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ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಾಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಕುರಿತಾದ 
ಮಹತವ ದ ಲೇಖನ್ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ರಕಿ್ಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ಾ ೋ ಸದಾನಂದ ಅವರು 

ಬರೆದ ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬರೆದ ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬ 
ಕ್ಷರುಹೊತ್ತತ ಗೆ ಲೇಖನ್ದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ದಿವಂಗತರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ನಾಡಿನ್ ಎಲಿಾ  
ಪಾ ಮುಖ ದಿನ್ಪತ್ತಾ ಕೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಕ್ಷೋಯ ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ವಾ ಕತ ಪಡಿಸಿದವು, ಸಂಪ್ರದಕ್ಷೋಯಗಳು ದಿನ್ಕರ ಸಾವಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  

ಬಂದ ಪತ್ತಾ ಕಾ ವರದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿಕಟವತ್ತಭಗಳ ಲೇಖನ್ 
ಕವನ್ ಚುಟುಕು 19082 ನೆಯ ಇಸಿವ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನನ  

ಸಂದಶ್ಭಸಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಧ್ವ ನಿಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ  ಮುನಿಸಿಕಂಡಿದುು  
ಅದನ್ನನ  ಲೇಖನ್ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಕರವನಾನ ಗಿ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

ಪತ್ತಾ ಕೆಗಳನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲಯ ದಿನ್ಕರರು ಬರೆದ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ್ 
ಸಂಪ್ರದಕ್ಷೋಯಗಳನ್ನನ  ಲೇಖನ್ದ ರಚನೆ ಆಧ್ಯರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಪ್ರಲ್ಲಭಮಂಟಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಅವರ 
ಅವಧಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿೋವನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ದಿನ್ಕರ ದೃಷಿ್ಟ  ಕೋಣವನ್ನನ  
ಲೇಖನ್ ರಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಒಬಬ  ಖ್ಯಾ ತ ಸಾಹಿತ್ತ ಎಂಬ 

ಕ್ಷೋತ್ತಭಯ ಬಗೆಗೆ ನ್ನ್ಗೆ ಅನ್ಾ ಮತ ಅವರ ಜಿೋವನ್ವು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ 
ಸಿದಾಧ ಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ನ್ಗಿೋಗ ಅರ್ಭವಾಯಿತು. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಒಬಬ  ಮಹಾನ್ ವಾ ಕ್ಷತ  ಅವರನ್ನನ  ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ 
ಡಿವಿಜಿಯವರ ಮಾತು ಅತಾ ಂತ ಮಹತವ ವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ 

ವಾ ಕ್ಷತ ಯ ಬದುಕು ಬರಹಗಳನ್ನನ  ಇಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಪಾ ಯತನ ವನ್ನನ  ಈ 
ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ಉದೆು ೋಶವನ್ನನ  ಇಟಿುಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಬದುಕು ಬರಹಗಳನ್ನನ  ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ್ ಲೇಖನ್ದ 
ಉದೆು ೋಶ ಮತುತ  ವಾಾ ಪ್ತತ  ಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹಗಳನ್ನನ  

ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ನೆನ್ಪ್ತಸುವ ಲೇಖನ್ದ ಉದೆು ೋಶ ಮತುತ   
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ವಾಾ ಪ್ತತ  ಯಾಗಿದೆ. 
 

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ. 

ಸಾಹಿತಾ . ಮತುತ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ. 
 

ಪ್ರ ಸಾಾ ವನೆ 
ಸಾಹಿತಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಪತ್ತಾ ಕೋದಾ ಮ 
ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ಯಯಕ ಕಾಯಭಗಳ 
ಮೂಲಕ ಜನ್ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಜನ್ಜಾಗೃತ್ತಯನ್ನನ  
ಪಾ ಮುಖವಾಗಿಟಿುಕಂಡು ನಾಡು-ನ್ನಡಿಗಾಗಿ 

ತಮಮ ನ್ನನ  ಅಪ್ತಭಸಿಕಂಡರು. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಬದುಕು 
ಮಹತವ ಪೂಣಭವಾದದುು . ನಿಷೆ್ಠ  ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕತೆ 

ಆದರ್ಶ ಮುಂತಾದ ಶಬು ಗಳು ಕೇವಲ 
ಅರ್ಭಕೋಶದಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ  ಉಳಿದು ಕಳುಳ ತ್ತತ ರುವ 
ಇಂದಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಆ ಶಬು ಗಳಿಗೆ ಮತೆತ  
ಜಿೋವದಾನ್ ಮಾಡಿದರು.  

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ  ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ದು ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಹೆಸರಾದ ಸಾಹಿತ್ತಗಳಿದಾು ರೆ 
ನ್ನರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಭಕತಭರಿದಾು ರೆ 
ಅನ್ನರ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದು ರೆ ಗಟಿಿ  ಗಳಿಸಿದ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಂಘಟಿಸಿದಾು ರೆ 
ಕಾರ್ಮಭಕರಿದಾು ರೆ ನಿಧ್ಯಭಕ್ಷಣಾ  ಮನೋಭಾವದ 
ಪತಾ ಕತಭರಿದಾು ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಿೆೋತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು 
ಸುಲರ್ದ ಸಂಗತ್ತಯಲಿ  ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲಿಾ  
ಕಿೆೋತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಏಕಪಾ ಕಾರದ ಸಾಧ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ 
ವಾ ಕ್ಷತ  ತ್ತೋರ ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ 
ಅಪರೂಪದ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ವನ್ನನ  ನೆರೆದವರಲಿ್ಲ  
ಒಬಬ ರು ಅವರದು ಬಹುಮುಖ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ  
ಅಸಾಧ್ಯರಣ ಪಾ ತ್ತಭೆ ಅದುು ತ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ಷತ  
ಎಂದು ದಿನ್ಕರರು ದಿವಂಗತರಾದ 
ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟಗಂಡ ಸಂಯುಕತ  
ಕನಾಭಟಕ ದಿನ್ಪತ್ತಾ ಕೆಯ ಸಂಪ್ರದಕ್ಷೋಯ 
ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬರೆದ ಮಾತು ಇಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಭ. 

ಮೇಲೆ ಉಲಿೆೋಖಿಸಿದ ಒಂದೊಂದು ಕಿೆೋತಾ ದಲಿ್ಲ  
ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಷತ  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ 
ತೋರಿಸಿದಾು ರೆ ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 
ಮತತ ಬಬ ರಿಗೆ ಸ್ಪೂ ತ್ತಭನಿೋಡುವ ಚೈತನ್ಾ ಶ್ೋಲ 
ವಾ ಕ್ಷತ ತವ . 

ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  ಬದುಕು ದಿನ್ದಿಂದ ದಿನ್ಕೆೆ  
ಸಂಕ್ಷೋಣಭವಾಗುತಾತ  ಹೊೋಗಿದೆ ಹಲವಾರು 
ಆತಂಕಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಾಳದಾರಿಯಲಿ್ಲ  
ಬಂದು ನಿಂತು ವಾ ಕ್ಷತ ಯನ್ನನ  ದಾರಿತಪ್ತೂ ಸುವ 
ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಹೆಚಾಾ ಗಿದೆ. ಇಂರ್ ಸಂದಿಗಧ  

ಪರಿಸೆಿ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಆತಮ ವಿಶ್ವವ ಸವನೆನ ೋ 
ಮುಖಾ ವಾಗಿಟಿುಕಂಡು ಸಮಾಜದ ಜನ್ರ 
ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ - ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷವಿಗಡದೆ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಕಾಯಭವನ್ನನ  
ಹರ್ಮಮ ಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಜನ್ತೆಯ 
ನೆನ್ಪ್ತನಂಗಳದಲಿ್ಲ  ದೇಸಾಯಿಯವರು ಇನ್ನನ  
ಜಿೋವಂತವಾಗಿದಾು ರೆ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 

ಬದುಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆದಿಲಿ . 

ನಿಯತ್ತತ ನಿಂದ ಜಿೋವನ್ ನ್ಡೆಸಿದ ಅವರು ತೆರೆದ 
ಪುಸತ ಕದಂತ್ತದೆ. ಅವರ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ದ ಅವಿಭಾಜಾ  

ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸಂಘಟನಾ 
ಶಕ್ಷತ  ಸೇವಾಮನೋಭಾವ ಜನ್ಪರ, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೆ ೃತ್ತಕ ಕಿೆೋತಾ ದ 
ಮುಂದಾಳುತನ್ವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿಕಟಿಿ ದೆ.  

ಮಾನ್ವನ್ ಬದುಕ್ಷಗೆ ಒಂದು ನಿದಿಭಷಿ ವಾದ 
ಮೌಲಾ  ಇಲಿದೆ ಜಿೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಗತುತ ಗುರಿಯಿಲಿದೆ 
ಅತಂತಾ ವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ದೇಸಾಯಿ 
ಮತುತ  ಬದುಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕವೇ ಜನ್ರಿಗೆ 
ಸ್ಪೂ ತ್ತಭಯಾದರೂ. ದಿನ್ಕರ ಬದುಕು-ಬರಹಗಳ 

ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸ್ಪೂ ತ್ತಭಯಾಗುತತ ದೆ ಕೇವಲ ಕನ್ನ ಡ 
ಸಾಹಿತಾ  ಅವರ ಜಿೋವನ್ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ತಗಳ ಸೆ್ಪಲ 
ಸರ್ಮೋಕಿೆ  ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ  ಚರಿತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  
ಅವಿಸಮ ರಣಿೋಯ. ಅವರ ಬದುಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ನೆ 

ಸಾಮಾನ್ಾ ರಿಗಿಂತ ರ್ಮಗಿಲಾದುದು, ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾ ಕ್ಷತ ಯಲಿ  ಒಂದು 
ಸಮರ್ಭ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ಷತ . ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಉಜಜ ಲ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ದ ನಿಸೂ ೃಹ 
ವಾ ಕ್ಷತ  ನ್ಮಮ  ನ್ಡುವೆ ಬದುಕ್ಷದು ರು ಎಂದು 
ಹೇಳಿಕಳಳ ಲು ಅಭಿಮಾನ್. ಮಾನ್ವನ್ ಬದುಕ್ಷಗೆ 

ಒಂದು ನಿದಿಭಷಿ ವಾದ ಮೌಲಾ ವೇ ಇಲಿದೆ 
ಜಿೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಗತುತ  ಗುರಿ ಇಲಿದೆ ಬದುಕಲು 
ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ  ದಿನ್ಕರರ ಬದುಕು-ಬರಹಗಳ 

ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನನ  ಹೊಸತನ್ವನ್ನನ  
ಹಂಬಲ್ಲಸುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೂ ತ್ತಭಯಾಗುತತ ದೆ. 

ಕೇವಲ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ತಯಾಗಿ ಅವರ ಜಿೋವನ್ 
ಹಾಗೂ ಕೃತ್ತಗಳ ಸೆ್ಪಲ ಸರ್ಮೋಕಿೆ  ಕನ್ನ ಡ 
ಸಾಹಿತಾ  ಚರಿತೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ವಿರರ್ಮಸುವುದು. ಅವರ 

ಬದುಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ನೆ ಸಾಹಸಗಳು ಸಾಮಾನ್ಾ  
ವಾ ಕ್ಷತ ಗಿಂತ ರ್ಮಗಿಲಾದುದು. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ 

ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾ ಕ್ಷತ ಯಲಿ  ಒಂದು ಸಮರ್ಭ 
ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ಷತ  ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 
ಅಂತಹ ಉಜವ ಲ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ದ ವಾ ಕ್ಷತ  ನ್ಮಮ  ನ್ಡುವೆ 
ಬದುಕ್ಷದುು  ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳಳ ಲು 
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ಅಭಿಮಾನ್ವೆನಿಸುತತ ದೆ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ 

ಕೇವಲ ಕನಾಭಟಕದ ಸವ ತತ ಲಿ  ಅವರು ಈ ದೇಶದ 
ಸವ ತುತ . ದಿನ್ಕರರವರ ರಾಷಿ ರವಾಾ ಪ್ತ ವಾ ಕ್ಷತ ತವ . 
 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕೊಡುಗೆಗಳು 
ದಿನ್ಕರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವರ ಸಮಗಾ  ಬದುಕ್ಷನ್ 
ಅಧ್ಾ ಯನ್ದ ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ 
ಅನ್ವ ರ್ಭಕ ವಾದದುು  ಮನ್ದಟಿ್ಟ ಗುತತ ದೆ. ಕಾಡಿನ್ 

ಜಿಲಿೆಯಂದು ಹೆಸರಾದ ತ್ತೋರ ಹಿಂದುಳಿದ ಉತತ ರ 
ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನನ  ಕಟಿಿ  
ಪಾ ಗತ್ತಪರ ನಿಲುವಿನಂದಿಗೆ ಜನ್ಜಾಗೃತ್ತಗೆ 
ಪ್ಾ ೋರಕವಾದ ಜನ್ಸೇವಕ, ಪತ್ತಾ ಕೆಯನ್ನನ  

ಪಾ ಕಟಿಸಿದರು ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡದ ಮಟಿಿ ಗೆ ನಿೋಡಿದ 
ದಿನ್ಕರ ಎನಿಸಿಕಂಡಿದಾು ರೆ. ತಮಮ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಭ 

ದೆಸ್ಥಯಿಂದಲ್ಲ ಪಾ ರ್ಮ ದರ್ಜಭಯಲಿ್ಲ  
ತೇಗಭಡೆಯಾದರು ದಿನ್ಕರರು ತಮಮ  
ಕಾಯಭಕಿೆೋತಾ ದಲಿ್ಲನ್ ಪಾ ರ್ಮ ದರ್ಜಭಯ 
ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ವನ್ನನ  ಮರೆದಿದಾು ರೆ. ಕೃಷಣ  

ಗೋಖಲೆಯವರು ಸೆಾಪ್ತಸಿದ ಭಾರತ್ತೋಯ 
ಸಮಾಜದ ಸದಸಾ ರಾಗಿದುು  ಜಿೋವನ್ಕೆೆ  ತಮಮ ನ್ನನ  
ಅಪ್ತಭಸಿಕಂಡ ದಿನ್ಕರರು ರಾಷಿ ರಮಟಿ ದಲಿ್ಲ  
ಜನ್ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಕೈಗಂಡರು ತಾಯಾನ ಡಿನ್ಲಿ್ಲ  
ಜನ್ಮ ನಿೋಡಿದ ಜಿಲಿೆಯನ್ನನ  ಸಂಘಟನೆಯ 
ಮೂಲಕ ರೈತರ ಕಟಿಿ  ನಿಮೂಭಲನೆಗಾಗಿ 
ಹೊೋರಾಡಿದರು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ದಾಪುಗಾಲು 

ಹಾಕ್ಷದಾು ರೆ. ರೈತ ಚಳುವಳಿಯ ನೆನ್ಪು ಇಂದಿಗೂ 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಗ ಂಡವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ 
ಅನ್ನರ್ವ, ಜಿಲಿೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಂಚರಿಸಿ ತಮಮ  ಭಾಷಣದಿಂದ ಕಡಲತ್ತೋರದಲಿ್ಲ  
ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಿಂಹವಾಣಿ ಗಂಭಿೋರ 
ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ದ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  
ಇನ್ನನ  ಇದಾು ರೆ. ರ್ಾ ಷಿ್ಟಚಾರದ ವಿರುದಧ  

ಕನಾಭಟಕ ಏಕ್ಷೋಕರಣದ ಜನ್ಪರವಾದ 
ಹೊೋರಾಟಕೆೆ  ಚಾಲಕ ಶಕ್ಷತ ಯಾಗಿ ನಿಂತ 
ದೇಸಾಯಿಯವರು ಪಟಿ ರ್ದಾ  ಹಿತಾಸಕ್ಷತ ಯ 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಎಲಿಾ  ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದಲ್ಲ 
ಸವಾಲಾಗಿದಾು ರೆ. ಕಾರ್ಮಭಕರ 

ಸಂಘಟನೆ.ಬರಪರಿಹಾರಕಾಯಭ.ಸಾಕ್ಷರತಾ 

ಆಂದೊೋಲನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಸಾರದ ಕ್ಷಾ ಯಾಶ್ೋಲ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ದಿನ್ಕರರು ತಮಮ  
ಸಾಮರ್ಾ ಭವನ್ನನ  ಪಾ ಕಟಿಸಿದಾು ರೆ. ಮುಂಬಯಿ 

ನ್ಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ 
ಕಾಯಭಗಳು ಸಮ ರಣಿೋಯ. ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ್ 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕನ್ನ ಡನಾಡು ಕಂಡ 
ಧಿೋಮಂತ ಸೇವಕರು ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  
ಮಾತಾ ವಲಿ  ಹೊರಗೂ ಕೂಡ 
ಪಾ ಖ್ಯಾ ತರಾದವರು. ಅವರ ಕಾಯಭಕಿೆೋತಾ  ಇಡಿೋ 

ವಿಶವ ವೇ ಆಗಿತುತ .  

ಇಂತಹ ಬದುಕನ್ನನ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನನ  
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ  ಆದರೆ ಸಮಷಿ್ಟ ಯ 
ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಷದ ಮಹಾನ್ ವಾ ಕ್ಷತ ಗಳ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಧ ತೆ ಮತುತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 
ಪರಿಯೇ ಬೇರೆ ಇಂರ್ವರ ಬದುಕು ಬರಿ 
ಜವಾಬಾು ರಿ ಮತುತ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಷಿ್ಠ ೋ 
ಸಿೋರ್ಮತವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಅವರಲಿ್ಲ  ಚಂತನೆ 
ಮುಂದಾಲ್ೋಚನೆ ಕ್ಷಾ ಯಾಶ್ೋಲತೆ ಸಮಾಜ 
ಸುಧ್ಯರಣೆ ದೇಶಸೇವೆ ಜನ್ಪರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನನ  
ಹೊಂದಿರುತಾತ ರೆ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಾ ೋಷೆ  
ಮಾನ್ವತವಾದಿ ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಹೊೋರಾಟದ 
ಚಂತನ್-ಮಂರ್ನ್ ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಥರಗಿನ್ಲಿ್ಲ  ದಿೋನ್ದಲ್ಲತರ, ರೈತರ 

ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ಸ್ಪಯಭನಂತೆ ಉದಯಿಸಿದ ಜನ್ಸೇವಕ 
ಡಾ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಇಂತಹ ಶ್ಾ ೋಷೆ  

ಬದುಕನ್ನನ  ಕಟಿಿ ಕಂಡರು. ಕೇವಲ 

ಬದುಕಲ್ಲಕೆಾ ಗಿ ಬದುಕದೆ ಸಮಾಜದ 
ಸವಭತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಶಾ ರ್ಮಸಿದ 
ಮಹಾನ್ ಚೇತನ್ ಅವರು. ಜಿೋವನ್ದ ಉದು ಕೊ  

ಅತಾ ಂತ ದೊಡಡ  ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ನಿವಭಹಿಸಿದವರು. ನ್ನಡಿ 

ನ್ಡೆಯ ನ್ಡುವೆ ಇಟಿುಕಳಳ ದೆ ಬದುಕ್ಷದ 
ದಿನ್ಕರ ಉದಯವಾದದುು  ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಗಿದೆ. 
 

 
 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನನ  ವಿವಿಧ್ ಮಜಲುಗಳಲಿ್ಲ  
ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿತು 
ಹೊೋರಾಟದ ಮತುತ  ಬರಹದ ಮೂಲಕ 
ಸಂಸೆ ೃತ ಗಳಿಸಲು ತಮಮ ನ್ನನ  
ಅಪ್ತಭಸಿಕಂಡವರು. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತು 
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ಇಟಿ  ಹೆರ್ಜಜ  ನ್ಡೆದ ಸಾಹಿತಾ ವೂ ಇದಕೆೆ  ಜಿೋವಂತ 
ಸಂಗತ್ತಗಳಾಗಿದು ವು. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 

ನಾ ಕಂಡ ಪಡುವಣ, ಮನೋಹರ 

ಗಾ ಂರ್ಮಾಲೆಯವರ ನ್ಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ 
ಮೂರನೆಯ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ಅಚಾಾ ಗಿದೆ. 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಭಾರತದ ಪಾ ತ್ತನಿದಿಯಾಗಿ 
ಅಂತಾರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ ಕೂಲ್ಲಕಾರ ಪರಿಷತ್ತತ ನ್ಲಿ್ಲ  
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾ ವಾಸಮಾಡಿದಾಗಿನ್ 
ಅನ್ನರ್ವಮಾಲ್ಲಕೆಯೇ ಈ ಕೃತ್ತ. ಈ ಗಾ ಂರ್ದಲಿ್ಲ  

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕೂಲ್ಲಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ, 

ಸಾರಿಗೆ ವಾ ವಸೆ್ಥ , ಶ್ಸುತ , ಪ್ರಕಶ್ವಸತ ರ 

ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗ  ಕಥೆಯ ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  
ತಮಮ  ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾು ರೆ. 

ಡಾ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಬದುಕು-ಬರಹ 

ಹೊೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯಾ  ಅಂತರವಿಲಿದೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  
ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ್ವಿರುವುದನ್ನನ  ಅವರ 
ಕುರಿತು ಅಧ್ಾ ಯನ್ದಿಂದ ವಾ ಕತ ವಾಗುವ ಜನ್ಪರ 
ಕಾಳಜಿಗೆ ಹೊೋರಾಟವನ್ನನ  ತಮಮ  
ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕಂಡಿರುವ ಅವರ ಕಾಯಭಕಿೆೋತಾ  
ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತ್ತ ಸವಭರಿಗೂ 
ತ್ತಳಿದಿದೆ. ಜನ್ಸೇವೆಯೇ ಜನಾದಭನ್ ಸೇವೆ ಎಂಬ 

ತತವ ದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹೊೋರಾಟದ 
ರೂಪುರೇಷ್ಠಯನ್ನನ  ಶ್ಾ ೋ ಸಾಮಾನ್ಾ ರ ಕಷಿ  
ಸುಖ-ದುುಃಖಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನನ  ಅವರ 

ಹತ್ತತ ರ ಹೊೋಗಿ ಅವರ ನ್ಡುವೆ ಒಡನಾಟವನ್ನನ  
ಹೊಂದಿದು ವರು. ಅವರ ಕಷಿ -ಸುಖ ಸಮಸ್ಥಾ  

ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನನ  ಅರಿತುಕಂಡು ಅವರ 
ವಿಮುಕ್ಷತ ಗಾಗಿ ತವಕ್ಷಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಧ ತೆ 
ಇರುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಡಿೋ ಸಮಾಜ ನ್ರ್ಮಸುವ 
ದಾಗಿದೆ. 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಕನ್ನ ಡನಾಡು ಕಂಡ 
ಒಬಬ  ಧಿೋಮಂತ ಜನ್ಸೇವಕ ಮತುತ  ಇವರು 
ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತಾ ವಲಿ  ಹೊರಗೂ ಕೂಡ 
ಪಾ ಖ್ಯಾ ತರಾದವರು ಅವರ ಕಾಯಭಕಿೆೋತಾ  ಇಡಿ 
ವಿಶವ ವೇ ಆಗಿತುತ . ಅವರು ವಾ ಕ್ಷತ  ಕೇಂದಿಾ ಕೃತವಾದ 

ಸಾವ ರ್ಭದ ಬದುಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ 
ಹುಟಿಿ  ಬೆಳೆದು ತನ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ  ಸಂಸಾರಕೆಾ ಗಿ 
ಬದುಕ್ಷದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮುಗಿಯುತತ ದೆ ಎಂದು 
ಬಯಸುತಾತ ನೆ. ಅಂತಹ ಬದುಕನ್ನನ  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದುಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ . ಅವರ 

ಸಾಹಿತಾ  ಮತುತ  ಹೊೋರಾಟದ ಚಂತನ್-ಮಂರ್ನ್ 

ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ಬದುಕನ್ನನ  ಶಾ ರ್ಮಸಿ ಕಟಿಿ ಕಂಡರು. ಕೇವಲ 

ಸಮಾಜದ ಸವಭತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 
ಶಾ ರ್ಮಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ್ ಜಿೋವನ್ದ ಉದು ಕೊ  
ಅತಾ ಂತ ದೊಡಡ  ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ನಿವಭಹಿಸಿದವರು. ನೋಡಿ 

ನ್ಡೆದುಕಳಳ ದೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಷದ ದಿನ್ಗಳು 
ಆದಶಭ ಪ್ರಾ ಯವಾದದುು . ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದುಕನ್ನನ  ವಿವಿಧ್ ಮಜಲುಗಳಲಿ್ಲ  
ಕಂಡುಕಂಡು ಅಲಿ್ಲನ್ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿತು 
ಹೊೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಂಸೆ ೃತ ಗಳಿಸಲು 
ತಮಮ ನ್ನನ  ಅಪ್ತಭಸಿಕಂಡವರು ಅವರು ಆಡಿದ 
ಮಾತು ಇಟಿ  ಹೆರ್ಜಜ  ನ್ಡೆಸಿದ ಬದುಕು ಬರೆದ 
ಸಾಹಿತಾ  ಎಲಿವೂ ಅವರು ಬದುಕ್ಷದು  ಕಾಲದ 
ಜಿೋವಂತ ಸಂಗತ್ತಗಳಾಗಿದು ವು.  

ಸಮಾಜದ ಆಧ್ಯರವಾದ ರೈತರ ಬದುಕುವುದನ್ನನ  
ದೇಸಾಯಿಯವರು ಅವರ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ 
ಸೂ ಂದಿಸಿದಾು ರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಬಹುಪ್ರಲು 
ಸಮಸ್ಥಾ ಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನ ವನ್ನನ  ನಿೋಡುವ ರೈತನ್ 
ಬದುಕು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ 
ಆಗುತತ ದೆಂಬ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ  
ಸಂದರ್ಭದಲಿ್ಲ  ಶಾ ಮ ಸಂಸೆ ೃತ್ತಯನ್ನನ  ನಾವು 
ಪಾ ಮುಖವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ  
ಕುವೆಂಪು ಮತುತ  ದೇಸಾಯಿಯವರು ಮುಖಾ ವಾಗಿ 
ನಿಲಿುತಾತ ರೆ. ನ್ನ್ನ್ ದೃಷಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು 

ಜರ್ಮೋನಾು ರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದವರು.  
  

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ದಿನ್ಕರ್ ದೇಸಾಯಿಯವರ ತನ್ನ  ಬಾಲಾ ವನ್ನನ  
ಅಂಕೋಲಾ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಸಣಣ  ಹಳಿಳ ಯಾದ 
ಅಲಗೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಕಳೆದರು, ಅಲಿ್ಲ  ಅವರ ತಂದೆ 

ಸಕಾಭರಿ ಪ್ರಾ ರ್ರ್ಮಕ ಶ್ವಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತತ ದು ರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತತ ದು  

ಅದೇ ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ವಷಭಗಳ ಕಾಲ 
ಪ್ರಾ ರ್ರ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ಹೊಂದಿದು ರು. ದಿನ್ಕರ್ 

ಅವರು ಅಂಕೋಲಾದ ಎಡವ ರ್ಡಭ ಪ್ರಾ  School 

ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ಮುಂದುವರೆಸಿದರು 
(ತರುವಾಯ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪ್ರಾ  School ಶ್ವಲೆ 

ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು). 

ಕಾವಾಭರ್ (ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆಯ ಪಾ ಧ್ಯನ್ 

ಕಚೇರಿ ಯ ಸಕಾಭರಿ ಪ್ರಾ  School ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಟಿಾ ಕುಾ ಲೇಷನ್ ಉತ್ತತ ೋಣಭರಾಗಿ ಉನ್ನ ತ 
ಮಾಧ್ಾ ರ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ಪೂರೈಸಿದರು. ಅವರು 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇಂಟರ್ಮೋಭಡಿಯಟ್ ಕೋಸ್ಥಗ ಭ 
ಸೇರಿದರು ಮತುತ  ಮೈಸ್ಪರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪದವಿ 
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ಕೋರ್ಸಭ ಅನ್ನನ  ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, 1931 ರಲಿ್ಲ  

ಪಾ ರ್ಮ ದರ್ಜಭಯಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಎ. ಅವರು ಕಾಾ ಂಡಿ 

ಪಾ ಶಸಿತ  ಪಡೆದರು. ಸಾನ ತಕೋತತ ರ ಕೋರ್ಸಭ 

ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು 

ಸೇಂಟ್ ಕೆಸ ೋವಿಯರ್ಸಭ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  
ಸೇರಿಕಂಡರು, ಅಲಿ್ಲ  ಅವರು 1933 ರಲಿ್ಲ  ಪಾ ರ್ಮ 

ದರ್ಜಭಯಲಿ್ಲ  ಎಂ.ಎ ಮುಗಿಸಿದರು - “ಕಲಾಾ ಣಿಯ 

ಚಾಲುಕಾ ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಹಾಮಂಡಲೇಶವ ರರು” 

ಎಂಬ ಪಾ ಬಂಧ್ವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದರು. 

ಪಾ ಬಂಧ್ವನ್ನನ  ಸಿದಧ ಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಪಾ ಸಿದಧ  
ಇತ್ತಹಾಸ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕ ಫಾದರ್ ಹೆರಾರ್ಸ ಅವರ 
ಮಾಗಭದಶಭನ್ ಹೊಂದಿದು ರು. ಅವರು ಸೇಂಟ್ 

ಜೇವಿಯರ್ ಬೆಳಿಳ  ಪದಕ ಗೆದು ರು. ಎಂ.ಎ.ಗೆ 

ಪಾ ಬಂಧ್ಕೆೆ  ಸಿದಧ ತೆ ನ್ಡೆಸುತ್ತತ ರುವಾಗ ಮುಂಬೈನ್ 
ಕಾನ್ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಓದುತ್ತತ ದು ರು. ಅವರು 

1934 ರಲಿ್ಲ  ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಯನ್ನನ  

ಪೂಣಭಗಳಿಸಿದರು. 
 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ 
ದಿನ್ಕರ್ ಕಾನ್ನನ್ನ ಅಭಾಾ ಸದ ಬಗೆಗ  
ಯೋಚಸಿದು ರು. ಈ ಆಲ್ೋಚನೆ ಹೆಚುಾ  ಕಾಲ 

ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಜಿೋವ ಸದಸಾ ತವ ಕೆಾ ಗಿ 

ಅಜಿಭಗಳನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸುವ ಸವೆಭಂಟ್ಸ  ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜಾಹಿೋರಾತು ಅವರ 
ಜಿೋವನ್ದ ಹಾದಿಯನ್ನನ  ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 

ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜಿೋವನ್ವನ್ನನ  
ರ್ಮೋಸಲ್ಲಡಲು ನಿಧ್ಭರಿಸಿದರು, ಮತುತ  

ಸದಸಾ ತವ ಕೆಾ ಗಿ ಅಜಿಭ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು 1935 

ರಲಿ್ಲ  ಸವೆಭಂಟ್ಸ  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ 
ಮುಂಬೈ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯೆಯಾದರು ಮತುತ  
ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಸೇರಿಕಂಡರು. ಅವರು ಪಾ ಖ್ಯಾ ತ 

ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಶ್ಾ ೋ ಎರ್ಸ.ಎಂ.ಜೋಶ್ 

ಅವರ ಮಾಗಭದಶಭನ್ದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  
ವೃತ್ತತ ಜಿೋವನ್ವನ್ನನ  ರೂಪ್ತಸಿಕಂಡರು; ಸೇವೆಗೆ 

ಸಮಪಭಣೆಯಂದಿಗೆ ಅವರು ಜಿೋವನ್ 
ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಮತುತ  ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಂಬೈ 
ಕಚೇರಿಯ ಮುಖಾ ಸೆರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 

ಹಿಂದಿನ್ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾ ಂತಾ ದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿೆಯು 
1936 ರಿಂದ 1938 ಮತುತ  1940 ರಿಂದ 1942 ರ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬರಗಾಲವನ್ನನ  ಎದುರಿಸಿತು. 1942 

ರ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 8 ರಂದು ಸಕಾಭರವು 

ಬಿಜಾಪುರವನ್ನನ  ಬರಗಾಲ ಪ್ತೋಡಿತ ಜಿಲಿೆ  ಎಂದು 

ಘೋಷ್ಟಸಿತು. ಪರಿಸೆಿ ತ್ತಯನ್ನನ  ನಿಣಭಯಿಸಲು 

ಸೇವಕರು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ದಿನ್ಕರ್ 
ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನನ  ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿೆ ಗೆ 
ನಿಯೋಜಿಸಿತು. ಅವರ ಸಮಗಾ  ವರದಿಯ 

ಆಧ್ಯರದ ಮೇಲೆ, ಸೇವಕರು ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸೊಸೈಟಿ ದಿನ್ಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಂದಿಗೆ 
ಸದಸಾ -ಕಾಯಭದಶ್ಭಯಾಗಿ ಸರ್ಮತ್ತಯನ್ನನ  

ರಚಸಿತು. ಸರ್ಮತ್ತಯು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ 

ಪಾ ವಾಸ ಮಾಡಿತು ಮತುತ  ಬರಗಾಲದಿಂದ 
ಬಳಲುತ್ತತ ರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡಲು 
ಸಾಧ್ಾ ವಾಯಿತು. 
 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆ 
ದಿನ್ಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಠ 
ಮತುತ  ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರರ ಪ್ತಾ ೋತ್ತ ಇತುತ . 

ಅವರು ರಾಜಾ ಗಳ ಮರು-ಸಂಘಟನಾ 

ಸರ್ಮತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಸಕ್ಷಾ ಯ ಪ್ರತಾ  ವಹಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಸರ್ಮತ್ತಯ ಸಂಘಟಿತ ಪಾ ಯತನ ದಿಂದ, ಕನ್ನ ಡ 

ಭಾಷ್ಠಯನ್ನನ  ಮಾತನಾಡುವ ಎಲಿ  ಜನ್ರನ್ನನ  
ಒಟಿು ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಾಭಟಕದ ಹೊಸ 
ರಾಜಾ ವನ್ನನ  ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಾ ವಾಯಿತು. 

ಕನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ಸಾಲುಗಳ ಚುಟುಕುಗಳನ್ನನ  
ಜನ್ಪ್ತಾ ಯ ಗಳಿಸಿದ ದಿನ್ಕರ ದತಾತ ತೆಾ ೋಯ 
ದೇಸಾಯಿಯವರನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಿಗರು ‘ಚುಟುಕು 

ಬಾ ಹಮ ’ ಎಂದೇ ಗುರುತ್ತಸುತಾತ ರೆ. ಹಾಗಿದು ರೂ 

ಸಹ, ‘ಚುಟುಕು’ ಇದು ಅವರ ಪಾ ತ್ತಭೆಯ ಹಾಗು 

ಸಾಧ್ನೆಯ ಒಂದು ಅತ್ತ ಸಣಣ  ಅಂಶ 
ಮಾತಾ ವಾಗಿದೆ. 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ‘ದಿನ್ಕರನ್ ಚೌಪದಿ’ 

ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ಕೆಾ ಗಿ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ  
ಅಕಾಡೆರ್ಮಯ ಪಾ ಶಸಿತ  ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಸಾಹಿತಾ ದ 
ದಂತಗೋಪುರದಲಿ್ಲ  ಬದುಕಲ್ಲಲಿ , 

ಮುಂಬಯಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಭಕ 
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಡನೆ ಲಭಿಸಿದ 
ಸಂಪಕಭದಿಂದಾಗಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮಮ  
ಜಿೋವನ್ವನೆನ ಲಿ  ಶೋಷ್ಟತವಗಭಗಳ ಪರವಾದ 
ಹೊೋರಾಟಕೆೆ  ಮುಡುಪ್ತಟಿ ರು. ಗೋಕಾಕದ ಹತ್ತತ  

ಗಿರಣಿಯ ಕಾರ್ಮಭಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ 
ಹೊೋರಾಟದ ಜಿೋವನ್ ಪ್ರಾ ರಂರ್ವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 

ಮುಂಬಯಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಲಕಾರ್ಮಭಕರ 
ಸಂಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ತಮಮ ನ್ನನ  
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ತಡಗಿಸಿಕಂಡರು. ತಮಮ  ಪಾ ತ್ತಭಾವಂತ 

ಮಗನ್ನ ಸರಕಾರದ ಉನ್ನ ತ ಹುದೆು ಯನ್ನನ  
ಅಲಂಕರಿಸುತಾತ ನೆಂದು ಹಾರೈಸುತತ  ಕುಳಿತ್ತದು  
ಬಡ ‘ದತತ ಣಣ  ಮಾಸತ ರ’ರಿಗೆ ಇದೊಂದು 

ನಿರಾಶ್ವದಾಯಕ ಸಂಗತ್ತಯಾಯಿತು. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡ 
ಜಿಲಿೆಯವರಾದರೆ,ಇವರಂತೆಯೇ ಮುಂಬಯಿಯ 

ರೇಲೆವ ೋ ಕಾರ್ಮಭಕರ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ದುಡಿದ 
ಜಾಜಭ ಫನಾಭಂಡಿಸರು ದಕಿ್ಷಣ ಕನ್ನ ಡ 
ಜಿಲಿೆಯವರು ಎನ್ನನ ವದು ಗಮನಾಹಭವಾಗಿದೆ. 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮಮ  ಸೇವಾಕಿೆೋತಾ ವನ್ನನ  
ಮುಂಬಯಿಗೆ ಮಾತಾ  ಸಿೋರ್ಮತಗಳಿಸಲಿ . ತಮಮ  

ತವರುಜಿಲಿೆಯಾದ ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  
ಭೂಚಳುವಳಿಯನ್ನನ  ಪ್ರಾ ರಂಬಿಸಿ ಐದು ವಷಭ 
ಗಡಿಪ್ರರು ಶ್ಕಿೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದರು.ಹಾಲಕೆ್ಷ  

ಜನಾಂಗದ ಬಗೆಗೆ ಅಧ್ಾ ಯನ್ವನ್ನನ  ಪಾ ಕಟಿಸಿ, ಆ 

ಜನಾಂಗವನ್ನನ  ಗಿರಿಜನ್ ಸಮುದಾಯವೆಂದು 
ಗುರುತ್ತಸಲು ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರೇ 
ಕಾರಣರು. ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಪಾ ಗತ್ತಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷತಃ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಭಗಳ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾ ಗತ್ತಗಾಗಿ, ‘ಕೆನ್ರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟಾ ರಿ್ಸ ’ 

ಸೆಾಪ್ತಸಿ ಶ್ವಲೆ ಹಾಗು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ತೆರೆದರು. 

ಅನೇಕ ವಿದಾಾ ರ್ಥಭಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ಷತ ಕವಾಗಿ 
ಸಹಾಯ ನಿೋಡಿದರು. ಉತತ ರ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  

ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜಾ ೋತ್ತಯನ್ನನ  ಬೆಳಗಿದ ಶ್ಾ ೋಯಸುಸ  
ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಲಿುತತ ದೆ. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಗೋಪ್ರಲಕೃಷಣ  
ಗೋಖಲೆಯವರಿಂದ ಮುಂಬಯಿಯಲಿ್ಲ  
ಸೆಾಪ್ತತವಾದ ‘ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜ’ದ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿದು ರು. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನಿಯಮಗಳ 

ಮೇರೆಗೆ ತಮಗೆ ಬಂದ ಯಾವುದೇ 
ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅತಾ ಂತ 

ಕಡಿಮ ಖಚಭನ್ಲಿ್ಲ  ಜಿೋವನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತತ ದು ರು. 

ತಾವು ಲ್ೋಕಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿದಾು ಗ, ಆ 

ಪದನಿರ್ಮತತ  ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಸಹ ನೇರವಾಗಿ 
ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಸಲಿ್ಲಸುತ್ತತ ದು ರು. 

ಸಾವ ರ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೆ ಇವರೂ ಸಹ 
ದರಿದಾ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಸೇವೆಯೇ 
ನಿಜವಾದ ಹರಿಪೂರ್ಜ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದವರು. ಆ 

ಮನೋಭಾವವನ್ನನ  ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಕವನ್ 
ಹಿೋಗಿದೆ: 

ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದು 

ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ? 

ಹರಿಯ ಒಲುಮ ಪಡೆದು ಪುಣಾ  
ಗಳಿಸುತ್ತರುವೆಯಾ? 

ಹುಚಾ ! ನಿೋನ್ನ ಹಳಿಳ ಗೋಡು 

ದಿೋನ್ ಜನ್ರ ಪ್ರಡ ನೋಡು 
ಇರಲು ಗುಡಿಯು ಇಲಿವಲಿ  
ಹೊಟಿ್ಟ  ತುಂಬ ಅನ್ನ ವಿಲಿ ! 

ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದು 
ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ? 

ದಿೋನ್ಗಂದು ಗೂಡು ಸಾಕು 
ದೇವಗಂದು ವಿಶವ  ಬೇಕು 
ಮಣಣ  ಹುಲಿ  ಸಣ್ಣ ಗೂಡು 
ಬಡವಗದುವೆ ಸಿರಿಯ ಬಿೋಡು 
ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದು 

ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ? 

ಜಗಕೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಷ ಗುಡಿಯ ಕಟಿ ಬಲಿೆಯಾ? 

ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದ 
ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ? 

ಹರಿಯ ವಿಶವ ರೂಪವನ್ನನ  ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಯಾ? 

ದಿೋನ್ಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವನೆಂದು ಬಗೆದೆಯಾ? ” 
 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಶೋಷ್ಟತರ ಪರವಾಗಿ 
ಹೊೋರಾಡಿದವರು. ಆದರೆ ಅವರು 

ಮಾಕಸ ಭವಾದಿಗಳಲಿ  ಹಾಗು ನಾಸಿತ ಕರಲಿ . 

ಅವರಿಗೆ ಹರಿಯಲಿ್ಲ  ನಂಬುಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಂದು 

ಹರಿಪೂರ್ಜಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನನ  ‘ವಾ ರ್ಭ’ 

ಮಾಡುವವರಲಿ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊೋರಾಟದಲಿ್ಲ  

ಇದು ವರಾದರೂ ಸಹ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲಿ . ಇವರು 

ಒಂದು ಅವಧಿಗಾಗಿ ಲ್ೋಕಸಭಾ 
ಸದಸಾ ರಾಗಿದು ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ಷೋಯ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರಲಿ . ಭಾರತ ಸೇವಕ ಸಮಾಜದ 

ನಿಯಮಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ರಾಜಕ್ಷೋಯ 
ಪಕ್ಷಗಳನ್ನನ  ಸೇರುವಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ . ದೇವರಾಜ 

ಅರಸರು ಮುಖಾ ಮಂತ್ತಾ ಯಾಗಿದಾು ಗ, ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮಂತ್ತಾ  ಪದವಿಯನ್ನನ  
ನಿೋಡಲು ಸಿದಧ ರಿದು ರು. ಆದರೆ ತತವ ನಿಷೆ ರಾದ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ಆ ಆರ್ಮಷವನ್ನನ  
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು. 

ತಮಮ  ನಿಬಿಡ ಜನ್ಸೇವಾ ಕಾಯಭಕಾ ಮಗಳ 
ನ್ಡುವೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತಾ ರಚನೆಗೆ ಸಮಯ 
ಸಿಕೆುವದೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿತುತ . ಹಾಗಿದು ರೂ ಸಹ 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ‘ಜನ್ಸೇವಕ’ ಎನ್ನನ ವ 
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ಪತ್ತಾ ಕೆಯನ್ನನ  ನ್ಡೆಯಿಸಿದರು. ಐದು 

ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಗು ‘ನಾ ಕಂಡ 

ಪಡುವಣ’ ಎನ್ನನ ವ ಪಾ ವಾಸಸಾಹಿತಾ ವನ್ನನ  

ರಚಸಿದರು. ಈ ಪಾ ವಾಸಕರ್ನ್ವು ಅವರ ಸ್ಪಕ್ಷಮ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ರಾಜಕ್ಷೋಯ ಒಳನೋಟವನ್ನನ  
ಪಾ ತ್ತಬಿಂಬಿಸುತತ ದೆ. ಇವನೆನ ಲಿ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ 

ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಮೂಲಕ ದಿನ್ಕರ 
ದೇಸಾಯಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಚುಟುಕುಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ಒಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎನಿನ ಸುತತ ದೆ. 

“ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದು 

ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ”? ಕವನ್ವು ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನನ  
ವಾ ಕತ  ಪಡಿಸುತತ ದೆ. ಈ ಕವನ್ಕೆೆ  ಪಾ ತ್ತಯಾಗಿ ಪು.ತ್ತ. 

ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಭರು ಒಂದು ಕವನ್ವನ್ನನ  
ರಚಸಿದಾು ರೆ ಎಂದು ಶ್ಾ ೋ ವಾಾ ಸ 
ದೇಶಪ್ರಂಡೆಯವರು ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದಾಗ ನಾನ್ನ 
ಚಕ್ಷತನಾದೆ. ಅದುು ತ ಸಮ ರಣಶಕ್ಷತ ಯ ಶ್ಾ ೋ ವಾಾ ಸ 

ದೇಶಪ್ರಂಡೆಯವರು ಆ ಕವನ್ವನ್ನನ  ತಮಮ  
ನೆನ್ಪ್ತನಿಂದಲೇ ನ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನೆನ ೋ 

ನಾನ್ನ ಇಲಿ್ಲ  ಉದಧ ರಿಸುತ್ತತ ದೆು ೋನೆ: 
 

ಹರಿಗೆ ಎಂದು ಗುಡಿಯನಂದು ಕಟಿು ತ್ತರುವೆನ್ನ 
ದಿೋನ್ಗಿಂತ ದೇವ ಬಡವನೆಂದು ಬಗೆವೆನ್ನ. 

ನಿಜವು ವಿಷ್ಣಣ  ವಿಶವ ಕರನ್ನ, ವಿಶವ ಧ್ಯಮನ್ನ 

ಒಂದೆ ಹೆರ್ಜಜ  ಇಟಿು  ಬುವಿಯ ನಾಕವಳೆದನ್ನ 
ಬೆಳಿಳ ಬೆಟಿದೊಡೆಯ ಶ್ವನ್ನ ಚಂದಾ ಮೌಳಿಯು 
ಪ್ಾ ೋಮಮೂತ್ತಭ ಗಿರಿರ್ಜ ಅವನ್ ಪಾ ಣಯಕಾತೆಭಯು 
ಆದರವನ್ ಬಿೋಡು ಮಸಣ, ಲೇಪ ಬೂದಿಯು 

ಚಮಭ ಉಡುಗೆ, ಹಾವು ತಡುಗೆ,  

ಬದುಕು ಬಿಕೆೆಯು 
ದಿೋನ್ಗಂದು ವಿಶವ  ಸಾಲದಾಸ್ಥ ತಣಿಸಲು 

ದೇವನೆದೆಯ ಗುಡಿಯು ಸಾಕು ನ್ಲ್ಲದು ನ್ಲ್ಲಸಲು 
” 

 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಕವನ್ಕೆೆ  ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಪ್ಾ ೋರಣೆ ಇದು ರೆ, ಪು.ತ್ತ. ನ್. ಅವರ ಕವನ್ಕೆೆ  

ಆಧ್ಯಾ ತ್ತಮ ಕ ಪ್ಾ ೋರಣೆ ಇದೆ. ‘ಅವರವರ ಭಾವಕೆೆ , 

ಅವರವರ ರ್ಕುತ್ತಗೆ, ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ 

ಇರುತ್ತಹನ್ನ ಶ್ವಯೋಗಿ’ 

ಎಂದುಕಳಳ ಬಹುದಷಿ್ಠ ! ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಮೂರು ಕವನ್ಗಳು ನ್ನ್ನ  
ಅಚುಾ ಮಚಾ ನ್ ಕವನ್ಗಳು. ‘ಹರಿಗೆ ಎಂದು 

ಗುಡಿಯನಂದು ಕಟಿು ತ್ತರುವೆಯಾ?’ ಕವನ್ವು 

ಅವುಗಳಲಿ್ಂದು. ‘ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಬೂದಿ 

ಗಾಳಿಯಲ್ಲ ತೂರಿ ಬಿಡಿ’ ಎನ್ನನ ವದು ಮತತ ಂದು 

ಕವನ್. ಈ ಕವನ್ ಹಿೋಗಿದೆ: 
 

ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಬೂದಿ-ಗಾಳಿಯಲ್ಲ ತೂರಿ ಬಿಡಿ 

ಹೊೋಗಿ ಬಿೋಳಲ್ಲ ಬತತ  ಬೆಳೆಯುವಲಿ್ಲ ; 

ಬೂದಿ-ಗಬಬ ರದಿಂದ ತೆನೆಯಂದು ನೆಗೆದು ಬರೆ 

ಧ್ನ್ಾ ವಾಯಿತು ಹುಟಿು  ಸಾವಿನ್ಲಿ್ಲ  
ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಬೂದಿ-ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ  ಹರಿಯಬಿಡಿ 

ತೇಲ್ಲ ಬಿೋಳಲ್ಲ ರ್ಮೋನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲಿ್ಲ ; 

ಮುಷಿ್ಟಬೂದಿಯ ತ್ತಂದು ಪುಷಿ ವಾಗಲು ರ್ಮೋನ್ನ 
ಧ್ನ್ಾ ವಾಯಿತು ಹುಟಿು  ಸಾವಿನ್ಲಿ್ಲ  

ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಬೂದಿ-ಕಳದಲಿ್ಲ  ಬಿೋರಿ ಬಿಡಿ 

ತಾವರೆಯು ದಿನ್ದಿನ್ವು ಅರಳುವಲಿ್ಲ ; 

ಬೂದಿ ಕೆಸರನ್ನ ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಪಂಕಜವುಮೂಡೆ 
ಧ್ನ್ಾ ವಾಯಿತು ಹುಟಿು  ಸಾವಿನ್ಲಿ್ಲ  
ಸತತ  ಮೇಲಾದರೂ ದೇಹ ಸೇವೆಗೆ ನಿಲಲ್ಲ 
ಇಂದಿಗಿೋ ನ್ರಜನ್ಮ  ಸೇವೆಯಿಂದು 

ತನ್ನ  ಸಾವ ರ್ಭವ ನೆನೆದು ವಾ ರ್ಭವಾಗಿದೆ, ದೇವ, 

ನಿಜ ಸೇವೆಗೈಯಲ್ಲಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮುಂದು. 
 

ಭಾರತದ ಪಾ ರ್ಮ ಪಾ ಧ್ಯನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ 
ನೆಹರೂರವರು ಸಹ ತಮಮ  ಮೃತುಾ ಪತಾ ದಲಿ್ಲ  
ತಮಮ  ದೇಹದ ಬೂದಿಯನ್ನನ  ಭಾರತದ ವಿವಿಧ್ 
ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗು ನ್ದಿಗಳಲಿ್ಲ  ತೂರಿ ಬಿಡಲು 
ಬರೆದಿದಾು ರೆ. ನೆಹರೂರವರು ತಮಮ  

ಮೃತುಾ ಪತಾ ವನ್ನನ  ೧೯೪೮ ರಲಿ್ಲಯೇ 
ಬರೆದಿದು ರೂ ಸಹ, ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ 

ಅಂದರೆ ೧೯೬೨ ರಲಿ್ಲ  ಅದು ಪಾ ಕಟವಾಯಿತು. 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮಮ  ಈ 
ಕವನ್ವನ್ನನ  ೧೯೬೨ಕೆ್ಷಂತ ಮೊದಲೇ 
ಬರೆದಿದಾು ರೆ. ನೆಹರೂರ ಇಚೆ್ಛಯು 

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿದೆ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 

ಕವನ್ದಲಿ್ಲ , ತನ್ನ  ಬದುಕು ಹಾಗು ತನ್ನ  ಸಾವು 

ಎರಡರಿಂದಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತತ ಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲ್ಲ 
ಎನ್ನನ ವ ತ್ತೋವಾ  ಕಳಕಳಿಯಿದೆ. ದಿನ್ಕರ 

ದೇಸಾಯಿಯವರು ೧೯೮೨ ನ್ವಹ ಂಬರ ೬ ರಂದು 
ತ್ತೋರಿಕಂಡರು. ಅವರ ಕವನ್ದಲಿ್ಲಯ 

ಕೋರಿಕೆಯನ್ನನ  ಮನಿನ ಸಲಾಯಿತ ಇಲಿವೊ 
ತ್ತಳಿಯದು. ಆದರೆ ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನ್ ಈ ಸುಪುತಾ ನ್ 

ಜನ್ಮ ವು ಜನ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  
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ಸಾರ್ಭಕವಾಗಿರುವದರಲಿ್ಲ  ಎಳಳ ಷಿ್ಟ  
ಸಂದೇಹವಿಲಿ . 

ಇಂದಿರಾ ಇವರು ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 
ಹೆಂಡತ್ತ. ಈ ಮರಾಠಿ ತರುಣಿ 

ದೇಸಾಯಿಯವರನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗುವ 
ಬಯಕೆಯನ್ನನ  ವಾ ಕತ  ಪಡಿಸಿದಾಗ, 

ದೇಸಾಯಿಯವರು, ‘ನ್ನ್ನ  ಅಂಗಿಗೆ ಜೇಬು ಇಲಿ ’ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದು ರು. ‘ಅದಕೆಾ ಗಿಯೇ ನಾನ್ನ 

ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದು’ 

ಎಂದು ಇಂದಿರಾ ಮರುನ್ನಡಿದರಂತೆ! 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ನ್ನ್ನ  ಮಚಾ ನ್ 
ಮೂರನೆಯ ಕವನ್: ‘ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್!’ ಇದೊಂದು ಅದುು ತ ಮಕೆಳ ಗಿೋತೆ. 

ನಾನ್ನ ಕನ್ನ ಡ ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುತ್ತತ ರುವಾಗ 
ಈ ಕವನ್ ನ್ಮಮ  ಪಠ್ಾ ದಲಿ್ಲತುತ . ಕವನ್ ಹಿೋಗಿದೆ:- 
 

ಗಂಟ್ಟಯ ನೆಂಟನೆ ಓ ಗಡಿಯಾರ, 

ಬೆಳಿಳ ಯ ಬಣಣ ದ ಗೋಲಾಕಾರ, 

ವೇಳೆಯ ತ್ತಳಿಯಲು ನಿೋನಾಧ್ಯರ, 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್! 

ಹಗಲ್ಲ ಇರುಳೂ ಒಂದೇ ಬಾಳು, 

ನಿೋನಾವಾಗಲು ದುಡಿಯುವ ಆಳು, 

ಕ್ಷವಿಯನ್ನ ಹಿಂಡಲು ನಿನ್ಗದು ಕೂಳು 
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್! 

ಮುಖ ಒಂದಾದರು ದಾವ ದಶ ನೇತಾ ! 

ಎರಡೇ ಕೈಗಳು ಏನ್ನ ವಿಚತಾ ! 

ಯಂತಾ  ಪುರಾಣದ ರಕೆ ಸ ಪುತಾ ! 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್! 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಎನ್ನನ ತ ಹೇಳುವೆಯೇನ್ನ? 

ನಿನಿನ ೋ ಮಾತ್ತನ್ ಒಳಗುಟಿ್ಟ ೋನ್ನ? 

‘ಕಾಲವು ನಿಲಿದು’ ಎನ್ನನ ವಿಯೇನ್ನ? 

ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್! 

ದುಡಿಯುವದೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಯ ಕಮಭ 
ದುಡಿಸುವದೊಂದೇ ನ್ಮಮ ಯ ಧ್ಮಭ 
ಇಂತ್ತರುವುದು ಕಲ್ಲಯುಗದಿೋ ಮಮಭ 
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗೆಳೆಯಾ, ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್! 

 

ಈ ಬಾಲಗಿೋತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ದಿನ್ಕರ 
ದೇಸಾಯಿಯವರ ಶೋಷ್ಟತಸಂವೇದನೆಯ 
ಸಮಾಜಮುಖಿೋ ಧೋರಣೆ ವಾ ಕತ ವಾಗುತ್ತತ ದೆ! 

‘ನಿೋನಾವಾಗಲು ದುಡಿಯುವ ಆಳು’ ಹಾಗು 

‘ಯಂತಾ ಪುರಾಣದ ರಕೆ ಸಪುತಾ ’ ಎನ್ನನ ವ 

ಸಾಲುಗಳು ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನನ  
ಸೂ ಷಿ ಪಡಿಸುತತ ವೆ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ತಮಮ  ಜಿೋವನ್ದ ಪಾ ತ್ತ ಗಳಿಗೆಯನ್ನನ  
ಸಮಾಜಕೆಾ ಗಿ ರ್ಮೋಸಲ್ಲಟಿಿ ದು ರು. ದೇವರಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ನಂಬುಗೆ ಇದು ರೆ, ಅದು ಅವರ 

ಅಂತರಂಗಕೆೆ  ಮಾತಾ  ತ್ತಳಿದಿರಬಹುದು. 

ಮರಣಶಯಾ ಯಲಿ್ಲದಾು ಗ ಅವರು ರಚಸಿದ 
ಚುಟುಕು ಹಿೋಗಿದೆ: 

ಜಗದಿೋಶವ ರನ್ನ ಮೊನೆನ  ಮಾಡಿ ಟ್ಟಲ್ಲಫೋನ್ನ 
ಕೇಳಿದನ್ನ, ‘ದೇಸಾಯಿ, ಹೇಗಿದಿು  ನಿೋನ್ನ?’ 

ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿವೆ ನಿನ್ನ  ಚುಟುಕುಗಳ ಹುಚುಾ  
ಇನೆನ ರಡು ಬರೆದು ನಿೋ ಪುಸತ ಕವ ಮುಚುಾ !’ 

 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮಮ  ಅಂತಾ ವನ್ನನ  
ಅರಿತ್ತರಬಹುದು. ಅದಕೊ  ಮುಖಾ ವೆಂದರೆ, 

ತನ್ನ ನ್ನನ  ಹಿಡಿದುಕಂಡೇ ಯಾರೂ 
ಅಮರನಾಗಿರುವಷಿ್ಣ  ಮುಖಾ  ಅಲಿ  ಎಂದು 
ಅವರು ಅರಿತ್ತರಬಹುದು. ಅರ್ವಾ ಒಂದು 

ಜಾ ೋತ್ತ ನಂದಿದರೆ, ಅದು ಹೊತ್ತತ ಸಿದ ನ್ನರು 

ಜಾ ೋತ್ತಗಳು ಅಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗುತತ ವೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  
ಅವರು ಅರಿತ್ತರಬಹುದು. ಗೋಖಲೆ ಸ್ಥಂಟ್ಟನ್ರಿ 

ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರ ಎದೆಯಳತೆಯ 
ಮೂತ್ತಭಯನ್ನನ  ಸೆಾಪ್ತಸಲು ಅವರ ಶ್ಷಾ ರು 
ಬಯಸಿದು ರು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ತಾನ್ನ 

ರಾಜಿೋನಾಮ ಕಡುವದಾಗಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು 
ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಷದರು. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ 

ನಿಧ್ನ್ದ ನಂತರ, ಅವರ ನೆನ್ಪ್ತಗಾಗಿ 

ಎದೆಯಳತೆಯ ಪುತೆಳಿಯಂದನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲ  
ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ಶೋಷ್ಟತರ ಹಾಗು ತಮಮ  ಅನೇಕ ಶ್ಷಾ ರ 
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತತ ದಾು ರೆ. 
 

ಸಮಾರೋಪ್ 
ತಾವು ಕೈಗಂಡ ಪಾ ತ್ತಯಂದು ಕಾಯಭದಲಿ್ಲ  
ಕಾರಣ ಅಚುಾ ಕಟಿು ತನ್ವನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಿದ ತಮಮ  
ಜಿೋವನ್ದ ಕಾ ಮಬದಧ ವಾದ ರಿೋತ್ತಯ ಮೂಲಕ 
ಇಂದಿನ್ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ್ ಜನಾಂಗಕೆೆ  ಒಂದು 
ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಪ್ಾ ೋರಣೆಯಾಗಿ ನಿಲಿಬಲಿ , 

ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಬದುಕು 
ಸಮಾಜವನ್ನನ  ಜಾಗೃತಗಳಿಸುವ ಅವರು 
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆದಶಭವಾಗುವ 
ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಗುವ ಅವರ ಸಾಧ್ನೆ ಹಿಂದಿನ್-
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ಮುಂದಿನ್ ಜನ್ತೆಗೆ ದಾರಿದಿೋಪವಾಗುತತ ದೆ, ಮತುತ  

ಮಾಗಭದಶ್ಭಯಾಗುತತ ದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ದಿನ್ಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಚೈತನ್ಾ ಶ್ೋಲ 
ವಾ ಕ್ಷತ ತವ ದ ಆಕಷಭಣೆ ಆಕಷಭಣೆ ಹಿಡಿ ರಾಷಿ ರ 
ಇಡಿೋ ದೇಶಕೆೆ  ಇದೆ. ದಿನ್ಕರದೇಸಾಯಿಯವರು, 

ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳಿಗೆ ತಮಮ  
ಪಾ ತ್ತಕ್ಷಾ ಯಯನ್ನನ  ಸಮರ್ಭವಾಗಿ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ. 

ಸಮಯಬಂದಾಗ, ಅವರ ಪರಿರ್ಮತ್ತಯಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕ ಜನ್ಪರ ಕಾಯಭಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ 
ಅನ್ನಕರಣಿೋಯರಾಗಿದಾು ರೆ. ಆದಶಭಮಯ 

ಜಿೋವನ್ವನ್ನನ  ನ್ಡೆಸಿದ ಜನ್ಪರ-ಸಾಹಿತ್ತ, 

'ದಿನ್ಕರ್' ರವರು, ನ್ವೆಂಬರ್, ೬, ರ ೧೯೮೨ 

ರಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 
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