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ಅ�ಾ�ವ� �ೊ
ೆ ಒಂದು �ೆಳ�ೆ�: ಹೃದಯ�ವ-1 
ಗುರು`ರt ರನು� ;ಾeೆWಾ6 lಾdಾನIeಾ8 ಗುರೂO ಅಂ-ೕ/. ಇಂಥ ಗುರೂO ಒಂದು �ೆಳ� �ೆ ತಮu �ೊ�ೆ ನನ�ನೂ� ಆ+ಾv 

ಆCDೕ�ೆ ಕ"ೆದು+ೊಂಡು  ೋ8ದmರು. ಆ8ನೂ� ಒಂ%ೇ ಒಂದು  ಾಡು lೈತ &@dಾ�ೆ ಬ"ೆQರ5ಲ6 ;ಾನು. wತ�8ೕ�ೆ 
ಬ"ೆಯುವ]ದರ ಕು=ತು ಆಗxೆBೕ ಕ5+ೆಯ ಹಂತದ56ದm ನನ�ೆ "ೆ+ಾCLಂy ಸಂದಭLದ56 ಸುBCDೕ ಒಳ�ೆ ಜರುಗುವ /ದIdಾನಗಳ 
ಬ� �ೆ -ೕ"ಾ ಕುತೂಹಲ/ತು>. 

�ಾಯಕ/�ಾಯ` ಬಂದು lಾ|-ಯ ಮು}ೇನ lಾ|ತIವನು� ತಮu bೈ=ಯಂಥ ಪ]ಸ>ಕದ56 ಬ"ೆದು+ೊಳV3ವ]ದು, ನಂತರ ~ಾ��� 

+ೇಳVವ]ದು, ಟೂI@ಗನುಗುಣeಾ8 �ಾವ] ಬ"ೆದು+ೊಂಡ lಾ|ತIದ lಾಲುಗಳ ತWೆಯ kೕWೆ ;ೊ~ೇಷS ಅ;ೊ�ೕದನ� ತಮu%ೇ 
ಗಂಧವL 7ಾxೆಯ56 ಪ]ಟB%ಾ8 ಬ"ೆದು+ೊಳV3ವ]ದು, ಮ�ೊ>ಂದು ಸಲ +ೇಳVವ]ದು, ಅಗತI�ದm"ೆ �ಾವ "ಾಗದ56 ಕಂ�ೕr 

dಾC%ಾm"ೆ ಅನು�ವಂಥದmನ� ಮೂI&� bೈ"ೆಕBG ಬ2 +ೇ2+ೊಳV3ವ]ದು, ಆನಂತರ ಒಳ+ೆj  ೋ8  ೆb �ೆ  ೆH �ೕS 

 ಾ`+ೊಳV3ವ]ದು, ಅದರ lೌಂH eಾಲೂI� ಪ=ೕ�&+ೊಳV3ವ]ದು, ತದನಂತರ ತಮu �ಾ�ಗೂ kೖ`ಗೂ ನಡು/ನ ಅಂತರ 
ಎ�Bರ�ೇಕು ಅ;ೊ�ೕದನ� ಮೂI&� bೈ"ೆಕBG  ಾಗೂ lೌಂH ಎಂO@ಯG �ೊ�ೆ ಚwL& �ಾವ]  ಾಡುeಾಗ 
@ಂತು+ೊಳ3�ೇ+ಾದ ಪ+ಾj �&ಸS ;ೋC+ೊಳV3ವ]ದು, ಒಂ%ೆರಡು dಾ@ಟರು �ೆ�ೆದು+ೊಳV3ವ]ದು,ಕbೆ�ೆ ~ೇ�. 

ಈ ‘~ೇ�’ ಅ;ೊ�ೕQ%ೆಯWಾ6 ಆಗ lಾ|-ಯ ಎರಡೂ `/ಗಳV ಓಪ;ಾ�8ದುm +ಾಗು�ತ ಅಥeಾ ಉnಾoರ�ಾ %ೋಷಗಳ� 
ಸಂಭ/&ದ"ೆ ಸ=dಾಡುವ]ದು ಮುಖIeಾಗುತ>%ೆ. ಏ+ೆಂದ"ೆ,�ಾಯಕ/�ಾಯ` ಶು�-, �ಾಳ, ಎ4ೕಷನು�ಗಳ ಕbೆ wತ>ವನು� 
+ೇಂQ�ೕಕ=&  ಾಡು->ರ�ೇ+ಾದ"ೆ ಒ4uku ಕಣ>0N@ಂದ ಇಂಥ ಅ-ಗಂ�ೕರ ಅ�ಾಯಗಳV ಸಂಭ/ಸುವ]ದುಂಟು. ಪರ7ಾxಾ 
�ಾಯಕ/�ಾಯ`ಯರ +ೈ�ೆ ಕನ�ಡದ kೖಕು +ೊ~ಾBಗ ಈ ಕು=ತು ಅ�ಾಯ ಡಬsಲು6. |ೕ�ೆ, kೕ5@ಂದ ಹಂತಹಂತeಾ8 
lಾಧIeಾದಷುB  ೇ2+ೊಂಡು ಬಂ%ೆನWಾ6, ಇಂಥವ]ಗಳ ಬ� �ೆ;ೇ ಆ +ಾಲ+ೆj ಕುತೂಹಲ/ದmದುm ನನ�ೆ. 

bಾ."ಾ� ಕುdಾG ಬಂದರು.  ೌದು, ಬಂದವರು @ಜಕೂj ಅ�ಾeೆ�ೕ! ತಮu%ೇ �ಾIನ=ನC Oೕ ಕನ�ಡ+ಾj8 @dಾLಣeಾಗು->ದm 
‘ಸೃ�B’ �ಾ"ಾeಾ|ಯ ~ೈಟ� lಾಂy  ಾಡಲು ಸುBCDೕ�ೆ ಬಂQದmರು. ತಮu ಎಂQನ �2ಪಂnೆ, �2ಯಂ8, @ಷjಲuಶ ನಗು, 
ಬದು`ನ lಾ�ಾ�ಾjರದ lಾ��ಂಬಂ�ೆ  ೊ[ೆಯು->ದm ಕಣುಗಳV ನನ�ನು� ಥಟB;ೆ lೆ[ೆದುದರ56 ಅನುdಾನ/ಲ6. ಅವ=�ೆ -ೕ"ಾ 
ಸ�ೕಪದ56 @ಂ-ದm ಆ �ಣ, �ಂಚು ಅನು��ಾ>ರಲ6 ಅಂ(ಾ%ೊಂದು ನನ� kೖಮನಗಳ56 ಸಂಚ5&ತು>. 

 

|ರಣIಕ�ಪ]/ನ ಕಣುಗಳ56 ಉ`j ಹ=ಯು->ದm "ೌದ�ರಸeಾಗ5ೕ, ಬಬು�eಾಹನನ ಖಡ� bೈWಾಗುಗಳ56 ಪ]�%ೇಳV->ದm 
/ೕರರಸeಾಗ5ೕ, ಕ/ರತ�;ಾಗುವ 4ದಲು ಕು= +ಾಯು->ದmವನು w�uಸು->ದm  ಾಸIರಸeಾಗ5ೕ, ಪ%ಾuವ- 0�ಯ 

��ೕ@eಾಸನ ಮು}ಾರ/ಂದದ56 ತುಳVಕು->ದm �ಾಂತರಸeಾಗ5ೕ- |ೕ�ೆ ಒಂಭತ>+ೆj ಒಂಭತೂ> ರಸಗಳನು� ತಮu ಸಹ�ಾ�ನಯದ 
ಮೂlೆ�ಂದ  ೆ`j �ೆ�ೆದು wತ�ರ&ಕ=�ೆ ಉಣಬCಸು->ದುmದರ �ೊ�ೆ�ೆ ತಮu %ೈವದತ> ಕಂಠ&=�ಂದ  ಾಡುಗ2�ೆ @ಜeಾದ 
Oೕವ +ೊಡು->ದmಂತಹ bಾ."ಾ� ಕುdಾG @ಜಕೂj ಇವ"ೇ;ಾ? ಸರ[ಾ- ಸರಳ ವI`>ತ?ದ ಅ�ಾವ]� ಇವ"ೇ;ಾ? 
ಎನು�ವಷBರಮ�B�ೆ ;ಾನು ಅ�ರಶಃ ತಲ6ಣ�ೊಂC% mೆ. �ಾರ +ಾ5ಗೂ �ೕಳದ ;ಾನು ಅವತು> ಆ kೕರುಕWಾ/ದನ �ಾದಗ[ೆbೆ�ೆ 
�ರ�ಾ8ದುm ಇಂQಗೂ ನನ� �ಾ5�ೆ ಅಚo=ಯ ಸಂಗ-. ಅವರ eಾತaಲIದ ಹಸ> ನನ� �ರವನು� lೋಕು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಒಂದು ಬ�ೆಯ 

ಅ-ೕವ ಪ]ಳಕ ನನ�ನು� ಕದ5��Bತು>. 

“ತಲ6�ಸQರು ಕಂಡI �ಾಳV ಮನeೇ ಎಲ6ರನು ಸಲಹುವನು ಇದ+ೆ ಸಂಶಯ/ಲ6…” ಎಂದು ಆರಂಭeಾಗುವ ಕನಕ%ಾಸರ 
`ೕತL;ೆಯನು� ಅ�ಾವ]� ಒಳ�ೆ 7ಾವತುಂ�  ಾಡು->ದmರು. ಗುರೂO ~ೇ�  ತ�ೊ[ಾ> ಇದmರು. 5=�a �ೕc ನ ಇ;ೊ�ಂದು +ಾ0 



 

 

 

ನನ� +ೈ5ತು>. 4ದಲ +ೆಲವ] lಾಲುಗಳV 
ಕWಾIt ಬಂQರ5ಲ6.  ಾ�ಾ8, ಕನಕ%ಾಸರು
wತ>ವನು� +ೇಂQ�ೕಕ=&  ಾಡು->ರ�ೇ+ಾದ"ೆ
ಸಂಭ/ಸುವ]ದುಂಟು’ ಎಂಬ dಾ-ನನ?ಯ ಎರಡೂ

bಾ."ಾ� ಕುdಾG ಥರದ �ಾಯಕರ /ಷಯದ56
ಏ+ೆಂದ"ೆ, ಅ�ಾ/��ೆ ಒ5Qದm 7ಾxಾಶುದ��ೆ
Oೕ�L&+ೊಂಡು ಅದ"ೊಳ8ನ OೕವಂತlೆWೆ�ೆ
+ೆಲವ] �ಾಯಕರ56 "ಾಜಣ ಪ�ಮುಖರು
dಾC+ೊಳ3�ೇ+ಾದು%ೇ. 

  

 

 

 

 

 

 

          ಇಷBಕೂj ಅ�ಾವ]�  ಾCದm ಅ;ೇಕ 8ೕ�ೆಗಳನು�
 ಾ`+ೊಂಡ56, %ೇವlಾ�ನಗಳ56, ಹಬs, ಮದುeೆ
ಆ+ೆLlಾ�ಗಳ56 dಾತ� +ೇ2ದುmಂಟು. ಆನಂQ&ದುmಂಟು
ಏ;ೋ! ಅನು�ವಷBರಮ�B�ೆ ಹೃದಯ �ೆದುm�ಡು->ದmರು
lಾ�ಾ  "ಾ� ಕುdಾG ರವರು  ಾಡುವ]ದನು�
ಆ ಮ�B�ೆ ;ಾನು 7ಾಗIವಂತ. 

ಕನ�ಡ �ಾಡು ಬ�ೆಯಲು ಮ"ಾ�#�ೆ

"�2 ಕೂದ5�ೆ �ೆ23 "ೇಟು ಬಂದು�ಟB"ೆ  ೆಂ8ರು� >ೆ
�ಾC lೈC�ೆ  ಾ`ದ. �ಣ ೊ->ನ dೌನದ
ಕbೆ�ೇ ಇರ5 ಅಂತ ಪಟುB |Cೕಬಹುದು lಾG
ಗಂ�ೕರeಾ8 +ಾ=@ಂದ +ೆಳ82ದು ಒಬs=�ೊಬsರು
ತಂತಮu �ಾIಂ�ನ O0Nನತ> ಹ=&ದರು- 

ಇಷBಕೂj, ಮ%ಾ�&@ಂದ �ೆಂಗಳ�=ನ ಕbೆ�ೆ
@%ೇLಶನದ ಮ�ೊ>ಂದು wತ�+ೆj  ಾಡುಗಳನು�
ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ ಎr.ಎ."ಾಜಕುdಾG
 ಾ4ೕL@ಂ ನುCಸು�ಾ> ಟೂIS  ಾಡು->ದm"ೆ
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 dಾತ� ಕನಕ%ಾಸರ%ಾm8ದುm, ಉ2ದ lಾಲುಗಳನು� +ೆ.ಕWಾIt
ಕನಕ%ಾಸರು  ಾಗೂ ಕWಾIt ಪರeಾ8 ‘�ಾಯಕ/�ಾಯ` ಶು�-,�ಾಳ, 

 ಾಡು->ರ�ೇ+ಾದ"ೆ ಒ4uku ಕಣ>0N@ಂದ +ಾಗು�ತ ಅಥeಾ ಉnಾoರ�ಾ
ಎರಡೂ `/ಗಳನು� �ೆ"ೆದು ;ಾನು ಕೂರ�ೇ+ಾ8ತು>. 

/ಷಯದ56 ಈ kೕWಾj�&ದ dಾತು ಅಷುB ಸಮಂಜಸವಲ6 ಅಂತ
7ಾxಾಶುದ��ೆ, ಒಂ%ೊಂದು ಅ�ರವನೂ� ಉಚo=ಸುeಾ8ನ �ಾಗ��ೆ ಅಂ(ಾದುm
OೕವಂತlೆWೆ�ೆ ಕುಂದು �ಾರದಂ�ೆ kೖದುಂ�  ಾC ತಕj ;ಾIಯ ಒದ8ಸಬಲ6
ಪ�ಮುಖರು. ಆದರೂ, ಅಂಥ%ೊಂದು ಅಪ¡ವL ಅನುಭವ ನನ� �ಾ5�ೆ

8ೕ�ೆಗಳನು� ಆವ"ೆ�ೆ "ೇCDೕದ56, �/ಯ56, �ಾ"ಾದರೂ ಅಯIಪNlಾ?�ೕ
ಮದುeೆ, �ಾ�ೆ�ಗಳಂಥ ಸಂದಭLಗಳ56, ಗ�ೇಶನ ಉತaವ, "ಾ�ೊIೕತaವಗಳ

ಆನಂQ&ದುmಂಟು. ಅಂಥ ಎWಾ6 ಸಂದಭLಗಳ56 "ಾಜಣ ಪಕjದW 6ೇ ಕು2ತು
�ೆದುm�ಡು->ದmರು. ನನ�ನು� ಸಂಪ¡ಣL ತಮu ಸುಪQL�ೆ ಎ[ೆದು+ೊಂಡು�ಡು->ದmರು

 ಾಡುವ]ದನು� ಯ(ಾವತು> ಕಣು>ಂ�+ೊಳV3ವ]Q%ೆಯWಾ6 ಅಂಥ ಅದೃಷB ಎಲ6=ಗೂ

ಮ"ಾ�#�ೆ �ೋದ ಕ%ೆಯು: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-2 

 ೆಂ8ರು� >ೆ �eಾ?" ಅಂತ ಮುರ24ೕಹS ರವರು  ೇಳV->ದmಂ�ೆ�ೕ
dೌನದ ನಂತರ ;ಾನು, "ಅಣತಮuಂQರು 7ಾಗ ಆಗುವ ಸಂದಭLದ56 ತಂ%ೆ�ಾ�ಗಳV

lಾG" ಅಂ%ೆ. ಒಂದು "�ೊ¢ " ಅನ�ಬಹು%ಾದ lಾಮೂ|ಕ ನ�ೆಯ
ಒಬs=�ೊಬsರು �ಾIಪ] �ಟುB+ೊಂಡು �ೇ5�bೆ�ೆ ಮುಖdಾC @ಂತು

ಕbೆ�ೆ ಹ�u+ೊಂCದm "ಾ-�ಪಯಣeಾ8ತ>ದು. ;ಾಗರ ಾವ], ಸಂತ wತ�ಗಳ
 ಾಡುಗಳನು� &ದ�ಪCಸಲು ನಮu;ೆ�ಲ6 ಮ%ಾ�&�ೆ ಕ"ೆ%ೊ�mದmರು. 

"ಾಜಕುdಾG ಸುBCDೕದ56  ಾಡುಗಳ ಸೃ�Bಯ +ಾಯL ಜರು8ತು>. ಎr
 ಾಡು->ದm"ೆ ;ಾeೆWಾ6 ಆ "ಾಗ+ೆj ತಕjಂಥ lಾಲುಗಳನು� �ೕ�ಸು->% mೆವ]

ಕWಾIt ಬ"ೆQದmರು. ಆ Qನ 
, ಎ4ೕಷನು�ಗಳ ಕbೆ 

ಉnಾoರ�ಾ %ೋಷಗಳV 

ಅಂತ ನನಗವತ>@&ತು>. 
ಅಂ(ಾದುm. lಾ|ತIವನು� 

ಒದ8ಸಬಲ6 ಕನ�ಡದ +ೆಲeೇ 
�ಾ5�ೆ ಸ%ಾ �ೋ�ಾನ 

ಅಯIಪNlಾ?�ೕ dಾWೆ 
"ಾ�ೊIೕತaವಗಳ ;ೆಪದ 

ಕು2ತು  ಾbಾ> ಇ%ಾ"ೋ 
ಎ[ೆದು+ೊಂಡು�ಡು->ದmರು. ಅಂಥ 

ಎಲ6=ಗೂ &ಗುವಂಥದಲ6. 

 ೇಳV->ದmಂ�ೆ�ೕ bೆ£ವG ಗಕj;ೆ 
ತಂ%ೆ�ಾ�ಗಳV ತಮu 

ನ�ೆಯ ತರುeಾಯ ಎಲ6ರೂ 
@ಂತು ತಂತಮu ಲ��ವನು� 

wತ�ಗಳ ನಂತರ ತಮu 
. ಎರಡು Qನಗಳ +ಾಲ 
ಎr.ಎ."ಾಜಕುdಾG 

�ೕ�ಸು->% mೆವ]. ಶು�-, 
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ಚಂದ�ಚ+ೋ=, ಯಜdಾನ, lೇವಂ- lೇವಂ-, ಪ¡eೆ ಉನ+ಾjಗ, ಸೂಯLವಂಶಂ, ಪ]ತ>ಂ ಪ]ದು ಪ¡eೆ, ಉ@�ಡ->� ಎ;ೆ�ೖ 
+ೊಡು� >ೇS, ತು[ಾ3ದ ಮನಮುಂ ತುಳV3ಂ, ಉ;ೆ�ೖ +ೊಡು ಎ;ೆ�ೖ ತರುeೇS, dಾ�, 0�ಯdಾನವ[ ೕೆ, eಾನ�ೆ¤ �ೕWಾ, 
ಪ]ನ��ೈ %ೇಶಂ, ನಮu /ೕಟುB ಕWಾIಣಂ, ವ&ೕಗರ, 0�ಯಮನ �ೊ2, ಕನ�C ಪ¡ಕ¢, �ೆ23, "ಾ�ಾ, lೆ�ೕಹಂ +ೋಸಂ, 
ಕ5ಸುಂ%ಾಂ "ಾ, ನುವ]? ವlಾ>ವ@, @;ೆ�ೕ �ೆ�ೕ�lಾ>, 0�ಯkೖನ @ೕಕು, &ಂಹ"ಾ�, ವಸಂತಂ, nೆ�ಾNeೆ wರು�ಾ5, ಸಂ+ಾ�ಂ-- 
lೇ=ದಂ�ೆ ಅ;ೇಕ |c 8ೕ�ೆಗಳನು� @ೕCದ Qಗ�ಜ ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ"ೊಬsರ ಪಕjದ56 ಕೂತು lಾಲು ಕಟುBವ +ೆಲಸ @ಜಕೂj 
"ೋdಾಂಚನ ಉಂಟುdಾಡುವಂಥದುm. 

ತ�ಣ+ೆj  ೊ[ೆದ ಒಂದಷುB lಾಲುಗಳನು� ಅW 6ೇ ಬ"ೆದು+ೊಂಡು ನಂತರ ರೂ��ೆ  ೋ8 ಆ"ಾdಾ8 Qಂ��ೆ ಒರ8+ೊಂಡು 
`ಟ`�ಾnೆ ಕ�ಾC& ಉ2ದ lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆಯಬಹುQತು>. |ೕ�ೆ ಎಲ6ರೂ ಒಂದು ಮ�ಾIಹ� ಸರವಣ ಭವನದ56 �ಾ[ೆ�Wೆ 
kೕWೆ ಹರCದm ಪ+ಾj �ೈವಂ dಾದ=ಯ ಊಟ ಮು8& ಬಂ%ೆವ]. ಕನ�ಡದ ಸlಾI ಾರ+ೆj ತ�2ನ56 �ೈವಂ ಎಂತಲೂ 
dಾಂlಾ ಾರ+ೆj ಅ�ೈವಂ ಎಂತಲೂ ಕ"ೆಯು�ಾ>"ೆ. ಸರವಣ ಭವನದ ಊಟ @ಜಕೂj ರುwಕರ, ಅ56ಯ eಾ�ಾವರಣವ¡ 
ಶುwಕರeೇ. ಈ ಸರವಣ ಗೂ�0ನವರು ಇCೕ ಜಗ->ನ ಬಹು�ೇಕ ಕbೆ ತಮu  ೋ~ೆಲುಗಳನು�  ೊಂQ%ಾm"ೆ. ಅವರ �ಾ}ೆಗಳನು� 
ಕ;ಾLಟಕದ56 �ೆ"ೆಯಲು ನಮu56ನ  ೋ~ೆಲು dಾ5ೕಕರ  ತಕ"ಾರೂ ಉಂಟು. ಅವರು ಬಂದ"ೆ ಇ56ನ ತಮu 8"ಾ`ಗಳV ಸರವಣ 
ಭವನದ �ಾ[ೆ�Wೆಗಳ ಮುಂ%ೆ }ಾಯdಾu8 ಕೂತು�ಡು�ಾ>"ೆಂಬ ಆತಂಕ. ಇಂಥ%ೊಂದು @�Bನ56 ಕನ�Cಗ"ಾದ ;ಾವ] ಆನಂ¦ 

ಭವನದ &?ೕಟನ�xೆBೕ -ನ�ಬಹುದು. ಅದು ಒತ>�B8ರ5. 

"ಪಲ6/ ತುಂ�ಾ +ಾIw�ಾ8%ೆ�  ಾಡು �ೇಗ �ಾ��ೆ ಬಂQsಡು� >ೆ �eಾ" ಎಂದು ಮುರ24ೕಹS �ಾeಾಗ  ೇ2ದ"ೋ ತWೆ 
+ೆಳ�ೆ dಾC @ಂತರೂ ಒಂ%ೇ ಒಂದು lಾಲು ಹುಟB5ಲ6. ಬದ5�ೆ @% mೆ ತುQ"ೆ�ೆNಯ kೕWೆ @ಂ-ತು>. ಸ?ಲN �ಾdಾ=ದ"ೆ lಾಕು 
ಕ�;ೊಳ+ೆj ಪ]ಳಕj;ೆ ನು8� ರಪN;ೆ "ೆ�ೆNಗಳ �ಾ8ಲು  ಾ`+ೊಳV3ವ]ದರ56ತು>. bೈ"ೆಕBರ ಮುಂ%ೆ ತೂಕC&ದ"ೆ  ೇ�ೆ? ಅದೂ ಅಲ6%ೆ 
ಇವರ%ೇ ಸಂತ wತ�+ಾj8 'ಢವ ಢವ ಢವ ಢವ ಢವ ಢವ ಎ%ೆಯ ಬCತ ಏರು�ೇರು…' ಎಂಬ 8ೕ�ೆಯನು� ಬ"ೆQ% mೆ. ಆದ"ೆ ಆ �ಣ+ೆj 
 ಾಡು ಹುಟB5ಲ6. ಎದುm  ೊರ+ೆj ನbೆ%ೆ.ಇCೕ lಾ5�ಾ�ಮವನು� ಒಂದು "ೌಂಡು  ಾ`%ೆ. �ಾವ]%ೋ lೈಬG lೆಂಟ=�ೆ  ೋ8 
ಅಧLಗಂ~ೆ ಕೂತು qೆಸುs`j�ಾ8 ಮ%ಾ�ಸು ಕು=ತಂ�ೆ ಒಂದು lೆBೕಟr  ಾ`%ೆ. ಮ� >ೆ  ೊರ�ೆ ಬಂದು ಅ56ಯ ಜನOೕವನವನು�, 
�ೕQ�ೕQಗಳ56ನ eೈ�ಷB��ೆ, eೈwತ���ೆ ಕಂಡು �ೆರ�ಾ%ೆ: 

ಒಂದು ಕುಲುk. ಅದರ ಪಕjದ56 lಾBG  ೋ~ೆ�. ಅದರ ಪಕjದ56 eಾಸದ  ೆಂwನ ಮ;ೆ. ಅದರ ಪಕjದ56 /�ಾಲeಾದ 
ಬ~ೆBಯಂಗC. ಅದರ ಪಕjದ56 ಒಂದು }ಾ5 lೈಟು; ಅದರ56 @ಂ-ದm ಗ5ೕಜು @ೕರು-�ೊ�ೆ�ೊಂದು ಹಂQ qಾI�5. ಅದರ 
ಪಕjದ56 ಜೂIr lೆಂಟG. ಅದರ ಪಕjದ56 ಗಣಪ- %ೇವlಾ�ನ. ಅದರ ಪಕjದ56 ಪ�6� ~ಾ�6ಟುB. ಅದರ ಪಕjದ56 ಒಂದು ಓ�, 
;ಾWಾjರು ಮ;ೆಗಳV, ಒಂ%ೆರಡು ಕಸದ ಗುb iೆಗಳV, ಒಂದು @ೕ"ೆತು>ವ +ೈ�ೋರು, ಒಂQಬsರು ಮುದುಕರು, ಅವರ ಒಂ%ೊಂದು 
ಕಣನು� ಮ"ೆ&ದm ಕ�ಾಸN�ೆ�ಯ @ೕ5 ಬ~ೆBಯ ತುಂಡು, `/ಗಳ ಪಕj ;ೇ�ಾಡುವ �ೆವರುಗ�Bದ %ಾರಗಳV. ಇeೆಲ6ದ=ಂದ ತುಸು 
ದೂರದW 6ೇ ¨~ಾN-ನ lೈಜು�ೊWೊ6ಂದರ kೕWೆ ಅಂಡೂ= ಕುಕುjರು�ಾಲ56 ಕೂತು ಸತ> �ೕನುಗಳನು� dಾರುವ ಕಪ]N dಾನವ. 
ಅವನ ಪಕjದW 6ೇ  ಾ&ದm �ೋ�wೕಲದ kೕWೆ �ೆಂbೆ+ಾ�, �ೕನುa, ~ೊdಾI~ೋ, ಆಲೂಗb iೆ. +ೊತ>ಂಬ= lೊಪ]N dಾರುವ 
�ಾಂಬೂಲ0�� ಹುಳVಕುಹಲು6 ಅO©. ಆ+ೆ�ಂದ ಎರಡು dಾರು ದೂರ+ೆj ಹ=ದ ಚಪN5�ೆ %ಾರ ತೂ=ಸುವ +ಾಯಕದವ. ಇವ"ೆಲ6ರ 
ಗಮನ lೆ[ೆಯುವ lಾಹಸ+ೆj +ೈ  ಾಕಲು ಇ;ೊ�ಬs ವI`> lೈಕ� kೕWೆ ಕೂತು ಬರು�ಾ>;ೆ- 

ಆತ ಅಂ%ಾಜು ಅರವತ>ರ ಆಸು�ಾ&ನವನು. ತWೆಯ kೕWೆ ದಪN;ೆಯ ಬು->ಯಂಥ ಜ~ೆ, kೖ kೕWೆ +ೊ[ೆ�ಾದ +ೆಂಪ] ಪಂnೆ, 
ಬ=�ೊರಳ ಸುತು>ವ=ದ ರು%ಾ��dಾWೆಗಳV, ಹ�ೆಯ ತುಂ�ಾ /ಭೂ-. ಕ��ೆ ಕೂ5ಂy �ಾ6ಸು, +ಾ5�ೆ �ಾ"ಾ�ಾS ಚಪN5, 
ಎಡ�ೈ�ೆ nೈS eಾಚು, lೈಕ� |ಂ%ೆ %ಾರದ ಬಂಧನದ56 ಕು2ತ ಹಲ&ನ ಹಣು! ಆತ lಾಗುeೆbೆ�ೇ ದೃ�B ;ೆಟುB @ಂತ"ೆ 
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ರl >ೆಯಂwನ ಧೂ2ನ56 dಾಯeಾ8�ಡು�ಾ>;ೆ. ಮಂಜುಗ�Bದ ಕಣುಗಳV ಸ?ಲN ಪಕj+ೆj  ೊರ2ದ"ೆ -ರುಮಣ ಭವನ! ಅದರ 
ಮುಂ%ೆ @ಂತ ಎಂ.O.ಆG-ಜಯ5�ಾ ಕ~ೌಟುಗಳV. �ೋbೆಗಳ kೕWೆWಾ6 ದಪN ದಪN �ೕlೆ  ೊತ>, ಅ"ೆ�ೋ2ನ �2ಯಂ8 
�ೊಟB "ಾಜ+ಾರ�ಗಳ wತ�ಗಳV, ಅವರ ªೂೕಷ�ೆಗಳV. ಅeಾIವನೂ� ;ೋCಯೂ ;ೋಡದಂ�ೆ ತಮu �ಾC�ೆ �ಾವ] lೈಕ� 

ತು2ದು+ೊಂಡು  ೋಗುವ  ೆಂಗಸರು, ಮುದು`ಯರು! 

ಒ~ಾB"ೆ ಮ%ಾ�ಸು ಒಂದು &@dಾ lೆ�Bನಂ�ೆ ಕಂಡುದರ56 ಅನುdಾನ/ಲ6. dೌಂc "ೋಡು, �ೆlೆಂc ನಗರ, ಅbೆ�ಾG, 

 ಾಗು �.ನಗರದ �ಾಂC ಬ�ಾG ನಂತ +ೆಲವ] ಕಮ�Lಯ� ಏ=�ಾಗ28ಂತ ನನ�ೆ  ೆಚುo 0�ಯeೆ@ಸುವ]ದು ಇಂಥ 
ಏ=�ಾಗ[ ೕೆ. ಇಂಥ ಕbೆ ಸಹಜ�ೆ ಎದುm +ಾಣುತ>%ೆ. ;ಾಗ=ೕಕ�ೆಯ /+ಾಸದ  ೆಸ=ನ56 ಅವWೋ`ಸಬಹು%ಾದ ಒಂದು 
ದೃ�B+ೋನ ಇ56 ಹಲವ] wಂತ;ೆಗಳನು� ಹbೆಯುವ]ದಲ6%ೆ ಒಂದು ಪ�%ೇಶದ dಾನವಪ�ಕೃ-ಯ ಒಳ/;ಾIಸವನೂ� ತನೂuಲಕ 
�ಂ�ಸುತ>%ೆ. ಇದ=ಂದ ;ಾವ] ಕ5ಯ�ೇ+ಾದುm ಬಹಳ�B%ೆ ಅನು�ವ ಹ[ೆಯ dಾ-8ಂತ �8Wಾ8 ಗ�|ಸ�ೇ+ಾದುm, ಗ�|&ದ 
ತರುeಾಯ ನಮuನು�, ನಮu ಸಂeೇದ;ೆಯನು� ಅದ"ೊಳ�ೆ �2ತ�ೊ2& ;ೋC%ಾಗ ಪCಮೂಡುವ ಫ5�ಾಂಶವನು� 
ಮುಂQಟುB+ೊಂಡು wಂ-&%ಾಗ  ೊಸ  ೊಳಹು Oೕವತ[ೆಯುತ>%ೆ. dಾತ�ವಲ6%ೆ, ನಮu=/�ೇ �ಾರ%ೆ ನ4uಳ�ೇ 
ಕWೆತು ೋ8ರುವ ಮೂಲಸಂಸ¬-ಯ �ಾತು ಆಳದ56 ಧ@�ತು>ವ ಮೂಲಕ ನಮu ನಮu �ೇರುಗ[ೆbೆ�ೆ ನಮu ನಮu ಮುಖಗಳV 
-ರುಗುತ>eೆ. ಇದೂ ಒತ>�B8ರ5. 

dಾರ;ೇ �ೆಳ� �ೆ ಪ�ಸನ� ಮನ&a@ಂದ ಕೂತು ಒಂದಷುB lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆ%ೆ. @%ೇLಶಕ=ಗೂ ಖು��ಾ�ತು. ಆನಂ¦ ಕೂಡ 
nೆ;ಾ�8 ಬ"ೆQದು�. Oಂ+ೆ ಮ=ೕ;ಾ ಅ;ೊ�ೕ  ಾCನ ಅಪN ಇವ"ೇ. �ೊ�ೆ�ೆ ನನ� ಹ->ರದ �ತ�. ಇವ=ೕಗ 'kೕ&®' ಅ;ೊ�ೕ  ೆಸ=ನ 
ಒಂದು wತ�ವನು� @%ೇL�ಸು->%ಾm"ೆ. "ಾಘeೇಂದ� +ಾಮ  ಪ�ಯತ� nೆ;ಾ�8ತು>. ಆದ"ೆ, @%ೇLಶಕರು ಇನೂ� ಒ[ 3ೆಯ 

lಾಲುಗಳನು� @=ೕ�&ದmರು. ಅವ->Cೕ Qನ ಬ"ೆದು, ಪ]ನಃ ಸುBCDೕ�ೇ  ೋ8  ಾC& +ೇ2 ಸಣಪ]ಟB dಾ�ಾLಟುಗಳನೂ� 
dಾC%ೆವ]. ಒತ>ಡ+ೆj ಹುಟBದ lಾಲುಗಳನು� ~ೈ� ;ೋC �ಾ[ uೆ�ಂದWೇ ಪಳ8&+ೊಳ3�ೇ+ೆಂಬ ಅನುಭವ ಪbೆ%ೆವ]. "ಾ-� 
 ೊರ~ೆವ]. %ಾ= ಮಧIದ �ಾ�ಾ°ಂದರ56 ಊಟ dಾC ಮ� >ೆ �ಾC ಹ->%ೆವ]. 

ಅ56  ೊರಟ +ಾರು ಈ ಇ56 ಈ ಬರಹ ಶುರುeಾದ56 ಬಂದು @ಂ-ತು>. ಎಲ6ರೂ Oಪ]N ಎ[ೆದು+ೊಂಡು kೖ ಮು=%ೆವ]. ಒಂದು 
@"ಾಳ�ೆಯ ಉತು>ಂಗದ56 /ಹ=ಸು->ದm ;ಾನು ತ�ಣ, "lಾG, ಮೂತ�+ೆj �ೆ~ೊ�ೕ� "ೇಟು ಬಂದು�ಟB"ೆ  ೆಂ8ರು� >ೆ?" 
ಅಂದು�~ೆB! ಮ�ೊ>ಂದು "�ೊ¢" ನಮu;ಾ�ವ=&ತು>. 

)ೆಂಚಣ�ನ +,ಯೂ… -.#... ಕ%ೆಯೂ…! :ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-3 

"ಬತು>… ಬತು>… ಬತು>… ಇ;ೆ�ೕS ಬಂ%ೇ ಬುಡು>… ಅ�ೋ ಬ�ಾ>%ೆ… ಸದುm +ೇ[ಾ>%ೆ… ಅWೊ�ೕಡು ಧೂಳV ಏ[ಾ>%ೆ… ಬತು>… ಬತು>.. 
ಬಂ%ೇsss ಬುಡು> !  ಆಕು  �ಾಕು  eೆ� >ೆWೆ  �ಾಕು  ಅdಾ  ಡುdಾbೇ….  ಅ&jಣಕಣ  0&jಣಕಣ 
ಅdಾ  ಡುdಾbೇ!!"  ಎಂದು  ಎರbೋ, ಮೂ"ೋ  ಓದುವ  ವಯ&aನ56ದm  ;ಾeೆಲ6  ಖು��ಂದ 
ಸಂಭ��ಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ  ಅ-ೕ  +ೆಟB  ಮಣ"ೋCನ56  ತುಂ�ದ 
�ಮu;ೆ±ಯಂ�ೆ  ಏದು&ರು  �ಡು�ಾ>  ನಮೂu=8ದm  'ಮೂರು  ಗಂ~ೆ  ಬಸುa'  ಮೂರೂವ"ೆ�ೋ, ಮೂರೂ 
ಮು+ಾj5�ೋ  ;ೇರeಾ8 ;ಾ/ದm56�ೇ  ಬಂದು @ಂತು 
ದೂರQಂದ  lಾ+ಾ8  ಬಂದವರು  'ಉlೊaೕ'  ಅನು�ವ  dಾದ=ಯ56  ಟುಸa;ೆ  �ಾ2  �ಟುB  /ಶ��&ತು.   

/ಷಯ ಏನ�ಾ  ಅಂ%ೆ�, ಅವತು>  ನಮu ;ೇಬರು  +ೆಂnೇ�ೌಡ  ಅ5�ಾr  +ೆಂಚಣನ  Qವಸ. 
Qವಸ  ಅಂದ"ೆ  dಾನವರು  ಸತ>  ಹ;ೊ�ಂದ;ೇ  Qನ+ೆj  ಮ=  ಕCದು ಮlಾWೆDಡ;ೆ 
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�ೇ�&  dಾಡುವಂಥ  -.+ಾಯL  ಎಂದಥL. ಮುದುಕ  +ೆಂಚಣ ಅಕlಾu�ಾ8  ಸತು>   ೋ8ದm. 
ಸಹಜeಾ8  ಎರಡೂ  ಕ��ೆ  ಒಂದು  ಕನ�ಡಕ, ಒಂದು  +ೈ�ೆ  ಒಂ%ೇ  +ೋಲು  ಬಂQದmಂಥ  ನನ� 
�ಾತನ  ಓರ�ೆಯವ;ೆಂಬ  ಅಂ%ಾO@ಂದ  +ೆಂಚಣ@�ೆ  ವಯlಾa8ತು>  ಅನ�ಬಹುQತು>. ಆ  Qವಸeೆನು�ವ  Qವಸದ  @�Bನ56 
+ೆಲವರು, ಹ=ಕ(ೆ  dಾC&�bೋಣ  +ೆಂಚಣ  ;ೇರeಾ8  eೈಕುಂಠ+ೆj   ೋಗಲು ಅನುಕೂಲeಾಗುತ>%ೆ  ಅಂದ"ೆ, ಮ� >ೆ  +ೆಲವರು 
'�ಾIಡ  �ಾIಡ, ಸುk�  dಾದಪ]NS   ೆಸರ56  ಕಂlಾ[ೆಯವ�ನ�  ಕ&L ಕ�ೆ8�ೆ  ಓCಸುsಡುeಾ 
+ೆಂಚಣ  +ೈWಾಸ+ೆj   ೋಗಲು  %ಾ= ಸುಗಮeಾಗುತ>%ೆ'  ಅಂQದmರು. 

ಅ%ೇ  eೇ[ೆ�ೆ, ಸ7ೆಯ  ಮಧIದ56ದm, ಅಲN ಸ?ಲN ಓQ+ೊಂCದm, ಕನಕಪ]ರದ  eಾಸು   ೋ~ೆ5ನ ಮlಾWೆ%ೋlೆ  ಾಗೂ �eಾO 
�5�  ೋ~ೆ5ನ  �ೋ�  qೆ£  ರುw  ;ೋಡುವಷುB  ಮುಂದುವ"ೆQದm |0N ಕ�ಂಗು   ಯುವಕ;ೋವL,�ಾನು ಮ;ೆ�ೆ 
�ೇ+ಾದ  lಾdಾನು  ತರಲು  ಶ@ಶ@eಾರ  +ೋಡ23  ಸಂ�ೆ�ೆ  lೈಕ56ನ56   ೋ8, 
 ಾ�ೇ  /;ಾಯಕ  ~ೆಂ�ನ  ಕbೆ  ಕಣು ಾ�&, 
&`j% mೇ  &ೕರುಂbೆ  ಅಂತ  ಆ  Qನ  �ಾವ]Qರು�ೊ>ೕ  ಆ  0ಚoರೂ�  ;ೋC+ೊಂಡು  ಬರು->ದmದುm  ಥಟB;ೆ  ೊ[ೆದು, ' ೇ… 

lಾಕು  ಸು��ರ�ಾI…  ಹ=ಕ(ೆ ಅಂ�ೆ  ಕಂlಾ[  ೆ  ಅಂ�ೆ… 

�ಾವ  +ಾಲದ56  ಇQmೕ=  @ೕeೆWಾ6?  ಸುk�  /&0  ತಂದುಬುಡುeಾ… +ೋ2  ಕೂ�ೋಷBರ56  ಏ@Wಾ6  ಅಂದು�  ಮೂ;ಾLಕು 
+ಾIlೆಟುB  ;ೋbೊsೕದು. ಯಂಗೂ  +ೋಡ23  7ಾxಾ  ನನ�  ಕಂಡeೆ�. ಈeಾಗ6ಂತೂ  ಅವನದು  lೈಕ�  �ಾR 

�ಾ�ಾರು`jಂತ  /&0, ��, 0ಲಂ +ಾIlೆಟುB  �ಾC�ೆ  +ೊbೋ  ಯeಾ"ಾ;ೆ �ಾ&>. 
@ೕeೆWಾ6  'ಊ'  ಅ;ೊ�ೕ%ಾ%ೆ�  ಉlಾ"ಾ8  ತಂದು  ಉlಾ"ಾ8  ತಲು0lೋ   ಜ�ಾ%ಾ=  ನಂದು. ಖಚುL, ಯಚo 
�ಾC�ೆ  ಬಂ+ಾ;ೆಲ6  +ೆಂಚಣನ  |=ೕಮಗ  ;ೋbೊjೕ�ೇಕು.ಸ= �ಾ;ೇ ;ಾIಯ?  

ಇಷುBಕೂj  +ೊ;ೇ�ಾಲm56 +ೆಂಚ�ಾನೂ ��  ಮುಂ%ೆ  ಕೂ-%ೊmೕ;ೆ, wತ�ಮಂಜು2, %ಾ"ಾeಾ�, eಾ�ೆLಗಳV, ಪ�%ೇಶ 
ಸdಾnಾರQಂದ  |Cದು  'ಇQೕಗ %ೆಹ5�ೆ' ಅ;ೊ�ೕಗಂಟ  lಾಲುm  ಅಂತ  0ಚoನೂL  ;ೋC%ೊmೕ;ೆ… 

ಅದು+ೆj,  /&0  ತಂದು  ಊG  ಜನು+ೆjಲ6  &@dಾ  �ೋಸುL%ೆ�  +ೆಂಚಣ;ಾತuನೂ  @"ಾಳ  ಆ8  ಅ�ಾ6�ೆ  eೈಕುಂಠದ 
lಾeಾlಾನೂ  �ಾIಡ… ಇ�ಾ6�ೆ  +ೈWಾಸದ  lಾeಾlಾನು  �ಾIಡ  ಅಂದುಬುಟುB  ;ೆಟB�ೆ  4ಕ;ಾIರು+ೆj  ನ� 

ಗುರು  ಶಂಕG  ;ಾy  ಇ"ೋ  �ಾeೆj   ೊಂ~ೋಯ>;ೆ'  ಅಂದು�ಟB ನಮೂuರ ರ&ಕ. 

ಅವನ  dಾ-@ಂದ  +ೆಲವ]  |=ಯರು  ಉQ�ಕ>"ಾ8  ಪ�-ಭಟ;ೆಯ ರೂಪದ56  ಬುಸa;ೆ  �ೕC   ೊ�ೆ  �ಟುB, 
+ೆ�u  +ಾIಕ=&  ' ಾ…ಹೂ'  ಅಂತ  ಎxೆBೕ  ಎಗ"ಾCದರೂ, +ೆಲವ] ಯುವಕರೂ, ಮಕjಳ�   ಾಗೂ  ಉಗುರುಬಣ, �ಾಂHa �ೌಡG 

, �ೋರಂ�   ಾ`+ೊಳV3->ದm  ಮ|[ೆಯರೂ  ಒ�ಾ>ಯ  dಾCದುದ=ಂದ  ಅಂ-ಮeಾ8  /&0  ತರುವಂ�ೆ�ೕ 
+ೆಂಚಣನ  ಮ;ೆ  ಮುಂQನ  ಪಡlಾWೆ�ಂಬ  ಸದನದ56  ಸeಾLನುಮತQಂದ  ಸಕಲರೂ  ಒ0N  -ೕdಾLನ  +ೈ�ೊಳ3Wಾ8ತು>.   

ಬ&a@ಂದ  ಸಮಸ>   ಪ��ಾ�ಕರೂ  ಇ2ದ  ನಂತರ  ಗೂನು  �ೆ@�ನ  �/ಯನು�  ತ;ೆ�ರಡೂ  +ೈಗಳ56  ಹುxಾ"ಾ8 
|Cದು+ೊಂCದm  ಒಬs  ಅlಾ�  @�ಾನeಾ8  ;ೆಲ`j2ದ, ಅಷBರ56  ನಮ8ಂತ  ಸ?ಲN  �=lಾದ  ಹುಡುಗ  ಓC 
 ೋ8  lಾ²  +ೊಟB. ಆ  ಆlಾ�  ಧ=&ದm   �2 ~ೋ0, |ಮuC8ಂತ  ತುಸು  kೕಲ+ೆjೕ 
ಇದm  %ೊಗ[  ೆ  �ಾIಂಟು  ;ೋC  ಈತ  7ಾxಾನ   ಬಲ�ೈ  ಭಂಟ  ಅನು�ವ]ದು  ನಮ�ೆ  ;ಾeೇ  dಾC+ೊಂCದm  }ಾ-��ಾ8ತು>. 
ನಮu  ಉ�ಾaಹದ  �ಾ�³  @�ಾನeಾ8  ಏರWಾರಂ�ಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ  ತನ�  �ಾನN"ಾy  ಹಲು6ಗಳನು�  ಪ�ದ�Lಸು�ಾ>  +ೆಲವ]  eೈ
ರುಗಳV   ಾಗೂ  ಇವತು>  � 6ೇಯರು  ಅಂತ  ಕ"ೆಯಲNಡುವ  ಅವ->ನ  ಆ 
ವಸು>ವನು�  |Cದು+ೊಂಡು  �ೕdಾ+ಾಯದ  ವI`>DೕವL  ಬ&a@ಂQ2ದವ;ೇ  ತನ�  �ೕಣದ@ಯ56,  "ಅದು  ಎಲ6 ಮು~ಾsದುL. 
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bಾIkೕ� �ೆ  ಆ8s~ೆ�  ನಮುm  ಅಪN  ನk�  ಕುdಾL�ೆ  dಾCsbಾ>"ೆ. lೈb �ೆ   ೋ8… lೈb �ೆ 
 ೋ8"  ಅನು�->ದmಂ�ೆ�ೕ  ನಮu  ಗುಂ0ನ  ಒಬs  ಹುಡುಗ  �/  �ಾ6&ನ  kೕ5ದm  ತನ�  �ೆರಳನು�  ಚಕj;ೆ  |ಂದ+ೆj  �ೆ�ೆದು+ೊಂ
ಡು  &ೕ%ಾ  ತನ�  ಮೂ8ನ   ೊ[ 3ೆDಳ�ೆ  ತೂ=&�ಟB.   

7ಾxಾನ  �ಾಲದಂ�ೆ  ಬಂದವ;ೇ  ನಮೂuರ  ರ&ಕ. ಆತನ  +ೈ5  ಒರಟು ಒರ~ಾದ  ಒಂದು  �ಾI8ತು>. 
ಬಹುಷಃ  ಅದರW 6ೇ   +ಾIlೆಟುBಗ2ರಬಹುದು  ಅಂತ ಅನುdಾ&%ೆವ]. ಕುತೂಹಲ  ತbೆಯWಾರ%ೆ  ;ಾನು  +ೇ[ ೕೆ  �~ೆB, 
"�ಾeಾIವ  0ಚoಗLಳV  ಇದmವ]? ಎಷುB  +ಾIlೆಟುB ತ+ೋಬಂ%ೆ?"  ಆತ  "ಐದeೆ ಕ�ಾ6 &eಾ… ;ಾ[  ೆ  ವ�ಾರ+ೆj  ಆ  ಬCi 
 ೈದ  ಸೂಯL  ಹುಟB%ೆ 
ಇ%ೆ�  ಎWಾ6ನೂ  ;ೋbೊsೕದ�ಾ"  ಅಂದು  �ಾIಗನು�  ಎಡ�ೈ�ಂದ  ಬಲ�ೈ�ೆ  ವ�ಾL�&  �ೋ"ಾ8  ನಕj. 
ಗುಂ0ನ  ಉ�ಾa|  ಹುಡುಗರ  ಕಣುಗ[ೆಲ6 ಆ  dಾ�ಾwೕಲದ  kೕ5ದmವ]. 

ಸಂ�ೆ�ಾಗುತ>Wೇ  Qವಂಗತ  +ೆಂಚಣನ  ಮ;ೆ�ದುರು  ಜನ°ೕ  ಜನ. ಸೂತಕದ  ಮ;ೆಮುಂ%ೆ  �ಾ�ೆ�ಯ ಸಂಭ�ಮ! 

ನಡು�ೕQಯ56 ಒಂದು ~ೇಬಲು6, ಅದರ  kೕWೆ  �/  ಇ�Bದmರು. ಪಕjದ56  � 6ೇಯರು. ಉ2ದಂ�ೆ 
+ಾIlೆಟುBಗಳ  �ಾIಗನು�  ತನ�  �ೊbೆಯ  kೕWೇ  ಮಡ8+ೊಂಡು  �/ಯ  ಪಕjದW 6ೇ  ಒಂದು  nೇರು   ಾ`+ೊಂಡು 
ನಮೂuರ  ರ&ಕ  ಸ?ತಃ  �ಾ;ೇ  ಕೂತು��Bದm. 

ನನ�ಂಥ  ಸಣ ಪ]ಟB   ೈಕಳV  ಸಹಜeಾ8  �/�ೆ  -ೕ"ಾ  ಹ->ರದ56 ಕು2-% mೆವ]. 
+ೆಲವರಂತೂ   ೆಚೂo  ಕCk  ~ೇಬ�  +ೆಳ�ೇ  ಕೂತಂ�ೆ  +ಾಣು->ದmರು. ಅ%ೊಂಥ"ಾ  ಇವ->ನ 
�ಾಂµ+ಾ6r  ಅನುಭವ  �C.  ನಮu  |ಂ%ೆ  lೆ+ೆಂH  +ಾ6&ನಂಥ  ಸರQ   ೆಂಗಸರದು. +ೆಲವರಂತೂ ಮಂದ5�ೆ,  ತWೆಮೂ~ೆ, 
ಕಂಬ2, ರಗು�ಗಳ  ಸkೕತ  ;ಾಟಕ  ;ೋಡುವವರಂ�ೆ  ಬಂದು  ಕು2-ದmರು. ಇನು�  ಗಂಡಸರ  /ಷಯ+ೆj ಬಂದ"ೆ, 
+ೆಲವರು  ಆ  ಕbೆ  ಈ  ಕbೆ  ಮ;ೆಗಳ  ಪಡlಾWೆಗಳ  kೕWೆ  �ೕC, �ೆಂ` �ಟBಣ  ಸkೕತ ಕು2->ದರು. 
+ೆಲವ]  ಗಂ�ೕರ  ಸ?7ಾವದ  ಗಂಡಸರಂತೂ  |ಂ%ೆ  ಬಲು  |ಂ%ೆ  ಒಂದು  +ಾಲನು�  ;ೆಲಕೂj=, 
ಮ�ೊ>ಂದರ  �ಾದವನು�  ತಮu  �ೆನ�  |ಂQನ  �ೋbೆ�ೊ->, `/,�ಾ��ೆ  ವ56ಬ~ೆB  ಸು->+ೊಂಡು  @ಂ-ದmರು. ಅವರಲ6;ೇಕರು 
ಹ=ಕ(ೆ, ಕಂlಾ[  ೆ 0�ಯ"ೇ  ಆ8ದm"ೆನು�ವ]ದು  nೋದIದ  ಸಂಗ-! 

ಒಂದು  ಬ�ೆಯ  lೊ[ 3ೆ�ಾ-ಯ  ಚು`jಗಳನು�  ನಮ�ೆWಾ6  �ೋ=ಸುತ>  �/  ಆS  ಆ�ತು. 
ಅದರ  4"ೆತದ  ಧ@ಯೂ   ೆಚುo  ಕCk lೊ[ 3ೆಯ% mೇ  ಆ8ತು>. 
7ಾxಾ  ಅದು  ಇದು  -ರು°ೕದು,  ನಡುನಡುeೆ  ಭಂಟನ  ಕು=ತ  '°ೕ %ೇ"ೆ… �ೕ %ೇ"ೆ'ಗಳ  �ೊ�ೆ�ೆ '�ೇ= bಾIv' 

ಗ[ೆWಾ6  lಾಂಗeಾ8  ಹ=ದವ]. ಆ bಾIv ಗಳ56ನ  +ೆಲವ]  ಶಬುದಗಳನು�  ಸ?ಲNಮ�B�ೆ  ಅಥLdಾC+ೊಂಡ  ಲಂ�ಾ�   ೆಂಗಸರು 
`ಸಕj;ೆ  ನಕುj  ತಮ�ೇನೂ  +ೇ2ಸ5ಲ6  ಅನು�ವಂ�ೆ  ತWೆತುಂ�ಾ lೆರಗು   ೊದುm+ೊಳV3->ದmರು. 

lೊ[ 3ೆಗಳ  ಸದmಡ8& ಕbೆಗೂ  �/  ಪರ%ೆ  kೕWೆ  �ಾವ]%ೋ %ೇವರನು�  ಮೂCಸುವ56  7ಾxಾ  ಯಶ&?�ಾದ. 
'"ಾdಾಂಜ;ೇಯ 

ಯುದ�'  ಅನು�ವ  &@dಾದ  ~ೈಟಲು6  +ಾ�ಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ  ಸಮಯ+ೆj  ಸ=�ಾ8  dಾ=ೕಚನಂ�ೆ  ಮ[  ೆ  ಬಂತು. 
'ಥೂ…ಎಂಥ  +ೆಲಸ  ಆ�ೋಯು> dಾ"ಾಯ',  '�ೇ+ಾ%ಾಗ  ಬರ%ೇ  ಇeಾಗ  ಬಂದ%ೆ… 

ಇದರ  ಮ;ೆ   ಾ[ಾಗ',  'ಈ  ಕಂ�ಾ-  ನನuಗS  ಮ[ ೕೆ�ೆ   ೊತು>  �ೊತು> 
ಅ;ೊ�ೕ%ೇ  ಇಲ6  ಕ�ಾ6'  ಅನು�ವ  ಹಲeಾರು  ಸ?ಗತಗ2�ೆ  ಎbೆdಾC+ೊಡು�ಾ>  ಎಲ6ರೂ  ಎದುm  ತಂತಮu  ಮ;ೆಗಳ  ಕbೆ�ೆ  �ಾದ 
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�ೆ[ೆ&ದರು. eೈಕುಂಠ, +ೈWಾಸಗಳನು�  �r  dಾC+ೊಂಡ  +ೆಂಚಣ  ಶಂಕG 

;ಾy  ಹತ�   ೋ�ೋದೂ  bೌ~ೇ  ಅನು�ವ  bೌ�ನ56  ನಮೂuರ  ರ&ಕ  +ಾIlೆ�Bನ  �ಾIಗು  |Cದು+ೊಂಡು  ಪಡlಾWೆ  ಸೂ=ನ
C  ತೂ=+ೊಂಡ. 

�ೆ012ೕಡದ34 �ೇಂ"ೆ� 5ಾವ6ೕತ: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-4 

'�ೆಂ"ೆ�  �ೇಂ"ೆ� !' 

  

ಅಂ�+ಾತನಯದತ>  ಎನು�ವ  +ಾವI;ಾಮQಂದ  ಕನ�ಡಮ�ನ56   ೆಮuರeಾ8  �ೆ[ೆದು 
@ಂ-ರುವ  ದ�ಾ>�ೆ�ೕಯ  "ಾಮಚಂದ�  �ೇಂ%ೆ�ಯವರು  ೧೮೮೯ರ56  �ಾರeಾಡದ56  ಜ@& ೧೯೮೧ 
ರ56  @ಧನ"ಾದ  ಕ/lಾdಾ�ಟ. ಉತ>ರ  ಕ;ಾLಟಕದ  ಜನಪದ,  �ಾ��ೕಣ7ಾxೆಯನು� 
ತಮu  +ಾವIದ56  ತಂದು  ಕನ�ಡlಾ|ತIವನು�  ��ೕಮಂತ�ೊ2&ದ  ವರಕ/  ಇವರು. ವೃ->ಯ56 
ಉ�ಾ�ಾIಯ"ಾ8ದುm+ೊಂಡು  lಾ|ತIಕೃ�  dಾCದ  ಇವರು  ಕನ�ಡದxೆBೕ  ಮ"ಾ¹ 7ಾxೆಯ56ಯೂ  ಅ�ಾರeಾದ 
�ಾಂCತI   ೊಂQದmರು.  ಮ ಾ"ಾಷ�   ಾಗೂ  ಉತ>ರ 
ಕ;ಾLಟಕದ  ಜನOೕವನ  lಾಂಸ¬-ಕ  ;ೆWೆಗಟBನು�  -ೕ"ಾ  ಹ->ರQಂದ  ಬಲ6ವ"ಾ8ದmರು. 
  

'�ೆಂ%ೆ�  �ೇಂ%ೆ�'  ಎಂಬ  +ೌತುಕದ  dಾತು  ಕನ�ಡ  +ಾವIರ&ಕರ  ವಲಯದ56  ;ಾಣುC�ಾ8 
 ೋ8%ೆ  ಎಂದ"ೆ  ತ�ಾNಗWಾರದು.  ಮನುಷI  ತನ�  ಬದು`ನುದmಕೂj ಎದು=ಸುವಂತಹ 
;ೋವ],  ಹ�ಾxೆ,  ದುಃಖ,  ಸಂ+ೋWೆಗಳನು�  �ೇಂ%ೆ�ಯವರು  ಸ?ತಃ  ಅನುಭ/ಸುವ  ಮೂಲಕ 
ಪ=ಪ¡ಣL  Oೕವನದ  lಾ�ಾ�ಾjರ  ಪbೆದವರು. ಕಂದನನು�  ಕ[ೆದು+ೊಂಡ  ಸಂಕಟದ56  ತಮu   ೆಂಡ-  ಉಮu2& 
ಬರುವ  ಉತjಟ  ಸಂಕಟವನು�  ಹ->ಕjWಾರದ  ;ೋ/@ಂದ  ತkubೆ�ೆ  ;ೋC%ಾಗ  ’@ೕ  |ಂಗ  ;ೋಡ�ಾIಡ  ನನ�, @ೕ  |ಂಗ 

;ೋCದರ ನನ� -ರು8 ;ಾ  ಾIಂಗ ;ೋಡ5 @ನ�’ಅಂತ  ತಮu  ;ೋವ]  ಮತು> ಅಸ ಾಯಕ�ೆಯನು� 
�ೋC+ೊಳV3�ಾ>"ೆ. ’;ಾನು ಬಡ/ ಆತ ಬಡವ ಒಲeೆ ನಮu ಬದುಕು’ಎಂದು   ಾC  ಮು23ನ  ನಡುeೆ�ೕ  ಹೂವನು� 
+ಾಣುವ  ಸ?7ಾವದ  ಇವರು  ರw&ದ  ಕೃ-ಗಳV  ಕನ�Cಗರ  �ಾ5�ೆ  ಧಮLಗ�ಂಥಗ[ಾ8  ೋ8eೆ ಇವರ  7ಾವ8ೕ�ೆಗಳV ನ ಮu 
ಬದು`ನ  7ಾಗeಾ8   ೋ8eೆ. 
  

ಗ=,  ;ಾದ5ೕWೆ, ಸºೕ8ೕತ, ಉ�ಾIWೆ, ಹೃದಯ ಸಮುದ�, ಮರಣ ಮೃದಂಗ,  lಾ|ತIದ /"ಾc 

ಸ?ರೂಪ  ಎಂ��ಾIQ  ರಸಪ¡ಣL  +ಾವIವನು�  @ೕCರುವ  �ೇಂ%ೆ�ಯವರು  ’ �ಾ�ೆ�’ ಎಂಬ ;ಾಟಕವನೂ�  ಬ"ೆQ%ಾm"ೆ. 
ಇವರು  ರw&ದ  ’;ಾಕುತಂ-’  ಕೃ-�ೆ  ಪ�-�»ತ  �ಾನ0ೕಠ ಪ]ರlಾjರ ಲ�&ದುm, 
ಉ2ದಂ�ೆ  ಇವರು  +ೇಂದ�  lಾ|ತI  ಅ+ಾbೆ�,  "ಾಜI lಾ|ತI 
ಅ+ಾbೆ�,  ಪಂಪಪ�ಶ&>  lೇ=ದಂ�ೆ  ಅ;ೇಕ  ಪ�ಶ&>ಗಳನು�  ತಮu  �ೋ2�ೆ�ೆ ತುಂ�+ೊಂC%ಾm"ೆ. 
ತಮu  7ಾxೆಗಳ56ದmಂತಹ  eೈ/ಧI�ೆ,  ತಮu  +ಾವIದ  ವಸು>/ನ56ದmಂತಹ 
ನ/ೕನ�ೆ  ಇವರು  Oೕವಂತಕ/�ಾ8  @ಲ6ಲು  %ಾ=  dಾC+ೊ�Bತು.   ಾ�ೆ�ೕ  ಅ;ೇಕ 
ಯುವಕ/ಗಳV  ಇವರ  �ಾಡನು�  ಅನುಸ=ಸಲೂ  +ಾರಣeಾ�ತು. ಇಂತಹ  ಮಹತ?ಪ¡ಣL 
+ಾವIಸಂಪತ>ನು�  ನಮ�ಾ8  @ೕCದ  �ೇಂ%ೆ�ಯವರ  ’ಮೂಡಲ ಮ;ೆಯ ಮು->ನ @ೕ=ನ’ 
8ೕ�ೆಯು  ಪ]ಟBಣಕಣ�ಾ�  @%ೇLಶನದ '�ೆ234ೕಡ' wತ�ದ56  wತ�8ೕ�ೆ�ಾ8  ದೃಶIರೂಪ 
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ಕಂCರುವ]ದೂ  ಎಲ6=ಗೂ  ಆನಂದ  ತರ%ೆ  ಇರುವ]%ೇ ?  �ೊ�ೆ�ೆ  /ಜಯ7ಾಸjರ  ಅವರ 
ಸಂ8ೕತ,  ಎr.�ಾನ`ಯವರ  �ಾಯನವ]  8ೕ�ೆ�ೆ ಮತ>ಷುB kರುಗು @ೕC%ೆ. 

 
 

 

')ಾದಂಬ9.�ಯ ಪ;ಟ=ಣ�' 

  

ಕನ�ಡ  wತ�ರಂಗದ  kೕರು  @%ೇLಶಕ  ಎr.ಆG.ಪ]ಟBಣಕಣ�ಾಲರು  ತಮu  wತ�ಗಳ56  &®ೕ 
ಸdಾಜದ  ಕು=ತು   ೇಳV�ಾ>  ಬಂದವರು.  &®ೕ ಸಂeೇದ;ೆಗಳನು� ಸಮಥLeಾ8 �ಂ�&ದವರು. 
+ಾದಂಬ=ಗಳನು�  ಆಧ=&  wತ�ಗಳನು�  dಾಡುವ]%ೆಂದ"ೆ  ಅವ=�ೆ  ಏ;ೋ 
ಒಂಥರ  0�ೕ-,  �ೊ�ೆ�ೆ  +ಾದಂಬ=ಗಳ56ನ  ಪ�7ಾ/ ಕ(ಾವಸು>/ನ  kೕ5ನ  ಭರವlೆಯೂ ಇರಬಹುದು. 
}ಾIತ  +ಾದಂಬ=  ಕತೃL  ’-�eೇ�’  ಅವರ  +ಾದಂಬ=ಯ;ಾ�ಧ=&  ೧೯೬೬ ರ56 �ೆ234ೕಡ  wತ�ವನು�  @%ೇL�&ದರು.  ಆ 
wತ�ವನು�  ;ೋC  kwo+ೊಳ3ದ  ಕನ�Cಗ ಅ�ರಷಃ  ಇರWಾರ.  �ನುಗು�ಾ"ೆ  ಕಲNನ,  ಕWಾIಣ 
ಕುdಾG,  +ೆ.ಎr.ಅಶ?²,  ಪಂಡ= �ಾ�  ಅವರ ಅ�ನಯ ಎಂಥವರನು�  4ೕC  dಾಡಬಲ6ದು. 
�ೆ234ೕಡದ  ಪ�7ಾವ  ಎ�B� >ೆಂದ"ೆ,  ನ�  ಕಲNನ  �ೆಂಗಳ�=ನ ತಮu  ಸ?ಂತಮ;ೆಗೂ '�ೆ234ೕಡ' ಎಂದು  ೆಸರು ಇ�Bದmರು. 
  

ಮುಂ�ಾ/ನ  ಸೂDೕLದಯದ  ಸಮಯದ56  ಪ�ಕೃ-ಯನು�  ಕಂಡು  ಆ"ಾµಸುವ  ಸ@�eೇಶ 
wತ�ದ56  ಇ%ಾmಗ  ಅ%ೆಲ6ವನು�  ಇC�ಾ8   ೇಳಬಲ6,  ಪ¡"ೈಸಬಲ6  8ೕ�ೆDಂದರ  ಅವಶIಕ�ೆ  ಇರುತ>%ೆ.  ಆಗ,  4ದ5@ಂದ
ಲೂ  lಾ|�ಾIಸ`>  ಇದmಂತಹ  ಪ]ಟBಣನವರು 
�ೇಂ%ೆ�ಯವರ 'ಮೂಡಲ  ಮ;ೆಯ  ಮು->ನ  @ೕ=ನ  ಎರ+ಾವ   ೊ�ಾm……'7ಾವ8ೕ�ೆಯನು�  wತ�8ೕ�ೆಯ;ಾ�8  ಬಳ&+ೊಂಡ
ರು. ಆ 8ೕ�ೆ ಎಷುB  ಜನ0�ಯeಾ��ೆಂದ"ೆ, �ಾWಾಮಕjಳV  ತಮu  ಪಠIಪ]ಸ>ಕದ56ದm  ’ಮೂಡಲ ಮ;ೆಯ’ 

ಪದIವನು�  /ಜಯ7ಾಸjG  ಸಂDೕO&ದm  "ಾಗದ56�ೕ   ಾಡಲು  ಶುರುdಾC+ೊಂCದmರಂ�ೆ.  ಮ;ೋ½eಾ8   ಾC 
ಆ"ಾµ&ದm  �ಾನ`ಯವರ  ಧ@ಯ;ೆ�ೕ ಅನುಕ=ಸWಾರಂ�&ದರಂ�ೆ.  ಅxೆBೕ  ಅಲ6, 
7ಾವ8ೕ�ೆಗಳ  �ಾಯನಸN�ೆLಯ56ಯೂ  ಸಹ  ಅ%ೇ =ೕ-  ಆಗು->ತ>ಂ�ೆ 
!  ಒಂದು  8ೕ�ೆಯ  ಜನ0�ಯ�ೆ  ಎಷುB  ಪ�dಾಣದ56ರುತ>%ೆ ಅಂತ Wೆಕj 
 ಾ`+ೊ23.  ಇಂತಹ  ಅದುsತ8ೕ�ೆಯನು�  ಬ"ೆದ  ದ."ಾ.�ೇಂ%ೆ�ಯವ=�ೆ  ಕೃತ½�ೆ ಸ56ಸWೇ�ೇಕು  ಅಲ6eೇ ? 
  

'ಮೂಡಲಮ>ೆಯ34  )ಾವ?ದ  ಎರಕ' 

  

ಆಗ  �ಾ;ೆ  ಸೂಯL  ಹು�B  ಪ¡ವLದ56  ಬರುeಾಗ  ಪ�ಕೃ-ಯ  kೖkೕWೆ  ಬಂ�ಾರ  `ರಣಗಳ 
&ಂಚನ�ೈಯುeಾಗ  ಕ/Dಬsನ   ಎ%ೆಯ56  +ಾವI ಸಂಭ�ಮ. ಅದರಲೂ6  �ೇಂ%ೆ�ಯಂತಹ 
7ಾವOೕ/ಯ  ಅಂತ"ಾಳದ56  ಪದ+ಾಳಗ  ಶುರುeಾಗ%ೆ ಇರುತ>%ೆ�ೕ?  ಕ/Dಬsನ  ಕಣು 
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-ೕ¾   ಾ�ೆ�ೕ  ಹೃದಯ  ಸೂ�¿.  -ೕ¾eಾದ  ;ೋಟ ಗ�|&ದmನು�  ಹೃದಯ ಸೂ�¿eಾ8 
ಆ ಾ6Q&  7ಾವ-ೕವ��ೆ�ೊಳ�ಾ8   ೊಸ%ೊಂದು  +ಾವI  ರೂಪ]�ೊಳ3ಲು  +ಾರಣeಾಗುತ>%ೆ. 
ಮನಸು  �ೆತ>Wಾಗು->ದmಂ�ೆ�ೕ   ಾ[ೆಯ  kೕWೊಂದು  ಅ�ರಗಳ  �ೆಳಕು  ಹ=%ಾC  ಕತ>ಲು ಕಣu"ೆ�ಾಗುತ>%ೆ. 
  

@ಜeಾ8ಯೂ  +ಾವIeೆನು�ವ]ದು  �ೆಳಕು.  ಆ �ೆಳ`ನ  ಮೂಲಕ  ಕ/  ತ;ೊ�ಳಗನು� 
ಪ�ದ�Lಸುವ  ಯತ�ದ56  ಸ%ಾ  lಾಗು->ರು�ಾ>;ೆ. ಆಂತ=ಕ,  �ಾಹI  �ಾವ]%ೇ ಆ8ರ5 
lೌಂದಯL  lೌಂದಯLeೇ  ಆ8ರುತ>%ೆ.  ;ೋಡುವ ಕ�ರ�ೇಕು ಮುಖIeಾ8.  ತ;ೊ�ಳ8ನ 
ಆತulೌಂದಯLವನು�   ಾC+ೊಳV3eಾಗ,  ಬ"ೆಯುeಾಗ,  ಓQ+ೊಳV3eಾಗ  ಅದು ಆಂತ=ಕ lೌಂದಯLeಾದ"ೆ,  ತ;ೆ�ದು=8ನ, 
ತನ�  ಸುತ>ಮುತ>5ನ  ಪ�ಕೃ-ಯ  8ಡ,  ಮರ,  �ಾ2, @ೕರು, 4ೕಡ, ಹೂವ],  �ಾನು,  ಚಂದ�,  ಋತು,  ಹು�k,  �&ಲು,  ಮ[ ,ೆ 

ಕಲು6,  ಮಣು ಇ�ಾIQಗಳನು�  ಕಂbಾಗ  ಅದೂ  ಸಹ +ಾವIeಾಗುತ>%ೆ.  ಅದು �ಾಹIlೌಂದಯL. ನನ� Wೆಕjದ56 +ಾವIeೆಂದ"ೆ, 
ನ4uಳ8ನ  Wೋಕವನು�  ;ಾeೇ  ;ೋC+ೊಳV3ವ]ದರ  ಮೂಲಕ  ಮ�ೊ>ಬsರ 
ಒಳ8ನ  Wೋಕವನು�  �ಾ@ದmW 6ೇ  ಕ5N&+ೊಳV3ವ  eಾಸ>/ಕ ಸತI  ಎಂದು.  ಕ/Dಬsನ ಕಲN;ೆ, 
ಇತರ=ಂದ  %ೊರಕುವ  ಸNಂದ;ೆ  - ಇeೆರಡನು�  �ಾ[  ೆ  ;ೋC%ಾಗ lಾಮೂ|ಕeಾದ 
ಅ��ಾ�ಯ   ಾಗೂ  ಅ�ವI`>  ಕಂಡುಬರುತ>%ೆ. 
  

ಒಂದು  ವಸು>  ಒ�ೊsಬs=�ೆ  ಒಂ%ೊಂದು =ೕ-  +ಾಣುತ>%ೆ.  ಅದು  �ೕರುವ ಪ�7ಾವವ¡ ಒಂ%ೊಂದು =ೕ-�ಾ8ರುತ>%ೆ. 
ಕ/ಗಳ  /ಷಯದಲೂ6  ಅxೆB!.  ಶುಭ�ಮುಂ�ಾ/ನ lೌಂದಯLವನು�  ಕ/ 
�ೇಂ%ೆ�  ತಮu%ೇ  ಆದ  /ನೂತನ  +ೋನQಂದ  ’ಮೂಡಲ ಮ;ೆಯ’ 8ೕ�ೆಯನು�  w-�&%ಾm"ೆ. ’ಮೂಡಲ 
ಮ;ೆಯ  ಮು->ನ  @ೕ=ನ  ಎರಕವ  ೊ�ಾm’  ಎಂದು ಆರಂಭeಾಗುವ  8ೕ�ೆ�ೊಂದು  ಲಯ/%ೆ, 
ಆ-Áಯ�ೆ�%ೆ.  '�ಾ8ಲ  �ೆ"ೆದು  �ೆಳಕು ಹ=ದು ಜಗeೆಲ6  �ೋ�ಾm  %ೇವನು' ಎನು�ವ  ಮೂಲಕ  'ಮು->ನ  @ೕ=ನ  ಎರಕವ 
 ೊ�ಾm' ಎಂಬ dಾತನು�  ಮುಂದುವ"ೆಸು�ಾ>"ೆ. 'ನುಣ;ೆಯ ಎರಕeಾ   ೊ�ಾm' ಎಂದು  ೇಳVವ  ಮು}ಾಂತರ 
ಕ/  ತನ8ರುವ  ಮಗು/ನಂತಹ  ಮನ&ನ  ಮೃದುಲ�ೆಯನು� ವIಕ>ಪCಸು�ಾ>"ೆ. 
  

'ಎWೆಗಳ  kೕWೆ  ಹೂಗಳ  ಒಳ�ೆ  ಅಮೃತ%ಾ  �ಂದು  ಕಂಡವ]  ಅಮೃತ%ಾ  �ಂದು’  ಎಂಬ 
lಾಲು  ಎಷುB  ಆಪ>eಾ8%ೆ  ;ೋC.  ಸೂಯLನ  `ರಣ  �ಾ`%ಾಗ  ರತ�ಗಳಂ�ೆ  �ಂಚುವ 
ಎWೆಯ  kೕ5ನ  ಹ@ಗಳನೂ�  +ೋಮಲ  ಹೂ/ನ  ಎ%ೆ�ಾಳದ56  ಪ�ಕೃ-ಯ  �ೋ�ೋ 
Wಾ5  +ೇಳVತ>  dೌನeಾ8  ಮಲ8ರುವ  ಮಕರಂದವನು�- 
ಅಮೃತದ�ಂದು/�ೆ   ೋ5ಸು�ಾ>"ೆ.  ದುಂ�ಗಳ  ಕಂಠದ56  ಗುಂÂ ಗುಡುವ  �ಾನವ]  ಸ%ಾ 
Oೕವಂತeಾ8�ೇ+ಾದ"ೆ  ಆ  ಮಕರಂದeೇ  ಅಮೃತದ�ಂದು  ಎಂದು  ಈ  lಾಲು  ಅಥL 
ಕ�B+ೊಡುತ>%ೆ.  '�ಾ==&ಹರು  ಮು85ನ  kೕ5ಂದ  ಇ56�ೆ  ಇದ  ತಂದು  ಈಗ ಇ56�ೆ ಇದ ತಂದು?" 
ಎಂದು  ಪ���ಸುವ  ಮೂಲಕ  ಸೃ�»ಯ  /ಸuಯಗಳ  5ೕWೆಯನು�  ಕಂಡು  �ೆರ�ಾದ 
ಕ/  ತನ�  7ಾವ]ಕ�ೆಯನು�  �ೋಪLCಸು�ಾ>"ೆ.  �ೆಳ8ನ   ೊತು>  ಹ`jಗಳ  w505;ಾದ 
ಸಹಜeಾ8  ಪ�ಕೃ-ದತ>eಾ8  ಮೂCಬರುತ>%ೆ.  ಆದ"ೆ  ಇ56  ಕ/  �ೇಂ%ೆ�ಯವರ  ಸೂ�¿;ೋಟ 
 ೇ8%ೆ  ;ೋC;  '8ಡಗಂ~ೆಗಳ  +ೊರ[�ೆಳ8ಂದ ಹ`jಗ[ಾ  ಾಡು  ೊರ�ತು ಹ`jಗ[ಾ  ಾಡು !' 
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ಹ`j  ತನ�  +ೊರ2ಂದ   ಾಡುವ  ಬದWಾ8,  8ಡಗಂ~ೆಗಳ  +ೊರ[�ೆಳ8ಂದ  �ಾನ  ಹ=ದು ಬರು->%ೆ  ಎಂದು   ೇಳV�ಾ>"ೆ ಅ�ಾs 
!  ಎಂತಹ  ಕಲN;ೆಯಲ6eೆ? 
  

ಇಷB+ೆj  @56ಸ%ೆ  ಮುಂದುವ=ಸು�ಾ>,  'ಗಂಧವLರ  &ೕk�ಾ�ತು  +ಾCನ ;ಾಡೂ…  �ಣ%ೊಳV  +ಾC;ಾ  ;ಾಡೂ' 
ಎನು��ಾ>"ೆ. @ಜವಲ6eೆ ?  ಇxೆBWಾ6  ರಸಪ¡ಣL  lೌಂದಯL ಅಡಕ�ೊಂಡ  ಪ�ಕೃ- ಗಂಧವL&ೕkಯಲ6%ೆ  ಮ� >ೇ;ಾಗಬಲ6ದು? 
ಕ/ಯ  dಾತು  @ಜeಾ8ಯೂ @ಜ.  �ಾ8ಲು  �ೆ"ೆದು  ಹ=ದ  �ೆಳಕು  +ೇವಲ  �ೆಳಕು  dಾತ�ವಲ6 ಎಂದೂ 
ÃೇCಸು�ಾ>"ೆ.  ಈ  eಾಕIದ  ಒಳ8ನ  ಸೂ�¿ಪ�pೆ  +ಾವIದ  ತೂಕವನು�, ಓದುಗ;ೊಳ�ೆ �&Wೊbೆಯಬಹು%ಾದ 
ಸಂeೇದ;ೆಯನೂ� +ೌತುಕ�ೊ2ಸುತ>%ೆ.  ಆ �ಾ8ಲು, ಜಗದ 
�ಾ8Wಾ8ರಬಹುದು,  ಮ;ೆಯ  �ಾ8Wಾ8ರಬಹುದು  ಅಥeಾ  ಮನ&aನ  �ಾ8Wಾ8ರಬಹುದು ! 

�ಾವ  �ಾ8Wಾ8ದmರೂ  �ೆಳಕು  ಅ-ಮುಖI-ವಲ6eೆ?  ’ಕರು�ಾಳV �ಾ �ೆಳ+ೆ, ಮುಸು`Qೕ ಮ�sನ5, +ೈ|Cದು 
ನbೆlೆನ�ನು’  ಎಂದು  �.ಎಂ.��ೕ  �ಾw&ದ"ೆ  ದ."ಾ.�ೇಂ%ೆ�ಯವರ �ಾಚ;ೆ  �ೇ"ೆಯ%ೇ ಬ�ೆಯದುm. 
  

|ೕ�ೆ, ತನ�%ೇ  /ನೂತನ  ದೃ�B+ೋನ,  ನವನ/ೕನ  7ಾವ;ೆಗಳ  ಮೂಲಕ  +ಾವIರ&ಕರ 
ಆಂತಯLದ  &ಂ ಾಸನದ56  ಸ%ಾ  "ಾ"ಾOಸು->ರುವ  �ೇಂ%ೆ�,  �ೇಂ%ೆ��ೆ  dಾತ� 
ಸ=ಸdಾನರು.ಇವ=8ದm  Oೕವನ  0�ೕ-  %ೊಡiದು, ಪ�ಬುದ��ೆ�ೆ  |Cದ ಕನ�C ಇವರು. 
+ಾವIಕುಸು=  ;ಾeಾ8  dಾಡುವ]ದಲ6  ಅದರ  �ಾC�ೆ  ಅ%ೇ  ಅರಳ�ೇಕು  ಎಂಬ  ಸತIವನು� �ೆತ>ಲು  dಾCದ 
ಆದಶL ಕ�sಗ  ನಮu  0�ೕ-ಯ  ಸರಳ,  ಸಜ©ನ  �ೇಂ%ೆ� �ಾತ ! 
 

'ಮೂಡಲ ಮ>ೆ�ೊಂದು �ೆ� Bೆ' 

  

ಮೂಡಲ ಮ;ೆಯ ಮು->ನ @ೕ=ನ 

ಎರಕವ  ೊ�ಾm ನುಣ;ೆ ಎರಕeಾ  ೋ�ಾm 
 

�ಾ8ಲ �ೆ"ೆದು �ೆಳಕು ಹ=ದು 
ಜಗeೆWಾ6 �ೊ�ಾm %ೇವನು ಜಗeೆWಾ6 �ೋ�ಾm 
  

ಎWೆಗಳ kೕWೆ ಹೂಗಳ ಒಳ�ೆ 
ಅಮೃತ%ಾ �ಂದು ಕಂಡವ] ಅಮೃತ%ಾ �ಂದು 

  

�ಾ==&ಹರು ಮು85ನ kೕ5ಂದ 

ಇ56�ೆ ಇದ ತಂದು ಈಗ ಇ56�ೆ ಇದ ತಂದು 
  

8ಡಗಂ~ೆಗಳ +ೊರ[�ೆಳ8ಂದ 

ಹ`jಗ[ಾ  ಾಡು  ೊರ�ತು ಹ`jಗ[ಾ  ಾಡು 
  

ಗಂಧವLರ &ೕk�ಾ�ತು 
+ಾC;ಾ ;ಾಡೂ �ಣ%ೊಳV +ಾC;ಾ ;ಾಡೂ 

 ರಚ>ೆ: ದ.�ಾ.�ೇಂ"ೆ� 

 

>ಾನು,ಗು9 ಮತುD ಅ�EF ಸು=HIೕ: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ -5 

ಆ8ನೂ�  ;ಾನು  ಅವ+ಾಶಗಳ  ಹುಡು+ಾಟದ56% mೆ. ಗುರು`ರt  �ೆನು� �Qm% mೆ. 
ಅ�?@ಸುBCDೕ  ಮುಂ%ೆ  +ೆ.ಎ.19=ಂದ  ಶುರುeಾಗುವ  ನಂಬG  � 6ೇಟುಳ3,|ಂಬQಯ  �ಾ6&ನ  kೕWೆ  ಕಂ��ಕ6�sನ  &Bಕjರುಳ3  
ಒಂದು  lಾIಂ~ೊ�ೕ +ಾರು  ಅ56  @ಂ-ತು>  ಅಂ%ೆ�  ಗುರು`ರt ಸುBCDೕ  ಒಳಗbೆ  ಇ%ಾm"ೆ  ಅಂತ ಅಥL. 
ಅವರು   ೊರ�ೆ  ಬರುವವ"ೆಗೂ  ;ಾನು  +ಾಯ�ೇಕು. ಎಷುB   ೊ->�ೆ  ಬರು�ಾ>"ೋ  �ಾ=�ೆ 
�ೊತು>?  ಒಂದು  eೇ[  ೆ +ೆಲಸದ  ಗುಂ8ನ56  ಬರ%ೇ  ಅW 6ೇ ಉ2ದು�ಟB"ೆ  ಏನು ಗ-?  
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ನನ�  �ಾC�ೆಮ;ೆ  ಇ"ೋದು  ಬ;ೆ�ೕರುಘಟB "ೋCನ  ತುQಯ56. ತಡeಾದರೂ   ೇ�ೋ  k�ೆ&Bಕುj  lೇರಬಹುದು. 
ಅ56ಂ%ಾnೆ�ೆ  ಏನು dಾbೋದು?  "ಾ-�  ಹತೂ>ವ"ೆಯ  ನಂತರ  ಆ ರೂ��ೆ  ೆnಾo8 ಬಸುaಗ2ಲ6. �ಲeಾರದಹ23 ಬಸುa  ಬಂದ"ೆ 
ಬಂತು, ಬರQ%ೆ� ಇಲ6.   ಎxೊBೕ ಸಲ   ೊಸೂರು "ೋCನ  ಕbೆ   ೋಗುವ  ಬಸುaಗಳನು� ಹ->  bೈ= ಸಕL56ನವ"ೆಗೂ   ೋ8, 
ಅ56ಂದ  ಮಧI"ಾ-�  ನbೆದು+ೊಂbೇ ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8ದುmಂಟು. ಆ �ೕ;ಾ� %ೇವlಾ�ನಕೂj ಸ?ಲN |ಂ%ೆ ;ಾ�ಗಳ +ಾಟ �ೇ"ೆ. 
ಒಂದು ಸಲವಂತೂ ;ಾWೆjೖದು ;ಾ�ಗಳV ತಮu ಮುಂ�ಾಲುಗಳ;ೆ�-> ಏಕmಂ ನನ� ಎ%ೆಯkೕWೆ ಇಟುB+ೊಂಡು @ಂ-ದmವ]. ಅವ]ಗಳ 
;ಾ5�ೆ  ೆಚೂo ಕ�u ನನ� ಮೂ8�ೋ, �ಾ��ೋ �ಾಗುವಂ-ತು>. ಪ]ಣI+ೆj ಭರ�;ೆ  ಾದು ೋದ �ಾವ]%ೋ +ಾ=ನ ಸQm�ೆ 
�ೆwoದ ;ಾ�ಗಳV ಓಟ `->ದmವ].ನನ�  ೊಕjಳ ಸುತ> ಇಂ�ೆ�ನು� �ೕಳVವ]ದು ತ0N ೋ�ತು.  

ಚಂ%ಾ�Wೇಔc ನ56ರುವ ;ೆಂಟ �ವಮ=�ೌಡನ ಮ;ೆ�ೆ ಎಷುB ಸಲ  ೋ�ೋದು?   ೋದ ೋ%ಾ�ೆಲ6 �ೇ�ಾರು dಾC+ೊಳ3%ೆ 
 ೊತೂ> �ೊತು> ;ೋಡ%ೆ @% mೆಗ�ನW 6ೆ ಮು% mೆ dಾC+ೊ�B%ಾm;ೆ. ಮಂದ5�ೆ  ಾ&, Qಂಬು  ಾ`, ಅದರ kೕWೊಂದು ವ56ಬ~ೆB 
 ೊQ&, �ಾನು  ೊದುm+ೊಂCದm ರಗ�ನು� ನನ�ೆ +ೊಟುB "ನನ�ೆ lೆ+ೆ… @ೕ;ೆ ಒ%ೊjೕ �ವಪN" ಅನು�ವ ಮೂಲಕ ಕರುಳV |ಂC,"ೆ�ೆN 
�ೇವ�ೊ2&%ಾm;ೆ. &@dಾ ಆlೆ�ೆ �ದುm ಇ%ೊmಂದು +ೆಲಸ �ಟುB ಬಂದ ;ಾನು ಒ4uku ಬr nಾOLಗೂ +ಾ&ಲ6%ೇ 
ಪರ%ಾಡುeಾಗ ಪ=&�-ಯನು� ಅಥL dಾC+ೊಂಡು +ೇಳVವ 4ದWೇ ಅ;ೇಕ ಸಲ ಐವತು>,ನೂರು +ೊಟುB ಪ]ಣI ಕ�B+ೊಂC"ೋ 
ಈ ವI`>�ೆ ಪ%ೇ ಪ%ೇ �ೊಂದ"ೆ +ೊಡುವ]ದು ಸ=ಯಲ6. dಾಗC"ೋCನ56"ೋ ಸಣ ವ|eಾ�ನ  +ೋ-ಆಪ"ೇ�Å 

lೊlೈ�ಯ56 -ೕ"ಾ ಕCk ಸಂಬಳ+ೆj +ೆಲಸ dಾಡುeಾತ. ಸಂ�ೆ ತನ� lೈಕಲು6 ಹ-> ಮೂಡಲ�ಾಳI, -kÁನಹ23, ಚಂ%ಾ� 
Wೇಔc , ;ಾಗರ�ಾ/, /ಜಯನಗರದ ಸುತ> ಮುತ> 08u ಕWೆ�ನು� dಾCದ"ೆ dಾತ� ಒಂQಷುB ಎ+ಾaÆÇದುಡುi &�ೋದು. ಬದುಕು 
lಾ�ೋದು.ಇಂಥ Oೕ/�ೆ ಉಪದ�ವ  +ೊಟB"ೆ ಎಷುB ಸ=?  

ಅಂಥ ಕ"ಾಳ "ಾ-�ಯ56 ಮ� >ೆ56�ೆ  ೋಗಲು lಾಧI? +ೆಲವ] lಾ= &ೕ%ಾ k�ೆ&B`j�ೆ  ೋ8 ಬr lಾB�ಂCನ56 ಕೂತು, @ಂತು, 
ತೂಕC& �ೆಳಕು ಹ=ದ kೕWೆ ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8ದೂm ಉಂಟು. +ೆಎlಾa�L& ಬr lಾBಂCನ �ಾವ]%ೋ ಒಂದು qಾ6~ಾNರ�uನ56 
ಕೂ"ೋದು. �ಾವ]%ೋ ಬಸaನು +ಾಯು->ರುವಂ�ೆ ನ�lೋದು. ಆ�ಾಗ ಎದುm  ೋ8 ಆ ಕbೆ ಮುಖ dಾC @ಂ-ರುವ ಬಸುaಗಳ 
�ೋಡುLಗಳನು� ;ೋbೋದು. ;ಾನು ಎ56�ೋ  ೋಗ�ೇ+ಾ8ಯೂ, ಆ ಬಸುa ಇನೂ� ಬಂQಲ6eೆಂದು ಖwತಪC&+ೊಂಡಂ�ೆಯೂ 
ಮ� >ೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕbೆ ಕೂತು�bೋದು. �ಾ"ಾದರು ನನ�ನು� ಅನುdಾ;ಾಸNದeಾ8 ;ೋಡು->%ಾm"ೆ ಅಂತ ನನ�ೇ bೌಟು 
ಬಂದ"ೆ ಅವರ;ೆ�ೕ  ೋ8 ~ೈಮು +ೇ[�ೇದು. "ಹಗ= �ೊಮuನಹ23�ೆ ಒಂಭ�ೊ>ೕ, ಒಂಭತೂ>ವ"ೆಗೂ ಇ"ೋ ಬಸುa �ಟB"ೆ ಆkೕWೆ 
ಬlೆaೕ ಇಲ6 ;ೋC"  ಅಂತ ಏನನೂ� ಒದ"ೋದು. ಆತ, ~ೈ� �ಾ&�ೆ ಧಮLಸ�ಳ+ೆj  ೋ8 ಬ"ೋಣ ಅಂತ ಮ;ೆ�ಂದ 
 ೊರಟವನು k�ೆ&B`j�ೆ ಬರುವಷBರ56 ಮೂಡು nೇಂ�ಾ8 ಮಂ�ಾ�ಲಯ+ೆj  ೋಗ�ೇ+ಾ8 @ಧL=&ರುವ]%ಾ8  ೇ[�ೇದು! 
ಅ56�ೆ ಆತ ನನ�ನು� bೌ�@ಂದ ;ೋbಾ> ಇಲ6 ಅಂತ �ಾIರಂ�ಪC&+ೊಂಡು ಅ56ಂದ  ೊರಟು "ೈWೆ? lೆBೕಷ@�ನ ಕbೆ ಬ"ೋದು.  

+ೆಂ�ೇ�ೌಡ ಬr lಾB�ಂCಗೂ "ೈWೆ? lೆBೕಶ@�ಗೂ ನಡುeೆ ಇರುವ "ೋH Ceೈಡ=ನ ಕಂ�ಗಳನು� %ಾ�  ೋ�ೋ%ೇ ಒಂಥ"ಾ 
ಮಜeಾ8ತು>. ಅWೊ6ಂQಷುB ಸು�ಾ>ಟ. ಎW 6ೆ56�ೆ, ಎಷುB  ೊ->�ೆ "ೈಲುಗಳV  ೋಗುತ>eೆಂಬ eೇ[ಾಪ�Bಯನು� ;ೋC+ೊಂಡು ಸ?ಲN 
 ೊತು> @Wೊ6ೕದು. ಸುಮu;ೆ, ಓQ  ೋ8 " bೆ56�ೆ ಎಷುB ಗಂ~ೆ�ೆ "ೈ5%ೆ? eಾಪr ಬ"ೋಕೂ =ಟSL �+ೇಟು &ಗು�ಾ>?  ಅಂತ 
ಒಂದ+ೊjಂದು ಸಂಬಂಧ/ಲ6ದ ಪ��ೆ�ಗಳನು� /nಾರ�ಾ +ೌಂಟ=ನ56 +ೇ[�ೇದು. ಅವರು ಏನ;ೊ�ೕ  ೇ[�ೇದು. ಒಂದು ಸಲ |ೕ�ೇ 
ತdಾxೆ�ೆ +ೇಳಲು  ೋ8 �ಾಂ�ೆ�ೆ  ೋಗುವ "ೈಲು ಹ->��B% mೆ. ಕುWಾLದ ಸ6ಮುu ;ೋC  "ಇ%ೇನು �ಾಂ�ೆ ��ೕ"ಾಂಪ]ರ 
ಇದmಂ8%ೆ?"  ಅಂದು+ೊಂಡು ಅW 6ೆW 6ೆWೊ6ೕ ಸು�ಾ>C +ೊ;ೆ�ೆ eಾ�ಾr �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಬರುeಾಗ ಎWೊ6ೕ ಒಂದು ಕbೆ &`j ಾ+ೊಂಡು 
"ಮಲ8%ಾmಗ �ಾ"ೋ �ಾIಗು ಕದುm��B%ಾm"ೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ� ತWೆ +ೆಳ�ೆ ಇಟುB+ೊಂC% mೆ. @ೕವ] ಎ�s&ದ kೕಲxೆBೕ 
�ೊ�ಾ>8ದುm ಕ[ೆದು  ೋ8%ೆ ಅಂತ. ;ಾಲುj �ೊ�ೆ ಬ~ೆB, ಒಂದು ಟೂ  ಬ�v, ಒಂದು kC��a lೋಪ], ಒಂದು +ೆಂಪ] ಟeೆಲು6, 
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ಒಂದು �2ಪಂnೆ, ಒಂದು /ಭೂ- ಗ�B ಒಂದು �ಾಲು, ಒಂ%ೆರಡು ಒಳಉಡುಪ]ಗಳV, ಮೂರು `ತ>[  ೆಹಣು, ಒಂದು @ೕ=ನ �ಾಟಲು, 
�ಾಂµೕO Oೕವನಚ=�ೆ� lೇ=ದಂ�ೆ ಅ;ೇಕ ವಸು>ಗಳV ಅದರ56ದmವ]. �+ೇಟೂ ಕೂಡ ಅದರW 6ೇ ಇತು> lಾÈ ! ಜನರ� �ೋ8ಯ56 
ಓbಾಡುವ ನನ�ಂಥವ=�ೆ ಭದ��ೆಯ +ೊರ�ೆ ಎದುm +ಾಣು->%ೆ. ಇದರ ಕು=ತು ಸಂಬಂಧಪಟBವ=�ೆ -2& ಉಪ+ಾರ ಕ�B+ೊ23" 
ಅಂದು��B% mೆ. ನನ� dಾ-�ೆ ದ@ಗೂCಸುವಂ�ೆ ಒಬs �ೊಚುo�ಾ�ಯ �ಾತ, " �ಾ"ೋ �ಾ0ಗಳV ನನ� ಕನ�ಡ+ಾನು ��Bಲ6 
lಾÈ " ಅಂತ |ಂQಯ56  ೇ2ದ. ಇದ;ೆ�Wಾ6 ಗಮ@ಸು->ದmಂಥ ಒಂದು ಮು&6ಂ  ೆಂಗಸು @% mೆ  ೋ8ದm ತನ� ಪ]ಟB ಮಗುವನು� 
ರಪN;ೆ ಅ0N+ೊಂಡು �ಾಬ=�ಂದ ಕಣು ��Bತು. �+ೇಟು nೆಕುj dಾಡುವ ವI`> ನನ�;ೆ�ೕ ದುರುಗು�B ;ೋಡು->ದmವನು ಅ%ೇ+ೋ 
ಮುಂದ+ೆj  ೊರಟು  ೋದ. @ಜಕೂj ನನ� ಬ2 �ಾI8ರ5ಲ6. �+ೆಟುB ಇರWೇ ಇಲ6. +ಾ&ಲ6eೆಂಬ ನನ� ಮನ&ನ �ಾಯ+ೆj, ನನ� 
%ೇಶದ56 ಓbಾಡಲು ;ಾ;ೇ+ೆ �+ೆಟುB ತ�ೋ�ೇಕು ಅನು�ವ ಹುಂಬತನ  ಮುWಾಮು ಸವ=ತು>.  

|ೕ�ೆWಾ6 ಏ+ಾಗುತ>%ೆ?  ಒಂದು eೇ[  ೆ ;ಾನು &@dಾ�ೆ  ಾಡು ಬ"ೆQಲ6 ಅಂದ"ೆ ಏನು Wಾಸಗು� >ೆ? &@dಾ�ೆ  ಾಡು 
ಬ"ೆDೕ%ೊಂ%ೇ ಮ ಾlಾಧ;ೆ�ಾ?  ಗುರು`ರt 7ೇ��ಾ8 ಅxೆBಲ6 �ಾ+ೆ ಕಷB ಪಡ�ೇಕು?  ಮಧI"ಾ-�ಯವ"ೆಗೂ �ಾ+ೆ 
+ಾಯ�ೇಕು? ಬಂದು �ೕಟು dಾಡುವಂ�ೆ |ಂQನ ಸಲ  ೇ2ದ�Wಾ6, ಅದ+ಾj8 +ಾಯ�ೇ+ಾ? ನನ8ರಬಹು%ಾದ 
ಸಮಯಪ�pೆಯನು� ಅವರು ಪ=ೕ�ಸುವ ಸಲುeಾ8 ಸುBCDೕ ಒಳ8ದುm+ೊಂbೇ +ಾ�&%ಾ�? ಸ=, ಒಂದು &@dಾ�ೆ  ಾಡು 
ಬ"ೆ&ದರು ಅಂ-ಟುB+ೊ23. ಏನು ಬಂತು?  ನನ8ಂತ ಮುಂnೆ �ಾರೂ  ಾಡು ಬ"ೆQಲ6eಾ?  �ಾ"ೋ ತು2ದ  ಾQಯ;ೆ�ೕ �ಾ;ೇ 
;ಾನೂ ತು2ಯು->"ೋದು?  ಇಷBಕೂj &@dಾ�ೆ ಬ"ೆದ"ೆ dಾತ� lಾµ&ದಂ�ೆ�ಾ? ಕುeೆಂಪ], �ೇಂ%ೆ�, ಅCಗರು &@dಾ�ೆ 
ಬ"ೆದು ತಮu ಪ�-7ೆ �ೋ=&ದವ"ಾ? ಇಲ6. ಇxಾB8ಯೂ ;ಾ;ೇ+ೆ  ಾಡು ಬ"ೆಯಲು ಇಷುB ಪ�ಯತ� ಪಡ�ೇಕು? ಸತತ 
ಮೂ;ಾLಲುj ವಷLಗಳ +ಾಲ ಗುರು`ರt |ಂ%ೆ ಅWೆಯ�ೇಕು?  

ಇದರ |ಂ%ೆ ಒಂದು dಾನ&ಕ &�- ಇ%ೆ. ಇದು +ೆಲವ wತ�8ೕ�ೆ ಬ"ೆಯುವ]ದಕjxೆBೕ &ೕ�ತವಲ6. ಪ�-Dಂದು ಗು=ಯ, 

ಪ�-Dಂದು ಪ�ಯತ�ದ |ಂ%ೆ ಇದ+ೆj �ೇ"ೆ �ೇ"ೆ �ೆರ;ಾದ eಾI}ಾIನಗಳV &ಗುತ>eೆ. +ೆಲವ=�ೆ wಕj%ೊಂದು �ಾ�/ಷS 

lೊBೕG  ಇಡುವ]%ೇ ಗು=�ಾ8ರುತ>%ೆ. +ೆಲವ=�ೆ �ಾಜುಗ2ಂದ ಕೂCದ ಸುಸO©ತ ಕ�ಂಗು �ಾಪ]. +ೆಲವ=�ೆ ತಮu%ೊಂದು 
ಪ]ಸ>ಕ �ಡುಗbೆ dಾbೋದು. +ೆಲವ=�ೆ ಸ?ತಂತ�eಾ8 ಒಂದು &@dಾ @%ೆL�lೋದು. +ೆಲವ=�ೆ ಪ]ಟB%ೊಂದು �ಾತ�ದ56 ಪರ%ೆ 
kೕWೆ +ಾ�&+ೊ[�ೆ 3ೕದು. +ೆಲವ=�ೆ &@dಾ°ಂದ+ೆj ಒಂದು  ಾಡು  ಾbೋದು. ಇವ]ಗಳನೂ� �ೕ= lಾµಸುವ 
ಅವ+ಾಶಗ2ದmರೂ �ಾ+ೋ ಮನಸು dಾಡಲ6 ಅxೆBೕ. ಇ56 �ಾವ]%ೋ ಉತ¬ಷBವಲ6.  �ಾವ]%ೋ ಕ@ಷBವಲ6. ಅk=+ಾದ 
ಕಂಪ¡Iಟ=;ೆದುರು ಕೂರುವ ಬದWಾ8 �ೆಂಗಳ�=ನW 6ೇ ಕು2ತು lಾµಸಬಹುದು. ಪ-�+ೆಗಳ56 ಪ�ಕಟeಾದ dಾತ�+ೆj ಬರಹಗಳ 
ತೂಕ  ೆwo�ಡಲ6. ಪ]ಸ>ಕ ರೂಪದ56  ೊರಬಂದ dಾತ�+ೆj ಅeೆಲ6ವನೂ� �ೆ�ೕಷ» lಾ|ತIeೆಂದು ಪ=ಗ�ಸಲು lಾಧI/ಲ6. 
�ಾ6ಗುಗಳ56 ಬ"ೆಯಬಹುದು. &@dಾ�ೆ  ಾಡು ಬ"ೆಯ%ೆಯೂ ಕ/�ೆ ಬ"ೆದು+ೊಂಡು ಸುಖeಾ8ರಬಹು%ಾದ  ಾ�ೆ! 

|ೕ�ೇ ಈ�ೆWಾ6 ಅ@�ಸು->ದmರೂ ಆಗ dಾತ�  ಾ�ೆ ಅ@�ಸು->ತು>. ಗು=ಯ �ೆನ��B  ೊರ�ದm ಮನಸುa "ಾO�ೆ &ದ�/ರ5ಲ6. ಅ�?@ 
ಸುBCDೕ ಮುಂ%ೆ ಈಗಲೂ  ೋ%ಾಗ ಎಲ6ವ¡ ;ೆನ�ಾಗುತ>%ೆ. +ೊ;ೆ�ೊಂದು Qನ  ೊರ�ೆ ಬಂದು  ೆಗಲ kೕWೆ +ೈ  ಾ`+ೊಂಡು 
ಒಳ+ೆj ಕ"ೆದು+ೊಂಡು  ೋದ ಗುರು`ರt ಕೂಡ ;ೆನ�ಾಗು�ಾ>"ೆ. ಅವರು +ೊಟBಂಥ ಟೂIನು, ಅದ+ೆj ;ಾನು ಬ"ೆದ lಾಲುಗಳV. 
ಅದು ಓ+ೆ ಆ%ಾಗ ಆದಂಥ ಖು�. ಎಲ6ವ¡ ;ೆನ�ಾಗುತ>%ೆ. ;ಾನು, @%ೇLಶಕ ಓಂ ಪ�+ಾv "ಾÅ ರನು� dಾ�ಾCಸಲು 
ಮುಂ%ಾ%ಾಗ "ಇW 6ೆWಾ6 ಬರ�ಾರದು ಆ ಕbೆ  ೋ8 @ಂತು+ೋ" ಅಂತ ಅ�?@ ಸುBCDೕದ dಾ5ೕಕ "ಾ� ಪ�lಾ¦ ನನ�ೆ 
 ೇ2ದೂm ;ೆನ�ಾಗುತ>%ೆ. ಅ%ೇ "ಾ� ಪ�lಾ¦ ಮುಂ%ೊಂದು Qನ ತಮu%ೊಂದು &@dಾ�ೆ  ಾಡು ಬ"ೆಯುವಂ�ೆ ನನ�ೆ 
 ೇ2ದೂm, nೇರು ತ=& ಕೂ=& �ೕ ಕುC&ದೂm ;ೆನ�ಾಗುತ>%ೆ. 
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ಅಂದ ಾ�ೆ ;ಾನು,"ಗುರು`ರt ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8 ಹ->ರಹ->ರ ಎರಡು ವಷL�ಾ�ತು…" ಅಂತ 4;ೆ� /ಜಯನಗರದ 
ಇಂದ�ಪ�ಸ�ದ56 ರeಾ%ೋlೆ -ನು�ತ> �ವಮ=�ೌಡ@�ೆ  ೇಳV->ದm ;ೆನಪ]. 

 
ಸೂಪK �ಾL ಸಣ�ಯ? (ಕ%ೆ): ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-6 

"&ಸುಮಗ;ೇ ;ಾ;ೇ2ದಷುB dಾಡು. @ಂ�ೆ ಒ[ 3ೇ%ಾ86ಲ6 ಅಂ%ೆ� ನ;ೆ�ಸು� ಬದWಾ�&+ೊ2>ೕ@" ಎಂದು kೖkೕWೆ ಬಸಪN%ೇವರು 
ಬಂQದm ಸಣಯI  ೇ2%ಾಗ ಸುತ> ;ೆ"ೆQದm "ಾ8%ೊCiಯ ಜನ ದೂlಾ� dಾ�ಾಡ%ೆ +ೈ ಮು8ದರು. ;ಾeೆWಾ6 ಅದನು� ;ೋC 
ಕಂ�ಾWಾ%ೆವ]. ಅxೊB->�ಾಗWೇ ಸಣಯI ತ;ೆ�ದುರು �C&ದm ರಂ�ೋ5ಯನು� ತನ� ಬಲ�ೈ�ಂದ ಉO© ಉO© ಚು`j  ಾಗೂ 
�ೆ"ೆಗಳ ಗುತುL &ಗದಂ�ೆ dಾC ಆಭL�&ದm. ಸಗ� ಉಂbೆಯ kೕ5ದm ಮ�ನ Qೕಪ ಆಕ2ಸು->ತು>. ;ಾವ] ತೂಕCಸು->% mೆವ]. 
ಸಣಯI ಕbೆಗೂ 'ಅ"ಾ ಅ"ಾ dಾ%ೇವ ಸಂ�ೋ' ಅಂತ %ೊಪN;ೆ ;ೆಲಕುjರುಳVವ ಮೂಲಕ ಅವ->ನ %ೇವರು ಬ=&+ೊಳV3ವ 
+ೆಲಸ+ೆj ಮಂಗಳ  ಾCದ. �ಾeಾಗ ಎಲ6ರು ಎದm"ೋ @Q�ಸು->ದm wಕjwಕjಮಕjಳV ತಂತಮu �ಾDಳ8ದm �ೆರಳನು� 
 ೊರ�ೆ�ೆದು ಅಳಲು ಶುರು/`j+ೊಂಡವ]. ನಮಗೂ ಮಲಗುeಾlೆ�ಾ�ತು. 
  

ಇCೕ ಊ=ನW 6ೇ ಅವ;ೊಬs@�ೆ dಾತ� %ೇವರು ಬರು->ತು>. "ಾ8%ೊCiಯ56 ಇ;ಾ�=ಗೂ 5ಂಗ�ಾರ�ೆ�ಾ8ರ5ಲ6.  
ಸಣಯI ಊರ%ೇವ"ಾದ ಬಸಪNನ ಆಪ>+ಾಯLದ�Lಯಂ-ದm ಅಚLಕ.ಕ~ಾB ಬ�ಹunಾ= ಅನು�ವ �ರುದು ಪbೆQದm. 
"ಾ8%ೊCi  ಜನರ ಕಷB-ಸುಖ, ದುಡುi-+ಾಸು, ;ೆಗC-ಜ?ರ, ಮದುeೆ-�ೆÉೕಭನ, �ಾ�ಾರ-lಾ�ಾರ ಎಲ6ದರ ಸಂಪ¡ಣL 
 ೊ�ೆ�ಾ=+ೆ ಸಣಯIನ kೕ5ತು> �ಾಪ. ಇಂಥ ಸಣಯIನನು� ಕೂ=& %ೇವರು +ೇಳVವ +ೆಲಸ ಆ�ಾಗ ನbೆಯು->ತು>. ಸಣಯIನ 
kೖkೕWೆ ಬರುವ %ೇವರು �ಾವ]ದು, �ಾ+ೆ ಬರುತ>%ೆ, ಎ56ಂದ ಬರುತ>%ೆ-  ಇಂಥ ಹಲವ] ಅತIಮೂಲI ಪ��ೆ�ಗಳನು� ನಮ�ೆ ;ಾeೇ 
 ಾ`+ೊಳV3->% mೆವ].  ಾ�ಾ8, ಈ ವI`> ಒಂದು ಬ�ೆಯ ಶಂ`ತ ಉಗ��ಾ�ಯಂ�ೆ ನಮ�ೆ �ೋಚು->ದm. ಯಂತ� ಕಟುBವ]ದು, ;ೆಲ 
ಬ�ೆದು ಕುC+ೆ �ೆ�ೆDೕದು, +ೈಯ56 ಮ� |Cದು ಅಥLeಾಗದ 7ಾxೆಯ56 dಾ�ಾbೋದು,  ೆಂಗಸರ kೖkೕWೆ dಾರಮuನನು� 
ಬ=& 'ತಂಗIeಾ?…' ಅಂತ ಅವರ ಗಂಡಂQ"ೆದು"ೇ ತ�s+ೊ[�ೆ 3ೕದು, ಮಕjಳ +ೊರ2�ೆ �ಾಯತ ಕ�B ಅವ]ಗಳ eಾರಸು%ಾರ=ಂದ 
ಒಂQಷುB +ಾಸು ವಸೂ5 dಾbೋದು- ಇಂಥ /wತ� +ೈಂಕಯLಗಳ56 �ೊಡ8&+ೊಳV3->ದುmದ=ಂದ ನಮ�ೆWಾ6 ಉಗ��ಾ�ಯಂ�ೆ 
+ಾಣು->ದm ಅನ�ಬಹುದು ಅ@�. 
  

ಇಷುB dಾತ�ವಲ6%ೆ lಾಕಷುB �ೕCಗಳನು� lೇದು->ದm. "ಾ�ೊ�ೕ"ಾ-� ಎದುm ಶಂಖ ಊದು�ಾ> ಸu�ಾನ%ೆbೆ�ೆ lಾ8�ಡು->ದm. +ೋ2 
ಕೂಗುವ  ೊ->�ೆ ಸ=�ಾ8 ಎಂಥ ಚ2�ದmರೂ Wೆ`jಸ%ೆ  ೊ[ೆಯ56 lಾ�ನ dಾC ;ೇರeಾ8 ಮ;ೆ�ೆ ಬಂದು ಒಂದು lೇರು �ೕ 
ಕುCದು  ೊಲ+ೆj  ೊರಟು�ಡು->ದm. �ೕ ಕುCಯುವ 4ದಲು ತನ� +ೊರ2ನ56ದm �ೆ23ಕರC�ೆDಳ8ನ ತನ� %ೇವ=�ೆ lಾ�ನ 
dಾC&, ಹೂ ಮುC&, /ಭೂ- ಹwo, ಗಂಧದಕCi  ೊ�ೆ �ೋ=ಸು->ದm. ನಂತರ �ೋbೆ�ೆ ;ೇತು ಾ`ದm ಹ->ಪNತು> /wತ� /wತ� 
%ೇವರುಗಳ 7ಾವwತ�ಗ2�ೆ  ೊ�ೆ �ೋ=&  ಕಪ¡Lರ%ಾರ- �ೆಳಗುವ]ದನು� ಮ"ೆಯು->ರ5ಲ6. ಧೂಪವನೂ�  ಾಕು->ದm. ಇ/ಷೂB 
;ೇಮಗಳನು� ಸೂ�ಾLಸ>ದ ನಂತರವ¡ ತಪN%ೆ �ಾ5ಸು->ದm ಅಂತ ಎಲ6ರೂ dಾ�ಾC+ೊಳV3->ದmರು. "ಾ8%ೊCiಯ ಜನ 
ಸಣಯI@�ೆ ಎರbೆಕ"ೆ  ೊಲ, ಮೂರಂಕಣದ  ೆಂwನಮ;ೆ +ೊ�Bದmರು. ಬಸeೇಶ?ರನ ಪ¡�ಾ=�ೆ ಸಲ6�ೇ+ಾದವ]ಗ[ಾ8ದmವ] ಅವ]. 
  

ಸಣಯI ನಮuನು� ಇಷುB +ಾಡಲು ಇದm ಇ;ೊ�ಂದು ಮುಖI+ಾರಣeೆಂದ"ೆ, ವಷL+ೊjku ನbೆಯು->ದm ಬಸಪNನ +ೊಂಡ+ೆj ನು8� 
+ಾಲು ಸುಟುB+ೊಳ3%ೆ lೈ ಅ@�&+ೊ[�ೆ 3ೕದು. ಎಲ6ರೂ ಸಣಯIನದು ಬಸಪNನ ಪ]ನಜLನu ಅಂತWೇ ನಂ�ದmರು. ಏ+ೆಂದ"ೆ, ಅವನ 
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ಗೂನು�ೆನ�ನು� ಸ%ಾ ಎ->ನ(ಬಸವ) �ೆ@�ನ kೕ5ರುವ  ಉ�sದ ಗು�ೆN�ೆ  ೋ5&��Bದmರು. "&ಸುಮಗ;ೇ" ಅಂತ %ೊಡiವರು 
wಕjವ"ೆಂಬ �ಾರತಮI/ಲ6%ೆ ಎಲ6=ಗೂ ಏಕ=ೕ-ಯ56 ಸಂ7ೋQಸು->ದುmದ=ಂದ |=ಯರನು� ಏಕವಚನದ56 dಾ�ಾCಸಲು 
|ಂಜ=ಯು->ದm ನಮ�ೆ ಸಣಯI ಅಸdಾನI;ೇ ಇರ�ೇ+ೆ@ಸು->ತು>. ಮುದುಕ"ೋ, ಸಣಯI ತಮuನು�   ೇ�ೆ ಕ"ೆದರೂ 
ಮರುdಾ�ಾಡ%ೆ +ೈಮು8ದು ಸುಮಧುರeಾ8 +ೆಮುu->ದmರು. ಇ;ೊ�ಂದು /nಾರeೆಂದ"ೆ, ಸಣಯIನ @ರಂತರ 
Dೕ�ಾ7ಾIಸQಂ%ಾ8 ಅವನ %ೇಹದ56 /ೕDೕL�ಾNದ;ೆ�ೕ @ಂತು ೋ8%ೆಯಂ�ೆ ಎಂದೂ ಮತು> ಊ"ಾnೆಯ ಅರ2ಮರದ 
;ಾಗರಕ56ನ ಬ2 �Qmರು->ದm ಬುQ�dಾಂದI  ೆಂಗ&ನ ಗೂನು�ೆ@�ನ ಮಗು ಅವನ%ೇ ಎಂದೂ ಹಲವ] =ೕ-ಯ �ಾ&ಪ]Nಗಳನು� 
"ಾ8%ೊCiಯ ಪ]ಂಡರು ಶ�% �ೆ�ಂದ ಹ�s&ದmರು. ಹQ;ಾ"ೋ, ಹQ;ೆಂ~ೋ ವಷL ವಯ&aನ ನಮ�ೆWಾ6 ಅಂಥ /ಷಯಗಳ56  ೆಚುo 
ಆಸ`>�ತು>! 
  

|ೕ�ೇ ಒಂದು +ಾ-Lಕ lೋಮeಾರದ ಸಂ�ೆಯಂದು ಸಣಯI@�ೆ %ೇವರು ಬರುವ +ಾಯLಕ�ಮ/ತು>. ಹಬsದ /�ೇಷeಾ8 ಬಸಪNನ 
ಗುCಯ kೕWೆWಾ6 &ೕ=ಯ� lೆಟುB  ಎ[ೆಯWಾ8ತು>. kೖ� lೆc ತ=& ಗುರು"ಾಜಲು;ಾಯುi ಹ=ಕ(ೆ  ಾಕWಾ8ತು>. 
ಮ ಾಮಂಗ[ಾರ-ಯ ನಂತರ ಭಕ>"ೆಲ6 &ೕಯನ� ಉಂಡು, ಎWೆಗಳನು� ;ೆ`j, +ೈ�ಾ� �ೊ[ೆದು+ೊಂಡು ಅವ->ನ 
ಮುಖIಘಟBeಾದ ಸಣಯIನ dಾತುಗ2�ಾ8 +ಾQದmರು. ಆ ಸುµೕಘL dೌನವನು� ಮು=ಯುವ ಪ�ಯತ�ದ56 ಸಣಯI 
ಕಣುಮುwo,ತWೆಗೂದಲು +ೆದ=, ಇCೕ �ಾCಯನು� �ೇ� dಾಡು�ಾ> "ಬಂ" ಅಂತ ಕಣು�ಟುB, "&ಸುಮಗ;ೇ- bೋoಟ=ೕ 
�ಾCೕr �ೆ�ೕc…;ೋ bೋc!" ಅಂತ  ೇ2 ಸುತ>ಲೂ ಒku +ೆಕj=&+ೊಂಡು ;ೋಡು�ಾ> ತ;ೆ�ರಡು ಭುಜಗಳನೂ� 
ಕು�ಸWಾರಂ�&ದ. ಸಣಯI �ಾeಾಗ ಅಥLeಾಗದ 7ಾxೆಯ56 dಾತ;ಾCದ;ೋ ಅ56ದm ಮುದು`DಬsಳV ಎWೆಯC+ೆ 
ತುಂ�ದm �ಾ�ಂದ- 
  

"ನನ�ಪN;ೇ, ಸತ?ಂತ ಕಣಪN @ೕನು…ಸತ?ಂತ. ನನ� `=ೕಮಗ ಮು@ಯ ;ೆ;ೆ� ಮ%ಾmನ ತಂ83ಟುB ಮ� �ೆ ಕಲlೊjಂಡು 
ಕುಡುದುಬುಟುB, ತCಯವ? ಕ=�ೊ& �ಾ?ಳದ wಗುರು ತ->ೕ@ ಅಂತ �ೌbಾG �ಾ?ಟುತjbೆ °ೕ8ದm…"     

 "ಅವನು ದುCೕವಂ�ೆ, ವಲ ಮ;ೇ5 ಕIಲa dಾಡ?ಂ�ೆ �ಾIನ +ೊಟುBದುm ;ಾ;ೇ"  
"�ಾ?ಳದ wಗುರು ಕು�ಾ?ಗ `ರು�ೆಟುB �ಾತ�ದ  ಹ&"ಾವ] ಕwo �ೊಲು6 ಸು=lೊjಂಡು �ೇ5�ಾವ] �Qm%ೊmೕನ  ಕbೇ ಹ�B �ೕ=wಕj 
;ೋbೊjಂಡು lೈಕ� dಾIWೆ ಕುಂC�lೊjಂಡು bಾಕು� lಾ� �ೆ  ಕ+ೊLಂbೋದ�ಂ�ೆ" 
"ಅವನೂ� ಆ �ಾIನ +ೊಟುBದುm ;ಾ;ೇ" 
"ಒಂ%ೇ ಒಂದು ಗ2�ೆ  ೊ� �ೆ ನನ� ಮಗಂ�ೆ ಸ� >ೆ ಮು�B"ೋ ಸುQm "ಾ8%ೊCiWೆWಾ6 ಹಬುsಡು>" 
"ಎಲ6 ನS kೖk" 

"ಇlಾI �ೊ�ಾ>8 ನನು�ಸು"ೋದಂ�ೆ ಆ8 �ರ�ರ;ೆ ಕುC+ೇ5%ಾjಸ� ಎ�ೊjಂಡು bಾಕು� lಾ��ೕ%ೆ. ಅlೊB� �ೆ ಇಸ ಕ`a ಉlಾG 

dಾCದು� ನನ�ಪN;ೇ" 
"ಈ ಬಸಪNನ ನಂ�%ೋ�ಾL=ಗೂ 4ೕಸ ಆಗಲು>" 
";ಾನು, bಾಕು� +ಾಲ �� �ೆ8bೊjಂಡು, ನನ� ಮಗುಂ�ೆ ಏನು ಅ�ಾಯ ಆಗುQWಾ ಅಲು?"ಾ lಾ?�ೕ ಅಂ%ೆ. ಅದುಕjವ]�, @ೕವ] 
ಅeಾ�ೇಳV%ೆ� DೕಳVದು�" 
";ಾ;ೇ ಅಂಗನು� ಅಂದುದುm. bೋoಟ=ೕ �ಾCೕr �ೆ�ೕc. ;ೋ bೋc!"  

"ಇ%ೇ lಾ?�ೕ bಾಕು� DೕಳVದುm! ಇeಾಗ ನನ� ಮಗ ಉlಾರಗeೆ�. 4;ೆ� ಮಳeಾC ಸಂ�ೆ�ೋ8 ಒಂದು ಕಡಸು ವಡ+ೊಂಡು 
ಬಂದವ;ೇ. ಎಲ6 @ನ� ದ�ಾ ನನ�ಪN" ಎಂದು  ೇ2 ಮುದು` ಮು8&ದಳV. ಸಣಯI ಜೂ�ನ56ದm. 
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ಇದನು� +ೇ2 ಅ56ದm ಅಷೂB ಜನ "ಬಸಪN@�ೆ ಉªೕ ಉªೕ" ಅಂದು�ಟBರು. ಸಣಯI ಮುದು`ಯ ಮಗ@�ೆ ಇ;ೆ�ಂದೂ  ಾವ] 
ಕಚoದಂ�ೆ ;ೋC+ೊಳV3� >ೆ;ೆಂದು ಬಲ�ೈ 7ಾxೆ +ೊಟುB ಭುಜವನು� ಮತ>ಷುB �ೇ� dಾC ಏಕದಂ ಉರು2 ೋದ. ಅವನು 
ಉರು2 ೋದ �ೕ&L�ೆ ಅವನ |ಂ%ೆ ತ~ೆBಯ56�Bದm ಅ`j +ಾರಂOಯಂ�ೆ w�u ಎಲ6ರ kೕಲೂ �ದmವ]. ಅದನು� 
ಶುಭಶಕುನeೆಂದು 7ಾ/&ದ ಜನ ಗ�B�ಾ8 ಇ;ೊ�ku "ಬಸಪN@�ೆ ಉªೕ ಉªೕ" ಅಂತ  ೇ2 kೕWೆದmರು. ;ಾವ] �ಾ5�ೆ ಬಂದ 
&ೕಯನ�ಕjxೆBೕ ತೃ0>ಪ~ೆBವ].  
  

kೖಸೂ=ನ �ಾವ]%ೋ dಾಡ�S lಾ?�ೕOಯ ಹ->ರ  ೋ8 �ಾನೂ ಅವನಂ�ಾಗ�ೇ+ೆಂಬ ಹಟ+ೆj �ದುm ಒಂQಷುB ಇಂ86ೕಷನು� 
ತಪ]Nತ�ಾN8 ಕ5ತು ಅದರ nೊಚoಲ ಪ�Dೕಗeೆಂಬಂ�ೆ ಸಣಯI ಇ56 ಪ�Dೕ8& ಎಲ6ರಲೂ6 �ಾಬ= ಹು�B&ದm;ೆಂಬ /ಷಯ 

ಆkೕWೆ �ೊ�ಾ>�ತು. lಾಲ%ೆಂಬಂ�ೆ  "��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕO" ಅನು�ವ  ೆಸ=ನ56 ಒಂದು 
/&�ಂy +ಾಡುL dಾC& ಕಂಡಕಂಡವ=�ೆಲ6 ಒ�ಾ>ಯ dಾC +ೊಡು->ದm ಅನು�ವ �&�& ಸುQm +ೇ2 ನಮ�ೆ 
ಕ+ಾj�`j�ಾ�ತು. 
  

"ಾ8%ೊCiಯ56 %ೇವರು ಬರುವ ಏ+ೈಕ ಮನುಷI ಎನು�ವ +ಾರಣQಂ%ಾ8 ಸಣಯI ಎಲ6ರ ಗಮನ lೆ[ೆQದm. ಬಸು=-�ಾಣಂ-ಯರು 
ಉಪeಾಸ/ದುm ಸಣಯIನ �ಾದಪ¡�ೆ dಾC ಆ �ಾ%ೋದಕವನು� ಭ`>�ಂದ ಕುCಯWಾರಂ�&ದರು. ಕ;ೆIಯರಂತೂ ಸಣಯIನ 
kೖ�ೆ +ೈ�� ೆ -`j ಹಂbೆಗಟBWೆ �&@ೕರು ಸು=ದು lಾ�ನ dಾC& ಅವನ ಉದmeಾದ ಕೂದಲನು� &ೕರ��ೆ�ಂದ &ಕುj�C& 
�ಾw ಜbೆ  ಾ` ಮ56�ೆ ಹೂವ] ಮುC& ಆನಂತರ ಆ ಹೂವನು� �ಾವ] ಮುCದು+ೊಳV3->ದmರು. ಇಂತಹ /wತ� ವ�ತಗಳನು� 
lಾ�ಾ   "��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕO"ಗ[ ೕೆ ಸಂ�ೆÉೕµ&ದmರು. ಇಂಥ ವ�ತಗ2ಂದ ಕ;ೆIಯ=�ೆ �ೇಗ 
ಕಂಕಣ7ಾಗI ಕೂC ಬರುವ]%ಾ8ಯೂ, ಮದುeೆ�ಾ8 ವಷL ತುಂಬುವ]ದ"ೊಳ�ೆ ಸಂ�ಾನ7ಾಗI ಒದ8ಬರುವ]%ಾ8ಯೂ 
ಗುW 6ೆ�s&��Bದm ಸಣಯI.  ತdಾxೆ�ಂದ"ೆ ಇದರ ಬ� �ೆ ಊ=ನ56 �ಾರೂ ಚ+ಾರ ಎತು>->ರ5ಲ6. 
  

ಸಣಯI@ಂದ ನಮ�ೆ (ನಮuದು ಐ%ಾರು ಫ�ಂಗ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪ]) @�ಾನeಾ8 ಅ;ೇಕ �ೊಂದ"ೆಗಳV ಶುರುeಾಗ�ೊಡ8ದವ]. 
;ಾವ] ಪ=ೕ�ೆ�ೆ ಓQ+ೊಳV3eಾಗ ಸ="ಾ-�ಯ56 ಶಂಖ ಊದು�ಾ> ಊರW 6ೆWಾ6 ಸು�ಾ>ಡು->ದm. ಬುಡುಬುಡು+ೆಯವ;ೊಂQ�ೆ 
ತತ?ಸಮರ`j2ಯು->ದm. ಇದರ ಪ=�ಾಮ ನಮu ಏ+ಾಗ��ೆ ಇವರ ಕbೆ ಹ=ದು ಪ=ೕ�ೆಗಳ56 ಅಂಕಗಳV ಕCk�ಾಗು->ದmವ]. 
ಇದ;ೆ�ೕ ಸ=�ಾ8 ಬಳ&+ೊಂಡ ಸಣಯI ತನ�ನು� ನಂಬದ +ಾರಣ ಇವ"ೆಲ6 ಈ ಬ�ೆಯ �ಾಪ+ೆj ಗು=�ಾ8%ಾm"ೆಂದು ನಮu ನಮu 
ಮ;ೆಯವರ56 ನಂ�& ಮತ>ಷುB ಉ8ಸು->ದm. 
  

ಇದ+ೆj ಇಂಬು +ೊಡುವಂ�ೆ 4;ೆ� �ವ"ಾ-�ಯಂದು ಮ�ೊ>ಂದು ಉಪದ�ವeಾ�ತು. ಬಸಪNನ ಗುCಯ56 ಮಂಗ[ಾರ-ಯ ನಂತರ 
ಎಲ6ರ ಹ�ೆಗೂ /ಭೂ- ಬ2ದ ಸಣಯI ನಮu ಗುಂ0ನವ�ಾL=ಗೂ /ಭೂ- ಹಚo%ೆ  ಗಭLಗುC�ೆ  ೊರಟು ೋದ. ಊ=ನ ಜನರು 
+ಾರಣ +ೇ2%ಾಗ  "@ಮu ಹುಡುಗರು kೖಸೂ=ನ ಅlೋಕ "ೋಡ56"ೋ �ಾರ56 ಕೂತು ಕುCೕ-ದುmದmನ�  ;ಾ;ೇ ನನ� ಕ�ಾರ 
;ೋCQೕ@. ಇಂಥ ಹುಡುಗರ ಹ�ೆ�ೆ ಈಬ-> ಇ`j ನನ� +ೈನ kೖ5�ೆ dಾbೊjಳ+ೆ ಇಷB ಇಲ6 �ೌbೆ�ೕ" ಎಂದು  ೇ2�ೕ�ಟB. 
ಪ�-�ಾ8 ನಮu ಗುಂ0ನ ಹುಡುಗ;ೊಬs, "�ಾeೇ+ೆ ಅ56�ೆ ಬಂQQ� ಸಣಯI;ೋ"ೆ?" ಅಂ%ಾಗ ಗಭLಗುCಯ56 ಏ;ೋ 
ಸ%ಾmದಂ�ಾ�ತು. ಎಲ6ರೂ �ಾಬ=�ಂದ ;ೋಡು->ದm"ೆ ಸಣಯI ಮು[ಾ3/�ೆ kೕWೆ +ಾ5ಟುB "&ಸುಮಗ;ೇ" ಅಂತ 
ಶುರುdಾC+ೊಂಡ. ನಮu ಹುಡುಗನ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ>ರ &ಕjದ �ೇಸರದ56 ;ಾವ] ಮ;ೆಗಳ ಕbೆ  ೊರ~ೆವ]. 
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4ದ5@ಂದಲೂ ಸಣಯI@�ೆ ;ಾeಾI"ೆಂದು �ೋ=&�ೕ �ಡ�ೇ+ೆಂಬ Oದುm ಎ%ೆಯ56 �ೇಯುತ>Wೇ ಇತು>. ಅವ�ೊ>ಂದು "ಾ-� 
dಾಮೂ5ಯಂ�ೆ�ೕ ಸಣಯIನ kೖkೕWೆ ಬಸಪN ಬಂQದm.ಜನ ತಂತಮu ಕಷB ಸುಖ ಹಂw+ೊಳV3->ದmರು. ನಮu ಗುಂ0ನ56ದm 
ತರWೆDಬs ಒಂದೂ+ಾಲು ರೂ�ಾಯನು� ಎWೆಯC+ೆ kೕ5ತು> ಸಣಯI;ೆದುರು +ೈಮು8ದು ಕೂತ. ಸಣಯI ಆಭL�ಸು�ಾ> 
ಶುರುdಾCದ- 
  

"&ಸುಮಗ;ೇ @ನ� ಕಷB ಏನು?" 
"@ೕeೇ  ೇ[ sೇಕು" 
"ಏS  ೇ[ sೇಕು? 
"ಏ;ಾದೂ�…" 

"@ನ�ದು�ಸB ಚ;ಾ�ಗ%ೆ" 
"ಅಂ%ೆ�?" 
"ಲ&u @ನ� ಮ;ೆ �ಾಕು6�ೆ ಬ�ಾ>eೆ3ೕ" 
"ನನ� +ಾ6r kೕc ಲ�¿ೕ;ೇ ಪರdಾ�ಾu?" 
"@ೕ@ನ� ಎ[ೆಮಗ @ನ�ೇನು ಅಥL ಆಗಲು>" 
"+ಾ6ಸಲೂ6 ಅxೆBೕ" 
";ಾ;ೇ2ದಷುB dಾಡು &ಸುಮಗ;ೇ.. ಆ ಲ&u @ನ� +ೈ lೇವLಂ�ೆ dಾC>ೕ@" 
"ಏ ಸು��=� lಾಕು. ಅವರ �ಾ-ೕ;ೆ �ಾI"ೆ, ನಮu �ಾ-ೕ;ೆ �ಾI"ೆ. ಮ;ೇ5 ಒ�NೕQಲ6." 
"ಮೂಕL, ಬ"ೋ ಅdಾlೆ"ಾ�ೆ� ಸ"ೋ� �ೆ ಎದುm ತ�ೕರು lಾ>ನ dಾC ವ% mೆ ಬ~ೆB ಆ"ೋ� �ೆ ಮೂಡು6Q`jನ @ಮu ವಲದ56"ೋ 
ಆಲದಮರದ +ೆಳ�ೆ…" ಅಂತ  ೇ2 ಸಣಯI /ೕ"ಾeೇಶQಂದ kೕWೆ%ಾmಗ �ೋbೆ�ೆ  ೊbೆQದm ಕ�sಣದ ಗೂಟ+ೆj ತWೆ 
ಬC&+ೊಂಡು "�ಾCೕr �ೆ�ೕc, ;ೋ bೌc " ಅಂತ  �ೋ"ಾ8 `ರುw ಮೂÃೆL ೋದ. /ಷಯ ಪ¡-L  ೇಳ5ಲ6eೆಂಬ 
�ೇಸರ  ಜನರ56 ತುಂ�ತು>.;ಾeೆಲ6 ಏನು ನbೆ��ೆನು�ವ �ೊಂದಲ%ೊಂQ�ೆ +ೆ"ೆಯ ಕbೆ  ೆ� ©ೆ  ಾ`%ೆವ]. 
  

ಈಗ ಊ=ನ56 ಗುಸುಗುಸು ಶುರುeಾ�ತು. "ಲ�¿ಯಂ�ೆ, ಆಲದ ಮರವಂ�ೆ, ಏನು ಕ(ೆDೕ ಏ;ೋ ಆ ಬಸಪN;ೆ ಬಲ6" ಎನು��ಾ> 
ಜನ ತWೆ�ೆ `�� �ಟುB+ೊಂಡು  ೊಲಗ% mೆ, +ೆಲಸ+ಾಯLಗಳನು� ಮ"ೆಯWಾರಂ�&ದರು. ನಮ�ೋ ತWೆ wಟುB |Cದು 
ಚ���ಾ8ತು>. ಸಣಯIನ dಾನ&ಕ ಆ"ೋಗI ಸ=�ಲ6 ಅಂತ ನಮu ಗುಂ0ನ ತರWೆಯು `/�ೆ ಹQmನ ಗ= ತುರು`+ೊಂಡು 
�ೊಣಗು->ದm. ಗುಂ0ನ ಇತರ ಸದಸIರು ಇ&Nೕ~ೆWೆಯ ಕಟುB �wo ಇ%ೊmಂದು &ಗ"ೇಟನು� ತWಾ ಎರbೆರಡು ದಮುu ಎ[ೆದು 
 ೊ�ೆ�ಾCದರು. 
  

ಇCೕ ಊ=ನ56 ನಮu  ೊರ�ಾ8 ಸಣಯIನನು� /"ೋµಸುವವರು �ಾ°ಬsನೂ ಇರ5ಲ6. ಆದ"ೆ, ಸಣಯI dಾತ� 
�ೊಂಡುದನದಂ�ೆ ತನ8ಷB ಬಂದ  ಾ�ೇ Oೕ/ಸು->ದm. %ೇವರ  ೆಸರನು� ಬಳ&+ೊಂಡು ಮುಗ�ಜನರನು� �ಾdಾ=ಸು->ದm. 
 ೇ�ಾದರೂ dಾC ಇವ@�ೆ ಬುQ� ಕ5ಸ�ೇಕWಾ6 ಅಂಥ Dೕwಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ �ಾ;ೇ �ರು�ಾ2ಯಂ�ೆ "�ಾCೕr �ೆ�ೕc…;ೋ 
bೌc!" ಅಂತ �ೋ"ಾ8 `ರುಚುತ> ನಮu ಪಕjದW 6ೇ �ಾlಾದ. ಅವನು  ೋದ ರಭಸ+ೆj ಅW 6ೇ ಹ->ರದ ;ಾಗರಕ56ನ ಬ2 ಮಲ8ದm 
ಬುQ�dಾಂದI  ೆಂಗ&ನ ಗೂನು�ೆ@�ನ ಮಗು "ಅdಾu…" ಅಂತ `ರುw+ೊಂCತು. ಆ ಕೂಗು ನಮ�ೆ "ಅ�ಾN…"  ಅಂತ 
+ೇ2&ದಂ�ಾ8 ಸಣಯI@ಗೂ, ಆ ಮಗು/ಗೂ ಇರಬಹು%ಾದ ರಕ>ಸಂಬಂಧದ �ಾ&ಪ]N ಮತ>ಷುB +ಾವ] ಪbೆದಂ�ಾ�ತು. ಅxೊB->�ೆ 
lೋdಾ6;ಾಯj "xೋ" ಅಂದು ಎWೆ 4ಗwದ. ಎಲ6ರೂ ಎ% mೆವ]. 
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ಅಷBರW 6ೇ �ಾ"ೋ nೆCi�ಲ6ದ ಹುಡುಗ;ೊಬs lೈಕ� ಟಯರನು� +ೋ5@ಂದ ಓC&+ೊಂಡು ಬರು�ಾ>, "ಆಲದಮರದ ಬುಡದ56 
ಭೂಕಂಪ ಆ8ದತಂ�ೆ!" ಅಂತxೆBೕ  ೇ2 ನಮu ಪ�-`��ಗೂ +ಾಯ%ೆ ಅ56ಂದ ಓಟ `ತ>.;ಾವ] ಆತು"ಾತುರeಾ8 ಆಲದಮರದ 
ಹ->ರ  ೋಗಲು ಮುಂ%ಾಗು->ದmಂ�ೆ�ೕ  ೋದ eೇಗದW 6ೇ ಮರ2 ಬಂದ ಸಣಯI  ಅ%ೇ "�ಾCೕr �ೆ�ೕc…;ೋ bೌc!" ಅನು� 
ತನ�ೆ �ಾ;ೇ  ೇ2+ೊಂಡು ತನ� �ಾಯ56ದm ನೂ=ಪNತು> �ಾ�ಂ ಎWೆಯC+ೆ �ಾIಜIವನು� ತು�ಾರ;ೆ ಉ8ದು ಯ��ಾನ�ೈ5ಯ56 
ನbೆದು ೋದ.;ಾವ], ~ೊdಾI~ೋ ಅಂತ -2ದು ಈರು23 -ಂದ ಮಗು/ನಂ�ೆ ಮುಖ dಾC+ೊಂಡು ಅ56ಂದ  ೊರ~ೆವ]. 
  

;ಾವ]  ೋಗುವಷBರ56 ಆಲದಮರದCಯ56 +ೆಲಸ/ಲ6ದ ಅಥeಾ ದುCಯಲು ಆಸ`>�ಲ6ದ ಬಹಳಷುB ಪ��ೆಗಳV ಮಕjಳV ಮ= 
ಸkೕತ @x »ೆ�ಂದ ಜdಾ�&ದmರು. ಆ ಗುಂಪನು� &ೕ2 %ಾ= dಾC+ೊಂಡು ಒಳನು8� ;ೋCದ"ೆ ಬಸಪNನ +ೊಂಡ+ೆj 
lಾ+ಾಗುಷುB %ೊಡi%ೊಂದು ಗುಂC ನಮuನು� lಾ?ಗ-&ತು>. ಕ[ೆದ "ಾ-� 7ಾ=ೕ ಮ[ೆ�ಾ8ದm=ಂದ ಗುಂCಯ ತುಂಬ ಆ"ಾಧIರ 
 ೋ~ೆ5ನ +ಾÊಬಣದ @ೕರು ತುಂ�ತು>. ಆ @ೕರನು� ಆಲ%ೆWೆಗಳV,  ಕಸಕCiಗಳV &?�ಂy Ëಲು dಾC+ೊಂCದmವ]. 
ಮೂವ�ೊ>ೕ,ಮೂವ�ಾ>"ೋ ಸತ> ಇರುeೆಗಳV, ಒಂ%ೆರಡು ಅ2ಲುಗಳ �ಾ.Lವ ಶ=ೕರಗಳV ಅವ+ೆj ಕಂಪ@ +ೊಡು-ದmವ]. ನಮu 
ಗುಂ0ನ ತೂಕದ ವI`> ಒಂದು ಉದm;ೆಯ �Qರ ಗಳ |Cದು kಲ6�ೆ @ೕ=;ೊಳ82& ಅಡು�ೆ ಭಟBರು ಉದm;ೆಯ lೌ�@ಂದ lಾರು 
-ರುವ]ವಂ�ೆ ಸ?ಲN ಅಳV`@ಂದWೇ -ರು/ದ. ಎಲ6ರೂ @ಯ�ಾ>8 ಗುಂCಯ;ೆ�ೕ ;ೋಡು�ಾ> Wೈಟುಕಂಬಗಳಂ�ೆ @ಂ-ದmರು. 
�ಾeಾಗ �Qರ ಗಳ ತನ� +ೆಲಸ ಮುಂದುವ"ೆ&�ೋ ಊQ+ೊಂCದm ಸ`�;ಾಯjನ ಮೃತ%ೇಹ ಮO©�ೆDಳ8ನ �ೆ� ೆಯಂ�ೆ 
kೕWೆ ಬಂQತು. ಮಕjಳV `ರುw+ೊಂಡರು.  ೆಂಗಸರು lೆರ8@ಂದ ಮುಖ ಮುwo+ೊಂಡರು.ಮುದುಕರು ಕನ�ಡಕ 
ಸ=dಾC+ೊಂಡರು. ಗಳ |CQದm ಭೂಪ ತ@�Cೕ %ೇಹ+ೆj ಲಕ?  ೊbೆದಂ�ಾ8 /ಗ�ಹeಾ8��Bದm. ಅಷBರ56 �5ೕಸರ Oೕಪ] 
ಬಂತು.ಅದರ |ಂ%ೆ�ೕ �ಾ�ಮಪಂnಾ�- ಅಧI� wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ +ಾ=@ಂQ2ದರು. 
  

ಸ`�;ಾಯjನ ಮೃತಶ=ೕರವನು� kೕWೆ->ದ �5ೕಸರು +ೈ �ೊ[ೆದು+ೊಂಡು ಮೂ�ೊ"ೆ&+ೊಂಡರು. wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ಕನ�ಡಕ 
�ೆ�ೆದು ಕ�ೊ"ೆ&+ೊಂಡು ಪಂnೆ kೕWೆ->ಕ�Bದರು.ಇ;ೆaÌಕBG ಆpಾನುlಾರ �ಾCಯನು� ಮರ�ೋತ>ರ ಪ=ೕ�ೆ�ೆ ಕಳV|ಸಲು 
ಮುಂ%ಾ%ಾಗ ಸ`�;ಾಯjನ  ೆಂಡ- ರೂ06�ಾ� �ಾ� ಬCದು+ೊಂಡು ಲಂ�ಾ� 7ಾxೆಯ56  �ೋ[ಾCದಳV. ಅದನು� ಅಥL 
dಾC+ೊಂಡ ನಮu ಗುಂ0ನ lೋdಾ6;ಾಯj �ೊ� ೆಯನು� lೊರಕj;ೆ[ೆದು+ೊಂಡು ಹದeಾ8 �ಕj2&ದ. ;ಾವ] ಏನೂ 
�ೋಚದಂ�ಾ8 ಮುಖ ಮುಖ ;ೋC+ೊಳV3ವಷBರ56 "�ಾCೕr �ೆ�ೕc …;ೋ bೌc!"  ಅಂತ  ೇ2+ೊಂಡು ಸಣಯIನೂ ಅ56�ೆ 
ಬಂದ. ಬಂದವ;ೇ ಗುಂCಯ ಸುತ> ಮೂರು ಸುತು> ಪ�ದ��ೆ  ಾ` ಒಂದು @�ಷ ಸ`�;ಾಯjನ  ೆಣವ;ೆ�ೕ Q�Bಸುತ> +ೈಯ56 ಮ� 
|Cದು+ೊಂಡು �ಾವ]%ೋ  
ಅಸNಷB ಮಂತ�ವನು�ಚo=& �ಾರ ಕbೆಯೂ ;ೋಡ%ೆ  ೊರ~ೇ  ೋದ. ಸ`�;ಾಯjನ QÍೕG lಾ/ನ ಸುತ> ಒ�ೊsಬsರೂ 
ಒಂ%ೊಂದು ಕ(ೆಯನು� ಕಟBಲು ಶುರು dಾC+ೊಳV3->ದmಂ�ೆ�ೕ ;ಾವ] ತೂಕದ �ತ�ನನು� ಗ�B�ಾ8 |Cದು+ೊಂಡು ಪಕjದೂ=ನ 
ಆಸN�ೆ� ಕbೆ  ೊರ~ೆವ]. 
  

+ೆಲQನಗಳ |ಂ%ೆಯxೆBೕ ಸಣಯI ತನ� kೖkೕWೆ ಬಸಪN ಬಂQ%ಾmಗ ಆಲದಮರ, ಲ�¿, ಅದೃಷB ಅಂ�ೆWಾ6 ಅಸNಷBeಾ8  ೇ2ದmರ 
ಪ=�ಾಮeಾ8, ಆಲದಮರದCಯ56 @µ ಇರಬಹು%ೆಂಬ ಆlೆ�ೊಳ�ಾದ ಸ`�;ಾಯj "ಾ�ೊ�ೕ"ಾ-� ಒಬs;ೇ  ೋ8 ಗುಂC 
�ೋCದm=ಂದಲೂ, ಅ%ೇ eೇ[ೆ�ೆ ಭಯಂಕರ ಮ[  ೆ ಬಂದು ಗುಂCಯ ತುಂಬ @ೕರು ತುಂ�+ೊಂCದm=ಂದಲೂ, ಗುಂC�ಂದ 
kೕWೇರWಾಗದ ಸ`�;ಾಯj �ಾ= �ಾ= ಅW 6ೇ �ದುm  ೊ~ೆB ತುಂಬ @ೕರು ಕುCದು ಲಂ�ಾ� 7ಾxೆಯ56 �ೋ[ಾC ಸತು> 
ಊQ+ೊಂCದm ಅಂತ ಅಲ656 ಜನ ಅದುÎತeಾ8 ವ�Lಸು->ದmರು. ಇದ+ೆj ತQ?ರುದ�eಾ8 ಸ`�;ಾಯjನ ಮ;ೆಯ56 ಸಣಯI ಕದುm 
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ಭ�Blಾ"ಾ� ಕುCದು ಕCk +ಾಸು +ೊಟB;ೆಂಬ +ಾರಣ+ೆj ಉQ�ಕ>;ಾದ ಸ`�;ಾಯj ಈ ಸುQ�ಯನು� "ಾ8%ೊCiಯ ತುಂ�ೆWಾ6 
ಹರCದm;ೆನು�ವ ಸಂ%ೇಹ ಸಣಯI@�ೆ ಬಂದು dಾಟ ಮಂತ� dಾC& ಸ`�;ಾಯjನ lಾ/�ೆ ಪ"ೋ�eಾ8 +ಾರಣಕತL ಅನು�ವ 
ಸುQmಯನೂ�  ೆಂಗಸರು  ೊಲಗ% mೆಗಳ56 ಕ[  ೆ `ೕಳVeಾಗ �ಾ��ಂದ �ಾ��ೆ ಪ]ಗಸ~ೆB�ಾ8 ಹಂw ಆನಂದಪಡು->ದmರು. 
ಅಂದು ಸಣಯI ಗುಂCಯ ಸುತ> ಪ�ದ��ೆ  ಾ` ಮಂತ�  ೇಳ�ಾರQತು> ಅಂತ ಎxೊBೕ Qನಗಳವ"ೆಗೂ ಆ�ಾಗ ನಮಗ@�ಸು->ತು>. 
                                                     ******* 

ಈ ನಡುeೆ ಮ�ೊ>ಂದು ಆತಂಕ+ಾ= ಅಂಶ "ಾ8%ೊCiಯ56 ಕಂಡು ಬಂQತು. ಸಣಯI ಅ56 ಇ56 ದುಡುi ಎ-> ಬಸಪNನ ಗುCಯನು� 
ಅಗಲ dಾC kೕWೊಂದು �ೋಪ]ರ ಇಟುB ಮುಂ7ಾಗದWೊ6ಂದು  ೋಮಕುಂಡ dಾC&ದm. ಅಷುB lಾಲ%ೆಂಬಂ�ೆ ಪಕjದW 6ೇ ಇದm 
%ೇವlಾ�ನ+ೆj lೇ=ದm �ಾಗದ56 ಒಂದು ಆG.&.& ಕಟBಡವ;ೆ�ೕ=&  "��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕOಯವರ 
ಮಠ" ಎಂದು �ೋಡುL ಬ"ೆ& ಅದ"ೊಳ�ೆ ಬಣದ ಬಲುs  ಾ`& ಕ"ೆಂಟು ಕ;ೆ�ನು� +ೊಟುB ಎಲ6=ಗೂ +ಾಣುವಂಥ �ಾಗದ56 ತೂಗು 
 ಾ` ಅeಾಗeಾಗ �ಾ;ೇ ;ೋC+ೊಂಡು ಖು� ಪಡು->ದm. Qನವ¡ ಗುಂಪ]ಗುಂ�ಾ8 ಜನ lೇರು->ದmರು. ಪ�- lೋಮeಾರ 
+ಾಳVlಾರು ಮು% mೆ ಊಟ ಲಭI/ತು>. ಪ�-ೕ ಹು�kಯ "ಾ-� ಒಬsಟುB ಕಂಪಲa=. ಇನು� ಹರ+ೆ  ೊತ> ಭಕ>ರು 4ಸರನ�, &ೕಯನ�, 
ಪಂnಾಮೃತ, �ಾ/�ೆ, ಬೂಂQ ಇ�ಾIQಗಳನು� ಜನ=�ೆ ಉಣಬCಸು->ದುmದ=ಂದ ಸುತ>ಮುತ>ಲ ಊರುಗಳW 6ೆWಾ6 ಮಠ &+ಾjಪ~ೆB 
qೇಮlಾaಗ�ೊಡ8ತು. 
  

�ಾ"ಾದರೂ ಸಣಯIನನು� 7ೇ� dಾಡ�ೇ+ೆಂದ"ೆ ತುಂ�ಾ ಕಷBeಾಗು->ತು>. ಮಠದ56 �ಾನು ;ೇ�&+ೊಂCದm 
ವIವlಾ�ಪ`(?)ಯನು� ಸಂಪ`L& ಅ�ಾ�ಂ~ೆuಂಟು ತ�ೊಂಡು ಎರಡೂuರು eಾರಗಳ ನಂತರ ��ೕಗಳನು� 7ೇ� dಾಡ�ೇ`ತು>. 
ಇದನು� ಕಂಡು ನಮ�ೆ %ೇಹದ �ಾವ 7ಾಗQಂದ ನಗ�ೇ+ೋ -2ಯ%ಾ8ತು>.ಸಣಯIನ +ೈಯ56 �ಾeಾಗ ದುಡುi+ಾಸು 
ಓbಾಡಲು ಶುರುeಾ��ೋ "ಾ8%ೊCiಯ ಗಂಡಸರು ಮೂ"ೊತೂ> ಮಠದW 6ೇ �Qmರು->ದmರು. ��ೕಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ"ಾದು� ;ೆ�ೆ�eಾ8 
dಾ�ಾCದ"ೆ ಸಂಸ¬ತದ56 nೆ;ಾ�8 �ೈದು  ಜುಟುB |Cದು kೕWೆ-> +ೆಳ+ೆj ಕು`j�ಡು->ದmರು. ;ಾ5�ೆ�ೆ +ಾ"ೆಮುಳV3 ಚುwo, 
Oೕವಂತ/ರುವ ಕ=�ೊದmಗಳನು� �ಾ��ೆ ತುಂ� �ಡು->ದmರು. ಇನೂ� ನಕರ dಾCದ"ೆ ಕ��ೆ ಬ~ೆB ಕ�B "ಾ�ೊ�ೕ"ಾ-� 
ದಟB+ಾCನ ಮಧI+ೆj ಕ"ೆ%ೊಯುm ಒಂ��ಾ8 �ಟುB ಬರು->ದmರು. ಸಣಯI +ೊಡು->ದm ಪ]C�ಾಸು, ಗ�ೇಶ �ೕC ಇxೆBWಾ6 +ೆಲಸ 
dಾCಸು->ತು>. 
  

"��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕO"ಗಳ ಜನuQನದಂದು ��ೕಮಠದ56 /�ೇಷ ಪ¡�ೆ-ಪ]ನlಾjರಗಳV, 
ಭ`>ಸಂ8ೕತ ರಸಸಂ�ೆಗಳV, ವಚನ�ಾಯನ, ಸುಗಮಸಂ8ೕತ, ನೃತI +ಾಯLಕ�ಮಗಳನು� ನbೆಸುವ Dೕಜ;ೆಯನು� +ೈ�ೊಳV3ವ 
ಐC�ಾ ಪ�nಾರ0�ಯ ಸಣಯI@�ೆ  ೊ[ೆದುದmರ56 ಆಶoಯLeೇನೂ ಇರ5ಲ6. ಅದ+ೆj �ೇ+ಾದ �ೕ5ೕr lೆಕುI=� ವIವl �ೆಯನು� 
wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರು ;ೋC+ೊಳV3ವ]%ಾ8 ಸಣಯI@�ೆ dಾತು +ೊ�Bದmರು. ಅದರ |ಂQದm ಮಮLeೆಂದ"ೆ, ತಮಗೂ 
ಉಯIಂಬ23ಯ ಅಂಗನeಾC �ೕಚG qಾ-dಾಗೂ ಇರುವ ಗುಪ>ಸಂಬಂಧದ /ಷಯ ಅ-ೕಂQ�ಯ /%ೆIಯ56 �ಾರಂಗತ;ಾ8ದm 
ಸಣಯI@�ೆ �ೊ->ದmರೂ �ೊ->ರಬಹುದು. ಸಣಯI �ಾವ]%ೇ +ಾರಣಕೂj ;ಾ[  ೆ Qನ ಅ0Nತ0Nಯೂ �ಾ� �ಡದಂ�ೆ 
;ೋC+ೊಳ3ಲು ಅವನ �ೊ�ೆ lಾಧIeಾದಷುB nೆ;ಾ�8ರ�ೇಕು ಅನು�ವ ದೂರದೃ�B wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರದು. 
  

ಸಣಯIನ ಜನuQ;ೋತaವ ಬಂತು. �ಾ6S ಪ�+ಾರ "��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕO"ಗಳನು� ಹೂ/ನ 
ಪಲ6`jಯ56 ಕೂ=& ಊ"ೆWಾ6 kರವ��ೆ ಏಪLCಸWಾ8ತು>. ಜನlಾಗರeೇ ಅ56 ;ೆ"ೆQತು>. ಎಲ6ರ ಕಣೂ ಪಲ6`jಯ kೕ5ದm"ೆ 
ನಮu ಕಣುಗಳV ಅಕjಪಕjದೂ=ನ ಮುದುmಮು%ಾmದ  ೆಣುಮಕjಳ kೕ5ದmವ].ಅವರ �ೊ�ೆ ಬಂQದmವರ ಕಣುಗಳV ನಮu kೕ5ದmವ]. 
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ಆ ಸುಂದ=ಯರು ತಂತಮu ಅಮuಂQರ &ೕ"ೆಗಳನು�ಟುB ಕಳಸದ ತ~ೆBಗಳನು� |Cದು+ೊಂಡು ಗಂ�ೕರeಾ8 ಬರು->ದmರು. ಆ�ಾಗ 
ಕದುmಮುwo ನಮu ಕbೆ ;ೋC%ಾಗಲಂತೂ ಮನಸು ಮಂ`�ಾಗು->ತು>. 
  

ಸಣಯI ಕು2-ದm ಪಲ6`j Wೋbಾದ �ೆ£eೇಟು ಬ&aನಂ�ೆ ಡಂಕCಂಕ Cಂಕಡಂಕ  ಅಂತ ಊರ ತುಂ�ಾ ಉರು[ಾಡ�ೊಡ8ತು. 
ಸಣಯI ಮದುeೆಗಂCನಂ�ೆ ;ಾw+ೊಂಡು +ೆ;ೆ� +ೆಂಪ�ಾ8&+ೊಂCದm. ಗೂನು�ೆನು� "Ïೕ ಕಳ3!" ಅಂತ "ೇ8ಸು->ತು>. ;ಾeೆWಾ6 
ಗೂನು�ೆ@��ೆ (ಾIಂ�a  ೇ2 ನಮu ಸ�ೕಪದ +ೈ�ಾCಯ56ದm �ೋ5lೋbಾ ಕುCದು QೕಘLeಾ8 �ೇ8%ೆವ]. ಸಣಯI 
;ಾಟಕದವರಂ�ೆ +ಾಣು->ದm. 
  

ಪಲ6`jಯ ಮುಂ%ೆ ಬಹು�ೇಕ @ತIದ ಕುಡುಕರು ಟ�ಾNಂಗುwo  ಾಕು->ದmರು. ಅವ=�ೆWಾ6 ಹುಚುo;ಾ� ಕCQ�ೊ>ೕ, �ಾಪಸುaಕ23 
-ಂದು ಬಂQದm"ೋ ಆ ಬಸಪN@ಗxೆBೕ �ೊ->ತು>. ಬಸಪN ಅಂ%ಾಗ ;ೆನ�ಾ�ತು; ಸಣಯI %ೇವ"ಾದ ನಂತರ "ಾ8%ೊCiಯ ಜನ 
ಬಸಪNನನು� ಅ�ರಶಃ ಮ"ೆ�ೇ ��Bದmರು. ಪ�-ವಷL �ವ"ಾ-�ಯಂದು ಉತaವ+ೆj ಎತು>->ದm ಬಸಪNನ �ೆ23eಾಹನ ಕಪ]Nಬಣ+ೆj -ರು8 
ಮೂWೆಯ56 @ಂ-ತು>. ಅದರ `/ಗಳ56 �ೇಡ ಬWೆ  ೆ�ೆQತು>. ಅದರ  ೊ~ೆBಯ56 Oರ[ೆಗಳV ಪರಸNರ `�ಾ>C+ೊಂಡು kೖ+ೈ�Wಾ6 
�ಾಯdಾC+ೊಂCದmವ]. 
  

ಇತ> wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ಕಳV|&ದm }ಾ`ಗಳV ~ೋ0  ಾ`+ೊಂಡು, ಸeೆದು  ೋ8ರುವ +ೋಲು |Cದು+ೊಂಡು `"Ð ಮ"Ð 

ಎನು�->ದmವ]. ಅದನು� ;ೋCದ +ೆಲವರು 0� �ಾ+ೆc dಾಡುವವರು �ೕ5ೕಸರ eೇಷದ56 ಬಂQ%ಾm"ೆಂದು ಅಕjಪಕjದವರ 
`/ಗಳ56 ಊQ ಎಚo=ಸು->ದmರು. ಅತ> ಸಣಯIನ ಪಲ6`j ಜಗಮ8ಸುವ /ದುIQmೕಪಗ2ಂದ  ೊ[ೆಯು->ತು>. ಇಂ(ಾ ~ೈಮ56 
ಕ"ೆಂಟು  ೋದ"ೆ ಮ�ಾ ಇರುತ>%ೆಂದು ನಮu ಗುಂ0ನ ಸದಸIರು ಆlೆಪ~ೆBವ].  ಾ�ೊಂದು eೇ[  ೆಕ"ೆಂಟು  ೋದ"ೆ ಬಸಪN@�ೆ 
ಒಂದು ಕಂwನ ಗಂ~ೆ 8¨B dಾಡುವ]%ಾ8 ಹರ+ೆ dಾC+ೊಂbೆವ]. ಅ%ೇ eೇ[ೆ�ೆ ಅ%ೇ+ೋ �ೊ->ಲ6 ಸಣಯI ಇದm`jದmಂ�ೆ�ೕ 
ಮು23ನ ಕುwL kೕWೆ ಕು2ತಂ�ೆ ಆಡ�ೊಡ8ದ. ಅದನು� ಕಂಡು ಜನ %ೇವರು ಬಂ�ೆಂದು -2ದು "ಬಸಪN@�ೆ ಉªೕ ಉªೕ!" 
ಅಂ%ೇ�ಟBರು. ಅದು "ಉ`j ಬಂದ ಮೂತ�ವನು� ತbೆದು @56ಸWಾಗದ &�-" ಅಂತ ನಮu ಗುಂ0ನ ತೂಕದ ವI`> ತನ�ನುಭವ 
ಹಂw+ೊಂಡು ತು��ಚo%ೆ ನಕj. 
  

ಇದm`jದmಂ�ೆ�ೕ ನಲವತ>ರ ವI`>Dಬs ಓC ಬಂದು wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರ `/ಯ56 ಏನ;ೊ�ೕ  ೇ2ದ. ತಮ~ೆ, ನ�ಾ=, ಓಲಗಗಳ 
ಸQmನ56 ಅವ=�ೇನು +ೇ2&ತು ಎಂದು ನನ�ೆ lಾ�ಾ  ಸಣಯI;ಾ�ೆಗೂ �ೊ�ಾ>ಗ5ಲ6. wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರು ಗ5�5�ಂದ 
ಪಂnೆಯ;ೆ�->ಕ�B ದಡದಡ;ೆ ಅವನ |ಂ%ೆ  ೆ� ©ೆ  ಾ`ದರು. ;ಾವ¡ ಉ�ಾaಹ ಕ[ೆದು+ೊಳ3%ೆ ಅವ=ಬsರನು� ಕದುmಮುwo 
|ಂ�ಾ5&%ೆವ]. ನbೆದಂ�ೆWಾ6 ಊ=ನ Qೕಪಗಳ �ೆಳಕು @�ಾನeಾ8 ಕರಗು�ಾ> ಸುತ>WೆWಾ6 ಗeೆ?ನು�ವ eಾ�ಾವರಣ ಕಂಡು ಬಂತು. 
Oೕರುಂbೆ ಗುಂÂ ಗುಡುವ ಕಗ�ತ>ಲ;ೆ�ೕ QಗÎÇk�ೊ2ಸುವಂ�ೆ ದೂರದ56 �ೆಳ3�ೆ ಏ;ೋ ಕಂಡಂ�ಾ�ತು. wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ಮತು> 
ಆ ಅಪ=wತ ವI`> ಆ �ೆಳ38ದುmದರತ> �2ಹಂQಗಳಂ�ೆ ನುಗು�->ದುmದmನು ಕಂಡು ನಮ�ೆ  ೊ~ೆBಯ56 +ೋ- ಪರwದಂ�ಾ�ತು. 
ಅವ=ಬsರೂ ಆ �ೆಳ38ದುmದರ ಹ->ರ  ೋ8 �ಾವ¡ �ೆಳ3�ೆಳ3�ೆ  @ಂತು�ಟBವ]. ;ಾವ] ಕ23�ೇ5ಯ ಪಕjದ56ದm -�ೆNಯ kೕWೆ 
ಹಲ&ನ ಹಣು ಅbೆ  ಾಕುವಂ�ೆ ಉ&ರುಗ�B ಕು2�ೆವ]. ಅಸNಷBeಾ8 +ಾಣು->ದm ಆ �ೆಳ38ನ ವಸು> �ಾಳV�ದm dಾ=ಗುC ಅಂತ 
@�ಾನeಾ8 �ೊ�ಾ>�ತು. ;ಾವ] ಒಂ%ೇ ಕbೆ ಕೂರWಾಗ%ೆ %ೇಹQCೕ 7ಾರ  ೊತ> ಅಂ�ಾಲು ಉ=ಯು->ದmರೂ ಅಯIಪNlಾ?� 

ಭಕ>ರು ಮಕರ�ೊIೕ- ದಶLನ+ಾj8 +ಾಯುವxೆBೕ ಉ�ಾaಹದ56 +ೆಮu%ೆ, +ಾIಕ=ಸ%ೆ ಕುಕj=&% mೆವ]. 
  



 

 

21 

 

�ಾeಾಗ ಆ ಅಪ=wತ ವI`> dಾ=ಗುCDಳ+ೆj ನು8�ದ;ೋ ಅವನ |ಂ%ೆ ಏ[ೆಂಟC ಎತ>ರ/ದm wಕjಮW 6ೇ�ೌಡನೂ 
ತೂ=+ೊಂಡ. ತ�ಣ dಾ=ಗುCDಳ8ಂದ &Cಲು  ೊbೆದಂ�ೆ "ಪ¡�ೕLsss " ಅಂತ �ೋ"ಾ8 ಶಬುದ°ಂದು +ೇ2 ಬಂತು. 
ಸುdಾರು ವಷLಗ2ಂದ ಗುC �ಾಳV �Qmದm=ಂದ  dಾ=ಯ ಹ&ವ] �ಾ&>�ಾ8 ಅವ=ಬsರನೂ� ಏಕ+ಾಲ+ೆj ಗಬಕj;ೆ 
ನುಂ8��Bರಬಹು%ೆಂದೂ, ಅಪರೂಪ+ೆj ರಕ>ದ ರುw ;ೋCದ dಾ= ಕಣು ನಮu kೕWೆ �ದmರೂ �ೕಳಬಹು%ೆಂದೂ ಭಯ�ೊಂಡ 
;ಾವ]  ೆ� ©ೆಯ ಸದೂm +ೇಳದಷುB ;ಾಜೂ+ಾ8 ಅ56ಂದ ಎlೆjೕ�ಾ%ೆವ]. ;ಾವ] ಸ?ಲN ದೂರ ಕಳ3ರಂ�ೆ ನbೆದು ಬ2ಕ ಓC 
ಬಂQದm=ಂದ ನಮu ಗುಂ0ನ ತೂಕದ �ತ� OೕವdಾನದW 6ೇ ಪ�ಥಮ�ಾ=�ೆ eಾI�ಾಮ dಾCದ `ೕ-L�ೊಳ�ಾದ. ಇCೕ "ಾ-� 
@% mೆ ಬರ5ಲ6.ಕ�ನ ತುಂ�ಾ dಾ=ಗುCಯೂ, `/ಯ ತುಂ�ಾ ಪ¡�Lಯೂ ತುಂ�ದmವ]. 
  

dಾರ;ೆಯ �ೆಳ� �ೆ ಸೂಯL ಏಳVವ 4ದWೇ ಎ% mೆವ]. |ಂQನ "ಾ-� ಎಲ6ರೂ lೋdಾ6;ಾಯjನ ಮ;ೆಯ |ಂQರುವ ಗುCಸ5ನ56 
ಮಲ8% mೆವ]. ಸಣಯIನ ಜಯಂ�ೋತaವ ಇದುmದ=ಂದ ""ಾ�ೆ� ಎ56  ಾ[ಾ8  ೋ8Q�" ಅಂತ ಮ;ೆಯವ�ಾLರೂ 
+ೇ2ರ5ಲ6.ಇ;ೆ�ೕನು dಾ=ಗುC ಕbೆ  ೊರಡ�ೇಕು ಅನು�ವಷBರ56 "��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL 
lಾ?�ೕO"ಯವರ  ಮಠದ56 ಏಳVತWೆಯ lೆ�ೕಕು ಪ�ತI�eಾ8%ೆ ಎಂತ ಊ=ನ ತುಂ�ೆWಾ6 ಗುWೊ6ೕ ಗುಲು6. ಎ56�ೆ  ೋಗ�ೇಕು 
ಅನು�ವ �ೊಂದಲ +ಾಡ�ೊಡ8ತು.lೆ�ೕಕನು� �ೇ+ಾದ"ೆ ;ಾ[ೆಯೂ ;ೋಡಬಹುದು. dಾ=ಗುC ಹ->ರ ಒಂದು eೇ[  ೆಅವ=ಬsರೂ 
ಸತು> ೋ8ದm"ೆ ಚಟB+ೆj ಹದ dಾಡಲು ನಮu ಸ ಾಯವ¡ �ೇ+ಾಗಬಹುದು ಅನು�ವ dಾನ/ೕಯ dೌಲIಗಳV ನ4uಳ�ೆ 
�ಾಗೃತeಾ8 dಾ=ಗುCಯ ಕbೆ�ೆ  ೊರ~ೆವ]. 
  

wಕjಮW 6ೇ�ೌಡನ ಒಬs[ ೕೆ ಮಗಳV ಪ¡�L �ೕಕರ ಅ�ಾInಾರ+ೊjಳ�ಾ8 ಸತು> ಮಲ8ದmಳV. �5ೕಸರು ತಂತಮu +ಾಯL 
@ವL|ಸು->ದmರು. ಮಗಳlಾ/@ಂದ ;ೊಂದ wಕjಮW 6ೇ�ೌಡನ  ೆಂಡ- ಸ"ೋಜಕj ಮೂÃೆL  ೋ8ದmಳV. 
ಉಯIಂಬ23ಯ ಅಂಗನeಾC qಾ-dಾಳ ಏ+ೈಕ ಗಂಡ ಇಂಜdಾ� ಅ5�ಾr +ೋ2lಾ� ಆಯಮuನ ಮುಖ+ೆj @ೕ"ೆರwದ. 
wಕjಮW 6ೇ�ೌಡನನು� ತ�s+ೊಂಡು ಎರಡುಹ@ ಕ�ೕರು �Cದು, ~ೋ0 ಸ= ಪC&+ೊಂಡು �ಾನು +ೋ24~ೆB ಸರಬ"ಾಜು 
dಾಡಲು ಇಟುB+ೊಂCದm ಹ[ ೕೆ ಬ�ಾ� nೇತ� kೕWೆ ಕೂತು ಬುರ�;ೆ  ೋದ. ಪ¡�Lಯ  ೆಣವನು� �5ೕಸರು ಎ->+ೊಂಡು 
 ೋದರು.ಆನಂತರ ಸ"ೋಜಕj ಕಣು �ಟBಳV.;ಾವ] ಏಳVತWೆಯ lೆ�ೕಕನು� ;ೋಡಲು ಮಠದ ಕbೆ  ೊರ~ೆವ]. 
  

ಪ¡�Lಯ Qವಸದ +ಾಯL ಮು8ದು ಸೂತಕ ಕಳ+ೊಂಡ ಮರುQನ ಊ=ಗೂ"ೇ lಾ=&, ಗುC&, ವಪN dಾC ಮಠದ ಮುಂ%ೆ 
ಜdಾ�&ತು>. ಸಣಯIನ kೕWೆ %ೇವರು ಬ=& "ಾ8%ೊCiಯ56 ಸಂಭ/ಸು->ರುವ lಾವ];ೋವ]ಗಳ |ಂ%ೆ ಅಡ8ರಬಹು%ಾದ 
ರಹಸI -2ಯುವ ಉ% mೇಶ ಎಲ6ರ%ಾ8ತು>. ಸ?ಲN  ೊತು> ಭುಜ ಕು�& ಸಣಯI ಕbೆಗೂ "&ಸುಮಗ;ೇ" ಅಂತ "ಾಗ ಎ[ೆದ. ಎಲ6ರೂ 
ಎಂQನಂ�ೆ  "ಬಸಪN@�ೆ ಉªೕ ಉªೕ!" ಅಂದರು. ಕು=ತುಪNಟ ಕತ>=ಸುವ ವೃ->ಯ &ಂಗ�ಣ ಪ��ೆ� ಶುರು dಾC+ೊಂಡ- 
"lಾ?�ೕ, ತಪ]N ಒಪ]N ಎWಾ6ನು @ನ�  ೊ~ೆB�ೆ  ಾ+ೊjಂಡು ಈ lಾವ];ೋe �ೆಲ6 +ಾರಣ -ಳa�ಾN…" 

"ಅದಕೂj ಮುಂnೆ ಇ;ೊ�ಂದು ಇnಾರ �ೈಸು6 ಆ�ೆsೕಕು." 
"ಅ%ೇನಂತ DೕಳV ನ;ೊ�bೆ�ಾ" 
"4~ೊuದುWೆ�ೕ%ಾ8 Dೕಳ�ೇಕಂ%ೆ� ಈ ಊ=ನ eಾಸು>;ೆ ಸ=ಲ6!" 
"ಹಂ�ಾ"ೆ ಇCೕ ಊರು;ೆ�ೕ �ೕQ, ಮ;ೆಗಳ ಸkೕತ �ೇ"ೆ ಎ56�ಾದೂ� &RB dಾCಬುಡುeಾ ಬುC� ಐ;ೋ"ೆ ಒಂದು 7ಾನುeಾರ 
;ೋbೊjಂಡು" ಅಂತ ನಮu ಗುಂ0ನ ತರWೆ +ೆ�uದ. 
"Wೇ ಸು��"ೋ ತWೆ�ಾತಕ ನನ�¿+ಾ3..ಇಂ�ೆWಾ6 dಾ�ಾಡು%ೆ� ಅಯI ವಂ~ೋಯ>;ೆ " ಇಷುB  ೇ2 ನಮu ಕbೆ�ೊku ಗು"ಾ�& 
ಮುದುಕ ಮುಂದುವ=&ದ- 
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"ತ�ಾNಯು> ಸಣಯI;ೋ"ೆ! ಅಲ6…ಅಲ6… ಬಸ��ೕ"ೆ,!! ಹುಡುಗಮುಂbೇವ] ..ಸಮುlೆsೕಕು. ಹಂ�ಾ"ೆ "ಾ8%ೊCi�ೆ ಉಳV�ಾಲ 
ಇಲ6 ಅ@�?" 
";ಾ;ೇ2ದಂ�ೆ +ೇಳV%ೆ� ಉ2�ಾಲ ಅ%ೆ…" ಸಣಯI ಘನeಾದ ಗ->@ಂದ  ೇ2ದ. 
  

ಎಲ6ರೂ ಸಣಯIನ dಾ-�ಾ8 +ಾಯು�ಾ> @ಂತರು. ಸಣಯI ತ;ೆ�ರಡೂ ಭುಜಗಳನು� ಅWಾ6C& ಕ�Bದ ತWೆಗೂದಲನು� �wo 
ಕಟಕಟ;ೆ ಹಲು6 ಕCದ. ತನ� +ೈ5ದm �ೆತ>Qಂದ "ಏÂ" ಅನು�ತ> ಆಭL�& ಮುದುಕ &ಂಗ�ಣ@�ೆ ರಪರ�ಾಂತ ;ಾಲುj �8ದ. ವ%ೆ 
-ಂದ &ಂಗ�ಣ "ೊwo�ೆದುm, "ಥೂ ಸೂ[ೆಮಗ;ೆ, ಈ ಬCi ೈದ@�ೆ %ೇವರೂ ಬರಲು>. Qಂಡರೂ ಬರಲು>. ಎಲ6 ಬ=ೕ ;ಾಟj. ನನ�ೆ 
ವCೕತ;ೆ ಇÅ� �ಾ�ಾ�…" ಅಂತ @ೕ~ಾ8  ೇ2 ಅ56ಂದ ಸ?ಲN ದೂರದW 6ೇ ಇದm ಕ56ನ kೕWೆ ಕೂತು �ೕC ಹwoದ. ಸಣಯIನ 
ಅ�dಾ@ಗಳV "ಕಂಯI 0ಂಯI" ಅಂದರು. ;ಾeೆWಾ6 "ಐಟ6ಗ ಐಟ6ಗ" ಎಂದು +ೇ+ೆ  ಾ`%ೆವ]. wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ನಮu ಕbೆ ;ೋC 
ಒku ಗು"ಾ�& ತನ� ಎಡಭುಜದ kೕ5ದm ಟ`L ಟವಲನು� ಬಲಭುಜ+ೆj ವ�ಾL�& ಸಣಯIನ ಕbೆ -ರುಗು�ಾ>- 
"lಾ?�ೕ ನ�uಂ%ೇನು ತ�ಾNಯು> ಅಂತ  ೇಳVs~ೆ� ತಪ]N+ಾ�ೆj +ೊಟುB @ನ� �ಾದು+ೆj ಅCsದುsC>ೕ/. ಅದನು� ಬುಟುB |ಂ�ೆ 
+ಾ?0&+ೊ[�ೆ 3ೕದು ಸ=ೕ;ೆ?" 
"………….." 

"ಈ ಊ=ನ %ೋಸ ಕ2ೕ�ೇ+ಾ%ೆ� ಏ;ಾuಡ�ೇಕು ನ;ೊ�bೆ�ಾ? ನನ� ಮಗಳV ಏ;ಾNಪ dಾCದ6�ಾ…ಅವಳ ಮಕ 
�ಾI0&+ೊಂbಾಗWೆಲ6 ಕಳV3 `ತು>+ೊಂಡು ಬತ>%ೆ. �ಾರತ� ಹ�ೆ ಇತ>ಪN ನಂ�ೆ? �ಾ=�ೆ ಏನು ಅ;ಾIಯ dಾQಡ��ಾN ;ಾನು? 
;ಾ@xೆBಲ6 +ೇ2>ದು� @ೕನು dಾತ� ಮೂಗುಬಸವಣನಂ�ೆ ಇQmೕ… �ಾ+ೋ ನ;ೊ�bೆ�ಾ? @ನ�ೇನು �ೇಕು +ೇ[�ೇ ನನ� ತಂ%ೆ." 
ಎಂದು  ೇ2 �ೋ"ಾ8 ಅಳWಾರಂ�&ದ. 
"ನಂ�ೆ lೇ="ೋ �ಾಗ ನಂ�ೇ �ೇಕು" 
"�ಾÅ �ಾಗ lಾ?�ೕ?" 
";ಾನು kೕDjಂಡು,ಓbಾbೊjಂಡು ಇದ�Wಾ6… ಆ �ಾಗ" 
"°& ಬುC&  ೇ[�ೇ ನನ�ಪN;ೇ ಅತL ಆ86ಲ6" ಅಂತ wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ತWೆ +ೆ"ೆದು+ೊಳV3->ದmಂ�ೆ�ೕ ಸಣಯI ಮತ>ಷುB 
ಹೂಕ=&, Ñೕಂಕ=& wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ@ಗೂ ಎರಡು �ೆತ>bೇಟು +ೊಟುB "ಏÂ" ಅಂತ ಗಂಟಲು `ತು> ೋಗುವ "ೇಂO�ೆ 
ಆಭL�&ದ. �ಾಪ wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ �ೆನು� ಮು�B;ೋC+ೊಂಡು ಹಸುಮಕjಳಂ�ೆ ಮೂ- lೋಡು �ಟB. ;ಾವ] �ಾ�ೆ�ಯ56 
~ೈಂ�ಾ&8ರWೆಂದು +ೊಂCದm ಬ�ಾಸನು� �ಾ��ೆ  ಾ`+ೊಂbೆವ]. ಎಲ6ರೂ ತು�0�+ೆjನ�%ೆ ಸಣಯIನ;ೆ�ೕ ;ೋಡು->ದmರು. 
ಸಣಯI ಸುತ>ಲೂ ಒku ;ೋC "�ೋdಾಳ…�ೋdಾಳ" ಅಂದ. ಹಸುಗಳV kೕಯWೆಂದು ��Bರುವ �ಾಗವನು� ತನ�ೆ 
+ೊಡ�ೇ+ೆಂದು ಸಣಯIನ �ಾಯ56 ಬಸಪN  ೇ2&%ಾm;ೆಂದು @�ಾನeಾ8 ಅಥL dಾC+ೊಂಡ ಜನ "ಓ ೋ |ಂ�ೆ ಇಸ�ಾ" 
ಎನು�ವಂ�ೆ ತWೆದೂ8ದರು. ;ಾವ] dಾತ� ಬ�ಾಸು -ನು�ವ]ದನು� ಮುಂದುವ=&% mೆವ].  ಾ5 �ಾ�ಮಪಂnಾ�> ಅಧI�"ಾ8ರುವ 
wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ ಮನಸು dಾCದ"ೆ �ೋdಾಳವನು� ಸಣಯIನ ಮಠ+ೆj lೇ=ಸಬಲ6  ಾಗೂ ಸಣಯI@ಂದ ಬಯWಾಗಬಹು%ಾದ 
ಉಯIಂಬ23 qಾ-dಾ �ೊ�ೆ8ನ ತನ� ಗುಪ>ಸಂlಾರದ ಘನರಹಸIವನು� ತ0Nಸಬಲ6 ಅಂತ ನಮu ಗುಂ0ನ ತೂಕದ ವI`> 
 ೇ2%ಾಗ ಮುಂ%ೆ ನbೆಯಬಹು%ಾದ lಾ?ಥLlಾಧ;ೆಯ ಕು=ತು ಬ�ಾಸು -ನು�ವ]ದನು� ಅಧL+ೆj @56& Dೕwಸ�ೊಡ8%ೆವ]. 
  

ಅಷBರ56 ಅ56�ೆ �ೕ5ೕr Oೕಪ] ಬಂತು. �ೊ�ೆಯ56 qಾ-dಾಳ ಗಂಡ ಇಂಜdಾ� ಅ5�ಾr +ೋ2lಾ� ಕೂbಾ ಇದm. 
ಸಣಯI  ಾಗೂ wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ lೇ=+ೊಂಡು �ೋdಾಳದ ಜ�ೕನನು�  ೊbೆಯುವ ಒಳಸಂಚು ರೂ0&%ಾm"ೆಂದು  ೆಸರು 
 ೇಳ5woಸದ ವI`>DೕವL @ೕCದ ದೂ=ನನ?ಯ  ೆwoನ /nಾರ�ೆ�ಾ8  ��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕO 
 ಾಗೂ wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರನು� �5ೕಸರು ಬಂµ&ದರು. ಇಬsರ +ೈಗೂ �ೇC  ಾ` Oೕ0ನ56 ಕೂ=&+ೊಂಡು  ೊರಟರು. 
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wಕjಮW 6ೇ�ೌಡರ ಮುಖ ;ಾ+ಾ�ಯಗಲ+ೆj ಸಂಕುwತ�ೊಂCತು>. ��ೕ ��ೕ ��ೕ ಸಣ�ಾIನಂದ �eಾnಾಯL lಾ?�ೕOಯವರ 
kೖkೕWೆ ಬಸಪN %ೇವರು ಇನೂ� ಇ%ಾmಗWೇ �5ೕಸರು ಎ[ೆ%ೊಯm=ಂದ ಜನ �ಾ� kೕWೆ �ೆರ2ಟುB+ೊಂಡು "ಬಸಪN@�ೆ 
ಉªೕ ಉªೕ!" ಅಂತ lಾಮೂ|ಕeಾ8 ಒಂದು ಸಲ  ೇ2 ತಂತಮu ಮ;ೆಗ2�ೆ  ೊರಟರು. 
                                                       ******* 

�ಾeಾಗ ಸಣಯIನ �ಾಯ56 "�ೋdಾಳ…�ೋdಾಳ" ಅನು�ವ ಶಬm +ೇ2ಬಂ�ೋ ದೂರದ56 ಕು2ತು �ೕC lೇದು->ದm ಮುದುಕ 
&ಂಗ�ಣ ತನ�ೇ �ೆತ>Qಂದ �ಾ=&ದ ಸಣಯIನ /ರುದ� lೇಡು -ೕ=&+ೊಳ3ಲು  ಾಗೂ ತನ�ೆ ಬರ�ೇ`ದm �ಾ�ಂc ಮ;ೆಯ 

ಹಣವನು� ನುಂ8 @ೕರು ಕುCQದm �ಾ�ಮ ಪಂnಾ�- ಅಧI� wಕjಮW 6ೇ�ೌಡ@�ೆ ಬುQ� ಕ5ಸಲು ಇ%ೇ ಸ=�ಾದ ಸಮಯeೆಂದು 
@ಧL=& &ೕ%ಾ lೆBೕಷ@��ೆ  ೋ8 ಇವ=ಬsರ /ರುದ� �ೋdಾಳದ ;ೆಪಹೂC ಕಂ� 6ೇಂಟು +ೊ�Bದm ಅಂತ ಆkೕWೆ �ೊ�ಾ>�ತು. 
  

ತನ�  ೆಂಡ-DಂQ�ೆ ಅಕ�ಮ ಸಂಬಂಧ/=&+ೊಂCದm wಕjಮW 6ೇ�ೌಡನ kೕWೆ +ೋಪ/ದm qಾ-dಾಳ ಏ+ೈಕ ಗಂಡ 
ಇಂಜdಾ� ಅ5�ಾr +ೋ2lಾ� ದೂರು +ೊ�Bರಬಹು%ೆಂಬ ಶಂ+ೆ ದೂರeಾ�ತು.ಆದ"ೆ, ಪ¡�Lಯ lಾ/ನ |ಂ%ೆ ಇ%ೇ 
+ೋ2lಾ�ಯ +ೈeಾಡ/� >ೆಂದೂ, ಅವನ  ೆಂಡ-ಯೂ lಾ² +ೊ�Bದm[ೆಂದೂ ಅಲ656 dಾ�ಾC+ೊಳV3->ದmರು. 
 

ರತ�ನ ಪಪLಂಚದ56 ಉ0N ಚಪN=&ದ ಉಪ�ಂO:ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-7 
�ಾಜರತ�ಂ OೕPಯ34 ಅQಾRಡು
ಾD… 

�.0. +ೈWಾಸಂ �ಾ�ಮI7ಾxೆಯನು� ;ಾಟಕಗಳ56 ತಂದ"ೆ O.0. "ಾಜರತ�ಂ ರವರು +ಾವI+ೆj 
ತಂದವರು. ಬಡತನದ56 ಹು�B �ೆ[ೆದು /%ಾI7ಾIಸ+ಾj8 ಪಡ�ಾರದ ಕಷBಪಟುB lಾಂlಾ=ಕ 
ಕಷBಗಳ ನಡುeೆ�ೕ ಆ�ಾeಾQತ? lಾರುವ ರತ�ನ ಪದಗಳನು� ರw&ದ "ಾಜರತ�ಂ 1904ರ56 
kೖಸೂ=ನ56 ಜ@& 1938 ರ56 �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಬಂದು ;ೆWೆ&ದ ಇವರು 1979 ರ56 
-ೕ=+ೊಂಡರು. �ಾಂ- 4ದWಾದ ಗ�ಂಥಸ� 7ಾxೆಯ =ೕ- ರಚ;ೆಗ2ಂದ  ೊರಬಂದು 
�ೇಂ%ೆ�ಯವರಂ�ೆ �ಾ��ೕಣ lೊಗCನ ಸNಶL%ೊಂQ�ೆ /%ಾI.L%ೆlೆಯ56%ಾmಗWೇ "ಾಜರತ�ಂ 
ರw&ದ '�ಂಡುjಡj ರತ�' ಮೂC ಬಂQದುm 1932-1934ರ ನಡು/ನ +ಾಲಘಟBದ56. ಮುಂ%ೆ 
;ಾಗನಪದಗಳನು� ಬ"ೆದರು. 
/ಪ�ಾLಸeೆಂದ"ೆ ಕನ�ಡ ಜನdಾನಸದ56 �ೇರು ��Bರುವ �ಂಡುjಡj ರತ�(ರತ�ನ 
ಪದಗಳV)+ೆj �ಾರೂ ಪ�+ಾಶಕ"ೇ &`jರ5ಲ6ವಂ�ೆ. ಪ�ಕಟ�ೆ�ೆ ತಗಲುವ ಖಚುL ಸುdಾರು 35 

ರೂ�ಾ�. 35 ಆ�ೆ ಕೂbಾ ಇರ5ಲ6ವಂ�ೆ "ಾಜರತ�ಂ ಹ->ರ. |ಂQನ ವಷL ತನ� ಒಂದು ಕವನ+ೆj ಬಂQದm ��ೕ ಅವರ wನ�ದ 
ಪದಕವನು�  ೆಂಡ-�ೆ "ಾಜರತ�ಂ +ೊಟುB��Bದmರು. ಪ]ಸ>ಕ ಪ�ಕ�ಸ�ೇ+ೆಂಬ ಇn Òೆ�ಂದ ಸಂ+ೋಚ/ಲ6%ೆ  ೆಂಡ-ಯನು� +ೇ2%ಾಗ 
– ಇಂತಹ ಪದಕಗಳನು� dಾC&+ೊಡುವ]ದ+ೆj @ೕeೇ ಇರುeಾಗ, @ಮ�ೆ +ೊಡುವ]ದ+ೆj ನನ�ೇನು ಕಷB? ಅಂತಹ @ಸೂ"ಾ8 
+ೊ~ೆBೕ �ಟBರಂ�ೆ ಮ ಾ"ಾ�>! ಆ+ೆ +ೊಟB ಶುಭಗ2�ೆ, ಆ +ೊಟB ಮಂಗಳದ ಮನಸು, ಒ�Bನ56 ಪ]ಸ>ಕ ಪ�ಕಟeಾ�ತು.ಮುಂ%ೆ 
ಇನೂ� �ೆ[ೆ�ತು. ಆ+ೆ ಕಣu"ೆ�ಾ8, "ಾಜರತ�ಂ ಕಣu"ೆ�ಾ8 ೋ8ದmರೂ ಪದಕದ ಸ ಾಯQಂದ ಪ�ಕಟeಾದ '�ಂಡುjಡj ರತ�' 
�ೆ[ೆದು 'ರತ�ನ ಪದಗಳV' ಆ8 ಆ ಪ]ಸ>ಕ ಇನೂ� Oೕವಂತeಾ8%ೆ. 
  

ಪದಕವನು� dಾರ�ೇ+ೆಂದು �ೊ->ದm �ೆಟB"ೊಬsರ ಹ->ರ "ಾಜರತ�ಂ  ೋ%ಾಗ, ಅವರು ಏ+ೆ, ಏನು, ಏತ> ಎಂ%ೆWಾ6 /nಾ=&ದರು. 
ಪದಕವನು� ಅಂ�ೈಯ56 ತೂಕ  ಾ` – "ಾ�ಾ, ಇದನ� dಾರ�ೇಡ, dಾ= ಕಳ+ೋ�ೇಡ. ಕಳ+ೊಂಡು ಆkೕWೆ +ೊರಗ�ೇಡ. @ನ� 
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ಪ]ಸ>ಕ ಪ�ಕ�lೋ+ೆ @ನ�ೆ 35 ರೂ�ಾ� �ೇಕು �ಾ;ೆ? +ೊಡು� >ೇ;ೆ, �ೆ�ೆದು+ೊ, ಪದಕ ನನ� ಹ->ರ ಇರ5. @ನ�ೆ �ಾeಾಗ 
ಆಗು�ೊ>ೕ ಆeಾಗ ನನ� 35 ನನ�ೆ +ೊಟುB @ನ� ಪದಕ �ೆ�ೆದು+ೊಂಡು  ೋಗು ಎಂದರು. 
  

ಪದಕ ಅವರ ಹ->ರ ಉ2�ತು, ರತ�@�ೆ 35 &`jತು. lಾ/ರ ಪ�- '�ಂಡುjಡj ರತ�' ಪ�ಕಟeಾ�ತು. ಸ?ಂತ+ೆj +ೆಲವ] ಪ�-ಗಳನು� 
ಇಟುB+ೊಂಡು ಉ2ದದmನ� dಾ=ದರು. kೖಸೂ=ನ ��ೕ�ೆ�r ಬು� lಾB5ನವರು, �ೆಂಗಳ�ರು "ಾಮ4ೕಹನ ಕಂ�ೆ@ಯವರೂ ಆ 
ಪ�-ಗಳನು� ಒಂ%ಾ�ೆ�ೊಂದರಂ�ೆ +ೊಂಡು+ೊಂಡರು. dಾ= ನಗದು ಹಣದ56 �ೆ�ೕ�» �ತ�=�ೆ ಅವರ 35 ತಲು0& ರತ� ತನ� 
ಪದಕವನು� |ಂದ+ೆj ಪbೆದರು. �ಂಡುjಡj ರತ�ದ ಪ�ಕಟ�ೆ +ೊಟB Wಾ7ಾಂಶQಂದ /eೇ+ಾನಂದರ 7ಾಷಣಗಳV ಮತು> Wೇಖನಗಳ 
ಏಳV ಸಂಪ]ಟಗಳನು� ರತ� +ೊಂಡು+ೊಂಡರು. "ಾಜರತ�ಂ ಅವ"ೇ  ೇಳVವ ಪ�+ಾರ "ಪ]ಸ>ಕದ56 ಅಲ656 ಅಧL ಅ�ರ ಬರು� >ೆ. ಪ%ಾನ 
ಅ56�ೇ @56ಸ%ೆ, ಮುಂQನ ಪ¡�ಾL�"ಾನೂ ಕೂC&+ೊಂಡ"ೆ, ಪದI, ಇ2�ಾ=ನ56 @ೕರು ಹ=ದ ಾ�ೆ ಹ=ೕತ>%ೆ; ಇಲ6%ೆ  ೋದ"ೆ, 
ಬ~ೆB, +ಾಗದ, ಹ=ದ ಾ�ೆ ಹ=ೕತ>%ೆ" ಇದನು� ಗಮನದ56ಟುB+ೊಂಡು ;ಾವ] ಓದ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. 
  

 ಬಡತನದ �ೆಂ`ಯW 6ೇ ಅರ2ದ ರತ�ನ ಪದಗಳV ಎಂಬ ಹೂಗಳ ಪ=ಮಳ ಇಂQಗೂ ಇ%ೆ. ಅವ]ಗಳ56ನ ಒಂದು ಹೂeೇ 'ರತ�S 

ಪಪLಂಚ'. ಈ  ಾಡು ಉ�ೇಂದ�ರವರು @%ೇL�&, ನ�&ದ 'ಎ' wತ�ದ56 ಗುರು`ರtರವರ ಸಂ8ೕತದ56 ಎ�.ಎS. �ಾ&®ರವರ 
ಧ@ಯ56 wತ�8ೕ�ೆ�ಾ8ರುವ]ದು ಹಷL%ಾಯಕ ಸಂಗ-. 
  

 ಉ.T6ಂತ ರುU �ೇ�ೆ ಇಲ4 

 

ಉ�ೇಂದ�ರ ಮೂಲಕ ಕನ�ಡ ಚಲನwತ� ;ೌ+ೆಯ Qಕುj ಬದWಾ�ತು. ಕ�ೆ, wತ�ಕ�ೆ, ಸಂ7ಾಷ�ೆಯ /nಾರದ56  ೊಸ ಆ�ಾಮ 

ಸೃ�B&ದ ಇವರು 'ಹತ>"ೊಳ�ೊಂ%ಾಗು' ಎಂಬ dಾ-ನ /ರುದ� Qಕುj |Cದ"ೆಂದು  ೇಳಬಹುದು. ಅ%ೇ ಅವರ `��ಾ�ೕಲ�ೆ, 
ಜನಮನ��ೆ, ಆ&>ತ? ಎಲ6ಕೂj ಅCಗWಾ6�ತು.  ೆಚುoಕ�u ಒಂದು ದಶಕದಷುB +ಾಲ ’ಉ�ೇಂದ�kೕ@�ಾ’+ೆj ಒಳ�ಾಗದ 
ಯುವಕ"ೇ ಇರ5ಲ6 ಎನ�ಬಹುದು. ಅವರು ಸೃ�Bಸು->ದmಂತಹ �ಾತ�ಗಳV +ೇವಲ �ಾತ�ಗ[ಾ8ರ%ೆ eಾಸ>ವ+ೆj ಹ->ರeಾ8ದುm+ೊಂಡು 
ಮಧIಮ, +ೆಳವಗLದ ಯುವಮನ&aನ ಆ+ೊ�ೕಶ, ಅಸ ಾಯಕ�ೆ, ºನ��ೆ,  ೋ"ಾಟದ ಛಲ, %ೌಜLನI+ೊjಳ�ಾದ ಹ�ಾ�ೆ, 
ಸdಾಜದ56ನ ಹಮುu-�ಮುu, ಜಂಭ-ದಪLಗಳನು� Qಕj=& @ಲು6ವ ಹ�ಾಹ0 ಎದುm +ಾಣು->ತು>. 
  

 ಮೂಲತಃ @%ೇLಶಕ"ಾ8ದm ಉ�ೇಂದ� �ಾವ] nೊಚoಲ �ಾ=�ೆ ತಮu%ೇ @%ೇLಶನದ56 ;ಾಯಕ ನಟ"ಾ8 ಭC> ಪbೆದು+ೊಂಡ 
wತ�’ಎ’. ಎ wತ�ದ �ಾತ� ಉ�ೇಂದ�ರ ;ೇರ �ೋರ�ೆ, QಟB ಪ�-ಭಟ;ೆ, ಹಕುj ಚWಾವ�ೆ ಎಂ��ಾIQ /ಷಯಗಳ56 dಾತ� ಕ[ೆದು 
 ೋಗ%ೆ ;ಾಯಕ ತನ� ಹ& ಹ& 0�ೕ-ಯನು� ಖು� ಖು��ಾ8 ಅನುಭ/ಸುವ 7ಾ°ೕತjಟ�ೆ ;ೋಡುಗ=�ೆ ತಣ;ೆಯ ಸNಶL 
@ೕಡುತ>%ೆ. ;ಾಯ` ತನ� ನಟನ ಪ�-7ೆಯನು� lಾ�ೕತು�ೊ2ಸಲು �ಾನು ಆCದ ;ಾಟಕವನು� ಕಂಡು �ೆರ�ಾದ ;ಾಯಕ;ೊಳ8ನ 
@%ೇLಶಕ ಆ+ೆ�ೊಂದು ಅವ+ಾಶ @ೕC %ೊಡi ನ��ಾಗಲು %ಾ= dಾC+ೊಡು�ಾ>;ೆ. ಅ%ೇ ಮುಂದ+ೆj 0�ೕ-�ಾಗಲು 
�ೆ�ೕರಕeಾಗುತ>%ೆ. ತನ� �ೆ�ೕಯ&Dಬs2ದm"ೆ lಾಕು �ೇ"ೆ ಏನು �ೇ+ಾ8ಲ6 ಎಂಬ ಹಂಬಲ ;ಾಯಕನ ಎ%ೆಯ56 �ೇರೂ= ಕಲN;ಾ 
ಲಹ=�ೆ �ಾ= ತನ�ಷB+ೆj �ಾ;ೆ ಕನಸು +ಾಣು�ಾ> ತ;ೊ�ಳ8ನ 7ಾವ;ೆಗಳನು�  ೊರ  ಾಕಲು 'ರತ�S ಪಪLಂಚ'ದ 4"ೆ 
 ೋಗು�ಾ>;ೆ. ತನ�ೆ ಲಭI/ರುವ ಸವಲತು>ಗಳ56 ತೃ0>ಪಡಲು ಬಯಸುವ ;ಾಯಕನ ಅಂತ;ಾLದ 'ರತ�S ಪಪLಂಚ'  ಾCನ 
ಮೂಲಕ �wo+ೊಳV3�ಾ>  ೋಗುತ>%ೆ. ತನ� 0�ೕ-ಯ nಾಂQ@DಂQ�ೆ �ಾನು ಕ�B+ೊಳ3ಬಯಸುವ ಸರಳ, ಸುºOೕವನದ ಕಲN;ೆ 
@ರಗLಳeಾ8 ಹ=ಯು�ಾ>  ೋಗುತ>%ೆ. 
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 ಮೂಲತಃ �ಾವ] 8ೕತ ರಚ;ಾ+ಾರ"ಾ8ದmರೂ ಉ�ೇಂದ� ಅವರು O.0. "ಾಜರತ�ಂರವರ 8ೕ�ೆಯನು� ತಮu wತ�+ೆj 
ಅಳವC&+ೊಳV3ವ]ದರ ಮೂಲಕ lಾ|ತIದ ಬ� �ೆ ತಮ�ೆ ಇರುವ ಆಸ`>, lಾ|-ಗಳ kೕ5ನ ಅ�ಾರ �ೌರವವನು� ಎ-> |CQ%ಾm"ೆ. 
ನಮu �ಾ��ೕಣ 7ಾxೆಯ ಕನ�ಡ  ಾಡುಗಳನು� ಆlಾNQಸುವ]ದರ56ನ ಮಜ ಉ�ೇಂದ�=�ೆ �ೊ->ದm=ಂದWೇ ಈ =ೕ-ಯ 

ಪ�ಯತ�ಗಳV ನbೆಯುತ>eೆ. ರತ�S ಪಪLಂಚ lಾ|ತIದ 7ಾವವನು� ಅಥL dಾC+ೊಂಡು ಸ?ರಸಂDೕಜ;ೆ dಾಡುವ56 
ಗುರು`ರt �ೆQm%ಾm"ೆ. ತಮu ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶನದ 4ಟB 4ದಲ wತ� 'ಎ'ನ56�ೕ ತ4uಳ8ನ ಸಂ8ೕತದ ಬ�ೆ8ನ ಅ�ರುw, 
/�ನ��ೆ, ಪ�Dೕ�ಾತuಕ ಮ;ೋಧಮLವನು� k"ೆQ%ಾm"ೆ. ಮಧI ಮಧIದ56 ಸಂ8ೕತದ �ೊ�ೆ �ೊ�ೆ�ೆ 'nಾಂQ@.. ಓ nಾಂQ@' 
ಎಂಬ +ೋರr ;ೊಂQ�ೆ  ಾಡು ಸಂಪ¡ಣLeಾ8 ಹ=ಯುವಂ�ೆಯೂ, �ೆ�ೕ�ಕರ, +ೇಳVಗರ ಏ+ಾಗ��ೆಯನು� |CQಟುB+ೊಳV3ವ56 
ತಮu%ೇ ಆದ /ನೂತನ �ೈ5ಯ56 /�ೇಷeಾ8 @ಲು6�ಾ>"ೆ. ಅದ+ೆj ಪ¡ರಕeಾ8 ಎ�.ಎS. �ಾ&®ಯವರ ಕಂಠ +ೈ �ೋC&%ೆ. 
ಒಬs ಕುಡುಕ ಕುCದ ಅಮ5ನ56 ತ;ೊ�ಳ8ನ �ೆ�ೕ4ನuದವನು�  ೊರ  ಾಕುವ56 �ಾ&®ಯವರು �ೆQm%ಾm"ೆ. �ಾ&®ಯವರು ರತ�S 

ಪಪLಂಚ  ಾCದ ನಂತರವ¡  ಾCನ ನ�ೆಯW 6ೇ ಇದm"ೇ;ೊ ಅಲ6eೇ? ಇಂತಹ ಅದುÎತ 8ೕ�ೆಯನು� ನಮ�ಾ8 @ೕCದ 
"ಾಜರತ�ಂರವ=�ೆ ಋ��ಾ8"ೋಣ. 
  

ರತ�ನ "ಾಂಪತ?6ೕತ 

 

ಈ ಭೂ�ಯ kೕWೆ ತನ�ಂ�ೆ�ೕ ಮೃಣuಯ"ಾದ ಸಣ ಜನರ ನಡುeೆ �ೆ"ೆತು ಬದುಕ�ೇಕು ಎಂಬುವನು ರತ�. ಈ ಬದುಕನು� 
ಬದುಕುತ>Wೇ ಮ�@ಂದ ಆದಷುB kೕWೆದುm, ಸಣತನವನು� ಆದಷುB ಸಣ dಾC+ೊಂಡು, @;ೆ�8ಂತ ಇಂದು ಇಷುB kೕWಾ8 
ಬದು`ದ"ೆ, ಅಷBರ56�ೕ ತೃ0> ಪಡುವವನು ರತ�. |ೕ�ೆ, ಬದು`ನ56 ;ೆಮuQ +ಾಣುವ]ದ+ೆj, ತೃ0> ಪbೆಯುವ]ದ+ೆj ರತ� �ಾವ 
ನಂ�+ೆ ಇಟುB+ೊಂಡು ನbೆQ%ಾm;ೆ ಎಂಬುದು ರತ�S ಪಪLಂಚದ56 ರೂಪ]�ೊಂC%ೆ. 
  

  ೇ2+ೊಳV3ವ]ದ+ೆj ಒಂದು ಊರು. ಮನುಷI ಭೂ�ಯ kೕWೆ ಎWೊ6ೕ ಒಂದು ಕbೆ ಹುಟುB�ಾ>;ೆ.  ಾಗಂತ ಅW 6ೇ ಇರ�ೇಕಂ-ಲ6. 
ಬದುಕು ತಂ%ೊಡುiವ ಸeಾಲುಗಳನು� ಎದು=ಸಲು +ಾ5�ೆ ಚಕ� ಧ=ಸWೇ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. ಆದರೂ /[ಾಸ  ೇ2+ೊಳ3ಲು ಒಂದು 
ಊರು �ೇಕು. ಇನು� ತWೆಯ kೕWೆ ಒಂದು ಸೂರು; ಸೂಯLನ �&5@ಂದಲೂ, ಮ[ೆಯ  ೊbೆತQಂದಲೂ �ಾ"ಾಗಲು ಒಂದು 
ಸರಳ ಸೂರು. ಅದರಂ�ೆ�ೕ ಮಲಗುವ]ದ+ೆj ಭೂ� �ಾ�ಯ ಮಂಚ; ದುCದು ಬಂದವನು ;ೆಲದ kೕWೆ kೖnೆ56 ಮಲ8ದ"ೆ 
&ಗುವ ಆ"ಾkೕ �ೇ"ೆ.�ೆWೆ�ಾಳVವ ಮಂಚಗಳ kೕWೆ ಮಲ8ಯೂ @% mೆ �ಾರ%ೆ ಒ%ಾmಡುವ ಅ;ೇಕ ~ೆನ±@�ನ ಜನ=%ಾm"ೆ. ಅ%ೇ 
=ೕ- ದು"ಾlೆಯ ಭೂತ+ೆj ಮನ&ನ56 �ಾಗ @ೕಡ%ೆ ಇದುmದರW 6ೇ ತೃ0>�ಂದ ಬದುಕುವ ಸರಳ Oೕ/ಗಳ� ಇ%ಾm"ೆ. ರತ� ಈ 

+ೆಟಗ=�ೆ lೇ=ದ ಆದಶL ಮನುಷI. ಇವ@�ೆ �ೇ`"ೋದು ಮಲ�ೋ+ೆ ಭೂdಾ>� ಮಂಚವxೆBೕ. 
  

ಇQಷೂB ಮ;ೆಯ ಮ�B�ಾ�ತು. ಇನು� ಮ;ೆಯ ಒಳ�ೆ? +ೈ |CದವಳV ಪ]ಟ�ಂO ನಗುನಗು�ಾ> ಉಪ]N ಗಂO +ೊಟB"ೆ, 
ಪ¡-L�ಾ�ತು ರತ�S ಪಪLಂಚ! ಗೃ|� ಗೃಹಮುಚI�ೋ! ಗೃಹ Oೕವನದ ಈ lಾಮರಸIವನು� ರತ�-ನಂO ಇವರ  ಾಡುಗಳ56 
+ಾಣಬಹುದು. ರತ�  ೇಳV�ಾ>;ೆ – ಅನ� ವಸ®ಗಳ ಬಡತನ ಏ;ೇ ಇದmರೂ ಇರ5 ಮನ&ನ ಬಡತನ dಾತ� 
ಇರ�ಾರದು.  ಅ;ೊIೕನIeಾದ ಸಂlಾರದ56  ೆಣು ಮರದಂ�ೆ ಗಂಡು ಬ23ಯಂ�ೆ, ಆದರೂ  ೆಣು �ಾನು ಮರದಂ�ೆ k"ೆಯುವ]Qಲ6. 
ಅದ=ಂದWೇ ಗಂC�ೆ ಆ  ೆ�ನ ಬ� �ೆ ಅಷುB ಅ�dಾನ! ಮ;ೆ�ಾ8 ದುCಯುವ Oೕವ ಇವನು, ಮ;ೆಯನು� ನbೆಸುವ Oೕವ ಅವಳV. 
ಇದರ56 %ೊಡiದು �ಾವ]ದು? wಕjದು �ಾವ]ದು? ಈಶ?"ೇnೆoಯಂ�ೆ ಸುಖeಾ8, ತೃ0>�ಂದ ಬದು`ದ"ೆ – ಅದು ಬದುಕು! ಎxೆBೕ 
ಸರಸದ ಸಂlಾರeಾದರೂ, ಮನುಷI dಾತ�"ಾದm=ಂದ /ರಸದ �ಣಗಳV ಇಲ6%ೇ ಇಲ6. ಆದ"ೆ ಅದು �ಣ dಾತ�. %ಾಂಪತIದ 
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%ಾ=ಯನು� -2ದವನು, ತ;ಾ�+ೆ�ಂದ �ಾನು, ತನ� ಮ;ೆ�ಾ+ೆ�ಂದ ಎಂಬುವ]ದನು� ಒಪ]N�ಾ>;ೆ. �ಾವ ಗಂಡ;ೆ�ೕ ಆಗ5, 
 ಾ5ನ56 ಅದುmವವಳV ಅ%ೇ  ೆಣು, @ೕ=ನಲೂ6 ಅ%ೇ ;ಾ=! 
  

 kೖಮು=ದು �ೆವರು ಹ=& ದುCಯುವ]ದರ56 ರತ�@�ೆ /�ಾ?ಸ. ಇನು�, ತಂದದ�� ಒ& ಮು&L. ದುCದು ತಂದದmರ56 ಎಲ6ವನು� 
ತನ�ಾ8 ಮು8&+ೊಳV3ವ]ದು ಒಂದು =ೕ- ಅ-. "lಾಲ dಾC ಬದುಕು +ೆC&+ೊಳV3ವ]ದು ಅ%ೊಂದು =ೕ- ಅ-! ಅ-ಗಳನು� 
ಒತ>=&, �-ಯನು� |Cದ"ೆ dಾತ� ;ೆಮuQ ಎಂಬುದು ಬುದ�ನ ಮಧIಮ dಾಗL! ಅ�ೆÉೕಕನು ತನ� �ಾಸನದ56  ೇ2ದ 
ಅಲNವIಯು�ಾ, ಅಲN7ಾಂಡ�ಾ – ಸ?ಲNeಾ8 ಈ 8ೕ�ೆಯ56 ಉಂಟು" ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ಪಡುವವರೂ ಉಂಟು. 
  

  ಾ�ೆ�ೕ,  ೊ~ೆB ಬ~ೆBಗ2�ೆ ಬಡತನ/ದmರೂ �ೊಂದ"ೆ�ಲ6. ಆದ"ೆ ಮನ&ನ ಬಡತನ dಾತ� %ೊಡi dಾ=�ಂದು ರತ� 
 ೇಳV�ಾ>;ೆ. ಮನ&ನ ಬಡತನ+ೆj ಅಂ�+ೊಂಡದುm ನಡ�ೆಯ ಬಡತನ. ಒಂದು +ೈ�ಂದ ಇ;ೊ�ಂದು +ೈ�ನ +ೊ[  ೆ ಕ[ೆದು 
 ೋಗುವಂ�ೆ ಮನ&ನ ಬಡತನ ಕ[ೆದಷುB ನಡ�ೆಯ ಬಡತನ ಕ[ೆಯುತ>%ೆ. ನಡ�ೆಯನು� ಕು=ತ ಈ ನಂ�+ೆ, ರತ� +ಾಲೂ= 
&�ರeಾ8 @ಂತು  ೆ� ©ೆ�-> ಇಡುವ]ದ+ೆj ಸಹ+ಾ=�ಾ8ರುವಂ�ೆ�ೕ ಕಷB+ೆj ನಗುಮುಖeಾ8 ;ೆ�ೆಯುವ ಪ�ಕೃ-ಯ ಪ=�ಾಲ;ೆ 
ಉ&=ನ lಾ?ಸ�ವನು� ರತ�@�ೆ +ಾ�ಾC+ೊ�B%ೆ. 
  

 |ೕ�ೆ ಏ;ೇ ಪ�ಯತ� ನbೆ&, ತನ� ಶುQ�ಯನು� �ಾನು lಾµ&+ೊಂಡರು, %ೈವದಕ"ಾವಲಂಬನ/ಲ6%ೆ ಇ%ೆಲ6 ಆಗು->ರ5ಲ6eೆಂದು 
ರತ�ನ ಕಟBಕbೆಯ ನಂ�+ೆ. ಮ� >ೇ ಅ%ೇ ಮಧIಮ ವಗL. %ೇವ"ೆಂಬುದು ರತ� +ಾಣದ ತತ? ಆದರೂ ರತ�@�ೆ ಅದರ56 ಅ�ಾರeಾದ 
ನಂ�+ೆ. ಅದು ಇಲ6 ಎಂದವ"ೊಡ;ೆ ರತ�@�ೆ ಚnೆL �ೇಡ. ರತ�  ೇಳV�ಾ>;ೆ -  

%ೇÅ� ಏನ� +ೊಡಲಣ 
+ೊಡQ%ೆ� ಬುಡಲಣ  
;ಾeೆಲ6 ಔ@ೕ8 ಬಚÒ! 
ಔS ಆ`¦ �ಾಳmಂ�ೆ  

ಕt ಮುnೊjಂH Dೕಳmಂ�ೆ 
ಕು��ಾ%ೆ ರತ�S ಪಪLಂಚ!  

  

|ೕ�ೆ ಕ/ ತ;ೊ�ಳ8ನ 7ಾವ;ೆಗಳನು� �wo�Bರುವ]ದರ ಕು=ತು /ಮಶLಕರು  ೇ2ರು�ಾ>"ೆ. wತ�ದ ಕ(ಾ;ಾಯಕನ 7ಾವ;ೆಗ2�ೆ 
ಸNಂQಸುವ ಈ  ಾಡು ಜನರನು� +ಾC%ೆ, +ಾಡುತ>Wೇ ಇ%ೆ. 
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ರತ�W ಪಪXಂಚ 

 

�ೕ[�ೆj[ಾ3� ಒಂ¦ ಊರು 
ತWೇkೕy ಒಂ¦ ಸೂರು 
ಮಲ�ಾ+ೆ ಬೂdಾ>� ಮಂಚ ; 

+ೈ �ಡ%ೋ¢ ಪ]ಟ�ಂO 

;ೆಗ;ೆಗತ ಉಪ�ಂO 

+ೊ~ಾ�ಯು> ರತ�S ಪಪLಂಚ! 

  

ಅಗWೆಲ6 �ೆವG ಅ&L 

ತಂದದ��6 ಒ& ಮು&L 

ಸಂ�ೇ5 ವ]2 �ಂಡ +ೊಂಚ ; 

�ೕರ◌್ತ kೖ ಝುಂ ಅಂ%ೆ� 
eಾlೆ� ಘಂ ಘಂ ಅಂ%ೆ� 
ತುಂ7ೋಯು> ರತ�S ಪಪLಂಚ ! 

  
ಏ;ೋ ಕು&�ಾ%ಾಗ 

ಮ > ಎwo ಓ%ಾಗ 

ಅಂ�ೇ;ೆ ಪರಪಂಚ¦ ಅಂಚ ; 

%ಾಟjಂC ಆ"ಾಡ> 
ಕನ�ಡದ� ಪದeಾಡ> 
ಇ�ೊ�ೕದು ರತ�S ಪಪLಂಚ ! 

   

ದು`jಲ6 %ಾ5ಲ6 
ನಮy ಅದ"ಾy �ಾ5ಲ6 
;ಾÅ ಕಂC�6 ಆ ತಂಚ ವಂಚ ; 

ನಮuಸB� ;ಾeಾ8 

ಇQmದ��6 ;ಾeಾ8 

�ಾ[�ೇದು ರತ�S ಪಪLಂಚ ! 

  
ಬಡತನ 8ಡತನ 

ಏ@%ೆ�ೕS ? ನಡ�ೇನ 

nೆಂ%ಾy ಇ~ೊj[ಾ3%ೆ ಅಚÒ ! 
ಅಂ%ೊjಂC ಸುಕeಾ8 

ಕಸB� ;ೆಗ4ಕeಾ8 

;ೆ�ೆDೕ%ೆ ರತ�S ಪಪLಂಚ ! 

   
%ೇÅ� ಏನ� +ೊಡಲಣ 
+ೊಡQ%ೆ� ಬುಡಲಣ 
;ಾeೆಲ6 ಔ@ೕ�ೆ ಬಚÒ ! 
ಔS ಆ`¦ �ಾಳmಂ�ೆ 
ಕt ಮುnೊjಂH �ೕಳmಂ�ೆ 
ಕು��ಾ%ೆ ರತ�S ಪಪLಂಚ! 

 

ಸುPೕY >ಾಯಗW, ಇಳಯ�ಾ�ಾ ಟೂ?ನುಗಳZ ಮತುD ನನ� [ೈನುಗಳZ: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-8 

ನನ�ನು� ಸ%ಾ +ಾಡುವ ಅ;ೇಕ ತ�ಳV wತ�ಗಳ56 ;ಾಯಗS wತ�+ೆj 4ದಲ lಾ�ನ +ೊಡಬಯಸು� >ೇ;ೆ. ೧೯೮೭ರ56 
�ಡುಗbೆ�ಾ8 ಭಜL= ಪ�ದಶLನ ಕಂCದm ಈ wತ�ವನು� ಮ�ರತ�ಂ @%ೇL�&ದmರು. ಕಮWಾ  ಾಸS ಅತIದುÎತ ಅ�ನಯ/ತು>. 
wತ� ಅ;ೇಕ ಪ�ಶ&>ಗಳನು� �ಾw+ೊಂCತು>. ಆಸjrL ವ"ೆಗೂ  ೋ8ತು>. ಸುQೕR ಈ wತ�ವನು� ಕನ�ಡದ56 @�L&, ನ�ಸುವ 
ಆಸ`> �ೋ=ದm +ಾಲದ56 ;ಾನು ಒಂ%ೇ ಒಂದು wತ�8ೕ�ೆ ಬ"ೆಯುವ  ೋ"ಾಟದ56% mೆ. ಈ +ಾರಣQಂದ ಸುQೕR ತಂ%ೆ 
ಸ"ೋವG ಸಂOೕವರನು� ಒಂ%ೆರಡು ಸಲ 7ೇ��ಾ8% mೆ. ಆ %ೆlೆ�ಂದ ;ಾಯಗS wತ�ದ ಮೂಲ  ಾಡುಗಳ;ೆ�ೕ 
ಉ2&+ೊಳV3ವ]%ಾ8ಯೂ, lಾ|ತI dಾತ� ಕನ�ಡದ �ಾಯdಾನ+ೆj  ೊಂದುವಂ�ೆ ಬದWಾ�&+ೊಳ3�ೇಕು ಅಂತ @ಧL&ದmರು. 
ಬ"ೆಯುವಂ�ೆಯೂ ನನ�ೆ  ೇ2ದmರು. 

;ಾ;ಾಗ kೖಸೂ=ನ56 eಾಸ/% mೆ. ಅ�ೆÉೕಕ ರl >ೆಯ ಪ]ಟB WಾC©ನ56ದುm+ೊಂಡು +ೆಲವ] ಗೃ ೋಪDೕ8 ವಸು>ಗಳನು� dಾ+ೆL�ಂy 

dಾಡು�ಾ> Oೕ/ಸು->% mೆ. ಅ56�ೕ ಒಂ%ೆರಡು ಅಂಗCಗಳ56 /nಾ=&%ಾಗ ;ಾಯಗS wತ�ದ ಆCDೕ +ಾIlೆc &`jತು. ನನ� 
ಬ2 ಇದm ಪ]ಟB eಾಕu@�ನ56 ಆ +ಾIlೆಟುB  ಾ`  ಾಡುಗಳನು� ಎ%ೆ82&+ೊಳ3ಲು ಪ�ಯ-�&%ೆ.  ೇ2 +ೇ2 
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ಇಳಯ"ಾ�ಾರವರು  ಸಂ8ೕತ @ೕCದm  ಾಡುಗಳವ].ಅದರ56 ಒಂದು  ಾಡು |ೕ�ೆ ಶುರುeಾಗು� >ೆ. ಸಂದಭL ಊ=ನ ಜನ"ೆWಾ6 
ಮ[ೆಯ56 ;ೆ;ೆಯುತ>  ೋ2�ಾಡುವ]ದು: 

ಅಂP ಮ^ ೖೆ _ೕಘಂ ತಂಗ ಮ^ ೖೆ ತೂವ;ಂ +ರು>ಾ^ಾಂ 

ಎಂಗಳZಕುaಂ )ಾಲಂ ಅಂ"ಾ Pನಂ bಾಡುಂ bೆರು>ಾ^ಾಂ 

(ಸಂ�ೆ ಮು6ಲು ತಂ"ೆ�ೆಯಲು ಮ^ೆಯ ಶುಭPನ-ದು 

�ಾಡುವ ಘ0�ೆ ಬಂ"ೊ3ಯಲು ನಮ�ೆ e9Pನ-ದು) 

ಈ lಾಲುಗಳನು� ನನ� ಯ(ಾವ�ಾ>8 ಅನುeಾQಸುವ ಬದWಾ8  ಾCನ ಸಂದಭL+ೆj ಅನುಗುಣeಾ8 ಆ "ಾಗವನ�xೆBೕ 
+ೇ2&+ೊಂಡು  ೊಸlಾಲುಗಳನು� �ೕ�&%ೆ. ಆ lಾಲುಗಳV ಇ56eೆ ;ೋC: 

ಮುಂ�ಾರುಮ^  ೆಹುಯುf ಬಂ�ಾರgಾhತಲ4 ನಮೂiರು  

)ೆF�ೕರ �ೊ^  ೆಹ9ದು #ಂ�ಾರgಾhತಲ4 ನಮೂiರು  

4ದWೇ &@dಾವನು� ;ೋCದm=ಂದ ಇCೕ  ಾಡನು�  ೊಸ%ಾ8 ಬ"ೆಯಲು ಕಷBeಾಗ5ಲ6.  ಾCನ /CDೕ ಮ� >ೆ ಮ� >ೆ 
;ೋC+ೊಳV3->% mೆ.  ಾCನ ಒ~ಾB"ೆ +ಾ;ೆaRB, +ೊ=Dೕಗ�Ê�ೆ ಬಳ&ರುವ ತಂತ�, Wೋ+ೇಶನು�,+ಾಸೂBಮು,ಮೂಡು ಎಲ6ವನೂ� 
ಗಮ@& ಬ"ೆ%ೆ. ಆ ದೃಶIದ �ೊ�ೆ�ೆ ;ಾನು ಬ"ೆದ lಾಲುಗಳನು� �ಾ[  ೆ ಾ`ದ"ೆ ಏರು�ೇರು ಇರ�ಾರದು. ಅಂಥ%ೊಂದು ಷರತು> 
 ಾ`+ೊಂಡು ಪ¡-L  ಾಡು ಬ"ೆ%ೆ. ಈ 4ದಲು �ೇ"ೆ 7ಾxೆ�ಂದ �ಾವ]%ೇ wತ� ಕನ�ಡ+ೆj ಬಂ%ಾಗ ಮೂಲ  ಾಡುಗಳ;ೆ�ೕ 
ಉ2&+ೊಳ3�ೇ+ಾ8 ಬಂ%ಾಗ lಾ|ತIವನೂ� ಯ(ಾವತು> ಭ�B ಇ2&ದ ಉ%ಾಹರ�ೆಗಳVಂಟು. ಈ @�Bನ56 ಹಂಸWೇ}ಾರವರು 
 ೊಸ ಟೂIನು, ೊಸ lಾ|ತI ಸೃ�B& ಮೂಲ`jಂತಲೂ ಒಂದು  ೆ� ©ೆ ಮುಂದ+ೆj  ೋ8  ಾCನ ಅಂದ  ೆwo&�ಡು->ದmರು. ಉ%ಾ: 
ತ�2ನ 'wನ�ತಂ�'  ಾಡುಗ28ಂತ ಕನ�ಡದ '"ಾdಾnಾ='  ಾಡುಗಳV ಅದುÎತeಾ8eೆ. ಇ%ೊಂದು ಉ%ಾಹರ�ೆಯxೆBೕ. 
 ೊಸ-;ೆbೆ�ೆ ತುCಯುವ ಹಂಸWೇ}ಾರವರು ಇಂಥ ಅ;ೇಕ %ಾಖWೆಗಳನು� @�L&%ಾm"ೆ. ಮೂಲ  ಾಡುಗ28ಂತಲೂ 
ಪ�Dೕ�ಾತuಕeಾ8 +ೆಲಸ dಾC%ಾm"ೆ. ನನ� `��ಾ�ೕಲ�ೆ�ೆ ಧ+ೆj ಉಂ~ಾಗುತ>%ೆ ಅಂತ ಈ ಪ�Dೕಗ dಾC%ೆ.ಅದ=ಂದ ನನ�ೆ 
ಎಷುB ಸಫಲ�ೆ &`j�ೋ ನನಗಂತೂ �ೊ->ಲ6. 

ಇನು� ಎರಡ;ೇ  ಾಡು |ೕ�ೆ ಶುರುeಾಗು� >ೆ: 

Fೕ ಒರು )ಾದj ಸಂ6ೕತಂ  

gಾk 20 lೊ>ಾ�j "ೈ-ೕಗಂ  

 

 

gಾನಂ�ಾH ಪರgೈಗm �ೆಂಡು  

ಊವXಲಂ ಎಂ�ೊ oೕh�ರದು  

)ಾದj )ಾದj ಎನು2ರು 6ೕತಂ  

bಾHಡುಂ ಆlೈ )ೇqaರದು  

ಇlೈ ಮ^ ೖೆ ಎಂಗುಂ… 

ಇlೈ ಮ^ ೖೆ ಎಂಗುಂ o06ರದು  

ಎಂಗ0W rೕವW ನ>ೈ6ರದು  

ಕಡಲ[ೈsಾವ;ಂ ಇlೈ ಮಗm tೕಟುಂ  

ಅಳ6ಯ -ೕಣk ಸುರlಾuನಂ  

ಇರವ;ಂ ಪಗಲುಂ ರ#+ರುoೕಂ  

 

 

(Fೕ>ೇ  ನ[ೆiಯ ಸಂ6ೕತ  

�ಾಡಲು ಒಲgೇ ಭಗವಂತ  

gಾನಂ�ಾH ಹvaಗ^ೆರಡು 

ಎ34�ೋ Pಬwಣ �ೊರqಹವ;  

.�ೕ+ .�ೕ+xನು�ವ 6ೕ
ೆIಂದ  

�ಾಡುವ ಆlೆ )ೇ0ಹುದು  

ಸ9ಗಮ ಮ^ೆಯು ಸು9Pಹುದು  

ನty rೕವನ >ೆ>ೆPಹುದು  
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ಕಡಲ[ೆಗಳ3 �ೊಮiಲು >ಾದ  

zೆಲು-ನ -ೕ�ೆ ಸEರಮಯವ;  

ಇರುಳZ ಹಗಲು ಸು{lೋಣ) 

  

 ೊಸ%ಾ8 ;ಾನು ಬ"ೆದ lಾಲುಗಳV |ೕ8eೆ: 

Fೕ>ೆ ಹೃದಯದ 6ೕ
ೆಯು  

ಒಲ-ನ �ಾಳಸಂ6ೕತವ; 

ಸEರ
ಾಳಗಳ ಸtiಲನದ3  

ಮೂHದ �ಾಗವ; Fೕ>ಾ"ೆ   

�ಾಗದ �ೊ
ೆ ಅನು�ಾಗವ �ೆ�ೆ#  

�ಾHದ ಪಲ4- Fೕ>ಾ"ೆ  

ತಂ+ಯ -ೕ�ೆ�ೆ… 

ತಂ+ಯ -ೕ�ೆ�ೆ �ೆರ0ರಲು  

�ೆರ0ನ >ೆರಳ3 )ೊರ0ರಲು 

ಸEರgೇ034xೕ ತಂ6ರಲು  

ಹ9ವ;ದು >ಾದ ಹಗ3ರುಳZ  

ನನಗೂ Fನಗೂ ಒಲgೇ ಬದುಕು…  

 

     ಈ  ಾಡು ಶೃಂ�ಾರಮಯeಾ8ರ�ೇ`ತು>. ;ಾಯಕ,;ಾಯ` ಸರಸeಾಡುತ> �ಲನeಾಗುವ ಸಂದಭL. kೖ"ೆತು 
ಪರವಶeಾಗುತ> ಪರಸNರ 5ೕನeಾಗುವ ರಸಘ2�ೆ. ಮೂಲ lಾಲುಗಳ56 ಶೃಂ�ಾರವನು� ಗಂ�ೕರeಾ8  ೇಳWಾ8%ೆ. ರ&ಕ�ೆ�%ೆ. 
ದೃಶI ಹ&ಹ&�ಾ8ದುm "ೋdಾಂಚಕeಾ8%ೆ. ಕಮ�  ಾಸS ಇಂಥ ದೃಶIಗಳ56 ಎ->ದ +ೈ! ಅವ"ೊಬs ರ&ಕ. ಕWಾ ರಸ½. 
lಾಲದಂ�ೆ ಮ�ರತ�ಂ ತಮu wತ�ಗ56 ಇಂಥ%ೊಂದು �& �&  ಾಡನು� ಇ~ೆBೕ ಇರು�ಾ>"ೆ. ಮ[ ,ೆ�Cತ ಮತು> ಶೃಂ�ಾರ 
ಮ�ರತ�ಂ wತ�ದ56 &ಗWೇ�ೇಕು. ಇ56ಯೂ ಅxೆBೕ, ;ಾನು ಮೂಲlಾ|ತIವನು� +ೇ2&+ೊಂಡು  ೊಸದ;ೆ�ೕ ಬ"ೆಯಲು 
ಮುಂ%ಾ%ೆ. ಇಳಯ"ಾ�ಾರವರ ಅದುÎತ "ಾಗಗ2�ೆ ಒ[ 3ೆಯ lಾಲುಗಳನು� ಹು�Bಸಬಲ6 ಶ`>�%ೆ. "ಾಗ ಸ�ೆN�%ಾmಗ lಾಲುಗಳV 
ಹು~ೊBೕದು ಕಷB.  

+ೆಲವರು ನನ�ೆ +ೇಳVವ]ದುಂಟು: ಮುಂ�ಾರುಮ[ೆ�ೆ ಬ"ೆದಂ�ೆ ಬ"ೆದು+ೊC, �ಾ2ಪಟ+ೆj ಬ"ೆದಂ�ೆ ಬ"ೆದು+ೊC ಅಥeಾ �ಡು 
�ಡು �ಡು ಕದುm ಕದುm ;ೋbೋದನ�,lೆ"ೆ�ಾ%ೆನು ಇ�ಾIQ. ಅವರ56 ;ಾನೂ  ೇ[�ೇದು, ಬ=ೕ lಾ|ತIQಂದxೆBೕ  ಾಡು |c 

ಆಗಲು lಾಧI/ಲ6. ಟೂIS ಕೂಡ nೆ;ಾ�8ರ�ೇಕು.  ಾಡು�ಾ=+ೆ ಕೂಡ lೋಗlಾ8ರ�ೇಕು. �ೊ�ೆ�ೆ  ಾCನ w-�ೕಕರಣ, wತ�ದ 
ಯಶಸುa ಎಲ6ವ¡ ಮುಖIeಾಗುತ>eೆ. ಮುಂ�ಾರುಮ[  ೆwತ� qಾ6R ಆ8%ೆ�  ಾಡುಗಳ� qಾ6R ಆಗು->ದm°ೕ ಏ;ೋ? ಇಷBಕೂj 
;ಾನು ಬ"ೆQದm 'ಸ/ಸ/ ;ೆನಪ]' wತ�ದ  ಾಡುಗಳV ಆCDೕ �ಡುಗbೆ�ಾ%ಾಗ |c ಆದವ]. ಬಹಳಷುB ಜನ kwo+ೊಂCದmರು. 
ಎ³ ಎಂನ56, �/ಗಳ56 ಪ%ೇ ಪ%ೇ =+ೆ?rB dಾC+ೊಂಡು ಜನ"ೇ +ೇಳV->ದmರು.  

ಆದ"ೆ, �ಾeಾಗ wತ� �ಡುಗbೆ�ಾ��ೋ, �ಾ+ಾaÊೕ&ನ56 lೋ-�ೋ ಆ wತ�ದ  ಾಡುಗಳನು� +ೇಳVವವರೂ 
ಕ�u�ಾದರು. ಆCDೕ dಾರುಕ~ೆBಯ56 ಆ wತ� ಕ�kೕಣ ನಷB ಅನುಭ/&ತು. ಇದರಥL,  ಾಡುಗಳ ಯಶ&a�ೆ &@dಾ ಕೂಡ 
�ೆಲ6�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ.  ಾ�ೆ ;ೋCದ"ೆ, ಾಡುಗಳV nೆ;ಾ�8ದmವ] ಅದ+ೆjೕ &@dಾ |c ಆ�ತು ಅನು�ವ ಉ%ಾಹರ�ೆಗಳV 7ಾರತ 
ಎಲ6 7ಾxೆಯ w�ೊ�ೕದIಮದಲೂ6 &ಗುತ>eೆ. ಅ%ೇ =ೕ-  ಾಡುಗಳV ಸ=�ಲ6 dಾ"ಾಯ ಅದ+ೆjೕ &@dಾ �ೋ�ಾಯು> ಅನು�ವ 
ಉ%ಾಹರ�ೆಗಳ ಪ�dಾಣ -ೕ"ಾ ಕ�u. ಅ56�ೆ,ಉತ>ಮ lಾ|ತI ಹುಟBಲು &@dಾಡ ಗುಣಮಟBದಂ�ೆ�ೕ ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ 
 ೊlೆಯುವ "ಾಗವ¡ ಮುಖIeೆಂ%ಾಯು>. 

ಇನು� /ಷಯ+ೆj ಬ"ೋ%ಾ%ೆ�,  ;ಾಯಗS wತ�ದ ಎಲ6  ಾಡುಗಳ� ಸೂಪG |c  ಾಡುಗ[ ೕೆ. ಒಂ%ೊಂದು  ಾCಗೂ ತನ�%ೇ 
ಆದ ಆತu/%ೆ. ತನ�%ೇ |;ೆ�Wೆ�%ೆ. ತನ�%ೇ ಆದ Oೕವಂ-+ೆ ಇ%ೆ.  ಾ�ೇ;ೆ ಒಂದು ಮlಾಲ  ಾಡೂ ಕೂಡ ಈ wತ�ದ56%ೆ. ತನ� 
lೊಂಟ ಬಳV`ಸುತ> ಆ 4ೕಹಕ  ೆಣು %ೋ�ಯ56 ಕು�ಯು->ದm"ೆ ಸಮುದ�+ೆj �& ಹು�Bದರೂ ಅಚo= ಪಡುವಂ-ಲ6. ಸಂದಭL 
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ಏನಂದ"ೆ, ಕಮ�  ಾಸS �ಾತ� wಕjಂQನW 6ೇ ಒಂದು +ೊWೆ dಾC �ಾಂ�ೆ�ೆ ಓQ ಬಂQರುತ>%ೆ. ಆ +ೊWೆ�ೆ +ಾರಣ, �5ೕಸರು 
ತನ� ಕುಟುಂಬದ kೕWೆ ಎlೆದ %ೌಜLನI. ಸಣ ಹುಡುಗ@ಂದWೇ ಆ �ಾತ� +ಾ�ಂ-+ಾ= ಮ;ೋ7ಾವ  ೊಂQರುತ>%ೆ. ವIವl �ೆಯ 

/ರುದ� ಅಸdಾನದ ದ?@ ಎ->ರುತ>%ೆ. ಅಂತಹ |;ೆ�Wೆ ಇದm ಹುಡುಗ �ಾಂ�ೆ�ೆ ಓC ಬಂದು Q`jಲ6%ೆ ಕೂ-%ಾmಗ ಒಬs ಮು&6ಂ 
ಮುದುಕ ಈ ಹುಡುಗ@�ೆ ಅನ�,ಬ~ೆB,ಆಶ�ಯ +ೊಡು�ಾ>;ೆ.  

�ಾನು dಾಡುವ ಕಸುಬ;ೆ�ೕ ಕ5&+ೊಡು�ಾ>;ೆ; �ೊ�ೆ�ೆ, %ೋ�ಯ56 ಕಳ3dಾಲು lಾ8ಸುವ]ದನೂ�! ಕಡಲತC ತೂತು>ಕುC�ಂದ 
ಓC ಬಂದ ಹುಡುಗ;ಾದ�=ಂದ ಸಮುದ�ದ ನಂ�ತು> ಇವ@�ೆ. |ೕ�ಾ8 ಮುದುಕ@�ೆ ಲಗ�ಾ>ದ ಸಂ�ಾ-�ಾದ. ಹುಡುಗ 
%ೊಡiವ;ಾಗು�ಾ>;ೆ. ಸuಗ5ಂy /ಷಯದ56 dಾಸBG ಆಗು�ಾ>;ೆ. ಕಳ3 dಾಲು lಾ8ಸುeಾಗ ಅ0N ತ0N ಅµ+ಾ=ಗಳV %ಾ2 
dಾಡುವ]ದುಂಟು. ಅಂತಹ ಸಂದಭLದ56 ಅವರ ಗಮನವನು� �ೇ"ೆbೆ�ೆ lೆ[ೆದು +ಾಯLlಾµಸ�ೇ+ಾದ"ೆ  ೆಣು �ೇ+ಾಗು� >ೆ. ಅವಳ 
ಬಳVಕುವ lೊಂಟ �ೇ+ಾಗು� >ೆ. ಅವಳ ಇ�BxೆBೕ ಇಣುಕುವ  ೊಕjಳV �ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. ಅವರ dಾದಕ ಕಣುಗಳV �ೇ+ಾಗುತ>eೆ. 
ಅಂಥ%ೊಂದು ಸಂದಭL wತ�ದ56 ಬಂ%ಾಗ ಒಂದು  ಾಡು |ೕ�ೆ ಶುರುeಾಗು� >ೆ: 

F[ಾ ಅದು gಾನತುD _ೕಲ ಪ[ಾನದು ಓಡತುD _ೕಲ 

ಒಂ"ಾಡುದು 
ೇಡುದು ಉ>ೆ�ೖ �ೊsಾ? �ೋk 

ಅದು ಎ>ಾ� �ೋk 

 (ಚಂPರ ಆ)ಾಶದ _ೕ[ೆ ಈ gೇ~ೆ?ಯು "ೋ�ಯ _ೕ[ೆ  

ಕು�ಕು�"ಾಡುತ ಹುಡುv�ೆ Fನ� �ೊsಾ? �ೋk   

ಅದು ಏನದು �ೋk)                                                             

ಈ lಾಲುಗಳನು� +ೇ2&+ೊಂಡ kೕWೆ lಾಧIeಾದಷುB lೌಂCಂy ಕbೆ ಗಮನ +ೊಟುB ಬ"ೆDೕಣ ಅ@�ಸು>. ಅದ%ೇ  ಬ�ೆಯ56 
+ೇ2ಸುವ lೌಂH ಉಳ3 ಕನ�ಡ ಪದಗಳನು� �ೕ�ಸುವ ಪ�ಯತ� dಾC%ೆ. ಆ lಾಲುಗಳV ಇ56eೆ ;ೋC: 

ಎ[ಾ ಇದು ಏFದು 3ೕ[ೆ ಭ[ೇ �ೇಲೂ9ನ �ಾ[ೆ  

ಈ lೊಂಟ)ೆ lೋಲದ ತುಂಟ ಇರ[ಾರ  

ಖಂHತ ಇರ[ಾರ… 

ಈ  ಾCನ ಚರಣಗಳ56 ವIವl �ೆಯ ಬ� �ೆ ವIಂಗI/%ೆ. ಭ�ಷB ಅµ+ಾ=ಗಳ ಕು=ತು WೇವC�%ೆ. ಈ ಇCೕ  ಾಡು ಒಂದು 
ÊWಾಸ0ಯನು�  ೇಳVತ>%ೆ. ಇವ� >ೇನು ಐಟಂlಾಂy ಅಂ-ೕ/ ಅಂಥವನು� 4ದಲು +ಾIಬ"ೆ  ಾಡುಗಳV ಅಂತ ಕ=ೕ-ದು�. ಸತI 
ಹ=ಶoಂದ�ದಂಥ &@dಾದಲೂ6 ಕೂಡ 'ನನ� @ೕನು @ನ� ;ಾನು…' ಅನು�ವ ಒಂದು ಐಟಂ lಾ8ತು> ಅಲ6eೇ? '�ೋ+ೆ ;ಾನು ಬ23ಯ 

�ಂಚು,ಕಣು ಕ->ಯ ಅಂಚು…' ಇರಬಹುದು. ಇ->ೕnೆಗಂತೂ &@dಾ�ೊಂದು ಐಟಂ ಅನು�ವಂ�ಾ8%ೆ. +ೆಲವ] ಐಟಂ lಾಂ�ೆj 
lೆN&5rB 8ೕತlಾ|-ಗಳV �O�ಾ8%ಾm"ೆ.ಅದನು� ಆಧು@ಕ �ಾನಪದ ಅನು�ವ  ೆಸ=ನ56 +ೆಲವ] ಕೃ�ಾ�ೕ�ತ /ಮಶLಕರು 
ಸಮ.L&+ೊಳV3->%ಾm"ೆ. +ೆಲವ] &@dಾಗಳ56 ಎರbೆರಡು ಐಟಂ lಾಂಗುಗ2ರುತ>eೆ. ಕ(ೆಯ ಬ� �ೆ ಭರವlೆ�ಲ6Q%ಾmಗ 
ಒ4uku +ೈ |CDೕದು ಐಟಂ lಾಂಗುಗ[ ೕೆ. /ಷುವಧLS ನ�&ದm ಏಕದಂತ wತ�+ಾj8 ;ಾ;ೇ ಬ"ೆದ 'ಈ lೊಂಟ ;ೋbೋ 
;ೆಂಟ @;ಾ�lೆ -ೕ"ೋ ಗಂಟ..' ಅನು�ವ ಒಂದು  ಾಡನು� ಇ56 ;ೆನ0&+ೊಳV3� >ೇ;ೆ.  

ಐಟಂ lಾಂಗುಗಳ56  ೆ�ನ ಅಂ�ಾಂಗಗಳನು� ವ�Llೋದು,ದ?ಂ%ಾಥL ಸೂwಸುವ ಪದಗಳನು� ಬಳಸುವ]ದ`ಂತ lಾಧIeಾದಷುB 
ಮನರಂಜ;ೆ @ೕಡುವ +ಾ;ೆaRB ಗಳನು� ಬಳ&ದ"ೆ,ಅಂತಹ +ಾ;ೆaRB ಗಳನು� lಾ582ಸುeಾಗ  ಾಸIದ  ೊQ+ೆ  ೊQ&ದ"ೆ 
�ೆ�ೕ�ಕ  ಾಡನು� ಎಂ�ಾÂ dಾಡಬಲ6.ಇCೕ ಕುಟುಂಬ ಕೂತು +ೇಳಬಹುದು, ;ೋಡಬಹುದು. ಮುಖIeಾ8 ಕ(ೆ�ೆ ಅಗತI/ದm"ೆ 
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dಾತ� ಐಟಂlಾಂಗುಗಳನು�ಅಳವC&+ೊಳ3�ೇಕು. ಸುಮu;ೆ ತುರು`ದ"ೆ ಅಂತ  ಾಡುಗಳV  ೆಚುo +ಾಲ ಉ2ಯುವ]Qಲ6. 
;ಾಯಗS wತ�ದ56 '@Wಾ ಅದು eಾನತು> kೕಲ…'  ಾಡು �ೇ`ತು>, ಅದ+ೆjೕ ಆ  ಾಡು ಇನೂ� ಬದು`%ೆ. 

ಈ wತ�ದ56 ಇ;ೊ�ಂದು  ಾC%ೆ; ';ಾS &=�ಾ>� Qೕ�ಾವ2..' ಅಂತ ಶುರುeಾಗು� >ೆ. wತ�ದ56 ಕಮಲ ಾಸS 4ದಲlಾ= 
eೇ�ಾIಗೃಹ+ೆj  ೋ%ಾಗ ಬರುವ  ಾಡು. eೇ�ೆIಯ ಸಂಗ dಾಡಲು  ೋದವನು ಅ56 +ಾಣುವ ಮುಗ�  ೆ��ೆ dಾರು  ೋ8 +ೊ;ೆ�ೆ 
ಅವಳ;ೆ�ೕ ಮದುeೆ�ಾಗು�ಾ>;ೆ. ಅದು ಒತ>�B8ರ5. ಇನು� ಈ  ಾCನ /ಷಯ+ೆj ಬಂದ"ೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಗಂಡಸರನು� ಆಕ�Lಸುವ 
ಎಂQನ =ೕ-ಯ ಒಂದು +ಾIಬ"ೆ  ಾಡು. ಈ  ಾCನ56 ಆ  ೆಣು ತನ�ನು� �ಾನು  ೊಗ2+ೊ[�ೆ 3ೕದು ಕಂಡುಬರುತ>%ೆ. ';ಾನು ನಕj"ೆ 
Qೕ�ಾವ2..' ಅನು�ವ lಾಲು ಈ dಾತನು� ಪ]�Bೕಕ=ಸುತ>%ೆ. ಒಂ%ೊಂದು lಾ5ನಲೂ6 +ಾವIಗುಣ ಅಡ8%ೆ. ಆ lಾಲುಗಳV ಇ56eೆ 
;ೋC: 

;ಾS &=�ಾ>� Qೕ�ಾವ2  

;ಾಳVಂ ಇಂ�ೆ ಏ+ಾದ� 
ಅಂQ ಮಲರುಂ ನಂದವನಂ ;ಾS  

ಅ23 ಪರುವ]ಂ ಕಂಬರಸಂ ;ಾS  

ಎನದು ಉಲ8� ಅಸ>dಾನಂ ಆವQW 6ೈ  
ಇಂಗು ಇರುವ]ಂ ಪಗಲುಂ ಎನ�eೆಂಡು� �ೋಣ/W 6ೈ  
ವಂದದು ಎWಾ6ಂ �ೕವದು �ಾ;ೇ  
 

(;ಾ ನಕj"ೆ Qೕ�ಾವ2ಯು  
ಪ�-Qನವ¡ �ಾಗರ�ೆಯೂ  

ಸಂ�ೆ ಹೂವ]ಗಳ ಉ%ಾIನವ] ;ಾ  

�ೊಗlೆಯ ತುಂ�ಾ ಕಂಬರಸವ] ;ಾ  

ನ@�ೕ WೋಕQ ಅಸ>dಾನeೇ ಇಲ6  

ಇ56 ಹಗಲು ಇರುಳV -2ಯುವ]Qಲ6  
ಬಂದುದು ಎಲ6  ೋಹುದು �ಾ;ೇ) 
  

;ಾನು ಬ"ೆದ lಾಲುಗಳV ಇ56 +ೆಳ8eೆ: 

ನನ�56 @ೕನು lೇ=+ೊಂಡ"ೆ  
ಭೂWೋಕeೇ ಸ?ಗLವಲ6eೇ  
ನನ�ಂದ @ೕನು |ೕ=+ೊಂಡ"ೆ  
ಈ ಜನu`ೕಗ �ಾ�0>ಯಲ6eೇ  
ರ-ಯ ;ೋಟ @ನ8ದು -2ಯದು  
ಈ kೖdಾಟ ಎಂQಗು �ಾಡದು  
/ರಹ ಮ"ೆಸು ನ;ಾ�ವ=ಸು  

wತ�ದ ಅಷೂB  ಾಡುಗಳ56 /�ೇಷeಾ8 ನನ�ನು� +ಾCದುm ಮುಂ%ೆ ಪ�lಾ>0ಸ5ರುವ  ಾಡು. ಈ  ಾಡು QೕಘL+ಾಲ ಉ2ಯಬಲ6 
7ಾರತದ ಸವL�ೆ�ೕಷ»  ಾಡುಗಳ56 ಒಂದು. ಇಳಯ"ಾ�ಾರವರ �ೆrB ಗಳ56 �ೆrB  ಾಡು. ಈ  ಾCನ ಸೂØ-L ಪbೆದು ಅ%ೆxೊBೕ 
 ಾಡುಗಳV ಇಂC�ಾದ56 ಹು�B+ೊಂCeೆ. ಈ  ಾCನ lಾ|ತIವ¡ ಅxೆBೕ ನನ�ಂಥ ಅ;ೇಕ=�ೆ ಸೂN-L�ಾ8eೆ. ಬದುಕನು� 
|C�ಾ8 |CQಡಬಲ6 ಶ`> ಆ lಾಲುಗ28%ೆ. ಮ�ರತ�ಂ dಾತ� ಇಂಥ ಸ@�eೇಶಗಳನು� ಸೃ�Bಸಬಲ6 @%ೇLಶಕ ಅನು�ವಷBರ 
ಮ�B�ೆ ಈ  ಾಡನು� ಇCೕ ;ಾಯಗS wತ�ದ ಉದmಕೂj �c �c ಗ[ಾ8 ಬಳ&+ೊಂC%ಾm"ೆ. ಒಂ%ೊಂದು ತುಣುಕು ಬಂ%ಾಗಲೂ 
ಒಂ%ೊಂದು =ೕ-ಯ56 wಂತ;ೆ�ೆ ಹಚುoತ>%ೆ. ಕ(ೆಯ ಓಘ+ೆj ಅನುಗುಣeಾ8 �ಾನೂ ತನ� ರೂಪeೈ/ಧI�ೆಯನು� �woಡು�ಾ> 
 ೋಗುತ>%ೆ.  

ಒಂ%ೇ dಾತ56  ೇಳVವ]%ಾದ"ೆ ಒಂQCೕ wತ�ದ ಹಂದರವನು�, ಆತuವನು� ಪ�-@µಸುವ ಶ`> ಈ  ಾCನ  ೊ�ೆ�ಾ=+ೆ  ಾಗೂ 
 ೆಚುo�ಾ=+ೆ. ಈ ~ೆ�ಂH ಮುಂದುವ=ದು ಅ;ೇಕ |ಂQwತ�ಗಳV ಈ =ೕ-ಯ �c ಗಳನು� ಸಮಥLeಾ8 ಪ�Dೕ8& �ೆದmವ]. 
ಕನ�ಡದ ಮ�B�ೆ ಮುಂ�ಾರುಮ[  ೆಇದ+ೆj ಸೂಕ> @ದಶLನ. ಮುಂ�ಾರು ಮ[ೆ�ೕ.., ಇವನು �ೆ[ೆಯನಲ6, ಜನುಮಜನುಮದಲೂ6… 

�c ಗಳV ಇCೕ wತ�ವನು� ಸdಾ;ಾಂತರ "ೇ}ೆಯ kೕWೆ ನbೆಸು�ಾ> lಾಗುತ>eೆ. �ೆ�ೕ�ಕನ ಹೃದಯಬCತದ ಲಯ+ೆj ಪ¡ರಕeಾ8 
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ಶು�- �ೆ"ೆಸು�ಾ>  ೋಗುತ>eೆ. ಇಂತಹ ಅ;ೇಕ wತ�ಗಳ |ಂ%ೆ ;ಾಯಗS wತ�ದ ಈ  ಾCನ ;ೆರಳV ಇದmರೂ ಇರಬಹುದು. ಆ 
ಅದುÎತ lಾಲುಗಳV ಇ56eೆ ;ೋC: 


ೆW bಾಂH Uೕಮh[ೆ  


ೇ�ೋಡುಂ -ೕ�h[ೆ  

gಾW oೕಲ ವಂದವ>ೇ 

sಾK ಅHzಾ�ೋ sಾK ಅHzಾ�ೋ…  

ವಲರುಂ .ರxೕ 
ೇsಾ"ೆ 

ಇFಯುಂ ಅಳZದು 
ೇಂ�ಾ"ೆ 

ಅಳZ"ಾ ಮನಸು 
ಾಂ�ಾ"ೆ… 

 


ೆW bಾಂH #ೕ_ಯ3 (ಮಧು�ೈ bಾ�ಂತ?) 

ರಥ lಾಗುವ OೕPಯ3    

�ೆ_iಯ3 �ಾಳfವ�ೆ  

�ೊQೆದವ�ಾ�ೋ �ೊQೆದವ�ಾ�ೋ  

�ೆಳಗೂ Uಗು�ೇ �ಾಸPರು  

ಇನೂ� ಅಳZ
ಾ OಕaPರು  

ಅಳZgಾಮನಸು 

ತQೆಯುವ;"ೇ?)                                           

ಈ lಾಲುಗಳನು� ಪ�- �ಾ= +ೇ2%ಾಗಲೂ ನ;ೊ�ಳ�ೆ ಏ;ೋ ಒಂದು ಉದÎ/ಸು� >ೆ. ಏನು ಅಂತ  ೇಳWಾಗದ lೆಳಕು. ಕಂಠ 
�8ಯುವ ಉತjಟ�ೆ. ಈ lಾಲುಗಳನು� ಅನುeಾQಸುವ]ದ`ಂತ ಸುಮu@ರುವ]%ೇ eಾ& ಅ@�ಸುತ>%ೆ.  ೌದು, +ೆಲ°ಂದು ಅದುÎತ 
ಕೃ-ಗಳನು� ಅನುeಾQಸಲು  ೋಗ�ಾರದು. ಅನುeಾQಸುವ ಹಟ+ೆj �%ಾmಗ ಎxೊBೕ ಸಲ ಮೂಲ+ೆj 4ೕಸ dಾCದಂ�ಾಗುತ>%ೆ. 
ಅಥeಾ ಅನುeಾದಕನ ಆತul �ೈಯL ಕುಂದು ೋಗಬಹುದು. ಮೂಲ`jಂತಲೂ ಅದುÎತeಾ8 ಅನುeಾQ&ದmರೂ ಎWೊ6ೕ ಒಂದು ಕbೆ 
ಅತೃ0> +ಾಡQರದು. ಅದನೂ� �ೕ= ತೃ0> &ಕj"ೆ ಅನುeಾದಕ �ೆದm ಅಂತ ಅಥL.  ಾ�ಾ8 ಈ  ಾCನ ಟೂI@�ೆ �ೇ"ೆಯ%ೇ 
lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆQ% mೇ;ೆ ;ೋC: 

Q`jಲ6ದೂ=ನ5 ಸು� >ೆಲ6 �ೇ5ಗಳV  
ಸQmರ%ೆ �ಾ5ಸು @ೕ  
+ಾಲ;ಾಣ- +ಾಲ;ಾಣ-  

ಜನನ ಮರಣ ತುQ4ದಲು  
ನಡುeೆ ನೂರು -ರುವ]ಗಳV  
+ೊ;ೆ�ೆ ಎಲ6 ಕ=;ೆರಳV  
|ೕ�ೆ ಇನ�ಷುB lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆQ% mೆ.ಅದರೂ ಸdಾ�ಾನeಾ8ರ5ಲ6eೆಂ%ೆ  ೇಳಬಯಸು� >ೇ;ೆ. ಾ�ೆ�ೕ,ತ�ಳV lಾಲುಗಳ 
�ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ ಆವರಣದ56 ಬರುವ ಕನ�ಡ lಾಲುಗಳV ಮೂಲ7ಾವವನು� @ಮ�ೆ ಅಥL dಾCಸುವ ಸಲುeಾ8 dಾತ� 
ಅನುeಾQಸಲು ಪ�ಯ-�&% mೇ;ೆ.ಅದು ಖಂCತ ಪ+ಾj 'ಅನುeಾದ' ಅಲ6. 

                                                     ***** 

ಈ lಾಲುಗಳ;ೆ�ಲ6 kೖಸೂ=ನW 6ೇ ಬ"ೆQದುm. �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಬಂದು ಸುQೕR ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8 ಅವರ ತಂ%ೆಯವರ  +ೈ�ೆ �ೆ"ಾ�a 
ಪ�-ಗಳನು� +ೊ~ೆB. ಪ�-ಗಳ kೕWೆ ಒku ಕ�ಾC& ಗಂ�ೕರ"ಾದ ಸಂOೕÅ ರವರು ನನ� ಅbೆ�ಸುa �ೕS ನಂಬG 

ಪbೆದು+ೊಂಡರು. ಸುQೕR ಕೂಡ lಾಲುಗಳನು� ;ೋCದರು. ಅವ=�ೆ ಅಥLeಾಗ5ಲ6 ಅಂತ +ಾಣು� >ೆ!ಪಕjದ56ದm ವI`>Dಬs=�ೆ 
+ೊಟBರು. ಆತ ತನ�ೆ ಏನು ಅಥLeಾ��ೋ ಅದನು�  ೇ2ದರು. ಸುQೕR ತWೆದೂ8ದರು. ಆಗxೆBೕ ಚಂದು, ನಂQ wತ�ಗಳನು� 
ಮು8&  ೊಸ%ೇ;ಾದರು dಾಡ�ೇ+ೆಂಬ ಉ�ಾaಹದ56ದmರು ಸುQೕR. �ೕ ತ=&+ೊಟBರು. ಕುC%ೆ. +ೈಕುಲು`  ೊರ~ೆ. �ೇ�ನ 
ಹ->ರ ಬರು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಅವರ ತಂ%ೆ ಸಂOೕÅ  ೇ2ದರು, 
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"ಸದI+ೆj ;ಾಯಗS &@dಾ dಾಡುವ Dೕಜ;ೆ +ೈ ��B% mೇeೆ! ಸ?ಲN QನದW 6ೇ 'ರಂಗ ಎlೆalೆa5a' ಅನು�ವ &@dಾ 
ಶುರುeಾಗು� >ೆ. ಆಗ ಬ@�. ಒಂದು  ಾಡು ಬ"ೆlೋಣ ಅಂದು�'.�ಾ�dಾ�ಕeಾ8.  'ಸ= lಾG' ಎಂದxೆBೕ  ೇ2 ಅ56ಂದ  ೊರ~ೆ. 

                                                       ***** 

+ೆಲ -ಂಗಳVಗಳ ನಂತರ ಸುQೕR ;ಾ5�ೆ�ೆ  ೆ�ೆsರ2@ಂದ ಸ|  ಾಕು->ದm ಪ]ಟB �ೕಸB"ೊಂದು ಸು�ೇ%ಾG ಛತ�ಂ ರl >ೆಯ56 
ಕ��ೆ �ತು>. ಅದು ರಂಗ-ಎlೆalೆa5a wತ�ದ �ೕಸBರು. wತ� ಆಗxೆBೕ ಶುರುeಾ8ತು>. ;ಾನು ಮ� >ೆ ಸುQೕR ಮ;ೆ ಕbೆ  ೋಗ5ಲ6. 
&@dಾ ಬ� �ೆ ಸಂಪ¡ಣL ಆಸ`> ಕ[ೆದು+ೊಂಡು kೖಸೂ=�ೆ  ೋ%ೆ. ಅ56ಂದ ಬ~ೆB ಬ"ೆ, dಾರ�ೇ+ಾದ ವಸು>ಗಳನು� �ಾI8�ೆ 
 ಾ`+ೊಂಡು �ಾಗ }ಾ5 dಾC ಕ56+ೋ~ೆ ಬr ಹ->%ೆ. ;ಾಯಗS ಎ%ೆಯಲು62ದ, ತನ�  ಾಡುಗ[�ೆಂQ�ೆ. 

 

@ೕ ಬರುವ %ಾ= -ರು�ಾ ಮರು�ಾ!:ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-9 
bೆ�ೕಮಕ-ಯ ಪ�ಸನ� )ಾವ? 

  

ಏಳV ದಶಕಗಳ +ಾಲ +ಾವIಕೃ�ಯ56 ತಮuನು� �ೊಡ8&+ೊಂಡು ಕನ�ಡ lಾ|ತI 0�ಯರನು� ಅಯlಾjಂತದಂ�ೆ lೆ[ೆದ ನ/ರುಕ/ 
+ೆ.ಎr.ನರ&ಂಹlಾ?�ಯವರು ನಮu  ನಡು/ನ Oೕವಂತ lೆWೆ. ಇವರು ಜ@&ದುm ಮಂಡI OW 6ೆ ಯ `+ೆjೕ=ಯ56 ೧೯೧೫ರ 
ಜನವ= ೨೬ ರಂದು, @ಧನ"ಾದದುm ೨೦೦೩ರ ClೆಂಬG ೨೭ ರಂದು �ೆಂಗಳ�=ನ56. 
ತಮu ಸರಳ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ 0�ೕ-�ೆ  ೊಸ eಾI}ಾIನ ಬ"ೆದು ಹೃದಯ ಹೃದಯಗಳ ನಡುeೆ lೇತುeೆ�ಾದರು.  eಾಸ>ವದ 
ತಳ�ಾಯದ kೕWೆ @ಂತು ಕಲN;ೆಯ �ಾವ]ಟ  ಾ=&ದ }ಾI- ಇವರದು. kೖಸೂರು ಮ56�ೆ�ಂದ ಮ;ೆdಾ�ಾದ +ೆ.ಎr.ನ. 
lಾಂlಾ=ಕ ಬದು`ನ wತ�ಣ+ೆj ಕನ�C�ಾದರು. 
  

��ೕಮಂತ ಕ/, µೕಮಂತ ಕ/,ಸದ�ರುwಯ ಕ/,ಸೂ�¿ ಸಂeೇದ;ೆಯ ಕ/ ಎಂದು ಏ;ೆWಾ6 �ರುದುಗಳನು� @ೕCದರು 
+ೆ.ಎr.ನ.7ಾಜನ"ಾಗು�ಾ>"ೆ. ಅವ"ೊಳ8ನ ಮಗು/ನಂತಹ ಮನಸು �ೆ�ೕಮ%ೇವ�ೆಯ �ೋಗುಳ ಆ5ಸು�ಾ> ನವನ/ೕನ 
�ೆ�ೕಮ8ೕ�ೆಗ2�ೆ ;ಾಂQ  ಾಡುತ>%ೆ. ಅಂದವರ �ಾ��ೆ ;ಾನು �ೇ/ನ ಚ+ೆj ಎನು�ವ ಮೂಲಕ ತಮu ರಚ;ಾ�ೈ5ಯನು� �ೕ`&ದ 
/ಮಶLಕ=�ೆ +ಾವIದ56 ಉತ>ರ @ೕಡುವ ಇವರ ಮ;ೋಧಮL /�ೇಷeಾದದುm. ಇ56 ಗಮ@ಸ�ೇ+ಾದ ಮು}ಾIಂಶeೆಂದ"ೆ, ಅವರ 
ಬದುಕನು� +ಾವI ಎಷುB -ೕವ�eಾ8 ಆವ=&+ೊಂCತು> ಎಂದು. �ಾವ ಒಬs ಕ/ ತನ� @ತIದ ಒಡ;ಾಟ, ಬಳWಾಟ, ಪರ%ಾಟ,ಖು�, 
ದುಃಖ,+ೋಪ,�ೈಗುಳ,ಅಸಹ;ೆ,`=`=-|ೕ�ೆ ಎಲ6ವನು� ತನ� +ಾವIದ ಮೂಲಕ ವIಕ>ಪCಸು�ಾ>;ೋ ಅವನು ಜನuತಃ 
ಕ/�ಾ8ರು�ಾ>;ೆ. Oೕವನ ಕ5&ದ �ಾಠಗಳನು� �ಾನು ;ೋCದ, +ೇ2ದ, ಓQದ ಪ�ಸಂಗಗಳV ತನ� ಮನ&aನ kೕWೆ �ೕ=ದ 
ಪ�7ಾವವನು� +ಾವIeಾ8ಸುವ ಯತ�ದ56 �ೊಡಗು�ಾ>;ೆ. ಇದ+ೊjಂದು @ದಶLನ ಕ/ +ೆ.ಎr.ನರ&ಂಹlಾ?�. 

  

kೖಸೂರುಮ56�ೆ, ಐ"ಾವತ, Qೕಪದ ಮ56, ಉಂಗುರ, ಇರುವಂ-�ೆ, �Wಾಲ�ೆ, ಮ;ೆ�ಂದ ಮ;ೆ�ೆ, ನವಪಲ6ವ, ದುಂಡು ಮ56�ೆ, 
ನ/ಲದ@, dೌನದ5 dಾತ ಹುಡುಕು�ಾ>, ಸಂ�ೆ  ಾಡು,ಎ%ೆ ತುಂಬ ನ�ತ�,Qೕಪlಾ5ನ ನಡುeೆ, �ೆ"ೆದ �ಾ8ಲು, dಾ=ಯಕಲು6, 
ಉಪವನ,ದಮಯಂ-, &=ಮ56�ೆ- |ೕ�ೆ ಹಲವ] ರಸಪ¡ಣL ಕೃ-ಗಳನು� ರw& ತ4uಳ8ನ ಅದುÎತ ಪ�-7ೆಯನು� ;ಾC�ೆWಾ6 
�ೋ=& ತಮu ಸ?ಂ-+ೆ kೕ"ೆQ%ಾm"ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ, �ೕC�ಾ, "ಾಬcL ಬSL ಕ/ಯ +ೆಲವ] �ೆ�ೕಮ8ೕ�ೆಗಳV,+ೆಲವ] wೕ@ 
ಕ/�ೆಗಳV- ಇವರ ಅನುeಾQತ ಕೃ-ಗಳV. 
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ಒಬs ಗಂಡ;ಾ8, ಒಬs ತಂ%ೆ�ಾ8,ಒಬs ಪ=ಪ¡ಣL ಸಂಘOೕ/�ಾ8 ತಮu ಜeಾ�ಾ�=ಯನು� 
ಸಮಥLeಾ8 @7ಾ�& dಾನವಸಂಕುಲದ ಪ�-@µ�ಾ8 ನಮu ಮ�ೆI ಅnೆo ಮೂC&%ಾm"ೆ. 
ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳ+ೆj ಇ2ದು 7ಾವ;ೆಗಳ �ೇರನು� ಗ�B�ಾ8 ಜ8� ಕೃ-�ಾ8ಸುವ ಮೂಲಕ 
+ೆ.ಎr.ನ. ಎಲ6=ಗೂ ಅಚುo kಚುo. ಇವರ �ೆ"ೆದ �ಾ8ಲು ಕವನ ಸಂಕಲನ+ೆj lಾ|ತI 
ಅ+ಾbೆ�ಯವರು �ೌರವ @ೕC ಧನI"ಾ8%ಾm"ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ, ಇವರ lೇeೆಯನು� kwo 
ಪಂಪಪ�ಶ&> ಒದ8ಬಂQ%ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ ೧೯೯೧ರ56 kೖಸೂ=ನ56 ನbೆದ ಕನ�ಡ lಾ|ತI 
ಸkÁಳನದ ಅಧI�"ಾ8ದmರು. 
  

ಇವರು ರw&ದ ಬಹು�ೇಕ 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳV +ಾIlೆc,&Cಗಳ56  ಾಡುಗ[ಾಗುವ 
ಮು}ಾಂತರ ಕನ�ಡ;ಾCನ ಹ23ಹ23ಗ2ಗೂ ಲ� �ೆ  ಾ` ಜನಮನ��ೆಗ2&eೆ. &.ಅಶ? , 

kೖಸೂರು ಅಂನತlಾ?�ರವರ "ಾಗಸಂDೕಜ;ೆ, ಕಂಠ&=ಯ56 ಮೂCಬಂದ ಇವರ 
8ೕ�ೆಗಳಂತೂ ಸುಗಮ ಸಂ8ೕತ �ೇತ�ದ56  ೊಸ ಅWೆ ಸೃ�»&ದ /nಾರ ಈಗ ಇ- ಾಸ. 
  

+ೆ.ಎr.ನರ&ಂಹlಾ?�ರವರ 'Qೕಪದ ಮ56 ಕ/�ಾ ಸಂಕಲನದ "@ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5 "8ೕ�ೆಯು @%ೇLಶಕ ಎS.ಎr.ಶಂಕG 

@%ೇLಶನದ ಉWಾB ಪWಾB wತ�ದ56 /.ಮ;ೋಹG ಸಂ8ೕತ ಸಂDೕಜ;ೆDಂQ�ೆ ಎr.0.�ಾಲಸುಬ�ಮಣIಂ  ಾಗೂ 
+ೆ.ಎr.w�ಾ�ರವರ �ಾಯನದ56 wತ�8ೕ�ೆ�ಾ8ದುm ಸಂ8ೕತ 0�ಯರ �ಾ5�ೆ ಸಂದ lೌ7ಾಗIeೇ ಸ=. +ೆ.ಎr.ನ 
 ೇಳVವಂ�ೆ�ೕ wತ� ಸಂ8ೕತದ ಅಬsರದ56 8ೕತ lಾ|ತI ಮೂWೆಗುಂ�ಾಗುತ>%ೆ ಎಂಬ dಾತನು� ಹು&�ೊ2& /.ಮ;ೋಹG 

lಾ|ತI+ೆj ಮಹತ? @ೕC ಸ?ರ ಸಂDೕಜ;ೆ dಾCದ ಅಂಶ �ಾ6ಘ@ೕಯ.  

  

)ಾವ?ದ 2�ೆ �ೋದ ಎW.ಎ�.ಶಂಕK 

 ಮೂಲತಃ Wೇಖಕ"ಾ8ರುವ wತ� @%ೇLಶಕ ಎS.ಎr.ಶಂಕG ರವರು �ಾವ] @%ೇL�&ದುm +ೆಲeೇ wತ�ಗ[ಾದರೂ ಗಮ@ೕಯ 

`�ೕಯ�ೕಲ"ಾ8 +ಾ�&+ೊಳV3�ಾ>"ೆ. ಗಂ�ೕರ ಕ(ಾ ವಸು>/�ೆ  ಾಸIದ Wೇಪ  ೊQ& 
ಮನರಂಜ;ೆ @ೕಡುವ ಅವರ wತ�ಕ(ಾ @ರೂಪ�ಾ�ೈ5 /�ನ�eಾದುದುm. ಎr.ಎ�. �ೈರಪNನವರ ಆವರಣ ಕೃ-�ೆ ತಮu%ೇ 
ದೃ�B+ೋನದ ಮೂಲಕ ಅ;ಾವರಣ�ೊ2& lಾ|ತIವಲಯದಲೂ6 ಚnೆL�ೆ ಆ ಾರeಾ8ದmರು. ಮಹತ?ದ ಕೃ-ಗಳನೂ� ಬ"ೆದವರು. 
ಪ-�+ಾ ಅಂಕಣ+ಾರರು. 
  

ತಮu @%ೇLಶನದ ಉWಾB ಪWಾB wತ�ದ56 ನಟ ರkೕv ಅರ/ಂದರ ಪ�-7ೆಯನು� nೆ;ಾ�8 ಬಳ&+ೊಂಡು ಕನ�ಡ wತ�0�ಯ=�ೆ 
ನ°ೕWಾ6ಸ ಒದ8&+ೊ�B%ಾm"ೆ. ಪ�-7ಾ@?ತ ನಟ +ಾ�ಯವ"ೊಳ8ನ  ಾಸIಪ�pೆಯನು� ಉತ>ಮeಾ8 �ಂ�&%ಾm"ೆ. ಒಂ%ೇ 
ರೂಪವ]ಳ3 ಇಬsರು ವI`>ಗ2ಂದ ಉಂ~ಾಗುವ �ೊಂದಲ, ಕ(ೆಯ -ರುವ]ಗಳನು� ಸಮಥLeಾ8 @7ಾ�&%ಾm"ೆ. ಒಂದು ಸರಳ 
ಕ�ೆಯನು� ಉತ>ಮ wತ�ಕ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಎಷುB ಪ=�ಾಮ+ಾ=�ಾ8  ೇಳಬಹು%ೆಂದು �ೋ=&+ೊಟB }ಾI- ಎS.ಎr.ಶಂಕG 

ಅವ=�ೆ ಸಲು6ತ>%ೆ. �ಾತ��ೕಷ�ೆಯ /nಾರದಲ6ಂತೂ ರkೕv  ಾಗೂ +ಾ�ಪರಸNರ �ೈ�ೕ� @ೕC%ಾm"ೆ. �ಾವ] 
@ವL�ಸ�ೇ+ಾದ ಎರಡೂ �ಾತ�ಗ2ಗೂ ಸdಾನeಾದ Oೕವ ತುಂ�%ಾm"ೆ. �ಾವ]%ೇ ಬ�ೆ ಅ�6ೕಲ ದೃಶIಗ[ಾಗ5ೕ, ಅeಾಚI 
ಸಂ7ಾಷ�ೆ�ಾಗ5ೕ ಇಲ6ದ ಉWಾB ಪWಾB &@dಾ ಒಂದು ಸದ�ರುwಯ wತ�. ಇದರ �ೌರವ ಎS.ಎr.ಶಂಕG ರವ=�ೆ 
ಸಂ%ಾಯeಾಗ�ೇಕು.  
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lಾdಾನIeಾ8  ಾಸIಪ��ಾನ wತ�ಗಳ56  ಾಡುಗಳV ಮೂWೆಗುಂ�ಾಗುತ>eೆ ಅ(ಾL   ಾಡುಗಳ ಬ� �ೆ �ೆ�ೕ�ಕ ಉ�ಾaಹ 
�ೋರುವ]Qಲ6. ಆದ"ೆ, ಶಂಕG ರವರು ಕ(ೆಯ �ೊ�ೆ �ೊ�ೆ�ೆ ಸಹಜeಾ8  ಾಡುಗಳV ಮೂCಬರುವಂ�ೆ ;ೋC+ೊಂC%ಾm"ೆ. 
�ೆ�ೕಮಕ(ೆಗ2�ೆ 8ೕ�ೆಗಳV ಅತIವಶIಕ. ಅ56 ಸಂ8ೕತ, lಾ|ತI ಪ��ಾನeಾ8ರುತ>%ೆ. �ಾವ wತ�ದ  ಾಡುಗಳV |c ಆಗುತ>°ೕ 
ಆ wತ� ಖಂC�ಾ ಗWಾ6�ೆ�B�ೆಯ56 �ೆಲು6ತ>%ೆ.ಅದರಲೂ6 7ಾರ-ೕಯ &@dಾಗಳಲ6ಂತೂ  ಾಡುಗಳV wತ�ದ Oೕeಾಳ  ಾಗೂ 
�ೆ;ೆ�ಲುಬು. ಒಂದು  ಾಸIಪ��ಾನ wತ�ಕೂj 8ೕ�ೆಗಳ ಅವಶIಕ�ೆ ಎ�Bರುತ>%ೆಂದು ಉWಾB ಪWಾB &@dಾ �ೋ=&+ೊಡುತ>%ೆ. 
  

4ದWೇ  ೇ2ದಂ�ೆ @%ೇLಶಕ ಶಂಕG ಅವ=�ೆ lಾ|ತIದ ಅ�ರುw ಇದm +ಾರಣQಂದWೇ ಅವರು 
+ೆ.ಎr.ನರ&ಂಹlಾ?�ಯರವರ "@ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5" 8ೕ�ೆಯನು� ತಮu wತ�+ೆj ಅಳವC&+ೊಂC%ಾm"ೆ. ಕ/ಗಳ 
8ೕ�ೆಗಳV ಓQ+ೊಳV3eಾಗWೇ ಆನಂದ @ೕಡುತ>eೆ. ಅಂಥದmರ56 ಸಂ8ೕತ%ೊಡ;ೆ wತ�°ಂದರ56 ಉತ>ಮ �ಾಯಕ �ಾಯ`ಯರ 
ಕಂಠದ56 +ೇ2ದರಂತೂ ಮು8%ೇ  ೋ�ತು. ಸಂ8ೕತ0�ಯರ ನ/"ೇಳVವಂ�ೆ  ಾಡು +ಾಡುತ>%ೆ.  ಾC;ೊಳ8ನ 7ಾವ +ೇಳVವ 
Oೕವ%ಾಳದ56 �ೋಮು |Cಸುತ>%ೆ. ಆದರಲೂ6 �ೆ�ೕಮ ಕ/ +ೆ.ಎr.ನ.ಅವರ 8ೕ�ೆDಂದನು� wತ� 8ೕ�ೆಯ ರೂಪದ56 +ೇಳVವ 
ಮಜeೇ �ೇ"ೆ! ಇಂತಹ ಒಂದು ಸuರ�ೕಯ +ೈಂಕಯL +ೈ�ೊಂಡ @%ೇLಶಕ ಎS.ಎr. ಶಂಕG ರವ=�ೆ ಅ�ವಂದ;ೆ 
ಸ56ಸWೇ�ೇಕು.  
  

)ೆ.ಎ�.ನ. ಕಂಡ )ಾgಾ?ನುಭವ 

 ನ°ೕದಯ +ಾಲಘಟBದ56 ನವ;ಾ/ೕನI +ಾವI �ೇlಾಯದ56 �ೊಡ8+ೊಂಡು ಅ/ಸuರ�ೕಯ ಕೃ-ಗಳನು� @ೕC ಕನ�ಡ 
lಾ|ತIವನು� ��ೕಮಂತ�ೊ2&ದ  +ೆ.ಎr.ನರ&ಂಹlಾ?�ಯವರ Dೕಚ;ಾಲಹ=, ರಚ;ಾeೈಖ= -ೕ"ಾ ಹ&ಹ& ಅವರ 7ಾವ 
8ೕ�ೆಗಳV +ೇವಲ 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳV dಾತ�ವಲ6 ಬದWಾ8 Oೕವ8ೕ�ೆಗಳV.  
  

ಇ56, ತಮu "@ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5" 8ೕ�ೆಯ56 ಗಂ�ೕರeಾದ �ೆ�ೕಮದುತು>ಂಗದ ದಶLನ @ೕಡು�ಾ>"ೆ. ತಮu �ೆ�ೕಯ& ಬರ5ರುವ 
%ಾ=ಯ5 ಪ�ಕೃ-  ೇ�ೆ ತನ� +ಾಯL@ವL|ಸ�ೇ+ೆಂದು ತಮu%ೇ �ೈ5ಯ56 ಆದ�L ಹೃದಯದ56 ಆ�ಸು�ಾ>"ೆ. ಈ ಕ/�ೆಯ 

7ಾವ%ಾಳ+ೆj ಇ2%ಾಗ +ೆ.ಎr.ನ.ಅವರ ಹೃದಯ ಎಷುB +ೋಮಲ ಅಂತ -2ಯುತ>%ೆ.  
  

ತನ�ವಳV ಬರುವ %ಾ=ಯ5 ಸುಡುವ ಹಗಲೂ ಕೂಡ ತಂ�ಾಗ�ೇಕು, �ೇ5ಗಳ lಾ5ನ56 ಹ&ರು +ೆಂ�ಾಗ�ೇಕು, ಅವಳ ಪಯಣ 
ಮು8ಯುವ ತನಕ ಎ[ೆ�&ಲ ಬಂ�ಾರದ`ರಣ lಾಲು ಮರಗಳ kೕWೆ lೊಬಗನು� ಸು=Qರ5 ಎಂದು /ನಂ-&+ೊಳV3�ಾ>"ೆ. ಇ56, 
"ಹಸುರು +ೆಂ�ಾ8" ಎಂಬ lಾ5ನ ಪ�Dೕಗ ಕನ�ಡ +ಾವI+ೆj  ೊಸದು. ಹಸುರ 8ಡಗಳ56 ಹೂ ಅರಳ5 ಎನು�ವ ಬದಲು "+ೆಂ�ಾ8" 
ಎಂದು ತಮu%ೇ ಆದ /ನೂತನ ಪ�Dೕಗ dಾಡು�ಾ>"ೆ ಕ/.  
  

ತನ� �ೆ�ೕಯ& ಬರುವ %ಾ=ಯ56 ಹ`jಗಳV ಸ%ಾ  ಾಡು->ರ�ೇಕು, ಆ �ೆಳQಂಗಳ @;ಾದದ56 ಚು`jಗಳV ಮೂಡ �ೇಕು,ತನ�ವಳ 
ಕಣ ಬ2 ಕನಸು ಹಬs�ೇಕು,  ಾ�ೆ�ೕ, ಹ�ಾ>ರು ಗ2�ೆಯ5  ಾQ  ಾ=ರ5! ಎಂದು +ೋರುವ ಮು}ಾಂತರ �ಾ�ೆ� +ೈ�ೊಂಡ 
ಮನ&a�ೆ �ೇಸರeಾಗದಂ�ೆ %ಾ=lಾಗ�ೇಕು, ತನ� ಹುಡು8 @"ಾ�ಾಸeಾ8 ನbೆದು ಬರ�ೇಕು ಎಂದು ಮನದುಂ� 
ಬಯಸು�ಾ>"ೆ. ತನ� �ೆಳ- ಬರುವ %ಾ=ಯ56 ವನದ ತಂ�ಾದ �ಾ2 ಸು2ಯ�ೇಕು, ಸಂ�ೋಷದ ಸ/ಯುಂಡು ಮುಂಬರ5ರುವ 
ಹರುಷಗಳV ಕ"ೆದು ಆನಂದ ಉಂಟುdಾಡ5. ಅಂ�ೆ�ೕ, " ಪಯಣ° ,@ಲುಗbೆD @ನ=ಯದಂ-ರ5 ! " ಎಂಬlಾಲು 
ಅವ"ೊಳ8ನ ಸೂ�¿ಮನ&?ಯನು� �ೋ=ಸುತ>%ೆ. �ಾವ �ಾ�ೆ� ಸುಖಕರeಾ8ರುತ>%ೋ ಅ56 ಆ�ಾಸ, @�ಾ�ಣ, ಸುಸು>, �ೇಸರ 
ಸು2ಯುವ]Qಲ6 ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪಯಣ ತನ�ವಳ%ಾಗ5, ಅವಳ nೇತನ ಸ%ಾ ಉWಾ6ಸQಂQರ5 ಎಂದು ಬಯಸು�ಾ>"ೆ.  
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ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ 8ೕ�ೆಯನು� ನಮ�ಾ8 @ೕCದ +ೆ.ಎr.ನ.ರವ=�ೆ ಋ��ಾ8"ೋಣ.  
 

Fೕ ಬರುವ "ಾ9ಯ3 

 @ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5 

ಹಗಲು ತಂ�ಾ8 

�ೇ5ಗಳ lಾ5ನ5 

ಹಸುರು +ೆಂ�ಾ8 

ಪಯಣ ಮು8ಯುವ ತನಕ 

ಎ[ೆ�&ಲ ಮ� ಕನಕ 

lಾಲುಮರಗಳ kೕWೆ lೊಬಗ ಸು=Qರ5 ! 

  

@ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5 

ಹ`jಗಳ  ಾC 

�ೆ2mಂಗ2ಂ0ನ5 

�ಾ"ೆಗಳV ಮೂC 

ಕನಸು ಹಬs5 @ನ� 
ಕಣಬ2, wನ�,  

ಹ�ಾ>ರು ಗ2�ೆಯ5  ಾQ  ಾ=ರ5 !  

  

@ೕ ಬರುವ %ಾ=ಯ5 

ಬನ%ೆಲರು ಸು2ದು 
ಸಂತಸದ ಇರು2ನ5 

ಆದುದನು ನುCದು 
ಮುಂ%ೆ +ಾQಹ ನೂರು 
ಹರುಷಗಳ ಕt�ೆ"ೆದು 

ಪಯಣ°ೕ @ಲುಗbೆD @ೕನ=ಯದಂ-ರ5 ! 

 

 

ಮ[  ೆಎನು�ವ]ದು ಒಂಥ"ಾ ಆ`abೆಂc!: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-10 
ತುಂಟ ಕ-ಯ �ಾಂ�ೕಯX
ೆ 

  

ನವI +ಾಲದ56  ೊಸ+ಾವIeೆಂದ"ೆ +ೇವಲ ದುರಂತಮಯeಾದದುm, `6ಷBeಾದದುm, &@ಕತನದುm ಎಂಬಂತಹ -ಳVವ2+ೆ ರೂÍಯ56ತು>. 
ಉ�ಾaಹQಂದ Oೕವಂತ +ಾವI ರw&ದ �. ಆG. ಲ�¿t "ಾÅ ಕ[ೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ56 ತಮu%ೇ �ೈ5ಯ +ಾವI ರw&ದವರು 
ಎಂದು }ಾIತ /ಮಶLಕ ನರಹ23 �ಾಲಸುಬ�ಮಣÝಂ ಪ�lಾ>0&ರು�ಾ>"ೆ. 
  

 ೌದು, �.ಆG.ಎ�. kೕ"ೆಗಳನು� %ಾ� @ಂತವರು. lಾ|ತI ಸ"ೋವರದ56 ತಮu%ೇ /ನೂತನ �ೈ5ಯ ತರಂಗಗಳನು� 
ಸೃ�B&ದವರು. ಗಂ�ೕರ /ಷಯಗಳನು� ಸರಳeಾ8 +ಾವI+ೆj ಇ2& ಗಮನ lೆ[ೆದವರು. ತುಸು �ೕ5ತನದ lಾ|ತIQಂದ ಕಚಗು2 

ಇಡುವ @ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವ0ೕ[ೆ�ೆಯ ಅಚುokwoನ ಕ/�ಾದಂತವರು. ತಮu ಗಂ�ೕರ +ಾವIಕೃ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ;ೈಜ7ಾವ;ೆಗಳVಳ3 
7ಾವ8ೕ�ೆಗಳನು� ರw& �ೆ�ೕಮlಾ|ತI+ೆj  ೊಸ ಆ�ಾಮ ಒದ8&ದವರು. 'ಅಮu @ನ� ಎ%ೆ�ಾಳದ56 �ಾಳ+ೆj &ಕj �ೕನು' ಎಂಬ 

lಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ dಾತೃ�ೆ�ೕಮವನು� ತಮu%ೇ �ೈ5ಯ56 ವIಕ>ಪC&ದವರು. +ೋWಾರ ಸ�ೕಪದ wಂ�ಾಮ�ಯ56 ಜ@&ದ 

ಇವ=�ೆ +ಾವIದ ನಂಟು -ೕ"ಾ ಆಕ&uಕ.  

  

Oೕವ;ೋ�ಾಯ+ಾj8 ತನ� ತಂ%ೆಯವರ dಾರು- COಟ� ಸುBCDೕದ56 +ಾIಮ"ಾ |Cದ"ಾದರೂ, ಆ +ಾIಮ"ಾ ಕಣು ಹ=Qದುm 
ಮನುಷI ಸಂಬಂµ 7ಾವ;ೆಗಳ ಸುತ>ಮುತ>. �ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು ��ಣ ಸಂl �ೆಯನು� lಾ�0& �ೈ��ಕ ಆಂ%ೋಲನ ಉಂಟು dಾCದ |=k 

ಇವರದು. ಓQದುm ಇಂ86ೕÞ, |ಂQ ಮತು> ಸಂಸ¬ತ. �ಾ�ಾoತI, 7ಾರ-ೕಯ lಾ|ತIವನು� ಅರ8&+ೊಂಡು ತಮu%ೇ Wೇಖ@�ಂದ 

+ಾವI�ಾ"ೆಯನು� ಹ=ಸಲು ಶುರು dಾCದರು. 
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ತಂ%ೆಯವರ ಇn Òೆ�ೆ ಬಗ�ದ �.ಆG.ಎ�. ನbೆದ% mೇ %ಾ=, |Cದ% mೇ ಹಠ. ಪ]ಂಡ �ೆ[ೆಯರ ತಂಡ ಕ�B+ೊಂಡು wಂ�ಾಮ�ಯ 

ಸಂQ�ೊಂQಗಳ56 ಗುಂಡು  ಾಕುತ>, &ಗ"ೇಟು lೇದು�ಾ>, �ಾ5 �ಾ=ನ56 �ಾಂಡ5ೕನಳ ಕಂಡು �ೆರ�ಾಗುತ> ತನ� lಾಂಪ�%ಾಯಕ 

ಜಗ->ನ56 ಇದುm+ೊಂbೇ ಹ& ಹ& ಕnಾo Wೋಕದ ಒಳ ೊರಗನು� ಅವWೋ`ಸು�ಾ> ಮುನ�bೆದವರು. ಇeೆಲ6ದರ ಪ=�ಾಮeೇ ೧೯೭೧ 

ರ56  ೊರತಂದ '�ೋ0 ಮತು> �ಾಂಡ5ೕನ' ಪದIಗಳ ಗುಚÒ. �.ಆG.ಎ�. ರವರ �ೋ0 ಮತು> �ಾಂಡ5ೕನ ಕೂ&�ೆ ಕುWಾ/  ಾಕುವ 

@�Bನ56 0. ಲಂ+ೇv ಮುನು�C ಬ"ೆQರು�ಾ>"ೆ. ಮುನು�C ಎನು�ವ]ದು ಪ]ಸ>ಕ+ೆj |Cದ ಕನ�C�ಾಗ�ೇಕು ಎಂಬ ಉ%ಾ�ರ ಎW 6ೆbೆಯೂ 

ಕಂಡು ಬಂದರೂ 0. ಲಂ+ೇvರವರು ತಮu ಮುನು�Cಯ56 ಪ]ಸ>ಕ+ೆj ಬದWಾ8 ಲ�¿ಣ"ಾಯರ ಒಳಮನ&a�ೆ, ತಪ;ೆಗ2�ೆ, �ೕ5ತನ+ೆj 
ಕನ�C |CQ%ಾm"ೆ. "ಕುeೆಂಪ] ಮತು> ಪ]ಟBಪN ಇಬೂ� ಒ�ೆ�ೕ;ಾ lಾG? ಎನು�->ದm @ಮ�ೆ ;ಾನು ಏನು  ೇಳ�ೇಕು, ಎW 6ೆಂದರ56 
&+ಾjಗWೆಲ6 ಮುನು�C ಬ"ೆದು+ೊಡುವಂ�ೆ 0ೕCಸು->ದm @ಮ�ೆ �ಾವ =ೕ- ಉತ>=ಸ�ೇ`�ೊ> ;ಾ +ಾ�ೆ" ಎಂ��ಾIQ dಾತುಗಳನು� 
ಲಂ+ೇv ರವರು �ಾವ] ಬ"ೆದ ಮುನು�Cಯ56 �ಾ|ೕರು�ೊ2&%ಾm"ೆ. �.ಆG.ಎ�. ಅವ"ೇ  ೇಳVವಂ�ೆ 0. ಲಂ+ೇv ಮತು> eೈ�;ೆj 
ಅವ=8ಷBದ Wೇಖಕರಂ�ೆ. |ೕ�ೆ �ಾನು ಒಬs ಕ/�ಾಗ�ೇಕು ತನ� Wೇಖ@ಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ"ಾಳದ ಪ��ೆÉ�ೕತ>ರಗ2�ೆ +ಾವIರೂಪ 

+ೊಟುB ಕನ�Cಗ"ೊಂQ�ೆ ಸಂವ|&�ೇ+ೆಂಬ ತುCತ ಯುವ ಲ�¿ಣ"ಾಯ=�ೆ ಇದmಂತಹ ಅಂಶ, ಉ�ಾaಹ ಇಂQಗೂ +ಾಣುತ>%ೆ. �ೋ0 

ಮತು> �ಾಂಡ5ೕನ ;ೋC ಲಂ+ೇಶರು �ಾeಾಗ �ೈದು,  ೊಗ2 ಮುನು�C ಬ"ೆದು+ೊಟB"ೋ ಅ56ಂದ ಶುರುeಾ�ತು ;ೋC ಲ�¿ಣ 

"ಾಯರ ಸರ� +ಾ°Iೕತaವ! 

  

ಟುವ~ಾರ, 556 ಪ]�Bಯ ಹಂಬಲ, �ಾಂ8�-Wಾ, ಅಪ"ಾಧಂಗಳ ಮ@�lೋ, 7ಾರತ &ಂಧು ರ�u (ಹ@ಗ/�ೆಗಳV), ನನ�8ೕ�ೆ, ಎbೆ, 
ಇವಳV ನQಯಲ6, ನನ�ಾI+ೋ bೌಟು – |ೕ�ೆ @ರಂತರeಾ8 +ಾವIಝ= ಹ=ಯುತ>  ೋ�ತು. +ೇವಲ ಪದIದ�ಾಳ+ೆj &ಕj 
�ೕ;ಾಗ%ೆ ಗದI, ಪ�ಬಂಧ, +ಾದಂಬ=, ಸಣ ಕ�ೆ, ;ಾಟಕಗಳಲು6 +ೈ�ಾC&%ಾm"ೆ. ಇವರ ಬಹು�ೇಕ ಕ/�ೆಗಳV ಇತರ 7ಾxೆಗ2ಗೂ 

ತಜುLk�ೊಂಡು kಚುo�ೆ ಗ2&eೆ. ಇವರ lಾಧ;ೆ�ೆ ತWೆದೂ8 '"ಾಜI lಾ|ತI ಅ+ಾbೆ� ಪ�ಶ&>' ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಅ;ೇಕ 

ಬಹುdಾನಗಳV ಬಂQeೆ.  
 4;ೆ� wಂ�ಾಮ�ಯ ಅವರ ಮ;ೆ�ೆ ;ಾನು  ೋ8%ಾmಗ ಮ;ೆಯ ತುಂ�ಾ ಪ�ಶ&>-ಫಲಕಗಳ ಹಬs. ಅeೆಲ6ವನು� ;ೋC 

ಮುಗುಳ�ಗು-ತು> �ೋbೆಗಂ�+ೊಂCದm �.ಆG.ಎ�. 7ಾವwತ�. ಪ�ತI� ಮೂ-L ಲ�¿ಣ"ಾಯರು %ೋlೆ�ೆ ಚ�� ತರWೆಂದು ಅಡು�ೆ 
+ೋ�ೆ�ೆ  ೋ8ದmರು. ಆ %ೋlೆಯನು� ನನ� ತ~ೆB�ೆ  ಾ`ದmವರು 8=�ಾ ಲ�¿ಣ"ಾಯರು ಎಂದು  ೇಳVವ]ದನು� ಮ"ೆಯಲು lಾಧIeೇ? 

ಎಷುB ಸರಳ ವI`> ಅವರು �ೊತ>? ಎಷುB ;ೇರವಂ-+ೆ ಅವರದು �ೊತ>? '�ಡWಾ"ೆ ;ಾ &ಗ"ೇಟು, ಹುಡು8 @ನ�ಂ�ೆ�ೕ ಅದು (ೇಟು' 
ಎಂದು ಬ"ೆದ �.ಆG. ಎ�. �ೊ�ೆ &ಗ"ೆಟು ಸುಡುವ ದೃಶIವನು� +ಾಣುವ 7ಾಗI ;ೇರeಾ8 ಲಭI&ದುm ಒಂದು ಬ�ೆಯ /wತ� ಆನಂದ 

@ೕCದmರ56 ಅಚo= ಪಡ�ೇ`ಲ6. ೬೫ರ �ಾ�ಯದಲೂ6 ಲ�¿ಣ"ಾಯರು ಗುಂಡು  ಾಕಲು ಕೂತ"ೆ ಇವ->ನ ಪb iೆ ಹುಡುಗರು @�ೆs"ಾಗ�ೇಕು. 
/&jಯನು� ಗುಟು`ಸು�ಾ>, &ಗ"ೇಟನು� ಸುಡು�ಾ> �ಾeೇ ರw&ದ 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳನು� @ರಗLಳeಾ8  ಾಡು->ದmರು. ಗುಂCನ ನ�ೆ8ಂತ 

ನನ�ೆ ಅವರ  ಾಡುಗಳ ನ�ೆ�ೕ �ಾ&>�ಾ�ತು. ಅಂತಹ dಾದಕ�ೆ, ಆಧ�L�ೆ, ಆ-Áಯ�ೆ ಅವರ  ಾಡುಗಳ56 ಇತು>. '%ೇವ"ೇ 
ಆ�ಾಧ @ನ� ಕರು�ೆಯ ಕಡಲು'  ಾಡನು� ಅವರ ಕಂಠದ56 +ೇ2%ಾಗಲ6ಂತು ಅ=/ಲ6ದಂ�ೆ "ೆ�ೆN �ೇವ�ೊಂCತು>. ಆ  ಾCನ56 ಇರುವ 

ಒಂದು ಬಹುಮುಖI lಾWಾದ 'ನರ@�ೆ ನರನ�;ೆ� �~ೆB �ೇ~ೆ�ಾಡಲು' ಎಂಬುದನು� ಅವರು  ಾಡು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಅವರ 

Oೕವ;ಾನುಭವವನು� ಅವರ ಕನ�ಡಕ%ೊಳ8ನ ಕಣು  ೊರnೆ56ತತು>. @ಜeಾಗಲೂ ಅ%ೊಂದು ಮ"ೆಯWಾಗದ 7ೇ�, �ಾನ�ೋ�» 
ಅ(ಾL  +ಾವI�ೋ�»!  
 ಲ�¿ಣ"ಾಯರ ಒಂದು 8ೕ�ೆ '�ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ' ರkೕv ಅರ/ಂದ @%ೇLಶನದ 'ಆ`abೆಂc' wತ�ದ56 =`j+ೇ� ಸಂ8ೕತದ56 lೋನು 
@ಗ� ಕಂಠದ ಮೂಲಕ w�ೆ�8ೕ�ೆ�ಾ8ದುm,  ಾಡು |c ಆ8ದುm ಸಂ�ೋಷ ತರ%ೇ ಇರುತ>%ೆ�ೕ?  

 ರ_ೕ� ಎಂಬ ಬಹುಮುಖ ಪ�+5ೆ 

 ರkೕv ಅರ/ಂ¦ ಕನ�ಡದ ಕಮ� ಾಸS ಎಂದು +ೆಲವರು  ೇಳVವ]ದುಂಟು. ಅಬsರ/ಲ6ದ ಅ�ನಯ, ;ಾಲುj ಪ]ಟ ಸಂ7ಾಷ�ೆಯನು� 
ಒkuWೇ @eಾ2& �lಾಡುವ ಒಂದು =�ಾ�S, ಎದು=8ರುವ �ಾತ��ಾ=ಯ ಸಂ7ಾಷ�ೆ�ೆ, 7ಾವ;ೆ�ೆ ಪ�-�ಾ8 ಚುರು+ಾ8 
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ಸNಂQಸುವ ಕWಾವಂ-+ೆ ರkೕv ಅವ=�ೆ ಹು�B@ಂದWೇ ಬಂQ%ೆ. +ಾIಮ"ಾ ಎದು=�ೆ ನ�&ದರೂ �ಾತ�ದ ಕ[ೆಯನು� ;ೈಜeಾ8 

ಕ�B+ೊಡಬಲ6 ಸಹಜ ಅ�ನಯ ಅವರದು. @%ೇLಶಕರ ತುCತ �Cತಗಳನು� ಅಥL dಾC+ೊಂಡು ಸ5ೕlಾ8 ಸೂಕ> ;ಾIಯ 

ಒದ8&ಬಲ6 �ಾ�ೆuಯ ರಹಸI ಅವರ @%ೇLಶಕ;ಾದ ನಂತರ ಬಯWಾ8%ೆ. ಅವ"ೊಳ�ೊಬs @%ೇLಶಕ@ರುವ ಸತI ಕನ�Cಗ=�ೆ 
�ೊ�ಾ>8%ೆ. ಒಬs ನಟ, @%ೇLಶಕನ ಕಲN;ೆಯ �ಾತ�+ೆj Oೕವ ತುಂಬುವವ;ಾದ"ೆ, ಒಬs @%ೇLಶಕ �ಾತ�ಗಳನು� ಸೃ�B dಾC ಆ 

�ಾತ�ದ 7ಾವ;ೆಗಳನು� ನಟ;ೊಬs@ಂದ  ೊರ�ೆ�ೆಯಲು ಶ�ಾಯ ಗ�ಾಯ ಪ�ಯ-�ಸು�ಾ>;ೆ. ಈ @�Bನ56 ರkೕv ಒ[ 3ೆಯ ನಟರxೆBೕ 
ಅಲ6 ಒ[ 3ೆಯ @%ೇLಶಕ"ೆಂದು lಾ�ೕತು�ೊ2&%ಾm"ೆ.  
  

                

  

ಒಂದು +ಾಲದ56 Q|| ಶಂಕG;ಾy ರವರು ನ�&, @%ೇL�&ದm ಆ`abೆಂc �ೆ�ೕ�ಕರ ಮನ �ೆQmತು>. ಅದರ56ನ wತ�ಕ�ೆ, wತ�ಕ�ೆಯ56ನ 

ಕೂತುಹಲ, ಕೂತುಹಲದ56ನ ಹೃದಯ ಬCತ �ಾರೂ ಮ"ೆಯಲು lಾಧI/ಲ6. ಅಂತಹ ಯಶ&?wತ�ದ �ೕ�+ೆಯನು� ಇಟುB+ೊಂbೇ 
ರkೕv ಅರ/ಂದರವರು ಆ`abೆಂc wತ�ವನು� @%ೇL�&ದರು. ತಮu wತ�ದ56 �.ಆG.ಎ�. ರವರ '�ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ' 8ೕ�ೆಯನು� 
ಬಳ&+ೊಂಡರು.  ಾಡು ಸೂಪG |c ಆ�ತು. lಾ/"ಾರು 4�ೈ�ಗಳ56 =ಂy ~ೋS ರೂಪ ಪbೆ�ತು. ಆ 8ೕ�ೆಯನು� wತ�+ೆj 
ಬಳ&+ೊಂಡ lಾಥLಕ�ೆಯ ಖು� ರkೕv ಅವ=ಗೂ ಇ% mೇ ಇರುತ>%ೆ ಅಲ6eೇ?   

  

�ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ  ಾಡು wತ�8ೕ�ೆ�ಾದ ಇಂQನ ಕ�ೆಯನು� ಲ�¿ಣ "ಾಯರ ಹ->ರeೇ +ೇ2%ೆ. ಅವರ ಉತ>ರ |ೕ8ತು> : ರkೕv 

ನನ�ೆ �ೕS dಾC "lಾG @ಮu �ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ 8ೕ�ೆಯನು� ನಮu ಆ`abೆಂc wತ�+ೆj ಬಳ&+ೊಳV3� >ೇeೆ. @ಮu ಅನುಮ- 

�ೇ`ತು>" ;ಾನು  ೇ2%ೆ, "ಸಂ�ೋಷ. ಆದ"ೆ, lಾ|ತIದ �ಾವ lಾಲುಗಳನು� ಬದWಾ�ಸ%ೆ ಯ(ಾ =ೕ- ಬಳ&+ೊಳ3�ೇಕು"- |ೕ�ೆ 
ಉತ>=&%ಾಗ ಇ;ೊ�ಂದು ಪ��ೆ� ಎlೆ%ೆ, "ಗುರುಗ[ ೕೆ, ಮುಂQನ Qನಗಳ56 @ಮu  ಾಡುಗಳನು� ಇತರ @%ೇLಶಕರು ತಮu wತ�ಗ2�ಾ8 

ಬಳ&+ೊಳ3ಲು ಇwÒ&ದ"ೆ?". ಅವರ ಉತ>ರ |ೕ8ತು>, "ನನ�ೆ �ಾವ ಅಭIಂತರವ] ಇಲ6. ಒ[ 3ೆಯ ಕ�ೆ�ಾ8ರ�ೇಕು, ಆ ಕ�ೆಯ 

ಸ@�eೇಶ+ೆj ನನ� 8ೕ�ೆ  ೊಂದ�ೇಕು". ನಂತರ ಮ�ೊ>ಂದು dಾತನು� lೇ=&ದರು. ಅ%ೇ;ೆಂದ"ೆ, "ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರ ಟೂI@�ೆ 
 ಾಡು ಬ=ೕ= ಅಂ%ೆ� ನ; �ೆ ಆಗಲ6. ಇಷBವ¡ ಇಲ6. �ೇ+ಾದ"ೆ ನನ� lಾ|ತIದ �ಾವ+ೆj ಧ+ೆj ಬರದಂ�ೆ "ಾಗಸಂDೕಜ;ೆ dಾC+ೊಳ35" 

ಎಂದು. ಆ ಸಂದಭLದ56 ತಮಗೂ, &. ಅಶ?² ಮತು> kೖಸೂರು ಅನಂತ lಾ?� ಅವ=ಗೂ ಇದm lೆ�ೕಹ ಸಂಬಂಧವನು�, ಅ�ರುw 

 ೊಂ%ಾ�+ೆಯನು� ಹಂw+ೊಂಡರು. ಅವರ dಾತು @ಜeೆ@&ತು. ನಮu wತ�@dಾLಣದ ವIವl �ೆ Q;ೇ Q;ೆ �ಾಂ-�ಕeಾಗುತ> 
lಾಗು->ದmಂ�ೆ�ೕ `��ಾ�ೕಲ�ೆ ಕCk�ಾಗು->%ೆ�ೕ;ೋ ಎಂಬ ಶಂ+ೆ ನನ�ನೂ� +ಾCತು. ಕ/Dಬs ಬ"ೆದ 8ೕ�ೆ�ೆ 
"ಾಗಸಂDೕಜ;ೆ dಾCದ"ೆ ಕ/�ೆಯ ಸಮೃದ� 7ಾವ �ೇಕbಾ ೧೦೦ ರಷುB ಉ&"ಾಡುತ>%ೆ.  
   

ಲ��ಣ�ಾಯರ ಮ^ೆ�ಾಲ 

 ಕ/ ಹೃದಯ ಸ%ಾ ಆದ�Leಾ8ರುತ>%ೆ. ನಮu ಸುತ>ಮುತ>5ನ wಕjwಕj ವಸು>ಗಳ�, wಕjwಕj ಘಟ;ೆಗಳ� ಅ�ರ ರೂಪ ಪbೆದು 
+ಾವIeಾಗುವ]ದರ56 ಆ ಹೃದಯ ;ೆರeಾಗುತ>%ೆ. ಅದರಲೂ6 0�ೕ-, �ೆ�ೕಮ, /ರಹ, +ಾಯು/+ೆ ಇಂತಹ /nಾರಗಳಂತೂ ಕ/ಯನು� 
�ೆ+ೆj�ೆ[ೆದು+ೊಂಡು 7ಾವಗಳ ರಸ%ೌತಣವ;ೆ�ೕ ಉಣಬCಸುತ>%ೆ. ಇದ+ೊjಂದು ಉ%ಾಹರ�ೆ ಎಂದ"ೆ '�ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ' 8ೕ�ೆ. �ಾನು 
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ತನ� ನW 6ೆಯನು� ಎಷುB &=ಯlಾa8 0�ೕ-ಸು�ಾ>;ೆಂದು, ಆ 0�ೕ-�ೆ ಪ�ಕೃ-ಯು  ೇ�ೆ ಸಹಕ=ಸ�ೇ+ೆಂದು +ೇ2+ೊಳV3ವ ಒಬs @ಮLಲ 

ಮನ&aನ �ೆ�ೕ�ಯ �ೇC+ೆಗಳV ಈ 8ೕ�ೆಯ56 ತುಂ�+ೊಂC%ೆ. 
  

ತನ�ವಳV ಬರುeಾಗ ಮ[  ೆ�ರುlಾ8 �ಾರQ"ೆಂದೂ, ಅವಳV ಬಂ%ೊಡ;ೆ �ರುlಾ8 ಸು=ಯ�ೇ+ೆಂದು +ೇ2+ೊಳV3�ಾ>;ೆ. ಆ �ರುಸನು� 
ಕಂಡು |ಂ-ರು8  ೋಗ�ಾರದು ಎಂಬ ಹ�ಾಹ0 ಕ/ಯದುm. ತನ� ನW 6ೆಯ ಬರು/�ಾ8 +ಾದು ಕು2ತ ಕ/ಯು 'ಓಡು +ಾಲeೇ ಓಡು' 
ಎಂದು �ೇC+ೊಳV3�ಾ>;ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ ಅವಳV ಬಂದ ನಂತರ '@ಲು6 +ಾಲeೇ @ಲು6' ಎನು��ಾ>;ೆ. ಇದರ |ಂQನ ಆಶಯ ಸ%ಾ ಅವಳV 
�ೆ+ೆjಯW 6ೇ ಇರ�ೇಕು ಎಂಬುದು. ತನ�%ೆಯ ಆlೆಗಳ ತನ�ವಳ ಹೃದಯ+ೆj ತಲು0lೆಂದು ಕ/ �ಾ2ಯ56 +ೇ2+ೊಳV3�ಾ>;ೆ. ಅವಳ 

ಮೃದುeಾದ �ಾದಗಳV ಕಲು6ಗಳ �ಾಕದಂ�ೆ, �ಾ` ;ೋeಾಗದಂ�ೆ, ಹೂವ]ಗಳನು�  ಾಸು ಅವಳV ಬರುವ %ಾ=ಯ56 ಎಂದು ಪ�ಕೃ- 

dಾ�ೆಯ56 /ನಂ-&+ೊಳV3�ಾ>;ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ ಮುಂದುವ=ದ"ೆ, ತನ� ನW 6ೆಯ ರೂಪವನು� ;ೋಡಬಯ&ದ ಕ/ Qೕಪದ 4"ೆ 
 ೋಗು�ಾ>;ೆ. ಆ �ೆಳ`ನ56 ತನ� ನW 6ೆಯ ರೂಪ%ೈ&=ಯನು� ;ೋC, ಆ lೌಂದಯL+ೆj dಾರು ೋಗಬಯಸು�ಾ>;ೆ. ಅಷುB dಾತ�ವಲ6; 
ಅವಳ ರೂಪವನು� ಕಂbೊಡ;ೆ 'ಆರು Qೕಪeೇ ಆರು' ಎಂದು ಒ�ಾ>�ಸು�ಾ>;ೆ. +ಾರಣ/xೆBೕ, ಅವಳ �ೋಳVಗಳ56 +ಾಲ ಕ[ೆವ ಆlೆ. 
�ೆಳ`ದm"ೆ �ಾ;ೆ56 ;ಾw+ೊಳV3�ಾ>[�ೆ  ಎಂಬ ಅನುdಾನ. ಕ/ ಮತು> ಪ�ಕೃ-ಯ ನಡುವಣ dಾತುಕ�ೆ ಇಷB+ೆj @ಲು6ವ]Qಲ6. �ೆ�ೕ�ಗಳ 

&ೕkಯ56 @% mೆ�ೆ ಅವ+ಾಶ/ಲ6. @ೕನು  ೊರಟು  ೋಗು @% mೆ�ೕ, ನಮu �ಲನ ಗಂದವL eೈ7ೋಗದಂ�ೆ ಎಂದು ಆಭL�ಸು�ಾ>;ೆ. 
  

ಈ kೕ5ನ �ಾವಗಳ56 ಕ/ಯ ತನ�ವಳ kೕ5ನ ಒಲ/ನ ಉತು>ಂಗ, ರ&ಕ�ೆಯ ಉ;ಾuದ +ಾಣುತ>%ೆ. ಕ/ �.ಆG. ಲ�¿ಣ "ಾಯರು 
ಈ 8ೕ�ೆಯನು� ಬ"ೆ%ಾಗ ಎಷುB 7ಾವ]ಕ"ಾ8%ಾm"ೆ ಎಂದು ಊ|&+ೊ23.  
 ಇಷBಕೂj ಇಷುB ಅ�ಾಧeಾದ 7ಾವ;ೆಗಳನು�ಳ3 ಈ 8ೕ�ೆಯ lಾ|ತI ಅನುeಾQತ ಎಂಬುದನು� ಇ56 ಗಮ@ಸ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. ಒಂದು 
ಅದುÎತ �ಾಯ=ಯ �ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ ಮೂC ಬಂದ lಾಲುಗ2ವ]. ಈ 8ೕ�ೆಯ ಮೂಲlಾ|ತIದ +ೆಲವ] lಾಲುಗಳV ಇ56eೆ ;ೋC: 

 ಆ� �ಾ=ೕv ಜರ (ಾ�  +ೆ ಬರr  

ಜÈ kೕರ �ಾG ಆ �ಾ�ೕ �ೋ 
ಜ� +ೆ ಬರr  

�ೆಹWೆ ನ ಬರr ` °ೕ ಆ;ಾ lಾ+ೆ  
ÊG ಇತ;ಾ ಬರr ` °ೕ ಜ;ಾ lಾ+ೆ  
 ಇxಾB8ಯೂ ಇಂಥ%ೊಂದು 8ೕ�ೆಯನು� ಕನ�Cಗ=�ೆ +ೇ2&ದ, ಓQ&ದ � ಆG ಲ�¿ಣ"ಾಯ=�ೆ ಅ�ನಂದ;ೆ ಸ56ಸWೇ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ.  
 ಇ->ೕw�ೆ  ೆnಾo8 ಬ"ೆಯQರುವ � ಆG ಎ� =ಂದ lಾಧIeಾದಷುB  ೊಸ  ೊಸ ಕವನಸಂಕಲನಗಳV, 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳV 
 ೊರಬರ�ೇ+ಾ8%ೆ. dಾ8ದ ಕ/ಯ +ಾವI, ಎ[ೆಯ ಕ/ಗ2�ೆ ಆಮ6ಜನಕ/ದmಂ�ೆ ಅನು�ವ ಸತI ಅವ=ಗೂ �ೊ->ರುತ>%ೆ ಎಂದು 
7ಾ/ಸು� >ೇ;ೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗುರುಗಳV ನಮuಂಥ ಯುವಕ/ಗ2�ೆ  ೊಸ%ೊಂದು +ಾವIdಾಗLವನು� �ೋ=ಸ�ೇ+ಾ8%ೆ. ಲಂ+ೇಶರ 

dಾಗLದಶLನದ56 �ೆ[ೆದ � ಆG ಎ� ರವರ dಾಗLದಶLನ ಇವ->ನ ಯುವಕ/ಗ2�ೆ ತು�ಾL8 �ೇ+ಾ8%ೆ.  
 ಇವ->ನ ಸಂದಭL+ೆj ಎಂತಹ +ಾವIವನು� ಸೃ�Bಸ�ೇಕು ಅನು�ವ]ದರ ಕು=ತು Qನಪ-�+ೆ, @ಯತ+ಾ5+ೆಗಳ56 @ರಂತರeಾ8 

ಅಂಕಣಗಳನು� ಬ"ೆಯುವ]ದರ ಮೂಲಕ ಈ +ೆಲಸ ಇಂಥವ=ಂದ ಜರುಗ�ೇ`%ೆ. ಲ�¿ಣ"ಾಯರ56ದು ನನ� ಆ-Áಯ +ೋ=+ೆ. ಪ�ಶ&>ಗಳV, 
ಸಮಗ�+ಾವI, ಅ�ನಂದ;ಾ ಗ�ಂಥಗಳV ಬಂದ ನಂತರ |=ಯlಾ|-ಗಳV �ಾeಾಗಲೂ ಸ7ೆ, ಸdಾರಂಭ, ಸ;ಾuನ, �ಾ�L – 

ಇಂಥವ]ಗಳW 6ೇ ಮುಳV8  ೋ8ರು�ಾ>"ೆಂಬ ಆ"ೋಪ � ಆG ಎ� ಮೂಲಕ ಸು[ಾ3ಗ5 ಎಂದು ಆ�ಸು� >ೇ;ೆ. ನನ� 0�ಯಕ/ಗಳV ನನ� 
@=ೕ�ೆಯನು� ಹು&�ೊ2ಸWಾರರೂ ಎಂಬ ನಂ�+ೆ ನನ8%ೆ. ಅವರ  ೊಸ +ಾವIದ @=ೕ�ೆಯ56 ;ಾನೂ lೇ=ದಂ�ೆ ನನ�ಂಥ 

ಅ;ೇಕ=% mೇeೆ.ಬ@� 8ೕ�ೆ�ೆ  ೋ�ೋಣ: 
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'�ಾ ಮ^ೆxೕ �ಾ' 

 �ಾ ಮ[ೆ�ೕ �ಾ ಅಷುB �ರುlಾ8 �ಾರQರು 
ನW 6ೆ ಬರWಾಗದಂ�ೆ  
ಅವ256 ಬಂ%ೊಡ;ೆ �ಡ%ೆ �ರುlಾ8 ಸು= 

|ಂ-ರು8  ೋಗದಂ�ೆ  
ನW 6ೆ, |ಂ-ರು8  ೋಗದಂ�ೆ 
  

ಓಡು, +ಾಲeೇ, ಓಡು, �ೇಗ ಕ/ಯ5 ಇರುಳV 
+ಾQಹಳV ಅ�lಾ=+ೆ 
ಅವ256 ಬಂ%ೊಡ;ೆ @ಲು6, +ಾಲeೆ @ಲು6 
�ೆ+ೆj ಸCWಾಗದಂ�ೆ  
ನಮu �ೆ+ೆj ಸCWಾಗದಂ�ೆ 
  

 

�ೕಸು, �ಾ2�, �ೕಸು, ನ;ೆ�%ೆಯ ಆlೆಗಳ  

ನW 6ೆ ಹೃದಯ+ೆ ತಲು0ಸು 
 ಾಸು, ಹೂಗಳ  ಾಸು, ಸº ಬರುವ %ಾ=ಯ5 

ಕಲು6ಗಳ �ಾಗದಂ�ೆ 
�ಾದ ಕಲು6ಗಳ �ಾಗದಂ�ೆ 
  

�ೕರು, Qೕಪeೆ, �ೕರು, @ನ�  ೊಂ�ೆಳಕ5 

;ೋಡುeೆನು ನW 6ೆ ರೂಪ 

ಆರು, �ೇಗ;ೆ ಆರು, ಶೃಂ�ಾರ ಶ�Iಯ5 

;ಾw @ೕ"ಾಗದಂ�ೆ  
ನW 6ೆ ;ಾw @ೕ"ಾಗದಂ�ೆ 

�ೆ"ೆದ ಮ;ೆ �ಾ85�ೊಂದು �ೆಳ`ನ �ೋರಣ:ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-11 
ರಸಋ�ಯ ರಮIWೋಕ%ೆbೆ�ೆ 
�ಾಲIದ56 ಆಂಗ6 lಾ|ತIದ eಾI4ೕಹ+ೊjಳ�ಾ8 ಹಲವ] ಆಂಗ6ಕ/�ೆಗಳನು� ಬ"ೆದರೂ ಕ�kೕಣ ಕನ�ಡ lಾ|ತI ಕೃ��ೆ +ೈ  ಾ` 
ಇಂದು ಕನ�ಡ, ಕ;ಾLಟಕದxೆBೕ �ಾ�ಮುಖI�ೆ ಪbೆQರುವ +ೆ./.ಪ]ಟBಪNನವರು 1904ರ56 �ವ4ಗ� OW 6ೆ, -ೕಥLಹ23 �ಾಲೂ`ನ 
ಕುಪN23 ಎಂಬ �ಾ�ಮದ56 ಹು�Bದವರು. ಪ]ಟB ಪ]ಟB  ೆ� ©ೆಗಳ@�ಡುತ> ಮWೆ;ಾC;ೊಂQ�ೆ ಆಟeಾಡುತ>, 4ೕಹಕ ಮಂO;ೊಂQ�ೆ 
dಾ-82ಯುತ �ೆ[ೆದ ಇವರು ಮೂಲತಃ @ಸಗLದ ಆ"ಾಧಕ"ಾ8ದmರು.  

�ೌ�ಢ"ಾಗು�ಾ> ಹೃದಯ eಾಸ>ವ+ೆj �ೆ"ೆದು+ೊಳV3->ದmಂ�ೆ�ೕ ತಮu ಅಂತಃಸತ?+ೆj ಅ�ರ ರೂಪ +ೊಡು�ಾ>  ೋದಂಥವರು.  ೊಸ 
ತWೆdಾ=ನ,  ೊಸ wಂತ;ೆಗಳVಳ3 lಾ|ತIವನು� +ೊಟBಂಥವರು. ತಮu '/ಶ?dಾನವ ಸಂ%ೇಶ'ದ ಮೂಲಕ ಜಗ->ನ ಸಕಲರನೂ� 
ತನ�ವ"ೆಂದು 7ಾ/&ದಂಥವರು. 'ಮನುಜ ಮತ, /ಶ? ಪಥ' ಅನು�ವ ಮೂಲಕ ಪರಸNರ dಾನವರ ನಡು/ನ ಪ]"ಾತನ 
�ೋbೆಗಳನು� +ೆಡ/, dಾನ/ೕಯ�ೆಯ @ಜeಾದ Qೕಪ ಹಚoಲು ಪ�ಯ-�&ದಂಥವರು. ದಮ@ತರ ದ@�ಾ8 @ಂತಂಥವರು. ಎಲ6 
ತತ?%ೆW 6ೆ �ೕ=, @QLಗಂತeಾ8 ಏ= ಅನಂತeಾ8ರುವಂ�ೆ ತಮu nೇತನವನು� ಪ�nೋQ&ದಂಥವರು. ಅಂಧತ?Qಂದ  ೊರ 
ಬಂದು /pಾನದ %ೇ/�ೆ |Cಯುವಂ�ೆ �ೆ�ೕ"ೇ0&ದಂಥವರು. ಇಷBಕೂj, 'ಇ56 �ಾರೂ ಮುಖIರಲ6, �ಾರೂ ಅಮುಖIರಲ6' ಅನು�ವ 
ಮಹತ?ದ ತತ?ವನು� lಾ=ದಂಥವರು. '�ಾವ �ಾಸ® �ಾವ]ದನು�  ೇ2ದ"ೇನು? ಎ%ೆಯ ದ@�ೆ �8ಲು �ಾಸ®/ಹು%ೇನು? 
ಎಂ%ೋ ಮನು ಬ"ೆQಟುBQಂ%ೆಮ�ೆ ಕ~ೆBೕನು? @ನ�ೆ @ೕ;ೆ ಮನು!' ಅನು�ವ ಮೂಲಕ @ಂತ @ೕ=�ೆ ಚಲ;ೆಯ nೈತನI ತರಲು 
ಪ�ಯ-�&ದಂಥವರು. ಭೂತ+ೆj �ೋತು �ದm ಜಡಮನಸುaಗಳನು� ವತLdಾನದ ಪಡlಾWೆ�ೆ ಎ[ೆದು ತರಲು ಯ-�&ದಂಥವರು. ಈ 

/nಾರeಾ8 ಹಲವರ /"ೋಧವನೂ� ಕ�B+ೊಂಡರೂ ಧೃ-�ೆಡ%ೆ ತಮu �ಾರದಶLಕ ತತ?-&%ಾ�ಂತಗ2�ೆ ಬದ�"ಾ8ದmಂಥವರು. 
ತಮu ಸಮ+ಾ5ೕನ lಾ|-ಗ[ಾದ dಾ&> eೆಂಕ~ೇಶ ಅಯಂ�ಾG, ದ."ಾ.�ೇಂ%ೆ� ಅಂತಹವ"ೊಂQ�ೆ ಒ[ 3ೆಯ �ೆ[ೆತನವನು� 
ಇಟುB+ೊಂbೇ '@4uಡ@ದುm @ಮuಂ�ಾಗ%ೆ' ಅಂತ ತಮu%ೇ /nಾರಗಳನು� ತಮu ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ವIಕ>ಪC&ದಂಥವರು. 
ಬ"ೆದಂ�ೆ ಬದು`ದರೂ ಕೂಡ.  

+ೊಳಲು, �ಾಂಚಜನI, ಅ8�ಹಂಸ, ಕು�ೕಚಕ, ಮಂ�ಾ���ೆ, /ಭೂ- ಪ¡�ೆ, ಕದರಡ+ೆ, ಮ= /pಾ@, %ೌ�ಪ-ಯ ��ೕಮುC, ರ+ಾ>�, 
ಶu�ಾನ ಕುರು�ೇಂತ�ಂ, ಮ ಾ"ಾ-� lೇ=ದಂ�ೆ ಇನು� ಅ;ೇಕ ಕೃ-ಗಳನು� ರw&ದ ಕುeೆಂಪ] ಅವ=�ೆ ಒ5ಯದ ಪ�ಶ&>, 
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ಪ]ರlಾjರಗ2ಲ6. '��ೕ "ಾdಾಯಣ ದಶLನಂ' ಮ ಾ+ಾವI+ಾj8 pಾನ0ೕಠ ಪ�ಶ&> ಲ�&ದುm �ೊ�ೆ�ೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ&>, +ೇಂದ�  ಾಗೂ 
"ಾಜI lಾ|ತI ಅ+ಾbೆ�ಯ ಬಹುdಾನಗ[�ೆಂQ�ೆ ಹಲವ] /ಶ? /%ಾI@ಲಯಗಳ �ೌರವ bಾಕB"ೇc ಗಳV ಬಂQeೆ. 
ಅ�ಾIಪಕ"ಾ8ದುm+ೊಂbೇ ಎWಾ6 ಪ�+ಾರದ lಾ|ತI ರಚ;ೆಯ56 lೈ ಎ@&+ೊಂಡ ಇವರು ಬ"ೆದ ಮWೆಗಳ56 ಮದುಮಗಳV  ಾಗೂ 
+ಾನೂರು  ೆಗ�ಡ- ಎಂ�ೆರಡು +ಾದಂಬ=ಗಳV ಮWೆ;ಾCನ wತ�ಣ, eಾಸ>/ಕ Oೕವನವನು� /lಾ>ರeಾ8 �woಟB ಮ ಾಗ�ಂಥಗ[ ೕೆ 
ಸ=. ಈ kೕರುಕ/ಯ Wೇಖ@�ಂದ ಮೂC ಬಂದ '�ೆ"ೆQ%ೆ ಓ �ಾ ಅ-.' ಕ/�ೆಯು @%ೇLಶಕದ?ಯ"ಾದ %ೊ"ೈ-ಭಗeಾS 

@%ೇLಶನದ ’ ೊಸ�ೆಳಕು’ wತ�ದ56 ದೃಶIರೂಪ ಪbೆದುದುm ನkuಲ6ರ lೌ7ಾಗI.  
ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ ಎಂ.ರಂಗ"ಾÅರವರ ಸ?ರ ಸಂDೕಜ;ೆDಂQ�ೆ ಎr.�ಾನ`  ಾಗೂ eಾ� ಜಯ"ಾಂರವರ ದ@ 
+ೇಳVಗರನು� 4ೕC dಾCದುm �ೊ->ರುವ ಸಂಗ- lಾ|ತIದ lಾಲುಗಳ 7ಾವ+ೊjಂದು Oೕವ +ೊಡುವ56 ರಂಗ"ಾÅ ಅವರ 
ಸಂ8ೕತ pಾನ �ಾ6ಘ@ೕಯeಾದದುm. ಮಧುರeಾದ  ಾbೊಂಡನು� ಸುಮಧುರ�ೊ2ಸುವ56 �ಾನ+ೋ8Wೆಗ[ಾದ ಎr.�ಾನ` 
ಮತು> eಾ� ಜಯ"ಾಂ ರವರ +ೊಡು�ೆಯೂ ಅ�ಾರeಾದ% mೆ. �ಾಯನದ56ನ ತ56ೕನ�ೆ ಎಂಥವರನೂ� ಸಹ 
ಮಂತ�ಮುಗ�ರ;ಾ�8ಸುತ>%ೆ. 

%ೊ"ೈ-ಭಗeಾನರ 7ಾವಸNಂದನ 
ಎಪNತು> ಎಂಭತ>ರ ದಶಕದ56 �ೆ�ೕಷ» wತ�ಗಳನು� ಕನ�Cಗ=�ೆ @ೕCದ ಈ @%ೇLಶಕದ?ಯರ  ೊಂ%ಾ�+ೆ kಚುoವಂಥದುm. 
`��ಾ�ೕಲ�ೆಯ /nಾರದ56 ಎರಡೂ ಮನಸುಗಳV ಒಂ%ೇ ಕ�ೆಯ56 ಪ=ಭ��ಸುವ]ದು ಕಷBಕರ ಕ�ೆಯನು� ಬ"ೆಯುವ]ದರ56 
ಇರಬಹುದು. wತ�ಕ�ೆಯನು� /ಸ>=ಸುವ]ದರ56 ಇರಬಹುದು ಅಥeಾ ದೃಶIಗಳನು� �ೕ�ಸುವ /nಾರದ56 ಇರಬಹುದು ಎರಡು 
ಮನಸುಗಳV ಸಮwತ>Qಂದ ಏಕಮುಖeಾ8 ಚ5ಸ�ೇ+ಾ8 ಬಂ%ಾಗ ಏ+ಾಗ��ೆ  ಾಗೂ ಏಕ ಅ�ರುw ಬಹು ಮುಖIeಾಗುತ>%ೆ. 
+ೇವಲ ಒಂ%ೇ ಒಂದು ಮನ&ನW 6ೆ ಹಲeಾರು wಂತ;ೆಗಳ Opಾlೆ kೖ%ೋರುeಾಗ ಎರಡು ಮನಸುಗಳV ಒ~ಾB8 wಂ-ಸುವ]ದು 
;ಾವಂದು+ೊಂಡಷುB ಸುಲಭದ dಾತಲ6. ಈ @�Bನ56 %ೊ"ೈ-ಭಗeಾನರು /�ೇಷeಾ8 @ಲು6�ಾ>"ೆ. ತ4uಳ8ನ ಸೂ�¿ 
ಸಂeೇದ;ೆಗಳV,  -ೕ¾ ಪ�nೋದ;ೆಗಳನು� wತ�°ಂದರ ರೂಪದ56 ಪರ%ೆಯ kೕWೆ ತರುವ56 ಯಶ&?�ಾ8 ಇತರ=�ೆ 
dಾದ=�ಾ8%ಾm"ೆ. +ಾದಂಬ=ಗಳ;ಾ�ಧ=& &@dಾ dಾಡುeಾಗ +ಾದಂಬ=ಯ �ಾತ�ಗ2�ೆ ಮನಸುಗಳನು� ಒ8�&+ೊಂಡು 
�ಾeೇ �ಾತ�eಾ8 ಅನುಭ/& ತದನಂತರ ಕWಾ/ದ=ಂದ +ೆಲಸ  ೊರ�ೆ�ೆಯುವ]ದರ56 ಯಶ&?�ಾ8%ಾm"ೆ. ಈ �ೋC 
@%ೇL�&ದ ಹಲeಾರು wತ� ರತ�ಗಳ56 bಾ|| "ಾ� ಕುdಾG, ಸ=ತ ಮಮ�ಾ "ಾÅ ಅ�ನಯದ  ೊಸ �ೆಳಕು ಕೂbಾ ಒಂದು. 

                 wತ�ದ ;ಾಯಕ ತನ� ಅಕjನ ಮ;ೆ�ೆ ಬಂ%ಾಗ ಗ�ಾI2 ಅಕjನ %ೌಜLನI+ೊjಳ�ಾಗುತ> ತನ� ;ೋವನು� �ಾ;ೇ 
ನುಂ8+ೊಳV3ವ ;ಾಯ`ಯ ಅಸ ಾಯಕ�ೆಯು ಸೂ�¿eಾ8 ಗಮನ+ೆj ಬರುತ>%ೆ. �ಾ�ಯನು� ಕ[ೆದು+ೊಂಡ  ೆ�ೊಬsಳ  ಅಳಲು 
ಅಥLeಾಗು�ಾ>  ೋಗುತ>%ೆ. ಮ;ೆಯನು� ಸ?ಚo�ೊ2&, +ೊ�B�ೆಯನು� ಒಪN ಓರಣ�ೊ2&, ಬ~ೆBಗಳ;ೊ��ೆದು ಶುಭ��ೊ2&, 
ಮುಸು"ೆ ಗ�Bದ �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಚಂದ�ೊ2ಸುವವ"ೆಗು �ಡು/ಲ6%ೆ ದುCಯುವ ;ಾಯ`ಯನು� ಕಂಡು ಇವಳV ಮ;ೆಮಗ[�ೇ 
ಅಥeಾ Oೕತ%ಾ[�ೇ ಎಂಬ �ೊಂದಲ ;ಾಯಕನ ಎ%ೆಯ56 ಮೂಡುತ>%ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ ಆ  ೆಣು Oೕವದ ಬ� �ೆ ಕ@ಕರ, +ಾಳO, 
ಮುತುವOL, ಅನುಕಂಪ ಎಲ6ವ¡ ಒ~ೊB�B�ೆ ಹು�B+ೊಳV3ತ>%ೆ. ಅಷುB ಕಷBಗಳನು� ಕತLವIeೆಂದು 7ಾ/& ಸ%ಾ ಮುಗುಳ�ಗುತ> 
ಬದುಕು ದೂಡುವ &�- ಸಹಜeಾ8�ೕ Oೕವ �ಾಕುತ>%ೆ. ;ಾಯಕನ ಅಂತಃಕರಣ Q;ೇ Q;ೇ ಆದ�Leಾಗು�ಾ> ಅವ2�ೊಂದು 
ಉಪ+ಾರ dಾCದ"ೆ  ೇ�ೆ? ಅವಳ kೕ5ನ ಕಷBದ  ೊ"ೆಯನು� +ೆಳ82&ದ"ೆ  ೇ�ೆ? ಎಂಬ ಆWೋಚ;ೆ dಾಡು->ದmಂ�ೆ�ೕ 
;ಾಯಕ +ಾಯLಪ�ವೃತ>;ಾಗು�ಾ>;ೆ. ಅವಳV &ದ�ಪC&ದ ಊಟ ರುw�ಲ6eೆಂದೂ, ಅವಳV ಹುಸು/ನ  ಾಲು ಕQಯು�ಾ>[ೆಂದೂ 
ಇನೂ� +ೆಲವ] �ಾಣ ಆ"ೋಪಳನು� ;ಾಯ`ಯ kೕWೆ  ೇ= ಅವಳV  ೇ=+ೊಂCದm +ೆಲಸದ 7ಾರವನು� "ಾ�& ಅಕjನ 
 ೆಗ5�ೇ=ಸು�ಾ>;ೆ. ;ಾಯಕನ ಸದು% �ೇಶವನು� ಅ=ಯದ ;ಾಯ` ;ೊಂದು+ೊಳV3�ಾ>[ .ೆ ;ಾ;ೇನಯI ಅ;ಾIಯ dಾC% mೆ @ಂ�ೆ? 
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ಅಂತ +ೇ2ಯೂ �ಡು�ಾ>[ .ೆ +ಾಲಕ�kೕಣ ಸತI -2%ಾಗ ಮುಜುಗರ+ೊjಳ�ಾಗು�ಾ>[ .ೆ  ಾ�ೆ�ೕ, ಆ+ೆ�ೆ ;ಾಯನಕನ ಬ� �ೆ 
ಅ�dಾನವ¡ ಬರುತ>%ೆ. 
 QನಗಳV lಾಗು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಸಂ8ೕತ 0�ಯ ;ಾಯಕನ ಕ��ೆ ಸ%ಾ ಮೂ`ಯಂ�ೆ ಕಂCದm ;ಾಯ`  ಾಡುವ]%ೇಂದ"ೆ 
/�ೇಷವಲ6eೆ?  ೌದು, ಅವ�ೊ>ಂQನ ’�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ ಓ �ಾ ಅ-.’ ಎಂಬ �ಾನ�ಾ2 `ಟ`�ಂದ �ೇ5 ಬಂ%ಾಗ ;ಾಯಕ@�ೆ 
ಎ56ಲ6ದ ಆಶoಯL! ಈ ಹ23ಯ56 ಇಷುB ಮಧುರeಾದ ಕಂಠ &ಗಲು  ೇ�ೆ �ಾ;ೆ lಾಧI ಎಂದು+ೊಂಡು ಆ ದ@ಯ;ೆ�ೕ 
|ಂ�ಾ5&%ಾಗ `ಟ`ಯ ಸರಳVಗಳ ಮ�ೆI ಅದುÎತ°ಂದು +ಾQತು>. �ೆ"ೆದ ಮನ&a@ಂದ 5ೕWಾ�ಾಲeಾ8 '�ೆ"ೆQ%ೆ… ಮ;ೆ' 
 ಾಡನು�  ಾಡು->ದm ;ಾಯ`ಯನು� ಕಂಡು ಕುತೂಹಲ ���ತ �ೊಂದಲQಂದ ಮ"ೆಯ56 @ಂತು ಕಣು>ಂಬ ;ೋಡ�ೊಡ8ದ. 
 ಾಡನು� ಆlಾ?Qಸ�ೊಡ8ದ. ಅವಳV ಒಂದು eೇ[  ೆ ತನ�ನು� ;ೋC�ಟB"ೆ ಎ56  ಾಡು ಅಧL+ೆj @ಂತು ೋ�ೊ�ೊ>ೕ ಎಂಬ 
ಕಳಕ2ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಒಂದಂತೂ @ಜ, ಶುದ� ಮನಸುa -2�ೊಳದ ಜಲ/ದmಂ�ೆ ತನ� ಸುತ>ಮುತ>5ನ ಅಶುದ��ೆಯನು� 
ಶುಧß�ೊ2ಸಬಲ6 lಾಮಥIL  ೊಂQರುತ>%ೆ. ಅವಳV ಎxೆBೕ ;ೋವ]ಂಡರೂ ಅಂತ"ಾಳದ56 ನ5/ನ wಗುರು wಗುರುತ>Wೇ ಇತು>. 
ಬದುಕುeಾlೆಯ ಪlೆ ಹ&�ಾ8�ೕ ಇತು>. 

 '�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ….’ ಕ/�ೆಯನು� ಸಮಪLಕeಾ8 %ೊ"ೆಭಗeಾS ರವರು wತ�ಕ�ೆDಂQ�ೆ ಅಳವC&+ೊಂC%ಾm"ೆ. �ೇಸತು> 
 ೋದ �ಾ2�ೊಂದು  ೊಸ�ೆಳ`ನ ಅ@eಾಯL�ೆ ಇ% �ೆ ಇರುತ>%ೆ. ಇದನು� ಮನಗಂಡ @%ೇLಶಕರು �ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ ಆ�j 
dಾC+ೊಂCದುm ಅವರ ಅ�ರುwಯನು� �ಂ�ಸುತ>%ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ ;ೊಂದ ಮನ&�ೊಂದು ಆ�ಾ`ರಣ ಬಯಸುeಾ8ನ Dೕಚ;ೆಯ 

-ೕವ��ೆಯನ�=ತು+ೊಂಡು ಎಂ.ರಂಗ"ಾÅ ಅವರು "ಾಗಸಂDೕಜ;ೆ dಾC%ಾm"ೆ. ಅದ+ೆj ತಕjಂ�ೆ ಎr. �ಾನ`  ಾಗೂ eಾ� 
ಜಯ"ಾಂ 7ಾ°ೕತjಟ�ೆ�ಂದ  ಾC%ಾm"ೆ. 

ಆ�ಾeಾQ ಕುeೆಂಪ]  

ಬದು`ನ  ೊಸ-;ೆbೆ8ನ ತುCತ ಎಷುB ಹಂಬಲQಂದ ಕೂCರುತ>%ೆ ಎಂಬುದು ಸ%ಾ  ೊಸತನು� ಆWೋwಸುವ ಕ/ಹೃದಯ+ೆj 
ಸುಲಭeಾ8 ದಕುjವಂಥದುm, ಕ[ೆಗುಂQ  ೋ8 ಜಡ�ೊಂಡ ಮನ&�ೊಂಡು ಚಲ;ೆ %ೊ"ೆಯ�ೇ+ಾದುದರ ಅ@eಾಯL�ೆ  ಾಗೂ 
lೆ~ೆದು @ಂತು ಮುನು�ಗು��ೇ+ೆಂದು ತಹತಹದ ತುತ> ತುQ ಕ/ಮನದ56 ಸಣ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುdಾಡಬಲ6ದು. ಇದ+ೊjಂದು 
%ೊIೕತಕ ಉ%ಾಹರ�ೆ ಎಂದ"ೆ ಕುeೆಂಪ]ರವರ ’�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ…’ ಕ/�ೆ. �ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ ಓ �ಾ ಅ-. ಎಂಬ lಾ5ನW 6ೇ 
 ೊಸತನು� ಆ ಾ?@& �8ದಪ]Nವ ಬಯ+ೆ +ಾಣುತ>%ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ ' ೊಸ �ೆಳ`ನ  ೊಸ�ಾ2ಯ  ೊಸ �ಾಳನು �ಾ ಅ-.' ಎಂಬ 
lಾಲುಗಳ56 ತ;ೊ�ಳ8ನ +ೊರ�ೆಗಳನು� ತುಂ�  ೊಸ Q`j;ೆbೆ�ೆ ನbೆಸು ಎನು�ವ /ನಂ- ಧ@ಸುತ>ದ. ಈ lಾಲುಗಳV ;ಾಯ`ಯ 

�ಾತ�ದ ತುCತವನು� ಪ�-@µಸುತ>eೆ. ಸತ> �ಾ2�ೊಂದು ನವnೈತನI�ೇ+ಾ8ರುವ]ದರ ಹ�ಾಹ0 ಎದುm ಕಂಡು  ಾಡು 
wತ�ಕ�ೆDಂQ�ೆ �ೆlೆದು+ೊಂCರುವ ಅಂಶ ಗಮ;ಾಹLeಾ8 @ಲು6ತ>%ೆ. 'ಆವ ರೂಪ%ೊಳV ಬಂದರು ಸ=�, ಆವ eೇಷ%ೊಳV 
ಬಂದರು ಸ=�' ಎಂಬ lಾಲುಗಳ56 ;ಾಯ`ಯ �ಾತ� ತ;ೊ�ಳ�ೆ �ೇಯು->ರುವ ;ೋ/�ೊಂದು �ೆ"ೆ�ೕಳ5 ಎಂಬ 
ಅಸ ಾಯಕ�ೆಯನು� ವIಕ>�ೊ2ಸುತ>%ೆ. �ೆ"ೆದ ಮನಸುa lಾಂತ?ನ  ೇಳಲು ಅ-.Dಬsನನು� ಆ ಾ?@ಸುವ ಬ� �ೆ 
�ತ>ರ�ೊಳV3ತ>%ೆ. ಕ/Dಬsನ ಕಲN;ೆ +ೇವಲ ಕಲN;ೆ�ಾ8ರ%ೆ eಾಸ>ವ+ೆj ಹ->ರeಾದದುm, ಹಲವ] Oೕವಗ[�ೆಂQ8ನ ಆಪ> 
ಸಂeಾದ ಎಂಬುದನು� ಗಮ@ಸ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. 

 'ಇಂ�ಾದರೂ �ಾ ಅಂ�ಾದರೂ �ಾ ಎಂ�ಾದರು �ಾ' ಎಂಬ lಾ5ನ56 ;ೋ/ನುತು>ಂಗ�ೆಯನು� ತಲು0ದ Oೕವದ dೌನದಳಲು 
+ೇ2ಬರುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ '�ೇಸರ/ದು ಸ=ಸುವ   ೊಸ�ಾಳ ಉ&"ಾ8 �ಾ' ಎಂದು ಮುಂದುವ=ಯುತ> ತನ� ಆಕ�ಂದನದ ಕೂಗು 
ಇಂ%ೇ +ೊ;ೆ�ಾ8  ೊಸ�ಾ2ನ ಉ&=;ೊಂQ�ೆ ಬದುಕುeೆ;ೆಂಬ ಗಹನeಾದ /�ಾ?ಸ  ಾಗೂ ಅ@eಾಯL�ೆ �ಂ�ಸುತ>%ೆ. 
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;ೊಂದ ಮನ&ನ �ೇಕುಗ[ ೕೆನು? ಎಂಬುದರ ಅ=ವ] ಕ/�ೆ ತ�Bದಂ-%ೆ. ;ಾ;ೊಂದು ಕbೆ ಬ"ೆQದm lಾಲು ಇ56 ;ೆನ�ಾಗುತ>%ೆ: 
'ಕ/Dಬs ಕWೆ�ಾರ, ಕರ8ದ ಎ%ೆಗೂಡು. &|ಕ|ಗಳ ಕಸರತ>ನು ಅವ;ೆ�ೆದ"ೆ ಅದು  ಾಡು' ಎಂಬ dಾತು. 

 ಕ/Dಬs +ೇವಲ lಾಲುಗಳನು� ಹು�Bಸುವ ಅಪNನಲ6. ಅವ;ೊಬs 7ಾವ;ೆಗಳ ಗುWಾಮ, ;ೊಂ%ೆ%ೆಗಳ ಆಪ> Oೕ/ ಎಂಬುದು ನನ� 
ಅ@&+ೆ. ಕುeೆಂಪ]ರವರ ದೃ�Beೈ�ಾಲI�ೆ, ಹೃದಯ eೈ�ಾಲI�ೆ, ಗಮ@+ೆ, ಗ�|ಸು/+ೆ, ಅ�ವI`>�ೊ2ಸು/+ೆ %ೈತIಸ?ರೂಪದುm 
ಎಂಬುದ+ೆj '�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ' ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಥL ಉ%ಾಹರ�ೆ:  ಾ�ೇ ಮುಂದುವ"ೆಯುತ> 'ಕಡWಾ8 �ಾ �ಾ;ಾ8 �ಾ 8=�ಾ8 
�ಾ +ಾ;ಾ8 �ಾ' ಎಂಬ lಾಲು �wo+ೊಳV3�ಾ>  ೋದಂ�ೆ ;ಾಯ`ಯ �ಾತ�ವ] ತನ� ಅ�ಾಧ ;ೋ/�ೊಂದು �ಡುಗbೆ %ೊ"ೆತು, 
ಆತಂಕ+ೊjಂದು @ಲುಗbೆ %ೊ"ೆತು ಮುಂ%ೆ lಾಗಲು ತನ� ಅ-. '�ಾವ ರೂಪದ56 ಬಂದರೂ ಸ=�' &?ೕಕ=ಸು� >ೇ;ೆಂಬ ಆ+ಾಂ�ೆ 
ತWೆ%ೋರುತ>%ೆ. ಕಡ5ನಂ�ೆ �ೋಗL"ೆದು ಬಂದರೂ ಸ=�, �ಾ@ನಂ�ೆ ಅನಂತeಾ8 ಬಂದರೂ ಸ=�, 8=-+ಾ@ನಂ�ೆ @ಶoಲ 
ರೂಪದ56 ಬಂದರೂ ಸ=�! ಆದ"ೆ ಬರುeಾಗ  ೊಸ"ಾಗದ  ೊಸ�ಾಣದ ರಸ Oೕವವ ತರWೇ�ೇಕು ಎನು�ವ ಮೂಲಕ ಬರ5ರುವ 
ತನ� ಅ-.ಯ kೕWೆ �ಾ;ೆಷುB ಅವಲಂ�ತ[ಾ8%ಾm[  ೆಎನು�ವ]ದು }ಾ-��ಾಗುತ>%ೆ. 

 ಇeೆಲ6ವನು� ಕೂಲಂಕುಶeಾ8 ಗಮ@&%ಾಗ ಒಂದು ಪ��ೆ� ಎದು"ಾಗುತ>%ೆ. ಆ ಬರ5ರುವ ಅ-.�ಾ=ರಬಹುಬು? �ಾರನು� 
ಕು=ತು ಆ  ೆಂಗರುಳV �ೋಗ"ೆಯು->ತು>? ಎಂಬು%ೇ ಆ ಸeಾ5ನ dಾತು. ಉತ>ರ ಹುಡುಕು�ಾ> lಾ8ದಂ�ೆ ಪ��ೆ�ಗಳ 
ಮ ಾಪ¡ರeೇ ಹ=ದು ಬರುತ>%ೆ. ಆ ಅ-. ;ಾಯಕ;ೇ ಆಗ�ಾರ%ೇ+ೆ? ;ಾಯ`ಯ ಕತ>ಲ ಬದು`�ೆ  ೊಸ �ೆಳ+ಾಗ�ಾರ%ೇ+ೆ? 
ಅದು �C, ಇಂತಹ ;ಾ;ಾ ಬ�ೆಯ ದೃ�B+ೋನಗ2�ೆ ಕನ�C |Cಯುವಂ�ೆ @%ೇLಶಕ"ಾದ %ೊ"ೈ -ಭಗeಾನರು w-�&%ಾm"ೆ. 
ಕುeೆಂಪ]ರವರು ಬ"ೆQ%ಾm"ೆ. ;ೊಂದ ಮನದ @=ೕ�ೆ�ೆ �ಾತ�°ಂದು Oೕವ ತುಂ�%ೆ. ಇಷುB lಾಕಲ6eೆ ಒಂದು ಕ/�ೆ ಸುಂದರ 
wತ�8ೕ�ೆ�ಾ8 Oೕವಂತeಾ8ರಲು!  ಾC�ೆ ಮನಸು �ೆ"ೆದು+ೊ[�ೆ 3ೕಣ ಬ@�… 


ೆ�ೆP"ೆ ಮ>ೆ ಓ �ಾ ಅ+,  

�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ ಓ �ಾ ಅ-. 

 ೊಸ�ೆಳ`ನ  ೊಸ�ಾ2ಯ 

 ೊಸ�ಾಳನು �ಾ ಅ-.. 

  

ಆವ ರೂಪ%ೊಳV ಬಂದರು ಸ=� 

ಆವ eೇಷ%ೊಳV @ಂದರು ಸ=� 

;ೇಸರುದಯ%ೊಳV ಬ�ೆಯ �ಾ 

-ಂಗಳಂದದ5 ಬ�ೆಯ �ಾ 

  

�ೆ"ೆQ%ೆ ಮ;ೆ ಓ �ಾ ಅ-. 

 ೊಸ�ೆಳ`ನ  ೊಸ�ಾ2ಯ 

 ೊಸ�ಾಳನು �ಾ ಅ-.. 

  

ಇಂ�ಾದರೂ �ಾ ಅಂ�ಾದರು �ಾ 

ಎಂ�ಾದರು �ಾ �ಾ �ಾ 

�ೇಸರ/ದು ಸ=ಸುವ 

 ೊಸ�ಾಳ ಉ&"ಾ8 �ಾ �ಾ �ಾ 

ಕಡWಾ8 �ಾ �ಾ;ಾ8 �ಾ 

8=�ಾ8 �ಾ +ಾ;ಾ8 �ಾ 

ಕಡWಾ8 �ಾ;ಾ8 8=�ಾ8 +ಾ;ಾ8 

  

�ೆ"ೆQ%ೆ ಮನವ] �ಾ 

 ೊಸ"ಾಗದ  ೊಸ�ಾಣದ 

ರಸ Oೕವವ �ಾ �ಾ �ಾ 

dಾನಸ ಸ"ೋವರದ56 eೇದತರಂಗ: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-12 
�ವರುದ�ಪTನವ9�ೆ ವಂPಸು
ಾD… 

�ೆಎlೆar ಎಂ%ೇ }ಾIತ"ಾ8ರುವ "ಾಷ�ಕ/ O.ಎr. �ವರುದ�ಪNನವರು ಕನ�ಡ lಾರಸ?ತ Wೋಕದ ಅಗ�ಪಂ`>ಯ56 @ಲು6ವ ಕ/Oೕವ. 
�ವ4ಗ� OW 6ೆಯ �+ಾ=ಪ]ರದ56 ೧೯೨೬ರ qೆಬ�ವ= ೭;ೇ �ಾ=ೕಖು ಜ@&ದ ಈ ಸಮನ?ಯ ಕ/ಯ lಾ|ತIಕೃ� ನ°ೕದಯದ56 
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ಶುರುeಾ8 ನವIದ56 ಮುಂದುವ"ೆಯು->%ೆ. ವೃ->ಯ56 ಅ�ಾIಪಕ"ಾ8 lಾ/"ಾರು wಂತ;ಾ Oೕ/ಗಳನು� ಹುಟುB ಾ`ದ ಇವರು 
"ಾಷ�ಕ/ +ೆ./.ಪ]ಟBಪNನವರ ಪಟB�ಷI. ಇದುವ"ೆಗೂ lಾಮ�ಾನ, ಒಲವ]-nೆಲುವ], �ೆ"ೆದಮನ, Qೕಪದ  ೆ� ©ೆ, +ಾeಾIಥL wಂತ;ೆ, 
+ಾವIಥL Wೋಕ, /ಮ�ೆLಯ ಪ¡ವLಪ�oಮ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಇನೂ� ಹಲವ] ಸಂಪದÎ=ತ ಕೃ-ಗಳನು� ;ಾC�ೆ @ೕC%ಾm"ೆ. 7ಾವ8ೕ�ೆ 
ರಚ;ೆಯ56 /�ೇಷeಾ8 @ಲು6ವ ಇವ=�ೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ&> lೇ=ದಂ�ೆ lಾ|ತI ಅ+ಾbೆ�ಯ ಪ]ರlಾjರಗಳV ಬಂQeೆ. ಗದI, ಪದI  ಾಗೂ 
/ಮ�ೆLಯ Wೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ತ4uಳ8ನ ಪ�-7ೆ k"ೆQ%ಾm"ೆ. 
ಇಂತಹ ಕ/ �ೆ�ೕಷ»ರು ೧೯೬೧ರ56  ೊರತಂದ ’+ಾ-ೕLಕ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ’ಕ/-eೇ%ಾಂ-’ ಕ/�ೆಯ wತ� @%ೇLಶಕ ಎr.ಆG. 
ಪ]ಟBಣ ಕಣ�ಾ� @%ೇLಶನದ ’dಾನಸ ಸ"ೋವರ’ wತ�ದ56 ದೃಶIರೂಪ ಪbೆದದುm ಖು�ಯ /nಾರ. ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ /ಜಯ 
7ಾಸjGರವರ "ಾಗಸಂDೕಜ;ೆDಂQ�ೆ bಾ|| 0.�. ��ೕ@eಾrರವರ ಕಂಠ&=ಯ56 ಮೂCಬಂದು ಕನ�Cಗರ ಹೃದಯ�ೆದm ಸತI 
ಸ%ಾ Oೕವಂತ.  

ಪ;ಟ=ಣ�>ೆಂಬ "ೊಡRಣ� 

+ಾದಂಬ=ಗಳನು� ಅಂತಗLತ dಾC+ೊಂಡು ಪರ%ೆ kೕWೆ ತರುವ]ದರ56 ಪ]ಟBಣನವರು ಎ->ದ+ೈ. ತಮu ಮ;ೋ½ ಸಂeೇದ;ೆಯ 
ಮೂಲಕ ಕನ�ಡ ಚಲನwತ� ಜಗತ>ನು� "ಾಷ�ಮಟB+ೆjೕ=&ದ ಪ]ಟBಣನವರು ನವ0ೕ2�ೆಯ @%ೇLಶಕ=�ೆ %ೊ�ೕ�ಾnಾಯL ಇದmಂ�ೆ. 
ಮ|[ಾ ಪ��ಾನ ಕ�ೆಗಳತ> -ೕವ� ಒಲವ]  ೊಂQದm ಇವರು ಬದು`ನ ಸುQೕಘL�ಾನದ56 ಅnಾನ+ಾj8 ಘ�ಸಬಹು%ಾದ -ರುವ]ಗಳ 
�ಾಡು |Cದು ದೃಶIರೂಪ +ೊಡಬಲ6 ಕWಾ@ಪ]ಣರು. ಇದ+ೊjಂದು ಉ%ಾಹರ�ೆ�ಂದ"ೆ ’ಕ/-eೇ%ಾಂ-’ ಕ/�ೆಯನು� 
ಸಂದ7ೋwತeಾ8 ಬಳ&+ೊಂಡ =ೕ- ಹಆಗೂ �ಾತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ವI`>�ೊ2&ದ ಬುQ�ವಂ-+ೆ. 

                           

ಮನಃ�ಾಸ®½;ಾ8ದm ಸೂ�¿ಮ- �ಾತ�°ಂದು ಬುQ�dಾಂದI  ೆ�ೊಬsಳನು� ಸ=ಪCಸುವ ಯತ�ದ56 ಸೂ�ಾ¿-ಸೂ�¿ �Cತಗಳನು� 
ಸ|&+ೊಳV3ವ]ದು ಹೃದಯ ತಟುBತ>%ೆ. ತನ� ಅಕj@�ಾದ %ೌಜLನIQಂದ �ೇಸತು> ಹುwo�ಾದ  ೆ�ನ ಬದು`�ೊಂದು  ೊಸ 7ಾಷI 
ಬ"ೆಯುವ56 ಮುಂ%ಾದ ;ಾಯಕ �ಾ2ನ �ರು�ಾ2�ೆ &ಲು` nೇತ=&+ೊಳ3Wಾಗ%ೆ ಅಸ?ಸ�;ಾಗುವ &�- �ಾರುಣeಾದದುm. ಇ;ೊ�ಬsರ 
ಒ2ತನು� ಬಯಸುವ ;ಾಯಕನ ಬದು`ನ56�ೕ /µ ತನ� kೕಲು�ೈ lಾµ& ಕ�ೕರ ತರುವ]ದು wಂ�ಾಜನಕ. �ಾನು �ಾ�ಣ`jಂತ 
�8Wಾ8 0�ೕ-ಸುವ  ೆಂಡ- ಅ;ಾ�ಕ;ೊಬsನ ಮಗು�ಲ56 ಮಂಚ ಹಂw+ೊಳV3ವ ದೃಶI ಕಂbೊಡ;ೆ ಸೂ�¿ ಮನ�ಾಸ®½;ೊಬsನ ಗ- 
ಏ;ಾಗಬಹುದು? lಾ/ರ Opಾlೆಗಳ ಮೂಲ ಹುಡು` ಉತ>ರ ಕಂಡು+ೊಳ3Wೆ-�ಸುವ 7ಾವOೕ/Dಬsನ &�- ಏ;ಾಗಬಹುದು? dಾನಸ 
ಸ"ೋವರದ ಸು2ಯ56 &ಲು` ಈಜಲ=ಯ%ೆ ಪ=ತ0ಸುವ ಸ@�eೇಶ+ೆj ಸdಾ�ಾನ @ೕಡಬಲ6ದು ’ಕ/-eೇ%ಾಂ-’ ಕ/ತ� ಆತu! 

ಅಂತಮುX{ �ವರುದ�ಪT 

Wೌ`ಕ-ಅWೌ`ಕ Wೋಕಗಳ ನಡು lೇತುeೆಯ56 @ಂತು ಅವWೋ`ಸುವಂತಹ ಪ=ಕಲN;ೆ ’ಕ/-eೇ%ಾಂ-’ಯ ಮೂಲ�ೆIೕಯ. ಸಮಸ> 
ಸುಖಗಳನು� ವOL& Oೕವನುu`>�ಾ8 ಅ�ೋಚರ ಜಗ->ನ ಮಜಲು ಏರುತ> ತನ� �ಾನು +ಾಣಬಯಸುವ eೇ%ಾಂ-Dಬsನ 
ದೃ�B+ೋನದ56  ೊ;ೆ�ಲ6 +ೇವಲ |Cಮಣು. ಆದ"ೆ, Oೕವನ 0�ೕ-ಯುಳ3 ಕ/Dಬsನ ದೃ�B+ೋನದ56 ಮ� ೆಲ6  ೊನು�. ಇ56 
ಸ�ಾIಸತI�ೆಗಳ ಒಳ ೊರಗು ಹುಡುಕುವ �ೋO8ಂತ ದೃ�B+ೋನಗಳ kೕWೆ +ಾವIದ ವಸು> +ೇಂQ�ೕಕೃತeಾ8ರುತ>%ೆ. 
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ತನ� ಮಡQಯ �&ಯು&ರು �ೇ"ೊಬsನ %ೇಹದ56 �ಾಖ ಉ�ಾNQಸುವ &�-, ತನ�ವಳ +ೋಮಲ �ೋಳV �ೇ"ೊಬsನ 
ತWೆQಂ�ಾಗುವ &�-, ತನ�  ೆಂಡ-ಯ +ಾಮ;ೆಯ eಾಂÃೆ �ೇ"ೊಬs@ಂದ ತಂ�ಾಗುವ &�- ಉಂ~ಾ%ಾಗ ಮನಸ56 +ೆರಳVವ 
ತುಮುಲಗ2�ೆ ಉತ>ರ @ೕಡಬಲ6ದು ಈ ಕ/�ೆಯ lಾಲುಗಳ56ರುವ 7ಾವ. ಎ%ೆಯ ಅಳಲನು� ಪದಗಳ56 ಬಂµಸಲು ಕಷB. ಆ ;ೋ/ನ 
-ೕವ��ೆ ಕ/Dಬs@�ೆ dಾತ� ಅಥLeಾಗಬಲ6ದು. ಆ @�Bನ56 �ವರುದ�ಪN ಇ56 �ೆQm%ಾm"ೆ. ಕ�ೆಯ -ರು/;ೊಂQ�ೆ ಸ@�eೇಶ%ೊಂQ�ೆ 
�ೆlೆದು+ೊಂCರುವ ’ಕ/-eೇ%ಾಂ-’ ಕ/�ೆಯನು� ಬಳ&+ೊಂCರುವ =ೕ-ಯ ಮೂಲಕ ಪ]ಟBಣನವರು �ೆQm%ಾm"ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ  ೆ�ನ 
ಚಂಚಲ�ೆಯು /�ನ� ದೃ�B+ೋನಗಳ56 +ಾಣುತ>%ೆ. ’ಕ/ಯು ಕನವ=&ದನು ಓ ಇವ[  ೆnೆಲುeೆ, ಇವಳ �ೊ�ೆಯ5 ;ಾನು ಸ?ಗLವ;ೆ 
�ೆಲು6eೆ’ ಎಂಬ lಾಲುಗಳV ;ಾಯಕನ ಹೃದಯದ ಮೂWೆಯ56 ಎWೊ6ೕ ಒಂದು ಕbೆ ಅಡ8ರುವ ಆ�ಾeಾದವನು�  ಾಗೂ ’ಈ  ೆಣು 
dಾ�’ ಎಂಬ eಾದವನು� ಅಣಕ dಾಡುತ>%ೆ, ದ?ಂದ?Qಂದ ಪ�-ಧ@ಸುತ>%ೆ. 

ಅವಳV ಎಸ8ದುm ಅಪ"ಾಧ, ತಪ]N ಎಂದು �ೊ->ದmರೂ ಮ@�ಸುವ ಮ;ೋ7ಾವ ಪ�ಬುದ� ಗಂಡ@�ೊಬs@8ರ�ೇಕು ಎನು�ವ ಗುಟೂB ಸಹ 
ಇ56 ಬಯಲು�ೊಂC%ೆ. ಅಷುB dಾತ�ವಲ6%ೆ ತನ�ವಳ ಒಡ;ಾಟ°ಂQದm"ೆ lಾಕು ಸ?ಗLವ;ೆ�ೕ �ೇ+ಾದರೂ �ೆಲು6eೆ;ೆಂಬ /�ಾ?ಸದ 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅವಳ kೕ5ನ @lಾ?ಥL 0�ೕ- ಎಳ3ಷೂB ಕCk�ಾಗQರುವ]ದು ಪ"ೋ�eಾ8 ವIಕ>eಾ8%ೆ ಎಂದು ಉಚo=ಸಬಹುದು. 
 ಾ�ೆ� ಕ/  ಾಗೂ eೇ%ಾಂ-ಯ &%ಾmಂತ ಸಮರ ಒಗ~ಾ8� ಉ2ದು ;ಾಯಕ ಚಡಪCಸು�ಾ>;ೆ. ಒ~ಾB"ೆ�ಾ8  ೇಳVವ]%ಾದ"ೆ 
ಕ/Dಬs@8ರುವ Oೕವನ 0�ೕ-�ೆ  ಾಗೂ +ಾವIದ kೕWೆ @%ೇLಶಕ@8ರುವ 0�ೕ-�ೆ ;ಾವ] ತWೆ�ಾಗWೇ�ೇಕು. ಒಂದು ಉತ>ಮ 
ಕ/�ೆ ಒಬs ಉತ>ಮ @%ೇLಶಕ@�ೆ &`jದ"ೆ ಕ/�ೆ ತನ� ತೂಕವನು�  ೆwo&+ೊಳV3ವ]ದು ಎಂಬುದ+ೆj ಇದು lಾ��ಾಗಬಲ6ದು. ಈ 
 ಾಡನು� ಆlಾ?Qಸುತ> ತನuಯ"ಾ�ೋಣ. 

ಕ--gೇ"ಾಂ+ 

eೇ%ಾಂ-  ೇ2ದನು:  
 ೊ;ೆ�ಲ6 ಮಣು;  
ಕ/Dಬs  ಾCದನು:  
ಮ� ೆಲ6  ೊನು�!  
 

eೇ%ಾಂ-  ೇ2ದನು:  
ಈ  ೆಣು dಾ�;  

ಕ/Dಬs ಕನವ=&ದನು:  
ಓ ಇವ[  ೆnೆಲುeೆ  

ಇವಳ �ೊ�ೆಯ5  

;ಾನು ಸ?ಗLವ;ೆ �ೆಲು6eೆ!  
 

eೇ%ಾಂ-  ೇ2ದನು:  
ಈ ಬದುಕು ಶÉನI;  
ಕ/@ಂತು lಾ=ದನು  
ಅದು ಅಲ6 ಅನI;  
ಜನuಜನuQ ಸ/eೆ  
;ಾ;ೆಷುB ಧನI! 

‘dೌನ’, dಾ�ಾಡWೇ�ೇ+ಾದ ;ಾಟಕ: ಹೃದಯ�ವ – 13 
;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾOಯವರು ಸಣ �ಾ�ಯದ56�ೕ ರಂಗಭೂ�ಯ ಒಡ;ಾಟ ಇಟುB+ೊಂಡವರು. 'eಾI@� �ಾIy', 

'ನ=ಗ2�ೇ+ೆ +ೋCಲ6', '|ೕ�ೆರಡು ಕ(ೆಗಳV' lೇ=ದಂ�ೆ ಒಂQಷುB ;ಾಟಕಗಳ56 ನ�&ದವರು. ಕ[ೆದ ;ಾಲುj ವಷLಗ2ಂದ 
ರಂಗಚಟುವ�+ೆಗಳನು� �ೆರ8@ಂದ ;ೋಡು�ಾ> ಬಂದವರು. �./.+ಾರಂತರ �xೆI ಎS.ಮಂಗಳ ಅವರ �ೊ�ೆ8ದುm lಾಕಷುB 
ರಂ�ಾಸ`> �ೆ[ೆ&+ೊಂಡವರು. ಇವರು ಈಗ 'dೌನ' ;ಾಟಕವನು� @%ೇL�ಸುeಾಗ ಒಂQಷುB ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವ]ದು ಸಹಜ. 

'dೌನ' ;ಾಟಕ ಇವ->ನ Qನdಾನ+ೆj ಅಲ656 ಹ->ರeೆ@&ದರೂ, ಸ?ಲNಮ�B�ೆ ನವI+ಾಲಘಟBದ ಕಥನ�Cತಗಳನು� ಮ� >ೆ ಮ� >ೆ 
;ೆನ0ಸುವ ವಸು>ವನು�  ೊಂQರುತ>%ೆ. ಈ ;ಾಟಕ ಒಟುB ಐದು ಸಣಕ�ೆಗಳನು� ತ;ೊ�ಳ�ೆ ಅಡ8&+ೊಂCದುm �ೇ"ೆ �ೇ"ೆ ಬ�ೆಯ 

ವಸು>eೈ/ಧI�ೆಯನು� �ೋರುತ>%ೆ. ಪ=ಚಯ ದೃಶI ಒಬs ಕ(ೆ�ಾರನ ಮೂಲಕ ಶುರುeಾ8 , ಆತ ಬ"ೆಯುವ ಐದು �C �C ಕ(ೆಗ[ ೕೆ 
ಈ ;ಾಟಕದ ವಸು>. ಕ(ೆ�ಾರನ �ಾತ� @ವL|&ರುವ ಪ�QೕR ಅಂnೆ ಕ(ೆ�ೊಂದು 0ೕ¹+ೆ @ೕಡುವ ಮೂಲಕ nಾ5> @ೕಡು�ಾ>"ೆ. 
ಐದು ಕ(ೆಗಳ �ೈ` 4ದಲ;ೆಯ ಕ(ೆ ಇಬsರು ಯುವಕರ ನಡು/ನ lೆ�ೕಹ ಸಂಘಷL+ೆj ಸಂಬಂµ&ದುm. ತಮu ಹ[ೆಯ eೈರತ?ವನು� 
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ಮ"ೆತು ವಷLಗಳ ನಂತರ 7ೇ��ಾದ lೆ�ೕ|ತ=ಬsರು  ೇ�ೆ ಹ[ೆಯ ;ೆನಪ]ಗ2�ೆ �ಾ=, ಮ� >ೆ eಾsಸ>ವ+ೆj |ಂ-ರುಗುತ> ಮ� >ೆ 
ಜಗಳ%ೊಂQ�ೆ ದೂರ ದೂರeಾಗು�ಾ>"ೆ? ಆ ಜಗಳ ಕು=ತಂ�ೆ  ೇ�ೆ ತಮu ಸ?ಗತಗಳ ಮೂಲಕ ಆತu/ಮ�ೆL�ೆ �ೊಡಗು�ಾ>"ೆ? 
ಪ�ಾo�ಾಪದ ಕ=;ೆರಳV  ೇ�ೆ ಅವ=ಬsರನು� ಆವ=ಸುತ>%ೆ? ಎಂಬುದು ಈ 4ದಲ ಕ(ೆಯ ವಸು>. ಈ ಇಬsರು lೆ�ೕ|ತರ �ಾತ�ದ56 
ಹ=ೕv ಮಠ¦ ಮತು> wತು� dಾಳ8 ಅ�ನ�&%ಾm"ೆ.  

ಇನು� ಎರಡ;ೆಯ ಕ(ೆ ಬ� �ೆ  ೇಳVವ]%ಾದ"ೆ ಅ%ೊಂದು ವDೕಸಹಜ 0�ೕ-, �ೆ�ೕಮ, ಮನlಾ>ಪಗಳ ಕು=ತದುm. ��ೕ "ಾ�-

ಸು�u�ಾ �ೋC ಪರಸNರ �ೆ�ೕ�ಗ[ಾ8 ನ�&ದುm 0�ೕ-ಯ56 ಎದು"ಾಗುವ Opಾlೆ, ಉತ>ರ &ಗದ ಪ��ೆ�ಗಳV, Qಗ�;ೆ ಎದು"ಾಗುವ 
ದ?ಂದ?ಗಳV, dಾ-�ೆ &ಕjದ �ೊಳWಾಟಗಳV- ಇeೇ 4ದWಾದ -+ಾjಟ, ಘಷL�ೆಗಳ56 ಮುಳV8 dೌನದ56�ೕ ಪರಸNರ 
�ೇ"ೆ�ೇ"ೆ�ಾಗು�ಾ>"ೆ. ತನ� 0�ಯಕರ @ೕCದm ಉಡು�ೊ"ೆಗಳ;ೆ�ಲ6 ಒಂದು ಪತನದ ಘ2�ೆ  ಆ+ೆ ಅವನ%ೇ ಮುಖದ kೕWೆ ಎlೆದು 
 ೊರಟು  ೋಗು�ಾ>[ .ೆ  ಾ�ೆ ;ೋCದ"ೆ ಇಬsರೂ ಒ[ 3ೆಯವ"ೇ. ಇಬsರಲೂ6 7ಾವ;ೆಗ2ರುತ>eೆ. ಇಬsರಲೂ6 ಒ�B�ೆ ಇರ�ೇ+ೆಂಬ 
ತಹತ|+ೆ ಇರುತ>%ೆ. ಆದ"ೆ lೋಲುವ ಮನ&�- ಒಬsರಲೂ6 ಇರುವ]Qಲ6. ತಮu ನಡು/ನ ಸಮlೆI�ೆ ಉತ>ರ ಕಂಡು+ೊಳ3ಲು, ಆ 
ಒಡ`�ೆ +ಾರಣ ಏ;ೆಂದು -2ದು+ೊಳ3ಲು ಆತ ಎxೆBೕ ಪ�ಯ-�&ದರೂ, ಆ+ೆ ತು� �ಚುoವ]Qಲ6. ಏ;ೇ +ೇ2ದರೂ 'ಪ=&�-' 
ಎಂಬುದನು� �ಟುB �ೇ"ೇನೂ  ೇಳದ ಅಪ�ಬುದm ವಯ&aನ, ಆತುರದ ಮನ&�-ಯುಳ3, ಅ"ೆ�ೆಂದ ಮನ&aನ ಹುಡು8ಯ �ಾತ�ವದು. 
0�ೕ-ಯ56 ಎದು"ಾಗುವ ಸಮlೆIಗಳV ಸಮlೆI�ಾ8�ೕ ಉ2ಯುವ]ದರ |ಂ%ೆ dೌನ  ೇ�ೆ ತನ� +ೌ�ಯL k"ೆಯು� >ೆ 
ಅ;ೊ�ೕದನು� ಈ ಎರಡ;ೇ ಕ�ೆ �ೆ"ೆQಡುತ>%ೆ.  

ಇಬsರು ಉ%ೊIೕಗಸ� ಯುವ-ಯರ ಸುತ>  ೆ�ೆಯಲN�Bರುವ ಮೂರ;ೆಯ ಕ(ೆ @ಜಕೂj ಇವ->ನ ನಗರ ಬದು`ನ ಒತ>ಡಗಳ ನಡುeೆ 
ಬದುಕು->ರುವ /%ಾIವಂತ ಯುವ-ಯರ ಆಂತ=ಕ �ೊಳWಾಟವನು� �woಡುತ>%ೆ. +ೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಪbೆಯುವ ��ೕಮಂತ ಗಂಡ, 
ಅರಮ;ೆಯಂಥ ಮ;ೆ, ಒಂQಷುB �ಾIಂ� �ಾIWೆSa- |ೕ�ೆ ಏ;ೇ;ೇ;ೋ ಆlೆಗಳನು� ಇಟುB+ೊಂCರುವ ಯುವ- 
ಒಂದುಕbೆ�ಾದ"ೆ ಆ�ಾಯ +ಾಲ+ೆj ಏ;ೇ;ಾಗ�ೇ+ೋ ಅ%ಾದ"ೆ ಚಂದ; ಕನಸುಗಳನು� ಕಣು>ಂಬ ತುಂ�+ೊಂಡು ;ಾ[ೆ�ಾ8 
+ಾಯು�ಾ> ಕೂರುವ]ದ`ಂತ ಬದುಕು ಬಂದ  ಾ�ೆ &?ೕಕ=& ದ`jದುದರW 6ೇ ಸುಖವನು� +ಾಣ�ೇ+ೆಂಬುದು ಮ�ೊ>ಬsಳ @ಲುವ]. ಈ 

eೈರುಧI ಮನ&�-ಗಳ ನಡು/ನ ಸಂಘಷLeೇ ಈ ಕ(ೆಯ +ೇಂದ�. ಈ ಇಬsರು ಯುವ-ಯರ �ಾತ�ಗಳ56 Qೕ0> ;ಾ�ೇಂದ� ಮತು> 
eೈಷ/ ಅ�ನ�&%ಾm"ೆ. ಅಮuನ �ಾತ�ದ56 ಕುಮುದವ56 ಅರುt ಮೂ-L ಇ%ಾm"ೆ. +ಾಲದ �ೊ�ೆ �ಾನೂ dಾಗು�ಾ>  ೋಗುವ 
ಮಗಳV ಕbೆ�ೆ ತನ� ಭ�kಗಳ;ೆ�ಲ6 ಕಳwಟುB eಾಸ>ವದ56 ಬದುಕಲು -ೕdಾL@ಸುವಳV. ತನ�ನು� 0�ೕ-�ಂದ ;ೋC+ೊಳ3ಬಲ6ವನ 
+ೈ |Cಯುವ ಮಟB+ೆj ಪ�ಬುದm[ಾಗು�ಾ>[  ೆಎಂಬುದು ಈ ಕ�ೆಯ lಾ"ಾಂಶ. 

;ಾಲj;ೆಯ ಕ�ೆಯು ಮನುಷI +ಾಲ+ಾಲ+ೆj ಎದು=ಸುವ ಕಷBಗಳ ಕು=ತು lಾಂ+ೇ-ಕeಾ8 %ಾಖ5ಸುತ>%ೆ. ಆ.Lಕ ಸಂಕಷB 
ಎದು=ಸುವ ಅಪN, lೈಕ� +ೊClೆಂದು ಹಠ dಾಡುವ ಪ]ಟB ಮಗ, ಬದುಕು �ೆ"ೆQಟB ಕಷB, ಕ�ೕರು, ಅನುಭವ, lಾವ], ;ೋವ]ಗಳ 
ಸಂ+ೇತದಂ-ರುವ ಅO©- ಇeೆಲ6ವ]ಗಳನು� ತ;ೊ�ಳ�ೆ ಅಡ8&+ೊಂCರುವ ಈ ;ಾಲj;ೇ ಕ(ೆ @ಜಕೂj �ೆ�ೕ�ಕರನು� ಗಂ�ೕರeಾ8 
ತನ� �ೆ+ೆj�ೆ ಎ[ೆದು+ೊಳV3ತ>%ೆ. ಅO©ಯ �ಾತ�ದ56 ಜಯಲ�¿ �ಾ�ೕ� ನ�&%ಾm"ೆ. ಮನುಷIನ ಆlೆಗಳV ಮತು> ಕಷBಗಳV 
ಮು}ಾಮುº�ಾಗು/ನ ಸೂ�¿ �ಂದು ಎಂ(ಾದುm ಎಂಬುದನು� ಇ56 +ಾಣಬಹುದು. lೈಕ� �ೇ+ೇ �ೇಕು ಅಂತ ಹಠ dಾಡುವ 
ಮಗನ ಆlೆ ಪ¡"ೈಸುವ56 ಅಪNನ ಆ.Lಕ ಸಂಕಷB ಅಸ ಾಯಕeಾಗುತ>%ೆ. ಅO©ಯ Oೕವನ ವೃ�ಾ>ಂತ, ಬದು`ನುದmಕೂj ಆ+ೆ ಪಟB 
�ಾಡುಗಳನು� +ೇ2&+ೊಂಡ 4ಮuಗ ಕbೆ�ೆ lೈಕ� ಆlೆ �ಟುB�ಡು�ಾ>;ೆ. ಒ~ಾB"ೆ  ೇಳVವ]%ಾದ"ೆ Oೕವ;ಾನುಭವದ �ಾಠ 
 ೇ�ೆ lಾ-?� ನಂಥ ಮುಗ� ಮನ&ನ kೕWೆ ಪ�7ಾವ �ೕರುತ>%ೆ ಎಂಬುದನು� ಮೂರು ತWೆdಾರುಗಳನು� ಇಟುB+ೊಂಡು  ೆ�ೆQರುವ 
ಈ ;ಾಲj;ೆಯ ಕ(ೆ �woಡುತ>%ೆ. 4ಮuಗ;ಾ8 +ಾ�&+ೊಂಡ lಾ-?� 'ಅಪ]N' &@dಾದ /;ಾಯ� �ೋ�ಯನು� 
;ೆನ0ಸು�ಾ>;ೆ. lಾ-?� ನ ಅಪN  ಾಗೂ ಜಯಲ�¿ �ಾ�ೕಲರ ಮಗ;ಾ8 ಸು@� "ಾÅ ಅ�ನ�&%ಾm"ೆ. 
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ಈ ಐದ;ೇ ಕ(ೆ ಇ%ೆಯWಾ6 ಇದು ಎಂ%ೋ -ೕ=+ೊಂಡ ಗಂಡನ ;ೆನ0ನ56, lೋdಾ= ಮಗನನು� ಕ�B+ೊಂಡು ಏಗುವ 
ಮಧIಮವಯ&aನ  ೆಂಗ&ನ ಸುತ>  ೆ�ೆಯಲN�B%ೆ. ಎಂ%ೋ -ೕ=+ೊಂಡ ಗಂಡನ ;ೆನಪ] ಆ+ೆಯನು� 7ಾವ]ಕಳ;ಾ�8&ದ"ೆ, ಮಗನ 
lೋdಾ=ತನ ಆತಂಕ ಮೂCಸುತ>%ೆ. &ಡುಕುತ>Wೇ ಮಗನನು� 0�ೕ-ಸುವ ಇಂತಹ �ಾಯಂQರು ಇವ->ನ Qನdಾದ56 ಅಲ656 
&ಗ%ೇ ಇರWಾರರು. ಈ ಐದು ಕ(ೆಗಳ �ೈ` ಮೂರನು� ಸ?ತಃ ;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾOಯವ"ೇ ರw&ದm"ೆ ಉ2ದ ಎರಡನು� 
ಪ�+ಾv  ೆ� iೆ ಮತು> ��ೕಧರ ಬನeಾ& ತWಾ ಒಂ%ೊಂದು ರw&%ಾm"ೆ.  

|ೕ�ೆ ಐದು ಕ(ೆಗಳನು� ಅಳವC&+ೊಂಡು ತ�ಾ"ಾ8ಸುವ ಈ ;ಾಟಕದ ಉ% mೇಶ ಒಪ]Nವಂಥ% mೇ ಆದರೂ 4ದಲ�ಾ=�ೆ 
@%ೇLಶನ+ೆj +ೈ  ಾ`ರುವ ;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾO �ಾ�ಥ�ಕeಾ8 ಒಂQಷುB ಸಂಗ-ಗಳನು� ಅ=ಯ�ೇ`%ೆ. ಒಂದು ಕbೆ 
ಇಬsರು @ಂ�ೋ, ಕೂ�ೋ dಾ�ಾCದ"ೆ ;ಾಟಕeಾಗದು; ಅವರು ಸNಷBeಾ8 ಸಂ7ಾಷ�ೆ  ೇ2ದ dಾತ�ಕೂj ;ಾಟಕeಾಗದು; 
�ಾತ�ಗಳV ಎxೆBೕ 7ಾವಪರವಶ�ೆ�ೊಳ�ಾದರೂ, ಪ�ಬುದm�ೆ�ಂದ ಕೂCದmರೂ ;ಾಟಕeಾಗದು. ಕನ�ಡದ56 ಅ%ೆxೊBೕ ;ಾಟಕಗಳV 
;ೆನ0�ೆ ದಕjದಷುB +ಾ�ೆ�ಾಗುeಾಗ +ೈWಾಸಂ ;ಾಟಕಗಳV Oೕವಂತ ಎ@ಸುತ>eೆ. ಇದ;ೆ�Wಾ6 ಇ56 �ಾ+ೆ  ೇಳ�ೇ+ಾ�ತು 
ಎಂದ"ೆ, ;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾO ತರಹದ @%ೇLಶಕರು ಸಂ7ಾಷ�ೆ ;ೆwo+ೊಂಡು ;ಾಟಕ dಾಡು�ಾ>"ೆ. �ೆಳಕು, |;ೆ�Wೆ 
ಸಂ8ೕತದ kೕWೆ ಅವಲಂ�ತ"ಾ8 ;ಾಟಕ @%ೇL�ಸು�ಾ>"ೆ. ;ಾಟಕ dಾಡುವ ಬದಲು ಆ ಐದು ಕ(ೆಗಳ =ೕCಂy +ೊ�Bದm"ೆ 
lಾ+ಾಗು->ತು> ಎ@�ಸುವಂ�ೆ dಾಡು�ಾ>"ೆ.  

ಈ 'dೌನ' ಇದ+ೊjಂದು @ದಶLನ, 4ದಲ ಕ(ೆಯ ಆಶಯ ಏ;ೇ ಇದmರೂ �ಾತ��ಾ=ಗಳV dಾತು�ಾರರಂ�ೆ +ಾಣು�ಾ>"ೆ. 
ಜಗಳeಾಡುeಾ8ನ ಏರುದ@ಯ;ೆ�ೕ ಅ�ನಯ ಎಂದು+ೊಂC%ಾm"ೆ. ಇಬsರೂ ಪರಸNರ �ಾತ�ಗಳನು� ಎ�a nೇಂ� 

dಾC+ೊಳ3ಬಲ6ಷುB ಮಂದ ಎ@ಸು�ಾ>"ೆ. ಎರಡ;ೇ ಕ�ೆಯ �ೆ�ೕ�ಗಳ� ಅxೆBೕ; �ಾವ] ಆಡು->ರುವ]ದು ;ಾಟಕ ಎಂಬುದು ಅವ=�ೆ 
�ೊ->ರುವಂ�ೆ +ಾಣುತ>%ೆ. ಇದುmದರ56 ಆ ಹುಡುಗ ಪರeಾ8ಲ6. ಮೂರ;ೇ ಕ�ೆಯ56 Qೕ0> ;ಾ�ೇಂದ�, ಕುಮುದವ56 ಅರುt 

ಮೂ-Lಯವರ ಚುರುಕುತನ ಇಲ6%ೆ  ೋ8ದm"ೆ -ೕ"ಾ ಜಡತ?ದ |ಂlೆಯನು� �ೆ�ೕ�ಕ ಎದು=ಸ�ೇ+ಾ8ತು>. ಇನು� ;ಾಲj;ೇ ಕ(ೆ 
%ಾ= ತಪ]Nವ]ದನು� ಜಯಲ�¿ �ಾ�ೕ� ತಮu ಹೃದಯಸN�L ಅ�ನಯ, ಕಣುಗಳ56ನ -ೕ¾�ೆ, ಸಂ7ಾಷ�ೆ  ೇಳVeಾ8ನ ದ?@ಯ 

ಏ=2ತದ ಮೂಲಕ ತ0N&ದರೂ ಅವರು ಒಂ%ೇ ಕbೆ ಕು2ತದುm �ೋರು  ೊbೆಸುತ>%ೆ. @% mೆ ಬ=ಸುತ>%ೆ. ಕತ>5ರುವ56 @% mೆ 
ಬರುವ]ದು ತುಸು  ೆnೆoೕ ಅಲ6eೇ? 4ಮuಗನ �ಾತ� dಾCದ lಾ-?� ಅಲ656 ಚುರು+ಾ8 ಕಂಡರೂ ಒಂ%ೇ ಕbೆ ಕೂತು ಅO©ಯ 

ವೃ�ಾ>ಂತ +ೇಳV�ಾ> ತನಗೂ @% mೆ ಬಂQದm"ೆ ಅಚo= ಪಡುವಂ-ಲ6. ಐದ;ೇ ಕ(ೆಯನು� �ಾರು dಾCದವ"ೆಂದ"ೆ ಸತI ��ೕ. ತಮu 
ಚುರುಕು ಅ�ನಯ, &ಡುಕುತ>Wೇ ಮಗನನು� 0�ೕ-ಸುವ �ಾಯ�ರುಳV, ಗಂಡನ ;ೆನಪ]- ಒಪNಬಹುದು. �ಾತ�ಗಳ ಸಹಜ�ೆ ತಮu 
/�ಷBeಾದ ತನuಯ�ೆ�ಂದ, /;ೋದ-/xಾದಗ2ಂದ ಬರುತ>%ೆ: ಒಂದು �ಾತ� ಸಹಜeಾ8 ಅರಳVeಾಗ ಆತನ dಾತು, ಆಂ8ಕ 
ಚಲ;ೆ ;ಾಟಕದ ಓಘ+ೆj ಪ¡ರಕeಾಗುವ ಬ�ೆಯ56 DೕOತವಲ6ದ =ೕ-ಯ56 �ೆlೆದು+ೊಂCರುತ>%ೆ. ಈ ಕು=ತು lೋಮ�ಾO 
ಆWೋwಸ�ೇಕು. 'dೌನ' ಅಪಕ? ಎಂಬ +ಾರಣ+ೆj @ೕರಸ ಎ@ಸುತ>%ೆ; @%ೇLಶಕನ ;ೆರ/ಲ6%ೆ &jÇRB ರಂಗದ kೕWೆ ಮೂCದ"ೆ 
 ೇ�ಾಗು�ೊ>ೕ  ಾ�ೆ. 

;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾOಯವರ 'dೌನ' dಾತುಗ2ಂದ ತುಂ�%ೆ. ಈ ;ಾಟಕದ ಆಶಯ lಾ?ಗ�ಾಹLeೆ@&ದರೂ ಇ56ಯ 

ಕಸುಬು%ಾ=+ೆ ಕWಾತuಕ�ೆಯನು� ಗುರು-ಸುವ eಾI0>ಯನು� `=%ಾ8&+ೊಂC%ೆ: ಸ?ಗತಗಳನು� ಪ� >ೆ dಾC ಧ@ಪ¡ಣLeಾ8 
ಅ�ವI`>ಸುವ56 dೌನeಾ8%ೆ. @%ೇLಶಕ ;ಾಗ"ಾಜ lೋಮ�ಾOಯಂತಹ ಮಂQ kೕ5ನ dಾತುಗಳನು� �ೕ+ೆ ಎಂದು 
7ಾ/ಸ%ೆ ಅವರ 'dೌನ'+ೆj ಪ�-`��&ದ dಾತುಗ2ವ] ಎಂದು 7ಾ/& ಒಂದು ;ಾಟಕದ Oೕವಂ-+ೆಯ ಬ� �ೆ 
wಂ-ಸುವಂ�ಾಗ�ೇಕು.  ಜಯಲ�¿ �ಾ�ೕ�, ಕುಮುದವ56 ಅರುt ಮೂ-L, Qೕ0> ;ಾ�ೇಂದ�, ಸತI ��ೕಯವರ ಅ�ನಯ, ಒಟುB 
ಸಂ7ಾಷ�ೆ, ಮಂಜು ;ಾ"ಾಯt ಅವರ �ೆಳಕು, ಕುಮುದುವ56 ಅರುt ಮೂ-Lಯವರ  ಾಡು�ಾ=+ೆ  ಾಗೂ ಸ?ತಃ 
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lೋಮ�ಾOಯವ"ೇ ಬ"ೆದ 'Qನ ನೂರು ಕ[ೆ%ೋಯು>…'  ಾಗೂ 'dೌ@ ಬ"ೆದ ಸಂ�ೋಷ �ೊ"ೆದ…'  ಾಡುಗಳ  ೊರ�ಾ8 
ಈ ;ಾಟಕದ %ೌಬLಲIಗ[ ೕೆನು ಎಂಬುದು @%ೇLಶಕರ56 �ೆÉೕಧ+ೆj %ಾ=dಾC+ೊಡ�ೇಕು 

ಮ�ೆ> ಮ[  ೆ ೊಯುI->%ೆ: ಹೃದಯ �ವ - 14 
ಒಂದು ಮ[ೆ�ಾಲದ �ೆಳ� �ೆ ಸಕWೇಶಪ]ರದ 'ಅ���ಾ' WಾC©ನ �ಾ  ರೂ�ನ56 Dೕಗ"ಾಜಭಟBರು �ಾ8ಲು  ಾ`+ೊಂಡು lಾ�ನ 
dಾಡು-ದmರು.;ಾನು  ೊರ�ೆ @ಂತು 'ಇವನು �ೆ[ೆಯನಲ6'eಾಗ�ೇ`ದm +ೆಲವ] ಅಸNಷB lಾಲುಗಳನು�  ೇಳV-% mೆ. ಅವರು lಾ�ನ 
dಾಡುತ>Wೇ lಾಲುಗಳನು� +ೇ2&+ೊಂಡು ಒಳ8@ಂದWೇ ಕ"ೆ�Sa ಸೂwಸು-ದmರು. ;ಾನು ಗುರುತು  ಾ`+ೊಳV3->% mೆ. 

lಾ�ನ ಮು8&  ೊರಬಂದ ಭಟBರು ಬ~ೆB  ಾ`+ೊಂಡು ನನ�ನೂ� ದಡದಡ;ೆ ಎ[ೆದು+ೊಂಡು  ೋ~ೆ5ನ  ೊರ+ೆj ಬಂ%ಾಗ ನಟ 
ಗ�ೇv,+ಾIk"ಾdಾIS ಕೃಷ, dಾI;ೇಜG ಪ��ಾR "ಾÅ ಮ->ತರರು ಚ2�ೆ ನಡುಗುತ> +ಾ=ನ56 ಕು2-ದmರು. ಭಟBರು �ಾಗ 
dಾC+ೊಂಡು ಮುಂ%ೆ ಕು2ತರು. ;ಾನು @%ೇLಶಕರ ತಂಡದ ಸ`�ಯ ಸದಸI"ೊಡ;ೆ |ಂ%ೆ ಕು2�ೆ. 

+ಾರು  ೊರ�ತು ಮಂ�ಾ���ೆಗಳಂ�ೆ ಆ+ಾಶQಂದ ಉದುರು-ದm ತುಂತುರು ಹ@ಗಳನು� �ೇµಸುತ>.  ೊರ�ತು…  ೊರ�ತು… 

ಸಕWೇಶಪ]ರವನು� �ೆ@��ೆ dಾC+ೊಂಡು ಹ&ರು ಮರಗಳ ನಡುeೆ ಇxೆBೕ ಇಷBಗಲ ಹ�s+ೊಂCದm +ೆಸರು ತುಂ�ದm ಮಣ ಾQಗುಂಟ 
�ಾವ]%ೋ ಅpಾತ;ೆWೆ�bೆ�ೆ. �ಾ6&ನ kೕWೆ ಟಪಟಪ �ೕಳV-ದm ಹ@ಗಳನು� ಅ->ಂQತ> ಇ->ಂದತ> ಸ=ಸು-ದm eೈಪರನು� 
;ೋಡುತ>Wೇ ಭಟBರು ನನ�ನು�% mೇ�& |ೕಗಂದರು 'ಅನುಪಲ6/ ತುಂ�ಾ;ೇ ಮುಖI  ಾC�ೆ'. ;ಾ;ೆಂ%ೆ,'ಚರಣಗಳ� ಮುಖI lಾG, 

ಪಲ6/ ತWೆ�ಾದ"ೆ ಚರಣಗಳV +ೈ+ಾಲುಗ2ದmಂ�ೆ'. ಗ�ೇv |ಂದ+ೆj -ರು8 ಮುಗುಳ�ಕುj ಮ� >ೆ ಮುಂದ+ೆj -ರು8ದರು. 

ಒಂದು +ೆ"ೆ, ಒಂ%ೆರಡು ಎlೆBೕಟು, ಒಂದಷುB 8ಡಮರಗಳನು� ನಮ�ೆಲ6  �ೋ=&ದ ಖು�ಯ56 µೕಘL ಪಯಣ°ಂದರ ನಂತರ 
+ಾರು ಕbೆಗೂ ಒಂದುಕbೆ @ಂ-ತು. ಎಲ6ರೂ +ೆಳ82ದು kೖ ಮು=ದರು. ;ಾನೂ ಇ2%ೆ. ಬಲ+ೆj ;ೋCದ"ೆ ಅWೊ6ಂದು 
ಸುಂದರeಾದ /�ಾಲ ಮ;ೆ�ತು>. ಈ +ಾCನ ಮಧI ಇಂಥ%ೊಂದು ಮ;ೆ ಕಟುBವ ಐC�ಾವನು� ಇವ=�ೆ �ಾರು +ೊಟB"ೆಂದು 
�ೈದು+ೊಳV3�ಾ> ತWೆ�->ದ"ೆ ಯೂ@c  ನವರೂ, +ೊ=Dೕ�ಾ�ಫರೂ, ಒಂ%ೆರಡು ಬಣದ ಮುಖಗಳ� ಕಂಡವ]. 

&ೕ%ಾ ಆ ಮ ಾಮ;ೆ�ೆ ನು8� ಒಂದು �ಾ6&B� nೇರ;ೆ�[ೆದು+ೊಂಡು �ೆ"ೆದ ಹ&=ನಂಗಳದ56 ಆಗ�ಾ;ೇ ಕ�sಡು-ದm 
ರ/8ರಣಗ2�ೆ ಕಂ�ೊ2ಸು-ದm ಇಬs@ಯನು� ;ೋಡು�ಾ> ಒಬs;ೇ ಕು2�ೆ. ಒಂದು ಸುಂದರಸ?ಪ�ದಂ�ೆ +ಾಡು-ದm ಆ ಪ�ಕೃ- 
lೌಂದಯLವ;ಾ� ಾ6Qಸುತ> kೖಮ"ೆ-%ಾmಗ 'ಕು�ದು ಕು�ದು �ಾ"ೆ…'  ಾCನ 4ದಲ �Oಎಂ ಏರುದ@ಯ56 4ಳ8 ನನ�ನು� 
eಾಸ>ವ+ೆj ಕ"ೆತಂ%ಾಗWೇ �ೊ�ಾ>8ದುm ಅವತು>  ಾCನ w-�ೕಕರಣ+ಾj8 ಭಟBರ �ಾIಂಗು ಅ56�ೆ ಬಂQ� >ೆಂದು. 

/ಷಯ �ೊ�ಾ>ದkೕಲೂ ವೃ(ಾ �ೊಂದಲ`jೕbಾ8 ಸಮಯ  ಾಳVdಾಡುವ]ದು ಸ=ಯಲ6eೆಂ%ೆ@& ನನ� �ಾC�ೆ ;ಾನು  ಾಡು 
ಬ"ೆಯಲು DೕO&% mೆ. ಈ 4ದಲು ಒಂQಷುB lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆದು ಮ;ೋಮೂ-L lಾರಥIದ56 ~ಾ���  ಾC& ತಂQದm 
&Cಯನು� wಕj � 6ೇಯ"ೊಂದರ56  ಾ` ಎರಡೂ `/ಗ2�ೆ ಇಯG �ೕನನು� &`j&+ೊಂಡು ಬ"ೆಯುವ ಮೂC�ೆ  ೋಗ�ೇ+ೆಂದು 
ಯ-�ಸು-ದmಂ�ೆ�ೕ �ಾ"ೋ ಒಬsಳV ಹುಡು8 ತುಂಬ ಸ@ಹ ಬಂದು, nೇ"ೆ[ೆದು+ೊಂಡು ';ಾನೂ ಒಂದaಲ +ೇಳಬಹು%ಾ…?' 

ಅಂತ |ಂQಯ56 +ೇ2ದಳV. ;ಾನು ಆಗಲ6 ಅನ�Wಾಗ%ೆ  ಾCಗೂ ನನ� ಹೃದಯಕೂj lೇತುeೆಯಂ-ದm ಇಯG  �ೕನನು� ಅವಳ 
+ೈ�ೆ +ೊಟುB ಮ� >ೆ ಹ&ರನು� ;ೋಡಲು ಶುರುdಾC+ೊಂbೆ. ಆ+ೆ ಸ?ಲN  ೊತು>  ಾಡು +ೇ2  ೊರಟು  ೋದಳV. �ಾ"ೋ �ೕ 
ತಂದು+ೊಟBರು. ಕುCದು ಪ]ನಃ  ಾಡು ಬ"ೆಯುವ ಮೂCನ ತWಾxೆಯ56%ಾmಗ ಅ%ೇ ಹುಡು8 ಮ� >ೆ ಬಂದು ಮ� >ೆ  ಾ�ೇ dಾC 
 ೊರಟು ೋದಳV. 
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ನನ�ೆ &ಟುB ಬಂತು. ಇವತ>ಂತೂ  ಾಡು ಬ"ೆಯುವ +ೆಲಸ ಆಗಲ6 ಅಂತ -ೕdಾL@& ಸ?ಲN  ೊತು>  ೊರ�ೆಲ6 ಸು�ಾ>C 
eಾ�ಾlಾaಗುವಷBರ56 ಭಟBರು, ಕೃಷ, ಗ�ೇv ಅ%ೇ ~ೇಬ56ನ56 ಮ�ಾIಹ�ದ ಊಟ+ೆj ಕು2-ದmರು. ;ಾನೂ ಕು2�ೆ. ಊಟ 
dಾಡುeಾಗ ನನ� ಅ�ೇ�ೆಯ kೕ"ೆ�ೆ ಕೃಷ -2&ದರು: ಆ ಹುಡು8ಯ  ೆಸರು ಸಂಜ;ಾ �ಾಂµೕ(ಇವ->ನ 
ಪ¡�ಾ�ಾಂµೕ)�ಂದೂ, ಅ56 w-�ೕಕರಣeಾಗು-ದm 'ಮುಂ�ಾರುಮ[ 'ೆ wತ�ದ ;ಾಯ`�ಂದೂ. 

ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದಷುB lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆ%ೆ. ;ಾನು ಬಳ&ದm +ೆಲವ] ಪದಗಳV +ೇಳVಗ=�ೆ ಅಥLeಾಗುತ>°ೕ, ಇಲ6°ೕ ಎಂಬ 
ಅನುdಾನ ನನ�ನು� �ಾµಸು-%ಾmಗ ಸ?ತಃ ಗ�ೇv ಓQ ತWೆದೂ8 'ನೂರು ಜನuಕೂ ನೂ"ಾರು ಜನuಕೂ'  ಾಡನು� ;ೆನ0&+ೊಂಡು 
ಆ ಪದಗಳನು� Oೕ�L&+ೊಂಡ ಕನ�ಡ+ೇಳVಗರು ಇವನೂ� lಾ?ಗ-ಸು�ಾ>"ೆಂದು ಭರವlೆ ತುಂಬುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 'ಇ%ೊಂದು 
&;ೆdಾ |c ಆ%ೆ� ಆ ಕ(ೆ�ೕ �ೇ"ೆ �ವ¡ ಅeೆ�ೕ' ಎಂದು dಾ�Lಕeಾ8 ನುCದು  ೊರಟು  ೋದರು. ನಂತರ, ಾಡುಗಳV |c 

ಆದವ] &;ೆdಾದಂ�ೆ�ೕ.ಅವರ ಕ(ೆಯೂ ಬದWಾ�ತು. ಭಟBರೂ lಾB"ಾದರು. ಕೃxಾ ಕೂಡ �O�ಾದರು, ಈಗxೆBೕ 'ಗಜ+ೇಸ=' 
&@dಾ @%ೇL�&%ಾm"ೆ. ಸಂಜ;ಾ �ಾಂµ ಕೂಡ ಏ;ೇ;ೋ ಆ8 ಈಗ ಮ� >ೆ &@dಾಗಳ56 ನ�ಸು->%ಾm"ೆ.  

;ಾನೂ ಬ"ೆಯು-% mೇ;ೆ �ಾವ]ದನೂ� ಮ"ೆಯ%ೆ. ಮ� >ೆ ಮ[  ೆ ೊಯುI->%ೆ… 

ಮಠ: ಹೃದಯ�ವ-15 
ಜವರಯI ದbಾರ;ೆ ಎದುm ಕು2ತ. ತನ� ಪ]ಟB 4ಮuಗ �ೆನ� kೕWೆ ಕು�ಯು->ರುವಂ�ೆ ಕನಸು ಕಂಡು ಒkuWೇ ಎಚoರ�ೊಂCದm. 
ಆದ"ೆ ಅ56 �ಾವ 4ಮuಗನೂ ಇಲ6. ಮಠದ Qೕಪಗಳ �ೆಳಕು ಇರುಳನು� ಹಗWಾ8&ತು>. ತನ� ಪಕjದW 6ೇ ಹ=ದ nಾ�ೆಯ kೕWೆ 
ಒಂQಷುB lಾಧುಗಳV ಮಲ8ದmರು. ಅವರು ಎW 6ೆ56ಂದWೋ ಬಂದು ಸದI+ೆj ಇ56 ;ೆWೆ&ದmರು. 

"ಈ ಜಲu ಇ"ೋಗಂಟ ಈ ಹ�B ಕbೆ ತWೆ  ಾಕು%ೆ� +ೇಳ�u" ಜವರಯI  ೆಂಡ-�ೆ ಸeಾಲು  ಾ` ಬಂQದm, "ಈ ಹ�Bೕ5 |=ೕಮನa 
ಅಂತ ಒಬs"ಾದು� ನಂ�ೆ ಮ�ಾLQ +ೊ�Bೕ"ಾ,  ೆಂಡು� dಾತು ಅ�ಾ685L. ಈ lೊlೆ;ಾದು�, dಾeಾ ಉಂbಾ�? dಾeಾ 
-ಂ%ಾ�? �&ಟುB �ೇ+ೇ? �&�ೕರು �ೇ+ೇ? ಅಂತ ಒಂQ;ಾ;ಾರ +ೇ2ದm[ೆ? ಉಹುಂ… ಇ%ೊಂ¦ ಹ�B, ಇದ�56 �ಾ[ಾಟ 
dಾC>"ೋ ;ಾeೆWಾ6 ಮನುಸು�… ಥೂ…" 

ಜವರಯI ಮ;ೆ ��Bದುm ಊ"ೆಲ6 ಉಂಡು ಮಲ8, �ೊರ+ೆ  ೊbೆಯುವ ಮಧI"ಾ-�ಯ ಸುdಾ=�ೆ. ಒಂ%ೆರಡು ಬ~ೆB, ಹ[ ೕೆ ರಗು�, 
ಕನ�ಡಕ ಇ�ಾIQಗಳನು� ಒಂದು ಪ]ಟB �ಾI8ನ56ಟುB+ೊಂಡು �ಾರ ಕ�ಗೂ �ೕಳದಂ�ೆ +ಾಡು  ಾQ |Cದು ಊರು ��Bದm. 

"ಇxೆBWಾ6 dಾC, ಇxೆBWಾ6 ಮ�B, +ಾಡು ಕCದು  ೊಲ dಾC, ಮಣು �Qa ಮ;ೆ ಕ�B, ಓ ಲ�ೊÁ ಅಂತ ಈ�ಾ� �ೇದು ಮಕು3 
lಾ`, ಅವ¡j ಮ%ೆ?-lೋಬ�-�ಾಣ>ನ 8ೕಣ>ನ ಅಂತ ಎಲ6 dಾC Oೕವ� ;ೆಟುBy ;ಾIರು� ಆ%ಾÝ+ೆ ಹ�B ಬುbೋ ಅಂ(ಾದುm ಏ;ಾ6 
ಆ8ದmತು ಈ ಜವರು; �ೆ" ಎನು�ವ ;ೆ"ೆ ೊ"ೆಯವರ dಾತು ತ0Nದmಲ6. ಅxೆBೕ ಅಲ6. ತನ� 4ಮuಗ ಅಂ8 |C%ೆ[ೆದು ಮುಖ ಸಪN�ೆ 
dಾC+ೊಳV3->ದm. ತ�ಣ ಅವನನು� ಎ->+ೊಳ3�ೇಕು. ಎ->+ೊಂಡ kೕWೆ ಇ2ಸಲು ಮನಸು ಬರುವ]Qಲ6. ಆ ಮಗು ಅಷುB 
ಅwo+ೊಂC%ಾmಗ ಈ ಮ;ೆ �ಡುವ, ಈ ಮಠ lೇರುವ ಆWೋಚ;ೆ�ೕ ಇರ5ಲ6.  ೆಂಡ-, ಮಗ, lೊlೆ, 4ಮuಕjಳ ಸುಖ+ಾj8 
�ಾನು �ಾವ �ಾIಗ �ೇ+ಾದರೂ dಾಡಲು &ದ�@ದm. �ಾ;ೆಂದೂ ತನ�ೇಂತ ಏನನೂ� ಬಯ&ದವನಲ6. ತನ� ಮು0Nನ 
ಏ+ಾ`ತನವನು� ಮಕjಳV, 4ಮuಕj[�ೆಂQ�ೆ ಕ[ೆಯಬಯ&ದm. ಆದರೂ ಇವತು> ಮಠ lೇರ�ೇ+ಾದ ಗ- ಬಂತು. ಮನಸು 
ಆ�ಾIತu, eೈ"ಾಗIದತ> eಾಲ�ೊಡ8ತು. lಾಂlಾ=ಕ ಬಂಧನದ +ೊಂCಗಳV ಒಂ%ೊಂ%ಾ8 ಕಳw+ೊಳV3�ಾ>  ೋದವ]. 
ಕುಟುಂಬದ 8O8O �ೋಜ58ಂತಲೂ ಏ+ಾಂತದ dೌನ 0�ಯeಾಗ�ೊಡ8ತು. ಆ ಾರವ¡ ಅxೆBೕ ತುಸುeೇ lೇ/&ದರೂ 
ಸಂತೃ0ಯ ಅನುಭವ. ಎರbೆರಡು "ಾ8 ಮು% mೆ ಉಣು->ದm ಆ Qನಗಳ56? ಇ�BxೆBೕ &`jದುm kಲು6ವ ಈ Qನಗ[ೆ56? ಎxೊBೕ ಸಲ 
/ಗ�ಹದಂ�ೆ ಕೂತು �ಾI@ಸು�ಾ>;ೆ. ಬದುಕು ತಂ%ೊಡುiವ ಇಂತಹ lೋOಗ �ಾರ ಜ0>ಗೂ &ಗದಲ6eೇ? 
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"ಏನು lಾಧುಗ[ ೕೆ Dೕnೆ� dಾC>Qೕ=?" ಪಕjದ56 ಮಲ8ದm lಾಧು°ಬs ಎದುm ಕೂತು ಜವರಯIನನು� +ೇ2ದ. ಆಗxೆBೕ ತನ� 
ಜು�ಾsQಂದ ಭಂ8lೊಪ]N  ೊರ�ೆ�ೆದು ಹದdಾಡು�ಾ>. 

"ಇಲ6 ಕ�ೇ2. �ಾ+ೋ @ದm-6ಲ6. ಕೂ-Qm" ಜವರಯI  ೇ2ದ. 

"ಪ�ೆ� lೇದು%ೆ� ಎಂಥ wಂ�ೆನೂ ಮಂಗು�dಾಯ ಆ�ೋಯ>%ೆ. ತ+ೋ2 lೇQ�" ಹದ dಾC wಲುk�ೆ ತುಂ� ಕCi 8ೕ= 
�ಾ;ೊಂದು ಧಮುu ಎ[ೆದು ಜವರಯI@�ೆ +ೊಡು�ಾ>;ೆ. 

"ಪ�ೆ� ನಂ�ೆ 7ಾ=ೕ ಹ[ ೕೆ%ೇ;ೆ lಾ?4�[ .ೆ |� 6ೆWೇ �ೆ2ೕ-% mೆ. �ೕ5ೕr +ಾಟ ;ೋC. ಸುdಾ�%ೆ. ಆದೂ� ಚಟ ಬುಡುQಲ6 ;ೋC" 
ಜವರಯI lೇQ,  ೋ�ೆ �ಟುB +ೆ�uದ. 

ಭಂ8 ೊ�ೆ ಮೂ8�ೆ ಬCಯು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಮಲ8ದm ಮ�ೊ>ಬs lಾಧು ಎದುm ಕೂತ. ಉದm;ೆಯ ಜ~ೆಯನು� `=ೕಟದಂ�ೆ ಸು->, ಎ-> 
;ೆ->kೕ5ಟುB+ೊಂಡ. ಆತನ �2ಗಡi ಅಧL4ಳಕೂj ಉದm/ತು>. �ೆನು� ಗೂನು. "@ೕವ] ಒ[ 3ೇ ಕು[ಾ;ೇ ಅಂತ +ಾ�ಸ>%ೆ…  ೊಲ, 
ಮ;ೆ, ಆಡು, ದನು+ೆjೕನೂ +ೊರ�ೆ ಇಲ6 ಅ@�ಸ>%ೆ" ಅವನ dಾತು +ೇ2 ಜವರಯI ಕಣು �ೇ5& ಮುಗುಳ�ಕj ತನ� +ೈ5ದm 
wಲುkಯನು� ಅವ@�ೆ +ೊಡು�ಾ>. 

"ಮನa lಾ?�dಾ@ ಆದಷೂB Oೕವ� ದುಸ>ರ ಅ@�ಸ>%ೆ ಅಲು?"ಾ?", ಗೂನು �ೆ@�ನ lಾಧು +ೇ2ದ, "Qಕುj %ೆlೆ ಇ5m"ೋ 
ನಮuಂ�ೋರು ಈ ಮಟ8ಟ ಹುC+ೋ-ೕ/, ಇದು ನ� ಹ�ೆಬರ. @ಮuಂ�ೋ�ೆL ಈ ಪ=�ಾಟು6 �ಾ+ೇಂತ? ಎWಾ6 ಕbೆ 
ಪ=�ಾಟು6ಗ[ ೕೆ �C. ಮನa ಅ[ಾ> ಅ[ಾ>;ೆ �ಾ;ೇ ಹು~ೊBೕದು!" 

"ಇWಾ6 lಾ?4�[ ೕೆ, ಅ[ಾ> ಅ[ಾ> ಹು~ೊBೕ ನರಮನa ;ೆಮuQ ಹುಡು+ಾ> ಹುಡು+ಾ> ಸ�ೊ>ೕಯ>;ೆ ಕ�ಾ. ಅ%ೆj |=ೕಕು�  ೇ[�ೇದು 
�ಾ�ಗಭLQಂದ ಈnೆ ಬಂದuನa ಭೂdಾ>� ಗಭL lೇ"ೊಗಂ~ಾನು ;ೆ�m ಹುಡುಕ>;ೇ ಇ�ಾL;ೆ. ಆ%ೆ� ಅದು &ಗುQಲ6 ಬುC" 
ಜವರಯI  ೇ2ದ. 

"ಇಲ6  ೊಸಬು%ೊIೕ"ೆ, ಈ ;ೆ�m ಅ;ೊ�ೕದು ;ಾÅ ;ಾವ�[ ೕೆ ಕಂಡು+ೋ�ೇ+ಾದುm. ಅದನ� +ೆಲವರು ಹಣQಂದ ಕಂbೊj�ಾ"ೆ. 
+ೆಲವರು  ೆ�@ಂದ ಕಂbೊj�ಾ"ೆ. ನಮuಂಥ ಸ;ೆ�ೕ&ಗಳV ಈ wಲುkೕ5 ಕಂbೊj-ೕ/ ಅxೆBೕ. ಇದೂನು �ಾ�ಾj5ಕ;ೇ ಅಲು?"ಾ?" 
lಾಧು  ೇ2 ನ+ಾjಗ ಜವರಯI ಪ���&ದ,"@ೕವ] �ಾವ¡G ಕbೆಯವರು? ಈ ಮಠ+ೆj �ಾeಾy ಬಂQ�?" 

"ನನ�  ೆಂC> -ೕ+ೊLಂಡು3 ;ೋC. Qeಾa ಆ�ೋಕೂ 4% 6ೇ +ಾ/  ಾ+ೊಂbೆ. ಮಕು3 ಮ= ಇಲ6 ನಂ�ೆ. 4ದು6 �eಾWಾmಪNನ ಮಠ 
lೇ+ೊLಂbೆ. ಆkೕWೆ, ರಂಗಪNS �ೆಟB. ;ೋC ಇeಾಗ ಈ +ಾಡuಧI ಇ"ೋ �ಾಳV�C5. ;ಾ@56y ಬಂ%ಾಗ ಈ ನಮuಪ]N; �ೆ 
ಹೂ@ೕರು  ಾ+ೋ"ೆ ಗ- ಇ5Lಲ6  ೊಸಬು%ೊIೕ"ೆ. ಗ/ ಇದmಂ8ತು> ಈ ಗುC. ಪಕmW 6ೇ ಇ"ೋ %ೊCm�ೋ8 ;ಾ;ೇ ಒಂದು ಕುಡು6 
ಈlೊjಂH ಬಂQ 8ಡ �ೆಂ~ೆ, ಸ� >ೆ &ವ]ರೂ ಎಲ6 ಸವ= ವಪN dಾb mೆ. +ೆ"ೇ5 �ಾವ"ೆ ಹೂವ ಅeೇ. ಪ¡�ೆ�ೆಂತ ಬಂಡeಾಳ  ೇ2. 
ಬ"ೋರು  ೋ�ೋರು ;ಾ+ಾjr +ೊbಾ>"ೆ. ಸು8� +ಾಲm56 ಈ %ೊCi ಜ;ಾ;ೇ ಅxೊBೕ ಇxೊBೕ "ಾ8-ರ�ೆB, +ಾಳV-ಕCi +ೊbಾ>"ೆ. 
ಅದೂ ಇದೂ ಅಂತ ಹ+ೆL 8+ೆL dಾbೊj�ಾ"ೆ. ಮುಡುಪ] 8ಡುಪ] ಅಂತ +ಾಸುಕ=ಮ� +ೊbಾ>"ೆ. ಹಬs ಹು�ೆu ಇ%ಾmಗ ಪರ8ರ 
dಾbಾ>"ೆ. ಅವರವ"ೆ ಬ�ಾ>"ೆ ಅವರವ"ೆ �ೇDaà�ಾ"ೆ ಅವರವ"ೆ -;ೊjಂಡು +ೆ"ೇ5 +ೈ �ೊ[�ೆjಂಡು  ೋ�ಾ>"ೆ. ನಂ%ೇನು 
+ೆಲಸ, �eಾ ಅಂತ ಗಂ~ೆ ಅ[ಾ3Ca ಬಂ%ೋG ಹ�ೆ�ೆ ಈಬ-> ಇ`j ಮಂಗ[ಾರ- +ೊbೋದು. ತWೆkೕWೆ -ೕಥL ಎರnೋದು. 
eೈಸಕ 8ೕಯaಕ dಾC%ೆ� ಒಂQ�BÞB  ಾ` ಕ[�ೆ aೕದು. ಇ%ಾIವ]ದೂ ನನ� ಸುಖ+ೆj ಅಂತ dಾbೊjಂC"ೋದಲ6. ಎW 6ೆ56ಂ%ೊ6ೕ 
lಾಧುಗಳV ಬ�ಾ>"ೆ. ಭಜ;ೆ dಾbಾ>"ೆ. ಭಂ8 lೇ%ಾ>"ೆ. �eಾ ಅಂತ ಯಂ�ೋ ಇದುm%ೆ�ೕ ಹಂnೊjಂಡು -ಂ�ಾ"ೆ. 4;ೆ� �ಾ"ೋ 
�ೆಂಗಳ�=ಂದ +ಾG dಾbೊjಂH ಬಂQದು�. ಬು%ೊIೕರ… ಬು%ೊIೕ"ಾ @� ಮಠ+ೆj ಬಂದು  ೊ%ಾÝ+ೆ �ಾ�ಾರ lಾ�ಾರ 
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ಎWಾ6 ಒ[ 3ೆ%ಾಗ%ೆ. ಆQ�ಂದ ಈ ಮಠ+ೆj ಏ;ಾರ lೇeೆ dಾbೆsೕಕು ಅಂತ ಅ@�ಸ%ೆ. @ೕ°�Nೕ%ಾ%ೆ� ಈ ಹ[ ೕೆ ಗುCೕನ `�ಾ>ಗುsಟುB 
 ೊಸ ಗುC ಕ�B&>/ ಬುQmೕ, ಏನಂ-ೕ=? ಅಂದು�. ಅದು+ೆj ;ಾನಂ%ೆ, ಗುC 8C ಏನೂ ಕ~ೊaೕದು �ಾIಡ ಕಣ��ಾ.. @ಮ�ೆ �ವ]S 

dಾIWೆ ಅಷೂB ಭ`> ಇ%ೆ� ಇ56 ಒಂ%ೆರಡು ಅಂಕಣ ಸೂರು dಾbೊjಡ�ಪN. ಈ %ೊCi  ೈಕು3�ೆ ;ಾಕ�ರ  ೇ[�ೆ jC>ೕ@. ಆ  ಾ[ಾ¦ 

%ೊCmೕ5 ಇಸೂj5ಲ6. ಎku, ದನ, ಆಡು, ಕು= +ಾDೕದ�W 6ೇ ಆ  ೈಕು3 ಕ[ೆ%ೋ8>%ಾeೆ ಅಂ%ೆ. ಅದಕjವರು ಆಯು> ಬು%ೊIೕರ 
ಅಂತ  ೇಳeೆ�. ಇ"ೋಗಂಟ +ೈWಾದ lೇeೆ dಾಡ�ೇಕು ;ೋC. ನಮ�ೆ, ನ� ನ� ಮಕj2�ೆ dಾbೊj[�ೆ 3ೕದು lಾ?ಥL. 
ಜಗ->�ೆ dಾbೋದು @lಾ?ಥL. ಆ lೇeೇ5 �ವ ಇ�ಾL;ೆ ಅಲು?"ಾ?" 

ಅಷBರ56 ಜವರಯI ನಗWಾರಂ�&ದ. ಭಂ8lೋ0Nನ ನ�ೆ ಆತನನು� �ೇ"ೆಯ%ೇ ವI`>ಯ;ಾ�8&ತು>. "ಇಂಥ ನಗ �ಾ+ೆ?" lಾಧು 
+ೇ2ದ. ಜವರಯI ಸುಮu;ೆ ಒku Q�B& ಮ�ೊ>ಂದು ಧಮುu ಎ[ೆದು ಮ�ೊ>ಂದು ಮುಗುಳ�ಗು �ೇ5 �ಟB. ಅ%ೇ+ೋ ಇದm`jದm 
 ಾ�ೆ ಜವರಯIನ ಕಣುಗಳV ತುಂ�+ೊಂಡವ]. 

"ಕಣ56 @ೕರು! ನಮu ಕ�ೕರು �ಾವ�ೊ>ೕ ಬ�ೊ>ೕಗeೆ" ಗೂನು�ೆ@�ನ lಾಧು  ೇ2ದ, ಮನa �ಾeಾIವ +ಾರಣ+ೆj ಅ[ಾ>;ೆ ಅಂತ 
 ೇ[�ೇದು ಕಷB. ಬುದ� �ಾeಾಗೂ6 ನ�ಾ> ನ�ಾ> ಇ"ೋ ಇಗ� ;ೋCQೕ@. ಆ%ೆ�, ಅ°�[ �ೆ ಅ%ೆxೊBೕ ಜನರ ;ೋವ] ಮಡ ಮಡ 
ಇದmಂ8ತL%ೆ. @ೕÅ ನ�ಾ> ಇQೕ= ಅಂ%ೆ� @ku%ೇಲೂ ಏ;ೋ ಸಂಕB ಇ�ೇLಕು. ಏನು ಅಂತ +ೇ[�ೇದು ಸ=ಯಲ6 �C. �ೆಂ` 
ಇ"ೋ ಕbೆ ಆ/ ಇWೇL�ೇಕು ಅಲು?"ಾ? ಇ;ಾÝ+ೆ ಅಂತಮುLº ಆ8sC, ಈಚು6 ಜಗತು> +ಾ�ೊaೕQಲ6 ಅeಾಗ. ಒಳV�á ಜಗತು> 7ಾ[ಾ 
ಚಂ%ಾ8ತL%ೆ.  ೆಂಡು�, ಮಕು3, 4ಮuಕು3 �ಾರೂ ಇರಲ6 ಆ ಜಗತ>56." 

ಜವರಯIನ �ೆ@�ನ kೕWೆ 4ಮuಗನ ಪ]ಟB �ಾದಗಳV ಹ=%ಾCದಂ�ಾ�ತು. ಆತನ ಮುಖ ;ೋC ಗೂನು�ೆ@�ನ lಾಧು ಒಂದು 
ಲಹ=ಯ56 ನಕj. ಆ ಗೂನು�ೆ@�ನ lಾಧು ಕಣ56 �ಾವ]%ೋ QವIಪ�7ೆ ಒkuWೇ Qಗ�;ೆ �ಂw�ಾ>? �ೊ->ಲ6. 

"ಈ Wೋಕು¦ eಾI4ೕಹ ಒಂ%ೇದಪ  ೋ�ೋದಲ6. +ಾWಾ;ೇ ಎಲೂj ಉತ� +ೊbಾ>  ೋಯ>%ೆ. ಕಳV3�ೆಳV3 ಅಂತ ಕ�ೕG 

ಸುlೋL ಮನುaಂ�ೆ �ಾ°mೕ �ಾಶ?ತ ಅಲ6 ಅಂತ ಅ@�lೆsೕ+ಾ%ೆ� ಬQj%ಾm� 6ೆ ಸತು> ಹು~ೆsೕಕು. ಹ&ವ], ಅeಾuನ, lೋಲು ಎWಾ6 
ಅನು7ೋlೆsೕಕು. lಾಯ�ೇಕು ಅ@�ಸ�ೇಕು. ಆ%ೆ� ಬದು+ೆsೕಕು. ;ೇ�ಾ  ಾ+ೊಳ+ೆ ತಂದ ಹ�ಾ�ನ +ೊksೕy ಕ�B ಉ�ಾIWೆ 
ಆbೆsೕಕು. ಪ�ಪಂಚ lಾಕು ಅ@a �ಾ/y �ದುm ಯಂ�ೋ ಈ�ೊjಂH ಎದs�ೇLಕು. /ಷ ಕುಡುದೂ� ದ`jlೊjಂಡು �eಾ 
ಅ@�lೊjೕ�ೇಕು.  ೋ86 �C, ಈ  ಾಳVuದj ಈ ಸ"ೊತ>56 �ಾ�y ಬಂದು% mೇ;ೇ;ೋ ವದ�ಾLeೆ�. ಚಟB ಹ�ೊ>ೕ ವಯaW 6ೇ 
ಅಲು?"ಾ ತತ? ಕ+ೊjೕದು. ಅ%ೆj  ೇ[�ೇದು ಮನa ಮನa ಅ@�lೊj[�ೆ 3ೕ+ೆ 7ಾeೆ�ಗ[ ೕೆ ಆ�ಾರ. %ೌಬLಲIನೂ ಅeೇ;ೇ" 

"�ಾ+ೋ ಎ%ೆ |bೊjಂಡಂ�ಾಯ>%ೆ" ಜವರಯI +ೆ�uದ, "ಆQ�eಾಗ ಈ ಭಂ8lೊಪ]N dಾತ� ನಂ�ೆ ಒ[ 3ೇ ;ೆಂಟ. ಅ%ಾI+ೋ ನS 

4ಮuಗ �ಾI"ೆ �ಾIಪಕ ಆ�ಾ>eೆ� ಬುQmೕ…" ಜವರಯI +ೆಮುuತ>Wೇ  ೇ2ದ. 

"ನ� �ಾತ  ೆಚುo ಕಡk @ಮuಂ�ೇ ಇದm. ಅವ@ಗೂ ಅxೆBೕ… ಭಂ8lೊಪ]N ಅಂ%ೆ� �ಾ�ಣ…" ಗೂನು�ೆ@�ನ lಾಧು ನಗು�ಾ> 
ನುCದು ಜವರಯIನ ಎ%ೆ @ೕ/ ;ೆ-> ತ�Bದ. QೕಪಗಳV ಉ=ಯುತ>Wೇ ಇದmವ]. ಕತ>ಲು ದೂರದ56 @ಂತು ಎಲ6ವನೂ� 
%ಾಖ5ಸು->ತು>. 

ಧ�ೆ�ೆ "ೊಡRವರು: ಹೃದಯ�ವ-16 

ಮ ಾ+ಾವIಗ[ೆಂದ"ೆ +ೇವಲ "ಾdಾಯಣ, ಮ ಾ7ಾರತಗಳxೆBೕ ಅಲ6. 7ಾರತದ ಮ�B�ೆ ;ೋಡುವ]%ಾದ"ೆ ಪ�-Dಂದು 
ಪ�%ೇಶಕೂj ತನ�%ೇ ಆದ ಸಂಸ¬- ಇ%ೆ. ತನ�%ೇ ಆದ ;ೆಲದ ಗುಣ/%ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ, ತನ� ಪರಂಪ"ೆ�ಂದ ರೂಪ]ತ[ೆದ%ೈವ 
ಪ]ರುಷರ, lಾಂಸ¬-ಕ ;ಾಯಕರ ಕು=�ಾದ dೌºಕ +ಾವIಗ2eೆ. ಅಂಥವ]ಗಳ56 'ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವI'ವ¡ ಪ�ಮುಖeಾದುದು. 
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ಕ;ಾLಟಕದ ದ�ಣ 7ಾಗದ lೋ5ಗರು, ಕುರುಬರು, �ೇಡರು, ಪ=eಾರದವರು, ಉ�ಾNರರು  ಾಗೂ ಆQ ಕ;ಾLಟಕ ಆQ 
%ಾ�/ಡರೂ ಆದ  ೊWೆಯರು, dಾQಗರು ಈ ಕಥನವನು�  ಾಡುವವ"ಾ8%ಾm"ೆ. ಇವರ;ೆ�ೕ @ೕಲ�ಾರ"ೆಂದು ಕ"ೆಯಲNಡುವ]ದು. 

@ೕಲ�ಾರ"ೆಂದ"ೆ '5ೕWೆ'�ಾರ"ೆಂಬುದು +ೆಲವರ ಅ��ಾ�ಯ. ತಂಬೂ=, �ಾಳ, ಗಗ�ರ, ದಮuC ಇವರ �ರುದುಗಳV. ಅಂದ"ೆ 
eಾದIಗಳV. ಪ�ಮುಖ�ಾಯಕ kೖದುಂ�  ಾಡು->ರು�ಾ>;ೆ. ಆತನ lೊ56�ೆ ಸಹ�ಾಯಕರು ಸ?ರ +ೊಡುವ]ದು, ಹೂಗುಟುBವ]ದು 
ಇ�ಾIQ =ೕ-ಯ ಪ�-`�� @ೕಡ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೇ �ಾಳಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. ಅxೆBೕನೂ ಓQರದ ಈ 

@ೕಲ�ಾರರ  ಾಡು�ಾ=+ೆಯನು� ಆlಾ?Qಸುವ]%ೇ ಚಂದ. ರಕ>ಗತeಾ8 ಬಂQರಬುಹು%ಾದ ಆ lೊಗlಾದ �ಾ=ೕರ �ಾವ 
|ಂದೂlಾ�@ �ಾಯಕ@ಗೂ ಕCk�ೕನಲ6. 

ಇವರು  ಾಡುವ 'ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವI'ದ56 ಜಗತು> ಸೃ�Bಯ lಾಲು, ಕWಾIಣ ಪಟBಣದ lಾಲು, "ಾಚ�ಾNO lಾಲು, 
�ೊಪN�ೌಡನಪ]ರದ lಾಲು, +ೆಂ�ಾnಾ= lಾಲು, ಫWಾರದಯIನ lಾಲು, ಕ5ಪ]ರುಷನ lಾಲು, &ದ��ಾNO lಾಲುಗಳV 
ಪ�ಮುಖeಾ8 ಬರುತ>eೆ. ಮಂ~ೇlಾ?�ಯನು� 'ಧ"ೆ�ೆ %ೊಡiವರು' ಎಂದು ಕ"ೆಯಲNಡWಾಗುತ>%ೆ. ಮಂ~ೇlಾ?� ಜಗ->ನ 
ಸೃ�BಕತL;ಾ8 +ಾಣು�ಾ>;ೆ. ಸೂಯL, ಚಂದ�, ಭೂ�ಯನು� ತನ� lಾ?µೕನ+ೆj ಪbೆದು ಬ� ಾuಂಡವ;ೆ�ೕ ಸೃ�Bಸಬಲ6 
dಾಯ+ಾರ;ಾಗು�ಾ>;ೆ. 

ಮಂ~ೇlಾ?�ಗೂ, ಅಲ6ಮ ಪ�ಭು/ಗೂ @ಕಟ ನಂ�ರುವ ಈ +ಾವIದ56 ಹಲವ] ಕbೆ 'ಅಲ6dಾ ಪ�ಭು, ಜಗಂ�ೊIೕ-, ಪರಂ�ೊIೕ-' 
ಎಂಬ ಪದಗಳV ಅಧIಯನ+ಾರರ ಕುತೂಹಲ +ೆರ2ಸುತ>eೆ. ಅಲ6ಮನಂ�ೆ�ೕ ಮಂ~ೇlಾ?�ಯೂ ಕ�Bದ 5ಂಗ`jಂತ ಆತu5ಂಗ+ೆj 
ಮಹತ? @ೕಡುವ |;ೆ�Wೆಯ56 ಅಲ6ಮ ಪ�ಭು/ನ /nಾರ�ಾ"ೆಯ ಮುಂದುವ=ದ 7ಾಗದಂ�ೆ ಮಂ~ೇlಾ?�ಯ /nಾರಗಳV 
ಗಚ=ಸುತ>eೆ. ಅಷುB dಾತ�ವಲ6%ೇ, "ೋ8ಯ eೇಷದ56 ಕWಾIಣ ಪ�eೇ�ಸುವ ಮಂ~ೇlಾ?�, 'ರುಂಡಪ]ಂಡ ಜಂಗಮ'ರು ಕ�Bದ 
5ಂಗಗಳನು� dಾಯ dಾಡುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಶರಣರನು� ಸತ?ಪ=ೕ�ೆ�ೆ ಒಳಪCಸು�ಾ>;ೆ. ಅವರ56,  ೊWೆಯರ  ೊನ�ಪN, 
dಾQಗರ ಚನ�ಯI, ಮCeಾಳ dಾಚಯI, �ಾಣುಗರ %ಾಸಪN, ಅಂಬುಗರ nೌಡಯI, ಈCಗರ +ಾIತಪN, ಕುರುಬರ �ೕರಯI 
lೇ=ದಂ�ೆ +ೆಲeೇ ಶÉದ�ರು dಾತ� ಪ=ೕ�ೆ ಎದು=& ಮಂ~ೇlಾ?�ಯ kಚುo�ೆ ಗ2ಸು�ಾ>"ೆ. /ೕರ�ೈವ ಪ]"ಾಣ ಅಥವ 
ಶÉನIಸಂ�ಾದ;ೆಯ56 +ಾಣ&ಗದ ಇಂತಹ ಆತuಶುQmಯ /nಾರ 'ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವI'ದ56 dಾತ� ಲಭIeೆಂಬುದು ಸಂ�ೆÉೕಧಕರ 
ಅ��ಾ�ಯ.ಚಳVವ2ಯ ನಂತರದ ಕWಾIಣ ಪಟBಣದ wತ�ಣವನು� ಎ-> |Cಯುವ56 ಈ +ಾವIದ56 ಬರುವ 'ಕWಾIಣ ಪಟBಣದ lಾಲು' 
ಆ�ಾರeಾ8 @ಲು6ತ>%ೆ. 

"ಾಚ�ಾNO, �ೋ0ನ %ೊಡiಮu, ಚ;ಾ�ಜಮu, ಮCeಾಳ dಾಚಯI, ಫWಾರದI, &ದ��ಾNO- ಇವ"ೇ ಮಂ~ೇlಾ?�ಯ ಪ�ಮುಖ 
�ಷIರು. ಒ�ೊsಬs=ಗೂ ಒಂ%ೊಂದು |;ೆ�Wೆ, ಒಂ%ೊಂದು ಕ(ೆ�%ೆ. ಅಂ�ೆ�ೕ, ಮಂ~ೇlಾ?� ಕWಾIಣQಂದ ತ;ೊ�ಡ;ೆ ಕ"ೆತಂದ 
ಶರಣರ �ಾತ�ವ¡ ಇ56 %ೊಡi%ೇ. "ಾಚ�ಾNO lಾ5ನ56 ಬರುವ ತಂತ�ಗಳV, %ೊಡiಮu �ಾ��ದುರು  ೇಳVವ +ಾಲpಾನ, 
&ದ��ಾNOಯ ಪeಾಡಗಳV, &=�ಾಳನ ಕ(ೆ ;ೆನ0ಸುವ ಫWಾರದಯIನ ಬ5, ಕುಂತೂರು �ೆಟBದ kೕWೆ ಕು2ತು ಭಂ8 lೇದು�ಾ> 
ಸಮlೆIಗ2�ೆ ಪ= ಾರ ಕಂಡು+ೊಳV3ವ ಬ�ೆ-ಇಂತಹ ಹತು> ಹಲವ] eೈ�ಷB��ೆಗ2ಂದ 'ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವI'ವ¡ ಒಂದು ಪ=ಪ¡ಣL 
ಮ ಾ+ಾವI.  

ಅಂದ ಾ�ೆ &@dಾ, �ಾ&®ೕಯ, ಸುಗಮ ಸಂ8ೕತದ56  ೆಸರು dಾCದ �ಾಯನ ಪ�-7ೆಗ2�ೆ ಹಣ, `ೕ-L, ಪ�ಶ&> ಎಲ6ವ¡ 
&ಗು->ರುವ 7ಾರತದಂಥ %ೇಶದ56 ತಲತWಾಂತರQಂದ ಮೂಲಸಂಸ¬-ಯನು� ಉ2&+ೊಂಡು ಬರು->ರುವ @ೕಲ�ಾರರಂಥ 
ಹುಟುB ಪ�-7ೆಗ2�ೆ &ಗು->ರುವ]%ಾದರೂ ಏನು? �ಾಲIದ56�ೕ Qೕ�ೆ ಪbೆದು ತಮu ಗುರು(ತಂ%ೆ)ಗ2ಂದ ಶ�% �ೆ�ಂದ /%ೆI 
ಕ5ತು, ಸ%ಾ  ಾಡುತ> ಆ ಅಮೂಲI dೌºಕ ಪರಂಪ"ೆಯನು� ಉ2&+ೊಂಡು ಬರು->ರುವ ಇಂಥವರ Oೕವನದ ಕ(ೆ  ೇಳ-ೕರದು. 
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ಬಹಳಷುB @ೕಲ�ಾರ=�ೆ ಅಂ�ೈಯಗಲ  ೊಲ ಇರುವ]Qಲ6. eಾ&ಸಲು ಗುCಸWೋ, �ೋಪCDೕ ಇರುತ>%ೆ. ಕWೆಯ;ೆ�ೕ 
ನಂ�+ೊಂಡು  ೆಂಡ--ಮಕjಳನು� lಾಕ�ೇಕು.  ೆಣು ಮಕj2�ೆ ಮದುeೆ dಾಡ�ೇಕು.�ಾ"ಾದರೂ ಹರ+ೆ  ೊತ>ವರು ತಮu 
ಮ;ೆಗಳ56 ಕ(ೆ dಾC&ದ"ೆ ಅxೊBೕ ಇxೊBೕ +ೊಡು�ಾ>"ೆ. �/, ಆ+ೆLxಾ�ಗಳV ಬರು->ದmಂ�ೆ�ೕ, ಮೂಲlೆWೆ ಬತು>�ಾ> 
 ೋದಂ�ೆ�ೕ @ೕಲ�ಾರರ +ಾವI�ಾಯನ+ೆj �ೇC+ೆ ಕCk�ಾಗುತ> ಬಂQ%ೆ. �ಾ"ಾದರೂ ಕ"ೆದ"ೆ  ೋ8  ಾಡ�ೇಕು. 
ಇಲ6Qದm"ೆ ಊರೂರು -ರು8, ಮ;ೆಗಳ ಮುಂ%ೆ  ೋ8  ಾC ��ೆಯ;ೆ�ೕ ಎತ>�ೇಕು. 4ದWೆWಾ6 ಮ;ೆಗಳ ಹ->ರ  ೋದ"ೆ '%ೇವರ 
ಗುಡiರು' ಬಂದರು ಅಂತ �ರುದು(eಾದI)ಗ2�ೆಲ6 ಪ¡�ೆ dಾC ಭ`>�ಂದ ��ೆ +ೊಡು->ದmರು. ಈಗ ಆ ಸಂಸ¬- ಮ"ೆ�ಾ8%ೆ. 
ಇನು�2ದಂ�ೆ wಕjಲೂ6ರು, ಕಪNC, �ೊಪN�ೌಡನಪ]ರಗಳ56 ನbೆಯುವ �ಾ�ೆ�ಗಳ56 ಇವರು  ಾಡು�ಾ>"ೆ. 

ಕWೆ�ಾ8 Oೕವನವ;ೆ�ೕ ಮುಡು�ಾ8ಡುವ ಈ @ೕಲ�ಾರರ ಬದುಕು ಭದ�eಾಗ�ೇಕು ಅಲ6eೇ? ಏ+ೆಂದ"ೆ ಇಂಥವ=ಂದWೇ 
%ೇಶ°ಂದರ ಸಂಸ¬-ಯ ಬು;ಾQ ಗ�B�ಾಗು2ಯುವ]ದು. ತನೂuಲಕ ;ೆಲದ ಗಮಲನು� %ೇಶ%ೆW 6ೆbೆ ಪಸ=ಸುವ]ದು. ಸ?ಂ-+ೆಯ 

�ೆಳ`ನ56 ಪ�ಜ?5ಸುವ]ದು. ತನ� ತನದ ಸ?-ಪ�7ೆಯ ಮೂಲಕ ;ಾ2ನ 0ೕ2�ೆ�ೆ ತಮu ತಮu �ೇರುಗಳ ಮೂಲlೆWೆಯನು� 
ಮನದಟುB dಾC+ೊಡುವ]ದು. ಆದ�=ಂದ �ಾನಪದ ಕWೆಗ[ ೕೆ, �ಾನಪದ +ಾವIಗ[ ೕೆ %ೇಶ°ಂದರ ಸಂಸ¬-ಯ ಬು;ಾQ 
ಎಂಬುದನು� ಪ�-Dಬsರೂ ;ೆನ0ನ56ಟುB+ೊಳ3�ೇಕು. ಇಷBಕೂj �ಾವ %ೇಶ+ೆj ಬುಡಕಟುB ಸಂಸ¬-, ಬುಡಕಟುB +ಾವIಪರಂಪ"ೆ 
ಇರುವ]Qಲ6°ೕ ಅಂತಹ %ೇಶ+ೆj ಭ/ಷIವ¡ ಇರುವ]Qಲ6. ಇಂತಹ ಸಮlೆI�ಂದ ನರಳV->ರುವ ಅkೕ=+ಾ �ೇ=ಲ6ದ 
ವೃ�ದಂ�ಾ8%ೆ ಎಂಬುದನನು� ಆಧು@ಕ ಕೃತಕ ಜಗ->ನ ಭ�dಾWೋಕದ56 /ಹ=ಸು->ರುವ ಪ�-Dಬsರೂ ಗಮ@ಸ�ೇಕು. 
ಅkೕ=+ಾದಂ�ೆ�ೕ  ಅ%ೆxೊBೕ %ೇಶಗಳV Oೕವಂ-+ೆ ಇಲ6%ೆ xೋ+ೇ&ನ ವಸು>/ನಂ�ೆ +ಾಣು->eೆ.  

ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವI, ಮWೆdಾ%ೇಶ?ರ +ಾವI, kೖWಾರ5ಂಗ +ಾವI, ಜುಂಜಪN +ಾವIದಂಥ ಬುಡಕಟುB +ಾವIಗಳನು� ;ಾವ] 
ಉ2&+ೊಳ3%ೆ  ೋದ"ೆ ಮುಂ%ೊku ಅk=+ಾ�ಾದ ಗ- ನಮಗೂ ಎದು"ಾಗಬಹುದು. ಇಷBಕೂj ಇಂತಹ ಸತ?ಪ¡ಣL +ಾವIಗಳ56 
ಬರುವ ;ಾಯಕ"ಾದರೂ �ಾರು? ಎಲ6ರೂ ತಳಸಮು%ಾಯ+ೆj lೇ=ದ ಮ ಾನು7ಾವರು.  ೊWೆಯ;ೆಂದು ಕ"ೆಯWಾಗುವ 
ಮಂ~ೇlಾ?�, dಾQಗ;ೆಂದು  ೇಳWಾಗುವ dಾದಪN, ಹಸುಗಳ �ೕಷ�ೆ dಾಡುವ ಜುಂಜಪN, ಕು=ಗಳನು� +ಾಯುವ kೖWಾರಪN 
lೇ=ದಂ�ೆ ಇಂತಹ +ಾವIಗಳ56 ಬರುವ ಪeಾಡ ಪ]ರುಷರು, �ೈ"ಾ8ಗಳV ಒಂದು ಮೂಲ ಸಂಸ¬-ಯ 

ಪ�-ೕಕದಂ-ರುವ  ;ಾಯಕರು. ಜನlಾdಾನIರ ಬದು`ನ 7ಾಗeಾ8ರುವ ಅಸdಾನIರು. 

ಇ;ಾ�ದರೂ ಮಂ~ೇlಾ?� +ಾವIದಂಥ ;ೆಲದ ಸಂಸ¬- ಉ2ಸಲು  ೊರ�ರುವ @ೕಲ�ಾರರ ಬದುಕು ಸು�ಾ=ಸ�ೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ 
ನಮu ನಮu �ೇರುಗಳV Oೕವಂ-+ೆ +ಾಯುm+ೊಳ3�ೇಕು. ;ಾವ] ಉ&"ಾಡು->ರುವ �ಾ2, ಕುCಯು->ರುವ @ೕರು, ನbೆ%ಾಡು->ರುವ 
;ೆಲದ ಸಂಸ¬-ಯನು� ಉ2&+ೊಳ3�ೇಕು. ಸ+ಾLರ ಈ @�Bನ56 ಇನೂ�  ೆwoನ ಮಟBದ56 ಬುಡಕಟುB +ಾವI, @ೕಲ�ಾರರ ಬದು`ನ 
ಭದ��ೆ ಕು=ತು Dೕಜ;ೆಗಳನು� ರೂ0ಸ�ೇಕು ಅಲ6eೇ? 
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ಮಕjಳ ಪದIಗಳV: ಹೃದಯ�ವ-17 
1)ಶು5ೋದಯ  

Q;ಾ ;ಾನು �ಾWೆ�ೆ  
 ೋಗುವಂಥ eೇ[ೆ�ೆ  
 ಾQಬQಯ �ೇ5ಯು  
ಮುCದು @ಂತ ಹೂ/�ೆ  
 ೇಳVeೆ ಶು7ೋದಯ 

 ೊ[ೆದಂbೆಯ ಬಂbೆ�ೆ  
ಒರ8@ಂಥ �ೊಂC�ೆ  
"ೆ+ೆj�ೆದ=  ಾರುವ  
ಹಚoಹ&ರು �ಡ�ೆ�ೆ  
 ೇಳVeೆ ಶು7ೋದಯ 

ಎತ>"ೆ%ೆಳ@ೕ=�ೆ  
ಹತು>ವಂಥ ಅ25�ೆ  
ಪ]ಟB ಮೂರು�ೆ"ೆಗಳ   
ಅದರ ಮುದುm�ೆ@��ೆ 
 ೇಳVeೆ ಶು7ೋದಯ 

 ಾಲುmಂ�ದ �ೆ;ೆ�ೆ 
+ೊ`jಡುeಾ ಹ`j�ೆ  
�ೊ�BWಾ8 ತೂಗುವ  
�ಾ�ಯಂಥ �ೈ=�ೆ  
 ೇಳVeೆ ಶು7ೋದಯ  

�ೆ23ಯಂಥ �ೆಳ8�ೆ  
wನ�ದಂಥ `ರಣ+ೆ  

ಬದು`ರುವ ತನಕವ¡  
ಬದುಕು2ಯುವ wತ�+ೆ  
 ೇಳVeೆ ಶು7ೋದಯ 

 

೨)ಗುಂಡನ ಕರು 

ಸಂ�ೆ�ೆ  ೋ8 ತಂದರು ಅಪN  
ಸುಂದರeಾದ ಹಸುವನು� 

 ಾಲನು ಕುCದು �ೆ� ೆಯ -ಂದು 
�ೆ[ೆಯುeೆ ಎತ>ರ ;ಾ@ನು� 

ಹ�ೆ�ಾಡುವ �&�&ಯನ�+ೆj 
ಸು=ವಳV ಅಮu +ೆ;ೆ4ಸರು 

�&�& ರುwರುw ತುಪNವ] ಇರಲು 
ಮುಟBಬಹು%ೆ ;ಾ ಬlಾaರು 

  

ಮ"ೆಯುವ]ದುಂ~ೆ +ೊ�B�ೆ ತುಂಬ 
ಕರು/ನ nೇxೆB ಹಲeಾರು 

ಅದ"ೆಂಜಲ;ೇ ಕುCಯುeೆ;ಾನು 
ಅಂದ"ೆ ;ಾವ] lೋದರರು 

  

�ೋಟ+ೆ  ೋ8 ತರುeೆನು Qನವ] 
ಗ=ಗ= ಗ=+ೆಯ wಗುರನು� 
ಕು+ೆj�ೆ  ಾ` ಕಟುBeೆ ಮೂ-�ೆ 

;ೆಕjದ  ಾ�ೆ ಮಣನು� 
  

�ಾWೆ�ೆ Qನವ¡  ೋಗWೆ�ೇಕು 
ಏನು dಾಡ5 �ೇ�ಾರು 

ಕರುವನು ಸಂಗಡ ಕ"ೆ%ೊಯm"ೆ ;ಾ 
�ೈ%ೇ�ಟBರು �ೕಚರು� 

 

 

 

೩)ಮಗ0ಂದ bಾಠ  

;ೋಡು ಮಗ[ ೕೆ ;ೋಡು ಮಗ[ ೕೆ 
�ೋಲುi nೈನು ತಂ%ೆನು 

(ಾIಂಕೂI ಪ�ಾN (ಾಂಕೂI ಪ�ಾN 
ಎಷುB +ೊ~ೆB ದುಡiನು 

ಹತು> lಾವ� ಅxೆBೕ ಮ= 
�ಾ+ೆ ಅದರ ~ೆನ±ನು 

ಸಂಬಳ ಇನು� ಬರWೇ ಇಲ6 
 ೇ�ೆ ತಂ%ೆ nೈನನು 

 ೇ�ೋ ತಂ%ೆ @ನ�ೆ �ಾ+ೆ 
 ಾ+ೋ +ೊರ28ದನು� 
 ೇಳQ%ೆ� @ನ� �ೊ�ೆ 
dಾತು �ಟುB�ಡುeೆನು 

ಆÊೕಸ56 �ೆ[ೆಯ +ೊಟB 
+ಾ&@ಂದ ತಂ%ೆನು 

lಾಲ dಾC ತಂದ ಒಡeೆ 
ಖಂCತ ;ಾ ಒW 6ೆನು 

lಾಲವಲ6 ಲಂಚದ ಹಣ 
��ಸು ಮಗ[ ೕೆ ನನ�ನು 

;ಾ[  ೆ ೋ8 +ೊಡWೇ�ೇಕು 
ಅವ=ಗವರ ಹಣವನು 

ಆಯು> ಮಗ[ ೕೆ ಮುದುmಮಗ[ ೕೆ 
ಮ� >ೆ |ೕ�ೆ dಾbೆನು 
ನನ�ಪ�ಾN�ಾಣಪ�ಾN 
ಎಂದು ೆkuಪಡುeೆನು

k�ೆ&B`jನWೊ6ಂದು "ಾ-�: ಹೃದಯ�ವ-18 
k�ೆ&B� ಬr lಾBಂCನ @%ಾ�|ೕನ "ಾ-�. ��ೕಮಂತ �ೆಂಗಳ�=ನW 6ೇ ಇಷುB ಚ2 ಇರ�ೇ+ಾದ"ೆ ನನ� ಹ23 �ೆಚo8ರುತ>%ೆ.  ೌದು, 
�ೆಚo8ರುತ>%ೆ: ನನ� ಹ23 ಈ  ೊ->ನ56 ಕಂಬ2Dಳ�ೆ ಮುದುCರುತ>%ೆ. �ೊ�Bಲ ಮಕjಳ ತWೆ�ೆ ಕುWಾ/ ಇದm"ೆ, ಮುದುಕರು `/�ೆ 
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�8�ಾ8 ವ56ಬ~ೆBಯ;ೊ�ೕ, ಮಫâರ;ೊ�ೕ ಸು->+ೊಂಡು �ೊರ+ೆ  ೊbೆಯು->ರು�ಾ>"ೆ. ತನ�ೆ ಮತ>ಷುB +ಾವ] +ೊಟುB+ೊಳ3ಲು 
ಬಯಸುವ ರ&ಕ Qಂಬು ಹಂw+ೊಂಡು ಮಲ8ದm ತ;ಾ�+ೆಯ `/ಯ56 kಲ6�ೆ ಉಸುರು�ಾ>;ೆ : "Wೇ ಇವ[ ೕೆ, @ನ� +ೆ;ೆ��ೆ +ೆ;ೆ�D-> 
ಗ�B�ಾ8 ಅ0N ಮಲ8ದ"ೆ ಕಂಬ2�ೕ �ೇಡ" ಎನು�ವ +ಾeಾIತuಕ dಾ-�ೆ ಪ¡ರಕeಾ8 ಹಂಸWೇ}ಾ  ೇ2ದುm: "ರಂ�ೇ"ೋ 
 ೋ5 ನ�uಬsರ �ಾಳ56… Ïೕ �ೕ5… Ïೕ �ೕ5."  

ನಡುಗುತ> ಕು2ತ ನನ� +ೈಯ56ರುವ ಪ]ಸ>ಕ°ಂದರ56 "Wೋಕದ ಅತIಂತ ಅಥLಪ¡ಣL `�� �ಥುನ; ಆದ�=ಂದWೇ ಅದ=ಂದ 
ಅಥLಪ¡ಣL ದುರಂತ" ಎನು�ವ ಲಂ+ೇಶರ dಾ-%ೆ. ಒಂದು ತWೆdಾ=ನ ಕಣು �ೆ"ೆ&ದ ಈ %ೈತI ಪ�-7ೆ ಗುರು/ನಂಥವರು, 
ಒಂದು =ೕ-ಯ56 ತನ�ೇ -2ಯದಂ�ೆ ಅ;ೇಕ ಆತuಗಳನು� wಂತ;ೆ�ೆ ಹwoದ dಾ�ಾ/ಯಂಥವರು. ಇ;ೊ�ಂದು =ೕ-ಯ56 
ಸdಾನ�ೆ ಮತು> ಸಹ�ಾ[ ?ೆ�ಾ8  ೋ"ಾC ಮCದ ಬುದ�, ಬಸವರ ಆಶಯ ಅ=ತವರು- ಇeೆಲ6ವ]ಗ[ಾnೆ�ೆ ಇ;ೆ�ೕ;ೋ 
ಇರಬಹುದು.  

ಈ "ಾ-� dಾಮೂ5 "ಾ-�ಯಂತಲ6. ಒಂ%ೆbೆ ಕೂರ%ೆ ಸುಮu;ೇ ಅWೆಯುeೆ. }ಾ5  ೊbೆಯುವ +ೆಂ�ೇ�ೌಡ ರl >ೆ 
ಅ�ಾInಾರ+ೊjಳ�ಾ8 ಸೂ"ೆ�ೊಂಡ  ೆ�ನಂ�ೆ +ಾಣುತ>%ೆ. ಕದ/`jದ ಅಂಗC, xೋ ರೂ�ನ �ಾ8ಲುಗಳV 
ಎದುರುಬQಯ°ಂQ�ೆ ಏನ;ೊ�ೕ dಾ�ಾಡು->eೆ ಎ@�ಸುತ>%ೆ. wತ�ಮಂQರಗಳ ಮುಂ%ೆ ಎತ>ರ+ೆj @ಂತ ಕ~ೌಟುಗಳV 
ಅ;ಾಥeಾ8 �ಕುjವಂ�ೆ 7ಾಸeಾಗುತ>%ೆ. �ೋbೆಗಳ kೕ5ನ &@dಾ �ೕಸBರುಗಳ kೕWೆ ;ಾ� ಉnೆo ಹುಯುI->eೆ. 
+ೆಂ�ೇ�ೌಡ ವೃತ>ದ56 ಪ]ತ�2�ಾ8 ಕೂತ bಾ."ಾಜಕುdಾG ಒಬsಂ�ಯಂ�ೆ +ಾಣು�ಾ>"ೆ… ಇ56 ಈ +ೆಂ�ೇ�ೌಡ ಬr @Wಾmಣದ56 
lಾಲುlಾWಾ8  ೇ�ೆಂದ"ೆ  ಾ�ೇ �ದುm  ೊರ[ಾಡುವ @"ಾ��ತರು. ಶ�Lನ +ಾಲರನು� `/ಯವ�ೆ"ೆ ಎ[ೆದು+ೊಂಡು ಚ2�ೆ kೖ 
ಮುದುC ಮಲ8ರುವ ಜನ ಇವರು. ಒಂದು ಕbೆ lೊ[ 3ೆ, ಒಂದು ಕbೆ ಚ2, ಬr  @Wಾmಣದ ಜಗಮಗ �ೆಳಕು ಕ��ೆ "ಾಚುತ>%ೆ, 
ಪ��ಾ�ಕರ 8O 8O dಾತು. +ೆಎlಾa�L&ಯರವ kೖಕು, �ೕ5ೕಸರ ಅನುdಾನದ ಕಣು.  

ನನ�ೆ �ೊತು>, ಈ �ಾಂµನಗರ, wಕj�ೇ~ೆ, ನಗತL�ೇ~ೆ, ಅ`j�ೇ~ೆ, +ಾಟS �ೇ~ೆ, ಉ�ಾNರ �ೇ~ೆ, ಅರ[ ೕೆ �ೇ~ೆ, 
ಬ[ೆ�ೇ~ೆಗಳ56ನ lಾ/"ಾರು `�jಂ�ೆ ಮ;ೆಗಳ56ನ lಾ/"ಾರು ಜನ +ಾಲು +ೊಕj=&+ೊಂಡು ಮಲ8%ಾm"ೆ. ��ೕಮಂತ �ೇಟು 
 ೆಂಗಸರು ತಡ"ಾ-�ಯವ"ೆ�ೆ �/ ;ೋಡು�ಾ>  ಾ�ೇ @% mೆ�ೆ �ಾ=ರು�ಾ>"ೆ… ;ಾನು ಬW 6ೆ, ಈ ಬೂI�¨� �ೇಟು ಹುಡು8ಯರು 
�ಾ@ಪ]=, 7ೇ� ಪ]=, ಮlಾಲಪ]=, �ಾÅ 7ಾO, ವbಾ �ಾÅ, ಸ4ೕಸ, OWೇ� -ನು�ವ]ದರ56, ಅ�ನÂ .�ೕಟ=ನ56 
|ಂQ &@dಾ ;ೋಡುವ]ದರ56, �ೈನಮಂQರಗ2�ೆ  ೋ8 ಸ?ಲN  ೊತು> ಕೂ-ದುm ಹ�ೆ�ೆ ಗಂಧ ಇಟುB+ೊಳV3ವ]ದರ56, ಬಣ ಬಣದ 
ಬ~ೆBಗಳನು� ಧ=&+ೊಂಡು ಓbಾಡುವ]ದರ56 ಸಂ�ೋಷ +ಾಣುವವರು. ನುಣುಪ] lೊಂಟದ,  ೊಳಪ]ಗ�ನ, ಬಳVಕು kೖಯI, 
+ೋಮಲ ತ?nೆಯ, ಸುಖದ ಖ�ಾ;ೆಯಂ-ರುವ ಇವ"ೆಲ6 ಒಂ%ೇ ಒಂದು ಸಲ ಹ23�ೆ  ೋ8 ಗ% mೆಯ56 ಭತ> ;ಾ� dಾCದ"ೆ, "ಾ8 
 ೊಲದ56 ಕ[  ೆ `ತ>"ೆ, ಹಸುಗ2�ೆ ಹುಲು6 +ೊಯುm ತಂದ"ೆ, ಸಗ� �ಾw -�ೆN�ೆ ಸು=ದ"ೆ  ೇ8ರುತ>%ೆ ಅಂತ @�ಷ +ಾಲ 
Dೕwಸು� >ೇ;ೆ ��&.  

ಈ ಬರಹವನು� ಇ56�ೆ ಮು8&�ಡ�ೇಕು ಎಂದು+ೊಂbೆ- ಮುಂದುವ=ಯ�ೇ`%ೆ. 4ೕQ ಸ+ಾLರ ಈ ಸಲದ ಬ�ೆc ಮಂಡ;ೆ 
dಾC%ೆ. %ೇ�ಾದIಂತ ನೂರು lಾucL &�ಗಳ @dಾLಣ+ೆj 7060 +ೋ� ರೂ. eೆಚo dಾಡು->%ೆ. kೕWೆaೕತುeೆಗಳV 
@dಾLಣeಾದ"ೆ %ೇಶ°ಂದು ಉ%ಾ�ರeಾದಂ�ೆ ಎಂದು 7ಾ/&ರುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ+ೆj kೕಲುaತುeೆಗಳ +ೆಳ�ೆ, +ೊಳnೆ @ೕ=ನ 
ಮಗು�ಲW 6ೇ ಪ]ಟB ಪ]ಟB �ೋಪCಗಳ56 eಾ&ಸುವ ಬಡವರ ಬ� �ೆಯೂ +ಾಳO ಇರ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. %ೇ�ಾದIಂತ ಸಣ /dಾನ 
@Wಾmಣಗಳನು� @�L& ಈ8ರುವ 116.37 �5ಯS ಪ��ಾ�ಕರ ಸಂ}ೆI ಮುಂQನ ವಷL%ೊಳ�ೆ 122.43+ೆj  ೆಚoಳ�ೊ2ಸುವ 
/�ಾ?ಸ  ೊಂQರುವ ಸ+ಾLರ+ೆj k�ೆ&B� ನಂಥ ಬr @Wಾmಣಗಳ56 ಅ;ಾಥ ;ಾ�ಗಳಂ�ೆ �ದುm, �ೆಳ�ಾ8&+ೊಳV3ವ ಇಂಥ 
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@"ಾ��ತರ ಬ� �ೆಯೂ ಗಮನ �ೇಕು. ಇವ"ೆಲ6 �ಾ+ೆ |ೕ�ಾದರು? ಈ ಸಮlೆIಯ |ಂQರುವ �ೇರುಗ[ ೕೆನು ಎಂಬುದನು� ಪ� >ೆ 
dಾಡ�ೇಕು.  

ಈ @"ಾ��ತರ �ೈ` ಅ%ೆxೊBೕ ಜನ ಉ%ೊIೕಗ ಹುಡು`+ೊಂಡು ಎW 6ೆ56ಂದWೋ �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಬಂದು ಉ%ೊIೕಗ &ಗ%ೇ 
|ೕ�ಾ8ರು�ಾ>"ೆ. +ೈಯ56ದm ದುಡುi ಖnಾL8, ಇರಲು ವಸ- ಇಲ6ದ, lಾ�ನ+ೆj ಅವ+ಾಶ/ಲ6ದ ವI`>ಯು �ೊಟB ಬ~ೆB +ೆಲeೇ 
Qನಗಳ56 +ೊ[ೆ�ಾ8, ಮಣು, �ೆವರುಗ2ಂದ dಾಸWಾ8 ಆ ವI`> 'ಹುಚo'ನಂ�ೆ +ಾಣಲು %ಾ= dಾC+ೊಡುತ>%ೆ. ಜಗತು> ಆತನನು� 
ಆದಷುB ದೂರ/ಡಲು ಯ-�ಸುತ>%ೆ. ಇeೆಲ6 �ಾ�ೆಗಳV ಆತನ kದುಳV ಮತು> ಹೃದಯಗಳ56 ಸುಪ>eಾ8 �ೇರೂ= dಾನ&ಕ 
ಅಸ?ಸ�ನ;ಾ�8ಸುತ>eೆ. ಕbೆ�ೊಂದು Qನ ಆತ �ಾಂತWಾ &�j  ೌr ಬಲ7ಾಗದ �ಾ`Lಗಂ�+ೊಂಡ ;ಾಗರಕ~ೆB ಬ2Dೕ, "ೈWೆ? 
lೆBೕಷS ಎದು=ನ �ಾ`LನWೊ6ೕ, `;ೋ ~ಾ`ೕr ಸ�ೕಪದ "ೈWೆ?ೕ ~ಾ��`ನ ಆಜು�ಾOನWೊ6ೕ ಒಂದು @OೕLವ ವಸು>/ನಂ�ೆ 
ಉ2ದು�ಡು�ಾ>;ೆ.  ೆ�ಾದ"ೆ ಕಂಡಕಂಡವರ ತೃxೆ�ೆ ಆ ಾರeಾಗು�ಾ>[ .ೆ ಇಂಥವರು ಜಗ->ನ ಒಳ8ದೂm  ೊರಗು2ಯುವ 
ದು%ೈL/ಗಳV, 'kೕ"ಾ 7ಾರತ ಮ ಾS 7ಾರ ' ಎನು�ವ ಹಳಸಲು bೈWಾy  ೊbೆಯುವವರ ಕ��ೆ +ಾಣದವರು…  

ಯುದ� lಾuರಕಗಳ ವಸು> ಸಂಗ�ಹWಾಯ lಾ�ಪ;ೆ�ೆ 100 +ೋ� ಖಚುL dಾಡುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ, ಎWಾ6 �ಾ�ಮಗ2ಗೂ ಇಂಟG 

;ೆc lೌಲಭI ಒದ8ಸ ಬಯಸುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ, ಸ%ಾLG ಪ~ೇ� ಪ�-k @dಾLಣ+ೆj ಸು}ಾಸುಮu;ೆ 200 +ೋ� ಖಚುL 
dಾಡುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ ಇಂತಹ @ಗLಗ-ಕರ, @"ಾ��ತರ ಬದುಕುವ ಹ`j�ಾ8 Dೕಜ;ೆಗಳನು� ರೂ0ಸ�ೇಕು. ಔಷಧದ �ೆWೆ 
ಇ2ಸುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ ಇಂಥವರ ಆ"ೋಗIದ ಬ� �ೆ wಂ-ಸ�ೇಕು. �ಾದರ�ೆಗಳ �ೆWೆ ಇ2ಸುವ 4ೕQ ಸ+ಾLರ ಇಂಥವರು ತಮu 
+ಾ5ನ kೕWೆ �ಾeೇ @ಲು6ವಂ�ೆ dಾಡ�ೇಕು. ';ಾನು ಮ ಾತu �ಾಂµ ;ೆಲQಂದ ಬಂದವನು' ಎಂದು ಪ%ೇ ಪ%ೇ  ೇ2+ೊಳV3ವ 
4ೕQ, 'ಪ�-Dಬs 7ಾರ-ೕಯನೂ lಾ?�dಾನQಂದ ಬದುಕ�ೇಕು' ಎಂಬ �ಾಂµಯ ಆಶಯವನು� ಅಥL dಾC+ೊಳ3�ೇಕು. 
ಕbೆಯ ಪ� ನಮu +ಾ�ೕL"ೇಷ@�ನವ"ಾದರೂ ಇಂತಹ @ಗL-ಕ, @"ಾ��ತ, ಬುQ�dಾಂದI, ಹುಚo"ೆಂಬ ಹ�ೆಪ�Bಯ, 

ಅಸ�ಾಯಕ Oೕವಗಳನು� dಾಗC ರl >ೆಯ ಸುಮuನಹ23�ೆ lಾ8ಸುವ ವIವl �ೆಯ;ಾ�ದರೂ dಾಡ�ೇಕು.  

ಈಗxೆBೕ �ಎಂ�& ಬಸುaಗಳ WೈಟುಗಳV ಹ->+ೊಳV3->eೆ. bೆ£ವರು ಗಣಪ- �ೕ~ೋ�ೆ ಕCi ಹಚುo->%ಾm;ೆ, ಕಂಡಕBರು +ೈ 
ಮು8ಯು->%ಾm;ೆ. ಇWಾI"ೋ �ೇಪರುಗಳ ಬಂಡಲು ಕಟುB->%ಾm"ೆ. "ೈಲು @Wಾmಣದ ಕbೆ�ಂದ �ಾIಗು, ಲ� �ೇಜು  ೊತ> 
ಪ��ಾ�ಕರು ಗುಂಪ]ಗುಂ�ಾ8  ೊರಬರು->%ಾm"ೆ. 'ಎ56�ೆ lಾG? `ದG �ಾ;ಾ? ಎಂ�ೆ �ೕಣು?' ಎಂ%ೆWಾ6 ಆ~ೋದವರು 
ಅವರನು� +ೇಳV->%ಾm"ೆ. �ೕ ಅಂಗC ಸುತ> ಜನ ಮು->%ಾm"ೆ. �ೕ5ೕಸರ Wಾ� �ೆಟುB ಕುಂC�ೆ �ೕಳV->ದmಂ�ೆ�ೕ kೖ ಮುದು= 
ಮಲ8ದm @"ಾ��ತರು ಒ�ೊsಬs"ೇ �ಾಬ=�ಂದ ಎದುm ಕೂರು->%ಾm"ೆ. 7ಾರತದ ಆಗಸQ ನವಸೂDೕLದಯeಾಗು-%ೆ… 

;ಾ;ಾIವ �ಾ-?: ಹೃದಯ�ವ -19 
ಅ%ೇ+ೋ ;ೆನ�ಾಗು->%ೆ. ಐ%ಾರು ವಷLಗಳ |ಂ%ೆ ;ಾನು ಕಂಡ ಆ ;ಾಲ?ರು ಯುವಕರ ತಂಡ. ನನ�ನು� 7ೇ� dಾಡಲು 
ಬಂQದmರು. ಎಲ6ರೂ  ೆಚುo ಕ�u ಇಪNತು>-ಇಪN� >ೆರಡರ ವDೕdಾನದವರು. ಅವ=ವರ +ೈ +ಾಲು |Cದು ;ಾಲುj +ಾಸು ಎ-> 
�ೆಂಗಳ�=ನ56 ತಮu �ಾ-  ೆಸ=ನ56 ಪ]ಟB%ೊಂದು ಕnೇ= ಆರಂ�&ದmವರು. wಗುರು�ೕlೆ, ಪ��ಾಂತ ಕಣು, nೇ�ೋ ಾ= 
ಮುಖದ ಉ�ಾa| ಹುಡುಗರು. ಕನಕಪ]ರ, ಮಳವ23, ಬನೂ�ರು ಕbೆ ಇಂಥವರು &ಗು�ಾ>"ೆ. �ಾ=ಗೂ ಪ]ಸ>ಕಗಳ ನಂಟು ಇದmಂ->ಲ6. 
ನನ�ನು� +ಾಣWೆಂದು ಬಂದರು. 

"ಈ lಾ= ಕನಕಜಯಂ-�ೆ @ಮuನು� ಸ;ಾu@ಸ�ೆ`ತು>, ಬಂ%ೆವ]. ಎxೆBೕ ಆಗ5 @ೕವ] ನ4Áರು. +ಾಯLಕ�ಮ+ೆj ಬ-ೕL"ಾ ಅWಾ? 
lಾG?" ಅಂದ ಅವರWೊ6ಬs.  

" ೌ%ಾ… ಕೂ�ೊj23" ಅಂ%ೆ. 
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@ೕರವ�ೆ. 

ಸಹಜeಾ8 ನನ� ಮನಸು -ೕ"ಾ ಗಂ�ೕರeಾ�ತು. wಕj ಹುಡುಗರು. nೌಕಟುB %ಾಟದವರು. ಆದ�=ಂದ ಅವರನು� +ೇ2%ೆ, 
"@ೕeೇನು dಾC+ೊಂCQmೕ=?" 

ಇಬsರು ಆ~ೋ ಓC&ದ"ೆ, ಒಬs +ಾರು ಓCಸು�ಾ>;ೆ; ಸ?�ಾ-ಯ �ಾಸಕನದುm. ಉ2Qಬsರ �ೈ` ಒಬsನದು qೈ;ಾSa ವIವ ಾರ. 
ಮ�ೊ>ಬs@�ೆ ಇ%ೇ ಉ%ೊIೕಗ.  

ಹುಡುಗರು kಲ6kಲ6 ತಮu /nಾರ �woಡ�ೊಡ8ದರು. ಎಲ6ರೂ �ೇ"ೆ �ೇ"ೆ ಊ=ನವರು. �ಾ-ಯ +ಾರಣ+ೆj ಆಕ&uಕeಾ8 
ಒಂ%ಾದ ಮನಸುಗಳV. ಒಂ%ೇ ವDೕdಾನದ  ೆಚುo ಕCk ಒಂ%ೇ ಆಶಯ  ೊತ> ಮನ&aನವರು. ತಮu �ಾ-ಯ ಜನ+ಾj8 
ಏ;ಾದರು dಾಡWೇ�ೇಕು ಎಂದು @ಧL=&ದವರು. 

ನನ�ನು� ಸ;ಾuನ+ೆj ಕ"ೆಯಲು ಬಂQರುವ ನವತರುಣರು. 

"ನನ�ೇ+ೆ ಈ ಸ;ಾuನ, �ೇ"ೆ �ಾರ;ಾ�ದರೂ ಕ"ೆದು ಸ;ಾu@ಸಬಹುದಲ6eಾ?" ಎಂದು ಧೃಢeಾ8  ೇ2%ೆ. ನನ� dಾ-ನ56 ನನ�ೆ 
ಖwತ�ೆ ಇತು>. ಅವ=�ೆ  ೇಳ�ೇ+ಾದುm ಬಹಳ�ದmರೂ, ಆ �ೋO�ೆ  ೋಗ%ೆ ಒಂ%ೆರಡು dಾ-ನW 6ೇ ಮು8ಸುವ  ೆಡುiತನ 
ನನ�%ಾ8ತು>. ಆದರೂ ಒಂQಷುB dಾತುಗಳನು� ಅವ=�ೆ ಸNಷBeಾ8  ೇಳ�ೇಕು ಅ@�&ದುm ಸುಳ3ಲ6. 

;ಾನು wಕjಂQನW 6ೇ ಇಂಥ �ಾ- eಾI4ೕಹವನು� ಕ[ೆದು+ೊಂಡವನು. |ೕ�ೆ �ಾ-�ಾnೆ ಉ2%ಾಗWೆಲ6 ನನ�ೆ ಏ;ೋ ಒಂದು 
ಸdಾ�ಾನ %ೊರ`ದಂ�ಾ8%ೆ. ಜಗತು> /�ಾಲeಾ8 ಕಂC%ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ �ಾ-ಯ ಹಂಗನು� �ಡುವ]ದರ ಸಲುeಾ8 ಅ%ೆxೊBೕ 
lಾ= ಏ;ೇ;ೋ ಅನುಭ/ಸ�ೇ+ಾ8%ೆ. ಒಂದು ಘಟ;ೆ  ೇಳV� >ೇ;ೆ. ಇದು ಹQ;ೈದು ವಷLದ |ಂ%ೆ ನbೆQದುm. ;ಾ@ನೂ� ಐದ;ೇ 
ತರಗ-ಯ56 ಓದು->ದm nೆCiಹುಡುಗ. ಒಂದು Qನ ನನ� /%ಾI.L �ತ� ಮW 6ೇಶ;ಾಯjನ ಗುCಸ5�ೆ  ೋ8 �ೕ ಕುCQ% mೆ. 
ಲಂ�ಾ�ಗರ ಮ;ೆಯ56 �ೕ ಕುC%ೆ;ೆಂಬ ಒಂ%ೇ +ಾರಣ+ೆj ನನ� �ಾತ +ಾಲುಗ2�ೆ ಹಗ� ಕ�B �ೊWೆ�ೆ ಉWಾB ;ೇತು  ಾ` ನನ�ೆ 
kಣ&ನ+ಾ�  ೊ�ೆ  ಾ`ದ. kೖ�Wಾ6 �ಾಸುಂbೆ ಬರುವ  ಾ�ೆ ಉಳVವ+ೋ5@ಂದ �ಾ=&ದ. ನನ� &�- ;ೋC ನನ�ನು� 
ಒಂಭತು> -ಂಗಳV ತನ�  ೊ~ೆBಯ56 ಅಡ8&+ೊಂCದm ನನ�ವ?@�ೆ ಏ;ಾ8ರ�ೇಡ? �ಾತ;ೊಂQ�ೆ ಜಗಳeಾC ಅತು>, ಕ"ೆQದmಳV. 
;ಾ;ೊಬs ತಮuC ಎಂಬು%ಾ8ಯೂ, ಇಂ-ಂಥ �ಾ-ಯವರ ಮ;ೆಗಳ56 ಉಣ�ಾರ%ಾ8ಯೂ, ಕುCಯ�ಾರ%ಾ8ಯೂ �ಾತನ 
�ಾ`ೕತು ಇತು>: ಅದನು� �ೕ= ಲಂ�ಾ�ಗರ ಗುCಸ5ನ56 �ೕ ಕುCQ% mೆ.  

ಈ ಘಟ;ೆ�ಂದ ;ಾನು ಮತ>ಷುB ಗ�Bಗ;ಾ%ೆ. ಇನ�ಷುB 4ಂಡ;ಾ%ೆ. ಆ 4ಂಡುತನ �ಾವ ಮಟB% mೆಂದ"ೆ, ನಮೂuರ ದಂCನ 
nೆನ�ಮu �ಾ�ೆ�ಯ56 ಮ� >ೆ ಮW 6ೇಶ;ಾಯjನ �ೊ�ೆ ಊಟದ ಪಂ`>ಯ56 ಒ�B�ೇ ಕೂರುವಷುB, %ೊಡiಪN ಮಂnೇ�ೌಡನ +ೆಂಗ��ೆ 
ಗು=�ಾಗುವಷುB. ಮುಂ%ೆ  ೊಸದುಗLದ56 �ಡ� ಸೂjಲು  ೋದಲು lೇ=+ೊಂbಾಗ dಾQಗ lೆ�ೕ|ತರ ಮ;ೆಗಳ56 ಊಟ 
dಾಡುವಷುB,  ೊWೆ�ೇ= �ತ�ರ ಮ;ೆಗಳ56 �ೕ ಕುCಯುವಷುB, �ೋ/ �ಾ-�ೆ lೇ=ದ eೆಂಕ~ೇಶನನು� ಅwo+ೊಂಡು ಒ�B�ೇ 
ಉಣುವಷುB,  ೈಸೂj5�ೆ ಬರುವ +ಾಲ+ೆj ದ5ತ �ೆ[ೆಯರ  ೋ"ಾಟ+ೆj +ಾ�ಂ-8ೕ�ೆಗಳನು� ಬ"ೆದು+ೊಡುವಷುB.  ೊWೆಯ"ೊಂQ�ೆ 
 ೊWೆಯ;ಾ8, dಾQಗ"ೊಂQ�ೆ dಾQಗ;ಾ8 ನನ� ಮ;ೆಯವ=ಂದ  ೊbೆ&+ೊಳV3ವಷುB, ಗುರುಗಳ ಹ->ರ ಎ[ೆ%ೊಯುm ನನ� 
ಹ�ೆ�ೆ /ಭೂ- ಹwoಸುವಷುB, �ಾ-ಯ ಸdಾµ kೕWೆ dಾನವತ?ದ Qೕಪ ಹಚo�ೇ+ೆಂಬ ಹುಂಬತನ �ೆ[ೆ&+ೊಳV3ವಷುB.  

"@ಮuನು� ;ೋ�ಸುವ ಉ% mೇಶ ನನ8ಲ6" ಎಂದು ಎದುರು ಕೂ-ದm ;ಾಲ?=ಗೂ  ೇ2%ೆ. "ಬದುಕು @ೕವ] ಅಂದು+ೊಂಡಷುB 
`=ದಲ6, �ಾ-ಯ nೌಕ�B;ೊಳ�ೇ ಅ%ೆxೊBೕ ಜನ ಉ2ದು ಅ2ದು ೋಗು�ಾ>"ೆ. &ೕ�ತ ಮ;ೋದೃ�Bಯವ"ಾಗು�ಾ>"ೆ. ಅಷುB 
dಾತ�ವಲ6. ಎxೊBೕ ಜನ ತನ� �ಾ-, ತನ� ಕುಲ, ತನ� %ೇವರು ಎಂ��ಾIQ eಾIµಗ2ಂದ ತತ>=& ಮಣು lೇರು�ಾ>"ೆ. �ೇ5 
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 ಾರದ ಮನ&�-�ಂದ �ಾeೇ ರೂ0&+ೊಂಡ ಸಂ+ೊWೆಗಳ ನಡುeೆ ಜಜL=ತ"ಾಗು�ಾ>"ೆ. ಇಂಥವರ ಬ� �ೆ Dೕwಸು�ಾ> Wೆಕj 
 ಾ`ದ"ೆ ;ೆಮuQ�ಂQರುವವರು -ೕ"ಾ ಕ�u. ಒಂದು ಬ�ೆಯ ಒಳಸಂಚು, ಇ;ೊ�ಂದು ಬ�ೆಯ ಸ?ಜನ ಪ��ಾತ, ಮ�ೊ>ಂದು 
ಬ�ೆಯ ಆ+ೊ�ೕಶ, ಅಸdಾ�ಾನ, ಪರ�ಾ-ಯವ"ೆbೆ8ನ %ೆ?ೕಷ ಇeೆಲ6ವ¡ ಇeೆ. ಇವ]ಗ2ಂದ @ೕವ¡  ೊರತಲ6. �ಾ©-ೕಯ�ೆಯ 

ಎಲ6 eಾಸ>ವ+ೆj @ೕವ¡ ಹ->ರದವ"ೇ. �ಾ-ೕಯ�ೆ ವೃತ>eೇ -ೕ"ಾ `=ದು ಎಂಬುದನು� 4ದಲು ಅ=ತು+ೊ23. ಅ%ೇ =ೕ- 
ಹು�B@ಂದ ಮನುಷI@�ೆ �ಾವ �ಾ-ಯೂ ಇಲ6 ಎಂಬುದನೂ� ಅಥLdಾC+ೊ23.  ಎಲ6ರಂ�ೆ ಹುಟುBವ, �ೆ[ೆಯುವ, ಉಣುವ, 
/ಸOLಸುವ, ಮಲಗುವ, ಏಳVವ, ಮದುeೆ�ಾಗುವ, ಸಂ7ೋ8ಸುವ, ಹು�Bಸುವ, lಾಯುವ ಇ�ಾIQಗಳನು� @ವL|ಸುವ dಾನವ 
ಅ%ೇ+ೋ �ಾ;ೇ �ೋC+ೊಂಡ ಈ �ಾ-�ಂಬ  ಾಳV�ಾ/�ೆ �ೕಳVವ ಪ�ಯತ�ವನು� ಆ�ಾಗ dಾಡು->ರು�ಾ>;ೆ- ಇ56 �ೇ5 
ಮು=ಯುವ, �ೋbೆ ಉರು2ಸುವ ಹೃದಯ eೈ�ಾಲI�ೆ, ಕಟುB�ಾಡು, ಕಟB[ೆಗಳನು� µಕj=& @ಲು6ವ ಎ%ೆ�ಾ=+ೆ ಇಲ6Qದm"ೆ ಮನುಷI 
ಮನುಷI;ೆ@&+ೊಳ3ಲು ಕಷBeಾಗುತ>%ೆ. ಇಷBಕೂj ;ಾeೆWಾ6 ಮನುಷI"ಾಗ�ೇ`ರುವ ಹಂತದ56eೆ�ೕ  ೊರತು, ಇನೂ� ಪ=ಪ¡ಣL 
ಮನುಷI"ಾ8ಲ6. ಬುದ�ನದು, ವಚನ+ಾರರದು ಪ�ಶಂlಾಹL ಪ�ಯತ�ವxೆBೕ…  

ನನ� ಎದುರು ಕೂ-ದm ;ಾಲ?ರು ಕಣು �ಟು`ಸ%ೆ ನನ� dಾತುಗಳನು� ಆ5ಸು->ದmರು. 

"@ೕವ] @ಮu �ಾ-ಯನು� ಮ"ೆತು�C ಎನ�Wೇ?" ಎಂದು ಪ���&%ೆ. ಅವರು ಪರಸNರ ಮುಖ ;ೋC+ೊಂಡರು. ;ಾನೂ ಮುಗುಳ�ಕುj 
 ೇ2%ೆ, "ನಮu |=ಯರು �ಾವ] ನಂ�+ೊಂಡ ಒಂQಷುB ನಂ�+ೆಗಳನು� ನಮu kೕWೆ  ೇರು�ಾ>"ೆ. ಅಂತಹ ನಂ�+ೆಗಳ56 ಈ 

�ಾ-ಯೂ ಒಂದು. ಮಕjಳ56 ಅನುಭವ+ೆj ದಕjದ ಈ �ಾ-/nಾರ �ೆ[ೆ�ೆ[ೆಯು�ಾ>  ೋದಂ�ೆ @�ಾನeಾ8 /ಷಬ23ಯಂ�ೆ 
ನಮuನು� ಸು->+ೊಳV3�ಾ>  ೋಗುತ>%ೆ. ಅದರ ಬಂಧನQಂದ �C&+ೊಳ3ಲು lಾeೇ ಬರ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ- ಬದುಕು +ೆಲeೇ ದಶಕಗಳ 
ಪ]ಟB ಅವµ�ಾದm=ಂದ ಇ56 ಇಬs@ಯ ��ಕ�ೆ ಮತು> ಹೂ/ನ lಾಥLಕ�ೆಯನು� ಅ=ಯQದm"ೆ ದಶLನ %ೊರಕುವ]Qಲ6." 

ಆ ;ಾಲೂj ಹುಡುಗರು ಅdಾಯಕರಂ�ೆ +ಾಣು->ದmರು. %ೋlೆ -ಂದರು. �ೕ ಕುCದರು. ಅದೂ ಇದೂ ಪ���&ದರು. ಒಂQಷುB 
eಾQ&ದರು. ಆ ಮ�ೆI�ೕ ಒಂQಷುB �ಾಣಗಳನು� ಸುತ>ಲು, ಆ �ಾಗಗಳ ಮಹತ?ವನು� ಅ=ಯಲು ಅವ=�ೆ  ೇ2%ೆ. ;ಾನು ಹತ>;ೇ 
ಸಲ ;ೋCದ &@dಾದ ಬ� �ೆ  ೇ2%ೆ. �ಾತನ ಕನ�ಡಕ, ಅO©ಯ �ಾಮ�ದ �ಂQ�ೆ ಬ� �ೆ dಾ�ಾC%ೆ. ನನ� ಆಸ`>ಗಳ ಬ� �ೆ ಅವ=�ೆ 
ಅಚo=Dೕ, �ಾಬ=Dೕ ಉಂ~ಾಗುವ]ದ"ೊಳ�ೆ dಾನವನ ಅಂತಃ ಶ`>, ಒಳ8ನ ರಮIWೋಕದ ಕು=ತು dಾ-82%ೆ. ಇದು 
�ಾeಾಗಲೂ ನನು� +ೆಣಕುವ ಸಂಗ-. ಮೂಲಭೂತeಾ8 ಮನುಷI@�ೆ +ೆಲವ] ಭ�kಗ2ರುತ>eೆ. ಎxೊBೕ ಜನ+ೆj ಕ��ೆ +ಾಣುವ, 
&@dಾಗಳ56 �ೋರುವ, ಪ-�+ೆ, ಪ]ಸ>ಕ, ಗ�ಂಥಗಳ56 ಅnಾo8ರುವ, ಭೂಪಟದ56 +ಾಣುವ]ದxೆBೕ ಪ�ಪಂಚeೆಂಬ ನಂ�+ೆ ಇರುತ>%ೆ. 
ಆಗ ಒಳ8ನ ಜಗ->�ೆ �"ೆ ಕ/ದುತ>%ೆ. ನನ�ೆ ;ೆನ0ರುವಂ�ೆ ಒಬs �ಾWಾ��ಕ@ದm; ಈತನ ಬ2 �ಾಠ +ೇ2ದm=ಂದ ನನ�ೆ ಇವನು 
�ೊತು>. �ಾ-ಯ56 ಈ ��ಕ �ಾ�ಹuಣ;ಾದರೂ ಮCವಂ-+ೆ ಇರ5ಲ6; ಜ@eಾರ ಧ=&ರ5ಲ6, ಸಂ�ಾIವಂದ;ೆ dಾಡುವ]Qರ5 
%ೇವರ ಅ&>ತ?ವ;ೆ�ೕ ಪ���ಸು->ದm. ಆದ"ೆ ಈ ��ಕ dಾ-82ದ"ೆ, ಪರಸಂಗ  ೇಳಲು ಶುರು dಾCದ"ೆ, ಒಂ%ೆರಡು @�ಷ ಈತನ 
ಪಕjದ56 ಕೂತು `/�ೊಟB"ೆ ಈತ ಎಂಥವ=ಗೂ ಇಷBeಾಗು->ದm. ;ಾ;ೇ ;ೋCದಂ�ೆ ಈ ಅ/eಾ|ತ ಐವತ>ರ ��ಕ ಒಂ��ಾ8 
ಊ=ನ ಪಡlಾWೆDಂದರ ಪ]ಟB ರೂ�ನ56 eಾ&ಸು->%ಾmಗ ಎWಾ6 �ಾ-ಯವರ ಮ;ೆಯ56 �ೇ�&ದmನು� -ನು�->ದm; 
ಸಂ�ೆ�ಾದ"ೆ ಅವನ ಪರಸಂಗಗ2�ಾ8�ೕ ಜನ  ಾ�ೊ"ೆಯು->ದmರು. ಈ ಮನುಷI  ೇಳV->ದm ಆಂತ=ಕ ಜಗ->ನ ಅ(ಾL  

ಒಳಮನ&aನ /wತ� ಕ(ೆಗಳV ಎಲ6ರ kwo�ೆ�ೆ �ಾತ�eಾಗು->ದmವ]. ಅಂದ"ೆ, ಈ ಮನುಷIನ Wೋಕ ಬ=ೕ  ೊರ8ನ%ಾm8ರ5ಲ6. 
ಅ;ೇಕರ �ಾ5ನ 'ಇ%ೇ ಪ�ಪಂಚ' ಅನು�ವ]Q%ೆಯWಾ6… ಅ%ಾ8ರ5ಲ6. ಈತನ ಪಯಣ �ಾ"ೋ ತು2ದ ಸeೆದ  ಾQಯ56 
lಾಗುವ]%ಾ8ರ5ಲ6. ಬದ5�ೆ ಸ?-ಪ�7ೆಯ56 �ಂ%ೇಳVವ,ಪ�ಜ?5ಸುವ ಹಪಹ0 ಇವ@8ತು>. 

ಇeೆಲ6 ;ಾನು @kuದುರು  ೇಳWೇ�ೇ`ದm dಾತುಗಳV. ಮನುಷI ಎಷುB lೋdಾ=�ಂದ"ೆ ಬದು`ನ ರಹಸIಗಳನು� �ೇµಸುವ 
ಪ�ಯತ�+ೆj +ೈ  ಾಕುವ �ೋO�ೆ  ೋಗ%ೆ�ೕ &ದ�ಜಗ->ನ56�ೕ @;ಾLಮeಾ8�ಡು�ಾ>;ೆ. �ಾರೂ "ೋ0&ದ ಪಥದW 6ೇ 
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ನbೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ�eೇ  ೆ� ©ೆಗುರುತುಗಳನು� ಮೂCಸುವ56 /ಫಲ;ಾಗು�ಾ>;ೆ. ಕಟುB�ಾಡು, ಸಂಪ�%ಾಯದ  ೆಸ=ನ56 ಪ%ೇ 
ಪ%ೇ ಭೂತ+ಾಲ+ೆj ಮುಖ dಾಡು�ಾ>, ಸುಂದರ ;ಾ[ೆಗಳನು� ;ೆ;ೆ�ಯ ;ೆರಳVಗಳ56 ಮುwo�ಡು�ಾ>;ೆ. ಇ%ೆಲ6  ೇಳ�ೇ`&ತು 
 ೇ2%ೆನxೆBೕ. ಆದ"ೆ, @ಮu +ೈಕುಲು` ಕ2&+ೊಡುವ ಈ  ಸಂದಭLದ56 ಒಂ%ೆರಡು dಾತು  ೇಳ5wÒಸು� >ೇ;ೆ. �ಾ-ವIವl �ೆ 
@ೕವಂದು+ೊಂಡಂ�ೆ ರಕ>Qಂದ ಬಂದುದmಲ6; ವೃ->�ಂದ ಬಂQದುm. @ಮ8ೕಗ ಅನ�, ಬ~ೆB +ೊಡು->ರುವ ವೃ->ಗೂ @ೕ/ೕಗ 
@ಮu%ೆಂದು ನಂ�+ೊಂCರುವ �ಾ-ಗೂ �ಾವ]%ೇ ಸಂಬಂಧ/ಲ6eೆಂದು 7ಾ/ಸು� >ೇ;ೆ. ;ಾನೂ ಅxೆBೕ, @ೕವಂದು+ೊಂಡ 
�ಾ-ಯವನಲ6. @ೕ/ನು�  ೊರಡಬಹುದು. ಅ�ರQಂದ ಅನ�, ಬ~ೆB ಪbೆಯುವ ನನ�ದು ಬರಹ�ಾರರ �ಾ-. 

ಕಗ�5ಪ]ರದWೊ6ಂದು ಕನ�ಡ lೇ;ೆ: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-20 
ಕಗ�5ಪ]ರದ56 'ಕರು;ಾಡ ಗಜ+ೇಸ= lೇ;ೆ'ಯ ಉ%ಾãಟ;ೆ ಇವತ>xೆBೕ (ಜುWೈ 27) ನbೆ�ತು. ನನ�ೆ ಅಲ656 ಆ�ಾಗ ಕಂಡಂಥ 
+ೆಲವ] ಮುಖಗಳV ಅ56 ಎದು"ಾದವ]. ನನ�ೆ ಇದm`jದmಂ�ೆ�ೕ ಒಂQಷುB ;ೆನಪ]ಗಳV ಆವ=&ದವ]. ;ಾಲj;ೇ ತರಗ-ಯ56 
ಓದು->%ಾmಗ ಅವ?ನ ಅವ?  ಾಗೂ ಅವ?ನ ಅಣ;ೊಂQ�ೆ 4ದಲ�ಾ= �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಬರುeಾಗ ಕಗ�5ಪ]ರದ dಾಗLeಾ8�ೕ 
 ಾದುಬಂQ% mೆ; ಗ/ಪ]ರದ56 ನbೆದ ಸಂಬಂµಕ"ೆ@�&+ೊಳV3ವ �ಾರ%ೋ ಮದುeೆ�ೆ; ಈಗ ಅ%ೆಲ6 ಅ%ೇ+ೋ ;ೆನ�ಾ�ತು. ಅW 6ೇ 
ಇದm ಇಬsರು ಹ23 ಯುವಕರ56 ಒಬs, "ಪಂR ಸS� ಬಂ%ಾ� lಾ?" ಎಂದ. ಅವ@�ೆ ಉತ>=& ಕಣರ2ಸುeಾಗ ಮನಸು kತ>�ಾ8ತು>. 
ಈ ಥರ ಕನ�ಡವ;ಾ�ಡುವ ನನೂ�ರ ಜನರು ;ೆನ�ಾ8 ತುಸು 7ಾವ]ಕ;ಾ%ೆ. ನನ� ಹ23 ;ೆನ�ಾ8 "ೆ�ೆN �ೇವ�ೊಂಡವ]. ಅ56ಂದ 
@�ಾನeಾ8 ಸ7ಾಂಗಣದ ಒಳ ೊ+ೆj.  

;ಾನು ಅ56 7ಾಗವ|&ದುm ಕನ�ಡ ;ಾಡು, ನುC�ಾ8 ಪಣ �ೊಡುವ ಒಂQಷುB ಜನರನು� ;ೋಡಲು, ವೃ(ಾ �ಾವ]%ೋ 
ಮನರಂಜ;ೆಯನು� ಪbೆಯ5+ಾj8 ಅಲ6. ಕನ�ಡ+ಾj8 ಆಗ�ೇ+ಾದ +ೆಲಸಗಳ ಬ� �ೆಯೂ ನನ�ೆ ಒಂQಷುB ಸNಷB�ೆ ಇತು>. ಕನ�Cಗರು 
`��ಾ�ೕಲ�ೆ�ಂದ ತಮu ಇ- ಾಸ, ಜನOೕವನ, lಾ|ತI, ಸಂಸ¬- ಕು=ತು �ೕಗುವ]ದು, ಅಂತಃಶ`> ಗ�B�ೊ2&+ೊಳ3ಲು 
ಒಂQಷುB ಬ�ೆಯ ಅತIಮೂಲI +ೆಲಸಗಳV ಆಗWೇ�ೇಕು; ಗ�Bದ@ಯ56  ೋ"ಾಡುವ]ದ=ಂದ |Cದು ಕನ�Cಗ"ೆಲ6ರೂ ಒಗ��B@ಂದ 
ಮುನು�ಗು�ವ]ದು, ಕನ�ಡ ಪ-�+ೆ, ಕನ�ಡ ಪ]ಸ>ಕಗಳನು� ಓದುವ]ದು, ಕನ�ಡ &@dಾ, ಕನ�ಡ ;ಾಟಕಗಳನು� ;ೋಡುವ]ದು, 
lಾ?�dಾನQಂದ ಕನ�ಡ dಾ�ಾಡುವ  ೆku, ಎ³ ಎಂ "ೇCDೕಗಳ56ನ ಸNಷB ಕನ�ಡ+ಾj8  ೋ"ಾಟ, �ೆಂಗಳ�=ನ56 
�ೕಡು�ಟB ಬಹು"ಾ��ೕಯ ಕಂಪ@ಗಳ56 ಕನ�Cಗ=�ೆ &ಗ�ೇ+ಾದ ಉ%ೊIೕಗ, |ಂQ  ೇ=+ೆಯಂಥ +ೇಂದ� ಸ+ಾLರದ 
ಹು;ಾ�ರವನು� QಟBeಾ8 ಎದು=& ಕನ�ಡವನು� +ಾ�ಾC+ೊಳ3ಬಲ6 ಅಚಲ�ೆ, ಇeೆಲ6ವ¡ ಕನ�ಡ ಉ2ಯಲು +ಾರಣeಾಗುತ>eೆ. ಇxೆBೕ 
ಅಲ6, ಕನ�ಡದ56  ಬ"ೆಯುವ, wಂ-ಸುವ, �ಾI@ಸುವ, ಪರ7ಾxೆಗ2ಂದ ಕನ�ಡ+ೆj ಅನುeಾQಸುವ +ೆಲಸವ¡ ಆಗ�ೇ`%ೆ. 
ಸೃಜನ�ೕಲ�ೆಯು ಅಥL ಕ[ೆದು+ೊಳV3->ರುವ ಈ Qನdಾನದ56 ಗವL, ಉ%ಾ&ೕನ ಮ;ೋ7ಾವದ lಾ|-ಗ2ಂದ ಉತ>ಮ 

ಕೃ-ಗಳನು� @=ೕ�ಸುವ]ದು ಕಷB. ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗ-ಗಳತ> ಮನಸು  ೊರ2, ಪ"ಾಮ�ೆL�ೆ ಒಳ�ಾಗದ  ೊರತು ಈ 

ಬ�ೆಯ ಎxೆBೕ ಕನ�ಡಪರ lೇ;ೆಗಳನು�, eೇQ+ೆಗಳನು� ರೂ0&ದರೂ ಕನ�ಡದ �ೇರುಗಳನು� ಅ�ಾಯ+ಾ= ಜಂತುಗ2ಂದ 
�ಾರುdಾC+ೊಳ3ಲು lಾಧI/ಲ6.  

ತಮu ಎರಡೂ +ೈಗಳನು� �ೋC& ಮನಸನು� ಕ��ೆ ತಂದು+ೊಂಡು @ಂತ ನೂ"ಾರು ಜನರ ನಡುeೆ ಆಗxೆBೕ kರವ��ೆ ಮು8& 
ಸ7ಾಂಗಣ ಪ�eೇ�&ದ bಾ. ಮಹ�L ಆನಂದ ಗುರೂO ಎಂಬ ವI`> ಗಂ�ೕರeಾ8 eೇQ+ೆಯತ>  ೆ� ©ೆ  ಾ`ದರು: ಜನ +ೇ+ೆ  ಾ` 
�[ 3ೆ  ೊbೆದರು;  ೆಂಗಸರು 7ಾವಪರವಶ�ೆ�ೊಳ�ಾದಂ�ೆ ಕಂಡರು; ಅವರನು� @ಯಂ-�ಸಲು lಾಧIeಾಗ%ೆ �ಾ��ಾಸಪಡು->ದm 
ಕರು;ಾಡ ಗಜ+ೇಸ= lೇ;ೆಯ ಸದಸIರು '�ಾಗ �C… �ಾಗ �C..' ಎಂದು ಕೂ8+ೊಳV3�ಾ> bಾ. ಮಹ�L ಆನಂದ ಗುರೂO ಎಂಬ 
ವI`>ಯನು�  ೇ�ೋ eೇQ+ೆ�ೇ=&ದರು. ಸ7ಾಂಗಣದ ಮೂWೆಮೂWೆ�ಂದಲೂ ಹxೋL%ಾ�ರ +ೇ2ಬಂತು. ಗುರೂO ಎಲ6"ೆbೆ�ೆ +ೈ 
�ೕ& /�ೇಷ eೈಭ°ೕ�ೇತ ಆಸನದ56 ಆ&ೕನ"ಾದರು; ಅದರ ನಂತರ +ಾಯLಕ�ಮ+ೆj nಾಲ;ೆ @ೕಡುವಂ�ೆ �ಾ"ೋ lಾ?ಗತ 
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7ಾಷಣ dಾCದರು. 4ದ4ದ5�ೆ ಒ�ೊsಬsರ%ೇ   ೆಸರು ಮತು> ಅವರ ವೃ->, lಾಧ;ೆ /ವರಗ2ಂದ ಆರಂಭeಾದ lಾ?ಗತ 
7ಾಷಣವ] ಪ�B ಭಯಂಕರ ಉದm/ದುmದ=ಂದWೋ ಏ;ೋ ಬ=ೕ  ೆಸರನ�xೆBೕ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಟ+ಾ ಟ+ಾ ಅಂತ +ೇವಲ 
ಅಧLಗಂ~ೆಯ56 ಮು8�ತು. ಕನ�ಡ+ೆj ಸಂಬಂµ&ದ +ಾಯLಕ�ಮದ56 bಾ. ಮಹ�L ಆನಂದ ಗುರೂO ಉಪ&�-ಯ ಬ� �ೆ ;ಾನು 
ಅವ=ವರ56 /nಾ=&ದಂ�ೆ, ಆ �ಾಗ+ೆj ಬರಗೂರು "ಾಮಚಂದ�ಪN, ಚಂದ��ೇಖರ �ಾ�ೕಲರನು� ಆ ಾ?@ಸWಾ8ತ>ಂ�ೆ; ಗಜ+ೇಸ= 
ಎಂಬ  ೆಸ=ನ56 ಎWೊ6ೕ |ಂದೂತ?ದ eಾಸ;ೆ ಕಂಡುಬರು->%ೆ ಎಂಬ ತಮu ಅನುdಾನದ +ಾರಣQಂದ ಬರಗೂರರು 
ತ0N&+ೊಂಡ"ೆ, ಚಂ�ಾ �ೇ"ೇ;ೋ +ಾರಣ  ೇ2 @"ಾಕ=&ದmರಂ�ೆ. �ಾ`ರಬಹುದು ಎಂದು @ಮ�ೆ  ೇ�ೆ �ೇ+ೋ  ಾ�ೆ @ೕeೇ 
ಊ|&+ೊಳ3ಬಹುದು.  

&./.�ವಶಂಕG ಅವರ 7ಾಷಣದ56 ಈ  ೆಸ=ನ ಬ� �ೆ �ಾವ]%ೇ ಅನುdಾನಗಳV ಕಂಡುಬಂದಂ-ಲ6. ಆ ಕು=ತು ಅವ"ೇನೂ 
dಾ�ಾಡ5ಲ6. ಬದ5�ೆ dಾ-8ಂತ ಕೃ- Wೇಸು ಎಂಬಥLದ56 ಒಂQಷುB  ೇ2, ಕbೆ�ೆ '�ೈ ಕ;ಾLಟಕ' ಎಂದು dಾತು ಮು8&ದರು. 
ಆದ"ೆ �ಾಣ�ೆ"ೆ eೆಂಕಟ"ಾಮಯIನವರ ಜeಾ�ಾ�=ಯುತ, ಸತ?ಪ¡ಣL dಾತುಗಳನು� ಆ5ಸುeಾಗ ಕನ�ಡದ ಬ� �ೆ ಅವ=8ದm 
ಆತಂಕ �wo+ೊಳ3�ೊಡ8ದmವ]. ಅವರ ಪ�+ಾರದ56, �ೆಂಗಳ�=ನಂಥ ಊ=ನ56 ಕನ�Cಗರ ಪ�dಾಣ �ೇ.25ರ�Bದುm ಉ2ದ 
ಅನI7ಾ�ಕರು �ೆಂಗಳ�=ನ kೕWೆ lಾವL7ೌಮತ? lಾµಸು->%ಾm"ೆ. �ೆಳ�ಾ/ OW 6ೆಯ ಹ23Dಂದನು� ಮ ಾ"ಾಷ�+ೆj lೇ=ಸುವ 
Q�ೆ�ಂದ ಅ56ಯ ಎಂ ಇ ಎr +ಾಯLಕತLರು, �ವlೇ;ೆಯ ಪ]ಂಡರು ಕ;ಾLಟಕ �5ೕಸ=�ೆ |ಗ� ಮ�ಾ�  ೊbೆQ%ಾm"ೆ. ಈ 

ಕು=ತು ಕ;ಾLಟಕ ಸ+ಾLರ ಕ¹ಣ =ೕ-ಯ56 ಕ�ಮ +ೈ�ೊಳV3->ಲ6. ಕನ�ಡ ;ೆಲದ ಸುಖ, ಸಂಪತು> ಅನುಭ/ಸುತ>Wೇ ಮ ಾ"ಾಷ�+ೆj 
@ಷ»"ಾ8ರುವ ಮ"ಾ¹ 7ಾ�ಕರ ಅಟB ಾಸವನು� �ೆಂಗಳ�=ನ56 ಮುಷjರ ಹೂಡುವ]ದ=ಂದ, ಅವರ /ರುದ� ªೂೕಷ�ೆ 
ಕೂಗುವ]ದ=ಂದ ಮಟB ಾಕಲು lಾಧI/ಲ6. @ಜಕೂj ಕನ�ಡ ;ೆಲವನು� ಇ;ಾI"ೋ %ೋಚುವ]ದನು� ತ0Nಸ�ೇ+ೆಂದ"ೆ ಗC�ೇ  ೋ8 
 ೋ"ಾಡ�ೇಕು.  ಾ�ೆ�ೕ ಕೃಷ"ಾಜ lಾಗರ,  ೇdಾವ-ಯಂಥ ಜWಾಶಯಗಳV ಇನೂ� ತುಂಬ�ೇ`%ೆ. "ಾಜIದ56 ಇನೂ� ;ೆಟB�ೆ 
ಮ[ೆ�ಾಗದ +ಾರಣ ತ�ಳV;ಾC�ೆ @ೕರು �ಡುವ]ದ=ಂದ ಕ;ಾLಟಕದ "ೈತರು ಸಂಕಷB ಅನುಭ/ಸ�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ." 

+ಾರ�ಾಂತರಗ2ಂದ ;ಾWೆjೖದು -ಂಗ2ಂದ ಮುಂದೂಡಲNಟB ಈ +ಾಯLಕ�ಮ ಈ �ಾ= bಾ. ಮಹ�L ಆನಂದ ಗುರೂO 
�ೆಂಬಲQಂದ ನbೆQ%ೆ. ಕನ�ಡ ;ೆಲ, ಜಲ, ಸಂಸ¬-ಯನು� ಉ2ಸಲು QಟB  ೆ� ©ೆ ಇಡುವ56 +ಾಯLಮಗ�eಾಗ�ೇ+ಾದ ಇಂಥ%ೊಂದು 
lೇ;ೆ ಗುರೂOಯಂತಹ �ಾ�Lಕ ವI`>Dಬsರ ಮುಂ%ಾಳತ?ದ56 ಉ%ಾãಟ;ೆ  ೊಂದುವ ಬದಲು ಇನ�ಷುB +ಾಲ ಮುಂದೂC 
+ೊ;ೆಯ ಪ� ಕನ�ಡ 7ಾxೆ�ೆ, ಕನ�ಡ ಸಂಸ¬-�ೆ `ಂw�ಾ>ದರೂ lೇeೆ ಸ56&ದ ವI`>Dಬsರ ;ೇತೃತ?ದ56 ಈ ಕರು;ಾಡ ಗಜ+ೇಸ= 
lೇ;ೆಯ ಉ%ಾãಟ;ೆಯನು� ಸರಳeಾ8, ಎಲ6 ಕನ�ಡ ಬಂಧುಗ2ಗೂ ಖು��ಾಗುವಂ�ೆ ;ೆರeೇ=&+ೊಳ3ಬಹುQತು>. 

eೇQ+ೆಯ kೕ5ದm ;ಾನು ಈ ಸdಾರಂಭದ lಾ?ದವನು� ಸ/ಯWಾಗ5ಲ6, ಕನ�ಡದ ಬ� �ೆ @ಜಕೂj +ಾಳO�ದm +ೆಲವ] 
ಮುಖಗಳ;ಾ�ದರೂ ಅ56 +ಾಣ5ಲ6eೆಂಬುದು ಸಣ ಸಂಗ-; ಅ56 ;ೆ"ೆQದm ನೂ"ಾರು ಜನರ �ೈ`  ೆwoನ ಸಂ}ೆIಯ56 ಮ|[ೆಯ"ೇ 
ಇದುm, ಗುರೂOಯವರ ದಶLನ, ಆ�ೕeಾLದ+ಾj8�ೕ ಆಗ�&ದmಂ�ೆ ಕಂಡರು. +ೆಲವ] �ಾಣಂ-ಯರು ಎ[ೆಮಕjಳನು� eೇQ+ೆಯ 

kೕWೆ ಆ&ೕನ"ಾ8ದm ಗುರೂOಯವರ �ಾದಗಳ kೕ5ಟುB ಆ�ೕeಾLದ �ೇಡು->ದm"ೆ, ಒಂQಷುB ಮುದು`ಯರು ಗುರೂOಯವರ 
ಚರಣ+ೆjರ8 ನಮಸj=ಸು->ದmರು. ಗುರೂOಯವರ ಪಕjದ56�ೕ ಕು2-ದm ;ಾನು ಇದ;ೆ�Wಾ6 ಗಮ@ಸು->ದm"ೆ �ಾಪ 
+ೋ.eೆಂ."ಾಮಕೃx ೇ�ೌಡರು ತಮu �ಾC�ೆ �ಾವ] 7ಾಷಣ dಾಡು->ದmರು.  ಾ�ೆ�ೕ ಈ ಎಲ6 �ೋಜಲುಗಳ ನಡುeೆ�ೕ ;ಾನು, 
ರkೕv |"ೇಜಂಬೂG, �ೇಲೂರು ರಘäನಂದS, @�ಾ �ೋ0;ಾ², ;ಾ�ೇv �.+ೆ.  ಸ;ಾuನ+ೊjಳ�ಾ%ೆವ]. ನನ� +ೈ�ೆ kೖಕು 
ಬರುವ]ದ"ೊಳ�ೆ ನನ�ೆ �ೊ�ಾ>8ದುm 'ಇ56 ಕನ�ಡದ ಬ� �ೆ  ೆಚುo dಾ�ಾಡುವ lಾಹಸ+ೆj +ೈ ಾಕ�ಾರದು' ಎಂಬ ಸಂಗ-. ಆದರೂ 
ಕನ�ಡದ ಉ2/�ೆ, ಕನ�Cಗರ �ೆ�ೕDೕ�ವೃQ��ೆ ಸ+ಾLರದ ಮಟBದ56 ಆಗ�ೇ+ಾದ +ೆಲಸಗಳ  ೊರ�ಾ8 lಾdಾನI ಕನ�Cಗರ 
ಮಟBದ56 ಆಗ�ೇ+ಾದ ಒಂQಷುB +ೆಲಸಗಳ ಬ� �ೆ, ಕನ�ಡ ಸಂಸ¬-ಯನು� ;ಾವಲ6%ೆ ಪರ7ಾ�ಕರು ಉ2ಸುವ]Qಲ6 ಎಂಬುದರ ಬ� �ೆ 
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+ೆಲ@�ಷಗಳ +ಾಲ ನನ� ಕನಕಪ]ರ ಕನ�ಡದ56 dಾ�ಾC ನನ�%ೇ ರಚ;ೆಯ ಒಂದು ಕನ�ಡ8ೕ�ೆಯನು�  ಾC ಮು8ಸುವ ಮೂಲಕ 
kೖ`�ೆ ನಮlಾjರ  ೇ2 ನನ� �ಾಗದ56 �8�ಾ8 ಕೂ�ೆ. ಬಲ7ಾಗದ56ದm ಗುರೂO, "@ಮu �ೆಳವ��ೆ ಖು� +ೊಡು� >ೆ" ಎಂದ"ೆ 
ಎಡ7ಾಗದ56 ಕು2-ದm ರkೕv |"ೇಜಂಬೂG "nೆ;ಾ�8ತು>" ಅಂತ  ೇ2 +ೈಕುಲು`ದರು. ರkೕv |"ೇಜಂಬೂರರ ಪಕjದ56 
ಕು2-ದm �ೇಲೂರು ರಘäನಂದS ನ;ೆ�bೆ�ೆ -ಗು8 lೆå� +ೊಟುB ಮ� >ೆ ಜನರತ> ಮುಖ dಾC &ೕ=ಯlಾaದರು. ;ಾನು ಏನೂ 
ಅಥLeಾಗದವನಂ�ೆ Oೕವಂತ ಪ]ತ�2�ಾ8% mೆ. ಆkೕWೆ ಗುರೂOಯವರ ತWೆಯ kೕWೆ �ೆ23 `=ೕಟ ಇಟುB ಜನ +ೇ+ೆ  ಾ` +ೈ 
ಮು8ದು ಕುಪN2&ದರು. ಗುರೂO +ೈ�ೆ kೖಕು ರeಾ;ೆ�ಾ8 "@ಮu ಸಮlೆIಗ2�ೆ ;ಾನು ಪ= ಾರ @ೕಡು� >ೇ;ೆ" ಎಂಬ ಜನರ 
ಕು=ತ ಅವರ dಾತುಗಳV  ೊರ�ೕಳV->ದmಂ�ೆ�ೕ ;ಾನು ಅ56ಂದ +ಾ5j� >ೆ.  

ಇ->ೕwನ ವಷLಗಳ |ಂ%ೆ "ೈWೆ? ;ೇಮ+ಾ- ಪ=ೕ�ೆಯ ಪ��ೆ�ಪ-�+ೆಗಳV +ೇವಲ |ಂQ  ಾಗೂ ಇಂ86ೕÞ 7ಾxೆಗಳ56ದೂm, 
 ೋ"ಾಟದ ನಂತರ ಕನ�ಡದ56ಯೂ ಪ��ೆ� ಪ-�+ೆಗಳV ಬಂದವ]. ಆ ಮೂಲಕ ಹ23�ಾCನ, ಕನ�ಡ dಾಧIಮದ56 ಓQದ ಕನ�Cಗ 
/%ಾI.LಗಳV ಕನ�ಡದ56 ಮುQ�ತeಾದ ಪ��ೆ�ಪ-�+ೆ�ೆ ಸುಲಭದ56 ಉತ>ರ ಬ"ೆದು, �ಾlಾ8 "ೈWೆ? ಇWಾ}ೆಯ56 ಉ%ೊIೕಗ 
8�B&+ೊಳ3ಲು %ಾ=�ಾ8ದುm @ಮ�ೆ -2Q%ೆಯಲ6eೇ?  ಾ�ೆ�ೕ 4;ೆ�4;ೆ�ಯxೆBೕ ನbೆದ ಯು0ಎr & ಪ=ೕ�ೆಯ ಪ�ಥಮ 

ಪ-�+ೆ ಇಂ86ೕÞ  ಾಗೂ |ಂQಯ56ದುm Q?-ೕಯ ಪ-�+ೆ +ೇವಲ ಇಂ86ೕÞ 7ಾxೆಯ56ತು> ಎಂಬ +ಾರಣ+ೆj |ಂQಯ56 ಪ��ೆ�ಪ-�+ೆ 
ಬಯ&ದm %ೆಹ5, � ಾರ, ಉತ>ರ ಪ�%ೇಶ lೇ=ದಂ�ೆ ಉತ>ರ7ಾರತದ ಅ%ೆxೊBೕ /%ಾI.LಗಳV ತಮu dಾತೃ7ಾxೆಯ ಹ`j�ಾ8 
 ೋ"ಾಟ ನbೆ&ದmರು; ಅವರನು� ಬಂµ&ದ �5ೕಸರು ಕ�kೕಣ �ಡುಗbೆ dಾCದmರ ಬ� �ೆಯೂ @ೕವ] ಓQರು->ೕ=, +ೇ2ರು->ೕ= 
ಅಲ6eೇ?  ತಮu dಾತೃ7ಾxೆ�ಾದ |ಂQ ಎWೊ6ೕ ಒಂದು ಕbೆ ಇಂ86ೕ�ನಂತಹ 7ಾxೆಯ %ಾ2�ೆ &`j ನಲುಗುವ ಮೂಲಕ ತಮu 
ಓದುವ, ಬ"ೆಯುವ, ಉ%ೊIೕಗ ಪbೆಯುವ ಹಕjನು� `ತು>+ೊಳV3->%ೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡ ಉತ>ರ 7ಾರ-ೕಯರು ಈ ಪ= 
 ೋ"ಾಡುeಾಗ ಪ%ೇ ಪ%ೇ  ೊbೆತ+ೆj &ಲು` nೇತ=&+ೊಳ3ಲು  ೆಣ�ಾಡು->ರುವ, ಎರಡು lಾ/ರ ವಷLಗ2ಗೂ  ೆwoನ 
ಇ- ಾಸ  ೊಂQರುವ, lಾ|-Iಕeಾ8, lಾಂಸ¬-ಕeಾ8 ಅ�ಾರ ಸಂಪತÎ=ತeಾ8ರುವ ಕನ�ಡ 7ಾxೆಯ ಅ&>ತ?ದ ಬ� �ೆ 
Dೕw&ದ"ೆ ಕಣು ತುಂ�ಬರುವ]Qಲ6eೇ?  

ಇಂತಹ ನಮu ಕನ�Cಗ /%ಾI.Lಗಳ56, ಅವರ ಉತ>ಮ ಭ/ಷIದ ಬ� �ೆ ಕನಸು +ಾಣು->ರುವ ಅವರ ಆlೆಗ�ನ  ೆತ>ವರ56 7ಾxೆಯ 

ಉ2/ನ ಬ� �ೆ wಂ-ಸಬಲ6, ಅಂತಹ wಂತ;ೆಯ ಅC�ಾಯದ kೕWೆ ಕರು;ಾಡ ಗಜ+ೇಸ= lೇ;ೆಯಂತಹ ಸಂಘ ಸಂl �ೆಗಳV 
lಾಗ�ೇ+ಾದ ಅ@eಾಯL�ೆ ಇ%ೆ. ಅದನ�=ತು ಈ lೇ;ೆ ತಮuತ4uಳ8ನ �;ಾ���ಾ�ಯಗ2�ೆ ಎbೆdಾC+ೊಡ%ೆ, ಕನ�ಡ 
+ೆಲಸದ56 ಅನಗತIeಾ8 �ಾ�Lಕ ವI`>ಗಳನು� ತಂದು+ೊಳ3%ೆ +ಾಯLಪ�ವೃತ>eಾದ"ೆ ಕನ�ಡ 7ಾxೆ�ೆ ಒಂದು ಬ5ಷ» "ೆ+ೆj 
ಬಂದಂ�ಾಗುತ>%ೆ. ಇಲ6%ೇ  ೋದ ಪ�ದ56 ಪ�ಾo�ಾ>ಪದ, ಅಸಹ;ೆಯ +ಾಮುL8Wೊಂದು  ೊಸ�ೆಳ`ನ ಕನಸು +ಾಣು->ರುವ ಈ 

lೇ;ೆಯ ಅಧI� ��ೕ;ಾ² �ೌಡ  ಾಗೂ ಇತರ ಸದಸIರನು� ಕ/ಯಬಹುದು.  ಾ�ಾQರ5 ಎಂಬುದು ನನ� ಆಶಯ. &=ಗನ�ಡಂ �ೆW �ೆ. 

�ಾತನ �ೋ= ಮತು> ;ೆನಪ]ಗಳV: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-21 
ದಟB dೌನ ಕ/Q%ೆ. �ಾತನ �ೋ=ಯ ಪಕjದ56 ಕು2ತು ಸುತ>ಲೂ Q�B&ದ"ೆ ಹ&ರು  ೊಲಗಳV, �ೆಟBದ ;ೆ->�ೆ ಮುತು>ಗ"ೆವ 
+ೆಂಪ]4ೕಡಗಳV, ಸುತ>ಣ ಮರಗಳ ಗೂಡುಗಳ56ನ ಹ`jಮ=ಗಳV w505ಗುಟುB->eೆ, ತಣ;ೆ ಸಂ�ೆಯ  ೊತು>. ಸೂಯL ನನ�ೆ 
~ಾ~ಾ  ೇಳV->%ಾm;ೆ ಅ@�ಸು->%ೆ. ಆ+ಾಶದಗಲ ಹ`jಗಳV wತ� �C&ದಂ�ೆ  ಾರು->eೆ. ಪಡುವಣ +ೆಂ�ಾಗು->%ೆ. ತWೆಯ kೕWೆ 
ಹುಲು6 ೊ"ೆ  ೊತ> ವI`> ಒಂದು �ೊ�ೆ ಎ->;ೊಂQ�ೆ ಊರ ಕbೆ  ೊರ�%ಾm;ೆ. ಒಂದು Oಂ+ೆDೕ, lಾರಂಗ°ೕ ಕ� ೆದು"ೇ ಛಂಗ;ೆ 
 ಾ=ದಂ�ೆ 7ಾಸ, ತುಸು ದೂರದW 6ೇ ಇರುವ ಊ=ನ �ೕQWೈಟುಗಳV ಹ->+ೊಳV3ತ>eೆ, ಸುತ>ಲೂ ಕತ>ಲು ಮುತು>ತ>%ೆ. ಕ��ೆ ಕಣು 
+ೊಡುವ �ಂಚುಹುಳVಗಳV, +ಾCನ ಕbೆ�ಂದ Oೕರುಂbೆ  ಾಡು, ಇW 6ೆWೊ6ೕ ನ= ಕೂ8ದಂ�ೆ ಅ@�& "ಾ-� ಕ[ೆಗಟುBತ>%ೆ. 
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�ೋ=Dಳ8ನ �ಾತ ತ;ೊ�ಡ;ೆ ಕ[ೆದ ನನ� �ಾಲIದ �ಣಗಳನು�  ೆ`j+ೊಡು�ಾ>;ೆ. 

ಏ;ೇನು  ೆ`j +ೊಡು�ಾ>;ೆ? �ಾ+ಾ8  ೆ`j +ೊಡು�ಾ>;ೆ? 

ನನ�ಾಗ ಐ%ಾರು ವಷL ವಯ&aರಬಹುದು. ಆಗ lಾ|ತIದ ಬ� �ೆ ನನ�ೆ ಚೂರೂನು ಸಂಬಂಧ/ಲ6ದ +ಾಲ. ;ಾ;ೊಂದು ಸ?ಚoಂದ 
48�ನಂ�ೆ ಮುದುC @Q�ಸು->ದm +ಾಲdಾನ. |ಮ �ದm ಗ=�ೆ ಹು56ನ kೕWೆ ಪ]ಟB ಪ]ಟB ಅಂ�ಾಲುಗಳ@�ಡು�ಾ>  ೊಲದ 
�ೆವ=ಗಳ kೕWೆ ನbೆದು ಸಂಭ��ಸು->ದm QನಗಳV. ನನ� ಮನಸನು� ತಬುs->ದm ಸಂ�ೋಷ @ಜಕೂj ನನ� �ಾ2ನ ಗ2+ೆ. ಆ 
ಖು�ಯನು� ಪ]ನಃ ಅನುಭ/ಸಲು �ಾಲIeೇ ಬರ�ೇಕxೆBೕ. ಆ Qನಗಳ56�ೕ ನನ�ೆ 'ಲವಕುಶ' ಎಂಬ ಪ]ಸ>ಕವನು� �ಾತ ಓದಲು 
+ೊ�Bದುm. �ಾWೆಯ56 +ಾಡಯI kೕಷು� �ೋµಸು->ದm ಪ]ಸ>ಕಗ[ಾnೆ8ನ �ೇ"ೆಯ%ೇ ಪ]ಸ>ಕ°ಂದು ನ@�ಂದ 4ದಲ�ಾ=�ೆ 
ಓQ&+ೊಂCದುm.  ೆಚುo ಕ�u ಅ%ೇ ವಯ&aನ56 ನನ�ೆ ಕ(ೆ +ೇಳVವ ಹುಚುo ಶುರುeಾ�ತು. ಅದೂ "ಾdಾಯಣ, ಮ ಾ7ಾರತ. 
�ೌ"ಾ�ಕ ಕ(ೆಗಳ ಬ� �ೆ  ೆಚುo ಆಸಕ>;ಾ8ದm ;ಾನು  ೊಲದ56 �ೆ[  ೆಬರು->ದm Qನಗಳ56 �ಾWೆ, ಆಟ ಎಲ6`jಂತ �8Wಾ8 ನನ� 
�ಾತನ �ೊ�ೆಯ56ರಲು ಇwoಸು->ದುmದು, ಆತ;ೊಡ;ೆ "ಾ-�  ೊಲ +ಾಯಲು  ೋಗುವ]ದು, �ೆವ= kೕWೆ ಅಟB�ೆ +ೊಟುB 
@�L&ರು->ದm ಪ]ಟB ಗುCಸ5ನ56 ಆತನ ಕಂಬ2Dಳ�ೆ ತೂ=+ೊಂಡು ಕ(ೆ +ೇಳV->ದುmದು ಇಂQಗೂ /ಸuಯ. ಆ8ನ +ಾಲ+ೆj 
ಅ�ಾರ %ೈವಭಕ>;ಾ8ದm ;ಾನು �ಾತನ ಕ(ೆ +ೇಳQದm"ೆ, ಅ56ಯ "ಾಮ, ಕೃಷ ಮುಂ�ಾದವರನು� ಭ`>�ಂದ ಊ|&+ೊಳ3Qದm"ೆ 
ಒಂದು ಬ�ೆಯ ಅಸ�ಾಕ�ೆ�ಂದ ಬಳ5 ೋಗು->% mೆ. ಅ%ೆxೊBೕ �ಾ= ಯುದ�, ರಕ>�ಾತ, ಕ->ಯ ಝಳಪ], ಕುದು"ೆ +ೆ;ೆತ, ಆ;ೆಯ 

æೕಳVಗ[ ೕೆ ತುಂ�ರು->ದm ಕನಸುಗಳV �ದುm ಒkuWೇ �ೆwo ಕ� mೆ"ೆಯು->ದm ನನ�ೆ ನ"ೆಗೂದಲ, ಕನ�ಡಕದ �ಾತ �ೈಯL 
ತುಂಬುವವ;ಾ8 +ಾಣು->ದm. ಅಂತಹ ಕನಸು �ದm dಾರ;ೆಯ �ೆಳ� �ೆ ನನ� kೖkೕWೆWಾ6 ಒಂದು ಬ�ೆಯ ಗಂ�ೆಗಳV ಉ`jರು->ದmವ]. 
ಕ�kೕಣ ಆ ಕನಸೂ, ಗಂ�ೆಗಳV ಎ56  ೋದ°ೕ �ೊ->ಲ6.  

;ಾನು 0�ೕ-�ಂದ lಾ`ದm +ೆಂw (;ಾ�) ಬ"ೋಬs= ಆ"ೇಳV ಮ=ಗಳನು�  ಾ`%ಾಗ ಅನುಭ/&ದ ಖು� ಮತು> ದುಃಖ ಅ�BಷBಲ6. 
ನನ� ಆ-Áಯ ಹಸು ಕರು  ಾ`%ಾಗ, ನನ�ನು� ಅwo+ೊಂCದm �ೆಕುj ಅಟBದ56 ಮ=  ಾ`%ಾಗ ಪಡು->ದmದmxೆBೕ ಪ�dಾಣದ 
ಸಂತಸವನು� ಕಪ]N, �2, +ೆಂಚು ಬಣದ ನುಣುಪ] kೖಯ, ಮುದುm ಮೂ-ಯ ;ಾ�ಮ=ಗಳ ಜನನQಂದ ಪbೆQ% mೆ. ಮುಡುlೋ 
ಆಟ, �ೋ5�ಾಟ, %ೇವ"ಾಟ, ಮದುeೆ�ಾಟಗಳ56 ಆ"ಾಮ8ರು->ದm ;ಾನು ಈ ಮುದುmಮು%ಾmದ ;ಾ�ಮ=ಗಳV, ಅವ]ಗಳ 
ಪ�ಪಂಚ%ೆದುರು ಪರವಶ;ಾಗು->% mೆ. ಈ /ಷಯ  ೇಳಲು +ಾರಣ, ಈ ನನ� ಪರವಶ�ೆ, dಾನವ"ಾnೆ8ನ ಜಗ->ನ56 �ೆ"ೆಯಲು, 
ಅಂತರಂಗದ 7ಾxೆDಂQ�ೆ ವIವಹ=ಸಲು ಅದು ಸ ಾಯಕeಾ�ತು ಎಂದು. ಎಷುB 7ಾವ]ಕ;ಾ8% mೆ ಅಂದ"ೆ, ;ಾನು �ಾWೆ�ೆ 
 ೋ8ದm eೇ[  ೆ�ಾತ ;ಾ�ಮ=ಗಳನು� ಮಂಕ=ಯ56  ೊತು>+ೊಂಡು  ೋ8 ಹಳ3ದ56 @ೕ=ದ ಮಡು/�ೆ  ಾ`ದುm ಅಕlಾu  

-2ಯು->ದmಂ�ೆ�ೕ �ಾWೆ�ಂದ ಎದುm ಓC, @ೕರು ಕುCದು ಊQದm ಮ=ಗಳನು� ಅ0N �ೋ[ಾC,  ೇ�ೋ ಇನೂ� ಬದುಕು2Qದm 
ಎರಡು ಮ=ಗಳನು� ಉ2&+ೊಂCದುm dಾತ�ವಲ6, |ಂದಲ ಹ�Bಯ56 ಅ�ೆ +ೊಟುB �ೋC&ದm "ಾ8ಮೂ~ೆಗಳ ಅCಯ56 ಅವನು� 
�ಾಲ;ೆ dಾಡುತ>Wೇ �ಾತನನು� ಒಳ�ೊಳ�ೇ ಕೂ�= ಎಂದು+ೊಳV3->% mೆ.  

ಅದು �ಾ�ಾj5ಕ &ಟುB dಾತ�. ಸಂ+ಾ�ಂ-ಯ ಸಂ�ೆ �ಾತನ ಆಣ-ಯಂ�ೆ ಗ�B�ಾ8 �ೋ/ನ ಾಡು ಓದು->% mೆ. 
ಅಥLeಾಗQದmರೂ ಆತನ �ಾ��ಂದ ಅಮರ+ೋಶದ ಬ� �ೆ, ಆಗಮಗಳ ಬ� �ೆ,  ಾಲುಮತ ಪ]"ಾಣದ ಬ� �ೆ +ೇ2&+ೊಳV3->% mೆ. 
ಅವನು� ;ಾನು ಗಂ�ೕರeಾ8 ಆ5ಸ�ೊಡ8ದುm ನ;ೊ�ಳ8ನ +ೇಳVಗನ ಅ-ೕವ @x »ೆಯ ಸಲುeಾ8 dಾತ�. +ೇಳVವ, ಗ�|ಸುವ, 
�ಾI@ಸುವ, wಂ-ಸುವ ಈ /ದIdಾನ @ಜಕೂj �ೆರಗು ಮೂCಸುವಂಥದುm.  

�ಾವ ;ೆನಪ], ಅನುಭವ ನನ� �ಾತನ ;ೆಪದ56 ನನ�ನು� +ೆಣಕುತ>%ೆ ಅಥeಾ +ಾಡುತ>%ೆ ಎಂಬ ಪ��ೆ��ೆ ನನ�56 ಖಂCತ ಉತ>ರ5ಲ6. 
ಆತನ ಆlೆಯಂ�ೆ ತಮuC�ಾ8, ಅವ=ವರ ಮ;ೆಯ56 ಉಣ�ಾರದು ಎಂಬ +ಾರಣ+ೆj  ೊಸದುಗLದ %ೊಡmವ?ನ 
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ಮ;ೆಯ56ದುm+ೊಂಡು dಾಧI�ಕ �ಾWೆ ಓದಲು ಶುರುdಾC%ಾಗ ಆದ �ೊಂದಲeೇ �ಾತನ ಇn Òೆ�ೆ /ರುದ�eಾ8 ನbೆದು ಆ 
ಮ;ೆಯನು� �ಟುB ಸ+ಾL=  ಾlೆBಲು6 lೇ=%ಾಗಲೂ ಆ�ತು. ಅ%ೆxೊBೕ, ಅ%ಾIeಾIವ]%ೋ �ಾ-�ೆ lೇ=ದ /%ಾI.Lಗಳ ನಡುeೆ 
ಉಣುವ, ಕೂರುವ, ಮಲಗುವ /ದIdಾನ ನನ� ಮ�B�ೆ +ಾ�ಂ-+ಾ=ಕeಾದುದು ಎಂದು+ೊಳV3->ದುmದmರ56ಯೂ ಒಂದು ಬ�ೆಯ 

ಮೂಖLತನ/ತು>. ;ಾeೇ �ೋCದ ಗುಂC�ೆ ;ಾeೇ �ದುm ಮ� >ೆ ;ಾeೇ ಎದುm ಬರುವ]ದರ56 ಅಂ(ಾ% mೇನೂ %ೊಡi&>+ೆ ಇಲ6 
ಅ@�ಸ�ೊಡ8ತು>. ನನ�ಂಥವ=�ೆ +ೋ24~ೆB ಬದಲು �ಾ[ೆಹಣು +ೊC ಎಂಬ dಾತನು� ;ಾನು  ೇ2%ಾಗ ನನ�ೆ ಮತು> 
 ಾlೆB56ನ kೕ5?nಾರಕ=�ೆ ಆಗು->ದm ಅನುಭವಕೂj dಾಂlಾ ಾ= ಹುಡುಗರು eಾರದWೊ6ಂದು Qನ �ಾಡೂಟ  ಾ` ಎಂದು 
�ೇC+ೆ�ಟBಂ�ೆWಾ6 ಈ ತುಮುಲ ಇಮuC�ೊಳV3->ತು>. ನನ� �ಾತ;ೋ, ಇ;ೊ�ಬsನ �ಾತ;ೋ ನನ� �ೊಂದಲವನು� 
@eಾ=ಸWಾರರು ಅ@�&ತು. ಅದ+ೆj ನ;ೊ�ಳ�ೆ ಪ= ಾರ ಕಂಡು+ೊಳ3ಲು ಯ-�&%ೆ. ಸlಾI ಾರeಾಗ5ೕ, dಾಂlಾ ಾರeಾಗ5ೕ, 
|ಂlೆ�ಾಗ5ೕ, ಅ|ಂlೆ�ಾಗ5ೕ- ನನ�%ೇ +ೋನ+ೆj  ೇ�ೆ ;ೇರ,  ೇ�ೆ ವಕ� ಮತು> ಎರಡೂ ಬ�ೆಯವರೂ ಒಂ%ೇ ಬ�ೆಯ56 
0�ೕ-, lೆ�ೕಹ, %ೆ?ೕಷ, ಅಸೂ�, ಕರು�ೆ, ಮಮ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ/ಸುವವ"ಾದm=ಂದ ಈ �ಾರಂಪ=ಕ @ಲುವ]ಗಳ56 �ಾವ]ದು ಸ=, 
�ಾವ]ದು ತಪ]N ಎಂದು ಒಂದು ಅಂ%ಾOನ56 wಂ-ಸ�ೊಡ8%ೆ. ಆದm=ಂದ ನನ� ತುಮುಲ @�ಾನeಾ8 ಕರಗು�ಾ>  ೋ8 
ಆ ಾರಕೂj %ೇವ=ಗೂ ಸಂಬಂಧ/ಲ6 ಎಂಬ -ೕdಾLನ+ೆj ಬಂ%ೆ.  

ನನ� ಇಷುB+ಾಲದ ಅನುಭವಗಳ56 �ಾತನ �ಾತ� ಕು=ತು +ೆಲ°ಂದನ�xೆBೕ ಇ56  ೇ2% mೇ;ೆ. dಾನವ ತನ� lಾಂಪ�%ಾ�ಕ 
ಪಥವನು� �ೕರಲು, �ೕ= ದ`j&+ೊಳ3ಲು �ೇ"ೆ �ೇ"ೆ dಾಗLಗಳನು� �ೆÉೕµ&+ೊಳV3�ಾ>;ೆ. ಆದ"ೆ  ೊಸ%ೇನ;ೊ�ೕ ಪbೆ%ೆ;ೆಂಬ 
ಭ�kಯ56,  ೊಸ%ಾ=ಯ56 ನbೆಯು->% mೇ;ೆಂಬ ಹುಂಬತನದ56 ಇeೆಲ6ವ]ಗಳ  ೊರ�ಾದ, ಈ ಪ=µ�ಾnೆ8ನ ಇ;ೆ�ೕ;ೋ ಒಂದು 
ಮಹತ?eಾದುದನು� ಪbೆದು+ೊಳV3ವ56ನ eೈಫಲI�ೆ ಆತನನು� ದುರಂತಮಯ ಅಧಃಪತನ%ೆbೆ�ೆ ನೂಕುತ>%ೆ. �ಾ-ೕಯ�ೆಯನು� 
/"ೋµಸುವ ;ಾನು ಮ56�ೆ, ಕನ+ಾಂಬರ, ಗುWಾ�, lೇವಂ-�ೆ, ಸೂಯL+ಾಂ- ಎಂದು ಹೂವ]ಗಳನು� /ಂಗCಸು� >ೇ;ೆ. ಗುಬswo, 
�ಾ=eಾಳ, 82, +ೊಕj"ೆ, ಹಂಸಗ[ೆಂದು ಪ�ಗಳನು� /7ಾ8ಸು� >ೇ;ೆ. ಹೂವ]ಗಳ Wೋಕ, �ಾ��ಗಳ Wೋಕ, ಪ�ಗಳ Wೋಕ, 
`ೕಟಗಳ Wೋಕ, ಜಲಚರಗಳ Wೋಕಗಳ56 ಇಲ6ದ ಧಮLಗಳV, ಧಮL ಗ�ಂಥಗಳV, @ೕ- �ೋ�ೆಗಳನು� ಕಂಡು+ೊಂCರುವ 
ಮನುಷIನ @ೕಚತನ, +ೌ�ಯL, ಮೃಗತ?, ಭ�ಷB�ೆ, ಅ�ಾ�dಾ�ಕ�ೆಗಳನು� ಕಂಡು ಮನುಷI ಕುಲ+ೆj lೇ=ರುವ ;ಾನು ಅವdಾನ, 
ಅಪ"ಾµ7ಾವQಂದ ತWೆ ತ8�ಸು� >ೇ;ೆ.  

ದಯdಾC ಮ@�ಸ�ೇಕು. ನನ�  ಾ�ೆ�ೕ ಅ%ೆxೊBೕ ಜನ=�ೆ �ಾತಂQರು ಇರಬಹುದು. ಅವರು ನನ� �ಾತನಂ�ೆ�ೕ ಅಥeಾ 
ಅವನ /ರುದ� Q`jನ /nಾರವಂತರೂ, kೕ�ಾ/ಗಳ� ಆ8ರಬಹುದು ಅಥeಾ ಅವ@8ಂತಲೂ ಎಡವಟುBಗ[ಾ8ದುm ಕತ>ಲು �ೆಳಕು 
ಎರಡನೂ� ಗ�|ಸ%ೆ ಕಣು ಮುwo+ೊಂಡು ಬದುಕು->ರಬಹುದು. ಆದm=ಂದ ಈ ಅನುಭಗಳ ಕು=�ಾಗ5ೕ, ;ಾನು ಕ[ೆದು+ೊಂಡ ಮತು> 
�ಾವ->ಗೂ ನನ� |ಂ�ಾ5ಸುವ ಹ[ೆಯ ;ೆನಪ]ಗಳ ಕು=�ಾಗ5ೕ ಬ"ೆದ"ೆ, dಾ�ಾCದ"ೆ ಆತuದ ಸ?ಗತ ಧ@|ೕನeಾ8 +ೇವಲ 
ದ@�ಾ8 ಉ2ಯುವ ಸಂಭವ/%ೆ.  

ಇದನು� ಕೂತು ಬ"ೆಯು->ರುವ ಈ  ೊಲ, �ಾತನ �ೋ=�ರುವ ಈ �ಾಗ ನನ� wಕjಪNನದು. ವಷLಗಳ |ಂ%ೆಯxೆBೕ ಅಪN ಮತು> 
wಕjಪNಂQ=ಬsರು  ೊಲ, �ೋಟ, ಮ;ೆಗಳನು� 7ಾಗ dಾC+ೊಂಡರು. ನನ� ಅಪN wಕjಪNಂQರು +ೊಟB  ೊಲ, �ೋಟ, ಮ;ೆಯನು� 
ಒ0N+ೊಂಡು ಬಂದ. ಈ �ೇ5�ೕಳದ  ೊಲ, �ೋಟಗಳ56 |ಂ%ೊku �ಾತ;ೊಡ;ೆ ಸು�ಾ>Cದ, ಈ �ೋbೆ�ೕಳದ ಮ;ೆಯ56 
�ಾತನ ಕಂwನ ತ~ೆBಯ56 ಒ�B�ೆ ಕೂತು ಉಂಡ, �ೆತ>%ೇಟು -ಂದು ಮ8�, +ಾಗು�ತ ಕ5ತ ;ೆನಪ]ಗಳV ಒkuWೇ "ೊಯI;ೆ "ಾw 
ನನ�ನು� ç&�ೊ2ಸುತ>eೆ. |ೕ�ೆ ಬದು`ನ nೋದI+ೆj ;ಾ;ಾ +ಾರಣಗ2ರುತ>eೆ. ಮ� >ೆ ಮ� >ೆ ಹ[ೆಯದನು� ;ೆ;ೆಯುತ> 
 ೊಸ-;ೆbೆ�ೆ  ೆ� ©ೆ ಇಡುವ ಈ /wತ� ಸುಖದ56 ಬದುಕನು� %ಾಖ5ಸುವ �ೆವ5�ೆ ಬದWಾ8 �ೆನ�ನು� ಕನ�C�ಾ8&+ೊಳV3ವ 
ತಹತಹ/ರುತ>%ೆ. ;ಾ[ೆಯ �ೆಳ8�ೆ ಕಣು �ಟುB+ೊಳV3ವ +ೌತುಕ/ರುತ>%ೆ. �ೕQWೈಟುಗಳ +ಾಂ-ಯ56 �ಂಚುಹುಳVಗಳV 
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ಅ;ಾಥeಾಗQರ5, ನನ� �ೊಂದಲ+ೆj ;ಾ;ೇ ಪ= ಾರ ಕಂಡು+ೊಳV3ವ ಮತು> ಅನಂತ�ೆಯ ಬ� �ೆ �ಾI@ಸುವ ಗುಣ ನ;ೊ�ಳ�ೆ 
ವೃQ�ಸ5. 

ನವದಂಪ-ಗಳನು� ಉ%ೆmೕ�&: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ-22 
@ೕವ] ಈ ಜಗ->ನ ರಮIOೕ/ಗಳV, ನೂತನ ಜಗ->�ೆ kೖಮನಸುಗಳನು� �ೆ"ೆದು+ೊಳV3->ರುವ ಆlೆಗಣುಗಳ +ೋಮಲ 
ಹೃದಯವಂತರು… @4u�B�ೆ ಒಂQಷುB dಾತುಗಳನು� ಹಂw+ೊಳV3ವ ತುCತ ನನ�ದು . @ೕವ] ಅಂದ"ೆ, ಇನ�xೆBೕ %ಾಂಪತI 
ಬದು`�ೆ ಪ�eೇಶ ಪbೆಯು->ರುವ, ಆದ"ೆ ಹುಡುಗುತನದ ಗCಯನು� �ೕ=ದ, ಕುಂ~ೋ�W 6ೆ, ಮರ+ೋ- ಆಟಗಳನು� �ಟುB ಈಗxೆBೕ 
ಮದುeೆ�ಾ8ರುವ ತರುಣ ಅ(ಾ ತರು�. @ೕವ] ಜನ ತುಂ�ದ ಎWಾ6 ಊರುಗಳ56, wತ�ಮಂQರಗಳ56, %ೇವlಾ�ನಗಳ56 ಕ��ೆ 
�ೕಳV->ೕ=. ಮುಂಬ�ಯ ಇಂC�ಾ �ೇ�ನ ಬ2, ಊ�ಯ ಚ2ಯ ನಡುeೆ, +ೇರಳದ ಸಮುದ� -ೕರ, kೖಸೂ=ನ ಮೃ�ಾಲಯ, 

ಆ�ಾ�ದ �ಾ� ಮಹ� ಗಳ ಹ->ರ +ೈ�ೆ +ೈ �ೆlೆದು ನಸುನಗುವ]ದನು� ಕಂC% mೇ;ೆ. Wಾ� �ಾy +ೆ"ೆ ;ೋಡು�ಾ> `ಲ`ಲ 
ನಗುವ]ದನು�, �ೋy ಜಲ�ಾತದ ಮುಂ%ೆ @ಂತು �ೕ~ೋ �ೆ�ೆ&+ೊಳV3ವ]ದನು�, ಸಂlಾ=ಗಳತ> ಕುತೂಹಲ, �ೊಂದಲQಂದ 
;ೋಡುವ]ದನು� ಗಮ@&% mೇ;ೆ; ಎಲ6`jಂತ �8Wಾ8 ನ;ೊ�ಳ�ೆ @ೕವ] ಮೂCಸುವ ಅಚo=, ಆತಂಕಗಳನು� ;ೆ;ೆದು 
�ೆರ�ಾ8% mೇ;ೆ.  

@4uಂQ�ೆ ಈ dಾತುಗಳನು� ಹಂw+ೊಳ3ಲು ಮೂಲ�ೆ�ೕರ�ೆ�ಾದ @ಮu%ೇ �Cತದ ಒ�B�ೆ dಾತು ಆರಂ�ಸು� >ೇ;ೆ. 
4;ೆ�4;ೆ�ಯxೆBೕ ಆಡುವ ಹುಡುಗ"ಾ8ದm @ೕವ] ;ೋಡು;ೋಡು->ದmಂ�ೆ�ೕ %ೊಡiವರಂ�ೆ +ಾ�ಸು->Qmೕ=. ಈಗxೆBೕ 
ಮದುeೆ�ಾ8%ೆ. ಅ56, ಇ56 ಸು�ಾ>ಡಲು ಅಥeಾ ಬಂಧು�ತ�ರ ಮ;ೆಯ ಊಟದ ಆ ಾ?ನ+ೆj  ೊರಡು->ರುವ @ೕವ] 'ಹುxಾರು… 

ಅ=�ನದ kೖ�' ಎಂದು  ೇಳVವ ಅಮuನ dಾತನು� +ೇ2&+ೊಳV3ವ]%ೇ ಇಲ6. '�ಾC ಓCಸುeಾಗ �ಾಗ��ೆ' ಎಂದು  ೇಳVವ 
ಅಪNನ dಾ-�ೆ 'ಓ+ೆ ' ಎಂದxೆBೕ  ೇ2 ಭರ�;ೆ  ೋ8�ಡು->ೕ=. @ಮuನು� @7ಾ�ಸುವಷBರ56 ತಂ%ೆ�ಾ�ಗಳV 
 ೈ"ಾ�ಾ8ರು�ಾ>"ೆ. |=ಯರ ಬುQ�dಾತು, +ಾಳO, Wೆ+ಾjnಾರಗ[ೆಲ6 @ಮ�ೆ ಅ-ೕ ಮುತುವOLಯ ತdಾxೆಯ /ಷಯಗ[ಾ8 
+ಾಣುತ>eೆ; ಮುತುವOL ಎಂಬುದು @ಮu ಅನುಭವ, ನbೆ, ಪ�ಬುದm�ೆಗ2ಂದ @ಮ�ೇ ಒ5ಯ�ೇ+ಾದುದು. ಆದm=ಂದ ಬದುಕನು� 
ಎದು=ಸುತ>Wೇ, ಎಡವ]ತ>Wೇ @ೕವ]@ೕeಾ8�ೕ dಾಗುವ]ದು ಸ=�ಾದ dಾಗL. 

@ಮu ಜಗ->ನ56 ದುCiನ lಾ�ನeೇನು? ದುಡುi +ೊಟುB +ೊಳ3Wಾಗದ ಒಂ%ೇ ಒಂದು ವಸು>eೆಂದ"ೆ ಅದು ದುಡುi dಾತ�. ಈಗxೆBೕ 
ಒಡeೆಗ2�ಾ8, ಬ~ೆBಗ2�ಾ8, ಕWಾIಣ ಮಂಟಪದ �ಾC�ೆ�ಾ8, ಅಡು�ೆಯವ@�ಾ8, �ೕ~ೋ-/CDೕ �ೆ�ೆಯುವವ@�ಾ8, 
ಹೂ/ನಲಂ+ಾರ dಾಡುವವ@�ಾ8, eಾದI ನುCಸುವವ@�ಾ8, kೕಕR  ಾಕುವವ@�ಾ8, ಪ]"ೋ|ತ@�ಾ8  ೆತ>ವ=ಂದ ಹಣ 
ಖಚುL dಾC& ಮದುeೆ�ಾದ @ಮ�ೆ ಹಣದ ಬ� �ೆ ಒಂ%ೆರಡು dಾತು  ೇಳ5wÒಸು� >ೇ;ೆ, +ೇ2. ;ಾನು wಕjವ@%ಾmಗ ಮ;ೆ 
@7ಾ�ಸಲು �ಾರದ ನನ�ಪN lಾಲ dಾಡುವ]ದನು� ನನ� �ಾತ /"ೋµಸು->ದm; lಾಲ ಅ�ಾಯ+ಾ=�ನು�ವ =ೕ-ಯ56 
�ೈಯುI->ದm. ನಂತರ -2ದ% mೆಂದ"ೆ, ಇದುmದರ56 ಸಂlಾರ ನbೆಸಲು �ಾರ%ೆ, lಾಲದ 4"ೆ  ೋದ ನನ�ಪN ಬCiಯನೂ� 
ಕಟBWಾಗ%ೆ ಕbೆ�ೆ ಮೂ"ೆಕ"ೆ  ೊಲ, ಒಂದು ಮ;ೆ, ಒಂದು }ಾ5lೈಟನು� dಾ=+ೊಂಡ ದುರಂತಮಯ ಸಂಗ-. ಜಮLS 

�ಾ%ೆDಂದರ ಪ�+ಾರ 'ಉ2�ಾಯ ಎಂಬುದು ಸಂ�ಾದ;ೆ8ಂತಲೂ ಮಹತ?eಾದದುm'. ಇದರ �ಾತNಯLeೇ;ೆಂದ"ೆ, @ೕವ] ವೃ(ಾ 
ಖಚುL dಾCದ"ೆ, @ಮu ನ56ಯ @ೕರು ಸು=ಯಲು �ಟುB, �/ಯನು� nಾಲ;ೆಯ56ಟುB ಎ56�ೋ  ೋದ"ೆ, ಅಧL -ಂದು 
ಉ2ದಧLವನು� ಕಸದಬು�B�ೆlೆದ"ೆ, @�uಂದ �ಾವ]ದೂ ರ�ಸಲNಡುವ]Qಲ6; &%ಾ�ಂತವ¡. ಇ;ೊ�ಬs=�ೆ ಅಗತI/ರುವ 
ಅವ]ಗಳನು� ವೃ(ಾ ;ಾಶ dಾCದ @4uಳ�ೆ ಜeಾ�ಾ�=ಯುತ dಾನವನ ಲ�ಣಗಳV ಕೂಡ �ಾ2+ೆ ಬರುವ]ದು ಕಷB.  
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ನನ� ಹ->ರ ಪ�&ದ� lಾ|-Dಬsರ ಅ�ನಂದ;ಾ ಗ�ಂಥ/%ೆ. ದು�ಾ= +ಾಗದದ56, ಕಲG ¨�  wತ�ಗ[�ೆಡ;ೆ, ಅದುÎತ ಕವG 

�ೇ� dಾC& ತಮu ಬರವ��ೆ ಬ� �ೆ, ತಮu ಬ� �ೆ ತಮ�ೆ �ೇ+ಾದವ=ಂದ  ೊಗ2+ೆಯ ಬರಹಗಳನು� ಬ"ೆ&+ೊಂಡು ಈ ಬೃಹ  

ಪ]ಸ>ಕವನು� ರೂ0&%ಾm"ೆ. ;ಾನು ಈ ಪ]ಸ>ಕ+ಾjದ eೆಚoವನು� -2ದು+ೊಂbಾಗ ಪ]ಸ>ಕ, �ಡುಗbೆ ಸdಾರಂಭ ಎಲ6ವ¡ lೇ= 
ಹ->ರಹ->ರ ಒಂದು ಲ� ರೂ�ಾ�ಗಳಷುB eೆಚo ತಗು5ತು>. �ಾವ] ಏ+ೆ ಬ"ೆದರು, lಾ|ತI Wೋಕ+ೆj ತಮu +ೊಡು�ೆ�ೕನು, 
ತಮuನು�, ತಮu lಾ|ತIವನು�  ೊಗ2ರುವ Wೇಖನ-ಮುನು�CಗಳVಳ3 ಈ ಗ�ಂಥ+ೆj ಮುWಾO�ೆ ಬ&"ಾಗುವ ಪ�+ಾಶಕರ +ೈಯ56 
ಇxೊBಂದು ಹಣ �ೕಲು dಾC&ದ ಆ ಪ�nಾರ0�ಯ lಾ|-�ೆ ಇವ=8ರಬಹು%ಾದ ಅ�dಾ@ಗಳ kೕWೆ ಭರವlೆ�ಟುB ಪ]ಸ>ಕ 
dಾC +ೈ ಸುಟುB+ೊಂಡ ಪ�+ಾಶಕನ ಅಳಲು ಅಥLeಾ8ರ5`jಲ6.  

@ಮu ಪರಸNರ ಒ8�+ೊಳV3ವ]ದರ ಬ� �ೆ ;ಾನು ಬಹುeಾ8 �ಾI@ಸು� >ೇ;ೆ. ನನ�ೆ ;ೆನ0ಸುವಂ�ೆ ನನ�ೆ ಆಗxೆBೕ ಮದುeೆ�ಾ8ತು>. 
;ಾವ] ಹ23�ಾCನವ"ಾ8ದುmದ=ಂದ ಈ ಪಟBಣದ ನವದಂಪ-ಗಳಷುB ಸ5ೕlಾ8 �ೆ"ೆಯುವ dಾ�ೇ ಇಲ6; ಸಂ+ೋಚ 
ಸ?7ಾವದವ"ಾದ ;ಾವ] ಆದಷುB ಸಮಯ �ೆ�ೆದು+ೊಂಡು ಸ5�ೆ �ೆ[ೆ&+ೊಳ3�ೇ+ಾ8ತು>. ;ಾನಂತೂ ನನ�  ೆಂಡ-ಯನು� ತುಸು 
;ಾnೆ+ೆ�ಂದWೇ 'ಬ@�…  ೋ8' ಅಂತWೇ dಾ�ಾCಸು->% mೆ. ಆ+ೆಯೂ ಅxೆBೕ, ಅಂO+ೆ, ಅಳV`ಲ6%ೆ dಾ�ಾಡುತ>Wೇ ಇರ5ಲ6. 
ಸಂ+ೋಚQಂದWೇ ಅರ2+ೊಳV3ವ ಮದುeೆ ಎನು�ವ ಈ /�ಷB ಸಂಬಂಧ ಈ ನಗರಜಗ->ನ56 ತನ� ಸೂ�¿�ೆಯನು� ಕ[ೆದು+ೊಳV3�ಾ> 
ಬಂದು ಈಗ @�o�ಾಥLದ ನಂತರ ಹುಡುಗ-ಹುಡು8ಯನು� ದೂರ ದೂರ ಇ=ಸುವ]%ೇ  ೆತ>ವರ �ಾ5�ೆ %ೊಡi ತWೆ;ೋeಾ8 
ಪ=ಣ�ಸು->%ೆ. ಇ%ೇ ವರlೆ ಮುಂದುವ=ದ"ೆ, ಮದುeೆ ಕುತೂಹಲ ಕ[ೆದು+ೊಂಡು, 4ದಲ"ಾ-�ಗಳV @ೕರಸ ಎ@�ಸುವ 
Qನಗ[ ೕೆನೂ ದೂರ/ಲ6. ಆದm=ಂದ ಈ /nಾರ+ೆj ಸಂಬಂµ&ದಂ�ೆ ;ಾನು @ಮu56  ೇಳ�ೇ`ರುವ dಾ�ೆಂದ"ೆ, ತುಸು ಸಂ+ೋಚ, 
+ೌತುಕ, ಅಚo=�ಂದ ಮದುeೆಯನು� &?ೕಕ=ಸುವ ಮ;ೋಧಮL �ೆ[ೆ&+ೊಂಡ"ೆ dಾತ� @ಮu ಬದು`ನ56 ಮದುeೆ /�ೇಷ ಅಥL 
ಪbೆದು+ೊಳ3ಲು lಾಧI. 

ಇದ`jಂತಲೂ ಪ�ಮುಖeಾದುದು @ಮuನು� ಎದುರು�ೊಳV3ವ Wೈಂ8ಕ�ೆ. Wೈಂ8ಕ /ಷಯಗಳ ಬ� �ೆ -ೕವ�eಾ8 �ಾI@ಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ 
ಪ�ಕೃ-ದತ>eಾದ Wೈಂ8ಕ�ೆ�ೆ ನಮu %ೇಶದ56 ಧಮLದ Wೇಪ ಹwo �ೊಂದಲಮಯ &�-ಯನು� ತಂ%ೊCi+ೊಂಡು �ಾತ;ೆ 
ಪಡು->ರುವ]ದು ನನ�ನು� +ಾಡುತ>%ೆ. ಸ;ಾIಸದ  ೆಸ=ನ56 ತಪಸುa, ಇಂQ�ಯ@ಗ�ಹದ ಮೂಲಕ lೆ�a @ಂದ ದೂರ ಉ2ಯಲು 
ಹರlಾಹಸ ಪಡುವ, ಇಲ6eೇ ಕದುmಮುwo ತೃxೆ -ೕ=&+ೊಳ3ಲು  ೋ8 ತಗಲು ಾ`+ೊಳV3ವ ಧಮLಗುರುಗಳ ಕಷBವನು� ;ೆನದ"ೆ 
ನಗು  ಾಗೂ ದುಃಖ ಎರಡೂ ನನ�ನು� ಒ~ೊB�B�ೇ ಆವ=ಸುತ>eೆ. ಇಷBಕೂj ಇಂಥವರು ಆ"ಾµಸುವ ಬ�ಹu, /ಷು, ಈಶ?ರರೂ 
ಸಂlಾರಸ�ರು ಎಂಬುದು lೋOಗದ ಸಂಗ-. |ೕ�ಾ8 ನಮu56 lೆ�a  ಅಪ"ಾಧeಾ8 ಅ�ಾInಾರಗ2�ೆ, ಅ;ಾnಾರಗ2�ೆ 
%ಾ=dಾC+ೊ�Bತು; ಪ�oಮ %ೇಶಗಳ56ನ lೆ�a ಬ�ೆ8ನ @ಲುವ] ನಮu �ಾ5�ೆ ಅ;ಾಗ=ೕಕeಾದ% mೆಂಬ -ೕdಾLನ ಬಂತು.  

ನವದಂಪ-ಗಳ Wೈಂ8ಕ ಒತ>ಡಗಳV |=ಯ=�ೆ �ೊ�ಾ>ಗುವ]Qಲ6. ಅಡ8&ಟುB+ೊಂಡ 7ಾವ;ೆಗ2�ೆ, +ಾಮ;ೆಗ2�ೆ "ೆ+ೆj ಬರುವ 
+ಾಲ ಅದು. '"ೆ+ೆj ಬರುವ' ಎಂಬ ಪದಬಳ+ೆ 7ಾರತದಂತಹ %ೇಶದ56 ಅಥLಪ¡ಣL. ಏ+ೆಂದ"ೆ Wೈ8ಕ�ೆಯ ಬ� �ೆ ಚwLಸುವ, 
ಅ=ತು+ೊಳV3ವ ಮುಕ> eಾ�ಾವರಣ ಇ56ಲ6. �ಶ�-Dೕ@ಗಳ ಸಂಗಮQಂದWೇ ಹುಟುBವ ಪ�-Dಂದು  ೆಣು ಮತು> ಗಂC;ೊಳ�ೆ 
Wೈಂ8ಕ +ೌತುಕಗಳV ಸುಪ>eಾ8 ಅಡ8ದುm ಸಮಯ ಬಂ%ಾಗ +ಾಯLಪ�ವೃತ>eಾಗುತ>eೆ. ಆದm=ಂದ ಹ"ೆಯ+ೆj +ಾ5ಡು->ದmಂ�ೆ�ೕ 
kೖಮನಸaನು� ಆವ=&+ೊಳV3ವ ಇವ]ಗಳV  ೆಣು ಅಥeಾ ಗಂಡು ಮದುeೆಯಂw�ೆ ಬರು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಒಂQಷುB ಬಯ+ೆ, 
ಆತಂಕಗ[�ೆಡ;ೆ ಮತ>ಷುB -ೕವ��ೊಳV3ವ]ದು ಸಹಜ ಪ�`��.  

@ಮuಂತಹ ನವದಂಪ-ಗಳ ಅನುಕೂಲ+ಾj8 ಒಂದು ಘಟ;ೆಯನು� ;ೆನ0&+ೊಳV3� >ೇ;ೆ. ನನ�ೆ �ೊ->ರುವ lೆ�ೕ|ತ;ೊಬs ತನ� 
ಮದುeೆಯ  ೊಸತರ56 �ೕಘ�ಸèಲನದ ಸಮlೆI�ೆ ತು�ಾ>ದ. ಈ ಸಮlೆI�ಂ%ಾ8 ತನ� ಮಡQಯನು� ತೃ0>ಪCಸWಾಗ%ೆ ತನ� 
ಪ]ರುಷತ?+ೆjೕ ಧ+ೆj ಉಂ~ಾಗು->ರುವ]%ಾ8 �ೆwoದ. ಒಂದು Qನ �ೈಯLdಾC eೈದI"ೊಬsರ56 ತನ� ಆತಂಕವನು�  ೇ2+ೊಂಡ. 
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ಅವರು  ೇ2ದರು:  "4ದಲ�ಾ=  ೆ�ನ ಸNಶL, �&dಾತು, ಸ5�ೆ lಾ�ೕಪIಗಳ �ಾಪ+ೆj ಗು=�ಾಗುವ @ನ�ಂತಹ ಬಹು�ೇಕ 
ನವ/eಾ|ತರ ಸಮlೆI ಇದು. ಇಷBಕೂj ಈಗxೆBೕ ಮದುeೆ�ಾ8ರುವ]ದ=ಂದಲೂ, @ನ�  ೆಂಡ-ಯೂ @ನ� ಬದು`�ೆ ಇನೂ� 
 ೊಸಬ[ಾ8ರುವ]ದ=ಂದಲೂ ಇಂತಹ ಸಮlೆIಗಳV ಎದು"ಾಗುವ ಸಂಭವ/%ೆ. ಇದ+ೆj ಸ=�ಾದ ಔಷµ @ೕನು @ನ� 
 ೆಂಡ-DಂQ�ೆ  ೆಚುo  ೆಚುo �ೆ"ೆಯ�ೇಕು. 0�ೕ-ಯ dಾತು, ಸ5�ೆ�ಂದ ಆ-Áಯ�ೆ�ಂದ ಹ->ರeಾಗ�ೇಕು.  ೆ�;ೆbೆ8ನ 
+ೌತುಕ, ಅಚo=ಯxೆBೕ ಆ+ೆಯ ಕು=ತ ಆeೇಗ, ಉ%ೆ?ೕಗವನೂ� %ಾ� ಮುನ�bೆಯ�ೇಕು. ಆಗ @ನ� ಗಂಡಸುತನದ ಬ�ೆ8ನ @ನ� 
ಆತಂಕವ¡ @eಾರ�ೆ�ಾಗು->%ೆ, @ನ� %ಾಂಪತI ಬದುಕೂ ಸುಂದರeಾಗು->%ೆ ಎಂದು ಮನ�ಾಣುeೆ."  

ಈ ಸಲ ೆ�ಂದ ಆ lೆ�ೕ|ತನ Wೈಂ8ಕ ಭ�kಗಳV �ಾವ]%ೇ ಗು2�ೆ, ~ಾ@ಕುjಗ2ಲ6%ೆ�ೕ ದೂರeಾಗಲು ಸಹ+ಾ=�ಾ�ತು. 
ಅವ@8ೕಗ ಎರಡು ಮಕjಳV. 

ನವದಂಪ-ಗಳ Oೕವನಕ�ಮದ56 Wೈಂ8ಕ�ೆಯxೆBೕ ಪ�ಮುಖeಾದದುm ಮುಂಬರುವ ಬೃಹ  ಬದುಕನು� ಎದು=ಸುವ, ಆ @�Bನ56 
ತ�ಾ= ನbೆ&+ೊಳV3ವ �ಾ�ೆu  ಾಗೂ �ಾಗ��ೆ. ಈ @�Bನ56 ಮದುeೆ�ಾದ 4ದಲ ಒಂ%ೆರಡು ವಷLಗಳV ಗಂಡ,  ೆಂಡ-ಯ 

ದೃ�Bಯ56 ಸಂ`ೕಣL +ಾಲ. ತನ� ಸಂ�ಾ- �ಾವ ಬ�ೆಯ ಮನುಷI? ಉ%ಾ=Dೕ, Oಪ]ಣ;ೋ, ;ಾ&>ಕ;ೋ, ಆ&>ಕ;ೋ, 
 ೊಂQ+ೊಂಡು  ೋಗುವವ;ೋ, ಹಠdಾ=Dೕ, ಸಭI;ೋ, ಮುಖeಾಡ  ೊತ>ವ;ೋ, ಕುಡುಕ;ೋ, ಲಂಪಟ;ೋ, ಮುಗ�;ೋ, 
�ೆದm;ೋ, `WಾCDೕ? �ಾವ ಬ�ೆಯ ಮನುಷI;ೊಂQ�ೆ ತನ� ಸುµೕಘL �ಾಳಪಯಣ lಾಗ�ೇ`%ೆ?- ಇದು ಗಂಡ,  ೆಂಡ- 
ಇಬs=ಗೂ ಅನ?ಯeಾಗುವ dಾತು.  

ನನ� ಗ�|+ೆ�ೆ &`jದಂ�ೆ, ಬದು`ನ lಾಥLಕ�ೆಯ56 ಅಂದ"ೆ @"ಾಳ, @ರುಮuಳ Oೕವನಪಯಣದ56 ಮುಖIeಾದದುm ನಮu 
ಮ;ೋಧಮL+ೆj  ೊಂದುವ ಸಂ�ಾ- &ಕುjವ]ದು. dೌನವನ�ಪ]Nವ ಕ/�ೆ �ಾ�ಬಡು`  ೆಂಡ-Dೕ, /nಾರeಾQ�ೆ �/ಯ 

�ೊIೕ-ಷI +ಾಯLಕ�ಮ /ೕ�ಸುವ  ೆಂಡ-Dೕ, ಅಡು�ೆಭಟB@�ೆ ಸ%ಾ ಪಥIದ56ರುವ "ೋ8ಷ»  ೆಂಡ-Dೕ, ಆÊೕ&�ೆ  ೋ8 
ದುCಯುವ  ೆ��ೆ Qನeೆಲ6 ಇ&Nೕ~ಾಡುವ lೋdಾ= ಗಂಡ;ೋ, O�, ಏ"ೋ��a ಸಂಸ¬-ಯ ಹುಡು8�ೆ %ೊಡi ೊ~ೆBಯ 

-ಂC�ೕತ ಗಂಡ;ೋ &ಕುjವ]ದು ಈ %ೇಶದ ದುರದೃಷBಗಳWೊ6ಂದು; ಮನುಷIನ ಅಧಃಪತನದ ಸಂ+ೇತ. ಇದ+ೆj ಮೂಲ +ಾರಣ 
ನಮu ಯುವಕಯುವ-ಯರು ತಮu ಇn Òೆ, ಅ�ರುw, ಆಸ`>ಗಳನು� ಆಧ=& ತಮu Oೕವನಸಂ�ಾ-ಯನು� ಆ�j dಾC+ೊಳV3ವ56, 
ತಮu ಬದುಕನು� ರೂ0&+ೊಳV3ವತ> �ಾಗರೂಕ�ೆ�ಂದ �ಾI@ಸುವ56 ನಮu lಾdಾOಕ ಕಟB[ೆಗಳV ಅCi�ಾ8ರುವ]ದು  ಾಗೂ 
ಮದುeೆ ಎಂಬುದು ಗಂಡು  ೆತ>ವ=�ೆ ವIವ ಾರವ¡,  ೆಣು  ೆತ>ವ=�ೆ +ೈ �ೊ[ೆದು+ೊಳV3ವ +ಾಯLವ¡ ಆ8ರುವ]ದು.  

 ೊಸ%ಾ8 ಮದುeೆ�ಾ8ರುವ @ೕವ] @ಮu ಬಣಬಣದ, @ಮu ಒಳWೋಕದW 6ೇ Oೕವತ[ೆದ, ಸುಪ>eಾ8 @4uಳ�ೆ �ೇರೂ=ವ 
Oೕವನ �Cತಗಳನು� ಪ� >ೆdಾಡುವ56 ಯಶ&?�ಾದ"ೆ  ೊಸಬದುಕನು� ಎದು=ಸಲು ಮುಂ%ಾಗು->ದmಂ�ೆ�ೕ, ��ಕ 
Wೈಂ8ಕ�ೆ�ಾnೆಯ /�ಾಲ ಬದು`ನ ಕಲN;ೆ @ಮ�ೆ &ಕುj->ದmಂ�ೆ�ೕ @ೕವ] ದೃಢ�ೆ  lಾ�ೕ�ಾಗುತ>%ೆ. ಅನ�, ಬ~ೆB, ಸೂರನು� 
ಸಂ�ಾQ&+ೊಳV3ವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ @4uಳ�ೆ ಅಡ8ರುವ @ಮuತನ, ಪ�-7ೆ�ೆ "ೆ+ೆjಪ]ಕj ಬಂದು ಪಯಣದುದmಕೂj 
 ೆ� ©ೆಗುರುತು ಮೂCಸುವ56 ಸಹ+ಾ=�ಾಗುತ>%ೆ. ಏ;ಾದರು lಾµ&ದ ನಂತರ ಮದುeೆ�ಾ�ೋಣ ಎನು�ವವರ ನಡುeೆ�ೕ 
ಮದುeೆಯ ನಂತರ ಅ�ಾರeಾದುದನು� lಾµ& ಜಗತ>;ೆ�ೕ �ೆರಗು�ೊ2&ದವ=�ೇನೂ +ೊರ�ೆ�ಲ6 ಎಂಬುದನು� ಗಮ@ಸ�ೇಕು. 

ಪ�-Dಬsರೂ ಸುಖeಾ8 �ಾಳಲು lಾಧIeಾಗQರುವ]ದು ಈ ಜಗ->ನ ದುರಂತಗಳ56 ಒಂದು. ಆದ"ೆ �ಶುeಾ8 ಜ@&, �ಾಲIನನು� 
%ಾ�, �ೌವನದ %ೋ�ಯ56 %ಾಂಪತIದ ಪಯಣ +ೈ�ೊಳV3ವ ಎಲ6ರೂ ಬದುಕು ತಂ%ೊಡುiವ ಸeಾಲುಗಳನು� QಟBeಾ8 ಎದು=& 
lಾಥLಕI ಪbೆದು+ೊಳ3ಲು ಇ56 ಅವ+ಾಶವಂತೂ ಇ%ೆ; lಾµಸುವ ಛಲ, ಆದಮI nೈತನIವನು� ಒದ8ಸಬಲ6 ಈ ಅಪರೂಪದ 
�ೌವನವನು� ದುರುಪDೕಗ ಪC&+ೊಂಡ, ಅಡi%ಾ=�ೆ /@Dೕ8&+ೊಂಡ ಅ%ೆxೊBೕ ಜನ +ೊWೆಗಡುಕರೂ, ಗೂಂbಾಗಳ�, 
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ಅ�ಾInಾ=ಗಳ�, 4ೕಸ�ಾರರೂ, /�ಾ?ಸçತುಕರೂ, ಭDೕ�ಾNದಕರೂ, ಧdಾLಂಧರೂ, %ೇಶ%ೊ�ೕ|ಗಳ� ಆ8ರುವ 
ಉ%ಾಹರ�ೆಗಳ� ಇ56eೆ.  

+ೊ;ೆಯ%ಾ8 ಒಂ%ೆರಡು dಾತು. ಈ�ಾಗWೇ ಬದು`ನ nೋದI ಎಂ(ಾದುm ಎಂಬುದು @ಮu ಅ=/�ೇ ಬಂQರುತ>%ೆಂದು 
7ಾ/ಸು� >ೇ;ೆ. /;ಾ+ಾರಣ ಹು�Bದ, �ೆ[ೆದ, ಜಗ->�ೆ  ೊಂQ+ೊಳV3ವ ;ೆಪದ56 ಸ?ಂ-+ೆಯ ಕತು> |ಸು`, �ಾ�ಯ ಗಭLದ56%ಾmಗ 
ಸಂಬಂಧ/ರQದm �ಾವ]%ೋ ಧಮL+ೆj, �ಾವ]%ೋ %ೇವ=�ೆ, �ಾವನ%ೋ &%ಾ�ಂತ+ೆj ಕ�kೕಣ ಕಟುB �ದುm @ಮuನು� @ೕವ] 
ರೂ0&+ೊಳV3ವ lಾಹಸ+ೆj +ೈ  ಾಕ%ೆ ಜಗತು>  ೇ�ೆ ರೂ0&�ೋ  ಾ�ೆ �ೆ[ೆದು, ಅ%ೇ ಬದು+ೆಂದು ನಂ�,  �ೆ[ೆದು %ೊಡiವ"ಾ8 
ಈಗ ಮದುeೆಯ ಮೂಲಕ  ೊಸಬದು`ನ  ೊ&>5ನ56 @ಂ-Qmೕ=, +ಾಲ ಓಡುವ ಕುದು"ೆ @ೕವ] ಅದರ kೕ5ನ ಸeಾರರು. 
ಆದm=ಂದ ಕುದು"ೆಯನು� ಹುxಾ"ಾ8 ಓCಸುವ]ದನು� @ೕವ] ರೂÍ&+ೊಳ3�ೇಕು. ಇ56 �ಾ5ೕ��ೆ ಅವ+ಾಶ/ಲ6. ನಮu %ೇಶದ 
ದುರಂತeೆಂದ"ೆ @ೕವ] ಓCಸ�ೇ`ರುವ ಕುದು"ೆ�ೆ ಧಮL°ೕ, ಸ+ಾLರ°ೕ Wಾ�ಾಮು ಕಟುBತ>%ೆ. ಸ?ಂ-+ೆ ಎಂಬ ಪದದ 
ಅಥLವ;ೆ�ೕ 7ೇQಸದ ನಮu ನಮu%ೇ WೋಕಗಳV ಭೂ��ಾವl �ೆಯ56�ೕ @;ಾLಮeಾಗುವ]ದು, ಇ@�ಲ6eಾಗುವ]ದು ಈ 

+ಾರಣQಂದWೇ. @�uಬsರ ನಡುeೆ �ಾ�dಾ�ಕ�ೆ +ಾ�ಾC+ೊಳV3ವ]ದು, ಪರಸNರ ಮುಕ> wಂತ;ೆಯ ಮೂಲಕ ಎದುm@ಲ6ಬಹು%ಾದ 
ಅನುdಾನದ �ೋbೆಗಳV ಅಥeಾ ಹಮುu��uನ ಕಂದಕಗ2�ೆ ಎbೆdಾC+ೊಡQರುವ]ದು @ಮ�ೆ @ೕeೇ ಕಂಡು+ೊಳV3ವ 
ಉಪಯುಕ> ಸೂತ�ಗಳV. ಪರಸNರ 0�ೕ-, ನಂ�+ೆ, ��ಸುವ ಔ%ಾಯL�ೆ, lೋಲುವ %ೊಡiತನ ಸ%ಾ @ಮu �ೊ2�ೆಯ56ರ5. 
ಒಂದು ಆ"ೋಗIಕರ ಸಂಬಂಧ+ೆj ಇವ] ಅತುIಪ+ಾ=. 

ಒಂದು ತಲ4ಣದ ಸಂ�ೆ: ಹೃದಯ�ವ-23 

ಅ%ೊಂದು dಾಮೂ5 Qನ… ಆ ಸಂ�ೆ ಒಂದು +ಾಯLಕ�ಮ+ೆj  ೋಗ�ೇ`ತು>. ಎಂ%ೋ  ಾಡು ಬ"ೆದು ಮ"ೆತು  ೋ8ದm 
&@dಾ°ಂದರ ಆCDೕ &C �ಡುಗbೆ ಸdಾರಂಭ+ಾj8 ಮೂ;ಾLಲುj Qನದ |ಂ%ೆಯxೆBೕ ಆ wತ�ದ @%ೇLಶಕರು �ೕS 

dಾC ಆ ಾ?@&ದmರು; ಪತ�ಕತLರ, �/ dಾಧIಮದವರ ಮುಂ%ೆ @ಂತು ಆ wತ�+ಾj8 ;ಾನು ಬ"ೆQದm  ಾಡುಗಳ ಬ� �ೆ ಒಂ%ೆರಡು 
dಾ�ಾC eೇQ+ೆ kೕWೆ ಇರಬಹು%ಾದವರ �ೊ�ೆ &C |Cದು+ೊಂಡು ಗೂ�R �ೕ~ೋ �ೆ�ೆ&+ೊಳV3ವ +ೆಲಸ. ಇಷBಕೂj ;ಾನು 
;ೆಟB�ೆ &@dಾ  ಾಡು ಬ"ೆದು ;ಾWೆjೖದು ವಷLದ kೕWಾ8ತು>. ನನ� ಹ�ೆ�ೆ ನನ� ಹ[ೆಯ  ಾಡುಗ[ ೕೆ ಅಂ�+ೊಂCದmವ]. 
ನಡುನಡುeೆ ಇತರ wತ�lಾ|-ಗಳ  ಾಡುಗಳನು� +ೇ2ದmರೂ wತ�ರಂಗQಂದ ದೂರ ಉ2ದಂ�ೆ ಅ@�ಸWಾರಂ�&ತು>. ಆ 
+ಾರಣQಂದ ಈ ಸdಾರಂಭ+ೆj  ೋಗ%ೆ�ೕ ನನ� 4�ೈ� �ೕ@@ಂದ 'lಾ=, ಬರ+ಾ8>ಲ6. ಆ� Q �ೆrB' ಅಂತ 
@%ೇLಶಕ=�ೊಂದು ಎlೆakur ಕ2ಸಲು -ೕdಾL@ಸುವ ಐC�ಾದ56% mೆ.  

ಆದರೂ  ೋಗ�ೇ+ೆಂಬ ತುCತ. ;ಾನು ಇ->ೕwನ ವಷLಗಳ56  ಾಡು ಬ"ೆಯWಾಗದmನು�, wತ�ರಂಗದವ=ಂ%ಾದ ಸಣ ಪ]ಟB 
�ೆÉೕಷ�ೆಯನು�, ನನ� �ೈಯL�ೆಡದ ಮನ&�-ಯನು� dಾಧIಮದವ"ೆದುರು �ೋC+ೊಳV3ವ]%ಾದ"ೆ, ಈ ನನ� ಮುಕ>dಾತುಗ2ಂದ 
ನನ�ೇ ಒ2�ೆ@&ತು>. ಈ dಾ-ನ56 lಾ?ಥL/ದmರೂ ಇರಬಹುದು, ಆದ"ೆ +ೆಲeಾರು ವಷLಗ2ಂದ wತ�lಾ|ತIದ ಕು=ತ ನನ� 
ಅಸb iೆDಂQ�ೆ ನನ� �ೇC+ೆಯೂ ಕCk�ಾ8ತು>; ಅಪರೂಪ+ೆjಂಬಂ�ೆ ಅWೊ6ಂದು ಇWೊ6ಂದು  ಾಡು ಬ"ೆQದmರೂ ನಂಬG ಒS 

8ೕತರಚ;ಾ+ಾರ ಅ@�&+ೊಂCರ5ಲ6. ಕನ�ಡ +ೇಳVಗರನು� �ೆರಗು�ೊ2ಸುವ lಾಲುಗಳನು� ಬ"ೆQರ5ಲ6. ಇಲ6eೇ ಈ dಾತೂ 
ಕೂಡ ನನ� ವಯ`>ಕ ಅ��ಾ�ಯ/ರಬಹು%ೇ;ೋ? 

ಅದು ಮುಂ�ಾರುಮ[ ,ೆ �ಾ2ಪಟ, ಸತI ಇS ಲÅ, ಪಲ6`j, ಸ/ಸ/;ೆನಪ] wತ�ಗಳ ಭರದ56 ಹಗಲು "ಾ-�ಗಳ ಮ"ೆಯುತ>, 
ಚ`ತ�ೊಂಡು ಬ"ೆಯು->ದm, ಅಪರೂಪದ, ಅ�ಾರ ಹುರು0ನ +ಾಲeಾ8ತು>… ಎಂದು ನನ� ಆಲs�uನ56ದm ನನ� �ೕ~ೋ ;ೋC%ೆ. 
;ಾನು -ೕ"ಾ ನರ�ೇತಲ;ಾ8ರುವ �ೕ~ೋ ಅದು. ;ಾನು 8ೕತlಾ|-�ಾ8 ತುಂ�ಾ ಬುI&�ದm +ಾಲದ56 ತುಂ�ಾ 
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ನರ�ೇತಲನೂ ಆ8% mೆ. +ೆಲಸ+ಾಯLಗಳ ಗುಂ8@ಂದ  ೊರಬಂದು ನನ�ೇ ಅDIೕ �ಾಪ ಎ@�ಸು->ದm ಈ ನನ� ಶ=ೕರ+ೆj 
ಸಮಯ+ೆj ಸ=�ಾ8 @ಯ�ತ eಾI�ಾಮ, ಆ ಾರ, @% mೆ, /�ಾ�ಂ- %ೊರ`ಸ�ೇ+ೆಂQದುm, ಅದನು� +ಾಯLರೂಪ+ೆj ತರWಾಗದ 
lೋdಾ=ತನವನು� ದೂ�&+ೊಂbೆ. ಕನ�C ;ೋC%ೆ. ಮೂ;ಾLಲುj ವಷLಗಳ |ಂ%ೆ ಈ %ೇಹ+ೆj �ಸು> ಕ5& ಪ¡"ೈ&ದm kೕವ], 
@ೕರು ಈ ಪ]ಟB ಅವµಯ56 ಇದರ ತುಂ�ೆಲ6 +ಾಯLಪ�ವೃತ>eಾಗುವ]ದು ತdಾxೆಯ dಾತಲ6. ಆದ"ೆ ಸುdಾರು ವಷLಗ2ಂದ 
�ಸು>ಬದ�eಾ8 ಆ ಾರ, @% mೆ, /�ಾ�ಂ- +ಾಣ%ೆ ಮೂ[ ,ೆ ಚಕjಳಗ2ಂದ ಬಡಕಲು ಬಡಕWಾ8 +ಾಣು->ದm ಈ %ೇಹ ನನ� 
ಶ�% mೆ�ಂ%ಾ8 ಎಷುB ಆ"ೋಗIಪ¡ಣLeಾ8, @�oಂ�ೆ�ಂದ ಅರ2+ೊಂಡಂ�ೆ �ೋಚ=&ತು. ಕನ�CDಳ8ನ %ೇಹಕೂj, �ೕ~ೋ 
ಒಳ8ನ %ೇಹಕೂj ಅ�ಾರ ವI�ಾIಸ/ತು>. ತುಂಬು@% mೆಯ ಪeಾಡQಂದ ಕ�ನ ಸುತ>5ನ ಕಪ]N dಾಯeಾ8� >ೆ? ಸಮಯ+ೆj 
ಸ=�ಾದ ಊಟ, @% mೆ ಅxೆBೕನೂ ಬುI&�ರದ ಈ Qನಗಳ56 %ೇಹದ +ಾಳO ವ|ಸು->eೆ�ೕ? ಈ %ೇಹ ಇನ�ಷುB 
nೈತನI%ೊಂQ�ೆ, ಚುರುಕುತನ%ೊಂQ�ೆ ಆ"ೋಗI  ೊಂದಲು ಇ;ೆ�ಷುB +ಾಲ �ೇ+ಾಗಬಹುದು?  

ಈ ಬ�ೆಯ ಅನುdಾನಗಳನು� |ೕ"ೋ ಥರ +ಾಣುವ ಜಯಂತ +ಾ�j�ಯವರು ಬ�ೆಹ=ಸಬಲ6ರು ಎಂದು+ೊಳV3->ದmಂ�ೆ�ೕ ಮ� >ೆ 
 ಾCನ ಗುಂಗು. +ಾ�j�ಯವರು ಕ[ೆದ ಆ"ೇಳV ವಷLಗಳ56 ಎxೆBಷುB ಒ[ 3ೆಯ  ಾಡುಗಳನು� ರw&%ಾm"ೆ; kೕಲು;ೋಟ+ೆj 
�ಾವ]%ೋ ಉದುL ಗಜ5ನಂತಹ, /�ಷB 7ಾವWೋಕ+ೆj ಕ"ೆ%ೊಯುIವಂ�ೆ +ಾಣುವ ಇವರ  ಾಡುಗಳV ಎಷುB ಆಪ>eಾ8eೆ, ನಮu 
ಅಂತರಂಗ;ೆ�ೕ  ೇ�ೆ ಕಲ`�ಡುತ>eೆ. ಸರಳ @ರೂಪಣಗುಣದ ಮೂಲಕ ಗ�B ಪದಗಳನು� �ೕ�ಸು�ಾ>  ೋಗುವ +ಾ�j�ಯವರ 
7ಾವ+ೋಶವನು� �ಾI@ಸುತ> ;ಾನು ಇ->ೕwನ ವಷLಗಳ56 +ೇ2ದ ಸುಮ;ಾ `ತೂ>ರರ '@ೕ;ೊಂದು ಮು8ಯದ dೌನ'  ಾಡು 
pಾಪಕ+ೆj ಬಂತು. ಈ  ಾಡು ನನ�ನು� ಬಹಳ +ಾCತು. +ೆಲವರು lಾಧು+ೋ`ಲ ಧ@  ಾC�ೆ ಪ6ಸುa ಅನು�->ದmರು. +ೆಲವರು kೖನಸುa 
ಅನು�->ದmರು. ;ಾನಂತೂ ಈ  ಾಡನು� +ೇ2 ಮೂಕ/&uತ;ಾ%ೆ- lಾ|ತI ಹೃದಯಸN�L�ಾ8ತು>. ಈ �ಣ, ಮ�ೊ>ku ಕನ�C 
;ೋC+ೊಂಡು ಕ�uಟು`&%ೆ. +ಾ�j�, ಸುಮ;ಾ ಅವರ lಾಲುಗಳನು� +ೇ2%ಾಗ ನ;ೊ�ಳ�ೆ ಆಗು->ದm ಖು�, ಅಸೂ�, 

ಬ"ೆಯುವ ಉ�ಾaಹ- ಇeೆಲ6 ಈಗ ಏ;ಾದವ]?  

+ೆಲವ] -ಂಗಳ |ಂ%ೆ |ೕ�ೆ ನbೆ�ತು. +ಾರeಾರದ ಬlಾaÆ�ಂCನ56 ಕು2-% mೆ; ಮಡ�ಾಂ/�ೆ  ೋಗುವ ಬ&a�ಾ8 +ಾಯು->% mೆ. 
ಆಗxೆBೕ  ೋ~ೆ5ನ ರೂಮು }ಾ5 dಾC, �ೆಳ8ನ ಉಪ ಾರ lೇ/& ಪ]ಟB �ಾIಗನು� ಪಕjದ56ಟುB+ೊಂಡು ನೂIr �ೇಪ=ನ 
kೕWೆ ಕ�ಾCಸು->% mೆ; ನನ�ನು� ಗಮ@&ದ ನನ�%ೇ ವಯ&aನ ವI`>Dಬsರು ಹ->ರ ಬಂದು ಕಣರ2&ದರು. ಆ ವI`>ಯ ಕbೆ ;ಾನೂ 
ಕುತೂಹ5�ಾ%ೆ. ನನ� ಬ� �ೆ ಅಚo=�ಾಗ5ೕ, ಅನುdಾನeಾಗ5ೕ ಇಲ6ದ ಆ ವI`>, "ನಮl >ೇ, @ಮu ಕ/�ೆ ಕ/�ೆ  ಾಡು ನನ8ಷB- 
@ಮu;ೊ�ku �/ಯ56 ;ೋC% mೆ. dಾ�ಾC& ಖು��ಾ�ತು. ;ಾನು ಇW 6ೇ �ಾWಾdಾಸ>ರ;ಾ8% mೇ;ೆ. ಆ�ಾಗ ಸಣಪ]ಟB 
ಕ/�ೆಗಳನೂ� ಬ"ೆಯು� >ೇ;ೆ" ಎಂದು  ೇ2 ತಮu 4�ೈಲನು� ಅW 6ೇ ಇದm �ಾರ%ೋ +ೈ�ೆ +ೊಟುB ನ;ೊ��B�ೆ �ೕ~ೋ 
�ೆ�ೆ&+ೊಂಡರು. &@dಾ lಾ|ತI ಎW 6ೆ56, ಏ;ೇ;ೆWಾ6 dಾCಸು� >ೆ ಅನು�ವ]ದ+ೆj ಆ ವI`> ಪ�ತI�lಾ�. 

ಆದ"ೆ ;ಾ;ೇ+ೆ wತ�8ೕ�ೆಗಳನು�  ೆnಾo8 ಬ"ೆಯ5ಲ6? ನಮu ;ಾ�ೇಂದ�ಪ�lಾ¦, Dೕಗ"ಾಜಭc ಮುಂ�ಾದವರು |ತeಾ8 
ಬ"ೆQ%ಾm"ೆ. ;ಾ�ೇಂದ�ಪ�lಾ¦ ಹಂಸWೇ}ಾರ �ಾಡು |CಯWೆ-�&ದ"ೆ, Dೕಗ"ಾಜಭc dಾತುಗಳನು� �ೕಟ=�ೆ ಕೂ=ಸುವ56 
�ೆQm%ಾm"ೆ. ಹಂಸWೇ}ಾ, ಮ;ೋಹG ಆ�ಾಗ �ಾ� +ೊಡು�ಾ>"ೆ. ಹುಡುಗ ಸಂ�ೋÞ ;ಾಯ� ಅಲ656 ಒ[�ೆ 3[ 3ೆಯ  ಾಡು 
ರw&%ಾm"ೆ. 8="ಾ�, ಸು@ ತರಹದ @%ೇLಶಕರೂ ಬ"ೆQ%ಾm"ೆ.  

ಬ=ೕ &@dಾ  ಾಡುಗಳನು� ರwಸು->ರುವವರ ಮ�ೆI ಕ/�ೆಗಳV, ಚುಟುಕುಗಳನು� ಬ"ೆಯುವ ಆಸ`> �ೆ[ೆ&+ೊಂಡವರೂ 
ಇ%ಾm"ೆ�ೕ? ಇದ+ೆj ಪ¡ರಕeಾ8 ;ಾ�ೇಂದ�ಪ�lಾ¦ +ೆಲ°ಂದು ಕ/�ೆ ಬ"ೆದು ಓQದmರು. +ಾ�j� 'ಒಂದು OWೇ�' ನಂತರ 
ಇ;ೊ�ಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ತರ5ಲ6. wತ�lಾ|ತI �ಾ�ಥ�ಕeಾ8 ಇ;ೊ�ಬsರು ಸೃ�Bಸುವ ಸಂದಭL+ೆj, ಇ;ೊ�ಬsರು  ಾ`ದ 
"ಾಗ+ೆj  ೊಂQ+ೊಂಡು ಬ"ೆಯ�ೇ+ಾದ ಪ�+ಾರ; wತ�lಾ|ತIದ ಪ�&Qm ಒkuWೇ, ಅ�ಾ`Lಕeಾ8, ಆ wತ�ದ |ೕ"ೋ, �ಾಯಕ, 
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@%ೇLಶಕ, ಸಂ8ೕತ@%ೇLಶಕರ  ೆಸ=@ಂ%ಾ8, ಅಂದ"ೆ kೕWೆå ಗ�|+ೆಯ56 ಜನರನು� ಮುಟುBತ>%ೆ. ಕ/�ೆ  ಾಗೂ ಇಂದು 
�ಡುಗbೆ�ಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನ @ಮ�ೆ QÍೕರ;ೆ }ಾI-ಯನೂ�, ಜನ0�ಯ�ೆಯನೂ�, ಹಣವನೂ�, ಪ�ಶ&>ಯನೂ� 
ತಂದು+ೊಡ%ೆಯೂ ಇರಬಹುದು.  ಆದ"ೆ ಕ/�ೆ, ಕ�ೆ, ;ಾಟಕ, ಪ�ಬಂಧ, +ಾದಂಬ=�ೆ ಇರುವ �ೌರವ %ೊಡiದು; ಆಯುಸೂa. "ಾಜI 
lಾ|ತI ಅ+ಾbೆ�, +ೇಂದ� lಾ|ತI ಅ+ಾbೆ�, ಪಂಪ ಪ�ಶ&>, pಾನ0ೕಠದಂಥ ಪ]ರlಾjರಗಳV ಎxೊBೕ ಸಲ @ಮ�ೆ &ಕುjವ]ದು 
@ಮu %ೇಹದ ಶ`>�Wಾ6 ಉಡು8, ಹಲು6 ಉದು=, ಕಣು ಮಂ�ಾ8, �ೆನು� �ಾ8 +ೈ�ೆ +ೋಲು ಬಂದ ನಂತರeೇ. ಆದರೂ ಅಂತಹ 
ಪ�ಶ&>ಗ2�ೊಂದು �ೆ�ೕಷ»�ೆ, ಅಂತಹ ಪ�ಶ&>ಗಳನು� ಪbೆಯುವ56ನ lಾಥLಕ�ೆ ಇ% mೇ ಇ%ೆ. 

+ೆಲವ] &@dಾ ಕ/ಗಳV wತ�8ೕ�ೆ�ಾnೆಗೂ ಸ?ತಂತ� ಕ/�ೆಗಳನು� ರwಸುವಂ�ೆ ಆಸ`> ಹು�Bಸುವ56 ನನ� �ಾತ� ಇ%ೆDೕ, 
ಇಲ6°ೕ �ೊ->ಲ6. ಆದ"ೆ wತ�8ೕ�ೆಗಳನು� ಶ�% �ೆ�ಂದ ಬ"ೆಯುವ]ದನು� �ಟುB, &@dಾ @%ೇLಶನ dಾಡುವತ>ಲೂ ಗಂ�ೕರeಾ8 
ಪ�ಯ-�ಸ%ೆ ಪ-�+ೆಗ2�ೆ ಬ"ೆಯುವ]ದು, ಎbೆ�ಡ%ೆ qೇr ಬು`jನ56 ಕ/�ೆ ಬ"ೆಯುವ]ದನು� ಆರಂ�&ದುm ನನ�ನು� &@dಾ 
ಪ=ಸರQಂದ +ೊಂಚಮ�B�ಾದರೂ ಆnೆ8=&ತು ಎಂಬುದಂತೂ eಾಸ>ವ. ಈ ಪ�`���ಂದ ಏನ;ಾ�ದರೂ ಕ[ೆದು+ೊಂC% mೇ;ೋ 
ಅಥeಾ ಪbೆದು+ೊಂC% mೇ;ೋ ನನ8ನೂ� ಅಥLeಾಗ5ಲ6.  

"ಹೃದಯ�eಾ… �ಾ`�ೕ ಇ->ೕw�ೆ ಬ=ೕ�ಾ ಇಲ6" ಪತ�ಕತL �ತ�"ೊಬsರು ಅಂದರು. 

"�ೌ=ಲಂ+ೇv, ಕರeೇ ನಲು�C, ಪಂಜುಗಳ56ನ ಅಂಕಣಗಳV lೇ=ದಂ�ೆ ಆ�ಾಗ ಇತರ ಪ-�+ೆಗಳ56ಯೂ ಬ"ೆಯು� >ೇನWಾ6 �ಾr. 

@ೕವ] ನನ� qೇr ಬು� ��qೈ� ;ೋCಲ6 ಅಂತ +ಾಣು� >ೆ. ಒಂದುಸಲ 7ೇ�+ೊC. ಕ/�ೆ ಬ"ೆಯುವ]%ೇ ವೃ-> ಎನು�ವಷBರಮ�B�ೆ 
ಬ"ೆಯು� >ೇನ56. ನನ�ವ] ಮೂರು ಕವನಸಂಕಲನಗಳ� ಬಂQ%ಾmವWಾ6. ಮ� >ೆರಡು ಗದIಸಂಕಲನಗಳನು�  ೊರತರಲು 
wಂ-&% mೇ;ೆ… "  

"ಅDIೕ ಅದನ� ಕ~ೊjಂಡು ಏ@�ೕ ಆ�ೆsೕಕು. ಪ-�+ೆಗ2�ೆ ಬ"ೆDೕ+ೆ ;ಾ/Qೕವಲ6. @ೕವ] ಬ=�ೇ`"ೋದು &@dಾ  ಾಡು. 
@ೕ°ಬs ಒ[ 3ೆ 8ೕತರಚ;ಾ+ಾರ. ಇ%ೆಲ6 �ಟುB�ಟುB  ಾಡು ಬ=ೕ=, �ಾರು +ೇ2ಲ6 ಅಂದರೂ ನನ�ಂಥವರು +ೇ2>ೕ/, -2ೕ�ಾ…?" 

ನನ�ೆ ನಗು ತbೆಯ5+ೆj ಆಗ5ಲ6. "@4uಂQ�ೆ ಒಂ%ೆರಡು dಾತಗಳನು� ಹಂw+ೊಳV3� >ೇ;ೆ ತಪ]N -2ಯಲ6 �ಾ;ೇ? ತನ� 
ಸ|ಯನೂ� dಾಡಲು �ಾರದ ಅಪNಟ ಹ23 ೆಂಗ&ನ  ೊ~ೆBಯ56 ಹು�Bದ ;ಾನು ಅ ಆ ಇ ಈ -Qm% mೇ ಪeಾಡ. ಔಷµಯ 

+ಾ}ಾL;ೆಯ56, �ೋ�wೕಲದ +ಾ}ಾL;ೆಯ56, lೇ�a dಾI;ಾ8, lೆಕುI=� �ಾbಾL8, �ಾ"ೆ+ೆಲಸದವ;ಾ8, �ಾ6ಸBG ಆ³ 

�ಾI=ೕr ಕಂ~ಾ��ಕB"ಾ8,  ೆಪ~ೈ�r-� eಾI`a;ೇಶS  ಾ`ಸುವವ;ಾ8, "ೈತ;ಾ8, �ೋಟ�ಾರ;ಾ8, "ೇxೆuಹುಳV 
lಾಕುವವ;ಾ8, ದನಕರು kೕ�ಸುವವ;ಾ8, %ೇವlಾ�ನದ ಪ¡�ಾ=�ಾ8, ಪತ�ಕತL;ಾ8, �ಾ|"ಾತು Oಂಗಲು6ಗ2�ೆ 
ಬ"ೆಯುವವ;ಾ8, &@dಾ lಾ|-�ಾ8 ಎಲ6ವನೂ� Oೕವ;ೋ�ಾಯ+ಾj8�ೕ dಾಡುತ>Wೇ ಬಂQ% mೇ;ೆ. ಇಂತಹ +ೆಲಸಗ2ಂದ 
;ಾನು �ಾ8% mೇ;ೆ, �ೕ8% mೇ;ೆ, dಾ8% mೇ;ೆ ಇವ]ಗಳ �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ ಬದು`ನುದmಕೂj ಹ&ವ], ಅವdಾನ, ಖು�, ಸಂ�ೋಷ, 
ಕ�ೕರು, ಒಂ�ತನ, ºನ��ೆ, ಆತuಹ�ೆI ಯ ನ ಇ�ಾIQಗಳನು� %ಾ�  ೇ�ೋ ಇ56ಯವ"ೆ�ೆ ಏ8% mೇ;ೆ. ನನ�ೆ ನನ� +ೆಲಸಗ2ಂದ 
ಹಣ ಕCk &`jದmರೂ, ಅನುಭವವಂತೂ ದ`j%ೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನನ�ನು� ;ಾನು ಜಗ->;ೊಂQ�ೆ �ೆ"ೆದು+ೊಳ3ಲು, ಜಗತ>ನು� 
ನ;ೊ�ಳ+ೆj �ಟುB+ೊಳ3ಲು lಾಧIeಾ�ತು. ಗುರು`ರt =ಂದ ಕ/"ಾ� �ೆ, ಮ;ೋಮೂ-Lಯವ=ಂದ ಜಯಂ  

+ಾ�j�ಯವ=�ೆ, ಹ=ಕೃಷ=ಂದ ;ಾ�ೇಂದ�ಪ�lಾದ=�ೆ lಾ² &ಕjಂ�ೆ ನನ�ೆ �ಾ=ಂದಲೂ ಆ ಮಟBದ56 ಈವ"ೆ�ೆ ��ೕ�ಾaಹ, 
ಆತuಬಲ &ಕj5ಲ6. ನನ� 8ೕತರಚ;ೆಯ kೕWೆ �ಾರೂ ಸಂಪ¡ಣL ಭರವlೆ ಇಡ5ಲ6. ;ಾನು &@dಾ @%ೆL�ಸು� >ೇ;ೆಂದ"ೆ 
ಬಂಡeಾಳ  ಾಕಲು �ಾವ @dಾLಪಕರೂ ಮುಂ%ೆ ಬರ5ಲ6. ಬದ5�ೆ ಕ(ೆ ಬ"ೆಯುವವ"ೇ ಬಂಡeಾಳ  ಾ` &@dಾ 
@�Lಸ�ೇಕು ಎಂಬ dಾತುಗಳನು�  ೇ2 ನನ� ಮನಸaನು� +ೆಲವರು ಮತ>ಷುB ç&�ೊ2&ದರು. ;ಾ;ೇ ಈಗ ಅ56 ಇ56 ಪರ%ಾC, 
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ಒಂQಷುB ಹಣ  ೊಂQ& &@dಾ dಾಡ�ೇ+ೆಂQ% mೇ;ೆ. ಈಗ ಪ-�+ೆಗ2�ೆ ಬ"ೆಯು� >ೇ;ೆ… ಅ%ೇನು Wಾಭ+ಾj8 ಅಲ6 ಎಂಬುದು 
ಆ�ಾಯ ಪ-�+ೆಗಳ ಸಂ�ಾದಕ=�ೇ �ೊತು>. ;ಾನು ಬದುಕು->ರುವ, ;ಾನು 0�ೕ-ಸುವ ಜಗತು>, @ಸಗL, ನQ, �ೆಟB, ಸಮುದ�, 
ಆ+ಾಶ, 4ೕಡ, ಮ[ ,ೆ ಹೂವ], +ಾಡುkೕಡು, �ಾ��, ಪ�, ಮನುಷI, ಹಗ5ನ �ಾವಂತ, "ಾ-�ಯ ಏ+ಾಂತ – ಅವ]ಗ[�ೆಂQ8ನ 
�ೆ"ೆಯು/+ೆ, ಸಂeಾQಸು/+ೆ ಬದು`ನ 0�ೕ-�ಾ8, ಪ�- �ಣದ ಕುತೂಹಲ+ಾj8, ;ಾನು ಬ"ೆಯು->ರುವ]ದು ನನ� ಖು��ಾ8, 
ಓದುವವರ 0�ೕ-�ಾ8ಯxೆBೕ. ನನ� ಬರಹದ ಬ� �ೆ �ಾ"ಾದರು �ೇ5 dಾCದ"ೆ ಅದರ ಬ� �ೆ ;ಾನು ತWೆ +ೆC&+ೊಳV3ವ]Qಲ6. |Cದ 
Wೇಖ@ �ಾ�dಾ�ಕeಾ8 ನbೆಯುವಂ�ೆ ;ೋC+ೊಳV3ವ]ದxೆBೕ ಬರಹ�ಾರನ ಧಮL…" 

ಇಷುB  ೇ2 `ಟ`�ಾnೆ ಕಣು ;ೆ~ೆB. ಹ`jಗಳ  ಾ"ಾಟ, �ೕQಯ56 ಪ]~ಾ� ಮಕjಳ ಆಟ,  ;ೆ->ಯ kೕ5ದm ಸೂಯL �5iಂಗುಗಳ 
ಮ"ೆ�ೆ ಸ=ಯುತ> ಸಂ�ೆ�ಾಗು->%ೆ�ಂದು  ೇ2ದ. ಆ @%ೇLಶಕ=�ೆ 'ಬರಲ6' ಅಂತ ಎlೆakur ಕ2&�bೋಣ ಎಂದು+ೊಂbೆ. 
ಹೃದಯ �ಾತ;ೆಯನ�ಪ]Nವ ಆತುರದ56ತು>. &@dಾ ಮಂQಯನು�, |ೕ�ೇ  ೋ8ಬ"ೋಣ ಎಂದು ಅ56�ೆ ಬರುವ ನನ�ನು� ಮ"ೆ�ೇ 
 ೋ8ರುವ �ೆ[ೆಯರನು� ಮತು> ಪತ�ಕತL�ತ�ರನು�  ೋ8 dಾ�ಾC&ಬರಬಹುದWಾ6… ಅ@�&ತು. ಆದ"ೆ ಒಂದು+ಾಲದ56 
wತ�ರಂಗದ ಅಂಗಳದ56 ಕುಪN2ಸುವ ಮಗು/ನಂ-ದm ;ಾನು ಈಗ  ೊರ8@ಂದ ಬರುವ ಅ-.ಯಂ�ೆ ಅ@�& ಒಂದು ಬ�ೆಯ �ೋ7ೆ 
ನನ�;ಾ�ವ=&ದmರ56 ಅಚo=�ೕನೂ ಇಲ6 ಅಲ6eೇ? ಆದ"ೆ �ೆರ[ೆ�+ೆಯxೆBೕ &@dಾಗಳನು� @%ೇL�&ದ ಮ�ರತ�ಂ ನೂ"ಾರು 
lಾ�ಾರಣ wತ�ಗಳನು� @%ೇL�&ದ ಅ%ೆxೊBೕ @%ೇLಶಕ=8ಂತ ಮುಖI @%ೇLಶಕ ಅಲ6eೇ? /ೕ"ೇಂದ� lೆಹeಾy ನಂ�ೆ 
5ೕWಾ�ಾಲeಾ8 &ಕaG ಎತ>ಲು �ಾರQದmರೂ, ತನ� �ಾಂ-�ಕ�ೆ, dಾಂ-�ಕ�ೆ�ಂದ kೖ%ಾನದ ಮೂWೆಮೂWೆಗೂ �ೌಂಡ= 
ಅಟುB->ದm "ಾಹು� %ಾ�/H lೆಹeಾy 8ಂತ ಮುಖI ಆಟ�ಾರನಲ6eೇ? �ಾನು ನೂ"ಾರು ಪ]ಸ>ಕಗಳನು� ಬ"ೆQ% mೇ;ೆ ಎಂದು 
�ೕಗುವವರ ನಡುeೆ �ೆರ[ೆ�+ೆಯxೆBೕ ಮಹತ?ದ ಕೃ-ಗಳನು� ರw&ದ ��ೕಕೃಷ ಆಲನಹ23, %ೇವನೂರ ಮ ಾ%ೇವ ಇವ->�ೆ 
ಅಥLಪ¡ಣL lಾ|-ಗಳಲ6eೇ?  

ಸತತ �ೊಂದಲQಂದ ಬಸವ2&Qದm ನನ� ಆತuವನು� ಪ���&+ೊಂbೆ- &@dಾ  ಾCನ ಮೂಲಕ ಜನರನು� ರಂO& ಒ[ 3ೆಯ 

ಸಂ7ಾವ;ೆ ಪbೆದು +ಾರು +ೊಳV3ವ]ದು |=%ೋ, ಜನರ ಬದು`;ೊಂQ�ೆ �ೆ"ೆತು, ಅವರ ಆಳದ �Cತಗ2�ೆ,  ೇಳದ 
�ಾತ;ೆಗ2�ೆ ಅ�ರರೂಪ +ೊಡುವ]ದು |=%ೋ, ಇCೕ ;ಾC�ೆ ;ಾbೇ ಹ&ವ], ಅವdಾನ, ಅಪdಾನ, @ಂ%ೆ, ಅ�ಾInಾರ, 
ಅ;ಾnಾರ, ಉಳ3ವರ ದ�ಾs2+ೆ�ೆ &`j ನಲು8 ನರಳV->ದm"ೆ ಅ�ರ ಬಲ6, ಹೃದಯವ]ಳ3 �ಾವ;ಾದರೂ ಸುಮu@ರಲು ಆಗುವ]%ೇ? 
ಜನಪ�-@µಗಳ lೋಗWಾCತನ, ದುರುಳತ?, �ೕbಾCತನದ +ೆ�CಟುB ಓಟು  ಾ` nೇರು +ೊಟB ಜನ�ೆಗಲ6%ೆ ಮ�ಾ>=�ೆ ಸಲು6ತ>%ೆ? 
ಇದ=ಂದ ;ಾವ] -2ಯ�ೇ+ಾದು%ೆಂದ"ೆ ಸ+ಾLರ ಎಸಗುವ ತಪNನು�, ಸdಾಜ+ೆj dಾಡುವ ಅ;ಾIಯವನು�, ಧಮL, �ಾ- 
 ೆಸ=ನ56 ಉಂಟುdಾಡುವ ಅಸdಾನ�ೆಯನು� ಕಂಡೂ +ೈ ಕ�B ಕೂರುವ lಾ|- Wೇಖ@ |Cಯಲು DೕಗIನಲ6 ಎಂಬುದನು�.  

ಇಷBಕೂj �ಾ"ೋ +ೊಡುವ ಸ@�eೇಶ+ೆj, �ಾ"ೋ ರೂ0&ದ ಟೂI@�ೆ ಪದ �ೕ�ಸುವ wತ�lಾ|-ಗ2�ೆ �ಾವ]%ೇ 
&%ಾ�ಂತeಾಗ5ೕ, ಮ;ೋಧಮLeಾಗ5ೕ ಇರುವ]Qಲ6. ಅತ> ಆ&>ಕನ 7ಾವ;ೆಗ2ಗೂ ಅ�ರ +ೊಡುವ, ಇತ> ;ಾ&>ಕನ 
7ಾವ;ೆಗ2ಗೂ ಅ�ರ +ೊಡುವ wತ�lಾ|-Dಬs@�ೆ �ಾ�Lಕeಾ8, "ಾಜ`ೕಯeಾ8, lಾdಾOಕeಾ8 ತನ�%ೇ ಆದ ಸNಷB 
@ಲುವ], ಐC�ಾಲO, �ೋರ�ೆ ಇದm"ೆ &@dಾ 8ೕ�ೆಗ[ಾnೆ�ೆ ಆತ ತನ� ಕ/�ೆ, ಕ�ೆ, ;ಾಟಕ, +ಾದಂಬ=, ಪ�ಬಂಧ, Wೇಖನಗಳ 
ಮೂಲಕ ತನ�ನು� �ೆ"ೆದು+ೊಳ3�ೇ+ಾಗುತ>%ೆ. ಇದ=ಂದ ;ಾನೂ  ೊರತಲ6 ಎಂದ"ೆ ನಂಬು/"ಾ? ಅಷB"ೊಳ�ೆ 
ಕತ>52ಯWಾರಂ�&ತು. ಎದುm "ೆC�ಾ8 +ಾಯLಕ�ಮ+ೆj  ೊರ~ೆ. �ಾC�ಲiG |ೕ"ೋ, �ಾ6ಮರr �ೆಡ8 |ೕ"ೋ�S, �2 
ಬ~ೆB, ಬಂ�ಾರ ಧ=&ದm ��ಡೂIಸG, ಹ�ೆ�ೆ ಕುಂಕುಮ, ಬಲ�ೈ�ೆ +ೆಂಪ] %ಾರಗಳನು� ಕ�B&+ೊಂCದm bೈ"ೆಕBG eೇQ+ೆ kೕWೆ 
ಕೂ-ದmರು. ;ಾನು kಲ6�ೆ  ೋ8 �ಾರ ಕ�ಗೂ �ೕಳದಂ�ೆ ಒಂದು ಮೂWೆಯ56 �ಾ6&B� nೇ"ೆ[ೆದು+ೊಂbೆ. ದೂರQಂದWೇ 
�ೕ~ೋ�ಾ�ಫ಼"ೊಬsರು ನನ�bೆ�ೆ �ೕಕr dಾಡು->ದುmದು �ೊ�ಾ>8 ;ಾನು ಮತ>ಷುB ಗಂ�ೕರeಾ%ೆ. 
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ಯು.ಆG.ಅನಂತಮೂ-L; ಮ�ೆ>ಂದೂ ಮರಳದ nೇತನ: ಹೃದಯ�ವ-24 
         ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಕು=ತು ಒಂQಷುB �ಾI@ಸುವ ಸಮಯ/ದು. ಅನಂತಮೂ-L ನಮuನು� ಅಗ5%ಾm"ೆ. ಬ"ೋಬs= 
ಎಂಭ�ೊ>ಂದು ವಷL �ಾ2ದ ತುಂಬುOೕವನ ಅವರದು; ನಮ�ೆಲ6 ಗುರು/ನಂ-ದmರು. lಾdಾOಕeಾ8, �ಾ�Lಕeಾ8, 
"ಾಜ`ೕಯeಾ8 �ಾವ]%ಾದರು ಸಮlೆI ಎದು"ಾ%ಾಗ ಅನಂತಮೂ-L ಏನು  ೇಳV�ಾ>"ೆ ಎಂದು +ಾತ=ಸು->% mೆವ]. ಅವರನು� 
;ೋಡುವ]ದು, ಅವ"ೊಂQ�ೆ dಾ�ಾಡುವ]ದು ಇನು� lಾಧI/ಲ6. ಅವರು ಅ;ಾ"ೋಗI+ೆj ತು�ಾ>%ಾಗWೆಲ6 ;ಾವ] 
ಆತಂಕ�ೊಳ�ಾಗು->% mೆವ]. ಅವ=ಲ6ದ ಈ ಶÉನIವನು� ತುಂ�+ೊಳ3ಲು ಈಗ ಸ?ಲN ಕಷBeಾಗುವ]ದಂತೂ @ಜ. ಅವರ ಮುಪ]N, 
/eಾದಗ2ಂದ ಜಜL=ತeಾದ ಕ/ಮನಸು, �ೕ+ಾ+ಾರರ dಾತುಗ2ಂದ ;ೊಂದು ೋದ ಮುQOೕವ- ಇವ]ಗ[ೆಲ6 ನಮuನು� 
�ಾµಸ%ೇ ಇರWಾರವ].   

ಆಗxೆBೕ ಮ[  ೆ@ಂತು ತಣ8ದm ಶುಕ�eಾರದ ಸಂ�ೆ ;ಾeೆWಾ6 �ೆರ~ಾS  ೋ~ೆ5ನ56 ;ಾನು  ಾಡು ಬ"ೆQದm 'lಾ³B eೇG ಗಂಡ' 
&@dಾದ ಆCDೕ �ಡುಗbೆ ಸdಾರಂಭದ56%ಾmಗ +ಾಯLಕ�ಮದ @ರೂಪ�ೆ dಾಡು->ದm ಯ-"ಾ�  ಅನಂತಮೂ-L @ಧನದ 
ಸುQm ಪ�ಕ�&%ಾಗ ಜ� �ೇv, @º�ಾ, ��ೕ;ಾ², ಎê.C. ಗಂಗ"ಾಜು lೇ=ದಂ�ೆ ಇCೕ wತ�ತಂಡ, ಪತ�ಕತL ವೃಂದ, dಾಧIಮ 

ಮಂQ ಎದುm @ಂತು ಒಂದು @�ಷ dೌನ ಆಚ=&%ೆವ]. ನನ� ಮನಸುa ಅಷBರ56 kತ>�ಾಗ�ೊಡ8ತು>. �ೆಳ� �ೆಯxೆBೕ 
�.ಎS.&ೕ�ಾ"ಾ� ಅವರು 'ಗುರುಗಳ ಆ"ೋಗIದ &�- ಗಂ�ೕರeಾಗು->%ೆ' ಎಂದು qೇr ಬು`jನ56 lೆBೕಟr  ಾ`%ಾm�ಾWೇ 
ಆತಂಕ+ೊjಳ�ಾ8% mೆ. ಆ�ಾಗ ಗೂಗ� ನ56, qೇr ಬು� ನ56 ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಆ"ೋಗI ಸು�ಾರ�ೆ ಬ� �ೆ ಏ;ಾದರೂ ಅR 

bೇca ಬರು->eೆ�ೕ ಅಂತ ;ೋಡುತ>Wೇ ಇ% mೆ.  

        ಶ@eಾರ �ೆಳ� �ೆ�ೕ ಅ;ೇಕರು ರ/ೕಂದ�ಕWಾ�ೇತ�ದ ಕbೆ�ೆ  ೊರ�ದmರು. "@ೕವ¡ ಬ�ಾL ಇQmೕ"ಾ?" ಅಂತ �ೕS dಾC 
+ೇಳV->ದmರು. ಅ;ೇಕ lಾ|-ಗಳV, "ಾಜ+ಾರ�ಗಳV, lಾ|�ಾIಸಕ>ರು, ಕುತೂಹಲ+ೆj ಒಳ�ಾದವರು ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ 
ಕಟBಕbೆಯ ದಶLನ+ಾj8  ೊರ�ದmರು. ;ಾನೂ  ೊರಡಲು "ೆC�ಾ%ೆ. ಆದ"ೆ ತWೆ&Cತ, kೖ �&, ಧ@ಯ56 ಗದ�ದ, ಕಣು= 
ಇದುmದ=ಂದ ಅಧL ಗಂ~ೆ ಮ�B�ೆ @Q�ಸಲು @ಧL=&%ೆ. ರೂ�ನ �ಾ8ಲು ಮುwo ತಬs5ಯಂ�ೆ �ದುm+ೊಂbೆ; ಕ��ೆ @% mೆ ಹತ>5ಲ6. 
ಮನ&ನW 6ೇ  ೇ2+ೊಂbೆ: ಕುeೆಂಪ] ನಂತರ ನಮuನು� ತ�B ಎ�sಸು->ದm ಲಂ+ೇv, �ೇಜ&?ಯನು� �ಾವ�ೊ>ೕ ಕ[ೆದು+ೊಂಡ 
;ಾವ] ಈಗ ಇವರನೂ� ಕ[ೆದು+ೊಂbೆವWಾ6… ಅಂತ. ಆಗ ತ�ಣ+ೆj +ೇರಳದ ಕ/ +ೆ.O.ಶಂಕರ0[ 3ೆ  ೇ2+ೊಂC¦ದ dಾತು 
;ೆನ0�ೆ ಬಂತು. ಅವರ ಅರವತು>, ಎಪNತ>ರ ದಶಕದ +ಾವIವನು� ಕು=ತು ಸಂದಶLಕ;ೊಬs +ೇ2ದm: "ಆ +ಾಲದ lಾdಾOಕ, 
"ಾಜ`ೕಯ ಸ?ರೂಪ  ೇ8ತು>?". ಅದ+ೆj ಶಂಕರ0[ 3ೆ ಉತ>=&ದರು, "…"ಾ��ೕಯ�ೆ, lಾ?ತಂತ��, ಸಮತ?, ಪ��ಾಪ�ಭುತ?, 
�ಾ�ಮಸ?"ಾಜI, ಪ=ಸರ, ಸ?ಚoeಾದ ಜನಪರ lಾಂಸ¬-ಕ ವIವl �ೆಗಳV, ನ°ೕದಯ- ಪ�ಗ-�ೕಲ ಚಳವ2ಗಳV, |ೕ�ೆ 
/+ೇಂQ�ಕೃತeಾದ ಮತು> ಜನಪರeಾದ ಎಲ6ವ¡ lೋಲನ�ನುಭ/ಸು->ತು>. ಆ +ಾಲ ಮಹತ>ರeಾದ ಎಲ6 ಆದಶLಗಳ ಚರಮ 

ಸಮಯeಾ8ತು>. ಪ��ಾಪ�ಭುತ?ದ ಹಕುj ಮತು> dೌಲIಗಳV ಒಂ%ೊಂ%ಾ8 @ಯಮದ ನ/ೕಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ 
@;ಾLಮ�ೊಳV3->ತು>. ಅµ+ಾರ  ೆnೆoಚುo +ೇಂQ�ೕಕೃತeಾಯು>. ಅದು ತನ� ಭದ��ೆ�ಾ8 lಾಂಸ¬-ಕ /nೆoೕದಗಳನು� ಪ�nೋQ&ತು. 
�ಾ-, ವಂಶ, ಪಂಗಡ, ಮೂಲಭೂತeಾದ, ಭDೕ�ಾNದಕ�ೆ ಮತು> ಉಪ7ೋಗ ಆಸ`>ಗಳನು� ಅದು ಪ�nೋQ&ತು." 
ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ 'ಸಂlಾjರ' +ಾದಂಬ= ಆ +ಾಲdಾನದ56�ೕ ಅಂದ"ೆ 1965ರW 6ೇ ರಚ;ೆ�ಾ8ದmನು� ಇ56 ಗಮ@ಸ�ೇಕು.  

�ೆ�ೕಷ» lಾ|-ಯ ಬರಹ+ೆj ಬದುಕೂ, ಬದು`�ೆ ಬರಹವ¡ ಪರಸNರ ಕನ�C�ಾ8ರ�ೇಕು. ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಬ� �ೆ 
Dೕw&%ಾಗWೆWಾ6 ಈ dಾತು +ಾಡುತ>%ೆ. 1932ರ56 ಸಂಪ�%ಾಯಸ� �ಾ�ಹuಣ ಸಮು%ಾಯದ56 ಜ@&ದ ಅನಂತಮೂ-L ತಮu 
ಆರಂ�ಕ ��ಣದ56 lಾಂಪ�%ಾ�ಕ ಸಂಸ¬ತವನು� ಅಭI&&ದmರು. ಮನುಷI;ೇ ಹು~ೆBೕ @ಜಕೂj nೋದI; ಅ56ಯ ಮWೆ;ಾಡು, 
ಸುತ>ಲ ಹ&ರ &=, ಮ[ೆಯ ನಡು/ನ ಸೂಯLನ `ರಣ, ಹಗ5ರುಳVಗಳ ನಡುeೆ ಅರ2+ೊಳV3ವ Wೋಕ, ಇದ+ೆj 
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+ಾರಣeಾ8ರಬಹು%ಾದ ಆ ಸು0�ೕಂ ಎನOL, ಇeೆಲ6ವ¡ ಎ[ೆಯ ಸ&ಯಂಥ ಮನ&ನ kೕWೆ ಅnೊoತು>ವ ಪ=, �ೕರುವ ಪ�7ಾವ- 
@ಜಕೂj ಅದುÎತ. ಧಮL, %ೇವರ ಬ� �ೆ �ಾI@ಸುವ ಕುಟುಂಬದ56 ಹು�Bದ ಅನಂತಮೂ-L ಸಕಲವನೂ� ಗಮ@ಸು�ಾ> ತಮu 
�ಾ-ಯ56ನ, ಆಚರ�ೆಯ56ನ, �ೆ�ೕಷ»�ೆಯ56ನ ಕು=�ಾ8 ಗ�|&ದ ಸೂ�¿ಗಳV, ಆnಾರ/nಾರಗಳ ಕು=ತಂ�ೆ ಅವರ56 
ಉಂ~ಾಗು->ದm ದ?ಂದ?, Opಾlೆ ಎಂಥವ=ಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂCಸುತ>%ೆ. �ಾ�ಹuಣ �ಾ-ಯ56 ಹು�Bದ ಅ%ೆxೊBೕ ಇತರ 
lಾ|-ಗ2�ೆ ದಕjದ ಅವWೋಕನ ಗುಣ, /ಮ�ಾL ;ೋಟ ಇವ=�ೆ ದ`jತು> ಎಂಬುದಂತೂ ಸತI. ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ 
/ಕಸನದ56 ಈ ಅಂಶದ �ಾತ� |=ದೂ, ಅನಂತeಾ8 ಹ�s+ೊಳ3ಲು lಾಧIeಾ8ದುm, ಪ=µಗಳನು� %ಾ� wಂ-ಸಬಲ6, ಬ"ೆಯಬಲ6, 
ಬದುಕಬಲ6 ತನ+ೆj �ೕಜeಾ8ದೂm ಇದರ eೈ�ಷB�.  

ಅನಂತಮೂ-L ;ೇರeಾ8, �ೈಯLeಾ8 �ಾ-ೕಯ�ೆ, ಧdಾLಂಧ�ೆ, ಮೂಢತನದ ಬ� �ೆ ಧ@ ಎ->%ಾm"ೆ. ;ಾಲುj ದಶಕಗಳ 
|ಂ%ೆ�ೕ @ಷು»ರeಾ8 ಬ"ೆQ%ಾm"ೆ; ಇಂQಗೂ ಅದು ಪ�ಸು>ತ. "ಆಧು@ಕ"ಾ8�ಟB ನಮuಂಥವರು ಹುಡುಕು->ರುವ]ದು %ೇವರು ಎಂಬ 
ಒಂದು /�ಷB ಸೃ�BಕತLನ ಅಗತI/ಲ6ದಂ�ೆ ಆ�ಾI-uಕeಾದ �ೆರ8ನ56% mೇ, ಮನ&aನ ಅಲN ಸdಾ�ಾನ+ಾj8 ಈ �ೆರಗನು� 
/ವರ�ೆಗಳ56 ಸರಳ�ೊ2&+ೊಳ3%ೇ ಜಗ->ನ ಸೃ�B�ೆ ಎದು"ಾಗುವ]ದು. �ೌತಮ ಬುದ� ಇದರ56 ನಮ�ೆ ಆಪ>" ಅಂQದmರು 
ಅನಂತಮೂ-L. ಅವ=�ೆ ಆ +ಾಲದ �ಾ-ವIವl �ೆ ಅಸಹ@ೕಯeಾ8 ಕಂC%ೆ; ಜಡ ನಂ�+ೆಗಳ kೕWೆ &�B%ೆ. ಅವರು 
Wೇಖನ°ಂದರ56 ಬ"ೆಯು�ಾ>"ೆ: "lಾnಾ �ಾ-ವಂತ ಇವ->ನ ಆಧು@ಕ ಪ�ಪಂಚದ56 �ೊbಾm8ರು�ಾ>;ೆ. ಆದ"ೆ ಅವನ ;ೈ-ಕ 
ಪ�pೆ ಎxೆBೕ %ೋಷಪ¡=ತeೆ@�&ದರೂ ಸNಷBeಾ8 QಟBeಾ8 ಅವನ �ಾ-�ಂದ ಅವ@�ೆ ಅದು ಬಂQರುತ>%ೆ" 

ಅನಂತಮೂ-L eೈQಕ ಜಗತ>ನು�, ಅದರ ಆnಾರ/nಾರಗಳನು� w`ತaಕ ;ೋಟQಂದ /ಮ�Lಸುವ lಾಹಸ+ೆj +ೈ ಾ`ದರು. 
ಸ?ಂತ �ಾ-ಯವರ;ೆ�ೕ ಎದುರು ಾ`+ೊಂಡು ಅವರ ದೂಷ�ೆ�ೆ ಗು=�ಾದರು. ಅನಂತಮೂ-Lಯವ"ೊಳ8ನ �ಾ-�ಾnೆ8ನ 
wಂತಕ dಾ�ಾಡಹ->ದm; %ೈನಂQನ ಕುತೂಹಲಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಏಕQಂದ ಅ;ೇಕ%ೆbೆ8ನ �ಾIನ, ಬಹುಮುº ;ೋಟ, 
7ಾeಾಂತರಂಗವನು� ಪ=�ಾಮ+ಾ=�ಾ8 ಸಮನ?ಯ�ೊ2ಸುವ ಪ=, ಕಥನ%ೊಳ�ೆ +ಾವIವನು� �2ತ�ೊ2ಸುವ ಕWೆ ಅವ=�ೆ 
ಕರಗತeಾ8ತು>. ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಆಸ`>, ಓQನ /lಾ>ರ, Wೋಕ ಸು�ಾ>ಟದ eಾI0>, ಒಡ;ಾಡುವ ವI`>ಗಳV 
ಗಮ@ಸ�ೇ+ಾದುದುm. lಾdಾOಕ ಏರು�ೇರು, "ಾಜ`ೕಯ ತಲ6ಣ, �ಾ�Lಕ ಸಂಗ-ಗಳV, �ಾ�ಾo�ತI lಾ|ತI, ಪ=ಸರeಾದ, 
+ಾeೇ= ಬ�ೆ8ನ @ಲುವ], �ೋdಾಂಸ ಕು=ತ �ೋರ�ೆ, ನ"ೇಂದ� 4ೕQ ಬ�ೆ8ನ @ಲುವ]; ಇeೆಲ6ದರ ಬ� �ೆ wಂ-ಸುವ, 
ಬ"ೆಯುವ,  ೇ2+ೆ @ೕಡುವ �ಾ�dಾ�ಕ ಪ�ಯತ� ಅವರದು.   

ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಒಟುB ಬದು`ನ56 ನಮuನು� ಆಕ�Lಸುವ]ದು- ತ;ೊ�ಳ8ನ ಜಗತ>ನು�, ತನ� ಸುತ>5ನ ಜಗತ>ನು�, 
ಪ"ಾಮ�ೆL�ೊಳಪCಸುವ, /ಮ�ೆL�ೊCi+ೊಳV3ವ ಅದುÎತ �ೆಳವ��ೆ. ಮ[ ,ೆ ಹ&ರ ನಡುeೆ ಅನಂತಮೂ-L ಹು�Bದ +ಾಲದ56 ಈ 

%ೇಶ lಾdಾOಕeಾ8 ಅಸdಾನ�ೆ�ಂದಲೂ, �ಾ�Lಕeಾ8 ಅಂಧತ?Qಂದಲೂ, �ೈ��ಕeಾ8 |ಂ%ೆಯೂ ಉ2Qತು>. 
'ಸಂlಾjರ'ದ  ೊ->�ೆ ಅಂದ"ೆ ಅನಂತಮೂ-L ಮೂವತ>ರ ಗC %ಾಟುವಷBರ56 ಅವ=8ದು �ೊ�ಾ>�ತು. ಧಮLeೇ ಮನುಕುಲ+ೆj 
eೈ=�ಾ8 ಪ=ಣ�&ರುವ]ದು, �ಾ-�ಂಬ "ಾ�ಸ ಮನಸುಮನಸುಗಳ ನಡುeೆ �ೇ5�ಾ8 @ಂ-ರುವ]ದು ಇವರ ಅ=/�ೆ 
ಬಂತು. ಆದm=ಂದWೇ ಅನಂತಮೂ-L ಸdಾಜದ /ರುದ� Q`jನ56 ಈಜುವ ಪಣ�ೊ�Bದುm. /eಾದಗಳ kೕWೆ /eಾದಗಳನು� 
kೕWೆ[ೆದು+ೊಂಡು ಛಲ�ಡದ ಜ�Bಯಂ�ೆ ಆತu+ೆj ಸತI ಅ@�&ದmನು� ಮುಚುoಮ"ೆ�ಲ6%ೆ ಬ"ೆಯು�ಾ> lಾ8ದುm. ಆ ಮೂಲಕ 
ಆ�ಾ�ಾ +ಾಲವನು� ಚ=�ೆ�ಯ ಪ]ಟಗಳ56 &�ರeಾ8 %ಾಖ5ಸು�ಾ>  ೋ8ದುm.  

ತಮuನು� ಕುeೆಂಪ] ಮುಂದುವ=+ೆ ಎಂದು  ೇ2+ೊಳV3ವ ಅನಂತಮೂ-L ಸ?ತಃ �ಾ�ಹuಣ �ಾ-ಯ56 ಹು�Bದmರೂ 
ಪ]"ೋ|ತ�ಾ|ಯನು�, �ಾ-ಪದ�-ಯನು� ಕಟುeಾ8 /"ೋµಸು�ಾ>"ೆ. ಆ /"ೋಧವನು� ತಮu ಕ(ೆ, +ಾದಂಬ=ಯ �ಾತ�ಗಳ 
ಮೂಲಕ, ಸ@�eೇಶಗಳ ಮೂಲಕ, ಕ/�ೆ, Wೇಖನ, ಪ�ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ವIಕ>ಪCಸು�ಾ>"ೆ. ಅನಂತಮೂ-L ತಮu ಇCೕ 
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Oೕವನದುದmಕೂj ವತLdಾನವನು� %ಾಖ5ಸುವ, "ಾಜ`ೕಯeಾ8 /ಮ�Lಸುವ, lಾ|-Iಕeಾ8 wಂ-ಸುವ, lಾಂಸ¬-ಕeಾ8 
ಚwLಸುವ ಪ=�ಾಠ ರೂÍ&+ೊಂCದm ಅಪರೂಪದ ವI`>. ನ"ೇಂದ� 4ೕQ ಈ %ೇಶದ ಪ��ಾ@�ಾವ]ದನು� /"ೋµ&ದm ಇವರನು� 
�/ ಸಂದಶLಕ;ೊಬs "ಪ%ೇ ಪ%ೇ /eಾದಗಳ;ೆ�ೕ+ೆ kೖ kೕWೆ ಎ[ೆದು+ೊಳV3->ೕ=?" ಎಂದು +ೇ2ದm. ಅದ+ೆj |ೕಗನು��ಾ>"ೆ: "ಈ 

/eಾದಗಳV ಇವ->ನದಲ6. ;ಾನು ಬ"ೆಯಲು ಶುರುdಾC%ಾ8@ಂದಲೂ ಈ /eಾದಗಳV ನನ�ೆ ಅಂ�+ೊಂCeೆ. ;ಾನು ಇವ]ಗ2�ೆ 
 ೆದರುವವನಲ6. +ಾಲವನು� %ಾಖ5ಸುವ]ದxೆBೕ ನನ� +ೆಲಸ." 

ಈ +ಾರಣQಂದWೇ ಅನಂತಮೂ-Lಯವರನು� +ೇವಲ /eಾQತ ವI`>, @ಷು»ರ dಾತು�ಾರ ಎಂದು �ೕ`ಸುವವರು 
ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಆಂತಯLವನು� ಅಥLdಾC+ೊಳV3ವ]ದರ56 ಎಡವ]�ಾ>"ೆ. ಅವರ ಒಟುB ಕೃ-ಗಳ ಆಶಯವನು�, 
ಅವ"ೊಳ8ನ ಅದುÎತ ಕಥನ+ಾರನನು�, ಸೃಜನ�ೕಲ ಬರಹ�ಾರನನು�, ಸಂeೇದ;ಾ�ೕಲ ಕ/ಯನು�, �ಾ�dಾ�ಕ wಂತಕನನು� 
ಆಳeಾ8 ಅ=ತು+ೊಳ3%ೆ +ೇವಲ ಪ-�+ೆಗಳ56, �/ಗಳ56 ಪ�ಕಟeಾದ, ಅವ=ವರ �ಾ�ಗಳ56 +ೇ2ಬಂದ ಸುQ�ಯನ�xೆBೕ 
ಅವಲಂ�&, ಆಧ=&, kೕWೆÁWೆ ಗ�|& ಮ ಾS ಚತುರರಂ�ೆ dಾ�ಾಡು�ಾ>"ೆ. ಧಮLದ ಗು->�ೆ%ಾರರಂ�ೆ ;ಾ5�ೆ �ೆ[ೆಸು�ಾ>"ೆ. 
ಅವರು ಸ�ಾ>ಗ ಪ~ಾ` &C& ಸಂಭ��ಸುವ ಮೂಲಕ ತಮu /ಕೃತ ಮನ&�-ಯನು� �ೆ"ೆQಡು�ಾ>"ೆ. ಅನಂತಮೂ-L �ಾ�ಹuಣ 
/"ೋµಯೂ ಅಲ6, ಶÉದ�ದ ಪರರೂ ಅಲ6, @ಂತW 6ೇ @ಂತ ಸdಾಜ+ೆj ಚಲ;ೆ @ೕಡಬಯ&ದ, ಜಡುiಗ�Bದ &%ಾ�ಂತಗ2�ೆ �ಾ5v 

+ೊಡ5wo&ದ, ಅಂಧ �ಾ�Lಕ @ಲುವ]ಗ2�ೆ ಕಣು �ೊCಸಲು ಆ�&ದ, lಾdಾOಕ ಸಮ�ೆ�ಾ8, "ಾಜ`ೕಯ �ಾರದಶLಕ�ೆ�ಾ8 
ತುCಯು->ದm ಮನಸು ಅವರದುm. ಅ56�ೕ ಅನಂತಮೂ-L ಪ�-ಫ5ಸುವ]ದು.  

ಅವರ 'ಘಟ�ಾ�ದ�', '+ಾ-ೕLಕ' ಕ(ೆಗಳ56ನ /�ಷB ಒಳ;ೋಟ ಇವ->ಗೂ �ೆರಗು ಮೂCಸುತ>%ೆ; ಅವರ 'ಪ��ೆ�'ಯ56ನ ಸಂeೇದ;ೆ 
'ಪnೆo "ೆlಾcL'ನ 7ಾ�ೇರ-ಯ �ಾತ�wತ�ಣ, 7ಾವ]ಕ�ೆ ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ �ಾಂ�ೕಯL�ೆಯ ;ೆWೆಯನು� 
ಪ=ಚ�&+ೊಡುತ>eೆ. ಒ�uಂ%ೊkuWೇ �ಾಂµ, Wೋ|�ಾ, ಅಂ�ೇಡjG, ಅCಗರು, �ೇ�a 0ಯG, �ೕca, ~ಾÂ� �, 
lೈಮS ಬ� �ೆ wಂ-ಸುವ ಅನಂತಮೂ-L, 'ಸೂಯLನ ಕುದು"ೆ'ಯ ಹbೆ eೆಂಕಟನನು� w-�ಸುeಾ8ನ ಕWೆ�ಾ=+ೆ ಮತು> ಆ 
ಕ�ೆಯ56ನ ಅ;ೇಕ wತ�ವ�ಾ>ದ ಪ�ಸಂಗಗಳV- ಎಲ6ವ¡ ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಅವWೋ`ತ ಜಗ->ನ //ಧ ಮುಖಗಳV. ಅವರ 
'ಅಜ©ನ  ೆಗಲ ಸುಕುjಗಳV' ಅxೆBೕ. /wತ� wಂತ;ೆ�ೆ ಹಚುoವ ಅ56ಯ ಕ/�ೆಗಳV ಆಧು@ಕ ಕನ�ಡ +ಾವIಸಂದಭLದ56 /�ಷBeಾ8 
@ಲು6ತ>%ೆ; ಕ(ೆಗಳ56 +ಾವIದ lೆWೆಯನು� ತರುವ ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ +ಾವIಕWೆ ಇ56ನ ಕ/�ೆಗಳ56 ಸಮಥLeಾ8, 
ಧ@ಪ¡ಣLeಾ8 ಅ;ಾವರಣ�ೊಳV3ತ>%ೆ. 

ಅ;ೇಕ ಕ�ೆಗಳV, ಐದು +ಾದಂಬ=ಗಳV, ಒಂದು ;ಾಟಕ, ಮೂರು ಕವನಸಂಕಲನಗಳV, ಒಂQಷುB /ಮ�ಾLಬರಹಗಳV, wಂತನಪರ 
ಬರಹಗಳV, lಾಕಷುB ಅನುeಾದಗಳV ಎಂದು ಅನಂತಮೂ-Lಯವರ ಪ]ಸ>ಕಗಳ ಕು=ತು Wೆಕj  ಾಕುವ ಮಂQ�ೆ ಅವರ �ಾ�Lಕ 
@ಲುವ], ಆ�ಾIತuದ ಒಳ�ೆಳಕು, "ಾಜ`ೕಯ ಪ�pೆ, lಾdಾOಕ |�ಾಸ`>, �ಾ�ಾI-ೕತ ಗುಣ, @ಷು»ರeಾದದ ಉ% mೇಶ, ಮುಕ> 
ಬದು`ನ ಆಶಯ, ಸಂeೇದ;ಾ�ೕಲ ಗುಣ, ಬಹುಮುಖ�ೆ�bೆ8ನ ತುCದ ಗಮನ+ೆj ಬರ5`jಲ6. ಅವ=8ಂತಲೂ %ೊಡi ಕ/, 
ಕಥನ+ಾರ=ದmರೂ ಅನಂತಮೂ-LಯವರಷುB lಾdಾOಕeಾ8 ಬದು`ದ, "ಾಜ`ೕಯeಾ8 ಚwL&ದ, ಅxೆBೕ ಪ�dಾಣದ56 
/eಾದ+ೆjà ಗು=�ಾದ ಇ;ೊ�ಬs lಾ|- ಕುeೆಂಪ], +ಾರಂತ, ಲಂ+ೇv, �ೇಜ&?, ಅCಗರ ನಂತರ ಕನ�ಡದ56 &ಗWಾರ. pಾನ0ೕಠ 
ಪ]ರlಾjರ, ಪದuಭೂಷಣ, ;ಾbೋಜ, "ಾ�ೊIೕತaವ ಪ�ಶ&>- ಇ@�ತ"ೇ �ಾವ]%ೇ ಪ�ಶ&>ಗಳV ಇವ=�ೊ5Qದmರೂ, 
ಇವ]ಗ[ಾnೆಯ ಇವರ ಬದುಕು, ಬರಹ, wಂತ;ೆ, ;ೇರ ನbೆ, QಟB ವI`>ತ? ಕನ�ಡ lಾ|ತI ಚ=�ೆ�ಯ56 �ಾಶ?ತeಾ8 
ಉ2ಯುವಥದುm. ಅ;ೇಕ lಾ|-ಗಳV ಮುಂ%ೆಯೂ ಕನ�ಡದ56 ಬರಬಹುದು, ಅನಂತಮೂ-L ಮ� >ೆಂದೂ ಬರಲು lಾಧI/ಲ6.   
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%ೆವ?ಗಳ ಸುತ>: ಹೃದಯ�ವ ಅಂಕಣ – 25 
%ೆವ?ಗಳ ಬ� �ೆ ಚwLಸುವ]%ೇ eೇ[  ೆ ಾಳVdಾC+ೊಳV3ವ +ೆಲಸ. ಆ /ಷಯದ ಬ� �ೆ ಚwLಸುವವರು ಅ�ಾರ ಅನುಭ/ಗಳಂ�ೆಯೂ, 
ಅದುÎತeಾ8 ಕ(ೆ ಕಟುBವವರಂ�ೆಯೂ, ಅಪNಟ ಮೂಢರಂ�ೆಯೂ +ಾಣು�ಾ>"ೆ. %ೆವ?ಗಳ ಅ&>ತ? ಕು=ತು eಾQಸುವ]ದ`ಂತಲೂ 
ಅವ]ಗಳ ಇಲ6Qರು/+ೆಯ;ೆ�ೕ ಪ�ಬಲeಾ8 eಾQಸಬಹುದು; %ೆವ?ಗ2eೆ ಎಂದು ನಂ�ರುವವರು ಈ ಪ�ಪಂಚದ56ರುವ ಅಥeಾ 
ಎಂ%ೋ ಸeೆದು ೋದ ಕಟುBಕ�ೆ, ಕ�ೕಲಕ5Nತ ಘಟ;ೆಗಳನು�, ಅವನು� ನಂ�ದmವರನು� ಚnೆLಯ ಮ�ೆI ಎ[ೆದು ತಂದು �ಾeೇ 
ಮ�ೊ>ku �ೆwo, �ೆವರು ಒ"ೆ&+ೊಳ3ಬಹುದು. ಅ%ೆಲ6ವನು� ;ೋC ಸುಮu;ಾಗ�ೇಕxೆBೕ. ನಮu ನಡುeೆ�ೕ ಇರುವ +ೆಲವರನು� 
�ೆ�ೆದು+ೊ[�ೆ 3ೕಣ. ಮಂತ�eಾQಗಳV @ಮ�ೆ �ೊತು>. ಹ�ೆಯ ತುಂಬ ಕುಂಕುಮ, +ೊರಳ56 ಮ�dಾWೆ, ಉದmeಾದ ಕೂದಲು. 
ಅಂತಹ /wತ� ವI`>ಗ2�ೆ %ೆವ?ಗಳ56 ನಂ�+ೆ ಇರುತ>%ೆ. ಮನುಷI ಸ�ಾ>ಗ ಆತನ %ೇಹQಂದ  ೊರಬರುವ ಆತuಗಳ56 +ೆಲ°ಂದು 
ಅತೃಪ>ಆತuಗ2ದುm ಅವ] +ೆಲವರ ಶ=ೕರದ56 lೇ=+ೊಳV3ತ>eೆ ಎಂದು ನಂ�ರುವವರು. ತಮu &Q��ಂದ, ಶ`>�ಂದ 
ಅವ]ಗ[�ೆಂQ�ೆ dಾ�ಾಡಬಹುದು, ಅವ]ಗ[�ೆಂQ�ೆ ಚwLಸಬಹುದು ಎಂದು -2ದು+ೊಂಡವರು.  ಾ�ೆ�ೕ +ೆಲ°ಂದು 
ಆತuಗ[�ೆಂQ�ೆ dಾ�ಾCರುವ]%ಾ8ಯೂ, ಅವ]  ೊ`jದ ಶ=ೕರQಂದ ಅವನು� ಉnಾo�&ರುವ]%ಾ8ಯೂ eಾQಸುವವರು; 
ಅಂತಹ ಮಂತ�eಾQಗಳ ಹ->ರ  ೋ8 ಬಂದಂಥ +ೆಲವರು ಈ dಾ-�ೆ ಪ]�B @ೕCದೂm ಉಂಟು. ಇದು ಸುಳV3 ಎಂದು lಾ�ೕತು 
dಾಡಲು ಅಂತಹ ಮ ಾS ಪ�-7ೆ�ಾಗ5ೕ, pಾನeಾಗ5ೕ �ೇಡ; ಮನ�ಾಸ®ದ ಅ=/ದm"ೆ lಾಕು. |�ಾ��ಸ� ಎಂದು 
ಕ"ೆಯುವ ಸ4Áಹನ �ಾಸ®ದ ಮೂಲಕವ¡ ವI`>Dಬsನ ಮನಸaನು� ಅಥeಾ ಗುಂ�ಂದರ ಮನಸaನು� ಒಂ%ೆbೆ +ೇಂQ�ೕಕೃತ 
&�-�ೆ ತರಬಹುದು.  

 ಾ�ೆ�ೕ ನಮu �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ ಒಂದು ಮನ&�-ಯೂ �ೆ[ೆದು+ೊಂಡು ಬಂQರುತ>%ೆ. %ೆವ? ಕು=�ಾದ &@dಾಗಳV, ಪ]ಸ>ಕಗಳV, 
ಕ(ೆಗಳV ;ಾವ] ಅದರ ಬ� �ೆ ಭಯQಂದ, �ೆರ8@ಂದ Dೕwಸುವಂ�ೆ dಾಡುತ>eೆ. "ಾಮ�ೋ�ಾ� ವಮLರ 'ಭೂ ' 

&@dಾವನು� ;ೋC ಅನಂQಸ�ೇ+ಾದ"ೆ ನಮ�ೆ %ೆವ?ದ ಬ� �ೆ ನಂ�+ೆ �ೇಕು; ಆ &@dಾ ಪ¡-L ಅಥLeಾಗ�ೇ+ಾದ"ೆ, 
.�ೕಟ=;ಾnೆಗೂ +ಾಡ�ೇ+ಾದ"ೆ %ೆವ?ದ ಬ�ೆ8ನ ಊ ೆ, ನಂ�+ೆ, ಭಯ ಎಲ6ವ¡ ನಮu56ರ�ೇಕು. +ೌಂCನIರ +ೆಲವ] 
+ಾದಂಬ=ಗಳ ಆತu  ೊಕುjವ ಸಲುeಾ8�ಾದರೂ ಇವ] ಅಗತI. ಇದು ದಡiತನeೆಂಬುದು �ೇ"ೆ dಾತು. ಈ ಪ�ಪಂಚದ ಏಳV, 
�ೕಳV ಎರಡರಲೂ6 dಾನವ ತನ� ಊ ೆ, ನಂ�+ೆಗ2ಂದWೇ ಎಲ6ವನೂ� ಪ��ೆ��ೊCi+ೊಳV3ತ>Wೇ, ಆ �ಣ+ೆj ಅ@&ದm;ೆ�ೕ ಸತIeೆಂದು 
7ಾ/ಸುತ>Wೇ, ಋಜುeಾತುಪCಸುತ>Wೇ lಾ8 ತನ� ಅ=ವನು� eಾI}ಾI@&ದ, %ೆವ?ಗ2eೆ ಎಂದು ನಂ�ದmವನು ಆkೕWೆ ಇಲ6 ಎಂದು 
eಾQಸ�ೊಡ8ದ. %ೆವ?ಗಳನು� ನಂಬುವವನ ಆಂತ=ಕ, �ಾಹI ಜಗತು>  ೇ�ೆ ರೂ0ತ�ೊಂCರುತ>%ೋ  ಾ�ೆ�ೕ %ೆವ?ಗ[ ೕೆ ಇಲ6 
ಎಂದು ನಂ�+ೊಂಡವನ ಪ�ಪಂಚeೇ ಅದ`jಂತ �ನ�eಾದುದು. ಈ ಬ� �ೆ ಇ56  ೆಚುo ಚwLಸQರುವ]%ೇ ಒ[ 3ೆಯದು. 

ಮಂತ�eಾQಗಳ eಾದವನು� ;ೋCದ"ೆ '%ೆವ?ಗ2eೆ' ಎಂಬುದು ಅವ=�ೆ ಒಂದು �&;ೆr ��+ಾjಗುತ>%ೆ; /pಾನ ಎಷುB 
ಮುಂದುವ=Q%ೆ ಎಂಬುದು ಅವ=�ೆ �ೊ->ರ5`jಲ6; 1813ರW 6ೇ lಾj~ 6ೆಂCನ �ಾS qೆ=ಯG ಎಂ�ಾತ An essay towards a 

theory of apparitions ಎಂಬು%ೊಂದು ಪ�ಬಂಧವನೂ�, 1845ರ56  qಾ�@aನ ಅWೆ+ಾaಂಡG �ಾ+ೆ?r qಾ�@ar ��ಯG ದ 
�ಾ�r 4ಂc ಎಂಬ ಮ;ೋ/pಾ@ Hallucinations: Or, the Rational History of Apparitions, Dreams, 

Ecstasy, Magnetism, and Somnambulism ಎಂಬ ಐನೂ"ೈವತೂuರು ಪ]ಟಗಳ ಬೃಹ  ಪ]ಸ>ಕವನೂ� ಬ"ೆQದmರು; 
ಅದ`ಂತ 4ದWೇ �ೈಬ56ನ56ಯೂ, All Souls' Day ಆಚರ�ೆಯ56ಯೂ, ಆನಂತರ ಇlಾ6ಂನ jinn ನಂ�+ೆಯ56ಯೂ ಈ 

ಕು=ತು ಉW 6ೇಖ/%ೆ. ಯೂ"ೋ0ನ �ಾನಪದದ56 %ೆವ?ಗ2�ೆ /�ೇಷ lಾ�ನdಾನ/ದುm ಅದನು� revenant ಅಥeಾ ಮರಣದ 
ನಂತರದ ಮರಳV/+ೆ ಎಂದು ಕ"ೆಯುವ ಪ=�ಾಠ ಅವರದು.  ಾ�ೆ�ೕ wೕ@ೕಯರು %ೆವ?ಗಳ ಹಬsವ;ೆ�ೕ (ಉಲ6ಂಬನ: 
�ೌದ�ಧಮLದ ಪದ) ಆಚ=&ದ"ೆ, ಅಥವLeೇದದ56ನ 'ಆತu�ಾಂ-' ಅಥeಾ '�ಾ�ದ�' ಪದಗಳV 7ಾರತದ ಮ�B�ೆ 
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ಗಮನlೆ[ೆಯುತ>eೆ. ಈ ಪದಗಳV ಆತuದ ಬ� �ೆ ಇದmರೂ ಅತೃಪ>ಆತu (%ೆವ?, ಭೂತ)ದ ಬ� �ೆಯೂ wಂ-ಸಲು %ಾ=dಾC+ೊಡುವ]ದು 
ಸುಳ3ಲ6.  ಾ�ೆ�ೕ 0ತೃಪ� ಅಥeಾ dಾಳಪ�ದಂದು ಸತ>ವ=�ೆ ಎbೆ ಇಡುವ]ದು, %ೆವ? k�B+ೊಂC�ೆಂದು %ೇವlಾ�ನಗ2�ೆ 
 ೋಗುವದು, ಕಲು6 ಹು�Iಸುವ]ದು, �ೋ=ಗಳ kೕWೆ  ೊಸಬ~ೆB ಇಟುB ಭಯಭ`>�ಂದ ಪ¡�ೆ dಾಡುವ]ದು, ದ�ಣಕನ�ಡ OW 6ೆಯ 

ಭೂ�ಾ"ಾಧ;ೆ- ಇ�ಾIQಗಳನು� 7ಾರ-ೕಯ"ಾದ ;ಾವ] ಗಮ@ಸಬಹುದು. ಇದ=ಂದ ;ಾವ] ಕಂಡು+ೊಳ3�ೇ+ಾದ ಸತIeೆಂದ"ೆ 
ಮನುಷIನು ನಂ�+ೆ�ೆ �ೋತು �%ಾmಗ ಆಗುವಂತಹ �ೆಳವ��ೆಗಳV ಮತು> ಆ ನಂ�+ೆಯ ಸುತ> 4ದ5@ಂದಲೂ ನbೆದು+ೊಂಡ 
ಬಂದ ಅ(ಾL  ರೂ0&+ೊಂಡು, ನbೆ&+ೊಂಡು ಬಂದ ಪರಂಪ"ಾನುಗತ ಸಂಗ-ಗಳ ಪ�7ಾವ ಇವ->ನ ಜನರ ಮನ&�-ಯ kೕWೆ 
 ೇ�ೆ ಪ=�ಾಮ �ೕ=%ೆ ಎಂಬುದನು�. 

dಾನವ �ಾನು ಕಂಡು+ೊಂಡ %ೇವರ �ೊ�ೆ�ೆ ಕಂಡು+ೊಂಡ ಇ;ೊ�ಂದು ವಸು> ಅಥeಾ ಪ=ಕಲN;ೆ�ೕ %ೆವ? ಎನ�ಬಹುದು. 
dಾನವನನು� ಮತು> dಾನವ ಕ5N&+ೊಂಡ ಈ %ೆವ?ದ ಪ=ಕಲN;ೆಯನು� ಒku ಸೂ�¿eಾ8 ಗಮ@&: +ೆದ=ದ ಜುಟುB; %ೆವ?ದ 
ಕೂದಲು �ಾeಾಗಲೂ +ೆಟB+ೆಟB%ಾ8 +ೆದ=+ೊಂCರ�ೇಕು. ಕೂದಲು ಅಚುoಕ~ಾB8 ಕತ>=&ದm"ೆ ಅಥeಾ @ೕ~ಾ8 �ಾw ಜbೆ 
 ಾ`ದmಂ-ದm"ೆ %ೆವ? ಸಭI ಮನುಷIನಂ�ೆ +ಾಣುವ ಅ�ಾಯವ]ಂಟು. ಅದರ ಉಗುರುಗಳV ಚೂ�ಾ8, ಉದmeಾ8 ಇರ�ೇಕು; 
ಕತ>=&ದ"ೆ %ೆವ? ಅ@�&+ೊಳ3ದು. ಅದು �2 ಬ~ೆBಯ;ೆ�ೕ ಧ=ಸ�ೇಕು; ಚಟBದ kೕWೆ  ೊ�ೊ>ಯುIeಾಗ �2ಬ~ೆB �ಾ;ೇ 
 ೊQ&ದುm; &@dಾಗಳ56ಯೂ 4ೕ|@ �2&ೕ"ೆಯ;ೆ�ೕ ಧ=lೋದು. ಮುಖ ಆದಷುB +ೆಟB%ಾ8ರ�ೇಕು; ಸುಂದರeಾ8ದm"ೆ 
%ೇವರಂ�ೆ +ಾಣುವ ಅವ+ಾಶವ]ಂಟು. ಅದರ ಕತು>, +ಾಲುಗಳV ಉWಾB ಇರ�ೇಕು; dಾಮೂ5ಯಂ-ದm"ೆ %ೆವ?ದ /�ೇಷ�ೆ�ೕನು? 
ಅದರ ;ೆರಳV �ೋbೆಯ kೕWೆ ಸು2ಯ�ೇಕು, ಅದು `ಟ`ಯ ಪರ%ೆಗಳನು� �ಾ2ಯ ಮೂಲಕ ಅಲು�ಾCಸ�ೇಕು; ಇದನೂ� ಕೂಡ 
&@dಾಗಳ56 �ೋ=&ರುವ]ದ=ಂದ @ಯಮ �ೕರ�ಾರದು. %ೆವ?ದ ಧ@ ಭ�ಾನಕeಾ8ರ�ೇಕು; ಭಯ ಹು�Bಸದ %ೆವ?ದ ದ?@ 
ಎಂಥದುm lಾ?�ೕ?  

ಮನುಷIನ ಕ��ೆ, ಮನ&�ೆ �ೋಚ=ಸುವ ಈ ಬ�ೆಯ %ೆವ?ಗಳV �ಾ��ಗಳ ಕ��ೆ +ಾಣQರುವ]ದು @ಜಕೂj ಆಶoಯL. ;ಾ�ಗಳ 
ಕ��ೆ %ೆವ? +ಾಣುತ>%ೆಂದು ಮನುಷI  ೇಳV�ಾ>ನxೆBೕ, ;ಾ�ಗಳV  ೇ2ದುm ;ಾನಂತೂ +ೇ2ಲ6. �ಾ��ಗಳ ಸಹಜ ಬದುಕು, ಆ ಾರ, 
@% mೆ, /�ಾ�ಂ-, ಲವಲ/+ೆ�ಂ%ಾ8 ಅವ]ಗ2�ೆ ಎಂದೂ %ೆವ?ದ ಬ� �ೆ Dೕಚ;ೆ�ಾಗ5ೕ, ಭಯeಾಗ5ೕ ಆ8Qmಲ6. ಮನುಷI ಎಷುB 
ಎಡವಟುB ಆlಾ� ಎಂದ"ೆ ಕೂತW 6ೇ ಢಂ ಅಂತ ಒkuWೇ ಹೃದ�ಾçತ`jೕbಾ8 ಸ� >ೇ  ೋಗಬಹುದು. ಕಣು, `/, ಮೂಗು, 
;ಾ5�ೆ, ಚಮLಗಳ ಚಟುವ�+ೆಯ;ೆ�ೕ ಕbೆ�ೆ  ಇಲ6eಾ8&+ೊಳV3ವ ಮನುಷIನ ಗವL, ದಪL+ೆjೕನೂ +ೊರ�ೆ�ಲ6. ಉಡು�ೆ, ಸೂರು, 
ಗ�ಂ(ಾಲಯ, wತ�ಮಂQರ, /ಶ?/%ಾIಲಯ, %ೇವlಾ�ನ, ;ಾI�ಾಲಯ, +ಾರು, /dಾನಗಳನು� ಕಂಡು+ೊಂಡ ಈತ %ೆವ?ವನೂ� 
ಕಂಡು+ೊಂC%ಾm;ೆ. ಇeಾIವ¡ ಇಲ6%ೆ ;ೆಮuQ�ಂQರುವ �ಾ��ಪ�ಗ2�ೆ %ೆವ?ಗಳ ಭಯ dಾತ�ವಲ6 ಕಲN;ೆಯೂ ಇಲ6.  

ಇQಷುB ;ೋC%ಾಗ dಾನವನ +ಾdಾQ ಮದ, dಾತaಯLಗಳV ನಮuನು� �ಾIನ+ೆj ಹಚo�ೇಕು. ಈತನ lೋಲುಗಳ56 
ಗ�|ಸ�ೇ+ಾದುದು ಆತ ತನ� %ೌಬLಲIಗ2ಂ%ಾ8�ೕ ತನ� ಹ�ಾ�ೆ, ಅಸ ಾಯಕ�ೆ ಮುwo+ೊಳ3ಲು ಕಂಡು+ೊಂಡ dಾಗLಗಳV. 
ಕರು�ೆ, @x »ೆ, ಅಂತಃಕರಣ, ದ�, �ಾ�dಾ�ಕ�ೆ �ಾವ]ವ¡ �ಾ2+ೆ �ಾರQ%ಾmಗ %ೇವರುಗಳನು� ಸೃ�B&+ೊಂಡು ತ;ೆ�ಲ6 
ಅಸೂ�, %ೆ?ೕಷ, "ಾ�ಸತ?, ಕುಯು`> ಬುQ�ಗಳ;ೆ�Wಾ6 %ೇವರ kೕWೆ  ಾ` '��ಸು' ಎನ��ೊಡ8ದ. ತನ�eೇ ದುಗುLಣ, ದುಷB 
ಮ;ೋಭೂ�+ೆಯ ಸಂ+ೇತeಾ8 %ೆವ?ವನು� ರೂ0&+ೊಂಡ. %ೆವ? ಸ%ಾ ಮನುಷIನನು� +ಾಡು->ರ�ೇಕು; %ೇವರು ಬಂದು 
+ಾ�ಾಡ�ೇಕು- ಇದು ಇವ;ೇ %ೇವರು, %ೆವ?ಗ2�ೆ dಾCರುವ �ಾ`ೕತು ಅಂತ +ಾ�ಸುತ>%ೆ.  

ಇದ+ೆj ಪ¡ರಕeಾ8 ಒಂದು ಘಟ;ೆ ;ೆನ0&+ೊಳV3� >ೇ;ೆ: 4;ೆ� ;ಾನು ಬಲ6 ಕನಕಪ]ರ ಕbೆಯ ವI`>Dಬs ನನ�ೆ ಮಳವ23ಯ56 
&`jದm. +ೇವಲ ನಲವತ>ರ ಸುdಾ=ನ ಆ ವI`>�ೆ ತನ� �ಾತ ಕ�B&ದ ಮ;ೆ, ಎರbೆಕ"ೆ  ೊಲ,  ೆಂಡ-, ಒಬs ಮಗ@%ಾm;ೆ. ಆ ಮಗ 
+ೆಲ-ಂಗಳ |ಂ%ೆ ಮಧI"ಾ-� ಎದುm ಕೂತು ಒಬs;ೇ dಾ�ಾಡುವ]ದು, �ೆwo �ೕಳVವ]ದು ಇ�ಾIQಗಳನು� dಾಡು->ದmನಂ�ೆ. ಆಗ 
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ತ�ಣ �ಾ"ೋ  ೇ2ದ"ೆಂದು ಆ ವI`> ಒಂ%ೆರಡು �ಾ= +ೊ[ 3ೆ�ಾಲದ ಮಂತ�eಾQDಬsನ ಹ->ರ  ೋ8 ಬಂQ%ಾm;ೆ.  ೋಗುವ 
4ದಲು ಆ ಮಂತ�eಾQಯ ಆಣ-ಯಂ�ೆ ನQDಂದರ ಎರಡು ದಡಗಳ ಮಣು, ಎರಡು ಬQಯ @ೕರು, ಎಕjದ ಹೂವ] lೇ=ದಂ�ೆ 
ಮೂರು �ಾ-ಯ ಹೂವ], ಒಂದು +ೋ2 ಇ�ಾIQಗ[�ೆಂQ�ೆ ಮಂತ�eಾQ  ೇ2ದm ಸಮಯ+ೆj ಸ=�ಾ8 ಅವನ56�ೆ  ೋ8%ಾm;ೆ. 
ಆ ವI`>ಯ ಹತು>ವಷLದ ಮಗ@�ೆ %ೆವ? k�B+ೊಂC%ೆ�ಂದು ಆ 4ದWೇ -ೕdಾL@&ದm ಮಂತ�eಾQ ಆ ಹುಡುಗನನು� ತನ� 
ಎದು=�ೆ ಕೂ=&+ೊಂಡು ಒಂದು ಹlೆ &ದ�ಪC& ಕುC+ೆಗ2�ೆ ನೂಲು ಸು->, ಮನ&ನW 6ೇ ಏ;ೇ;ೋ ಮಂತ�ಗಳನು�  ೇ2+ೊಂಡು 
ತbೆ  ೊbೆQ%ಾm;ೆ. +ೋ2 ಕುಯುm, 4~ೆB  ೊbೆದು, @ಂ�ೆ ಹಣು ಮಂ-�& ಏ;ೇ;ೋ dಾC%ಾm;ೆ. ಅಷುB dಾC ಅಪNಮಗ@�ೆ 
ಏ;ೋ ಒಂQಷುB  ೇ2 ಇಬsರನೂ� ಅ56ಂದ ಕ2&%ಾm;ೆ.  

ಆನಂತರ ಆ ಮಂತ�eಾQಯ ಬ� �ೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂC ಅ56 ಇ56 /nಾ=&%ೆ. ಆತ ನಮu@ಮuಂ�ೆ�ೕ dಾಮೂ5 ಮನುಷI; 
 ೊಲಗ% mೆಗಳ56 +ೆಲಸ dಾಡು�ಾ>;ೆ, ದನಕರುಗ2eೆ. ಆ�ಾಗ +ಾC�ೆ  ೋ8 ಏ;ೇ;ೋ �ೇರುಗಳನು� ತರು�ಾ>;ೆ. ಆತ ಊಟ 
dಾಡುeಾಗ �ಾ"ಾದರೂ ಅ0Nತ0N ' ಾವ]' ಅಂದು�ಟB"ೆ ಅಥeಾ ಅಕlಾu  Qೕಪ ಆ=�ಟB"ೆ ತ~ೆB�ೆ +ೈ 
�ೊ[ೆದು+ೊಂಡು�ಡು�ಾ>;ೆ. lಾಕಷುB ಭಂ8 lೇದು�ಾ>;ೆ.  ೆಚುo dಾ�ಾಡದ ಆತ ತನ� ಕ�ನW 6ೇ ಏನು �ೇ+ಾದರೂ ಗ�|ಸಬಲ6, 
ಒಳ�ೊಳ�ೇ Wೆಕj ಾಕಬಲ6 lಾಮಥIL  ೊಂQರುವವನು. ತನ�ನು� ಪ=ೕ�ಸWೆಂದು ಬಂQದm /nಾರeಾQDಬsನನು� ಅ->ತ> 
ಅಲು�ಾಡದ  ಾ�ೆ dಾCದmಲ6%ೆ, @�ಷಗಳ +ಾಲ �ಾ�ಕಟುB dಾCದmನಂ�ೆ. �ಾ�ಕಟುB ಅಂದ"ೆ dಾತು  ೊರಡದ  ಾ�ೆ, 
;ಾ5�ೆ  ೊರಳದ  ಾ�ೆ dಾಡುವ]ದು. ಆ ಮಂತ�eಾQಯ ಹ->ರ ಒಂದು /wತ�eಾದ ಚಮLದ wೕಲ/%ೆಯಂ�ೆ. ಅದರ56 ಏ@%ೆ 
ಅಂತ ಈವ"ೆ�ೆ �ಾ=ಗೂ -2Qಲ6ವಂ�ೆ. ಅdಾeಾlೆI, ಹು�k "ಾ-�ಗಳಂದು ಆತ ಅದುÎತeಾ8, /wತ�eಾ8 
ಪ=ಣ�ಸಲNಡು�ಾ>ನಂ�ೆ.  ಾ�ೆ�ೕ %ೆವ? k�B+ೊಂC%ೆ ಅಂತ ಬಂದವರನು� ಬುಗು= ಆC&ದಂ�ೆ ಆCಸು�ಾ>ನಂ�ೆ. |ೕ�ೇ ಒku 
 ೆಂಗlೊಬsಳ kೖಯ56 %ೆವ? lೇ=+ೊಂCದುm, ಆ+ೆಯನು� ಈ ಮಂತ�eಾQಯ ಹ->ರ ಕ"ೆದು+ೊಂಡು ಬಂದರಂ�ೆ. ಆಗ ಈತ ತನ� 
ಶ`>�ಂದ ಆ+ೆಯನು� ಹುಣlೆಮರದ kೕಲ+ೆj ಹ->&��Bದm;ೆಂದೂ, ಆ+ೆ ಮರ ಹ->ದ kೕWೆ ಆ+ೆಯ ಶ=ೕರQಂದ %ೆವ?ವನು� 
 ೊರ�ೆ�ೆ%ಾಗ ಆ+ೆ ಮರQಂದ ಇ2ಯಲು �ಾ��ಾಸ ಪಡು->%ಾmಗ ಈತ ಮ� >ೆ ಅವಳ ಶ=ೕರ+ೆj %ೆವ?  ೊಕುjವಂ�ೆ dಾC 
ಮರQಂದ ಇ2&ದ;ೆಂದೂ +ೇ2ಪ~ೆB- ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗ-ಗ[ ೕೆ ಈ ಬ�ೆಯ ಮಂತ�eಾQಗಳ ಬ� �ೆ ಮತ>ಷುB ಆಸ`>, ಭಯ, 

�ೆರಗು ಹು�B+ೊಳ3ಲು %ಾ=dಾC+ೊಡುತ>eೆ… ಇxೆBWಾ6 ಚwL&ದ kೕWೆ ಈ ಯುಗದ ಮನುಷI �ಾನು ಬnಾeಾಗಲು ಒಂದು 
%ಾ=ಯುಂಟು. ಅದು eೈpಾ@ಕ, eೈnಾ=ಕ wಂತ;ೆ.  

%ೆವ?ಗಳV ಇರ5 ಅಥeಾ ಇರQರ5 ಅದರ ಬ� �ೆ 4ದ4ದಲು ತWೆ+ೆC&+ೊಂಡವರು �ಾS qೆ=ಯG ಥರದವರು. ಅಂಥವರ 
�ೊ�ೆ ಎê.ನರ&ಂಹಯI ಮುಂ�ಾದವರನು� �ಾ[  ೆdಾC. 

ಬುಂbೆ%ಾಸ;ೆಂಬ ಹುಚoಯI: ಹೃದಯ�ವ-26 
;ಾನು ಹQ;ಾರ;ೇ ವಯ&a�ೆ ಹ23ಗಳನು� ��Bದmರೂ ಹ[ೆಯ ಪ=wತರು ಮದುeೆ, ಗೃಹಪ�eೇಶ, ;ಾಮಕರಣ, �ಾWಾ+ಾWೇಜುಗಳ 
ಸdಾರಂಭ ಅಥeಾ �ಾ"ಾದರು ಸತ>"ೆ ಕ"ೆಯು�ಾ>"ೆ; ನನ� �ೇರುಗಳV ಎಂQಗೂ ಹ23ಗಳ56�ೕ ಇರುವ]ದ=ಂದ ಇ%ೆWಾ6 ಸeೇL 
lಾdಾನI. ನನ�ೆ lಾ/ನ ಮ;ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ೇ�ಾರು. ಏ+ೆಂದ"ೆ ನನಗದು ;ಾಟಕದ eಾ�ಾವರಣದ ;ೆನಪ] ತರುತ>%ೆ. 
Oೕವಂತeಾ8%ಾmಗ ಎxೊBೕ ಸಲ ಮಕjಳ, lೊlೆಯಂQರ +ಾಲು ಕಸeಾ8 ಬದು`ದ ವೃದ�ರ  ೆಣದ ಮುಂ%ೆ ಅವರ 
ಬಂಧುಗ[ೆ@&+ೊಂಡವ"ೆWಾ6 ಕೂತು �ೊ[�ೇ ಅಂತ ಅಳVವ ��qೆಶನ� �ಾತ��ಾ=ಗಂ�ೆ +ಾಣು�ಾ>"ೆ. ಅವರ ದುಃಖ, ಸಂ�ಾಪ, 
ಕ�ೕರು ಎಲ6ವ¡ ಸುಳV3 ಎಂದು ಜಗ->;ೆದುರು ಬ|ರಂಗ ಪCಸಲು ಸತು> ಮಲ8ರುವವ=�ೆ �ಾ+ಾದರೂ ಮ� >ೆ Oೕವ ಬರ�ಾರದು 
ಅ@�ಸುತ>%ೆ.  
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ಆದ"ೆ ಇWೊ6ಂದು lಾ/ನ ಮ;ೆ �ನ�eಾದದುm. ಮುದುಕ ಬುಂbೆ%ಾಸ ಸತು> ಮಲ8%ಾm;ೆ. ಅವನ 0�ೕ-ಯ ;ಾ� 7ೈರ ಅ->ತ> 
ತಬs5ಯಂ�ೆ ಓbಾಡು->%ೆ. ಇಷBಕೂj ಈತ �ಾಲIQಂದWೇ ಲಂ�ಾ�ಗರ ಮ;ೆಯ56 ಭ�Bಸ"ಾಪ] ಕುCಯು->ದm=ಂದ ಈತ@�ೆ 
ಬುಂbೆ%ಾಸ ಎಂಬ  ೆಸರು ಬಂQರುತ>%ೆ. ಇವನ @ಜeಾದ  ೆಸರು ಹುಚoಯI. ಹುಚುoಕುದು"ೆ �ೕರಯIನ ವರQಂದ ಹು�Bದm=ಂದ 
ಇವ@�ೆ ಈ  ೆಸರು ಅಂತ ಪ�-ೕ-. ಸತು> ಮಲ8ರುವ ಈ ಮುದುಕ ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಬ� �ೆ ನನ�ೆ ಎ56ಲ6ದ ಕುತೂಹಲ. ;ಾನು ಒಂಥ"ಾ 
ಇವನ qಾIS ಎಂದು  ೇ2+ೊಳ3ಬW 6ೆ. ಏ+ೆಂದ"ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸ ನನ� ಇಷBದ ವI`>�ಾ8ದm. ಅದ+ೆj +ಾರಣವನೂ�  ೇಳ5% mೇ;ೆ. 
ಬುಂbೆ%ಾಸ ಆ;ೆ ತು2ದು ಸತ>ನು ಎಂಬ ಸುQm +ೇ2  ೋ%ೆ. ಈ lಾ/ನ ಸಂದಭLದ56 ನನ�ೆ ಅಳ�ೇ+ೆಂದು ಅ@&ರ5ಲ6. ಜನ 
ಮು->ದmರು. ಬುಂbೆ%ಾಸನನು� 0�ೕ-ಸು->ದm ಲಂ�ಾ�ಗರು, ಆತನನು� ಕುತೂಹಲQಂದ ;ೋಡು->ದmವರು, ತಮ�ೆ �ೇಲದಹಣು, 
ಎಸ"ೇ ಹಣು, �ೇನು, ತುಡು�ೆಗಳನು� ತಂದು +ೊಡು->ದm ಮುದುಕ ಸತು> ೋದದm+ೆj ಅಳV->ದm ಊ=ನ ಮಕjಳV, ಎಲ6ರೂ ಇದmರು. 
ಅದು ಅxೆBೕನೂ ;ೋ/@ಂದ ಕೂCದm eಾ�ಾವರಣeೇನೂ ಆ8ರ5ಲ6. ಅ56 ಸಂ�ಾಪದ eಾ�ಾವರಣ/ರುತ>%ೆಂದು ;ಾನxೆBೕ 
ಊ|&+ೊಂC% mೆ.  ೆಣ+ೆj @ೕರು ಹುಯುm, ಚಟBದ kೕWೆ ಮಲ8&, �2ಯ ಬ~ೆB  ೊQ&, ಅವ=ವರು ತಂQದm ಹೂ/ನ  ಾರ  ಾ` 
;ಾಲುj ಜನ ಚಟB+ೆj  ೆಗಲು +ೊಡುವ ಮುನ� ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಆವ"ೆ8ನ ಬದು`ನ ಬ� �ೆ ಒಂQಷುB pಾ0&+ೊಳV3ವ ಮನlಾ�ತು. ಆ 
;ೆನ0ನ ;ೆಪದ ಆ @�ಷಗಳ ನನ� ಸ?ಗತವನು� ಇ56 +ೊಡು� >ೇ;ೆ: 

ಬುಂbೆ%ಾಸ ಸ->%ಾm;ೆ. ಈತನ ಅಣಂQ"ಾದ ಗುಡiಪN ಮತು> &ದ�"ಾಮ@ಗೂ ಅವರ  ೆಂಡ-ಯ=ಗೂ ಈತ �ಾವ�ೊ>ೕ 
ಸತು> ೋ8ದm. ಈ lಾವ] ಅವ=�ೆ ಒಂದು ;ೆಪವxೆBೕ. ಇ56 ;ೆ"ೆQರುವ ಗಂಡಸರು,  ೆಂಗಸರು, ಮಕjಳV, ಈತನ  ರಕ>ಸಂಬಂµಕರು- 
�ಾರೂ ಇವನನು� ಆಳQಂದ ಸBC dಾCದವರಲ6. ದೂರQಂದ ;ೋC, ನಕುj, ತdಾxೆ dಾC ಸುಮu;ಾ8ದmವರು. 

ಬುಂbೆ%ಾಸನನು� ;ಾನು wಕjವ@%ಾm8ಂದಲೂ ;ೋC% mೇ;ೆ. ಇವನು +ಾC@ಂದ ತರು->ದm �ೇಲದಹಣು, ಎಸ"ೇ ಹಣು -ಂದವರ 
�ೈ` ;ಾನೂ ಒಬs. ಆದ"ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಎರಡ;ೇ ಅಣ ಮುದುeೆ�ಾಗುವಷBರ56 ಈ ಮ;ೆಯ eಾರ8-> +ಾಳಗ ಶುರುeಾ8ತು>. ಈ 

+ಾರಣQಂದWೇ ಇವನ ಎರಡ;ೇ ಅಣ ತನ�  ೆಂCರ %ೆlೆ�ಂದ  ೊಲಮ;ೆ 7ಾಗ �ೆ�ೆದು+ೊಂಡು �ೇ"ೆ  ೋಗುವ]%ಾ8 ಪಟುB 
|Cದ, |=ಯಣನೂ ಆಗ5 ಅಂದ. ಊ=ನ |=ೕಕ"ೆಲ6 lೇ=  ೊಲಮ;ೆ 7ಾಗ dಾಡಲು ಕೂತರು. ಮುಗ�ನೂ, �ೆದmನೂ, ತುಸು 
ಬುQ�dಾಂದIನೂ ಆದ ಬುಂbೆ%ಾಸ@�ೆ ಜ�ೕನು, ಮ;ೆ �ಾವ]ದನೂ� +ೊಡ�ಾರ%ಾ8ಯೂ, ಆತ ಬದು`ರುವವ"ೆ�ೆ ತWಾ 
ಒಂ%ೊಂದು ವಷL ಇಬsರೂ ಅಣಂQರು ಆತನ ಊಟಬ~ೆB, �ೕC �ೆಂ`�ಟBಣ, ಜ?ರ8ರ ಬಂದ"ೆ ಸೂO 0ಲುa ಖಚುL 
ಇ�ಾIQಗಳನು� ;ೋC+ೊಳV3ವ]%ಾ8ಯೂ -ೕdಾLನeಾ�ತು. lಾಧು�ಾ��ಯಂತಹ ಬುಂbೆ%ಾಸ@�ೆ ಏನು dಾಡ�ೇ+ೆಂದು ಆ 
�ಣ+ೆj �ೋಚ5ಲ6. ಅವ->@ಂದ ಮೂ;ಾLಲುj Qನ  ಊ"ಾnೆಯ �ಾಳVಗುCಯ ಜಗ5 �ಟುB ಕದಲ5ಲ6. �ೋ"ಾ8 
ಅಳ�ೇ+ೆ@&ದರೂ ದಟB dೌನ, ಒಂ�ತನದ56 ಮುಳV8ದ. ತನ� ಬ2 �ಾeಾಗಲೂ ಇಟುB+ೊಳV3->ದm ದಮuCಯನು� ಬCಯು�ಾ> 
kೖಮ"ೆತು  ಾಡು->ದm. ಹೂ@ೕ=ಲ6%ೆ �ೇಡದ ಬWೆಯ ನಡುeೆ ಅಪ"ಾµಯಂ�ೆ ಕು2-ದm ಪ]"ಾತನ �ವ5ಂಗವನು� ;ೋಡು�ಾ> 
ಕು2ತ. ಆಗWೇ �ೈಯL ತಂದು+ೊಂಡು &ೕ%ಾ ಮನ�ೆ ಬಂದು "ೇxೆuಹುಳV/�ೆ lೊಪ]N +ೊ"ೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉದm;ೆಯ 

ಚೂ=ಯನು� +ೈಯ56 |Cದು ಅಣಂQರು, ಅ->�ೆಯಂQ=�ೆWಾ6 ಚುಚoಲು  ೋ8 ರಂಪ dಾC, ಮ�ೊ>ku ಊ=ನವರ;ೆ�ಲ6 
;ಾIಯ+ೆj lೇ=&  ೇ2ದನು. "�ೇ+ಾ"ೆ ಮ;ೆ @ೕeೇ ಮC+ೊ23, ನನ�ೆ ನಮuವ?, ನಮuಪNನ �ೋ= ಇ"ೋ  ೊಲ dಾತ� 
+ೊಡುsC."  

ಊ=ನ |=ೕಕರು ಅ@�&+ೊಂಡ ಮ;ೆ ಾಳರು ಆತ ಚೂ= |Cದು+ೊಂಡು ಓbಾCದmನು� +ೇ2ಪ�Bದm=ಂದ 'ಮC+ೋ  ೋಗು' 
ಅಂದರು. �ೊ�ೆ�ೊಂQಷುB +ಾಳVಕCi, ಒಂದು �ೊ�ೆ ಬಡಕWೆತು>, ಚೂರು�ಾರು ದುಡiನೂ� +ೊC&ದmರು. ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಅಣಂQರು 
ತಂತಮu  ೆಂಡ-ಯರ ಮುಖ ;ೋC ತWೆತ8�& @ಂತರು. ಬುಂbೆ%ಾಸ ಒಬs;ೇ +ಾC�ೆ  ೋ8 ಮರ ಕCದು ತಂದು, �ಾ;ೇ ಮಣು 
�Qm& ಊ"ಾnೆ8ನ  ೊಲದ56ರುವ ತನ�  ೆತ>ವರ �ೋ=ಯ ಪಕjದW 6ೇ ಪ]ಟB%ೊಂದು ಗುCಸಲು, ಎತು>ಗಳನು� ಕಟBಲು ಒ�ಾNಲುL 
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ಕ�B+ೊಂಡ.  ೊಲ ಫಲವ�ಾ>8ತು>. ಮ[ೆಯೂ ಆ8ತು>. ಉತು>, ಹಸನು dಾC  ೇ�ೋ "ಾ8 �->ದ. ಬುಂbೆ%ಾಸ@�ೆ ;ೆಟB�ೆ ಕೂ=�ೆ 
|Cಯುದನು�  ೊರತು ಪC& ಉಳVk dಾಡುವ]ದು, ಅಲು�ೆ  ೊbೆಯುವ]ದು, ಕುಂ~ೆ  ೊbೆಯುವ]ದು, ಅರಗುವ]ದು, ಕುಯು6 
ಕಟB�ೆ dಾC k%ೆ �ಡುವ]ದು, ಕಳ +ೆ->, �ಾ=& ಅ=  ಾಸುವ]ದು, ಗುಂಡು  ೊbೆಯುವ]ದು, ಉQm�ೆ ಮ�ೆ kೕWೆ @ಂತು "ಾ8 
ತೂರುವ]ದು, "ಾ��ೆ ಪ¡�ೆ dಾC 'ಓWಾ� eಾಸು%ೇವ=�ೆ… ಹು5%ೇವ=�ೆ ಓWೊ�ೕ…" ಎಂದು  ೇ2 ಬಂದವರ lೆರ8�ೆ ಒಂQಷುB 
ಧಮLದ "ಾ8  ಾ`, ಸಂ�ೆ +ೋ2 ಕುಯುm ಕಳದ ಮು@ dಾC ಒಂQಷುB ಜನ=�ೆ �ಾಡೂಟ  ಾ` "ಾ�ೕನ ಮ;ೆ�ೆ lಾ8ಸುವವ"ೆ�ೆ 
ಎಲ6ವ¡ �ೊ->ತು>; ವಂಶ�ಾರಂಪಯLeಾ8 ಬಂದ ಕಸುಬು, ಸಂಸ¬-.  

ಬುಂbೆ%ಾಸ ಆ  ೊಲವನು� ಉತು>, �ತು> ಹದ dಾಡುeಾಗ ;ಾeೆWಾ6 wಕj ಹುಡುಗರು. ಆತ ನಮ�ೆಲ6 ಅಚo=�ಾ8 +ಾಣು->ದm. 
ಊರವರ �ೇ5, `nಾ�ಸು/+ೆ�ೆ  ೆಸ"ಾ8ದm ಬುಂbೆ%ಾಸ �ಾ"ೊಂQಗೂ  ೆಚುo dಾ�ಾಡು->ರ5ಲ6. �ಾ;ಾ�ತು ತನ� 
+ೆಲಸeಾ�ತು ಅನು�ವಂ-ದm; ಆತನ ಜಗತು> ತನ�  ೊಲ, ಬಡಕWೆತು>ಗಳV, ಪ]~ಾ� ಮ= 7ೈರನ ಸುತ> dಾತ�. �ಾ"ಾದರು 
dಾ�ಾC&ದ"ೆ ಎಷುB �ೇ+ೋ ಅಷುB dಾ�ಾಡು->ದm; ಅವರು dಾ�ಾCಸುeಾಗಲೂ ಎತು>ಗ2�ೆ ಹುಲು6  ಾಕುವ]%ೋ, @ೕರು 
ಕುCಸುವ]%ೋ dಾಡು->ರು->ದm. ಇಲ6eೇ ಅnೆo +ೆತು>ತ>Wೋ, ಮಂಕ=, ಪ]�B, ತ�B, ಕು+ೆj, 4ೕದು, ಚಂQ�+ೆ, ಏ� ಇ�ಾIQಗಳನು� 
ತ�ಾ=ಸುತ>Wೋ ಕೂ-ರು->ದm. ಎxೊBೕ ಸಲ  ಾ�ೆ dಾ�ಾCಸು->ದmವ"ೇ ಅವನು� +ೊಂಡು+ೊಳV3->ದmದೂm ಉಂಟು. ಉ2ದಂ�ೆ 
eಾರದ ಸಂ�ೆ�ೆ  ೋ8 dಾರು->ದm.  

 ಾಗಂತ ಬುಂbೆ%ಾಸ ಅxೆBೕನೂ �ೆಕರ;ಾ8�ೕನೂ ಇರ5ಲ6. ಊ=ನವರ ಉbಾqೆಯ dಾತು, ಆC+ೊಳV3ವ ಗುಣ+ೆj ಉತ>ರeಾ8 
�ಾ��ೆ �ೕಗ  ಾ`+ೊಂCದm. ಅವನ ಮನಸು �ಾವ]%ೋ wಂ�ೆಯ56 ಮುಳV8ತು>; ಅವನ ಒರಟು kೖ, ಮೃದು ಮನಸು ಒಂ%ೆbೆ 
ಸಂµ&ದmವ]. ಒಂದು ತುಂಬು�ೋ2ನ ಬ@ೕನು, ಒಂದು ವ56ಬ~ೆB, ಸುಕುj |CQದm ಪ~ಾಪ� nೆCi ಅವನ ಉಡು�ಾ8ತು>. ಪ�-Qನ 
�ೆಳ� �ೆ ತನ�  ೆತ>ವರ �ೋ=ಗ2�ೆ ಗಣಗಲ ಹೂವ] ಇಡು->ದm; ಆ�ಾಗ ಆ �ೋ=ಗಳ ಗೂಡುಗಳ56 ಮ�ನ lೊCಲು ಹಚುo->ದm; ಅದ+ೆj 
�ೇ+ಾದ +ೈ�� ೆಯನು� �ಾ;ೇ &ದ�ಪC&+ೊಂCದm. ಆ ಕWೆಯನು� ತನ�ವ?@ಂದ ಕ5-ದm ಅ@ಸುತ>%ೆ; ಆತನ �ಾ� ಹರಳV 
�ೇ�& �ೆ�ೆಯು->ದm +ೈ�� ೆ ತುಂ�ಾ nೆ;ಾ�8ರು->ತು> ಅಂತ ಆ8ನ +ಾಲ+ೆj ಉಷ, ಉ= ಅಂತ ನರಳV->ದmವರ �ಾಯ56 
+ೇ2ಪ�B% mೆ.  

+ಾಲವ]ರು2 ;ಾeೆWಾ6 ಹ23 �ಟುB ಪಟBಣ  ೊ`j ನಮu ನಮu ಬದು`ನ �ಾ8ಲುಗಳನು� �ೆ"ೆದು+ೊಳV3ವ ತುCತದ56 ಅ56 ಇ56 +ೆಲಸ 
ಹುಡುಕುತ> ಬಸವ2ಯುವಷBರ56 ಬುಂbೆ%ಾಸನ  ೊಲ ಒ[ 3ೆಯ ಫಸಲ;ೆ�ೕ +ೊಡWಾರಂ�&ತು>. ಇದ"ೊಂQ�ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಬದುಕು 
ಸ?ಂತ +ಾ5ನ kೕWೆ ಮತ>ಷುB &�ರeಾ8 @ಲ6ಲು ಅನುಕೂಲeಾ�ತು. �ೆ[ೆದ "ಾ8ರಪ~ೆ, +ಾಳVಕCiಯ56 ತನ�ೆ �ೇ+ಾದಷುB 
ಇಟುB+ೊಂಡು ಉ2ದದmನು� dಾರು->ದm. ಬಂದ ದುCiನ56 ಮ;ೆ�ೆ �ೇ+ಾದ ಸಣ ಪ]ಟB lಾdಾನುಗಳನು� +ೊಂಡು+ೊಳV3->ದm. ಉ�ಾQ 
ಹಬs+ೊjಂದು ಅಂ8, nೆCi; ಒಂದು ಮು% mೆ ಇಟುB, ಒಂದು �[ 3ೆ lಾ=ನ56 ಅವನ  ೊ~ೆB ತುಂಬು->ತು>. ತನ� ಪ]ಟB ಮ;ೆಯನು� nೆ;ಾ�8 
ಇಟುB+ೊಂCದm-ಆ[ೆತ>ರ ಮ�ನ eಾbೆ, ಮಡ+ೆಗಳV, ಒಂ%ೆರಡು ತ��ೆ, ಒಂ%ೆರಡು Wೋಟ, ಟ�ಂಕು, ಅದ+ೊjಂದು �ೕಗ. ಆ�ಾಗ +ೈ 
�& dಾಡು->ದm ಮಂಕ=, ಪ]�Bಗಳ +ಾಸು ಅಪರೂಪ+ೊjku ಭ�Bಸ"ಾ0ನ ಬದಲು �ೇ~ೆ�ಂದ �ಾಟಲು ತಂದು ಕುCಯುವಷುB 
ಆತನನು� nೆ;ಾ�8�Bದmವ]. ಆದರೂ ಬುಂbೆ%ಾಸ �ಾವ->ಗೂ ದುಡುi, ಸುಖದ �ೆನ�->ದವನಲ6. ಎxೊBೕ ಸಲ ಇವ@ಂದ ಮಂಕ=, 
ಪ]�B, ಏ� dಾC&+ೊಂಡ ಎxೊBೕ ಜನ ಹಣ +ೊಡQದmದೂm ಉಂಟು.  ಾ�ೆ�ೕ ಇವನ ಹ->ರ ಕಷB+ೆj ಅಂತ ಅxೊBೕ ಇxೊBೕ +ಾಸು 
ಪbೆದ +ೆಲವ] @ೕಚರು eಾ�ಾಸು +ೊಡ%ೆ �ಾdಾ=&ರುವ]ದೂ ಉಂಟು. ಅದ+ೆjೕ ಬುಂbೆ%ಾಸ "�ೇದು�ೋ�ೆL ಉ[ಾ�ಲ ಇಲ6… 

ಅಂ�ಾದ�56… +ೇದು�ೋಗುL[ಾ�ಲ ಉಂ~ೆ?" ಅಂದು ನಕುj ಸುಮu;ಾಗು->ದm.  

ಬುಂbೆ%ಾಸ@�ೆ ನಲವತು> ತುಂ�ತು. ಕbೆಗೂ  ೆಣು +ೊಡಲು �ಾರೂ ಮುಂ%ೆ ಬರWೇ ಇಲ6. ಅವನ ಫಲವ�ಾ>ದ  ೊಲ,  ಮಂಕ=, 
ಪ]�B ಸಂ�ಾದ;ೆ ;ೋC +ೆಲವ=�ೆ  ೆಣು +ೊಡುವ ಮನlಾದರೂ ಅಂದ"ೆ ಗಂಡನನು� �ಟB ತಮu ಮಗಳ;ೊ�ೕ, ತಂ8ಯ;ೊ�ೕ 



 

 

79 

 

ಕೂC+ೆ dಾಡುವ ಆWೋಚ;ೆ ಬಂದರೂ ಬುಂbೆ%ಾಸ �ಾ"ೋ ಲಂ�ಾ� �ಾ-ಯ /ಧeೆಯನು� ಮC+ೊಂC%ಾm;ೆಂದೂ, ಆ�ಾಗ 
ಆ+ೆDಂQ�ೆ �ೆ"ೆಯು�ಾ>;ೆಂದೂ, ಆ+ೆ�ೆ +ೊರ2�ೆ  ಾ`+ೊಳ3ಲು ;ಾಲುj nೈS 0ೕr dಾC&+ೊ�B%ಾm;ೆಂದೂ ಅವ=ವರು 
�ಾ2ಯ56 ತೂ=��Bದm �ಾ&R %ೆlೆ�ಂದ ಅದೂ ಮು=ದು�ತು>. ಆನಂತರ ಬುಂbೆ%ಾಸ ಈ �ೆರ+ೆ ಜಗ->@ಂದ ದೂರವ]2ದು 
ತ;ೊ�ಳ�ೆ ಒಂದು ಜಗತ>ನು� ಕಂಡು+ೊಳ3Wಾರಂ�&ದ.  ೊಲದ ತುಂ�ೆಲ6 �ೈರು ನಡು/;ೆತ>ರ+ೆj �ೆ[ೆದು +ಾಚ`jಗಳV  ಾಲುmಂ� 
�ೊ;ೆ%ಾಡWಾರಂ�&ದವ]. ಗುಬswo, +ಾಡ`j, lಾ?ರ`j, 82ಗಳV ಇವನ ಮ;ೆಯ ಸುತ>  ಾ"ಾಡ�ೊಡ8ದವ]. 4ಲ, 
+ಾಡು�ೆಕುjಗಳV ಅಂಗಳದ56 ಸು2ದು ಸರ�;ೆ dಾಯeಾಗ�ೊಡ8ದವ]. 7ೈರ ಅವನು� +ಾCನವ"ೆಗೂ ಅ�B&+ೊಂಡು  ೋ8 
ಸುlಾ>8 eಾ�ಾlಾಗು->ದm. ಆ �ಾ��ಪ�ಗ2�ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಬ� �ೆ �ಾವ]%ೇ ಭಯ ಇದmಂ-ರ5ಲ6. +ೆಲ°ಮu ಬುಂbೆ%ಾಸ 
ಅಡು�ೆ�ೆ lೌ%ೆ ತರWೆಂದು ಸ�ೕಪದW 6ೇ ಇದm +ಾC�ೆ  ೋ%ಾಗ ಅ56 ಹ=ಯು->ದm ಪ]ಟB�ೊ"ೆಯ56 @ರುಮuಳeಾ8 ಈಜು->ದm 
�ೕನುಗಳನು� ;ೋಡು�ಾ> ಕೂತು�ಡು->ದm. ಇದು ಕ+ೆjದುಂ�,  ೊ;ೆ�ದುಂ�, w~ೆB |Cಯಲು, ಕಳWೆ ಮು=ಯಲು, &ೕ�ೆlೊಪ]N 
ತರಲು +ಾC�ೆ ಬರು->ದm ಊ=ನ ಮಕjಳ56 ಕುತೂಹಲ +ೆರ2ಸು->ತು>. ಮಕjಳV ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಸುತ> ಕೂತು ಆತ ದಮuC |Cದು 
 ಾಡುವ]ದನು� +ೇಳV->ದmವ]. ಬುಂbೆ%ಾಸ +ಾಡನು�, ಅದರ56 eಾ&ಸುವ �ಾ��ಪ�ಗಳನು� nೆ;ಾ�8 ಅ=-ರುವ;ೆಂದೂ, 
�ೕನುಗ[�ೆಂQ�ೆ dಾ�ಾಡು�ಾ>;ೆಂದೂ ಅ=-ದmರು. ಆತ �ೕನುಗಳ ಬಣಗಳ ಬ� �ೆ, ಹೂವ]ಗಳ ಬಣಗಳ ಬ� �ೆ, �ೋಸುಂ�ೆಯ 

ಬಣಗಳ ಬ� �ೆ, w~ೆBಗಳ ಬಣಗಳ ಬ� �ೆ /ವ=ಸುeಾಗ ಮಕjಳV �ಾವನ%ೋ ಇ- ಾಸ, �ಾ"ೋ ಬ"ೆದ ಕ�ೆ, ಕವನಗಳ ಬ� �ೆ 
+ೊ"ೆಯುತ> �ೋರು  ೊbೆಸುವ ತಮu ಸೂjಲು kೕ��8ಂತ ಬುಂbೆ%ಾಸ;ೇ eಾ& ಅಂದು+ೊಳV3->ದmರು. ಆತ ಹ`jಗಳ w505, 
ನQಯ ಜುಳVಜುಳV, ಮ[ೆಯ ಟಪಟಪ,  ಾ/ನ ಬುr, �ೇ;ೊ�ಣಗಳ �ೊಂÂ, ಆ;ೆಯ +ೋಂÅ ಇ�ಾIQಗಳ ಬ� �ೆ  ೇ2%ಾಗ 
ಮಕjಳV ಇವನ ಅ�dಾ@ಗ[ಾದದರು. �ೊ�ೆ�ೆ ಆತ ದಮuC �ಾ=ಸು�ಾ> kೖಮ"ೆತು  ಾಡು->ದmದುm ಅವರ +ೌತುಕ+ೆj ಮತ>ಷುB 
ಇಂಬು @ೕಡು->ತು>. 

|ೕ�ೆ ಅxೆBೕನೂ WೋಭQಂದ ಕೂCರದ ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಬದುಕು ಕೂಡ %ಾ= ತಪ]Nವ ಅವ+ಾಶ/ತು>. ಅದ=ಂದ ಆತ �ಾ"ಾ8% mೇ 
/�ೇಷ. ಆತ@�ೆ ಅ�ಾರ %ೈ/ಕಶ`>�%ೆ�ಂದೂ, �ಾಳVಗುCಯ56ರುವ �ವ5ಂಗ%ೊಡ;ೆ dಾ�ಾಡು�ಾ>;ೆಂದೂ, ಆತ 
ತ�ಾ=ಸುವ ತ�B, 4ೕದು, ಚಂQ�+ೆಗ2�ೆ ಅ�ಾರ ಶ`>�ರುವ]%ಾ8ಯೂ ವದಂ- ಹು�B+ೊಂCತು; ಏ+ೆಂದ"ೆ ಆ ತ�B, 4ೕದು, 
ಚಂQ�+ೆ ಬಳ& �ಾವ]%ೇ ಸುಣಕಟುB, ಸ�ೆN, ಇ�ಾIQ "ೋಗಗ2ಲ6ದ ಒ[ 3ೆಯ ಆ"ೋಗIವಂತ,  ೆಚುo ತೂಕದ ಗೂಡು �ೆ[ೆದು 
ಒ[ 3ೆಯ �ೆWೆ�ೆ dಾ=ದವ=ದmರು. ಇಂಥ ಕ�ೆಗ2�ೆ dಾರು  ೋದ �0ಕ� 7ಾರ-ೕಯ ಮನ&�-ಯ ಮಂQ ಬುಂbೆ%ಾಸನ56�ೆ 
ಗುಂಪ]ಗುಂ�ಾ8 ಬಂದು ತ�B, 4ೕದು, ಚಂQ�+ೆ dಾC+ೊಡು dಾ"ಾ�ಾ ಅನು�->ದmರು. ಅ%ೆಲ6 ಕಟುBಕ�ೆ ಅಂತ ಅವ=�ೆಲ6 -2& 
;ಾWೆjೖದು Qನಗಳ ಮ�B�ೆ �ಾರ ಕ�ಗೂ �ೕಳದಂ�ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸ ತನ� ಎತು>, ;ಾ�ಗ[�ೆಂQ�ೆ ಮುತ>-> ಸ�ೕಪದ 
�ೕkೕಶ?=ಯ56 ¹+ಾ� ಹೂCದm.  

ನನ�ೆ ಮದುeೆ�ಾಗುವ  ೊ->�ೆ ಬುಂbೆ%ಾಸ ಮುದುಕ;ಾ8ದm. ಮುQ�ಾದ ಎತು>ಗಳನು� ಮರಳeಾC ಸಂ�ೆಯ56 dಾ"ಾಟ 
dಾC ಆ ದುCi�ೆ ಒಂದು  ಾಲು ಕ"ೆಯುವ +ೆಂದು ಬಣದ ಹಸು ತಂQಟುB+ೊಂCದm.  ೊಲವನು� ~ಾ��ಕB=@ಂದ ಉ2ಸು->ದm. �"ೆ 
ಕ/Qದm=ಂದ ಒಂದು ಕ��ೆ ಎಂಥ%ೋ ಹ&ರು ಬ~ೆBಯನು�  ಾ`&+ೊಂಡು ಬಂQದm ಬುಂbೆ%ಾಸನ ಒಂ�ತನದ ಬದುಕು, 
kೕಲು;ೋಟ+ೆj �ೈಗುಳದಂ�ೆ ಕಂಡರೂ ಆಳದ56 ಅ�ಾರeಾದ ಅನುಭವ, ಬದು`ನ @ಗೂಢ�ೆಯನು� ಅಡ8&+ೊಂಡಂ-ದm ಆತನ 
�ತdಾತುಗ2�ೆ ಜನ `/�ೊಡ�ೊಡ8ದರು. ಆತ;ೆದುರು ತಮu ಆಂತ=ಕ ತುಮುಲ, ಬದುಕು ತಂ%ೊಡುiವ ಪ��ೆ�ಗಳನು�, 
ಸeಾಲುಗಳನು� �wo+ೊಳ3ಲು ತುCಯು->ದmದುm ಆತನ56 ಎಂತಹ ç&�ೊಂಡ ಮನಸನೂ�, lೋತು  ೋದ ಮನುಷIನನೂ� 
ಸdಾ�ಾನಪCಸಬಲ6 �ಾಕ->%ೆ�ಂಬ ಒಂ%ೇ ಒಂದು ಆ�ಾeಾದ 7ಾವ;ೆ�ಂದ. ಇದ+ೆj ಪ¡ರಕeಾ8 ಬುಂbೆ%ಾಸ ಎಲ6ರನೂ� 
0�ೕ-�ಂದ ;ೋಡು->ದm. ಸdಾಜQಂದ  ೊರಗು2Qದm ಈ ಅಚo=ಯ Oೕವವನು� ಸ?ತಃ ಸdಾಜeೇ ಹುಡು`+ೊಂಡು 
ಬರWಾರಂ�&ತು. ಎಲ6ರ ;ೋ/ಗೂ ಸNಂQಸುವ �ಾಯ�ರುಳV ಆತನ56ತು>. ಎಲ6ರದಂ-ರQದm ಆತನ ಬದುಕು ದಮuC ಬCಯು�ಾ> 
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�ಾನು  ಾಡು->ದm  ಾCನಂ�ೆ, ಅದ"ೊಳ8ನ ಅWೌ`ಕ ತತ?ದಂ�ೆ. ನನ�ೆ ದುಃಖeಾ%ಾಗWೆಲ6 ಕದುm ಮುwo ಆತನ 
ದಮuCಯ;ೊ�ku ಮೃದುeಾ8 �ೆರಳVಗ2ಂದ ಸವರಲು, |ತeಾ8 ಬCಯಲು, kಲ6�ೆ  ಾಡಲು ಯ-�ಸು->% mೆ. ;ಾನು  ಾ�ೆWಾ6 
dಾಡುವ]ದನು� ಬುಂbೆ%ಾಸ ಎ56 ;ೋC�~ಾB;ೋ ಅಂತ ಭಯ�ೊಳV3->% mೆ; dಾನವ=ಂದ ದೂರ ಉ2ದು +ಾCನ, ಅ56ಯ �ಾ��, 
ಪ�, 8ಡ, ಮರ, ನQ, �ೆಟB, ಹೂವ]ಗ[�ೆಂQ�ೆ ;ೆಮuQ�ಂQರು->ದm ಬುಂbೆ%ಾಸ ಇಂQಗೂ ನನ� �ಾ5�ೆ /ಸuಯದ /ಶ?. 
ಬುಂbೆ%ಾಸ ಆ;ೆ ತು2ದು ಸತ>ನು ಎಂದು ಅವನ ಅಣಂQರು  ೇಳV->%ಾm"ೆ. ಪ�ಕೃ-ಯ;ೆ�ೕ �ಾ�ಯಂ�ೆ 0�ೕ-ಸು->ದm ಅಥeಾ 
ಪ�ಕೃ-ಯ �ಾ"ಾಳ�ೆ, ಔ%ಾಯL�ೆ, ಮಮ�ೆ, ಕರು�ೆ ಇ�ಾIQಗಳ;ೆ�ೕ ತ;ೊ�ಳ�ೆ ಅಡ8&+ೊಂCದm ಆತನನು� ಆ;ೆ ತು2ಯ5+ೆj 
lಾಧIeೇ ಇಲ6.  ೇ�ೋ ಸ->%ಾmನxೆBೕ 

-ಇ56�ೆ ನನ� ಸ?ಗತ ಮು8ಯುತ>%ೆ. 

ಧಗಧಗ;ೆ �ೆಂ` ಉ=ಯು->%ೆ.  ೊ�ೆ ಆವ=ಸು->%ೆ ಬಯಲನು�, ಒಳಗನು�, ಭುವನವನು�, ಗಗನವನು�. ಬುಂbೆ%ಾಸ ಇCೕ 
ಪ�ಕೃ-ಯ56 5ೕನ.  

ಮನಸು Opಾlೆಗಳ ಹುತ>: ಹೃದಯ�ವ -27 
'ಈ  ಾಡನು� �ೇ"ೆ �ಾ=ಂದWಾದರೂ ಬ"ೆ&�C 06ೕr, ನ@�ಂದ lಾಧIeಾಗು->ಲ6' ಎಂದು ��ೕನಗರ `�B ಅ�ನ�ಸು->ರುವ 
wತ�°ಂದರ ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕ"ೊಬs=�ೆ ;ಾನು -2&%ಾಗ @;ೆ� ಸಂ�ೆಯ ಗC %ಾ� "ಾ-� ಆವ=&ತು>. ಇಷBಕೂj ಇ->ೕw�ೆ 
ನನ� ಆ"ೋಗI ಆ�ಾಗ +ೈ +ೊಡು->ರುತ>%ೆ. ;ಾನು ಲವಲ/+ೆ�ಂQರಲು ಎxೆBೕ ಪ�ಯ-�&ದರೂ ಜ?ರ, �ೕತ, +ೆಮುu, kೖ ;ೋವ] 
ಅCiಯುಂಟುdಾಡುತ>eೆ. ಅಲ6%ೆ ಕ[ೆದ eಾರ ಪ¡-L �ಡು/ಲ6%ೆ ಬ"ೆQ% mೆ. ಸಮಯ+ೆj ಸ=�ಾ8 ಊಟ, @%ೆ�, /�ಾ�ಂ- ಇರ5ಲ6. 
ಅದು ;ೆಪeಾದರೂ ಸ%ಾ ಲವಲ/+ೆ�ಂದರಲು ಎxೆBೕ ಪ�ಯ-�&ದರೂ ಅ�ಾರ �ೇಸರ, ºನ��ೆ ನನ�ನು� ಆವ=& ಆ ಪ�ಯತ�+ೆj 
ಭಂಗವ]ಂಟುdಾಡುತ>eೆ. �ಾವ]%ಾದರು ದಪN �ಾತ�ದ ಪ]ಸ>ಕವನು� ಓದು�ಾ> ಕೂತು�ಡ�ೇಕು ಅ@�ಸುತ>%ೆ. ಇಲ6eೇ 
�ಾವ]%ಾದರೂ ದೂರದ ಊ=�ೆ ಅಂದ"ೆ ಮನುಷI"ೇ ಇಲ6ದ �ಾಗ+ೆj  ೋ8 ಒಂQಷುB +ಾಲ ಪ�ಕೃ-DಂQ�ೆ dಾ�ಾಡುತ>, +ಾಲ 
ಕ[ೆಯು�ಾ>, dಾತು, ಪ-�+ೆ, �/, qೇr ಬು�, ಇಂಟ;ೆLc ಗ2ಂದಲೂ ದೂರವ]2ದು ಒಂQಷುB +ಾಲ ಒಬs;ೇ ಇದುm 
ಬರ�ೇ`@ಸುತ>%ೆ.  

ಎxೊBೕ ಸಲ �ೇಸರeಾ%ಾಗ, ಒಂ�ತನ +ಾC%ಾಗ, ಶÉನI�ೆ ತುಂ�+ೊಂbಾಗ �ಾI8�ೆ ಒಂ%ೆರಡು �ೊ�ೆ ಬ~ೆB  ಾ`+ೊಂಡು 
ಮ;ೆ�ಂದ k�ೆ&B� ವ"ೆಗೂ  ೋ8 ಮಗಳ ;ೆನ�ಾ8 ಮ� >ೆ ಮ;ೆ�ೆ ಬಂQದುmಂಟು. ನನ� ಮಗಳV ನನ� ಬದು`ನ ಬಹು 
ಮುಖI7ಾಗ. ಆ+ೆ ಹು�Bದ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ವಷLಗಳ56 ನನ�56 ಅ;ೇಕ ಬದWಾವ�ೆಗಳV ಕಂಡುಬಂQeೆ. ಈ�ಾಗWೇ 
wತ�ನ�ಯಯ=8ಂತಲೂ nೆ;ಾ�8 ಕನ�ಡ dಾ�ಾಡಬಲ6 ನನ� ಮಗಳV ಬುQ�ವಂ�ೆ, ಒku  ೇ2ದmನು� ;ೆನ0ನ56ಟುB+ೊಳV3ವ �ಾ�ೆ 
ಎಂಬ /ಷಯeಾ8 ನನ�ೆ  ೆku. ಆ+ೆ ನನ�ನು� ಅಪN, ಅ�ಾNO ಎಂಬು%ಾ8ಯೂ, ನನ�  ೆಂಡ-ಯನು� ಮ�u ಎಂಬು%ಾ8ಯೂ 
ಕ"ೆಯುವ ಮುದುm Oೕವ. ಈ ಮಗು ಹು�Bದ kೕWೆ ನನ� +ೋಪ ಕCk�ಾ8%ೆ. ಸೂಯL ಮುಳVಗು-ದmಂ�ೆ�ೕ ಮ;ೆ�ೆ 
 ೋಗ�ೇಕು ಅ@�ಸುತ>%ೆ.  ೋಗುeಾಗ ಅವ2�ಾ8 ಏ;ಾದರೂ ಒಯI�ೇಕು ಅ@�ಸುತ>%ೆ. ಮ;ೆ�ೆ  ೋದ ಕೂಡWೇ ಓC ಬಂದು 
�ಾw+ೊಳV3ವ ಈ ಮಗು ನ;ೆ�%ೆಯ ಸದmನು� ಆ5ಸಬಲ6ದು. +ೆಲ°ku ;ಾನು �ೇಸರQಂQರುeಾಗ ಹ->ರ ಬಂದು ತನ�%ೇ 
�ೈ5ಯ56 ಸಂ�ೈಸಲು ಪ�ಯ-�ಸುತ>%ೆ ಎಂದ"ೆ @ಮ�ೆ ಆಶoಯLeಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮಗಳV ;ಾನು ಹುಡು`+ೊಳV3ವ 
 ೊಸWೋಕ+ೆj,  ೊಸ ಪ=ಸರ+ೆj ಪ�ಾLಯeಾ8 ನನ�ೆ ದಕುjವ]ದು, ನನ� ºನ��ೆ, ಹ�ಾ�ೆ, ಏ+ಾ`ತನಗಳ;ೆ�Wಾ6 @eಾ=ಸುವ]ದು 
ನನ� �ಾ5ನ ಅಚo=. 
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ಇಷBಕೂj ಈ ಒಂ�ತನ, ಮೂಕeೇದ;ೆ ಮನುಷI@�ೆ dಾತ�°ೕ ಅಥeಾ ಇತರ �ಾ�� ಪ�ಗ2ಗೂ ಇ%ೆ�ೕ? ಎಂದು 
ಪ���&+ೊಂbಾಗ ಮನುಷIನ%ೇ kೕಲು�ೈ. �ಾ�ಯ ಗಭLದ56 ಒಂ��ಾ8 ಒಂಭತು> -ಂಗಳV ಕ[ೆಯುವ ಮನುಷI@�ೆ ಅ56 
�ೇಸರ, ಹ�ಾ�ೆ, ಅ�ೆsೕ�ಾ=ತನಗಳV +ಾCರಲು lಾಧI/ಲ6. ಜನ"ೇ ತುಂ�ತುಳVಕು->ರುವ ಈ ಜಗ->ನ56 ಮನುಷI 
ತಬs5�ಾಗುವ]ದು, ತನ� ತಬs5ತನವನು� ತುಂ�+ೊಳ3ಲು ;ಾ;ಾ dಾಗLಗಳನು� ಕಂಡು+ೊಳ3ಲು ಯ-�ಸುವ]ದು @ಜಕೂj 
/ಪ�ಾLಸಕರ. ಪ]ಸ>ಕ ಓದುವ]ದು, &@dಾ ;ೋಡುವ]ದು, wತ� ಬ"ೆಯುವ]ದು,  ಾಡು +ೇಳVವ]ದು, ಮದI�ಾನ dಾಡುವ]ದು, 
ಧೂಮ�ಾನ dಾಡುವ]ದು, kೖ5ಗಟBWೆ ಒಬs;ೇ ನbೆಯುವ]ದು, ಸಮುದ� -ೕರದ56 ಅWೆಗಳನು� ;ೋಡು�ಾ> ಕೂರುವ]ದು, �ೆಟB ಹ-> 
ಸುತ>ಲೂ ಅನIಮನಸj�ೆ�ಂದ ಅವWೋ`ಸುವ]ದು, ಒಂQಷುB �ೆ�ೕ��ೕಯ ಸ�ಳಗ2�ೆ 7ೇ� +ೊಡುವ]ದು- ಇವ] ಮನುಷI ತನ�ನು� 
�ಾನು ಮರ2 ಪbೆಯಲು ಯ-�ಸುವ ಉ%ಾಹರ�ೆಗಳxೆBೕ. ಇನೂ� +ೆಲವರು ಒಬs ಸಂ�ಾ-ಯನು� ಬಯಸು�ಾ>"ೆ. ತಮu ಆಳದ 
�ಾತ;ೆಯನು�, ಅವIಕ> ದುಃಖವನು� ಮುಕ>eಾ8 ಹಂw+ೊಳ3ಲು ಒಂದು +ೇಳVವ ಮನ&�ಾ8 ಹಂಬ5ಸು�ಾ>"ೆ. ಅಂತಹ ಸಂ�ಾ- 
 ೇ8ರ�ೇಕು?  ೆ� ೇ? ಗಂbೇ? ಎಂಬುದು ಮುಖIeಾಗುವ]Qಲ6. ತಮu ಮ;ೋಧಮLವನು�, ತಮu ಮನ&a;ಾಳದ ಸೂ�ಾ¿-ಸೂ�¿ 
�Cತಗಳನು�, ತಮu ಅ�ರುw ಆWೋಚ;ಾಕ�ಮವನು� ಅ=-ರ�ೇಕು. ಒಂದು ತಬs5 Oೕವ �ಾತ+ಾj8 ಹಂಬ5ಸು->%ೆ? 
ಎಂಬುದರ ಪ=pಾನ/ರ/ರ�ೇಕು. ಎxೊBೕ ಮಂQ ತನ� 0�ಯತkಯ ಭುಜ+ೆj ತWೆ�ಟುB ಕ�ೕರು ಬ&ದು+ೊಳV3ವ]ದ=ಂದ 
ಸdಾ�ಾನ ಪbೆದವ=%ಾm"ೆ. -ೕ"ಾ ಗದ�Qತ &�-ಯ56 ಆ+ೆ ತನ� lೆರ8@ಂದ ಕ�ೊ"ೆ&%ಾಗ ಅ56 �ಾ�0�ೕ-ಯನು� 
ಕಂಡವ=%ಾm"ೆ. +ೆಲವ] ಹುಡು8ಯರಂತೂ ಒಂ%ೇ ಒಂದು dಾತೂ ಆಡ%ೆ ಗಂ~ೆಗಳ +ಾಲ ತನ� ಹುಡುಗನ ಎ%ೆ�ೊರ8 �ಾI@ಸುವ 
ಮೂಲಕ ತಮu ಅಷೂB ದುಃಖವನು�,  ೇಳWಾರದ �ಾತ;ೆಯನು�, ಆಳದ ದುಗುಡವನು� @eಾ=&+ೊಂಡವ=%ಾm"ೆ.  

;ಾವ] wಕj ಮಕj[ಾ8%ಾmಗ ಕನ&ನ56 �ೆwo%ಾಗWೋ, ಕತ>5�ೆ  ೆದ=%ಾಗWೋ ಅಪNನ;ೊ�ೕ, ಅಮuನ;ೊ�ೕ, �ಾತನ;ೊ�ೕ, 
ಅO©ಯ;ೊ�ೕ ಗ�B�ಾ8 ಅ0N+ೊಂಡು ಮಲಗುವ ಮೂಲಕ �ೈಯL ತಂದು+ೊಳV3->% mೆವWಾ6 ಅದನು� ಇ56 ;ೆ;ೆಯಬಹುದು.  ಾ�ೆ 
ಅ0N+ೊಳV3ವ]ದ=ಂದ ತನ� ಆಸ"ೆ�ೆ, ರ��ೆ�ೆ ತ;ೊ�ಡ;ೆ �ಾ"ೋ ಇ%ಾm"ೆ ಎಂಬ 7ಾವ;ೆ ಮಕjಳ56 ಮೂC @"ಾಳ�ೆಯುಂ~ಾ8 
ಭಯ ದೂರeಾಗಲು, ;ೆಮuQ�ಂದ @Q�ಸಲು  ಾQ %ೊರಕುತ>%ೆ. ಇಂತಹ �ೆಳವ��ೆಗಳV �ಾ=ಂದಲೂ  ೇ2&+ೊಂಡು 
ಬರುವ]ದಲ6. ಇeೆWಾ6 ಮನುಷI ಸಹಜ ಗುಣಗಳxೆBೕ. ತನ�ೆ ಅ=/ಲ6ದಂ�ೆ ತ;ೊ�ಳ�ೆ ಎxೆBೕ +ೌ�ಯL ಅಡ8ದmರೂ ಸ?7ಾವತಃ 
7ಾವOೕ/�ಾ8ರುವ ಮನುಷIನ ಅಸ ಾಯಕ�ೆಯ ಸಂ+ೇತಗ2ವ]. ಅwo+ೊಳV3ವ, 0�ೕ-ಸುವ, lೆ�ೕ|ಸುವ, ಒಡ;ಾಡುವ, 
�ೇಪLಡುವ, %ೆ?ೕ�ಸುವ, ಹಲು6 ಮlೆಯುವ, ಹ�ೆ +ಾರುವ- ಇಂತಹ ಅ;ೇಕ ಗುಣಗಳನು�  ೊಂQರುವ ದ?ಂದ?ಮಯ Oೕ/ ಮನುಷI 
|ೕ�ೆ ತನ� ಶÉನIವನು� ತುಂ�+ೊಳ3ಲು, ತನ� ಅ�ೆsೕ�ಾ=ತನ+ೊjಂದು %ಾ= ಕಂಡು+ೊಳ3ಲು ಇ;ೊ�ಬs ಮನುಷI;ೊಡ8ನ ಇಂತಹ 
lಾಂಗತI, lೆ�ೕಹ, 0�ೕ- ಬಯಸುವ]ದು @ಜಕೂj ಆಶoಯL%ಾಯಕ. ತನ� ಕರುವನು� ಸಂ�ೆಯ56 dಾ= ಬಂ%ಾಗ +ೊ�B�ೆಯ56 ಅದರ 
�ೆ� ©ೆ ಸದುm +ೇ2ಸ%ಾಗ, |->5ನ56 ಅದರ  ೆ� ©ೆ ಗುರುತು ಮೂಡQ%ಾmಗ, ತನ� ತುಂಬು�ೆಚo5�ೆ ಅದು ಗುQm  ಾಲು |ೕರು->ದmದುm 
;ೆನ�ಾ%ಾಗ ಹಸು/ನಂತಹ ಮೂಕ�ಾ��ಗಳ� ಕೂಡ ಎxೊBೕ ಸಲ ದುಃºಸುತ>eೆ. ಆ ದುಃಖ. ಒಂ�ತನ, ;ೋವ] ಅ=ತ"ೆ dಾತ� 
�ೊ�ಾ>ಗುವ]ದು. ಎxೊBೕ �ಾ= ತನ� ಪ]ಟB ಮ= ;ೆನ�ಾ8 +ಾCನ56 ಗುಂ0ನ ನಡುeೆ kೕಯುವ ಕು= ಒಂ��ಾ8 ಊ=ನ56 ತನ� 
ಮ= ಇರುವ +ೊಪN5�ೆ ಓC  ೋ8ದೂm ಉಂಟು. ಸತ> +ಾ�ೆಯ ಸುತ> |ಂಡು +ಾ�ೆಗಳV �ೋ2ಡುವ, ಒಂದರ kೕWೆ ಒಂದು �ದುm 
 ೊರ[ಾಡುವ ;ಾ�ಮ=ಗಳV, ತನ�  ೊ~ೆBಯನ�0N ಕೂತ ಮ=ಯನು� ರ�ಸುವ ಸಲುeಾ8 ಏನು �ೇ+ಾದರೂ dಾಡುವ +ೋ-- 
ಇವ]ಗಳನು� ಸೂ�¿eಾ8 ಗಮ@ಸಬಹುದು.  

ಇeೆಲ6ವ]ಗ2ಂದ ;ಾವ] ಮನ�ಾಣ�ೇ+ಾದುದು ಒಂದು Oೕ/ಯ ಅಸ ಾಯಕ�ೆಯನು� ಇ;ೊ�ಂದು Oೕ/�ಂದxೆBೕ ತುಂಬಲು lಾಧI. 
ಮನುಷI ಎxೆBೕ lಾ?ಲವಂ��ಾದರೂ 7ಾವ;ಾತuಕ /ಷಯಗಳ56 �ಾವ->ಗೂ ಅವಲಂ��ೕ. ಆತ@�ೆ ತನ� ಕ�ೕರು 
ಬ&ದು+ೊಳ3ಲು ಒಂದು ಭುಜ �ೇಕು, ತನ� ಸಂಕಟವನು� �ೋC+ೊಳ3ಲು ಒಂದು +ೇಳVವ ಮನಸು �ೇ+ೇ�ೇಕು.  ಾ�ೆ�ೕ ನQ, 8ಡ, 
ಮರ, ಪ�, ಹೂವ], ಸ"ೋವರ, �ೆಟB, ಕ�eೆ, ಜಲ�ಾತ, +ಾಡು, �ೆಳQಂಗಳV, ತಂ�ಾ2, ಹ&ರು ಇ�ಾIQಗಳ� ಮನುಷIನ 
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ಒಂ�ತನವನು� ದೂರdಾಡಬಲ6 ಔಷµಗಳV. ಪ]ಸ>ಕ,  ಾಡು, ಸಂ8ೕತ, &@dಾ,  ತನ�%ೇ Wೋಕ+ೆj ಕ"ೆ%ೊಯುm ಆ �ಣದ 
ದುಗುಡವನು� ದೂರ dಾCದ"ೆ, ಒಂ%ೊ[ 3ೆಯ ;ೆನಪ] ಕೂಡ ಮನುಷIನನು� ºನ��ೆ�ಂದ �ಾರು dಾಡುವ]ದ=ಂದ  ೊರತಲ6.  

ಇxೆBWಾ6  ೇ2ದ kೕಲೂ, ಇxೆBWಾ6 ಚwL&ದ kೕಲೂ ನನ� 7ಾರeಾದ ಮನಸು ಹಗುರeಾ��ೇ? ಬ"ೆಯ%ೇ �ಟB ��ೕನಗರ 
`�Bಯವರ &@dಾದ 8ೕ�ೆಯನು� ಮ� >ೆ ಬ"ೆಯ�ೇಕು ಅ@�&�ೇ? �ೊ->ಲ6. ಏ+ೆಂದ"ೆ ಮನಸು Opಾlೆಗಳ ಹುತ>.   

+ಾಲದ �ೆನು�: ಹೃದಯ�ವ-28 
 ೆಂಡ-ಯು ಹದ dಾC+ೊಟB �ಾಂಬೂಲ ಜ8ಯುತ>Wೇ ಅವರು "ಾ�ಾOನಗರದ ಆಸN�ೆ�ಯ56 ಗಂ�ೕರ &�-ಯ56ರುವ ತನ� 
4ದಲ  ೆಂಡ-ಯ ಬ� �ೆ ಆWೋwಸು->ದmರು. ನಲವತು> ವಷLಗಳ |ಂ%ೆ �ಾರ �ೊ�ೆಯWೊ6ೕ ಸರಸeಾCದm[ೆಂಬ ಶಂ+ೆ�ಂದ 
ಹ�ಾ>ರು ಜನ lೇ=& ಪಂnಾ�> dಾC ಆ+ೆಯನು� �ಾಶ?ತeಾ8 ಮ;ೆ�ಂದ  ೊರ ಾ`ದm ದೃಶI ಅವರ ಮನ&aನ56 ಮೂCಬಂತು. 
@ೕಳ+ೇಶದ, �ಾವ"ೆ ಕಣುಗಳ nೆಲುeೆ�ಾದ ತಮu ಪ�ಥಮಪ-�! ಈಗ, ತನ�ನು� ಗಂಡ;ೆಂದು ಆ+ೆ�ೕನೂ 7ಾ/ಸುವ ಅಗತIeೇನೂ 
ಇಲ6. ಬದುಕು �ೇಡeೆ@&%ಾಗ ಆತuದ ಅಳ5�ೆ `/�ಾದ"ೆ lಾಕು. �ೇ+ಾದ"ೆ ಅವಳ ಮು0Nನ ಏ+ಾ`ತನ+ೆj ;ೆರeಾಗಲು �ಾನೂ 
&ದ�. ತನ� lಾಂlಾ=ಕ ಬದು`ನ ಒತ>ಡ, ಮಗ-lೊlೆಯ ಉಪಟಳ, ಮಗಳV-ಅ2ಯನ ಒಣµdಾಕುಗ2ಂ%ೆಲ6  ೊರಗು2ದು ಆ�ಾಗ 
ಅವಳ ಮC5�ೆ ತWೆ�ಟುB ಎರಡು ಹ@ ಕ�ೕರು ಬ&ಯಬಹುದು. +ಾಮದ �ಾ2ಯೂ lೋಕದಂ�ೆ ಆ+ೆಯನು� �ಾ��ಂದು 
&?ೕಕ=ಸಬಹುದು. ತ@�ಂದ ದೂರeಾದ ನಂತರವ¡ �ೇ"ೊಂದು ಮದುeೆ�ಾಗ%ೆ  ಾ�ೇ ಉ2ದಳಲ6! ಬದು`ನ56 �ೆದmದುm ಅವ[ ೕೆ 
�ಾ;ೇ? 

"=ೕ, ಏ@� ಅeಾ8ಂದ ಏ;ೋ Dೕಚ;ೆ dಾbಾ> ಇQೕ=…" dಾ�ೆ�, @ೕ=ನ Wೋಟ%ೊಂQ�ೆ ಅ56�ೆ ಬಂದ ಎರಡ;ೇ  ೆಂಡ- 
ಪ���&ದಳV. 

"ಏನೂ ಇಲ6 ಕ�ೆ… "ಾdಾಯಣದ56 &ೕ�ೆ ಅ8�ಪ�eೇಶ dಾbಾ>ಳWಾ6… ಅದರ ಬ� �ೆ ಆWೋwlಾ> ಇ% mೆ" ಅವರು ಮುಗುಳ�ಕುj dಾ�ೆ� 
ನುಂ8 @ೕರು ಕುCದರು. 

ಅವಳ �2ಕೂದಲನು� ಆವ=&ದm bೈ ಅವ=�ೆ ಕ&/& ಉಂಟುdಾCತು. 

"ಸಂ�ೆ ;ಾನು ಎWೊ6ೕ  ೋ8 ಬರ�ೇಕು. ಬ"ೋದು ತಡeಾಗಬಹುದು" ಅವರು  ೆಂಡ- ಕು=ತು  ೇ2ದರು. 

"ನನ� qೆ�ಂH 4ಮuಗೂದು ಬ L bೇ �ಾ�L ಇ%ೆ lಾಯಂ+ಾಲ. ಬಸವನಗುC ಕ6ಬs56. @ಮuನೂ� ಕ+ೊLಂಡು �ಾ ಅಂQ%ಾm[ .ೆ 

ಬ"ೋದು �bೋದು @ಮ�ೆ ��Bದುm"  ೆಂಡ- ತುಸು ಗ->@ಂದ ಏರುಧ@ಯ56  ೇ2ದಳV.  

�ಾನು ಮ�ಾIಹ�ವxೆBೕ ಬೂI��ಾಲL=�ೆ  ೋ8 ಬಂದ%ಾm8 ಆ+ೆ �ಾರ �ೊ�ೆಯWೊ6ೕ �ೕ@ನ56 dಾ�ಾಡು->ದmದುm ತ�ಣ 
ಅವ=�ೆ ;ೆನ�ಾ�ತು. ಆ+ೆ ಅವ=8ಂತಲೂ  ೆಚೂo ಕ�u ಹQ;ೈದು ವಷL wಕjವಳV. eಾ`ಂಗು, @ಯ�ತ eಾI�ಾಮ, 

ಬೂI��ಾಲL=ನ ಕರು�ೆ�ಂದ  ಇನೂ� ಹತು> ವಷL ಸಣವ[ಾ8 +ಾಣು�ಾ>[ .ೆ �ಾವತೂ> 7ಾವ]ಕ�ೆಯನು� ಅನುಭ/&ದವಳಲ6. ತನ� 
ಹೃದಯದ �ೇC+ೆಗಳV ಅವ2�ೆ -2ಯWೇ ಇಲ6. ಆತuದ dಾತು ಅವ2�ೆ ಅಪ=wತ. "ಾಜOನಗರದ56 ತನ� ಶÉನIವನು� 
ತುಂ�+ೊಡಬಹು%ಾದ �ಾಯಂಥ  ೆಣ ಕು=ತು Dೕwಸುವ]%ೇ ಈಗ eಾ&. ತನ� ಆಳದ �ಾತ;ೆಯನು� ಅವಳಲ6%ೆ �ೇ"ಾರು 
ಅ=ಯಬಲ6ರು. ತನ�ೆ ಆ+ೆಯ ಬ� �ೆ ಒಲ/%ೆ�ಂದು �ೊ�ಾ>ದ"ೆ ;ೆಂಟ=ಷBರು ಏನಂದುದು+ೊಳ3ಬಹುದು? ಏ;ಾದರೂ 
ಅಂದು+ೊಳ35. ಅವ"ೇನು ಪ=�ೆ�ೕಷ»"ೇ! +ೆಲ°ku ಅವ[�ೆಂQ8ನ  ಕಪ]N�ಳV0ನ �ೕ~ೋ ;ೋಡುeಾಗ  ೆಂಡ- 
ಗದರು->ದmಳV. 
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"@ಮ�ೆ ;ಾw+ೆ�ಾಗುವ]Qಲ6eೇ? �ಟB  ೆಂಡ- ಮ;ೆ�ೆ |�B�ೆ  ೋಗುವ ಜನ @ೕವ]…!" 

 ೆಂಡ-ಯ @ರಂತರ �ಾಪ, �ೈಗುಳ, ಅಪdಾನದ dಾತುಗಳV. 

 ಾ�ೊಂದು eೇ[  ೆಅವಳ ಮ;ೆ�ೆ |�B�ೆ  ೋಗುವ]%ಾದ"ೆ "ೇಶS ಅಂಗC �ಾಬು> �ಾ;ೇ ;ೋC+ೊಳV3eೆನಲ6eೇ? dಾರುಕ~ೆB�ೆ 
 ೋ8 ಒಂದು ಕಟುB lೊ�Nೕ, ಒಂ%ೆರಡು ಬ�ೆಯ ತರ+ಾ=ಯ;ೊ�ೕ, ತು-L�ೆ �ೇಕ=�ಂದ +ಾಲು 5ೕಟG 4ಸ"ೋ- 
ಇ�ಾIQಗಳನು� �ಾ;ೇ ಖುದುm ತನ�%ೇ ಖwL@ಂದ ತರುವ]Qಲ6eೇ? ತನ� 7ಾವಜಗತು> ಈ  ೆಂಡ-ಯ ಇಕjಳದ56 
ಉ&ರುಗ�B ೋ�ತು. ಈ ಆತuವನು� ಅ0N+ೊಳ3ಲು �ಾ=ಗೂ �ಾಹುಗ2ಲ6eೇ? 

lೊlೆ ಆÊೕ&@ಂದ ಬರುವ 4ದWೇ ಅಷBರ56 4ಮuಗಳV �ಾWೆ�ಂದ ಬಂದಳV.  

"�ಾ�ಾ, ;ೆ;ೆ� ಶÉಪLನº ಕ(ೆ  ೇ2>ದ�Wಾ6… ಅದನ� ಮುಂದುವ"ೆ& 06ೕr…" 4ಮuಗಳV kೕWೆರ8 +ೇ2+ೊಂಡಳV.  
ಅವರು 4ಮuಗಳನು� �ಾw ತ�s+ೊಂಡು ತWೆ ;ೇವ=&ದರು.  

"�ಾ+ೆ �ಾತ �ೇ�ಾರ56Qmೕ"ಾ? ಕ(ೆ  ೇಳWಾ??" 4ಮuಗಳV +ೇ2ದಳV. 

ಅಷBರ56 ಅವರ �ೕS =ಂ�ಾಗುವ]ದು.  

"ಹWೋ… �ಾರು?" ಕ"ೆ &?ೕಕ=& ಅವರು +ೇಳVವರು. 

"lಾG, ;ಾವ] "ಾ�ಾOನಗರ  ಾ&Nಟ� @ಂದdಾ�ಾC>"ೋದು… @ಮu eೈ³ ಈಗxೆBೕ -ೕ=+ೊಂಡರು. @ೕ/ೕಗ ಅ�ೆLಂ~ಾ8 
ಆಸN�ೆ� ಕbೆ ಬರ�ೇ+ಾಗು� >ೆ… +ಾ�ಾ> ಇ-ೕL/" ಆಸN�ೆ�ಯ &ಬsಂQ ಇಷುB  ೇ2 �ೕS ಕc dಾCದ. 

ಅವರು ಕನ�ಡಕ �ೆ�ೆದು ಕ�ೊ"ೆ&+ೊಂಡು kೕWೆದmರು. �ಾತ@�ೆ ಏ;ಾ��ೆಂದು -2ಯದ 4ಮuಗಳV ಅಚo=�ಂದ 
;ೋಡು->ದmಳV. ಎರಡ;ೇ ಪ-� ಕನ�C ಮುಂ%ೆ @ಂತು "ೇxೆu&ೕ"ೆ ;ೆ=�ೆ�ೆ 0S  ಾಕು->ದmಳV. 

ಒಂದು qೆ�ಂH =+ೆ?rB: ಹೃದಯ�ವ-29 
qೇr ಬು`jನ56 ಅವಳV ಕ2&ದm qೆ�ಂH =+ೆ?rB ಕಂbೊಡ;ೆ ಇವ;ೊಳ�ೆ ಅಚo=  ಾಗೂ ಆತಂಕದ 7ಾವ;ೆಗಳV ಒ~ೊB�B�ೇ 
ಉದÎ/&ದವ]. ಮೂರು ವಷLಗಳ ಸುQೕಘL ಅಂತರದ ಬ2ಕ ಆ+ೆ ಮ� >ೆ ಹ->ರeಾಗು->%ಾm[ .ೆ ಕSಫ಼�L ಬಟS ಒ->�bಾ6? ಹಲವ] 
Opಾlೆಗ2�ೆ ಉತ>ರ ಕಂಡು+ೊಳ3�ೇ+ಾದ ಸಂಭವ ಎದು"ಾಗಬಹುದು. �ಾ@ಲ6ದ ಜಗ->;ಾnೆ ಬ"ೋಬs= ಮೂರು ವಷL ಬದು`, 
ಮು@ಸು, +ೋಪ, ಹಠ ಇ�ಾIQಗಳನು� ಮ"ೆತು ಬರು->%ಾm[ .ೆ ಆ+ೆಯನು�  ೇ�ೆ &?ೕಕ=ಸ5? �ೊಂದಲQಂದWೇ ಕSಫ಼�L ಬಟS 

ಒ->ದ. 

ಒಂದು ತಣ;ೆ ಸಂ�ೆ ಆS Wೈ@ನ56%ಾmಗ /ಸuಯeೆಂಬಂ�ೆ dಾ-�ೆ ಎ[ೆದಳV, 

" ಾÂ" 

" ೇ2" 
" ೇ8Qmೕ"ಾ?" 
"nೆ;ಾ�8% mೇ;ೆ. @ಮu Wೈ³  ೇ8%ೆ?" 

"� ! ನCೕ�ಾ ಇ%ೆ" 
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"4�ೈ� ಕ[ೆದು ೋಯು> @ಮu ನಂಬ=;ೊಂQ�ೆ. @ೕವ¡ ಕೂಡ ಕ[ೆದು ೋQ�. @ಮ�ೆ ಇ-kೕ� ಕ2&% mೆ. ಓQQmೕ= 
ಅ;ೊjೕ-ೕ@" 
";ಾನು ಇ-kೕ� nೆ� dಾC ತುಂ�ಾ ವಷLಗ[ಾಯು>" 

eಾಕIದ +ೊ;ೆಯ56 ಆ+ೆ ಕ2&ದm lೆå� &ಂಬ� ;ೋC ಆ+ೆ @ಜಕೂj ಬದು`ನ56 ಸುಖeಾ8ರಬಹುದು ಅಂತ 7ಾ/&ದ.  ಾ�ೇ;ೆ 
ತನ� kೕ5ನ +ೋಪವ¡ ಕCk�ಾ8ರಬಹು%ೆಂದೂ ತನ�ೆ �ಾ;ೇ ಸdಾ�ಾನ dಾC+ೊಂಡ. ಅವ[�ೆಡ;ೆ  ೇ�ೆ dಾತು 
ಮುಂದುವ=ಸ�ೇ+ೆಂದು Dೕw&ದ. ಮೂರು ವಷLಗಳ56 ಆ+ೆ ತುಸು dಾ8ದmಳV. ತುಸು ಆ"ೋಗIವಂ�ೆಯೂ, ಸುºಯೂ 
ಎಂಬುದನು� ಅವಳ ��qೈ� 0ಕoG  ೇಳV->ತು>. ಕ[ೆದ ಮೂರು ವಷLಗಳ56 ಆ+ೆ ಎ56ದmಳV? ಏನು dಾಡು->ದmಳV? ಪ��ೆ�ಗಳV 
|ಗು��ಾ>  ೋದಂ�ೆ ಹ[ೆಯ ;ೆನಪ]ಗಳV ತWೆಯ56 ಓbಾಡ�ೊಡ8ದವ]. 

"@ಮu wತ�ಗಳV ;ಾIಚುರWಾ68ತLeೆ. ಇ%ೆಲ6  ೇ�ೆ lಾಧI?" ಅವಳV ಒku wತ�ಸಂ�ೆಯ56 +ೇ2ದmಳV. 

ಆ ಪ=ಚಯ ಪರಸNರ ನಂಬುರುಗಳನು� ಪbೆದು+ೊಳV3ವಂ�ೆ dಾC, ಎlೆakur @ಂದ ಶುರುeಾದ 7ಾವ;ೆಗಳ /@ಮಯ 

ಗಂ~ೆಗಟBWೆ 4�ೈ5ನ56 dಾ�ಾಡುವವ"ೆ�ೆ lಾ8, dಾತು lೆ�ೕಹ+ೆj -ರು8, lೆ�ೕಹ �ೆ�ೕಮeಾ8 dಾಪLಟುB ನಡು"ಾ-�ಯ 

4�ೈ� dಾತುಗಳV ಸ5�ೆ�ೆ ಎbೆdಾC+ೊಟುB ಒಂದು ಮ[ೆ�ಾಲದ ಸಂ�ೆ ಅವ=ಬsರು ಎದುರು ಬದುರು @ಲು6ವಂ�ೆ dಾCದmವ]. 
ಅ56ಂ%ಾnೆ�ೆ ಅವ=ಬsರ ನಡುeೆ ನbೆದ ಘಟ;ೆಗಳV ಹಲeಾರು. 7ೇ�, dಾತು, ಸNಶL, ಆ5ಂಗನ, ಚುಂಬನ, �ಲನ… |ೕ�ೆ 
ಅವ=ಬsರ ನಡುeೆ ಏ;ೆWಾ6 ನbೆದು ೋ8ದmವ]! ತಪ]Nಸ=ಗಳನು� ತಕjCಯ56ಟುB ತೂಗುವ56 ಇಬsರೂ lೋ-ದmರು. ಅಷBರ56 
ಒಂ%ಾ8ದmರು, ಎರಡು QಕುjಗಳV ಒಂ%ೆbೆ ಸಂµಸುವಂ�ೆ. 

"ಇವತು> ಸಂ�ೆ &`>ೕ"ಾ?" ಅ%ೊಂದು �ೆಳ� �ೆ ಆ+ೆ �ೕ@ನ56 +ೇ2ದmಳV. "&+ 6ೇ�ೇಕು, ಏ;ೋ dಾ�ಾಡ�ೇ`%ೆ". 

"&�ೋ+ೆ ~ೆ£ dಾC>ೕ@. ಇವತು> �ಾವ]%ೋ ಒಂದು +ೆಲಸದ ಒತ>ಡದ56Qmೕ@. ತುಂ�ಾ �ೆ�ಷG ಇ%ೆ. &ಗ5ಲ6 ಅಂ%ೆ� �ೇ�ಾರು 
dಾbೊjೕ�ೇC. ಪ�ಯತ�ವಂತೂ dಾC>ೕ@". 

ಅವಳV �ೕS ಕc dಾC &?ê ಆ³ dಾCದಳV. ಹುwoಯಂ�ೆ `ರುwದಳV. ಬಹಳ  ೊತು> ಒಬs[ ೕೆ ಅತ>ಳV. ಮ� >ೆ �ೕS ಆS 

dಾC%ಾಗ klೇಜು ಬಂQತು>. 

"lಾ= !" 

ಅವಳV klೇ� �ೆ =� 6ೈ dಾಡುವ �ೋO�ೆ  ೋಗ5ಲ6. ಮ� >ೆ &?ê ಆ³ dಾCದಳV. ಈ ಕbೆ�ಂದ ಈತ ಕ"ೆ dಾಡಲು 
ಪ�ಯ-�ಸುತ>Wೇ ಇದm. ಪ�ಯ-�ಸುತ>Wೇ  ೋದ. �ಾeಾಗ +ಾ� dಾCದರೂ ಅವಳ ನಂಬರು &?ê ಆ³ ಆ8ರು->ತು>. 
klೇಜುಗಳ kೕWೆ klೇಜು ಕ2&ದ. ಉತ>ರ ಬರ5ಲ6. &ಟುB ತbೆಯWಾರದ ಅವಳV ಆ &� +ಾಡLನು� �ೆಂ`�ೆ  ಾ` 
�ೇ"ೊಂದು &� +ೊಂಡು+ೊಂCದmಳV. �ೇ"ೊಂದು ಜಗತ>ನು� ಹುಡು`+ೊಂCದmಳV. ಹುಡುಗ"ೆಲ6 4ೕಸ�ಾರರು, lಾ?.LಗಳV, 
%ೇಹಸುಖ+ಾj8 ಹುಡು8ಯ"ೊಂQ�ೆ ಸ5�ೆ �ೆ2&+ೊಳV3ವ ಲಂಪಟರು ಎಂಬ -ೕdಾLನ+ೆj ಬಂQದmಳV. +ಾಲ ಸ=ಯು->ದmಂ�ೆ�ೕ 
@�ಾನeಾ8 dಾಗ�ೊಡ8ದಳV. &ಟುB, ಹಠdಾ=ತನ ಒಂ%ೊಂ%ಾ8 ಕಳw+ೊಳ3�ೊಡ8ದವ]. ತನ� ಓದು ಮು8ಯು->ದmಂ�ೆ�ೕ 
ಒಂದು }ಾಸ8 ಕಂಪ@ಯ56 ಉ%ೊIೕಗ 8�B&+ೊಂCದmಳV. ಪ�- -ಂಗಳV 0.O.�ೆ ಕಟBWೆಂದು ಅಮu ಊ=@ಂದ ಕ2ಸು->ದm ಹಣದ 
ಜರೂರತು> ಅಷBರ56 �ೇಡeಾ8ತು>. �ಾ;ೇ ಅಮu@�ೊಂದು �ಾIಂ� ಅ+ೌಂಟು dಾC+ೊಟುB, ಅದರ56 ಹಣ  ಾಕು->ದmಳV. ಅಮu 
�ೇ+ಾ%ಾಗ bಾ� dಾC+ೊಳV3ವಂ�ೆ �ಾIಂ`@ಂದ ಎ.�.ಎಂ +ಾಡುL +ೊC&ದmಳV. ತನ� ಬ~ೆBಬ"ೆಗಳV dಾಡ�S ಸ?ರೂಪ 
ಪbೆದು+ೊಂCದmವ]. /ೕ+ೆಂH ಬರು->ದmಂ�ೆ�ೕ ಕ5ೕya �ೊ�ೆ ಸಮುದ� -ೕರ, +ಾಡು, ಜಲ�ಾತ |ೕ�ೆWಾ6 ಸುತ>�ೊಡ8ದಳV. 
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+ೆಲ°ku �ೆಳ-ಯರ ಒ�ಾ>ಯ+ೆj eೈನು ಕೂಡ ಕುCQದmಳV. �ಾವ]%ೋ bಾSa ಟೂ�R lೇ=+ೊಂಡು ಒಂ%ೆರಡು �./. 
�ೆÉೕಗಳಲೂ6 +ಾ�&+ೊಂಡಳV. ತನ� ಬದುಕನು� ಯ(ಾವತು> �ೆ"ೆQಡುವ ಹಟ+ೆj �ದmವಳಂ�ೆ qೇr ಬು`jನ56 �ೕ~ೋಗಳನು� 
ಅ�6ೕH dಾಡ�ೊಡ8ದಳV. lೆ�ೕ|ತರ ಪ�Bಯೂ �ೆ[ೆಯ�ೊಡ8ತು. ಅವಳ �ೕ~ೋ�ೆ lಾ/"ಾರು Wೈ� ಗಳV 
�ೕಳ�ೊಡ8ದವ]. klೇ� ಇ;ಾs�a ತುಂಬ ಹುಡುಗರ 4�ೈ� ನಂಬರುಗಳV ತುಂ�+ೊಂಡವ]. ಆ+ೆ dಾತ� ಹುxಾರು ಹುಡು8. 
�ಾಗ��ೆ�ಂQದmಳV. �ಾರನು� ಎ56ಡ�ೇ+ೋ ಅ56�BದmಳV. 

ಇತ>, ಏ+ಾ`ತನQಂದ ಈತ ºನ�;ಾಗ�ೊಡ8ದ. "ಾ-� ಪ¡-L ಕುCಯು->ದm. Qನ+ೆj ನಲವತ>ಕೂj  ೆಚುo &ಗ"ೇಟು 
lೇದ�ೊಡ8ದ. ಊರೂರು ಅWೆಯ�ೊಡ8ದ. �ಾವ]%ೋ "ಾಜIದ �ಾವ]%ೋ ಊ=ನ �ಾವ]%ೋ WಾC©ನ ರೂಮು  ೊ`j 
ಹಗಲು"ಾ-�ಗ[ೆನ�%ೆ ಕುCಯ�ೊಡ8ದ. ಆಳದ �ಾತ;ೆಗ2�ೆ ಬಣ ಬ2ದು wತ�eಾ8&ದ. ಗಡi �ೕlೆಗಳV �ೆ[ೆಯು�ಾ>  ೋದಂ�ೆ 
ತ;ೊ�ಳ8ನ ಸ?ಗತಗಳ� �ೆ[ೆಯುತ>  ೋದವ]. ಮಧI"ಾ-� ಎದುm ಕೂತು ಒಬs;ೇ dಾ�ಾಡ�ೊಡ8ದ.  ಾಡುಹಗWೇ ರl >ೆ 
ಮಧIದ56 ತWೆ ಸು->, ಕಣು ಮಂ�ಾದಂ�ಾ8 ಗಕj;ೆ @ಂತು �ಡು->ದm. ಸಮುದ�%ೊಂQ�ೆ dಾ-82ಯು->ದm. ಆ+ಾಶ+ೆj ಪ��ೆ�ಗಳನು� 
+ೇಳV->ದm. ಈ ನಡುeೆ ಹ�ಾ>ರು �ಾ= ಅವ2�ೆ ಇ-kೕ� ಕ2&ದ. ಅವಳ ಕbೆ�ಂದ ಉತ>ರ ಬರWೇ ಇಲ6. ಇ%ೊಂದು ಪ]ಟB qಾ6v 

�ಾI�! 

"ಆG ಯೂ ಬುI&?" ಅವಳV nಾc ಮುಂದುವ=&ದmಳV. 

"ಇಲ6,  ೇ2" 

"ಈಗಲೂ @ಮu wತ�ಗಳನು� ಅಲ656 ;ೋC>ೕ@. ಈ 4ದಲು ನನ� ಗಮನ+ೆj ಬಂQರQದm ಆ�ಾIತuದ ಸೂ�¿ಗಳV @ಮu ಇ->ೕwನ 
wತ�ಗಳ56 +ಾಣುa� >ೆ. ಏ;ಾಯು>? 

" ಾ�ೇನೂ ಇಲ6. +ಾಲ ಉರು[ಾ>  ೋದಂ�ೆ ಮನುಷIನ 7ಾವ;ೆಗಳ� dಾಗು�ೆ?. /�ೇಷeಾ8 ನನ�ಂಥ ಅ�ೆsೕ�ಾ= ಕWಾ/ದರ 
ಮ�B�ೆ ಇಂಥ%ೆWಾ6 ಸಹಜ" 

"ಓ  ಾ�ಾ? ಅQ5L, ಈಗಲೂ ಆ ಸu�ಾನ+ೆj  ೋ8>-L"ಾ… ಆ �ೋ=ಗಳ kೕWೆ ಕೂತು wತ� ಬ=ೕ-"ಾ?" 
" ೌದು, ನನ� ಬದು`ನ ಕ�ಮದ56 ಅxಾB8 �ಾವ]%ೇ ಬದWಾವ�ೆ�ಾ8ಲ6. ಒಂQಷುB  ೊಸ%ಾ8 ಬದು`ನ 7ಾಗeಾ8eೆಯxೆBೕ. 
+ೆಲ°ಂದು ಶÉನI ತುಂ�ೋ+ೆ +ೆಲ°ಂದ=ಂದ dಾತ� lಾಧI" ಅಂತ  ೇ2 ಒಂದು ಗುಟುಕು /ë&j |ೕ=, ಸುರು2 ಸುರು2 
&ಗ"ೇಟು  ೊ�ೆ �ಟB. 

"ಆ ಸu�ಾನ ನನ�ೆ ಆ�ಾಗ ;ೆನ�ಾ�ಾ> ಇರು� >ೆ. ಒಂದು ಸಲ ಅ56�ೆ  ೋಗ�ೇಕು ಅ@�ಸು� >ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ @ೕ/ರ�ೇಕು" ಅವಳ klೇಜು 
ಬಂತು. 

ಆ ಸu�ಾನದ56 ಪ�-�ಣ lಾಯು�ಾ>, ತನ� wತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಮ� >ೆ ಮ� >ೆ  ೊಸ ಮನುಷI;ಾ8 ಹುಟುB� >ೇ;ೆಂದು ಆತ  ೇಳ�ೇಕು 
ಅಂದು+ೊಳV3ವಷBರ56 ಆ³ WೈS �ೆ  ೋ8ದmಳV. 

*** 

ಎರಡು Qನಗಳ ನಂತರ ಸu�ಾನದ56 ಎದು"ಾದ ಈತನ +ೈ�ೆ ಒಂದು +ಾHL +ೊಟBಳV. 

"06ೕr, @ೕವ] ಬರWೇ�ೇಕು" 
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ಅಷುB  ೇ2 ಒಂದು �ೋ=ಯ kೕWೆ ಕು2ತು+ೊಂಡಳV. ಆ+ೆಯ �ೆ@��ೆ �ೆನು� dಾC ಈತನೂ ಕು2ತು &ಗ"ೇಟು ಹwoದ. +ಾHL 
ಓಪS dಾಡ5ಲ6. 

"ಮದುeೆ ಎಂಬುದು ಎಷುB ಪ/ತ�?" +ೇ2ದಳV. 

"�ೊ->ಲ6"  
"ಈ ಮೂರು ವಷL ;ಾನು ಎ56% mೆ?  ೇ�ೆ ಬದು`% mೆ? ಅಂತ @ೕವ] +ೇಳWೇ ಇಲ6. @ಮu56 ಪ��ೆ�ಗ[ ೕೆ ಇWಾ??"  
"ಪ��ೆ�ಗಳV ನ4uಳ�ೇ ಹುಟುBತ>eೆ. ಉತ>ರಗಳ� ನ4uಳ�ೇ ಅಡ8ರುತ>eೆ, ನಮ�ಾI+ೆ ಅವ]ಗಳ ಉlಾಬ=?" -ರು8 ಕಣ56 
ಕ�ಟುB  ೇ2ದ.  

�ಣವ¡ ತಡdಾಡ%ೆ ತು� kೕWೆ |ತeಾ8 ತು�D-> ದುಪNಟದ ತುQ�ಂದ ಕ�ೊ"ೆ&+ೊಂಡಳV. ಆತ �8ದ0N ತWೆಯನು� 
;ೇವ=&ದ. ಮ[  ೆ @�ಾನeಾ8 ಹ@ಯWಾರಂ�&ತು. ಓಪS dಾಡದ ಲಗ�ಪ-�+ೆDಳ�ೆ ಎರಡು  ೆಸರುಗ2ದmವ]. ಒಂದು 
ಇವನದು, ಒಂದು ಅವಳದು. ಮ[  ೆಹುnೆoದುm ಸು=ಯ�ೊಡ8ತು. ಕತ>ಲು @�ಾನeಾ8 ಆವ=ಸು->ದmಂ�ೆ�ೕ ;ಾಲುj ಕಣುಗಳಲೂ6 
|ಂ%ೆಂದೂ +ಾಣದಂಥ �ೆಳಕು. 

ಒಬs ನಟನ ಸುತ>: ಹೃದಯ�ವ -30 
~ಾ�  ಾಂ�a +ಾI5�ೕ@L�ಾದ ಪ�-7ಾವಂತ. ಈತ ಜ@&ದುm 1956ರ56. ಆವ"ೆ�ೆ  ಾ5ವ]H ಕಂಡ=ಯದ /�ಷB ನಟ 
ಎ@&+ೊಂಡ. ಅದನು� �C&  ೇಳ�ೇ`ಲ6. ಆತನ ಬದುಕು @ಜಕೂj "ೋdಾಂಚಕ. ~ಾ�  ಾಂ�a ಅಡು�ೆಭಟB;ೊಬsನ ಮಗ; 
�ೊ�ೆ�ೆ "ೆlೊBೕ"ೆಂc dಾI;ೇಜ"ಾ8ಯೂ +ೆಲಸ dಾಡು->%ಾmತ. ಬರಹ�ಾರ;ಾಗಬಯ&ದm ~ಾ� ತಂ%ೆ ಅಡು�ೆಭಟB;ಾ8 
ಬದುಕು ಸeೆ&ದರೂ lಾಯುವ ಮುನ� ತನ� ಅಪ�ಕ�ತ ಆತuಚ=�ೆ� ಬ"ೆQದm. ~ಾ� ನ �ಾ� ಆಸN�ೆ�Dಂದ56 +ೆಲಸ`jದmವಳV.  

|ೕ8ರಲು ~ಾ�  ಾಂ�a �ೆ ಅಚo= +ಾQತು>. �ೆlೆದ ಹಸ>ಗಳಂ-ದm ತನ� ಕುಟುಂಬದ56ನ �ರುಕು ಆತನನು� ಆçತ�ೊ2&ತು. 
~ಾ� �ೆ ;ಾಲುj ವಷL/%ಾmಗ ಆತನ �ಾ� ಗಂಡ@�ೆ /eಾಹ /nೆoೕದನ +ೊಟುB  ೊರಟು ೋದಳV. ಆ ಘಟ;ೆ ~ಾ� ನ 
ಮನ&ನ kೕWೆ �ೕಕರ ಪ=�ಾಮ �ೕರುತ>%ೆ. �ಾ;ೇ  ೇ2+ೊಳV3ವಂ�ೆ ಅ%ೊಂದು '�ಾತ;ಾಮಯ' ಅಥeಾ 'ಒಂ�ತನ' 
ತಂ%ೊCiದ ಘಟ;ೆ. ಆ ದುಃಖQಂದ  ೊರಬರಲು ~ಾ� ಚwLನ 4"ೆ  ೋಗ�ೇ+ಾ�ತು. �ಾಸುಗಟBWೆ ಚwLನ56 ಒಬs;ೇ 
ಕೂತು ಬರ�ೇ+ಾ�ತು. ಸ?-ಶುಶÉ�xೆ ತರಹದ  ಾQಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸನು� ಸdಾ�ಾನ ಪC&+ೊಳ3�ೇ+ಾ�ತು.  

~ಾ�  ಾಂ�a ಸು�ಾ=&+ೊಳV3ವ]ದರ56 ಇ;ೊ�ಂದು ಘಟ;ೆ ಜರು8ತು. ಅಪN +ೆಲಸದ kೕWೆ ಕುಟುಂಬ ಸkೕತ ಊರೂರು 
-ರುಗWಾರಂ�&ದ. ಪ�- ಆರು -ಂಗ2�ೊಂದು ಊರು. ಕbೆ�ೆ ~ಾ�  ೈಸೂjಲು ��ಣ ಮು8ಸುವಷBರ56 +ಾI5�ೕ@L�ಾದ 
ಓ� WಾIಂCನ56 ಕುಟುಂಬ �ೕಡು �ಡುತ>%ೆ. ಅ56 ಓQನ �ೊ�ೆ�ೆ ~ಾ� ಕಡWೆ�ೕಜ dಾರುವ]ದು, lೋbಾ dಾರುವ]ದು, 
 ೋ~ೆ5ನ56 �ೆ� dಾIS ಆ8 +ೆಲಸ dಾಡುವ]ದು – |ೕ�ೆ �ಾ~ೈL�ನ56 +ೆಲಸ dಾಡ�ೊಡ8ದ. ತನ� �ಾWಾQನಗಳ ಬ� �ೆ 
ಆತ  ೇ2+ೊಳV3ವ]ದು |ೕ�ೆ, ";ಾನು �ಾWೆಯನು� ಇಷBಪಡು->% mೆ. ಅ%ೆxೊBೕ ಮಕjಳV �ಾWೆ�ೆ ಗುH �ೈ  ೇಳV->ದm ಆ Qನಗಳ56 
�ಾWೆ ನನ� �ಾ5�ೆ ಅದುÎತ �ಾಗeಾ8ತು>. ಅ56 ಏ;ೋ ನbೆಯು->%ೆ, ಆ ಮೂಲಕ ;ಾ;ೇನ;ೊ�ೕ ಪbೆದು+ೊಳV3->% mೇ;ೆ 
ಎ@ಸು->ತು>. ನನ�  ೈಸೂjಲು Qನಗಳಲ6ಂತೂ ತdಾxೆ dಾಡುವ ಮೂಲಕ, �ೋ�a  ೇಳVವ ಮೂಲಕ, ;ಾಟಕಗಳ56 �ಾತ� 
dಾಡುವ ಮೂಲಕ /%ಾI.Lಗಳನು� ರಂOಸು->% mೆ". 

;ೇಪಥIದಲೂ6 +ೆಲಸ dಾಡು->ದm ~ಾ� ಒಬs ಒ[ 3ೆಯ lೆBೕ� dಾI;ೇಜ"ಾ8ದm. ಆ ಮೂಲಕ ಎW 6ೆ56 ಏ;ೇನು lಾಧI°ೕ ಎಲ6ವನೂ� 
ಕ5ಯುವ ತುCತ  ೊಂQದm. ಕWೆಯ ಬWೆ�ೆ @ಧ@�ಾನeಾ8 &ಲುಕ�ೊಡ8ದm ~ಾ� ತನ� ಓದನು� ಅಧL+ೆj �ಟುB 1977ರ56 
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+ಾI5�ೕ@L�ಾ lೆBೕc ಯೂ@ವ&L�ಯ .�ೕಟG kೕಜG ಆ8 ;ೇಮಕeಾಗು�ಾ>;ೆ. ಮೂ;ಾLಲುj ವಷLಗಳ ಅ56 ಪಳ8ದ 
~ಾ�, "ಅ%ೇ ನನ� �ಾWೆ. ;ಾ;ೇ;ಾದರು ಕ5-ದm"ೆ ಅW 6ೇ ಕ5-ದುm. �ೊ�ೆ�ೆ +ೆಲಸ dಾಡುವ =ೕ- =eಾಜುಗಳನೂ�…' ಎಂದು 
 ೇ2+ೊಳV3�ಾ>;ೆ. ಆ Qನಗಳ56 ಆತ ನ�& lೈ ಎ@&+ೊಂಡ, ಪ�ಶ&> ಪ]ರlಾjರ ಪbೆದು+ೊಂಡ ಅ;ೇಕ ;ಾಟಕಗಳ �ೈ` 
'~ೇ�ಂy ಆ³ Q ಶÉ��', 'Q ಟು �ೆಂಟ� kS ಆ³ eೆ"ೋನ' ಪ�ಮುಖeಾದಂಥವ]. ಆನಂತರeೇ ~ಾ� �ೆ ನ� ಸಮಂತ 
Wೆ/ೕr ಪ=ಯeಾಗುವ]ದು, ನೂI�ಾ`L�ೆ  ೋ8 ಒ�B�ೆ Oೕ/ಸುವ]ದು, ಮೂರು ವಷLಗಳ ನಂತರ ಇಬsರೂ 
ಮದುeೆ�ಾ8  ಮೂರು ಮಕj2�ೆ ಜನu/ತು> ಆkೕWೆ /nೆoೕದನ ಪbೆಯುವ]ದು.  

~ಾ� ನೂI�ಾ`Lನ56ದm Qನಗಳ56 �ೇ�a 0ಯG ��ಡ�@�ನ ಅ;ೇಕ ;ಾಟಕಗಳ56 ನ�&ದm. ಆ QನಗಳW 6ೇ '|ೕ ;ೋr 

ಯೂ  ಆ� ಅWೋS' ಎಂಬ Wೋ ಬ�ೆ�Bನ  ಾರG &@dಾದ nೊಚoಲ �ಾ=�ೆ +ಾIk"ಾ ಎದುರು @ಂತು ಪ]ಟB%ೊಂದು �ಾತ� 
dಾCದುm.  ಾ�ೆ ;ೋCದ"ೆ ಆ wತ�ದ56 ~ಾ� @ವL|&ದm �ಾತ� +ೊWೆ8ೕbಾಗ�ೇ`ತ>ಂ�ೆ, ಎC�ಂy ನಂತರ ~ಾ� ನ 
ಅದುÎತ ಪqಾLkLSa ;ೋCದ @%ೇLಶಕ ~ಾ� dಾCದm �ಾತ� ಮಡLG ಆಗುವ ದೃಶIವನು� ಕc dಾCದನಂ�ೆ! ನಂತರದ 
Qನಗಳ56 Wಾr ಏಂಜ5ೕr �ೆ �ೆರ2 'Q ಲÅ �ೋc', '�ಾಸ� ಬುCmೕr', '~ಾI`a, ' ಾI0 bೇr', 'qಾI�5 ~ೈr' ತರಹದ 
&ೕ=ಯ� ಗಳ56 ನ�& ಜನ0�ಯ;ಾದ. ಈ ನಡುeೆ ~ಾ�  'kೕಜr ಅಂH 4ೕS ಸBrL' ಎಂಬ `ರು�ೆ"ೆwತ�ದ56 kೕಜG 

"ೋ� dಾCದmರೂ  ೆಸರು ತಂದು +ೊ�Bದುm dಾತ� 'lಾNáv'. |=�ೆ"ೆಯ ಈ wತ� �ಾ+ಾaÊೕ&ನಲೂ6 ಭಜL= �ೆಲುವ] 
lಾµ&ತು>.  ಅದರ ಎqೆ�B ಎಂಬಂ�ೆ '�ಾIಚುಲG �ಾ�L', 'Q dಾIS /  ಒS "ೆH ಶÉ', 'eಾಲಂ�ೕrL' ಬ�ೆಯ &@dಾಗಳV 
~ಾ� ನನು� ಹುಡು`+ೊಂಡು ಬಂದವ]. 'eಾಲಂ�ೕrL' wತ� ಗಣ@ೕಯಮಟBದ56 ~ಾ� �ೆ ಸಕar ತಂದು+ೊಡQದmರೂ =ೕ~ಾ 
/ಲaS ಎಂಬ ಸಹನ�ಯನು� ಖಂC�ಾ +ೊ�Bತು>.  ~ಾ� =ೕ~ಾಳನು� ಅwo+ೊಂಡ. ಸಂಬಂಧ/ಟುB+ೊಂಡ. ಇ;ೆ�ೕನು ಇವ=ಬsರು 
ಮದುeೆ�ೕ ಆ8�ಟBರು ಅನು�ವಷBರ56 "=ೕ~ಾ ಮತು> ;ಾನು ಜrB ಒಬs=�ೊಬsರು ಕಣ56 ಕ�ಟುB ;ೋC+ೊಂbೆವ]. �ೇ`ದm"ೆ 
ಮದುeೆಯನೂ� ಆಗಬಹುQತು>. ಆ ಮದುeೆ�ಂದ ಸಲ�ೆ�ೕc dಾಡುವಂ(ಾ% mೇನೂ ಇರ5ಲ6. ಆದ"ೆ =�ಾ5� ಎಂದ"ೆ ಅದು 
@ಜಕೂj ಕಷBದ ಮದುeೆ. /�ೇಷeಾ8 ನನ8ಬsರು ಮಕj2ದmರು. 0�ೕ-ಯ ಮಕjಳV" ಎಂದು  ೇಳVವ ಮೂಲಕ ~ಾ� ಆ ಮದುeೆ 
/ಷಯ+ೆj �ೆ"ೆ ಎ[ೆಯು�ಾ>;ೆ. ಆkೕWೆ 1988ರ56 ಇ%ೇ =ೕ~ಾಳನು� ಅµಕೃತeಾ8 ಮದುeೆ�ಾ8ದುm �ೇ"ೆ /nಾರ.  

1988ರ56 �ಡುಗbೆ�ಾದ '�y' @ಜಕೂj ~ಾ� �ೆ %ೊಡi%ೊಂದು �ೆ�ೕ� +ೊಟBಂಥ &@dಾ. ಈ &@dಾ �ಾ+ಾaÊೕ&ನ56 
ಸೂಪG |c ಆಗುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ~ಾ� ಒಬs 8qೆBH ಆಕBG ಎನು�ವ  ಾ�ೆ dಾಡುತ>%ೆ.'�y' ಮೂಲಕ ~ಾ� 4ದಲ �ಾ=�ೆ 
ಆಸjG ಅeಾCL�ೆ ;ಾ�;ೇ~ಾಗು�ಾ>;ೆ. ಆ ಸಕa&a;ೊಂQ�ೆ 'Q ಬÈaL', 'ಟನLG ಅಂH ಹೂê', '"ೇCDೕ q 6ೈಯG', 'Q 
5ೕy ಆ³ %ೇG ಓS', '&6ೕR Wೆr ಇS &ೕ~ೆ�' ತರಹದ &@dಾಗಳ56 ನ�ಸು�ಾ>;ೆ. 1993ರ56 �ೆ"ೆ�ೆ ಬಂದ 'ÊWಾbೆ5Ø�ಾ' 
~ಾ�  ಾಂ�a �ೆ 4ದಲಸಲ ಆಸjG ಅeಾHL ತಂದು+ೊಟB &@dಾ. ಆ wತ�  ಾಗೂ ಪ�ಶ&> ~ಾ� ನ ವೃ->ಬದು`�ೆ  ೊಸ 
-ರುವ] @ೕCದmರ56 ಅಚo= ಪಡ�ೇ`ಲ6. ಆವ"ೆ8ನ ~ಾ� ಬ�ೆ8ದm ಭರವlೆ, @=ೕ�ೆ /ಶ?%ೆW 6ೆbೆ Q?ಗುಣeಾಗ�ೊಡ8ದವ]. ~ಾ� 

"ಾ�ೊ�ೕ"ಾ-� Wೆ�ೆಂH ಆಗ�ೊಡ8ದ. ಒಂದು ಪ�-�Bತ ಪ�ಶ&> ಒಬs ವI`>ಯ ಇkೕಜನು�  ೇ�ೆ ಬದ5ಸಬಲ6ದು ಎಂಬುದನು� ಅ 
ಪ�ಶ&> ~ಾ� ಮೂಲಕ ಮ�ೊ>ku ಜಗ->�ೆ lಾ=  ೇ2ತು>. ಅಂದ ಾ�ೆ, ಪ�ಶ&> /�ೇತ ~ಾ� ನ ಸಂತಸದ dಾತುಗ2ವ]: 
";ಾ@ವತು> ಈ ಮಟB+ೆj �ೆ[ೆQರುವ]ದ+ೆj +ಾರಣಕತL"ಾ8ರುವ ಈವ"ೆ�ೆ ನ;ೊ�ಂQ�ೆ &jÇೕS ಹಂw+ೊಂಡು ನನ�ನು� ಒಬs 
ನಟನ;ಾ�8&ದ ಎಲ6ರನೂ� ಸu=ಸು� >ೇ;ೆ.  ಾ�ೇ;ೆ ಪ�- Qನ, ಪ�-�ಣ ನನ�ೆ 0�ೕ-ಯು�&, ನನ� �ೆಲುವನು� ಆ�ಸು->ರುವ ಮಡQ 
=ೕ~ಾಳನೂ� ;ೆ;ೆಯು� >ೇ;ೆ". 'qಾ"ೆrB ಗ�' ಎನು�ವ "ೊdಾIಂ�� +ಾ�C wತ�ದ ಅ�ನಯ+ಾj8 ಸತತeಾ8 dಾರ;ೇ 
ವಷLವ¡ ~ಾ� ಆಸjG ಅeಾHL �ೆದುm+ೊಂಡು %ಾಖWೆ ಬ"ೆದದುm ಈಗ ಇ- ಾಸ ಎನು�ವ]ದು �ೇ"ೆ dಾತು. 
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�ಾಲIQಂದಲೂ ಖ�ೋಳ�ಾಸ®ದ ಬ� �ೆ ಆಸಕ>;ಾ8ದm ~ಾ� ಮುಂ%ೊಂದು Qನ 'ಅ�ೕWೋ-13' ಎಂಬ wತ�ದ56 ಗಗನ�ಾ-� 
O� Wೋeೆ� ನ �ಾತ� dಾCದುm ಅಚo=ಗಳWೊ6ಂದು. 'ಅ�ೕWೋ-13' Oೕ"ೋ �ಾ�/�ಯ56 ತ�ಾ=&ದ 4ದಲwತ�. ಈ 

wತ�+ಾj8 ';ಾlಾ' ಸಂl �ೆ +ೆ&-135 ಎಂಬ ಏG +ಾ�³B @ೕCದmನೂ� ಇ56 ;ೆ;ೆಯಬಹುದು. ಅ56ಂ%ಾnೆ�ೆ ~ಾ� �ೋ2�ೆ�ೆ '~ಾÂ 

lೊBೕ=', 'Q 8�ೕS kೖ�', 'lೇ�ಂy �ೆ£eೇc �ಾLS', 'ಯೂ  ಾIÅ �ಾc kೕ�' ತರಹದ &@dಾಗಳV lೇರುತ>%ೆ. 
'+ಾrB ಅeೇ' ~ಾ� ವೃ-> ಬದು`ನ56 ಮ�ೊ>ಂದು +ಾ6r &@dಾ. ಸ?ತಃ ~ಾ�  ಾಂ�a 4ಟB4ದಲ�ಾ=�ೆ @�L&ದ ಈ 

wತ� ಜಗ� >ೇ �ೆರ�ಾಗುವಂ�ೆ dಾCತು>. +ೆಲeೇ bೈWಾya ಇರುವ, /wತ� ಪ�Dೕ�ಾತuಕ wತ� ಇ%ಾ8ದುm |ೕಗೂ &@dಾ 
dಾಡಬಹು%ಾ? ಅಂತ ಎಲ6ರೂ �ಾ� kೕWೆ �ೆರ2ಟುB+ೊಳV3ವಂ�ೆ dಾCದುm ಸುಳ3ಲ6. qೆಡರ� ಎ�a �ೆ�r +ೊ=ಯG ಸಂl �ೆಯ 

ಉ%ೊIೕ8 �ಾತ�ದ56 ~ಾ� ಎಲ6ರನೂ� �ೆwo �ೕ2&ದm. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ wತ�ದ ಬ� �ೆ ~ಾ�  ೇಳVವ]QಷುB : '+ಾrB ಅeೇ' 
wತ�ದ kೕWೆ +ೆಲಸ dಾಡಲು ಶುರು dಾಡು->ದmಂ�ೆ�ೕ ನನ�ೆ ಫ಼@� ಅ@�ಸಲು ಶುರುeಾ8ತು>. ಮನುಷI;ೊಬs ಬ"ೋಬs= ;ಾಲುj 
ವಷLಗಳ +ಾಲ Q?ೕಪ°ಂದರ56 ಏ+ಾಂ8�ಾ8 +ಾಲ ಕ[ೆಯುವ +ಾ;ೆaRB ಎಂಥ ತdಾxೆಯದು ಅ@�ಸ%ೆ ಇರ5ಲ6. ;ಾಲುj 
ಮಕjಳV, ಒಬs  ೆಂಡ-ಯುಳ3 ನನ�ೆ ಆ wತ�ವ] ಒಂದು ಪ=ೕ�ೆ�ೕ ಆ8ತು>".  

ಈ ನಡುeೆ &BೕವS &N� ಬyL �ೊ�ೆ �ಾಲು%ಾ=+ೆಯ56 ಎê.�.ಓ. nಾ;ೆ56�ಾ8 '�ಾIಂH ಆ³ ಬ�ದrL' �@&ೕ=ೕr 

@dಾLಣ+ೆj +ೈ  ಾ` ಅ56ಯೂ ಜಯ %ಾಖ5&ದ ~ಾ�  ಾಂ�a '"ೋH ಟು ಪCೕLಶS', '+ಾIê � ಇ³ ಯೂ +ೆS', 'Q WೇC 
`ಲ6rL', 'Q ಟ�Lನ�', 'Q �ೕWಾG ಎ�a �ೆ�r' ಬ�ೆಯ &@dಾಗಳ ಮು}ೇನ ತ;ೊ�ಳ8ನ ಎಂತಹ �ಾತ�ಕೂj ಒಗು�ವ, 
ಒಪ]Nವ ಕWಾ/ದನನು� ಜಗ->;ೆದುರು �ೆ"ೆQಟB. |ೕ�ೆ ತ;ೊ�ಳ8ನ ಪ�-7ೆ�ಂದ ಆ�ಾಗ ಪeಾಡಗಳನು� dಾಡುವ ~ಾ� 

2006ರ56  ೊಸ%ೊಂದು ಪeಾಡ dಾCದmನು� pಾ0&+ೊಳ3Qದm"ೆ  ೇ�ೆ? ಆ ಪeಾಡeೇ /eಾ%ಾತuಕ &@dಾ 'Q ಡ /ಂw 
+ೋH'. bಾS �ೌ�S ನ ಕೃ-ಯನು� ಆಧ=&ದm ಈ wತ� ಎW 6ೆbೆ /eಾದ ಉಂಟುdಾCತು>. ಕಟು/ಮ�ೆLಗೂ ಗು=�ಾ8ತು>. ಅ%ೇ 
=ೕ- ಗWಾ6�ೆ�B�ೆಯನೂ� ತುಂ�&ದುm ಮತೂ> /�ೇಷ. 2007ರ56 ~ಾ� dಾCದ ಮ�ೊ>ಂದು /eಾ%ಾತuಕ &@dಾ ಎಂದ"ೆ 
'nಾ5L /ಲaSa eಾG'. ಬರಹ�ಾರ �ಾ�L +ೆ£ಲನ ಕೃ- ಆ�ಾ=ತ ಈ wತ�ದ56 ~ಾ�  ಾಂ�a dಾCದುm ಯು.ಎr. +ಾಂ�ೆ�&aಗ 
nಾ5L /ಲaS ನ �ಾತ�. "ಾಜ`ೕಯ ವಸು>ವ]ಳ3 ಈ wತ�ದ56 ~ಾ� ಮ�ೊ>ku ಅದುÎತ ಪqಾLkLSa @ೕCದmನು� �ಾರೂ 
ಮ"ೆಯುವಂ-ಲ6.  

ನಟ;ೆಯ �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ @dಾLಣದ56ಯೂ ಮತ>ಷುB ಗಂ�ೕರeಾ8 �ೊಡ8+ೊಂಡ ~ಾ� ತನ� ಮಗ +ಾ5S  ಾಂ�a �ಾ8 'Q 
�ೆ�ೕc ಬ�  ೊeಾHL' ಎಂಬ wತ�ವನು� ಮಡQ =ೕ~ಾ ಒಡಗೂC @�Lಸುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಅ-. ನಟ;ಾ8 ಒಂದು ಪ]ಟB 
�ಾತ�ದ56 +ಾ�&+ೊಂCದm. ಈತ@8ದm @dಾLಣದ ಆಸ`>  ಾ�ೇ ಮುಂದುವ=&ದು '�ಾS ಆಡ�a' ಎಂಬ �@&ೕ=ೕr ಅನು� 
ಎê.�.ಓ. nಾ;ೆ56�ೆ @�L&ದ. ಪ�}ಾIತ Wೇಖಕ bೇ/H kಕುIWೋ ಬ"ೆQರುವ ಯು;ೈ~ೆH lೆBೕca ನ Q?-ೕಯ ಅಧI� �ಾS 

ಆಡ�a Oೕವ;ಾ�ಾ=ತ ಕೃ-�ದು. ಈ �ಾ=ಯೂ ~ಾ�  ಾಂ�a ಪ�ಶಂlೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗುವ]ದಳಲ6%ೆ ಅ;ೇಕ ಪ�ಶ&>ಗಳನೂ� 
ಗ2&ದ. ~ಾ� ಮ�ೊ>ku bಾS �ೌ�S +ಾದಂಬ=�ಾ�ಾ=ತ &@dಾದ56 ನ�&ದುm 'ಏಂಜ�a ಅಂH bೆ4ೕSa' wತ�ದ 
ಮೂಲಕ. ನಂತರದ Qನಗಳ56 'ಎ�a ��ೕ�6 WೌH ಅಂH ಇS +ೆ�C�6 +ೌ�H', '+ 6ೌH ಅ~ಾ6r', '+ಾIಪBS 05Ra', 'lೇ/ಂy �. 

�ಾ6�ಂ�a' wತ�ಗಳ56 +ಾ�&+ೊಂಡ ~ಾ� ಪ�- wತ�ದ56ಯೂ ತನ�%ೇ ಆದ Ãಾಪನು� ಮೂCಸು�ಾ> ಬಂದವನು. ಈ �ಾತ�+ೆj 
ಈತ;ೇ ಕ"ೆ�B ಅ@�ಸುವಂ�ೆ ನ�&, 7ೇÞ ಎ@&+ೊಂಡವನು. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕWಾ/ದ ~ಾ� ನ ಮುಂQನ wತ� 'ಎ 
 ಾWೋ�ಾ�� qಾG Q `ಂy' 2015ರ56 �ಡುಗbೆ�ಾಗ5%ೆ. 

ಇxೆBWಾ6 ಬ"ೆದ ನಂತರವ¡ ~ಾ�  ಾಂ�a ಪ¡-L ದ`jದಂ�ಾಗುವ]Qಲ6. �ೆ� ೆಯ ಮು% mೆಯಂ-ರುವ, ಅಪNಟ ಕWಾ/ದನಂ-ರುವ 
ಈ `��ಾ�ೕಲOೕ/ಯ ಅಪರೂಪದ lೆ[ೆತದ ರಹಸIeೇನು? ಇCೕ Wೋಕದ &@0�ಯರು '~ಾ� ಥರದ, ~ಾ� dಾತ� 
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dಾಡಬಹು%ಾದ �ಾತ�ಗಳನು� dಾಡಬಲ6 ಮ�ೊ>ಬs ನಟನನು� ಈತನ �ಾಗದ56 ಕ5N&+ೊಳV3ವ]ದು ಕಷB' ಎಂದು ಉಚo=ಸುವ]ದು 
�ಾ`ರಬಹುದು? ಈತ@�ೆ �ಾನು dಾಡುವ +ೆಲಸದ kೕ5ರುವ ಶ�% �ೆ, �ಾ�dಾ�ಕ�ೆ, &ದ��ೆ, ಪಕ?�ೆ�ೕ ಇದ+ೆjಲ6 
+ಾರಣ/ರಬಹುದು. ಈತನ ಬದು`ನ |ಂ%ೆ ಸೂØ-L�ಾ8 @ಂತ ಮಡQ =ೕ~ಾ, ಮಕjಳ 0�ೕ-, ಆದಮI Oೕವನ�ೆ�ೕಮ- ಕಣು, 
@ಲುವ], ಸಹಜ ರೂಪ, ಅಂಗ lೌಷ»ವ- ಈತ@�ೆ ಒ5Q%ೆ.  ಾ5ವ]H ನ56 ನಟ=�ೇನೂ ಬರ/ಲ6. ಆದ"ೆ ಎಲ6ರೂ ~ಾ�  ಾಂ�a 
ಆಗಲು lಾಧI/ಲ6.  

ಬದುಕು ಬಣದ ಸಂ�ೆ: ಹೃದಯ�ವ -31 
 ೋ2 ಹಬsದ ಸಂಭ�ಮ, ಖು�ಗಳನು� @ೕವ¡ ಅನುಭ/&ರು->ೕ=.   ೋ2ಹಬs ಕೂಡ Qೕ�ಾವ2ಯಂ�ೆ�ೕ 7ಾರ-ೕಯರ 
ಮನ&aನ56 ವಣLಮಯeಾ8, ಮನರಂಜ;ಾತuಕeಾ8 ಆವ=&ರುತ>%ೆ. ವಷLeೆWಾ6 ಅಪNಟ ಗಂ�ೕರ ವI`>ಗಳಂ�ೆ �R ~ಾR bೆ�r 

dಾC+ೊಂಡು ಆÊೕ&�ೆ  ೋ8 ಬರುವ &ೕ=ಯr ಮನುಷIರೂ  ೋ2  ೋ2ಹಬsದಂದು ಮಕj[ಾ8�ಡು�ಾ>"ೆ. ಬಣ ಎಚë= ಖು� 
ಪಡು�ಾ>"ೆ. ಮುಖದ56 ಗಂ�ೕರ �ೆ"ೆಗಳV dಾಯeಾ8 ಉWಾ6ಸ ಮಡುಗಟುBತ>%ೆ.  

 ೋ2ಯ ಸಂದಭLದ56 ನನ� ಗಮನ+ೆj ಬಂದ ಒಂ%ೆರಡು ಅಂಶಗಳನು�  ೇಳV� >ೇ;ೆ… ಮನುಷIನ ಮನಸುa ರಂಗುಮಯeಾದದುm. 
ಬಹು�ೇಕ ಜನ ಪರಸNರ ಬಣ ಎರw+ೊಂಡು ಸಂಭ��ಸು�ಾ>"ೆ. ಪb iೆ ಹುಡುಗರಂತೂ  ೋ2ಯಂದು ಮ;ೆಯ56 ಕೂತರುಂ~ೇ 
ಎಂಬಂ�ೆ �ೕQ�ೕQ, ಗ56ಗ56ಗಳ56 ಸು->  ೋ2�ಾC ಮ;ೆ�ೆ |ಂQರುಗುವಷBರ56 ಸ?ತಃ ಮ;ೆಮಂQ�ೆ ಗುರುತು &ಗದಷುB 
ಬಣಮಯeಾ8ರು�ಾ>"ೆ. ಇನು� ಅಕjತಂ8, ಅಣತಮu, ಅಪNಅಮu, ಅO©�ಾತ, lೆ�ೕ|ತರು ಎಲ6ರೂ ಒ�B�ೆ ಬಣ ಎರw+ೊಂಡು 
ಸಂಭ��ಸುವ ಹಬs/ದು.  ೆಣುಮಕjಳV ಗುಂಪ]ಗುಂ0ನ56 ಕೂC+ೊಂಡು ಬಣದ @ೕರು ಎರw+ೊಂಡು ಕು�ದು ಕುಪN2&ದ"ೆ, ಪ]ಟB 
ಮಕjಳV ಬಣದ @ೕರು ತುಂ�ದ ಬಲೂನು, eಾಟG ಗS |Cದು ಸಂತಸ ಪಡು�ಾ>"ೆ. ಇನೂ� +ೆಲವರು ಮೂI&ಕ� ಡ�� ಗಳನು� 
�ಾ=ಸುತ>,  ಾಡುತ> ಆನಂದ ಪಡು�ಾ>"ೆ. 7ಾರ-ೕಯ=�ೆ dಾತ� &ೕ�ತವಲ6ದ ಈ ಹಬs ಏxಾIದ ಅ;ೇಕ "ಾಷ�ಗಳ56 
ಆಚ=ಸಲNಡುವ]ದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಯೂ"ೋR, ಉತ>ರ ಅkೕ=+ಾ ಮುಂ�ಾದ ಕbೆಗ2ಗೂ ಹ�s ಅ56ರುವ 7ಾರತ ಮೂಲದ ಜನ 
ಆಚ=ಸಲು ಸೂØ-L ತುಂ�%ೆ. |ಂದೂಗ2�ೆ dಾತ� &ೕ�ತeಾಗದ ಈ ಹಬs �ೇ"ೆ �ೇ"ೆ ಧಮLದ ಜನರೂ ಆಚ=ಸುವಂ�ೆ 
dಾಡುವ]ದು ನನ� ಗಮನ+ೆj ಬಂದ 4ದಲ;ೇ ಅಂಶ.  

ಇಷBಕೂj  ೋ2 ಹಬs+ೆj  ೋ2 ಅಂತ  ೆಸರು ಬರಲು +ಾರಣ  ೋ5+ಾ ಎಂಬ "ಾ�&. ಈ+ೆ ಪ]"ಾಣದ56 ಬರುವ |ರಣIಕ�ಪ]/ನ 
ಸ ೋದ=. @ಮ�ೆಲ6 �ೊ->ರುವಂ�ೆ |ರಣIಕ�ಪ] /ಷು/ನ ಪರಮ eೈ=. ಅವನ ಮಗ ಪ� ಾ6ದ /ಷು ಭಕ>. ತನ� ಕಡುeೈ= 
/ಷುವನು� ಸು>-ಸುವ ಪ� ಾ6ದನ kೕWೆ &�B�ೆದm |ರಣIಕ�ಪ] ಆತನನು� +ೊಲ6ಲು ಅ;ೇಕ dಾಗLಗಳನು� ಹುಡುಕು�ಾ>;ೆ. ಅವ]ಗಳ 
�ೈ` ಆ;ೆಗ2ಂದ ತು2ಸಲು ಯ-�ಸುವ]ದು, ಸಪLಗ2ಂದ ಕwoಸಲು ಪ�ಯ-�ಸುವ]ದು, �ೆಟBದ kೕ5@ಂದ ಆಳeಾದ ಪ��ಾತ+ೆj 
ನೂ`ಸುವ]ದು… ಇ�ಾIQ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� dಾC /ಫಲ;ಾ%ಾಗ ಇದ;ೆ�Wಾ6 ಗಮ@ಸು->ದm  ೋ5+ಾ ತನ� ಅಣ |ರಣIಕ�ಪ]/ನ 
;ೆರ/�ೆ ಬರಲು -ೕdಾL@ಸು�ಾ>[ .ೆ  ೇ�ಾದರೂ dಾC ಪ� ಾ6ದನನು� lಾ�&�ಡ�ೇಕು ಎಂದು @ಧL=& ಅದ+ೊjಂದು dಾಗL 
ಕಂಡು|Cಯು�ಾ>[ .ೆ ಅ%ೇ;ೆಂದ"ೆ, ಒಂದು w�ೆಯನು� &ದ�ಪCಸುವ]ದು, ಅದರ kೕWೆ ಪ� ಾ6ದನನು� ಕೂ=ಸುವ]ದು, 
ಪ� ಾ6ದ;ೊ�B�ೆ �ಾನೂ ಕೂರುವ]ದು, w�ೆ�ೆ �ೆಂ` ಹwo%ಾಗ ಪ� ಾ6ದ ಸುಟುB ೋಗುವಂ�ೆಯೂ, �ಾನು ಸುಟುB ೋಗದಂ�ೆ ಒಂದು 
ಬ�ೆಯ ಕೃ-�ಮ�ೆಯ  ೊQ+ೆಯನು�  ೊದುm+ೊಳV3ವಂ�ೆಯೂ Dೕಜ;ೆ ರೂ0ಸು�ಾ>[ .ೆ �ಾನು ಅಂಥ%ೊಂದು 4ೕಸದ  ೊQ+ೆ 
 ೊದುm+ೊಳV3ವ]ದು ಪ� ಾ6ದ@�ೆ �ೊ�ಾ>ಗದಂ�ೆ ಗಮನವ|ಸು�ಾ>[ .ೆ ಆ  ೊQ+ೆಯ /�ೇಷ�ೆ ಏ;ೆಂದ"ೆ �ೆಂ` �ಾ`ದರೂ ಆ 
 ೊQ+ೆ  ೋ5+ಾಳನು� ರ�ಸುವ]ದು. ಅವ] ಸುಟುB  ೋಗದಂ�ೆ +ಾ�ಾಡುವ]ದು.  ೋ5+ಾ ಇxೆBWಾ6 �ಾ6S  ಾ`ದ ನಂತರ ಒಂದು 
Qನ �ೊತು> dಾC |ರಣIಕ�ಪ]eೇ ಉ�ಾaಹQಂದ ಮುಂ%ೆ @ಂತು ಒಂದು w�ೆ &ದ�ಪCಸು�ಾ>;ೆ. ಅದರ kೕWೆ ಪ� ಾ6ದ ಮತು> 
 ೋ5+ಾಳನು� ಕೂ=& w�ೆ�ೆ ಅ8�ಸNಶL dಾಡWಾಗುತ>%ೆ. ಇ;ೆ�ೕನು ಪ� ಾ6ದ@�ೆ �ೆಂ` �ಾಕ�ೇಕು ಅನು�ವಷBರ56 ಆತ@8ದm 
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%ೈವಶ`>�ಂದ  ೋ5+ಾ  ೊದುm+ೊಂCದmಂತಹ  ೊQ�ೆ ಅವ2ನ %ೇಹQಂದ ಒkuWೇ  ಾ= ಪ� ಾ6ದನ %ೇಹವನು� ಸುತು>ವ=ದು 
ಪ� ಾ6ದನನು� �ೆಂ`�ಂದ �ಾರು dಾCದmಲ6%ೇ ಸ?ತಃ  ೋ5+ಾ �ೆಂ`ಯ56 ಭಸueಾಗುವಂ�ೆ dಾಡುತ>%ೆ. �ಾ;ೇ ರೂ0&ದ 
ಸಂw�ೆ �ಾ;ೇ ಬ5�ಾ8  ೋ5+ಾ ಬೂQ�ಾಗು�ಾ>[ .ೆ ಹ=ಭಕ> ಪ� ಾ6ದ �ಾವ �ೊಂದ"ೆಗೂ &ಲುಕ%ೆ �ಾ"ಾಗು�ಾ>;ೆ… 

ಇ%ೊಂದು �ೌ"ಾ�ಕ ಕ(ೆ.  ೋ5+ಾ �ೆಂ`ಯ56 ಬೂQ�ಾದ ಆ Qನದ ;ೆನ0�ಾ8 qಾಲು�ಣ dಾಸದ �ೌಣL�ಯಂದು ಈ 

ಹಬsವನು� ಆಚ=ಸುವ]ದು  ಾಗೂ ಆ+ೆಯ  ೆಸ=@ಂದWೇ ಈ ಹಬs+ೆj ' ೋ2' ಅಂತ  ೆರಸು ಬಂQದುm. ಈ +ಾರಣ+ಾj8�ೕ 
 ೋ5+ಾ ದಹನ ನbೆಸುವ]ದು 4ದ5@ಂದಲೂ ರೂÍ�ಾ8%ೆ. ಈ ನಂ�+ೆಯC 7ಾರತ �ಟB"ೆ �ಾ`lಾ>ನದ ಕ"ಾw, 
"ಾವ5NಂC,  ೈದ"ಾ�ಾ¦, ಮುWಾ>S, Wಾ ೋG ಮತು> ಪ� ಾ6ದಪ]= %ೇವlಾ�ನದ56 ಅ56ಯ |ಂದೂಗಳV  ೋ2 
ಆಚ=ಸುವರು- ಇದು @ಮ�ೆ  ೇಳ�ೇ+ಾದ ಎರಡ;ೇ ಅಂಶ.  

ಇ%ೇ =ೕ-ಯ56 ಈ  ೋ2�ೆ ಸಂಬಂµ&ದ ಇ;ೊ�ಂದು ನಂ�+ೆಯುಂಟು. ಅದು ಉತ>ರ ಪ�%ೇಶದ ಮಥುರ, ಆ�ಾ�, 7ಾರ  ಪ]ರ, 
ಆ5ಘG, Ê"ೋ�ಾ�ಾ¦ ಮತು> ಬೃಂ%ಾವನ ಮುಂ�ಾದ ಊರುಗ2ಂದ ಕೂCದ ಬ�� ಎಂಬ ಐ- ಾ&ಕ |;ೆ�Wೆಯುಳ3 
ಪ�%ೇಶದ56ನ ಜನ  ೋ2ಹಬs+ೆj ಕೃಷ-"ಾ�ೆಯರ �ೆ�ೕಮವನು� 5ಂ� dಾಡುವ /nಾರ. ಕೃಷ ತನ� �ಾಲIವನು� ಈ ಪ�%ೇಶದW 6ೇ 
ಕ[ೆQದುm ಅಂತ ಬಲeಾ8 ನಂ�ರುವ ಬ�� ಪ�%ೇಶದ ಜನ  ೋ2ಹಬsವನು� ಸತತeಾ8 ಹQ;ಾರು Qನಗಳ +ಾಲ ಆಚ=ಸು�ಾ>"ೆ. 
ಆದ"ೆ ರಂಗಪಂಚ�ಯವ"ೆ�ೆ. ಇಷBಕೂj ಇ56ಯ ಜನ ಕೃಷನ  ೆಸ=ನ56  ೋ2 ಆಚ=ಸಲು ಮುಖIeಾದ +ಾರಣ/%ೆ. ಅ%ೇ;ೆಂದ"ೆ 
��ೕಕೃಷ  ಮಗುeಾ8%ಾmಗ ಪ¡ತ;ಾ ಎಂ�ಾ+ೆ ತನ� 4Wೆಗ2ಂದ ಕೃಷ@�ೆ /ಷವನು� ಕುCಸು�ಾ>[ .ೆ ಆ +ಾರಣQಂದWೇ ಕೃಷನ 
kೖಬಣ ಕಪ]N ���ತ @ೕ5�ಾ8ರುವ]ದು ಎಂಬ ನಂ�+ೆಯುಂಟು. ಕೃಷನ ಈ kೖಬಣeೇ ಮುಂ%ೊku ಈತ "ಾ�ೆ ಮತು> 
�ೋ0+ೆಯರ ಆಕಷL�ೆ, �ೆ�ೕಮ+ೆj +ಾರಣeಾಗುವ]ದು, ಅವ"ೆಲ6 ಕೃಷನ |ಂ%ೆ �ದುm ಲÅ dಾಡಲು �ೆ�ೕರ�ೆ�ಾಗುವ]ದು, 
ಮುಂ%ೊku ತನ� �ಾ�ಯ +ೋ=+ೆಯ kೕ"ೆ�ೆ ಕೃಷ "ಾ�ೆಯ ಮುಖ+ೆj ಬಣ ಹಚುoವ]ದು, "ಾ�ಾಕೃಷ �ೋC /ಶ?ದ �ೆ�ೕ�ಗ2�ೆ 
ಆದಶLeಾಗುವ]ದು, ಆ ;ೆಪದ56  ೋ2ಗೂ ಮಹತ? ಬಂQದುm- ಈ ನಂ�+ೆಯ56 7ಾರತ%ಾnೆಗೂ  ೋ2ಹಬs ಆಚ=ಸWಾಗುತ>%ೆ. 
ಆ �ೈ` ಅkೕ=+ಾ ಮತು> +ೆ"ೆ�ಯS ನ56ನ ಜನ ಅದರಲೂ6 7ಾರತ ಮೂಲದ ಜನ=ರುವ ��@bಾH ಮತು> ~ೋ�ಾI+ೋದ56 ಈ 

ಆಚರ�ೆ  ೆಚುo ಜನ0�ಯ.  

 ಾ�ೆ�ೕ ಹು�k "ಾ-�ಯಂದು ಮನuಥ �ಟB �ಾಣ ತನ� ªೂೕರತಪ&a�ೆ ಭಂಗ ಉಂಟು dಾC�ೆಂಬ +ಾರಣ+ೆj ತ�ೕ@ರತ 
ಈಶ?ರನು ತನ� ಮೂರ;ೇ ಕಣು �ೆ"ೆದು ಮನuಥನನು� ಸುಟB Qನeೇ +ಾಮನ ಹು�k ಅಥeಾ  ೋ2ಹಬs ಅನು�ವ ನಂ�+ೆಯೂ 
ಅ;ೇಕರ56 ಉಂಟು.  

ಇನು�  ೋ2ಹಬsದ eೇ[ೆಯ56ನ ನನ� �ಾWಾQನಗಳ ಅನುಭವವನು�  ೇಳಲು ಬಯಸು� >ೇ;ೆ… ಅಂದು �ಾWೆ�ೆ ರ�ೆ ಇರು->ದm=ಂದ 
;ಾನು ಮ;ೆ �ಟುB ಕದಲು->ರ5ಲ6.  ೊರ�ೆ  ೋದ"ೆ ಕಂಡಕಂಡವ"ೆಲ6 kೖkೕWೆ ಬಣ ಎರಚು�ಾ>"ೆ ಎWೊ6ೕ  ೋಗ�ೇಡ 
ಮ;ೆಯW 6ೇ ಇರು ಅಂತ ನನ� �ಾ�  ೇಳV->ದm=ಂದ ;ಾನು  ೊರ�ೆ  ೋಗು->ರ5ಲ6. ಈ +ಾರಣQಂದWೇ  ೋ2ಹಬs ಬಂ�ೆಂದ"ೆ 
�ಾವ]%ೋ ಮ ಾ ಗWಾ~ೆಯ ಅಥeಾ ಕËIL eಾ�ಾವರಣ ಉಂ~ಾಗುವ ಭ�k ನನ�56 ಮೂಡು->ತು>. ;ಾನು ಆ Qನಗಳ56 
ತರಗ- |"ೇಮ��ಾ8ದm ;ಾನು ತರಗ-ಯ56 kೕಷು� ಇಲ6ದ  ೊ->ನ56 �ಾರೂ ಗWಾ~ೆ dಾಡದ  ಾ�ೆ, ತುಂ~ಾಟ dಾಡದ 
 ಾ�ೆ ;ೋC+ೊಳ3�ೇ`ತು>. ಅಂತಹ ಸಂದಭLಗಳ56 ಗWಾ~ೆ dಾಡುವ, ಹರ~ೆ  ೊbೆಯುವ, ಸುಮuಸುಮu;ೆ `�ಾ>ಡುವ, 
ಏರುದ@ಯ56 dಾ�ಾಡುವ ಒಂQಷುB ಹುಡುಗರ  ೆಸರುಗಳನೂ� �ಾ6�� �ೋHL kೕWೆ ಬ"ೆಯು->% mೆ. kೕಷು� ಬಂದ ನಂತರ 
�ೋHL kೕWೆ �ಾ�ಾLರ  ೆಸರುಗಳV ಇರು->ದm°ೕ ಅವರ;ೆ�ಲ6 ಕ"ೆದು ಬ"ೆಗಳV ಬರುವಂ�ೆ ಸ=�ಾ8 �ಾ=ಸು->ದmರು. 
ಅಂತಹ  ೆಸರುeಾ& ಹುಡುಗ=�ೆಲ6 ಸಹಜeಾ8 ನನ� kೕWೆ ಒಂಥ"ಾ %ೆ?ೕಷ/ತು>.  ೋ2ಹಬs ಬಂ�ೆಂದ"ೆ ಆ ಹುಡುಗ"ೆಲ6 ನನ�ೆ 
;ೆನ�ಾ8�ಡು->ದmರು. ಏ+ೆಂದ"ೆ ಹಬsದಂದು ;ಾನು  ೊರ�ೆ  ೋದ"ೆ ಅವ"ೆಲ6 ಗುಂಪ] ಕ�B+ೊಂಡು ಬಂದು ನನ�ೆ ಹಬs 
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dಾC�ಟB"ೆ? ಅಂದ"ೆ ಎಲ6ರೂ lೇ= ನನ�ೆ ಬಣ ಬ2ದು�ಟB"ೆ? ಅವ? ನನ� ಬಣದ ಬ~ೆBಗಳನು�  ೊ�ೆಯುeಾಗ ಎಷುB 
ಬಯIಬಹುದು?  ೋ2ಹಬsದಂದು ;ಾನು ಮ;ೆಯW 6ೇ ಇರು-ದm+ೆj ಇದೂ ಒಂದು +ಾರಣeಾ8ತು>! 

ಇನು� +ೊ;ೆಯ%ಾ8  ೇಳVವ]%ಾದ"ೆ ಎಲ6 ಹಬsಗಳ |ಂ%ೆಯೂ ಒಂ%ೊಂದು ಕ(ೆ, �ಾ�Lಕ |;ೆ�Wೆ ಇರುತ>%ೆ. ಎಲ6 ಧಮLದ 
ಹಬsಗಳ� ಇದ=ಂದ  ೊರತಲ6. ಹಬsದ |;ೆ�Wೆ ಏ;ೇ ಇದmರೂ ಮನುಷI ಅದನು� ಮನರಂಜ;ೆ�ೆ ಒಳಪC&+ೊಳ3ಲು ಯ-�ಸುವ 
ಪ�ಯತ�ಗಳV ಆಗು->eೆ. |ಂದೂಗ2�ೆ ಯು�ಾQ  ೇ�ೆ ವxಾLರಂಭದ ಹಬs°ೕ, ಅ56 ಒಬsಟೂB ಅxೆBೕ /�ೇಷeಾದದುm. 
ವಷLತಡು`ನ dಾಂlಾ ಾರವ¡ ಅxೆBೕ lೆNಶ�. +ೆ£ಸ>=�ೆ `�r ಮr  ೇ�ೆ /�ೇಷ ಹಬs°ೕ, ಅ56ಯ �ಾಂ�ೇS, +ೋ;ಾI�, 

lಾjê, /ë&j, �ಯG, eೆ"ೈ� eೆ"ೈ�ಯ eೈS, ಬ�ೆಬ�ೆಯ +ೇ� ಗಳV, Ïೕr ಗಳV, nಾ+ೊWೆc ಗಳV, dಾಂಸದ ಅಡು�ೆಗಳV 
ಕೂಡ ಅxೆBೕ /�ೇಷವದುವ]. ಬ`�ೕ¦, ರಂ�ಾS ಗ28ರುವ �ಾ�Lಕ |;ೆ�Wೆ ಎಷುB ಮುಖI°ೕ ಅ56ಯ ಆ ಾರ ಪ%ಾಥLಗಳV, 
-ಂC -@ಸುಗಳV, ಉಡು�ೆ �ೊಡು�ೆಗಳ� ಅxೆBೕ ಮುಖI. ಹಬs ಎಂಬುದು ಸಂಭ�ಮ+ೆj ಒಂದು ;ೆಪವxೆBೕ. ಎಲ6ರೂ ಒ�B�ೆ lೇ= 
ಉಣಲು, -ನ�ಲು, ಕು�ಯಲು, ಕುCಯಲು, ನಕುj ನ5ಯಲು, ಸಂ�ೋಷ ಪಡಲು ಒಂದು ಸ+ಾರಣವxೆBೕ. ಇಷBಕೂj Q;ಾ �ಾ�L 
dಾCದ"ೆ, Q;ಾ /�ೇಷ ಅಡು�ೆ dಾCದ"ೆ, Q;ಾ  ೊಸಬ~ೆB  ಾ`+ೊಂಡ"ೆ ಮ�ಾ ಇರು�ಾ>? ಇಲ6. ಅದ+ೆjೕ ಹಬsಗಳV �ೇಕು. 
ಮನುಷI"ಾ8 ಹು�Bದ ;ಾeಾIರೂ ಪ=ಶುದ�"ಾಗಲು lಾಧIeಾಗ%ೆ ಇರುವ]ದ=ಂದ, ನಮu %ೇಹ ಮನಸುಗಳV ನಮu |Cತ+ೆj 
&ಕುjವ]ದು  ಅlಾಧIeಾದ +ಾರಣ ಈ ;ೆಪದWಾ6ದರೂ ಒಂQಷುB ಖು� ಪಡುವ]ದxೆBೕ ಮನುಷI@8ರುವ ಒಂದು dಾಗL. ಆದm=ಂದWೇ 
ಎಲ6 ಧಮLಗಳV, ಎWಾ6 ಆಚರ�ೆಗಳV, ಎWಾ6 ಹಬsಗಳV ಭ`>, ಮು`>, ದಶLನ ಇ�ಾIQ ಪ�ವಚನದ ಸರಕುಗ[ಾಗ%ೆ ಅಪNಟ 
Wೌ`ಕeೆ@ಸುವ]ದು. %ೇವ"ೆbೆ�ೆ ಮುಖ dಾC ಶ=ೕರವನು� ಇಹದ ಸುಖ+ೆj �ೕಸ5ಡುವ]ದು.  ಾ�ೆ�ೕ ಹಬs +ೇವಲ ಉಣುವ, 
-ನು�ವ, ಕುCಯುವ 4ೕOನ ಸಂದಭLeಾಗ%ೆ ಮನುಷI ಮನುಷI;ೊಂQ�ೆ �ೆ"ೆಯುವ, ಮನಸುa ಮನಸುa �ೆlೆಯುವ ಸಂದಭL. 
;ಾeೆಷುB ಖು� ಪ~ೆBವ]? ಅ%ೆಷುB ಜನರನು� ಖು�ಪC&%ೆವ]? ಅಂತ ಪ���&+ೊಳV3ವ ಸಂದಭL.  

ಇವ->ನ +ಾಲದಲೂ6 ಅ%ೆxೊBೕ /%ಾIವಂತರೂ ಕೂಡ ಧಮLಗ[ಾnೆ wಂ-ಸುವ, ಆಚರ�ೆಗ[ಾnೆ �ಾI@ಸುವ56 ಮನಸುa dಾಡಲು 
lಾಧIeಾಗQರುವ]ದು ಎಷುB ಸತI°ೕ ಅ%ೇ =ೕ- ಅನI ಧ�ೕLಯರ ನಂ�+ೆ, ಆಚರ�ೆಗಳನು� �ೌರ/ಸುವ ಉ%ಾರ�ೆಗೂ 
+ೊರ�ೆಯುಂಟು ಅನು�ವ dಾತೂ ಅxೆBೕ eಾಸ>ವ. `�r ಮr Qನದಂದು ಎಷುB ಜನ ಒಬs `��oಯS lೆ�ೕ|ತನ ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8 
ಕುCದು, ಊಟ dಾC ಬರು->ೕ=? ಬ`�ೕ¦ Qನ �ಾ"ೆWಾ6 ಮು&6ಂ �ೆ[ೆಯನ ಮ;ೆ�ೆ  ೋ8 �=�ಾ@ -ಂದು ಬರು->ೕ=? @ಮu 
ಮ;ೆಯ ಹಬsದಂದು ಅ%ೆಷುB ಮಂQ ಅನIಧಮLದ lೆ�ೕ|ತರು ಬಂದು ಊಟ dಾC  ೋಗು�ಾ>"ೆ… ಇeೆಲ6 ಇವ->ಗೂ ಪ��ೆ�ಗ[ ೕೆ.  

ಹಬsದ ;ೆಪದ56 ಅಂಗCಮುಂಗಟುB ಇಟBವ=�ೆ ಒಂQಷುB eಾI�ಾರeಾಗುತ>%ೆ. ಒಂQಷುB ಬ~ೆBಗಳV, 8³B ಐಟಂಗಳV 
�ಕ=�ಾಗುತ>eೆ. dಾ+ೆLc ಗಳV ಜನ=ಂದ ತುಂ� 8O8O ಅನು�ತ>eೆ. ಹೂವ], ಹಣು, ತರ+ಾ= ಇ�ಾIQಗಳV  ೆಚುo ೆಚುo 
ಸಂ}ೆIಯ56 eಾI�ಾರeಾಗುತ>eೆ.  ಾ�ೆ�ೕ ಜೂIಯಲ= ಅಂಗCಗ2ಗೂ ಬಂ�ಾರದ ಕ[  ೆಬರುತ>%ೆ. ಮನುಷIರ ಮುಖದ kೕಲೂ 
ಒಂQಷುB ನ�ೆಯ �ೆಳಕು ಮೂಡುತ>%ೆ.  

ಹಬs ಮು8ದ dಾರ;ೆಯ Qನeೇ ಅ%ೇ ಗಬುs ಗಬುs dಾರುಕ~ೆB, �ೕQಯ ಕಸ, ಚರಂCಗಳ ;ಾತ… ಮತ>%ೇ �ೇಸರ, ಅ%ೇ ಬಣ 
�ೊ[ೆದ �ಾಂ-�ಕ ಬದುಕು. 

ಟೂIನು, Wೈನು ಮತು> ;ಾನು: ಹೃದಯ�ವ – 32 
ಪ�}ಾIತ |ಂದೂlಾ>@ ಸಂ8ೕತ�ಾರ ಪಂC  ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರು ಸಂ8ೕತ @ೕಡು->ರುವ ಆಲs� ನ56 ;ಾಲುj  ಾಡು 
ಬ"ೆಯು->% mೇ;ೆ ಅಂತ |ಂ%ೊku  ೇ2% mೆ. ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರ dಾ-ನಂ�ೆ 4ದWೇ lಾ|ತI ಬ"ೆದು+ೊಡುವಂ�ೆ, 
ಆkೕWೆ ಆ lಾ|ತI+ೆj ಅವರು ಟೂISa  ಾಕುವ]%ಾ8  ೇ2ದmರು. ಅದರಂ�ೆ ನನ� ಆರು 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳನು� ಅವ=�ೆ ಕಳV|&+ೊ~ೆB. 
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ಆ ಆರರ �ೈ` @ಮ�ೆ �ೇ+ಾದ ;ಾಲjನು� ಆ�j dಾC+ೊ23 ಅಂತಲೂ  ೇ2%ೆ. ಅವರು ಆಯು> ಅಂದು ಅದರಂ�ೆ ಆ ಆರರ �ೈ` 
ಒಂದ+ೆj ಟೂIS ಕೂಡ  ಾ`% mೇ;ೆ ಅಂತ ಸ?ಲN Qನಗಳ ನಂತರ ನನ�ೊಂದು klೇ� dಾCದmರು. ಆಗ +ೇರಳದ56ದm ;ಾನು 
'ಪ¡-L "ೆC�ಾದ ನಂತರ +ೇ[�ೇಣ lಾG' ಅಂತ -2& ಸುಮu;ಾ%ೆ. ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರ ಸಂ8ೕತದ ಬ� �ೆ ಅ�ಾರeಾದ 
�ೌರವ/ರುವ ;ಾನು ಅವರ ಸಂ8ೕತದ56 ನನ� lಾ|ತI+ೆj �ೇ"ೆಯ%ೇ ಕ[  ೆಒದ8ಬರಬಹುದು ಅಂತ 7ಾ/&% mೆ. ಇಷBಕೂj &.ಅಶ?² 

ಅವರ ಸಂ8ೕತದ56 ;ಾನು ಬ"ೆದ lಾ|ತI 8ೕ�ೆಗ[ಾಗ�ೇಕು ಅನು�ವ %ೊಡi ಕನಸು ನನ8ತು>. ಆ ಕನಸು ಕನlಾ�ೇ ಉ2�ತು 
ಕೂಡ. ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರ ಸಂ8ೕತದWಾ6ದರೂ ನನ� lಾ|ತI �ೇ"ೆ ತರಹ ಮರುಹುಟುB ಪbೆಯಬಹುದು, ನನ� &@dಾ 
 ಾಡುಗ28ಂತ �ನ� ಅ@�ಸಬಹುದು ಅಂತ 7ಾ/&ದುm ಈ +ಾರಣ+ೆj. ಇ%ೆಲ6 ನbೆದದುm ಸುdಾರು ಒಂದೂವ"ೆ -ಂಗಳ |ಂ%ೆ.  

ಇxೆBWಾ6  ೇ2ದ kೕWೆ ;ಾನು  ೇಳ�ೇ+ಾದ dಾ�ೆಂದ"ೆ 4;ೆ�4;ೆ�ಯxೆBೕ ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರು �ೕS dಾC, "@ೕವ] 
ಕ2&+ೊ�Bರುವ lಾ|ತI+ೆj ಟೂISa  ಾಕಲು lಾಧIeಾಗು->ಲ6. ಬದ5�ೆ ;ಾ;ೇ ;ಾಲುj ಟೂIನುಗಳನು� @ಮ�ೆ ಕ2ಸು� >ೇ;ೆ, ಆ 
ಟೂIS ಗ2�ೆ lಾ|ತI ಬ"ೆದು�C" ಅಂದರು. ಆ dಾತು +ೇ2 ನನ�ೆ ಆಶoಯLeಾ�ತು. ಟೂI@�ೆ ಬ"ೆಯುವ]ದು ನನ�ೆ ಕಷBದ 
+ೆಲಸeೇನಲ6. ಒಂ%ೇ ಒಂದು &@ಮ dಾCದ"ೆ ಬ"ೆದ"ೆ lಾಕು ಜನu lಾಥLಕ ಅನು�ವ ಛಲ+ೆj �ದುm dಾಡುವ +ೆಲಸವನು� �ಟುB 
ಗುರು`ರt �ಾ ಅಂ%ಾಗWೆಲ6 +ೇರಳQಂದ �ೆಂಗಳ�=�ೆ ಓbೋC ಬಂದು ಅವರನು� +ಾಣು->ದmವನು. ಅ�?@ ಸುBCDೕ ಮುಂ%ೆ 
@ಂ-ರು->ದm ಅವರ lಾIಂ~ೊ�ೕ +ಾರು ಕಂಡು 'ಸಂ�ೆDಳ�ಾದರೂ  ೊರ�ೆ ಬರು�ಾ>"ೆ, "ಾ-�Dಳ�ಾದರೂ ಬಂ%ೆ ಬರು�ಾ>"ೆ' 
ಅಂತ +ಾಯು�ಾ> @ಂತವನು. ಬಂದವ"ೇ ಗC�Cಯ56 +ಾರು ಹ->  ೊರಡುವ ಮುನ� ;ಾನು ಬ"ೆದು �ಾI8ನ56  ಾ`+ೊಂಡು 
ಬಂQದm ಚೂರು�ಾರು lಾ|ತIವನು� ಅವ=�ೆ �ೋ=ಸು->ದmವನು. ಆ  ಾ[ೆಗಳನು� ;ೋCದ ಅವರ ಕಣುಗಳV ಏನನು�  ೇಳಬಹುದು 
ಅಂತ ಅವ]ಗಳತ>Wೇ ಸಂಪ¡ಣL ನನ�;ೆ�ೕ ;ೆಟBವನು. ಒಂ%ೇ ಒಂದು ಟೂIS +ೊಟB"ೆ lಾಕು ನನ� ಶ`> ಏನಂತ �ೋ=&�ಡು� >ೇ;ೆ 
ಆತu/�ಾ?ಶQಂದ �ೕ8ದವನು.  

ಕbೆ�ೊಂದು Qನ ಅವರು  'ತ�ೋ ಈ ಟೂIS �ೆ ಏS ಬ=-Dೕ ಬ=' ಅಂ%ಾಗ +ೆಲeೇ @�ಷಗಳ56 ಒಂಭತು> ಪಲ6/ಗಳನು� 
ಬ"ೆದು �ೋ=&ದವನು. ಅದನು� ;ೋC kwoದ ಅವರು ನನ�  ೆಗಲ kೕWೆ +ೈ  ಾ`+ೊಂಡು ಅ�?@ ಸುBCDೕ ಒಳ+ೆj ನನ�ನು� 
ಕ"ೆ%ೊಯುm 'ಈಗ @ೕನು dಾಡು->ರುವ �ಾÈ �ಟುB�ಡು' ಅಂತ  ೇಳVವ ಮೂಲಕ ;ಾನು &@dಾ  ಾಡುಗಳ;ೆ�ೕ ಬ"ೆದು 
ಬದುಕಬW 6ೆ ಎಂಬ �ೈಯLವನು� @ೕC%ಾಗ ನನ� ಆತu/�ಾ?ಸ ಮತ>ಷುB  ೆwo&+ೊಂಡವನು. ಅದರಂ�ೆ�ೕ ಕ[ೆದ ಒಂದು ದಶಕಕೂj 
 ೆಚುo +ಾಲ ಟೂIನುಗ2�ೆ ಪದ �ೋCಸುವ +ೆಲಸವನು� ವೃ->�ಾ8&+ೊಂಡವನು. ಸುdಾರು ಐನೂರಕೂj  ೆಚುo ಟೂIನುಗ2�ೆ 
ಪದಗಳನು�  ೊಂQ&ದವನು. ಕbೆ�ೆ ಇ%ೆಲ6 �ಾವ &ೕkಯ +ೆಲಸ? �ಾ"ೋ +ೊಟB ಸ@�eೇಶ+ೆj, �ಾ"ೋ dಾCದ ಟೂI@�ೆ 
ಪದ �ೋCಸುವ  ಾಡುಗಳ56 ನನ� ಸ?ಂ-+ೆಯ �ಾWೆಷುB? ಈ +ೆಲಸ dಾಡುವ ಸಲುeಾ8�ೕ ;ಾನು ನನ� ಬದುಕ;ೆ�ೕ ಮುಡು0ಟುB, 
ಒ[ 3ೆಯ ದುCk ಇದm +ೆಲಸವನು� ಬQ8ಟುB ಗುರು`ರt ಮ;ೆ ಮುಂ%ೆ @56->% mೆ;ಾ? ಕ[ೆದ ಈ ಅವµಯ56 @%ೇLಶಕರ �ಾಳ+ೆj 
ಕು�ಯWಾಗ%ೆ, ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರು ರೂ0&ದ ಹು;ಾ�ರಗಳ ಕಂಡು ಒಳ�ೇ ನಕುj ;ಾ;ೇ ಅವ"ೆಲ6=ಂದ ದೂರ ಉ2ದು, ಆ 
ಪ�ಪಂಚದ56 ಇದmಂ�ೆಯೂ ಇಲ6ದಂ�ೆ, ಇಲ6ದಂ�ೆಯೂ ಇದmಂ�ೆ ಇದುm ಈಗ  ೊಸಹು�B�ಾ8 ನನ�%ೇ ಕನ�Cಯ56 ನನ�%ೇ ಇ;ೊ�ಂದು 
ರೂಪವನು� +ಾಣಲು ತುCಯ�ೇ+ಾ�ತಲ6 ಅನು�ವ Opಾlೆ�ೆ ಒಳ�ಾದವನು. &@dಾಗ2�ೆ ;ಾನು ಬ"ೆಯುವ  ಾಡುಗಳ56 ತೃ0> 
&ಕj%ೆ �ಾವನೂ ಮೂಗು ತೂ=ಸದ ನನ�;ೆ�ೕ ಪ�-�ಂ�ಸುವ ಕ/�ೆಗಳನು� ಬ"ೆಯ�ೊಡ8ದವನು.  

'lಾG ;ಾನೂ wತ�lಾ|-�ಾಗ�ೇಕು' ಅಂತ ನನ�56  ೇ2+ೊಳV3ವ  ೊಸಹುಡುಗ=�ೆ, "ಆ ಹುಚುo �bೊ�ೕ, @ೕವ] �ಾ"ಾದರೂ 
@%ೇLಶಕರ ಬ2 ಅ&lೆBಂc ಆ8 +ೆಲಸ+ೆj lೇ= +ೆಲಸ ಕ5ತು, @ೕವ]ಗ[ ೕೆ bೈ"ೆಕBG ಆ�ೊ�ೕ… ಆಗ @ಮu &@dಾ�ೆ @ೕeೇ ಎಷುB 
 ಾಡು �ೇ+ೋ ಅಷBನೂ� ಬರ+ೋಬಹುದು. 4ದು6 ಕನ�ಡ lಾ|�ಾIನ ಆಳದ56  ೋ8 |ಡ+ೊ[�ೆ �ೕ… 4ದು6 �ೕಜ ಬ5ೕ5. 
ಆkೕWೆ ಮರ �ಾ&> +ಾಲ �ಾ2+ೆ ಬತL%ೆ… ಇಷBಕೂj @ೕeಾIರೂ &@dಾ  ಾಡು ಬ=ೕ5ಲ6 ಅಂ%ೆ� �ಾವ lಾdಾ�ಜIನೂ 
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ಉರು[�ೇQಲ6. &@dಾ  ಾಡು �ಾÅ ನನuಗ �ೇ+ಾದೂ� ಬ=ಬಹುದು. +ಾಗುಣ> �ೊ->W mೆ ಇ"ೋ"ೆಲ6 ಕನ�ಡ &@dಾಗ2�ೆ 
lಾಂy ಬ=Dೕ ಜdಾನ ಇದು. 4ದು6 ಕವನ ಬ"ೆDೕದು ರೂÍ dಾbೊj[�ೆ �ೕ… �ಾಂµನಗರದ56  ಾಡು ಬ"ೆDೕರು ಕವನ 
ಬQL¦ ನನಗಂತೂ �ೊ->ಲ6ಪN… ಇಷBಕೂj ಈ wತ�lಾ|- ಅ;ೊ�ೕ WೇಬW �ೆ ಖಂCತeಾ8 ËIಚG ಇಲ6 ಹುಡು�ಾ�. ಇದನ� 
ನಂ�ೊj�ೇbೊ�ೕ, �ಾe mೇ +ಾರಣಕೂj @ೕ/ೕಗ dಾC>"ೋ +ೆಲಸ �ಡ�ೇbೊ�ೕ , ಇದ;ೆ�ೕ ನಂ�ೊjಂಡು �ಾಂµನಗರ+ೆjೕ;ಾದೂ� 
ಬಂQ%ೆ� 4ದು6 ಒಂದು +ೆಲಸ ಹುಡು+ೊjಂಡು ಅಂಡG eೇG �ೆ �@ಮ� ನೂರು�ಾÂ ದುbೊj[�ೆ �ೕ. " ಅಂತ  ೇ2 ಅವರನು� 
ನನ�ೆ �ೊ->ರುವ @%ೇLಶಕರ ಹ->ರ ಕ2&% mೇ;ೆ.  

ಅQರ5, ನನ�ೆ ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯವರ /ಷಯದ56 ಆಶoಯLeಾಗಲು +ಾರಣeಾ8ದುm ಸದ�ರುwಯ, ಸದ�ರುw  ಸಂ8ೕತದ 
|;ೆ�Wೆಯುಳ3, ಪ�-7ಾವಂತ �ಾಯ` ವಸುಂಧ"ಾ %ಾr ತರಹದ �ಷIರನು�  ೊಂQರುವ  ಪ�}ಾIತ ಪರkೕಶ?ರ  ೆಗbೆಯಂತಹ 
ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರು 'ಟೂI@�ೆ ಬ=ೕ=' ಅ;ೊ�ೕQ%ೆಯಲ6 ಅದು @ಜಕೂj �ೇಸರ ತರುವಂಥದುm. ಇಷBಕೂj ಅತ> 7ಾವ8ೕ�ೆಯೂ 
ಅಲ6ದ, ಇತ> wತ�8ೕ�ೆಯೂ ಅಲ6ದ �ೈ5ಯ ಆಲs� dಾಡಲು  ೊರ�ರುವ ಇವರು  ೇ2ದ ಇ;ೊ�ಂದು dಾ�ೆಂದ"ೆ, "@ೕವ] 
ಕಳV|&+ೊ�Bರುವ lಾ|ತI 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳ lಾ|ತIದಂ-%ೆ. lಾಧIeಾದಷುB Ê5u�ಾ8ರ5" ಅಂತ. ಇಷBಕೂj Ê5u lಾ|ತI 
ಅಂದ"ೆ ಏನು ಅಂತ ನನ�ೆ ಅಥLeಾಗ5ಲ6. lಾ|ತI lಾ|ತIವxೆBೕ. ಅವರ ಆ dಾ-�ೆ ಪ�-`�ಯು�ಾ>, "lಾ|ತI lಾ|ತIವxೆBೕ 
lಾG. ಅದರ56 7ಾವ8ೕ�ೆ lಾ|ತI, Ê5u lಾ|ತI ಅಂ�ೇನೂ ಇಲ6. @ೕವ] dಾಡುವ ಟೂIS kೕWೆ, +ೊಡುವ Êೕ� kೕWೆ ಆ 
 ಾಡು �ಾವ ಬ�ೆಯದುm ಎಂಬುದು @�ಾLರeಾಗುತ>%ೆ. +ೇ2ದವರು @ಧL=ಸು�ಾ>"ೆ. ಉ%ಾ: �.ಆG.ಲ�¿ಣ"ಾÅ ಬ"ೆQದm '�ಾ 
ಮ[ೆ�ೕ �ಾ'  ಾಡು 4ದಲು 7ಾವ8ೕ�ೆಗಳ +ಾIlೆc ನ56 lೇ=+ೊಂಡು @�ಾನಗ-ಯ "ಾಗದ, ಅಬsರದ ಸಂ8ೕತ/ಲ6ದ 
 ಾbಾ8ತು>. ಅ%ೇ  ಾಡನು� ಮುಂ%ೆ 'ಆ`abೆಂc' wತ�+ೆj ಬಳ&+ೊಳV3eಾಗ &@dಾ�ೆ  ೇ�ೆ �ೇ+ೋ  ಾ�ೆ ಟೂIS 

 ಾ`+ೊಂಡರು. ಅ56ದm lಾ|ತIeೇ ಇಲೂ6 ಇತು>. ಟೂIS dಾತ� �ೇ"ೆಯ%ಾ8ತು>.  

ಈ dಾತು �ಾ+ೆ  ೇಳV->% mೇ;ೆಂದ"ೆ, ;ಾನು ಟೂIನುಗ2�ೆ ಬ"ೆಯುವ wತ�lಾ|-. ಪ�-  ಾಡು ಬ"ೆ%ಾಗಲೂ ಇ56 ;ಾನು 
ಎದು=ಸುವ ಸeಾಲುಗಳV ಹಲeಾರು. lಾ|ತIದ ಗಂಧ�ಾ2 �ೊ->ಲ6ದ ಎxೊBೕ ಜನ @%ೇLಶಕರು ಈ lಾಲು  ಾ�ೆ ಬ"ೆ�=, ಆ 
ಪದ |ೕ�ೆ ಬದWಾ�& ಅಂ�ೆWಾ6 ವೃ(ಾ ಮೂಗು ತೂ=ಸು�ಾ>"ೆ. nೆ;ಾ�8ರುವ lಾ|ತIವನು� ಯಕುj�B&�ಡು�ಾ>"ೆ. ಅ%ೇ =ೕ- 
ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರು ಕೂಡ ಇದು ಸ=�ಲ6, ಅದು ಸ=�ಲ6 ಅಂ�ೆWಾ6 ಅµಕಪ�ಸಂ8ತನ �ೋ=ಸು�ಾ>"ೆ. ಇಷBಕೂj ಒಂದು 
ಟೂIನನು� bೈ"ೆಕBG ಓ+ೆ dಾCದ kೕWೆ ಆ ಟೂIS ಎxೆBೕ +ೆಟB%ಾ8ದmರೂ, ಖ"ಾ�ಾ8ದmರೂ ;ಾನು ಮರುdಾ�ಾಡ%ೆ 
ಬ"ೆಯು� >ೇ;ೆ. �ಾ+ೆಂದ"ೆ ಆ ಟೂIನನು� @%ೇLಶಕ ಅನು�ವ ಒಬs ಜeಾ�ಾ�=ಯುತ ವI`> ಓ+ೆ dಾCರು�ಾ>;ೆ ಅನು�ವ ಒಂ%ೇ 
+ಾರಣ+ೆj. ಅ%ೇ =ೕ-ಯ56 ;ಾನು ಬ"ೆದ lಾ|ತIವನು� ಒku @%ೇLಶಕ ಓ+ೆ dಾCದ kೕWೆ ಈ ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರು �ಾ+ೆ 
ಮಧIದ56 ಬಂದು ಇದು nೇಂ� dಾC… ಅದು nೇಂ� dಾC ಅನ��ೇಕು. ಅವರ ಪ�+ಾರ @%ೇLಶಕ ದಡi;ಾ? ;ಾನು ಬ"ೆದ 
lಾಲುಗಳV ತನ� ಟೂI@�ೆ ಇ%ೆ�ಾ ಇಲ6eಾ… ಅಷುB dಾತ� ;ೋಡುವ]ದು ಸಂ8ೕತ @%ೇLಶಕರ +ೆಲಸ, �-.  ಾ�ಾದ"ೆ 'ಈ 

ಟೂIS nೆ;ಾ�8ಲ6. ಅನುಪಲ6/ nೇಂ� dಾC' ಚರಣ ಡ�ಾs ಥರ ಇ%ೆ. �ೇ"ೆಯದನು� dಾC. ಆkೕWೆ ಬ"ೆಯು� >ೇ;ೆ' ಅಂತ 
;ಾನೂ  ೇಳಬಹುದು ಅಲ6eಾ? lೋ, ಇeೆಲ6ವ]ಗ2ಂದ ;ಾನು "ೋ& ೊ8% mೇ;ೆ. ಈ ಟೂI@�ೆ ಬ"ೆಯುವ ಹ�ೆಬರಹ &@dಾ�ೆ 
lಾಕು. ಇದು &@dಾ  ಾಡು ಬ"ೆಯುವವ=�ೆ ಅ@eಾಯL ಕೂಡ. ಅದ+ೆj ;ಾವ] ಒ8�+ೊಂCರು� >ೇeೆ ಕೂಡ. ಅಂದ ಾ�ೆ @ೕವ] 
dಾಡು->ರುವ ಆಲs� �ೆ ನನ� lಾ|ತI �ೇ+ೆಂದ56 ;ಾನು ಕ2&ರುವ lಾ|ತI+ೆj @ಮ�ೆ �ೇ+ಾದ  ಾ�ೆ ಟೂIS  ಾ`+ೊ23. ಆದ"ೆ 
@ಮu ಟೂIS ಗ2�ೆ ಬ"ೆಯಲು ನ@�ಂದ lಾಧI/ಲ6, ��& lಾG" ಅಂತ  ೇ2%ೆ.  
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ಅದಕjವರು, "ಅದು  ಾಗಲ6… ಇದು |ೕಗWಾ6.." ಅಂತ ಏ;ೇ;ೋ  ೇ2 ಕbೆ�ೆ, "@ೕವ] ನನ�ೆ ಕ2&ರುವ lಾ|ತIದ56 
�ಾವ]%ಾದರನು� ಬಳ&+ೊಂಡ"ೆ @ಮ�ೆ -2ಸು� >ೇ;ೆ" ಅಂತ  ೇ2 ಸುಮu;ಾದರು. ;ಾನು "ಆಯು>" ಅಂತ  ೇ2 �ೕS ಕc 

dಾC ಆ+ಾಶ%ೆbೆ�ೆ ಕಣು  ೊರ2&%ೆ. ಚಂQರ ನಗು->ದm.  

-ಹೃದಯ�ವ   


