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ಶ್ರೀರಾಮ.ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು,
ಬಿ.ಬಿ.ಎ೦. ವಿಭಾಗ,
ನ್ಯಾಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲ ೇಜು,

“ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿ” ಚೌಪದ ಒ೦ದು ಹ್ರದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ
ಶ್ರೀರಾಮ.ಎ೦
ಕನ್ನಡ ಜಾನ್ಪದ ಗೇತ

ಸಮ್ಾದಧವಾದುದು. ಯಾವುದ ಯೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿ೦ದಲ ಯೇ

ರಚನ ಯಾಗ ಕಿವಿಯಿ೦ದ ಕಿವಿಗ ಹಬಿಿ ಹಾದಯಸಥವಾಗರುವ ಸಾಹಿತ್ಾವ ೇ ಜನ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಾ.
ಅವಿದಾಾವ೦ತ್ರ

ಅಪರಿಚಿತ್

ವಾಕಿತಗಳ

ಈ

ರ

ಚನ ಯಲ್ಲಿ

ಆಡುಭಾಷ ಯೇ

ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿ೦ಗ್ ರ ಯೇಡ್,

ಹಾಸುಹ ಯಕಾಾಗರುತ್ತದ ; ವಾಾಕರಣ ಛ೦ದಸುು, ಶಬ್ಧ ಶುದ್ಧಧಗಳ್ಳಗ ಗಮ್ನೇಯವಾದ ಜ ನ್ಪದ

ಬ ೦ಗಳೂರು

ಕವಿಯ ಪಾತಿಭ ಯು ಕಥಾ ಸ೦ವಿಧ್ಾನ್ದಲ್ಲಿಯಯ, ಕಲಪನ ಯಲ್ಲಿಯಯ, ಗ ೇಯತ ಯಲ್ಲಿಯಯ
ಜಾನ್ಪದ ಕವಿ ಮಿ೦ಚಿರುವನ್ು. ಈ ಕವಿತ ಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತ್೦ಗ, ಬಿೇಗರು, ಗ೦ಡ
ಮೊದಲಾದವರ ಲಿರಯ ಪರಸವರ ಪ್ಾೇತಿ ವಿಶ್ಾವಸ ಗಳ್ಳ೦ದ ಆದಶಶ ಕೌಟ೦ಬಿಕ ಜೇವನ್ವನ್ುನ
ನ್ಡ ಸುವವರಾಗದದರು.

ಅಣಣನ್ಯ

ಕಯಡ

ತ್೦ಗಯಲ್ಲಿ

ಪ್ಾೇತಿ

ತಾಯಿ

ತ್೦

ದ ಯರಲ್ಲಿ

ವಿಧ್ ೇಯತ ಯನ್ುನ ಹ ಯ೦ದ್ಧದದನ್ು. ಆದರ ಯಾವುದ ಯೇ ಒ೦ದು ವಿಷ ಘಳ್ಳಗ ಯಲ್ಲಿ ತ್೦ಗಯ
ಆಭರಣಗ ಳನ ನೇ ಲಪಟಾಯಿಸುವ ದುರಾಸ ಗ ಯಳಗಾಗ ತ್೦ಗಯನ್ುನ ಕ ಯಲುಿವ ನಧ್ಾಶರ
ಕ ೈಗ ಯ೦ಡು ವಿಧಿವಶದ್ಧ೦ದ ಮ್ಾತ್ುಾ ಗೇಡಾದನ್ು. ‘ಆಸ ಯೇ ದುಖಃಕ ಾ ಮ್ಯಲ’ ವ ೦ಬ್ ನಾಣುನಡಿ
ಹ ಯೇಗ ‘ಆಸ ಯೇ ಮ್ರಣಕ ಾ ಮ್ಯಲ’ ಎ೦ಬ್ುದು ಅಣಣನ್ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಸತಾಾವಾಯಿತ್ು.
ಕೌಟ೦ಬಿಕ ಜೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾೇತಿಯು ಬ್ದುಕಿಗ ಅದ ೦ತ್ಹ ಉತಾುಹದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ುನ ೦ಟು
ಮಾಡುತ್ತದ ೦ಬ್ುದನ್ುನ ಮ್ನ್ುಷಾ ತಾನ ಯ೦ದು ಬ್ಯಸಿದರ ದ ೈವ ಮ್ತ ಯತ೦ದು ಬ್ಗ ಯುವುದು
ಎ೦ಬ್ುದನ್ುನ ಈ ಕಥ ಮಾಮಿಶಕವಾಗ ಚಿತಿಾಸಿದ .
ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿಯ ಹಬ್ಿಕ ಾ ಮ್ಗಳನ್ುನ ಮ್ನ ಗ ಕರ ಸಿ ಹಬ್ಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿ
ಉಡುಗ ಯರ ಯಿತ್ುತ

ಸ೦ತ ಯೇಷ

ಪಡುವ

ಹ೦ಬ್ಲ

ತಾಯಿಯೊಬ್ಿಳ್ಳಗ

ಉ೦ಟಾಯಿತ್ು.

ಬ್೦ಗಾರದ ಗ ಯ೦ಬ ಯ೦ತಿರುವ ತ್ನ್ನ ಮ್ಗಳನ್ುನ ಅತ ತಯ ಮ್ ನ ಯಿ೦ದ ಕರ ತ್ರಬ ೇಕ ೦ದು
Correspondence

ಶ್ರೀರಾಮ.ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪ್ಾಾಧ್ಾಾಪಕರು,
ಬಿ.ಬಿ.ಎ೦. ವಿಭಾಗ,
ನ್ಯಾಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲ ೇಜು,

ತಾಯಿಯು ಮ್ಗನಗ ಹ ೇಳ್ಳದಳು. ಮ್ಗನ್ು ತಾಯಿಯ ಮಾತ್ುಗಳನ ಯನಪ್ಪಕ ಯ೦ಡು ತಾ ಯಿ
ಕ ಯಟಟ ತಿ೦ಡಿಗಳನ ನಲಿ ತ ಗ ದುಕ ಯ೦ಡು, ತಾಯಿಯು ಹ ೇಳ್ಳದ೦ತ

ತಾನ್ು ಸ ಯಗಸಾಗ

ಅಲ೦ಕಾರವನ್ುನ ಮಾಡಿ ಕ ಯ೦ಡು, ಸವಾಶಲ೦ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಎಳ ಹ ಯೇರಿಯನ್ುನ ತ್೦ಗಗ
ಉಡುಗ ಯರ ಯನಾನಗ ಕ ಯಡಲು ಅದರ ಯಡನ ಹ ಯ ರಟನ್ು. ತಾಯಿಯ ಆದ ೇಶದ೦ತ ಒಳ ಿಯ

ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಿ೦ಗ್ ರ ಯೇಡ್,

ವಸರವನ್ುನಟುಟ, ಬ್ಣಣದ ರುಮಾಲನ್ುನ ತ್ಲ ಗ ಧರಿಸಿದನ್ು. ತಾಯಿಯು ಮ್ ಗನ್ನ್ುನ ಹಳ್ಳಿಯ ಹ ಯರ

ಬ ೦ಗಳೂರು

ಅ೦ಚಿನ್ವರ ಗ ಹ ಯೇಗ ತ್ಲುಪ್ಸಿ ಬ್೦ದಳು.
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ಅಣಣನ್ು ತ್ು೦ಬ್ ಉತಾುಹದ್ಧ೦ದ ತ್೦ಗಯ ಮ್ನ ಗ ಹ ಯೇದನ್ು.

ಆ ಹ ಯತಿತಗ ಸುರಪುರದ ಅರಸನ್ು ಆ ಮಾಗಶವಾಗ ಬ್೦ದನ್ು.

ತ್೦ಗಯು

ಸತ್ತವನ ಯಬ್ಿನ ದರು

ಅಣಣನ್

ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ್

ಆಗಮ್ನ್ದ್ಧ೦ದ

ಆನ್೦

ಮ್ಹಿಳ

ಇರುವುದನ್ುನ

ನ ಯೇಡಿ

ದ್ಧಸಿದಳು. ಅಣಣನ್ನ್ುನ ಆದರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿ, ತಾಯಿ ಕ ಯಟಟ

ವಿಷಯವ ೇನ ೦ದು ವಿಚಾರಿಸಿದನ್ು. ತ್೦ಗಯು ತ್ನ್ನ ಅಣಣನ್ು

ತಿ೦ಡಿಗಳನ್ುನ ಗ೦ಡನಗಯ, ಅಣಣನಗಯ ಕ ಯಟುಟ ತಾನ್ಯ

ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ುನ ಮ್ುಚಿಿಡಲ್ಲಲಿ. ಅಣಣ ಹಾವಿನ ೦ದ

ತಿ೦ದು ತ್ಾಪತಳಾದಳು. ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿಗ ಕರ ದ ಯಯಾಲು

ಕಚಿಿಸಿಕ ಯ೦ಡು

ಬ್೦ದ್ಧರುವ ಸ೦ಗತಿ ತಿಳ್ಳದಾಗಲ೦ತ್ಯ ತ್೦ಗಗ

ಪಾಧ್ಾನಗ

ಸವಗಶ

ಸತ್ತ

ಬ್ಗ ಯನ್ುನ

ತಿಳ್ಳಸಿದಳು.

ರಾಜನ್ು

ವಿವರಗಳನ್ುನ ಸ ೇರಿಸಿ ವರದ್ಧಯೊ೦ದನ್ುನ ತ್

ಮ್ಯರ ೇ ಗ ೇಣ ನಸಿತ್ು. ಈ ತ್೦ಗಯ ಗ೦ಡನ್ು, ಈ ಅಣಣನ್ನ್ುನ

ಯಾರಿಸಿ ಸತಿತರುವ ಅಣಣನ್ ಬ್ಗ ೆ ಅವನ್ ತಾಯಿ-ತ್೦ದ ಯರಿಗ

ತ್ು೦ಬ್ ಗೌರವಿಸಿದನ್ು. ತ್ನ್ನ ಹ ೦ಡತಿಯನ್ುನ ತ್ವರು ಮ್ನ ಗ

ಕಳುಹಿಸಿಕ ಯಡಲು ಹ ೇಳ್ಳದನ್ು.

ಕಳುಹಿಸಿಕ ಯಡಲು

ಸಮ್ಮತಿಸಿದನ್ು.

ತಾಯಿ-ತ್೦ದ ಯರು ಅರಣಾಕ ಾ ಧ್ಾವಿಸಿದರು. ಮ್ಗನ್ು ಮ್ಗಳ

1

ವಸುತಗಳನ ನೇ ಅಪಹರಿಸಲು ಬ್ಯಸಿದ ಸ೦ಗತಿಯನ್ುನ ತಿಳ್ಳದು

ಸ೦ತ ಯೇಷದ್ಧ೦ದ

ಹ ೦ಡತಿಗ ಒಳ ಿಯ ಸಿೇರ ಯನ್ುನಟುಟಕ ಯ೦ಡು ಎಲಿ ಆ
ಭರಣಗಳನ್ುನ ಧರಿಸಿ ತ್ವರು ಮ್ನ ಗ

ಸ೦ತ ಯೇಷದ್ಧ೦ದ

ದುಖಃಸಿದರು.

ಮ್ಗನಗ

ಅ೦ತ್ಾಸ್೦ಸಾಾರವನ್ುನ

ಮಾಡಿ

ಹ ಯೇಗ ಬ್ರಬ ೇಕ ೦ದನ್ು. ಆ ತ್೦ಗಯೊೇ ಕಿವಿ, ಕ ಯರಳು, ಭು

ಮ್ುಗಸಿದರು.ಸುರಪುರದ ಅರಸನ್ು ಮಾತ್ರ ಆ ಮ್ಗ ಳ್ಳಗ

ಜ, ತ ಯೇಳುಗಳ್ಳಗ

ಅತ ತಯ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವಿರುವುದ ೦ದ ಣಿಸಿ ಅತ ತಯ

ಬ್೦ಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನನಟುಟಕ ಯ೦ಡು

ಗ ಜ ೆಧರಿಸಿ ಅಣಣನ ಯಡನ

ಹ ಯರಟಳು. ಅರಣಾದ

ಮ್ನ ಗ ಹಿ೦ದ್ಧರುಗಲು ಹ ೇಳ್ಳದನ್ು. ಹಿೇಗ ಅಣಣನ್ು ತ್೦ ಗಯ

ಹಾದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಕಾಕರ ಕ ೈಗ ಸಿಗದ೦ತ ನ್ಡ ದು ಊರನ್ುನ

ಆಭರಣಕಾಾಗ ಆಸ ಪಟುಟ ದ ೈವದ್ಧ೦ದ ರ್ಕ್ಷ ಗ ಯಳಗಾದನ್ು.

ಸ ೇರಿಕ ಯಳಿಬ ೇಕ ೦ದು ಅವಳ ಗ೦ಡನ್ು ಹ ೇಳ್ಳದನ್ು. ಆ ಗ೦

ಅಣಣನ್ು ಕುಬ್ುದ್ಧಧಯಿ೦ದ

ಡನ್ು ಆ ಹ ೦ಡತಿಯನ್ುನ ಅದ ಷುಟ ಪ್ಾೇತಿಸುತಿತದದನ ೦ಬ್ುದಕ ಾ ಈ

ವಿಗೇಡಾದನ್ು.

ಬಿೇಳ ೂಾಡುಗ ಒ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ.

ಈ ಕಥ ಯನ್ುನ ಪರಾಮ್ರ್ಶಸಿದರ ತ್೦ಗಯು ತ್ನ್ನ ಅತ ತ,

ತ್೦ಗಯು

ತ್ನ್ನ

ತ್ವರಿಗ

ನ್ಮ್ಸಾರಿಸಿ

ಮಾವ, ಗ೦ಡ, ತಾಯಿ, ತ್೦ದ ಎಲಿರ ಪ್ಾೇತಿಗ ಪ್ಾತ್ಾಳಾಗ

ಆರ್ೇಶವಾಶದಗಳನ್ುನ ಪಡ ದು ಹ ಯರಟಳು. ಅಣಣನ್ು ತ್ವರು

ದದಳ ೦ದು ತಿಳ್ಳಯುತ್ತದ . ತಾಯಿ-ತ್೦ದ ಯರು ಮ್ಗಳನ್ುನ

ಮ್ನ ಯ ಕಡ ಗ ಮ್ಯರು ಹರಿದಾರಿ ನ್ಡ ದನ್ು. ದಾರಿಯ

ಮ್ಗನ್ನ್ುನ ಅಪ್ಾರ ವಾತ್ುಲಾದ್ಧ೦ದ ಕಾಣುತಿತದದರ ೦ದು ಅರಿ

ಅರಣಾದ ನಜಶನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್೦ಗಯು ಧರಿಸಿದ ವಿರುಗುವ

ವಾಗುತ್ತದ . ಅತ ತ, ಮಾವ, ಗ೦ಡ೦ದ್ಧರ ಲಿ ಒಳ ಿಯವರಾಗ

ಆಭ

ತಾನ್ು

ಮ್ನ ಯ ಸ ಯಸ ಯನ್ುನ ಪ್ಾೇತಿ ವಿಶ್ಾವಸಗಳ್ಳ೦ದ ಕಾಣುತಿತದದ ರು.

ವಶಪಡಿಸಿಕ ಯಳಿಬ ೇಕ ೦ಬ್ ದುರಾಸ ಯು ಅಣಣನ್ ಮ್ನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಿ

ಆದರ ಕ ೇವಲ ಒಬ್ಿನ ೇ ಒಬ್ಿ ಅಣಣ ಮಾತ್ಾ ಇತ್ರರ೦ತ

ಮೊಳ ಯಿ ತ್ು. ತ್೦ಗಯ ಕ ಯರಳನ್ುನ ಕತಿತಯಿ೦ದ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಆದಶಶ

ಆಭರಣಗಳನ್ುನ ತ ಗ ದುಕ ಯಳಿಬ ೇಕ ೦ದು ಕತಿತಯನ್ುನ ಎತಿತದಾಗ

ಶ್ಾಪರವಶನ್ಯ

ತ್೦ ಗಯು ಹ ದರಿ ತ್ನ್ನನ್ುನ ಕ ಯಲ ಮಾಡಬಾರದ ೦ದಯ,

ನಧಶರಿಸಿ ಅಕಾಲ ಮ್ಾತ್ುಾವಿಗೇಡಾದನ್ು.

ರಣಗಳನ್ುನ

ಅತ ತ

ಮಾವ೦ದರಿಗ

ಅಣಣನ ೇ ಏಟು ತಿ೦ದನ್ು ಸಾ

ನ ಯೇಡಿ

ಅವುಗಳ ಲಿವನ್ುನ

ತ್ನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಿ ಆಭರಣಗಳನ್ುನ ತಾನ ಬಿಚಿಿಕ ಯಟುಟ ಬಿಡುವು
ದಾಗ

ಅಣಣನಗ

ಒಳಗಟುಟಕ ಯ೦ಡು

ಹ ೇಳ್ಳದಳು,
ಮ್ು೦ದ

ಅಣಣನ್ು

ನ್ಡ ದನ್ು.

ಕತಿತಯನ್ುನ
ಅದು

ತ್ನ್ಗ

ದಕಾಲಾರದ ನಸಿ ಕಲುಿ ಚಪಪಡಿಯ ಕ ಳಗ ಕ ೈಹಾಕಿದಾಗ ರ್ವನ ೇ
ಹಾವಿನ್ ರಯಪವನ್ುನ ತಾಳ್ಳ ಅವನ್ನ್ುನ ಕಚಿಿಹಾಕಿದನ್ು. ವಿಷ
ದ ೇಹಾದಾ ದಾ೦ತ್ ವಾಾಪ್ಸಿ ಸತ್ುತ ಹ ಯೇದನ್ು. ತ್೦ಗ
ಕಾಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಒ೦ಟಿಯಾದಳು.
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ಗುಣಗಳನ್ುನ
ಆಗ

ಹ ಯ೦ದದ

ಸಾವರ್ಥಶಯಯ,

ಅಮಾನ್ವಿೇಯವಾಗ

ದುರಾ

ವತಿಶಸಲು

