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�ೆಲವ� �ನಗಳ �ಂ�ೆ �ಾನು �ಾ�ಕ್ �ೋ��ೆಬರು��ದ� �ೆ��ನ��
ಕು���ೆ�. ಸಂ�ೆಯ �ೇ�ೆ. ನನ� �ೋ�ಯ�� �ೆಳಕು �ೕ�ಾ ಕ��
ಇದು�, �ೊರಗಂತೂ ಅದು ಇರ�ೇ ಇಲ�. ನನ� ಸಹಪ��ಾ�ಕರು
ತಂತಮ� ಸ�ಳಗಳ�� ತೂಕ�ಸು��ದ�ರು. �ಾನು ಸುಮ��ೆ �ೆ��ನ
ಶಬ�ವನು� �ೇಳ��ಾ� ಕು���ೆ�.
�ಂ�ೆ �ಾನು �ಾ�ಕ್ �ೋ��ೆ ಬಂದ �ನಗಳ ಬ�ೆ�
�ೕ�ಸ�ಾರಂ���ೆ. ಕಷ� ಎ��ದ �ೆಲಸ�ಾ���ೕ ಬರು���ೆ� –
�ಾವ��ೋ ಪ�ೕ�ೆಯ�� ಬ�ೆಯಲು ಅಥ�ಾ ನನ� ಹಸ�ಪ���ೆ
ಪ��ಾಶಕರನು� ಅರ�. ಈಗ �ಾನು �ಾ�ತ�ದ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ
��ೕಕ�ಸಲು ಬಂ�ೆ, ಅದೂ ಕಷ� �ಾಧ��ೇ ಎಂದು �ಾ���ೆ�.
ಈ ಶರ�ಾ�ಲ �ಾನು �ಾಮ್� �ಾ�ಂ�ನ��ರುವ(Värmland) ನನ�
ಮ�ೆಯ�� ಏ�ಾಂ��ಾ� ಕ�ೆ�ೆ. ಆದ�ೆ ಈಗ ಇ�� ಬಂದು ಇಷು�

�ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆದ ಉಡು�ನ��
�ಾ�ಗ�ಾ�ಫ

ಜನರ ಮುಂ�ೆ �ಲ��ೇ�ಾ��ೆ. ಏ�ಾಂತ �ಾಮದ�� �ೕವನದ
ಗ����ೆ �ಾ� ದೂರ�ದ� �ಾನು ಪ�ಪಂಚವನು� ಎದು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂದು �ೆದ� ಕು���ೆ�.
ನ�ೊ�ಳ�ೆ ಎ�ೊ�ೕ ಈ ಬಹು�ಾನ �ೊ�ೆ�ದ��ೆ� ಸಂ�ೋಷ ಉಂ�ಾ�ತು. ನನ� ಅದೃಷ�ವನು� �ೊಂ�ಾಡುವವರ ಬ�ೆ�
ಆ�ೋ�� ನನ� ತವಕವನು� ಕ�� �ಾ��ೊಂ�ೆ. ನನ� �ೆ�ೕ�ತರು, ಸ�ೋದರ ಸ�ೋದ�ಯರು, ಎಲ�ದ��ಂತ
�ೆ�ಾ�� ಇಂ�ನ ವ�ೆ�ೆ ಮ�ೆಯ�� ಕು�ತು ಇದ�ೆ��ಾ� �ೋಡಲು ಬದು�ರುವ ನನ� �ಾ�.
ನನ� ತಂ�ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕ���ೆ. ಅವನು ಇಂದು ಬದು�ಲ�, �ಾನು ಅವನ ಬ� �ೋ� “ನನ�ೆ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ
ಬಂ��ೆ �ೋಡು” ಎನು�ವಂ�ಲ�; ಇದ�ಾ�� ವ��ೆ ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಸು��ಯನು� �ೇ� ಅವ��ಂತ ಆನಂದ ಪಡು��ದ�ವರು
ಮ�ೊ�ಬ��ಲ�, ಎಂದು ನನ�ೆ �ೊತು�. ಬ�ೆಯ�ಾದ ಪದಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ��ಾ�ತೃಗಳ ಬ�ೆ� ಆತನಷು� �ೆ�ೕಮ
ಮತು� �ೌರವ ಇ��ದ� ಮ�ೊ�ಬ� ವ���ಯನು� �ಾನ��.

��ೕ�ಷ್ ಪ��ಾ�ನ ನನ�ೆ ಈ ಉನ�ತ ಪ�ಶ��ಯನು�
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�ೊ���ೆ ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ ��ಸುವಂ�ದ��ೆ ಎಷು� �ೆ�ಾ��ತು� ಎ�ಸುತ��ೆ. �ೌದು, ಅವ��ೆ �ಾನು ಈ ಸು��ಯನು�
�ೇಳ�ಾಗ�ರುವ�ದು ��ಾದ�ೇ ಸ�.
�ಾ�� �ೆ��ನ�� ಪ��ಾಣ �ಾಡುವವ��ೆ ಆಗುವ �ಾ�ಾನ� ಅನುಭವ ಇದು. �ೆಲ ಸಮಯ �ೆ�ನು ಸ�ಾಗ�ಾ�
ಕಂ�ಯ �ೕ�ೆ ಚ�ಸುತ��ೆ. ಚಕ� ಮತು� ಕಂ�ಗಳ ��ಾ�ಟ �ೇ�ಬರುವ��ಲ�. ಆಗ ಚಕ�ಗ�ಂದ �ೊರಡುವ ಶಬ� �ಾಂತ
�ೋಗುಳದಂ�ೆ �ೇ�ಬರುತ��ೆ. �ೋ�ಗಳ� ಕಂ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಚ�ಸು���ೆ ಎ�ಸುವ��ಲ�, ಬದ�ಾ� ಅವ� �ಾ�ಯ��
�ೇಲು��ರುವಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನು �ೆ��ನ�� ಕು�ತು ಮ�ೆ� ನನ� ತಂ�ೆಯನು� �ೋಡುವಂ�ದ��ೆ ಎಂದು
�ಾ�ಸು���ಾ�ಗ ನನ�ೆ ಆದ
ಅನುಭವ ಅ�ೇ. �ೆ��ನ ಚಲ�ೆ
�ೕ�ಾ ಹಗುರ ಮತು� �ಶ�ಬ�
ಎ��ತು. �ಾನು ಈ ಭೂ�ಯ
�ೕ�ೆ ಇಲ��ೇ�ೋ ಎ��ತು
ನನ�ೆ. ನನ� ಹಗಲುಗನಸು
�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು. “�ಾನು
ಸ�ಗ��ೆ� �ೋ� ನನ�
ತಂ�ೆಯನು� �ೇ��ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ
ಎಂದು ಏ�ೆ �ಾ�ಸ�ಾರದು?
�ೇ�ೆಯವ��ೆ ಈ ತರಹದ

�ಾ�ಾ��ಾದ��ನ ತಮ� ಮ�ೆಯ��ನ �ೊಟ�ಯ�� �ಾ�ಗ�ಾ�ಫ್

ಅನುಭವ�ಾ��ೆ ಎಂದು
�ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. . �ಾ�ೇ ಏ�ೆ �ಾ�ೆ �ಾಡ�ಾರದು?” �ೆ�ನ್ ತನ� �ಾ��ೆ �ಾನು �ಾರು�ಾ� �ೋಗು��ತು. ಅದ�ೆ� �ೋಗಲು
ಇನೂ� ಬಹಳ ದೂರ�ತು�. ಆದ�ೆ ನನ� �ೕಚ�ೆಗಳ� ಅದರ �ೇಗವನು� �ೕ� ಚ�ಸು��ದ�ವ�. ತಂ�ೆ ಖಂ�ತ�ಾ�
ವ�ಾಂ�ಾದ�� ತೂಗು ಕು��ಯ �ೕ�ೆ ಕು��ರು�ಾ��ೆ. ಅವನ ಮುಂ�ರುವ ಉ�ಾ�ನದ�� ಸೂಯ�ನ �ೆಳಕು,
ಹೂವ�ಗಳ� ಮತು� ಹ��ಗಳ�. ಅವನು ���ೊ�ೕಸ್ �ಾ� (Fritjofs saga) ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದು��ರು�ಾ��ೆ. ಖಂ�ತ�ಾ�
ನನ�ನು� �ೋ�ದ ಕೂಡ�ೇ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಪಕ��ೆ� ಇ��, ತನ� ಕನ�ಡಕವನು� ಹ�ೆಯ �ೕಲ�ೆ� ತ��, ಎದು� ನನ�ತ�
�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. “ಮಗ�ೇ, �ನ�ನು� �ೋ� ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ತು.” ಅಥ�ಾ “�ೕನು ಇ���ೇ�ೆ ಬಂ�ೆ? �ೇ���ೕ�ಾ?”
ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಸ�ಾ ಅವನು �ೇಳ���ದ�ಂ�ೆ.
ಮ�ೆ� ಅವನು ತೂಗುಕು���ೆ �ಂ�ರು� ಕನ�ಡಕವನು� ಸ��ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ.ನಂತರ�ೇ �ಾನು ಏತ�ಾ�� ಅವ�ೆ�ೆ
ಬಂ�ರಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�ಸ�ಾರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. ತಕಷ್ಣ �ರು� �ೇಳ��ಾ��– “ಏನೂ �ೊಂದ�ೆ ಇಲ��ಾ�ೇ?
ಖಂ��ಾ�ಾ?” �ಾನು ಉತ�ರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ – “ಏನೂ ಇಲ� ಅಪ�, ಎ�ಾ� ಸ��ಾ��ೆ.” �ಾನು ��ಸು�� �ೇಳ�ವ�ದನು�
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�ೇ�ೆಂ�ೇ ��ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� �ೇಳ�ೆ��ಸು�ೆ�ೕ. “�ನ� ಬು���ಾದ �ೇಳಲು ಬಂ�ೆ, ಅಪ�, �ಾನು �ಪ�ೕತ
�ಾಲದ�� ಮುಳ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ.”
“ ಇಲ� ಮಗ�ೇ, ಈ ��ಾರದ�� �ಾನು �ಾವ ಸ�ಾಯವನೂ� �ಾಡ�ಾ�ೆ. ಈ ಸ�ಳದ��, �ಾಮ್� �ಾ�ಂ�ನ
ಹ�ೆಮ�ೆಗಳ��ರುವಂ�ೆ, ಹಣ�ಂದನು� �ಟು� ಮ�ೆ�ಲ�ವ� ಇ�ೆ.”
“�ಾಗಲ� ಅ�ಾ�, �ಾನು �ಾ�ಗೂ ಹಣ �ೊಡ�ೇ�ಾ�ಲ�.” “�ಾ�ಾದ�ೆ ಅದು ಇನೂ� ಗಂ�ೕರ�ಾದ �ಷಯ”. ಆಗ ತಂ�ೆ
�ೇಳ��ಾ��ೆ “�ದ��ಂದ �ಾ�ರಂ�ಸು ಮಗ�ೇ.”
“ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದು �ೊಡ��ೇನಲ�, ಅ�ಾ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ �ದ��ಂದಲೂ �ೕನು �ಾ�ದ ತಪ��
(ಇ�ೆಲ�ಕೂ� �ಾರಣ). �ೕನು ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ ��ಾ�ೋ ನು�ಸು�ಾ� �ೆಲ್ ಮನ�ನ(Bellman's) ರಚ�ೆಗಳನು�
�ಾಡು�ದ�ದು� �ೆನ��ೆ�ೕ? ಮತು� ಚ��ಾಲದ�� ಎರಡು �ಾ��ಾದರೂ �ಾವ� �ೆಗ�ರ ಮತು� ರನ್ ಬಗ್� ಮತು
ಅಂ�ೆಸ�ನ್(Tegnér and Runeberg and Andersen) ಅವರ ಕೃ�ಗಳನು� ಓದುವಂ�ೆ �ಾ��ೆ. ಆ��ಂದ �ಾನು �ಾಲ
ಪ�ೆಯುವ�ದು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು. ಅ�ಾ�, ಮಕ�ಳ ಕ�ೆಗಳನು� ಮತು� �ೕ�ಾ��ೕರರ �ೌಯ�ವನು�, ಮತು� ನನ�
�ೇಶದ ಬ�ೆ� ����ೊಟು�, ನನ�ೆ �ಾನವ �ೕವನದ ಘನ�ೆ ಮತು� �ೇಯತನಗಳ ದಶ�ನ �ಾ��ದ ಅವರ
ಋಣವನು� �ಾನು �ೇ�ೆ �ೕ�ಸ�? “
ಅಪ� ತೂಗುಕು��ಯ �ೕ�ೆ ಸ��ಾ� ಕೂರು�ಾ��ೆ; ಅವನ ಕಣು�ಗಳ�� �ೋ�ಗದ ದೃ�� ಮೂಡುತ��ೆ. “�ನ�ನು�
�ಾನು ಇಂತಹ ಋಣಬಂಧಳ�ಾ�� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು ನನ�ೆ ಸಂ�ೋಷ�ಾಗು���ೆ. “ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. “�ೕನು
�ೇಳ���ರುವ�ದು ಸ� ಇರಬಹುದು, ಅ�ಾ�, ಆದ�ೆ ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�, ಇನೂ� ಇ�ೆ. ನನ�ೆ �ಾಲ �ೕ�ರುವವರ ಸಂ�ೆ�
ಎ��ರಬಹುದು ಊ�ಸು. �ಾಮ್��ಾ�ಂ�ನ�� �ೕನು ಯುವಕ�ಾ� �ಾ�ಸು���ಾ�ಗ ಅ�� ಕಂಡುಬಂದ �ಗ��ಕರು,
ಅ�ೆ�ಾ�ಗಳನು�, ಅವರು �ಾಡು��ದ� �ೇ�ೆ�, �ಾಡು��ದ� �ಾಡುಗಳನು� ಮ�ೆಯುವಂ��ೆ�ೕ? �ಾನು ಅವ�ಗೂ
ಋ�ಯಲ��ೇ? ಇನು� �ಾ��ಂದ �ೊರಬಂದಂ�ೆ ಅ��ದ� ಕು�ೕರಗಳ�� ಕು��ರು��ದ� ವಯಸ� ಗಂಡಸರು ಮತು�
�ೆಂಗಸರು ನನ�ೆ �ೇಳ���ದ� ಜಲಕ�ೆ�ಯರ (water-sprites and trolls) ಮತು� ಪವ�ತಗಳ� �ೆ�ೆದ ಕ�ೆ�ಯರ (enchanted
maidens lured into the mountain) ಕ�ೆಗಳನು� ಮ�ೆಯುವ�ದು �ಾಧ��ೇ? ಬಂ�ೆಗಳ��, ಕ�ಾ�ಡುಗಳ�� �ಾವ���ೆ ಎಂದು
ನನ�ೆ ಮನನ �ಾ��ೊಟ�ವರು ಅವ�ೇ. ಇನು� �ಳ���ೊಂಡ ಮುಖದ, ಹಳ��ದ� �ೆ�ೆ�ಯ, ಸ�ಾ�� ಮತು�
ಸ�ಾ���ಯರ ಬ�ೆ� �ೕ�� �ೋಡು. ಅವರು ಕಂಡ ದಶ�ನ ಮತು� �ೇ�ದ ಧ��ಗಳ ಬ�ೆ� �ೕ�ಸು. ಅವರ
ದಂತಕ�ೆಗಳ �ೊಕ�ಸ�ಂದ �ಾನು �ಾಕಷು� ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇನು� �ೆರೂಸ�ೆ���ೆ �ೋದ ನಮ� �ೈತರು ನನ�ೆ
�ೕ�ರುವ ಅದು�ತ ಘಟ�ೆಗ��ಾ� �ಾನು ಅವ��ೆ ಋ�ಯಲ��ೇ? �ೇವಲ ಮನುಷ���ೆ �ಾತ�ವಲ�, �ಾನು ಇ�ೕ
ಪ�ಕೃ��ೆ �ಾನು �ರ ಋ�. ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಚ�ಸುವ �ಾ��ಗಳ�, ಆ�ಾಶದ�� �ಾರುವ ಹ��ಗಳ�, ಮರ�ಡಗಳ�,
ಹೂವ�ಗಳ� ಇ�ೆ�ಾ� ನನ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಮಮ�ಗಳ�� �ೆಲವನು� ����ೆ.”
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ಅಪ� ನಗು�ಾ��ೆ, ತ�ೆ ಅ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ, ಅವ��ೆ ಸ�ಲ�ವ� �ಂ�ೆ ಇರುವಂ�ಲ�. “ಅಥ��ಾಗ�ಲ��ೇ ಅ�ಾ�? ನನ�ೆ
ಮ�ಾ �ಾಲ ಇ�ೆ. “ ಎಂದು �ೇ�ದ �ಾನು ಮತೂ� ಗಂ�ೕರ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. “ಈ �ಾಲವನು� �ೇ�ೆ �ೕ�ಸ� ಎಂಬುದು
ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ �ಾ�ಗೂ ���ಲ�. ಸ�ಗ�ದ��ರುವ �ನ�ೆ ಇದು ���ರಬಹುದು ಎಂದು �ೊಂ��ೆ�”. “ನನ�ೆ
�ೊತು�” ಎಂದು ��� ಅಪ� ಎಂದೂ ಇದ�ಂ�ೆ ಆ�ಾಮ�ಾ� ಇದು��ಡು�ಾ��ೆ. ಅವನು �ೇಳ��ಾ��ೆ , “�ೆದರ �ೇಡ,
ಮಗು, �ನ� ಸಮ�ೆ��ೆ ಪ��ಾರ ಇ�ೆ.”
“ಇರಬಹುದು ಅಪ�, ಆದ�ೆ ನನ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾಲ �ೇ�ೆ ಇ�ೆ. ನಮ� �ಾ�ೆಯನು� ಕಂಡು�ೊಂಡು ಅದನು�
ಮ�ೊ�ಬ��ೊಡ�ೆ ಸಂಪ��ಸಲು ಒಂದು ಉಪಯುಕ� ಯಂತ��ಾಗುವಂ�ೆ ಎರಕ �ೊಯ� ಮಂ�ಯ ಬ�ೆ� ಮತು� ಅದನು�
ನನ�ೆ ಉಪ�ೕ�ಸಲು ಕ��ದವರ ಬ�ೆ� ಏನು �ೇಳ�? ನನ�ಂತ ಮುಂ�ೆ ಗದ� ಮತು� ಪದ�ಗಳನು� ಬ�ೆದು,
ಬರಹವನು� ಕ�ೆ�ಾ� �ಾಪ���ದವ��ಾ��ೆ, �ಾ��ೕಪಗ��ಾ��ೆ, �ಾಗ�ದಶ�ಕ��ಾ��ೆ. ಇವ�ೆಲ��ಗೂ �ಾನು
ಋ�ಯಲ��ೇ?. �ಾನು ಇನೂ� ಮಗು�ಾ�ರು�ಾಗ�ೇ ಕೃ�ಗಳನು� ರ��ದ� �ಾ�ೆ�ಯ ಮ�ಾ ಬರಹ�ಾರ��ೆ, ರ�ಾ�ದ
ಬರಹ�ಾರ��ೆ �ಾನು ಸಹಸ�ಪಟು� ಋ�ಯಲ��ೇ, ಅ�ಾ�? ನಮ� �ೇಶದ �ಾ�ತ� ತನ� ಅತು�ನ��ಯನು�
ಕಂಡು�ೊಂ�ಾಗ, �ೈಡ್ ಬ��ನ(Rydberg) �ೆ�ೕಷ� ಚಕ�ವ��ಗಳ�, �ೊ�ೕ����ಯ (Snoilsky) �ಾವ�, ��ಂಡ್ ಬಗ�ನ
(Strindberg) �ಖರ, �ೈಜರ್ �ಾ�ಮನ(Geijerstam) �ಾನಪದ ಕೃ�ಗಳ�, ಆನ್- �ಾ�ಾ�ಟ್ಎಡ್ �ೆ�ನ್(AnneCharlotte Edgren) ಮತು� ಎಮ್�� ಅ�ೆ���ನ(Ernst Ahlgren) ಇವರುಗಳ ಆಧು�ಕ ಮನುಜರು ಮತು� �ೈ�ೆನ್ �ಾ�ಮನ
(Heidenstam) ಪ��ಾತನ ವ���ಗಳ� ಇ�ೆಲ�ವನೂ� ನನ�ೆ �ಾಣಲು �ೊ�ೆತವ� ಅಲ��ೇ? �ೋ� ಎಲ�ನ್(Sophie Elkan)
ಚ��ೆ��ೆ �ೕವ ತಂದು�ೊಟ�ಳ�, ��ೕ�ಂಗ್(Fröding) ಮತು� ಅವನ �ಾಮ್� �ಾ�ಂ�ನ ಕ�ೆಗಳ, �ೇ�ೆ��ನ�ನ
(Levertin's) ದಂತಕ�ೆಗಳ�, �ಾಲ್ �ಾ�ಮನ(Hallström) ಮೃತು��ೇವ�ೆ (thanatos), ಮತು� �ಾಲ್� �ೕಲ್��
(Karlfeldt) �ಾ�ೆ�ಾ��ಯನ್ (Dalekarlian) �ತ�ಗಳ�, ಇವಲ��ೇ ಇನೂ� ಅ�ೇಕ ಬರಹಗಳ� ಅಂದು ಇನೂ�
�ೊಸ�ಾ�ದ�ವ�. ಇ�ೆ�ಾ� ನನ� ಕಲ��ೆಗ��ೆ ಪ��� �ೕ�ದವ�, �ಾನು ಕೂಡ ಸ��ೆ��ೆ �ಲು�ವಂ�ೆ �ಾ�ದವ�, ನನ�
ಕನಸುಗಳ� ನನ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�ದವ�. ಅವ�ಗ��ೆ �ಾನು ಋ�ಯಲ��ೇ?
ಅಪ� �ೇಳ��ಾ��ೆ, “�ೌದು, �ೌದು, �ನ�ದು �ೊಡ� �ಾಲ, ಅದನು� �ೕ�ಸಲು ಏ�ಾದರೂ �ಾ� �ೋ�ೋಣ, �ೆದರ
�ೇಡ.”
�ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, “ಅ�ಾ�, ಅದು ಎಷು� ಕಷ� ಎಂಬುದರ ಅ�ವ� �ನ�ೆ ಇದ�ಂ�ಲ�. ನನ� ಓದುಗ�ಗೂ �ಾನು ಎಷು� ಋ�
ಎಂಬುದು �ನ�ೆ �ೊ���ೆ�ೕ? ನನ�ನು� ದ�ಣದ�� �ಾಯ���ತ� �ರು�ಾಡಲು ��ೕ�ಾ���ದ ವೃದ� �ಾಜ��ೆ ಮತು�
ಅವನು ��ಯ ಮಗ��ೆ, �ಲ್� �ೋ�ೆ�ಸ�ನ���ೆ (Nils Holgersson) ಧನ��ಾದಗಳನು� ಸೂ�� ಪತ� ಬ�ೆದ �ಕ�
�ಾ�ಾ ��ಾ���ಗ��ೆ ಇವ�ೆಲ��ಗೂ �ಾನು �ೕ�ಾ ಆ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.. ನನ� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ಾರೂ ಓದ ಬಯಸ�ೇ
�ೋ�ದ��ೆ �ಾ�ೇನು �ಾಡಬಹು�ತು�? ನನ� ಬ�ೆ� ಬ�ೆದವರನು� ಮ�ೆಯ �ೇಡ. �ೆ�ಾ���ನ ಆ �ಮಶ�ಕನನು�
ಸ����ೋ. �ೆಲ�ೇ ಪದಗಳ�� ಅವನು ನನ�ೆ �ೆ�ಾ���ನ�� ಅ�ೇಕ �ೆ�ೆಯರನು� ತಂದು�ೊಟ�. ಅವನು �ಾ�ಲ್ ಮತು�
ಅಂ�ೊ�ೕ��ಾಗಳನು� (gall and ambrosia) (ಎಂದ�ೆ ಕ� ಮತು� ��ಗಳನು�) ��ೕಡ��ನ�� �ಂ�ೆ �ಾರೂ �ಾಡದ
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ತನ� �ೌ�ಢ �ೕ�ಯ�� �ೆ�ೆಸು��ದ�. ಈಗ ಅವನು ಬದು�ಲ�. �ೊರ�ೇಶಗಳ�� ನನ�ಾ� �ಾಯ��ವ���ದ ಎಲ�ರ ಬ�ೆ�
�ೕ�ಸು. �ಾನು ಅವ�ೆಲ��ಗೂ ಋ�- ಅವರ �ೊಗ��ೆ ಮತು� �ೆಗ��ೆ ಎರಡಕೂ�.
ಅಪ� “�ೌದು, �ೌದು” ಎನು��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈಗ ಅವನು ಮುಂ�ನಷು� �ಾಂತ�ಾ�ಲ�. �ಜ, ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು
ಸುಲಭವಲ� ಎಂಬುದರ ಅ�ವ� ಆವ��ಾಗು���ೆ.
“ನನ�ೆ �ೆರ�ತ�ವರ�ೆ��ಾ� ಸ����ೋ ಅ�ಾ�, “ �ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. “ನನ� ನಂಬು�ೆಯ�ೆಳ� ಎ�ೆ��ೆ� (Esselde) ಯನು�
�ಾ����ೋ. �ಾರೂ ನನ�ನು� ನಂಬ�ೇ �ೋ�ಾಗ ಅವಳ� ನನ�ಾ� �ಾ�ಲನು� �ೆ�ೆಯಲು ಯ���ದಳ�.. ಇನು�
ನನ� �ೕ�ೆ �ಾಳ� ವ�� ನನ� ಕೃ�ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದವರನು� �ೆ�ೆ��ೋ. ನನ� �ೆ�ೕ��ೆ ಮತು� ಪ��ಾಣಸಂ�ಾ�
ನನ�ನು� ದ�ಣ�ೆ� ಕ�ೆ�ೊಯು�ದಲ��ೇ ಅ��ಯ ಕ�ಾ �ೈಭವಗಳನು� �ೋ�� ನನ� �ೕವನವನು� ಸುಖಮಯ ಮತು�
ಹಗು�ಾ� �ಾ�ದಳ�. ಇನು� ನನ�ತ� ಜನ �ೋ��ರುವ ��ೕ�, �ೌರವ, ಪ�ಶ��ಗ�ೆ�ೊ�ೕ! ಈಗ ಅಥ��ಾ��ೇ �ನ�ೆ?
ಈ ಮ�ಾ ಋಣವನು� �ೕ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಅ�ಯಲು ��ೆ��ೆ ಬರ�ೇ�ೇ�ಾ�ತು �ಾನು.
ಅಪ� ತ�ೆ ತ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅವ��ೆ ಈಗ �ಂ�ದ� ��ಾ�ಸ ಇರುವಂ�ೆ �ಾ�ಸುವ��ಲ�.
“ಒ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, ಮಗ�ೇ. �ನ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು ಸುಲಭ�ೇನಲ�. ಆದ�ೆ ಮ�ಾ��ಂದಲೂ �ೕನು �ಾಲ
ಪ�ೆ�ಲ��ೇ?”
“�ೌದು ಅಪ�, �ಂ�ನ �ಾಲಗಳನು� �ೕ�ಸುವ��ೇ ಬಹಳ ಕಷ�, ಮ�ೊ�ಂದು ಮ�ಾ �ಾಲ ಇನೂ� ಬರ��ೆ. ಅದ�ೆ�ೕ �ನ�
ಬು���ಾದ �ೇಳಲು ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ.” “ಇನೂ� �ಾಲ ಇ�ೆ ಅಂದ�ೆ ನನ�ೆ ಅಥ��ಾಗು��ಲ.� “ ಅಪ� �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆಗ �ಾನು
ಅವ��ೆ (ಈ ಪ�ಶ��ಯ ಬ�ೆ�) ಎಲ�ವನೂ� �ೇ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
“ಈ ಅ�ಾ��ೆ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾನು ನಂಬ�ಾ�ೆ.... “ ಎಂದು �ೇ�ದ ಅಪ� ನನ�ತ� ದೃ�� ಹ��, ನನ� ಮುಖ �ೋ� ಎಲ�ವ�
�ಜ ಎಂಬುದನು� ಗ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅವನ ಮುಖದ ಪ���ಂದು ಸುಕೂ� ಕಂ��, ಕ��ೕರು ಹ�ಯುತ��ೆ.
“ನನ� �ೆಸರನು� ಸೂ��ದವರ ಬ�ೆ�, ನನ�ನು� ಬಹು�ಾನ�ೆ� ಅ��ದವರ ಬ�ೆ� �ಾನು ಏನು �ೇಳ�? ಅ�ಾ�, ಅವರು
ನನ� �ೕ�ೆ ಪ�ಶ�� ಮತು� ಹಣವನು� �ಾತ� ದಯ�ಾ�ಸು��ಲ.� ಅವರು ನನ��� ನಂ��ೆ ಇಟು� ಪ�ಪಂಚದ ಮುಂ�ೆ
ನನ�ನು� ��ೆ��ಾ��ೆ. ಈ ಋಣವನು� �ಾನು �ೇ�ೆ �ೕ�ಸ�?”
ಅಪ� ಕೂರು�ಾ��ೆ. �ೕ�ಸು��ರುವ ಅವ��ೆ �ಾವ �ಾತೂ �ೊರ�ಾರದು. ಅವನ ಆನಂದ �ಾಷ�ಗಳನು�
ಒ�ೆ��ೊಂಡು, ತನ� ಹಸ�ವನು� ಕು��ಯ �ೋ��ೆ �ೊ�ೆದು �ೇಳ��ಾ��ೆ “ಭೂ� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಶದ��ರುವವರು
ಪ�ಹ�ಸ�ಾಗದ ಸಮ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾನು ತ�ೆ �ೆ�ೆ��ೊಳ��ವ��ಲ�. �ನ�ೆ �ೊ�ೆಲ್ ಬಹು�ಾನ ಬಂ��ೆ ಎಂಬ
ಆನಂದ �ಾಕು; ಮ�ಾ�ವ �ಂ�ೆಯೂ ನನ�ೆ �ೇಡ.”
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�ಾಜರುಗ�ೇ, �ಾಜ ವಂಶಸ��ೇ, ಮ��ೆಯ�ೇ, ಮಹ�ೕಯ�ೇ, ನನ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಇದ��ಂತ ಉತ�ಮ ಉತ�ರ �ೊ�ೆ�ಲ�.
�ೕ�ಾ� ��ೕ�ಷ್ ಅ�ಾ��ೆ��ೆ ಶುಭ �ಾ�ೈ�ೆ �ೋರುವ�ದು ನನ��ಾಗ��ಾ��ೆ. �ೕವ� ನ�ೊ�ಡ�ೆ �ೇ� ಎಂದು
�ೇ��ೋಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�ಗ�ಾ�ಫ್ ��ಡ��ನ �ಾಜ ಗು�ಾ�ಫ೫ ಅವ�ಂದ �ೊ�ೆಲ್
ಬಹು�ಾನ ಪ�ೆಯು��ರುವ �ತ�.
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