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ಡಾ .ರಾಗೌ (ರಾಮೇಗೌಡ) 
 

ಡಾ.ಸೀತಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್. 
 
ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ರಾಗೌ ಅವರು ನುರಿತ ಪ್ಾರಧ್ಾಾಪಕರು, ಕವಿ, ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರು, ಪರಿಣಿತ ವಿಮರ್ಶಕರು, 
ಸುಲಲಿತ ವಾಗ್ಮಿ, ಕನನಡ ಮತುು ಇಂಗ್ಮಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ ಪ್ಾಂಡಿತಾ ಪಡೆದವರು.ಕನನಡ ಸಾರಸವತ ಲೆ ೋಕದಲಿಿ 
“ರಾಗೌ”ಎಂಬ ಕಾವಾನಾಮದಂದ ಪರಸಿದಧರಾಗ್ಮರುವ ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾಗಳಲಿಿ ಅಗರಮಾನಾ 

ವಿದಾವಂಸರು. ಕಾವಾ, ನಾಟಕ, ವಿಮರ್ೆಶ, ಗರಂಥ ಸಂಪ್ಾದನೆ ಮತುು ಸಂರ್ೆ ೋಧನೆಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತಾ 

ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಾ ಮುಖ್ಗಳು. 
ರಾಗೌ ಮದ ೂರು ತಾಲ ಿಕು ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಸಮೋಪದ ಈರೆೋಗೌಡನ ದೆ ಡಿಿಯಲಿಿ ಮಾಸಿುಗೌಡ ಹಾಗ  ತಾಯಿ 

ನಿಂಗಮಿನವರ ಪುತರನಾಗ್ಮ 1942 ಏಪ್ರರಲ್ 3 ರಂದು ಸಾಮಾನಾ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬದಲಿಿ ಜನಿಸಿದರು.ತಂದೆ 
ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗ  ಕುಟುಂಬದವರು ಇವರಿಗೆ ಇಟಟ ಹೆಸರು ರಾಮೋಗೌಡ. ಪಡೆದ ವಿದೆಾಯಿಂದ 

ಡಾ.ರಾಮೋಗೌಡ. ಕಾವಾನಾಮವಾಗ್ಮ ʼರಾಗೌʼ ಎಂದು ಪರಸಿದೂರಾಗ್ಮದಾೂರೆ. ಅವಿಭಕು ಕುಟುಂಬದಲಿಿ ಜನಿಸಿದ 
ರಾಗೌ ವರ್ಶ ತುಂಬುವುದರೆ ಳಗೆ ತಾಯಿಯನುನ, ಎಂಟು ಒಂಬತುು ವರ್ಶದೆ ಳಗೆ ತಂದೆಯನುನ 

ಕಳೆದುಕೆ ಂಡರು. ದುರದೃರ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ಹೆ ೋರಾಟದಲಿಿ ಸಾಹಿತಾದ ಮ ಲಕ ಸಾಂತವನವನುನ 

ಕಂಡುಕೆ ಂಡು ತಮಿದೆೋ ಆದ ವಾಕ್ತುತವವನುನ ಸವಯಾರ್ಜಶತವಾಗ್ಮ ರ ಪ್ರಸಿಕೆ ಂಡ ಹೆ ೋರಾಟದ ಬದುಕು ರಾ.ಗೌ 
ಅವರದು. ತಂದೆಗೆ ಮಗನನುನ ದೆ ಡಿ ವಿದಾಾವಂತನನಾನಗ್ಮ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ ಅಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೂತಂತೆ. ಅದರೆ 
ಬಾಲಾದಲಿಿಯೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನುನ ಕಳೆದುಕೆ ಂಡ ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ದೆ ಡಿಪಪ, ಚಿಕಕಪಪನವರ ಪ್ರರೋತಿ ಅವರ 
ಪ್ಾಲಿಗೆ ಸಂರ್ಜೋವಿನಿಯಾಯಿತು.ತಂದೆಯ ಅಪೂವಶ ಅಕಾಂಕ್ಷೆಯನುನ ಈಡೆೋರಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ನೆರವಾದ ದೆ ಡಿಪಪ 

ಚಿಕಕಪಪಂದರ ಬಗೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವ ಬೆರೆತ ಗೌರವವನುನ ಇರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದಾೂರೆ. ಈಗಲ  ಎಲಿಿಯಾದರ  

ಅವರನುನ ಗೌರವಿಸುವ. ಸನಾಿನಿಸುವ, ಸಮಾರಂಭವನುನ ಯಾರಾದರ  ಹಮಿಕೆ ಂಡರೆ,ಅವರು ತಮಗೆ 
ಪ್ೋರ್ಣೆ ಹಾಗ  ಪ್ರೋತಾಾಹವನುನ ನಿೋಡಿದ ಆ ಹಿರಿಯರನುನ ನೆನಪ್ರಸಿಕೆ ಂಡೆೋ ಮುಂದನ 

ಮಾತುಗಳನಾನಡುವುದು. 
ರಾಗೌ ತಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಮನೆಯ ಮಂದಯ ಜೆ ತೆ ಮುಂದನ ತಲೆಮಾರಿನವರ, 
ಕ್ತರಿಯರ ಜೆ ತೆ ಮಧುರವಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆ ಂಡು ಬಂದದಾೂರೆ. ರಾಗೌ ಅವರ ಬಂಧುತವದ 
ಎಳೆಗಳು ಕೆೋವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ್ಳಗಷೆಟೋ, ಸಿೋಮತವಾಗ್ಮಲಿ. ತಮಿ ಸಂಪಕಶಕೆಕ ಬರುವ  
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ವಿದಾಾರ್ಥಶಗಳು, ಸಹೆ ೋದೆ ಾೋಗ್ಮಗಳು, ಮತರರು ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಎಲ ಿ ಬಗೆಯ ಜನರೆ ಡನೆ ಉತುಮ ಸಂಬಂಧವನುನ 
ಇರಿಸಿಕೆ ಳಿಲು ಅವರು ಹವಣಿಸುತಾುರೆ. 
ರಾಗೌ ಅವರು ಪ್ಾರಥಮಕ ಹಾಗ  ಮಾಧಾಮಕ 
ವಿದಾಾಭಾಾಸವನುನ ಹುಟ್ಟಟದ ರಿಗೆ ಸಮೋಪವಾದ 
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯಲಿಿ ಮುಗ್ಮಸಿದರು. ಪ್ೌರಢರ್ಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ 
ತಾಲ ಿಕು ಕೆೋಂದರವಾದ ಮದ ೂರಿನಲಿಿ 1959 ರಲಿಿ ಪರಥಮ 
ದಜೆಶಯಂದಗೆ ಪಡೆದರು. ಅನಕ್ಷರಸಥರ ಪರಿಸರದಂದ 
ಬಂದ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ರಾ ಗೌ ಅವರಿಗ  ಅಕ್ಷರ 
ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ. ಆ ಮ ಲಕ ತಲುಪಬೆೋಕಾದ ಗುರಿಯ 
ಬಗೆಗೆ ಅಸಟರ್ಟತೆಗಳ್ಳದೂವು. ಅನಿರ್ಚತತೆಯ  ಇತುು.ಅದರೆ 
ಮದ ೂರಿನ ಪುರಸಭಾ ಕಛೆೋರಿಯಲಿಿ ಸಣಣನೌಕರರಾಗ್ಮದೂ 
ಇವರ ತಂದೆಗೆ ಮಗನನುನ ದೆ ಡಿ ವಿದಾಾವಂತನನಾನಗ್ಮ 
ಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ ಅಪ್ೆೋಕ್ಷೆ ಉತಕಟವಾಗ್ಮತುು.ಮಗನ ಓದಗಾಗ್ಮ 
ಆ ತಂದೆ ಹೆಚ್ುಚಕಾಲ ಬದುಕದೆೋ ಹೆ ೋದದು ಮಾತರ 
ದುರದೃರ್ಟ. ಈ ಸಂದಭಶದಲಿಿ ಅದೃರ್ಟದ ವಾಕು ರ ಪವಾಗ್ಮ 
ನಿಂತವರು ದೆ ಡಿಪಪ, ಚಿಕಕಪಪಂದರು. ಅವರು ತೆ ೋರಿದ 
ಅಕಕರೆಯನುನ ರಾಗೌ ದುರುಪ ಯೋಗಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿದೆ 
ಕರ್ಟಪಟುಟ ಓದದರು. ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆೋಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ ಿ
ನೆರವಾಗುತಿುದೂರು. ಇವರ ವಿದಾಾಭಾಾಸಕೆಕ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿಯ 
ಪ್ಾರಥಮಕ ಹಾಗ  ಮಾಧಾಮಕ ರ್ಾಲೆಯ 
ಮುಖೆ ಾೋಪಧ್ಾಾಯರುಗಳಾಗ್ಮದೂ ರಾಮಣಣ ಹಾಗ  
ಸುಬಬಣಣನವರ ಪ್ರೋತಾಾಹ ಸಹಕಾರವೂ ದೆ ರೆಯಿತು. 
ರಾಗೌ ಪ್ೋರ್ಕರಿಗೆ ಮಗ ಇಂರ್ಜನಿಯರ್ ಆಗಬೆೋಕೆಂಬ 
ಆಸೆಯಿದೂ ಕಾರಣದಂದಾಗ್ಮ ಮೈಸ ರಿನ ಯುವರಾಜ 
ಕಾಲೆೋರ್ಜಗೆ ಸೆೋರಿ ಪ್ರ,ಸಿ.ಎಂ ವಿರ್ಯದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 
ಆದರೆ ಕನನಡ ಪ್ರರೋತಿ, ಸಾಹಿತಾಾಸಕ್ತು, ಭಾವತಲಿಿೋನತೆ ಇದೂ 
ರಾಗೌ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿರ್ಯಗಳಲಿಿ ಆಸಕ್ತು ಬೆಳೆಯಲಿಲಿ. 
ರಾಗೌ ರ್ೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಗತಿಯನನಷೆಟೋ ತೆ ೋರಿದರು. ಅದರಂತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂರ್ಜನಿಯಗೆಶ ಸಿೋಟು ಕ ಡ 
ಸಿಕ್ತಕತು, ಆದರೆ ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲಿಿ ಕನನಡ ಓದಲು 
ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೆೋರ್ಜಗ  ಅರ್ಜಶ ಹಾಕ್ತದೂರಿಂದ ಅವರ 
ನಿಧ್ಾಶರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ಬದಲು ಮಹಾರಾಜ 
ಕಾಲೆೋರ್ಜನಲಿಿ ಬಿ.ಎ ಓದಲು ಬಯಸಿತು. ಬಿ.ಎ. ಓದುವಾಗ 

ಕನನಡವನುನ ಮೋಜರ್ ಆಗ್ಮಯ , ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನವನುನ 
ಮೈನರ್ ಅಗ್ಮಯ , ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ ಿ
ಡಿ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್. ಜೆ.ವರದರಾಜರಾವ್. 
ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ್, ಉ.ಕಾ. ಸುಬಬರಾಯಚಾರ್, ಸುಜನಾ, 
ಯು.ಅರ್. ಅನಂತ ಮ ತಿಶ ಮೊದಲಾದ ಗುರುವೃಂದ 
ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಕಾಲೆೋಜು ದನಗಳಲೆಿೋ ಬರಹ 
ಅರಂಭಿಸಿದ ರಾಗೌ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಪರಬುದಧ ಕನಾಶಟಕ 
ಹಾಗ  ವಾಷಿಶಕ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲಿಿ ಪರಕಟವಾದವು. ಈ 
ಮ ಲಕ ರಾಗೌ ಅಧ್ಾಾಪಕ ವಗಶದ ಮಚ್ುಚಗೆಗೆ 
ಪ್ಾತರರಾದರು,ನನನ ಸಾಹಿತಾಾಸಕ್ತುಗೆ ಮತುು ಬರವಣಿಗೆಯ 
ಪರಕ್ತರಯಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೆೋಜು ತಳಹದ 
ಹಾಕ್ತಕೆ ಟ್ಟಟತೆುಂಬುದು ರಾಗೌ ಅವರ ಅಭಿಪ್ಾರಯ. 
ಮೈಸ ರು ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ಸಾನತಕೆ ೋತುರ ವಿಭಾಗದಲಿ ಿ
ಕನನಡ ಎಂ.ಎ ಓದಲು ಸೆೋರಿಕೆ ಂಡ ಇವರು 1965 ರಲಿ ಿ
ಎಂ.ಎ ಪದವಿಯನುನ ಪರಥಮ ರ್ೆರೋಣಿಯಲಿಿ ಚಿನನದ ಪದಕ 
ಹಾಗ  ಬಹುಮಾನದೆ ಂದಗೆ ಪಡೆದರು. ಈ ವೆೋಳೆಗಾಗಲೆೋ 
ಲೆೋಖ್ಕರಾಗ್ಮ ರ ಪುಗೆ ಂಡಿದೂ ರಾಗೌ ಅವರ ಮುಂದನ 
ಯರ್ಸಿವ ಬದುಕ್ತಗೆ ನಾಂದ ಹಾಡಿತು. 
ಡಾ.ರಾಗೌ ಅವರದು ಯರ್ಸಿವೋ ವಿದಾಾರ್ಥಶ ರ್ಜೋವನ. ಆ 
ಯರ್ಸಿವೋ ರ್ಜೋವನದ ಹಿಂದೆ ಅವಿರತ ರ್ರಮವಿದೆ.ಅವರು 
ತಮಿ ವಿದಾಾರ್ಥಶ ರ್ಜೋವನವನುನ ಸಾಥಶಕವಾಗ್ಮ 
ಮುಗ್ಮಸುತಿುದೂಂತೆಯೋ, ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯ 1965 ರಲಿ ಿ
ಅವರನುನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೆೋರ್ಜನ ಕನನಡ ಅಧ್ಾಾಪಕರನಾನಗ್ಮ 
ನೆೋಮಕ ಮಾಡಿತು.ವಿದಾಾರ್ಥಶ ಲೆೋಖ್ಕ ರಾಗೌ, ಈಗ 
ಅಧ್ಾಾಪಕ ಲೆೋಖ್ಕ ರಾಗೌ ಆದರು. ಹಿೋಗೆ ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡ 
ರಾಗೌ ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ಸಂಜೆ ಕಾಲೆೋರ್ಜಗೆ 
ವಗಾಶವಣೆಗೆ ಳುಿತಾುರೆ. ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ರಾಗೌ ತಮಿ 
ವಿದವತುನುನ ವೃದೂಸಿಕೆ ಳುಿವ ರ್ರಮಪೂವಶಕ ನಿರಂತರ 
ಅಧಾಯನವನುನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯ 
1968 ರಲಿಿ ಸಾನತಕೆ ತುರ ತರಗತಿಗಳ್ಳಗೆ ಬೆ ೋಧಿಸಲು 
ಅವರ ಹುದೊಯನುನ ಉನನತಿೋಕರಿಸಿದುೂ ಒಂದು 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರ  ಅದಕಾಕಗ್ಮ ಅವರು ಆಗ ತಾನೆೋ 
ಪ್ಾರರಂಭವಾಗ್ಮದೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾನತಕೆ ೋತುರ ಕೆೋಂದರಕೆಕ 
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ಬೆ ೋಧಿಸಲು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕಾಯಿತು.ಅಲಿಿನ ವಾತಾವರಣ 
ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮರಳ್ಳ ರಾಗೌ ಮೈಸ ರಿಗೆ 
ಬಂದದೂಕೆಕ ಸೆೋವಾ ಬದುಕ್ತನಲಿಿ ಬಹಳರ್ಟನುನ 
ಬಿಟುಟಕೆ ಡಬೆೋಕಾಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಗೌ ಸಂಜೆ 
ಕಾಲೆೋರ್ಜನ ಅಧ್ಾಾಪಕ ಹುದೊಗೆ ಮರಳ್ಳ 
ಬಂದರು,ಮರುವರ್ಶವೆೋ ಸಂಜೆಕಾಲೆೋರ್ಜನಿಂದ 1969 ರಲಿ ಿ
ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೆೋರ್ಜಗೆ ವಗಾಶವಣೆಗೆ ಂಡರು. 1970 ರಲಿ ಿ
ಮಾನಸ ಗಂಗೆ ೋತಿರಯ ಕನನಡ ಸಾನತಕೆ ೋತುರ ಕೆೋಂದರ 
ಕನನಡ ಅಧಾಯನ ಸಂಸೆಥಗೆ ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡರು. ಮೈಸ ರು 
ವಿ.ವಿ. 1992 ರಲಿಿ ಹೆ ಸದಾಗ್ಮ ಮಂಡಾದಲಿಿ ಆರಂಭಿಸಿದ 
ಸಾನತಕೆ ೋತುರ ಕೆೋಂದರಕೆಕ ಅವರನುನ ವಗಾಶವಣೆ ಮಾಡಿತು. 
ಮತೆು ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಶದ ನಂತರ ಮತೆುೋ ಸಂಸೆಥಗೆ 
ಹಿಂದರುಗ್ಮದರು. ರಾಗೌ ಉಪನಾಾಸಕರಾಗ್ಮ ಸೆೋವೆಗೆ ಸೆೋರಿ 
ಅಮೋಲೆ ರಿೋಡರ್ ಅಗ್ಮ 28 ವರ್ಶಗಳ ನಂತರ ಪದೆ ೋನನತಿ 
ಪಡೆದು ಪ್ಾರಧ್ಾಾಪಕರಾದರು ಎಂಬುದನುನ ಬಿಟಟರೆ, ಅವರ 
ಪರಿರ್ರಮಪೂವಶಕವೂ, ಪರಮಾಣಿಕವೂ ಆದ ದುಡಿಮಗೆ 
ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದಂದ ಪಡೆದ ಇನಿನತರ ಗೌರವಗಳು, 
ಸಾಥನಮಾನಗಳು ಏನೆೋನು ಲಭಿಸಲಿಲಿ. ಇಷೆಟಲಾಿ 
ಬಿಕಕಟುಟಗಳ ಮಧ್ೆಾಯ , ರಾಗೌ ತಮಿ ಸೆೋವೆಯನುನ 
ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದಲಿಿ ಯಾವಂದು ಕಳಂಕದ ಲೆೋಪನವೂ 
ಇಲಿದೆೋ ಪೂರೆೈಸಿದಾೂರೆ. ಈ ಗೌರವ ಮನನಣೆ 
ಅವರಿಗ್ಮದುೂದರಿಂದಲೆೋ 1999 ರಲಿ ಿ ಪ್ಾರಧ್ಾಾಪಕ ಕ್ಷೆೋತರದಲಿ ಿ
ಸೆನೆಟ್ ಸದಸಾರಾಗ್ಮ ಅಯಕಯಾದರು. ಹಣಕಾಸು 
ಸಮತಿಯ ಸದಸಾರ  ಅಗ್ಮದೂರು. ಇನುನ ಹೆಚಿಚನ 
ಜವಬಾೂರಿಯನುನ ನಿವಶಹಿಸುವ ಉನನತ ಸಾಥನಗಳು 
ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದಲಿಿ ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ಲಭಾವಾಗಬೆೋಕ್ತತುು. 
ರಾಗೌ ಯಾವತುು ಅಧಿಕಾರಸಥರ, ಪರಭಾವಿೋ ಜನರ 
ಮನೆಬಾಗ್ಮಲಿಗೆ ಎಡಹಾಕ್ತದವರಲಿ. ಬರಬೆೋಕಾದುದಕೆಕ 
ಅಥವಾ ಬರಲಾಗದುದನುನ ದಕ್ತಕಸಿಕೆ ಳುಿವುದಕೆಕ ವಾಮ 
ಮಾಗಶಗಳನುನ ಹಿಡಿದವರಲಿ. ಆದುದರಿಂದಲೆೋ 
ಅಂತಹಯಾವುದ  ಅವರಿಗೆ ದೆ ರೆಯಲಿಲಿ. ಆದರ  ರಾಗೌ 
ಅವರಿಗೆ 37ವರ್ಶಗಳ ಕಾಲ ತೃಪ್ರುಕರವಾದ ಸೆೋವೆಯನುನ 
ಪೂರೆೈಸಿದ ಧನಾತಾಭಾವವಿದೆ. ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ಬಗೆಗೆ 

ಅಧಾಯನ ಸಂಸೆಥಯ ಬಗೆಗೆ ಅಪ್ಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ರಾಗೌ 
ಅವರು ಯಾರೆ ಬಬರಲ ಿ ಕೆಟಟದೂನುನ ಕಂಡವರಲಿ, 
ಯಾರೆ ಬಬರಿಗ  ಕೆಟಟದನುನ ಬಯಸಿದವರಲ.ಿ ಎಲಿರನುನ 
ಉದಾರವಾಗ್ಮ ಕಾಣುವ, ಮುಗಧವಾಗ್ಮ ನಂಬುವ 
ಮಗುವಿನಂತಹ ಮನಸುಾ ಅವರದು. ಅವರು 
ಸಹೆ ೋದೆ ಾೋಗ್ಮಗಳ್ಳಗೆ ಸನಾಿಗಶದಶಿಶಯಾಗ್ಮ ವಿದಾಾರ್ಥಶಗಳ್ಳಗೆ 
ವಿನಯಶಿೋಲ ವಿದಾಾಗುರುವಾಗ್ಮ, ಸೆನೋಹಿತರಿಗೆ 
ಸಂಪನನರ್ಜೋವಿಯಾಗ್ಮದಾೂರೆ. ರಾಗೌ ಅವರ ವಾಕ್ತುತವವೆಂದರೆ 
ಆರಕೆಕೋರದ ಮ ರಕ್ತಕೋಳ್ಳಯದ ಸಮತ ಕದ, ಸಮಭಾವದ, 
ಸಮನವಯತೆಯ, ಸಮರಸತೆಯ ವಾಕ್ತುತವ ಅಲಿ ಿ
ಮುಚ್ುಚಮರೆಗಾಗಲಿ, ಒಳಗೆ ಂದು ಹೆ ರಗೆ ಂದು ಎಂಬ 
ವತಶನೆಗಾಗಲಿೋ ಎಡೆಯಿಲಿ. 
ರಾಗೌ ಅವರು ಅಧ್ಾಾಪನದ ಸಂದಭಶದಲಿಿ ವಿದಾಾರ್ಥಶಗಳ್ಳಗೆ 
ಅಚ್ುಚ ಮಚಿಚನ ಅಧ್ಾಾಪಕರು. ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ ಅವರ 
ವಿದವತುು ,ಪರಿಪಕವ ಪ್ಾಂಡಿತಾ, ಅವರಿಗ್ಮರುವ ಪಠ್ಾದ 
ಮೋಲಿನ ಪರಭುತವ, ನಿರಗಶಳ ನಿರ ಪಣಾ ಸಾಮಥಾಶ, 
ಅವರ ಪರಬುದೂ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತುು, ಅವರ ಪ್ಾಠ್ ಪರವಚ್ನಗಳ 
ಸಮೊೋಹನರ್ಕ್ತು ವಿದಾಾರ್ಥಶಗಳನುನ ಬೆರಗುಗೆ ಳ್ಳಸಿದೆ. ಅವರ 
ಪ್ಾಠ್ವನುನ ಕೆೋಳ್ಳದ ವಿದಾಾರ್ಥಶಗಳು ರೆ ೋಮಾಂಚ್ನಗೆ ಂಡು 
ಮತೆು ಮತೆು ನೆನೆನೆನೆದು ಪುಲಕ್ತತರಾಗ್ಮರುವ ಅನೆೋಕ 
ಮತರರನುನ ಕಂಡಿದೊೋನೆ. ಹಿೋಗೆ ಶಿರ್ಾರನುನ ನಿರಂತರವಾಗ್ಮ 
ರ್ಜೋವನದುದೂಕ ಕ ಉಳ್ಳಸಿಕೆ ಂಡು ಬಂದವರು ಅಪರ ಪ 
.ಶಿರ್ಾರಿಂದ ಬಯಸುವರೆೋ ಅಧಿಕವಾಗ್ಮರುವವರ ಮಧ್ೆಾ 
ರಾ.ಗೌ ಶಿರ್ಾರ ಅಪರಂರ್ಜ. ಶಿರ್ಾರನುನ ಬೌದಧಕವಾಗ್ಮ 
ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ತರಯಯಲಿ ಿ ರಾಗೌ ತೆ ೋರುವ ಕಾಳರ್ಜ 
ಅಸಾಧರಣವಾದುದು. ಅವರಿಗೆ ಶಿರ್ಾ ಪ್ರರೋತಿಯಲಿ ಿ
ಕೆ ಡುವುದು ಮಾತರ ಗೆ ತೆುೋ ಹೆ ರತು, ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಿವ 
ಕ್ತರಯಯಿಲಿ. ನನನನುನ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಅನೆೋಕ ಶಿರ್ಾವೃಂದಕೆಕ 
ಅದರ ಮೌಲಾ ಗೆ ತುು ಎಂದರೆ ಅತಿರ್ ಯೋಕ್ತುಯೋನಲಿ. 
ತಾವೆೋರುವೆತುರಕೆಕ ತಮಿ ಶಿರ್ಾರನೆನಲಿ ಏರಿಸಿ 
ಮರಸಬೆೋಕೆಂಬ ವಾತಾಲಾ ರಾಗೌ ಅವರದು. 
ರಾಗೌ ಅಧಶ ತೆ ೋಳ್ಳನ ರ್ಟುಶ ತೆ ಟುಟ, ಎಣೆಣಹಾಕ್ತ, ನುಣಣಗೆ 
ಒಂದು ಕ ದಲ  ಅತಿುತು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ತಲೆಬಾಚಿ 
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ಪ್ಾಾಂಟ್ಟನ ಜೆೋಬಿನೆ ಳಗೆ ಎಡಗೆೈ ಇಳ್ಳಬಿಟುಟ ಅಧಾಯನ 
ಸಂಸೆಥಯ ಒಳ ಹೆ ರಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಮಿಸಿ ನಡೆಯುತಿುದೂವರು. 
ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆ ಸಾವಭಾವದಲೆಿೋ 
ರಕುಗತವಾಗ್ಮ ಬಂದವೆ. ರ್ುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ರ್ಜೋವನ ತನನನುನ 
ತಾನು ಮರೆಸಿಕೆ ಳಿದ ಎಲೆಯ ಮರೆಯ ಹಣಾಣಗ್ಮಯೋ 
ಇರುವ ಹಂಬಲ. ಇದುೂ ಇಲಿದಂತಿರುವ ರ್ಜೋವನ ವಿಧ್ಾನ, 
ಸಜಜನಿಕೆಯ ಸಾವಭಾವ ಅವರಲಿಿರುವ ವಿಶಿರ್ಷಗುಣಗಳು. 
ದುಡಿಮಗೆ ಮತೆ ುಂದು ಪರತಿಮ ರಾಗೌ. ಅವರ ಅಂತ:ಸತವ 
ಗಟ್ಟಟಯಾಗ್ಮರುವುದೆೋ ಅವರ ದುಡಿಮಯಿಂದ ಎಂದರೆ 
ತಪ್ಾಪಗಲಾರದು. ಅದು ಯಾವುದೆೋ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ 
ಒಪ್ರಪಕೆ ಂಡ ಮೋಲೆ ಅಚ್ುಚಕಟ್ಾಟಗ್ಮ ಮಾಡಬೆೋಕು ಹೆೋಗೆ ೋ 
ಮಾಡಿದರಾಯಿತು ಎಂಬ ಉಡಾಫೆ ಅವರಿಗೆ 
ರುಚಿಸುವುದಲಿ. ರಾಗೌ ಅವರು ಕ್ತೋತಿೋಶಯನುನ ಮರೆತು 
ಮೌಲಾವನುನ ಅಪ್ರಪಕೆ ಂಡವರು. ಎಂದು ಪರಚಾರಕೆಕ, 
ಪರರ್ಂಸೆಗೆ ಇಚೆಚಪಟಟವರಲಿ. ಎಲೆ ಮರೆಯ ಹ ವಿನಂತೆ, 
ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುಿವುದೆೋ ಅವರಿಗೆ 
ಸಂತೆ ೋರ್ ರಾಗೌ ಅವರು ತಮಿ ಬೆ ೋಧನಾ ಸಾಮಥಾಶ 
ಅದರೆ ಡನೆ ಮಳ ೈೆಸಿರುವ ಲೆೋಖ್ನ ಸಾಮಥಾಶ, ವಿನಯ 
ಸಂಪನನತೆ, ಮತಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಅಂತಮುಶಖ್ತೆ, 
ಮಾನವಿೋಯ ಅಂತ;ಕರಣ, ಎಲಿಕ್ತಕಂತ ಹೆಚಾಚಗ್ಮ ಅಜಾತ 
ರ್ತೃತವ - ಇವೆೋ ಮೊದಲಾದ ಸದುಿಣಗಳ್ಳಂದ ನಿಜವಾದ 
ಅಥಶದಲಿಿ ಗುರುವಾಗ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ತಮಿ ವೃತಿುಯಲಿಿ 
ತಲಿಿೋನರಾದ ನಿಷಾಕಮ ಯೋಗ್ಮಯಾಗ್ಮದಾೂರೆ. 
ರಾಗೌ ಅವರ ವಾಕ್ತುತವವನುನ ಕುರಿತು ಡಾ.ಎಂ.ಚಿದಾನಂದ 
ಮ ತಿಶಯವರು ʼಶಿರೋ ರಾಗೌ ಒಬಬ ನಿರ್ಕಲಿರ್ ಹೃದಯದ 
ಸದಾ ಅಧಾಯನಶಿೋಲ ಮತಭಾಷಿ, ಸುಸಂಸೃತ ವಾಕ್ತುಯಂಬ 
ಅನುಭವ ನನಗಾಗ್ಮದೆ. ಹಲವರಲಿದ ವಿರಳ ವಾಕ್ತುಗಳಲಿ ಿ
ಒಬಬರು ʼರಾಗೌʼ ಎಂದು ಹೆೋಳಬಯಸುತೆುೋನೆ ಎಂಬ 
ಮಾತುಗಳನಾನಡಿದಾೂರೆ. 
ಡಾ.ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುಗ್ಮಶಯವರು ರಾಗೌ ವಾಕ್ತುತವ ಕುರಿತು 
ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳುತಾುರೆ; ʼರಾಗೌ ಅವರ ʼಹದʼವಾದ ವಾಕ್ತು 
ಬದುಕನುನ, ಈ ಹದದ ರಿೋತಿ ವಜಾರದಪ್ರ ಕಠಿಣ,ಮೃದ ನಿ 
ಕುಸುಮಾದಪ್ರ. ಕಠಿಣವೆಂದರೆ ಕಠಿಣ, ಮೃದುವೆಂದರೆ 

ಮೃದು. ಈ ಎರಡ  ಅವರಲಿ ಿ ಲೆ ೋಹಗಳು ಅವರಲಿ ಿ
ಕೃತಕವಾಗ್ಮಯಲಿ, ನೆೈಸಗ್ಮಶಕವಾಗ್ಮವೆ. ಆದುದರಿಂದ 
ಅವರನುನ ನೆ ೋಡಿದಾಗಲೆಲಾಿ ನನಗೆ ನೆನಪ್ರಗೆ ಬರುವುದು 
ವಜರಕುಸುಮ. 
ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ಅರವತುು ವರ್ಶ ತುಂಬಿದ ಸಂದಭಶವನುನ 
ಬರೆಹದ ಸಾಧನೆಯನುನ ಮನಗಂಡು ಅದೆೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ 
ಮತರರ  ಸೆೋರಿ ೨೦೦೫ರಲಿಿ ʼಅಭಿಜಾತʼ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 
ಅಭಿನಂದನಾ ಗರಂಥವನುನ ಸಮಪ್ರಶಸಿದಾೂರೆ.ರಾಗೌ ಅವರ 
ಬದುಕು- ಬರೆಹವನುನ ಕುರಿತಂತೆ ಶಿರ್ಾರು ಮತುು ಗೆಳೆಯರು 
ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನುನ ಬರೆದರುವುದು ರ್ಾಿಘನಿೋಯ. 
ಅವುಗಳಲಿಿ ಮುಖ್ಾವಾದವುಗಳು ʼಡಾ,ರಾಗೌ:ವಾಕ್ತು-ಅಭಿವಾಕ್ತುʼ 
ಎಂಬ ಕೃತಿಯನುನ ಡಾ.ಬೆ ೋರೆೋಗೌಡ ಚಿಕಕಮರಳ್ಳ 
೨೦೦೯ರಲಿಿ ʼರಾಗೌ ಕಾವಾವಿಮರ್ೆಶʼ –ಸಂ.ಡಾ.ಬೆಳೂಿರು 
ವೆಂಕಟಪಪ ೨೦೦೯ರಲಿಿ, ಡಾರಾಗೌ;ವಾಕ್ತು-ಸಾಹಿತಾ ,ಸಂ. 
ಡಾ.ಬೆ ೋರೆೋಗೌಡ ಚಿಕಕಮರಳ್ಳ, ಡಾ.ಮ ರಾಮಕೃರ್ಣ 
೨೦೧೨ರಲಿಿ ಹಾಗ  ‘A Profle of Ragow the 
writer’ –by pro.chandrashekaraiah 2012 ರಲಿ ಿ
ಪರಕಟ್ಟಸಿದಾೂರೆ. 
ರಾಗೌ ಅವರು ಸೃಜನಶಿೋಲ ಹಾಗ  ಸೃಜನೆೋತರ 
ಪರಕಾರಗಳಲಿಿ ಇಷೆ ಟಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೂರ , 
ಸಾಹಿತಾವಲಯದಲಿಿ ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಂಡ ಅನೆೋಕರು ಇಂದಗ  
ಇವರನುನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಒಬಬ ಜಾನಪದ ವಿದಾವಂಸರಾಗ್ಮ 
ವಾಸುವವಾಗ್ಮ ಇದೆ ಂದು ವಿಪಯಾಶಸದ ಸಂಗತಿ. ಕನನಡ 
ಜಾನಪದ ಕ್ಷೆೋತರದಲಿ ಿ ಮಹತವದ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದಾೂರೆ,ಜನಪ್ರರಯರಾಗ್ಮದಾೂರೆ. ಇದರಲಿಿ ಎರಡು 
ಮಾತಿಲಿ. ಹಾಗೆಯೋ ವಿದವತಿುನ ಇತರೆೋ ಕ್ಷೆೋತರಗಳಲ ಿ 
ಸೃಜನಶಿೋಲ ಪರಕಾರಗಳಲಿ ಿ ಮುಖ್ಾವಾದದೊನಿಸಿದೆ. ಕಾವಾ 
ಹಾಗ  ನಾಟಕ ಕ್ಷೆೋತರದಲ ಿ ಮಹತವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾೂರೆ, 
ರಾಗೌ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿುದಾೂರೆ ಸಹ. 
ರಾಗೌ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಪರಕಟ್ಟಸಿರುವ ಪರಕಾರವಹಿ 
ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖೆಾ ಹಿೋಗ್ಮವೆ. ಕಾವಾ-ಹದನೆೈದು. ನಾಟಕ-
ಒಂದು, ವಿಮರ್ೆಶ-ಹದನಾರು ಸಂರ್ೆ ೋಧನಾಮಹಾಪರಬಂಧ-
ಒಂದು ಗರಂಥಸಂಪ್ಾದನೆ-ಐದು, ಜಾನಪದ-ಹದನಾಲುಕ, 
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ಸಂಕ್ತೋಣಶ-ಒಂದು, ಮಕಕಳಸಾಹಿತಾ- ಮ ರು, ಸಂಪ್ಾದನಾ 
ಕೃತಿಗಳು-ಇಪಪತುು. 
ಡಾ.ರಾಗೌ ಅವರ ನಡೆ, ನುಡಿ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ ಅಭಿವಾಕ್ತುಗಳಲಿ ಿ
ಸವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಮಹದಾಸೆಯಿದೆ ಮಾನವಿೋಯತೆಯಿದೆ. 
ಮ ಲಭ ತ ಗುಣಗಳನುನ ಉಳ್ಳಸಿಕೆ ಂಡು ಅನುಭವ 
ಮ ಲದ ಹಿತವನುನ ಹೆೋಳುವ ಇಚೆೆ ಅವರ ಕಾವಾಕ್ತಕದೆ. 
ನವೋದಯದ ಲಯಾತಿಕತೆ, ನವಾದ ಚಿಂತನೆ, 
ಬಂಡಾಯದ ಮಂಥನ ಆಧುನಿಕೆ ೋತುರದ ಸವಚ್ೆಂದ ಅಭಿವಾಕ್ತು 
ಇವೆಲಿವೂಗಳ ಸಮಿಲನ ರಾಗೌ ಅವರ ಕಾವಾ. ರಾಗೌ 
ಅವರ ಕಾವಾಯಾತೆರ ವಿಸಾುರವಾದದುೂ. ʼಯಾತೆರʼಯಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ೨೦೧೯ರಲಿಿ ಪರಕಟವಾದ ʼಕಾಲಾತಿೋತʼ ದವರೆಗೆ 
ಒಟುಟ ಹದನೆೈದು ಸಂಕಲನಗಳು ಬಂದದುೂ, ಇನುನ 
೪೦೦ಕ ಕ ಹೆಚ್ುಚ ಕವನಗಳನುನ ಬರೆದಟುಟಕೆ ಂಡಿರುವ 
ರಾಗೌ ಅವುಗಳನುನ ಪರಕಟ್ಟಸುವ ಸಿದಧತೆಯಲಿಿದಾೂರೆ. 
ರಾಗೌ ಕಾವಾಾಧ್ಾಾನಿ. ಅವರ ಕಾವಾದಂತೆಯೋ ಅವರ 
ಬದುಕು ಕೆ ಡ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾದುದು.ಬದುಕು ಕಾವಾಕ್ತಕಂತ 
ದೆ ಡಿದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಾತನುನ ರಾಗೌ 
ಅವರಂಥವರನುನ ನೆ ೋಡಿಯೋ ಆಡಿರಬೆೋಕು. ಅವರ 
ಮುಗಧತೆ, ಪ್ರರೋತಿ, ವಿರ್ಾವಸ, ತನೆ ನಳಗೆೋ ನೆ ೋಯುವ ಗುಣ. 
ದಕ್ತಕದೂರ್ಟನೆನೋ ಪ್ರರೋತಿಯಿಂದ ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಮನೆ ೋಧಮಶ- 
ಇವೆಲಿ ಅವರ ಕಾವಾಕ್ತಕಂತ ಖ್ಂಡಿತ ದೆ ಡವಿು. ಇಂಥ 
ದೆ ಡಿ ವಾಕ್ತುತವದ ರಾಗೌ ಅವರ ಕಾವಾ ಓದುಗರನುನ 
ಚಿಂತನೆಗೆ ತೆ ಡಗ್ಮಸುತುದೆ. 
ಕವಿತೆ ರಾಗೌ ಒಲಿದ ಪರಥಮ ಅದಾತೆಯ ಕ್ಷೆೋತರ. 
ಕಾವಾಕ್ಷೆೋತರಕೆಕ ರಾಗೌ ಅವರ ಕೆ ಡುಗೆ ವಿಪುಲವಾದುದು. 
ವಿದಾಾರ್ಥಶಯಾಗ್ಮದಾೂಗಲೆೋ ಬರೆದ ಅನೆೋಕ ಕವಿತೆಗಳನುನ 
ಸಂಗರಹಿಸಿ 1966 ರಲಿಿ ರಾಗೌ ʼಯಾತೆರʼ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿ
ಮೊದಲ ಕವನ ಸಂಕಲನವನುನ ಪರಕಟ್ಟಸಿದಾೂರೆ.ಅವರ ಕವನ 
ಸಂಕಲನಗಳು ಅನುಕರಮವಾಗ್ಮ “ತೆಪಪ”-1972, ಮೊೋಡ 
ಮುಸುಕ್ತದ ಆಕಾರ್-1996 ನೆಲದ ಮರೆಯ ನಿಧ್ಾನ -
1999. ಮಾತುಮೌನಗಳ ನಡುವೆ- ೨೦೦೧, ಆರದರಲಿ 
ಈ ಬೆಳಕು-೨೦೦೨, ಮಾತು ಮಾಗಶ ನಿನೆನ ನಾಳೆಗಳ 
ನಡುವೆ (ಸಮಗರ)-೨೦೦೨,ಅನಿೋಲ ಆರಾಧನಾ(ಸಂಯುಕು 

ಕಾವಾ) -೨೦೦೨, ಅನಾಗತ ೨೦೦೭,ಸಮಗರ 
ಕಾವಾ೨೦೧೨ ಕೆ ೋಗ್ಮಲೆಗೆ ಂದು ಕೆ ೋರಿಕೆ-೨೦೧೩ 
ನಿೋರತಾವರೆ -೨೦೧೩ ದಾರಿಸಾಗ್ಮದೆ-೨೦೧೨, ಕಾಲಾತಿೋತ 
೨೦೧೯-ಹಿೋಗೆ ರಾಗೌ ಒಟುಟ ಹದನೆೈದು ಕವನ 
ಸಂಕಲನಗಳನುನ ಹೆ ರ ತಂದದಾೂರೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ 
ಕವನಗಳ ಸಂಖೆಾ ಹೆೋಗೆ ವಿಪುಲವಾಗ್ಮವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೋ 
ಮೌಲಾದ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಮಹತವದೊನಿಸಿವೆ. ಬಹಳ ಕರ್ಟದಂದ 
ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರಾಗೌ ಅವರು ಆ ಕರ್ಟದ ಅಥವಾ ಬದುಕ್ತನ 
ಏರಿಳ್ಳತದ ಎಲಿ ಚಿಂತನೆಗಳನುನ ತಮಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ ಿ
ಅಡಕ ಮಾಡಿದಾೂರೆ. ಅವರು ಬರೆದರುವ ಪರತಿಯಂದು 
ಸಾಲಿನಲಿಿಯ  ನೆ ೋವಿನ ಸಾಂದರತೆ ಉದೂಕ ಕ 
ಮಡಿಯುತುವೆ. 
ರಾಗೌರವರನುನ ಕುರಿತು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರ. 
ಸುಜನಾ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಪ್ರರೋತಿಯ ಹಾಗ  ಆತಿೋಯ 
ಮಾತುಗಳು ಹಿೋಗ್ಮವೆ. ‘’ರಾಗೌ ಬಿೋಸುವ ಕಲಿನಿಲಿ ಿ
ಗೆ ೋಧಿಯೋ, ರಾಗ್ಮಯೋ, ಅಕ್ತಕಯೋ, ಎಲಿವೂ ಪುಡಿಯಾಗ್ಮ 
ಬಿಡುತುವೆ. ಆದರೆ ಗ ಟಕೆಕ ಅಂಟ್ಟಕೆ ಂಡ ಕೆಲವು 
ಕಾಳುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂಟ್ಟಕೆ ಂಡ ರ್ಜೋವ ಇದೂಂತೆ. 
ಅವು ಮಾತರ ಪುಡಿಯಾಗುವುದಲಿ. ರಾಗೌ ಆವರನುನ 
ನೆ ೋಡಿದಾಗಲೆಲಾಿ ನನಗೆ, ಬಿೋಸುವ ಕಲಿನಿ ಗ ಟಕೆಕ 
ಅಂಟ್ಟದ ಕಾಳುಗಳ ನೆನಪು ಬರುತುದೆʼ. 
ರಾಗೌ ವಾಕ್ತುತವ ಹಾಗ  ಸಾಹಿತಾವನುನ ಕುರಿತು 
ಡಾ.ಹಂಪನಾ ಅವರು ʼರಾಗೌ ನಮಿ ನಡುವೆ ಒಬಬ ಸಜಜನ, 
ಒಬಬ ವಿದಾವಂಸ, ಒಬಬ ರ್ೆರೋರ್ಟ ಸಂರ್ೆ ೋಧಕ, ಒಬಬ ಮಾನವ 
ಪ್ೆರೋಮ, ಒಬಬ ಭಾವರ್ಜೋವಿ ಎಂದು ಹೆೋಳ್ಳದಾೂರೆ. 
 ರಾಗೌ ಅವರ ಕಾವಾಗಳನುನ ಕುರಿತು ಪ್ರ.ಆವಿಶಯಸ್ 
ಸುಂದರಂರವರು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ʼನವೋದಯದ 
ಲಯಾತಿಕತೆ, ನವಾದ ಚಿಂತನೆ. ಬಂಡಾಯದ ಮಂಥನ 
ಆಧುನಿಕೆ ೋತುರದ ಸವಚ್ೆಂದ ಅಭಿವಾಕ್ತು ಇವೆಲಿವುಗಳ 
ಸಮಿಲನ ರೌ ಗೌ ಅವರ ಕಾವಾʼ ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾುರೆ. 
ಡಾ.ಸಿ.ನಾಗಣಣನವರು ರಾಗೌ ಅವರ ಕಾವಾಗಳನುನ ಕುರಿತು 
ನಿಸಾಂದೆೋಹವಾಗ್ಮ ʼಕನನಡ ಕಾವಾ ವಲಯದಲಿಿ ರಾಗೌ 
ಒಂದು ಮೋಜರ್್ ದನಿʼ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಾರಯ ಪಡುತಾುರೆ. 
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ಪ್ರ.ನಿೋಲಗ್ಮರಿ ತಳವಾರರವರು ʼರಾಗೌ ಕಾವಾ ಸತವದಲಿಿ, 
ಸಮೃದಧಯಲಿಿ, ಗಂಭಿೋರತೆಯಲಿಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ 
ತನನ ವಿರಳ ಸವರ ಪದ ಆರ್ಯ ಧ್ೆಾೋಯದ ಹಿನೆನಲೆಯಲ ಿ 
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತುದೆʼ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಾಕುಪಡಿಸುತಾುರೆ. 
ಉತುಮ ಕವಿಯಾಗ್ಮರುವ ರಾಗೌ ಪರಸಿದೂ ಸಾಹಿತಾ 
ವಿಮರ್ಶಕರ  ಆಗ್ಮದಾೂರೆ. ಹದನಾರು ಸಾಹಿತಾ ವಿಮರ್ಾಶ 
ಕೃತಿಗಳನುನ ಬರೆದರುವ ಇವರ ವಿಮರ್ೆಶಯ ಹರಹು 
ದೆ ಡಿದು. ಇಲಿಿನ ವಿಮರ್ಾಶ ಕೃತಿಗಳಲೆಿಲಾಿ ಪ್ಾರಯೋಗ್ಮಕ 
ಹಾಗ  ತಾತಿವಿಕ ಎರಡ  ನಿಟುಟಗಳಲಿಿ ಅವರ ಚಿಂತನ-
ಮಂಥನ ನಡೆದವೆ. ಸಾಹಿತಾ ಮೌಲಾಗಳಂತೆ ರ್ಜೋವನ 
ಮೌಲಾಗಳೂ ಅಲಿ ಿ ಸಾಥನ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿದುೂ, ಇದರಿಂದ 
ಇವರ ವಿಮರ್ೆಶಗೆ ಸಮಗರತೆ ಲಭಾವಾಗ್ಮದೆ. ʼಕನನಡ 
ಕಾವಾಗಳಲಿಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳು’ ೧೯೯೨ ರಲಿ ಿ
ರಾಗೌ ರಚಿಸಿದ ಮಹತವದ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಒಂದು.  
ಇದು ಸಂರ್ೆ ೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ಶಿಖ್ರಪ್ಾರಯವಾದದುೂ. 
ಪ್ರಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಾಗ್ಮ ಸಂರ್ೆ ೋಧನೆಯನುನ ಕೆೈಗೆ ಂಡು 
ಹದನೆೈದು ವರ್ಶಗಳ ಧಿೋಘಶಕಾಲ ರ್ರಮಪಟ್ಟಟದೂರ ಫಲವಾಗ್ಮ 
ರಚಿತವಾದ ಮಹಾಪರಬಂಧ ಇದಾಗ್ಮದೆ.  
ಡಾ.ರಾಗೌ ಒಟುಟ ಸಾಹಿತಾ ಹಾಗ  ಪ್ರಎಚ್.ಡಿ 
ಮಹಾಪರಬಂಧವನುನ ಕುರಿತು ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ 
ಡಾ.ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕ್್ರವರು ʼ ಕನನಡ ಕಾವಾಗಳಲಿ ಿ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಗಳುʼ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಳವಾದ 
ಅಧಾಯನದ, ಅಪರ ಪ ರ್ೆ ೋಧನೆಯ ಪರಬಂಧವಾಗ್ಮದೆ. ಈ 
ವಿಶಿರ್ಟ ಪರಬಂಧದಲಿ ಿ ಕಲೆಹಾಕ್ತರುವ ಮಾಹಿತಿ 
ವಿಪುಲವಾಗ್ಮವೆ. ಈ ಪರಬಂಧದಲಿಿ,ಕನನಡ ಕಾವಾಗಳಲಿ ಿ
ವಾಕುವಾಗ್ಮರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಗರ 
ನಿರ ಪಣೆಯಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾರ  ಇರ್ುಟ ವಾಾಪಕವಾಗ್ಮ 
ಈ ಅಧಾಯನವನುನ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರಲಿಲಿ. ಶಿರೋರಾಮೋಗೌಡರು 
ಪರಸಿದಧ ಲೆೋಖ್ಕರೆಂದ , ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರೆಂದ  
ಹೆಸರಾಗ್ಮದಾೂರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು 
ಸೆ ಗಸು ಸಾಧಾವಾಗ್ಮದೆ. ಅವರು ಐತಿಹಾಕ ಕ, 
ಇತಿಹಾಸಕ ಕ ಇರುವ ವಾತಾಾಸವನುನ 
ಬಲಿವರಾಗ್ಮರುವುದರಿಂದ, ಕನನಡ ಕಾವಾಗಳಲಿಿ ಹುದುಗ್ಮರುವ 

ಕನಾಶಟಕದ ಚ್ರಿತೆರಯನುನ ಹೆಕ್ತಕ ತೆ ೋರಿಸುವ ಕೆಲಸದಲಿ ಿ
ಸಫಲರಾಗ್ಮದಾೂರೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸವನುನ ಕುರಿತ 
ಬರವಣಿಗೆಯಾದರ  ನಿರ ಪಣೆ, ವಿರ್ೆಿೋರ್ಣೆ, ವಿವರಣೆಗಳಲಿ ಿ
ಸಾಹಿತಾದ ಸೆ ಗಡನುನ ತುಂಬಿಕೆ ಂಡಿದೆ. ಆದೂರಿಂದ ಈ 
ಪರಬಂಧದ ಓದು ಜಡ ಎನಿನಸುವುದಲಿ. ಈ ದೃಷಿಟಯಿಂದಲ  
ಈ ಪರಬಂಧ ಮಹತವದಾೂಗ್ಮದೆ. ಈಚೆಗೆ ನಾನು ಓದದ 
ಪರಬಂಧಗಳಲೆಲಾಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾವಾದದುೂ ಎಂದು 
ಹೆೋಳಬೆೋಕು. ವಿರ್ೆಿೋರ್ಣೆ, ನಿರ ಪಣೆ ಇವುಗಳ ಆಳ ಮೊನಚ್ು 
ಮತುು ಸೆ ಗಸುಗಳ್ಳಂದ ಈ ಪರಬಂಧವು ಕನನಡ ಸಾಹಿತಾಕೆಕ 
ಒಂದು ಕೆ ಡುಗೆಯಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆುೋನೆʼ. ಎಂಬ 
ಮಚ್ುಚಗೆಯ ನುಡಿಗಳನಾನಡಿದಾೂರೆ. ಇನುನ ʼದೆ ರೆ 
ದುಯೋಶಧನ ʼ ರಾಗೌ ರಚಿಸಿದ ಕಾವಾ ನಾಟಕ. ಇದು 
ಸೃಜನ ಶಿೋಲ ಪರಕಾರಕೆಕ ಸೆೋರಿದ ಕೃತಿಯಾಗ್ಮದೆ. 
ಜಾನಪದ ಕ್ಷೆೋತರಕೆಕೋ ರಾಗೌ ಅವರ ಕೆ ಡುಗೆ 
ಅದವೋಯವಾದುದು. ನಮಿ ಗಾದೆಗಳು, ನಮಿ ಒಗಟುಗಳು, 
ಜನಪದ ಸಾಹಿತಾ ರ ಪಗಳು, ಜಾನಪದ ರಾಮಾಯಣ, 
ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕನನಡ ಶಿರ್ುಪ್ಾರಸಗಳು, 
ಚಾಮಾಯಿ, ಜಾನಪದ ಸಂರ್ೆ ೋಧನೆ, 
ಜಾನಪದತತಾವಿಥಶಪರವೆೋರ್ -ಇವೆೋ ಮೊದಲಾದ ಹದನಾಲುಕ 
ಕೃತಿಗಳಲಿಿ ರಾಗೌ ಜಾನಪದವನುನ ಸೆೈದಾಧಂತಿಕ, ತಾತಿವಕ 
ಹಾಗ  ವಿಮರ್ಾಶತಿಕ ನೆಲೆಗಳಲಿಿ ವಿವೆೋಚಿಸುವ 
ವಿರ್ೆಿೋಷಿಸುವ ಕಾಯಶವನುನ ಮಾಡಿದಾೂರೆ. ಗರಂಥ 
ಸಂಪ್ಾದನಾ ಕ್ಷೆೋತರದಲ ಿ ರಾಗೌ ಅವರ ಕೆ ಡುಗೆಯಿದುೂ 
ಸಾಹಸಭಿೋಮವಿಜಯ ೧೯೮೫, ಅರ್ಜತ ತಿೋಥಶಂಕರ 
ಪುರಾಣ ೧೯೮೮, ಲಕ್ಷ್ಮೋರ್ನ ಜೆೈಮನಿಭಾರತಕೆಕ 
೧೯೯೩ರಲಿಿ, ಸವಶಜ್ಞನವಚ್ನಗಳು ೨೦೦೩, ಪಂಪಕವಿಯ 
ಆದಪುರಾಣ ೨೦೧೯-ಇವು ಗಮನಾಹಶ ಗರಂಥ 
ಸಂಪ್ಾದನಾ ಕೃತಿಗಳಾಗ್ಮವೆ .ಅಷೆಟೋ ಅಲಿದೆ ಮಕಕಳ 
ಸಾಹಿತಾದ ಮ ರು ಕೃತಿಗಳು ಪರಕಟವಾಗ್ಮವೆ. ೨೦೦೫ ರಲಿ ಿ
ಪರಕಟವಾದ ʼರ್ಷಿಟ ಸಂಪದʼ ಅವರ ಇನೆ ನಂದು ವಿಶಿರ್ಟ 
ಗರಂಥ. ಸಾಹಿತಾದ ವಿವಿಧ ಪರಕಾರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಸುಮಾರು ೨೦ ಕೃತಿಗಳನುನ ಸಂಪ್ಾದಸಿದಾೂರೆ. 
ರಾಗೌ ಅವರ ಸುಧಿೋಘಶ ಕಾಲದ ಸಾಥಶಕ ಸೆೋವೆಗೆ ಹಾಗ  
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ಅವರ ಸಾಹಿತಾ ಭಂಡಾರದಲಿಿದೂ ಕೆಲವು ಪುಸುಕಗಳ್ಳಗೆ ರ್ಸಿು 
ಮತುು ಬಹುಮಾನಗಳೂ ಲಭಿಸಿವೆ. ನಮಿ ಒಗಟುಗಳು 
ಕೃತಿಗೆ ೧೯೭೦ರಲಿಿ, ಜಾನಪದ ಸಂಕ್ತೋಣಶ ೧೯೭೦ರಲಿಿ. 
ರನನ ವಿರಚಿತ ಸಾಹಸಭಿೋಮವಿಜಯ-೧೯೯೫ ʼಅರ್ಜತ 
ತಿೋಥಶಂಕರ ಪುರಾಣʼ೧೯೮೮ ಹಾಗ  ಲಕ್ಷ್ಮೋರ್ನ 
ಜೆೈಮನಿಭಾರತಕೆಕ ೧೯೯೩ರಲಿಿ -ಈ ಕೃತಿಗಳ್ಳಗೆ ರಾಜಾ 
ಸಾಹಿತಾ ಆಕಾಡೆಮ ಬಹುಮಾನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಕುವೆಂಪು 
ಸಾಹಿತಾವಿಮರ್ೆಶ ಕೃತಿಗೆ ೧೯೭೮ರಲಿಿ ವಿದಾಾವಧಶಕ ಟರಸಟ್ 
ಬಹುಮಾನ ದೆ ರೆತಿದೆ. ೧೯೯೫ರಲಿಿ ಕನಾಶಟಕ ಜಾನಪದ 
ಮತುು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಕಾಡೆಮ ರಾಗೌ ಅವರಿಗೆ ʼಜಾನಪದ 
ತಜ್ಞʼ ಎಂಬ ಪರರ್ಸಿು ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ೧೯೯೫ರಲಿ ಿ
ಜನವರಿ ೨೮ ಮತುು ೨೯ರಂದು ನಡೆದ ನಾಲಕನೆಯ 
ಮಂಡಾ ರ್ಜಲಾಿ ಸಾಹಿತಾ ಸಮೋಳನದ ಸವಾಶಧಾಕ್ಷತೆಯನುನ 
ವಹಿಸಿದಾೂರೆ. ೨೦೦೦ರಲಿಿ ಕನಾಶಟಕ ರಾಜಾ ಸಾಹಿತಾ 
ಆಕಾಡೆಮ ಗೌರವ ಪರರ್ಸಿು ದೆ ರೆತರೆ, ೨೦೦೨ರಲಿ ಿ
ಪರಜಾರತನ ಪರರ್ಸಿು ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಲಿದೆ ಡಾ.ರ್ಜೋ.ರ್ಂಪ 
ಜಾನಪದ ತಜಷ ಪರರ್ಸಿು, ೨೦೦೫ರಲಿಿ ಜನದನಿ ಪರಕಾರ್ನ 
ಪರರ್ಸಿ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ೨೦೦೮ರಲಿಿ ʼಅನಾಗತʼ ಕೃತಿಗೆ 
ಎಚ್್ಡಿ ಚೌಡಯಾ ಕಾವಾ ಪರರ್ಸಿು ಲಭಿಸಿದೆ. ಇನುನ ಇವರ 
ʼಪ್ಾರಚಿೋನ ಕಾವಾ ಚಿಂತನʼ ಕೃತಿಗೆ ೨೦೦೮ರಲಿಿ, 
ಮೈಸ ರು ದಕ್ಷ್ಣ ವಲಯ ಲಯನ್ಾ್ ಸಂಸೆಥಯಿಂದ ʼದಕ್ಷ್ಣ 
ಕೆೋಸರಿ ಪರರ್ಸಿುʼ ಲಭಿಸಿದೆ.೨೦೦೯ರಲಿಿ ಕಾರಾವಾರದಲಿ ಿ
ನಡೆದ ಕನಾಶಟಕ ವಿರ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ೩೫ನೆೋ ಅಖಿಲ 
ಕನಾಶಟಕ ಜಾನಪದ ಸಮೋಳನದ ಸವಾಶಧಾಕ್ಷತೆಯ 
ಗೌರವವೂ ದೆ ರೆತಿದೆ. ೨೦೧೧ರಲಿಿ ಕನಾಶಟಕ ಸಕಾಶರದ 
ಕನನಡ ರಾಜೆ ಾೋತಾವ ಪರರ್ಸಿು ಹಾಗ  ೨೦೨೦ರಲಿ ಿ
ಕನಾಶಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿರ್ತುು ʼರ್ಜ.ನಾರಾಯಣ 
ಜಾನಪದಲೆ ೋಕ ಪರರ್ಸಿುʼಯನುನ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. 
ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಸಂಕೆ ೋಚ್ದ ವಾಕ್ತುತವದ ರಾಗೌ ಯಾರು 
ತಮಿನುನ ಗುರುತಿಸಲಿ, ಬಿಡಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ 
ಕಾಯಕವಷೆಟೋ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ಎಂಬ ನಿಲುವುಳಿವರು 
ಎಂಬುದರಲಿಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ. ರಾಗೌ ತಮಿ 
ಕಾಯಕವನುನ ನಿಷೆೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಿವೃತುರಾಗ್ಮ ಹದನೆಂಟು 

ವರ್ಶಗಳು ಕಳೆದರ  ಇಂದಗ  ಕ ಡ ಪರಿೋಕ್ಷೆ ಕಟುಟವ 
ವಿದಾಾರ್ಥಶಯಂತೆ ಓದುತಾುರೆ, ಬರೆಯುತಾುರೆ. ರಾಗೌ ತಮಿ 
ರ್ಜೋವನದ ಅತಾಂತ ನೆ ೋವಿನ ಸಂದಭಶದಲ ಿ 
ವಿಚ್ಲಿತರಾಗದೆ, ಧಮಶಪತಿನಯನುನ ಸಂತೆೈಸುತಾು ಹೆಜೆಜ 
ಹಾಕುತಿುದಾೂರೆ. ಬದುಕ್ತನಲಿಯಿ ಕಹಿಯನೆನಲ ಿ ಅಧಾಯನ, 
ಬರವಣಿಗೆಯ ಮ ಲಕ ಕಡಿಮಮಾಡಿಕೆ ಳುಿತಿುದಾೂರೆ . 
ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಹಿೋಗೆಯೋ ನಿರಂತರವಾಗ್ಮ ಸಾಗುತಿುರಲಿ 
ಎಂದು ಆಶಿಸೆ ೋಣ.  
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