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 ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ‘ಗಾಳಿಯೇ ನೆ ೇಡು ಬಾ’ ಕವಿತೆಯ ವಿಮರ್ೆೆ 

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶ ೀಖರ ಹ ಗಡ  
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾರಧ್ಾಾಪಕರು, 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪರಥಮ ದ್ರ್ ಾ ರ್ಾಲ ೀಜು, 
ಬೀಳಗಿ, ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ ಜಿಲ .ೆ 

 

        ಪ್ರಕೃತಿಯ ಚರಾಚರಗಳು ಕಾವಯವನ್ುು ಕಾಡಿದ ಬಗೆ ಅನ್ನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಿ ಪ್ೂವೆಸ ರಿಗಳ 
ಮಹಾಕಾವಯದಲ್ಲಿನ್ ಅಷ್ಾಾದಶ ವರ್ೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭ ತವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ನಿದಶೆನ್ಗಳಿವೆ. 
ಪಾರಚೇನ್ ಕಾಲದಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ್ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ ನಿಸಗೆವು ಒಂದಲ ್ ಲೊಂದು ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದುಕೆ ಂಡ ಸಾಾನ್ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ. ಪ್ಂಚಭ ತಗಳು ಅಸಂಖ್ಾಯತ ಒಡಲುಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಕಾವಯಗಳ 
ಸೃಷ್ಟಾಗ  ಕಾರರ್ವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಯಂದಗಿನ್ ಮಾನ್ವನ್ ಹೃದಯದ ಒಡನಾಟವನ್ುು ಸಪಷ್ಟಾೇಕರಿಸುತತದೆ. 
ಪ್ಂಚಭ ತಗಳಲ್ಲ ಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ುು ಆಹಾಿದಸಿ ಆಹಾವನಿಸಿದ ಅಪ್ರತಿಮ  ಪ್ೂವೆಸ ರಿಗಳ ಘನ್ವಾದ 
ಪ್ರಂಪ್ರೆಯೇ ನ್ಮೆ ಕನ್ುಡ ಸಾಹಿತಯಕ್ಕಿದೆ. ‘ಕಡಲ್ಲಗೆ ಬಂತು ರ್ಾರವಣಾ: ಕುಣಿಧಾಹಂಗ ರಾವಣಾ: ಕುಣಿದಾವ ಗಾಳಿ: 
ಭೆೈರವನ್ ರ ಪ್ತಾಳಿ’ ಎಂದು ಗಾಳಿಯನ್ುು ಭೆೈರವನಿಗೆ ಸಮೇಕರಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಬೆೇಂದೆರಯವರು ಗಾಳಿಯಂದಗಿನ್ 
ಅದೆವೈತದ ಸಾಂಗತಯವನ್ುು ರ್ಾರವರ್ದ ಆವರರ್ದಲ್ಲಿಟುಾ ಆನ್ಂದಸಿದವರು. ಜೆೇಡರ ದಾಸಿಮಯಯನ್ವರು 'ಇಳ  ೆನಿಮೆ 
ದಾನ್; ಬೆಳ  ೆನಿಮೆ ದಾನ್; ಸುಳಿದು ಸ ಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮೆ ದಾನ್' ಎಂದು   ಹಾಡಿ ಗಾಳಿಯಂದಗಿನ್ ತಮೆ ಸಾವಯವ 
ಆಧಾಯತಿೆಕ ಸಂಬೊಂಧ್ವನ್ುು ಸಾಮಾನಿಯೇಕರರ್ಗೆ ಳಿಸಿದಾಾರೆ. ಭ ಮ, ಅಗಿು, ವಾಯು, ನಿೇರು, ಆಕಾಶ ಎಂಬ 
ಪ್ಂಚಭ ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರಸಾಾನ್ ಸಲಿಬೆೇಕಾದದುಾ ಕ ಡ ಗಾಳಿಗೆೇ. ಗಾಳಿಯಂದಲಿದದಾರೆ  ಪ್ಂಚಭ ತಗಳು 
ಪ್ರಿಪ್ೂರ್ೆತೆಯನ್ುನ್ುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಇವು ಒಂದರ ಮ್ಮೇಲೆ ಂದು ಹೆಗಲ ಮ್ಮೇಲೆ ಕೆೈಹಾಕ್ಕ ಮ್ಮೈತಿರ 
ಮಾಡಿಕೆ ಂಡೆೇ ಜನ್ೆತಾಳಿರುವಂತೆ ಕಂಡರ  ಇವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಂತಧಾಯೆನ್ವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಂದು ಅನ್ನ್ಯ 
ಸಾಾನ್ವಿದೆ. ಬೇಸಿದರೆ ಬರುಗಾಳಿ, ಸುಳಿದರೆ ತಂಗಾಳಿ, ಮೇರಿದರೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಬೇರಿದರೆ ಕುಳಿಗಾೆಳಿ ಹಿೇಗೆ ಈ 
ಜಗತಿತನ್ಲ್ಲಿ ಮ ತೆವಾಗಿ ಒಡಲುಗೆ ಳಳದದಾರ  ಒಡಲುಗೆ ಂಡವರ ಜಗನಾುಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಪಾತರಗಳನ್ುು ನಿಭಾಯ್ಕಸುತಿತರುವ ಮಾಯಾವಿ, ಈ ಗಾಳಿಯಂಬ ಆವಿ.  ಮೊದಲೆೇ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದ ಈ ಗಾಳಿಯಂಬ, 

ಗಿರಕ್ಕಯಾಡಿಸುವ ಗಿರಾಕ್ಕಯನ್ುು  ಕಾವಯದ ಆತೆದೆ ಳಗಿಳಿಸುವ ಕವಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಸಾಹಸ ಬಣಿಸಿಲಸದಳ. ಈ 
ಗಾಳಿಯಂಬ ಅಭಂಗದ ಗ ಳಿಯು ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೆೇದನಾಶೇಲ ಕವಿವಯೆ ಜಯಂತ್ 
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರನ್ ು ಕಾಡದೆೇ ಬಟ್ಟಾಲಿ ಎಂಬುದಕೆಿ ಅವರು 'ಸಂಚಾರಿ' ಚಲನ್ಚತರಕಾಿಗಿ ರಚಸಿದ 'ಗಾಳಿಯೇ ನೆ ೇಡು 
ಬಾ...' ಗಿೇತೆಯೇ ನಿದಶೆನ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡುಗಬಬ ಪಾರರಂಭವಾಗುವುದೆೇ ಹಿೇಗೆ- 
'ಗಾಳಿಯೇ ನೆ ೇಡು ಬಾ ದೇಪ್ದ ನ್ತೆನ್ 

ರಾತಿರಯೇ ನಿೇಡು ಬಾ ಮಾಯದ ದಪ್ೆರ್' 

ಕಾಲನ್ಂತೆ ತರ್ಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೆ ೇಗುವ  ಗಾಳಿಯನ್ುು ಕವಿಯ್ಕಲ್ಲಿ ಆಹಾವನಿಸುತಿತರುವ ಸಂದಭೆವೆೇ ವಿಸೆಯವನ್ುುಂಟು 
ಮಾಡುತತದೆ. ಮನೆಯಲೆ ಿಂದು ಶುಭಸಮಾರಂಭವನೆುೇಪ್ೆಡಿಸಿ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರನ್ುು ಕರೆದು ಸಂಭರಮಸುವೊಂತೆ 
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಗಾಳಿಗೆ ಂದು ಅಭ ತಪ್ೂವೆ ಆಮಂತರರ್ವನ್ುು ನಿೇಡುತಿತರುವುದು ದೇಪ್ದ ನ್ತೆನ್ವನ್ುು 
ಕರ್ುತಂಬಕೆ ಳಳಲು ಎನ್ುುವುದೆೇ ಕವಿತೆಗೆ ಂದು ಮಾಂತಿರಕ ಸಪಶೆವನ್ುು ನಿೇಡಿದೆ. ಠಕಿನ್ ಕೆೈಗೆ ಕ್ಕೇಲ್ಲಯನ್ುು ಕೆ ಡುವ 
ಕವಿಯ ಚತುರತೆಯ  ಈ ಸಾಲ್ಲನ್ ಹಿಂದರುವುದು ಸೃಜನ್ಶೇಲತೆಗೆ ಬುದಿವಂತಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. 
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ಗಾಳಿಯ ಮ ಲಕ ಕಾರ್ದ ಕೆೈಗಳ ಧೇಮಂತಿಕೆಯನ್ುು ಕುರಿತು ತಪ್ಸಸನ್ುು ಮಾಡಿದ  ನ್ವೊೇದಯ ಸಂದಭೆದ 
ಮ್ಮೈಸ ರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹಸಾವಮಯವರು  
ದೇಪ್ವು ನಿನ್ುದೆ, ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ುದೆ, 
ಆರದರಲ್ಲ ಬೆಳಕು 
ಕಡಲು ನಿನ್ುದೆ, ಹಡಗು ನಿನ್ುದೆ, 
ಮುಳುಗದರಲ್ಲ ಬದುಕು 
 

ಎಂದು ಪಾರರ್ಥೆಸುತಾತರೆ. ಗಾಳಿಯ ಸಹಜ ಸವರ ಪ್ ಹಾಗ  ವಿಶಷ್ಾ ಲಕ್ಷ್ರ್ವನ್ುು ಸ ಚಯವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕ್ಕತಸುವ 
ನ್ರಸಿಂಹಸಾವಮಯವರ ಈ ಸಾಲುಗಳು  ಗಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ನ್ಮೆನ್ ು ವಿನಿೇತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಬಡುತತವೆ. 
ಗಾಳಿಯ ಇಂತಹ ಸತಯದ ಅರಿವಿದೆಾೇ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಕವಿತೆಗೆ ಮುಕುಟವೆಂಬೊಂತ  ಈ ಸಾಲನ್ುು 
ಕೆತಿತರುವುದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾವೊಯೇದೆ ಯೇಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಿದಶೆನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿರೇತಿಯನ್ುು ಬಣಿಿಸಲು 
ಕವಿ ಹೆಣೆದರುವ ಅಖಂಡ ರ ಪ್ಕ. ಎಡೆಬಡದೆೇ ಕಾಡುವ ಸಲಿದ ದೆವೇಷ್ಾಸ ಯ ಕಾಮನೆಗಳೆಂಬ ಕೆ ಂಡೆಯರನ್ುು 
ಹತಿತರ ಕರೆದು ಸಂತೆೈಸಿ ಎಲಿ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧೆಯ  ಅದೆವೈತವಾಗಿ ನ್ತಿೆಸುತಿತರುವ ಒಲುಮ್ಮಯನ್ುು ಕರ್ುತಂಬಿಕ ್ೊಂಡು 
ಧ್ನ್ಯತೆಯ ದಾಸರಾಗಿಬಡಿ ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಆಯಾಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ನಿನ್ುಲ್ಲಿಯೇ ಐಕಯವಾಗಿ ನಾಟಯರ್ಾಸರದ 
ಪ್ರಿಧಗ  ನಿಲುಕದಂತೆ ನ್ತಿೆಸುತಿತರುವ ಒಲುಮ್ಮಯ ಬೆಳಕನೆ ುಮ್ಮೆ ಕಂಡು ಸಂಭರಮಸಿಬಡು ಎಂದು 
ಪೆರೇಮಾರಾಧ್ನೆಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ುು ಆಹಾವನಿಸುವ ಹೆಬಬಯಕೆಯ ಆಯಾಮವು ಮಗದೆ ಂದೆಡೆಗೆ ಈ 
ಕವಿತೆಯನ್ುು ಜನ್ು ಹೆೇಳುವಂತೆ ಪೊಸ ಬಾಸಿಗವನಾುಗಿ ಕಟ್ಟಾವೆ. ಈಗಾಗಲೆೇ ಬಾಡಿ ಹೆ ೇಗದಂತೆ ಕನ್ುಡಿಗರ 
ಮುಡಿಯನ್ುಲಂಕರಿಸಿರುವ ಈ ಗಿೇತೆಯಳಗಿನ್ ಒಲುಮ್ಮಯ ಪ್ೂಜೆಯೇ ನ್ಮೆನ್ುು ಮ ಕವಿಸಿೆತರನಾುಗಿ 
ಮಾಡುತತದೆ. ಅದೆೇ ಉಸಿರು, ಹೃದಯ, ಪಿರೇತಿ, ಬೆಳದಂಗಳು, ಪಾರರ್, ಸುಧೆ, ಸಾವು, ನೆರಳು, ಅಗಲ್ಲಕೆ, ನೆ ೇವು, 
ಸರಸ, ವಿರಸ, ಚೆಲಾಿಟ ಎಂದೆಲಾಿ ಶಬಾಸ ತಕದ ಕ್ಕಿೇಷ್ೆಗೆ ಳಗಾಗಿರುವ ಒಲುಮ್ಮಗೆ ಂದು ನ್ವನ್ವಿೇನ್ ಅಲೆ ೇಚನೆ 
ಆಲಾಪ್ನೆಯನ್ುು, ವರದಗಾರಿಕೆ-ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯ ಸವರ ಪ್ವನ್ುು ಕಟ್ಟಾಕೆ ಟ್ಟಾರುವ ಹೆಗಗಳಿಕೆ ಕವಿ ಜಯಂತ್ ಅವರದು 
ಚಲನ್ಚತರ ಗಿೇತಸಾಹಿತಯಕೆ ಿಂದು ತಮೆದೆೇ ಅಪ್ೂವೆ ಹಾಗ  ಉದಾತತ ಮಾದರಿಯಂದನ್ುು ನಿಮೆಸಿದ 
ಕಾಯಿಣಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಸಿಲೆೇಬೆೇಕು. ಬೆೇಂದೆರಯವರು ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗರತಿಯಂದು 
ಹಾಡಿದರೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು 'ಈ  ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಹೆಜೆೆಗಳ ಜಾಡನ್ುು ಅರಸುತಾತರೆ. 
ಕೆ. ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮೆದ್ ರವರು 'ಸಂಜೆ ಐದರ ಮಳ 'ೆ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದರೆ, ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು 
'ಮಳ  ೆ ನಿಂತು ಹೆ ೇದ ಮ್ಮೇಲೆ' ಎಂದು ಹಾಡಿ ಸೆ ಬಗಿನ್ ಸೆ ೇನೆ ಧ್ರೆಗಿಳಿದು ವಿರಮಸಿದ ನ್ಂತರದ ವಿರಹದ 
ಜಗತಿತನೆಡೆಗೆ ಆಸಕ್ಕತಯನ್ುು ತಾಳುತಾತರೆ. ಪೆರೇಮದ ಮಾಧ್ುಯೆದ ಬನಿಯನ್ುು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಬೆೇಕಾದ 
ಸಕಲ ಪ್ದಾರ್ೆಗಳನ್ುು ( ಪ್ದ + ಅರ್ೆ) ಲ್ಲೇಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸೃಜಿಸುವ  ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕಾವಯಮೇಮಾಂಸೆಗೆ 
ಮರುಳಾಗದವರೆೇ ಇಲಿ. ವತೆಮಾನ್ದ ಯುವಜನಾಂಗದ ತಲಿರ್ಗಳನ್ುು ಆಧ್ುನಿಕ ಯಂತರಯುಗದ ಪ್ರಿಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವಯಕ್ಕತಸುವ ಕವಿಯ ಮಾಂತಿರಕ ಕಾವಯಕೃಷ್ಟ ಕರ್ಿಮುಂದೆಯೇ ಪಿರೇತಿಯ  ಮಾಯಾಲೆ ೇಕವೊಂದನ್ುು  
ಸೃಷ್ಟಾಸಿಬಡುತತದೆ ಎನ್ುುವುದಕೆಿ  'ಗಾಳಿಯೇ ನೆ ೇಡು ಬಾ' ಗಿೇತೆಯೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನ್ುಡಿಯುತತದೆ. ಪಿರೇತಿಯನ್ುು 'ಓ ಆಜಾರೆ' 
ಎಂದು ಕರೆದು ನ್ುಡಿತೆ ೇರರ್ದ ಮುಖ್ೆೇನ್ ಅದಕೆ ಿಂದು ವಿಭಿನ್ು ದರಿಸು ಹಾಗ  ಅವತಾರಗಳೆರಡನ್ ು 
ದಯಪಾಲ್ಲಸಿ ಪೆರೇಮಗಳ ಪ್ುನ್ಜೆನ್ೆಕೆಿ ಕಾರರ್ವಾಗುವ ಕವಿಯಂದೆೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕಾವಯ 
ವಾಯಮೊೇಹವು, ವತೆಮಾನ್ದ ಸಂಚಲನ್ ವಾಣಿಜೆ ಯೇದಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದರುವ ಕನ್ುಡ ಚಲನ್ಚತರರಂಗಕೆಿ 
ದಕ್ಕಿರುವುದು ಭಾಗಯದ ಬಾಗಿಲನ್ುು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನ್, ಅಂಧ್ಕಾರಗಳ ೊಂದರೆ ಭಯಭಿೇತರಾಗಿ ದಕೆಿಡುವವರ 
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ಕೆೈಗೆ ಮಾಯದ ದಪ್ೆರ್ವನ್ುು ನಿೇಡಿ ನಿಜದೆ ಲುಮ್ಮಯ ಪ್ೂಜಾರಿಗಳನಾುಗಿ ಪ್ರಿವತಿೆಸಿ ದೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡುವ ಕವಿಯ 
ಕಾವಯಭಕ್ಕತ ಮುಗಿತೆಯನ್ುು ಪಿರೇತಿಸುವ ಸಕಲರನ್ ು ಸೆೇರಿಸಿ ಕಮೆಟವನೆುೇಪ್ೆಡಿಸಿದೆಯ್ಕಲ್ಲಿ. ರಾಗಂರವರು 'ಕಪ್ಟನಿಗೆ 
ಕಾವಯ ದಕುಿವುದಲಿ' ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮಾತು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಹಾಡಿದ ಒಲವಿಗ  ಅಷ್ೆಾೇ ಮಾಮೆಕವಾಗಿ 
ಸಮೇಕರಿಸಲಪಡುತತದೆಯಂಬುದು ಕಾಕತಾಳಿೇಯವೆೇನ್  ಅಗಿರಲಾರದು. ಗಾಳಿ ಮತುತ ರಾತಿರಗಳು ಒಲವಿನ್ಂತೆ 
ಸದಾ ಸರಳವಾಗಿ ದಕಿದ ಈ ಜಗತಿತನ್ಂತರೊಂಗದ ಅಲೆಗಳು. ಈ ಭೃಂಗಗಳನ್ುರಸಿ ಹೆ ರಟ ಕವಿಗೆ  
ನಿನ್ುಂತೆ ಕಾಡಿಲಿ ಇನಾುರು ನ್ನ್ು 
ನಿನಿುಂದ ಈ ಪಾಡು ಇನ್ ುನ್ು ಚನ್ು 
ಎಂದೆನಿಸಿರುವುದು ಸಹಜ ಹಾಗ  ಸಾವಭಾವಿಕವೆೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕಾಿಗಿಯೇ ಅಕಿಮಹಾದೆೇವಿ 'ಆತೆಸಾಂಗತಯಕೆಿ ನಿೇ 
ಎನ್ಗುಂಟು' ಎಂದು ಹಾಡಿರಬೆೇಕು. ನಿೇನ್ು ಎನ್ುವುದಲ್ಲಿ ವಯಷ್ಟಾಯನ್ುು ಪ್ರತಿನಿಧಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಷ್ಟಾಯ 
ಕಾಯೆಕಾರರ್ವನ್ುು ಸಂಕೆೇತಿಸುತಿತರುವುದು ವಿಶಷ್ಾವಾಗಿ ಕಾರ್ುತತದೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಪೆರೇಮಯನ್ುು 
ಕುರಿತಾಗಿದೆಯಂಬುದಕ್ಕೊಂತ ನ್ಲೆಿಯಳಗಿನ್ ನ್ಲುಮ್ಮಯನ್ುು ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿದಂತಿದೆಯನ್ುುವುದೆೇ ಸ ಕತವೆನಿಸುತತದೆ. 
ಕಾಡುವಿಕೆಯು ಪಿರೇತಿಯ ಲಕ್ಷ್ರ್ವಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಮಾಯಯ ಸವರ ಪ್ವಾಗಿಯ  ಧ್ನ್ಯತೆಯನ್ುನ್ುಭವಿಸಿದೆ. ಕವಿ 
ಜಯಂತರು ಇದನೆುೇ ತಮೆ  'ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೆ ೇ ಇಂದು' ಗಿೇತೆಯಲ್ಲಿ 'ಆಹಾ! ಎಂರ್ ಮಧ್ುರ ಯಾತನೆ' ಎಂದು 
ಬಣಿಿಸಿದಾಾರೆ. ಮುಂದುವರೆದು 'ಕೆ ಲುಿ ಹುಡುಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನ್ನ್ು'  ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದರುವುದು ಕ ಡ ಇದೆೇ 
ಕಾಡುವಿಕೆಯ ಬಯಕೆ. ಕಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಸುಖವನ್ುು ಒಲವಿನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಂಠದAದಲೆೇ ಒಮ್ಮೆ 
ಆಲ್ಲಸಬೆೇಕು. ಅವರು ಚಗುರನ್ುುಂಡ ಕೆ ೇಗಿಲೆಯಂತೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹೆೇಗೆ ಹಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕೆಿ ಈ ಕವಿತೆ ತಕೆಬದ ಿ
ಪಾರಕಿಲಪನೆಯಂದನ್ುು ರ ಪಿಸಿದೆ. ಇದೆೇ ಕವಿಯ 'ಮಳ  ೆ ನಿಂತು ಹೆ ೇದ ಮ್ಮೇಲೆ ಹನಿಯಂದು ಕಾಡಿದೆ' ಎಂಬ 
ಗಿೇತೆಯಲ್ಲಿಯ  ಸಹ ಕಾಡುವಿಕೆ ಕಾವಯವಾಗಿ ಹರಿದರುವುದನ್ುು ಗಮನಿಸಬಹುದು.  
ಸಂಚಾರಿ ಮನ್ ಸೆರೆಯಾದ ಕ್ಷ್ರ್ 

ಎದೆ ಗ ಡಲ್ಲಿ ಚಂದೆ ರೇದಯ 

ಸದಾ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮನ್ವೆಂಬ ಮಕೆಟವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕೆೈಂಕಯೆ ಇಂದು ನಿನೆುಯದಲಿ. ಒಲವು 
ಹೆೇಗೆ ಧಾಯನ್ವಾಗಬಲಿದೆಂಬುದನ್ುು ನ್ಟ್ಟಸಿ ತೆ ೇರುವಂತಿರುವ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದೆ ರೇದಯದ ಬೆಳಕ  
ಹರಡಿಕೆ ಂಡು ಕುವೆಂಪ್ುರವರ 'ಸ ಯೇೆದಯ ಚಂದೆ ರೇದಯ ದೆೇವರ ದಯ ಕಾಣೆ ' ಎಂಬ ಸಾಲನ್ುು ನೆನ್ಪಿಗೆ 
ತರುವಂತೆ ಮಾಡುತತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಭಾಗಯವಾಗಿ ಬರುವ ಚಂದೆ ರೇದಯವು ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯವೊಂದು ಒಲುಮ್ಮಯಳಗೆ 
ಸೆರೆಯಾಗುವ ಬಾಂಧ್ವಯದೊಂದ ್ ಡಗ ಡಿ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳದಂಗಳನ್ುು ಕುಡಿಯುವ ಚಕೆ ೇರಿಯಂತಾದರೆ ಸಾಕು, 
ಪೆರೇಮದಂದುದಸುವ ಈ ಆತೆಸುಖವನ್ುನ್ುಭವಿಸಲು.       

  ಮುಸಸಂಜೆಯ ಬಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಚಂದೆ ರೇದಯವಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ಕರಯ. ಆದರೆ ಈ 
ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ  ಮನ್ವೊಲ್ಲದು ಸೆರೆಯಾದಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಕವಿ ಸೃಷ್ಟಾಸುವ ವೆೈರುಧ್ಯದ ಚಮತಾಿರೆ ೇಕ್ಕತಗೆ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಧ್ನ್ವೆೇ ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಪ್ೂವೆ ಅದೆವೈತದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ 
ಸಮೊೋಹನ್ಗೆ ಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಬಡುಗಡೆಯೇ ಬಂಧ್ನ್ವಾಗಬೆೇಕೆನ್ುುವುದು ಕಾವಯಲೆ ೇಕ ನ್ಂಬಕ ್ೊಂಡು ಬಂದರುವ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯ್ಕಕ ಅನ್ುಗಮನ್ ಪ್ದಿತಿ. ಈ ಸಿದಿಮಾದರಿಯನ್ುು ಮೇರಿ  ಮರುರ ಪಿಸುವ ನಿಗಮನ್ ಪ್ದತಿಿ ಕವಿಯದು. 
ಚಂದೆ ರೇದಯವು ಅಷ್ಾಾದಶ ವರ್ೆನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ರಮಣಿೇಯವಾದುದು. ಹಿಂದೆ ಈ ಅಷ್ಾಾದಶ ವರ್ೆನೆಗಳನ್ುು 
ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ತಂದರೆ ಮಾತರ ಅದೆ ಂದು ಮಹಾಕಾವಯವೆನಿಸಿಕೆ ಳುಳತಿತದಾ ಕಾಲವೊಂದತುತ. ಈಗ ಕಾವಯಗಂಗೆಯಲ್ಲ ಿ
ಸಾಕಷ್ುಾ ಜಲ ಹರಿದುಹೆ ೇಗಿದೆ. ಆದರ  ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆಯಂಬೊಂತ  ಹೆ ಸಗನ್ುಡದ ಇಂತಹ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ್ಲ ಿ
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ಸ ಯೇೆದಯ ಚಂದೆ ರೇದಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಂಡು ಸಹೃದಯರನ್ುು ಮುದಗೆ ಳಿಸುತತವೆ. ಕವಿ ಜಯಂತರ ಈ 
ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದೆ ರೇದಯವೊಂದು ಪೆರೇಮೊೇತಸವದ ರ ಪ್ಕ. ಒಲವಿನ್ ಮಹಾನ್ವಮಯ ಉದಾೇಪ್ಕ.  
ಸಿಹಿಯಾದ ಅಲೆ ಶುರುವಾದಾಗಲೆೇ 
ನಿಜ ಸಂಗಾತಿ ನಿೇನಾದೆಯ 

ಕನ್ಸು ತಾಜಾ ಇದೆ 
ನ್ನ್ಸು ಬೆರೆಸೆ ೇರ್ 

ಅದೆೇ ಪಿರೇತಿಯ ಲಕ್ಷ್ರ್ ....... 
ಸಿಹಿಯನೆುೇ ಆರಾಧಸುವುದು ಪೆರೇಮಗಳ ಸಾವರ್ೆ. ಕಟ್ಟಾದ ತಾಜಾ ಕನ್ಸುಗಳನ್ುು ನ್ನ್ಸಾಗಿಸಬೆೇಕೆನ್ುುವುದು 
ಧ್ಮಾೆರ್ೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದದಾರ  ಸತಿಪ್ತಿಗಳ ೆಂದಾಗಿರುವುದೆೇ ಹಿತವಾಗಿರುವ ಭಕ್ಕತಯ ಪ್ರಮಾರ್ೆ. ಇದು 
ಪ್ಂಪ್ನ್ 'ಬೆಳಗುವೆನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕ್ಕಕಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮಂ ಎಂಬ ಉಕ್ಕತಯಂತೆ ಪೆರೇಮಗಳನ್ುು ಒಲವಿನ್ ಲೌಕ್ಕಕದಂದ, 

ಅದೆೇ ಅನ್ುರಾಗದ ಆಗಮಕದತತ ಕರೆದೆ ಯಯಬಲಿ ಸೆಳಕಾಗಿ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನ್ಮೆನ್ುು ಸೆಳೆಯುತತವೆ. ವಾಯಮೊೇಹದ 
ಆತಯಂತಿಕತೆಯೇ ಭವದೆ ಳಗಿನ್ ಯೇಗದ ಆದಬಂದು ಎನ್ುುವ ಸತಾಯವತಾರ ಈ ಕವಿತೆಯದುಾ. ಬದುಕು 
ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದವರೆಲಿರ  ಒಂದಲ ಿಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಿರೇತಿಯ ಸೆಳೆತಕೆ ಿಳಗಾದವರೆೇ. ಅದು ಪೆರೇಮಯಂದಗಿನ್ 
ಸಾಂಗತಯವಿರಬಹುದು; ಹೆ ಸದಾಗಿ ಕೆ ಂಡ ಸೆೈಕಲ್, ಕಾರು ಸೆೇರಿ ರ್ಳುಕು ಬಳುಕ್ಕನ್ ಲೆ ೇಕದ ಚರಾಚರಗಳ 
ಜೆ ತೆಗಿನ್ ಸೆುೇಹವಿರಬಹುದು; ಹೆ ತುತ ಮ್ಮರೆಸಿದ ತಾಯ್ಕ ಅರ್ವಾ ಹೆತುತ ಸಲುಹುವ ಮಗುವಿನ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ್ 
ಮಮತೆಯ್ಕರಬಹುದು ; ಗಿಡ, ಮರ, ಪಾರಣಿ, ಪ್ಕ್ಷಿ ಹಿೇಗೆ ಎದುರಾದ ಸಕಲತೆಯಲ್ಲಿಯ  ಹೆ ಸತನ್ವನ್ುು ಕಂಡು 
ಘನಿೇಭವಿಸಿಕೆ ಂಡ ಅನ್ುರಾಗವಿರಬಹುದು  ಹಿೇಗೆ  ಲೆ ೇಕೆ ೇ ಭಿನ್ು ರುಚಗೆ ಹೆ ಂದುವ ಹಾಗೆ ಒಲವಿನ್ ವಿಭಿನ್ು 
ಸವರ ಪ್ಗಳನ್ುು ಆಚರಿಸುವವರೆಲಿರಿಗ  ಬದುಕು ಅಮೃತವಾಗಿಯೇ ದಕುಿತತದೆ. ಕವಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ 
ಕಾವಯಕನಿುಕೆಗ  ಆ ಸಿಹಿಯು ಅಲೆಯಾಗಿ, ಒಲ್ಲದವನ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡದುಾ ಸವಭಾವೊೇಕ್ಕತಯೇ ಆಗಿದೆ. 
ಹೆಸರನ್ುು ಸಹ ಮರೆವಂರ್ ಭಯ 

ಇದು ಏನಿಂರ್ ಆಕಷ್ೆಣೆ 
ಮರುಳಾದಾಗಲೆೇ ಮರುಜನ್ೆವಿದೆ 
ಬಗಿ  ಮೌನಾನೆ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ 
ಒಗಟು ಒಂದಾಗಿದೆ 
ಜೆ ತೆಯ ಬಡಿಸೆ ೇರ್ 

ಅದೆೇ ಪಿರೇತಿಯ ಲಕ್ಷ್ರ್ 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಢೇರಾಗಿ ಒಲವು ತರುವ ನ್ಡುಕ ಅೊಂಥೊಂಥಹುದಲ.ಿ ಮರೆವು ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಲೆ ಿಂದು. 
ಮ್ಮೈಮನ್ಗಳನ್ುು ಆವರಿಸಿಕೆ ಂಡು  ಮರೆಸುವುದು ಒಲವಿನ್ ಲಕ್ಷ್ರ್ವೆಂದು ಸಮರ್ಥೆಸುವ ಕವಿಯು, ಇಂತಹ 
ಮರೆಯುವಿಕೆ ಹಾಗ  ಮರುಳಾಗುವಿಕೆಗಳೆೇ ಪೆರೇಮಾರಾಧ್ಕರ ಪ್ುನ್ಜೆನ್ೆದ ಕಾಯೆಕಾರರ್ಗಳಾಗಿವೆಯಂಬ 
ಒಲವಿನ್ ತಾತಿವಕತೆಯನ್ ು ಹಾಡಾಗಿಸುತಾತರೆ. ನಿಜ ಮೊೇಹ- ವಾಯಮೊೇಹಗಳ ಸಿೇಮೊೇಲಿಂಘನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿತೆಯ 
ಮರುಳನ್ುಪಿಪಕೆ ಂಡಾಗಲೆೇ ನಿಜದೆ ಲುಮ್ಮಯ ದಶೆನಾನ್ಂದವನ್ುು ದಕ್ಕಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅನ್ುರಕ್ಕತಯ 
ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಪ್ುನ್ಜೆನ್ೆದ ಲೆ ೇಕ. ಹಾಗೆಂದು ಇದೆೇನ್ು ಪೆೇಿಟೆ ೇ ಪ್ರತಿಪಾದಸುವ ಆದಶೆ ರಾಜಯವಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಕವಿ-
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಾಾನ್ವಿರಲ್ಲಲ.ಿ ಆದರೆ ಈ ಪೆರೇಮಲೆ ೇಕದಲ್ಲಿ  ಪೆರೇಮಗಳ ೆಂದಗೆ ಕವಿ-ಕಲಾವಿದರನ್ುು ಬಟುಾ  
ಬೆೇರಾರ  ಇಲಿ. ಮರುಜನ್ೆವಾಗಿ ಕರ್ುಿತೆರೆದಾಗ ಮರುಳಾದವರು ಈ ಲೆ ೇಕದೆ ಳಗಿನ್ ಅನ್ಭಿಷ್ಕತ 
ದೆ ರೆಗಳಾಗುತಾತರೆ ಎನ್ುವುದೆೇ ಅಂತಿಮ ಸತಯ. ಹೌದು. ಕಾವಯ ಕಟುಾವ ಕಲೆಯ  ಒಲವಿನ್ಂತೆ ಒಂದು 
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ಮರುಳಾಗುವಿಕೆಯೇ. ಇದರಿಂದಲೆೇ ಅಲಿವೆೇ ಕವಿಗೆ ಮರುಜನ್ೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಪೆರೇಮಲೆ ೇಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕವಿ- 
ಕಲಾವಿದರಿಗ  ಮಹತವದ ಸಾಾನ್ವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪೆರೇಮಲೆ ೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಕವಿಗಳ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರುವ 
ನ್ವನ್ವೊೇನೆೋಷ್ರ್ಾಲ್ಲ ಕವಿಯಂದರೆ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು. ಮೌನ್ವನ್ ು ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನಾುಗಿಸುವ ಕುಸುರಿ 
ಕಾವಯಕಲೆ ಕವಿ ಜಯಂತರದು. ಇದೆೇ ಮೌನ್ ಒಲವಿನಾರಾಧ್ಕರ ತಪ್ಸ ಸ ಹೆೇಗಾಗಬಲಿದು ಎಂಬುದಕೆಿ ಕಾವಯದಲ್ಲಿ 
ಉತತರವಿದೆ. ಬಗಿಮೌನ್ವನ್ ು ಮಾತಾಗಿಸುವ ಈ ಜಗತಿತನ್ ಅಪ್ೂವೆ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ೊಂದರೆ ಈ ಒಲವು. ಮಾತಿಗಿಳಿದರೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಶಬಾಸ ತಕವಾಗಿಬಡುವುದೆ ೇ ಎಂಬ ಭಯ ಒಲವಿನ್ ಅನ್ುಯಾಯ್ಕಗಳದುಾ. ಇದೆೇ ಕಾರರ್ಕಾಿಗಿಯೇ ಮೌನ್ 
ಅವರ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯಾಗಿ  ಜೆ ತೆಗಾರನಾಗಿಬಡಬಲಿದು  ಬಯಸಿದಾಗ. ಶಬಾಗಳಿಗಂಜುವ ಪೆರೇಮಗಳ ಹಾದಯೇನ್  
ಹ ವಿನ್ ಹಾಸಿಗೆಯದಾಲ.ಿ ವಚನ್ಕಾರ ಅಲಿಮ ಪ್ದವನ್ಪಿೆಸಬಹುದಲಿದೆೇ ಪ್ದಾರ್ೆವನ್ಪಿೆಸಬಾರದು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿರುವುದು ಇದೆೇ ಉದೆಿೇಶಕಾಿಗಿ.  ಭಕ್ಕತಯ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲನಿ್ ಶರರ್ರಂತೆ, ಒಲವಿನ್ ಲೆ ೇಕದೆ ಳಗಿನ್ 
ಪೆರೇಮಾರಾಧಾಕರ  ಕ ಡ ನ್ುಡಿದು ಸ ತಕ್ಕಗಳಾಗದವರೆೇ ಎಂಬುದು ಘನ್ತೆಯನ್ುು ಎತಿತಹಿಡಿಯುವಂತಹುದಾಗಿದೆ. 
ದುದೆೈೆವ,, ಶಬಾಸ ತಕವೆೇ ಇಂದು ನ್ವಯುಗದ ಪೆರೇಮವನಾುಳುತಿತದೆ. ಕ್ಷ್ುಲಿಕ ಮಾತಿಗ  ಪೆರೇಮಗಳ ಆತೆಹತೆಯ, 
ಕೆ ಲೆ, ಅಪ್ಹರರ್, ವಿಚೆಚೇದನ್ದಂತಹ ದುರಾಚಾರಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತಿತವೆ. ಆಧ್ುನಿಕ ಜಗತಿತನ್ ಇಂತಹ ಅಪ್ಸವಯಗಳಿಗೆ 
ಮದಾಾಗಬಲಿ ನಿಜದೆ ಲುಮ್ಮಯ ಸ ತರಗಳು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕಾವಯದಲ್ಲಿ ಹೆೇರಳವಾಗಿ ದೆ ರೆಯುತತವೆ. 
ಆಶರಯ್ಕಸುವುದೆ ಳಿತು. ಹಾಡಿನ್ ಮ ಲಕ ಸೆ ಬಗಿನ್ ಸೆ ೇನೆಯನೆುೇ ರಸಿಕರ ಎದೆಯಳಗಿಳಿಸುವ ಸೆ ೇನ್ು ನಿಗಮ್ 
ಹಾಗ  ರ್ೆರೇಯಾ ಗೆ ೇರ್ಾಲರ  ಜೆ ೇಡಿ  ಈ ಯುಗಳ ಗಿೇತೆಗೆ ದನಿಯಾಗಿರುವುದು ಭಾವಾಲಾಪ್ಕೆಿ 
ಆದರೆತೆಯನೆ ುದಗಿಸಿದೆ. ಇದ ಕಾರರ್ ಸಾಳ ಹಾಗ  ಕಾಲವನ್ುು ಮೇರಿದ ತೆೇವಾಂಶ ಕವಿತೆಯನಾುಳಿದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಡುಗಟ್ಟಾ ತಣಿರಸದ ಕೆ ಳವಾಗಿ ಒಲವಿನ್ ಬನಿಯನ್ುು ಕೆೇಳುಗರೆದೆಯಳಗೆ ಸಿಂಪ್ಡಿಸುತತದೆ. ಬ.ಎಂ. ಹನಿೇಫ್ 
ಅವರು ಅನ್ುವಾದಸಿದ ಖಲ್ಲೇಲ್ ಗಿಬಾರನ್ನ್ ಸಾಲುಗಳಿವು 
ಸಮುದರವನ್ುು ಸೆೇರುವ ಮುಂಚೆ 
ನ್ದ ಭಯದಂದ ನ್ಡುಗುತತದಂತೆ!..... 
ಆಕೆಯ ಎದುರು ಸುವಿರ್ಾಲ ಸಾಗರ 

ಸೆೇರಿಕೆ ಳಳಬೆೇಕ್ಕದೆ 
ರ್ಾಶವತವಾಗಿ ಕರ್ೆರೆಯಾಗಲು 
ಇದರ ಹೆ ರತಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಏನ್  ಇಲ ಿ

ನ್ನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ುತಿತರುವುದು ಕವಿ ಜಯಂತರ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿನ್ ಹೆಸರು ಮರೆಸುವಂತಹ ಭಯವೆೇ. ನ್ದಯಂದು ಸಾಗರ 
ಸೆೇರುವಾಗಿನ್ ತಲಿರ್ಗಳಿಗ , ಒಲವಿನಾಕೆಯು ಅನ್ುರಾಗದೆ ಳಗೆ ಒಂದಾಗುವಾಗಿನ್ ತಹತಹಿಕೆಗಳಿಗ  ಒಂದು 
ಹದಭರಿತ ಸಮೇಕರರ್ವಿದೆ.  ಒಲುಮ್ಮಯ ಪ್ರತಿಮ್ಮಯನ್ುು ಎರಕ ಹೆ ಯುಯವಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಿಬಬರದ  ಸಮತಾವಾದ. 
ಮುಂದುವರೆದು ಗಿಬಾರನ್ ಹಾಡುತಾತನೆ -   
ಎದುರಿಸಲೆೇಬೆೇಕು ನ್ದ 

ಸಮುದರ ಸೆೇರುವ ಅಪಾಯವನ್ುು 
ಆಗ ಮಾತರ ಭಯ ಇಲಿವಾಗುವುದು 
ಆಗಲೆೇ ನ್ದಗೆ ಗೆ ತಾತಗುವುದು 
ಅದು ಸಮುದರದಲ್ಲಿ ಕರ್ೆರೆ ಆಗುವುದಲಿ 
ಸವತಃ ಸಮುದರವೆೇ ಆಗುವುದು. 
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ಕವಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕವಿತೆಯ ರಾಗಿಣಿಗ  ತನ್ು ಭಯವನ್ುು ಶೂನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೆ ಳಳಲು ಇರುವುದು ಒಂದೆೇ ದಾರಿ. ಅದು 
ಒಲವೆಂಬ ಸಮುದರವನ್ುು ಸೆೇರಿ ಅನ್ುರಾಗವೆಂಬ ಸಾಗರವೆೇ ಆಗಿಹೆ ೇಗುವುದು. ಇದು ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟಾಕೆ ಡುವ 
ಅಪ್ರ ಪ್ದ ಕ ಡಲಸಂಗಮ. ಗಿಬಾರನ್ ಎಚಚರಿಸುವ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಸಮುದರವನ್ುು ಸೆೇರಿದ ನ್ಂತರ ಮರಳಿ 
ಬರಲಾಗದುಾ. ಇದೆ ಂದೆೇ ಎಚಚರಿಕೆಯನ್ುು ಶರದೆಿಯ್ಕಂದ ಅನ್ುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಕಾನ್ ನಿನ್ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ 
ಅದೆಷ್ೆ ಾೇ ವಿಚೆಛೇದನ್ದ ಪ್ರಕರರ್ಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಿಹಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ದೆ ರೆಯಬಲಿದು. ಒಲವಿನ್ ರಾಗದಲ್ಲಿನ್ 
ಅಪ್ಸವರಗಳನ್ುು ಕಳೆದುಕೆ ಳಳಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ೆಪ್ೂರ್ೆವಾದ ಅನ್ಯಮಾಗೆವೊಂದು ಕಾರ್ಲ್ಲಕ್ಕಿಲಿ. ಇದನೆುೇ 
ಕುವೆಂಪ್ುರವರು ತಮೆ ಅನಿಕೆೇತನ್ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ  
ಅನ್ಂತ ನಿೇ ಅನ್ಂತವಾಗು 
ಆಗು ಆಗು ಆಗು ಓ ನ್ನ್ು ಚೆೇತನ್ 

ಆಗು ನಿೇ ಅನಿಕೆೇತನ್ 

ಎಂದು ಹಾಡಿದಾಾರೆ. ಇದು ವಯಷ್ಟಾಯ್ಕಂದ ಸಮಷ್ಟಾಯಡೆಗಿನ್ ಅನ್ಂತವಾಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯಾರ್ವೂ ಹೌದು; ಇಹದಂದ 
ಪ್ರಾತಪರದೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವ ಸಂವಹನ್ವೂ ಹೌದು; ಖಂಡತೆಯೊಂದ ಅಖಂಡತೆಯಡೆಗಿನ್ ಸೆಳೆತದ ಪ್ರತಿಮ್ಮಯ  
ಹೌದು. ಏಕತಾರಿಗಳು ಇದನ್ುು ಕರ್ೆರೆಯಾಗುವಿಕೆಯಂಬ ವಿಸೃತಿಯ್ಕದು ಎಂದು ಹಿೇಗಳೆಯಬಹುದು. ಇಂದು 
ಇದನೆುೇ ನ್ಂಬ ದವಂದವದೆ ಳಗೆೇ ತೆೇಲಾಡಿ ಒಂದಾಗುವುದರ ವಿರುದಿ ನ್ಡೆಯುತಿತರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ,  
ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ ಲೆಕಿವಿಲಿ. ಸಮುದರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮಸುಖ ನ್ದಯಾಗಿ ಭಯಪ್ಡುವುದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲು ಹೆೇಗೆ 
ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾನ್  ಒಲವಿನ್ ಪ್ಕ್ಷ್ಪಾತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸವೆರ  ಸಾಗರವಾಗಬೆೇಕೆಂಬುದೆೇ ನ್ನ್ು ಹೆಬಬಯಕೆ. 
ಇದು ಕವಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಧೇಮಂತ ಕೆ ಡುಗೆ; ಖಲ್ಲೇಲ್ ಗಿಬಾರನ್ ನ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಡಿಸಬಹುದೆಂದು ತೆ ೇರುವ 
ಬಡಿಸಲಾಗದ ಮುಂಡಿಗೆ. 
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