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ಅದೊಂದು ಕಂಡು ಕಂಡರಿಯದ ಕಾಡು ಆ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣಿಗಳಂತೆ ಸಿೊಂಹವೂ 

ವಾಸವಾಗಿತುು . ಅವೆಲಿ್  ಪ್ಾ ತಿದಿನ ತಮಮ  ಆಹಾರಕಾಾ ಗಿ ತಿರುಗಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ತಮಮ  ತಮಮ  ಗುಹೆಗಳನ್ನು  

ಸೇರುತಿು ದದ ವು. ಒೊಂದು ದಿನ ಸಿೊಂಹವು ತನು  ಬೇಟೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಿ ಗುಹೆಗೆ ತಲುಪಿ ಮಲ್ಗಿತುು . ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ಹನಿಗಳು ಯಾವ ರಿಮತಿ ಕಂಡು ಬರುತು ವೆಯಮ ಅದೇ ಗಾತಾ ದ 

ಒೊಂದು ನೊಣ ಸಿೊಂಹದ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿತುು . ಆ ಸಿೊಂಹಕ್ಕಾ  ಎೊಂತಹ ನಿದ್ರಾ  ಬಂದಿತೆೊಂದರೆ ತನು  ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಒೊಂದು 

ನೊಣ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಡೆದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು  ಅರಿಯದ್ರ ಮಲ್ಗಿತುು . ಅಯಯ ಮ ನೊಣ ಏನ್ನ ಕಮ್ಮಮ  ಇಲಿ್  ಕಂಡಿಾ  

ಯಾಕ್ಕೊಂದರೆ ನೊಣವು ಕೂಡ ತಾನೊೊಂದು ಸಿೊಂಹದ ಬಾಯಿ ಎೊಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ  ಇದಿದ ಮನಿ ಎೊಂಬ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ಮರೆತು ನಿದ್ರದ  ಮಾಡುತಿು ತುು . ಸುಮಮ ನೆ ನಿದ್ರದ  ಹಮದ್ರಾ  ಪ್ರವಾಗಿಲಿ್  ಅದು ಒೊಂದು 

ಅದುು ತವಾದ ಕನಸನ್ನು  ಕಾಣುತಿು ತುು . ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ  ತಾನೊೊಂದು ರ್ಮಡಣ ಮಹಾರಾಜಯ ಕ್ಕಾ  ಅಧಿಪ್ತಿಯಾಗಿ 

ನೂರಾರು ಸಿಹಿ ತಿೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿರಿ ಸಂಪ್ತನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿ ಅರಾಮಾಗಿ ರಾಜಯ ಭಾರ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕನಸನ್ನು  ಕಾಣುತಿತುು . ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಿೊಂಹಕ್ಕಾ  ಎಚ್ಚ ರಿಕ್ಕಯಾಯಿತು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  

ತಿಳಿದ ನೊಣ ತನು  ಅದುು ತವಾದ ಕನಸನ್ನು  ಪ್ಕಾ ಕ್ಕಾ  ಇಟ್ಟು  ತಾನ್ನ ಸಿೊಂಹದ ಬಾಯಿ ಎೊಂಬ ಮಹಾದ್ವಾ ರದಿೊಂದ 

ಹರ ಬಂದರೆ ಸಾಕ್ಕೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಬರುವಷು ರಲಿ್ಲ  ಬೇಟಿಗಾರರ ಸೈನಯ  ಸಿೊಂಹಕ್ಕಾ  ಬಲೆ ಬಿಮಸಿತು. ಆ 

ಬಲ್ಶಾಲ್ಲ ಬೇಟಿಗಾರರು ಸಿೊಂಹವನ್ನು  ತಾವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕಾ  ಎಳೆ ತಂದರು ಸಿೊಂಹವನ್ನು  ಎಳೆತೆರುವಷು ರಲಿ್ಲ  ಆ 

ನೊಣದ ಸುಳಿವೇ ಇರಲ್ಲಲಿ್  ಅ ನೊಮಣವು ಆಗಲೇ ಕಾಡನೆು ಮ ಬಿಟ್ಟು  ಹರಟ್ಟ ಹಮಗಿತುು . ಎೊಂದರೆ ಅಗಲೇ 

ಅದು ನೊಣದ ಸೈನಯ ವನ್ನು  ಸೇರಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ನಿವೋಹಿಸುತಿು ತು. ಹಿಮಗಿರುವಾಗು ಒಬಬ  ಬೇಟೆಗಾರನ್ನ ಸಿೊಂಹ ಎಲಿ್ಲ ? 

ಎೊಂದು ಇನೊು ಮಬಬ  ಬೇಟೆಗಾರ ಯಾವ ಸಿೊಂಹ? ಎೊಂದ. ಈ ಸಿೊಂಹ ಮತುು  ನೊಣದ ಸುೊಂದರ ಕಥೆ ಮಲ್ಗಿದದ  

ಬೇಟೆಗಾರನ ಸುೊಂದರ ಕನಸಾಗಿತುು . 

 ಕವನಗಳು  

ಬಾವಿನಲಿಮೊಂದು ಚುಕ್ಕಾ  

ಅದನ್ನು  ನೊಮಡುತಿು ತುು  ಪುಟ್ು  ಹಕ್ಕಾ   

ಪ್ಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯುತಿು ತುು  ನದಿಯೊಂದು ದುಮ್ಮಮ ಕ್ಕಾ  ದುಮ್ಮಮ ಕ್ಕಾ   

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಗುತಿು ತುು   

ಕನು ಡದ ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲನ ಸುೊಂದರ ಏಳು ಬಣ್ ದ ದ ಪ್ಲಿ್ಕ್ಕಾ  . 

ತಂದ್ರ ತಾಯಿಯರ ಆರ್ಮೋವಾದವಿದದ ರೆ ಅದು ಜಿಮವನ  

ಸಾಧನೆಯ ಹಿೊಂದ್ರ ಇರಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಮಾಗೋದರ್ೋನ  

ಸಾಧಿಸಿದವನ್ನ ನೆನೆಯುವನ್ನ ತನು  ಶಾಲೆಯನ್ನು   

ಈ ಎಲಿ್  ಗುಣಗಳು ಇದದ ವನ್ನ ಮಾತಾ  ಮುನು ಡೆಸಬಲಿ್  ದೇರ್ವನ್ನು . 
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