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ನಿನ್ನ ನ್ನನ  ನಿೀನ್ನ ತಿಳಿದುಕೀ 

 

ಎಂ. ಬಸವರಾಜು 

ದಿ್ವ ತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 

“ನಾವೆ ನಡೆಸಲು ಬಾರದವನಿಗೆ ದೀಣಿ ಕೊಟ್ಟ ರೂ ನಿರುಪಯುಕತ , ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆೆ  

ಎಷ್ಟಟ  ತಳಿದ್ವದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು  ತಳಿದುಕೊಳಳ ದ್ವರುವುದು ಅಷ್ಟ ೀ ನಿರುಪಯುಕತ ” 

ಈ ಪರ ಥಿ್ವ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತಯಂದು ಜೀವಿಯ ಬದುಕು ದ್ವನದ್ವಂದ ದ್ವನಕೆ್ಕ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತತ  

ಹೀಗುತತ ದೆ.  ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್  ಭಾವನೆಗಳೂ ಸಹ ಕಾಲ್ದ್ವಂದ ಕಾಲ್ಕೆ್ಕ  ಬದಲಾಗುತತ ಲೇ ಇರುತತ ವೆ.  

ಭೂತಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಅರಿವಿದದ ೀ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆಯೀ ಘಟಿಸಿದದ  ಸಂಬಂಧಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ತತ ನಲಿ್ಲ  

ಕಳೆದುಹೀಗಬಹುದು.  ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಇಂದ್ವನ ರೀಷ್ ನಾಳೆಯ ಪ್ರ ೀತಯಾಗಿ 

ಮಾಪೆಡಬಹುದು.   ಬದುಕ್ಕಂಬುದು ಬಾಲ್ಯ , ಯೌವನ, ಹರೆಯ, ಮುಪ್ಪು ಗಳ ಸಂಕಲ್ನವಾಗಿದೆ.  ಅವುಗಳ 

ನಡುವೆ ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಳಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.  ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತತ  

ಹೀದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಿ ರೂಪವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತತ  ಹೀಗುತತ ದೆ. 

ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆರಗು, ಅಚ್ಚ ರಿ, ಕಿ್ಲಷ್ಟ ತೆಯನ್ನು  ಮೂಡಿಸಿ, ನಮಮ  ಅಂತಃಶಕ್ಲತ ಗೆ 

ಸವಾಲು ಒಡುು ತತ ವೆ.  ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳಕೆ್ಕ  ಇಳಿದಷ್ಟಟ  ಹಸ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತತ ರುತತ ವೆ.  ಕಾಡಿನ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯಯ , ಸವಾಲುಗಳು ಎಂದ್ವಗೂ 

ಎದುರಾಗುವುದ್ವಲಿ್ .  ಅಲಿ್ಲ  ಸಂಕ್ಲೀರ್ೆತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ವಲಿ್ .  ಆದರೆ ನವಯುಗದಲಿ್ಲ  ಜನರು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಯ ೀತಷಿ, ಮನಃಶಾಸತ ರಜಞ ರ ಬಳಿ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಲುಗಟಿಟ  

ನಿಂತರುತ್ತತ ರೆ.  ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆೆ  ತುಡಿತ, ವಾಯ ಮೀಹ, ಅಂತಹ ತಲಿ್ರ್, ವಾಯ ಮೀಹಗಳಿಂದ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಢತೆ ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ತತ  ಹೀಗುತತ ದೆ.  ನಿೀವು ಹೀಗಿ ಯಾರನಾು ದರೂ “ನಾನ್ನ ನಿನು ನ್ನು  

ಪ್ರ ೀತಸುತೆತ ೀನೆ” ಎಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕರ್ಣ ರಳಿಸಿ, “ನಿನು  ಪ್ರ ೀತ ಶಾಶಿತವಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಕಂಡಿೀಷ್ನ್ 

ಹಾಕುತ್ತತ ಳೆ.  ಆದರೆ, ಪರ ತಯಂದು ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ  ಒಂದು ಕೊನೆಯುಂಟು.  ಜೀವನಪಯೆಂತ 

ಪ್ರ ೀತಸುತೆತ ೀವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತಸಲ್ು ಡುವವರು ಕಟ್ಟಟ ಚ್ಚ ರ ವಹಿಸಿ ಕಾಯುತತ ರುತ್ತತ ರೆ. 

ಕಳೆದುಹೀದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ನೆನೆದು-ನೆನೆದು ನಿಟುಟ ಸಿರು ಬಿಡುವವರು ಹಲ್ವರು.  ನಿಜಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಢತೆ ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ತತ  ಹೀದಂತೆ ಉಸಿರು ಕಟುಟ ತ್ತತ  ಹೀಗುತತ ದೆ.  ಆಗ ಮನ್ನಷ್ಯ  ತ್ತನ್ನ 

ಹಂದ್ವರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಯಂದ ಹರಬರಲು ಯೀಚಿಸುತ್ತತ ನೆ.  ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ಲ  

ಅವನಿಗರಿವಿಲಿ್ದೆಯೇ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು  ಬೇಡುತತ ದೆ.   ಆಗ ಅದರಲಿ್ಲನ ಕಟುಸತಯ ವನ್ನು  

ಅರಿಯುವ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ನಾವು ಮಾಡಲಾರೆವು.   ಹಿಂದ್ವನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತುತ ? ಮುಂದ್ವನ ಸಂಬಂಧ 

ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ಜಜ್ಞಞ ಸ್ಯ ಮೂಡಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟ್, ಗಂದಲ್ ಉಂಟಾಗುತತ ದೆ.  

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಬೆಸ್ಯದುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಲ್ವು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ.  ಅವುಗಳನ್ನು  

ಸಮತೊೀಲ್ದಲಿ್ಲಟುಟ ಕೊಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ .  ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ 

ನೀವಿನಿಂದ ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು  ತದ್ವದ ಕೊಳುಳ ತೆತ ೀವೆ.  ಆದರೂ, ಅವುಗಳು ಶಾಶಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದ್ವಲಿ್ .  ಹಿೀಗೆ 

ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಜ್ಞರುತ್ತತ  ಹೀಗುತ್ತತ ನೆ. 
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ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ , ಅವುಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಕಲೆ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಸಿದಿ್ವ ಸುವುದ್ವಲಿ್ .  

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು  ತ್ತಳಿ ಮೆಟಿಟ  ನಿಲಿುವರೀ ಅವರಿಗೆ 

ಮಾತರ  ಅದು ಸಾಧಯ ವಾಗುತತ ದೆ.  ನಾವೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುವ ನಾವಿಕನಿಗೆ ದೀಣಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ 

ಉಪಯೀಗ.  ಆದರೆ, ನಾವೆ ನಡೆಸಲು ಬಾರದವನಿಗೆ ದೀಣಿ ಕೊಟ್ಟ ರೂ ನಿರುಪಯುಕತ .  ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವು, ತಳುವಳಿಕ್ಕ ಎಷ್ಟಟ  ತಳಿದ್ವದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಮದಲು ನಾವು ನಮಮ ನ್ನು  

ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತರ  ಬದುಕ್ಲನ ಹಾದ್ವ ಸುಲ್ಭ.  ಬದುಕ್ಲನಲಿ್ಲ  ಪರ ತಯಬಬ ರೂ ಒಂದಲಿ್  ಒಂದು ಬಾರಿ 

ಒಂಟಿತನವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಸಹಜ.  ಅಂತಹ ವಿಷಾದದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ 

ಮನಸುು  ಕಾತರಿಸುವುದು.  ಆಗಲೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದಲಿ್  ಒಂದು ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಬೆಸ್ಯದುಕೊಳುಳ ತತ ವೆ.  ನಿಮಮ  

ಬಗೆೆ  ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿದರೆ ನಿಮಮ  ಸಾನಿಧಯ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಂಪ್ಪ ನಿೀಡುವುದೆ?  ಮದಲು ನಿಮಮ ನ್ನು  

ನಿೀವು ವಿಷಾದದ ಸುಳಿಯಂದ ಹರಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷ್ರ್ ಚಿಂತಸಿ ನೀಡಿ, ಆಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ 

ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಚಂದ್ವರ ತಂಪೆರದಂತೆ ನಿಮಮ  ಮತುತ  ಬೇರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ 

ತಂಪ್ರಗುವುದು.  ಇಲಿ್ದ್ವದದ ರೆ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತ್ತಪಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧ ಬಸವಳಿದ ಕರಗಿ ನಿೀರಾಗುವುದು.  

ಒಂದು ಪ್ಪಟ್ಟ  ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ, ಮಗು ಬಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಪು , ಅಮಮ ನನ್ನು  

ಪ್ರ ೀತಸುವುದು.  ನಂತರ ಆಟಿಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ೀತ, ನಂತರ ತಂಡಿ ತನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ೀತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು 

ಅಪು , ಅಮಮ ನ ಮೇಲ್ಲನ  ಪ್ರ ೀತಯನ್ನು  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಿಸುವುದು.  ಆದದ ರಿಂದ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರ ಅಲಿ್ವೆ?  ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಪ್ರ ೀತ, ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಲ್ದ್ವಂದ ಕಾಲ್ಕೆ್ಕ  

ಬದಲಾವಣೆ ಹಂದುತ್ತತ  ಹೀಗುತತ ವೆ. 

ಹಿೀಗೆ ವಿದಾಯ ಥ್ವೆ ಜೀವನವು ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ಗಂದಲ್ಮಯ, ಕಿ್ಲಷ್ಟ ಕರ, ಅಗೀಚ್ರ, 

ಅಸಾಧಯ ವಾದಂತ ದಾರಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ.  ಆದರೆ ಅಭಾಯ ಸ, ಮಾಗೆದಶೆನ, ಶರ ದಿೆ , ಆಸಕ್ಲತ , ಇದದ ರೆ 

ಮುಂದ್ವನ ಹಾದ್ವ ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಾನಂಚಿನ ಚಂದ್ವರನ ತಂಪ್ರದ ನೀಟ್ದಂತೆ ವಿದಾಯ ಥ್ವೆಯ ಹಾದ್ವಯ 

ಆದ್ವಯು ಅಂತಯ ದವರೆಗೆ ತಂಪ್ರಗಿ ಸಾಗುವುದು.   ಸೂಯೆ ಒಂದುಬಾರಿ ಉದಯಸಿ ಅಸತ ಮವಾಗುವ ತನಕ 

ಹೇಗೆ ಹಿಂದ್ವರುಗುವುದ್ವಲಿ್ವೀ, ಹಾಗೆ ವಿದಾಯ ಥ್ವೆಯು ತನು  ಅತಯ ಲ್ು  ಸಮಯದ ವಿದಾಯ ಥ್ವೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲನ 

ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅರಿತು ತ್ತನ್ನ ಸಾಗುತತ ರುವ ದ್ವಕೆ್ಲನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಮುಂದ್ವನ ಗುರಿಯನ್ನು  ತಲುಪ್ಪವ 

ತನಕ ಹಿಂದ್ವರುಗದೆ ಗುರಿಯನ್ನು  ತಲುಪಬೇಕು. 
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