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ಸಾರಲೇಖ 

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಜಾಗೃತ್ ಪಾ ಜೆ್ಞ ಯ ರೂಪಕ ಕುವೆಂಪು. ಪಾ ತಿಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತ್ಾ  

ನಿರ್ಮಾತಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಕೆಯೇ ಇಲಿ್ . ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಅಪಾ ತಿಷ್ಠ  ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯೆಂದ ಹುಟಿ್ಟಬಂದ ಆ 

ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಪವಾತಾರಣ್ಾ  ಚೈತ್ನ್ಾ ದ ಮೊದಲ್ ಪಾ ತಿನಿಧಿ ಎೆಂಬಂತೆ ತೋರುವ ಕವಿ. ಹಸರ್ನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ 

ಹರಿರ್ಕರ. ಕನ್ನ ಡ ನ್ವೋದಯ ಶಿಖರ ಕವಿ. ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ವನ್ನನ  ವಿಶ್ವ ವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ 

ಶ್ಬ್ದ ಬ್ಾ ಹಮ .  

ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು  ಅದರೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಸೃಜಿಸಿದ ರ್ಕವಾ  ಇವರೆಡು ಕವಿಗೆ ಅಚ್ಚು -ಮೆಚ್ಚು . `ಮಲೆನಾಡೆನ್ಗೆ 

ತಾಯಮನೆ, ರ್ಕಡುದೇವರ ಬೋಡು` ನಾನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿರ್ನ್ನ. ಮಲೆನಾಡಮಮ ನ್ ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟ , ಮಡಿಲ್ಲಿ್ಲ  

ಬೆಳೆದು, ತಡೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ಲ್ಲದು, ಆ ತಾಯಯ ಮೊಲೆಯ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದವನ್ನ ಎೆಂದೇಳುತಾು  

ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ತಾವೇ ರ್ಕಡಿನ್ ಕವಿ ಎೆಂದು ಕರೆದುಕೊಳುು ತಾು ರೆ. `ರ್ಕಡಿನ್ ಕೊಳಲ್ಲದು, ರ್ಕಡ ಕವಿಯು ನಾ, ನಾಡಿನ್ 

ಜನ್ರೊಲ್ಲದಾಲ್ಲಪುದು`(ಕೊಳಲು) ಎೆಂಬುದು ಅವರ ಭಿನ್ನ ಹ. ಅವರ ಶಿಷ್ಾ ರಾದ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೇಳುವಂತೆ  

`ಸಹಾಾ ದ್ರಾ ಯ ಪವಾತಾರಣ್ಾ  ಪಾ ಪಂಚವೇ ತ್ನ್ನ  ಅಭಿವಾ ಕ್ತು ಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರಂಥ ಕವಿಯನ್ನನ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿತೋ 

ಏನೋ` ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ತ ಕವಿಗಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಪ್ಾ ೋತಿ ಕಂಡಾರ್ ನಿಜವನಿಸುತ್ು ದೆ.(ಕುವೆಂಪು ಸಮರ್ಾ  

ಸಂಪುಟ;ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.) 

ಪಾ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ದೇವರನ್ನನ  ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸಿದದ ಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಒಲ್ಲದದುದ  ಆ ತಾಯನೆಲ್ದ ಬ್ಗೆಗೇ 

ಬ್ರೆಯುವಂತ್ಹ ಅದುು ತ್ ಬ್ರವಣಿಗಾ ಶ್ಕ್ತು . ಮಲೆನಾಡಿನಂತೆ ತ್ನ್ನ  ರ್ಕವಾ ದೊಡತಿಯ ಬ್ಗೆಗೆ ಕವಿಗೆ ಅದಮಾ  

ಪ್ಾ ೋಮ. ಕೃತ್ಜೆ ತಾ ಭಾವ. ಸಾಹಿತ್ಾ  ಎನ್ನನ ವುದು ಕೇವಲ್ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ವಸು ವಲಿ್ . ರ್ಕವಾ  ರಚನೆಗೆ ಮನೋಲಿಾಸದ 

ಕ್ತಾ ೋಡೆ ಮಾತ್ಾ ವಾರ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ವಾ ಕ್ತು ತ್ವ  ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾ ಬ್ಲ್ ಶ್ಕ್ತು . 

ತಿರುಕನಂತೆ ತಿರುಪ್ ಬೇಡಿ 

ತಿರುಗುತಿು ದೆದ ನ್ನ 

ಉರಿವ ಮರುಳುರ್ಕಡಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಗಂಗೆ ಹುಟಿ್ಟ  ಹರಿಯುವಂತೆ, 

ಕಣ್ಣ ನಿರಿವ ಕತ್ು ಲ್ಲಿ್ಲ  

ರ್ಮೆಂಚ್ಚ ಮೂಡಿ ನಿಲಿುವಂತೆ, 

ಬಸಿಲ್ಲನಿೆಂದ ಬೆೆಂದ ಎದೆಗೆ 

ತಂಪುಗಾಳಿ ಬೋಸುವಂತೆ 

ಬಂದೆ, ರಮಣಿಯೇ| 

ನಿನ್ನ  ಸಂರ್ದ್ರೆಂದ ತಿರುಕ 

ರಾಜನಾದನ್ನ| 
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ತ್ನ್ನ  ಹಿರಿಮೆಗೆ ರ್ಕರಣ್ ಈ ರ್ಕವಾ  ರಮಣಿ ಎೆಂದೇಳುವ ಮಾತ್ತರ್ಳೇ ಕವಿಯ ವಂದನಾಪೂವಾಕ ಮನ್ಸಿಿ ಗೆ 

ಸಾಕಿ್ತ . ಇೆಂತ್ಹ ಮೇರು ಕವಿಯನ್ನನ  ಓದುವುದೇ ಒೆಂದು ಭಾರ್ಾ . ಆ ಓದುವಿಕೆಯೆಂದ ದೊರೆತ್ ಸಣ್ಣ ಮಟಿ ದ 

ಅರಿವಿನಿೆಂದ ಅವರ ಬ್ಗೆಗೆ ಒೆಂದ್ರಷಿ್ಟ  ವಿಷ್ಯರ್ಳನ್ನನ  ಪಾ ಸಾು ಪ್ಸಲು ಈ ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಯತಿನ ಸಿದೆದ ೋನೆ.  

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದ್ದ ೇಶ ಮತ್ತು  ವೈಧಾನಿಕತೆ:  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಾ ವನ್ನನ  ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುರ್ಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷಿ್  

ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ  ವಿಚಾರರ್ಳನ್ನನ  ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಎೆಂದಾರ್ ಸಂಪೂಣ್ಾ ಎೆಂದಥಾವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡೇ ನಾ ಓದ್ರದ ರ್ಾ ಹಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕುವೆಂಪು ಅವರ 

ವಾ ಕ್ತು ತ್ವ  ಜಿೋವನ್, ಸಾಹಿತ್ಾ  ರಚಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗಿದದ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ು ಡರ್ಳೆೆಂತ್ಹವು. ಅವರು ನೋಡಿದ ಕೇಳಿದ 

ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ವಿಚಾರರ್ಳೇ ಬ್ರಹದ ರೂಪ ತಾಳುತ್ು ವಯಾ? ಅವರ ಗುಣ್ ವಾ ಕ್ತು ತ್ವ ರ್ಳು ಅವರು ಸೃಷಿ್ಟ ಸಿರುವ 

ಪ್ರತ್ಾ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಇಣುಕ್ತವಯಾ? ಹಿೋಗೆ ನಾನಾ ಅನ್ನಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಕುತೂಹಲ್ರ್ಳಿೆಂದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬ್ರಹವನ್ನನ  

ಅಧ್ಾ ಯನ್ ಮಾಡಿದೆದ ೋನೆ. ಅವರ ಬ್ರಹರ್ಳನ್ನನ  ಓದುವ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಾ ದ ಬ್ಗೆಗೆ ಬಂದ್ರರುವ 

ವಿಮರ್ಶಾರ್ಳನ್ನನ  ಅಭಾ ಸಿಸುವ ವಿಧ್ಯನ್ವನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುದ , ತ್ದನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ ದೇ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದ 

ಹಿನ್ನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ ವಿಚಾರರ್ಳನ್ನನ  ವಿರಿ್ಶೋಷ್ಟಸಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸಿದೆದ ೋನೆ.  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಯ ಕಿತ್ವ  ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತ್ಯ  ವಿಚಾರಗಳ ವಿಶ್ಲ ೇಷಣೆ: 

ಹೇರಾಟದ ಮನೇಭಾವ: 

ಕುವೆಂಪು ರ್ಕವಾ ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಎರಡು ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ.  

1.ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯತೆಯ ಧ್ಯರೆ,     2.ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನ್ತೆಯ ವಿರುದಧ ದ ಧ್ವ ನಿ.  

1. ರಾಷ್ಟು ರ ೇಯತೆಯ ಧಾರೆ: ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಯೇ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು ಆಶ್ಯರ್ಳನ್ನನ  

ರೂಪ್ಸುತ್ು ದೆ. ಅವುರ್ಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖವಾದದುದ . `ಅನ್ಾ ಶ್ಕ್ತು ಯ ಆಕಾ ಮಣ್ದ ವಿರುದಧ  ಸಮಾಜ ಒಗೂೂ ಡಬೇಕೆೆಂಬ್ 

ಆದಶ್ಾ. ಭಿನಾನ ಭಿಪ್ರಾ ಯರ್ಳನ್ನನ  ಬ್ದ್ರಗೊತಿು  ಎಲಿ್ರೂ ಒೆಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕೆೆಂಬ್ ನಿಲುವು`. ನ್ವೋದಯ 

ಸಂದಭಾದ ಕವಿರ್ಳು ಈ ರ್ಶಾ ೋಣಿಕರಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ವಿರುದಧ  ಸೌಮಾ ವಾದ್ರರ್ಳಾಗಿದದ ರು. ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಇೆಂಥ ಹೋರಾಟರ್ಳು ನಾಡಿನ್ ಏಕತೆಗೆ ಭಂರ್ ತ್ರುವ ಸಾಧ್ಾ ತೆಯರುತ್ು ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿಯೇ ಜಾತಿ ಪದಧ ತಿಯ ವಿರುದಧ  

ಆಗಿನ್ ಕವಿರ್ಳಯಾಾರು ಉರ್ಾ ಧ್ನಿಯೆತ್ು ಲ್ಲಲಿ್ . ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಒೆಂದು ರಿೋತಿಯ ಉದಾರ ಮಾನ್ವತಾವಾದದ 

ಪಾ ತಿಪ್ರದಕರಂತೆ ಅಸಮಮ ತಿ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಮಾತ್ಾ  ಇದಾವುದನ್ನನ  ಲೆಕೆ್ತಸದೇ ರ್ಕವಾ ದ 

ಮೂಲ್ಕವೇ ಉರ್ಾ  ಪಾ ತಿಭಟನೆಗೈಯುತಿು ದದ ರು.  

ನ್ಡೆಮುೆಂದೆ ನ್ಡೆಮುೆಂದೆ 

ನ್ನಗಿೂ  ನ್ಡೆ ಮುೆಂದೆ 

ಜರ್ೂ ದೆಯೆ ಕುರ್ೂ ದೆಯೆ 

ಹಿಗಿೂ  ನ್ಡೆಮುೆಂದೆ ಎನ್ನನ ತಾು  ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  

ನಾಳೆ ನಾನ್ಳಿವ ನಿೋನ್ಳಿವ 

ನ್ಮೆಮ ಲುಬುರ್ಳ ಮೇಲೆ 

ಮೂಡುವುದು ಮೂಡುವುದು 

ನ್ವಭಾರತ್ದ ಲ್ಲೋಲೆ (ಪ್ರೆಂಚಜನ್ಾ ) 
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ನ್ವಭಾರತ್ದ ನಿಮಾಾಣ್ದ ಕನ್ಸು. ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಹಸ ಆಲೋಚನೆರ್ಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬ 

ಸಿದಧ ಗೊಳಿಸಬೇಕೆೆಂಬ್  ತ್ತಡಿತ್ದ ಹೇಳಿಕೆ.  

ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಷ್ಾ ರನ್ನನ  ಕ್ತೋಳಾಗಿ ರ್ಕಣುವ ಪಾ ತೆಾ ೋಕತಾವಾದ್ರ ಮನ್ಸೆಿ ತಿಯೇ ಭಾರತಿೋಯ 

ಚೇತ್ನ್ದ ಅಧೋರ್ತಿಗೆ ರ್ಕರಣ್. ಈ ಪಾ ತೆಾ ೋಕತಾವಾದ್ರತ್ನ್ ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ ಸಂತ್ಸ ಮತ್ತು  ಉತಿಾಹದ ಚೇತ್ನ್ವನೆನ ೋ 

ಕೊೆಂದುಹಾಕುತ್ು ದೆ. ಇದರ ವಿರುದಧ  ನಿರಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅರ್ತ್ಾ  ಎೆಂದೇಳುತಾು ,  

ಹೋಗುತಿದೆ ಹಳೆರ್ಕಲ್, ಹಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರುತ್ಲ್ಲದೆ 

ಬ್ರುತ್ಲ್ಲದೆ ಹಸದೃಷ್ಟಠ  ಹಸ ಬ್ಯಕೆರ್ಳಲ್ಲ 

ಹೋಗುತಿದೆ ಹಳೆಬಾಳು, ಹಸಬಾಳು ಬ್ರುತ್ಲ್ಲದೆ 

ಬ್ರುತ್ಲ್ಲದೆ ಕುದ್ರಗೊೆಂಡ ತ್ರುಣ್ರೆದೆರ್ಳಲ್ಲ 

ತ್ರುಣ್ರಿರ ಎದೆದ ೋಳಿ! ಎಚು ರಗೊಳಿು ! ಕೇಳಿ! (ತ್ರುಣ್ರಿರ ಎದೆದ ೋಳಿ) 

ಎನ್ನನ ವ ಕರೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ರುಣ್ ಜನಾೆಂರ್ ಜಾಗೃತ್ಗೊಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತ್ಗೊಳು ಲು ಸಂಘಟ್ಟತ್ರಾಗಿ ಸೇರಿ 

ನ್ಡಿಯರಿ. ಆರ್ ನಿಮಮ ನ್ನನ  ತ್ಡೆಯುವವರಾರು ಇರುವುದ್ರಲಿ್ . ಎಚು ರಗೊೆಂಡು ಸಿದಧ ರಾಗಿ ಎೆಂಬುದು ಕವಿಯ 

ಆರ್ಾ ಹ. ಅೆಂಬೇಡೆರ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷ್ಣ್ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟದ ಛಾಯೆ ಕುವೆಂಪು ಮಾತ್ತರ್ಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಿಸುತಿು ದೆ. 

ತ್ರುಣ್ರೇ ಈ ಜರ್ದ ಚೇತ್ನ್ರು ಅವರಿೆಂದಲೇ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಎನ್ನನ ವ ಅದಮಾ  ನಂಬಕೆ ಈ ಇಬ್ಬ ರು ದ್ರರ್ೂ ಜರಿಗೆ.  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ: 

ನ್ಮಮ  ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ತ್ಮಾನ್ರ್ಳಿೆಂದ ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ ಸೃಜನ್ಶಿೋಲ್ತೆಯನ್ನನ  ಹಸಕ್ತಹಾಕ್ತ ಆತ್ನ್ 

ಕಲ್ಪ ನಾಶ್ಕ್ತು ಯನೆನ ೋ ನಿನಾಾಮ ಮಾಡಿದದ  ಜಾತಿಪದಧ ತಿ, ಮೌಢ್ಾ , ಕಂದಾಚಾರ ಇವುರ್ಳ ವಿರುದಧ  ಸಿಡಿದು ನಿಲಿುವ 

ಮನೋಭಾವ ಕವಿಯದು. ಕುವೆಂಪು ಆ ರ್ಕಲ್ದ ನ್ವೋದಯ ಲೇಖಕರಿಗಿೆಂತ್ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ವಿಶಿಷಿ್ ವನಿಸುವುದು ಈ 

ನೆಲೆಯಲಿ್ಲಯೇ. 

ನ್ನರು ದೇವರನೆಲಿ್  ನ್ನರ್ಕಚೆ ದೂರ 

ಭಾರತಾೆಂಬೆಯೆ ದೇವಿ ನ್ಮಗಿೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ (ಇೆಂದ್ರನ್ ದೇವರು) 

ದೇವರ ಕಲ್ಪ ನೆ ಪಡೆದುಕೊಳುು ವ ರೂಪ್ರೆಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ನೆಲೆಯ ರ್ಾ ಹಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗೆ 

ಸೆಿತಾಾ ೆಂತ್ರಗೊೆಂಡ ಪರಿಯದು. 

ಶ್ತ್ಮಾನ್ರ್ಳು ಬ್ರಿಯ ಜಡಶಿಲೆಯ ಪೂಜಿಸಾಯುು  

ಪ್ರವೂ ಳಿಗೆ ಪ್ರಲೆರೆದು ಪೋಷ್ಟಸಾಯುು  

ಬಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆೆಂಕ್ತಯನೆಲಿ್  ಬೇಡಿಯಾಯುು  

ದಾಸರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿಯೇ ದಾಸಾ ವಾಯುು  
 

ಗುಡಿಯೋಳಗೆ ಕಣ್ಮುಚಿು  ಬೆಚು ಗಿರುವರನೆಲಿ್  

ಭಕು ರಕು ವ ಹಿೋರಿ ಕೊಬಬ ಹರನೆಲಿ್  

ಗಂಟ್ಟ ಜಾರ್ಟ್ಟರ್ಳಿೆಂ ಬ್ಡಿದು, ಕುತಿು ಗೆ ಹಿಡಿದು 

ಕಡಲ್ಡಿಗೆ ತ್ಳಿು ರೈ ಶಂಖದ್ರೆಂ ನ್ನಡಿದು 
 

ಸತ್ು  ಕಲ್ೂ ಳ ಮುೆಂದೆ ಅತ್ತು  ಕರೆದುದು ಸಾಕು 

ಜಿೋವದಾತೆಯನಿೆಂದು ಕೂರ್ಬೇಕು| 

ಶಿಲೆಯ ಮೂತಿಾಗೆ ನೆಯದ  ಕಲೆಯ ಹದ್ರಕೆಯನಯುದ  

ಚಳಿಯ ಮಳೆಯಲ್ಲ ನೆನ್ವ ತಾಯೊ  ಹಾಕು   (ಇೆಂದ್ರನ್ ದೇವರು) 
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ಇಡಿೋ ಕವಿತೆ ಸಂಪಾ ದಾಯ ವಿರೊೋಧಿ ನಿಲುವಿನಿೆಂದ ರೂಪುಗೊೆಂಡಿದೆ. ನಾವು ದೇವರೆೆಂದು ನಂಬ 

ಪೂಜಿಸಿಕೊೆಂಡು ಬಂದ್ರರುವ ಕಾ ಮದ್ರೆಂದ ಯಾವ ಬ್ಗೆಯ ಪಾ ರ್ತಿಯೂ ಸಾಧ್ಾ ವಿಲಿ್ . ದೇವರು ಒೆಂದು ಬ್ಗೆಯ 

ವಾ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಸಂಪಾ ದಾಯದ ದೇವರ ಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನನ  ನಿರಾಕರಿಸಿ 

ದೂರ ನ್ನಕ್ತ, ರಾಷಿ್ ರ, ದೇಶ್, ನಾಡು, ನ್ನಡಿ , ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯನ್ನನ  ಆ ಸೆಾನ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣು ಎನ್ನನ ವ ಧೋರಣೆ 

ಕವಿಯದು.  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮನೇಭಾವ: 

ಕುವೆಂಪು ವೈಜೆಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನನ  ಪಾ ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಪಾ ತಿಪ್ರದ್ರಸುತಾು ರೆ. ಬ್ಡತ್ನ್, ಮೌಢ್ಾ  ಪಾ ರ್ತಿ, 

ವೈಜೆಾ ನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇವುರ್ಳು ಒೆಂದಕೆೊೆಂದು ಸಂಬಂಧ್ವುಳು ೆಂಥವೆಂಬುದು ಕುವೆಂಪು ನಂಬಕೆ.  

ಗುಡಿ ಚಚ್ಚಾ ಮಸಜಿೋದ್ರರ್ಳ ಬಟಿ್ಟ  ಹರಬ್ನಿನ  

ಬ್ಡತ್ನ್ವ ಬುಡಮಟಿ್ಟ  ಕ್ತೋಳಬ್ನಿನ   

ಮೌಢ್ಾ ತೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನ ಹರದೂಡಲೈತ್ನಿನ  

ವಿಜೆಾ ನ್ ದ್ರೋವಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯ ಬ್ನಿನ   

ಓ ಬ್ನಿನ  ಸೋದರರೇ, ಬೇರ್ ಬ್ನಿನ   

ಸಿಲುಕದ್ರರಿ ಮತ್ವೆಂಬ್ ಮೊೋಹದಜೆಾ ನ್ಕೆೆ   

ಮತಿಯೆಂದ ದುಡಿಯರೈ ಲೋಕಹಿತ್ಕೆ 

ಆ ಮತ್ದ ಈ ಮತ್ದ ಹಳೆಮತ್ದ ಸಹವಾಸ 

ಸಾಕ್ತನ್ನನ  ಸೇರಿರೈ ಮನ್ನಜಮತ್ಕೆ  

ಓ ಬ್ನಿನ  ಸೋದರರೆ ವಿಶ್ವ ಪಥಕೆ  (ಓ ಬ್ನಿನ  ಸೋದರರೆ ಬೇರ್ ಬ್ನಿನ ) 

ಎನ್ನನ ವಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಜಮತ್-ವಿಶ್ವ ಪಥ ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆ ಕುವೆಂಪು ಪಾ ತಿಪ್ರಸಿದ ಬ್ಹುಮುಖಾ  ತಾತಿವ ಕ ನಿಲುವು. 

ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಷ್ಾ ಬ್ಹುಪ್ರಲು ರೂಪಗೊೆಂಡಿರುವುದು ವಣ್ಾವಾ ವಸೆ್ಥಯ ವಿರೊೋಧ್ದಲಿ್ಲ . ಮತ್ತು  

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ರ್ಶಾ ೋಣಿಕರಣ್ ವಾ ವಸೆ್ಥಯ ವಿರುದಧ .  

ಕುವೆಂಪು ಅವರದು ಸಮಾಜವಾದ್ರ ನಿಲುವಿನ್ ಘೋಷ್ಣೆ. `ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು| ಸವಾರಿಗೆ 

ಸಮಪ್ರಲು` ಎೆಂಬ್ ನ್ವಯುರ್ವಾಣಿಯ ಘೋಷ್ಣೆ. ಇದು ಅವರ ನ್ವಭಾರತ್ದ ಹಸಬಾಳಿನ್ ಸಾರ. ಇಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಶೋಷ್ಟತ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ತ ಬ್ದಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆಕೊಡುತಾು ರೆ.  

ಯುರ್ಯುರ್ದ ದಾರಿದಾ ಾ ಭಾರದ್ರೆಂ ಬೆನ್ ಬಾಗಿ  

ಗೊೋಳಿಡುವ ಬ್ಡಜನ್ರೇ, ಏಳಿರೈ ಏಳಿ! 

ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರಡಿರ್ಳಡಿ ಹುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹರಳಾಡಿ  

ಕುಸಿದು ಕುಗಿೂ ದವರೆಲಿ್  ಸಂತ್ಸವ ತಾಳಿ  (ಹಸಬಾಳಿನ್ ಗಿೋತೆ) 

ಶೋಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಜನ್ರು ಜಾಗೃತ್ರಾರ್ಬೇಕು. ರ್ಕಾ ೆಂತಿರ್ಕಳಿ ಬ್ರುತಿು ದಾದ ಳೆ. ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ 

ಬಸುತಿು ದೆ; ಈರ್ ತ್ತಳಿತ್ಕೆೊಳಗಾದ ಜನ್ ಎಚು ತ್ತು ಕೊೆಂಡರೆ ಜಡಗೊೆಂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ಚಲ್ನೆಯುೆಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ಕವಿ ಉತಿಾಹ ತ್ತೆಂಬ್ಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುತಾು ರೆ. ಎಚು ರದ ಪಾ ಜೆ್ಞ ಯಾಗಿ 

ತಿವಿಯುತಾು ರೆ. ಜಡಗೊೆಂಡ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಚಲ್ನೆಯ ಕರೆಕೊಡುವ ಇಲಿ್ಲನ್ ಕವಿತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧ್ಯರಕನಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಹರಿರ್ಕರನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಾ  ವಹಿಸುತ್ು ದೆ. 
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ಪರ ಭುತ್ವ  ಮತ್ತು  ಪುರೇಹಿತ್ಶಾಹಿ:  

ಇವುರ್ಳೆರಡು ಕೆಳವರ್ಾದವರ ಮೇಲೆ ದಬಾಬ ಳಿಕೆ ನ್ಡೆಸುತಿು ವ. ಇವುರ್ಳನ್ನನ  ವಿರೊೋಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ಾ  ಪಾ ರ್ತಿ 

ಸಾಧ್ಾ .ಹಾಗಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಯಾವಾರ್ಲ್ಲ ದೊರೆ ಮತ್ತು  ಪುರೊೋಹಿತ್ರಿಬ್ಬ ರನ್ನನ  ಉರ್ಾ ವಾಗಿ ವಿರೊೋಧಿಸುತಾು ರೆ.  

ದೊರೆ ಮತ್ತು  ಪುರೊೋಹಿತ್ 

ಕೂಡಿದಾರ್ ಹುಟಿ್ಟ ತ್ತ ಮತ್ 

ಮೊದಲ್ ಠಕೆ  ಮೊದಲ್ ಬೆಪಪ  

ಕೂಡಿದಾರ್ ಮೂಡಿತ್ತ ಮತ್ 

ಯಾವುದನೃತ್? ಯಾವುದು ಋತ್? 

ಅೆಂತೂ ನ್ಡೆಯತ್ತ ಅದುು ತ್   (ಮಂತಾಾ ಕ್ಷ್ತೆ ಸಂಕಲ್ನ್ದ್ರೆಂದ) 

ಪುರೊೋಹಿತ್ಶಾಹಿ ಶಾಸು ರಧ್ಮಾದ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುವ ಶೋಷ್ಣೆಯನ್ನನ  ತಿೋವಾ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತಾು ರೆ. 

ಯಾವ ರ್ಕಲ್ದ ಶಾಸು ರವೇನ್ನ ಹೇಳಿದರೇನ್ನ? 

ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ರ್ಮಗಿಲು ಶಾಸು ರವಿಹುದೇನ್ನ? 

ಎೆಂದೊ ಮನ್ನ ಬ್ರೆದ್ರಟಿ್ಟ ದ್ರೆಂದೆಮಗೆ ಕಟಿ್ಟ ೋನ್ನ? 

ನಿನೆನ ದೆಯ ದನಿಯೆ ಋಷ್ಟ! ಮನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ನಿೋನ್ನ! (ಯಾವ ರ್ಕಲ್ದ ಶಾಸು ರ ಹೇಳಿದರೇನ್ನ) 

ಧ್ಮಾಶಾಸು ರ ಮಾನ್ವ ಬ್ದುಕ್ತಗೆ ಅನಿವಾಯಾ ಎೆಂಬಂತ್ಹ ಅಧಿರ್ಕರ ಪಡೆದುಕೊೆಂಡು ಬಟಿ್ಟ ದೆ. 

ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಸಂಸೆ್ಥ ರ್ಳು ಧ್ಮಾಶಾಸು ರರ್ಳನ್ನನ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಪೋಷ್ಟಸುತಾು  ಭಕು ರನ್ನನ  ಶೋಷ್ಟಸುತ್ು ವ. ಈ 

ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನನ  ಅಧಿರ್ಕರಯುತ್ ದನಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪಾ ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ಪಾ ಶಿನ ಸುತಾು ರೆ.  

ನಿೋರಡಿಸಿ ಬಂದ ಸದರನಿಗೆ ನಿೋರು ಕೊಡಲು 

ಮನ್ನಧ್ವರ್iಶಾಸು ರವನ್ಗೊರೆಯ ಬೇಕೇನ್ನ? 

ನೆಂದವರ ಕಂಬ್ನಿಯನರಸಿ ಸಂತೈಸುವಡೆ 

ಶಾಸು ರಪಾ ಮಾಣ್ವದಕ್ತರಲೆ ಬೇಕೇನ್ನ? 

ಪಂಚಮರ ಶಿಶುವೆಂದು ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗುತಿರೆ 

ದಡದಲಿ್ಲ  ರ್ಮೋಯುತ್ು  ನಿೆಂತಿರುವ ನಾನ್ನ 

ಮುಟಿ್ಟ ದರೆ ಬ್ಾ ಹಮ ತ್ವ  ಕೆಟಿ್ಟ  ಹೋಗುವುದೆೆಂದು 

ಸುಮಮ ನಿದದ ರೆ ಶಾಸು ರ ಸಮಮ ತ್ವದೇನ್ನ ( ಯಾವ ರ್ಕಲ್ದ ಶಾಸು ರವೇನ್ನ ಹೇಳಿದರೇನ್ನ) 

ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ಕತ್ತು  ಹಿಸುಕುತಿು ರುವ ಶಾಸು ರದ ಅರ್ತ್ಾ ವಿದೆಯೇನ್ನ? ಎೆಂದು ಕವಿ ಪಾ ಶಿನ ಸುತಾು ರೆ. 

ಇೆಂತ್ಹ ಕವಿತೆರ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ಕುವೆಂಪು ಒೆಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚು ರವನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುತಾು ರೆ. 

ಪಾ ತಿಭಟನೆಯ ದನಿಯಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಇಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  

ನಿಸಿ ೆಂದೇಹವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಮೊದಲ್ ಬಂಡಾಯ ಕವಿ ಎೆಂದೇಳಬ್ಹುದು.  

 

ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ:  

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸಕ್ತು ಯ ಇನನ ೆಂದು ಮುಖವೇ ನಾಡು-ನ್ನಡಿಯ ಬ್ಗೆಗಿನ್ ರ್ಕಳಜಿ.  
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ಜನ್ಭಾಷೆಯಲಿ್ದ ಊಳಿರ್ಮಾನ್ಾ  ಭಾಷೆಯೆಂದು ಶಿಕ್ಷ್ಣ್ ಮಾಧ್ಾ ಮವಾಗುವುದಾರ್ಲ್ಲೋ, ಆಡಳಿತ್ 

ಭಾಷೆಯಾಗುವುದಾರ್ಲ್ಲೋ ಪಾ ರ್ತಿವಿರೊೋಧಿ ಕಾ ಮ ಎೆಂಬುದು ಕವಿಯ ನಿಲುವು. ಇದರಿೆಂದ ಮತೆು ೋ ಅಧಿೋನ್ 

ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಯಥಾಸೆಿತಿಗೆ ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ತ್ಳು ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎೆಂಬ್ ಅರಿವಿದದ  ಕವಿ ಭಾಷಾವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಜೋರಾಗಿಯೇ 

ಗುಡಿಗಿದಾದ ರೆ.  

ಅವರಿಗೆ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬ್ಗೆಗೆ ಅಪ್ರರ ಗೌರವಿತ್ತು . ಆ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಾ  ತಂದ ತಿಳಿವಿನ್ ಬ್ಗೆಗೆ 

ಆತಿನ ೋಯ ಕೃತ್ಜೆ ತೆ ಇತ್ತು . ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ರ್ಕಡಹಳಿು ಯ ಹುಡುರ್ನಬ್ಬ  ತ್ನ್ನ ದಲಿ್ದ ಭಾಷೆ 

ಇೆಂಗಿಿಷ್ಟನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಮೊದಲು ಬ್ರೆದದುದ . `ಬಾ ಟ್ಟಷ್ರು ಭಾರತ್ಕೆೆ  ¨ರದ್ರದದ ರೆ ನಾನ್ನ ಈರ್ ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ಥರ್ಣಿ ಬಾಚ್ಚತಿು ದೆದ ` ಎೆಂದೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ ಬಾ ಟ್ಟಷ್ರ ಆಳಿವ ಕೆ ಭಾರತಿೋಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ್ದುಕ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ತಂದ ಚಲ್ನೆ 

ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಾ ೆಂತ್ ಮಹತ್ವ ದೆನಿಸುತ್ು ದೆ.  

ಆದರೆ ಕಾ ಮೇಣ್ ಆ ಭಾಷೆ ಆಳುವ ವರ್ಾದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಧಿೋನ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಯರ್ಕರಿ 

ಪರಿಣಾಮ ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡಿದಾರ್ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಕೆಳವರ್ಾದವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿರ್ಕರ ಸೆಾಪ್ಸಲು 

ಇರುವ ಅತ್ಾ ೆಂತ್ ಪಾ ಮುಖ ಸಾಧ್ನ್ರ್ಳಲಿ್ಲ  ಭಾಷೆ ಒೆಂದು ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಸಂಸೆ ೃತ್ ಸಂಬಂಧ್ದಲಿ್ಲ  

ಶೂದಾ ವರ್ಾದ್ರೆಂದ ಬಂದ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನಭವಿಸಿದದ ರು. ಈರ್ ಸಾಮಾಾ ಜಾ ಶಾಹಿ ಭಾಷೆಯಾದ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಸಮಾಜದ 

ಉದಾಧ ರಕನ್ ವೇಷ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದರೂ ಮೂಲ್ ಉದೆದ ೋಶ್ ಸಂಸೆ ೃತ್ಕೆ್ತೆಂತ್ ಭಿನ್ನ ವೇನ್ಲಿ್  ಎೆಂಬ್ ಸತ್ಾ ವನ್ನನ  ಕುವೆಂಪು 

ಕಂಡುಕೊೆಂಡರು.  

ಸಾಯುತಿದೆ ನಿಮಮ  ನ್ನಡಿ ಓ ಕನ್ನ ಡದ ಕಂದರಿರ 

ಹರನ್ನಡಿಯ ಹರೆಯೆಂದ ಕುಸಿದು ಕುಗಿೂ  

ರಾಜನ್ನಡಿಯೆೆಂದೊೆಂದು ರಾಷಿ್ ರನ್ನಡಿಯೆೆಂದೊೆಂದು 

ದೇವನ್ನಡಿಯೆೆಂದೊೆಂದು ಹತಿು  ಜಗಿೂ  

ನಿರಿನಿಟ್ಟಲು ನಿಟ್ಟಲೆೆಂದು ಮುದ್ರಮೂಳೆ ಮುರಿಯುತಿದೆ 

ಕನ್ನ ಡಮಮ ನ್ ಬೆನ್ನನ  ಬ್ಳುಕ್ತ ಬ್ಗಿೂ  

ಕೂಗಿಕೊಳು ಲು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ವಿಲಿ್ ; ಮಕೆಳೇ 

ಬಾಯುಮ ಚಿು  ಹಿಡಿದ್ರಹರು ಕೆಲ್ವರು ನ್ನಗಿೂ  (ಸಾಯುತಿದೆ ನಿಮಮ  ನ್ನಡಿ ಕನ್ನ ಡ ಕಂದರಿರ) 

ಕುವೆಂಪು ಇೆಂರಿ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷ್ಣ್ ಮಾಧ್ಾ ಮವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಅತ್ಾ ೆಂತ್ ಪಾ ಬ್ಲ್ವಾಗಿ ವಿರೊೋಧಿಸುತಾು ರೆ. 1962 

ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ್ ರಾಜಾ ರ್ಳ ಮುಖಾ ಮಂತಿಾ ರ್ಳು ನಿಧ್ಾರಿಸಿದಂತೆ ಇೆಂಗಿಿಷ್ನ್ನನ  ಮೂರನೇ 

ತ್ರರ್ತಿಯೆಂದಲೇ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸುತಾು ರೆ ಎೆಂಬ್ ದೇಶ್ವಿನಾಶ್ಕವಾದ ಅಮಂರ್ಳ ಸುದ್ರಧ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ಕವಿ, 

ಪ್ರರುಮಾಡೆಮಮ ನಿೋ ಇೆಂಗಿಿ ೋಷ್ಟನಿೆಂದ 

ಪೂತ್ನಿಯ ಅಸುವಿೋೆಂಟ್ಟ ಕೊೆಂದ ಕೊೋವಿೆಂದ 

ತಾಯ ಮೊಲೆಯಂದದಲ್ಲ ತೋಪಾವಳ ಕಬಬ ಣ್ದ 

ಹೇರೆದೆಯ ಕೆಚು ಲ್ನ್ನ ಬಾಯೂ ಟಿ್ಟ , ತ್ತಟ್ಟಹರಿದು 

ರಕು  ಸೋರುವ ನ್ಮಮನಲ್ಲದು ರ್ಕಪ್ರಡಯಾ ; 

ಭಾರತಿೋಯ ಮಕೆಳಾಯುವ ರಕಿ್ತ ಸಯಾಾ  (ಪ್ರಾ ರ್ಥಾಸು ಓ ಮಕೆಳಿರಾ) 
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ಆ ದ್ರನ್ ಕುವೆಂಪು ಕೇಳಿದ ಅಮಂರ್ಳ ವಾತೆಾಯನ್ನನ  ನಾವು ಇೆಂದ್ರಗೂ ಕೇಳಿ ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ದೆದ ೋವಲಿಾ ! 

ಈರ್ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಯೆಂದಾನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆರ್ಳನ್ನನ  ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮಾಧ್ಾ ಮಮಯವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಹರಟ ಈ 

ಸೆಿ ತಿಯನೆನ ನಾದರೂ ಕುವೆಂಪು ಬ್ದುಕ್ತದುದ  ನೋಡಿದದ ರೆ ಅದೆೆಂಥ ಆತಂಕಕೆೆ  ಒಳಗಾಗುತಿು ದದ ರೊೋ! 

ಇೆಂಗಿಹೋಗುತಿದೆ ಇೆಂಗಿಿಷ್ಟನ್ ಮರುಭೂರ್ಮಯಲ್ಲ 

ನಿನ್ನ  ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ತು -ಬುದ್ರಧ -ಪಾ ತಿಭಂ; 

ರಾಷಿ್ ರನಾಯಕ ಮನ್ದ್ರ ವಿವೇಕರೂಪದ್ರ ಮೂಡಿ 

ಓ ರಸಮಯೋ ಸರಸವ ತಿಯೇ ಪರೆ ಬಾ! (ಸಾಕು ಬ್ಲ್ತೆಾ ರ) 

ತಿಾ ಭಾಷಾ ಸೂತ್ಾ ದ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂದ್ರಯನ್ನನ  ಹೇರುವುದರ ಬ್ಗೊಯೂ ಕುವೆಂಪು ಪಾ ತಿಭಟ್ಟಸುತಾು ರೆ. 

ಭಾಷಾ ತಿಾ ಶೂಲ್ವಿೋ ತಿಾ ಭಾಷಾ ಸೂತ್ಾ  

ಬಾಲ್ಕರ ರಕಿ್ತಸೈ ಹೇ ತಿಾ ಣೇತ್ಾ | 

ಚೂರು ತಿೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕೆ್ತ ಸಿಹರೊ ಈ ಮೂರುಗಾಳ; 

ನ್ನೆಂರ್ದ್ರದದ ರೆ ಹಸಿವ; ನ್ನೆಂಗಿದರೆ ಪ್ರಾ ಣ್ಶೂಲ್! (ಬ್ಲ್ತೆಾ ರದ ಭಾಷಾಸೂತ್ಾ ) 

ಇವಲಿ್ವುರ್ಳಿೆಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ನ್ವಕನ್ನ ಡತ್ವ ದ ಆಚಾಯಾ ಪುರುಷ್ ಕುವೆಂಪು ಎೆಂದು. 

ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷೆಯಂತೆಯೆ ಕನಾಾಟಕದ ಬ್ಗೆಗೂ ಅಪ್ರರ ನಿಷ್ೆ ಲ್ಮ ಶ್ವಾದ ಅಭಿಮಾನ್. ಈ ದೇಶ್ದ 

ಸಾವ ತಂತ್ಾ ಾ  ಚಳುವಳಿಯ ಜತೆಗೆ ಅದರೊೆಂದು ಭಾರ್ವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಕೊೆಂಡದುದ  ಕನಾಾಟಕ ಏಕ್ತೋಕರಣ್ ಕಲ್ಪ ನೆ. 

ಸಾವ ತಂತ್ಾ ಾ  ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಈ ದೇಶ್ ಪರಕ್ತೋಯ ಪಾ ಭುತ್ವ ದ್ರೆಂದ ಬಡುರ್ಡೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷಿ್ಟ  

ಮುಖಾ ವಾಗಿತು ೋ ಅಷಿೆ ೋ ಮುಖಾ ವಾಗಿತ್ತು  ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ರ್ಕರಣ್ದ್ರೆಂದ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದದ  ಕನಾಾಟಕ 

ಏಕ್ತೋಕೃತ್ ಕನಾಾಟಕವಾಗುವುದು. ಇದು ರಾಜಕ್ತಯವಾದುದದ ಲಿ್ ; ಸಾೆಂಸೆ ೃತಿಕವಾದದುದ . ಕನಾಾಟಕ 

ಮಾತೆಯನ್ನನ  ಭಾರತ್ ಜನ್ನಿಯ ತ್ನ್ನಜಾತೆ ಎೆಂದು ಪರಿಭಾವಿಸುತಾು  ಆಕೆಗೆ ಕವಿ ಭರವಸ್ಥ ನಿೋಡುತಾು ರೆ 

ಬೆದರದ್ರರು; ಬೆದರದ್ರರು; ನಾನಿಹೆನ್ನ, ಓ ದೇವಿ| 

ಉದಯಸುವನೋವಾ ಕವಿ ನಿನ್ನನ ದರ ಭೂರ್ಮಯೆಂದದುಭುತ್ದ್ರ 

ಎೆಂದು ಸಾೆಂತಾವ ನಿಸುತಾು ರೆ. 

ಕನಾಾಟಕ ಎೆಂಬುದೇನ್ನ 

ಹೆಸರೆ ಬ್ರಿಯ ಮಣಿಣ ಗೆ? 

ಮಂತ್ಾ  ಕಣಾ| ಶ್ಕ್ತು  ಕಣಾ| 

ತಾಯ ಕಣಾ| ದೇವಿ ಕಣಾ| 

ಬೆೆಂಕ್ತ ಕಣಾ| ಸಿಡಿಲು ಕಣಾ| 

ರ್ಕವ ಕೊಲುವ ಒಲ್ವ ಬ್ಲ್ವ 

ಪಡೆದ ಚಲ್ದ ಚಂಡಿ ಕಣಾ 

ಋಷ್ಟಯ ರ್ಕಣ್ಬ  ಕಣಿಣ ಗೆ! ( ಅಖಂಡ ಕನಾಾಟಕ) 

ದೇಶ್ಪ್ಾ ೋಮ, ದೇಶ್ಭಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಕೆಲ್ವರು ತ್ಮಮ  ಸಾವ ಥಾದ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಬ್ಳಸಿಕೊಳುು ವ 

ಹುನಾನ ರದಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ. ಸರರ್ಕಗಿಸಿದಾದ ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನನ , ಕನ್ನ ಡನಾಡನ್ನನ . ಅದಕೆೆ  ಕುವೆಂಪು ಹೇಳುವುದು, 

 

ಅಖಂಡ ಕನಾಾಟಕ 
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ಅಲು ೋ ನ್ಮಮ  ಕ್ತೋತಿಾಶ್ನಿಯ ರಾಜಕ್ತೋಯ ನಾಟಕ 

ತ್ಮಮ  ಸಾವ ಥಾಸಾಧ್ನೆಗೆ ಬ್ಳಸಿಕೊಳುು ವ ಶ್ಕ್ತು ರ್ಳ ಬ್ಗೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಮತೆು  ಮತೆು  ಎಚು ರಿಸುತಾು  ಎಚು ರದ 

ಪಾ ಜೆ್ಞ ಯಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಕವಿತೆರ್ಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ. 

ಬಾರಿಸು ಕನ್ನ ಡ ಡಿೆಂಡಿಮವ 

ಓ ಕನಾಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ! 

ಸತ್ು ೆಂತಿಹರನ್ನ ಬ್ಡಿದೆಚಿು ರಸು 

ಕಚಾು ಡುವರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಲ್ಲಸಿ 

ಹಟಿ್ಟಯ ಕ್ತಚಿು ಗೆ ಕಣಿಣ ೋರ್ ಸುರಿಸು; 

ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲ್ಲ ಹರಸು! (ಬಾರಿಸು ಕನ್ನ ಡ ಡಿೆಂಡಿಮ) 

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸಕ್ತು  ಅನೇಕ ಮೂಲ್ರ್ಳಿೆಂದ ಪ್ಾ ೋರಣೆ ಪಡೆದು ಅನೇಕ ನೆಲೆರ್ಳಲಿ್ಲ  

ವಾ ಕು ವಾಗಿದದ ರೂ ಅದರ ಕೇೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ-ಕನಾಾಟಕ-ರೈತ್. ``ಕನ್ನ ಡ ಅಳಿಸ್ಥವು, ಕನಾಾಟಕ ಬಡೆವು, ಈ ಇಡಿೋ 

ಕನಾಾಟಕಕೆೆ  ರೈತ್ನೇ ಯಜಮಾನ್`` ಎನ್ನನ ವ ದಾಟ್ಟ ಕುವೆಂಪು ಅವರದು. 

ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ರೈತ್ನೆೆಂದರೆ ಅಪ್ರರ ಅಭಿಮಾನ್ ರ್ಕಳಜಿ. ಕಮಾಜಿೋವಿಯಾದ ರೈತ್ ಎೆಂತ್ಹ 

ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ನ  ರ್ಕಯಕ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದ್ರಲಿ್ . ಆತ್ನ್ದು ನಿರಂತ್ರ ದುಡಿಮೆ. ಆತ್ನ್ ಬೆವರಿನ್ ಫಲ್ವೇ ರಾಜಾ ದ 

ಶ್ಕ್ತು . ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಆಸಕ್ತು . 

ಬಾಳಿತ್ತ ನ್ರ್ಮಮ ೋ ನಾರ್ರಿಕತೆ ಸಿರಿ 

ಮಣುಣ ಣಿ ನೇಗಿಲ್ಲನಾಶ್ಾ ಯದ್ರ; 

ನೇಗಿಲ್ ಹಿಡಿದಾ ಕೈಯಾಧ್ಯರದ್ರ 

ದೊರೆರ್ಳು ದಪಾದೊಳಾಳಿದರು 

ನೇಗಿಲ್ ಬ್ಲ್ದೊಳು ವಿೋರರು ಮೆರೆದರು 

ಶಿಲ್ಲಪ ರ್ಳೆಸ್ಥದರು ಕವಿರ್ಳು ಬ್ರೆದರು 

ಹಸಿವಿನ್ ಮುೆಂದೆ ಎಲಿ್ಲಯ ಶೌಯಾ, ಎಲಿ್ಲಯ ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಎಲಿ್ಲಯ ಸೃಜನ್ಶಿೋಲ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಂದಭಾರ್ಳಲಿ್ಲ  

ಮನ್ನಷ್ಾ ನ್ನ ಎತ್ು ರಕೆೆ  ಹೋರ್ದಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಅನ್ನ ದ ಸಮಸ್ಥಾ . ಅದರೆ್ಕ ಗಿ ಅನ್ನ ವನಿನ ೋವ 

ನೇಗಿಲ್ಯೋಗಿಯೇ ಜನ್ರಿರುವ ಇಡಿೋ ವಿಶ್ವ ಕೆೆ  ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ದೃಢ್ತೆಯನ್ನನ  ತಂದುಕೊಡುವ ಅನ್ನ ದಾತ್. ಅದಕೆೆ  

ಆತ್ನ್ನ್ನನ  ರ್ಶಾ ೋಷಿ್ ತೆಯ ತ್ತತ್ು ತ್ತದ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೂರಿಸಿ ತ್ಲೆ ಎತಿು  ನೋಡುತಾು  ಆತ್ನಿಗೊೆಂದು ಸಲಾೆಂ ಎೆಂದ ಕುವೆಂಪು 

ಅವರ ಪರಿ ಅನ್ನ್ಾ ವಾದದುದ . ನಾವಲಿ್  ತ್ಲೆ ದೂಗಿ, ಚಪ್ರಪ ಳೆ ತ್ಟಿ್ಟ ತಾು  ಅಭಿಮಾನ್ದ್ರೆಂದ ಮೆಚ್ಚು ವಂತ್ದುದ .  

ಶ್ಾ ಮಸಂಸೆ ೃತಿಯೇ ಬ್ದುಕ್ತನ್ ಮೂಲ್ಧ್ಯರ. ಅೆಂತ್ಹ ಶ್ಾ ಮ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಪಾ ತಿೋಕವಾದ ರೈತ್ನ್ನ್ನನ  

ರ್ಕವಾ ರಂರ್ದ ಪಾ ಧ್ಯನ್ಭೂರ್ಮಕೆಗೆ ತಂದು ಆತ್ನಿಗೆ `ನೇಗಿಲ್ಯೋಗಿ` ಎೆಂದು ಕರೆದ ಮೊಟಿ  ಮೊದಲ್ಲರ್ರು 

ಕವಿಯೋಗಿ ಕುವೆಂಪು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶ್ದ ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ್ ಜನ್ರನ್ನನ  ಜನ್ರು ಎೆಂದು ಸಂಭೋಧಿಸದೆ ̀ ಶಿಾ ೋ ಸಾಮಾನ್ಾ ` 

ಎೆಂದು ಗೌರವಪೂವಾಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತಾು ರೆ.   

ಕನ್ನ ಡ ನ್ವೋದಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ವಸುು -ಭಾಷೆ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ರ್ಕಾ ೆಂತಿರ್ಕರಕ 

ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳಾಗಿದದ ರೆ ಅದು ಕುವೆಂಪು ಅವರಿೆಂದ ಮಾತ್ಾ . ಭಿನ್ನ  ದಾರಿಯ ಯೋಚನಾಲ್ಹರಿ. ಶೂದಾ  

ಸಮುದಾಯದ್ರೆಂದ ಬಂದ ಕುವೆಂಪು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲು ಉಳಿದೆಲಿ್ದವರಿಗಿೆಂತ್ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿತ್ತು . ಅವರು 

ಗೊಬ್ಬ ರದ ಮೇಲೆ ಕವಿತೆ ಬ್ರೆದಾರ್ ̀ಗೊಬ್ಬ ರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆವುದೆ ಕಬ್ಬ ಮಂ` ಎೆಂಬುದು ಕೇವಲ್ ರ್ಕವಾ ವಸುು ವನ್ನನ  
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ಕುರಿತ್ ಪಾ ರ್ಶನ  ಮಾತ್ಾ ವಲಿ್ ; ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪಾ ರ್ಶನ ಯೂ ಹೌದು. ಎರಡು ಸಂಸೆ ೃತಿರ್ಳ ಸಂಘಷ್ಾದಲಿ್ಲ  

ಕುವೆಂಪು ಕೆಳ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ವರ್ಕು ರರಾಗಿ ಮೇಲು ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ  ಪಾ ಶಿನ ಸುತಾು ರೆ. ಪರಂಪರೆ ರಾಮನ್ನ್ನನ  

ನಾಯಕನಾಗಿಸಿದರೆ ನಾನ್ನ ನ್ನನ ಲ್ದ ಕರಿಸಿದಧ ನ್ನ್ನನ  ನಾಯಕನ್ನಾನ ಗಿಸುವ. ನಾನ್ನ ಪಂಡಿತ್ರಿಗಾಗಿ 

ಬ್ರೆಯುದ್ರಲಿ್  ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರಿಗಾಗಿ ಬ್ರೆಯುತೆು ೋನೆ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬ್ರಹವನ್ನನ  ಕಂಡ ಅದೆಷಿ್ ೋ 

ಜನ್ ಶೂದಾ ನೇ! ಇೆಂತ್ಹ ಬ್ರಹದ ವರ್ಕು ರ ನೆೆಂದು ಹುಬೆಬ ರಿಸಿದುದ  ಉೆಂಟ್ಟ. ಅವರೇ ನೆನ್ಪ್ನ್ ದೊೋಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿಕೊಳುು ವಂತೆ ``ನಾನ್ನ ಶಿಾ ೋ ರಾಮಾಯಣ್ದಶ್ಾನಂ ಮಹಾರ್ಕವಾ  ಮತ್ತು  ಅಮಲ್ನ್ ಕಥೆ ಬ್ರೆದಾರ್ (1924) 

ಕೆಲ್ವು ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ರು ನಾನ್ನ ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ನೇ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ವಾದ್ರಸಿದದ ರಂತೆ. ಅವರ ಪಾ ರ್ಕರ ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ ಜಾತಿಯಲಿ್ಲ  

ಹುಟಿ ದವನಿಗೆ ರ್ಕವಾ  ಬ್ರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಾ ವೇ ಇಲಿ್ . ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ರ ಮುೆಂದೆ ತಾವು ಎಲಿ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ತೋಳು ಮತ್ತು  

ನಿೋಚರೆೆಂಬ್ ಭಾವನೆ ಶೂದಾ ವರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಶ್ತ್ಮಾನ್ರ್ಳಿೆಂದ ಬೇರೂರಿ ಹೋಗಿತ್ತು `` (ನೆನ್ಪ್ನ್ದೊೋಣಿ, 

ಪು:230,ಉದಯರವಿ ಪಾ ರ್ಕಶ್ನ್-1980) 

``ನ್ನ್ನ  ಜಾತಿಯ ರ್ಕರಣ್ರೆ್ಕ ಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಂಸೆ ೃತಿರ್ಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲುಗೈಯಾಗಿರುವ ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ ಪಾ ಶಂಸ್ಥ 

ದೊರೆಯುವುದು ಕಷಿ್ ವಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆ ರ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸದ ಇಲಾಖೆಯಲಿಾರ್ಲ್ಲೋ, 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲ್ಯರ್ಳಲಿಾರ್ಲ್ಲೋ ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ರಲಿ್ದ ಕನ್ನ ಡಿರ್ರಿಗೆ ಸೆಾನ್ವೇ ಇರಲ್ಲಲಿ್ ; ಕೈ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ 

ಸೆಾನ್ರ್ಳಿದದ ರೂ ಮಾನ್ ಪಾ ತಿಷೆಠ ರ್ಳಿರುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಬಾಾ ಹಮ ಣ್ರೆ ಮೌಲ್ಾ  ನಿಮಾಾಪಕರು; ಕೃತಿರ್ಕರರು ಅವರೇ. 

ಅವರು ಮೆಚಿು ದರೆ ಆಕೃತಿಗೆ ಬೆಲೆ. ಇಲಿ್ದ್ರದದ ರೆ ಅದು ಕಸದ ಬುಟಿ್ಟ ಗೆ``(ನೆನ್ಪ್ನ್ ದೊೋಣಿ, ಪು:912, ಉದಯರವಿ 

ಪಾ ರ್ಕಶ್ನ್:1980) 

ಇೆಂಥ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಕುವೆಂಪು ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ತಾವೇ ವೈಭವಿೋಕರಿಸಿಕೊಳುು ವ ಅನಿವಾಯಾತೆ ಇತ್ತು . ಅದು 

ಒತ್ು ಡವೂ ಹೌದು. ಚಾರಿತಿಾ ಕ ಅನಿವಾಯಾತೆಯೂ ಹೌದು. ಕ್ತೋಳರಿಮೆಯನ್ನನ  ರ್ಮೋರಿ ಆತ್ಮ ವಿಶಾವ ಸ 

ಪಡೆದುಕೊಳುು ವ ಅನಿವಾಯಾತೆ ಅರ್ತ್ಾ ವಾಗಿದದ  ಸಂದಭಾವದು. ಹಿೋಗೆ ವಸುು -ರಿೋತಿ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ನಾನ್ನ 

ಪರಂಪರೆಗಿೆಂತ್ ಭಿನ್ನ  ಎನ್ನನ ವ ಸೂಚನೆ ಅವರ ರ್ಕವಾ ದಲಿ್ಲದೆ.  

ಆಧುನಿಕತೆ: ಹಳಿು ಯ ಸರ್ಡು ಗಾಾ ರ್ಮೋಣ್ರ ಬ್ದುಕನ್ನನ  ನಾಶ್ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬುಲಡ ೋಜರ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನನ  

ಭೋರ್ ಸಂಸೆ ೃತಿಯೆೆಂದು ಟ್ಟೋಕ್ತಸುತಾು  ವಿರೊೋಧಿಸುತಾು ರೆ. 

ಅತಿಭೋರ್ವದು ರೊೋರ್, ಕೊಲಿುವುದು ಬೇರ್ 

ಪುರರ್ಳಿೆಂದೈತಂದ್ರಹುದು ಹಳಿು ಗಿೋರ್ 

ಸಾಮಾನ್ಾ  ಜಿೋವನ್ವು ಪರಮ ಸುಧೆಯಂತೆ 

ರ್ಮತಿರ್ಮೋರಿದತಿಭೋರ್ ಘೋರ ವಿಷ್ವಂತೆ 

ದೇಶ್ರ್ಳು ಹಾಳಾದುದತಿಭೋರ್ದ್ರೆಂದ 

ನಿೋತಿನಾಶ್ವು ಕ್ತೋತಿಾನಾಶ್ವದರಿೆಂದ 

ಅನ್ಾ ಸಂಸೆ ೃತಿಯ ಆಕಾ ಮಣ್ ನ್ಮಮ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯನೆನ ೋ ಬ್ದಲಾಯಸುತ್ು ದೆ. ಅದರೊಟಿ್ಟ ಗೆ 

ನಾಶ್ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಎನ್ನನ ವ ಕವಿಗಿರುವ ಬೇಜಾರು ಈ ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲದೆ.  

ಸಮಾಪನ: 

ಕನ್ನ ಡ-ಕನಾಾಟಕ ಎೆಂದರೆ ಎಲಿ್ರೂ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು ಕುವೆಂಪು. ಕ್ತರಿಯರಿೆಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ 

ಜನ್ಮಾನ್ಸದಲಿ್ಲ  ರ್ಮೆಂದೆದದ  ಕವಿ. ವಿಶ್ವ ವಾಾ ಪ್ತ್ನ್ವನ್ನನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊೆಂಡು ಕನ್ನ ಡನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ್ಟದುದ  

ಕನ್ನ ಡಾೆಂಬೆಯ ಪುಣ್ಾ . ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ಕೆೆ  ದ್ರರ್ೂ ಜರಿಬ್ಬ ರು. ಪಂಪ ಮತ್ತು  ಕುವೆಂಪು. ಇಬ್ಬ ರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಬ್ರಹ 
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ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಕಂಪ್ದೆ. ಇವರನ್ನನ  ರ್ಮೋರಿಸುವ ಕವಿಯ ಹುಟಿ್ಟ  ಅನ್ನಮಾನ್. ಇಬ್ಬ ರು ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಾ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಸೇರುವ ಗುರಿ ಒೆಂದೇ `ಮಾನ್ವ ಕುಲಂ ತಾನೆಂದೇ ವಲಂ`. 

ಕುವೆಂಪು ಬ್ರೆಯದ ಬ್ರಹವಿಲಿ್ . ರ್ಕವಾ  ಮಹಾರ್ಕವಾ , ಕವಿತೆ, ಕವನ್, ಕತೆ, ರ್ಕದಂಬ್ರಿ, ಮಹಾರ್ಕವಾ , 

ರ್ದಾ , ವಿಮರ್ಶಾ, ನಾಟಕ, ಪಾ ಬಂಧ್, ಲ್ಲ್ಲತ್ ಪಾ ಬಂಧ್, ಜಿೋವನ್ ಚರಿತೆ, ಆತ್ಮ ಕಥನ್-----ಹಿೋಗೆ ಪಟಿ್ಟ  ಬೆಳೆಯುತ್ು ಲೇ 

ಹೋಗುತ್ು ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸವ ಪಾ ಶಂಸ್ಥಯನ್ನನ  ಸವ ರ್ಕವಾ ಸಮಥಾನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ವಡ್ರ್ಾ ಿ ವರ್ತಾ, 

ಷೇಕಿ್ಸಪ್ಯರ್, ಹ್ಯಾ ಮರ್, ಟಾಲ್ಸಿಾಯ್, ಪಂಜ್ಞ, ಗಾೆಂಧಿ, ನೆಹರು, ಬುದಧ --- ಇವರೆಲಿ್ರ ಬ್ಗೆಗೆ ಬ್ರೆದಂತೆ 

ಕುವೆಂಪು ಎನ್ನನ ವ ಶಿಷ್ಟಾಕೆಯಡಿ ಕವನ್ವನ್ನನ  ಬ್ರೆದ್ರದಾದ ರೆ. 

ಇಷಿೆ ಲಿಾ  ಪಾ ರ್ಕರರ್ಳಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಇಷಿ್ ವಾದದುದ  ರ್ಕವಾ . ಅವರೊಳಗಿನ್ ತ್ತ್ವ ಜೆಾ ನಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಚಿೆಂತ್ಕ, ವೇದಾೆಂತಿ ಇವರೆಲಿ್ರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗೆ ಒಡನಾಡಿದುದ  ಮೂಡಿದುದ  ರ್ಕವಾ ದಲಿ್ಲಯೇ.ರ್ಕವಾ ವೇ ಅವರ ಸವಾಸವ , 

ವಾ ಕ್ತು ತ್ವ ದ ಮೂಲ್ಧ್ಯತ್ತ. ಅದಕೆೆ  ಅವರು ರ್ಕವಾ ವನ್ನನ  ರ್ಕವಾ ಕನಿನ ಕೆ ಎೆಂದು ಕರೆದ್ರದಾದ ರೆ.  

ನಿೋನೇ ನ್ನ್ನ  ಬಾಳಮುಕ್ತು  

ನಿೋನೇ ಎನ್ನ  ಬಾಳಶ್ಕ್ತು  

ನಿೋನೇ ಸರ್ವು, ನಿೋನೇ ಹರುಷ್ 

ಕಬ್ಬ ದಂರ್ನೆ 

ಎನ್ನನ ವಲಿ್ಲ  ರ್ಕವಾ  ಅವರಿಗೆ ರ್ಕೆಂತೆಯಂತೆ ಪ್ಾ ೋಯಸಿಯೋಪ್ರದ್ರ ಅವರ ಭಾವಕೊೋಶ್ಕೆೆ  ಇಳಿದು `ನಿನ್ನ  

ವದಲ್ಲ ಪರ್ಲಾರೆ` ಎೆಂದು ಬಗಿದಪ್ಪ ದಾದ ಳೆ. ಕುವೆಂಪು ರ್ಕವಾ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸುತಾು  ಹೋದಂತೆ ರ್ಕವಾ  ಕುವೆಂಪು 

ಅವರನ್ನನ  ರೂಪ್ಸುತಾು  ಹೋಗಿದೆ. ಒಟಿಾ ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಇಡಿೋ ಬ್ರಹದ ತಾತಿವ ಕ ನಿಲುವೇನೆೆಂದರೆ 

ಇಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಮುಖಾ ರಲಿ್  

ಯಾರೂ ಅಮುಖಾ ರಲಿ್  

ಯಾವುದೂ ಯಃಕಶಿು ತ್ವಲಿ್  

ಸವಾಜನಾೆಂರ್ದ ಶಾೆಂತಿಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ  

ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಪ್ರಲು 

ಸವಾರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು. 
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