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ಪ್ರ ಕೃತಿ 

  ಪ್ವನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್ 

    ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನಾನು ಇಬ್ಬ ರನುು  ಬಂಬಸುತ್ತ ೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಳು ಸಕಲಜೇವಿಗಳನುು  ರಕಿ್ಷಸುವ 

ನಿಸಗಗದೇವತ್ಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಬ್ಬ ಳು ಸಕಲ ಜೇವಿಗಳನುು  ಸೃಷಿ್ಠ ಸುವ ತಾಯಿ. ಇವರಿಬ್ಬ ರು ಸೃಷಿ್ಠಯ 

ಮೂಲ ಒಬ್ಬ ರಿಲಿ್ಲ  ಅಂದರೂ ಈ ಸೃಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲಿ .  

ನಿಸಗಗದೇವತ್ಯು ಪ್ರ ತಿಯಂದು ಪ್ರರ ಣಿ ಹಾಗೂ 

ಇಡೇ ಜೇವ ಸಂಕುಲವನೆು  ಸಾಕುತಿತ ದ್ದಾ ಳೆ. ಅಂತವಳಿಗೆ 

ಇಂದು ಆಪ್ತ್ತತ  ಒದಗಿದೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಿತರ ಯ ತ್ಯನುು  

ಈ ಮನುಷ್ಯ ನೆಂಬ್ ಕೆಟ್ಟ  ಪ್ರರ ಣಿ ಕೆಡಸುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ತನ್ು  

ಸಂದಯಗಕೆೆ  ಪ್ರ ಮುಖವಾದಂತಹ ಗಿಡಮರಗಳನುು  

ತನ್ು  ಸಾಾ ರ್ಗಕೆ್ಕ ಗಿ ದುಷ್ಟ  ಚಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದುಬ್ಗಳಕೆ 

ಮಾಡುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ತಾನೂ ಈ ನಿಸಗಗದೇವತ್ಯ ಮಗುವಂದು 

ತಿಳಿಯದ ಈ ನ್ರಮನುಷ್ಯ  ತನ್ು  ತಾಯಿಯನೂು  ತಾನೆ ನಾಶಮಾಡಲು 

ಹೊರಟಿದ್ದಾ ನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ತನ್ು  ತಾಯಿಯು ನಾಶವಾದರೆ 

ಮುಂದಂದು ದಿನ್ ತನ್ು  ನಾಶವೂ ತಪಿ್ಪ ದಾ ಲಿ ಿ ವಂದು. 

  ಈ ನ್ರಮನುಷ್ಯ ನ್ ಸಾಾ ರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ರಸ್ತತ ಯ ಬ್ದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೃಹತ್ ಆಕ್ಕರದ 

ಮರಗಳನುು  ಕಡದು ತನ್ು  ಸಾಾ ರ್ರ್Àದ ಹಣಕೆ್ಕ ಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ಅವನು ಈ ರಿೇತಿ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಸಗಗದೇವತ್ಯ ಹಲವಾರು ಮಕೆಳು ಇಂದು ಬೇದಿ ಪ್ರಲ್ಲಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 

ಆಹಾರವಿಲಿದೆ ಆಶರ ವಿಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಕ್ಕಲ್ಲಗೆ ಸಿಕೆ್ಷ  ನ್ರಳಾಡುತಿತ ವ. ಇವಲಿವೂ ಮನುಷ್ಯ ನ್ ನಾಶಕೆೆ  

ನಾಂದಿಯಾಡುತತ ವ ಎಂದು ಈ ನ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮನುಷ್ಯ ನು ತನ್ು  ಆಶರ ಯಕೆೆ  ಹಾಗೂ ತನ್ು  ವಾಣಿಜ್ಯ  

ವಾಯ ಪ್ರರಕೆೆಂದು ಕ್ಕಡುಗಳನುು  ಅಂದರೆ ನಿಸಗಗದ ಹೃದಯವನುು  ಕ್ಷತ್ತತ  ಅಲಿ್ಲ  ಇವನಿಗೆ ಬೇಕ್ಕದಂತಹ 

ಕ್ಕರ್ಖಗನೆಗಳನುು  ನಿರ್ಮಗಸಿ ಇವನ್ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. ಅದರಿಂದ ಬ್ರುವ ವಿಷ್ಪೂರಿತ ತಾಯ ಜ್ಯ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಪಿ್ರಸಿಟ ೇಕ್ಗಳನುು   ನಿಸಗಗದ ಮಡಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಮಲಗಿರುವ ಭೂರ್ಮತಾಯಿಗೆ ಉಣ ಬ್ಡಸುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. 

ಅದನುು  ತಿಂದ ಧರಣಿಯು ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ತನ್ು  ಫಲವತತ ತ್ಯನುು  ಕಳೆದುಕಂಡು ಸಾವನ್ು ಪಿ್ ಲು 

ಸಿದಾ ವಾಗುತಿತ ದ್ದಾ ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ನು ಮಾಡುವ ಅಚಾತ್ತಯಗದಿಂದ್ದಗಿ ಭೂರ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತರಾಳದಲಿ್ಲ  

ಅಡಗಿರುವ ಗಂಗೆಯು ದೂರವಾಗುತಾತ  ಓಡುತಿತ ದ್ದಾ ಳೆ. ಅವಳನುು  ಕರೆತರಲು ಮನುಷ್ಯ ನು ತ್ತಂಬಾ ಆಳಕೆೆ  

ಇಳಿಯುತಿತ ದ್ದಾ ನೆ. 
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 ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಂಬ್ ಇನ್ನು ಬ್ಬ  ತಾಯಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು  ಈ ಸಮಾಜ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ನ್ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತ್ 

ತ್ತಂಬಾ ಅಪ್ರರವಾದದುಾ , ನ್ಮಮ  ಸೃಷ್ಠಟ ಯಾಗಿ ಇಂದು ನಾವಲಿರೂ ಜೇವಂತವಾಗಿದೆಾ ೇವ ಎಂದರೆ ಅದು 

ಒಬ್ಬ   ಹೆಣ್ು ಂಬ್ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ತಾಯಿಯನುು  ಇಂದು ನಾವಲಿರೂ ಕ್ಷೇಳಾಗಿ ಕ್ಕಣ್ಣತಿತ ದೆಾ ೇವ. 

ಹೆಣಿು ು ಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗದೆ ತನ್ು  ಅಂತರಾಳದಲಿ್ಲ  ತಾನೇ ಕರಗುತಿತ ದ್ದಾ ಳೆ. ಒಬ್ಬ ರಿಗೆ ಜ್ನ್ಮ  ನಿೇಡುವ ಹೆಣು ನುು  

ಇಂದು ಈ ಸಮಾಜ್ ತಾನು ಜ್ನ್ಮ  ತಾಳುವ ಮುನ್ು ವೇ ಗರ್ಗದಲಿ್ಲಯೇ ಜೇವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಲು 

ನ್ನೇಡುತಿತ ದ್ದಾ ರೆ. ಹೆಣ್ಣು  ಇಂದು ಗರ್ಗದಲಿ್ಲ  ಕಷ್ಟ ವನುು  ಅನುರ್ವಿಸುತಿತ ದ್ದಾ ಳೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜ್ದ 

ಕೆಟ್ಟ  ಜ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಗರ್ಗದಲಿ್ಲರುವವಳು ತನ್ು  ತಾಯಿಯಂತ್ಯೇ ಒಬ್ಬ  ಹೆನೆು ಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವಳನುು  ಅಲಿ್ೇ 

ಜೇವಂತ ಸಮಾದಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಡುತಾತ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಏನ್ನೇ? ತಾವು ಸಹ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ  

ಹೆಣಿು ಂದಲೇ ಜ್ನ್ಮ  ತಾಳಿದೆಾ ಂದು ಒಬ್ಬ  ತಾಯಿ ತಾನೂ ಗರ್ಗವತಿ ಆದ್ದಗಿನಿಂದ ತನ್ು ಲಿ್ಲರುವ ತನ್ು  

ಮಗುವಿನ್ ಬ್ಗೆೆ  ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಕ್ಕಳಜ ವಹಿಸುತಾತ ಳೆ. ಆದರೆ ಅದನುು  ಸಮಾಜ್ದ ಈ ಜ್ನ್ ತ್ಗೆಸಲು ಬಂದ್ದಗ ತನ್ು  

ಕರುಳಿನ್ ಕುಡಯನುು  ಕ್ಷತ್ತತ ಗೆಯಲು ಬಂದ್ದಗ ತನ್ಗಾಗುವ ನ್ನೇವನುು  ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿಯಾಳು. 

ತನ್ು ಲಿ್ ೇ ಅಯಯ ೇ.............. ನ್ನ್ು  ಮಗುವನುು  ನ್ನ್ಗೆ ಕಡ ಅದು ನ್ನ್ು  ಕರುಳಿನ್ ಕುಡ ಅದನುು  ಏನೂ 

ಮಾಡಬೇಡ ಅವಳೂ ನ್ನ್ು  ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣು  ಎಂದು ಗೇಗರೆಯುತಾತ ಳೆ. ಆದರೆ ಅವಲಿವೂ ತನ್ು ವರಾದ 

ಗಂಡನಿಗಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಲ್ಲ ತಿಳಿಯದು. ನಾವು ಇಂದು ಹೆಣು ನುು  ಭೂರ ರ ಣದಲಿ್ಲಯೇ 

ಕಲಿುತಿತ ದೆಾ ೇವಲಿ . ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಮಮ  ಸೃಷಿ್ಠ  ಉಳಿಯುವುದೆ?ಇದು ನ್ನ್ು  ಅಂತರಾಳದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಯಾಗಿ 

ಕ್ಕಡುತಿತ ದೆ.  

ಉದ್ದಹರಣ್ ಎಂದರೆ  ಸಾಲುಮರದ ತಿಮಮ ಕೆ ರವರನುು  ತಮಮ   ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೆಣ್ು ಂದು 

ಭೂರ ಣದಲಿ್ಲಯೇ ಕಂದಿದಾ ರೆ ತಿಮಮ ಕೆ ನ್ವರು ನಿಸಗಗದ ಮಗಳಾಗುತಿತ ದಾ ರೆ. ತನ್ು  ತಾಯಿಯಾದ 

ನಿಸಗಗದೇವತ್ಯನುು  ಇನ್ು ಷ್ಟಟ  ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತಿತ ತ ದಾ ರೆ. ರಸ್ತತ ಯ ಬ್ದಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಲು ಸಾಲ್ಲಗಿ 

ಮರಗಳನುು  ನೆಟ್ಟಟ  ಇಂದು ಅಪ್ರರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಜೇವಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯವನುು  ನಿೇಡದ್ದಾ ರೆ. ಇಂತಹ ಹೆಣು ನುು  

ನಾವು ಭೂರ ಣದಲಿ್ಲ  ಸಾಯಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ನ್ಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಎನಿಸುತತ ದೆ. ಹೆಣು ನುು  

ಕಳೆದುಕಂಡರೆ ನಾವು ಸೃಷಿ್ಠಯನೆು ೇ ಕಳೆದುಕಂಡ ಹಾಗೆ ..... 

ಸ್ತು ೇಹಿತರೆ ನ್ನ್ು  ಕಳಕಳಿಯ ಮನ್ವಿ ಯಂದರೆ ಸೃಷಿ್ಠಯ ಮೂಲವಾದÀ ಹೆಣು ನುು  ಹಾಗೂ ಈ 

ಸೃಷಿ್ಠಯ ಕಣ್ಣು ದ ಪ್ರ ಕೃತಿಯನುು  ಇಬ್ಬ ರನೂು  ಉಳಿಸಿ ಜ್ಗತತ ನುು  ಕ್ಕಪ್ರಡೇಣ  

                  

ಗಿಡ ನೆಡುವ ಬ್ದಲು ಮರ ಕಡಯುವ ಮನುಷ್ಯ ನೇ 

ನಿೇ ಅರಿತ್ತಕೇ ನಾ ಕೆಡುಕನೆಂದು 

ಬ್ದಲ್ಲವಣ್ ಮಾಡಕೇ ನಿನ್ು  ಈ ನ್ಡವಳಿಕೆಯನುು  

ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಮುಂದಂದು ದಿನ್ ನಿನ್ು  ಸಾವೇ ನಿನ್ಗೆ        ಅಂತಿಮ 

ನಿನ್ು  ತಾಯಿಯನೆು ೇ ನಿೇನು ಕಲಿಲು ಮುಂದ್ದಗಬೇಡ 

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಬ್ದಲ್ಲಗೇ ಓ ಮನುಜ್ನೇ....... 

       

http://www.tumbe.org/

