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²æÃgÀAUÀgÀ £Álå ±Á¸ÀÛç ¥ÉÇÃZÀÄðVÃ¹UÉ

£ÉÃ¸ÀgÀÄ ªÀgÀ¢

¨sÀgÀvÀªÀÄÄ¤ ’£Álå±Á¸ÀÛç’ §gÉzÀ. CªÀ£ÀÄ §gÉzÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è F
£Álå MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÉÃªÀ® DAVPÀ ªÀÄÄzÉU
æ ½
À AzÀ¯ÃÉ
MAzÀÄ PÀxA
É iÀÄ£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁr E£ÉÆß§âjUÉ w½¸ÀÄªÀAvÀºÀ
¨sÁµÉAiÀiÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ¯ÉÃ £ÀªÀÄä EA¢£À ºÀ®ªÀÅ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ
¨É¼É¢gÀÄªÀÅzÀÄ. £ÁlPÀªÀAvÀÆ £Álå±Á¸ÀÛç¢AzÀ¯ÉÃ ¨É¼ÉzÀzÀÄÝ.
CzÀÄ C£ÀÆZÁ£ÀªÁV EµÀÄÖ PÁ® £ÀªÀÄä £Ár£À d£ÀªÀÄ£ÀzÀ
ªÉÄÃ¯É CZÉÆÑwÛzÉ JAzÀgÉ K£ÀÆ Cw±ÀAiÀÄªÀ®è. EA¢£À
ZÀ®£ÀavÀU
æ ¼
À ÁUÀ°Ã, n« ¹ÃjAiÀÄ¯ïUÀ¼ÁUÀ°Ã, Nnn ClÖzÀ
¹£ÉªÀiÁUÀ¼ÁUÀ° J®èªÀÇ F ¨sÀgÀvÀ £ÁlåzÀ ±Á¸ÀÛç ºÉÆgÀV®è.
£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ £ÁlPÀPÁgÀgÁzÀ
²æÃgÀAUÀgÀÄ, F ¨sÀgÀvÀ ªÀÄÄ¤AiÀÄ "£Álå ±Á¸ÀÛç"ªÀ£ÀÄß
PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀgÀ®èzÉ vÀªÀÄä C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÆß CzÀgÀ°è E½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ
C¥ÁgÀªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ DAUÀè gÀAUÀ¨Æ
Às «ÄAiÀÄ C£ÀÄ¨sª
À À w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß
F PÀÈwAiÀÄ°è ¥ÁPÀ ªÀiÁr E½¹zÁÝgÉ.
²æÃgÀAUÀjUÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉÆÃ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û PÉÆqÀÄªÀ CUÀvÀåªÉÃ£ÀÆ E®è
KPÉAzÀgÉ gÀAUÀ¨Æ
Às «Ä CªÀjUÉ gÀAUÀ¨Æ
Às «ÄAiÀÄ "UÀÄgÀÄ¦vÁªÀÄºÀ"£À ¥À±
æ ¹
À A
Û iÀÄ£ÀÄß
C¦ð¹zÉ.
CAvÀºÀ UÀÄgÀÄ«£À "£Álå±Á¸ÀÛç"ªÀ£ÀÄß AiÀÄÆ¤ªÀ¹ðn D¥sï ¨Éæf¯ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä
¥ÉÇÃZÀÄðVÃ¸ï ¨sÁµÉUÉ C£ÀÄªÁzÀ ªÀiÁr EzÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 17gÀAzÀÄ
CzÀÆÞj¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. »ÃUÉ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À QÃwð C°èAiÀÄªÀgÉUÉ
ºÀgÀrzÉ.
EAvÀºÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ UÀÄgÀÄ«UÉ "£ÉÃ¸ÀgÀÄ" vÀ£Àß vÀ¯É ¨ÁUÀÄvÀÛzÉ.

£ÀUÉ ºÀ¤

ªÀÈzÉÞAiÀÄ ºÀgPÀ ÄÀ ¨Á¬ÄUÉ ¨sAÀ iÀÄUÉÆAqÀ dqïÓ ,
ªÀQÃ®jUÉ UÀ°èUÃÉ j¸ÀÄªÀ ¨Ézj
À PÉ

ºÀ½î PÉÃ¸ï MAzÀPÉÌ £ÀªÀÄä UÀÄAqÀªÀÄäfÓ£À ¸ÁQëAiÀiÁV PÀgÉ¢zÀÄæ. 95
ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¸ÀÄì CgÀ¼ÀÄªÀÄgÀ¼ÉÆÃ? PÀtÄÚ PÁtÂ¸ÀÄvÁÛ? £ÉÆÃqÉÆÃt
CAvÀ ªÀQÃ® PÉÃ½zÀ£ÀAvÉ, - "CfÓ £Á AiÀiÁgÀÄ UÉÆvÁÛ? CAvÀ"!
CfÓ:- ¤Ã ªÀÄÆwð C®èªÁ? J¯Áè ZÀrØ¯ÉÃ ªÀiÁqÉÆÌÃwÛzÉÝ. JµÀÄÖ ¸À®
vÉÆ¼É¢®è £Á£ÀÄ! ¨É¼ÉzÀ ªÉÄÃ®Ä JAxÁ PÀrªÉÄ E®è! ¸ÀÄ¼ÀÄî
ºÉÃ¼ÉÆÃzÀÄ, ºÉAqÀwUÉ ªÉÆÃ¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, d£ÀgÀ ¨É£Àß »AzÉ
ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀÄ!
¤£Àß §UÉÎ £ÀAUÉ UÉÆwÛ¯Áé? ¥Á¦ ªÀÄÄAqÉÃUÀAqÀ! CAzÀèAvÉ!
PÀAUÁ¯ï DzÀ ªÀQÃ® JzÀÄjVzÀÝ r¥sÉ£ïì ¯ÁAiÀÄgï vÉÆÃj¹
UÀr©r°Ã PÉÃ½zÀßAvÉ,- "CªÀgÁgÀÄ UÉÆvÁÛ?" CAvÀ!
CfÓ:- CAªÀ PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä QlÖ¥Àà C®èªÁ?
CªÀ£À£ÀÆß ªÀÄUÀÄ«¤AzÀ £ÉÆÃrzÉÝÃ£É. £ÀªÀÄä ªÀoÁgÀzÀ¯ÉèÃ EgÀÄwzÀÝ. ªÀÄºÁ¸ÉÆÃªÀiÁj, PÉlÖ PÀÄqÀÄPÀ, AiÀiÁgÉÆA¢UÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¸Àj E®è. HjUÉ®è zÀjzÀæ ªÀQÃ®
CAzÉæ CªÀ£ÉÃ!
ªÀÄÆgï d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAqÉÃUÀAqÀAUÉ ! CzÀgÀ°è ¤£Àß ºÉAqÀwÃ£ÀÆ M§â¼ÀÄ!
EªÀ£À «µÀAiÀÄ UÉÆwÛ®èzÉ K£ÀÄ?
vÀPÀët dqïÓ D E§âgÀÆ ªÀQÃ®gÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÉÃ½zÀæAvÉ:- "DPÉ ºÀwÛgÀ £À£Àß£ÀÄß vÉÆÃj¹ EªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛ CAvÉÃ£ÁzÀÆæ PÉÃ½zÉÆæÃ ¤ªÀÄä E§âjUÀÆ
UÀ®Äè ²PÉë «¢ü¹ ©qÀÄwÛÃ¤ ºÀÄµÁgï... !"
‘Nesaru Tingalole’, October 2022
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¤dªÁzÀ §zÀÄPÀÄ
"PÁtzÀ PÀqÀ°UÉ ºÀA§°¹zÉ ªÀÄ£À
PÁt§¯Éè£É MAzÀÄ ¢£À PÀqÀ¯ÉÆ¼ÀÄ
PÀÆqÀ§¯Éè£É MAzÀÄ ¢£À"
- qÁ. f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

 ಡಾ. ಜ್ಯ ೀತಿ ಸತಿೀಶ್

PÀ£ÀßqÀzÀ gÁµÀÖçPÀ« qÁ. f. J¸ï. J¸ï gÀªÀgÀ F ªÉÄÃ°£À PÀ«vÉ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ w½¢gÀvÀPÀÌzÉÝ.
F dUÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÄ F «±Á®ªÁzÀ fÃªÀ£ÀªÉA§ PÀqÀ®£ÀÄß Fd®Ä JµÉÆÖAzÀÄ
ºÀgÀ ¸ÁºÀ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÁÝ£É. PÀqÀ®£ÀÆß «ÄÃj, §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÀqÉ¹zÀ C£ÉÃPÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ
EzÉ. §zÀÄQ£À §UÉÎ CªÀjVgÀÄªÀ C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÁÝjAiÀiÁVªÉ C£ÉÆßÃzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ
ªÀÄgÉAiÀÄÄªÀ ºÁV®è. DzÀgÀÆ CzÀPÉÌÃ eÉÆÃvÀÄ©Ã¼ÀzÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §zÀÄQ£À ºÉÆ¸À ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ
PÀqÉ ªÀÄÄRªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ±ÀB ¸ÀéAiÀÄA¸ÀÆàwðAiÀÄ §zÀÄQUÉ £ÁA¢ ºÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀzÀÄ ¸ÀAWÀµÀðªÀÄAiÀÄ §zÀÄPÀÄ. CªÀ£ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ »rzÀÄ ªÀÄtÄÚ ¸ÉÃgÀÄªÀ vÀ£ÀPÀ
MAzÀ®è MAzÀÄ PÁgÀtPÁÌV §zÀÄQ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÁÝ£É. ªÀiÁ£ÀªÀ£À
§zÀÄPÉÃ MAzÀÄ ºÉÆÃgÁl. £ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ, §zÀÄQ£À J®è ¸ÀÆvÀæUÀ½VAvÀ »jAiÀÄzÀÄ. §zÀÄQ£À
J®è ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj §zÀÄQ£À »vÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÀÅzÉÃ ¤dªÁzÀ §zÀÄPÀÄ. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §zÀÄPÀÄ
¤AvÀ ¤ÃgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ ZÀ®£À²Ã®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæªÁºÀ¢AzÀ GQÌ ºÀjAiÀÄÄªÀ £À¢ vÀ£Àß
JgÀqÀÄ zÀqÀUÀ¼À J¯ÉèAiÉÆ¼ÀUÉÃ ºÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è. gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ J¯Éè «ÄÃj ºÀjzÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ
¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀÆrPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CzÀÄ £À¢AiÀÄ ºÀj«£À ¸Àé¨sÁªÀ. ¥ÀæPÀÈwUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £À¢
vÀ£Àß ºÀjªÀ ¢PÀÌ£ÁßUÀ°, UÀwAiÀÄ£ÁßUÀ°Ã §zÀ°¸ÀÄªÀÅ¢®è. ºÁUÉ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀgÉ CzÀÄ vÀ£Àß
UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÖ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §zÀÄQ£À UÀÄj ºÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
ªÀÄ£ÀÄµÀå¤UÉ vÀ£Àß §zÀÄQ£À UÀÄj §UÉÎ zÀÈqsÀ £ÀA©PÉ¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è
JµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV NrzÀgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. §zÀÄQ£À°è £ÁªÀÅ PÉÃªÀ® UÉ®ÄèªÀÅzÀPÁÌV
ºÉÆÃgÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. fÃªÀ£ÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¹PÉÆAqÀ UÉ®ÄªÉÃ ¤dªÁzÀ UÉ®ÄªÀÅ. ¸ÀvÀàçAiÀÄvÀßPÉÌ
¥sÀ® ¹PÉÌÃ ¹UÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä D¯ÉÆÃZÀ£É, £ÀªÀÄä £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÉ ¸ÀªÀÄ£ÀÑAiÀÄUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄUÉ
¤dªÁzÀ §zÀÄQ£À D£ÀAzÀzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ M¼ÉîAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
§gÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄßªÀ D±Á¨sÁªÀ£ÉAiÉÄÃ £ÀªÀÄä EA¢£À ¢£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁV¸ÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ JµÀÄÖ
PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀgÀÆ fÃªÀ£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ ¸ÉÆÃ®£ÀÄß £ÁªÀÅ M¦àPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. KPÉAzÀgÉ F ¸ÉÆÃ¯ÉÃ
£ÀªÀÄä ¨sÁ«Ã fÃªÀ£ÀzÀ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ £ÀªÀÄUÉ §zÀÄQ£À ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À
¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÀgÁvÀäPÀ aAvÀ£ÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß DUÁUÀ MrØPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. ‘AiÀiÁgÀÄ D¸ÉUÉ
zÁ¸ÀgÉÆÃ CªÀgÀÄ ¸ÀPÀ® ¯ÉÆÃPÀPÀÆÌ zÁ¸ÀgÉÃ. AiÀiÁjUÉ D¸ÉAiÉÄÃ zÁ¹AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ CªÀjUÉ
¯ÉÆÃPÀªÉÃ zÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÁtÄÚrAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ.
§zÀÄQUÁgï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ, KPÀ£ÉÆÃ C£ÉÃPÀgÉÆÃ?
«¢üAiÉÆÃ ¥ËgÀÄµÀªÉÇÃ zsÀgÀÄªÀÄªÉÇÃ CAzsÀ§®ªÉÇÃ?
PÀÄzÀÄgÀÄªÀÅzÉAvÀÄ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁqÀÄ?
C¢UÀÄ¢AiÉÄ UÀwAiÉÄÃ£ÉÆÃ?
-ªÀÄAPÀÄwªÀÄä
ಪುಟ್ 18 ರಲಲ ಮಂದ್ರವರೆಯುವುದ್ರ....
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ಹೀಗತಚು ಮಲನಾಡಚ
 ಜಿ.ವಿ.ನವಿಲೀಕರ್
(ಈ ದಿೀರ್ು ಲೀಖನವು ಕೂಳವಳಿ ಪರಕಾಶನ ಪರಕಟಿಸಿರಚವ “ನನೂುಳಗನ ಮಲನಾಡಚ “ಪುಸ್ತ್ುಕದಲ್ಲಿ
ಪರಕಟ್ವಾಗದ್ರ)
ಕಥೆಯೀ ಆಗ ಬರಚತಿುರಚವ ಮಲನಾಡಿನ ಕೃಷಿಗಾರರ ಜನಜಿೀವನದ ಒಂದಚ ಸ್ತ್ೂೂಲ ಸ್ತ್ಮಗರ ನೂೀಟ್ವನಚು ಈ
ಲೀಖನದಲ್ಲಿ ಉಲಿೀಖಿಸ್ತ್ಲಾಗದ್ರ.
ಒಂದಚ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿತಯ ಹರಿದವರ್ುದ ಕಾಡಚಗಳಗೆ ತಚಂಬಿದಚು ಎಲಿಲೂಿ ವನರಾಜಿ ಸ್ತ್ರ್ಣ ಸ್ತ್ರ್ಣ ನಿೀರಿನ ಝರಿಗಳಚ
ಜಲಪಾತಗಳಚ ಕಾಡಚಮೃಗಗಳಚ ಇಂಬಳ ಕಸ್ತ್ರಚಗಳಂದ ತಚಂಬಿ ಸ್ತ್ಂದಚಗೊಂದಚಗಳ ಗರಿಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೂೀಡಿದರಲ್ಲಿ
ಅಡಿಕ ತೂೀಟ್ ತೂೀಟ್ದ ಪಕಕದ ವಾಸ್ತ್ದ ಮನ ಸ್ತ್ಜಜನ ವಯವಸಾಯಗಾರರಚ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಮೀದ್ಾಡಚವ
ಜಾನಚವಾರಚ ಸ್ತ್ಂಧ್ಾಯಕಾಲವಾಗಚವುದರರೊಳಗಾಗ ಕೀಳಬರಚವ ಹಚಲ್ಲಯ ಅಬಬರ ಇವಲಿವ ಗತಕಾಲದ ಕನಸ್ತ್ಚಗಳಂತಾಗವ.
ನಾನಚ ಬರೆಯಚತಿುರಚವ ವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ಚಮಾರಚ 80- 90 ವಷ್ುಗಳ ಹಂದಿನದಚ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸ್ತ್ಂಖ್ಯಯ ತಚಂಬಾ
ವಿರಳವಾಗತಚು. ಮಲನಾಡಿನ ಹಳಿಗಳೆಂದರೆ ಒಂದ್ರೂೀ ಎರಡೊೀ ಮನಗಳಚ. ಆ ಮನಗಳಗೆೀ ಹಳಿಯ ಹಸ್ತ್ರಚ. ಹಳಿಗಳಗೆ ಬಂದಚ
ಹೂೀಗಚವ ಜನ ತಚಂಬಾ ಕಡಿಮ. ದ್ಾರಿಗಳೂ ಸ್ತ್ರಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಲವು ಹಳಿಗಳಗೆ ರಸೆುಯೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹೀಗಾಗ ಬಸ್
ಸ್ತ್ಂಚಾರವಿರಲ್ಲ ಎತಿುನ ಗಾಡಿಗಳಲಿೀ ಹೂೀಗಲಾಗಚತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತ್ವಿದು ಕೃಷಿಕರಚ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿಗಳಚ
ಬಂದ್ಾರೆಯೀ ಎಂದಚ ಕಾಯಚತಿುದು ಕಾಲ. ಕತುಲಾಯತಂದರೆ ಹರಳೆಣೆಣ ಯಾ ಚಿಮಣಿ ಎಣೆಣ ಬಚಡಿಿಗಳದ್ರುೀ ಬೆಳಕಚ. ಹೀಗಾಗ ಆ
ಹಳಿ ಮನಗಳಚ ಈಗ ಋಷ್ಾಯಶರಮಗಳನಚು ನನಪಸ್ತ್ಚತುವ. ನಂತರ ನಿಧ್ಾನವಾಗ ಚಿಮಣಿ ಎಣೆಣ
ಬೆಡ್
ಲಾಯಂಪುಗಳಚ ಲಾಂದರಗಳಚ ಸ್ತ್ವಲಪ ಅನಚಕೂಲವಿದುವರಚ ಹಾಯಂಗಂಗ್ ಲಾಯಂಪ್ ಟೀಬಲ್ ಲಾಯಂಪುಗಳನೂು ತಂದರಚ. ಇನೂು
ಜಾಸಿು ಅನಚಕೂಲಸ್ತ್ೂರಚ ಪಟೂರೀಮಾಯಕ್ಸ್ ದಿೀಪಗಳನೂು ತಂದದಿುದ್ರ.
ಅಕಸಾಮತ್ ಯಾರಾದರೂ ನಂಟ್ರಚ- ಇಷ್ುರಚ ಬಂದರೆಂದರೆ ಹಳಿ ಮನಯವರ ಸ್ತ್ಂತೂೀಷ್ ಸ್ತ್ಂಭರಮ ಹೀಳತಿೀರದಚ.
ಮಲನಾಡ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕೃತಿಯೀ ಹಾಗೆ. ಈಗಲೂ ಈ ನವನಾಗರಿೀಕತಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಳಿಮನಗಳಚ ಪೀಟ ಪಟ್ುರ್ಗಳ ಮನಯ ಯಾವ
ಸೌಕಯುಕೂಕ ಕಡಿಮ ಇಲಿದಂತ ಸೌಕಯು ಮಾಡಿಕೂಂಡಚ ನಾಗರಿಕ ಜಿೀವನ ನಡೆಸ್ತ್ಚತಿುದುರೂ ಮಲನಾಡ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕೃತಿ ಮಾತರ
ತಕಕಮಟಿುಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲಿ.
ಮಲನಾಡಿನ ಹಳಿಗಳ ಮನಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನಂಟ್ರಿಷ್ುರಚ ಬಂದರೆ ಹಂದಿನಂತಯೀ ರಾಜೂೀಪಚಾರ ಸೌಜನಯ
ವಿನಯಪ ವುಕವಾಗ ಉಪಚಾರ ಔತರ್ಗಳಚ ಈಗಲೂ ಇದಚು ಹೀಗೆ ಭೀಟಿ ಕೂಟ್ು ಅತಿಥಿಗಳನಚು ದಿನಗಟ್ುಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ
ಉಳಸಿಕೂಳಚಿವುದಚ ಈಗಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಉಳದಿದ್ರ. ಆಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗನಂತ ನಮಚನಮೂನಯ ಹೂಸ್ತ್ ಹೂಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ
ತಿೀರ್ುಗಳರಲ್ಲಲಿ. ಬೆಳಗನ ತಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಅಕಕ ರೊಟಿು ಅಕಕ ಕಡಚಬಚ ಉದಿುನ ಕಡಚಬಚ ಅವಲಕಕ ಅಕಕ ತರಿ ಉಪಪಟ್ಚು
(ಗೊೀಧಿ ಧ್ಾನಯ ಉಷ್ಣವಂದಚ ತಿಳದಿದು ಕಾಲ). ಆದರೆ ಊಟ್ಕಕ ಮಾತರ ಹಪಪಳ-ಸ್ತ್ಂಡಿಗೆ ಸ್ತ್ಂಡಿಗೆ ಮರ್ಸ್ತ್ಚಗಳಗೆೀನೂ ಕೂರತ
ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಹಂದ್ರ ಈಗನಂತ ನಿೀರಿನ ಸೌಕಯುಕಾಕಗ ಪಂಪುಸೆಟ್ಚು - ವಿದಚಯತ್ ಸೌಕಯುಗಳಚ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹೂಂಡದಲ್ಲಿ ತೂೀಟ್ದ
ಪಕಕ ನಿೀರಿನ ಸೌಕಯು ನೂೀಡಿ ಕಟಿುದ ಮನಗಳೆೀ ಜಾಸಿು. ಈ ನಿೀರಚ ಸ್ತ್ರಳಚಗಳಂದ ವಷ್ಾುವಧಿ ಬರಚತಿುತಚು. ಇನಚು ಕಲವಡೆ
ಎತುರದಲ್ಲಿರತಕಕ ಕರೆಯ ನಿೀರನಚು ಅಡಕ ಮರದ್ರೂುೀ ಬೆೈನ ಮರದ್ರೂುೀ ದ್ರೂೀಣಿ ಮೂಲಕ ಹಾಯಸಿಕೂಳಚಿವ ಏಪಾುಡೂ
ಇದಿುತಚ. ಈ ನಿೀರಿನ ಸೌಕಯುಕಕ ಅಬಿಬ ನಿೀರಚ ವಾ ವಾಗಂದ್ರ ನಿೀರಚ ಎನಚುವುದಚ ವಾಡಿಕ. ಸೌದ್ರಗೆೀನೂ ಕೂರತ ಇಲಿವಾದ
ಕಾಲವಾದುರಿಂದ ಬರ್ೊಲಚಮನಯ ಅಭಯಂಜನದ ಹಂಡೆ ಒಲ 24 ರ್ಂಟಯೂ ಉರಿಯಚತಿುದಚು ಯಾವುದ್ರೀ ಅತಿಥಿ ಅಭಾಯಗತರಿಗೆ
ಯಥಾಶಕು ಎಣೆಣ ಮಾಜುನವ ಆಗ ಆನಂದಭರಿತವಾದ ಅಭಯಂಜನ ನಡೆಯಚತಿುತಚು. ಇಂತಹ ಅಭಯಂಜನ ಯಾರಿಗೆ ಬೆೀಡ
ಬಹಚಜನ ಓದಚಗರಚ ಶ್ರೀ ಕಚವಂಪುರವರ “ಅಜಜಯಯನ ಅಭಯಂಜನ” ಎಂಬ ಲೀಖನವನಚು ಓದಿರಚತಾುರೆ. ನಿಜವಾಗಯೂ
ಇಂತಹಚದ್ರೀ ಅಭಯಂಜನಗಳಚ ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತಚು. ಇಂತಹ ಅಭಯಂಜನಗಳಂದ ಆರೊೀಗಯ ತಚಂಬಾ
ಸ್ತ್ಚಧ್ಾರಿಸ್ತ್ಚವುದ್ರಂದಚ ಪರತಿೀತಿ ಸ್ತ್ಹಾ ಇದು ಕಾಲ. ಈಗಲೂ ಇಂತಹ ಅಭಯಂಜನಗಳರಬಹಚದಚ. ನಾನೀ ನನು ಪಾರಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಇಂತಹ ಅಭಯಂಜನಗಳನಚು ನಮಮ ಮನಯಲ್ಲಿಯೀ ನೂೀಡಿದ್ರುೀನ. ನನು ತಂದ್ರಯವರ ಸೆುೀಹತರೂ ನಂಟ್ರೂ ಆದ ಸ್ತ್ಚಮಾರಚ
70 ವಷ್ುದ ವೃದೂರೊಬಬರಚ ಇದುರಚ. ಅವರಚ ಅಕಸಾಮತ್ ಸ್ತ್ವಲಪ ಅನಾರೊೀಗಯಕೂಕಳಗಾದರಚ. ನಮಮ ಮನಗೆ ಸ್ತ್ವಲಪ
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ದೂರದಲಿೀ ಅವರ ವಾಸ್ತ್. ನಮಮ ತಂದ್ರಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ತಚಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ. ಪಾಪ ಅವರಚ ಆ ಸ್ತ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ವಲಪ
ಕಷ್ುದಲ್ಲಿದುರಚ. ನಮಮ ಮನಯಲೂಿೀ ಬರ್ೊಲಚ ಕೂಟಿುಗೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೂಡಿ ಬರ್ೊಲೂಲ. ಇನೂುಂದಚ ಇದರ ಪಕಕ
ಕೂೀಡಲ ಒಲ ಮೀಲ್ಲನ (ಕೂೀಡಲ ಒಲ ಎಂದರೆ ನಿಜ ಒಲಯ ಮಿೀರಿದ ಭಾಗ) ಬೆಂಕ ಆಲಮನ ಬೆಂಕಯಂತ ಉರಿಯಚತಿುರಬೆೀಕಚ.
ನಿೀರಚ ಸ್ತ್ಳ-ಮಳ ಎಂದಚ ಕಚದಿಯಚವ ರ್ಟ್ುದಲ್ಲಿದಚು ಈ ಬಿಸಿನಿೀರನಚು ಕೂೀಡಲ ಮೀಲ್ಲನ ಹಂಡೆಗೆ ಹಾಕಚತಾು ಸಾುನ ಮಾಡಚವ
ಬಿಸಿಗೆ ತರಬೆೀಕಚ. ನಂತರ ಬೆೀಕಾದಷ್ಚು ಬಿಸಿನಿೀರಿನ ಸಾುನ ಅರ್ವಾ ಅಭಯಂಜನ. ನಮಮ ತಂದ್ರ ತನು ಸೆುೀಹತರನಚು ನಿತಯವ ಬರಹೀಳ
ಎಣೆಣ ಹರ್ೊಲಚ ಜನ ಗೊತಚು ಮಾಡಿ ಎಣೆಣ ಮಾಜುನಯಾದ್ರೂಡನಯೀ ಸಾಕಚ ಸಾಕನಿಸ್ತ್ಚವಷ್ಚು ಬಿಸಿನಿೀರಿನ ಅಭಯಂಜನ ಮಾಡಿಸಿ
ನಂತರ ಏನಾದರೂ ತರ್ಣಗೆ ಅಕಕಚಿೊನ ಪಾನಕವ ೀ ಶರಬತೂುೀ ಕೂಟ್ಚು ವಿಶರಮಿಸ್ತ್ಲಚ ತಿಳಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಟಿುರಚತಿುದುರಚ.
ಒಂದಚ ರ್ಂಟ ವಿಶಾರಂತಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಮಚದಚಕರಚ ಬಟುಯಂದ ಬೆವರಿದ ಮೈ- ಕೈ ಒರೆಸಿಕೂಳಚಿತಾು ನಂತರ ಭೂೀಜನಕಕ
ಬರಚತಿುದಚು ಭೂೀಜನಾನಂತರ ಪುನಃ ವಿರಮಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಫಿ ಸೆೀವನಾನಂತರ ಮನಗೆ ತರಳಚತಿುದುರಚ. ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ತತ ಅಭಯಂಜನ
ಅನವರತ ನಡೆದಿರಚವುದನಚು ನಾನಚ ನೂೀಡಿದ್ರುೀನ. ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಯಂಜನ ಕಮುವೀ ಒಂದಚ ಸ್ತ್ಂಭರಮ.
ಸ್ತ್ತತ ಆರಚ ತಿಂಗಳಚ ಬರಚತಿುದು ಮಲನಾಡಿನ ಮಳೆಯ ತಯಾರಿ ಪ ವುದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗ ಮೀ ತಿಂಗಳಚ ಮೂರನೀ ಅರ್ವಾ
ನಾಲಕನೀ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಚಂಗಾರಚ ಮಳೆ ಪಾರರಂಭವಾಗಚತಿುತಚು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂತಚಬಿಡಚತಿುತಚು.
ಕೂತಚಬಿಡಚವುದ್ರಂದರೆ ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗ ಹೂಯಯಲಚ ಶಚರಚವಾಗಚತಿುತಚು. ಹೀಗೆ ಹಡಿದ ಮಳೆ ಜೂನ್ ಲಾಗಾಯಚು ಅಕೂುೀಬರ್
ತಿಂಗಳಾಖ್ಯೈರಚವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ದಿೀಪಾವಳ ಹಬಬದವರೆಗೂ ತಪಪದ್ರ ಕಡೆೀಪಕ್ಷ ದಿನಬಿಟ್ಚು ದಿನವಾದರೂ ಬರಚತಿುದಚು ನಂತರ
ಕಡಿಮಯಾಗಚತಿುದು ಕಾಲ. ಮಲನಾಡಿನ ಈ ಮಳೆಯ ಅಬಬರ ಹೀಗರಚತಿುತುಂದರೆ ಹಗಲಚ-ರಾತಿರ ಸ್ತ್ತತ ಮಳೆ ರ್ಂಡಿ ಗಾಳ
ಗಾಳಯಂದ್ಾಗ ತಚಂತಚರಚ ನಿೀರಿನ ಇರಸ್ತ್ನಿ. ಹೂರಗೆ ಹೂೀದವರಚ ಒದ್ರು ಬಟು ಅರ್ವಾ ರ್ಂಡಿಬಟುಯಲ್ಲಿಯೀ ಮನಗೆ ವಾಪಸ್ತ್ಚ್
ಬರಚವುದಚ. ಈ ನಡಚವ ಆರಿದ್ರರ ಮಳೆ ಬಂದಿತಂದರೆ ಮೈ ನಡಚಕ ಬರಚವ ರ್ಳ ಬೆೀರೆ. ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನಚಗಳಲ್ಲಿ ಗಚಡಿ ಬೆಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ
ಎಲಿಲೂಿ ನಿೀರಚ. ಗಚಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳಚ ಯಥೆೀಷ್ು ನೂೀಡಲಚ ಅವಕಾಶವಿತಚು. ನನಗೆ ಆಗ 10-12 ರ ವಯಸ್ತ್ಚ್.
ನಮಮಲ್ಲಿ ಓದಚವ ಹಚಡಚಗರಚ ಇದುರಚ. ನಾವಲಿರೂ ಕೂಡೆ ಹಡಿದಚ ಮಾತನಾಡಚತಾು ಗಚಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಚತಾು ಹಾಗೂ
ಹೀಗೂ ಜಾಗ ನೂೀಡಿ ಬಹದ್ರುಶೆಗೆ ಹೂೀಗ ನಮಮ ಪೃಷ್ಠಗಳನಚು ಇದ್ರೀ ಕಾರಂಜಿ ನಿೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಚಚಿ ಮಾಡಿಕೂಂಡಚ ಬರಚತಿುದ್ರುವು.
ಭಯಂಕರ ಮಳೆಯಂದ್ಾಗ ಎಲಿಲೂಿ ಪಾಚಿ ಕಟಿುದ ನಲ ಜಾರಿಕ. ಓಡಾಡಚವಾಗ ಎರ್ೊರಿಕಯಂದ ತಿರಚಗಬೆೀಕಚ. ಸ್ತ್ವಲಪ ಎರ್ೊರ
ತಪಪದರೂ ಬಿೀಳಚವುದಚ ನಿಶ್ೊತ. ಅರ್ವಾ ಜಾರಚತಾು ಹೂೀಗ ತಡೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಬೆೀಕಾಗತಚು. ಸಾಮಾನಯ ಎಲಿರ
ಮನಗೂ ಇರಸ್ತ್ನಿ ತಟಿು ಮಾಡಿ ಗೊೀಡೆಗಳನಚು ಮರೆ ಮಾಡಚತಿುದುರಚ. (ಇರಸ್ತ್ನಿ ತಟಿು ಎಂದರೆ ಮಳೆ ಬಿೀಳಲಚ
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ್ರೂಡನ ಕಾಡಿನಿಂದ ಸೊಪಪನ ಟೂಂಗೆಗಳನಚು ತಂದಚ ತಟಿುಯಂತ ಗೊೀಡೆಗೆ ಕಟಿು ಮಳೆ ನಿೀರಚ ತಾಗದಂತ
ಮರೆಮಾಡಚವುದಚ). ಇದರಂತ ಅಡಿಕ ಸೊೀಗೆಯಲೂಿ ತಟಿು ಮಾಡಿ ಗೊೀಡೆಗಳಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಚತಿುದುರಚ. ಇಂದಿಗೂ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರಿೀತ ಮಳೆ ಹೂಯಯತಕಕ ಆಗಚಂಬೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೂೀದರೆ ಪರತಿಮನಗೂ ನಾಲಚಕ ಸ್ತ್ಚತೂು ಅಡಿಕ
ಸೊೀಗೆ ಇರಸ್ತ್ನಿ ತಟಿು ಕಟಿುರಚವುದನಚು ಕಾರ್ಬಹಚದಚ. ಎಲಿರ ಮನ ಬಾಗಲಚ ಅಂಗಳಕೂಕ ಮನಯ ಸ್ತ್ಚತು ತಿರಚಗಾಡಲಚ
ಅಡಿಕ ದಬೆಬ ಸಾರ (ನಲದ ಮೀಲ್ಲನ ಕಸ್ತ್ರಚ ಹಾರಬಾರದ್ರಂದಚ ಎರಡಚ ಮೂರಚ ಅಡಿಕಮರದ ದಬೆಬಗಳನಚು ಹಾಕ ಓಡಾಡಲಚ
ಅನಚಕೂಲ ಮಾಡಿರಚತಿುದುರಚ). ಇವುಗಳ ಮೀಲಯೀ ನಾವು ತಿರಚಗಾಡಬೆೀಕತಚು. ಜಾನಚವಾರಚಗಳನಚು ಮೀಯಲಚ ವಾರಗಟ್ುಲ
ಹೂರಗಡೆ ಬಿಡಲಚ ಆಗಚತಿುರಲ್ಲಲಿ.
ಸೊೀಗೆ ಕಡಿದ್ಾದ ನಂತರ ಉಳಯಚವ ಹಾಳೆ ಮತಚು ಹಾಳೆ ಕೂಟುಯ ಕಥೆ ಹಾಳೆಹೂರೆಯನಚು ತೂೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗ
ಮಳೆಯನಚು ಕಾದಚ ಮಳೆ ಬಂದ ಮಾರನೀ ದಿನ ಬೆಳಗೆೆ ಕಟ್ಚುತಿುದುರಚ. ಮಳೆ ಬಂದಚ ಹಾಳೆಗಳೆಲಾಿ ಮತುಗಾಗರಚತಿುದಚು ಹೂರೆ
ಕಟ್ುಲಚ ತಚಂಬಾ ಸ್ತ್ಚಲಭವಾಗಚತಿುತಚು. ಒಂದಚ ವೀಳೆ ಮಳೆ ಬರಲಚ ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಹಂದಿನ ದಿನ ತೂೀಟ್ಕಕ ಹೂೀಗ ಹಾಳೆ ರಾಶ್ಗೆಲಾಿ
ನಿೀರಚ ಹಾಕ ಒದ್ರು ಮಾಡಿ ಬಂದಚ ಮಾರನೀ ಬೆಳಗೆೆ ಹಾಳೆ ಹೂರೆಯನಚು ಇದ್ರೀ ಒದ್ರುಯಾದ ಹಾಳೆ ಸಿಗದಚ ಹಗೆದಂತ ಮಾಡಿ
ಹೂರೆ ಕಟ್ಚುತಿುದುರಚ. ಹಾಳೆ ಹೂರೆ ಕಟ್ಚುವಲ್ಲಿ ಅಡಿಕಮರದ ಕೂಟುಗೆ ಯೀಗಯವಾದ ದ್ರೂಡಿ ಹಾಳೆಗಳ ಹೂರೆ ಬೆೀರೆಯಾಗ
ಕಟಿು ಸ್ತ್ಚಡಲಚ ಲಾಯಕಾಕದ ಕಕಚಕ ದಕಚಕ ಸ್ತ್ಂರ್ ಹಾಳೆಗಳನಚು ಬೆೀರೆ ಹೂರೆ ಕಟ್ಚುತಿುದುರಚ. ಹಾಳೆ ಹೂರೆ ತಂದಚ ಇದಕಾಕಗ
ತಯಾರಚ ಮಾಡಿದ ಕೂಟಿುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂರೆ ಮೀಲ ಹೂರೆಯಂತ ಅಂದವಾಗ ಕೂಡಚತಿುದುರಚ. ಸೊೀಗೆ ಕಡಿಯಚವಾಗ ಉಳದ
ಹಾಳೆತಲಯನಚು ಇದಕಾಕಗ ಮಾಡಿದ ಪರತಯೀಕ ವಡಿಿಯಲ್ಲಿಡಚತಿುದುರಚ.
ಅಡಿಕ ಮರಗಳಗೆ ಕೂಟು ಕಟ್ಚುವುದಚ ಮಳೆಗಾಲ ಪಾರರಂಭವಾಗ ಕಲವು ಕಾಲದ ಒಳಗಾಗ ಅಡಿಕ ಬೆಳೆಗೆ ಕೂಳೆ ರೊೀಗ
ಬಾರದಂತ ಕೂಟು ಕಟ್ುಲಚ ಕೂಟು ತಯಾರಿ ಪಾರರಂಭವಾಗಚತಿುತಚು. ಆಗನೂು ಬೊೀಡೊೀು ದ್ಾರವರ್ದ ವಿಷ್ಯ
ಗೊತಿುರಲ್ಲಲಿ.
ಹಾಗಾಗ
ಎಲಾಿ
ಬೆಳೆಗಾರರೂ
ಅಡಿಕ
ಮರಗಳಗೆ
ಕೂಳೆರೊೀಗದಿಂದ
ಫಸ್ತ್ಲಚ
ಉಳಸ್ತ್ಲಚ ಕೂಟುಗೆೀ ಮೊರೆಹೂೀಗಚತಿುದುರಚ. ಕೂಟು ತಯಾರಿ ಜಾಸಿುಯಾಗ ಬೆೀಕಾದ ಹರ್ಚೊ ತೂೀಟ್ವಿರಚವವರ ಮನಯಲ್ಲಿ
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ಕೂಟು ತಯಾರಿ ಒಂದಚ ಕಾರ್ಾುನಯನುೀ ನನಪಸ್ತ್ಚತಿುತಚು. ಕೂಟು ತಯಾರಿ ಬಗೆೆ ಪ ವುಭಾವಿಯಾಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಿದಿರಚ ತಂದಚ
ಸಿಗದಚ ಅಂದ್ಾಜಾ ಒಂದಚ ಅಡಿ ಇರಚವಂತ ಕಡಿಿಗಳನಚು ಬೆೀಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೀ ತಯಾರಿಸಿ ಬರ್ೊಲಚ ಒಲ ಮೀಲ ಕಡಿಿಗಳನುಲಾಿ
ಒರ್ಗಚವಂತ ಹೂರೆಗಳನಚು ಮಾಡಿ ನೀತಚ ಹಾಕಚತಿುದುರಚ.
ಕೂಟುಗಳನಚು ತಯಾರಚ ಮಾಡಲಚ ಮೂರಚ ಅರ್ವಾ ನಾಲಚಕ ಜನ ಸೆೀರಿ ಮಾತಾಡಿಕೂಂಡಚ ಕೂತಚ ಕೂಟು ತಯಾರಚ
ಮಾಡಚತಿುದುರಚ. ಕೂಟು ಎಂದರೆ ಸ್ತ್ಚಮಾರಾಗ ಹರ್ಚಣಮಕಕಳ ಕಚಬಚಸ್ತ್ದಂತಿರಚತಿುತಚು. ದ್ರೂಡಿ ಹಾಳೆಯಂದನಚು ಅಡಿಕ ಮರಕಕ
ಸ್ತ್ಚತಚು ಬರಚವಂತ ಹಾಕ ಒಂದಚ ಕಡೆ ಕೂರೆದಚ ಇದರ ಎರಡೂ ಪಕಕಕಕ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಹಾಳೆಗಳನಚು ಸೆಟ್ಚು (ಸೆಡಚವುದಚ ಎಂದರೆ
stapler pin ಹೂಡೆದಂತ ಸೆೀರಿಸ್ತ್ಚವುದಚ). ಈ ಹಾಳೆ ಕೂಟುಗೆ ಹಗೆ ಹಾಕಚವಂತ ಸಿಗದಚ ಕೂಟು ಒಂದರೊಳಗೊಂದಚ ಬರಚವಂತ
ಲಕಕದಿಂದ ಪರತಿಯಂದಚ ಕೂಟು ಹೂರೆಗೂ ಇಂತಿಷೆುೀ ಕೂಟು ಎಂದಚ ಲಕಕವಿಟಿುರಚತಿುದುರಚ. ಹೀಗೆ ಕೂಟು ಹೂರೆಗೆ
ಲಕಕವಿಟಿುದುರಿಂದ ಒಬಬ ಎಷ್ಚು ಮರಗಳಗೆ ಎಷ್ಚು ಕೂಟು ಕಟಿುದ್ಾುನಂದಚ ಲಕಕ ಸಿಗಚತಿುತಚು.
ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಹೂಟು ಕಟ್ುತಕಕ ಮತಚು ಸೆಡತಕಕ ಕೂಲ್ಲಗಳಗೆ ಮಾಲ್ಲೀಕರ ಮನ ಊಟ್ವೀ ಇರಚತಿುತಚು. ಹೂಟು
ತಯಾರಚ ಮಾಡಿದುಕಕ ಲಕಕವಿರಚತಿುತಾುದುರಿಂದ ಕಾಂಟ್ಾರಕ್ಸು ಮೀಲ ಕೂಲ್ಲಯವರಚ ರಾತಿರ ಸ್ತ್ಹಾ ಬೆಂಕ ಹಾಕಕೂಂಡಚ ಬೆಂಕ
ಬೆಳಕನಲ್ಲಿ ಕೂಟು ಮಾಡಚತಿುದುರಚ. ಬೆಂಕ ಕಾಯಸ್ತ್ಚತಾು ಹಲಸಿನ ಬಿೀಜ ಬಾಳೆಕಾಯ ಬೆಂಕಗೆ ಹಾಕ ಸ್ತ್ಚಟ್ಚು ತಿನಚುತಾು
ಸ್ತ್ಂತೂೀಷ್ದಿಂದ ಊರ ಪಂಚಾಯು ಮಾತನಾಡಚತಾು ಸ್ತ್ಮರಾತಿರವರೆಗೂ ಕೂಟು ಸೆಡಚತಿುದುರಚ.
ಮಚರಚವಿನ ಒಲ ಸ್ತ್ಮಿೀಪ ಕೂಟು ತಯಾರಿ ಅಡಿಕ ಮರಗಳಗೆ ಕೂಟು ಕಟ್ುಲಚ ಬಾಳೆ ಹಗೆ ತಯಾರಚ ಮಾಡಚತಿುದುರಚ. ಈ ಬಾಳೆ
ಹಗೆ ’ಕರಿಬಾಳ” ಎಂದಚ ಕರೆಯಲಪಡಚವ ಬಾಳೆ ಮರದಿಂದಲೀ ತಯಾರಾದ ಹಗೆವಾಗರಬೆೀಕತಚು. ಈ ಬಾಳೆ ಮರದ ಹಗೆ
ಕಟಿುದಚು ಗಟಿು ಇದಚು ಬಾಳಕ ಬರಚತಿುದಚು ಹಚಳದ ಬಾಧೆ ಇರಚವುದಿಲಿ. ಉಳದಂತ ಇರಚವ ಬಾಳೆ ಜಾತಿ ಮರಗಳ ಹಗೆ ಒಂದಚ
ಜಾತಿಯ ಕರಮಿಗಳಂದ ತಿನುಲಪಟ್ಚು ಲಡಾಿಗ ತಚಂಡಾಗಚತುದ್ರ. ಕರಿಬಾಳೆ ಹಗೆಕಕ ಕರಮಿ ತಿನಚುವ ರೊೀಗ ಬರಚವುದಿಲಿ. ಆ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿಬಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳನಚು ಹೀರಳವಾಗ ಬೆಳೆಸ್ತ್ಚತಿುದುರಚ. ಗೊನ ಬಂದ ಕರಿಬಾಳೆ ಮರಗಳ ಗೊನ ಕಡಿದ್ಾದ ಮೀಲ
ಅಂದ್ಾಜಚ ೬-೭ ಅಡಿ ಇರಚವಂತ ಮರಗಳನಚು ಕತುರಿಸಿ ತಂದಚ ಈ ಮರಗಳನಚು ನಿೀರಚಳಿ ಸ್ತ್ಚಲ್ಲದಂತ ಸ್ತ್ಚಲ್ಲದಚ ಸಿಪಪಗಳನಚು
ಹದವರಿತಚ ಒರ್ಗಸಿ ರ್ಂಡಿಯಾಗದಂತ ಬೆರ್ೊಗರಚವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂರೆ ಕಟಿು ತೂಗಚ ಹಾಕಚತಾುರೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರೂಡನಯೀ ಕೂಟುಗಳಗೆ ಹಗೆ ಸ್ತ್ಚರಿದಚ ಕೂಟುಗಳನಚು ೧೦-೧೨ಕಕ ಒಂದರಂತ ಪಂಡಿ ಕಟಿು ತೂೀಟ್ಕಕ
ಒಯಚು ಅಡಿಕ ಮರ ಹತಿು ಅಡಿಕ ಗೊನಗೆ ನಿೀರಚ ಬಿೀಳದಂತ ಮರೆಮಾಡಿ ಕೂಟುಯನಚು ಅಡಿಕ ಮರಕಕ ಚ್ನಾುಗ ಬಿಗದಚ ಬಾಳೆ
ಹಗೆದಿಂದ ಕಟ್ಚುತಾುರೆ. ಕೂಟು ಮರಕಕ ಕಟ್ುಲಚ ಮರದ ಕಳಗೆ ಒಬಬನಚ ನಿಂತಿದಚು ಕೂಟು ಕಟಿುದಂತಲಾಿ ಮರದ
ಮೀಲ್ಲದುವನಿಗೆ ಕೂನ ನೀಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಟು ಇಟ್ಚು ಒದಗಸಿಕೂಡಬೆೀಕಾಗಚತುದ್ರ. ಈ ರಿೀತಿ ಮರಕಕ ಕಟಿುದ ಕೂಟು ಮರೆ ಮಳೆ
ಕಡಿಮಯಾದ ವರಚಷ್ ಕೂಳೆಯದ್ರೀ ತಡತ ಬರಚತುದ್ರ. ಮಳೆ ಜಾಸಿುಯಾದ ವರಚಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವು ಕಡೆ ಕೂಟು ಕೂಳೆತಚ ಕೂಳೆ ರೊೀಗ
ಉಂಟ್ಾದದೂು ಇದ್ರ. ಹೀಗಾಗ ಈ ಕೂಳೆ ಕಂಡ ಮರಗಳಗೆ ೨ನೀ ಸಾರಿ ಕೂಟು ಕಟ್ುಬೆೀಕಾಗ ಬರಚತಿುತಚು. ಅಂತೂ ಈ
ಕೂಳೆರೊೀಗವಂಬ ಮಾರಿ ಮಲನಾಡನಚು ಅಂದೂ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಇಂದಿಗೂ ಇದ್ರ. ಬೊೀಡೊೀು ದ್ಾರವರ್ ಬಂದನಂತರ ಮಲನಾಡಚ
ರೆೈತರಿಗೆ ಕೂಳೆರೊೀಗ ತಡೆಯಲಚ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ರ.
ಮಚರಚವಿನ ಒಲ: ಶ್ರೀಯಚತ ಕಚವಂಪುರವರ “ಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮದಚಮಗಳಚ” ಪುಸ್ತ್ುಕದಲ್ಲಿ “ನಾಯಗಚತಿು” ಸೆೀಸ್ತ್ನಾಯಕರ ಮನಯಲ್ಲಿ
ರಾತಿರ ಮಚರಚವಿನ ಒಲ ಬೆಂಕಯಲ್ಲಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿದುನಚು ಹಲವರಚ ಓದಿರಬಹಚದಚ. ಮಚರಚವಿನ ಒಲ ಎಂದರೆ ಹಂದ್ರ
ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ ವಷ್ು ಜಾನಚವಾರಚಗಳಗೆ ಅಂದರೆ ದನ-ಕರಚಗಳಗೆ ಹಸಿ ಹಚಲಚಿ ಒರ್ ಹಚಲಚಿ ಮಚರಚವಿನ ಸೊಪುಪ ಎಂಬ
ಬಳಿಯ ಬಳಿ ಮತಚು ಸೊಪುಪ ಇವಲಿವನೂು ಚ್ನಾುಗ ಕತುರಿಸಿ ಅಕಕ ನಚರ್ಚೊ ಮತಚು ಅಕಕತೌಡಚ ಸೆೀರಿಸಿ ಲಾಗಾಯುನಿಂದ ಒಲ
ಮೀಲ್ಲರತಕಕ ಹಂಡೆಗೊೀ ಕಡಾಯಗೊೀ ತಚಂಬಿ ನಿೀರಚ ಹಾಕ ಹಚಲ್ಲಗೆ ಸ್ತ್ಂರ್ ಸ್ತ್ಂರ್ ಕಚಂಟ ಹಾಕ ಸ್ತ್ಂಜ ಹೂತಿುನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ
ಹೂತಿುಸಿದರೆ ಈ ಬೆಂಕ ಸಾಧ್ಾರರ್ ಸ್ತ್ಮರಾತಿರ ಯಾ ಬೆಳಗನವರೆಗೆ (ಅಂದರೆ ರಾತಿರ ಸ್ತ್ಹಾ ಬೆಂಕ ಕಚಂಟ ಸ್ತ್ರಿದಚ ಬೆಂಕ ದ್ರೂಡಿ
ಮಾಡಿ ಮಲಗಚತಿುದುರಚ) ಬೆಂಕ ಉರಿಯಚತಿುದಚು ಹಂಡೆ ಕಡಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಚಂಬಿಸಿದು ಸೊಪುಪ ಹಚಲಚಿಎಲಾಿ ಸೆೀರಿ ಬೆಂದಚ
ಜಾನಚವಾರಚಗಳಗೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಾಗಚತಿುತಚು. ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿಯನಚು ಜಾನಚವಾರಚಗಳಗೆ ಬೆಳಗನ ಹೂತಚು ತಿನುಲಚ ಕೂಟ್ಚು
ಹಾಲಚ ಕರೆಯಚವ ಅಭಾಯಸ್ತ್ವಿತಚು. ಈಗನಂತ ಆಗ ತರಹೀವಾರಿ ಧ್ಾನಯಗಳ ಹಂಡಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಲವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಕಲವರಲ್ಲಿ ಜಾಸಿು
ದನಕರಚಗಳರಚತಿುದುವು. ಜಾನಚವಾರಚಗಳಚ ಎಷಿುದುರೂ ಹಾಲ್ಲಗೆ ಮಾತರ ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಾವವ ಇರಚತಿುತಚು. ಮಲನಾಡ
ಹಸ್ತ್ಚಗಳಗೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗ ಹಾಲಚ ಕಡಿಮ. ನಾಲಚಕ ಹಸ್ತ್ಚ ಹಂಡಿದರೆ ಅಂದ್ಾಜಚ ಒಂದಚ ಸೆೀರಚ ಹಾಲಚ (ಅಂದರೆ ಈಗನ
ಒಂದೂಕಾಲಚ ಲ್ಲೀಟ್ರ್) ದ್ರೂರೆಯಚತಿುತಚು. ಆದ್ಾಗೂಯ ಮಲನಾಡಿನ ಸ್ತ್ಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರ ಮನಗೊಬಬರಚ ಹಾಲಚ
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೂಳಚಿತಿುದುರಚ. ಈಗನಂತ ಹಾಲಚ ಮಾರಾಟ್ವಿರಲ್ಲಲಿ.
(ಮೊಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಂದುವರೆಯುವುದು)
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ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ -ಕಾಶ್ ವಿಶೆವೀಶವರ-ಮರ್ಚರಾ ಕೃಷ್ಣ
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಚ ವಾರಣಾಸಿಯ ಜಿಲಾಿ ಕೂೀರ್ಟು ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ ಪ ಜಗಾಗ 5 ಹಂಗಸ್ತ್ರಚ ಹಾಕದು ಅಜಿುಯನಚು
ಎತಿು ಹಡಿಯತಚ. ಮಸಿೀದಿಯವರಚ ಇದನಚು ಪರಶ್ುಸಿ, ಮೀಲ್ಲನ ಕೂೀರ್ಟು ಗೆ ಹೂೀಗೊೀದಚ ದಿಟ್. ಆದರೆ ಈ
ಮೊಕದುಮಯಂದ ಉಂಟ್ಾದ ಹಲವಾರಚ ರೆಂಬೆಗಳನಚು ನೂೀಡಚವುದಚ ಒಳೆಿಯದಚ.
ಮೊದಲನಯದ್ಾಗ, ಜಿಲಾಿ ಕೂೀರ್ಟು ನ ನಾಯಯಾಧಿೀಶರಚ ಎತಿು ಹಡಿದ ಒಂದಚ ಮಚಖಯ ಕಾರರ್ವಂದರೆ,
"ದ್ರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿದು ಮೂತಿುಗಳನಚು ಒಡೆದಚ ಹಾಕದ ಮಾತರಕಕ ಆ ಜಾಗ ಆ ದ್ರೀವತಗೆ ಸೆೀರಿದುಲಿ ಎನಚುವ ಹಾಗಲಿ.
ದ್ರೀವತ ಕಾರ್ಬಹಚದಚ, ಕಾರ್ದಿರಬಹಚದಚ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ ಜಯನಚು ಮಾಡಚತುಲೀ ಇರಚತಾುರೆ" ಎಂದ ತಿೀಮಾುನ!!!
ಹೌದಚ ಇಸಾಿಂನ ಕಟ್ಾುಳಚಗಳಚ, ಮೂತಿು ಪ ಜ ಸ್ತ್ಲಿದಚ ಎಂದಚ ಮೂತಿುಗಳನಚು ಒಡೆದಚ ಹಾಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಿೀದಿಯನಚು
ಕಟಿುದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ, ವಿಶವನಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅವರನಚು ಪ ಜಿಸ್ತ್ಚವ ಮಂದಿಯ ಮನಗಳಂದ ಅಳದಚ ಹೂೀಗಲೀ
ಇಲಿ. ವೀದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತಿು ಪ ಜ ಇರಲೀ ಇಲಿ. ಇಂದೂ ಆಯು ಸ್ತ್ಮಾಜಗಳಚ ಮೂತಿು ಪ ಜಯನಚು ಮಾಡಚವುದ್ರೀ
ಇಲಿ. ದ್ಾರವಿಡದಲ್ಲಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮಮನಿಗಾಗ ಒಂದಚ ಗಚಡಿ ಕಟ್ಚುವುದಚ ವಾಡಿಕಯಾಗತಚು. ಆದರೆ ದ್ರೂಡಿ
ದ್ರೀವಾಲಯಗಳಚ ಮೂಡಿದಚು, ಬಾದ್ಾಮಿ ಚಾಲಚಕಯರಚ ಪಟ್ುದ ಕಲಚಿ, ಐಹೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಿುದ್ಾಗ ಇದಚ ೫ನಯ
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಕಯನ ಅರ್ುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಣ ಸ್ತ್ತರ, ಛತರಗಳಚ ಇದುರೂ ದ್ರೀವಾಲಯಗಳ ಹಸ್ತ್ರಿಲಿ. ಆದುರಿಂದ
ಮೂಲತಃ ಮೂತಿುಪ ಜ ಹಂದೂ ಧ್ಮುದಲ್ಲಿ ಅಗತಯವಿಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದ್ರೀವರ ಆರಾಧ್ನಯ ಹೂತಿುನಲ್ಲಿ
ಕಣೆಣದಚರಿಗೆ ಮೂತಿುಯಂದಚ ಇದುರೆ ನಮಮ ಮನಸೆ್ಲಾಿ ಅದರ ಮೀಲ ಕೂಡಿರಚವುದರಿಂದ, ಬೆೀರೆಡೆಗೆ ಮನಸ್ತ್ಚ್
ತಿರಚಗಚವುದಿಲಿ. ಮೂತಿುಯ ಗಚರಿ ಇಷೆುೀ. ಮೂತಿುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರರ್ ಪರತಿಷ್ಾಠಪನಯ ಮಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ,"ನನು
ಪಾರರ್ದಲ್ಲಿರಚವ ದ್ರೀವರನಚು ಪ ಜಗಾಗ ಈಗ ನಾನಚ ಈ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾೂಪಸ್ತ್ಚತುೀನ, ಪ ಜ ಮಚಗದ ಮೀಲ "ಯಥಾ
ಸಾೂನಂ
ಗರ್ಛತಿ"
ಎಂದಚ
ಆ
ಪಾರರ್
ಮತು
ನನುಲ್ಲಿಯೀ
ಸೆೀರಚತುದ್ರ".
ಆದಚದರಿಂದ
ಮೂತಿುಯನಚು
ಒಡೆದಚ
ಹಾಕದ
ಮೀಲಯೂ
ಆ
ದ್ರೀವ
ಅಲಿೀ
ಇರಚತಾುನ.
ಇಸಾಿಂ ನಲ್ಲಿ ಇನೂುಬಬ ಮತದ ಆರಾಧ್ನಯ ಸಾೂನದಲ್ಲಿ ಮಸಿೀದಿಯನಚು ಕಟ್ುಬಾರದಚ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ರ. ಆದರೆ
ಹಂದಿದು ಸ್ತ್ಚಲಾುನರೆಲಿ ತಮಮ ಸೊಕಕನಲ್ಲಿ ಇಸಾಿಂ ಧ್ಮುದ ನಿೀತಿಯನಚು ಮರೆತಚ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಿೀದಿ ಕಟಿುಸಿದರಚ. ಈ
ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿಯ ಮೊಕದುಮಯಲ್ಲಿ ಕಳಗನ ಕೂೀಟ್ಚು ಜ್ಞಾನವಪ ಮಸಿೀದಿಯ ಸ್ತ್ವು ಮಾಡಿದುರಿಂದ ಕಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಚ
ಹೂರಬಂದವು.
೧. ಮಸಿೀದಿಯ ಕಳಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲಚ ತೂಳೆಯಚವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಚ ಶ್ವಲ್ಲಂಗ ಕಾಣಿಸಿತಚ. ಅದ್ರೀ ಶ್ವಲ್ಲಂಗವಲಿ
ಚಿಲಚಮಯ ಕಲಚಿ ಎಂದಚ ವಾದಿಸಿದರಚ. ಅಲ್ಲಿ ನಿೀರನಚು ತಚಂಬಚವ ಯಾವ ಸಾಮಗರಯೂ ಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ. ಅದರ
ನಲಮಾಳಗೆಯಲ್ಲಿರಚವ ಕೂೀಣೆಗೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕದುರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರ ಎಂದಚ ಇನೂು ತಿಳದಿಲಿ.
೨. ಅಹಲಾಯಬಾಯ ಅಲ್ಲಿಯ ನವಾಬನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಾಪಯ ಪಕಕದ ಜಾಗವನಚು ಕೂಂಡಚ ಅಲ್ಲಿ ಮತು ಒಂದಚ ಶ್ವಲ್ಲಂಗವನಚು
ಸಾೂಪಸಿ ಪ ಜಗೆ ಅನಚವು ಮಾಡಿಕೂಟ್ುಳಚ. ಆದರೆ ಹಂದ್ರ ಇದು ಬಸ್ತ್ವರ್ಣ - ನಂದಿಯ ಮೂತಿು ಈ ಶ್ವಲ್ಲಂಗದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರಚಗದ್ರ ಹೀಗರಚವ ಮಸಿೀದಿ ಹಾಗೂ ಈಗೆ ಸಿಕಕ ಶ್ವಲ್ಲಂಗದ ಕಡೆಗೆ ನೂೀಡಚತಾು ಕಚಳತಿದ್ರ.
೩. ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ, ಗಣೆೀಶ, ಹನಚಮಂತನ ಗಚಡಿಗಳಚ ಮಸಿೀದಿಯ ಆವರರ್ದಲ್ಲಿಯೀ ಇವ. ಮಸಿೀದಿಯ ಒಳಗೆ ಹಂದೂ
ಚಿಹುಗಳೆೀ ಗೊೀಡೆಗಳ ಮೀಲ್ಲವ. ಹೀಗಾಗ ಮತು ಕಾಶ್ ವಿಶವನಾರ್ನನಚು ಕಚರಿತಚ ಮೊಕದುಮಗಳಚ ಮೊದಲಾಗಚವುದಚ ದಿಟ್.
ಅಂತಯೀ ಮರ್ಚರಾ ದಲ್ಲಿರಚವ ಈದ್ಾೆ ಮಸಿೀದಿಯ ಬಗೆೆಯೂ ಮೊಕದುಮಗಳಚ ಮೊದಲಾಗಚವುದಚ ದಿಟ್.
ಒಂದಚ ರಾಮಜನಮಭೂಮಿಯ ಮೊಕದುಮ 135 ವಷ್ುಗಳಷ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯತಚ. ಈ ಮಚಂಬರಚವ ಮೊಕದುಮಗಳಚ
ಇನುಷ್ಚು ಕಾಲ ಕೂೀಟ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಚವುದ್ರಂದಚ ತಿಳದಿಲಿ. ಈ ಪರಕರರ್ಗಳಚ ಕೂೀಟ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ತಿೀಮಾುನವಾಗಚವುದ್ರೀ
ಇಲಿ. ಎರಡಚ ಸ್ತ್ಮಚದ್ಾಯದವರಚ ಕಚಳತಚ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತರ ತಿೀಮಾುನ ಆಗಚತುದ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಚವುದಚ ತರಚವುದಚ
ಎರಡಚ ಸ್ತ್ಮಚದ್ಾಯಗಳಗೆ ಒಪಪಗೆ ಆಗಬೆೀಕಚ.
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ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 12 ವಷ್ುದ ಹಂದ್ರ ಚಿತರದಚಗು ಜಿಲಿಯ ಸ್ತ್ರ್ಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದದಚು ನಾವು ನನಯಬೆೀಕಚ. ಅಲ್ಲಿದು
ಹಳೆಯ ಮಸಿೀದಿಯನಚು ಒಡೆದಚ, ಹೂಸ್ತ್ ಮಸಿೀದಿಯನಚು ಕಟ್ುಬೆೀಕಂದಚ ಅಲ್ಲಿನ ಮಚಸಿಿಂ ಜನಾಂಗ ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡಿ ಆ
ಕಲಸ್ತ್ವನಚು ಕೈಗೊಂಡಿತಚ. ಆದರೆ ನಲದಲ್ಲಿ ಅಗೆದ್ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಚ ಹಂದೂ ದ್ರೀವಾಲಯದ ಗೊೀಪುರ ಮೂತಿುಗಳಚ
ಸಿಕಕವು. ಅವರಚ ಕೂಡಲೀ ಕಲಸ್ತ್ವನಚು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಮಮ ಸ್ತ್ಮಚದ್ಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ಾಗ,"ಕಚರಾನ್ ಹೀಳಕಯ ಅನಚಸಾರ
ಅಲ್ಲಿ ಮಸಿೀದಿಯನಚು ಕಟ್ಚುವುದಚ ತಪುಪ" ಎಂದಚ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯತಚ. ಹಾಗೂ ಆ ಮಚಸಿಿಂ ಜನಾಂಗ ತಮಮ ಊರಿನ
ಹಂದೂ ನಾಯಕರನಚು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಗವನಚು ಒಪಪಸಿದರಚ. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಂದೂ ಜನಾಂಗ ಕೂಡಲೀ ಮಚಸಿಿಂ
ಜನಾಂಗಕಕ ಇನೂು ಹಚಿೊನ ಜಾಗವನಚು ಇನೂುಂದ್ರಡೆ ಇತುರಚ. ಎರಡಚ ಜನಾಂಗ ಈಗ ಸ್ತ್ಹಮತದಿಂದ
ಬಿೀಗಚತಿುವ. ಇದಲಿವೀ ಜಿೀವನ!!! "ಸ್ತ್ಮರಸ್ತ್ವೀ ಜಿೀವನ' ಸ್ತ್ಮರವಲಿ" ಎಂದಚ ಇಬಬರೂ ಒಪಪಕೂಂಡರಚ.
ಇಸಾಿಂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಚ ರೂ.1,300 ವಷ್ುಗಳಚ ಸ್ತ್ಂದಿವ. ಆದಚದರಿಂದ ಈಗ ಅದಚ ಈ ನಾಡಿನ ಧ್ಮುವಲಿ ಎಂದಚ
ಹೀಳಲಾಗಚವುದಿಲಿ. ಹೌದಚ, ಧ್ಮುವನಚು ಅರಿಯದ ಮೂಢರಿಂದ ಗಲಭಗಳಾಗವ. ಎಲಿವನಚು ನಾವು ಒಳೆಿಯ
ಭಾವನಯಂದ ತೂಗದ್ಾಗ ಎಲಿವ ಸ್ತ್ಮನಾಗ ತೂೀರಚವುವು.
ಶ್ವ ಎಲಿಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಚಣಿಯಚತಿುದ್ಾುನ ಅವನಚ "ನಟ್ರಾಜ". ಆ ಶಕುಯನಚು ಯಾರಚ ಕದಲ್ಲಸ್ತ್ಲಾಗಚವುದಿಲಿ.
ಬನಿು ಎಲಿರೂ ಅವನನಚು ಆರಾಧಿಸ್ತ್ಚತಾು ಕಚಡಿಯೀರ್.
ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಾಯ

ಓದಚಗರ ಓಲ
ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್ ಮಂಜಚನಾಥ್ ರವರಿಗೆ,
ಆಗಸ್ು ಮಾಸ್ತ್ದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಅನಾವರರ್ ಆಗದ್ರ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೀಕು ಇಲಿ. ಶಾರವರ್ ಮಾಸ್ತ್ದಲ್ಲಿನ ಪರಕೃತಿಯ
ಇಮಮಡಿ ಸೌಂದಯು ಸೊಗಸಿನ ವರ್ುನ, ಸಾಲಚ ಸಾಲಚ ಹಬಬಗಳ ವಿಶೆೀಷ್ತ, ದ. ರಾ. ಬೆೀಂದ್ರರಯವರ ಕವಿತಯ ಮೂಲಕ ಹಚರಚಪು,
ಉತಾ್ಹ ಮೂಡಿಸಿದ್ಾುರೆ ಡಾ. ಜೂಯೀತಿ ಸ್ತ್ತಿೀಶ್ ರವರಚ. ತಾವು "ದ್ಾರೆಯತೀ ಧ್ಮು"ವಂದಚ ಮನದಟ್ಚು ಮಾಡಲಚ ಪರಯತು
ಮಾಡಿರೊೀದಚ ಶಾಿರ್ನಿೀಯ! ಧ್ಮುದ ಅರ್ು (ನಿಜವಾದ) ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ ಸಿಗದಚ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಚ ಮತ, ಜಾತಿ,
ಪಂಗಡ ಎಂದ್ರಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ ಹೂೀಗದ್ರ. ನಿೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಯವಾಗ ಸ್ತ್ಂವಿಧ್ಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗದ್ರ! ಹೂಣೆಗಾರಿಕ ಮರೆತಿರಚವ
ಜನತ ಪರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭಯವಾಗರಚವ ಭಾಗಯವನಚು ಹೂಸ್ತ್ಕ ಹಾಕದ್ಾುರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ನವಿಲೀಖರ್ ರವರಚ ದ್ರೈತಯ
ಪರತಿಭಯ ಎಸ್. ಎಲ್. ಬೆೈರಪಪನವರ ಸಾಹತಯ ಪರಿದಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಚ ಎಣಿಸ್ತ್ಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಗಳಗೆ
ಭಾಷ್ಾಂತರವಾಗರಚವುದಚ (ಅದಚ ಅಪರೂಪವಾದ ಸ್ತ್ಂಕೀತಿ, ಹವಯಕ, ಕೂಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ) ಕೀಂದರ ಸಾಹತಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ
ಯೀಜನಯಲ್ಲಿ ಕನುಡದಿಂದ ಆಯಕಯಾದದಚು, ಭೈರಪಪನವರ '' ಕನುಡಕಕ ಕರಿೀಟ್ ತೂಡಿಸಿದಂತ! ವಿಜ್ಞಾನದ ಮರಚಶೊೀಧ್ನ
ಮಾಡಿದ ಮೊಟ್ುಮೊದಲನಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ತ್ರ್. ಜಗದಿೀಶ್ ರ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ರವರ ಬಗೆೆ "ವಿಜ್ಞಾನ"ವನಚು ಓದಚವ ಮಕಕಳಚ
ತಿಳದಚಕೂಳಿಲೀಬೆೀಕಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳಚ, 72ನೀ ವಷ್ುದ ಶ್ರೀ ಸ್ತ್ಚವರ್ು ಗೌರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗರ್ಪತಿಯ ಮಹೂೀತ್ವದ
ಪ ಜ ಗರ್ಪತಿಯನಚು ಮತು ಮತು ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಚವಂತ ಆಹಾವನಿಸಿ ವಿಸ್ತ್ಜುನಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳಚ, ಮಚಖಯವಾಗ
ಪುಸ್ತ್ುಕದ ಕವರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರಚವ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಬರ್ಣದ ಸಿೀರೆಯ (ಎತುರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಚತಿುರಚವ) ಸೆರಗಚ ನೂೀಡಿ
ಬಹಳ ಸ್ತ್ಂತೂೀಷ್ವಾಯತಚ.
ಧ್ನಯವಾದಗಳಚ.
ವನಜಾ ರಾಜನ್
**************************************************************************************************************************************

ಶ್ರೀಮತಿ ವನಜಾ ರವರೆ,
ತಮಮ ಮರ್ಚೊಗೆಯ ಓಲಯನಚು ಓದಿ ನಮಮ ಎದ್ರಗೆ ನಮಭದಿಯನಚು ತಂದಿದ್ರ. ಎಷೊುೀ ಬಾರಿ, ನಾವು ಮಾಡಚತಿುರಚವ ಯತುಗಳಚ
ಓದಚಗರನಚು ಮಚಟ್ಚುತುವ ೀ ಇಲಿವ ೀ ಎಂದಚ ನಮಗೆ ಸ್ತ್ಂಶಯ ಮೂಡಚತುದ್ರ. ನಿಮಮಂತಹ ತಿಳದವರಚ ಇಂತಹ ನಲಮಯ
ಮಾತಚಗಳನಚು ಆಡಿದ್ಾಗ, ಹೌದಚ ನಾವು ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ನಿಟಿುನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಚತಿುದ್ರುೀವ, ಎಂಬ ಕಚಿುನಿಂದ ಮಚನುಡೆಯಚತುೀವ.
ಇಂತಯೀ ನಮಗೆ ಕರ್ೊನಚು ಮೂಡಿಸ್ತ್ಚತಿುರಿ, ಎಂದಚ ಕೈಮಚಗಯಚತಾು
ತಮಮವನೀ
ಡಾ ಮಂಜಚನಾಥ್
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".....ರಿ ಪರಸ್ತ್ನು"
 GªÀiÁ gÁªï
\

ಶ್ವ ನನುನಚು ಒತಾುಯ ಮಾಡಿರದಿದುರೆ ಆ ಮನಗೆ ನಾನಚ ದ್ಾರಿತಪಪಯಚ ಹೂೀಗಚತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗೆೀನಸಿದಚು
ಆ ಮನ ತಲಚಪ, ತಚಕಚಕ ಹಡಿದಚ ಹಂಜಚ ಸ್ತ್ಡಿಲವಾಗ ನಲಕಕ ವಾಲ್ಲ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಹೂತಚುಕೂಂಡಚ ನಾನಷ್ಚು ತಳಿದರೂ
ತಗೆದಚಕೂಳಿದ್ರ ನನು ಶಕುಗೆ ಸ್ತ್ವಾಲಚ ಹಾಕಚತಿುದು ಗೆೀಟ್ನಚು ನೂಕದ್ಾಗಲೀ. ಕೂನಗೆ ಕರೆುನಚುತಾು ನಿಧ್ಾನವಾಗ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ
ಗಚರಚತಚ ಮಾಡಿಕೂಂಡಚ ನನಗೆ ಕೂಂರ್ವೀ ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಟಿುತಚ. ನಾನಚ ಅದರೊಳಗೆ ನಚಸ್ತ್ಚಳ ಮತೂುಮಮ ತಲ ಎತಿು
ಮನಯ ಮೀಲ ಕಣಾಣಡಿಸಿದ್ರ. ಒಂದ್ಾನೂಂದಚ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಚ ಬರ್ಣದಲ್ಲಿದಿರಬಹಚದ್ಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಚ. ಹೌದಚ, ಶ್ವ
ಹೀಳದುನಲಿ ಆ ಮನ ಹಸ್ತ್ರಚ "ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಸ್ತ್ನು", 'ಶ್ರೀ, ಹ,” ಎರಡಕ್ಷರಗಳಚ ಗಾರೆ ಸ್ತ್ಮೀತ ಬಳಸಿಕೂಂಡಚ ನಲಕಚಕದಚರಿ
ಧ್ೂಳಾಗ ಹಾರಿ ಹೂೀಗತಚು. ಈಗ ಉಳದಿದಚು "ರಿ ಪರಸ್ತ್ನು" ಮಾತರ. ಅದಚ ಯಾವ ನಿಮಿಷ್ಕಾಕದರೂ ಉದಚರಿ ಮನಯನಚು
ಹಸ್ತ್ರಿಲಿದಂತಾಗಸ್ತ್ಚವ ಬೆದರಿಕ ಹಾಕಚತುಲೀ ನಿಂತಿತಚು. ಒಂದಚ ಸ್ತ್ರ್ಣ ಕಾಂಕರೀಟಿನ ಹಾದಿ ಮಟಿುಲಚಗಳವರೆಗೂ ಹಾದಚ
ಹೂೀಗತಚು. ಅದಚ ಅಷೆುೀ. ಕತಚು ಹೂೀಗ ಸಿಡಚಬಿನ ಕಲಗಳಂತ ತೂತಚ ತೂತಾಗದು ದ್ಾರಿ. ಮಟಿುಲಚಗಳ ಪಕಕ ಸ್ತ್ವಲಪ ಸ್ತ್ಚರ್ಣ
ಹೂೀಗ ತಚದಿಯ ಗಾರೆಯಚದಚರಿದ ಕಟುಗಳಚ. ಅದರ ಮೀಲ ಒಂದ್ರೂಂದಚ ಬರ್ಣಗೆಟ್ು ಹೂವಿನಕಚಂಡ. ಅದರ ತಚಂಬಾ ಕಾಡಚ
ಕಾಡಾಗ ಬೆಳೆದಿದು ಹಚಲ್ಲಿನ ಮಧೆಯ ನನುನಚು ಹೀಗೆ ಕೂಲಚಿತಿುರೊೀ ನೂೀಡಚತುೀನ ಎಂದಚ ಸ್ತ್ವಾಲಚ ಹಾಕಚತಾು ಸೆಟದಚ ನಿಂತ
ವಿಚಿತರ ಫನ್ು. ಮಚಂದ್ರಯೀ ಪ ರಕ ಕಂಡಚ ಎಷೊುೀ ವಷ್ುಗಳಾಗದು ಕಡಪಾ ಕಲ್ಲಿನ ವರಾಂಡ. ಕಲಚಿಗಳನಚು ಸೆೀರಿಸಿದು
ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ು ಪುಟ್ು ಹಳಿಗಳಾಗ ಅವುಗಳಂದ ಇರಚವ ಗೊದುಗಳಚ ಹೂರ ಬರಚತಿುದುವು. ಕರೆಗಂಟಗಾಗ ಕರ್ಚಣ
ಹಾಯಸ್ತ್ಚತಾು ನನು ಕೈಯಲ್ಲಿದು ಪಾಕರ್ಟ ಮತೂುಮಮ ಮಚಟಿು ನೂೀಡಿಕೂಂಡೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದುರ ಕಾರರ್ ಅದ್ರೀ
ಆಗದುರಿಂದ ಆ ಪಾಯಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹಚದಚ? ಇದಚವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಚು ಕಚತೂಹಲವನಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಶ್ವ ನನು ಕೈಗೆ
ಕೂಟ್ಾುಗ "ಮಚಂದಿನ ತಿಂಗಳಚ ರಜಾದಲ್ಲಿ ಮನಗೆ ಹೂೀಗೆ ಹೂೀಗುಯಲೂಿೀ ಈಗೆೀನಚ ಇಷ್ಚು ಅಜುಂಟ್ಚ ..." ಎಂದಚ
ಅಸ್ತ್ಮಾಧ್ಾನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ರ. "ಇಲಿ... ಹೌದಚ... ಇದಚ ಅಜುಂಟೀ... ಅದಚ ನಾನಚ ಹೂೀಗುೀನೂೀ ಇಲೂವೀ ಯಾವುದೂ
ಗೊತಿುಲಿ ಎಂದಚ ತಡವರಿಸಿದು. ಕಾಲೀಜಿಗೆ ರಜಾ ಬಂದ ತಕ್ಷರ್ ಊರಿಗೆ ಹೂೀಗಲಚ ಒಂಟಿ ಕಾಲ ಮೀಲ ನಿಂತಿರಚತಿುದು ನನಗೆ
ಇವನಚ ಅನಚಮಾನಿಸ್ತ್ಚತಿುದುನಚು ಕಂಡಚ ಆಶೊಯುವಾಗತಚು.
ಮನಯ ಬಾಗಲಚ ಈಗನ ಕಾಲದ ಬಾಗಲಚಗಳಗಂತ ಎತುರವಾಗತಚು. ಅದಕಕ ಹಚಿೊದ ಕಂದಚ ಬರ್ಣದ ಪೈಂರ್ಟ ಸ್ತ್ಚಲ್ಲದಚ
ಯಾರಾದರೂ ತಚಂಟ್ ಮಕಕಳಚ ಕರೆದಚ ಉದಚರಿಸ್ತ್ಚವುದಕಾಕಗ ಕಾದಿತಚು. ಹಂದ್ರಂದೂ ಇದಿುರಬಹಚದ್ಾದ ಹಸ್ತ್ರಿನ ಫಲಕ ಕತಚು
ಈಗ ಅದರ ಗಚರಚತಚ ಮಾತರವಿತಚು. ಹತಾುಳೆಯ ಗಟಿುಗಡಚತರವಾದ ಚಿಲಕ ಕಪುಪ ಬರ್ಣ ತಿರಚಗತಚು. ಬಾಗಲ್ಲನ ಎರಡಚ
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಉದಚುದು ಸ್ತ್ರಳಚ ತಚಂಬಿದ ಕಟ್ಕಗಳಚ ಮಚಚಿೊಕೂಂಡೆ ಇದುವು. ಈ ಮನಯ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇರಚವವರೆಂಬ
ಗಾಯರಂಟಿ ಏನಚ? ಬಿೀಗ ಹಾಕಲಿ ಎನಚುವುದ್ರಂದ್ರ ಏನಚ? ಕರೆಗಂಟ ಕಂಡಚ ಬರದಿದುರಿಂದ. ಮಲಿಗೆ ಚಿಲಕ ಶಬು ಮಾಡಿ
ಕಾದ್ರ. ಸ್ತ್ವಲಪ ಹೂತಚು ತಡೆದಚ ಹಂತಿರಚಗ ನೂೀಡಿದ್ರ. ನಾನಚ ಒಳ ಬರಚತಾು ಸಿೀದ್ಾ ನಡೆದಚ ಬಂದದುರಿಂದ ಗಮನ ಕೂಡದ
ವಿಷ್ಯಗಳಚ ಕಂಡಚಬಂದವು. ಒಂದ್ರರಡಚ ಹಜಜ ಮಚಂದ್ರ ನಡೆದ್ರ. ಮನಯ ಸ್ತ್ಚತು ಅಷ್ಚು ಜಾಗದಲೂಿ ಹಚಲಚಿ ಹಚರ್ಚೊ
ಹಚಚಾೊಗ ಬೆಳೆದಿತಚು. ಮಧ್ಯಮಧ್ಯ ವಿಚಿತರ ಹಳದಿ ಹೂವಿನ ಮಚಳಿನ ಗಡಗಳಚ, ಬೆೀಲ್ಲ ಗಡಗಳಚ, ಒಂದಚ ಪರಂಗ ಮರ....
ನಲದ ಮೀಲ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಮಚಟಿುದರೆ ಮಚನಿ ಪ ದ್ರಯಾಗದುರಿಂದ ಅದರ ಮಧೆಯ ಯಾರಚ ಓಡಾಡಚವ ಹಾಗೆ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸ್ತ್ವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದಚ ನಾಯ ಮನ.. ಬೆಚಿೊದ್ರ, ನೂೀಡೆೀ ಇಲ್ಲುಲವಲಿ, ನಾಯ ಏನಾದರೂ ಇದುರೆ....
ಅದರ ಮನ ಎದಚರಿಗೆ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದು ಎನಾಮಲ್ ತಟುಯಳಗೆ ಕಳಸ್ತ್ ಕಡಿಿ ಮರ್ಚಣ ಸೆೀರಿ ಕರೆಕಟಿು ಹೂೀಗತಚು..
ಮನಯಳಗೆ ಹಬಿಬಕೂಂಡಿದು ಯಾವುದ್ರೂೀ ಬಳಿಗಳಚ ಮತು ಬಾಗಲತಾು ನಡೆದ. ತಲ ಎತಿು ನೂೀಡಿದ್ರ. ಮಾವಿನ ಎಲಗಳಚ
ಉದಚರಿ ಹಾಗೆ ಉಳದಿತಚು. ತೂೀರರ್ದ ದ್ಾರ ಯಾರಿದುರೂ, ಇಲಿವ ೀ ಒಂದಚ ಸ್ತ್ಲ ಪರಯತು ಮಾಡೊೀದಚ, ಇಲಿದಿದುರೆ
ವಾಪಸ್ತ್ಚ್ ತಗೆದಚಕೂಂಡಚ ಹೂೀಗಬೆೀಕಲಿ... ಎಷ್ಚು ಭಾರ ಬೆೀರೆ, ಸ್ತ್ಚಮಾರಚ ಎರಡಚ ಕಲೂೀ ಆದರೂ ಇರಬೆೀಕಚ..
ದಭದಭದಭ ಬಾಗಲಚ ಬಡಿದ್ರ, ಸ್ತ್ವಲಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತು ಚಿಲಕ ಶಬು ಮಾಡಚತಾು ಜೂತಗೆ ಬಾಗಲಚ ತಟಿುದ್ರ. "ಬಂದ್ರ...!!"
ಒಂದಚ ಹಂಗಸಿನಲ್ಲ ನಾನಚ ಕೀಳದಚು ನಿಜವ ೀ ಭರಮಯೀ ಎನಚುವಷ್ಚು ದೂರದಿಂದ. ಸ್ತ್ವಲಪ ಹೂತಾುದ ನಂತರ ಯಾರೂ
ಚಿಲಕದ ಜೂತ ಒದ್ಾುಡಚತಿುರಚವ ಕರಕರ ಶಬು. ಫಠಾರಣೆ ಅದಚ ಕೂನಗೆ ತಗೆದಚಕೂಂಡಾಗ ಕಚಿೊಕೂಂಡಿದು ಬಾಗಲ್ಲನೂಂದಿಗೆ
ಹೂೀರಾಟ್. ಅವರಿಗೆ ಸ್ತ್ಹಾಯ ಮಾಡಲಂದಚ ಇತುಲ್ಲಂದಲೂ ಮಲಿಗೆ ತಳಿದ್ರ. ಕೂನಗೆ ಅದಚ ಕರೆುನಚುತ ತಗೆದಚಕೂಂಡಿತಚ.
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ಬೆಚಿೊಬಿದ್ರು, ಎದಚರಚಗಡೆ ಸ್ತ್ಚಮಾರಚ 60- 65 ವಷ್ುದ ಹಂಗಸ್ತ್ಚ, ವೃದ್ಾೂಪಯ ಎಷೆುೀ ದ್ಾಳ ಮಾಡಿದರೂ ಇದಕಕಂತ ಹರ್ಚೊ
ಗಾಸಿಗೊಳಸ್ತ್ಲಾರದ್ರಬಂತಹ ಮಚಖ. ಅಗಲವಾದ ಭಯ ತಚಂಬಿದ ಕರ್ಚಣಗಳಚ. ಕರ್ಚಣಗಳ ಕಳಗೆ ಸ್ತ್ಚಕಚಕ ಗಟಿುದ ಕಪುಪ ರ್ಮು.
ಕೈಯಲ್ಲಿಂದಚ ಕಪುಪ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಕತಿುನಲ್ಲಿ ಕಪುಪ ದ್ಾರ, ಮರ್ಕಚಗಟಿುದ ಬೂದಚ ಬರ್ಣದ ಸಿೀರೆ ಹಳದಿ ತಿರಚಗದ ಬಿಳಯ
ರವಿಕ.
ಯಾರಚ? ಒಳಗೆ ಬನಿು ಎನುದ್ರ, ಆಕ ಕೀಳದರಚ ನಾನಮಮ ನಾನಚ ಶ್ವಶಂಕರನ ಸೆುೀಹತ..." ಇದುಕಕದುಂತ ಜಿೀವತಳೆದ
ಪರಿಸಿೂತಿ ಕಂಡಚ ಖಚಷಿಯಾಗ ನಗಚತಾು ಹೀಳದ್ರ.. ಅದ್ರೀಕೂೀ ಆಕಯ ತಚಟಿಗಳ ಮೀಲ ನಗಚ ಮೂಡಲ್ಲಲಿ. ಬಾಗಲ್ಲಗೆ ಅಡಿ
ಹಾಕಚವಂತ ಎರಡಚ ಕೈಗಳನಚು ಚೌಕಟಿುನ ಮೀಲ್ಲಟ್ಚು ನನುನಚು ಹಾಗೆ ನೂೀಡಚತಾು ಹೂೀದರಚ. "ಶ್ವ ನಿಮಗಾಗ ಏನೂೀ
ಕಳಸಿದ್ಾುನ ಈ ಪಾಯಕರ್ಟ "ಶ್ವ" ಒಂದಚ ಕ್ಷರ್ ಆಕಯ ಹಚಬಚಬಗಳಚ ಅರ್ೊರಿಯಂದ ಗಂಟ್ಾದವು ನಿಧ್ಾನವಾಗ ನನು
ಕೈಯಲ್ಲಿದು ಪಾಯಕೀಟಿನತು ನೂೀಡಿದರಚ. "ಇದ್ರೀ" ನಾನದನಚು ಮಚಂದ್ರ ಹಡಿದ್ರ. ಆಕ ಬಾ ಎನುದ್ರ ನಿಧ್ಾನವಾಗ ಒಳಗೆ
ನಡೆದರಚ. ಅದನುೀ ಆಹಾವನವಂದಚ ಕೂಳಚಿತಾು ನಾನಚ ಆಕಯ ಹಂದ್ರಯೀ ನಡೆದ್ರ. ಒಳಗೆ ಕತುಲಚ ಕತುಲಚ
ಕಚಳತಚಕೂಳಿಲಂದಚ ಸ್ತ್ಚತುಮಚತು ಕರ್ಚಣ ಹಾಯಸಿದ್ರ ಕಣಿಣಗೆ ಕತುಲಚ ಒಗೆವವರೆಗೂ ಕಾದ್ರ. ಒಂದಚ ಮೂಲಯಲ್ಲಿ ದ್ರೂಡಿ
ಕರಿಮರದ ಈಸಿ ಚ್ೀರ್ ಒಂದಚ ಕಂಡಚಬಂದಿತಚ. ಇನೂುಂದಚ ಮೂಲಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಚತಿುಟ್ು ಜೂಲಚ ಜೂಲಾದ ಚಾಪ. ತಲಯತಿುದ್ರ,
ಹಂಚಿನ ಮನ ಆದುರಿಂದ ಮೀಲಲಾಿ ಜೀಡಗಳ ಕಚಸ್ತ್ಚರಿ ಕಲಸ್ತ್. ಗೊೀಡೆಗಳ ತಚಂಬಾ ಹಳದಿ ಕೂಂದಚ ಕಲಗಳಚ,
ಉದಚರಚತಿುರಚವ ಪಾಿಸ್ತ್ುರ್, ಒಂದ್ರೀ ಒಂದಚ ಲೈರ್ಟ, ಗೊೀಡೆಯ ಮೀಲೂಂದಚ ಸಾಯಟ್ನಿುನ ಗಚಲಾಬಿಗಳ ಮಧೆಯ ನಗಚತಿುದು
ಗಂಡ ಹಂಡಿರ ಚಿತರ. ಸ್ತ್ಚಮಾರಚ 50 ವಷ್ುಗಳ ಹಂದ್ರ ಜನಪರಯವಾಗದು ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡತಿ ಸಿಲ್ಲಕನ ಸಿೀರೆ ಉಟ್ಚು ಪಪ್
ತೂೀಳನ ರವಿಕ ತೂಟ್ಚು ಮೈತಚಂಬ ಒಡವ ಹಾಕ ಕರಿಮರದ ಕಚಚಿುಯ ಮೀಲ ಮಚದಚರಿ ಕಚಳತಿದುರಚ. ಸ್ತ್ೂಟ್ಚ ಪೀಟ್ದ
ದಪುದ ಗಂಡ ಒಂದಚ ಕೈಯನಚು ಕಚಚಿುಯ ಮೀಲ ಇಟ್ಚು ನಿಂತಿದು. ಈ ಹಂಗಸೆೀ ಇರಬಹಚದ್ರೀ? ಫ ೀಟೂೀ ಪಕಕದಲ್ಲಿ
ಇದು ರೊೀಮನ್ ಅಂಕಗಳ ಅಜಜನ ಗಡಿಯಾರ ಶಬು ಮಾಡಚತಾು ನಡೆಯಚತಿುತಚು. ಅರೆ...ಹಾಲ್ಲನ ಅತು ಕಡೆ ಇದಚವರೆಗೂ
ನನು ಕಣಿಣಗೆ ಬಿದಿುರದಿದು ಕರಿಮರದ ಉಯಾಯಲ ತೂಗಚದ್ರ ಮರೆತಚಹೂೀಗದ್ರಯೀ ಎಂಬಂತ ಸ್ತ್ುಬೂವಾಗತಚು. ಆಕ ಮತು
ಒಳಗಂದ ಬಂದರಚ.. ಈಸಿ ಛೀರ್ ನತು ಕೈ ತೂೀರಿಸಿ ಪಕಕದ ರೂಮಿಗೆ ನಡೆದರಚ. ಅದರ ತಚಂಬಾ ಕಚಳತಿದು ದೂಳನಚು ಕಂಡಚ
ಮಚಜಚಗರವಾದರೂ ಒರೆಸಿದರೆ ಇಲಿ ಊದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಸ್ತ್ರವಾಗಬಹಚದ್ರಂದಚಕೂಂಡಚ, ಅಂದಚ ನಾನೀ ಒಗೆದಚ ಇಸಿರ
ಮಾಡಿಸಿದು ಪಾಯಂಟಿನೂಡನ ಹಾಗೆ ಕೂತ. ಶ್ವ ಇಲ್ಲಿರಚತಿುದುರೆ ಅವನ ರೂಮ್ ಯಾವುದಿರಬಹಚದಚ? ಆಗ ಇದಚವರೆಗೂ
ಇಲಿದ್ರ ಆಗತಾನೀ ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮೂತಿು ವತುಂತಿದು ಮರದ ಮಹಡಿ ಮಟಿುಲಚಗಳಚ ಕಂಡಚಬಂದಚವು. ಅದರಚದುಕೂಕ
ತಲ ಎತಿು ನೂೀಡಿದ್ರ. ಅದರ ಕೂನಗೆದು ಬಾಗಲಚ ಮಚಚಿೊತಚು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಚ ಹೂೀಗಚವುದ್ರಲ್ಲಿಗೆ? ಟರೆಸಿಗೆೀ? ಅರ್ವಾ
ಅಲಿೀನಾದರೂ ಇನೂುಂದಚ ರೂಮ್ ಇದ್ರಯೀ? ಶ್ವ ಇರಚತಿುದು ರೂಮ್. ಹಾಗೆ ಇತು ಕರ್ಚಣ ಹಾಕದ್ಾಗ ಹಂದಿನ
ಬಾಗಲ್ಲನಾಚ್ ಹಜಾರ ಕಂಡಚಬಂದಿತಚು. ಎದಚು ನಿಂತಚ ಇರ್ಚಕದ್ರ. ಗಾಳ ಬೆಳಕಗೆ ತರೆದಚಕೂಂಡಿದು ಅಂಗಳ, ನಲಕಕ ರ್ಪಪಡಿ
ಕಲಚಿ. ಮಧೆಯ ಬಿಳಯ ಸಿಮಂಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎರಡಚ ಬೆತುಲ ಮಕಕಳಚ ಹೂತಚು ನಿಂತಿದು ಕಾರಂಜಿ. ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ
ನಿೀರಿರಲ್ಲಲಿ. ಮರ್ಚಣ ತಚಂಬಿ ಗರಿಕ ಹಚರ್ೊ ಪಟು ಬೆಳೆದಿತಚು. ಎರಡಚ ಗಚಬಬಚಿೊಗಳಚ ಕೂತಚ ಏನನೂುೀ ಹಕಚಕತಿುದಚು ವು.
ಅದರಾಚ್ ಮಸಿಗಟಿುದ ಅಡಿಗೆಮನ. ಬರ್ೊಲಚ ಮನ ಚಿಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮತು ಆಕಯ ಆಕೃತಿ ಬಾಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ಕಂಡಂತಾಗ ಏನೂೀ ತಪುಪ ಮಾಡಿದವನಂತ ಬಂದಚ ವಿಧೆೀಯನಾಗ ಆರಾಮ ಕಚಚಿುಯ ಮೀಲ ಕಚಳತ. ಆದರೆ ಎಲಿಲೂಿ
ಸ್ತ್ದಿುಲಿ. ಆಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೂೀದಳಚ? ಈಗ ನಾನೀನಚ ಮಾಡಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಈ ಇಸಿ ಚ್ೀರಿನ ಮೀಲ ಕೂತಚ ಎಷ್ಚು ಕಾಯೀದಚ?
ಅರ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೀಳದ್ರ ಹೂೀಗಚವುದ್ಾದರೂ ಹೀಗೆ? ನನಗೊೀಸ್ತ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕಾಫಿ ಗೀಪ ಮಾಡಚತಿುರಬಹಚದಚ. ಹಾಗೆ
ಕಾಯಚತುಲೀ ಹೂೀದ್ರ. ಆಗ ಕಟ್ಕಯ ಕಳಗದು ಹಳೆಯ ವಿೀಣೆ ಪಟಿುಗೆ ಕಣಿಣಗೆ ಬಿತಚು. ಇದಕೂಕಂದಚ ಪುಟ್ು ಬಿೀಗ. ಅದರ
ಮೀಲ ಒಂದಚ ಪ ರಕ, ಒಂದಚ ಜೂತ ಸ್ತ್ವದ ಹವಾಯ ರ್ಪಪಲ್ಲಗಳಚ, ಕಲವು ಹಾಲ್ಲುಕ್ಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ಲನ ಮಚರ್ೊಳಗಳಚ. ಒಂದಚ
ರ್ಾಲ್ಲ ಗೆಿೈಕೂೀಡಿೀನ್ ಶ್ೀಶೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿೀಣೆ ಇರಬಹಚದಚ? ಇದನಚು ಯಾರಚ ನಚಡಿಸ್ತ್ಚತಿುರಬಹಚದಚ?
ಮತು ಆಕ ನನು ಅಪಪಣೆಗೆ ಕಾಯಚತಿುದುಂತ ಎದಚರಿಗೆ ಬಂದಚ ನಿಂತರಚ. " ತಗೊಳಿ ಶ್ವ ಇದನಚು ನಿಮಗೊೀಸ್ತ್ಕರ ಕಳಸಿದ್ಾುನ"
ನಾನಚ ಮಚಂದ್ರ ಹಡಿದ ಪಾಯಕರ್ಟ ನತು ಅಲಕ್ಷದಿಂದ ನೂೀಡಿದರಚ. "ಶ್ವ ನಾನಚ ಒಂದ್ರೀ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದಿುೀವಿ.... ಅವನಚ
ನಿಮಮನುಲಿ ತಚಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಸಿಕೂಳಚಿತಾುನ. ನಿಮಮ.... ನಿಮಮ...." ಎಂದ್ರಲಾಿ ತೂದಲ್ಲದ್ರ ಆ ದ್ರೂಡಿ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ
ನಾನೂಬಬನೀ ನಿಂತಚ ಮಾತಾಡಿಕೂಳಚಿತಿುದ್ರುೀನ ಎನಿಸಿತಚ ಆಕ ಹಾಗೆ ಕರ್ಚಣ ಮಿಟ್ಚಕಸ್ತ್ದ್ರ ನಿಂತಿದುರಚ.
"ನಾನಚ ಮಚಂದಿನ ವಾರ ವಾಪಸ್ ಹೂೀಗುೀನಿ.... ನಿೀವೀನಾದರೂ ಕೂಡಚದಿದುರೆ ಕೂಡಬಹಚದಚ..."
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ಉತುರವಿಲಿ.
"ತಿಂಡಿ- ತಿೀರ್ು, ಕೂೀಡಚಬಳೆ, ರ್ಕಚಕಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಧ್ಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಳ ಹೂೀದ್ರೀ, ನಗಚ ಗಂಟ್ಲ್ಲನಲಿೀ ಅಡಚಗೆ ಹೂೀಯತಚ.
"ಇದರಲಿೀನೂೀ ಪತರ ಗತರ ಇರಬಹಚದಚ.... ಬೆೀಕಾದರೆ ಒಡೆದಚ ನೂೀಡಿ" ಮತೂುಮಮ ಆಕ ನಿರಚಸಾ್ಹದಿಂದ ಅತು
ನೂೀಡಿದರಚ. ಇದುಕಕದುಂತ ನನಗೆ ರೊೀಷ್ ಉಕಕ ಬಂತಚ. "ನೂೀಡಿ, ನಾನಚ ಶ್ವನ ಮಾತಿನ ಮೀಲ ಬಂದ್ರ... ನನಗೆ ಇದರಿಂದ
ಉಪಯೀಗ ಎಂದಚ ಕೂಳಿಬೆೀಡಿ... ನಿೀವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಗೊತಿುದುರೆ ಖಂಡಿತ ಬರಚತಿುರಲ್ಲಲಿ ಮಚಂದ್ರಂದಚ ಬರಚವುದಚ ಇಲಿ".
"ಕೀ ಕೀ... ಕೀ ಕೀ ಕೀ ಕೀ..."
ಇದುಕಕದುಂತ ರೂಮಿನಿಂದ ಬಂದ ಕಕುಶ ದವನಿಗೆ ಬೆಚಿೊದ್ರ. ಎದ್ರ ಬಾಯಗೆ ಬಂದಂತಾಗ ದಡ ದಡ ಹೂಡೆದಚಕೂಳಚಿತಿುತಚು.
ಯಾರೊೀ ಅಪಸ್ತ್ವರದಲ್ಲಿ ಜೂೀರಾಗ ವಯೀಲ್ಲನ್ ನಚಡಿಸ್ತ್ಚತಿುದುರಚ. ಆಕ ದಡ ದಡನ ರೂಮಿನೂಳಗೆ ಓಡಿದರಚ.
"ಶನಿ ಮಚಂಡೆದ್ರೀ ಮತು ಶಚರಚ ಮಾಡಿದ್ಾಯ? ನಿಲ್ಲಿಸೆ ಸಾಕಚ ನಿನು ಗೊೀಳಚ..."
ವಯೀಲ್ಲನ್ ಇನೂು ಜೂೀರಾಯಚು ವೀಗವಾಯತಚ. "ಮರೆತಚಬಿಟಿುಯ ತಿಂದಿದಚು ಅವತಚು, ನಿಲ್ಲಿಸಿುಯೀ ಇಲೂವೀ
ಸ್ತ್ಚಮು...." ವಯೀಲ್ಲನ್ ಹಾಗೆ ಸಾಗಚತುಲೀ ಇತಚು. "ನಿೀನಚ ಹಾಗೆ ಮಾತಚ ಕೀಳೊೀಲಿ.." ಧ್ಪಾಧ್ಪನ ಹೂಡೆದ ಶಬು.
"ಅಯಯೀ ಅಮಮ ಹೂಡಿಬೆೀಡವೀ... ಇಲಿವೀ ಮಾತಚ ಕೀಳುೀನಿ, ಹೂಡಿಬೆೀಡವೀ" ಹಣೊಣಬಬಳಚ ಮಚಸ್ತ್ಚ--ಮಸ್ತ್ಚ ಅಳಚವ
ಶಬು. ಆಕ ಹೂರಗೆ ಬಂದ್ಾಗ ಅವರೆದ್ರ ಏರಿಳಯಚತಿುತಚು. ಮಚಷಿುಗಳಚ ಬಿಗದಚಕೂಂಡಿದಚುವು. ನನುನಚು ಕಂಡ ತಕ್ಷರ್
ನನುನಚು ಮರೆತ ಬಿಟ್ುವರಂತ ಅರ್ೊರಿಯಂದ ನಿಂತರಚ. ನನಗೆಕೂೀ ಸಾಕನಿಸಿತಚ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆೀಗ ಹೂೀದರೆ ಸ್ತ್ರಿ.
ಏನಚ ಮಾಡಲಚ ತೂೀರ್ದ್ರ ಪಾಯಂಟಿನ ದೂಳಚ ಜಾಡಿಸಿಕೂಂಡೆ. ಸೆುೀಹದಿಂದ ಪರವಾಗಲಿ ಎನಚುವಂತ ತಲ ಹಾಕ ಹೂೀದ್ರ.
ಆಕ ನನುನುೀ ನೂೀಡಚತಿುದುರಚ. ಪಾಯಕರ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಚು ಒಂದಚ ಹಜಜ ಇಟು.
"ಕೀಕಕೀ... ಕೀ"
ಈಗ ಆಕ ನಿಂತಲಿೀ ನಡಚಗಚ ಹತಿುದರಚ. ಹಲಚಿ ಕಡಿಯಚತಾು ಒಳಗೆ ಧ್ಾವಿಸಿದರಚ." ಹಾಳಚ ಶನಿ, ನಿೀನಚ ಮಾತಚ
ಕೀಳಚತಿುೀಯಾ.... ಇರಚ ಸ್ತ್ರಿಯಾದ ಬಚದಿೂ ಕಲ್ಲಸಿುೀನಿ... ಈ ವಯೀಲ್ಲನ ಇವತುೀ ಬೆಂಕಗೆ ಹಾಕಬಡಿುೀನಿ.... ಅವನಚ ಹೀಳಾು
ಇದಿುದಚು ಸ್ತ್ರಿ, ನಾನಚ ಪಾಪಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ುದಚು ನನು ತಪುಪ ".
"ಬೆೀಡೆವೀ ಅಮಮ, ಆ ವಯೀಲ್ಲನ್ ಎಸಿ ಬೆೀಡೆವೀ... ನಂಗ್ ಕೂಟ್ಚುಬಿಡಚ... ನಾನದನಿನುಂದೂ ನಚಡಿಸೊಲಿ... ನನಾುಣೆ,
ನಿನಾುಣೆ, ಶ್ವನಾಣೆ.... ಅಮಮ ಬೆೀಡೆವ..." ಬಾಗಲಚ ದಡಾರನ ಬಡಿಯತಚ. ನಾನಚ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೂರಟ. ಇನಚು ಆಕಗೆ ಹೀಳಲಚ
ಕಾಯಚವುದರಲ್ಲಿ ಪರಯೀಜನವಿಲಿವಂದಚಕೂಂಡಚ ವರಾಂಡಗೆ ಬಂದ್ರ. ಹಂದಿರಚಗ ನೂೀಡಿದ್ರ. ಬಾಗಲಚ ಹಾಗೆ
ತಗೆದಚಕೂಂಡಿತಚು. ನಾನಚ ವಾಪಸ್ತ್ಚ್ ಹೂೀಗ ಅದನಚು ಮಚಚಿೊ ಭದರಪಡಿಸಿದ್ರ. ತಿರಚಗ ಬಂದಚ ಮಟಿುಲ ಮೀಲ ನಿಂತಾಗ
ಕಾಲಚಗಳಚ ನಡಚಗಚತಿುದುವು. ಸಾವರಿಸಿಕೂಳಿಲಂದಚ ಹಾಗೆ ಕಚಳತ. ದಿನವಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕಾದಿದು ಮಟಿುಲಚ ಬೆರ್ೊಗತಚು.
ಹಾಯನಿಸಿತಚ. ಸ್ತ್ಂಜ ಕತುಲಾಗಚತಿುತಚು. ತಲಯತಿು ನೂೀಡಿದ್ರ. ಬೆಳಗೆೆಯಲಿ ನಿರಭರ ವಾಗದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದುಕಕದುಂತ
ದಟ್ುವಾದ ಮೊೀಡಗಳಚ ಕೂಡಚತಿುದುವು, ಮಳೆ ತಚಂಬಿದ ಮೊೀಡಗಳಚ ಹಾಗೆ ಕರ್ಚಮಚಿೊದ್ರ.
.... ಮೊೀಡಗಳಚ ಮತುಷ್ಚು ದಟ್ುವಾದವು.. ತಲ ಮೀಲ ಬಂದವು. ಜೂತಗೆ ಗಚಡಚಗಚ ಮಿಂರ್ಚ ತರ್ಣನಯ ಸ್ತ್ಚಯಾುನ ಗಾಳ
ಸ್ತ್ವಲಪವಾಗ ಶಚರಚವಾದ ಮಳೆ ಧ್ಾರಾಕಾರವಾಗ ಸ್ತ್ಚರಿಯ ತೂಡಗತಚ. ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಿೀ ಮನಯನಚು ತೂೀರಿಸಿದ ಮಳೆ
ಉಳದಿದು ರಿ ಪರಸ್ತ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳನಚು ನೂೀಡಚನೂೀಡಚತಿುದುಂತಯೀ ಕೂಚಿೊ ಹಾಕತಚ. ಹೂಸ್ತ್ ಹಸ್ತ್ರಿಗಾಗ ಕಾದಚ ನಿಂತಂತ
ಕಾರ್ತೂಡಗತಚ ಮನ. ಮಳೆ ನಿೀರಚ ನನು ತಲ ಮೀಲ್ಲಂದ ಸ್ತ್ಚರಿದಚ ಕೂದಲಚ ತೂಪಪೀ ಮಾಡಿ ಕರ್ಚಣ ಮೂಗಚ ತಚಟಿಗಳ
ಮೀಲ್ಲಂದ ಹರಿದಚ ಮೈಯಲಾಿ ತೂೀಯಸಿತಚ. ಸ್ತ್ಚತುಲ್ಲನ ಒರ್ ನಲ ಖಚಷಿಯಾಗ ರ್ಂ ಎನುತೂಡಗತಚ. ಹಚಲ್ಲಿನ ಗರಿಕಗಳಚ
ಮಚದಚುಗೊಂಡಚ ನಾಚಿ ತಲತಗೆಸಿದವು. ಹೂಗಳಚ ಪಕಳೆಗಳ ಮೈ ಮೀಲ ಕೂತ ಹನಿಗಳನಚು ಕಂಡಚ ರೊೀಮಾಂರ್ನಗೊಂಡವು.
ಕಚಂಡದಲ್ಲಿದು ಫನಿುನ ಮೈತಚಂಬ ಪುಟ್ು ಬೆಳ ಹೂಗಳಚ ನಳನಳಸಿದವು. ನಾಯ ಮನಯಂದ ತಚಂಬಚ ಉತಾ್ಹದ
ಅಲ್ೀಶ್ಯನ್ ಬಂದಚ ನನು ಪಾಯಂಟಿಗೆ ಮೈ ಉಜಚಜತಾು ಬಾಲವಲಾಿಡಿಸಿತಚ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆತುಲ ಮಕಕಳಚ ಎತಿು ಹಡಿದ
ಕಾರಂಜಿಯಂದ ನಿೀರಚ ಉಕಕ ಹರಿಯತೂಡಗತಚ. ಮನಯಳಗಂದ ಇಂಪಾಗ ತೂೀಡಿ ರಾಗ ವಯೀಲ್ಲನಿಂದ ತೀಲ್ಲ
ಬರತೂಡಗತಚ. ನಾನಚ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದಲೀ ಹಂತಿರಚಗ ನೂೀಡಿದ್ರ. ಸ್ತ್ಚಂದರ ಹಚಡಚಗ ಒಬಬಳಚ ತಲತಗೆಸಿ ಕಚಳತಚ ವಯೀಲ್ಲನ್
ನಚಡಿಸ್ತ್ಚತಿುದುಳಚ. ಅವಳ ತಲ ಬಾಗತಚು. ಅವಳ ಮಚಂದ್ರ ಶ್ವಕಳಸಿದ ಪಾಯಕರ್ಟ ಬಿಚಿೊ ಇಟಿುದಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರಂಚಿನ ಹಳದಿ
ಸಿೀರೆ, ಹಸಿರಚ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಚ....
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ನಮಸಾಕರದ ಪಾರಮಚಖಯತ
ಮಹಾಭಾರತದ ಯಚದೂ ನಡೆಯಚತಿುತಚು - ಒಂದಚ ದಿನ, ದಚಯೀುಧ್ನನ ವಯಂಗಯ ವಿಡಂಬನಯಂದ ನೂಂದ ಭಿೀಷ್ಮ
ಪತಾಮಹ ಹೀಗೆ ಘೂೀಷಿಸ್ತ್ಚತಾುನ .
"ನಾನಚ ನಾಳೆ ಪಾಂಡವರನಚು ಕೂಲಚಿತುೀನ"
ಅವರ ಘೂೀಷ್ಣೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೀ ಪಾಂಡವರ ಶ್ಬಿರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹಚಾೊಯತಚ ಭಿೀಷ್ಮನ ಸಾಮರ್ಯುಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳದಿತಚು, ಆದುರಿಂದ ಪರತಿಯಬಬರೂ ಕಟ್ುದುರ ಸಾಧ್ಯತಯ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ
ಮಾಡಿದರಚ. ನಂತರ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದ್ೌರಪದಿ ಗೆ, ಈಗ ನನೂುಂದಿಗೆ ಬಾ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಚ ದ್ೌರಪದಿಯಂದಿಗೆ ನೀರವಾಗ ಭಿೀಷ್ಮ
ಪತಾಮಹನ ಶ್ಬಿರವನಚು ತಲ್ಲಪದನಚ - ಶ್ಬಿರದ ಹೂರಗೆ ನಿಂತಚ ದ್ೌರಪದಿ ಗೆ – “ಒಳಗೆ ಹೂೀಗ, ಅಜಜನಿಗೆ ನಮಸ್ತ್ಕರಿಸ್ತ್ಚ.”
ಎಂದಚ ಹೀಳದರಚ.
ದ್ೌರಪದಿ ಒಳಗೆ ಹೂೀಗ ಪತಾಮಹ ಭಿೀಷ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ತ್ಕರಿಸಿದ್ಾಗ -

"ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗಯವತಿ ಭವ" ಎಂದಚ ಆಶ್ೀವುದಿಸಿದ

ಅವರಚ ನಂತರ ದ್ೌರಪದಿಯನಚು ಕೀಳದರಚ !!
"ಮಗಳೆೀ, ಇಂತಹ ರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ನಿೀನಚ ಏಕಾಂಗಯಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದಿುೀ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಚ ನಿನುನಚು ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರದ"?
ಆಗ ದ್ೌರಪದಿ ಹೀಗೆ ಹೀಳದಳಚ - "ಹೌದಚ, ಅವರಚ ಕೂೀಣೆಯ ಹೂರಗೆ ನಿಂತಿದ್ಾುರೆ" ನಂತರ ಭಿೀಷ್ಮನಚ ಸ್ತ್ಹ ಕೂೀಣೆಯಂದ
ಹೂರಬಂದನಚ ಮತಚು ಇಬಬರೂ ಪರಸ್ತ್ಪರ ನಮಸ್ತ್ಕರಿಸಿದರಚ. "ನನು ಒಂದಚ ವರ್ನವನಚು ನನು ಇನೂುಂದಚ ವರ್ನದಿಂದ
ಮಚರಿದಚ ಹಾಕಲಚ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ" ಭಿೀಷ್ಮ ಪತಾಮಹ ಹೀಗೆ ಹೀಳದನಚ. ಶ್ಬಿರದಿಂದ ಹಂದಿರಚಗಚವಾಗ, ಶ್ರೀ
ಕೃಷ್ಣನಚ ದ್ೌರಪದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಳದನಚ - "ಒಮಮ ನಿೀನಚ ಹೂೀಗ ಅಜಜನಿಗೆ ಗೌರವ ಸ್ತ್ಲ್ಲಿಸಿದುಕಕೀ, ನಿನು ಪತಿಯಂದಿರಿಗೆ ಜಿೀವನ
ಸಿಕಕದ್ರ". "ಇನಚು ನಿೀನಚ ಭಿೀಷ್ಮ, ಧ್ೃತರಾಷ್ರ, ದ್ರೂರೀಣಾಚಾಯು ಇತಾಯದಿ ಹರಿಯರಿಗೆ ಪರತಿದಿನ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಚತಿುದುರೆ,
ಮತಚು ದಚಯೀುಧ್ನ - ದಚಷ್ಾಯಸ್ತ್ನಾದಿಗಳ ಪತಿುಯರಚ ಸ್ತ್ಹ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಚತಿುದುರೆ, ಬಹಚಶಃ ಈ
ಯಚದೂವು ಆಗಚತಿುರಲ್ಲಲಿ"
ಅಂದರೆ, ಪರಸ್ತ್ಚುತ ನಮಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೀಕ ಸ್ತ್ಮಸೆಯಗಳಗೆ ಮೂಲ ಕಾರರ್ವಂದರೆ - "ತಿಳಯದ್ರ ಆಗಾಗೆೆ ಮನಯ
ಹರಿಯರನಚು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತ್ಲಾಗಚತುದ್ರ". "ಮನಯ ಮಕಕಳಚ ಮತಚು ಸೊಸೆಯಂದಿರಚ ಪರತಿದಿನ ಮನಯ ಎಲಾಿ ಹರಿಯರಿಗೆ
ನಮಸ್ತ್ಕರಿಸಿ ಅವರ ಆಶ್ೀವಾುದವನಚು ತಗೆದಚಕೂಂಡರೆ, ಯಾವುದ್ರೀ ಮನಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಿೀಶಗಳಚ ಉಂಟ್ಾಗಚವುದಿಲಿ".
ಹರಿಯರಚ ನಿೀಡಿದ ಆಶ್ೀವಾುದಗಳಚ ರಕ್ಷಾಕವರ್ವಾಗ ಕಾಯುನಿವುಹಸ್ತ್ಚತುವ; ಈ ರಕ್ಷಾಕವರ್ವನಚು ಯಾವುದ್ರೀ "ಆಯಚಧ್"
ಭೀದಿಸ್ತ್ಲಚ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. "ವಿನಯದಿಂದ ಪರತಿಯಬಬರೂ ಈ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕೃತಿಯನಚು ಪಾಲ್ಲಸಿದರೆ, ನಿಯಮ ಬದೂವಾಗ ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಮನ ಸ್ತ್ವಗುವಾಗಚತುದ್ರ." ಏಕಂದರೆ , ನಮಸಾಕರ ಪರೀತಿ, ನಮಸಾಕರ ಶ್ಸ್ತ್ಚು, ನಮಸಾಕರ ಶ್ೀತಲತ. ನಮಸಾಕರ ಗೌರವವನಚು
ಕಲ್ಲಸ್ತ್ಚತುವ. ನಮಸಾಕರದಿಂದ ಸ್ತ್ಚವಿಚಾರ ಬರಚತುದ್ರ. ನಮಸಾಕರ ಬಾಗಚವುದನಚು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ಚತುದ್ರ. ನಮಸಾಕರ ಕೂೀಪವನಚು
ಅಳಸ್ತ್ಚತುದ್ರ. ನಮಸಾಕರ ಅಹಂ ಅನಚು ಅಳಸ್ತ್ಚತುದ್ರ. ನಮಸಾಕರ ನಮಮ ಸ್ತ್ಂಸ್ತ್ಕೃತಿ ನಮಸಾಕರ ನಮಮ ಸ್ತ್ಂಸಾಕರವನಚು
ತಿಳಸ್ತ್ಚತುದ್ರ...
ಅಬಬಬಾಬ ಎಂತಹ ಸ್ತ್ಮೃದೂವಾಗದ್ರ ನಮಮ ಹಮಮಯ ಸ್ತ್ನಾತನ ಧ್ಮು

🙏🏻
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ರಾಮರಾಜಯ ದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿತ್ತು ?
ನಮಮ ಹರಿಯರೆಲಿರ ಕನಸ್ತ್ಚ ನಮಮ ನಾಡಚ "ರಾಮರಾಜಯ"ವಾಗರಬೆೀಕಚ, ಸ್ತ್ತಯ, ನಾಯಯ, ನಿಷೆಠಯ ಒಂದಚ
ಕೂಟ್ವಾಗರಬೆೀಕಚ ಎಂದ್ರೀ ಇತಚು. ಆದರೆ ಮಚರ್ಲರ, ಮರಾಠರ, ಬಿರಟಿಷ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ವಯಂ ಪರಭಚತವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ
ರಾಮರಾಜಯ ಕನಸ್ತ್ಚ ಮಚಂದಚವರೆದಿದ್ರ ಎನಚುವುದನಚು ನಾವು ಅರಿಯಬೆೀಕಚ.
ಲಂಕಯಲ್ಲಿ ರಾವರ್ನನಚು ಛೀದಿಸಿ, ಅಯೀಧೆಯಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಂತಿರಚಗದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗ
ಜನತ ಕಾಯಚತಿುತಚು. ಶ್ರೀರಾಮನನಚು ಗದಿುಗೆಯ ಮೀಲ ಕಚಳಿರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಾುಭಿಷೆೀಕ ಮಾಡಿದರಚ. ಆಮೀಲ
ಎಲಿರೂ ಸ್ತ್ಂತಸ್ತ್ದಿಂದ ನಲ್ಲದ್ಾಡಚತಿುದುರಚ.
ಆರಚ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ಒಂದಚ ಸ್ತ್ಂಜ ವಾಯಚ ವಿಹಾರಕಕಂದಚ
ಅರಮನಯ ತಾರಸಿಯ ಮೀಲ ತಿರಚಗಾಡಚತಿುದು. ಆ ನಲಚ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ
ಅವನ ಮನಸ್ತ್ಚ್ ಹಾರಾಡಚತಿುತಚು. ಆದರೆ ಕಳಗೆ ಹನಚಮಂತ ಒಬಬನೀ
ದ್ಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲದ್ಾಡಚತಿುದಚುದಚ ಅವನ ಕಣಿಣಗೆ ಬಿತಚು. ಕೂಡಲೀ
ಅವನನಚು ಕೂಗ ಕರೆದ, "ಅಲೂಿೀ ಹನಚಮಂತ, ನಾವು ಅಯೀಧೆಯಗೆ
ಹಂತಿರಚಗ ಆರಚ ತಿಂಗಳಾದರೂ, ನಿೀನಚ ಮಾತರ ಕಷಿಕಂದ್ರಗೆ ಮರಳ
ಹೂೀಗದ್ರ ಇಲಿೀ ಏನೂೀ ಸ್ತ್ಚತಾುಡಚತಿುದಿುೀಯಲಿ?" ಎಂದ.
ಹನಚಮಂತ ಅತಿುತು ನೂೀಡಚತಾು, ಅನಚಮಾನಿಸ್ತ್ಚತಾು ತಲ ಕರೆದಚಕೂಳಚಿತಾು, "ಮಹಾರಾಜಾ, ನನು TA/DA ಇನೂು
ಬಂದಿಲಿ" ಎಂದ. ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಿಟ್ಚು ಬಂತಚ. ಅವನಚ ತನು ಮಂತಿರಯನಚು ಕರೆದಚ , "ನೂೀಡಿ, ನನು ಈ ಭಂಟ್ನಿಗೆ
ನಿೀವು ಕೂಡಲೀ TA/DA ಈಯಚವ ಕಾಯುವನಚು ಮಾಡಿ" ಎಂದಚ ಹೀಳ ಧ್ಬಧ್ಬನ ಅರಮನಗೆ ಹಂತಿರಚಗದ.
ಮಂತಿರ ಹನಚಮಂತನಿಗೆ, "ಅಪಾಪ, ನೂೀಡಚ ನಿನು ಸೊಕಚಕ ನನು ಮೀಲ complaint. ಆಯಚು ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಹೂೀಗ
ನೂೀಡಚ, ನಾನಚ ಹೀಳರಚತುೀನ", ಎಂದಚ ಅವನೂ ಬಿರಬಿರನ ಹೂೀದ. ಹನಚಮಮು ಮತು ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಅಲದ್ಾಡಿದ.
ಇನೂು ಒಂದಚ ವರಚಷ್ ಕಳೆದ ಮೀಲ ವಾಯಚ ವಿಹಾರಕಕ ಹೂೀದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತು ಈತ ಅಲಿೀ ಅಲದ್ಾಡಚವ
ಹನಚಮಂತನನಚು ಕಂಡ. "ಏನೂೀ? ಏಕ ಇನೂು ಇಲಿೀ ಸ್ತ್ಚತಾುಡಾು ಇದಿೀಯ?" ಅಂದ. ಅದಕಕ ಹನಚಮಂತ, "ಏನಚ
ಮಾಡಲ್ಲ ದ್ರೂರೆ, ಇನೂು TA/DA Sanction ಆಗಲಿ" ಅಂದ. "ಏಕ ಏನಚ?" ಎಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದಕಕ ಹನಚಮಂತ,
ಆಫಿೀಸಿನಲ್ಲಿರೊೀ ಸಿೀನಿಯರ್ ಹೀಳದರಚ, ಏನೂೀ objections ಇದ್ರ ನೂೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಮತು
ಮಂತಿರಯನಚು ಕರೆದಚ, "ಏನಿರೀ ಇದಚ? ನಾನೀ ಬಬೆೀುಕೀನಚ? ಅಂತ ಗದರಿಸಿದ. "ಇಲಾಿ ದ್ರೂರೆ, ನಾನಚ ಇದನಚು ಬಗೆ
ಹರಿಸಿುೀನಿ" ಅಂದಚ ಕೈಮಚಗದ. ಶ್ರೀರಾಮ ಹೂೀದ ಮೀಲ ಹನಚಮಂತನಿಗೆ "ಏನಚ objections ಇವ Noting ನಲ್ಲಿ?"
ಅಂತ ಕೀಳದ. ಹನಚಮಂತ ಕೀಳದ. ಹನಚಮಂತ ಹೀಳದ ಅದಕಕ, ಅವರಚ ಹೀಳಾುರೆ, ನಿೀನಚ ಸ್ತ್ಂಜಿೀವಿನಿ ತರೊೀಕ ಹೂೀದ್ಾಗ
ಯಾರೂ ರಾಜರೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಯಾರಚ sanction ಮಾಡಬೆೀಕಚ ಅಂತಾರೆ. ಇನೂುಂದಚ class 4 ನ employee ಗಳಗೆ
Air Travel ಮಾಡೊೀಕ ಮಚಂಚ್ approval ಬೆೀಕತಚು. ಅದಿಲಿ ಅಂತ". ಮಂತಿರ ಇಲ್ಲಿ ನೂೀಡಚ, ಮತು ಹೂೀಗ
ಅವರನಚು ನೂೀಡಚ. ಅವರಚ ಏನಚ ಕೀಳಾುರೆ ಅದನಚು ಕೂಟ್ಚು ಮಚಗಸ್ತ್ಚ. ಎಲಾಿ sanction ಆಗಚತು" ಅಂದ.
ಹನಚಮಂತ ಮತು ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಬಂದಚ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿೀನಿಯರ್ ಕಿಕ್ಸು ಅನಚು ಕಂಡ. ಅವನಚ "ಆಗಲೀ ಹೀಳದುಲಿಪಾಪ,
Rules ನಲ್ಲಿ objections ಗಳವ ಅಂತ ಅಂದ. ಹನಚಮಂತ, "ಮಂತಿರಗಳಚ ಹೀಳದ್ಾರೆ ನಿೀವು ಹೀಳದ ಹಾಗೆ ನಡೆಕೂೀಂತ.
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ನಿಮಗೆ ಏನಚ ಬೆೀಕೂೀ ಹೀಳ ನಾನದನು ಕೂಡಿುೀನಿ" ಅಂದ. ಸಿೀನಿಯರ್ ಕಿಕ್ಸು ಹನಚಮಂತನನಚು ಹತಿುರ ಕರೆದಚ
ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂೀ ಹೀಳದ. ಹನಚಮಂತ ಅದಕಕ ತಲ ಅಲಾಿಡಿಸಿದ. ಸಿೀನಿಯರ್ ಕಿಕ್ಸು "ಸ್ತ್ರಿ ನಾಳೆ ಸ್ತ್ಂಜ ನಿೀನಚ ಬಂದಚ
ನಿನು TA/DA ತಗೊಂಡಚ ಹೂೀಗಚ" ಎಂದ.
ಮೂರನಯ ದಿನ ಬಂದ್ಾಗ Cashier ಹನಚಮಂತನಿಗೆ ಅವನ ಹರ್ವನಚು ಕೂಟ್ು. ಅದನಚು ತಗೊಂಡಚ ಬಾಗಲತನಕ
ಹೂೀಗ, ಹನಚಮಂತ ಹಂದ್ರ ಬಂದಚ, ಸಿೀನಿಯರ್ ಕಿಕ್ಸು ಅನಚು ಕೀಳದ. "ಅಲಿ ನಿೀವು ಆಗ ರಾಜರೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ ಅಂತ
ಹೀಳದಿರೀ. ಯಾರಚ Sanction ಮಾಡಿದರಚ ಈಗ?"
"ಏ, ಅದಚ ಬಿಡಚ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಮಟ್ಚುಗಳಚ ಗದಚುಗೆಯ ಮೀಲ ಇದಿುದುರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನ Sanction ಇತಚು ಅಂತ
ನೂೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕದ್ರ".
"ಮತು class 4 employee Air Travel ಮಾಡೊೀ ಹಾಗಲಿ, ಅಪಪಣೆ ಇಲಿದ್ರ, ಅನೂುೀದಕಕ?"
"Emergency ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ prior permission ತಗೊಳೊಿೀಕಾಕಗಲಿ. ಲಕ್ಷಮರ್ನ ಪಾರರ್ಕಕ ಅಪಾಯವಿತಚು ಅಂತ
ಅದನೂು ತಳಿ ಹಾಕದ್ರ".
ಹನಚಮಂತನಿಗೆ ಅದಚವರೆಗೆ ತಾನೀ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಒಂದಚ ಸೊಕಚಕ ಇತಚು. ಅದಚ ಅಳದಚ ಹೂೀಯತಚ.
ಅಂದಿನ ರಾಮರಾಜಯ ಅಳಯದ್ರ ಇಂದೂ ನಮಮನಚು ಆಳಚತಿುದ್ರ.
ಜೈ ಸಿಯಾ ರಾಮ್
ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಾಮಂಧ್ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ ಕರ್ನ, ಆಂಗಿ ನಾಟ್ಕಕಾರ ಷೆೀಕ್ಸ್ ಪಯರ್ ನ, ಹಾಮಿರ್ಟ (Hamlet)
ಮಾಯಕಬತ್ (Machbeth) ಜೂಯಲ್ಲಯಸ್ ಸಿೀಸ್ತ್ರ್ (Juliet Ceaser)

ಮಚಂತಾದ ದಚರಂತ ನಾಯಕರ (Tragic

Characters) ಆತಮಗತ, ಸ್ತ್ವಗತ ಭಾಷ್ರ್ಗಳಚ ನನಗೆ ನನಪಗೆ ಬಂದಿತಚ. ಅವರಚಗಳೆಲಿರೂ ಸ್ತ್ಂದಭುಗಳ ಖ್ಯೈದಿಯಾಗ
ನೂೀವನಚುಂಡವರಚ! ಎಲಾಿ ವಿಧ್ವಾದ ಸಿರಿ ಸ್ತ್ಂಪತಚು, ಪದವಿ, ಶಕು ಸಾಮರ್ಯುಗಳಚ ಇದುರೂ ಸ್ತ್ಹ, ಸ್ತ್ಚಖ ಸ್ತ್ಂತೂೀಷ್, ಮನಸಿ್ಗೆ
ನಮಮದಿ, ಅವರಿಗೆ ಲಭಯವಾಗಲೀ ಇಲಿ. ಅವರ ಜಿೀವಮಾನದ ಅಂತಯದವರೆಗೆ! ದ್ರೂಡಿಪಪ ಭಿೀಷ್ಾಮಚಾಯುರಚ ಅವರಿಗೆ
ನಿೀಡಿದರಚ. ’ರ್ಕರವತಿು’ಎಂಬ ಹಸ್ತ್ರಚ, ಪೀಠವನುೀರಿ, ರಾಷ್ರವನಾುಳದ ಸ್ತ್ಂತಸ್ತ್ ಅವನ ಮನಸ್ತ್್ನಚು ಮಚಟ್ುಲೀ ಇಲಿ
ದೃಷಿುಹೀನತ ಅಡಿ ಬಂದಿತಚ ಅವರ ಕಲ್ಲಕಗೆ ಕೂಡ! ದ್ಾಂಪತಯ ಸ್ತ್ಚಖ ಏನಿರಬಹಚದಚ ಎಂದಚ ಅರಿತೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮನಸಿ್ನ ತಚಂಬಾ
ಕೀಳರಿಮ, ಅಸ್ತ್ಹಾಯಕತ ತಚಂಬಿಕೂಂಡಿತಚು. ಆಗ ಒಂದಚ ಸ್ತ್ರ್ಣ ಆಶಾಕರರ್ ಮೂಡಿತಚ. ಗಾಂಧ್ಾರಿಯನಚು ವಿವಾಹವಾದರೆ ಅವಳಚ
ತನು ಕಣಾಣಗ ಹೂರಗನ ಪರಪಂರ್ದ ಪರಿರ್ಯ ಆಗಚವುದಚ ಎಂಬಚದ್ಾಗ ರೊೀಮಾಂರ್ನಗೊಂಡ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನ ಪಾಲ್ಲಗೆ, ಅದಚ
ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕವಾಯತಚ. ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗ ಅವನ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಉಳಯತಚ. ಕಣಿಣಗೆ ಬರ್ಣ ಕಟಿುಕೂಂಡಚ ಬಂದಚ ಹಸೆಮಣೆಯನುೀರಿದ
ವಧ್ಚವನಚು "ಆಹಾ! ಎಂತಹ ಪತಿವರತ" ಎಂದಚ ಜನರಚ ಹಾಡಿ ಹೂಗಳದರಚ. ಭಿೀಷ್ಮರೊೀ ಅವಳ ಅಪಪನೂೀ ತನು ಅಂಧ್ತವವನಚು
ಮಚಚಿೊಟ್ುರೊೀ ಧ್ೃತರಾಷ್ರನಿಗೆ ತಿಳಯಲೀ ಇಲಿ. ತನು ಬಾಳಚ ಎಂಬ ನೂೀವು ಧ್ೃತರಾಷ್ರನನಚು ಕಾಡಿತಚ, ಮನಸ್ತ್್ನಚು
ನೂೀಯಸಿತಚ. ಇಡಿೀ ಕಚಟ್ಚಂಬ ಗಾಂಧ್ಾರಿಯ ಅಸ್ತ್ಹನಯ ಜಾವಲಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಚ ಬೂದಿಯಾಯತಚ. ಪಾಂಡಚ, ವಿಧ್ಚರನ ಮೀಲ
ಹಗೆ ಭಚಗಲದಿುತಚ. ಪರತಿಸ್ತ್ಪಧಿುಯಾಗ ಪಾಂಡವರಚ ಮಗಚೆಲ ಮಚಳಾಿದರಚ. ಮಗನ (ದಚಯೀುಧ್ನ) ತಪುಪ ನಿಧ್ಾುರಗಳನಚು
ಸ್ತ್ಹರ್ರರ ದಚಬೊೀುದನಗಳಗೆ ಪರಭಾವಿತನಾಗ ಶಕಚನಿಯ ಕಚತಂತರಗಳಗೆ ಬಲ್ಲಯಾದ ಮಗನನಚು ಸ್ತ್ರಿ ದ್ಾರಿಗೆ ತರಲಚ
ಅಸ್ತ್ಮರ್ುನಾದನಚ.
ಕಚರಚಕಚಲ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಂಪ ರ್ು ನಾಶವಾಯತಚ. ಬರಡಾದ ಬಾಳನಚು ಬಿಟ್ಚು, ಗಾಂಧ್ಾರಿ, ಕಚಂತಿ, ವಿಧ್ಚರ ಮಚಂತಾದವರಚ
’ವಾನಪರಸ್ತ್ು’ ಆಶರಮದ ಕಡೆಗೆ ಪಯರ್ ಮಚಂದಚವರೆಸಿದರಚ.
 ವನಜಾ ರಾಜನ್
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Metallurgy in Ancient India
- M. A. N. Prasad
Metallurgy in India has a distinguished history. Although metallurgy made
great strides after the industrial revolution, it is interesting to note that many of
the modern practices have their seed in the ancient practices. Archaeological studies have
indicated that the use of iron was prevalent in India by 1800 BCE. Large scale smelting of
iron was practiced around 13th century BCE. Vedic texts refer to ayas (metal) and mention
krishnayas which refers to iron.
Around 300 BCE, high quality steel was produced in Southern India by mixing highpurity wrought iron, charcoal and glass in a crucible and heating the mixture till the iron
melted and absorbed the carbon, resulting in high-carbon steel. This was called fulad in
Arabic and was largely exported. This was later called wootz by Europeans, the term being
derived from the Sanskrit utsa, which was erroneously transliterated in Roman Script
as wootz. This steel was used for making the famous Damascus swords. This process was
followed in several places in Karnataka and many other parts of South India.
Will Durant writes in his ‘The Story of Civilization’ that “The tempering of steel was
brought in ancient India to a perfection unknown in Europe till our own times; King Porus is
said to have selected, as a specially valuable gift for Alexander, not gold or silver, but thirty
pounds of steel. The Moslems took much of this Hindu chemical science and industry to
the Near East and Europe; the secret of manufacturing "Damascus" blades, for example,
was taken by the Arabs from the Persians, and by the
Persians from India."
The earliest large forging is the famous iron pillar at New
Delhi. It is 7 metres tall and weighs about 6 tons. According
to the inscription, it was made in the 3rd century AD. It is
believed to have been made by forging together a series if disc
shaped iron blooms. The remarkable feature of this pillar –
absence of corrosion - is attributed to the high purity of the
wrought iron, phosphorus content and the distribution of slag.
In Europe the use of cast iron was not popular until after
14th Century AD, when it was used for making cannons. By the
end of 18th century, cast iron was being used extensively in
building construction in England. The Mysore Palace built by
Wodeyars was the first royal palace to make use of wrought
iron in its construction.
Copper is believed to be the first metal used by man. There
are extensive evidences indicating mining of copper ores from
Khetri region of Rajasthan as early as 3rd Century BC.
Zinc is a difficult metal to extract as it volatilizes around the temperature it melts. As
a result, it would form a vapour in the furnace, would get reoxidised and lost. In India,
particularly in the Zawar area of Rajasthan, an ingenious method was devised by which
using specially designed retorts the zinc vapours could be cooled down to get zinc metal.
In 1740 the first commercial smelting of zinc in England was established by William
Champion. The process he employed was inspired by and had a strong resemblance to the
Zawar process. Carbon dating has revealed that some zinc mines at Zawar in Rajasthan
were operational as early as the 2 nd century BCE.
Another impressive innovation by the Indian metal workers was the use of zinc alloy
in making bidri ware. Here, zinc alloy was inlaid in black metal to produce elegant artefacts.
This art was encouraged the Muslim rulers.
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There are references to production of mercury in Kautilya’s Arthashastra which is
written in the later part of 1st millennium BC. Mercury was at the heart many alchemical
transmutation experiments in India and these alchemical texts were precursors to the
development of chemistry in the country.
Tin alloyed with copper gives a harder type of Bronze which was used for weapons,
before the use of iron. Tin was used for bronze casting of icons and the castings of Tanjavur
of Chola period are remarkable.
India has the distinction that the deepest ancient mines in the world for gold was in
Maski of Karnataka. Carbon dating shows this to be as old as the mid-1st millennium BC. In
India, we started making gold jewellery by the granulation process in the late 1st millennium
BC. Aravalli region of North India was a major silver producing site about the mid-1st
millennium BC.
Thus, there is evidence to show that ancient Indian metallurgists did make major
contribution to metallurgical history of the world. In the case of zinc and high carbon steel,
the contribution of ancient India is very significant.
Ancient texts on metallurgy mention the use of a variety of equipment like crucibles,
furnaces and bellows and specify the kind of
equipment to be used for each specific product.
In order to understand the processes outlined in
these text, it becomes necessary to also
understand
the
type
of
equipment
recommended. Here is a glimpse of some of the
products and the equipment recommended.
The term Mooshadhikaranam refers to
crucibles. Ancient metallurgists seem to have
developed a wide variety of crucibles to suit
each process. The process of manufacture
of antarmukha (inward looking) crucible stated to be prescribed for preparing metals for
vimana is given in detail.
An ancient text called ‘Moosha Kalpa’ describes the various types of equipment to be
used for different products. Here are some examples:
 Frog-shaped crucible - placed in frog shaped furnace – with the use two winged
bellows is recommended for preparing Darpana for Kiranaakarshana yantra or solar
ray capturing mirror.
 Samavargika crucible; Samavargika furnace, using Suragha bellow for producing
Prathibhimba-Arka-Kiranakarshana Naala. For attracting reflections of solar rays.
 The crucible is placed in a Varaaha furnace and baked using tortoise shaped bellows
to produce Suranjitaadarsha Darpana in Guhagarbha Yantra.
 Lotus shaped crucible and heated in lotus shaped furnace using five mouthed
bellows to produce Dravapaatra or Acid vessel in pushpini yantra
Ancient text called Kunda Kalpa describes the various types of furnaces and Kunda
Nirnaya describes the construction of these furnaces.
Ancient text Bhastrika Nibandhana describes the constructional details of different
bellows and the materials to be used in them.
In the region presently coming under Jharkhand, many smelting sites of iron,
copper and gold have been found. The tribals of this area possessed the knowledge of the
metallurgy of iron, copper and gold.
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Seen and Unseen God in Hindu Dharma
- NESARU Research

Idol worship is blasphemy in Judaism and Islam. God is in Heaven, He has no Name and He has
no form, is the belief therein. But yet, the Bible and Quran state in the Book of Genesis, God
created Man in his own Form. But controversies apart, current Abrahamic religions generally
abhor the worship f God in Idol Form.
Even in the Vedas, God is worshipped only thru Homa, Yagnyas and Yaagas, wherein you call the
Gods through Rig Suktas, and offer them, sacrifice.
Hinduism as it is today, has the beliefs of Vedas and also the form of worship of the native
populations, like Dravids, and Tribals, for whom the Mother Earth is the MOTHER who protects
all her children, our current notion of MATRU BHUMI, and BHARAT MATA are all due to the
Native Beliefs. So also is the worship of Idols.
What are IDOLS? We are endowed with five senses, which do
not allow us to focus on anything abstract. If we need to keep
our senses stand STILL for a duration of time, we need a Visual
and sound Format on which we can focus for a period of time.
The Tribals had small stone idol of their Mother Earth and
Muneeshwara in their agrarian or forest lands, which they
worshipped with flowers. Big Temples came up during the
5th-6th century during Badami Chalukyas at badam and
Aihole.
When Islamic Rulers came to India, they found this form of
worship is abominable and they felt, it needed to be
extinguished. therefore, they broke the Stone idols, destroyed the temples and even built
Masjids on the same Land. Today, this issue has become a flashpoint between Hindus and
Muslims. Fortunately, there are no street fights, and both paties are presenting their cases before
the District Court at Varanaai.
There are two Senior Advocates who are presenting the arguments for the Hindu side. Adv Hari
Shankar Jain and his son Adv Vishnu Jain. Their arguments show that a legal practitioner not only
needs to know law but also Meta Physics. Meta Physics Principles are rather difficult to grasp and
present.
They have presented, the Hindu side were worshipping a seen God at Gyanvaapi for thousands
of years. The seen God was in the Form of a Shiv Linga, Shringar Gauri, Ganesh and Hanuman,
the rerining God there at Gyanvaapi is Lord Vishvesvar. The idols are just physical symbols which
our senses can grasp. Just because someone breaks the Physical symbols, it does not mean that
GOD Ceases to exist thereat. The very nature of Prana Pratishtapan of any Idol in Hindu religion
is, an idol will remain just a Form, until you invoke the Universal energy and install or focussed
into the Idol. When you so focus the Unisversal energy, that Place becomes Holy and venerated
and forever God is going to reside thereat, inspite of the physical emblem is broken or remove.
This is the Unseen God.
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Many Kings and Rulers donated further Land to Lord Vishveshwar over years and as such under
Indian Law, the Legal Owner is Lord Vishweshwar. The Lord who remained UNSEEN after the
breakage of the Idol, became once again SEEN in the lower level of the Gyan Vaapi Masjid, in the
Pond so called VZU KHANA, whereat the Muslim worshippers cleaned themselves before
Namaaz. Further the God who was Not Seen by Human Eyes was at all times being seen by his
most Loyal worshipper NANDI, who diligently, over thousands of years. Many of his such loyal
worshippers continued to venerate and worship the UNSEEN LORD VISHVESHWAR, Over all these
years. Although Ahalyabai Holkar established another Shiv Linga nearby, the original place of
residence of the Lord continued to be venerated by Hindus.
Whereas, Idols made or carved out by Humans become representing as a symbol of God, only
after PRAAN PRATISHTAPAN, the ShivLinga at Varnasi is a JYOTISLING, which manifested on its
own at Kashi, When the Lord Manifested himself at Kashi that place became the residence of
GOD forever. That place cannot be either taken away or gifted to anyone legally at any time by
anyone.
The Petitioners argued the Places of Worship Act, which was brought by Shri NarasimhaRao in
1993, to all those places of worship whereat disputes between Hindus and Muslims existed even
before 1947, excepting Ayothya, does not apply to Kashi Varanasi, as the land had always
belonged to Lord Vishveshwar and he always resided thereat.
In Hindu Vedanta or Metaphysics, God is Universal Energy, who manifests as all we feel, see. This
Universal energy cannot be grasped or perceived by our senses. Sun Light has a broad spectrum,
right from Cosmic rays, Gamma rays, X rays, UV rays, Visible light, Infra red Light, Microwave
radiation. Humans can only perceive sunlight only between 4000 A and 7000 A, which is just a
pinhole in the broad spectrum of sunlight. If something is net perceived by Human Eyes, can we
say it it does not exist? The answer in Quantum Physics is a definite NO. So also in Adwaita.
Drishtantaa is not accepted by Sanatan Dharma.
Let us be very clear. Hinduism does not believe that when symbols cease to exist, the Universal
energy thereat becomes ZERO.
GOD MAY BE SEEN, BUT HE IS ALWAYS EVERYWHERE UNSEEN FOR ALL TIMES.
ಪುಟ್ 3 ರಿಂದ.....

F §zÀÄQUÉ AiÀiÁgÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ? M§â£ÉÆÃ CxÀªÁ C£ÉÃPÀjzÁÝgÉAiÉÆÃ? CxÀªÁ F §zÀÄQUÉ £ÁAiÀÄPÀ, «¢üAiÉÆÃ,
zsÀªÀÄðªÉÇÃ CxÀªÁ CAzsÀ ±ÀæzÉÞAiÉÆÃ? £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EªÉ®èzÀgÀ «ZÁgÀªÀÄAxÀ£ÀzÀ°èAiÉÄÃ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß
PÀ¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÉÃ? EAxÀºÀ MAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß r«fAiÀÄªÀgÀÄ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄÄA¢qÀÄvÁÛgÉ.
qÁ. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ "AiÀiÁªÉÇ§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ±ÉæÃµÀ×£À®è, CzÀPÉÌ PÁgÀtªÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛ vÁ£ÀÄ ErÃ
ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ErÃ fÃªÀ¸ÀAPÀÄ®zÉÆA¢UÉ F §æºÁäAqÀzÀ°è ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ fÃªÀ WÀlPÀªÁzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå
vÀ£Àß£ÀÄß ErÃ §æºÁäAqÀzÉÆA¢UÉ ¸À«ÄÃPÀj¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß «ÄwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ §zÀÄQUÉ
¤ÃqÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ §zÀÄPÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤ÃrzÀÄÝ ºÉZÀÄÑ JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. EzÀjAzÀ CªÀ£À°è QÃ¼ÀjªÉÄ ªÀÄÆqÀ¨ÉÃQ®è;
«¤ÃvÀ¨sÁªÀ ¨É¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ" EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À §zÀÄQ£À §UÉÎ PÁgÀAvÀgÀ ¤®ÄªÀÅ. ºËzÀÄ, J®èªÀ£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀ°è,
ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è §zÀÄPÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀÄgÀ vÁ£ÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. D jÃw ªÀÄ£ÀÄµÀå ¨É¼ÉAiÀÄ¯ÁgÀ.
£ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ DgÀA¨sÀªÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÆzÀ¯ÉÃ fÃªÀgÁ² E°èvÀÄÛ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸ÁPÀÄ...
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SIR C.V. RAMAN
We have forgotten the glories of Indian Science in the last century. Several Indian scientists shown the path of how
a true scientist goes forward to discover new entities, effects and concepts. Physics is the basic science from which
all other sciences have taken shape. But today if you ask any young student whether he likes Physics or even
science, his answer is likely to be, I would like to study IT or Artificial Intelligence or just Commerce.
Any Nation which does not pay attention to Basic Research does not progress. It will not be self supporting. Light
is all around us. It is the one source which supports all life on this planet.
Sir Chandrasekhara Venkata Raman was an Indian physicist known for
his work in the field of light scattering. Using a spectrograph that he
developed, he and his student K. S. Krishnan discovered that when light
traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength
and frequency. This phenomenon, a hitherto unknown type of scattering of
light, which they called "modified scattering" was subsequently termed the
Raman effect or Raman scattering. Raman received the 1930 Nobel Prize
in Physics for the discovery and was the first Asian to receive a Nobel Prize
in any branch of science.
Born to Tamil Brahmin parents, on 7th Nov 1888, Raman was a precocious
child, completing his secondary and higher secondary education from St
Aloysius' Anglo-Indian High School at the ages of 11 and 13, respectively.
He topped the bachelor's degree examination of the University of Madras
with honours in physics from Presidency College at age 16. His first
research paper, on diffraction of light, was published in 1906 while he was
still a graduate student. The next year he obtained a master's degree. He joined the Indian Finance Service in
Calcutta as Assistant Accountant General at age 19. There he became acquainted with the Indian Association for
the Cultivation of Science (IACS), the first research institute in India, which allowed him to carry out independent
research and where he made his major contributions in acoustics and optics.
In 1917, he was appointed the first Palit Professor of Physics by Ashutosh Mukherjee at the Rajabazar Science
College under the University of Calcutta. On his first trip to Europe, seeing the Mediterranean Sea motivated him
to identify the prevailing explanation for the blue colour of the sea at the time, namely the reflected Rayleighscattered light from the sky, as being incorrect. He founded the Indian Journal of Physics in 1926. He moved to
Bangalore in 1933 to become the first Indian director of the Indian Institute of Science. He founded the Indian
Academy of Sciences the same year. He established the Raman Research Institute in 1948 where he worked to
his last days.
The Raman effect was discovered on 28 February 1928. The day is celebrated annually by the Government of India
as the National Science Day. In 1954, the Government of India honoured him with the first Bharat Ratna, its highest
civilian award. He later smashed the medallion in protest against Prime Minister Jawaharlal Nehru's policies on
scientific research. He drew his last breath in Banagalore on 21 November 1970.
When you see a scientist, remember Sir C V Raman in whose footsteps he is walking.
‘Nesaru Tingalole’, October 2022
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ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è-ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ

PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ

gÀ«ªÁgÀ CPÉÆÖÃ§gï 2, 2022 ¸ÀAeÉ 5.30PÉÌ

±ÁgÀzÁ ¥ÀÇeÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃ¯Ál

±À¤ªÁgÀ £ÀªAÉ §gï 5, 2022 ¸ÀAeÉ 5.30PÉÌ

£ÁqÀº§
À â PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ

±À¤ªÁgÀ £ÀªAÉ §gï 12, 2022 ¸ÀAeÉ 5.30PÉÌ

PÀ£PÀ À dAiÀÄAw

`£ÉÃ¸ÀgÀÄ' eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ¸ÀázsÉð- 2022
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àw
æ ¶×vÀ PÀ£ßÀ qÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ßÀ ±ÀvPÀ ª
À £
À ÄÀ ß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÛÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛz.É F
ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ
“£ÉÃ¸ÀgÄÀ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZ£
À Á ¸Ààzð
És ”AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ¸Ààzð
És AiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D¸ÀPÛg
À ÄÀ ¨sÁUÀª»
À ¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
£ÁlPÀ gÀZ£
À ÁPÁgÀgÄÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀU¼
À £
À ÄÀ ß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥Àª
æ ÃÉ ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.

¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À
¢éwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À
vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À

15,000/10,000/7,500/-

¸Ààzð
És AiÀÄ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÄÀ :
1) £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ KPÁAPÀ £ÁlPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀéAvÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀÄªÁzÀ, C£ÀÄPÀgÀuÉ DVgÀPÀÆqÀzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄÃ
EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
2) £ÁlPÀU¼
À ÄÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 30 ¥ÀÄlUÀ¼À «ÄwAiÀÄ°èg°
À . £ÁlPÀª£
À ÄÀ ß ¥Àz
æ ±
À ð
À £À ªÀiÁrzÀgÉ 45-50 ¤«ÄµÀU¼
À À M¼ÀUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀAwgÀ¨ÃÉ PÀÄ.
PÁUÀ z À z À MAzÉ Ã ªÀ Ä UÀ Ä Î®°è awÛ ® è z À A vÉ §gÉ z À Ä PÀ ¼ À Ä »¹. (PÉ Ê §gÀ ª À t Â U É CxÀ ª Á PÀ A ¥À Æ ålgï ªÀ Ä Ä¢æ v À ) .
EªÉÄÊ¯ï : nataka.nesaru@gmail.com ªÀÄÆ®PÀªÀÇ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
3) £ÁlPÀPÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ EªÉÄÊ¯ï ¥ÀævÉåÃPÀ PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹.
4) M§âgÀÄ MAzÉÃ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ.
5) ¸ÀàzsÉðUÉ §AzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è.
6) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÉÃ CAwªÀÄ.
7) £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀ CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2022.
8) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è eÁ»ÃgÀÄUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

PÀªÄÀ ® PÉ.

CzsÀåPÀëgÀÄ
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï, ªÀÄÄA¨ÉÊ

qÁ. UÀt¥Àw ±ÀAPÀg°
À AUÀ

UË. PÁAiÀÄðzÀ²ð
ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï, ªÀÄÄA¨ÉÊ
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