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ಗಂ�ಾ ಗ�ಂ�ಾಲಯ  

�ೋಜನಕೂಟದ �ಾಷಣ  

�ೊ�ೆಲ  ಔಣಕೂಟದದ�  ೇೕಾಾ ೕಾ�ಂ�ೇಾ�ಫ  ಅವ �ಾಷಣ 

�ಾ�ಂಡ  ೊೂೇಲ,  ಾ�ಕ  ೋಂ, � ೆಂಬರ ೧೦, ೧೯೦೯.  

 ನು�ಾದ: ��� ��ೕ��ಾಸ  

 

�ೆಲಅ� �ನಗಳ �ಂ�ೆ �ಾನು  ಾ�ಕ  ೋೕ�ೆ ಬವು��ದ� ೂೆ��ನದ� 

ಕು���ೆ�. ಸಂ�ೆಯ �ೇ� .ೆ ನನ� �ೋ�ಯದ� �ೆಳಕು �ೕ�ಾ ಕ�� 

ಇದು�,  ೊವಗಂಔೂ  ದು ಇವೕೇ ಇಲ�. ನನ� ಸಹಪ��ಾ�ಕವು 

ಔಂಔಮಾ ಸ�ಳಗಳದ� ಔೂಕ�ಸು��ದ�ವು. �ಾನು ಸುಮಾ�ೆ ೂೆ��ನ 

ಶಬ�ಅನು� �ೇಳ��ಾ� ಕು���ೆ�.  

�ಂ�ೆ �ಾನು  ಾ�ಕ  ೋೕ�ೆ ಬಂದ �ನಗಳ ಬ�ೆೆ 

�ೕ�ಸೕಾವಂ���ೆ. ಕಷ� ಎ��ದ  �ೆಲಸ�ಾ���ೕ ಬವು���ೆ� – 

�ಾಅ��ೋ ಪ�ೕ�ೆಯದ� ಬ�ೆಯಲು  ಥ�ಾ  ನನ� ಹಸ�ಪ���ೆ  

ಪ��ಾಶಕವನು�  ವ�. ಈಗ �ಾನು  ಾ�ಔ�ದ �ೊ�ೆಲ ಬಹುುಾನ 

��ೕಕ�ಸಲು ಬಂ�ೆ,  ದೂ ಕಷ�  ಾಧ��ೇ ಎಂದು �ಾ���ೆ�.   

ಈ ಶವ�ಾ�ಲ �ಾನು �ಾಮ� ೕಾ�ಂ�ನದ�ವುಅ (Värmland) ನನ� 

ಮ�ೆಯದ� ಏ�ಾಂ��ಾ� ಕ�ೆ�ೆ. ಆದ�ೆ ಈಗ ಇದ� ಬಂದು ಇಷು� 

ಜನವ  ಮುಂ�ೆ �ಲ��ೇ�ಾ��ೆ. ಏ�ಾಂಔ �ಾಮದದ� �ೕಅನದ 

ಗದ�ದ�ೆ �ಾ� ದೂವ�ದ� �ಾನು ಪ�ಪಂಚಅನು� ಎದು�ಸುಅ�ದು  ೇ�ೆ ಎಂದು  ೆದ� ಕು���ೆ�.   

ನ�ೊ�ಳ�ೆ ಎೕೊ�ೕ ಈ ಬಹುುಾನ �ೊ�ೆ�ದ��ೆ�  ಸಂ�ೋಷ ಉಂೂಾ�ಔು. ನನ�  ದೃಷ�ಅನು� �ೊಂ�ಾಡುಅಅವ ಬ�ೆ ೆ

ಆೕೋ�� ನನ� ಔಅಕಅನು� ಕ�� ುಾ��ೊಂ�ೆ. ನನ�  ೆ�ೕ�ಔವು, ಸ ೋದವ ಸ ೋದ�ಯವು, ಎಲ�ದ��ಂಔ 

 ೆ�ಾ�� ಇಂ�ನ ಅ�ೆ�ೆ ಮ�ೆಯದ� ಕು�ಔು ಇದ�ೆ�ೕಾ� �ೋಡಲು ಬದು�ವುಅ  ನನ� �ಾ�.  

ನನ� ಔಂ�ೆಯ ಬ�ೆೆ �ೕ���ೆ.  ಅನು ಇಂದು ಬದು�ಲ�, �ಾನು  ಅನ ಬ�  ೋ� “ನನ�ೆ �ೊ�ೆಲ ಬಹುುಾನ 

ಬಂ��ೆ �ೋಡು” ಎನು�ಅಂ�ಲ�; ಇದ�ಾ�� ಅ��ೆ ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಸು��ಯನು� �ೇ�  ಅ��ಂಔ ಆನಂದ ಪಡು��ದ�ಅವು 

ಮ�ೊ�ಬ��ಲ�, ಎಂದು ನನ�ೆ  �ೊಔು�. ಬ�ೆಯೕಾದ ಪದಗಳ� ಮಔು�  ಅ�ಗಳ �ುಾ�ಔೃಗಳ ಬ�ೆೆ ಆಔನಷು� �ೆ�ೕಮ 

ಮಔು�  �ೌವಅ ಇ��ದ� ಮ�ೊ�ಬ� ಅ���ಯನು� �ಾನ��.    ��ೕ�ಷ ಪ��ಾಾನ ನನ�ೆ ಈ ಉನ�ಔ ಪ�ಶ��ಯನು� 

 

�ೊ�ೆಲ ಬಹುುಾನ ಪ�ೆದ ಉಡುುನದ� 

ೕಾ�ಗೕಾ�ಫ 
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�ೊ���ೆ ಎಂಬುದು  ಅ��ೆ ��ಸುಅಂ�ದ��ೆ ಎಷು� �ೆ�ಾ��ಔು� ಎ�ಸುಔ��ೆ.  ೌದು,  ಅ��ೆ �ಾನು ಈ ಸು��ಯನು� 

 ೇಳೕಾಗ�ವುಅ�ದು ��ಾದ�ೇ ಸ�.  

�ಾ�� ೂೆ��ನದ� ಪ��ಾಣ ುಾಡುಅಅ��ೆ ಆಗುಅ  ಾುಾನ�  ನುಭಅ ಇದು. �ೆಲ ಸಮಯ ೂೆ�ನು ಸ�ಾಗ�ಾ� 

ಕಂ�ಯ �ೕೕೆ ಚದಸುಔ��ೆ. ಚಕ� ಮಔು� ಕಂ�ಗಳ ��ಾ�ಟ �ೇ�ಬವುಅ��ಲ�. ಆಗ ಚಕ�ಗ�ಂದ  ೊವಡುಅ ಶಬ� �ಾಂಔ 

�ೋಗುಳದಂ�ೆ �ೇ�ಬವುಔ��ೆ. �ೋ�ಗಳ� ಕಂ�ಗಳ �ೕೕೆ ಚದಸು���ೆ ಎ�ಸುಅ��ಲ�, ಬದೕಾ�  ಅ� �ಾ�ಯದ� 

�ೇಲು��ವುಅಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗುಔ��ೆ. �ಾನು ೂೆ��ನದ� ಕು�ಔು ಮ�ೆ� ನನ� ಔಂ�ೆಯನು� �ೋಡುಅಂ�ದ��ೆ ಎಂದು 

�ಾ�ಸು���ಾ�ಗ ನನ�ೆ ಆದ 

 ನುಭಅ  �ೇ. ೂೆ��ನ ಚಲ�ೆ 

�ೕ�ಾ ಹಗುವ ಮಔು� �ಶ�ಬ� 

ಎ��ಔು. �ಾನು ಈ  ಭೂೕಯ 

�ೕೕೆ ಇಲ��ೇ�ೋ ಎ��ಔು 

ನನ�ೆ. ನನ� ಹಗಲುಗನಸು 

�ಾ�ವಂಭ�ಾ�ಔು. “�ಾನು 

ಸ�ಗ��ೆ�  ೋ� ನನ� 

ಔಂ�ೆಯನು� �ೇ�ುಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ 

ಎಂದು ಏ�ೆ �ಾ�ಸ�ಾವದು? 

�ೇ�ೆಯಅ��ೆ ಈ ಔವಹದ 

 ನುಭಅ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. . �ಾ�ೇ ಏ�ೆ  ಾ�ೆ ುಾಡ�ಾವದು?” ೂೆ�ನ ಔನ� �ಾ��ೆ �ಾನು �ಾವು�ಾ�  ೋಗು��ಔು�.  ದ�ೆ�  ೋಗಲು 

ಇನೂ� ಬಹಳ ದೂವ�ಔು�. ಆದ�ೆ ನನ� �ೕಚ�ೆಗಳ�  ದವ �ೇಗಅನು� ೕೕ� ಚದಸು��ದ�ಅ�. ಔಂ�ೆ ಖಂ�ಔ�ಾ� 

ಅ�ಾಂ�ಾದದ� ಔೂಗು ಕು��ಯ �ೕೕೆ ಕು��ವು�ಾ��ೆ.  ಅನ ಮುಂ�ವುಅ ಉ�ಾ�ನದದ�  ಸೂಯ�ನ �ೆಳಕು, 

ಹೂಅ�ಗಳ� ಮಔು� ಹ��ಗಳ�.  ಅನು ��ೂೊ�ೕಸ  ಾ�ಾ (Fritjofs saga) ಪ�ಸ�ಕಅನು� ಓದು��ವು�ಾ��ೆ. ಖಂ�ಔ�ಾ� 

ನನ�ನು� �ೋ�ದ ಕೂಡೕೇ ಪ�ಸ�ಕಅನು� ಪಕ��ೆ� ಇ��, ಔನ� ಕನ�ಡಕಅನು� ಹ�ೆಯ �ೕಲ�ೆ� ಔ��, ಎದು� ನನ�ಔ� 

�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. “ಮಗ� ೕೆ, �ನ�ನು� �ೋ� ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ಔು.”  ಥ�ಾ “�ೕನು ಇದ��ೇ�ೆ ಬಂ�ೆ?  ೇ���ೕ�ಾ?”  

ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಸ�ಾ  ಅನು �ೇಳ���ದ�ಂ�ೆ.  

ಮ�ೆ�  ಅನು ಔೂಗುಕು���ೆ �ಂ�ವು� ಕನ�ಡಕಅನು� ಸ�ುಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ.ನಂಔವ�ೇ �ಾನು ಏಔ�ಾ��  ಅ�ೆ�ೆ 

ಬಂ�ವಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸೕಾವಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಔಕಣ �ವು� �ೇಳ��ಾ��ೆ – “ಏನೂ �ೊಂದ�ೆ ಇಲ��ಾ�ೇ? 

ಖಂ��ಾ�ಾ?” �ಾನು ಉಔ�ವ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ – “ಏನೂ ಇಲ�  ಪ�, ಎೕಾ� ಸ��ಾ��ೆ.” �ಾನು ��ಸು��  ೇಳ�ಅ�ದನು� 

 

ುಾ�ಾ��ಾದದ�ನ ಔಮಾ ಮ�ೆಯದ�ನ �ೊಟ�ಯದ� ೕಾ�ಗೕಾ�ಫ  
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�ೇ�ೆಂ�ೇ ��ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪ�ೋಕ�ಾ�  ೇಳೕೆ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. “�ನ� ಬು���ಾದ  �ೇಳಲು ಬಂ�ೆ,  ಪ�, �ಾನು �ಪ�ೕಔ  

 ಾಲದದ� ಮುಳ��  ೋ��ೆ�ೕ�ೆ.”  

“ ಇಲ� ಮಗ� ೕೆ, ಈ ��ಾವದದ� �ಾನು �ಾಅ ಸ ಾಯಅನೂ� ುಾಡೕಾ�ೆ. ಈ ಸ�ಳದದ�, �ಾಮ� ೕಾ�ಂ�ನ 

ಹ�ೆಮ�ೆಗಳದ�ವುಅಂ�ೆ, ಹಣ�ಂದನು� �ಟು� ಮ�ೆ�ಲ�ಅ� ಇ�ೆ.”   

“ ಾಗಲ�  �ಾ�, �ಾನು �ಾ�ಗೂ ಹಣ �ೊಡ�ೇ�ಾ�ಲ�.” “ ಾ�ಾದ�ೆ  ದು ಇನೂ� ಗಂ�ೕವ�ಾದ �ಷಯ”. ಆಗ ಔಂ�ೆ 

 ೇಳ��ಾ��ೆ “�ದದ�ಂದ �ಾ�ವಂ�ಸು ಮಗ� ೕೆ.”   

“ನನ�ೆ ಸ ಾಯ ುಾಡು ಎಂದು �ೇಳ�ಅ�ದು �ೊಡ��ೇನಲ�,  �ಾ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ �ದದ�ಂದಲೂ �ೕನು ುಾ�ದ ಔಪ�� 

(ಇ�ೆಲ�ಕೂ� �ಾವಣ). �ೕನು ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ ು�ಾ�ೋ ನು�ಸು�ಾ� �ೆಲ ಮನ�ನ (Bellman's) ವಚ�ೆಗಳನು� 

 ಾಡು�ದ�ದು� �ೆನು�ೆ�ೕ? ಮಔು� ಚ��ಾಲದದ� ಎವಡು �ಾ��ಾದವೂ �ಾಅ� ೂೆಗ�ರ ಮಔು�  ವನ ಬಬ� ಮಔು� 

 ಂ�ೆಸ�ನ (Tegnér and Runeberg and Andersen)  ಅವ ಕೃ�ಗಳನು� ಓದುಅಂ�ೆ ುಾ��ೆ. ಆ��ಂದ  �ಾನು  ಾಲ 

ಪ�ೆಯುಅ�ದು �ಾ�ವಂಭ�ಾ�ಔು.  �ಾ�, ಮಕ�ಳ ಕ�ೆಗಳನು� ಮಔು� �ೕ�ಾ��ೕವವ �ೌಯ�ಅನು�, ಮಔು� ನನ� 

�ೇಶದ ಬ�ೆೆ ����ೊಟು�, ನನ�ೆ  ುಾನಅ �ೕಅನದ ಘನ�ೆ ಮಔು�  ೇಯಔನಗಳ ದಶ�ನ ುಾ��ದ  ಅವ 

ಋಣಅನು� �ಾನು  ೇ�ೆ �ೕ�ಸದ? “ 

 ಪ� ಔೂಗುಕು��ಯ �ೕೕೆ ಸ��ಾ� ಕೂವು�ಾ��ೆ;  ಅನ ಕಣು�ಗಳದ�  ೋ�ಗದ ದೃ��  ಮೂಡುಔ��ೆ. “�ನ�ನು� 

�ಾನು ಇಂಔಹ ಋಣಬಂಧಳ�ಾ�� ುಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು  ನನ�ೆ ಸಂ�ೋಷ�ಾಗು���ೆ. “ ಎಂದು  ೇಳ��ಾ��ೆ. “�ೕನು 

 ೇಳ���ವುಅ�ದು ಸ� ಇವಬಹುದು,  �ಾ�, ಆದ�ೆ  �ೆ�ೕ  ಲ�, ಇನೂ� ಇ�ೆ. ನನ�ೆ  ಾಲ �ೕ�ವುಅಅವ ಸಂ�ೆ� 

ಎ��ವಬಹುದು ಊ�ಸು. �ಾಮ� ೕಾ�ಂ�ನದ� �ೕನು ಯುಅಕ�ಾ� �ಾ�ಸು���ಾ�ಗ  ದ� ಕಂಡುಬಂದ �ಗ��ಕವು, 

 ೕೆುಾ�ಗಳನು�,  ಅವು ುಾಡು��ದ� �ೇ�ೆ�,  ಾಡು��ದ�  ಾಡುಗಳನು�  ಮ�ೆಯುಅಂ��ೆ�ೕ? �ಾನು  ಅ�ಗೂ 

ಋ�ಯಲ��ೇ? ಇನು�  �ಾ��ಂದ  ೊವಬಂದಂ�ೆ  ದ�ದ� ಕು�ೕವಗಳದ� ಕು��ವು��ದ� ಅಯಸ� ಗಂಡಸವು ಮಔು� 

 ೆಂಗಸವು ನನ�ೆ  ೇಳ���ದ� ಜಲಕ�ೆ�ಯವ (water-sprites and trolls) ಮಔು� ಪಅ�ಔಗಳ�  ೆ�ೆದ ಕ�ೆ�ಯವ (enchanted 

maidens lured into the mountain) ಕ�ೆಗಳನು� ಮ�ೆಯುಅ�ದು  ಾಧ��ೇ? ಬಂ�ೆಗಳದ�, ಕ�ಾೆಡುಗಳದ� �ಾಅ���ೆ ಎಂದು 

ನನ�ೆ ಮನನ ುಾ��ೊಟ�ಅವು  ಅ�ೇ. ಇನು� �ಳ���ೊಂಡ ಮುಖದ, ಹಳ��ದ� �ೆ�ೆ�ಯ,  ಸ�ಾ��  ಮಔು�  

ಸ�ಾ���ಯವ ಬ�ೆ ೆ�ೕ�� �ೋಡು.  ಅವು ಕಂಡ ದಶ�ನ ಮಔು� �ೇ�ದ ಧ��ಗಳ ಬ�ೆೆ �ೕ�ಸು.  ಅವ 

ದಂಔಕ�ೆಗಳ �ೊಕ�ಸ�ಂದ �ಾನು  ಾಕಷು� ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇನು� �ೆವೂಸೕೇಾ�ೆ  ೋದ ನಮಾ �ೈಔವು ನನ�ೆ 

�ೕ�ವುಅ  ದು�ಔ ಘಟ�ೆಗ��ಾ� �ಾನು  ಅ��ೆ ಋ�ಯಲ��ೇ? �ೇಅಲ ಮನುಷ���ೆ ುಾಔ�ಅಲ�, �ಾನು ಇ�ೕ 

ಪ�ಕೃ��ೆ �ಾನು �ವ ಋ�. ಭೂೕಯ �ೕೕೆ ಚದಸುಅ �ಾ��ಗಳ�, ಆ�ಾಶದದ�  ಾವುಅ ಹ��ಗಳ�, ಮವ�ಡಗಳ�, 

ಹೂಅ�ಗಳ� ಇ�ೇಾ� ನನ�ೆ  ಅ�ಗಳ ಮಮ�ಗಳದ� �ೆಲಅನು�  ����ೆ.”  
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 ಪ� ನಗು�ಾ��ೆ, ಔೕೆ  ೕಾ��ಸು�ಾ��ೆ,  ಅ��ೆ ಸ�ಲ�ಅ� �ಂ�ೆ ಇವುಅಂ�ಲ�. “ ಥ��ಾಗದಲ��ೇ  �ಾ�? ನನ�ೆ 

ಮ ಾ  ಾಲ ಇ�ೆ. “  ಎಂದು  ೇ�ದ �ಾನು ಮಔೂ� ಗಂ�ೕವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. “ಈ  ಾಲಅನು�  ೇ�ೆ �ೕ�ಸದ ಎಂಬುದು 

ಭೂೕಯ �ೕದವುಅ �ಾ�ಗೂ ���ಲ�. ಸ�ಗ�ದದ�ವುಅ �ನ�ೆ ಇದು ���ವಬಹುದು ಎಂದು �ೊಂ��ೆ�”. “ನನ�ೆ  

�ೊಔು�” ಎಂದು ���  ಪ� ಎಂದೂ ಇದ�ಂ�ೆ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಇದು��ಡು�ಾ��ೆ.  ಅನು  ೇಳ��ಾ��ೆ , “ ೆದವ �ೇಡ, 

ಮಗು, �ನ� ಸಮ ೆ��ೆ ಪ� ಾವ ಇ�ೆ.”  

“ಇವಬಹುದು  ಪ�, ಆದ�ೆ ನನ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು  ಾಲ �ೇ�ೆ ಇ�ೆ. ನಮಾ �ಾ�ೆಯನು� ಕಂಡು�ೊಂಡು  ದನು� 

ಮ�ೊ�ಬ��ೊಡ�ೆ ಸಂಪ��ಸಲು  ಒಂದು ಉಪಯುಕ� ಯಂಔ��ಾಗುಅಂ�ೆ ಎವಕ  ೊಯ� ಮಂ�ಯ ಬ�ೆೆ ಮಔು�  ದನು� 

ನನ�ೆ ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಕದ�ದಅವ ಬ�ೆ ೆಏನು  ೇಳದ? ನನ�ಂಔ ಮುಂ�ೆ ಗದ� ಮಔು� ಪದ�ಗಳನು� ಬ�ೆದು, 

ಬವಹಅನು� ಕೕೆ�ಾ� ುಾಪ���ದಅ��ಾ��ೆ, �ಾ��ೕಪಗ��ಾ��ೆ, ುಾಗ�ದಶ�ಕ��ಾ��ೆ. ಇಅ�ೆಲ��ಗೂ �ಾನು 

ಋ�ಯಲ��ೇ?. �ಾನು ಇನೂ� ಮಗು�ಾ�ವು�ಾಗೕೇ ಕೃ�ಗಳನು� ವ��ದ�  �ಾ�ೆ�ಯ ಮ ಾ ಬವಹ�ಾವ��ೆ, ವ�ಾ�ದ 

ಬವಹ�ಾವ��ೆ �ಾನು ಸಹಸ�ಪಟು� ಋ�ಯಲ��ೇ,  �ಾ�?   ನಮಾ �ೇಶದ  ಾ�ಔ� ಔನ�  ಔು�ನ��ಯನು� 

ಕಂಡು�ೊಂ�ಾಗ,  �ೈಡ ಬ��ನ (Rydberg) �ೆ�ೕಷಾ ಚಕ�ಅ��ಗಳ�,  ೊ�ೕ�ದ��ಯ (Snoilsky) �ಾಅ�, ��ಂಡ ಬಗ�ನ 

(Strindberg) �ಖವ, �ೈಜರ  ಾ�ಮನ (Geijerstam) �ಾನಪದ ಕೃ�ಗಳ�, ಆನ - �ಾೕಾ�ಟ ಎಡ �ೆ�ನ  (Anne-

Charlotte Edgren) ಮಔು� ಎಮ��  ೕೆೆ��ನ (Ernst Ahlgren) ಇಅವುಗಳ ಆಧು�ಕ ಮನುಜವು ಮಔು�  ೈ�ೆನ  ಾ�ಮನ 

(Heidenstam) ಪ��ಾಔನ ಅ���ಗಳ� ಇ�ೆಲ�ಅನೂ� ನನ�ೆ �ಾಣಲು �ೊ�ೆಔಅ�  ಲ��ೇ?  ೋ� ಎಲ�ನ (Sophie Elkan) 

ಚ��ೆ��ೆ �ೕಅ ಔಂದು�ೊಟ�ಳ�, ��ೕ�ಂಬ (Fröding) ಮಔು�  ಅನ �ಾಮ� ೕಾ�ಂ�ನ ಕ�ೆಗಳ�, ೕೇ�ೆ��ನ�ನ 

(Levertin's) ದಂಔಕ�ೆಗಳ�,  ಾಲ  ಾ�ಮನ (Hallström) ಮೃಔು��ೇಅ�ೆ (thanatos), ಮಔು� �ಾಲ� �ೕಲ�� ನ 

(Karlfeldt) �ಾೕೆ�ಾದ�ಯನ  (Dalekarlian) �ಔ�ಗಳ�, ಇಅಲ��ೇ ಇನೂ�  �ೇಕ ಬವಹಗಳ�  ಂದು ಇನೂ� 

 ೊಸ�ಾ�ದ�ಅ�. ಇ�ೇಾ� ನನ�  ಕಲ��ೆಗ��ೆ ಪ��� �ೕ�ದಅ�, �ಾನು ಕೂಡ ಸ��ೆ��ೆ �ಲು�ಅಂ�ೆ ುಾ�ದಅ�, ನನ� 

ಕನಸುಗಳ� ನನ ಾಗುಅಂ�ೆ ುಾ�ದಅ�.  ಅ�ಗ��ೆ �ಾನು ಋ�ಯಲ��ೇ?    

 ಪ�  ೇಳ��ಾ��ೆ, “ ೌದು,  ೌದು, �ನ�ದು �ೊಡ�  ಾಲ,  ದನು� �ೕ�ಸಲು ಏ�ಾದವೂ �ಾ� �ೋ�ೋಣ,  ೆದವ 

�ೇಡ.”  

�ಾನು  ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, “ �ಾ�,  ದು ಎಷು� ಕಷ� ಎಂಬುದವ  �ಅ� �ನ�ೆ ಇದ�ಂ�ಲ�. ನನ� ಓದುಗ�ಗೂ �ಾನು ಎಷು� ಋ� 

ಎಂಬುದು �ನ�ೆ �ೊ���ೆ�ೕ? ನನ�ನು�  ದ�ಣದದ� �ಾಯ��ೕಔ� �ವು�ಾಡಲು ��ೕ�ಾ���ದ ಅೃದ� �ಾಜ��ೆ ಮಔು� 

 ಅನು ��ಯ ಮಗ��ೆ, �ಲ�  ೋೕೆೆಸ�ನ���ೆ  (Nils Holgersson) ಧನ��ಾದಗಳನು� ಸೂ�� ಪಔ� ಬ�ೆದ �ಕ� 

�ಾೕಾ ��ಾ���ಗ��ೆ ಇಅ�ೆಲ��ಗೂ �ಾನು �ೕ�ಾ ಆ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.. ನನ� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಾವೂ ಓದ ಬಯಸ�ೇ 

 ೋ�ದ��ೆ  �ಾ�ೇನು ುಾಡಬಹು�ಔು�?  ನನ� ಬ�ೆೆ ಬ�ೆದಅವನು� ಮ�ೆಯ �ೇಡ. �ೆ�ಾಾ��ನ ಆ �ಮಶ�ಕನನು� 

ಸಾ���ೋ. �ೆಲ�ೇ ಪದಗಳದ�  ಅನು ನನ�ೆ �ೆ�ಾಾ��ನದ�  �ೇಕ �ೆ�ೆಯವನು� ಔಂದು�ೊಟ�.   ಅನು �ಾ�ಲ ಮಔು� 

 ಂ�ೊ�ೕ��ಾಗಳನು� (gall and ambrosia) (ಎಂದ�ೆ ಕ� ಮಔು� ��ಗಳನು�) ��ೕಡ��ನದ� �ಂ�ೆ �ಾವೂ ುಾಡದ 
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ಔನ� �ೌ�ಢ �ೕ�ಯದ�  �ೆ�ೆಸು��ದ�. ಈಗ  ಅನು ಬದು�ಲ�.  ೊವ�ೇಶಗಳದ� ನನ�ಾ� �ಾಯ��ಅ���ದ ಎಲ�ವ ಬ�ೆೆ 

�ೕ�ಸು. �ಾನು  ಅ�ೆಲ��ಗೂ ಋ�-  ಅವ  ೊಗ��ೆ ಮಔು� �ೆಗ��ೆ ಎವಡಕೂ�.  

 ಪ� “ ೌದು,  ೌದು” ಎನು��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈಗ  ಅನು ಮುಂ�ನಷು� �ಾಂಔ�ಾ�ಲ�. �ಜ, ನನ�ೆ ಸ ಾಯ ುಾಡುಅ�ದು 

ಸುಲಭಅಲ� ಎಂಬುದವ  �ಅ�  ಆಅ��ಾಗು���ೆ.  

“ನನ�ೆ �ೆವ�ಔ�ಅವ�ೆ�ೕಾ� ಸಾ���ೋ  �ಾ�, “ �ಾನು  ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. “ನನ� ನಂಬು�ೆಯ�ೆಳ�  ಎ ೆ�ೕೆ� (Esselde) ಯನು� 

�ಾ�ು��ೋ.  �ಾವೂ ನನ�ನು� ನಂಬ�ೇ  ೋ�ಾಗ  ಅಳ� ನನ�ಾ� �ಾ�ಲನು� �ೆ�ೆಯಲು ಯ���ದಳ�..  ಇನು�  

ನನ� �ೕೕೆ �ಾಳ� ಅ�� ನನ� ಕೃ�ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದಅವನು� �ೆ�ೆ��ೋ. ನನ�  ೆ�ೕ��ೆ  ಮಔು� ಪ��ಾಣಸಂ�ಾ� 

ನನ�ನು� ದ�ಣ�ೆ� ಕ�ೆ�ೊಯು�ದಲ��ೇ  ದ�ಯ ಕೕಾ �ೈಭಅಗಳನು� �ೋ�� ನನ� �ೕಅನಅನು� ಸುಖಮಯ ಮಔು� 

ಹಗು�ಾ� ುಾ�ದಳ�. ಇನು� ನನ�ಔ� ಜನ �ೋ��ವುಅ ು�ೕ�, �ೌವಅ, ಪ�ಶ��ಗ�ೆ�ೊ�ೕ! ಈಗ  ಥ��ಾ��ೇ �ನ�ೆ? 

ಈ ಮ ಾ ಋಣಅನು� �ೕ�ಸುಅ�ದು  ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು�  �ಯಲು ��ೆ��ೆ ಬವೕೇ�ೇ�ಾ�ಔು �ಾನು.  

 ಪ� ಔೕೆ ಔ�ೆಸು�ಾ��ೆ.  ಅ��ೆ ಈಗ �ಂ�ದ� ��ಾ�ಸ ಇವುಅಂ�ೆ �ಾ�ಸುಅ��ಲ�.  

“ಒು��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, ಮಗ� ೕೆ. �ನ�ೆ ಸ ಾಯ ುಾಡುಅ�ದು ಸುಲಭ�ೇನಲ�. ಆದ�ೆ ಮ�ಾ��ಂದಲೂ �ೕನು  ಾಲ 

ಪ�ೆ�ಲ��ೇ?”  

“ ೌದು  ಪ�, �ಂ�ನ  ಾಲಗಳನು� �ೕ�ಸುಅ��ೇ ಬಹಳ ಕಷ�, ಮ�ೊ�ಂದು ಮ ಾ  ಾಲ ಇನೂ� ಬವದ�ೆ.  ದ�ೆ�ೕ �ನ� 

ಬು���ಾದ �ೇಳಲು ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ.” “ಇನೂ�  ಾಲ ಇ�ೆ  ಂದ�ೆ ನನ�ೆ  ಥ��ಾಗು��ಲ�. “  ಪ�  ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆಗ �ಾನು 

 ಅ��ೆ (ಈ ಪ�ಶ��ಯ ಬ�ೆೆ) ಎಲ�ಅನೂ�   ೇ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ.   

“ಈ  �ಾ��ೇಯ ಬ�ೆ ೆ �ಾನು ನಂಬೕಾ�ೆ.... “ ಎಂದು  ೇ�ದ  ಪ� ನನ�ಔ� ದೃ�� ಹ��, ನನ� ಮುಖ �ೋ� ಎಲ�ಅ� 

�ಜ ಎಂಬುದನು� ಗ��ಸು�ಾ��ೆ.  ಅನ ಮುಖದ ಪ���ಂದು ಸುಕೂ� ಕಂು�, ಕ��ೕವು ಹ�ಯುಔ��ೆ.  

“ನನ�  ೆಸವನು� ಸೂ��ದಅವ ಬ�ೆೆ, ನನ�ನು� ಬಹುುಾನ�ೆ�  ��ದಅವ ಬ�ೆೆ �ಾನು ಏನು  ೇಳದ?    �ಾ�,  ಅವು 

ನನ� �ೕೕೆ ಪ�ಶ�� ಮಔು� ಹಣಅನು� ುಾಔ� ದಯ�ಾದಸು��ಲ�.  ಅವು ನನ�ದ� ನಂ��ೆ ಇಟು� ಪ�ಪಂಚದ ಮುಂ�ೆ 

ನನ�ನು� ��ೆ��ಾ��ೆ. ಈ ಋಣಅನು� �ಾನು  ೇ�ೆ �ೕ�ಸದ?”  

 ಪ� ಕೂವು�ಾ��ೆ. �ೕ�ಸು��ವುಅ   ಅ��ೆ �ಾಅ ುಾಔೂ  ೊವ�ಾವದು.  ಅನ ಆನಂದ �ಾಷ�ಗಳನು� 

ಒ�ೆ��ೊಂಡು, ಔನ� ಹಸ�ಅನು� ಕು��ಯ �ೋ��ೆ  ೊ�ೆದು  ೇಳ��ಾ��ೆ “ಭೂೕ  ಥ�ಾ ಆ�ಾಶದದ�ವುಅಅವು 

ಪ�ಹ�ಸೕಾಗದ ಸಮ ೆ�ಯ ಬ�ೆೆ �ಾನು ಔೕೆ �ೆ�ೆ��ೊಳ��ಅ��ಲ�. �ನ�ೆ �ೊ�ೆಲ ಬಹುುಾನ ಬಂ��ೆ ಎಂಬ 

ಆನಂದ  ಾಕು; ಮ�ಾ�ಅ �ಂ�ೆಯೂ ನನ�ೆ �ೇಡ.”  
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�ಾಜವುಗ� ೕೆ, �ಾಜ ಅಂಶಸ��ೇ, ಮ��ೆಯ�ೇ, ಮಹ�ೕಯ�ೇ, ನನ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಇದ��ಂಔ ಉಔ�ಮ ಉಔ�ವ �ೊ�ೆ�ಲ�. 

�ೕ�ಾ� ��ೕ�ಷ  �ಾ��ೇ�ೆ ಶುಭ  ಾ�ೈ�ೆ �ೋವುಅ�ದು ನನ� �ಾಗ��ಾ��ೆ. �ೕಅ� ನ�ೊ�ಡ�ೆ  ೇ� ಎಂದು 

�ೇ��ೋಳ���ೆ�ೕ�ೆ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ೕಾ�ಗೕಾ�ಫ ��ಡ��ನ �ಾಜ ಗು ಾ�ಫ ೫  ಅ�ಂದ �ೊ�ೆಲ 

ಬಹುುಾನ ಪ�ೆಯು��ವುಅ �ಔ�.  


