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ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆಯ್ ‘ಭಂಗ’ ಕಾದಂಬರಿ: 

ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ್ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥನ 
 

ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ  
 

ಪೀಠಿಕೆ 

ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆಯ ‘ಥಿಂಗ್್ಸ  ಫಾಲ್ ಅಪ್ರರ್ಟಾ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯನುಾ  

ಡಾ.ಸಿ.ರ್ನಗಣ್ಣ  ಅವರು ‘ಭಂಗ’ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕನ್ಾ ಡಕೆ್ಕ  

ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ‘ಥಿಂಗ್್ಸ  ಫಾಲ್ ಅಪ್ರರ್ಟಾ’ ರ್ಕದಂಬರಿ ಇಪಪ ತ್ತ ೈದು 

ಅಧ್ಯಾ ಯಗಳಿದುಾ , ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಆವರಿಸಿದೆ. ಬ್ರಾ ಟಿಶ್ 

ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರು ಆಫ್ರಾ ರ್ಕವನುಾ  ‘ಕಗಗ ತತ ಲೆಯ ಖಂಡ’ ಎಿಂದು ಚಿತ್ರಾ ಸಿದ್ಾ ಲಿ್ದೆ 

ಆಫ್ರಾ ರ್ಕದ್ ಜನ್ರು ಅರ್ನಗರಿಕರು, ಮೌಢ್ಾ ದಿಿಂದ್ ಹೊರಬರಲಾರದ್ವರು 

ಎಿಂದೆಲಿಾ  ಬರೆದಿದ್ಾ ನುಾ  ಗಮನಿಸಿದ್ ಅಚಿಬೆ ಆಫ್ರಾ ರ್ಕದ್ ಬಗೆಗೆ ಬ್ರಾ ಟಿಶ್ 

ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರ ಚಿತಾ ಣ್ವನುಾ  ವಿರೋಧಿಸಲೆಿಂದು ಬರೆದ್ದೆಾ ೋ ‘ಥಿಂಗ್್ಸ  ಫಾಲ್ 

ಅಪ್ರರ್ಟಾ’ ರ್ಕದಂಬರಿ. “ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್ ವಿದ್ದಾ ಭಾಾ ಸ ಪಡೆದ್ ಪಾ ತ್ರಭಾವಂತ ಕಪ್ಪಪ  

ತರುಣ್ರು ತಮಮ  ಜನ್ಜೋವನ್ವನುಾ  ಕುರಿತು ಬ್ರಳಿಯರು ರಚಿಸಿದ್ 

ಸ್ನಹಿತಾ ವನುಾ  ಉಗಾ ವಾಗ್ಲ ವಿಮರ್ಶಾಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ತಾವೇ 

ತಮಮ  ಕತ್ಗಳನುಾ  ಇಿಂಗಿ್ಲ ೋಷಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ 

ನಿೋವು (ಬ್ರಳಿಯರು) ನ್ಮಮ  (ಕಪ್ಪಪ  ಜನ್ರ) ಕತ್ಯನುಾ  ಹೇಳಿದುಾ  ಸ್ನಕು; ಈಗ 

ರ್ನವೇ ನ್ಮಮ  ಕತ್ ಹೇಳುವುದ್ನುಾ  ಕೇಳಿ”1 ಎನುಾ ವ ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ 

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ ಅನುಭವವನುಾ  ಅರ್ಥಾಸಲು ಮತುತ  ಪಾ ತ್ರರೋಧಿಸಲು 

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ ಭಾಷೆಯನ್ಾ ೋ ಬಳಸಿರುವುದ್ನುಾ  ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು.  

1958ರಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟವಾದ್ ‘ಥಿಂಗ್್ಸ  ಫಾಲ್ ಅಪ್ರರ್ಟಾ’ ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆಯ 

ಮೊದ್ಲ್ ರ್ಕದಂಬರಿ. ನೈಜೋರಿಯ ಸ್ನಾ ತಂತಾ ಾ  ಪಡೆಯುವ ಎರಡು ವರ್ಾ 

ಮುನ್ಾ  ಪಾ ಕಟವಾದ್ ರ್ಕದಂಬರಿ. 1885ರಿಿಂದ್ 1960ರ ವರೆಗೆ ಬ್ರಾ ಟಿಷ್ ವಸ್ನಹತು 

ರ್ಕಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲನ್ ದ್ಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕಯಿಂದ್ ನ್ಲುಗ್ಲ ಹೊೋದ್ ದ್ದರುಣ್ ಕತ್ಯನುಾ  

ಕಟಿಿ ಕಡುವ ಉದೆಾ ೋಶ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಉಮೊೋಫ್ರಯಾ ಎಿಂಬ ರ್ಕಲ್ಪ ನಿಕ ಹಳಿಿಯ 

ಸುತತ  ಕತ್ ಹೆಣೆಯಲ್ಪ ಟಿಿ ದೆ. ಡಬಿ್ಲ್ ಾ .ಬ್ರ.ಏರ್್ಟ  ಕವಿಯ ‘ದ್ ಸೆಕ್ಕಿಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ’ 

ಕವಿತ್ಯಿಂದ್ ಆಯಾ  ಸ್ನಲು ‘ಥಿಂಗ್್ಸ  ಫಾಲ್ ಅಪ್ರರ್ಟಾ’ ಕೃತ್ರಯ ಶೋಷಿಾಕ್ಕ. 

ಏರ್್ಟ  ಪಾ ತ್ರಯಿಂದು ರ್ನಗರಿಕತ್ ಹೊರಗ್ಲನ್ ದ್ಬ್ಬಾ ಳಿಕ್ಕ ಮತುತ  ಒಳಗ್ಲನ್ 

ಒತತ ಡಗಳಿಿಂದ್ ರ್ನಶವಾಗುತತ ದೆಿಂದು ಪಾ ತ್ರಪ್ರದಿಸುತಾತ ನ್. ಇತ್ರಹಾಸ ಮತುತ  

ರ್ನಗರಿಕತ್ ಕುರಿತ ಏಟ್ ಾ  ಧೋರಣೆಯನುಾ  ಒಪ್ಪಪ ವ ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ ಆತನ್ 

ಕವಿತ್ಯ ಸ್ನಲ್ನುಾ  ರ್ಕದಂಬರಿಯ ಅರ್ಾಪೂಣ್ಾ ಶೋಷಿಾಕ್ಕಯರ್ನಾ ಗ್ಲ 

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿರುವುದು ಸಹಜ.  
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ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ ಅನುಭವವನುಾ  ನಿರೂಪಿಸುವ 

‘ಭಂಗ’ ರ್ಕದಂಬರಿ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಿಂದು ವಸ್ನಹತು 

ಆಕಾ ಮಣ್ ಮತುತ  ತನ್ನಾ ಳಗ್ಲನ್ 

ದೌಬಾಲ್ಾ ಗಳಿಿಂದ್ದಗ್ಲ ‘ಭಂಗ’ಗೊಳಿುವುದ್ನುಾ  

ಅತಾ ಿಂತ ವಿಷಾದ್ದಿಿಂದ್ ಚಿತ್ರಾ ಸುತತ ದೆ. 

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿಯನುಾ  ವಿರೋಧಿಸಲೆಿಂದು ಬರೆದ್ 

ರ್ಕದಂಬರಿಯಾದ್ರೂ ಅದ್ನುಾ  ಮೋರಿದ್ 

ವಸ್ನಹತು ಆಕಾ ಮಣ್ಶೋಲ್ತ್ ಮತುತ  

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಳಗ್ಲನ್ ವೈರುಧ್ಾ ಗಳೆರಡನ್ನಾ  

ಸಂಯಮದಿಿಂದ್ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ರ್ಕದಂಬರಿ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ ದುರಂತದ್ ಸಂಕೋಣ್ಾ 

ಕರ್ನ್ವಾಗ್ಲದೆ. 

‘ಭಂಗ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯು ನೈಜೋರಿಯಾದ್ಲಿ್ಲನ್ 

ಉಮೊೋಫ್ರಯಾ ಎಿಂಬ ರ್ಕಲ್ಪ ನಿಕ ಹಳಿಿಯ ಸುತತ  

ಹೆಣೆಯಲ್ಪ ಟಿಿ ದೆ. ಬುಡಕಟಿ್ಟ  ಜೋವನ್ 

ಕಾ ಮವಿಂದು ಹೊರಗ್ಲನ್ ಆಕಾ ಮಣ್ ಮತುತ  

ತನ್ನಾ ಳಗ್ಲನ್ ದೌಬಾಲ್ಾ ಗಳಿಿಂದ್ ಅವಸ್ನನ್ 

ಹೊಿಂದುವ ದುರಂತ ಕತ್. ‘ಭಂಗ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯ 

ಮುಖ್ಾ  ಎಳೆ ರ್ನಯಕ ಒಕಿಂಕನ್ ದುರಂತ. 

ಒಕಿಂಕ ಸುತತ ಲ್ ಒಿಂಬತುತ  ಹಳಿಿಗಳಾಚೆಯೂ 

ಪಾ ಸಿದ್ಧ ರ್ನಗ್ಲದ್ಾ ವನು. ಪೈಲಾಾ ನ್ ಅಮಲ್ಲಿಂಜನ್ನುಾ  

ಸೋಲ್ಲಸಿ, ಬ್ರರುದುಗಳನುಾ  ಪಡೆದ್ವನು. ಈತನ್ 

ತಂದೆ ಯುನ್ನೋರ್ಕ. ತುಿಂಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿಯಾದ್, 

ಆದ್ರೆ ಕಳಲು ನುಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ನಿಪ್ಪಣ್. 

ಮೈತುಿಂಬ್ಬ ಸ್ನಲ್ ಹೊತ್ತ ೋ ತ್ರೋರಿ ಹೊೋದ್ವನು. 

ತಂದೆಯ ಗುಣ್ ಸಾ ಭಾವಗಳನುಾ  ಒಪಪ ದ್ 

ಒಕಿಂಕ ಅಪಪ ನ್ ಗುಣ್ಕೆ್ಕ  ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ಲಯೇ 

ಬೆಳೆದ್ವನು. ಒಕಿಂಕ ಚಿಕೆ  ವಯಸ್ಿ ನ್ಲಿೆೋ 

ಕುಸಿತ ಪಟ್ಟವಿಂದು ಪಾ ಸಿದ್ಧ ರ್ನದ್ವನು. ಪಾ ಗತ್ರಪರ 

ರೈತರ್ನಗ್ಲ ತನ್ಾ  ಕುಲ್ದ್ ಎರಡು ಬ್ರರುದುಗಳನುಾ  

ಪಡೆದುಕಿಂಡಿದ್ದಾ ನ್. ಈತನಿಗೆ ಮೂವರು 

ಹೆಿಂಡಿರು ಮತುತ  ಹನ್ನಾ ಿಂದು ಮಕೆಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಒಮ್ಮಮ  ಪಕೆದ್ ಊರಾದ್ ಮಬೈನ್ನೋದ್ ಸಂತ್ಗೆ 

ಹೊೋದ್ ಉಮೊೋಫ್ರಯಾದ್ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳನುಾ  

ಕಲಿುತಾತ ರೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಾದ್ ನಿವಾಹಣೆಯನುಾ  

ಒಕಿಂಕಗೆ ವಹಿಸುತಾತ ರೆ. ಒಕಿಂಕ ಯುದ್ಧ  

ಮತುತ  ರಕತ ಪ್ರತವಿಲಿ್ದೆ ಸಂಘರ್ಾವನುಾ  ಬಗೆಹರಿಸಿ 

ಬಲ್ಲದ್ದನ್ವಾಗ್ಲ ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂನ್ ಎಿಂಬ ಹುಡುಗ 

ಮತುತ  ಓವಾ ಹುಡುಗ್ಲಯನುಾ  ಕರೆತರುತಾತ ನ್. 

ಒಕಿಂಕ ತನ್ಾ  ಸಾ ಸ್ನಮರ್ಾ ಾ ಮತುತ  

ಶಾ ದೆಧ ಯಿಂದ್ ಯಶಸ್ು  ಪಡೆದು ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಮುಖಂಡರ್ನಗ್ಲ ರೂಪ್ಪಗೊಿಂಡವನು. ಆ 

ರ್ಕರಣ್ರೆ್ಕ ಗ್ಲಯೇ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಜನ್ರಿಿಂದ್ ಅಪ್ರರ 

ಪಿಾ ೋತ್ರ ಗೌರವ ಸಂಪ್ರದಿಸಿದ್ಾ ನು. ಬಲ್ಲದ್ದನ್ವಾಗ್ಲ 

ಬಂದ್ ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂರ್ನ ಒಕಿಂಕನ್ ಮನ್ಯ 

ಮಗನಂತಾದ್. ಒಕಿಂಕ ಅಿಂತರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಅವನ್ನುಾ  ಬಹಳ ಇರಿ್ ಪಡುತ್ರತ ದ್ಾ ನು. ಅವನ್ನ 

ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಎಿಂದೇ ಕರೆಯುತ್ರತ ದ್ಾ . ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂನ್ 

ಒಕಿಂಕನ್ ಮನ್ಗೆ ಬಂದು ಮೂರು 

ವರ್ಾಗಳಾದ್ವು. ಒಕಿಂಕನ್ ಮಗ ನ್ನೋಯೆಗೆ 

ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನಂತ್ರದ್ಾ . ನ್ನೋಯೆನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು 

ಒಕಿಂಕ ಒಳಗೊಳಗೆ ಖುಷಿಪಡತೊಡಗ್ಲದ್ನು. 

ಇದ್ಕೆ್ಕಲಿಾ  ರ್ಕರಣ್ ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂರ್ನ ಅಿಂತಲೂ 

ಗೊತುತ . ಸಮರ್ಾ ತರುಣ್ರಾಗ್ಲ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, 

ಹೆತತ ಮುತತ ರಿಗೆ ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕೆ್ಕ  ಅನ್ಾ  ಹಾಕಬಲ್ಲ್ 

ಶಾ ೋಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಿಂಬುದು ಒಕಿಂಕನ್ 

ಆಸೆ. ನ್ನೋಯೆ ಹೆಿಂಗಸರ ಬಗೆಗ  ಗೊಣ್ಗುವಾಗಲೆಲಿ್  

ಒಕಿಂಕಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ರತ ತುತ . ಏಕ್ಕಿಂದ್ರೆ 

ಮುಿಂದೆ ಹೆಿಂಡತ್ರಯನುಾ  

ನಿಯಂತ್ರಾ ಸಬಲಿ್ವರ್ನಗುತಾತ ನ್ ಎಿಂದು ತ್ರಳಿದಿದ್ಾ . 

ಒಕಿಂಕ ತನ್ಾ  ಹಟಿಿಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಿಿಂಸೆ, 

ರಕತ ಪ್ರತದ್ ಕತ್ಗಳನುಾ  ಗಮನ್ವಿಟಿ್ಟ  ಕೇಳುವಂತ್ 

ಪ್ಾ ೋತ್ಾ ಹಿಸುತ್ರತ ದ್ಾ . ಆದ್ರೆ ನ್ನೋಯೆಗೆ ಪೌರುರ್ 

ಮತುತ  ಹಿಿಂಸೆಯನುಾ  ಪಾ ದ್ಶಾಸುವುದು ಸರಿ 

ಮಾಗಾವನಿಸಿದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಅಮಮ  

ಮೊದ್ಲು ಹೇಳುತ್ರತ ದ್ಾ  ಕುಯುಕತ  ಆಮ್ಮ ಕತ್, 

ಅಹಂರ್ಕರದ್ ಪಕಿ  ಕತ್, ಭೂಮ ಆರ್ಕಶದ್ ಜಗಳದ್ 

ಕತ್ಗಳೇ ಪಿಾ ಯವಾಗುತ್ರತ ದ್ಾ ವು.  

ಸಾ ಿಂತ ಸ್ನಮರ್ಾ ಾದಿಿಂದ್ ಇಡಿೋ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಮುಖಂಡರ್ನಗ್ಲದ್ಾ  ಒಕಿಂಕನ್ ದುರಂತದ್ 

ಪ್ರಾ ರಂಭವನುಾ  ಒಮ್ಮಮ  ನ್ಿಂಟರ ಸಭೆಯಿಂದ್ರಲಿ್ಲ  

ಒಸುಗ ಎಿಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸುವ 

ಪಾ ಸಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗ್ಲ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. 

ಅಯಶಸ್ಿ ನ್ವರನುಾ  ನಿಕೃರಿ್ ವಾಗ್ಲ ರ್ಕಣ್ಣವ 

ಸಾ ಭಾವ ಒಕಿಂಕನ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಿಂದು 

ನ್ರೆದಿದ್ಾ  ಹಿರಿೋಕರು ಒಕಿಂಕನ್ ನ್ಡೆಯನುಾ  

ಒಪಪ ದೇ ಅವನಿಿಂದ್ ಕ್ಷ್ಮ್ಮಯಾಚಿಸುತಾತ ರೆ. 

ಎರಡನ್ಯದ್ದಗ್ಲ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಶಾಿಂತ್ರ 

ಸಪ್ರತ ಹದ್ಲಿ್ಲ  ತನ್ಾ  ಚಿಕೆ  ಹೆಿಂಡತ್ರಯನುಾ  

ಬ್ಬಸುಿಂಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದು 

ಭಂಗಗೊಳಿಸುತಾತ ನ್. ಹಿೋಗೆ ನ್ಡೆದುಕಳಿುವುದು 

ನಿಷಿದ್ಧ . ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಭೂತಾಯ ಸವಾರ್ನಶ 

ಮಾಡುತಾತ ಳೆ ಎಿಂಬ ನಂಬ್ರಕ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲದೆ. 

ಮೂರನ್ಯದ್ದಗ್ಲ ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂನ್ನ್ ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗ್ಲಯಾದ್ದುಾ . ತನ್ಾ  ಮತಾ ನ್ ಮಾತ್ರಗೆ 

ಕವಿಗೊಡದೆ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಕಟಿ ಳೆಯನುಾ  

ಮುಖಂಡರ್ನಗ್ಲ ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕಿಂಬ ರ್ಕರಣ್ರೆ್ಕ ಗ್ಲ 

ತ್ರಳಿದುಾ  ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬ್ಬರದಂತ್ ದುರಂತದ್ 

ಹಾದಿ ಹಿಡಿದುದ್ನುಾ  ರ್ಕಣ್ಬಹುದು. 

ರ್ನಲೆ್ ನ್ಯದು ಶವಸಂಸೆ್ನ ರ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  

ಗೌರವರೆ್ಕ ಗ್ಲ ತೊೋಪ್ಪ ಹಾರಿಸುವಾಗ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗ್ಲ 

ಬಂದೂಕನಿಿಂದ್ ಹಾರಿ ಬಂದ್ ಕಬ್ರಾ ಣ್ದ್ 

ಚೂರಿಂದು ಬ್ಬಲ್ಕನಿಗೆ ಬಡಿದು ಸ್ನಯುತಾತ ನ್. 

ಈ ಅಪರಾಧ್ರೆ್ಕ ಗ್ಲ ಏಳು ವರ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ್ 
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ದೇಶಭಾ ರಿ್ ರ್ನಗ್ಲ ತನ್ಾ  ತಾಯಯ ತವರೂರಲಿ್ಲ  

ನ್ಲೆಸುತಾತ ನ್. ಐದ್ನ್ಯದ್ದಗ್ಲ ಉಮೊೋಫ್ರಯಾದ್ 

ಜನ್ರು ಚರ್ಚಾ ನ್ಲ್ಸಮ ಮಾಡುವ ಘಟನ್. ಅದ್ರ 

ಸಂಬಂಧ್ ಒಕಿಂಕ ಸೇರಿ ಇಬೋ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಆರು ಜನ್ರನುಾ  ಬಂಧಿಸಿ, ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ದಂಡ 

ವಿಧಿಸುತಾತ ರೆ. ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ನೇತಾರರ್ನಗ್ಲ 

ಒಕಿಂಕಗೆ ಆದ್ ಬಹುದೊಡಡ  ಅವಮಾನ್. 

ಸಥ ಳಿೋಯ ಬುಡಕಟಿ್ಟ  ಸಮುದ್ದಯಗಳ ಜನ್ರು 

ತಮೊಮ ಳಗ್ಲನ್ ತಪ್ಪಪ ಗಳನುಾ  ತಮಮ ದೇ ರ್ನಾ ಯ 

ಪದ್ಧ ತ್ರ ಮೂಲ್ಕ ಬಗೆಹರಿಸಿಕಿಂಡು ಬದುಕುತ್ರತ ದ್ಾ  

ಜೋವನ್ ಕಾ ಮವನ್ಾ ೋ ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ ದ್ಮನ್ 

ಮಾಡುವುದ್ನುಾ  ರ್ಕದಂಬರಿ ಕಟಿಿ ಕಡುತತ ದೆ. 

ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಮುಖಂಡನ್ ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವುದು 

ಅದ್ರ ತ್ರೋವಾ ತ್ಯನುಾ  ಸೂಚಿಸುತತ ದೆ.  

ಆರನ್ಯದ್ದಗ್ಲ ಒಿಂಬತುತ  ಗ್ರಾ ಮಗಳ ಜನ್ ಸಭೆ 

ಸೇರಿದ್ಾ ನುಾ  ಬ್ರಾ ಟಿಶ್ ಆಡಳಿತದ್ ಓಲೆರ್ಕರ ಕೂಟ 

ನ್ಡೆಸಬ್ಬರದೆಿಂದು ಆಜೆ್ಞ ಯಾಗ್ಲದೆಯೆಿಂದು 

ತ್ರಳಿಸುತಾತ ನ್. ಆಗ ನ್ಡೆದ್ ಸಂಘರ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  

ಒಕಿಂಕ ಕತ್ರತ ಯಿಂದ್ ಅವನ್ ಕತುತ  

ಕತತ ರಿಸುತಾತ ನ್. ಇದ್ರಿಂದಿಗೆ ಒಕಿಂಕ ಅಿಂತಾ  

ಸಮೋಪಿಸಿತ್ಿಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮರುದಿನ್ 

ಸೈನಿಕರಿಂದಿಗೆ ಜಲಿಾಧಿರ್ಕರಿ ಅವನ್ನುಾ  

ರ್ನಾ ಯಾಲ್ಯದ್ ಆದೇಶದ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಿಸಲು 

ಬರುತಾತ ರೆ. ಒಕಿಂಕನ್ ಹಟಿಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು 

ಹೊರ ಬರುವಂತ್ ಆಜೆ್ಞ  ಮಾಡುತಾತ ರೆ. ಎಷಿ್ಟ  

ಹೊತುತ  ಕೂಗ್ಲ ಕರೆದ್ರೂ ಹೊರಬ್ಬರದಿದ್ದಾ ಗ 

ಒಳಪಾ ವೇಶಸಿ ನ್ನೋಡುತಾತ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಮರದ್ ಬಳಿ 

ಒಕಿಂಕನ್ ಹೆಣ್ ನೇತಾಡುತ್ರತ ತುತ . ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಪಾ ರ್ಕರ ಆತಮ ಹತ್ಾ  ಮಾಡಿಕಳಿುವುದು 

ಭೂಮತಾಯಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ರಪ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ 

ಅಿಂತವನ್ನುಾ  ಕುಲ್ದ್ವರು ಮುಟಿ್ಟವುದಿಲಿ್ , 

ಹೂಳುವುದಿಲಿ್ . ಹಿೋಗೆ ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಮುಖಂಡರ್ನದ್ವನು ಶವಸಂಸೆ್ನ ರವು ಸಿಗದೇ 

ಹೊೋದ್ದುಾ  ರ್ಕದಂಬರಿ ಧ್ಾ ನಿಸುವ ವಾ ಿಂಗಾ  ಎಿಂದೇ 

ಹೇಳಬಹುದು.  

ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲನ್ ಸಿತ ರೋ ಪ್ರತಾ ಗಳು ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಅಡಿಪ್ರಯವಾದ್ ಮಾತೃ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಮೌಲ್ಾ ಗಳನುಾ  

ಪಾ ತ್ರನಿಧಿಸಿವ. ಒಕಿಂಕನ್ ಮೂವರು 

ಹೆಿಂಡತ್ರಯರು ಹನ್ನಾ ಿಂದು ಮಕೆಳನುಾ  

ಒಳಗೊಿಂಡಂತ್ ಹೆಿಂಗಸರ ಜಗತುತ  ಜೋವಪರ 

ಲೋಕದೃಷಿಿ ಯ ಪಾ ತ್ರೋಕವಾಗ್ಲರುವುದ್ನುಾ  

ರ್ಕಣ್ಬಹುದು. ಅನ್ನ್ಾ  ಜೋವನ್ ಪಿಾ ೋತ್ರಯ 

ಸ್ನಧ್ಾ ತ್ಗಳನುಾ  ಇಲಿ್ಲನ್ ಸಿತ ರೋ ಪ್ರತಾ ಗಳು ತೊೋರಿಸಿ 

ಕಡುತತ ವ. ಒಕಿಂಕನ್ ಎರಡನ್ಯ ಹೆಿಂಡತ್ರ 

ಎಕ್ಕಾ ೋಫ್ರ. ಅತಾ ಿಂತ ಸುಿಂದ್ರಳಾದ್ ಈಕ್ಕಯನುಾ  

ಮದುವಯಾಗಲು ಒಕಿಂಕ ಬಳಿ ಹಣ್ವಿರದ್ 

ರ್ಕರಣ್ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬಾ ತನ್ನುಾ  

ಮದುವಯಾಗ್ಲದ್ಾ ವಳು. ಮುಿಂದೆ ಒಕಿಂಕ 

ಕುಸಿತ ಪಟ್ಟವಾಗ್ಲ, ಮುಖಂಡರ್ನಗ್ಲ 

ಪಾ ಸಿದ್ಧ ರ್ನಗುತ್ರತ ದ್ಾ ಿಂತ್ ಎಕ್ಕಾ ಫ್ರೋ ಗಂಡನ್ನುಾ  ಬ್ರಟಿ್ಟ  

ಬಂದು ಒಕಿಂಕನ್ನುಾ  ಸೇರುತಾತ ಳೆ. ಇವರಿಬಾ ರ 

ಪಿಾ ೋತ್ರಯ ಮಗಳು ಎಜರ್ನಮ . ಈಕ್ಕ ರ್ಕಯಲೆಯಿಂದ್ 

ಬಳಲುತ್ರತ ದ್ದಾ ಗ ಗಂಡ ಹೆಿಂಡಿರು ಸೇರಿ ಉಪಚರಿಸಿದ್ 

ಬಗೆ ಎಜರ್ನಮ  ಅವರಲಿ್ಲ  ಪಿಾ ೋತ್ರಯ ಸಿಿಂಚನ್ 

ಹರಿಸಿದ್ಾ ನುಾ  ಸೂಚಿಸುತತ ದೆ. ತನ್ಾ  ತಾಯಯನುಾ  

ಹೆಸರಿಡದೇ ಮಾತರ್ನಡಿಸುವಾಕ್ಕ. ಅಮಮ ನ್ 

ಮನ್ಗೆಲ್ಸದ್ಲಿ್ಲ  ನ್ರವಾಗುವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಆಕ್ಕಯ 

ನ್ನೋವಿನ್ ಕತ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಗುಟಿ್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾಗ್ಲಯಾಗುತಾತ ಳೆ. ಎಜರ್ನಮ  ಮಗಳಾಗ್ಲ, 

ಗೆಳತ್ರಯಾಗ್ಲ ಸುತತ ಮುತತ ಲ್ಲನ್ ಜನ್ರ ಪಿಾ ೋತ್ರಗೆ 

ಪ್ರತಾ ಳಾಗುತಾತ ಳೆ. ಎಜರ್ನಮ  ಒಬಾ ಳೇ ಮಗಳು 

ಅಮಮ ನ್ ಸವಾಸಾ ವಾಗಲು ರ್ಕರಣ್ ಒಿಂಬತುತ  

ಮಕೆಳು ಎಳೆಯದ್ರಲಿೆೋ ಸತತ ದುಾ . ಅವಳು 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಇಟಿ  ಹೆಸರುಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಳ ಜಗುಪ್್ಸಯ 

ಆಳ ಎಷಿ್ಟ  ಎಿಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತತ ದೆ.  

‘ಭಂಗ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯು ಇಬೋ ಬುಡಕಟಿ್ಟ  

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ ಸಮೃದ್ಧ  ವಿವರಗಳ ಸಂಕರ್ನ್. 

ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ವಿಶರಿ್  ಆಚರಣೆಗಳು, ನಂಬ್ರಕ್ಕಗಳು, 

ಕೃಷಿ, ಕೌಟ್ಟಿಂಬ್ರಕ ವಾ ವಸೆಥ , ವಿವಾಹ ಪದ್ಧ ತ್ರ, 

ಹುಟಿ್ಟ -ಸ್ನವಿನ್ ಆಚಣೆಗಳು, ದೈವಾರಾಧ್ನ್, 

ಕೌಟ್ಟಿಂಬ್ರಕ ಮತುತ  ಸಮುದ್ದಯಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಜಗಳಗಳು, ಹಬಾ ಗಳು, ಕುಸಿತ ಪಂದ್ಾ , ಮಾಟ-

ಮಂತಾ , ಕಳಿಿ  ದೆವಾ ಗಳು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧ ತ್ರ, ಕುಡಿತ 

ಮುಿಂತಾದ್ ವಿವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರ್ಕದಂಬರಿ 

ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಸ್ನಿಂಸೆ ೃತ್ರಕ ವೈಶರಿ್ ಾ ವನುಾ  

ಚಿತ್ರಾ ಸುತತ ದೆ. ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ ಇಬೋ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ 

ದ್ಟಿ  ವಿವರಗಳನುಾ  ಕಟಿಿ ಕಡುವಾಗ 

ವೈಭವಿೋಕರಣ್ವಾಗಲ್ಲೋ, ಕಡೆಗಣಿಸುವುದ್ದಗಲ್ಲೋ 

ಮಾಡದೆ ಸಮಚಿತತ ದಿಿಂದ್ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು 

ವಿಶರಿ್ ವಾಗ್ಲದೆ. ರ್ಕದಂಬರಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೈಲ್ಲ 

ಕೂಡ ಅನ್ನ್ಾ ವಾದುದು. ಹಲ್ವು ಉಪಕತ್ಗಳಿಿಂದ್ 

ಕೂಡಿದುಾ , ಕತ್ಯಳಗೊಿಂದು ಕತ್, ಹಿನ್ನಾ ೋಟ 

ತಂತಾ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬುಡಕಟಿ್ಟ  ಭಾಷೆಯ 

ನುಡಿಗಟಿಿನ್ನಿಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗ್ಲದೆ. 

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿಯನುಾ  ಪಾ ತ್ರಭಟಿಸಲೆಿಂದು 

ಹೊರಟ ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ ಅಪಪ ಟ 

ಸೃಜನ್ಶೋಲ್ತ್ಯಿಂದ್ದಗ್ಲ ಪಾ ತ್ರರೋಧ್ವನುಾ  

ಮೋರಿದ್ ವಸ್ನಹತು ಆಕಾ ಮಣ್ದಿಿಂದ್ ತತತ ರಿಸಿದ್ 

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಿಂದು ತನ್ನಾ ಳಗ್ಲನ್ ವೈರುಧ್ಾ  ಮತುತ  

ಅಮಾನ್ವಿೋಯ ಪದ್ಧ ತ್ರಗಳಿಿಂದ್ದಗ್ಲ ಛಿದ್ಾ ಗೊಿಂಡ 

ಬಗೆಯನುಾ  ಶೋಧಿಸುತತ ದೆ. ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ 

ಪಾ ವೇಶದೊಿಂದಿಗೆ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯ ದುರಂತ 

ಪ್ರಾ ರಂಭವಾದುದ್ನುಾ  ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. 

ಒಕಿಂಕ ದೇಶಭಾ ರಿ್ ರ್ನಗ್ಲ ತನ್ಾ  ತಾಯಯ 
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ತವರೂರಲಿ್ಲ  ನ್ಲೆಸಿರುವಾಗಲೇ ಉಮೊೋಫ್ರಯಾಕೆ್ಕ  

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿ ಆಗಮನ್ವಾಗುತತ ದೆ. ಮತ 

ಪಾ ಚಾರಕರಿಂದಿಗೆ ಅವರದೆಾ ೋ ಆದ್ ವಾಾ ಪ್ರರ, 

ರ್ಕನ್ನನು ವಾ ವಸೆಥ , ರ್ನಾ ಯ ವಾ ವಸೆಥಯಿಂದಿಗೆ 

ಬಂದು ಸಥ ಳಿೋಯ ಬದುಕನುಾ  

ಆವರಿಸಿಕಳಿುವುದ್ನುಾ  ರ್ಕಣ್ಬಹುದು. 

ಮಬ್ಬಿಂಟ ಪಾ ವೇಶಸಿದ್ ಕ್ಕಾ ೈಸತ ಮಶನ್ರಿಗಳು 

ರ್ನಲೆೆ ೈದು ರಾತ್ರಾ  ಸಂತ್ಮಾಳದ್ಲಿ್ಲ  ಕಳೆದು, 

ಊರಳಗೆ ಪಾ ವೇಶಸಿ ಮುಖಂಡರ ಮನ್ವಲ್ಲಸಿ 

‘ಕ್ಕಟಿ ರ್ಕಡ’ನುಾ  ಪಡೆದು ಅಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಾ 

ನಿಮಾಸುತಾತ ರೆ. ಒಕಿಂಕನ್ ಮಗ ನ್ನೋಯೆ 

ಕ್ಕಾ ೈಸತ ಮತ ಸೇರಿದ್ದಾ ನ್. ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ ಮತೊತ ೋವಾ 

ಯುವಕ ಕಯಗ ದುಭಾಷಿ, ಶಕ್ಷ್ಕರ್ನಗ್ಲ 

ನೇಮಕಗೊಿಂಡಿದ್ದಾ ನ್. ರೈತ ಅಮಾದಿಯ ಗಭಿಾಣಿ 

ಹೆಿಂಡತ್ರ ನ್ನೇಕ ಮತಾಿಂತರ ಹೊಿಂದಿದ್ ಮೊದ್ಲ್ 

ಮಹಿಳೆ. ನ್ನೇಕ ಪಾ ತ್ರಬ್ಬರಿ ಅವಳಿ ಮಕೆಳನುಾ  

ಹಡೆದ್ ತಕ್ಷ್ಣ್ ಅವುಗಳನುಾ  ‘ಕೇಡಿನ್ ರ್ಕಡಿಗೆ’ 

ಎಸೆದು ನ್ನಿಂದ್ವಳು. ಅವಳಿ ಮಕೆಳು ಜನಿಸಿದ್ರೆ 

ಕೇಡು ಎಿಂದು ನಂಬ್ರರುವ ಇಬೋ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  

ಎಳೆಯ ಮಕೆಳನುಾ  ‘ಕೇಡಿನ್ ರ್ಕಡಿಗೆ’ ಎಸೆಯುವ 

ಕೂಾ ರ ಪದ್ಧ ತ್ರಯದೆ. ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಳಗ್ಲನ್ ಇಿಂತಹ 

ಕೂಾ ರ ಪದ್ಧ ತ್ರಗಳಿಿಂದ್ದಗ್ಲ ನ್ನಿಂದ್ ಜನ್ರಿಗೆ ಕ್ಕಟಿ  

ರ್ಕಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಾ ನಿಮಾಾಣ್ ಹಾಗು ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಪ್ರಾ ರ್ಾನ್ “ಇಬೋ ಮನುರ್ಾ ನ್ನಬಾ ನ್ 

ಅಿಂತರಂಗದ್ ಮೌನ್ವೂ, ಧೂಳುಮಯವೂ ಆದ್ 

ತಂತುಗಳನುಾ  ಮೋಟಬಲಿ್ಿಂರ್ ಹರ್ೋಾಲಿಾಸದ್ 

ರಾಗದಿಿಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಹಾಡದು”.2 ಕತತ ಲು ಮತುತ  

ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗ್ಲ ದೇವರ ಪಿಾ ೋತ್ರಯ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆ 

ಇದ್ಾ ಿಂರ್ ಸಹೊೋದ್ರರ ಕಥೆ, ಮೇಕ್ಕಯ ಕಥೆ, 

ಏಸುಕಾ ಸತ ನ್ ಕಥೆ ಇವಲಿ್ದ್ರಿಿಂದ್ ನ್ನೋಯೆ 

ಸಂಪೂಣ್ಾ ವಶರ್ನಗ್ಲದ್ಾ . ಇಬಾ ರು ಸೋದ್ರರ ಕಥೆ 

ಅವನ್ನುಾ  ಚಿಕೆ  ವಯಸ್ಿ ನಿಿಂದ್ ರ್ಕಡಿದ್ಾ  ಅಸಪ ರಿ್  

ಪಾ ರ್ಶಾ ಗಳಿಗೆ ಉತತ ರದಂತ್ ತೊೋರಿತು. ಹುಟಿಿ ದ್ 

ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕೆಳನುಾ  ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವುದು, 

ಇಕ್ಕಮ್ಮಫೂರ್ನ ಅಿಂರ್ವರು ಬಲ್ಲ ಮುಿಂತಾದ್ 

ಅಮಾನ್ವಿೋಯ ಆಚರಣೆಗಳಿಿಂದ್ 

ಗಲ್ಲಬ್ರಲ್ಲಗೊಿಂಡಿದ್ಾ  ನ್ನೋಯೆನ್ ಎಳೆಯ ಮನ್ಸ್ಿ ಗೆ 

“ಆ ಪ್ರಾ ರ್ಾನ್ ಗ್ಲೋತಗಳು ಪದ್ಗಳು ಬ್ರರಿದ್ ನ್ಲ್ದ್ 

ಬ್ಬಯಗೆ ಬ್ರೋಳುವ ಆಲ್ಲಕಲಿು ಗಳಂತ್ 

ಹಾಯೆನಿಸಿದ್ವು”.3  

ಮಬ್ಬಿಂಟದ್ಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾದ್ ಹೊಸ ಚರ್ಚಾ, 

ಮಶನ್ರಿಗಳ ಪಾ ಚಾರದ್ ಜೊತ್ಗೆ ಅವರದೆಾ ೋ ಆದ್ 

ಸರ್ಕಾರ, ರ್ನಾ ಯಾಲ್ಯ ವಾ ವಸೆಥ ಯನುಾ  

ತಂದಿರುವ ಸುದಿಾ  ಬುಡಕಟಿ್ಟ  ಜನ್ರನುಾ  

ದಿಗ್ಲಲುಗೊಳಿಸಿತು. ಅಸಪ ೃಶಾ ರು ಮತುತ  ರ್ಕಡಿಗೆ 

ಎಸೆಯುವ ಮಕೆಳನುಾ  ಪಡೆಯಲು 

ಮುಿಂದ್ದದುದು ತಮಮ  ದೇವರ ನಂಬುಗೆಗೆ 

ವಿರುದ್ಧ ವಾದುದೆಿಂದೂ, ದೇವರು ದೇವರುಗಳ 

ಸಮರ ಎಿಂದೂ ಕ್ಕಲ್ವರು ನಿಲ್ಾಕಿ ಸಿದ್ರು. ತಮಮ  

ಸಂಸೆ ೃತ್ರಯಳಗ್ಲನ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಆಚರಣೆಗಳಿಿಂದ್ 

ಬೇಸತ್ರತ ದ್ಾ  ಜನ್ರು ಇದು ಬ್ರಡುಗಡೆಯ ಹಾದಿ 

ಎಿಂದು ಮತಾಿಂತರ ಹೊಿಂದಿದ್ರು. ಬ್ರಾ ಟಿಶ್ 

ಆಡಳಿತ ಹೊಸ ಧ್ಮಾದ್ ಜೊತ್ಗೆ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದ್ 

ಶಾಲೆ, ಆಸಪ ತ್ಾ , ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಜನ್ಜೋವನ್ ಕಾ ಮವನುಾ  ಬದ್ಲಾವಣೆಯತತ  

ಕಿಂಡೊಯಾ ವು. ಏಳು ವರ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ್ 

ದೇಶಭಾ ರಿ್ ರ್ನಗ್ಲದ್ಾ  ಬುಡಕಟಿ್ಟ  ಮುಖಂಡ 

ಒಕಿಂಕ ಮರಳುತಾತ ನ್. ಅರಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಅವನ್ ಮಗ 

ನ್ನೋಯೆ ಮತಾಿಂತರ ಹೊಿಂದಿದ್ದಾ ನ್. ಇದು 

ಒಕಿಂಕಗೆ ಆಘಾತವನುಾ ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತತ ದೆ. 

ಒಡೆದು ಛಿದ್ಾ ವಾಗುತ್ರತ ದ್ಾ  ಬುಡಕಟಿಿ ಗ್ರಗ್ಲ 

ದುುಃಖಿಸಿದ್ನು. ಮತ್ತ  ಕ್ಕಲ್ವರು 

ವಸ್ನಹತುಶಾಹಿಯನುಾ  ಪಾ ತ್ರಭಟಿಸಲಾಗದೆ 

ದುಬಾಲ್ರಾಗ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ತನ್ಾ  ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲಿ್ಲ  

ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ಲಿಾದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುಾ  ಅರಿಯದ್ 

ಒಕಿಂಕ ಬ್ರಳಿಯರ ವಿರುದ್ಧ  ಹೊೋರಾಡಲು 

ಸಿದ್ಧ ರ್ನಗುತಾತ ನ್. ಬ್ರಳಿಯರ ಪ್ೋಲ್ಲಸ್, 

ರ್ನಾ ಯಾಿಂಗ ವಾ ವಸೆಥ ಯ ಕಬಂಧ್ ಬ್ಬಹುಗಳಿಗೆ 

ಸಿಲುಕದ್ ಒಕಿಂಕ ಅದ್ನುಾ  ಎದುರಿಸಲಾರದೆ 

ಆತಮ ಹತ್ಾ  ಮಾಡಿಕಳಿುತಾತ ನ್. ಬುಡಕಟಿಿ ನ್ 

ಸಂಪಾ ದ್ದಯದಂತ್ ಶವಸಂಸೆ್ನ ರ ಕೂಡ 

ಮಾಡುವಂತ್ರಲಿ್ . ಇಬೋ ಸಮಾಜದ್ ಮುಖಂಡ 

ಶವಸಂಸೆ್ನ ರವೂ ಸಿಗದ್ ಸಿಥ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಸ್ನಯುತಾತ ನ್. 

ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ ೃತ್ರಗಳು ತಮೊಾ ಳಗ್ಲನ್ 

ವೈರುಧ್ಾ ಗಳನುಾ , ಲೋಪಗಳನುಾ  ರ್ಕಲ್ಕಾ ಮೇಣ್ 

ನೇಪ್ಪಾಗೊಳಿಸಿಕಿಂಡು ಬದುಕುವ 

ಸ್ನಧ್ಾ ತ್ಗಳನುಾ  ವಸ್ನಹತು ಆಕ್ರಮಣ್ 

ರ್ನಶಮಾಡುವ ಪರಿಯನುಾ  ಚಿನುಅ ಅಚಿಬೆ ಅವರ 

‘ಭಂಗ’ ರ್ಕದಂಬರಿ ಅತಾ ಿಂತ ಮನ್ನೋಜ್ಞವಾಗ್ಲ 

ಚಿತ್ರಾ ಸಿದೆ.  
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