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fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß D£ÀA¢¹
 qÁ. eÉÆåÃw ¸ÀwÃ±ï

£ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤AvÀ ¤ÃgÀ®è. CzÀÄ ZÀ®£À²Ã®ªÁzÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä
§zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄªÁV¸À®Ä £ÁªÀÅ MAzÀ®è MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ, J®èzÀgÀ »AzÉ ¥Àæw¢£À
NqÀÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ. fÃªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ, £ÀªÀÄä CzsÀð DAiÀÄÄµÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÄRzÀ
»AzÉ NqÀÄªÀÅzÀgÀ¯ÉèÃ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ D£ÀA¢¸À¨ÉÃPÉA§
¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉ ªÀåxÀðªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ. £Á½£À aAvÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ EªÀwÛ£À ¢£ÀªÀ£ÀÄß,
¥ÀæwPÀëtªÀ£ÀÄß ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀzÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄªÀvÀÛ avÀÛ ºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀÄµÀå d£Àä
±ÉæÃµÀ×ªÁzÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §zÀÄQVAvÀ DPÁ±ÀzÀ°è ºÁgÁqÀÄªÀ
ºÀQÌUÀ¼À §zÀÄPÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ D£ÀAzÀªÀÄAiÀÄªÁzÀÄzÀ®èªÉÃ? £Á¼ÉAiÀÄ aAvÉ¬Ä®è.
¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀ ¨sÀAiÀÄ«®è. Mt dA¨sÀ, ¥ÀæwµÉ×UÀ½AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁV, ¤²ÑAvÉ¬ÄAzÀ vÀ£Àß
¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ºÁgÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄªÀÅzÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄªÁzÀÄzÀÄ. F
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è J¯ÉÆèÃ N¢zÀ MAzÀÄ PÀxÉ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ.
MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è M§â ªÀÄÄzÀÄPÀ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£ÀÄ D ºÀ½îAiÀÄ CvÀåAvÀ zÀÄgÀzÀÈµÀÖPÀgÀ
ªÀåQÛUÀ¼À°è M§â£ÁVzÀÝ. ErÃ ºÀ½î CªÀ¤AzÀ ¨ÉÃ¸ÀwÛvÀÄÛ. D ªÀÄÄzÀÄPÀ ¨Á¬Ä vÉgÉzÀgÉ
¸ÁPÀÄ, AiÀiÁªÁUÀ®Æ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄªÀÅzÉÃ PÉ®¸À. AiÀiÁªÁUÀ £ÉÆÃrzÀgÀÆ PÉlÖ
ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝµÀÄÖ PÁ® d£ÀjUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉÆÃ¥À
§gÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉ D ªÀÄÄzÀÄPÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è AiÀiÁªÀvÀÆÛ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ
§gÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁVzÀÝªÀÅ. d£ÀgÀÄ CªÀ¤AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ
NqÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ zÁjAiÀÄ°è ¹QÌzÀgÉ, zÁjAiÀÄ°è ¨ÉPÀÄÌ PÀAqÀAvÉ
D zÁjAiÀÄ£ÉßÃ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝgÉ,
CªÀ£À zÀÄgÀzÀÈµÀÖªÀÅ vÀªÀÄUÀÆ vÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, CªÀ£À°ègÀÄªÀ CvÀÈ¦ÛAiÀÄ ¨sÁªÀ£É £ÀªÀÄä£ÀÆß
PÁqÀ§ºÀÄzÉA§ ¨sÀAiÀÄ, ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÀ°è ºÀÄlÖ®Ä ±ÀÄgÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ªÀgÀÄµÀUÀ¼ÀÄ
PÀ¼ÉzÀªÀÅ, D ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ JA§vÀÄÛ ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¸ÁìzÁUÀ MAzÀÄ £ÀA§¯ÁUÀzÀ
«µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹vÀÄ. vÀPÀëtªÉÃ J®ègÀÆ ªÀzÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÉÃ¼À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ.
D ¢£À ªÀÄÄzÀÄPÀ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆÃµÀªÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÆ
zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄUÀÄ¼ÀßUÉ¬ÄAzÀ vÁeÁªÁVvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß
£ÉÆÃr ºÀ½îAiÀÄ d£ÀjUÉ®è D±ÀÑAiÀÄðªÁVvÀÄÛ. EzÉÃ£ÀÄ ¥ÀªÁqÀ £Àr¬ÄvÀÄ CAvÀ. ErÃ
ºÀ½îAiÀÄ d£ÀgÉ®è MmÁÖV, ªÀÄÄzÀÄPÀ£À°è PÉÃ½zÀgÀÄ. EzÀgÀ gÀºÀ¸ÀåªÉÃ£ÀÄ? K£Á¬ÄvÀÄ ¤£ÀUÉ
EzÀÝQzÀÝ ºÁUÉ? JAzÀÄ.

Website:
www.mysoreassociation.in

(¥ÀÅl 15 gÀ°è ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. . . .)
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ಭಕ್ತು
 ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್

ಭಕ್ತು ಮಾರ್ಗ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ, ಇಡೋ ಜರ್ತುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಕೆೋವಲ ಹಂದ , ಕೆರೈಸ್ು,
ಇಸಾಿಂ ಅಲಿದೆ, ಜೆೈನ ಹಾರ್

ಬೌದಧ ಧಮಗರ್ಳಲ್ಲಿಯ

ಇದು ಹೆಚ್ಾಾಗಿದೆ ಭಕ್ತು ಎಂದರೋನು? "ಭಾರ್" ಎಂಬ ಮ ಲ

ಧಾತುವಿನಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಪದ "ಭಾರ್ತ" ಎಂಬ ಪಂಪ ರ ಪಾಂತರ "ಮಾನವ" ಹಾರ್
ಇಬಬರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋತಯಲ್ಲಿ ಇಬಬರಿರ್

ಅವನನುು "ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೆೋವರು",

ಸ್ಮ-ಸ್ಮ ಪಾಲು ಮಾನವ-ಭಾರ್ವಾತ, ದೆೋವ-ಭಾರ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ

ಸಿಟ್ುಿಗ ಂಡು ಮಾನವನಗ ಶ್ಕ್ಷೆ ಕೆ ಡುವ ದೆೋವರಿಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಬೈಬಲ್ ನ ದೆೋವರ ರ ಪ, ಕ್ತರಸ್ು ಮತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ
ಸಿಟ್ುಿಗ ಳುುವ ದೆೋವರಿಲಿ ಅವನು ದಯಾಲು-ದೃಪಾಲು
ವೋದದಲ್ಲಿರುವ ದೆೋವತೆರ್ಳು ಎಲ್ಾಿ, ಮಾನವರೋ ಅವರಿಗ ಮೃತುಯವಿನ ಭಯವಿಲಿ ಅಷ್ಿೋ ಮಿಕೆೆಲಿ ಭಯವೂ ಅವರಿಗಿದೆ ಆ
ದೆೋವೋಂದರನಗ ಮಾನವನಗ ಇರುವ ಎಲ್ಾಿ ಮಾನಸಿಕ ದೌಬಗಲಯರ್ಳ

ಇವ ಅವನು ತನು ವಜ್ಾರಯುಧವನುು ಎತುಕೆ ಂಡು

ಎಲಿರನ ು ಹೆದರಿಸ್ುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ವೋದದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾರಾದರ

ಹೆಂರ್ಸ್ರನುು ಪ್ರೋತಸಿರಬಹುದೆೋ ಹೆ ರತು,

ಮಾನವರನುು ಪ್ರೋತಸ್ುವ ಶಕ್ತು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ ಕೆರೈಸ್ು ಧಮಗದಲ್ಲಿ, Father-Son-Holy Ghost

ಎನುುವ ತರಮ ತಗ

ತತವವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ದೆೋವ ತಂದೆಯಾದರ, ಯೋಸ್ು ಮರ್ನಾರ್ುತ್ಾುನೆ ಈ ತಂದೆ-ಮಕೆಳ ನಡುವ ಇರುವ ಪ್ರೋತಗ Holy Ghost
ಎನುುತ್ಾುರ ಆ ದೆೋವ ತನು ಮರ್ನಾದ ಯೋಸ್ುವನುಷ್ಿೋ ಪ್ರೋತಸ್ುತ್ಾುನೆೋ ಹೆ ರತು, ಮಿಕೆೆಲಿರನ ು ಅಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೋ
ದೆೋವಲ ೋಕದಲ್ಲಿ ತನೆ ುಡನೆಯೋ ವಿಹರಿಸ್ುತುದದ ರ್ಂಧವಗ ಗೋಬ್ರರಯಲ್ ನನುು, ಅವನು ಮಾಡದ ತಪಪನುು ಕ್ಷಮಿಸ್ದೆ, ನರಕಕೆೆ
ತಳ್ಳುದ ಈ ದೆೋವ ಅಂತೆಯೋ ತಪಪಪ ಮಾಡದ ಮಿಕೆೆಲಿರನ ು ನರಕ ಕಲ್ಾಪದಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ುಡುವ ದೆೋವನವ
ಕೆೋವಲ ಈ ಇಂದರ-ಉಪೋಂದರ, ವರುಣ-ವಾಯು ದೆೋವತೆರ್ಳನುು ಸ್ಂಪ್ರೋತಗ ಳ್ಳಸ್ುವ ಕೆಲಸ್, ವೈದಿಕ ಧಮಗದುದ ಇದರಲ್ಲಿ
’ಅಯ್ಯೋ ದೆೋವತೆರ್ಳೆೋ, ನನುನುು ನರಕ ಕ ಪಕೆೆ ತಳುಬೋಡ," ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾತರ ಇದೆ ಪ್ರೋತಗ ಎಡೆ ಇಲಿ ಈ ವೈದಿಕ
ಧಮಗದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಮೋಲ್ಲನ ಮ ರು ಜ್ಾತರ್ಳ್ಳಗ ಮಾತರ ಎಡೆ ಇದೆ ಶ ದರರಿಗ ಎಡೆ ಇಲಿ ಹಾಗಾದರ ಈ ಶ ದರರು ಏನು
ಮಾಡಬೋಕು? ಯಾವ ದೆೋವರನುು ಪೂಜಿಸ್ಬೋಕು? ಮೊದಲ್ಲನಂದಲ , ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ’ತ್ಾಯಿಪೂಜೆ’ ನಡೆದಿದೆ ಈ ನೆಲವೋ ನಮಮ
ತ್ಾಯಿ, ನಮಮನುು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಉಣಿಸಿ, ತ ಗಿಸಿ ಪೂರಯುವವಳು ನಾವಪ ಕಡೆಗ ತೋರಿಕೆ ಂಡಾರ್, ಅವಳ ಮಡಲ್ಲಗ ನಾವಪ ಮತೆು
ಮರಳುತೆುೋವ ಎನುುವಪದು ಈ ದಾರವಿಡ ಪದಧತ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಳ್ಾವರ್, ಹಾರ್

ನಯನಾರ್ ಜ್ಾತರ್ಳು ಈ ವೈದಿಕ ಧಮಗದಿಂದ ಹೆ ರಗಾದವರು ಅವರು ಆ ದೆೋವನಗ

ಕ ಡಸಿಕೆ ಳುುವ ಬಗಯನುು ಈ ತ್ಾಯಿ ದೆೋವತೆಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೆ ಂಡರು ತಮಮನುು ಯಾವಾರ್ಲ

ಪ್ರೋತಸ್ುವ

’ವಿಷುು’, ’ಶ್ವ’ನ ರ ಪವನುು ಕಟ್ಟಿಕೆ ಂಡರು ಈ ದಯಾಸಾರ್ರ ಒಲ್ಲದವರನುುಒಲ್ಲದು, ಸ್ಲಹುವವನು ಎಂಬ ಧಮಗವನುು
ಕಟ್ಟಿಕೆ ಂಡರು ಇದೆೋ "ಭಕ್ತು" ಮಾರ್ಗದ ಬ್ರೋಜವಾಯಿತು
ರಾಮಾನುಜ್ಾಚ್ಾಯಗರು ಮೊದಲು ಅದೆವೈತದ ಉಪದೆೋಶ ಪಡೆದರ

ಕ ಡ, ಅವರ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ, "ಎಲಿವೂ ನಾನೆೋ ಆದಾರ್,

ಮಾಯ ನನಗೋ ಹೆೋಗ ಕವಿಯಬಹುದು" ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಹುಟ್ಟಿ, "ಅಲಿ ದೆೋವ ಅನುುವಪದು ಒಂದು ಪರಮಶಕ್ತು, ನಾವಲಿರ ಅದಕೆೆ
ಅಧೋನರಾದವರು" ಎಂಬ ತೋಮಾಗನಕೆೆ ಬಂದರು ಅಂತೆಯೋ ಶ್ವಶರಣರ , ಶ್ವನೆೋ ಎಲ್ಾಿ ಪರಮ ಶಕ್ತು" ಎಂಬ ತೋಮಾಗನಕೆೆ
ಬಂದರು ವೈಷುವರಾರ್ಲ್ಲ, ಶೈವರಾರ್ಲ್ಲ ಇಬಬರ ದೆವೈತರ್ಳು ಇಬಬರ ಆ ದೆೋವನಗ ಶರಣಾದ ಜಿೋವರ್ಳು
ಹೋಗ ಹಂದುಳ್ಳದ ಜನಾಂರ್ "ತಮಮನುು ಪ್ರೋತಸ್ುವ ದೆೋವರನುು" ಮಾಡಕೆ ಂಡು ನಲ್ಲಯಿತು "ಗಿೋತೆ" ಉಪನಷತುುರ್ಳ ಸಾರ
ಅದರಲ್ಲಿ "ಕಮಗ ಮಾರ್ಗ", "ಭಕ್ತು ಮಾರ್ಗ", "ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ" ಎಂಬ ಮ ರು ದಾರಿರ್ಳನುು ಸಾರಲ್ಾಗಿದೆ
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ನೋನು ಒಪ್ಪಕೆ ಂಡ ಕಮಗರ್ಳನುು ನೋನು ಮಾಡುವಪದೆೋ ನನು ಮುಕ್ತು ಮಾರ್ಗ ಎನುುವಪದೆೋ ಕಮಗಮಾರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿರ್
ಅವಕಾಶವಿದೆ ನಾನು ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ದಿನವೂ ವಿದಾಯಜಗನೆ ಮಾಡ, ಎಲಿರಿರ್ ಆ ವಿದೆಯಯನುು ಹಂಚುತೆುೋನೆ ಎನುುವಪದು ಅವನ
ದಾರಿಯಾದರ, ನಾನು ಉಳುವವನು, ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತುು-ಬ್ರತು, ತನಸ್ನುು ಎಲಿರಿರ್ ಹಂಚುತೆುೋನೆ ಎನುುವಪದು ಅವನ ದಾರಿ
ಭಕ್ತು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೆೋವರಿಗ, ಯಾವ ಪರಶುಯನ ು ಕೆೋಳದೆ, ಅವನನುು ಅರಿಯುವ ಗ ೋಜಿರ್

ಹೆ ೋರ್ದೆ, ಬಕ್ತೆನ ಮರಿ

ತ್ಾಯಿಬಕೆನುು ಅಪ್ಪಕೆ ಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆ ೋರ್ುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆ ೋರ್ುವಪದೆೋ ಭಕ್ತುಮಾರ್ಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದೆೋವರಲ್ಲಿ
ಅಚಲವಾದ ನಂಬ್ರಕೆಯೋ ಮುಖ್ಯ

"ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ತರಮಿಕ್ತೋಟ್ರ್ಳ್ಳಗ, ಬಟ್ಿದ ಮೋಲ್ಲರುವ ಮರರ್ಳ್ಳಗ ಆಹಾರವಿತುು,

ನೋರಯುವವರಾರ ೋ" ಎಂಬ ನೆಚ್ಚಾಕೆಯೋ ಇದರ ಬೋರು
"ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗ" ನನು ಸ್ುತುಮುತು ನಡೆಯುತುರುವಪದೆೋನು? ಅದನುು ಯಾರಾದರ

ನಯಂತರಸ್ುತುದಾದರಯೋ? ಅದು ಎತು

ಹೆ ೋರ್ುತುದೆ? ನಾನು ಯಾರು? ಎನುುವ ಪರಶುರ್ಳನುು ಹಾಕ್ತಕೆ ಂಡು ಅದರ ಉತುರರ್ಳನುು ಹುಡುಕ್ತ ನಡೆಯುತುದೆ ಈ
ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವೋ ಶರೋಷಠ ಎಂದು ಗಿೋತೆ ಸಾರುತುದೆ ಚ್ಚಂತನೆಯೋ ಇಲಿದೆ ನಡೆದರ ಅದು ಕುರಿ ಹೆ ೋರ್ುವ ದಾರಿ ಅದ ತನು
ಕಮಗವನುು ಮಾಡುತುದೆ ಕುರಿ ಕಾಯುವವನನುು ಶರದೆಧಯಿಂದ ಹಂಬಾಲ್ಲಸ್ುತುದೆ ಆದರ ಅದಕೆೆ ಯಾವ ಚ್ಚಂತನೆಯ ಇಲಿ
ಇದು ದೆವೈತ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತು ಮಾರ್ಗ
ಅದೆವೈತ ಮಾರ್ಗಕ ೆ – ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ ೆ ಏನ

ಅಂತರವಿಲಿ ಎಲಿದನ ು ಪರಶ್ುಸ್ುವ ಉತುರ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ್

ವಿಜ್ಞಾನದುದ ಅದೆೋ ಅದೆವೈತ ಮಾರ್ಗ "ಹೌದು, ಆದರ, ಅದೆವೈತದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ನಾನೆೋ, ಎಂದಾರ್ ಮಾಯ ಎಂದರೋನು ಎಂದು
ರಾಮಾನುಜರನುು ಕಾಡದ ಪರಶು ಇಂದಿರ್ ನಲುಿತುದೆ ಗೌಡ ಪಾದಾಚ್ಾಯಗರ "ಮಾಂಡ ಕನ ಕಾರಿಕ"ದಲ್ಲಿ "ಮಾಯ" ಎಂಬ
ಪದವನುು ಬಳಸ್ುತ್ಾುರ ಆದಿಶಂಕರರು ಆ ಪದವನುು ಬಳಸ್ುವಪದಿಲಿ ಅವರು "ಅಧಾಯಸ್" ಎಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸ್ುತ್ಾುರ
ಅಧಾಯಸ್ವನುು "ತಪಪಪ ರ್ುರುತು" ಎಂದರ್ಗ ಹರ್ಗವನುು ನೆ ೋಡ ಹಾವಂದು ತಳ್ಳಯುವಪದು ಆದರ "ನಾನೆೋ ನಾನಾಗಿರುವಾರ್" ನನು
ಬುದಿಧಗ "ಅಧಾಯಸ್" ವಲ್ಲಿ ಬಂತು?
ನಮಮ ಉಪನಷತುು, ವೋದಾಂತರ್ಳಲ್ಲಿ "ಬುದಿಧ" ಬೋರ, "ಚ್ಚತು" ಬೋರ ಎಂದು ನಚಾಳ ಮಾಡುತ್ಾುರ ಬುದಿಧ, ಇಂದಿರಯರ್ಳ
ಅಧೋನವಾಗಿರುತುದೆ ಈ ಚಂಚಲ ಇಂದಿರಯರ್ಳರಿಗ ನಮಮ ಸ್ುತು ಮುತುನ ಜರ್ತುನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ುುರ್ಳನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತಳ್ಳಯುವ
ಶಕ್ತು ಇಲಿ ನಾವಪ ಸ್ುತುಲ

ಏನ

ಸ್ದಿದಲಿದೆ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಳ್ಳದರ ಅದು ಕೆೋವಲ 5 KH2- 20 KH2 ವರಗ ಏನ

ಸ್ದಿದಲಿ ಎಂದಷ್ಿೋ ಅರ್ಗ, ultrasonics ನಲ್ಲಿ, ಮತುು ಇತರ ಸ್ದುದರ್ಳಲ್ಲಿ ಅತೋ ರ್ಲಭೆಯಾರ್ುತುದುದ, ಅದು ಇಲ್ಲರ್ಳು,
ಜಿರಳೆರ್ಳ್ಳಗ ಮಾತರ ಕೆೋಳುತುರುತುದೆ ಆದದರಿಂದ ಶಕ್ತು ಚೈತನಯ ಎಲಿಲ್ಲಿಯ ತ್ಾನೆೋ ತುಂಬ್ರದೆ ನಾವೂ ಅದೆೋ ಚೈತರನಯ ಆಗಿದೆದೋವ
ಗಿೋತೆಯಲ್ಲಿ "ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರ ಪ" ಎನುುವಪದು ಇದನೆುೋ ಯಾವಪದ ಬೋರ ಇಲಿ ಅದೆೋ ಚೈತನಯ ನಮಮ ಇಂದಿರಯರ್ಳ್ಳಗ ಬೋರ
ಬೋರಯಾಗಿ ಪರಕಟ್ವಾರ್ುತುದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಮ ತಳುವಳ್ಳಕೆಯನುು ಇಂದಿರಯರ್ಳ ಹತೆ ೋಟ್ಟಯಿಂದ ತಪ್ಪಸಿಕೆ ಳುುವಪದೆೋ
ಯ್ೋರ್ದ ರ್ುರಿ ಇಂದಿರಯರ್ಳನುು ಮಟ್ಿ ಹಾಕ್ತದಾರ್ ಅದು "ಸ್ಮಾ-ಧೋ"ಯಾರ್ುತುದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಇಂದಿರಯರ್ಳ್ಳಂದ
ತಪ್ಪಸಿಕೆ ಂಡರ ಆರ್ು ನಮಮ ’ಧೋ’ ಪರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಮಾಡುತುದೆ ಇದೆೋ ’ಧೋ-ಯಾನ’
ಹಾಗಿದದರ ’ಭಕ್ತು’ ಮಾರ್ಗದ ಫಲವೋನು? ಭಕ್ತುಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಯಿಂದ ನೆಚ್ಚಾಕೆಯಿಂದ ಮನಸಿಿಗ ಶಾಂತ ಸಿಕುೆ, ಆಸಯಿಂದ
ಇಂದಿರಯರ್ಳ ಹತೆ ೋಟ್ಟ ಕಡಮಯಾರ್ುತುದೆ ಆರ್ ’ಧೋ-ಯಾನ’ ಮಾಡಲು ಸ್ುಲಭವಾರ್ುತುದೆ
ಧೋಯಾನ ಮಾಡದಾರ್ ಜರ್ತುನಲ್ಲಿ ಇರುವಪದೆಲ್ಾಿ ಒಂದೆೋ ಎಂದು ಅರಿವಾರ್ುತುದೆ "ಬೋಕು" ಎಂದನಸ್ುವಪದು, ನಮಿಮಂದ
ಬೋರಯಾದ ವಸ್ುುರ್ಳ್ಳಂದಲೋ ಯಾವಪದ

ಬೋರ ಅಲಿ ಎಂದೆಣಿಸಿದಾರ್, ಎಲಿವೂ ನನುಲ್ಲಿಯೋ ಇದೆ, ಎಂಬ ಅರಿವಾರ್ುತುದೆ

ಅದಾದಾರ್, "ಕಾಮ ದಹನ"ವಾರ್ುತುದೆ ಕಾಮದ ಹಂದೆ ಮಿಕೆ ಐದು ಒಳಗಿನ ಹಗರ್ಳ

ಬಂದು ಹೆ ೋರ್ುತುವ ಸ್ಂಕಲಪ ಇದರ

ಎದಿರಾದದುದ ದೆೋವರಿಗ ನಾನಾಯರ ಂತ, ಪಾಪ ಗ ತುಲಿ ನೆ ೋಡ, ಅದಕೆೆ ನಾನು ಇಂತಹವನು, ಇಂತಹ ಗ ೋತರದವನು ಇಂತಹ
ಫಲ ಕೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ ಬಂದಿದಿೋನ ಅಂತ ನಾವಪ ಹೆೋಳೆ ೆೋಬೋಕೆ
ಭಕ್ತು ಮಾರ್ಗ-ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವರಡ ಈ ಆಸಯನುು ತೆ ಡೆದು ಹಾಕುತುವ "ನಾನು" ದೆೋವರಿಗಿಂತ "ಬೋರ" ಅಂತ ತಳ್ಳದವನಗ
ಹೆಚುಾ ಅಹಂಕಾರ ಏಕೆಂದರ ದೆೋವರನುು ಬ್ರಟ್ುಿ ಬೋರ ತನಗೋ ಒಂದು ರ್ುರುತದೆ ಎಂದು ಅದನುು ಮೊದಲು ಬ್ರಡ ಅದೆೋ ಭಕ್ತು
ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ಮಟ್ಟಿಲು

6

ಪರತಧವನರ್ಳನುು ಮಾರುವವನು
 GªÀiÁ gÁªï
ಬಳ್ಳಗಗ ಐದು ರ್ಂಟೆಗ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನದೆದಯ ಮಂಪರಿನಂದ ಹೆ ಡೆದೆಬ್ರಬಸ್ುವ ದ ದ್ ವಾಲ್ಾನ ಕರರ್ಟೆಯ ಚ್ಚೋರಾಟ್ಕೆೆ ಎದುದ,
ಪಕೆದ ಸಿಂಧರ್ಳ ಫ್ಾಿಟ್ ನಂದ ಅರಚುವ ವಿವಿಧ ಭಾರತೋಯ ಹನೆುಲ ಸ್ಂಗಿೋತದೆ ಡನೆ ಸಾುನ, ಬರೋಕ್ ಫ್ಾಸ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ, ಆಮೋಲ ನ ರಾರು
ಉತ್ಾಿಹವಿಲಿದ 6 ರ್ಂಟೆಯ ಮುಖ್ರ್ಳೆ ಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ನುಗಾಗಡ ಕೆಂಪಪ ಬಸ್ುಿ ಹತು ಆಫೋಸ್ು ಸೋರಿ, ಸ್ಂಜೆ ಆರರವರರ್

ಫೈಲುರ್ಳ

ರಾಶ್ಯ್ಡನೆ ಜಂಜ್ಾಟ್ ನಡೆಸಿ, ವಾಪಸ್ುಿ ಬರುತ್ಾು ದಾರಿಯಲಿೋ ನಾಯಕ್ಿ ಹೆ ೋಟೆಲ್ಲನ ಐದು ವಾಟ್ಟಯ ರುಚ್ಚಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈವಿಧಯವೂ
ಇಲಿದ ಒಂದು ಥಾಲ್ಲ ಊಟ್ ಮಾಡ, ನಾನು ಇದುವರರ್ ಮನೆಯಂದು ಕರದ ಒಂದು ರ ಮಿನ ರ್ ಡು ಸೋರಿ, ರಾತರ ಹತುಕೆೆ ದಣಿದು ಹಾಸಿಗ
ಸೋರುತ್ಾು ದಿನರ್ಳನುು ಕೆ ಲುಿವ, ಮುಂಬೈಯ ಯಾಂತರಕ ಜಿೋವನದ ಜಡತೆಯನುು ಕೆ ಡವಿ, ಹೆ ಸ್ ಮನುಷಯನಾಗಿ ಹಂದಿರುರ್ುವ
ಆಸಯಿಂದ ಈ ಗಿರಿಧಾಮಕೆೆ ಬರುತೆುೋನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ದಟ್ಿವಾದ ಕಾಡುರ್ಳು, ಧಡರ್ುಟ್ಟಿಸ್ುವ ಪರಪಾತರ್ಳು, ಸ್ುತುುವರಿದ ಸ್ುಂದರ ಕಣಿವ
ಮಾಥೋರಾನ್ ನ ಸ್ಹಾಯದಿರಯ ಶರೋಣಿರ್ಳು ಶುಭರ ವಾತ್ಾವರಣ ನನುಲ್ಲಿ ಮತೆು ಉಲ್ಾಿಸ್ ತುಂಬಬಹುದೆಂಬ ಕನಸ್ನುು ಹೆ ತುು
ಇಲ್ಲಿಗ ನಮಮನುು ಹೆ ತುು ತಂದ "ಬಂಕ್ತಪೂಟ್ಿಣದ ರೈಲ್ಲ"ನಂದ ಇಳ್ಳದು ರೋಲವೋ ಸಿೋಷನ್ ನಂದ ಹೆ ರಗ ಬರುತುದದಂತೆಯೋ,
ಕುದುರರ್ಳು, ರಿಕ್ಷಾರ್ಳು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬತುರ್ಳನುು ಹಡದು ಬಣು ಬಣುದ ಟೆ ೋಪ್ರ್ಳೆ ಂದಿಗ ನರ್ು ನರ್ುತ್ಾು ಓಡಾಡುತುರುವ ಯಾತರಕರ
ರ್ುಂಪಪರ್ಳು ಎದುರಾರ್ುತುವ "ಯಾವ ಹೆ ೋಟೆಲ್ ಸಾಬ್? ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಕೆೋ?" ಎಂದು ಮುತುಕೆ ಳುುವ ರಿಕ್ಷಾ ಹುಡುರ್ರನುು ಪಕೆಕೆೆ ಸ್ರಿಸಿ,
ರಸುಯ ಎರಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುರ್ಟ್ಟಿದದ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಖ್ಾಯತ ಚ್ಚಕ್ತೆ ಮಾರುವ ಸಿಹಯಂರ್ಡರ್ಳು, ಚಪಪಲ್ಲ ಅಂರ್ಡರ್ಳು, ಪರತವಷಗದ 250
ಇಂಚು ಮಳೆಗ ಸಿಕುೆ ಜಜಗರಿತವಾದ ಆಸ್ಟ ಬಸ್ಟ ಟಾಸ್ಟ ಛಾವಣಿರ್ಳುಳು ಹೆ ೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಿಡರ್ಳು ಇವಲ್ಾಿ ಇರುವ ಮಾಕೆಗಟ್ ರಸುಯ
ಮ ಲಕ ನಡೆದೆೋ, ತಂರ್ಳುರ್ಳ ಹಂದೆಯೋ ರಿಸ್ರ್ವಗ ಮಾಡಸಿದದ ಹೆ ೋಟೆಲ್ ತಲುಪಪತೆುೋನೆ
ಊಟ್ ಮಾಡ, ಸ್ವಲಪ ವಿಶಾರಂತ ತೆಗದುಕೆ ಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಳ್ಳಗಯನ ು ಸ ೋಮಾರಿತನದಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮನಸಿಿಲಿದೆ, ಆ
ಸ್ಂಜೆಯೋ ಉತ್ಾಿಹದಿಂದ ತರುಗಾಡಲು ಹೆ ರಡುತೆುೋನೆ ಬರಿಯ ಹೆ ೋಟೆಲುರ್ಳ್ಳಂದ ತುಂಬ್ರ ಹೆ ೋದ ಊರನುು ಕೆಲವೋ ನಮಿಷರ್ಳಲ್ಲಿ ದ ರ
ಮಾಡ ಸಾರ್ುತೆುೋನೆ ಸ್ವಲಪ ದ ರ ನಡೆದ ನಂತರ ಕಂಡ ಇಕೆ ೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬ ಕೆೈ ಮರದತು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿದಂತೆ, ಟ್ ರಿಸ್ಟಿ ಗೈಡನಲ್ಲಿ
ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಲೋಬೋಕಾದ ಸ್ಥಳರ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಓದಿದ ನೆನಪಾಗಿ, ಆ ದಿಕ್ತೆನಲಿೋ ಹೆಜೆೆ ಹಾಕುತೆುೋನೆ
ದಟ್ಿವಾದ ಮರರ್ಳನುು ಸಿೋಳ್ಳ, ಅವಪರ್ಳ್ಳಂದ ಕವಿದ ಮಬ್ರಬನ ಮಧ್ಯಯ ಮ ಡರುವ, ನೋಳ ಕೆಂಪಪ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತೆುೋನೆ
ಮಲಿನೆ ಚ್ಚಲ್ಲಪ್ಲ್ಲರ್ುಟ್ುಿತುದದ ಹಕ್ತೆರ್ಳು, ಗಾಳ್ಳಗ ತ ಗಿ ಶಬದ ಮಾಡುವ ಮರದೆಲರ್ಳು ಈ ಸ್ುಬಧ ವಾತ್ಾವರಣದ ಸ ಬರ್ನುು
ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುತುವ ಮರರ್ಳ್ಳಂದ ಸ್ುತುುವರಿಯಲಪಟ್ುಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ನನು ಮೋಲ ಒಂದು ಜ್ಾಲ ಹಾಕ್ತ, ಬೋರ ಪರಪಂಚಕೆೆೋ
ಕರದೆ ಯುಯತುದೆ
ನ ರಾರು ವಷಗರ್ಳ ಹಂದೆ, ಶ್ವಾಜಿಗ ಅವಿತುಕೆ ಳುಲು ಆಸ್ರಕೆ ಡುತುದದ ಆ ಪವಗತ ಶರೋಣಿಯ ಅನೆೋಕ ಬಟ್ಿರ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮರರ್ಳ
ಛಾವಣಿ ಹೆ ದದ ಮಾಥೋರಾನ್, ನಮಗ ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿ, ಕೆೋವಲ 130 ವಷಗರ್ಳ ಹಂದೆ, ಅದು ಒಬಬ ಆಂರ್ಿ ಅಧಕಾರಿಯ ಕಣಿುಗ ಅಕಸಾಮತ್
ಬ್ರದುದ, ಜಿೋವ ತಳೆಯಿತೆಂದರ ನಂಬುವಪದೆೋ ಕಷಿವಾರ್ುತುದೆ ಆರ್ ಮನ ತುಂಬ್ರ, ಅಷುಿ ವಷಗರ್ಳ ಹಂದೆ, ಚ್ಚರತೆರ್ಳ್ಳಂದ ತುಂಬ್ರ ಹೆ ೋದ
ದಟ್ಿವಾದ ಕಾಡುರ್ಳುಳು ಆ ಬಟ್ಿವನುು "ಒಂಟ್ಟ ಮರದ ರ್ುಡಡ"ದ ಕಡದಾದ ದಾರಿಯ ಮ ಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಲುಪ್ದ ಪರಕೃತಯ
ಉಪಾಸ್ಕ ಆಂರ್ಿ ಅಧಕಾರಿ ಮಾಯಲ ಅವರನುು ಸ್ಮರಿಸ್ುತೆುೋನೆ ಹಾಗೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತೆ, ಆಜ್ಾನುಬಾಹು, ಬ್ರಳ್ಳಯ ಚಮಗದ ಮಾಯಲ
ನನು ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ರ ಪಪಗ ಂಡು, ಜಿೋವತ್ಾಳ್ಳ, ಖ್ಾಕ್ತ-ಚಡಡ-ಶರಟ್ು, ಹಾಯಟ್ು, ಬ ಟ್ುರ್ಳು, ಹೆರ್ಲ್ಲನಂದ ತ ರ್ುತುದದ ಬಂದ ಕು,
ಕೆೈಯಲ ಿಂದು ಉದದನೆಯ ಕೆ ೋಲ್ಲನೆ ಂದಿಗ ಮುಳುುಗಿಡರ್ಳನುು ತಳುುತ್ಾು, ದಾರಿ ಮಾಡಕೆ ಳುುತ್ಾು ನಡೆಯತೆ ಡರ್ುತ್ಾುನೆ ಇಲ್ಲಿ
ತುಂಬ್ರ ಹೆ ೋಗಿರುವ ಹಾವಪರ್ಳ್ಳಗ ಸ್ವಲಪವೂ ಅಂಜದೆ, ಮೈಯಲ್ಾಿ ಕಣಾುಗಿ ಆ ಸೌಂದಯಗವನುು ಹೋರುತ್ಾು, ಅವನು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ,
ಇದನುು ಜನರ್ಳ್ಳಗ ಹೆೋಗ ತಲುಪಪವ ಹಾಗ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಲಕೆ ಹಾಕುತ್ಾು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿರ್ಳನುು ಮಾಡಬೋಕೆಂದು ತನು
ಜೆೋಬ್ರಬಲ್ಲಿದದ ಪಪಟ್ಿ ಪಾಯಕೆಟ್ ಡೆೈರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ುರುತು ಮಾಡಕೆ ಳುುತ್ಾುನೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನು ಮಾಯಲಯ ಮಧಯದ ಒಂದು ಶತಮಾನ
ಕರಗಿ ಹೆ ೋಗಿ, ಅವನು ನನಗಿಂತ ಕೆಲವೋ ಹೆಜೆೆರ್ಳು ಮುಂದೆ ಸಾರ್ುತುರುತ್ಾುನೆ

ತನಗ ದಾರಿ ತೆ ೋರಿಸ್ಲು ಜೆ ತೆಗ ಬಂದಿರುವ, ಎಷ್ ಿೋ
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ವಷಗರ್ಳ್ಳಂದ ಆ ಕಾಡುರ್ಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಅರ ನರ್ು ಆದಿವಾಸಿರ್ಳ ಸ್ಹತ ಅದೆೋ ರ್ುಂಗಿನಲಿೋ ನಾವಪ ಮುನುಡೆದಂತೆ, ಇದಕ್ತೆದದಂತೆ
ಹತುರವಾದ ಗ ರಸ್ುರ್ಳ ಸ್ಪಪಳ ನನುನುು ಬಚ್ಚಾ ಬ್ರೋಳುವಂತೆ ಮಾಡುತುದೆ ಜೆ ತೆಗೋ ತ ಗಿ ಬಂದ "ಬಾತ್ ಬನ್ ಜ್ಾಯೋ
" ಹಾಡು
ಹತುರ ಬಂದಂತೆ ಕ್ತವಿಯ ಮೋಲ ರಾಚುತುದೆ
ಆರ್ ಕುದುರರ್ಳ ಮೋಲ ವೋರ್ವಾಗಿ ಬಂದ ಉದದ ಕ ದಲ್ಲನ ಎಂಟ್ು ಹತುು ರ್ುಜರಾತ ಹುಡುರ್ರು ಹೆರ್ಲ ಮೋಲ್ಲಂದ ತ ಗಿ ಬ್ರದದ "ಟ್ -ಇನ್
ಒನ್"ನ ಸ್ಂಗಿೋತದಲ್ಲಿ ಮೈಮರತು ತ್ಾವೂ ಜೆ ತೆಗ ಜೆ ೋರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ಾು ಧ ಳೆಬ್ರಬಸ್ುತ್ಾು ಹತುರವಾರ್ುತ್ಾುರ ಅವರಿಗ ಜ್ಾರ್ ಕೆ ಡಲು
ಪಕೆಕೆೆ ಸ್ರಿದು ನಂತು ಕಣುಲ್ಲಿ ಬ್ರದದ ಮಣ್ ುರಸಿಕೆ ಂಡಂತೆ ಅವರು ಹಂದಿರುಗಿ ನನುತು ನೆ ೋಡ ಒಂದುರಿೋತಯ ಗಲುವಿನ ನಗ ನಕುೆ
"ಚಲ್, ಬೋಟ್ಟ ಚಲ್" ಎನುುತ್ಾು ತಮಮ ಕುದುರರ್ಳ ಬನುುಚಪಪರಿಸ್ುತ್ಾುರ
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯಲೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ 20ನೆೋ ಶತಮಾನದ ಅಸ್ಭಯತೆ ನನು ಮುಂದೆ ಬತುಲಯಾಗಿ ನಲುಿತುದೆ ಅದರ ಅವರು ಸ್ವಲಪ
ದ ರ ಹೆ ೋರ್ುತುಲೋ, ಆ ಕಾಡು ತನು ದೆ ಡಡತನದಿಂದಲ ೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಶಬದವನೆುಲ್ಾಿ ಹೋರಿಕೆ ಂಡು ಮತೆು ಶಾಂತಯ ಮುಸ್ುಕನುು
ಹೆ ದಿಸ್ುತುದೆ ಹಾಗೋ ನಾನು ನಡೆದಂತೆ, ಆಧುನಕ ಡಾರಯಿಂಗ್ ರ ಮುರ್ಳ ಅಲಂಕಾರಕಾೆಗಿ ಮಾರುವ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳೆಯುವ ಮೊೋಹಕ ಒಣಗಿದ
ಗಿಡ-ರ್ರಿಕೆರ್ಳ ಗ ಂಚಲುರ್ಳನುು ಹೆ ತು, ರಂರ್ು ರಂಗಿನ ರವಿಕೆ, ಬಳ್ಳುಯ ಒಡವರ್ಳನುು ತೆ ಟ್ಿ, ಮಾತಲಿದೆ ಸಾರ್ುವ ಆದಿವಾಸಿ ಹೆಂರ್ಸ್ರು
ಎದುರಾರ್ುತ್ಾುರ ನಾನು ಮತೆು ಪರಕೃತಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲೋನವಾಗಿ ಕಾಲು ಹಾಕ್ತದಂತೆ, ನನಗ ಅರಿವಿಲಿದೆಯೋ ಕ್ತಲ ೋ ಮಿೋಟ್ರುರ್ಳು ಉರುಳುತುವ
ಇದದಕ್ತೆದದಂತೆ ಎದುರಿಗ ಕಂಡ ಶುಭರ ನೋಲ ಆಕಾಶವನುು ನೆ ೋಡ ನಾನು ಬಚ್ಚಾ ಬ್ರೋಳುತೆುೋನೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆ ೋದಂತೆ, ಮರರ್ಳ ತೆರ
ನಧಾನವಾಗಿ ಸ್ರಿದು, ತರಕೆ ೋಣಾಕಾರದ ಕೆೋಂದರ ಬಂಜರು ಭ ಮಿ ಕಾಣಬರುತುದೆ ನಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು, ಆ ಕಡದಾದ ಜ್ಾರ್ದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ನಂತು ನೆ ೋಡದಂತೆ, ಇದದಕ್ತೆದದಂತೆ ಎದುರಾರ್ುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಯ ಪರಪಾತ ನನುಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಕಾಲುರ್ಳಲ್ಲಿ ಜೆ ೋಮು
ತರಿಸ್ುತುದೆ ಹಾಗೋ ಸ್ುತುಲ

ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದಾರ್, ಪಕೆದಲಿೋ ಇದದ ಸಿಮಂಟ್ಟನ ಬಂಚು ನನು ದಣಿದ ದೆೋಹಕೆೆ ಆಹಾವನ ಕೆ ಡುತುದೆ

ನಾನು ಅದರ ಮೋಲ ಧ್ಯ ಪಪನೆ ಕುಕೆರಿಸಿ, ಬರರ್ು ರ್ಣಿುನಂದ ನೆ ೋಟ್ ನಲುಕವವರರ್

ಸ್ುತುುವರಿದಿದದ ಕಣಿವ ಆ ಶರೋಣಿಯ ಬಟ್ಿರ್ಳನುು

ದಿಟ್ಟಿಸಿದಂತೆ ಅದುುತ ಸೌಂದಯಗ ನನುನುುಉಸಿರುರ್ಟ್ಟಿಸ್ುತುದೆ
ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲಪ ದ ರದಲಿೋ ಕುಳ್ಳತದದ "ಅವನು" ಕಂಡು ಬರುತ್ಾುನೆ ನಾನು ಅಚಾರಿಯಿಂದ ಅವನತು ನೆ ೋಡುತೆುೋನೆ ಆದರ ನೆೋರ
ದಿರ್ಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ ಯಾಗಸ್ುದಲಿೋ ನೆ ೋಟ್ ನೆಟ್ುಿ ಮೈಮರತು ಕುಳ್ಳತರುವ ಅವನಗ ನನು ಅರಿವೋ ಇದದಂತೆ ಕಾಣಬರುವಪದಿಲಿ ಕೆ ಳಕು
ಪಂಚ, ಶರಟ್ು, ಅಲಿಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಕಪಪಪ ಕೆ ೋಟ್ು, ತಲಯ ಮೋಲ ಂದು ಟೆ ೋಪ್, ಹೆರ್ಲ್ಲನಂದ ಜೆ ೋತು ಬ್ರದದ ಒಂದು ಬಣು ಹೆ ೋದ ತ ರ್ು
ಚ್ಚೋಲ, ಸ್ುಮಾರು 70 ವಷಗ ವಯಸಿಿನ ಅವನು ತನು ಸ್ುಕುೆರ್ಟ್ಟಿದ ದೆೋಹವನುು ಮುದುಡ, ತನೆುದುರಿಗೋ ದಿಟ್ಟಿಸ್ುತ್ಾು, ಹಕ್ತೆರ್ಳ
ಧವನರ್ಳನುು ಮೈಮರತು ಆಲ್ಲಸ್ುತ್ಾು ಕುಳ್ಳತರುತ್ಾುನೆ
24 ರ್ಂಟೆರ್ಳ ಕ್ತವಿಗ ರ್ಂಟೆರ್ಳನುು ಕಟ್ಟಿಕೆ ಂಡೆೋ ಬದುಕುವ ನನುನುು ಅವನ ತನಮಯತೆ ಮುಟ್ುಿತುದೆ ಆ ಇಳ್ಳವಯಸಿಿನಲ್ಲಿ ಪರಕೃತಯಲ್ಲಿ
ಲ್ಲೋನವಾಗಿ ತನು ಕೆ ನೆಯ ಹೃದಯ ತುಂಬ್ರ ಬರುತುದೆ ಆದರ ಜೆ ತೆಗೋ ನ ರಾರು ಪರಶುರ್ಳು ತಲ ಹಾಕುತುವ ಇವನು ತನು ಎಲ್ಾಿ
ದಿನರ್ಳನ ು ಹೋಗೋ ಕಳೆಯುತ್ಾುನೆಯೋ? ಅರ್ವಾ ಇವನ

ಇಲ್ಲಿಯ ಅನೆೋಕರಂತೆ, ದಿನವೂ ಸ್ಂಜೆ ಬಟ್ಿ ಇಳ್ಳದು ಹೆ ೋಗಿ, ಕೆಳರ್ಡೆಯ

ಕಣಿವಯಲ್ಲಿಚ್ಾಕ್ ಹಳ್ಳುಯಲ್ಲಿರುವ ತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು, ಸ ಸಯರು, ಮೊಮಮಕೆಳ ತುಂಬು ಸ್ಂಸಾರದ ಕಲಕಲ ಮಾತನಂದ
ಸ್ುತುುರ್ಟ್ಿಲಪಟ್ುಿ, ನೆಮಮದಿಯಿಂದ ಊಟ್ ಮಾಡ ಮಲರ್ುತ್ಾುನೆಯೋ? ತ್ಾನು ಜಿೋವಮಾನವಲ್ಾಿ ಕಷಿಪಟ್ುಿ ದುಡದುಕೆ ಂಡ ಚ ರು
ಹೆ ಲವನುು ಮರ್ನಗ ಕೆ ಟ್ುಿ, ತನು ಸಾವಭಿಮಾನಕೆೆ ಚ ರ

ಕುಂದು ಬಾರದಂತೆ, ಈ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿ ತನು ಮನಸಿಿಗ ಬಂದಂತೆ ಕಾಲ

ಕಳೆಯುತುದಾದನೆಯೋ? ಆದರ ಈ ರಿೋತ ಆ ಪರಪಾತದ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರತು ಪರತಯ್ಂದು ಸ್ ಯಾಗಸ್ುವನ ು ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅವನ
ತನಮಯತೆ, ಪರಕೃತ ಪರೋಮ, ನನುನುು, ಮಾಯಲೋಯನುು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಾಿ ಯಾತರಕರನ ು, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನಗಿಂತ ತುಂಬಾ
ಕುಬೆರನಾುಗಿ ಮಾಡುತುದೆ
ಆರ್ ತಟ್ಕೆನೆ ನನಗ ಅದೆೋ "ಇಕೆ ೋ ಪಾಯಿಂಟ್" ಎಂದು ನೆನಪಾರ್ುತುದೆ ನನು ಪರತಧವನಯನುು ನಾನೆೋ ಕೆೋಳುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿ, ಧಡಬಡನೆ ಆ
ಬಂಚ್ಚನಂದ ಎದುದ ನಂತು, ಆ ಬಟ್ಿರ್ಳತು ತರುಗಿ, "ಆಜ್ಾ
ಬರದಾರ್ ಮತೆ ುಮಮ ಕ ರ್ುತೆುೋನೆ

" ಎಂದು ಕ್ತರುಚುತೆುೋನೆ

ಪರತಕ್ತರಯಗಾಗಿ ಕಾಯುತೆುೋನೆ ಆದರ ಏನ ಕೆೋಳ್ಳ

ನನು ಪರತಧವನಯನುು ಕೆೋಳದೆ, ನರಾಸಯಿಂದ ಮನಸ್ುಿ ಮುದುಡುತುದೆ ಹಾಗಾದರ ಆ

ಗೈಡನಲ್ಲಿಬರದದೆದಲ್ಾಿ ಸ್ುಳೆುೋ ಎಂದು ಒಂದು ನಮಿಷ ಆಶಾಯಗವಾರ್ುತುದೆ ಆರ್ ಹಂದಿನಂದ ಆ ಮುದುಕ ನಧಾನವಾಗಿ ಎದುದ, ನನು
ಕಣಿುನಲಿೋ ನೆ ೋಟ್ ನೆಟ್ುಿ, ನನುತು ನಡೆದು ಬರುತುರುವಪದು ಕಾಣಿಸ್ುತುದೆ ಅವನು ಹತುರ ಬಂದು ನಂತು, "ಹಾರ್ಲಿ ಸಾಬ್, ನಾನು
ತೆ ೋರಿಸ್ುತೆುೋನೆ" ಎಂದು ಹೆೋಳುತ್ಾುನೆ

ನಾನು ಅನುಮಾನಸ್ುತುರುವಪದನುು ನೆ ೋಡ ಕ್ತರುನಗ ನಕುೆ "ನೋವಪ ನನಗ ದುಡೆಡೋನು
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ಕೆ ಡಬೋಕಾಗಿಲಿ

ನಾನು ತೆ ೋರಿಸ್ುತೆುೋನೆ

" ಎನುುತ್ಾುರ ನನು ಮುಖ್ದ ಮೋಲ ಹೆ ಡೆದಂತ್ಾಗಿ "ಇಲಿ, ಇಲಿ ನಾನೆೋ ಪರಯತು

ಮಾಡುತೆುೋನೆ ಎಂದರ ಕೆೋಳದೆ, ದೃಢವಾಗಿ, "ಸ್ವಲಪ ಇರಿ ಸಾಬ್

ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡೋ

" ಎನುುತ್ಾು ಹೆ ೋಗಿ, ನೆಟ್ಿಗ ಬಟ್ಿರ್ಳ ಎದುರಿಗ,

ಎದೆ ಬಾಚ್ಚ ನಲುಿತ್ಾುನೆ ಅವನನುು ಪರತಭಟ್ಟಸ್ಲ್ಾರದೆ, ಮಲಿನೆ ನಾನು ನಡೆದು ಹೆ ೋಗಿ ಅವನ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ನಲುಿತೆುೋನೆ ಅವನು ತಲ ಎತು,
ಎರಡು ಕೆೈರ್ಳ್ಳಂದ ಬಾಯಿ ಸ್ುತುಲ ಉಂರ್ುರ ಮಾಡ, ಜೆ ೋರಾದ ತುಂಬು ಕಂಠದಿಂದ ನೋಳವಾಗಿ, ಕ ರ್ುತ್ಾುನೆ
"ಬಾಬಾ

"

ಕೆಲವಪ ಕ್ಷಣರ್ಳ ನಂತರ, ಆ ಬಟ್ಿರ್ಳನುು ಅದನುು ಮುಸ್ುಕಾಗಿ, ಅಂದರ ನಚಾಳವಾಗಿ ಮರಳ್ಳ ನಮಗೋ ಎಸಯುತುವ
"ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ "
ಮತೆು ಅವನು ಕ ರ್ುತ್ಾುನೆ
"ಕಾಕಾ
"
"ಕಾಕಾ
ಕಾಕಾ "
ಗಲುವಿನ ಮುಖ್ ಮಾಡ, ನನುತು ನೆ ೋಡ ನರ್ುತ್ಾುನೆ, ಆ ಗಾಂಭಿೋಯಗವನುು ಸಿೋಳ್ಳ ಬಂದ, ಆ ತುಂಬು ಕಂಠದ ಕ ರ್ು ನನುನುು ಸ್ುತುುವರಿದು
ಅಲಿಲಿ ಆವರಿಸ್ುತುದೆ ನನುನುು ಅಚಾರಿಯಿಂದ ಮ ಕನನಾುಗಿ ಮಾಡುತುದೆ
ನಾನು ನನು ಜೆೋಬ್ರನಲ್ಲಿ 50 ಪೈಸಗಾಗಿ ತಡಕಾಡುತೆುೋನೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕೆೈ ಅಡಡ ತಂದು ಹೆೋಳುತ್ಾುನೆ, "ಇಲಿ

ಇಲಿ

ಇದಕೆೆ ನೋವಪ

ದುಡುಡ ಕೆ ಡಬೋಕಾಗಿಲಿ"
ಎಲಿವನ ು ದುಡಡಗ ಕೆ ಳುುವ ಅಭಾಯಸ್ವಾಗಿ ಹೆ ೋಗಿರುವ ನಾನು ಏನು ಹೆೋಳಲ

ತೆ ೋಚದೆ ತಬ್ರಬಬಾಬರ್ುತೆುೋನೆ, "ಪರವಾಗಿಲಿ

ತಗ ೋ" ಎಂದು ಗ ಣರ್ುತೆುೋನೆ
ಅವನು ಉತುರವಿಲಿದೆ, ತನು ಕೆ ಳಕು ಚ್ಚೋಲದಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಹಾಕ್ತ ಒಂದು ಕೆಂಪಪ ಪೋಪರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ುತುದ ಪೂಟ್ಿಣ ಹೆ ರಗ ತೆಗಯುತ್ಾುನೆ "ಸ್ವಲಪ
ಈ ಚ್ಚಕ್ತೆ ತನು
ದಣಿವಾಗಿರಬೋಕು ಅಷುಿ ದ ರದಿಂದ ಬಂದು
"ಬೋಡ ಬೋಡ
" ನಾನು ಹಂದೆಗಯುತೆುೋನೆ

"

"ಇಲಿ ಸಾಬ್, ಬೋಡ ಎನುಬೋಡ, ಈ ಹವಾದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ರ್ಂಟ್ಲ್ಲಗ ಒಳೆುಯದು ಸಾಬ್

ತೆಗದುಕೆ ಳ್ಳು

"

ನಾನು ಮತುಷುಿ ಹಂಜರಿಯುವಪದನುು ನೆ ೋಡ ಕಟ್ುವಾಗಿ ಹೆೋಳುತ್ಾುನೆ, "ನಮಗ ಬೋಡದಿದದರ ಬೋಚ್ಾರಾ ನಮಮ ಘ ೋಡಾವಾಲ್ಾನಗ ಕೆ ಡ
ಅರ್ವಾ ನಮಮ ಕುದುರಗಾದರ ಕೆ ಡ
"ನಾನು ನಡೆದೆೋ ಬಂದಿದೆದೋನೆ

ಅದ ಮ ಕ ಪಾರಣಿ

ದಣಿದಿರುತುದೆ"

"ಎಂದು ಹೆೋಳುತುರುವಪದನ ು ಕೆೋಳ್ಳಸಿಕೆ ಳುದೆ, ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಟ್ಿಣವನುು ಬಲವಂತದಿಂದ

ತುರುಕುತ್ಾುನೆ ನಾನು ಮಾತಲಿದೆ ಅದನುು ತೆಗದುಕೆ ಂಡು, ಹಂದೆ ಮುಂದೆ ತರುಗಿಸಿ ನೆ ೋಡದಾರ್, ಅವನು ಕೆಲವಪ ಹೆಜೆೆ ನಡೆದು, ನನಗ
ಬನುು ತರುಗಿಸಿ ನಂತರುತ್ಾುನೆ ಆರ್ ನನಗ ಪೂಟ್ಿಣದ ಇನೆ ುಂದು ಕಡೆ ಅಂಟ್ಟಸಿರುವ ಪ್ರಂಟ್ ಮಾಡದ ಲೋಬಲ್ ಕಂಡು ಬರುತುದೆ ಅದರ
ಮೋಲ ದೆ ಡಡ ಅಖ್ಶರರ್ಳಲ್ಲಿ ಬರದಿರುತುದೆ
BUY OUR FAMOUS
KWALITY CHIKKI
SHOP NO. 11, K.B
ROAD, MATHERAN
ಕೆಳರ್ಡೆ ಚ್ಚಕೆದಾಗಿ ಬರದಿರುತುದೆ
CRUSHED GROUND NUTS - 100 GMS Rs. 1-20
ನಾನು ಮಾತಲಿದೆ ಜೆೋಬ್ರನಂದ ರ

1 20 ತೆಗದು ಅವನಗ ಕೆ ಟಾಿರ್, ಅವನು ಸ್ಲ್ಾಂ ಹೆ ಡೆಯುತ್ಾು ನರ್ುತ್ಾು ಕೆೋಳುತ್ಾುನೆ "ಎಲ್ಾಿ

ಪಾಯಿಂಟ್ ರ್ಳ ನೆ ೋಡಯಾಯಾು ಸಾಬ್ ? " ನಾನು ತಲ ಹಾಕ್ತದಂತೆ "ಬ ಂಬಾಯಿಗ ವಾಪಸ್ು ಹೆ ೋರ್ುವಾರ್ ನಮಮ ಅಂರ್ಡಯಿಂದಲೋ
ಚ್ಚಕ್ತೆ ಕೆ ಂಡುಕೆ ಳ್ಳು ಅಡೆರಸ್ಟ ಇದರಲ್ಲಿದೆ

" ಎಂದು ಬ ಟ್ುಿ ಮಾಡ ಆ ಪೂಟ್ಿಣದತು ತೆ ೋರಿಸಿ ಮತೆು ಹಲುಿ ಕ್ತರಿಯುತ್ಾು ಸ್ಲ್ಾಂ

ಹೆ ಡೆಯುತ್ಾುನೆ ಅವನು ನನಗ ಮಾರಿದೆದೋನು ಎಂದು ಅರ್ಗವಾರ್ದೆ, ನಾನು ತಲ ಕರದುಕೆ ಳುುತ್ಾು, ನಧಾನವಾಗಿ ವಾಪಸ್ುಿ ಕಾಲು
ಹಾಕುತೆುೋನೆ
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ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä - ºÀªÁå¹ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä
 JA.K.J£ï.¥Àæ¸Ázï

CzÀÄ ªÀÈwÛgÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ®. £ÁlPÀUÀ¼À°è ºÁrUÉ
¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ ºÉÆ¸À wgÀÄªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ, PÀ£ÀßqÀzÀ ºÀªÁå¹ £ÁlPÀgÀAUÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ
£ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀªÀgÀÄ n.¦.PÉÊ¯Á¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ. EªÀj§âgÀÆ ºÉÆgÀ£Ár£À°è CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÉÆÃr, CªÀÅUÀ½AzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁV, D jÃwAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä gÀAUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀgÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÄ.
EªÀgÀ zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è ªÀÈwÛ gÀAUÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ CA¢£À ¥Àj¹ÜwUÉ C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁV vÉÆÃjvÀÄ.
£ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛ®°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÉÃ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ EªÀgÀÄ
ºÉÆ¸ÀjÃwAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÀÄ. ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß E§âgÀÆ CtQ¹zÁÝgÉ, PÉÊ¯Á¸ÀA CªÀgÀÄ ‘£ÀA
PÀA¦ß’AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀAUÀ£ÀªÀgÀ ‘PÀvÀÛ¯É ¨É¼ÀPÀÄ’«£À°è. DzÀgÉ, E§âgÀzÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ±ÉÊ°. JgÀqÀ£ÀÆß
¥ÀPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÄÖ £ÉÆÃqÉÆÃt.
DV£À PÁ®zÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀªÁVzÀÝ ªÀÈwÛgÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß DtPÀªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀa¹zÀ £ÁlPÀ ‘£ÀA
PÀA¦ß’. D PÁ®zÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ºÁrUÉÃ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. J°è CAzÀgÉ C°è ºÁqÀÄ. PÀxÉAiÀÄÄ zÉÃªÀgÀÄ CxÀªÁ
gÁd gÁtÂAiÀÄgÀ §UÉÎ EgÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀA PÀA¦ß AiÀÄ°è PÉÊ¯Á¸ÀA ±ÀÆ¥Àð£ÀTAiÀÄ PÀÄ®eÁvÀgÀ §UÉÎ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß
PÀlÄÖvÁÛgÉ. CA¢£À ¥ËgÁtÂPÀ £ÁlPÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀÆvÀæzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀnAiÀÄÄ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ
ªÀ¸ÀAvÀ IÄvÀÄ«£À ¸ËAzÀAiÀÄðzÀ §UÉÎ MAzÀÄ ºÁqÀ£ÀÄß ºÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ‘£ÀA PÀA¦ß’ AiÀÄ°è F ºÁqÀÄ ‘gÁ
gÁf¸ÀÄwºÀÄzÀÄ ¨ÉÃ¹UÉ’ JAzÀÄ ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ UÀÄtUÁ£À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
±ÀÆ¥Àð¤TAiÀÄ PÀÄ®eÁvÀjUÉ ªÀÄPÀÌ½®èzÉ ¥ÁqÀÄ ¥ÀqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁd£ÀÄ PÁr£À° NqÁqÀÄªÁUÀ
IÄ¶AiÉÆ§â¤UÉ vÀUÀÄ°¹ ºÁqÀÄvÁÛ PÀëªÉÄ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ. ºÁr£À C£ÀÄ¥Áæ¸ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹. ‘ªÀÄÆqsÀ£À ªÀÄ¤ß¸À¯ÉÃ
ªÀÄÄ¤AiÉÄ ªÀiÁrzÀ¥ÀgÁzsÀPÉÌ’. PÀA¥À¤ ªÀÄlÄÖUÀ¼À°è ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ. £ÀA PÀA¦ßAiÀÄ°è ªÀÈwÛ
gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è, CzÀgÀ C«zÁåªÀAvÀ £ÀlgÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß DqÀÄªÀ D¨s Á¸À
ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÆß CtQ¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÀtUÀ½PÉUÉÃ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀÈwÛ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉeÉÓ
ºÉeÉÓUÀÆ PÉÊ¯Á¸ÀA ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.
£ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ fÃªÀ£À ±ÉÊ°UÉ MUÀÄÎªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÉÃ £ÁlPÀPÁgÀgÀ GzÉÝÃ±À. CzÀÄ
§zÀ¯ÁUÀzÉ UÀvÀPÁ®zÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß awæ¹zÀgÉ DUÀÄªÀ ºÁ¸ÀåPÉÌ £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ PÀ£Àßr »r¢zÁÝgÉ. F £ÁlPÀzÀ
¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CUÀÄªÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ CzÀ£ÀÄß N¢zÀgÉ DUÀÄªÀÅ¢®è. PÀA¥À¤AiÀÄ£ÀÄß §zÀÄQ¸À®Ä F
£ÁlPÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ
“PÀ¯ÉPÀë£ï WÀ£À¥Àr¹
PÀA¥À¤AiÀÄ §zÀÄQ¸ÉÆÃıı
PÁ¦èªÉÄAljUÀ¼À PÀmÁ¬Ä¹
PÉærlgÀ UÀÄªÀiÁ¬Ä¹
F PÀÄjUÀ¼À dªÀiÁ¬Ä¹
PÀ¯ÉPÀë£ï WÀ£À¥Àr¹
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PÀA¥À¤AiÀÄ §zÀÄQ¸ÉÆıı”
²æÃgÀAUÀ£ÀªÀgÀ ‘PÀvÀÛ¯É ¨É¼ÀPÀÄ’«£À°è M§â £ÁlPÀPÁgÀ£ÀÄ ¨ÉÃ¸ÀgÀ §AzÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß
¤°è¹zÁÝ£É. MAzÀÄ £ÁlPÀzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå£ÉÃdgï §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß
§gÉzÀÄ PÉÆqÀÄªÀAvÉ ¨ÉÃqÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀjÃwAiÀÄ £ÁlPÀ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÃ½zÀgÉ, CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
¥ÀgÀªÁV®è DzÀgÉ CzÀgÀ°è F jÃwAiÀÄ ¹Ã£ï EgÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. CªÀjUÉ £ÁlPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀªÉÃ,
¥ËgÁtÂPÀªÉÃ EvÁå¢ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ aAvÉ E®è. DzÀgÉ CzÀgÀ°è d£À¦æAiÀÄªÁzÀ ¹Ã£ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉAiÉÄÃ
JA§ÄzÉÃ ªÀÄÄRå. PÀA¥À¤AiÀÄªÀjUÉ £ÁlPÀzÀ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¹Ã£ï UÀ½zÀÝgÉ d£À £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ
AiÉÄA§ÄzÀÄ UÉÆvÀÄÛ. EzÀÄ commercial cinema zÀAvÉ. CzÀPÉÌ MAzÀÄ formula EgÀÄªÀ ºÁUÉ, EzÀPÀÆÌ
MAzÀÄ EzÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ £ÁlPÀŒ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DUÀ°, CzÀgÀ°è D ¹Ã£ï UÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¸À®Ä £ÁlPÀPÁgÀjUÉ
ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ.
£ÁlPÀzÀ°è §gÀÄªÀ £ÁlQÃAiÀÄªÁzÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ ¤d fÃªÀ£À¢AzÀ ¥ÉæÃjvÀªÁzÀzÀÄÝ JA§ÄzÀÄ £ÁlPÀPÁgÀgÀ
ªÀÄvÀ. PÀvÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀAvÉ, D jÃwAiÀÄ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ°è K¥ÀðqÀÄvÀÛªÉ. F ªÀÄzsÉå M§â ¥ÉÇ°Ã¸ï
¥ÁåzÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.
E§âgÀÄ £ÁlPÀPÁgÀgÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃªÀr ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÉÊ¯Á¸ÀA £ÀAPÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀA¥À¤
£ÁlPÀzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ¯ÉèÃ £ÁlPÀ gÀa¹, ºÉeÉÓ ºÉeÉÓUÀÆ CzÀgÀ ºÁ¸Àå ªÀiÁrzÁÝgÉ. ²æÃgÀAUÀ£ÀªÀgÀÄ PÀA¥À¤ £ÁlPÀzÀ
±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹®è, DzÀgÉ CzÀgÀ weak points C£ÀÄß ZÉ£ÁßV F £ÁlPÀzÀ°è expose ªÀiÁrzÁÝgÉ.
*************

GªÀiÁ gÁªÀÄgÁªï CªÀjUÉ qÁPÀÖgÉÃmï ¥ÀzÀ«
ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVgÀÄªÀ GªÀiÁ gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀÄ §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ
‘¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À §ºÀÄ DAiÀiÁªÀÄ’ JA§ ªÀÄºÁ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀÅ qÁPÀÖgÉÃmï
¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¹zÉ.
GªÀiÁ gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä, «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. f. J£ï.
G¥ÁzsÀå CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è F ªÀÄºÁ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¦JZï.r.
¥ÀzÀ«UÁV ¸ÁzÀgÀ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä £Ár£À ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸Á»wAiÀiÁVgÀÄªÀ qÁ. J¸ï. J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ JgÀqÀÄ
¥ÀæªÀÄÄR PÁzÀA§jUÀ¼ÁzÀ ‘¥ÀªÀð’ ºÁUÀÆ ‘GvÀÛgÀPÁAqÀ’UÀ¼À£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁr ªÀÄÆ® ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ
gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃ°¹ PÉ®ªÀÅ ºÉÆ¸À ºÉÆ¼ÀºÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀQAiÀÄÄ ¤ÃrzÁÝgÉ. ‘¸ÀA±ÉÆÃzsÀQAiÀÄ §gÀªÀtÂUÉ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀÄAzÀgÀ,
£ÉÃgÀ, ¸ÀéµÀÖ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ±ÉÊ°¬ÄAzÀ PÀÆrzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÀªÀÄxÀðªÁzÀ ±ÉÊ° EzÁVzÉ. qÁ. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉÆ¸ÀzÉÆAzÀÄ ¥ÀgÁªÀÄ±Àð£À UÀæAxÀªÀ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÉÃj¸À¯Á¬ÄvÀÄ’ JAzÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥ÀPÀgÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ.
ªÀÄÆ®vÀ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£ÀªÀgÁzÀ GªÀiÁ gÁªï CªÀgÀÄ PÀ®ÄâVðAiÀÄ°è vÀªÀÄä «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¹zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°è ©.E
J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀÄvÀÄÛ mÉ°PÀªÀÄÆå¤PÉÃ±À£ï£À°è ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÉÇgÉÊ¹zÁÝgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ¥Àæw¶×vÀ «.eÉ.n.L, ªÀiÁvÀÄAUÀ E°è JA.E
J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀÄvÀÄÛ ¦JZï.r ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ.
GªÀiÁ gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃeÉÆAzÀgÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, «¨sÁUÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÁV
¸ÀÄ¢ÃWÀðªÁzÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ°è CªÀjUÉ C¥ÁgÀªÁzÀ D¸ÀQÛ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ,
PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ¢AzÀ JA.J ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ±ÉæÃtÂ ºÁUÀÆ ªÀgÀzÀgÁd DzÀå §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀzÉÆA¢UÉ GwÛÃtðgÁVzÀÄÝ, qÁ.f.J£ï.G¥ÁzsÀå
CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è JA.¦ü¯ï ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. ‘¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¥ÀªÀð-DAiÀiÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£À£ÀåvÉ’ CªÀgÀ JA.¦ü¯ï ¸ÀA¥ÀæA§AzsÀ
¸Á»vÀå ¨sÀAqÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ¥ÀæPÀlªÁVzÀÄÝ «zÁéA¸ÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæªÁVzÉ.
GªÀiÁ gÁªï CªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ CtÄ±ÀQÛ £ÀUÀgÀzÀ°è DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è PÀ°AiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄªÀ
PÁAiÀÄPÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ®Æ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸ÀÄªÀ PÉ®¸ÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀÄgÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ
¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆÃ¸ïð, r¥ÉÇèÃªÀiÁ, JA.J vÀgÀUÀwUÀ½UÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.
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ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಟ್ಟ ದ್ದು
 ಬಿ.ಎಸ್.ಸತೀಷ್, ಮೈಸೂರು
ಮಹತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಯ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ತಾಂಬಾ ಯೀಚಿಸಬೇಕದ ಸಂಗತಗಳು
ಹಲವಾರು. ಯಾವ ದಿನದಿಾಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಬೇಕ್ಷಾಂಬ ಯೀಚನೆಗೊಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನಯ
ಸಂಗತ.
ಎಲಲ ದರಲ್ಲಲ ಯೂ ಉತ್ತ ಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಹುಡುಕುವ / ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುವ ಮನೀಭಾವವನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ
ನಾವು ದಿನದ ಆಯ್ಕೆ ಯಲ್ಲಲ ಯೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಟ ಲಲ . ನಮಮ ವಾದಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ತ್ವಕ್ಷಿಕ
ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮ ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇದ್ದ ೀ ಇರುತ್ತ ವೆ. ಸಂಸೆ ೃತ್ದಲ್ಲಲ ಮಂಗಳ ಎನ್ನು ವ ಪದ ನಮಮ
ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಲ ವೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ಾ ಕ್ಷಟ್ಟ ದ್ದದ ಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಶುಭ ಕಯಿವನ್ನು ಅಾಂದು ಶುರು
ಮಾಡಬಾರದ್ಾಂದು ತೀಮಾಿನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟ ದ್ದ ೀವೆ.
ಶುದಧ ತೆಗೆ - ಪವಿತ್ಾ ತೆಗೆ ಮತ್ತ ಾಂದು ಹೆಸರು ಗಂಗೆ ಆದರೆ ಇಾಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ
ಕಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ಬಿೀಳುತ್ತ ವೆ. ಶವಗಳನ್ನು
ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದರಾಂದ ಸತ್ತ ವರಗೆ ಮೀಕ್ಷ
ಪ್ರಾ ಪ್ತತ ಯಾಗುವುದು, ಎಾಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕ್ಷ ಇರುವುದರಾಂದ ಗಂಗೆಗೆ ಈ ಗತ ಬಂದಿದ್.
ಅದೇ ರೀತಯ ಪೂಜ್ಯ ವಸುತ ಗೊೀವು! ಗೊೀವಿನಲ್ಲಲ 33 ಕೀಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದದ ರೆ ಎಾಂದು
ಪುರಾಣದಲ್ಲಲ ದ್. ಆದರೆ ವರ್ಿಕ್ಷೆ 66 ಲಕ್ಷ ಗೊೀವುಗಳು ಮನ್ನರ್ಯ ನ ಸಾಾ ರ್ಿಕೆ ಗಿ ಕಲೆಯಾಗುತತ ವೆ. ಇದನ್ನು
ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೂ ವಿರೀಧಿಸುತತ ಲಲ . ನಮಗೆ ಗಂಗೆಯ ಪುರಾಣ ಬೇಕು. ಗೊೀವಿನ ಪುರಾಣ ಬೇಡ!
ನಮಮ ದೇಶದಲ್ಲಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿದ್. ಇದರ ಮೂಲ ಭಕ್ಷತ ಗಿಾಂತ್ ಭಯವೇ ಮೂಲ ಕರಣವಾಗಿದ್.
ನಮಮ ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುಗಳು, ಲೀಪದೀರ್ಗಳು, ಸುಖಶಾಂತಯ ಅಭಾವಗಳು, ಕರ್ಟ ನರ್ಟ ಗಳು, ಸಾವು
ನೀವುಗಳು, ನಾಗದೇವತೆಯ ಅಸಮಧಾನರಾಂದ ಸಂಭವಿಸುತತ ವೆ ಎಾಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕ್ಷಯಿಾಂದ್ದಗಿ
ಸಪಿಶಾಂತಯ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತತ ವೆ. ಹಾಂದಿನ ಜ್ನಮ ಗಳಲ್ಲಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನಾಚಾರ ಅನಾಹುತ್ಗಳಿಗೆ
ಈ ಜ್ನಮ ದಲ್ಲಲ ಯಾದರೂ ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿ ತ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ನೆಮಮ ದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದ್ಾಂಬ ಭರವಸೆಯಿಾಂದ್ದಗಿ
ಸುಬಾ ಹಮ ಣಯ ಕ್ಷೆ ೀತ್ಾ ಗಳಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಡಲೂ ಜಾಗವಿರದ ಪರಸಿಿ ತ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಹೆದರುವ ನಾವು
ಗೊೀವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲಲ . ಏಕ್ಷಾಂದರೆ ಸಪಿ ಶಾಂತಯಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆಯೇ ಹರತ ಗೊೀ
ಶಾಂತಯಂತ್ಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಲಲ .
ಕಲ ಬದಲಾಗಿದ್. ಎಲಲ ವೂ ಹೈ -ಫೈ ಆಗಿದ್. ರಾಜ್ಕ್ಷೀಯದಲ್ಲಲ ದದ ಜ್ನ ಅಧಿಕರಕ್ಷೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶ
ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕಿರದ ಖಚಿಿನಲ್ಲಲ "ಅಧಯ ಯನ"ಕೆ ಗಿ ಸುತತ ಬರುತ್ವತ ರೆ. ಅವರ ಪಾ ವಾಸದ ನಂತ್ರದ
ಪರಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಣಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ . ನಮಮ ರಸೆತ ಗಳೇ ಇದಕ್ಷೆ ಸಾಕ್ಷೆ .
ಇದಕ್ಷೆ ಾಂತ್ಲೂ ಆಶಿ ಯಿಕರವಾದ ಸಂಗತಗಳಿವೆ. ಹಯಸ ಳ ಶ್ಚಲಪ
ಕಲೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳ
ಉದ್ದಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ತ್ವತಾ ಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ-ಉತ್ತ ಮ ಮೌಲಯ ಗಳಿಲಲ ದ ಕ್ಷಲವು ಸಂಗತಗಳು ನಮಮ
ಗಮನಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತ ವೆ. ಇಾಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಗುರು ಶ್ಚಾ ೀ ರಾಮಾನ್ನಜಾಚಾಯಿರ ಒಪ್ತಪ ಗೆ ಇತೆತ ೀ ಎನ್ನು ವ ಪಾ ಶ್ನು ಗೆ
ಉತ್ತ ರ ದರಕುವುದಿಲಲ .
ಇದಕ್ಷೆ ಾಂತ್ ಉತ್ತ ಮ ಉದ್ದಹರಣೆ ವಿಜ್ಯನಗರ ಕಲದುದ . ಆ ಕಲದಲ್ಲಲ ಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಲಕೆ ಾಂತ್ರ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಕಡುವ ಪದಧ ತ ಇತತ ! ಕ್ಷರೆಗಳನ್ನು ನಿೀರನಿಾಂದ ತಾಂಬಿ
ತಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಊರನ ಪಾ ಮುಖ ಸಿತ ರೀಯರನ್ನು ಬಲ್ಲಕಡುವ ದುರ್ಟ ಪದಧ ತಗಳಿದದ ವು. ಆ ಕಲದಲ್ಲಲ
ರಾಜ್ಗುರುಗಳಾಗಿದದ ವರು ಶ್ಚಾ ೀ ವಾಯ ಸತೀರ್ಿರು. ಅವರು ಚಕಾ ವತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಲಕಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಮಾಡಿದದ ರು.
ಅಾಂತ್ಹ ಮಹಾಮಹಮರೂ ಇಾಂತ್ಹ ಮೂಢ ನಂಬಿಕ್ಷಗಳ ವಿರುದಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಏಕ್ಷ ಜಾಗೃತ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲಲಲ ,
ಎಾಂದು ವಯ ಥೆಯಾಗುತ್ತ ದ್.
ನಮಮ
"ನಾಗರಕತೆ" ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಬಂದು ನಿಾಂತದ್. ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್-ಡಿೀಸೆಲ್ -ತ್ರಕರ-ವಿದುಯ ತ್-ನಿೀರು
ವಾಹನಗಳು-ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ದುಬಾರಯಾಗಿವೆ. ಮಧಯ ಮ ವಗಿದ ಜ್ನರ ಬದುಕನ್ನು ನಾಶ
ಮಾಡಲು ಸಕಿರವೇ ಸಿದಧ ವಾಗಿದ್. ಎಲಲ ಕ್ಕೆ "Exports-Analysis" ಇದ್ದ ೀ ಇದ್ (ಟ್ಟವಿಯಲ್ಲಲ ಕಂಡ ಹಾಗೆ) ಕೀಟು
ಹಾಕ್ಷ ಕಾಂಡವರಾಂದ ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ನಲ್ಲಲ ಹೇಳಿಸುತ್ವತ ರೆ. ಖಾದಿ ಜುಬಾಾ ಹಾಕ್ಷಕಾಂಡಿರುವರಾಂದ ಹಾಂದಿಯಲ್ಲಲ
ಹೇಳಿಸುತ್ವತ ರೆ. ಇಷ್ಟಟ ದರೆ ಸಾಕು!!!
ಮಾನವಿೀಯ ಮೌಲಯ ಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದದ ಗ ಅನಾಹುತ್ಗಳೇ ಆಗುತ್ತ ವೆ. ಅಾಂತ್ವರು ಸುಮಮ ನೆ ನಿಲಲ ಬೇಕಗುತ್ತ ದ್.
ನಾವೆಲಲ ರೂ, ಹೆದರಕ್ಷ-ಆಸೆಯಿಾಂದ ಕ್ಷಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ವೇ ಹರತ ತಳುವಳಿಕ್ಷ ಅನ್ನಕಂಪ ಅರವಿನಿಾಂದಲಲ .
ಲೀಭ ನಮಮ ನಿಾಂದು ದ್ದರ ತ್ಪ್ತಪ ಸಿದ್.
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ಪರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನು ಭಾರತದ ಮಳೆರ್ಳ ಬಗಗ ನೋವಪ ತಳ್ಳಯ ಬೋಕಾದದುದ
 ರಾಜಿೋವಲ ೋಚನ, ಬಂರ್ಳ ರು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್ ಮಾನ ಿನ್ ಋತುವಪ ಜ ನ್ ನಂದ ಸಪಿಂಬರ್ ವರಗ ಇರುತುದೆ ಮತುು ಪರತಯ್ಬಬರ ತುಟ್ಟರ್ಳಲ್ಲಿ
ಯಾವಾರ್ಲ

ಪರಶು

ಇರುತುದೆ,

ತುಂಬಾ ಯ್ೋಚ್ಚಸ್ಬೋಕಾದದ

"ಇದು

ನಜವಾಗಿಯ

ಹೆೋಗಿದೆ

ಮತುು

ಪರಯಾಣ

ಇನ ು

ಸಾಧಯವೋ?"

ಇದು

ಪರಶು .. ಏಕೆಂದರ ಮಳೆ ಮತುು ಪರವಾಹದ ಆಲ ೋಚನೆಯು ಯಾವಪದೆೋ ರಜ್ಾದಿನವನುು ತಗಿಗಸ್ಲು

ಸಾಕು. ಆದಾರ್ ಯ, ಒಳೆುಯ ಸ್ುದಿದ ಎಂದರ ಮಾನ ಿನ್ ನಮಮ ಪರಯಾಣದ ಯ್ೋಜನೆರ್ಳನುು ಹಾಳುಮಾಡಲು ನೋವಪ
ಬ್ರಡಬೋಕಾಗಿಲಿ ಮತುು ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಯಾಣವಪ ಸ್ಹ ಅನುಕ ಲಕರವಾಗಿರುತುದೆ.
ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವಪ ಭಾರತದ ಬಗಗ ತಳ್ಳದುಕೆ ಳುಬೋಕಾದ ಎಲ್ಾಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜೆ ತೆಗ ಮಳೆಯನುು ತಪ್ಪಸ್ಲು ಎಲ್ಲಿ
ಪರಯಾಣಿಸ್ಬೋಕು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಿನೆಗ ಕಾರಣವೋನು?
ಮಾನ ಿನ್ ಭ ಮಿ ಮತುು ಸಾರ್ರದ ಮೋಲ ವಿಭಿನು ತ್ಾಪಮಾನದ ಪರವೃತುರ್ಳ್ಳಂದ ಉಂಟಾರ್ುತುದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನೆೈಋತಯ ಬೋಸಿಗ
ಮಾನ ಿನ್ ಕಡಮ ಒತುಡದ ಪರದೆೋಶದಿಂದ ಆಕಷ್ಟಗತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೋಸಿಗಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸಾಥನದ ಥಾರ್ ಮರುಭ ಮಿ ಮತುು ಪಕೆದ
ಪರದೆೋಶರ್ಳ ತೋವರ ಶಾಖ್ದಿಂದ ಉಂಟಾರ್ುತುದೆ. ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಗಾಳ್ಳಯ ದಿಕುೆ ಹಮುಮಖ್ವಾರ್ುತುದೆ. ಹಂದ
ಮಹಾಸಾರ್ರದಿಂದ ತೆೋವಾಂಶ-ಹೆ ತು ಗಾಳ್ಳರ್ಳು ಶ ನಯವನುು ತುಂಬಲು ಬರುತುವ, ಆದರ ಅವಪ ಹಮಾಲಯ ಪರದೆೋಶದ ಮ ಲಕ
ಹಾದುಹೆ ೋರ್ಲು ಸಾಧಯವಾರ್ದ ಕಾರಣ, ಅವಪ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೋಲಕೆೆ ಬರುತುವ. ಮೊೋಡರ್ಳ ಎತುರದಲ್ಲಿನ ಹೆಚಾಳವಪ
ತ್ಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕೆೆ ಕಾರಣವಾರ್ುತುದೆ, ಮಳೆಯನುು ತರುತುದೆ.
ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಭಾರತವನುು ತಲುಪ್ದಾರ್, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ-ಮಧಯ ಭಾರತದ ಪಶ್ಾಮ ಘಟ್ಿರ್ಳ ಪವಗತ ಪರದೆೋಶದ ಸ್ುತುಲ
ಎರಡು ಭಾರ್ರ್ಳ್ಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾರ್ುತುದೆ. ಒಂದು ಭಾರ್ವಪ ಅರೋಬ್ರಯನ್ ಸ್ಮುದರದ ಮೋಲ ಉತುರದ ಕಡೆಗ ಚಲ್ಲಸ್ುತುದೆ ಮತುು
ಪಶ್ಾಮ ಘಟ್ಿರ್ಳ ಕರಾವಳ್ಳ ಭಾರ್ದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸ್ುತುದೆ. ಇನೆ ುಂದು ಬಂಗಾಳ ಕೆ ಲ್ಲಿಯ ಮೋಲ ಹರಿಯುತುದೆ, ಅಸಾಿಂ ಮ ಲಕ,
ಮತುು ಪೂವಗ ಹಮಾಲಯವನುು ಹೆ ಡೆಯುತುದೆ.
ರಾಜಸಾಥನದಲ್ಲಿ ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಹಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪಾರರಂಭವಾರ್ುತುದೆ, ಗಾಳ್ಳಯ ಪರಸ್ರಣ ದಿಕುೆ ಮತೆು ಹಮುಮಖ್ವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಪಿಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೋಕಾಗಿತುು ಆದರ ಇದು ವಿಳಂಬವಾರ್ುವಪದು, ಮಾನ ಿನ್ ಅವಧಯನುು ಹೆಚ್ಚಾಸ್ುವಪದು
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು?
ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಜ ನ್ 1 ರ ಸ್ುಮಾರಿಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೆೋರಳ ರಾಜಯದ ಕರಾವಳ್ಳಯನುು ತಲುಪಪತುದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮುಂಬೈಗ ಸ್ುಮಾರು 10 ದಿನರ್ಳ ನಂತರ ಆರ್ಮಿಸ್ುತುದೆ, ಜ ನ್ ಅಂತಯದ ವೋಳೆಗ ದೆಹಲ್ಲಯನುು ತಲುಪಪತುದೆ ಮತುು ಜುಲೈ ಮಧಯದ
ವೋಳೆಗ ಭಾರತದ ಉಳ್ಳದ ಭಾರ್ರ್ಳನುು ಆವರಿಸ್ುತುದೆ. ಪರತ ವಷಗ ಮಾನ ಿನ್ ಆರ್ಮನದ ದಿನಾಂಕವಪ ಅನೆೋಕ ಊಹಾಪೂೋಹರ್ಳ್ಳಗ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಹಲವಾರು ಮುನ ಿಚನೆರ್ಳ ಹೆ ರತ್ಾಗಿಯ , ಯಾರಾದರ

ಅದನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ

ಪಡೆಯುವಪದು ಅಪರ ಪ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಮಾನ ಿನ್

ಅನುು

ಬನುಟ್ಿಲು

ಬಯಸ್ುವಿರಾ?

ಭಾರತದ

ದಕ್ಷಿಣ

ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ

ತಮಿಳುನಾಡನ

ಕನಾಯಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಳೆಯಾರ್ುತುದೆ. ಸಾರ್ರಕೆೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹೆ ೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಳದುಕೆ ಳುಬಹುದು ಮತುು
ಚಂಡಮಾರುತವನುು ನೆ ೋಡ. ಕೆೋರಳದ ಕೆ ೋವಲಂ ಸ್ಮಿೋಪದಲ್ಲಿ, ಮಾನ ಿನು ಶಕ್ತುಯುತ ಆರ್ಮನವನುು ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಅತುಯತುಮ
ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
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ಮಾನ ಿನ್ ಒಂದೆೋ ಬಾರಿಗ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಳುುವಪದಿಲಿ. ಬದಲ್ಲಗ, ಇದು "ಪೂವಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ" ಒಂದೆರಡು ದಿನರ್ಳಲ್ಲಿ ಬರುತುದೆ.
ಇದರ ನಜವಾದ ಬರುವನುು ಭಾರಿೋ ಮಳೆ, ಉತೆಷಗದ ರ್ುಡುರ್ು ಮತುು ಸಾಕಷುಿ ಮಿಂಚ್ಚನಂದ ತೆ ೋರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದುುತವಾದ
ಚೈತನಯವನುು ತುಂಬುತುದೆ ಮತುು ಮಕೆಳು ಓಡುವಪದು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೃತಯ ಮಾಡುವಪದು ಮತುು ಆಟ್ವಾಡುವಪದನುು ನೆ ೋಡುವಪದು
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಫರಶ್ ಆಗಿರುವಪದರಿಂದ ವಯಸ್ೆರು ಸ್ಹ ಸೋರುತ್ಾುರ.
ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಇದು ದಿನರ್ಳವರಗ ಇರುತುದೆ, ಮಾನ ಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾನ ದಿನರ್ಳಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಒಂದೆರಡು ರ್ಂಟೆರ್ಳ
ಕಾಲ ಸಿಥರವಾದ ಮಳೆ ಬ್ರೋಳುತುದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮಿಷ ಬ್ರಸಿಲು ಮತುು ಮತೆು ಮಳೆ ಸ್ುರಿಯುವಪದು ಸಾಮಾನಯ . ಮಳೆಯು ತುಂಬಾ
ಅನರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವಪ ದಿನರ್ಳಲ್ಲಿ ಕಡಮ ಮಳೆಯಾರ್ುತುದೆ, ಮತುು ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಾಪಮಾನವಪ ಮತೆು ಬ್ರಸಿಯಾರ್ಲು
ಪಾರರಂಭವಾರ್ುತುದೆ ಮತುು ತೆೋವಾಂಶದ ಮಟ್ಿವಪ ಹೆಚ್ಾಾರ್ುತುದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಪರದೆೋಶರ್ಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪರಮಾಣವಪ
ಉತುುಂರ್ಕೆೆೋರುತುದೆ ಮತುು ಆರ್ಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪ ಕಡಮಯಾರ್ಲು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುತುದೆ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸಪಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಮ
ಮಳೆಯಾದರ , ಬರುವ ಮಳೆಯು ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿರುತುದೆ.
ದುರದೃಷಿವಶಾತ್, ಮಾನ ಿನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತುು ಭಾರಿೋ ಮಳೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ನರ್ರರ್ಳು ಪರವಾಹಕೆೆ ಒಳಗಾರ್ುತುವ.
ಚರಂಡರ್ಳು ನೋರಿನ ಪರಮಾಣವನುು ನಭಾಯಿಸ್ಲು ಸಾಧಯವಾರ್ದಿರುವಪದು ಇದಕೆೆ ಕಾರಣ, ಆಗಾಗಗ ಬೋಸಿಗಯಲ್ಲಿ ಒಗದ ಕಸ್ದ ಕಾರಣ
ಮತುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತೆರವಪಗ ಳ್ಳಸ್ಲ್ಾಗಿಲಿ.
ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚುಾ ಮಳೆಯಾರ್ುತುದೆ?
ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಪ ಪರದೆೋಶರ್ಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚುಾ ಮಳೆಯನುು ಪಡೆಯುತುವ ಎಂಬುದನುು ರ್ಮನಸ್ುವಪದು
ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತದ ಪರಮುಖ್ ನರ್ರರ್ಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ ಹೆಚುಾ ಮಳೆಯನುು ಪಡೆಯುತುದೆ.
ಕೆ ೋಲೆತ್ಾುದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಿ ಮಳೆಯಾರ್ುತುತುು ಆದರ ಇತುೋಚ್ಚನ ವಷಗರ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಮಯಾಗಿದೆ, ಈಶಾನಯ ಮಾನ ಿನ್ ಹೆಚುಾ
ಮಳೆಯನುು ತರುತುದೆ.
ಪೂವಗ ಹಮಾಲಯ ಪರದೆೋಶ, ಡಾಜಿಗಲ್ಲಂಗ್ ಮತುು ಶ್ಲ್ಾಿಂಗ್ (ಮೋಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನ) ಸ್ುತುಮುತುಲ್ಲನ ಪರದೆೋಶವಪ ಮಾನ ಿನ್
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತರವಲಿದೆ ಇಡೋ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪರದೆೋಶರ್ಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರ ಮಾನ ಿನ್
ಹಮಾಲಯ ಶರೋಣಿಯ ಕಡೆಗ ಸಾರ್ುತುರುವಾರ್ ಬಂಗಾಳಕೆ ಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹೆಚುಾವರಿ ತೆೋವಾಂಶವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳುುತುದೆ. ನೋವಪ
ನಜವಾಗಿಯ

ಮಳೆಯನುು ಪ್ರೋತಸ್ದ ಹೆ ರತು, ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರದೆೋಶಕೆೆ ಪರಯಾಣವನುು ಖ್ಂಡತವಾಗಿ

ತಪ್ಪಸ್ಬೋಕು! ನೋವಪ ಹಾಗ ಮಾಡದರ, ಮೋಘಾಲಯದ ಚ್ಚರಾಪಪಂಜಿ ನಮಗ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ (ಇದು ವಿಶವದಲಿೋ ಅತ ಹೆಚುಾ ಮಳೆಯನುು
ಪಡೆಯುವ ಗೌರವವನುು ಹೆ ಂದಿದೆ).
ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಮ ಮಳೆಯಾರ್ುತುದೆ?
ಪರಮುಖ್ ನರ್ರರ್ಳ್ಳಗ ಸ್ಂಬಂಧಸಿದಂತೆ, ದೆಹಲ್ಲ, ಬಂರ್ಳ ರು ಮತುು ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ಕಡಮ ಮಳೆಯನುು
ಪಡೆಯುತುವ. ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಚನೆುೈ ಹೆಚುಾ ಮಳೆಯನುು ಪಡೆಯುವಪದಿಲಿ, ಏಕೆಂದರ ತಮಿಳುನಾಡು ತನು
ಹೆಚ್ಚಾನ ಮಳೆಯನುು ಈಶಾನಯ ಮಾನ ಿನುಂದ ಅಕೆ ಿೋಬರ್ ನಂದ ಡಸಂಬರ್ ವರಗ ಪಡೆಯುತುದೆ. ಕೆೋರಳ, ಕನಾಗಟ್ಕ ಮತುು
ಆಂಧರಪರದೆೋಶರ್ಳು ಸ್ಹ ಈ ಮಾನ ಿನ್ ಅನುು ಅನುಭವಿಸ್ುತುವ, ಜೆ ತೆಗ ನೆೈಋತಯ ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿೋ
ಮಳೆಯಾರ್ುತುದೆ.
ಕಡಮ ಮಳೆಯನುು ಪಡೆಯುವ ಮತುು ಮಾನ ಿನ್ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಾ ಪರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸ್ ಕುವಾದ ಪರದೆೋಶರ್ಳೆಂದರ
ಮರುಭ ಮಿ ರಾಜಯ ರಾಜಸಾಥನ, ಪಶ್ಾಮ ಘಟ್ಿರ್ಳ ಪವಗತ ಶರೋಣಿಯ ಪೂವಗ ಭಾರ್ದಲ್ಲಿರುವ ಡೆಕೆನ್ ಪರಸ್ಥಭ ಮಿ ಮತುು
ದ ರದ ಉತುರ ಭಾರತದ ಲಡಾಕ್.
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ಕೃಷ್ಣಾ ಮೃತ
 ವನಜಾರಾಜ್ನ್
ಶ್ಚಾ ೀಕೃರ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಲ ದ ವಸುತ ಗಳನ್ನು , ಯೀಚನೆಗಳನ್ನು , ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶಶಾ ತ್ವೆಾಂದು ನಂಬಿ
ನಾವು ಕ್ಷಟ್ಟಟ ದ್ದ ೀವೆ ಎಾಂದರೆ ಪ್ರಾ ಯಶಃ ತ್ಪ್ರಪ ಗಲಾರದು. ’ಸತ್ಯ ’ವಾವುದು ’ರ್ಮರ್ಯ ’ವಾವುದು ತಳಿಯದ್
ತ್ಳಲಾಡುತತ ರುವುದು ದುುಃಖಕರ ಸಂಗತ. (We do not know the difference between Eternal and Ephemeral).
ಭವದ ನಂಟು ಬಂಧನಕ್ಷೆ ಅಾಂಟ್ಟಕಾಂಡು ’ಭವರೀಗ ವೈದಯ ’ನನ್ನು ಮರೆತಂತದ್!
ನಮಮ ’ಶರೀರ’ ಒಾಂದೇ ಏನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನಭವಿಸುತತ ರುವ ಭೀಗ-ಭಾಗಯ ವೆಲಲ ವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ಚಾ ೀಕೃರ್ಣ ನ ಕಡುಗೆಗಳು
’ನಮಮ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ"ವೆನ್ನು ತ್ವತ ರೆ. ವಚನಕರರು. ’ಮಾನವ ಜ್ನಮ ದಡಡ ದು’ ಎಾಂಬುದ್ದಗಿ ದ್ದಸರು ಹಾಡಿ
ಹಗಳಿದ್ದದ ರೆ. ಶರೀರ ಮಾಧಯ ಮಂ ಖಲು ಧಮಿ ಸಾಧನಂ" ಎಾಂದು ’ಭಗವದಿಗ ೀತೆ’ಯಲ್ಲಲ ಶ್ಚಾ ೀ ಕೃರ್ಣ ನ್ನ ಅರವು
ಮೂಡಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ನಮಮ ’ಜೀವನದ ಹಾದಿ’ಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅಗಣಿತ್ ಸುಖ – ಸೌಲಭಯ - ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು
ವರವಾಗಿ ನಿೀಡಿರುವುದು ನಮಮ ಸೌಭಾಗಯ ವಲಲ ದ್ ಮತೆತ ೀನ್ನ? ಆದದ ರಾಂದ “ಹರಯ ಕರುಣೆದಳಾದ ಭಾಗಯ ವ ಹರ
ಸಮಪಿಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ಷರೀ," ಎಾಂಬುದ್ದಗಿ ಪುರಂದರದ್ದಸರು ಬುದಿಧ ಮತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಚಿ ರಸಿದ್ದದ ರೆ.
ಎಲಲ ವೂ ’ತ್ನು ದೇ, ತ್ನಗೆ ಸೇರದುದ ’, ಬೇಕು ಇನ್ನು ಬೇಕು, ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ ಬೇಕ್ಷಾಂಬ ಸಾಾ ರ್ಿ, ದುರಾಸೆಯಿಾಂದ
ಪಡೆದುಕಾಂಡ
ವಸುತ ಗಳನ್ನು
ಸಾಾ ಧಿೀನದಲ್ಲಲ ಟುಟ ಕಾಂಡು
ಜೀವನವಿಡಿೀ
ಅವುಗಳನ್ನು
ಕಪ್ರಡುತ್ವತ
ಅಾಂಟ್ಟಕಾಂಡಿರುವುದೇ ಒಾಂದು ರೀತಯ ಜಾಡಯ ವಾಗಿ ಕಲತ್ವತ ಗಿ ಪರಣರ್ಮಸಿದ್. ಇಾಂದಿಾ ಯಗಳನ್ನು ತ್ನು ಕಮನೆಗಳನ್ನು
ಈಡೇರಸಿಕಳುು ವ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಶ್ಚಾ ೀ ಕೃರ್ಣ ನನೆು ೀ ಮರೆತದ್ದದ ನೆ ಮನ್ನರ್ಯ . ಅವನ ಅಮೃತ್ವಾಣಿ,
ಅರವು, ತಳಿಯಬಯಸುವ ಭಗವದಿಗ ೀತೆಯ ಸಾರ’ ಎರ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನಾವು ಅರತ, ನಿತ್ಯ
ಜೀವನದಲ್ಲಲ
ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವೆ? ಈಗ ನಮಮ ನ್ನು ನಾವೇ ಪಾ ಶ್ಚು ಸಿಕಳು ಬೇಕಗಿದ್!
ಪರಮಾತ್ಮ ಸವಾಿಾಂತ್ಯಾಿರ್ಮ! ಎಲೆಲ ಲೂಲ ಇದ್ದದ ನೆ, ಎಲಲ ರಲ್ಲಲ ಯೂ ಇದ್ದದ ನೆ"- ಈ ಜಾಾ ನವು ’ಅರವು’ ಮೂಡಬೇಕು.
ಅಜಾಾ ನವೆಾಂಬ ಕ್ಷರ್ಮರ ಸರದು, ಸುಜಾಾ ನದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಬೇಕದರೆ ಆಧಾಯ ತಮ ಕ ಚಿಾಂತ್ನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸುಸ
ಸರಯಬೇಕು.
ಅಾಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಲ
ನೆಲೆಗೊಾಂಡಿರುವ
’ಪರಮಾತ್ಮ ’ನನ್ನು
ಧಾಯ ನಿಸಬೇಕು.
ನಮಮ
ಬಾಳಿಗೆ
ಅಾಂಟ್ಟಕಾಂಡಿರುವ ’ನಂಟು’ ಎಾಂಬ ಕಾಂಡಿಗಳಿಾಂದ ಕಳಚಿಕಾಂಡು ವಿಮುಕತ ರಾಗಬೇಕದರೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ದಲ್ಲಲ ಕ್ಷಣ
ಕ್ಷಣವೂ ಉಾಂಟಾಗುವ ಮನಸಿಸ ನ ಗೊಾಂದಲ ತ್ಳಮಳವೆಾಂಬ ’ಕುರುಕ್ಷೆ ೀತ್ಾ ’ದಲ್ಲಲ ಜ್ಯಗಳಿಸಬೇಕದರೆ ಶ್ಚಾ ೀ ಕೃರ್ಣ ನ
ಗಿೀತ್ವಮೃತ್ದ ಹನಿ-ಹನಿಯನ್ನು ಆಸಾಾ ಧಿಸಿ, ಸಿಹಯನ್ನು ಸವಿಯಲೇ ಬೇಕಗುವುದು ಅನಿವಾಯಿವಾಗಿದ್. ಆಧಾಯ ತಮ ಕ
ಚಿಾಂತ್ನ-ಮಂರ್ನದಲ್ಲಲ ಒಲವು ಬಳಸಿಕಳು ಬೇಕು. ಈ ಮನೀಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕಾಂಡರೆ ಎಲಾಲ ವಸುತ ಗಳಲೂಲ
ಪರಮಾತ್ಮ ನನೆು ೀ ಕಣುತೆತ ೀವೆ. ಪಾ ಕೃತ ಯಲ್ಲಲ ನ ಸುಾಂದರ ಸುಗಂಧ ಸುಮಗಳು, ಸಫ ಟ್ಟಕ ಮಣಿಯಂತೆ ಹಳೆಯುವ
ಶುದಧ ನಿೀರು ತಂಗಾಳಿ, ಜುಳು ಜುಳು ಹರಯುವ ನದಿ, ರಭಸದಿಾಂದ ಧುಮುಕುವ ಜ್ಲಧಾರೆಗಳು, ಜ್ಲಪ್ರತ್ಗಳು,
ಹಮಚಾಾ ದಿತ್ ಪವಿತ್ಗಳು ಎಲಲ ದರಲೂಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಕಮನಿೀಯ ರೂಪು, ಸೌಾಂದಯಿ ನಮಮ ಮನಸಿಸ ಗೆ ಮುದ
ನಿೀಡುತ್ತ ವೆ. ಅವನ ಪ್ರದ್ದರವಿಾಂದಗಳಿಗೆ ಎಲಲ ವನ್ನು ಸಮಪ್ತಿಸಿ ನಾವು ಆ ಮೂಲಕ ಸುಖಿಸಬೇಕು. ಆತ್ವಮ ನಂದ
ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪದವಿ-ಸಾಿ ನ-ಮಾನ ಮುಾಂತ್ವದ ಆಕರ್ಿಣೆಗಳಿಾಂದ ಪಾ ಲೀಭನೆಗಳಿಾಂದ ಪ್ರರಾಗಬೇಕದರೆ
ಆಗಿಗ ಾಂದ್ದಗೆಗ ಅನ್ನಶಸನ, ಸಾ -ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಿಾಂದ ಶುಚಿರ್ಭಿತ್ರಾಗಬೇಕು.
ಜ್ಗತತ ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮುದ್ದದ ದ ಮಕೆ ಳೆಲಾಲ ಶ್ಚಾ ೀ ಕೃರ್ಣ ನ ಸಾ ರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದದ ರೆ. ಮಾತೆಯರು (ತ್ವಯಂದಿರು) ಮಕೆ ಳ
ಬಾಲ -ಲ್ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ’ಯಶೀದ್’ಗಳಾಗಿ ಲಾಲ್ಲಸಿ-ಪ್ರಲ್ಲಸಿ, ಮುದಿದ ಸಿ ತೀಡಿ-ತದಿದ ಒಳೆು ಯ
ನೈತಕ ಮೌಲಯ (Moral Values) ಗಳನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕು. ಧುಾ ವ ಪಾ ಹಾಲ ದರಂತ್ವರ ಸೂಫ ತಿದ್ದಯಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು
ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದು. ಯೀಗ, ಧಾಯ ನ, ಭಜ್ನೆ ಇತ್ವಯ ದಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರಠ-ಪಾ ವಚನಗಳೊಡನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಅಾಂಗವಾಗಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ದ ೀ
ಆದರೆ
ಶರೀರಕವಾಗಿಯೂ,
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ,
ಭಾವನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿಯೂ ಮಕೆ ಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಲ ಸಂದೇಹವಿಲಲ ! ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ
ಎಾಂತ್ಹುದೇ ಸಮಸೆಯ ಎದಿರಾದರೂ ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಅಲಾಲ ಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ . ಸಾತಾ ಕ ಜೀವನ ಅವರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಆಗುವುದು ನಿಸಸ ಾಂಶಯ. ಕರಣವೆಾಂದರೆ ಈ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೆಯರು ’ನಂದತ್ನಯ ಗೊೀವಿಾಂದನ ಭಜಪು’
ದ್ದನಂದವಾದ ರ್ಮಠಾಯಿ ಚಿಕೆ ಾಂದಿನಿಾಂದಲೂ ಆ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಜಾಡಯ ವೂ
ಎಾಂದೂ ಭಾದಿಸುವುದಿಲಲ . ಭವರೀಗ ವೈದಯ ನನ್ನು ಕಂಡುಕಾಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಅವರೆಲಾಲ ’ಬಾಲಕೃರ್ಣ ’ರೇ ಎಾಂದ್ದದ ಮೇಲೆ
’ಅವರ ಮಾತೆ ಯಶೀದ್ ತ್ವನೆ?’
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qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå CªÀgÀ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ
ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå CªÀgÀ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ PÀÈwUÀ¼À
¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J¦æ¯ï 16gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ PÀ°£Á PÁåA¥À¹ì£À PÀ« PÀÄ¸ÀÄªÀiÁUÀæd ªÀÄgÁp ¨sÁµÁ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÉgÀªÉÃjvÀÄ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå «gÀavÀ ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ JgÀqÀÄ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ, UÉÆÃzÁªÀj wÃgÀzÀ°è
PÀ£ÀßqÀzÀ PÀÄgÀÄºÀÄUÀ¼ÀÄ, C£ÀÄ¨sÁªÀ ¸Á»vÀå «ºÁgÀ, C¤PÉÃvÀ£À ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ, ¸Á»vÀå ªÀiÁUÀð, ¸ÉÆ£Àß°UÉAiÀÄ ¹zÀÞgÁªÀÄ, ªÁYäAiÀÄ
«ªÉÃPÀ (d£ÁzÀð£À ¨sÀmï ¸Á»vÀå ¸À«ÄÃPÉë), ªÀiÁAiÀiÁ£ÀUÀjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ rArªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÉÆÃt §¤ß (8£ÉÃ DªÀÈwÛ), §tÚUÀ¼À
ªÀiÁAwæPÀ zÉÃªÀÅzÁ¸À ±ÉnÖ (qÁ.¥ÀÆtÂðªÀiÁ ±ÉnÖ CªÀgÉÆA¢UÉ), EUÀÎ¥Àà ºÉUÀqÉÃ «ªÁºÀ ¥ÀæºÀ¸À£À CxÀªÁ PÀ£Áå «PÀæAiÀÄzÀ
¥ÀjuÁªÀÄªÀÅ(¸ÀA) PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°è ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. ¨sÀgÀvï PÀÄªÀiÁgï ¥ÉÆ°¥ÀÄ, Dgï. PÉ.
±ÉnÖ, qÁ. «±Àé£ÁxÀ PÁ£Áðqï, qÁ. zÁPÁëAiÀÄtÂ AiÀÄqÀºÀ½î,
zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ, ²æÃ¤ªÁ¸À eÉÆÃPÀmÉÖ, C±ÉÆÃPÀ ¸ÀÄªÀtð, «ÄvÁæ
ªÉAPÀmÁæeï, zÉÃªÀÅzÁ¸À ±ÉnÖ, C«ÄvÁ ¨sÁUÀévï, qÁ. gÁzsÁ
CAiÀÄågï, «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ, ¤vÁå£ÀAzÀ PÉÆÃmÁå£ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ
PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀÈwUÀ¼À PÀÄjvÀÄ qÁ. gÀªÀiÁ
GqÀÄ¥À, qÁ. ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzsÀ£À gÁªï, qÁ. ¢£ÉÃ±ï ±ÉnÖ, gÉAeÁ¼À,
±À²PÀ¯Á ºÉUÀqÉ, C¤vÁ ¥ÀÆeÁj, PÀ¯Á ¨sÁUÀévï, VÃvÁ
ªÀÄAdÄ£Áxï, dAiÀÄ ¸Á¯Áå£ï, VÃvÁ ºÉÃgÀ¼À CªÀgÀÄ
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. PÀÈwPÁgÀgÁzÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå CªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄªÀAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀÄ.
EzÉÃ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¦JZï.r ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀ qÁ. ªÉÊ. «. ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzsÀ£À gÁªï CªÀgÀ£ÀÄß
UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CzÉÃ jÃw ¸ÁzsÀ£ÀQæUÉ UËgÀªÁ¥ÀðuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ qÁ.
²æÃzsÀgÀ ±ÉnÖ (²PÀët), JA. n. ¥ÀÆeÁj (AiÀÄPÀëUÁ£À), PÀ¤ðgÉ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ (¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ), PÀqÀAzÀ¯É ¸ÀÄgÉÃ±ï ¨sÀAqÁj (¸ÀAWÀl£É)
ºÁUÀÆ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃªÁ ¸ÀAWÀ, xÁuÉ (±ÉÊPÀëtÂPÀ) EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¥ÀgÀªÁV
UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀÄjvÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ PÉ. JA. ¸ÀÄªÀtð CªÀgÀ£ÀÄß «±ÉÃµÀªÁV
UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁr PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÀ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ CwyUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹, ¸ÁéUÀw¹ ¤gÀÆ¦¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ
«¨sÁUÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð £À½£Á ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀªÀÄ¦ð¹zÀgÀÄ.

¥ÀÅl 3 jAzÀ . . .
CzÀPÉÌ ªÀÄÄzÀÄPÀ, “CAvÀºÀ K£ÀÆ «±ÉÃµÀ«®è. £Á£ÀÄ JA§vÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ, CzÀgÀ
¨É£ÀßnÖzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ ¤µÀàçAiÉÆÃdPÀ JAzÀÄ FUÀ CxÀðªÁ¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAvÉÆÃµÀzÀ ºÀÄqÀÄPÁlªÀ£ÀÄß
©lÄÖ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¤tð¬Ä¹zÉ. ºÁUÉÃ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß D£ÀA¢¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÉ. CzÀPÁÌVAiÉÄÃ EAzÀÄ £Á£ÀÄ
¸ÀAvÉÆÃµÀªÁVzÉÝÃ£É” JAzÀ£ÀÄ.
ºËzÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¨É£ÀßlÖzÉ, EªÀwÛ£À ¢£ÀªÀ£ÀÄß D£ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹, DUÀ ¤ªÀÄä fÃªÀ£À vÀ¤ßAzÀ vÁ£É
¸ÀÄRªÀÄAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. fÃªÀ£ÀzÀ°è JzÀÄgÁUÀÄªÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ JµÀÄÖ ¢£À CAvÀ ºÉzÀj NrºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ. §gÀÄªÀ
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¸À¨ÉÃPÀÄ. MAzÀÄ eÉÆÃPï C£ÀÄß PÉÃ½ JµÀÄÖ ¸À® £ÁªÀÅ £ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀzÉÃ
¥ÀzÉÃ MAzÉÃ eÉÆÃPï UÉ £ÀUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ CzÉÃ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ §UÉÎ KPÉ C¼À¨ÉÃPÀÄ?
£ÀªÀÄä aAvÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀÄªÀÅ¢®è. CzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀåxÀð ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ CµÉÖ.
CzÀPÉÌ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ, ‘aAvÉ avÉUÉ ¸ÀªÀÄ’ CAvÀ.
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DOES INDIA EVER LEARN FROM HISTORY?
- Nesaru Insight
We know of foreign invasions to India from 400 BC when Alexander entered
India. At that time the soldiers of Alexander were very tired from their battles in
Persia, as such even Puraorova lost, Alexander could not further invade into
India. Later when his commander Selucus came, the Magadha/Maurya Empire
was large and strong and as seek selueus lost and went back. Ashoka of Maurya
descent built a large SINGLE Empire and as such there were no divisions within
from current Afghanisthan / Kandahar to Kamaroopa and to Karnataka. An
undivided force is very strong and stands resolutely against any invade.
But when Kanishka invades the Maurya Empire in on decline and many smaller
Kingdoms, who were fighting against each other become easy pray. Similarly,
when Taimur Lang invades the entire northwest in disarrary and become easy
pray. Ghazni Mohammed does not come to Rule, but to loot. In this he succeeds
because the north west is again divided into small kingdoms, which are fighting
each other.
Gulami Dynasty again is able to concured Delhi because of infighting among
Indian Kingdoms. Some of them support Kutub-ud-din. Alauddin Khilji is able
to research entire South because the chola, Pallava, Pandian, Hoysala and a
Vengi’s are fighting each other.
When the Moghuls enter, many Rajputs actually support Babur and later Akbar
and Jehangir. Even Aurangzeb is able to muster support from the Rajuput
Indian Kingdoms.
Later as the Moghuls are in decline. The East India Company which enters India
for trade is able to see the divided India and seek an opportunity. After Ranjit
Singh passes away his generals are disloyal and support the British. The
Maratha Empire which boasted of Hindu Power, support the British against
Indian Kingdoms. In turn, the Marathas, Nizams, Rajuputs are all subjugated
the British. There were many many Meer Sadaks all over India. So much so in
1905 the British King crowns himself as the Emperor in Delhi. All the Indian
Kings com and salute him.
Currently we have the same situation prevailing in India. There are very few
political parties which are not Dynastic and as such they do not have any
nationalistic ideology or interest grabbing the power. Some parties havae aligned
themselves, either with China or with Pakistan / ISIS. The current Communal
divide is based on vote bank politics and not on prompting the development of
any community, which anyway are poor.
This is an ideal situation for an invader to swing in and break the Indian unity.
The border states of Punjab, Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland,
Manipur, Mizaram, Tamil Nadu are ripe with slogans for an independent State.
Unless we Indians learn lessons from our Histroy, we cannot preserve our
Independence and Independent Culture. History is for learning lessons and not
repeating earlier mistakes.
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HATE SPEECH
Nesaru - Good Thoughts

For some time, we are hearing instances of Hate Speech across the
Country. Mostly these are directed against some Muslims. Heavily tired in
this Multi-Faith Nation, we know that this should be condemned, as we also
know there are many good Muslims amongst us.
But this Hate Speech is nothing new. Since 1930, when the so called
Justice Party arose, we have been hearing Hate Speech against Brahmins.
Brahmins did these atrocities against lower castes. Which Brahmins were
these? It does not matter that these were yester year Brahmins. The wolf
says “It may not be you, or your Father, how does it matter to me. I have to
kill you for the deeds of your forefathers”. If we accept this seasoning, then
even present day Muslims and Christians are also to be included for no fault
of theirs, although it was either Taimur, Ghazni, Babur or Aurangzeb. This
kind of reasoning is now applied for all present day Indians. This is not good.
In Particular, Brahmins in Tamilnadu and Maharashtra and Kashmir are not
only discriminated but are being driven out of the State. It is unfortunate
that Maharashtra with its great tradition of inclusiveness has been the latest
victim of this Hate speech. But it is not politically considered as Hate
Speech.
All kinds of Hate Speeches should stop and of should work thousands the
betterment of all of us. Each community has contributed to the culture and
identify of this great country.
Let us unite and grow together with Love and Kindness.
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Unspoken Words
Cuckoo lightly missed
The beat of limping words
In the long tune of silence.
Infant Shabari gone hunchback
Untimely by the burden of regrets
Housed in thick wet wings.
Blind time delivers
The oars of sighs
Scratches incurable wounds
On inner walls of love
Grief remains imperishable.
Bushy memories rule
Either side of brittle banks
Obstinacy, a two-edged sword
Bleeds to weave a bearable life
Without shuttling bridges.
Long-time customers of pretense
Drowned unto neck
In the game of forced self-hurts.
…but
Life is not so long
To nurture the offspring
Of wrath, bear noxious fruits
In the hide of disgusting egos
Combat of clear eyes
Remains undone
To tear the fence of reticence
For a converse of inner depths.
A little lightning, some thunder
Before the utters
Of suppressed rain
Passionate streams
Blended with pain.
A chaste stamp of smile waits
On bathed flowers, leaves
Which can never return
To the womb of disinterested time.
 Tha Sri Gururaj
Mob: 09343720378

ಯುದ್ಧ -ಬುದ್ಧ
ಮೈಬೆವರ ದಢಕೆ ನೆ ಎದುದ ಕಣಿಾ ಟ್ಟ ರೆ
ಗಾಢ ಕತ್ತ ಲ್ಲನ ರಾಜ್ಯ
ಅಬಾ ರ ಹಾಹಾಕರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದ್ದ ಸದುದ
ಹೃದಯಗಳ ಹಾದಿ ತ್ಪ್ತಪ ಸಿದುದ ?
ಯಾವುದ್ದ ಜಾಾ ಲೆ ಹಸುರು ಅಾಂಗಳದ ಹೂಗಳ
ಸುಡಲು ಸುಡುನ್ನಡಿಯಾದದುದ ?
ಎಲಲ ೀ ಸಿಡಿದ ಬಾಾಂಬಿನ ಬಿಸಿಗೆ
ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ ಯವೀ ಕನಸುಗಳು ಕಮರದುದ
ಕಣದಷ್ಟಟ ಕುರುಡಾದವೇ ಕಣುಣ !
ನಮಮ ಅಾಂಗಳಕ್ಕ ಅಡರದ ಹಗೆ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಟ ಸಿ ಹರಬಂದ್...
ಜಾತ-ಮತ್-ಧಮಾಿಾಂಧತೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಗಲ್ಲಲ -ಗಲ್ಲಲ ಯಲ್ಲ ರಣಕೇಕ್ಷ
ಹಸುಗೂಸುಗಳ ಎದ್ಗೂ ರೀಗ ಹತತ ಸುವ ಹವಣಿಕ್ಷ
ಅನಾರ್ವಾಗಿವೆ ಭರವಸೆಯ ಹಾದಿ
ಮಹಾತ್ಮ ರ ಮೂತಿಯ ಕನು ಡಕಕ್ಷೆ
ಹತತ ದ ಧೂಳು ತ್ಳೆಯುವವರಲಲ
ಮುಖದ ತಾಂಬ ಮಡುಗಟ್ಟಟ ದ ಮೌನ!
ಸುತ್ತ ಮಾರಣ ಹೀಮ, ನೀವು, ಚಿೀರಾಟ್
ನಾಂದವರು ನೀಯಿಸುವವರು ಎರಡೂ ಕಡೆ
ಹರ್ಮಮ ನ ಗುರಾಣಿ ಹಡಿದು
ಎದುರುಬದುರು ನಿಾಂತದ್ ಒಡೆದ ಮನ್ನಕುಲ
ರಕತ ಚೆಲ್ಲಲ ದ ಹಾದಿಯುದದ ಕ್ಕ
ಯಾರವು ಹೆಜೆೆ ಗುರುತ?
ನೀವುಗಳ ಬಿತತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಪಹಪ್ತಸುವ ಯುದಧ
ಕಳೆದುಹೀದನೇ ಬುದಧ !
ಪಾ ತ ಹನಿ ಕಣಿಣ ೀರು, ರಕತ ಕ್ಷೆ ಬಲ್ಲಯಾಗಿದ್ ಬದುಕು...
ಬಾ ಬುದಧ ಮತ್ತ ಮೆಮ ಜೀವಪ್ತಾ ೀತಯ ರ್ಮೀಟು...
ಬೀಧಿವೃಕ್ಷದ ಬೇರು ಚಿಗುರಲ್ಲ ಕುರುಡು
ಎದ್ಗಳಲ್ಲಲ
ಹಸುರು ಕವಲಡೆದು ನೆರಳಾಗಲ್ಲ ಜ್ಗಕ್ಷ
ಉಳಿಯಲ್ಲ ಮನ್ನಕುಲ ಶಾಂತಯ ಸಂಗದಲ್ಲಲ …
 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್,
ಕೆ,ಪಿ.ಎಸ್. ತ್ಯಾ ಮಗೊಂಡ್ಲು

Mob: 8296095236
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²æÃgÀAUÀgÀ £É£À¦£À°è ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï dgÀÄV¸ÀÄªÀ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀzÀ GzÁÏl£É, ªÉÄÃ 02, 2022 gÀAzÀÄ
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï£À°è dgÀÄVvÀÄ.
GzÁÏl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ, CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃªÀÄw
PÀªÀÄ¯ÁgÀªÀgÀÄ, ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁzÀ qÁ. GµÁ zÉÃ¸Á¬Ä,
ºÁUÀÆ «±ÉÃµÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¨sÀgÀvïPÀÄªÀiÁgï ¥ÉÇ°¥ÀÅ
CªÀg£
À ÄÀ ß ¸ÁéUw
À ¹, ²æÃgÀAUÀgA
À vÀºÀ PÀ¯Á«zÀ ºÁUÀÆ £ÁlPÀPÁgÀg£
À ÄÀ ß
¥ÀæwªÀµÀð £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¨sÁUÀå C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïUÉ
MzÀVzÉ. CzÀgÀ®Æè ²æÃgÀAUÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÃ EzÀgÀ°è
¥Á¯ÉÆÎ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ EzÀgÀ ºÉUÀÎ½PÉ JAzÀgÀÄ.
qÁ. ¨sÀgÀvïPÀÄªÀiÁgï ¥ÉÇ°¥ÀÅ CªÀgÀÄ, ²æÃgÀAUÀgÀ ¨Á®å
²PÀët, gÀAUÀ ¥Àj²PÀët, gÀAUÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ £ÉÊwPÀ
«ZÁgÀ zsÁgÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «±ÀzÀªÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ°èAiÉÄÃ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É
ªÀÄºÁgÁµÀÖçzÀ°è GZÀÒ ²PÀët ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ, ®AqÀ¤ß£À°èAiÀÄÆ
¥Àj±ÀæªÀÄ ªÀiÁr, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÁUÀÆ DzsÀÄ¤PÀ, ©æl¤ß£À
£ÁlPÀUÀ¼À°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÉÊZÁjPÀvÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ D±ÀAiÀÄ. £ÀªÀÄä EA¢£À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß
ZÀZÉðªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ gÀAUÀzÀ ¢lªÁzÀ UÀÄj J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CªÀgÀ vÀvÀé JAzÀgÀÄ.
qÁ. GµÁ zÉÃ¸Á¬ÄAiÀÄªÀgÀÄ, PÀgÉÆÃ£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¯Áè
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ

C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïUÉ JqÉ©qÀzÉ, ²æÃgÀAUÉÆÃvÀìªÀ £ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ
§gÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ºÉÆUÀ¼ÀÄªÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ.
DªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï PÀ¯Á vÀAqÀ
"¸ÁPÁgÀ" £ÁlPÀªÀ£ÀÄß DrzÀgÀÄ. F ¸ÀAVÃvÀ £ÁlPÀzÀ°è,
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï £Á®ÄÌ ¦Ã½UÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ
¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ J¼ÉAiÀÄªÀjAzÀ
»rzÀÄ 82 ªÀµÀðzÀ »jAiÀÄgÀ ªÀgÉV£À PÀ¯Á«zÀgÀÄ, vÁªÉÃ
ºÁqÀÄvÁÛ, PÀÄtÂAiÀÄÄvÁÛ, PÀxÁ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ,
"zÉÃªÀgÀÄ CAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? J°ègÀÄªÀ£ÀÄ" JA§
ªÉÊZÁjPÀvA
É iÀÄ£ÀÄß, ¨sÁªÀ gÀÆ¥À¢AzÀ J®èjUÀÆ ªÀÄÄnÖ¹zÀgÄÀ .
F ªÀÄÄUÀÞ ¨sÁªÀ¢AzÀ J¯Áè £ÉÆÃqÀÄUÀgÀÆ vÀ°èÃ£ÀgÁzÀgÀÄ.
PÀ¯Á«zÀgÀÄ: ²æÃAiÀÄÄvÀgÁzÀ gÀAUÀ£Áxï, gÁWÀªï, ©üÃªÀiï,
±À²PÁAvï eÉÆÃ¶, ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå ²æÃªÀÄwAiÀÄgÁzÀ
«ÃuÁ eÉÆÃ², ®QëäÃ ¹ÃvÁgÁªÀiï, ±ÁåªÀÄ¯Á gÁzsÉÃ±ï
‘Nesaru Tingalole’, May 2022
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PÀÄªÀiÁgÀ : ¸ÀÄ±ÁAvï, avÀægÀxÀ, ¸Á¬ÄvÉÃeï, ¸Á¬Ä£Áxï
ªÁzÀå
: ¸Àa£ï ªÉÆÃgÉ

PÀÄªÀiÁj : ªÉÄÊwæ gÁzsÉÃ±ï, ªÀÄºÀw gÁzsÉÃ±ï, ºÀ¶ðvÁ
ªÉÄÃPÀ¥ï : QgÀuï WÀrUÁAPÀgï, ¤²PÁAvï

²æÃgÀAUÀ gÀAUÉÆÃvÀìªÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ
¢£À 3-5-2022gÀAzÀÄ
ªÀÄgÁp £ÁlPÀ

"ªÉÆÃ¸ïÖ ªÉ®ÌA"
¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArvÀÄ.
gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÃð±À£À
²æÃ ¸ÀÄ¤¯ï ºÀj±ÀÑAzÀ.æ

²æÃgÀAUÀ gÀAUÉÆÃvÀìªz
À À ªÀÄÆgÀ£AÉ iÀÄ ¢£À
4-5-2022gÀAzÀÄ »A¢ £ÁlPÀ

"ªÉÄÊ ¯ÉÆÃPÀªiÀ Á£Àå w®Pï ºÀÆA".
¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉÆArvÀÄ.
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