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ಅನುಸೂಯ ಕಾಂಬೆ್ಳಯವರ “ಮ್ಹಾದೇವಿ ಅಕ್ಕ ನಿಗೆ” 

ಕವಯ  - 'ಒಾಂದು ವಿವೇಚನೆ' 
 

ಸೌಮ್ಯ .ಹೆಚ್.ಎಲ್, 
 
ಡಾ. ಅನುಸೂಯ ಕಾೆಂಬಿ  ಇವರು ಪಾ ಸ್ತತ ತ್ ಕನ್ನ ಡ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು. ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಧ್ಯರವಾಡದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ನನ ತ್ಕೋತ್ತ ರ ಕೆಂದಾ ದ ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿ ಕಾಯಾವನುನ  ನಿವಾಹಿಸ್ತತ್ತತ ದ್ಯಾ ರೆ. ಕಿಾ ಯಾಶೋಲ ವಕಿತ ತ್ವ ದ 

ಇವರು ಸ್ತತ ರೋವಾದಿ ಹಾಗೂ ದಲ್ಲತ್ ಸ್ನಹಿತ್ಾ ದ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ತಕೆಂಡಿದ್ಯಾ ರೆ. 

ದಲ್ಲತ್ ಮತ್ತತ  ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ  ಎಚ್ಚ ರವನುನ  ರೂಪಿಸ್ತತ್ತತ ದ್ಯಾ ರೆ. 

ಸ್ನಹಿತ್ಾ  ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧರ್ನ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸ್ತಕೆಂಡಿದ್ದಾ  ‘ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ 

ಸ್ನಹಿತ್ಾ ದ ಮೇಲೆ ಅೆಂಬೇಡು ರ್ ಪಾ ಭಾವ' ಎೆಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ  

ಕೈಗೆಂಡು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಿಯನುನ  ಪಡೆದಿದ್ಯಾ ರೆ. ಇವರು ಹಲವು ಸ್ನಹಿತ್ಾ  ಕೃತ್ತಗಳನುನ  

ರಚಿಸ್ತದ್ಯಾ ರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ “ಮುಳಿ್ಳ  ಕಂಟಿಯ ನ್ಡುವೆ” “ಮತ್್ ಾ ಗಂದಿಯ ಹಾಡು” ಎೆಂಬ 

ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ಗಳ್ಳ, 'ಹರಿದ ಪತ್ಾ ' ಎೆಂಬ ಒೆಂದ್ದ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ್, 'ವಿಚಾರ ಸ್ನಹಿತ್ಾ  ಮತ್ತತ  

ಹೆಣ್ಣು ', 'ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಣ ಬಳಕ್ಕ', 'ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆ ಯ ದಲ್ಲತ್ ಸ್ನಹಿತ್ಾ ' ಇವರ ಸಂಪ್ರದಿತ್ 

ಕೃತ್ತಗಳ್ಳ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಪ ವಲಿ್ಲ , ಶಾ ೋಮತ್ತ ಲಲ್ಲತಾದೇವಿ, ಇೆಂಚ್ಲ, ಭೋಮರತ್ನ , 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಭ್ಾ ಮ, ಮೊದಲಾದ ಪಾ ಶ್ಸ್ತತ ಗಳ್ಳ, ಬಹುಮಾನ್ಗಳ್ಳ ದೊರೆತ್ತವೆ. ಇವರ 

ಸ್ನಹಿತ್ಾ  ಕೃತ್ತಗಳ್ಳ ಇೆಂಗಿಿ ಷ್, ಹಿೆಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತೆಮಿಳ್ಳ, ಗುಜರಾತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಭಾಷೆಗಳ್ಳಗೆ ಅನುವಾದಗೆಂಡಿವೆ. 

ಕಾೆಂಬಿ್ಳ ರವರ “ಮಹಾದೇವಿ ಅಕು ನಿಗೆ” ಎೆಂಬ ಕಾವಾ ದ ವಸ್ತತ  ಅಕು ಮಹಾದೇವಿ 

ವಚ್ನ್ಗಾತ್ತಾಯನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ದ್ದಾ . 12 ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನಹಿತ್ಾ , ಸ್ನಮಾಜಿಕ, 

ಆರ್ಥಾಕ, ರಾಜಕಿೋಯ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಸ್ನೆಂಸು øತ್ತಕ ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಾ ೆಂತ್ತಯನುನ  

ಉೆಂಟುಮಾಡಿದ ಕಾಲ. ಆ ಕಾಲಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಸ್ತತ ರೋವಾದಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಕೆಂಡ 

ವಚ್ನ್ಕಾತ್ತಾ, ಕವಿಯತ್ತಾ  ಅಕು ಮಹಾದೇವಿ. ಹೆಣ್ಣು  ಅಬಲೆಯು-ದ್ದಬಾಲಳಲಿ . ಯಾರ ಹಂಗು 

ಇಲಿದೆ ಬದ್ದಕಬಹುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನಿರೂಪಿಸಲು ಹೋದವಳ್ಳ. ಅಕು ನಂತ್ಹ ಸ್ತತ ರೋವಾದಿಗಳನುನ  

ಆದಶ್ಾವಾಗಿಟುಟ  ಆಧುನಿಕ ಲೇಖಕಿಯರು ಹಸ ಮಾದರಿಯನುನ  ಸ್ನಹಿತ್ಾ  ಕ್ಷ ೋತ್ಾ ಕ್ು  

ನಿೋಡುತ್ತತ ದ್ಯಾ ರೆ. ಅಕು  ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ನ್ ಸೇವೆ ಬ್ಳಟುಟ  ಮತಾತ ರ ಸೇವೆಯೂ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎೆಂಬ ನಿಲುವು ತಾಳ್ಳ ಈ ಸ್ನೆಂಸ್ನರಿಕ ಪಾ ಪಂಚ್, ಲೌಕಿಕ ಗಂಡ, ಸಮಾಜ, 

ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಎೆಂಬ ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  ನಿರಾಕರಿಸ್ತ ಸಕಲವೂ ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ 

ದೇವನೇ. ಎೆಂದ್ದ ಭ್ಾ ಮಿಸ್ತ ಸಮಾಜದ ರಚ್ರ್ನತ್ಮ ಕವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  ಬ್ಳಟುಟ  ಶಾ ೋಶೈಲದ 

ಕಡೆ ಹರಡುತಾತ ಳ. ಆ ರಿೋತ್ತ ಅೆಂದ್ದ ಅಕು  ಮಾಡಿದ ನಿಧ್ಯಾರ ಸರಿಯಲಿ . ಅದರಿೆಂದ 

ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೊೋಗವಿಲಿ  ಎೆಂದ್ದ ಹೇಳ್ಳತಾತ  ಅಕು ನಿಗೆ ತ್ದಿವ ರುದಧ ವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆಸ್ತ ಸ್ನರ್ಾಕತೆಯನುನ  ಪಡೆಯುವ ಆಶ್ಯವನುನ  ನಿರೂಪಕಿ 'ಮಹಾದೇವಿ ಅಕು ನಿಗೆ' 

ಕಾವಾ ದ ಮೂಲಕ ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತತಾತ ರೆ. 

ಅಕಾು ...ss  

ಹೂವ ತ್ರುವವರ ಮನೆಗೆ 

ಹುಲಿು  ತಾರೆನೆೆಂದಿ ಅೆಂದ್ದ,  

ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ 

ಹುಲಿಾ ಗಬೇಕ್ಕ ರ್ನನಿೆಂದ್ದ  

ಅಕಾು .......... ss ಅೆಂದರೆ ಅಕು ಮಹಾದೇವಿಯನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ ಗಟಿಟ ಯಾದ ಸಂಬೋಧನೆ,  
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ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತತ ರುವುದ್ದ. ಅೆಂದರೆ ರ್ನವು ಯಾರನುನ  

12ನೆಯ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಶವಶ್ರಣೆ ಅಕು ಮಹಾದೇವಿ ಎೆಂದ್ದ 

ಕರೆಯುತೆತ ವೋ ಅವರನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ನ್ಮಮ  ನಿರೂಪಕಿ 
ತ್ತೆಂಬ ಗಟಿಟ ಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಕಾು .. ಎೆಂದ್ದ 

ಕೂಗುತ್ತತ ರುವುದ್ದ. ಇಲಿ್ಲ  ನಿರೂಪಕಿ ಅೆಂದ್ದ ಮಹಾದೇವಿ 

ಅಕು  ತೆಗೆದ್ದಕೆಂಡ ನಿಧ್ಯಾರಕ್ು  ಅರ್ವಾ ತ್ತೋಮಾಾನ್ಕ್ು  
ವಿರೋಧವನುನ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತತ್ತತ ರುವುದ್ದ ಗಮನಿಸಬಹುದ್ದ. 

ಮಹಾದೇವಿ ಅಕು ನ್ನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ ನಿನ್ನ  ದೇವನ್ ಪೂಜೆಗೆ 
ಹೂವನುನ  ತಂದ್ದ ಕಡುವವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲಿು  ತಂದ್ದ 
ಅಲಪ  ಸೇವೆಯನ್ಯನ  ಮಾಡಿ ಕೃತ್ಜಞ ತೆ 
ತೊೋರುವುದಿಲಿವೆೆಂದೆ ನಿೋನು. ಹೂವು ಕಿೋತ್ತಾಯ 

ಶ್ಾ ೋಷಠ ತೆಯ ರೂಪಕವಾದರೆ ಹುಲಿು  ಅಪಕಿೋತ್ತಾ ಅರ್ವಾ 
ಕನಿಷಠ ತೆಯ ಸಂಕತ್ವಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತ ಸಕಲವೂ 
ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ನೇ ಎೆಂದ್ದ ಅೆಂದ್ದ ಲೌಕಿಕ 
ಪಾ ಪಂಚ್ದಿೆಂದ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ  ಸರಿಯಲಿ . ರ್ನನು 

ಆ ರಿೋತ್ತ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಲು ಇಷಟ  ಪಡುವುದಿಲಿ . ಈ 

ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತತ ನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದಾ  ಹಸ್ತದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ವಾಗಿ, 

ವಸತ್ತಹಿೋನ್ರಿಗೆ ಸೂರಾಗಿ, ಶೋಷಕರನುನ  ಸ್ತಡುವ 

ಹುಲಿಾ ಗಿ ಜಿೋವಜಗತ್ತತ ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ 
ನೆಲಸಬೇಕ್ೆಂಬ ಆಸೆಯನುನ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತತ್ತತ ದ್ಯಾ ರೆ. ಅೆಂದರೆ 

ಅಕು ನ್ ಅೆಂದಿನ್ ನ್ಡುವಳ್ಳಕ್ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ 
ಭಾವನೆಯನುನ  ನ್ಮಮ  ನಿರೂಪಕಿ ತಾಳ್ಳತಾತ ರೆ.  

//ಪುಟಿ ಪುಟಿದ್ದ ಸರಸದಲ್ಲ ಓಲಾಡುವ  

ಆಡು ಮೊಲ-ಜಿೆಂಕ್ಗಳ್ಳಗೆ ಎಳ ಹುಲಿಾ ಗಿ,  

ಹಾಲುಣಿಸ್ತವ ಹಸ್ತ ಎಮ್ಮಮ  ಕ್ಕರಿಗೆ, 

ಒಕು ಲ್ಲಗನ್ ತೊೋಳಾಗಿರುವ ಎತ್ತತ  ಕ್ಕದ್ದರೆಗಳ್ಳಗೆ  
ರಸಪೂತ್ತಾ ಮೇವಾಗಿ ಸ್ನರ್ಾಕ ಪಡೆವಾಸೆ// 

ಎರಡನೆ ಪದಾ ದಲಿ್ಲ  ತಾನು ಹುಲಿಾ ಗಿ ಹುಟಿಟ  ಹೇಗೆ ಜಿೋವ 
ಜಗತ್ತತ ಗೆ ಉಪಯೊೋಗವಾಗಬೇಕ್ಕ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ತ್ಮಮ  
ಆಸೆಯನುನ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತತಾತ ರೆ.  
 

ನಿಸಗಾದಲಿ್ಲ  ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಸವಾಗಿ, ಸಂತೊೋಷವಾಗಿ 

ಯಾವುದರ ಚಿೆಂತೆಯೂ ಇಲಿದೆ ಹಾಯಾಗಿರುವ ಸ್ನಧು 
ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಾದ ಆಡು,(ಮೇಕ್) ಮೊಲ- ಜಿೆಂಕ್ 

ಮೊದಲಾದವುಗಳ್ಳಗೆ ಎಳಯ ಹುಲಿಾ ಗಿ ಅವುಗಳ ಹಟ್ಟಟ  
ಸೇರಿ ಸಂತೊೋಷವನುನ  ನಿೋಡಬೇಕ್ಕ ಎೆಂಬ ಆಸೆ ನ್ನ್ಗೆ. 

ಒೆಂದ್ದ ವೇಳ ಎಳಯ ಗರಿಕ್ಯ ಹುಲಿಾ ಗಿದಾ  
ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ  ಸ್ನಧು ಪ್ರಾ ಣಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ತಗದೆ 
ದೊಡಡ ದ್ಯಗಿ ಬಳದ್ದ ಬಲ್ಲತ್ತಬ್ಳಟಟ ರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  
ಜಿೋವ ಸಂಕ್ಕಲಕ್ು  ಹಾಲನುನ  ನಿೋಡುವಂತ್ಹ ಹಸ್ತಗಳ್ಳಗೆ 
ಎಮ್ಮಮ ಗಳ್ಳಗೆ, ಕ್ಕರಿಗಳ್ಳಗೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ಬೇಸ್ನಯಕ್ು  ಹೆಗಲು 

ಕಟುಟ  ದ್ದಡಿಯುವ ಎತ್ತತ  ಕ್ಕದ್ದರೆಗಳಂತ್ಹ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ್ಳಗೆ 
ರಸಪೂಣಾ ಪುಷು ಳವಾದ ಮೇವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹಟ್ಟಟ  
ಸೇರಿ ನ್ನ್ನ  ಜಿೋವನ್ ಸ್ನರ್ಾಕ ಪಡೆವಾಸೆ. 
 

ಮೂರನೆಯ ಪದಾ ದ ಓದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆ  
//ನಿಸಗಾದ ಸಹಜ ಸರಿಗಮ 

ಸಪತ  ಸವ ರಗಳನುನ  ತ್ಮಮ  ಕರಳ್ಳಗೆ ತ್ತೆಂಬ್ಳಕೆಂಡ 
ಕಾಮನ್ಬ್ಳಲಿ್ಲನ್ ವಣಾದ ಹಕಿು ಪಕಿು ಗಳ ಗೂಡಿಗೆ, 

ದ್ದಡಿವ ಮಕು ಳ ಚೂರು ಆಸ್ತತ ಗೆ ಸೂರಾಗಿ 
ತ್ಟಿಟ ಯ ಹದಿಕ್ಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಸ್ನರ್ಾಕ ಪಡೆವಾಸೆ// 

ಇಲಿ್ಲ  ನಿಸಗಾದತ್ತ ವಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಸಪತ  ಸಂಗಿೋತ್ದಂತ್ಹ 
ಧವ ನಿಗಳನುನ  ಪಡೆದ್ದ ಕೂಗಿ ಹಾಡುವ, ಕಾಮನ್ಬ್ಳಲಿ್ಲನಂತೆ 

ವೈವಿಧಾ ಮಯ ಬಣು ಗಳ್ಳೆಂದ ಸಹಜ ಸೆಂದಯಾದ 
ಹಕಿು ಗಳ್ಳ ಅೆಂದರೆ ಗುಬಬ ಚಿಚ , ಕಬಾಬ ರೆ, ಗಿೋಜಗ, ಗರವಂಕ, 

ಮರಳಕ್ಕೆಂಟ್ಟ, ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಕಾಗೆ, ಕೋಗಿಲೆ, ನ್ವಿಲು, 

ಕಕು ರೆ, ಮೊದಲಾದ ಹಕಿು  ಮತ್ತತ  ಪಕಿಷ ಗಳ್ಳ ಕಟುಟ ವ 

ಗೂಡುಗಳ್ಳಗೆ ಆಧ್ಯರವಾಗಬೇಕ್ಕ. ಬಡವರಿಗೆ, ದ್ದಡಿಯುವ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರು ವಾಸಮಾಡಲು ನಿಮಿಾಸ್ತವ 
ಗುಡಿಸ್ತಲುಗಳ್ಳಗೆ ಬ್ಳದರಿನ್ ತ್ಡಿಕ್ಗಳ್ಳ, ಮೇಲೊದಿಕ್ಯ 

ತ್ಟ್ಟಟ ಗಳಾಗಿ ಅವರ ಆಸರೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಸ್ನರ್ಾಕ 
ಪಡಿಯಬೇಕ್ಕ ಎೆಂಬ ಆಸೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎನುನ ತಾತ ರೆ. 
 

//ಬಾಡಿದರೂ ಬದರದೆ ಒಣಗಿದರೂ ಗಣಗದೆ 

ಮಣು  ಮಕು ಳ ಬಣು ದ ಬದ್ದಕ ಒಣಗಿಸ್ತವ 
ಮ್ಮರೆಯುವ ಮಾರಿದತ್ತ ರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಚ್ದ್ದರಿ 
ಜಿೋವಂತ್ ದೇಹಕ್ು  ಚ್ಟಪಟನೆ ಸ್ತಡಿದ್ದ 
ಹತ್ತತ  ಉರಿದ್ದ ಸ್ತಟುಟ ಕೆಂಡು ಸ್ನರ್ಾಕ ಪಡೆವಾಸೆ// 
 

ಪುಟಿ ಪುಟಿದ್ದ ಸರಸ ಸಂತೊೋಷದಿೆಂದ ಓಲಾಡುವ 
ಓಡಾಡುವ ಆಡು, ಮೊಲ, ಜಿೆಂಕ್ ಮೊದಲಾದ ಸ್ನಧು 

ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ್ಳಗೆ, ಹಾಲು, ತ್ತಪಪ , ಮಾೆಂಸ, ಗಬಬ ರ 

ನಿೋಡುವಂತ್, ರೈತ್ರ ಬದ್ದಕಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕಟುಟ  

ಸಹಕರಿಸ್ತವ ಎತ್ತತ  ಕ್ಕದ್ದರೆಗಳ್ಳಗೆ ರಸಪೂಣಾ ಮೇವು 
ಆಗದೆ ಬಾಡಿ ಹೋದರೂ, ಸೊರಗಿದರೂ, ಒಣಗಿದರೂ 

ರ್ನನು ಭ್ಯ ಬ್ಳೋಳ್ಳವುದಿಲಿ , ಗಣಗಿಕಳಿ್ಳ ವುದಿಲಿ , 

ನ್ನ್ನ ನುನ  ರ್ನನು ಶ್ಪಿಸ್ತಕಳಿ್ಳ ವುದಿಲಿ , 

ಬೈದ್ದಕಳಿ್ಳ ವುದಿಲಿ . ರ್ನನೇರ್ನದರೂ ಒಣಗಿದ ಹುಲಿು  

ಆದರೆ ಮಣು  ಮಕು ಳ್ಳ ಅೆಂದರೆ ರೈತ್ರು, ಬಡವರು, 

ಶ್ಾ ಮಿಕರು, ಕೂಲ್ಲಕಾಮಿಾಕರು, ನಿಗಾತ್ತಕರು. 

ಅಸ್ನಹಾಯಕರು ಕಂಡಿರುವ ಬಣು  ಬಣು ದ ಕನ್ಸ್ತಗಳನುನ  
ಅವರ ಸ್ತೆಂದರ ಬದ್ದಕಿನ್ ಆಸೆಗಳನುನ  ಕಸ್ತದ್ದಕೆಂಡು 
ಯಾರೂ ತೊೆಂದರೆ ಕಡುತಾತ ರೋ ಹಾಗೂ 
ಅಟಟ ಹಾಸದಿೆಂದ, ಗವಾದಿೆಂದ, ಅಹಂಕಾರದಿೆಂದ, 

ಮ್ಮರೆಯುತ್ತತ ರುವ ಮಾರುದತ್ತ ರ ಎೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಪಾ ವೃತ್ತತ ಯ 
ಹಾಗೂ ಅಮಾನುಷಾ  ಮನೋಭಾವದ ( ಅಸ್ನಯಕರ 

ಬದ್ದಕನುನ  ದಮನ್ ಮಾಡುವ ಮನ್ಸ್್ತ ಗಳ್ಳ ) ಮನುಷಾ ರ 

ಶಾ ೋಮಂತ್ತಕ್ಯ ಅಹಂಕಾರದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಗಾಳ್ಳಯೊೆಂದಿಗೆ ತೂರಿ ಹಾರಿ ಚ್ದ್ದರಿಕೆಂಡು ಹೋಗಿ 
ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿದ್ದ ಅವರ ಜಿೋವಂತ್ ದೇಹಕ್ು  ಚ್ಟಚ್ಟನೆ 
ಸ್ತಡಿದ್ದ ಹತ್ತತ  ಉರಿದ್ದ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ದೇಹಗಳನುನ  
ಸ್ತಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ನ್ನ ನುನ  ರ್ನನು ಸ್ತಟುಟ ಕೆಂಡಿದ್ದಾ , 

ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಜಿೋವನ್ ಪ್ರವನ್ವಾಯಿತ್ತ ಸ್ನರ್ಾವಾಯಿತ್ತ 
ಎೆಂದ್ದ ಸಂಭ್ಾ ಮಿಸ್ತವ ಆಸೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎೆಂಬ ಭಾವನೆಯನುನ  
ನ್ಮಮ  ನಿರೂಪಕಿ ಇಲಿ್ಲ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತತಾತ ರೆ.  
 

ಈ ಪದಾ ದಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ ಕೆಂದಿಾ ತ್ ಸಮಾಜವನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ 
ಹಲವು ಅಭಪ್ರಾ ಯಗಳನುನ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸ್ತದ್ಯಾ ರೆ.  

//ಪುರುಷಾರ್ಾಗಳಲಿ  ಪುರುಷರಿಗೆೆಂದ  

ಕಾಮುಕ ಕೌಶಕನ್ ಹಂಗಿನ್ರಮನೆಗೆ  
ಸತ್ಾ ವೆೆಂದ್ದ ಹೆೆಂಡದಂಗಡಿಗೆ ಸತ್ತ-ಸ್ತತ್ರನು ಮಾರಿ 

ಸ್ತಡುಗಾಡಿನ್ಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತ ನ್ನ ರಸ್ತವವನ್ ಅರಸ್ತತ್ನ್ಕ್ು  
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ಹಗೆಯಾಗಿ ಸ್ತತ್ತತ  ಉರಿದ್ದ ಸ್ನರ್ಾಕ ಪಡೆವಾಸೆ// 

ಅಧಿಕಾರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ್. ಧಮಾ, ಅರ್ಾ, 

ಕಾಮಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ಗೆ ಪುರುಷ ಸಮಾನ್ ಸ್ನವ ತಂತ್ಾ ಾ ವಿಲಿ . 

ಪುರುಷಾ  ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದ್ದ ಅವನು 
ಮಾಡುವುದನುನ  ಮಹಿಳಯರು ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ. ಯಾವುದೇ 

ಸ್ನವ ತಂತ್ಾ ಾ ವಿಲಿದೆ ನಿತ್ಾ ವೂ ಅಪಮಾನ್, 

ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿೆಂದ ಅವನ್ ಹಂಗಿನ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  
ನಿಬಾೆಂಧಿತ್ಳಾಗಿ ಬದ್ದಕ್ಕತಾತ ರೆ. ಕಾಮ ಕೆಂದಿಾ ತ್ ವಾ ಕಿತ  

ಪುರುಷ. ಹೆೆಂಡದ ಚ್ಟಕ್ು , ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಹೆೆಂಡತ್ತ 

ಮಕು ಳನುನ  ಮಾರಿಕೆಂಡರೂ ಸಹ ಪಾ ಶ್ನ  ಮಾಡದೆ 
ಮೌನ್ವಾಗಿರಬೇಕಾದ ವಾ ವಸೆೆ ಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಶ್ಚ ೆಂದಾ ನು 

ಸತ್ಾ  ಪಾ ತ್ತಪ್ರದಿಸಲು ಹೆೆಂಡತ್ತ ಮಗನ್ನುನ  ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿದ, ಧಮಾರಾಯ ಜೂಜನುನ  ಆಡಲು 

ಹೆೆಂಡತ್ತಯನುನ  ಪಣಕ್ು  ಇಟಟ , ಗೌತ್ಮನು ಅಹಲೆಾ ಯನುನ  

ಕಲಿಾ ಗಿಸ್ತದ, ರಾಮ ಸ್ತೋತೆಯನುನ  ಕಾಡಿಗಟಿಟ ದ ಇೆಂತ್ಹ 

ರಾಕ್ಷಸ ಮನುಸ್ತಗಳ್ಳಗಳ್ಳಗೆ ಬಲ್ಲಯಾದ ಮಹಿಳಯರನುನ  
ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕ್ಕ. ಅನೇಕರು ತ್ಮಮ  ದೌಭ್ಲಾ ಗಳ್ಳಗೆ, 

ಅಹಂಕಾರಕ್ು  ಹೆೆಂಡತ್ತ ಮಕು ಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 
ಮನ್ಸೆ್ತ ತ್ತಯನುನ  ಪಾ ತ್ತಪ್ರದಿಸ್ತದ್ಯಾ ರೆ. ಮಹಿಳಯರ ಮೇಲೆ 

ದಬಾಬ ಳ್ಳಕ್ ದೌಜನ್ಾ  ಮಾಡಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ್ಳಗೆ 
ಬೆಂಕಿಯಿಟಟ  ರಾಕ್ಷಸ ಮನುಸ್ತಗಳ್ಳಗೆ, ನಿೋಚ್ ಕಾಯಾ ಮಾಡಿ 

ಶಾ ೋಮಂತ್ತಕ್ಯನುನ  ಹುಡುಕ್ಕವಂತ್ ಯಕಮಾನಿಕ್ಗೆ ಕರಾಳ 
ಹಗೆಯಾಗಿ ಸ್ತತ್ತತ  ಪುರುಷ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಸಮಾಜವನುನ  
ಸ್ತಟುಟ  ಸ್ನರ್ಾಕವನುನ  ಪಡೆಯುವ ಆಸೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಅಭಪ್ರಾ ಯಿಸ್ತದ್ಯಾ ರೆ.  

//ಹೂ ಕಿತ್ತತ  ತಂದರೇನು ಬಂತ್ತ 

ಬ್ಳಟಟ ರೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಾಯಾದಿೋತ್ತ ಹಣ್ಣು ದಿೋತ್ತ 
ಜಗಕ್ು  ತಂಪಕಂಪ ಚೆಲಿ್ಲೋತ್ತ,  

ಬರಿೋ ಹೂ ತಂದ್ದ ನಿನ್ನ  ಚೆನ್ನ ಗಿತ್ತ ರೆ ಏರ್ನದಿೋತ್ಕು ? 

ಅದಕ್ು ೋ ರ್ನನು  
ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲ ಹುಲಿಾ ಗಬೇಕಿೆಂದ್ದ//  

ಕವಿತೆಯ ಕನೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅಕು ಮಹಾದೇವಿಯ 
ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅವಳ ಪೂಜಾ ಕಾಯಾವನುನ  ಕ್ಕರಿತ್ತ 
ಮಾತ್ತರ್ನಡುತಾತ ರೆ.  

ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ ಎೆಂಬ ಉತ್ು ಟಭಾವದಿೆಂದ 
ಹೂವುಗಳನುನ  ಕಿತ್ತತ  ತಂದ್ದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ 
ಹೂವುಗಳ್ಳೆಂದ ಏನು ಪಾ ಯೊೋಜನ್ವಿಲಿ  ಆ ಹೂವನುನ  
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬ್ಳಟಟ ರೆ ಆ ಹೂವು ಹಲವು ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  
ಕಾಯಾಗುತ್ತ ದೆ. ಹಣ್ಣು ಗುತ್ತ ದೆ. ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾ ಣಿ 

ಪಕಿಷ ಗಳ್ಳಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಮತೆತ  ಬಳಿ್ಳಯಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಮರವಾಗುತೆತ , ಜಗತ್ತತ ಗೆ ತಂಪಿನ್ ವಾತಾವರಣವನುನ  

ನಿೋಡುತ್ತ ದೆ. ಸ್ತವಾಸನೆ ಭ್ರಿತ್ವಾದ ಕಂಪು ಚ್ಲಿು ತ್ತ ದೆ. ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನೈಸಗಿಾಕ ಸೆಂದಯಾವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸ್ತವ 
ಹೂವನುನ  ಕಿತ್ತತ  ತಂದ್ದ ನಿೋನಲ್ಲದ ಚೆನ್ನ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ್ 
ದೇವನಿಗೆ ಇಟುಟ  ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು 
ಪಾ ಯೊೋಜನ್ವಕು ? ಎೆಂದ್ದ ಪಾ ಶ್ನ  ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ನಿರೂಪಕಿ ಹೇಳ್ಳತಾತ ರೆ ಅದಕ್ು ೋ ಅಕಾು  ರ್ನನು 
ನಿನ್ನ ೆಂತಾಗದೆ ಹಸ್ತದವರಿಗೆ ಅನ್ನ , ಬಡವರಿಗೆ ಆಸರೆಯ 

ಸೂರು, ಕಡೆಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜನ್ರನುನ  ಸ್ತಡುವ 

(ಪಾ ತ್ತಭ್ಟಿಸ್ತವ)ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ದ 

ಅಗಲ ಹುಲಿಾ ಗಬೇಕ್ಕ ಎೆಂದ್ದ ಇೆಂದ್ದ ಆಸೆ ಪಡುತೆತ ೋನೆ. ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಬಡವರ ಶೋಷಿತ್ ಮಹಿಳಯರಪರವಾಗಿ 
ದನಿಯೆತ್ತತ ವ ಕವಿಯತ್ತಾ  ಆ ಪ್ರತ್ಾ ಗಳ್ಳಗೆ ಜಿೋವತ್ತೆಂಬ್ಳದ್ಯಾ ರೆ  


