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                           ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೆೈಜ್ೂಟ್ರಾಜ್ ಅವರ ಆಧುನಿಕ ವಚನ್ಗಳು ಒಂದು ವಿಶೆಲೇಷಣೆ.  

 ಡರ.ಹೆನನ್ೂಪ್ಪ ಹೆನನ್ೂಪ್ಪನ್ವರ 

 ಕನ್ೂಡ ಉಪ್ನ್ರಾಸಕರು  
 c/o ಎಚ್. ಎಚ್.ದೆನಡಡಮನಿ 

  ಗೌರಿಶಂಕರ ನ್ಗರ 

ಅಕಕಮಹರದೆೇವಿ ಪರರ್ಕ್ 
ಹತ್ತಿರ  

ರರಣೆೇಬೆನ್ನೂರ ೫೮೧೧೧೫ 

 ಹರವೆೇರಿ-ಜಿಲ್ ಲೆ  
 ಮೊ ೯೮೪೪೧೪೧೧೭೪. 

               ಕವಿ ಕತೆಗರರ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೆೈಜ್ೂಟ್ರಾಜ್ ಕನ್ೂಡ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ರಲ ಚಿರಪ್ರಿಚಿತರು. ಇತ್ತಿೇಚಿಗೆ ಫ ೈಜ್ ಅವರ 
ಕತೆ-ಕವಿತೆಗಳು ರರಜ್ಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ತ್ತಾಕೆಗಳರದ ಮಯನರ,ಸುಧರ,ಕಮ್ವಿೇರ ಹರಗನ ಪ್ಾಜರವರಣಿಯಲ್ಲಲ 
ಪ್ಾಕಟ್ವರಗುತ್ತಿವೆ.  ಈಗ ಅವರ ಏಳನ್ೆಯ ಕೃತ್ತ  'ಆಧುನಿಕ ವಚನ್ಗಳು'  ಪ್ಾಕಟ್ವರಗಿ ಓದುಗರ ಕೆೈಸೆೇರಿದೆ.  ಸೃಜ್ನ್ಶೇಲ 
ಮನ್ಸ್ಸಿನ್ ಕವಿ ಪೆೈಜ್ೂಟ್ರಾಜ್ ಮೇಷುು ವೃತ್ತಿಯ ಜೆನತೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ುೂ ಮೈಗನಡಿಸ್ಸಕೆನಂಡವರು. ಈಗರಗಲ್ೆೇ ಮಕಕಳ 
ಸರಹಿತಾ, ಕಥೆಗಳು, ಒಲವಿನ್ ಗಿೇತೆಗಳಂತಹ ಸರಹಿತಾ ರಚಿಸ್ಸ ಸೆೈ ಎನಿಸ್ಸಕೆನಂಡಿರುವ ಇವರು ಈಗ ವಚನ್ಗಳ ಮನಲಕ 
ನ್ಮೆದೆಗೆ ಲಗೆೆಯಿಡುತ್ತಿದರಾರೆ. ವಚನ್ ಎಂದರಕ್ಷಣ ನ್ಮೆ ಮನ್ಸುಿ ಹನ್ೊರಡನ್ೆೇ ಶತಮರನ್ಕೆಕ ಹೆನೇಗುತಿದೆ.ಅರಮನ್ೆಗೆ 
ಸ್ಸೇಮಿತವರಗಿದಾ ಸರಹಿತಾವನ್ುೂ ಜ್ನ್ರ ಮನ್ೆಗೆ ಮನ್ಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವರಗಿಸ್ಸದುಾ  ಶರಣರು. ಅದಕೆಕ ಕರರಣ ಅವರು 
ಬಳಸ್ಸದ  ಭರಷೆ. ಫೆೈಜ್ ಅವರ 'ಆಧುನಿಕ ವಚನ್ಗಳು'  ಅಂತಹದೆೇ ಸರಳ ಭರಷೆಯಲ್ಲಲರುವ ಸುಮರರು ನ್ನರೆೈವತುಿ 
ವಚನ್ಗಳನ್ೆನೂಳಗೆನಂಡ ವಿಶಷಟವರದ  ಕೃತ್ತ. 

   ವಚನ್ಗಳ ಒಳ ಹೆನಕಕರೆ ಬದುಕು, ಜರತ್ತ - ಧಮ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಮನ್ುಷಾನ್ ಸಣಣತನ್ಗಳು, ರರಜ್ಕೇಯ, ಬುದಧ-
ಬಸವ, ದೆೇವರು, ಸತಾ-ಅಸತಾ ಹಿೇಗೆ ಸರಲು ಸರಲು ಸಂಗತ್ತಗಳು ನ್ಮೆ ಕಣೆನ್ ಸೆಳೆಯುತಿವೆ. 

     ಕರಿದರಲ್ಲಲ ಹಿರಿದರ್್ ನಿೇಡುವ ಶಕಿ ಇಲ್ಲಲಯ  ವಚನ್ಗಳಿಗಿದ .  

     ಎದೆಾ ಎನ್ುೂವಷಟರಲ್ಲಲ 

    ಬಿದೆಾ ;ಬಿೇಳಲು ನಿೇನ್ರರು 

    ಒದೆಾ ಮನ್ವದು ಸದರ ದವಂದವ 

    ಸದೆಾೇ ಇರದೆ ಬರಳಿದರದೆ 

     ಬದುಕು  ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 

      ನ್ರವೆಲಲ ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಏನ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದುಕೆನಳಳಲು ಎಷೆಟಲ್ರಲ ಒದರಾಡಿದ ದೇವೆ. ತರಸುಗಟ್ಟಲ್ೆ ಭರಷಣ ಕೆೇಳಿದೆಾೇವೆ, 
ಹತರಿರು  ಪ್ುಟ್ ಓದಿದ ನ್ಂತರವೂ ಬದುಕೆಂದರೆೇನ್ು ಅರ್್ವರಗಲ್ಲಲಲ. ಆದರೆ   ಬದುಕೆಂದರೆ ಸದಿಾಲಲದೆ, ಗದಾಲವಿಲಲದೆ, 
ಕನಗರಟ್-ಚಿೇರರಟ್ ವಿಲಲದೆ ತೆಪ್ಪಗೆ ಬರಳಿದರೆ ಸರಕು ಅದೆೇ ಬದುಕು ಎನ್ುೂವ ಸಂದೆೇಶವನ್ುೂ ಈ ಚಿಕಕ ವಚನ್ದಲ್ಲಲ 
ಈ  ಸಂತೆಪ್ರಾಯ ನಿೇಡುತ್ತಿದರಾನ್ೆ. 
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     ಬರೆ ಬರೆದು ಲ್ೆನೇಕದೆದುರು 

     ಒರೆಹಚಿಿ ನಿಲಲುಂಟ್ೆ 

     ಕೆನರೆದ ಕೆನರಡು ಮತೆ ಿಕೆನನ್ರಿ ಮೈ 

     ನ್ೆರೆತುದೆಲ್ಲಲ  ;ಖಂಡ ಬಿಡು           

     ಅಖಂಡವರಗು ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 

   ಎಲಲದಕನಕ ಒರೆಹಚಿಿ ಬದುಕಲು ಇಲ್ಲಲ ಸಮಯವಿಲಲ. ಇಂದಿದಾವರು ನ್ರಳ  ೆಇರುತರಿರೆ ಎನ್ುೂವ ನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಲ. ಹರಗರಗಿ 
ಒರೆಹಚುಿವ ಬದುಕುಬೆೇಡ. ಬದುಕನ್ುೂ ಒಂದು ವಾತದಂತೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ ಬದುಕನ್ುೂ ಆದಷುಟ  ಸರಳಿೇಕರಣಗೆನಳಿಸ್ಸ 
ಕೆನಡಬೆೇಕು ಎನ್ುೂತರಿನ್ೆ ಕವಿ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ.  

ಒಬಬನಿಗೆ ಜೆೈ ಎನ್ಲು ಎಷೆನಟಂದು ಕೆೈ 

ಚುನ್ರವಣೆ ಜ್ಗದ ಹಂಗದು ಹೆಂಗರದರನ ಸೆೈ 

ಗೆದೆಾತ್ತಿನ್ ಬರಲ ಹಿಡಿವ ಜರಣ ಜ್ನ್ರೆೈ 

ಲ್ೆನೇಕ ಬದಲ್ರಗದು ನಿೇ ಬದಲ್ರಗು  

ಅದೆೇ ಸತಾ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 

     ವಿಚರರವಂತರಿಗೆ ಚುನ್ರವಣೆಗಳು ಅಸಹಾ ಹುಟ್ಟಟಸುತ್ತಿವೆ. ಕರಣದ ವೆೈರರಣುವಂದು ಬಂದು ಹೆಣ ಬಿೇಳುತ್ತಿರುವರಗಲೂ 
ಈ ರರಜ್ಕರರಣಿಗಳಿಗೆ ಚುನ್ರವಣೆಗಳು ಬೆೇಕು.ಜ್ನ್ರೆನೇ ಜರತ್ತ, ಹಣ, ಹೆಂಡಕೆಕ ತಮೆನ್ುೂ ಮರರಿಕೆನಂಡು ಕೆಟ್ಟ 
ರರಜ್ಕರರಣಿಗಳಿಗನ ಜೆೈಕರರ ಹರಕುತ್ತಿದರಾರೆ. ಗೆದೆಾತ್ತನಿ್ ಬರಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದರಾರೆ.ಇಂತಹ ವಿಷಮ ಪ್ರಿಸ್ಸಿತ್ತಯಲನಲ 
ಕನಡರ  ಲ್ೆನೇಕ ಬದಲ್ರಗದು ನಿೇನ್ರದರನ ಬದಲ್ರಗು ಎನ್ುೂತರಿನ್ೆ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ. 

 

ಶವನ್ೆಂದರು ಕೆಲರು, ಏಸುವೆಂದರು ಕೆಲರು 

ಮಹಮೆದನ್ೆನಬಬನ್ೆೇ ಎಂದರು ಕೆಲರು, ಯರರು ಏನ್ೆಂದರೆೇನ್ು 

ಬರನ್ು ಭನಮಿ ಮಳ  ೆಬೆಳೆಯದು ಅಂತೆ  ಒಂದೆೇ 

ಬರಿದೆೇ ಬಡಿದರಡಿ ಸರಯುವೆ ಏಕೆಂದ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 

 

 ದೆೇವರು,ಧಮ್, ಜರತ್ತಯ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಹೆನಡೆದರಡಿ ಸರಯುತ್ತರಿುವ ನ್ಮಗೆಲಲ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ ವರಸವಿದೆನಂದಿಗೆ ನ್ಮೆನ್ುೂ 
ಎಚಿರಿಸುತರಿನ್ೆ.ಮನ್ುಷಾ ಜಿೇವಿಯೆಲ್ರಲ ಬದುಕುತ್ತರಿುವುದು ಒಂದೆೇ ಬರನಿನ್ ಕೆಳಗೆ, ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದೆ ಭನಮಿಯ 
ಮೇಲ್ೆ, ಸೆೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗರಳಿ, ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿೇರು ಎಲಲವೂ ಒಂದೆೇ ಆಗಿರುವರಗ ದೆೇವರು ಧಮ್ದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ 
ಹೆನಡೆದರಡಿ ಸರಯಬೆೇಡಿ ಎಂದು ವಚನ್ದ ಮನಲಕವರಗಿ ಕವಿ ಎಚಿರಿಸುತರಿನ್ೆ. 

ಮನ್ ಮಡಿಯಲಲದೆೇ 
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ಮೈ ಮಡಿಯರದರೆೇನ್ಣಣ 

ನ್ಡೆ ಶುದಧ ಇಲಲದೆೇ  

ನ್ುಡಿ ಹೌದೆಂಬಂತೆ ಇದಾರೆೇನ್ಣಣ 

ಒಳಗೆನಂದು ಹೆನರಗೆನಂದು ಇದುಾ 

ಕರಿೇಟ್ ಹೆನತುಿ ಸರಗಿದರೆ ಒಳ  

ಪ್ರಮರತೆ ಎಂತೆನಲ್ಲವ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ   

 ಮೈ ಮಡಿವಂತ್ತಕೆಗಿಂತ, ಮನ್ದ ಮಡಿವಂತ್ತಕೆ ಮುಖಾ. ಡರಂಭಿಕ ಮರತುಗಳಿಗಿಂತ ಶುದಧವರದ  ನ್ಡೆ ಮುಖಾ. ಒಳಗೆನಂದು 
ಹೆನರಗೆನಂದು ಇದಾರೆ ಪ್ರಮರತೆ  ಒಪ್ುಪವುದಿಲಲ  ಎನ್ುೂತಿದೆ ಇಲ್ಲಲಯ ವಚನ್. ಮಡಿ-ಮೈಲ್ಲಗೆ, ಆಚರರ-ವಿಚರರಗಳನ್ುೂ 
ಕುರಿತ  ಅನ್ೆೇಕ ವಚನ್ಗಳನ್ುೂ  ಈ ಕೃತ್ತಯಲ್ಲಲ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

  ಸತಿವರನ್ೆತ್ತಿ ಮಣಣಲ್ಲಡುವರು 

 ಇದಾವರು ಅದೆೇ ಮಣಿಣಗರಗಿ   ಸರಯುವರು 

 ಇದುಾ ಸರಯುವ ಬದುಕದು 

 ಸರಯೇ ಗಳಿಗೆಗೆ ಶುದಧರರಗದೆೇ 

ಬದುಕದರೆೇನ್ು ಬಂತೆೇನ್ು ಭರಗಾ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 

   ಪ್ಾಸುತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಮಣಣಲ್ಲಲ ಇಡುವ ಪ್ಾಕಾಯೆ ಜೆನೇರರಗಿದೆ.ಇಷರಟದರನ ಮನ್ುಷಾ ಮಣಿಣನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ವರಾಮೊೇಹವನ್ುೂ 
ಬಿಡುತ್ತಿಲಲ.ಹೆಣುಣ,ಹೆನನ್ುೂ, ಮಣಿಣಗರಗಿ ಹೆನಡೆದರಡಿ  ಸರಯುವವರು ನ್ಮೆ ಮಧಾದಲ್ೆಲೇ ಅನ್ೆೇಕರಿದರಾರೆ. ಪ್ಂಪ್ ಹತಿನ್ೆಯ 
ಶತಮರನ್ದಲ್ೆಲೇ ರರಜ್ಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತರಿ "ಸೆನೇದರರೆನಳ್  ಸೆನೇದರರಂ ಕರದಿಸುವುದು" ಎನ್ುೂತರಿನ್ೆ.ಮನ್ುಷಾ 
ಅಳಿದ ಮೇಲನ ಉಳಿಯುವುದು ಅವನ್ ಆಸ್ಸಿ- ಅಂತಸಿಲಲ ಅವನ್ ವಾಕಿತವ. ಹರಗರಗಿ ಇಲ್ಲಲ ಕವಿ ಸರಯೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ರಲದರನ 
ಶುದಧರರಗಬೆೇಕು, ಶುದಧರರಗದೆ ಹೆನೇದರೆ ಬದುಕಗೆ ಅರ್್ವಿಲಲವೆನ್ುೂತರಿನ್ೆ ಕವಿ. 

  ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕವಿ ಹೆೇಳುವ ಮರತುಗಳು ತುಂಬರ ಅರ್್ಪ್ೂಣ್ವರಗಿವರಗಿವೆ, 

     ಸಂಬಂಧಗಳು 

    ಬಿಸ್ಸಮುದೆಾ ಮರಾಗ ಸುರಿದ ತುಪ್ಪ            

    ಸರಾಂತ ಕರಗೆನೇ ಮುಂಚೆ 

   ಲಟ್ಟಂತ ತುತ್ ಮರಡಿ 

   ಉಂಡ್ ಬಿಡಬೆೇಕು 

   ಇಲ್ರಲಂದೆಾ 

   ಸೆಟ್ಗೆನಂಟ್ ಬಿಡರಿವೆ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ! 
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  ಆಧುನಿಕ ಬದುಕನ್ಲ್ಲಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗೆನೇಜ್ಲುಮಯವರಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಲ  ಸಂಬಂಧಗಳು ಕರಗಿ(ಕಳೆದು) 
ಹೆನೇಗುವ ಮುಂಚೆಯೆೇ  ಅವುಗಳನ್ುೂ ಗಟ್ಟಟಗೆನಳಿಸ್ಸಕೆನಳಳಬೆೇಕು ಎನ್ುೂವ ಸಂದೆೇಶವನ್ುೂ ಸಂತೆಪ್ರಾಯ ಈ ವಚನ್ದ ಮನಲಕ 
ನಿೇಡುತ್ತಿದರಾನ್ೆ. 

   ಒಟ್ರಟರೆಯರಗಿ ಇಲ್ಲಲಯ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಸರಳತೆಯಿದೆ, ಸೌಂದಯ್ವಿದೆ ಹರಗನ ರಸರನ್ಂದವಿದೆ. ಅನ್ೆೇಕ ವರಸವಿ 
ಸಂಗತ್ತಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಲಯ ವಚನ್ಗಳು ಜ್ನ್ರನ್ುೂ  ಚಿಂತನ್ೆಗೆ ಹಚುಿತಿವೆ, ಜರಗೃತಗೆನಳಿಸುತಿವೆ.  ಫೆೈಜ್ೂಟ್ರಾಜ್ ತಮೆ 
ಸರಹಿತಾದ  ಮನಲಕ ನ್ಮೆಲಲರ ಪ್ಾತ್ತನಿಧಿಯರಗಿ  ಸಮರಜ್ವನ್ುೂ ಎಚಿರಿಸುವಂತಹ ಕರಯಕವನ್ುೂ ಮರಡುತ್ತಿದರಾರೆ. ಈ 
ವಿಚರರದಲ್ಲಲ  ಅವರ  ಆಧುನಿಕ ವಚನ್ಗಳು ಎಂಬ ಕೃತ್ತಗೆ ಅಗಾಸರನಿ್ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ ತಪರಪಗಲ್ರರದು. ಒಳ ಳೆಯ 
ರಸವತರಿದ ಕೃತ್ತಗಳನ್ುೂ ಸದರ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿೇಡುತಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಫೆೈಜ್ೂಟ್ರಾಜ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚಿಿನ್ 
ಕೃತ್ತಗಳನ್ುೂ ರಚಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಸೆನೇಣ.. 

 

         

 

 

 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=en&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal

