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ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮತ್ತು  ಮನುಷ್ಾ  ಸಂಬಂಧ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ತಾತಿಿ ಕ ಮತ್ತು  
ಪುರಾತನವಾದ್ದು  ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸು ಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ರಹಿತ 
ವಿಚಾರವೇ ಸರಿ. ಇಂದಿನ ನಾಗಾಲೋಟದ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ, ಮ್ಯಾ ನೇರ್ಜಮ ಂಟ್, 

ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ರ್ಕಂಕ್ರ ೋಟ್ ಬದ್ದಕ್ಗೆ ತೆರೆದ್ದಕಂಡ ಮನುಷ್ಾ  ಪ್ರ ಪಂಚದ ಆಲೋಚನೆಗೂ 
ಬಾರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪ  ಸಂಖ್ಯಾ ತ ಪ್ರಿಸರವಾದಿಗಳ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರಿಸರ ಚಂತಕರ 

ಆತಂಕ, ನಿರ್ಲಾಪ್ು  ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಮೌನವಹಿಸ್ಸವ ಮ್ಯಧಾ ಮಗಳು, ಶಾಲೆಗಳರಿ್ಲ  ಪ್ಠ್ಯಾ ಯಾಗಿ 

ಕೇವಲ್ ಅಂಕಕೆೆ  ಮೋಸಲಾದ ಪ್ರಿಸರ ಅಧಾ ಯನಗಳು, ಹಿೋಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ನಡುವೆ ನಮಮ  

ಮನುಷ್ಾ  ಜೋವಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಜೋವನಕೆೆ  ಇರುವ ಅನಿವಾಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳನುು  ಕುರಿತ್ತ 
ಯೋಚಸಬೇಕ್ದೆ. ನಿತಾ  ಉದಯಿಸ್ಸವ ರವಿ, ಚಂದರ , ತಾರಾಬಳಗ, ಭೂಮ, ನದಿ, ವಾಯು, 

ಮಳೆ, ರ್ಕಡು............. ಹಿೋಗೆ ಇವೆಲಿ್  `ಸೃಷಿ್ಟ 'ಯ ಮೂಲ್ವಾದರೆ, ಇದನೆು ಲಿ್  ಅನುಭವಿಸ್ಸವ 

ರ್ಕಲ್ನ ಭೋಗವೇ `ಸಿ್ಥ ತಿ'ಯ ಮೂಲ್. ಆ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಮಯದ ತಿೋರುವಿಕೆಯೇ `ಪ್ರ ಳಯ'.  ಹಿೋಗೆ 

ಪ್ರ ತಿನಿತಾ  ಜಗದ ಮೂರು ಕ್ರ ಯೆಗಳ ಚಲ್ನೆಯಳಗೆ ಪ್ರ ಕೃತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತಿು ನ ಎಲಿ್  
ಜೋವಿಗಳ ಜೋವನ ವಾಾ ಪಾರ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ನಿತಾ  ಈ ದಿನ ಮಣಿಯ ವಾಾ ಪಾರದರಿ್ಲ  `ಸೃಷಿ್ಟ  - 

ಸಿ್ಥ ತಿ - ಪ್ರ ಳಯ' ಇವುಗಳ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರ ಯೆಗಳನುು  ಹುಡುಕುವುದ್ದ ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಾ ವಾದ ಶೋಧವಾಗಿದೆ. ನಿತಾ  ರ್ಕಣುವ ಆಗಸದ ನಿೋರ್ಲ ಬಾನು, ದ್ದಂಡು ಚಂದಿರನ 

ನುಣುಪಾದ ರೂಪ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಏರಿಳಿತವನುು  ರ್ಕಣುವ ಸಾಗರದ ತೆರೆಮ್ಯಲೆ, ಗಾಳಿಯ 

ವೈಯಾರಕೆೆ  ಬಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗಿಡಬಳಿಿಗಳು, ಆಗಸದ ನಿೋರ್ಲ ಬಾನಿನರಿ್ಲ  ಚರ್ಲಸ್ಸವ 

ಮೋಡ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  ಅದರ ರೂಪ್ ವಣಾ ಗಾತರ ದ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಿೋಗೆ ಜಗದ ರೂಪಿನಲಿೆೋ 

ಬದಲಾವಣೆ ರ್ಕಣುವ `ಪ್ರ ಕೃತಿ' ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ತನು  ಶ್ರ ೋಮಂತ ಕಲಾವಂತಿಕೆಯನುು  
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ಸಂಕುಚತವಾಗಿಸದೆ, ನವನವಿೋನವಾದ ದೃಶ್ಾ ಬೆಡಗನುು  ಹಮಮ ಸ್ಸತು  ರ್ಕಲ್ದ ಪ್ರಿಚಲ್ನೆಯ 

ಕಕೆೆಯರಿ್ಲ  ನಿಯಂತಿರ ತವಾಗಿದೆ. ತನು  ರೂಪಿನಲಿ್ಲ , ಸಂದಯಾದಲಿ್ಲ , ನೂರಾರು 

ಬೆಡುಗುಗಳನುು  ತನ್ನು ಳಗೆ ಹಂದಿಸ್ಥಕಂಡು ಶ್ತಶ್ತಮ್ಯನಗಳ ರ್ಕಲ್ ಸರಿದ್ದ ಇಂದ್ದ ಈ 
ದಿನ, ಈ ಘಳಿಗೆಯನುು  ಶ್ರವೇಗದರ್ಲ ಕಳೆದ್ದ ತನು  ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಎಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ದೆ 

ಮುಂದ್ದವರಿಯುತಿು ದೆ. ಭೂಮ ಸೃಷಿ್ಟಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಇರಿ್ಲಯ ತನಕ ನಿರಂತರ 

ವಿರ್ಕಸವನುು  ಹಂದ್ದತಾು , ಚಕ್ತ ಹಾಗೂ ಬೆರಗುಗಳನುು  ಮೂಡಿಸ್ಸವ ಕೌತ್ತಕ ಮತ್ತು  

ಸಿಾ ರಸಾ ವಾದ ವಿಷ್ಯವನುು  ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನು ಳಗೆ ಹಂದಿದೆ. ಬಹಳ ವಿಚತರ  ಮತ್ತು  

ಆಶ್ಚ ಯಾದ ಕೆಲ್ ಅಂಶ್ವನುು  ತೇಜಸಿ್ಥ ಯವರ ಸಾಹಿತಾ ದರಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 

   `ಸೃಷಿ್ಟ ' ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ವಿಚತರ ವನುು  ಅರಿಯುವ ಬಗೆ ಒಂದಾದರೆ, ಅದರಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ 

ಮತ್ು ಂದ್ದ ಬಗೆಯದ್ದ, ಸಂಬಂಧವನುು  ಮೋರಿ ನಡೆಸ್ಸವ ವಾ ವಹಾರ ಮತ್ು ಂದ್ದ 

ಬಗೆಯದ್ದ. ಇಂತಹ ಬಹಳ ಕಿ್ಷಿ್ ವಾದ ವಿಚಾರಗಳನುು  ರ್ಕಣುವ, ಗರ ಹಿಸ್ಸವ ಮತ್ತು  

ಭೋಗಿಸ್ಸವ ನೆಲೆ ಮತ್ು ಂದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತಿಸ್ಥಕಳಿು ವ ಅಗತಾ ವಾದರೂ 

ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಮತ್ು ಂದ್ದ ಬಗೆಯದ್ದ. ಹಿೋಗೆ ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಾ  ಯಾರು? 

ಎಂಬುದ್ದ ಮತ್ು ಂದ್ದ ಪ್ರ ಶ್ನು . ಭೂಮ ನಿಮ್ಯಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ತಮ್ಯನಗಳ ನಂತರದರಿ್ಲ  

ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರ ಯೆಗೆ ಅಗತಾ ವಾದ ಪ್ರಿಸರವನುು  ನಿಮಾಸ್ಥಕಂಡು ನಿಧ್ಯನವಾಗಿ ಭೂಮ ತತಿು ಯಂತೆ 
ವಿರ್ಕಸಗಂಡು, ಜೈವಿಕ ಪ್ರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ ನಿಮ್ಯಾಣವಾಗಿದ್ದು  ವಿರ್ಕಸವಾದದ ಆದಿ 

ಭಾಗ. ಭೂಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಯಾಣವಾಗಿರುವ ಎಲಿ್  ಜೋವ ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಬದ್ದಕುವ ಹಕೆ್ದೆ. 

ಆದರೆ, ನಿಸಗಾದ ನಿಯಮವೇ ಬೇರೆ. ಒಂದ್ದ ಜೋವಿ ಮತ್ು ಂದ್ದ ಜೋವಿಯನುು  ಆಶ್ರ ಯಿಸ್ಥ 

ಬದ್ದಕುವುದ್ದ ಸೃಷಿ್ಟ  ನಿಯಮದ ಒಂದ್ದ ಸೂತರ . ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಎಲಿ್  ಜೋವರಾಶ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ 

ಮೂಲ್ ಈ ಪ್ರಿಸರದ ವಾತಾವರಣ. ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಅವಯವಗಳರಿ್ಲ  ಮನುಷ್ಾ ನು ಕ್ಕಡ ಒಂದ್ದ 

ಭಾಗ. ನಿರಂತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಎಂಬ ನಾಗಾಲೋಟದ ಕುದ್ದರೆ ಏರಿದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರ ಕೃತಿ ಜೊತೆಗಿನ 

ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು  ಅಸ್ಥು ತಿ ದ ಮೂಲ್ದ ಅರಿವು ವಿಸಮ ೃತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಿ ರುವುದೆ? ಎಲಿ್ವನೂು  

ಆಳುವ, ಎಲಿ್ದರ ಮೇಲ್ಲ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ಸವ ಇವನ ಹುಂಬತನದ ಸಿ್ಥ ತಿಯನುು  ವಿಚತರ  

ಎನು ಬಹುದ್ದ. ಇಂತಹ ಸಿ್ಥ ತಿ ತಲುಪಿದ ನಮಮ  ಮನುಷ್ಾ  ಪ್ರಿವಾರಕೆೆ  `ಸಿ್ಥ ತಿ' ಎಂಬ 

ತಾತಿಿ ಕತೆಯ ಅರಿವಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತಾ ವಿದೆ. `ಸಿ್ಥ ತಿ' ಆಧ್ಯಾ ತಿಮ ಕ ಮತ್ತು  ವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ಅಥಾವನುು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಪ್ದ. ಪ್ರ ತಿಕ್ಷಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಅನುಗಾಲ್ವೂ ನಾವು ಎದ್ದರು 

ಗಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ಸವ ರ್ಕಲ್ದ ಕ್ಷಣ. ಕ್ಷಣ ಕಳೆದರೂ, ಕಳೆದ ಕ್ಷಣವು ಭೂತದರಿ್ಲ  

ರ್ಲೋನವಾಗುವುದ್ದ. ಕೇವಲ್ ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ತ ತತಿು ರಿಸ್ಸತ ಜಾರುವ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನುು  ಗಮನಿಸ್ಥದಾಗ 

ನಮಗೆ ವತಾಮ್ಯನದ `ಸಿ್ಥ ತಿ' ಯ ಪ್ರಿಮತಿಯು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಹಿೋಗೆ ನುಗುು ತು , ಎಲಿ್ಲ  

ನಿಲಿ್ದ ರ್ಕಲ್ದ ರಭಸವನುು  ಭೂತ ಸಿ್ಥ ತಿ ತಿಳಿಸ್ಸತು ದೆ. `ರ್ಕಲ್' ಪ್ರ ತಿಕ್ಷಣವೂ ಯಾರ 

ಅನುಮತಿಯನೂು  ಕೋರದೆ ನಿಂತ್ತ ಕ್ಷಯಿಸ್ಸವ ಪ್ರಿ ಆಶ್ಚ ಯಾವಾಗುವುದ್ದ. `ಸಿ್ಥ ತಿ' ಅಂದರೆ 
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ಇಂದ್ದ, ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಸತಿು ರುವ ರ್ಕಲ್ವಾಗಿದೆ. ``ಭೂತರ್ಕಲ್ ಭವಿಷ್ಾ ತು ನುು  

ರೂಪಿಸ್ಸತು ದೆ, ವತಾಮ್ಯನವನುು  ನಿಯಂತಿರ ಸ್ಸತು ದೆ, ಚರಿತೆರ ಯಿಂದ ಮನುಷ್ಾ  ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಪ್ಡೆದ್ದ ವತಾಮ್ಯನದರಿ್ಲ  ವತಿಾಸ್ಸ ಬೇಕು ಎಂದೆಲಿಾ  ನಾವು ಯೋಚಸ್ಸತೆು ೋವೆ. ಮನುಷ್ಾ  

ಪ್ರ ರ್ಜಾ ಗೆ ನೆನಪು ಚರಿತೆರ ಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು  ವತಾಮ್ಯನದ ಅಗತಾ ಗಳಿಗೆ ತಕೆಂತೆ ನಮಮ  
ನೆನಪ್ನುು  ನಿಯಂತಿರ ಸ್ಸವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ಡೆಯುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಜಕೆ್ಕ  
ಚರಿತೆರ ಯ ಪಾಠವೆ?1 ವತಾಮ್ಯನದ ಅಗತಾ ಕೆೆ  ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿಯಾದರು ಜಗದ ಸೃಷಿ್ಟ  

ಚರಿತೆರ ಯನುು  ಗಮನಿಸ್ಥದರೆ, ಜೋವ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಉಗಮದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದ ಚರಿತೆರ ಯ 

ಅಖಂಡತೆಯರಿ್ಲ  ಪ್ರಿಸರ, ಜಗತ್ತು , ಮನುಕುಲ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಎಲಿ್ವನುು  ಸಮಗಿರ ೋಕರಿಸ್ಥ 

ಒಳಗಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ವತಾಮ್ಯನದ ಈ ವಾಸು ವಕೆೆ  ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆಯ ತಳಹದಿಯನುು  

ಹುಡುಕ್, ವೈಜಾಾ ನಿಕ ತಾಕ್ಾಕ ನಿಲುವಿನ್ನಂದಿಗೆ ಅದಕೆೆ  ಒಂದ್ದ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ ನಿೋಡಿದ ಮದಲ್ 

ಪ್ರ ಯತು ವನುು  ಮ್ಯಡಿದವರು ``ರ್ಕಲಾರ ಮ ಕು ರ್. ಮ್ಯಕು ರ್ ದೇವರು ಧಮಾಗಳನೂು  

ಒಳಗಂಡಂತೆ ಇಡಿೋ ಮನುಕುಲ್ದ ಸೃಷಿ್ಟ  ಚರಿತೆಯನುು  ಒಂದ್ದ ಶ್ಷಿ್ ಬದಿವಾದ, 

ತಕಾಬದಿವಾದ ಡಾವರ್ಿ ನು ನ ವಿರ್ಕಸವಾದದ ಹಿನೆು ಲೆಯರಿ್ಲ  ವಿಶಿ್ನೋಷ್ಟಸ್ಥ ವಾಾ ಖ್ಯನ 
ಮ್ಯಡಿದಾು ನೆ. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇದರಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೋಯ ತತಿ ಶಾಸು ರದ 

ಹಿನೆು ಲೆಯಂದಿಗೆ ಸಿ್ಥ ತಿಯ ವಾಸು ವವನುು  ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸ್ಸವ ಪ್ರ ಯತು ವನುು  ಮ್ಯಡಿದಾು ರೆ. 

ಆದರೆ ಇವರ ಚಂತನೆ ರ್ಕಲಾರ ಮ ಕ್ ಗಿಂತ ಭಿನು ವಾದ್ದು . `ಕ್ಕಸ್ಥನ ಕನಸ್ಸ' ಎಂಬ ಪ್ದಾ ದರಿ್ಲ  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಚಂತನಾ ಲ್ಹರಿ ಮಲೆನಿಯಂಗಳ ವಷ್ಾಕೆ್ಕ  ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತು ದೆ. ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ರ್ಕಲ್ ಸೃಷಿ್ಟ  ಸಿ್ಥ ತಿಯ ಲ್ಯವನುು  ಎಲಿ್ವನೂು  ಒಳಗಂಡ ಪೂಣಾಚತರ ಣವನೆು ೋ 
ರ್ಕಣಬಹುದ್ದ. 

ಸಿ್ಥ ತಿ: 

ಕಲಾಪ ಂತರಗಳ ಸಂಕೆ್ಪಾು ಕೃತಿ 

ಜಗಶ್ರ್ಲಪ ಯ ಯುಗಯುಗ ಕಮಾದ ಕೃತಿ, 

ಶ್ತಮ್ಯನಂಗಳ ಸಂಗರ ಹ ಸಂಸೆ ೃತಿ: 

   ಮಲ್ಗಿದೆ ನವಶ್ಶು ತ್ಟಿಿ ಲ್ರ್ಲ! 

ಮಲೆನಾಡಿನ ಬನಬೆಟಿ ದ ಮೇಲೆ  

ಹಮಮಲು ಹಸ ಹಂಗದಿರನ ರ್ಲೋಲೆ 

ಮರೆದಪುದಿಂತೆಯೆ ಇಬಬ ನಿ ಬಾಲೆ 

ಹೂವೆಸಳಿನ ಹಂಬಟಿ ಲ್ರ್ಲ! 2 'ಕ್ಕಸ್ಥನ ಕನಸ್ಸ' 
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    ತ್ಟಿಿ ಲ್ರಿ್ಲ  ಮಲ್ಗಿದ ಮಗುವಿನ ಚತರ ಣವನುು  ನಿೋಡುವುದರಂದಿಗೆ ಅದರ 
ಅವತರಣಿಕೆಯ ಮೂಲ್ ಹಿನೆು ಲೆ ಮತ್ತು  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಅನಂತ ರ್ಕಲ್ಮ್ಯನದ ಸಂಕೆ್ಪಾು ಕೃತಿ 
ರೂಪ್ ಈ ಮಗು. ಜಗಶ್ರ್ಲಪ ಯ ಯುಗಯುಗಗಳ ಕಮಾದ ಕೃತಿ ರೂಪ್ ಈ ಮಗು. ಜೋವ ಜಗತಿು ನ 

ಸ್ಸಕೃತ ರೂಪ್, ಜೋವರಾಶ್ಯ ಸಂಗರ ಹ ರೂಪ್ದ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಈ ಮಗು. ನಮಮ  ಕಣಿಿ ಗೆ ಅದ್ದ 

ದಾಂಪ್ತಾ ದ ಹಂಗನಸಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಮಗು. ಸೃಷಿ್ಟ  ಕ್ರ ಯೆಯ ಅರುಣೋದಯದಂತೆ, 

ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪ , ಇಬಬ ನಿಯಂತೆ ಈ ಬಾಲೆ.  ಬೆಚಚ ಗೆ ಕಣಿ  ಹಾರೈಕೆಯರಿ್ಲ  ಮಲ್ಗಿರುವ ಶ್ಶುವು 

ಜೋವ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ತನು  ಪೂವಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವವನುು  ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರಿ 
ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತಾಯಿಯ ಪಾರ್ಲಗೆ ಅದ್ದ ತಮಮ  ದಾಂಪ್ತಾ ದ ಸ್ಸಸಿ್ಥ ರ ಪಿರ ೋತಿಯ 

ಪ್ರ ತಿಫಲ್ವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ರೂಪ್ದಿ ಮೈತಳೆದಿದೆ, ಮಗುವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಾಳು ಸಂತಸದ 

ನಂದನವಾಗಿದೆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಈ ಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬದ್ದಕ್ನ ಬಗೆು  ಹಸ ಚೈತನಾ ವನುು , 

ಭರವಸೆಯನುು  ಮೂಡಿಸ್ಥದೆ ಇವರಿಬಬ ರಿಗೆ. 

ನಂದನವಾಗಿರೆ ಮ್ಯತೆಯ ಮನಸ್ಸ 

ಬೇರಂದಾಗಿದೆ ಕಂದನ ಕನಸ್ಸ 

ಯುಗ ಯುಗ ಕೋಟಿಯ ಬಾಳು ಳ ಕಣಸ್ಸ 

   ಪುನರಭಿನಯಿಸ್ಥಹುದಾತಮ ದರ್ಲ! 

ತಿಲ್ಮ್ಯತರ ವೊ ಎಂಬಾ ಪಿರ ಯಗಾತರ ದಿ, 

ನೇತರ  ಸ್ಸಸೂಕ್ಷಮ  ಕೋಮಲ್ಪಾತರ ದಿ, 

ಪ್ರ ಪಾರ ಚೋನತೆ ನೂತನದರ್ಲ! 

 

ಆಕೃತಿಗಳಾುರ್ಕರವೆ ಇಲಿ್ ;  

ಅಥಾನಥಾದ ಸಪ ಷಿ್ ತೆಯಿಲಿ್ . 

ಪ್ಸ್ಸಳೆಯ ಮದಲ್ನೆ ತ್ದಲಂತೆಲಿ್  

    ಅಥಾದ ಮೆಚಚ ಲಿ್ದ ಕೆಚ್ಚಚ ! 

ಪ್ರ ಳಯ ಸೃಷಿ್ಟ ಗಳ ಪ್ರ ಥಮ ರತಿಯೋ? 

ಕಲಾದೇಶ್ಗಳ ಭೂರ ಣ ಸಿ್ಥ ತಿಯೋ? 

ಅಸ್ಥು ತಿ ಕೆ ಹಿಡಿಯುತಿು ಹ ಮತಿಯೋ: 

   ಅರ್ಥಾವಶ್ಾ ಕತೆಯ ಹುಚ್ಚಚ ?............... 
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ತಾರಾ ಗಭಿಣಿಾಯಾಗಿಹ ಸೃಷಿ್ಟ ; 

ನಕ್ಷತರ  ಪ್ರ ಸವದ ಸಂತಿಷಿ್ಟ ; 

ಗರ ಹ ನಿಮ್ಯಾಣದ ವತ್ತಾಲ್ ವೃಷಿ್ಟ ; 

   ಮೇಣ್ ಪಾರ ಣೋದಯದಾನಂದ; 

ಸಿ ಲ್ಜಲ್ ಸಸಾ ದ ಪಾರ ದ್ದಭಾಾವ; 

ಪ್ರ ಥಮ ರಚನೆಗಳ ರ್ಕವಾಾ ಭಾವ; 

ಜನಾಮ ಂತರ ಸಂಸೆಾ ರ ಪ್ರ ಭಾವ; 

   ಶ್ಶುಸಿ ಪ್ು ವ ರಚನಾಬಂಧ! 

 

ಕಬುಾದ ವಿಶಿ್ ಗಳವಶಂ ಬಿದಿು ವೆ; 

ಅಬುಾದ ತಾರೆಗಳಕ್ಷರ ತಿದಿು ವೆ; 

ಅಭಾಕ ಹೃದಯದಿ ಕುದಿಕುದಿದಿು ವೆ 

   ಪೂವಾಧುು ತ ಜನಮ  ಸಮ ರಣೆ! 

ಬಹುಶಃ ಪ್ರ ಥಮ ಸಮುದರ ದ ಬಾಳೋ? 

ಬಹುಶಃ ಭಿೋಷ್ಣ ವಾಾ ಳದ ಗೋಳೋ? 

ಮೋನಿನ, ಹಕೆ್ಯ, ಮಂಗನ ಪಾಳೋ? 

    ಮೇಣ್ ಸಂಮಶ್ರ ವೊ ಆ ಸಮ ರಣೆ?......... (ಅದೇ.) 

 

    ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಚಾರ ಲ್ಹರಿಯ ಅರುಹು ಕುರಿತ್ತ ಪೂ.ಚಂ.ತೇ ಅಣಿ ನ ನೆನಪು 

ಕೃತಿಯರಿ್ಲ  ಹೇಳುವ ಬಗೆ ``ರ್ಕಲ್ತಿೋತ ಆಯಾಮ ಒಂದರಿಂದ ಈ ಮಗುವಿನರಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ಸೃಷಿ್ಟ  

ತನು  ಪ್ರ ಪಾರ ಚೋನ ಬಿಗ್ ಬಾಾ ಂಗ್ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಫ ೋಟದಿಂದ ವತಾಮ್ಯನದ ಮನುಷ್ಾ ರೂಪ್ದ 
ಸಂಕೆ್ಪಾು ಕೃತಿಯವರೆಗೆ ಪುನರಭಿನಯಿಸಲ್ಪ ಡುತಾು  ಇದೆ4 ಭೂಮಯು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿ 

ಸಹಸರ ರಾರು ವಷ್ಾಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಗದ ಎಲಿ್  ಜೋವ ರಾಶ್ಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಿಗ್ 

ಬಾಾ ಂಗ್ ಸ್ಥದಿಾಂತದ ಪ್ರ ತಿಫಲ್ನದ ಅಥವ ಪುನರ್ ಕ್ರ ಯೆ ಎಲಿ್  ಜೋವ ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲ  
ಅನುರಣನವಾಗಿ ನಡೆಯುತು ಲೇ ಇರುತು ದೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವನದ ಮುಂದ್ದವೆರದ 
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ಭಾಗದರಿ್ಲ  ರ್ಕಲ್ತಿೋತವಾದ ಆ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಅನುಭವವನುು  ಮಗು ತ್ಟಿಿ ಲ್ ಒಳಗೆ 
ಮಲ್ಗಿಕಂಡು ವತಾಮ್ಯನದರಿ್ಲ  ಅನುಭವಿಸ್ಸವ ಪ್ರಿ ನಿಜಕೆ್ಕ  ಪ್ರಿಸರದ ಒಡಲಳಗಿರುವ 
ಕೌತ್ತಕದ ಜಗತು ನುು  ಅನಾವರಣ ಮ್ಯಡುತು ದೆ. ಸೂಯಾನ ರ್ಕಲ್ ಗಭಾದಿಂದ 

ಆಸ್ಫ ೋಟಗಂಡು ಗರ ಹ ರ್ಕಯಗಳು ನಿಮ್ಯಾಣವಾದಂತೆ, ತಾಯಗಭಾದಿಂದ ಹರ ಬರುವ 

ಮಗುವಿನ ಕ್ರ ಯೆ, ನಂತರದ ಭೂಮ ತನು  ಕಕೆೆ , ಸಿ್ಥ ತಿಗಳ ಪ್ರಿಚಲ್ನೆಯನುು  ನಿಮ್ಯಾಣ 

ಮ್ಯಡಿಕಂಡಂತೆ, ಮಗು ತನು  ರ್ಕಯದಂದಿಗೆ ಸಿ ತಂತರ ವಾದ ಸಹಜ ಸಿ್ಥ ತಿಯತು  ಹರಳಲು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಸತು ದೆ. ಬದ್ದಕ್ನ ಯಾವ ಅನುಭವವು ಇಲಿ್ದ ಮಗು ತ್ಟಿಿ ಲ್ ಒಳಗೆ 

ಮಲ್ಗಿರುವಾಗ ಅಳುವುದ್ದ, ನಗುವುದ್ದ, ಬೆಚ್ಚಚ ವುದ್ದ, ಹುಬುಬ  ಗಂಟಿಕೆ್  ಕಳಿುವುದ್ದ ಅಥವಾ 

ಯಾವ ಕನಸ್ಸು ಗಳ ರ್ಕಣಲು ಅದ್ದ ಸಾಧಾ ? ಅದೇ ರಿೋತಿ ಭೂಮ ನಿಮ್ಯಾಣವಾದಗ ನಡೆದ 

ಕ್ರ ಯೆಗಳು, ಭೂಮಯ ಕಂಪ್ನ, ಪ್ರ ಳಯಗಿು ಯ ತಳಮಳ. ಈ ಕ್ರ ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೆ ಆದ 

ಅಥಾವಿದೆ. 

 

   ಇದ್ದ ಕವಿಕಲ್ಪ ನೆಯ ಜಗತಿು ನ ಕಥೆಯಲಿ್ . ಭೂ ಮಂಡಲ್ದ ನಿಮ್ಯಾಣಗಂಡ 

ಪುನರಾಯುಕ್ು ಯೆ ಮಗುವಿನ ಕಥೆ.   ಆದರೆ, ಮಗು ಸೃಷಿ್ಟ  ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಪಾರ ರಂಭ ಗಂಡಾಗ ಅದ್ದ 

ತಾಯ ಗಭಾದರಿ್ಲ  ಪ್ಡೆದ `ಆಕೃತಿಗಳು' ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪ್ವನುು  ಹೋಲುತು ದೆ. ಆ 

ಆರ್ಕರಗಳು ರೂಪುಗಂಡು ವಿರ್ಕಸ ಹಂದ್ದವ ಪ್ರಿಯ ಕುರಿತ್ತ ಕುವೆಂಪು ಅವರು 
ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆಂದರೆ ``ಈ ಕವನ ಹೇಳಹರಟ ಅಣಿ  ಅವತ್ತು  ನನಗೆ ವಿಶಿ್  ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಬಗೆು  

ಇರುವ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನೂು , ಜೋವ ವಿರ್ಕಸದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳನೂು  

ವಿವರಿಸ್ಥದರು........ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಕ್ರ ಯೆಯರಿ್ಲ  ಜೋವ ನಿೋರಿನರಿ್ಲ  ಮೋನಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದು  

ಅರಿ್ಲಂದ ನೆಲ್ದಮೇಲೆ ರ್ಕರ್ಲಟಿ  ಸರಿೋಸೃಪ್ವಾಗಿ, ಅರಿ್ಲಂದ ಸಸು ನಿಯಾಗಿ, ಆನಂತರ 

ಮಂಗನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ಕಳೆದ್ದಕಂಡು ವಾನರನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಾ ನಾಗಿದ್ದು . 

ರ್ಕಲ್ವನುು  ಚರಿತೆರ ಯಾಗಿ, ನಿರಂತರ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿಯನಾು ಗಿ ಪ್ರಿಭಾವಿಸ್ಸವಾಗ 

ರ್ಕಣುವ ಸತಾ . ಆದರೆ ತ್ಟಿಿ ಲ್ರಿ್ಲ  ಮಲ್ಗಿರುವ ಕ್ಕಸ್ಥಗೆ ಚರಿತೆರ ಯಿಲಿ್ . ಆ ಸೃಷಿ್ಟ  ಪೂವಾದ 

ಪ್ರ ಪಾರ ಚೋನ ಆಯಾಮದಿಂದಲೇ ಉದು ವಿಸ್ಸವ ಕ್ಕಸ್ಥನ ಕನಸ್ಥನರಿ್ಲ  ಈ ಮರ್ಲಯಗಟಿ ಲೆ 
ವಷ್ಾದ ಸೃಷಿ್ಟ  ಸಂಕೆ್ಪ್ು ವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದ್ದ ದಿವಾ ಕ್ಷಣ.5 ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು  ತೇಜಸಿ್ಥ  ಇಬಬ ರ 

ಆಲೋಚನಾ ಹಾಗೂ ಗರ ಹಿಕೆಯ ಲ್ಹರಿಯನುು  ನ್ನೋಡಿದಾಗ ಸೃಷಿ್ಟ  ಕ್ರ ಯೆಯ ಅದ್ದು ತವನುು  
ಮಗು ತ್ಟಿಿ ಲ್ ಒಳಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಸತು ದೆ ಎಂಬ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಚಂತನೆಯೇ ಬಹಳ 
ಅದ್ದು ತವಾದ್ದು . ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು  ವಿಯಾಾಣುಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪಾರ ರಂಭವಾದ 

ಜೋವಕೋಶ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಾಯ ಗಭಾದರಿ್ಲ  ಮೋನಿನ ರೂಪ್ವಾಗಿ ಮೈತಳೆದ್ದ ಎಲಿ್  
ಜೋವಾಕೃತಿಗಳ ಆರ್ಕರವನುು  ಪ್ಡೆದ್ದ, ಎಲಿ್  ಜೋವ ಜಗತಿು ನ ಛಾಯೆಯ ರೂಪ್ವನುು  

ಅನುಭವಿಸ್ಥ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಗು ಮನುಷ್ಾ  ರೂಪ್ವನುು  ಹಂದಿ ಜನಮ  ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ. 

``ನಮಗೆ ಮೇಲುನ್ನೋಟಕೆೆ  ಎಲಿ್  ಸರ್ಲೋಸಾಗಿ ತಂತಾನೇ ನಡೆದ್ದಕಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ 
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ತ್ೋರಿದರೂ ಮ್ಯನವ ಸಮ್ಯಜವನುು  ಮೋರಿದ ಜಟಿಲ್ ಕ್ರ ಯಾವಳಿಗಳು ಅರಿ್ಲ  
ನಡೆಯುತಿು ರುತು ದೆ.6 ಇಂತಹ ಜಟಿಲ್ವಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಕ್ರ ಯೆಯ ಗತಿಯನುು  ರ್ಕಲ್ದ 

ಪ್ರಿಮತಿಯರಿ್ಲ  ನ್ನೋಡಿ ವಿವರಿಸ್ಸವರು ತೇಜಸಿ್ಥ .  

     ``ನಿನೆು  ಯೋಚಸ್ಥ ಇವತ್ತು  ಮ್ಯಡಿದ ಕೆಲ್ಸದ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಾಳೆ ಗತಾು ಗುತು ದೆ. ಎನುು ವ 

ಸಾಮ್ಯನಾ  ಜಾಾ ನ ಎಲಿ್ರಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥದಿಾಂತ ತನು  ತಕಾದಿಂದ ನಿಮಮ  ಕ್ರ ಯೆಗೆ 

ನೂರಾರು ವಷ್ಾದ ಪಾರ ಚೋನತೆಯನೂು , ನೂರಾರು ವಷ್ಾದ ಆಚೆಗಿನ ಭವಿಷ್ಾ ವನುು  ಅಥವಾ 

ಮರಣಾನಮತರದ ಅಮೂತಾವನುು  ಲೋಕದ ಕನಸನೂು  ಜೊೋಡಿಸ್ಸತು ದೆ.7 `ಕ್ಕಸ್ಥನ ಕನಸ್ಸ' 

ಪ್ದಾ  ಶ್ತಮ್ಯನಗಳ ನಮಮ  ಗತವನುು  ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಾ ವನುು  ಎದ್ದರು ನ್ನೋಡುವಂತೆ 
ಮ್ಯಡುವ ಪ್ದಾ ವಾಗಿದ್ದು , ಭೌತ ಮತ್ತು  ಜೋವಶಾಸು ರದ ಮಳಿತದಂದಿಗೆ ಡಾವಿಾನು ನ 

ವಿರ್ಕಸವಾದದ ಚಂತನೆಯನುು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತತು ಿ ಶಾಸು ರ ವಿಚಾರದ 

ಹಿನೆು ಲೆಯರಿ್ಲ , ಸೃಷಿ್ಟ  ಕ್ರ ಯೆಯ ವಸ್ಸು ವನುು  ರ್ಕವಾ ದ ವಿಚಾರವಾಗಿಸ್ಥರುವ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು 

ಚಂತನೆಯ ರಿೋತಿ ಬಹಳ ವಿಸಮ ಯವನುು ಂಟು ಮ್ಯಡುತು ದೆ. ಇಂತಹ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ತಾತಿಿ ಕ 

ದೃಷಿ್ಟ ಕೋನದ ಬರಹದ ಫಲ್ವಾಗಿ ತೇಜಸಿ್ಥ  ಅವರ ಕೌತ್ತಕ ಪ್ರ ರ್ಜಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮನಚಾಗುತು  
ಸಾಗುತು ದೆ. ``ಪ್ರ ಕೃತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರದ ಬಗೆು  ನನಗೆ ಚಕೆಂದಿನಿಂದಲ್ಲ ಇರುವ ಕುತೂಹಲ್ಕೆೆ  

ಮುಖ್ಾ  ರ್ಕರಣ ನಮಮ  ತಂದೆಯವರೇ.8 ಇಂತಹ ಪ್ರ ಭಾವಕೆೆ  ಒಳಗಾದ ತೇಜಸಿ್ಥ ಯವರು ರ್ಕಲ್ದ 

ಚಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಭೂತ-ವತಾಮ್ಯನ-ಭವಿಷ್ಾ ತ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮ್ಯತ್ತ 

ಬಹಳ ಮೌರ್ಲಕವಾದ್ದು  ಮತ್ತು  ಅವರು ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯ ವಾದಕೆೆ  ರ್ಕರಣಗಳನುು  ನಿೋಡುತಾು ರೆ. 

``ಭೂತ ಭವಿಷ್ಾ ದಿ ತಾಮ್ಯನಗಳ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಣ ಬದಿ  ವಾಸು ವದರಿ್ಲ  ತನು  ವತಾಮ್ಯನದ 

ಕ್ರ ಯಾಶ್ೋಲ್ತೆಗೆ ಸೈದಿಾಂತಿಕ ನೆಲೆಯಂದನುು  ಕಂಡುಕಳಿಲು ಮನುಷ್ಾ  ಬಹಳ 
ಹಿಂದಿನಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರ ಯತಿು ಸ್ಸತಾು  ಬಂದಿದಾು ನೆ. ಈ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನುು  ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರ ಧ್ಯನ 

ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ವಗಾಗಳೆಂದ್ದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ದ. ಮದಲ್ನೆಯದ್ದ 

ವತಾಮ್ಯನದ ಕ್ರ ಯಾವಳಿಗಳನುು  ರ್ಕಲ್ದ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಸವುದ್ದ. ಮನುಷ್ಾ ರ ಆತಮ  

ಜನಮ ಜನಾಮ ಂತರಗಳ ಸರಣಿಯರಿ್ಲ  ಮೋಕ್ಷ ಪಾರ ಪಿು ಯ ಭವಿಷ್ಾ ತ್ ಮುಂದ್ದವರಿಯುತಾು  ಇರುವ 
ಸರಪ್ಳಿಯ ಒಂದ್ದ ಕುಣಿಕೆಯನಾು ಗಿ ವತಾಮ್ಯನವನುು  ಗುರುತಿಸ್ಸವುದ್ದ. ತಮಮ  

ವತಾಮ್ಯನದ ಸಿ್ಥ ತಿಗೆ ``ನಮಮ  ಹಣೆಬರಹ ಹಿೋಗಿದು ರೆ ಏನು ಮ್ಯಡುವುದ್ದ! ಎಂದೋ ``ಅಯಾ ೋ 

ಇದೆಲಿಾ  ನಮಮ  ಕಮಾ ಎಂದೋ ಉದು ರಿಸ್ಸವ ಭಾರತಿೋಯ ಮನಸ್ಸು ಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 
ರಿೋತಿಯ ಯೋಚನಾಕರ ಮ ಅಪ್ರಿಚತವೇನೂ ಅಲಿ್ವೆಂದ್ದ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಸತೆು ೋನೆ. 

ಎರಡನೆಯದ್ದ ಕೇವಲ್ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲಿೆೋ ಒತು ಡಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿರ್ಕಸವಾಗುತು  
ಬದಲಾಗುತಾು  ಒಂದ್ದ ಆದಶ್ಾ ಸಿ್ಥ ತಿಯತು  ಸಾಗುತಿು ರುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿಯರಿ್ಲ  ಒಂದ್ದ 
ಕುಣಿಕೆಯನಾು ಗಿ ವತಾಮ್ಯನದ ವಾಸು ವವನುು  ಗುರುತಿಸ್ಸವುದ್ದ. ಇವರು ಡಾವಿಾನು ನ 

ಜೋವವಿರ್ಕಸ ವಾದ, ಮನುಷ್ಾ ನ ಉಗಮದ ಬಗೆುಯ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅನಿೆ ೋಷ್ಣೆಗಳು ಮದಲಾದ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆೆ ೋತರ ಗಳ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನೂು  ಸ್ಥದಿಾಂತಗಳನೂು  ತಮಮ  ವಾದ 
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ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ಸತಾು ರೆ.......... ಇದಕೆೆ  ರ್ಕರ್ಲಾ ಮ್ಯಕ್ು ಾ ಚಂತನೆ ಅತ್ತಾ ತು ಮ 

ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದ್ದ ಹೇಳಬಹುದ್ದ.9 ಮ್ಯಕ್ು ಾ ನ ಕೃತಿಯಾದ `ದಾಸ್ ರ್ಕಾ ಪಿಟರ್ಲ' 

ಪೂಣಾವಾದ ಮನುಷ್ಾ  ಚರಿತೆರ ಯನುು  ಮತ್ತು  ಬಂಡಾವಳಶಾಹಿ ವಿರ್ಕಸವಾದದ ಹಿನೆು ಲೆಯ 
ವಿಶಿ್ನೋಷ್ಣೆಯನುು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. `ಮನುಷ್ಾ ' ಮತ್ತು  ಆತನ ಅಗತಾ ಗಳನುು  ಪ್ರಿಸರದರಿ್ಲ  

ದರೆಯುವ ಆಹಾರ ತಿನುು ವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ದ ಅದರ ಶೇಖ್ರಣೆ ಮ್ಯಡಿ ತಿನುು ವ ಗುಣವನುು  
ಕರ್ಲತ ಬಗೆ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿಸ್ಸತಾು ನೆ. ಆನಂತರ ತನು  ಆಹಾರರೆ್ಕ ಗಿ ಅವನು ಆಯುಧ, 

ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನುು  ತಯಾರಿಸ್ಥಕಂಡು ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗಂಡ ಬಗೆ, ನಂತರ ಒಂದ್ದ 

ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ್ತ ವಾ ವಸಾಯಗಾರನಾಗಿ ಭೂಮಯನುು  ಕೃಷ್ಟಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಥದ ರಿೋತಿ ಅದಕೆೆ  
ಅವನು ನೇಗಿಲು, ಸನಿಕೆ, ಗುದು ರ್ಲ, ಬಿೋಜ, ಇತರ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನುು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥಕಂಡು ಹಳಿಿಗಳು, 

ತಲೆಯೆತಿು  ಅನೇಕ ಸಣಿ  ಪುಟಿ  ವಾ ವಹಾರಗಳನುು  ತನು ಲಿೆ ೋ ತನು  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಮಟಿ ದಲಿೆೋ 
ನಿಮ್ಯಾಣ ಮ್ಯಡಿಕಂಡ ಪ್ರಿ, ಮುಂದೆ ತನು  ನಾಯಕತಿ ನುು  ಮತ್ತು  ಯಜಮ್ಯನಿಕೆ ತನು  

ಗಾರ ಮ ಹಂತದಲಿೆೋ ಅದ್ದ ರೂಪು ಪ್ಡೆದ್ದ, ನಂತರ ಪಾಳೇಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ, ಊಳಿಗಮ್ಯನಾ  

ಆಡಳಿತವಾಗಿ ರೂಪುಪ್ಡೆದ್ದ, ಆನಂತರ ರಾಜರು, ಅವರ ರಾಜಾಾ ಡಳಿತ, ನಂತರ ಮಹಾರಾಜ, 

ಚಕರ ವತಿಾಯಾಗಿ ಒಂದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ು ಂದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನು  
ಸಾಮ್ಯರ ಜಾ ವನುು  ವಿಸು ರಿಸ್ಥ ಸಾಮ್ಯರ ಟನಾದ. ಹಿೋಗೆ ವಿಸಾು ರಗಂಡು ದಡಡ  ಆಡಳಿತ ತಂತರ  

ರೂಪುಗಂಡು ಉತಾಪ ದಾನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಒತ್ತು  ಕಟಿು  ಧನಗಳಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ. ಆ 

ಸಂದಭಾದಲಿೆೋ ಹೆಚ್ಚಚ  ಉತಾಪ ದಾನೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನವ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ರೂಪುಗಂಡು 
ಕೈಗಾರಿರ್ಕರ್ಕರ ಂತಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಇಂತಹ ಉತಾಪ ದಾನಾ ರ್ಕರ ಂತಿಯ ಫಲ್ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮ್ಯಡಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಥದ. ಮನುಷ್ಾ ನ 

ಬದ್ದಕ್ನಲಿಂದ್ದ ಹಸ ಪ್ರ ವೃತಿು  ಮೈತಳೆಯಿತ್ತ. ಅದೇ ಬಂಡಾವಳಶಾಹಿ ನಿಲುವು. ಈಗ 

ಅವನು ತನು  ಉತಾಪ ದಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗರೋತು ರವಾದ ವಾ ವಹಾರವನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಸವಂತೆ 
ಮ್ಯಡಿತ್ತ. ಇಂತಹ ಧೋರಣೆಯೇ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಳಿಿಕೆಯ ಆರಂಭದ ರ್ಕಲ್ವೆಂದ್ದ 

ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ದ.  ಹಿೋಗೆ ಮ್ಯಕ್ು ಾ ಮನುಷ್ಾ  ಚರಿತೆರ ಯನುು  ರೂಪಿಸ್ಥ ಅವನ ಧೋರಣೆಗಳನುು  

ಪ್ರಿಚಯಿಸ್ಸತಾು ನೆ.  ತೇಜಸಿ್ಥ  ಅವರು ಮ್ಯಕರ ು ನ ಚಂತನೆ ಕುರಿತ್ತ ಹಿೋಗೆ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಿಸ್ಸವರು: 

``ಇದ್ದ ಅಸು ವಾ ಸು  ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿ ಅಲಿ್ , ಹಲ್ವು ಚರಿತೆರ ಯ ನಿಯಮ್ಯನುಸಾರ 

ನಿದರ್ಿ ಷಿ್  ಗುರಿಯತು  ಸಾಗುತಿು ದೆ. ನಮಮ  ಕಣಿ  ಮುಂದಿನ ವತಾಮ್ಯನ ಭೂತ ರ್ಕಲ್ದಿಂದ 

ಭವಿಷ್ತಿು ನತು  ಸಾಗುತಾು  ಇರುವ ವಿರ್ಕಸದ ಸರಣಿಯರಿ್ಲನ ಒಂದ್ದ ಕಂಡಿ ಎಂದ್ದ ತನು  
ಸ್ಥದಿಾಂತವನುು  ಮಂಡಿಸ್ಥದ10 

     ಭೂಮಯ ಪ್ರಿಸರದಂದಿಗೆ ಇತರ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನು ವಾಗಿ ಈ ರಿೋತಿ ತನು  
ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬದ್ದಕನುು  ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥಕಂಡು ವತಾಮ್ಯನವನುು  ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚ್ಚಚ  
ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮನುಷ್ಾ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಥದ. ಮನುಷ್ಾ ನು ಬದ್ದಕನುು  
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ಭೋಗದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದಲೇ ಕಳೆದ್ದ, ತನು  ಪ್ರ ಭುತಿ ವನುು  ಎಲಿ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಿಾಪಿಸ್ಥ ಮೆರೆದರೂ, 

ಒಂದ್ದ ದಿನ ಎಲಿ್ವೂ ಸೃಷಿ್ಟ  ವಾಾ ಪಾರದರಿ್ಲ  ಲ್ಯವಾಗಲೇ ಬೇಕು. 

 

ಲ್ಯ:  

ಇಂತಹ ಉತಾಪ ನಾ ಧೋರಣೆಯ ಮನ್ನೋಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಾ  ಬದ್ದಕ್ನ ಗತಿಯನುು , 

ನ್ನೋಡುವ ರಿೋತಿಯನುು  ಬದರ್ಲಸ್ಥಕಂಡು ಯಾಂತಿರ ಕವಾಗುತು  ಸಾಗುತಿು ದಾು ನೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದ 

ಶಾಶಿ್ತವಾದ ಸಿ್ಥ ತಿಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲಿ್ . ಸೃಷಿ್ಟ -ಸಿ್ಥ ತಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರ ಯೆಯೇ `ಲ್ಯ'. 

ಅದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಲ್ಯ ಎಂದ್ದ ನಾವು ರ್ಕದ್ದ ನ್ನೋಡಬೇಕು ಅಷಿ್ ೋ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮ  

ಬದ್ದಕ್ನ ಲ್ಯ ಮುಗಿದರು, ನಾವೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಸ್ಥಕಂಡಿರುವ ಯಂತರ ದ ಲ್ಯ, ಬದ್ದಕ್ನ ಲ್ಯ, 

ಅಥವಾ ಅಥಾಶಾಸು ರದ ಇಳಿಮುಖ್ ಸ್ಥದಿಾಂತದ ಲ್ಯ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ದೆ. ಈ ಸೃಷಿ್ಟ ಯರಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ದಕೆ್ಕ  ಒಂದ್ದ ಕನೆ ಇದೆು ೋ ಇದೆ. ಲ್ಯದ ನಿಶ್ಚ ತತೆಯು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗುತು ದೆ. ಸೃಷಿ್ಟ ಯ 

ನಿಯಮದಂತೆ ಅಧಿೋನವಾದ್ದು  ಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯ ಕನೆ ಅಲಿ್ ; ಅದ್ದ ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ 

ಭಾಗವಾಗಿ ರ್ಕಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಾ ನು ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ನಿಯಮದ ವಿರುದಿವಾಗಿ ದಿಕೆು  ದೆಸೆ 

ಇಲಿ್ದ ಹಾದಿಗೆ ಹರಳಿದಾಗ ರ್ಕಲ್ದ ಒಂದ್ದ ನಿಯಮ ಅನಿ ಯವಾಗದೆ? ಈ ಸಿ್ಥ ತಿ ಕುರಿತಾದ 

ವಿಚಾರದ ಎಳೆಯನುು  ತೇಜಸಿ್ಥ  ಬರಹದರಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದ್ದ. ``ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಳಿು  ಕುಡಿದ 

ಮ್ಯನವ ಇಂದ್ದ ಸೈಕಲಿು , ನಾಳೆ ರ್ಕರು, ನಾಡಿದ್ದು  ಹಡಗು, ಆಮೇಲೆ ವಿಮ್ಯನ, ಹಿೋಗೆ 

ನಾಗರಿಕತೆಯರಿ್ಲಯೇ ಸರಸರನೆ ಮುಂದ್ದವರಿಯುತಿು ರುವೆನೆಂದ್ದ ಅಚಚ ರಿಯೇ ಹರತ್ತ 
ತಾನೆತು  ಮುಂದ್ದವರಿಯುತಿು ರುವೆನು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲಿ್ , ಯೋಚಸ್ಸವುದೂ ಇಲಿ್ . 
11 

 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಎಲಿ್  ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳನುು  ಬಳಸ್ಥಕಂಡು ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಶ್ರವೇಗದ ಕನಸ್ಸ 
ರ್ಕಣುತಿು ರುವ ನಾವು, ಮುಂದೆ ಸೇರುವ ನೆಲೆಯಾದರೂ ಯಾವುದ್ದ? ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಾವು 

ನಿತಾ  ಮ್ಯಡುತಿು ರುವ ಮ್ಯರ್ಲನಾ  ಮುಂದೆ ನಮಮ ನುು  ಯಾವ ಸಿ್ಥ ತಿಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕಂಡು 
ನಿರಿ್ಲಸ್ಸವುದೋ ಗತಿು ಲಿ್ . ತಾತಿಿ ಕ ಚಂತಕರ ಭವಿಷ್ಾ  ಕ್ಕಡ `ಲ್ಯ'ವಾಗಿದೆ. ರ್ಕಲ್ದ ಅಂತಿಮ 

ಘಟಿ  ಕ್ಕಡ ಲ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ದ ಎಲಿ್ವನೂು  ಒಳಗಂಡ ಲ್ಯವಾಗಿರುತು ದೆ.   

ಇಂತಹ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗೆು  ಚಂತಿಸ್ಥದಷಿ್ಟ  ಆಶ್ಚ ಯಾ ಅಥವಾ ಮರು ಪ್ರ ಶಾು ವಳಿಗಳೇ 
ಎದ್ದರಾಗುತು ವೆ. ಎಷಿ್ ೋ ಆಧುನಿಕತೆ ನಮಮ ಳಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ್ಮ್ಯಡಿದರೂ ನಾವು ರ್ಕಲ್ದ 

ಕೈಗಂಬೆಗಳೇ, ಈ ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ನಿಮಾಸ್ಥರುವ ಈ ಲೆರೆ್ಕಚಾರವು ಬಹಳ ಆಚಚ ರಿಯನುು  

ಒಳಗಂಡದ್ದು . ಅದ್ದ ಮ್ಯನವ ಪ್ರ ಯತು ದ ಗತಿಯರಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅವನ ಲೆಕೆ ಸ್ಥಗದ 

ವಾ ವಹಾರವಾಗಿದೆ. ``ಈ ಪ್ರ ಕೃತಿ ನಮಮ  ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಎಂಥ ಜಟಿಲ್ವಾದ ಜಾಲ್ ಎಂದ್ದ 

ಆಚಚ ರಿಯಾಗುತು ದೆ. 12 
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ಜಗತಿು ನ ಎಲಿ್  ಕ್ರ ಯೆಗಳು ಕಡೆಗಂದ್ದ ನೆಲೆ ತಲುಪ್ಬೇಕು. ಆ ನೆಲೆ ಅಂತಾ ದ ಸಿ್ಥ ತಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. 

ತತಿ , ವಿಜಾಾ ನ, ಸಾಹಿತಾ , ಸಮ್ಯಜ, ಚಂತನೆಗಳು, ನೂರಾರು ಸ್ಥದಿಾಂತಗಳು, ಇದರಿಂದ ಪ್ಡೆದ 

ಹಣ, ಸಂಪ್ತ್ತು , ಅಧಿರ್ಕರ, ಇವುಗಳೆಲಿ್ದ್ದದರ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತಾನಾದ ಮನುಷ್ಾ  ಎಲಿ್  ಬಿಟಿು  

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನು , ರ್ಕಲ್ನ ಕೈವಶ್ವಾಗಿ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು. `ಸಾವು' ಎಲಿ್ರನೂು  ಎಲಿ್ವನೂು  

ಒಳಗಂಡದ್ದು . ಅಂತಾ , ಮೋಕ್ಷ, ಕನೆ, ನಿವೃತಿು , ಹಿೋಗೆ ನಾನಾ ರಿೋತಿಯ ಹೆಸರುಗಳ ರೂಪ್ವೆ 

`ಲ್ಯ'. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷಿ್ ೋ ಬಾರಿ ಈ ಭೂಮಯರಿ್ಲ  ಈ ಕ್ರ ಯೆ ನಡೆದಿರುವುದೋ? ನಮಮ  

ಇತಿಮತಿಯ ಲೆಕೆ  ಸ್ಥಗದ ಈ ಘಟನೆಗಳಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಾ  ಮೂಕನಾಗಿರಬೇಕು ಅಷಿ್ ೋ. ``ಕಳೆದ 

ರ್ಕಲ್ ಬರುವುದಿಲಿ್ , ಹಿಂದ್ದಮುಂದ್ದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲಿ್ . ಆದಂತೆ ಮತೆು  

ಆಗುವುದೇ ಇಲಿ್ . ನಾವೆಲಿ್  ಪ್ರ ತಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರ ತಿದಿನ, ಪ್ರ ತಿವರುಷ್ ಬೇರೆಯಾಗುತು  ಹೋಗುತಿು ದೇವೆ13 

ರ್ಕಡು ಮತ್ತು  ಕೌಯಾ ರ್ಕದಂಬರಿಯರಿ್ಲ  ಬರುವ ನಾಯಕ್ ನಳಿನಿ ಸ್ೋಮುವಿನ ವಿಚಾರದರಿ್ಲ  
ಯೋಚಸ್ಸವಾಗ ಬರುವ ಸಿ ಗತದ ಮ್ಯತ್ತಗಳು ಕ್ಕಡ ರ್ಕಲ್ದ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಸಿ್ಥ ತಿಯನುು  
ಕುರಿತೆು ೋ ಆಗಿದೆ. ಸಾವನುು  ಕುರಿತ್ತ ಇದೇ ರ್ಕದಂಬರಿಯ ಪಾರ ರಂಭದರಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಮ್ಯಮಾಕವಾದ ತಾತಿಿ ಕ ಮಳಿತದ ಮ್ಯತ್ತಗಳನುು  ಗಮನಿಸಬಹುದ್ದ. ``ನಮಮ  ಮನಸ್ಥು ನ 

ಪಾತಾಳ ಒಂದರರಿ್ಲ  ಒಳಿೆಯ ರಂಗಸಿಳ ಎಂದ್ದ ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ದ್ದುಃಖ್ ಶೋಕಗಳನೆು ಲಿ್  
ನಾಟಕ್ೋಯವನಾು ಗಿಸ್ಸವ ಉದಾು ರಪೂರಿತ ಅಳು ಪ್ರ ಕಟಗಳಿು ತು ದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ್ 

ಅಹಮ್ಯತಮ ಕವಾದ ತಮಮ ದೆನಿಸ್ಸವುದಂದ್ದ ಇಲಿ್ವಾಯು ಲಿಾ  ಎನುು ವ ದ್ದುಃಖ್ವನುು  ಮರೆತರೆ 
ಆಗ ಸಾವಿನ ಇನ್ನು ಂದ್ದ ಸಿ ರೂಪ್ ತ್ೋರುತು ದೆ. ಯಾವ ಬೌದಿಿ ಕ ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಕೆ್ಕ  ಮಣಿಯದ 

ಮನುಷ್ಾ  ಪ್ರ ೋಮ ವಾತು ಲ್ಾ ಗಳನೆು ಲಿ್  ಬರಿಯ ಬದ್ದಕು ಸಹನಿೋಯವನಾು ಗಿಸ್ಥಕಳಿಲು 
ಹೂಡಿದ ತಂತರ  ಎಂದ್ದ ಅರ್ಥಾಸ್ಥ ಬಿಡುವಂಥ ಜೋವನದಷಿ್ ೋ ಸತಾ ವಾದ ಮೃತ್ತಾ  ಅದ್ದ. ಆಗ 

ಭಯನಾಕ ಅಚಚ ರಿ ದ್ದುಃಖ್ವನುು  ಮೋರಿ ಮೂಡುತು ದೆ. 

ನಳಿನಿಯು ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಳರ್ಲಲಿ್ . ಸಾವು ನ್ನೋವಿಗಿಂತ ಬಹುಪಾಲು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 

ಗೌರವಪೂಣಾವಾಗಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತ. ಸಾವೆಂದರೆ ಏನ್ನೋ ಎಂಥದೋ ಯಾರು 

ಬಲಿ್ರು! ಆದರೆ ಅವಳ ಮಟಿಿ ಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮದ್ದಳಿಗೆ ಪಾಶ್ರ ಿ ವಾಯು ಹಡೆದ್ದ 

ಮ್ಯತನಾಡದೆ ನ್ನೋಡುತಿು ದು  ತಂದೆಯು, ಮ್ಯನವನನುು  ಮೃಗ ಸಮ್ಯನನನಾು ಗಿ ಮ್ಯಡುವ 

ನ್ನೋವಿಗಿಂತ ಸಾವು ಸ್ಸಸಂಬದಿ  ತಕಾಪೂಣಾ ಮನುಷ್ಾ  ಚೇತನವನುು  ತ್ತಮುಲ್ದರಿ್ಲ  
ತತು ರಿಸ್ಸವಂತೆ ಮ್ಯಡಿ ನಿಗಾಮಸ್ಸತು ದೆ.14 ಸಾವು ಕೇವಲ್ ಒಂದ್ದ ಕ್ರ ಯೆ ಅಲಿ್ , ಅದ್ದ ಕ್ಕಡ 

ಒಂದ್ದ `ಸಿ್ಥ ತಿ'. ಆದರೆ ಅದೇ ಬದ್ದಕ್ನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥ ತಿ ಅಷಿ್ ೋ. ಬದ್ದಕ್ನ ವಾ ವಹಾರದ ಕಡೆಯ 

ಘಟಿ ವದ್ದ. ನಂತರ ಮುಂದೇನು? ತಿಳಿಯದ್ದ. ಆದರೆ ಇರುವ ಚಂತನೆಗಳನುು  ಒಟಿು  ಮ್ಯಡಿ 

ನ್ನೋಡಿದಾಗ ಎಲಿ್ವೂ ಪುನರ್ ಜನಮ ದ ಆಶ್ಯದಂದಿಗೆ ಕನೆಗಳಿು ತು ದೆ, ಮರುಹುಟಿು  

ಅಥವಾ ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಮನಿ ಂತರಗಳ ಚಂತನೆಯರಿ್ಲ  ಮುಂದ್ದವರೆಯುತು ದೆ. ``ರ್ಕಲ್ದ 

ಅನಂತತೆಯರಿ್ಲ  ಇನುು  ಯಾವ ಯಾವ ಮನಿ ಂತರಗಳಾಚೆ ಒಯಾ ಬೇರ್ಕದ ಏನೇನು 
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ಸಂದೇಶ್ಗಳಿೋವೆಯೋ ಎಂದ್ದ ಯೋಚಸ್ಥದಾಗ ಮೈ ಜುಮೆಮ ಂದಿತ್ತ''.15 ಎಂಬ ಕವಾಾಲೋ 

ಮ್ಯತ್ತಗಳು ಓತವು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಾ  ಜಗತಿು ಗೂ ಅನಿಯಿಸ್ಥ ಹೇಳುವ ಮ್ಯತಗಿದೆ. 

ತೇಜಸಿ್ಥ  ಅವರ ಸಾಹಿತಾ ದರಿ್ಲ  `ಭವಿಷ್ಾ ದು ಶ್ಾನ' ಆಲೋಚನೆಯ ಲ್ಹರಿ ಮರು ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ  

ಕ್ರ ಯೆಯ ಕಲ್ಪ ನೆಯರಿ್ಲ  ವಾ ಕು ವಾಗದೆ, ̀ಚದಂಬರ ರಹಸಾ 'ದರಿ್ಲ  ಊರಿಗೂರೇ ಬೆಂಕ್ಯರಿ್ಲ  ಸ್ಥಕೆು  

ಉಸ್ಥರುಗಟಿಿ  ನಾಶ್ವಾಗುತು ದೆ. ತೇಜಸಿ್ಥ ಯವರ ಬರಹದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಕ್ರ ಯೆ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ ಮದಲು ಸಂಪೂಣಾನಾಶ್ದ ಕಲ್ಪ ನೆ ಬರುತು ದೆ. `ಕೆಸರೂರಿನ' ನಾನಾ 

ರಿೋತಿಯ ಕಳೆಯುವ, ಕಳಕು ಮನಸ್ಸು ಗಳು, ಕಳೆತ್ತ ರಾಡಿಯಾಗಿ ಇದನುು  ಎಂದೂ 

ಸರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಾಧಾ ವೇ ಇಲಿ್ದ ಅಸಾಧಾ  ಸಿ್ಥ ತಿಯ ಸನಿು ವೇಶ್ಕೆೆ  ರ್ಕದಂಬರಿ ತಲುಪುತು ದೆ. 

ಕೆಸರೂರು ನಿಜವಾಗಿವೂ ರೂಪ್ಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಡೆದ 

ಕಮಲ್ದಂತೆ ರಫಿ-ಜಯಂತಿ ರ್ಕಣುತಾು ರೆ.  ಆ ಹಗೆ ಬೆಂಕ್ ಕೆಸರು ಜನ ಇವುಗಳಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಡೆದ್ದ ಲಾಂಟಾನ ಪೊದೆಗಳಳಗಿಂದ ದಾಟಿ, ಗುಡಡ ದ ತ್ತದಿಯನುು  ತಲುಪುತಾು ರೆ. 

ಬಟಿೆಯೆಲಿ್  ಹರಿದ್ದ, ತಾಯಹಟಿೆಯರಿ್ಲ  ಹಸದಾಗಿ ಹುಟಿಿಬಂದವರಂತೆ ನಗು ರಾಗಿ, 

ಮೈಯೆಲಿ್  ಗಿೋರುರಕು ವಾಗಿ ನಿಂತ್ತಕಳಿುತಾು ರೆ. ``ಭೂ ಮಂಡಲ್ದ ಸಮ ಶಾನದಿಂದಲೇ 

ಇನೆು ೋನ್ನೋ ಒಂದ್ದ ಹಸ ಚೈತನಾ  ಚಮುಮ ತೆು  ಅಷಿ್ ೋ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದ್ದ. 

ಅದೇ ರಿೋತಿ ಈ ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರ ಯೆಯ ಮೂಲಾಧ್ಯರವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಮ ಎಂದಿಗೂ 
ಹಾಳಾಗುವುದಿಲಿ್ . ನಾವು ಬದ್ದಕುವ ವಾತಾವರಣವನುು  ಹಾಳು ಮ್ಯಡಿಕಂಡು ನಾವು 

ನಾಶ್ವಾಗುತೆು ೋವೆ ಅಷಿ್ ೋ. ನಾವು ಕ್ಕಡ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಕೈಗಂಬೆಗಳೇ. ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಈ ಸೂಕ್ಷಮ  

ಪ್ರಿಸರದ ನಾಶ್, ಮ್ಯರ್ಲನಾ ದಿಂದ ಭೂಮಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲಿ್ . ಆಗುವ ಕೆಡಕೆಲಿ್  ನಮಗೆ. 

ಮನುಕುಲ್ದ ಕಡೆಯ ದಿನಕೆೆ , ನಮಮ  ಅವನತಿಗೆ ನಾವೇ ರ್ಕರಣವಾಗುತೆು ೋವೆ. ನಮಮ  ಪಾರ್ಲಗೆ 

ಭೂಮ ಹಾಳಾಗುತು ದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಅದರ ಪಾರ್ಲಗಲಿ್  ಎಂಬ ತೇಜಸಿ್ಥ ಯವರ ಮ್ಯತ್ತಗಳು 
ಗಂಭಿೋರವಾದ ಮ್ಯತಾಗಿದೆ. ``ನಾವು ಇರಿ್ಲ  ಬದ್ದಕೋಕೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತನಿು ಸ್ಥದರೆ ನಾವೂ 

ಇರಿ್ಲಂದ ನಿಗಾಮಸ್ಥು ೋವಿ. ನಾಮ್ಯವಶೇಷ್ ಆಗಿು ೋವಿ. ಆಗ ನಿಧ್ಯನವಾಗಿ ಇನ್ನು ಂದ್ದ ತರದ 

ಪ್ರ ಯೋಗಕೆೆ  ಸೃಷಿ್ಟ  ಕೈ ಹಾಕು ದೆ. ಈ ಎಲಿ್  ಚಂತನೆಗಳು ಒಂದೇ ರ್ಕದಂಬರಿಯರಿ್ಲ  

ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಆಶ್ಯದ ಧಿ ನಿಮೂಲ್ದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಮ್ಯತ್ತಗಳು ಇಡಿೋ 

ರ್ಕದಂಬರಿಯ ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ ಯ ಕ್ರ ಯೆ ಅನುು  ಒಳಗಂಡ 

ಆಶ್ಯವು ಕೃತಿಯರಿ್ಲ  ಗೋಚರಿಸ್ಸತು ದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತ್ತ ರಹಮತ್ ತರಿೋಕೆರೆ ಅವರ 

ಮರದಳಗಿನ ಕ್ಚ್ಚಚ  ಕೃತಿಯರಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ಊರನುು  ಬಿದ್ದು  ಸಾಯಲು ತಯಾರಾದ ಲ್ಡುಡ  
ಮರವಾಗಿ `ಮುದಿಯಾದ ಸಂಸೆ ೃತಿ'ಯಾಗಿ ರ್ಕಣುವ ತೇಜಸಿ್ಥ  ಸ್ಥನಿಕ ಆಗಿಬಿಟಿದಾು ರೆಯೇ?........... 

ಕಂಚ ಕೃತಕ ಹಾಗೂ ಉತೆಪ ರೋಕೆೆಯರಿ್ಲ  ರಚತವಾಗಿದೆ ಅನಿಸ್ಸವ `ಚದಂಬರ ರಹಸಾ 'ವು 

`ಮುದಿಯಾದ ಸಂಸೆ ೃತಿ'ಯ ಕೆಸರೂರಿನ ಮನೆಮನೆಯಳಗಿನ ಎಳೆಯ ತ್ತಮುಲ್ಗಳನುು  

ರ್ಕಣಬಹುದ್ದ. ನಾಶ್ದ ನಂತರ ಆರೋಗಾ ಕರ ಮನಸ್ಥು ನ ದೃಢಚತು ವುಳಿ  ಹಸ 
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ತಲೆಮ್ಯರಂದ್ದ ಅರಿ್ಲ  ಉಳಿಯುತು ದೆ. ಇದ್ದ ಸಾಹಿತಾ ದ ಪ್ರ ಧ್ಯನ ಚಚೆಾಯಲಿ್ ; ಕೃತಿಯ 

ನಾಭಿಯಳಗಿಂದ ಹುಟಿಿ  ಹರಡುವ ನಿರಂತರ ದನಿ ಕ್ಕಡ.16 ರಹಮತ್ ತರಿೋಕೆರೆ ಅವರ 

ಚಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದ್ದ ಸಮಸೆಾ  ಎದ್ದರಾಗುತು ದೆ. ತೇಜಸಿ್ಥಯು `ಸ್ಥನಕ' ಆಗಿಬಿಟಿಿ ದಾು ರೆಯೇ? 

ಎಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಹಲ್ವು ಆಲೋಚನೆಗಳನುು  ಒಮೆಮ ಲೇ ಮೂಡಿಸ್ಸತು ದೆ. ರ್ಕದಂಬರಿಯರಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಡ ಹಸತನಕೆೆ  ಸಪ ಂದಿಸದ ಕೆಸರೂರಿನ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಿ್ಲನ ಸಮಸೆಾ ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಧಾ ? ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೇ ಇರಿ್ಲ  ಇರುವ ಅಂತಿಮ ಆಯೆೆಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ 

ಪ್ಡೆದ ಪಾತರ ಗಳೇ ಇರಿ್ಲ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ್ದು . ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಡೆದ ಪಾತರ ಗಳು ಹಸ, 

ನವ ಸಮ್ಯಜ ಕಟಿ ಬಹುದ್ದ. ಆದರೆ ಅದ್ದ ಯಾವುದರ ಮ್ಯದರಿಯಾಗಿರುತು ದೆ? ಎಂಬುದೇ 

ಪ್ರ ಶ್ನು . ಹಸ ಸೃಷಿ್ಟ  ಕ್ಕಡ ಅದೇ ಹಳೆಯದರ ನಕಲು ಆಗಬಾರದಷಿ್ ೋ. ಆ ರ್ಕರಣದಿಂದಲಿೆೋ 

ರಫಿೋ-ಜಯಂತಿ ಪಾತರ ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕಳಿುವ ತಿಮ್ಯಾನದಿಂದ, ಲೇಖ್ಕರ ಆಶ್ಯ 

ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿದೆ. ಅದ್ದ ಸ್ಥನಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಳಿದ ಪ್ರಿಧಿಯಾಗಿದೆ.  

 

 ಒಟಿಾ ರೆ ರ್ಕಲ್ದ ವಾಾ ಪಾರದರಿ್ಲ  ನಮಮ  ಅಸಂಖ್ಾ  ನೆನಪುಗಳು, ರ್ಕಲಾತಿೋತವಾದ 

ಭವಿಷ್ಾ ವನುು  ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರ ಯತು ಪ್ಟಿು  ಎಡವಿದ್ದು  ಇದೆ. ``ಅನುಭವ ಎಂಬುದ್ದ 

ನರಮಂಡಲ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ವಿದ್ದಾ ತಾು ಗಿ ಬಿಡುತು ದೆ''17 `ವಿದ್ದಾ ತ್' ಎಂಬುದ್ದ 

ಜೋವಂತಿಕೆಯ ಶ್ಕ್ು ಯಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ಕ್ು  ನಮಮ ಳಗೆ ಪ್ರ ವಹಿಸಲು ನಮಗೆ ನೆನಪುಗಳೇ ಆಧ್ಯರ. 

ನೆನಪುಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ  ಹಿಂದಕೆ್ಕ  ಎಳೆದ್ದ ಕಂಡು ಹೋಗುವ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. 

``ನೆನಪ್ನೆು ೋಕೆ ಕಟಿ  ದೇವರು? ಅದರಿಂದಲೇ ಇತು  ನಾವು ಸಂಪೂಣಾ ರ್ಕಲ್ದ ಗುಲಾಮರಲಿ್ . 

ಆದರೆ ರ್ಕಲಾತಿೋತರೂ ಅಲಿ್ ; ಅಡಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದಿೋಪ್ಗಳು ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳೂ18 ಒಟಿಾ ರೆ 

ನಾವು ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ರ್ಕಲ್ಚಕರ ದ ಓಟದರಿ್ಲ  ಹಳೆ ನೆನಪು, ಅನುಭವ ಮೂಟೆ ಹತ್ತು  ಮುಂದಕೆೆ  

ಸಾಗಬೇಕ್ದೆ. ``ಭೂತರ್ಕಲ್ ಒಂದಿರುದರಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಾ ತ್ ಒಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಿಂದಾದ್ದದನುು  

ನ್ನೋಡಿಯೇ ಮುಂದಾಗುವುದನುು  ಕರ್ಲಪ ಸ್ಸತೆು ೋವೆ. ಆದರೆ ಊಹಿಸ್ಥದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಿ್ . 

ಆದದು ನುು  ಅಥಾಮ್ಯಡಿಕಳಿು ವ ರಿೋತಿ ತಪಾಪ ದು ರಿಂದ ಆಗುವುದನುು  ಊಹಿಸ್ಸವುದೂ 
ತಪಾಪ ಗುತ್ು ೋ ಏನ್ನೋ! ನಳಿನಿಯು ಯೋಚಸ್ಥದಷಿ್ಟ  ಅಸಪ ಷಿ್ ವಾದ ಬದ್ದಕು, ಭವಿಷ್ಾ ದ 

ನಿಧ್ಯಾರದರಿ್ಲ  ಆದ ತಪುಪ ಗಳು, ಭೂತರ್ಕಲ್ವನೆು ೋ ತಪಾಪ ಗಿ ಗರ ಹಿಸ್ಸವ ಪ್ರಿ, ವತಾಮ್ಯನದ 

ಮೌನ, ತಂದೆಯ ಸಾವು. ಈ ಎಲಿ್  ಗಂದಲ್ದಳಗೆ ಅವಳು ನಡೆಸ್ಸವ ಚಚೆಾಯ ಸಿ ಗತದ 

ಮ್ಯತ್ತಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ್ದು . ಎಷಿ್ ೋ ಲೆರೆ್ಕಚಾರ ಮ್ಯಡಿದರೂ ಭೂತದಲಿೆೋ ನಮಮ  

ಭವಿಷ್ಾ ದ ಬಿೋಜ ಅಡಗಿದೆ.  ಪ್ರ ಕೃತಿಯ `ಸೃಷಿ್ಟ -ಸಿ್ಥ ತಿ-ಲ್ಯ'ದ ಕ್ರ ಯೆಗಳ ರ್ಕಲ್ದ ಓಟವನುು  

ತೇಜಸಿ್ಥ  ಅವರ ಬರಹಗಳರಿ್ಲ  ಹಿೋಗೆ ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  
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ಲ್ಯದ ಮೂಲ್ ಸಾವು: 

``ಮುಖ್ಾ  ವಿಚಾರ ಬಿಟಿು  ಅಡಡ  ದಾರಿ ತ್ತಳಿೋಬೇಡಿ. ಕೆಲ್ಸಕೆೆ  ಬಾರದ ಹರಟೇಲೆಯಿಂದ 

ಮುದ್ದಕರಾಗಿು ೋವಿ. ರ್ಕಲ್ ಸರಿೋತಾ ಇದೆ'' ರ್ಕಲ್ದ ಸರಿಯುವಿಕೆಯನುು  ತೇಜಸಿ್ಥ  ʻಕವಾಾಲ' 

ಕೃತಿಯರಿ್ಲ  ರ್ಕಣುವ ಪ್ರಿ ಇದ್ದ. ಹುಟಿು  ನಿೋಡುವ ಪ್ರ ಕೃತಿ ಸಾವನುು  ಅದರ ಜೊತೆಗೇ 

ನಿೋಡುತು ದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಜೋವಯಾತೆರ ಯೇ ನಮಮ ಳಗಿನ ಬದ್ದಕ್ನ 

ಗತಿಯನ್ನು ಳಗಂಡಿರುತು ದೆ. ಶೂನಾ ದಿಂದ ಹರಟು ಶೂನಾ ವ ಸೇರುವ ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರ ಯೆ ಎಲಿ್  

ಚರಾಚರ ಜಡ ಚೇತನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತತು ಿ , ವಿಜಾಾ ನ, ಇತಿಹಾಸ, ಭವಿಷ್ಾ  ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತಾ  

ಯಾವ ಶಾಖೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ಬದ್ದಕ್ನ ಪೂಣಾ ಸತಾ ದ ದಶ್ಾನ ಮ್ಯಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿಲಿ್ . 

ಇರುವಷಿ್ಟ  ತಮಮ  ತಮಮ  ಅರಿವಿನ ಗರ ಹಿಕೆಯ ದಶ್ಾನವನುು  ನುಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಕಟಿಿ ದರೂ ಅದ್ದ ನಿಖ್ರವಾದ ಅನುಭವ ನಿೋಡಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿ್ . ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಜಗತಿು ನ 

ಬಹಳ ದಡಡ  ಕ್ರ ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಿ್  ಶಾಖೆಗಳ ಚಂತನೆಯರಿ್ಲ  ಸಾಹಿತಾ ದ ಗರ ಹಿಕೆ ಬಹಳ 

ಹೃದಯ ಸಪ ಶ್ಾಯಾದ ಅನುಭವವನುು  ನಿೋಡುಲು ಸಾಧಾ ವಾಗಿದೆ. ʻಸಾವು' ಬದ್ದಕ್ನ ಅಂತಿಮ 

ಸತಾ ವಾಗಿದು ರೂ ಮನುಷ್ಾ  ನಡೆಸ್ಸವ ಹರಾಟವನುು , ಅದಕೆೆ  ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯಿಸ್ಸವ ವಿಧ್ಯನವನುು , 

ಯಾವ ಸ್ಥದಿಾಂತದ ಚಂತನೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿ್ .  ಆ ರ್ಕರಣದಿಂದ ನಾವು 

ಇರುವಷಿ್ಟ  ರ್ಕಲ್ ``ಸಿ ಲ್ಪ  ತಾಳೆಮ ಯಿಂದ ಹೇಳುವುದನುು  ಕೇಳಿಸ್ಥ ಕೋ!  ನಿನು  ಅವಸರ ಅಸಹನೆ 

ಹದ್ದು ಬಸ್ಥು ನರಿ್ಲ  ಇಡುವುದ್ದ ಕರ್ಲಯದಿದು ರೆ ನಿನಗೆ ಉದಿಾರ ಇಲಿ್ 19 ಎಂಬ ಮ್ಯತ್ತ, ಗಿರ ೋಸ್ಥನ 

ಡೆರ್ಲಫ  ದೇವಸಿಾನದ ನಾಣಾ ದ ಸಿಾ ರಸಾ ವನುು  ತೇಜಸಿ್ಥ ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮನದಟಿು  
ಮ್ಯಡಿದ ರಿೋತಿ, ತತಿ ಶಾಸು ರದ ಪಾರ ಯೋಗಿಕ ಕರ್ಲಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ನ್ನೋಡಬಹುದ್ದ. 

ಎಲಿಾ  ಶಾಸು ರಗಳೂ ಒಂದ್ದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ವೇಳೆ ಅಮೂತಾವಾಗುತು ವೆ. ಅಮೂತಾ ಸತಾ ದ 

ಅಂತಿಮ ಲ್ಯವಾಗಿರುತು ದೆ. ಸತಾ -ಸ್ಸಳಿು ಗಳ ಜಜಾಾ ಸೆ, ಹುಟಿು  ಮರಣದಷಿ್ ೋ 

ಅಮೂತಾವಾದದ್ದು . ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಎಲಿ್  ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೂ ಕ್ಕಡ ಇದೇ ಮತಿಗಳಿಂದ 

ಕ್ಕಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೃಷಿ್ಟ ಯರ್ಲ ಶೂನಾ ದಿಂದ ಹರಟ ಮೇಲೆ ಸತಾ  ಸ್ಸಳಿು  ಎರಡೂ 

ಮಥೆಾ ಯಾಗುತು ದೆ ಶೂನಾ  ಸೇರುವ ವೇಳೆಗೆ.   
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