್ಾಗಿದ್  ಹ ೊಸಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸುು ಅದ್ ೇ ಅದ್ರ ದ್ಾರಿಯು 
ಆಗಿದ್ . ರ್ದಕುಕ(ಗುರಿಯು) ಆಗಿದ್ . ಹಳ ಗನುಡ ಕವಿಗಳು ಸಹ ತಮಮ ಕಾವಯ ರಸವನುು ಒಿಂದ್ ೇ ಎರಕದ್ಲಲ 
ಸುರಿದ್ು ಕಾವಯಗಳ ಪಡಿಯಚಿನುು ಮಾಡಿಲಲ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ ಕ ಹ ೊಸ-ಹ ೊಸ ಆಯಾಮಗಳಗ  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ 
ಅಳತ ಗಳ ಚೌಕಟಟನುು ಕ ೊಟಟರು. ಹಾಗಾಗಿ ಹ ೊಸತ ನಿಸಿಕ ೊಿಂಡದ್ುದ ಬ ೇಗನ  ಹಳತಾಗಿ ಬಿಡುವ 
ಅಪ್ಾಯವನುು ಹಳಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸುು ಎದ್ುರಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಸಿೂರ್ತಯಿಿಂದ್ಗಿ ೨೦ನ ೇ ಶ್ತಮಾನದ್ವರ ಗ  
ನಮಮ ಛಿಂದ್ದ್ ಹಡಗು ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ಸೊತರಗಳ ಇಕಕಟಿಟನ ಹ ೊಳ ಯಳಗ  ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ದದ್ುದ ಈಗ ಅದ್ು 
ಧ ೈಯಿವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ್ಲಲ ಸಿಂಚರಿಸುರ್ತಿದ್ . ಬಿ.ಎಿಂ.ಶ್ರೇ ಅವರ “ಇಿಂಗಿಲೇಷ್ ಗಿೇತ ಗಳು” ಹ ೊಸಗನುಡ 
ಕಾವಯಕ ಕ ಎಿಂತ ೊೇ ಅಿಂತ ಯೆ ಹ ೊಸಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸಿುಗೊ ಒಿಂದ್ು ಹ ೊಸತನವನುು ತ ರ ದ್ು ತ ೊೇರಿತು. ಈ 
ರ್ದಸ್ ಯತಿ ಕಣ್ ಬಿೇಸಿದ್ (ದ್ೃಷ್ಟಟ ಹರಿಸಿದ್) ಕನುಡದ್ ಕವಿಗಳು ಹತುಿ ಹಲವು ರಿೇರ್ತಯ ಪರಯೇಗವನುು 
ನಡ ಸಿದ್ರು. ಇವರಲಲ ಅತಯಿಂತ ಪರಮುಖರ ಿಂದ್ರ  “ಕುವ ಿಂಪು-ಬ ೇಿಂದ್ ರಯವರು, ಎಲ ಲಡ ಯಿಂತ  ಹ ೊಸತು, 
ಹ ೊಸತನವು ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ನಿಷ್ಟರಿಿಂದ್ ಕಟುಟಿೇಕ   ಎದ್ುರಿಸಬ ೇಕಾಯಿತು. “ಇಿಂದ್ು (ಹ ೊಸ 
ಛಿಂದ್ಸುು) ಪ್ತಿಂಡ ಕ ಜುಿರದ್ಲಲ ಬ ೇಸರ ಪಟುಟ ಹುಣಸ್  ಹಣಣನುು ರ್ತನುಲು ಬಯಸಿದ್ಿಂತ ”.  “ಹ ೊಸ ಕವಿತ ಗ  
ನಿಯಮವು ಇಲಲ ನಾಯಕರು ಇಲಲ ಬರ ದ್ದ್ ದ ಛಿಂದ್ಸುು, ಕಟಿಟದ್ದ ಕಾವಯ” ಹಿೇಗ  ಆರಿಂಭವಾದ್ ಟಿೇಕ ಗಳು. 
“ಹ ೊಸ ಛಿಂದ್ಸುು ಎಿಂಬುದ್ು ಸರಸಾರ್ತ ದ್ ೊರೇಹ” ಎನುುವ ಮಟಟಕೊಕ ಹ ೊೇಯಿತು. ಆದ್ರ  ಇಲಲ ಒಳಹ ೊಕುಕ 
ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಇಲಲರುವುದ್ು ವ ೈವಿಧ್ಯತ (ವ ) ಹ ೊರತು ಸಾಚಛಿಂದ್ತ ಯಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗುತಿದ್ ” ಎಿಂದ್ು 
ರ್ತೇ.ನಿಂ.ಶ್ರೇ.ಯವರು ಹ ೊಸ ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಬಗ ಿ ಬಿಂದ್ ನಿಷ್ುಠರ ಮಾತುಗಳಗ  ಉತಿರ ಕ ೊಟಟರು. ಆದ್ರ  ಅವರ 
ಮಾತು ನವೇದ್ಯ ಕಾವಯಕ ಕ ಅನಾಯಿಸುವಿಂತ  ನವಯಕ ಕ ಅನಾಯಿಸಲಾಗದ್ು. 

ಹ ೊಸಗನುಡ ಛಿಂದ್ಸುನುು ಮುಖಯವಾಗಿ 4 ರಿೇರ್ತಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದ್ು. ೧.ಹಳ ಯ ಬಿಂಧ್ಗಳ 
ಬಳಕ , ೨. ಪರಿಭಾಷ್ ಗಳಲಲ ಪರಯೇಗ ೩. ನೊತನ ಬಿಂಧ್ಗಳ ಬಳಕ  ೪. ನಿಯತತ ಯನುು ತೊರಿ 
ಅನಿಯತತ ಯಾದ್ದ್ುದ. ಹ ೊಸಗನುಡದ್ ಪ್ಾರರಿಂಭದ್ ಹಿಂತದ್ಲಲ ಕ ಲವು ಕವಿಗಳು ಹಳ ಯ ಬಿಂಧ್ಗಳಾದ್ 
ಕಿಂದ್, ಷ್ಟಟರ್ದ ಮುಿಂತಾದ್ವುಗಳಲಲ ತಮಮ ಪದ್ಯಗಳನುು ರಚ್ಚಸುವುದ್ನುು ಕಾಣಬಹುದ್ು, ಇಿಂತಹ ಸಿೂರ್ತಯಲಲ 
ಮಾನಯ ‘ಶ್ರೇ ಗ ೊೇವಿಿಂದ್ ಪ್ ೈ’ರವರು “ಇನುು ಮುಿಂದ್  ಏನಾದ್ರಾಗಲ ರ್ದಾೇರ್ತಯ ಪ್ಾರಸ ಬಿಟುಟ 
ಬರ ಯುವುದ್ಾಗಿ ಪರರ್ತಜ್ಞ ಯನುು” ಮಾಡಬ ೇಕಾಯಿತು. 

ಈ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಸ್ಾಾತಿಂತರಯದ್ ಬಯಕ ಯನುು ಕಾಣುತ ಿೇವ . ಇಲಲನ ರಚನ ಗಳಲಲನ ತಾಳ-ಲಯದ್ 
ಅಧಿಕತ  ಕಾಣುತಿದ್ . ಪ್ಾರಸ, ಲಯ, ಯರ್ತಗಳಲಲ ವ ೈವಿಧ್ಯತ  ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಪ್ಾದ್ಗಳ ವಿಿಂಗಡಣ ಗಳಲಲ 
ಹ ೊಸತನವಿದ್ . ಆರ್ದಪ್ಾರಸದ್ ತಾಯಗವಿದ್ , ಅಿಂತಯ ಪ್ಾರಸವನುು ಹ ಚುಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಅದ್ ೇನು 
ನಿಯತವಾಗಬ ೇಕ್ತಲಲ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪ್ಾದ್ದ್ಲಲ -೪- ಗಣಗಳು ಬರುತಿದ್ . ಗಣ ವಿಭಜನ  ಮತುಿ 
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ತಾಳಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಇರುತಿದ್ . ೩, ೪, ೫ ಮಾತ ರಗಳ ಗಣಗಳನುು ಬಳಸಿದ್ರು ಅವುಗಳಲಲ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುು 
ತಿಂದ್ರು. ೪x೪ರ ಸ್ಾೂನದ್ಲಲ ೫+೫ರ ಗಣಗಳು ಬರಬಹುದ್ು. ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಈ ಗಣ ವ ೈವಿಧ್ಯತ  ಹಿಿಂದ್  
ಮಾತಾರಲಯದ್ಲಲ ಇಲಲರ್ದದ್ದರು ಅಿಂಶ್ಲಯದ್ಲಲ ಇದ್ದದ್ ದ ‘ಎಷ್ುಟ’ ಗಣಗಳ ಸ್ಾೂನದ್ಲಲ ಬರಹಮ, ರುದ್ರ ಗಣಗಳು 
ಬರುರ್ತಿದ್ದವು. 

ಉದ್ಾ : ಅ)   ಮೊದ್ಲು ತಾಯ ಹಾಲಕುಡಿದ್ು 
ಲಲ ಲಯಿಿಂದ್ ತ ೊದ್ಲ ನುಡಿದ್ು 
ಕ ಳ ಯರ ೊಡನ  ಬ ಳ ದ್ು ಬಿಂದ್ ಮಾತದ್ಾವುದ್ು 

ಆ) ಲ ೊೇಕಿಂ ಪುಟಟಲ್ಡ ಲ ೊೇಕಿಂ ಸ್ಾಯಿಲ್ಡ 

ಇ) ಆಶ ಗಳು ಆಶ ಯನು ಕನಲಸುವ ವಿಘುಗಳು  
ಈ) ಚ ಲಾನ ನ ಲ  ಕಣಿಳ ಬಲ  ಸುಖದ್ ೊರತ ಯ ಬನವಾಸಿ - 6,6,6,6 

ಉ) ಒಲದ್ುದ್ಾಯಿತು ನಲದ್ುದ್ಾಯಿತು 
ಇಲ ಲೇ ನರಕವ ಕಿಂಡುದ್ಾಯಿತು. - 3+4 

ಊ) “ನ ೊೇಟ ಸಿಿಂಗರದ್ ತ ೊೇಟದ್ ೊರ್ತಿನಲ” ೩+೫ ಇಲಲ ೫, ೪,೫, ೬, ೭ ಮತುಿ ೮ 
ಮಾತ ರಗಳ ಲಯಗಳನುು ಕಾಣುತ ಿೇವ . “ಹ ೊಸಗನುಡದ್ ಮಾತಾರ ಛಿಂದ್ಸಿುಗ  ಇವ ೇ ತಳಹರ್ದ” 

ಋ) ಹ ಜಾಯಕ ಗ ಜಾಯಕ 

ತಾಳಾಯಕ ತಿಂತಾಯಕ 

ರಾಗಾದ್ ಚ್ಚಿಂತಾಯಕ ಕುಣಿಯೇಣು ಬಾ 

ಬ ೇಿಂದ್ ರಯವರ ಈ ರಚನ  ಕುಸುಮ ಷ್ಟಟರ್ದಯ ಹಾಗಿದ್ . 
ಹಾಗ ಯೆೇ 

ಮಳ  ಬರುವ ಕಾಲಕ ಕ 
ಒಳಗಾಕ ಕೊತ ೇವು 
ಇಳ ಯಡನ  ಜಳಕಾ ಮಾಡ ೊೇಣ 

ನಾವೂನೊ ಮೊೇಡಗಳ ಆಟ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ.” - ಇದ್ು 
ರ್ತರಪರ್ದಯ ಸ್ಾಲುಗಳ ಮರು ಜ ೊೇಡಣ ಯಾಗಿದ್ . 

ನವಯ ಕಾವಯದ್ ಭಾಷ್  ಆಡುನುಡಿಗ  ಹರ್ತಿರವಾಗಿರಬ ೇಕ ಿಂಬ ಧ ೊೇರಣ ಯನುು ಹ ೊಿಂರ್ದದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಗದ್ಯಕ ಕ 
ಹರ್ತಿರವಾಯಿತು. ಭಾವಾನುಭವ ಅಭಿವಯಕಿ್ತಯ ಸಿಂಕ್ತೇಣಿತ ಯಲಲ ಅದ್ು ಪದ್ಯವ ೇ ಆದ್ರು ಪದ್ಯಕ ಕ 
ಅದ್ುವರ ವಿಗು ಇದ್ದ ಛಿಂದ್ ೊೇಬದ್ಧತ ಯನುು ಬಿಟುಟಕ ೊಟಿಟತು. ಪದ್ಯದ್ ಗ ೇಯತ  ಓದ್ುಗರನುು ಮೊೇಹ 
ಪರವಶ್ರನಾುಗಿಸುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅವರ ಗಮನ ಅಥಿದ್ ಕಡ ಗ  ಹರಿಯದ್ಿಂತಾಗುತಿದ್  ಎಿಂಬುದ್ು ಇವರ 
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ವಾದ್, ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಉದ್ ದೇಶ್ ಪೂವಿಕವಾಗಿಯೆೇ ನವೇದ್ಯ ಕಾವಯದ್ಲಲನ ಲಯಬದ್ಧತ ಯನುು ಇವರು 
ಧಿಕಕರಿಸಿದ್ರು. 

ಉದ್ಾ : ಅ)  ನಮೊಮರು ಚ ಿಂದ್ವೇ 
ನಿಮೊಮರು ಚ ಿಂದ್ವೇ 
ಎಿಂದ್ ನು ಕ ೇಳಲ ೇಕ   

ಎನುರಸ ಸುಮಮನಿರಿ  

ಎಿಂದ್ಳಾ ಕ  
ಆ) “ಬದ್ುಕ್ತನಲಲ ಬರ ೇ ಯುಗಾರ್ದಗಳ ಬಯಸಿದ್ಳು 
ಬ ೇವು ಬ ಲಲದ್ ಸವಿಯ ನ ೊೇಡುವುದ್ು ಮರ ತಳು” 

ಈ ಎರಡಕೊಕ ಇರುವ ವಯತಾಯಸ ಮೇಲನ ಮಾತುಗಳನುು ಸಮರ್ಥಿಸುತಿದ್ . 
ಉದ್ಾ : ೧. “ಆಳದ್ನು ಭವವನುು ಮಾತು ಕ ೈ ಹಿಡಿದ್ಾಗ ಕಾವು ಬ ಳಕಾದ್ಾಗ ಒಿಂದ್ು ಕವನ” 

 ೨. “ಕುಣಿರ್ದದ್ದ ಕುಣಿಯುತಿ ಕುಣಿಯುತಿಲ ೇ ಪ್ಾರಯ ಕಳ ರ್ದದ್ದ” ಅವಳು ಸತಾಿಗಲು ಬಿಕ್ತಕ ಅಳುತಿಲ ೇ 
ಕುಡಿಯುತಿ ಮರಿರ್ತದ್ದ”. 

 ೩. ಮಹಾರಾಜರ ಮೈಸೊರಿನಲಲ ಮಹಿಳ ಯರ ಲಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು. ಕ ಲವು ಕವಿಗಳು ಇನೊು 
ಮುಿಂದ್  ಹ ೊೇಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ವಿನಾಯಸದ್ಲಲ ಅಥಿವಿಂರ್ತಕ  ತರಲು ಹ ೊರಟರು. 

ಕಮಾನಾಗಿ ಜಗಲ ಹರ್ತಿ ಇಳದ್ು ಆದ್ರ  ಇಿಂತಹ ಪರಯತುಗಳು ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ಆಕಷ್ಿಕವಾಗಿ 
ಕಿಂಡರು ನಿಂತರ ತಮಮ ಪರಿಣಾಮವನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಳುಳತಿವ . 

ಸ್ರಳ ರಗಳ  ೆ: ಕನುಡದ್ ರಗಳ  ಮತುಿ ಇಿಂಗಿಲೇಷ್ ನ Blank vese ಇವ ರಡು ಪರಭಾವರ್ದಿಂದ್ ಇದ್ು 
ಸೃಷ್ಟಟಯಾಯಿತು. ಪು.ರ್ತ.ನ ರವರ 'ಅಹಲಯ'ದ್ಲಲ ಕುವ ಿಂಪುರವರ 'ಬಿರುಗಾಳ' 'ರಕಾಿಕ್ಷಿ'ಯಲಲ 'ಶ್ರೇ'ಯವರ 
'ಅಶ್ಾತಾೂಮನ್' ಮುಿಂತಾದ್ ಕಡ ಗಳಲಲ ಇದ್ು ಬಳಕ ಯಾಗಿದ್ . “ಆರ್ದ ಅಿಂತಯ ಪ್ಾರಸಗಳಲಲದ್ 

ರಗಳ ಯೆೇ 'ಸರಳ ರಗಳ 'ಯಾಯಿತು.” 

ಮಹಾಛಂದಸ್ುು : ಕುವ ಿಂಪುರವರು ತಮಮ “ರಾಮಾಯಣ ದ್ಶ್ಿನಿಂ” ಮಹಾಕಾವಯದ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ 
ಛಿಂದ್ಸುನುು 'ಮಹಾಛಿಂದ್ಸುು' ಎಿಂದ್ು ಕರ ರ್ದದ್ಾದರ . ಹಿಿಂರ್ದನ ಎಲಾಲ ಛಿಂದ್ಸುುಗಳ ಛಾಯೆ (ಲಯಗರ್ತ) 
ಇದ್ರಲಲದ್ . ಆದ್ರ  ಯಾವುದ್ ೊಿಂದ್ು ನಿಯತವಾಗಿ ಇಲಲ ಇಲಲ. ನಾದ್ ಮಾಧ್ುಯಿವಿದ್ದರು ತಾಳರ್ದಿಂದ್ 
ಪೂಣಿ ದ್ೊರವಾಗಿದ್ . 

ಮುಡಿ : ಷ್ಟಪರ್ದಯ ೫ ಮತುಿ ೬ನ ಯ ಸ್ಾಲನ ಕ ೊನ ಯಲಲ ನಿಲುಲವಿಂತ , ಚರಣದ್ ಕ ೊನ ಯಲಲ 
ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಿಲುಲವಿಂತ  ಚರಣದ್ ಕ ೊನ ಯಲಲ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ನಿಿಂತು ಮುಕಾಿಯದ್ ಸೊಚನ ಯನುು ಕ ೊಡುವ 
ಅಕ್ಷರಕ ಕ 'ಮುಡಿ' ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರು. 

ಉದ್ಾ : “ನಿನಾು ಮೊೇಹದ್ ನಡುವನು ಬಳಸುವ ಚ್ಚನುದ್ ಕಟಾಟಗಲು ಬಯಕ ” 
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ಪದಮಗಣ : ಮುಡಿಗಿಿಂತಲು ಅಕ್ಷರ ಪರಮಾಣದ್ಲಲ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮುಕಾಿಯದ್ ಭಾವನ ಯನುು 
ಅದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಸ್ಾವಾಕಾಶ್ವಾಗಿ ತ ೊೇರುವ ೩/೪ರ ಮಾತಾರಗಣಕ ಕ 'ಪದ್ಮಗಣ'ವ ಿಂದ್ು ಹ ಸರು. 

ಉದ್ಾ :“ಆತ ಕ ೊಟಟ ವಸುಿ ಒಡವ , 

ನನಗ  ಅವಗ  ಗ ೊತುಿ 
ತ ೊೇಳುಗಳಗ  ತ ೊೇಳು ಬಿಂರ್ದ 

ಕ ನ ು ತುಿಂಬ ಮುತುಿ” 

"ಸಿರಿ ಗೌರಿಯಿಂತ  ಬಿಂದ್ರು ತಾಯಿ ಆಸ್ ಮಣ ಗ  ಸ್ ರಗಿನಲಲ ಕಣಿಣೇರ ನ ೊರಸಿ.” 
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ಸಾನೆಟ್ 

 

ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಸ್ಾಹಿತಯದ್ ಪರಭಾವರ್ದಿಂದ್ ಕನುಡದ್ಲಲ ಸ್ಾನ ಟ್ , ಭಾವಗಿೇತ , ಪರಗಾಥ ಮೊದ್ಲಾದ್ 
ಛಿಂದ್ ೊೇವಿಧಾನಗಳು ಬಳಕ ಗ  ಬಿಂರ್ದವ . ಇದ್ು ೮+೬=೧೪ ಸ್ಾಲು ಒಿಂದ್ು ಪದ್ಯಜಾರ್ತ, ವಿಶ್ಷ್ಟವಾದ್ 
ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಅಿಂತಯ ಪ್ಾರಸವುಿಂಟು. ಯಾವುದ್ಾದ್ರ ೊಿಂದ್ು ಚ್ಚಿಂತನ ಯನುು ಕುರಿತು ಹಿೇಗ  ರಚ್ಚಸುವುದ್ು 
ರೊಢಿಯಾಗಿದ್ . ೮ ಮತುಿ ೬ ಪ್ಾದ್ಗಳ ೨ ಭಾಗಗಳಲಲ ಈ ಚ್ಚಿಂತನಾಿಂಶ್ವನುು ನಿರೊಪ್ತಸುತಾಿರ . ಇಟಲ 
ದ್ ೇಶ್ದ್ಲಲ ಸ್ಾನ ಟ್ ಮತುಿ ಭಾವಗಿೇತ ಗಳ ರಚನ  ಮೊದ್ಲಾಯಿತು. ಡಾಿಂಟ  ಕವಿ ಇಟಾಲಯನ್ ಭಾಷ್ ಯಲಲ 
ರಚ್ಚಸಿದ್ ಸ್ಾನ ಟ್ ಗಳನುು ಕಿಂಡು ಇತರರೊ ತಮಮ ಭಾಷ್ ಗಳಲಲ ರಚ್ಚಸಿದ್ರು. ನಿಂತರ ಪ್ ಟಾರಕ್ಿ 
ಎಿಂಬಾತನು ಇದ್ಕ ಕ ಒಿಂದ್ು ಪರಿಷ್ಕರ ರೊಪ ಕ ೊಟಟನು. ಇವುಗಳಗ  ಪ್ ಟಾರಕುಿ ಮಾದ್ರಿಯವು ಎನುುತಾಿನ . 
µÉPïì¹àAiÀÄgï ಈ ರ್ದಸ್ ಯಲಲ ಹ ಸರಾಿಂತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ಾದನ . µÉPïì¹àAiÀÄgï ನ ಮಾದ್ರಿ ಸ್ಾನ ಟಿಳ ೇ 
ಪರಚಲತವಾದ್ುವು. ಈ ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ ಉತಿಮ ಕವಿತ ಗಳನುು ರಚ್ಚಸಿದ್ವರಲಲ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ದ್ ೊಡಾ ಹ ಸರು 
ಮಿಲಟನ್. ಈತ ಇಟಾಲಯನ್ ಭಾಷ್  ಮತುಿ ಸ್ಾಹಿತಯ ಬಲಲವನಾಗಿದ್ದನು. ಈತನ ಕ ಲವು ಸ್ಾನ ಟ್ ಗಳಲಲ 
೨೦ ಸ್ಾಲುಗಳೂ ಉಿಂಟು. ಮಿಲಟನ್, ಅನ ೇಕರು ಈ ಬಗ ಯ ಕವಿತ ಗಳನುು ಬರ ರ್ದದ್ಾದರ . ೧೪ ಸ್ಾಲುಗಳ 
ರಚನ ಯೆೇ ಬಿಗಿಬಿಂಧ್ದ್ ಬರಹವಾಗಿದ್ . ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೊ ಏಕಸೊತರತ ಯಿರಬ ೇಕು. 

ಮೊದ್ಲು ಪ್ ರೇಮ, ಪರಣಯದ್ ವಸುಿವನುು ಕುರಿತು ಈ ಬಗ ಯ ಸ್ಾನ ಟ್ ಬರ ಯುರ್ತಿದ್ುದದ್ು ಅನಿಂತರ 
ದ್ ೇಶ್ಭಕ್ತ;ಿ ಸ್ಾಮಾಜಕ ವಿಮಶ ಿ, ವ ೈಚಾರಿಕತ ಗಳಗ  ಸಿಂಭಿಂಧಿಸಿದ್ ಸ್ಾನ ಟ್ ಗಳೂ ರಚ್ಚತವಾದ್ುವು. 
ರ್ತೇವರವಾದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಯನುು ನಿರೊಪ್ತಸಲು ಸ್ಾನ ಟ್ ಉಚ್ಚತ ಛಿಂದ್ ೊೇಬಿಂಧ್ವಾಗಿದ್ . ಅಿಂದ್ಚಿಂದ್ದ್ ಪುಟಟ 
ಪುತೂಳ  ಸ್ಾನ ಟ್ ಆಗಿದ್ . 

ಕನುಡದ್ಲಲ ೧೯೧೧ ರಲಲ ಗ ೊೇವಿಿಂದ್ ಪ್ ೈಯವರು ಸ್ಾನ ಟ್ ರುಚ್ಚಸಿದ್ವರಲಲ ಮೊದ್ಲು. ಕರಮೇಣ 
ಮಾಸಿ,ಿ ಕುವ ಿಂಪು, ಗ ೊೇಕಾಕ್, ಬ ೇಿಂದ್ ರ, ಪು.ರ್ತ.ನ., ಅಡಿಗ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಪರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಸ್ಾನ ಟ್ ಗಳನುು 
ರಚ್ಚಸಿ ಕನುಡದ್ ಕಣಜ ತುಿಂಬಿದ್ಾದರ . ಕನುಡದ್ಲಲ ಸ್ಾನ ಟ್ ಎಿಂಬುದ್ಕ ಕ 'ಅಷ್ಟಷ್ಟಟರ್ದ' ಎಿಂಬುದ್ ೇ 
ಪರಚಲತವಾದ್ ಹ ಸರು.  

ಕನುಡದ್ಲಲ ಈ ಅಷ್ಟಷ್ಟಟರ್ದ ರಚನ ಯ ಸೊೂರ್ತಿ ಆಿಂಗಲ ಸ್ಾಹಿತಯರ್ದಿಂದ್ ಬಿಂರ್ದದ್ , ನಿಜ. ಆದ್ರ  
ನಿರೊಪಣ  ಸರಳವೂ ಸುಿಂದ್ರವೂ ಸಹಜವೂ ಆಗಿದ್ . ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ರ ಮಾತರ ವಿದ್ ೇಶ್; ಬಿಂಧ್ುರತ  ಸಾದ್ ೇಶ್. 
ಮಾತಾರಗಣ ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ ರಸ್ಾವ ೇಶ್ಯಾಗಿ ಹಾಡುರ್ತಿದ್ದ ಕನುಡ ಕವಿಗಳ ಗಾಯನಕ ಕ ಈ ಸ್ಾನ ಟ್ 
ಹ ೊರ ಯೆನಿಸದ್  ವ ೈವಿಧ್ಯತ  ಸ್ಾಧಿಸಲು ಉತಿಮ ವಾಹಕವಾಯಿತು. ಆರ್ದಪ್ಾರಸ, ಅಿಂತಯಪ್ಾರಸಗಳ ಲಯ 
ಮಾಧ್ುರವನುರಿತ ಇವರಿಗ  ಸ್ಾನ ಟ್ ರಚನ  ಸುಲಭ ಸ್ಾಧ್ನವ ನಿಸಿತು. ಕ ೇವಲ ಅತಯಲಪ ಕಾಲದ್ಲಲಯೆೇ 
ಇದ್ರ ಪರಯೇಗವು ಪರಿಣರ್ತಯ ಸಫಲತ  ನಿೇಡಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ೊ ಗಮನಾಹಿವಾಗಿದ್ . 

*  *  * 
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4.  ಛಂದಸ್ಸುನ್ಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳುುವ ದ್ೆೇವತೆಗಳು... 
ತೊೇಂಡಿ ಪರಂಪರೆ ಮತುತ ಆಧ್ುನಿಕ ಕಾವಯ 

- ಡಿ. ಆರ್. ನಾಗರಾಜ 

ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ಾಗಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ  ಅಿಂದ್ರ ೇನು? ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಪರಿಕಲಪನ ಯೊ ಕೊಡ 
ನಾಗರಿಕತ ಯ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಘಟಟಗಳಲಲ ಪುನರ್ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ ಕ ಒಳಗಾಗುರ್ತಿರುತಿದ್ . ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದ್ರ  
ಶಾಶ್ಾತವಾದ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಎನುುವುದ್ು ಬಹುಶ್ಃ ಯಾವುದ್ೊ ಇರಲಾರದ್ು. ಮತುಿ ಇರಬಾರದ್ು. ಹಿೇಗಾಗಿ 

ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯೆಿಂದ್ರ  ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಗರಹಣಶ್ಕ್ತಿಯ ಆಚ ಗಿರುವಿಂಥದ್ುದ ಎಿಂದ್ು 
ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಬಹುದ್ು. ಅದ್ು ನನು ಪರಕಾರ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ವಾಯಖ್ ಯಗ  ಮೊಲಭೊತವಾದ್ ಒಿಂದ್ು 
ಸಿೂರ್ತ. ಈ ವಾಯಖ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ವ ೈರ್ದಕ ಸ್ಾಹಿತಯದ್ ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ತಮಯಿಿಂದ್ ನಾನು ನನು ಚಚ ಿಯನುು 
ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುತ ಿೇನ . ತ ೊೇಿಂಡಿ ಅಿಂದ್ರ ೇನು? ಛಾಿಂದ್ ೊೇಗಯದ್ಲಲ ಛಿಂದ್ಸುನುು ಕುರಿತ ಹಾಗ  ಮತುಿ 
ಸ್ಾಹಿತಯವನುು ಕುರಿತ ಹಾಗ  ಒಿಂದ್ು ಸುಿಂದ್ರವಾದ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಬರುತಿದ್ . ದ್ ೇವತ ಗಳಗ  ಸ್ಾವಿನ ಭಯ 
ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ . ಆಗ ಅವರು ವ ೇದ್ತರಯಗಳಲಲ ಅಡಗಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ 
ಅಡಗಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಛದ್ ಅಿಂದ್ರ  ಹ ೊರ್ದಕ , ಮುಸುಕು ಎಿಂದ್ಥಿ. 

ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ , ಸ್ಾಹಿತಯ ಅಥವಾ ಕಾವಯದ್ ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ವಾಯಖ್ ಯ ಎಲಲಿಂದ್ ಪ್ಾರರಿಂಭವ ಿಂದ್ರ  
ಅವ ಲಲವೂ ದ್ ೇವತ ಗಳು ಸ್ಾವಿನಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು  ಮಾಡುವ ಪರಯತುದ್ ಮಾಗಿಗಳು ಎಿಂಬುದ್ರಿಿಂದ್ 
ಸ್ಾವನುು ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳುಳವ ಪರಯತುದ್ಲಲ ದ್ ೇವತ ಗಳು ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ ಅಡಗಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ದ್ ೇವತ ಗಳು 
ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ ಅಡಗಿಕ ೊಳಳಲು ಪರಯರ್ತುಸುವುದ್ು ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಛಿಂದ್ಸುು ಅಿಂದ್ರ , ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ  ಅಿಂದ್ರ  
ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಮಾಿಂರ್ತರಕ ಸಮೊೇಹಕತ . ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಮಿಂತರ ಅಥಿಕ ೊಕಗಿದ್ ಶ್ಬದಗಳ 
ಪವಣಿಸುವ ತಿಂತರ ಅದ್ು. ಅದ್ಕ ೊಕಿಂದ್ು ಮಿಂತರದ್ ಅಸಿಿತಾವೂ ಇರುತಿದ್ . ತಿಂತರದ್ ಅಸಿಿತಾವೂ ಇರುತಿದ್ . 
ತಿಂತರದ್ ಅಸಿಿತಾವ ಿಂದ್ರ  ಸ್ಾವನುು, ವಿನಾಶ್ವನುು ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು ಮಾಡುವ ಪರಯತು. ನಿೇವು ತ ೊೇಿಂಡಿ 
ಪರಿಂಪರ ಗ  ಒಿಂದ್ು ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ವಾಯಖ್ ಯಯನುು ಕ ೊಡುವುದ್ಾದ್ರ  ಅದ್ಕ ೊಕಿಂದ್ು ಆರ್ದಭೌರ್ತಕವಾದ್ 
ಗುಣವಿದ್ . ಆಧಾಯರ್ತಮಕವಾದ್ ಗುಣವಿದ್ . ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ಗುಣವ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಆತಮದ್ಲಲರುವುದ್ಲಲ, 
ಶ್ಬಬದ್ಲಲರುವುದ್ು. ಅದ್ಕ ಕ ಹಿಿಂದ್  ‘In the beginning was the word’ ಅಿಂದ್ದ್ುದ. ಅಿಂದ್ರ , ಶ್ಬದವು ತನು 
ಮಾಿಂರ್ತರಕ ಪುನರುಚಾಿರದ್ಲಲ, ತನು ಮಾಿಂರ್ತರಕ ರೊಢಿಯಳಗಡ  ಛದ್ ಅನುು ಹ ೊದ್ ಯುವ ಪರಯತು 
ಮಾಡುತಿದ್ , ಹಿೇಗಾಗಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯೆಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಹ ೊರ್ದಕ , ಯಾವ ಹ ೊರ್ದಕ  ಅಿಂದ್ರ  
ಅದ್ು ಶ್ಬಬದ್ ಹ ೊರ್ದಕ . 

ಆದ್ರ  ವ ೇದ್ಗಳ ಮತುಿ ವ ೇದ್ಾಿಂಗ ಚ್ಚಿಂತನ ಯ ಒಿಂದ್ು ವಿಸಮಯ ಇರುವುದ್ು ಎಲಲ ಅಿಂದ್ರ  
ದ್ ೇವತ ಗಳು ಛಿಂದ್ಸಿುನಲಲ ಮರ ಯಾದ್ರೊ ಕೊಡಾ ಅವರಿಗ  ಸ್ಾವು ತಪುಪವುರ್ದಲಲ. ಸ್ಾವು ಬಿಂದ್ು ಅವರನುು 
ಹಿಡಿಯುತಿದ್ . ಹಿೇಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ನುು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯೆಿಂದ್ು ಕರ ಯುತ ಿೇವೇ, ಅಲಲ 
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ಸ್ಾವಿರಾರು ವಷ್ಿಗಳಿಂದ್ ವ ೇದ್ದ್ ಋಷ್ಟಗಳು, ಜಾನಪದ್ದ್ ಹಾಡುಗಾರರು, ಹಳಳಯ ಮುದ್ುಕ್ತಯರು 
ಯಾವ ರ್ತೇವರ ಆವಾಹನ ಯನುು ನಡ ಸುತಿ ಬಿಂರ್ದದ್ಾದರ ೊೇ ಆ ಆವಾಹನ ಯಲಲ ಒಿಂದ್ು ರ್ದವಯಶ್ರದ್ ಧ ಇರುತಿದ್ . 
ಮತುಿ ಆ ರ್ದವಯಶ್ರದ್ ಧಯ ಜ ೊತ ಜ ೊತ ಗ ೇ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂದ್ ೇಹವೂ ಇರುತಿದ್ . ರ್ದವಯಶ್ರದ್ ಧ ಮತುಿ ಸಿಂದ್ ೇಹ ಒಟಿಟಗ  
ಇರುವುದ್ ೇ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ಒಿಂದ್ು ಮುಖಯ ಸಿಂಗರ್ತ. ಅದ್ು ಎಲ ೊಲೇ ಒಿಂದ್ು ಛಿದ್ರವಿರುವ ನಿಂಬಿಕ ಯ 
ಹ ೊರ್ದಕ . ಬಹು ಮುಖಯವಾದ್ ಸಿಂಗರ್ತ ಏನ ಿಂದ್ರ , ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ಛಿಂದ್ಸುನುು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ 
ದ್ ೈವಿಕ ಹಾಸು- divine- ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸುತಿದ್ . ಅದ್ು 'ಛದ್’, ಅದ್ು ಮರ ಯಾಗಬ ೇಕು. 
ಛದ್ಮವ ೇಷ್ವಾಗಬ ೇಕು. ಆದ್ರ  ದ್ ೇವತ ಗಳು ಎಷ್ುಟ ಪರಯತು ಪಟಟರೊ ಕೊಡಾ ಸ್ಾವಿನಿಿಂದ್ 
ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. ಏಕ ಿಂದ್ರ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ಶ್ೃರ್ತಯಲಲ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ದ್ುರಿಂತವ ೇನ ಿಂದ್ರ  
ದ್ ೇವತ ಗಳು ಹ ೊದ್ ಯುವ ಆ ಭಾಷ್ಾವಸರದ್ ೊಳಗ  ಎಲ ೊಲೇ ಒಿಂದ್ ಡ  ಒಿಂದ್ು ಹರಕ್ತರುವ ಕಾರಣ 
ದ್ ೇವತ ಗಳು ಸ್ಾವಿನ ಕಣಿಣಗ  ಕಿಂಡುಬರುತಾಿರ . ಕ ೊನ ಗೊ ಸ್ಾವಿಗ  ಸಿಲುಕುತಾಿರ . 

ನಾನು ಈ ಬಗ ಯ ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ವಾಯಖ್ ಯಯಿಿಂದ್ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದ್ ಕಾರಣವ ಿಂದ್ರ  ಈ ವಾಯಖ್ ಯ 
ಅಥಿವಾಗರ್ದದ್ದರ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ಬಹಳ ಮಹತಾದ್ ಸ್ಾಧ್ನ ಗಳು ಅಥಿವಾಗುವುರ್ದಲಲ. ತ ೊೇಿಂಡಿ 
ಪರಿಂಪರ  ಹುಟುಟವುದ್ು ಛಿಂದ್ಸಿುನಿಿಂದ್ 'ಛದ್'ನಿಿಂದ್, ಹ ೊರ್ದಕ ಯಿಿಂದ್ಲ  ಅಿಂತಾದ್ರ  ಕಾವಯಕೊಕ ಕಣಿಣಗೊ 
ವಯತಾಯಸವ ೇನು, ಕಾವಯಕೊಕ ದ್ ೈವಿೇನುಡಿಗೊ ವಯತಾಯಸವ ೇನು ಅನುುವ ಪರಶ ು ಬರುತಿದ್ . ಕಾವಯವ ಿಂದ್ರ , 
ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯೆಿಂದ್ರ , ಶ್ಬದಗಳಲಲ ಹಷ್ಿದ್ ಆಚರಣ  ಹೌದ್ು. ಆದ್ರ  ಅದ್ು ಶ್ುರರ್ತಯಲಲ. ನಮಗ  
ಬಿಡುವು ಸಿಕಕದ್ ಹಾಗ  ಭಾಷ್ ಯಲಲ ಒಿಂದ್ು ಹಾಸನುು, ಹ ೊರ್ದಕ ಯನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುವ ಪರಯತುವ ೇ ತ ೊೇಿಂಡಿ 
ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಒಿಂದ್ು ಮುಖಯಗುಣ. ಆದ್ರ  ದ್ ೇವತ ಗಳು ಆ ಪರಯತುದ್ಲಲ ಎಲ ೊಲೇ ಮೊೇಸಹ ೊೇಗುತಾಿರ . 
ಹಿೇಗಾಗಿ ದ್ ೇವತ ಗಳು ಆ ಛದ್ ನಲಲ, ಹ ೊರ್ದಕ ಯಲಲ ಎಲ ೊಲೇ ಒಿಂದ್ ಡ  ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ಛಿದ್ರರ್ದಿಂದ್ಾಗಿ ಸ್ಾವಿನ 
ಕ ೈಗ  ಸಿಕ್ತಕಬಿೇಳುತಾಿರ  ಅನುುವ ಕಾರಣರ್ದಿಂದ್ಲ  ಅದ್ು ಕಾವಯವಾಗುತಿದ್ . ಅದ್ು ಅಜರಾಮರವಲಲ, ಅದ್ು 
ಜರಾಮರಣಕ ಕ ತುತಾಿಗುವಿಂಥದ್ುದ. ಒಿಂದ್ು ಪಕ್ಷ ಅವರ ಛಿಂದ್ಸಿುನ ಹ ೊರ್ದಕ ಯು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿಬಿಟಿಟದ್ದಲಲ 
ಕಾವಯ ದ್ ೈವವಾಣಿಯಾಗುರ್ತಿತುಿ, ಕಾವಯ ಶ್ುರರ್ತಯಾಗುರ್ತಿತುಿ, ಸೃರ್ತಯಾಗುರ್ತಿತುಿ. ತ ೊೇಿಂಡಿಗೊ ಶ್ುರರ್ತಗೊ 
ಇರುವ ಮುಖಯ ವಯತಾಯಸವ ಿಂದ್ರ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯೆನುುವುದ್ು ಅಿಂರ್ತಮವಾಗಿ ಮೃಣಮಯವಾದ್ದ್ುದ. 
ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ಆದ್ರ ಆರಾಧ್ನ ಯೊ ಹೌದ್ು, ಹತಾಶ ಯೊ ಹೌದ್ು. ಏಕಕಾಲಕ ಕ ಅವ ರಡರ ಸಿಂಗಮವದ್ು. 
ಆ ಕಾಲಘಟಟದ್ಲಲ ನಾವು ಯಾಕ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ಬಗ ಿ ಮಾತನಾಡುರ್ತಿದ್ ದೇವ  ಅಿಂದ್ರ  ಅಲಲ ನಮಮ 
ಆಧ್ುನಿಕ ಜೇವನಕ ಕ ಸಿಕಕರ್ದರುವ ಅಥಿಗಳವ , ಒಿಂದ್ು ಶ್ಬದವಿದ್ , ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ತಮಾಮೊಲವಿದ್ . ಈ 
ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ನಾವು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಹಿಂಬಲಸುತ ಿೇವ . ಅದ್ು ವ ೇದ್ಗಳಲಲ ಋಷ್ಟಗಳು ಮಿಂತರಕ ಕ 
ಹಿಂಬಲಸಿದ್ ಹಾಗ  ಅಥವಾ ಒಬಬ ಜಾನಪದ್ ಅಚಿಕ ದ್ ೇವಿಯ ದ್ಶ್ಿನಕ ಕ ಹಿಂಬಲಸಿದ್ ಹಾಗ . ಈ ಹ ೊತುಿ 
ನಾವು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಹಿಂಬಲಸುವ ಹಿನ ುಲ ಯಲಲ ಈ ಜಗತಿನುು ಮಿೇರಿಹ ೊೇಗುವ ಒಿಂದ್ು ರ್ತೇವರ 
ಹಿಂಬಲವಿದ್ . 
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ಆದ್ರ  ಈ ಒಿಂದ್ು ಆರ್ದ ಭೌರ್ತಕ, ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಒಿಂದ್ು ರೊಢಿಗತ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ ಕೊಡ ಇದ್ . ಅದ್ನುು ನಮಮ ಬೌದ್ಧರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಾಶಾಿತಯದ್ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ವಿಟ್ ಗನ್ ಸ್ ಟೈನ್ 
ಮಾಡಿದ್. ಆತ ಹ ೇಳದ್: ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಒಿಂದ್ು ಪದ್ವಿದ್  ಅನುುವುದ್ಾದ್ರ  ಮೊದ್ಲು ಆ ಪದ್ದ್ 
ಲ ೊೇಕಾರೊಢಿಯ ಅಥಿವ ೇನ ಿಂಬುದ್ನುು ಕಲ, ಅಿಂದ್ರ , ಮೌಖಿಕ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಒಿಂದ್ ಡ  ಒಿಂದ್ು ಪದ್ಕ ಕ 
ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ಉರ್ದದೇಪನ ನಿೇಡುವ ಗುಣವಿದ್ದರ  ಇನ ೊುಿಂದ್ ಡ  ಅದ್ನುು ಲ ೊೇಕದ್ ರೊಢಿಗ  ವಾಪಸುು 
ಹಿಡಿದ್ುತರುವ ಗುಣವೂ ಇದ್ . ಎಿಂಥ ದ್ ೊಡಾ ಪದ್ವ ೇ ಇರಲ, ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ಅದ್ರ 
ಆಧಾಯರ್ತಮಕತ ಯಿಿಂದ್  ನಮಮನುು ವಾಪಸು ಎಳ ದ್ುತಿಂದ್ು ಅದ್ರ ನಿಜಜೇವನದ್ ಭೌರ್ತಕ ಸಮೃರ್ದಧಯ ಕಡ ಗ  
ಕರ ದ್ ೊಯುಯತಿದ್ . ಹಿೇಗಾಗಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಬಗ ಿ ಇವತುಿ ಆಧ್ುನಿಕರಿಗ  ಇರುವ ಆಕಷ್ಿಣ ಗ  
ಇರುವುದ್ ೇ ಎರಡು ಕಾರಣ: ಒಿಂದ್ು, ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ರಹಸ್ಾಯತಮಕತ ಯ ಗಣಿ ಅನುುವುದ್ು; 
ಇನ ೊುಿಂದ್ು, ನಮಮ ನಿಜಜೇವನದ್ಲಲ ಪದ್ಾಥಿಗಳ  ಮಾಯವಾಗಿರುವುದ್ು. ಆಧ್ುನಿಕರಿಗ  ಬರಿ ಪದ್ಗಳವ , 
ಪದ್ಾಥಿಗಳಲಲ. ಆದ್ರ  ತ ೊೇಿಂಡಿಯಲಲ ಎರಡೊ ಇವ . 

ಹಿೇಗ  ಬೌದ್ದರು ಮತುಿ ಮುಿಂದ್  ಅನ ೇಕರು ನಿೇಡಿದ್ ಭೌತವಾರ್ದ ವಾಯಖ್ಾಯನದ್ ಮೊಲಕ ನಾವು ಮತ ಿ 
ಪದ್ಾಥಿಜಗರ್ತಿಗ  ವಾಪಸುು ಹ ೊೇಗುತ ಿೇವ . ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಹ ೊೇದ್ರ , ನಮಗ  ಆಧಾಯರ್ತಮಕ 
ನಿಂಬಿಕ  ಇಲಲರ್ದದ್ದರೊ ಕೊಡ ಅಲಲ ಒಿಂದ್ು ಅಗಾಧ್ ಪದ್ಾಥಿ ಜಗರ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧತ ಯನುು ಕಾಣುತ ಿೇವ . 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಈ ಹ ೊತುಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವು ನಮಮ ಜೇವನದ್ಲಲ ಈಗ ಲಭಯವಿಲಲದ್ ಆಧಾಯರ್ತಮಕ 
ಸಮೃದ್ಧತ  ಹಾಗೊ ಪದ್ಾಥಿ ಸಮೃದ್ಧತ ಗಳ ಸಿಂಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ನಮಗ  ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಇದ್ು ನನು 
ಮೊದ್ಲನ ಯ ವಾಯಖ್ ಯ. 

ಇನುು ಎರಡನ ಯ ವಾಯಖ್ ಯ- ಆಧ್ುನಿಕತ  ಅಿಂದ್ರ ೇನು? ಆಧ್ುನಿಕ ಕಾವಯ ಅಿಂದ್ರ ೇನು? ಚಚ ಿಗ  
ಅನುಕೊಲವಾಗಲ ಎಿಂದ್ು ನಾನು ಉದ್ ದೇಶ್ಪೂವಿಕವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಅರ್ತರ ೇಕಕ ಕ ಒಯುದ ವಾಯಖ್ ಯ ಮಾಡಲು 
ಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . ಇದ್ು ಬ ಲೇಕ್ ನ ಮಾಗಿ: ಅರ್ತರ ೇಕದ್ ಹಾರ್ದಯೆ ನಮಮನುು ವಿವ ೇಕದ್ ಡ  ಕರ ದ್ ೊಯಯಬಲಲದ್ು. 
ಈಗ ಆಧ್ುನಿಕ ಜ್ಞಾನಕ ಕ ಇರುವ ಶ್ಕ್ತಿ ಎಲಲದ್  ಅಿಂದ್ರ , ನಿಮಗ  ಬಹಳ ರ್ತೇವರವಾಗಿ ಆಲ ೊೇಚನ  ಮಾಡಲು 
ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಬ ೇಕು. ಅಿಂದ್ರ , ನಿೇವು ಅರ್ತರ ೇಕದ್ ಹಾರ್ದಯನುು ಹಿಡಿದ್ು ಸತಯವನುು ಅದ್ರ ತಕಿದ್ ತುರ್ದಗ , 
ಅದ್ರ ಅಿಂರ್ತಮ ತುರ್ದಯವರ ಗ  ಹಿಗಿಿಸಬ ೇಕು. ಆ ಮೊಲಕ ಅದ್ು ಮುರಿಯುತಿದ್ . ಆಗ ಸತಯ ಕಾಣಲು 
ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ . ಆಧ್ುನಿಕತ  ಎಿಂದ್ರ  ಬಹುಮುಖಿ ಪರಿಂಪರ ಗಳ ವಿನಾಶ್ ಎಿಂದ್ು ನಾನು 
ಕರ ಯುತ ಿೇನ . ಆಧ್ುನಿಕತ ಯೆಿಂದ್ರ  ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಕಣಮರ . ಅದ್ು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಅಧಿಕೃತ 
ಅಸಿಿತಾದ್ ಕಣಮರ .  

ಆದ್ರ  ಇದ್ರ ಅಥಿ ಆಧ್ುನಿಕ ಜಗರ್ತಿನಲಲ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 
ಕಣಮರ ಯಾಗುತಿದ್  ಎಿಂದ್ಲಲ. ಆದ್ರ , ಆಧ್ುನಿಕತ  ಮತುಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ತನು ತ ೊೇಿಂಡಿತನವನುು 
ಬಿಟುಟ ಪ್ ೇಲವವಾಗಿರುತಿದ್ , ಅದ್ು ಮೊಲದ್ ಒಿಂದ್ು ದ್ುಬಿಲ ನಕಲಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ೌಿಂದ್ಯಾಿತಮಕ 
ನಕಲಾಗಿ ಮಾತರ ಕಾಣುರ್ತಿರುತಿದ್ .  ಆಧ್ುನಿಕತ ಯನುು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಕಣಮರ  ಎಿಂದ್ು 
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ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡುವುದ್ಾದ್ರ , ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಹುಟುಟವ ಅಥವಾ ಮರಳ ಕಾಣುವ ತ ೊೇಿಂಡಿ 
ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ತನು ಮೊಲದ್ ದ್ುಬಿಲ ನಕಲು ಮಾತರವಾಗಿರುತಿದ್ . 

ನನು ಮಾತುಗಳನುು ಮುಿಂದ್ುವರ ಸುವ ಮೊದ್ಲು ನಾನು ತೌಲನಿಕ ವಿಧಾನದ್ಲಲ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ 
ವಿಶ ಲೇಷ್ಣ ಯನುು ಮಿಂಡಿಸುರ್ತಿದ್ ದೇನ . ನನಗ  ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಧಾನದ್ಲಲ ಎರಡು ಪದ್ಯದ್ ಮೊಲಕ ವಿವರಿಸಲು 
ಕ ೇಳದ್ಲಲ ನಾನು ಅದ್ಕಾಕಗಿ ಬ ೊೇರ್ದಲ ೇರ್ ನ 'ಬ ೇಸರ' ಪದ್ಯವನುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . ನನು ಪರಕಾರ ಆ 
ಪದ್ಯ ಇಡಿೇ ಆಧ್ುನಿಕ ಅನುಭವದ್ ಒಿಂದ್ು ಮೊತಿರೊಪ. ಆ ಪದ್ಯವನುು ಲಿಂಕ ೇಶ ಬಹಳ ಸುಿಂದ್ರವಾಗಿ 
ಅನುವಾರ್ದಸಿದ್ಾದರ . ಬ ೊೇರ್ದಲ ೇರ್ ನ ಆ ಪದ್ಯ ಮತುಿ ಬ ೇಿಂದ್ ರಯವರ 'ನಾದ್ಲೇಲ 'ಗಳ ರಡನುು ಹ ೊೇಲಸಿ, 

ಆಧ್ುನಿಕತ  ಮತುಿ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸ್ಾಿಂಪರದ್ಾಯಗಳ ರಡೊ ಮುಖ್ಾಮುಖಿಯಾದ್ಾಗ ಹುಟುಟವ 
ಸಿಂಗರ್ತಗಳನುು ವಿವರಿಸಲು ಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . ‘ಬ ೇಸರ’ ಪದ್ಯ ಶ್ುರುವಾಗುವುದ್ು ಹಿೇಗ : ‘ಜಯೇ ಮಳೆರ್ 
ರಾಜಯದ ಚಕರವತಿಯರ್ಂತೆ ನಾನ್ು ಕೂತಿದ್ೆದೇನೆ.’ ಆಧ್ುನಿಕತ  ಅಿಂದ್ರ  ಜೇವನ ಕರಮದ್ಲಲ ಬ ೇಸರ. 
ಯಾವುದ್ೊ ಅವನ ಬ ೇಸರವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುರ್ದಲಲ. ಅವನು ಹ ೇಳುತಾಿನ : ಬ ೇಟ ಯಾಗಲ, ಹ ಣಿಣನ 
ವಿಲಾಸವಾಗಲ ಯಾವುದ್ೊ ನನು ಬ ೇಸರವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾರದ್ು; 

ಅಲಲ ಒಿಂದ್ು ಮಾತು ಬರುತಿದ್ . ಬ ೇಟ  ಅಥವಾ ಬ ೇಟ- ಯಾವುದ್ೊ ನನು ಬ ೇಸರವನುು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಲಾರದ್ು. ಬ ೇಟ  ಅಥವಾ ಬ ೇಟ- ಇದ್ು ನನು ಪರಕಾರ ಮುಖಯವಾದ್ ಪದ್. ಆಮೇಲ  ಮಳ ಯ ಆ 
ಪರರ್ತಮ ಬ ಳ ಯುತಿ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ . (ಬ ೊೇರ್ದಲ ೇರ್ ನ ಪದ್ಯ ಬ ಳ ಯುವ ಕರಮ ಅದ್ು: ಆಧ್ುನಿಕ ಕವನವಿಂದ್ು 
ಬ ಳ ಯುವ ಕರಮವ ೇ ಅದ್ು. ಅದ್ು logical ಆಗಿ, ಕರಮವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುವುರ್ದಲಲ. ಪ್ಾಶಾಿತಯರಲಲ ಅದ್ು 
ಸಹಯೇಗಿ ಕರಮದ್ ಮೊಲಕ ಬ ಳ ಯುತಿ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ .) ಲಿಂಕ ೇಶ ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಕೊಡ ಅದ್ ೇ ಪದ್ವಿದ್ - ಬ ೇಟ  
ಅಥವಾ ಬ ೇಟ, ಪದ್ಯದ್ ಅಿಂತಯದ್ಲಲ ಮತ ಿ ಬ ೇಟ ಯ ಪರರ್ತಮ ಬಿಂದ್ು ನನುಲಲರುವುದ್ು ರಕಿವಲಲ, ನರಕದ್ ಹಚಿ 
ಹಸಿರು ವಿಸ್ಾಿರಕ ನಿೇರು' ಎಿಂದ್ು ಪದ್ಯ ಕ ೊನ ಯಾಗುತಿದ್ . ಮಳ , ನಿೇರು, ಬ ೇಟ ; ಇಡಿೇ ಜೇವನವ ೇ 
ಬಯಸಿದ್ರ , ಈ ಬ ೇಟವೂ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಬ ೇಟ ಯೆೇ ಆಗುತಿದ್ . ಹಾಗಾಗಿ ಬ ೇಟ  ಮತುಿ ಬ ೇಟಗಳ 
ವಯತಾಯಸ ಕಾಣ ಯಾಗಿ ಇಡಿೇ ಅಸಿಿತಾವ ನುುವುದ್ು ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲಾಗದ್ ಅಗಾಧ್ ಬ ೇಸರದ್ 
ಏಕತಾನತ ಯಾಗಿ ಪದ್ಯ ಕ ೊನ ಯಾಗುತಿದ್ .  

ನನು ಪರಕಾರ ಆಧ್ುನಿಕತ ಯನುು, ಆಧ್ುನಿಕ ಅನುಭವವನುು ಇಷ್ುಟ ಸಮಥಿವಾಗಿ ಹ ೇಳಬಲಲ ಪದ್ಯ 
ಇನ ೊುಿಂರ್ದಲಲ. ಅಿಂದ್ರ , ನಿಮಗ  ಎಲಲವೂ ಬ ೇಸರವ ೇ, ಯಾವುದ್ೊ ನಿಮಮನುು exite ಮಾಡುವುರ್ದಲಲ. 
ಆಧ್ುನಿಕ ಜೇವನದ್ಲಲ ಬ ೇಸರವನುು ಕಳ ಯಲು ನಿೇವು ವ ೇಗವನುು ಬ ನುಟುಟರ್ತಿೇರಿ, ಆದ್ರ  ವ ೇಗವನುು 
ಬ ನುಟಿಟದ್ಷ್ೊಟ ಬ ೇಸರ, ಆತಿಂಕ ಜಾಸಿಿಯಾಗುತಾಿ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ , ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ವಿಷ್ಚಕರ, ಇಿಂಥ 
ಅನುಭವವನುು ಹ ೇಳುವ ‘ಬ ೇಸರ’ ಒಿಂದ್ು ಅಧಿಕೃತ ಆಧ್ುನಿಕ ಪದ್ಯ.  

ಇನುು ಬ ೇಿಂದ್ ರಯವರ 'ನಾದ್ಲೇಲ '. ಆ ಪದ್ಯದ್ ರೊಪವ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ುದ. 'ಕ ೊೇಲುಸಖಿೇ 
ಚಿಂದ್ರಮುಖಿ ಕ ೊೇಲ  ನಾದ್ಲೇಲ  ಮುಿಂಜಾವದ್ ಎಲರ ಮೊಸಿ ನ ೊೇಡುರ್ತಹವ  ನಲ ಲ.' ತ ೊೇಿಂಡಿ 
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ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಆತಯಿಂರ್ತಕವಾದ್ ರೊಪವದ್ು. ಕ ೊೇಲಾಟದ್ ಹಾಡು ಅದ್ು. ಪದ್ಯದ್ುದ್ದಕೊಕ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ಎಳ  
ಕಾಣುತಿದ್ - 'ಅತಿಣಿಿಂದ್ ಬ ೇಟ ಗಾರ ಬರುವ ನಾನು ಬಲ ಲ.' ಅಿಂದ್ರ  ಇತಿ ಇವರು ಕುಣಿಯುತಾಿರ , ಅತಿಣಿಿಂದ್ 
ಬ ೇಟ ಗಾರ ಬರುರ್ತಿದ್ಾದನ . ಬ ೇಿಂದ್ ರ ಮಟಿಟಗ  ಅದ್ು ಆಶಾವಾದ್ ಮತುಿ ನಿರಾಶಾವಾದ್ಗಳ ಸಿಂಘಷ್ಿದ್ 
ಒಿಂದ್ು ಚ್ಚತರಣ. ಆದ್ರ , ಇಲಲ ಉದ್ದಕೊಕ ಬ ೇಿಂದ್ ರ ‘ಅತಿಣಿಿಂದ್ ಬ ೇಟ ಗಾರ ಬರುವ ನಾನು ಬಲ ಲ’ ಎಿಂದ್ು 
ಹ ೇಳುತಿ ಹ ೇಳುತಿ ಒಿಂದ್ು ಘಟಟದ್ಲಲ ಅವನು ಇನ ುೇನು ಬಿಂದ್ ೇಬಿಟಟ ಅನುುವಾಗ ಹ ೇಳುತಾಿರ : ‘ಬ ೇಟ ಯಲಲ; 
ಆಟವ ಲಲ: ಆಟದ್ ಬಗ , ನಾರಿ/ಮುಗಿಲ ಬಾಯ ಗಾಳಕ ೊಳಲ ಬ ಳಕಹಾಡ ಬಿೇರಿ.’ 

ಬ ೊೇರ್ದಲ ೇರ್ ನ ಪದ್ಯದ್ಲಲ ಬ ೇಟ  ಮತುಿ ಬ ೇಟಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ ಮರ ಯಾಗಿ ಅದ್ು ಅಗಾಧ್ 
ಬ ೇಸರದ್ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾಪ್ಾಿಡಾಗುತಿದ್ . ಬ ೇಿಂದ್ ರ ತಮಮ ಪದ್ಯದ್ಲಲ, 'ಬ ೇಟ ಯಲಲ; ಆಟವ ಲಲ; ಬ ೇಟದ್ 
ಬಗ , ನಾರಿ/ಮುಗಿಲ ಬಾಯ ಗಾಳಕ ೊಳಲ ಬ ಳಕಹಾಡ ಬಿೇರಿ' ಎನುುತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪರರ್ತಮಯನುು ಸೃಷ್ಟಟ 
ಮಾಡುರ್ತಿರುತಾಿರ . ನಾವು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ಲಲ ಯಾವುದ್ನುು ಆಧಾಯರ್ತಮಕ ಅಸಿಿತಾದ್ ಆವಾಹನ  
ಎನುುತ ಿೇವ ಯೇ ಅದ್ ೇ ಇದ್ು. ಆದ್ರ  ಬ ೇಿಂದ್ ರಗ  ಆ ಅನುಭವವನುು ನಿಜವಾದ್ ಹಳಳಯ ಮುಗಧ ಕ ೊೇಲಾಟದ್ 
ಹಾಡುಗಾರನ ಹಾಗ  ಬರ ಯಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. ಯಾಕ ಿಂದ್ರ , ಅವರ ಮನಸಿುನಲಲಯೊ ಕೊಡ ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ 
ಪರವ ೇಶ್ವಾಗಿಬಿಟಿಟದ್ . ಅವರ ಪದ್ಯದ್ಲೊಲ ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಪುನರಾವತಾರ ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಅದ್ು 
ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿಯೊ ಆಗಿರಬಹುದ್ು, ಉದ್ ದೇಶ್ಪೂವಿಕವಾಗಿಯೊ ಆಗಿರಬಹುದ್ು. ಇಲಲ ನಾನು ಒಿಂದ್ು 
ಮುಖಯವಾದ್ ಸಮಯವನುು ಮಿಂಡಿಸುರ್ತಿದ್ ದೇನ . ಆಧ್ುನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ನಾವು ತ ೊೇಿಂಡಿ 
ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಮುಖ್ಾಮುಖಿಯಾದ್ಾಗ ನಾವು ಎಷ್ುಟ ಮಾತರಕೊಕ ಮೊಲರೊಪವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಲಾರವು. 
ಅದ್ು ಅಸ್ಾಧ್ಯ. ಬ ೇಿಂದ್ ರಯಿಂಥ ಕವಿಯಲಲ ಕೊಡಾ ಆ ಮೊಲ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ತಕೃರ್ತ 
ಮಾತರ ಹುಟಟಬಲಲದ್ು. ಅದ್ು ಕೊಡ ಮೊಲರ್ದಿಂದ್ ಎರಡು ಹ ಜ ೆ ದ್ೊರವಿರುವಿಂಥದ್ಾಗಿರುತಿದ್ . 

ಈ ಘಟಟದ್ಲಲ ನನು ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ವಾಯಖ್ ಯಯನುು ಮುಗಿಸುವುದ್ಾದ್ರ -ಆಧ್ುನಿಕತ ಯೆಿಂದ್ರ  
ಪರಿವತಿನಶ್ೇಲ ಶ್ಕ್ತಿಯ ಗ ೈರು ಹಾಜರಿ. 

ಆದ್ರ  ಇಿಂಥ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ ೊಳಗಡ ಗ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ರೊಪ ಕೊಡ ‘ಮುಗಿಲಬಾಯ 
ಗಾಳಕ ೊಳಲ ಬ ಳಕಹಾಡ ಬಿೇರಿ' ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳುವ ಕರಮದ್ಲಲಯೆೇ ಆ ಮೊಲ ಕ ೊೇಲಾಟದ್ ಹಾಡುಗಾರನಿಗ  
ಯಾವುದ್ು ಸಹಜವೇ, ಯಾವುದ್ು ರ್ದವಯಶ್ರದ್ ದಯ ಅವತಾರವೇ ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು ಸ್ೌಿಂದ್ಯಾಿತಮಕ 
ಅವತಾರ ಮಾತರ ಆಗುತಿದ್ . ಹಿೇಗಾಗಿ ಇಿಂರ್ದನ ಕಾಲಘಟಟದ್ ದ್ುರಿಂತವ ಿಂದ್ರ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ 
ಪುನರಭಿನಯ ಅಥವಾ ಪುನರವತಾರ ಒಿಂದ್ು ರಿೇರ್ತಯ ಸ್ೌಿಂದ್ಯಾಿತಮಕ ಅವತಾರ ಮಾತರ ಆಗಬಲಲದ್ು. 
ಬ ೇಿಂದ್ ರ ಪದ್ಯದ್ಲಲ 'ಮುಗಿಲಬಾಯ ಗಾಳಕ ೊಳಲ ಬ ಳಕಹಾಡ ಬಿೇರಿ' ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳಬಹುದ್ ೇ ಹ ೊರತು ಅದ್ು 
'ಕೃಷ್ಣ' ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳಲು ನಾಲಗ  ಹಿಡಿಯುತಿದ್ . ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಮೊಲ 
ಹಾಡುಗಾರನಿಗ  ಸ್ಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ುಟ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬಬ ಆಧ್ುನಿಕ ಹಾಡಲಾರ, ಮಾತನಾಡಲಾರ. ಆಧ್ುನಿಕ 
ಕಾವಯ ಎಿಂದ್ು, ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಸಮಸ್ಾಯತಮಕತ ಯೆಿಂದ್ು, ನಾವು ಯಾವುದ್ನುು ಕರ ಯುತ ಿೇವ ಯೇ ಅದ್ು 
ಬ ೇಿಂದ್ ರಯಿಂಥವರ ಕಾಲದ್ಲಲಯೆ, ಈ ಹ ೊಸಕಾಲದ್ ಉಗಮದ್ಲಲಯೆೇ ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗಿತುಿ. 



24                                                                                               ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಪಠ್ಯ – ಬಿ.ಎ. ನಾಲ್ಕನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 

 

ಇನುು ನನು ಮುಿಂರ್ದನ ಭಾಗದ್ಲಲ ಮೇಲನ ವಾಯಖ್ ಯಗಳ ವಿಸ್ಾಿರವನುು ಕ ೊಡಲು ಪರಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . 
ನಾವು ಯಾವುದ್ನುು ಆಧ್ುನಿಕ ಸಿಂವ ೇದ್ನ  ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುತ ಿೇವ ಯೇ ಅದ್ು ಎರಡು ಮಹಾಕಥನಗಳ 
ಮೇಲ  ನಿಿಂರ್ತರುತಿದ್ . ಅವ ಿಂದ್ರ  ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ ಮಹಾಕಥನ ಮತುಿ ಪರಗರ್ತಯ ಮಹಾಕಥನಗಳು. 
ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ ಮಹಾಕಥನವನುು ವ ಬರ್, ಹಾಬರ್ ಮಾಸ್ ಮುಿಂತಾದ್ ತತಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಾಧ್ನಾತಮಕ 
ವ ೈಚಾರಿಕತ  ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾಿರ . ಸ್ಾಧ್ನಾತಮಕ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯು ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ 
ಅಡಿಗಲುಲಗಳಲ ೊಲಿಂದ್ು. ಅಿಂದ್ರ , ಉದ್ ದೇಶ್ವಿರದ್, ಉಪಯುಕಿವಲಲದ್ ಯಾವುದ್ೊ ಕೊಡ ಅಸಿಿತಾದ್ಲಲ 
ಇರಬಾರದ್ು ಎನುುವುದ್ು ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಮುಖಯ ಸಿದ್ಾಧಿಂತ. ಅದ್ು ಎಲಲಯವರ ಗ  
ಹ ೊೇಗುತಿದ್ ಯೆಿಂದ್ರ - ಎಿಂ.ಎಸ್.ಪುಟಟಣಣನವರ 'ಮಾಡಿದ್ುದಣ ೊೇಮಹಾರಾಯ'ದ್ಲಲ ಬರುವ ಒಿಂದ್ು 
ವಿವರದ್ ಮೊಲಕ ಅದ್ನುು ವಿವರಿಸಬಹುದ್ು.  

ಆ ಕಾದ್ಿಂಬರಿಯಲಲ ಭಿಕ್ ಗ  ಬಿಂದ್ ಒಬಬನಿಗ  ಮನ ಯಡರ್ತ ಭಿಕ್  ನಿೇಡುತಾಿಳ . ಆಗ ಪುಟಟಣಣನವರು 
ಒಿಂದ್ು ಸಣಣ ಟಿಪಪಣಿ ಬರ ಯುತಾಿರ : ‘ಏಯ್, ಧ್ಡಿಯ, ನಿನಗ  ಮೈಬಗಿಿಸಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುರ್ದಲಲವ  
ಎಿಂದ್ು ಬ ೈದ್ು ಭಿಕ್  ಕ ೊಡದ್ ಜನ ಇನೊು ಹುಟಿಟರಲಲಲ.’ ಅಿಂಥವರು ಹುಟಿಟದ್ರು ಅಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ 
ಉಗಮ, ನಿರುಪಯುಕಿವಾದ್ ಯಾವ ಉಬಬರವನೊು ಆಧ್ುನಿಕತ  ಒಪಪಲಾರದ್ು. ಅದ್ನುು ಆಧ್ುನಿಕತ  
waste ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸುತಿದ್ . ಅದ್ಕ ಕ ವಿಶ ಾೇಶ್ಾರಯಯನವರು ಜ ೊೇಗ ಜಲಪ್ಾತವನುು ನ ೊೇಡಿ ‘What a 

waste’ ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳದ್ುದ. ‘Waste’ ಅನುುವ ಕಲಪನ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗ  ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತ ಯಲಲ ಬಿಂದ್ದ್ುದ 
ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ, ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಎರಡು ಅಡಿಗಲುಲಗಳಾದ್ ಸ್ಾಧ್ನಾತಮಕ ವ ೈಚಾರಿಕತ ಯ 
ಮಹಾಕಥನ ಹಾಗೊ ಪರಗರ್ತ ಮಹಾಕಥನಗಳಗ  ತಮಮ ಪರಿಧಿಯ ಆಚ ಗಿರುವ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ 
ಬಗ ಿ ಅಸಹನ ಯಿದ್ . ಅವು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವನುು ತಮಗ  ಬ ೇಕಾದ್ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಬಗಿಿಸುತಿ 
ನಡ ಯುತಿವ . ಒಿಂದ್ು ಉದ್ಾಹರಣ  ಕ ೊಟುಟ ನಾನು ಮುಿಂದ್ುವರಿಯುತ ಿೇನ . ಆಧ್ುನಿಕತ ಗ  ಜಾನಪದ್ದ್ ಬಗ ಿ 
ಅಸಹನ , ಭಯ ಮತುಿ ರ್ದಗಿಲು ಕಾಡುತಿವ . ಆಧ್ುನಿಕತ  ಯಾವತೊಿ ತನಗ  ಅನಯವಾದ್ದ್ದನುು 
ಸಿಂಶ್ಯಿಸುತಿದ್ , ಅದ್ನುು ತನು ನಿಯಿಂತರಣಕ ಕ ಒಳಪಡಿಸಲು ಯರ್ತುಸುತಿದ್ . 

ಈ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಾಗಿ ಪ್ಾಶ್ಿಮಾತಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸ್ಾಹಿತಯದ್ಲಲ Panopticon ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ು 
ಪರರ್ತಮಯಿದ್ . ಮೊಲತಃ ಪ್ಾಯನ್ ಆಪ್ತಟಕಾನಾ ಎನುುವುದ್ು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸ್ ರಮನ . ಈ ಸ್ ರ ಮನ ಯ 
ಕ ೇಿಂದ್ರ ಸ್ಾೂನದ್ಲಲ ನಿಿಂತ ಗಾರ್ಡಿ ಎಲಾಲ ಸ್ ರ ಯಾಳುಗಳನೊು ಏಕಕಾಲಕ ಕ ಗಮನಿಸುರ್ತಿರಬಲಲ 
ನಾಗರಿಕತ ಯ ಸಿಂಕ ೇತವಾದ್ ಈ ಪ್ಾಯನ್ ಆಪ್ತಟಕಾನಾ ಎತಿರದ್ಲಲರುವ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊೇಪುರ, ಅಲಲ ನಿಿಂತು 
ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಎಲಲರ ಎಲಲ ವಿಷ್ಯಗಳು ಖ್ಾಸಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳು ಕಿಂಡು ಬರುರ್ತಿರುತಿವ . ನಿಮಮ ವ ೈಯಕ್ತಿಕ 
ಅನಿಸಿಕ ಗಳು, ನಿಮಮ ಲ ೈಿಂಗಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳು, ಕ ೊನ ಗ  ನಿೇವು ದ್ ೇವರ ಬಗ ಿ ಯಾವ ಭಾವನ  
ಇಟುಟಕ ೊಿಂಡಿರ್ದದೇರಿ ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯವೂ ಅಲಲ ನಿಿಂತು ನ ೊೇಡಿದ್ಾಗ ಗ ೊತಾಿಗುರ್ತಿರುತಿದ್ . ಇಿಂಥ ಸಿೂರ್ತಯು 
ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಮಟಿಟಗ  ಜ್ಞಾನದ್ ಪರಮ ರೊಪ. ಆಧ್ುನಿಕತ ಯಲಲ ಜ್ಞಾನವ ಿಂದ್ರ  ನಿಯಿಂತರಣ. ಆಧ್ುನಿಕ 
ನಾಗರಿಕತ  ನಿಮಾಿಣವಾದ್ದ್ ದ ದ್ಮನ ಮತುಿ ನಿನಾಿಮಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ , ತನಗ  ಅಥಿವಾಗದ್ ಎಲಲ 
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ಜೇವನ ಕರಮಗಳನೊು ನಾಶ್ ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಿಯಿಂತರಣ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಇಲಲ ನಿಲಿಕ್ಷಯ ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂಬಲಲ 
ಆಧ್ುನಿಕತ  ಹುಟುಟವುದ್ು. ಇದ್ು ಎಷ್ ಟಲಲ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಅಿಂದ್ರ , ಅನಯರ ಜೇವನ ಕರಮಗಳು, ದ್ ೇವರುಗಳು, 
ನಿಂಬಿಕ , ಊಟ, ತಟ ಟ ಬಟಟಲುಗಳು- ಇವ ಲಲವನುು ಆಧ್ುನಿಕತ  ನಿರಾಕರಿಸುತಿದ್ . Witch hunting ಎನುುವ 
ಪದ್ ಆಧ್ುನಿೇಕರಣದ್ ಹಿನ ುಲ ಯಲಲ ಯುರ ೊೇಪ್ತನಲಲ ನಡ ದ್ ಇಿಂಥ ಒಿಂದ್ು ಕ್ತರಯೆಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಆಧ್ುನಿಕ ಮನಸಿುಗ , ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಗ , ಜಾನಪದ್ದ್ ಬಗ ಿ ಒಿಂದ್ು ರಿೇರ್ತಯ ಭಯ, ರ್ದಗಲು. ಆದ್ರ  ಹಾಗ ಿಂದ್ು 
ಅವುಗಳನುು ಬಿಡಲೊ ಆರವು. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಆಧ್ುನಿಕ ಮನಸುು ಅವುಗಳನುು ಮಾನವಶಾಸರವಾಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸುತಿವ . 

ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಮನುು ನಿಂಬಿಕ  ಮತುಿ ಶ್ರದ್ ಧಯಿಿಂದ್ ದ್ೊರ ಮಾಡಿ ನಮಮಲಲ 
ಸಿಂದ್ ೇಹವನುು ಸೃಷ್ಟಟ ಮಾಡುತಿವ . ನಮಮ ತಾದ್ಾತಯವನುು ನಾಶ್ಮಾಡಿ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ದ್ೊರವನುು 
ನಿಮಿಿಸುತಿವ . ನಮಮ ಆಧ್ುನಿಕ ಕಾಲದ್ ಎಲಲ ಜ್ಞಾನಮಾಗಿಗಳೂ ಅಳ ಯುವ ಮತುಿ ವಗಿಿಕರಿಸುವ 
ಸ್ಾಧ್ನಗಳಾಗಿ ಮಾಪಿಡುತಿವ . ಅವು ಶ್ರದ್ ಧಯನುು ಕಡ ಗಣಿಸುತಿವ . ಹಿೇಗಾಗಿ ಆಧ್ುನಿಕ ಸಿಂವ ೇದ್ನ  
ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವನುು ಯಾವ ಮಟಟಕ ಕ ತಿಂರ್ದತ ಿಂದ್ರ  ಆದ್ನುು ಕ ೇವಲ ಒಿಂದ್ು ತಿಂತರವನಾುಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಅಲಲ ನಿಂಬಿಕ , ಶ್ರದ್ ಧ ಇರುವುರ್ದಲಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಧ್ುನಿಕರು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ಲಲ 
ಬರ ದ್ರೊ ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ತಿಂತರ ಮಾತರವಾಗಿರುತಿದ್ . ಆದ್ರ  ಅನ ೇಕರು ಇಿಂಥ ಮಿರ್ತಯ ಆಚ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ 
ಅದ್ನುು ಶ್ರದ್ ಧಯಾಗಿ, ತಲಲೇನತ ಯನಾುಗಿ, ತನಮಯತ ಯನಾುಗಿ ಮಾಡಲು ಪರಯರ್ತುಸುವುದ್ೊ ಉಿಂಟು. 
ಆದ್ರ , ಅಲಲಯ ಅಪ್ಾಯ ಏನ ಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ್ೊ ಅವರು ಹುಿಂಬರಾಗುತಾಿರ . ಇಲಲ, ಅದ್ರ ಬಗ ಿ ಒಿಂದ್ು ಸಪಷ್ಟ 
ನಿಲುವನುು ಪಡ ಯಲಾಗದ್  ಮುಗಧರಾಗಿ ಕ ೊನ ಯಾಗುತಾಿರ . 

ಇಷ್ ಟಲಲ ಚಚ ಿಯ ನಿಂತರ ಇಿಂರ್ದನ ಕನುಡ ಮತುಿ ಭಾರರ್ತೇಯ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಆಧ್ುನಿಕ ಕಾವಯ 
ಮತುಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವ ೇನು ಎಿಂಬ ಪರಶ ು ಏಳುತಿದ್ . ಅದ್ನುು ಇಲಲ ವಿವರಿಸಲು 
ಪರಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಮುಖಯ ಸ್ಾಧ್ನ ಯೆಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವನೊು 
ಕೊಡ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಯೇಜತ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬ(Synthetic Image)ವನಾುಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬಲಲದ್ು. ಆಧ್ುನಿಕ 
ಕಾಲವ ೇ ಸಿಂಯೇಜತ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬಗಳ ಕಾಲ, ಆಧ್ುನಿಕತ  ಯಾವುದ್ನುು ಬ ೇಕಾದ್ರೊ ಹಿೇಗ  ಸಿಂಯೇಜತ 
ಪರರ್ತಬಿಿಂಬವನಾುಗಿ ಮಾಪಿಡಿಸಬಲಲದ್ು. ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಗ  ಸ್ ೇರಿದ್ ಎಲಲವನೊು ಅದ್ು 
ಯೇಗವಾಸಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದ್ು- ಮಲ ಮಾದ್ ೇಶ್ಾರ ಕಾವಯ, ಮಿಂಟ ಸ್ಾಾಮಿ ಕಾವಯವಾಗಬಹುದ್ು- ಅಧ್ುನಿಕತ  
ಸಿಂದ್ ೇಹಿಸುತಿದ್ . ಕಟುಟನಿಟಾಟದ್ ನಿಷ್ುಟರ ಗಳಿಂದ್ ಕಲರ್ತರುವುದ್ನುು, ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಸೃರ್ತ ಸ್ಾಧಿಸಿಕ ೊಿಂಡ 
ವಿಶ ೇಷ್ ಪರಿಣರ್ತಯನುು ದ್ೊರವಿಡುವ ಕರಮದ್ ಮೊಲಕ ಆಧ್ುನಿಕತ , ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವನುು 
ಪಳಗಿಸಲು ಪರಯರ್ತುಸುತಿದ್ . ಅದ್ನುು ಸಿಂಯೇಜತ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬವನಾುಗಿ ಮಾಪಿಡಿಸುತಿದ್ . 

ಕನುಡದ್ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ ಮತುಿ ಆಧ್ುನಿಕತ ಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಬಹಳ 
ಸರಳವಾಗಿ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡುವುದ್ಾದ್ರ , ವಯಕ್ತಿ ಮತುಿ ಸಮಷ್ಟಟಯ ನಡುವ  ಒಿಂದ್ು ಅಗಾಧ್ವಾದ್ 
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ರುದ್ರಬಿರುಕು ಹುಟಿಟದ್ . ಅದ್ು ಕಾವಯದ್ ಮಟಿಟಗೊ ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಈಗ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ, 

ಮುಖಯವಾಗಿ ವ ೈರ್ದಕ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯ, ಬಹುಪ್ಾಲು ಆಶ್ಯಗಳ ಮಟಟದ್ಲಲ ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ ಯೆೇ 
ಹ ೊರತು ರೊಪದ್ ಮಟಟದ್ಲಲಲಲ. ಇಿಂರ್ದಗೊ ಕೊಡ ಉಳದ್ುಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ ಿಂದ್ರ  ಶ್ ದ್ಾರರ್ತಶ್ ದ್ರರ 
ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವ ೇ.  

ಆದ್ರ  ವಯಕಿ್ತ-ಸಮಷ್ಟಟಗಳ ನಡುವಿನ ರುದ್ರಬಿರುಕು ಎಷ್ುಟ ಅತಯಿಂರ್ತಕವಾಗಿದ್ಯೆಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಶ್ ದ್ರ 
ತ ೊೇಿಂಡಿ ಪರಿಂಪರ ಯಲಲ ಕೊಡ ಪರವ ೇಶ್ಸಿಬಿಟಿಟದ್ . ಈಗ ನಮಮ ಪ್ತಚಿಳಳ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಹಾಡುವ 
ಹಾಡುಗಳನುು, ರಾಮಯಯ ಬರ ದ್ ಹ ೊೇರಾಟದ್ ಹಾಡುಗಳನುು ಕ ೇಳದ್ಾಗ ಅವು ಎಷ್ ಟೇ ಅದ್ುುತವ ನಿಸಿದ್ರೊ 
ಅವುಗಳಲಲ ಒಿಂದ್ು ಕ ೊರತ  ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಈ ಹಾಡುಗಳಲಲ ಎಲ ೊಲೇ ಕಾಡುಗ ೊಲಲರು, ಬ ಸಿರು, 
ಬಳ ಗಾರರು, ಕುರುಬರು, ಮೇದ್ಾರರು ಹಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಥಟಟನ  ಇಳದ್ುಬಿಂದ್ಿಂತ  ತ ೊೇರುತಿದ್ . 
ಆದ್ರ , ಅವುಗಳಲಲ ವಯಕ್ತಿ ಇರುತಾಿನ , ಸಮಷ್ಟಟ ಇರುವುರ್ದಲಲ, ಅದ್ ೇ ಮೊಲದ್ ಹಾಡುಗಳಲಲ ಸಮಷ್ಟಟ 
ಆವರಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿರುತಿದ್ . ಕಿಂಬಾರರ ಕವಿತ ಗಳು ಕೊಡ ಬ ಳ ಗಳಲಲ ಕೃಷ್ಟಹಳಳಯಿಿಂದ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಇಳದ್ುಬಿಂದ್ಿಂತ  ಕಿಂಡರೊ ಅವುಗಳಲಲ ವಯಕ್ತಿ ಇರುತಾಿನ . ಸಮಷ್ಟಟ ಇರುವುರ್ದಲಲ. ಆದ್ರ  ಕಿಂಬಾರರ 
ಅತುಯತಿಮ ಕಾವಯಗಳಲ ೊಲಿಂದ್ು- ಅದ್ ೇ ಹ ೊರ್ತಿಗ  ಆಧ್ುನಿಕತ  ಮತುಿ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಗಳ ನಡುವ  
ಛಿರ್ದರೇಕೃತ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ದ್ಾಟುವ ಪರಯತು ಕಾಣುತಿದ್ . ಅಿಂದ್ರ  ಇಲಲ ಏಕಕಾಲದ್ಲಲ ವಯಷ್ಟಟ ಮತುಿ 
ಸಮಷ್ಟಟಯನುು ಒಟಿಟಗ  ಹಿಡಿಯುವ ಪರಯತು ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ .  

ಆದ್ರ , ಏನ ೇ ಮಾಡಿದ್ರೊ ಕೊಡಾ ವಯಷ್ಟಟ-ಸಮಷ್ಟಟ ಹಾಗೊ ಅಿಂತರಿಂಗ- ಬಹಿರಿಂಗಗಳ ನಡುವಿನ 
ಈ ಮಹಾಛಿದ್ರ ಸಿೂರ್ತಯನುು ನಾವು ಮುಗಧವಾಗಿ ಮತ ಿ ವಾಪಸು ಹ ೊೇಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. 
ಆಧ್ುನಿಕತ ಗ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯವನುು ಸಿಂಯೇಜತ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬವನಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಶ್ಕ್ತಿ ಇನೊು 
ಇದ್ಾದಗ ನಾವು ಮುಗಧತ ಯಿಿಂದ್ ವಾಪಸು ಹ ೊೇಗಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ಇಿಂದ್ು ಆ ತ ೊೇಿಂಡಿ ಜಗತ ಿೇ 
ಕಣಮರ ಯಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿದ್ . ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಉಗಮವ ಿಂದ್ರ  ನಮಮ ದ್ ೇಹದ್ಲಲರುವ ಇನುುಲನ್ ಕಣಣರ ಯಿಂತ . 
ದ್ ೇಹರ್ದಿಂದ್ ಇನುುಲನ್ ಕಣಮರ ಯಾದ್ ಮೇಲ  ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೊ ಎಲ ೊಲೇ ಒಿಂದ್ು ಸಮಸ್ ಯ ಇದ್ ದೇ 
ಇರುತಿದ್ . 

ಕ ೊನ ಯದ್ಾಗಿ, ಜಾನಪದ್ ಗಿೇತ ಯಿಂದ್ರ ಪರಸ್ಾಿಪದ್ ೊಿಂರ್ದಗ  ನನು ಮಾತುಗಳನುು 
ಮುಗಿಸುತ ಿೇನ . 'ಮಾಯದ್ಿಂಥ ಮಳ  ಬಿಂತಣಣ' ಅನುುವ ಒಿಂದ್ು ಹಾಡಿದ್ . ಬ ಳಗಾಿಂನಲಲ ಒಮಮ ದ್ಲತರ 
ಸಮೀಳನವಿಂದ್ರಲಲ ನಾವ ಲಲ ಸ್ ೇರಿದ್ ದವು. ಅಲಲ ಬಾನಿಂದ್ೊರು ಕ ಿಂಪಯಯನಿಂತಹ ಏಳ ಿಂಟು 
ಹಾಡುಗಾರರು ಸ್ ೇರಿದ್ದರು. ಹಿಡಕಲ್ಡ ಡಾಯಮ್ ಮೇಲ  ರಾರ್ತರ ಸುಮಾರು ಎಲಲ ಅಮಲನಲಲದ್ಾದಗ ಅವರು 
ಅದ್ುುತವಾಗಿ ಹಾಡುರ್ತಿದ್ದರು. 'ಮಾಯದ್ಿಂಥ ಮಳ  ಬಿಂತಣಣ' ಹಾಡಿನಲಲ 'ನಾ ನಿಲುವವಳಲಲ' ಅನುುವ ಒಿಂದ್ು 
ಸುಿಂದ್ರ ಪರರ್ತಮ ಬರುತಿದ್ , ಆಧ್ುನಿಕತ  ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಮಾಡುತಿದ್  ಎಿಂಬುದ್ಕ ಕ ಅತುಯತಿಮ 
ಉದ್ಾಹರಣ  ಈ ಹಾಡು. ನಾವು ಗಮನಿಸಬ ೇಕಾದ್ುದ: ಇನುು ಮುಿಂದ್  'ಮಾಯದ್ಿಂಥ ಮಳ 'ಯಿಂತಹ 
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ಹಾಡುಗಳು ಬರಲಾರವು, ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ನಾವು ಆ ಹಾಡು ಹಾಡುರ್ತಿದ್ುದದ್ು ಹಿಡಕಲ್ಡ ಡಾಯಮ್ ಮೇಲ  ನಿಿಂತು. 
ಆ ಪದ್ಯವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಿದ್ಿಂಥ ಮನಸುು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಮುಗಧ ಸಿೂರ್ತಯಲಲತುಿ. ಸಶ್ಕಿ ಸಿೂರ್ತಯಲಲತುಿ. 
ಮಾಯದ್ಿಂಥ ಮಳ  ಬಿಂದ್ು ಎಲಲವನೊು ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗುವ ಸಿೂರ್ತಯಲಲ ಕ ೊೇಡಿ ಕಟಟಬ ೇಕ ಿಂರ್ದತುಿ.  

ಆದ್ರ  ಕಟಟಲಲಲ. ಇವತುಿ ಆಧ್ುನಿಕತ ಯ ಮಳ , ಮಾಯದ್ಿಂಥ ಮಳ  ಎಷ್ುಟ ಬಿಂದ್ುಬಿಟಿಟದ್  ಅಿಂದ್ರ , ನಾವು 
ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೊ ಮತ ಿ ಅಿಂಥ ಪದ್ಯವನುು ಬರ ಯಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. ಬರ ದ್ರೊ ಅದ್ು ಕೃತಕವಾಗಿರುತಿದ್ . 
ಹಿೇಗ  ತ ೊೇಿಂಡಿ ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಕೃತಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ಾಗಿ ಅದ್ನುು ಸಿಂಯೇಜತ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬ ರೊಪಕ ಕ 
ಇಳಸಿ ಹಿಡಿತದ್ಲಲಟುಟಕ ೊಳುಳವುದ್ು ಆಧ್ುನಿೇಕರಣದ್ ಒಿಂದ್ು ವಿಧಾನ. 

 

*  *  * 
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l l   ಜಾನ್ಪದ 

1. ಜನ್ಪದ ಕಲಾಪರಕಾರಗಳು (ಸ್ಂಗರಹ) 

- ಕ್ರಿರ್ರ ವಿಶ್ವಕೊೇಶ್ 

 

 

ಆಶ್ರ್: ಜನಪದ್ ಕಲ ಗಳು ಮನುಷ್ಯನಷ್ ಟೇ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನವಾದ್ುವು. ಪರಿಸರ ವಿೇಕ್ಷಣ  ಮತುಿ ಅನುಕರಣ ಯಿಿಂದ್ 
ಕಲರ್ತದ್ದನುು ರೊಪ್ತಸಿಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ು. ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಿಂಥ ಕಲ ಗಳು ಅಸಿಿತಾಕ ಕ 
ಬಿಂದ್ವು. ಕಲ  ಮನಸಿುಗ  ನ ಮಮರ್ದ, ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ನಿೇಡುವುದ್ಲಲದ್  ಮುಿಂರ್ದನ ಪ್ತೇಳಗ ಗ  ಆಕರವಾಗುತಿವ . 
ಜನಪದ್ ಸಿಂಸೃರ್ತಯ ಪರರ್ತ ಹ ಜ ೆಯಲೊಲ ಜನಪದ್ ಕಲ ಗಳನುು ಕಾಣಬಹುದ್ು. ಜನಪದ್ರ ಬದ್ುಕ ೇ ಒಿಂದ್ು 
ಕಲ . ಮುಗಧ ಜನರಿಗ  ರ್ತಳದ್ೊ, ರ್ತಳಯದ್ ಯೇ ಅವರ ಬದ್ುಕ್ತನಲಲ ಕಲ  ಹಾಸುಹ ೊಕಾಕಗಿದ್ . ಜನಪದ್ 
ಕಲ ಗಳಗೊ fÃವನಕೊಕ ನಿಕಟ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ್ . ನಿತಯ ದ್ುಡಿಮಯ ಆಯಾಸ, ಬದ್ುಕ್ತನ ಏಕತಾನತ , 
ಬ ೇಸರಿಕ ಯನುು ನಿವಾರಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ಮನುಷ್ಯ-ಕಲ ಗಳ ಮೊರ  ಹ ೊೇಗಿದ್ಾದನ . ಇವನುು ಜತನವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ 
ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಿಂಡು ಬಿಂರ್ದದ್ಾದನ . ಪ್ಾರರಿಂಭದ್ಲಲ ಆಿಂಗಿಕ ಸಿಂಜ್ಞ ಗಳಿಂದ್ ಕೊಡಿದ್ ಕಲ ಗಳು ಕರಮೇಣ ಚ್ಚತರ, ಶ್ಲಪ, 
ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಆಯಾಮಗಳನುು ಪಡ ದ್ುಕ ೊಿಂಡಿವ . ಜನಪದ್ ನೃತಯಗಳು 
ಕನಾಿಟಕದ್ಾದ್ಯಿಂತ ಪರಚಲತವಿದ್ುದ ನಲವತಿಕೊಕ ಹ ಚುಿ ಪರಕಾರಗಳು ರೊಢಿಯಲಲವ . ಕ ಲವು 
ಪ್ಾರದ್ ೇಶ್ಕವಾಗಿ ಪರಚಲತವಿದ್ುದ ಜನಪ್ತರಯತ  ಪಡ ರ್ದವ . 

 

ವಿೇರಗಾಸೆ 

ವಿೇರಗಾಸ್  ಶ ೈವ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ ಧಾಮಿಿಕ ವಿೇರನೃತಯ.  ಸ್ಾಮೊಹಿಕ ನೃತಯವನ ೊುಳಗ ೊಿಂಡ 
ಕನಾಿಟಕದ್ ಜನಪದ್ ಕಲ . ಇಬಬರಿಿಂದ್ ಮೊವತುಿ ಮಿಂರ್ದ ಇದ್ರಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುತಾಿರ . 
ಪಿಂಚವಾದ್ಯಗಳಾದ್ ತಾಳ, ಶ್ುರರ್ತ, ಚಮಾಳ, ಓಲಗ, ಕರಡ  ಬಳಕ ಯಾಗುತಿವ . ಕರಡ ಯು ಕುಣಿತದ್ಲಲ 
ಅನಿವಾಯಿ ವಾದ್ಯ ಎನಿಸಿದ್ . 

ವಿೇರಗಾಸ್  ಕುಣಿತದ್ವರ ವ ೇಷ್ಭೊಷ್ಣ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿರುತಿದ್ . ಬಿಳಯ ಪಿಂಚ ಯ ವಿೇರಗಚ ಿ, 
ತಲ ಗ  ಅರಿಶ್ಣ ಅಥವಾ ನಿೇಲ ಬಣಣದ್ ರುಮಾಲು, ಕಾವಿ ಬಣಣದ್ ಕಸ್ ಯಿಂಗಿ, ಕ ೊರಳಲಲ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಸರ, 

ಹಣ ಗ  ವಿಭೊರ್ತ, ಕಣಿಕುಿಂಡಲ, ಸ್ ೊಿಂಟಪಟಿಟ, ಬಿಚುಿಗರ್ತಿ, ಕಾಲ ಿಜ ೆ ಧ್ರಿಸುತಾಿರ .  

“ಅಹಹಾ ರುದ್ಾರ ಅಹಹಾ ದ್ ೇವಾ” ಎಿಂದ್ು ವಿೇರಗಾಸ್ ಯ ನತಿಕ ಹ ೇಳುವ ಒಡಪ್ತನ ೊಿಂರ್ದಗ  
ಕುಣಿತ ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ . ಈ ಕುಣಿತದ್ಲಲ ವಿೇರಭದ್ರ ಹುಟಿಟದ್ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ ವಣಿನ  ಹಿೇಗಿದ್ . 
“ವಿೇರಭದ್ರದ್ ೇವರು ಹುಟಿಟದ್ ರೊಪ ಎಿಂತು ಎಿಂದ್ ೊಡ  ಹುಟಿಟದ್ಾಗಲ  ಹೊವಿನಗಾಸ್ , ಮಿಂಜುಳಗಾಸ್ , 
ಬರಹಮಗಾಸ್ , ವಿಷ್ುಣಗಾಸ್ , ರುದ್ರಗಾಸ್ , ಮಟಿಟದ್ ಹ ೊನಾುವಿಗ , ಸ್ಾವಿರ ಶ್ರ, ಮೊರುಸ್ಾವಿರ ನಯನ, 
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ಎರಡುಸ್ಾವಿರ ಭುಜ, ಕ ಕಕರಿಸಿದ್ ಕಣುಣ, ಜುಿಂಜುಮಿಂಡ  ಇಿಂತಪಪ ಶ್ರೇ ವಿೇರಭದ್ರದ್ ೇವರು ಹ ೊೇಮದ್ 
ಕುಿಂಡದ್ ಒಳಗ  ಹ ೇಗ  ಬರುತಾಿರ ಿಂದ್ರ . . . . . 

ಚಮಾಳ ಹಾಗೊ ಕರಡ ಯ ಬಡಿತ ಇವರ ಕುಣಿತಕ ಕ ಸೊೂರ್ತಿ ನಿೇಡುತಿವ . ನಾಲ ೈದ್ು ಗರ್ತಗಳರುವ 
ವಿೇರಗಾಸ್ ಯ ಕುಣಿತದ್ಲಲ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗರ್ತಯ ಕುಣಿತದ್ ಆನಿಂತರ ಮತ ೊಿಬಬ ನತಿಕ ಒಡ ಪು 
ಹ ೇಳುತಾಿನ . ಒಡಪು ಮುಗಿಯುರ್ತಿದ್ದಿಂತ  ವಾದ್ಯಗಳ ಭ ೊೇಗಿರ ತದ್ ೊಿಂರ್ದಗ  ಮುಿಂರ್ದನ ಗರ್ತಯ ಕುಣಿತ 
ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ . ಗರ್ತಯಿಿಂದ್ ಗರ್ತಗ , ಕುಣಿತ, ಬಡಿತಗಳ ವ ೇಗ ಹ ಚುಿತಾಿ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ . 

ವಿೇರಭದ್ರನ ಕುಣಿತ ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿಯ ಕುಣಿತ, ವಿೇರಗಾಸ್  ಸ್ಾಮೊಹಿಕ ನೃತಯ, ವಿೇರಭದ್ರ ಕುಣಿತಕ ಕ 
ದ್ಕ್ಷಿಣಕನಾಿಟಕ ಪರದ್ ೇಶ್ದ್ಲಲ ಲಿಂಗಲೇರ, ಲಿಂಗಧಿೇರ, ಲಿಂಗವಿೇರ ಕುಣಿತವ ಿಂದ್ು ಹ ಸರಿದ್ . ಉತಿರ 
ಕನಾಿಟಕದ್ಲಲ ಪುರವಿಂತರ ಕುಣಿತವ ಿಂದ್ು ಜನಪ್ತರಯವಾಗಿದ್ . ವಿೇರಶ ೈವ ಸಿಂಪರದ್ಾಯದ್ವರು 
ವಿಂಶ್ಪ್ಾರಿಂಪಯಿವಾಗಿ ಈ ವೃರ್ತಿಯನುು ನಡ ಸಿಕ ೊಿಂಡು ಬರುರ್ತಿದ್ಾದರ . ವಿೇರಭದ್ರ ವ ೇಷ್ಧಾರಿ ದ್ಕ್ಷಯಾಗ, 

ವಿೇರಭದ್ರನ ಜನನ ಮತುಿ ವಿೇರಭದ್ರನ ವಿಜಯ ಮುಿಂತಾದ್ ಒಡಪುಗಳನುು ಹ ೇಳುತಾಿನ . ಇದ್ಕ ಕ 'ಖಡಿ' 
ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾಿರ . ಉತಿರಕನಾಿಟಕದ್ಲಲ 'ಒಡಪು' ಎನುುವರು. ಮತ ೊಿಬಬ ವಯಕ್ತಿ “ಭಲರ ೇ ವಿೇರ, 

ಆಹಹಾ ವಿೇರ” ಎಿಂದ್ು ಕಾಕು ಹ ೇಳುತಿ ಜಾಗಟ  ಬಡಿಯುತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿೇರಭದ್ರನ ಸುತಿ ರ್ತರುಗುತಾಿನ . 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮದ್ುವ , ಗೃಹಪರವ ೇಶ್, ಜಾತ ರ, ಉತುವ, ಹಬಬ-ಹರಿರ್ದನಗಳಲಲ ವಿೇರಭದ್ರನ 
ಕುಣಿತ ಏಪಿಡಿಸುತಾಿರ . ವಿೇರಗಾಸ್  ಸ್ಾಮಾಜಕ ಸಿಂದ್ಭಿಗಳಲಲ ಮನರಿಂಜನ ಗಾಗಿಯೊ 
ಬಳಕ ಯಾಗುರ್ತಿದ್ . ಕುಣಿತ ನ ೊೇಡುವವರಿಗ  ರ ೊೇಮಾಿಂಚನವನುುಿಂಟು ಮಾಡುತಿದ್ . 

ಕಂಸಾಳ  ೆ

ಕೂಗೊೇ ಕೂಗೊೇ ಮಾದ್ೆೇವನ್ 

ಕೂಗರ್ಯ ದುಂಡು ಮಾದ್ೆೇವನ್ 

ಕೂಗಿದರೆ ಕುಣಿರ್ುತತ ಬರುವನ್ು 

ಮಾದ್ೆೇವ 

ಕೂಗರ್ಯ ಮುದುದ ಮಾದ್ೆೇವನ್ 

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನಾಿಟಕದ್ ಜನ ರ್ದೇಪ್ಾವಳ ಹಬಬದ್ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಮಹದ್ ೇಶ್ಾರನ ಕಾವಯವನುು ಹಿೇಗ  
ಹಾಡುತಿ ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯಿಂರ್ದಗ  ಕುಣಿಯುತಿ ಮಹದ್ ೇಶ್ಾರನ ಬ ಟಟಕ ಕ ಹ ೊೇಗುವುದ್ು ವಾಡಿಕ . ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯು 
ಮಲ ಯ ಮಹದ್ ೇಶ್ಾರನ ಭಕಿರಾದ್ ದ್ ೇವರ ಗುಡಾರು ಎಿಂಬ ಧಾಮಿಿಕ ವೃರ್ತಿಗಾಯಕರು ಬಳಸುವ ಕಿಂಚ್ಚನ 
ತಾಳಗಳು. ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಧಾಮಿಿಕ ಜನಪದ್ವಾದ್ಯ ಕಾಿಂಸತಾಲಯ ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ ತದ್ುವ ರೊಪವ ೇ ಕಿಂಸ್ಾಳ , 
ದ್ ೇವರ ಗುಡಾರು ಇದ್ನುು ಬಿರುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುವರು. ಸ್ಾಧಾರಣ ಬಟುಟ ತಾಳಗಳಗಿಿಂತ ಕಿಂಸ್ಾಳ  
ಗಾತರದ್ಲಲ ದ್ ೊಡಾದ್ು. ಆಕೃರ್ತಯಲಲ ವಿಶ್ಷ್ಟವಾದ್ುದ್ು. ಅಿಂಗ ೈ ಅಗಲದ್ ಚಕಾರಕಾರದ್ ಬಟಟಲು ಚ್ಚಕಕ 
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ಜಾಗಟ ಯಿಂರ್ತರುವ ಮಟಟಸವಾದ್ ಮೇಲುತಾಳ, ಮಲತಾಳಕ ಕ ಸ್ ೇರಿದ್ಿಂತ  ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಳಳಲು 
ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ ಗ ೊಿಂಡ ೇವದ್ ಕಲಾತಮಕ ಹುರಿ, ಇವು ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯ ಮುಖಯ ಭಾಗಗಳು. ಬಟಟಲನುು ಮೇಲು 
ಮುಖವಾಗಿ ಎಡ ಅಿಂಗ ೈ ಮೇಲ  ಇರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಬಲಗ ೈಯಲಲ ಹಿಡಿದ್ ಮೇಲುತಾಳವನುು ಅದ್ರ ಮೇಲ  
ಕುಟುಟತಾಿರ . ಈ ನಾದ್ದ್ ಹಿನ ುಲ ಯಲಲ ಗುಡಾರು ಹಾಡುತಾಿರ . ವೃರ್ತಿಗಾಯಕರು ಬಳಸುವ ವಾದ್ಯಗಳಲ ಲಲಲ 
ಕಾಣಿಕ  ಪಡ ಯುವ ಪ್ಾತ ರಯಾಗಿಯೊ ಬಳಕ ಯಾಗುವ ಏಕಮಾತರ ಸ್ಾಧ್ನ ಕಿಂಸ್ಾಳ , ಗುಡಾರು 
ಕಾಣಿಕ ಯನುು ಸಿಾೇಕರಿಸುವಾಗ ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯ ಬಟಟಲನುು ಮಾತರ ಮುಿಂದ್  ಒಡಿಾ ಪಡ ದ್ು ಅನಿಂತರ 
ಜ ೊೇಳಗ ಗ  ಸುರಿದ್ುಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಪವಿತರ ಸ್ಾಧ್ನವಾದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಅಪ್ತಿಸುವ ಕಾಣಿಕ  ಮಲ ಯ 
ಮಹದ್ ೇಶ್ಾರನಿಗ  ಸಮಪ್ತಿತವಾದ್ಿಂತ ಯೆೇ ಎಿಂಬ ಭಾವನ  ಗುಡಾನಿಗೊ ದ್ಾನಿಗೊ ಇರುತಿದ್ . ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯ 
ಮಹಿಮ ಅಪ್ಾರ ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸುವ ಗುಡಾರು ಅದ್ನುು ಪೂಜಸುತಾಿರ . ಕ ೈಗ ರ್ತಿಕ ೊಳುಳವ ಮೊದ್ಲು “ಎಳಳಲ  
ಹ ತಿಯಯ ನಮಮಪ್ಾಪಜ ಮಾಯಾಕರ ಮಾದ್ ೇವ ನಿನು ಪ್ಾದ್ವ ೇ ಗರ್ತಕಣಪಪ ಶ್ರಣು ಶ್ರಣಾರ್ಥಿ" ಎಿಂದ್ು 
ನಮಸಕರಿಸಿ ಕಣಿಣಗ ೊರ್ತಿಕ ೊಿಂಡು ಅನಿಂತರ ಬಾರಿಸಲು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸುವರು. 

ಭಜನ  ಹಾಗೊ ಜಾತ ರಗಳ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಬಿಡಿ ಹಾಡುಗಳನುು ಹ ೇಳಕ ೊಳಳಲು ಮಾತರವಲಲದ್  
ವಿಶ ೇಷ್ ಸಿಂದ್ಭಿ ಹಾಗೊ ಹಬಬ ಆಚರಣ ಗಳಲಲ ಮೇಳವನುು ನಡ ಸಲು ಹಾಗೊ ಬಿೇಸುಕಿಂಸ್ಾಳ  ನೃತಯದ್ಲಲ 
ಹಾಡಲು, ಕುಣಿಯಲು ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯನುು ಬಳಸುತಾಿರ . ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ದ್ ೇವರ ಗುಡಾರು 
ಸ್ಾಿಂಪರದ್ಾಯಿಕವಾದ್ ವ ೇಷ್ಭೊಷ್ಣಗಳನುು ಧ್ರಿಸಿ, ಎತಿರವಾದ್ ರಿಂಗದ್ಲಲ ಕುಳತು ಕಥ  ಮಾಡುತಾಿರ . 
ಇದ್ನುು ನಡ ಸಲು ಕ ೊನ ೇ ಪಕ್ಷ ಮೊವರು ಗುಡಾರಾದ್ರೊ ಇರಬ ೇಕು. ಮೇಳದ್ಲಲ ವಿಕತಾರಿ, ದ್ಮಮಡಿಗಳನುು 
ಹಿಮೀಳದ್ವರು ಬಳಸುತಾಿರ . ಮುಖಯ ಗುಡಾ. ಮುಮೀಳಗಾರ ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯನುು ಹಿಡಿಯುವರು. ಉಳದ್ವರು 
ತಾಳದ್ ಗರ್ತಿಗ  ತಕಕಿಂತ  ವಿವಿಧ್ ಮಟುಟಗಳಲಲ ಹಾಡುತಾಿರ . ಗರ್ತಿಗ  ತಕಕಿಂತ  ತಾಳಕ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೆೇ 
ಕಥ ಯನುು ಪದ್ಯರೊಪದ್ಲಲ ನಡುನಡುವ  ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ವಚನದ್ಲಲ ನಿರೊಪ್ತಸಲಾಗುತಿದ್ . ಇದ್ು 
ವಿಶ್ಷ್ಟವಾದ್ ಪದ್ಯಗಿಂಧಿಯಾದ್ ಗದ್ಯ. ವಚನವನುು ಪರಧಾನ ಗಾಯಕ ನಿರೊಪ್ತಸುರ್ತಿರುವಾಗ ಅದ್ರ ಪರರ್ತ 
ಸ್ಾಲನ ಅಿಂತಯದ್ಲಲ ಸ್ ೊಲಲನವರು “ಹೌದ್ು, ಹೌದ್ೌದ್ು, ಶ್ವಶ್ವಾ, ಮಾದ್ ೇವ, ಹುಿಂ” ಮುಿಂತಾಗಿ ದ್ನಿ 
ಕ ೊಡುರ್ತಿದ್ುದ ಇದ್ು ಕಥಾವಾಹಿನಿ ನಿರಗಿಳವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಪೇಷ್ಕವಾಗಿರುತಿದ್ . ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಪುಟಟ 
ಪ್ಾದ್ದ್ ಅಿಂತಯದ್ಲಲ ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯನುು ಬಾರಿಸುತಿ ಕಥಾ ನಿರೊಪಣ ಗ  ಚ ೈತನಯವನುು ತುಿಂಬಿಕ ೊಳುಳವರು. 
ಹ ಜ ೆ ಹ ಜ ೆಗೊ ಕಿಂಸ್ಾಳ ಯ ಮಿಡಿತ ಅದ್ರ ಜತ ಯಲಲ ಸ್ಾಗುವ ವಿಸ್ಾಿರ ಗದ್ಯಕಥನ ಆಕಷ್ಿಕ ಹಾಗೊ 
ಮನಮೊೇಹಕ. 

ದ್ ೇವರ ಗುಡಾರು ಜನಪದ್ ಮಹಾಕಾವಯಗಳಲ ೊಲಿಂದ್ಾದ್ ಮಲ ಯ ಮಹದ್ ೇಶ್ಾರನ ಕಥ ಯನುು 
ಪರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಡುತಾಿರ . ಇದ್ಲಲದ್  ಪ್ತರಿಯಾಪಟಟಣದ್ ಕಾಳಗ, ಸ್ಾರಿಂಗಧ್ರ, ಬಿಳಗಿರಿ ರಿಂಗಸ್ಾಾಮಿ, 

ಬ ಟಟದ್ ಚಾಮುಿಂಡಿ, ಬಾಲನಾಗಮಮ, ಮುಡುಕುತ ೊರ  ಮಲಲಪಪ, ಕ ೊೇಳೂರ ಕ ೊಡಗೊಸು ಮೊದ್ಲಾದ್ 
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ಲೌಕ್ತಕ, ಧಾಮಿಿಕ ಹಾಗೊ ಐರ್ತಹಾಸಿಕ ಕಾವಯಗಳನುು ಹಾಡುತಾಿರ . ಮಿಂಟ ೇಸ್ಾಾಮಿ ಕಾವಯವನುು ಅದ್ರಲೊಲ 
ಸಿದ್ದಪ್ಾಪಜಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಭಾಗವನುು ಕಿಂಸ್ಾಳ  ಗರ್ತಿಗ  ಅಳವಡಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹಾಡುತಾಿರ . 

ಬಿೇಸುಕಿಂಸ್ಾಳ  ದ್ ೇವರಗುಡಾರ ವಿಶ್ಷ್ಟ ನೃತಯ, ಕನಾಿಟಕದ್ ಜನಪದ್ ನೃತಯಗಳಲಲ 
ಅಪೂವಿವಾದ್ುದ್ು. ಇದ್ರಲಲ ತಾರ್ ಬಟುಲ, ತಟಬಬಟುಲ ಮುಿಂತಾದ್ ಬಗ ಗಳವ . ನಾಲುಕ ಮಿಂರ್ದ ಗುಡಾರು 
ಒಿಂದ್ು ಕಡ  ನಿಿಂತು ಲಿಂಗ ಬಾ, ಮುದ್ುದಲಿಂಗ ಬಾ, ನಮಮ ಮುದ್ುದ ಮಾದ್ಯಯನ ಲಿಂಗ ಬಾ ಎಿಂದ್ು 
ಹಾಡುತಾಿರ . ಕಿಂಸ್ಾಳ  ಹಿಡಿದ್ ಗುಡಾ ತಾಳಕ ಕ ತಕಕಿಂತ  ವಿವಿಧ್ ವಿನಾಯಸದ್ಲಲ ಬಾರಿಸುತಿ ಕುಣಿಯುತಾಿನ . 
ತಲ ಯ ಮೇಲ , ಬ ನು ಹಿಿಂದ್ , ಕಾಲ ಕ ಳಗ  ಕುಳತು, ನಿಿಂತು, ಬಾಗಿ, ಬಳುಕ್ತ ರ್ತೇವರಗರ್ತಯಲಲ ನರ್ತಿಸುವ 
ಭಿಂಗಿ ಆಶ್ಿಯಿಕರ ಹಾಗೊ ಅದ್ುುತ. ಒಮೊಮಮಮ ಇಬಬರು ಗುಡಾರು ಕಲ ತು ನರ್ತಿಸುವುದ್ುಿಂಟು. ಒಬಬರ 
ಕಿಂಸ್ಾಳ ಗ  ಮತ ೊಿಬಬರು ಕುಟುಟತಾಿ ಕುಣಿಯುವ ವ ೈಖರಿ ಆಕಷ್ಿಕವಾಗಿರುತಿದ್ . 

ಡೊಳುುಕುಣಿತ 

ಡ ೊಳುಳಕುಣಿತ ಜನಪದ್ ಕಲ ಗಳಲಲ ವಿಶ್ಷ್ಟವಾದ್ುದ್ು. ಇದ್ು ವಾದ್ಯ ಪರಧಾನ ಕಲ . ಬಿೇರ ೇಶ್ಾರ 
ಸಿಂಪರದ್ಾಯಕ ಕ ಸ್ ೇರಿದ್ ಹಾಲುಮತ ಸಮುದ್ಾಯದ್ ಕುಣಿತ, ‘ಡ ೊಳುಳ’ ಚಮಿವಾದ್ಯ, ಪಳುಳ ಪಡಗದ್ 
ಎರಡೊ ಬಾಯಿಗಳಗ  ತ ೊಗಲು ಹ ೊರ್ದಸಿದ್ ಎರಡು ಪರಡ ಗಳನಿುಟುಟ ಹಗಿರ್ದಿಂದ್ ಬಿಗಿರ್ದರುತಾಿರ . ಇದ್ನುು 
ಎರಡೊ ಕ ೈಗಳಿಂದ್ ಬಾರಿಸಬಹುದ್ು. ಬಲಗ ೈಯಲಲ ಬಾರಿಸುವ 'ಗುಣಿ' ಇರುತಿದ್ . ಗುಣಿಯಿಿಂದ್ ಬಾರಿಸಿದ್ 
ಗರ್ತಗ  ಹ ೊಿಂರ್ದಕ ಯಾಗುವಿಂತ  ಎಡಗ ೈಯಿಿಂದ್ ಛಾಪು ಹಾಕಲಾಗುತಿದ್ . ಭರಮದ್ ೇವರ ಬರಹಮಪಲಲಕ್ತಕ 
ಉತುವ ಕಾಲಕ ಕ ಡ ೊಳುಳ ಬಾರಿಸುತಾಿರ . ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಡ ೊಳುಳ ಬಾರಿಸುವವರು ದ್ ೇಹದ್ 
ಮೇಲುಭಾಗಕ ಕ ಕರಿಯ ಕಿಂಬಳಯನೊು ಸ್ ೊಿಂಟದ್ ಭಾಗಕ ಕ ಮೊಳಕಾಲು ಮೇಲ  ಬರುವಿಂತ  
ಕಚ ಿಪಿಂಚ ಯನೊು ಉಡುತಾಿರ . ಕ ಲವಮಮ ಹುಲಯ ಚಮಿದ್ ರಿೇರ್ತಯ ಉಡುಪನೊು ಧ್ರಿಸುತಾಿರ . 

ಕುಣಿತದ್ ಕಾಲಕ ಕ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಹಸಿರು ಇಲಲವ ೇ ಕ ಿಂಪು ಬಣಣದ್ ಗಗಿರಿ, ಅಿಂಗಿ ಟ ೊಪ್ತಪಗ  
ತ ೊಡುವರು. ಎರಡೊ ಕ ೈಗಳಲೊಲ ಅದ್ ೇ ಬಣಣದ್ ಕರವಸರ ಹಿಡಿರ್ದರುತಾಿರ . ಕುಣಿತಕ ಕ ಹಿನ ುಲ ಯಾಗಿ ಡ ೊಳುಳ, 
ತಾಳ ಮತುಿ ಕ ೊಳಲು ಇರುತಿವ . ಶಾರವಣ ಸ್ ೊೇಮವಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ ಯಯ ರ್ದನ ಮತುಿ ಯುಗಾರ್ದಯಿಂದ್ು 
ಪಲಲಕ್ತಕ ಉತುವದ್ ತರುವಾಯ ಭರಮದ್ ೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಿಂದ್  ಡ ೊಳಳನ ಹಾಡುಗಳ ಕಾಯಿಕರಮ 
ನಡ ಯುತಿದ್ . ಅದ್ರಿಂತ  ಭಕಿರು ದ್ ೇವರ ಮುಮೀಳದ್ವರಾಗಿ ಒಬಬರು ಡ ೊಳುಳ ಬಾರಿಸುತಿ ಹಾಡು 
ಹ ೇಳುತಾಿರ . ಹಿಮೀಳದ್ಲಲ ಹಲವರು ತಾಳ ಮತುಿ ಕ ೊಳಲು ಬಾರಿಸುತಿ ಮುಮೀಳದ್ವರು ಹ ೇಳಕ ೊಟಟ 
ಹಾಡಿನ ಭಾಗವನುು ಹ ೇಳುತಾಿರ . ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹಾಡಿನ ವಿಷ್ಯ ದ್ ೈವಮಹಿಮ ಅಥವಾ ದ್ ೈವಭಕಿರ 
ಕಥ ಯಾಗಿರುತಿದ್ . ಈ ಕಥನ ಕವನಕ ಕ ರಗಳ ಯೆೇ ತಕಕ ಧಾಟಿ, ಡ ೊಳಳನ ಹಾಡು ಹಿೇಗ  ಆರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ : 

ಸಾವಮಿ ನ್ಮಮರ್ ದ್ೆೇವರು ಬಂದ್ಾನ್ ಬನಿನರೆೇ 

ಗುರುರ್ೆೇ ನ್ಮಮರ್ ದ್ೆೇವರು ಬಂದ್ಾನ್ ಬನಿನರೆೇ 
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ಬಿೇರ ೇಶ್ಾರಹಾಡು ಬಹಳ ಹಿಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ಲೊ ಭಕಿರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಯುದಕ ೊಿಂಡು 
ಬಿಂರ್ದರುವ ಉತಿಮ ಕಾವಯಗಿೇತ . ಡ ೊಳಳನ ಹಾಡುಗಳು, ಬಾಳ ೇ ಮುಖಯವ ಿಂದ್ೊ ಅದ್ಕ ಕ ಬಿೇರದ್ ೇವರ ೇ 
ಬ ನಾುಧಾರವ ಿಂದ್ೊ ಸ್ಾರಿ ಸಕಲ ಜನರಿಗ  ಸುಖವಾಗಲ ಿಂದ್ೊ ಸಿಂದ್ ೇಶ್ ನಿೇಡುತಿವ . 

ಡ ೊಳುಳ ಕುಣಿತದ್ಲಲ ಹಲವಾರು ಕಸರತುಿಗಳ ೇ ಅಲಲದ್ , ಕುದ್ುರ ಕುಣಿತ, ಕ ೊೇಲುಕುಣಿತ, ಸ್ಾರು 
ಕುಣಿತ, ಹುಚ ಿಳುಳಬಡಿತ, ಕ ೈಬಾರಿಕ , ಒಿಂzÉíeÉÓ. ಎರಡ ಹಜ ೆಕುಣಿತ, ಜ ೊೇಡುಸ್ಾಲನ ಜಗಿಿನ ಕ ೈಯಿ - 
ಮೊದ್ಲಾದ್ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕುಣಿತಗಳವ . ಬಿೇರಪಪನ ಡ ೊಳುಳ ಎಿಂದ್ ೇ ಬ ಳ ದ್ು ಬಿಂದ್ ಈ ಅದ್ುುತ 
ಪರದ್ಶ್ಿನ ಕಲ  ಇಿಂದ್ು ಧಾಮಿಿಕತ ಯ ಆವರಣರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊರಬಿಂದ್ು ಲೌಕ್ತಕ ಉತುವಗಳಗ  
ತ ರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡಿದ್ . 

ರ್ಕ್ಷಗಾನ್ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತಯ ಪರಧಾನ ಕಲ . ಪ್ಾರರಿಂಭದ್ಲಲ ದ್ ೇಸಿೇ ಕಲ ಯಾಗಿದ್ುದ ಅನಿಂತರ ಶಾಸರದ್ 
ಚೌಕಟಿಟಗ  ಒಳಪಟಿಟದ್ . ಇದ್ು ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನುು ಮಿಂತರಮುಗಧರನಾುಗಿಸುವ ಅಪೂವಿ ಶ್ಕ್ತಿಯುಳಳ ಕಲ . 
ಯಕ್ಷಗಾನದ್ಲಲ ಪ್ಾರದ್ ೇಶ್ಕ ಪರಭ ೇದ್ಗಳವ . ಅದ್ರಲಲ ಮುಖಯವಾದ್ ಮೊರು ಶ ೈಲಗಳು ತ ಿಂಕುರ್ತಟುಟ, 
ಬಡಗುರ್ತಟುಟ ಮತುಿ ಬಡಬಡಗುರ್ತಟುಟ. ಯಕ್ಷಗಾನಕ ಕ ದ್ಶಾವತಾರ, ಬಯಲಾಟ, ಭಾಗವತರಾಟ ಎಿಂಬ 
ಹ ಸರೊ ಇವ . ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಯಲಾಟ ಪರದ್ಶ್ಿತವಾಗುವುದ್ು ಹಳಳಯ ಬಯಲನಲಲ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ು 
ಬಯಲಾಟ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಸುವವನ ೇ ಭಾಗವತನಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಭಾಗವತರಾಟ ಎಿಂಬ ಹ ಸರು ಬಿಂರ್ದದ್ . 

ಗಿೇತ, ಕುಣಿತ, ವ ೇಷ್ಭೊಷ್ಣ, ಮಾತುಗಾರಿಕ , ವಾದ್ಯ ಇವು ಬಯಲಾಟದ್ (ಮಾಯಳ ಅಥವಾ 

ಅಟಿದ್ಾಟ) ಪಿಂಚ ಅಿಂಗಗಳು. 

ಆಟ ಆಡಿಸುವ ಸೂಳ ರಿಂಗಸೂಳ, ಆರಿಂಭದ್ ಕಾಲದ್ಲಲ ಬಿರ್ದರು ಅಥವಾ ಕಿಂಬಗಳನುು ಕಟಿಟ ಮಾವಿನ 
ತ ೊೇರಣಗಳಿಂದ್ ಅಲಿಂಕರಿಸುರ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ರಿಂಗಸೂಳದ್ಲಲ ಪರದ್ಶ್ಿನ ನಡ ಸುವರು. 
ಹಿಮೀಳದ್ವರಿಗ  ಆಸನ ವಯವಸ್ ೂ ಇರುತಿದ್ . ತ ಿಂಕುರ್ತಟಿಟನ ಚಿಂಡ  ವಾದ್ಕನಿಗ  ಆಸನ ವಯವಸ್ ೂಯಿರುವುರ್ದಲಲ. 
ಪ್ಾತರಧಾರಿಗಳಗ  ಒಿಂದ್ು ಸಿಿಂಹಾಸನವಿರುತಿದ್ . ಬಡಗುರ್ತಟಿಟನಲಲ ಇದ್ರ ಬದ್ಲಗ  ರಥದ್ ಆಕೃರ್ತಯ 
ಆಸನವನುು ಸ್ಾಿಂಪರದ್ಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುರ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಮೀಳದ್ ಪರಮುಖ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಿಂದ್ರ , ಚಿಂಡ , 
ಮದ್ದಳ , ಶ್ೃರ್ತ, ತಾಳ ಅಥವಾ ಜಾಗಟ , ಯಕ್ಷಗಾನದ್ಲಲ ಬಳಸುವ ವ ೇಷ್ಭೊಷ್ಣಗಳು . ರ್ತಟುಟ ಮತುಿ 
ಪ್ಾತರಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುತಿವ . ತ ಿಂಕ್ತನಲಲ ಅಥಿಗಾರಿಕ ಗ  ಪ್ಾರಧಾನಯ ಇದ್ುದ, ದ್ ೊಡಾ 
ದ್ ೊಡಾ ಹ ಜ ೆ ಹಾಕ್ತ ಗಿರಕ್ತ ಹ ೊಡ ಯುವುದ್ು ಇದ್ರ ವ ೈಶ್ಷ್ಟಯ. ಬಡಗಿನಲಲ ಕುಣಿತ ಹಾಗೊ ಅಭಿನಯಕ ಕ 
ಪ್ಾರಧಾನಯ ಇದ್ುದ, ಚ್ಚಕರಮಿಂಡಿ ಕುಣಿತವಿರುತಿದ್ . ಹಾಡುಗಾರಿಕ  ಹಾಗೊ ಕುಣಿತ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ಪರಮುಖ 
ಅಿಂಗಗಳು, ಕುಣಿತಕ ಕ ತಕಕಿಂತ  ಅಭಿನಯ, ಜಗಿತ ಸಿಂಭಾಷ್ಣ , ಹುಟುಟಗಳ ಚಲನ  ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನುು 
ತನಮಯಗ ೊಳಸುತಿದ್ . ಇದ್ರಲಲ ನವರಸಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಗ  ಅವಕಾಶ್ವಿದ್ . ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ 
ಮತುಿ ಭಾಗವತದ್ ಪರಸಿಂಗಗಳನುು ಆಡಲಾಗುತಿದ್ . ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಾಳಗ, ಸಿಂಹಾರ ಮತುಿ 
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ಕಲಾಯಣಗಳಗ  ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟಟ ಪರಸಿಂಗಗಳ ೇ ಹ ಚುಿ  ಕಾಳಗವಿಲಲದ್  ಯಕ್ಷಗಾನವಾಗಲೇ ಬಯಲಾಟವಾಗಲೇ 
ಇಲಲ. 

ರಿಂಗಸೂಳ ಸಮಿೇಪವಿರುವ ನ ೇಪಥಯವ ೇ ಚೌಕ ಅಥವಾ ಬಣಣದ್ ಮನ . ಭಾಗವತರು ಹಿಮೀಳ 
ಹಾಗೊ ಪ್ಾತರಧಾರಿಗಳ ೂಿಂರ್ದಗ  ಇಲಲಗ  ಆಗಮಿಸುತಾಿರ . ಪ್ಾತರಧಾರಿಗಳು ತಮಮ ಬಣಣಗಳನುು ತಾವ ೇ 
ಹಚ್ಚಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಮೊದ್ಲು ಚೌಕ್ತಯಲಲ ಗಣಪರ್ತ ಪೂಜ  ನಡ ಯುತಿದ್ . ತದ್ನಿಂತರ ಕ ೊೇಡಿಂಗಿಗಳು ರಿಂಗ 
ಪರವ ೇಶ್ಸುವರು. ಗಣಪರ್ತ ಸುಿರ್ತಯ ಬಳಕ ವಿಷ್ುಣ, ಪರಮೇಶ್ಾರ, ದ್ುಗ ಿ ಮೊದ್ಲಾದ್ ದ್ ೇವತ ಗಳ 
ಸುಿರ್ತಯನುು ಭಾಗವತರು ಮಾಡುತಾಿರ . ಹಾಡಿನ ಅನಿಂತರ ಭಾಗವತರಿಿಂದ್ ಸಭಾವಿಂದ್ನ  ಅನಿಂತರ 
ಕ ೊೇಡಿಂಗಿಗಳು ಕುಣಿದ್ು ಕುಪಪಳಸಿ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನುು ರಿಂಜಸುತಾಿರ . ಅನಿಂತರ ಬಾಲಗ ೊೇಪ್ಾಲರ ಆಗಮನ 
ಹಾಗೊ ಸಿರೇ ವ ೇಷ್ಗಳ ಕುಣಿತ, ಪುರುಷ್ರ ೇ ಸಿರೇ ವ ೇಷ್ ಹಾಕುವುದ್ು ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ವ ೈಶ್ಷ್ಟ, ಯಕ್ಷಗಾನದ್ 
ಪೂವಿರಿಂಗ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಾಗುವ ಬಾಲಗ ೊೇಪ್ಾಲ, ಸಿರೇ ವ ೇಷ್ಗಳ ಉದ್ ದೇಶ್ ಮುಿಂರ್ದನ ಕಥಾ 
ಪರಸಿಂಗಕ ಕ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನುು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಣಿಗ ೊಳಸುವುದ್ ೇ ಆಗಿದ್ . ದ್ ೇವತಾ ಸುಿರ್ತ ಆದ್ನಿಂತರ 
ಅಿಂರ್ದನ ಪರಸಿಂಗಕ ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ಿಂತ  ಒಡ ೊಾೇಲಗ ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಗುತಿದ್ . ಪ್ಾತರಧಾರಿಗಳು ಭಾಗವತರಿಗ  
ಅನಿಂತರ ರಿಂಗಸೂಳಕ ಕ ವಿಂರ್ದಸಿ ಕುಣಿದ್ು ತಮಮ ಸ್ಾಮಥಯಿ ಪರದ್ಶ್ಿಸುವರು. 

ಕೃಷ್ಾಣಜುಿನ ಕಾಳಗ, ಕಣಾಿಜುಿನ ಕಾಳಗ, ಬಭುರವಾಹನ ಕಾಳಗ, ಸುಧ್ನಾಾಜುಿನ ಕಾಳಗ 
ಮೊದ್ಲಾದ್ವು ವಿೇರರಸ ಪರಧಾನವಾದ್ವುಗಳು. ಚಿಂದ್ಾರವಳ ವಿಲಾಸ, ರರ್ತಕಲಾಯಣ, ರತಾುವರ್ತ ಕಲಾಯಣ 
ಮೊದ್ಲಾದ್ವು ಶ್ೃಿಂಗಾರ ರಸ ಪರಧಾನ ಪರಸಿಂಗಗಳು. ಇವಲಲದ್  ಪರಸಿದ್ಧ ಕ್ ೇತರಗಳ ಕ್ ೇತರಮಹಾತಮಗಳವ . 
ಯಕ್ಷಗಾನದ್ ಎಲಲ ಪರಸಿಂಗಗಳಲೊಲ ಹಾಸಯ ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ವಿಡಿಂಬನ  ಕೊಡ ಹಾಸಯದ್ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಗ. 
ಅದ್ರಲಲ ಹನುಮನಾಯಕ, ಕುಬ ೆ, ಚಾರಕ, ವನಪ್ಾಲಕ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಪ್ಾತರಗಳಲಲ ಹಾಸಯ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ು. 

ಯಕ್ಷಗಾನದ್ಲಲ ತುಿಂಬ ಕಲಾತಮಕವಾದ್ದ್ುದ ಬಣಣದ್ ವ ೇಷ್. ಇಿಂತಹ ಬೃಹತ್ ವ ೇಷ್ಗಳು 
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬರುವುದ್ು ನಡುರಾರ್ತರಯಲಲ, ರಾಕ್ಷಸ ವ ೇಷ್ಗಳು ಒಮೊಮಮಮ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯರ್ದಿಂದ್ ರಿಂಗ 
ಪರವ ೇಶ್ಸುವುದ್ುಿಂಟು. ಈ ಪ್ಾತರ ಪರವ ೇಶ್ಸುವಾಗ ಎರಡು ಬರ್ದಗ  ರ್ದೇವಟಿಗ ಗಳನುು ಹಿಡಿದ್ು, ರಾಳದ್ 
ಪುಡಿಯನುು ಎರಚ್ಚ ಜಾಾಲ  ಎಬಿಬಸಿ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತಾಿರ . ಚಿಂಡ ಯ ಬಡಿತ, 
ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಗು ಅರ ನಿದ್ ರಯಲಲರುವ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರನುು ಬಡಿದ್ ಬಿಬಸುತಿದ್ . ಪರಧಾನ ಪ್ಾತರಗಳು ಭಾಗವತರ 
ಮೊಲಕ ತಮಮ ಪರಿಚಯವನುು ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳತಿವ . 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನರಲಲ ಧಾಮಿಿಕ ಮತುಿ ನಿೇರ್ತ ಪರಜ್ಞ ಗಳನುು ಬ ಳ ಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ . 
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಸಿಂಗ ರಚ್ಚಸಿದ್ವರು ದ್ುಷ್ಟನಿಗರಹ ಶ್ಷ್ಟಪರಿಪ್ಾಲನ  ತತಾಗಳನುು ಪರಸಿಂಗಗಳಲಲ 
ಅಳವಡಿಸಿರುತಾಿರ . 

 

*  *  * 
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2 : ಸ್ಂಗೊಳಿು ರಾರ್ಣಣ (ಲಾವಣಿ)  

- ಸ್ಂ: ಕೆ. ಮರುಳಸ್ಸದದಪಪ 

೧ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಪುಿಂಡ ಕ್ತತೊಿರ ನಾಡಿನ ೊಳಗ ಭಿಂಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ ರಾಯಾ ! 
ಪಿಂಡಿತರ ಲಾಲ ಇಟಟ ಕ ೇಳರಿ ಚ್ಚತಾಿ || 

 

ಅಿಂವ ಜಾರ್ತಲ ಕುರುಬ ಭಿೇರನ ಭಕಾಿ 

ಹಳಬ ಚಾಕರಿ ಮಾಡುರ್ತದ್ ೊದ ಸರಕಾರದ್ ಸಿಸ್ಾಿ 
ಕುಲಕಣಿಿ ದ್ಶ್ಯಿಿಂದ್ ಪ್ ೈಲ  ಕದ್ನ ಹುಟಿಟ ಊರಬಿಟಟ 
ಸುತ ಿಲಲ ಹಾವಳ ಮಾಡಿದ್ ೊೇ ವಿಪರಿೇತಾ 

ಬಿಂಟ ಇದ್ದರ ಇರಬ ೇಕ ೊೇ ಪುಿಂಡರಾಯ ಪರಖ್ಾಯತ 

ಮುಿಂರ್ದನ ಕ ೇಡಗಾಲಕ್ತನು ಅಿಂದ್ಾನ ೊೇ ಬಾರಹಮಣ 

ಬಿಂದ್ು ಉಟಿಟರುವ ದ್ ೊೇತಾರ ಒಗ ತಾರಾಕ ೊೇ ರಾಯಾ ನಿೇನಾ | 

 

ಹಳಬರಾದ್ ಮೇಲ  ಹ ೇಳದ್ ಮಾತ ಮಿೇರುವರ ೇನಾ | 

ತುಸು ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡದ್  ಪ್ಾಲಸ್ ನು ವಚನಾ 

ಸಿಟಿಟಗ ದ್ದ ಅಿಂತಾನ ರಾಯಾ ಉಟಿಟರುವ ಧ ೊೇತರ 
ಒಗ ತರಲಾಕು ಬಿಟಿಟ ಆಳಗಳ ಕ ಲಸ ಮಾಡವಲಲ ನಾನಾ | 

ಎಿಂಥ ಕ ಟಟ ಮಾತುನಾಡಿಗ ಪಪ ಬಾಳಣಣ ನಿೇನಾ | 

ಕಡಿಯಿಂದ್ರ ನೊರ ಮಿಂರ್ದೇನ ಕಡಿಯಾವ 

ಹ ೊಡಿಯಿಂದ್ರ ನೊರ ಮಿಂರ್ದೇನ ಹ ೊೇಡಿಯಾವ 

ಇಿಂಥ ಡ ೊಮಾಮನ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲಾಕ ನಾಚ್ಚಕ್ತಲ ಲೇನ 

ಬಗಿಿ ವಲಯ ಊರ್ದ ಬಸದ್ ಬಾಣಾ ಮಾಡಾವಲ ೊಲೇನಾ | 

ದ್ ೊಡಾ ದ್ ೊಡಾ ಮೇಲ ಮಾಳಗಿ ಅಿಂತಾರಟಿಲ  ಜಗಿದ್ 

                              ಹ ೊೇಗುವ ನಾನಾ |        
  

ಮನಸಿನ ೊಳಗ  ಇಟಟ ಬಾರಹಮಣ, ಮೈಲಗಿ ಧ ೊೇತಾರ 
ಮನಿಗಿ ತಿಂದ್ು ಸಿಕಕರ ಸಿಗಲ ನನು ಕ ೈಯಳಗ ೊಿಂರ್ದನಾ 

ಬಗಿಿಸಿ ಡುಬಬದ್ ಮೇಲ  ಕಲುಲಹ ೇರಿ ಕಳ ಯುವ ನ ೊೇ ಮಾನಾ | 
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ಇತಿ ಎರಡು ಮೊರು ರ್ತಿಂಗಳ ಮತ ಿ ಹ ೊತಿ ಹ ೊೇದ್ ಮೇಲ  
ಒತಿರಲ  ಕ ೊಡೊದ್ು ಸರಕಾರದ್ ಪ್ಾಳ ವನಾ | 

ಕುಲಕರಣಿ ಅಿಂತಾನ ಮಿೇಸ್  ಹುರಿಹಾಕ್ತ ಮಾಡಲನ ುೇನಾ | 

ರಾಯಣನ ಮನ ಗ  ಕಳುಹಿದ್ ನಾಲುಕ ಮಿಂರ್ದ ಹಳಬರನಾ | 

ನಾಳ  ಪ್ಾಳ  ಕ ೊಡರ್ದದ್ ಓಳ ಆಡಿೇವಿಂತಹ ೇಳ ಅವಿಂದ್ ೇನ 

ಬಿಸ್ಾಟ ಮಳಳ ಕುರಬಿಂದ್ಾ ಜಾಸಿಿ ಕಡಿಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರ 
ಎಳರ್ತ ಅವನಾ | 

 

ನಾಲುಕ ಮಿಂರ್ದ ಹಳಬರಿಗ  ಕ ೈಮುಗದ್ ಹ ೇಳತಾನ ರಾಯಾ 

ಮಾಡಬಾಯಡಿರ ನಮಮನು ಅಬರುಗ ೇಡಾ | 

ಮನಿಯಾಗ ಅದ್ಾವ ಚಲ ೊೇಹ ೊೇರಿ ಜ ೊೇಡಾ 

ನಾಳ  ಕ್ತತೊಿರ ಸಿಂರ್ತಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಆತುರರ್ದಿಂದ್ಲ  ಮಾರಿ 

ತರರ್ತೇವ ಪಪ ಅಣಣ ತ ೊೇಡ ಜ ೊೇಡಾ || 

 

ಇನು ಬಾಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಲಲ ಪ್ಾಡಾ 

ಕಣಿಣೇರ ಉದ್ರಸುತರಾಯಾ ಎರಡು ಹ ೊೇರಿ ಕನಿುಬಿಟಟ 
ಕ ೈಯಲಲರುವ ಕರ್ತಿ ಕಟಿಟದ್ ನಡಾ 

ನ ೊೇಡಿ ತಾಯಿ ಅಿಂತಾಳ ಮಗನ  ಹ ೊೇಗ ಬ ೇಡs 

ಕೊಡ ಸುಮಮನಿರು ಹಡದ್ವಾ ನಿೇನಾ | 

ಹ ಮಮ ಬಹಳ ಕುಲಕರಣಿದ್ು ಪ್ಾಳ ದ್ ರೊಪ್ಾಯಿ ಹ ೊೇರಿ 

ಮಾರಿ ಕ ೊಡುವ ನ ತುತಾಿ | 

 

ಹಿಿಂದ್ುಗಡ  ಅವನ ಬನವಿಗ  ಬ ಿಂಕ್ತ ಹಚುಿದ್ು ತುತಾಿ 

ಇಷ್ುಟ ಹ ೇಳ ಸಿಂರ್ತಗಿ ಹ ೊಡಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇದ್ ಸಮಥಿ 

|| ಪುಿಂಡಕ್ತತೊಿರ || 

 

೨ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಹಳಬರ ೊೇಗಿ ಕುಲಕಣಿಿಗ  ಹ ೇಳಾಯರ ರಾಯಣಾಡಿದ್ ಮಾತುಗಳ ಲಾಲ  | 

ಪ್ಾಳ ೇದ್ ರೊಪ್ಾಯಿ ಹ ೊೇರಿ ಮಾರಿ ಕ ೊಡರ್ತೇನ ತಿಂದ್ಾ | 

ನಿಮಮ ಮಾಯಲ ಸಿಟಾಟಗಿ ಕರಕರ ಹಲಲ ರ್ತಿಂದ್ಾ | 

ನಮಮ ಹುಜೊರ ಇಷ್ುಟ ಹ ೇಳ ಕ್ತತೊಿರ ಸಿಂರ್ತಗ  ಹ ೊೇದ್ಾ | 
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ಬಿಟಟರ ಕುಲಕಣಿಿ ನಿಿಂರ್ದಗ  ಉಟಟಿಂಗ ಹ ಿಂಗಸರ ಸಿೇರಿ 

ತ ೊಟಟಿಂಗ ಕುಬಬಸವ ಿಂದ್ು ನಿಷ್ುಟರ ಹ ೇಳದ್ಾ | 

ಭಿಂಟ ಭರಮಣಣನ ಹ ೊಟಿಟಲ  ಹುಟಿಟ ಇರಬಾರದ್ ಿಂದ್ಾ | 

 
 

ಊರ ಕುಲಕಣಿಿ ಬರದ್ಾನ ವಾರಿಂಟ ಪುತಾಿರಾ 
ವಾಯಿದ್  ಮಾರಿತ ಿಂದ್ಾ |  

 

ರಾಯಣಣನ ಮನ ಗ  ಸ್ ಮನಾಸ ಹಚ್ಚಿದ್ಾ 

ರಾಯಣಣನ ತಿಂರ್ದ ಭರಮಣಣ ನ ೊೇಡಿ ಕಣಿಣಗ  ನಿೇರತಿಂದ್ಾ | 

ನಾಳ  ಪ್ಾಳ  ಕ ೊಡಲೇನ ತಿಂದ್ ಕುಲಕ  ಪ್ಾದ್ ಹಿಡದ್ಾ | 

ಕರುಣ ಬರಲಲಲ ಹಿಕಕಟಿಟನ ಕುರುಕುರಿಯಿಿಂದ್ 

ಜ ೊೇರಿಲ  ನೊಕೊತ ಚಾವಡಿಗ  ಒಯಾದ || 

 

ಚಿಂಡಬಾಗಿಸಿ ಡುಬಬದ್ ಮಾಯಲ ಕಲಲ ಹ ೇರಿದ್ಾ 

ಎರಡು ಹ ೊೇರಿ ಮಾರಿ ರಾಯಾ ಒಡಲ ೊಳು ತಳಮಳಸುತಾಿ 

ಚ್ಚಿಂರ್ತ ಮಾಡುತಲ ಕ ೊಟಟ ಚ್ಚೇಟಿ ಬರ ದ್ ಮುನೊುರ 

ರೊಪ್ಾಯಿ ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಪದ್ರ ೊಳಗ ಕಟಿಟದ್ಾ. 
 

ಸಿಂಜ ತಾಸ್ ೊತಿ ಇರತ ತನು ದ್ಾರಿ ಹಿಡದ್ಾ | 

ರ್ದೇಪ್ಾ ಹಚ್ಚಿರ್ದದಲಲ ಇನೊು ಸಿಂಗ ೊಳಳಯ ಸಿೇಮಿ ಕಿಂಡಾ |  
 

ಮನಿಗ  ಬಿಂದ್ ತನು ತಾಯಿಗ  ನಿೇರ ಕ ೊಡ ಿಂದ್ಾ 

ಕ ಿಂಚವಾ ನಿೇರಕ ೊಟಟ ಹ ೇಳಾಳಳ ಕಿಂತಾರಟ ಆದ್ದ್ುದ 
ಕ ೇಳಲಲಲ ಕುಲಕಣಿಿ ಹಿರಿಯನ ಗ ೊೇಳಮಾಡಿ 

ಒಯಿದದ್ಾರ ಹ ೇರಿದ್ಾರ ಡುಬಬದ್ಮಾಯಲ ಕಲಾಲ || 

 

ಶ್ವಶ್ಿಂಕರ ವ ೇಳ  ತಿಂದ್ ನಮಮ ಮಾಯಲ      
ರೊಪ್ಾಯಿ ತಗ ೊಿಂಡ ಹ ೊೇಗಿ ರಾಯಾ ಉಪ್ಾಯವಿಲಾಲ 
ಸರಕಾರ ಮಾಲ ಿಂದ್ ಪ್ಾಳ ಕ ೊಟಟ ಡುಬಬದ್ಮಾಲನ ಕಲಲ 
ಕಡಿಕ ತಗದ್ ರ್ತಿಂದ್ ಕುಲಕ ಣಿಿ ಮಾಯಲ ಕ-ರ-ಕ-ರ ಹಲಲರ್ತಿಂದ್ಾ| 

ತಿಂರ್ದನ ಮನಿಗ  ಕರಕ ೊಿಂಡ ಹ ೊೇಗಿ ವಿಂದ್ನ ಮಾಡಿ ಹ ೇಳತಾನ 
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ರಾಯಾ | 

 

ಇಿಂರ್ದಗಿ ಬಟಟಬಿಡಿರ ನನು ಹಿಂಬಲಾ | 

ನಿಮಮ ಹ ೊಟಿಟಲ ಹುಟಿಟದ್ ಪುತರ ನಾಯೆೇನಲಾಲ ।  
ಮಡರ್ದ ಕ ೊರಳಾಗಿನ ಗುಳದ್ಾಳ ಹರದ್ ನಡದ್ಾನ 

ಕುಲಕಣಿಿ ಹ ೊಲಕಜ ೊೇಳ ಚಾಪ್ತಸಿದ್ ಅಗಣಿತ 

ಲಿಂಕಾ ಹಾಯಾಿಡಿದ್ಿಂಗ ೊ ವಿೇರ ಹನುಮಿಂತ  
ವ ೈರಿ ಮನಿಗ  ಬ ಿಂಕ್ತ ಹಚ್ಚಿ-ನಡದ್ಾನ ಹಿಡಿರಿಂತ 

|| ಪುಿಂಡ ಕ್ತತೊಿರ........|| 

 

೩ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಜೇವದ್ ಗ ಳ ಯಾ ಬಿಚಿಗರ್ತಿ ಚನಬಸುನ ಹಿಂತ ೇಲ ಹ ೊೇಗಿ 

ರಾಯಣಣ ಕರದ್ ಹ ೇಳತಾನ ಏಕಾಿಂತ ತಳಳಮಾಡಿ ಬಿಂರ್ದನ ಕುಲಕರಿ 

ಬಾಳಾಯನಮಾಯಗ 
ದ್ ೇಹ ಜೇವದ್ ಕಬರ ಇಲ ೊಲ ಎಳಳನಷ್ುಟ ನನಗ |  
ಚನಬಸು ಅಿಂತಾನ ಗ ಳ ಯಾ ಸುಸಿಿ ಮಾಡಬಾಯಡ ಸದ್ಯ 
ಶ್ವಗುರ್ತಿ ಅರಸನ ಹಿಂತ ೇಲ ಹ ೊೇಗಬ ೇಗ 

ಒಬಬ ಪುಿಂಡ ಅಿಂದ್ಾನಿಂತ ಅವನ ದ್ಿಂಡಿನ ೊಳಗ | 

ಸೊರರಾಯ ಸುರ್ದದ ಕ ೇಳ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ಾರಣಾಗ ದ್ದ 
ತರಬ ೇಕಿಂತ. 

 

ಎದ್ಾದನ ಆಗಿಿಂದ್ಾಗ ಕರ್ತಿಡಾಲ ಪೇಶ ೇಕಶ್ಸಿಹಿಡದ್ ನಡದ್ಾನ  
ಕ ೈಯಾಗ 

 

ಚನಬಸಣಣನವರ ನಿಮಮ ಕೃಪ್ಾ ಇರಲ ನನು ಮಾಯಗ |  
ಅರಸನ ಹಿಂತ ೇಲ ನಿಿಂತಹ ೊೇಗಿ ಸರಸರ್ದಿಂದ್ 

ಮುಜರಿ ಹ ೊಡ ದ್ ಕರಸರಿ ಅಿಂತಾನ ರಾಯಾ ನಿಮಮ ಬಿಂಟಗ 

ನಾನು ಬಹದ್ೊದರ ಮಲಸಜಿನ ಹಳಬ ಕ್ತತೊಿರ ನಾಡಾಗ | 

 

ಕಣಿಣಲ ನ ೊೇಡಿ ಕುಸಿಬಿಂದ್ ಮನಿುಸಿ ಕರದ್ಕೊಡಿರ ಸ್ಾುನ ಅರಸ 

ಸಣಾಣವ ಕಾಣಸರ್ತ ಲಡಾಯ ಮಾಡುವದ್ ಹಿಂಗ 
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ಅವನ ಕಯಾಗ ಪ್ಾರಣಹ ೊಿಂರ್ದ ಸುಮಾರ ಮಾಡಿ ನನಗ 

ಮಡಿದ್ಿಂಗ ಆರ್ದತ ೊೇ ಅಭಿಮನುಯ ಚಕರಭಿೇಮರ ಕ ೊೇಟಾಯಗ 

ಗ ೊಬಬರಕ ೊಕಗದ್ಿಂಗ ಆರ್ದೇತ ೊೇ ಬ ಿಂಕ್ತ 

ಅಬಬರಲ ಅಿಂತಾನ ರಾಯಾ ಇಬಬರನು ಕಾದ್ಬಿಟಟನ ೊೇಡಿ 

ಒಳತಿಂಗ ಸುಳಳ ಅಬಬರಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಏನಾತಿಂದ್ || 

ಚಾಲ್ 

ಬಹಾದ್ೊದರ ರಾಯಣಣನ ಬರ್ದಯಲಲ ಕೊಡಿರಸಿಕ ೊಿಂಡ 

ನಟಿಟತ ೊೇ ಮನಕ ರ್ದಟಿಟಸಿ ಆಡಿದ್ ಮಾತಾ 

ತನು ಪುಿಂಡನ ಕರಸಿದ್ ೊ ತುರತಾ | 

ಬಿಂಡಾಯದ್ ಸುರ್ದದ ಕ ೇಳ ಕ ಿಂಡದ್ಿಂಗ ಆದ್ಣಾಣ 
ಮದ್ುದ ಗುಿಂಡು ತುಿಂಬಿ ಮಾಡಿದ್ಾದರ ೊೇ ಸಿಸ್ಾಿ || 

 

ಬಿಂದ್ ಕಾಲ ಕ ದ್ರಿ ಮುಿಂಡಿ ಹ ೊಡ ಯುತ 

ನಿಿಂತಕೊಡಿದ್ಿಂಗ ಆರ್ದೇತ ೊೇ ದ್ಶ್ರಥನ ಮಿತರಲಕ್ಷಣ 

ಇಿಂದ್ರಜೇತಅರಸ ಇಟಟ ಇಬಬರ ತ ಲಮಾಯಲ ಹಸಿ 
ನಾಳಗ  ಲಡಾಯಿ ಮಾಡಿರ ಿಂತ ವಿೇಳ ಕೊಟಾಟನ ಅರಸ | 

ಜಾಳಗ  ಹ ೊನು ಕ ೊಡುವ ನು ಮಾಣಿಕ ಮುತುಿ 
ಮತುಿ ಏನಬ ೇಕುಬ ೇಡಿ ನಿಮಮ ಸನುಮಿಂತ 

ವಿೇಳ ಯಹಿಡದ್ಾರ ೊೇ ನಗನಗತಏಕಾಗದ್ಲಲ ದ್ಿಂತ | 

|| ಪುಿಂಡಕ್ತತೊಿರ || 

 

೪ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಮರುರ್ದನ ಮಧಾಯಹುದ್ಾಗ ಶ್ವಗುರ್ತಿ ಊರಹ ೊರಗ 

ದ್ಿಂಡುಕೊಡಿತ ೊಿೇ 
 

ಒಿಂದ್ು ಅಜಮಾಸ ಏಳು ಎಿಂಟು ಸ್ಾವಿರಾ | 

ಕರಾರ ಮಾಡಾಯನ ಕರ್ತಿಯ ಮೊರು ಮೊರು ಭಾರಾ | 

ನ ೊೇಡಲಾಕ ಕೊಡಾಯರ ೊ ಸಣಣ ದ್ ೊಡಾವರಾ | 

 

ಬಿಂದ್ಾನ ಶ್ವಗು ಪುಿಂಡ ದ್ುಿಂಡ ಗಾಯಮಿ ಹಚ್ಚಿಕ ೊಿಂಡ 

ಚಿಂದ್ರ್ದಿಂದ್ಲಲ ರ್ತರುವಾಯಡುತಿ ತನು ಹರ್ತಯಾರಾ | 
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ರಾಯಣಣನ ಒಿಂದ್ು ಗಳಗಾಗ ಹ ೊಡಿಯುವ ನ ೊೇಠಾರಾ || 

 

ರಾಯಣಣ ರಣಗೊದ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ನಡಕಸುರ್ತಿದ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನಗನಗುತ | 

ನಿಿಂತಾನ ೊೇ ಶ್ವಗುತ ಿವನ ಎದ್ುರಾ | 

ಟಣ ಟಣ ಜಗಿದ್ ವಗದ್ ಅಿಂತರಲಾಗಾ | 

ಕಣಣ ಮುಚ್ಚಿ ಕಣಣ ತ ಗ ಯುವದ್ರ ೊಳಗ ಶ್ವಗುರ್ತಿ 
ಪುಿಂಡನ ಚಿಂಡ ಕಡಿಕ ಮಾಡಿ ಬಿಟೊಟರಾಯಾ | 

ಬಾದ್ೊರ ಅರಸ ಸ್ಾಕ್ಾತ ನ ೊೇಡಿದ್ ೊೇ ತನು ಕಣಾಣರಾ | 

ಅರಸನ ಮನಸಿುಗ  ಬಿಂದ್ ಸರಸರ್ದಿಂದ್ ರಾಯಣಣನ 

ಮರಿಸ್ಾಯರ ೊೇ ಇಲಲಿಂತಇವನ ಹಿಂತವರಾ | 

ಆಯಾರ ಮಾಡಾಯರ ೊೇ ಕಡ  ತ ೊೇಡ  ಉಿಂಗರ ಉಡದ್ಾರಾ | 

ಡಿಂಗುರ ಹ ೊಡಿಸ್ಾಿರ  ಸತಿಿಂತ ಶ್ವಗುರಿ್ತ ಶ್ ರಾ | 

ಮುಜರಿ ಹ ೊಡ ದ್ ಮುಗಳನಗಿ ನಗನಗತ ಅಿಂತಾನ 

ರಾಯಣಣ ಬ ೇಡಿದ್ದ ಕ ೊಡರ್ತ ನಿಂಬು ಕರಾರಾ 

ವಚನಿಂತ  ದ್ಿಂಡ ಕ ೊಡಿ ನನಗ ೊಿಂದ್ು ಸ್ಾವಿರಾ | 

ಚಾಲ್ 

ಕ ೊಟಾಟನ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾವಿರ ದ್ಿಂಡಾ ಬಿಟುಟ ರಾಯಣಣ 
ಮಾಡಿದ್ಿಂತ 

 

ಶ ರೇಷ್ಠ ತನು ಮನಸಿುಗ  ಬಿಂದ್ ಹಿಕಕಟಟ ಮುಕಕಟಟ 
ಇವನಿಂಥವನ ನ ೊೇಡಿಲಲಿಂದ್ಾ |  

 

ಅಪಪಣ  ತಕ ೊಕಿಂಡ ರಾಯಾ, ಶ್ವಗುರ್ತಿ ಊರಬಿಟಟ 
ಹ ೊಿಂಟ 

ಜೇವದ್ ಗ ಳ ಯನ ಹಿಂತ ೇಲ ಬಿಂದ್ಾ || 

 

ನ ೊೇಡಿ ಚನಬಸು ಆದ್ಾನ  ಆನಿಂದ್ | 

ವಡಾರ ರ್ತಮಮಣಣ ಏನ ಲಡಿಾಯ ಹುಡುಗನಲಾಲ || 

 

ಬಿಗವಲ ಚಡಿಾ ತ ೊಟಾಟನ ಅವಸರರ್ದಿಂದ್ | 

ಬ ಟಿಟಯಾದ್ಾನ ೊ ಮಿತರರಿಗ  ಪ್ತರೇರ್ತಯಿಿಂದ್ಾ 
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ಕ್ತತೊಿರ ಮಲಸಜಿನ ಮೊೇಸಮಾಡಿದ್ ಇಿಂಗ ರೇಜ|| 

 

ಚನುಮಮನ ಗೊಡ ಹಾಕ್ತಕ ೊಿಂಡ ಪಿಂಥಾ | 

ತಾಯಿ ಕುಿಂತಾಳ ೂ ಮಗನ ಶ  ೇಕ ಮಾಡುತಾ 

ಲಡಾಯಿ ಮಾಡಿ ತಕ ೊಕಿಂಡಾನ ೊೇ ಆತ ಪ್ತರಿಂಗಾನಿಂತ 

|| ಪುಿಂಡ ಕ್ತತೊಿರ........|| 

 

೫ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಗ ೊೇದ್ಳಳ ಕ ರಿಯಮಾಲ ಇಳರ್ದತ ೊೇ ಸರಕಾರ 

ದ್ಿಂಡಾ ರಾಯಣಣನ ಚಿಂಡಕಡದ್ ಜಯಯಲ-ದ್ಕ ಸ್ಾಯಬ 
ಡ ೇರ  ಹ ೊಡ ದ್ ಕುಿಂತಕ ೊೇಪತುಿಂಬಿ ಮನಕ || 

 

ಹರ್ತಯಾರ ಬಿಂದ್ೊಕನ ಲಲ ಗೊಡಹಚ್ಚಿ ಇಟಾಟರ ನಡಕ | 

ಕುದ್ರಿ ಸ್ಾಾರರು ಮತುಿ ಚತುರಬಲ ಆರಿಂಭರ್ದಿಂದ್ 

ಜಳಕಮಾಡಿ ಕುಿಂತಾರ ೊೇ | 

 

ಎಲಲರೊ ಉಣಲಾಕ ವತಿಮಾನ ಕ ೇಳ ರಾಯಣಣ ಅಿಂದ್ಾನ | 

ಗಜವಿೇರ ರಾಯಣಣ ಸಹಜವಾಗಿ ಹ ೊಿಂಟಾರ ಜ ೊೇಡಿ | 

ತಜವಿಜ ಮಾಡಿ ಬರುನು ಸುಮಮಕ || 

 

ಹ ೊೇದ್ಾರ ೊೇ ಗೊಡ ಹಚ್ಚಿದ್ ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ಸನ ೇಕ 

ಗಜವಿೇರ ಮರಿ ಆದ್ಾನ ೊೇ ಬಿದ್ರ ಮಳಯ ಬಲಕ 

ಟುಬಕಾಯಗ ಗುಿಂಡುಹಾಕ್ತ ಬಾಯಿಗಿ ಜರಜಾವಿಗಿ 

 

ದ್ಕ್ತಕ ಕ ೊಟಟ ಹ ೊಡ ದ್ ಸ್ಾಯಬಗ ಗುಿಂಡು ತಾಕ್ತ 

ಬಿದ್ೊರ ನ ಲಕ | 

ಹರ್ತಯಾರ ಬಿಂದ್ೊಕನ ಲಲ ವಯದ್ ಜಗಿದ್ಾನ ೊೇ 
ದ್ ೊಡಾ ಮಡಕ |  

 

ಅಲಮಾನ ಕರ್ತಿಯ ಹಿರಿದ್ು ಆರಾರಸಿ ಕಡದ್  
ಅದ್ಿ ಚಿಂಡರುಿಂಡ ಆಗಿ ಬಿದ್ಾದವ ತುಣಕ | 

ಕುರಿಹಿಿಂಡಿನಾಯಗ ಮುರಿದ್ಿಂಗಾತ ೊೇ ಹ ಬುಬಲ ಹ ೊಕುಕ || 
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ರ್ತರಿವಾಡಿ ಕಡದ್ಾನ ೊೇ ಕಬರ ಹಾರಿ ತಪ್ತಪತ ೊೇರ್ದಕಾಕ 
ಚಾಪಹಾಸಿದ್ ಲ ೊೇಪಮಾಡಿದ್ ಕಲರ್ದೇಪ ಭೊಪ 

ರಾಯಣಣನ ಕೌತುಕ | 

ಒಬಬನ ಮಾಪ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟಾಟನ ಸುರ್ದದ ಹ ೇಳುದ್ಕ 

ಇದ್ರ ಬದ್ರಾ ನಿಿಂತು ತಾರಾ ಬಾರಾ ಕಾದ್ುವಾಗ ಹಾರತಾವ 

ಗ ೊೇರಾ ಜನರ ತಲ | 

ಬಿದ್ದ ಗ ೊೇರಾ ತಾ ಬಕಕಬಾರಲ ಸ್ಾಯ ಕ ೇಳಕ ೊಿಂಡ | 

ತನು ಮುಿಂಗ ೈ ಕಡಕ ೊೇಿಂಡ | 

 

ಮತುಿ ದ್ಿಂಡ ಸಿಂಹಾರ ಮಾಡಾಯನ ಹುಲ | 

ತಾಪ್ಾಸ ಮಾಡರಿ ಹಾಕ ೊೇಣ ಅದ್ಾನ ಲಲ | 

ರಕಿದ್ ೊಳಗ ಬಟಟಹಾಕ್ತ ಹಣಿಮಾಲ ಇಟಕ ೊಿಂಡ 

ಚಟಟನ ಹ ೊೇದ್ಾನ ಮೈತರ ಬರ್ದಯಲಲ | 

ರಣರಿಂಗನ ಲಾಲ ಮಾಡಿದ್ನ ೊೇ ಖ್ಾಲ 

ಸಿಿಂರ್ದ ಸ್ ರ  ತರಸಿ ಬಹಳ ದ್ುಿಂದ್ರ್ದಿಂದ್ಲಲ 
ಕುಡಿದ್ಾಡಿ ಚಿಂದ್ರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊಿಂಟಾರ ೊೇ ತಮಮ ಸ್ ೈನಯಸಹಿತಾ | 

ಬಾಳಗುಿಂರ್ದ ಗುಡಾದ್ ದ್ಾರಿ ಹಿಡದ್ ನಡ ಯುತ 

ಆಯಾಿಣದ್ಾಗ ಇಳದ್ಾರ ೊೇ ರಾರ್ತರ ಇತ ೊಿ ಸರವತಾಿ | 

||ಪುಿಂಡ ಕ್ತತೊಿರ......|| 

 

೬ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ  

ಬಹದ್ೊದರ ಇಿಂಗ ರೇಜನ ದ್ಿಂಡ ಬಿಂರ್ದತ ೊೇ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು 
ಕ ೇಪ ಬಾಳಗುಿಂರ್ದ ಗುಡಾಕ_ಹಾಕಾಕರ ೊೇ ಮುರ್ತಿಗ  
ಅದ್ರ ಸೊಚನಾ ಮುಟಿಟತ ೊೇ ರಾಯಣಣಗ ಹ ೊೇಗಿ. 
ಅವನ ಕಲಪನಾ ರ್ತಳಯಲಾಕ ಇಲರಯಾರಾರಿಗಿ | 

ಗುಡಾದ್ ೊಳಗ ಇರುವಿಂಥ ಕಿಂಟಿಗಿಡಗಳನ ುಲಲ 
ಮಿಂಡಮಾಡಿ ಅರವಿ ಸುರ್ತಿ ಹಚಾಯರ ೊೇ ಬಾಯಗಿ | 

ರಾಯಣಣನ ದ್ಿಂಡ ಇಳದ್ ಮಾಡತರ್ತ ಅಣಣ ಅಡಗಿ | 

ಉರಿಯ ನ ೊೇಡಿ ಅದ್ಾರ ಿಂದ್ು ಬಿಗಿಲ್ಡ ಮಾಡಿ 
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ಬಿಂದ್ಾರ  ಲಗು, ಗುರಿಯಹೊಡಿ, ಹ ೊಡ ದ್ಾರ 

ಕತಿಲಗವರ್ದತಹ ೊೇಗಿ | 

 

ಕೊಗಹ ೊಡದ್ ರಾಯಣಣನ ದ್ಿಂಡ ಬಿಂತ ಮಾರಾಗಿ 

 

ಎಳಎಳದ್ ಕ ೊಿಂದ್ಾ ರಣಾಧಿೇರಾ | 

ತುಳತುಳದ್ ಒಬ ೊಬಬಬರನಾು ಹ ೊರಹ ೊರಳಸಿ ತರದ್ಾರ | 

ಕರ್ತಿಮಿಿಂಚ್ಚನ ಪರಿಯಾಗಿ ತಪ್ತಪಸಿ ಉಳಉಳದ್ 

ಹ ೊೇದ್ಾರ ೊೇ ಕಿಂಟಿಯ ಮರಿಗಿ | 

 

ಗಿತಾಿ ಬ ತಿ ಬಲಾಲಿಂಗ ಕಲ ಕಡಿದ್ಾನ, 

ಸುತಿ ಕತಿರಿಸಿ ಬಿದ್ಾದವ ರಕಿ ಹರಿರ್ದತ ೊೇ ಧ್ರಿಗಿ | 

ರ್ದಕಕ ತಪ್ತಪ ಕಾಳಗವಾಡ ೊೇ ಅವರ ಇದ್ರಿಗಿ | 

ಸುತಿಗಟಿಟ ಹ ೊಡದ್ ೊೇ ಒಬಬರು ಹ ೊೇಗಲಲಲ ರ್ತರುಗಿ | 

ಪ್ಾರತಃಕಾಲದ್ಲಲ ರಕಿಮಾಿಂಸ ರ್ತನುಲಾಕ 

ಸುತುಿಕಡ  ಮುರ್ತಿದ್ಾವೇ ಹದ್ುದ ಕಾಗಿ 

ತ ೊೇಟಿ ಇಲಲದ್ ಮಾಡಿದ್ಿಂಗ ಆತ ೊೇಹಬಬ ಆನಿಂದ್ವಾಗಿ | 

ಅನಿಂತರ ಅರಣಯದ್ ೊಳು ಸ್ಾಾತಿಂತರ ತಪ್ತಪತು 
ಅದ್ಕ ಕ ತಿಂತರ ಹ ೇಳುವಷ್ುಟ ಇಲಲ ಶ್ಕ್ತಿ 
ಹರ್ತಯಾರ ಧ ೈಯಿ ಪರಭ ೊೇ ಶ್ಕ್ತಿ, ಊಟಾಬಸಿ 

 
 

ಮಾಡಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಿಂದ್ ಎಲಲರೊ ಕೊಡಿ ರ್ದನು ಅಿಂತ 

ಜಗಿದ್ಾರ ೊೇ ಅಲನತಾಲಾ|| 

 

ಸವಿರೊ ಕಾರ್ದದ್ಾರ ೊೇ ರಣಗೊದ್ಲಾ | 

ಸೃಷ್ಟಟಯಳು ಪರಸಿದ್ದ ಆದ್ ಹುಟಿಟದ್ಿಂತ ವ ೇಳ  
ಜೇವದ್ ಆಶ್ಬಿಟಿಟದ್ಾರ ಯೆಲಾಲ ಇಸಿತ ೊೇಟಟದ್ಾರ 

ಏರುಣಿಂತ ಹಲಾಲ 
 

ಬಾಲ, ಬಾಕ, ಕ ೈ ಚೊರಿ, ಪ್ತಸೊಿಲಗಳ ಪಟಿಟ ಡಾಲ  
ಕ ೈಯಲಲ ಹಿಡಿದ್ ನಡದ್ಾನ ೊೇ ತುರತಾ || 
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ಅಲಲಲಲಗಿ ಹಳಳ ಸುಲಗಿ ಮಾಡುವವನತಗದ್ ಬಿಂದ್ನ ೊೇಪೂವಿದ್ಲಲ || 

|| ಪುಿಂಡಕ್ತತೊಿರ........|| 

 

೭ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಕಾಯಟ  ಕ್ತಲ ಲ ಹಳಳದ್ ಮಾಯಲ  ಕಳವಾಯಳ ಚ್ಚೇಟಿ 

ರಾಯಣಣನಗ ಚನುಮಮಗ ಭ ಟಿಟಯಾಗಿ 

ಬರಬ ೇಕಿಂತ ಕ್ತತೊಿರಿಗ  ಹ ೊಿಂಟ | 

ಹ ೊಲಸಿದ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಾಯವಿಯ ಗುಿಂಡಿಗ  ಚನಾು ತ ೊೇಟಾ || 

ಮಾಲ  ಬಿಂದ್ುಬಸ್ಾಯ | 

ಸುರ್ತಿದ್ಾನ ಸಿೇಮಿ ನಡಕಟಾಟ 
ತನು ಹಿಂಡ ೇಲ ಸ್ಾವಿರ ದ್ಿಂಡಿಗಿ ಹಸದ್ಿಂಗ ಊಟಾ 

ಮಾಡಿಕಾರ ಸಾಸ್ಾಿ ಇರಬ ೇಕಿಂತ ಹ ೇಳ ತಾಕ್ತತಕ ೊಟಾಟ || 

ಹ ೇಳ ಚನುವಾನ ಬ ಟಟಗಿ ಹ ೊಿಂಟಾನ ಗ ೊೇಪ್ಾಲ | 

ಚ ನುವಾ ರಾಯಣಣನ ಮುಿಂದ್ ಇನ ುೇನು ಅರ್ತೇಅಿಂತಾಳ ಮಗನ || 

ಮೊನ ು ಮಲಸಜಿ ಹ ೊೇದ್ಾನ ಕ ೈಬಿಟಟ ಘನ ಘಾತುಕರು 
ಕ ಿಂಪಸ್ ೊೇಜರುಕ ೊಟಟ || 

 

ಇಷ್ುಟ ಮನಿುಸಿ ಕ ೇಳ ಹಳಬರಾಯಾಗ ಬಿಂರ್ದತ ೊೇಸಿಟಟ 
ಹಲಲ ರ್ತಿಂದ್ ಅಿಂತಾನ ದ್ ೊರಿ ಮಲಸಜಿ ಹ ೊೇದ್ ಬಳಕ 

ಎಲಾಲನು ಕಚ ೇರಿ ಬಿಡರ್ತೇನ ಸುಟಾಟ | 

ಎಲ ಲಲಾಲ ನಡಿದ್ಾಿಂಗ ಮಾಡರ್ತೇನ ಇಿಂಗ ರೇಜನ ಆಟ || 

ಹ ೊಳಳಬಿಂದ್ ಸ್ಾವಿರದ್ಿಂಡ ಸಿಂಗಾಟ ತಕ ೊಕಿಂಡ 

ಬಿೇಡಿ ಸಿಂಪಗಾಿಂವ ಕಚ ೇರಿಗ  ಬ ಿಂಕ್ತ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟಾಟ || 

ರಾಣಿ ಪ್ೌಜ ಹಿಡಿಲಾಕಬಿಂತ ೊೇ ಕಡಿದ್ ಕ ಡಿವಾಯರ ೊೇರ್ದಟಟ || 

ಇಿಂಗ ರೇಜ ನಡಿಸಿದ್ಾರ ೊೇ ವಳವರ್ತಿ ಆಗ ಪ್ತತೊರಿನಾಟಾ | 

ನ ೇಗಿನಾಳ ನಿಿಂಗನಗೌಡ ಖುದ್ಾನಪುರ ಯಿಂಕನಗೌಡಗ 

ಮಸಲ ೊತುಿ ಮಾಡಿ ರ್ತಳಸ್ಾಯನ ಇಬಬರಿಗ ೊಬಬ || 

ಚ್ಚಿಂರ್ತ ಬಿಡಿರ ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಡರ್ತನಿ ರ್ತಿಂಗಳ ಮುದ್ದ ತಕ ೊಟಾಟ || 

ಸ್ಾಹ ೇಬ ಕ ೊಡರ್ತನ ಅಿಂತಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ್ ಕಾಗದ್ ಮಾಯಲ 

ಕಡ ಗ  ಕೊತು ಉಣುಣವಿಂತ ಹ ೊಲಾ | 
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ಯಿಂಕುನಗೌಡ ನಿಿಂಗನಗೌಡ ಆದ್ಾರ ೊೇ ಖಬುಲಾ | 

ಜಳಕವಾಡಿ ರಾಯಣಣ ಕಾಯವಿ ಗುಿಂಡಗಿ ತ ೊಡುವಾಗ | 

ಬಿಂದ್ ಮೊೇಸಮಾಡಿ ಕರಿಕಿಂಬಳ ಒಗಿದ್ಾರ ಮಾರಿಮಾಯಲ 

ಜಾಲ | 

 

ಪ್ತತುರಿನ ಸ್ಾಹ ೇಬರಿಗಲಾಲ ಆತುರರ್ದಿಂದ್ಲ ಹ ೊೇಗಿಕಟ ಟ 
ಬಿಗಿದ್ ಒಗ ದ್ಾರ ಕ ೈಕಾಲಾ | 

 

ಆಗ ಶ್ಿಂಕರ ಮುನದ್ಾನ ರಾಯಣಣನ ಮಾಯಲ | 

ನಿಂದ್ಗಡದ್ ಊರಹ ೊರಗ ಕೊಡಿ ಸವಿರ ಲಾಲ ಆಗ ನಿಿಂತನ ೊೇಡಿ 

ಮಾತಾಡತಾರ ೊೇ ರಾಯಣಣನ ಸೊರತಾ  
 

ಕ ೇವಲ ಎಷ್ುಟ ಪರಮೇಶ್ಾರನ ಮಗ ಇದ್ಾದಿಂಗ ಮನಮಥಾ 

ಮನಹೌಸರ್ದಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ಮೌನಿವ ಥಾಿ 

||ಪುಿಂಡಕ್ತತೊಿರ........|| 

 

೮ ನೆರ್ ನ್ುಡಿ 

ಹ ಬುಬಲ ಹಿಡಿದ್ ೊಯುಯವಾಗ ಹಬಿಬಸಿ ನ ೊೇಡುವಮಿಂರ್ದ ಬಾಳಾ | 

ಸ್ಾಬ ಸುಬ ೇದ್ಾರ ಪ್ಾರಾ ಅವನಮಾಯಲಾ | 

ಸಬಬದ್ಿಂಡ ಯಲಾಲ ನಿಿಂತಾರ ಅವನ ಸುತಿಮುತಿಲ  || 

ಮೈ ಉಬಿಬಸ್ಾಯನ ಕಟಿಟರುವ ಹಾಗಾಿಕ್ತತಿವ ಮಿಗಿಲಾ | 

ಹನ ುರಡಾಳ ಉದ್ದಗ ೊೇಡಿ ಓಡಿ ಬಿಂದ್ ಜಗಿದ್ ಹ ೊೇದ್ 

ಹರ್ದನ ಿಂಟು ಮಿಂರ್ದ ಪ್ಾರಾ | 

 

ಸಿಪ್ಾಯರು ಅವನಮಾಲ ಮತಿಮುತಿಗಿ ಹಾಕ್ತ 

ಹಿಡದ್ಾರ ಅವನ ಒತಿರರ್ದಿಂದ್ಲ | 

 

ಹಿಡಿದ್ವರ ಪ್ೌರುಷ್ ಬ ಳಸಿ ಪತರಬರ ದ್ ಕಳುಹಿದ್ಾರ | 

ಬಿತಾಿರದ್ಲಹ ೊೇಗಿ ಮುಟಿಟತ ರಾಣಿಯವರ ಕರದ್ಲಲ | 

ಓರ್ದನ ೊೇಡಿ ಆದ್ರ ಬಹಳ ಹರುಷ್ದ್ಲಲ | 
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ಇಿಂಥಾ ಒಬಬ ಬಹಾದ್ೊದರ ಇರಲ ನಮಮ ದ್ಿಂಡಿನಲಲ 
ರ್ತರುಗಿ ಉತಾರ ಕಳುಹಿದ್ಾರ ಜಕಮ ಏನುಮಾಡಬಾರದ್ು 

ಜ ೊೇಕುಮ ಇಲಲದ್ ತಕ ೊಿಂಡುಬರಿರ || 

 

ವಿಲಾಯರ್ತಯಲಲ ನಮಮ ಸರಕಾರ ಮಜಿ ಅರ್ತ- 
ರಾಯಣಣನ ನ ೊೇಡುದ್ ಇಲಲ | 

 

ಹಿಿಂಡಾ ಉತಿರ ಓರ್ದ ನ ೊೇಡಿ ಮತ ಿ ನಮಮ ಜೇವದ್ಸುತಿ 
ಮುಳವ ಉಳರ್ದೇತಿಂತ | 

  

ಚ್ಚಿಂರ್ತಮಾಡುತಲ ಯಿಂಕನಗೌಡ ನಿಿಂಗನಗೌಡ ಅಿಂಜದ್ಾರ 

ಮನಸಿುನಲಲ ಒಳಗಿಿಂದ್ ಒಳಗ | 

 

ಬ ೇತನಡಿಸಿದ್ಾರ ರ್ತಳಯದ್ಲಲ ರ್ದಕುಕತಪ್ತಪ 
ಓಡಾಯಡುತಾರ ಧ್ಕ್ಕ ಅಿಂತ ಮನಸಿುನ ೊಳಗ 

ಏಕದ್ಮಮ ಬಿಡಬಾಯಡಿರ ಅಿಂದ್ಾರ ಹ ೊೇಗಿ 

ಸ್ಾಹ ೇಬರಿಂತ ಲಲ ಎಿಂರ್ದದ್ದರ ಒಿಂರ್ದನಾ ಹ ೊಡ ಯುತಾರ 

ನಮಮತ ಲ || 

 

ಜ ೊೇರು ಹುಕುಿಂ ನಡಿಸ್ಾಯರ ದ್ೊರ ತನಕ ಜಾಹಿರಹ ೊೇತು || 

ನ ೊೇಡಲಾಕ ಕೊಡಿಸ್ಾಯರ ಜನ | 

ಗಲಲಗ ೇರಸತಾರ ಸ್ ೊೇಮಾರ ರ್ದನ | 

ಮುಸಕ್ತಲ  ಹಗಾಿ ಹಿಡದ್ಾ ವಿೇರರಾಯಾ | 

ಜಗದ್ನಿಿಂತ-ಹಾರಿಹ ೊೇರ್ದತ ಹೌಸಿೇನಾ | 

ರಾಯಣಣ ನ ನಸತಾನ ವಿೇರನಾರ ೊೇತನ 

ಮಾರುರ್ತ ಲ ೊೇಕದ್ ಗಿಂಡ ಪುಿಂಡ ಅಜುಿನ 

ನಿಂತರ ಹ ೊೇದ್ ಮುಳುಗಿ ಹ ೊೇರ್ದತ ೊೇ ರತನಾ | 

ದ್ ೇವರಾ ಮಾಡಿ ಪೂಜಸತಾರ ೊೇ ಆತನಾು | 

ಶಾಹಿರ ಶಾಮರಾವ ಬಾರ ೊೇ ಜಾಹಿರ ಕನಾಿಟಕದ್ ೊಳು | 

ತಯಾರ ಮಾಡಾಯರ ೊೇ ಚಿಂದ್ ಚಿಂದ್ ಕವಿತಾ | 

ತಾಯಿ ಕ್ಷಿೇರ ಕುಡಿದ್ಿಂಗ ಆತ ೊೇ ಹಸಿಗೊಸಿಗ  ಹಿತಾ 
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ಬ ೈಲಹ ೊಿಂಗಲ ಶ್ಹರಾ ಬಲಭಿೇಮನದ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿ || 

ಕುಲಕಣಿಿ ದ್ ಸ್ ಯಿಿಂದ್ ಪ್ ೈಲ  ಕದ್ನಹುಟಿಟ 
ಊರಬಿಟಟ ಸುತ ಿಲಲ ಹಾವಳಮಾಡಿದ್ ವಿಪರಿೇತಾ | 

ಬಿಂಟನಿದ್ದರನಿರಬ ೇಕ ರಾಯಣಣ ಪುಿಂಡ ಪರಖ್ಾಯತಾ || 

||ಪುಿಂಡಕ್ತತೊಿರ || 

 

*  *  * 
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3.ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ (ಕಥನ್ ಗಿೇತೆ) 
 

ಕಲಲನಕ ೇರಿಯ ಮಲಲನಗೌಡರು ಊರಿಗ  ಕ ರ ಯ ಕಟಿಸ್ಾಯರ | 

ಊರಿಗ  ಕ ರ ಯ ಕಟಿಸ್ಾಯರ ಗೌಡರು ಬ ೊಗಸಿ ನಿೇರು ಅಲಲ ಬರಲಲಲ||ಪ|| 

 

ಗೌಡರು ಕ ೇಳಾಯರ ಹ ೊರ್ತಿಗ  ತ ಗ ಸಿs | 

ಹಾರ ಆಗಬ ೇಕು ಮಲಲವಾನ ಹಿರಿಸಿ | 

ಕಡಿಾ ಮುರದ್ಿಂಗ ಗುಡುಗಿೇತು ಜ ೊಯೇರ್ತಷ್ಟ ||1|| 

 

ಹಿರಿಸ್ ೊಸಿ ಕ ೊಟಟರ ಹಿರಿತನಕ ಯಾರಿಲಲ | 

ಕ್ತರಿಸ್ ೊಸಿ ಭಾಗಿೇರರ್ತನಾಹರ ಕ ೊಡಬ ೇಕ | 

ಗೌಡಗೌಡರ್ತ ಕಲ ತು ಮಾತನಾಡಾಯರ ||೨|| 

 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಬಲಯ ಮಾಡಾಯರ ನಿಧಾಿರ | 

ಅವರಾಡಿದ್ ಮತs ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಕ ೇಳಾಯಳ | 

ಕ ರ ಗ  ಹಾರ ಆಗಲು ನಿಶ್ಿಯ ಮಾಡಾಯಳ ||೩|| 

 

ಊರಕ ೇರಿಯ ಸುಖಕ ತಾಯಗವ ಬಯಸಿ | 

ತನು ಸುಖವನುು ಕಡಿಯಾಗಿ ಎಣಿಸಿ | 

ದ್ುಃಖ ಮರ ತು ತುಟಿಯಲ ಸವಿನಗುವ ಸೊಸಿ ||೪|| 

 

ಕ ೊನ ಗ ೊಮಮ ತವರ ನ ೊೇಡಲು ಬಯಸಿ || 

ಮನಸು ಕಣಿಣೇರ ಒಳಗ ೊಳಗ ಪುಟಿಸಿ | 

ತಾಯಿನು ನ ೊೇಡಾಕ ಸ್ಾಗಾಯಳ ಅರಸಿ ||೫|| 

 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಊರಿಗ  ಬಿಂದ್ಾಗ ಹಡದ್ವಾ | 

ಎಿಂರ್ದಲಲದ್ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಇಿಂದ್ಾಯಕ ಬಿಂದ್ ವಾ | 

ಬಾಡಿದ್s ಮಾgÁåಕ ಕಣಾಣಗ ನಿೇಗಾಯಕ ||೬|| 

 

ಕಳಕಳಯಿಿಂದ್ ಕ ೇಳಾಯಳ ಮಾತ | 

ನಮಮ ಮಾವ ನಮಮ ಬಾಯರ  ಇಡತಾರಿಂತ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಉಸgÁåಳ ತಾಯಿಗ  ಹಿೇಗಿಂತ ||೭|| 
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ಇಟಟರ  ಇಡಲ ೇಳು ಹ ೊಲಮನಿ ಕ ೊಡರ್ತೇನಿ | 

ಹ ೊಲಮನಿ ಒಯುದ ಹ ೊಳ ದ್ಿಂಡಾಯಗ ಹಾಕವಾ | 

ದ್ುಃಖರ್ದ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಉಮಮಳಸಿ ನುಡಿದ್ಾಳ ||೮|| 

 

ಎಲಾಲರಿಗ ೊಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಹ ೇಳ ಸುಳಳನು | 

ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡು ಒಳ ದ್ುಃಖವನು | 

ತಡ ಯದ್ಲ  ಸ್ ರಗಿಿಂದ್ ಒರಿಸ್ಾಯಳ ಕಣಣ ||೯|| 

 

ಗ ಳರ್ತಯ ಕಾಣಲು ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಮರಳಾಯಳ | 

ಅವಳನುು ಕಿಂಡು ನಿಜವನು ಹ ೇಳಾಯಳ | 

ವಿಷ್ಯ ಕ ೇಳ ಗ ಳರ್ತ ಕಣಿಣೇರ ತಗದ್ಾಳ ||೧೦|| 

 

ತಾಯಿs ಗ ಳರ್ತ ಕಿಂಡು ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಮರಳಾಯಳ | 

ಅರ್ತಿ ಮನ ಯಲಲ ಮೊದ್ಲಿಂತ ಆಗಾಯಳ |  
ಕ ಲಸ ಬ ೊಗಸಿಯಳಗ ರ್ದನಗಳ ನೊಕಾಯಳ ||೧೧|| 

 

ಹಾರ ಕ ೊಡುವ ರ್ದನವು ಬಿಂತು ಮಲಲಗ | 

ಮನಿಯಳಗ ಸಡಗರ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಮುಜಗರ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಮುಜಗರ ಮನಿಯಳಗ ಸಡಗರ ||೧೨|| 

 

ತಳರು ತ ೊೇರಣರ್ದಿಂದ್ ಸಿಿಂಗರಿಸಿ ಮನ ಯನು | 

ಸಿಹಿಯೊಟ ಹಪಪಳ ಶಾಯವಿಗಿ ಅನು | 

ಜಳಕಕ ಬಿಸಿ ನಿೇರ ಹಾಕಾಯರ ಮುನು ||೧೩|| 

 

ಘಮಘಮ ವಾಸನ ಯ ಅಡಗಿsಯ ಮಾಡಾಯರ | 

ಮಾಡಿದ್ ಅಡಗಿ ಕಟಿಟ ಕ ರಿ ಏರಿ ಹತಾಯರ | 

ಬ ರಗುಗಣಿಣಿಂದ್ ಬರಿಕ ರಿಯ ನ ೊೇಡಾಯರ ||೧೪|| 

 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಮುಿಂದ್ಾಹಳ ಕ ೊನ ಯ ರ್ದವಸ | 

ಬಿಲಾ ಪರ್ತರ ಹೊವು ಸಿೇರಿs  ಕುಬಸ | 

ನಿೇರಿಲದ ಕ ರಿ ಪೂಜ ಏನುs ಸ್ ೊಗಸ ||೧೫|| 
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ತಿಂದ್ ಬುರ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಲಲರೊ ಸವಿದ್ಾರ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಕಣುಣ ಮಿಂಜು ಮುಸುಕ್ತದ್ರ | 

ನಗುತ ಕ ಲ ಯುತ ಊಟ ಸೊರಿ ಮಾಡಾಯರ ||೧೬|| 

 

ಕಾಲ ಮಲಲಗ ಸರಿಸರಿದ್ು ಬರರ್ತತಿ | 

ಸೊgÁå ಪಡುವಣರ್ದ ಇಳಯುವ ಹ ೊತಿ | 

ಉಿಂಡ ಜನಗಳ ಮನಸು ಬಿಂಡಿsಯತಿ ||೧೭|| 

 

ಬಿಂಗಾರದ್ ಬಟಟಲ ಬ ೇಕ ಿಂದ್ ೇ ಮರತಾರ | 

ಗಿಂಗಾ ನಿೇ ಹ ೊೇಗs ನಿೇ ಹ ೊೇಗ ಗೌರಾ | 

ಒಬಬರಿಗ ೊಬಬರು ಕ ೈಬ ರಳ ತ ೊೇರಿಸ್ಾಯರ ||೧೮|| 

 

ಅರಿ್ತs ಸ್ ೊಸಿಯನು ಕರ ದ್ು ತರಲದ್ನು ಹ ೇಳಾಯರ । 
ಕ ರ ಗ  ಮುಖ ಮಾಡಿs ಸ್ಾನಿಾ ಹ ೊರಟಾಳ | 

ಕ ರ ಯನುು ಇಳದ್ು ಬಟಟಲ ಹಿಡಿದ್ಾಳ ll೧೯|| 

 

ತನುಿಂತ  ತಾನ  ಕ ರ ಕಟ ಟಯಡ ದ್ಾಗ | 

ನಿೇರಿನ ರಭಸದ್ಲ ಕ ರ ತುಿಂಬಿತು ಮಾಯಗ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಇನಿುಲಲ ಮುಳಗಾಯಳ ನಿೇರ ೊಳಗ ||೨೦|| 

 

ದ್ಿಂಡ ೊಳಗ  ಇದ್ದ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಪರ್ತರಾಯ | 

ಕಾಣಲಲಲ ಪರ್ತ ಅವಳ ಕ ೊಲಸಮಯ | 

ನಿಷ್ಕರುಣಿ ನುಿಂಗಿದ್ದ ಜಲದ್ಲಲ ಯಮರಾಯ ||೨೧|| 

 

ಮಹಾದ್ ೇವರಾಯ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಗಿಂಡ | 

ಏನು ಅರಿಯದ್ಲ ೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಉಿಂಡ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಕನಸು ಕ ಟಟ ಸ್ಾವನು ಕಿಂಡ ||೨೨|| 

 

ಅಡಬಡಿಸಿ ಏರಿದ್ ಬತಿಲ ಕುದ್ರಿಯ | 

ವಾಯುವ ೇಗದ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ ತ ೇಜಯ | 

ಮನಿಯ ಮುಿಂದ್ು ತಿಂದ್ು ನಿಲಲಸಿದ್ ರಾಯ ||೨೩|| 
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ತಾಯಿನು ಕ ೇಳಾಯನ ಎಲ ಲವಾ ಭಾಗಿೇರರ್ತ | 

ಗ ಳರ್ತಯ ಕಾಣಲು ಹ ೊೇಗಾಯಳ ನಿನು ಸರ್ತ | 

ಅವಳ ದ್ನಿಯಳಗ ದ್ುಗುಡ ತುಿಂಬ ೈರ್ತ ||೨೪|| 

 

ಹನಿಗಣಣ ತಾಯಿ ಸುಳಳ ಉಸುಯಾಯಳ | 

ಮಗನ ಹ ೊಟಿಟಯಲ ಏನ ೊೇ ತಳಮಳ | 

ಏನ ೊೇ ಹಳಹಳ ದ್ುಃಖ ಕಳವಳ ||೨೫ || 

 

ಮಹಾದ್ ೇವರಾಯ ಕುದ್ರಿಯ ಏರಿದ್ | 

ಗ ಳರ್ತಯ ಕಿಂಡು ಅವಳನ ು ಕ ೇಳದ್ | 

ಹ ೇಳs ತಿಂಗಿ ನಿೇನು ಭಾಗಿೇರರ್ತ ನ ೊೇಡಿsದ್ಾಯ ||೨೬|| 

ಮುಖ ಮರ ಸಿ ದ್ುಃಖದ್ಲ ತ ೊದ್ಲದ್ಳು ಗ ಳರ್ತ | 

ಇಲಲ ಅಣಣ ಇಲಲ ಇಲಲಲಲ ನಿನು ಸರ್ತ | 

ಉಸುರಿದ್ಳು ಗ ಳರ್ತ ಹ ೇಳಬಾರದ್ ಕರ್ತ ||೨೭|| 

 

ನಿಜವ ರ್ತಳದ್ ರಾಯ ಹುಚಿನಿಂತಾದ್ | 

ರ್ದಕುಕಗ ಟಟವನಾಗಿ ನ ೇರ ಕ ರ ಗ  ಬಿಂದ್ | 

ಕಾಣದ್ಾಯಿತು ಕಣುಣ ಕಣಿಣೇರಿನಿಿಂದ್ ||೨೮|| 

 

ತುಿಂಬಿದ್ ಕ ರ ಯ ನಿೇರನುು ನ ೊೇಡಿ | 

ಒಡ ಯಿsತು ಅವನ ಕಣಿಣೇರ ಕ ೊೇಡಿ ||  
ಒಡ ರ್ದತಿಲಲ ಅವನ ಬಾಳನ ಜ ೊೇಡಿ ||೨೯|| 

 

ಸ್ಾವಿರ ವರಹ ಕ ೊಟಟರು ಸಿಗಲಾರದ್ ಸರ್ತ ನಿೇನು | 

ಸಿಗಲಾರದ್ ಸರ್ತ ನಿೇನು ನನು ಬಿಟ ಟಲಲ ಹ ೊೇದ್  | 

ಮುನೊುರು ವರಹ ಕ ೊಟುಟ ಮುರ್ತಿನ ೊೇಲ  ಮಾಡಿಸಿದ್ ದ | 

ಮುರ್ತಿನ ೊೇಲ  ಇಟಕ ೊಳ ೂs ಮುತ ೈದ್  ಎಲಲ ಹ ೊೇದ್  ||೩೦|| 

 

ಕ ರ ಯ ನಿೇರಲಲಯೊ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ನಕಾಕಿಂಗ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ರಾಯರ ಹಿಡಿರ್ದತಿ ಅವಳ ಗುಿಂಗ | 

ಹಿಡಿಸಿದ್ ಮನದ್ಾಗ ತಾನ ೇ ತಾನಾಗs ||೩1ll 
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ಕುದ್ರಿಯ ಬಿಟುಟ ಹಾರಿದ್ ಕ ರ ಗ  | 

ಮುಳುಗಿದ್ ನಿೇರಾಗ ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಒಳಗ | 

ಭಾಗಿೇರರ್ತ ಒಳಗ ರಾಯನು ಒಳಗ ||೩೨|| 

 

ಕಲಲನ ಕ ೇರಿಯ ಮಲಲನಗೌಡರು ಊರಿಗ  ಕ ರ ಯ ಕಟಿಟಸ್ಾಯರ | 

ತುಿಂಬ ೈರ್ತ ನಿೇರು ಭರಪೂರ ಕ ರಿಯಾಗ | 

ಜ ೊತ ಗ  ಗೌಡ ಗೌಡರ್ತ ಕಣಾಣsಗ ||೩೩|| 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52                                                                                               ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಪಠ್ಯ – ಬಿ.ಎ. ನಾಲ್ಕನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 

 

4. ಮೃಗ ಮತುತ ಸ್ುಂದರಿ(ಕಥೆ)  
- ಪಿ. ಲ್ಂಕೆೇಶ್ 

ಆತ ಮೃದ್ು ಸಾಭಾವದ್ ವತಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಧ್ಮಿವಿಂತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗ  ಮೊವರು ಹ ಣುಣ 
ಮಕಕಳದ್ದರು. ಹಿರಿಯರಾದ್ ಇಬಬರು ಬಿಿಂಕ, ಬಡವಾರದ್ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗ  ಇರ್ತಿೇಚ್ಚನ 
ಫ್ಾಯಶ್ನ್, ಪ್ಾಟಿಿಗಳು, ಗ ಳ ಯರ ಿಂದ್ರ  ಪಿಂಚಪ್ಾರಣ. ತಿಂದ್  ಶ್ರೇಮಿಂತ ವತಿಕನಾಗಿದ್ುದದ್ರಿಿಂದ್ 
ತ ೊಿಂದ್ರ ಯಾಗಿರಲಲಲ. ಅವರ ಕಾಟ ತಡ ಯಲಾರದ್  ಹಣ ಕ ೊಡುರ್ತಿದ್ದ. ಮೊರನ ಯ ಹುಡುಗಿ ಮಾತರ 
ತಿಂದ್ ಯಷ್ ಟೇ ಮೃದ್ು ಸಾಭಾವದ್, ದ್ಾಕ್ಷಿಣಯದ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕ ಗ  ತಿಂದ್  ನ ಮಮರ್ದ ಮುಖಯವಾಗಿತುಿ. 
ಅವನಿಗ  ಬ ೇಸರವಾದ್ರ  ಈಕ  ಬಾಡುರ್ತಿದ್ದಳು. ರೊಪವರ್ತಯಾಗಿದ್ದ ಆಕ ಯನುು ಎಲಲರೊ ಸುಿಂದ್ರಿ ಎಿಂದ್ ೇ 
ಕರ ಯುರ್ತಿದ್ದರು.  

ಹಿೇಗಿದ್ಾದಗ ವತಿಕನ ಕಷ್ಟಗಳು ಶ್ುರುವಾದ್ವು. ಅವನ ವಾಯಪ್ಾರ ಕುಸಿದ್ು ಬಿತುಿ. ಬರಬ ೇಕಾಗಿದ್ದ 
ಹಡುಗುಗಳು ಹಿಿಂರ್ದರುಗದ್ಷ್ುಟ ರ್ದವಾಳಯಾದ್ವು. ವಾಯಪ್ಾರ ಜ ೊೇರಾಗಿದ್ಾದಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಾಲಗಳು 
ಅವನನುು ಬಾಧಿಸತ ೊಡಗಿದ್ರು ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಸಿೂರಾಸಿಿ, ಚರಾಸಿಿಯನ ುಲಲ ಮಾರಿ ಸ್ಾಲ ರ್ತೇರಿಸಿ ಉಳದ್ ಪುಟಟ 
ಮೊತಿದ್ಲಲ ಹಳಳ ಕಡ  ಒಿಂದ್ು ಮನ  ಕ ೊಿಂಡುಕ ೊಿಂಡು ತನು ಹ ಣುಣಮಕಕಳನುು ಕರ ದ್ು ಹ ೇಳದ್, “ಮಕಕಳ , 
ನನು ಸಿೂರ್ತ ನಿಮಗ  ಈಗಾಗಲ ೇ ರ್ತಳರ್ದರಬಹುದ್ು. ನಾವಿನುು ನಗರದ್ಲಲ ವಾಸಿಸುವುದ್ು ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 
ಹಳಳಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾಗಿದ್ . ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ, ದ್ೊರದ್ ದ್ ೇಶ್ಕ ಕ ಹ ೊೇಗಿರುವ ಅನ ೇಕ ಹಡಗುಗಳಲಲ 
ಒಿಂದ್ರ ಬಗ ಿ ಮಾತರ ಸುರ್ದದ ಬಿಂರ್ದಲಲ. ಅದ್ಾದ್ರೊ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವುದ್ ಿಂದ್ು ನ ಚ್ಚಿಕೊರಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನಿೇವ ಲಲ ನನು ದ್ುರಿಂತದ್ಲಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಹಳಳಗ  ಬರಬ ೇಕು” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳದ್.  

ಮೊದ್ಲ ಇಬಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗ  ಆಘಾತ, ನಿರಾಶ , ಕ ೊೇಪವ ಲಲ ಬಿಂದ್ವು. ಮೊದ್ಮೊದ್ಲು ತಾವು 
ಹಳಳಗ  ಸುತಾರಾ೦ ಬರುವುರ್ದಲಲವ ಿಂದ್ು ಹಟ ಹಿಡಿದ್ು ಕೊತರು, ಮೊರನ ಯ ಹುಡುಗಿ ಮಾತರ ತನು ಬಟ ಟ 
ಬರ ಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊರಡಲು ಅಣಿಯಾದ್ಳು. ಆಕ  ಹ ೊರಟಿದ್ುದ ಕಿಂಡು ಮತುಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದ್ 
ಅನಿವಾಯಿತ  ಯನುು ರ್ತಳದ್ು ಇಬಬರು ಅಳುತಿ, ಕೊಗಾಡುತಾಿ ಹ ೊರಟರು. 

ಬಡತನರ್ದಿಂದ್ ವತಿಕನಿಗ  ಮತುಿ ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ಅಷ್ ಟೇನೊ ತ ೊಿಂದ್ರ ಯಾಗಲಲಲ. ಅವರ ಜೇವನ 
ಸರಳವಾಗಿತುಿ. ಅದ್ರ  ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗ  ಬದ್ುಕು ಅಸಹನಿೇಯ ಅನಿುಸಿತುಿ. ಶ್ರೇಮಿಂತರಾಗಿದ್ಾದಗ 
ಅವರನುು ಮಚ್ಚಿ ಹ ೊಗಳುರ್ತಿದ್ದ, ಅವರ ೊಿಂರ್ದಗ  ಸರಸವಾಡುರ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರು ಅವರತಿ ಸುಳಯಲಲಲ; 
ತಾತಾುರರ್ದಿಂದ್ ಮಾತಾಡಿಕ ೊಿಂಡರು. ಸುಿಂದ್ರಿ ಮಾತರ ತಿಂದ್ ಯ ಅಗತಯಗಳನುು ಪೂರ ೈಸುತಾಿ, ಆತನ 
ಬ ೇಸರವನುು ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸುತಾಿ ಬದ್ುಕ್ತನಿಿಂದ್ ಹ ಚ ಿೇನನೊು ಬಯಸದ್  ಜೇವಿಸುರ್ತಿದ್ದಳು. 

ಹಿೇಗಿದ್ಾದಗ ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ವತಿಕನ ಅಳದ್ುಳದ್ ಹಡಗು ಬರುವ ಸುರ್ದದ ಬಿಂತು. ಹಿರಿಯ 
ಹುಡುಗಿಯರು  ಹಿಗಿಿ ಕುಣಿದ್ಾಡಿದ್ರು; ವತಿಕ ಹಡಗನುು ಸ್ಾಾಗರ್ತಸಲು ನಗರಕ ಕ ಹ ೊರಟ ೊಡನ  ಆತ ತಮಗ  
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ತರಲ ೇಬ ೇಕಾದ್ ವಸುಿಗಳ ಪಟಿಟಯನ ುೇ ನಿೇಡಿದ್ರು. ಬಟ ಟ, ಒಡವ , ಅಲಿಂಕಾರದ್ ವಸುಿಗಳ ಪಟಿಟ ಅದ್ಾಗಿತುಿ. 
ತಾನು ಏನನೊು ಕ ೇಳರ್ದದ್ದರ  ತನು ಅಕಕಿಂರ್ದರು ತನುನುು ತಪುಪ ರ್ತಳಯುವರ ಿಂದ್ು ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ಳು. ತನು 
ತಿಂದ್  ತನಗ ೊಿಂದ್ು ಗುಲಾಬಿ ಹೊಗಳ ಗ ೊಿಂಚಲುತರಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಕ ೇಳಕ ೊಿಂಡಳು. 

 ವತಿಕ ಹಡಗು ಬರುವ ರ್ದನ ನಗರಕ ಕ ಹ ೊೇಗಿ ಹಡಗಿಗಾಗಿ ಕಾದ್. ಆದ್ರ  ಅದ್ು ಬರಲ ೇ ಇಲಲ. 
ಅದ್ು ಮುಳುಗಿಹ ೊೇಯಿತ ಿಂದ್ು ಕ ಲವರೊ, ಅದ್ು ಬರುವ ಬಗ ಿ ವತಿಕನಿಗ  ಯಾರ ೊೇ ಪುಿಂಡರು ಸುಳುಳ ಸುರ್ದದ 
ನಿೇಡಿದ್ಾದರ ಿಂದ್ು ಕ ಲವರೊ ಹ ೇಳದ್ರು. ನಿರಾಶ್ವಾದ್ ವತಿಕ ತನು ಹಳಳಗ  ಹ ೊರಟು. ಆತನಲಲ ಗಾಡಿಗ  
ಕಾಸು ಇರಲಲಲ. ನಡ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊರಟ. ತನು ಹಿರಿಯ ಮಕಕಳು ಬರಿಗ ೈಲ ಬಿಂದ್ ತನುನುು 
ಛ ೇಡಿಸಬಹುದ್ ಿಂದ್ು ಅವನಿಗ  ವಯಥ ಯಾಯಿತು. ಚ್ಚಕಕಮಗಳು ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ಗುಲಾಬಿಯನುು ಕೊಡ 
ಕ ೊಳಳಗಾಗದ್ ತನು ಸಿೂರ್ತಗ  ಮರುಗಿದ್. 

 ಹಿೇಗ  ನಡ ದ್ು ಬರುತಿ ವತಿಕ ದ್ಟಟ ಅರಣಯದ್ಲಲ ಸ್ಾಗತ ೊಡಗಿದ್. ಹ ೊತುಿ ನ ರ್ತಿಗ ೇರಿತುಿ. 
ಹಸಿವಿನಿಿಂದ್ ಬಳಲದ್ದ. ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಕಾಡಿನ ನಡುವ  ಭವಯ ಬಿಂಗಲ ಯಿಂದ್ು ಗ ೊೇಚರಿಸಿತು. ಅದ್ನುವನು 
ಎಿಂದ್ೊ ಗಮನಿಸಿರಲಲಲ. ಚಕ್ತತನಾಗಿ ಆ ಬಿಂಗಲ ಯತಿ ಬರುತಿ ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಮನ ೊೇಹರ 
ಅರಮನ ಯೆಿಂಬುದ್ು ರ್ತಳಯತ ೊಡಗಿತು. ನಿಜಿನವಾಗಿತುಿ. ಮೌನವಾಗಿತುಿ. ಕಾವಲುಗಾರರು ಕೊಡ 
ಇರಲಲಲ. ಮೊದ್ಲು ಅಿಂಜಕ ಯಾದ್ರೊ ಕುತೊಹಲ ತಾಳಲಾರದ್  ಅರಮನ ಯ ಪುಷ್ಪವನ ನ ೊೇಡುತಿ 
ಅರಮನ  ಪರವ ೇಶ್ಸಿದ್. ಅಲಲ ಕೊಡ ಯಾರೊ ಇರಲಲಲ. ಸುವಣಿಖಚ್ಚತ ಸಿಿಂಭಗಳು, ವಿಶಾಲ ಕ ೊೇಣ ಗಳು, 
ಮೊಗಸ್ಾಲ ಗಳು, ಭಯರ್ದಿಂದ್ ತುಿಂಬಿದ್ದರೊ ವತಿಕ ಎಲಲವನೊುನ ೊೇಡುತಿ ಸ್ಾಗಿದ್. ಅಲ ೊಲಿಂದ್ು 
ಕ ೊೇಣ ಯಲಲ ಭಕ್ಷಯಭ ೊೇಜಯಗಳನುು ಇಡಲಾಗಿತುಿ. ಹೊವು, ಪನಿುೇರುಗಳ ಸುಗಿಂಧ್ ಪರಸರಿಸಿತುಿ. ಸಿಂಗಿೇತ 
ಹ ೊಮುಮತಿಲ  ಇತುಿ. ಈಗತಾನ  ಭ ೊೇಜನಕ ಕ ಅಣಿಮಾಡಿದ್ಿಂರ್ತತುಿ. ಇದ್ನುು ಕಿಂಡ ವತಿಕ ತನು ಹಸಿವ  
ತಾಳಲಾರದ್  ಉಣಣತ ೊಡಗಿದ್. ಜಹ ಾಗ  ಆನಿಂದ್ ನಿೇಡುರ್ತಿದ್ದ ರ್ತನಿಸುಗಳನುು ರ್ತಿಂದ್ು ಸಿಂಗಿೇತ ಸವಿದ್ು 
ಹ ೊರಬಿಂದ್. ಅಲೊಲ ಯಾರೊ ಕಾಣಿಸಲಲಲ. ಪುಷ್ಪವನಕ ಕ ಬಿಂದ್ು ಗುಲಾಬಿಗಳನುು ನ ೊೇಡಿದ್. ತನು ಕ್ತರಿಯ 
ಮಗಳು ಸುಿಂದ್ರಿ ಹೊಗ ೊಿಂಚಲು ತರಲು ಹ ೇಳದ್ುದ ನ ನಪ್ಾಯಿತು. ನಳನಳಸುವ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊಿಂಚಲು 
ಕ್ತತುಿಕ ೊಿಂಡ. ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಸಿಡಿಲು ಹ ೊಡ ದ್ಿಂಥ ಶ್ಬದವಾಯಿತು. ವತಿಕ ಬ ಚ್ಚಿ ನ ೊೇಡುತಾಿನ  ಭಿೇಕರ 
ಮೃಗವಿಂದ್ು ಉಗರ ಕ ೊೇಪರ್ದಿಂದ್ ಗಜಿಸುತಿ ಅವನನುು ಕ ೊಲಲಲು ಕುರ್ತಿಗ ಗ  ಕ ೈ ಹಾಕ್ತತು. 

“ಅಯಯೇ ದ್ ೇವರ ೇ ಕಾಪ್ಾಡು! ಅಯಾಯ ನನುನುು ಕ ೊಲಲಬ ೇಡ, ನನು ಮೇಲ  ಕರುಣ ದ್ ೊೇರು!” 
ಎಿಂದ್ು ವತಿಕ ಬ ೇಡಿಕ ೊಿಂಡ. 

 “ನಾನು ಅಯಯೇ ದ್ ೇವರ ೇನೊ ಅಲಲ. ಅಯಾಯನೊ ಅಲಲ! ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲಲ, ಮೃಗ, ನನುಲಲ 
ಕರುಣ  ಇಲಲ. ಇರಲು ಸ್ಾಧ್ಯವೂ ಇಲಲ: ನಿನುನುು ಸಿೇಳ ರ್ತಿಂದ್ುಹಾಕುತ ಿೇನ ” ಎಿಂದ್ು ಕತುಿ ಹಿಸುಕತ ೊಡಗಿತು. 

 “ಕ ೊಲಲಬ ೇಡ! ನನು ಮಗಳಗಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊಿಂಚಲು ಗುಲಾಬಿ ತಗ ೊಿಂಡಿದ್ುದ ಅಪರಾಧ್ವ ?” ಅಿಂದ್. 
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 “ರ್ತಿಂರ್ದರ್ದದ; ತ ೇಗಿರ್ದದ: ಗುಲಾಬಿ ಕ್ತರ್ತಿರ್ದದೇ.” ಎಿಂದ್ು ಅಬಬರಿಸಿತು ಮೃಗ: ಉಗರ ಸಿಟಿಟನಿಿಂದ್, “ಕ ೇಳು! 
ನಿನು ಬದ್ಲಾಗಿ ನಿನು ಮುದ್ುದ ಮಗಳನುು ತಿಂದ್ು ನನಗ  ಕ ೊಟಟರ  ನಿನುನುು ಕ ೊಲುಲವುರ್ದಲಲ” ಅಿಂರ್ದತು. 

 ಭಯರ್ದಿಂದ್ ವತಿಕ ಮಾತನಾಡಲಾಗಲಲಲ. 

 “ನಿೇನು ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲಾರ . ಈ ಬುಟಿಟ ತ ಗ ದ್ುಕ ೊೇ. ಇದ್ರ ೊಿಂರ್ದಗ  ಹ ೊೇಗು, ನಾಳ  
ಸಿಂಜ ಯಳಗ  ನಿೇನು ನಿನು ಮಗಳನುು ಕರ ತಿಂದ್ು ನನಗ ಕ ೊಡಬ ೇಕು. ಇಲಲರ್ದದ್ದರ  ನಿನುನೊು ನಿನು 
ಮಗಳನೊು ಒಟಿಟಗ  ಮುಗಿಸುತ ಿೇನ !” ಅಿಂರ್ದತು. 

ಪ್ಾರಣ ಉಳದ್ದ್ದಕ ಕ ಸಾಲಪ ಸಮಾಧಾನಗ ೊಿಂಡ ವತಿಕ ಮೃಗ ನಿೇಡಿದ್ ಬುಟಿಟಯಿಂರ್ದಗ  ಊರಿಗ  
ಹ ೊೇಗುತಿ ತನು ಮಗಳು ಮತುಿ ತನು ಪ್ಾರಣದ್ ಬಗ ಿ ಯೇಚ್ಚಸಿ ಚ್ಚಿಂತಾಕಾರಿಂತನಾದ್. ಬರಿಗ ೈಲ ವಾಪ್ಾಸ್ 
ಬಿಂದ್ ತಿಂದ್ ಯನುು ಕಿಂಡು ಹಿರಿಯ ಮಕಕಳು ಟಿೇಕ್ತಸಿ ರಾದ್ಾಧಿಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ವತಿಕನ ತಲ ತುಿಂಬ 
ಮೃಗದ್ ಆಜ್ಞ  ಇತುಿ. ಮೊವರು ಹ ಣುಣ ಮಕಕಳನುು ಕರ ದ್ು ಕೊರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಅರಣಯದ್ಲಲ ನಡ ದ್ದ್ುದ ಹ ೇಳದ್. 
ಮೊದ್ಲ ಹ ಣುಣಮಕಕಳಲಲ ಒಬಬಳನುು ಮೃಗಕ ಕ ಕ ೊಡುವ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಮಾತಾಡಿದ್ ತಿಂದ್ ಯ ಬಗ ಿ 
ಅವರಿಬಬರೊ ಕ ೊೇಪಗ ೊಿಂಡು ಪರರ್ತಭಟಿಸಿದ್ರು. ಚ್ಚಕಕಮಗಳು ಸುಿಂದ್ರಿ ಮಾತರ “ನಾನು ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ ” 
ಅಿಂದ್ಳು. ಇದ್ನುು ಕ ೇಳದ್ ತಿಂದ್  ಇನೊು ವಯಥ ಗ ೊಿಂಡು ತಾನ ೇ ಹ ೊೇಗುವುದ್ಾಗಿ ಹ ೇಳದ್. ಅದ್ಕ ಕ ಒಪಪದ್ 
ಸುಿಂದ್ರಿ ಹ ೊರಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾದ್ಳು; ತಿಂದ್ ಗ  ತನುನುು ಕಳಸಿಬರಲು ಒತಾಿಯ ಮಾಡಿದ್ಳು. 

ವತಿಕ ಸುಿಂದ್ರಿಯನುು ಕಾಡಿಗ  ಕರ ತಿಂದ್ು ಮೃಗ ಕ ೊೇಪರ್ದಿಂದ್ಲ  ಕಾಯುರ್ತಿರುವುದ್ನುು ನ ೊೇಡಿದ್ 
“ಶಾಭಾಸ್” ಎಿಂದ್ು ವತಿಕನನುು ಮಚ್ಚಿದ್ ಮೃಗ ನಿೇನಿನುು ಹ ೊೇಗು” ಎಿಂರ್ದತು. ವತಿಕ ಭಾರದ್ 
ಎದ್ ಯಿಂರ್ದಗ  ಊರಿಗ  ಹ ೊೇದ್. ಅಲಲಯವರ ಗ  ಮೃಗ ಕ ೊಟಟ ಬುಟಿಟಯನುು ತ ರ ದ್ು ನ ೊೇಡಿರಲಲಲ. ಈಗ 
ತ ರ ದ್ರ  ಅದ್ರಲಲ ವಜರ ವ ೈಡೊಯಿಗಳೂ, ಮುತುಿರತುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಸುಿಂದ್ರಿಯ ಬಗ ಿ ಚ್ಚಿಂತ ಯಲಲ 
ಮುಳುಗಿದ್ದ ವತಿಕನಿಗ  ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವ ೇನೊ ಆಗರ್ದದ್ದರೊ ಅವುಗಳನುು ಬಳಸಿ, ಹ ಣುಣಮಕಕಳ ಮದ್ುವ  
ಮಾಡುವುದ್ ಿಂದ್ು ರ್ತೇಮಾಿನಸಿದ್. 

 ಇತಿ ಸುಿಂದ್ರಿ ಮೃಗವನುು ಕಿಂಡು ಕೊತಲಲಿಂದ್ ಚಲಸಲಾರದ್ಷ್ುಟ ರ್ದಗಾುರಿಂತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅರಣಯದ್ 
ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಸದ್ುದ ಅವಳನುು ಬ ಚ್ಚಿ ಬಿೇಳಸುರ್ತಿತುಿ. ಮೃಗ ಭಿೇಕರವಾಗಿತುಿ. ಕ ೊೇರ ಹಲುಲ, ಹಿಂರ್ದಯ ದ್ ೇಹ, 

ತ ೊೇಳದ್ ಚಲನ ಯನುು ಪಡ ರ್ದದ್ದ ಮೃಗ ಆಕ ಯ ಎದ್ುರು ಕೊತುಕ ೊಿಂಡಿತು. ಆಕ ಯನ ುೇ ರ್ದಟಿಟಸಿ, ನ ೊೇಡತಿ, 
“ನಿೇನು ಸಾಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ಯೇ?” ಎಿಂರ್ದತು. ಏನ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳುವುದ್ ಿಂದ್ು ರ್ತಳಯದ್  ಮೃಗಕ ಕ 
ಕ ೊೇಪ ಬರಿಸರ್ದರಲು ಭಯವಾಗಿ, “ಹು.... ಹು- ಹೊ” ಅಿಂದ್ಳು “ಒಳ ಳಯದ್ು! ನಿೇನು ಒಳ ಳಯವಳು!” ಎಿಂದ್ು 
ಹ ೇಳದ್ ಮೃಗ ಒಳಗ  ಹ ೊೇಯಿತು. 

 ಭಯ ಸಾಲಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಸುಿಂದ್ರಿ ಅಲಲಿಂದ್ ಎದ್ುದ ಅರಮನ ಯನುು ನ ೊೇಡಲು 
ಚಲಸತ ೊಡಗಿದ್ಳು. ಒಿಂದ್ು ಕ ೊೇಣ ಗಿಿಂತ ಇನ ೊುಿಂದ್ು, ಒಿಂದ್ು ಕ್ತಟಕ್ತಗಿಿಂತ ಇನ ೊುಿಂದ್ು 
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ಚ ೇತ ೊೇಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ ೊಲಿಂದ್ು ಕ ೊೇಣ ಯ ಮೇಲ  'ಸುಿಂದ್ರಿಯ ಗೃಹ' ಎಿಂದ್ು ಬರ ರ್ದತುಿ. ತನು 
ಹ ಸರಿರುವುದ್ನುು ಕಿಂಡ ಸುಿಂದ್ರಿ ಕ್ಷಣ ಅಚಿರಿಪಟುಟ ಗೃಹವನುು ಪರವ ೇಶ್ಸಿದ್ಳು: 

ಆಗ ಹಾಡ ೊಿಂದ್ು ಕ ೇಳಬಿಂತು: 

ಸುಿಂದ್ರಿ, ಸುಿಂದ್ರಿ, ಸುಿಂದ್ರಿೇ 

ಇದ್ು ನಿನು ಮನ ; 

ಹೊವ , ಫಲವ , ಒಡವ ಯ 

ಬ ೇಕಾದ್ ದಲಲವ ನಿೇನು ನ ನ ; 

ಕ್ಷಣದ್ಲಲ ಕ ೊಡುವ ವು ಸುಿಂದ್ರಿಯೆ, 

ಭೊಮಿಯ ಸ್ೌಭಾಗಯದ್ ಸಿರಿಯೆೇ 

 ಆ ಗೃಹದ್ಲಲ ಸುಿಂದ್ರಿಯ ನ ಚ್ಚಿನ ಗರಿಂಥಗಳ ಪುಸಿಕ ಭಿಂಡಾರ ಇತುಿ ಇಡಿೇ ಗೃಹ ಸಿಂಗಿೇತದ್ 
ಇಿಂಪ್ತನಿಿಂದ್ ತುಿಂಬಿತುಿ. “ಅಿಂದ್ಮೇಲ  ನನುನುು ಈ ಮೃಗ ಸದ್ಯದ್ಲಲ ಬಿಡುವಿಂರ್ತಲಲ" ಎಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡು ತನು 
ತಿಂದ್ ಯ ಬಗ ಿ ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ಳು. ಆತ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುರ್ತಿರಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಅಲಲದ್ದ ಕನುಡಿಯಲಲ 
ನ ೊೇಡಿದ್ ೊಡನ  ಅದ್ರಲಲ ತನು ಮನ , ತನು ತಿಂದ್ . ಅಕಕಿಂರ್ದರು ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ತಿಂದ್  ದ್ುಗುಡದ್ಲಲ 
ಓಡಾಡುರ್ತಿದ್ದ; ಅಕಕಿಂರ್ದರು ತನು ಬಗ ಿ ದ್ುಃಖಿಸಿದ್ವರಿಂತ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಆಮೇಲ  ಆನಿಂದ್ರ್ದಿಂದ್ 
ಮಾತಾಡುರ್ತಿದ್ದರು. 

 ಊಟಕ ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸುಿಂದ್ರಿಯನುು ಅಹಾಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಮೃಷ್ಾಟನು ಭ ೊೇಜನ ಸವಿಯುರ್ತಿದ್ಾದಗ 
ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ಕಕಿಶ್ ಸದ್ುದ ಕ ೇಳಸಿತು; ಗ ೊಗಿರು ಧ್ವನಿ. ಅದ್ು ಮೃಗದ್ ಧ್ವನಿಯೆಿಂದ್ು ಗ ೊತಾಿಯಿತು. 
ಮರ ಯಿಿಂದ್ಲ ೇ ಮೃಗ ಕ ೇಳತು. “ಸುಿಂದ್ರಿ, ನಿೇನು ಉಣುಣವುದ್ನುು ನಾನು ನ ೊೇಡಬಹುದ್ ೇ?” ಎಿಂರ್ದತು. 
ರ್ದಗಿಲನಿಿಂದ್ಲ ೇ ಸುಿಂದ್ರಿ, “ನಿನಗ  ಇಷ್ಟವಾದ್ರ " ಎಿಂದ್ು ತ ೊದ್ಲದ್ಳು. “ಹಾಗ ೇನಿಲಲ ಸುಿಂದ್ರಿ, ನಿೇನು ಈ 
ಮನ ಯ ಒಡರ್ತ, ನಿನಗ  ಇಷ್ಟವಾದ್ರ  ಮಾತರ ನನಗ  ನಿನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಕೊರಲು ಅನುಮರ್ತ ನಿೇಡಬಹುದ್ು. 
ಬ ೇಡವ ಿಂದ್ರ  ನಾನು ಹರ್ತಿರ ಕೊಡ ಸುಳಯುವುರ್ದಲಲ" ಅಿಂರ್ದತು. “ನಿೇನು ತುಿಂಬ ಒಳ ಳಯವನಿಂರ್ತರ್ದದೇ?” 

ಅಿಂದ್ಳು. “ಅರ್ದರಲ, ನಿನಗ  ನಾನು ತುಿಂಬ ಕುರೊಪ್ತ ಅನಿಸುತಿದ್ ಯೆೇ?” ಅಿಂದ್. ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ಇನೊು 
ಭಯವಾಯಿತು. ಅಿಂಜುತಿಲ ೇ “ನಾನು ಸುಳುಳ ಹ ೇಳಲಾರ ! ನಿೇನು ಕುರೊಪ್ತ” ಅಿಂದ್ಳು, ಸಾಲಪ ಹ ೊತುಿ 
ಸುಮಮನಿದ್ದ ಮೃಗ, “ನನಗ  ಗ ೊತುಿ, ನಾನು ಕುರೊಪ್ತ. ದ್ಯವಿಟುಟ ನಿೇನು ನನುನುು ಗಮನಿಸ ಬ ೇಡ. 
ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿರು” ಅಿಂರ್ದತು. “ನಿೇನು ತುಿಂಬಾ ಒಳ ಳಯವನಿಂರ್ತರ್ದದೇ. ನಿನು ಮಾತುಗಳಗ  
ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ ದೇನ ” ಅಿಂದ್ಳು. “ನನು ಹೃದ್ಯ ಒಳ ಳಯರ್ದರಬಹುದ್ು, ಆದ್ರೊ ನಾನು ಮೃಗ, ಕುರೊಪ್ತಯಾದ್ 
ಮೃಗ” ಅಿಂರ್ದತು. ಅದ್ಕ ಕ ಸುಿಂದ್ರಿ, “ಮೃಗ ಒಳ ಳಯ ಹೃದ್ಯ ಪಡ ರ್ದದ್ದರೊ ಮೃಗದ್ ಆಕಾರ 
ಹ ೊಿಂರ್ದರುವುದ್ು ಸಹಜ-ಆದ್ರ  ಜಗರ್ತಿನ ಅನ ೇಕ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಿಂದ್ರ ಆಕಾರ ಪಡ ದ್ು ಮೃಗದ್ ಹೃದ್ಯ 
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ಹ ೊಿಂರ್ದರುತಾಿರ ” ಅಿಂದ್ಳು, “ನನಗ  ಬುರ್ದದ ಇರ್ದದದ್ದರ  ನಿನಗ  ಒಳ ಳಯ ಮಾತುಗಳಲಲ ಕೃತಜ್ಞತ  ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದ-
ಆದ್ರ  ನಾನು ದ್ಡಾ, ರಾಕ್ಷಸ ಜಡವಾದ್ ಮೃಗ" ಅಿಂರ್ದತು. 

 ಇಷ್ ಟಲಲ ಮಾತು ಆಗುವುದ್ರಲಲ ಮೃಗ ಸುಿಂದ್ರಿಯ ಎದ್ುರು ಕೊರ್ತತುಿ. ಆತನ ಭಯಾನಕ 
ಆಕಾರಕ ಕ ಸುಿಂದ್ರಿ ನಡುಗತ ೊಡಗಿದ್ಳು. ಮೃಗಕ ಕ ಸಿಟುಟ ತರಿಸರ್ದರಲು ಸುಿಂದ್ರಿ ಅವನನುು ಹ ೊಗಳದ್ದಳು. 
ಸುಿಂದ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಗ ಮೃಗ ಕ ೇಳತು. “ಸುಿಂದ್ರಿ, ನನುನುು ಮದ್ುವ ಯಾಗುವ ಯಾ?"  

 ಈ ಪರಶ ುಗ  ಸುಿಂದ್ರಿ ಮೊಛ ಿ ಹ ೊೇಗುವುದ್ರಲಲದ್ಳು. ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಸ್ಾವರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಕಿಂಪ್ತಸ 
ತ ೊಡಗಿದ್ಳು, ಮೃಗ ಉತಿರಕಾಕಗಿ ಕಾಯುತಿಲ ೇ ಇತುಿ. ಸುಿಂದ್ರಿ ತ ೊದ್ಲದ್ಳು, “ಇ-ಇ-ಇಲಲ!” ಆಕ ಯ 
ಉತಿರರ್ದಿಂದ್ ನಿರಾಶ್ನಾದ್ ಮೃಗ ನಿಟುಟಸಿರಿಟಿಟತು. ಸಿಟಿಟನಿಿಂದ್ ಬುಸುಗುಟಿಟದ್ ೊಡನ  ಇಡಿೇ ಅರಮನ  ಅದ್ುರ 

ತ ೊಡಗಿತು. ಮೃಗ ಎದ್ುದ, “ಸರಿ ಸುಿಂದ್ರಿ, ನಮಸ್ ಿ” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳ ಅಲಲಿಂದ್ ಹ ೊರಟಿತು. ತನು ಕ ೊೇಣ  
ತಲುಪುವವರ ಗ  ಹಿಿಂದ್ಕ ಕ ರ್ತರುಗಿ ರ್ತರುಗಿ ಅವಳನುು ನ ೊೇಡುರ್ತಿತುಿ. 

ಮರುರ್ದನ; ಅದ್ರ ಮರುರ್ದನ ಸುಿಂದ್ರಿ ಮೃಗವನುು ಕಾಣಲಲಲ. ಊಟ, ಓದ್ು, ಸಿಂಗಿೇತದ್ 
ರಿಂಜನ ಯಲಲ ಕಳ ದ್ಳು. ಮೊರನ ಯ ರ್ದನ ಮೃಗ ಬಿಂತು. ಅವಳಗ  ಸಾಲಪವೂ ಬ ೇಸರವಾಗದ್ಿಂತ  
ಮಾತಾಡಿತು. ಅವಳು ಏನು ಹ ೇಳದ್ರೊ ಆಸಕ್ತಿಯಿಿಂದ್ ಕ ೇಳತು. ಕ ೊನ ಯಲಲ “ಸುಿಂದ್ರಿ, ನನು 
ಮದ್ುವ ಯಾಗುವ ಯಾ?” ಅಿಂರ್ದತು ಸುಿಂದ್ರಿ “ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ” ಅಿಂದ್ಳು. 

ಇದ್ು ಅನ ೇಕ ರ್ದನ ನಡ ಯಿತು. ಮೃಗ ಕ ೊಿಂಚ ಬಸವಳದ್ಿಂತ  ಕಾಣಿಸಿತು' ಅದ್ರ ಭಿೇಕರತ  
ಕಡಿಮಯಾಗಿರಲಲಲ. ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ರ್ದನ ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ತನು ಮಾರ್ತನಿಿಂದ್ ಬ ೇಸರವಾರ್ದೇತ ಿಂದ್ು ಅವಳು ಊಟ 
ಮಾಡುವ ಜಾಗಕೊಕ ಬರುರ್ತಿರಲಲಲ. ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಬಿಂದ್ು ಅವಳ ರ್ದನಚರಿಯ ಬಗ ಿ, ಅವಳ ಇಷ್ಟದ್ ಬಗ ಿ 
ವಿಚಾರಿಸುರ್ತಿತುಿ. ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಮರ ಯದ್  “ನನುನುು ಮದ್ುವ ಯಾಗು” ಅನುುರ್ತಿತುಿ. ಸುಿಂದ್ರಿ ಕತುಿ 
ಅಲಾಲಡಿಸಿ 'ಇಲಲ' ಅನುುರ್ತಿದ್ದಳು. 

 ಹಿೇಗಿದ್ಾದಗ ಸುಿಂದ್ರಿಗ  ಮೊೇಜ ನಿುಸುರ್ತಿತುಿ. ಸಿಂಗಿೇತ ಹ ೊಮುಮವ ರ್ದವಾನ ಖ್ಾನ ಯಲಲ ಒಬಬಳ ೇ 
ಕೊತು ಊಟ ಮಾಡುರ್ತಿದ್ಾದಗ ಮೃಗ ಬಾರರ್ದದ್ದರ  'ಏಕ  ಬರಲಲಲ' ಎಿಂದ್ು ಕುತೊಹಲವಾಗುರ್ತಿತುಿ. 
ಒಮೊಮಮಮ ನ ೊೇಡುವ ಇಷ್ಟವಾಗುರ್ತಿತುಿ. ಅವನ ಒರಟು ಮಾತು, ರ್ತಕಕಲು ನಡವಳಕ  ಮನಸಿುನಲ ಲೇ ನಗು 
ತರುರ್ತಿದ್ದವು. ಆತನ ಕಾಳಜಯನುು ನ ನ ದ್ು ಮನ ಕರಗುರ್ತಿತುಿ. ಇಷ್ಾಟದ್ರೊ ಆಕ ಗ  ತಿಂದ್ ಯ ನ ನಪು 
ಹ ಚಾಿಗುತಿಲ ೇ ಹ ೊೇಯಿತು. ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಮೃಗ, “ನಿನಗ  ಇಷ್ಟವಾದ್ದ್ುದ ಕ ೇಳು-ಕ ೊಡುತ ಿೇನ ” ಅಿಂರ್ದತು. 
ಸುಿಂದ್ರಿ, 'ನಾನು ನನು ತಿಂದ್ ಯನುು ಕಿಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಬ ೇಕು-ಎರಡು ರ್ದನ ಕಳಸಿದ್ರ  
ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಗುತಿದ್ ” ಅಿಂದ್ಳು. 

 ಮೃಗ ಯೇಚ್ಚಸಿತು, ಮೌನ ಮುರಿದ್ು ಹ ೇಳತು, “ನಿನು ಮುಖ ನ ೊೇಡದ್  ನಾನು ಬದ್ುಕಲಾರ . 
ನಿೇನು ಕ ೇವಲ ಎರಡು ರ್ದನ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. ನಾನ ೇ ಕಳಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ ” ಅಿಂರ್ದತು ಅವಳು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ 
'ಬರಿೇ ಎರಡು ರ್ದನ' ಅಿಂದ್ಳು ಅವಳಗ  ಕಣುಣ ಮುಚ್ಚಿಕ ೊಳಳಲು ಹ ೇಳದ್ ಮೃಗ ಅವಳನುು ಅವಳಗ  



57 

 

ಬ ೇಸರವಾಗದ್ಿಂತ  ಹ ಗಲ ಮೇಲ  ಹ ೊತುಿ ಮರುಕ್ಷಣದ್ಲಲ ಅವಳ ತಿಂದ್  ಮನ ಯ ಹರ್ತಿರ ಇಳಸಿ 
ಮಾಯವಾಯಿತು. 

 ವತಿಕನಿಗ  ತಮಮ ಮಗಳನುು ಕಿಂಡು ಪರಮಾನಿಂದ್ವಾಯಿತು. ಅಪ್ತಪಕ ೊಿಂಡು ಅಳತ ೊಡಗಿದ್ನು. 
ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ಅವಳನುು ನ ೇವರಿಸಿದ್ನು. ಸುಿಂದ್ರಿ ಅಕಕಿಂರ್ದರನುು ಕರ ದ್ು ಎಲಲರಿಗ  ತಾನು ಎರಡು 
ರ್ದನದ್ ಮಟಿಟಗ  ಬಿಂರ್ದರುವ ವಿಷ್ಯ ರ್ತಳಸಿದ್ಳು. ಅವಳ ಎರಡು ರ್ದನದ್ ಬದ್ುಕು ಶ್ುರುವಾಯಿತು. ತಿಂದ್  
ಶ  ೇಕರ್ದಿಂದ್ ಬಸವಳರ್ದದ್ದ. ಮನ  ಮಾತರ ಶ್ರೇಮಿಂರ್ತಕ  ತ ೊೇರುರ್ತಿತುಿ, ಅಕಕಿಂರ್ದರಿಬಬರೊ 
ಮದ್ುವ ಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ ೊಲಬಬಳು ಸುಪರದ್ೊರಪ್ತಯಾದ್ ಶ್ರೇಮಿಂತನಾದ್ ಹುಡುಗನನುು 
ಮದ್ುವ ಯಾಗಿದ್ದಳು; ಆದ್ರ  ಆತ ತನು ರೊಪು ಆಕಷ್ಿಣ ಯಲಲ ಮಗುನಾಗಿದ್ುದ ಅಕಕನನುು ಹಿೇಯಾಳಸಿ 
ಮಾತಾಡಿಸಿ ಗ ೊೇಳು ಹ ೊಯುದಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ದ. ಎರಡನ ಯ ಅಕಕ ಚತುರ ಮಾರ್ತನ ಚಾಣಾಕ್ಷನನುು 
ಮದ್ುವ ಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆತ ತನು ಬುರ್ದಧವಿಂರ್ತಕ ಯ ಮರ ಯಲು ಮಾರ್ತನ ಚಕಮಕ್ತಗಿಳದ್ು ಅಕಕನನುು, 
ಎಲಲರನುು ಅವಮಾನಗ ೊಳಸುವುದ್ರಲ ಲೇ ಸುಖಿಸುರ್ತಿದ್ದ. ಅಕಕಿಂರ್ದರ ಸಣಣತನ ಹ ಚಾಿಗಿತುಿ; ಭಾವಿಂರ್ದರ 

ಸ್ಾಾಥಿ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿತುಿ. ಅವರ ಲಲರ ಸ್ಾಾಥಿಕ ಕ ತಕಕಿಂತ  ಹ ಚುಿಕಾಲ ಇರುವಿಂತ  ಒತಾಿಯಿಸಿದ್ರು. 
ಬಹುರ್ದನಗಳ ಬಳಕ ಮನ ಗ  ಬಿಂರ್ದದ್ದ ಸುಿಂದ್ರಿ ಕೊಡ ಒಪ್ತಪ ಮೊರನ  ರ್ದನ. ನಾಲಕನ  ರ್ದನ ಅರಣಯಕ ಕ 
ಹಿಿಂರ್ದರುಗಲ ೇ ಇಲಲ. 

 ಹತಿನ ಯ ರ್ದನ ಆಕ ಗ  ಅಳುಕು ಶ್ುರುವಾಯಿತು. ಮೃಗ ಎಿಂದ್ೊ ತನು ವಚನ ಮುರಿರ್ದರಲಲಲ. 
ಎಿಂದ್ೊ ಮನನ ೊೇಯಿಸಿರಲಲಲ. ತನು ಭಾವಿಂರ್ದರಿಂತ  ಕೊರರ ಹೃದ್ಯದ್ ವಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಲಲ. ತನುನುು 
ನ ಮಮರ್ದಯಾಗಿಡುವುದ್ ೇ ಅದ್ರ ಸುಖವಾಗಿತುಿ. ಅದ್ರ ಮುಖ. ಚಲನವಲನ ನ ನಪ್ಾದ್ವು-ಅದ್ನುು ಮತ ಿ 
ನ ೊೇಡಬ ೇಕ ಿಂಬ ಆಶ  ರ್ತೇವರವಾಯಿತು. ಕೊಡಲ ೇ ತಿಂದ್ ಗ  ರ್ತಳಸಿ ಅರಣಯಕ ಕ ಹ ೊರಟಳು. ಅರಣಯದ್ 
ಅರಮನ ಯ ಸುಖಕ್ತಕಿಂತ ಮೃಗದ್ ವಯಕ್ತಿತಾ ಆಕ ಯ ಮನಸುು ತುಿಂಬಿತುಿ. ಅರಮನ  ತಲುಪ್ತ ಮೃಗಕಾಕಗಿ 
ಹುಡುಕಾಡಿದ್ಳು ಅದ್ು ಇರಲಲಲ ಪುಷ್ಟವನದ್ಲಲ ನ ೊೇಡಿದ್ಳು, ಅಲಲಯೊ ಇರಲಲಲ. ಅದ್ು ತನಗ  
ಬ ೇಸರವಾಗಬಾರದ್ ಿಂದ್ು ದ್ೊರದ್ಲಲ, ಅರಮನ ಯ ಆಚ ಗಿದ್ದ ಬಿಂಡ ಯಮೇಲ  ಕೊರುರ್ತಿದ್ುದದ್ು 
ನ ನಪ್ಾಯಿತು. ಅಲಲಗ  ಹ ೊೇದ್ಳು ಮೃಗ ನ ಲಕ ೊಕರಗಿತುಿ. ಅದ್ು ತ ೇಲುಗಣುಣ ಮೇಲುಗಣಾಣಗಿ ಮಲಗಿತುಿ. 
ಅದ್ರ  ದ್ ೇಹ ಬಡವಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿತುಿ. ಆತ ಸತ ಿೇಹ ೊೇಗಿರಬಹುದ್ ಿಂದ್ು ಭಯವಾಯಿತು. ಮೊಗಿನ ಹರ್ತಿರ 
ಬ ರಳಟುಟ ನ ೊೇಡಿದ್ಳು. ಉಸಿರು ಹ ೊೇಗಿರಲಲಲ. ದ್ುಃಖರ್ದಿಂದ್ ಅಪ್ತಪ, “ನಿೇನು ನನುವನು, ನಿೇನು 
ಸ್ಾಯಬಾರದ್ು, ನಾನು ನಿನುನುು ಮದ್ುವ ಯಾಗುತ ಿೇನ ." ಎಿಂದ್ು ಕಿಂಬನಿಗರ ದ್ಳು. 

ಮೃಗ ಕರಮೇಣ ಉಸಿರಾಡತ ೊಡಗಿತು. ಕಣಿಣೇರು ಚ್ಚಮುಕ್ತಸಿ ಸಿಂತ ೈಸಿದ್ ಸುಿಂದ್ರಿಯ ಕ ೈಗಾಗಿ 
ತಡಕಾಡಿ ಎದ್ುದ ಕೊರ್ತತು. ಬಿಂದ್ ಯಾ?” ಎಿಂದ್ು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ಗ ೊಿಂಡಿತು. 

 “ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ  ಮಾತರವಲಲ, ನಿನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಇರಲು ಖುಷ್ಟ ಪಡುರ್ತಿದ್ ದೇನ ” ಅಿಂದ್ಳು ಸುಿಂದ್ರಿ. 
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 “ನಿೇನಿಲಲದ್  ನನಗ  ಊಟ ಸ್ ೇರಲಲಲ, ನಿದ್ ರ ಬರಲಲಲ. ನಿನುನುು ನ ನ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಕೊತುಬಿಟ ಟ. ನಿನು 
ಮನ ಗ  ಬಿಂದ್ು ತ ೊಿಂದ್ರ  ಕ ೊಡಲೊ ನನಗ  ಇಷ್ಟವಾಗಲಲಲ. ಸುಿಂದ್ರಿ, ನಿನಗ  ನಾನು ಇಷ್ಟ ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ು 
ಮಾತನುು ಹ ೇಳು, ನಿನು ಪ್ತರೇರ್ತಯ ಒಿಂದ್ು ಮಾತು ಹ ೇಳು” ಅಿಂರ್ದತು ಮೃಗ. 

 ಸುಿಂದ್ರಿ ಕಿಂಬನಿದ್ುಿಂಬಿ ನುಡಿದ್ಳು. “ಪ್ತರೇರ್ತಸುವುದ್ು ಮಾತರವಲಲ. ನಿನುನುು ನಾನು 
ಮದ್ುವ ಯಾಗುತ ಿೇನ .” 

ಮೃಗ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ಕ ಕ ಹಿಗಿಿತು. ಅದ್ರ ಆಕಾರವ ೇ ಬದ್ಲಾಗತ ೊಡಗಿತು. ಮೃಗ ಕ್ಷಣಾಧ್ಿದ್ಲಲ 
ಸುಿಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬದ್ಲಾಯಿತು. ರಾಜಕುಮಾರ ಹ ೇಳದ್, “ದ್ ೇವತ ಯಬಬಳು ನನು ಸಾಪರರ್ತಷ್ ಠ 
ನ ೊೇಡಿ ಮೃಗವಾಗಿಸಿ ‘ನಿನುನುು ಕನ ಯಯಬಬಳು ಮನಸ್ಾರ  ಒಪ್ತಪ ಪ್ತರೇರ್ತಸುವವರ ಗ  ಮೃಗವಾಗಿಯೆೇ ಇರು’ 
ಎಿಂದ್ು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತದ್ದಳು. ನನು ಮೃಗತಾ ನಿನಿುಿಂದ್ ಕರಗಿತು. ನಿನುನುು ನನು ಜೇವಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ 
ಪ್ತರೇರ್ತಸುತ ಿೇನ ” ಅಿಂದ್. 

 “ಅದ್ು ನಿನಿುಿಂದ್ಲ ೇ ಕರಗಿತು” ಎಿಂದ್ಳು ಸುಿಂದ್ರಿ. ರಾಜಕುಮಾರ ತನು ಮಿಂತರದ್ಿಂಡರ್ದಿಂದ್ ತನು 
ಪರಜ ಗಳನ ುಲಲ ಕರ ದ್. ಅರಮನ  ಇನೊು ಮೊೇಹಕವಾಗಿ ಝಗಝಗಿಸತ ೊಡಗಿತು. ಸುಿಂದ್ರಿ ಮತುಿ 
ರಾಜಕುಮಾರ ಮದ್ುವ ಯಾಗಿ ನ ಮಮರ್ದಯಿಿಂದ್ ರಾಜಯಭಾರ ನಡ ಸತ ೊಡಗಿದ್ರು. 

[ಮೇಲನ ಫ್ ೇರಿ ಕತ  ಪ್ಾಶ್ಿಮಾತಯ ದ್ ೇಶ್ಗಳಲಲ ಮುಖಯವಾಗಿ ಇಿಂಗ ಲಿಂರ್ಡ ಮತುಿ ಫ್ಾರನ್ು ನಲಲ - 
ಸುಮಾರು ಇನೊುರು ವಷ್ಿರ್ದಿಂದ್ ಜನಪ್ತರಯವಾಗಿದ್ . “ಬೊಯಟಿ ಅಿಂರ್ಡ ರ್ದ ಬಿೇಸ್ಟ” ಎಿಂಬ ಹ ಸರಿನ ಈ ಕತ  
'ಸಿಿಂಡರ ಲಾ' ಕತ ಗಿಿಂತ ಅಥಿಪೂಣಿವಾಗಿದ್ುದ ಹ ಚುಿ ಸಿಂಕ್ತೇಣಿವೂ ವಾಸಿವತ ಗ  ಹರ್ತಿರವೂ ಆಗಿದ್ . 
ನಿಜವಾದ್ ಪ್ ರೇಮದ್ ಘಟಟಗಳನುು, ಗುಣಗಳನುು ಗುರುರ್ತಸುವ ಈ ಕತ ಯನುು ನಮಮ ಓದ್ುಗರು 
ಗಮನಿಸಬ ೇಕು ಎನಿುಸಿ ಇದ್ನುು ಸರಳವಾಗಿ, ಅಲಲಲಲ ಸಿಂಗರಹಿಸಿ ಹ ೇಳಲು ಯರ್ತುಸಿದ್ ದೇವ . – ಪ್ತ. ಲಿಂಕ ೇಶ] 

 
*  *  * 
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ಓದು ಪಠ್ಯ :  
ಮೂರ್ಯರ ರಾಜಯದಲಿ್ಲ(ಕಥೆ) 

 -  ಸ್ಂ :  ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನ್ುಜನ್ 

ಮೊಖಿರ ರಾಜಯದ್ಲಲ ಒಬಬ ಮೊಖಿರಾಜ ಮತುಿ ಮುಟಾಟಳ ಮಿಂರ್ತರ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಆಡಳತದ್ 
ವ ೈಖರಿ  ಬಲು ವಿಚ್ಚತರ. ಅವರು ರಾರ್ತರಯನುು ಹಗಲು, ಹಗಲನುು ರಾರ್ತರ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಿಯಿಸಿದ್ರು. 
ಪರರ್ತಯಬಬರೊ ರಾರ್ತರ ಎಚಿರವಾಗಿರಬ ೇಕು, ಕತಿಲಾದ್ ಮೇಲ ಯೆೇ ವಾಯಪ್ಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡ ಸಬ ೇಕು. 
ಸೊಯಿ ಹುಟಿಟದ್ ಮೇಲ ಯೆೇ ನಿದ್ ದ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. ಈ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಯಾರು ಉಲಲಿಂಘಿಸುತಾಿರ ೊೇ ಅವರಿಗ  
ಮರಣ ದ್ಿಂಡನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಆಜ್ಞ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಾರಣ ಭಯರ್ದಿಂದ್ ಜನ ರಾಜಾಜ್ಞ ಯನುು  
ಪರಿಪ್ಾಲಸಿದ್ರು. ಜನ ತಮಮ ಮಾರ್ತಗ  ಬ ಲ  ಕ ೊಟುಟ ನಡ ದ್ುಕ ೊಿಂಡದ್ುದ ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಗ  ಸಿಂತಸ 
ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು: 

 ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಒಬಬ ಗುರು ಮತುಿ ಅವನ ಶ್ಷ್ಯ ಸುಿಂದ್ರವಾದ್ ರಾಜಧಾನಿಗ  ಬಿಂದ್ರು.  ಹಾಡ ೇ 
ಹಗಲನಲಲ ಜನರ ಸುಳವ ೇ ಇಲಲ. ಪರರ್ತಯಬಬರೊ ಹಗಲನಲ ಲೇ ಗ ೊರಕ  ಹ ೊಡ ಯುರ್ತಿದ್ಾದರ . ಒಿಂದ್ು 
ಇಲಕೊಡ ಓಡಾಡುರ್ತಿರಲಲಲ. ದ್ನಕರುಗಳು ಹಗಲನಲಲ ನಿರ್ದರಸುವುದ್ನುು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿವ . ಗುರು 
ಮತುಿ ಶ್ಷ್ಯನಿಗ  ಇದ್ನ ುಲಲ ಕಿಂಡು ಆಶ್ಿಯಿವಾಯಿತು. ಸಿಂಜ ಯವರ ಗ  ಅವರು ನಗರದ್ಲಲ ಓಡಾಡಿದ್ರು. 
ಸಿಂಜ ಯಾಗುರ್ತಿದ್ದಿಂತ  ನಗರಕ ಕ ನಗರವ ೇ ಎಚಿತುಿಕ ೊಿಂಡು ವಯವಹಾರಗಳಲಲ ತ ೊಡಗಿತು. 

 ಗುರು-ಶ್ಷ್ಯ ಇಬಬರಿಗೊ ಹಸಿವಾಗಿತುಿ. ಅವರು ಸ್ಾಮಾನು ಕ ೊಳಳಲು ಅಿಂಗಡಿಗ  ಹ ೊೇ0ದ್ರು. 
ಏನಾಶ್ಿಯಿ? ಒಿಂದ್ು ಸ್ ೇರು ಅಕ್ತಕ ಅಥವಾ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊನ  ಬಾಳ ಹಣುಣ ಏನು ಕ ೊಿಂಡುಕ ೊಿಂಡರೊ ಒಿಂದ್ು  
'ದ್ುಡುಾ ಕ ೊಟಟರಾಯಿತು. ಅವರಿಗ  ಬಹಳ ಖುಷ್ಟಯಾಯಿತು. ಇಿಂಥ ಒಿಂದ್ು ವಯವಸ್ ೂಯನುು ಅವರ ಲಲಯೊ 

ಕಿಂಡಿರಲಲಲ. ಕ ೇಳರಲಲಲ. ಒಿಂದ್ು ರೊಪ್ಾಯಿ ಕ ೊಟುಟ ತಮಗ  ಬ ೇಕಾದ್ ರ್ತಿಂಡಿ ರ್ತೇಥಿಗಳನುು 
ಕ ೊಿಂಡುಕ ೊಿಂಡರು. 

 ಇಬಬರೊ ಅಡುಗ  ಮಾಡಿ ಉಿಂಡರು. ಇದ್ು ಮೊಖಿರ ರಾಜಯ. ಈ ಮೊಖಿ ರಾಜಯದ್ಲಲರುವುದ್ು 
ಒಳ ಳಯದ್ಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗುರು ಭಾವಿಸಿದ್. "ಈ ಜಾಗ ನಮಮಿಂಥವರಿಗ  ಹ ೇಳಸಿದ್ದಲಲ. ನಾವಿನುು ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ” 
ಎಿಂದ್ು ಶ್ಷ್ಯನಿಗ  ಹ ೇಳದ್. ಆದ್ರ  ಶ್ಷ್ಯನಿಗ  ಆ ನಗರ ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗಲು ಮನಸಿುಲಲ. ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಲಲ ಎಲಲವೂ 

ಅಗಿ. ಅವನಿಗ  ಬ ೇಕಾಗಿದ್ುದದ್ು ಅಗಿದ್ ಬ ಲ ಯ ಆಹಾರ. ಇವರ ಲಲ ಮೊಖಿರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೊ  
ಅಗಿದ್ ಬ ಲ ಗ  ರ್ತಿಂಡಿ ರ್ತನಿಸು ಸಿಗಲಾರದ್ು. ಈ ಮೊಖಿರು ನಾಳ  ಏನು ಮಾಡುತಾಿರ ೊೇ ಹ ೇಳಲಕಾಕಗದ್ು”  
ಎಿಂದ್ ಗುರು. 

ಆದ್ರ  ಶ್ಷ್ಯ ಗುರುವಿನ ಬುರ್ದದ ಮಾತು ಕ ೇಳಲು ತಯಾರಿಲಲ. ಅವನಿಗ  ಅಲಲಯೆೇ ಉಳಯಬ ೇಕ ಿಂಬ 
ಆಸ್ . ಗುರು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹ ೇಳದ್ರೊ ಶ್ಷ್ಯ ಕ ೇಳಲಲಲ. ನಿವಾಿಹವಿಲಲದ್  ಗುರು"ನಿನು ಮನಸಿುಗ  
ತ ೊೇಚ್ಚದ್ಿಂತ  ಮಾಡು. ನಾನಿಂತೊ ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ ” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳ ಹ ೊೇದ್. ಶ್ಷ್ಯ ಅಲ ಲೇ ಉಳದ್ುಕ ೊಿಂಡು 
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ಅನು,ತುಪಪ, ರ ೊಟಿಟ, ಬಾಳ ಹಣುಣ ಮುಿಂತಾದ್ವುಗಳನುು ಹ ೊಟ ಟ ಬಿರಿಯುವಿಂತ  ರ್ತಿಂದ್ು ಬಿೇರ್ದ ಬಸವನಿಂತ  
ಬ ಳ ದ್. 

ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಾಯಪ್ಾರಿಯಬಬನ ಮನ ಗ  ಒಬಬ ಕಳಳ ಕನು ಕ ೊರ ದ್ು ಒಳಗ  ನುಸುಳ 
ಲೊಟಿ ಹ ೊಡ ಯುರ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಆ ಹಳ  ಮನ ಯ ಗ ೊೇಡ  ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಉರುಳ ಅಲ ಲೇ ಸತಿ. ಅವನ ತಮಮ 
ರಾಜನ ಬಳಗ  ಓಡಿ ಹ ೊೇಗಿ “ಮಹಾರಾಜರ ೇ, ನನು ಅಣಣ ರ್ತೇರ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ವಯವಹಾರದ್ಲಲ 
ನಿರತವಾಗಿರುವಾಗ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊೇಡ  ಕುಸಿದ್ು ಸತಿ. ನನು ಅಣಣನ ಸ್ಾವಿಗ  ಈ ವಾಯಪ್ಾರಿಯೆೇ ಕಾರಣ. 
ಮನ ಯ ಗ ೊೇಡ  ಗಟಿಟಯಾಗಿರಬ ೇಡವ ೇ ? ನಿೇವು ತಪುಪ ಮಾಡಿದ್ವರನುು ಶ್ಕ್ಷಿಸಿ, ಅನಾಯಯಕ ೊಕಳ 

ಗಾದ್ವರಿಗ  ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಬ ೇಕು'' ಎಿಂದ್ು ಬಿನುವಿಸಿಕ ೊಿಂಡ. “ನಿೇನ ೇನೊ ತಲ  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಡ. 
ನಾಯಯ ನಿಣಿಯ ಮಾಡುತ ಿೇನ " ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ ರಾಜ ಕೊಡಲ ೇ ವಾಯಪ್ಾರಿಯನುು ಕರ ಸಿ ಅವನನುು 
ಪರಶ್ುಸಿದ್. 

“ನಿನು ಹ ಸರ ೇನು ?” ವಾಯಪ್ಾರಿ ಹ ಸರು ಹ ೇಳದ್. 

“ಸತಿವನು , ನಿನು ಮನ ಯಲಲ ಕಳಳತನ ವಾಡುವಾಗ ಮನ ಯಲಲದ್ ದಯಾ?” 

“ಹೌದ್ು ಮಹಾರಾಜ, ಅವನು ಕನು ಕ ೊರ ದ್ು ಒಳಗ  ನುಗಿಿದ್; ಗ ೊೇಡ  ಗಟಿಟಯಿರಲಲಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ  

ಅವನ ಮೈಮೇಲ  ಜರಿದ್ು ಬಿರ್ದದತು.” 

“ನಿನು ಮನ ಯ ಗ ೊೇಡ  ಜರಿದ್ು ಬಿದ್ುದ ಅವನು ಸರ್ತಿದ್ಾದನ . ನಿೇನ ೇ ಅವನನುು ಕ ೊಿಂದ್ದ್ುದ, ನಾವು  
ನಿನಗ  ಶ್ಕ್  ವಿಧಿಸಲ ೇಬ ೇಕು.” ಅಸಹಾಯಕ ವಾಯಪ್ಾರಿ `ಪರಭೊ, ಗ ೊೇಡ ಯನುು ಕಟಿಟದ್ವನು ನಾನಲಲ. 
ಉಪ್ಾಪರನದ್ ೇ ತಪುಪ. ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ೊೇಡ  ಕಟಿಟದ್ದರ  ಹಿೇಗಾಗುರ್ತಿರಲಲಲ. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನಿೇವು 
ಆವನನುು ಶ್ಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳಕ ೊಿಂಡ. 

“ಯಾರು ಆ ಉಪ್ಾಪರ ? ಎಲಲದ್ಾದನ  ಅವನು ?" 

“ಮಹಾರಾಜರ ೇ, ನನು ತಿಂದ್ ಬದ್ುಕ್ತದ್ಾದಗ ಆ ಗ ೊೇಡ  ಕಟಿಟದ್ುದ. ಉಪ್ಾಪರನ ಗುತುಿ ನನಗಿದ್ .  

ಆದ್ರ  ಅವನಿೇಗ ಮುದ್ುಕನಾಗಿದ್ಾದನ .” 

ರಾಜ ಉಪ್ಾಪರನನುು ಕರ ತರಲು ಆಜ್ಞಾಪ್ತಸಿದ್. ದ್ೊತರು ಅವನನುು ಹ ಡ ಮುರಿ ಕಟಿಟ ಆಸ್ಾೂನಕ ಕ 
ಕರ ತಿಂದ್ರು. 

“ನಿೇನು ಇವನ ಅಪಪನ ಕಾಲದ್ಲಲ ಇವನ ಮನ  ಗ ೊೇಡ  ಕಟಿಟದ್ ಯಾ ??” 

“ಹೌದ್ು ದ್ಣಿಗಳ ೇ.” 

“ನಿೇನ ಿಂಥ ಗ ೊೇಡ  ಕಟಿಟದ್ ಯೇ ? ಅದ್ು ಒಬಬ ಬಡಪ್ಾಯಿಯ ಮೇಲ  ಬಿದ್ುದ ಅವನು ಸತಿ, ನಿೇನ ೇ  

ಅವನನುು ಕ ೊಿಂದ್ . ನಾವು ನಿನಗ  ಮರಣದ್ಿಂಡನ  ವಿಧಿಸುತ ಿೇವ .” 
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 ರಾಜ ಮರಣದ್ಿಂಡನ ಯನುು ಘೊೇಷ್ಟಸಬ ೇಕ ನುುವಾಗ ‘ಮಹಾರಾಜರ ೇ, ನಿೇವು ಶ್ಕ್  ವಿಧಿಸುವ  
ಮೊದ್ಲು ನನು ಮಾತು ಕ ೇಳ, ಗ ೊೇಡ  ಕಟಿಟದ್ವನು ನಾನ ೇ; ಅದ್ು ಗಟಿಟಯಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಜ. ಆದ್ರ  ಆಗ 
ನನು ಮನಸುು ಬ ೇರ ಲೊಲ ಇತುಿ. ಒಬಬಳು ಸೊಳ  ಕಾಲಿಂದ್ುಗ ಯ ಘಲ್ಡ ಘಲ್ಡ ಸದ್ುದ ಮಾಡುತಿ ರಸ್ ಿಯಲಲ 
ಓಡಾಡುರ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳನುು ನ ೊೇಡುವುದ್ರಲಲ ನಾನು ಮೈಮರ ತ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನಿೇವು ಆ ಸೊಳ ಯನುು 
ಕರ ಸಿ, ಅವಳ ಲಲದ್ಾದಳ  ಎಿಂಬುದ್ು ನನಗ  ಗ ೊತುಿ” ಎಿಂದ್. 

 “ನಿೇನು ಹ ೇಳುವುದ್ು ಸರಿ, ಯಾಕ ೊೇ ಈ ಪರಕರಣ ಜಟಿಲವಾಗುರ್ತಿದ್ . ನಾಯಯ ನಿಣಿಯ ಅಷ್ುಟ 
ಸುಲಭವಲಲ. ಆದ್ರೊ, ನಾವಿದ್ನುು ಪರಿಶ್ೇಲಸಲ ೇಬ ೇಕು. ಆ ಸೊಳ  ಎಲಲದ್ದರೊ ಇಲಲಗ  ಕರ ತನಿು.” 

ಮುರ್ದಸೊಳ  ನಡುನಡುಗುತಾಿ ರಾಜನ ಆಸ್ಾೂನಕ ಕ ಬಿಂದ್ಳು. 

 “ಕ ಲವು ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಿಂದ್  ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗಾರ  ಕ ಲಸ ಮಾಡುರ್ತಿರುವಾಗ ನಿೇನು ರಸ್ ಿಯಲಲ ಅರ್ತಿತಿ  
ಹ ೊೇದ್ದ್ುದಿಂಟ ೊೇ ? ನಿೇನು ಇವನನುು ನ ೊೇಡಿರ್ದದೇಯಾ ?” 

“ಹೌದ್ು ಪರಭ ೊೇ ! ನನಗ  ಚ ನಾುಗಿ ನ ನಪ್ತದ್ .” 

“ಹಾಗಾದ್ರ  ನಿೇನು ನಿನು ಕಾಲಿಂದ್ುಗ ಯ ಘಲ್ಡ ಘಲ್ಡ ಸದ್ುದ ಮಾಡುತಾಿ ರಸ್ ಿಯಲಲ ಓಡಾಡಿರ್ದದೇ  
ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಜ. ಆಗ ನಿೇನು ತರುಣಿಯಾಗಿರ್ದದ. ನಿನು ಸ್ೌಿಂದ್ಯಿ ಅವನನುು ಉದ್ ರೇಕ್ತಸಿತು. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ೊೇಡ  ಕಟಟಲಲಲ. ಆ ಗ ೊೇಡ  ಒಬಬ ಬಡಪ್ಾಯಿ ಕಳಳನ ಮೇಲ  ಜರಿದ್ು ಬಿದ್ುದ ಅವನು 
ಸತಿ, ಓವಿ ಅಮಾಯಕನ ಸ್ಾವಿಗ  ನಿೇನ ೇ ಕಾರಣ. ನಿನಗ  ಶ್ಕ್ ಯಾಗಲ ೇಬ ೇಕು.” ಅವಳು ಅರ ಗಳಗ  
ಯೇಚ್ಚಸಿ ‘ದ್ ೊರ ಗಳ ೇ, ಸಾಲಪ ತಡ ಯಿರಿ. ಆ ರಸ್ ಿಯಲಲ ನಾನ ೇಕ  ಅರ್ತಿತಿ ರ್ತರುಗುರ್ತಿದ್ ದ ಎಿಂಬುದ್ು ನನಗ  
ನ ನಪ್ಾಗುರ್ತಿದ್ .’ ಅಕಕಸ್ಾಲಯ ಬಳ ಒಡವ  ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಕ್ತದ್ ದ. ಅವನ ೊೇ ಸ್ ೊೇಮಾರಿ ಸೊಳ ಮಗ  ಈಗ 
ಕ ೊಡ ಿೇನ , ಆಗ ಕ ೊಡ ಿೇನ  ಎಿಂದ್ು ಇಡಿೇ ರ್ದನ ಸತಾಯಿಸಿದ್. ಅವನ ಮನ ಗ  ನಾನು ಹತಾಿರು ಬಾರಿ ಅಲ ದ್ . 
ಆಗ ಈ ಉಪ್ಾಪರ ನನುನುು ನ ೊೇಡಿರಬ ೇಕು. ಇದ್ರಲಲ ನನು ತಪ್ ಪೇನೊ ಇಲಲ. ಆ ದ್ರಿದ್ರ ಅಕಕಸ್ಾಲಯದ್ ದೇ 
ತಪುಪ” ಎಿಂದ್ಳು. 

 “ಪ್ಾಪ, ಅವಳು ಹ ೇಳುವುದ್ರಲೊಲ ಅಥಿವಿದ್  ಎಿಂದ್ು ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ ರಾಜ “ಕ ೊನ ಗೊ ನಿಜವಾದ್ 
ಅಪರಾಧಿ ಯಾರ ಿಂದ್ು ರ್ತಳಯಿತು. ಹ ೊೇಗಿ, ಅಕಕಸ್ಾಲ ಎಲ ಲೇ ಅಡಗಿಕ ೊಿಂಡಿರಲ - ಅವನನುು ಹಿಡಿದ್ು ತನಿು” 

ಎಿಂದ್ು ಆಜ್ಞ  ಮಾಡಿದ್. 

ಅಿಂಗಡಿಯ ಮೊಲ ಯಲಲ ಅವಿತುಕ ೊಿಂಡಿದ್ದ ಅಕಕಸ್ಾಲಯನುು ರಾಜಭಟರು ಹಿಡಿದ್ು ತಿಂದ್ರು. ತನು 
ಮೇಲರುವ ಆಪ್ಾದ್ನ ಯನುು ಕ ೇಳದ್ ಅಕಕಸ್ಾಲಗ  ಬ ೇರ ಯೆೇ ಕತ  ಹ ೇಳದ್. 

‘ಮಹಾಪರಭುಗಳ ೇ, ನಾನ ೊಬಬ ಬಡಪ್ಾಯಿ ಅಕಕಸ್ಾಲ, ಈ ಸೊಳ ಯನುು ಎಿಂಟು ಹತುಿ ಸಲ ನನು 
ಮನ  ಬಾಗಿಲಗ  ಬರುವ ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ್ುದ ನಿಜ. ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳ ಮನ ಯಲಲ ಮದ್ುವ ಯ ಗಡಿಬಿಡಿ; 
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ತುತಾಿಗಿ ಅವರ ಒಡವ ಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿತುಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಳ ಒಡವ ಗಳನುು ವಾಯಿದ್ ಗ  
ಸರಿಯಾಗಿ ಕ ೊಡಲಕ ಕ ಆಗದ್  ಸತಾಯಿಸಿದ್ .” 

 “ಈ ಬಡ ಹ ಿಂಗಸಿನ ಒಡವ ಗಳನುು ನಿೇನು ಸಮಯಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಡದ್  ಅವಳನುು 
ಹತಾಿರು ಬಾರಿ ಅಲ ದ್ಾಡಿಸಿದ್ . ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಾಯಪ್ಾರಿ ಯಾರು ? ಇವಳ ಅಲ ದ್ಾಟರ್ದಿಂದ್ 
ಉಪ್ಾಪರನ ಗಮನ ಬ ೇರ ಡ  ಹರಿಯಿತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ೊೇಡ  ಕಟಟಲಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಮುಗಧನ ೊಬಬನ 
ಮೇಲ  ಜರಿದ್ು ಬಿದ್ುದ ಅವನು ಸತುಿಹ ೊೇದ್. ಯಾರು ಆ ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಾಯಪ್ಾರಿ ? ಅವನ ಹ ಸರು ಹ ೇಳು.” 

ಅಕಕಸ್ಾಲಗ ವಾಯಪ್ಾರಿಯ ಹ ಸರು ಹ ೇಳದ್. ಅವನು ಬ ೇರ  ಯಾರೊ ಅಲಲ ಗ ೊೇಡ  ಜರಿದ್ು ಬಿದ್ದ 
ಮನ ಯ ಮಾಲಕನ ೇ ! ಈಗ ನಾಯಯ ಚಕರ ಒಿಂದ್ು ಸುತುಿ ಪೂರ್ತಿ ರ್ತರುಗಿದ್ಿಂತಾಯಿತು. ಮತ ಿ ಅವನನುು 
ಆಸ್ಾೂನಕ ಕ ಎಳ ದ್ು ತರಿಸಿದ್ರು. ಅವನು “ಒಡವ  ಮಾಡಿಸಲು ಹಾಕ್ತದ್ವನು ನಾನಲಲ ನನುಪಪ, ಅವನು ಸತುಿ 
ಸಾಗಿದ್ಲಲದ್ಾದನ . ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ” ಎಿಂದ್ು ಕೊಗಿದ್. 

ಆದ್ರ  ರಾಜ ತನು ಮಿಂರ್ತರಯ ಜ ೊತ  ಸಮಾಲ ೊೇಚನ  ನಡ ಸಿ “ನಿನು ತಿಂದ್ ಯೆೇ ನಿಜವಾದ್  
ಕ ೊಲ ಗಾರ ಎಿಂಬುದ್ು ಸತಯ. ಅವನು ಸತುಿ ಹ ೊೇಗಿದ್ಾದನ . ಅವನ ಬದ್ಲಗ  ಬ ೇರ  ಯಾರಿಗಾದ್ರೊ 
ಶ್ಕ್ ಯಾಗಲ ೇಬ ೇಕು. ನಿನು ಅಪರಾಧಿ ತಿಂದ್ ಯ ಆಸಿಿ ಪ್ಾಸಿ,ಿ ಪ್ಾಪ ಪುಣಯ ಎಲಲ ನಿನು ಪ್ಾಲಗ  ಬಿಂರ್ದದ್ . 
ನಿನುನುು ಮೊದ್ಲು ವಿಚಾರಣ  ಮಾಡಿದ್ಾಗ ನಿೇನ ೇ ಈ ಘೊೇರ ಅಪರಾಧ್ದ್ ಮೊಲಪುರುಷ್ ಎಿಂಬುದ್ು 
ನನಗ  ಹ ೊಳ ರ್ದತುಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇನು ಸ್ಾಯಲ ೇಬ ೇಕು” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳದ್.  

ವಾಯಪ್ಾರಿಯನುು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸುವ ಸಿದ್ಧತ ಗಳಾದ್ವು. ಸ್ ೇವಕರು ಶ್ ಲಗಳನುು 
ಹರಿತಗ ೊಳಸಿದ್ರು. ಆದ್ರ  ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಾಯಪ್ಾರಿ ರ್ತೇರ ಸಣಕಲ, ಅವನನುು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಲು 
ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಮಿಂರ್ತರಗ  ಹ ೊಳ ಯಿತು. ಅವನು ರಾಜನಿಗ  ಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ. ಈ 
ವಿಷ್ಯ ಕ ೇಳ ರಾಜ ಚ್ಚಿಂರ್ತತನಾದ್. 

“ಏನು ಮಾಡುವುದ್ು ?” ಎಿಂದ್ು ಯೇಚ್ಚಸುರ್ತಿರುವಾಗ ಸಣಕಲನ ಬದ್ಲಗ  ಓವಿ ಠ ೊಣಪನನುು 
ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಬಹುದ್ ಿಂದ್ು ಅವನಿಗ  ಹ ೊಳ ಯಿತು.ಕೊಡಲ ೇ ರಾಜಭಟರು ನಗರದ್ಲ ಲಲಲ ಓವಿ ಧ್ಡೊರ್ತ 

ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು. ಹುಡುಕ್ತ ಹುಡುಕ್ತ ಕ ೊನ ಗ  ಅವರ ಕಣುಣ ಬಾಳ ಹಣುಣ, ಅನು, ರ ೊಟಿಟ, ತುಪಪ 
ರ್ತಿಂದ್ು ಕ ೊಬಿಬದ್ ಗೊಳಯಿಂತಾಗಿದ್ದ ಶ್ಷ್ಯನ ಮೇಲ  ಬಿರ್ದದತು. ಅವರು ಅವನನುು ಹಿಡಿದ್ರು. 

“ನಾನ ೇನು ತಪುಪ ಮಾಡಿದ್  ? ನಾನು ಮುಗಧ ! ನಾನ ೊೇವಿ ಸನಾಯಸಿ” ಎಿಂದ್ು ಅವನು ಕ್ತರುಚ್ಚದ್. 

“ಇರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ  ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಲು ತಕುಕದ್ಾದ್ ವಯಕ್ತಿಯನುು ಹುಡುಕ್ತ ತ ಗ ಯಿರಿ ಎಿಂದ್ು 
ರಾಜಾಜ್ಞ ಯಾಗಿದ್ ” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳದ್ ಭಟರು ಅವನನುು ದ್ಿಂಡನ  ವಿಧಿಸುವ ಜಾಗಕ ಕ ಕರ ದ್ ೊಯದರು. ಅವನು 
“ಇದ್ು ಮೊಖಿರ ನಗರ, ಅವರು ನಾಳ  ಏನು ಮಾಡುತಾಿರ , ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಗಳಗ ಯಲಲ ಏನು 
ಮಾಡುತಾಿರ ೊೇ ಎಿಂಬುದ್ು ಗ ೊತಾಿಗುವುರ್ದಲಲ. ಇಲಲರುವುದ್ು ಬ ೇಡ” ಎಿಂದ್ು ಗುರುಗಳು ಹ ೇಳದ್ ವಿವ ೇಕದ್ 
ನುಡಿಗಳನುು ನ ನ ಸಿಕ ೊಿಂಡ. ಸ್ಾವಿನ ಗಳಗ ಯನುು ಎಣಿಸುರ್ತಿರುವಾಗ ಅವನು ಮನದ್ಲಲ ಗುರುವನುು 
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ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ್. ಗುರು ರ್ದವಯದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ಇದ್ನ ುಲಲ ಗಮನಿಸಿ ಹ ೊಟ ಟ ಬಾಕತನರ್ದಿಂದ್ ಈ ದ್ುಸಿೂರ್ತಯನುು 
ತಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡ ಶ್ಷ್ಯನನುು ಪ್ಾರು ಮಾಡಲು ಕೊಡಲ  ಅಲಲ ಪರತಯಕ್ಷನಾದ್. 

ಅವನು ಅಲಲಗ  ಬಿಂದ್ ೊಡನ  ಶ್ಷ್ಯನನುು ಬ ೈದ್ು ಕ್ತವಿಯಲಲ ಏನ ೊೇ ಉಸುರಿದ್. ಆಮೇಲ  ಅವನು 
ರಾಜನ ಬಳಗ  ಹ ೊೇಗಿ “ಅತಯಿಂತ ವಿವ ೇಕ್ತಯಾದ್ ರಾಜನ ೇ, ದ್ ೊಡಾವರು ಯಾರು ? ಗುರುವೇ ? ಶ್ಷ್ಯನ ೊೇ 
?” “ನಿಶ್ಿಯವಾಗಿಯೊ ಗುರುವ ೇ ದ್ ೊಡಾವನು. ಯಾಕ  ಈ ಪರಶ ು ಕ ೇಳುರ್ತಿರ್ದದೇರಿ ?” “ಹಾಗಾದ್ರ  ಮೊದ್ಲು 
ನನುನುು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸು; ಆಮೇಲ  ನನು ಶ್ಷ್ಯನನುು. 

ಈ ಮಾತು ಕ ೇಳದ್ ಕೊಡಲ  ಶ್ಷ್ಯ "ನನುನುು ಮೊದ್ಲು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಿ. ನಿೇವು ಮೊದ್ಲು ನನುನುು 
ಇಲಲಗ  ಕರ ತಿಂರ್ದರಿ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನನುನುು ಮೊದ್ಲು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಿ' ಎಿಂದ್ು ಬ ೇಡಿಕ ೊಿಂಡ. 

ಯಾರನುು ಮೊದ್ಲು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬ ಬಗ ಿ ಈಗ ಗುರುಶ್ಷ್ಯರಲಲ ನಾನು ತಾನು ಎಿಂದ್ು 
ಜಗಳ ಶ್ುರುವಾಯಿತು. ರಾಜ ಕಕಾಕಬಿಕ್ತಕಯಾದ್. ಅವನು “ಶ್ ಲಕ ಕೇರುವುದ್ಕ ಕ ಧ್ಡೊರ್ತ ಮನುಷ್ಯ 
ಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ನಾವು ನಿಮಮ ಶ್ಷ್ಯನನುು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ್ ವು. ನಿೇವ ೇಕ  ಸ್ಾಯಲು ಬಯಸುರ್ತಿೇರಿ ?” ಎಿಂದ್ು 
ರಾಜ ಗುರುವನುು ಕ ೇಳದ್. “ನಿೇನು ಇಿಂಥ ಪರಶ ುಯನುು ನನಗ  ಕ ೇಳಕೊಡದ್ು. ಮೊದ್ಲು ನನುನುು 
ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸು.” 

“ಯಾಕ  ? ಇದ್ರಲ ಲೇನ ೊೇ ರಹಸಯವಿದ್ . ನಿೇವು ವಿವ ೇಕ್ತಗಳು. ನನಗ  ಇದ್ರ ಮಮಿವನುು ರ್ತಳಸಿ.” 

“ನಾನು ಆ ಮಮಿವನುು ರ್ತಳಸಿದ್ರ  ನನುನುು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸುವ ನ ಿಂದ್ು ಮಾತು ಕ ೊಡುವ ಯಾ ?” 

ಎಿಂದ್ು ಗುರು ಕ ೇಳದ್. ರಾಜ ಮಾತುಕ ೊಟಟ. ಆಗ ಗುರು ರಾಜನನುು ಪಕಕಕ ಕ ಕರ ದ್ು ಹ ೇಳದ್. “ನಾವಿಬಬರೊ  
ಈಗ ಸ್ಾಯಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಹಿಂಬಲಸುರ್ತಿರುವುದ್ು ಯಾಕ  ಗ ೊತಾಿ? ನಾವು ದ್ ೇಶ್ದ್ ೇಶ್ಗಳಲಲ ಸಿಂಚಾರ ಮಾಡಿ 

ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇವ . ಆದ್ರ  ಇಿಂಥ ಒಿಂದ್ು ನಗರವನಾುಗಲ, ನಿನುಿಂಥ ರಾಜನನಾುಗಲ ಈವರ ಗ  ಕಿಂಡಿಲಲ. ಇದ್ು 
ನಾಯಯದ್ ೇವತ ಯ ಶ್ ಲ, ನವೇನವವಾದ್ ಈ ಶ್ ಲರ್ದಿಂದ್ ಯಾವ ಅಪರಾಧಿಗೊ ಈವರ ಗ  ಶ್ಕ್ ಯಾಗಿಲಲ. 
ಯಾವಾತನು ಮೊದ್ಲು ಈ ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿ ಸ್ಾಯುತಾಿನ ೊೇ ಅವನು ಈ ರಾಜಯದ್ ರಾಜನಾಗಿ ಮತ ಿ ಹುಟಿಟ 
ಬತಾಿನ . ಅವನ ಹಿಿಂದ್  ಶ್ ಲಕ ಕೇರುವವನು ಈ ರಾಜಯದ್ ಮಿಂರ್ತರಯಾಗಿ ಹುಟಾನಿ . ನಮಗ  ಈ ಸನಾಯಸ 
ಜೇವನ ಸ್ಾಕಾಗಿದ್ . ಕ ಲವು ರ್ದನಗಳ ಮಟಿಟಗಾದ್ರೊ ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಯಿಂತ  ಬದ್ುಕಬ ೇಕ ಿಂಬುದ್ು 
ನಮಮ ಆಸ್ , ರಾಜನ , ಈಗ  ನಿೇನು ಕ ೊಟಟ ಮಾತನುು ಉಳಸಿಕ ೊ. ನಮಮನುು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸು. ಮೊದ್ಲು 
ನನುನುು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸು.” 

ರಾಜ ಗಾಢಾಲ ೊೇಚನ ಯಲಲ ಮುಳುಗಿದ್. ಮುಿಂರ್ದನ ಜನಮದ್ಲೊಲ ತನು ರಾಜಯ ಬ ೇರ ಯವರ ಕ ೈಗ   
ಹ ೊೇಗುವುದ್ು ಅವನಿಗ  ಇಷ್ಟವಿರಲಲಲ. ಅದ್ಕಾಕಗಿ ಅವನು ಮರಣದ್ಿಂಡನ ಯನುು ಮರುರ್ದನಕ ಕ ಮುಿಂದ್ೊಡಿ 
ಮಿಂರ್ತರಯ ಜ ೊತ  ಸಮಾಲ ೊೇಚ್ಚಸಿದ್. “ಮುಿಂರ್ದನ ಜನಮದ್ಲೊಲ ನಮಮ ರಾಜಯವನುು ಬ ೇರ ಯವರಿಗ  ಬಿಟುಟ 
ಕ ೊಡುವುದ್ು ಸರಿಯಲಲ. ನಾವ ೇ ಶ್ ಲಕ ಕೇರ ೊೇಣ, ಮುಿಂರ್ದನ ಜನಮದ್ಲ ನಾವ ೇ ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಯಾಗಿ 
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ಹುಟಿಟ ಬತ ೇಿವ . ರಾಜಯ ನಮಮ ಕ ೈಯಲ ಲೇ ಉಳಯುತ ಿ. ಸನಾಯಸಿಗಳು ಸುಳುಳ ಹ ೇಳುವುರ್ದಲಲ.” ರಾಜನ 
ಮಾತನುು ಮಿಂರ್ತರ ಅನುಮೊೇರ್ದಸಿದ್. 

ರಾಜ ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸುವವರನುು ಕರ ದ್ು ಹ ೇಳದ್ "ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳನುು ನಿಮಮ ಕಡ ಗ  ಈ ರಾರ್ತರ 
ಕಳುಹಿಸುತ ಿೇವ . ಮೊದ್ಲು ಬಿಂದ್ವನನುು ಮೊದ್ಲು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಿ. ಆಮೇಲ  ಎರಡನ ಯವನನುು 
ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಿ. ಇದ್ು ರಾಜಾಜ್ಞ  ಒಿಂರ್ದಷ್ೊಟ ಲ ೊೇಪವಾಗಕೊಡದ್ು.” 

ರಾರ್ತರ ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರ ಗುಟಾಟಗಿ ಸ್ ರ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಗುರು ಶ್ಷ್ಯರನುು ಬಿಡುಗಡ ಗ ೊಳಸಿ 
ತಾವ ೇ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವ ೇಷ್ ಧ್ರಿಸಿದ್ರು. ಮೊದ್ಲ ೇ ವಯವಸ್ ೂ ಮಾಡಿದ್ಿಂತ  ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಯನುು 
ವಧಾಸ್ಾೂನಕ ಕ ಕರ ದ್ ೊಯದರು. ಅವರಿಬಬರನೊು ಶ್ ಲಕ ಕೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಗ  ಹದ್ುದಗಳಗ  ಆಹಾರವಾಗಿ 

ಎಸ್ ಯಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಹ ಣಗಳನುು ಕ ಳಗಿಳಸಿದ್ಾಗ ಜನ ಗಾಬರಿಯಾದ್ರು, ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಯ 
ಹ ಣಗಳನುು ಕಿಂಡು ಭಯಭಿೇತರಾದ್ರು. ನಗರದ್ಲಲ ಎಲ ಲಲೊಲ ಗ ೊಿಂದ್ಲ ಹಬಿಬತು. 

ರಾಜಯದ್ ಜನತ  ರಾರ್ತರಯಿಡಿೇ ಶ  ೇಕಾಚರಣ  ಮಾಡಿ ಮುಿಂದ್ ೇನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಪಯಾಿಲ ೊೇ 
ಚ್ಚಸಿತು. ಗುರು ಮತುಿ ಶ್ಷ್ಯ ಯಾರಿಗೊ ರ್ತಳಯದ್ಿಂತ  ನಗರವನುು ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗಲು ಸಿದ್ಧತ  
ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿರುವಾಗ ಕ ಲವರು ಅವರ ಬಳ ಬಿಂದ್ು “ನಮಗ  ಒಬಬ ರಾಜ ಹಾಗೊ ಒಬಬ ಮಿಂರ್ತರ ಬ ೇಕು 
ಎಿಂದ್ರಲಲದ್   ಗುರು ಮತುಿ ಶ್ಷ್ಯನನ ುೇ ರಾಜ ಮತುಿ ಮಿಂರ್ತರಯಾಗುವಿಂತ  ಬ ೇಡಿಕ ೊಿಂಡರು. ಶ್ಷ್ಯ ಬ ೇಗನ  
ಒಪ್ತಪಕ ೊಿಂಡ. ಆದ್ರ  ಗುರು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ತಪಕ ೊಳಳಲಲಲ. ಹಳ ಯ ಕಾನೊನು ಕಟಟಳ ಗಳನುು 
ಬದ್ಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದ್ದರ  ಮಾತರ ತಾನು ಮುಟಾಠಳ  ಮಿಂರ್ತರ ಹಾಗೊ ಮೊಖಿ ರಾಜನ ರಾಜಯವನುು 
ಆಳಲು ಸಿದ್ದ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್. ಜನ ಇದ್ಕ ಕ ಸಮಮರ್ತ ಸೊಚ್ಚಸಿದ್ರು. ಅಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ ಆ ರಾಜಯದ್ಲಲ ರಾರ್ತರ 
ರಾರ್ತರಯೆೇ, ಹಗಲು ಹಗಲ ೇ, ಒಿಂದ್ು ದ್ುಡಿಾಗ  ಏನು ಬ ೇಕಾದ್ರೊ ಅಗಿಕ ಕ ಸಿಗುವ ಪರಿಪ್ಾಠ ನಿಿಂತು 
ಹ ೊೇಯಿತು. 

 

*  *  * 
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l l l  ಪರಕೃತಿ 
 

ಆಶ್ರ್ : 

ಗುಡಾಗಳು ಬರಿದ್ಾದ್ವೇ!  

              ಉತಿರಾಿಂಚಲದ್ ಪವಿತ ಶ ರೇಣಿಗಳನುು ಪರವ ೇಶ್ಸಲಕ ಕ ಮುಿಂಚ  ಒಿಂದ್ು ರ ೈಲ ಾ ನಿಲಾದಣ 

ಸಿಕುಕತಿದ್ : ಅದ್ು ಅಲಲನ ಕಡ ಯ ರ ೈಲು ನಿಲಾದಣ. ಅಲಲಿಂದ್ಾಚ ಗ  ದ್ುಗಿಮ ಪವಿತ ಶ ರೇಣಿಗಳು 

ಶ್ುರುವಾಗುತಿವ . ಅದ್ರ ಹ ಸರು ಕಾಟ್ ಗ ೊೇದ್ಾಮ್ ಎಿಂರ್ದದ್ . ಕಾಟ್ ಗ ೊೇದ್ಾವರ್ ಅಿಂದ್ರ  ಕಟಿಟಗ ಯ 

ಗ ೊೇದ್ಾಮು ಎಿಂದ್ು ಅಥಿ. ಉತಿರಾಿಂಚಲದ್ಲಲ ಕಡಿದ್ುರುಳಸಿದ್ ಕಟಿಟಗ ಯ ಸಮಶಾನ ಯಾತ ರ, ಈ ಕಾಟ್ 

ಗ ೊೇದ್ಾಮಿನಿಿಂದ್ ಹ ೊರಡುರ್ತಿತಿಿಂತ . ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚ್ಚತರ ಹ ಸರು ಬಿಂರ್ದದ್  ಆ ಊರಿಗ , ಈಗ ವೃಕ್ಷಗಳ 

ಮಾರಣಹ ೊೇಮ ನಿಿಂರ್ತದ್ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಗಡವಾಲನ ಗುಡಾಗಳು ಬರಿದ್ಾಗಿವ . ಇಿಂದ್ು ಉತಿರಾಿಂಚಲದ್ಲಲ 

ಅಡಾಾಡಿದ್ವರಿಗ , ಕಳ ದ್ ಶ್ತಮಾನದ್ಲಲ ಅಲಲ ನಡ ದ್, ವೃಕ್ಷಗಳ ಮಾರಣಹ ೊೇಮದ್ ಅರಿವಾಗದ್  ಇರದ್ು. 

ರಸ್ ಿಗಳು ಏನನುು ಬ ೇಕಾದ್ರೊ ಸ್ಾಗಣ  ಮಾಡುತಿವ , ವಾಹನಗಳು ಏನನುು ಬ ೇಕಾದ್ರೊ 

ಸ್ಾಗಣ  ಮಾಡುತಿವ : ಪ್ಾಪವನೊು ಸ್ಾಗಣ  ಮಾಡುತಿದ್ , ಪುಣಯವನೊು ಮಾಡುತಿದ್ : ಕಳಳರನುು 

ಸ್ಾಗಿಸುತಿದ್ . ಪಲೇಸರನೊು ಸ್ಾಗಿಸುತಿದ್ . ಆದ್ರ  ಆಡಳತಗಾರರು ರ್ತಳರ್ದರುವುದ್ು, ಅದ್ು ಪರಗರ್ತಯ 

ಸಿಂಕ ೇತವ ಿಂದ್ು ಮಾತರ. 

 

 
 

1 . ವಷಯ ಭೆೈರವ 

- ಕುರ್ೆಂಪು 
 

ಕರ್ದದಿಂಗಳು ; ಕಗಿತಿಲು ; 
       ಕಾgÁÎಲದ್ ರಾರ್ತರ. 
ಸಿಡಿಲಮಿಂಚ್ಚಗ  ನಡುಗುರ್ತಿದ್  
       ಪವಿತ ವನಧಾರ್ತರ. 
ತುರ್ದಯಿಲಲದ್  ಮೊದ್ಲಲಲದ್  
ಹಿಡಿದ್ಿಂಬರವನು ತಬಿಬದ್  
       ಕಾದ್ಿಂಬಿನಿ ರಾಶ್ ; 
ನಿದ್ಿಯ ಕಠಿನಾಘಾತರ್ದ 
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ಕುಿಂಭಿನಿಯನು ಅಪಪಳಸಿದ್  
ಘಿೇಳಟುಟರ  ಭ ೊೇರ ನುುತ  
       ಬಿರುಗಾಳಯು ಬಿೇಸಿ ! 
 

ಹ ೊಿಂಬಳಳಯು ಹ ೊಮಿಮದ್ವಲು 
       ಥಳ ಳನ  ಮುಗಿಲಿಂಚು, 
ಇರುಳಲ ಹಗಲಣಿಕ್ತದ್ವಲು 
       ಹಾವಾುಲಗ  ಮಿಿಂಚು 
ನ ಕುಕತಲದ್  ಕತಿಲ ಯನು ; 
ಕುಕುಕತಲದ್  ಬುವಿಗಣಣನು 
       ಮಿಿಂಚಹಕ್ತಕಯ ಚಿಂಚು ! 
 

ಆಕಾಶ್ವ  ನಿೇರಾಯೆಕನ  
ಸುರಿಯುರ್ತಿದ್  ಭೊಭ ೊೇಿರ ನ  
       ಮುಿಂಗಾgÀäಳ  ಧಾರ  ; 
ಲಯ ಭಿೇಷ್ಣ ಮಳ ಭ ೈರವ 

ಮೈದ್ ೊೇರಲು ಮರ ಯಾಗಿವ  
       ಭಯದ್ಲ ಶ್ಶ್ತಾರ  ! 

 

ಲಯ ರುದ್ರನ ಜಯ ಡಿಿಂಡಿಮ 

       ಘನ ವಜರದ್ ರಾವ ; 
ಭವ ವಿಪಲವಕರ ಭ ೈರವ 

       ವರ ತಾಿಂಡವ ಭಾವ ! 
ರ್ದಗಿದಕ್ತಕಗ  ಅದ್ ೊ ಹ ೊಕ್ತಕದ್  
       ಕಾರಿರುಳನ ಕ ೇಶ್ ! 
ಸಿಡಿಲಮಿಂಚಲ ಹ ೊಮುಮರ್ತದ್  
       ಮಳ  ಭ ೈರವ ರ ೊೇಷ್ ! 
ಮಳ  ಎಿಂಬುದ್ು ಬರಿ ಸುಳಳದ್ು! 
ಮಳ ಯಲಲದ್ು ! ಮಳ ಯಲಲದ್ು ! 
       ಪರಲಯದ್ ಆವ ೇಶ್ ! 

*  *  * 



67 

 

 

2. ಸ್ೃಷ್ಠಟ ನೊೇಂತು ನಿಂತಿದ್ೆ 

- ಚನ್ನವಿೇರ ಕಣವಿ 
 

1 

ಗಿಡದ್ ರ ಿಂಬ  ಕ ೊಿಂಬ ಗಳಲ ಚ್ಚಗುರು ಕಣಣ ತ ರ ರ್ದದ್  

ಎಲಲ ನ ೊೇಡಿದ್ಲಲ ಚ ಲುವು ಗ ಲುಲಗಿಂಬ ನಿಲಸಿದ್  

ಹ ೊಸತು ಆಸ್  ಮೊಡಿದ್  

ಹರುಷ್ ಲಾಸಯವಾಡಿದ್  

ಓ ! ವಸಿಂತ ನಿನಗನಿಂತ ಆಲಿಂಗನ ಸಿಂರ್ದದ್  

ಸೃಷ್ಟಟ ನ ೊೇಿಂತು ನಿಿಂರ್ತದ್ . 

೨ 

ಎಿಂದ್ ೊ ಆಗಲ ಹ ೊೇದ್ ನಿನಗ  ನಮಮ ನ ನಪು ಬಾರದ್  ? 

ಮಾಗಿ ಕ ೊರ ದ್ ಗಾಯವಿನುು ಇಹುದ್ು ಮನರ್ದ ಮಾಯದ್  

ಜೇವ ಕುಲವು ತಪ್ತಸಿದ್  

ನೊರು ಬಾರಿ ಶ್ಪ್ತಸಿದ್  

ಪ್ಾದ್ರಸದ್ ತ ರರ್ದ ಜಾರಿ ಕಿಂಡ ಕಡ ಗ  ಹರಿರ್ದದ್  

- ತನು ತನವ ಮರ ರ್ದದ್ . 
3 

ತಳರ ತಕ ಕಯಲಲ ಮುದ್ುದ ಕ ೊೇಗಿಲ ಯದ್ ೊ ಕುಳರ್ತದ್  

ಅದ್ರ ಉದ್ರದ್ ಿಂದ್ು ಉಸಿರು ಹಾಸಿ ಬಿೇಸಿ ಬರುರ್ತದ್ ; 

ಓಹ ೊೇ ! 

ಎಲ ೊಲ ಕಿಂಡ ಹಾಗಿದ್  

ಆಹಾ ! 

ಎಿಂದ್ ೊ ಕ ೇಳದ್ಿಂರ್ತದ್  

ಇಿಂದ್ು ಜಾಡಯ ಹರಿದ್ು ಇಳ ಗ  ರ ೊೇಮಾಿಂಚನ ತಿಂರ್ದದ್  

-ಸಮರ ತೊಯಿದ್ಿಂರ್ತದ್  ! 
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4 

ಏನು ಆಿಂದ್ ಬಿಸವಿಂದ್ವ ನಿನು ಮಧ್ುರ ಮೈರ್ತರಯು ! 

ನೃತಯ ಹಾಡು, ಸ್ ೊಗದ್ ಕ ೊೇಡು _ ಧ್ನಯಳೇ ಧ್ರಿರ್ತರಯು ! 

ಹ ೇಮಿಂತನ ತಾಯಗವೂ 

ಈ ವಸಿಂತಭ ೊೇಗವೂ 

ಬದ್ುಕ್ತಗ ಿಂದ್  ಬಿಜಯಗ ೈಯೆ ಪ್ತರೇರ್ತ ಸಮಾಯೇಗವು 

-ಹಾಗು ಹಿೇಗು ಹ ೇಗ ಯು. 

ಬನದ್ ಬಯಕ  ಮಾಗಿದ್  

ಚ ೈತ ೊರೇದ್ಯವಾಗಿದ್  

ಬಾ ವಸಿಂತ ನಿನಗನಿಂತ ಆಲಿಂಗನ ಸಿಂರ್ದದ್  

- ಸೃಷ್ಟಟ ನ ೊೇಿಂತು ನಿಿಂರ್ದದ್  ! 
 

*  *  * 
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3. ಚೆೈತರ  
– ಎಂ. ಆರ್. ಕಮಲ್ 

ಎಲಲ ಅಡಗಿರುತಾಿನ ೊೇ 

ಈ ಚ್ಚಗುರು ಚ ೈತರ ? 

ಸರ್ದದಲಲದ್  ಎದ್  ಕದ್ವ 

ತ ರ ದ್ು ಒಳ ಜಾರುತಾಿನ . 

ಬಿಂಜ ಯಡಲಲಲ 

ಬಸಿರ ಸಿಂಭರಮ, 

ಮಲಲಗ ಯ ಘಮ 

ತುಿಂಬಿ ಪುಲಕ್ತಸುತಾಿನ . 

ಬದ್ುಕ ಶ್ ನಯವ ಹ ೊತುಿ 

ಬ ತಿಲಾದ್ ಎದ್ ಗ  

ಹಸಿರುಡಿಸಿ ಸಿೇಮಿಂತ 

ನಡ ಸುತಾಿನ . 

ಈ ಬಿಸಿಲ ಧ್ಗ ಗ  

ಮುರುಟಿ ಹ ೊೇಗದ್ ಹಾಗ  

ಮೈತುಿಂಬ ಹೊ ಮುಡಿಸಿ 

ಕ್ತಲಕ್ತಲಸುತಾಿನ , 

ತಾಯಿನದ್ ಜೇವಕಳ  

ಮೈ ಮನದ್ಲಲ ಹರಿಸಿ 

ಹ ೇಗ ೊ ಮರ ಯಾಗುತಾಿನ . 

 

                *  *  * 
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4. ಬೆೇಟೆ  
– ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿರ್ಣಣ 

 

ಮಲ ನಾಡಿನಲಲ ಕ ೊರವ ಜನಾಿಂಗವಿಂದ್ು ಹ ೊರತಾಗಿ ಬ ೇರಾವ ಜನಾಿಂಗವೂ ಬ ೇಟ ಯನ ುೇ 
ಪರಧಾನವೃರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಲಿಂಬಿಸಿಲಲ. ವಯವಸ್ಾಯವನ ುೇ ಪರಮುಖ ಕಸಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿರುವ ಒಕಕಲಗ 
ಮತುಿ ಈಡಿಗ ಜನಾಿಂಗದ್ವರು ತಮಮ  ಬಿಡುವಿಲಲದ್ ಕ ಲಸ ಕಾಯಿಗಳ ನಡುವ  ಸಮಯ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು 
ಆಗಾಗ ಬ ೇಟ ಗ  ಹ ೊೇಗುವ ಹವಾಯಸವಿಟುಟ ಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದರ . 

ಮಲ ನಾಡಿಗರಿಗ  ಆರ್ದವಾಸಿ ಬ ೇಟ  ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಚಯ ಸ್ಾಕಷ್ಟಟದ್ . ಇವರು ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು 
ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕ ೊಲಲಲೊ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ತಿಂತರಗಳನುು ಕಿಂಡುಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ರ ಜ ೊತ ಯಲಲ ಅದ್ದ್ಕ ಕ 
ಬ ೇಕಾದ್ ಸ್ಾಧ್ನ ಸಲಕರಣ ಗಳ ಕುಮಮಕಕನುು ಬಳಸಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಬಿಲುಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ್ ಹಕ್ತಕ, ಮಿಾನುಗಳ 
ಬ ೇಟ , ಕ ೈಬಲ ಗಳಿಂದ್ ಪ್ಾರಿವಾಳಗಳ ಬ ೇಟ , ಮೊಲಗಳನುು ಬಲ ಗ  ಸಿಲುಕ್ತಕ ೊಳುಳವಿಂತ  ಮಾಡುವುದ್ು 
ಇತಾಯರ್ದಗಳ ಜ ೊತ ಗ  ನಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯವನುು ಇವರು ಯಾಚ್ಚಸುವುದ್ು ಕಿಂಡುಬರುತಿದ್ . ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು 
ಅಟಿಟಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಿಹ ೊಡ ಯುವ ವಿಧಾನ ರ್ತಳರ್ದರುವಿಂತ  ಆಯಕಟಿಟನ ಸೂಳಕ ಕ ತರುಬಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಿ 
ಬಿಂದ್ೊಕರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊಡ ಯುವ ತಿಂತರವೂ ಗ ೊರ್ತಿದ್ . ಹಕ್ತಕಪ್ತಕಕರಿಂತ  ಜಿಂಕ  ಚಮಿವನ ೊುೇ ಅಥವಾ ಬ ೇರ  
ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಪ್ಾರಣಿಚಮಿವನ ೊು ಹ ೊದ್ುದಕ ೊಿಂಡು ಮುಿಂಗಾಲನಿಿಂದ್ ನ ಲ ಕ ರ ಯುತಿ ಮೇಯುವ ಹಾಗ  
ನಟಿಸಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು ಬ ೇಟ ಯಾಡುವ ವಿಧಾನದ್ ಪರಿಚಯವೂ ಇದ್ . ಬ ೇಟ ಯ ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಂತ ಯೆೇ 
ಕೊಗುತಾಿ ಅವುಗಳನುು ಹರ್ತಿರಕ ಕ ಸ್ ಳ ಯುತಾಿ ಮರಳುಮಾಡಿ ಕ ೊಲುಲವ ತಿಂತರವೂ ಇವರಿಗ  ರ್ತಳರ್ದದ್ . 

ಮಲ ನಾಡಿನ ಒಕಕಲಗರು ಮೊರೊ ಹೌದ್ು: ಮಣಿಣನ ಮಕಕಳು,ಪಶ್ುಸಿಂಗ ೊೇಪಕರು ಮತುಿ 
ಬ ೇಟ ಗಾರರು.ಇವರು ಬ ೇಟ ಯಾಡಿಯೆೇ ಜೇವನ ಸ್ಾಗಿಸುವುರ್ದಲಲವಾದ್ರೊ ಬ ೇಟ ಯನುು ಒಿಂದ್ು 
ಉಪಕಸಬನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದರ . ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ  ಬ ಳ ಯುವ ಗಿಡಗಿಂಟ ಗಳಿಂತ  ಇವರು ಸದ್ಾ 
ಉದ್ ೊಯೇಗಶ್ೇಲರು ; ಅಷ್ ಟೇ ಶ್ರಮಜೇವಿಗಳು. ಅರ್ತವೃಷ್ಟಟ, ಅನಾವೃಷ್ಟಟ, ಕ್ಾಮ ಮುಿಂತಾದ್ ಪರಕೃರ್ತ ವಿಕ ೊೇಪ 
ಪ್ತೇಡ ಗಳಗ  ಜಗಿದ್  ಪರಕೃರ್ತಯಡನ  ಹ ೊೇರಾಡಿ ಜೇವನ ನಡ ಸುನ ಕಷ್ಟ ಜೇವಿಗಳು. ರ್ತೇರ ಸಿಂರ್ದಗಧ ಪರಿಸಿೂರ್ತ 
ಒದ್ಗಿ ಬಿಂದ್ಾಗ ಬ ೇಟ ಯನುವಲಿಂಬಿಸಿ ಬದ್ುಕು ಸ್ಾಗಿಸುವ ನ ೈಪುಣಯತ ಯನುು ಹ ೊಿಂರ್ದರುವ 
ಜನಾಿಂಗವಿದ್ು. 

ಬಹುಪ್ಾಲು, ಆರ್ದವಾಸಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುರ್ತಿದ್ದ ಬ ೇಟ ಯ ತಿಂತರಗಳನ ುೇ ಅನುಕರಿಸುವಿಂತ  
ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರೊ ಮಲ ನಾಡಿಗರು ತಮಗ ೇ ವಿಶ್ಷ್ಟವಾದ್ ಕ ಲವು ತಿಂತರವಿಧಾನಗಳನುು ಕಿಂಡುಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದರ . 

 ಮಲ ನಾಡಿನಲಲ ಪ್ ೈರು ‘ಹ ೊಡ ಬರುವ’ ಕಾಲದ್ಲಲ ಕಾಡುಮೃಗಗಳ ಹಾವಳ ಹ ಚುಿ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಲ 
ಮೃಗಗಳ ಹಾವಳ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು ಪ್ ೈರು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳಳಲು ನುರಿತ ಬ ೇಟ ಗಾರರನುು ಸಿಂಘಟಿಸಿ 
ಮೃಗಬ ೇಟ ಯನುು ವಯವಸ್ ೂಗ ೊಳಸಲಾಗುತಿದ್ . 
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ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲಗ  ಪ್ ೈರು ಮುರಿದ್ು ರ್ತಿಂದ್ುಹ ೊೇದ್ ಪ್ಾರಣಿಯ ಹ ಜ ೆಯ ಗುರುತನುು ಪತ ಿ ಹಚ್ಚಿ 
ಯಾವ ರ್ದಕ್ತಕಗ  ಪ್ಾರಣಿ ಹ ೊೇಗಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಊಹಿಸುವರು. ಈ ಊಹ ಯ ಮೇರ ಗ  ಯಾವ ಅರಣಯಕ ಕ 
ಬ ೇಟಿ ನುಗಿ ಬ ೇಕ ಿಂಬುದ್ನುು ಆಲ ೊೇಚ್ಚಸಿ ಊರಿನ ಎಲಲ ಬ ೇಟ ಗಾರರಿಗೊ ಒಿಂದ್ು ಗ ೊತಾಿದ್ ಸೂಳದ್ಲಲ ಬಿಂದ್ು 
ಸ್ ೇರುವಿಂತ  ಸುರ್ದದ ಕಳಸಲಾಗುವುದ್ು.  

‘ಶ್ಕಾರಿ’ ಎಿಂಬ ಸ್ ೊಲುಲ ಕ ೇಳುವುದ್ ೇ ತಡ-ಬ ೇಟ ಗಾರರ ಉತಾುಹ, ಸಿಂಭರಮಗಳು ಎಲ ಲ 
ಮಿೇರುತಿವ . ಜರೊರಾಗಿ ಅಡಿಗ  ಸಿದ್ಧಗ ೊಳಸಲು ಆಜ್ಞ  ಮಾಡಿ ತಮಗೊ, ತನು ಸಿಂಗಡ ಬರುವ ನಾಯಿಗೊ 
ಬುರ್ತಿ ಕಟಿಟಸಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . ಬಿಂದ್ೊಕವನುು ಸಾಚಛಗ ೊಳಸಿ ಚರ , ಮಸಿ, ನಾರು ಕ ೇಪುಗಳನುು ಹಾಕ್ತ ‘ಈಡ’ 

ದ್ುಿಂಬಿ ಗಿಂಧ್ದ್ ಧ್ೊಮವನುು ಕ ೊಡಲಾಗುವುದ್ು.” 

ಊಟ ೊೇಪಚಾರಗಳನುು ಮುಗಿಸಿ ನಿಯಮಿತ ವ ೇಳ ಗ  ಸರಿಯಾಗಿಹ ಗಲಮೇಲ -ಕಿಂಬಳ ಹ ೊದ್ುದ, 
ಬಿಂದ್ೊಕನುು ಏರಿಸಿ ಕ ೊವಿ. ಚ್ಚೇಲವನುು ನ ೇತುಬಿಟುಟಕ ೊಿಂಡು ಕ ೈಯಲಲ ಕರ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ು ಸಶ್ಸರಧಾರಿಯಾಗಿ 
ಹ ೊರಟು ಕುಟುಿಂಬದ್ವರಿಗ  ‘ಶ್ಕಾರಿಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಬರ್ತೇಿನಿ’ ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳ ಗಾರಮದ್ ೇವತ ಗ  ವಿಂರ್ದಸಿ ಶ್ಕುನ 
ನ ೊೇಡಿಕ ೊಿಂಡು ಸಿಂಗಡ ನಾಯಿಯನುು ಕರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊರಡುತಾಿರ . 

ಬ ೇಟ ಗಾರರಲಲರೊ ನಿಶ್ಿತ ವ ೇಳ ಗ  ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ೊತುಿಪಡಿಸಿದ್ ಜಾಗದ್ಲಲ ಬಿಂದ್ು ಕಲ ಯುವರು. 
ಬ ೇಟ ಯಲಲ ನಿಪುಣನೊ, ಹ ಸರು ಮಾಡಿದ್ವನು ಎಿಂದ್ ನಿಸಿದ್ ಬ ೇಟ ಗಾರ ಬಿಂದ್ೊಕುಧಾರಿಗಳು, 
‘ಸ್ ೊೇವಿನವರ’ನುು ಉದ್ ದೇಶ್ಸಿ ಪ್ ೈರು ಕಬಳಸಿ ಹ ೊೇದ್ ಪ್ಾರಣಿಯ ನ ಲ  ಬಗ ಿ ಸೊಕ್ಷಮಪರಿಚಯ ನಿೇಡುತಾಿನ . 
ಬಿಂದ್ೊಕಗಳ ಎಣಿಕ  ಮಾಡಿ ಬ ೇಟ  ನುಗಿಬ ೇಕಾದ್ ಅರಣಯದ್ ವಾಯಪ್ತಿಗ  ಎಷ್ುಟ ಬಿಲುಲಗಳು 
ಬ ೇಕಾಗಬಹುದ್ ಿಂಬುದ್ನುು ಊಹಿಸಿ ಬಿಂದ್ೊಕುಧಾರಿಗಳಗ  ನಿಯೇಜತ ಸೂಳಗಳಲಲ ಬಿಲಲಗ  ಕೊರಲು ಆದ್ ೇಶ್ 
ಕ ೊಡುವನು. ನಿಯೇಜತ ಸಿಂಚ್ಚನ ಸೂಳಕ ಕ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು ಅಟಿಟಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗುವಿಂತ  
ವಯವಸ್ ೂಗ ೊಳಸಿದ್ದರೊ ಕ ಲವಮಮ (ಬಿಂದ್ೊಕುಧಾರಿಗಳ ಸುಳವು ಕಿಂಡುಕ ೊಿಂಡ ಪ್ಾರಣಿಗಳು) ಜೇವದ್ 
ಮೇಲನ ಪರಬಲಾಸ್ ಯಿಿಂದ್ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ನ ೇರವಾಗಿ ಮುಿಂದ್ಕ ಕ ಓಡಿಹ ೊೇಗುವ ಬದ್ಲು ಪ್ಾರಣಭಯರ್ದಿಂದ್ 
ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗರ್ದರುವಿಂತ  ಹಿಿಂಬಿಲಲನೊು ಕ ೊಡಲಾಗುವುದ್ು. 

ಬಿಂದ್ೊಕುಧಾರಿಗಳು ಬಿಲಲಗ  ಹ ೊರಟುಹ ೊೇದ್ನಿಂತರ ಸ್ ೊೇನುಗಾರರು ತಲಾ ಒಿಂದ್ು ಕರ್ತಿ, ಒಿಂದ್ು 
ಸಳ ಳಕ ೊೇಲು ಹಿಡಿದ್ು ಕಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕೊಕ ಹತುಿ - ಹರ್ದನ ೈದ್ು ಅಡಿಯ ಅಿಂತರಕ ೊಕಬಬರಿಂತ  ಸ್ ೊೇವಿಗ  
ನುಗಿಲನುವಾಗಿ ನಿಿಂತುಕ ೊಳುಳವರು, ಸ್ ೊೇವುಗಾರರಲಲ ಹ ಚುಿ ಪರಿಣತನ ನಿಸಿದ್ವನು ನಿಯಮಿತ ವ ೇಳ ಗ  
ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ ೊೇಯಲು ಅನುಮರ್ತ ನಿೇಡುತಾಿನ . ಸ್ ೊೇನುಗಾರರು, ಪ್ಾರಣಿಗಳ ವಾಸನ  ಹಿಡಿದ್ು 
ಮುಿಂದ್ ಸ್ಾಗುವ ಬ ೇಟ ನಾಯಿಗಳನುು 'ಚೊ' ಬಿಡುತಾಿ ಹಿಡ ೊಕ ಹಿಡಿಾಡ ೊಕ ಹಿಡ ೊಕ ಕೊ...ಹ ೊೇ..., ಎಿಂದ್ೊ 
ಕೊಗುತಾಿ ಕ್ತರುಚುತಾಿ ಸಿಳ ಳ ಹ ೊಡ ಯುತಾಿ ಕ ೊೇಲು, ಕಲುಲಗಳಿಂದ್ ಪದ್ ಗಳನುು ಬಡಿದ್ು ಸದ್ುದ ಮಾಡುತಾಿ 
ಸ್ ೊೇಯಲಾರಿಂಭಿಸುತಾಿರ . ಇವರ ಅಬಬರ ಆಭಿಟಗಳಿಂದ್ ಹುರುಪುಗ ೊಿಂಡ ಬ ೇಟ ನಾಯಿಗಳು ತಮಮ 
ಘಾಣಿೇಿಂರ್ದರಯರ ಮೊಲಕ ಪ್ಾರಣಿ ನ ಲ ಸಿರುವ ಜಾಡನುು ಅರಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಪತ ಿ ಹಚ್ಚಿ 
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ಬ ೊಗಳಲಾರಿಂಭಿಸುತಿವ . ಆ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಸ್ ೊೇವಿನರು ಕಾಡ ಲಲ ಗುಡುಗುವಿಂತ  ಗದ್ದಲವ ಬಿಬಸುತಾಿರ . 
ಪ್ಾರಣಿ, ಪ್ಾರಣಭಯರ್ದಿಂದ್ ಪ್ಾರಾಗಲು ಮುನುುಗುಿತಿದ್ . ಸ್ ೊೇವುಗಾರರು ಒಣಗಿದ್ ಬಿರ್ದರು ಹಿಿಂಡಿಲು, ಹುಲುಲ, 
ಮರಗಳಗ  ಬ ಿಂಕ್ತ ಹ ೊರ್ತಿಸುತಾಿ ಕೊಗಿ ಗಲಾಟ  ಮಾಡಿ ಪ್ಾರಣಿಯನುು ರ್ತೇವರವಾಗಿ ಭಿೇರ್ತಗ ೊಳಪಡಿಸಿ 
ನಿಯೇಜತ ಸಿಂಚ್ಚನ ಸೂಳಕ ಕ ತರುಬಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗುತಾಿರ . ಗಾಬರಿಯಿಿಂದ್ ರ್ದಕಾಕಪ್ಾಲಾಗಿ ಓಡುವ ಪ್ಾರಣಿ 
ಅರಣಯದ್ ಎಡಬಲಕಾಕಗಲೇ ಹಿಿಂದ್ಕಾಕಗಲೇ ಓಡಿಹ ೊೇಗದ್ಿಂತ  ಜಾಗರತ  ವಹಿಸುವರು. ಗತಯಿಂತರವಿಲಲದ್  
ಪ್ಾರಣಿ ಬ ೇಟ ಗಾರರ ನಿಯೇಜತ ಸಿಂಚ್ಚನ ಸೂಳದ್ತಿ ನುಗುಿತಿದ್ . ಆಯಕಟಿಟನ ಸೂಳದ್ಲಲ ಪ್ಾರಣಿಯ ಆಗಮ 
ನಾಕಾಿಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೈಯೆಲಲ ಕಣಾಣಗಿ ಬಿಂದ್ೊಕುಹಿಡಿದ್ು ಕುಳರ್ತದ್ದ ವಯಕ್ತಿ ತನು ನ ೇರಬಿಂದ್ ಪ್ಾರಣಿಯನುು 
ಗುಿಂಡಿಟುಟ ಕ ೊಲುಲತಾಿನ . ಒಿಂದ್ ೇ ಗುರಿಗ  ಪ್ಾರಣಿ ಸ್ಾಯರ್ದದ್ದರ  ಪಕಕದ್ ಬಿಲುಲಗಾರ ತನು ಅಕಕಪಕಕ ನ ೊೇಡಿ 
ಈಡುಮಾಡುತಾಿನ . ಪ್ಾರಣಿ ನ ಲದ್ಮೇಲ  ಉರುಳುತಿದ್ . 

ಸುರ್ದದ ರ್ತಳದ್ ಬಿಲುಲಗಾರರು ಸ್ ೊೇವುಗಾರರು ಪ್ಾರಣಿ ಉರುಳದ್ ಸೂಳಕ ಕ ಧಾವಿಸುತಾಿರ . ನಿಂತರ 
ಪ್ಾರಣಿಯ ‘ಹಸಿಗ ’ ಕಾಯಿ ಆರಿಂಭವಾಗುವುದ್ು. ಕಲುಲ ನಿೇರಿನ ಸ್ೌಕಯಿವಿದ್ ದಡ ಗ  ಪ್ಾರಣಿಯನುು 
ಒಯಯಲಾಗುತಿದ್ . ಪ್ಾರಣಿಯ ಕಾಲುಗಳಗ  ಅಡ ಾ ಕಟಿಟ ಇಬಬರು ಅಥವಾ ನಾಲಾರು ಹ ೊತುಿಕ ೊಿಂಡು 
ಹ ೊೇಗುತಾಿರ . ಹಸಿಗ ಯ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಕ ಲಸವನುು ಒಬ ೊಬಬಬರು ವಹಿಸಿಕ ೊಳುಳವರು, ಸ್ೌದ್  ತರಲು 
ಒಬಬರು, ಬ ಿಂಕ್ತ ತರಲು ಒಬಬರು ; ಬಾಳ  ಎಲ ಗಳನುು ಒದ್ಗಿಸಲು ಇಬಬರು, ಸ್ೌದ್ ಗ  ಬ ಿಂಕ್ತ ಹ ೊರ್ತಿಸಿ 
ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಸುಡುವ-ತ ೊಳ ಯುವ ಕ ಲಸಕ ಕ ನಾಲಾರು-ಹಿೇಗ . 

ಪ್ಾರಣಿಯ ದ್ ೇಹವನುು ಸಿೇಳ ಕ ೊಚ್ಚಿ ಮಾಿಂಸ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ  ಅದ್ನುು ಪ್ಾಲು ಬಿಡುವ ಕ ಲಸ. 
ಬಿಂದ್ೊಕು, ನಾಯಿ ಮತುಿ ಶ್ಕಾರಿದ್ಾರ-ಹಿೇಗ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಿಂಸವನುು ಪ್ಾಲುಬಿಡಲಾಗುವುದ್ು. 
ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕ ೊಿಂದ್ವನಿಗ  ಪ್ಾರಣಿಯ ತ ೊಡ ,ತಲ , ಒಿಂದ್ು ಬಿೇವು, ಐದ್ು ಬರ್ದ ಜಗುಿ ಮತುಿ ಹಿಿಂದ್ಲ ಯನುು 
ಒಿಂದ್ು ಬುಟಿಟಯಲಲ ಪರತ ಯೇಕವಾಗಿ ತ ಗ ರ್ದಟಿಟರುತಾಿರ . ಅದ್ ೇ ರಿೇರ್ತಯಲಲ 'ಮರಿಈಡು' ಹ ೊಡ ದ್ವನಿಗ  ಒಿಂದ್ು 
ಬಿೇವು ಕ ೊಡುತಾಿರ . ಹ ೊತಿವರಿಗ , ಸುಟಟ ವರಿಗ , ಹಿಂಪು ಹಾಸಿದ್ವರಿಗ , ಪ್ಾಲು ಬಿಟಟವರಿಗ  ಮುಿಂತಾದ್ 
ಕ ಲಸಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸಿದ್ವರಿಗ ಲಾಲ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ವಿಶ ೇಷ್ ಪ್ಾಲು ಕಟುಟವರು. 

ಪ್ಾರಣಿಯ ಮೃದ್ು ಮಾಿಂಸವನುು ಉಪುಪ ಖ್ಾರ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ಾತ ರಯಲಲ ಬ ೇಯಿಸಿ 
'ಹುರಿತುಿಂಡು' ಮಾಡುವರು. ಇನುು ಬ ೇಟ ರಿಂಗನ ಪೂಜ , ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕ ೊಿಂದ್ವನು ತನು ಪ್ಾಲನ 
ಮಾಿಂಸವನುು ಒಿಂದ್ು ಮರದ್ ಬುಡದ್ಲಲರಿಸಿ ತನು ವಿಂಶ್ದ್ ಐದ್ು ಕುಲಗಳನುು ಪರರ್ತನಿಧಿಸುವ ಸಿಂಕ ೇತವಾಗಿ 
ಐದ್ು ಜಾರ್ತಯ ಎಲ ಗಳನುು ಹಾಸಿ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಎಲ ಗೊ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಉಪುಪ ಸವರದ್  ಸುಟಟ ಕರಕಲಕಡಿಾ 
ತ ೊಳ ಳಗಳನುು ಬಡಿಸುವವನು. ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕ ೊಲಲಲು ಉಪಯೇಗಿಸಿದ್ದ ಬಿಂದ್ೊಕನೊು ಮಾಿಂಸದ್ 
ಬುಟಿಟಯ ಮತುಿ ಲಲಲಟುಟ ಮುಿಂರ್ದನ ರ್ದನಗಳಲೊಲ ಯಾವ ಅಡಿಾ ಆತಿಂಕಗಳಲಲದ್  ಬ ೇಟ  ಒದ್ಗಲ ಎಿಂದ್ು 
ಬ ೇಟ  ರಿಂಗನನುು ಭಕ್ತಿಯಿಿಂದ್ ನ ನ ಯುತಾಿನ . ಶ್ಕಾರಿದ್ಾರರ ಲಲರೊ ಕೃತಜ್ಞತ ಯಿಿಂದ್ ಬ ೇಟ ರಿಂಗನಿಗ  
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ವಿಂರ್ದಸುತಾಿರ . ಪೂಜ  ಮುಗಿದ್ ನಿಂತರ ಪ್ಾರಣಿಕ ೊಿಂದ್ ವಯಕ್ತಿಯೆೇ ಬಿಂದ್ೊಕನುು ಆಕಾಶ್ದ್ತಿ ಗುರಿಮಾಡಿ 
ಗುಿಂಡು ಹಾರಿಸುವುದ್ು ಪದ್ಧರ್ತ. 

ಎಲಲರೊ ಕುಳತು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ಹುರಿತುಿಂಡು ರ್ತಿಂದ್ು ಮಾಿಂಸವನುು ಹಿಂಚ್ಚಕ ೊಳುಳತಾಿರ . 
ಮೊದ್ಲ ೇ ಪ್ಾಲು ಬಿಟಿಟದ್ದಿಂತ  ಬಿಂದ್ೊಕ, ನಾಯಿ, ಜನಕ ೊಕಿಂದ್ು ಪ್ಾಲನಿಂತ  ಮಾಿಂಸವನುು 
ವಿತರಣ ಗ ೊಳಸಲಾಗುವುದ್ು. 

ಕ ೊನ ಯದ್ಾಗಿ 'ಹಿಂಪುಕ ೊಚುಿವುದ್ು’. ಊರಿಗ  ಹಿಿಂರ್ತರುಗುವ ಮುನು ಹಿಂಪು (ಬಾಳ  ಎಲ ) ಹಾಸಿದ್ 
ವಯಕ್ತಿ ಹಿಂಪು ಕ ೊಚಿಬ ೇಕು. ಬಾಳ  ಎಲ ಯನ ುಲಾಲ ಕ ೈಯಲಲ ಒಟುಟ ಮಾಡಿಟುಟಕ ೊಿಂಡು, ಒಿಂದ್ು ಉರಿಯುವ 
ಕ ೊಳಳಯ ಮೇಲ  ಕ ೊಚುಿಮರವನುು ಇಟುಟ ಕ ೊಿಂಡು ಮೊರುಬಾರಿ ಬ ೇಟ  ಬ ೊೇ ಬ ೇಟ  ಬ ೊೇ ಬ ೇಟ  ಬ ೊೇ 
ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳುತಾಿ ಬಾಳ  ಎಲ ಗಳನುು ಕ ೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತಾಿನ . ಆ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಇಬಬರು ಆತನ ಹಿಿಂಭಾಗರ್ದಿಂದ್ 
ಬಿಂದ್ು ‘ಇವತುಿ ಹಿಡಿ, ನಾಳ  ಹ ೊಡಿ’ ಎಿಂದ್ು ಗುದ್ುದ ಹ ೊಡ ಯುತಾಿರ . 

ಮೇಲ  ನಿರೊಪ್ತಸಿದ್ ಸ್ಾಿಂಪರದ್ಾಯಿಕ ವಿಧಾನದ್ ಬ ೇಟ ಯಲಲದ್  ಬಲ ಬ ೇಟ , ಕರ್ದದಿಂಗಳ ಬ ೇಟ , ಉಳಳ 
ಹಾಕುವುದ್ು, ಶ್ಸುಿ ಕಟುಟವುದ್ು-ಇನುು ಮುಿಂತಾದ್ ಬ ೇಟ  ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಜನಾಿಂಗದ್ಲಲ ಪರಚುರದ್ಲಲವ . 

ಬಲೆಬೆೇಳ  ೆ

ಮಾನವ ಬ ೇಟ ಯಾಡಲು ನಾಯಿಗಳ ಸಹಾಯವನುು ಪಡ ದ್ುಕ ೊಳುಳವುದ್ಕ ಕ ಮುಿಂಚ ಯೆೇ 
ಬಲ ಬ ೇಟ  ವಿಧಾನ ಪರಚುರದ್ಲಲತುಿ. ಇದ್ು ತುಿಂಬಾ ಜನಪ್ತರಯವಾದ್ ಬ ೇಟ  ವಿಧಾನ. ಈ ಬಗ ಯ ಬ ೇಟ ಗ  
ಹ ಚುಿ ಜನ ಇದ್ದಷ್ೊಟ ಅನುಕೊಲ. ಹಬಬ ಹರಿರ್ದನಗಳ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ವಿನ ೊೇದ್ಕಾಕಗಿ ಆಡುವ ಬ ೇಟಿ ಇದ್ು. 

ಬ ೇಟ  ಕಸಬಿನಿಿಂದ್ಲ ೇ ಜೇವನ ಸ್ಾಗಿಸುವವರು ಬಲ  ಮುಿಂತಾದ್ ಸ್ಾಧ್ನ ಸಲಕರಣ ಗಳನುು ಸಾಿಂತ 
ಆಸಿಿಯಿಂತ  ಕಾಪ್ಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿತಾಿರ . ಸಲಕರಣ ಗಳು ಹಾಳಾದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲಲ ಸಾತಃ ನಿಮಿಿಸಿಕ ೊಳುಳವ 
ಕೌಶ್ಲವೂ ಅವರಿಗಿರುತಿದ್ . 

ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಸುಳವು ಇದ್ ದಡ ಯಲಲ ಬಲ ಗಳನುು ಕಟಿಟ, ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಬಲ ಯ ಹಿಿಂಭಾಗದ್ಲಲ ಒಬ ೊಬಬಬ 
ಬ ೇಟ ಗಾರ ಅವಿತುಕ ೊಳುಳತಾಿನ . ಮಿಕಕವರು ಕ ೈಯಲಲ ಕರ್ತಿ ದ್ ೊಣ ಣಗಳನುು ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಗಿಡಗಿಂಟ , 
ಪರಪ್ಾತಗಳಗ  ಕಲ ಲಸ್ ದ್ು ಶ್ಬದ ಮಾಡುತಾಿ ಜ ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗುತಾಿ ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಬಲ ಯ ಕಡ ಗ  
ತರುಬಿಕ ೊಿಂಡು ಸ್ ೊೇಯುತಾಿ ಬರುತಾಿರ . ಮೊಲ, ಕುರಿ ಮುಿಂತಾದ್ ಸ್ಾಮಾನಯ ಪ್ಾರಣಿಗಳು 
ಪ್ಾರಣಭಯರ್ದಿಂದ್ ತಮಮ ನ ಲ ಯನುು ಬಿಟುಟ ಓಡಿಹ ೊೇಗಿ ಬಲ ಯಲಲ ಸಿಕ್ತಕಕ ೊಳುಳತಿವ . ಹಾಗ  ಸಿಕ್ತಕಕ ೊಿಂಡ 
ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಬಲ ಯ ಹಿಿಂಬರ್ದಯಲಲದ್ದ ವಯಕ್ತಿ ದ್ ೊಣ ಣಯಿಿಂದ್ ಲಡಾಯಿಸಿ ಕ ೊಲುಲತಾಿನ . ಈ ಬ ೇಟ ಯಲಲ 
ಕ ೊೇವಿಯ ಬಳಕ ಯಾಗುವುರ್ದಲಲ. 

ಹಿೇಗ  ಕ ೊಿಂದ್ ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಹಸಿಗ  ಮಾಡಿ ಮಾಿಂಸವನುು ಬಲ , ಜನ, ಮನ -ಪರರ್ತಯಿಂದ್ಕೊಕ 
ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಪ್ಾಲುಬಿಟುಟ ಕರಮವಾಗಿ ಹಿಂಚ್ಚಕ ೊಳುಳತಾಿರ . 
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ಕದಿದ೦ಗಳ ಬೆೇಟೆ 

ಹ ಸರ ೇ ಸೊಚ್ಚಸುವಿಂತ  ಇದ್ು ರಾರ್ತರ ಹ ೊತುಿ ನಡ ಸುವ ಬ ೇಟಿ. ಈ ವಿಧಾನದ್ ಬ ೇಟ ಗ  ಮುಖಯವಾಗಿ 
ಬ ಳಕು-ಬಿಂದ್ೊಕುಗಳು ಬ ೇಕು. ಜನ ಹ ಚ ಿಿಂದ್ರ  ಮೊವರು ಸ್ಾಕು. ಮೇಲನ ಬ ೇಟ ಗಳಲಲನಿಂತ  ಇಲಲ ಸದ್ುದ 
ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿಲಲ. ಮೌನರ್ದಿಂದ್ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಚಲಸಿದ್ಷ್ೊಟ ಪರಯೇಜನವಿದ್ . ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ವಿಧ್ದ್ಲಲ ಕಳಳ 
ಬ ೇಟ ಯೆೇ ಮೊೇಸರ್ದಿಂದ್ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು ಕ ೊಲುಲವುದ್ ೇ ಈ ವಿಧಾನದ್ ವ ೈಶ್ಷ್ಟಯ. ಕಪಪನ ಯ ಕಿಂಬಳಯ 
ಹ ೊರ್ದಕ _ಬರಿಗಾಲು ನಡಿಗ , ತುಟಿ ಪ್ತಟಕ ಕನುದ್  ಬಿಂದ್ೊಕುಧಾರಿಯನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸುವುದ್ು-ಇವಿಷ್ ಟೇ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಹ ೊೇದ್ವರು ಪ್ಾಲಸಬ ೇಕಾದ್ ನಿಯಮಗಳು. ಇದ್ು ಬಹುಪ್ಾಲು ಮgÀÄìಬ ೇಟ 'ಯನುು 
ಹ ೊೇಲುತಿದ್ . 

ಉಳರಹಾಕುವುದು 

ಉರುಳುಹಾಕುವುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ವಾಡಿಕ ಯಲಲ ಉಳರ ಹಾಕುವುದ್ು ಎಿಂದ್ಾಗಿದ್ . ಇದ್ು ಅತಯಿಂತ 
ಸುಲಭ ಹಾಗೊ ಅಧಾಾನವಲಲದ್ ಬ ೇಟ  ವಿಧಾನ, ಮೊಲ, ಕಬ ಬಕುಕ, ಕಾಡುಕ ೊೇಳ, ಪಕ್ಷಿಗಳು-ಇನುು ಮುಿಂತಾದ್ 
ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಚಕಕ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು ಬ ೇಟ ಯಾಡಲು ಈ ತಿಂತರವನುು ಕಿಂಡುಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದರ . 

ಪ್ಾರಣಿ ದ್ಾಟುವಿಂತಹ ಸೂಳದ್ಲಲ ಎರಡು ಗೊಟ ನಿಲಲಸಿ ಪ್ಾರಣಿದ್ಾಟುವಷ್ ಟೇ ಜಾಗಕ ಕ ಚೌಕಾಕಾರದ್ಲಲ 
ಕ ಳಗ ೊಿಂದ್ು ಮೇಲ ೊಿಂದ್ು ಗೊಟಗಳನುು ಅಡಾ ಕಟಿಟ ಹಿಿಂಭಾಗರ್ದಿಂದ್ ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಗೊಟವನುು 
ಬಗಿಿಸಿಟಿಟರುತಾಿರ . ಆ ಗೊಟವನುು ‘ಸಭ ಗೊಟ’ ಎಿಂದ್ು ಹ ಸರಿಸುತಾಿರ . ಮುಿಂಭಾಗದ್ಲಲ ಚೌಕಾಕಾರದ್ಲಲ 
ರಚ್ಚಸಿದ್ ಗೊಟದ್ ಕ್ತಿಂಡಿಯ ಒಳಗ  ಸಬ ಗೊಟರ್ದಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು ದ್ಾರವನುು ಬಗಿಿಸಿ ಆ ಕ್ತಿಂಡಿಯ ಗಾತರದ್ಷ್ ಟೇ 
ಆಕಾರದ್ ಒಿಂದ್ು ಉರುಳನುು ಕಟಿಟರುತಾಿರ . ಸಿಡಿಯುವ ಸಬ ಗೊಟಕೊಕ ಉರುಳನ ಹಿಿಂಭಾಗಕೊಕ ಜ ೊೇಡಿಸಿ 
ಒಿಂದ್ು ಹುರಿಯನುು ಕಟಿಟರುತಾಿರ . ಪ್ಾರಣಿಯು ‘ಮಟುಟ ಕಡಿಾ’ಯನುು ತುಳದ್ು ಚೌಕಾಕಾರದ್ ಗೊಟದ್ 
ಕ್ತಿಂಡಿಯ ಒಳಗ  ತಲ ಯನುು ಹಾಕ್ತದ್ಾಗ ಮಟುಟಕಡಿಾ ಸರಕಕನ  ಹಿಿಂದ್ಕ ಕ ಹಾರುತಿದ್ . ಆಗ ಸಬ ಯ ಮೊಲಕ 
ಉರುಳು ಮೇಲಕ ಕ ಹಾರಿ ಆ ಕಡಿಾಗಳಗ  ತಡ ಯಾಗಿ ನಿಿಂತುಬಿಡುವುದ್ು. ಅಡಾ ಕಡಿಾ ಮೇಲುಮಖವಾಗಿ 
ಹ ೊೇಗದ್ಿಂತ  ಉರುಳು ಸಿಕುಕ ಬಿೇಳುತಿದ್ . ಪ್ಾರಣಿಯ ಕ ೊರಳು ಉರುಳನ ಒಳಗ  ಸಿಕ್ತಕಬಿದ್ುದ ಉಸಿರು ಬಿಗಿದ್ು 
ಪ್ಾರಣಿ ಸತುಿ ಹ ೊೇಗುವುದ್ು. 

ಶಸ್ುತ ಕಟುಟವುದು 

ದ್ುಷ್ಟ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಹಾವಳ ರ್ತೇವರವಾಗಿ ಪ್ ೈರನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ು ಕಷ್ಟವಾದ್ಾಗ-ಗಾರಮದ್ 
ನಿಪುಣ ಬ ೇಟ ಗಾರರನುು ಸಿಂಘಟಿಸಲು ಅಶ್ಕಿರಾದ್ಾಗ ಈ ವಿಧಾನವನುು ಅನುಸರಿಸುತಾಿರ . ಈ ಬಗ ಯ 
ಬ ೇಟ ಗ  ಬ ೇಟ ಗಾರರ ೇ ಬ ೇಕಾಗಿಲಲ. ಶ್ಸುಿಕಟುಟವ ಕರಮ ಗ ೊರ್ತಿದ್ದರ  ಸ್ಾಕು. ಆದ್ರ  ಇದ್ು ಅತಯಿಂತ 
ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಾದ್ ವಿಧಾನ. 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ-ಜಾನುವಾರುಗಳ ಓಡಾಟವಿಲಲದ್ ಜಾಗದ್ಲಲ ಫಸಲನುು ಲೊಟಿಗ ೈಯುವ 
ದ್ುಷ್ಟ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಕಳಳ ರ್ತರುಗಾಟವಿರುತಿದ್ . ಅವು ಫಸಲು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ ೊಿಂಪ್ಾಗಿ ಬ ಳ ರ್ದರುವ ತಾಣಕ ಕ 
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ರ್ದನನಿತಯವೂ ಬಿಂದ್ು ಲೊಟಿಗ ೈದ್ು ಹ ೊೇಗುರ್ತರುತಿವ . ಇದ್ನುು ಗಮನಿಸಿದ್ ರ ೈತ ಸೊಕಿ ಕರಮ ಕ ೈಗ ೊಳಳಲು 
ಯೇಚ್ಚಸುತಾಿನ . ಮೊದ್ಲು ಪ್ಾರಣಿ ಬಿಂದ್ುಹ ೊೇಗುವ ಸೊಕ್ಷವನುು ಹ ಜ ೆ ಗುರುರ್ತನಿಿಂದ್ ಗುರುರ್ತಸಿ 
ಸತತವಾಗಿ ಮೊರು ರ್ದನಗಳವರ ಗ  ಒಿಂದ್ ೇ ಜಾಗದ್ಲಲಳದ್ು ಬಿಂದ್ು ಹ ೊೇಗಿದ್ದರ  ಆ ಜಾಗಕ ಕ ‘ಶ್ಸುಿ 
ಕಟುಟವುದ್ು' ಎಿಂದ್ು ರ್ತೇಮಾಿನಿಸುತಾಿನ .ಕಟುಟವ ವಿಧಾನ್ ಪ್ಾರಣಿಯ ಎತಿರ ಗಾತರಗಳಗನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಶ್ಸುಿ 
ಕಟಟಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . ಪ್ ೈರು ರ್ತಿಂದ್ು ಹ ೊೇಗುವ ಪ್ಾರಣಿ ಕಾಡು ಹಿಂರ್ದಯಾಗಿದ್ದರ  ಆ ಜಾಗದ್ಲಲ 
ಒಿಂದ್ೊಮುಕಾಕಲು ಅಡಿ ಎತಿರಕ ಕ ಮೊರು ಕಿಂಬಗಳನುು ನಿಲಲಸಲಾಗುವುದ್ು: ಮುಿಂಭಾಗಕ ಕ ಒಿಂದ್ು 
ಹಿಿಂಭಾಗಕ ಕ ಎರಡು, ಹಿಿಂಭಾಗದ್ ಕಿಂಬಗಳ ಮೇಲ  ಒಿಂದ್ು ‘ಅಡಾ ಬಲಗು' ಇಡುವರು. ಗುರಿ ನ ೊೇಡಿ 
ಕ ೊೇವಿಯ  ‘ಚಾಪ’ನ ುಳ ಯಲು ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ಹಿಿಂಭಾಗಕ ಕ ಒಿಂದ್ು ಗೊಟದ್ ಸಬ  ಇರುತಿದ್ . ಆ ಸಭ ಗ  ಒಿಂದ್ು 
ದ್ಾರವನುು ಕಟಿಟರುತಾಿರ . ಬಿಂದ್ೊಕನುು ಕಿಂಬದ್ ಮೇಲ  ಹ ೇರಿಟುಟ ಹಿಿಂದ್ು ಮುಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ ಬಲವಾಗಿ ಕಟಿಟ, 
(ಬಿಂದ್ೊಕು ಇಟಟ ಜಾಗರ್ದಿಂದ್ ಪ್ಾರಣಿ ದ್ಾಟುವ ಕ್ತಿಂಡಿಗ ) ಸುಮಾರು ಹತುಿ ಅಡಿ ಅಿಂತರದ್ಲಲ 
ಗೊಟವಿಂದ್ನುು ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ನ ೇರಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನ ಟಿಟರುತಾಿರ . ‘ಸೊತರಬಳಳ’ಯಿಂದ್ನುು ಒಿಂದ್ ೇ 
ಎಳ ಯಲಲ ಆ ಗೊಟರ್ದಿಂದ್ ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನವರ ಗ  ಎಳ ದ್ುತಿಂದ್ು, ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ‘ಆಟಮಲಲರಿ'ಗ  (ಬಳಳಯನುು) 
ಉಿಂಗುರದ್ಾಕಾರದ್ಲಲ ಸಿಕ್ತಕಸಿ ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ಹಿಿಂಭಾಗದ್ಲಲ ಹೊಳರುವ ಸಬ ಗ  ಸೊತರಬಳಳಯ ಕ ೊಿಂಡಿಯನುು 
ಸ್ ೇರಿಸಿಟಿಟರುತಾಿರ . ಕ ೊೇವಿಯ 'ಚಾಪ'ನುು ಏರಿ ಸಿಟುಟ ಬಿಂದ್ೊಕು ಕಣಿಣಗ  ಗ ೊೇಚರಿಸದ್ಿಂತ  ಮತುಿ ಅದ್ಕ ಕ 
ಮಳ , ಇಬಬನಿ ತಗಲರ್ದದ್ದ ಹಾಗ  ಅಗಲವಾದ್ ಹಾಳ ಯಿಂದ್ನುು ಹ ೊರ್ದಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ  ಸ್ ೊಪ್ತಪನ 
ತುಿಂಡ ಯನುು ಮುಚ್ಚಿಟಿಟರುತಾಿರ . 

ಎಿಂರ್ದನಿಂತ  ಪ್ಾರಣಿ ಅದ್ ೇ ದ್ಾರಿಯಲಲ ಬಿಂದ್ು ತನುಷ್ಟಕ ಕ ತಾನು ಮುಿಂದ್  ಸ್ಾಗುರ್ತಿದ್ಾದಗ 
(ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ ಚಾಪ್ತಗ  ಎಳ ದ್ು ಕಟಿಟರುವ) ಬಳಳಯನುು ಕಾಲನಿಿಂದ್ಾಗಲೇ ಸ್ ೊಡಿಾನಿಿಂದ್ಾಗಲೇ ಎಳ ಯುತಿದ್ , 
ಇಲಲವ  ತಳುಳತಿದ್ . ಆಗ ಸೊತರಬಳಳ ಆಗ ಸೊತರಬಳಳ ಸಡಿಲುತಿದ್ , ಸಭ  ಹಿಿಂದ್ಕ ಕ ಬಳಸುತಿದ್  ಅಥವಾ 
ಜಾರುತಿದ್ . ಸಭ ಯ ದ್ಾರವನುು ‘ಆಟಮಲಲರಿ'ಗ  ಕಟಿಟರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಆ ಸಬ  ಸಿಡಿದ್ು ಹಾರಿದ್ಾಗ ಬಿಂದ್ೊಕು 
ಈಡಾಗಿ ಪ್ಾರಣಿಗ  ಗುಿಂಡು ತಗಲ ಅಲ ಲೇ ಉರುಳುತಿದ್ . 

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಶ್ಸುಿ ಕಟುಟವ ಕ ಲಸ ಸಿಂಪೂಣಿ ಕತಿಲಾದ್ ಮೇಲ ಯೆೇ. ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಹಗಲು 
ಹ ೊರ್ತಿನಲಲ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳ ಓಡಾಟ ಇದ್ ದೇ ಇರುತಿದ್ . ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಆ ಜಾಗಕ ಕ ಯಾರಾದ್ರೊ 
ಪರವ ೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ರ  ಅನಾಹುತಗಳಾಗಬಹುದ್ ಿಂಬ ಭಿೇರ್ತಯಿಿಂದ್ ಸೊಯಾಿಸಿಮಯವಾದ್ ಬಳಕವ ೇ 
ಕಟುಟವುದ್ು ರೊಢಿಯಲಲದ್ . 

ಒಿಂದ್ು ವ ೇಳ  ಪ್ಾರಣಿ ಆ ದ್ಾರಿಯಲಲ ಇಳದ್ು ಹ ೊೇಗಿರರ್ದದ್ದರ . ಹಿಿಂರ್ದನ ರ್ದನ ಶ್ಸುಿ ಕಟಿಟ ಹ ೊೇಗಿದ್ದ 
ವಯಕ್ತಿ ಸುಯೇಿದ್ಯಕ ಕ ಮುನು ಬಿಂದ್ು ಬಿಂದ್ೊಕನುು ಬಿಚ್ಚಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. ಅಲಲದ್  ಬಿಂದ್ೊಕ್ತನ 
ಹಿಿಂಭಾಗರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಹ ೊೇಗಿ ಬಿಚಿಬ ೇಕ ಿಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ . ಒಬಬರಿಂತ  ಇನ ೊುಬಬರು ಶ್ಸುಿ 
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ಕಟುಟವುರ್ದಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಮತುಿ ಒಬಬರು ಕಟಿಟದ್ ಕರಮ ಇನ ೊುಬಬರಿಗ  ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ರ್ತಳಯುವುರ್ದಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಕಟಿಟದ್ ವಯಕಿ್ತಯೆೇ ಹ ೊೇಗಿ ಬಿಂದ್ೊಕನುು ಬಿಚ್ಚಿ ತರಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . 

ಶ್ಸುಿ ಕಟುಟವ ಪದ್ದರ್ತಯನುು ಎಲಾಲ ಕಾಲದ್ಲೊಲ ಅನುಸರಿಸಿಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗದ್ ದ 
ಫಸಲು ಹ ೊಡ  ಬರುವ ಸಿಂದ್ಭಿದ್ಲಲ ಶಾರವಣರ್ದಿಂದ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ್ವರ ಗ  ಶ್ಸುಿ ಕಟುಟವುದ್ು ರೊಢಿ. 

ಈ ರಿೇರ್ತಯಾಗಿ ಮೃಗಬ ೇಟ ಯನುು ಒಿಂದ್ು ಹವಾಯಸವಾಗಿರಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿರುವ ಈ ಜನಾಿಂಗ 
ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕ ೊಲಲಲು ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ತಿಂತರವಿಧಾನಗಳನುು ಕಿಂಡುಕ ೊಿಂಡಿದ್ . 

 

 *  *  * 
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ಓದುಪಠ್ಯ: 

ಕುಮಾರ ಪವಯತ;  ನಾವು ಐದು ಅಡಿ ಚ್ಛಲಿ್ರೆ 

ಕಾದಬಂರಿ: ಬೆಟಟದ ಜೇವ (ಆರ್ದ ಭಾಗ) 

– ಶವರಾಮ ಕಾರಂತ 

ರಾತ ರಯ ಕನಸು ಮುಗಿಸಿ, ಬ ಳಗ ಿ ಏಳುವಾಗ-ನನು ಮನಸಿುಗ  ನಾನು ಆ ನಾಡಿನಲಲವಾಸಿಸಿ 

ಹಲವಾರು ವಷ್ಿಗಳಾದ್ಿಂತ , ಆ ಮನ ಯ ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಕಿಂಬವೂ ನನಗ  ರ್ತಳರ್ದದ್ದಿಂತ , ತ ೊೇಟದ್ ಗಿಡ 

ಮರಗಳ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಿಂತ , ಅಿಂಗಳದ್ ಮುಿಂರ್ದನ ದ್ಿಂಬ ಯಲಲ ನಿತಯವೂ ಕಾಲು ತ ೊಳ ದ್ಿಂತ  ಕಾಣಿಸುರ್ತಿತುಿ. 

ಹಿಿಂರ್ದನ ರ್ದನ ಮನ ಯ ಸುತಿಲನುು ಆವರಿಸಿದ್ ಯಾವ ಹಿಮದ್ ಪ್ತೇಡ ಯೊ ಈ ರ್ದನ ಇರಲಲಲ; ಮನ  

ಮುಿಂಗಡ ಯ ಬ ಟಟದ್ ಹಿಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ ಸೊಯಿನು ಉದ್ಯಿಸುವಾಗ, ಆ ಬ ಟಟದ್ ಆಚ್ಚೇಚ್ಚನ ಬಾನು ಹ ೊನಾುಗಿ 

ಹ ೊಳ ದ್ು, ಎದ್ುರಿನ ಗುಡಾದ್ ಶ್ಖರವನುು ಕಿಂಚ್ಚನ ಕಡ ಗ ೊೇಲಿಂತ  ನಿಲಲಸಿತುಿ. ಹಿಿಂರ್ದನ ರ್ದನ ಅದ್ ೇ ಬ ಟಟ 

ನನಗ  ಮೊಸರುಗಡ ಾಯಲಲ ನಿಿಂತ ನಿೇಲ ಕಡ ಗ ೊೇಲನಿಂತ  ಕಾಣಿಸಿತುಿ. ಇಿಂದ್ು ಆ ಹಿಮದ್ ಮೊಸರಿರಲಲಲ. 

ನನ ುದ್ುರಿನ ಬ ಟಟ ತನು ರ್ದಟಟತನರ್ದಿಂದ್, ಔನುತಯರ್ದಿಂದ್, ನನುಿಂತಹ ಎಷ್ ಟಲಲ ವಯಕ್ತಿಗಳ ಎದ್ ಯನುು 

ಭಿೇರ್ತಗ ೊಳಸಿ ತಲಲಣಿಸಿರಬ ೇಕ ೊೇ ರ್ತಳಯೆ! 

ಬಾನಿನಲಲ ಸೊಯಿನು ತುಸುವಾಗಿ ಮೇಲಕ ಕೇರುತಾಿನ -ಎಿಂದ್ಿಂತ  ಒಮಮಗ ೇ ಅವನ ರಶ್ಮಗಳು 

ಬ ಟಟದ್ ತ ಿಂಕು ಮಗುಿಲನ ಹಸುರನ ುಲಲ ಬ ಳಕ್ತಿಂದ್ ತ ೊಯಿಸಿಬಿಟುಟವು! ಆ ಅಪೂವಿದ್ ನ ೊೇಟವು ಎಿಂದ್ೊ 

ಮರ ಯುವಿಂಥದ್ಲಲ. ಆ ತನಕ-ಕಠಿಣವೂ ನಿದ್ಾಿಕ್ಷಿಣಯವೂ ಆಗಿ ನಿಿಂತ ಬ ಟಟಕ ಕ ಒಿಂದ್ು ಬರ್ದಯಲಲ 

ಮೃದ್ುವಾದ್ ಹೃದ್ಯವಿದ್ದಿಂತ  ಕಿಂಡಿತು. ನ ೊೇಡುತಾಿ ನಿಿಂತಿಂತ , ಕ ಿಂಪಡರಿದ್ ಬಾನಿನ ಕಣುಣ ಕೊರರವಾಗುತಿ 

ಬ ಿಂದ್ ಕಬಿಬಣವನುು ಕರಗಿಸಲು ಬಿಂದ್ಿಂತ  ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಬಾನಿನ ಮುಿಂದ್ , ಬ ಟಟವು ಗಿಂಡುಗಲಯಿಂತ  ಈ 

ತನಕ ಕಿಂಡುದ್ು, ನಮರತ ಯ ಮುದ್ ದಯಾದ್ ಹ ಣಾಣಯಿತು. ಹಸುರು ಕವಚದ್ ಮೇಲ  ನಿೇರ ಸಿೇರ  ತ ೊಟುಟ 

ಬ ೇಟಕ ಕ ನಿಿಂತ ಅಿಂಗನ ಯಾಯಿತು. ಆದ್ರ  ರ್ದಗಿಂಗನ ಯ ಧಿಮಾಕ್ತನ ಮುಿಂದ್  ಬ ಟಟದ್ಿಂಗನ , ಅತ ಿಯ 

ಮುಿಂದ್  ನಾಚ್ಚಕ ೊಿಂಡು ನಿಿಂತ ಸ್ ೊಸ್ ಯಾದ್ಳು. 

 ನಾನು ಆ ಚ ಲುವಿನಲಲ ಮೈಮರ ತು, ಬಯಲಲಲ ಸುತಾಿಡಿ, ಬ ಳಗಿಿನ ಕಾಫಿ ಪ್ಾರಾಯಣದ್ 

ಸಲುವಾಗಿ ಮನ ಯನುು ಸ್ ೇರಿದ್ . ನನು ಬರವನ ುೇ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುರ್ತಿದ್ದ ಗ ೊೇಪ್ಾಲಯಯ “ಏನು ಗುಡಾದ್ಲಲಯೆೇ 

ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿರ್ದರಾ?” ಎಿಂದ್ು ಹಾಸಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 
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 ಒಮೊಮಮಮ ನಿಮಮ ಬಯಲನ ಹಸುರು, ಬ ಟಟದ್ ನಿೇಲ, ಬಾನಿನ ಬ ಡಗುಗಳನ ುಲಲ ಮೊೇಡಿ ಇಲಲಯೆೇ 

ಇರುವ ಎನಿಸುತಿದ್ . ಆದ್ರ , ನಾಲುಕ ರ್ದನ ಹ ಚಾಿಗಿ ನಿಿಂತರ  ಬಟಯನ ಹ ೊಟ ಟಯಿಂತ  ನಾನೊ ಪರಸವಪ್ಾರಪಿ್ತ 

ಪಡ ದ್ ೇನ ೊೇ ಎನಿಸುತಿದ್ . 

 “ಭಟಟರ ೇ, ಈ ದ್ ವಾನ ಹಾಗಿರುವ ಮರಗಳು, ಅವುಗಳನುು ನುಿಂಗುವಿಂತ  ಕಾಣುವ ಈ ಬ ಟಟಗಳು-

ಇವನ ುಲಲ ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ುಟ ಸಣಣ ಪ್ಾರಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತಾಿನ ! ಅಲಲವ ೇ? ಬ ಟಟದ್ ಮೇಲ  ಓಡಾಡುವ 

ಆನ  ಸಹ ಇರುವ ಯೆೇ ಅಲಲವ ೇ! ನನಗ  ಈ ಸುತಿಲೊ ನ ೊೇಡಿ, ನ ೊೇಡಿ-ನನು ಕ್ತರಿತನದ್ ನ ನಪು ಬರುತಿದ್ . 

ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟರವನು-ಎನಿಸುತಿದ್ . ಇಲ ಲೇ ಹಿೇಗಿದ್ದರ , ಹಿಮಾಲಯ ಹ ೇಗಿರಬ ೇಡ! ನಿಮಮ ಕುಮಾರ ಪವಿತ, 

ಏನು ಐದ್ು ಸ್ಾವಿರ ಅಡಿ ಎತಿರ ಇದ್ ಯೆಿಂದ್ು ಕಾಣುತಿದ್ . ಅದ್ು ಐದ್ು ಸ್ಾವಿರವಾದ್ರ , ನಾವು ಐದ್ಡಿ 

ಚ್ಚಲಲರ ! ಹಿಮಾಲಯ ಇರುವುದ್ು ಇಪಪತ ೊಿಿಂಬತುಿ ಸ್ಾವಿರ. ಅದ್ರ ದ್ುರು ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಇರುವ ಯ ಸ್ಾೂನವೂ 

ಸಿಗಲಾರದ್ು!” 

 ಭಟಟರು ನಗುತಿ “ಏನು! ಇರುವ  ಸಣಣ ಪ್ಾರಣಿಯೆೇನು! ತನು ಗಾತರದ್ ಹತಿರಷ್ುಟ ಹ ೊರ ಯನುು ಅದ್ು 

ಹ ೊರಲಾರದ್ ೇ? ಆಳು ಚ್ಚಕಕದ್ಾದ್ರ ೇನು? ಮೊರ್ತಿ ಸಣಣದ್ಾದ್ರೊ ಕ್ತೇರ್ತಿ ದ್ ೊಡಾದ್ು ಎಿಂಬ ಹಾಗಿದ್  ಇರುವ . 

ನಿೇವು ಹಿಮಾಲಯ ಎಿಂರ್ದರಿ-ನಾನು ಅದ್ರ ಹ ಸರನುು ಮಾತರ ಕ ೇಳದ್ವನು. ಕಣಿಣಿಂದ್ ಕಾಣಲೊ ಇಲಲ, ಈಗ, 

ನನು ತಲ ಯೆೇ ಹಿಮವಾದ್ ಮೇಲ , ಅದ್ನುು ಕಾಣುವ ಹಾಗೊ ಇಲಲ. ಆದ್ರ  ನನಗ  ನಮೊಮರಿನ ಈ 

ಬ ಟಟಗಳನುು ಕಿಂಡಷ್ುಟ ಸಿಂತ ೊೇಷ್, ಇಲಲ ರ್ತರುಗಾಡಿದ್ರ  ಆಗುವಿಂಥ ಸಿಂತ ೊೇಷ್-ನಿಮಮ ಪುತೊಿರಿಗ  

ಬಿಂದ್ಾಗ ಆಗುವುರ್ದಲಲ. ಮೈಸೊರಿನ ಹಾಗ  ಇರುವ ಬಯಲುಸಿೇಮಗ  ಹ ೊೇದ್ರಿಂತು, ಅಲಲನ ನ ಲ ರ್ತೇರ 

ಬರಡು ನ ಲವಾಗಿ ನನಗ  ಕಾಣಿಸುತಿದ್ . ನ ೊೇಡಿ, ಬ ಟಟಗಳು ಅಲಲಲಲ ಕಾಣಿಸುರ್ತಿದ್ದರ , ಸುತಿಲೊ ಗಿಂಡುತನ 

ಹ ೊಳ ದ್ು ಹ ೊಮುಮವ ಹಾಗಿರುತಿದ್ . ಬಯಲು ಹ ಣುಣ, ಬ ಟಟ ಗಿಂಡು. ಅವವಕ ಕ ಅಷ್ುಟ ಅಿಂತರವಿದ್ .” 

 ಭಟಟರ ಉಪಮಯನುು ಕ ೇಳ ನನಗ  ನಗು ಬಿಂರ್ದತು. 

 ನನು ನಗುವನುು ಕಿಂಡು “ಚ ೇಷ್ ಟಯೆಿಂದ್ು ರ್ತಳಯಬ ೇಡಿ-ನನಗ  ಈ ಬ ಟಟಗಳನುು ಕಿಂಡರ  ಆಗುವಷ್ುಟ 

ಹಿತ, ಬಯಲನುು ಕಿಂಡಾಗ ಆಗುವುರ್ದಲಲ. ಏನ ೊೇ ನಾನು ಸಣಣವನಿರುವಾಗಲ ಲಲ ಅಿಂಗಳಕ ಕ ಬಿಂದ್ು, 

ತ ೊೇಟವನುು ದ್ಾಟಿ, ಅಲಲಿಂದ್ ಆ ಎದ್ುರಿನ ಗುಡಾಗಳನುು ನ ೊೇಡುತಾಿ ನಿಲುಲವುದ್ುಿಂಟು. ಅಲಲಿಂದ್ ನನು ಕಣುಣ 

‘ಅಕ್ತಕರಾಶ್'ಯನುು* ಕಾಣುವುದ್ುಿಂಟು. ಅಲಲಿಂದ್ ನಾನು ಕುಮಾರ ಪವಿತದ್ ಕುಡಿಯ ಮೇಲ  ಹ ೊೇದ್ ಹಾಗ  

ರ್ತಳಯುತಿದ್ . ಅದ್ನುು  ನಿಿಂತು ನ ೊೇಡುರ್ತಿದ್ದ ನಾನು, ಅಡಿಕ  ಮರದ್ಷ್ುಟ ಎತಿರವಾಗಿದ್ ದೇನ  ಎಿಂದ್ು 

ಊಹಿಸುರ್ತಿದ್ ದ. ಆಗ ಲಲ ಮಕಕಳಾಟಿಕ . ನಿತಯವೂ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗುಡಾದ್ ತುರ್ದಯನುು ಹರ್ತಿ, ಇಳಯುರ್ತಿದ್ ದ. ಆಗ 

ನನು ಅಮಮ “ಅಯಯೇ ಮಾಣಿ, ಒಬಬನ ೇ ಹಾಗ ಲಲ ರ್ತರುಗಾಡಬಾರದ್ು; ಕಾಟಿಯೇ, ಆನ ಯೇ ಎದ್ುರಾದ್ರ !” 

ಎಿಂದ್ು ಬಯುಯರ್ತಿದ್ದಳು. ನಮಮ ಬಟಯ ನಮಮ ಮೊಲದ್ವನು; ನಾನು ಅವನನುು ಎಷ್ ೊಟೇ ಸ್ಾರಿ ಬ ನಿುಗ  
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ಕರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು, ರ್ತರುಗಲು ಗುಡಾಕ ಕ ಹ ೊೇಗುವುರ್ದತುಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೊ-ಏಕ  ಕುಮಾರ ಪವಿತಕ ಕ ನಾನು ಈ 

ಮೊದ್ಲ ೇ ಹ ೊೇಗಲಲಲವೇ ರ್ತಳಯೆ. ಎಷ್ ೊಟೇ ಸ್ಾರಿ 'ಹ ೊೇಗುವ' ಎಿಂದ್ು ಮನಸ್ಾುಗುರ್ತಿತುಿ. 'ಬಟಯ, 

ನಾವಿಬಬರ ೇ ಅಲಲ ಹ ೊೇದ್ರ  ಆಗದ್ ೇ' ಎಿಂದ್ು ಅವನನುು ಕ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದ. ನಾನು ಮೈಲಗ ಯವ, ಅಲಲಗ  ಹ ೊೇದ್ರ  

ಹ ೇಗ ? ಅಲಲ ದ್ ೇವರು ಇದ್ಾದರಿಂತ ; ಸಿದ್ಧರುಗಳು ಇದ್ಾದರಿಂತ . 'ಕುಮಾರ ಲಿಂಗವುಿಂಟಿಂತ ' ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳ 

ನನುನುು ನಿರಾಶ ಗ ೊಳಸುರ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಇದ್ ೇ ವಿಚಾರವನುು ಅಮಮನ ಹರ್ತಿರ ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದ. 

* ಕುಮಾರ ಪವಿತದ್ಲಲನ ಒಿಂದ್ು ಕ್ತರಿಯ ಶ್ಖರ. 

ಅಮಮ ಒಮಮ ನನುನುು ಬ ದ್ರಿಸಿಯೊ ಬಿಟಿಟದ್ದಳು: 'ಮಗು, ಅಲಲಗ  ಹ ೊೇದ್ವರು ಹಿಿಂದ್  ಬರುವುರ್ದಲಲವಿಂತ . 

ಅಲ ಲಲಲ ಋಷ್ಟಗಳೂ, ಸಿದ್ದರೊ ಇದ್ಾದರಿಂತ . ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾರಿ ನರ ಮನುಷ್ಯರು ಮೇಲ  ಹ ೊೇದ್ರ , ರ್ತರುಗಿ 

ಬರಲಕ ಕ ದ್ಾರಿ ಸಿಗುವುರ್ದಲಲ' ಎನುುರ್ತಿದ್ದಳು. ಹಿೇಗಾಗಿ ನನು ಉತಾುಹ ತಗಿಿರಬ ೇಕು. ಈಗ ಲಲ ಆ ಮಾತುಗಳು 

ಬರಿಯ ಕತ  ಎನಿಸುತಿವ . ಈಗ ವಷ್ಿ, ನಾಲುಕ ವಷ್ಿಕ ೊಕಮಮ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡಿ ಬರುವವರೊ ಇದ್ಾದರ .” 

 “ಆದ್ರ , ನಿೇವ ೇನೊ ಹ ೇಳ, ಅಿಂಥ ಎತಿರದ್ ಗುಡಾದ್ ತುರ್ದಯನ ುೇರಿದ್ರ -ಕುಮಾರ ಪವಿತ ಬ ೇಡ, 

ನಮಮ ಮನ  ಎದ್ುರಿನ ಗುಡಾವಾಗಲೇ, ಮೊನ ು ಬ ಳಗ ಿ ಹ ೊೇದ್ ವಲಲ, ಆ ಗುಡಾವಾಗಲ, ಅವನುು ಏರಿ 

ನಿಿಂರ್ತದ್ಾದದ್ರ -ಮನಸಿುಗ ೊಿಂದ್ು ಎದ್ುದ ಬರುವುರ್ದಲಲವ ೇ? ನನುಷ್ುಟ ದ್ ೊಡಾವನಾಯರು-ಎನಿಸುತಿದ್ . ನೊರಾರು 

ಕ್ತರಿಯ ಜನರನುು ಮಿೇರಿ ನಿಿಂತ ಹಾಗ , ಮನಸಿುಗ ೊಿಂದ್ು ಹ ಮಮ ಉಿಂಟಾಗುವುರ್ದಲಲವ ೇ?” 

ನನು ಅವರ 'ಕವಿಜೇವ'ಗಳು ಈ ರಿೇರ್ತ ಸಪಧಿಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಗ, “ಏನು ಇಬಬರಿಗೊ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ 

ಯೇಚನ  ಬ ೇಡವ ೇ?” ಎಿಂದ್ು ಶ್ಿಂಕರಮಮ ಕರ ದ್ಳು. ಹಿಿಂರ್ದನ ರಾರ್ತರ ನಮಮ ಮಾತುಕತ ಗಳು ಹುಲಯ 

ಆಭಿಟ ಯನುು ಕ ೇಳ ಸಿಬಧವಾದ್ಿಂತ , ನಮಮ ಈಗಿನ ಕಾವಯ ಸಾಪುವನುು ಕಾಫಿಯ ಕರ  ಸಿಬಧಗ ೊಳಸಿತು! 

 ಇಬಬರೊ ಹ ೊೇಗಿ ಕಾಫಿಯನುು ಕುಡಿಯಲು ಕುಳತ ವು. ರ್ದನ ೇ ರ್ದನ ೇ ಮನ ಯ ಕಾಫಿ ರ್ತಿಂಡಿಗಳು 

ಬಿೇಗುರ್ತಿದ್ುದವೇ ಎನಿಸುರ್ತಿತುಿ ನನಗ . ನಾವು ರ್ತನುುರ್ತಿರುವ ಹುಳ, ದ್ ೊೇಸ್ ಯಲೊಲ ಇದ್ ೇ ಬಡಾವಣ  

ಕಾಣುರ್ತಿತುಿ. ಅತಿ ಪರಸಪರ ಮಾರ್ತನ ಗಲಭ ಯಲಲ, ನನಗ  ನನು ಹ ೊಟ ಟಯ ಯಜಮಾನ ನಾನು ಎಿಂಬುವ 

ನ ನಪೂ ಉಳಯಲಲಲ. ನಡುವ  ಒಮೊಮಮಮ ಗ ೊೇಪ್ಾಲಯಯ “ಹ ೊೇಯ್, ತಹಶ್ೇಲಾದರರ ೇ, ನಿೇವು ಬ ೇಸಿಗ ಗ  

ಒಿಂದ್ು ಸ್ಾರಿ ಬರಬ ೇಕು-ನಮಮ ಮನ ಗ , ಈ ನಮಮ ತ ೊೇಟದ್ ಹಲಸಿನ ಹಣಣನುು ರ್ತಿಂದ್ು ನ ೊೇಡಬ ೇಕು; 

ಯಾವ ಹಣೊಣ ಆಗದ್ಿಂಥ ಬರಿ ದ್ರಿದ್ರದ್ ಸಮಯಕ ಕ ಬಿಂದ್ುಬಿಟಿಟರಿ ಒಿಂದ್ು ಹಣಿಣಲಲ; ಹಿಂಪಲಲಲ. ಆಗ ಬಿಂದ್ರ , 

ನಿೇವು ಹುಟಿಟದ್ ಮೇಲ  ಎಿಂದ್ೊ ರ್ತಿಂರ್ದರಲಾರದ್ಷ್ುಟ ರುಚ್ಚ ಹಲಸಿನ ಹಣುಣ ರ್ತನುಬಹುದ್ು. ಅದ್ರಲೊಲ, ನಾನು 

ಆಮೇಲ  ತ ೊೇರಿಸುತ ಿೇನ , ಆ ಮರದ್ ಹಣುಣ-ಅದ್ರ ತ ೊಳ  ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ರ್ತನುುವುದ್ೊ ಸಮ, ಒಿಂದ್ು ಕುಡಿತ  
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ಹ ಚ ಿೇನು ಕುಡಿಯುವುದ್ೊ ಸಮ; ಹ ಚ ಿೇನೊ ಸುಳುಳ; ಅದ್ರ ಮುಿಂದ್  ದ್ಾಸ ಕಬಿಬನ ಬ ಲಲವೂ ಸುಳುಳ! ಎಷ್ುಟ 

ರುಚ್ಚಯೆನುುರ್ತಿೇರಿ!” 

“ಇರಬಹುದ್ು, ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಹಣುಣ ಬಹುರುಚ್ಚ ಇರುವುದ್ುಿಂಟು.” 

 “ಭಾರಿ ರುಚ್ಚಯೆಿಂದ್ರ -ನಿೇವು ಖಿಂಡಿತಕೊಕ ರ್ತಿಂರ್ದರಲಕ್ತಕಲಲ ಅಿಂಥ ರುಚ್ಚಯ ಹಣಣನುು. 

ಕರಾವಳಯಲಲ ಅಿಂಥ ಹಣುಣ ಸಿಗಲಕ್ತಕಲಲ. ಹಣ ಣಿಂದ್ರ  ಹ ೇಗ ? ಒಿಂದ್ು ಆಳಗ  ಒಿಂದ್ು ಹ ೊರ ! ನಿೇವು 

ನಡುವುದ್ಾದ್ರ  ನಾನು ಗಿಡವನುು ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ . ಅಲಲ ಅದ್ರ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗಿಡ ಇದ್ . ಆದ್ರ  ಈಗ 

ನಡುವ ಸಮಯವಲಲವಷ್ ಟ. ಮಳ ಗಾಲದ್ ಶ್ುರುವಿಗ  ನಡಬ ೇಕು. ನಾನು ಹ ೇಳುತ ಿೇನ , ನಿೇವು ಗಡದ್ಾದಗಿ 

ಒಿಂದ್ು ಲಗುವನುು ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ಪುತೊಿರಿನಲಲ ಒಿಂದ್ು ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿ, ನಾನ ೇ ಖುದ್ಾದಗಿ ನಿಮಮ ಮನ ಗ  

ಬಿಂದ್ು ಎರಡು ಗಿಡಗಳನುು ನಟುಟ ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ . ಆರು ಏಳು ವಷ್ಿಗಳಲಲ ಕಾಯಿಯಾರ್ದೇತು. ಇದ್ ೇನು 

ನಮಮ ಮುತಿಜೆ ನಟಟಿಂಥ ಗಿಡವಲಲ. ನಾನ ೇನು ಎಲ ೊಲೇ ರ್ತಿಂದ್ು, ಅದ್ರ ರುಚ್ಚಗ  ಮರುಳಾಗಿ, ಬಿೇಜವನುು 

ತಿಂದ್ು ನಟಟದ್ುದ. ಈಗ ನಾನ ೇ ಅದ್ರ ಫಲ ರ್ತನುುರ್ತಿದ್ ದೇನ .” 

“ಆಗಲ-” 

 “ಆದ್ರ  ಅದ್ನುು ನಿಮಗ  ಕ ೊಡಬ ೇಕಾದ್ರ , ಈ ಬ ೇಸಿಗ ಗ  ಇನ ೊುಮಮ ಬಿಂದ್ು, ಅದ್ನುು ರ್ತಿಂದ್ು 

ನ ೊೇಡಿ, ಅದ್ರ ರುಚ್ಚಯನುು ಕಿಂಡು ಪ್ಾಯಸ ಮಾಡಬ ೇಕು.” 

 “ಹ ೊೇ ಅದ್ು ಜೇಣಿವಾಗುವ ಜಾರ್ತಯ ಹಣಾಣದ್ರ , ಬಿಂದ್ೊ ಬಿಡುತ ಿೇನ ; ಬಿಂದ್ು ರ್ತಿಂದ್ೊ 

ಬಿಡುತ ಿೇನ .” 

“ಏನು, ನಮಮ ಊರಲಲ ಹಲಸಿನ ಹಣಣನುು ರ್ತಿಂದ್ರ  ಜೇಣಿ ಆಗುವುರ್ದಲಲ, ಜಾರ ಬರುತಿದ್  

ಎನುುರ್ತಿೇರಾ? ಅದ್ ಲಲವೂ ಸುಳುಳ. ಬಿಂದ್ು ನ ೊೇಡಿ-ಯಾವುದ್ನೊು ಅಳತ  ಮಿೇರಿ ರ್ತಿಂದ್ದ್ಾದದ್ರ , ಜೇಣಿವೂ 

ಆಗಲಕ್ತಕಲಲ ; ಜಾರವೂ ಬಿಂರ್ದೇತು. ಹಾಗ  ತಾಪತರಯವಾಗಲು, ಘಟಟದ್ ಊರ ೇ ಬ ೇಕ ಿಂರ್ದಲಲ, ಅದ್ಕ ಕ 

ಸುಬರಹಮಣಯ ಸಿೇಮಯೊ ಒಿಂದ್ ೇ, ಕರಾವಳಯ ಕುಿಂಬಳ ಸಿೇಮಯೊ ಒಿಂದ್ ೇ. ನಮಮ ಶ್ ದ್ರರಿಗ  ನ ೊೇಡಿ-

ಮಳ ಗಾಲಕ ಕ ಊಟಕ್ತಕರುವುರ್ದಲಲ. ಅಕ್ತಕ, ರಾಗಿ ಉಳಸಲಕ ಕಿಂದ್ು ಅವರು ತಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯ ಅಳತ  ಮರತು, 

ಹಲಸಿನ ಹಣಣನುು ರ್ತನುುತಾಿರ . ಹಾಗ  ರ್ತಿಂದ್ರ  ಎಿಂಥ ಜೇವಕೊಕ ಅಜೇಣಿವಾರ್ದೇತು. ಜಾರ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಅಜೇಣಿದ್ ಮರಿ.” 

“ಈಗ ನಿೇವು 'ರ' ಅನುುರ್ತಿೇರಲಲವ ; ಅದ್ ೇನು ವಿಶ ೇಷ್? ಇನ ುರಡು ರ್ತಿಂಗಳಲಲ ಇಲಲ ಎಲ ಲಲೊಲ ಅದ್ಕ ಕ 

ಪ್ಾರರಿಂಭ. ನಿೇವು ನನಗ  ಮೊರ ೇ ಮೊರು ರ್ದನ ಸರಕಾರದ್ ಪಟಟವನುು ಕ ೊಡಿಸಿಬಿಡಿ. ನಮಮ 

ಹಿರ್ತಿಲುತ ೊೇಟಗಳ ಹರ್ದದಗ  ತಾಗುವ ಯಾವತುಿ ಕಾಡನುು ಕಡಿದ್ು ಹಾರಿಸಿ, ಜಾರದ್ ಹ ಸರನುು 
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ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ ಿೇನ . ಅದ್ರ ದ್ಾರಿಯೆಲಲ ಗ ೊರ್ತಿದ್ ; ಆದ್ರ  ಸರಕಾರ, ಫೇರ ಷ್ುಟ ಎರಡೊ ಸ್ ೇರಿಕ ೊಿಂಡು 

ಕಾಡನುು ಬ ಳ ಯಿಸಿ ನಮಮ ಜೇವವನ ುೇ ರ್ತನುುತಿವ .” 

 ಗ ೊೇಪ್ಾಲಯಯನ ಮಾತುಗಾರಿಕ ಯಲಲ ಒಳ ಳಯ ದ್ುಡುಕ್ತತುಿ. ಅವರ ವಯಸುು ಅರುವತಿನುು 

ಏರುರ್ತಿದ್ದರೊ, ಮಾತು, ದ್ುಡುಕುಗಳು ನಡುಹರ ಯದ್ವರದ್ ೇ ಆಗಿದ್ುದವು. ಅಲಲದ್  ಅವರು ತಮಮ ಆಯುಷ್ಯ 

ಕಾಲವನುು ರ್ತೇರ ಎಚಿರವಾಗಿ ಕಳ ದ್ಿಂತ  ಕಾಣುತಿದ್ . ನಿತಯ ಜೇವನದ್ ಅಜ್ಞಾನ ಅವರನುು ಆವರಿಸಿರಲಲಲ. 

ಆದ್ರ  ಅವರೊ ತಮಮ ಆವರಣಕ ಕ ಬಲಯಾದ್ವರಲ ೊಲಬಬರು. 

ನಮಮ ಕಾಫಿ ಸ್ ೇವನ  ಮುಗಿದ್ು ಹ ೊರಕ ಕ ಬಿಂದ್ ವು. “ಹೊಿಂ, ಹ ೇಳ; ಇವತುಿ ತಹಶ್ೇಲಾದರರು ಏನು 

ಮಾಡುತಾಿರ ? ಬಟಯನನೊು ನಾರಾಯಣನನೊು ಕಳುಹಿಸಲ ೇ ನಿಮಮ ಜ ೊತ ಗ ? ಇನ ೊುಮಮ ಗಾರಮ ಸಿಂಚಾರ 

ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ಬನಿು. ಇಲಲ ಕುಳತರ  ಚಳ ಹಿಡಿರ್ದೇತು; ಶ್ನಿವಾರದ್ ತನಕ ಇರಲು ಒಪ್ತಪದ್ವರು ಇಿಂದ್ು 

ಮಧಾಯಹುವ ೇ ಹ ೊರಟುಬಿಟಿಟರಿ. ಅಲಲದ್ , ಇಲಲ ಮದ್ದಡವಾಗಿ ಕುಳತುಬಿಟಟರ  ಮಾತರ ಜಾರ ಗಿರ ಯಾವುದ್ೊ 

ಬರಬಹುದ್ು. ಇಲಲ ಏನಾದ್ರೊ ಕ ಲಸವನುು ಮಾಡುತಿಲ ೇ ಇರಬ ೇಕು. ಶ್ರಮಗಾರರಿಗ  ಜಾರದ್ ಕಾಟ 

ಇಲಲವ ಿಂದ್ಲಲ; ಕಡಿಮ.” 

“ಹೌದ್ು, ನಾನು ಹ ೇಗೊ ನಿಮಮ ಊರಿಗ  ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . ನಿಮಮ ಊರಿನ ಯಾವ ಮೊಲ ಯನೊು 

ಕಾಣಲಲಲ ಎಿಂದ್ಾಗುವುದ್ು ಬ ೇಡ” ಎಿಂದ್  ನಾನು. 

 “ಹಾಗಾದ್ರ  ಬಟಯ ಬರುತಾಿನ  ನಿಮಮ ಜತ ಗ , ಬ ೇಡ, ನಾರಾಯಣ ಬಿಂದ್ರ  ಸ್ಾಕು, ನನಗ  ಇಲಲ 

ಅಡಿಕ ಯ ಕುಸಿಿಯುಿಂಟು; ಶ್ನಿವಾರ ಗಾಡಿಗ  ಸಿದ್ಧತ  ಆಗಬ ೇಕಲಲ.” 

“ಅವರಿಗ  ಕ ಲಸವಿಲಲವ ೇ?” 

 “ಇಬಬರಲಲ ಒಬಬರು ಬರಬಹುದ್ಲಲ. ಅಲಲದ್  ನಿೇವು ಒಬಬರ ೇ ರ್ತರುಗಾಡಲು ಹ ೊೇದ್ರ  ದ್ಾರಿ 

ಸಿಕಕಲಕ್ತಕಲಲ. ರ್ತರುಗಿ ಊಟದ್ ವ ೇಳ  ಸಮನಾಗಿ ಮನ ಗ  ಬರುವುದ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲಕ್ತಕಲಲ.” 

“ಹಾಗಾದ್ರ , ನ ೊೇಡಿ ಬಿಡುವ, ಇವತುಿ ನನು ಜತ ಗ  ಯಾರೊ ಬ ೇಡ; ನಾನ ೊಬಬನ ೇ ನಿಮಮ 

ಊರನುು ರ್ತರುಗಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ಬರುತ ಿೇನ .” 

“ಎಲಲ-ಸವಾರಿ ಕಾಟುಮೊಲ ಗ  ಹ ೊೇಗುತಿದ್ ಯೆೇ? ಅಥವಾ ನಿನ ು ಹ ೊೇದ್ ಬ ಟಟಕ ೊಕೇ?” 

“ಹ ೊೇದ್ಲಲಗ ೇ ಹ ೊೇದ್ರ  ಏನು ಪರಾಕರಮವಿಂತ ? ಬ ೇರ ಲಾಲದ್ರೊ ಹ ೊೇಗಿ ಬರುತ ಿೇನ . 

ಏನಾಗಬ ೇಕು-ಸವ ದ್ ದ್ಾರಿಯನುು ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇದ್ರ  ಆಯಿತು; ಅಷ್ುಟ ನಿರುಪ್ಾಯನ ೇ ನಾನು?” 

“ಹಾಗ  ಹ ೊೇಗಿ, ಹ ೊೇಗಿ, ಕಾಟಿ, ಕಾಡಾನ ಗಳ ದ್ಾರಿಗ  ಕೊಡಿದ್ರ ?'' 
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“ಒಿಂದ್ು ಹ ೊಸ ಅನುಭವ ಬರುತಿದ್ .” 

“ಹೌದ್ ೊೇ?” 

“ಹೌದ್ು.” 

“ಹಾಗಾದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಕರ್ತಿಯನುು ಕ ೊಡುತ ಿೇನ ; ನಿಮಮ ಕ ೈಯಲಲರಲ, ಬಿಗಿಲಲ ಸವರಲಕಾಕರ್ದೇತು. 

ಒಿಂದ್ು ಕ ೊೇವಿಯನುು ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಿ; ಈ ಊರಲಲ ಲ ೈಸನ್ು ಗಿಯುನ್ು ಗಳು ಬ ೇಡ. ಸರಕಾರದ್ 

ಯಾವ ಭೊತವೂ ಇಲಲಗ  ಬರುವುರ್ದಲಲ.” 

“ಅದ್ು ನಿಜ. ಆದ್ರ  ನಾನು ಕ ೊೇವಿಯನುು ಹ ೊತುಿಕ ೊಿಂಡರಾಯಿತ ೇ? ಗುಿಂಡು ಹಾರಿಸಲಕ ಕ 

ಬರಬ ೇಡವ ೇ?” 

“ಅಷ್ ಟಯೆೇ! ಪ್ ೇಟ ಯವರದ್ು ಬಾಯಿಗುಿಂಡು ಮಾತರವೇ'' ಎಿಂದ್ು ಪರಿಹಾಸಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 

 ನಾನು ಸಪಧ ಿ ನಿಜವ ಿಂದ್ು ಹ ೊರಟ . ತ ೊೇಟ ಇಳದ್ು, ಬಯಲನಲಲ ಹ ಜ ೆಯಿಡುತಿ, ಅದ್ರ ಅಿಂಚ್ಚನ 

ಮೇಲ ಯೆೇ ಕಾಲರಿಸುತಿ ಮುಿಂದ್ುವರಿದ್ . ನರ್ದ ಬಿಂರ್ದತುಿ, ಅಲಲಿಂದ್ ಭಟಟರ ತ ೊೇಟದ್ ಮೊಲ  ಕಾಣುರ್ತಿತುಿ. 

ಅಲಲ ನಿಿಂತು ನಾನು ನರ್ದಯ ಆ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗಲ ೇ, ಈ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗಲ ೇ ಎಿಂದ್ು ವಿಚಾರ ಮಾಡತ ೊಡಗಿದ್ . 

ನರ್ದಯ ನಿೇರಿನ ತಿಂಡಿಯನುು ನ ನ ದ್ ೇ, “ನಿೇರನುು ದ್ಾಟದ್ , ನ ೇರಾಗಿ ಬಯಲನ ಸ್ ರಗನುು ಹಿಡಿಯುತ ಿೇನ ” 

ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಿರಿಸಿದ್ . ಬಯಲು ಬರಿಯ ಎರಡು ಫಲಾಿಿಂಗಿನ ೊಳಗಾಗಿ ಕಾಡನುು ಸ್ ೇರಿಕ ೊಿಂಡಿತು. ಅಲಲಯ 

ತನಕವೂ ಹ ೊೇದ್ , ಅಲಲ ಬಯಲನ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಏಪಿಡಿಸಿದ್ ಬಿೇಳಲನ ಬ ೇಲಯನುು ಕಿಂಡು, ಕಣುಣ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ 

ಮಾಡುತಿ ನಿಿಂತ , ‘ನನು ಕ ೈಯಲಲ ಕರ್ತಿಯಿದ್ ; ಅಲಲಲಲ ಗ ಲುಲ, ಕ ೊಿಂಬ  ಕಡಿದ್ು ಗುರುತು ಹಾಕ್ತಕ ೊಿಂಡು 

ಹ ೊೇದ್ರ -ಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗದ್ು’ ಎಿಂದ್ು ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ . ಹಾಗ ೇನ ೇ ಬ ೇಲಯನುು ಏರಿ, ದ್ಾಟುವ ಗಲಭ ಯಲಲ 

ಪಿಂಚ ಯನುು ಹರಿದ್ುಕ ೊಿಂಡು, ಇಳದ್ು ರ್ತರುಗಿ ಏರಿ, ಬ ೇಲಯಾಚ  ಕಾಡಿನಲಲ ದ್ಾರಿಯೆೇನಾದ್ರೊ ಇದ್ ಯೆೇ 

ಎಿಂದ್ು ಅರಸತ ೊಡಗಿದ್ . ಅಲಲಿಂದ್ ನನು ಬಲಮಗುಿಲಗ , ತುಸು ದ್ೊರದ್ಲಲ ದ್ನಕರುಗಳು 

ಮೇಯುರ್ತಿರುವುದ್ು ಕಿಂಡಿತು. ಅವುಗಳ ಮರದ್ ಘಿಂಟ ಗಳು ಧ್ವನಿ ಮಾಡುರ್ತಿದ್ುದದ್ನುು ಕಿಂಡು ಹಿಿಂದ್ಕ ಕ 

ಬಿಂದ್ು ಕವಲ ೊಡ ಯುವ ಒಿಂದ್ು ಹಾರ್ದಯಿಿಂದ್ ಮುಿಂದ್ುವರಿದ್ . ರ್ತರುಗಿ ನನ ುದ್ುರಿಗ  ಅಡಾವಾಗಿ ತಿಂಡಿಯಾದ್ 

ಹಾಳು ನರ್ದ ಬರಬ ೇಕ ? ಅದ್ರ ಆ ಕಡ ಯ ದ್ಾರಿಯ ಕುರುಹ ೇನ ೊೇ ಕಾಣಿಸುರ್ತಿತುಿ. ಆದ್ರ  ಈ ಶ್ೇತವಾದ್ 

ನಿೇರಲಲ ಕಾಲಡಬ ೇಕಲಲ!” ಎಿಂದ್ು ನಿಿಂತು ಚ್ಚಿಂರ್ತಸುರ್ತಿದ್ಾದಗ, '’ಹಾಿಂ, ನಾನು ಬರುವುದ್ರ ೊಳಗಾಗಿಯೆೇ ನಿೇವು 

ಹ ೊರಟಾಗಿತುಿ” ಎಿಂಬ ನಾರಾಯಣಪಪನ ಧ್ವನಿ ಕ ೇಳಸಿತು. 

“ನಾರಾಯಣಯಯ, ನಿೇವು ಏತಕ ಕ ಬಿಂರ್ದರಿ? ನಾನ ೊಬಬನ ೇ ಈವತುಿ ರ್ದಗಿಾಜಯಕ ಕ ಹ ೊರಡುವ 

ನಿಣಿಯ ಮಾಡಿದ್ ದ. ನಿಮಗ  ಇವತುಿ ಅಡಿಕ  ಸುಲಯುವ ಕ ಲಸವಿಲಲವ ೇ?” ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್  ನಾನು. 
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 “ನಾನು ನಿಮಮ ಹಿಿಂರ್ದರುತ ಿೇನ . ನಿಮಮ ಪಿಂಥದ್ ಕಥ ಯನುು ಮಾವಯಯ ಹ ೇಳ ನಕಕರು. ಕಡ ಗ  

‘ನಿೇನು ದ್ೊರದ್ಲಲ ನಿಿಂತು ಅವರನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸು. ಎಲಾಲದ್ರೊ ಕಾಡಿನಲಲ ದ್ಾರಿ ತಪ್ತಪದ್ರ  ನನಗ ೊಿಂದ್ು 

ಅಪಕ್ತೇರ್ತಿ ಬಿಂರ್ದೇತು’ ಎಿಂದ್ರು. ನಿೇವು ಆ ಬ ೇಲಯನುು ಏರಿ, ಇಳದ್ು, ಅನುಮಾನಿಸಿ, ಹಿಿಂರ್ದರುಗಿದ್ದನುು 

ಕಿಂಡ ಮೇಲ , ನಾನು ಮುಿಂದ್ಕ ಕ ಬಿಂದ್ .” 

“ಏ ಮಹಾರಾಯರ ೇ, ನನು ಮಯಾಿದ್ ಯು ಚೊರೊ ಉಳಯದ್ ಹಾಗ  ನಿೇವಬಬರು ಸ್ಾಕ್ಷಿಯೇ?” 

 “ಈ ದ್ಾರಿ ಎಲಲ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ -ಹ ೇಳ ನ ೊೇಡುವ.” 

“ಅದ್ ೇ? ಅದ್ರಲ ಲೇ ಹ ೊೇಗುವ, ಅಲಲಿಂದ್ ಹ ೊೇದ್ರ , ಮಾವ ನರ್ದಗ  ಕಟಿಟಹಾಕಲಕ ಕ ಮಾಡಿದ್ ತಾವು 

ಸಿಗುತಿದ್ . ನಿೇವು ಅದ್ನುು ಅವಶ್ಯ ನ ೊೇಡಬ ೇಕು. ಇನೊು ಅವರ ಕ ಲಸ ತ ೊಡಗಿದ್ ವಷ್ಿ ಹಾಕ್ತಸಿದ್ ನೊರು 

ತ ಿಂಗಿನ ಸಸಿಗಳವ . ಈಗ ಅವ ಲಲ ದ್ನಕರುಗಳು ರ್ತಿಂದ್ು ಹಾಳಾಗಿವ . ಆದ್ರ  ಅವನ ುಲಲ ಆರ ೈಕ  

ಮಾಡುವವರಿದ್ದರ , ಹ ೇಗಾಗುರ್ತಿದ್ುದ ವೇ! ನೊರು ಮರಗಳಿಂದ್ ಹತುಿ ಸ್ಾವಿರ ಕಾಯಿಗಳಗ  

ಮೊೇಸವಿರುರ್ತಿರಲಲಲ.” 

 “'ಹಾಗಾದ್ರ  ಯಾಕ  ಅದ್ನುು ಅಧ್ಿದ್ಲಲ ಬಿಟಟರು? ಗ ೊೇಪ್ಾಲಯಯ ಎಲಲ ಕ ಲಸಗಳನುು ಮಾಡಿ 

ಗ ದ್ದವರು. ಇದ್ ೊಿಂದ್ರಲಲ ಸ್ ೊೇತ ಹಾಗಿದ್  ಅಲಲವ ೇ?”  

“ಅವರು ಹಾಗ  ಸುಲಭದ್ಲಲ ಸ್ ೊೇಲುವುರ್ದಲಲವಿತುಿ. ಅವರಿಗ  ಸಮನಾದ್ ಒಕಕಲು ಮಕಕಳು ಸಿಗಲಲಲ. 

ನ ೊೇಡಿ, ಈ ಪ್ಾರಿಂತಯದ್ಲಲ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಬಿಂರ್ದರಲಕ ಕ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುರ್ದಲಲ. ಬಿಂದ್ರೊ ಈ ಸಮಯಕ ಕ 

ಬರುತಾಿರ , ಬ ೇಸಿಗ ಯಲಲ ಹ ೊೇಗಿ ಬಿಡುತಾಿರ . ಅಡಿಕ  ತ ೊೇಟದ್ ಆಳುಗಳ ಹಣ ಯ ಬರಹವ ೇ ಹಾಗ . 

ಕಾಯಿಂ ನಿಲುಲವವರು ಸಿಕ್ತಕದ್ರ , ಹತುಿ ಒಕಕಲು ಮನ ಗಳಗ  ಇಲಲ ಅವಕಾಶ್ವಿದ್ . ಇದ್ು ಮಾವನಿಗ  ಸ್ ೇರಿದ್ ದೇ 

ಜಾಗ. ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಆ ಬಯಲನ ತಟುಟ ವಿಸ್ಾಿರ ಕಿಂಡರ , ಯಾವುದ್ ೊೇ ರಾಯನ ಕಾಲದ್ಲಲ ಅಲಲ ತುಿಂಬ 

ವಸರ್ತ ಇರ್ದದತುಿ-ಎನಿಸುತಿದ್ . ಈಗ ನ ೊೇಡಿ, ನಮಮ ಸುಬರಹಮಣಯದ್ ಸುತಿ ಆರುನೊರ ೊೇ, ಏಳುನೊರ ೊೇ 

ಮನ ಗಳದ್ುದವಿಂತ . ಈಗ ಐವತುಿ ಅರವತುಿ ಮನ ಗಳೂ ಇಲಲ. ವಷ್ಿಕ ಕ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ ೇ ಮನ  ಹಾಳು 

ಬಿೇಳುತಾಿ ಬರುರ್ತಿದ್ ಯೆೇ ಹ ೊರತು, ಹ ೊಸ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ಒಿಂದ್ು ಹ ೊಸ ಮನ ಮಠಗಳು 

ಏಳುವುದ್ ಿಂಬುರ್ದಲಲ.” 

ನಾರಾಯಣಭಟಟರ ಮಾತುಗಳನುು ಕ ೇಳುತಿ, ಅಲಲನ ಜನರ ಜೇವನ ನ ನ ಯುತಿ ನರ್ದಯಾಚ ಗ  

ಹ ೊೇದ್ ವು. ಮಾರ್ತನ ಸವಿಯಲಲ ಮೈ ಮರ ತ ನನು ಕಾಲಗ  ನರ್ದಯ ನಿೇರು ಅಿಂಟಲ ೇ ಇಲಲ ಎನಿಸಿತು. ನಾವು 

ಹ ೊಳ  ದ್ಾಟಿ ಹುಲುಲಗಾವಲಗ  ಕಾಲರಿಸಿದ್ ವು. ಅದ್ ೇ ಬಯಲನಲಲ ಮೇಯುರ್ತಿದ್ದ ಜಾನುವಾರುಗಳನುು 

ಕಿಂಡ ವು. 
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“ಇವು ಯಾರವು?” ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್  ನಾನು. 

 “ಇವು ಮಾವನದ್ ದೇ, ಅವುಗಳಲಲ ಒಿಂದ್ು ನಾಲುಕ ದ್ ೇರಣಣನವೂ ಇವ . ಹಾಗ ಯೆೇ ಇಲ ಲೇ ಆಚ  

ಮಾನಗೌಡನ ಮನ ಯ ಸಿಂದ್ೊ ಬರುತಿದ್ . ಅವು ನ ೊೇಡಿ, ಅವನ ಎತುಿಗಳು; ಕಳ ದ್ ವಷ್ಿ 

ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡವು. ರೊಪ್ಾಯಿ ಇನೊುರು ಕ ೊಟಿಟದ್ದನಿಂತ . ಮಾನಗೌಡನಿಗ  ಜಾನುವಾರ ಿಂದ್ರ  ಜೇವ. 

ಅವನು ಈ ದ್ ೇರಣಣನ ಹಾಗಲಲ: ದ್ುಡಿಾದ್ದರ  ಎಷ್ ೊಟೇ ಹುಡಿ ಹಾರಿಸಿಯಾನು. ಆದ್ರ  ಮಾತರ ದ್ಬಾಿರಕ ಕ ತಕಕ 

ಅನುಕೊಲತ  ಇಲಲದ್  ಸುಮಮನಿದ್ಾದನ .” 

 ಅಲಲಿಂದ್ ತುಸು ಮುಿಂದ್ುವರಿಯುತಿಲ ೇ, ರ್ತರುಗಿ ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಕ್ತರಿಯ ಕಾಡು ಬಿಂರ್ದತು. ನಡುವ  

ಅಗಲವಾದ್ ಗಾಡಿ ರ ೊೇಟು* ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ುದದ್ರಿಿಂದ್, “ಇದ್ು ಮಾನಗೌಡನ ಗಾಡಿ” ಎಿಂದ್ು ಊಹಿಸಿ 

''ಹಾಗಾದ್ರ , ಶ್ನಿವಾರ ಮಾನಗೌಡನ ಗಾಡಿಯೆೇನು ಹ ೊೇಗುವುದ್ು?” ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್ . 

 “ಒಿಂದ್ು ಗಾಡಿ ಅವನದ್ ದೇ ಬರಲೊಬಹುದ್ು. ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಗಾಡಿಯೊ ಜತ ಗ  ಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಮಾನಗೌಡ ಷ್ಷ್ಟಠಗ  ಮೊದ್ಲು ಎತುಿಗಳನುು ನ ೊಗಕ ಕ ಕಟುಟವ ರಿವಾಜಲಲ. ಅಲಲಯವರ ಗ  ಇವನ ಗದ್ ದ 

ಸ್ಾಗುವಳ ಕ ಲಸ ಮುಗಿಯುವುದ್ ಿಂರ್ದಲಲ. ಆದ್ರ  ಮಾವನ ಕ ಲಸ ಎಿಂದ್ಾದ್ರ , ಅವನು ಸಹ ಕರ ದ್ಾಗ 

ಬಿಂದ್ಾನು” ಹಾಗ ೇನ  ನಾವು ಗಾಡಿ ರ ೊೇಟಿನಿಿಂದ್ ಇನ ೊುಮಮ ಅಡಾ ರ್ತರುಗಿ, ಬ ೇರ ೊಿಂದ್ು ನಿೇರಿನ ಹಳಳಕ ಕ 

ಇಳಯುವಿಂತಾಯಿತು. 

“ಇದ್ು ಯಾವ ಹ ೊೇಳ ?” ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್  ನಾನು. 

 “ಇದ್ ೊೇ? ನಾವು ದ್ಾಟಿ ಬಿಂದ್ದ್ ದೇ, ಈ ಊರಲಲರುವುದ್ು ಇದ್ ೊಿಂದ್ ೇ ಹ ೊಳ , ನಾವು ನ ಟಟಗ  

ಕಾಡಿನ ಏರಿನಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ವು. ಹ ೊಳ  ಮಾತಾರ ಕ ೇರ  ಹಾವಿನ ಹಾಗ , ಸುರ್ತಿ ಸುರ್ತಿ ಇಲಲಗ ೇ ಬರುತಿದ್ . ನ ೊೇಡಿ! 

ತ ೊೇರಿಸುತ ಿೇನ ; ಇಲ ಲೇ ಸಮಿೇಪವಿದ್ -ಮಾವ ನಿೇಕಿಟ ಟ ಮಾಡಲು ಯರ್ತುಸಿದ್ ಜಾಗ' ಎಿಂದ್ು ನನುನುು 

ನರ್ದಯ ಪಕಕಕ ಕ ಕರ ದ್ ೊಯದನು. 

*ರ ೊೇಟು- 'ರ ೊೇರ್ಡ'ನ ತದ್ುವ, ಕಚಾಿ ರಸ್ ಿ. 

 ಅಲಲ ನರ್ದ ತುಿಂಬ ಅಗಲದ್ಲಲ ಹರಿಯುರ್ತಿತುಿ. ಅದ್ರ ಇಕ ಕಡ ಗಳಲೊಲ “ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗುವ” 

ಎಿಂಬಷ್ುಟ ಮರಳು ಹಾಸಿತುಿ. ಅಲಲಲಲ ಉರುಟು, ಉರುಟು ಬ ಣಚುಕಲುಲಗಳು ಹರವಿ ಬಿರ್ದದದ್ುದವು. ನಾವು 

ಅವನುು ಹಿಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹಾರಿಸುತಿ, ಮರಳು ದ್ಿಂಡ ಯ ಮೇಲ  ಹುಮಮಸರ್ದಿಂದ್ ಹ ಜ ೆ ಹಾಕುತಿ, ಆಡುತಿ 

ಸ್ಾಗಿದ್ . ಒಮಮಗ ೇ ನನ ುದ್ುರಿಗ  ನಾಲಾಕರು ಬಿೇಳಲನ ಕಿಂಬಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ುವು. ಆ ವಿಚ್ಚತರ ಬಿೇಳಲನ 

ರಚನ ಗಳನುು ಕಿಂಡು ವಿಸಿಮತನಾಗಿ “ಅವ ೇನು!” ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್ . 
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 “ಅವ ೇ, ಮಾವಯಯನ ಕಾರುಭಾರಕ ಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಕಿಂಬಗಳು, ನ ೊೇಡಿ, ಇವ ಲಲ ಬಿೇಳಲಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ುವು. 

ಒಳಗ , ನಿೇವು ಈಗ ಕ ೈಯಲಲ ಹಿಡಿರ್ದರುವಿಂತಹ ಕಲುಲಗಳನುು ತುಿಂಬಿಸಿ ಈ ಕಿಂಬ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . ಅವುಗಳ 

ಆಧಾರಕ ಕ ಕಿಂಬರ್ದಿಂದ್ ಕಿಂಬದ್ ನಡುವ  ತುಿಂಬ ಸ್ ೊಪುಪ, ಸಲಕ ಗಳ ಬ ೇಲಯನುು ಕಟಿಟ, ಹ ೊರ ಮೈಯಲಲ 

ಮಣಿಣನ ದ್ಿಂಡ ಹಾಕ್ತಬಿಟುಟ, ಒಳಗಡ  ನಿೇರು ನಿಲಲಸಿದ್ರ , ನೊರು ಎಕ ರ ಬಯಲು ಸ್ಾಗುವಳಯಾರ್ದೇತು. 

ಮೇಲರುವುದ್ು ಸಮತಟಾಟದ್ ಬಯಲು.” ಹಿೇಗ ಿಂದ್ು ಆಚ್ಚೇಚ  ನರ್ದ ದ್ಿಂಡ ಯಲಲ ಕಟಿಟದ್ ಶ್ಲ ಯ 

ದ್ಿಂಡ ಗಳನುು, ಅವರು ಕಡಿಸಿದ್, ನಿೇರನುು ಬಯಲಗ  ರ್ತರುಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ಿಂಥ ಕಾಲುವ ಯನುು, ಅಲಲನ 

ದ್ಿಂಡ  ಅಿಂಚುಗಳಲಲ ನಟಟ ನೊರಾರು ತ ಿಂಗಿನ ಮರಗಳನುು ತ ೊೇರಿಸಿದ್ನು. 

 ಆ ಬಳಕ ನಾವು ಬಯಲನುು ಸ್ ೇರಿದ್ ವು. ಎಷ್ುಟ ವಿಫಲ ಪರಯತು! ನಾರಾಯಣನ ಿಂದ್ಿಂತ  ನೊರು 

ಎಕ ರ ಜಮಿೇನು, ಬತಿವನುು ಬ ಳ ಯಲು ಅನುಕೊಲವಾಗಿತುಿ. ಆದ್ರ  ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಅದ್ನುು ಉಣುಣವಿಂಥ 

ಯೇಗವಿರಲಲಲ. 

 “ಮಾವನಿಗ  ಅಲಲ ಹತುಿ ಎಕ ರಯನಾುದ್ರೊ ಕಬುಬ ಬ ಳ ಯಿಸಬ ೇಕು, ಆಲ  ಹಾಕ್ತ ಇನಿುಲಲದ್ಿಂಥ ಬ ಲಲ 

ಮಾಡಿಸಬ ೇಕು-ಎಿಂರ್ದತುಿ. ಎರಡು ವಷ್ಿ ಹಾಗ  ಕಬಬನುು ಬ ಳ ಯಿಸಿ, ಬ ಲಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರ  ತುಿಂಬಾ 

ದ್ ೊಡಾದ್ಾಯಿತು ಆ ಜಾಗ. ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ ೇ ಒಕಕಲು ಅಲಲ ನಿಲಲಲು ಕ ೇಳುವುರ್ದಲಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕಾಡುಮೃಗಗಳ 

ಹಾವಳ ಅರ್ತಯಾಗಿ, ಅದ್ನುು ತಡ ಯಲಾರದ್ದಕ ಕ ಆ ಪರಯತುವನುು ಬಿಡಬ ೇಕಾಯಿತು.” 

 “ಒಿಂದ್ು ವಷ್ಿ ಅವರು-‘ನಾರಾಯಣ, ನಿೇನು ಮನ ಯ ತ ೊೇಟ, ನನು ತ ೊೇಟ ಎರಡನೊು 

ಕಾಣುವುದ್ಾದ್ರ , ನಾನು ಇದ್ನ ುಲಲ ಊಜಿತಕ ಕ ತರುರ್ತಿದ್ದ. ಲಾಗ ಹ ೊಡದ್ಾದ್ರೊ ಇದ್ಕ ಕ ಬ ೇಕಾಗುವ 

ಅಗಳು, ಬ ೇಲಗಳನುು ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲಲ ಒಕಕಲು ಮನ ಗಳನುು ಕಟಿಟಸಿ, ಬತಿ, ಕಬುಬ ಬ ಳ ಯಿಸಿ, ‘ಇನಿುಲಲ ಇಿಂಥ 

ಜಮಿೇನು’ ಎಿಂದ್ು ಮಾಡಿಸುರ್ತಿದ್ ದ. ಈಗ ಇದ್ ಲಲವೂ ದ್ಿಂಡದ್, ಸರಕಾರದ್ ಹಣ ತ ರುವುದ್ಕಾಕಯಿತು” 

ಎಿಂದ್ರು. ನನಗ  ಅಷ್ುಟ ಧ ೈಯಿ ಸ್ಾಲದ್ಪಪ” ಎಿಂದ್ . 

 “ನ ೊೇಡಿ, ನಮಮ ಮಾವನ ಧ ೈಯಿ! ಅದ್ು ನನಗ  ಬಿಂರ್ದೇತ ೇ? ಅವರು ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಮೈ 

ಕ ೊಡವಿದ್ರ  ಆಗುವ ಕ ಲಸ, ನನಿುಿಂದ್ ನಾಲುಕ ರ್ದನ ದ್ುಡಿದ್ರೊ ಆಗಲಾರದ್ು. ಅವರಿಗ  ಜಾರ ಕುರ್ದದ್ು, ಚಳ 

ಗಡಗುಟಿಟಸುರ್ತಿದ್ದರೊ ತಮಮ ರ್ದನದ್ ಕ ಲಸವನುು ಬಿಟುಟ ಒಿಂದ್ು ರ್ದವಸವಾದ್ರೊ ಮಲಗಿದ್ವರಲಲ. ಅವರ 

ಸ್ಾಹಸವೂ ನನುದ್ೊ ಸಮವಾರ್ದೇತ ೇ?” 

 “ಇಲಲ ಕುಳರ್ತರ ೊೇಣ” ಎಿಂದ್ು ನಾನು ಹ ೇಳದ್ . ಆ ವಿಶಾಲ ಬಯಲನೊು ಹುಲುಲಗಾವಲನೊು ಕಿಂಡು 

ಹಾಯಾಗಿ ಇಲಲ ತಲ ದ್ೊಗುತಿ ಮಲಗಿಬಿಡ ೊೇಣ ಎನಿಸಿತು ನನಗ . ಎನಿಸಿದ್ ತಕ್ಷಣವ ೇ ತಲ ಗ  ಸುರ್ತಿದ್ದ 
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ಪಿಂಚ ಯಿಂದ್ನುು ಹಾಸಿಕ ೊಿಂಡು ಮಲಗಿದ್ . ಕ ೊನ ಗ  'ಇಿಂಥ ಸುಿಂದ್ರ ಹಸುರು ಹುಲಲರುವಾಗ, ಅದ್ರ 

ಮೇಲ  ಪಿಂಚ ಯನುು ಹಾಸುವುದ್ ೇ' ಎನಿಸಿತು. ಅದ್ನುು ತ ಗ ದ್ು, ಬರಿಯ ಹುಲಲನ ಮೇಲ  ಮಲಗಿದ್ . 

ನಾರಾಯಣ ''ಆ ಕರ್ತಿಯನುು ಕ ೊಡಿ, ನ ೊೇಡುವ ಇಲ ಲೇನಾದ್ರೊ ಫಲಾಹಾರದ್ ಏಪ್ಾಿಡು 

ಇದ್ ಯೇ ಎಿಂದ್ು” ಎಿಂದ್. 

“ಇಲ ಲೇನು ಫಲಾಹಾರ? ಇಲಲ 'ಹುಲಾಲಹಾರ ಮಾತರವ ೇ. ನಮಮ ಊರಿನ ಬರಡು ದ್ನಗಳನುು ಇಲಲಗ  

ತಿಂದ್ು ಯಾರಾದ್ರೊ ಸ್ಾಕಬಹುರ್ದತುಿ' ಎಿಂದ್ .” 

   “ಹುಲ ಒಯಯಲಕಕಲಲವ ೇ?” ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ು ಅವನು ನನು ಕ ೈಯಿಿಂದ್ ಕರ್ತಿಯನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು 

ಹ ೊೇದ್. “ಇಲ ಲೇನು ಸಿಕ್ತಕತು? ಈ ಸಮಯದ್ಲಲ ಮಾವ ೇ, ಹಲಸ್ ೇ? ನ ಲಲಯ ಕಾಯೆೇ?” ಎಿಂದ್ು ಯೇಚನ  

ಮಾಡುರ್ತಿದ್ಾದಗ “ನ ೊೇಡಿರ್ದರಾ, ಮಾವಯಯನ ಕ ಲಸ? ಇರ್ದೇಗ ಸ್ಾಥಿಕವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ ೇರಳ  ಗಿಡವನುು 

ಅವರು ಹಾಕ್ತದ್ುದ, ಎಷ್ುಟ ಇದ್  ಎನುುರ್ತಿೇರಿ? ಪ್ ೇರಳ ಕಾಯಿ ಅಜೇಣಿ ಅನುುತಾಿರ . ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ರ್ತಿಂದ್ರ  

ಏನಾಗಲಕ್ತಕಲಲ'' ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳ, ನನು ಮುಿಂದ್  ಹತ ಿಿಂಟು ಕಾಯಿಗಳನುು ತಿಂರ್ದರಿಸಿ, ತಾನೊ 

ಕುಳತುಕ ೊಿಂಡನು. 

 ನಮಮ ಫಲಾಹಾರ ನಡ ಯಿತು. ನನಗ  ಬಹಳ ಹಸಿವು ಆಗಿತುಿ. ಬಿಸಿಲು ಮೇಲಿಂದ್ ಬಿದ್ದರೊ, ದ್ಣಿವು 

ಆಗುರ್ತಿರಲಲಲ. ನಾನು ತಲಲೇನನಾಗಿ ಸುತ ಿಲಲ ನ ೊೇಡುರ್ತಿದ್ ದ. 

 ಆಗ ನಾರಾಯಣನು “ನಾನು ಬಿಂದ್ದ್ುದ ಒಿಂದ್ು ಕ ಲಸಕ ಕ; ಮಾತನಾಡುವ ಕ ಲಸ 

ಇದ್ ಯೆಿಂರ್ದದ್ ದನಲಲ, ಅದ್ಕ ಕ ತಾವು ಬ ೇಸರ ಮಾಡುವುರ್ದಲಲ ಎಿಂದ್ರ  ಹ ೇಳುತ ಿೇನ ” ಎಿಂದ್. 

 ಪ್ ೇರಳ ೇಕಾಯಿ ಚೊರು ನನು ಬಾಯಲಲ ಆಚ್ಚೇಚ  ಉರುಳುರ್ತಿದ್ುದವು. ಹಲಲನ ಎಡ ಯಲಲ ಅದ್ರ 

ಬಿೇಜಗಳು ನುಗುಿನುರಿಯಾಗುರ್ತಿದ್ುದವು. ಅದ್ರ ಡ ಯಲಲ ನಾರಾಯಣನ ಸಮಸ್ ಯ ಇರ್ದರಾಯಿತು. 'ಏನು 

ಹ ೇಳುತಾಿನ  ಈತ?' ಎಿಂಬ ಅನುಮಾನ ನನಗ . ನಾನು ‘ಆಗಲ ಿಂ’ದ್ು ಹ ೇಳ, ಅವನ ಮಾರ್ತನ 

ನಿರಿೇಕ್ಷಣ ಯಲಲಯೆೇ ಕುಳತ . ಆದ್ರೊ ನಾರಾಯಣಯಯ ಮಾತನಾಡಲು ಒಮೊಮಮಮ ಅನುಮಾನಿಸುರ್ತಿದ್ದಿಂತ  

ಕಾಣಿಸುರ್ತಿತುಿ. ಅದ್ಕ ಕ ನಾನಿಂದ್ : “ಏನು ವಿಷ್ಯವೇ ಅದ್ನುು ಹ ೇಳ; ನಿೇವು ಹ ೇಳದ್  ನನಗ  ಏನ ೇನೊ 

ರ್ತಳಯುವ ಸಿಂಗರ್ತಯಲಲ. ನನಿುಿಂದ್ ಏನಾರ್ದೇತ ೊೇ ಅದ್ನುು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದ್ು” ಎಿಂದ್ . 

 ನಾರಾಯಣ “ನಿಮಗ  ನಮಮ ಮಾವನ ಮಗನ ವಿಚಾರ ಏನಾದ್ರೊ ರ್ತಳರ್ದದ್ ಯೆೇ-ಅವನು 

ಎಲಲದ್ಾದನ , ಏನು ಮಾಡುರ್ತಿದ್ಾದನ -ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯ?” 

“ನನಗ  ಹ ೇಗ  ರ್ತಳಯಬ ೇಕು?” ಎಿಂದ್  ನಾನು. 
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“ಅಲಲ; ನಿೇವು ಬಹಳ ಊರುಗಳನುು ರ್ತರುಗಿದ್ವರಿಂತ , ನಿಮಗ  ನೊರಾರು ಜನಗಳ ಪರಿಚಯವಿಂತ ; 

ಅಿಂದ್ರ  ನಿಮಮ ರ್ತರುಗಾಟದ್ಲಲ ಅವನನುು ಕಿಂಡಿರಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು-ಯೇಚನ  ಮಾಡಿದ್ .” 

 “ಕಿಂಡಿದ್ದರೊ ಇರಬಹುದ್ು, ಇಲಲವಾದ್ರೊ ಇರಲಕ್ತಕಲಲ. ಅಿಂದ್ರ , ಕಿಂಡಾಗ ಅವನು ಇವರ ಮಗ 

ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಗ  ರ್ತಳರ್ದರಬ ೇಕು? ಈಗ ನಾನ ೇ ಯಾರನ ೊುೇ ಕಿಂಡಿದ್ ದೇನ , ಕಿಂಡ ನ ನಪ್ತದ್ ಯಲಲ-ಎಿಂದ್ು ತಲ  

ತುರಿಸಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ ದೇನ . ಇತಿ ನನಗ  ಸಮನಾಗಿ ಕಿಂಡಿಂಥ ನ ನಪೂ ಆಗುತಿಲಲಲ. ಒಮೊಮಮಮ ಕಿಂಡಿದ್ ದೇನಲಲ 

ಎಿಂದ್ೊ ಅನಿಸುತಿದ್ ” ಎಿಂದ್ . 

 “ನಿೇವು ಮುಿಂಬಯಿಗ  ಹ ೊೇದ್ವರಲಲವ ೇ, ಅವನು ಅಲಲ ಇರುವುದ್ು ಎನುುತಾಿರ .” 

 “ನಾರಾಯಣ ಭಟಟರ ೇ, ಮುಿಂಬಯಿ ಎಿಂದ್ರ  ನಿಮಮ ಸುಬರಹಮಣಯದ್ ಪ್ ೇಟ ಯೆಿಂದ್ು ರ್ತಳರ್ದರಾ? ಅಲಲ 

ಹನ ುರಡು ಲಕ್ಷಕ ಕ ಮಿಕ್ತಕದ್ ಜನಸಿಂಖ್ ಯ, ಈಚ  ಮನ ಯವರ ಗುರುತು ಆಚ  ಮನ ಯವರಿಗಿಲಲ. ಆದ್ರ  

ಇನ ೊುಮಮ ನಾನು ಮುಿಂಬಯಿಗ  ಹ ೊೇದ್ರ , ಅವನು ಅಲಲಯೆೇ ಇದ್ಾದನ ೊೇ ಎಿಂದ್ು ರ್ತಳದ್ ೇನು; ಈಗ ನನಗ  

ರ್ತಳಯುವ ಆಸ್ ಯಾಗಿದ್ . ಆ ತಾಯಿಯ ವಯಥ ಯನುು ಕಿಂಡು ನನಗ  ಕಣಿಣೇರು ಬರುತಿದ್ . ಒಮಮಯಾದ್ರೊ 

ಅವನು ಬಿಂದ್ು, ಅವರನುು ನ ೊೇಡಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಲ, ಬಿಂದ್ವ ಊರಲಲ ಇದ್ಾದನು, ಇರಬ ೇಕು-ಎಿಂದ್ು 

ನಿಮಮ ಮಾವ ಎಣಿಸುವ ಹಾಗಿಲಲ. ತಾಯಿಯ ಮನಸಿುನಲಲ ಹಾಗಿರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ  ಅವನು ಯಾವ 

ಚಾಕರಿಯಲಲ ಸ್ ೇರಿದ್ಾದನ ೊೇ, ಹಾಗ  ಸ್ ೇರಿದ್ದರ  ಅದ್ನುು ಬಿಟುಟ ಬರುತಾಿನ ೊೇ ರ್ತಳಯದ್ು. ಅಿಂತು, ಹತುಿ 

ವಷ್ಿಗಳಾದ್ರೊ ಊರಿಗ  ಬರಲಲಲವ ಿಂದ್ರ , ಅವನಿಗ  ತಿಂದ್ ತಾಯಿಗಳ ಮೇಲ  ಅಷ್ುಟ ಉದ್ಾಸಿೇನತ  

ಬಿಂರ್ದರಬ ೇಕು. ಹಾಗ ೇನಾದ್ರೊ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವಿದ್ ಯೆೇ? ನಿಮಗ ೇನಾದ್ರೊ ಹ ೊಳ ಯುತಿದ್ ಯೆೇ?” 

 ನಾರಾಯಣಯಯನ ಮುಖ ಸಣಣಗಾಯಿತು: “ನಾನು ಅದ್ನುು ಹ ೇಳುವ ಎಿಂರ್ದದ್ ದ. ನನು ಹ ಿಂಡರ್ತಯು 

ಫಕಕನ  ಹ ೇಳಬಾರದ್ ಸುರ್ದದಯಿಂದ್ನುು ಹ ೇಳದ್ಳಿಂತ , ನಿಮಮ ಮುಿಂದ್ . ಆ ಮೇಲ  ಅದ್ನುು ನನು ಹರ್ತಿರ 

ರ್ತಳಸಿದ್ಳು. ತಾವು ‘ದ್ ೇವರಾಣ  ಅದ್ನುು ನಮಮ ಅತ ಿಗೊ, ಮಾವನಿಗೊ ಹ ೇಳುವುರ್ದಲಲ’ ಎನುಬ ೇಕು. 

ನಮಗ ೇಕ ? ಏನ ೊೇ ಆಯಿತು, ಹ ೊೇಯಿತು. ಅವನು ಅನ ೇಕ ಸ್ಾರಿ ನಾನಿಲಲದ್ ವ ೇಳ ಯಲಲ ನಮಮ ಮನ ಗ  

ಬರುತಿಲದ್ದ; ನನುವಳಗ  ಜೇವ ಬ ೇಡ ಅನಿಸುವಷ್ಟರ ತನಕವೂ ಉಪದ್ರ ಕ ೊಟಿಟದ್ದ. ಆದ್ರ  ನಮಮ ಸಿೂರ್ತಯನುು 

ನ ೊೇಡಿ ಅವನ ಅಪಪ ನನುನುು ಸ್ಾಕ್ತದ್ವರು, ನಾವು ಇದ್ನ ುಲಲ ಹ ೇಳದ್ರ , ನಾಳ  ನಾವ ೇ 

ಅನಾಯಯಗಾರರ ನಿಸಬಹುದ್ು. ಹ ೇಳದ್  ಹ ೊೇದ್ರ  ಸಹಿಸುವುದ್ು ಕಷ್ಟ” ಎಿಂದ್ನು. 

 “ಅವರಿಗ  ಅದ್ನ ುಲಾಲ ರ್ತಳಸಿ, ಅವರ ಇದ್ದ ದ್ುಃಖವನುು ಮತಿಷ್ುಟ ಹ ಚ್ಚಿಸುತ ಿೇನ ಿಂದ್ು ರ್ತಳಯಬ ೇಡಿ. 

ನಿೇವು ಆ ವಿಷ್ಯವನುು, ಅವರ ಕ್ತವಿಗ  ಮುಟಿಟಸಲ ೇ ಇಲಲವ ೇ? ರ್ತಳಸಿದ್ದರ  ಮಗುವನುು ಗದ್ರಿಸಿ, 

ರ್ತರ್ದದಯಾದ್ರೊ ರ್ತದ್ುದರ್ತಿದ್ದರು.” 
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“ಹೌದ್ು; ಹಾಗ  ನನಗೊ ಅನಿಸಿತುಿ. ಆದ್ರ  ಹ ೇಗ  ಹ ೇಳಲ? ನನು ಹ ಿಂಡರ್ತಯ ಮೇಲ  ಕ ೈ ಮಾಡಿದ್-

ಎಿಂದ್ು ಅವರ ಹರ್ತಿರ ದ್ೊರು ಹ ೇಳುವುದ್ ೇ? ಅತ ಿಯ ಹರ್ತಿರ ಹ ೇಳುವುದ್ ೇ? ನಾನು ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಿದ್ . 

ಒಿಂದ್ು ರ್ದವಸ ‘ಮಾವ ನಿಮಮ ಪುಟುಟಮಾಣಿಗ  ಲಗು ಮಾಡಿಸ ಬಾರದ್ ? ಪ್ಾರಯವಾಯಿತು; ನಿಮಮ 

ಯೇಗಯತ ಗ  ಹುಡುಗಿಯನುು ಯಾರೊ ಕ ೊಟಾಟರು. ಮುಿಂದ್  ಅವನು ಅಡಾದ್ಾರಿಯನುು ಹಿಡಿಯಬಾರದ್ಲಲ’ 

ಎಿಂದ್ . ಅದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚ್ಚಿಗ  ನಾನು ಅವರ ೊಡನ  ಹ ೇಳುವುದ್ಕಾಕರ್ದೇತ ೇ?'' 

 “ಹೌದ್ು, ನಿೇವು ಸಮನಾದ್ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿರ್ದರಿ. ಆದ್ರ , ಅದ್ರ ಒಳಗಿನ ಅಥಿವನುು ಅವರು 

ರ್ತಳಯದ್  ಹ ೊೇಗಿರಬ ೇಕು. ಅವನಾಗಿ, ಮದ್ುವ  ಬಯಸುವ ತನಕ, ಇವರು ಲಗು ಮಾಡಿಸದ್  ಹ ೊೇದ್ರು.” 

''ಹೌದ್ು; ಸಮಪ್ಾರಯದ್ ಮಗನನುು ‘ನಿನಗ  ಮದ್ುವ  ಮಾಡಿಸಲ ?’ ಎಿಂದ್ರ   ಬ ೇಡವಿಂದ್ ೇ 

ಹ ೇಳಯಾನು ನನಗಾಗಿ ಮಾವ ಹ ಣುಣ ಹುಡುಕ್ತದ್ಾಗ, ನಾನೊ ಬ ೇಡ ಅಿಂರ್ದದ್ ದ. ಮದ್ುವ ಯಾಗುವ ಆಸ್  

ಕುರ್ತಿಗ ಯ ತನಕ ಇದ್ದರೊ, ನಾಚ್ಚಕ ಯೆಿಂಬುದ್ು ಇದ್ ಯಲಲ !” 

 ಅದ್ರಲೊಲ ಅವನ ೊೇ! ಪುಟುಟ ಮಾಣಿಯೇ! ತಿಂದ್ ಗ  ರ್ತಳಯದ್ ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ್ ಕಾರುಬಾರು 

ಅಷ್ಟಟಷ್ಟಲಲ. ಅದ್ ಲಲವನುು ತಿಂದ್  ರ್ತಳರ್ದದ್ದರ  ಅವನನುು ಕಡಿದ್ುಹಾಕುರ್ತಿದ್ದರ ೊೇ ಏನ ೊೇ! ನಮಮ ಮಾವನಿಗ  

ಸಿಟುಟ ಬರುವುದ್ ೇ ಕಡಿಮ, ಬಿಂದ್ರ  ಅವರನುು ತಡ ಯುವವರು ಯಾರೊ ಇಲಲ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡಿಯಾರು, 

ಏನು ಮಾಡಲಕ್ತಕಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುು ಹ ೇಳಲಾರ . ಇದ್ು ತಿಂದ್ ಗ  ರ್ತಳರ್ದರಬ ೇಕು-ಎಿಂದ್ು ಅವನಿಗ ೇನ  

ಅನುಮಾನ ಬಿಂದ್ು, ಅವನು ಊರಿಗ  

ಬರುವುದ್ನುು ಬಿಟಿಟರಬ ೇಕು-ಎಿಂದ್ು ಕಾಣುತಿದ್ .” 

 “ಅಿಂದ್ರ  ನಿೇವು ಯಾರಾದ್ರೊ ಅವರ ಹತಿರ ಹ ೇಳರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಿಂರ್ದತ ಿೇ? 

 “ಕ ೊನ ಕ ೊನ ಗ  ನನುನೊು, ಅವಳನೊು ಕಿಂಡರ  ಅವನು ಕ್ತಡಿ ಕಾರುರ್ತಿದ್ುದದ್ನುು ಕಿಂಡು, ಹಾಗ  

ಅನುಮಾನವಾಗುರ್ತಿತುಿ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ಲ ೇನ  ನನಗ  ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಹ ದ್ರಿಕ ಯೊ ಬರುರ್ತಿದ್ .” 

 “ಏನದ್ು ಸಿಂಗರ್ತ?” 

 “ನಿೇವು ಈ ನಾರಾಯಣ ಎಿಂಥ ಸ್ಾಾರ್ಥಿ ಎಿಂದ್ು ರ್ತಳಯುರ್ತಿೇರ ೊೇ?” 

 “ಸ್ಾಾಥಿವಿಲಲದ್ವರು ಈ ಲ ೊೇಕದ್ಲಲ ಯಾರೊ ಇಲಲ. ಅದ್ು ಸಾಲಪವಾದ್ರೊ ಇಲಲದ್  ಮನುಷ್ಯ 

ಬದ್ುಕುವುದ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ.” 

 “ಹಾಗ ಿಂದ್ ೇ ಹ ೇಳುತ ಿೇನ -ನಿೇವು ಮೊನ ು, ನನು ಹರ್ತಿರ ಏತಕ ೊಕೇ ‘ಏನು, ಈ ಜಾಗ ನಿಮಗ  

ಗ ೇಣಿಯೆೇ?’ ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳರ್ದರಿ. ಈ ತನಕ ನನಗ  ಆ ವಿಷ್ಯದ್ಲಲ ಏನು ಅನುುವುದ್ಕೊಕ ಧ ೈಯಿವಿರಲಲಲ. 

ಈ ತನಕ ನಾನೊ ಮಾವನೊ ತಿಂದ್  ಮಕಕಳ ಹಾಗ  ಇದ್ ದೇವ . ಕ ೈಪತರ ಬ ೇಕು ಎಿಂದ್ು ಅವರು ಕ ೇಳಲಲಲ; 
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ನಾನು ಕ ೊಡಲಲಲ. ನನುನುು ಗ ೇಣಿಯ ಒಕಕಲಾಗಿ ರ್ತಳದ್ರಲಲವ ಅಷ್ ಟಲಲ ? ಆದ್ರ  ನನು ಹ ಿಂಡರ್ತ ಹ ೇಳುತಾಿಳ , 

ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಗಳಗ ಗ  ನನಗೊ ಅನಿಸುತಿದ್ ....” 

 “ಏನ ಿಂದ್ು?” 

 “ಹ ೇಗೊ ದ್ ೇವರು ನಮಮ ಕ ೈಯಲಲ ಒಿಂದ್ ರಡು ಸ್ಾವಿರ ಉಳಸಿದ್ಾದನ . ಮಾವ ಇರುವ 

ಕಾಲದ್ಲಲಯೆೇ- ಬ ೇರ ಯಲಾಲದ್ರೊ ಒಿಂದ್ು ಚೊರು ಜಾಗವನುು ಮೊಲ ಗ ೇಣಿಗ ೊೇ, ಕರಯಕ ೊಕೇ 

ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಇರಿಸುವ ಎಿಂದ್ು. 

 “ಏನು ಮಾವನನುು ಇಷ್ುಟ ಬ ೇಗನ  ಮರ ತುಬಿಡುರ್ತಿೇರಾ? ಅವರಿಗ  ತಮಮ ಮಗನು ಬಳಯಲಲಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ದ್ುಃಖ, ಅಲಲದ್  ತಾನು ಸತಿರ  ಇಲಲವ  ಅವಳು ಸತಿರ , ಒಬಬಿಂಟಿಗರ ರ್ದನ ಹ ೇಗ  ಹ ೊೇರ್ದೇತು-ಎಿಂಬ 

ವಯಥ ಯಿದ್ದಿಂತ  ಕಾಣುತಿದ್ . ಅವರಿಗ  ವಯಸ್ಾುಯಿತು. ಈ ಪ್ಾರಯದ್ಲಲ ಅವರಿಗ  ಅಿಂಥ ಯೇಚನ ಗಳು 

ಬರುವುದ್ು ಸಹಜ. ಅವರು ಸ್ಾಯುವುದ್ಕ ಕ ಹ ದ್ರುವವರಲಲ. ಆದ್ರ  ಒಬಬರ ೇ ಬದ್ುಕುವುದ್ಕ ಕ ಹ ದ್ರುತಾಿರ . 

ಅಿಂತಹ ವ ೇಳ ಯಲಲ ನಿೇವು ಅವರನುು ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗುವುದ್ ಿಂದ್ರ ?” 

“ನನಗೊ ಹಾಗ ಯೆೇ ಕಾಣಿಸುತಿದ್ . ಅವಳಗಾದ್ರೊ-ಅತ ಿಯ ಕ ೊನ ಗಾಲದ್ಲಲ, ಅವರ ಪ್ಾದ್ಸ್ ೇವ  

ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದೇ ಅವರ ಋಣವನುು ರ್ತೇರಿಸಬ ೇಕ ಿಂರ್ದದ್ . ಆದ್ರ  ನ ೊೇಡಿ-ಅವರ ಮಗನು ಈಗ ಪರವೂರಲಲ 

ಇರಬಹುದ್ು. ಹ ೇಗೊ ಪ್ಾರಯಕ ಕ ಬಿಂರ್ದದ್ಾದನ . ನಾಳ , ಅವರು ರ್ತೇರಿಕ ೊಿಂಡ ಗಳಗ ಗ  ಊರಿಗ  ಬಾರದ್  

ಇರುತಾಿನ ಯೆೇ? ಆಗ ನನು ಮೇಲನ ಸಿಟಟನುು ಸ್ಾಧಿಸಿ, ಇಷ್ುಟ ಕಾಲ ನಾನು ಪಟಟ ಶ್ರಮದ್ ನ ನಪು 

ಇಲಲದ್ವರಿಂತ  'ಹ ೊೇಗು' ಎಿಂದ್ರ , ಹಲುಲ ಕಳಚುವ ಕಾಲಕ ಕ ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಜಾಗ ಹುಡುಕುತಿ ಹ ೊೇಗುವುದ್ ೇ 

ನಾನು? ಅದ್ನುು ನ ನ ದ್ಾಗ ಮಾತರ ನನಗ  ಹ ದ್ರಿಕ  ಬರುತಿದ್ .” 

 “ಹಾಗ , ಅವರ ಮಗ ಶ್ಿಂಭು ಅಲಲವೇ ಅವನ ಹ ಸರು, ಹಾಗ  ಮಾಡಿಯಾನ ?” 

 “ಅವರ ಪ್ಾಲಗ  ನಾವಿಬಬರೊ ಹಗ ಗಳ ೇ, ಏತಕ ಕಿಂದ್ು ನಿಮಗ  ಹ ೇಳದ್ ದೇನ . ನನಗಿಂತು ಧ ೈಯಿವಿಲಲ 

ಅವನ ವಿಷ್ಯದ್ಲಲ ನನುವಳು ಮಾವನ ಮನ ಯಲಲ ಬಾಣಿಂರ್ತತನಕ್ತಕದ್ಾದಗ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ ರ ೇಗಾಟ 

ಸಾಲಪವಲಲ. ಒಮಮ ತಿಂದ್ ಯ ಕ್ತವಿಗೊ ಬಿರ್ದದತುಿ. ‘ನಿೇನು ಮನುಷ್ಯನ ೇ ಏನು?' ಎಿಂದ್ು ಅವರೊ ಅಿಂರ್ದದ್ದರು. 

ಅವರಿಂಥ ದ್ ೇವರ ಹ ೊಟ ಟಯಲಲ ಈ ತ ರನ ಮಗ ಹುಟಿಟದ್ ಎಿಂದ್ರ -“ 

 ನಾನ ಿಂದ್  - ”ನಿೇವು ಹಾಗ  ಊರು ಬಿಡುವುದ್ಾದ್ರೊ ಅವರಿಗ  ರ್ತಳಸದ್  ಹ ೊೇಗುವ ಹಾಗಿಲಲವಲಲ.” 

“ಹಾಗ  ಹ ೊೇಗುವಿಂರ್ತದ್ದರ  ಈ ಕಷ್ಟವಿರಲಲಲ. ನಾನು ಜಾಗಕ ಕ ಜಾಗವನೊು ನ ೊೇಡಿದ್ ದೇನ . ಇಲಲಗ  

ತುಸು ಪಡುವಣಕ ಕ ಪಿಂಜದ್ ಸಿೇಮಯಲಲ ಸುಲಭಕ ಕ ಸಿಗುವ ಆಸಿಿಯಿದ್  ಒಿಂದ್ು. ಅದ್ನುು ಕರಯಕ ಕ ಕ ೊಳುಳವ 

ಎಿಂರ್ದದ್ . ಮಾವನಿಗ  ಹ ೇಳ, ಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . ಹ ೊೇಗಲ; ಆ ಜಾಗ ಈ ಗಳಗ ಗ  ಆಗದ್  ಹ ೊೇದ್ರೊ, ನಾಳ  
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ಆಪತಾಕಲಕ ಕ ಅನುಕೊಲವಾರ್ದೇತಲಲ. ಆದ್ರ  ಹಾಗ  ಮಾಡಲು ಧ ೈಯಿವಿಲಲ. ಅಿಂತು ಈಗಲ ೇ ಹ ೊೇಗುವುದ್ು 

ಸಮವ ೇ, ಬರಿದ್  ಜಾಗವನುು ಕ ೊಿಂಡಿಡುವುದ್ು ಸಮವ ೇ-ಎಿಂದ್ು ನಿಮಮಲಲ ಯೇಚನ  ಕ ೇಳದ್ .” 

 “ಜಾಗವನುು ಕ ೊಿಂಡರ  ಅಪರಾಧ್ವ ೇನಿಲಲ; ನಾಳ  ಆಪತಾಕಲಕ ಕ ಅನುಕೊಲವಾರ್ದೇತು, ಆದ್ರೊ 

ಅವರನುು ಕ ೇಳಯೆೇ ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳಳ.” 

“ಕ ೇಳದ್ರ  ಅವರು 'ನಾರಾಯಣ, ಅಷ್ುಟ ದ್ೊರದ್ ಊರಲಲ ಯಾತಕ ಕ ಭೊಮಿ ನಿನಗ ? ನಿತಯ ಹ ೊೇಗಿ 

ನ ೊೇಡಲಕ ಕ ಆಗದ್ಲಲ, ದ್ೊರದ್ಲಲ ಎಷ್ುಟ ಭೊಮಿಯಿದ್ದರ ೇನು?' ಎಿಂದ್ು ಬಿಟಟರ ! ಅವರ ಪ್ಾಲಗ , ಗ ೇಣಿ 

ಕ ೊಡುವ ಜಮಿೇನಾದ್ರೊ ಸರಿಯೆೇ, ಸಾಿಂತ ಸ್ಾಗುವಳ ಭೊಮಿಯಾದ್ರೊ ಸರಿಯೆೇ ನಿತಯವೂ ಹ ೊೇಗಿ 

ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. ನನಗ , ನಾನು ಕ ೊಳುಳವಿಂಥ ಜಾಗ ನಾಳ ಯಾದ್ರೊ ಶ್ಿಂಭುವಿನ ಹಿಂಗಿನಿಿಂದ್ 

ದ್ೊರದ್ಲಲರಬ ೇಕು ಎಿಂದ್ು ಮಾತರ 

ಅನಿಸುತಿದ್ .” 

 “ಹಾಗಾದ್ರ  ನಾನಿರುವಾಗಲ ೇ, ಇವತ ಿೇನ , ಈ ಆಸಿಿಯ ವಿಚಾರವನುು ಅವರಿಗ  ರ್ತಳಸಿ, ನಾನು 

ನಡುವ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಮ ಮಾವನ ಮನಸುನುು ರ್ತಳಯುತ ಿೇನ . ಆದ್ರ  ಎಷ್ಟಕೊಕ ಅವರನುು ನಿೇವು ಬಿಟುಟ 

ಹ ೊೇಗುವ ಯೇಚನ  ಮಾಡಬ ೇಡಿ; ಅದ್ರಿಿಂದ್ ನಿಮಗ  ನಷ್ಟವಾದ್ರೊ ಚ್ಚಿಂತ ಯಿಲಲ.” 

 “ಹೌದ್ಪಪ ಅವರಿಬಬರ ಋಣ ರ್ತೇರಿಸಲು ನಾವು ಮೊರು ಜನಮದ್ಲಲ ದ್ುಡಿದ್ರೊ ಸಾಲಪವ ೇ. ಅತ ಿಯೊ 

ಹಾಗ , ಮಾವನೊ ಹಾಗ , ದ್ ೇವರ ೇ ನ ಲದ್ ಮೇಲ  ಬಿಂದ್ ಹಾಗ .” 

 “ಅಲಲ; ನಾರಾಯಣಯಯ, ನಿಮಮ ಮಾವನನುು 'ಮಾವ, ನಿಮಮ ಕಾಲದ್ವರ ಗ  ಹ ೇಗ ೊೇ ನಡ ಯಿತು; 

ನಿಮಮ ಮಗನ ಕಾಲದ್ಲಲ ಏನಾದ್ರೊ ತ ೊಿಂದ್ರ  ಬಾರದ್ಿಂತ  ಕಾಟುಮೊಲ ಯನುು ಮೊಲಗ ೇಣಿಗಾದ್ರ  

ನನಗ  ಮಾಡಿಕ ೊಡಿ' ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್ರ  ಏನು? ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ ರಿೇರ್ತಯಿಿಂದ್ ‘ಅದ್ು ತಮಮ ದ್ುಡಿತದ್ುದ; 

ನಾರಾಯಣ ಅದ್ನುು ನಿಂಬಿ ಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದನ ’ ಎಿಂಬ ಮಾತು ಬಿಂರ್ದತುಿ. ನಿೇವು ಪರಸ್ಾಿಪವನ ುರ್ತಿದ್ರ  ಯಾವ 

ತ ೊಡಕ್ತಲಲದ್ ಯ 

ನಿಮಗ ೇನ ೇ ಸಿಕ್ತಕತು.” 

 “ಅದ್ ೇ ತುಿಂಬ ಕಷ್ಟದ್ ಸಿಂಗರ್ತ. ಬ ೇರ ಯವರ ೊಡನ  ಮಾತನಾಡುವಿಂತ ನಾನು ಅವರ ಹರ್ತಿರ 

ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿದ್ ಯೆೇ? ಅಲಲದ್ , ಅವರ ಮನಸಿುನಲಲ ಏನಿರ್ದದೇತಿಂದ್ು ಅವರಾಗಿಯೆೇ ಹ ೇಳುವ 

ತನಕವೂ, ನಾನಾಗಿ ಅವರನುು ಕ ೇಳುವ ಧ ೈಯಿ ಬಿಂರ್ದೇತ ೇ? ಅದ್ು ಯಾವುದ್ೊ ಇಲಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನನಗೊ 

ಉಭಯ ಸಿಂಕಟವಾಗಿದ್ .” 
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 ನಾದ್ ಿಂದ್  “ನನಗ  ಅವರ ಗುರುತು ಇದ್ ೇ ಮೊರು ರ್ದವಸಗಳದ್ುದ. ನಾನು ಹ ೊಸಬನಾಗಿ ಅವರ 

ಮನ ವಾತ ಿಯ ವಿಷ್ಯದ್ಲಲ, ಮೇಲ  ಬಿದ್ುದ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲಲ. ಅಲಲದ್  ಹಾಗ  ಮಾತನಾಡಲು 

ಹ ೊೇದ್ರೊ ಅಧಿಕ ಪರಸಿಂಗ, ಏನ ೊೇ ಅವರು, ಬ ೇಸರಕ ಕ ತಮಮ ಕುಟುಿಂಬದ್ ಹತ ಿಿಂಟು ವಿಚಾರಗಳನುು 

ನನುಲಲ ಹ ೇಳದ್ರು. ನಾನು ಅವರ ನಿಂಬಿಕ ಗ  ಎಷ್ುಟ ಪ್ಾತರನ ೊೇ ದ್ ೇವರಿಗ ೇ ಗ ೊತುಿ.” 

 “ಇಲಲ; ಮಾವನ ಸಾಭಾವವ ೇ ಹಾಗ , ಅವರಲಲ ಕಪಟ ಎಿಂಬುರ್ದಲಲ. ಹಾಗ ಿಂದ್ು, ಸಿಕ್ತಕದ್ವರ ಹರ್ತಿರ 

ಅವರು ಅದ್ನ ುಲಲ ಹ ೇಳುವುರ್ದಲಲ. ಅವರಿಗ  ಒಬಬನ ಗುಣ ಮನಸಿುಗ  ಹಿಡಿದ್ುಬಿಟಟರ , ಹಿಡಿದ್ ೇ ಹಿಡಿಯಿತು. ಆ 

ಕ್ಷಣರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಅವನು ಅವರ ಅಣಣ ತಮಮನ ಹಾಗ . ಗುಣ ಹಿಡಿಯದ್  ಹ ೊೇದ್ರ -ಸುಮಮನ  ಉಪಚಾರಕ ಕ 

ಹಾಗ  ಹಿೇಗ  ಎಿಂದ್ು ಮಾತನಾಡುವವರಲಲ.” 

 “ಅದ್ು ರ್ತಳಯುತಿದ್ ; ಅವರ ರಿೇರ್ತಯನುು ನ ೊೇಡುವಾಗಲ ೇ ಕಾಣುತಿದ್ .” ಈ ಮಾರ್ತನಲಲ 

ಅವರ ೊಡನ  ನನು ಹ ೊಗಳಕ ಯೊ ಸ್ ೇರಿಕ ೊಿಂಡುದ್ರಿಿಂದ್ ನನಗ  ತುಸು ನಾಚ್ಚಕ ಯಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣ 

ಭಟಟರ ಸಮಸ್ ಯಗ  ನಾನು ಥಟಟನ  ಏನ ೊಿಂದ್ೊ ಉತಿರ ಹ ೇಳದ್ಾದ್ . ನನಗಿಿಂತ ಅವರ ೇ ಏನಾದ್ರೊ 

ತಾವಾಗಿಯೆೇ ರ್ತಳದ್ು ಮಾಡಲು ಶ್ಕಿರ ಿಂದ್ು ನನಗ  ಅನಿಸಿತು. ಆದ್ರ  ನಾರಾಯಣನ ಸಾಭಾವ 

ಚಿಂಚಲವಾದ್ುದ್ು; ಅವನು ಕ ೈಯಿವಿಲಲದ್ ಜೇವ. ಆಶ್ರಯ ಬಲವಾಗಿದ್ದರ  ಮಾತರ ಬದ್ುಕುವ ಧ ೈಯಿ 

ಅವನಿಗ  ಬಿಂರ್ದೇತ ೇ ವಿನಾ, ತಾನಾಗಿ ನಿಲುಲವ ಶ್ಕ್ತಿಯಿಲಲ. ಹ ೇಳದ್ಷ್ುಟ ಮಾಡುವ ಆಳು ಅವನು-ಎಿಂಬುದ್ಾಗಿ 

ನನಗ  ತ ೊೇರಿತು. 

 ನಾರಾಯಣಯಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಮೇಲಿಂದ್ ಹ ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ , ಅವನ ಪರ್ತು ರ್ತೇರ ಹಳಳಯ 

ಹ ಿಂಗುಸ್ಾದ್ರೊ, ಅವಳ ಯೇಗಯತ  ಮತೊಿ ಹ ಚ್ಚಿನದ್ ಿಂದ್ು ಕಿಂಡಿತು. ಬಲವಾದ್ ದ್ೊರದ್ಶ್ಿತಾ, ರ್ದಟಟತನ, 

ಧ ೈಯಿ-ಎಲಲವೂ ಅವಳಲಲ ಸ್ ೇರಿರ್ದದರಬ ೇಕು. ಅವಳ ಧ ೈಯಿರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ, ಕಾಟುಮೊಲ ಯಲಲ ಆನ ಗಳ 

ಹಾವಳಯ ನಡುವ , ಅವರು ನ ಲ ಸಿರಬ ೇಕು ಎನಿಸಿತು. ಅದ್ರ ನ ನಪ್ಾಗಿ “ಭಟಟರ ೇ, ನಿಮಗ  ದ್ೊರದ್ಲಲ 

ಕ ಲಸವಿದ್ದರ  ನಿೇವು ಹ ಿಂಡರ್ತ, ಮಕಕಳನುು ರಾರ್ತರ ಹಾಗ ಯೆೇ ನಿಲಲಸಿ ಹ ೊೇಗುವುದ್ುಿಂಟ ೇ?' ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್ . 

 “ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ ; ಹ ೊೇಗುವುದ್ು ಕಡಿಮ; ಹ ೊೇಗುವುರ್ದಲಲವ ಿಂರ್ದಲಲ.” ನಾರಾಯಣ ತಾನಾಡುವ 

ಮಾತು ಸರಿಯೆೇ ಅಲಲವ ೇ ಎಿಂದ್ು ಅನುಮಾನಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಿಂತ  ಆಡಿದ್ನು. ಮುಿಂದ್  ಅದ್ನುು 

ಸರಿಪಡಿಸುವಿಂತ- “ಹೌದ್ು, ಸುತಿಲೊ ಆನ ಯ ಉಪದ್ರ, ಕಾಡು ವಟಾರ; ಮಕಕಳನುು ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ು 

ಕಷ್ಟವ ಿಂದ್ು ನಾನು ಹ ೇಳದ್ಾದದ್ರ , ಯಾರಾದ್ರೊ ಮನ ಗ  ಕಾವಲು ಬಿಂದ್ು ಮಲಗುತಾಿರ . ಆದ್ರೊ ನಾನು 

ಮನ ಯನುು ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗಿಲಲ-ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳಲಾರ. ಒಿಂದ್ ರಡು ಸ್ಾರಿ, ಫಕಕನ  ಹ ೊರಗ  ಹ ೊೇದ್ವನು ಅಲ ಲೇ 

ಉಳಯಬ ೇಕಾಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಧ ೈಯಿಕ ಕ ಒಕಕಲನುು ಕರ ಯುವ ಗ ೊಡವ ಗೊ ಹ ೊೇಗದ್ , ಒಬಬಳ ೇ 
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ಇದ್ುದದ್ುಿಂಟು. ಎಲಾಲದ್ರೊ ಹ ೊರಗ  ಹ ೊೇಗುವಾಗ 'ಬಟಯನನುು ಬರಹ ೇಳಲ ೇ' ಎಿಂದ್ರ , ಏನು ಹುಲ ಬಿಂದ್ು 

ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯುತಿದ್ ಯೆೇ' ಅನುುತಾಿಳ .” 

 “ಹೊಿಂ, ಧ ೈಯಿವಿಂತ ಯಪಪ” ಎಿಂದ್ ನಾನು. 

 “ಹಾಗ  ಹ ೇಳಹ ೊೇದ್ರ , ಅವಳಗಿರುವ ಧ ೈಯಿ ನನಗಿಲಲ.” 

 ಅಷ್ಟರಲಲ, ನನು ಮುಿಂರ್ದದ್ದ ಪ್ ೇರಳ ಯ ಚುರೊಗಳು ಖಚಾಿಗಿದ್ುದವು. ನಾನು “ನಾರಾಯಣಯಯ, 

ಹ ೊೇಗುವ ಮನಗ , ಹ ೊತಾಿಗಬಹುದ್ು. ಹ ೊೇಗುತಿ ನಿಮಮ ಮಾವನ ಕಬಿಬನ ಹಿರ್ತಿಲನುು ಸುರ್ತಿಕ ೊಿಂಡು 

ಹ ೊೇಗುವ ಸುಮಮನ  ತ ೊೇಡು ದ್ಾಟಿ, ಕಟಟ ನ ೊೇಡಿ, ಪ್ ೇರಳಕಾಯಿ ರ್ತಿಂದ್ು ಹ ೊೇದ್ರ  ವಯಥಿವಲಲವ ೇ?” 

ಎಿಂದ್ . 

 ನಾರಾಯಣಯಯನಿಗ  ಅದ್ ೇ ಬ ೇಕಾಗಿತುಿ. ಅವನು ಉದ್ದಕೊಕ ನನುನುು ಹ ೊಳ  ದ್ಿಂಡ ಯ ಮೊಲಕ 

ನಡ ಯಿಸಿ, ಈ ವಿಶಾಲ ಭೊಮಿಗ  ಸುತುಿ ತರಿಸಿ ಅವರು-ಕಡಿಸಿದ್ ಮೇಲು ಕಣಿ, ಹಾಕ್ತಸಿದ್ ದ್ರ, ಅಗ ಯಿಸಿದ್ 

ಗದ್ ದ, ತ ಗ ಯಿಸಿದ್ ಕಾಲುವ -ಎಲಲವನುು ಹಿಗಿಿಿಂದ್ ತ ೊೇರಿಸಿದ್. ನಟುಟ, ನಿೇರ ರ ಯದ್  ಬಿಟಟ ತ ಿಂಗಿನ ಮರಗಳ 

ಸ್ಾಲು ನನು ಗ ೊೇಚರಕ ಕ ಬಿಂರ್ದತು. ಅವನ ುಲಲ ನ ೊೇಡುತಿ, ಅಲ ದ್ಾಡುತಿ ಆಯಾಸವೂ ಆಯಿತು. ನಾನು 

ಅವರ ಸ್ಾಹಸವನುು ಕಿಂಡು ಬ ರಗಾಗಿ “ಎಷ್ುಟ ವಷ್ಿ ನಿಮಮ ಮಾವ ಇಲಲ ಕಬಿಬನ ಸ್ಾಗುವಳ ಮಾಡಿದ್ರು?” 

ಎಿಂದ್ು ಕ ೇಳದ್ . 

 “ಎರಡು ವಷ್ಿವೇ, ಮೊರು ವಷ್ಿವೇ, ಅದ್ರ ನ ನಪ್ತಗ  ನಾವು ಈ ತಾವನುು ‘ಕಬಿಬನ ಆಲ ’ 

ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುರ್ತಿದ್ ದೇವ . ಇಲಲ ಆದ್ ಕಬುಬ, ಬ ಲಲ ಈ ವಟಾರಕ ಕ ಆಗಲಲಲ. ಆದ್ರ ೇನು ಹ ೇಳ-ಒಿಂದ್ು ವಷ್ಿ 

ಆನ ಯ ಹಿಿಂಡು ಹ ೊಕುಕ, ಮೊರು ಎಕ ರ ಕಬಬನುು ನ ಲಸಮ ಮಾಡಿತು. ಅವಕ ಕೇನು! ನಟಟ ಒಳ ಳ ರುಚ್ಚಯಾದ್ 

ದ್ಾಸಕಬುಬ ಸಿಕ್ತಕದ್ರ , ಇನ ುಲಲ ಹ ೊೇದ್ಾವು? ಕಾವಲದ್ದ ಒಕಕಲುಗಳು ಮನ ಯನುು ಬಿಟುಟ ಓಡಿಹ ೊೇದ್ರು. 

ರ್ತರುಗಿ ಮರು ವಷ್ಿವೂ ಕಬುಬ 

ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ‘ಹ ೊೇಗಲ, ಈ ವಷ್ಿ ಹ ೊರಗಿನಿಿಂದ್ ಕಣಿ ತ ಗ ಯಿಸುತ ಿೇನ ’ ಅಿಂದ್ರು. ಕಬಿಬನ ತ ೊೇಟದ್ 

ಮಟಿಟಗ  ಏನ ೇನ ೊೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ ೇಲ, ಕಣಿ ಎಲಲವೂ-ಆಯಿತು. ಆದ್ರ  ಆನ ಗಳು ಹ ೊಳ ಯಿಿಂದ್ಲ ೇ ಇಳದ್ು 

ಬಿಂದ್ು, ಮೇಲಕ ಕೇರಿ ಎಲಲ ಧ್ವಿಂಸ ಮಾಡಿದ್ುವು. ಕಾಯಲು ಅಟಟಳಗ ಯ ಮೇಲ  ಕುಳತ ನಮಮ ಬಟಯನ 

ಮಗನನುು ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಅವು ಕ ೊಲಲರ್ದದ್ುದದ್ು ಪುಣಯ. ಬಿಂದ್ರ  ಅವು ಒಿಂದ್ ೊದ್ಾಗಿ ಬರುತಿವ ೇನು? ಹಿಿಂಡಿಗ  

ಹಿಿಂಡ ೇ ಬರುತಿವ !” 

 “ಆ ವಷ್ಿವ ೇ ಕ ೊನ ಯದ್ ನಿು-ಆ ಮೇಲ  ನಾವು ಬತಿವನ ುೇ ಆಗಲ, ಕಬಬನ ುೇ ಆಗಲ-ಇಲಲ ನಡಲಲಲ. 

ಅಿಂದ್ರ , ಆನ ಗಳ ಹ ದ್ರಿಕ ಗ  ಯಾವ ಒಕಕಲೊ ನಿಲುಲವುರ್ದಲಲ. ಹಾಕ್ತದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಆರು ಒಕಕಲು 
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ಮನ ಗಳನಾುದ್ರೊ ಹಾಕಬ ೇಕು. ಇಲಲಗ  ಆನ ಗಳು ನ ೇರಾಗಿ ಆಚ ಯ ಕಾಡಿನಿಿಂದ್ಲ ೇ ಇಳಯಬಹುದ್ು. ಹಾಗ  

ಇಳದ್ು, ನರ್ದಯ ಸ್ಾಲನುು ಹಿಡಿದ್ು, ಬಯಲಗ  ಬಿಂದ್ು ಬಿಟಟರ , ಯಾವುದ್ೊ ಉಳಯಲಕ್ತಕಲಲ. ಎಷ್ ಟಿಂದ್ರೊ 

ನಮಮ ಮನ  ಇಲಲಿಂದ್ ಬಹಳ ದ್ೊರವಾಯಿತಲಲ.” 

 “ಪ್ಾಪ, ಭಟಟರಿಗ  ಎಷ್ುಟ ವಯಥ ಯಾಗಿರಬಹುದ್ ೊೇ! ಮಾಡಿದ್ ದಲಲ ಹಾಳಾಗುವಾಗ!” 

 “ಎಿಂಥವನಿಗೊ ಆರ್ದೇತು. ನಾನು ಹ ೊಟ ಟ ಹ ೊಟ ಟ ಬಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡ . ಆರಿಂಭದ್ಲಲ ನಾನು ಒಿಂದ್ು 

ಮುಡಿ ಜಾಗದ್ಷ್ುಟ ಕಬುಬ ಹಾಕ್ತಸಿದ್ ದ. ಅನಿಂತರ ಮಾತರ ಮನ ಯ ಹರ್ತಿರವ ೇ ಬ ಳ ಯುರ್ತಿದ್ ದೇನ . ಅದ್ು ಬರಿಯ 

ಮನ ಯ ಖಚ್ಚಿಗ  ಮಾತರ. ನಾನು ಅಷ್ುಟ ಹ ೊಟ ಟ ಹ ೊಟ ಟ ಬಡಿದ್ುಕ ೊಿಂಡ ನ ಿಂದ್ು ಅವರ ೊೇ 'ಹ ೊೇದ್ದ್ದಕಾಕಗಿ 

ಚ್ಚಿಂರ್ತಸಲ ೇಬಾರದ್ು' ಎಿಂದ್ು ಮರ ತರು. ಅತ ಿ ಹ ೇಳದ್ರು: 'ಅವರಿಗ  ಯಾವಾಗಲೊ ಆಕಾಶ್ಕ ಕ ಏಣಿ ಇಡುವ 

ಯೇಚನ . ಅಷ್ ಟಲಲ ದ್ುಡುಾ ಖಚುಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಫಲ ಬಿಂತು? ಅದ್ು ಮನ ಯ ಹರ್ತಿರವಾದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಲ ಕಕ. 

ಆ ಬಯಲು ಇದ್  ದ್ೊರದ್ಲಲ' ಎಿಂದ್ು. ಮಾವ ನಕುಕ, ‘ನಮಮ ಋಣದ್ಲಲದ್ುದದ್ು ನಮಗ  ಸಿಕ್ತಕತು; ಆನ ಗಳ 

ಋಣದ್ಲಲದ್ುದದ್ು ಅವಕ ಕ ಹ ೊೇಯಿತು' ಎಿಂದ್ರು.” 

 “ಅತ ಿಗ  ಸಿಟುಟ ಬಿಂದ್ು, ಕೊಡಲ ೇ 'ಒಿಂದ್ು ವಷ್ಿ ಅದ್ು ರ್ತಳದ್ ಮೇಲ , ಇನೊು ರ್ತರುಗಿ ಬ ಳ ಯಿಸಿದ್ುದ 

ಯಾಕ ? ನಮಮ ಋಣ ಸ್ ೊನ ುಯೆಿಂದ್ು ರ್ತಳದ್ ಮೇಲ ಯೊ?' ಎಿಂದ್ರು.” 

 “ಇವರು ನಕುಕ  ಹೌದ್ು ಶ್ಿಂಕರಿೇ, ನಮಮ ಋಣ ಸ್ ೊನ ುಯೆಿಂದ್ು ನಾವು ಎರಡೊ ವಷ್ಿ ಕಬಬನುು 

ಬ ಳ ಯದ್  ಇದ್ದರ , ಆನ ಗಳ ಋಣ ಹ ೇಗ  ಸಿಂದ್ಾಯವಾಗುರ್ತಿತುಿ?' ಎಿಂದ್ರು.” 

 “ಅವರ ಮನಸಿುಗ  ತ ೊೇಟ ಹ ೊೇದ್ದ್ದಕ ಕ ಬ ೇಸರವಾಗಲಲಲ-ಎಿಂದ್ಲಲ;  ಅವರಿಗ  ನ ೊೇವಾದ್ರ  

ಕ್ಷಣದ್ಲಲ ಮರ ಯುವ ಗಡಸುತನ ಇದ್ .” 

 “ಆದ್ರ  ನನಗ  ಹಾಗಲಲ. ಕಾಡು ಬ ಕುಕ ರ್ತಿಂದ್ು ನಾಲುಕ ಜಲ ಲ ಕಬುಬ ಹ ೊೇದ್ರ  ನನಗ  ಮೊರು ರ್ದನ 

ನಿದ್ ದ ಬರುವುರ್ದಲಲ” ಎಿಂದ್ನು. 

 ಅಿಂರ್ದನ ಅನುಕ ಕ ತಕಕ ದ್ುಡಿತವಾಯಿತ ಿಂದ್ು, ನನು ಋಣ ಪಡ ಯಲು ಗ ೊೇಪ್ಾಲಯಯನ ಮನ ಗ  

ನಾರಾಯಣನ ಜತ ಯಲಲ ಹ ೊರಟ . 

 

*  *  * 
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ವಿರಹ / ಅಗಲ್ಲಕೆ 
D±ÀAiÀÄ :  

PÀÈµÀÚ UÉÆÃPÀÄ®ªÀ£ÀÄß vÀåf¹ ªÀÄzsÀÄgÉUÉ ºÉÆgÀqÀÄªÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀzÀ°è UÉÆÃ¦AiÀÄgÀ ºÁqÀÄ: 

¥ÉÆÃUÀ¢gÉÊ ¥ÉÆÃUÀ¢gÉÊ ¥ÉÆÃUÀ¢gÀAiÀiÁå  

ªÀiÁgÀ¸ÀÄAzÀgÀ VjzsÀgÀ ¤Ã ¥ÉÆÃUÀ¢gÀAiÀiÁå 

£ÀªÉÆä®«£À ¥Áæt ¤Ã £ÀªÀÄä¸ÀÄ½ªÉAiÀiÁ 

£ÀªÀÄä ¨sÀªÀzÀ vÁæt ¤Ã £ÀªÀÄä vÉÆgÉªÉAiÀiÁ 

«ÄÃ£À£ÀÄ½ªÀ ¤Ãj£ÀAvÉ 

vÉgÉAiÀÄ vÉÆgÉªÀ UÁ½AiÀÄAvÉ ¥ÉÆÃUÀ¢gÀAiÀiÁå - ¥ÉÆÃUÀ¢gÉÊ 

ªÀÄ£ÀªÉ E®èzÉÆ®«£ÀAvÉ ºÀjzÀÄ ¥ÉÆÃ¥ÉAiÀiÁ 

£ÉÃºÀ«gÀzÀ ªÉÆÃºÀzÀAvÉ ªÀÄgÉzÀÄ ¥ÉÆÃ¥ÉAiÀiÁ 

¨Á¼À UÀÄrAiÀÄ ¥Á¼ÀÄUÉqÀ« 

¨É¼ÉAiÀÄ ©qÀÄvÀ ªÀÄÄ½î£ÀqÀ« ¥ÉÆÃUÀ¢gÀAiÀiÁå 

£ÀªÀÄUÉ £ÁªÉ ¸ÉÃgÀzÀAvÉ 

¨ÉÃ¸ÀgÀ £ÀªÉÆ¼ÀÄªÀAvÉ ¥ÉÆÃUÀ¢gÀAiÀiÁå 

¥ÉÆÃUÀ¢gÉÊ 

UÉÆÃPÀÄ® ¤UÀðªÀÄ£À(ನಾಟಕ) - ¥ÀÄ.w.£À 
 
 

1. ಮಿೇಡಿರ್(ನಾಟಕ)  
ಮೂಲ್ : ರ್ುರಿಪಿಡಿೇಸ್ 

ಅನ್ು : ಕೆ. ಮರುಳಸ್ಸದದಪಪ 
ಪಾತರವಗಯ 

ದ್ಾರ್ದ 

ಶ್ಕ್ಷಕ 

ಮಿೇಡಿಯ 

ಮೇಳದ್ವರು 

ಕ ರಯಾನ್ 

ಜ ೇಸನ್ 

ಏಜಯಸ್ 

ದ್ೊತ 
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ಮಿೇಡಿಯಳ ಇಬಬರು ಗಿಂಡು ಮಕಕಳು 

 

ಮಿೇಡಿರ್ 

ಕಾರಿಿಂಥ್ ಪಟಟಣ 

(ಜ ೇಸನ್ ಮನ ಯ ಮುಿಂರ್ದನ ದ್ೃಶ್ಯ) 

 

ದ್ಾದಿ  : ಅವರು ಅಲಲಗ  ಹ ೊೇಗದ್ ೇ ಇರ್ದದದ್ದರ  ! 

ಅಗ ೊೇಿವಿನ ಧ್ವಜ ಪಟಗಳು ರ ಕ ಕ ಬಿೇಸುತಾಿ, ಮಸುಕು ನಿೇಲಯ 

ಬಿಂಡ ಗಳನುು ಹಾಯುದ, ಕಾಲಚಸಿನತಿ ಮುನುುಗಿರ್ದದ್ದರ  ! 

ಪ್ ಲಯಾಸನ ಅಪಪಣ ಯಿಂತ  ಹ ೊನು ತುಪಪಟದ್ ಹ ೊರ್ದಕ ಯನುು 

ತರಲು ಹ ೊರಟ ವಿೇರರ ಕ ೈಗ  ಹುಟುಟ ಗ ೊೇಲಾಗಲು, 

ಪವಿತದ್ ಇಳಜಾರಿನ ಪ್ ೈನ್ ವೃಕ್ಷದ್ ಮೇಲ  ಕ ೊಡಲಯ ಪ್ ಟುಟ 

ತಾಗರ್ದದ್ದರ  ! 

ಆಗ, ಕ ೊೇಟ ಯಿಿಂದ್ ಸುತುಿವರಿದ್ ಅಯಾಲಕಸ್ ಪಟಟಣದ್ 

ನನು ಒಡರ್ತ ಮಿೇಡಿಯಳು 

ಎಿಂದ್ೊ ಸಮುದ್ರಯಾನಕ ಕ ತ ೊಡಗುರ್ತಿರಲಲಲ ; 

ಅಥವಾ ಪಲಯಾಸನ ಹ ಣುಣ ಮಕಕಳು 

ತಮಮ ತಿಂದ್ ಯನುು ಮಿೇಡಿಯಳ ಸೊಚನ ಯಿಂತ  ಕ ೊಲುಲರ್ತಿರಲಲಲ ; 

ಜ ೇಸನ್ ಮತುಿ ಮಕಕಳ ೂಡನ  

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಲಲ ಜೇವಿಸಲು ನಾವು ಬರುರ್ತಿರಲಲಲ. 

ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗಿ ಬಿಂದ್ ಆಕ , 

ಇಲಲನ ಪರಜ ಗಳ ಆದ್ರಾರ್ತಥಯವನುು ಗಳಸಿದ್ಳು ; 

ಜ ೇಸನುನಿಗ  ಸಿಂಪೂಣಿ ವಿಧ ೇಯಳಾಗಿದ್ದಳು. 

ಗಿಂಡನ ನಿಧಾಿರವನುು ಹ ಿಂಡರ್ತ ವಿಧ ೇಯಳಾಗಿ 

ಒಪ್ತಪಕ ೊಿಂಡಾಗ ದ್ಾಿಂಪತಯದ್ ಲ ೊೇಪದ್ ೊೇಷ್ಗಳ ಲಲ 

ಮುಚ್ಚಿಹ ೊೇಗುತಿವ  ತಾನ  ? 
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ಆದ್ರ , ಈಗ ಆಕ ಯ ಜೇವನ ಹಗ ತನದ್ಾದಗಿದ್ . 

ಎಲಲ ರ್ತೇವರವಾದ್ ಪ್ತರೇರ್ತಯಿತ ೊಿೇ ಅಲ ಲೇ ಸಿಂಕಟವಿದ್ . 

ಜ ೇಸನ್ ದ್ ೊರೇಹಿಯಾಗಿದ್ಾದನ ; 

ತನುವ ೇ ಮಕಕಳನುು, ನನು ಒಡರ್ತಯನುು, ರಾಜಭ ೊೇಗಕಾಕಗಿ, 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ರಾಜನ ೊಡನ  ಸ್ ುೇಹಕಾಕಗಿ ಮೊೇಸಗ ೊಳಸಿದ್ಾದನ  ; 

ಕ ರಯಾನನ ಮಗಳಾದ್ ಗಾಲಶ ಯನುು ಆತ ಲಗುವಾಗಿದ್ಾದನ . 

ಪ್ಾಪ ! ಮಿೇಡಿಯ, ರ್ತರಸ್ಾಕರ ಅಪಮಾನಗಳಿಂದ್ 

ಹುಚಿಳಿಂತ  ಆಭಿಟಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಳ  ; 

ಜ ೇಸನ್ ತನಗ  ಕ ೊಟಿಟದ್ದ ಆಣ  ಪರಮಾಣಗಳ 

ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಗ  ಮೊರ ಯಿಡುರ್ತಿದ್ಾದಳ ; 

ತನು ಪ್ಾರ್ತವರತಯಕ ಕ ದ್ೊರ ತ ಪರರ್ತಫಲವನುು 

ಪರಾಿಂಬರಿಸುವಿಂತ  ದ್ ೇವತ ಗಳನುು ಕೊಗಿ ಕರ ಯುರ್ತಿದ್ಾದಳ . 

ಅನಾುಹಾರವನುು ಬಿಟುಟ ದ್ುಃಖದ್ ಭಾರದ್ಲಲ ಕುಸಿದ್ುಬಿರ್ದದರುವ 

ಆಕ ಯ ರ್ದನವ ಲಾಲ ಕಣಿಣೇರಿನಲಲ ಕರಗಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ . 

ಜ ೇಸನನ ದ್ುಷ್ಟತನವನುು ಆಕ  ಮೊತಿಮೊದ್ಲು ಕ ೇಳದ್ ಕ್ಷಣರ್ದಿಂದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟಟಯೆತಿಲಲಲ; 

ಒರಟು ನ ಲದ್ ಮೇಲನಿಿಂದ್ ತನು ಮೃದ್ು ಕ ನ ುಗಳನುು ಮೇಲ ತಿಲಲಲ. 

ಹಿತ ೈಷ್ಟಗಳು ಬುರ್ದದ ಹ ೇಳದ್ರ  ಕಗಿಲಲನಿಂತ , 

ಕಡಲ ಅಲ ಯಿಂತ  ಕ್ತವಿಗ ೊಡುತಾಿಳ ; 

ತನು ಚ ಲುವಾದ್ ಮಿಂಡ ಯನುು 

ಬ ೇರ ಡ ಗ  ರ್ತರುಗಿಸಿಬಿಡುವುದ್ರ ವಿನಾ ಮತ ಿೇನೊ ಹ ೇಳುವುರ್ದಲಲ. 

ತನುಷ್ಟಕ ಕ ತಾನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾಿ ಗ ೊೇಳಾಡುತಾಿಳ . 

ತನುನುು ರ್ತರಸಕರಿಸಿ ಅವಮಾನಿಸುರ್ತಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಕನಿಗಾಗಿ 

ಪ್ತರೇರ್ತಯ ತಿಂದ್ ಯನುು, ತವರನುು ತಾಯಾುಡನುು 

ವಿಂಚ್ಚಸಿ ತಯಜಸಿ ಬಿಂರ್ದದ್ದನುು ನ ನಪು ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ಪರಿತಪ್ತಸುತಾಿಳ . 
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ತಾಯಾುಡಿನ ಬ ೇರು ಕಡಿದ್ುಕ ೊಳಳದ್ವರು ಎಿಂತಹ ಅದ್ೃಷ್ಟವಿಂತರ ಿಂದ್ು 

ಅನಾಥ ಮಿೇಡಿಯಳಗ  ಇರ್ದೇಗ ಹ ೊಳ ಯುರ್ತಿದ್ . 

ತನು ಮಕಕಳನಾುಕ  ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುರ್ತಿದ್ಾದಳ ; 

ಅವರ ಮುಖ ನ ೊೇಡುವುದ್ೊ ಆಕ ಗ  ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ತರುರ್ತಿಲಲ. 

ನನಗ ೇನ ೊೇ ಹ ದ್ರಿಕ ಯಾಗುರ್ತಿದ್ ; 

ಯಾವುದ್ ೊೇ ಘೊೇರ ಸಿಂಕಲಪವು ಅವಳ ಮನಸಿುನಲಲ 

ಮೊಡುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಆಕ ಯಬಬ ಭಯಿಂಕರ ಹ ಿಂಗಸು. 

ಅವಳ ೂಡನ  ವ ೈರ ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡ ಯಾರೊ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಾರಾಗಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

ಅಗ ೊೇ ಮಕಕಳು ಬಿಂದ್ರು! 

ತಮಮ ಆಟಪ್ಾಠಗಳನುು ಮುಗಿಸಿ ಹಿಿಂರ್ದರುಗುರ್ತಿದ್ಾದರ ! 

ತಾಯಿಯ ಮೇಲ  ಬಿಂದ್ ರಗಿದ್ ಕೊರರ ಆಘಾತದ್ ಅರಿವು ಅವರಿಗಿಲಲ. 

ಸರಿ! ಅವರಿನೊು ಚ್ಚಕಕವರು. 

ಎಳ ಯ ಮನಸುು ಮತುಿ ದ್ುಃಖದ್ ಸಿಂಗರ್ತಗಳು ಜ ೊತ ಗೊಡುವುರ್ದಲಲ. 

(ಮಿೇಡಿಯಳ ಇಬಬರು ಮಕಕಳ ೂಡನ  ಶ್ಕ್ಷಕನ ಪರವ ೇಶ್) 

ಶಕ್ಷಕ  : ನನು ಯಜಮಾನಿಯ ಊಳಗದ್ಲಲರುವ ನುರಿತ ದ್ಾರ್ದಯೆೇ, 

ಹ ೊರಬಾಗಿಲ ಬಳ ನಿಿಂತು ಏನು ಮಾಡುರ್ತಿರುವ ? 

ಒಬಬಳ ೇ ತನುಷ್ಟಕ ಕ ಒಟಗುಟುಟರ್ತಿರುವ ನಿೇನು 

ಅನಥಿವನ ುೇ ಆಲಾಪ್ತಸುರ್ತಿರುವ  ತಾನ ? 

ಗಿಂಡ ಬಿಟುಟ ಒಿಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳರ್ದರುವುದ್ಕ ಕ ಮಿೇಡಿಯ ಏನು 

ಹ ೇಳುತಾಿಳ ? 

ದ್ಾದಿ  : ಹಳ ಯ ಗ ಳ ಯಾ, ಜ ೇಸನ್ ಮಕಕಳ ಶ್ಕ್ಷಕನ ೇ- 

ಒಬಬ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಸ್ ೇವಕ್ತ, ಆಕ ಯ ಯಜಮಾನಿಯ ಮೇಲ  ಬಿದ್ದ 

ಪ್ ಟಿಟನ ನ ೊೇವನುು ಹೃದ್ಯಪೂವಿಕ ಅನುಭವಿಸಬ ೇಕು ತಾನ ೇ? 
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ಈ ಯಾತನ  ಅರ್ತೇವವಾದ್ುದ್ು; 

ನಾನದ್ನುು ಸಹಿಸಲಾರ . 

ಹ ೊರಗ  ಬಿಂದ್ು ನನು ಯಜಮಾನಿಗಾದ್ ಅನಾಯಯವನುು 

ನ ಲ ಮುಗಿಲುಗಳಗ  ರ್ತಳಸುವುದ್ರ ವಿನಾ ಅನಯ ದ್ಾರಿ ನನಗಿಲಲ. 

ಶಕ್ಷಕ : ಪ್ಾಪದ್ ಹ ಣುಣ ! ಅವಳನೊು ಅಳುವುದ್ನುು ನಿಲಲಸಿಲಲವ ೇ? 

ದ್ಾದಿ  : ನಿಲಲಸುವುದ್ು? ನನಗ  ನಿನುನುು ಕಿಂಡರ  ಅಸೊಯೆಯಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಆಕ ಯ ದ್ುಃಖ ಇರ್ದೇಗ ತಾನ  ಹುಟಿಟದ್ ; ಅಧ್ಿ ಕೊಡ ಬ ಳ ರ್ದಲಲ. 

 

ಶಕ್ಷಕ  : ದ್ುರದ್ೃಷ್ಟದ್ ಅವಿವ ೇಕ್ತ - 

ಆಕ  ನನು ಒಡರ್ತ, ಆದ್ರೊ ಈ ಮಾತನುು ನಾನು ಹ ೇಳಬಾರದ್ು; 

ತನು ಕಣಿಣೇರನುು ಆಕ  ಇನೊು ಉಳಸಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಘೊೇರವಾದ್ುದ್ನುು ಆಕ ಯಿನೊು ಕ ೇಳಲಲ. 

ದ್ಾದಿ  : ಘೊೇರವಾದ್ುದ್ು ? ಈಗ ಮತ ಿೇನು? 

ನನಿುಿಂದ್ ಬಚ್ಚಿಡಬ ೇಡ. ಏನಾಗಿದ್  ಹ ೇಳು? 

ಶಕ್ಷಕ  : ಯಾಕ ? ಏನೊ ಆಗಿಲಲವಲಲ! 

ನಾನು ಏನಾದ್ರೊ ಹ ೇಳದ್ದರ  ಕ್ಷಮಿಸು. 

ದ್ಾದಿ  : ಇಲಲ ನ ೊೇಡು-ನಾವಿಬಬರೊ ಜ ೊತ ಗಾರ ಸ್ ೇವಕರು. 

ನನುನುು ಕತಿಲನಲಲಡಬ ೇಡ. 

ಅದ್ು ಅಿಂತಹ ದ್ ೊಡಾ ರಹಸಯವ ೇ? 

ನನು ನಾಲಗ ಯನುು ನಾನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಬಲ ಲ. 

ಶಕ್ಷಕ  : ದ್ ೊಡಾವರು ಪಗಡ ಯಾಟವಾಡುವ 

ಪವಿತರ ಕಾರಿಂಜಯ ಸಮಿೇಪದ್ ಆಸ್ಾೂನಕ ಕ ನಾನು ಹ ೊೇಗಿದ್ ದ. 

ನನಗ  ಕ ೇಳಸುರ್ತಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಅವರು ರ್ತಳರ್ದರಬ ೇಕು; 

ಅವರಲ ೊಲಬಬ ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ದ : 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ರಾಜ ಕ ರೇಯಾನ್ ಈ ಹುಡುಗರನುು 

ಮತಿವರ ತಾಯಿಯನುು 
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ಇಲಲಿಂದ್ ಗಡಿೇ ಪ್ಾರು ಮಾಡಿಬಿಡಲು ಯೇಚ್ಚಸುರ್ತಿದ್ಾದನ , ಎಿಂದ್ು! 

ಈ ಕಥ  ಸುಳ ೂಳೇ ನಿಜವೇ ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಅದ್ು ನಿಜವಲಲರ್ದರಲ ಎಿಂದ್ ೇ ಹಾರ ೈಸುತ ಿೇನ . 

ದ್ಾದಿ : ಆದ್ರ  ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ತನು ಮಕಕಳು ಗಡಿೇಪ್ಾರಾಗುವುದ್ನುು 

ನ ೊೇಡುತಾಿ 

ಜ ೇಸನ್ ಸುಮಮನಿರುವುರ್ದಲಲ ! 

ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂರ್ದಗ  ವ ೈಮನಸಯವಿದ್ದರೊ ಕೊಡ ! 

ಶಕ್ಷಕ  : ಹಳ ಯ ಪ್ತರೇರ್ತಯನುು ಹ ೊಸ ಪ್ತರೇರ್ತ ಕ ೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತಿದ್ . 

ಜ ೇಸನ್ ಈಗ, ಈ ಮನ ಗ  ಗ ಳ ಯನ ೇನಲಲ. 

ದ್ಾದಿ  : ಈಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ್ ಪ್ಾರಾಗುವ ಮೊದ್ಲ ೇ 

ಹ ೊಸ ತ ೊಿಂದ್ರ ಗಳು ಹುಟಿಟಕ ೊಿಂಡರ , 

ಹ ೊಸ ಸಿಂಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ ೇರುತಾಿ ಹ ೊೇದ್ರ , 

ನಾವು ಮುಗಿದ್ಿಂತ ಯೆೇ ಆಯಿತು. 

ಶಕ್ಷಕ  : ನಾನು ಹ ೇಳುವುದ್ನುು ಕ ೇಳು. 

ಮಿೇಡಿಯಳಗ  ಈ ಸಿಂಗರ್ತ ರ್ತಳಸಲು ಇದ್ು ಸಕಾಲವಲಲ. 

ನಿೇನು ಸುಮಮನಿರು. 

ದ್ಾದಿ  : ಮಕಕಳ ೇ ಜ ೇಸನ್ ನಿಮಗ  ಎಿಂತಹ ತಿಂದ್ ಯಾಗಿದ್ಾದನ ಿಂಬುದ್ನುು 

ಕ ೇಳರ್ದರಾ? 

ಹಾಳಾಗಲ-ಇಲಲ! 

ಅವನಿಗ  ಶಾಪ ಹಾಕುವಿಂರ್ತಲಲ. ಆತ ನನು ಒಡಯ. 

ಆದ್ರೊ ಅವನು ತಪ್ತಪತಸೂ. 

ತನಗ  ಹರ್ತಿರದ್ವರನುು ಪ್ತರೇರ್ತ ಪ್ಾತರರನೊು ಅವನು 

ಮೊೇಸಗ ೊಳಸಿದ್ಾದನ . 

ಶಕ್ಷಕ  : ಯಾರು ತಪ್ತಪತಸೂರಲಲ ? 

ಇದ್ನುು ರ್ತಳಯಲು ನಿನಗ  ಬಹುಕಾಲ ಬ ೇಕಾಯಿತು. 



100                                                                                               ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಕಿ ಪಠ್ಯ – ಬಿ.ಎ. ನಾಲ್ಕನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 

 

ಎಲಲರೊ ತಮಮ ನ ರ ಹ ೊರ ಯವರಿಗಿಿಂತ ತಮಮನ ುೇ ಹ ಚುಿ 

ಪ್ತರೇರ್ತಸಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . 

ಈ ಹುಡುಗರು ಅವರ ಅಪಪನಿಗ  ಏನೊ ಅಲಲ. 

ಅವನಿೇಗ ಪ್ ರೇಮದ್ ಅಮಲನಲಲದ್ಾದನ . 

ದ್ಾದಿ  : ಒಳಗ  ನಡ ಯಿರಿ, ಹುಡುಗರ ೇ ! ಎಲಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತಿದ್ . 

(ಮಕಕಳು ಸಾಲಪ ಒಳನಡ ಯುತಾಿರ ) 

ಅವರ ಪ್ಾಡಿಗ  ಅವರು ಪರತ ಯೇಕವಾಗಿರುವಿಂತ  ನಿೇನು ನ ೊೇಡಿಕ ೊೇ. 

ಎಲಲಯವರ ಗ  ಆಕ ಯ ಮನಸುು ಹಿೇಗ  ಕರಾಳವಾಗಿರುವುದ್ ೊೇ 

ಅಲಲಯವರ ಗ   

ಅವರನುು ಹರ್ತಿರ ಬಿಡಬ ೇಡ. 

ನಾನು ಆಕ ಯನೊು ಅವರನೊು ಗಮನಿಸುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಹುಚ ಿದ್ದ ಗೊಳಯ ಕಣುಣಗಳಿಂರ್ತವ  ಅವಳ ಕಣುಣಗಳು. 

ಅದ್ ೇನನ ೊುೇ ಮಾಡಲು ಆಕ  ಗುರಿಯಿಟಿಟರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ನನಗ  ಗ ೊರ್ತಿದ್ ; 

ಅವಳು ತನು ಆಕ ೊರೇಶ್ಕ ಕ ಬಲ ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಳಳದ್  ವಿಶಾರಿಂರ್ತ 

ಪಡ ಯುವುರ್ದಲಲ. 

ಆಕ  ತನು ವ ೈರಿಗಳ ಮೇಲ ರಗಲ; 

ಸ್ ುೇಹಿತರನುುಳಸಲ ; ಎಿಂಬುದ್ನುು ದ್ ೇವರು ದ್ಯಪ್ಾಲಸಲ. 

(ಮನ ಯ ಒಳಗಿನಿಿಂದ್ ಮಿೇಡಿಯಾಳ ಧ್ವನಿ ಕ ೇಳಸುತಿದ್ ) 

ಮಿೇಡಿರ್ : ಅಯಯೇ, ಅಯಯೇ ! 

ಎಿಂತಹ ದ್ುರವಸ್ ೂ, ಎಿಂತಹ ಹತಭಾಗ ಯ ! 

ನಾನ ೇನು ಮಾಡಲ ? ನಾನು ಸತಾಿದ್ರೊ ಹ ೊೇಗಿದ್ದರ  ! 

ದ್ಾದಿ  : ಅಗ ೊೇ ! ಕ ೇಳಸುರ್ತಿದ್ ಯೆೇ ? 

ಅದ್ು, ನಿಮಮ ತಾಯಿ; 

ತನು ಹೃದ್ಯವನುು ಕ ೊೇಪರ್ದಿಂದ್ ಪರಚ್ಚಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ಾದಳ . 
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ಬ ೇಗ, ಮಕಕಳ ೇ, ಕೊಡಲ  ಒಳನಡ ಯಿರಿ. 

ಅವಳ ದ್ೃಷ್ಟಟಗ  ಬಿೇಳಬ ೇಡಿ; ದ್ೊರವಿರಿ. 

ಆಕ ಯ ಮನಸುು ಕೊರರವಾಗಿದ್ . 

ಅವಳ ಸಾಭಾವ ಭಯಿಂಕರವಾದ್ುದ್ು. 

ಆಕ ಯ ನಿಧಾಿರ ಹರಿತವಾದ್ುದ್ು; ಪಳಗಿಸಲಾರದ್ಿಂತಹುದ್ು. 

ಈ ಕಡ  ಬನಿು; ಇಬಬರೊ ಬ ೇಗ ಒಳಕ ಕ ಹ ೊೇಗಿ, 

(ಮಕಕಳು ಒಳಹ ೊೇಗುವರು, ಶ್ಕ್ಷಕನೊ ಅವರನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸುವನು) 

ಅವಳ ಪರಲಾಪದ್ ಕಪುಪ ಮೊೇಡ ಇರ್ದೇಗ ಮೊದ್ಲಾಗಿದ್ . 

ಕ ೊೇಪ ಏರಿದ್ಿಂತ  ಅದ್ು ಸಿಡಿಲಾಗಿ ಮಿಿಂಚುತಿದ್ ಯೆಿಂದ್ು ನಾನು ಬಲ ಲ. 

ಭಾವೇದ್ ರೇಕದ್ಲಲ ಮುಳುಗಿಹ ೊೇಗಿರುವ ಅವಳು ದ್ಯಾಮಯಿಯಲಲ. 

ಅಪಮಾನದ್ ಇರಿತಕ ಕ ಒಳಗಾದ್ ಆಕ  ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ು ? 

ಮಿೇಡಿರ್ (ಒಳಗಡೆ) : ನಾನು ನರಳುರ್ತಿಲಲವ ೇ ? 

ನನಗ  ಅನಾಯಯವಾಗಿಲಲವ ೇ ? 

ಮಕಕಳ ೇ ನಿಮಮ ಅಮಮ ಹಗ ಗಳಗ  ಬಲಯಾಗಿದ್ಾದಳ . 

ನಿೇವು ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿ ; 

ನಿಮಮಪಪನ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ನಿೇವೂ ಸತುಿಹ ೊೇಗಿ; 

ಅವನ ವಿಂಶ್ ನಿವಿಿಂಶ್ವಾಗಲ. 

ದ್ಾದಿ  : ಛ ೇ, ಏನನಾಯಯ! ನಿನು ಸಿೂರ್ತಗ  ನಾನು ಮರುಗುತ ಿೇನ ; 

ಆದ್ರೊ, ನಿನು ಮಕಕಳು - 

ಅವರ ಅಪಪನ ದ್ುಷ್ಟತನಕ ಕ ಅವರ ೇನು ಮಾಡಬ ೇಕು ? 

ಅವರ ಮೇಲ  ನಿನಗ  ಹಗ  ಏಕ  ? 

ಮಕಕಳ ೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಹ ದ್ರಿ ಕಿಂಗಾಲಾಗಿದ್ ದೇನ ; 

ಏನಾರ್ದೇತ ಿಂಬ ರ್ದಗಿಲು ನನುನುು ಮುರ್ತಿಕ ೊಿಂಡುಬಿಟಿಟದ್ . 

ರಾಣಿಯ ಮನಸುು ಹ ದ್ರಬ ೇಕಾದ್ ವಿಚಾರ. 

ಅಪಪಣ  ಕ ೊಡುವುದ್ು ಮಾತರ ರಾಣಿಗ  ಗ ೊತುಿಿಂಟು ; 



102                                                                                               ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಕಿ ಪಠ್ಯ – ಬಿ.ಎ. ನಾಲ್ಕನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 

 

ಅನುಸರಿಸುವುದ್ು ಗ ೊರ್ತಿರುವುರ್ದಲಲ. 

ಒಮಮ ಭುಗಿಲ ದ್ದ ಅವಳ ಆಕ ೊರೇಶ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಣಿಯುವುರ್ದಲಲ, 

ಇದ್ನುು ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ನನಗನಿುಸುತಿದ್ ; 

ವ ೈಭವದ್ ಬದ್ಕು ನನಗ  ಬ ೇಡ, 

ಸ್ಾಧಾರಣ ಮಟಟದ್ ಜೇವನವ ೇ ಸ್ಾಕು. 

ವಯಸ್ಾುದ್ಿಂತ  ಶಾಿಂರ್ತ ಮತುಿ ನ ಮಮರ್ದ ನನಗ  ಬ ೇಕು. 

ಇತಿ ಶ ರೇಷ್ಟವೂ ಅಲಲದ್ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟವೂ ಅಲಲದ್ 

ಮಧ್ಯಮ ಮಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದ್ಕ ಕ ಮತುಿ ಹ ಸರಿಸುವುದ್ಕ ಕ 

ಉತಿಮವಾದ್ುದ್ು. 

ಶ್ರೇಮಿಂರ್ತಕ  ಮತುಿ ಅಧಿಕಾರ, ಪರಮ ಸುಖವನ ುೇ ತರುವುರ್ದಲಲ, 

ದ್ ೇವತ ಗಳ ಆಗರಹಕ ಕ ಗುರಿಯಾದ್ರ  

ವ ೈಭವರ್ದಿಂದ್ ಮರ ಯುರ್ತಿರುವ ಮನ ತನಗಳ ೇ 

ಹ ಚುಿ ನಿನಾಿಮವಾಗಿಹ ೊೇಗುತಿವ . 

(ಮೇಳದ್ ಪರವ ೇಶ್ : ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ಹ ಿಂಗಸರು) 

ಮೇಳ  : ಕಾಲಿಸಿನ ಅನಾಥ ಹ ಣಿಣನ ದ್ನಿಯ ಕ ೇಳದ್  ನಾನು; 

ಗ ೊೇಳನಾಲಸಿದ್  ನಾನು, 

ಹ ೇಳು ತಾಯಿ ಶಾಿಂತವಾಗಲಲಲವ  ಆಕ ಯಿನೊು ? 

ಜ ೊೇಡಿಬಾಗಿಲನ ಅರಮನ ಯ ಬಳ ನಿಿಂತು ನಾನು, 

ಆಲಸಿದ್  ಒಳಗಿಿಂದ್ ಉಕುಕವ ರ ೊೇದ್ನದ್ ದ್ನಿಯ; 

ಗ ೊೇಳಡುರ್ತಿದ್  ನನು ಹೃದ್ಯ, 

ದ್ೌಭಾಿಗಯಕ್ತೇಡಾದ್, ಈ ಮನ ಯ ಕಡ ಗ . 

ದ್ಾದಿ  : ಮನ ಯಿಂಬುದ್ ೇನೊ ಉಳರ್ದಲಲ ; 

ಅದ್ರ ಕಥ  ಎಿಂದ್ ಿಂರ್ದಗೊ ಮುಗಿದ್ಿಂತ ಯೆೇ ಸರಿ. 

ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಹಾಸುಗ ಯಲಲ ಚ ೇಸನ್ ಸ್ ರ ಯಾಗಿದ್ಾದನ . 

ನಮಮ ಒಡರ್ತ ಕ ೊೇಣ ಯಳಗ  ಕಣಿಣೇರಿನಲಲ ಕರಗುತಾಿ 
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ಮುದ್ುಡಿಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ಾದಳ , 

ಗ ಳ ತನದ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ್ ಆಕ  ಉತಾುಹಗ ೊಳುಳರ್ತಿಲಲ ; 

ಸಮಾಧಾನ ಹ ೊಿಂದ್ುರ್ತಿಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್   : ಆಕಾಶ್ರ್ದಿಂದ್ ಸಿಡಿಲಾದ್ರೊ ಎರಗಿ 

ನನು ತಲ  ಹ ೊೇಳಾಗಿಹ ೊೇಗಬಾರದ್  ! 

ಬದ್ುಕುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಇನುು ಮುಿಂದ್  

ನನಗ  ಪರಯೇಜನವಾದ್ರೊ ಏನಿದ್  ? 

ಅಯಯೇ, ನನಗ  ಅಸಹಯ ತರಿಸುವ ಈ ಜೇವನವ ೇಕ  ? 

ಇದ್ನುು ಹಿಿಂದ್  ಬಿಟುಟ ಸ್ಾಯುವುದ್ ೊಿಂದ್  ನನು ಮುಿಂರ್ದರುವ ಹಾರ್ದ. 

ಮೇಳ  : ಕ ೇಳದ್ ಯಾ ಸವಿಶ್ಕಿ ಸೊಯಸ್ ದ್ ೇವಾ ! 

ಓ ತಾಯಿ ಪೃರ್ಥವ ! ಸಾಗಿವ ೇ ! 

ಕ ೇಳರ್ದರಾ ಪರಿತಯಕ ಕ ಹ ಣಿಣನ ಮೊರ ಯ. 

(ಬಾಗಿಲನತಿ ರ್ತರುಗಿ, ಮಿೇಡಿಯಳನುುದ್ ದೇಶ್ಸಿ) 

ಓ ಅನಾಥ ಹ ಣ ಣೇ ! ಬಯಸಬಾರದ್ ಕ ೊನ ಯನ ುೇಕ   

ಕೊಗಿ ಕರ ಯುರ್ತಿರುವ ? ಸ್ಾವಿಗಾಗಿ ಹಾತ ೊರ ಯುವುದ್ಾದ್ರೊ ಏಕ  ? 

ಅದ್ಕಾಕಗಿ ದ್ ೇವರಿಗ  ಮೊರ ಯಿಡುವುದ್ ನಿಲಲಸು. 

ಹ ೊಸ ಪ್ತರೇರ್ತಯಿಂದ್ು ನಿನು ಗಿಂಡನನುು ಸ್ ಳ ರ್ದದ್ದರ , 

ನಿೇನು ಕ ೊೇಪ್ತಸುವುದ್ಾದ್ರೊ ಏಕ  ? 

ಒಮೊಮಮಮ ಹಿೇಗಾಗುವುದ್ೊ ಉಿಂಟು ; ಅದ್ಕಾಕಗಿ ನ ೊೇಯಬ ೇಡ. 

ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಲ, ಅಥವಾ ಎಲಲ ವಿಚಾರಗಳಲಲ - 

ದ್ ೇವರ ೇ ಕ ೊಟಟಕ ೊನ ಯ ರ್ತೇಪುಿಗಾರ ಮತುಿ 

ಸಿಂಗಾರ್ತಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಮರ ಯಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಗಾಧ್ ಶ್ಕ್ತಿಯ ಥ ೇಮಿಸ್ ! 

ರುದ್ರಭಯಿಂಕರ ಆgÉÛಮಿಸ್ ! 

ನನು ಪ್ಾಪ್ತಷ್ಟ ಗಿಂಡನನುು ನ ೊೇಡಿ ! 
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ನನಗಾಗಿ ಆತನಿಟಟ ಆಣ ಪರಮಾಣಗಳ ನಿಬಿಿಂಧ್ವನೊು ಮಿೇರಿದ್ 

ಅವನ ನಡತ ಯನೊು ನ ೊೇಡಿ ! 

ನಿಷ್ಾಕರಣವಾಗಿ ನನಗ ಸಗಿದ್ ದ್ ೊರೇಹಕಾಕಗಿ-ಜ ೇಸನ್ ಮತಿವನ 

ವಧ್ು, ಛಿನು ವಿಚ್ಚಛನುವಾಗಿ ಅರಮನ ಯ ನ ಲದ್ ಮೇಲ  

ಹ ೊರಳಾಡುವುದ್ನುು ನಾನು ನ ೊೇಡುವಿಂತಾಗಬಾರದ್  ? 

ಓ ನನು ತಿಂದ್ ಯೆೇ, ತಾಯಾಿಡ ೇ, ನಿಮಮನುು ಪರಿತಯಜಸಿ, 

ಒಡಹುಟಿಟದ್ ಸ್ ೊೇದ್ರನನ ುೇ ಕ ೊಿಂದ್ು, ನಾನ ಿಂಥ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್  ! 

ದ್ಾದಿ  : ಕ ೇಳರ್ದರಾ, ನನು ಯಜಮಾನಿ ಹ ೇಳುರ್ತಿರುವುದ್ನುು ! 

ಪ್ಾರಥಿನ ಗ  ಕ್ತವಿಗ ೊಡುವ ಥ ೇಮಿಸ್ ಗ , 

ಮನುಷ್ಯರ ಆಣ  ಪರಮಾಣಗಳ ಸಿಂರಕ್ಷಕ ಸೊಸ್ ಗ  

ಮೊರ ಯಿಡುರ್ತಿರುವುದ್ನುು ನನಗ  ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ ೊತುಿ. 

ನನು ಒಡರ್ತಯ ಕ ೊರೇಧ್ ಹಿೇಗ  ಭುಗಿಲ ರ್ದದರುವುದ್ು 

ಸಣಣ ಸಿಂಗರ್ತಯಿಂತೊ ಅಲಲ. 

ಮೇಳ  : ಆಕ  ಹ ೊರ ಬಿಂದ್ು ನಮಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳಳಲ ; 

ನಮಮ ಎಚಿರಿಕ ಯ ಮಾತುಗಳನಿುಷ್ುಟ ಕ ೇಳಲ ; 

ತನು ಹೃದ್ಯದ್ಲಲರುವ ಕ ೊರೇಧ್ 

ಮತುಿ ಕಾಯಿಗಳನಾುಕ  ಒತಿಟಿಟಗಿಡಲ. 

ಗ ಳರ್ತಗ  ನ ರವಾಗುವುದ್ನುು ನಾನ ಿಂದ್ೊ ನಿರಾಕರಿಸಲಾರ . 

ಆಕ ಯನುು ನಾನು ನಿರಾಸ್ ಗ ೊಳಸಲಾರ . ಹ ೊೇಗು ! 

ಮನ ಯಳಗಿನಿಿಂದ್ ಅವಳನುು ಕರ ದ್ು ತಾ ; 

ಕೊರರವಾದ್ುದ್ನ ುೇನಾದ್ರೊ ಆಕ  ಮಾಡುವ ಮುನು 

ಬ ೇಗ ಕರ ದ್ು ತಾ ! 

ಅವಳ ಭಾವೇದ್ ರೇಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿರ್ತಯನುು ಮುಟುಟರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ದ್ಾದಿ  : ಹೌದ್ು ! ನಾನಿೇಗಲ ೇ ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರೊ ನನಗ  ಗಾಢವಾದ್ ಅನುಮಾನವಿದ್  ; 
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ನನು ಯಜಮಾನಿ ಇದ್ನುು ಒಪುಪವಳ ೇ ಎಿಂಬುದ್ನುು ಕುರಿತು ! 

ಏನಿದ್ದರೊ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ನಾನಿದ್ಕ ಕ ಪರಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . 

ಧ ೈಯಿವಹಿಸಿ ತನುತಿ ಬರುವ, ಮಾತನಾಡಲ ಳಸುವ ಸ್ ೇವಕರನಾುಕ , 

ಈದ್ ಹುಲಯಿಂತ , ಸನಿು ಹಿಡಿದ್ ಗೊಳಯಿಂತ , 

ರ್ತೇಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ರ್ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡುತಾಿಳ ಿಂಬುದ್ನೊು ನಾನು ಮರ ರ್ತಲಲ. 

(ದ್ಾರ್ದ ಬಾಗಿಲನತಿ ಹ ೊರಟವಳು, ಮತ ಿ ರ್ತರುಗಿ) 

ಹಿಿಂರ್ದನ ಕಾಲದ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗ  ಸಾಲಪವೂ ಬುರ್ದದಯಿರಲಲಲ ! 

ಅವರನುು ಮೊಖಿರ ಿಂದ್ು ಕರ ದ್ರೊ ತಪ್ಾಪಗುವುರ್ದಲಲ. 

ಔತಣಗಳಗಾಗಿ, ಸತಾಕರ-ಸನಾಮನಗಳಗಾಗಿ, 

ಅದ್ೊದರಿಯ ಆಚರಣ ಗಳಗಾಗಿ 

ಮಧ್ುರವಾದ್ ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಗಿೇತ ಗಳನುು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಟಸಿದ್ರು. 

ಆದ್ರ  ಜೇವನದ್ ನ ೊೇವಿನ ಕಡು ದ್ುಮಾಮನಗಳನುು 

ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 

ಗಿೇತ ಗಳನೊು ಶ್ುರರ್ತ ಮಾಡಿದ್ ವಾದ್ಯಗಳನೊು ಬಳಸಿಕ ೊಳಳವುದ್ನುು 

ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಆಲ ೊೇಚ್ಚಸಲಲಲ. 

ಸ್ಾವಿನ ಅನಥಿಗಳಗ , ಕುಟುಿಂಬಗಳು ನಾಶ್ವಾಗುವುದ್ಕ ಕ- 

ರ್ತೇವರವಾದ್ ದ್ುಃಖವ ೇ ನಿಜವಾದ್ ಕಾರಣವ ನುಬ ೇಕು. 

ಸಿಂಗಿೇತವು ದ್ುಃಖವನುು ಶ್ಮನಗ ೊಳಸುವುದ್ಾದ್ರ  

ಅದ್ಕ ಕ ಬ ಲ  ಬಿಂರ್ದೇತು ! 

ಹ ೊಟ ಟ ಬಿರಿಯುವಿಂತ  ರ್ತಿಂದ್ ಜನ-ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂರ್ದರುವಾಗ, 

ಸ್ ೊಗಸ್ಾದ್ ಊಟವಾದ್ ಮೇಲ , ಸಿಂಗಿೇತದ್ ಅಗತಯವಾದ್ರೊ ಏನಿದ್  ? 

(ಒಳ ನಡ ಯುವಳು) 

ಮೇಳ  : ಕಠ ೊೇರ ದ್ುಃಖದ್ ಭಾರರ್ದಿಂದ್ ರ ೊೇಸಿಹ ೊೇದ್ 

ಚ್ಚೇತಾಕರವಿಂದ್ು ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಿಂಡ . 

ತನು ದ್ಾಿಂಪತಯದ್ ಹಾಸುಗ ಯನುು ಅಪವಿತರಗ ೊಳಸಿದ್ವನ 
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ಶ್ಪ್ತಸುತಾಿ ಆಕ  ರ್ತೇವರವಾಗಿ ದ್ುಃಖಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಳ . 

ಏಷ್ಾಯರ್ದಿಂದ್ ಹ ಲಾಲಸ್ ಗ  ವಿಶಾಲ ಸ್ಾಗರದ್ ಉಪುಪದ್ಾರಿಯಲಲ 

ರಾರ್ತರಯ ಅಿಂಧ್ಕಾರದ್ಲಲ ತನುನುು ಕರ ತಿಂದ್ ಅವನು, 

ಕ ೊಟಟ ವಚನಗಳಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಭೊತವಾಗಿದ್ದ ದ್ ೇವತ ಗಳಗ - 

ಥ ೇಮಿಸ್ ಗ , ಸೊಸನ ಮಗಳಗ  ಉತಕಟವಾಗಿ 

ಆಕ  ಮೊರ ಯಿಡುರ್ತಿದ್ಾದಳ . 

(ಮಿೇಡಿಯ ಪರವ ೇಶ್ಸುವಳು. ದ್ುಃಖದ್ ಭಾರರ್ದಿಂದ್ ತತಿರಗ ೊಳಳದ್ , ತಣಣಗ  

ಅಿಂತgÀÄäಖಿಯಾಗಿರುವಿಂರ್ತದ್ , ಅವಳ ನ ೊೇಟ. ) 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ಮಹಿಳ ಯರ ೇ, 

ನಿೇವು ನನುನುು ಆಕ್ ೇಪ್ತಸಬಾರದ್ ಿಂದ್ು ನಾನಿೇಗ ಹ ೊರಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಕ ಲವರು ಬಹಿರಿಂಗ ಅಿಂತರಿಂಗವ ರಡರಲೊಲ 

ದ್ುರಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವುದ್ುಿಂಟು. 

ಏಕಾಿಂತದ್ಲಲ ಬದ್ುಕುವ ನನುಿಂತಹ ಕ ಲವರು 

ತಪುಪ ಕಲಪನ ಗ  ಗುರಿಯಾಗಿ ಅಹಿಂಕಾರಿಯಿಂಬ ದ್ೊಷ್ಣ ಗ  

ಬಲಯಾಗುವುದ್ೊ ಉಿಂಟು. 

ದ್ೊಷ್ಟಸುವವರ ಕಣಿಣಗ  ನಾಯಯವ ಿಂಬುದ್ು ಕಾಣುವುದ್ ೇ ಇಲಲ. 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ್ ಗುಣವನುು ರ್ತಳಯಲು 

ಅವರಿಗ  ತಾಳ ಮಯೆೇ ಇರುವುರ್ದಲಲ. 

ಅವರಿಗ  ಯಾವ ತಪ್ ಪಣಿಸರ್ದದ್ದರೊ - 

ಪರಥಮ ನ ೊೇಟದ್ಲ ಲೇ ಅವರು ದ್ ಾೇಷ್ಟಸತ ೊಡಗುತಾಿರ . 

ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಹ ೊಸಬರು ಹ ೊಿಂರ್ದಕ ೊಳಳಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . 

ಗಿರೇಕ್ ಪರಜ ಯಾದ್ರೊ ಸಹ 

ಮೊಖಿತನರ್ದಿಂದ್ ಒರಟಾಗಿ ತನು ಸಿಂಗಡಿಗರನುು ಪ್ತೇಡಿಸುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ನನು ಜಾಗವನುು ನಾನು ಒಪ್ತಪಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದೇನ . 

ಆದ್ರ , ನನು ಮೇಲ ರಗಿದ್ ಈ ಆಘಾತ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಾದ್ುದ್ು. 
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ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನನು ಹೃದ್ಯ ಜಝಿರಿತವಾಗಿದ್ . 

ಬದ್ುಕ್ತನಲಲ ನನಗಿಿಂದ್ು ಯಾವ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವೂ ಉಳರ್ದಲಲ. 

ಇಿಂದ್ು ನನಗ  ಬ ೇಕಾಗಿರುವುದ್ು, ಸ್ಾವು ! 

ನನು ಇಡಿೇ ಬದ್ುಕು ಜ ೇಸನನದ್ಾಗಿತುಿ; 

ಅದ್ು ಅವನಿಗೊ ಚ ನಾುಗಿ ಗ ೊರ್ತಿತುಿ. 

ಈಗ ತಾನ ೊಬಬ ಪರಮ ನಿೇಚನ ಿಂಬುದ್ನುು 

ಆತ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತ ೊೇರಿಸಿದ್ಾದನ . 

ವಿವ ೇಚನ ಯಿರುವ ಸಕಲ ಜೇವಿಂತ ಪ್ಾರಣಿಗಳಲಲ 

ಹ ಿಂಗಸರಾದ್ ನಾವ ೇ ರ್ತೇರಾ ದ್ುರದ್ೃಷ್ಟಶಾಲಗಳು. 

ದ್ುಬಾರಿ ಬ ಲ  ತ ತುಿ ಒಬಬ ಗಿಂಡನನುು ಕ ೊಿಂಡ ಮೇಲೊ 

ನಾವು ಅವನಿಗ  ಸಿಂಪೂಣಿ ಅಧಿೇನವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ನಮಮ ದ್ ೇಹವನುು ಅವನ ಸವಾಿಧಿಕಾರಕ ಕ ಮುಕಿವಾಗಿ ಒಪ್ತಪಸಬ ೇಕು. 

ಇದ್ು ಅಕರಮದ್ ಪರಮಾವಧಿಯೆನುಬಹುದ್ಲಲವ ೇ? 

ಇದ್ಲಲದ್ , ನಾವು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ ಗಿಂಡ ಒಳ ಳಯವನ ೇ ? 

ಕ ಟಟವನ ೇ ? ಎಿಂಬುದ್ಿಂತೊ ಬಹು ದ್ ೊಡಾ ಸಮಸ್ ಯ. 

ಗಿಂಡನನುು ಬಿಟುಟಬಿಡುವುದ್ು ಹ ಣಿಣಗ  ಗೌರವ ತರುವ ವಿಚಾರವಲಲ. 

ಗಿಂಡನನುು ಹರ್ತಿರ ಬರಗ ೊಡದ್ಿಂತ  ತಡ ಯುವುದ್ೊ ಸುಲಭವಲಲ. 

ಅದ್ರಲೊಲ ಒಬಬ ವಿದ್ ೇಶ್ ಹ ಣುಣ 

ಹ ೊಸ ಕಾನೊನು ಕಟಟಳ ಗ  ಒಳಪಟುಟ ಬದ್ುಕುವುದ್ಕ ಕ 

ಹ ಚ್ಚಿನ ಜಾಣ ಮ ಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . 

ತನು ಹಾಸುಗ ಯನುು ಹಿಂಚ್ಚಕ ೊಳುಳವ ಮನುಷ್ಕನ ೊಡನ  

ಹ ೇಗ  ನಡ ದ್ುಕ ೊಳಳಬ ೇಕ ಿಂಬುದ್ನುು ರ್ತಳಯಲು 

ತೌರಿನಲಲ ಕಲರ್ತದ್ದನೊು ಮಿೇರಿ ಚ್ಚಿಂರ್ತಸಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . 

ಕಷ್ಟತರವಾದ್ ಈ ಹ ಣಗಾಟದ್ಲಲ 

ನಾವ ೇನಾದ್ರೊ ಜಯಗಳಸಿದ್ರ , 
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ಮದ್ುವ ಯ ನ ೊಗಕ ಕ ಹ ಗಲು ಕ ೊಟಟ ನಮಮ ಗಿಂಡ 

ಹ ೊೇರಾಡದ್  ಶಾಿಂತವಾಗಿದ್ದರ , 

ನಮಮ ಭಾಗಯಕ ಕ ಎಣ ಯಿಲಲ. 

ಇಲಲರ್ದದ್ದರ  ಸ್ಾವು ಮೇಲು. 

ಗಿಂಡಸಿಗ  ಮನ ಯ ಸಿಂಗಾರ್ತ ಬ ೇಸರವ ನಿಸಿದ್ರ  

ಹ ೊರಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಬ ೇಸರ ನಿೇಗಿಸಿಗ ೊಳಳಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದ್ . 

ಹ ಿಂಡಿರಾದ್ ನಮಗಾದ್ರ ೊೇ ಮನ ಯ ಗಿಂಡನ ೊಬಬನ ೇ ಗರ್ತ. 

ಇದ್ಕ ಕ ಗಿಂಡಸು ಹ ೇಳುವುದ್ಾದ್ರೊ ಏನು ? 

ನಾವು ಮನ ಯಲಲ ಅಪ್ಾಯವಿಲಲದ್  

ಕ್ ೇಮವಾಗಿ ಬದ್ುಕುರ್ತಿರುವುದ್ಾಗಿಯೊ 

ಅವನು ಮಾತರ ಯುದ್ಧ ಭೊಮಿಯಲಲ ಭಯದ್ ನ ರಳನಲಲ 

ಜೇವಿಸುರ್ತಿರುವುದ್ಾಗಿಯೊ ಹ ೇಳುತಾಿರ . 

ಮೊಖಿರು ! ಒಿಂದ್ು ಬಾರಿ ಮಗುವನುು ಹ ರುವುದ್ಕ ಕ ಪರರ್ತಯಾಗಿ 

ಮೊರು ಬಾರಿ ಯುದ್ಧದ್ ಮುಿಂಚೊಣಿಯಲಲರಲು ನಾನು ತಯಾರಿದ್ ದೇನ . 

ಆದ್ರ  ನನು ಮತುಿ ನಿಮಮ ವಾದ್ಗಳನುು ಒಿಂದ್ ೇ ತಕಕಡಿಯಲಲಟುಟ 

ತೊಗಿ ನಾಯಯ ನಿಣಿಯ ಮಾಡುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ನಿಮಗ  ನಿಮಮ ಸಾಿಂತ ಊರಿದ್  ; 

ತಿಂದ್ ಯ ಮನ ಯಿದ್  ; ಗ ಳ ಯರ ಒಡನಾಟವಿದ್ . 

ಇವ ಲಲ ನಿಮಮ ಬದ್ುಕ್ತಗ  ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ತರಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ . 

ನಾನಾದ್ರ ೊೇ ಒಬಬಿಂಟಿ, ಸಾಿಂತ ಊರಿನ ಬ ಿಂಬಲವಿಲಲ. 

ನನು ಗಿಂಡನ ೇ ನನುನುು ಈಗ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ಾದನ . 

ಭೊಮಿಯ ತುರ್ದಯಲಲರುವ ಒಿಂದ್ು ನಾಡಿನಿಿಂದ್ 

ನನುನುು ಅಪಹರಿಸಿ ತರಲಾಯಿತು. 

ಸಿಂಕಷ್ಟದ್ ಈ ಹ ೊರ್ತಿನಲಲ ನನಗ  ಆಸರ ಯಾಗಿ 

ತಾಯಿಯಿಲಲ, ಅಣಣ ತಮಮಿಂರ್ದರಿಲಲ, 
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ಅಥವಾ ಯಾವ ರಕಿಸಿಂಬಿಂಧಿಯೊ ಹರ್ತಿರದ್ಲಲಲಲ. 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನಿಮಮಲಲ ನನು ಒಿಂದ್ು ಬ ೇಡಿಕ ಯಿದ್ . 

ಜ ೇಸನನು ಮಾಡಿದ್ ಅನಾಯಯಕ ಕ ಪರರ್ತೇಕಾರವಾಗಿ 

ನಾನು ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ದ್ಾರಿ ಹಿಡಿದ್ರ  

ನಿೇವು ಮಾತರ ಉಸಿರ ತಿಬಾರದ್ು. 

ಹ ಣುಣ, ಬಹುಪ್ಾಲು ವಿಚಾರಗಳಲಲ ದ್ುಬಿಲ  ಮತುಿ ಅಿಂಜುಬುರುಕ್ತ. 

ಆದ್ರ  ದ್ಾಿಂಪತಯಕ ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ ಹಕ್ತಕಗ  

ಚುಯರ್ತ ಬಿಂದ್ರ  ಮಾತರ ಅವಳ ಮನಸುು 

ಎಿಂತಹ ಕೌರಯಿಕೊಕ ಸಿದ್ಧವಾರ್ದೇತು ! 

ಮೇಳ : ನಿನು ಅಪ್ ೇಕ್ ಯಿಂತ  ನಾವು ನಡ ಯುತ ಿೇವ . 

ಜ ೇಸನನನುು ಶ್ಕ್ಷಿಸುವುದ್ು ರ್ತೇರಾ ನಾಯಯವಾಗಿದ್ . 

ಈ ಬಗ ಯ ಅನಾಯಯವನುು ನಿೇನು ಮನಸಿುಗ  

ತುಿಂಬಾ ಹಚ್ಚಿಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ಕ ಕ ನಾವು ಆಶ್ಿಯಿಪಡಬ ೇಕಾಗಿಲಲ. 

(ಕ ರಯಾನ್ ಬರುರ್ತಿದ್ಾದನ ) 

ಆದ್ರ , ಇತಿ ನ ೊೇಡು ಮಿೇಡಿಯ !  

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ರಾಜ ಕ ರಯಾನ್ ಕಾಣಿಸುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಯಾವುದ್ ೊೇ ಹ ೊಸ ರ್ತೇಮಾಿನವನುು 

ನಿನಗ  ರ್ತಳಸಲ ಿಂದ್ ೇ ಆತ ಬರುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಕೆರಯಾನ್    : ಇತಿ ನ ೊೇಡು ಮಿೇಡಿಯ !  

ಗಿಂಡನ ವಿಚಾರದ್ಲಲ ಕ ೊೇಪರ್ದಿಂದ್ ಕ ಿಂಡಕಾರುರ್ತಿರುವ 

ನಿನಗ  ಅಪಪಣ  ಮಾಡುರ್ತಿದ್ ದೇನ  ; 

ನಿನು ಇಬಬರೊ ಮಕಕಳ ೂಡನ , 

ನನು ದ್ ೇಶ್ ಬಿಟುಟ ಈ ಕೊಡಲ  ತ ೊಲಗಿ ಹ ೊೇಗು. 

ಹ ೊತುಿ ಮಾಡಬ ೇಡ. 

ನನು ಅಪಪಣ  ಕಾಯಿಗತವಾಗುವುದ್ನುು 
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ಕಣಾಣರ  ಕಾಣಲ ಿಂದ್ ೇ ಇಲಲಗ  ಬಿಂರ್ದರುವ . 

ದ್ ೇಶ್ದ್ ಗಡಿಯಿಿಂದ್ಾಚ  ನಿನುನುು ಕಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವವರ ಗೊ 

ಅರಮನ ಯಳಕ ಕ ನಾನು ಹ ೊೇಗುವುರ್ದಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಯಯೇ ! ನನು ದ್ುದ್ ೈಿವದ್ ಜೇವನಕ ಕ 

ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಕೊರರ ಕ ೊನ ಯಾಯಿತಲಲ ! 

ವ ೈರಿಗಳು ನನು ಸುತಿ ಮುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಸವಿನಾಶ್ವಾಗುರ್ತಿರುವ ಈ ಹ ೊರ್ತಿನಲಲ ನನಗ  ಆಶ್ರಯವ ೇ ಕಾಣುರ್ತಿಲಲ. 

ಆದ್ರೊ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಶ್ವನುು ನಿನಿುಿಂದ್ ಕ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ  ; 

ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡುವುದ್ಕ ಕ 

ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧ್ವಾದ್ರೊ ಏನು  

ಕೆರಯಾನ್    : ನಿನುನುು ಕಿಂಡರ  ನನಗ  ಭಯ. ಮುಚುಿಮರ ಯೆೇಕ  ? 

ಸರಿಪಡಿಸಲಾರದ್ಿಂತಹ ಅಪ್ಾಯವನುು 

ನಿೇನು ನನು ಮಗಳಗ  ತಿಂದ್ ೊಡಾಬಹುದ್ ಿಂಬ ಹ ದ್ರಿಕ  ನನಗಿದ್ . 

ಹಲವು ಅಿಂಶ್ಗಳು ನನು ಈ ಸಿಂದ್ ೇಹಕ ಕ ಪೂರಕವಾಗಿವ . 

ನಿೇನ ೊಬಬ ಜಾಣ ಹ ಿಂಗಸು. ಕರಾಳ ವಿದ್ ಯಗಳಲಲ ನಿಷ್ಾಣತ. 

ಜ ೇವನ ಹಾಸುಗ ಯಿಿಂದ್ ವಿಂಚ್ಚತಳಾಗಿರುವ ನಿೇನು ಕ ೊೇಪದ್ಲಲರುವ . 

ಜ ೇಸನ್, ಅವನ ಹ ಿಂಡರ್ತ ಮತುಿ ಆಕ ಯ ತಿಂದ್ ಯಾದ್ ನನು ಮೇಲ  

ಸ್ ೇಡು ರ್ತೇರಿಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ಾಗಿ 

ನಿೇನು ಹ ೇಳುರ್ತಿರುವ ಯೆಿಂಬ ವರರ್ದಗಳು ನನು ಕ ೈ ಸ್ ೇರಿವ . 

ಆತಮರಕ್ಷಣ ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊದ್ಲು ಕಾಯಿಪರವೃತಿನಾಗುವ . 

ಈಗ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಬಳಕ ಕಣಿಣೇರಿಡುವುದ್ಕ್ತಕಿಂತ 

ಈಗಲ ೇ ನಿನು ವ ೈರವನುು ಕಟಿಟಕ ೊಳಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಈಗ ಮಾತರವಲಲ, ಹಿಿಂದ್  ಹಲವು ಬಾರಿ- 

ಜಾಣ ಯೆಿಂಬ ಪರಸಿರ್ದದಯ ಶಾಪಕ ಕ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಾಳಾಗಿದ್ ದೇನ . 

ತಮಮ ಸಿಂಗಡಿಗರಿಗಿಿಂತ 
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ಹ ಚ್ಚಿನ ಜಾಣತನ ತ ೊೇರಿಸಲು ವಿವ ೇಕ್ತಯಾದ್ವರು 

ಮಕಕಳಗ  ಅವಕಾಶ್ ಕ ೊಡಬಾರದ್ು. ಜಾಣತನದ್ ಫಲವ ೇನು ? 

ನಿನು ಸಾಿಂತ ಕ ಲಸವನುು ಅಲಕ್ಷಿಸುರ್ತಿೇಯ; 

ನ ರ ಹ ೊರ ಯವರ ಲಲ ನಿನುನುು ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುತಾಿರ . 

ಅಸ್ಾಮಾನಯ ವಿವ ೇಕವನುು ನಿೇನು ಹ ೇಳದ್ರ , 

ನಿನುನುು ಅಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ್ೊ ಅಪರಯೇಜಕನ ಿಂದ್ೊ 

ಮೊಖಿರು ಅವಹ ೇಳನ ಮಾಡುತಾಿರ . 

ತಾವ ೇ ಬುರ್ದದವಿಂತರ ಿಂದ್ು ನಿಂಬಿರುವವರಿಂತೊ 

ನಿೇವು ಅವರಿಗಿಿಂತ ಜಾಣನ ಿಂದ್ು ರ್ತಳದ್ರ  ಸಹಿಸುವುರ್ದಲಲ. 

ನಾನಿದ್ನುು ಅನುಭವರ್ದಿಂದ್ ಗ ೊತುಿಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದೇನ . 

ಕ ಲವರು ಮಹಾ ಜಾಣ ಯೆಿಂದ್ು ರ್ತಳದ್ು ಹ ೊಟ ಟಯುರಿಸಿಕ ೊಿಂಡರ , 

ಮತ ಿ ಕ ಲವರು ನಾನು ಅಿಂತಹ ಜಾಣ ಯಲಲವ ಿಂದ್ು 

ವಾರ್ದಸಿ ವಿರ ೊೇಧಿಸುತಾಿರ . 

ನಿಜ ಹ ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ , ನಾನು ಅಷ್ ಟೇನು ಬುರ್ದದವಿಂತ ಯಲಲ. 

ಕ ರಯಾನ್, ನಿೇನಾದ್ರೊ ಏಕ  ಭಯಪಟಿಟರುವ  ? 

ನಿನಗ  ನಾನು ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಅಪ್ಾಯವುಿಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ ಿಂದ್ ೇ ? 

ಈ ಮಟಿಟಗ  ಹ ದ್ರಲು ನಿನಗ  ಕಾರಣವಿಲಲ. 

ನನುಿಂತಹ ಬಡ ಹ ಣುಣ ರಾಜನ ೊಬಬನ ೊಡನ  ಜಗಳವಾಡಲು 

ಹ ೇಗ  ತಾನ ೇ ಸ್ಾಧ್ಯ ? 

ನಿೇನು ನನಗ  ಯಾವ ತಪಪನೊು ಎಣಿಸಿಲಲವಲಲ ! 

ನಿನು ಮಗಳಗ  ಒಪ್ತಪಗ ಯಾದ್ವನನ ುೇ ನಿೇನು ಆರಿಸಿರುವ . 

ನಾನು ನನು ಗಿಂಡನನುು ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುರ್ತಿರುವ  ಎಿಂಬುದ್ ೇನ ೊೇ ಸತಯ. 

ಆದ್ರ , ನಿನು ಮನಸಿುಗ  ಬಿಂದ್ಿಂತ  ಮಾಡಲು 

ನಿನಗ  ಹಕ್ತಕದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ೊ ಸರಿ ತಾನ  ? 

ಈ ನಿನು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವನುು ನಾನು ಕರುಬುರ್ತಿಲಲ. 
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ನಿನು ಮಗಳ ೂಡನ  ಅವನ ಲಗುವಾಗಲ. 

ನಿಮಿಮಬಬರಿಗೊ ಒಳ ಳಯದ್ಾಗಲ. 

ನನಗ  ಮಾತರ ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಲಲ ಜೇವಿಸಿರಲು ಅವಕಾಶ್ ಕ ೊಡಿ. 

ನನಗಾದ್ ಅನಾಯಯವನುು ಮೌನವಾಗಿ - 

ಉನುತ ಶ್ಕ್ತಿಗ  ತಲ ಬಾಗಿ - ಸಹಿಸುತ ಿೇನ . 

ಕೆರಯಾನ್    : ನಿನು ಮಾತುಗಳ ೇನ ೊೇ ಮೃದ್ುವಾಗಿವ ; 

ಆದ್ರ  ನಿನು ಆಿಂತಯಿದ್ಲಲ 

ನಿೇನು ಯೇಚ್ಚಸುರ್ತಿರಬಹುದ್ಾದ್ ಹಿಂಚ್ಚಕ ಗಳನುು ನ ನ ದ್ರ  

ನನು ರಕಿ ತಣಣಗ  ಹ ಪುಪಗಟುಟತಿದ್ . 

ನಿಜ ಹ ೇಳಬ ೇಕ ಿಂದ್ರ  ಹಿಿಂರ್ದಗಿಿಂತ ನಿನುನುು ಈಗ ನಿಂಬುವುದ್ ೇ ಕಷ್ಟ. 

ಉಗರಕ ೊೇಪದ್ ಹ ಣಾಣಗಲೇ ಗಿಂಡಾಗಲೇ 

ತಣಣನ ಯ ಕುಶಾಗರ ಮರ್ತಯ ವ ೈರಿಗಳಿಂತ  ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಗಳಲಲ. 

ಕಾರಣ, ಕೊಡಲ  ಇಲಲಿಂದ್ ತ ೊಲಗು; ಹ ಚ್ಚಿನ ವಾದ್ ಬ ೇಕ್ತಲಲ. 

ನಾನು ನಿಧ್ಿರಿಸಿದ್ ದೇನ  ; ನಿೇನು ನನು ವ ೈರಿಯೆಿಂದ್ು. 

ನಿನು ಯಾವ ಉಪ್ಾಯಗಳಿಂದ್ಲೊ 

ಈ ನಗರದ್ಲಲ ಉಳಯುವ ಮಾಗಿ ಸಿರ್ದಧಸುವುರ್ದಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಮೊಣಕಾಲೊರಿ ಬ ೇಡುತ ಿೇನ  ; 

ನಿನು ಹ ೊಟ ಟಯಲಲ ಹುಟಿಟದ್ ಮಗಳ ಹ ಸರು ಹ ೇಳ ಬ ೇಡುತ ಿೇನ  ! 

ಕೆರಯಾನ್    : ವಯಥಿವಾಗಿ ಕಿಂಠಶ  ೇಷ್ಣ  ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಡ ; 

ನನು ನಿಧಾಿರವನುು ಬದ್ಲಸಲು ನಿನಿುಿಂದ್ ಸ್ಾಧ್ಯವ ೇ ಇಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಕರುಣ ಯನೊು ತ ೊಲಗಿಸಿ ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡುವ ಯಾ? 

ದ್ಯವಿಟುಟ ಯೇಚ್ಚಸಿ ನ ೊೇಡು ! 

ಕೆರಯಾನ್    : ಹೌದ್ು ; ನನಗ  ನಿನು ವಿಚಾರದ್ಲಲರುವುದ್ಕ್ತಕಿಂತ 

ಹ ಚ್ಚಿನ ಪ್ತರೇರ್ತ ನನು ಕುಟುಿಂಬದ್ ಮೇಲದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್   : ಹಾ ನನು ತಾಯಾಿಡ ೇ, ತವರು ಮನ ಯೆೇ ! 
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ಈಗ ನನು ಆಲ ೊೇಚನ  ಹ ೇಗ  ನಿಮಮತಿ ರ್ತರುಗುರ್ತಿದ್  ! 

ಕೆರಯಾನ್    : ನಾನೊ ದ್ ೇಶ್ಪ್ ರೇಮಿಯೆೇ ! 

ಆದ್ರ  ನನು ಮಗಳನುು ಮಾತರ ಇನೊು ಹ ಚುಿ ಪ್ತರೇರ್ತಸುತ ಿೇನ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಯಯೇ ! ಪ್ತರೇರ್ತಯೆಿಂಬುದ್ು ಮನುಷ್ಯರ ಬದ್ುಕ್ತನಮೇಲ  

ಎಷ್ುಟ ಕಠ ೊೇರವಾಗಿದ್ . 

ಕೆರಯಾನ್    : ಅದ್ು ಸಿಂದ್ಭಿಕ ಕ ತಕಕಿಂರ್ತರುತಿದ್ , ಎಿಂದ್ ೇ ಹ ೇಳಬಹುದ್ು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಸೊಯಸ್ ಪರಭುವ ೇ, ಈ ಸಿಂಕಟಕ ಕಲಾಲ 

ಯಾರು ಕಾರಣರ ಿಂಬುದ್ನುು ಮರ ಯಬ ೇಡ !  

ಕೆರಯಾನ್    : ಹ ೊರಡು ದ್ರಿದ್ರ ಹ ಿಂಗಸ್ ೇ, 

ನನ ುಲಲ ಕಷ್ಟಗಳನೊು ನಿನ ೊುಡನ  ಹ ೊತುಿ ಹ ೊೇಗು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಕಷ್ಟವ ೇನ ಿಂಬುದ್ು ನನಗ  ಗ ೊತುಿ ! 

ಇನೊು ಹ ಚ್ಚಿನವುಗಳ ಅಗತಯವಿಲಲ. 

ಕೆರಯಾನ್    : ಕ್ಷಣಾಧ್ಿದ್ಲಲ, 

ಗಿಂಟು ಮೊಟ  ಸಹಿತ, ನಿನುನುು ಹ ೊರಹಾಕುತ ಿೇನ  

ನ ೊೇಡುರ್ತಿರು ! ಯಾರಲಲ ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಬ ೇಡ, ಬ ೇಡ, ಅಲಲಯವರ ಗ  ಹ ೊೇಗುವುದ್ು ಬ ೇಡ ! 

ಕ ರಯಾನ್, ಒಿಂದ್ ೇ ಒಿಂದ್ು ವಿಚಾರವನುು ಮಾತರ ನಿನುಲಲ ಕ ೇಳಲ ೇ ? 

ಕೆರಯಾನ್    : ನನುನುು ತ ೊಿಂದ್ರ ಪಡಿಸುವುದ್ನುು 

ನಿೇನಿನೊು ಬಿಟಿಟಲಲ, ಮಿೇಡಿಯ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಾನು ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ ; (ಮತೊಿ ಗ ೊೇಗರ ಯುತಾಿ) 

ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಲಲಲ ನಾನು ಬ ೇಡುರ್ತಿರುವುದ್ು ! 

ಕೆರಯಾನ್    : ಮತಾಿವ ವಿಚಾರದ್ಲಲ ? ನಿೇನು ಯಾಕ  ತ ೊಲಗಬಾರದ್ು ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ರ್ದನ ನಾನು ಇಲಲ ಉಳಯಲು ಬಿಡು. 

ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗಿ ಜೇವಿಸುವುದ್ಕ ಕ ಏಪ್ಾಿಡು ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಸಾಿಂತ ತಿಂದ್ ಯೆೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಸಕಿನಾಗಿರುವ 
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ನನಿುಬಬರು ಮಕಕಳಗ  ಏನಾದ್ರೊ ವಯವಸ್ ೂ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಕರುಣ  ತ ೊೇರಿಸು. 

ನಿೇನೊ ಮಕಕಳ ತಿಂದ್  ಅಲಲವ ೇ ? 

ನನು ಮಟಿಟಗ  ಹ ೇಳುವುದ್ಾದ್ರ , 

ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗುವುದ್ು ಚ್ಚಿಂರ್ತಸಬ ೇಕಾದ್ ಸಿಂಗರ್ತಯೆೇನಲಲ. 

ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಣಿಣೇರಿಡುರ್ತಿದ್ ದೇನ . ಅವರ ದ್ ೈವ ತುಿಂಬ ಕೊರರವಾಗಿದ್ . 

ಕೆರಯಾನ್    : ಸಾಭಾವತಃ ನಾನು ಕ ಟಟವನಲಲ. 

ನನು ಮೃದ್ು ಹೃದ್ಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ನನಗ  ಕ ೈಕ ೊಟಿಟದ್ . 

ಈಗ, ಹಿೇಗ  ವರ್ತಿಸುವುದ್ು ಮೊಖಿತನವ ಿಂದ್ೊ ನನಗ  ಗ ೊರ್ತಿದ್ . 

ಆದ್ರೊ ನಿೇನು ಕ ೇಳದ್ಿಂತ  ಒಿಂದ್ು ರ್ದನ ಉಳಯಗ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ  ಎಚಿರಿಕ  ! 

ನಾಳನ ಮುಿಂಜಾನ  ನಿೇನಾಗಲೇ ಅವರಾಗಲೇ 

ನನು ಗಡಿಯಳಗ  ಉಳರ್ದದ್ದರ , 

ಅಲಲಗ  ನಿನು ಕಥ  ಮುಗಿಯಿತ ಿಂದ್ ೇ ರ್ತಳ. 

ಇದ್ು ನನು ಅಿಂರ್ತಮ ರ್ತೇಪುಿ. 

ರ್ತೇರಾ ಅಗತಯವ ನಿಸಿದ್ರ  ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ರ್ದನ ಇಲಲ ನಿಲುಲ. 

ಕ ೇವಲ ಒಿಂದ್ು ರ್ದನದ್ ನಾನು ಭಯಪಟಿಟರುವುದ್ನುು 

ನಿೇನು ಸ್ಾಧಿಸಲಾರ ಯಿಂದ್ು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ ಿೇನ . 

(ಕ ರಯಾನ್ ಹ ೊೇಗುವನು.) 

ಮೇಳ  : ಅಯಯೇ ! ದ್ುದ್ ೈಿವದ್ ಹ ಣ ಣ ! 

ನಿನಗಿೇಗ ಯಾರು ರ್ದಕುಕ ? ನ ರವ ಲಲದ್  ? 

ಉಳರ್ದರಲು ಮನ ಯಲಲ ? 

ವಿನಾಶ್ರ್ದಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನಗಾವ ದ್ ೇಶ್ವಿದ್ ? 

ವ ೈಭವದ್ ಆಕಾಶ್ದ್ ತಿರರ್ದಿಂದ್ ನಿರಾಶ ಯ ಸ್ಾಗರದ್ಾಳಕ ಕ 

ಬಿೇಸಿ ಎಸ್ ಯಲಪಟಟ ಮಿೇಡಿಯಾ ! 
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ನಿನು ಅಳಲಗ  ನಮಮ ಅನುಕಿಂಪವಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಸುತಿಲೊ ಅಪಶ್ಕುನಗಳ ೇ ಕಾಣಿಸುರ್ತಿವ ಯೆಿಂಬುದ್ ೇನ ೊೇ ನಿಜ ! 

ಆದ್ರ , ಸದ್ಯದ್ ಸಿೂರ್ತಯಲ ಲೇ 

ಎಲಲವೂ ಮುಕಾಿಯವಾರ್ದೇತ ಿಂದ್ು ರ್ತಳಯಬ ೇಡಿ. 

ನೊತನ ವಧ್ೊವರರ ವಿಚಾರಣ  ಇನೊು ಆರಿಂಭವಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಅವರ ಸಮಿೇಪದ್ವರೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳುಳವಿಂರ್ತಲಲ. 

ನನು ಗುರಿಯನುು ಸ್ಾಧಿಸುವುದ್ು, 

ನನು ಯೇಜನ ಗಳನುು ಕಾಯಿಗತಗ ೊಳಸುವುದ್ರ ಹ ೊರತು, 

ಈ ಮುರ್ದಯನ ದ್ುರು ಲಲ ಲಗರ ಯುವುದ್ಕ ಕ 

ನನಗಿರುವ ಕಾರಣವಾದ್ರೊ ಏನು ? 

ಮುಟುಟವುರ್ದರಲ, ಒಿಂದ್ು ಮಾತನೊು ಆಡಿಲಲ - 

ಆದ್ರೊ ಎಿಂತಹ ಮೊಖಿ ! ನನುನುು ಕೊಡಲ  ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಿದ್ರ  

ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಚ್ಚವುಟಿಹಾಕ್ತದ್ಿಂತಾಗುರ್ತಿತುಿ, 

ಬದ್ಲು ಒಿಂದ್ು ರ್ದನದ್ ಮಟಿಟಗ  ಉಳಯಲು ನನಗ  ಬಿಟಿಟದ್ಾದನ . 

ಮೊವರು ವ ೈರಿಗಳನುು ಇಿಂದ್ು ನಾನು ಹ ೊಡ ದ್ುರುಳಸುತ ಿೇನ  ; 

ತಿಂದ್ , ಮಗಳು ಮತುಿ ನನು ಗಿಂಡ. 

ಅವರ ಸ್ಾವಿಗ  ಹಲವು ಮಾಗಿಗಳನಾುಗಲ ೇ ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ ದೇನ . 

ಯಾವುದ್ನುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕ ಿಂಬುದ್ ೇ ಗ ೊತಾಿಗುರ್ತಿಲಲ. 

ಅರಮನ ಗ  ಬ ಿಂಕ್ತಯಿಟುಟ, 

ಮದ್ುವಣಿಗರ ಶ್ಯಾಯಗೃಹವನುು ಸುಟುಟಹಾಕಲ ೇ? 

ಅಥವಾ ಅವರ ಮಿಂಚದ್ಡಿ ನುಸುಳ, 

ಹರಿತವಾದ್ ಚೊರಿಯಿಿಂದ್ ಇರಿದ್ು ಹಾಕಲ ೇ? 

ಒಿಂದ್ ೇ ಒಿಂದ್ು ಹ ದ್ರಿಕ ಯಿದ್  ; 

ಅರಮನ ಯನುು ಪರವ ೇಶ್ಸುವಾಗ, 

ಅಥವಾ ಕ ೊಲ ಯ ಕೃತಯದ್ಲಲ ತ ೊಡಗಿದ್ಾಗ, 
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ನಾನ ೇನಾದ್ರೊ ಸಿಕ್ತಕಬಿದ್ದರ , ನನು ಪ್ಾಡು ನಗ ಪ್ಾಟಲಾಗುತಿದ್ . 

ಅತುಯತಿಮವಾದ್ುದ್ು ನ ೇರ ಮಾಗಿ, ವಿಷ್ವಿಟುಟ ಕ ೊಲುಲವುದ್ು. 

ಇನುು ಅವರು ಸತಿರ ಿಂದ್ು ರ್ತಳ ; 

ಮುಿಂದ್  ನನಗ  ಆಶ್ರಯ ಕ ೊಡುವ ನಗರವಾವುದ್ು ? 

ಯಾವ ಗ ಳ ಯ ನನು ರಕ್ಷಣ ಗ  ಬದ್ಧನಾಗುತಾಿನ ? 

ಶ್ುರ್ದದೇಕರಿಸಿ ಸಿಂಸಕರಿಸುವವರಾರು ? 

ಯಾರೊ ಇಲಲ. ಸಾಲಪ ಕಾಲ ಕಾಯಬ ೇಕು : 

ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಅಭಯಹಸಿ ಚಾಚ್ಚದ್ರ , 

ಈ ಕ ೊಲ ಯ ಯೇಜನ ಯನುು 

ಮೌನವಾಗಿ ಉಪ್ಾಯವಾಗಿ ಕಾಯಿಗತಮಾಡುತ ಿೇನ . 

ವಿಧಿ ಕ ೊನ ಗೊ ನನುನುು ಆಶ್ರಯ ವಿಹಿೇನಳನಾುಗಿಸಿದ್ರ , 

ಹೃದ್ಯವನುು ಕಲುಲ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು, 

ಕ ೈಯಲಲ ಖಡಿವನುು ಹಿಡಿದ್ು ಮುನುುಗಿಿ 

ಇಬಬರನೊು ಕ ೊಲುಲತ ಿೇನ ; 

ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಸತಿರೊ ಸರಿ. 

ನನು ಇಷ್ಟ ದ್ ೈವವಾದ್ ಮಾಟ ಮಿಂತರಗಳ ಕರಾಳ ಅಧಿದ್ ೇವಿ ಹ ಕ ೇಟಳು 

ನನು ರಹಸಯ ಪೂಜಾ ಮಿಂರ್ದರದ್ಲಲರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಯಾವ ಗಿಂಡಸೊ ನನುನುು ಘಾಸಿಪಡಿಸಿ ಪ್ಾರಾಗಲಾರ. 

ನಾನು ತಯಾರಾಗಬ ೇಕು; 

ಕಡು ದ್ುಃಖ ಮತುಿ ಸಿಂಕಟರ್ದಿಂದ್ ಅವರು ಪರಿತಪ್ತಸಬ ೇಕು. 

ತಾವು ಮದ್ುವ ಯಾದ್ುದ್ಕ ಕ ತಮಮರಡೊ ಮನ ಗಳು ಒಿಂದ್ುಗೊಡಿದ್ದಕ ಕ 

ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಲ ರ್ತುಸಿದ್ುದ್ಕ ಕ 

ಪಶಾಿತಾಿಪ ಪಡುವಿಂತಾಗಬ ೇಕು. 

ಬಾ ! ನಿನ ುಲಲ ಸಿಂಚುಗಳ ಬಲ  ಹರಡು ಬಾ ಮಿೇಡಿಯ, 

ನಿನು ಚಾತುಯಿವನ ುಲಲ ಬಳಸಿ ಹಿಂಚ್ಚಕ  ಹಾಕು. 
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ನಿನು ಧ ೈಯಿದ್ ಒರ ಗಲಾಲದ್ ಘೊೇರ ಕ್ಷಣಗಳತಿ ಹ ಜ ೆಯಿಡು. 

ನಿೇನು ನಿಿಂತ ನ ಲದ್ ಅರಿವು ನಿನಗಿರಲ. 

ಕ್ತೇರ್ತಿವಿಂತ ರಾಜನ ಮಗಳು ನಿೇನು. 

ನಿನುಜೆ ಸೊಯಿದ್ ೇವ. 

ಸಿಸಿಫಸ್ ವಿಂಶ್ದ್ ಜ ೇಸನ್ 

ಮತಿವನ ಸಿಂಗಡಿಗರಿಿಂದ್ ನಗ ಗಿೇಡಾಗುವ ಯಾ? 

ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ್ ಕ ಲಸವ ೇನ ಿಂಬುದ್ು ನಿನಗ  ಚ ನಾುಗಿ ಗ ೊತುಿ. 

ಅದ್ಲಲದ್ , ಹ ಣಾಣಗಿ ಹುಟಿಟದ್ ನಾವು- 

ಪ್ಾರಮಾಣಿಕ ಉದ್ ದೇಶ್ಕ ಕ ಅಪರಯೇಜಕರು ; 

ಉಳದ್ ಲಲ ಧ್ೊತಿತಿಂತರಗಳಲಲ ನಿಷ್ಾಣತರು. 

ಮೇಳ  : ಪುಣಯ ನರ್ದಗಳು ಉಗಮದ್ ಹಿಿಂರ್ದರುಗುರ್ತಿವ  ! 

ಜಗರ್ತಿನ ವಯವಸ್ ೂ ಬುಡ ಮೇಲಾಗುರ್ತಿದ್  ! 

ವಿಂಚನ ಯೆೇ ಪುರುಷ್ರ ಮೊಲಮಿಂತರವಾಗಿದ್ . 

ಗಿಂಡಸರಿತಿ ಭಾಷ್ , ದ್ ೇವರಿಗಾದ್ ಅಪಚಾರ. 

ಪುರಾಣಗಳ ಲಲ ರ್ತರುಗು ಮುರುಗಾಗಿ ನಮಗ  ಬ ಲ  ಬರುತಿದ್ . 

ಹಳ ಯ ತಾತಾುರದ್ ನಿಿಂದ್ ಗ  ನಾವು ಬಗಿಿ ನಡ ದ್ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ 'ಪುರುಷ್-ಕವಿ'ಗಳು ರಚ್ಚಸಿ ಹಾಡಿದ್ 

ಹಾದ್ರಗಿರ್ತಿಯರ ಲಾವಣಿಗಳಗಿನುು ಮನುಣ ಯಿಲಲ. 

ಹ ಣಿಣನ ಅರಿವಿಗನುಸ್ಾರವಾದ್ ಕವಿತಾ ಸೊಪರ್ತಿಗ  

ಸಿಂಗಿೇತದ್ ಅಧಿದ್ ೈವ ಪ್ತೇಬಸ್ ಅನುಗರಹವಿರ್ದದದ್ದರ , 

ಗಿಂಡಿನ ವಿರುದ್ದ ಎಿಂದ್ ೊೇ ನಾವು ಪದ್ಯ ಬರ ಯಬಹುರ್ದತುಿ. 

ನಮಮ ಮಹಾಕಾವಯಗಳಿಂದ್ ಅವರನುು ಎದ್ುರಿಸಬಹುರ್ದತುಿ. 

ಆದ್ರ ೇನು ! ಕಾಲನ ೊಬಬ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ಪುರುಷ್. 

ಆತನ ಉಗಾರಣದ್ಲಲ ತುಿಂಬಿರುವ ಕಥ ಗಳಲಲ 

ಗಿಂಡಿನಷ್ ಟೇ ಹ ಣಿಣಗೊ ಪರಸಿರ್ದದಯಿದ್ . 
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ಓ ಮಿೇಡಿಯ ! ಪ್ ರೇಮದ್ ಅಮಲನಿಿಂದ್ ಹುಚಾಿಗಿ 

ತಿಂದ್ ಯ ಮನ ಯನುು ತ ೊರ ದ್ು, 

ಪೂವಿ ಸ್ಾಗರದ್ ಬಿಂಡ ಗಲಲನ ದ್ವಡ ದ್ಾರಿಯ ಸವ ಸಿ 

ನಿೇನು ಬಿಂದ್ ಯಲಲವ ೇ ? 

ವಿದ್ ೇಶ್ ನ ಲದ್ಲಲ ಜೇವಿಸುರ್ತಿರುವ ನಿೇನು, 

ದ್ಾಿಂಪತಯ ಜೇವನರ್ದಿಂದ್ ವಿಂಚ್ಚತಳಾಗಿ, 

ಒಬಬಿಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗುರ್ತಿರುವ . 

ನಿರಾಶ್ರತ ಯಾದ್ ನಿನುನುು ಗಡಿಯಿಿಂದ್ಾಚ  ಓಡಿಸಿ 

ಅವಮಾನಿಸುವ ಪರಯತುವೂ ನಡ ರ್ದದ್ . 

ಪರಮಾಣವಚನಗಳಗ  ಬ ಲ ಯಿಲಲ. 

ವಿಶಾಲ ಗಿರೇಕ್ ಜಗರ್ತಿನಲಲ ಮಾನ ಮಯಾಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ು 

ಮುಗಿಲನತಿ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಗಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಆಸರ ಗಾಗಿ ನಿೇನು ಎತಿ ರ್ತರುಗುವ  ? 

ನಿನು ತಿಂದ್ ಯ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹ ೊೇಗಿದ್  ; 

ಗಿಂಡನ ಹಾಸುಗ ಗ  ಬ ೇರ ೊಬಬ ಮಡರ್ದ ಬಿಂರ್ದದ್ಾದಳ  ; 

ನಿನು ಮನ ಯನುು ಹ ೊಸ ರಾಣಿಯಬಬಳು ಆಳುರ್ತಿದ್ಾದಳ . 

(ಜ ೇಸನ್ ಬರುವನು) 

ಜೆೇಸ್ನ್     : ಲಿಂಗು ಲಗಾಮಿಲಲದ್ ಕ ೊೇಪರ್ದಿಂದ್ 

ಎಿಂತಹ ಅನಥಿಗಳು ಸಿಂಭವಿಸುತಿವ  

ಎಿಂಬುದ್ನುು ಒಮಮಯಲಲ, ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ ದೇನ . 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲಲರುವವರ ರ್ತೇಮಾಿನಗಳನುು ಸರ್ದದಲಲದ್  ಒಪ್ತಪಕ ೊಿಂಡಿದ್ದರ , 

ನಿೇನು ಈ ಮನ ಯಲ ಲೇ ಉಳಯಬಹುರ್ದತುಿ; 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಲ ಲೇ ಬದ್ುಕಬಹುರ್ದತುಿ. 

ಅದ್ಕ ಕ ಪರರ್ತಯಾಗಿ ನಿೇನು ಮೊಖಿಳಿಂತ  ಮಾತಾಡಿದ್ ; 

ಗಡಿೇಪ್ಾರಿಗ  ಗುರಿಯಾದ್ . 
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ನಿನು ಕ ೊೇಪದ್ ಮಾತುಗಳಗ  ನಾನು ಕ ರಳುವುರ್ದಲಲ. 

ನಿನಗ  ಎಷ್ುಟ ಕಾಲ ಸ್ಾಧ್ಯವೇ ಅಷ್ುಟ ಕಾಲದ್ವರ ಗ  

ಜ ೇಸನನ ಅಪರಾಧ್ಗಳನುು ಜಪ್ತಸುತಾಿ ಹ ೊೇಗು. 

 

ಆದ್ರ  ರಾಜ ಮತುಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುು ಬಯುದ 

ಕ ೇವಲ ಗಡಿೇಪ್ಾರಿನ ಶ್ಕ್ ಪಡದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ು ಮಾತರ ಅದ್ೃಷ್ಟವ ಿಂದ್ ೇ ರ್ತಳ. 

 

ಇಷ್ುಟ ಕಾಲವೂ ಅವರನುು ಸಿಂತ ೈಸಲು 

ನಾನು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಪರಯರ್ತುಸಿದ್ . 

ನಿೇನಾದ್ರ ೊೇ, ರಾಜಮನ ತನದ್ ವಿರುದ್ದ 

ನಿನು ಅಸಿಂಬದ್ದ ಧಾಳಯನುು ನಿಲಲಸಲ ೇ ಇಲಲವಾದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಗಡಿೇಪ್ಾರಿಗ  ಗುರಿಯಾದ್ . 

 

ಆದ್ರೊ ನಾನು ಗ ಳ ಯರನುು ಕ ೈಬಿಡುವುರ್ದಲಲ. 

ನಿನು ಎಲಲ ಸಮಸ್ ಯಗಳನುು ನಾನು ಎಚಿರಿಕ ಯಿಿಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ ದೇನ . 

ಬರಿಗ ೈಯಯಲಲ ಮುನ ುಚಿರಿಕ ಯಿಲಲದ್  

ನಿನುನೊು ಮತುಿ ಮಕಕಳನೊು ದ್ ೇಶ್ಬಿಟುಟ ಕಳಸದ್ಿಂತ  

ತಕಕ ಏಪ್ಾಿಟು ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಗಡಿಪ್ಾರಿನ ೊಿಂರ್ದಗ  ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಂಪರ ಯೆೇ ಸ್ಾಲುಗಟುಟತಿವ . 

ನಿಸುಿಂದ್ ೇಹವಾಗಿ ನಿೇನು ನನುನುು ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುರ್ತಿರುವ ಯಾದ್ರೊ 

ನಾನು ಮಾತರ ನಿನಗ  ಕ ೇಡ ಣಿಸುವುರ್ದಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಥೊ ದ್ರಿದ್ರ ಹ ೇಡಿ ! ನಿನು ನಪುಿಂಸಕತನಕ ಕ 

ಸರಿಯಾದ್ ಇನೊು ಕ ಟಟ ಶ್ಬದ ನನಗ  ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಅಿಂತೊ ಈಗ ಬಿಂರ್ದರುವ  ! 

ನನು ಕಡುವ ೈರಿಯಾಗಿದ್ೊದ ಎದ್ುರಿಗ  ಬರುವುದ್ು ! 

ವಿಶಾಾಸಘಾತ ಮಾಡಿದ್ ಬಳಕವೂ 
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ಗ ಳ ಯರ ಮುಖ ನ ೊೇಡುವ ಧ ೈಯಿವಹಿಸುವುದ್ು, 

ಖಿಂಡಿತಾ ಪ್ೌರುಷ್ವಲಲ. 

ಇದ್ು, ಉದ್ದಟತನವೂ ಅಲಲ. 

ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ರ ೊೇಗ. 

ರ್ತೇರಾ ನಿಕೃಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಮಾತರ ತಗುಲುವ 

ನಾಚ್ಚಗ ಗ ಟಟ ಕ ೊಳಕು ರ ೊೇಗ. 

 

ಅದ್ ೇನಿದ್ದರೊ ನಿೇನು ಬಿಂದ್ದ್ ದೇ ಒಳ ಳಯದ್ು. 

ನಾನು ಹ ೇಳಬ ೇಕ ಿಂರ್ದರುವುದ್ನ ುಲಾಲ ಹ ೇಳದ್ರ  

ನನು ಹೃದ್ಯ ಹಗುರವಾಗುತಿದ್ ; 

ಕ ೇಳದ್ ನಿೇನು ಹೌಹಾರಿ ಬ ಚ್ಚಿ ಬಿೇಳಬಹುದ್ು. 

ಮೊಲರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡುತ ಿೇನ , 

ನಾನು ನಿನು ಜೇವವುಳಸಿದ್ವಳ ಿಂಬುದ್ು 

ಅಗ ೊಿ ನೌಕ ಯಲಲ ನಿನ ೊುಡನ  ಪರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ 

ಗಿರೇಕರಿಗ ಲಲ ಗ ೊರ್ತಿದ್ . 

 

ಬ ಿಂಕ್ತಯುಸಿರಾಡುವ ಗೊಳಗಳ ನ ೇಗಿಲಗ  ಹೊಡಿ 

ಸ್ಾವ ತರುವ ಹ ೊಲವ ಬಿತಿಲ ಿಂದ್ು ನಿನುನುವರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ಾಗ 

ನಾನು ನಿನು ಜೇವವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿದ್ . 

ಚ್ಚನುದ್ ತುಪಪಟದ್ ಹ ೊರ್ದಕ ಗ  ಕಾವಲದ್ದ ಸಪಿ 

ಸುರುಳ ಸುರುಳಯಾಗಿ ಸುರ್ತಿಕ ೊಿಂಡು ಬಿಡುಗಣಿಣನಿಿಂದ್ 

ಕಾವಲು ಕಾಯುರ್ತಿದ್ಾದಗ, 

ಅದ್ನುು ಕ ೊಿಂದ್ವಳು ನಾನು 

ನಿನು ಜಯದ್ ರ್ದೇವಟಿಗ ಗ  ಬ ಳಕ್ತತಿವಳು ನಾನು. 

ಮನಸ್ಾ ತಿಂದ್ ಯನುು ವಿಂಚ್ಚಸಿ ಮನ  ಬಿಟುಟ 

ಪ್ ಲಯಾನ್ ಪವಿತದ್ ಅಯಾಲಕಸ್ ನಾಡಿಗ  ನಿನುನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸಿದ್  
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ಇಲ ಲಲಾಲ ನನು ವಿವ ೇಕಕ್ತಕಿಂತ ಪ್ತರೇರ್ತಯ ಕ ೈ ಮೇಲಾಗಿತುಿ. 

ಮುಿಂದ್  ದ್ ೊರ  ಪಲಯಾಸ್ ನನುು ಅವನ ಹ ಣುಣ ಮಕಕಳ ೇ 

ಕ ೈಯಾರ  ಕ ೊಲುಲವಿಂತ  ಹಿಂಚ್ಚಕ  ಹಾಕ್ತ, 

ಇಡಿೇ ವಿಂಶ್ವನ ುೇ ನಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ . 

 

ಇದ್ ಲಲಕೊಕ ಪರರ್ತಯಾಗಿ ನಿೇನು ಕ ೇಡಿಗನಿಂತ  ನನುನುು ಹ ೊರದ್ಬಿಬದ್ . 

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಮಕಕಳನುು ಹಡ ರ್ದದ್ದರೊ 

ಮತ ೊಿಬಬ ಮಡರ್ದಯನುು ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡ . 

ನಿನಗ  ಮಕಕಳಲಲರ್ದದ್ದರ  ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ಮದ್ುವ ಗಾಗಿ ಹಾತ ೊರ ದ್ುದ್ನುು 

ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುರ್ದತುಿ. 

 

ನನಗ  ಕ ೊಟಟ ವಚನಗಳನ ುಲಾಲ ನಾಚ್ಚಕ ಬಿಟುಟ ಗಾಳಗ  ತೊರಿದ್ . 

ದ್ ೇವತ ಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಚನ ಕ ೊಟುಟ ಭರಷ್ಟನಾಗಿರುವ ನಿೇನು, 

ಹಳ ಯ ದ್ ೇವತ ಗಳ ಆಳಾಕ  ಮುಗಿಯಿತ ಿಂದ್ು ರ್ತಳರ್ದರುವ ಯಾ ? 

ಅಥವಾ ಹ ೊಸ ಕಾನೊನುಗಳು ಜಾರಿಗ  ಬಿಂರ್ದವ ಯೆ? 

ವಚನ ಭರಷ್ಟತ ಯ ಆರ ೊೇಪ ನಿನು ಮೇಲದ್ ಯಿಂಬುದ್ು 

ನಿನಗ  ಗ ೊರ್ತಿರಲ. 

 

ನಿೇನು ಆಗಾಗ ಅಮುಕುರ್ತಿದ್ದ ಈ ನನು ಬಲಹಸಿವ ೇ ! 

ಹಾತ ೊರ ದ್ು ಅಪುಪರ್ತಿದ್ದ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ೇ ! 

ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಂಚನ ಯ ಮಾತುಗಳಗ  ಮರುಳಾಗಿ 

ಹ ೇಗ  ನಾವು ಮೊೇಸಹ ೊೇದ್ವು ! 

ನಮಮ ಭರವಸ್ ಗಳ ಲಲ ಮಣುಣಗೊಡಿವ . 

 

ಬಾ, ನಿೇನ ೊಬಬ ಗ ಳ ಯನ ಿಂಬಿಂತ  ನಿನು ಬುರ್ದಧವಾದ್ಗಳನುು ಕ ೇಳುತ ಿೇನ . 

ನಿನಿುಿಂದ್ ನ ರವನುು ಬಯಸುರ್ತಿರುವ ನ ಿಂದ್ಲಲ; 

ಆದ್ರೊ ನಿನುನುು ಪರಶ್ುಸಿ 
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ನಿನು ನಿೇಚ ಕೃತಯಗಳನುು ಬಯಲಗ ಳ ಯುತ ಿೇನ . 

ನಾನಿೇಗ ಎತಿ ಹ ೊೇಗಲ ? 

ನಿನ ೊುಡನ  ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನಾಗಿ ವಿಂಚ್ಚಸಿದ್ ನನು ತೌರೊರಿಗ  ? 

ತಾಯಾಯಡಿಗ  ? 

ಪ್ ಲಯಾಸ್ ನ ಅನಾಥ ಹ ಣುಣಮಕಕಳರುವ ಅಯಾಲಕಸಿುಗ  ? 

ಅವರ ತಿಂದ್ ಯನುು ಕ ೊಲ  ಮಾಡಿಸಿದ್ ನನಗ , 

ಅವರು ಎಿಂತಹ ಸ್ಾಾಗತ ನಿೇಡಬಹುದ್ು ? 

 

ಹಿೇಗಿದ್  ನನು ಪರಿಸಿೂರ್ತ; 

ತೌರೊರು ಗ ಳ ಯರು ನನುನುು ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುರ್ತಿದ್ಾದರ . 

ನಿನಗ  ನ ರವು ನಿೇಡಲು ಹ ೊೇಗಿ 

ವಿನಾಕಾರಣ ಕ ಲವರ ವ ೈರ ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದೇನ . 

ಇದ್ಕ ಕ ಬಹುಮಾನವ ಿಂಬಿಂತ  ಹ ಲಾಲಸ್ ನ ಮಹಿಳ ಯರಲ ಲಲಾಲ 

ನನುನುು ನಿೇನು ಚ ನಾುಗಿ ಮರ ಸುರ್ತಿರುವ  ! 

ನಿನುಿಂತಹ ಗಿಂಡ ಇನ ುಲಲ ದ್ ೊರ ತಾನು ? 

ಮಹಾ ನಿಂಬಿಗಸಿ ಬ ೇರ ; 

ನಿನು ಕರುಣ ಯಿಿಂದ್, ಈಗ ನಾನು ಒಿಂಟಿಯಾಗಿ 

ಅನಾಥ ಹಸುಳ ಗಳ ೂಡನ  ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗಿ ಹ ೊರಡಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಹ ೊಸ ಮದ್ುವಣಿಗನಾದ್ ನಿನಗ  

ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಮಹಾ ನಾಚ್ಚಕ ಯ ವಿಚಾರವಲಲವ ೇ ? 

ನಿನು ಜೇವವುಳಸಿದ್ ಮಡರ್ದ ಮತುಿ ಮಕಕಳು ಬಿೇರ್ದ ಬಿೇರ್ದ ಅಲ ದ್ು 

ಭಿಕ್  ಬ ೇಡಿ ಜೇವಿಸುವುದ್ು ! 

ಓ ದ್ ೇವರ ೇ ! ಅಪಪಟ ಚ್ಚನು ಮತುಿ ಖ್ ೊೇಟಾ ಚ್ಚನುವನುು 

ಗುರುರ್ತಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವಿಂತ  ಸಪಷ್ಟ ಅರಿವನುು 

ನಿೇನು ನಮಗ  ಕ ೊಟಿಟರುವ . 

ಆದ್ರ , ದ್ುಷ್ಟರಿಿಂದ್ ಸಜೆನರನುು ಪರತ ಯೇಕ್ತಸಿ ರ್ತಳಯಬ ೇಕ ಿಂದ್ು 
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ನಾವು ಬಯಸಿದ್ರ  ಗ ೊತಾಿಗುವಿಂತಹ ಸರಿಯಾದ್ ಚ್ಚಹ ುಯಿಂದ್ನುು 

ಮನುಷ್ಯರ ದ್ ೇಹದ್ ಮೇಲ  ಏಕ  ಮೊಡಿಸಲಲಲ ? 

ಮೇಳ  : ಅರ್ತ ಪ್ತರೇರ್ತಯಿರುವಲಲ ವಿರಸವಾದ್ರ , 

ಉಕುಕವ ರ ೊೇಷ್ಕ ಕ ಮರ್ದದಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್    : ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ್, 

ಚತುರತ ಯಿಿಂದ್ ಮಾತಾಡಬ ೇಕಾದ್ ಕಾಲ ಬಿಂರ್ದರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಸಮುದ್ರದ್ಲಲ ಬಿರುಗಾಳಯೆದ್ುರಿಸುವ ಶ ರೇಷ್ಟ ನಾವಿಕನಿಂತ , 

ಈ ಆರ ೊೇಪದ್ ಆಭಿಟವನುು ಚಾಣಾಕ್ಷತ ಯಿಿಂದ್ ನಿಭಾಯಿಸಬ ೇಕು; 

ಹಡಗಿನ ಪಟವನ ುಲಾಲ ಸುರುಳ ಸುರ್ತಿ 

ಅಿಂಗುಲಿಂಗುಲ ಮುಿಂದ್ುವರಿದ್ು ಇದ್ನುು ದ್ಾಟಿಬಿಡುತ ಿೇನ . 

ಮೊತಿ ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ಾಗಿ, ನಿೇನು ನನಗ  ಮಾಡಿದ್ ಸ್ ೇವ ಯನುು 

ಅರ್ತ ದ್ ೊಡಾದ್ು ಮಾಡಿ ನಿರೊಪ್ತಸಿರುವ . 

ನನು ಕಡಲ ಪರಯಾಣದ್ ಯಶ್ಸಿುನ ಕ್ತೇರ್ತಿ 

ದ್ ೇವಿ ಅಪರೇರ್ದತ ಗ  ಮಾತರ ಸಲುಲತಿದ್ ; 

ಉಳದ್ ಯಾವ ದ್ ೇವತ ಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೊ ಇದ್ಕ ಕ ಕಾರಣರಲಲ. 

 

ನಿೇನು ಬುರ್ದಧವಿಂತ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಒಪುಪತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ  ನನು ಮೇಲ  ಹುಟಿಟದ್ ಮೊೇಹಾರ್ತರ ೇಕರ್ದಿಂದ್ ಹುಚ ಿದ್ದ ನಿೇನು 

ಎಷ್ುಟ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ ದಯೆಿಂದ್ರ  - 

ನನು ಜೇವವುಳಸಲು ಅದ್ ೇ ನಿನುನುು ಪ್ ರೇರ ೇಪ್ತಸಿತು. 

ಈಗ ನ ನಪ್ತಸಿದ್ರ  ನಿನಗ  ಕ ೊೇಪಬರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಅದ್ನುು ಅಲಲಗ ೇ ಬಿಡುತ ಿೇನ . 

ನನು ಹಿತವನುು ಕಾಪ್ಾಡಲ ಿಂದ್ ೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ ಯೆಿಂದ್ು 

ಬ ೇಕಾದ್ರ  ಒಪಪೇಣ. 

ಆದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಮಾತನುು ಮಾತರ ಮರ ಯಬ ೇಡ; 

ನಿೇನು ಕ ೊಟುಟದ್ದಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ ನನಿುಿಂದ್ ಪಡ ರ್ದರ್ದದೇಯೆ. 
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ಅನಾಗರಿಕ ಬಬಿರ ನಾಡನುು ತಯಜಸಿ ಗಿರೇಸ್ ದ್ ೇಶ್ಕ ಕ ಬಿಂದ್ . 

ತ ೊೇಳನ ಬಲವ ೇ ಎಲಲಕ್ತಕಿಂತ ಮಿಗಿಲ ಿಂದ್ು ಭಾವಿ ಸದ್, 

ನಾಯಯ ನಿೇರ್ತ ಕಾನೊನುಗಳರುವ ದ್ ೇಶ್ಕ ಕ ನಿೇನು ಬಿಂದ್ . 

ನಿನು ಪರರ್ತಭ ಗ  ಇಲಲ ವಾಯಪಕವಾದ್ ಮನುಣ  ದ್ ೊರ ಯಿತು. 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಿೇನು ಪರಸಿದ್ಧಳಾದ್ . 

 

ಭೊಮಿಯ ಒಿಂದ್ು ಅಜ್ಞಾತ ಮೊಲ ಯಲಲರುವ ನಾಡಿನಲ ಲೇ 

ಇಿಂರ್ದಗೊ ಜೇವಿಸಿದ್ದರ  ನಿನುನುು ಯಾರೊ ಗುರುರ್ತಸುರ್ತಿರಲಲಲ. 

ಜೇವನದ್ಲಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಬರಬಹುದ್ಾದ್ ಕ್ತೇರ್ತಿಯನುು ಬಿಟಟರ , 

ಭಾರಿ ಐಶ್ಾಯಿಕಾಕಗಲ ಆಫಿಿಯಸುನಿಗಿಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ್ 

ಮಧ್ುರ ಕಿಂಠಕಾಕಗಲೇ 

ನಾನು ಹಿಂಬಲಸುವುರ್ದಲಲ, 

ಸರಿ, ನನು ಸಮುದ್ರಯಾನ ಕುರಿತ ವಾದ್ವನುು ನಿೇನ ೇ ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ ; 

ನನು ಉತಿರವನುು ಹ ೇಳದ್ ದೇನ . 

ರಾಜಮನ ತನದ್ಲಲ ನಾನು ಮದ್ುವ ಯಾಗಿರುವುದ್ಕ ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ 

ನಿನು ಕ್ತೇಳು ಅಣಕವನೊು ಉತಿರಿಸುತ ಿೇನ . 

ನನು ನಡ  ವಿವ ೇಕಪೂಣಿವಾದ್ುದ್ು; 

ಮೊೇಹಾರ್ತರ ೇಕದ್ ಅಿಂಕ ಗ  ಒಳಪಟಿಟದ್ದಲಲ; 

ನನು ಮಕಕಳ ಮತುಿ ನಿನು ಹಿತಸ್ಾಧ್ನ ಯೆೇ- 

ಅದ್ರ ಗುರಿ ಎಿಂದ್ು ಸ್ಾಧಿಸಿ ತ ೊೇರಿಸುತ ಿೇನ . 

ಸಾಲಪ ಸುಮಮನಿರು! 

ದ್ುರದ್ೃಷ್ಟಗಳ ಧಾಳಯಿಿಂದ್ ಭಿಂಗಪಟುಟ ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟನಾಗಿ 

ಅಯಾಲಕಸಿುನಿಿಂದ್ ಇಲಲಗ  ಬಿಂದ್ಾಗ, 

ರಾಜನ ಮಗಳ ಕ ೈ ಹಿಡಿಯುವುದ್ಕ್ತಕಿಂತ ದ್ ೊಡಾ ಭಾಗಯ 

ಮತ ಿೇನಿರಲು ತಾನ  ಸ್ಾಧ್ಯ ? 

ನಿನು ಹಾಸಿಗ ಯ ಆಕಷ್ಿಣ  ಕಮಿಮಯಾಗಿ 



125 

 

ಹ ೊಸ ಹ ಣಿಣನ ಆಸ್ ಗ  ಬಲಯಾದ್ ನ ಿಂಬ ನಿನು ಅಸಹನ ಗೊ ಆಧಾರವಿಲಲ. 

ಹಲವು ಮಕಕಳನುು ಪಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂಬ ಹಿಂಬಲವೂ ನನಗಿಲಲ. 

ನಮಗಿರುವ ಎರಡ ೇ ಮಕಕಳು ನಮಗ  ಸ್ಾಕು. 

ನನಗದ್ರಿಿಂದ್ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ . 

ಆದ್ರ  ನಾವು ಚ ನಾುಗಿ ಬದ್ುಕಬ ೇಕು, ಬಡತನರ್ದಿಂದ್ ತ ೊಳಲಬಾರದ್ು- 

ಎಿಂಬುದ್ು ಮಾತರ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದ್ ವಿಚಾರ. 

ಈ ನಿಟಿಟನಲಲ ಮೊದ್ಲು ವಯವಸ್ ೂ ಮಾಡಬಯಸಿದ್ . 

ಬಡವನನುು ಅವನ ಲಲ ಗ ಳ ಯರೊ 

ಹ ೇಗ  ದ್ೊರವಿಡುತಾಿರ ಿಂಬುದ್ನುು ನಾನು ಬಲ ಲ. 

ನನು ವಿಂಶ್ಕ ಕ ಭೊಷ್ಣವ ನಿಸುವಿಂತ  ನನು ಮಕಕಳನುು ಬ ಳ ಸಬ ೇಕ ಿಂದ್ೊ, 

ಬಳಕ ಇನೊು ಕ ಲವು ಮಕಕಳನೊು - 

ಅಿಂದ್ರ ೇ ನಿನು ಮಕಕಳಗ  ತಮಮಿಂರ್ದರನೊು - ಪಡ ದ್ು, 

ಅವರ ಲಲರನೊು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬ ಳ ಸುವ ಆಸ್ ಪಟ ಟ: 

ಅನ ೊಯೇನಯವಾದ್ ಸಮೃದ್ದ ಮನ ತನವನುು ಪೇಷ್ಟಸಬ ೇಕ ಿಂರ್ದದ್ ದ. 

ನಿನಗ  ಇನೊು ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಕಕಳು ಬ ೇಕ್ತಲಲ ತಾನ ? 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಈಗಿರುವವರಿಗ  ಬ ಿಂಬಲವಾಗುವಿಂತ  

ಮತ ಿ ಕ ಲವರನುು ಪಡ ದ್ರ  ತಪ್ ಪೇನು? 

ಇದ್ು ಕ ಡುಕ್ತನ ಆಲ ೊೇಚನ ಯೆೇ? 

ಪ್ ರೇಮ ಮಾತುಯಿಕ ಕ ಈಡಾಗರ್ದದ್ದರ  ನಿೇನೊ ಇದ್ನುು ಒಪುಪರ್ತಿದ್ ದ. 

ಆದ್ರ , ನಿೇವು-ಹ ಿಂಗಸರು-ಯಾವ ಸಿೂರ್ತಯನುು ಮುಟಿಟರುವಿರ ಿಂದ್ರ , 

ನಿಮಮ ರಾರ್ತರಯ ಜೇವನ ಮಧ್ುರವಾಗಿರುವವರ ಗ  ಮಾತರ 

ಎಲಲವೂ ಚ ನುವ ನಿುಸುತಿದ್ . 

ಅದ್ಕ ಕ ಸಾಲಪ ಊನವಾದ್ರೊ ಜಗತ ಿೇ ತಲ ಕ ಳಗಾಗಿ ಬಿಡುತಿದ್ . 

ಅಲಲಯವರ ಗ  ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದಲಲ ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಕಹಿ ಎನಿಸತ ೊಡಗುತಿದ್ . 

ಹ ಣಿಣನ ಅಗತಯವ ೇ ಇಲಲದ್  ಮಕಕಳನುು ಪಡ ಯಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಿರ್ದದದ್ದರ  ! 
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ಹ ಣುಣ ಅಸಿಿತಾದ್ಲಲಯೆೇ ಇರರ್ದದ್ದರ , 

ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು ಎಲಲ ದ್ುಃಖಗಳಿಂದ್ಲೊ ಮುಕಿವಾಗಿರುರ್ತಿತುಿ. 

ಮೇಳ  : ಜ ೇಸನ್, ನಿನು ವಾದ್ವನುು 

ಅತಯಿಂತ ಸಮಥಿವಾಗಿ ಮಿಂಡಿಸಿರುವ . ಆದ್ರೊ ನನಗನಿುಸುತಿದ್  : 

ನಿನು ಹ ಿಂಡರ್ತಯನುು ನಿೇನು ಬಿಟಿಟದ್ುದ ತಪುಪ ನಡವಳಕ  ! 

ಬಹುಶ್ಃ ಈ ಮಾರ್ತನಿಿಂದ್ ನಿನಗ  ಆಶ್ಿಯಿವಾಗಬಹುದ್ ೇ ? 

 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಇತರರಿಿಂದ್ ನಾನು ಹಲವು ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಭಿನುವಾಗಿರಬಹುದ್ು. 

ನನು ಪರಕಾರ, ಒಬಬ ದ್ುಷ್ಟ-ವಾಚಾಳಯೊ ಆಗಿದ್ದರ , 

ಮಹಾ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಾಗುತಾಿನ . 

ಹರಿತವಾದ್ ಕರ್ತಿಯಿಿಂದ್ ಅವನು ನಿಮಮ ಕುರ್ತಿಗ  ಕ ೊಯುದ, 

ಮಧ್ುರವಾದ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ್ ತನು ಕ ೊಲ ಯನುು 

ಮುಟಿಟ ಮಾಯಿಸಬಲಲ. 

ಈತ ಅಿಂತಹ ಬುರ್ದದವಿಂತನೊ ಅಲಲ. 

ನಿೇನಿೇಗ ನಯವಾದ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ್ 

ನನು ಮುಖ ನ ೊೇಡುವ ಧ ೈಯಿ ಮಾಡುರ್ತಿರುವ ಯಲಲವ ೇ? 

ನನು ಒಿಂದ್ು ಮಾರ್ತಗ  ಮೊದ್ಲು ಉತಿರ ಕ ೊಡು : 

ನಿೇನು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕನಾಗಿರ್ದದದ್ದರ 

ನನುನುು ಮೊದ್ಲು ಒಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ ದ; 

ಹಿೇಗ  ಬ ನು ಹಿಿಂದ್ ಕದ್ುದ ಮದ್ುವ  ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿರಲಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್    : ನಿನು ಕ ೊೇಪವನುು ಇನೊು ಕೊಡ ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗಾದ್ರೊ 

ತಡ ದ್ು ಕ ೊಳಳಲಾರದ್ವಳು, ಮೊದ್ಲ ಕ ೇಳದ್ದರ - 

ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ 'ಬಹಳ' ನ ರವು ನಿೇಡುರ್ತಿದ್  ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆದ್ರ  ಅದ್ು ಮುಖಯವಲಲ; 

ನಿನುನುು ತಡ ದ್ದ್ುದ ಅದ್ಲಲ. 

ವಯಸ್ಾುಗುರ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ನಿೇನು; 
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ವಿದ್ ೇಶ್ ಹ ಿಂಡರ್ತ ನಿನು ಅಿಂತಸಿನುು ಹ ಚ್ಚಿಸಲಾರಳು 

ಎನಿುಸತ ೊಡಗಿತು ನಿನಗ . 

ಜೆೇಸ್ನ್    : ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ರ್ತಳರ್ದರು; 

ಯಾವ ಹ ಣಿಣನ ಸಲುವಾಗಿಯೊ ನಾನು 

ಈ ರಾಜ ಮನ ತನದ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಬ ಳ ಸಲಲಲ. ನಾನಿೇಗಲ ೇ ರ್ತಳಸಿರುವಿಂತ  

ನಿನು ಭವಿಷ್ಯವನುು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದ್ಕ ಕ, ಮತುಿ ನನು ಮಕಕಳಗ  

ರಾಜರಕಿದ್ ತಮಮಿಂರ್ದರ ಬಾಿಂಧ್ವಯವನುು ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕಾಕಗಿ- 

ತನೊಮಲಕ ನಾವ ಲಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಮಾತರ ಇದ್ನುು ಮಾಡಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಭವಿಷ್ಯವನುು ಕುರಿತ ನಿನು ಯೇಚನ  

ನನಗ  ವಾಕರಿಕ  ಬರಿಸುತಿದ್ . 

ದ್ುಃಖದ್ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಬರುವ ಯಾವ ಸುಖವೂ ನನಗ  ಬ ೇಡ. 

ನ ೊೇವಿಗ  ಆಸಪದ್ವಿೇಯುವ ರಕ್ಷಣ ಯೊ ಬ ೇಕ್ತಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ನಿನು ಈ ಮಾತನುು ಚ ನಾುಗಿ ಯೇಚ್ಚಸು ಮಿೇಡಿಯ ! 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಿನಗ  ವಿವ ೇಕ ಬಿಂರ್ದೇತು ! 

ಸಿಂಪರ್ತಿನಲಲ ದ್ುಃಖವನುು ಹುಡುಕಬ ೇಡ. 

ಅದ್ೃಷ್ಟವು ಎದ್ುರಿಗ  ಬಿಂದ್ಾಗ ನ ೊೇವಿನತಿ ಮುಖ ರ್ತರುಗಿಸಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆಗಲ ನನುನುು ಅವಮಾನಪಡಿಸು ! 

ನಿನಗ  ತಲ ಯ ಮೇಲ ೊಿಂದ್ು ಸೊರಿದ್. 

ನಾನಾದ್ರ ೊೇ ಒಬಬಿಂಟಿ. ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗಿ ಹ ೊರಡಬ ೇಕಾದ್ವಳು. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅದ್ು ನಿೇನ ೇ ಆಯುದಕ ೊಿಂಡದ್ುದ; ಬಯಯಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನನು ಆಯೆಕಯೆೇ ? ಹ ೇಗ  ? 

ನಿನುನುು ಮದ್ುವ  ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ ಮೇಲ  ದ್ ೊರೇಹ ಮಾಡಿದ್ನ ೇ ? 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ರಾಜ ಮತುಿ ಅವನ ವಿಂಶ್ವನುು ನಿಿಂರ್ದಸಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತದ್  ನಿೇನು ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹೌದ್ು ! ನಿನು ಮನ ಯ ಮೇಲೊ 

ನನು ಶಾಪ ಕೊರರ ವಿಧಿಯಿಂತ  ಕಾಡುತಿದ್ . 
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ಜೆೇಸ್ನ್      : ಇನುು ಹ ಚ್ಚಿಗ  ವಾದ್ವನುು ಬ ಳ ಸಲು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲಲ. 

ಮಕಕಳ ಅನುಕೊಲಕ ಕ ಅಥವಾ ನಿನು ಅಗತಯಕ ಕ 

ನಾನು ಏನಾದ್ರೊ ವಯವಸ್ ೂ ಮಾಡಬ ೇಕ ೇ ? ಹ ೇಳು! 

ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ನಿೇನು ಕ ೇಳದ್ದನುು ನಾನು ಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ಅಥವಾ ನಿೇನು ಅಪ್ ೇಕ್  ಪಡುವುದ್ಾದ್ರ  ಸ್ ುೇಹಿತರಿಗ  

ಪರಿಚಯದ್ ಪತರ ಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ಅವರು ನಿನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾಿರ . 

ಇಲಲ ಕ ೇಳು : ಈ ನ ರವನುು ನಿರಾಕರಿಸುವುದ್ು ಹುಚುಿತನ. 

ಕ ೊೇಪವನುು ನುಿಂಗಿಕ ೊಿಂಡರ  ನಿನಗ  ತುಿಂಬಾ ಲಾಭವಿದ್ . 

 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಎಿಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಿಂದ್ರೊ 

ನಿನು ಸ್ ುೇಹಿತರ ಅನುಗರಹವನುು ನಾನು ಒಪಪಲಾರ  : 

ನಿನು ಸಹಾಯವೂ ನನಗ  ಬ ೇಡ. 

ಕ ೇಡಿಗನ ಉಡುಗ ೊರಯಿಿಂದ್ ಅದ್ೃಷ್ಟವ ೇನೊ ಒಲಯುವುರ್ದಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಸರಿ. ಮಕಕಳಗಾಗಿ ಮತುಿ ನಿನಗಾಗಿ 

ನಾನು ನಿವಿಹಿಸಬ ೇಕಾದ್ ಎಲಲ ಕತಿವಯಗಳಗೊ 

ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ನ ಿಂಬುದ್ನುು 

ದ್ ೇವರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ರ್ತಳಸಿದ್ ದೇನ . 

ದ್ಯೆಗ  ನಿೇನು ಕ್ತಿಂಚ್ಚತೊಿ ಪರರ್ತಕ್ತರಯಿಸಲಲಲ. 

ಸ್ ುೇಹದ್ ಹಸಿವನುು ಹಠರ್ದಿಂದ್ ಹಿಿಂದ್ಕ ಕ ನೊಕ್ತರುವ ; 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಿನಗ ೇ ಕ ೇಡಾಗುತಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆಗಲ, ನಿೇನಿನುು ಹ ೊರಡು ! 

ಕೊಡಲ  ಪ್ತರಯತಮಯನುು ಸ್ ೇರಲು 

ನಿೇನಿೇಗ ತವಕ್ತಸುರ್ತಿರುವ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು 

ನಾನು ಚ ನಾುಗಿ ಬಲ ಲ. 

ಅವಳು ಮಲಗುವ ಮನ ಯಿಿಂದ್ ಹ ೊರಗ  ಹ ಚುಿ ಹ ೊತುಿ 
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ಕಾಲ ಕಳ ಯಬಾರದ್ು ! 

ನವವಧ್ುವನುು ಚಪಪರಿಸಿ ಸವಿಯಲು ಹ ೊರಡು. 

ದ್ ೇವರ ಬ ಿಂಬಲವಿದ್ದರ  ಈ ಮದ್ುವ ಗಾಗಿ 

ನಿೇನು ಭಯಿಂಕರವಾಗಿ ಪಶಾಿತಾಿಪ ಪಡುವ ಸಿೂರ್ತಯೊ ಬಿಂರ್ದೇತು. 

(ಜ ೇಸನ್ ಹ ೊೇಗುವನು) 

ಮೇಳ : ಆಕರಮಣಶ್ೇಲವಾದ್ ಕೊರರ ಪ್ ರೇಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಹಿತಕಾರಿಯಲಲ ; 

ಅದ್ು ಘನತ  ಗೌರವವನುು ತರುವುರ್ದಲಲ. 

ಪ್ ರೇಮದ್ ೇವಿಯ ಕರುಣ  ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದ್ರ , 

ಅದ್ು ತರುವ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ಕಣ ಯಿಲಲ. 

ಓ ದ್ ೇವಿ-ಅಪರೇರ್ದತ  ! 

ಗುರಿ ತಪಪರ್ದಹ ನಿನು ವಿಷ್ ಲ ೇಪ್ತತ ಕಾಮಬಾಣವನ ಿಂದ್ೊ 

ನನ ುಡ ಗ  -ಕಳಸಬ ೇಡ. 

ದ್ ೈವದ್ ಪರಮ ಅನುಗರಹವಾದ್ ಮುಗದಗುಣ ನನು ಪ್ಾಲಗ  ಬರಲ. 

ಕೊರರ ದ್ ೇವತ ಯೆಿಂದ್ೊ ನನು ಈ ಕ ೊೇಪ ಮತುರಗಳತಿ ನೊಕರ್ದರಲ! 

ಅನಯ ಪ್ ರೇಮದ್ ವಿಕಾರ ಹಿಂಬಲದ್ತಿ ಸ್ ಳ ದ್ು 

ಕ ೊನ ಯಿರದ್ ವಾಗುಯದ್ದಗಳಗ  ನನು ಸಿಲುಕ್ತಸರ್ದರಲ. 

ಮಡರ್ದಯರ ಒಲವನಾುಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುರ್ತಸಲ. 

ಹ ೊೇರಾಟವಿರದ್ ಹಾಸುಗ ಯ ಶಾಿಂರ್ತಗ  ಮೊದ್ಲ ಮನುಣ ಯಿರಲ. 

ಓ ನನು ತಾಯಾಿಡ ೇ ! ನನು ಮನ ಯೆೇ ! 

ಎಿಂದ್ ಿಂದ್ೊ ನಾ ನಿಮಮನಗಲರ್ದರಲ ! 

ರ್ದನ ರ್ದನವೂ ಹ ೊಸ ದ್ುಃಖಗಳ ತಿಂದ್ ೊಡುಾವ 

ನಿದ್ಿಯದ್ ಕತಿಲ ಬಾಳಗ  ನಾನು ತುತಾಿಗರ್ದರಲ. 

ಈ ತ ರದ್ ಅಸಹಾಯಕ ಬಾಳಗಿಿಂತ ಸ್ಾವು ಮೇಲು. 

ಹೌದ್ು ! ಮನ  ತ ೊರ ದ್ ಬಾಳನ ವ ೇದ್ನ ಗಿಿಂತ 

ಸ್ಾವು ನನುನು ಸ್ ಳ ದ್ುಕ ೊಳಲ. 
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ತಾಯಾಯಡ ನಷ್ಟಕ ಕ ಮಿಗಿಲಾದ್ ಕಡುದ್ುಃಖವಿಲಲ. 

ಕಣಾಣರ  ಕಿಂಡಿರುವ  ನಾನಿದ್ನು. 

ಕ್ತವಿಯಾರ  ಕ ೇಳರುವ  ಹೃದ್ಯದ್ಾಳರ್ದಿಂದ್. 

ಅಯಯೇ ಮಿೇಡಿಯ ! 

ನಿನು ಮೇಲ ರಗಿದ್ಘಾತರ್ದಿಂದ್ ತತಿರಿಸಿ ಹ ೊೇದ್ . 

ಕನಿಕರಿಸಬಲಲ ಗ ಳ ಯರಾರೊ ಇಲಲ, ಕಡುದ್ುಮಾಮನದ್ ಗಳಗ ಯಲಲ. 

ಕಾರಿಿಂಥ್ ನಗರ ಕೃಪ್ ದ್ ೊೇರಲಲಲ. 

ಎದ್ ಯ ಕಲುಲ ಮಾಡಿ, ನಿಂಬುಗ ಯ ಘಾರ್ತಸುವ ಸ್ ುೇಹ ದ್ ೊರೇಹಿ, 

ನಿನಾಿಮವಾಗಲ ಕತಿಲ ಕೊಪದ್ಲಲ. 

ಗ ಳ ಯನಾಗಲಾರನ ಿಂದ್ೊ ನನಗವನು. 

(ಮಟಿಟಲ ಬಳ ನಿರಾಶ ಯಿಿಂದ್ ಮಿೇಡಿಯ ಕುಳರ್ತರುವಾಗ ವಿಜಯಸ್ ಪರವ ೇಶ್) 

ಏಜರ್ಸ್   : ಮಿೇಡಿಯ ! ನಿನಗ  ಒಳ ಳಯದ್ಾಗಲ. 

ಹಳ ಯ ಗ ಳ ಯರ ನಡುವ  ಇದ್ಕ್ತಕಿಂತ 

ಉತಿಮವಾದ್ ಸ್ ುೇಹ ಮಾಗಿವಿಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿನಗೊ ಒಳತಾಗಲ, ಏಜಯಸ್ ! 

ವಿವ ೇಕ್ತ ಪ್ಾಿಂಡಿಯನ್ ಕುವರನ ೇ, ನಿನು ಆಗಮನ ಎತಿಕಡ ಯಿಿಂದ್ ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಡ ಲಪಯಿಿಂದ್; ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ದ್ ೈವವಾಣಿ ಅಪ್ಾಲ ೊೇ ಕಡ ಯಿಿಂದ್. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕ ೇಿಂದ್ರವಾದ್ ಅಲಲಗ ೇಕ  ಹ ೊೇಗಿದ್ ದ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ನನಗ  ಮಕಕಳಾಗುವ ಬಗ  ಹ ೇಗ  

ಎಿಂಬುದ್ನುು ಕ ೇಳ ರ್ತಳಯಲು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಯಾಕ  ? ಇಷ್ುಟ ವಷ್ಿಗಳೂ ನಿನಗ  ಮಕಕಳಾಗಲಲಲವ ೇ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಹೌದ್ು, ನನಗ  ಮಕಕಳಲಲ. ಯಾವ ದ್ ೈವದ್ ಇಚ ಛಯೇ ಏನ ೊೇ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಮಕಕಳಾಗುವ ಬಗ ಗ  ದ್ ೈವವಾಣಿ ಏನು ನುಡಿಯಿತು ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಆ ನುಡಿಗಳು ಗೊಢವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಮಾನವ ವಾಯಖ್ಾಯನಕ ಕ ಅರ್ತೇತವ ನಿಸಿವ . 
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ಮಿೇಡಿರ್    : ನಾನು ಅವುಗಳನುು ಕ ೇಳಬಹುದ್ು ತಾನ ೇ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ ! ಈ ಒಗಟನುು ಬಿಡಿಸಲು 

ನಿನುಿಂತಹ ಸೊಕ್ಷಮಮರ್ತಯೆೇ ಬ ೇಕಾಗಿರುವುದ್ು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹಾಗಾದ್ರ , ಅದ್ ೇನು ಹ ೇಳು. 

ಏಜರ್ಸ್   : 'ದ್ಾರಕ್ಾರಸದ್ ಚ್ಚೇಲದ್ ಕಿಂಠವನುು ಸಡಿಲಸಬಾರದ್ು' 

ಎಿಂದ್ು ಅಪಪಣ  ಯಾಗಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಎಷ್ುಟ ರ್ದನ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ತಾಯಾಿಡಿಗ  ನಾನು ಹಿಿಂರ್ದರುಗುವ ತನಕ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಸರಿ! ಹಾಗಾದ್ರ  ನಿೇನು ಕಾರಿಿಂರ್ಥನತಿ ಬಿಂದ್ದ್ಾದರೊ ಏಕ ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಟ ೊರೇಜನಿುನ ರಾಜ ಪ್ತರ್ಥಯಸಿುನ ಕುವರ 

ಪ್ ಲ ೊೇಪುನನುು ಬಲ ಲಯಾ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹೌದ್ು! ಮಹಾ ಧ್ಮಿಿಷ್ಠ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಈ ದ್ ೈವವಾಣಿಯನುು ಕುರಿತು ಅವನ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಕ ೇಳುವ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಇಿಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲಲ ಆತ ತುಿಂಬಾ ಪರಿಣತ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಅಲಲದ್  ಆತ ನನು ಪರಮಸ್ ುೇಹಿತನೊ ಕೊಡ 

ನಾವಿಬಬರೊ ಒಟಿಟಗ  ಕೊಡಿ ಯುದ್ಧಕ ಕ ಹ ೊೇಗಿದ್ ದೇವ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿೇನು ಬಯಸಿದ್ ದಲಲ ಸಿಕ್ತಕ ಸುಖವಾಗಲ ಿಂದ್ು 

ನಾನು ಹಾರ ೈಸುವ , ಒಳ ಳಯದ್ಾಗಲ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಆದ್ರ  ನಿೇನ ೇಕ  ಹಿೇಗ  ಕೃಶ್ವಾಗಿ ಬಿಳಚ್ಚಕ ೊಿಂಡಿರುವ  ? 

ಕಾರಣವ ೇನು ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಏಜಯಸ್, ನನು ಗಿಂಡನಿಂತಹ ಪರಮ ದ್ುಷ್ಟ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲಲಲ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಯಾಕ  ? ಏನಾಯಿತು ? 

ನಿನು ದ್ುಃಖವನ ುಲಾಲ ನನಗ  ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿಷ್ಾಟಪ್ತಯಾದ್ ನನಗ  ಜ ೇಸನ್ ದ್ ೊರೇಹ ಮಾಡಿದ್ಾದನ . 

ಏಜರ್ಸ್   : ಏನು ಮಾಡಿದ್? ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸು. 
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ಮಿೇಡಿರ್    : ಮತ ೊಿಬಬ ಹ ಿಂಡರ್ತಯನುು ಮದ್ುವ ಯಾದ್; 

ನನು ಮನ ಗ  ಅವಳೇಗ ಯಜಮಾನಿ. 

ಏಜರ್ಸ್    : ಇದ್ು ಅತಯಿಂತ ಹ ೇಯವಾದ್ ಕ ಲಸ ! 

ಅವನಿಗ  ಅಷ್ ೊಟಿಂದ್ು ಧ ೈಯಿ 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಬಿಂರ್ದದ್  ! ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲಲ ನನುನುು ಪ್ ರೇಮಿಸಿ, 

ಈಗ ರ್ತರಸಕರಿಸಿದ್. 

ಏಜರ್ಸ್   : ನಿನು ವಿಚಾರದ್ಲಲ ಅವನಿಗ  ಬ ೇಸರ ಬಿಂರ್ದತ ೊೇ ? 

ಅಥವಾ ಬ ೇರ ಡ  ಪ್ತರೇರ್ತಯುಿಂಟಾಯಿತ ೊೇ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅರ್ತ ಪ್ತರೇರ್ತಯುಿಂಟಾಗಿದ್  ! 

ಗಳ ಯರು ನಿಂಬಲಾರದ್ಿಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಾತ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಹಿೇಗಿದ್ ಯೇ ಸಮಾಚಾರ ; 

ಅವನು ಅಷ್ುಟ ಕ ೇಡಿಗನಾದ್ ಮೇಲ , ಹಾಳಾಗಲ ಬಿಡು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಧಿಕಾರ ಮತುಿ ರಾಜತಾವನುು ಆತ ಪ್ತರೇರ್ತಸುರ್ತಿರುವುದ್ು. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಹೌದ್ ೇ ? ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗಿಯ ತಿಂದ್  ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಕ ರೇಯಾನ್ ! ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ರಾಜ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಹಾಗ ೊೇ ! ನಿನು ದ್ುಃಖವನುು ನಾನು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬಲ ಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನನು ಸವಿನಾಶ್ವಾಗಿದ್  ! 

ಅದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಿದ್ಾದರ . 

ಏಜರ್ಸ್   : ಇದ್ು ರ್ತೇರಾ ಅನಾಯಯ-ಇಿಂಥದ್ನುು ಎಲಲಯೊ ಕ ೇಳಲಲ. 

ಯಾಕ  ? ಯಾರು ನಿನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಿದ್ವರು? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಕ ರೇಯಾನ್ ! ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಿಿಂದ್ ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಿದ್ಾದನ . 

ಏಜರ್ಸ್   : ಜ ೇಸನ್ ಇದ್ಕ ಕ ಸಮಮರ್ತಸಿದ್ನ ೇ? ಎಿಂತಹ ನಾಚ್ಚಕ ಗ ೇಡು ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ಪರರ್ತಭಟಿಸಿಲಲ ; 

ತನಗ  ಇದ್ು ಒಪ್ತಪಗ ಯಾಗಲಲಲವ ಿಂಬಿಂತ  ನಟಿಸುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಇಲಲ ನ ೊೇಡು, ಏಜಯಸ್ ! 
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ನಿನು ದ್ಾಡಿ ಹಿಡಿದ್ು ರ್ದೇನಳಾಗಿ ಬ ೇಡುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಕಾಲು ಮುಟಿಟ ಕ ೇಳುತ ಿೇನ , 

ಈ ಅನಾಥ ನಿರಾಶ್ರತಳ ಮೇಲ  ಕನಿಕರವಿಡು. 

ಗಡಿೇಪ್ಾರಿಗ  ಗುರಿಯಾದ್ವಳು ನಾನು. 

ನನಗ  ಯಾವ ಗ ಳ ಯರೊ ಇಲಲವ ಿಂಬಿಂತಾಗುವುದ್ು ಬ ೇಡ. 

ಅಥ ನ್ು ಗ  ನನುನುು ಕರ ದ್ುಕ ೊೇ; 

ನಿನು ಮನ ಯಲಲ ನನಗ  ಸ್ಾಾಗತವಿರಲ. 

ದ್ ೇವರು ನಿನಗ  ಸಿಂತಾನವನುು ಕ ೊಡಲ; 

ನಿನು ಬದ್ುಕ್ತಗ  ಸುಖಪ್ಾರಪ್ತಿಯುಿಂಟಾಗಲ. 

ನನು ಬಳಗ  ನಿನುನುು ಕರ ದ್ು ತಿಂರ್ದರುವ 

ಅದ್ೃಷ್ಟದ್ ಮಹತಾವ ೇನ ಿಂಬುದ್ು ನಿನಗ  ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಬಿಂಜ ತನವನುು ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸಲು 

ಶ್ಕಿವಿರುವ ಕ ಲವು ಮದ್ುದಗಳು ನನಗ  ಗ ೊರ್ತಿವ . 

ನಿನಗ  ಮಕಕಳಾಗುತಿವ ಯೆಿಂದ್ು ನಾನು ಭರವಸ್  ಕ ೊಡಬಲ ಲ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ನಿನಗ  ನ ರವಾಗಲು ನನಗ  ಹಲವು ಕಾರಣಗಳವ  ಮಿೇಡಿಯ; 

ಮೊತಿ ಮೊದ್ಲು ದ್ ೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ; ಬಳಕ, 

ಇರ್ದೇಗ ತಾನ  ನನು ಸಿಂತಾನಹಿೇನತ ಯನುು ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸವುದ್ಕ ಕ 

ನಿೇನು ಕ ೊಟಟ ಭರವಸ್ ಯ ಸಲುವಾಗಿ, 

ನನು ಸ್ಾಮಥಯಿವ ಲಲ ಇಿಂಗಿ ಹ ೊೇಗಿದ್  ; ನಿರಾಶ್ನಾಗಿದ್ ದೇನ . 

ಹಾಗಾದ್ರ  ಹಿೇಗ  ಮಾಡ ೊೇಣ : 

ಅಥ ನ್ು ಗ  ನಿೇನು ಬರುವುದ್ಾದ್ರ , ನನು ಮಾರ್ತಗ  ಬದ್ಧನಾಗಿ 

ನಿನುನುು ಸ್ಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ೊಟ ರಕ್ಷಿಸುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ  ಮೊದ್ಲು ಈ ಸಿಂಗರ್ತ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ ; 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಿಿಂದ್ ನನು ಜ ೊತ ಯಲಲಯೆೇ 

ನಿನುನುು ಕರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗಲು ನಾನು ಒಪುಪವುರ್ದಲಲ. 
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ನಿೇನಾಗಿ ಅಥ ನ್ು ಗ  ಬರುವುದ್ಾದ್ರ , ಅಲಲ ನಿನಗ  ಆಶ್ರಯವಿದ್ ; 

ಯಾರಿಗೊ ನಿನುನುು ಬಿಟುಟಕ ೊಡುವುರ್ದಲಲ. 

ಕಾರಿಿಂಥನುು-ಯಾವ ನ ರವೂ ಇಲಲದ್ -ಮೊದ್ಲು ತಯಜಸು; 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನವರೊ ನನು ಸ್ ುೇಹಿತರಲಲವ ೇ? 

ಅವರು ನನುನುು ತಪುಪ ರ್ತಳಯುವುದ್ು ಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹಾಗ ೇ ಆಗಲ, ಈ ನಿನು ವಾಗಾದನದ್ ಮೇಲ  

ಆಣ ಯಿಟುಟ ದ್ೃಢಪಡಿಸು; 

ನಮಿಮಬಬರಲಲ ಸಿಂಪೂಣಿ ಒಪಪಿಂದ್ವಾದ್ಿಂತಾಗುತಿದ್ . 

ಏಜರ್ಸ್   : ಯಾಕ  ? ಏನು ತ ೊಿಂದ್ರ  ? ನನುಲಲ ನಿನಗ  ನಿಂಬಿಕ ಯಿಲಲವ ೇ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿನುನುು ನಿಂಬುತ ಿೇನ . ಆದ್ರ  ನನಗ  ವ ೈರಿಗಳದ್ಾದರ . 

ಕ ರಯಾನ್ ಒಬಬನ ೇ ಮಾತರವಲಲ, 

ಪ್ ಲಯಾಸ್ ನ ವಿಂಶ್ಜರೊ ಕೊಡ ನನು ವ ೈರಿಗಳು. 

ಒಮಮ ಆಣ ಯಿಟುಟ ಬದ್ದನಾದ್ ಯಾದ್ರ  ನಿನು ಎಲಲ ಕಟಿಟನಿಿಂದ್ ಹ ೊರಗ , 

ನನುನುವರು ಕ ೊಿಂಡ ೊಯಯಲು ನಿೇನು ಬಿಡುವುರ್ದಲಲ. 

ನಿನು ಭರವಸ್  ಕ ೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾರ್ತನದ್ಾದ್ರ , 

ದ್ ೇವರ ಮೇಲ  ಆಣ ಯಿಡರ್ದದ್ದರ , 

ಬಹುಶ್ಃ ಅವರ ನಿಬಿಿಂಧ್ಕ ಕ ಒಪ್ತಪ ನಿೇನವರ ಗ ಳ ಯನಾಗಿಬಿಡಬಹುದ್ು. 

ಅವರಿಗ  ಐಶ್ಾಯಿ ಮತುಿ ರಾಜ ವಿಂಶ್ದ್ ಹಿನುಲ ಯಿದ್ . 

ನನು ಕಡ ಗ  ಯಾವ ಸ್ಾಮಥಯಿವೂ ಉಳರ್ದಲಲ. 

ಏಜರ್ಸ್   : ನಿನು ಮುನ ುಚಿರಿಕ  ಅಗಾಧ್ವಾಗಿದ್ . 

ನಿೇನು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವುದ್ಾದ್ರ  ನನು ಆಕ್ ೇಪಣ ಯೆೇನೊ ಇಲಲ. 

ದ್ ೇವರ ಮೇಲ  ಆಣ ಯಿಟಟರ , ಒಿಂದ್ು ರಿೇರ್ತಯಲಲ ನನಗೊ ಕ್ ೇಮ. 

ನಿನು ವ ೈರಿಗಳನುು ಎದ್ುರಿಸಲು 

ನನಗ ೊಿಂದ್ು ಒಳ ಳಯ ನ ಪ ಸಿಕ್ತಕದ್ಿಂತಾಗುತಿದ್ . 

ನಿನಗೊ ಸಿಂಪೂಣಿ ರಕ್ಷಣ  ಸಿಗುತಿದ್ . 
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ಸರಿ ! ನಿನು ದ್ ೇವರನುು ಹ ಸರಿಸು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿನು ಕಾಲ ಕ ಳಗಿರುವ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, 

ನ ರ್ತಿಯ ಮೇಲರುವ ನನುಜೆ ಸೊಯಿನ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, 

ಮತ ಿಲಲ ಸವಿದ್ ೇವರುಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆಣ ಯಿಡು. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಆಣ ಯಿಡುವ ವಿಧಿನಿಷ್ ೇಧ್ಗಳನ ುಲಾಲ ನನಗ  ಹ ೇಳಕ ೊಡು 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಎಿಂದ್ೊ ನಿನು ಎಲ ಲ ಕಟಿಟನಿಿಂದ್ ಹ ೊರಗ  

ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಬಾರದ್ು. 

ನನು ವ ೈರಿಗಳ ೇನಾದ್ರೊ ಹ ೊರಗ  ಕ ೊಿಂಡ ೊಯಯಲು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರ , 

ನಿೇನು ಬದ್ುಕ್ತರುವಾಗ- 

ನಿೇನಾಗಿಯೆೇ ಎಿಂದ್ೊ ನನುನುು ಬಿಟುಟಕ ೊಡಬಾರದ್ು. 

ಏಜರ್ಸ್   : ಭೊಮಿತಾಯಿಯ ಮೇಲಾಣ , 

ಹ ೊಳ ಯುರ್ತಿರುವ ಸೊಯಿನ ಬ ಳಕ್ತನ ಮೇಲಾಣ , 

ಎಲಲ ದ್ ೇವರುಗಳ ಮೇಲಾಣ - 

ನಿೇನಿೇಗ ಆಡಿದ್ ಮಾತುಗಳಗ  ನಾನು ಸಿಂಪೂಣಿ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ ದೇನ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನನಗಿೇಗ ಸಿಂಪೂಣಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. 

ನಿೇನಿಟಟ ಆಣ ಗ  ತಪ್ತಪದ್ರ ? 

ಏಜರ್ಸ್   : ಎಲಲ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂತ  ನನುನೊು ದ್ ೇವರು ಶ್ಕ್ಷಿಸಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿೇನಿನುು ಹ ೊರಡು. ಹಷ್ಿ ನಿನ ೊುಿಂರ್ದಗಿರಲ, ಎಲಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ . 

ನನು ಅಪ್ ೇಕ್ ಯನುು ಕಾಯಿಗತಗ ೊಳಸಿ ಗುರಿ ಮುಟಿಟದ್ ೊಡನ , 

ಎಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಸ್ಾಧ್ಯವೇ ಅಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ನಿನು ನಗರವನುು ಸ್ ೇರುತ ಿೇನ . 

(ಏಜಯಸ್ ಅವಳ ಕ ೈ ಕುಲುಕ್ತ, ಅವಸರರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊೇಗುವನು) 

ಮೇಳ  : ಪರವಾಸಿಗಳ ದ್ ೈವ ಹಮಿಿಸ್ ನಿನು ಬ ಿಂಗಾವಲಾಗಿ ಮನ ಗ ೊಯಯಲ. 

ನಿನ ುಲಲ ಬಯಕ ಗಳು ಸಿಂಪೂಣಿ ಈಡ ೇರಲ; 

ಏಜಯಸ್, ನಿನು ಉದ್ಾರ ಹೃದ್ಯ 

ನಮಮ ಹಾರ ೈಕ ಯನುು ಸಿಂಪ್ಾರ್ದಸಿತು. 
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ಮಿೇಡಿರ್    : ಓ ಸೊಯಸ್ ದ್ ೇವಾ ! ಸೊಯಸ್ ಕುವರಿ ನಾಯಯದ್ ೇವಿ ! 

ಅರ್ತಶ್ಯದ್ ಸೊಯಿದ್ ೇವಾ! ನಾನಿೇಗ ವಿಜಯದ್ ಮಾಗಿದ್ಲಲದ್ ದೇನ . 

ಭರವಸ್  ಇರ್ದೇಗ ತ ೊೇರುರ್ತಿದ್ .  

ನನು ವ ೈರಿಗಳಗ  ತಕಕ ಶ್ಕ್ ಯಾಗುವುದ್ನುು 

ನಾನಿೇಗ ಯೇಚ್ಚಸಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ನನು ವಿನಾಶ್ ಆತಯಿಂತ ಕರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಿಂಡ ಕ್ಷಣದ್ಲಲಯೆೇ- 

ನನು ಆಸ್  ಗಳ ಬಿಂದ್ರಿನಿಂತ -  ಈ ಏಜಯಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಿಂಡ. 

ಅಥ ನ್ು ನಗರದ್ ಕ ೊೇಟ ಯನುು ಸಮಿೇಪ್ತಸಿದ್ ೊಡನ  

ಅವನ ಆಶ್ರಯದ್ ರ ೇವಿನಲಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿಂಗಬಹುದ್ು. 

ಈಗ ನನ ುಲಲ ಯೇಜನ ಗಳನೊು ನಿಮಮ ಮುಿಂರ್ದಡುತ ಿೇನ . 

ಕ ೇಳುವುದ್ಕ ಕ ಅವು ಸ್ ೊಗಸ್ಾದ್ ಮಾತುಗಳ ೇನೊ ಅಲಲ. 

ಮೊದ್ಲು ಆಳ ೂಬಬನನುು ಕಳುಹಿ ಜ ೇಸನನನುು ಕರ ಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ಬಳಕ, ಮೃದ್ು ಮಾರ್ತನಿಿಂದ್ ಅವನನುು ಸಿಂತ ೈಸುತ ಿೇನ . 

ಆತನ ಎಚಿರದ್ ನಡ  ನಾಯಯವಾದ್ುದ್ ಿಂದ್ೊ, 

ದ್ ೊರ  ಮಗಳ ೂಡನ  ಅವನು ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ ಲಗು- 

ನನಗ  ದ್ ೊರೇಹವಾದ್ರೊ- 

ಒಟಾಟರ ವಿವ ೇಕದ್ ಆಲ ೊೇಚನ ಯಾಗಿದ್ುದ 

ಒಳ ಳಯ ಹಿತವನ ುೇ ತರುವುದ್ ಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳುತ ಿೇನ . 

ನನು ಮಕಕಳನುು ಇಲಲಯೆೇ ಉಳಯಗ ೊಡಲು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ನನುನುು ತಾತಾುರರ್ದಿಂದ್ ಕಿಂಡ ಜನರ ನಡುವ  

ನನು ಮಕಕಳನುು ಬಿಟುಟ ಅವಹ ೇಳನಕ ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದ್ು 

ನನು ಉದ್ ದೇಶ್ವಿದ್ ಯೆಿಂದ್ಲಲ; 

ಕ ೇವಲ ಒಿಂದ್ು ತಿಂತರವಾಗಿ, 

ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುು ಕ ೊಲುಲವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಇದ್ನುು ಯೇಚ್ಚಸುತ ಿೇನ . 
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ರಾಜಕುಮಾರಿಯಲಲಗ  ಹ ೊೇಗಿ 

ತಮಮನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರಿನಿಿಂದ್ ಮುಕಿಗ ೊಳಸಬ ೇಕ ಿಂದ್ು ಕ ೇಳುವ 

ಮಕಕಳ ಪುಟಟ ಕ ೈಗಳಲಲ ಆಕ ಗಾಗಿ ಅತಯಿಂತ ಬ ಲ ಬಾಳುವ 

ಉಡುಗ ೊರ ಗಳನುು ಕಳಹಿಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ಚ್ಚನುದ್ ಜರತಾರಿಯಿಿಂದ್ ಹ ಣ ದ್ ಸ್ ೊಗಸ್ಾದ್ ಈ ಉಡುಪನುು 

ಮತುಿ ಬಿಂಗಾರದ್ ಕ್ತರಿೇಟವನುು ಆಕ ಯೆೇನಾದ್ರೊ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ 

ಮೈಮೇಲ  ಧ್ರಿಸಿದ್ಳ ೂೇ-ಕೊಡಲ ೇ, 

ಅವಳು ಮತುಿ ಆಕ ಯನುು ಮುಟುಟವ ಯಾರಾದ್ರೊ 

ಸಿಂಕಟದ್ಲಲ ನರಳ ಸ್ಾಯುತಾಿರ . 

ಅಷ್ುಟ ಉಗರವಾದ್ ವಿಷ್ವನುು 

ಈ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳಗ  ಸವರಿರುತ ಿೇನ . 

ಈ ವಿಚಾರವಿನುು ಸ್ಾಕು. 

ಮುಿಂದ್ , ನಾನು ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ್ುದ್ನುು ನ ನ ದ್ರ ೇ 

ದ್ುಃಖ ಒತಿರಿಸಿ ಬರುತಿದ್ . 

ನನಿುಬಬರ ಮಕಕಳನುು ಕ ೊಿಂದ್ು ಹಾಕುತ ಿೇನ . 

ನನಿುಿಂದ್ ನನು ಮಕಕಳನುು ಯಾರೊ ಕ್ತತುಿಕ ೊಳುಳವಿಂರ್ತಲಲ. 

ಜ ೇಸನನ ಇಡಿೇ ಮನ ಯನುು ಅಲ ೊಲೇಲ ಕಲ ೊಲೇಲಗ ೊಳಸಿ, 

ನನು ಮುದ್ುದ ಮಕಕಳ ರಕಿರ್ದಿಂದ್ ತ ೊೇಯದ ಕ ೊಲ ಗಾರ್ತಯಾದ್ ನಾನು 

ಕಾರಿಿಂಥನುು ಬಿಟುಟ ಓಡಿ ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ . 

ಹೌದ್ು, ನಾನು ಎಿಂತಹ ಭಯಿಂಕರ ಕಳಿಂಕವನಾುದ್ರೊ ಸಹಿಸಬಲ ಲ; 

ನನು ವ ೈರಿಗಳಿಂದ್ ನಗ ಪ್ಾಟಲಗ  

ಗುರಿಯಾಗುವುದ್ನುು ಸಹಿಸಲಾರ . 

ಆಗುವುದ್ ಲಲ ಆಗಿಯೆೇ ಹ ೊೇಗಲ. 

ಬದ್ುಕ್ತನಿಿಂದ್ ನನಗ ೇನು ಫಲ? 

ನಿಲಲಲು ನ ಲ ಯಿಲಲ ; 
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ಬದ್ುಕಲು ಮನ ಯಿಲಲ ; ದ್ುಃಖಕ ಕ ಆಶ್ರಯವಿಲಲ. 

ಗಿರೇಕನ ೊಬಬನ ಸವಿಮಾತುಗಳಗ  ಬಲಯಾಗಿ 

ತಿಂದ್ ಯ ಮನ ಗ  ಎಿಂದ್ು ದ್ ೊರೇಹ ವ ಣಿಸಿದ್ ನ ೊೇ ಅಿಂದ್ ೇ 

ನಾನು ತಪುಪ ಮಾಡಿದ್ ದೇನ . 

ದ್ ೇವರ ದ್ಯೆಯಿಿಂದ್ ಅವನನುು ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಿಸುತ ಿೇನ . 

ನನಿುಿಂದ್ ಪಡ ದ್ ಮಕಕಳನುು 

ಜೇವಿಂತವಾಗಿ ಅವನು ಮತ ಿಿಂದ್ೊ ಕಾಣವುರ್ದಲಲ. 

ಹ ೊಸ ವಧ್ುವಿನಿಿಂದ್ಲೊ ಮತ ೊಿಬಬ ಮಗನನುು ಪಡ ಯಲಾರ. 

ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಈ ಪ್ಾಪದ್ ಹುಡುಗಿ ನನು ವಿಷ್ಕ ಕ ಬಲಯಾಗಿ 

ಭಯಿಂಕರ ಸ್ಾವಿಗ  ಗುರಿಯಾಗುತಾಿಳ . 

ಎಲಲವನೊು ಸಹಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗುವ ರ್ದೇನ ದ್ುಬಿಲಳ ಿಂದ್ು 

ನನುನುು ಯಾರೊ ರ್ತಳಯರ್ದರಲ; 

ನನು ರಿೇರ್ತ ತರ್ದಾರುದ್ಧವ ಿಂಬುದ್ು ಅವರಿಗ  ಮನದ್ಟಾಟಗಲ. 

ವ ೈರಿಗಳಗ  ನಾನು ರುದ್ರ ಭಯಿಂಕರ ಯಾದ್ರ , 

ಗ ಳ ಯರಿಗ  ನಿಷ್ ಠಯಿಿಂರ್ದರುವವಳು. 

ಇಿಂಥ ಜೇವನವ ೇ ಕ್ತೇರ್ತಿಶಾಲಯಾಗಿರುವುದ್ು. 

ಮೇಳ : ನಿೇನು ಎಲಲವನೊು ನಮೊಮಿಂರ್ದಗ  ಹ ೇಳರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ನಾವಿನೊು ನಿನಗ  ಗ ಳರ್ತಯರಾಗಿ ಉಳಯಬ ೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಮಾನವಯದ್ ಉನುತ ಆದ್ಶ್ಿಗಳನುು 

ಎರ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬ ೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ ; ಇದ್ನುು ಮಾಡಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಇದ್ನುು ಹ ೊರತು ಮತ ಿೇನೊ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

ನಿಮಮ ಮಾತು ನನಗ  ಅಥಿವಾಗುತಿದ್ . 

ಆದ್ರ  ನನುಿಂತ  ನಿಮಮನುು ಯಾರೊ ನಡ ಸಿಕ ೊಿಂಡಿಲಲ. 

ಮೇಳ  : ಆದ್ರೊ ನಿನು ಮಕಕಳನ ುೇ ಕ ೊಲುಲವುದ್ು; 
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ಹೃದ್ಯವನ ುೇನು ಕಲುಲ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವ ಯಾ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಜ ೇಸನನ ಮನಸಿುಗ  ಆಳವಾದ್ ಗಾಯಮಾಡಲು, 

ಇದ್ ೇ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಗಿ. 

ಮೇಳ  : ಇದ್ು ನಿನಗೊ ಕಡುತರವಾದ್ ಸಿಂಕಟವನ ುೇ ತರುತಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ತರಲ, ಕಾಯಿ ಕ ೈಗೊಡುವವರ ಗ  ಮಾರ್ತನಿಿಂದ್ ಪರಯೇಜನವಿಲಲ. 

ದ್ಾರ್ದ! ರಹಸಯ ಸಿಂದ್ ೇಶ್ಗಳಗ  ನಾನು ನಿನುನ ುೇ ನಿಂಬಿರುವುದ್ು. 

ಕೊಡಲ  ಹ ೊೇಗಿ ಚ ೇಸನನನುು ಕರ ದ್ು ತಾ. 

ನನಗ  ಮತುಿ ಇಡಿೇ ಹ ಣುಣ ಕುಲಕ ಕ ನಿೇನು ನಿಷ್ಾಠವಿಂತಳಾಗಿರುವುದ್ಾದ್ರ , 

ನನು ಉದ್ ದೇಶ್ಗಳನುು ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಬಿಡಬ ೇಡ. 

    (ದ್ಾರ್ದಯ ನಿಗಿಮನ) 

ಮೇಳ  : ಅಥ ನ್ು ಜನತ , ಎರ ಕ್ ಡೊಯಸ್ ವಿಂಶ್ಜರು, 

ಬಹುಕಾಲರ್ದಿಂದ್ ಶ್ುಭದ್ ಸಿಂಪತುಿಗಳ ಆನಿಂರ್ದಸುರ್ತಿಹರು. 

ಮುರ್ತಿಗ ಯಿಿಂದ್ ಮುಕಾಕಗದ್ ಪವಿತರ ನ ಲದ್, 

ಪುಣಯದ್ ೇವತ ಯ ವರಪರಸ್ಾದ್ರ್ದ ಬ ಳ ದ್ವರು. 

ಜ್ಞಾನದ್ುಣಿಸಿನ ವ ೈಭವಗಳಲ ವಿಹರಿಸಿದ್ ಆತಮತೃಪಿರು. 

ಬ ಳಗುವಾಕಾಶ್ದ್ ಕ ಳಗ  ತ ೇಜಸಿುನಿಿಂದ್ ನಡ ವವರು. 

ಅಲಲ ಬಹುಕಾಲದ್ ಹಿಿಂದ್ , ಪಯೆೇರಿಯಾದ್ ಒಿಂಬತುಿ ಕಲದ್ ೇವಿಯರು 

ಹಮೊಿನಿಯಾಳನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಿದ್ರ ಿಂಬ ಪರರ್ತೇರ್ತಯಿದ್ . 

ಸ್ ಫಿಸಸ್ ನ ಸಿಹಿಯಾದ್ ಶ್ುಭರ ತ ೊರ ಯಲಲ 

ಅಪರೇರ್ದತ ಯು ತನು ಬಟಟಲ ತುಿಂಬುವಳ ಿಂಬ ನಿಂಬುಗ ಯಿದ್ . 

ಜ ೇನು ತುಿಂಬಿದ್ ಮಧ್ುರ ಸುವಾಸನ ಯ ನಾಡಿನುದ್ದಕ ಕ 

ಪಸರಿಸುವ ದ್ ೇವಿಯಾಕ . 

ಇಳಬಿದ್ದ ಮುಿಂಗುರುಳನಲ ಗುಲಾಬಿಯ 

ಸುಗಿಂಧ್ಮಾಲ ಗಳ ಧ್ರಿಸಿದ್ ದ್ ೇವಿ; 

ಜ್ಞಾನದ್ ೊಡನ  ಒಲವನೊ ಗದ್ುದಗ ಗ  ಏರಿಸುವಾಕ ; 
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ಎಲಲ ಕಲ ಗಳಲ ಅರ್ತಶ್ಯವ ಸೃಷ್ಟಟಸುವಾಕ . 

ಪುಣಯನರ್ದಗಳ ಸಪಶ್ಿರ್ದಿಂದ್ ಪುನಿೇತವಾದ್ಿಂಥ ನಗರ, 

ಕ ಳ ಯರಿಗ  ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ನಿೇಡುವ ನಾಡು; 

ಅಥ ನ್ು! ಅದ್ ಿಂತು ನಿನು ಬರಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿೇತು? 

ಹಸುಳ ಗಳ ಕ ೊಲ ಪ್ಾತಕ್ತಯ ಇರವ ೇ ಅಪವಿತರವಾಗಿರುವಾಗ! 

ಕಿಂದ್ನ ಮೇಲ ರಗುವ ಹ ೊಡ ತದ್ ಆಘಾತವ ನ ನ ; 

ನಿನಗ  ಹತುಿವ ನ ತಿರ ಕಲಿಂಕವ ಯೇಚ್ಚಸು; 

ನಿನು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ು ಬ ೇಡುತ ಿೇವ ; ಆಣ ಯಿಟುಟ ಕ ೇಳುತ ಿೇವ ; 

ಮಕಕಳ ಕ ೊಲ ಪ್ಾತಕ್ತಯಾಗರ್ದರು ನಿೇನು. 

ನಿನು ಮಕಕಳ ವಿರುದ್ಧವ ಸಗುವ ಈ ಘೊೇರ ಕೃತಯಕ ಕ 

ಕ ಕ ಬರುವುದ್ ಿಂತು? ಹೃದ್ಯ ಕಲಾಲಗುವುದ್ ಿಂತು ? 

ಅವರ ರ್ದಟಿಟಸಿದ್ ನಿೇನು ಕಣಿಣೇರುಗರ ಯದ್ ಿಂತು 

ಉಳಯಲು ಸ್ಾಧ್ಯ ! ಅವರನಿನೊು ಕ ೊಲಲಲು ದ್ೃಢವಾಗಿದ್ ಯ? 

ಕರುಣ ದ್ ೊೇರ ಿಂದ್ವರು ನಿನು ಪ್ಾದ್ದ್ಡಿ ಕುಸಿದ್ಾಗ, 

ನಿನು ಕ ೈಗಳನವರ ನ ತಿರಲ ಅದ್ದಲಾರ . 

(ಜ ೇಸನ್ ಬರುವನು) 

ಜೆೇಸ್ನ್       : ನಿೇನು ಹ ೇಳ ಕಳುಹಿದ್ ಯೆಿಂದ್ು ಬಿಂರ್ದರುವ . 

ನಿೇನು ನನುನುು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ದ್ ಾೇಷ್ಟಸುರ್ತಿರುವ . 

ಆದ್ರೊ ನಿನು ಮಾತನುು ಕ ೇಳುತ ಿೇನ . 

ಹ ೊಸ ಬ ೇಡಿಕ ಯೆೇನಾದ್ರೊ ಉಿಂಟ ? ಇದ್ದರ  ಏನದ್ು? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಜ ೇಸನ್, ನಾನು ದ್ುಡುಕ್ತ ಆಡಿದ್ ಮಾತುಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸು. 

ನನು ರ್ತೇಕ್ಷ್ಣ ಕ ೊೇಪವನುು ನಿೇನು ಸಹಿಸಬ ೇಕು. 

ನಾವಿಬಬರೊ ಹಲವು ಪ್ತರೇರ್ತಯ ಗಳಗ ಗಳನುು ಹಿಂಚ್ಚಕ ೊಿಂಡವರು. 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನನುನುು ನಾನು ಬಯುದ ಕ ೊಿಂಡ ; 

'ನಿೇನ ೊಬಬ ಮೊಖಿಳು', ಎಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡ . 
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“ಒಳ ಳಯದ್ಕಾಕಗಿ ಜನ ಹಿಂಚ್ಚಕ  ಹಾಕ್ತದ್ರ  ಪರರ್ತಭಟಿಸುವ ನಿನಗ  

ಹುಚುಿ ಹಿಡಿರ್ದರಬ ೇಕು. 

ನಮಮಲಲರಿಗೊ ನ ರವಾಗುವ ಕ ಲಸ ಮಾಡುರ್ತಿರುವ ನಿನು ಗಿಂಡನ ೊಡನ  

ಮತುಿ ರಾಜನ ೊಡನ  ಜಗಳವಾಡುವುದ್ು ತರವಲಲ. 

ಆತನ ಮಡರ್ದ ರಾಜಕುಮಾರಿ; 

ಅವಳ ಮಕಕಳು ನನು ಮಕಕಳಗ  ತಮಮಿಂರ್ದರಾಗುತಾಿರ . 

ಯಾಕ  ಈ ಕ ೊೇಪವನುು ಬಿಡಬಾರದ್ು? 

ದ್ ೈವಕೃಪ್  ನಮಮ ಮೇಲರುವಾಗ ಏನು ಅಡಿಾ? 

ಅಲಲದ್ ೇ, ನಾನಿನೊು ಬ ಳಸಬ ೇಕಾದ್ ಎರಡು ಮಕಕಳದ್ಾದರ . 

ಗಡಿೇಪ್ಾರಾಗಿ ಇಲಲಗ  ಬಿಂದ್ ನಮಗ  

ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯಷ್ೊಟ ಗ ಳ ಯರಿಲಲವ ಿಂಬುದ್ನುು ನಾನು ಬಲ ಲ”. 

ಇದ್ ಲಲವನೊು ತೊಗಿ ನ ೊೇಡಿದ್ಾಗ, 

ನನು ಮೊಖಿತನ ನನುರಿವಿಗ  ಬಿಂರ್ದತು. 

ಕ ೊೇಪಕ ಕ ಕಾರಣವಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಗ ೊತಾಿಯಿತು. 

ನಾನಿೇಗ ನಿನು ಕ ಲಸಗಳನ ುಲಾಲ ಸ್ಾಾಗರ್ತಸುತ ಿೇನ . 

ಈ ಹ ೊಸ ಬಾಿಂಧ್ವಯವನುು ಬ ಳ ಸುವಲಲ 

ನಿೇನು ಬುರ್ದದವಿಂರ್ತಕ ಯಿಿಂದ್ಲ ೇ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಯೆಿಂದ್ು- 

ತಪ್ ಪಲಲ ನನುದ್ ಿಂದ್ು- ಈಗ ಒಪುಪತ ಿೇನ . 

ನಿನು ಉಪ್ಾಯಗಳಗ  ನಾನು ನ ರವಿೇಯಬ ೇಕ್ತತುಿ. 

ನಿನು ಮದ್ುವ ಯ ಹಾಸುಗ ಯನುು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 

ನಿನು ವಧ್ುವನುು ಉಪಚರಿಸುವುದ್ು 

ನನು ಭಾಗಯವ ಿಂದ್ು ರ್ತಳಯಬ ೇಕ್ತತುಿ. 

ಆದ್ರ , ನಾವು ಹ ಿಂಗಸರು- 

ಕ ಟಟವರ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳಲಾರ ನಾದ್ರೊ ನಮಮ ಪರಕೃರ್ತಯೆೇ ಬ ೇರ ! 

ಆದ್ರ  ಜ ೇಸನ್, ನಿೇನು ನಮಮ ಕ ಟಟ ಉದ್ಾಹರಣ ಯನುನುಸರಿಸಿ 
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ತಪ್ತಪಗ  ಪರರ್ತಯಾಗಿ ತಪ್ ಪಣಿಸಬ ೇಡ. 

ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ . 

ಸಾಲಪ ಹ ೊರ್ತಿಗ  ಮುಿಂಚ , 

ನಾನು ತಪುಪ ಮಾಡಿದ್ ನ ಿಂದ್ು ಒಪ್ತಪಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ಆಗಿನಿಿಂದ್ಲೊ ನಾನು ವಿವ ೇಕ್ತಯಿಂತ  ಆಲ ೊೇಚ್ಚಸಿದ್ ದೇನ . 

ಮಕಕಳ ೇ, ಮಕಕಳ ೇ ! ಒಳಗಿರ್ದದೇರಾ? ಹ ೊರಗ  ಬನಿು ! 

(ಮಕಕಳು ಹ ೊರಗ  ಬರುವರು, ಅವರ ಶ್ಕ್ಷಕನೊ ಒಿಂಬಾಲಸುವನು) 

 

ನಿಮಮಪಪನನುು ನನುಿಂತ ಯೆೇ ಸ್ಾಾಗರ್ತಸಿ; ಅಪ್ತಪಕ ೊಳಳ, 

ನಮಮ ಜಗಳವನುು ಮರ ತು 

ನಿಮಮ ತಾಯಿಯಿಂತ ಯೆೇ ಅವನನುು ಪ್ತರೇರ್ತಸಿ. 

ನಾವಿೇಗ ಸ್ ುೇಹಿತರು; ಕ ೊೇಪವಿಲಲ, ಇಲಲ ಬನಿು, ಅವನ ಕ ೈಕುಲುಕ್ತ. 

(ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಒತಿರಿಸಿ ಬಿಂದ್ ಕಣಿಣೇರನುು ಮರ ಸಲು ಮುಖ ರ್ತರುಹುವಳು) 

ನನುನುು ಕ್ಷಮಿಸು; 

ಭವಿಷ್ಯದ್ ರಹಸಯಗಭಿದ್ಲಲ 

ಹುದ್ುಗಿರುವ ದ್ುಃಖವ ನ ನ ದ್  ! 

(ಜ ೇಸನ್ ನನುು ಅಪ್ತಪ ವಿಂರ್ದಸಿದ್ ಮಕಕಳು ಮಿೇಡಿಯಳಲಲಗ  ಹಿಿಂರ್ದರುಗುವರು) 

ಓ ಮಕಕಳ ೇ! ನಿಮಮ ಬದ್ುಕ್ತನುದ್ದಕೊಕ 

ಇದ್ ೇ ಬಗ ಯಲಲ ನನು ಕ ೈಚಾಚುವಿರಾ? 

ಬಹುಕಾಲದ್ ಮೇಲ  ನಿಮಮ ತಿಂದ್ ಯಡನ  ಕಲಹವನುು ನಿಲಲಸಿರುವ 

ನನು ಸಿಂಕಟ ತುಿಂಬಿದ್ ಹೃದ್ಯ, 

ಭಯ ಮತುಿ ತಲಲಣರ್ದಿಂದ್ ತತಿರಿಸಿ ಹ ೊೇಗಿದ್ . ಇಲಲ ನ ೊೇಡಿ ! 

ಈ ಹಸುಳ ಗಳ ಮುಖವನುು ನಾನು ಕಣಿಣೇರಿನಿಿಂದ್ ತ ೊೇಯಿಸಿ ಬಿಟ ಟ. 

ಮೇಳ : ನಿಮಿಲವಾದ್ ಕಣಿಣೇರು ನನು ಕಣಣನೊು ತುಿಂಬಿ ಬರುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಕ ಡುಕ್ತನ ದ್ಾರಿ ಈ ಕ್ಷಣಾಧ್ಿದ್ಲಲ ಕಡಿದ್ು ಬಿೇಳಲ; 

ಮುಿಂದ್ುವರಿಯಬ ೇಡ ! 
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ಜೆೇಸ್ನ್      : ನಿೇನು ಮನಸುು ಬದ್ಲಾಯಿಸಿದ್ುದ 

ನನಗ  ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿದ್ , ಮಿೇಡಿಯ ! 

ಆರಿಂಭದ್ಲಲ ನಿೇನು ತ ೊೇರಿದ್ ಅಸಹನ ಯನೊು 

ನಾನು ತಪುಪ ರ್ತಳಯುವುರ್ದಲಲ. 

ತನು ಗಿಂಡ ಎರಡನ ಯ ಮದ್ುವ  ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಾಗ 

ಯಾವ ಹ ಣಿಣಗೊ ಕ ೊೇಪ ಬರುವುದ್ು ಸಹಜ. 

ಸಾಲಪ ತಡವಾದ್ರೊ ನಿೇನು ವಿವ ೇಕ್ತಯಿಂತ  ಯೇಚ್ಚಸಿರುವ ; 

ನಾಯಯವಾದ್ ರ್ತೇಮಾಿನಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ  

ಜಾಣ ಹ ಿಂಗಸಿನ ನಡಯಿದ್ು. 

ಮಕಕಳ ೇ ನಿೇವು ಚ್ಚಿಂರ್ತಸಬ ೇಡಿ; 

ನಿಮಮ ತಿಂದ್  ಇದ್ನ ುಲಾಲ ಆಳವಾಗಿ ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ಾದನ . 

ದ್ ೇವರ ದ್ಯೆಯಿಿಂದ್ ನಿಮಮ ಜೇವನವನುು ಚ ನಾುಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ್ಾದನ . 

ಕಾಲ ಬಿಂದ್ಾಗ ನಿಮಮ ತಮಮಿಂರ್ದರ ೊಡನ  

ನಿೇವೂ ಕಾರಿಿಂರ್ಥನ ನಾಯಕಮಣಿಗಳಾಗುವುದ್ರಲಲ ಸಿಂಶ್ಯವಿಲಲ. 

ದ್ಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಚ ನಾುಗಿ ಬ ಳ ಯಿರಿ. 

ನಿಮಮ ತಿಂದ್  ಮತುಿ ಆತನ ರಕ್ಷಕ ದ್ ೈವಗಳ 

ಅಧಿೇನದ್ಲಲ ಉಳದ್ ಲಲವೂ ಇದ್ . 

ಚ ನಾುಗಿ ಬ ಳ ದ್ು ಕ ೊಬಿಬ ಬಲಷ್ಟರಾದ್ ಯುವಕರಾಗಿ 

ನಿೇವು ನನು ವ ೈರಿಗಳನುು ತುಳದ್ು ಹಾಕುವ ಕಾಲವನುು 

ನಾನು ಎದ್ುರು ನ ೊೇಡುರ್ತಿರುವ . 

(ಮಿೇಡಿಯಳೂ ದ್ುಃಖದ್ ಕಟ ಟಯಡ ದ್ಿಂತ ಮತ ಿ ಅಳುವಳು) 

ಏನಿದ್ೊ? ಕಣಿಣೇರಿನ ಧಾರಯೆೇಕ ? ಬಿಳಚ್ಚಕ ೊಿಂಡಿರುವರ ೇಕ ? 

ನಾನು ಹ ೇಳದ್ ಮಾತುಗಳು ಒಪ್ತಪಗ ಯಾಗಲಲಲವ ೇ? 

ಯಾಕ  ಮುಖ ರ್ತರುಗಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿರುವ ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಏನಿಲಲ. ಈ ಮಕಕಳ ವಿಚಾರವನ ುೇ ಚ್ಚಿಂರ್ತಸುರ್ತಿದ್ ದ. 
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ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅವರಿಗ  ತಕಕ ಏಪ್ಾಿಡು ಮಾಡುತ ಿೇನ ; ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿರು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆಗಲ, ನಿನು ಮಾತುಗಳಲಲ ನನಗ  ಅಪನಿಂಬುಗ ಯಿದ್ ಯೆಿಂದ್ಲಲ ! 

ಆದ್ರೊ, ಹ ಿಂಗಸರು-ಹ ಿಂಗಸರ ೇ : 

ನಮಗ  ಕಣಿಣೇರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಂದ್ು ಬಿಡುತಿದ್ . 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಮಕಕಳನುು ಕುರಿತು ಯಾಕ  ಅಷ್ುಟ ದ್ುಃಖಪಡುರ್ತಿೇಯ ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಾನವರ ತಾಯಿ. 

ಅವರು ರ್ದೇಘಿಕಾಲ ಬಾಳಲು ನಿೇನು ಈಗ ತಾನ  ಪ್ಾರರ್ಥಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಗ, 

ಅದ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಾರ್ದೇತ - ಎಿಂದ್ು ನಾನು ಆಶ್ಿಯಿಪಡುರ್ತಿದ್ ದ; 

ಒಡನ ಯೆ ಸಿಂಕಟವಾಯಿತು. 

ಅಲಲದ್  ನಾನು ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಲಲ 

ಸಾಲಪ ಭಾಗವನುು ಮಾತರ ಹ ೇಳರುವ . 

ಉಳದ್ದ್ುದ ಹಿೇಗಿದ್  : 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಿಿಂದ್ ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಲು 

ಕ ರಯಾನ್ ನಿಧ್ಿರಿಸಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಈ ದ್ಾರಿಯೆೇ ನನಗೊ ಉತಿಮವಾದ್ದ್ ದಿಂದ್ು ಸಿಂಪೂಣಿ ಒಪುಪತ ಿೇನ . 

ನಾನಿಲಲ ಜೇವಿಸಿದ್ದರ  ನಿಮಿಮಬಬರಿಗೊ ಕ್ತರುಕುಳವಾಗಬಹುದ್ು. 

ನಿಮಮಲಲರ ಮೇಲ  ನನಗ  ಹಗ ಯಿದ್ ಯೆಿಂದ್ ೇ ಜನ ನಿಂಬುತಾಿರ . 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನಾನು ಹ ೊೇಗುವುದ್ ೇ ಸರಿ. 

ಆದ್ರ  ಮಕಕಳು-ಅವರು ನಿನು ರಕ್ಷಣ ಯಲಲಯೆೇ 

ಬ ಳ ಯಬ ೇಕ ಿಂಬುದ್ು ನನು ಆಸ್ ಯಾಗಿದ್ . 

ಅವರನುು ಇಲಲಯೆೇ ಉಳಸಿಕ ೊಳಳಲು ಕ ರಯಾನ್ ನನುು ಕ ೇಳಕ ೊೇ! 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಇದ್ಕ ಕ ಅವನನುು ಒಡಿಂಬಡಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳಲಾರ ; 

ಆದ್ರೊ ಪರಯರ್ತುಸುತ ಿೇನ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹಾಗಾದ್ರ  ನಿನು ಹ ಿಂಡರ್ತ ತನು ತಿಂದ್ ಯನುು ಕ ೇಳ 

ಅವರನುು ಉಳಸಿಕ ೊಳಳಲ. 
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ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅದ್ರಲ ಲೇನು? ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ; 

ನನಗ  ನಿಂಬಿಕ ಯಿದ್ , ಅವಳು ಅವನನುು ಒಪ್ತಪಸುತಾಿಳ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆಕ ಯೊ ಉಳದ್ ಲಲರಿಂತ  ಒಬಬ ಹ ಣುಣ ತಾನ ? 

ನಾನು ಈ ರ್ದಕ್ತಕನಲಲ ನಿನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ ಿೇನ . 

ಜಗರ್ತಿನಲಲಯೆೇ ಕಿಂಡರಿಯದ್ ಅತಯಮೊಲಯ ಉಡುಗ ೊರ ಯಿಂದ್ನುು 

ನಿನು ಹ ಿಂಡರ್ತಗ  ಹುಡುಗರ ಸಿಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ಹ ಣುಣಗಳ ೇ, ನಿಮಮಲಲ ಯಾರಾದ್ರೊ ಕೊಡಲ  ಹ ೊೇಗಿ 

ಚ್ಚನುದ್ ಕ್ತರಿೇಟ ಮತುಿ ಉಡುಪುಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಬನಿು. 

(ಸ್ ೇವಕ್ತಯರಲ ೊಲಬಬಳು ಒಳನಡ ಯುವಳು) 

ಒಿಂದ್ು ವಿಧ್ದ್ಲಲಲಲ! ಸ್ಾವಿರ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಆಕ  ಸುಖವಾಗಿರುತಾಿಳ ! 

ನಿನುಿಂಥ ಸ್ ೊಗಸುಗಾರ ಗಿಂಡ ಅವಳ ಹಾಸುಗ ಯ ಪ್ಾಲುದ್ಾರ; 

ಮೇಲ  ಅದ್ುುತವಾದ್ ಈ ಉಡುಗ  ತ ೊಡುಗ ಗಳು. 

ನಮಮಜೆ ಸೊಯಿದ್ ೇವ ತನು ಸಿಂತರ್ತಯವರಿಗ  

ಬಳುವಳಯಾಗಿ ಈ ಉಡುಗ ೊರ  ನಿೇಡಿದ್ಾದನ . 

(ವಿಷ್ ಸವರಿದ್ ಉಡುಪು ಮತುಿ ಕ್ತರಿೇಟವಿದ್ದ ಬುಟಿಟ ಹಿಡಿದ್ ಆಳನ ಪರವ ೇಶ್) 

ಬನಿು ನನು ಕೊಸುಗಳ ೇ, 

ಮದ್ುವ ಯ ಉಡುಗ ೊರ ಯಿರುವ ಈ ಬುಟಿಟಯನುು ಕ ೈಗ ರ್ತಿಕ ೊಳಳ 

ಅದ್ೃಷ್ಟದ್ ವಧ್ುವಾದ್ ರಾಜಕುಮಾರಿಗ  

ಇವನುು ಕ ೊಿಂಡ ೊಯುದ ಅಪ್ತಿಸಿರಿ. 

ರ್ತರಸಕರಿಸಲಾರದ್ಿಂತಹ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳವು. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಹಿೇಗ  ದ್ುಡುಕ್ತ ಯಾಕ  ಅವನುು ಕ ೊಡುರ್ತಿೇಯಾ ? 

ರಾಜನ ಅರಮನ ಯಲಲ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಉಡುಪ್ತಗ , 

ಚ್ಚನಾುಭರಣಗಳಗ  ಅಭಾವವ ? 

ನಿೇನ ೇ ಇಟುಟಕ ೊೇ. 

ಅವುಗಳನುು ಕ ೊಟುಟಬಿಡಬ ೇಡ. 
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ನನು ಹ ಿಂಡರ್ತ ನನುನುು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಪ್ತರೇರ್ತಸುವುದ್ಾದ್ರ  

ಚ್ಚನುಕ್ತಕಿಂತ ಹ ಚ್ಚಿನ ಬ ಲ ಯನುು ನನಗ  ಕ ೊಡುತಾಿಳ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹಾಗ ನು ಬ ೇಡ ಜ ೇಸನ್ ! 

ದ್ ೇವತ ಗಳನೊು ಉಡುಗ ೊರ ಗಳು ಗ ಲುಲತಿವ ಯೆಿಂಬ ಹ ೇಳಕ ಯಿದ್ . 

ಇನುು ಮನುಷ್ಯರಿಂತೊ ಮಾರ್ತಗಿಿಂತ ಚ್ಚನುರ್ದಿಂದ್ಲ ೇ 

ಹ ಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಭಾರ ನಡ ಸುತಾಿರ . 

ನಿನು ವಧ್ು ಅದ್ೃಷ್ಟವಿಂತ . 

ದ್ ೇವತ ಗಳ ೇ ಅವಳಗ  ಶ್ುಭಾಶ್ೇವಾಿದ್ ಮಾಡಿದ್ಾದರ . 

ಆಕ ಯಿನೊು ಚ್ಚಕಕವಳು ; ರಾಜಕುಮಾರಿ. 

ಆದ್ರೊ ನನು ಮಕಕಳನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರಿನಿಿಂದ್ ಕಾಪ್ಾಡುವುದ್ಕ ಕ 

ಚ್ಚನುವನುಲಲ ; ನನು ಜೇವವನ ುೇ ಕ ೊಟ ಟನು. 

ಮಕಕಳ ೇ, ವ ೈಭವದ್ ಅರಮನ ಯಳಕ ಕ 

ಇಬಬರೊ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ನಡ ಯಿರಿ. 

ನಿಮಮ ತಿಂದ್ ಯ ನೊತನ ವಧ್ುವನುು, ನನು ಒಡರ್ತಯನುು ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿ, 

ನಿಮಮ ಗಡಿೇಪ್ಾರನುು ಮನಾು ಮಾಡಿಸಲು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳಳ. 

ಈ ಉಡುಗ ೊರ ಯನುು ನಿೇವ ೇ ಅಪ್ತಿಸಿ. 

ಅವಳ ೇ ಸಾಹಸಿರ್ದಿಂದ್ ಈ ಉಡುಪನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲ. 

ಹ ೊರಡಿ, ಹಿಿಂಜರಿಯಬ ೇಡಿ. ನಿೇವು ಜಯಶಾಲಗಳಾಗಿ ಹಿಿಂರ್ದರುಗಿ. 

ನಿಮಮ ತಾಯಿಯು ಕಾತರಳಾಗಿ ಎದ್ುರು ನ ೊೇಡುರ್ತಿರುವ 

ಸಿಂತ ೊೇಷ್ದ್ ಸುರ್ದದಯನುು ನಿಮೊಮಡನ  ತನಿು. 

(ಜ ೇಸನ್, ಆಳು, ಮತುಿ ಉಡುಗ ೊರ ಯ ಬುಟಿಟ ಹಿಡಿದ್ ಮಕಕಳು ಹ ೊೇಗುವರು) 

ಮೇಳ  : ಮಕಕಳ ಜೇವಕ ಕ ಇನುು ಭರವಸ್ ಯಿಲಲ ! 

ಈ ಕ್ಷಣರ್ದ ಅವರು, ಗುರಿಯಿಟಟ ಕ ೊಲ ಯೆಡ ಗ  ಸ್ಾಗುರ್ತಹರು. 

ಅದ್ೃಷ್ಟಹಿೇನ ವಧ್ು, 

ಚ್ಚನುದ್ ಕ್ತರಿೇಟವನುು ಕ ೈಯಾರ  ಕ ೊಿಂಡು, ಹಿಡಿದ್ ರಿ್ತ, 
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ತನು ತಲ ಯ ಹ ೊಿಂಗೊದ್ಲು ಸುತಿ ಅರ್ತ ಎಚಿರರ್ದ ಕೊರಿಸುವಳು. 

ಸಾಗಿಸಮಾನ ಕಾಿಂರ್ತಯ ಮನ ೊೇಹರ ನಿಲುವಿಂಗಿಯ 

ಸ್ ಳ ತವನೊ ತಡ ಯಲಾರಳಾಕ . 

ಫಳಫಳನ  ಹ ೊಳ ವ ಹ ೊನು ಜರತಾರಿ, ಮೊೇಡಿ ಹಾಕುವುದ್ವಳ ಮೇಲ . 

ಸುರ್ತಿಕ ೊಳುಳವಳದ್ನು ತನು ಸುತಿ. 

ಸಿಿಂಗಾರವಾದ್ ನವವಧ್ು; 

ಸತಿವರ ೊಡನ  ವಾಸಿಸಲು ಹ ೊಸಮನ ಯ ಪರವ ೇಶ್ಸಿದ್ಿಂತ , 

ವಿಧಿನಿಯಮ ಉರುಳಾಗಿ ಸ್ ಳ ಯುವುದ್ವಳ, 

ಅನಿವಾಯಿ ಸ್ಾವು ಕಾರ್ದರುವುದ್ವಳಗಾಗಿ, 

ಅದ್ರ ಕೊರರ ಹಿಡಿತವ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಲಶ್ಕಯ. 

ಅಿಂತ ಯೆೇ, ನಿೇನು ! ಓ ಪ್ಾಪ್ತ ಮದ್ುವಣಿಗ, 

ರಾಜನಿಂಟನು ಬಯಸಿ ಹಿಂಚ್ಚಕ  ಮಾಡಿದ್ವನ , 

ನಿನು ಮಕಕಳ ಮೇಲ  ಎರಗುರ್ತಿರುವ ವಿನಾಶ್ವ, 

ನಿನು ಮಡರ್ದಯ ಕ ೊಳಲು ಕಾರ್ದರುವ ಘೊೇರ ಮೃತುಯವ, 

ಕಾಣಲಾರ ಯ ನಿೇನು? ನಿನು ಪತನಕ  ಮರುಗುವ ನು ನಾನು. 

ಬಳಕ ಕಣಿಣೇರಿಡುವ, ಮನ ಕರಗಿಸುವಿಂಥ ತಾಯಿಗಾಗಿ, 

ಕಣಿಣೇರಿಡುವ  ನಿನಗಾಗಿ, ಓ ಮಿೇಡಿಯ! 

ಪ್ ರೇಮಮತುರಕ  ಬಲಯಾಗಿ, 

ಮಕಕಳ ಕಗ ೊಿಲ ಗ  ಮನ ತ ತ ಿ ನಿೇನು; 

ನಾಯಯ ನಿಷ್ ಠಗಳ ಗಾಳಗ  ತೊರಿ 

ನಿನು ತಯಜಸಿದ್ ಜ ೇಸನ್, ಬದ್ುಕುರ್ತಹನು ಮತ ೊಿಬಬ ಮಡರ್ದಯಡನ . 

(ಎರಡೊ ಮಕಕಳ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಅರಮನ ಯಿಿಂದ್ ಮರಳದ್ ಶ್ಕ್ಷಕನ ಪರವ ೇಶ್) 

ಶಕ್ಷಕ : ಇಬಬರು ಹುಡುಗರಿಗೊ ಗಡಿೇಪ್ಾರಿನಿಿಂದ್ ವಿನಾಯಿರ್ತ ಸಿಕ್ತಕತು ತಾಯಿ! 

ನಿನು ಉಡುಗ ೊರ ಯನುು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕ ೈಯಾರ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ 

ಸಿಂತ ೊೇಷ್ಪಟಟಳು. ಅವರಿಗಿನುು ಅರಮನ ಯಲಲ ವ ೈರಿಗಳಲಲ. 



148                                                                                               ಕನ್ನಡ ಐಚ್ಛಕಿ ಪಠ್ಯ – ಬಿ.ಎ. ನಾಲ್ಕನೆೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 

 

(ಮಿೇಡಿಯ ಮೌನವಾಗಿರುವಳು) 

ಅಯಯೇ ದ್ ೇವರ ೇ ! ಅದ್ು ಒಳ ಳಯ ಸುರ್ದದಯಲಲವ ೇ? 

ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ್ವರಿಂತ  ಏಕ  ನಿಿಂರ್ತರುವ ?  

ಮಿೇಡಿರ್    : (ಸಾಗತವ ಿಂಬಿಂತ ) ಎಷ್ುಟ ಕೊರರ, ಅದ್ ಷ್ುಟ ಕೊರರ ! 

ಶಕ್ಷಕ  : ನಾನು ತಿಂದ್ ಸುರ್ದದಗ  ಅದ್ು ಹ ೊಿಂದ್ುವುರ್ದಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಜೇವನ ಎಷ್ುಟ ಕೊರರವಾಗಿದ್  ! 

ಶಕ್ಷಕ  : ನನಗ  ಗ ೊರ್ತಿಲಲದ್ಿಂತ  ಭಯಿಂಕರವಾದ್ುದ್ನ ುೇನಾದ್ರೊ ಹ ೇಳದ್ ನ ೇ? 

ನನು ಸುರ್ದದ ಒಳ ಳಯದ್ ಿಂದ್ ೇ ರ್ತಳರ್ದದ್ ದ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿೇನು ಹ ೇಳದ್ಿಂತ ಯೆೇ ಇದ್ . ನಿನುನುು ನಾನು ದ್ೊಷ್ಟಸಲಲಲ, 

ಶಕ್ಷಕ  : ಹಾಗಾದ್ರ  ನ ಲವನ ುೇ ರ್ದಟಿಟಸುತಾಿ 

ಕಣಿಣೇರುಗರ ಯುರ್ತಿರುವುದ್ಾದ್ರೊ ಏಕ ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಬಲವಾದ್ ಕಾರಣಗಳ ಒತಾಿಯರ್ದಿಂದ್ ಅಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ನನು ದ್ುಷ್ಟ ಹೃದ್ಯದ್ ಸಿಂಚು ಮತುಿ ದ್ ೇವತ ಗಳು 

ನನುನುು ಇಲಲಗ  ನೊಕ್ತದ್ಾದರ . 

ಶಕ್ಷಕ : ಮನಸುು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕ ೊೇ ತಾಯಿ; 

ಸಾಲಪ ಹ ೊರ್ತಿನಲಲಯೆೇ ನಿನು ಮಕಕಳು ಮನ ಗ  ಹಿಿಂರ್ದರುಗುತಾಿರ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅದ್ಕೊಕ ಮುನು, ಕ ಲವರನುು ನಾನು ಮನ ಗ  ಕಳಸಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಅಯಯೇ ದ್ ೇವರ ೇ ! (ಅಳುವಳು) 

ಶಕ್ಷಕ  : ಮಕಕಳನುಗಲುವ ತಾಯಿ ನಿೇನ ೊಬಬಳ ೇ ಅಲಲ. 

ನಾವ ಲಲರೊ ಹುಲುಮಾನವರು. 

ಅಷ್ುಟ ರ್ತೇವರವಾಗಿ ದ್ುಃಖವನುು ಮನಸಿುಗ  ಹಚ್ಚಿಕ ೊಳಳಬ ೇಡ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಆಗಲ ಗ ಳ ಯಾ, ನಿನು ಬುರ್ದಧವಾದ್ವನುು ಅನುಸರಿಸುತ ಿೇನ , 

ಈಗ ಒಳಗ  ಹ ೊೇಗು. ಎಿಂರ್ದನಿಂತ ಯೆೇ 

ಅವರಿಗ  ತಕಕ ಏಪ್ಾಿಡು ಮಾಡುರ್ತಿರು. 

(ಶ್ಕ್ಷಕನ ನಿಗಿಮನ, ಮಿೇಡಿಯಾಳು ಮಕಕಳ ಆಗಮನ) 
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ಅಯಯೇ ಮಕಕಳ , ಮಕಕಳ ೇ! ನಿಮಗ  ಊರಿದ್ , ಮನ ಯಿದ್ ; 

ನಾವು ಅಗಲದ್ಾಗ, ನಿೇವಿಬಬರೊ ಅಲಲ ಎಿಂದ್ ಿಂರ್ದಗೊ ಉಳಯುರ್ತಿೇರಿ; 

ನಿೇವು ತಬಬಲಗಳಿಂತ , ನಾನು ದ್ುಃಖ್ಾತಿಳಾಗಿ, 

ನಿೇವು ಬ ಳ ಯುವುದ್ನುು, ವ ೈಭವರ್ದಿಂದ್ ಬಾಳುವುದ್ನುು 

ಕಣುಿಿಂಬ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ರ್ದಿಂದ್ ನ ೊೇಡುವುದ್ಕ ಕ ಮುನುವ ೇ 

ದ್ ೇಶ್ಭರಷ್ಟಳಾಗಿ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ನಾಡಿಗ  ನಾನು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. 

ನಿಮಮ ಹ ಿಂಡಿರನುು ನಾನು ನ ೊೇಡುವುರ್ದಲಲ. 

ನಿಮಮ ಒಸಗ  ಮನ ಯನುಲಿಂಕರಿಸುವುರ್ದಲಲ. 

ವಿವಾಹವಿಧಿಯ ರ್ದೇವಿಗ ಯನುು ಎರ್ತಿಹಿಡಿಯುವುರ್ದಲಲ. 

ಆತಮಪರತಯಯಕ ಕ ಬಲಯಾದ್ ಬಡ ಪ್ಾರಣಿ ನಾನು, 

ವಯಥಿವಾಗಿ ನಿಮಮನುು ಸ್ಾಕ್ತ ಸಲಹಿದ್ಿಂತಾಯಿತು. 

ಬಸಿರಲಲಟುಟ ಬ ೇನ  ರ್ತಿಂದ್ು ವಯಥಿವಾಗಿ ಹಡ ದ್ಿಂತಾಯಿತು. 

ನನು ಮೇಲ  ಕರುಣ ಯಿರಲ ಮಕಕಳ ೇ! 

ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲಲ ನಿಮಮ ಮೇಲ  ನಾನು ತುಿಂಬಾ ಭರವಸ್ ಯನಿುಟಿಟದ್ ದ. 

ಮುರ್ದತನದ್ಲಲ ನನು ಆಸರ ಯಾಗಿ, 

ಸತಾಿಗ ನಿಮಮ ಕ ೈಯಾರ  ಸಿಂಸ್ಾಕರ ವಿಧಿಗಳನುು ನ ರವ ೇರಿಸುವಿರ ಿಂದ್ು- 

ಎಲಲರಿಂತ  ನಾನೊ ಹಾರ ೈಸಿದ್ ದ. 

ಆದ್ರ  ಈಗ, ನನು ಸುಿಂದ್ರ ಸಾಪುಗಳ ಲಾಲ ಮುರಿದ್ು ಬಿರ್ದದವ . 

ನಿಮಿಮಬಬರನೊು ನಾನು ಎಿಂದ್ ಿಂರ್ದಗೊ ಪ್ತರೇರ್ತಸುತಾಿ ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ 

ಉಳದ್ ಬದ್ುಕನುು ಸವ ಸುತ ಿೇನ . ನಿಮಮ ಪ್ತರೇರ್ತಯ ತಾಯಿಯನುು 

ಮತ ಿಿಂದ್ೊ ನಿಮಮ ಸುಿಂದ್ರ ಕಣುಣಗಳಿಂದ್ ನ ೊೇಡಲಾರಿರಿ. 

ಬದ್ುಕ್ತನ ಮತ ೊಿಿಂದ್ು ನ ಲ ಯನುು ನಿೇವಿೇಗ ಸ್ ೇರಲರ್ದದೇರಿ. 

ಏಕ  ಹಾಗ  ರ್ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡುರ್ತಿರುವಿರಿ ಮಕಕಳ ೇ ? 

ನನು ಮುದ್ುದ ಕಿಂದ್ಮಮಗಳ ಸಿಹಿ ನಗ  ಏತಕಾಕಗಿ ? 

ಅಯಯೇ ನಾನ ೇನು ಮಾಡಲ? 
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ಅವರ ಕಣಿಣನಲಲ ಸೊಸುರ್ತಿರುವ ಹಷ್ಿವನುು ಕಿಂಡ ೊಡನ  

ನನು ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ . 

(ಮೇಳದ್ತಿ ರ್ತರುಗಿ) 

ಅಯಯೇ ಗ ಳರ್ತಯರ ೇ ನಾನದ್ನುು ಮಾಡಲಾರ .... 

ನನ ುಲಲ ಸಿಂಚುಗಳಗ  ಕ ೊನ ಯ ನಮಸ್ಾಕರ ! 

ಈ ನಾಡಿನಿಿಂದ್ ನನು ಕಿಂದ್ಗಳನುು ನನ ೊುಡನ  ಕ ೊಿಂಡ ೊಯುಯತ ಿೇನ . 

ಅವರ ತಿಂದ್ ಯನುು ನ ೊೇಯಿಸುವುದ್ಕ ಕ ಅವರಿಗ ೇಕ  ಘಾಸಿ ಮಾಡಲ ? 

ಇಮಮಡಿಯಾದ್ ಸಿಂಕಟವನುು ನನಗ  ನಾನ ೇ ಏಕ  ತಿಂದ್ುಕ ೊಳಳಲ ? 

ಇಲಲ. ನನಿುಿಂದ್ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

ನನು ಸಿಂಚುಗಳಗ  ಮುಕಾಿಯ ಹ ೇಳುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ -ಅಯಯೇ ನನಗ ೇನಾಗುರ್ತಿದ್ ? 

ನನು ವ ೈರಿಗಳಗ  ಶ್ಕ್ ಯಿಲಲದ್ಿಂತ  ಪ್ಾರಾಗುವುದ್ು 

ನನಗ  ಒಪ್ತಪಗ ಯಾಗುರ್ತಿದ್ ಯಲಾಲ! 

ಏನಾದ್ರೊ ಇದ್ನುು ಕ ೊನ  ಮುಟಿಟಸಲ ೇಬ ೇಕು ! 

ಎಿಂತಹ ಅಿಂಜುಬುರುಕ್ತ ನಾನು? 

ಮೃದ್ುವಾದ್ ಭಾವನ ಗಳಗ  ಎಡ  ಕ ೊಡುವಷ್ುಟ 

ದ್ುಬಿಲಳಾಗಿಬಿಟ ಟನಲಲವ ೇ? ಮಕಕಳ ೇ ಒಳಗ  ನಡಯಿರಿ. 

(ಬಾಗಿಲನತಿ ಹ ೊೇದ್ ಮಕಕಳು ಅಲಲಯೆೇ ನಿಿಂತು ಅವಳನುು 

ಕುತೊಹಲರ್ದಿಂದ್ ನ ೊೇಡುರ್ತಿರುವರು) 

ನನು ಬಲದ್ಾನವನುು ಕಣಾಣರ  ಕಾಣುವುದ್ು 

ನಾಯಯವಲಲವ ಿಂದ್ುಕ ೊಳುಳವವರು, ರ್ತಳಯಲ; ನನು ಕ ೈ ನಡುಗುರ್ತಿಲಲ. 

ಅಯಯೇ! ಅಯಯೇ, ನನು ಹೃದ್ಯವ ೇ! ಮಾಡಬ ೇಡ! 

ನತದ್ೃಷ್ಟ ಹೃದ್ಯವ ೇ, ಅವರು ಹ ೊೇಗಲ ಬಿಡು! 

ನಿನು ಕಿಂದ್ಗಳನುು ಉಳಯಗ ೊಡು! 

ಅಥ ನ್ು ನಲಲ ನಾವ ಲಲ ಒಟಿಟಗ  ಜೇವಿಸ್ ೊೇಣ; 
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ನಿನುನುವರು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ಪಡಿಸುತಾಿರ . 

ಇಲಲ ! ಇಲಲ ! ಇಲಲ ! ಸ್ ೇಡಿನ ಅಧಿ ದ್ ೇವತ ಯ ರಾಣಿಯೆೇ; 

ಎಿಂರ್ದಗೊ ಹಿೇಗಾಗಕೊಡದ್ು. 

ನನು ವ ೈರಿಗಳ ಅಪಹಾಸಯ ಮತುಿ ಕೌರಯಿಕ ಕ 

ನನು ಮಕಕಳನುು ಎಿಂದ್ ಿಂರ್ದಗೊ ಒಪ್ತಪಸಲಾರ . 

ಅಲಲಗ  ಅದ್ು ಮುಗಿಯಿತು. ನನು ರ್ತೇಮಾಿನವಾಗಿದ್ . 

ಅವರು ಸ್ಾಯುವುದ್ು ನಿಶ್ಿಯವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಅವರ ತಾಯಿಯೆೇ ಅವರನುು ಕ ೊಲುಲತಾಿಳ . 

ನವವಧ್ುವಿಗ  ಇನುು ಉಳಗಾಲವಿಲಲ. 

ಕ್ತರಿೇಟವಾಗಲ ೇ ಅವಳ ತಲ ಯ ಮೇಲದ್ . 

ಉಟಟ ಉಡುಗ  ದ್ ೇಹರ್ದಿಂದ್ ಜ ೊೇತಾಡುರ್ತಿದ್ . 

ರಾಜವಧ್ು, ಅರಸುಕುವರಿ ಸ್ಾಯುರ್ತಿದ್ಾದಳ ; ಅದ್ು ನನಗ  ಗ ೊತುಿ. 

ಈಗ- ಕೊರರ ಹಾರ್ದಯನುು ನಾನು ತುಳಯಲದ್ ದೇನ . 

ಅದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಭಯಿಂಕರ ದ್ಾರಿಗ  ಅವರನುು ನೊಕ್ತದ್ ದೇನ . 

ನಾನು ಹ ೇಳುವುರ್ದಷ್ುಟ : ನನು ಮಕಕಳ ೂಡನ  ಈಗ ಮಾತಾಡಬ ೇಕು. 

(ಮಕಕಳತಿ ಕ ೈಚಾಚ್ಚ ಕರ ಯುವಳು; ಅವರು ಬರುತಾಿರ ) 

ಬನಿು, ಬನಿು, ನಿಮಮ ಕ ೈಗಳನುು ಕ ೊಡಿ ನನು ಮುದ್ುದ ಮರಿಗಳ ೇ, 

ನಿಮಿಮಬಬರನೊು ಅಮಮ ಮುರ್ದದಸಲ. 

ಸುಿಂದ್ರವಾದ್ ಪುಟಟ ಕ ೈಗಳ ೇ, ಮುದ್ುದ ತುಟಿಗಳ ೇ, 

ಅವುಗಳನುು ನಾನು ಹ ೇಗ  ಪ್ತರೇರ್ತಸಿದ್ ದ ! 

ನಿಮಮ ಕಣುಣಗಳು ಎಷ್ುಟ ಕಾಿಂರ್ತಯುಕಿವಾಗಿ 

ಮುಗಧವಾಗಿ ನ ೊೇಡುರ್ತಿವ  ! ನ ೇರವಾಗಿ ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾುಗಿ ನಿಿಂರ್ತರ್ದದೇರಿ ! 

ನಿಮಗ  ಒಳ ಳಯದ್ಾಗಲ ಿಂದ್ು ಹೃದ್ಯಪೂವಿಕ ಹರಸುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ  ಇಲಲ. ಈ ನಾಡಿನಲಲಲಲ ! 

ನಿಮಮ ಸವಿಸಾವನೊು ನಿಮಮ ತಿಂದ್  ಸ್ ಳ ದ್ುಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದನ ... 
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ನಿಮಮನುು ಬಿಗಿದ್ಪಪಲು ಎಷ್ುಟ ಸುಖ; 

ನಿಮಮ ಕ ನ ುಯ ನುಣುಪು ಎಷ್ುಟ ಹಿತ; 

ನಿಮಮ ಸವಿಯಾದ್ ಉಸಿರ ಷ್ುಟ ಮಧ್ುರ.... 

ಇನುು ನಿೇವು ಹ ೊರಡಿ; ನನುನುು ಬಿಟುಟ ಬಿಡಿ, 

ಇನುು ನಿಮಮನುು ನ ೊೇಡಲು ನನಿುಿಂದ್ಾಗುವುರ್ದಲಲ...... 

ನನು ಯಾತನ ಯನುು ನಾನು ಸಹಿಸಬಲ ಲ. 

(ಮಕಕಳು ಮನ ಯಳಗ  ಹ ೊೇಗುವರು) 

ನಾನು ಹಿಂಚ್ಚಕ  ಹಾಕ್ತರುವ ಸಿಂಚು, 

ತರುವ ಕ ಡುಕ್ತನ ಸಿಂಪೂಣಿ ಅರಿವು ಈಗ ನನಗಿದ್ . 

ನನು ಕ ೊರೇಧ್, ಹ ೇಗ  ನನು ವಿವ ೇಕಕ್ತಕಿಂತ 

ಬಲಷ್ಠವಾದ್ುದ್ ಿಂಬುದ್ೊ ನನಗ  ಗ ೊತಾಿಗುರ್ತಿದ್ . 

ಉಗರ ಕ ೊೇಪವ ೇ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲಲ ದ್ುಃಖಗಳಗೊ ಮೊಲ. 

(ಅರಮನ ಯತಿ ಆಕ  ಹ ೊರಡುವಳು) 

ಮೇಳ  : ಹ ಣಿಣಗ  ತರವಲಲದ್ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಹಲವು ಬಾರಿ ವಾಗಾಾದ್ಕ ಕಳಸಿದ್ ದೇನ , 

ಸೊಕ್ಷಮ ತಕಿಕ ಕ ತ ೊಡಗಿ ಗಹನ ಪರಶ ುಗಳನ ುದ್ುರಿಸಿದ್ ದೇನ . 

ಹ ಿಂಗಸರಾದ್ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಬಬ ದ್ ೇವಿಯ ಉಿಂಟು, 

ನಮಮ ವಿವ ೇಕಕ ಕ ದ್ಾರಿ ರ್ದೇಪವಾಗಿ 

ಎಲಲರಲಲ; ಬಹು ಮಿಂರ್ದಯೊ ಅಲಲ; 

ಆದ್ರೊ ಕ ಲವರಿದ್ಾದರ , ವಿವ ೇಕ್ತ ಹ ಿಂಗಸರು. 

ಇಷ್ುಟ ಮಾತರ ಹ ೇಳಬಲ ಲ : 

ಯಾವ ಗಿಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ ಹ ಣುಣ 

ಎಿಂದ್ೊ ಸಾಿಂತ ಮಕಕಳನುು ಪಡ ಯದ್ ೇ ಇರುವರ ೊೇ ಅವರು, 

ಬದ್ುಕ್ತನ ಸುಖಸಿಂತ ೊೇಷ್ಗಳನುು ಮಕಕಳನುು 

ಹ ತಿವರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚುಿ ಅನುಭವಿಸುತಾಿರ . 

ಮಕಕಳಲಲದ್ವರು, ತಮಮ ಮಕಕಳು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ತರುವರ ೇ, 
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ದ್ುಃಖವುಿಂಟುಮಾಡುವರ ೇ ಎಿಂಬುದ್ು ಎಿಂದ್ ಿಂದ್ೊ ಗ ೊತಾಿಗದ್ವರು, 

ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ  ಪಡ ಯುತಾಿರ . 

ಮುದ್ುದ ಮಕಕಳರುವ ಮನ ಯವರ ಜೇವನ ಎಿಂತಹ ಚ್ಚಿಂತ ಗಳಿಂದ್, 

ಸ್ ೊರಗಿ ಹ ೊೇಗುತಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ನಾವು ನ ೊೇಡಿದ್ ದೇವ . 

ಮೊತಿಮೊದ್ಲನ ಯದ್ಾಗಿ, 

ಅವರನುು ಚ ನಾುಗಿ ಬ ಳ ಸುವ ವಿಚಾರದ್ಲಲ ಕ ೊರಗುತಾಿರ . 

ಬಳಕ, ಅವರ ಜೇವನಕ ಕ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ 

ಹಣಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗಲು ಹ ಣಗುತಾಿರ . 

ಆಮೇಲೊ-ತಮಮಲಲ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳ ಫಲವಾಗಿ 

ಮಕಕಳು ಒಳ ಳಯವರಾಗುವರ ೊೇ, 

ಇಲಲವ ೇ ಹಾಳಾಗುತಾಿರ ೊೇ, ಎಿಂಬ ಕ ೊರಗು ಉಳದ್ ೇ ಇರುತಿದ್ . 

ಈ ಪರಶ ುಗ  ಉತಿರವ ೇ ಇಲಲ. 

ಇನೊು ಒಿಂದ್ು ತ ೊಡಕ್ತದ್ . 

ಮನುಷ್ಯ ಮಾತರರಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟಟ ಕ ೊನ ಯ ಚ್ಚಿಂತ . 

ನಿೇವು ಅವರಿಗ  ಉತಿಮ ಜೇವನಾಧಾರ ಕಲಪಸಿರ್ದರ ನಿು; 

ಅವರು ಚ ನಾುಗಿ ಬ ಳ ದ್ು ಶ ರೇಷ್ಠ ವಯಕಿ್ತಗಳೂ ಆಗುತಾಿರ  ಎಿಂದ್ುಕ ೊಳ ೂಳೇಣ; 

ಆಗಲೊ ವಿಧಿ ರ್ತೇಮಾಿನಿಸಿದ್ರ , 

ಸ್ಾವು ಬಿಂದ್ು ಮಕಕಳನುು ನಿಮಿಮಿಂದ್ ಕ್ತತುಿಕ ೊಳುಳತಿದ್ . 

ಹಾಗಾದ್ರ  ಏನು ಪರಯೇಜನವಾದ್ಿಂತಾಯಿತು? 

ಮಕಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ ೈವ ನಮಗ  ಇಷ್ ಟಲಾಲ ಕಷ್ಟಗಳನ ೊುಡಿಾ, 

ಕ ೊನ ಗ  ಕಡುಕಷ್ಟತರವಾದ್ 

ಮಕಕಳನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಳುಳವ ಸಿಂಕಟವನೊು ಸ್ ೇರಿಸುವುದ್ಾದ್ರ - 

ಇದ್ಕ್ತಕಿಂತ ದ್ುವಿಿಧಿ ಮತ ೊಿಿಂರ್ದದ್ ಯೆೇ? 

(ಮಿೇಡಿಯ ಮನ ಯಿಿಂದ್ ಹ ೊರಗ  ಬರುವಳು) 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಗ ಳರ್ತಯರ ೇ, ಬಹು ಹ ೊರ್ತಿನಿಿಂದ್ಲೊ ಅರಮನ ಯ ಕಡ ಯಿಿಂದ್ 
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ಬರುವ ಸಿಂದ್ ೇಶ್ವಿಂದ್ಕಾಕಗಿ ನಾನು ಕಾಯುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಮುಿಂದ್ ೇನು ? ಅಗ ೊೇ ಅಲಲ, 

ಜ ೇಸನನ ಆಳ ೂಬಬ ಏದ್ುಸಿರು ಬಿಡುತಾಿ ಬರುರ್ತಿದ್ಾದನ  ! 

ಭಯಿಂಕರ ಸುರ್ದದಯನ ುೇ ಅವನು ತರುರ್ತಿರಬಹುದ್ಲಲವ ೇ? 

(ದ್ೊತನ ಪರವ ೇಶ್) 

ದೂತ  : ಮಿೇಡಿಯ ! ತಕ್ಷಣ ಹ ೊರಡು, ತಲ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊ! 

ಅಯಯೇ, ಎಿಂತಹ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ ಟ ! 

ಎಿಂತಹ ಪ್ಾಪಕರವಾದ್ ಕೊರರ ವಿಚಾರ ! 

ಹಡಗು, ರಥ, ಯಾವ ದ್ಾರಿಯಾದ್ರೊ ಸರಿ, 

ಕೊಡಲ  ಪಲಾಯನಮಾಡಿ, ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊೇ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಾನ ೇಕ  ಓಡಿಹ ೊೇಗಿ, ತಲ  ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು? 

ದೂತ  : ಆಕ  ಸರ್ತಿದ್ಾದಳ - 

ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಮತಿವಳ ಅಪಪ ಕ ರಯಾನ್ ಸಹ; 

ಇಬಬರೊ ಸರ್ತಿದ್ಾದರ ; ನಿನು ವಿಷ್ರ್ದಿಂದ್. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿನು ಸುರ್ದದ ಸ್ ೊಗಸ್ಾಗಿದ್ . 

ಇಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ ನಿೇನು ನನು ಗ ಳ ಯ ಮತುಿ ಉಪಕಾರಿ. 

ದೂತ  : ಏನು ? ನಿನು ಬುರ್ದದ ನ ಟಟಗಿದ್ ಯ? 

ಅಥವಾ ಹುಚುಿ ಹಿಡಿರ್ದದ್ ಯೇ? 

ರಾಜ ಮನ ತನದ್ ವಿರುದ್ದ ಇಿಂತಹ ಕೊರರ ಅಪರಾಧ್, ಮಾಡಿ, 

ಅದ್ನುು ಕ ೇಳ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ಪಡುರ್ತಿರ್ದದೇಯಾ? 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ನಡುಕ ಹರ್ತಿಲಲವ  ನಿನಗ ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅದ್ಕ ಕ ತಕಕ ಉತಿರ ಕ ೊಡಬಲ ಲ ಗಳ ಯಾ ! 

ಅರ್ದರಲ, ನಿೇನಿೇಗ ಸುಧಾರಿಸಿಕ ೊ; ಹ ೇಳು, ಅವರು ಹ ೇಗ  ಸತಿರು? 

ಭಯಿಂಕರವಾಗಿ ನರಳ ಸತಿರ ಿಂದ್ು ನಿೇನು ಹ ೇಳದ್ರ , 

ನನು ಸಿಂತ ೊೇಷ್ ಇಮಮಡಿಯಾಗುತಿದ್ . 
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ದೂತ  : ನಿನು ಹುಡುಗರಿಬಬರೊ ಕ ೈಕ ೈ ಹಿಡಿದ್ು ತಮಮ ತಿಂದ್ ಯಡನ , 

ಅರಮನ ಯಳಕ ಕ ಬಿಂದ್ು- ವಧ್ುವಿನ ಕ ೊೇಣ ಯತಿ ನಡ ದ್ಾಗ, 

ಆಳುಗಳಾದ್ ನಮಗ ಲಲ ಪರಮಾನಿಂದ್ವಾಯಿತು. 

ನಿನಗಾದ್ ಗರ್ತ ಕಿಂಡು ನಾವ ಲಲ ಮರುಗಿದ್ ದವು. 

ಈಗ ಕ್ಷಣಾಧ್ಿದ್ಲಲ ಒಬಬರಿಿಂದ್ ೊಬಬರಿಗ  ಸುರ್ದದ ಹರಡಿತು- 

ಜ ೇಸನ್ ಮತುಿ ನಿೇನು ರಾಜಯಾರ್ದರ ಿಂದ್ು. 

ಎಲಲರಿಗೊ ಮಕಕಳನುು ನ ೊೇಡಿ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಯಿತು. 

ಒಬಬ ಅವರ ಕ ೈಗಳನುು ಮುರ್ದದಸಿದ್ರ  

ಮತ ೊಿಬಬ ಅವರ ಮುಿಂಗುರುಳು ಸವರಿದ್. 

ನನಗ , ಎಷ್ುಟ ಖುಷ್ಟಯಾಯಿತ ಿಂದ್ರ - 

ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕ ೊೇಣ ಯವರ ಗೊ ಅವರನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸಿದ್ . 

ನಮಮ ಯಜಮಾನಿ- ಈಗ ನಿನು ಜಾಗದ್ಲಲ 

ನಾವು 'ಯಜಮಾನಿ' ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುರ್ತಿರುವವಳು- 

ನಿನು ಇಬಬರು ಮಕಕಳನುು ಕಾಣುವ ಮುನು, 

ಜ ೇಸನ್ ನನ ುೇ ತವಕರ್ದಿಂದ್ ರ್ದಟಿಟಸುರ್ತಿದ್ದವಳು, 

ಮಕಕಳನುು ಕಿಂಡ ೊಡನ  ಕ ಳಗ  ನ ೊೇಡುತಾಿ 

ಮುಖ ರ್ತರುಗಿಸಿಬಿಟಟಳು. 

ತನು ಕ ೊೇಣ ಯಳಕ ಕ ಬಿಂದ್ವರನುು ಕಿಂಡು ಅವಳಗ  ರ್ದಗಿಲಾಯಿತು; 

ಕ ನ ು ಬಿಳುಪ್ ೇರಿತು. 

ಅವಳ ಸಿರೇಸಹಜ ಮುನಿಸನುು ಗಮನಿಸಿದ್ ಜ ೇಸನ್, 

ಕೊಡಲ  ಸಿಂತ ೈಸಿದ್ನು. 

“ನಮಮ ಗ ಳ ಯರನುು ನಿೇನು ದ್ೊರವಿರಿಸುವುದ್ು ಸರಿಯಲಲ.” 

ಕ ೊೇಪವನುು ಬಿಟುಟ ಇತಿ ಮುಖ ರ್ತರುಗಿಸು. 

ನಿನು ಗಿಂಡ ಪ್ತರೇರ್ತಸುವವರನುು ನಿೇನೊ ಪ್ತರೇರ್ತಸಬ ೇಕು. 

ಈಗ ಈ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳನುು ತ ಗ ದ್ುಕ ೊೇ, 
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ಮತುಿ ನಿಮಮಪಪನನುು ಕ ೇಳ ಮಕಕಳ ಗಡಿೇಪ್ಾರಿಗ  

ವಿನಾಯಿರ್ತ ದ್ ೊರಕ್ತಸು - ನನು ಸಲುವಾಗಿ!” ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳದ್. 

ಬಳಕ, ಆಕ  ಮುದ್ಾದದ್ ಮಕಕಳನುು ನ ೊೇಡಿದ್ಳು. 

ಅವಳ ಮನಸುು ಕರಗಿತು. ಜ ೇಸನ್ ಕ ೇಳದ್ದನ ುಲಾಲ ಒಪ್ತಪದ್ಳು. 

ನಿನು ಮಕಕಳ ೂಡನ  ಅವನು ಮನ ಯಿಿಂದ್ ಹ ೊರ ಹ ೊೇದ್ ಮೇಲ , 

ಕಸೊರ್ತ ಹಾಕ್ತದ್ ನಿಲುವಿಂಗಿಯನುು ದ್ ೇಹದ್ ಸುತಿ ಸುರ್ತಿಕ ೊಿಂಡಳು; 

ಚ್ಚನುದ್ ಕ್ತರಿೇಟವನುು ತಲ ಯ ಮೇಲಟುಟಕ ೊಿಂಡು, 

ಹ ೊಳ ಯುವ ಕನುಡಿಯಲಲ ಪರರ್ತಬಿಿಂಬವನುು ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳುಳತಾಿ 

ನಸುನಕುಕ ಕೊದ್ಲನುು ಸರಿಪಡಿಸತ ೊಡಗಿದ್ಳು. ಬಳಕ, 

ಮೇಲ ದ್ುದ ಕ ೊೇಣ ಯಲ ಲಲಾಲ ತನು ಸುಕುಮಾರವಾದ್ ಪ್ಾದ್ಗಳನಿುಡುತಾಿ 

ಹಿಿಂದ್  ಮುಿಂದ್  ಓಡಾಡಿದ್ಳು. 

ಮತ ಿ ಮತ ಿ ಹಿಿಂರ್ದರುಗುತಾಿ ಉಡುಪು ಹಿಮಮಡಿಯವರ ಗ  ನ ೇರವಾಗಿ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಹ ೊಿಂರ್ದಕ ೊಿಂಡಿರುವುದ್ನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಿಂಡಳು. 

ಆಗ, ಇದ್ದಕ್ತದ್ದಿಂತ  ಘೊೇರವಾದ್ುದ್ನುು ನಾವು ನ ೊೇಡಿದ್ ವು; 

ಬಣಣಗ ಡತ ೊಡಗಿದ್ ಆಕ  ಅರ್ತಿತಿ ತತಿರಿಸತ ೊಡಗಿ, 

ಕಾಲು ನಡುಗತ ೊಡಗಿತು. 

ಪರಯತು ಪಟುಟ ಕುಚ್ಚಿಯಿಂದ್ರ ಮೇಲ  ಒರಗಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಯಿತು; 

ಇಲಲರ್ದದ್ದರ  ಮುಖ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬಿೇಳುರ್ತಿದ್ದಳು. 

ಕೊಡಲ ೇ, ಆಕ ಯ ಮುರ್ದ ಸ್ ೇವಕ್ತಯಬಬಳು, 

ಇದ್ು ಬಹುಶ್ಃ, ಪ್ಾಯನ್ ಅಥವಾ ಮತಾಿವುದ್ ೊೇ ದ್ ೇವತ ಯ 

ಕಾಟವಿರಬ ೇಕ ಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಆರಾಧ್ನ ಯ ಮಿಂತರ ಜಪ್ತಸಹರ್ತಿದ್ಳು. 

ಆದ್ರ  ಹುಡುಗಿಯ ತುಟಿಯಿಿಂದ್ ಬಿಳಯ ನ ೊರ  ಉಕುಕರ್ತಿರುವುದ್ನುು, 

ಕಣುಣಗುಡ ಾಗಳು ಮೇಲ  ಹ ೊೇದ್ದ್ದನುು, 

ಚಮಿರ್ದಿಂದ್ ರಕಿ ಬತುಿರ್ತಿರುವುದ್ನುು, 

ಕಿಂಡ ಮುದ್ುಕ್ತಗ  ತನು ತಪ್ತಪನ ಅರಿವಾಯಿತು. 
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ಮಿಂತರ ಜಪ್ತಸುವುದ್ನುು ಬಿಟುಟ ಬ ೊಬ ಬಹಾಕತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಒಬಬ ಹ ಣುಣ ಕೊಡಲ  ಕ ರಯಾನನನುು ಕರ ತರಲು ಓಡಿದ್ರ , 

ಮತ ೊಿಬಬಳು ಜ ೇಸನ್ ನಿಗ  ಸುರ್ದದ ಮುಟಿಟಸಲು ಧಾವಿಸಿದ್ಳು. 

ಅರಮನ ಯ ತುಿಂಬ ಅರ್ತಿತಿ ಅವಸರರ್ದಿಂದ್ ಓಡಾಡುವವರ 

ಶ್ಬದ ಮೊಳಗತ ೊಡಗಿತು. 

ಇಷ್ ಟಲಲ ನಡ ದ್ದ್ುದ, ಕ ಲವ ೇ ಕ್ಷಣಗಳಲಲ; 

ಬಹುಶ್ಃ ಉತಿಮ ಓಟಗಾರ ನೊರು ಗಜಗಳಷ್ುಟ ಓಡುವ ಸಮಯದ್ಲಲ. 

ಅಲಲ ರಾಜಕುವರಿ ಮಾರ್ತಲಲದ್ ಕಣುಣ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದ್ಾದಳ . 

ಬಳಕ, ಅರ ಕ್ಷಣ ಮಾತರ ಎಚಿರಾಗಿ ಭಯಿಂಕರವಾಗಿ ನರಳದ್ಳು. 

ಎರಡು ಬಗ ಯ ನ ೊೇವಿನ ೊಡನ  ಆಕ  ಸಣ ಸ್ಾಡುವಿಂರ್ತತುಿ. 

ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ಾಗಿ, ತಲ ಯ ಮೇಲದ್ದ ಕ್ತರಿೇಟ 

ಅಸಹಜ ಬ ಿಂಕ್ತಯ ಪರವಾಹವನ ುೇ ಚ್ಚಮಿಮ ಅವಳನುು ನುಿಂಗುರ್ತಿತುಿ. 

ಅದ್ರ ೊಡನ , ನಿನು ಮಕಕಳು ನಿೇಡಿದ್ದ ಸ್ ೊಗಸ್ಾದ್ ಉಡುಪು, 

ಪ್ಾಪ, ನತದ್ೃಷ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾಿಂಸವನ ುೇ ಕ್ತತುಿ ರ್ತನುುರ್ತಿತುಿ. 

ಇದ್ದಕ್ತದ್ದಿಂತ  ಆಕ  ಪ್ತೇಠರ್ದಿಂದ್ ಬ ಿಂಕ್ತ ಸಮೇತ ಜಗಿದ್ ದ್ುದ, 

ತನು ಮಿಂಡ ಯನುು ಕ್ತರಿೇಟ ಕಳಚ್ಚ ಹ ೊೇಗುವಿಂತ -  

ಅರ್ತಿತಿ ಅಲಾಲಡಿಸತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಆದ್ರ  ಕ್ತರಿೇಟ ಮತೊಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವಳ ಮುಡಿ ಅಲಾಲಡಿದ್ಿಂತ  

ಬ ಿಂಕ್ತಯ ಜಾಾಲ  ಉಗರವಾಗಿ ಇಮಮಡಿಸಿತು. 

ಬಳಕ ಅಸಹಾಯಕತ ಯಿಿಂದ್ ಬಸವಳದ್ು ನ ಲಕ ಕ ಕುಸಿದ್ಳು. 

ತಿಂದ್ ಯನುು ಬಿಟಟರ  ಅವಳನುು ಮತಾಿರೊ ಗುರುರ್ತಸುವಿಂರ್ತರಲಲಲ. 

ಕಣುಣ, ಮುಖ, ಎಲಲ - 

ದ್ಾರುಣವಾಗಿ ಅಿಂದ್ಗ ಟುಟ ವಿಕಾರಗ ೊಿಂಡಿದ್ದವು. 

ಬ ಿಂಕ್ತಯ ಜಾಾಲ ಯಿಿಂದ್ ಕರಗಿದ್ಿಂತ  

ತಲ ಯಿಿಂದ್ ನ ತಿರು ತ ೊಟಿಟಕುಕರ್ತಿತುಿ. 
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ಅಗ ೊೇಚರ ವಿಷ್ಸಪಿದ್ ಕಚುಿವಿಕ ಯಿಿಂದ್ ಿಂಬಿಂತ  ಅವಳ 

ಮೊಳ ಗಳಿಂದ್ ಮಾಿಂಸ ಉಿಂಡುಿಂಡಯಾಗಿ ಕ್ತತುಿ ಬರುರ್ತಿತುಿ; 

ದ್ ೇವದ್ಾರುವಿನ ತ ೊಗಟ ಯಿಿಂದ್ ಉಕುಕವ ಗ ೊೇಿಂರ್ದನ ಹನಿಗಳಿಂತ . 

ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಭಯಿಂಕರ ದ್ೃಶ್ಯ. ನಮಮಲಲ ಯಾರ ೊಬಬರೊ, 

ಅವಳ ದ್ ೇಹವನುು ಮುಟಟಲು ಧ ೈಯಿ ಮಾಡಲಲಲ. 

ಕಣಾಣರ  ಕಿಂಡ ನ ೊೇಟವ ೇ ನಮಗ  ಚ ನಾುಗಿ ಪ್ಾಠ ಕಲಸಿತುಿ. 

ಆದ್ರ  ಇದ್ದಕ್ತಕದ್ದಿಂತ  ಅವಳ ತಿಂದ್  ಕ ೊೇಣ ಯಳಕ ಕ ನುಗಿಿದ್. 

ತನು ಮಗಳ ಮೇಲ ರಗಿದ್ ಮೃತುಯ ಯಾವ ಬಗ ಯದ್ ಿಂಬುದ್ು, 

ಪ್ಾಪ ! ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಅಥಿವಾಗಿರಲಲಲ. 

ಅವಳ ಮೇಲ  ಬಿದ್ುದ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಗ ೊೇಳಾಡುತಾಿ ಮುರ್ದದಸತ ೊಡಗಿದ್. 

ತ ೊೇಳುಗಳಲಲ ಬಾಚ್ಚ ಹಿಡಿದ್ು ಅಳುತಾಿ 

“ಅಯಯೇ, ಮುದ್ುದ ಮಗಳ ೇ, ಯಾವ ದ್ ೈವ ನಿನು ಜೇವವನುು 

ಇಷ್ುಟ ಕೊರರವಾಗಿ ನಾಶ್ಗ ೊಳಸಿತು? 

ನನು ಒಬಬಳ ೇ ಮಗಳನುು ನನಿುಿಂದ್ ಕಸಿದ್ುಕ ೊಿಂಡವರಾರು ? 

ಗ ೊೇರಿಗ  ಹರ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಈ ಮುದ್ುಕನಿಗ  ಉಳದ್ದ್ ದೇನು ? 

ಅಯಯೇ ಮಗಳ ೇ ! ನಾನೊ ನಿನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಸತುಿ ಬಿಡುತ ಿೇನ ” 

ಎಿಂದ್ ನುುತಾಿ, ಕಣಿಣೇರ ೊರ ಸಿಕ ೊಿಂಡು 

ಮುರ್ದ ದ್ ೇಹವನುು ಮೇಲ ರ್ತಿ ಏಳಲು ಪರಯರ್ತುಸಿದ್. 

ಆಗ, ಲಾರಲ್ಡ ಮರದ್ ಕ ೊಿಂಬ ಗಳಗ  ಐವಿಯ ಬಳಳ ತಬಿಬಕ ೊಳುಳವಿಂತ , 

ಅವನು ಅವಳ ಉಡುಪ್ತಗ  ಗಾಢವಾಗಿ ಮರ್ತಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ುದ ಕಾಣಿಸಿತು. 

ಭಯಿಂಕರ ಹ ೊೇರಾಟ ಆರಿಂಭವಾಯಿತು. 

ಕಾಲೊರಿ ಮೇಲ ೇಳಲು ಅವನು ಸ್ ಣಸಿದ್ರ , 

ಆಕ  ಜಗಿಿ ಕ ಳಗ ಳ ಯುರ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳ ದ್ರ  

ಅವನ ಮೊಳ ಗಳಿಂದ್ ಮುರ್ದ ಮಾಿಂಸ ಕ್ತತುಿ ಬರುರ್ತಿತುಿ. 

ಸಾಲಪ ಹ ೊತಾಿದ್ ಮೇಲ  ಕರುಣಾಜನಕವಾದ್ ಈ ಪರಯತುವನುು 
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ದ್ ೊರ  ಬಿಟುಟಕ ೊಟಟ. 

ಸಿಂಕಟರ್ದಿಂದ್ ನಿತಾರಣನಾಗಿ ಸುಮಮನಾದ್; 

ಉಸಿರು ನಿಿಂತು ಜೇವ ಹ ೊೇಯಿತು. 

ಈಗ, ತಿಂದ್  ಮಗಳಬಬರೊ ಸ್ಾವಿನಲಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿದ್ಾದರ . 

ಅವರಿಬಬರೊ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಆ ದ್ೃಶ್ಯವನುು ಕಿಂಡರ , 

ಯಾರಿಗ  ತಾನ  ಅಳು ಉಕ್ತಕ ಬರುವುರ್ದಲಲ? 

ಮಿೇಡಿಯ, ನಿನಗ  ನಾನ ೇನೊ ಹ ೇಳುವುರ್ದಲಲ. 

ಪರರ್ತೇಕಾರರ್ದಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳುಳವುದ್ು ಹ ೇಗ ಿಂಬುದ್ು 

ನಿನಗ ೇ ಚ ನಾುಗಿ ಗ ೊತುಿ. 

ಮಾನವರ ಬದ್ುಕ ಿಂಬುದ್ು ಒಿಂದ್ು ನ ರಳು; 

ಎಿಂದ್ ೇ ನಾನು ಬಹುರ್ದನರ್ದಿಂದ್ಲೊ ರ್ತಳರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಹಿಿಂಜರಿಯದ್  ಇಷ್ುಟ ಮಾತರ ಹ ೇಳಬಲ ಲ; 

ಯಾರು ಮಹಾ ಬುರ್ದದವಿಂತರ ಿಂದ್ು ಹ ಸರಾಗಿರುವರ ೊೇ, 

ಯಾರು ಎಲಲ ಸಿಂಗರ್ತಗಳಗೊ ಕಾರಣಗಳನುು ಹುಡುಕುತಾಿರ ೊೇ, 

ಅವರ ೇ ಮಹಾ ದ್ುಃಖಗಳಗೊ ಬಲಯಾಗುತಾಿರ . 

ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ ಹ ೇಳುತ ಿೇನ : ನನುನುು ನಿಂಬಿ; 

ಮನುಷ್ಯರಲಲ, ಯಾರೊ ಸುಖಿಗಳಲಲ. 

ಸಿರಿ, ಇವತುಿ ಒಬಬನಿಗ , ನಾಳ  ಮತ ೊಿಬಬನಿಗ  ಬಿಂದ್ು, 

ಅನುಕೊಲಗಳು ಹ ಚಿಬಹುದ್ು; 

ನ ಮಮರ್ದ ಮಾತರ ಯಾರಿಗೊ ಎಿಂರ್ದಗೊ ಇಲಲ. 

(ದ್ೊತನ ನಿಗಿಮನ) 

ಮೇಳ  : ಇಿಂದ್ು, ಜ ೇಸನನ ಮೇಲ  ಸಾಗಿಲ ೊೇಕರ್ದಿಂದ್ 

ಆಘಾತಗಳ ಮೇಲ  ಆಘಾತಗಳು ಬಿಂದ್ು ಎರಗುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಅದ್ು ಅವನಿಗ  ತಕಕ ಶ್ಕ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಗ ಳರ್ತಯರ ೇ, ಈಗ ನನು ದ್ಾರಿ ನಿರಾತಿಂಕವಾಗಿದ್ . 
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ಎಷ್ುಟ ಸ್ಾಧ್ಯವೇ ಅಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಮಕಕಳನುು ಕ ೊಿಂದ್ು 

ಅಥ ನ್ು ಗ  ಓಡಿಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. 

ತಡ ಮಾಡಿ, ನಿಷ್ಕರುಣ ಯಿಿಂದ್ ಕ ೊಲುಲವ ಬ ೇರ ೊಬಬರಿಗ  

ಅವರನುು ಒಪ್ತಪಸುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ಹ ೇಗಿದ್ದರೊ ಅವರ ಸ್ಾವು ನಿಶ್ಿತ; 

ಅವರು ಸ್ಾಯುವುದ್ ೇ ಆದ್ರ  

ಜನಮ ಕ ೊಟಟ ನಾನ ೇ ಅವರನುು ಕ ೊಲುಲತ ಿೇನ . 

ಹೃದ್ಯವ ೇ ಕಲಾಲಗು! 

ನಿೇನಿೇಗ ಕ ೈಗ ೊಳಳಬ ೇಕಾದ್ ಕೃತಯ, ಘೊೇರವಾದ್ುದ್ು; 

ಆದ್ರೊ ಅನಿವಾಯಿವಾದ್ುದ್ು. ಅಿಂದ್ಮೇಲ  ತಡವ ೇಕ ? 

ನಿಭಾಿಗಯ ಹಸಿವ ೇ, ಬಾ ! ಖಡಿವನುು ಎರ್ತಿಕ ೊೇ; 

ತ ಗ ದ್ುಕ ೊೇ, ಕ ೇಡಿನ ಆರಿಂಭಕ ಕ ಮುಿಂದ್  ನುಗುಿ; 

ಹ ೇಡಿತನ ಬ ೇಡ; ಕ ೊೇಮಲ ನ ನಪುಗಳನುು ಅತಿ ನೊಕು. 

ಅವರನ ೊುಮಮ ನಿೇನು ಪ್ತರೇರ್ತಸಿದ್ ದಯೆಿಂಬುದ್ನುು, 

ಬಸಿರಲಲಟುಟ ಕಾಪ್ಾಡಿದ್ ಯೆಿಂಬುದ್ನುು ಮರ ತುಬಿಡು. 

ಬ ೇಗ ಮುಗಿವ ಒಿಂದ್ು ರ್ದನದ್ ಮಟಿಟಗ  

ನಿನು ಮಕಕಳನುು ಮರ ತುಬಿಡು; ಬಳಕ ಅಳು. 

ನಿೇನವರನುು ಕ ೊಲುಲವ ಯಾದ್ರೊ, ಅವರು ನಿನು ಮಮತ ಯ ಮಕಕಳು. 

ಅಯಯೇ ನನು ಬದ್ುಕು ಎಷ್ುಟ ಕಠ ೊೇರವಾಗಿದ್ ! 

(ಮನ ಯಳಕ ಕ ಮಿೇಡಿಯಳು ಹ ೊೇಗುತಾಿಳ ) 

ಮೇಳ  : ಓ ಪೃರ್ಥವಯೆೇ ! 

ಥಳಥಳಸಿ ಕ ೊೇರ ೈಸುವ ಸೊಯಿಕ್ತರಣಗಳ ೇ ! ನ ೊೇಡಿ ! 

ಕ ೊಲ ಯ ಹಸಿವನಾುಕ  ಎತುಿವ ಮುನು, 

ತನು ಹಸುಳ ಗಳ ನ ತಿರನಾಕ  ಚ ಲಲ ಅಪವಿತರಗ ೊಳಸುವ ಮುನು, 

ಪ್ಾಪ್ತ ಹ ಣಣನು ರ್ದಟಿಟಸಿ, ಕ ಳಗ  ನ ೊೇಡಿ. 
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ಅವರು, ನಿಮಮ ಹ ೊನು ಕುಲದ್ ಕುಡಿಗಳಲಲವ ೇ? 

ದ್ ೇವಧ್ಮನಿಗಳಲಲ ಹರಿವ ನ ತಿರ ಚ ಲುಲವುದ್ು 

ನರರ ಪ್ಾಲಗ  ಘೊೇರ ಕೃತಯವಲಲವ ೇ? 

ಓ ಬಾನ ಬ ಳಕ  ! ತಡ  ಅವಳ, ನಿಲಲಸು, 

ಹ ೇಯ ಸ್ ೇಡಿನ, ಘೊೇರ ಹಸಿದ್ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ನೊಕಾಚ  ! 

ಅರಮನ ಯ ಪರಿಶ್ುದ್ದಗ ೊಳಸು. 

ಬಸಿರ ಬ ೇನ ಯ ರ್ತಿಂದ್ು ನಿೇನವರ ಹಡ ದ್ುದ್ು ವಯಥಿ ! 

ಸ್ಾಕ್ತ ಸಲಹಿ ಅಕಕರ ಯಿಿಂದ್ ಲಾಲಸಿದ್ುದ್ು ವಯಥಿ ! 

ಬಬಿರ ಸ್ಾಗರದ್ ನಿೇಲಬಿಂಡ ಗಳ ಸಿಿಂಪ್ತಲಗ ೇಡಿನಿಕಕಟಾಟದ್ 

ಕಣಿವ ಯ ಹಾಯುದ, ನಿೇ - ಬಿಂದ್ುದ್ಾದ್ರೊ ಏಕ  ? 

ಅಯಯೇ, ಪ್ಾಪ್ತ ಹ ಣ ಣ! ಮೃತುಯ ಛಾಯೆಯಿಿಂದ್ ಕಪ್ಾಪದ್ 

ನಿನು ಆತಮ, ಕ ೊರೇಧ್ರ್ದಿಂದ್ ಛಿನುವಿಚ್ಚಛನುವಾದ್ುದ್ಾದ್ರೊ ಹ ೇಗ ? 

ಬಳಗದ್ ನ ತಿರು ಚ ಲಲ, ಕಪ್ತಪಟಟ ನ ಲಕ  ತರುವ ಬ ಲ  ಅಪ್ಾರ ! 

ಅಪರಾಧ್ವ ಸಗಿದ್ ಮನ ಯ ಮೇಲ , ಎರಗುವ ದ್ ೈವಶಾಪ ಭಿೇಕರ. 

(ಮನ ಯಳಗಿನಿಿಂದ್ ಮಗುವಿನ ಚ್ಚೇರುವಿಕ  ಕ ೇಳಸುವುದ್ು) 

ಮೇಳ  : ಕ ೇಳ ! ಕ ೇಳುರ್ತಿರುವಿರಾ ? ಮಕಕಳ ಚ್ಚೇರಾಟ ಕ ೇಳುರ್ತಿರುವುದ್ ೇ ? 

ದ್ ಾೇಷ್ತಪಪ ಹೃದ್ಯವ ೇ ! ಕ ೇಡಿಗಾಗಿಯೆೇ ಹುಟಿಟದ್ ಹ ಣ ಣೇ! (ಒಳಗ  ಆಳು) 

ಮೊದಲ್ನ್ ಮಗ : ನಾನ ೇನು ಮಾಡಲ ! 

ಅಮಮನ ಕ ೈಯಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೇಗ  ಓಡಲ ? (ಗ ೊೇಳಾಟ) 

ಎರಡನೆ ಮಗ    : ನನಗೊ ಗ ೊತಾಿಗುರ್ತಿಲಲ ! ಅಣಾಣ ನಮಗಿನಾುರು ಗರ್ತ ! 

ಇಬಬರೂ  : ಅಯಯೇ, ಅಮಮ, ನಮಮನುು ಬಿಟುಟಬಿಡು ! 

ನಮಮನುು ಸ್ಾಯಿಸಬ ೇಡ ಅಮಮ ! 

(ಚ್ಚೇರಾಟ ನಡದ್ ೇ ಇರುವುದ್ು) 

ಮೇಳ  : ನಾನು ಒಳಗ  ನುಗಿಲ ೇ ! 

ಖಿಂಡಿತಾ ನುಗಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ ೇಕು; 
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ಮಕಕಳು ಕ ೊಲ ಯಾಗುವುದ್ನುು ತಡ ಯಬ ೇಕು. 

(ಒಳಗಿನಿಿಂದ್ ಮಕಕಳ ಕೊಗಾಟ) 

ಮೊದಲ್ನೆರ್ ಮಗ : ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ! ದ್ ೇವರಾಣ  ಯಾರಾದ್ರೊ ಬನಿು ! 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ! ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ! 

ಎರಡನೆರ್ ಮಗ    : ಬಿಂತು, ಹರ್ತಿರ ಬಿಂತು ! ಖಡಿ ಮೇಲ  ಎರಗುರ್ತಿದ್  ! 

ಮೇಳ  : ಓ, ಕ್ಷುದ್ರ ಜನನಿ ! ನಿನು ಕುಡಿಯ ನಿೇನ ೇ ಚ್ಚವುಟಿಹಾಕಲು, 

ಬಸಿರ ಫಲವ ಕ ೈಯಾರ  ಕ ೊಲಲಲು 

ಕಲಾಲಗಿರಬ ೇಕು, ಇಲಲವ ೇ ಉಕಾಕಗಿರಬ ೇಕು-ನಿನು ಹೃದ್ಯ! 

ಬಹು ಹಿಿಂದ್ , ಓವಿಳದ್ದಳ ಿಂದ್ು ಕ ೇಳರುವ , 

ತನು ಮಕಕಳನ ಮೇಲ  ಕ ೈಯೆರ್ತಿದ್ಾಕ  : ಐನ ೊೇ ಎಿಂಬಾಕ . 

ದ್ ೈವಶಾಪಕ  ಬಲಯಾಗಿ ಸನಿು ಹಿಡಿದ್ು, 

ಸೊಯಸ್ ಮಡರ್ದಯವಳ ತನು ಮನ ಯಿಿಂದ್ಟಿಟ, ಅಲ ಸಿದ್ಾಗ, 

ತನು ಮಕಕಳ ಕ ೊಿಂದ್ು, ಕ ೊಲ ಗ  ಹ ೇಸಿ, ಹಾರಿದ್ಳು 

ಕಡಲ ಬಿಂಡ ಯ ನ ರ್ತಿಯಿಿಂದ್ ! ಸ್ಾಗರವ ಸ್ ೇರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಳು ಬದ್ುಕ ! 

ಸ್ಾವಿನಲ ಸ್ ೇರಿದ್ಳು ತನ ುರಡು ಹಸುಳ ಗಳ. 

ಈಗ, ಇದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಘೊೇರವಾದ್ುದ್ು ಇನ ುಲಲ ? 

ಓ ಹ ಣಣ ಹಾಸುಗ ಯೆೇ ! ದ್ುಃಖ ಉದ್ ರೇಕಗಳ ಚ್ಚಲುಮಯೆೇ ! 

ಜಗರ್ದ ನಿೇ ಹರಡಿದ್ ದ್ುಃಖ, ಅನಥಿಗಳಗ  ಸರಿಸ್ಾಟಿಯುಿಂಟ ೇ? 

(ಏದ್ುಸಿರು ಬಿಡುತಾಿ ಜ ೇಸನ್ ಓಡಿ ಬರುವನು) 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅಲಲ, ಬಾಗಿಲ ಸುತಿ ನಿಿಂರ್ತರುವ ಹ ಣುಣಗಳ ೇ ! 

ಮಿೇಡಿಯ ಇನೊು ಮನ ಯಳಗಿರುವಳ ೇ ? ದ್ುಷ್ಟ ಕ ೊಲ ಪ್ಾತಕ್ತ ! 

ಅಥವಾ, ಆಗಲ ೇ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡು ಓಡಿಹ ೊೇಗಿರುವಳ ೂೇ ? 

ದ್ ೇವರಾಣ  ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ ; 

ಅರಮನ ಗ  ಅವಳು ಎಣಿಸಿದ್ ಕ ೇಡಿಗ  ಪರರ್ತಯಾದ್ 

ನನು ಸ್ ೇಡಿನಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು, 
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ಭೊಮಿಯ ಗಭಿ ಸ್ ೇರಿದ್ರೊ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ ; 

ಆಕಾಶ್ದ್ ಅನಿಂತಕ ಕ ರ ಕ ಕ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿದ್ರೊ ಬಿಡುವುರ್ದಲಲ. 

ರಾಜ ಮತುಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಬಬರನೊು ಆಕ  ಕ ೊಿಂರ್ದದ್ಾದಳ . 

ಶ್ಕ್ ಯಾಗದ್  ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡುಬಿಡಬಹುದ್ ಿಂದ್ು ಆಕ  ರ್ತಳರ್ದರುವಳ ೇ? 

ಸರಿ ! ನನಗ  ಅವಳಗಿಿಂತ ಮಕಕಳ ಚ್ಚಿಂತ ಯೆೇ ಬಲವತಿರವಾಗಿದ್ . 

ಯಾರಿಗ  ಅವಳಿಂದ್ ಕ ೇಡಾಗಿದ್ ಯೇ ಅವರು 

ಅವಳಗ  ತಕಕದ್ುದ ಮಾಡಲ. 

ಮಹಿಳ ಯರ ೇ, ನಾನಿೇಗ ನನು ಮಕಕಳನುು ಉಳಸಲು ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕೊರರ ದ್ುಷ್ೃತಯಕ ಕ ಪರರ್ತೇಕಾರವಾಗಿ 

ರಾಜವಿಂಶ್ದ್ವರು ಅವರನುು ಕ ೊಿಂದ್ುಬಿಡಬಹುದ್ು. 

ಮೇಳ  : ಜ ೇಸನ್, ನಿೇನು ಎಿಂತಹ ಮಹಾಕಷ್ಟಕ ಕ ಸಿಕ್ತಕರುವ ಯೆಿಂದ್ು 

ನಿನಗಿನೊು ಗ ೊರ್ತಿಲಲ; ಇಲಲರ್ದದ್ದರ  ಹಿೇಗ  ಮಾತಾಡುರ್ತಿರಲಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್ : ಏನು ಕಷ್ಟ ? ನನಗ ೇನು ಕಷ್ಟ ಬಿಂರ್ದದ್ ? 

ಮಿೇಡಿಯ ನನುನೊು ಕ ೊಲಲಲು ಪರಯರ್ತುಸಿರುವಳ ೇನು ? 

ಮೇಳ  : ನಿನು ಮಕಕಳು ಸತುಿ ಬಿರ್ದದದ್ಾದರ  ! ಅವರ ತಾಯಿಯೆೇ, 

ತನಿುಬಬರು ಮಕಕಳನೊು ಕ ೊಿಂದ್ುಹಾಕ್ತದ್ಾದಳ . 

ಜೆೇಸ್ನ್ : ಏನು ? ನನು ಎರಡೊ ಮಕಕಳನುು ಕ ೊಿಂದ್ಳ ೇ? 

ಈ ಶ್ಬದಗಳ ೇ ನನುನುು ಕ ೊಲುಲರ್ತಿವ ಯಲಾಲ ! 

ಮೇಳ  : ಅವರಿಬಬರೊ ಸತುಿ ಬಿರ್ದದದ್ಾದರ . 

ಜೆೇಸ್ನ್ : ಎಲಲದ್ಾದರ  ? ಅವರನಾುಕ - ಹ ೊರಗ , ಇಲಲ ಕ ೊಿಂದ್ಳ ೇ? 

ಅಥವಾ ಒಳಗ ೊೇ ! 

ಮೇಳ  : ಆ ಬಾಗಿಲನುು ನೊಕ್ತ ತ ರ ; ರಕಿದ್ ಮಡುವಿನಲಲ 

ಬಿರ್ದದರುವ ನಿನು ಕಿಂದ್ಮಮಗಳನುು ನ ೊೇಡು. 

ಜೆೇನ್ಸ್ : ಆಳುಗಳ ೇ, ಬಾಗಿಲ ಚ್ಚಲಕವನುು ಕತಿರಿಸಿ ನೊಕ್ತ ! ತ ರ ಯಿರಿ, 

ಎರಡು ಘೊೇರ ಸಿಂಗರ್ತಗಳನುು ನಾನು ಕಣಾಣರ  ಕಾಣುತ ಿೇನ ; 
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ಸತಿ ನನು ಮಕಕಳು, ಮತುಿ ನಾನು ಸ್ಾಯಿಸಲರುವ, ಆ ಹ ಿಂಗಸು. 

(ಜ ೇಸನ್ ಮತಿವನ ಆಳುಗಳು ಬಾಗಿಲನುು ಒಡ ಯಲು ಮುನುುಗುಿವರು; 

ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲ  ಮಿೇಡಿಯ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳುಳವಳು. ರಕ ಕ ಮತುಿ 

ಉಗುರುಗಳರುವ ಮಹಾಸಪಿ (ಡ ೇಗನ್)ಗಳನುು ಕಟಿಟದ್ ರಥದ್ಲಲ ಆಕ  

ಕುಳರ್ತದ್ಾದಳ , ಪಕಕದ್ಲಲ ಸತಿ ಮಕಕಳ ಶ್ವಗಳವ ) 

ಮಿೇಡಿರ್ : ಜ ೇಸನ್ ! ಯಾಕ  ಹಾಗ  ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯಲ ರ್ತುಸುರ್ತಿರುವ ? 

ಸತಿ ಮಕಕಳನುು ಮತುಿ ಅವರನುು ಕ ೊಿಂದ್ ನನುನೊು ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? 

ಈ ಗ ೊಿಂದ್ಲವನುು ನಿಲಲಸು. 

ನನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಇತಯಥಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕಾದ್ುದ್ ೇನಾದ್ರೊ ಇದ್ದರ , 

ನಿನು ಅಪ್ ೇಕ್  ಏನಿದ್  - ಹ ೇಳು. 

ನಿೇನು ನನುನುು ಮುಟಟಲೊ ಆರ  ; 

ವ ೈರಿಗಳಿಂದ್ ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಿ, ನನುಜೆ ಸೊಯಿದ್ ೇವ ಕಳಸಿರುವ 

ಈ ರಥದ್ಲಲ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ ದೇನ . 

ಜೆೇಸ್ನ್ : ಥೊ ನಿೇಚ ಹ ಣ ಣ ! ಜಗರ್ತಿನಲಲ, ನನಿುಿಂದ್, 

ಎಲಲ ದ್ ೇವರುಗಳಿಂದ್, ಒಟುಟ ಮಾನವ ಕುಲರ್ದಿಂದ್ 

ರ್ತರಸಕರಿಸಲಹಿಳಾದ್ ಒಬಬಳ ೇ ಹ ಿಂಗಸು ನಿೇನು ! ನಿನುವ ೇ ಆದ್ 

ಮಕಕಳ ಮೇಲ  ಖಡಿವ ತಿಬಲಲ ನಿೇನು, ಒಬಬ ತಾಯಿಯೆೇ? 

ಮಕಕಳನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಿಂಡ ನನು ಬಾಳು ಒಡ ದ್ು ಚೊರಾಯಿತು. 

ಘೊೇರ ಕ ೊಲ ಯ ಅಸಹಯ ಪ್ಾಪವನುು ಹ ೊತುಿ 

ಸೊಯಿನನುು, ಭೊಮಿಯನುು ಮುಖವ ರ್ತಿ ನ ೊೇಡಬಲ ಲಯಾ? 

ದ್ ೇವರು ನಿನು ಜೇವನವನುು ನಾಶ್ಮಾಡಲ ! 

ತಾಯಾಯಡಿಗ , ಹ ತಿ ತಿಂದ್ ಗ , ದ್ ೊರೇಹವ ಣಿಸಿದ್ 

ಜೇವಿಂತ ಶಾಪದ್ಿಂರ್ತದ್ದ ನಿನುನುು, 

ಬಬಿರ ನಾಡ ೊಿಂದ್ರ ಅರಮನ ಯಿಿಂದ್ ಗಿರೇಕ್ ಮನ ಗ . 

ಕರ ತಿಂದ್ಾಗ ನಾನು ಹುಚಿನಾಗಿದ್ ದ. ಈಗ ನನು ಬುರ್ದಧ ನ ಟಟಗಿದ್ . 
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ನಿನು ಪ್ಾಪಕ ಕ ದ್ ೇವತ ಗಳು ನನು ಮೇಲ  ಸ್ ೇಡು ರ್ತೇರಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ಾದರ . 

ನನು ಚ ಲುವಾದ್ ಹಡಗಿನ ಮೇಲ  ಕಾಲಡುವ ಹ ೊರ್ತಿಗಾಗಲ , 

ನಿೇನು ನಿನು ಖ್ಾಸ್ಾ ಸ್ ೊೇದ್ರನನುು ಅವನ ಗೊಡಿನಲಲಯೆೇ ಕ ೊಿಂರ್ದದ್ ದ. 

ಅಲಲಿಂದ್ ಮೊದ್ಲಾಯುಿ. ಬಳಕ ನಿೇನು ನನು ಹ ಿಂಡರ್ತಯಾದ್ ; 

ನನು ಮಕಕಳ ಹಡ ದ್ . ಈಗ, ಕ ೇವಲ ಕಾಮ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಾದ್ 

ಹ ೊಟ ಟಕ್ತಚ್ಚಿನಿಿಂದ್ ಅವರನುು ಕ ೊಿಂರ್ದರುವ . 

ಇಡಿೇ ಹ ಲಾಲಸ್ ನ ಯಾವಬಬ ಹ ಣೊಣ ಇಿಂಥ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲಾರಳು. 

ಆದ್ರೊ ಅವರನ ುಲಾಲ ಬಿಟುಟ ನಿನುನುು ಮದ್ುವ ಯಾದ್ ; 

ಸ್ ೇಡು ಮತುಿ ಕ ೊಲ ಯ ಸ್ಾಕಾರ ಮೊರ್ತಿಯಾದ್ ನಿನುನುು 

ಮಡರ್ದಯಾಗಿ ಪಡ ದ್ . 

ಹ ಣಣಲಲ ನಿೇನು, ಹುಲ; ಕಡಲರಕಕಸಿ- ಇನೊು ಕೊರರಿ. 

ಅಯಯೇ, ಏನು ಪರಯೇಜನ? ಇಡಿೇ ರ್ದನ ನಿನುನುು ಶ್ಪ್ತಸಿದ್ರೊ, 

ಚುಚ್ಚಿದ್ರೊ, ನಿನಗ  ನ ೊೇವಾಗುವುರ್ದಲಲ. 

ನಿನು ಹೃದ್ಯ, ಭಾವನ ಗಳಗ  ಹ ೊರತಾದ್ದ್ುದ. 

ನನು ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ತ ೊಲಗು, ಅಪವಿತರ ಪ್ತಶಾಚ್ಚ ; 

ನನು ಮುದ್ುದ ಹಸುಳ ಗಳ ಕ ೊಲ ಗಡುಕ್ತ ! 

ನನು ದ್ುವಿಿಧಿಗ  ಕ ೊರಗಲು ನನುನುು ಬಿಡು. 

ನನು ನವ ವಧ್ುವನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಿಂಡ ; 

ನನಿುಿಂದ್ ಜನಮ ಪಡ ದ್ು ಬ ಳ ದ್ ಇಬಬರು ಗಿಂಡು ಮಕಕಳೂ ಇಲಲವಾದ್ರು. 

ಅವರನುು ಮತ ಿ ಜೇವಿಂತವಾಗಿ ನಾನು ಕಾಣಲಾರ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಗತಯವಿದ್ದರ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ನಿೇನು ಹ ೇಳದ್ದಕ ಕಲಾಲ ಉತಿರಿಸುರ್ತಿದ್ ದ. 

ಆದ್ರ , ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲಲ ನಾನು ನಿನಗ  ಮಾಡಿದ್ ಸ್ ೇವ ಯೆೇನು ? 

ಅದ್ಕ ಕ ನಿೇನು ಕ ೊಟಟ ಪರರ್ತಫಲವ ಿಂಥದ್ು ? 

ಇವ ಲಲವನೊು - ಎಲಲರಿಗೊ ತಿಂದ್ ಯಾದ್ ಸವಿಶ್ಕಿ ದ್ ೇವರು ಬಲಲ ; 
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ನನು ಹಾಸುಗ ಯ ಪ್ಾವಿತರಯವನುು ಹಾಳುಮಾಡಿ, 

ಅಪಹಾಸಯಗ ೊಳಸಿ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿ ಬದ್ುಕಬಹುದ್ ಿಂದ್ು 

ನಿೇನು ತಪುಪ ರ್ತಳರ್ದದ್ ದ. ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊ ತಪುಪ ಲ ಕಕ ಹಾಕ್ತದ್ಳು. 

ನನುನುು ಗಡಿೇಪ್ಾರು ಮಾಡಲ ರ್ತುಸಿದ್ 

ಕ ರಯಾನ್ ಸಹ ತನಗ  ಅಪ್ಾಯವಿಲಲವ ಿಂದ್ು ನಿಂಬಿ ತಪುಪ ಮಾಡಿದ್. 

ಈಗ ನಾನ ೊಿಂದ್ು ಹುಲ; ಕಡಲ ರಕಕಸಿ. 

ಹ ೇಗ  ಬ ೇಕಾದ್ರೊ ಕೊಗು ! 

ನಿನು ಹೃದ್ಯವನುು ರ್ತೇಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮುಟಿಟದ್ ದೇನ  ; ಅಷ್ುಟ ಸ್ಾಕು ! 

ಜೆೇಸ್ನ್       : ನಿೇನೊ ಸಿಂಕಟಪಡುವ . ನನುಷ್ ಟೇ ನಿನಗೊ ಕ ೇಡಾಗಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅದ್ು ಸರಿ, ನಿನಿುಿಂದ್ ಅಪಹಾಸಯಗ ೊಳುಳವುದ್ನುು 

  ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು ನಾನು ತ ತಿ ಬ ಲ  ಇದ್ು. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅಯಯೇ, ಮಕಕಳ ೇ.... 

ಎಿಂತಹ ಕ ೇಡಿಗ ತಾಯಿಯನುು ವಿಧಿ ನಿಮಗ  ಕಲಪಸಿತು ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅಯಯೇ ಮಕಕಳ ೇ 

ನಿಮಮಪಪನ ವಿಶಾಾಸ ಘಾತಕತನರ್ದಿಂದ್ ನಿಮಗ  ಸ್ಾವು ಬಿಂರ್ದತು. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ನಾನ ೇನೊ ಮಕಕಳನುು ಕ ೈಯಾರ  ಕ ೊಲಲಲಲಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಇಲಲ. ಕ ೈಯಾರ ಕ ೊಲಲಲಲಲ. 

ಆದ್ರ  ನಿೇನು ಮತುಿ ನಿನು ನವವಧ್ು ನನಗ  ಮಾಡಿದ್ ಅಪಮಾನ? 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಓ ಹಾಗಾದ್ರ , 

ನಿನ ೊುಡನ  ಮಲಗುವುದ್ನುು ಬಿಟ ಟ ಎಿಂಬುದ್ು ಇಷ್ ಟೇ 

ಅವರನುು ಕ ೊಲಲಲು ತಕಕ ಕಾರಣವ ಿಂದ್ು ನಿೇನು ಯೇಚ್ಚಸಿದ್  ಅಲಲವ  ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಒಬಬ ಹ ಿಂಗಸಿಗ -ಅದ್ ೊಿಂದ್ು ಸಣಣ ನ ೊೇವಿನ ಸಿಂಗರ್ತ, 

ಎಿಂದ್ು ರ್ತಳರ್ದರುವ ಯಾ ? 

ಜೆೇಸ್ನ್     : ಹೌದ್ು, ಒಬಬ ಮಯಾಿದ್ಸಿ ಹ ಿಂಗಸಿಗ  ಅದ್ು ಸಣಣ ವಿಚಾರ. 

ಆದ್ರ , ನಿನಗ  ಇಡಿೇ ಜಗತ ಿೇ ತಲ ಕ ಳಗಾದ್ಿಂತ . 
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ಮಿೇಡಿರ್    : ನಾನೊ ಚುಚಿಬಲ ಲ. ನಿನು ಮಕಕಳು ಸತುಿ ಬಿರ್ದದದ್ಾದರ  ! 

ಜೆೇಸ್ನ್       : ಸರ್ತಿದ್ಾದರ  ? ಇಲಲ ! 

ಅವರು ನಿನುನುು ಬದ್ುಕ್ತನುದ್ದಕೊಕ ಜೇವಿಂತ ಸ್ ೇಡಿನಿಂತ  ಕಾಡುತಾಿರ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಈ ಸ್ ೇಡು ಯಾರಿಿಂದ್ ಮೊದ್ಲಾಯಿತು ? ದ್ ೇವರಿಗ  ಗ ೊರ್ತಿದ್ . 

ಜೆೇಸ್ನ್       : ಹೌದ್ು, ಅವರಿಗ  ಗ ೊರ್ತಿದ್ , ನಿನು ಹಿೇನ ಹೃದ್ಯವೂ ಗ ೊರ್ತಿದ್ . 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಥೊ ಜುಗುಪ್ ುಯಾಗುರ್ತಿದ್  ! ನಿನು ಕ ಟಟ ದ್ನಿಯೇ- 

ಅದ್ನುು ಕ ೇಳದ್ರ ೇ ನನಗ  ವಾಕರಿಕ  ಬರುತಿದ್ . 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ನಿನುನುು ಕಿಂಡರ  ನನಗೊ ಅಷ್ ಟೇ ಜುಗುಪ್ ಪಯಾಗುರ್ತಿದ್ ; 

ಅದ್ಕ ಕೇನು? ಇಬಬರೊ ಒಪಪಿಂದ್ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ತ ೊಲಗಿಬಿಡ ೊೇಣ ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಖಿಂಡಿತಾ ನಾನು ಒಪುಪತ ಿೇನ . ಕರಾರ ೇನು ? 

ನಿನು ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ ೇನು ? 

ಜೆೇನ್ಸ್      : ನನು ಮಕಕಳ ಶ್ವಗಳನುು ಹೊಳಲು 

ಮತುಿ ಅಿಂತಯ ವಿಧಿಗಳನುು ಮಾಡಲು ನನಗ  ಬಿಟುಟಕ ೊಡು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅದ್ು ಮಾತರ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

ನಾನ ೇ ಅವರನುು ಹೊಳ ಅಿಂತಯ ವಿಧಿಗಳನುು ನ ರವ ೇರಿಸುತ ಿೇನ . 

ನನು ಹ ಗಲ ಮೇಲ ಯೆೇ ಹ ೊತುಿ ಹ ರಾದ್ ೇವಿಯ ಗುಡಿಯಿರುವ 

ಪವಿತ ಶ್ಖರ ಪರದ್ ೇಶ್ಕ ಕ ಕ ೊಿಂಡ ೊಯುಯತ ಿೇನ . 

ವ ೈರಿಗಳಾರೊ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗ  ಅಪಮಾನಗ ೊಳಸದ್ಿಂರ್ತರಲು, 

ನಾನ ೇ ಕ ೈಯಾರ ಪವಿತರ ಆವರಣದ್ಲಲ 

ಅವರನುು ಹೊಳ ಸಮಾಧಿಮಾಡುತ ಿೇನ . 

ಕಾರಿಿಂರ್ಥನಲಲ ಪರರ್ತವಷ್ಿವೂ ಈ ಕ ೊಲ ಯ ಪ್ಾಪದ್ ಪ್ಾರಯಶ್ಿತಿವಾಗಿ 

ಬಲಯಿತುಿ ಆರಾಧ್ನ ಯನುು ನಡ ಸಿ ಪುಣಯ ಸಿಂತಪಿಣ  ಮಾಡಲೊ 

ನಾನು ವಯವಸ್ ೂ ಮಾಡುತ ಿೇನ . ಬಳಕ, ನಾನು ಅಥ ನ್ು ಗ  ತ ರಳ 

ಪ್ಾಿಂಡಿಯನ್ ಪುತರ ಏಜಯಸ್ ನ ಅರಮನ ಯಲಲ ವಾಸಿಸುತ ಿೇನ . 

ನಿೇನು-ನಿನು ಕ್ತೇಳು ಯೇಗಯತ ಗ  ತಕಕಿಂತ  ಘನತ  ಗೌರವಗಳರದ್ 
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ಸ್ಾವು ಪಡ ಯುವ  ಎಿಂಬ ಭವಿಷ್ಯವೂ ನನಗ  ಗ ೊೇಚರವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಅಗ ೊಿ ಹಡಗಿನ ಮರದ್ ಸಿೇಳ ೂಿಂದ್ು ನ ರ್ತಿಗ  ಬಡಿದ್ು 

ತಲ  ಹ ೊೇಳಾಗಿ ನಿೇನು ಸ್ಾಯುರ್ತಿೇಯ. 

ಹಿೇಗ  ಶ  ೇಚನಿೇಯವಾಗಿ ನಿನು ಕತ  ಮುಗಿದ್ಾಗ 

ನನು ಪ್ ರೇಮದ್ ಕಹಿ ನಿನಗ  ಪೂರ್ತಿ ಗ ೊತಾಿಗಿರುತಿದ್ . 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಮಕಕಳ ರಕಿದ್ ಶಾಪ ನಿನು ತಲ ಯ ಮೇಲರಲ ! 

ನಾಯಯಕಾಕಗಿ ಹಿಿಂಬಾಲಸುವ ಸ್ ೇಡಿನ ಉಗರ ಕನ ುಯರು 

ನಿನುನುು ಧ್ವಿಂಸಮಾಡಲ. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿನು ಶಾಪವನುು ಯಾವ ದ್ ೇವತ  ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳಳಬಹುದ್ು ? 

ವಚನ ಭರಷ್ಟ ! ಅರ್ತರ್ಥ ವಿಂಚಕ ! ಸುಳಳ! 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಥೊ ದ್ುಷ್ಟ ಮಾಟಗಾರ್ತ ! ನಿೇಚ ಕ ೊಲ ಪ್ಾತಕ್ತ ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ನಿೇನು ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗು. 

ಹ ಿಂಡರ್ತಯನುು ಹೊಳ ಅಿಂತಯವಿಧಿ ಮಾಡಬ ೇಕಲಲವ ೇ ? 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಹ ೊೇಗುತ ಿೇನ  ; ಕ ೊಲ ಯಾದ್ ಮಕಕಳಗಾಗಿ ಅಳುವುದ್ಕಾಕಗಿ, 

ಮಿೇಡಿರ್    : ವಯಸ್ಾುದ್ಿಂತ  ಇನೊು ಹ ಚ್ಚಿನ ದ್ುಃಖ ನಿನಗ  ಕಾರ್ದದ್  ! 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಮಕಕಳ ೇ ! ನಿೇವು ನನಗ  ಎಷ್ುಟ ಪ್ತರಯವಾಗಿರ್ದದರಿ ! 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಅವರ ತಾಯಿಗ  ಪ್ತರಯವಾಗಿದ್ದರು; ನಿನಗಲಲ. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಪ್ತರಯವಾಗಿದ್ದರು-ಹಾಗೊ, ನಿೇನವರನುು ಕ ೊಿಂದ್ ಯಲಲವ ೇ? 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಹೌದ್ು ಜ ೇಸನ್ ನಿನು ಹೃದ್ಯವನುು ಚೊರುಮಾಡುವುದ್ಕ ಕ. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಅವರನುು ತ ೊೇಳನಲಲ ಬಾಚ್ಚ ಹಿಡಿಯಲು ಆಸ್ ಯಾಗುರ್ತಿದ್ ; 

ಅವರ ತುಟಿಗಳನುು ಮುರ್ದದಸಿದ್ರ  ಸಮಾಧಾನವಾರ್ದೇತು. 

ಮಿೇಡಿರ್   : ಈಗ ನಿನುಲಲ ಪ್ತರೇರ್ತಯ ಮಾತುಗಳವ , 

ಅವರನುು ಮುರ್ದದಸಲು ಆಸ್  ಪಡುರ್ತಿರ್ದದೇಯ. 

ಆಗ ನಿೇನವರನುು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ , ಗಡಿೇಪ್ಾರುಮಾಡಿದ್ . 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ದ್ ೇವರಾಣ ಯಿಟುಟ ಬ ೇಡುತ ಿೇನ ; 
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ಕ ೊೇಮಲವಾದ್ ಅವರ ದ್ ೇಹವನ ೊುಮಮ ಮುಟಟಲು ಬಿಡು. 

ಮಿೇಡಿರ್    : ಖಿಂಡಿತಾ ಬಿಡುವುರ್ದಲಲ. 

ವಯಥಿವಾಗಿ ಕಿಂಠಶ  ೇಷ್ಣ  ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಡ. 

ಜೆೇಸ್ನ್      : ಓ ದ್ ೇವರ ೇ, 

ನನುನುು ಹ ೇಗ  ಅಪಹಾಸಯಗ ೊಳಸುರ್ತಿದ್ಾದಳ ಿಂಬುದ್ನುು ಕ ೇಳರ್ದರಾ? 

ತನು ಮಕಕಳ ನ ತಿರಿನಿಿಂದ್ ಕಲಿಂಕ್ತತಳಾದ್ ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ, 

ಹ ೇಗ  ನಿರಾಕರಿಸುರ್ತಿದ್ಾದಳ  ನ ೊೇಡಿರ್ದರಾ? 

ಆದ್ರೊ ಈಗ ನನಗ  ಮಾಡಲು ಶ್ಕಯವಾದ್ುದ್ನುು 

ಮಾಡಿಯೆೇ ರ್ತೇರುತ ಿೇನ ; 

ಬಾನ ದ್ ೇವತ ಗಳನುು ಕೊಗಿ ಕರ ಯುತ ಿೇನ  

ನನು ಮಕಕಳನುು ಯಾವ ರಿೇರ್ತಯಲಲ ಕ ೊಿಂದ್ ? 

ಈಗ ನನಗಿರುವ ಅವರ ಅಿಂತಯವಿಧಿಯ ಹಕಕನೊು 

ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮುಟಟಲೊ ಬಿಡುರ್ತಿಲಲ - 

ಇದ್ನ ುಲಾಲ ದ್ ೇವತ ಗಳು ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ ರ್ತೇಮಾಿನಿಸಲ. 

ನಿನಿುಿಂದ್ ಕ ೊಲಲಸುವುದ್ಕಾಕಗಿ ನಾನು ಅವರನುು ಪಡ ಯಬಾರರ್ದತುಿ; 

ಇದ್ನುು ಕಣಾಣರ  ಕಾಣಲು ನಾನು ಜೇವಿಸಿರಬಾರರ್ದತುಿ. 

(ಜ ೇಸನ್ ಮಾತಾಡುರ್ತಿರುವಿಂತ ಯೆೇ, ರಥ ಚಲಸತ ೊಡಗಿ, ಮಾಯವಾಗುತಿದ್ ) 

ಮೇಳ  : ಒಲಿಂಪಸ್ ಸಿಿಂಹಾಸನದ್ ಮೇಲರುವ ಸೊಯಸ್ ನಿಿಂದ್ 

ಹಲವರು ವಿಮೊೇಚನ  ಹ ೊಿಂದ್ುತಾಿರ ; 

ಮತ ಿ ಹಲವು ಸಿಂಗರ್ತಗಳಗ  ವಿಸಮಯದ್ ಮುಕಾಿಯ ದ್ ೊರ ಯುತಿದ್ . 

ನಾವಿಂದ್ು ಬಗ ದ್ರ , ಮರ್ತಿನ ೊುಿಂದ್ು ಸಿಂಭವಿಸುತಿದ್ ; 

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಾದ್ುದ್ನುು ದ್ ೇವರು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತಾಿನ . 

ಇದ್ ೇ, ಈ ಕಥ ಯ ಸಿಂದ್ ೇಶ್. 

 
*  *  * 
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ಓದು ಪಠ್ಯ:  

ಮದುರ್ೆ ಹೆಣುಣ 
 

ರ್ೆೇಷಗಳು 

ಮರಗಳು 

ಸಮಣಿ 

ಹ ಣುಣ 

ಗಿಂಡಿನ ತಿಂದ್  

ಹ ಣಿಣನ ತಿಂದ್  

ಹ ಣಿಣನ ತಾಯಿ 

ಪೂಜಾರಿ 

ಗ ಳರ್ತ 
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ಮದುರ್ೆ ಹೆಣುಣ (ನಾಟಕ) 

-ಎಚ್. ಎಸ್. ಶವಪರಕಾಶ್ 
 

ಕಾಡ ೊಿಂದ್ರಲಲ ನರ್ದೇದ್ಿಂಡ  

ಹ ೊತುಿ: ರಾರ್ತರಯಿಿಂದ್ ಬ ಳಗ ಿವರ ಗ  

ಮರಗಳು : 

ಓಿಂ ಮಣಿ ಪದ್ ೀ ಹುಿಂ   

ಭವದ್ ಪರ ಗಳ ಳಚ್ಚ 

ರ್ದವದ್ ಗಡಿ ದ್ಾಟಿ 

ಬರದ್  ಹ ೊೇಗದ್  ಹ ೊೇದ್ 

ಸಿದ್ಧರ , ಬುದ್ಧರ , 

ಭವದ್ಾಚ  ದ್ಿಂಡ ಯಲ 

ಬ ೊೇಧಿಫಲ ತರಿದ್ಿಂಡು 

ಯಾರ ೊೇ ಕೊಗಿದ್ರ ಿಂದ್ು 

ಯಾರ ೊೇ ಕ ೊರಗಿದ್ರಿಂದ್ು 

ಮರಳ ಬರುವವರ  

ಮರಳ ಬನಿು, ಮರಳ ಬನಿು 

ನಮಮನುುದ್ಧರಿಸಲು ಮರಳ ಬನಿು 

ಮರ -೧: 

ನಾವು ಈ ಗ ೊಿಂಡಾರಣಯದ್ ಮೊಕ ಮರಗಳು 

ಹಿೇಗ ೇ ನಿಿಂರ್ತದ್ ದೇವ , ನಿಿಂತ ಕಡ ಯಲ ಲೇ 

ನೊರಾರು ಚ ೈತರ ಮಾಗಿಗಳಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 

ಮರ-೨ : 

ಹಿೇಗ ೇ ನಿಿಂರ್ತದ್ ದೇವ  ನೊರಾರು ವಷ್ಿಗಳಿಂದ್ 

ಆನ  ಸಿಿಂಹಗಳ, ಹುಲ ಜಿಂಕ ಗಳ, 
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ಅಸಮ ಪ್ ೈಪೇಟಿಯನುು ನ ೊೇಡುತಾಿ 

 

ಮರ-೩: 

ಹಾಗ ಯೆೇ 

ಹ ಬಾಬವುಗಳ ಅದ್ಮಮ ಆರ್ದಮ ಹಸಿವನುು 

ತನು ಮೊಟ ಟಗಳನುು ತಾವ ೇ ನುಿಂಗುತಾಿ ಬರುವ 

ತಾಯಿ ಸಪಿದ್ ತಲತಲಾಿಂತರದ್ ಕೌರಯಿವನುು 

ನ ೊೇಡುತಾಿ ನ ೊೇಡುತಾಿ 

ಮರ-೪ : 

ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ಸುಡುಸುಡು ಬಿಸಿಲುಗಳ 

ಬದ್ಬದ್ಲಾಯಿಸುರ್ತಿರುವ ಭಿರ್ತಿಯ ಮೇಲ  

ಮಿಂಗಗಳ ಎಗರಾಟಗಳನುು ನ ೊೇಡುತಾಿ 

ಹಕ್ತಕಗಳ ಬಗ ಬಗ ಯ ಉಲವನುು ಕ ೇಳುತಾಿ 

ಮರಗಳು: 

ಹಿೇಗ ೇ ನಿಿಂರ್ತದ್ ದೇವ  

ಇಲ ಲೇ ನಿಿಂರ್ತದ್ ದೇವ  

ಮರ-೧: 

ಹೌದ್ು, ಎಲಲ ವನೊು ಕ ೇಳದ್ ದೇವ  

ಎಲಲವನೊು ನ ೊೇಡಿದ್ ದೇವ  

ಇಿಂದ್ಲಲ ನಾಳ , ಮುಿಂದ್ ಲಲ ಇನ ುಿಂದ್ ೊೇ 

ಬ ೊೇಧಿಸತಿವನ ೊಬಬ ಬಿಂದ್ು ಉದ್ದರಿಸುತಾಿನ ಿಂಬ 

ಒಿಂದ್ ೇ ಒಿಂದ್ು ನಿಂಬುಗ ಯಿಿಂದ್ 

ಮರ-೨: 

ಆ ನಿಂಬುಗ ಯಿಂದ್ ೇ ನಮಗಿಿಂಬು ಕ ೊಟಿಟದ್ . 

ಜೇವಜೇವಾಳವಾಗಿದ್ . 

ನಿಿಂತಲ ಲೇ ನಿಿಂತು ಕಾಯುವಿಂತ  ಮಾಡಿದ್ . 



173 

 

ಮರ-೧:  

ಆದ್ರ - 

ಇದ್ ೇನು?   

ಎಷ್ ೊಟೇ ಕಾಲದ್ ನಡುವ  ಇತಿಕಡ  ನರವಾಸನ ! 

ಯಾರ ೊೇ ಇತಿಕಡ  ಬರುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಯಾರಿರಬಹುದ್ು. 

(ಸಮಣಿ ಪರವ ೇಶ್) 

ಸ್ಮಣಿ :  

ಆ ಕರಡಿಯ ಕೊರರ ಮುಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳಳಲು 

ಅದ್ ಷ್ುಟ ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡಬ ೇಕಾಗಿ ಬಿಂತು. 

ಅಬಬ!..... ಸಾಲಪ ಉಸಿರು ರ್ತಳಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ನನಗಲಲದ್  ಬ ೊೇಧಿಸತಿವನ ೊಬಬನಿಗ  ಹಿೇಗಾಗಿದ್ದರ   

ಅವನು ತನುನುು ಆ ಕರಡಿಯ ರ್ತೇಟ ಗ  ಅಪ್ತಿಸಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ದ. 

ಆದ್ರ  ನಾನು? 

ತಳವಾರರಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡ ಕಳಳಯಿಂತ  ಓಡಿ ಬಿಂದ್ . 

ಇನಾುದ್ರೊ ಆ ಬ ೊೇಧಿಸತಿವನ ಕರುಣ  ನನಗ  ದ್ ೊರಕಲ 

ನಾನೊ ಅವನ ಹಾಗ ೇ ಹ ದ್ರಿಕ ಯಿಿಂದ್ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಳುಳವಿಂತಾಗಲ. 

ಇದ್ ೇನು ಸ್ ೊೇಜಗ? 

ಇಲಲ ಚಿಂದ್ರನ ಬ ಳಕ ೇ ಹರಿಯುರ್ತಿರುವಿಂರ್ತದ್ ಯಲಲ! 

ಇದ್ು ಈ ಕಗಾಿಡಿನ ಮಾಯೆಯಲಲ ತಾನ ? 

ಅಲಲ. ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ನರ್ದ. 

ಚಿಂದ್ರನ ಬ ಳಕ್ತನಲಲ ಬ ಳಳನ  ಹಾಲಾಗಿದ್ . 

ಎಷ್ುಟ ಇಿಂಪು ಅದ್ರ ಜುಳುಜುಳು ನಿನಾದ್. 

ಇದ್ರ ರುಚ್ಚಯೊ ಅಷ್ ಟೇ ಸಿಹಿ. 

ಇಿಂಥಾ ಕಗಾಿಡಿನಲಲ ಇಿಂತಹಾ ಸಿಹಿನಿೇರು ಹರಿಯುವುದ್ು ಹ ೇಗ  ಸ್ಾಧ್ಯ? 
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ಇದ್ಕ್ತಕಿಂತಲೊ ಘೊೇರವಾದ್ ಅರಣಯದ್ಲಲ ಈ ಹಿಿಂದ್  

ಎಷ್ುಟ ರುಚ್ಚರುಚ್ಚಯಾದ್ ಹಣುಣಗಳನುು ಕ್ತತುಿ ರ್ತಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಗ ೊಿಂಡಾರಣಯಗಳಲಲ ರುಚ್ಚರುಚ್ಚಯಾದ್ ಹಣುಣಗಳಲಲರ್ದದ್ದರ  

ಈ ಬಬಿರ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ ಸುಖದ್ ಸ್ ಲ ಗಳು ಇರರ್ದದ್ದರ  

ಎಲಲರೊ ನನು ಹಾಗ  ಮಿಂಡ  ಬ ೊೇಳಸಿಕ ೊಿಂಡು 

ಭಿಕ್ಷುವೇ ಭಿಕ್ಷಿಣಿಯ ಆಗುರ್ತಿದ್ದರು 

ಮೊರು ರ್ದನಗಳು ಕಳ ರ್ದವ . 

ಒಿಂದ್ಾದ್ರೊ ಹಳಳಯಾಗಲೇ ಪಟಟಣವಾಗಲೇ ನಗರವಾಗಲೇ ಕಿಂಡಿಲಲ. 

ಕಾಡಿನ ಮೇಲ  ಕಾಡಿನ ಮೇಲ  ಕಾಡು. 

ದ್ೊರದ್ಾಚ ಗಿನ ದ್ೊರದ್ಾಚ ಗಿನ ದ್ೊರ. 

ಕಾಡುಹಾರ್ದಗಳು ಒಿಂದ್ು ಅನೊಹಯ ಭಾಷ್ ಯ 

ಅಪರಿಚ್ಚತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂತ  ತ ರ ದ್ುಕ ೊಳುಳತಾಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿವ . 

ಇವತಾಿದ್ರೊ ಮನುಷ್ಯರ ಬಿೇಡ ೊಿಂದ್ು ಸಿಗಬಹುದ್ ಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದ. 

ಸಿಕಕಲಲಲ. ನನು ಕಾಲುಗಳು ಕುಸಿಯುರ್ತಿವ . 

ಕಿಂಗಳಲಲ ಕತಿಲ  ಇಳಯುರ್ತಿದ್ . 

ಇಲ ೊಲಿಂದ್ು ನುಣುಪ್ಾದ್ ಬಿಂಡ  ಕಾಣುರ್ತಿದ್ . 

ಇದ್ರ ಮೇಲ  ಕೊತು ನನುಲಲರುವ ಹಣುಣಗಳನುು ಭುಿಂಜಸುತ ಿೇವ . 

ಇವು ಕಾಡಿನ ಮರಗಳು ನನಗ  ನಿೇಡಿದ್ ಭಿಕ್ , 

ಆ ಬಳಕ ಬ ಳಕು ಹರಿಯುವವರ ಗ  ಇಲ ಲೇ ನಿರ್ದರಸುತ ಿೇನ . 

ಓ ವನದ್ ೇವತ ಗಳ ೇ! 

ನನಗ  ಇಡಿೇ ರಾರ್ತರ ರಕ್ಷಣ  ನಿೇಡಿ. 

ಕೊರರ ಮೃಗಗಳಿಂದ್, ರಾಕ್ಷಸರಿಿಂದ್ ನನುನುು ಕಾಪ್ಾಡಿ. 

(ಸಮಣಿ ಮೇಲನ ಮಾತುಗಳನುು ಅಭಿನಯಿಸುರ್ತಿರುವಾಗ) 

ಮರ- ೧   : 

ಅವಳ ಮಾತು ನಮಗಥಿವಾಗುರ್ತಿವ . 
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ನಮಮ ಮಾತು ಅವಳಗ  ಅಥಿವಾಗುವುರ್ದಲಲ. 

ಪ್ಾಪ, ಸ್ಾರ್ತಾಕ ಸಮಣಿಯ ಹಾಗ  ಕಾಣುರ್ತಿದ್ಾದಳ . 

ಯಾವ ದ್ುಷ್ಟ ಶ್ಕ್ತಿಯೊ ಅವಳನುು ಕಾಡರ್ದರಲ. 

ಮರ-೨:  

ನ ೊೇಡಿ, 

ಕಾಡನುು ಬ ಳರ್ದಿಂಗಳು ತನು ಮಡಿಲಲಲ ಹಾಕ್ತಕ ೊಿಂಡ ಹಾಗ  

ಬಳಲ ಬ ಿಂಡಾದ್ ಸಮಣಿಯನುು ನಿದ್ ದ ತನು ತ ಕ ಕಯಳಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಬಿಟಿಟದ್ .   

ಇದ್ ೊಿಂದ್ು ಅಪರೊಪದ್ ರಾರ್ತರ. 

ಚಿಂದ್ರ ಪೂಣಿವಾಗಿ ಬ ಳಗುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಅವನ ಝಗಮಗಿಸುವ ಆನಿಂದ್ದ್ಲಲ ಪ್ಾಲುಗ ೊಳುಳವಿಂತ  

ಹಿಗಿಿನ ತುಣುಕುಗಳಿಂತ  ಚ್ಚಕ ಕಗಳೂ ಹ ೊಳ ಯುರ್ತಿವ . 

ಮಲಲಡಿಯಿಡುತಿ ಬಿಂದ್ ಮಿಂದ್ಾನಿಲ 

ತನು ಲಾಸಯ ನತಿನದ್ಲಲ ತ ೊಡಗಿದ್ .  

ಇಷ್ ೊಟಿಂದ್ು ಮಧ್ುರ ರಾರ್ತರಗಳಲಲ 

ಕೊರರ ಮೃಗಗಳೂ ತಮಮ ಕೌರಯಿವನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು 

ಕಲ ಲದ್  ಕರಗಿ ಕರುಣಾಳುಗಳಾಗುತಿವಿಂತ . 

ಬ ಳುರ್ದಿಂಗಳ ನಿೇರಿನಿಂತ  

ವಿೇಣ ಯ ಇಿಂಚರದ್ಿಂತ  

ನರ್ದ ಹಿತವಾಗಿ ಹರಿಯುರ್ತಿದ್ . 

ನಾವ ಲಲರೊ ಆ ಮೃದ್ು ಮಧ್ುರ ಸಿಂಗಿೇತವನುು ಸವಿಯೇಣ. 

(ಬಿಂಡ ಯ ಪಕಕದ್ಲಲ ಮದ್ುವ  ಗಿಂಡು ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳುಳತಾಿನ / 

ನರ್ದ ನಿೇರಿನಲಲ ತನು ಕ ೈಗಳನುು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ತ ೊಳ ದ್ುಕ ೊಳುಳರ್ತಿರುತಾಿನ .) 

ಮರ-೧ : 

ನಮಮ ಸುಿಂದ್ರ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ ದ್ುಸಾಪುದ್ ಪರವ ೇಶ್! 
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ಮರಗಳು : 

ಯಾರು ಇವನು? 

ಮರ- ೨ : 

ಅವನ ಉಡಿಗ  ತ ೊಡಿಗ ಗಳನುು ನ ೊೇಡಿದ್ರ  

ಮದ್ುವ  ಗಿಂಡಿನಿಂತ  ಕಾಣುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಯಾವುದ್ ೊೇ ಬುಡಕಟುಟ ಜನಾಿಂಗದ್ವನಿಂರ್ತದ್ಾದನ . 

ಹಣ ಯಲಲ ರ್ತಲಕ, ಕ ೊರಳಲಲ ಹೊವಿನ ಹಾರ, 

ತ ೊೇಳಲಲ ಬಿಂಗಾರದ್ ಕಡಗಗಳು! 

ಈ ಸಿಂತ ೊೇಷ್ದ್ ಪೇಷ್ಾಕ್ತನಲಲ ಯಾಕ್ತಷ್ುಟ ಶ  ೇಕ? 

ಮರಗಳು : 

ಯಾರಿವನು? 

ಮರ - ೧: 

ಬ ಳರ್ದಿಂಗಳನ ಶಾಿಂರ್ತ ಕದ್ಡಿಹ ೊೇಗಿದ್ . 

ಮರ- ೨ : 

ನಿದ್ ದ ಹ ೊೇಗಿದ್ದ ಕಾಡು ಝಗಿನ  ಎದ್ುದ ಕೊರ್ತದ್ . 

ಮರ- ೩ : 

ನಮಮ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ತಯಾದ್ ಸಮಣಿಯೊ ಬ ಚ್ಚಿ ಎದ್ುದ ಕುಳರ್ತದ್ಾದಳ . 

ಅವಳ ಕಣುಣಗಳು ನಕ್ಷತರಗಳಿಂತ  ತಾವೂ ಈ ಹ ದ್ರಿಕ ಯನುು ನ ೊೇಡುರ್ತಿವ .  

ಮರ- ೧: 

ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೂ ಕ್ತಟಾರನ  ಕ್ತರುಚ್ಚ 

ರ್ದಕಾಕಪ್ಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿವ . 

ಮರ- ೨: 

ರ ಕ ಕ ಮುದ್ಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಕ್ತಕಗಳು 

ರ್ದಗಿಲನಿಿಂದ್ ಜರಕ ೊಿಂಡ ಹಾಗ  ಹಾರಾಡುರ್ತಿವ . 
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ಮರಗಳು: 

ಯಾರು? ಯಾರಿವನು? 

ಸ್ಮಣಿ: 

ನನು ನ ಮಮರ್ದಯ ನಿದ್ ದಗ  ಭಿಂಗವಾಯಿತು. 

ಯಾರದ್ು ಈ ಗಿಂಡು ಗ ೊೇಳಾಟ? 

ಕ ೇಳದ್ರ  ಎದ್  ಬಿರಿದ್ುಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ . 

ಮರ ತು ಹ ೊೇಗಿದ್ದ ಹಳ ಗಾಲದ್ ನ ನಪುಗಳು ಮರಳ ಬರುರ್ತಿವ . 

ವಿನಾಶ್ಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಲ ಅಥವಾ ಪರಕೃರ್ತಯ ಕೊರರ ವಿಕ ೊೇಪಗಳಲಲ 

ಬಲಯಾದ್ವರ ದ್ಾರುಣ ರ ೊೇದ್ನದ್ಿಂತ . 

ಇಡಿೇ ಪರಪಿಂಚವ ೇ ಭಯರ್ದಿಂದ್ ಎದ್ುದ ಕುಳತು 

ಈ ನಡುರಾರ್ತರಯಲಲ ಕ ೊೇಟಿ ಕ ೊರಳುಗಳಿಂದ್ ಆಕರಿಂರ್ದಸುವಿಂರ್ತದ್ . 

ಈ ಎಲಲ ಸದ್ುದಗಳೂ ಕ ೇಳಬರುರ್ತಿರುವುದ್ು 

ಆ ನರ್ದೇ ದ್ಿಂಡಯಲಲ. 

ಹರ್ತಿರ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡುತ ಿೇನ . 

(ಹರ್ತಿರ ಹ ೊೇಗಿ) 

ಯಾರಿೇತ ? . 

ಯಾವುದ್ ೊ ಬುಡಕಟಿಟನವನಿಂತ  ಕಾಣುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಹಿೇಗ  ಬ ೊೇಳು ತಲ ಯ ಭಿಕಖಣಿಯಾಗರ್ದದ್ದರ  

ನಾನ ೇ ಇವನನುು ಪ್ತರೇರ್ತಸಿಬಿಡುರ್ತಿದ್ ದ. 

ಎಿಂಥಾ ಕಟಾಟಳು! 

ದ್ೊರ ತ ೊೇಲಗು ಮೊೇಹವ ೇ. 

ಪ್ಾಪ, ಯಾಕ್ತಷ್ುಟ ದ್ುಃಖಿಸುರ್ತಿದ್ಾದನ ? 

ಅವನಿಗಿೇಗ ಸ್ಾಿಂತಾನ ಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಇಿಂಥವರಿಗ ಿಂದ್ ೇ ಮಹಾಕರುಣ  ಬ ೊೇಧಿಸತಿವನಾಗಿ 

ಇ ಕಣಿಣೇರಿನ ಲ ೊೇಕದ್ಲಲ ಅವತರಿಸಿದ್ುದ, 
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ಗಂಡು : 

ರಕಿ! ರಕಿ! 

ನನು ಕ ೈಗಳು ಈ ರಕಿದ್ ಕಲ ಗಳಿಂದ್ ಮುಕಿನಾಗುವುದ್ ಿಂದ್ು? 

ನನು ಕ ೈ ತುಿಂಬಾ ಮೈತುಿಂಬಾ ರಕಿದ್ ಕಲ ಗಳು. 

ನಾನು ಮುಟಿಟದ್ ಕೊಡಲ ೇ ಈ ಬ ಳರ್ದಿಂಗಳ ನರ್ದ 

ರಕಿ ಪರವಾಹವಾಗಿ ಮಾಪಿಡುರ್ತಿದ್ . 

ಅಯಯೇ! 

ಮರ-೧ : 

ಎಲಲವನೊು ನ ೊೇಡಬಲ ಲವು. 

ಮರ -೨ : 

ಏನನೊು ಮಾಡಲಾರ ವು. 

ಮರ -೩ : 

ಹ ೊೇಗು ಸಮಣಿ, 

ನಿೇನಾದ್ರೊ ಅವನನುು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು. 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಹಿೇಗ ೇಕ  ಕ್ತರುಚುರ್ತಿರ್ದದೇಯ, ತರುಣ ? 

ಯಾವ ಅಪರಿಹಾಯಿ ಶ  ೇಕವು ನಿನುನುು ಹಿೇಗ  ಕಾಡುರ್ತಿದ್  ? 

ಗಂಡು : 

ಅಲಲಯೆೇ ದ್ೊರ ನಿಲುಲ. 

ಇನುಷ್ುಟ ಹರ್ತಿರ ಬಿಂದ್ರ  ನಿನು ಕ ೈ ಮೈಗಳ 

ಮೇಲ ಲಲ ರಕಿಕಲ ಗಳು ಮೊಡುತಿವ . 

ಇಲಲ ನ ೊೇಡು. 

ಅರ ಕ್ಷಣದ್ ಹಿಿಂದ್  ಬ ಳದಿಂಗಳ ಹಾಲಾಗಿ ಹರಿಯುರ್ತಿದ್ದ 

ಈ ನರ್ದ ಈಗ ಕ ನುತಿರ ಹ ೊನಲಾಗಿದ್ . 

ನನು ಪ್ಾಪದ್ ಕಲ ಗಳನುು ತ ೊಳ ದ್ುಕ ೊಳಳಲು ಹ ೊೇದ್ಾಗ 
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ಅದ್ು ಹಿೇಗ  ಕ ಿಂಪ್ಾಯಿತು. 

ನನುನುು ತ ೊಳ ಯುವ ಬದ್ಲು ತಾನ ೇ ಕ ೊಳ ಯಾಯಿತು, 

ಕಡುಗ ಿಂಪು ರಕಿದ್ ಹ ೊಳ ಯಾಯಿತು. 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಎಲಲವೂ ನಿನು ಕಲಪನ . 

ನಿನು ಅಳಕು ಬರ ದ್ ಅಕರಾಳ ವಿಕರಾಳ ಚ್ಚತರಗಳು. 

ನನು ಕಣಿಣಗ  ರಕಿ ಕಲ ಗಳು ಕಾಣುರ್ತಿಲಲ. 

ನರ್ದಯ ನಿೇರು ಮೊದ್ಲನಿಂತ ಯೆೇ ಇದ್ . 

ಎದ್ ದೇಳು, ಈ ಭಿೇಕರ ಸಾಪುರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊರಗ  ಬಾ. 

ಗಂಡು : 

ಸುಳುಳ! ಸುಳುಳ! ಸುಳುಳ! 

ಎಲಾಲ ಬರಿೇ ಸುಳುಳ! 

ನನು ಘೊೇರ ಪ್ಾಪಕ ಕ, ನನು ಅಪರಿಮಿತ ಪಶಾಿತಾಿಪಕ ಕ 

ಈ ಸಮಸಿ ಬರಹಾಮಿಂಡವ ೇ ಸ್ಾಕ್ಷಿ. 

ಉತಿರದ್ಲಲ, ದ್ಕ್ಷಿಣದ್ಲಲ, 

ಪೂವಿದ್ಲಲ, ಪಶ್ಿಮದ್ಲಲ, 

ಈ ಜಗರ್ತಿನ ಎಲಾಲ ಬಾವಿ ಕ ರ  ಕ ೊಳಳ ನರ್ದ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಿೇರಲಲ 

ನನು ಪ್ಾಪವನುು ತ ೊಳ ದ್ುಕ ೊಳಳಲು ಪರಯರ್ತುಸಿದ್ ದೇನ . 

ಆದ್ರ  ಪರರ್ತಸಲ ನಾನು ಮುಟಿಟದ್ ನಿೇರ ೇ ನ ತಿರಾಗುತಿದ್ . 

ಮರ - ೧: 

ನಮಮ ಶ  ೇಕವ ೇ ಆತಯಿಂರ್ತಕವಾದ್ದ್ ದಿಂದ್ು ರ್ತಳರ್ದದ್ ದವು. 

ಆದ್ರ  ಇವನನುು ನ ೊೇಡಿದ್ಮೇಲ  

ನರನ ಬಾಳುವ ಗಿಿಂತ ಮರನ ಬಾಳುವ ಯೆೇ ಮೇಲು ಎನಿುಸುರ್ತಿದ್ . 

ಸ್ಮಣಿ : 

ಬಾ ಮಗು, ಇಲಲ ಬಿಂದ್ು ಕೊತುಕ ೊೇ. 
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ನಿನು ಘೊೇರ ಶ  ೇಕದ್ ವಿವರಗಳನುು 

ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ಾಗಿ ನನಗ  ಹ ೇಳುತಾಿ ಹ ೊೇಗು. 

ನಿನು ಹೃದ್ಯದ್ ಹ ೊರ  ಕಡಿಮಯಾದ್ಮೇಲ  

ಯಾವುದ್ಾದ್ರೊ ಪರಿಹಾರ ಹ ೊೇಳರ್ದೇತು. 

ನಿನು ಕಥ ಯನುು ಯಾರಿಗಾದ್ರೊ ಹ ೇಳಕ ೊಿಂಡಿರ್ದದೇಯ ? 

ಗಂಡು : 

ತನುನುು ಹ ತಿ ಕುಲಕ ಕ ಕಿಂಟಕವಾದ್ವನನುು 

ತನುನುು ಹ ೊತಿ ನ ಲಕ ಕ ಶಾಪವಾದ್ವನುು 

ಮಾತಾಡಿಸುವ ಎದ್ ಗಾರಿಕ ಯಾದ್ರೊ ಯಾರಿಗುಿಂಟು? 

ಮನುಷ್ಯರಿರಲ, ಕೊರರ ಮೃಗಗಳು ಅಥವಾ 

ವಿಕೃತ ರೊಪ್ತಗಳಾದ್ ರಾಕ್ಷಸರೊ 

ನನು ಹರ್ತಿರ ಬರುವ ಧ ೈಯಿ ಮಾಡುವುರ್ದಲಲ. 

ನನುನುು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಧ ೈಯಿ ನಿನಗ  ಹ ೇಗ  ಬಿಂತು ? 

ಸ್ಮಣಿ : 

ನನುಲಲ ಯಾವ ಧ ೈಯಿವೂ ಇಲಲ. 

ಆದ್ರ  ಬ ೊೇಧಿಸತಿವನ ಹಾರ್ದಯಲಲ 

ನನಗಿರುವ ವಿಶಾಾಸ ನಿನು ಮುಿಂದ್  ನನುನುು ನುಡಿಸುರ್ತಿದ್ . 

ಎಲಲಯತನಕ ಒಿಂದ್ು ಕ್ತಿಂಚ್ಚತ್ ತೃಣ ದ್ುಃಖದ್ಲಲರುತಿದ್ ೊೇ 

ಅಲಲಯತನಕ ನಾನು ನಿವಾಿಣವನುು ಹ ೊಿಂದ್ುವುರ್ದಲಲ 

ಎಿಂಬ ಮಹಾ ಪರರ್ತಜ್ಞ ಯನುು ಮಾಡಿದ್ ಆ ಬ ೊೇಧಿಸತಿವ 

ಆತನ ಶ್ಶ್ುಮಗಳಾದ್ ನಾನು ನಿನ ೊುಡನ  ಮಾತಾಡಿ 

ಅದ್ರಿಿಂದ್ ನಿನಗ  ಈಸು ಧ ೈಯಿ ದ್ ೊರಕ್ತದ್ರ  

ಅದ್ು ನನು ಪುಣಯ. 

ಹ ೇಳು, ನಿನು ಶ  ೇಕದ್ ಕಾರಣ ಯಾವುದ್ು? 
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ಮರಗಳು : 

ಹ ೇಳು, ನಿನು ಶ  ೇಕದ್ ಕಾರಣ ಯಾವುದ್ು? 

ನಮಮ ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು ಎಲ ಯನೊು ಒಿಂದ್ ೊಿಂದ್ು 

ಕ್ತವಿಯನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡು ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇವ . 

ಸ್ಮಣಿ : 

             ಮಾತಾಡು ಮಗು. 

ಗಂಡು : 

             ಎಲಲಿಂದ್ ಶ್ುರು ಮಾಡಲ? 

             ಇಲಲಯವರ ಗೊ ನನು ಕಥ  ಯಾರಿಗೊ ಬ ೇಕಾಗಿರಲಲಲ... 

ಎಲಾಲ ಶ್ುರುವಾದ್ದ್ುದ ಆ ಹಬಬರ್ದಿಂದ್ 

ಅಲಲ ನ ೊೇಡು, 

ನಮಮ ಬುಡಕಟಿಟನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊ ಮುಡಿದ್ು 

ಅಿಂದ್ವಾದ್ ಉಡುಗ  ತ ೊಡುಗ ಗಳನುು ತ ೊಟುಟ, 

ಹರ ಯದ್ ಹಿಗಿಿನಿಿಂದ್ ಕುಣಿಯುತಾಿ ಬರುರ್ತಿದ್ಾದರ . 

ಇತಿ ಕಡ ಯಿಿಂದ್ ನಮಮ ಹುಡುಗರು. 

ಅವರೊ ಅಷ್ ಟೇ. 

ಎಿಂದ್ೊ ಇಲಲದ್ ಅಲಿಂಕಾರ. 

ಎಿಂದ್ೊ ಕಾಣದ್ ಖುಷ್ಟ. 

ಹಾ! ಆ ಹುಡುಗರುಗಳಲಲ, ಅಲಲ, 

ಎಲಲರಿಗಿಿಂತ ಗಟಿಟಗನಾಗಿ 

ಎಲಲರಿಗಿಿಂತ ಗಟಿಟಗನಾಗಿ 

ಎಲಲರಿಗಿಿಂತ ಎತಿರವಾಗಿ 

ಕಾಣುರ್ತಿದ್ಾದನಲಾಲ, ಆ ಕಟಾಟಳು 

ನಾನ ೇ ಅವನಾಗಿದ್ ದ. 

ಸಿಂಜ  ಹ ೊತುಿ. 
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ನಮಮ ಬಣದ್ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು 

ತಮಮ ಬಾಳ ಸಿಂಗಾರ್ತಗಳನುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳುಳವ ಹಬಬ. 

ಅವತುಿ ಹುಣಿಣಮ, ಇವರ್ತಿನ ಹಾಗ . 

ನಮಮ ಸಿಂಗಾರ್ತಗಳನುು ಆರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು, ಹಾರಿಸಿಕ ೊಿಂಡು 

ಕಾಡಿನ ೊಳಗ  ಕ ೊಿಂಡ ೊಯುದ ಹ ಣುಣ ಗಿಂಡಿನ ಆನಿಂದ್ವನುು 

ಅನುಭವಿಸಲ ಎಿಂದ್ು ಕುಲದ್ ಹಿರಿಯರು ನಿಗರ್ದ ಮಾಡಿದ್ ರ್ದವಸ. 

ಕುಲದ್ ೇವಿಯು ವಿಧಿಸಿದ್ ಆಚರಣ . 

ಇದ್ಾದ್ ನಿಂತರ ನಮಮ ಆಯೆಕಯ ಸಿಂಗಾರ್ತಯ ಜ ೊತ ಗ  

ಹಿರ ೇಕರು ನಮಮ ವಿಧ್ುಯಕಿ 

ಮದ್ುವ ಯನೊು ಮಾಡುತಾಿರ . 

ನಾನು ನನು ಸಿಂಗಾರ್ತಯನುು ಆಯುದ ಕ ೊಿಂಡು 

ಕಾಡಲಲ ಹಲವು ರ್ದನರಾರ್ತರಗಳನುು ಸವಿದ್ು 

ವಯಸಕನಾಗಿ ವಾಪಸುು ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ಅಗ ೊೇ, ನನು ತಿಂದ್  ನನುನುು ಕರ ಯುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

(ತಿಂದ್  ಪರವ ೇಶ್) 

ತಂದ್ೆ :  

ಯಾಕ  ನಿಿಂರ್ತರ್ದದೇಯ? ಕೊತುಕ ೊೇ ಮಗ. 

ಗಂಡು : 

ಹಿೇಗ ಿಂದ್ು ನಿೇವು ಹಿಿಂದ್ ಿಂದ್ೊ ಹ ೇಳರಲಲಲವಲಲ ತಿಂದ್  ? 

ತಂದ್ೆ : 

ಆದ್ರ  ಈಗ ಹ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ನಿೇನಿನುು ಹುಡುಗನಲಲ, ವಯಸಕ. 

ನಿನು ಹುಡುಗಿಯನುು ನಿೇನು ಆರಿಸಿಕ ೊಿಂಡ ಮೇಲ  

ನಮಮ ಕುಲಾಚಾರದ್ಿಂತ  

ನಿನಗ  ಹಲವು ಹಕುಕಗಳನುು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು ಕ ೊಡಲಾಗುತಿದ್ . 
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ಈಗ ಕೊತುಕ ೊಳುಳವುದ್ು ನಿನು ಹಕುಕ ಮತುಿ ಕತಿವಯ. 

ಕೊತುಕ ೊ. 

(ಗಿಂಡು ಕೊತುಕ ೊಳುಳತಾಿನ ) 

ನಿನು ಅಭಿರುಚ್ಚಗ  ತಕಕಿಂತ  ಹ ಣಣನುು ಆಯುದಕ ೊಿಂಡಿರ್ದದೇಯ. 

ಅಭಿನಿಂದ್ನ ಗಳು. 

ಆದ್ರ  , ನ ನಪ್ತಟುಟಕ ೊ. ವಿಧಿವತಾಿಗಿ ನಿಮಿಮಬಬರ ಮದ್ುವ ಯಾಗುವವರ ಗ  

ನಿೇನು ಅವಳ ಬಳ ಹ ೊೇಗುವುದ್ು ಇನುು ನಿಷ್ಟದ್ದ. 

ನಮಮ ಕುಲದ್ವರ ಬಾಳನಲಲ ಮದ್ುವ  ಒಿಂದ್ು ಮಹತಾದ್ ರ್ತರುವು. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ಕ ಕ ಪೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಕ ಲವು ವಿಧಿಗಳನುು ಆಚರಿಸಬ ೇಕು. 

ಕುಲದ್ ಹಿರಿಯನಾದ್ ನನು ಮಗನಾಗಿರುವ ನಿೇನು 

ಇತರರಿಗಿಿಂತಲೊ ವಿಶ ೇಷ್ವಾದ್ ವಿಧಿಗಳನುು ಆಚರಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 

ಗಂಡು : 

ಅಪಪಣ  ಕ ೊಡಿ ತಿಂದ್ . ನಿಮಮ ಅಪಪಣ ಯನುು 

ಎಿಂರ್ದನಿಂತ  ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಹ ೊತುಿ ನಡ ಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ತಂದ್ೆ : 

ನಮಮ ಕುಲದ್ ೇವತ ಯಾದ್ ಕ ೊಟಟವ ಾಯ ಆಣರ್ತಯಿಂತ  

ನನುನುು ಕುಲದ್ ಹಿರ ೇಕನನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

  ಅಿಂರ್ದನಿಿಂದ್ ಇಿಂರ್ದನವರ ಗ  

ನಾನು ನಮಮ ನಿಯಮಗಳನ ುಲಲ ಪ್ಾಲಸುತಾಿ ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ನಿನು ವಿವಾಹದ್ ನಿಂತರ ನಿೇನೊ ಕುಲದ್ ಹಿರ ೇಕನಾಗಬಹುದ್ು. 

ಆದ್ರ  ಇದ್ಕ ಕ ಕುಲದ್ ೇವತ  ಕ ೊಟಟವ ಾಯ ಅಪಪಣ ಯಾಗಬ ೇಕು. 

ಅದ್ು ಅವಳ ಇಚ ಛಯಿಂತ . 

ಈಗ ನಿೇನು ಮಾಡಬ ೇಕಾದ್ುದ ಏನ ಿಂದ್ು ಕ ೇಳಸಿಕ ೊೇ. 

ನಾಳ ಯಿಿಂದ್ ಇಪಪತುಿ ರ್ದನಸ ನಿೇನು 

ಕಾಡಿನಲಲ ಒಿಂಟಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 
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ಸಾಿಂತ ಕ ೈಯಿಿಂದ್ ಬ ೇಟ ಯಾಡಿ ಹ ೊಟ ಟ ಹ ೊರ ಯಬ ೇಕು. 

ಗಂಡು : 

ಬ ೇಟ  ಅಿಂದ್ರ  ಸ್ಾಕು, ನನು ಮೈಯಯಲಲ ತಾಕತುಿ ಹ ೊಮುಮತಿದ್ . 

ಈ ಅಪಪಣ ಯನುು ಹಿಗಿಿನಿಿಂದ್ ನ ರವ ೇರಿಸುತ ಿೇನ . 

ಮುಿಂರ್ದನದ್ು ? 

ತಂದ್ೆ : 

ಮುಿಂರ್ದನದ್ು ಅಿಂಥಾ ಹಿಗಿಿನ ವಿಷ್ಯವಲಲ. 

ಗಂಡು : 

ಅದ್ಷ್ ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿರಲ ನಾನು 

ಕತಿವಯರ್ದಿಂದ್ ಹಿಮಮಟುಟವವನಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಮಗ  ಚ ನಾುಗಿ ಗ ೊತುಿ. 

ತಂದ್ೆ :  

ಈ ಎರಡನ ೇ ವಿಧಿ ಬಹಳ ಗುಟಾಟದ್ದ್ುದ. 

ಇದ್ು ಕುಲದ್ ಹಿರ ೇಕರ ಮಕಕಳಗ  ಮಾತರ ವಿರ್ದತ. 

ಈ ವಿಷ್ಯವನುು ಮದ್ುವ ಗ  ಮುಿಂಚ  

ತಿಂದ್  ಮಗನಿಗ  ಗುಟಾಟಗಿ ಅರುಹುತಾಿನ . 

ಇದ್ನುು ಪೂರ ೈಸರ್ದದ್ದರ  ನಿನಗ  ಮದ್ುವ  ಇಲಲ. 

ಗಂಡು : 

ನ ೇರಮಾರ್ತನಲಲ ಅಪಪಣ  ನಿೇಡಿ ತಿಂದ್ . 

ಎಷ್ ಟೇ ಕಹಿಯಾಗಿರಲ, ಕಠಿಣವಾಗಿರಲ, ನಿಮಮ ಮಾತನುು ನಡ ಸಿಕ ೊಡುತ ಿೇನ . 

ತಂದ್ೆ : 

ನಿೇನು ನಿನು ವಧ್ುವಿಗ  ಒಿಂದ್ು 

ವಿಶ ೇಷ್ ವಧ್ೊ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಯನುು ತ ರಬ ೇಕು. 

ಇಲಲರ್ದದ್ದರ  ಆಕ ಯ ತಿಂದ್  ತಾಯಿಗಳು ನಿನಗ  

ಹ ಣುಣ ಕ ೊಡುವಿಂರ್ತಲಲ. 
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ಗಮನವಿಟುಟ ಕ ೇಳಸಿಕ ೊ. 

ಇಪಪತುಿ ರ್ದವಸ ಕಾಡಿನಲಲ ಒಬ ೊಬಿಂಟಿ ಬಾಳದ್ ನಿಂತರ 

ಇಪಪತ ೊಿಿಂದ್ನ ಯ ರ್ದವಸ ಒಬಬ ಗಟಿಟಮುಟಾಟದ್ 

ಆರ ೊೇಗಯವಿಂತನಾದ್ ತರುಣನನುು ಬ ೇಟ ಯಾಡಿ 

ಅವನ ತಲ ಬುರುಡ ಯನುು ವಧ್ು ದ್ಕ್ಷಿಣ ಯಾಗಿ 

ಹುಡುಗಿಯ ತಿಂದ್ ಗ  ಒಪ್ತಪಸಬ ೇಕು. 

ಗಂಡು : 

ಅಕಕಪಕಕದ್ ಬಣದ್ವರು ನಮಮ ಮೇಲ  ಎರಗಿದ್ಾಗ 

ನನು ಶೌಯಿವನುು ನಿನಗ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ ದೇನ . 

ಈ ಷ್ರತಿನೊು ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ ೈಸಬಲ ಲ. 

ತಂದ್ೆ : 

ಆದ್ರ  ನನಗ ೇಕ ೊೇ ಅನುಮಾನ. 

ಗಂಡು :  

ನನು ಶೌಯಿದ್ ಬಗ ಿಯೆೇನು ? 

ತಂದ್ೆ : 

ಅಲಲ, ನಿನು ವಿಧಿಯ ಬಗ ಿ. 

ಗಂಡು : 

ಹಿೇಗ ೇಕ  ಒಗಟಿನಿಿಂದ್ ಮಾತನಾಡುರ್ತಿರ್ದದೇರಾ ತಿಂದ್ . 

ತಂದ್ೆ :     

ಈವರ ಗೊ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ನಿೇನು 

ಹ ೊಸದ್ಾಗಿ ಯುವಕನಾಗಿರ್ದದೇಯ, 

ಈಗ ನಿನಗ  ಹ ೇಳಲರುವ ಗುಟಟನುು ಈವರ ಗ  ನಿನಗ  ರ್ತಳಸಿರಲಲಲ. 

ಸತಯ ಕಠ ೊೇರವಾದ್ುದ್ು. ಎಚಿರಿಕ ಯಿಿಂದ್ ಕ ೇಳಸಿಕ ೊೇ. 

ಗಂಡು : 

ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ ದೇನ . ನಿಮಮ ಮಗನಿಗೊ ಭಿೇರ್ತಯುಿಂಟ  ? 
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ತಂದ್ೆ : 

ನಿೇನು ಹುಟಿಟದ್ ಬಳಕ ಕುಲದ್ ೇವತ  

ನಮಮ ಪೂಜಾರಿಗ  ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ್ನುು ನುಡಿದ್ಳು 

ಈತನ ಮದ್ುವ ಯ ರ್ದನ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ಾಯವಿಂದ್ು ಇವನಿಗ  ಕಾರ್ದದ್ . 

ಹ ಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನುು ಆಕ  ಹ ೇಳಲಲಲ. 

ಗರ್ತಸಿದ್ ಹಲವು ವಷ್ಿಗಳಿಂದ್ ನಮಮ ಕುಲದ್ ಪೂಜಾರಿ 

ಆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನುು ತಪ್ತಪಸಲು 

ವರತ ನಿಯಮಗಳನುು ಆಚರಿಸುತಿ ಬಿಂರ್ದದ್ಾದನ . 

ಗಂಡು:  

ಆತನ ಪ್ಾರಥಿನ ಗ  ದ್ ೇವತ  ಓಗ ೊಟಿಟಲಲವ ೇನು ? 

ತಂದ್ೆ : 

ಇನೊು ಇಲಲ. ನಮಮ ಪೂಜಾರಿ ಮತ ಿ 

ಕಟುಟನಿಟಿಟನ ಇನ ೊುಿಂದ್ು ವರತವನುು ಆಚರಿಸುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ನನು ಮನಸು ಕದ್ಡಿಹ ೊೇಗಿದ್ . ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ನಾವಿನುು ಕಾಯುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ನಮಮ ಕಟಟಳ ಗಳ ಪರಕಾರ ಮುಿಂರ್ದನ ಹುಣಿಣಮಯಳಗ  ನಿನು ಮದ್ುವ ಯಾಗರ್ದದ್ದರ  

ನಿೇನು ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿ ಬಾಳಬ ೇಕಾಗುತಿದ್ . 

ನಿನು ಮುಿಂದ್  ಈಗ ಒಿಂದ್ು ಕಠಿಣ ಆಯೆಕ ಇದ್ . 

ಗಂಡು : 

ಯಾವ ಆಯೆಕ? 

ತಂದ್ೆ : 

ಮದ್ುವ  ಆಗದ್  ಹಿರ ೇಕತನದ್ ಪದ್ವಿಯನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಳುಳರ್ತಿೇಯೇ? 

ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಿತ ವಿವಾಹಕಾಕಗಿ ಈ ವಿಧಿಯನುು ನಡ ಸುರ್ತಿೇಯೇ ? 

ಗಂಡು: 

ಅಭ ೇದ್ಯವಾದ್ ಕಾಡುಗಳ ಬಗ ಿ ನನಗ  ಹರ್ತಿಕಕಲಾಗುವ ಸ್ ಳ ತ. 

ಸಪ್ಾಟಾದ್ ಸಮನ ಲ ನನುನುು ಎಿಂದ್ೊ ಆಕಷ್ಟಿಸುವುರ್ದಲಲ. 
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ನನು ಆಯೆಕ ಎರಡನ ಯದ್ು. ದ್ ೇವಿಯ ಇಚ ಛ ಮುಿಂರ್ದನದ್ು 

ತಂದ್ೆ: 

ಮತ ಿ ಯೇಚ್ಚಸಿ ನ ೊೇಡು. 

ನಿೇನಿೇಗ ನನಗಿಿಂತ ಎತಿರ ಬ ಳ ದ್ು ನಿಿಂರ್ತರ್ದದೇಯ. 

ವಯಸಿುಗ  ಬಿಂರ್ದರ್ದದೇಯ. 

ನನು ನಿಣಿಯವನುು ನಿನು ಮೇಲ  ನಾನ ೇನು ಹ ೇರುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ಆದ್ರ  ನಿನು ಹಿತವ ೇ ನನಗ  ಎಲಲಕ್ತಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು. 

ಗಂಡು : 

ನಾನು ಉದ್ಧಟನಾಗಿ ತ ೊೇರಿದ್ರ  ನನುನುು ಮನಿುಸಿ ತಿಂದ್ . 

ನನು ಸಾಭಾವಕ ಕ ವಯರ್ತರಿಕಿವಾದ್ ರ್ತೇಮಾಿನವನುು ನಾನು ಮಾಡುವುರ್ದಲಲ. 

ನಾನು ಗುರಿ ಸ್ಾಧಿಸುವಿಂತ  ಆಶ್ೇವಾಿದ್ ಮಾಡಿ. 

ತಂದ್ೆ : 

ಎಲಲವೂ ಕುಲದ್ ೇವಿಯ ಇಚ ಛ, 

ನಿನಗ  ಶ್ುಭವಾಗಲ. 

(ತಿಂದ್  ರಿಂಗರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊರಗ ) 

ಗಂಡು : 

(ಸಮಣಿಗ ) 

ಹಿೇಗ  ಶ್ುರುವಾಯಿತು ನನು ಗ ೊೇಳನ ಕಥ . 

ಮರ-೧: 

ನಾನ ೊಮಮ ಬಾಳ ಯ ಗಿಡವಾಗಿದ್ ದ. 

ಥಳಥಳಾ ಬಿಸಿಲಲ ನಳನಳಸುರ್ತಿದ್ ದ. 

ರಸಭರಿತ ಹಣಿಣಿಂದ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ ದ. 

ಹ ೊನುಿಂತ  ಬಿಸಿಲಲಲ ಹ ೊಳ ಹ ೊಳ ಯುರ್ತಿದ್ ದ. 

ಸಿಡಿಲ ೊಿಂದ್ು ಮೇಲ ರಗಿ 

ಹಠಾತ್ ಕ ಳಗ  ಬಿದ್ ದ. 
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ಮರ-೨: 

ನಾನ ೊಿಂದ್ು ಭತಿದ್ ಪ್ ೈರಾಗಿದ್ ದ. 

ಮೊೇಪ್ಾದ್ ತನಯಾಗಿ ವ ೈನಾಗಿದ್ ದ. 

 ಸುಗಿಿಯ ಕಾಲದ್ಲಲ ಹಿಗಿಿನಿಂರ್ತದ್ ದ. 

ಕಾಳಿಚುಿ ತಾಕ್ತತು. ಹಿಡಿಬೊರ್ದಯಾದ್ . 

ಮರ -೩ : 

ಹಿೇಗಾಯಿತು ಈ ಶಾಪಗರಸಿನ ಕಥ . 

ಗಿಡವನುು ಸುಡುವುದ್ಕ ಕ ಬದ್ಲಾಗಿ ಮರವನುು ಸುಟಟರ  

ಹ ಚಿಗ  ಬೊರ್ದ 

ನರನಾಗಿ ನರಳುವುದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಮರವಾಗಿ ನರಳದ್ರ  ಹ ಚುಿ ಶ  ೇಕ. 

ಗಂಡು : 

ಸಮಣಿಗ  

ಏನಾಯಿತು? 

ಮರಗಿಡಗಳನೊು ಮರುಗಿಸಬಲಲ ನನು ಕಥ ಗ  

ನಿೇನ ೇಕ  ಕ್ತವುಡಾಗಿ ಪರರ್ತಕರಯಿಸದ್  ನಿಿಂರ್ತರ್ದದೇಯ? 

ಸ್ಮಣಿ : 

ಕ್ಷಮಿಸು. ನಾನು ಅನಯಮನಸಕಳಾಗಿ ಹಿೇಗಾಗಲಲಲ. 

ನಿನು ಕಥ  ಕ ೇಳಲು ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ಾಗಿನಿಿಂದ್ಲ ೇ 

ಯಾವುವೇ ಕರಾಳ ನ ನಪುಗಳು ನನು ಮನದ್ ೊಳಗ  

ಸುರುಳಸುರಳ ಬಿಚ್ಚಿಕ ೊಳಳತ ೊಡಗಿವ . 

ಈ ಕಥ ಗ  ನಾನು ಕ ೇವಲ ಶ  ರೇತೃವಲಲ.  

ಇದ್ರಲ ೊಲಿಂದ್ು ಪ್ಾತರವ ೇನೊ ಅನಿಸತ ೊಡಗಿದ್ . 

(ಸಾಗತ) 

ಇಿಂತಹಾ ಸ್ ಳ ತಗಳ ಬಗ ಗ ೇ ಗುರುಗಳು ಎಚಿರ ನಿೇಡಿದ್ುದ. 

ಸೊಕ್ಾಮರ್ತಸೊಕ್ಷಮ ಬಿೇಜಗಳಾಗಿ ಅನಿಸತ ೊಡಗಿದ್. 
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ರಾಗದ್ ಾೇಷ್ಾರ್ದ ಬಿಂಧ್ನಗಳು 

ನಮಗರಿಲಲದ್ಿಂತ  ಹ ಮಮರಗಳಾಗಿ ಬ ಳ ದ್ು 

ನಮಮ ಸುತಾಿ ತಮಮ ಬ ೇರುಗಳಿಂದ್ ನಮಮನುು ಕಟಿಟಹಾಕುತಿವ . 

ಇನುು ಮುಿಂದ್  ಈ ಬಿಂಧ್ನಗಳಗ  ಹ ೊರತಾದ್ 

ಕಾರುಣಯ ಭಾವರ್ದಿಂದ್ ಕಥ  ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

(ಪರಕಟವಾಗಿ ) 

ಈಗ ಹ ೇಳು, ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ಗಂಡು :  

ಒಿಂದ್ು ಸಲ ನಾನ ೊಿಂದ್ು ಮೊಲದ್ ಕಡ ಗ  ಬಾಣ ಬಿಟ ಟ, 

ಅದ್ಕ ಕ ಮೊದ್ಲು ಈ ಮೊಲ ಪದ್ ಗಳ ನಡುವ   

ಸ್ ಟೇಚ ಛಯಾಗಿ ನಲದ್ಾಡಿಕ ೊಿಂಡಿತುಿ. 

ನನು ಬಾಣ ತಾಕ್ತ ವಿಲವಿಲವಿಲ ಒದ್ಾದಡತ ೊಡಗಿತು. 

ಈಗ ನಾನ ೇ ಆ ಮೊಲವಾದ್ . 

ಕುಲಕಸುಬಿನ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಇಪಪತುಿ ರ್ದವಸ 

ಒಬ ೊಬಿಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಡಲಲ ಕಾಲ ಕಳ ದ್ . 

ಪರರ್ತರ್ದನವೂ ಪರರ್ತಕ್ಷಣವೂ 

ನನು ಸುಖದ್ ಹಾಲನಲಲ ನಿಂಜು ಬ ರ ಯರ್ದರಲ, 

ನನು ಭUÉÆåÃದ್ಯದ್ ಮುಿಂಜಾವಿಗ  ಮಿಂಜು ಕವಿಯರ್ದರಲ   

ಎಿಂದ್ು ವನದ್ ೇವತ ಗಳಗ  ಕುಲದ್ ಹಿರಿಯರಿಗ  

ಮತುಿ ನನು ಕುಲದ್ ೇವತ ಗ  ಪ್ಾರರ್ಥಿಸುತಾಿ ಹ ೊೇದ್ . 

ಮಧ ಯ ಮಧ ಯ ಹಿೇಗನಿುಸುರ್ತಿತುಿ. ಇಿಂದ್ು ನಾಳ ಯಾಗರ್ದರಲ 

ಆ ಅನಿಶ್ಿತ ಬ ಳಗು ಬಾರರ್ದರಲ. 

ಕ ೊನ ಗ  ಬಿಂದ್ ೇಬಿಟಿಟತುಿ ಆ ಇಪಪತ ೊಿಿಂದ್ನ ಯ ಮಾರಕ ರ್ದವಸ. 

ಸ್ಮಣಿ: 

ವಿಧಿಲಖಿತವನುಳುವುದ್ು ಜಗದ್ ಗುರುವಾದ್ 
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ಬುದ್ಧನಿಗೊ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಈ ವಿಷ್ಯ ಗ ೊರ್ತಿದ್ದರೊ ಸಹಿತ 

ನಿನು ಕಥ  ಮಿಂಗಳವಾಗಿ ಮುಗಿಯಲ ಎಿಂದ್ು ಹಾರ ೈಸುತ ಿೇನ . 

ಗಂಡು: 

ವಿಧಿ ನಿೇಡಿದ್ ಎಚಿರಿಕ  

ನನುನುು ಒಿಂದ್ು ಕಡ  ಸ್ ಳ ಯುರ್ತಿದ್ . 

ಆ ಚಿಂದ್ರಕ್ತರಣಗಳ ರಾರ್ತರ 

ಕಾಡುಹೊಗಳ ಆರ್ದಮ ಗಮಲುಗಳ ನಡುವ  

ಅನುಭವಿಸಿದ್ ಸುಖದ್ ನ ನಪು 

ಇನೊು ಬಲವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ರ್ದಕ್ತಕನಲಲ ಸ್ ಳ ಯುರ್ತಿದ್ . 

ನನಗನಿಸಿತು: 

ನನಗ  ಊಹಿಸಲಕೊಕ ಸ್ಾಧ್ಯವಲಲದ್ 

ಸುಖ ಕ ೊಟಟ, ಆ ಹ ಣಿಣಲಲನ 

ಬರಡು ಬಾಳು ಯಾಕ  ಬ ೇಕು? 

ಅವಳಗ ೊೇಸಕರ ಪರಶ್ುಬಬ ಸ್ಾಗರವನೊು ಈಜಬಲ ಲ. 

ಅಸಿಂಖಯ ಅಪ್ಾಯಗಳನೊು ಎದ್ುರಿಸಬಲ ಲ. 

(ಕ ಳಗ  ಬಿದ್ದ ಭಜಿಯನುು ಎರ್ತಿಕ ೊಳುಳವುದ್ನುು ಅಭಿನಯಿಸುತಾಿ) 

ಅಿಂದ್ು ಆಕಾಶ್ ಹಠಾತಿನ  ಕಪ್ತಪಟಿಟತು. 

ಅಗ ೊೇ ಅಲಲ, ಆನ  ಮಳ , ಇತಿಕಡ  ದ್ಾಪುತಾಲಕುಕತಾಿ ಬರುರ್ತಿದ್ . 

ನಿಲುಲವ ಸೊಚನ ಗಳಲಲ 

ಕುಲದ್ ನಿಯಮದ್ ಪರಕಾರ ಮಳ ಯಲಲ ಬ ೇಟ ಯಾಡುವಿಂರ್ತಲಲ. 

ಆದ್ರ  ಆ ಅದ್ಮಯ ಬಯಕ . ಅದ್ಕ ೊಕೇಸಕರ ಕುಲವನ ುೇ ಬಲ ಕ ೊಡಬಲ ಲ. 

ಮಳ ! ಮಳ ! ಮಳ ! 

ದ್ಟಟವಾದ್ ಬಿರ್ದರುಮಳ ಗಳ ದ್ಪಪಕಾಿಂಡಗಳಿಂತ  

ಅಡಾಬರುರ್ತಿರುವ ಮಳ . 

ಹ ಜ ೆ ಹ ಜ ೆಗೊ ನನುನುು ತಡ ದ್ು ನಿಲಲಸುರ್ತಿದ್ . 
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(ಮಳ ಯ ಜ ೊತ  ಹ ೊೇರಾಡುವುದ್ನುು ಅಭಿನಯಿಸುತಾಿ) 

ಸಮಯ ಹ ಚಾಿಗಿ ಉಳರ್ದಲಲ. 

ಸಿಂಜ  ಇಳಯುವವರ ಗ  ಎಲಲವನೊು ಮುಗಿಸಬ ೇಕು. 

ಇಗ ೊೇ, ಓಡಲು ಹ ೊೇಗಿ ಜಾರಿ ಬಿೇಳುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ನ ಲ ಮಳ ಯಿಿಂದ್ ತ ೊಪ್ ಪಯಾಗಿ ಒದ್ ದಯಾಗಿ ಅನಿಸುರ್ತಿದ್ . 

ಜ ೊತ ಗ  ಈ ಮುಳುಳಗಳು, ಆಳ ತಿರ ಹುಲುಲ, 

ಲ ಕಕವಿಲಲದ್ಷ್ುಟ ಚೊಪ್ಾದ್ ಮುಳುಳಗಳು 

ನನು ಕಾಲುಗಳನುು ತರಚ್ಚ ಸಿಕ್ತಕಕ ೊಿಂಡು ರಕಿ ಸ್ ೊೇರತ ೊಡಗಿದ್ . 

ನಿಮಮ ಇಡಿೇ ಹಳಳಗ  ನನು ಸವಾಲು 

ನನ ೊುಿಂರ್ದಗ  ಸ್ ಣ ಸುವವನು ನನಗಿಿಂತ ಬಲಷ್ಟನಾದ್ರ  ನಾನು ಅವನಿಗ  ಬಲ. 

ಇಲಲರ್ದದ್ದರ , 

ಅವನು ನನಗ  ಬಲ, 

ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳಳ, ಹ ೊರಗ  ಬನಿು, 

ನಿಮಮಲಲ ಗಿಂಡುತನವಿದ್ದರ  ಹ ೊರಗ  ಬನಿು..... 

ಯಾರೊ ಉತಿರ ಕ ೊಡುರ್ತಿಲಲವಲಲ. 

ಇಲಲ ಯಾರೊ ಇದ್ದಿಂತ  ಕಾಣುರ್ತಿಲಲ 

ಏನು ಮಾಡುವುದ್ು? 

(ಮುದ್ುಕ್ತಯಬಬಳು ಕ ೊರಗುವ ದ್ನಿ. 

ಆ ದ್ನಿಯ ಕಡ ಗ  ನುಗಿಿ ಕುಿಂಟು ಮುದ್ುಕ್ತಯನುು 

ಎಳ ದ್ು ತಿಂದ್ು ರಿಂಗದ್ ಮೇಲ  ಚ ಲುಲತಾಿನ ) 

ಮುದುಕ್ : 

ನನುನುು ಕ ೊಲಲಬ ೇಡ. 

ಗಂಡು : 

ನಿೇನು ಬದ್ುಕುಳಯಬ ೇಕಾದ್ರ  ಹ ೇಳು, 

ಇಲಲನ ಗಿಂಡಸರು ಎಲಲ ಹ ೊೇದ್ರು? 
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ಮುದುಕ್ : 

ಪರಾರಿಯಾದ್ರು. ಎಲಲರೊ ಪರಾರಿಯಾದ್ರು. 

ಕಾಳಚುಿ ಕಿಂಡ ಕರಡಿಗಳ ಹಾಗ . 

ಗಂಡು : 

ಎಲಲಗ  ಹ ೊೇದ್ರು? 

ಮುದುಕ್ : 

ಯಾರಿಗ  ಗ ೊತುಿ? 

ಗಂಡು : 

ಏನಿಂದ್ ? ಹ ೇಳುರ್ತಿೇಯೇ ಇಲಲವೇ? 

ಮುದುಕ್: 

ಸಾಲಪ.....ತಡಿ. 

ನಿನು ಸಿಟಟನುು ನ ೊೇಡಿದ್ರ  

ನನುಲಲ ಸ್ ೊಲ ಲೇ ಹ ೊರಡುರ್ತಿಲಲ. ನ ೊೇಡು ಹ ೇಗ  ನಡುಗುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಅಗ ೊೇ ಅಲಲ ನನು ಊರುಗ ೊೇಲು ಬಿರ್ದದದ್ . 

ತಗ ೊಿಂಡು ಬಾ, ನನುನುು ನಿಲಲಸು. 

(ಗಿಂಡು ಒಲಲದ್ ಮನಸಿಿಂದ್ ಹಾಗ  ಮಾಡುತಾಿನ ) 

ಈಗ ರವಷ್ುಟ ಸ್ಾವರಿಸಿಕ ೊಿಂಡಿದ್ ದೇನ . 

ನಿೇನು ಏನು ಕ ೇಳುರ್ತಿದ್ ದ? 

ಗಂಡು: 

ತಡ ಮಾಡದ್  ಹ ೇಳು ಮುದ್ುಕ್ತ. 

ನಿಮಮ ಗಿಂಡಾಳುಗಳು ಎಲಲಗ  ಹ ೊೇದ್ರು? 

ಮುದುಕ್: 

ಇರು, ತುಸುತುಸ್ಾ ನ ನಪ್ಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಮೊರು ರ್ದನಗಳ ಹಿಿಂದ್  

ಹೌದ್ು ಮೊರು ರ್ದನಗಳ ಹಿಿಂದ್  
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ರಾರ್ತರಯಾಗಿತುಿ, ನನಗ  ಮಾಮೊಲನಿಂತ  ನಿದ್ ದ ಬರಲಲಲ. 

ನನು ಹ ೊಲಸು ಬಾಯಿಯ ಸ್ ೊಸ್ ಯ ಜ ೊತ  

ಜಗಳ ಆಡಿ ಆಡಿ ರ ೊೇಸಿ ಹ ೊೇಗಿದ್ ದ. 

ಪರರ್ತ ರಾರ್ತರ ಕಥ  ಕ ೇಳಲು ನನು ಸುತಿ ಕ್ತಕಕರಿಯುರ್ತಿದ್ದ ಮೊಮಮಕಕಳು 

ನನು ಹರ್ತಿರವೂ ಸುಳಯದ್ ಹಾಗ  ಕಟುಟ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದ್ದಳು 

ಆ ಬ ೊೇಚು ಬಾಯ ಸ್ ೊಸ್ . 

ಹ ೊಲಸು ರಿಂಡ . ನಾನು ಒಬ ೊಬಿಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊತು 

ನನು ಕುಟಟಣಿಕ ಯಲಲ ಎಲ  ಅಡಿಕ  ಕುಟಿಟಕ ೊಳುಳತಾಿ 

ನನುನುು ವಿಧ್ವ ಯಾಗಿಸಿದ್ ಬಿಂಗಾರದ್ಿಂತಾ ಗಿಂಡನನುು ನ ನ ಯುತಾಿ 

ಕೊರ್ತರುವಾಗ ಒಿಂದ್ು ಹಾಡು ಹಾಡತ ೊಡಗಿದ್ . 

ಹರ ಯದ್ಲಲ ಕಲತ ಹಾಡು: 

ಬಾರ ೊೇ ಗಿಣಿರಾಮಾ | 

ಕಣುಣ ಮುಚಾಿಲ ಗ  

ಚಿಂರ್ದರನ ತ ೊೇಪ್ತನಲಲ 

ಬಾರ ೊೇ ಗಿಣಿರಾಮಾ || 

ತಿಂಗಾಳ ಮದ್ುವಾಗಿ 

ಕರ ರ್ದದ್  ನಿನುನುು 

ಬಾರ ೊೇ ಗಿಣಿರಾಮಾ || 

ಹಿೇಗ ೇ ಹಾಡು ಗುನುಗುತಾಿ ಇರುವಾಗ 

ಒಿಂದ್ು ಗಿಂಡು ದ್ನಿ ಕೊಗುವುದ್ು ಕ ೇಳಬಿಂತು: 

“ಓಡಿ! ಓಡಿ! ಓಡಿ!' 

ಅದ್ು ಕುಲಗುರುವಿನ ದ್ನಿಯಾಗಿತುಿ. 

ಅವನು ಹುಚಿನಿಂತ  ಕ್ತರುಚುರ್ತಿದ್ದ. 

ಆ ರಾರ್ತರ ನಮಮ ಕುಲದ್ ೇವರು ಅವನ ೊಿಂರ್ದಗ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದ 

ಈ ನ ಲದ್ಲಲ ಮೊರು ರ್ದನಗಳಲಲ ಪರಳಯ. 
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ಎಲಲರೊ ಓಡಿ! ಓಡಿ! 

ಸಿಡಿಲನಿಿಂದ್ ಎಚಿರಗ ೊಿಂಡಿಂತ  ಎಲಲರೊ ಓಡಿದ್ರು. 

ಸಿಕಕಬಕಕ ಸ್ಾಮಾನುಗಳನುು ಗಿಂಟುಮೊಟ  ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡು 

ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ಪರಾರಿಯಾಗತ ೊಡಗಿದ್ರು. 

ನಾನೊ ಈ ಕುಟಟಣಿಕ , ಊರುಗ ೊೇಲು ಕಟಿಟಕ ೊಿಂಡು 

ಓಡಿ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ ಅಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡ . 

ಪರಯತುವನೊು ಪಟ ಟ. ಆದ್ರ  ನಾನ ೊಬಬ ಕುಿಂಟು ಮುದ್ುಕ್ತ. 

ಆ ತರಾತರಿಯಲಲ ಯಾವನ ೊೇ ನನುನುು ನೊಕ್ತದ್, ತುಳದ್. 

ಜ್ಞಾನ ತಪ್ತಪ ಬಿದ್ದಲ ಲೇ ಬಿದ್ುದಬಿಟ ಟ. 

ಮೊರು ರ್ದನಗಳಿಂದ್ ಏಳಲೊ ತಾರಣವಿಲಲದ್  ಬಿದ್ದಲ ಲೇ ಬಿರ್ದದದ್ ದ. 

ನಿೇನು ಬರುವವರ ಗೊ 

ನಿನು ಸಿಡುಕ್ತನ ಮೊೇರ ಯನುು 

ನ ೊೇಡಿದ್ಾಗ ಆ ಪರಳಯದ್ ಅಥಿ ಏನ ಿಂದ್ು ಗ ೊತಾಿಯಿತು. 

ಬ ಳಗ  ಶ್ುರುವಾದ್ ಭಿೇಕರ ಮಳ . 

ಆಮೇಲ  ಪರಳಯದ್ಿಂತ  ಬಿಂರ್ದರ್ದದೇಯ ನಿೇನು. 

ಗಂಡು : 

ಹ ಚ್ಚಿಗ  ಗಳುಹಬ ೇಡ ಮುದ್ುಕ್ತ. 

ನನಗ ೊಬಬ ಗಿಂಡಾಳನುು ತ ೊೇರಿಸು. 

ನಿೇನು ಕ ೇಳದ್ದನುು ಕ ೊಡುತ ಿೇನ . ಜೇವನಾರಭಯ ನಿನುನುು ಸ್ಾಕುತ ಿೇನ . 

ಮುದುಕ್: 

ಇಲಲ ಯಾವ ಗಿಂಡಸರೊ ಇಲಲ. 

ಎಲಲರೊ ಮೊರು ರ್ದನಾ ಮೊರು ರಾರ್ತರಗಳ ಹಿಿಂದ್  ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ಾದರ . 

ನಾನು ಕುಿಂಟುಗಾಲನ ಮುದ್ುಕ್ತ, ಎಲಲಿಂದ್ ಹ ೇಗ  ಹುಡುಕ್ತ ತರಲ? 

ಗಂಡು: 

(ಸಾಗತ) 
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ಇವಳ ೇ ಒಬಬ ಗಿಂಡಾಳಾಗಿದ್ದರ  ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾುಗಿತುಿ? 

ಈಗಾಗಲ ೇ ಹ ೊತುಿ ಮಿೇರುರ್ತಿದ್ . ನನಗುಳದ್ ದ್ಾರಿ ಒಿಂದ್ ೇ. 

ನಮಮ ಹಳಳಯ ಕಡ ಗ  ನುಗುಿತ ಿೇನ . 

ಅಲಲ ಯಾವನು ಸಿಕ್ತಕದ್ರೊ ಅವನನ ುೇ ಕ ೊಲುಲತ ಿೇನ . 

(ಓಡಲು ಅನುವಾಗುತಾಿನ . ಮುದ್ುಕ್ತ ಅವನ ಕಾಲನುು ಹಿಡಿಯುತಾಿಳ ) 

ಮುದಕ್: 

ನನಗ  ಇಲಲ ಭಯವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ನನುನುು ಒಿಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟುಟ ಹ ೊೇಗಬ ೇಡ. 

ನನುನೊು ನಿನು ಜ ೊತ  ಕರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇಗು. 

(ಗಿಂಡು ಅವಳನುು ಹಿಡಿದ್ು ರಿಂಗದ್ಾಚ ಗ  ನೊಕುತಾಿನ ) 

ಅವಳ ಕೊಗು ನ ೇಪಥಯರ್ದಿಂದ್ ಕ ೇಳುತಿದ್ ) 

ಈ ಕಾಡು ನನಗ  ನನು ಅಿಂಗ ೈಯಷ್ ಟೇ ಪರಿಚ್ಚತ. 

ಆದ್ರ ೇ ಇಿಂದ್ು ಈ ಕುರುಡು ಮಳ ಯಲಲ ಎಲಲವೂ ಅಪರಿಚ್ಚತವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಹಾ! ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಚೊಪ್ಾದ್ ಮುಳುಳ. ಇದ್ನುು ನಿವಾರಿಸಿಕ ೊಳುಳತ ಿೇನ . 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಯೇಚ್ಚಸು ಮಗು. 

ಇಿಂದ್ು ಪರಕೃರ್ತಯೆೇ ನಿನು ಮೇಲ  ರ್ತರುಗಿ ಬಿರ್ದದದ್ . 

ಗಂಡು: 

ಈ ಎಲಲ ಪರಿೇಕ್ ಗಳು ನನಗ  ತೃಣಸಮ. 

ನನು ಮನಸು ಆ ಕಾರಿರುಳ ಹರಳುಗಳ ಹಿಿಂರ್ದನ 

 

 

ಸಾಗಿದ್ಲಲ ಈಗಾಗಲ ೇ ಸ್ ೇರಿಹ ೊೇಗಿದ್ . 

ಇಗ ೊೇ ಮುಿಂದ್  ನುಗುಿರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಸ್ಮರ್ : 

ಮುಿಂದ್ ನುಗುಿವನ ಿಂದ್ು ಹ ೇಳ 
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ಯಾಕ  ಗರ ಬಡಿದ್ವನಿಂತ ನ ಲವನ ುೇ ರ್ದಟಿಟಸುತಾಿ ನಿಿಂತ. 

ಗಂಡು: 

ಇಗ ೊೇ, ಒಿಂದ್ು ಘಟಸಪಿದ್ ಹ ಡ ಯನುು 

ಆತುರರ್ದಿಂದ್ ತುಳದ್ುಬಿಟ ಟ, 

ಅದ್ು ತುರ್ದಗಾಲ ಮೇಲ  ಭಯಿಂಕರವಾಗಿ 

ನಿಿಂತು ಬುಸುಗುಟುಟತಿ ನಿಿಂರ್ತದ್ . 

(ಅದ್gÉÆಡನ  ಹ ೊೇರಾಡುವುದ್ನುು ಅಭಿನಯಿಸಿ) 

ಆ ಭಿೇಕರ ಸಪಿವನುು ಕ ೊಿಂದ್ುಹಾಕ್ತದ್ ದೇನ.  

ಒದ್ದ ನಲ ಅದ್ರ ರಕಿವನುು ಹಿೇರಿಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ . 

ಸ್ಮಣಿ: 

ತುಿಂಬಾ ಸುಸ್ಾಿಗಿರ್ದದೇಯ. ಚೊರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕ ೊ. 

ಗಂಡು: 

ಹಾಗ  ಹ ೇಳುವವರು ನನು ಶ್ತುರಗಳು ಮಾತರ 

ನಡು ಹ ೊತುಿ ಮುಗಿರ್ದದ್ . ಆದ್ರೊ ನನಗ  ಬಲ - ನನು ಬಲ ಸಿಕ್ತಕಲಲ. 

(ರಿಂಗದ್ ಮೇಲ  ಓಡಾಡಿ ಥಟಟನ  ನಿಿಂತು) 

ಎದ್ುರಿಗೊಿಂದ್ು ಹಳಳ ಕಾಣುರ್ತಿದ್ . 

ಅಲಲ ನನಗ  ಸಿಕುಕವ ಮೊದ್ಲನ ೇ ಗಿಂಡಸು 

ನನು ಭಜಿಗ  ಬಲಯಾಗುತಾಿನ . 

ನಿನಗ  ವಿಂದ್ನ ಗಳು ಬಲದ್ ೇವತ. 

ಕುಲದ್ ಪೂಜಾರಿಯ ವರತವ ೇನು ಫಲಕ ೊಟಟಿಂತ  ಕಾಣುರ್ತಿವ . 

(ಹಳಳಯನುು ಹ ೊಕಕಿಂತ  ಅಭಿನಯಿಸಿ) 

ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳಳ, ಕ ೇಳಸಿಕ ೊಳಳ. 

 

 

ಮೃತುಯವಿನ ೊಿಂರ್ದಗ  ಸ್ ಣ ಸಿ ಬದ್ುಕ್ತ ಬಿಂರ್ದದ್ ದೇನ . 

ನಿಮಮಲ ೊಲಬಬ ಗಿಂಡಾಳನ ಬ ೇಟ  ನನಗ  ಬ ೇಕಾಗಿದ್ . 



197 

 

ಸ್ಮಣಿ : 

ಅವನು ಅದ್ ಷ್ುಟ ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಅಿಂದ್ರ  ಅವನ ೇನು ಮನುಷ್ಕನ ೊೇ, ಜಿಂಕ ಯೇ, 

ಮಿಿಂಚ್ಚನ ಚಿಂಡ ೊೇ, 

ಮಿಿಂಚ್ಚನ ವ ೇಗವನೊು ಮಿೇರಿಸುವ ಚ್ಚತಿವೃರ್ತಿಯೇ, 

ಬಿಡಿಸಿ ಹ ೇಳುವುದ್ ೇ ಕಷ್ಟವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

'ನwÜ ತuÁí ಸಮಿಂಗ್ ನರ್ದೇ' 

ತೃµÉÚಗಿಿಂತಲೊ ರ್ದೇಘಿವಾದ್ ನರ್ದ ಇಲಲ ಅಿಂದ್ 

ಬುದ್ದನ ಮಾರ್ತನ ಅಥಿ 

ಈಗ ನನಗ  ಗ ೊೇಚರವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಇದ್ ೇನು ವಿಚ್ಚತರ! 

ಇಷ್ುಟ ಹ ೊತುಿ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಬಬಳ ನಿಭಾಿವುಕತ ಯಿಿಂದ್ 

ಎಲಲವನೊು ನ ೊೇಡುರ್ತಿದ್ದ ನಾನು 

ಸಮಣಿಯಬಬಳಗ  ಯೇಗಯವಲಲದ್ ರಿೇರ್ತಯಲಲ 

ಈ ಕಥ ಯ ಜಾಲದ್ ಒಳಗ  ಸಿಕ್ತಕಕ ೊಳುಳರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ನನಗ  ಗ ೊತುಿ. 

ಅವನ ಓಟದ್ ಪರರ್ತಯಿಂದ್ು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡಿಯಾದ್ುದ್ು. 

ಅನಿತಯವಾದ್ರ  ಸತಯಕ ಕ ನಿದ್ಶ್ಿವಾಗಿರುವುದ್ು. 

ಅಷ್ ಟೇ ಅನಿತಯ ಆ ಓಟವನುು 

ಗರಹಿಸುರ್ತಿರುವ ಬಗ . 

ಆದ್ರೊ ಆಲ ೊೇಚನ ಗಳ ಸರಮಾಲ ಯು ನನು ಮನಸಿನಲಲ 

ಸರಸರನ  ಹರಿದ್ು ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ . 

ಮೊೇಹ ಮತುಿ ಕರುಣ ಗಳ ನಡುಗ ರ  

ಅಳಸಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿದ್ . 

ಅಗ ೊೇ, 
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ಅವನು ಈಗಾಗಲ ೇ ತನು ಹಳಳಯನುು ಮುಟಿಟದ್ಾದನ . 

ಗಂಡು : 

ನನುನುು ಕಾಪ್ಾಡು ಕುಲದ್ ೇವಿಯೆೇ. 

ನನಗ ೊಿಂದ್ು ಶ್ಕಾರಿಯನುು ದ್ಯಪ್ಾಲಸು. 

ಆದ್ರ  ಆ ದ್ ವಾ ಮಳ ಯಲಲ 

ಯಾರು ತಾನ  ಮನ ಬಿಟುಟ ಹ ೊರಬಿಂದ್ಾರು? 

ಮನ ಯಳಗ  ನುಗಿಿ ಅಲಲ ಕುಳರ್ತರುವ ಗಿಂಡಸರನುು 

ಕ ೊಿಂದ್ು ಬರ ೊೇಣವ ಿಂದ್ರ  

ಕುಲದ್ ಹಿರ ೇಕನ ಮಗನಾದ್ ನನಗ  ಅದ್ು ತಕುಕದ್ಲಲ. 

ಕತಿಲು ಹರ್ತಿರವಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಮಳ  ನಿಲುಲರ್ತಿಲಲ. ಏನು ಮಾಡಲ ? 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಅವನು ತನು ಶ್ಕಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಇದ್ ೇನು ಕನಸ್ ೊೇ ನನಸ್ ೊೇ? 

ಕನಸಿನ ೊಳಗಣ ಕನಸ್ ೊ? 

(ಅಲಿಂಕೃತಳಾದ್ ವಧ್ು ಪರವ ೇಶ್. 

ಕಾಯುವ ಭಿಂಗಿಯಲಲ ನಿಲುಲತಾಿಳ .) 

ಯಾರು ಯಾರನುು ಬ ೇಟ ಯಾಡುತಾಿರ ? ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಬ ೇಟ ಗಾರ ಬ ೇಟ ಯನುು ಹುಡುಕುತಾಿನ ೊೇ? 

ಅಥವಾ ಬ ೇಟ ಯೆೇ ಬ ೇಟ ಗಾರನನುು ಹುಡುಕುತಿದ್ ೊೇ? ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಅಥವಾ ಬ ೇಟ ಯೆಿಂಬುದ್ ೇ ಆ ಇಬಬರಿಗಾಗಿ ಬ ೇಟ ಯಾಡುತಿದ್ ೊೇ? ಗ ೊರ್ತಿಲಲ. 

ಆದ್ರ  ಬಹುಶ್ಃ ಬ ೇಟ ಗಾರನೊ ಇಲಲ, ಬಲಯೊ ಇಲಲ. 

ಬ ೇಟ  ಮಾತರ ನಡ ಯುರ್ತಿದ್ . 

(ಹಾಡು) ಬ ೇಟ ಗಾರನೊ ಇಲಲ 

ಬ ೇಟ ಯೊ ಇಲಲ 
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ಬ ೇಟ ಯಿಂದ್ ೇ ನಡ ಯುರ್ತಿದ್   

ನ ೊೇಡುವವನೊ ಇಲಲ 

ನ ೊೇಟ ತಾನೊ ಇಲಲ 

ನ ೊೇಡುವುದ್ ೊಿಂದ್ ೇ ನಡ ಯುರ್ತಿದ್  || 

ಮಾಡುವವನೊ ಇಲಲ 

ಮಾಟವೂ ಇಲಲ 

ಮಾಡುವಿಕ  ಮಾತರ ನಡ ಯುರ್ತಿದ್  | 

ಕುಿಂಬಾರನೊ ಇಲಲ 

ಮಡಿಕ ಯೊ ಇಲಲ 

ಕುಿಂಬಾರನ ಚಕರ ರ್ತರುಗುರ್ತಿದ್  || 

ಬದ್ಲಾದ್ವನೊ ಇಲಲ 

ಬದ್ಲಾದ್ುದ್ೊ ಇಲಲ 

ಬದ್ಲಾವಣ  ಸದ್ಾ ಜರುಗುರ್ತಿದ್  || 

(ವಧ್ು ಬಿೇಳುತಾಿ ಜಾರುತಾಿ ಕಷ್ಟರ್ದಿಂದ್ ನಡ ಯತ ೊಡಗುತಾಿಳ . 

ಸಮಣಿ ಅವಳನುು ವೃಥಾ ತಡ ಯಲು ಪರಯರ್ತುಸುತಾಿಳ . 

ಅವಳಗ  ವಧ್ು ಕಾಣುತಾಿಳ . ವಧ್ುವಿಗ  ಅವಳು ಕಾಣುರ್ತಿಲಲ.) 

ತ ಳು ಬಳಳಯಿಂತ ಎಳ  ಹ ಣ ಣ. ಎರಳ ಗಣಣವಳ . 

ನಿನು ಮುಿಂರ್ದನ ಘನಘೊೇರ ಕುತುಿ ನಿನಗ  ಕಾಣುರ್ತಿಲಲವ .? 

ಹ ೊತುಿ ಮಿೇರಿದ್ಿಂತ  ಅವನ ಹುಚಿ ಮಿರ್ತ ಮಿೇರುರ್ತಿದ್ . 

ಪರಕೃರ್ತಗೊ ಹುಚುಿ ಹಿಡಿರ್ದದ್ . ಅವನ ರ್ದಕ್ತಕನಲಲ ಹ ೊೇಗಬ ೇಡ. 

(ಸಮಣಿಯ ಮಾತು ಕ ೇಳದ್ಿಂತ  ವಧ್ು ಏಳುತಾಿ ಬಿೇಳುತಾಿ ಗಿಂಡಿನತಿ ಸ್ಾಗುತಾಿಳ ) 

ಇನುು ಇವಳನುು ಯಾರೊ ತಡ ಯಲಾಗುವುರ್ದಲಲ. 

(ವಧ್ು ಜಾರಿ ಮಣಿಣನಲಲ ಬಿೇಳುತಾಿಳ . 

ಆ ಶ್ಬದ ಕ ೇಳದ್ ಗಿಂಡು ಅತಿಕಡ  ನುಗುತಾಿನ .) 
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ಗಂಡು : 

ಏನ ೊೇ ಹ ೊರಳುರ್ತಿದ್  ಮಣಿಣನಲಲ. 

ಮನುಷ್ಯನ ೊೇ, ಪ್ಾರಣಿಯೇ ? ಹರ್ತಿರರ್ದಿಂದ್ ನ ೊೇಡುತ ಿೇನ . 

ಆದ್ರ  ನನು ಕಣಿಣನಲಲ ಕ ಸರು..... 

ಒಟಿಟನಲಲ ಅದ್ು ಯಾವುದ್ ೊೇ ಒದ್ಾದಡುರ್ತಿರುವ ಪ್ಾರಣಿ. 

ಮಳ ಯ ತ ರ ಯ ಹಿಿಂದ್  ಕಾಣುರ್ತಿದ್  ಎರಡು ಕಾಲು, ಎರಡು ಕ ೈಯಿ. 

ನಡುವ  ಮುಖದ್ಿಂತಹ ಮುಖ. 

ಗಿಂಡಿದ್ದರೊ ಇರಬ ೇಕು. ಇದ್ ೇ ನನು ಕಡ ಯ ಅವಕಾಶ್. 

(ಅವಳನುು ಭಜಿಯಿಿಂದ್ ರ್ತವಿದ್ು ಹ ೊಡ ದ್ು ಹಾಕುತಾಿನ . 

ವಧ್ುವಿನ ಕೊಗನುು ಭಿಕ್ಷುಣಿ ಕೊಗತ ೊಡಗುತಾಿಳ .) 

ಇದ್ ೇನು ಹ ಣಿಣನ ಆಕರಿಂದ್ನ. 

ಈ ಘಿೇಳಡುವ ಮಳ ಯಲಲ ಎಲಲವೂ ಅಸಪಷ್ಟ. 

ಒಿಂದ್ು ಪಕ್ಷ ಅವಳು ಹ ಣಾಣಗಿದ್ದರ ? 

ರುಿಂಡವನುು ಕಡಿದ್ು ಬುರುಡ  ಬಿಚ್ಚಿಕ ೊಿಂಡ ಮೇಲ  

ಹ ಣ ೊೇ ಗಿಂಡ ೊೇ ಎಿಂದ್ು ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಬಲಲವರಾರು? 

(ಸಮಣಿಗ ) ಯಾಕ  ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕ ೊಿಂಡಿರ್ದದೇಯ? 

ನನಗ  ನನು ಶ್ಕಾರಿ ಸಿಕ್ತಕದ್ . 

ಮಳ ಯೊ ತ ಳುವಾಗತ ೊಡಗಿದ್ . 

ನಾನಿನೊು ಮಾನವ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. 

ಅಲಲ ಅದ್ೊದರಿಯ ಸ್ಾಾಗತ, ಮತುಿ ಸುಿಂದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುರ್ತಿದ್ . 

(ಅವನು ವಧ್ುವಿನ ಶ್ವವನುು ಹ ೊತುಿಕ ೊಿಂಡು ರಿಂಗರ್ದಿಂದ್ ಹ ೊರಗ ) 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಈ ಗಿಂಡಸರು ಎಷ್ುಟ ಬಲಹಿೇನರು ? 

ಗ ದ್ಾದಗ ತಮಮ ತಾಕತಿನುು ತಾವ ೇ ಕ ೊಿಂಡಾಡಿಕ ೊಳುಳತಾಿರ . 

ಆದ್ರ  ಆ ವಿಜಯದ್ ಕ್ಷಣಗಳ ೇ ಅವರನುು 
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ಅಪಜಯದ್ ಕೊರರ ನರಕಕ ಕ ಕ ೊಿಂಡ ೊಯುಯತಿದ್ . 

ಈ ಕಥ ಯ ಕ ೊನ ಯ ಅಿಂದ್ಾಜು ನನಗ  ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಿಕ್ತಕದ್ . 

ಅದ್ನುು ಯೇಚ್ಚಸಿದ್ರ  ಎದ್  ಝಲ ಲನುುತಿದ್ . 

ಇಷ್ಟಿಂತೊ ಸಪಷ್ಟ 

ನಾನಿಲಲ ಬಿಂರ್ದರುವುದ್ು ಕ ೇವಲ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು. 

ಇನುು ಅನಿವಾಯಿವಾದ್ ಅಿಂತಯವನುು 

ಎದ್ುರಿಸುವ ಸ್ಾಮಥಯಿಕ ೊಕೇಸಕರ ಧಾಯನಮಗುಳಾಗಿ 

ನನು ಮನಸನುು ಹಿಡಿರ್ದಡುತ ಿೇನ . 

(ಧಾಯನ ಮುದ್ ರಯಲಲ ಕೊತುಕ ೊಳುಳತಾಿಳ . 

ಇತಿ ತ ೊೇರಣಾರ್ದಗಳ ೂಿಂರ್ದಗ  ಗಿಂಡಿನ ತಿಂದ್  

ಮತುಿ ಹ ಣಿಣನ ತಿಂದ್  ಪರವ ೇಶ್) 

ಹಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಮಳ  ನಿಲುಲರ್ತಿದ್ದರೊ ಮೊೇಡ ಕವಿರ್ದದ್ . 

ಇನ ುೇನು ಹ ೊತುಿ ಮುಳುಗುರ್ತಿದ್ . 

ಚಿಂದ್ ೊರೇದ್ಯಕ ಕ ಮೊದ್ಲು ಗಿಂಡು ಬಾರರ್ದದ್ದರ  

ನಮಮಲಲ ಪರಯತುಗಳೂ ಪ್ಾರಥಿನ ಗಳೂ ನಿರಥಿಕ. 

ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ : 

ನನು ಮನಸುು ಕ ೊೇಟಲ ಗಳಲಲ ಸಿಲುಕ್ತಕ ೊಿಂಡಿದ್ . 

ಬ ಳಗ ಿಯಿಿಂದ್ ಜಡಿಯುರ್ತಿರುವ ಮಳ  

ಈಗ ಸಾಲಪಸಾಲಪ ನಿಲುಲರ್ತಿದ್ದರೊ 

ಮನಸುು ಹಗುರವಾಗುರ್ತಿಲಲ. 

ಮಳ  ರ್ತಳಯಾಗುರ್ತಿರುವುದ್ ೇನ ೊೇ 

ಶ್ುಭ ಸೊಚನ  ಮತುಿ ದ್ ೇವಿಯ ಕರುಣ . 

ಹ ೊಸದ್ ೊಿಂದ್ು ಭರವಸ್  ಮನಸಿನಲಲ ಮೊಡುರ್ತಿದ್ . 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 
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ಭರವಸ್  ಭಿೇರ್ತಗಳ ನಡುವ  

ಒಿಂದ್ು ಚಿಂಚಲ ಲ ೊೇಲಾಕ್ತನಿಂತ  

ನನು ಮನಸುು ಇಡಿೇ ರ್ದವಸ ತೊಗಾಡುರ್ತಿದ್ . 

ಅಗ ೊೇ ಅಲಲ, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬರುರ್ತಿದ್ಾದರ . 

(ಪೂಜಾರಿ ಪರವ ೇಶ್) 

ಪೂಜಾರಿ: 

ನನು ವರತಗಳ ಲಲವೂ ಮುಗಿರ್ದವ . 

ಹಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ದ್ ೇವಿ ಏನಾದ್ರೊ ರ್ತಳಸಿದ್ಳ ? 

ಪೂಜಾರಿ: 

ರ್ತಳಸಿದ್ಳು. 

ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಏನ ಿಂದ್ು? 

ಪೂಜಾರಿ: 

ಮಾಮೊಲನಿಂತ  ಒಗಟು ಒಗಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಳು. 

ತಮಟ ಯ ಮೊರು ಬಡಿತಗಳಿಂತ , 

ಗಿಂಟ ಯ ಮೊರು ನಾದ್ಗಳಿಂತ  

ಮೊರು ವಾಕಯಗಳನುು ನುಡಿದ್ಳು. 

“ಸ್ ೊೇಲನಲಲ ಗ ಲುವಿದ್ . 

ಗ ಲುವಿನಲಲ ಸ್ ೊೇಲದ್ . 

ವಿಧಿಯ ಇಚ ಛ ನ ರವ ೇರುತಿದ್ .' 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಅದ್ರ ಅಥಿ? 

ಪೂಜಾರಿ: 

ಇಿಂಥಾ ವಾಕಯಗಳಗ  ಇಿಂಥಾ ವಾಕಯಗಳ ೇ ಅಥಿ. 
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ಎಷ್ುಟ ಅಿಂಗಲಾಚ್ಚ ಬ ೇಡಿಕ ೊಿಂಡರೊ 

ದ್ ೇವಿ ಮುಿಂದ್  ಮಾತಾಡಲಲಲ. 

ಇನುು ಶ್ಬದಗಳಲಲ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ್ದನುು 

ಅನುಭವದ್ ಮೊಲಕವ ೇ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕು. 

ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಅಲಲ ನ ೊೇಡಿ, 

ಕದ್ನಕಲಯಿಂತ  ನನು ಮಗ ಹಿಿಂರ್ತರುಗುರ್ತಿದ್ಾದನ . 

ಅವನ ಬಲಗ ೈಯಯಲಲ ಭಜಿ, ಅದ್ರ ತುರ್ದಯಲ ೊಲಿಂದ್ು ಬುರುಡ .... 

ಅಿಂದ್ರ , ಅವನು ವಿಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಿಯಾದ್ನ ೇನು? 

ಪೂಜಾರಿ: 

“ಸ್ ೊೇಲನಲಲ ಗ ಲುವಿದ್ . 

ಗ ಲುವಿನಲಲ ಸ್ ೊೇಲದ್ . 

ಈ ಎರಡೊ ವಾಕಯಗಳೂ ಈಗಾಗಲ ೇ ನಿಜವಾಗಿವ . 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಎಲಲರೊ ಸಜಾೆಗಿ, ಹ ೊತಾಿಯಿತು. 

ಅವನನುು ಅಲಿಂಕರಿಸಿ. 

ಅಿಂತೊ ಹಿಡಿದ್ ಹಠವನುು ಸ್ಾಧಿಸಿಯೆೇಬಿಟಟ. 

ಪೂಜಾರಿ: 

ಹ ಣಣನುು ಕರ ಯಿರಿ. 

ಮಿಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಲ. 

(ಹ ಣಿಣನ ತಾಯಿ ಪರವ ೇಶ್) 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಾಯಿ : 

ನಿಲಲಸಿ ವಾದ್ಯಗಳನುು 

ಹುಡುಗಿ ನಾಪತ ಿಯಾಗಿದ್ದಳ ! 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 
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ನನು ಅಪಪಣ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 

ಯಾರು ಅವಳನುು ಹ ೊರಗ  ಬಿಟಟವರು. 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಾಯಿ : 

ಈ ಎಲಾಲ ಆಗಿದ್ೊದ ನಿಮಿಮಿಂದ್ಲ ೇ. 

ನಾನು ಬ ೇಡ ಬ ೇಡ ಎಿಂದ್ು ಎಷ್ುಟ ಹ ೇಳದ್ರೊ 

ಒಿಂದ್ೊ ಬಿಡದ್  ಎಲಲವನೊು ಅವಳಗ  ಹ ೇಳಬಿಟಿಟರಿ. 

ಈ ಬ ಳಗ ಿ ದ್ ವಾಮಳ  ಶ್ುರುವಾದ್ಾಗಲಿಂದ್ 

ಆಕ  ಆಿಂತಕಗ ೊಳಳತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನುು ತ ರ ದ್ುಕ ೊಿಂಡು 

ಮಳ ಯ ಚಾಟಿ 

ಕಣಿಣಗ  ಬಾರಿಸುರ್ತಿದ್ದರೊ ಕೊಡ 

ತನು ವರ ಬಿಂದ್ನ ೊೇ ಬಾರನ ೊೇ ಎಿಂದ್ು 

ನ ೊೇಡತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಕಾತುರಳಾಗಿ ಕಾಯತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಅವಳು ಎಲಲ ತಪ್ತಪಸಿಕ ೊಿಂಡು ಹ ೊೇದ್ಾಳ ೂೇ ಎಿಂದ್ು 

ಅವಳ ನ ಚ್ಚಿನ ಗ ಳರ್ತಯ ಉಸುಿವಾರಿಗ  ಅವಳನುು ಒಪ್ತಪಸಿ 

ನಾನು ಉಳದ್ ಏಪ್ಾಿಡುಗಳಲಲ ತ ೊಡಗಿದ್ . 

ಬಾಗಿಲಗ  ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ತದ್ ದ. 

ಕ್ತಟಕ್ತ ಮುರಿದ್ುಹ ೊೇಗಿದ್ . 

ಗಂಡು : 

ನಾನು ಅವಳಗಾಗಿ ಹಿಂಬಲಸುರ್ತಿದ್ದಿಂತ  

ಅವಳೂ ನನಗಾಗಿ ಹಿಂಬಲಸುರ್ತಿದ್ದಳು. 

ಇಿಂಥಾ ಘೊೇರ ಮಳ ಯ ಕಾನನದ್ಲಲ 

ನನುನುು ಅರಸುತಾಿ ಹ ೊೇದ್ಳು. 

ತಿಂದ್ , ಅಪಪಣ  ಕ ೊಡಿ. 
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ಅವಳು ಎಲಲದ್ದರೊ ಕರ ತರುತ ಿೇನ . 

(ಇಷ್ಟರಲಲ ಮಳ ಯಿಂತ  ಅಳುರ್ತಿರುವ ಗ ಳರ್ತ ಪರವ ೇಶ್) 

ಗೆಳತಿ: 

ಯಾಕ  ನಾನ ೇ ತಪ್ತಪತಸೂಳಿಂತ  

ಎಲಲರೊ ನನುನ ುೇ ನ ೊೇಡುರ್ತಿರ್ದದೇರಾ ? 

ಹ ೇಳುತ ಿೇನ  ಕ ೇಳ. 

ಅವಳನುು ನಿೇವು ನನು ಉಸುಿವಾರಿಗ  ಒಪ್ತಪಸಿದ್ ಮೇಲ  

ಅವಳ ಭಯ ಮತುಿ ಆತಿಂಕಗಳು 

ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೊಕ ಹ ಚಿತ ೊಡಗಿದ್ವು. 

ಸಿಂಜ ಯವರ ಗ  ಕಾಯಿ, ಎಲಲವೂ ಶ್ುಭವಾಗುತಿದ್ , 

ಎಿಂದ್ು ಅವಳನುು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಮಾಡತ ೊಡಗಿದ್ . 

ಇಿಂರ್ದನ ಪರಕೃರ್ತಯಿಂತ ೇ ಪರಕ್ಷುಬಧಳಾದ್ ಅವಳು ಸುಮಮನಾಗಲಲಲ. 

ಅವನು ಬರುತಾಿನ ೊೇ ಇಲಲವೇ, 

ಈ ಬಿರುಮಳ ಯಲಲ ಅವನಿಗ ೇನಾಗುವುದ್ ೊೇ 

ಎಿಂದ್ು ರ ೊೇರ್ದಸತ ೊಡಗಿದ್ಳು. 

ಹಿೇಗ  ಅಳುತಾಿ ಕೊರ್ತದ್ದ ಅವಳ ತ ೊೇಳುಗಳಗ  

ತಾಖತುಿ ಎಲಲಿಂದ್ ಬಿಂತ ೊೇ ಗ ೊರ್ತಿಲಲ, 

ತನು ನಡಿದ್ ೊೇಳುಗಳಿಂದ್ ಕ್ತಟಿಕ್ತಗಳನುು ಮುರಿದ್ು ಹ ೊರಗ  ತ ಗ ದ್ಳು. 

ಯೇಚ್ಚಸಲೊ ಸಮಯವಿಲಲದ್ದರಿಿಂದ್ 

ನಾನು ಅವಳನುು ಹಿಿಂಬಾಲಸತ ೊಡಗಿದ್ . 

ಅವಳಷ್ುಟ ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಶ್ಕ್ತಿ ನನಗಿರಲಲಲ. 

ಕ ೊನ ಗವಳು ಆ ಇಕಕಟಾಟದ್ ಕಣಿವ ಯ ಜಾರು ಹಾರ್ದಯಲಲ 

ಎದ್ುದ ಬಿದ್ುದ ಓಡತ ೊಡಗಿದ್ಾಗ ದ್ೊರರ್ದಿಂದ್ ಅವಳನುು 

ಹಿಿಂಬಾಲಸುರ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಏನನ ೊುೇ ಎಡವಿದ್ಾಗ 

ನನು ತಲ ಗ  ಗಟಿಟಯಾದ್ ಏನ ೊೇ ತಗುಲ 
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ಜ್ಞಾನ ತಪ್ತಪ ಕ ಳಗ  ಬಿದ್ ದ. 

ಆ ಭಿೇಕರ ಮಳ ಯಲಲ ಹಾಗ  ಬಿರ್ದದದ್ುದ 

ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಸಿಡಿಲ ಗಜಿನ ಯನುು 

ಕ ೇಳ ಎಚಿರಗ ೊಿಂಡು ಅವಳನುು ಹುಡುಕುತಾಿ 

ಅದ್ ೇ ರ್ದಕ್ತಕನಲಲ ಮುಿಂದ್  ಹ ೊೇಗುವಾಗ..... 

ಓ, ಅದ್ನುು ಹ ೇಗ  ಬಣಿಣಸಲ? 

ಹೆಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಹ ೇಳು ಏನಾಯಿತು ನನು ಮಗಳಗ ? 

ಗಂಡು : 

ಹ ೇಳು ಏನಾಯಿತು? 

ಗೆಳತಿ: 

ಅವಳ ಇಡಿೇ ಒಡಲು 

ಕ ಸರು ಮತುಿ ಮಾಿಂಸದ್ ಕಲಸುಮುದ್ ದಯಾಗಿ 

ರಕಿ ಮತುಿ ಕ ಸರುಗಳ ಮಡುವಿನಲಲ ಬಿರ್ದದತುಿ. 

ಅವಳ ಮುಿಂಡ ಮಾತರ ಅಲಲ ಬಿರ್ದದತುಿ. 

ರುಿಂಡ ಕಾಣಲಲಲ. 

ಅವಳ ರಕಿವನುು ಹಸಿದ್ ನ ಲ ಗುಳಳ ಗುಳ ಳಯಾಗ  ಕುಡಿಯುರ್ತಿತುಿ. 

ಗಂಡು: 

ಓ ನನು ವಿಧಿಯೆೇ! 

ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ: 

ಯಾವ ಖಳ ಈ ಕೃತಯವನುು ಎಸಗಿರಬ ೇಕು? 

ಅವನನುು ಈಗಲ ೇ ಕತಿರಿಸಿ ಚ ಲಲಬಿಡುತ ಿೇನ . 

ಗಂಡು: 

ಮಳ ! ಗುಡುಗು! ಕ ಸರು! ರಕಿ! ಕುರುಡು! 

ತಿಂದ್ ೇ, ನನುನ ುೇ ತುಿಂಡುತುಿಂಡಾಗಿ ಕತಿರಿಸಿ ಚ ಲಲ. 
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ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ: 

ಸ್ ೊಸ್ ಯನುು ಕಳ ದ್ುಕ ೊಿಂಡ ಮೇಲ  

ಮಗನನುು ಏಕ  ಕಳ ದ್ುಕ ೊಳಳಲ? 

ಗಂಡು : 

ಎಲಲರೊ ಕ ೇಳ. 

ನನು ವಿಧಿಯನುು ನಾನ ೇ ಲೊಟಿ ಮಾಡಿದ್ . 

ನನು ಜೇವನವನುು ನಾನ ೇ ನಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ . 

ಹ ಣಿಣನ್ ತಂದ್ೆ : 

ಓ ವಿಧಿಯೆೇ! 

ನಿನು ವಧ್ುವನುು ನಿೇನ ವಧ  ಮಾಡಿದ್ ಯೆೇನು? 

ಗಂಡು : 

ಮಳ ! ಗುಡುಗು! ಕ ಸರು! ರಕಿ! ಕುರುಡು! 

ಕಾಲ ಜಾರಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಿತುಿ. 

ಕುರುಡು ಮಳ ಯಲಲ ಕಣ ಣರಡೊ ಕುರುಡಾದ್ವು. 

ನನು ಮದ್ುವ  ಕ ೈ ತಪ್ತಪ ಹ ೊೇಗಬಹುದ್ಿಂಬ ಹ ದ್ರಿಕ  

ನನುನುು ತರಗುಡಿಸುರ್ತಿತುಿ. 

ಇಿಂದ್ು ಪರಕೃರ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಇಷ್ಾಟನಿಷ್ಟಗಳಗ  

ಕ್ತವುಡಾಗಿತುಿ, ಕುರುಡಾಗಿತುಿ. 

ಇಬಬಗ ಯ ಕುರುಡಿನ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ ಎಷ್ುಟ ಅರಸಿದ್ರೊ 

ನನಗ  ನನು ಬ ೇಟ  ಸಿಕಕಲಲಲ. 

ಬರ್ದಯ ಹಳಳಯ ಮಿಂರ್ದ 

ಅವರ ಪೂಜಾರಿಯ ಸಲಹ ಯಿಂತ  

ಪರಳಯ ಕಾಲ ಬಿಂತ ಿಂದ್ು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ನಾನು ಸ್ ೊೇತು ಸುಣಣವಾಗಿ ಕ ೊನ ಗೊ ಬರಿಗ ೈಯಾಗಿ 

ನಿರಾಶ್ನಾಗಿ ಹಿಿಂರ್ತರುಗುರ್ತಿದ್ಾದಗ 
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ದ್ೊರದ್ಲ ೊಲಿಂದ್ು ರಕಿ ಮಾಿಂಸ ಮತುಿ ಕ ಸರಿನ ಮುದ್ ದ 

ಒದ್ಾದಡುರ್ತಿರುವುದ್ು ಕಿಂಡಿತು. 

ಅದ್ು ಯಾವುದ್ ೊೇ ಕ ಲಸಕ ಕ ಬಾರದ್ ಪ್ಾರಣಿ ಅಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡ. 

ಆ ಜೇವಿಂತ ಮುದ್ ದಯಳಗಿಿಂದ್ 

ಕ ೈಯಯರಡು ಕಾಲ ರಡು ಆಮೇಲ  ಹ ೊರಬಿಂದ್ು 

ನರಪ್ಾರಣಿ ಇರಬಹುದ್ ಿಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಿಂತು. 

ನನಗ  ತಾಳ ಮ ಇರಲಲಲ. 

ಮನುಷ್ಯನ ೊೇ ಮೃಗವೇ ಹ ಣ ೊಣೇ ಗಿಂಡ ೊೇ 

ಎಿಂದ್ು ತೊಗಿನ ೊೇಡುವ ಮೊದ್ಲು 

ಭಜಿ ನನು ಕ ೈಯಿಿಂದ್ ಮುನುುಗಿಿತು. 

ಎರಡು ಕುರುಡುಗಳ ಘೊೇರ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ 

ಹ ಣಿಣನ ತಲ  ನನಗ  ಕಾಣಿಸಲಲಲ. 

ಹಿೇಗ ೇ ನನು ಮದ್ುವ ಯ ಮನ  

ನನು ಆಸ್ ಗಳ ಸಮಶಾನವಾಗಿಹ ೊೇಯಿತು. 

ಪೂಜಾರಿ: 

ವಿಧಿಯ ಇಚ ಛ ನ ರವ ೇರುತಿದ್ . 

ಮೊರನ ೇ ವಾಕಯವೂ ನಿಜವಾಯಿತು. 

ಗಂಡಿನ್ ತಂದ್ೆ: 

ನಾನು ಹ ತಿ ಪ್ಾಪವ ೇ, 

ನಿನುನುು ಇನ ುಿಂದ್ು ಮಗನ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಾರ . 

ನಿೇನು ನಮಮ ವಿಂಶ್ಕಕಲಲದ್  

ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಕಿಂಟಕನಾಗಿರ್ದದೇಯ. 

ಹ ಣಣನುು ಕ ೊಲಲಬಾರದ್ ಿಂಬ 

ಕುಲದ್ ನಿಯಮವನುು ಮುರಿರ್ದರುವುದ್ಲಲದ್  

ನಿನು ವಧ್ುವನುು ನಿನು ಕ ೈಯಾಯರ ನಿೇನ ೇ ಕ ೊಿಂದ್ು 
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ಹಿಿಂದ್ ಿಂದ್ೊ ಯಾರೊ ಎಸಗದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುು ಎಸಗಿರ್ದದೇಯ. 

ನಿೇನಿನುು ನಮಮ ಮನತನಕ ಕ ಹ ೊರಗು. 

ನಮಮ ಕುಲಕೊಕ ಹ ೊರಗು. 

ಪೂಜಾರಿಗಳ ೇ, ನಿಮಮನುು ಪ್ಾರರ್ಥಿಸುತ ಿೇನ , 

ನನು ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಕೃತ ಮೃಗಕ ಕ 

ತಕಕ ಶ್ಕ್ ಯನುು ನಿೇವ ೇ ವಿಧಿಸಿ. 

ಪೂಜಾರಿ : 

ಈ ಅಪರಾಧ್ಕ ಕ ಪೂವಿಮಾದ್ರಿಗಳಲಲರ್ದರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಇದ್ರ ಶ್ಕ್ ಗೊ ಪೂವಿಮಾದ್ರಿಗಳಲಲ. 

ನಾನು ಈಗತಾನ ೇ ದ್ ೇವಿಯನುು ಒಲಸುವ 

ವರತನಿಮಯಗಳನುು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಂರ್ದರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಅವಳ ನುಡಿ ನನು ಮಾತುಗಳ ಮೊಲಕ 

ನುಡಿಯುರ್ತಿದ್  ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ ಯಿಿಂದ್ 

ಕುಲದ್ ಎಲಲರ ಮುಿಂದ್  ಘೊೇಷ್ಟಸುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಇವನಿನೊು ನಮಮ ಕುಲಕ ಕ ಹ ೊರತು. 

ಇವನು ಮಾತರವಲಲ, ಇವನಿಗ  

ಅನು ಆಸರ ಗಳನುು ನಿೇಡಿದ್ವರು ಕೊಡ ಬಹಿಷ್ೃತರು. 

ಇವನನುು ನ ೊೇಡುವುದ್ೊ ಒಿಂದ್ು ಪ್ಾಪ. 

ಕ ೇಳಸಿಕ ೊೇ ಪ್ಾಪ್ತಷ್ಠ ತರುಣ, 

ನಿೇನು ಈ ಅಪರಾಧ್ವನುು ಅರಿತು ಮಾಡಿಲಲವ ಿಂದ್ು ನಾನು ಬಲ ಲ. 

ವಿಧಿಯೆಿಂಬ ಬ ೇಟ ಗಾರ್ತಿಯನುು ಪೂವಿಯೇಜತ ಜಾಲದ್ಲಲ 

ಮುಗಧ ಪ್ಾರಣಿಯಿಂತ  ಸಿಕ್ತಕಬಿದ್ ದ. 

ಕುಲದ್ ೇವಿಯ ರ್ತೇಪುಿ ಯಾವಾಗಲೊ ನಾಯಯಬದ್ಧ. 

ಆದ್ರ  ದ್ಾಕ್ಷಿಣಯ ರಹಿತ. 

ನಾನಿನುು ನಿನುನುು ಆಕ ಯ 
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ಅಲಿಂಘವಾದ್ ಇಚ ಛಗ  ಒಪ್ತಪಸುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ನಡ ಯಿರಿ ಹಿರ ೇಕರ ೇ, 

ಆ ಅನಾಥ ಅಧ್ಿಬಧ್ಿ ಶ್ವದ್ 

ಅಿಂತಯಸಿಂಸ್ಾಕರವನಾುದ್ರೊ ಮಾಡ ೊೇಣ. 

ಅವನು ಕಡಿದ್ು ತಿಂದ್ ಬುರುಡ ಯನುು ಎರ್ತಿಕ ೊಳಳ. 

ಈ ತ ೊೇರಣಗಳನುು ಕ್ತತುಿ ಬಿಸ್ಾಡಿ. 

(ಗಿಂಡನುುಳದ್ು ಎಲಲರೊ ನಿಷ್ರಮಣ. 

ಧಾಯನಮಗುಳಾದ್ ಭಿಕ್ಷುಣಿ ಎಚಿರವಾಗುತಾಿಳ . 

ಗಿಂಡು ಮತ ಿ ತನು ಕ ೈಗಳನುು ನ ಟಟ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ ನ ೊೇಡುತಾಿನ ) 

ಗಂಡು : 

ಇದ್ು ಈ ರಕಿ ಕಲ ಗಳ ಬಬಿರ ಕಥಾನಕ. 

ನನು ಸ್ಾವಿನ ಮೊಲಕ ಇದ್ು ಮುಕಾಿಯವಾಗಬಹುದ್ ಿಂದ್ು 

ನಾನು ಅವಳನುು ಕ ೊಿಂದ್ುಹಾಕ್ತದ್ ಕಾಡಿಗ  ನಾನು ಹ ೊೇಗಿ 

ಅದ್ ೇ ಭಜಿಯಿಿಂದ್ ಆಮೇಲ  ನನುನುು ಕ ೊಿಂದ್ುಕ ೊಿಂಡ . 

ಆ ನಿಂತರವೂ 

ಲ ೊೇಕಾನುಲ ೊೇಕಗಳಲಲ, ಅವಸ್ಾೂಿಂತರಗಳಲಲ, 

ಆ ರಕಿದ್ ಕಲ ಗಳನುು ತ ೊಳ ದ್ುಹಾಕಲು 

ಶಾಪಗರಸಿ ಬ ೇತಾಳನಿಂತ  ಅಲ ದ್ಾಡುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಸ್ಮಣಿ : 

ವಿಧಿನಿಣಿಿತವಾದ್ 

ಆ ಕಲ ಗಳನುು ಯಾವ ಶ್ಕ್ತಿಗಳೂ ತ ೊಡ ದ್ುಹಾಕಲಾರವು, 

ವಿಧಿಯನುು ಮಿೇರಿದ್ ಶ್ಕ್ತಿಯಿಂದ್ನುುಳದ್ು. 

ಆ ಶ್ಕ್ತಿಯನ ುೇ ಮಹಾಕರುಣ  ಎನುುವುದ್ು. 

ಆ ಕೊರರಮಳ ಯ ರ್ದವಸ 

ನಿೇನು ಕ ೊಿಂದ್ುಹಾಕ್ತದ್ ಹ ಣುಣ 
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ಈ ಚಿಂದ್ರ ಕಾಿಂರ್ತಯ ಪರಶಾಿಂತ ರಾರ್ತರಯಲಲ 

ನಿನುನುು ಮನಿುಸಿದ್ಾದಳ . 

ಗಂಡು : 

ಅವಳು ಎಲಲದ್ಾದಳ ? 

ನಿೇನು ಬಲ ಲಯಾ? 

ಯಾವ ಲ ೊೇಕದ್ಲಲ ಯಾವ ರೊಪದ್ಲಲದ್ಾದಳ ? 

ಸ್ಮಣಿ : 

ಧಾಯನದ್ಲಲ ಎಲಲವೂ ಗ ೊೇಚರವಾಯಿತು. 

ನಿನಿುಿಂದ್ ಮರಣಹ ೊಿಂರ್ದದ್ ಮೇಲ  ಅವಳ ೂಬಬ ಯಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮರುಹುಟಿಟದ್ಳು. 

ತನು ನ ರಳಲಲ ತಪೇನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಮುನಿಯ ಶ್ರದ್ ಮೇಲ  

ಎಡ ಬಿಡದ್  ರ್ದನವೂ ಹೊವು ಸುರುಹಿದ್ ಕಾರಣ 

ಸುಪ್ತರೇತನಾದ್ ಆ ಮುನಿಯು 

ಆಕ  ಮುಿಂರ್ದನ ಜನಮದ್ಲಲ 

ಮುಮುಕ್ಷವಾಗಿ ಮರುಹುಟಟಲ ಎಿಂದ್ು ಹರಸಿದ್ನು. 

ಗಂಡು : 

ಪೂವಿದ್ ಮುಖ ಕ ಿಂಪ್ಾಗುರ್ತಿದ್ . 

ಬ ಳಕ್ತನಲಲ ನಾನು ಕರಗಿಹ ೊೇಗುವ ಮೊದ್ಲು ಹ ೇಳು, 

ನಾನು ಅವಳನುು ಮತ ಿ ಎಲಲ ಕಾಣುತ ಿೇನ . 

ಸ್ಮಣಿ : 

ಆ ರೊಪದ್ಲಲ ಎಿಂದ್ ಿಂರ್ದಗೊ ಕಾಣಲಾರ . 

ಮರಳ ಕಣಗಳಿಂತ  ಅಗಣಿತವಾದ್ ಬ ೊೇಧಿಸತಾರಿಿಂದ್ 

ವಾಯಪ್ತಸಲಪಟಟ ಈ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಲ ನಿನು ತಪ್ತಪಗೊ ಕ್ಷಮಯುಿಂಟು. 

ನಿನಗೊ ಮುಕ್ತಿಯುಿಂಟು. 

ಅಿಂದ್ು ನಿೇನು ಮದ್ುವ ಯಾಗಲಾರದ್ ಸಮಣಿಯಾಗಿ ಮುಿಂದ್  ನಿಿಂರ್ತದ್ಾದಳ . ಇಿಂದ್ು 

ನನಗೊ ಕ್ಷಮಯಿರಲ, 
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ನಿನಗೊ ಕ್ಷಮಯಿರಲ. 

ಬಾ, ವಯಸನಗಳಿಂದ್ ತುಿಂಬಿದ್ ನಿನು ತಲ ಯನುು 

ನನು ಮಡಿಲನಮೇಲಟುಟ ನಿನು ಪ್ತಶಾಚ್ಚ ಬದ್ುಕನುು ಕ ೊನ ಗ ೊಳಸು. 

ಬರಲರುವ ಬ ಳಕ್ತನ ಮುಿಂಜಾವಿನಲಲ 

ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಹ ೊರ್ತಿನಲಲ, 

ಇನ ೊುಿಂದ್ು ಗ ೊರ್ತಿನಲಲ, 

ನಿೇನು ಮತ ಿ ನರರೊಪ ತಾಳುವ . 

ಆಗ ನಾನು ಇನ ೊುಿಂದ್ು ರೊಪದ್ಲಲ ಬಿಂದ್ು 

ಕ ೊನ ಯಿರದ್ ಭವಾಿಂತರರ್ದಿಂದ್ ನಿನುನುು ಬಿಡಿಸುತ ಿೇನ . 

ಮರ-೧ : 

ಶ್ಕಾರಿ ಬ ೇಟ ಗಾರನನುು ಕ್ಷಮಿಸಿತು. 

ಕ ೊಲ ಯಾದ್ವಳು ಕ ೊಿಂದ್ವನನುು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ಳು. 

ಮರ -೨ : 

ಬರಲರುವ ಮಿಂಗಳದ್ ಮುಿಂಜಾವು 

ನಮಮಲಲರ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಮುನೊುಚನ . 

ಮರ -೩ : 

ನಾವಿನೊು ನರರ ತಪ್ತಪಿಂದ್ ಕಲುಷ್ಟತವಾಗದ್ವರು. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನಾವೂ ನಮಮ ಮರಬಾಳುವ ಯಿಿಂದ್ 

ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಪಡ ಯಬಲ ಲವು. 

ಮರಗಳು : 

ನಾವ ಲಲರೊ ಆ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಕ್ಷಣಕಾಕಗಿ ಕಾಯುರ್ತಿದ್ ದೇನ . 

ಮಹಾಕರುಣ  ಮಹಾಕ್ಷಮಗಳಗಾಗಿ ಕಾಯುರ್ತಿದ್ ದೇವ . 

ಶ್ಬದದ್ಲಲಲಲ, ನಿಶ್ಯಬದದ್ಲಲ. 

ಮಾರ್ತನಲಲಲಲ, ಮೌನದ್ಲಲ. 

ರಿಂಗದ್ ಮೇಲಲಲ, ಅಿಂತರಿಂಗದ್ಲಲ. 
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(ಮೇಲನ ಮಾತುಗಳಾಡುವಾಗ ಮರಗಳು ತ ರ ಯಾಗಿ 

ಗಿಂಡು ಮತುಿ ಸಮಣಿಯನುು ಮರ  ಮಾಡುತಿವ . 

ಈ ತ ರ  ಎದ್ಾದಗ ಗಿಂಡೊ ಮಾಯ.) 

ಸ್ಮಣಿ: 

ಕನಸಿನ ೊಳಗಿನ ನಿದ್ ದ 

ನಿದ್ ದಯಳಗಿನ ಕನಸು 

ಅವ ಲಲವೂ ನನು ಗತದ್ ಚ್ಚತರಗಳನುು 

ವಿವರವಿವರವಾಗಿ ನನಗ  ತ ೊೇರಿಸಿದ್ವು. 

ಎಲಲ ದ್ ೊೇಷ್ಗಳಿಂದ್ ನಾನು ಕಲುಷ್ಟತಳು. 

ನನಿುಿಂದ್ ಎಲಲವೂ ಕಲುಷ್ಟತ. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಮಹಾಕರುಣ ಯ ಮಹಾವತಾರವಾದ್ 

ಅವಲ ೊೇಕ್ತತ ೇಶ್ಾರ ಬುದ್ದನ ದ್ ೇವಸ್ಾೂನಕ ಕ 

ನನು ಯಾತ ರಯನುು ಮುಿಂದ್ುವರಿಸುತ ಿೇನ . 

ಕಾಡುಗಳ ೇ, 

ಕಾಡಿನ ೊಳಗಿರುವ ಗಿಡಮರಪಶ್ುಪಕ್ಷಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ . 

ನನು ಜಾಗೃತೃಪು ಸುಷ್ುಪ್ತಿಗಳ 

ಸೊತರಧಾರಿಗಳ , ಪ್ಾತರಧಾರಿಗಳ . 

ಮತುಿ ಪ್ ರೇಕ್ಷಕರ , 

ಈ ಬಯಲಾಟದ್ಲಲ ನನು ನಿಜವನುು ನನಗ  ತ ೊೇರಿಸಿರ್ದದೇರಿ. 

ಎಲಲ ನಿಜಗಳನೊು ತ ೊೇರಿಸಿರ್ದದೇರಿ. 

ನಿಮಮಲಲರಿಗೊ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞಳು. 

ಓಿಂ ಮಣಿ ಪದ್ಮ ಹುಿಂ. 

ಮರಗಳು : 

(ಹಾಡು) 

ಇರುಳನ ಬಸಿರಲಲ 
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ಬ ಳಗು ಮೊಡಿಬಿಂತು|ಏಳ| 

ಸ್ ರಮನ ಬಾಗಿಲಗ  

ಬಿಡುಗಡ  ಬಿಂರ್ದದ್  |ಏಳ| 

ಅಳಲನ ಕ ೊಳದ್ಲಲ 

ನಳನದ್ ಮುಗುಳುನಗ  |ಏಳ| 

ಮರಣದ್ ಧ್ರ ಯಲಲ 

ಕರುಣ ಯ ಹಿತಬಿಸಿಲು|ಏಳ| 

ತ ರ ಗಳ ಲಲವು ಸರಿದ್ು 

ರ್ತಳುವಳಕ ಹರಡಿದ್  |ಏಳ| 

 
*  *  * 
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¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

PÀ£ÀßqÀ LaÒPÀ ¥ÀoÀå 

©.J £Á®Ì£ÉÃ ¸É«Ä¸ÀÖgï 

ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 

¸ÀªÀÄAiÀÄ: 3 UÀAmÉ        CAPÀUÀ¼ÀÄ: 100 
 

Ⅰ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ LzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.  2x10=20 

1. bÀAzÀ¹ì£À ¸ÀégÀÆ¥À 
2. wæ¥À¢AiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 
3. µÀlà¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ 
4. PÀA¸Á¼É d£À¥ÀzÀ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀ 
5. UÀAUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ «¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ 
6. ªÀÄÈUÀzÀ ªÀvÀð£É  
7. ¸ÀÄ¤ÃvÀ-bÀAzÀ¹ì£À ®PÀëtUÀ¼ÀÄ 
8. gÁAiÀÄtÚ£À CAvÀå 
9. ¨ÉÊgÀªÀ£ÀAvÉ ªÀwð¹zÀ ªÀÄ¼É 
10. ªÀ¸ÀAvÀ£À DUÀªÀÄ£ÀzÀ ¸ÉÆ§UÀÄ 
11. ¨ÉÃmÉAiÀÄ°è £Á¬ÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ 

12. PÀÄªÀiÁgÀ ¥ÀªÀðvÀzÀ ¢üÃgÀvÉ 
13. VæÃPï £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÉÄÃ¼ÀzÀ ¥ÁvÀæ 
14. «ÄÃrAiÀiÁ vÀ£Àß ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ÀVzÀ PËæAiÀÄð 

 

Ⅱ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 4x5=20 
1. bÀAzÀ¹ì£À EwºÁ¸À ºÁUÀÆ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 
2. SÁåvÀ PÀ£ÁðlPÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «µÀzÀ¥Àr¹. 

3. gÁAiÀÄtÚ£À zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀÄß awæ¹. 
4. ¨sÁVÃgÀyAiÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ ZÀvÀætªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
5. ¸ÀÈ¶× vÀ¥À¹ìUÉ ¤AvÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ awæ¹zÁÝgÉ? «µÀzÀ¥Àr¹. 
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6. PÉæAiÀiÁ£ï£À CAvÀåªÀ£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹. 
 

Ⅲ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 4x10=40 

1. ºÉÆ¸ÀUÀ£ÀßqÀ bÀAzÀ¹ì£À ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¹. 
2. ‘¸ÀAUÉÆ½î gÁAiÀÄtÚ’£À-«ÃgÀvÀ£ÀzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄVnÖgÀÄªÀ ¥ÀoÀåzÀ 

»£Éß¯ÉAiÀÄ°è ZÀað¹. 

3. PÉÆqÀV£À ¨ÉÃmÉAiÀÄ ««zsÀ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ «ªÀj¸ÀÄªÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß 
ZÀað¹. 

4. ªÀÄ£ÀÄµÀåvÀézÀ «©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ‘ªÀÄÈUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄAzÀj’ PÀxÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ 
awævÀªÁVzÉ? «µÀzÀ¥Àr¹. 

5. «ÄÃrAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ eÉÃ¸À£ï-EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄ«£À zÁA¥ÀvÀåzÀ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À£ÀÄß 
ZÀað¹. 

 

Ⅵ  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀUÉ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹.(NzÀÄ 

¥ÀoÀå)          5x2=10 
1. vÉÆÃAr¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛDzsÀÄ¤PÀ PÁªÀåzÀ°è£À bÀAzÀ¸ÀÄì AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄzÀÄ? 

«ªÀj¹. 

2. ‘ªÀÄÆRðgÀ gÁdåzÀ°è’ gÁd ªÀÄAwæAiÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ CAvÀåPÉÌ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß 
«µÀzÀ¥Àr¹. 

3. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄ§ÓgÀÄ-"PÀÄªÀiÁgÀ ¥ÀªÀðvÀzÉzÀÄgÀÄ £ÁªÀÅ LzÀr a®ègÉ" 
F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ZÀað¹. 

4. ‘ªÀÄzÀÄªÉ ºÉtÄ’Ú-£ÁlPÀzÀ zÀÄgÀAvÀzÀ CAvÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. 
 

Ⅴ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è ¥Àæ§AzsÀ  

gÀa¹.           1x10=10 

1. PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ 
2. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ 
3. PÀÄªÉA¥ÀÄ §zÀÄPÀÄ-§gÀºÀ 
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