ಪಾಪನಾಶ
ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ ೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತು. ಆಗ ಬೀದರ್ ಇಿಂದಿನರ್ುು ದ ೊಡ್ಡದಾದ ಊರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಿಂದಿನ ಹೌಸಿಂಗ್
ಕಾಲ ೊನಿ ಆಗಿನೊೂ ತಲ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದ ಲ್ಲ ಬಯಲ್ು ಪ್ರದ ೀಶವಾಗಿತುಿ. ಅಲಿಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ು ಮೈಲಿ ದೊರದ ಒಿಂದು
ಕಣಿವ ಯ ರಮ್ಯವಾದ ಸಥಳದಲಿಲ ಪಾಪ್ನಾಶ ವ ಿಂಬ ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಯಿತುಿ. ಈಗಲ್ೊ ಇದ . ಆದರ ಈಗ ಅದರ ರೊಪ್
ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ .
ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರು ನಿಸಗಷ ಪ್ರರಯರು. ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯವರಾದ ಅವರು ಕ ೊರ್ಟಷ ಕ ಲ್ಸ ಮ್ುಗಿಸ ಬಿಂದ ಮೀಲ ನಮ್ಮನ ೂಲ್ಲ
(ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾವು ನಾಲ್ುು ಜನ ಅಕು ತಿಂಗಿಯರು ಮ್ತುಿ ನಮ್ಮ ಇಬಬರು ಅಣ್ಣಿಂದಿರನುೂ) ಕರ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಪ್ರಕೃತ್ತಯ
ಸುಿಂದರವಾದ ತಾಣ್ಕ ು ಅಥವಾ ಏಕಾಿಂತವಿರುವ ಐತ್ತಹಾಸಕ ಸಥಳಗಳಿಗ ಕರ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಹ ೊೀಗುವ ವಾಡಿಕ ಯಿತುಿ. ನಾವ ಲ್ಲರೊ
ಸ ೀರಿ ನಮ್ಮ ಫೊರ್ಡಷ ಕಾರಿನಲಿಲ ಪಾಪ್ನಾಶ, ನಾನಕ್ ಝರನಾ, ಅಲಿಬರಿೀದ್, ಬೀದರಿನ ಕ ೊೀಟ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾಣ್ದ
ರನ್ ವ ೀ ಇತಾಯದಿ ಸಥಳಗಳಿಗ ಹ ೊೀಗಿ ಅಲಿಲ ಮ್ನದಣಿಯೆ ತ್ತರುಗಾಡಿ ನಿಂತರ ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ ವ
ಾ ು. ಅರ್ೊು ಜನ ಆ ಕಾರಿನಲಿಲ
ಹ ೊೀಗುತ್ತಿದುಾದನುೂ ಈಗ ನ ನ ಸಕ ೊಿಂಡ್ರ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತಿದ .
ಪಾಪ್ನಾಶಕ ು ಹ ೊೀಗುವುದು ಎಿಂದರ

ಸಿಂತಸದಿಿಂದ ನನೂ ಮೈ ನವಿರ ೀಳುತ್ತಿತುಿ, ಮ್ನಸುು ಹುಚ್ ಚದುಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಿತುಿ.

ಮೈಮ್ನಗಳಿಗ ಅಪಾರ ಸುಖ ಕ ೊಡ್ುವ ಅಿಂತಹ ಸಥಳ ಇನ ೊೂಿಂದಿಲ್ಲವ ಿಂದ ೀ ನನೂ ಭಾವನ ಯಾಗಿತುಿ. ಪಾಪ್ನಾಶ ಗುಡಿಯು
ಕಣಿವ ಯಲಿಲತುಿ. ಅಲಿಲಗ

ನದ ದು ಹ ೊೀಗಲ್ು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಟಾರು ರಸ ಿ ಬಟುುು ಬಯಲಿನಲಿಲ ಬಲ್ಗದ ಗ

ತ್ತರುಗಿಕ ೊಿಂಡ್ು ಸುಮಾರು ಒಿಂದು ಫಲಾಷಿಂಗ್ ದೊರ ಹ ೊೀದ ಮೀಲ , ಗುಡಿಗ ಇಳಿದು ಹ ೊೀಗುವ ಸಥಳ ಸಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದರ ಅದು
ಕಣಿಣಗ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಯಲ್ು ಇನೊೂ ಇರಬಹುದು ಎಿಂದು ಮ್ುಿಂದ ಹ ೊೀದರ ಕಣಿವ ಯಲಿಲಯೆೀ ಬೀಳಬ ೀಕಾಗಿತುಿ. ಅಲಿಲ ಯಾವ
ರಕ್ಷಣ ಯ ಗ ೊೀದ ಯಾಗಲಿ ಅಡ್ಡವಿಟ್ಟುರುವ ಕಲ್ುಲಗಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗ ಬಹಳ ಆತಿಂಕವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಅದು
ಇನೊೂ ದೊರವಿರುವಾಗಲ ೀ ಅವರು ಕಾರನುೂ ನಿಲಿಲಸಲ್ು ಕ ೀಳಿಕ ೊಳುುತ್ತಿದಾರು. ಆದರ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರು ಯಾರ ಮಾತ್ತಗೊ
ಕವಿಗ ೊಡ್ದ ಆತಮ ವಿಶ್ಾಾಸದಿಿಂದ ಆ ಬಯಲಿನ ತುದಿಯವರ ಗೊ ಕಾರು ತ ಗ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಹ ೊೀಗಿ ನಾವ ಲ್ಲರೊ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವನುೂ ಕ ೈಯಲಿಲ ಹಡಿಕ ೊಳುುವಿಂತ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಅಲಿಲ ಮೀಲಿನಿಿಂದಲ ೀ ಗುಡಿ ಕಿಂಡ್ುಬರುತ್ತಿದಿಾತು. ರಾಮ್ ಸೀತ ಮ್ತುಿ
ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರು ತಮ್ಮ ವನವಾಸದ ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳನುೂ ಇಲಿಲ ಕಳ ದರ ಿಂದೊ, ಆ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ರಾಮ್ನು ಈ ಲಿಿಂಗವನುೂ
ಸಾಥಪ್ರಸದನ ಿಂದೊ, ಈ ಲಿಿಂಗದ ದಶಷನದಿಿಂದ ಪಾಪ್ನಾಶವಾಗುವುದ ಿಂದೊ ಪ್ರತ್ತೀತ್ತ ಇದ .
ಕಾರಿನಿಿಂದ ಇಳಿದು ಯಾವಾಗ ಗುಡಿ ಸ ೀರುವ ನ ೊೀ ಎನುೂವ ತವಕದಿಿಂದ ನಾನು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕ ಯ ಮಾತುಗಳಿಗ
ಕವಿಗ ೊಡ್ದ ಕಣಿವ ಯಲಿಲ ಇಳಿಯಲ್ು ಮ್ುಿಂದಾಗುತ್ತಿದ ಾ. ಕ ಳಗ ಇಳಿದು ಹ ೊೀಗಲ್ು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಲ್ು ತ ೊಡ್ಗಿದಾರು. ಅಲಿಲ ಇಳಿದು
ಹ ೊೀಗುವುದು ಬಹು ಸುಿಂದರವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತುಿ. ಅದು ನಿಜಷನ ಪ್ರದ ೀಶವಾಗಿತುಿ. ಎತಿರದ ಗಟ್ಟು ಮ್ಣಿಣನ ದಿಣ ಗ
ಣ ಳನುೂ
ಕ ೊರ ದು ಈ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಷಸುತ್ತಿದಾರು. ಆದಾರಿಿಂದ

ಎರಡ್ೊ

ಬದಿಗ ಸುಮಾರು ೨೫ ರಿಿಂದ ೩೦ ಅಡಿಗಳರ್ುು ಎತಿರದ

ಗ ೊೀದ ಗಳು ನಿಮಾಷಣ್ಗ ೊಿಂಡಿದಾವು. ಜ್ಾಾಲಾಮ್ುಖಿಯ ಲಾವಾರಸದಿಿಂದ ನಿರ್ಮಷತವಾದ ಬೀದರಿನ ಪ್ರದ ೀಶದ ಮ್ಣ್ುಣ ಕಬಬಣ್ದ
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ಅಿಂಶದಿಿಂದ ಕೊಡಿ ಬಲ್ು ಕ ಿಂಪಾಗಿದ . ಅಲ್ಲದ ಅದರಲಿಲ ಇನೊೂ ಯಾವಯಾವ ಖನಿಜಗಳು ಇವ ಎಿಂಬುದು ನನಗ ತ್ತಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರ
ಹ ಸರು ತ್ತಳಿಯದ ಇದಾ ಗುಲಾಬ, ಹಳದಿ ಮ್ತುಿ ಸ ೀಡಿ ಮ್ಣ್ುಣ ಎಿಂದು ನಾವು ಗುರುತ್ತಸುತ್ತಿದಾ ಬಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮ್ೃದುವಾದ
ಮ್ಣ್ುಣಗಳು ಅಲಿಲ ಕಿಂಡ್ು ಬರುತ್ತಿದಾವು. ನಾವು ಅನ ೀಕಸಲ್ ಆ ಬಳಿಯ ಮ್ಣ್ಣನುೂ ಕ ತ್ತಿ ತ್ತನುೂತ್ತಿದ ಾವು. ಗರ್ಭಷಣಿಯರು ಸಹ ಅದನುೂ
ತ್ತನುೂತ್ತಿದಾರು. (ಅದರಲಿಲ ಕಾಯಲಿಿಯಮ್ ಇದ ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ತಿದರ
ಾ ು). ದ ೊಡ್ಡ ಹಾರ ಗಳಿಿಂದ ದಿಣ ಗ
ಣ ಳನುೂ ಕ ೊರ ಯುತ್ತಿದುಾದರಿಿಂದ
ಆ ಹಾರ ಗಳ ನುಣ್ುಪಾದ ಗುರುತುಗಳು ಆ ದಿಣ ಣಯ ಗ ೊೀದ ಗಳಲಿಲ ಚ್ ನಾೂಗಿ ತ ೊೀರಿಬರುತ್ತಿದಾವು. ಅಲಿಲ ಒಳ ುಯ ಶುಭರವಾದ
ಕ ಿಂಪ್ು, ಗುಲಾಬ, ಹಳದಿ ಮ್ತುಿ ಬಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಎದುಾ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದಾವು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೀಲ ಸಾಯಿಂಕಾಲ್ದ ಸೊಯಷನ
ಹ ೊಿಂಗಿರಣ್ಗಳು ಬದಾಾಗಲ್ಿಂತೊ ಅವುಗಳ ಸ ೊಬಗನುೂ ವಣಿಷಸಲ್ಸಾಧ್ಯ. ದಾರಿಯ ಇಕ ುಲ್ಗಳ ಮ್ಣಿಣನ ಗ ೊೀದ ಯಲಿಲ ಮ್ೊಡಿದ
ನುಣ್ುಪಾದ ಆ ಗುರುತುಗಳನುೂ ಸಪರ್ಶಷಸ, ಆ ಮ್ಣಿಣನ ಗಟ್ಟುತನ, ಮ್ೃದುತಾ, ಅದರ ಸುಗಿಂಧ್ ಮ್ತುಿ ಅದರ ಸುಿಂದರವಾದ
ಬಣ್ಣಗಳನುೂ ನನೂವಾಗಿಸಕ ೊಳುಬ ೀಕ ಿಂಬ, ಅವುಗಳ ಿಂದಿಗ ಒಿಂದಾಗಿ ಹ ೊೀಗಬ ೀಕ ಿಂಬ ಅದಮ್ಯ ಬಯಕ ನನೂಲಿಲ ಟಿಂಟಾಗುತ್ತಿತುಿ.
ಅದ ೀ ಸಮ್ಯಕ ು ಸರಿಯಾಗಿ “ ಬ ೀಬ! ಎಲಿಲದಿೀ? ಓಡ್ಬ ೀಡ್, ಜ್ಾರಿ ಬದಿಾೀ ನ ೊೀಡ್ು’ ಎಿಂದು ಹ ೀಳುವ ನನೂ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿ ಕ ೀಳಿ
ಬಿಂದು ನನೂನುೂ ಕ್ಷಣ್ ಹ ೊತುಿ ಆ ಲ ೊೀಕದಿಿಂದ ಹ ೊರಗ ಳ ಯುತ್ತಿತುಿ. “ಹೊಞಿಂ” ಎಿಂದಷ ುೀ ಹ ೀಳಿ ನಾನು ಮ್ತ ಿ ನನೂ ಅದುವತವಾದ
ಲ ೊೀಕದಲಿಲ ಜ್ಾರಿ ಹ ೊೀಗುತ್ತಿದ ಾ.
ಕಣಿವ ಯಲ ಲಲ್ಲ ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಮ್ಲ್ಗಿದ ನಿಶಿಬಾತ ಯ ಆಳದಲಿಲ ಇಳಿದು ಹ ೊಕುು ನ ೊೀಡ್ುವ ಆಳವಾದ ಅವಯಕಿ ಆಸ ಯಿಿಂದ
ಮ್ುಿಂದ ಮ್ುಿಂದ ಹ ೊೀಗಿತ್ತಿದ .ಾ ಇಲಿಲಿಂದ ದಾರಿ ಬಹಳ ಇಳಿಜ್ಾರಾಗಿತುಿ. ಅಪ್ರಪ ತಪ್ರಪ ಕಾಲ್ು ಜ್ಾರಿದರ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತುಿ ಅಡಿ
ಕ ಳಗ ,ಕಣಿವ ಯ ತಳದಲಿಲ ಜುಳು ಜುಳು ಎಿಂದು ಹರಿಯುತ್ತಿದಾ ಹಳುದಲ ೊಲೀ ಅಥವಾ ಇನುೂ ಹ ಚ್ಚಚನ ರಭಸದಿಿಂದ ಬದಾರ ಅದಕುಿಂತ
ಮ್ುಿಂದ ಇರುವ ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲಾಯಣಿಯಲ ೊಲೀ ಬೀಳಬ ೀಕಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದರೊ ಸಹ ಅ ದಾರಿಯಲಿಲ ಓಡ್ುವುದು ಮ್ನಸುನುೂ
ಟಲ್ಲಸತಗ ೊಳಿಸುತ್ತಿತುಿ,
ಕ ೀಳಿಸುತ್ತಿತುಿ, ಆ ನಿೀರಿನ

ಓದ ೊೀಡಿ ಕ ಳಗಿಳಿದು ಹ ೊೀದಾಗ ಆ ಹಳುದ ನಿೀರಿನ ಮ್ಿಂಜುಳ ನಾದ ಕವಿಗ ಬಹಳ ಇಿಂಪಾಗಿ
ಸಪಶಷ ಕಾಲಿಗ ಹತಕರವಾಗಿ, ಅಲಿಲಿಂದ ಬಲ್ಗದ ಕಾಣ್ುವ ಕ ರ ಯ ಅಿಂಚ್ಚನಲಿಲರುವ ಕ ೀದಗ ಯ

ವನದಿಿಂದ ಹಾಯುಾ ಬೀಸುವ ತಿಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮೈ ಮ್ನಗಳಿಗ ಕ ೊಡ್ುವ ಸುಖ ಅನಿವಷಚ್ನಿೀಯವಾಗಿರುತ್ತಿತುಿ. ಆ ಹಳುದ ನಿೀರಿನ
ರ್ಶೀತಲ್ ಜಲ್ದ ಸುಖವನೂನುಭವಿಸ ಸಾಲ್ಪ ಮ್ುಿಂದ ಹ ೊೀದರ ಒಿಂದು ಚ್ಚಕು ಕಲಾಯಣಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಹಳುದ ಜಲ್ದಿಿಂದ ಆಗಲ
ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ನಗ ೊಿಂಡ್ ಕಾಲ್ಗಳನುೂ ಇನ ೊೂಮಮ ತ ೊಳ ಯುವ ಅವಶಯಕತ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ್ ಆ ಕಲಾಯಣಿಯಲಿಲ ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನುೂ
ಬದಿಗ ಬಟುುು ಮ್ುಿಂದ ಹ ೊೀದರ ದ ೀವಾಲ್ಯದ ಮಟ್ಟುಲ್ುಗಳು ಕಿಂಡ್ು ಬರುತ್ತಿದಾವು. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತುಿ ಮಟ್ಟುಲ್ುಗಳನುೂ ಹತ್ತಿ
ಹ ೊೀದರ ಪಾಪ್ನಾಶ ದ ೀವಸಾಥನ. ಚ್ಚಕುದ ೊಿಂದು ಗಭಷಗುಡಿಯಲಿಲ ಕಪ್ುಪ ರ್ಶಲ ಯ ಸುಮಾರು ಎರಡ್ು ಎರಡ್ುವರ ಅಡಿ ಎತಿರದ
ನುಣ್ುಪಾದ ಮಾಟುವಾದ ರ್ಶವಲಿಿಂಗ. ಇಲಿಲ ಬಿಂದು ನಿಿಂತಾಗ ಮ್ನಸುು ಮ್ುದಗ ೊಿಂಡ್ು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಶ್ಾಿಂತವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಈ
ದ ೀವಸಾಥನವು ಕಲಾತಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನಯವಾದ ನಾಲ್ುು ಗ ೊೀದ ಗಳ ಗಭಷಗುಡಿಯ ಹ ೊರಗ ಆಲ್ಯವಿತುಿ. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗಾಗಿ
ಎಡ್ಕ ು ಹ ೊರಳಿದರ ಅಲಿಲ ಕ ಲ್ವು ವಿಗರಹಗಳಿದಾವು. ಅವುಗಳನುೂ ಸಾಯಿಂಭು ವಿಗರಹಗಳ ಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು. ಇವುಗಳ ಪ್ಕುದಲಿಲ
ಕುಳಿತು ನನೂನುೂ ನಾನ ೀ ಅನ ೀಕ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳನುೂ ಕ ೀಳಿಕ ೊಳುುತ್ತಿದ ಾ. ಸಾಯಿಂಭು ಎಿಂದರ ೀನು? ಅವು ಹ ೀಗ ತಾವಾಗಿಯೆೀ
ಹುಟುುಲ್ುಸಾಧ್ಯ? ಯಾರೊ ಮಾಡ್ದ ಯೊ ಇರ್ುು ಮಾಟುವಾದ, ಸುಿಂದರವಾದ ಆಕಾರ ಹ ೀಗ ಟಿಂಟಾಗಲ್ು ಸಾಧ್ಯ? ಮ್ತ ಿ ಇದ ೀ
ಆಕಾರವ ಏಕಾಗಬ ೀಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳನುೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೊ ಕ ೀಳುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ ೀಳಿದಿಾದಾರ ನಾನು ದ ೀವರಲಿಲ

ಶರದ ೆ,

ಭಕಿಯಿಲ್ಲದ ನಾಸಿಕಳ ಿಂದು ಹ ಸರು ಪ್ದ ಯುತ್ತಿದ ಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನನೂ ಮ್ನದಲಿಲ ಈ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳು ಬಹುಕಾಲ್ ಹಾಗ ಯೆೀ ಟಳಿದಿದಾವು.
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ಅಲಿಲಿಂದ ಎದುಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಪ್ಥದಲಿಲ ಮ್ುಿಂದ

ಸಾಗಿ ರ್ಶವಲಿಿಂಗಕ ು ಸುತುಿ ಬರುತ್ತಿದ .ಾ ಒಿಂದ ೊಿಂದುಸಲ್ ಅಲಿಲ ಕ ಲ್ವು

ಸಾಧ್ುಗಳಿರುತ್ತಿದಾರು. ಆದರ ಹ ಚ್ಾಚಗಿ ಯಾರೊ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತುಿಹಾಕ ಬಿಂದು ರ್ಶವಲಿಿಂಗದ ಮ್ುಿಂದ ಕುಳಿತುಕ ೊಳುುತ್ತಿದ .ಾ
ಗಭಷಗುಡಿಯಲಿಲ ಯಾರು ಬ ೀಕಾದರೊ ಹ ೊೀಗಬಹುದಾಗಿತುಿ, ರ್ಶವಲಿಿಂಗವನುೂ ಮ್ುಟ್ಟು ಪ್ೂಜಿಸಬಹುದಾಗಿತುಿ.

ಬ ಿಂಗಳ ರಿನ

ಗುಡಿಗಳಲಿಲರುವಿಂತ ಅಸಪೃಶಯರಿಂತ ನಾವು ಹ ೊರಗ ನಿಲ್ಲಬ ೀಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲಿಲ ಕುಳಿತ ಮೀಲ ಟಳಿದ ಎಲ್ಲರೊ
ಬರುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಮ್ನ ಯಿಿಂದ ತಿಂದ ಹೊವುಗಳನುೂ ಲಿಿಂಗಕ ು ಏರಿಸ, ದಿೀಪ್ವನುೂ ಹ ೊತ್ತಿಸ, ಊದುಬತ್ತಿ ಮ್ತುಿ ಕಪ್ೂಷರವನುೂ
ಬ ಳಗುತಿ, ಗಿಂಟ ಯನುೂ ಬಾರಿಸದಾಗ , ಅದರ ಸದುಾ ಸುತಿ ಇರುವ ಗುಡ್ಡ ಬ ಟುುಗಳಿಗ ತಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಧ್ವನಿತವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಇದರಿಿಂದ
ಕಣಿವ ಯ ಗಿಂರ್ಭೀರತ ಇನೊೂ ಗಹನವಾದಿಂತಹ ಅನುಭವ ವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಕಾಯಿ ಒದ ದು, ಕ ೈಮ್ುಗಿದು ನಾವ ಲ್ಲ ಹ ೊರಗ ಬಿಂದು
ಮಟ್ಟುಲ್ುಗಳ ಮೀಲ ಕುಳಿತುಕ ೊಳುುತ್ತಿದ ಾವು. ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರು ಇದಾವುದಕೊು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹ ೊರಗ ೀ ಇರುತ್ತಿದಾರು.
ಪ್ೂಜ್ ಯಾದನಿಂತರ ನನೂ ಮ್ನಸುು ಮ್ತ ಿ ಅಲಿಲಯ ವಾತಾವರಣ್ದಲಿಲದಾ ಗಹನತ ಯನುೂ ಬಗ ಯಲ್ು ಪ್ರಯತ್ತೂಸುತ್ತಿತುಿ. ಅಲಿಲಯ
ನಿಶಿಬಾತ ಯಲಿಲ ಅಡ್ಗಿದಾ ಅಗ ೊೀಚ್ರವಾದ ಶಕಿ ನನೂನುೂ ಸ ಳ ಯುತ್ತಿತುಿ. ಅದು ಎಲಿಲ ಅಡ್ಗಿದ ಎಿಂದು ಹುಡ್ುಕುತಿ ನಾನು
ರ್ಶವಲಿಿಂಗ, ಆಲ್ಯ, ಆಲ್ಯದ ಪ್ಕುದಲಿಲರುವ ಮ್ರಗಿಡ್ಗಳ ನಡ್ುವ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ ಾ. ಯಾವುದ ೀ ಒಿಂದು ಸಥಳದಲಿಲ ಅದು
ಕಿಂಡ್ು ಬರದ ಎಲ ಲದ ಯೊ ಅದರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದರ ನಿದಿಷರ್ುವಾಗಿ “ಅದು ಹೀಗಿದ , ಇಲಿಲದ ,” ಎಿಂದು ಹ ೀಳಲ್ು
ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ಮ್ೊಲ್ವನುೂ ಹುಡ್ುಕದರ್ುು ಅದು ಗಹನಾವಾಗುತಿ ಹ ೊೀಗುತ್ತಿರುವಿಂತ ಅನಿೂಸುತ್ತಿತುಿ.
ಕತಿಲ ಯಾಗುವ ಮ್ುಿಂಚ್ ಆ ಸಥಳದಿಿಂದ ಹ ೊರಡ್ಬ ೀಕು. ಅದು ನಿಜಷನ ಪ್ರದ ೀಶವಾಗಿತುಿ. ಅಲ್ಲದ ಕತಿಲ ಯಲಿಲ ಆ ಬ ಟುುವನುೂ ಹತ್ತಿ
ಹ ೊೀಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವ ೀ ಆಗಿತುಿ. ಅಷ ು ಅಲ್ಲ, ಅಲಿಲ ಹುಲಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯಿತುಿ. ಇನ ೂೀನು ಕತಿಲ ಕವಿಯುತಿದ ಎಿಂದಾಗ
ಜನರು ಸಾಲ್ಪ ಹ ೊತುಿ ಹುಲಿಗಳನುೂ ಬರದಿಂತ ತದ ಯಲ್ು ತಮ್ಟ ಯ ಸದುಾ ಮಾಡ್ುತಿ ತ್ತರುಗಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಆ ಸೊಚ್ನ ಯನುೂ
ಗಮ್ನಿಸ ಅಲಿಲದಾವರ ಲ್ಲ ಊರಿಗ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಮ್ನ ಗ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಮ್ಯ ಬಿಂದಾಗ ಇದನುೂ ಬಟುುು ಹ ೊೀಗಬ ೀಕಲ್ಲ
ಎಿಂದು ಬ ೀಸರವಾಗುತ್ತಿತುಿ ಕಣಿವ ಯನುೂ ಬಟುುು ಮೀಲ ಹತುಿವಾಗ ಅಧ್ಷಕ ು
ಆಸ ಯಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಹಾಗ ನ ೊೀಡಿದಾಗ ಅಗ ೊೀಚ್ರವಾದ ಆ ಮ್ನಸ ಳ ಯುವ

ನಿಿಂತು ಮ್ತ ಿ ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ನ ೊೀಡ್ುವ
ಕಣಿವ ಯ ರಹಸಯದಲ್ಲಡಿಗಿದ ಶಕಿ, “ನನೂನುೂ

ಹುಡ್ುಕು ಬಾ” ಎಿಂದು ನನೂನುೂ ಆಹಾಾನಿಸುವಿಂತ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಅದರ ಆ ಅಹಾಾನವನುೂ ಸಾೀಕರಿಸ ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಆದರ್ುು
ಬ ೀಗ ಬರುವ ನ ಿಂಬ ಮ್ನಃ ಸಿಂಕಲ್ಪದಿಿಂದ ಮ್ನ ಗ ಹಿಂತ್ತರುಗುತ್ತಿದ .ಾ

ಲಿೀಲಾ ಗರಡಿ
೨೬-೧೦-೧೯೯೦
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ಮ್ಳ ಗಾಲ್ದ ಆಗಸ
ನಾನು ಚ್ಚಕುವಳಾದಾಗ ನದ ದ ಒಿಂದು ಘಟುನ ಯನುೂ ನಾನು ಎಿಂದೊ ಮ್ರ ಯಲಾರ . ಆಗ ನನಗ

೮-೯ ವರ್ಷ

ವಯಸುರಬಹುದು. ನನೂ ತಿಂಗಿ ನನಗಿಿಂತ ಎರಡ್ು ವರ್ಷ ಚ್ಚಕುವಳು. ನನಗ ಮ್ಳ ಎಿಂದರ ಎಲಿಲಲ್ಲದ ಸಿಂತಸ. ಮ್ಳ ಯ ಬರವು
ನನಗ ತರುವ ಹಗಗನುೂ ನಾನು ಎಿಂದೊ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ವಣಿಷಸಲಾರ .

ನನಗ ಚ್ಚಕುವಳಾಗಿದಾಾಗಿನಿಿಂದಲ್ೊ ಮ್ಳ ಮೀಡ್ಗಳ ಿಂದರ ಸಿಂಭರಮ್. ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷಣ್ಕೊು ಒಿಂದ ೊಿಂದು ಹ ೊಸ ಚ್ಚತರವನುೂ ತ ೊೀರಿಸುವ
ಆಕಾಶ ಒಿಂದು ಅದುವತವಾದ ಚ್ಚತರಪ್ಟುವ ೀ ಸರಿ. ಹ ಸರಿಸಲ್ೊ ಬಾರದಿಂತಹ

ಅನ ೀಕ ಬಣ್ಣಗಳನುೂ ಹ ೊಿಂದಿ ನಾನಾ

ಆಕಾರಗಳನುೂ ತಳ ಯುತಿ ಆಗಸದಲಿಲ ಓಡ್ುವ, ತ ೀಲ್ುವ, ಚ್ದರುವ ಮೀಡ್ಗಳನುೂ ನ ೊೀಡ್ುವುದ ಿಂದರ ನನಗ ಎಲಿಲಲ್ದ
ಲ
ಆನಿಂದ. ಅದರಲಿಲ ಸಮ್ಯ ಕಳ ದುದ ೀ ತ್ತಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಇದಾದುಾ ಊರ ಹ ೊರಗ . ನಾವು ಹ ೊಸ ಮ್ನ ಯನುೂ
ಕಟ್ಟುಸಕ ೊಿಂಡ್ು ಅಲಿಲಗ ಬಿಂದಿದ ವ
ಾ ು. ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಯ ನಿಂತರ ಎಷ ೊುೀ ಫಲಾಷಿಂಗುಗಳವರ ಗ

ಯಾವ ಮ್ನ ಯೊ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅದ ಲ್ಲ ಬರಿೀ ಬಯಲ್ು ಪ್ರದ ೀಶವಾಗಿತುಿ. ಆ ಬಯಲಿನ ನಿಂತರ ಸಾಲ್ಪ ತಗುಗ , ಆಮೀಲ ಏರು, ಆನಿಂತರ ಮ್ತ ಿ ಬಯಲ್ು.
ಅದರಾಚ್ ಗ

ಕ ಲ್ವು ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲ್ು. ಆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಹಿಂದ ಆಡ್ುವ ಸೊಯಷನ ಕರಣ್ಗಳ ಆಟು ನ ೊೀಡ್ಲ್ು ಎರಡ್ು ಕಣ್ುಣಗಳು

ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಸಾಲ್ುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಯ ತ ರ ದ ಮ್ಹಡಿಯನುೂ ಹತ್ತಿ ಅಲಿಲ ಏಕಾಿಂತದಲಿಲ ಕುಳಿತು

ಮ್ನಮೀಹಕವಾದ ಸಿಂಜ್ ಯ ರವಿಕರಣ್ಗಳಾಟುವನುೂ ಅದು ತ ೊೀರಿಬರುವವರ ಗೊ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ .ಾ
ಮ್ಳ ಗಾಲ್ದ ಸಿಂಭರಮ್ವಿಂತೊ ಹ ೀಳತ್ತೀರದು. ಬಳಿಯ ಬಣ್ಣದಿಿಂದ ಹಡಿದು ಕಪ್ುಪ ಬಣ್ಣದವರ ಗಿನ ಅನ ೀಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಛಾಯೆಯುಳು
ಮೀಡ್ಗಳು ಆ ಬ ಟುುದ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದಿನಿಿಂದ ಎದುಾ ನನೂ ಕದ ಗ ಬರುತ್ತಿವ ಯೆೀನ ೊೀ ಎನುೂವಿಂತ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಆಗಸದಲಿಲ
ಹ ೊಳ ಯುವ ಸೊಯಷನಿಗ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಈ ಮೀಡ್ಗಳು ಕವಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಿಂದ ಸೊಸ ಬರುವ ಸೊಯಷನ ಕರಣ್ಗಳ ರ್ಮದು
ಬ ಳಕನಲಿಲ ಇಡಿೀ ಪ್ರಕೃತ್ತಯೆೀ ಹ ೊಸ ರೊಪ್ ತಳ ದಿಂತ ಕಾಣ್ುತ್ತಿತುಿ. ಗಿಡ್ ಮ್ರಗಳು ವಿಶ್ ೀರ್ವಾಗಿ ಹ ೊಳಪ್ುಗ ೊಿಂಡ್ಿಂತ ಕಿಂಡ್ು
ಬರುತ್ತಿದಾವು. ಮ್ಟುಮ್ಟು ಮ್ಧ್ಾಯಹೂದ ಬಸಲಿನಲಿಲ ಕಾದು ಬ ಿಂಕಯಿಂತ
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ,

ಕಾಣ್ುವ ಕ ಿಂಪ್ು ಮ್ಣಿಣನ ದಾರಿಯೊ ಕೊಡ್ ಈಗ

ತನೂ ರ್ಮದುವಾದ ಮ್ಣಿಣನಲಿಲ ಬರಿಗಾಲ್ಲಿಲ ನದ ಯಲ್ು ನನೂನುೂ ಆಹಾಾನಿಸುವಿಂತ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಬ ೀಸಗ ಯ

ಬ ೀಗ ಯಲಿಲ ಬ ಿಂದು ತನೂ ಎಲ ಗಳನ ೂಲ್ಲ ಕಳ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಬ ೊೀಳಾದ ಮ್ರವೂ ಕೊಡ್ ಈ ರ್ಮದುವಾದ ಬ ಳಕನಲಿಲ, ತನೂ
ಕಾಿಂಡ್ದಲ ಲಲ ೊಲೀ
ದೃಷ್ಟುಯನುೂ ಇನೊೂ

ಬಚ್ಚಚಟುುುಕ ೊಿಂಡ್ ಜಿೀವರಸವನುೂ ಹ ೊರಹ ೊರ್ಮಮಸಲ್ು ತವಕ ಪ್ಡ್ುತ್ತಿದ ಯೀ ಎಿಂಬಿಂತ
ದೊರದವ ರ ಗ ಚ್ಾಚ್ಚದರ , ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ತಲ ಎತ್ತಿ

ಅದೃಶಯ ನಾಡಿನಿಿಂದ ಹ ೊತುಿ ತಿಂದು ಸುರಿಸುವ ಹನಿಗಳ ಸಪಶಷಕಾುಗಿ

ಕಾಣ್ುತ್ತಿತುಿ.

ನಿಿಂತ ಬ ಟುುಗಳ ಸಾಲ್ು. ಅ ಬ ಟುುಗಳ ಹಿಂದಿನ

ನನೂ ಮೈಮ್ನಗಳು ಟತಾುಹ ಮ್ತುಿ ಆತುರದಿಿಂದ

ಎದುರುನ ೊೀಡ್ುತ್ತಿದಾವು.
ನ ೊೀಡ್ನ ೊೀಡ್ುತ್ತಿದಾಿಂತ ಯೆೀ

ಮೀಡ್ಗಳು ಬ ಟುುದ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದಿನಿಿಂದ ಮೀಲ ದುಾ

ಆಗಸವನುೂ ಕವಿದು, ಮ್ುಿಂದ ಮ್ುಿಂದ

ಸರಿಯುತಿ ಆಗಸ ಮ್ತುಿ ಭೊರ್ಮಯನುೂ ಒಿಂದುಗೊಡಿಸುತ್ತಿದಾವು. ಬ ಟುುಗಳನ ೂಲ್ಲ ಹ ೀಳ ಹ ಸರಿಲ್ಲದಿಂತ ಮ್ಟಾಮಾಯವಾಗಿಸ,
ಬಯಲ್ು ಪ್ರದ ೀಶದಲಿಲ ತನೂ ಅಸಿಂಖಯ ಸ ೈನಯದ ಬೀಡ್ು ಬಟುುಿಂತ , ಗಾಢ ನಿೀಲಿಯ ಪ್ರದ ಯನುೂ ಇಳಿಬಟುುಿಂತ
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ಕಾಣ್ುತ್ತಿತುಿ.

ಮ್ರುಕ್ಷಣ್ ಅದ ೀ ನಿೀಲಿ ಪ್ರದ ದಾಿಂಗುಡಿ

ಇಡ್ುತಿ ಮ್ುಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಿಂತ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಅದು ಇನ ೂೀನು ನನೂ ಮ್ನ ಯ

ಹಿಂದಿನ ಕಟ ುಯ ಮೀಲ ನಿಿಂತ ನನೂನುೂ ಕೊಡ್ ತನೂಲಿಲ ಲಿೀನವಾಗಿಸಕ ೊಳುುವುದ ಿಂದು ನ ನ ದು ನನೂ ಹೃದಯ ಸಿಂತಸದಿಿಂದ
ಕುಕಲ್ಡ್ುತಲಿತಿಲಿತುಿ. ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ ಮ್ಣಿಣನ ಸುಗಿಂಧ್ವನುೂ ಹ ೊತುಿ ತಣ್ಣನ ಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ ಅದರ ಸಿಂದ ೀಶವನುೂ ಸಾರುತ್ತಿತುಿ.
ನ ನ ದ ಮ್ಣಿಣನ ಸುವಾಸನ ಯನುೂ ಹೀರಿಕ ೊಳುಲ್ು ನಾನು ನನೂ ಎದ ಯನುೂ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ಹಗಿಗಸುತ್ತಿದ ಾ. ನ ೊೀಡ್ ನ ೊೀಡ್ುತಿಲ
ಟುಪ್ ಟುಪ್ ಎಿಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹನಿಗಳು ತಲ ಯಮೀಲ ಮೈಯ ಮೀಲ ಟದುರುತ್ತಿದಾವು. ಅವುಗಳ ಸಪಶಷ ಸುಖ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವ ಮದಲ ೀ, “ಇದ ೊೀ ಟಣ್ುಣ ಪ್ರರೀತ್ತಯ ಧ್ಾರ ” ಎನುೂವಿಂತ ರಪ್ ರಪ್ ಎಿಂದು ಜ್ ೊೀರಾಗಿ ಮ್ಳ ಸುರಿಯಲ್ು
ತ ೊಡ್ಗುತ್ತಿತುಿ. ಧ್ೊಳಿನಿಿಂದ ತುಿಂಬ ನಿಿಂತ್ತರುವ ಗಿಡ್ಮ್ರಗಳನುೂ, ಬಾಡಿ ಸಾಯಲಿಕಾುದ ಹೊಬಳಿುಗಳನುೂ, ಬಸಲಿನ ಬ ೀಗ ಗ
ಬಾಯಾರಿ ನಿಿಂದ ದನಕರುಗಳನುೂ, ಮ್ನ ಗುಡಿಸಲ್ುಗಳನುೂ, ಹಾದಿ

ಬೀದಿಗಳನುೂ ತನೂ ಪ್ವಿತರವಾದ ಧ್ಾರ ಯಿಿಂದ

ಮ್ಜಜನಕ ುರ ದು ಶುಚ್ಚಭೊಷತಗ ೊಳಿಸುತ್ತಿತುಿ. ನಾನು ತ ೊಯುಾ ತ ೊಪ ಪಯಾದರೊ ಸಹ ಆ ಧ್ಾರ ಯ ಆನಿಂದವನುೂ ಸವಿಯುತಿ
ಅಲಿಲಯೆೀ ನಿಿಂತ್ತರುತ್ತಿದ ಾ. ಹಿಂದ ಯೆೀ ನನೂ ತಾಯಿಯ ಆತಿಂಕದ ನುಡಿಗಳು ಕ ೀಳಿಬರುತ್ತಿದಾವು. ಆಗ ನಾನು ಒಳಗ ಹ ೊೀಗಲ ೀ
ಬ ೀಕಾಗುತ್ತಿತುಿ. ನನಗ ನ ನಪ್ರರುವ ಹಾಗ ಮ್ಳ ಯಿಿಂದ ನನಗ ಬ ೀಸರ ಟಿಂಟಾದುದ ೀ ಇಲ್ಲ.
ಲಿೀಲಾ ಗರಡಿ
೨೫-೧೧-೧೯೯೩
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ನಾವು ಮ್ುತಿತ್ತಗಿ ಹ ೊೀದದುಾ

(೩-೧-೧೯೮೧)

ಇದಾಕುದಾಿಂತ ಒಿಂದು ಸಿಂಜ್ ನನೂ ಮ್ಗ “ ನಾಳ ಮ್ುತಿತ್ತಿಗ ಹ ೊೀಗ ೊೀಣ್” ಎಿಂದನು. ಆಗಾಗ ನಾವು ಬ ಿಂಗಳ ರಿನ ಗಡಿಬಡಿಯ
ಬದುಕನಿಿಂದ ದೊರ,

ನದಿ, ಕಾಡ್ು, ಬ ಟುು, ಗುಡ್ಡ ಅಥವಾ ಯಾವುವಾದರೊ ಹಳ ಯ ಗುಡಿಗಳಿಗ ಹ ೊೀಗುವ ಪ್ರಿಪಾಠವಿಟುುು

ಕ ೊಿಂಡಿದ ಾವು. ಸರಿ ವಿವ ೀಕನು ಹಾಗ ಹ ೀಳಿದ ಾೀ ತಡ್ ಎಲ್ಲರೊ ಒಪ್ರಪಕ ೊಿಂಡ್ು ಮ್ರುದಿವಸ ಬ ಳಿಗ ಗ ಏಳು ಗಿಂಟ ಗ ೀ ಹ ೊರಡ್ುವುದು
ಎಿಂದು ನಿಧ್ಷರಿಸದ ವು.

೩-೧-೯೮ ರಿಂದು

ಬ ಳಗಿನ ಜ್ಾವವ ೀ ಎದುಾ ಚ್ಪಾತ್ತ ಪ್ಲ್ಯ ಮ್ತುಿ ಮಸರನೂವನುೂ ಮಾಡಿ

ಕಟ್ಟುಕ ೊಿಂಡ್ು, ನಮ್ಮ ಕುಟುುಿಂಬ (ನಾನು, ನನೂ ಪ್ತ್ತ,ನನೂ ಮ್ಗ ಮ್ತುಿ ನನೂ ಮ್ಗಳು) ನಿಧ್ಷರಿಸದ ಸಮ್ಯಕ ು ಸರಿಯಾಗಿ
ಹ ೊರಟ ೀಬಟ ುವು.

ಪಾಲಸುಕುನ

ಕಸದಿಿಂದ

ತುಿಂಬದ

ಮ್ತುಿ

ಗದಾಲ್ಮ್ಯವಾದ

ಬ ಿಂಗಳ ರಿನ

ವಾತಾವರಣ್ದಿಿಂದ

ಹ ೊರಬಿಂದಮೀಲ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಟಸರಾಡ್ುವಿಂತಾಯಿತು.
ಇನೊೂ ಚ್ಳಿಗಾಲ್ ಕ ೊನ ಗ ೊಿಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಿಂಟುು ಗಿಂಟ ಯಾದರೊ ಸಹ

ಸೊಯಷನಿನೊೂ ಮ್ಿಂಜಿನ ಮ್ುಸುಕನ ಮ್ರ ಯಲಿಲದುಾ,

ನಾವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಷಸುವಿಂತ ಮಾಡಿದಾನು, ಅಿಂತೊ ಕ ೊನ ಗ ೊಮಮ ಮ್ಿಂಜಿನ ಹ ೊದಿಕ ಯಿಿಂದ ಬಳಿಯ ಬ ಳಕನುೂ ತೊರಿ,
ಬ ಳಿುಯ ಬಸಲಿನ ಕ ೊೀಲ್ುಗಳಿಿಂದ ನಮ್ಮನುೂ ಮ್ುದಗ ೊಳಿಸದ. ಒರ್ಮಮಲ ೀ “ ತ ೀರನ ೀರಿ ಅಿಂಬರದಾಗ ನ ೀಸರ ನಗುತಾನ ,
ಗಿಡ್ಮ್ರ ತೊಗಾಯವ ಹಕು ಹಾದಾಯವ ” ಎಿಂಬ ಹಾಡ್ು ಬಾಯಿಗ ಬಿಂದು ಹಾಡ್ಬ ೀಕ ಿಂದು ಮ್ನಸುು ಕುಣಿಯಿತು. ಆದರ ಗಿಂಟುಲಿಗ
ಆ ಅಭಾಯಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ್ ಒಿಂದ ರಡ್ು ಪ್ದಗಳನುೂ ಗುನುಗುನಿಸ ಸುಮ್ಮನಾದ ನು. ಮ್ನಸುು ಸುತಿಲಿನ ಸ ೊಬಗನುೂ
ಸವಿಯುವುದರಲಿಲ ಮ್ಗೂವಾಯಿತು. ಮೈತುಿಂಬಕ ೊಿಂಡ್ು ಥಳಥಳ ಹ ೊಳ ಯುವ ಕ ರ ಗಳು, ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಿಂದ ಗಳಿಿಂದ ಕೊಡಿದ
ಬ ಟುುಗಳು, ಬಗ ಬಗ ಯ ಮ್ರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅತಯಿಂತ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಕಿಂಡ್ವು.
ಇದು ಸುಗಿಗಯ ಕಾಲ್ವಾದಾರಿಿಂದ, ರ ೈತರು ತಾವು ಬ ಳ ದ

ಜ್ ೊೀಳ ಮ್ತುಿ ರಾಗಿಯ ತ ನ ಗಳನುೂ ತಿಂದು ರಸ ಿಯ ಮೀಲ

ಹರಡ್ುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಅವು ವಾಹನಗಳ ಕ ಳಗ ಸಕುು ಅವುಗಳಿಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಬ ೀರ ಯಾಗುವುದಕ ು ಕಾಯುತ್ತಿದಾರು. ಕ ಲ್ವರು
ತ ನ ಗಳನುೂ ಹ ೀಗ ೊೀ ಹರಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಹ ಚ್ಚಚನವರು ವಾಹನಗಳ ನಾಲ್ುು ಚ್ಕರಗಳು ಯಾವ ಭಾಗದಲಿಲ ಚ್ಲಿಸುತಿವ ಎಿಂಬುದನುೂ
ಚ್ ನಾೂಗಿ ಗಮ್ನಿಸ ತ ನ ಗಳನುೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅ ಸಥಳದಲಿಲ ಕರಮ್ವಾಗಿ ಹರಡ್ುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಟಾರು ರಸ ಯ
ಿ
ಮ್ಧ್ಯಬಾಗದಲಿಲ ಎರಡ್ು
ಸಾಲ್ುಗಳಲಿಲ ತ ನ ಗಳು ಕಿಂಡ್ುಬರುತ್ತಿದಾವು. ಟಾರಿನ ಬಣ್ಣ, ದಿಂಟ್ಟನ ಬಣ್ಣ, ಜ್ ೊೀಳ, ರಾಗಿಯ ತ ನ ಗಳ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲವೂ ನ ೊೀಡ್ಲ್ು
ಬಲ್ು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದವ
ಾ ು. ಈ ರಿೀತ್ತಯಾಗಿ ತ ನ ಗಳನುೂ ಹರಡಿದ ಕದ ಇಬಬರು, ನಾಲ್ಾರು ಹ ಿಂಗಸರು, ಇಲ್ಲವ ಕ ಲ್ವು
ಗಿಂಡ್ಸರು ಇದಾರು. ನನಗ ಇಿಂದು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಮ್ುಖಚ್ಯೆಷ ಬಹಳ ಬ ೀರ ಯಾಗಿ ಅಿಂಡಿತು. ಅಲಿಲ ಯಾವುದ ೀ ರಿೀತ್ತಯಾದ
ಚ್ಚಿಂತ , ಕಳವಳ, ಆಸ , ನಿರಾಸ , ಆತುರ, ಅವಸರ, ಸ ೊೀಮಾರಿತನ, ಅತುಯತಾುಹ, ಬ ೀಸರ ಎಿಂಬಿಂತಹ ನನಗ ತ್ತಳಿದ ಯಾವ
ಭಾವಗಳ

ಕಿಂಡ್ುಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ ಲ್ಸವನುೂ ಯಾವ ಭಾವಾವ ೀಗವಿಲ್ಲದ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ್ು ಹ ೊೀಗುತ್ತಿರುವಿಂತ

ಕಿಂಡಿತು. ಆದಾರಿಿಂದ ಅಲಿಲ ಒಿಂದು ರಿೀತ್ತಯ ಸೌಿಂದಯಷವಿತುಿ. ಚ್ಕರಗಳಿಗ ಸಕುು,ಕಾಳು ಬ ೀಪ್ಷಟುುಮೀಲ ಅವನ ೂಲ್ಲ, ಒಟುುುಗೊಡಿಸ
ಕ ಲ್ವರು ಮರಗಳಲಿಲ ಕ ೀರುತ್ತಿದಾರು, ಇನುೂ ಕ ಲ್ವರು ಗಾಳಿಗ

ತೊರುತ್ತಿದಾರು. ಇಿಂತಹ ದೃಶಯಗಳನುೂ ನಾನು ನನೂ

ಬಾಲ್ಯದಿಿಂದಲ್ೊ ನ ೊೀಡ್ುತಿ ಬಿಂದಿದ ಾೀನ . ಆದರ ಇದ ಲ್ಲ ಇಿಂದು ಅಮೀಘವಾಗಿ ಕಿಂಡಿತು.
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ನಗರದಲಿಲ ಪ್ರ ೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವ ೀ ನಿರ್ಮಷಸಕ ೊಿಂಡ್ ಒತಿಡ್ದ ವಾತಾವರಣ್ದಲಿಲ ನಾವು ಮಾಡ್ುವ ಕ ಲ್ಸವನುೂ ಪ್ರರೀತ್ತಯಿಿಂದ
ಮಾಡ್ುವುದ ೀ ಇಲ್ಲ ಎಿಂಬುದು

ಈ ದೃಶಯವನುೂ ಕಿಂಡ್ ನನಗ

ತಕ್ಷಣ್ವ ತ ೊೀರಿತು. ನಗರದಲಿಲ ನಾವು ಎಲ್ಲವನೊೂ

ಯಾಿಂತ್ತರಕವಾಗಿಯೀ, ಯಾವುದ ೊೀ ಒತಿಡ್ಕ ು ಒಳಗಾಗಿಯೀ ಮಾಡ್ುತ ಿೀವ ಯೆೀ ಹ ೊರತು ಪ್ರರೀತ್ತಯಿಿಂದ ಮಾಡ್ುವುದ ೀ ಇಲ್ಲ
ಎನಿಸತು. ಅದಕ ುಿಂದ ೀ ಅಲಿಲ ಯಾಿಂತ್ತರಕವಾದ ಓರಣ್ವಿರುತಿದ ಆದರ ಸಹಜವಾದ ಸರಳತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನಿಸತು. ಆದರ ಇಲಿಲ
ರ ೈತರ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ ಪ್ರರೀತ್ತ ಮ್ತುಿ ರ್ಶಸುಿ ಎದುಾ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಕಾಳುಗಳನುೂು ಬ ೀಪ್ಷಡಿಸುವ ಕ ಲ್ಸವಿಂತೊ ಬಹಳ ಮ್ಹತಾದುಾ.
ಅದನುೂ ಅಚ್ುಚಕಟಾುಗಿ ಮಾಡ್ಲ ೀಬ ೀಕು. ಇಲ್ಲದಿದಾರ ಅವರಿಗ ಲಾಭದಲಿಲ ಕಡಿತ ಟಿಂಟಾಗುವ ಸಿಂಭವತ ಇರುತಿದ ಎನೂಬಹುದು.
ಆದರ ಪೊರಕ ಕಟುುುವ ಕ ಲ್ಸವನೊೂ ಸಹ ಅವರುಗಳು ಅಷ ುೀ ನಿಷ ೆಯಿಿಂದ ಮಾಡ್ುತ್ತಿರುವುದು

ಕಿಂಡ್ು ಬಿಂದಿತು. ನಾನು

ಚ್ಚಕುವಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ ೊೀದರತ ಿ ಹ ೊಲ್ದಲಿಲ ಕಡಿಡಗಳನುೂ ಆಯುಾ ತಿಂದು ಪೊರಕ ಕಟುುುತ್ತಿದುಾದನುೂ ನ ೊೀಡಿದ ೀಾ ನ . ಅದಕ ು ಎರ್ುು
ಸಮ್ಯ ಹಡಿಸುತಿದ ಎಿಂಬುದು ನನಗ ಗ ೊತುಿ. ಆದರ ಅದಕ ು ಸಗುವ ಬ ಲ ಮಾತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮ. ಆದರ ಅಲಿಲ ಕ ಲ್ವು
ಹ ಿಂಗಸರು ಪೊರಕ ಕಟುುುವ ಕ ಲ್ಸವನುೂ ಪ್ೂಜ್ ಮಾಡ್ಬ ೀಕಾದ ಶರದ ೆಯಿಿಂದಲ ೀ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಅಲಿಲ ನಾನು ಕಿಂಡ್ುಕ ೊಿಂಡ್
ಇನ ೊೂಿಂದು ವಿರ್ಯವ ೀನ ಿಂದರ ಮ್ುದುಕರು, ದ ೊಡ್ಡವರು, ಚ್ಚಕುವರು ಎಲ್ಲರೊ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ ನಿರತರಾಗಿದಾರು. ಅವರ ಲ್ಲರಿಗೊ ಕಾಳು,
ಕಡಿಡ, ದಿಂಟುು, ಮರ, ಬುಟ್ಟು,ತ ನ , ಹ ೊಟುುು, ಪೊರಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ ಮ್ಹತಾವುಳು ವಸುಿಗಳಾಗಿದಾವು. ಅವು ಯಾವವೂ
ನಿಜಿೀಷವ ವಸುಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಲ್ಲವುಗಳ ಿಂದಿಗ ಅವರ ಒಡ್ನಾಟು ನಿರಿಂತರವಾಗಿರುತಿದ . ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗ ಒಿಂಟ್ಟತನದ
ಭೊತ

ನಾಗರಿಕಗ

ಕಾಡ್ುವಿಂತ

ಕಾಡ್ಲಿಕುಲ್ಲ ಎನಿಸತು.

ನಾವು ಸಾಲ್ಪ ಶರಮ್ಪ್ಟುುರೊ ಸಾಕು ನಿಸಾಾಥಷತ ಯಿಿಂದ

ರಾರ್ಶರಾರ್ಶಯಾಗಿ ನಿೀಡ್ುವ ಪ್ರಕೃತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುತಿಲ್ೊ ಇದಾರೊ ಸಹ ಅದನುೂ ನಿಲ್ಷಕ್ಷಿಸ ಕ ಲ್ಸಕ ು ಬಾರದ ನಿಜಿೀಷವ
ವಸುಿಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನ ೂೀಪ್ಷಡಿಸ ಅದಕ ು ಸಲ್ಲದ ಮ್ಹತಾವನುೂ ಕ ೊಟುುು ಅದು ತಪ್ರಪಹ ೊೀಗುತಿದ ಿಂದು ಚ್ಚಿಂತ್ತಸುತಿ ಅದರ
ಭಯದಲಿಲ ಜಿೀವನದಲಿಲ ದುಃಖವನುೂ ಅನುಭವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮ್ೊಖಷತ ಗ ಎಲ ಲ ಇದ ಯೆ?

ಪ್ರಕೃತ್ತಯಿಿಂದ ಬ ೀಪ್ಷಡಿಸಕ ೊಿಂಡ್

ನಮ್ಗ ಸರಳತ ಯಿಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಮ್ರ ತ ೀ ಹ ೊೀಗಿದ . ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶಯಗಳ ಬಗ ಗ ಬರ ಯುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹ ೊೀಲಿಕ ಗಳು
ನನೂ ಗಮ್ನಕ ು ಬರುತ್ತಿವ . ಪ್ರಕೃತ್ತಯಿಂದಿಗ ಹ ೀಗ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುೂ ಸಾಥಪ್ರಸುವುದು ಎಿಂಬುದನುೂ ಪ್ುಸಿಕದಿಿಂದ ಕಲಿಯಲ್ು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕನಕಪ್ುರದಿಿಂದ ಮ್ುಿಂದ ಯಾವುದ ೀ ಊರಲಿಲ ಕಾಗದ, ಪಾಲಸುಕುು ಮ್ುಿಂತಾದ ಕಸ ಬದುಾ ಪ್ರಿಸರ ಮ್ಲಿನಗ ೊಿಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತ್ತಯಬಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮ್ನ ಮ್ತುಿ ಅಿಂಗಡಿಯ ಮ್ುಿಂಭಾಗಗಳನುೂ ಗುಡಿಸ ಸಾಚ್ಛವವಾಗಿರಿಸಕ ೊಿಂಡ್ದುಾ ಕಿಂಡ್ು ಬಿಂದಿತು.
ಎಲಿಲಯೊ

ಮಾಲಿನಯವಾಗಲಿ,

ಮ್ೊಗುಮ್ುಚ್ಚಚಕ ೊಳುುವ

ಪ್ರಸಿಂಗವಾಗಲಿ

ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕನಕಪ್ುರ,

ಸಾತನೊರು,

ಹಲ್ಗೊರುಗಳನುೂ ದಾಟ್ಟ, ಎಡ್ಗದ ಗ ತ್ತರುಗಿಕ ೊಿಂಡ್ು ಸ ೊೀಲಿಗರ ದ ೊಡಿಡಯನುೂ ಹಾದು ಮ್ುಿಂದ ಹ ೊೀದ ವು. ದಾರಿಯಲಿಲ
ಹುಣ್ಸ ಕಾಯಿಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬದ ಅನ ೀಕ ಮ್ರಗಳು ಕಿಂಡ್ವು. ಹಿಂದಿನ ಸಲ್ ಕಬಬನ ಬ ಳ ವಿಪ್ುಲ್ವಾಗಿದಾ ಕದ ಈ ಸಲ್
ಬಾಳ ಗಿಡ್ಗಳು ಕಿಂಡ್ು ಬಿಂದವು.
ದಾರಿ ಮ್ಣಿಣನದಾಗಿತುಿ. ಆಗಲ ಬಸಲ್ು ಸುಡ್ುತ್ತಿತುಿ. ಹುಲ್ುಲ ಒಣ್ಗಿ ನಿಿಂತ್ತದಾರೊ ಗಿಡ್ಮ್ರಗಳು

ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ಒಣ್ಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದರ ಅಷ ುೀನೊ ಹಸುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲಿಲ ಕ ಲ್ವು ಹಳದಿ ಹೊಗಳು ಅರಳಿದಾವು, ಮ್ರದ ಎಲ ಗಳು ಒಳ ುಯ ಕ ಿಂಪ್ು ಬಣ್ಣಕ ು
ತ್ತರುಗಿದಾವು. ಕ ಲ್ವು ತ್ತಳಿ ಹಳದಿ ಮ್ತುಿ ಕಿಂದು ಬಣ್ಣ ತಳ ದು ಮ್ನ ೊೀಹರವಾಗಿದಾವು. ಸ ೊೀಲಿಗರ ದ ೊಡಿಡಯಿಿಂದ ಸಾಲ್ಪ ಮ್ುಿಂದ
ಹ ೊೀದಕೊಡ್ಲ ದಾರಿ ಇಳುಕಲಾಗಿತುಿ. ಒಿಂದು ಕದ ಬ ಟುುದ ಒಿಂದು ಭಾಗ ಇಳಿದ ಕೊಡ್ಲ , ಕಾವ ೀರಿಯ ಹ ೊಳ ಯುವ ರೊಪ್
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ಕಿಂಡ್ು ಬಿಂದು ಮ್ನಸುಗ ಹುಚ್ುಚ ಹಡಿಸತು. ಆ ನಿಂತರ ಕಾವ ೀರಿಯ ಬದಿಯಲ ಲೀ ದಾರಿ ಸಾಗುತಿದ . ಒಿಂದುಕದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ನಾನಾ ಮ್ರಗಳಿಿಂದ ಕೊಡಿದ ಬ ಟುುಗಳು ಇನ ೊೂಿಂದು ಕದ ಕಣಿವ ಯಲಿಲ ಸೊಯಷನ ಬಸಲಿನಲಿಲ ಥಳಥಳಿಸುತಿ ಹರಿಯುವ ಕಾವ ೀರಿ.
ಕಣ್ುಣಗಳಿಗ ಎಲ ಲದ ಯೊ ಹಬಬದೊಟುವ ೀ.
ಒಿಂದು ಕದ ಜಿೀಪ್ು ನಿಲಿಲಸ ತ್ತೀರ ಇಳುಕಲಾದ ಭಾಗವನುೂ ಕರ್ುಪ್ಟುುು ಇಳಿದು, ಭಾಗಶಃ ಜ್ಾರಿ ಕಾವ ೀರಿಯನುೂ ತಲ್ುಪ್ರದ ವು.
ಕಾವ ೀರಿ ಮೀಲ್ುನ ೊೀಟುಕ ು ಶ್ಾಿಂತವಾಗಿ ಕಿಂಡ್ರೊ ನಿೀರಿನಲಿಲ ಕಾಲಿಟಾುಗ ಅದರ ರಭಸದ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಬಿಂದ ಗಳ ಲ್ಲ ಅದರ
ರಭಸವನುೂ ಗೌರವಿಸ ಅದಕ ು ಅಡಿಡಮಾಡ್ಲ್ು ಇರ್ುವಿಲ್ಲವ ೀನ ೊೀ ಎನುೂವಿಂತ ಅಲ್ಲಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತದಾವು. ಕ ಲ್ವು
ಬಿಂದ ಗಳು ಅದರ ರಭಸ ಮ್ತುಿ ಸ ೊಬಗನುೂ ಸವಿಯಲ್ು ತಲ ಎತ್ತಿ ನ ೊೀಡ್ುತ್ತಿರುವಿಂತ ಮೀಲ ದಿಾದಾವು. ನಾವು ಅಿಂತಹದ ೊಿಂದು
ಬಿಂದ ಯಮೀಲ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ುಗಳನುೂ ಕಾವ ೀರಿಯಲಿಲ ಇಳಿಬಟುುು ಅದರ ರ್ಶೀತಲ್ತ , ರಭಸ, ನಾದ, ಸ ೊಬಗು ಎಲ್ಲವನೊೂ
ಸವಿಯುತಿ

ಮೌನವಾಗಿ

ಕುಳಿತ ವು.

ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ

ನ ೊೀಡಿದಾಗ

ನಿೀರಿನ

ಒಳಗೊ

ಹ ೊರಗೊ

ವಿರ್ಭನೂ

ಆಕಾರದ

ಬಿಂದ ಗಳು.ಜಲ್ಸಸಯಗಳು, ಪಾಚ್ಚಗಳು, ಅಲಿಲಯ ಜಿೀವಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಮ್ತುಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಿಂದರಕುಿಂತ ಒಿಂದು
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಿಂಡ್ವು. ನದಿಯ ಸದುಾ, ಅದರ ಹರಹು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸ ೊಬಗನುೂ ವ ಣಿಷಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವ ೀ ಎನಿಸುತಿದ .
ಅಲಿಲ ನಿರಿನ ಸದುಾ ಬಟುುರ ಬ ೀರ ಯಾವ ಸದೊಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನುೂ ಟಳಿದು ಇನಾೂರೊ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳ

ಸಹ ಯಾರೊ

ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೊ ನಮ್ಗ ನಾವು ಒಿಂಟ್ಟ ಎನಿಸಲ ೀ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪ್ುಟುು ಜಿೀವಿಗಳು ಅಲಿಲ ಅಸಿಂಖಯವಾಗಿದುಾ ಅಲಿಲ ಯವುದೊ
ನಿಜಿೀಷವ ವ ನಿಸಲ ೀ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲಿಲ ತ್ತರುಗಾಡ್ಲ್ೊ ಹ ೊೀಗಲಿಲ್ಲ, ನಿರಿನಲಿಲ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ೊ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಧ್ಾಯಹೂ
ಹಸವ ಯಾದಾಗ ಊಟುಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನ ಕುಳಿತ್ತದ ಾವು. ಬ ೀಸರದ ಮಾತ ೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ ೀಸರಿಕ , ಖಾಲಿತನ, ನಿರಾಸ ಇವ ಲ್ಲ
ನಾವ ೀ ನಾಗರಿಕರು ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡ್ವುಗಳು ಎನಿಸತ ೊಡ್ಗಿತು.
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£À£Àß ºÀ½îAiÀÄ »jAiÀÄgÀ fÃªÀ£À ±ÉÊ°
£ÁªÀÅ (JAzÀgÉ, £À£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉ, E§âgÀÄ CtÚA¢gÀÄ, £À£Àß ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀAVAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
£Á£ÀÄ. £À£ÀUÁUÀ JAlÄ ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ìgÀ§ºÀÄzÀÄ) ¨ÉÃ¹UÉ gÀeÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄvÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ
ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÀÅ. C°ègÀÄwÛzÀÝªÀgÀÄ ªÀÄÄvÁå, D¬Ä, (CdÓ CfÓ), ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä E§âgÀÄ
¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄgÀÄ. £Á£ÀÄ D ¢£ÀUÀ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÉÝ. £Á£ÀÄ C°è PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ §UÉÎ
ºÉÃ½zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä CA¢£À CªÀgÀ fÃªÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.
£Á£ÀÄ ¤zÉÝ w½zÉzÁÝUÀ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¢gÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄgÉ®è £ÁªÀÅ K¼ÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ
PÁAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. CPÀÌgÉ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹, G¥ÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁ¹UÉ ©lÄÖ
§gÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä ºÁ¹UÉ ºÀZÀÑqÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ« ¸ÀÄwÛqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä
¥ÁævÀ«ð¢üUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ £Á¬Ä
ºÀA¢UÀ¼À PÁl«gÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄÄR vÉÆ¼ÉAiÀÄ®Ä ¨Á« PÀmÉÖUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
ºÁUÁV £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ, ¸ÀévÀB ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃ¢PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä ¹ÃgÉ¬ÄAzÀ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄÄR
PÉÊ PÁ®Ä MgÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä£Éß®è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. M¼ÀUÉ
ºÉÆÃV MAzÀÄ §lÖ®°è PÉÆ§âj JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ, £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ, £ÀªÉÄä®ègÀ vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä
¨ÁZÀÄªÀAvÉ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ªÀÄzsÉå, ªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è PÉÆÃuÉUÀ¼À ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
£ÀªÉÄä®ègÀ dqÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ j§â£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¸Ë¼À£ÀÄß (fqÀØ£ÀÄß vÉÆ¼ÉAiÀÄ®Ä
G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ §UÉAiÀÄ ºÀ¹gÀÄ§tÚzÀ ªÀÄtÄÚ) ºÁQ vÉÆ¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä ¹ÃgÉAiÀÄ
¥ÀzÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ GfÓ CzÀjAzÀ vÉÃªÁA±ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ, NgÀtªÁV ¸ÀÄwÛ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä
vÁ¬Ä vÀ¯É »QÌ vÉÆqÀPÀ£ÀÄß ©r¸ÀÄªÁUÀ PÉ¼ÀUÉ ©zÀÝ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ Dj¹ ¸ÀÄwÛ
GAqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£Éß®è KPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ UÉÆvÉÛÃ? AiÀiÁªÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ DUÀ°
PÀÆzÀ®Ä ºÁj ºÉÆÃV ©Ã¼À¨ÁgÀzÀÄ, C®èzÉ, E£ÀÄß ¸Àé®à ºÉÆwÛUÉ ºÁ®Ä PÀgÉ¬Ä¹ PÉÆ¼Àî®Ä
§gÀÄªÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ«£À°è CxÀªÁ CªÀÅUÀ½UÁVlÖ PÀ®ÎaÑ£À°è PÀÆzÀ®Ä ©zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ
vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAmÁUÀ¨ÁgÀzÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ PÁ¼ÀfAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀªÀÄUÉ®è §ºÀ¼À zÀlÖªÁzÀ ºÁUÀÆ
GzÀÝªÁzÀ PÀÆzÀ°zÀÝªÀÅ. £ÀªÉÄä®ègÀ PÉÃ±Á®APÁgÀ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°è §ºÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ
»rAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛ§â ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä D¬Ä PÀÆqÀ vÀ¯É
¨ÁaPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. GzÀÄjzÀ PÀÆzÀ¯É®èªÀ£ÀÄß MAzÀÆ ©qÀzÀAvÉ vÉUÉzÀÄ zÉÆrØ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ
ºÉÆÃV w¥ÉàUÉ J¸ÉzÀÄ §AzÀÄ PÀqÀ¯É »nÖ¤AzÀ PÉÊ vÉÆ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À
PÉÊUÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄÄA¢£À PÉ®¸ÀªÉAzÀgÉ, ªÀÄ£É PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄªÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀßAvÀÆ £Á£ÀÄ CvÀåAvÀ
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D¸ÉÜ¬ÄAzÀ UÀªÀÄ¤¸ÀÄwÛzÉÝ. £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¥ÉÇgÀPÉ PÀrØUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄÝ vÀAzÀÄ ¥ÉÇgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀnÖgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä zsÀÆ¼ÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ, UÀÄr¸ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä ¹ÃgÉAiÀÄ
¸ÉgÀV¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄÄaÑPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÉÇgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ,
vÀ¼ÀzÀ°è £Á®ÆÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ §gÀÄªÀAvÉ ªÀiÁr ºÉ¨ÉâgÀ½¤AzÀ
MvÀÄÛwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¥ÉÇgÀPÉAiÀÄ PÀrØUÀ¼ÀÄ £À«®Ä UÀjAiÀÄAvÉ CUÀ®ªÁV ºÀgÀrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝªÀÅ. DUÀ
PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À AiÀiÁªÁåªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛqÀ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛvÉÆÛÃ CªÀ£Éß®è JwÛlÄÖ vÀªÀÄä PÉ®¸À DgÀA©ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C ¥ÉÇgÀPÉ¬ÄAzÀ UÉÆÃqÉ,
ªÀÄÆ¯É, ªÀÄÆmÉ, ¥ÉnÖUÉ EvÁå¢UÀ¼À CPÀÌ ¥ÀPÀÌ J®èªÀ£ÀÆß §ºÀ¼À JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ, C°èAiÀÄ J®è
PÀ¸À ºÉÆÃUÀÄªÀAvÉ, DzÀgÉ zsÀÆ¼ÀÄ ºÁgÀzÀAvÉ UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£Éß®è £ÁªÀÅ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ
MAzÀÄ ZÀZËÑPÀªÁzÀ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝªÀÅ. CªÀgÀ J®è PÉ®¸À
ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ £ÁªÀÅ PÉ¼ÀV½AiÀÄÄªÀAwgÀ°®è. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ, £É® ¸Áj¸ÀÄªÀ PÉ®¸À. PÉªÀÄätÄÚ
ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à ¸ÀUÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉgÉ¹ £É®ªÀ£ÀÄß ¸Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D PÀ¯ÉAiÀÄ ¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄÃ
CjAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄuÉ CxÀªÁ E£ÉßÃ£ÁzÀgÀÄ ©zÀÄÝ £É® PÉwÛ ºÉÆÃV¢ÝzÀÝgÉ, C°è
¸Àé®à UÀnÖ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÉÄwÛ PÉ® PÁ® ©lÄÖ, ¨ÉÃgÉ PÀqÉ¬ÄAzÀ ¸Áj¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÀzÀªÁV ¨ÉgÉ¸ÀÄªÀ jÃw, PÀ¯É¹zÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß, PÉÊ¬ÄAzÀ JwÛPÉÆAqÀÄ £É®zÀ
ªÉÄÃ¯É ºÁQ, CAUÉÊ¬ÄAzÀ CzÀ£ÀÄß ºÀgÀr, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ £ÀÄtÄ¥ÀÅ UÉÆ½¹, ºÉaÑ£À PÉ¸ÀgÀ£ÀÄß
ªÀÄÄAzÉ £ÀÆQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ CªÀgÀ D jÃw, £Á£ÀÆ D PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ £À£Àß£ÀÄß
¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÀPÉÌ D¸ÀàzÀªÉÃ EgÀ°®è. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ £ÁªÀÅ
PÉ®¸À ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JA§ £ÀA©PÉAiÉÄÃ EgÀ°®è. »ÃUÁV £ÁªÀÅ, ªÀiÁvÀæ ªÀÄÆPÀ
¥ÉæÃPÀëPÀgÁV EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¸Áj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CzÀÄ MtUÀÄªÀªÀgÉUÀÆ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀÜ¼À
©lÄÖ C®ÄUÁqÀÄªÀAwgÀ°®è.
£É® ¸Áj¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¸Áß£À. F £ÀqÀÄªÉ ¤ÃgÉÆ¯É zsÀUÀ zsÀUÀ GjzÀÄ ¤ÃgÀÄ ZÉ£ÁßV PÁ¢gÀÄwÛvÀÄÛ.
DUÀ £ÀªÀÄUÉ UÀrAiÀiÁgÀ £ÉÆÃqÀÄªÀ C¨sÁå¸À CxÀªÁ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀ°®è. DUÀ¯ÉÃ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 9
UÀAmÉ DVgÀÄwÛvÀÄÛ JAzÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F £ÀqÀÄªÉ M§â D¼ÀÄ zÉÆrØ¬ÄAzÀ MAzÀÄ DPÀ¼À£ÉÆßÃ
E®èªÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÉÆßÃ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÄÖwÛzÀÝ. CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ »Ar
E®èªÉ ºÀ¸ÀÄgÀÄ ºÁQ, PÉZÀÑ®Ä vÉÆ¼ÉzÀÄ, PÀgÀÄªÀ£ÀÄß ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ©lÄÖ, D £ÀAvÀgÀ ºÁ®Ä
PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. £À£ÀUÉ, DUÀ¯ÉÃ PÀgÉzÀ £ÉÆgÉºÁ®Ä §®Ä EµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉÃ vÁ£É PÀgÉzÀ
ºÁ°£À gÀÄa PÀÄrzÉÃ w½AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. DªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ºÁ°£À
WÀªÀÄ WÀªÀÄ ¥ÀjªÀÄ¼À ªÀÄ£ÉAiÉÄ®è vÀÄA©gÀÄwÛvÀÄÛ.
CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ
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¸Áß£ÀªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÉ®è ¸Áß£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÀÅ. ¸Áß£À ªÀiÁr, PÀvÀÛ¯É vÀÄA©zÀ
zÉÃªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉºÉÆÃV zÉÃªÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆgÀ §AzÁUÀ, £ÀªÀÄä ¸ÉÆzÀgÀvÉÛ, £ÀªÀÄUÁV ªÀÄuÉ
ºÁQ, £ÁªÀÅ PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä J®è ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÀÄ½vÀ
PÀÆqÀ¯ÉÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀgÀªÁzÀ PÀAa£À UÀAUÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CªÀÅUÀ¼À°è, M¯ÉAiÀÄªÉÄÃ¯É
ZÉ£ÁßV PÁzÀ ºÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ZÀjUÉ¬ÄAzÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ ºÁQ, UÀAUÁ¼À£ÀÄß
ªÀÈvÁÛPÁgÀzÀ°è wgÀÄV¹ ºÁ°£À GµÀÚvÉ PÀrªÉÄ DzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄÃ PÀÄ½vÀÄ, ºÁ®Ä ZÉ®èzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÀÄrAiÀÄÄªÁUÉÃ£ÁzÀgÀÄ ºÁ®Ä
¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¸ÉÆÃjzÀgÉ vÀPÀët ¤Ãj£À PÉÊ¬ÄAzÀ MgÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÀÄÖ ºÁ®Ä ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ
PÀÄrAiÀÄ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. ºÀ¹ £ÉÆgÉ ºÁ®Ä PÀÄr¢gÀ¢zÀÝgÉ ZÉ£ÁßV ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ ºÁ®Ä
PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝªÀÅ. KPÉAzÀgÉ CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ ºÀ¹«¤AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆmÉÖ vÁ¼À ºÁPÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ
JµÀÄÖ ºÁ®Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝªÉA§ÄzÀgÀ ¯ÉPÀÌ EA¢£À ¯ÉÆÃlzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ°è ºÉÃ¼À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.
£ÀAvÀgÀ, £ÀªÀÄUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄPÀÌ½¸À®Ä ¤ÃgÀÄ PÉÆlÄÖ, £ÀªÀÄä UÀAUÁ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆ¼ÉAiÀÄ®Ä ElÄÖ
, PÀÆqÀ¯É C¯Éè¯ÁèzÀgÀÆ ºÁ®Ä ZÉ°èzÉAiÉÆÃ JAzÀÄ £ÉÆÃr £É®ªÀ£ÀÄß ¸Áj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ºÁ°£À°èzÀÝ ¸ÀPÀÌgÉUÉ EgÀÄªÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ aAvÉAiÀiÁVvÀÄÛ. E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ
AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀªÀÇ EgÀÄwÛgÀ°®è. ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ CzÉÃ ZÀZËÑPÀªÁzÀ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É
PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. £ÁªÀÅ aPÀÌªÀgÁzÀÝjAzÀ £ÁªÉÇ§âgÉÃ J°èAiÀÄÆ ºÉÆÃUÀÄªÀAwgÀ°®è, ªÀÄvÀÄÛ
»jAiÀÄgÁjUÀÆ ¨É¼ÀV£À ºÉÆvÀÄÛ ©qÀÄ«gÀÄwÛgÀ°®è. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ, £À¸ÀÄQ£À°èAiÉÄÃ ºÉÆ®PÉÌ
ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄÄvÁåUÁV £ÁªÀÅ PÁAiÀÄÄwÛzÉÝªÀÅ. CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸Áß£À ¥ÀÇeÉ ªÀÄÄV¹
ºÁ®Ä PÀÄrzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ CzÉÃ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. D¼ÀÄUÀ½UÉ zÀ£ÀUÀ¼À
ªÉÄÃ«£À §UÉÎ CxÀªÁ ºÉÆ®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ¤zÉðÃ±À£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è, £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄgÀÄ, £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ D¬Ä J®ègÀÆ, ªÉÆ¸ÀgÀÄ
PÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, vÀgÀPÁj ©r¸ÀÄªÀÅzÀÄ, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ EvÁå¢ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è
¤gÀvÀgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ J®èjUÀÆ CªÀgÀªÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ
¨ÉÃPÁzÀ¶ÖgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. £ÁªÀÅ, J®ègÀÆ D¸ÉÜ¬ÄAzÀ, dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß
£ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÀÄ½wgÀÄwÛzÉÝªÀÅ. EµÉÖÃ C®èzÉ, UÀªÀÄ¤¸À®Ä E£ÀÆß C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ C°è
£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ. HgÀ°èAiÀÄ ªÀÄoÀ¢AzÀ CAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ «¨sÀÆw, ªÀÄr§mÉÖ zsÀj¹, eÉÆÃ½UÉUÀ¼À£ÀÄß
»rzÀÄ ©üPÉëUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÉÆßÃ E®èªÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ
vÀvÀÛ÷é ¥ÀzÀªÀ£ÉÆßÃ ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÀÖgÀ°è £ÁªÀÅ MAzÀÄ §ÄnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV
CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁZÀÄwÛzÉÝªÀÅ. DUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ eÉÆÃ½UÉ¬ÄAzÀ ºÀÆªÀÅ ¥ÀvÉæUÀ¼À£ÀÄß
£ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ, £ÁªÀÅ CªÀjUÉ CQÌAiÉÆÃ, eÉÆÃ¼ÀªÉÇÃ, »mÉÆÖÃ K£À£ÁßzÀgÀÆ
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PÉÆqÀÄwÛzÉÝªÀÅ. F PÉÆqÀÄ PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. E§âgÀÆ
M§âgÀ£ÉÆß§âgÀÄ, CxÀªÁ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¹PÉÆ¼ÀîzÀAvÉ EzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
CªÀgÀÄ D²ÃªÀðZÀ£À £ÀÄrzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ E§âgÀÄ ªÀÄÆªÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. MªÉÆäªÉÄä
§ÄqÀÄ§ÄrPÉAiÀÄªÀgÀÄ, §tÚ §tÚzÀ ªÉÃµÀ vÉÆlÄÖ, PÀtÂÚUÉ PÀ¥ÀÅöà, PÉ¼ÀUÉ ©½AiÀÄ «¨sÀÆw
§½zÀÄPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ªÉÃµÀ ¨sÀÆµÀtUÀ½AzÀ J®ègÀ ªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ, §ÄqÀÄ§ÄrPÉAiÀÄ£ÀÄß
£ÀÄr¸ÀÄvÀÛ, JvÀÛgÀzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è “ºÀQÌ £ÀÄrvÉÊvÉ” JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£Éß®è
UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À EµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. F £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉÆÃzÀzÉÝÃ
UÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀ°®è. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ UÀAmÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ CqÀÄUÉ ¹zÀÞªÁVgÀÄwÛvÀÄÛ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä
»jAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ gÉÆnÖ §rAiÀÄ®Ä PÀÄ½vÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ £ÀªÀÄä£Éß®è HlPÉÌ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.
ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ HlPÉÌ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÉÛ
»A¢£ÀAvÉAiÉÄÃ, £ÀªÀÄUÉ®è ªÀÄuÉ ºÁQ, £ÁªÉ®è C°è §AzÀÄ PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É, ªÀÄÄAzÉ
MAzÉÆAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ CqÀØtÂUÉ, JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÉÆAzÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ vÀA©UÉ ªÀÄvÀÄÛ
MAzÉÆAzÀÄ ¯ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß Ej¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CqÀØtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÉÆAzÀÄ PÀAa£À UÀAUÁ¼À£ÀÄß
EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀAUÁ¼ÀPÉÌ ¥À®è÷å, ±ÉÃAUÁzÀ »Ar, ªÉÆ¸ÀgÀÄ, ¨ÉÃ¼É EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß
§r¸ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ©¹ ©¹ gÉÆnÖ ¹zÀÞªÁVgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. CzÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆ¸ÀgÀÄ PÀqÉzÀÄ DUÀ vÁ£ÉÃ
vÉUÉzÀ ¨ÉuÉÚ PÀÆqÀ EgÀÄwÛvÀÄÛ. £ÁªÀÅ HlªÀiÁqÀ®Ä¥ÀPÀæ«Ä¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. »jAiÀÄgÉzÀÄjUÉ,
«±ÉÃµÀªÁV HlªÀiÁqÀÄªÁUÀ, “¨ÉÃPÀÄ, ¨ÉÃqÀ” UÀ¼À ºÉÆgÀvÁV AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°®è.
ªÀiË£ÀªÁV CqÀÄUÉAiÀÄ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÀÛ GlªÀiÁqÀÄwÛzÉÝªÀÅ. £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ, £ÀªÀÄUÉ
K£ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ HlªÀiÁqÀÄªÀ jÃw¬ÄAzÀ¯ÉÃ CjvÀÄ £ÁªÀÅ ¨Á¬Ä
©lÄÖ PÉÃ¼ÀÄªÀ ªÉÆzÀ¯ÉÃ £ÀªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÉÆÃ CµÀÖ£ÉßÃ §r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CqÀÄUÉ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÆgÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 20- 25 Cr JvÀÛgÀ«vÀÄÛ. ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ QlQUÀ½zÀÝªÀÅ. CzÀjAzÀ
¸ÁPÀµÀÄÖ ¨É¼ÀPÀÄ §gÀÄwÛgÀ°®è. GjAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ M¯ÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀÆj£À°èzÀÝ
¨É¼ÀQAr¬ÄAzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀA§zÀAvÉ vÀÆj§gÀÄwÛzÀÝ ©¹°£À ¨É¼ÀPÀÄ ªÀiÁvÀæ C°ègÀÄwÛvÀÄÛ. EAvÀºÀ
C®à ¸Àé®à ¸ÀºÀdªÁzÀ ¨É¼ÀPÀÄ, G½zÉ®è PÀqÉ ªÀÄ§Äâ PÀvÀÛ¯É, ªÀÄÄRåªÁV gÉÆnÖ §rAiÀÄÄªÀ
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ಟೀಚರ್
“ಟ್ಟೀಚ್ರ್” ಎಿಂದ ಕೊಡ್ಲ ನನಗ , ನಾವು ಶ್ಾಲ ಯಲಿಲದಾಾಗ, “ಟ್ಟೀಚ್ರ್ ಟ್ಟೀಚ್ರ್,

’ ಚ್ರ್

’ ಚ್ರ್” ಎನುೂತಿಲ ೊೀ, ಅಥವಾ “ಸರ್

ಸರ್” ಎನುೂತಿಲ ೊೀ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಹಿಂದ ಯೆೀ ಸುತುಿವಿಂತ ಮಾಡಿದ ಅನ ೀಕ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕಯರ ಮ್ತುಿ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕರ ನ ನಪಾಗುತಿದ .
ಕ ಲ್ವರು ತಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ುವ ರಿೀತ್ತಯಿಿಂದಾಗಿ, ಪ್ದಯ ಓದುವ ರಿೀತ್ತಯಿಿಂದಾಗಿ, ಕತ ಹ ೀಳುವ ಮೀಡಿಯಿಿಂದಾಗಿ,
ಅದುವತವಾದ ವಿರ್ಗಳನುೂ ಹ ೀಳಿ ನಮ್ಮ ಕುತೊಹಲ್ ಕ ರಳಿಸದುದಕಾುಗಿ ಮ್ತುಿ ತಮ್ಮ ಅಚ್ುಚಕಟುುುತನದಿಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುನ
ಮೀಲ ಅಚ್ ೊಚತ್ತಿದರ ಇನುೂ ಕ ಲ್ವರು, ಶ್ಾಲ ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಅನ ೀಕ ಸಿಂದಭಷಗಳಲಿಲ ಟದಾರತ , ಆತ್ತೀಯತ , ಅನುಕಿಂಪ ಯ
ನಡ್ತ ಯಿಿಂದ ನನೂನುೂ ಆಕಷ್ಟಷಸ ಸದಾ ತಮ್ಮನುೂ ನ ನ ಯುವಿಂತ ಮಾಡಿದಾಾರ .
ನಾವು ಚ್ಚಕುವರಾದಾಗ ಇಿಂದಿನಿಂತ ಕಿಂಪ್ೂಯಟುರ್ ಅಥವಾ ಟ್ಟವಿ ಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ ುೀ ಅಲ್ಲದ ಕನಾಷಟುಕದಲಿಲ ಅತಯಿಂತ
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ ಲ ಎಿಂದು ಹ ಸರು ಪ್ದ ದ ನಮ್ೊಮರಲಿಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಹತುಿ

ಹನ ೊೂಿಂದು ವರ್ಷದವರಾದರೊ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿರ್ಯದಲಿಲ ಅಜ್ಞರಾಗಿಯೆೀ ಇದ ವ
ಾ ು. ಅಿಂತಹ ಸಮ್ಯದಲಿಲ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಅನ ೀಕ
ಅದುವತಗಳನುೂ ಹ ೀಳಿ ನನೂ ಮ್ನಸುನುೂ ಸ ಳ ದವರು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕರಾದ “ತಾಳಿಕ ೊೀಟ್ಟ” ಸರ್. ಅವರು, ನಾವ ಲ್ಲ
ತ್ತಳಿದುಕ ೊಿಂಡ್ಿಂತ ಸೊಯಷನು ಪ್ೂವಷದಲಿಲ ಹುಟುುುವುದೊ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರ್ಶಚಮ್ದಲಿಲ ಮ್ುಳುಗುವುದೊ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹ ಚ್ುಚ ಕಡಿಮ
ಇದಾಲ ಲ ಇರುತಾಿನ . ಆದರ ಭೊರ್ಮಯು ಮಾತರ ತನೂ ಸುತಿ ಮ್ತುಿ ಸೊಯಷನ ಸುತಿ ತ್ತರುಗುತಿದ . ಅದಕಾುಗಿಯೆೀ ದಿನ
ರಾತ್ತರಗಳು ಮ್ತುಿ ಋತುಗಳು ಟಿಂಟಾಗುತಿವ , ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿ ನಾವು ವಿಸಮಯಗ ೊಳುುವಿಂತ ಮಾಡಿದರು.
ಸೊಯಷನು ಇದಾಲ ಲೀ ಇರುತಾಿನ ಭೊರ್ಮಯ ಮೀಲಿರುವ ನಾವು ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಅವನಿಗ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ ಿೀವ , ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಅವನಿಗ
ದೊರವಾಗುತ ಿೀವ , ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದು ನನೂ ಮ್ನಸುನಲಿಲ ಒಿಂದು ವಿಚ್ಚತರವಾದ ಪ್ರಶ್ ೂ ಕ ರಳಿತು. “ ಸರ್ ಹಾಗಾದರ ನಾವು ಬ ೀರ
ಬ ೀರ ತಾಣ್ಗಳಿಗ

ನದ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಏಕ ಮ್ನ ಗ ಹ ೊೀಗಬ ೀಕು? ನಿಿಂತಲಿಲಯೆೀ ನಿಿಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಗಳಿಗ

ತಲ್ುಪ್ುವುದಿಲ್ಲವ ” ಎಿಂದು ನನೂ ದಡ್ಡತನದ ಪ್ರಮಾವಧಿಯನುೂ ಪ್ರದರ್ಶಷಸದಾಗ ನನೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಗ ೊಳ ುಿಂದು ನಕುು ತಮ್ಮ
ಬಗ ಬಗ ಯ ದಿಂತಪ್ಿಂಕಿಗಳನುೂ ಪ್ರದರ್ಶಷಸದರು. ಆದರ ತಾಳಿಕ ೊೀಟ್ಟ ಸರ್ ಮಾತರ ಇಿಂತಹವುಗಳನುೂ ದಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳ ಿಂದು
ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಿಲ ೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನೂ ಅನ ೀಕ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳನುೂ, ಅತಯಿಂತ ತಾಳ ಮಯಿಿಂದ

ಕ ೀಳಿ ಪ್ರರೀತ್ತಯಿಿಂದ ಎಲ್ಲವನೊೂ ವಿವರಿಸ ನನೂ

ವಿಚ್ಚತರವಾದ ಸಿಂದ ೀಹಗಳನುೂ ಪ್ರಿಹರಿಸುತ್ತಿದಾರು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಈ ತಾಳ ಮ ಮ್ತುಿ ಅತ್ತ ಪ್ರರೀತ್ತಯಿಿಂದಾಗಿಯೆೀ ನಾನು ಇಿಂತಹ
ದಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ ೂ ಕ ೀಳಿದ ಾ ಎಿಂದು ತ ೊೀರುತಿದ .

ಅವರು ಹ ೀಳುವ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದು ನನಗ ಅದುವತವಾಗಿ ತ ೊೀರುತ್ತಿತುಿ. ಪ್ರಯೀಗ

ಶ್ಾಲ ಗ ಕರ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಹ ೊೀಗಿ, ಲಿಟುಮಸ್ ಕಾಗದಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಸುವುದನುೂ, ದಾರವಣ್ಗಳು ಹರಳುಗಟುುುವುದನುೂ, ಗಾಜಿನ
ಲ ೊೀಟುವನುೂ ನಿೀರನಿಿಂದ ತುಿಂಬ ತಲ ಕ ಳಗಾಗಿ ಹಡಿದರೊ ಅದು ಬೀಳದ ಇರುವುದನುೂ, ಸೊಕ್ಷಮದಶಷಕ ಯಿಂತರದಲಿಲ ಸೊಕ್ಷಾಮಣ್ು
ಜಿೀವಿಗಳನುೂ, ತ ೊೀರಿಸ ನಾನು ಬ ಕುಸ ಬ ರಗಾಗುವಿಂತ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು.
ನಾನು ಬ ರಗಾಗುವಿಂತಹ ಅನ ೀಕ ಸಿಂಗತ್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಲಿಲಯೊ ನದ ಯುತ್ತಿದವ
ಾ ು. ಅವುಗಳಲಿಲ ಮಾರಮ್ಮನ ಆಗಮ್ನವೂ
ಒಿಂದಾಗಿತುಿ. ಬುಟ್ಟುಯಲಿಲಟುು ಮಾರಮ್ಮನನುೂ ತಲ ಯ ಮೀಲ ಹ ೊತುಿ, ಹಣ ಯ ತುಿಂಬ ಕುಿಂಕುಮ್ ಬಳಿದುಕ ೊಿಂಡ್ು, ಸ ೊಿಂಟುದಿಿಂದ
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ಮೀಲ್ುಭಾಗದಲಿಲ ಬತಿಲ ಯಾಗಿ, ತ ೊೀಳುಗಳಿಗ ನಿಿಂಬ ಹಣ್ುಣಗಳನುೂ ಹ ೊಲಿದುಕ ೊಿಂಡ್ು, ಒಬಬ ವಯಕಿ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿದಾನು. ಅವನ
ಹಿಂದ ಅವನ ಹ ಿಂಡ್ತ್ತ, ಆತನ ಮ್ಕುಳು, ಇಡಿೀ ಕುಟುುಿಂಬವ ೀ ಇರುತ್ತಿತುಿ. ಆತನು ಗಿಂಡ್ಸಾದರೊ ಸಹ ಅತ್ತ ಹ ಚ್ುಚ ನ ರಿಗ ಗಳುಳು
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಲ್ಿಂಗ ತ ೊಟ್ಟುರತ್ತಿದನ
ಾ ು. ಕಪ್ುಪ ಬಣ್ಣದ ಎತಿರದ ಆ ವಯಕಿ ನದ ದಾಡ್ುವಾಗ ಆತನ ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲ್ಿಂಗ ಅತಯಿಂತ
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಓಲಾಡ್ುತ್ತಿತುಿ. ಆತನ ಕ ೈಯಲಿಲ, ಮ್ೊಲ್ದಲಿಲ ದಪ್ಪನಾಗಿಯೊ. ತುದಿಯಲಿಲ ತ ಳುವಾಗಿಯೊ ಇದಾ ಸ ಣ್ಬನ ಹಗಗದ
ಚ್ಾವಟ್ಟ ಇರುತ್ತಿತುಿ. ಒಿಂದು ಕ ೈಯಿಿಂದ ಅದನುೂ ತ್ತರುವುತಿ ರ ೊಿಂಯ್ ಎಿಂದು ಸದುಾ ಮಾಡ್ುತಿ ಬರುತ್ತಿದಾ ಆತನನುೂ ನ ೊೀಡ್ಲ್ು
ಕಾಯಿತ್ತಿದ ಾ ನಾನು.

ಆತನು ಆ ಬುಟ್ಟುಯನುೂ ಒಿಂದು ಕದ ಇಟುುು ಆ ಚ್ಾವಟ್ಟಯಿಿಂದ ಎದ ಯ ಮೀಲ ರ್ಭೀಕರವಾಗಿ

ಹ ೊದ ದುಕ ೊಳುುತ್ತಿದನ
ಾ ು. ಅಷ ುೀ ಅಲ್ಲದ , ದ ೊಡ್ಡ ದಬಬಣ್ವನುೂ ಒಿಂದು ಕ ನ ೂಯ ಕದ ಯಿಿಂದ ಇನ ೊೂಿಂದು ಕ ನ ೂಯ ಹ ೊರಗ
ಬರುವಿಂತ ಚ್ುಚ್ಚಚಕ ೊಳುುತ್ತಿದಾನು. ಆ ದೃಶಯವನುೂ ನಾನು ನನೂ ಒಡ್ನಾಡಿಗಳ ಡ್ನ ಭಯ ರ್ಮರ್ಶರತವಾದ ಆಶಚಯಷದಿಿಂದ
ನ ೊೀಡ್ುತ್ತಿದ ಾ. ಆದರ ನಮ್ಮ ತಾಳಿಕ ೊೀಟ್ಟ ಸರ್ ಮಾಡ್ುವ ಪ್ರಯೀಗಗಳನುೂ ಕಿಂದಾಗ ಆಗುತ್ತಿದಾ ಸಿಂತಸ ಮ್ತುಿು ಆಶಚಯಷಗಳು
ಆಗ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕ ಿಂದರ ಮದಲ್ನ ಯದರಲಿಲ ದ ೀವತಾದ ೊಾೀ ಅಥವಾ ದ ವಾತಾದ ೊಾೀ ಕ ೈವಾಡ್ವಿರುತಿದ ಎಿಂದು ನನೂ
ಭಾವನ ಯಾಗಿತುಿ. ನನೂಲಿಲ ಅವ ರಡ್ೊ ಇಲ್ಲದಾರಿಿಂದ ನಾನು ಆತನು ಮಾಡಿದಿಂತ ಮಾಡ್ಲಾರದವಳಾಗಿದ ಾ. ಆದರ ನನೂ ಸರ್
ಮಾಡಿ ತ ೊೀರಿಸುವ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದು ಅದುವತವನುೂ ನಾನೊ ಮಾಡಿ ಆನಿಂದಿಸಬಹುದಾಗಿತುಿ.
ಒಿಂದು ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಗ ( ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳಿಗ ) ನಾವು ಕಾಮ್ನ ಬಲ್ಲನುೂ ಕಿಂಡಿದ ಾೀವ ಯೀ? ಅದು ಎಲಿಲ ಯಾವಾಗ
ಮ್ೊಡ್ುತಿದ ಎಿಂದು ಕ ೀಳಿದರು. ಹಳಿುಗರಾದ ನಾವು ಅಿಂದು ಇಿಂದಿನಿಂತ ಸದಾ ಮ್ನ ಯಲಿಲಯೆೀ ಕಾಲ್ ಕಳ ಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ದಿನದ ಬಹು ಭಾಗವು ಪ್ರಕೃತ್ತಯ ಮ್ಡಿಲ್ಲ ಲೀ ಕಳ ಯುತ್ತಿತುಿ. ಕಾಮ್ನ ಬಲ್ಲನುೂ ಅದು ಮ್ೊಡಿದಾಗಲ ಲ್ಲ ಚ್ ನಾೂಗಿ ಗಮ್ನಿಸ
ಸಿಂತಸದಿಿಂದ ಕುಣಿದಾಡ್ುತ್ತಿದ ಾವು. ಆದಾರಿಿಂದ ಅವರ ಆ ಪ್ರಶ್ ೂಗ ಸರಿಯಾದ ಟತಿರ ಕ ೊಡ್ುವುದರಲಿಲ ಯಾವ ಕರ್ುವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಅನಿಂತರ ಅವರು “ನಾನು ಈಗ ಕಾಮ್ನ ಬಲ್ಲನುೂ ತ ೊೀರಿಸುತ ಿೀನ ಯಾರಾದರು ನ ೊೀಡ್ಲ್ು ಬಯಸುವಿರ ೀನು?” ಎಿಂದು
ಕ ೀಳಿದರು. ಕೊಡ್ಲ ತರಗತ್ತಯಲಿಲದವರ ಲ್ಲರು ಕ ೈ ಎತ್ತಿದರು. ಆದರ ಎಲ್ಲರ ಮ್ನದಲಿಲ ಅನ ೀಕ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳು ಹ ದ ಯಾಡ್ುತ್ತಿದಾವು.
ಆಗಸದಲಿಲ ಮೀಡ್ಗಳ ಛಾಯೆಕೊಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹನ ೊೂಿಂದು ಗಿಂಟ ಯ ಸೊಯಷ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತಿದ.ಾ ಕಾಮ್ನ ಬಲ್ುಲ ಮ್ೊಡ್ುವುದು
ಹ ೀಗ ? ಆದರ ನಮ್ಮ ಟ್ಟೀಚ್ರ್ ಎಿಂದೊ ಮೀಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಸುಳುು ಹ ೀಳಿದವರಲ್ಲ. ಅವರನುೂ ನಿಂಬದಿರುವುದು ಹ ೀಗ ?
ಅಿಂತೊ ಅವರು ಹ ೀಳಿದಿಂತ ನಾವ ಲ್ಲರೊ ತರಗತ್ತಯಿಿಂದ ಹ ೊರಗ ಹ ೊೀದ ವು. ಅವರು ಒಿಂದು ಲ ೊೀಟುದಲಿಲ ನಿೀರು ತರಿಸದರು.
ನಮ್ಮನ ೂಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಿಂದು ಪಾಶಾಷಕ ು ಸಾಲ್ಪ ದೊರದಲಿಲ ನಿಲಿಲಸದರು. ದ ೊಡ್ಡ ಮ್ತುಿ ಎತಿರವಾದ ವಯಕಿತಾ ಟಳು ಅವರು, ಬಾಯಿ
ತುಿಂಬ ನಿೀರನುೂ ತುಿಂಬಕ ೊಿಂಡ್ು ಆ ನಿೀರನುೂ ಬಾಯಿಯಿಿಂದ ತುಿಂತುರು ಹನಿಗಳಾಗಿ ದೊರಕ ು ಚ್ಚಮ್ುಮವಿಂತ ಟಗಿದರು. ಆಗ ಆ
ತುಿಂತುರು ಹನಿಗಳಲಿಲ ಸುಿಂದರವಾದ ಕಾಮ್ನ ಬಲ್ುಲ ಕಿಂಡಿತು. ಆಗ ನಮ್ಗಾದ ಬ ರಗನುೂ ನಿೀವ ೀ ಊಹಸಕ ೊಳಿುರಿ. ಅಿಂತೊ
ದ ೀವತಾ ಅಥವಾ ದ ವಾತಾ ಇಲ್ಲದ ಯೆೀ ನಾವು ಏನ ಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಹುದು, ಮ್ತುಿ ಕಣಿಣಗ ಕಿಂಡ್ದುಾ ಮಾತರ ಸತಯವಲ್ಲ, ಅದರಾಚ್ ಗೊ
ಸತಯವು ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅಡ್ಗಿರುತಿದ ಎನುೂವುದನುೂ ಸದಾ ನ ನ ಪ್ರನಲಿಲಡ್ುವಿಂತ ಮಾಡಿದ ಆ “ಟ್ಟೀಚ್ರ್”ಗ “ಗುರುವ ೀ ನಮ್ಃ” ಎಿಂದು
ಹ ೀಳುತಿ ಇದನುೂ ಮ್ುಗಿಸುತ ಿೀನ .
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ZÁAUÀ¯ÉÃj
¥ÀæªÁ¸À
“¥ÀæªÁ¸À” JAzÀ PÀÆqÀ¯É »VÎ¤AzÀ PÀÄtÂzÁqÀÄwÛzÉÝ £Á£ÀÄ. ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ gÁwæUÀ¼À°è
D£ÀAzÀ¢AzÀ ¤zÉÝUÉnÖzÉÝÃ£É. JwÛ£À §Ar, fÃ¥ÀÅ, PÁgÀÄ, gÉÊ®Ä, «ªÀiÁ£À, ºÀqÀUÀÄ EvÁå¢ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è
¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ ºÀ½îUÀ¼À®èzÉ zÀÆgÀzÀ ¥ÀlÖtUÀ½UÉ, «zÉÃ±ÀUÀ½UÉ, ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁr £Á£Á gÉÆÃªÀiÁAZÀPÀ
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £À£ÁßzÁV¹PÉÆArzÉÝÃ£É. D J®è C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è CZÀÑ½AiÀÄzÉ
fÃªÀAvÀªÁV G½zÀÄ©nÖªÉ. FUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¨Á®åzÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃ£É.
£À£ÀUÁUÀ MA¨sÀvÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¸ÁìV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß PÉÆ£ÉAiÀÄ vÀAVAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä vÉUÉ¸ÀÄªÀ ±Á¸ÀÛçPÁÌV £ÁªÀÅ
£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÃªÀgÀUÀÄr EgÀÄªÀ ¸ÀÜ¼À ‘ZÁAUÀ¯ÉÃj’ JA§°èUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¸À¯ÁVvÀÄÛ. FUÀ
C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ gÀ¸ÉÛ EzÉ. DzÀgÉ £À®ªÀvÀÆÛ÷ägÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C°èUÉ £ÀqÉzÀÄ E®èªÉ
JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. EzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁrzÀÝ ¢ÃWÀðªÁzÀ (ªÀÄÆgÀÄ/ £Á®ÄÌ vÁ¹£À ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ
25 Q¯ÉÆÃ«ÄÃlj£À zÀÆgÀzÀ) JwÛ£À §ArAiÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtªÁVvÀÄÛ. F ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁvÀæ¢AzÀ¯ÉÃ
£À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì UÀjUÉzÀj PÀÄtÂAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ £Á®ÄÌ ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ½zÀÝªÀÅ: MAzÀÄ, JwÛ£À §ArAiÀÄ
¥ÀæAiÀiÁt. JgÀqÀÄ, D UÀÄr zÀlÖªÁzÀ CgÀtåzÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝzÀÄÝ. ªÀÄÆgÀÄ, MAzÀÄ gÁwæ £ÁªÀÅ C°èAiÉÄÃ
PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. £Á®ÄÌ, £À£Àß ªÁjUÉAiÀÄªÀgÁzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÉ®è £À£ÉÆßA¢UÉ
§gÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ.
D UÀÄrAiÀÄÄ £ÁUÀjPÀvÉ¬ÄAzÀ zÀÆgÀ, zÀlÖªÁzÀ PÁr£À ªÀÄzsÉå EvÀÄÛ. D PÁr£À°è ºÀÄ°UÀ¼ÀÄ EzÀÝªÀÅ. »ÃUÁV
d£ÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä »AdjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀºÀ ¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÀðj¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß »jAiÀÄgÀÄ
MAzÀÄ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÉßÃ PÉÊUÉÆArzÀÝgÉAzÉÃ £À£Àß ¨sÁªÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÆ PÀÆqÀ CzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝÃ£É
J£ÀÄßªÀ «ZÁgÀ¢AzÀ¯ÉÃ £Á£ÀÄ gÉÆÃªÀiÁAZÀ£ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÁjUÉAiÀÄªÀgÉ®è
ªÀÄÆgÀÄ¢£ÀUÀ½AzÀ PÉÃªÀ® CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄÃ ªÀiÁvÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝªÀÅ. D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è »AzÉ ‘UÉÆlÖAUÉÆnÖ’
JA§ §ºÀ¼À zÀlÖªÁzÀ ºÀ¸ÀÄgÀÄªÀ£À EvÉÛAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀoÀå ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ°è N¢zÉÝªÀÅ. D PÁr£À°è ¸ÀÆAiÀÄð£À
QgÀtUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä ªÀÄÄlÄÖwÛgÀ°®èªÀAvÉ. DzÀgÉ FUÀ D PÁqÀÄ £Á±ÀªÁV ºÉÆÃVzÉAiÀÄAvÉ. DzÀgÉ FUÀ®Æ
¸ÀºÀ CzÀÄ ºÀÄ°UÀ¼À DªÁ¸À ¸ÁÜ£ÀªÁVzÉ JA§ ¸ÀvÀå £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÄvÀÆºÀ°UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁrvÀÄÛ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ
¢£ÀªÀ£ÉßÃ GvÁìºÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝªÀÅ.
CAvÀÆ D ¢£À §AzÉÃ ©nÖvÀÄ. ªÀÄÄAeÁ«£À DgÀÄ WÀAmÉUÉ J®ègÀÆ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀÞgÁzÀgÀÄ. C°è MAzÀÄ
¢ªÀ¸À EgÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CqÀÄUÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀÄªÀ ¢£À¹UÀ¼ÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß §ArUÀ½UÉ ºÉÃj
ºÉÆgÀqÀ®Ä ¨É¼ÀV£À K¼ÀÄ WÀAmÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆ£ÉUÀÆ JwÛ£À §ArUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀgÀAeÁªÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ HgÀÄ ©lÄÖ ¸Á¯ÁV, ‘ZÁAUÀ¯ÉÃj’ AiÀÄ zÁj »rzÀªÀÅ. ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É GgÀÄ¼ÀÄªÁUÀ
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§ArAiÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀzÀÄÝ, JvÀÄÛUÀ¼À UÉÆgÀ¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À PÉÆgÀ¼ÉÆ¼ÀV£À UÀAmÉUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ
ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ d£ÀgÀ ªÀiÁw£À°è ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ zÉÃªÀgÀ §UÉÎ ¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ D ¢£À £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À
PÁAiÀÄðUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ UÁA©üÃAiÀÄð, CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀåPÀÛªÁUÀÄªÀ CªÀgÀ
dªÁ¨ÁÝj, J®èªÀÇ ¸ÉÃj ºÉÃ¼À®Ä ¨ÁgÀzÀ D£ÀAzÀzÀ, GvÁìºÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt
¸ÀÈ¶Ö¹zÀÝªÀÅ.
‘ZÁAUÀ¯ÉÃj’ £ÀªÀÄä ºÀ½î¬ÄAzÀ FUÀ PÉÃªÀ® 20 Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï zÀÆgÀ«zÉ. DzÀgÉ 43 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ
C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÉÃgÀ zÁj EgÀ°®è. ¸ÀÄwÛ §¼À¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. D ¸ÀÄvÀÄÛ §¼À¹£À zÁjAiÀÄÆ ¸ÀºÀ
¸ÀÄUÀªÀÄªÁVgÀ°®è. PÁr£À ªÀÄÆ®PÀªÁV ºÉÆÃUÀÄªÀ D zÁj C£ÉÃPÀ KgÀÄ vÀUÀÄÎUÀ½AzÀ PÀÆrzÁÝVvÀÄÛ.
PÉ®ªÀÅPÀqÉ PÀ®Äè §AqÉUÀ¼ÀªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ §ArAiÀÄ MAzÀÄ UÁ° MAzÀÆªÀgÉ
JgÀqÀÄ Cr JvÀÛgÀzÀ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ°zÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ UÁ° vÀVÎ£À°ègÀÄwÛvÀÄÛ. §Ar ¥ÀÇwðAiÀiÁV MAzÉqÉUÉ
ªÁ°PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°ègÀÄªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ GgÀÄ¼ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. JvÀÄÛUÀ½UÉ §Ar J¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.
CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è, UÁr ¤°è¹, §ArAiÀÄ°è PÀÄ½vÀªÀgÉ®è E½zÀÄ, UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ
GgÀÄ½ ©Ã¼ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅPÀqÉ zÁj PÉÃªÀ® PÁ®ÄzÁjAiÀÄAwgÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ
CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÄ½î£À ¥ÉÇzÉUÀ½gÀÄwÛzÀÝªÀÅ. CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÁUÀ D ªÀÄÄ½î£À ¥ÉÇzÉUÀ¼ÀÄ
§ArAiÀÄ ºÁUÀÆ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÊ ¸ÀªÀgÀÄªÀAwgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. JvÀÄÛUÀ½UÉ £ÉÆÃªÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ, PÉ®ªÀgÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÃ
ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV GzÀÝªÁzÀ PÉÆÃ®ÄUÀ½AzÀ D ªÀÄÄ½î£À ±ÁSÉUÀ¼À£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÀ½î »rzÀÄ §ArUÀ¼À£ÀÄß
¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ »jAiÀÄgÀÄ, ¥Á¥À D zÀÄUÀðªÀÄªÁzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ¸ÁUÀÄªÀ G¥ÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ, £ÁªÀÅ ‘UÉÆlÖA UÉÆnÖ’ PÁqÀÄ FUÀ £Á±ÀªÁVzÉ JAzÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÁzÀgÀÆ
CzÀ£ÀÄß ºÉÆÃ®ÄªÀ PÁqÀ£ÀÄß, CzÀgÀ°ègÀÄªÀ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. DzÀgÉ C°è zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ
ªÀÄÄ½î£À ¥ÉÇzÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ E£ÁßªÀ PÁqÀÆ £ÀªÀÄUÉ PÀAqÀÄ§gÀ°®è. ºÀÄ° agÀvÉUÀ¼À §zÀ°UÉ MAzÉgÀqÀÄ
£ÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉªÀÅ. DzÀgÉ £ÀªÀÄUÉÃ£ÀÆ ¤gÁ±ÉAiÀiÁUÀ°®è. §ArUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À £ÀrUÉAiÀÄ UÀw¬ÄAzÀ¯ÉÃ
¸ÁUÀÄwÛzÀÝªÀÅ. ºÁUÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÉAzÁUÀ UÁr¬ÄAzÀ PÉ¼ÀUÉ zsÀÄªÀÄÄQ, PÉA¥ÀÅ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄvÀÄÛ
PÉA¥ÀÅPÀ°è£À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ºÀgÀlÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝªÀÅ. ¸ÁPÉ¤¹zÁUÀ §Ar ºÀvÀÄÛwÛzÉÝªÀÅ.
C°è£À ªÀÄtÄÚ §®Ä PÉA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈzÀÄªÁzÀ Mt ªÀÄtÄÚ. CzÀgÀ°èè PÁ°lÖ PÀÆqÀ¯É CzÀÄ CwÛvÀÛ ºÁj
CAUÁ®Ä, ¥ÁzÀªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À ªÉÄÃ¯ÁãUÀzÀªÀgÉUÀÆ zsÀÆ¼ÀÄ ªÉÄwÛPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. CAvÀºÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ £ÁªÀÅ
§Ar ºÀwÛzÁUÀ »jAiÀÄgÀÄ PÉÆÃ¥ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉ £ÁªÀÅ, ‘ºÀÄ° agÀvÉUÀ¼ÀÄ
J°ègÀÄvÀÛªÉ? AiÀiÁªÁUÀ §gÀÄvÀÛªÉ?’ JAzÀÄ ¥ÀzÉÃ ¥ÀzÉÃ PÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝªÀÅ. DUÀ CªÀgÀÄ, ‘¤ÃªÀÅ zsÀ¥ï zsÀ¥ï JAzÀÄ
ºÉfÓ ºÁPÀÛ ªÀl ªÀl ªÀiÁvÁrÛzÀÝgÀ ¤ªÀÄä zsÀ¤ PÉÃ½, CªÀÅ zÀÆgï ºÉÆÃUÁÛªï. CªÁåPï ªÀÄÄAzÀ
§vÁðªÀ?’ JAzÀÄ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÃ½, UÁr¬ÄAzÀ zsÀÄªÀÄÄQ, §ArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä
©lÄÖ, UÀzÀÝ® ªÀiÁqÀzÉ ºÀÄ°£ÉÆÃqÀÄªÀ D¸É¬ÄAzÀ £ÁªÉ®è ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä vÉÆqÀVzÉªÀÅ. CzÀPÁÌV
zÉÆqÀØªÀjAzÀ E£ÀÆß SÁgÀªÁUÀÄ ¨ÉÊ¬Ä¹PÉÆAqÉªÀÅ. DUÀ ¨ÁrºÉÆÃzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä
¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ,
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‘CzÀPÁåPï ªÀiÁj CµÀÄÖ ¸À¥ÀàUï ªÀiÁqÉÆÌÃwÃj? C°è UÀÄr ºÀvÀæ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀÄ°UÀ½vÁðªï. gÁwæ UÀÄr
ºÀvÀæ §vÁðªï. ¤Ã£ÀÄ gÁwæ JZïÑç EzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀæ ¸ÁPÀÄ PÀAqÉÃ PÁuÁÛªï. w½ÃvÀ?’ JAzÀgÀÄ.
‘ D PÀvÁèUï ºÀÄ°£Àß ºÉAUÀ UÀÄgÀÄvï »rAiÉÆÃzÀÄ?’ JAzÀÄ £Á£ÀÄ PÉÃ½zÉ.
‘ CzÀgÀ PÀtÎ¼ÀÄ ¨ÉAQ PÉAqÀÝºÀAUï ºÉÆ½ÃvÁªï. ºÉÆ½AiÉÆÃ JgÀqÀÄ UÀÄAqï PÁtÂ¸ÀzÀæ CzÀ£Àß ºÀÄ°Ã£ÉÃ
C£ÉÆÌÃ’ JAzÀÄ CªÀgÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ.
CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉÃ½, ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÁtÄªÀ CªÀPÁ±À ¥ÀÇwðAiÀiÁV PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃV®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ
¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV, gÁwæAiÀÄ°è PÁtÄªÀ ºÀÄ°AiÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À §UÉÎ HºÁ¥ÉÇÃºÀUÀ¼À ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV
ºÉÆÃzÉªÀÅ.

CAvÀÆ CA¢£À ¥ÀAiÀÄt ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ UÀAmÉUÉ UÀÄr vÀ®Ä¦zÉªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.
JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆUÀUÀ½AzÀ ©r¹, GzÀÝªÁzÀ ºÀUÀÎUÀ½AzÀ UÀÆlUÀ½UÉ PÀnÖzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ªÉÄÃªÀÅ
¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¤gÀvÀgÁzÀgÀÄ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ, §ArUÀ½AzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß E½¸À®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ.
ºÉAUÀ¸ÀgÉ®è PÀ¯ÁåtÂUÉ ºÉÆÃV PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉÆ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C°è£À ªÀÄºÁªÀÄ»ªÀÄ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ
(¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ Cr JvÀÛgÀzÀ MAzÀÄ ¨ÉÆÃ¼ÀÄ PÀ¥ÀÅöà ²¯É) ¸Áé«ÄUÉ ¨sÀAiÀÄ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ PÉÊªÀÄÄVzÀÄ
¸Áß£ÀPÉÌ, CqÀÄUÉUÉ CtÂªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀgÀÄ. £ÁªÀÇ PÀÆqÀ zÉÃªÀjUÉ ªÀÄtÂzÉªÀÅ.
£ÀªÀÄUÀAvÀÆ K£ÉÃ£ÀÆ PÉ®¸À«gÀ°®è. AiÀÄgÀÆ PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ M¼ÀUÉ E½AiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ, UÀÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ
¥Àj¢üAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. D »jAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÄ «ÄÃgÀÄªÀµÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð
£ÀªÀÄVgÀ°®è. £ÀªÀÄUÉÃ£ÀÆ ¨ÉÃ¸ÀgÀªÁUÀ°®è. £ÀªÀÄä ªÁjUÉAiÀÄªÀgÉÆA¢UÉ DrPÉÆ¼Àî®Ä ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ DlUÀ¼ÀÄ,
ªÀiÁvÁqÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝªÀÅ. C®èzÉ ¸Áß£À, ¥ÀÇeÉ, PÀÆzÀ®Ä vÉUÉAiÀÄÄªÀ ±Á¸ÀÛç, Hl ªÀÄÄAvÁzÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃ¸ÀgÀUÉÆ¼Àî®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¯ÉÃ E®è. J®ègÀ Hl ªÀÄÄVAiÀÄÄªÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®
LzÀÄ UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. J®ègÀÆ «±ÁæAwUÉAzÀÄ C®è°è PÀÄ½vÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ
PÀ¼É¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DUÀ¯É gÁwæAiÀÄ ¨sÀzÀævÉUÉ ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀªÀÅ. UÀÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ C®è°è
¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Gj¸ÀÄªÀÅzÀÄ, JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÄÖ UÀÄrUÉ ºÀwÛgÀzÀ°èPÀlÄÖªÀÅzÀÄ, d£ÀgÀÄ ¸ÀgÀ¢AiÀÄAvÉ
JZÀÑgÀ«gÀ®Ä ¤gÀzsÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀzÀÄÝ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÄ¼ÀÄUÀÄªÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAZÉ LzÁgÀÄ d£ÀgÀ
MAzÀÄ UÀÄA¥ÀÅ, vÀªÀÄmÉAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀÄr¸ÀÄvÀÛ UÀÄrAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁQvÀÄ.
PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ«qÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÁVvÀÄÛ. »jAiÀÄgÀ F J®è K¥ÁðqÀÄUÀ½AzÀ, £ÀªÀÄä
ªÀÄ£ÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄ ªÀi£É ªÀiÁqÀ vÉÆqÀVvÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄR £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ,
‘¤ÃªÁåPï »ÃAUï ªÀÄÄR ªÀiÁrÃgÉ £ÀªÀÄäªÀé. F «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«Ä ºÉAvÀªÀ CAvÀ w¼ÉÆÌArÃj? £ÀªÀÄä£Éß®è
bÀAzï PÁAiÀiÁÛ£ï. §jæ E°è. ¸ÀÄªÀÄÌ ªÀÄPÉÆÌÃj’ JAzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ ©¸ÀÄ¦£À°è
ªÀÄ®V¹PÉÆAqÀgÀÄ.
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UÁrAiÀÄ ¥ÀAiÀÄt, PÁ®ßrUÉ, Dl, MqÀ£ÁrUÀ¼ÉÆA¢UÉ JqÉ©qÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÁzÀ DAiÀiÁ¸À¢AzÀ, £ÁªÀÅ
¨ÉÃqÀ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ, ºÀÄ°UÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀ D¸É¬ÄAzÀ¯ÉÃ ¤zÁæzÉÃ«UÉ ¸ÉÆÃvÀÄºÉÆÃzÉªÀÅ. £ÀªÀÄUÉ
JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÉÄÃ¯ÉÃj §A¢zÀÝ. PÉ®ªÀgÀÄ ¸Áß£À ¥ÀÇeÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀqÀÄªÀ
¹zÀÞvÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¤zÉÝ¬ÄAzÀ JzÀÄÝ PÀtÄÚ ©lÄÖ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃrzÉªÀÅ. J°èAiÀÄÆ ºÀÄ°
PÁt°®è. gÁwæAiÀÄ DvÀAPÀzÀ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV, J¯Éè®Æè ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ, GvÁìºÀ, UÀr©r, ¨sÀAiÀÄ¨sÀQÛ
ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ ªÀvÁªÀgÀt GAmÁVvÀÄÛ. £ÁªÀÇ PÀÆqÀ CzÀgÀ ¨sÁUÀªÁV ºÉÆÃzÉªÀÅ. MAzÉgÀqÀÄ
vÁ¸ÀÄUÀ¼À°èJ®è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¤UÉ E£ÉÆßªÉÄä £À«Ä¹ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß Kj
ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÉªÀÅ.
F ¥ÀæAiÀiÁtzÀ°è, £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, ªÉÄÊ£À«gÉÃ½¸ÀÄªÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ
¸ÀºÀ, CzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆlÖ RÄ² ªÀiÁvÀæ ªÀtÂð¸À®¸ÁzsÀå. J®èªÀ£ÀÆß MAzÀÄ CzÀÄãvÀªÉÇÃ J£ÀÄßªÀAvÉ PÁtÄªÀ
D ¨Á®åzÀ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄ£À¹ì£À C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ¸À«zÀgÀÆ PÀgÀVºÉÆÃUÀzÀ PÀ®Äè ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ ¨ÉlÖzÀAvÉ £À£Àß
ªÀÄ£À¹ì£À°èªÉ. FUÀ®Æ £Á£ÀÄ CªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ¸À«AiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛÃ£É.

°Ã¯Á UÀgÀr
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ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೀಡಿ
“ಕಥ ”

ಎಿಂತಹ ಸುಿಂದರವಾದ ಪ್ದ. ಇಡಿೀ ಲ ೊೀಕದ ಆಕರ್ಷಣ ಯೆಲ್ಲ ಅಡ್ಗಿದ ಈ ಎರಡ್ಕ್ಷರದ ಪ್ದದಲಿಲ. ಮ್ಗುವಿನಿಿಂದ

ಮ್ುದುಕರರವರ ಗ ಎಲ್ಲರೊ ಇದರ ಮೀಡಿಗ ಒಳಗಾಗುತಾಿರ . ನಾನು ಇದಕ ು ಹ ೊರತಾದವಳಲ್ಲ. ನನೂ ಸೌಭಾಗಯವ ಿಂದರ
ಚ್ಚಕುಿಂದಿನಲಿಲಯೆೀ ನಾನಾ ಕಥ ಗಳಿಿಂದ ನನೂನುೂ ಬ ರಗುಗ ೊಳಿಸುವ, ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿಲ ಮ್ನವನುೂ ತಣಿಸುವ, ಆದರ ಹಿಂದ ಯೆೀ
ಮ್ನದಲಿಲ ಪ್ುಿಂಖಾನುಪ್ುಿಂಖವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳನುೂ ಬಡಿದ ಬಬಸುವಿಂತಹ ಕಥ ಗಳನುೂ ಹ ೀಳುವ ಒಬಬ ವಿಶ್ ೀರ್ “ಅಪ್ಪ” ನನಗ
ದ ೊರಕದುಾ. ಅವರು ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಿಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುುಿಂಬದ ಆತ್ತೀಯ ರ್ಮತರರು. ಅವರು ನಮ್ಮ
ಮ್ನ ಯವರ ೀ ಆಗಿದಾರು. ಅವರಿಗ ಆರು ಜನ ಮ್ಕುಳು. ಅವರಲಿಲ ಮ್ೊವರು ಮ್ಕುಳು ನನಗಿಿಂತ ದ ೊಡ್ಡವರು. ಅವರ ಲ್ಲರೊ ತಮ್ಮ
ತಿಂದ ಯವರನುೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ತಿದಾರು. ಆದಾರಿಿಂದ ನಾನೊ ನನೂ ಅಣ್ಣಿಂದಿರೊ ನನೂ ತಿಂಗಿಯರೊ ಅವರನುೂ
ಹಾಗ ೀ ಕರ ಯುತ್ತಿದ ಾವು. ನಮ್ಗಿಿಂತ ಮದಲ ೀ ಹುಟ್ಟುದಾ ನಮ್ಮ ದ ೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮ್ಕುಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೆೀ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರನುೂ
“ಕಾಕಾ” (ಚ್ಚಕುಪ್ಪ) ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ತಿದಾರು. ನಾವೂ ಅವರಿಂತ ಯೆೀ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರನುೂ ಕಾಕಾ ಎಿಂದೊ ನಮ್ಮ
ದ ೊಡ್ಡಪ್ಪನವರನುೂ ಅಪಾಪ ಎಿಂದೊ ಕರ ಯುತ್ತಿದ ಾವು. ಹಾಗ ಯೆೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುುಿಂಬದ ಆತ್ತೀಯ ರ್ಮತರರಾದ ಮ್ಜಗ ಯವರನುೂ
ಅಪಾಪ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ತಿದ ಾವು. ಅವರ ಮ್ಕುಳು ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರನುೂ ಕಾಕಾ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ್ತಿದಾರು. ಅವರ ಮ್ನ ತನದ
ಹ ಸರು ಮ್ಜಗ ಎಿಂದು. “ಮ್ಜಗ ಅಪಾಪ” ಎಿಂಬ ಹ ಸರ ೀ ಅವರಿಗ ನಿಿಂತು ಹ ೊೀಯಿತು.
ನಾವು ತ್ತೀರ ಚ್ಚಕುವರಾಗಿದಾಾಗ ಅವರು ಮ್ರೊರು ಎಿಂಬ ಬ ೀರ ಊರಲಿಲರುತ್ತಿದಾರು. ಆದರ ಆಗಿಿಂದಾಾಗ ಗ ನಮ್ೊಮರಿಗ (ಬೀದರಿಗ )
ಬರುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಬರುತ್ತಿದುಾದು ನ ೀರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಗ ಿಂದು ನ ನಪ್ು.
ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಟಡ್ುಪ್ರನ ಹಾಗೊ ಸರಳವಾದ ಆದರ ರ್ಶಸಿನ ವಯಕಿ. ಕ ೊಬಬನ ಅಿಂಶ ಲ್ವಲ ೀಶವೂ ಇಲ್ಲದ,
ಯೀಗಾಭಾಯಸದಿಿಂದ ಸೌರ್ೆವಗ ೊಿಂಡ್ ದ ೀಹ, ಬಳಿಯ ಧ್ ೊೀತರ, ಬಳಿಯ ಅಿಂಗಿ, ಬಳಿಯ ನೊಲಿನ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ರ ೀಷ ಮಯ
ರುಮಾಲ್ು. ನಾವು ಅವರನುೂ ದೊರದಿಿಂದಲ ೀ ಗುರುತ್ತಸುತ್ತಿದ ಾವು. ಅವರು ಬಿಂದ ಕೊಡ್ಲ ನಾನಿಂತೊ ಅವರಿಗ ವಿಶ್ಾರಿಂತ್ತಗೊ
ಅವಕಾಶ ಕ ೊಡ್ದ ಅವರ ಕ ೈಗಳಿಗ ಜ್ ೊೀತು ಬದುಾ ಕುಣಿಯುತಿ “ಕಥ ಕಥ ” ಎಿಂದು ಪ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ .ಾ ದೊರದ ಹಳಿುಯಿಿಂದ ಬಿಂದ
ಅವರಿಗ ಆಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿತ ೊಿೀ ಏನ ೊೀ. ಆದರ ಒಿಂದು ದಿವಸವೂ ಅವರು ನನೂ ಮೀಲ ಕ ೊೀಪ್ಗ ೊಿಂಡ್ದುಾ ನಾನು ಕಿಂಡಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಲಿಲ ಪ್ರರೀತ್ತಯನುೂ ಸೊಸುತಿ, ನನೂ ಜಗಾಗಟುದಿಿಂದ ತಪ್ುಪತ್ತಿದಾ ದ ೀಹದ ಸಿಂತುಲ್ನವನುೂ ಕಾಯುಾಕ ೊಳುುತಿ, ಸ ೂೀಹದಿಿಂದ ನಗುತಿ
ಬೀದರಿನ ಟದುಷ ರ್ಮರ್ಶರತ ಕನೂಡ್ದಲಿಲ

“ಕರ್ಥ ಬ ೀಕೊ? ಹ ೀಳಿ ತ ೊಗ ೊ ಬ ಟಾ” (ಕಥ ಬ ೀಕ ? ಆಗಲಿ ಹ ೀಳುತ ಿೀನ ಮ್ಗು).

ಎನುೂತ್ತಿದಾರು. ಆನಿಂತರ ಅವರಿಗ ನಮ್ಮ ತಿಂದ ತಾಯಿಯವರು ಕುಶಲ್ ಸಮಾಚ್ಾರಗಳನುೂ ಕ ೀಳುವುದು ಮ್ತುಿ

ಅವರ

ಆದರ ೊೀಪ್ಚ್ಾರಗಳು ನದ ಯುತ್ತಿದಾವು.
ಅವರು ಬರುವಾಗ ಋತುಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹ ೊಲ್ದಲಿಲ ಬ ಳ ದ ಎಳ ಯ ಜ್ ೊೀಳದ ತ ನ ಗಳನ ೊೂೀ, ನವಣ ಯ
ತ ನ ಗಳನ ೊೂೀ, ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಕಬ ೊಬೀ ತರುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಹಾಲ್ು ತುಿಂಬದ ಆ ಕಾಳಿನ ತ ನ ಗಳನುೂ ಬ ಿಂಕಯಲಿಲ ಸುಟುುು ಟಜಿಜ, ಊದಿ
ಇಲ್ಲವ ಮರದಲಿಲ ಕ ೀರಿ ತ್ತನುೂತಿ ಅವುಗಳ ರುಚ್ಚ ಸವಿಯುವುದರ ಸ ೊಗಸು ಅನುಭವಿಸಯೆೀ ತ್ತೀರಬ ೀಕು. ಹಸ ಶ್ ೀಿಂಗಾವನ ೊೂೀ
(ಹಸ ಕಡ್ಲ ಕಾಯಿ), ಕಡ್ಲಿ ಫಳಿುಯನ ೊೂೀ (ಹಸ ಕಡ್ಲ ) ಸುಟುುು ತ್ತನುೂವುದು ಎಿಂತಹ ಮ್ಜ. ಅದರ ೊಿಂದಿಗ “ಅಪಾಪ” ಅವರ
ಕಥ ಯ ರಸನದಿ ಹರಿಯತ ೊಡ್ಗಿದರ , ಕಾಳಿನ ಹಾಲಿನ ೊಿಂದಿಗ ಕಥ ಯ ಜ್ ೀನು ಬ ರ ಸದ ರುಚ್ಚ, ಅದುವತ, ಅದಿಾತ್ತೀಯ.
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ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಯ ಒಳಗ , ಮ್ನ ಯ ಹಿಂದಿನ ಕಟ ುಯ ಮೀಲ , ಮಾಳಿಗ ಯ ಮೀಲ , ಎಲಿಲಯೆೀ ಆಗಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲ್ೊ ತಮ್ಮ
ಬ ನೂನುೂ ನ ೀರವಾಗಿಟುುುಕ ೊಿಂಡ್ು ಪ್ದಾಮಸನದಲಿಲಯೆೀ ಕುಳಿತುಕ ೊಳುುತ್ತಿದಾರು. ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಮಾತರ ಸುಖಾಸದಲಿಲ ಕುಳಿತ್ತರುತ್ತಿದರ
ಾ ು.
ನಾನಿಂತೊ ಅವರ ಮ್ುಿಂದ ಯೆೀ ಕುಳಿತು ಕ ೀಳಿದ ಕಥ ಯನ ೂೀ ಮ್ತ ಿ ಮ್ತ ಿ ಹ ೀಳಿರ ಿಂದು ಪ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿದ ಾ. ಅವರು ಅದ ೀ ಕಥ ಯನುೂ
ಹತಿನ ೀ ಸಲ್ ಹ ೀಳಿದರೊ ಮದಲ್ನ ೀ ಸಲ್ ಹ ೀಳಿದ ಟತಾುಹ, ಪ್ರರೀತ್ತ ಮ್ತುಿ ತಾಳ ಮಯಿಿಂದ ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು.
ಬ ೀಸಗ ಯಲಿಲ ಕಥ ಗಾರಿಕ ಗ ಹ ಚ್ಚಚನ ಕಳ ಬರುತ್ತಿತುಿ. ಸಾಯಿಂಕಾಲ್ ಸೊಯಷ ಕ್ಷಿತ್ತಜದಿಿಂದ ಇಳಿದ ಕೊಡ್ಲ ಬಾವಿಯಿಿಂದ ನಿೀರು
ಸ ೀದಿ ಎರಡ್ು ಮ್ೊರು ಕ ೊಡ್ ನಿೀರು ಮಾಳಿಗ ಯ ನ ಲ್ದಲಿಲ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ ಾವು. ನ ಲ್ವ ಲ್ಲ ತ ೊಯುಾ ಒದ ಾ ಮ್ಣಿಣನ

ಸುಗಿಂಧ್

ಮ್ನಸುಗ ಆಹಾಲದವನುೂಿಂಟುು ಮಾಡ್ುತ್ತಿತುಿ. ಮ್ುಳುಗುತ್ತಿದಾ ಸೊಯಷನನುೂ ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಿ ಕ ಲ್ ಹ ೊತುಿ ಕುಳಿತ್ತರುತ್ತಿದ ಾವು. ಆಮೀಲ
ಏನ ೀನ ೊೀ ಮಾತುಗಳು. ಅವರ ಹ ೊಲ್ದಲಿಲ ಅಥವಾ ಊರಿನಲಿಲ ನದ ದ ಏನಾದರೊ ಸಾಾರಸಯಕರ ವಿರ್ಯ ಹ ೀಳುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ನ ಲ್
ಸಾಲ್ಪ ಆರಿದ ಕೊಡ್ಲ ನಾನು ಕಥ ಕ ೀಳಲ್ು ಸದೆಳಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕ ೊಳುುತ್ತಿದ ಾ. ನನೂ ತಿಂಗಿಯರು ಕ ಲ್ವೊಮಮ
ಬರುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಇಲ್ಲವ ೀ ನಾನ ೊಬಬಳ ೀ ಇರುತ್ತಿದ .ಾ ಕ ಳಗದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಡ್ುಗ ಮಾಡ್ುವುದರಲಿಲ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಿದಾರು. ಅದಾದ
ಮೀಲ

ಮಾಡಿದ ಅಡ್ುಗ ಎಲ್ಲವನೊೂ ಮೀಲ ತಿಂದು ಕುಟುುಿಂಬದ ಎಲ್ಲರೊ ಸ ೀರಿ ಏನ ೀನ ೊೀ ಮಾತಾಡ್ುತಿ, ಪ್ಕುದ

ಮ್ನ ಯವರೊ ಊಟುಕ ು ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗ ಯ ಮೀಲ ಸ ೀರಿದಾವರ ೊಿಂದಿಗ ಮಾತಾಡ್ುತಿ, ಅಣ್ಣ ತಿಂಗಿಯರು ಒಬಬರ ೊನ ೊೂಬಬರು
ಛ ೀಡಿಸುತಿ ನಗುತಿ ಬ ಳದಿಿಂಗಳಲಿಲ ಊಟು ಸವಿಯುತ್ತಿದ ವ
ಾ ು. ಬ ೀಸಗ ಯಲಿಲ ಹ ಚ್ುಚ ಕಡಿಮ ದಿನವೂ ಮ್ನ ಯ ಮಾಳಿಗ ಯ
ಮೀಲ ಯೆೀ ಊಟುಮಾಡ್ುವುದಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಅದ ೊಿಂದು ರಿೀತ್ತಯ ಮೀಜು. ಊಟುಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನುೂ ಎತ್ತಿಟುುು
ಇನ ೊೂಮಮ ಒಿಂದ ರಡ್ು ಕ ೊಡ್ ನಿೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ ವ
ಾ ು. ಮ್ುಸುರ ಇದಾರ ತ ೊಳ ದುಕ ೊಿಂಡ್ು ಹ ೊೀಗುತ್ತಿತುಿ ಮ್ತುಿ ನ ಲ್ವೂ
ತಿಂಪಾಗುತ್ತಿತುಿ. ನಿಂತರ ಎಲ್ಲರೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಾಸಗ ಹ ೊದಿಕ ಗಳನುೂ ಮೀಲ ತರುವುದು. ಅವುಗಳನುೂ ಬಚ್ಚಚ ಹಾಸಕ ೊಿಂಡ್ು
ಮೈ ಚ್ಾಚ್ುವುದು. ಆ ಬ ಳದಿಿಂಗಳಲಿಲ ಆಕಾಶವನುೂ ನ ೊೀಡ್ುತಿ, ಚ್ಿಂದರನ ಬ ಳಕನಲಿಲ ಮ್ಬಾಬಗಿ ಕಾಣ್ುವ ನಕ್ಷತರಗಳನುೂ
ಗುರುತ್ತಸುತಿ ಸಮ್ಯ ಕಳ ದುದ ೀ ತ್ತಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕುಿಂತ ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ಆಗಸದಲಿಲಯ ಚ್ಿಂದಿರ ಬ ಳದಿಿಂಗಳನುೂ
ಸೊಸುತ್ತಿದಾರ ಅಪಾಪ ಅವರು, ಕಥ ಗಳ ರಸವನುೂ ಸೊಸುತ್ತಿದಾರು. ನಿದ ರ ಬರುವವರ ಗೊ ಇದು ನದ ಯುತ್ತಿತುಿ. ಆಮೀಲ

ನನಗ

ನಿದ ರಯಲಿಲಯೊ ಅವರು ಹ ೀಳಿದಾ ಕಥ ಗಳದ ಾೀ ಕನಸು.
ಒಮಮ ಅಪಾಪವರು ಅವಸರದಲಿಲ ಬಿಂದವರಿಂತ ಕಾಣ್ುತ್ತಿದಾರು. ಕಾಲ್ಲಿಲ ಚ್ಪ್ಪಲಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಟಟುು ಬಟ ುಗಳು ಶುಭರವಾಗರಲಿಲ್ಲ,
ಮ್ುಖದಲಿಲ ಆಯಾಸ ಮ್ತುಿ ಚ್ಚಿಂತ ಗಳು ಮ್ನ ಮಾಡಿದಾವು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿಂದ ಯವರು ಏನ ಿಂದು ಕ ೀಳಲ್ು ಅವರು ಹ ೀಳಿದುದು
ಕ ೀಳಿ ನಾವು ದಿಂಗಾಗಿ ಹ ೊೀದವು.ಹಿಂದಿನ ಸಿಂಜ್ ಬಹಳ ಮ್ಳ ಸುರಿಯುತ್ತಿತುಿ. ಆ ಮ್ಳ ಯಲಿಲಯೆೀ ಮ್ನ ಯ ಕ ಲ್ಸಗಳನುೂ ಮ್ುಗಿಸ ರಾತ್ತರ ಅವರು ಮ್ತುಿ ಅವರ
ಪ್ತ್ತೂ ಮ್ನ ಯಲಿಲ ಮ್ಲ್ಗಿದಾರು. ಅಧ್ಷ ರಾತ್ತರಯಲಿಲ ಮ್ನ ಯಲಿಲ ಏನ ೊೀ ಸದಾಾಯಿತು. ಅವರಿಗ ಸಾಲ್ಪ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಒಿಂದ ೀ
ಸಮ್ನ ಸುರಿಯುವ
ಹಚ್ ೊಚೀಣ್ ಎಿಂದು

ಮ್ಳ ಯ ಸದಿಾನ ೊಿಂದಿಗ ಮ್ತೊಿ ಏನ ೊೀ ಸದುಾ. ಆದರ ಕತಿಲ ಯಲಿಲ ಏನೊ ಕಾಣ್ುತ್ತಿಲ್.ಲ ಎದುಾ ದಿೀಪ್
ಮ್ಿಂಚ್ದಿಿಂದ ಕಾಲ್ು ಕ ಳಗಿಟುುರು.

ಪಾದಗಳು ನಿೀರಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿದವು. ಕೊಡ್ಲ ಅವರಿಗ ಏನಾಗುತ್ತಿದ

ಎಿಂಬುದರ ಅರಿವಾಗಿ ಭಯವಾಯಿತು. ದಡ್ಬಡಿಸ ಎದುಾ ಪ್ತ್ತೂಯನುೂ ಎಚ್ಚರಿಸದರು. ಮ್ನ ಯಲಿಲ ನಿೀರು ನುಗುಗತ್ತಿತುಿ. ಕತಿಲ್ಲಿಲಯೆೀ
ಹ ೊರಗ ಬಿಂದು ನ ೊೀಡಿದರು. ಅಲಿಲ ಕಲ್ ಮ್ನ ಗಳಲಿಲ ಜನರು ಎಚ್ಚರಗ ೊಿಂಡಿದಾರು. ಮ್ಲ್ಗಿದವರನುೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಅಿಂತೊ
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ಎಲ್ಲರೊ ಎದುಾ ಟಳಿದವರನುೂ ಎಚ್ಚರಿಸಕ ೊಿಂಡ್ು ಮ್ನ ಯನುೂ ಬಟುುು ಎಲ್ಲರೊ ಎತಿರದ ಸಥಳಕ ು ಹ ೊೀದರು. ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಷ ಕತಿಲ .
ಮ್ಳ ಬೀಳುವ ಮ್ತುಿ ನಿೀರು ಹರಿಯುವ ಸದುಾ. ಮ್ಳ ಯಲಿಲ ನ ನ ಯುತಿ. ನಡ್ಗುತಿ ಮ್ನ ಯಲಿಲಯ ದವಸ ಧ್ಾನಯಗಳು ನ ನ ದು
ಹ ೊೀಗುವ ಚ್ಚಿಂತ ಯಲಿಲ ಇಡಿೀ ರಾತ್ತರ ಕಳ ದರು. ಸೊಯಷನ ಮದಲ್ ಕರಣ್ಗಳ ಮ್ಸುಕು ಬ ಳಕನಲಿಲ ಹ ೊಳ ಯ ದೃಶಯ ನ ೊೀಡಿ
ಎದ ಗುಿಂದಿ ಹ ೊೀದರಿಂತ . ಬ ೀರ

ಊರಿಗ

ಹ ೊೀಗುವ ಒಿಂದ ೀ ದಾರಿ ನಿೀರಿನಿಿಂದ ತುಿಂಬ ಹರಿಯುತ್ತಿದ . ಮ್ನ ಗಳು

ನಿೀರುಪಾಲಾಗಿವ . ಮ್ಳ ನಿಿಂತ್ತದ . ಆದರ ಟಟುು ಬಟ ುಗಳ ಲ್ಲವೂ ತ ೊಯುಾ ನಿೀರು ತ ೊಟ್ಟುಕುತ್ತಿದ . ಸಹಾಯಕಾುಗಿ ಬ ೀರ
ಊರಿನವರಿಗ ತ್ತಳಿಸುವುದಾದರೊ ಹ ೀಗ ? ಅವರುಗಳು ಬರುವುದಾದರೊ ಹ ೀಗ ? ಹ ೊಳ ಯ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಅಲಿಲಯವ ರಗ ಏನು ಮಾಡ್ುವುದು? ಎಿಂದ ಲ್ಲ ಟತಿರವಿರದ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳ ಮ್ಣ್ಭಾರ ಹ ೊತುಿ ಸುಮ್ಮನ ಕುಳಿತ್ತಿದಾರಿಂತ . ಅರ್ುು
ಹ ೊತ್ತಿಗಾಗಲ ಮ್ಳ ನಿಿಂತುಹ ೊೀಗಿತುಿ. ಮೈ ಮೀಲಿನ ಬಟ ುಗಳನುೂ ಅಲಿಲಯೆೀ ಚ್ ನಾೂಗಿ ಹಿಂಡಿ ಅವನ ೂೀ ಹ ೊದುಾಕ ೊಿಂಡ್ು ಗಡ್ಗಡ್ನ
ನಡ್ುಗುತಿ ಇದಾರಿಂತ . ಹ ೊತ ಿೀರಿದಾರೊ ಸೊಯಷನ ಮ್ುಖವಿಲ್ಲ. ಮ್ಧ್ಾಯಹೂದ ಮೀಲ ಸೊಯಷ ಕಾಣಿಸಕ ೊಿಂಡ್ು ಸಾಲ್ಪ ಟಸರು
ಬಿಂದಿತಿಂತ . ಅರ್ುು ಹ ೊತ್ತಿಗ ಹ ೊಳ ಯ ನಿೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ್ ಸಾಲ್ಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿತಿಿಂತ . ಎಲ್ಲರೊ ಎತಿರದ ಪ್ರದ ೀಶದಿಿಂದ ಇಳಿದು
ಹ ೊಳ ಯಿಿಂದ ದೊರವಿದಾ ಕ ಲ್ವು ಮ್ನ ಗಳಿಗ ಹ ೊೀಗಿ ನ ೊೀಡಿದರ ಿಂತ . ಮ್ನ ಗಳಲಿಲಯ ಎಲ್ಲವೂ, ಮ್ನ ಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ಿಂದಿಗ
ಬ ವರು ಸುರಿಸ ಬ ಳ ದ ಚ್ಚೀಲ್ಗಟುುಲ

ದವಸ ಧ್ಾನಯಗಳ ಲ್ಲವೂ

ಹ ೊಳ ಯ ನಿೀರಿನಲಿಲ ರ್ಮಿಂದು ಕೊತ್ತದಾವಿಂತ . ಏನು

ಮಾಡ್ಬ ೀಕ ಿಂದು ತ ೊೀಚ್ದ ಎಲ್ಲರೊ ಏನ ೀನ ೊೀ ಟಪಾಯಗಳನುೂ ಸೊಚ್ಚಸುತ್ತಿದಾರಿಂತ . ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಮದಲಿಗಿಿಂತಲ್ು
ಕಡಿಮಯಾಗಿದಾರೊ ನದಿ ದಾಟುುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲವಿಂತ . ಆದರ ಏನಾದರೊ ಮಾಡ್ಲ ೀಬ ೀಕು. ಆಗ ಕ ಲ್ವು ಸಾಹಸಗಳು
ಮ್ನ ಯಿಿಂದ ಹತಾಿಳ ಯ ದ ೊಡ್ಡ ದ ೊಡ್ಡ ಕ ೊಡ್ಗಳನುೂ ತಿಂದು ನದಿಯ ನಿೀರಿನಲಿಲ ಬ ೊೀರಲ್ು ಹಾಕ ಅದರ ಮ್ಲ ಕುಳಿತು
ಕಾಲ್ುಗಳನುೂ ಅಕು ಪ್ಕುದಲಿಲ ಹಾಕ ನಿೀರನುೂ ತಳುುತಿ ಹ ೊೀದರಿಂತ . ಅದು ನ ೀರವಾಗಿ ಸಾಗದ ಪ್ರವಾಹದಲಿಲ ಕ ೊಚ್ಚಚ ಎಲ ಲಲ ೊಲೀ
ಹ ೊೀಗಿ ಕ ೊನ ಗ ಆಚ್ ಯ ದಡ್ ಸ ೀರಿತಿಂತ . ಕ ಲ್ವರು ಕ ೊಡ್ದಿಿಂದ ಜ್ಾರಿ ನಿೀರಲಿಲ ಬದಾವರೊ ಟಿಂಟ ಿಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಹೀಗ
ಪ್ಡ್ಬಾರದ ಕರ್ುಪ್ಟುುು ಮಾಡ್ಬಾರದ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರು ಪ್ಕುದ ಊರಿಗ ಹ ೊೀಗಿ ಅಲಿಲಿಂದ ಸಹಾಯ ಪ್ದ ದರಿಂತ .
ಅಿಂತಹವರಲಿಲ ಅಪಾಪ ಅವರೊ ಒಬಬರು. ಇಿಂತಹ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಮ್ಜಗ ಅಪಾಪವರು ಸುದಿಾ ತ್ತಳಿಸಲ್ು ಬಿಂದಿದಾರು. ಇದು
ಇನೊೂ ನನೂ ನ ನಪ್ರನಲಿಲ ಟಳಿದಿದ .
ರಾಮಾಯಣ್, ಮ್ಹಾಭಾರತ, ಪ್ುರಾಣ್, ಟಪ್ನಿರ್ತ್ತಿನ ಕಥ ಗಳು ಮ್ತುಿ ರ್ಶವಶರಣ್ರ ಕಥ ಗಳು ಇತಾಯದಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅನ ೀಕ
ರಿೀತ್ತಯ ಕಥ ಗಳನುೂ ಹ ೀಳುತ್ತಿದರ
ಾ ು. ಇವುಗಳಲ್ಲದ ಅವರು ಬ ೀರ ರಿೀತ್ತಯ ಸಾಮಾನಯ ಕ ಥ ಗಳನುೂ ಹ ೀಳುತಿಲ ೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಆ

ಕಥ ಗಳು ನನೂಲಿಲ ಎಿಂದೊ ಅಡ್ಗದ ಹಸವ ಯನುೂ ಹುಟ್ಟುಸದವು. ಅವರು ಹ ೀಳಿದ ಅನ ೀಕ ಕಥ ಗಳಲಿಲ ಶ್ ಾೀತಕ ೀತು, ನಚ್ಚಕ ೀತ,

ಯಾಜ್ಞಯವಲ್ುಯ ಮ್ತುಿ ಗಾಗಿಷ, ಮೈತ ರೀಯಿಯವರ ಕಥ ಗಳು ರ್ಶವಶರಣ್ರ ಕಥ ಗಳು ನನೂ ಮ್ನಸುನಿಿಂದ ಮಾಸ ಹ ೊೀಗಲ ೀ ಇಲ್ಲ.
ಇವುಗಳು ನನೂನುೂ ಇನೊೂವರ ಗೊ ಆಪಾಯಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಡ್ುತಿಲ ೀ ಇವ . ಶ್ ಾೀತಕ ೀತುವಿನ ಕಥ ಅಿಂದು ನನಗ ಏನು
ಅಥಷವಾಯಿತ ೊೀ ನನಗ ನ ನಪ್ರಲ್ಲ. ಆದರ ಅದು ನನೂ ಮ್ನಸುನ ಮೀಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಮಾತರ ಅಗಾಧ್ವಾದದುಾ. ನಾನು
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥ ಗಳನುೂ ಅನ ೀಕ ದ ೊಡ್ಡವರಿಗೊ ಚ್ಚಕುವರಿಗೊ ನನೂ ಓರಗ ಯವರಿಗೊ ಅತಯಿಂತ ಟತಾುಹದಿಿಂದ ಸಿಂದಭಷ
ಒದಗಿದಾಗಲ ಲ್ಲ ಹ ೀಳಿದ ಾೀನ ಮ್ತುಿ ಹ ೀಳುತಿಲ ೀ ಇದ ಾೀನ . ಅವರಿಗೊ ಅವು ನನೂಿಂತ ಯೆೀ ಸ ಳ ದಿವ ಯೆೀ ನನಗ ತ್ತಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅಪಾಪ ಅವರ ಕಥ ಹ ೀಳುವ ಕಲ ಅದುವತವಾಗಿತುಿ. ಎಲ್ಲ ಕಥ ಗಳನುೂ ಯಾವುದ ೊೀ ಕಾಲ್ದ ಪ್ುರಾಣ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಕಥ ಗಳಿಂತ
ಹ ೀಳದ ಅತಯಿಂತ ಮ್ಹತಾಪ್ೂಣ್ಷವಾದ, ಜಿೀವಿಂತ ಘಟುನ ಗಳ ಿಂಬಿಂತ ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು. ಶ್ ೀತಕ ೀತುವಿಗ ನಯಗ ೊರೀಧ್ ಬೀಜದ
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ಶೂನಯದಿಿಂದಲ ೀ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುದ ಎಿಂದು ತ ೊೀರಿಸಕ ೊಡ್ುವ ಆತನ ತಿಂದ ಯ ರಿೀತ್ತ, ನಚ್ಚಕ ೀತನು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮರ್ಗಳನುೂ ಧಿಕುರಿಸ
ಯಮ್ನ ಹತ್ತಿರ ವಿದ ಯಯನುೂ ಪ್ದ ದದುಾ, ಯಾಜ್ಞಯವಲ್ುಯರು ಗಾಗಿಷ ಮೈತ ರಯಿಯರಿಗ ನಶಾರತ ಯ ಬಗ ಗ ತ್ತಳಿಸುವ ರಿೀತ್ತ ಎಲ್ಲವೂ
ಮ್ನ ಮ್ುಟುುುವಿಂತ

ತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದಾರು. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ುಸಿಕಗಳಲಿಲ ಬರ ದಿವ ಎಿಂಬುದನುೂ ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು.

ಎಷ ೊುಿಂದು ವಿರ್ಯಗಳು ಅಥಾಷವಾಗದ ಇದಾಾಗ ಅವರು “ನಿೀ ಇನೂ ಸಣ್ಣಕದಿಾ. ದ ೊಡ್ಡಕ ಆದಾಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತ್ತಳಿತದ ತ ೊಗ ೊ
ಬ ಟಾ” ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು.
ಶರಣ್ರ ಕಥ ಗಳನುೂ ಹ ೀಳಿದಾಗ ನನೂ ಮ್ನಸುನಲಿಲ ಒಿಂದು ಪ್ರಶ್ ೂ ಹುಟ್ಟುತುಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ದ ೀವರ ಎಿಂಬಿಂತ ಕಥ
ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರನುೂ ಕ ೀಳಿದ . “ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದ ೀವರು, ಆದಾರಿಿಂದ

ನಾವು ಅವರ

ಬಗ ಗ

ಭಕಿ

ಇಟುುುಕ ೊಳುಬ ೀಕು ಎಿಂದು ಹ ೀಳುತ್ತಿೀರಿ. ಸರಿ. ಆದರ ಅವರ ೀ ದ ೀವರಾಗಿರುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾರ ಪ್ೂಜ್ ಮಾಡ್ುತಾಿರ
ಮ್ತುಿ ಏಕ ?” ಎಿಂದು. ಅಿಂದು ಅವರು ನಕು ಬಗ ನಾನು ಮ್ರ ಯಲಾರ . ಕ ಲ್ ಕ್ಷಣ್ಗಳ ಬಳಿಕ “ನಿೀ ಇನೂ ಸಣ್ಣಕದಿಾ. ದ ೊಡ್ಡಕ
ಆದಾಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತ್ತಳಿತದ ತ ೊಗ ೊ ಬ ಟಾ” ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗ ದ ೊಡ್ಡವಳಾದ ೀನು ಎಿಂದು
ಕಾಯುತ್ತಿದ ಾ. ಆದರ ಎರ್ುು ದ ೊಡ್ಡವಳಾಗಬ ೀಕು, ಯಾವ ರಿೀತ್ತಯಲಿಲದ ೊಡ್ಡವಳಾಗಬ ೀಕು ಎಿಂಬುದು ತ್ತಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ ೂಗಳಿಗ
ಎಿಂದಾದರೊ ಕ ೊನ ಯ ಟತಿರ ದ ೊರಕುತಿದ ಯೆ? ಎಿಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿತುಿ.
ಒಳ ುಯ ಊಟುಕಾುಗಿ ಕ ೊನ ಯವರ ಗೊ ಕಾಯುವಿಂತಹ ಹದವಾದ ಹಸವನುೂ ಕಥ ಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಕ ೊಟುು ಹರಿಯ ವಯಕಿ ಅವರು.
ನನೂ ಮ್ತುಿ ಅಪಾಪವರ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಕ ೀವಲ್ ಕಥ ಗಳಿಗ ಮಾತರ ಸೀರ್ಮತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನೊೂ ಅನ ೀಕ ವಿರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನುೂ
ಬ ಸ ದಿದಾವು. ವಾಯಯಾಮ್, ಯೀಗಾಭಾಯಸದಿಿಂದ ಹ ೀಗ ಆರ ೊೀಗಯ ವಧಿಷಸುತಿದ ?, ಹಣ್ುಣಗಳು ಮ್ತುಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಹ ೀಗ
ಆರ ೊೀಗಯವನುೂ ವಧಿಷಸುತಿವ ? ಹಲ್ುಲಗಳನುೂ ಹ ೀಗ ಬಳಿಯಾಗಿಟುುು ಕ ೊಳುಬಹುದು? ದಿೀಘಷವಾಗಿ ಟಸರಾಡಿಸುವುದು ಹ ೀಗ ?
ಯಾವ ಯಾವ ಆಸನಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರಿೀತ್ತಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಟಿಂಟುುಮಾಡ್ುತಿವ ? ಪ್ರಭಾತ ಮ್ತುಿ ಸಿಂಧ್ಾಯ ಕಾಲ್ದ
ಸೊಯಷನ ಕರಣ್ಗಳನುೂ ನ ೊೀಡ್ುವುದು ಹ ೀಗ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ? ಇತಾಯದಿ ವಿರ್ಯಗಳನುೂ ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ
ಹ ೀಳುತ್ತಿದಾರು. ಅವರು ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾ ಮ್ಯೊರಾಸನ ಮ್ತುಿ ಕುಕುುಟಾಸನಗಳನುೂ ನಾವು ಅಚ್ಚರಿಯಿಿಂದ ನ ೊೀಡ್ುತ್ತಿದ ಾವು. ಬಹುಶಃ
ನನಗ ಯೀಗದಲಿಲ ಆಸಕಿ ಟಿಂಟಾಗಿದುಾದು ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಿಂದಲ ೀ ಇರಬ ೀಕು.
ನಸುಕನಲಿಲ ಅವರ ಮ್ನ ಯಲಿಲ ಎಲ್ಲರೊ ಸ ೀರಿ ತತಾ ಪ್ದಗಳನುೂ, ಶಿಂಕರಾಚ್ಾಯಷರ ಲಿಿಂಗಾರ್ುಕ ಮ್ತುಿ ಇತರ ಹಾಡ್ುಗಳನುೂ
ಹಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಅವರ ಮ್ಕುಳಾದ ತ ೀಜಮ್ಮಕು, ಗ ೊೀದಾವರಿ ಬಹಳ ಇಿಂಪಾಗಿ ಹಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಆಗ ಹಾಡ್ುತ್ತಿದಾ ಅನ ೀಕ
ಹಾಡ್ುಗಳಲಿಲ “ಧ್ನವು ಗಳಿಸಬ ೀಕ ಿಂತಹುದು”, ಮ್ತುಿ “ಮ್ನ ೊೀಬುಧ್ಯಹಿಂಕಾರ ಚ್ಚತಾಿನಿನಾಹಿಂ” ಎಿಂಬ ಎರಡ್ು ಹಾಡ್ುಗಳು
ನನೂ ಮೀಲ ಅತಯಿಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಬೀರಿದವು.
ಶ್ಾಲ ಯ ಪಾಠಗಳಲಿಲ ಕಿಂಡ್ುಬಿಂದ. ಅಥವಾ ಯಾರ ೊೀ ಹರಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲಿಲ ಟಲ ಲೀಖಿಸದ ಯಾವ ಮಾತುಗಳ ೀ
ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವರ ೊಿಂದಿಗ ಹಿಂಚ್ಚಕ ೊಳುುತ್ತಿದ ಾ. ದಾಸರ ಪ್ದಗಳಾಗಲಿ, ಶರಣ್ರ ವಚ್ನಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನಾೂವುದ ೀ
ಪಾಠವಾಗಲಿ ನಾನು ಅವರ ೊಿಂದಿಗ ಚ್ಚ್ಚಷಸುತ್ತಿದ .ಾ ನನಗ ಏಳನ ೀ ತರಗತ್ತಯಲಿಲ ಪ್ರಬುಲಿಿಂಗಲಿೀಲ ಯ ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ
ಪ್ಠಯವಾಗಿತುಿ. ಅದನುೂ ಹ ೀಮಾದಿರ ಮಾಸಿರ್ ಎಿಂಬ ಒಬಬ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕರು ಬಹಳ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು. ಅದು ಇನೊೂ
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ನನೂ ಮ್ನದಲಿಲ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಟಳಿದಿದ . ಅದನುೂ ಎರ್ುುಸಲ್ ಓದಿದರೊ ನನಗ ತೃಪ್ರಿಯಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನುೂ ಮ್ತ ಿ ಮ್ತ ಿ
ಅಪಾಪವರ ಹತ್ತಿರ ಓದಿ ಚ್ಚ್ಚಷಸ ತಣಿಯಲ್ು ಪ್ರಯತ್ತೂಸುತ್ತಿದ ಾ.
ನನಗ ಹದಿನ ೈದು ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ತಿಂದ ಯವರು ಕ . ಪ್ರ. ಎಸ್. ಸ. ಸದಸಯರಾದ ಕಾರಣ್ ನಾವ ಲ್ಲರೊ ಬ ಿಂಗಳ ರಿಗ
ಬಿಂದು ನ ಲ ಸದ ವು. ಹ ೊಸದರಲಿಲ ನಾನು ಅಪಾಪವರನುೂ ಹಾಗೊ ಬೀದರಿನ ವಾತಾವರಣ್ದ ಅಭಾವವನುೂ ಅತಯಿಂತ ತ್ತೀವರವಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸದ . ಏಕಾಿಂತದಲಿಲ ಕುಳಿತು ಕಣಿಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ .ಾ ಅಪಾಪವರನುೂ ನ ನ ಯದ ದಿನವ ೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ ಿಂಗಳ ರಿಗ ಬಿಂದ
ಕ ಲ್ ದಿನಗಳಲಿಲ ನಾನು ಮ್ತುಿ ನನೂ ತಿಂಗಿ ಕಾಲ ೀಜು (ಮೌಿಂರ್ಟ ಕಾಮಷಲ್ ಕಾಲ ೀಜು) ಸ ೀರಿಕ ೊಿಂದ ವು. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರತ್ತಷ್ಟೆತ
ಕಾಲ ೀಜು. ಅಲಿಲ ನಮ್ಗ ಎಲ್ಲವು ಹ ೊಸತು. ಅಲಿಲ ಇಿಂಗಿಲೀಷ್ಟನದ ೀ ದಬಾಷರು. ನಮ್ಗ ೊೀ ಇಿಂಗಿಲೀರ್ು ಮಾತಾಡ್ಲ್ು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನಿಂತೊ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ಮ್ೊಕಯಾಗಿಬಟ ು. ಆದರ ಅಲಿಲ ಹಿಂದಿಯ ಇಬಬರು ಅಧ್ಾಯಪ್ಕಯರು ಬಹಳ ಆತ್ತೀಯರಾದರು.
ಒಬಬರು ಶಕುಿಂತಲಾ ಭೊಸನೊರಮ್ಠ, ಮ್ತ ೊಿಬಬರು ಸಸುರ್ ಕ ಲಮಿಂರ್ಟ ಮೀರಿ ಎಿಂದು. ಅವರಿಬಬರ ಪ್ರರೀತ್ತಗ ನಾನು ಪಾತರಳಾದ .
ನನೂ ಓದುವ ಹುಚ್ುಚ ಅವರಿಗ ಅಥಷವಾಗಿ ನನಗ ಪ್ುಸಿಕಾಲ್ಯವನುೂ ತ ೊೀರಿಸದರು. ಅಲಿಲಯ ಪ್ುಸಿಕಾಲ್ಯ ನನಗ ಹುಚ್ುಚ
ಹಡಿಸತು. ಈ ಇಬಬರು ಅಧ್ಾಯಪ್ಕಯರ ಮಚ್ಚಚನವಳಾದಾರಿಿಂದ ಪ್ುಸಿಕಾಲ್ಯದಲಿಲ ನನಗ ಹ ಚ್ಚಚನ ಸೌಲ್ಭಯವಿರುತ್ತಿತುಿ. ನಾನು
ಅಲಿಲಗ ಯಾವಾಗ ಬ ೀಕಾದರೊ ಹ ೊೀಗಬಹುದಾಗಿತುಿ. ಕಾಲ ೀಜು ಮ್ನ ಯ ಅತ್ತ ಹತ್ತಿರದಲಿಲಯೆೀ ಇದುಾದರಿಿಂದ ನಾನು ಬ ಳಗ ಗ
ಎಿಂಟುು ಗಿಂಟ ಗ ಲ್ಲ ಅಲಿಲಗ

ಹ ೊೀಗಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳನುೂ ಓದುತ್ತಿದ ಾ, ಕಾಲ ೀಜು ಮ್ೊರೊವರ ಗ ಮ್ುಚ್ುಚತ್ತಿತುಿ. ಆದರ

ನಾನು

ಸಾಯಿಂಕಾಲ್ವ ಐದು ಗಿಂಟ ವರ ಗೊ ಇರುತ್ತಿದ ಾ. ಬೀದರಿನಲಿಲ ನನಗ ಬಹಳ ಒಳ ುಯ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ುತ್ತಿದಾರು
ಅವರುಗಳು ಪ್ಠಯಕ ು ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪ್ಟುು ಇತರ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಹ ಸರುಗಳನುೂ ಹ ೀಳಿ ಮ್ುಿಂದ ಓದಿರಿ ಎಿಂದು ಪೊರೀತಾುಹಸುತ್ತಿದರ
ಾ ು.
ನಾನು ಅವುಗಳ ರ್ಶೀಷ್ಟಷಕ ಗಳನೂಲ್ಲ ಒಿಂದು ನ ೊೀಟುುಬುಕುನಲಿಲ ಬರ ದಿಟುುುಕ ೊಿಂಡಿದ ಾ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ೀಜಿನ ಪ್ುಸಿಕಾಲ್ಯದಲಿಲ ಅವ ಲ್ಲ
ಇದಾವು. ಮ್ಜಗ ಅಪಾಪವರು ಹ ೀಳಿದಾ ಪ್ುಸಿಕಗಳ

ಇದಾವು. ಸರಿ ಇನುೂ ನಾನು ಓದುವುದ ೊಿಂದ ೀ ಬಾಕ. ಅಲಿಲ ನನಗ ಒಿಂದು

ಹ ೊಸ ಲ ೊೀಕ ಗ ೊೀಚ್ರವಾಯಿತು. ಅಲಿಲ ಓದಿದ ಪ್ರತ್ತ ಪ್ುಸಿಕದ ಬಗ ಗ ಅಪಾಪವರಿಗ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ಿಂದು ಆಸ ಯಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದರ
ಅದಕ ು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಓದಿದ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ವಿರ್ಯದ ಬಗ ಗ ನಾನು ಮ್ನದಲಿಲಯೆೀ ಅವರಿಗ ಹ ೀಳುತ್ತಿದ ಾ.
ಅವರು

ಹ ೀಳಬಹುದಾದದಾನುೂ

ನಾನ ೀ

ಕಲಿಪಸಕ ೊಳುುತ್ತಿದ ಾ.

ಹೀಗ

ಕ ೀಳುಗರಿಗ

ವಿಚ್ಚತರವ ನಿಸುವ

ಆದರ

ಅತಯಿಂತ

ಆಪಾಯಯಮಾನವಾದ ಲ ೊೀಕದಲಿಲ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ .ಾ
ಬ ಿಂಗಳ ರಿನ ಹಾವಾಮಾನ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗ ಒಗುಗತ್ತರ
ಿ ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬ ಿಂಗಳ ರಿಗ ಬರಲ್ು ಇರ್ುಪ್ಡ್ುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ವರ್ಷಕ ೊುಿಂದು ಸಲ್ ನಾವು ಬೀದರಿಗ ಹ ೊೀದಾಗ ನನೂ ಮ್ನದಲಿಲದುಾದನ ಲ್ಲ ಅವರಿಗ ಹ ೀಳುವಾಸ . ಆದರ ಅಲಿಲಗ ಹ ೊೀದಾಗ
ಅದಕ ುಲ್ಲ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ ೀವಲ್ ಕ ಲ್ವು ಆತ್ತೀಯ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತಿದಾವು. ಆದಾರಿಿಂದ ಹಿಂದಿನ ರಿೀತ್ತಯ ಮಾತುಗಳು
ನಿಿಂತ ೀ ಹ ೊೀದವು. ಆದರ ನಾನು ಮಾತರ ಅವರು ನನಗ ಕಟ್ಟು ಕ ೊಟುು ಕಥ ಗಳ ಬುತ್ತಿಯ ಗಿಂಟುನುೂ ಬಚ್ಚಚ ಕಾಲ ೀಜಿನ
ಪ್ುಸಿಕಾಲ್ಯದ ಟಪ್ರಪನಕಾಯಿಯಿಂದಿಗ ಸವಿಯುತ್ತಿದ ಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ್ ನಚ್ಚಕ ೀತ, ಶ್ ಾೀತಕ ೀತು, ಯಾಜ್ಞಯವಲ್ುಯ,
ಮೈತ ರೀಯಿ, ಗಾಗಿಷಯರನುೂ, ಶರಣ್ರನುೂ ಹುಡ್ುಕುತ್ತಿದ .ಾ ಅವರ ಲ್ಲರೊ ಸಕುರೊ ಅವರ ಅಿಂತರಿಂಗ ಮಾತರ ನನಗ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ
ದಕುಲಿಲ್ಲ. ಅದನುೂ ಅಥಷಮಾಡಿಕ ೊಳುಲ ೀ ಬ ೀಕ ಿಂಬ ಹಸವು ಮಾತರ ಬತಿಲ ೀ ಇಲ್ಲ.
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ಬ. ಎ. ತರಗತ್ತಯಲಿಲ ವ ಿಂಕಟುಸಾಾಮ್ಯಯನವರ ನಚ್ಚಕ ೀತವ ಿಂಬ ನಾಟುಕ ನಮ್ಗ ಪ್ಠಯವಾಗಿತುಿ. ಅದು ನನಗ ಬಹು
ಪ್ರರಯವಾಗಿತುಿ. ಕ ೈಗ ಸಕು ದಿನವ ೀ ಪ್ೂತ್ತಷಯಾಗಿ ಓದಿ ಬಟ ು. ಆದರ ಅಲಿಲ ಯಮ್ನು ನಚ್ಚಕ ೀತನಿಗ ತ್ತಳಿಸಕ ೊಟುು ವಿದ ಯಯ
ವಿವರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾರಿಿಂದ ನಿರಾಶ್ ಯಾಯಿತು. ಆ ವಿರ್ಯ ಕಠ ೊೀಪ್ನಿರ್ತ್ತಿನಲಿಲ ಬರುತಿದ ಎಿಂಬುದು ತ್ತಳಿಯಿತು. ಆದರ
ಸಿಂಸೃತ ಗ ೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನೂ ಒಬಬ ಗ ಳತ್ತ ಸಿಂಸೃತವನುೂ ಎರಡ್ನ ಭಾಷ ಯಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಿಂಡಿದಾಳು. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಆ ಭಾಷ
ಕಲಿಯಲ್ು ಪ್ರಯತೂ ಪ್ಟ ು. ಆದರ ಅದು ಫಲ್ಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬಬ ಗ ಳತ್ತಯಿಿಂದ ಸಿಂಸೃತ ಕಲಿತು ಕಠ ೊೀಪ್ನಿರ್ತುಿ ಓದಿ
ಅಥಷಮಾಡಿಕ ೊಳುುತ ಿೀನ ಎಿಂದು ತ್ತಳಿದಿದಾ ನನೂ ಮ್ೊಖಷತ ಗ ಇಿಂದು ನಗು ಬರುತಿದ . ಆದರ ಆಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಹಾಗ
ಭಾವಿಸದ ಾ.
ಒಟ್ಟುನಲಿಲ ಅಪಾಪವರ ಕಥ ಗಳು ನಾನು ಮ್ುಿಂದ ಈಶ್ಾ, ಕ ೀನ, ಕಠ, ಛಾಿಂದ ೊೀಗಯ ಮ್ುಿಂತಾದ ಗರಿಂಥಗಳನುೂ ಓದುವಿಂತ
ಮಾಡಿದವು. ಶರಣ್ರ ಬಗ ಗ ತ್ತಳಿದುಕ ೊಳುುವಿಂತ ಮಾಡಿದವು. ವಚ್ನಗಳ ಅಿಂತರಾಥಷವನುೂ ತ್ತಳಿಯಲ್ು ಹಚ್ಚಚದವು. ಅಪಾಪವರು
ಹ ೀಳಿದ ಕಥ ಗಳ ಮೀಡಿ ಅದುವತವಾದದುಾ.
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