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ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶವತ ಅಂತ ಕೆೇಳ್ಳದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಲೆೇ ಎಲಿರೂ ಹೆೇಳುವುದು ನಾವು ನೇವು ಆಗಾಗೆೆ ಕೆೇಳ್ಳಯೇ 
ಇರುತೆತೇವೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಾಾನಕೆೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತರ ನಮ್ಮ ಆಲೊೇಚನೆಗಳು, ಧೊೇರಣೆಗಳು ಕಾಲ್ಲೆೇಳುತತವೆ. ಬದಲಾವಣೆ – ಅದು 
ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಇನೊೊಬಬರನುೊ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಆಳ ನೊೇಡುವ ಪರಯೇಗ ಶಾಲೆಯಷ್ೆಾೇ ಆಗುತತದೆ ವಿನಃ ತಾವೆೇ ಅದನುೊ ಒಪುುವ, 

ಅನುಸರಿಸುವ ಉಮೇದುಗಾರಿಕೆ ಆಗುವುದೆೇ ಇಲಿ. ಯಾರೊೇ ಒಬಬರು ಆಳಕ್ಕೆಳ್ಳದು ಆಳ ಹೆೇಳ್ಳದ ನಂತರವಷ್ೆಾೇ ಅದನುೊ ಒಪುುವುದು 
ಬಿಡುವುದು, ಸ್ಾವಗತಿಸುವುದು ನರಾಕರಿಸುವುದು ನಡೆದಿರುತೆತ. 

 

ಅದರಲೂಿ ಸಂಸೃತಿ ಮ್ತುತ ನಾಗರಿೇಕತೆಗೂ ನಡುವೆ ಎದುು ನಲುವಿ ವಿರೊೇಧಾಭಾಸವಿದೆಯಲಾಿ? ಅವು ಒಂದಕೊೆಂದು 
ಮ್ುಖಾಮ್ುಖಿಯಾಗಿ ತರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲಾಿ? ಅದನುೊ ಔಚಿತಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪುುವಷ್ುಾ ಪರಬುದಧತೆ, ಸ್ಾವಸ್ಯತೆ ನಮ್ಮ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಲಿ ಎನುೊವುದು ದುರಂತವೆೇ ಸರಿ. ಬದಲಾವಣೆ – ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಷ್ುಾ ಸಲ್ಲೇಸ್ಾಗಿ ಒಪುದ, ತನೊ ಸುತತಲ 

ಪರಿಸರದಲಾಿಗುತಿತರುವ ಸಹಜ ಕ್ಕರಯಯಷ್ೆಾೇ ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸದ ನರಂತರ ಕ್ಕರಯ ಪರಕ್ಕರಯಗಳ ಹೂರರ್ವಷ್ೆಾೇ. 

 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮ್ನೆಯನುೊ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ಾರಿಸಿ ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ುಾಕೊಳುಿವುದು, ಬೆಳಗೆದುು ಮ್ುಖ ತೊಳೆದು ತಲೆ ಬಾಚಿ, ಪೌಡರ್ 

ಹಚಿಿಯೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದು, ವಾರಕೆೆರೆಡು ಸಲವಾದರೂ ಸ್ಾೊನ ಮಾಡುವುದು, ದಿನ ಬಿಟ್ುಾ ದಿನ ಸಿೇರೆ ಬದಲ್ಲಸುವುದು, 
ಮಾಸಿದ ಬಟ್ೆಾಗಳನುೊ ಚೌಳು ಮ್ಣ್ಣಣನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯದೆ ಸ್ೊೇಪಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ತಲೆಗೆ ಕೆೈಯಣೆಣ ಬದಲು ಸುಗಂಧ ಲೆೇಪಿತ ಎಣೆಣ 
ಬಳಸುವುದು, ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಟ್ೆೇಪು ಸುತಿತಕೊಳೆ್ ಿೇದು, ಸ್ಾೊನದ ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿನ ಗಲ್ಲೇಜು ನೇರು ನೊೇಡಿ ಅಸಹ್ಯಯಸಿಕೊಳೆ್ ಿೇದು… ಈ 

ಎಲಾಿ ನವನೂತನ ಪದಧತಿಗಳು ನಾಗರಿೇಕ ಪರಪಂಚದ ರಿೇತಿ ರಿವಾಜುಗಳ ಪರಿಚಯವೆೇ ಇಲಿದ ಮ್ಂದಿಯ ಜೇವನಕೆೆ 
ದಾಪುಗಾಲ್ಲಟ್ಾಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸುವ ಉತಾುತವೆೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ೊೇಜಗಕೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತತದೆ. ಬಡತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ 

ಚಾದರವನುೊ ಹೊದುು ಮ್ಲಗಿದ ಮ್ನಸುುಗಳಲ್ಲಿ ಇದುಕ್ಕೆದುಂತೆ ನಾಗರಿೇಕ ಪರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಈ ರಿೇತಿ ಸಹಜ ಕ್ಕರಯಗಳು 
ಮಾನವ ವಿಕಲುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ುತೆತೇವೆ. 

 

ಜೊತೆಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ‘ಈಗಿರುವ’ ಸಿ್ತಿಯಲೆೇಿ ಜೇವನದ ‘ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕ’ವನುೊ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಮ್ಲೆತ 

ಮ್ನಸುುಗಳು ಅವು ಮ್ಲೆತಿವೆ ಅಂತಾಗಲ್ಲೇ, ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯನುೊ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಬೆೇಕೆಂದಾಗಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಆ ರಿೇತಿ 

ತಮ್ಮ ಸುತತಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಂಬಿ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ – ಅದನುೊ ಸಂಸೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ುಾ ಕರೆಯುವುದು ಬೆೇರೆ – 

ಏನಾದರೂ ಕ್ಕಂಚತ್ ಭಂಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನುೊ ನೆೈಸಗಿಣಕವಾಗಿ ಮ್ತುತ ಸ್ಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಒಪಿುಕೊಳುಿವ ಬದಧತೆಯನುೊ 
ತೊೇರಿಸುವುದಿಲಿ ಮ್ತುತ ಅದಕೆೆ ಕಾರರ್ರಾದ ವಸುತವನುೊ, ವಯಕ್ಕತಯನುೊ ಸಂಶಯದ ದೃಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ನೊೇಡಲಾಗುತತದೆ. 



 

ಏಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತಯಕ್ಕೆಂತಲೂ ತುಸು ಹೆಚಾಿದರೂ ಉಸಿರುಗಟ್ುಾವ ವಾತಾವರರ್ ಸೃಷ್ಟಾಯಾಗುತತದೆ. ಇದಿುಲು/ಬೆೇವಿನ 

ಕಡಿಿಯ ಬದಲು ನಂಜನಗೂಡು ಹಲ್ಲಿನಪುಡಿ ತನೊ ಸ್ಾ್ನವನುೊ ಆಕರಮಿಸಿದುು, ಸಂಜೆ ಹೊತುತಸ್ಾೊನ ಮಾಡುವುದು, ವಾರಕೊೆಮಮ 
ಕ್ಷೌರ, ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಳುಿವುದು, ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನೆೊೇ ಕಾರ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆರ್ುಣ ಮ್ಕೆಳು ರಹಸಯ ನಡೆಸಿ ಅದನುೊ ಧರಿಸುವುದು, ಸ್ೊೊೇ, 
ಪೌಡರ್, ತಲೆಗೆ ಕಮ್ಟ್ು ವಾಸನೆ ಎಣೆಣ ಬದಲು ಸುಗಂಧ ಲೆೇಪಿತ ಎಣೆಣ….. ಉಹುಂ! ಇಂಥಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ುಾ ಸುಲಭ 

ಸ್ಾಧಯವಲಿ. 

 

ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನೆೊಲಾಿ ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಸುವ ನವನಾಗರಿೇಕತೆಯ ಪರತಿನಧಿಯಂತೆ ಕಾರ್ುವುದು ನಾಯಕ್ಕ ಮ್ರಂಕ್ಕ 

ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಆಧುನಕತೆ ಮ್ತುತ ಆಚರಣೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದನುೊ ಆಯುುಕೊಳಿಬೆೇಕೆಂದು ಸುಷ್ಾತೆಯಿರದ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ 
ಇನೊೊಂದು ಕಡೆ. ನಾಗರಿೇಕತೆಯನುೊ ಆಕೆ ತಿಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತಾತಳೆ. ಆಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಹೊಸ ಜಗತತನುೊ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಿಸುವ 

ತಿಮ್ಮ ಅದೆೇ ನವನಾಗರಿೇಕತೆಯನುೊ ತಾನು ವಾಯಪಾರಕೆೆಂದು ಹೊೇಗುತಿತದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತಾತನೆ. ಯಾರೂ ಊಹ್ಯಸದ ಬಲಾಢ್ಯ 
ಬದಲಾವಣೆ ಗಾಳ್ಳ ಪರಬಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿೇಸತೊಡಗುತತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮ್ಣ್ಣಸಬೆೇಕ್ಕರುವುದು ನಾಯಕ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನ ಅಸಹಾಯಕ 

ಮ್ನೊೇಸಿತ್ಿಯಾಗಲ್ಲೇ, ಅವನಲ್ಲಿದು ಮ್ುಗುತೆಯಾಗಲ್ಲೇ ಅಲಿ. ಆ ಮ್ಟ್ಟಾಗೆ ಏನನೂೊ ತಿಳ್ಳಯದ, ನವನಾಗರಿೇಕತೆಯ ಗಂಧಗಾಳ್ಳ 

ಸ್ೊೇಕ್ಕಲದಿ ಎಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮ್ಂದಿಯೂ ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕರು ಮ್ತುತ ಮ್ುಗುರೆೇ. 

 

ಆಗಲೆೇ ಹೆೇಳ್ಳದಂತೆ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಅಮಾಯಕ ಅಂತೆೇನೂ ನನಗನೊಸುವುದಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೌವವಳ್ಳಿ ಗೌಡರ ಹೆಂಡತಿ ತನೊ ಮ್ಗಳ್ಳಗೆ 
ಪೆೇಟ್ೆ ವರ ನಗದಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತನೊ ಮ್ಗಳು ಪೆೇಟ್ೆಯವಳಂತೆ ಕಾರ್ುತಿತಲಿ ಎನುೊವ ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರ ಒಂದೆೇ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯನುೊ 
ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಿಮ್ಮನನುೊ ಕರೆದು ಪೆೇಟ್ೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಬಳಸುತಿತದು, ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಳಸುತಿತದು 
ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳನುೊ ತನೊ ಮ್ಗಳ್ಳಗೂ ತಾ ಎಂದು ಹೆೇಳ್ಳ ಅದೆಲಿವನುೊ ತಿಮ್ಮ ತನೊ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಂದ 

ತಂದುಕೊಟ್ಾಾಗ ಅಲ್ಲಿೇವರೆಗೆ ಹೆಂಗಸರ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಬಾರ ಮ್ತುತ ಲಂಗವನುೊ ಬಳಸುವುದಿರಲ್ಲ, ನೊೇಡಿಯೂ ಕೆೇಳ್ಳಯೂ 

ಅರಿವಿರದಿದು ಹಳ್ಳಿಯ ಅನೆೇಕಾನೆೇಕ ಹೆರ್ುಣ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗತಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಾಸಿ, ಆಗತಾನೆ ಮೈ ನೆರೆದವರಲ್ಲಿ, ಹೊಸದಾಗಿ 

ಸ್ೊಸ್ೆಯಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮ್ತುತ ಕೌತುಕತೆಯನುೊ ಆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ತಂದಿದುವೆಂದರೆೇ, ಎಲಿರೂ 

ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸಕೆೆ ಹೊೇದಾಗ ಗೌಡರ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಒಳ ಉಡುಪಿನ ವಿನಾಯಸ, ಬಳಸುವಿಕೆಯನುೊ 
ಗುಟ್ಾಾಗಿ ಅಭಯಸಿಸತೊಡಗಿದರು! ಈ ಮ್ಟ್ಟಾಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಸರಿ. ಇದರ ಮ್ೂಲ ಕತೃಣ 

ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ. ಮ್ತುತ ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಗಸರು ತಿಮ್ಮನಗೊೇಸೆರ ಅನುದಿನವೂ ತುದಿಗಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯುವಂತಾಗಿದುು. 

 

ಆಧುನಕತೆ ಬಿೇಸಿದ ಮಾಂತಿರಕ ಸುಶಣಕೆೆ ಈಡಾಗಬೆೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಎಲಿ ಹೆಂಗಸರೂ ಇದುರು ಎಂದು ಎಲರಿಿಗಿಂತ 

ಚೆನಾೊಗಿ ಗೊತಿತದುುದೆೇ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನಗೆ. ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗೆ ಇದೊಂದು ಬಾಹ್ಯರ ಮ್ತುತ ಅಕರಮ್ ವಾಯಪಾರವೆಂದೆೇ ಭಾವಿಸುವ 

ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಬರುಬರುತಾತ ತನೊ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ರಂಕ್ಕ ಬಿೇಸಿದ ಪರಲೊೇಭನೆಗೆ ತಾನೂ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮ್ುಗುತೆಯ ಕುರುಹು ಅಂತ 

ನನಗಂತೂ ಅನೊಸುವುದಿಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ರಂಕ್ಕಯ ಮ್ೂಲಕ ತಂದ ನವನಾಗರಿೇಕತೆ ಮಾಡಿದುು ಅಂತಿಂಥ 



ಕಾರಂತಿಯನೊಲಿ, ಮ್ಹಾಕಾರಂತಿಯನೆೊೇ ಸೃಷ್ಟಾಸಿತುತ. ಇಡಿೇ ಹಳ್ಳಿಯ ದಿಕೆನೆೊೇ ಚಯಣಯನೆೊೇ ಬದಲ್ಲಸಿ ಹಾಕ್ಕತುತ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನ 

ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಧೊೇರಣೆ. ಪರತಿ ಮ್ನೆ ಮ್ನಗಳಲೂಿ, ಪರತಿ ಮ್ನೆಯ ಪರತಿ ಅತೆತ ಸ್ೊಸ್ೆಯರ ಮ್ಧೆಯ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ 
ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ವಾಗುಯದಧಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರ ವಹ್ಯಸಿದ ಅರ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು 
ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಲು ಕೆೇಳುವಷ್ಾರ ಮ್ಟ್ಟಾಗೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಮ್ನೆಯ ಗಂಡಸರು, ಹೆರ್ುಣಮ್ಕೆಳು, ಸ್ೊಸ್ೆಯಂದಿರು 
ಇದುಕ್ಕೆದುಂತೆ ಯಾವ ಪೂವಣ ಮ್ುನೂುಚನೆಯನೂೊ ಕೊಡದೆ ಹ್ಯೇಗೆ ನವ ನಾಗರಿೇಕತೆಯ ಮ್ರುಳ್ಳಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತತುಂಬದಧವಾಗಿ 

ನಡೆದು ಬಂದ ತಮ್ಮ ಮ್ನೆತನದ ಆಚಾರವಿಚಾರ ಗಾಳ್ಳಗೆ ತೂರಿ ಹೊೇಗುವ ಹಂತಕೆೆ ಬಂದು ನಂತದುು ಸ್ಾಮಾನಯ 
ಸಂಗತಿಯೇನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

 

ನವನಾಗರಿೇಕತೆಯ ಜಾಡನುೊ ಹ್ಯಡಿದು ತಾನು ಬಯಸಿದ ಒಂದು ಸವತಂತರ ಮ್ತುತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೇವನವನುೊ ಕಟ್ಟಾಕೊಳಿಲು 
ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪರಯತೊಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೂ ಫಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ ಎನುೊವ ದುರಂತ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಎಲೊಿೇ ಹಾಯಾಗಿ 

ಹಕ್ಕೆಯಂತೆ ಹಾರಾಡಿಕೊಂಡಿದು ಅದೆೇ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನನುೊ ನಾಗರಿೇಕತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ರಂಕ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮ್ೂತಣವೆತುತ ತನೊ ಕಬಂಧ 

ಬಾಹು ಚಾಚಿ ಅವನಂದ ಇಡಿೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಆಂತಯಣವನುೊ, ಅಲ್ಲನಿ ಮ್ಂದಿಯ ಸಮ್ಸತ ಚೆೇತನವನೂೊ ಕೆದಕಲು 
ಕಾರರ್ವಾಯಿತು ಎನುೊವುದು ಇನೊೊಂದು. 

 

ಅತಿೇ ನಗರ ಸಂಸೃತಿಗೆ ಮಾರುಹೊೇದ ಮ್ರಂಕ್ಕ ದೆೈಹ್ಯಕ ಕಾಮ್ನೆಗಳನುೊ ಹತಿತಕೆಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುವುದಿಲಿ ಎನುೊವ ಅಂಶವನುೊ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಹ್ಯನೊಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತು ನೊೇಡಿದರೆ ಸಹನೇಯ ಎನೊಸುವುದಿಲ.ಿ ಆದರೆ ಅನೆೈತಿಕತೆ ಅಪಚಾರವೆೇನೊೇ ಹೌದು ಆದರೆ 
ಅಪರಾಧ ಅಲಿ ಎನುೊವ ಹ್ಯನೆೊಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮ್ರಂಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ದುವೆಯಾದ ಗಂಡ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನದುರೂ ಆಕೆ ನಡೆಸುವ 

ಅನೆೈತಿಕತೆಗೆ ಸಬೂಬು ದೊರಕುವುದು ನೆೈಸಗಿಣಕವಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಪರಯತೊಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಲ ಿಎನುೊವುದನುೊ ನಾವು 
ಮ್ನಗಾರ್ಬೆೇಕ್ಕದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಡಾಗ ಮಾತರ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನ ಸ್ಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಅಂಶವಾಗಿ 

ನಮ್ಮನುೊ ಭಾವ ನಲ್ಲಣಪತತೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ಕತಯಾಗಿ ನಲುತಿತದೆ. ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮನ ಸ್ಾವಿನ ಬಳ್ಳಕ ಮ್ರಂಕ್ಕಯೂ 

ಸ್ಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗುತಾತಳೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಧುನಕತೆಗೂ ಆಚಾರಕೂೆ ನಡುವೆಯಿದು ಕಂದರ – ಅವರಿಬಬರ ಸ್ಾವಿನ ಮ್ೂಲಕವಾದರೂ – 

ಕರಗುತತದೆ. 


