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ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ನೆಲೆಗಳು 
 

ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್.ಎಲ್ 
 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಾ, ಕಾದೆಂಬರಿ, ನಾಟಕಗಳು, ಕಥ ಗಳು ತ್ಮ್ಮದ ೇ ಆದ ಓದುಗರನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 
ಸಾಹಿತ್ಾವ್ನ್ುನ ಶ್ಾೇಮ್ೆಂತ್ಗ ಯಳ್ಳಸಿವ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ ೇತ್ಾದಲ್ಲಿನ್ ಹಸಿವ್ು, ಬಡತ್ನ್, ಆರ್ಥಿಕ 
ಸದೃಢತ ಗಾಗಿ ನಿರೆಂತ್ರ ದುಡಿಮೆ, ಅನಾಾಯವ್ನ್ುನ ಸಹಿಸಿಕ ಯಳುಿವ್ುದು, ಸಾಧ್ಾವಾದರ  
ಬೆಂಡಾಯವ ದುು ಪಾತಿಭಟಿಸುವ್ ಸನಿನವ ೇಶಗಳನ್ುನ ಸಾಹಿತ್ಾ ಒಳಗ ಯೆಂಡಿದ . ಅದರಲ್ಯಿ ಕನ್ನಡ 
ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಜನ್ಪ್ರಾಯ ಪಾಕಾರಗಳಲ ಯಿೆಂದು, ಒೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಿ 
ವಿಷ್ಯವ್ನ್ುನ ಒಳಗ ಯೆಂಡು ರಚನ ಗ ಯಳುಿವ್ ಈ ಪಾಕಾರ ತ್ನ್ನದ  ಆದ ಓದುಗರನ್ುನ 
ಹ ಯೆಂರ್ದದ .  
ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ರಾಮ್ಚೆಂದಾನ್ ‘ಆಖ್ಾಾನ್-ವಾಾಖ್ಾಾನ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥ ಯ ಮ್ಹತ್ವನ್ುನ 
ತಿಳ್ಳಸುತಾತರ . “ಪರೆಂಪರಾಗತ್, ರಯಪನಿಷ್ಠ, ರಾಚಾನಿಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲ ಿ ಕಥಾ ಹೆಂದರವ್ನ್ುನ 
ನ ಯೇಡಿದಾಗ ಅದರ ಉದ ುೇಶ ಹಾಗಯ ಸಾರವ್ನ್ುನ ಓದುಗನ್ು ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ  “ ಎೆಂಬ 
ವಿಚಾರವ್ನ್ುನ ವಿವಿಧ್ ಉದಾಹರಣ ಗಳ ಮ್ಯಲ್ಕ ವಿಶ ಿೇಷ್ಟಸುತಾತರ . ತ್ಮ್ಮದ ೇ ಆದ 
ಸಿದಾುೆಂತ್ಗಳನ್ುನ ಪಾತಿಪ್ಾರ್ದಸುತಾತರ . 
ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರೆಂಪರ ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡಾಯ ಪಾಕಾರ ಎಪಪತ್ತರ ದಶಕರ್ದೆಂದ ಈಚ ಗ  ಅತಿ 
ಹ ಚುು ಗುರುತಿಸಿಕ ಯೆಂಡಿದ . ಇೆಂಥ ಬೆಂಡಾಯದ ಪಾಕಾರದ ಬಗ ೆ ಡಾ. ಆರ್.ಕ . 
ಮ್ಣಿಪ್ಾಲ್ರವ್ರು ತ್ಮ್ಮ “ವಾಸತವ್” ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ “ನ್ಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳ 
ಹಿೆಂರ್ದರುವ್ ಮೇಸಗಳನ್ುನ ಅಮಾನ್ವಿೇಯತ ಗಳನ್ುನ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಮಾಜ ವ್ಾವ್ಸ ೆಯ ವಿರುದು 
ಸ ಯಪೇಟಿಸುತಾತನ . ಈ ಸ ಯಪೇಟನ ಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹ ಯಸ ಸಮಾಜದ ರಚನ ಯ ಕಳಕಳ್ಳ, 
ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ್ ಸಮಾಜದ ಕುರಿತ್ು ಉಗಾವಾದ ಅಸಹನ , ಒೆಂದರ ಯಡನ ಯೆಂದು 
ಬ ಸ ದುಕ ಯೆಂಡಿರುತ್ತದ . ಹಿೇಗ  ಅಸಮಾನ್ತ  ಅನಾಾಯ ಶ  ೇಷ್ಣ ಗಳನ ನೇ ಮ್ಯಲ್ಧ್ನ್ 
ಮಾಡಿಕ ಯೆಂಡು ಯುಗಯುಗಳ್ಳೆಂದ ಬಡವ್ರನ್ುನ ಮ್ತ್ತ ಜಾತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯೆಂದ 
ಹಿೇನ್ರಾದವ್ರನ್ುನ ತ್ುಳ್ಳಯುತಾತ ಬೆಂದ ‘ಯಜಮಾನ್- ಸೆಂಸಕøತಿಯ’ ವಿರುದು ಬೆಂಡ ೇಳುವ್ 
ಕ ಚುು ಮ್ತ್ುತ ಅೆಂಥ ಪಾತಿಭಟನ ಯ ಹಿೆಂರ್ದರುವ್ ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕತ ಯೇ ಬೆಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಾದ 
ಮ್ಯಲ್ನ ಲ ಯಾಗಿದ .” ಎನ್ುನತಾತರ . 
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ಒಟ್ಾಿರ  ಬೆಂಡಾಯ ಮ್ನ್ಸಿೆತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಿ
ಯಜಮಾನ್ಾದ ವಿರುದು ಹ ಯೇರಾಟ ಮಾಡುವ್ ವ್ಾಕಿತಗಳನ್ುನ 
ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ . ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಪರೆಂಪರ ಯಲ್ಲ ಿ
ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರು ವಿಶ್ಷ್ಿ ವ್ಾಕಿತಯಾಗಿ ನಿಲ್ುಿತಾತರ . 
ವ್ೃತಿತಯಲ್ಲಿ ವ ೈದಾರಾಗಿದುರಯ, ಪಾವ್ೃತಿತಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದುವ್ರು. ತ್ಮ್ಮ ಬಹುಪ್ಾಲ್ು ಕಥ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಾಾಮೇಣ್ ಸ ಯಗಡನ್ುನ ತ ಯೇರಿಸುವ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾುರ . 
ನ್ಲ್ವ್ತ ತೆಂಟು ಕಥ ಗಳನ್ುನ ಒಳಗ ಯೆಂಡ ‘ಕಣ್ಜ’ ಇವ್ರ 
ಅಭಿನ್ೆಂದನಾ ಗಾೆಂಥವಾಗಿ ಪಾಕಟವಾಗಿದ .  
ಜಿ.ಎಸ್. ಅಮ್ಯರರವ್ರು ‘ಕನ್ನಡ ಕಥನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ’ ಎೆಂಬ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರ ಕಥ ಗಳ ಬಗ ೆ 
ವಿಶ ಿೇಷ್ಣ  ಮಾಡುತಾತ “ ವಾಸತವ್ವಾದ ಘಯೇಷ್ಟತ್ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸತವ್ವಾದವ್ಲ್ಿವಾದರಯ ಅದಕ ಕ ತಿೇರ 
ಹತಿತರವಾದುದು, ಅವ್ರ ಶ ಾೇಷ್ಠ ಕತ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೇವ್ಲ್ ವಾಸತವ್ದ 
ವಿರುದುದ ಪಾತಿಭಟನ ಯಲ್ಿ, ಸಮಾಜವಾರ್ದೇ ಶಕಿತಗಳನ್ುನ 
ಗುರುತಿಸಿ ನಿರಯಪ್ರಸುವ್ ಪಾಯತ್ನವ್ೂ ಇದ . ಆ ಶಕಿತಗಳನ್ುನ 
ಅವ್ರು ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಾಗಯ ಒಳಗಿನಿೆಂದ 
ನಿರಯಪ್ರಸುತಾತರ ” ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಳದಾುರ .  
ಇೆಂತ್ಹ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಯಪದಲ್ಲಿನ್ ಪಾತಿಭಟನ ಯನ್ುನ 
ಗಮ್ನಿಸುವ್ ಮ್ಯಲ್ಕ, ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರ ಕ ಲ್ವ್ು 
ಕಥ ಗಳನ್ುನ ಈ ಲ ೇಖನ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ ಿೇಷ್ಣ  ಮಾಡಲಾಗಿದ . 
ಗಾಾಮೇಣ್ ಭಾಗದ ಊಳ್ಳಗಮಾನ್ಾ ಪದಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನ್ುಭವಿಸುವ್ ಬಡತ್ನ್ವ್ನ್ುನ ‘ಜಿೇತ್’ ಕಥ ಯ ಮ್ಯಲ್ಕ 
ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ . ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ು ಸಾಹುಕಾರ್ 

ದ ೇವಿರಯಾನ್ ಬಳ್ಳ ಜಿೇತ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿರುತಾತನ . ಬಡತ್ನ್ದಲ್ಯಿ 
ಸೆಂತ ಯೇಷ್ ಕಾಣ್ುವ್ ವ್ಾಕಿತಯಾಗಿ ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ು ಕಾಣ್ುತಾತನ . 
ಅವ್ನ್ು ಹಿೆಂರ್ದನ್ ರಾತಿಾ ಕುರುಕ್ ೇತ್ಾ ನಾಟಕವ್ನ್ುನ ನ ಯೇಡಿದ 
ನ ನ್ಪ್ರನಿೆಂದ ಹ ಯರಬರದ  ತ್ನ್ನ ಮ್ತ ಯತಬಬ ಸ ನೇಹಿತ್ನಾದ 
ಪುಟಿನಿೆಂಗನ್ ಜ ಯತ ಗ  ಸ ೇರಿ ಅದ ೇ ನಾಟಕವ್ನ್ುನ 
ಪುನ್ರುಚಿುಸುವ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತಾತನ . ಮ್ಧ್ಾಾಹನದ ಸಮ್ಯ 

ಬ ಳ್ಳಗಿೆನಿೆಂದ ಗೌಡನ್ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ, ಹಿೆಂರ್ದನ್ ರಾತಿಾ 
ನಾಟಕದ ಪಾಭಾವ್ ಎಲ್ಿವ್ೂ ಸ ೇರಿ ನಿದ ು ಮಾಡುತಾತನ . 
ದುರದೃಷ್ಿವ್ಶಾತ್ ಅವ್ನ್ು ನ ಯೇಡಿಕ ಯಳುಿತಿತದು ದನ್ಗಳು 
ಯಜಮಾನ್ನ್ ಗದ ುಗ  ನ್ುಗಿ ೆಫಸಲ್ನ್ುನ ತಿೆಂರ್ದರುತ್ತವ . ಅದ ೇ 

ವ ೇಳ ಗ  ದ ೇವಿರಯಾನ್ು ಅಲ್ಲಿಗ  ಬೆಂದು ನ ಯೇಡಿ 
ಕ ಯೇಪಗ ಯಳುಿತಾತನ . ಚಾವ್ಟಿಯೆಂದ ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ನ್ುನ 
ಬಡಿಯುತಾತನ . ಹಸಿವ್ು ಮ್ತ್ುತ ಬಡತ್ನ್ ವ್ಾಕಿತಯನ್ುನ ದುುಃಖಕ ಕ 
ತ್ಳುಿತ್ತದ  ಎೆಂಬ ಅೆಂಶವ್ನ್ುನ ಒಳಗ ಯೆಂಡು ರಚನ ಯಾದ ಈ 

ಕಥ ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ು ತ್ೆಂದ  ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ಕ ಕ ತಾನ್ು 
ಜಿೇತ್ದಾಳಾಗಿ ದುಡಿಯುತಾತನ . ದುರೆಂತ್ವ ೆಂದರ  
ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ ಅಣ್ಣನಾದ ಪುಟಿಸಾವಮಯು ಮ್ತ ಯತಬಬರ ಬಳ್ಳ 
ಜಿೇತ್ದಾಳಾಗಿರುವ್ ಸನಿನವ ೇಶ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ುತ್ತದ . 
ತ್ಮ್ಮನ್ ಪರವಾಗಿ ಅಣ್ಣನ್ು ಹ ಯೇರಾಡಿ ಹ ಯರಬೆಂದರಯ 
ಕಯಡ ತ್ನ್ನ ಊರಿನ್, ಮ್ನ ಯ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ ಕೆಂಡು 
ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವ್ ಸನಿನವ ೇಶ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಡಿಬರುತ್ತದ . 
ವ್ಾಕಿತಗಳು ಅವ್ಾವ್ಸ ೆಯ ವಿರುದು ಬೆಂಡಾಯವ ದುರಯ ಅಷ ಿೇ 
ಬ ೇಗ ಅಸಹಾಯಕರಾಗುವ್ ಪರಿಸಿೆತಿ ಈ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಣ್ುತ್ತದ .  
ಚೆಂದಾಶ ೇಖರ ಪ್ಾಟಿೇಲ್ರು ಬೆಂಡಾಯದ ಬಗ ೆ ಸೆಂಕಾಮ್ಣ್ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ “ ಬೆಂಡಾಯ ಒೆಂದು ಮ್ನ ಯೇಧ್ಮ್ಿ, 
ವ್ಾಕಿತಯನ ಯನಳಗ ಯೆಂಡ ಸಮ್ಸಿಿ ಬದುಕಿನ್ ನಿರೆಂತ್ರ 
ಸೆಂಘಷ್ಿದ ಅರಿವಿನ್ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಆ ಬದುಕನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವ್ 
ಗಾಹಿಸುವ್ ಜಿೇಣ್ಿ ಮಾಡಿಕ ಯೆಂಡು ನ್ೆಂತ್ರ ಅಭಿವ್ಾಕಿತಸುವ್ 
ಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇೆಂಥ ಮ್ನ ಯೇಧ್ಮ್ಿ ದೃಷ್ಟಿಕ ಯೇನ್ ರಯಪು 
ಪಡ ಯುತ್ತದ . ಇಡಿೇ ಬದುಕಿನ್ ಅವಿಭಾಜಾ ಅೆಂಗವ ೇ 
ಬೇಳುವ್ುರ್ದಲ್ಿ. “ ಎನ್ುನತಾತರ . ಅದನ್ುನ ಕಥ ಯ ಚೌಕಟಿಿನ್ಲ್ಲಿ 
ನ ಯೇಡಿದಾಗ ಚಿಕಕರಾಮ್ನ್ೆಂತ್ಹ ವ್ಾಕಿತಗಳು ಅನಾಾಯದ 
ವಿರುದು ಹ ಯೇರಾಟ ಮಾಡಲಾರದ  ಅನಿವಾಯಿವಾಗಿ 
ಹ ಯೆಂರ್ದಕ ಯಳುಿವ್ ಸಿೆತಿಯನ್ುನ ನಾವ್ು ನ ಯೇಡುತ ತೇವ .  
ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರ ‘ಗಜಿನ ’ ಕಥ  ಒೆಂದು 
ವಿಶ್ಷ್ಿವಾದ ಬೆಂಡಾಯದ ಸನಿನವ ೇಶವ್ನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ತದ . 
ಮ್ರಿನ್ೆಂಜನ್ು ಹುಟುಿವ್ ಮದಲ  ತ್ೆಂದ ಯನ್ುನ 
ಕಳ ದುಕ ಯಳುಿತಾತನ . ಬ ಳ ಯುತಿತರುವ್ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ತಾಯಯು 
ಸಾಯುತಾತಳ . ಪಟ್ ೇಲ್ನ್ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ಸ 
ಮಾಡಿಕ ಯೆಂಡಿರುತಾತನ . ಆದರ  ತ್ನ್ನ ನಿಜವಾದ ತ್ೆಂದ  
ಯಾರು ಎೆಂಬುದನ್ುನ ತಿಳ್ಳಯದಾಗಿರುತಾತನ .  
ಒೆಂದು ರ್ದನ್ ನಿೆಂಗಣ್ಣನ್ ಮ್ಗಳು ಪ್ಾವ್ಿತಿಯನ್ುನ ನ ಯೇಡಿ 
ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ವ್ಯಸಿಿನ್ ಸಹಜವಾದ ಕಾಮಾನ ಗಳು 
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ಬರುತ್ತವ . ಮ್ದುವ ಯಾದರ  ಅವ್ಳನ ನೇ ಆಗುತ ತೇನ ೆಂದು ಆಸ  
ಪಡುತಾತನ . ಆದರ  ತ್ನ್ನ ನಿಜವಾದ ತ್ೆಂದ  ಯಾರು 
ಎೆಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪಾಶ ನಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಯುವ್ುರ್ದಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗ  
ಒಮೆಮ ಗಲಾಟ್ ಯ ಸೆಂದಭಿದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ನಿಜವಾದ ತ್ೆಂದ  
ಪಟ್ ೇಲ್ನ ೆಂದು ತಿಳ್ಳಯುತಾತನ . ಜ ಯತ ಗ  ಈ ವ ೇಳ ಗ  
ಪಟ್ ೇಲ್ನ್ ಹ ೆಂಡತಿಯ ಕ ಲ್ ಮಾತ್ುಗಳು ಅವ್ನ್ಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಶಯವ್ನ್ುನ ಮ್ಯಡಿಸುತ್ತವ . ಮ್ುೆಂದ  ತಾನ ೇ ಪಟ್ ೇಲ್ನ್ 
ವಾರಸುದಾರನ ೆಂಬ ಸನಿನವ ೇಶವ್ನ್ುನ ತ್ೆಂದುಕ ಯಳುಿತಾತನ . 
‘ನಾ ಕ ೈ ಹಿಡಿದರ  ನಿನ ನೇ ಪ್ಾವ್ಿತಿ; ಇಲ್ಿರ್ದದುರ  ಇಲ್ಿ. 
ಹಾದರಕ ಕ ಹುಟಿಿದ ಯೇನ್ು ಅೆಂದ ಾ ಪಟ್ ೇಲ್ರ ಮ್ುೆಂದ  ಕತಿತನ್ 
ಪಟಿಿ ಹಿಡಿದು ಎಳ ದುಕ ಯೆಂಡು ಹ ಯೇಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಾನ್ು 
ನಿಮ್ಗ  ಹುಟಿಿದವ್ನ ಯೇ ಇಲ ಯಿೇ ಹ ೇಳ್ಳ ಅೆಂತಿೇನಿ” ಎೆಂದು 
ಹ ೇಳುವ್ ಮ್ಯಲ್ಕ ಕಥ  ಮ್ುಕಾತಯವಾಗುತ್ತದ . ವ್ಾಕಿತಯೊಬಬನ್ು 
ಮ್ದುವ ಯ ವಿಷ್ಯಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದೆಂತ  ತ್ನ್ನ ಹುಟಿನ್ುನ 
ಹುಡುಕಲ್ು ಹ ಯೇಗುವ್ ಸನಿನವ ೇಶ ಜ ಯತ ಗ  ತಾನ ೇ 
ಹ ಯೇರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ುಿವ್ುದು. ಪಟ್ ೇಲ್ನ್ ಸೆಂತ್ತಿ 
ತಾನ ೆಂಬುದನ್ುನ ಬೆಂಬಸಿಕ ಯಳುಿವ್ ವಿಚಾರ ಈ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ 
ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ . 
ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿಯ ಬಹುಪ್ಾಲ್ು ಕಥ ಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಜಿೇತ್ 
ಪದುತಿಗಳ್ಳೆಂದ, ಊಳ್ಳಗಮಾನ್ಾದ ದುರೆಂತ್ವ್ನ್ುನ ಹಾಗಯ 
ಆಕ ಯಾೇಶರ್ದೆಂದ ಕಯಡಿದ ಬೆಂಡಾಯದ ಪಾವ್ೃತಿತಯೆಂದ 
ನ ಯೇಡುವ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ುನ ತ್ೆಂರ್ದದಾುರ . ಅವ್ರ ‘ಚಲ್ುವ್ನ್ 
ಪರೆಂಗಿ ಗಿಡಗಳು’ ಶಾಲ ಯ ಹುಡುಗನ ಯಬಬನ್ು ಬ.ಡಿ.ಓ. 
ಸಾಹ ೇಬನ್ ಪ್ೌಷ್ಟಠಕಾೆಂಶದ ವಿಚಾರಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಮೆರವ್ಣಿಗಳ್ಳೆಂದ, ಪಾಭಾವಿತ್ನಾಗಿ ಚಲ್ುವ್ನ ೆಂಬ ಹುಡುಗನ್ು 
ಏಳನ ೇಯ ತ್ರಗತಿಯನ್ುನ ಓದುತಿತದುವ್ನ್ು ತ್ನ್ನ ಗುಡುಸಿಲ್ಲನ್ 
ಮ್ುೆಂದ  ಪರೆಂಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ನ ಟುಿ ಪೇಷ್ಟಸತ ಯಡಗಿದನ್ು. 
ಸ ಯಗಸಾಗಿ ಬ ಳ ದ ಆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲ ಿ ಪರೆಂಗಿ ಕಾಯಗಳು 
ಕಚುತ ಯಡಗಿದವ್ು. ತ್ುೆಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿ ಬ ಳದ  ಆ ಗಿಡಗಳ 
ಪೇಷ್ಣ ಯಲ್ಲಿ ಚ ಲ್ುವ್ನ್ ತ್ೆಂದ  ಮ್ಯಗರನ್ ಪ್ಾತ್ಾವ್ೂ 
ಹ ಚಿುತ್ುತ. ಆದರ  ಊರಿನ್ ಗೌಡನ್ ಜ ಯತ ಗಿನ್ ವಿರಸದ ಬಲ್ಲ 
ಆ ಪರೆಂಗಿ ಗಿಡಗಳ ಮೆೇಲ  ಪರಿಣಾಮ್ವ್ನ್ುನ 
ಉೆಂಟುಮಾಡಿತ್ು. ಕ ಯೇಪದ ಬರದಲ್ಲಿ ಗೌಡನ್ ವಿರದುು 
ಪಾತಿಭಟಿಸುತಾತ ಆ ಪರೆಂಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ನಾಶ ಪಡಿಸುವ್ 
ಹೃದಯ ವಿದಾಾವ್ಕ ಘಟನ  ಜರುಗುತ್ತದ . ಅದರ ದುರೆಂತ್ 

ಪರಿಣಾಮ್ ಆ ಚ ಲ್ುವ್ನ್ ಮೆೇಲ  ಬೇರುತ್ತದ . ನ ಯೆಂದು 
ಕ ಯಳುಿತಾತನ . ನ ಯೇವಿನ್ ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ ಭಾರರ್ದೆಂದ 
ನ್ರಳುತಾತನ .  
ಪುನ್ುಃ ಗಿಡಗಳನ್ುನ ನ ಡುವ್ ಶಾಲ ಯ ಮೆೇಸರರ ಸಹಾಯವ್ು 
ಚ ಲ್ುವ್ನ್ ಮೆೇಲ  ಪಾಭಾವ್ ಬೇರಿ ಲ್ವ್ಲ್ವಿಕ ಯೆಂದ ಕಯಡಿದ 
ಹುಡುಗನಾಗಿ ಪರಿವ್ತ್ಿನ ಯಾಗುವ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥ ಯನ್ುನ 
ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ . 
ಜಾತಿಯ ಹಿನ ನಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾರೆಂಭವಾಗು ‘ಕಕರನ್ ಯುಗಾರ್ದ’ 
ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರ ಮ್ತ ಯತೆಂದು ವಿಶ್ಷ್ಿವಾದ 
ಕಥ ಯಾಗಿದ . ಈ ಕತ ಯನ್ುನ “ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸತವ್ವಾದ 
ಪರಿಪ್ ಾೇಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ನ ಯೇಡಿದಾಗ ನ್ಮ್ಮ ಗಮ್ನ್ಕ ಕ ಬರುವ್ 
ಮ್ುಖಾ ಅೆಂಶವ ೆಂದರ  ಈ ಕತ ಯಲ್ಲಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹರಿವ್ು. 
ಕಥ ಯ ಮ್ುಖಾ ದೃಷ್ಟಿಕ ಯೇನ್ ಹ ಯಲ ಯ ಜಾತಿಗ  ಸ ೇರಿದ 
ಕಕರನ್ದಾದರಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಲ್ವಾರು ಸತರಗಳ 
ಉಪಸಿೆತಿಯದ . ಜ ಯೇಯಸರು, ಪುಟ್ ಿೇಗೌಡರು, ಅೆಂಗಡಿ 
ಕುಳಿಯಾ, ಆಸಪತ ಾಯ ಮಡ್ವ ೈಫ್ ಮದಲಾದವ್ರು ಕ ೇವ್ಲ್ 
ವ್ಾಕಿತಗಳಾಗಿರದ  ಈ ಸತರಗಳ ಪಾತಿನಿಧಿಗಳೂ ಆಗಿದಾುರ . 
ಕಕರನ್ ಸೆಂವ ೇದನ ಯಲ್ಲಿ ಸಾೆಂಪಾದಾಯಕ 
ಅೆಂಶಗಳ್ಳವ ಯಾದರಯ ಅದು ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಅವ್ನ್ 

ಪಾಶ ನಗಳ್ಳೆಂದಲ ೇ ಕಥ  ಪ್ಾಾರೆಂಭವಾಗುತ್ತದ . (ಲ ೇ. ಜಿ.ಎಸ್. 

ಅಮ್ಯರ., ಕನ್ನಡ ಕಥನ್ ಸಾಹಿತ್ಾ: ಸಣ್ಣಕತ , ಪುಟ 376) 
“ಮ್ಳ  ಏಕ  ವ್ಷ್ಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಯುಾವ್ುರ್ದಲ್?ಿ ಬ ಳ  ಏಕ  
ಆಗುವ್ುರ್ದಲ್ಿ? ಜನ್ ಏಕ  ಮ್ಯಳಯ ಹೆಂದರವಾಗಿ ಬ ೇಲ್ಲಯ 

ಮೆೇಲ  ಮ್ಲ್ಗಿದವ್ರೆಂತ  ಬದುಕಿದಾುರ ?” ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿ 
ನ್ರಳುತ್ತ ಬದು ಹ ೆಂಡತಿ, ಕಳಿ ಬಸಿರಿನಿೆಂದ 
ಅವ್ಮಾನ್ಕಿಕೇಡಾದ ಮ್ಗಳು, ಯುಗಾರ್ದಯ ಹಬಬದ 
ಸೆಂತ ಯೇಷ್ ಬಯಸುವ್ ಮ್ಕಕಳು ಅವ್ನಿಗ  ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ 
ಬದುಕಿನ್ ಬಗ ೆ ಜಿಗುಪ್ ಿ ಮ್ಯಡುತ್ತದ . “ಹಾಳು ಮ್ನ್ುಷ್ಾ 
ಜನ್ಮ ಎತ್ತದ  ಕುರಿಯೊೇ, ಆಡ ಯೇ, ಕ ಯೇಳ್ಳಯೊೇ ಆಗಿ 
ಹುಟಿಿದುರ  ಸಾಕಿದವ್ರು ಮಾರಿ ಬಡುತಿತದುರು. ಯಾರ ಯೇ 
ಕುಯುು ತಿೆಂದು ತ ೇಗಿ ಆನ್ೆಂರ್ದಸುತಿತದುರು.” ಮ್ಗಳು ಗೆಂಡು 
ಹಡ ದುದು ಎರಡನ ಯವ್ರಿಗ  ಅವ್ನ್ ಅದೃಷ್ಿವ ೆಂದು ಕೆಂಡರ  
ಅವ್ನಿಗ  ‘ಏನ್ು ತಾತ್ನ ಯೇ ಏನ್ು ಕತ ಯೊೇ, ಹಾಳಮಗ ಸತ್ುತ 
ಹ ಯೇಗಿದುರ  ಚ ನಾನಗಿತ್ುತ’ ಎೆಂದ ನಿಸುತ್ತದ . ಪಾತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಯಿ 
ಬೆಂಡಾಯ ಮ್ನ್ಸಿೆತಿಯೆಂದ ಕಯಡಿದವ್ನಾದರಯ ಅದನ್ುನ 
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ಪಾತಿಭಟಿಸುವ್ ಗ ಯೇಜಿಗ  ಕಕರನ್ು ಹ ಯೇಗುವ್ುರ್ದಲ್ಿ.  
ಕಕರನ್ು ಉಗಾರ್ದ ಹಬಬದ ರ್ದನ್ ಜ ಯೇಯಸರ ಬಳ್ಳ ಸಹಾಯ 

ಕ ೇಳಲ್ು ಬರುತಾತನ . ಜ ಯೇಯಸರ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುವ್ 
ರಾದಾುೆಂತ್ರ್ದೆಂದ ಜ ಯೇಯಸನ್ ಹ ೆಂಡತಿ ಯಶ  ೇಧ್ಮ್ಮ 
ಬಾವಿಗ  ಬೇಳುತಾತಳ . ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯುವ್ ಘಟನ ಯೆಂದ, 
ಹ ಯಲ ಯನಾದರಯ ಕಕರನ್ು ಬಾವಿಗ  ಬದುು 
ಯಶ  ೇಧ್ಮ್ಮಳನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮ್ುೆಂದ  ಬರುತಾತನ . ಆತ್ನ್ು 
ಬಾವಿಗ  ಬದುು ಆಕ ಯನ್ುನ ಹುಡುಕುವಾಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲದಿು 
ಯಶ  ೇಧ್ಮ್ಮ ಜಿೇವ್ದ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಕಕರನ್ನ್ುನ ತ್ಬಬ 
ಹಿಡಿಯುತಾತಳ . ಕಕರನಿಗಯ ಉಸಿರು ಕಟಿಿ ಸಾಯತಾತನ . 
ಯಶ  ೇಧ್ಳು ಸಾಯುತಾತಳ . ಈ ಸನಿನವ ೇಶದ ಲಾಭ ಪಡ ದ 
ಶಾಾನ್ುಭ ಯೇಗನ್ು ಮಾತ್ಾ ಜ ಯೇಯಸರ ಮ್ನ ಗ  
ಹ ಯಲ ೇರವ್ನ್ು ಹ ಯೇದ ವಿಚಾರವ್ನ್ುನ ರಾದಾಧೆಂತ್ 
ಮಾಡುತಾತನ . ಆದರ  ಕಕರನ್ ಹ ೆಂಡತಿ ಮ್ತ್ುತ ಸೆಂಸಾರ 
ಮ್ತ್ತಷ್ುಿ ಸೆಂಕಟಕಿಕೇಡಾಗುವ್ ಸನಿನವ ೇಶದ ಮ್ಯಲ್ಕ ಕಥ  
ಮ್ುಕಾತಯವಾಗುತ್ತದ . ಇಲ್ಲಿ ಕಕರನ್ು ಪಾತಿಭಟಿಸುವ್ 
ವ್ಾಕಿತಯಾಗಿ ಕಾಣ್ರ್ದದುರಯ “ಜಾತಿ ಎೆಂಬುದು ಮ್ನ್ುಷ್ಾನಿೆಂದ 
ರಯಪ್ರತ್ವಾದುದ ೇ ಹ ಯರತ್ು ದ ೇವ್ರಿೆಂದಲ್ಿ” ಎೆಂಬ ಮಾತ್ು, 
ಕಕರನ್ು ತಾನ್ು ಹ ಯಲ ಯನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಳದಾಗ ಜ ಯೇಯಸನ್ು 
ಹ ೇಳುವ್ ಮಾತಿದು. ವ್ಾಕಿತಗಳನ್ುನ ತ್ಮ್ಮ ಸಾವಥಿಕ ಕ 
ಬಳಸಿಕ ಯಳುಿವ್ ಸಮಾಜ, ವ್ಾಕಿತ ವ್ಾಕಿತಗಳನ್ುನ ಪ್ರಾೇತಿಸುವ್ಲ್ಲಿ 
ಜಾತಿಯನ್ುನ ಪಾಧ್ಾನ್ ಮಾಡುತ್ತದ . 
‘ಗಾೆಂಧಿ’ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ್ ಗಾೆಂಧಿ ಎೆಂಬ ಹುಡುಗನಿಗ  
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಕಥ ಯಾಗಿದ . ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ 
ಗಾೆಂಧಿ, ಬಡಕುಟುೆಂಬದ ರ ಯೇಗಿಯ ಸಿೆತಿ, ಸಕಾಿರಿ 
ಆಸರತ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದುಕ ಯಳುಿವ್ ರಿೇತಿನಿೇತಿಗಳ ಸುತಾತ 
ಹ ಣ ರ್ದರುವ್ ಕಥ ಯಾಗಿದ . ಗಾೆಂಧಿ ಕೆಂಡ ರಾಮ್ರಾಜಾದ 
ಕನ್ಸು ಹ ೇಗ  ನ್ನ್ಸಾಗಲ್ಲಲ್ಿವೇ ಹಾಗ ಯೇ ಗಾೆಂಧಿ ಎೆಂಬ 
ಹುಡುಗನ್ ಕನ್ಸು ನ್ನ್ಸಾಗಲ ೇ ಇಲ್ಿ. ಆದರ  ವ ೈದಾರ 
ನಿಲ್ಿಕ್ಷಯದ ವಿರುದು ಆ ಹುಡುಗನ್ು ಪಾತಿಭಟಿಸುವ್ ರಿೇತಿ 
ಸವತ್ೆಂತ್ಾ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನ ಹಕಿಕಗಾಗಿ ಹ ಯೇರಾಟ ಮಾಡುವ್ 
ಪಾತಿನಿಧಿಯೆಂತ  ಕಾಣ್ುತಾತನ .  
ಹಿೇಗ  ಬ ಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮ್ಣ್ಣನ್ವ್ರ ಕಥ ಗಳಲ್ಲ ಿ ಬಹುಪ್ಾಲ್ು 
ಹ ಯೇರಾಟದ ನ ಲ ಗಳು ಕಾಣ್ುತ್ತವ . ಬೆಂಡಾಯದ 
ಪಾತಿಭಟನ ಗಳನ್ುನ ಅವ್ರ ಬಹುಪ್ಾಲ್ು ಕಥ ಗಳಲ್ಲಿ 

ನ ಯೇಡಬಹುದಾಗಿದ .  
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