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ಕನಸುಗಳ ಬೆನ್ನ ೇರಿ.. 

 

ನಿತ್ಯ ಶ್ರ ೇ  ಆರ್ 

 ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ, 

 ಸರ್ಕವರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜವ ರ್ಕಲೇಜು, ತ್ತಮಕೂರು. 

ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣುವಂತಹದೆ್ದ  ಕನಸಲಿ್ , ನಿದೆ್ದ ಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದಯಲಿ್  ಅದ್ದ ನಿಜ್ವಾದ ಕನಸು  

-ಎ.ಪಿ.ರ್ಜ. ಅಬೆ್ದಲ್ ಕಲಾಂ.  

ಕಲಾಂರ ಈ ಮಾತ್ತಗಳು ಎಷ್ಟು  ಸತಯ ! ಹೌದ್ದ, ಕನಸು ರ್ಕಣುವುದ್ದ ಬೇರೆ, ಕನಸು ಬೀಳುವುದ್ದ ಬೇರೆ. 

ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕನಸಿನ ರೂಪ್ಕೊಟ್ಡು , ಅವು ನೆರವೇರುರ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಲಿ್ವಾಂದ್ದ, ಕೊನೇಪ್ಕ್ಷ ಕನಸಲಿದರೂ 

ಈಡೆರಿಸಿಬಡುವಾ ಎಾಂದ್ದ ಕನಸುರ್ಕಣುವುದಿದ್ದ. ಹಾಗೆ, ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗಿರಬೇಕು 

ಎಾಂದೂ ಕನಸು ರ್ಕಣುತೆು ೀವ. ಗುರಿಗೀ, ಸಾಧನೆಗೀ ಕನಸಿನ ರೂಪ್ಕೊಟ್ಡು  ಅದನುು  ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳುು ರ್ 

ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿ ಕ0ಡ ಕನಸು ನಿಜ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ವ0ದ್ದ ನಿದೆ್ದ ಗೆಟ್ಡು , ಶ್ರ ಮಪ್ಟ್ಡು  ಯಶ್ಸುು ಗಳಿಸುತೆು ೀವ.  

ಇರಲ್ಲ, ಕನಸು ರ್ಕಣುರ್ ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಬರೀಣ, ಮನುಷ್ಯ ನ ದಿನನಿತಯ ದ ಚಟ್ಡರ್ಟಿಕ್ಕಗಳನುು  

ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲ  ಮೆಲ್ಕುಹಾಕುತ್ನು ರುತೆು ೀವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನೀವು-ನಲ್ಲವುಗಳು, ಜ್ಗಳ,ಭಯಾನಕ 

ಸನಿು ವೇಷ್ಗಳು, ಪ್ರ ಕೃತ್ನ ತಾಣಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಟ್ಡರ್ಟಿಕ್ಕಗಳ ಮರುಸೃಷ್ಟು  ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲ  ಚಿತರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಹಾದ್ದಹೀಗುತು ವ. ಹಾಾ ! ಇವಲಿ  ಭಾರ್ಜೀವಿಗಳ ಅನುಭರ್ಕೆ್ಕ  ಮಾತರ  ಬರುವಂತಹವು. ಕ್ಕಲ್ರ್ರಿರುತಾು ರೆ 

ನಿದೆ್ದ ಗೆ ಜಾರಿದರೆಾಂದರೆ ತಾವು ಎಲಿ್ಲ ? ಹೇಗೆ? ಮಲ್ಗಿರುತ್ನು ರುತಾು ರೆ ಎಾಂಬ ಅರಿವಿಲಿ್ದ್ದಯೇ ನಿದಿರ ಸುತ್ನು ರುತಾು ರೆ. 

ಹೀಗೆ ದಿನಪ್ತ್ನರ ಕ್ಕಯಲಿ್ಾಂದ್ದ ಸುದೆಿ -ನಾಯಿಯಾಂದ್ದ ತ್ನಳಿದ್ದ ಚಿರತೆಯ ಪ್ಕೆ  ಮಲ್ಗಿದೆ  ಒಬಬ  ಆಸಾಮಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಇತ್ತು . ಅರ್ನ ಮನೆಯ ಸಾಕುನಾಯಿಯ ತಲೆನೇರ್ರಿಸುತ್ನು ರುವನೆಾಂದ್ದ ಚಿರತೆಯ ತಲೆ ನೇರ್ರಿಸಿದೆ . 

ಅಬ್ಬಬ ! ಕೇಳೀದಿಕೆ್ಕ  ಎದ್ದ ಝಲ್ ಎನುು ತೆು . ಪುಣಯ ಕೆ್ಕ  ಅರ್ನ ಮುದೆಿಗೀ ಏನೀ ಚಿರತೆ ಅತನನು  ಏನೂ 

ಮಾಡದ್ದ ಬಟಿು ದ್ದ. ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರ ರೆ್ಜ ಯಿಲಿ್ದಂತೆ ಗರಕ್ಕ ಹಡೆಯುತಾು  ಮಲ್ಗಿದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದ್ದ, ಯಾರ್ 

ಕನಸಿನ ಅರಿವು ಸಹ ಇರಿವುದಿಲಿ್ . ಅದಕೆ್ಕೀ ಏನೀ ಕನಸು ಬದೆಿರುವುದೇ ನೆನಪಿಲಿ್  ಎನುು ತಾು ರೆ 

ಸುಖಪುರುಷ್ರು.  

ಇನುು , ಕನಸು ರ್ಕಣುರ್ ವಿಷ್ಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಾಂದ್ದ ಪುಟ್ು  ಕಥೆಯಿದ್ದ. ಅದೇನೆಾಂದರೆ, ಪುಟ್ು  

ಬ್ಬಲ್ಕ ಅಪ್ಪ ಣಣ  ತನು  ತಂದ್ದಯ ಜೊತೆ ಕುದ್ದರೆಗಳನುು  ನೀಡಿಕೊಳುು ರ್ ಕಲ್ಸಕೆ್ಕ  ಹೀಗುತ್ನು ದೆ . ಆದ 

ರ್ಕರಣ ಶಾಲೆಗೆ ಆತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಲಿ್ದಿದೆರೂ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ತರಗತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಾಜ್ರಾಗುತ್ನದೆ . ಒಮೆೆ  

ತರಗತ್ನಯಲಿ್ಲ  ಅತನ ಗುರುಗಳು ಒಾಂದ್ದ ಪ್ರ ಬಂಧ ಬರೆಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರ ಬಂಧದ ವಿಷ್ಯ-ಕನಸು. 

ಎಲಿ್ರೂ ಬರೆದರು, ನಮೆ  ಅಪ್ಪ ಣಣ ನೂ ಬರೆದ. ಗುರುಗಳು ಎಲಿ್ರ ಪ್ರ ಬಂಧರ್ನುು  ಓದಲರಂಭಿಸಿದರು. 

ಒಬಬ  ಟಿೀಚರ್, ಇನು ಬಬ  ಡಾಕು ರ್, ಮತ್ತು ಬಬ  ಲಯರ್ ಹೀಗೆ ತಮೆ  ತಮೆ  ಕನಸುಗಳನುು  ಬರೆದಿದೆರು. 

ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಣನ ಪ್ರ ಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು  -"ನಾನಬಬ  ಸುಾಂದರ ಬಂಗಲೆಯ ಮತ್ತು  ನೂರಾರು 

ಕುದ್ದರೆಗೆಳ ಮಾಲ್ಲೀಕನಾಗುತೆು ೀನೆ". ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯನಿಸಿತ್ತ, "ಏನೀ ಇದ್ದ, ನಿೀನಬಬ  ಕುದ್ದರೆ 

ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ಸಮಡುರ್ರ್ನ ಮಗ ನಿೀನು ಹೇಗೀ ಈ ರಿೀತ್ನ ದೊಡು  ಕನಸನುು  ಬರೆದಿದೆಿ ೀಯ? ನಾನು 

ಹೇಳಿದೆ್ದ  ನನಸಾಗುರ್ ಕನಸಿನ ಬಗೆೆ  ಬರಿೀ ಎಾಂದ್ದ, ನಿನು  ಕನಸು ನನಸಾಗದ್ದ, ಇದಕೆ್ಕ  ನಾನು ಅಾಂಕಗಳನುು  
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ಕೊಡೀದಿಲಿ್  ನಿೀನೇ ಇಟ್ಡು ಕೊೀ" ಎಾಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ  ಅಪ್ಪ ಣಣ  "ಹೀಗಲ್ಲ ಬಡಿ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮೆ  ಅಾಂಕಗಳು 

ನಿಮಗಿರಲ್ಲ, ನನು  ಕನಸುಗಳು ನನಗಿರಲ್ಲ" ಎಾಂದ.  

ಸುಮಾರು ರ್ಷ್ವಗಳ ನಂತರ, ರ್ಯಸಾು ದ ಗುರುಗಳು ತಮೆ  ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳನುಣ  ಹರ 

ಸಂಚಾರಕೆ್ಕಾಂದ್ದ ಒಾಂದ್ದ ದೊಡು  ಕುದ್ದರೆ ಸಾಕಣಿಕ್ಕ ಲಯಕೆ್ಕ  ಕರೆದ್ದಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಬಹಳ 

ಸುಾಂದರವಾದ ಬಂಗಲೆ ಸುತು ಲೂ ನೂರಾರು ಕುದ್ದರೆಗಳು.ಎಲಿ್ರ್ನೂು  ನೀಡಿದ ನಂತರ ಗುರುಗಳು ಆ ಮನೆ 

ಮಾಲ್ಲೀಕರ ಅತ್ನಥಯ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಒಳ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಗುರುಗಳು, ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತಾಕಿರುರ್ ಪ್ತರ ರ್ನುು  

ಕಂಡು ಓದಲು ಶುರುಮಾಡುತಾು ರೆ,ಮನೆ ಮಾಲ್ಲೀಕ ಇದನುು  ನೀಡಿ " ಗುರುಗಳೇ ನಿೀವು ಇದನುು  ಎರಡನೇ 

ಬ್ಬರಿ ಓದ್ದತ್ನು ರುವಿರಿ" ಎನುು ತಾು ನೆ. ಅದಕೆ್ಕ  ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ? ಎಾಂದ್ದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಸಿದಾಗ ಆ ಮಾಲ್ಲೀಕ, ತಾನು 

ಅಪ್ಪ ಣಣ  ತನಗೆ ಅಾಂಕಗಳನುು  ನಿೀಡದ್ದ ಕೊಟ್ು  ಪ್ರ ಬಂಧವಿದ್ದ ಎಾಂದಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯದ್ದಲಿ್  ನೆನಪಾಗಿ 

"ಹೌದಪಾಪ  ನಿೀನು ಹೇಳಿದ ಆ ಮಾತ್ತ ಖಂಡಿತಾ ಸತಯ  ನಿಮೆ  ಅಾಂಕಗಳು ನಿಮಗಿರಲ್ಲ, ನನು  ಕನಸುಗಳು 

ನನಗಿರಲ್ಲ ಎಾಂದ್ದ, ನಿನು  ಕನಸುಗಳನುಣ  ನನಸು ಮಾಡಿದ ಛಲ್ಗಾರ ನಿೀನು, ನಾನು ನಿನು  ಕನಸುಗಳನುು  

ಕಿತ್ತು ಕೊಳು ೀಕ್ಕ ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿದೆ್ದ , ಆದರೆ ಯಾರಿಾಂದಲೂ ಅದನುು  ಕಸಿಯಲಗಲ್ಲಲಿ್  ನೀಡು" ಎಾಂದ್ದ 

ಆತನನುು  ಕಂಬನಿ ತ್ತಾಂಬದ ಕಣುಣ ಗಳಿಾಂದ ಅಪಿಪ ಕೊಾಂಡರು.  

ನಮೆ  ಈಗಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥವಗಳು ಒಾಂದ್ದ ಆಾಂಕ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಬರಲ್ಲಲಿ್ವಾಂದ್ದ ಬೇಜಾರುಮಾಡಿಕೊಳುು ತಾು ರೆ. 

ಅಾಂಕಗಳಿಲಿ್ದ್ದ ನಪ್ಸಾದ್ದನೆಾಂದ್ದ ತಮೆ  ಜೀರ್ನರ್ನೆು ೀ ಕಳೆದ್ದಕೊಳುು ತಾು ರೆ. ಇಾಂತಹರ್ರು ಅಾಂಕಗಳಿಗಿಾಂತ 

ಜೀರ್ನದ ಕನಸುಗಳು ದೊಡು ವು, ದೊಡು  ಕನಸುಗಳನುು  ಕಟಿು  ಅದನುು  ಸಾರ್ಕರಗಳಿಸುರ್ ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಯತ್ನು ಸಿದರೆ ತಮೆ  ಜೀರ್ನದ ಗುರಿಗಳನುು  ಮುಟ್ು ಬಹುದ್ದ, ಸಾಧನೆಯ ಮೆಟಿು ಲೇರಬಹುದ್ದ.  

ಈಗ ನಿಮೆ  ಕನಸುಗಳ ಬೆನೆು ೀರಿ ಕೊಾಂಚ ಆಲ್ೀಚಿಸಿ ನೀಡಿ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ? ಅವು ನಿಮೆವೇ... 
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