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ಸಜ್ಜ ನರ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ 

ಎಸ್. ಆರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು 

ಅಧೀಕ್ಷಕರು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮಕೂರು 

 

ತನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  ತಾನು ಅಭಿಮಾನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಕೆ್ಕ  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವೊಂದು ಅರ್ಥಾಸಬಹುದು.  

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವು ವ್ಯ ಕಿ್ತಯೊಂದ ವ್ಯ ಕಿ್ತಗ್ಗ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತಿದೆ.  ಕರುಣೆ, ಪ್ರ ೀತಿಯ ಮೀಡಿಗ್ಗ ಮರುಳಾಗಿ ಕ್ಕಲವ್ರು 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಬಿಗಿಯನುನ  ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ಕ¯ವ್ರು ಇವಾಯ ವುದಕೊ  ಮಣಿಯದೆ 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವೇ ತಮಮ  ಮಾನ್ವೊಂದರಿತು ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವ್ನುನ  ಪೂಜ್ಯ  ಭಾವ್ನೆಯೊಂದ ರ್ಕಣುವ್ರು. 

 ವ್ಯ ಕಿ್ತಯ ನ್ಡೆ ನುಡಿಗಳು ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಪ್ರ ತಿಬಿೊಂಬ ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮಮ   ಮೌನ್ವೂ ಇದರ 

ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವ್ನುನ  ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ದವ್ರು ಇದನುನ  ಅಹಂರ್ಕರವೊಂದು 

ಭಾವಿಸುವ್ರು ಆದರೆ ವಾಸಿವ್ತೆಯ ಗರ್ಾವ್ನುನ  ಹಕೆ್ತ  ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ವಾ ಥಾದ ಛಾಯೆಯೂ ಸಹ 

ರ್ಕಣಸಿಗುವುದಿಲಲ .  ಜೇನು ಕಡಿದರೂ ಅದರ ಸಿಹಿ ಮಧುರವಿದದ ೊಂತೆ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳಾದವ್ರು  

ಮೇಲ್ನ ೀಟಕೆ್ಕ  ಒರಟಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಆೊಂತಯಾದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ೀತಿ, ವಿಶ್ವಾ ಸ ಕರುಣೆ, ತಾಯ ಗಗಳೊಂಬ ಪ್ದಗಳಿಗ್ಗ 

ಸ್ವಾ ನ್ಮಾನ್ಗಳ್ನುನ  ಮೀಸಲ್ಲಟಿ್ಟ ರುತಿಾರೆ.  ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವು  ತಮಮ  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವ್ನುನ  ಕ್ಕಣಕ್ತದಾಗ 

ಮಾತರ  ಅವ್ರು ವಿವೇಚನಾಶೀಲತೆಯನುನ  ಕಳದುಕೊೊಂಡು ತಮಮ  ತನ್ವ್ನೆನ ೀ ಕಳದುಕೊಳುಳ ವ್ ಹಂತ 

ತಲುಪುತಿಾರೆ.     

  ಸಿರಿವಂತಿಕ್ಕಯನುನ  ಎರಡು ದೃಷಿ್ಠ ಗಳಿೊಂದ ನೀಡಬಹುದು,  ಮದಲನೆಯದು ಹೃದಯ 

ಸಿರಿವಂತಿಕ್ಕ, ಎರಡನೆಯದು ಐಶ್ಾ ಯಾ ಸಿರಿವಂತಿಕ್ಕ.  ನಾಯ ಯ ಸತಯ ದ ಪ್ರ ನೇರ ನ್ಡೆ ನುಡಿಗಳ್ನುನ  ಸದಾ 

ಹರಿಸುತಿಾ  ಸಮಾಜ್ದ ಕಣಿಿ ನಿೊಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ್ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳಲಲ ರೂ ಸ್ವಾ ವ್ಲಂಬನೆಯನುನ  

ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತಿಮ ೀಯರ ಏಳಿಗ್ಗಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸಿವ್ನುನ  ನಿೀಡಿ ಹೃದಯ ಸಿರಿವಂತಿಕ್ಕಯನುನ  ಬೆಳಸಿಕೊೊಂಡರೆ 

ಇದಕೆ್ಕ  ಹರತಾದವ್ರು ಸ್ವಾ ವ್ಲಂಬನೆಯ ಜೊತೆಗ್ಗ ಆತಿಮ ೀಯರನುನ  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ ಐಶ್ಾ ಯಾದ 

ಸಿರಿವಂತೆಯನುನ  ಬೆಳಸಿಕೊೊಂಡಿರುತಿಾರೆ. 

     ಆರ್ಕಶ್ಕೆ್ಕ  ಏಣಿಯಲಲ  ಆಸೆಗ್ಗ ಕೊನೆಯಲಲ  ಎೊಂಬುದು ಸತಯ , ಇಲ್ಲಲ  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳೊಂಬ ಮಾತರ ಕೆ್ಕ  

ಅವ್ರಲ್ಲಲ  ಆಸೆ ಆರ್ಕೊಂಕೆ್ಕ ಗಳಿಲಲ  ಎೊಂಬಥಾವ್ಲಲ  ಅವ್ರಲ್ಲಲ   ಮಾನ್ವ್ ಸಹಜ್ ಆಸೆಗಳಿರುತಿವ, ಆದರೆ ಇವು 

ಸ್ವಮನ್ಯ ವಾಗಿ ನಿಗೂಡವಾಗಿರುತಿವ.  ನಿಶ್ಚ ಲ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೈ ಕಟಿ್ಟ  ತಲೆಬಾಗಿ ಆಸೆಗಳ್ 

ಈಡೇರಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಎೊಂದೂ ಪ್ರ ಯತನ ಪ್ಡುವುದಿಲಲ ,  ಬದಲ್ಲಗ್ಗ ತಾವು ಪ್ರ ಯತನ  ಪ್ಡದೇ ಬಂದಂತಹ 

ಅವ್ರ್ಕಶ್ಗಳ್ನುನ  ಮಾತರ  ತಯ ಜಿಸದೇ ಉನ್ನ ತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರ್ಕಶ್ಗಳ್ನೆನ ೀ ಸೀಪಾನ್ವ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿಾರೆ.   

ಇನನ ಬಬ ರ ಸಾ ತಿನುನ  ಕನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಲ  ಬಯಸದ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಅೊಂಜಿಕ್ಕ ಎೊಂಬುದು 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲ . “ಅೊಂಜಿಕ್ಕಯ ಮೂಲ ಆಸೆ” ಈ ಆಸೆಗಳಿಗ್ಗ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳು 

ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅೊಂಜಿಕ್ಕಯನುನ  ತಮಮ  ಬದುಕ್ತನ್ ಅಥಾಕೊೀಶ್ದಿೊಂದ ಕ್ತತಿ್ತಗ್ಗದಿರುತಿಾರೆ.  

ಇವ್ರಲ್ಲಲ  ಅೊಂಜಿಕ್ಕಯೇ ಇಲಲ ವೇ ಎೊಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನನ  ಉದಬ ವಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ್ ಉತಿರ ಕ್ಕಟಿ ದನುನ   ಎದುರಿಸುವ್ 
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ಸ್ವಮಥರ ಯ ವಿರುವ್ ಇವ್ರು ಒಳಳ ಯದನುನ  ಕಂಡಾಗ ಶ್ರಣಾಗತಿಯ ಭಾವ್ವ್ನುನ  ಪ್ರ ದಶಾಸಿ ಅನ್ಯ ರೆದುರು 

ತಮಮ  ಗೌರವ್ವ್ನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ ಸಿಕೊಳುಳ ವ್ ಜಾಣೆಮ ವುಳ್ಳ ವ್ರಾಗಿರುತಿಾರೆ  

     ತಮಮ ಲ್ಲಲ ದದ  ಸಂಪ್ತಿನುನ  ಕಷಿ್ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ವ್ರಿಗ್ಗ ಹಂಚ್ಚ ದಾನಿಗಳನಿಸಿಕೊಳುಳ ವ್ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳು  ತಾವೇ 

ಕಷಿ್ ಗಳ್ ಸರಮಾಲೆಗ್ಗ ಸಿಲುಕ್ತದಾಗ ಪ್ರರ ಸಹಾಯವ್ನುನ  ವಿನ್ಯ ಪೂವ್ಾಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತಿಾರೆ 

ಬಡತನ್ದ ರೇಖೆಯಲ್ಲಲ ದುದ , ಬಡತನ್ವೇ ಕ್ತತಿು  ತಿನುನ ತಿಿದದ ರೂ ಅನ್ಯ ರ ಆಶ್ರ ಯ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸೂಕಿವ್ಲಲ  

ಎೊಂಬ ನಿಲುವುಗಳೊಂದಿಗ್ಗ ಬದುಕನುನ  ಬರಡು ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀವಿನ್ 

ನೆರಳಿನ್ಲ್ಲಲ ರುತಿಾರೆ.  “ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ ಇದದ ರೆ ಬಾಳಿಲಲ  ಇದನುನ  ಪೀಷ್ಠಸಿದರೆ ಬದುಕ್ತಲಲ ” ಎೊಂಬ ಕಟು  ಸತಯ ದ 

ಮಾತನುನ  ಅರಿತಿದದ ರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎೊಂದಿಗೂ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ಕೆ್ಕ  ಕಳಂಕ ತರುವ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಲ  

ವ್ತಿಾಸುವುದಿಲಲ   ಎೊಂಬುದು ನಿಜ್ಕೊ   ಶ್ವಲ ಘಿಸುವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 

     ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಸೆರೆಯನುನ  ಸಾ ತಃ ತಾವೇ ನಿಮಾಸಿಕೊೊಂಡು ಬಂಧತರಾಗಿರುವ್ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಿಗಳ್ ನಿಲುವು, 

ನಿಷಿ್ಟ , ಅಚಲತೆ ಮತಿು  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ಕೆ್ಕ  ನ್ನ್ನ ದೊಂದು ನ್ಮನ್. 
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