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ಸುಮಂಗ�ಾ

ದೃಶ�

ಒಂದು: ಅರ�ೕ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ��ನ ಒಂದು

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಆ �ಾ���ಯ �ಾ�ೆಗಳ ���ಗ�

ಚ��ಸಲು ಕ�ೆದ ಸ�ೆ. ಸದಸ��ೆಲ� ಒ�ೊ�ಬ��ಾ�

ಬರು��ದ�ಂ�ೆ �ೋ�ಾ��ಾಮ �ಾತುಕ�ೆ ಶುರು -

�ಾ�ತು. ಒ�ಾ�ತ ಎಲ�ದ�ೆ� ಮುಂ�ಾ�

�ಾ�ಾಡು��ದ�.

�ೕವ� �ಾವ ಊ�ನ ಸದಸ�ರು ಎಂದು ಎಂದು

�ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ �ಲ��ೆ ಪಕ�ದ���ಾ��ೆಯನು� �ೋ�� 

‘�ಾನು ಸದಸ�ನಲ�, ಇವ� ಗಂಡ’ ಎನು�ವ��ೇ! ಆ�ೕ�ೆ

�ೊ�ಾ��ದು� ಪಂ�ಾ�� �ೇಂದ��ಾದ ಅ�ೇ ಊ�ನ

ಸದ�ೆ��ೂಬ�ರ ಗಂಡ ಆತ ಎಂದು. ಸ�ೆಯುದ�ಕೂ�

ಆ�ೆ ಏನೂ �ಾತ�ಾಡ�ೇ ಇಲ�, ಸ�ೆ ನ�ೆಸು��ದ�ವರು

ಆ�ೕಗ ಆ�ೆಯ ಅ��ಾ�ಯವನು� �ೇ��ಾಗ

ತ�ೆಯ�ಾ���, �ೆ�ೆ�ಂದ�ೆ �ೌ�ೌ�ದು ಎಂದು ಆ�ೆ

ಸುಮ��ಾದ�ೆ ಆ�ೆಯ ಪರ�ಾ� ಗಂಡ�ೇ ಎಲ�ದರ��

�ಗು ತೂ�� �ಾ�ಾಡು��ದ�.

ದೃಶ� ಎರಡು: ಚಳ��ೆ�ೆಯ ಒಂದು ಪಂ�ಾ��ಯ��

ಇಂಥ�ೇ ಒಂದು ಸ�ೆ. ಅ�� �ಾ�.ಪಂ. ಅಧ��ರು ಮ��ೆ

ಮತು� ಉ�ಾಧ�� ಪ�ರುಷ. ಸದಸ�ರು, ��ಒ ಮತು� ಆ

�ಾ���ಯ �ಾ�ೆಗಳ ಮುಖ� ��ಕರು ಬರು��ದ�ಂ�ೆ ಸ�ೆ

ಆರಂಭ�ಾ�ತು.

ಎಲ�ರೂ �ೂದ��ೆ ಅವರವರ �ೆಸರು, �ಾ�ಮದ

�ೆಸರು �ೇ� ಪ�ಚ���ೊಂಡರು. ಎಲ�ರ ಸರ� ಮು�ದರೂ, ಒ�ಾ�ತ �ಾತ� �ೆಸರು �ೇಳ�ೇ ಸುಮ��ೇ ಕು��ದ�.

ಪ�ಚ���ೊಳ��ವಂ�ೆ �ೇ� �ೊಂಡರೂ, ಆತ ‘ಇ�� ��� ಎನು�ತ� ಕು��ೇ ಇದ�’ ಆಗ ಸದಸ�ರು ನಗುತ� ‘ಅವರು ಅಧ��ರ ಗಂಡ’

ಎಂ�ಾಗ ಸ�ೆ ನ�ೆಸು��ದ� �ಾವ� ಸುಮ��ಾಗ�ೇ �ೇ�ಾ�ತು. ಇ�ೕ ಸ�ೆಯ�� ಚ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ೊ�ಂ�ದು� ಉ�ಾಧ��ರು,

ಸದಸ�ರು ಮತು� ��ಒ �ಾತ�. ಅಧ��ೆ �ಾ�ಲ�ದ �ೊಂ�ೆ�ಾ�ದ�ರು.

ಇದು �ೆ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಕಂಡು ಬರುವ ದೃಶ�. ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆ, ಉ�ಾಧ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸದ�ೆ� ಎಂದು �ೆಸ��ೆ

ಇದ�ರೂ, �ೆ��ನ �ೇ�  ೆಆ�ೆಯ ಪರ�ಾ� �ಾತು, ಚ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ೊ�ಳ��ವ�ದು ಗಂಡ. �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ��ಾ�ರಗಳ���

ಗಂಡನ�ೇ ಮುಂ�ಾಳ�ನ. ‘�ಾ�ೇ �ಲು�ವವ��ೆ�, �ೆಣು�ಮಕ���ೆ �ೕಸಲು ಅ�ಾ�, ಅ�ೆ�ೕ ನಮ� �ೆಂಗಸನ� �����ೆ. ಆ�ೆ�ೇನೂ
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��ಯಂ�ಲ�, ಅ�ೆ�ೕ �ಾ�ೇ ಎಲ� �ೋಡ�ಂ�ೕ�’ ಇದು �ೆ��ನ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರ ಗಂಡಂ�ರು �ೇಳ�ವ �ಾತು.

ಪಂ�ಾ���ೆ ಮ��ಾ ಅಧ��ರು ಅಥ�ಾ ಉ�ಾಧ���ಾ�ದ��ೆ ಇನು��ದ ಪ�ರುಷ ಸದಸ�ರು, ಪಂ�ಾ�� �ಾಯ�ದ��ಗಳ� ಮತು�

ಈಗ ��ಒಗಳ� ಈ �ೂೕಜ�ೆ, �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ��ಾರ �ಮ�ೆ ಅಷು� ���ೂೕ�ಲ�. �ೕವ� ಬ�ೕ ಸ� �ಾ� �ಾಕು ಎನು�ತ��ೇ

ತಮ�ೆ �ೇ�ಾದ �ೆಲಸ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು�, ಅವರ ಧ�� ಉಡು��ೋಗುವ �ಾ�ಾವರಣ ����ದ�ನು� �ೋಡು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�ೆಂದು ಎಲ� ಪಂ�ಾ�� ಮ��ಾ ಸದಸ�ರು �ೌನ�ಾ�ದು� �ಡುವವರು ಎಂ�ೇನಲ�. �ೈಯ��ಾ� ತಮ� ಅ��ಾ�ಯಗಳನು�

�ೇಳ�ವ, ತಮ� �ಾ�ಮಗ��ೆ ಇಂ�ಂಥ �ೆಲಸಗಳ� ಆಗ�ೇ��ೆ ಎಂದು �ಟ�ತನ�ಂದ �ೇಳ�ವ ಅದರಂ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು�ೊಳ��ವ

ಸದ�ೆ�ಯರೂ ಇ�ಾ��ೆ. ಅಧ��ರ ಆ�� ಪ��ೆ� ಬಂ�ಾಗಲೂ ತಮ� �ಟ�ತನ �ಾಯು��ೊಂಡ ಸದ�ೆ�ಯರೂ ಇ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದ�ೆ�

�ೆರುವ �ೆ�ೆ �ೆಲವ� ಸಲ ದು�ಾ� ಎನು�ವ�ದು ಕ�ೆದ ವಷ� ಚನ�ಪಟ�ಣದ �ಾಕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಸದ�ೆ��ೆ ಅ��ಾ��ೆ.

�ಾಕ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಅಧ��ರ ಆ�� ಸಂದಭ�ದ�� ತನ� ��ೋ��ೆ ಮತ �ಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಸದ�ೆ��ೂಬ�ಳನು� ಅಧ��ನ

ಕ�ೆಯವರು ಮ�ೆ�ೂಂದರ�� ಕೂ�, �ಾ�, ಬ�ೆ� ಎ�ೆಯುತ�, ಈಗ �ಾ��ೆ ಓ� �ಾ��ೕ�ೂೕ �ಾಕು �ೋಗು ಎಂದು �ಂ�ೆ

�ೕ�ದ�ರು.

��ೕಸರು ಸೂಕ� ಸಮಯ�ೆ� ಅ���ೆ ಬಂ�ದ��ಂದ ಆ�ೆ ಇನ�ಷು� �ಂ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗುವ�ದು ತ��ತು�. �ೕ�ೆ �ೈಯ��ಾ�

�ಾತ�ಾಡುವ ಸದ�ೆ� ಯ��ೆ �ೈಂ�ಕ �ರುಕುಳವ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ೆಟ� �ಾತು ಗಳ�� ಅಪ�ಾಸ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಎದು�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇನೂ� ಒಂದು ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ ಸದ�ೆ�ಯರ ��ಾ��ಾ�ಸದ ಮಟ� ಮತು� �ಾ�. �ೆ��ನ ಪಂ�ಾ�� ಸದ�ೆ�ಯರ

��ಾ��ಾ�ಸ �ೈಸೂ�ಲು ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆಳ�ರುತ��ೆ. �ಯು� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆಚು� ಓ�ದವರ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರ ಸಂ�ೆ�

ಬಹಳ ಕ�� ಇ�ೆ.

�ೆಚು� ಓ�ದವರು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ��ಾ� ತಮ� ಕತ�ವ�ಗಳ�, �ಾತ�, ಜ�ಾ�ಾ�� ಕು�ತು �ೆಚು� �ಷಯ ��ದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ

ಮತು� ಸ�ಲ� ಮ���ಾದರೂ �ೈಯ��ಂದ �ೆಲಸ �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೕಸ�ಾ� ಅ�ಯ�� ಆ���ಾಗುವ �ಂದು�ದ

ವಗ�ಗ��ೆ �ೇ�ದ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರು ��ಣ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ನ�ಾನ ಎರಡರ��� �ಂದು�ದ ವ�ಾ�ದ��ಂದ, ಇವ��ೆ

ಧ�� ಎತ���ೆ� �ಂಜ��ೆ ಮತು� ಧ�� ಎತ�ದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ �ಾ�ಾವರಣ�ೇ ಪಂ�ಾ��ಗಳ��ರುತ��ೆ.

ಅಲ��ೇ ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಇ�ೊ�ಂದು �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ �ಸ�ಾ� ಅ�ಯ�� ಅಧ��ೆ ಅಥ�ಾ ಉ�ಾಧ��ೆ �ಾದವರು �ಂದು�ದ

�ಾ��ೆ �ೇ�ದ ಮ��ೆ�ಾದ�ೆ �ೕ�ಾ���ೆ �ೇ�ದ ಇನು��ದ ಸದಸ�ರು ಅವ��ೆ �ೆ��ನ �ೌರವ �ೋರುವ��ಲ� ಮತು�

�ಾಧ��ದ�ಷು� ಅವರ ಅ��ಾರವನು� �ೂಟಕು�ೊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ.

�ಾ�ೆಂದು ಪ���� ತುಂಬ ��ಾ�ಾ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ ಎಂ�ೇನೂ ಅಲ�. ಕ�ೆ�ೆರಡು ದಶಕಗಳ�� ಪಂ�ಾ�� ಯ�� ಮ��ಾ ಸದಸ�ರ

�ಾ�ೊ�ಳ����ೆ ಯ�� ಗಮ�ಾಹ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಆ��ೆ. ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ���ಾ�ೕಲ �ಾ�ರುವ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರನು� ಗಮ��ದ�ೆ,

ಅವರು ಅ��ಾರ�ಾಟದ�� �ೆಚು� ಆಸ�� �ೋರುವ��ಲ�, ಬದ��ೆ ಹ��ಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಗಳ�� �ೆ��ನ ಆಸ�� �ೋ�ದ�ರು.

ಪಂ�ಾ�� ಚಟುವ��ೆಗಳ�� ಪ�ರುಷ ಸದಸ���ಂತ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರು �ೆಚು� ಧ�ಾತ�ಕ ಮತು� ಸಹ�ಾರದ ಮ�ೋ�ಾವ

�ೋರು�ಾ��ೆ ಎನು�ವ�ದು ��ಒ ಒಬ�ರ ಅ��ಾ�ಯ.
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ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಸ�ಾ�ರ ಕೂಡ ಪಂ�ಾ�� ಸದ�ೆ�ಯ��ೆ ತರ�ೇ�ಗಳನು� �ೕ�ದು�, ಸದ�ೆ�ಯ�ಾ� ಅವರ �ಾತ�

ಮತು� ಕತ�ವ�ದ ಕು�ತು �ಾಕಷು� ಚ�ೆ� �ಾ�, ��ವ��ೆ �ೕ��ಾ��ೆ. ಇಂತಹ ತರ�ೇ� �ಾ�ಾ��ಾರಗಳ�� �ಾಗವ��ದ

ನಂತರ ಮ��ಾ ಸದಸ�ರು �ಂಜ��ೆ �ಟು�, ಸ��ಯ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಗಳ�� �ೊಡ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

ಅ�ೂ�ೕ, �ೕಸ�ಾ� ಇ�ೆಯಲ� ಅಂತ ಆ�� �ಾ��ೕ�, ಅ���ೇನೂ �ೊ�ಾ�ಗಲ� ಎಂದು �ೕ�ಾ�ಸುವ�ದು �ಟು� ಅವ��ೆ

ಸೂಕ� ತರ�ೇ�, ��ವ��ೆ �ೕ�, ಸ��ಯ�ಾ� �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ �ೆಚು�ವಂ�ೆ �ಾಡ�ೇ��ೆ.


