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ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ
ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೆೇಕಾಗ್ಗದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ಒಗ್ಗಿಕೊೊಂಡಿದಾಾರೆ.
ಈ ಕೊರೊೇನಾದೊಂದಾಗ್ಗ ಮುಖತಃ ಯಾರನೂೂ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೊಂತಾಗ್ಗದೆ. ಎಲ್ಲವ್ೂ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್
ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲ್ಕವೆೇ ಸೊಂಪಕಕ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ಪರಯತೂಪಡಬೆೇಕಷೆಟೇ. ಮಕಕಳಿಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲ್ಕವೆೇ ಶಿಕ್ಷಣವ್ನುೂ
ನೇಡಬೆೇಕು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಇರುವ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕಕಳ್ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಲ್ು ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊೊಂಡರೊೇ
ಬಿಟಟರೊೇ ಒೊಂದು ತಿಳಿಯದು. ಮಕಕಳ್ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಬರೆಸುವ್ೊಂತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ವಿದಾಯರ್ಥಕಯ ನಡುವೆ ಇರುವ್ ಆ
ಪೆರೇಮಪೂವ್ಕಕ ಬಾೊಂಧ್ಯವ್ಯ ಬೆಸ್ೆಯುವ್ೊಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಶೊಂಸಿಸುವಾಗ ಬೆನುೂ ತಟಿಟ ಪ್ರೇತಾಾಹಿಸುವ್ೊಂತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಆ
ಹಾವ್ಭಾವ್ದೊಂದ ಕಲ್ಲಸುವ್ ಪರಕ್ರರಯೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊೊಂಡಿರುವ್ ಮಕಕಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದನೊಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳಾಾ ಇದಾಾರೆ. ಎಲ್ಲರ
ಮನೆಯಲ್ೂಲ ಒೊಂದೆೇ ರೇತಿಯ ನೆಟ್ ವ್ರ್ಕಕ ಇರುತಾದೆ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸುವ್ ಹಾಗ್ಗಲ್ಲ. ಇತಾ ಶಿಕ್ಷಕರಗೂ ತಾನು ಮಾಡುವ್ ಪಾಠ
ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಕವಾಯಿತೊೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನುೂವ್ ಸೊಂದೆೇಹ. ಒಟ್ಾಟರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಗೂ ತಾವ್ು ಮಾಡಿದ ಪಾಠದಲ್ಲಲ ತೃಪ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ಮಕಕಳಿಗೂ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವ್ ಪಾಠದಲ್ಲಲ ರುಚ್ಚಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಗದೆ.
ಆ ದನಗಳ್ಲ್ಲಲ ತರಗತಿಗೆ ಹೊೇಗ್ಗ ಕಲ್ಲಯುತಿಾದಾ ಪಾಠಕೂಕ ಈಗ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಕಲ್ಲಯುವ್ ಪಾಠಕೂಕ ವ್ಯತಾಯಸವಿದೆ.
ಪರಸಿೆತಿಗೆ ತಕಕೊಂತೆ ಪಾಠಮಾಡುವ್ ಶೆೈಲ್ಲಯನೂೂ ಬದಲ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೇಕಾಗುತಾದೆ. ಕೆೇವ್ಲ್ ಪಠಯಕರಮವ್ನುೂ ಮುಗ್ಗಸುವ್
ಉದೆಾೇಶಕಾಕಗ್ಗ ಪಾಠ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವ್ು ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ಮಕಕಳ್ ಮಸಾಕಕೆಕ ಮುಟಟಬೆೇಕಾದರೆ, ಏನಾದರೂ
ಚಟುವ್ಟಿಕೆಯಿೊಂದ ಮಕಕಳ್ನುೂ ತಲ್ುಪುವ್ೊಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಪಾಠದ ಮಧ್ೆಯ ಮಧ್ೆಯ ಅದಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳ್ನುೂ ಹೆೇಳಿ
ಮಕಕಳ್ನುೂ ರೊಂಜಿಸಿ. ಒೊಂದೆೇ ಸಮನೆ ಲಾಪ್ ಟ್ಾಪ್ ಅರ್ವಾ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮುೊಂದೆ ಕುಳಿತು ಪಾಠ ಕೆೇಳ್ುವಾಗ ಮಕಕಳಿಗೆ
ಬೆೇಸರವ್ನುೂ ತರಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ ಮಕಕಳ್ ಉತಾಾಹಕೆಕ ಈ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ್ನುೂ ಮಾಡಿಸುವ್ ಮೂಲ್ಕ ಚಾರ್ಜಕ
ಮಾಡಬೆೇಕು. ಮಕಕಳಿೊಂದ ಕಥೆಗಳ್ನುೂ ಹೆೇಳಿಸಿ, ವಿವಿಧ್ ಚಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ್ನುೂ ಮಾಡುವ್ೊಂತೆ ಪೆರೇರೆೇಪ್ತಸಿ. ಕೆಲ್ವ್ು ಶಿಕ್ಷಕರು
ಪಾಠಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವ್ನುೂ ಅನಮೇಶನ್ ದೊಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಡಿಯೇದೊಂದ ಪರಸುಾತಪಡಿಸುತಾಾರೆ. ಇದು ಒಳೆಳಯ
ಕರಮ. ಮಕಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬಹುಬೆೇಗ ಮನದಟ್ಾಟಗುತಾದೆ.
ಇನುೂ ಪಾಲ್ಕರು ಕೂಡ ಅನೆೇಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳ್ನುೂ ಎದುರಸುತಿಾದಾಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಮೂರು ನಾಲ್ುಕ ಮಕಕಳಿರುವಾಗ, ಒೊಂದೆೇ
ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಲ್ಲಲ ಹೆೇಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತರಗತಿಗಳ್ಲ್ಲಲ ಹಾಜರಾಗುವ್ುದು? ಎನುೂವ್ುದು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಗೆ ತಮಮ ಸಮಸ್ೆಯಯನುೂ
ಹೆೇಳಿ, ಅದಕೆಕ ಏನಾದರೂ ಪರಹಾರವ್ನುೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಗಕದ ಕಾಲಸ್ ಗಳ್ು ಒೊಂದೆೇ ಸಮಯಕೆಕ
ಶುರುವಾಗದೊಂತೆ ತಡೆದು, ಒೊಂದು ವ್ಗಕದ ಕಾಲಸ್ ಮುಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಮತೊಾೊಂದು ವ್ಗಕದ ಕಾಲಾಸ್ ಆರೊಂಭ ಮಾಡುವ್ ಹಾಗೆ
ನೊೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೆೇಕು.
ಇನುೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುೊಂದರುವ್ ದೊಡಡ ಪರಶೊ. ಪರೇಕ್ಷೆಗಳ್ನುೂ ಹೆೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳೆ್ ಳೇದು? ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅಲ್ಲಲ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳ್ನುೂ
ತೆಗೆದುಕೊೊಂಡರೆ, ಎಷುಟ ಜನ ಮಕಕಳ್ು ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗ್ಗ ಉತಾರಸಬಹುದು? ಎನುೂವ್ ಸಮಸ್ೆಯ. ಅದಕೂಕ ಏನಾದರೂ
ಪರಹಾರ ಸಿಕೆಕೇ ಸಿಗುತಾದೆ. ಪರಸಿೆತಿ ಒೊಂದೆೇ ಸಮ ಇರೊೇದಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಬದಲಾದೊಂತೆ ಪರಸಿೆತಿಗಳ್ು ಬದಲಾಗುತಾದೆ. ಯಾವ್
ಪರಸಿೆತಿ ಬೊಂದರೂ ಧ್ೆೈಯಕದೊಂದ ಎದುರಸಬಲೆಲ ಎನುೂವ್ುದನುೂ ಮಕಕಳ್ಲ್ಲಲ ರೂಢಿಸಬೆೇಕು. ಇನುೂ ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆೆಗೆ
ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ುಳವಾಗ ತಾೊಂತಿರಕ ಸಮಸ್ೆಯ ಎದುರಾಗೊೇದು ಸಹಜ. ಅದರೊಂದ ಎದೆಗುೊಂದಬೆೇಕಾಗ್ಗಲ್ಲ.
ಈಗ ದೆೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಬದಲಾಗ್ಗದೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಗಳ್ನುೂ ಸರಕಾರ ಜಾರಗೆ ತರುತಿಾದೆ. ಮಕಕಳ್ ಮೇಲ್ಲರುವ್
ಮಾನಸಿಕ ಒತಾಡವ್ನುೂ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡುತಿಾದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ್ಗ ಮಕಕಳ್ ಶೆರೇಯೇಭಿವ್ೃದಿಗಾಗ್ಗ
ಹಲ್ವಾರು ಕರಮಗಳ್ನುೂ ಸರಕಾರ ಕೆೈಗೊೊಂಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೇಡಿದೆ. ಮಕಕಳ್ು ಚ್ಚಕಕವ್ರಸುವಾಗಲೆೇ
ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಉತೆಾೇಜನ ನೇಡಬೆೇಕೆೊಂಬ ಉದೆಾೇಶವ್ನುೂ ಹಮಿಮಕೊೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟವ್ನುೂ ಸುಧ್ಾರಸಿದೆ. ಒಟ್ಾಟರೆ ಮಕಕಳ್
ಭವಿಷಯವ್ನುೂ ಗಮನದಲ್ಲಲಟುಟಕೊೊಂಡು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನುೂ ಸರಕಾರ ಜಾರಗೆ ತೊಂದದೆ. ಕಾಲ್ಕೆಕ ತಕಕೊಂತೆ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ೂಲ
ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ್ನುೂ ತರಬೆೇಕಾದುದು ಅಗತಯ. ಸರಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಸ್ಾಾಗತಾಹಕವಾದುದು.
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 ಕಮಲಾ ಕೆ

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮೀಲೆ, ವಯವಹಾರಗಳ ಮೀಲೆ, ಓಡಾಟಗಳ
ಮೀಲೆ, ಸಿಂಬಿಂಧಗಳ ಮೀಲೆ ಹಲ್ವಾರಕ ರೀತಯ ಪ್ರಭಾವವನಕು ಬೀರದೆ ಈ ಬಾರ ಬಿಂದಿರಕವ ಕರ ೀನಾ ವೈರಸ್
ಯಾವುದೆೀ ತಾರತಮಯ ತ ೀರದೆ ಬಡವರಕ, ಬಲಿಲದರಕ, ಚಿಕು ಉದಯಮ, ದೆ ಡಡ ಉದಯಮ, ಬೆಳೆಯಕತಿರಕವ ದೆೀಶ,
ಈಗಾಗಲೆೀ ಬೆಳೆದಕ ಮಕಿಂದಕವರದಿರಕವ ದೆೀಶ ಎಲ್ಲರ ಮೀಲೆ ತನು ಕರನೆರಳನಕು ಬೀರದೆ ಕರ ೀನಾ ವೈರಸ್ ಗೆ
ತಕತಾಿಗಿರಕವವರಗೆ ತಮಮ ಆರ ೀಗಯದ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲ್ಕ, ಪ್ರೀತಯ ಮಾತಕಗಳನಾುಡಿ ಓಲೆೈಸಕವ ಆತಮೀಯರಕ
ಸಿಂಬಿಂಧಿಗಳಕ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದ ರ ಉಳಿಯಬೆೀಕಾಗಿದಕು ಎಷ ಟೀ ಘಟನೆಗಳಲಿಲ ಸಾವಿನ ನಿಂತರ ಅಿಂತಯಕ್ರರಯೆಯನ ು
ಸಹ ಮ ರನೆೀ ವಯಕ್ರಿಗಳಕ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಕರಕಣಾಜನಕ ಪ್ರಸ್ಥಿತ ಉಿಂಟಾಗಿದೆ ಜನರ ವರಮಾನ ಕಡಿಮಯಾಗಿದಕು
ಆರ ೀಗಯಕೆು ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಥದ ಖರ್ಕು ವರ್ಚಗಳಕ ಹೆಚ್ಾಚಗಿವ ದೆೀಶದಲೆಲೀ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಕಿಂಠಿತಗೆ ಿಂಡಿದಕು, ನಮಮನೆುಲಾಲ
ಕಡಿಮ ಎಿಂದರ ಐದಕ ವರ್ುಗಳರ್ಕಟ ಹಿಿಂದಕೆು ತಳಿಿದೆ ಇನ ು ಎರ್ಕಟ ಕಾಲ್ ಈ ಪ್ರಸ್ಥಿತ ಮಕಿಂದಕವರಯಬಹಕದಕ
ಎಿಂಬ ಆತಿಂಕ ನಿಮಾುಣಗೆ ಿಂಡಿದೆ
ಇನಕು ಮಕಿಂದೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಡಿಲ್ಗೆ ಳಿಲಿದೆ ಹಾಗೆಿಂದ ಮಾತರಕೆು ಕರ ೀನಾ ವೈರಸ್ ಹೆ ರಟಕ ಹೆ ೀಯಿತಿಂದಲ್ಲ
ನಾವಲ್ಲರ

ಅದರ ಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾದ ಪ್ರಸ್ಥಿತಗೆ ಹೆ ಿಂದಿಕೆ ಿಂಡಕ, ಕಟ್ಟಟರ್ಚರದಿಿಂದ ಮತಿ ಸಕ್ರರಯವಾಗಬೆೀಕಾದ

ಅವಶಯಕತ ಎಲ್ಲರ ಮಕಿಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತರದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಗೆ ಬರಕತಿದೆಯೆೀ ಎಿಂಬ
ಪ್ರಶು ಮ ಡಿದರ ’ಇಲ್ಲ’ ಎಿಂಬಕವುದೆೀ ತಕ್ಷಣದ ಉತಿರ

ಅಲಾಾವಧಿಯಲಿಲ ಬಹಳ ಮಿಂದಿ ಕೆಲ್ಸ

ಕಳೆದಕಕೆ ಳಿಬಹಕದಕ ಎಷ ಟೀ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಕ ಆರ್ಥುಕ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಮಕಚಿಚ ಹೆ ೀಗಬಹಕದಕ ಜನರ ಬಳಿ ಹಣದ
ಕೆ ರತಯಿಿಂದಾಗಿ ಅತಯಗತಯ ವಸಕಿಗಳನಕು ಉಳಿದಕ ಮಿಕೆುಲ್ಲ ಅವಶಯಕತಗಳಿಗೆ ಬೆೀಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಕವುದರಿಂದ ವಾಯಪಾರ
ವಹಿವಾಟಕಗಳಕ ಜಗಗಬಹಕದಕ ಸಕಾುರ ವಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರಕವಾದ ನಿೀತಗಳನಕು ಮಾಡಬಹಕದೆೀ ಹೆ ರತಕ
ಸಕಾುರವೀ ನೆೀರವಾಗಿ ವಯವಹಾರವನಕು ನಡೆಸಲ್ಕ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ ಹಿೀಗಾಗಿ ಮಧಯಮಾವಧಿ ಹಾಗ ದಿೀರ್ಾುವಧಿಯ
ಸರಕಾರ ತನು ನಿೀತಯನಕು ಉದಿುಮ, ವಯವಹಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಟಕೆ ೀನದಿಿಂದ ರ ಪ್ಸಲಿದೆ ನಮಮ ಪ್ರಧಾನ
ಮಿಂತರಯವರ ನೆಚಿಚನ ’ಭಾರತದಲಿಲ ತಯಾರಸಕ’ ಯೀಜನೆಗೆ ಬಹಳರ್ಕಟ ಒತಕಿ ಸ್ಥಗಲಿದೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ವೀಳೆ
ಗಾರಹಕರ ಅನಕಕ ಲ್ಕೆು ತಕುಿಂತ ಹೆ ಸ ತಿಂತರಜ್ಞಾನಾಧಾರತ ಸೀವಗಳಕ ಹಕಟ್ಟಟಕೆ ಿಂಡಿದಕು ಈ ಕ್ಷೀತರದಲಿಲ ಹಲ್ವಾರಕ
ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಉದಿುಮ, ವಯವಹಾರಗಳಕ ತಲೆ ಎತಿಲಿವ ಈ ಹೆ ಸ ಕಕಶಲ್ತಯನಕು ಘ ೀಷ್ಟಸ್ಥಕೆ ಿಂಡರ ಹತಕಿ
ಹಲ್ವಾರಕ ಉದೆ ಯೀಗಾವಕಾಶಗಳಕ ನಿಮಾುಣಗೆ ಳಿಲಿವ
ಸವಿಂತ ವಹಿವಾಟಕ ನಡೆಸಬೆೀಕೆನಕುವವರ
ತಿಂತರಜ್ಞಾನವನಕು ಆಧಾರವಾಗಿಟಕಟಕೆ ಿಂಡಕ ಮಕಿಂದಕವರದರ ಒಳೆಿಯ ಭವಿರ್ಯವನಕು ರ ಪ್ಸ್ಥಕೆ ಳಿಬಹಕದಕ
ಚಿೀನಾ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟರೀಯ ಮಟಟದಲಿಲ ತನು ಮಕಖಕೆು ಮಸ್ಥ ಬಳಿದಕಕೆ ಿಂಡಿರಕವುದರಿಂದ ಹಾಗ

ಅಮರಕ ತನು

ದೆೀಶಕೆು ವಲ್ಸ ಬರಕವುದನಕು ತಡೆಗಟಟಲ್ಕ ನಿೀತಗಳನಕು ರ ಪ್ಸಕತಿರಕವುದರಿಂದ, ಹಲ್ವಾರಕ ವಿದೆೀಶೀ ಕಿಂಪ್ನಿಗಳಕ
ತಮಮ ಉತಾಾದನಾ ಘಟಕಗಳನಕು ಭಾರತದಲಿಲ ಸಾಿಪ್ಸಕವ ಸಾಧಯತಗಳಕ ಈಗಾಗಲೆೀ ಕಿಂಡಕಬರಕತಿದೆ
ವಯವಹಾರವನಕು ಸಕಧಾರಸಲ್ಕ ಬಾಯಿಂಕ್ ಮತಕಿ ಬಾಯಿಂಕೆೀತರ ಸಿಂಸಿಗಳಕ ಕಡಿಮ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ ವಯವಹಾರಸಿರಗೆ
ಬಿಂಡವಾಳವನಕು ಒದಗಿಸಕವಿಂತ ಸಕಾುರ ನಿೀತಯನಕು ರ ಪ್ಸ್ಥದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳೆಿಯ ಉಪಾಯಗಳನಕು ಹೆ ಿಂದಿರಕವ
ಯಕವಕ ಯಕವತಯರಗೆ ತಮಮದೆೀ ಸವಿಂತ ಉದಿುಮಗಳನಕು ಆರಿಂಭಿಸಲ್ಕ ಇದಕ ಸಕಾಲ್ ದೆೀಶದ ಆರ್ಥುಕ ಸ್ಥಿತಯನಕು
ಬೆಳವಣಿಗೆಯತಿ ಮಕಖ ಮಾಡಿಸಲ್ಕ ಸಕಾುರ ವಲ್ಯದ ಉದಿುಮಗಳಕ ಹಾಗ ಮ ಲ್ಭ ತ ಸೌಕಯುಗಳಾದ ರಸಿ
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ಹಾಗ

ಸೀತಕವ ನಿಮಾುಣ, ಆರ ೀಗಯ ವಲ್ಯ, ಸಾವುಜನಿಕ ಸಿಂಚ್ಾರ ವಲ್ಯ, ಕೃಷ್ಟವಲ್ಯಗಳಲಿಲ ಸಕಾುರ ತನು

ಹ ಡಿಕೆಯನಕು ತೀವರಗತಯಲಿಲ ಹೆಚಿಚಸಲಿದೆ ವಿದೆೀಶೀ ಬಿಂಡವಾಳವನಕು ಆಕಷ್ಟುಸಲ್ಕ ಹಲ್ವಾರಕ ಯೀಜನೆಗಳನಕು
ಕೆೈಗೆತಿಕೆ ಳಿಲಿದೆ ಇದನೆುಲಾಲ ಕ ಲ್ಿಂಕಕರ್ವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಥದಲಿಲ ಕರ ೀನಾ ಹಾವಳಿ ಸವಲ್ಾ ಹತ ೀಟ್ಟಗೆ ಬಿಂದ ಮೀಲೆ,
ಮಕಿಂಬರಕವ ದಿನಗಳಲಿಲ ಹಲ್ವಾರಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲ್ಕ ತರದಕಕೆ ಳಕಿತಿವ ಹೆ ೀಟ್ಟಲ್ ಉದಯಮ, ಪ್ರವಾಸ್ಥೀ
ಉದಯಮ, ಮಾಲ್ ಗಳಕ ಸ್ಥನಿಮಾ ಮಿಂದಿರಗಳಕ ಇತಾಯದಿ ವಲ್ಯ ಸಕಧಾರಸ್ಥಕೆ ಳಿಲ್ಕ ಸಾಕರ್ಕಟ ಕಾಲಾವಕಾಶ
ಬೆೀಕಾಗಬಹಕದಕ ಸ್ಥನಿಮಾವನಕು ಪ್ರೀಕ್ಷಕರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲ್ಕಪ್ಸಕವಲ್ ಲ ಹೆ ಸ ದಾರ ನಿಮಾುಣವಾಗಿದಕು, ಇನಕು
ಮಕಿಂದೆ ಸ್ಥನಿಮಾ ತರಗೆ ಳಕಿವ ದಿನವೀ ನಿಮಮ ಮನೆಯಲೆಲೀ ಕಕಳಿತಕ ಪ್ರವಾರದೆ ಿಂದಿಗೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಕವ ಅವಕಾಶ
ಈಗಾಗಲೆೀ ಲ್ಭಯವಾಗಿದೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಲ ವೈದಯರಕ ತಮಮ ಸಮಾಲೆ ೀರ್ನೆಯನಕು ರ ೀಗಿಗಳೆ ಿಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ಥ
ಸಲ್ಹೆಯನಕು ನಿೀಡಕವ ಹೆ ಸ ವಯವಸಿ ಕ ಡ ಜನಸಾಮಾನಯರಗೆ ಒದಗಲಿದೆ ಅತ ಕ್ರಲರ್ಟಕರವಾದ ನಾಯಯಾಿಂಗ ಕ ಡ
ತಿಂತರಜ್ಞಾನಕೆು ಒಗಿಗಕೆ ಳಕಿತಿರಕವುದಕ ಸಹ ಒಿಂದಕ ಪ್ರಮಕಖ ಬದಲಾವಣೆಯೆೀ ಸರ
ಇಷಟಲಾಲ ಹಿನೆುಲೆಯಲಿಲ ಒಿಂದಕ ಮಕಖಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆಿಂದರ ದೆೀಶಕೆು ದೆೀಶವೀ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ ಉತಿಮ
ಬಳಕೆಯನಕು ಒಪ್ಾಕೆ ಳಕಿತಿರಕವುದಕ ಅವಶಯಕತ ಹೆ ಸ ಸೃಷ್ಟಟಯ ಮಾತ ಎನಕುವ ನಾಣಕುಡಿಯಿಂತ ಬಹಳ
ವಲ್ಯಗಳಲಿಲ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆ ತನಿುಿಂದ ತಾನೆೀ ಆರ ೀಗಯಕರ ಮಟಟದಲಿಲ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕರ ೀನಾ ನಮಮಲಿಲರಕವ
ದಕಬುಲ್ತಗಳನಕು ಎತಿ ತ ೀರಸ್ಥದೆ ಹಾಗೆಯೆೀ ಹೆ ಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಮಹಾಪ್ೂರವನೆುೀ ನಮಮ ಮಕಿಂದೆ ಬಚಿಚಟ್ಟಟದೆ
ಹೆ ಸತನಕು ಒಪ್ಾಕೆ ಿಂಡಕ ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನಕು ರ ಢಿಸ್ಥಕೆ ಳಕಿತಾಿ ಮಕನೆುಡೆದರ ನಮಮ ದೆೀಶ ಮಕಿಂರ್ ಣಿ
ರಾರ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಟಗೆ ಸೀರಕವುದರಲಿಲ ಅನಕಮಾನವೀ ಇಲ್ಲ ನಮಮ ರಾಜಕ್ರೀಯ ವಯವಸಿಯ ಎಲ್ಲ ವಲ್ಯಗಳಿಂತ
ಗಾರಹಕರ ಸೀವಗಾಗಿ ಟ್ಟ ಿಂಕ ಕಟ್ಟಟ ನಿಿಂತರಿಂತ ನಮಮನಕು ಹಿಡಿದಿಡಲ್ಕ ಸಾಧಯವೀ ಇರಕವುದಿಲ್ಲ ಜನರ ಸಿಂಕರ್ಟದಲಿಲ
ತಮಮ ಬೆೀಳೆ ಬೆೀಯಿಸ್ಥಕೆ ಿಂಡಕ ಸಾವರ್ು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕತಿರಕವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ ನಿೀಡೆ ೀ ಭಗವಿಂತ, ಅವರಲಿಲ
ಸೀವಾ ಭಾವನೆ ಮ ಡಿ ನಮಮ ದೆೀಶದ ಸಾಧನೆ ಹೆಚಿಚಸ ೀ ಎಿಂದಕ ನಾವಲ್ಲರ ಕೆೀಳಿಕೆ ಳೆ ಿೀಣವೀ?
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ಒಿಂದಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಮಶು
ಡಾ ಬ ಆರ್ ಮಿಂಜಕನಾಥ್

ಮನಕರ್ಯ ಮೊದಲ್ಕ ಮರದ ಮೀಲಿದಕು, ಆಮೀಲೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಂದಕ, ಗವಿಗಳಲಿಲ ಇರತ ಡಗಿದಾಗ,
ಬೆೀರ ಇನಕುಳಿದ ಜಿಂತಕಗಳೆ ಡನೆ ಹೆ ಡೆದಾಡಬೆೀಕಾಯಿತಕ ತಾನೆ ಬಬನೆೀ ಅವುಗಳೆ ಡನೆ ಹೆ ಡೆದಾಡಲ್ಕ
ಆಗದಿದಾುಗ ಇನಕುಳಿದ ಮನಕರ್ಯರ ಡನೆ ಒಟಾಟಗಬೆೀಕಾಯಿತಕ
ಮೊದಲ್ಕ ತನುಲ್ಕ ಸ್ಥಕ್ರುದಾಗ ಉಳಿದವರನ ು ತನುಲ್ಕ ಕರಯಬೆೀಕಾದಾಗ, ಇಲ್ಲವೀ ತನುನೆುೀ ಕಬಳಿಸಲ್ಕ
ಯಾರಾದರ ಬಿಂದಾಗ, ಅವನಕ ತನು ಬಾಯಿಿಂದ ಸದಕು ಮಾಡಿ ಕರಯಬೆೀಕಾಯಿತಕ ಇದನಕು ಬೆೀರ ಜಿಂತಕಗಳ
ಮಾಡಕತಿವ ತಕಸಕ ಕಾಲ್ವಾದ ಮೀಲೆ ಮನಕರ್ಯರಕ ಬೆೀರ ಬೆೀರ ಸದಕುಗಳಿಗೆ ಬೆೀರ ಬೆೀರ ತಳಿವನಕುಕೆ ಡಲ್ಕ
ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಡಿದರಕ “ಇಲಿಲ ಬಾ” ಎಿಂದಕ ಕರಯಕವಾಗ ಕೆೈಯಿಿಂದ ಕರಯಕವುದಲ್ಲದೆ “ಆ”, “ಬಾ”, “ವಾ” ಎಿಂಬ
ಸದಿುಗಳನಕು ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಡಿದರಕ
ಈಗ “ಆ, ಬಾ, ವಾ” ಸದಕುಗಳಲಿಲ ಕೆೀವಲ್ ಗಿಂಟಲಿಿಂದ ನ ಕ್ರದ ಉಸ್ಥರಕ, ತಕಟ್ಟಗಳನಕು ತ ರ ಬರಕತಿತಕಿ ತಕಟ್ಟಗಳ
ಆಕಾರ ಮಾತರ ಬೆೀರಯಾಗಿತಕಿ
ಇದರಲಿಲ
ನಾಲ್ಗೆಗೆ
ಏನ
ಕೆಲ್ಸವಿರಲಿಲ್ಲ
ಬಾಯಿಿಂದ ಬರಕವ ಮಾತಕಗಳಿಗೆ
ಕನುಡದಲಿಲ ಹಾಗ
ದಾರವಿಡ
ನಕಡಿಗಳಲಿಲ “ಸ ಲ್ಕಲ” ಎಿಂದಕ
ಕರಯಕತಾಿರ
ಈ
ಹೆ ತಿಗ
ಹಳಿಿಗಳಲಿಲ
ಯಾವುದಾದರ
ಹಕಡಕಗರಕ
ಹೆರ್ಕಚ
ತಿಂಟ್ಟ
ಮಾಡಕತಿದುರ, “ನಿೀನಕ ಹೆರ್ಕಚ
ತರಲೆ ಮಾಡಿದರ ಸ ಲ್ಲಡಗಿಸ್ಥ
ಬಡಿಿೀನಿ
ನೆ ೀಡಕ”
ಎಿಂದಕ
ಹೆದರಸಕತಾಿರ
ಹಳೆಗನುಡದಲಿಲ
“ಮಾತಕ”
ಎಿಂಬ
ಪ್ದವಿಲ್ಲದೆ,
“ಸ ಲ್ಕಲ”
ಎಿಂಬಕದೆೀ
ನಮಗೆ
ಸ್ಥಗಕತಿದೆ
ಈ “ಸ ಲ್ಕಲ – ಮಾತಕ” ಹೆೀಗೆ ಬರಕತಿದೆ ಎಿಂಬಕದನಕು ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೆ ೀಡಬೆೀಕಕ ಎಲಾಲ ಮಾತಕಗಳಿಗೆ
“ಉಸ್ಥರಕ” ಬೆೀಕೆೀಬೆೀಕಕ ಪ್ಪ್ುಾಸ ಹಾಗ ಹೆ ಟ್ಟಟಯಳಗೆ ಉಸ್ಥರಕ ತಕಿಂಬರಕತಿದೆ ಮತಕಿ ಅದನಕು ಹೆ ರಗೆ
ಮ ಗಿನಿಿಂದ ತಳಕಿತಿದೆ ಆದರ ಅದೆೀ ಉಸ್ಥರಕ ಬಾಯಿಿಂದ ಬಿಂದಾಗ, ತಕಟ್ಟ, ನಾಲಿಗೆ, ಗಿಂಟಲ್ಕ ಗಳ ಆಕಾರ, ಕಕಣಿತ,
ಕ್ರವಿರ್ಕವಿಕೆಗಳಿಿಂದ ಬೆೀರ ಮಾತಕಗಳ ಹಕಟಕಟತಿವ
ಆದರ ತಕಟ್ಟಗಳ ಆಕಾರ, ನಾಲಿಗೆಯ ಕಕಣಿತ ಹಾಗ ಗಿಂಟಲಿನ ಕ್ರವಿರ್ಕವಿಕೆ ಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕೆೀಬೆೀಕಾದದಕು ಏನಕ?
ಇದಕ “ಜ ಲ್ಕಲ” ಮನಕರ್ಯನ ಬಾಯಲಿಲ ಜ ಲ್ಕಲ ಇರದಿದುರ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಕಣಿಯಕವುದೆೀ ಆಗಕವುದಿಲ್ಲ ಗಿಂಟಲ್ಕ
ಒಣಗಿದಾಗ, ಯಾವ ಉಸ್ಥರ ಹೆ ರಡಕವುದಿಲ್ಲ ತಕಸಕ ನಿೀರಕ ಕಕಡಿದರ ಆಗ ಬಾಯಿ, ಗಿಂಟಲ್ಕ, ತಕಟ್ಟಗಳಕ
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ತೀವವಾಗಿ ಮತಿ ಅವುಗಳಕ ಆಡಲ್ಕ (ಆಟವಾಡಲ್ಕ) ಅಣಿಯಾಗಕತಿವ ಆದುರಿಂದ ಗಿಂಟಲ್ಕ, ಬಾಯಿ, ತಕಟ್ಟ
ತೀವವಾಗಿರಲ್ಕ “ಜ ಲ್ಕಲ” ಬೆೀಕೆೀ ಬೆೀಕಕ
ಆದರ ಗಿಂಟಲ್ಕ, ಬಾಯಲಿಲ ಇರಕವ ಜ ಲ್ಕಲ , ಮಾತಾಡಕವಾಗ, ಅಿಂದರ ಉಸ್ಥರನಕು ಹೆ ರದಬಬದಾಗ ಬಾಯಿಿಂದ
ಹೆ ರಗೆ ತಕಿಂತಕರಕವಾಗಿ ಬಿಂದೆೀ ಬರಕತಿದೆ ಇದರಲಿಲ ಯಾವ ಸದಿುಗೆ ಎರ್ಕಟ ಉಸ್ಥರಕ ಬೆೀಕಾಗಕತಿದೆ ಎನಕುವುದರ
ಮೀಲೆ, ಎರ್ಕಟ ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಗೆ ಬರಕತಿದೆ ಎನಕುವುದರ ಮೀಲೆ ನಿಿಂತದೆ
ಈಗ ’ಕ’ ಅನಕುವಾಗ ಹೆರ್ಕಚ ಉಸ್ಥರನಕು ಹೆ ರತಳಕಿವುದಕ ಬೆೀಕ್ರಲ್ಲ ಅಿಂತಯೆೀ ಉಸ್ಥರ ಡನೆ ಅಷಟೀ ಕಡಿಮ
ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಬರಕತಿದೆ ಆದರ ’ಖ’ ಅನಕುವಾಗ, ’ಕ್ಷ’, ’ಫ’, ’ಘ’ ಅನಕುವಾಗ ಉಸ್ಥರಕ ಮತಕಿ ಅದರ ಡನೆ ಬರಕವ
ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆಚ್ಾಚಗಿರಕತಿದೆ ಹಿೀಗಾಗಿ ಯಾವ ನಕಡಿಗಳಲಿಲ, ಈ ಹೆರ್ಕಚ ಉಸ್ಥರನ ಬಳಕೆಯಾಗಕತಿದೆಯೀ, ಆ
ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಗೆ ಸ್ಥಿಂಪ್ಡಿಸಕತಿದೆ
ಈಗ ನಾವು “ಇಲಿಲ ನೆರದಿರಕವ ನೆ ೀಡಕಗರಗೆ ನಾನಕ ಕೆೈ ಮಕಗಿಯಕತಿೀನೆ” ಎಿಂದಾಗ, ಉಸ್ಥರನಕು ಹೆಚ್ಾಚಗಿ
ಹೆ ರತಳಕಿವುದೆೀ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೆೀ ’ಳ’ ವನಕು ಬಳಸಕವಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಹಿಿಂಬದಿಯ ಮೀಲ್ಕಿಟ್ಟಯನಕು ತಗಲಿ,
ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲತಿರಕವ ಉಸ್ಥರನಕು ಹಾಗ ಜ ಲ್ಲನಕು ತಡೆಗಟಕಟತಿದೆ ಹಿೀಗೆಯೆೀ ’ನ’, ’ಳ’, ’ಡ’ ಗಳಕ ಜ ಲ್ಲನಕು
ತಡೆಗಟಕಟತಿವ ಆದರ ’ಶ’, ’ರ್’, ’ಕ್ಷ’, ’ಸ’ ಗಳಕ ಜ ಲ್ಲನಕು ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ಹೆ ರತಳಕಿತಿವ ಆದಕದರಿಂದ ನಾವು
“ಇಲಿಲ ಉಪ್ಸ್ಥಿತರಾದ ಸವು ಪ್ರೀಕ್ಷಕರಗೆ ನಾನಕ ನಮಸುರಸಕತಿೀನೆ” ಎಿಂದಾಗ, ಹೆಚಿಚನ ’ಸ’ ಹಾಗಕ ’ಕ್ಷ’ ಬಳಕೆಯಿಿಂದ
ಹೆರ್ಕಚ ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲತಿದೆ
‘ಸಿಂಸುೃತ’ ನೆಿಂಟ್ಟನ ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ’ಅಲ್ಾ ಪಾರಣ’, ’ಮಹಾ ಪಾರಣ’ ಗಳ ವಿಿಂಗಡಣೆ ಇದೆ ಇಲಿಲ ’ಪಾರಣ’ ಎಿಂದರ
’ಉಸ್ಥರಕ’ ಎಿಂದೆೀ ತಳಿವು ನಮಮ ಹಿಿಂದಿನವರಗೆ ಇದಕ ಚೆನಾುಗಿ ತಳಿದಿತಕಿ ಯಾವುದಾದರ ’ಸದಕು’ ಇಲ್ಲವೀ
’ಮಾತಗೆ’ ಹೆರ್ಕಚ ಉಸ್ಥರನಕು ತಳಕಿವುದಿದುರ, ಆ ಸದಿುಗೆ ’ಮಹಾ ಪಾರಣ’ ಎಿಂದಕ ಕರದರಕ ಆದರ ದ್ರಾವಿಡ
ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ಮಹಾಪಾರಣ ಇಲ್ಲವೀ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಸುೃತ ಪ್ಿಂಡಿತರಕ ಕನುಡದಲಿಲ ಬರಯಲ್ಕ ಮೊದಲ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ
’ಸಿಂಸುೃತ’ ಮಾತಕಗಳನ ು ಬಳಸ್ಥದುರಿಂದ ಸಿಂಸುೃತ ವಣುಮಾಲೆಯನೆುೀ ಅನಕಸರಸ್ಥದರಕ ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಕನುಡದ
ವಣುಮಾಲೆ ಬೆೀರಯಾಯಿತಕ ಆದರ ದಾರವಿಡ ನಾಲಿಗೆ, ಎಲಾಲ ಸದಕುಗಳನ ು ಮದಕವಾಗಿಸಕತಿದೆ ’ಪ್ರರ್ಥವ’ ಎಿಂಬ
ಕಟಕವಾದ ಮಾತನಕು ಕ ಡ ಮದಕ ಮಾಡಿ “ಪ್ೂಡವಿ” ಎಿಂದಕ ಬಟಕಟ, ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲವ ಉಸ್ಥರಕ ಹಾಗ
ಜ ಲ್ಲನಕು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಬಡಕತಿದೆ ಇಿಂತಹ ಮಾತಕಗಳಿಗೆ “ತದಭವ” ಎಿಂದರಕ ಆದರ ದಾರವಿಡ ನಕಡಿಗಳಿಿಂದ
ಎರವಲ್ಕ ಕೆ ಿಂಡ ಹಲ್ವಾರಕ ಮಾತಕಗಳಿಗೆ ಅವರಕ ತದಭವ ಇಲ್ಲವೀ ತತಸಮ ಎಿಂದಕ ಕರಯಲಿಲ್ಲ “ಮಲ್ಯ”,
“ನಿೀರಕ”, “ಮಿೀನಕ”, “ಪ್ುರ” ಎನಕುವ ಮಾತಕಗಳಕ ದಾರವಿಡ ನಕಡಿಗಳಿಿಂದ ಪ್ಡೆದಿದಕು, ಆ ಮಾತಕಗಳ ಕ ಡ
ಮದಕವಾಗಿವ
ಅಿಂತಯೆೀ ದಾರವಿಡ ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ಎರಡಕ ವಯಿಂಜನಗಳಕ ಕ ಡಕವುದೆೀ ಇಲ್ಲ ಅದೆೀ ವಯಿಂಜನಕೆು “ಒತಕಿ”
ಕೆ ಡಬಹಕದಷಟೀ ಆದರ ಆಯು / ಸಿಂಸುೃತ ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ಎರಡಕ, ಮ ರಕ ವಯಿಂಜನಗಳ ಕ ಡಬಹಕದಕ”
“ರಾರ್ರ” ಎಿಂದಾಗ ’ಕ್ಷ’, ’ಟ’, ’ರ’ ಮ ರಕ ಕ ಡಿ, ಉಸ್ಥರನಕು ಬರಕಸಾಗಿ
ಹೆ ರತಳಿಬೆೀಕಾಗಕತಿದೆ
ಹಿೀಗಾಗಿ ಸಿಂಸುೃತ – ಆಯು ನಕಡಿಗಳಲಿಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬರಕಸಾದ ಸದಕುಗಳೆೀ ಹೆಚ್ಾಚಗಕತಿವ ಅಿಂತಯೆೀ
ಹೆಚ್ಾಚದ ಉಸ್ಥರನಕು ಹೆ ರತಳಕಿವಾಗ ಹೆಚ್ಾಚದ ಜ ಲ್ಕಲ ಈಚೆಗೆ ಚೆಲ್ಕಲತಿದೆ “ಉಸ್ಥರಕ, ಗಾಳಿ, ನಿೀರಕ,
ಜ ಲಿಲನ” ನಿಂಟಕ ಪ್ರೃಕೃತಯಲಿಲಯೆೀ ಬಿಂದಿದಕು ಒಿಂದನಕು ಬಟಕಟ ಇನೆ ುಿಂದಕ ಇರಕವುದೆೀ ಆಗಕವುದಿಲ್ಲ
ಇದರ ಡನೆ ಮ ರನೆಯದಕ “ಕಾವು / ಬೆಿಂಕ್ರ” ಹೆ ಟ್ಟಟಯಳಗೆ ಕಾವು ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ಇರಕವುದರಿಂದ ಆ ಕಾವು, ತನೆ ುಳಗೆ
ಇರಕವ ನಿೀರನ ು ಮೀಲೆತಕಿತಿದೆ ಕಾದ ನಿೀರಕ ಆವಿಯಾಗಿ ಬರಕವುದನಕು ನಾವು ರ್ಳಿಗಾಲ್ದಲಿಲ ಯಾರಾದರ
ಮಾತಾಡಕವಾಗ ಕಿಂಡೆೀ ಕಾಣಕತಿೀವ ಆದುರಿಂದ ಮಾತಾಡಕವಾಗ “ಕಾದ ಉಸ್ಥರಕ” ಹೆರ್ಕಚ “ಜ ಲ್ಲನಕು”
ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲತಿದೆ
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ಯಾರಾದರ ಮಿಂತರ ಹೆೀಳಕವಾಗ ಇಲ್ಲವೀ ಶ ಲೀಕಗಳನಕು ಹೆೀಳಕವಾಗ ಹೆರ್ಕಚ ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲತಿದೆ
“ಮಿಂತರಕ್ರುಿಂತ ಜ ಲೆಲೀ ಹೆರ್ಕಚ” ಎಿಂಬ ಗಾದೆ, ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದ ಕೆೀಳಿ ಬಿಂದಿದೆ ಹಿೀಗಾಗಿ “ಮಿಂತರ ಪಾಠ”
ಮಾಡಕತಿರಕವವರ ಮಕಿಂದೆ ೧೦ ಅಡಿಗಳರ್ಕಟ ದ ರ ಬಟಕಟ ಕ ತರ ಆ ಜ ಲ್ಕಲ ನಮಗೆ ತಾಗಕವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ
ಹಿಿಂದಿನವರಗ ತಳಿದಿತಕಿ ಮಿಂತರ ಪ್ಠನ ಮಾಡಕವ ಮಕನು ಮತಕಿ ನಡಕನಡಕವ ಅವರಕ “ಆರ್ಮನಯ”
ಮಾಡಕತಿದುರಕ ಆದರ ಈಗಿನ ಪ್ಿಂಡಿತರಗೆ “ಆರ್ಮನಯ” ದ ತಳಿವೀ ಇಲ್ಲ ಕೆೀವಲ್ ಮ ರಕ ಉದಧರಣೆ ನಿೀರನಕು
ಸ್ಥೀಪ್ುವುದಕ ಎಿಂದಕ ತಳಿದಿದಾುರ “ಆರ್ಮನಯ” ಎಿಂದರ “ಬಾಯಿ ಮಕಕುಳಿಸಕವುದಕ” ಎಿಂದಕ ಬಾಯಲಿಲ ತಕಿಂಬಾ
ಜ ಲಿಲದುರ ಮಿಂತರ ಪ್ಠನ ಮಾಡಕವ ಮಕನು ಮ ರಕ ಬಾರ ನಿೀರನಿಿಂದ ಬಾಯಿ ಮಕಕುಳಿಸ್ಥ, ಜ ಲ್ಲನಕು
ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲವುದೆೀ ಈ “ಆರ್ಮನಯ” ದ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿತಕಿ ನಡಕನಡಕವ ಕ ಡ ಹಿೀಗೆ “ಆರ್ಮನಯ – ಬಾಯಿ ಮಕಕುಳಿಸ್ಥ”,
ಬಾಯಿ ನಾಲಿಗೆಗಳನಕು ಜ ಲಿಲನಿಿಂದ ಬಡಕಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಿಂತರಪ್ಠನವನಕು ಮಕಿಂದಕವರಸಕತಿದುರಕ ಈಗಿನವರಗೆ
ಹಿಿಂದಿನವರ ತಳಿವಳಿಕೆ ಸ್ಥಗದೆ ಅದಕ ನಿೀರಕ ಸ್ಥೀಪ್ುವುದಾಗಿದೆ
ಈಗ ಇಿಂಡೆ ೀ – ಜಮುನಿಕ್ ಭಾಷಗಳಲ್ ಲ ಇದೆೀ ಸಿಂಕಟವಿದೆ ಅಲಿಲಯ ವಯಿಂಜನಗಳನಕು ಬೆರಸಕವುದರಿಂದ
ಹೆರ್ಕಚ ಉಸ್ಥರನಕು ತಳಿಬೆೀಕಾಗಕತಿದೆ “ಕರ್ಟಮರ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ, ಫಾಮುಸ್ಥ, ಬರ್ಪ್, ಸಕುಸ್” ಎನಕುವಾಗ ಹೆರ್ಕಚ
ಉಸ್ಥರಕ – ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರ ತಳಕಿವುದಾಗಕತಿದೆ
ಜ ಲ್ಕಲ ಕೆೀವಲ್ ಮಕಸಕಕಕ ಹಾಕ್ರಕೆ ಿಂಡರ ನಿಲ್ಕಲವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಡಕಗಕಗಳಕ ಒಬಬರಿಂದ ಇನೆ ುಬಬರಗೆ
ಹರಡಕವುದಕ ಒಿಂದಕ ಜ ಲಿಲನಿಿಂದ, ಇನೆ ುಿಂದಕ ಬೆವರನಿಿಂದ ಮಾತನಾಡಕವಾಗ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ನಮಮ ಉಗಕಳನಕು
ನಾವೀ ನಕಿಂಗಿಕೆ ಳಿಬೆೀಕಕ ಇದರಿಂದ ನಮಮ ಗಿಂಟಲ್ , ಗಾಳಿ – ಕೆ ಳವಯ ತೀವವಾಗಿ, ಬಾಯಿಿಂದ ಹೆ ರಬರಕವ
ಜ ಲ್ಕಲ ಕಡಿಮಯಾಗಕತಿದೆ
“ಬೆವರಕ’ ಬರದಿಂತ ಮಾಡಕವುದಕ ಸಲಿೀಸಲ್ಲ ಮಲ್ಗಿದುರ ಕ ಡ ಬೆವರಕ ಬಿಂದೆೀ ಬರಕತಿದೆ ಆದರ ನಾವುಗಳಕ
ಜ ಲ್ಲನಕು ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲವುದನಕು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹಕದಕ ಹೆೀಗೆ?
ಎಲಾಲ ಮಹಾಪಾರಣಗಳನ ು ಬಡಬೆೀಕಕ, ಎರಡಕ, ಮ ರಕ ವಯಿಂಜನಗಳನಕು ಸೀರಸಕವುದಕ ಬಡಬೆೀಕಕ
’ಈಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕರ್ಟ’ - ಬೆೀಡ - ’ಈಗ ನನಗೆ ತಕಿಂಬಾ ತ ಿಂದರ’
’ಇದನಕು ಪ್ರರ್ುರಸಕ’ – ಬೆೀಡ ’ಇದನಕು ಚೆ ಕುಮಾಡಕ’
’ಇದನಕು ಪ್ರೀಕ್ಷಿಸಕ’ – ಬೆೀಡ ’ಇದನಕು ಒರ ಹಾಕಕ’
ಈಗ ಜಗತಕಿ ಮಾಪಾುಡಾಗಕತಿದೆ ಜನಗಳ ಮಾತಕಕತಗೆ ಎದಿರಕ ಬದಿರಾಗಕವುದಕ ಬೆೀಡ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ನಾವು
ಮಾತನಾಡಬಹಕದಕ’ ಆದರ ಎದಿರಕಬದಿರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕವ ನೆಿಂಟಕ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ಮ ಡಕವುದೆೀ ಇಲ್ಲ
ಎನಕುವುದನಕು ಈಗಾಗಲೆೀ ನಾವು ಅರತದಿುೀವಿ
ಆದುರಿಂದ ನಾವು ಮಾತಕಗಳನಕು ಆಡಕವ ಬಗೆಯನೆುೀ ಬೆೀರ ಮಾಡಿಕೆ ಿಂಡರ ಇನ ು ಬರಕವ ಬೆೀರ ಬೆೀರ
ಸ ೀಿಂಕಕಗಳಿಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಬಹಕದಕ
ಮಾತನಾಡಕವಾಗ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ನಮಮ ಉಗಕಳನಕು ನಾವೀ ನಕಿಂಗಿಕೆ ಳಿಬೆೀಕಕ ಇದರಿಂದ ನಮಮ ಗಿಂಟಲ್ , ಗಾಳಿ –
ಕೆ ಳವಯ ತೀವವಾಗಿ, ಬಾಯಿಿಂದ ಹೆ ರಬರಕವ ಜ ಲ್ಕಲ ಕಡಿಮಯಾಗಕತಿದೆ ಮಾತನಾಡಕವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ,
ಮದಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಕ ಕಲಿತರ, ಆಗ ಉಸ್ಥರನ ಒತಿಡವೂ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಜ ಲ್ಕಲ ಹೆ ರಚೆಲ್ಕಲವುದ
ಕಡಿಮಯಾಗಕತಿದೆ ಯಾವತ ಿ ಜ ಲ್ಲನಕು ಕಿಂಡ ಕಿಂಡಲಿಲ ಉಗಕಳಕವುದನಕು ನಿಲಿಲಸಬೆೀಕಕ
ಬನಿು ಮದಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೆ ೀಣ
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ಕಾಶ ಕ್ಷೀತರದ ಕರಕಣ ಕಥೆ
 ನಾರಾಯಣ ನವಿಲ ೇಕರ್
ವೈದಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಜೈನ ಮತಕಿ ಬೌದಧ ಸಾಹಿತಯಗಳಲಿಲ ಉಲೆಲೀಖವಾಗಿರಕವ ಕಾಶನಗರವು ಕ್ರರ ಪ್ೂ ಒಿಂಭತಿನೆಯ
ಶತಮಾನದ ಕಾಲ್ದಲಾಲಗಲೆೀ (ಅಿಂದರ ಇಿಂದಿಗೆ ಸಕಮಾರಕ ೩೦೦೦ ವರ್ು ಹಿಿಂದೆ) ಸಾಕರ್ಕಟ ಜನವಸತಯಿದು ಪ್ಟಟಣವಾಗಿತಕಿ
ಅಮೀರಕದ ಲೆೀಖಕ ಮಾಕ್ು ಟ್ಟವೈನ್ “Banares is older than history, older than tradition, older even than
legend and looks twice as old as all of them put together” ಎಿಂದದೆುೀನ ಉತರೀಕ್ಷಯಲ್ಲ .
ಪಾರಚಿೀನ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್ ಪ್ವಿತರ ಭ ಮಿಯೆಿಂದೆೀ ಹೆಸರಾಗಿದು ಕಾಶಯಕ ಎಲೆಲಡೆಯಿಿಂದಲ್ ಸಾಧಕ ಸಿಂತರಕ, ಯಾತರಕರನಕು
ಬಹಳ ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದಲ್ ಸಳೆಯಕತಿತಕಿ ಬಕದಧ ಜ್ಞಾನೆ ೀದಯವಾದ ನಿಂತರ ಕಾಶಗೆ ಹೆ ೀಗಿ, ಸಾರನಾರ್ದಲಿಲ ಮೊಟಟಮೊದಲ್
ಬೆ ೀಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾವಿೀರ ಸಹಾ ಆಧಾಯತಮಕ ಗಕರಕವಾಗಿ ದೆೀಶಾಟನೆಯ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಕಾಶ ಸಿಂದಶುಸ್ಥದು ಹಾಗೆ ನೆ ೀಡಿದರ
ಕಾಶಯಿಂದಿಗೆ ಜೈನರ ಸಿಂಪ್ಕು ಮಹಾವಿೀರನಿಗಿಿಂತಲ್
ಹಳೆಯದಕ
ಜೈನ ಪ್ರಿಂಪ್ರಯ ಏಳನೆಯ ತೀರ್ುಿಂಕರ
ಸಕಪಾಶವು ಮತಕಿ ಇಪ್ಾತಿಮ ರನೆಯ ತೀರ್ುಿಂಕರ
ಪಾರಸನಾರ್ ಇವರಬಬರ ಕಾಶಯಲಿಲಯೆೀ ಹಕಟ್ಟಟದವರಕ
ಎಿಂದಕ ನಿಂಬಕೆಯಿದೆ
ಕ್ರರ ಶ ಮೊದಮೊದಲ್ನೆಯ ವರ್ುಗಳಿಗೆ ಸೀರದ ಮಕದೆರಗಳಕ,
ಅವಶೀರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶ ಶೈವ ಹಾಗ
ವೈರ್ುವ
ಪ್ಿಂರ್ದವರಬಬರಗ
ಮಹತವಸಾಿನವಾಗಿತಕಿ
ಕ್ರರ ಶ
ಏಳನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ ಕಾಶಯಲಿಲ ಬಿಂದಿದು ಚಿೀನಾದ
ವಿದಾಯರ್ಥು ಹ ಯಯೆನ್ ತಾಸಿಂಗನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಕಾಶಯಲಿಲ ನ ರಾರಕ ದೆೀವಸಾಿನಗಳ , ಸಕಮಾರಕ
ಮ ವತಕಿ ಬೌದಧರ ಸಿಂರ್ಾರಾಮಗಳ ಮತಕಿ ಸಕಮಾರಕ
ಮ ರಕ ಸಾವಿರ ಅರ್ುಕರಕಗಳ ಇದುರಕ ವಾರಣಾಸ್ಥಯಕ
ಜೈನರ ಪ್ವಿತರ ಕ್ಷೀತರಗಳಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಗಣಿತವಾಗಿತಕಿ
ಕ್ರರ ಶ ೧೦೩೩ರಲಿಲ ಮಹಮದ್ ಘಝ್ನುಯ ಮಗ ಕಾಶಯ
ಮೀಲೆ ಮೊಟಟಮೊದಲ್ನೆಯ ಬಾರ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲ್ವೀ
೧೮೩೪ರ ಮಕರದ ದೆೀವಸಾಿನ – ಪ್ಕುದಲಿಲ ಜ್ಞಾನವಾಪ್ ಮಸ್ಥೀದಿ - ಚ್ಾಲ್ಸು ಪ್ರನೆಸಪ್ ಘಿಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ಲ್ ಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೆ ೀದ ಕ್ಷೀತರಕೆು ಆದ ಹಾನಿ
ಕ ಡಾ ಹೆಚಿಚರಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಮಕಿಂದಿನ ವರ್ುವೀ ಘಝ್ುವಿಯ ನೆಿಂಟ ಸಾಲಾರ್ ಮಸ ದ್ ಮತ ಿಮಮ ಕಾಶಗೆ ಮಕತಿಗೆ
ಹಾಕ್ರದಾಗ ನಡೆದ ಘನಘ ೀರ ಕದನದಲಿಲ, ಅವನ ಸೈನಯ ಸಿಂಪ್ೂಣು ನಾಶವಾಯಿತಕ ಇವನ ಸೈನಯದೆ ಿಂದಿಗಿದು ಹೆಿಂಗಸರಕ
ಮಕುಳಿಗೆ ನಗರದ ಉತಿರದ ಕಾಡಕ ಪ್ರದೆೀಶದಲಿಲ ನೆಲೆಸಲ್ಕ ಅನಕಮತ ನಿೀಡಲಾಯಿತಕ ಈ ಪ್ರದೆೀಶ ಅಳವಿೀಪ್ುರ ಎಿಂಬ ಹೆಸರನಲಿಲ
ಇಿಂದಿಗ ಇದೆ
ಆ ಪ್ರದೆೀಶವನಕು ಆಳಕತಿದು ಗಾಹಡವಾಲ್ ರಾಜರಕ, ಈ ಆಕರಮಣಗಳನಕು ತಡೆಗಟಕಟವ ಉದೆುೀಶದಿಿಂದ ತಮಮ
ರಾಜಧಾನಿಯನಕು ಕನೌಜದಿಿಂದ ಕಾಶಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಥದರಕ ಅಷಟೀ ಅಲ್ಲ, ಸೈನಯದ ಖರ್ುನಕು ನಿಭಾಯಿಸಲ್ಕ “ತಕರಕರ್ುದಿಂಡ”
ಎಿಂಬ ವಿಶೀರ್ ತರಗೆಯನ ು ಜನತಯ ಮೀಲೆ ಹೆೀರದರಕ
೧೧೯೪ರಲಿಲ ಮಹಮದ್ ಘ ೀರಯ ದಿಂಡನಾಯಕ ಕಕತಕಬದಿುೀನ್ ಐಬಕ್ ನ ಧಾಳಿಯಲಿಲ ಸಾವಿರಕ ು ಹೆಚಿಚನ
ದೆೀವಸಾಿನಗಳಕ ನಾಶವಾದವು ಅಲಾಲವುದಿುೀನ್ ಖಿಲಿಿ (೧೨೯೬ – ೧೩೧೬) ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಕ ಡಾ ಅನೆೀಕ ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳನಕು
ಒಡೆದಕಹಾಕ್ರ, ಆ ಜಾಗದಲಿಲ ಮಸ್ಥೀದಿ ನಿಮಾುಣ ನಡೆಯಿತಕ ಆದರ, ಆತ ಸತಿಮೀಲೆ, ಈ ದೆೀವಸಾಿನಗಳನಕು ಮತಿ
ಕಟಟಲಾಯಿತಕ ಮಕಿಂದೆ ಶಕ್ರು ಸಕಲಾಿನರಕಗಳ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಜಾನಕಪ್ುರದ ಅಟಲ್ದೆೀವಿ ದೆೀವಸಾಿನವನಕು ಮಸ್ಥೀದಿಯಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತಕ
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ಶಕ್ರು ಸಾಮಾರಜಯ ಅಿಂತಯಗೆ ಿಂಡ ಮೀಲೆ , ಕಾಶಯಲಿಲ ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳ ಪ್ುನನಿುಮಾುಣ ಪಾರರಿಂಭವಾದರ , ಮತ ಿಮಮ
ಧಾಳಿಯಾದಿೀತಿಂಬ ಹೆದರಕೆಯಿಿಂದ, ಸಣು ಮಟಟದಲಿಲಯೆೀ ಕಟಟಲಾಯಿತಕ ಮಕಿಂದೆ ಸ್ಥಕಿಂದರ್ ಲೆ ೀದಿಯ ಕಾಲ್ದಲಿಲ,
ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೀರಗೆ ಮತ ಿಮಮ ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳ ವಿನಾಶ ನಡೆಯಿತಕ ಮಕಿಂದಿನ ೮೦ ವರ್ುಗಳಲಿಲ ಯಾವುದೆೀ
ದೆೀವಾಲ್ಯದ ನಿಮಾುಣ ಅಲಿಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಪಾಳಕಗಕಡಿಗಳಲಿಲಯೆೀ ಪ್ೂಜ ಕೆೈಿಂಕಯು ನಡೆಯಕತಿತಕಿ
೧೪ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ ಪ್ದೆಮೀಶವರ ಮತಕಿ ಮಣಿಕಣಿುಕೆೀಶವರ ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳ ನಿಮಾುಣವಾಯಿತಕ
ಔರಿಂಗಜೀಬನ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ದೆೀವಾಲ್ಯ ವಿನಾಶ ಕಾಯು ಮಕಿಂದಕವರಯಿತಕ ಪ್ಟಟಕೆು ಬಿಂದ ಒಿಂದೆೀ ವರ್ುದ ನಿಂತರ, ಆತ
ಕೃತಿವಾಸೀಶವರ ದೆೀವಸಾಿನವನಕು ಒಡೆದಕ ಆ ಜಾಗದಲಿಲ ಅಲ್ಿಂಗಿೀರ್ ಮಸ್ಥೀದಿ ನಿಮಾುಣಕೆು ಅಪ್ಾಣೆ ನಿೀಡಿದ ಈ
ದೆೀವಾಲ್ಯವನಕು ಹಿಿಂದೆ ಮ ರಕ ಮ ರಕ ಬಾರ ಮತಿ ಕಟ್ಟಟದು ಕಕರಕಹಾಗಿ ಉಳಿದಕಹೆ ೀದ ಒಿಂದಕ ಸಣು ಗಕಿಂಡಿಗೆೀ
ಶವರಾತರಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಹಿಿಂದ ಭಕಾಿದಿಗಳಿಿಂದ ಪ್ೂಜ ಸಲ್ಕಲತಿತಕಿ ವಿಪ್ಯಾುಸವಿಂದರ ಭಕಾಿದಿಗಳಕ ಸಲಿಲಸ್ಥದ
ಕಾಣಿಕೆ ಆ ಮಸ್ಥೀದಿಯನಕು ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಕಲತಿದು ಮಕತವಲಿಲಗೆ ಸೀರಕತಿತಕಿ ಔರಿಂಗಜೀಬನ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಇದಲ್ಲದೆೀ
ಓಿಂಕಾರ, ಮಹಾದೆೀವ, ಮಧಯಮೀಶವರ, ವಿಶವೀಶವರ, ಬಿಂದಕಮಾಧವ ಇತಾಯದಿ ಅನೆೀಕ ಗಕಡಿಗಳಕ ನೆಲ್ಸಮವಾದವು ಅನೆೀಕ
ಬಾರ ಅದೆೀ ಜಾಗದಲಿಲ ಮಸ್ಥೀದಿಗಳ ನಿಮಾುಣವಾಯಿತಕ
ಹನೆುರಡನೆಯ ಶತಮಾನದಿಿಂದ ಕೆ ನೆಯ ಪ್ಕ್ಷ ಮ ರಕ ಬಾರ ಕಾಶ ವಿಶವೀಶವರ ದೆೀವಾಲ್ಯವನಕು ಒಡೆದಕ
ಹಾಳಕಗೆಡವಲಾಯಿತಕ ಐಬಕುನ ಕಾಲ್ದಿಿಂದ ಶಕರಕವಾದ ಈ ಧಾಳಿ, ರಜಯಾ ಸಕಲಾಿನಾ, ಔರಿಂಗಜೀಬನ ಕಾಲ್ದವರಗ
ಮಕಿಂದಕವರಯಿತಕ ಆದರ ಧವಿಂಸ ಮಾಡಿದರ್ ಟ ಬಾರ ದೆೀವಾಲ್ಯವನಕು ಹಿಿಂದ ಗಳಕ ಮತಿ ಮತಿ ಕಟ್ಟಟದರಕ ಕಾಶ
ವಿಶವನಾರ್ ಹಿಿಂದ ಪ್ರತಭಟನೆಯ ಸಿಂಕೆೀತವಾಯಿತಕ ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಿಲ ರಜಯಾ ಬೀಬ ಮಸ್ಥೀದಿಯ ಪ್ಕುದಲಿಲ
ಒಿಂದಕ ಹೆ ಸ ವಿಶವನಾರ್ ದೆೀವಾಲ್ಯದ ನಿಮಾುಣವಾಯಿತಕ (ಇದನಕು ಕಟ್ಟಟದವರಕ ಸವಾಯಿ ಜೈ ಸ್ಥಿಂಗ್ ಅರ್ವಾ
ಮಹಾರಾರ್ರದ ಪ್ೀಶವಯವರಕ ಎಿಂಬ ಊಹೆಯಿದೆ) ಇದಕೆು ಆದಿ ವಿಶವೀಶವರ ಎಿಂದಕ ಕರಯಲಾಯಿತಕ ಕಾಶಯ ಕರಕಣ
ಕಥೆ ಇರ್ಟಕೆು ಮಕಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಇನೆ ುುಿಂದಕ ಬಾರ ದೆೀವಾಲ್ಯ ವಿನಾಶ ನಡೆದಕ , ಈ ದೆೀವಾಲ್ಯ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ಕಾಶ ವಿಶವೀಶವರ ದೆೀವಸಾಿನದ ಜಾಗದಲಿಲ ರಜಯಾ ಮಸ್ಥೀದಿ ಬಿಂದಿತಕಿ ಅದರ ಪ್ಕುದಲಿಲದು ಅವಿಮಕಕೆಿೀಶವರ
ದೆೀವಸಾಿನವೂ ನಾಶವಾಗಿತಕಿ ಹಿೀಗಿರಕವಾಗ ಹಿಿಂದ ಗಳಕ ಅವಿಮಕಕೆಿೀಶವರ ದೆೀವಾಲ್ಯವನಕು ಮತಿ ಕಟ್ಟಟ, ಅದನೆುೀ
ವಿಶವೀಶವರ ಎಿಂದಕ ಕರದರಕ ಎರ್ಟರಮಟ್ಟಟಗೆ ಅಿಂದರ ಅವಿಮಕಕೆಿೀಶವರ ಮತಕಿ ವಿಶವನಾರ್ ಒಿಂದೆೀ ದೆೀವರ ಎರಡಕ
ಹೆಸರಕಗಳಕ ಎಿಂದಕ ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಿಂಬಕವ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಈಚೆಗೆ ಸದಯದ ವಿಶವೀಶವರ ದೆೀವಾಲ್ಯದ ಆಗೆುೀಯ
ದಿಕ್ರುನಲಿಲ, ಅವಿಮಕಕೆಿೀಶವರ ಲಿಿಂಗವನಕು ಪ್ರತಯೀಕವಾಗಿ ಪ್ರತಷಾಟಪ್ಸಲಾಗಿದೆ
ದೆೀವಾಲ್ಯ ಧವಿಂಸವಾದ ಮೀಲೆ, ವಿಶವೀಶವರ ಲಿಿಂಗವನಕು ಜ್ಞಾನವಾಪ್ ಭಾವಿಯ ಒಿಂದಕ ಮ ಲೆಯಲಿಲ
ಪ್ರತಷಾಟಪ್ಸಲಾಯಿತಕ ಅದಕೆು ಸಕತಿಲ್ ದೆೀವಾಲ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕೆು ಕದಕು ಮಕಚಿಚ ಭಕಿರಕ ಬಿಂದಕ ಪ್ೂಜ ನಡೆಸ್ಥ
ಹೆ ೀಗಕತಿದುರಕ ಮಕಿಂದೆ ೧೭೭೭ರಲಿಲ ಇಿಂದ ರನ ಅಹಿಲಾಯಬಾಯಿ ಹೆ ೀಳುರ್ ರಾಣಿಯಕ ಇಿಂದಕ ಇರಕವ ವಿಶವನಾರ್
ದೆೀವಸಾಿನವನಕು ಲಿಿಂಗದ ಸಕತಿಲ್ ಕಟ್ಟಟಸ್ಥದಳಕ
ಕಾಶ ವಿಶವನಾರ್ನ ಒಿಂದಕ ಗೆ ೀಡೆ ಇಿಂದಿಗ
ಕಥೆಯೆೀ ಬೆೀರ ಇದೆ

ಪ್ಕುದ ಜ್ಞಾನವಾಪ್ ಮಸ್ಥೀದಿಯ ಗೆ ೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನವಾಪ್ ಭಾವಿಯ

ಈ ರೀತ ಮತಿ ಮತಿ ಧಾಳಿಗಿೀಡಾದ ದೆೀವಾಲ್ಗಳನಕು ರಕ್ಷಿಸಕವಲಿಲ ಹೆ ಡೆದಾಡಿದವರಕ ಅಲಿಲಯ ದಶನಾಮಿ ಸಿಂತರಕ ಇದೆೀ
ಕಾಲ್ದಲಿಲಯೆೀ ಅನೆೀಕ ಹಿಿಂದ ಸಿಂತ ಪ್ರಿಂಪ್ರಗಳಕ ದೆೀವಾಲ್ಯಗಳನಕು ರಕ್ಷಿಸಕವುದಕಾುಗಿ ಕ್ಷತರಯ ಸವಭಾವಗಳನಕು
ಸ್ಥವೀಕರಸ್ಥ ಅಖಾಡಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವು
ಹಿೀಗಿದೆ ಕಾಶಯ ಕರಕಣ ಕಥೆ ತಕರಕಕರಕ ಮತಿ ಮತಿ ಧವಿಂಸಮಾಡಿದರ , ಛಲ್ದಿಿಂದ ಹಿಿಂದ ಗಳಕ ಅವುಗಳನಕು ಮತಿ
ಮತಿ ಕಟ್ಟಟದರಕ ಕಾಶ ಈ ಛಲ್ದ ಸಿಂಕೆೀತವಾಗಿ ಇಿಂದಿಗ ನಿಿಂತದೆ ಇದೆೀ ರೀತಯ ಧಾಮಿುಕ ಸಿಂಘರ್ು ಅಯೀಧ್ಯಯ
ರಾಮಮಿಂದಿರದ ಹೆ ೀರಾಟದಲಿಲಯ ಕಾಣಬಹಕದಕ.
(ಮ ಲ್ : Flight of Deities and Rebirth of Temples – by Meenakshi Jain)
•
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£À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹¦ÃmÁÓ
CªÀ¼ÉÆ§â £ÉÃnªï EArAiÀÄ£ï ¯ÉÃRQ. FUÀ D d£ÀgÀ£ÀÄß ‘¥sÀ¸ïÖ £ÉÃ±À£ïì ¦Ã¥À¯ï’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ PÉ£ÀqÁzÀ°è
J®èjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä §AzÀÄ £É¯É¹zÀªÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß C°è£À ¸ÀgÀPÁgÀ, d£ÀvÉ UÀÄgÀÄw¹zÉ. CªÀ¼À PÁzÀA§jUÉ F ªÀµÀð
¥Àæ±À¹Û §A¢vÀÄÛ. QæAiÉÄÃnªï gÉÊnAUï£À°è ªÀiÁ¸ÀÖgïì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ‘gÉÊnAUï ¥sÁgï a®Øç£ï’ PÁè¹£À°è DVvÀÄÛ.
CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ±Àjè ¸ÀÖjèAUï. CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£Àß°è PÀ¹«¹ ºÀÄnÖ¹vÀÄ. zÀÄAqÀÄ zÀÄAqÀÄ ªÉÄÊPÀnÖ£À, ºÉÆ¼À¥ÀÅUÀtÂÚ£À, aPÀÌ UÀÄAUÀÄgÀÄ
PÀÆzÀ°£À, qÀæA ¨Áj¸ÀÄvÁÛ ªÉÄÊªÀÄgÉvÀÄ vÀªÀÄä eÁ£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÀqÀÄvÁÛ £Àwð¸ÀÄªÀ F ªÀÄzsÀåªÀAiÀÄ¸ÀÌ EArAiÀÄ£ï ¯ÉÃRQUÉ
EAxÁ AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ï ºÉ¸ÀgÉÃPÉ? DzÀgÉ EzÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀÆPÀë÷ä «µÀAiÀÄ. CªÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? JµÉÆÖ ºÉÆvÀÄÛ
C£ÀÄªÀiÁ¤¹, PÉÆ£ÉUÉ £ÀªÀÄä ¥ÉÇæ¥sÉ¸Àgï£ÀÄß PÉÃ½zÉ. CªÀvÀÄÛ PÁè¹£À £ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ ¤gÀA§¼ÀªÁV “±ÀjèÃ£É PÉÃ¼ÀÄ, ºÉÃ¼ÁÛ¼É,
K£ÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è...” JAzÀgÀÄ.
“£ÀªÀÄUÉ¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. £ÀªÀÄä EArAiÀÄ£ï ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä CªÀÄä, C¥Àà £ÁªÀÅ E£ÀÆß vÀÄA¨Á
aPÀÌªÀgÁVzÁÝUÀ¯ÉÃ N¢ §gÉzÀÄ EAVèÃµï PÀ°vÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ gÉ¹qÉ¤ìAiÀÄ¯ï ¸ÀÆÌ®ÄUÀ½UÉ PÀ½¹©lÖgÀÄ. CzÀ£ÀÄß Qæ²ÑAiÀÄ£ï
«ÄµÀ£ÀjUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.C°è ¸ÉÃjPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝAvÉAiÉÄÃ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀÇwð §zÀ°¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀÆzÀ®Ä ¸ÀtÚUÉ PÀvÀÛj¹, vÉÆqÀ®Ä
¨ÉÃgÉ §mÉÖ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀjqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CA¢¤AzÀ D ºÉ¸ÀgÉÃ £ÀªÀÄäzÁUÀÄwÛvÀÄÛ. AiÀiÁgÀÆ M§âgÀ£ÉÆß§âgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ°£À
ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀÆUÀÄªÀ ºÁUÉ EgÀ°®è. eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄªÀ ºÁVgÀ°®è.... CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ MAzÉÃ
¸ÀÆÌ°£À°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ. gÀdzÀ°è HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀÄä, C¥Àà, CfÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ »rzÀÄ PÀjÃwzÀÝgÀÄ. .
.” ±Àjè ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼À°è £ÉÆÃ«£À «avÀæ ºÉÆ¼À¦vÀÄÛ. “£À£Àß PÁzÀA§j CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄÃ. M§â ºÀÄqÀÄVAiÀÄ
gÉ¹qÉ¤ìAiÀÄ¯ï ¸ÀÆÌ¯ï C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À §UÉÎ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ “My Name is Ceepeeetzath”. CzÀgÀ°è ¹Ã¦ÃmÁÓ ªÀiÁgÁÜ
DUÁÛ¼É....
ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÉÇæ¥sÉ±À£À¯ï qÁ£Àìgï: CAzÀÄ ©ænµï PÉÆ®A©AiÀiÁ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ “CAxÉÆæ¥Á®f ªÀÄÆå¹AiÀÄªÀiï”£À°è
D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ½AzÀ ºÁqÀÄ, ªÀÄzÀÝ¼É, PÀÄtÂvÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EvÀÄÛ. F ªÀÄÆ®¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀÅgÁvÀ£À
¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓÃªÀ£ÀUÉÆ½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀªÀÄä ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ. F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ CAUÀªÁV CªÀgÀÄ
vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÁÝgÉ. EzÀPÉÌ PÉ£ÀqÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ®Æ ºÉÃgÀ¼ÀªÁV zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¹QÌzÉ. C°è CªÀgÀ
d£ÁAUÀUÀ¼À ¸ÀAVÃvÀ, ¸Á»vÀå, PÀ¯ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ, vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. CªÀgÀ «avÀæ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ C½zÀÄ½zÀ
ªÀAiÀÄ¸ÀÌjAzÀ PÀ°AiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ E°è CxÀð¥ÀÇtð ZÀZÉðUÀ¼ÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ, “AiÀÄÄgÉÆÃ¦AiÀÄ£ï ªÀiÁzÀj”
¸ÀªÀiÁdzÀ°è CªÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀÄªÀ «²µÀÖ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ UÀÄA¦£À “»jAiÀÄgÀÄ” §AzÀÄ
CªÀjUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. zÉÆqÀØ OvÀt PÀÆlUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.
CAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß JgÀqÀÆªÀgÉ UÀAmÉUÉ EzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎ¼Àî®Ä ªÀÄÆ®ªÁ¹UÀ¼À MAzÀÄ vÀAqÀªÉÃ §A¢vÀÄÛ. J¯Éè®Æè
gÀAUÀÄgÀAV£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ, ºÀQÌ¥ÀÅPÀÌUÀ¼ÀÄ, ZÀªÀÄðzÀ £ÀqÀÄ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ. D vÀAqÀPÉÆÌ§â £ÁAiÀÄPÀ. ¥Àæw ºÁr£À »£Éß¯É, ¸ÀAzÀ¨sÀð CxÀðUÀ¼À
§UÉÎ CªÀ£ÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ. J®ègÀ£ÀÆß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ. D UÀÄA¦£À°è JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÀÝªÀgÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ. ºÀÆ¥ïì vÀÄA¨Á
PÀÄ±À®vÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀÄªÀ M§â 8-10 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ. “EªÀ£ÀÄ d¥Á¤£À°è PÀÆqÀ vÀ£Àß ¥ÀæzÀ±Àð£À PÉÆnÖzÁÝ£É” JAzÀÄ £ÁAiÀÄPÀ
ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ CªÀ¤UÉ eÉÆÃgÀÄ ZÀ¥Áà¼É. E£ÉÆß§â ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ.”EªÀ£ÀÆ M§â ¥ÉÇæ¥sÉ±À£À¯ï qÁ£Àìgï. £ÀªÀÄä°è
aPÀÌA¢¤AzÀ EAxÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, CªÀgÀ°è PÀ¯É ¨É¼É¬Ä¸ÀvÉÆqÀUÀÄvÉÛÃªÉ” J£ÀÄßªÀÅzÀÄ CªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ.
§ÈºÀvï mÉÆÃmÉªÀiï PÀA§UÀ½AzÀ ZÁazÀ VqÀÄUÀ, DªÉÄ, PÀ¥ÉàUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀÈ¶ÖAiÀiÁzÀ «avÀæ ¥Àj¸ÀgÀ°è ªÉÆzÀ®Ä »jAiÀÄjUÉ
¥ÁæxÀð£ÉAiÉÆqÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ.
JzÉ £ÀqÀÄV¸ÀÄªÀ ªÀÄzÀÝ¼ÉUÀ½AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ºÁqÀÄ, PÀÄtÂvÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝAvÉ PÁ® ºÉÆÃzÀzÉÝÃ w½AiÀÄ°®è. AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ AiÀÄÄUÀPÉÌ
ªÀÄgÀ½zÀ ¨sÁªÀ£É. ¸ÀAeÉUÀvÀÛ®Ä. GzÀÄÝzÀÝ mÉÆÃmÉªÀiï PÀA§UÀ¼À »AzÉ DPÁgÀ vÁ½zÀ ªÀÄgÀzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. J¯ÉÆèÃ UÀÄlÄgÀÄ
ºÁPÀÄwÛzÀÝ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ. M¼ÀUÉ ¨ÉÃAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ fAPÉAiÀÄ ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁ¸À£É. ºÉÆgÀUÉ MtV¸À®Ä ºÁQzÀÝ ZÀªÀÄðzÀ vÉÆUÀmÉUÀ¼ÀÄ.
¢UÀAvÀªÀ£ÉßÃ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ vÀ£ÀäAiÀÄvÉ¬ÄAzÀ ºÁqÀÄwÛzÀÝ GzÀÝ dqÉAiÀÄ ªÀÄÆ® ªÁ¹UÀ¼À dUÀvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄÆr§AvÀÄ. »AzÉ
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vÀªÀÄä RÄ¶UÁV zÀlÖPÁr£À°è ºÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ d£À EAzÀÄ PÉÃ¼ÀÄUÀjUÁV PÉÆlÖ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ PÀ¹«¹
ºÀÄnÖ¹vÀÄ. ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ, UÀAqÀ¸ÀgÀÄ, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ J®ègÀÆ ®AiÀÄ§zÀÞªÁV £Àwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §tÚ§tÚzÀ C®APÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
gÉPÉÌ ¥ÀÅPÀÌ vÀ¯É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉÆlÖ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ‘ªÀÈwÛ £ÀvÀðPÀ’£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §AzÀAvÉ ªÀÄÄzÀÄÝªÀÄÄzÁÝV PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ.
DzÀgÉ, CªÀ£ÀÄ ºÁr£À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¤AvÀÄ vÀ£Àß D¨sÀgÀtUÀ¼À£Éß®è MAzÉÆAzÁV PÀ¼ÀZÀvÉÆqÀVzÀ. J®èjUÀÆ
CZÀÑj. £ÀªÀÄä UÀÄA¦£À¯ÉèÃ PÀÄ½wzÀÝ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä JzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. £ÀUÀÄvÀÛ “», ªÁAmïì lÄ UÉÆÃ lÄzÀ ªÁµï
gÀÆªÀiï” JAzÀÄ CªÀ£À£ÉßwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ.
E£ÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£À: ªÀÄÆ®ªÁ¹ d£ÁAUÀUÀ¼À°è EzÀÝ £ÀÆgÁgÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À°è “E£ÀÄ” PÀÆqÁ MAzÀÄ, CAzÀÄ
mÉ°«±À£ï£À°è E£ÀÄ ¥ÀAUÀqÀzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À EvÀÄÛ. CªÀjUÁV ¸ÀPÁðgÀ ¤«Äð¹gÀÄªÀ jdªïð MAzÀjAzÀ
CªÀgÉ®è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. «Ä°AiÀÄ£ïUÀlÖ¯É qÁ®gï RZÀÄð ªÀiÁr ¸ÀPÁðgÀ CªÀjUÉ J¯Áè DzsÀÄ¤PÀ
¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, D ¸Á«gÁgÀÄ JPÀgÉ ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è PÀnÖ¹ PÉÆnÖzÉ. DzÀgÉ C°è£À ¹Üw vÀÄA¨Á PÀ¼ÀªÀ¼À
ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀAwvÀÄÛ. ºÉaÑ£À d£À PÀÄqÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjUÉ PÉ®¸ÀUÀ½gÀ°®è. M§â
ºÉÃ½zÀAvÉ “zÀ «¯ÉÃeï F¸ï ¨ÉÆÃjAUï, zÀ ºË¸À¸ï, Dgï zÀ ¸ÉÃªÀiï, £ÀyAUï ºÁå¥À£ïì”. CªÀjUÉAzÀÆ F jÃwAiÀÄ
ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÀiÁr C¨sÁå¸À«gÀ°®è.
“FUÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÀ½ªÉ, nÃ«UÀ½ªÉ, ¨ÁvïgÀÆªÀiïUÀ½ªÉ. JµÉÆÖÃ d£À ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÀÄÆ¸ÀÄªÀ ZÀl ºÀaÑPÉÆArzÁÝgÉ.
« ¦üÃ¯ï mÉÆÃl° r¸ï¥ÉèÃ¸ïØ. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÁUÀgÀ¢AzÀ, PÁr¤AzÀ, ¥ÁætÂUÀ½AzÀ, zÀÆgÀ vÀAzÀÄ ZÉ£ÁßV §zÀÄQ
J£ÀÄßvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ PÁAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ EzÉÝÃªÉ’. ¨ÉÆZÀÄÑ ¨Á¬Ä£À ªÀÄzÀÄQAiÉÆ§â¼ÀÄ DªÉÃ±À¢AzÀ ºÉÃ½zÀ¼ÀÄ. “£ÁªÀÅ
PÁqÀÄUÀ¼À°è ªÁ¹¹Û¢é. ¢£ÀªÉ®è zÀÄrw¢Ý. UÀAqÀ¸ÀgÀÄ JªÉÄäUÀ¼À »AzÉ ºÉÆÃzÁUÀ ZÀ½UÁ®PÁÌV GqÀÄ¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ
ªÀiÁqÀÄw¢é. ¸ÀPÁðgÀ eÁUÀ PÉÆlÄÖ E°è §zÀÄQ CAvÁgÉ, PÁqÀÄ ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ §zÀÄPÉÆÃPÉ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®è.
C¯Á¸ÁÌzÀ ºÀÄqÀÄV: PÁågÉÆ¯ÉÊ£ï C¯Á¸ÁÌ¢AzÀ PÉ£ÀqÁUÉ NzÀ®Ä §A¢gÀÄªÀ ºÀÄqÀÄV. ªÁåAPÉÆÃªÀgï£À°è AiÀÄÆ¤ªÀ¹ðn
D¥sï ©æn±ï PÉÆÃ®A©AiÀiÁzÀ QæAiÉÄÃnÃªï gÉÊnAUï r¥ÁmïðªÉÄAn£À°è JªÀiïJ¥sïJ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. LzÀr
ºÀvÀÛAUÀÄ® JvÀÛgÀ. eÉÆÃgÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ. ªÀiÁzÀðªÀ vÀÄA©zÀ ¤Ã° PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. vÀÄA¨Á ¸ÉßÃºÀªÀÄ¬Ä, ¨sÁªÀfÃ«.
CªÀ¼ÉÆAzÀÄ ¥ÀÅlÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃ¸ïªÉÄAn£À°è ¨ÁrUÉVzÀÝ¼ÀÄ. CªÀ¼À eÉÆvÉ CªÀ¼À ¦æÃwAiÀÄ £Á¬Ä «¯Áä.
ªÀiÁvÀÄªÀiÁwUÀÆ C¯Á¸ÁÌzÀ°ègÀÄªÀ vÀ£Àß vÀAzÉ, vÁ¬Ä, UÉ¼ÉAiÀÄ£À£ÀÄß £É£É¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ¼ÀÄ. ¥À¸ïð£À°ègÀÄªÀ vÀ£Àß
¨ÁAiÀiï¥sÉæAqï ¥ÉÇÃmÉÆÃ DUÁUÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÉÆÃºÀ¢AzÀ “F¸ÀAmï » PÀÆåmï?” J£ÀÄßwÛzÀÝ¼ÀÄ. 9 wAUÀ¼ÀÄ
ªÁåAPÉÆÃªÀgï£À°è PÀ¼ÉzÀÄ, E£ÀÄß 3 wAUÀ¼ÀÄ C¯Á¸ÁÌzÀ°è ¦ü±ï ¥ÁåQAUï PÉ®¸À ªÀiÁr ºÀt ¸ÀA¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. “CzÀÄ
¢£ÀPÉÌ 14 UÀAmÉ ¨É£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄªÀ PÉ®¸À. DzÀgÉ CzÀgÀ°è vÀÄA¨Á ºÀt ¹UÀÄvÉÛ. D ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ºÀt
ªÀµÀð¥ÀÇwð £À£Éß¯Áè RaðUÀÆ, ¥ÀæAiÀiÁtPÀÆÌ ¸ÁPÁUÀÄvÉÛ” JAzÀÄ ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ¼ÀÄ. ZÀ½UÁ® ªÀÄÄVzÀÄ lÆå°¥ïì
§gÀÄªÀªÀgÉUÀÆ PÁzÀÄ, CªÀÅ CgÀ½ ¤AvÀ vÀPÀët £À£Àß£ÀÄß QéÃ£ï J°d¨Évï ¥ÁQðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ J¯Áè
¸ÀÄÛw¹zÀ¼ÀÄ.
CAzÀÄ gÉÊnAUï ¥sÁgï a®Øç£ï PÁè¹£À°è CªÀ¼À ¥Éæ¸ÉAmÉÃ±À£ï EvÀÄÛ. CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÁzÀA§j §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ¼ÀÄ.
CzÀgÀ°è vÁ¬Ä ªÀÄUÀÄ«UÉ 4£ÉÃ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¢£À MAzÀÄ §ÆªÀÄgÁåAUï (wgÀÄUÀÄ¨Át GqÀÄUÉÆgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ
PÉ®ªÀµÀðUÀ¼À°è D ªÀÄUÀÄ«£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ «ªÁºÀ «ZÉÑÃzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀ vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. D
ZÁå¥ÀÖgï N¢zÀ £ÀAvÀgÀ D PÁzÀA§jAiÀÄ ‘¸ÉAlæ¯ï ªÉÄl¥sÀgï’ DzÀ §ÆªÀÄgÁåAUï §UÉÎ ZÀZÉð EvÀÄÛ. ZÀZÉð ¸ÁVzÁUÀ
£ÀªÀÄUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÁ½¥ÀlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÉÆvÀÄÛ, §ÆªÀÄgÁåAUï ºÉZÁÑV UÉÆwÛ®è JAzÁUÀ CªÀ°UÉ CZÀÑjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
CzÀgÀ §UÉÎ JµÉÆÖÃ ºÉÆvÀÄÛ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ¯ÉÃ EzÀÝ¼ÀÄ. “§ÆªÀÄgÁAUïì.... AiÀÄÆ xÉÆæÃzÉªÀiï JAqï zÉ PÀªÀiï
¨ÁåPï.... »AiÀÄgï zÉ Dgï ªÉj PÁªÀÄ£ï.... §mï AiÀÄÆ ºÁåªï N¤è PÉÊmïì.... PÉÊmïì zÀmï ¥ÉèöÊ JAqï r¹¦AiÀÄgï
E£ï lÄ ¢ §Æè ¸ÉÌöÊ¸ï..”
•
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ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ
 JA.K.J£ï.¥Àæ¸Ázï
PÉ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À »AzÉ zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ PÀæªÉÄÃt ErÃ ¨sÁgÀvÀzÀ°è
ºÀgÀrvÀÄ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå, D¼ÁégïUÀ¼À ¢ªÀå ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄ£Ágï UÀ¼À zÉÃªÁgÀA EvÁå¢UÀ¼ÀÄ CzÀÄªÀgÉUÉ
¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°èAiÉÄÃ EzÀÝ DzsÁåvÀä «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è d£ÀUÀ½UÉ w½¹, J®ègÀÆ DzsÁåvÀäzÀ°è
¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀªÀÅ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV PÀuÁðlPÀzÀ°èAiÀÄÆ ºÀjzÁ¸ÀgÀ ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ QèµÀÖªÁzÀ CzsÁåwäPÀ
«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è J®èjUÀÆ w½AiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ.
ºÀjzÁ¸ÀgÀ ¸Á»vÀåªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤RgÀªÁV w½AiÀÄzÀÄ. DzÀgÉ, EzÀÄ GvÀÄÛAUÀPÉÌ §AzÀzÀÄ
13 £ÉÃ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ. F ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ MAzÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉÆ«ÄävÀÄ. F ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ ªÀÄÄRåªÁV
²æÃ ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ zÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß÷¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV ¥ÁægÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ gÁeÁ±ÀæAiÀÄ MzÀV,
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ gÁd ¥ÉÇæÃvÁìºÀªÀÅ ¹QÌzÀÄzÀjAzÀ EzÀÄ §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ£É ¨É¼É¬ÄvÀÄ.
ºÀj zÁ¸ÀgÀÄ JAzÀgÉ ºÀjAiÀÄ – «µÀÄÚ«£À - zÁ¸ÀgÀÄ / ¸ÉÃªÀPÀgÀÄ JAzÀÄ CxÀð. EªÀgÀÄ gÀa¹zÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ºÀjzÁ¸À
¸Á»vÀå J£ÀÄßvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ zÉéöÊvÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«UÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÁzÉÆÃ¥Á¸ÀPÀgÀÄ. zÉÃªÀgÀ£ÀÄß
‘¸ÁªÀÄUÁ£À¦æAiÀÄ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÈvÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÉÃªÀjUÉ vÀªÀÄä ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄvÁÛgÉ.
EªÀgÀÄ gÀa¹zÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ‘zÉÃªÀgÀ£ÁªÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è zÉÃªÀgÀ £ÁªÀÄUÀ¼À®èzÉ,
GUÁ¨sÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄ¼Á¢UÀ¼ÀÄ, ªÀÈvÀÛ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, µÀlà¢UÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ C£ÉÃPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ gÀZÀ£ÉUÀ½ªÉ.
ºÀjzÁ¸À ¸ÀAvÀgÀ°è C£ÉÃPÀgÀÄ C¯ÉzÁqÀÄªÀ ºÁqÀÄUÁgÀgÀÄ. F ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨ÁæºÀätjAzÀ ¥ÁæægÀA¨sÀªÁzÀgÀÆ
¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè ªÀUÀðzÀªÀgÀÆ EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝgÉ. F ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄÄ MAzÀÄ §®±Á° zsÁ«ÄðPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV
¨É¼ÉzÀÄ §A¢vÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀÄÄ¹èA D½éPÉ¬ÄAzÀ F ªÉÃ¼ÉUÉ »AzÀÆ zsÀªÀÄðªÀÅ PÀÄAzÀÄwÛvÀÄÛ. F ºÉÆwÛ£À°è zÁ¸À
¸Á»vÀåªÀÅ »AzÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÉÆ¸À ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA©vÀÄ.
ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ «µÀÄÚ ¨sÀPÀÛgÀÄ. «µÀÄÚ«£À CªÀvÁgÀªÁzÀ «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ PÀÈµÀÚ£À DgÁzsÀPÀgÀÄ. EªÀjUÉ ¥ÀAqsÀgÁ¥ÀÅgÀzÀ «oÀ®,
ºÀA¦AiÀÄ «oÀ® ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÀ zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¥À«vÀæªÁzÀ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼ÀÄ. F ZÀ¼ÀÄªÀ½AiÀÄ°è ªÀÄÄRå
¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ ²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ªÁå¸ÀwÃxÀð, ªÁ¢gÁdwÃxÀð, ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À EvÁå¢. EªÀgÀ°è
²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß “ªÉÊµÀÚªÀ PÀ« wæªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.
ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è ¨sÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ CzsÁåvÀäzÀ eÉÆvÉUÉ d£ÀgÀ M¼ÉîAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ ¸ÀAvÀgÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ
NqÀPÀÄUÀ½UÉ PÀ£Àßr »rAiÀÄÄªÀ F PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÁVªÉ. ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À°è
CAQvÀ£ÁªÀÄªÀ£ÀÄß §¼À¹zÁÝgÉ. GzÁ: ²æÃ¥ÁzÁæAiÀÄgÀÄ – gÀAUÀ«oÀ®, ªÁ¢gÁdwÃxÀðgÀÄ - ºÀAiÀÄªÀzÀ£À,
¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ -¥ÀÅgÀAzÀgÀ «oÀ®, EvÁå¢. PÉ®ªÀÅ ºÉ¸ÀgÁAvÀ ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀÄªÀ CAQvÀ
£ÁªÀÄªÀ£ÀÄß PÉ¼ÀUÀqÉ PÉÆnÖzÉ:
ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ
CAQvÀ£ÁªÀÄ
ªÁå¸ÀwÃxÀðgÀÄ
²æÃPÀÈµÀÚ
gÁWÀªÉÃAzÀæ wÃxÀðgÀÄ
¢üÃgÀ ªÉÃtÄ UÉÆÃ¥Á®
PÀ£ÀPÀ zÁ¸ÀgÀÄ
D¢ PÉÃ±ÀªÀ
«dAiÀÄ zÁ¸ÀgÀÄ
«dAiÀÄ «oÀ®
UÉÆÃ¥Á® zÁ¸ÀgÀÄ
UÉÆÃ¥Á® «oÀ®
ºÉ¼ÀªÀ£ÀPÀmÉÖ VjAiÀÄªÀÄä
ºÉ¼ÀªÀ£À PÀmÉÖ gÀAUÀ
dUÀ£ÁßxÀ zÁ¸ÀgÀÄ
dUÀ£ÁßxÀ «oÀ®
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EvÁå¢.
PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°èC£ÉÃPÀ ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ F
jÃw EzÉ:
²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ – ZÀ£Àß¥ÀlÖt vÁ®ÄQ£À C§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄzsÀé PÀÄlÄA§zÀ°è d£À£À. ªÀÄ£ÉAiÀÄ
ºÀ¸ÀÄ PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ.
¸ÀétðªÀtð wÃxÀðgÀÄ F ¨Á®PÀ£À §Ä¢ÞUÉ ªÉÄaÑ CªÀjUÉ ºÉaÑ£À «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹ ®Që÷äÃ£ÁgÁAiÀÄt wÃxÀð
JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤Ãr CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Áå¹AiÀiÁV ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÀÄªÀtðwÃxÀðgÀ £ÀAvÀgÀ EªÀgÉÃ ªÀÄÄ¼À¨ÁV°£À ªÀÄoÀzÀ
¦ÃoÁ¢ü¥ÀwUÀ¼ÁzÀgÀÄ. EªÀjUÉ ²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ JA§ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÁ¢ ªÀÄoÀªÀÅ
PÉÆnÖvÀÄ. EªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ zÉÃªÀgÀ£ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¼Á¢UÀ¼À£ÀÆß gÀa¹zÁÝgÉ.
¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ – ªÀdæ ªÁå¥ÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ - £ÀªÀPÉÆÃn £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ - J®èªÀ£ÀÄß vÀåf¹
¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸À£ÁzÀ PÀxÉAiÀÄÄ J®èjUÀÆ w½¢zÉ. ªÁå¸ÀwÃxÀðjAzÀ ¢ÃPÉë ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸À£ÉA§
£ÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ EªÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ J¯ÁèPÀqÉAiÀÄÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄä PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ
gÀa¹gÀÄªÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÉÑAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÉ EAzÀÄ CµÀÆÖ £ÀªÀÄUÉ ¹QÌ®è.
¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¦vÁªÀÄºÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀgÀÄ PÀuÁðlPÀ
¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß PÀæªÀÄ§zÀÞªÁV «AUÀr¹ CzÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀÄªÀ ¸ÀgÀ¼À PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÀÄ. F PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ
PÀ°¸ÀÄªÀgÀÄ EA¢UÀÆ ¥Á°¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è zÉÃªÀgÀ£ÁªÀÄ, GUÁ¨sÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÄ¼Á¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
®PÀë÷å, ®PÀët VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉÃµÀªÉAzÀgÉ CªÀÅ DqÀÄ
¨sÁµÉAiÀÄ°èªÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ ºÉÃ½gÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV
CxÀðªÁUÀÄvÀÛªÉ.
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ - EªÀgÀ ¥ÀÇªÁð±ÀæªÀÄzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ. §APÁ¥ÀÅgÀzÀ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è £ÁAiÀÄPÀgÁVzÀÝgÀÄ. MªÉÄä
AiÀÄÄzÀÞzÀ°è wÃªÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ §zÀÄQzÀgÀÄ. F ZÀªÀÄvÁÌjPÀ ªÀÈvÁÛAvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß ©lÄÖ
ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À vÉÆqÀVzÀgÀÄ. C£ÉÃPÀ zÉÃªÀgÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GUÀ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. eÁw ¥ÀzÀÝw
¥Àæ§®«zÀÝ D PÁ®zÀ°è GqÀÄ¦AiÀÄ zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è EªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ ¸ÉÃj¸À°®è. EªÀgÀÄ C¯ÉèÃ, ºÉÆgÀUÀqÉ
PÀöÈµÀÚ£À §UÉÎ ºÁqÀÄvÁÛ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ PÀÈµÀÚ£ÀÄ wgÀÄV UÉÆÃqÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ QArAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CªÀjUÉ
zÀ±Àð£À PÉÆlÖ£ÀÄ. EAzÀÆ F zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è F ¸ÀÜ¼ÀªÀÅ ‘PÀ£ÀPÀ£À QAr’ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. EªÀgÀÄ J¯Áè
eÁwAiÀÄÆ MAzÉÃ JA§ ªÁzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä VÃvÉUÀ¼À°è ¸ÁjzÀgÀÄ.
ªÀÄ»¼Á ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ - ºÀjzÁ¸ÀgÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÆ GAlÄ. DzÀgÉ EªÀgÀÄUÀ¼À §UÉÎ d£ÀgÀ°è ºÉZÀÄÑ
ªÀiÁ»w E®è. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ UÀ®UÀ° CPÀÌ. aPÀÌ ªÀAiÀÄ¹ì£À¯ÉèÃ «zsÀªÉAiÀiÁzÀ EªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ
±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ zÉÃªÀgÀ £ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À vÉÆqÀVzÀgÀÄ. EAzÀÄ EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è £ÀªÀÄUÉ 263 PÀÈwUÀ¼ÀÄ
zÉÆgÀQªÉ. E£ÉÆß§â SÁåvÀ ªÀÄ»¼É ºÉ¼ÀªÀ£ÀPÀmÉÖ VjAiÀÄªÀÄä. gÁtÂ¨É£ÀÆßj£À°è d¤¹zÀ EªÀjUÉ aPÀÌªÀAiÀÄ¹ì£À¯ÉÃè
vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ «AiÉÆÃUÀªÁV aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀgÀÄ. 10-12 ªÀAiÀÄ¹ìUÉ ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. UÀAqÀ£À£ÀÄß
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉUÉ M¦à¹ «gÀQÛAiÀÄ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀgÀÄ. EªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀªÁqÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÆÛ§â ªÀÄ»¼É ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î ©üÃªÀÄªÀé. EªÀgÀÄ ‘©üÃªÉÄÃ±À PÀÈµÀÚ’ JA§ CAQvÀ
£ÁªÀÄzÀ°è PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ.

********

15

zsÀªÀÄð ¤gÀ¥ÉÃPÀëvÁ ºÁUÀÆ §Ä¢ÞfÃ«UÀ¼ÀÄ
C¤gÀÄzÀÞ ¥ÀqÀÄªÀÄ£É- ªÀÄÆ® EAVèÃµï
FV£À PÁ®zÀ°è £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢UÀ¼ÉAzÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÆîvÁÛgÉÆÃ CªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä£ÀÄß
“¥ÀÅgÉÆÃUÁ«Ä” ºÁUÀÆ “§Ä¢ÞfÃ«” UÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. vÁªÀÅ JqÀ¥ÀPÀëzÀªÀgÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ
PÀÆqÀ¯ÉÃ, CªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ºÀuÉUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀnÖ CAn¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀiÁw£À°è, E®èªÉÃ ªÁzÀUÀ¼À°è ‘¸ÀªÀÄvÁªÁzÀ’
K£ÀÆ vÉÆÃgÀÄªÀÅ¢®è.
AiÀiÁªÀ ªÀiÁvÀÄ CxÀªÁ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß »AzÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¤ß¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ, D «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄªÀÅzÉÃ EªÀgÀ UÀÄjAiÀiÁVgÀÄªÀ ºÁUÉ
vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.
zsÀªÀÄð ¤gÀ¥ÉÃPÀëªÉAzÀgÉ, zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß “¤gÀ¥ÉÃPÀë” ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ E®èªÉÃ J¯Áè zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÆ MAzÉÃ §UÉAiÀÄ°è, ¸ÀPÁðgÀ
£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÉÆÃ? F §UÉAiÀÄ UÉÆAzÀ® £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è, ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ¯ÁVzÉ.
¥ÀæzsÁ¤ £ÉºÀgÀÆ, ¸ÀzÁðgï ¥ÀmÉÃ¯ï CªÀgÀ ªÀÄÄAzÁ¼ÀÄvÀézÀ°è ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀzÀ°è eÉÆåÃw°ðAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÁUÀ, gÁµÀÖç¥Àw
gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀjUÉ F ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉ “¤ÃªÀÅ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr. KPÉAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀ MAzÀÄ ¤gÀ¥ÉÃPÀëzÉÃ±À. ¤ÃªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ
gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¤ÃªÀÅ C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è” JAzÁUÀ, gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï CªÀgÀÄ, “zsÀªÀÄð ¤gÀ¥ÉÃPÀëvÉ
JAzÀgÉ ¸ÀªÀð zsÀªÀÄð ¸ÀªÀiÁ£À” JAzÀÄ, ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉAiÀÄ°è ¥Á®ÄUÉÆAqÀgÀÄ.
UÁA¢üAiÀÄªÀgÀÄ gÁªÀÄ£ÁªÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ d¦¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, AiÀiÁªÀ zsÀªÀÄðzÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯ÉèAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ, CzÀ£ÀÄß
«gÉÆÃ¢ü¹, ¸ÀvÁåUÀæºÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ F jÃwAiÀÄ «gÉÆÃzsÀ PÉÃªÀ® £ÉºÀgÀÆgÀªÀgÀ PÁ®zÀ°è ªÉÆzÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
EgÀ°, £ÀªÀÄä°è »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ DZÁgÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÀ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ºÉ¸ÀgÁAvÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ MAzÀÄ ®PÀëtªÁVzÉ. EAvÀÄ
eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀqÉzÀ, EAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÆ ºÉÃ¼À¨ÁgÀzÁzÀ M§â §gÀºÀUÁgÀ., “°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É GZÉÑ ºÀÄ¬ÄzÉ” JAzÀgÀÄ. EzÀ£ÀÄß
PÀÄjvÀÄ AiÀiÁªÀ §gÀºÀUÁgÀgÁUÀ°, E®èªÉÃ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÁUÀ°, ¸ÀQæAiÀÄªÁzÀ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀ¯ÉÃ E®è. vÁ£ÀÄ
fÃªÀAvÀªÁVgÀÄªÀµÀÄÖ PÁ®zÀ°è F D¼ÀÄ, »AzÀÆ zsÀªÀÄðzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÀ¼ÉzÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÆß
¥ÀqÉzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ EªÀ ¸ÀvÁÛUÀ, CªÀ£À G¬Ä®£ÀÄß MqÉzÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ, “£À£Àß£ÀÄß ªÀiÁzsÀé ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°èAiÉÄÃ CAvÀå
¸ÀA¸ÁÌgÀUÉÆ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ” §gÉ¢zÀÝ. EAvÀºÀ ¸ÉÆÃUÀÄ ªÀµÀðzÀ zsÀªÀÄð¤gÀ¥ÉÃPÀëvÉAiÉÄÃ EAzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ. EªÀ, ªÀÄvÉÆÛ§â
§gÀºÀUÁgÀ, “°AUÀzÀ ªÉÄÃ¯É GZÉÑ ºÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ¸Àj”, CzÀÄ “PÀ®Äè” JAzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¥Àæw¨sÀn¸À¢zÀÝ C£ÉÃPÀ
«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, F FªÀðgÀÆ ¸ÀvÁÛUÀ “¸ÀAvÁ¥À ¸ÀÆZÀPÀ ¸À¨sÉ”AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀªÀÅ!!
EAvÀºÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ «zÁåyðUÀ¼ÉÃ EAzÀÄ, JqÀ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß JwÛ wgÀÄUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ. EAzÀÄ,
AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä gÁµÀÖç¥ÉæÃ«Ä JAzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÀ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÉÃ MAzÀÄ VÃ¼ÁVzÉ.
F wAUÀ½£À°è, 135 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼É¯Áè wÃªÀiÁð£ÀªÁV, gÁªÀÄ d£Àä¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è gÁªÀÄªÀÄA¢gÀzÀ
¨sÀÆ«Ä ¥ÀÇd£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸À¨ÁgÀzÀÄ. £ÀqÉ¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ CzÀ£ÀÄß zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÉÆÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.
zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ FUÀ 2500 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è C£ÉÃPÀ zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä jÃwAiÀÄ°èAiÉÄÃ D
ªÀÄºÁ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß DgÁ¢ü¹ ªÀÄÄ£ÉßqÉAiÀÄÄwÛªÉ.
UÀÄj MAzÉÃ, DzÀgÉ zÁjUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ. D ªÀÄºÁ±ÀQÛ «µÀÄÚªÉÇÃ, ²ªÀ£ÉÆÃ, §ÄzÀÞ£ÉÆÃ, C®èªÉÇÃ AiÉÄÃ¸ÀÄªÉÇÃ? ºÉ¸ÀgÀÄ
¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀgÀÆ D ªÀÄºÁ±ÀQÛ “MAzÉÃ” J£ÀÄßªÀÅzÉÃ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ d£ÀvÉ CjwzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ
avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ºÀ½îAiÉÆAzÀgÀ°èzÀÝ ºÀ¼É ªÀÄ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ¸ÀzÁV zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ, ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄÄ¸À¯Áä£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß
PÉÊvÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀgÀ vÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ zÉÃUÀÄ®«zÀÄÝzÀÄ CªÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©¢ÝvÀÄ. PÀÆqÀ¯ÉÃ CªÀgÀÄ ºÀ½îAiÀÄ »AzÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ
“E°è £ÁªÀÅ ªÀÄ¹Ã¢AiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ. ¤ÃªÀÅ F eÁUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢gÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ½î” JAzÀgÀÄ. Hj£ÀªÀgÀÄ
M¦à ªÀÄ¹Ã¢ PÀlÖ®Ä ¨ÉÃgÉ eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ¸À¯Áä£ÀjUÉ PÉÆlÖgÀÄ.
EzÀÄ ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸À£Áä£À. FUÀ gÁªÀÄd£Àä¨sÀÆ«Ä ªÉÆPÀzÀÝªÉÄAiÀÄ°è ªÁ¢AiÀiÁVzÀÝ ¸ÀÄ¤ßÃ ªÀPïÒ ¨ÉÆÃqïð PÀÆqÀ FUÀ
gÁªÀÄªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÉ.
EzÀÄ ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸À£Áä£À. F “§Ä¢ÞfÃ«”UÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® ¥Àæ±À¹ÛUÀ½AzÀ¯ÉÃ EzÀÄªÀgÉUÀÆ §zÀÄQzÀÄÝ, E£ÀÄß ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ
¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÆ zÉÆgÀPÀzÉ, PÀÆUÁqÀÄªÀÅzÀgÀ¯ÉèÃ vÀªÀÄä G½zÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÁV¸À°.
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£ÁªÉ®ègÀÆ E£ÉÆß§âjUÁV £ÉÆÃAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¨Á½£À°è C£ÀÄ¨sÀ«¹¢ÝÃ«. DzÀgÉ EzÉ®èªÀÇ M§âgÀ £ÉÆÃªÀ£ÀÄß
ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀ §UÉ.
MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ 7 ªÀµÀðzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JzÀÝ C¥Àà£À£ÉßÃ £ÉÆÃqÀÄwÛvÀÄÛ. ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß£ÉßÃ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀ vÀAzÉ, £ÀPÀÄÌ,
“K£ÀÄ ¨ÉÃPÀªÀiÁä?” JAzÀ.
ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É §AzÀÄ C¥Àà£À ªÀÄArAiÀÄ£ÀÄß Kj PÀÄ½vÀÄ, CªÀ£À UÀqÀØªÀ£ÀÄß »rzÀÄ, “£Á£ÀÄ PÉÃ½zÀÄÝ PÉÆr¹ÛÃAiÀiÁ?”
CAzÀ¼ÀÄ. »AzÉAiÉÄÃ PÀÄ½wzÀÝ CªÀgÀªÀÄä ºÁUÀÆ CfÓAiÀÄgÀÄ, “ªÀÄUÀÄ PÉÃ½zÀÝ£Éß¯Áè PÉÆr¹, ºÁ¼ÀÄªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀÄ
UÀzÀjzÀgÀÄ.
“E®è¥Áà, £Á£ÀÄ CAxÁ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄªÀÅzÀ£ÉßÃ£ÀÆ PÉÃ¼ÉÆ®è, PÉÆr¹ÛÃAiÀiÁ?” CAvÀÄ. C¥Àà, ºÉAqÀw, CªÀÄä£À ªÀÄÄR
£ÉÆÃr “D¬ÄvÀÄ, PÉÃ¼ÀÄ” JAzÀ. EªÀ¼ÉÃ£ÀÄ PÉÃ¼ÀÄvÁÛ¼ÉÆÃ JAzÀÄ Q« ¤«Äj PÀÄ½wzÀÝgÀÄ. ªÀÄUÀÄ C¥Àà£À Q« ºÀwÛgÀ
ºÉÆÃV “£À£ÀUÉ ¨ÉÆÃ¼ÀÄ vÀ¯É ªÀiÁr¹ÛÃ¤ CAvÀ ªÀiÁvÀÄ PÉÆqÀÄ” CAvÀÄ.
C¥Àà ZÀQvÀ£ÁV “K£ÀªÀiÁä, K£ÀÄ PÉÃ½Û¢ÃAiÀiÁ?” ºÀÄqÀÄVAiÀÄ vÁ¬Ä, CfÓ, “K¤zÀÄ C¤µÀ×, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ vÀ¯É
¨ÉÆÃ½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ! K£ÀÄ zÀjzÀæ D¸É, AiÀiÁgÀÄ ºÉÃ½PÉÆlÄæ EAxÁzÀÄÝ!” JAzÀÄ UÀÄqÀÄVzÀgÀÄ. DzÀgÉ ºÀÄqÀÄV
zÀÄA¨Á®Ä ©zÀÝ¼ÀÄ. “¤Ã£ÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉÆnÖ¢ÝÃAiÀÄ. £À£Àß PËëgÀzÀAUÀrUÉ PÀgÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ”.
gÁwæAiÉÄ¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÁr ¸ÉÆÃvÀgÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À C¥Àà, ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸É®Æ£ïUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ, vÀ¯É
PÀÆzÀ¯É¯Áè vÉUÉ¹zÀ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀªÀÄä CvÀÄÛ PÀAUÁ¯ÁzÀ¼ÀÄ. “JµÀÄÖ ªÀÄÄzÁÝVzÀÝ¼ÀÄ, »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÉÆÌAqÀ¼ÀÄ”
DzÀgÉ ªÀÄUÀÄ WÀAmÉUÉ AiÀÄÄ¤¥sÁªÀiïð ºÁUÀÆ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï »rzÀÄ CtÂAiÀiÁzÀ¼ÀÄ. C¥Àà CªÀÄä¼À£Àß ¸ÀÆÌ°UÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ
UÉÃmï£À°è ©lÖ. DzÀgÉ ªÀÄUÀÄ PÁgï E½zÀÄ, ¸ÀÆÌ¯ï UÉÃmï£À ºÀwÛgÀªÉÃ ¤AvÀÄ, AiÀiÁjUÉÆÃ PÁAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.
“KPÉ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯Áé?” JAzÀ C¥Àà. “£À£Àß ¥sÉæAqï §gÁÛ£É. CzÀPÉÌ PÁAiÀiÁÛ E¢Ã¤ CAvÀÄ ªÀÄUÀÄ. CµÀÖgÀ°è, E£ÉÆßAzÀÄ
PÁgï §AvÀÄ. CzÀjAzÀ M§â 7 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀ E½zÀ. CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÆ ¥ÀÇgÁ ¨ÉÆÃ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÆ AiÀÄÄ¤¥sÁªÀiïð,
¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUï ºÉÆwÛzÀÝ. UÉÃmï£À°è ¤AwzÀÝ ªÀÄUÀÄ, NrºÉÆÃV E½AiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£À PÉÊ»rzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ
£ÀqÉ¬ÄvÀÄ. C°èzÀÝ ªÀÄPÀÌ¼É¯Áè ¨ÉgÀUÁV, EªÀgÀ »AzÉAiÉÄÃ M¼ÀºÉÆPÀÌgÀÄ.
ºÀÄqÀÄUÀ §A¢zÀÝ PÁgï¤AzÀ M§â ºÉAUÀ¸ÀÄ E½zÀÄ, ªÀÄUÀÄ«£À C¥Àà£À£ÀÄß PÉÃ½zÀ¼ÀÄ.
“F ªÀÄUÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÃ?”
“ºËzÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÃ”
“ºÁUÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ D zÉÃªÀvÉAiÀÄ vÀAzÉ. ¥ÀÅtå ªÀiÁr¢ÝÃj ¸Áé«Ä, EAvÀºÀ zÉÃªÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ”
“D ºÀÄqÀÄUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÃ£ÀÄ?”
“ºËzÀÄ ¸Áé«Ä. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÃ. AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ ¥ÀÅtåªÉÇÃ
£Á£ÀÄ CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÉ. DzÀgÉ AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ
PÀªÀÄðªÉÇÃ FUÀ MAzÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ, qÁPÀÖgÀÄ CªÀ¤UÉ gÀPÀÛzÀ PÁå£Àìgï EzÉ, ºÉZÀÄÑ §®¥ÀnÖzÉ. K£ÀÆ
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÁÌUÀÄªÀÅ¢®è. PÉªÉÆÃxÉgÀ¦ ªÀiÁr¸ÉÆÃt, JAzÀgÀÄ. ªÀiÁr¹¢«. CzÀjAzÀ CªÀ£À PÀÆzÀ¯É¯Áè
GzÀÄjºÉÆÃVªÉ. FUÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ »AzÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ, EªÀ£ÁåPÉÆÃ ±Á¯ÉUÉ §gÀ°®èªÀ¯Áè, JAzÀÄ ºÀÄqÀÄQ £ÀªÀÄä
ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ¼ÀÄ. “±Á¯ÉUÉ ¨ÁgÉÆÃ JµÀÄÖ ¢£ÀªÁAiÀÄÄÛ” CAzÀ¼ÀÄ. EªÀ£ÀÄ “£Á£ÀÄ §gÉÆ®è, £À£Àß ¨ÉÆÃ¼ÀÄvÀ¯É £ÉÆÃr,
£À£Àß J®ègÀÆ UÉÃ° ªÀiÁr £ÀUÀÄvÁÛgÉ” JAzÀ. ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ “£À£Àß PÀAqÀÄ £ÀPÀÌgÉ £ÀUÀ° ¤£Àß PÀAqÀÄ £ÀUÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ
ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É. ¤Ã£ÀÄ §AzÉÃ §gÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ºÉÃ½ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. FUÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ, F zÉÃªÀvÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÁV JµÀÄÖ
£ÉgÀ«UÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É JAzÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢lªÁV zÉÃªÀvÉ JAzÀÄ”.
ªÀÄUÀÄ«£À C¥Àà, “¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ UÀÄtªÁ¬ÄvÉÃ£ÀÄ?” JAzÀÄ PÉÃ½zÀ.
D ªÀÄUÀ£À vÁ¬Ä C¼ÀÄvÁÛ C°èAiÉÄÃ PÀÄ¹zÀ¼ÀÄ. “E¯Áè qÁPÀÄÖç ºÉÃ½zÁÝgÉ. CªÀ£ÀÄ PÉ®ªÉÃ ¢£À ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è
EgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä Cwy PÉ®¢£ÀUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ CµÉÖÃ” CA¢zÁÝgÉ. £ÁªÀÅ CªÀ£À ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸Àé®à ¢£À
D£ÀA¢¸ÀÄvÉÛÃªÉ” JAzÀÄ ªÉÄÃ¯ÉzÀÄÝ PÀtÂÚÃgÀÄ MgÉ¸ÀÄvÁÛ ªÀÄvÉÛ PÁgÀ°è PÀÄ½vÀÄ ºÉÆgÀl¼ÀÄ.
C¥Àà ªÀÄÆPÀ£ÁV ¤AvÀ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÉÆß§âgÀ £ÉÆÃªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ vÁ£ÉÃ ºÉÃUÉ J¢gÀÄ ¤®ÄèvÁÛ¼É JAzÀÄ
CªÀ¤UÉ CjªÁ¬ÄvÀÄ.
»ÃUÉ E£ÉÆß§âgÀ £ÉÆÃ«UÉ £ÁªÀÅ «ÄrAiÀÄÄªÀÅzÀ®èzÉ, CªÀgÉÆqÀ£É ºÉeÉÓ UÀÆr¸ÀÄvÉÛÃªÉ K£ÀÄ?
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¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁªÀÅ ºÉZÁÑV ªÀÄvÉÛ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
-Bureau Report NESARU
FUÀ £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀt ºÉZÀÄÑ ©¹AiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀjAzÁV ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ PÀgÀV ¤ÃgÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ w½¢zÉ. EzÀPÉÌ
PÁgÀt, £ÁªÀÅ FUÀ §¼À¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÉmÉÆæÃ°AiÀÄA Gj¸ÀÄªÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÉÃ PÁgÀt JAzÁVzÉ. EzÀÄ ¢l ¸Àj. DzÀgÉ EµÉÖÃ
PÁgÀtªÀ®è. PÁ® PÁ¯ÁAvÀgÀUÀ¼À°è ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀÆgÀå£À ¸ÀÄvÀÛ wgÀÄUÀÄªÀÅzÀÄ vÀÄ¸ÀÄ vÀÄ¸ÀÄªÁV ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÁUÀ, ¸ÀÆAiÀÄð£À
¨É¼ÀPÀÄ ¨sÀÆ«ÄUÉ ©Ã¼ÀÄªÀÅzÀÆ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÉAiÉÄÃ ¸ÀÆgÀå£À PÁªÀÇ MAzÉÃ §UÉAiÀiÁV EgÀÄªÀÅ¢®è.
PÉ®ªÀÅ ¨Áj ºÉZÁÑV GjAiÀÄÄvÁÛ£É, CAvÉÃ PÀrªÉÄAiÀiÁV GjAiÀÄÄvÁÛ£É. CzÀÆ MAzÀÄ UÁ½AiÀÄ ZÉAqÀÄ. F UÁ½
GjzÀÄ PÁzÁUÀ, ¨ÉAQAiÀÄ £Á°UÉUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀ zÀÆgÀPÉÌ JgÀZÀÄvÀÛªÉ. JµÀÄÖ JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ½UÉ MªÉÄä F §UÉAiÀiÁzÀ ºÉZÀÄÑ
GjvÀ ¸ÀÆAiÀÄð£À°è DUÀÄvÀÛzÉ C£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄªÀgÉUÉ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÂÚlÄÖ £ÉÆÃr®è.
»ÃUÁzÀ¯Éè®è £ÀªÀÄä £É® ºÁUÀÆ UÁ½UÀ¼ÀÆ PÁzÀÄ, ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ PÀgÀUÀÄvÀÛªÉ. F ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼À PÉ®¸ÀªÁzÀgÀÆ
K£ÀÄ?
§ÄUÀÄjAiÀÄAvÉ wgÀÄUÀÄwÛgÀÄªÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀPÀÄ ºÉZÀÄÑ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÀÆj §gÀÄªÁUÀ,
PÁªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁV, F vÀÄ¢UÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ UÀqÉØAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉÃ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G©âzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄð£À
¨É¼ÀPÀÄ, £É®-¤ÃgÀÄ-UÁ½UÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ, PÀqÀ°£À°è M¼ÀUÉ ºÀjAiÀÄÄªÀ ºÉÆ¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ. F ºÉÆ¼ÉUÀ¼ÀÄ
E°èAzÀ ¨sÀÆ«Ä-ZÉAr£À JgÀqÀÄ vÀÄ¢UÀ¼ÀvÀÛ ºÀjAiÀÄ®Ä ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. C°èUÉ ºÀjzÀÄ, ¤ÃgÀÄ vÀtÚUÁV ªÀÄvÉÛ
ºÉÆmÉÖAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV PÀqÀ°£ÀrAiÀÄ°èAiÉÄÃ ºÀjAiÀÄÄªÀ ºÉÆ¼ÉUÀ¼À ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ J¯ÉèqÉ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ
fÃªÀgÁ²UÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ ¨ÉÃgÉqÉUÉ ºÀjAiÀÄ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ.
DzÀgÉ F ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ PÀgÀUÀ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÁUÀ, F M¼ÀºÉÆ¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄÄªÀÅzÀPÀÆÌ vÀqÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAdÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ
PÀgÀVzÁUÀ, PÀqÀ°£À°è ¤ÃgÀÄ ºÉZÁÑV, CzÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß vÀÄA© ªÉÄÃ¯ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ PÁªÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁV UÀqÉØUÀ¼ÀÄ
¨É¼ÉzÀAvÉ, PÀqÀ®Ä £É®¢AzÀ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀºÁå¢æ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrj. F ¨ÉlÖUÀ¼À
ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄlÖUÀ¼À°è, MAzÉÃ UÉgÉAiÀÄAvÉ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß PÉÆgÉ¢gÀÄªÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. PÀqÀ®Ä ºÀAvÀ - ºÀAvÀªÁV
ªÉÄÃ¯ÉÃjzÁUÀ, E®èªÉÃ PÉ¼À ¸ÉÃjzÁUÀ, C°è PÀqÀ°£À ºÉÆqÉzÁl¢AzÀ ªÀÄtÄÚ-PÀ®Äè PÀgÀV MAzÀÄ ªÀÄlÖzÀ UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ UÉgÉUÀ¼À£ÀÄß, zÀQët CªÉÄjPÁzÀ DAræAiÀiÁ¸ï ¨ÉlÖUÀ¼À ªÉÄÃ¯ÉAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÀÄ.
CAzÀgÉ PÁ«¤AzÀ PÀqÀ°£À ¤ÃgÀÄ ºÉZÁÑV, D ¤ÃgÀÄ £Á«gÀÄªÀ £É®ªÀ£ÀÄß PÉÆgÉzÀÄ PÀqÀ°UÉ ¸ÉÃj¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ
ºÉÆmÉÖAiÉÆ¼ÀUÉ PÀÄ¢AiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, D PÀÄ¢vÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÀqÀ°£À ªÉÄÃ¯É £É®zÀ UÀÄ¼ÉîUÀ¼ÀÄ K¼ÀÄvÀÛªÉ.
EªÀÅUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¨ÉAQ¨ÉlÖUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. F ¨ÉAQ ¨ÉlÖUÀ¼ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV vÀtÚUÁzÀ ªÉÄÃ¯É C°è ºÀÄ®Äè
¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ªÉÆzÀ¯ÁzÁUÀ ªÀÄA¢ ºÉÆÃV £É®¸ÀÄvÁÛgÉ.
EzÉÃ §UÉAiÀÄ°è FV£À EAqÉÆÃ£ÉÃ¶AiÀiÁ, ¦ü°¥sÉÊ£ïì, ºÀªÁAiÀiï, ºÁUÀÆ d¥Á£ïUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É §A¢gÀÄªÀÅªÀÅ. DzÀgÉ
F PÁ«£À KgÀÄ-vÀÄ½vÀUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ §UÉAiÀiÁV, J¯Áè ºÉÆwÛ£À®Æè EgÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ£ÀÄ? E®è. ¸ÀÆAiÀÄð¤AzÁV
£Á«zÉÝÃªÉ, F £É®«zÉ, F UÁ½ EzÉ, F ¤ÃjzÉ. DzÀgÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÆ GjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É. D ¨ÉAQ ZÉAqÀÆ
vÀtÚUÁUÀÄwÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆÃ F ¸ÀÆAiÀÄð vÀtÚUÁV ªÉÆzÀ®Ä PÉAqÀzÀAvÉ PÉA¥ÁV, DªÉÄÃ¯É §Æ¢AiÀÄAvÉ
PÀ¥ÁàV ©qÀÄvÁÛ£É.
DUÀ £ÁªÀÅ ¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀgÀ “¤V ¤V ªÀÄÄV®Ä, ¤V ¤V ºÀUÀ®Ä PÉAqÀªÀ PÁgÀÄwÛzÉ” ºÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. ªÀÄÄAeÁ£ÉzÀÄÝ
PÀÄA¨ÁgÀtÚ ºÁ®Ä ¨Á£ÀÄAqÀ£Á”
ºÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ D PÀÄA¨ÁgÀtÚ EgÀÄªÀÅzÉÃ E®è. F dUÀwÛ£À PÀÄA¨ÁgÀ£À PÉ®¸ÀªÉÃ EµÀÄÖ. DvÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄrPÉUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉUÀ¼ÀÄ J¯Áè ºÉÆwÛUÀÆ ¨Á¼ÀÄªÀÅ¢®è.
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 Adv. Dr. Arvind A. Dhond
Abstract: The unstable property market, political upheaval and major changes in the world order
needs to be probed in from the approach of Vedic Astrology to seek answers to the challenges posed
in the midst of the present global pandemic. On one hand when mankind felt that lots of scientific
progress has been achieved in the world with computers, spacecrafts, supersonic jets, Chandrayaan2, Mangalyaan, robotic technology, etc. the biggest challenge posed at the outset of this calendar year
2020, made the entire world rethink on its real development and it silently whispered that lot more
needs to be achieved for actual development. With millions of patients being admitted in hospitals
all around the world and death almost knocking everyday at the doorsteps, its time to rethink from an
altogether different perspective to life. Today coronavirus COVID-19 has affected 215 countries.
This global pandemic can be studied by linking it with planetary retrograde. This can herald a time
for war, can increase stubbornness and aggressive tendencies like cyclone, earthquake. There can be
a change in the direction of life.
Key Words: Vedic Astrology, Natal Horoscope, Retrograde Motion, Prograde Rotation.
Foundations from Hindu Astrology
In Hindu astrology, there are a total of nine planets (Grahas) which affect human life and the
day-to-day activities in general, six out of the nine planets will run reverse in 2020. Further in Hindu
astrology, there are twenty-seven nakshatras (Stars) which are grouped as three stars per planet as
depicted in Table-I. There are twenty-seven Nakshatras and each nakshatra is also divided into
quarters or padas. There are four padas viz., Pada 1, Pada 2, Pada 3, and Pada 4. Pada is also used as
a synonymous word with charan. In all there are twelve Rashis (zodiac signs), they are Mesh (Aries),
Vrishabh (Taurus), Mithuna (Gemini), Karka (Cancer), Simha (Leo), Kanya (Virgo), Tula (Libra),
Vrishchik (Scorpio), Dhanu (Sagittarius), Makar (Capricorn), Kumbh (Aquarius) and Meen (Pisces).
The impact of any change in the motion of the planetary positions affects individuals differently based
on the Graha, Nakshatra and its Pada, and Rashi in the natal horoscope of an individual which remains
almost stationary for the entire lifetime of an individual.
Table-I: Overview of Graha Swami/ Planet Lord and Nakshatra Constellation
No.

Planet Name

Nakshatra

Nakshatra

Nakshatra

1

Ketu (Tail Node)

Ashwini

Magha

2

Sukra (Venus)

Bharani

Poorva-Phalguni Poorva-Ashadha

3

Surya (Sun)

Krittika

Uttara-Phalguni

Uttara-Aṣhaḍha

4

Chandra (Moon)

Rohini

Hasta

Śhravaṇa

5

Mangala (Mars)

Mrigashira

Chitra

Dhanistha

6

Rahu (Head Node) Ardra

Swati

Shatbhisha

7

Guru (Jupiter)

Punarvasu

Vishaka

Poorva-Bhadrapada

8

Shani (Saturn)

Pushyami

Anuradha

Uttara-Bhadrapada

9

Budha (Mercury)

Ashlesha

Jyeshtha

Revati

(Source: Data Represented by Author)

Moola
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Chart-1: The Planets in Our Solar System

As per Vedic Astrology, most planets
in our solar system, including Earth,
rotate counter-clockwise or prograde
direction. Among these planets, Rahu
and Ketu are forever retrograde and
they always run in a reverse motion,
while Sun and Moon always run in a
straight motion. Prograde rotation
indicates that the motion is in the same
direction as the Sun’s rotation whereas
retrograde rotation is in the opposite
direction. When a planet, which
usually moves straight starts moving
in the reverse direction, that motion is
known as retrograde motion. In the
(Source: https://www.researchgate.net/Astronomy-and-Astrophysics)
year 2020 i n the months of May-June
it will witness, four more planets Guru, Budha, Sukra and Shani along with Rahu and Kethu following
a route reversal. This retrograde motion of four planets of the six planets is analysed and depicted in
Table-II below.
In the calendar year
2020, on May 11, Saturn
will reverse in its zodiac
sign Capricorn. Venus
will run retrograde on
May 13, while Jupiter
will see reversal run on
May 14. Three planets
Saturn,
Venus
and
Jupiter have become
retrograde in the second
week of May, 2020.
Later in June, Mercury
will start running reverse
on June 18. Between
June 18 and June 25,
there will come a point at
which these four planets
will be curved at the
same time. This state of the planets will overlap with Kaal Sarp Dosh, the results of which can be
troublesome.
Kaal Sarp Dosha in literal terms means, Kaal refers to ‘Time’, Sarp is ‘Snake’ and Dosha
means ‘Fault’ or ‘Disease’. This could be a catastrophic astrological prevalence that could affect its
natives with numerous misfortunes and obstructions in the progress which are the outcomes of Kaal
Sarpa Dosh. Kala Sarpa Dosh could affect the native’s health, happiness and take away one’s peace
of mind throughout lifetime. This is the reason most people are frightened of Kala Sarpa Dosha. The
world is already facing a tough time and the route reversal of a total of six planets together might
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bring more hardships for the whole world. The running reverse of the planets will add a multitude of
problems to the already existing ones.
Adverse Effect of Retrograde Budha (Mercury): Planet Budha (Mercury), which is a symbol of
trade, communication system and new thinking will remain retrograde between June 18, 2020 and
July 12, 2020. Always be aware of Mercury retrograde. This reversal will have a contrary effect on
the prosperity of trade, communication system and new thinking. Mercury retrograde promotes either
a person talking too much or not at all. It can make a person very prone to burn out and also unsure
of how to deal with their own speech and intellect. A person’s thinking can also be different. They
are stress points in the year. Mercury retrograde creates communication problems and makes life
uncomfortable. Stress levels can climb to sky high. Arguments can result from crossed wires. Stress,
arguments, delayed journeys - all of these can make life troublesome during the Mercury retrograde.
So, one needs to solve the problems with computers, internet and other technologies, i.e. work-fromhome type of situation arises. Mercury retrogrades and its awareness has a huge say in the quality of
one’s life. One need to double-check all appointments, travel programme and journeys. Remember
not to stop the life. Reversible decisions made during Mercury retrograde can be changed after it goes
direct.
Adverse Effect of Retrograde Guru (Jupiter): Planet Guru (Jupiter), which is a planet of wisdom
and intelligence will remain retrograde between May 14, 2020 and September 13, 2020. There gives
a possibility of public outrage and unrest during this time. Jupiter is the guru or the teacher. In Jupiter
retrograde people usually never knows when to stop giving advice. A person can be very
knowledgeable, yet they do not know how to use this knowledge in the right way. They can also
mistrust their own wisdom. The classics say that if Jupiter is retrograde, it will definitely give children
despite what else is promised otherwise in their natal chart. On an extreme negative level, they can
bring twisted thinking into the relationship. Jupiter rules the Aakash element. Aakash deals with the
knowledge, wisdom, our ability to purify, to repel the negative forces. Jupiter being retrograde
weakens the ability to use this tattva. Vishuddhi chakra will become blocked and this make us feel
unprotected and person makes some wrong choices. This leads to poisons of the mind which do not
always get the right filter. So, people do not know how to stop the poisons from polluting the life.
The stationary points of Jupiter can make people think in wrong ways. Even it can encourage the
possibility of getting wrong advice. Traditionally in India, marriage, auspicious events and new
ventures are not planned when Jupiter is retrograde.
Adverse Effect of Retrograde Sukra (Venus): Planet Sukra (Venus), which is a planet of luxury,
comfort, beauty and happiness will run retrograde from May 13, 2020 to June 25, 2020. This reversal
will have a reverse effect on its attributes, such as luxury, comfort, beauty and happiness. Venus is
the karaka for marriage. It being retrograde does make individuals choose unusual alliances.
Individuals may have an unconventional view of them or when in marriage or relationship do not
know how to express their love well. Venus also deals with femininity and women with Venus
retrograde do not always understand how to be truly feminine. They can become overtly masculine
or forget to dress feminine and be feminine. It results in people wanting something different from
their relationships and their concept of the opposite sex in the life becomes different. Venus rules
Apas, the water element. The human body is composed of over 85% water. Water deals with
emotions, taste, happiness and peace. Retrograde Venus can create problems with emotions, taste,
happiness and peace. The Swadhisthana chakra is also blocked. It often results in detachment from
one’s emotions, numbing from love and compassion, causing fear, especially the fear of death. Venus
retrograde indicates a focus on past relationships. Venus brings problems with relationships. Venus
retrograde is not a good time to marry.
Adverse Effect of Retrograde Shani (Saturn): Planet Shani (Saturn), which is the yogic planet, its
regression is between May 11, 2020 and September 29, 2020. It usually brings along a period of
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difficulty with workload and added responsibilities. During this time, it will make people become
more practical. During Saturn retrograde, people usually do not know when to stop working or they
may not like work at all. As Saturn is the karaka of misery, it is important that one must not give into
a negative attitude to life and embrace depression as a habit. Saturn is usually depicted as the poor
man. The poor are usually hungry - for food, for material goods, for good things in life. Saturn
retrogression can make individuals hungry with desire, wanting more and more even when the hunger
has been appeased and they may be materially very well off. Such people need to be alert and need
to watch for their greed. Saturn rules Vayu element. Vayu is air and Vayu needs to be used
constructively otherwise it can become unnecessarily destructive. Retrogrades do not know how to
use their energy, so if they do not take care, Saturn can become destructive force for them. Anahata
chakra teaches dispassion and detachment. When this Anahata chakra is blocked by retrogression
then people can find it difficult to detach. Saturn retrograde brings in a very unstable situation as it
already has started to bring instability in the world. Saturn stationing over the exact degree of the
Moon will bring untold mental stress.
Combating Adverse Effects of Retrograde Planetary Motion: The reverse motion of planets can
reap both good and bad results. In retrograde motion, planets are closer to the Earth, which is the
reason why their affect is felt more. In such a situation, even the horoscope might bring out incorrect
results. Thus, when planets are running reverse it is recommended to not enter into matrimonial ties
which marks the auspicious beginning of a new journey in life, take up new employment, make
strategic investment decisions such as purchase of an immovable property, starting a new project or
policy, or any such significant decisions in life. There is a high probability that such decisions may
go wrong due to the presence of Kala Sarpa Dosh and wrong timings in this difficult moment. There
will be great chances of misunderstandings, anger, aggression and fights among the natives and even
within the family among the own siblings. Individuals, and mainly men, have to watch they do not
become too aggressive and angry. They have to control and supress their aggressive personality.
Workplace tensions are also bound to increase which needs to be managed tactfully. The best way
out and safeguard is to postpone such strategic decisions in order to avoid the adverse consequences
resulting from it.
Eclipse and its inter-relationship between Planetary Retrograde Motion: The two aspects,
planetary retrogression around the time of a solar eclipse, creates a powerful synergy which can result
in major train accident, war, earthquake, cyclone, etc. The calendar year 2020 will experience six
eclipses in all as detailed in Table-III below:
Astrologically, an eclipse can be
beneficial for some individuals while for
others it may bring adverse effects. Few
eclipses can bring in life changing happy
moments for some individuals like
marriage, child-birth, a promotion, a new
job or sudden progress in life. While
some individuals may experience the
worst phase of life like sudden death of a
loved one, separation, loss of job,
additional workload, confrontation with
boss, onset of critical illness, surgery,
accident, etc. Eclipses are agents of
change and greatly influence the human race. They can break a horoscope pattern and shift dynamics.
It is necessary to have a strong understanding of celestial influence of stars in a fast-paced life
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unfolding itself from time-to-time. The effects of eclipse will depend on the Rashi which is applicable
to an individual.
Novel Coronavirus: COVID-19 and its inter-relationship with Retrograde Motion:
The commencement of the calendar year 2020 brought in a fear of deadly infectious disease
for which till date glob ally the scientists are tirelessly on a war footing to bring in a vaccine for its
cure. Vedic Astrology has predicted that the world will see full blown coronavirus during May, June
and July this year before things get better after September this year. Table-IV indicates a brief
snapshot of timeline of the events relating to it.
The first human case of the disease
caused by the novel coronavirus
causing COVID-19, subsequently
named SARS-CoV-2 was first
reported by the officials in Wuhan
City, China, in December 2019.
On January 12, 2020, the World
Health Organisation (WHO)
confirmed
that
a
novel
coronavirus was the cause of
respiratory illness in a cluster of
people in Wuhan City, Hubei,
China, which was reported to the
WHO on December 31, 2019. On January 30, 2020, the Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India have reported the first confirmed case of the novel coronavirus COVID-19 in
India, in the southern state of Kerala when a patient in Kerala’s Thrissur district had been tested
positive for novel coronavirus. The patient was an Indian student who had recently returned from the
Wuhan University in China and had tested positive for the virus. As on June 18, 2020, world over the
total Coronavirus cases reported are 85,29,274 (Count from India: 3,81,091) and the total deaths due
to coronavirus COVID-19 are 4,53,869 (Count from India:12,604)5.
Earthquakes and Cyclone and its inter-linkage with Planetary Retrograde Motion:
Earthquakes
and
Cyclones are events when
combined with retrograde
planetary motion results in a
huge destruction to life and
property. The data in Table-V
provides a birds eye-view of
the earthquakes that has
occurred till June 16, 2020,
across the world in the year
2020.
During earthquake the estimated combined tons of seismic energy released is equivalent to several
atomic bombs. Such energy release occurs during the times of retrograde motion of planets combined
____________________
1

South China Morning Post. English-language newspaper Retrieved 28 May 2020.
WHO Timeline - COVID-19.
3
Information about COVID-19 | World Health Organisation.
4
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
5
https://www.worldometers.info/coronavirus/ Retrieved on June 18, 2020
2
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with earthquake. Further, Cyclone Nisarga added on June 3, 2020, added to this energy release. It
made a landfall at Alibaug, Shrivardhan and several parts of coastal Maharashtra and affected
Mumbai. These incidents are live instances of occurrence of disasters aggravated by planetary
motion.
Inferences of Data Analysis from Astrological Perspective: It is important to know retrogression
of planets in the year 2020. The planets during their retrograde transit can temporarily block the
elements and create lots of problems in the subconscious if people are not aware of them. The
retrograde motion of an individual’s dasha ruler as per the natal chart can change the direction of the
events. Retrogrades indicate a concentration of energy in the part of the zodiac where they are active.
Person having their planets in that area will have a major impact. When planets go retrograde, they
delay things, keep an individual in a limbo state, and can also give them disappointment sometimes,
depending upon their natal astrology chart. Retrogrades make life appear to be stuck in limbo, neither
moving forward or backward. Limbo is frequently used to describe a temporary state, a lack of
movement either forwards or backwards in life or in relationships. Being in limbo is an unnatural
state of being, because as humans they want to prosper with a certain degree in life. This usually ends
up making things worse. One of the worst things about being in limbo and feeling stuck is fear - fear
of the future, fear of the unknown and fear of outcomes can immobilise the thoughts and actions. This
can cause depression, stress and anxiety. Another discomfort from being in limbo is the feeling of
losing control.
Conclusions and Suggestions: On the backdrop of preceding discussion, it can be inferred that
definitely the world, and especially our nation India, is at present going through difficult times and
facing the battle of pandemic coupled with almost war like situation in the North Eastern as well as
North Western border areas. Another inauspicious date is February 11, 2021, which is Amavasya in
Krishna Paksha, after which these ill-effects would slowly start to diminish but its spill-over effects
are likely to be there for some more time in the near future. Hence post February 11, 2021, it is
recommended to proceed with auspicious events like marriage, new ventures, new employment,
making strategic investment decisions such as purchase of property, investing in capital markets,
starting a new project or policy, or any such significant decisions in life. Times are really tough. Hope
is important because it can make the present moment less difficult to bear, if we believe that tomorrow
will be better. As the aspects pointed out in this article needs personalised approach depending on
natal chart, if needed one can approach any expert professional astrologer for the personalised
assistance and guidance. This article is a guide post acting as a lighthouse to caution and guide the
believers, but not to convince the non-believers, from adverse impacts on their lives in the present
difficult times that the world is going through.
Vedic Astrology is like a signal light which guides and warns the pedestrians when not to cross
the highway in life, but despite such warning if still any pedestrian insists to refute such a warning
signal, then there are all possible chances that such a person may meet with an accident on the
highway due to the speeding heavy vehicles. These are an act of supernatural forces, far beyond the
imagination of latest scientific development of our times and it is a mystery still unresolved till date,
hence controlling and totally negating the ill-effects of such negative forces are not in any human
beings or even collectively in the entire mankind. The best adage in this context is, “Prevention is
better than cure”, because it is easier to stop something happening in the first place than to repair the
damage after it has happened or to repent lifelong at a later stage, because certain decisions are
irreversible in life, for instance marriage. When the retrograde planets are in transit one has to analyse
their transit effect, especially the adverse effects on an individual’s life so as to safeguard from such
ill-effects.
•
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Moving Beyond English:
Why is Native Language an Integral Part of your Identity?
Deepannita Das
The age battle in India is never at rest. Article 343 of the Indian Constitution declared that
“Hindi in the Devanagari script” will be the official language of India in 1949. But, English
too was considered an official language during the British Raj and has remained co-official
with Hindi.
English language in India has now become synonymous with the socio-economic status, a
language of the elite. So, what happens to the majority of Indians, who choose to speak in
their mother tongue and has not adopted English as their second language? They are almost
voiceless today just because of their language preference!
To understand the existing mindset, LifeBeyond Numbers got in touch with people
belonging from different communities to understand what it means to be connected to our
native languages.
On asking why is it important to
stay connected to your roots, an
NRI and a software professional from
Singapore, Sonal Jha (29) says, “I
belong from Maithili Community and
this is something I will always be
proud of. While growing up, the people
around me made me feel that the
English language is synonymous with
sophistication and is particularly
meant to be spoken by people who are
rich and successful. And therefore, if
you want to be a part of this crowd,
you have to learn English. Due to this,
the sense of belonging gets lost in a way, when you are not able to identify yourself as a
part of the society you live in. I feel even if you are living far away from your country, it is
your native language that keeps you connected to your roots and shape my personality.”
Even though most children in India are trained to be trilingual, but the native language
should occupy the first place in order to develop a sense of belonging and empathy towards
other while communicating, studies have found.
Due to shift in a belief system, most parents nowadays want to send their children to a school
where English is the first language. This is so because the language has become synonymous
with status. This is a huge reason why many in India take pride in saying they are not well
versed in Hindi or Bengali or any other local languages for that matter. Why? Because it
creates a sense of inferiority in them!
A teacher from Lakshmipat Singhania Academy (a Kolkata-based school) Ishita Gomes
(28) feels, “Language acquisition is a major part of learning and the second language
learning is always aided by our knowledge of the mother tongue. As a teacher, I feel
children should be aware of their mother tongue and regional language while they’re
learning national and international languages. Competency aside children can learn more
languages when they are young. We should not think of it as a burden, rather a privilege,
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that our children have access to such rich cultural heritage and encourage the learning
and growth of indigenous languages.”
In India, students studying in informal schools always have to make private arrangements
in order to learn their native language because, in most of the schools, the medium of
teaching is English. Schools need to push native languages as communication priority.
“History stands as a witness that languages were developed for communication and that
all languages are interconnected. So a particular language becoming a barrier to the other
is completely invalid in my opinion. As I have been connected to many aspects of
communication like advertising to cinema and theatre, I feel that there is no harm in
knowing many languages but one should know their mother language. It is the wrong
belief system that contributes to the fact that language and status of an individual are
connected. Even I have come across certain challenges, but I feel my home language is my
strength,” says Priyanka Saha (27), a theatre artist by profession who belongs to Bengali
community.
In the times of globalization, focus on native language is diminishing slowly and this is likely
because of clerical temperament. People want to focus on the foreign languages more as they
benefit them in some way or other.
A senior faculty member in the University of Calcutta, Aishwarya Biswas teaches Pali
language and Buddhist Narrative literature. She says, “Pali is well preserved in Sri Lanka
but it has Vedic roots. In 2006, when I started teaching Pali at the Calcutta University,
there were about 10 students, then slowly many students started to take interest in these
subjects, but after 2011, the number started to decline again. Most of the students were
from Bangladesh and few were from Sri Lanka. There is a need to revive these languages
because that contributes to the culture of our nation.”
Many people in India believe that learning a language is important because it may cater to
commercial needs of an individual.
“While pursuing my masters in Sanskrit, people always discouraged me
saying that this language is of no use and I was asked to learn English instead
so that I can get a good job. What they don’t understand is that I wanted to
learn Sanskrit and it was out of love for the language. I wanted to understand
the culture of my nation and not how it will benefit me professionally,” says a
B.Ed student Debdutta Mondal (26), who hails from Balurghat.
Parents want their children to learn foreign languages efficiently since childhood because
they have a preconceived notion that doing this sets their children class apart and secure
their future with a good job prospect. Due to this, the true meaning of learning a language is
lost somewhere.
A non-profit organization Wikitongues is fighting the threat of global language loss. It says,
there is a possibility that more than half of the 7,000 languages spoken and signed today
are expected to vanish in less than a century.
A native language forms the base of communication for development for any human, yet it
seems we all are trying hard to lose a language and it is no less than a disaster.
When you lose your native language, you lose your stories with it as well!
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Language and identity
 Kahar Zalmay
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to
him in his mother language that goes to his heart.” – Nelson Mandela
The age of globalisation has seen thousands of people emigrate to other countries in
search of better employment and educational opportunities. Sometimes people migrate
in order to escape conflicts at home and to find safer and more stable living conditions
abroad. This movement from one place to another affects peoples’ mother tongue.
Language is not simply an assortment of words but an entity that connects an individual
to his family, identity, culture, music, beliefs and wisdom. It is the carrier of history,
traditions, customs and folklore from one generation to another. Without language, no
culture can sustain its existence. Our language is actually our identity.
The mother language plays a crucial role in shaping an individual’s personality as well
as his or her psychological development, thoughts and emotions. Our childhood is the
most important stage of our lives and children can comprehend concepts and skills that
are taught to them in their mother tongue quite fast.
Many psychologists believe that a strong bond between a child and his or her parents
(especially the mother) is established through exhibition of love, compassion, body
language and verbal communication; language.
According to education specialist, Hurisa Guvercin, “When a person speaks his mother
tongue, a direct connection is established between heart, brain and tongue. Our
personality, character, modesty, shyness, defects, skills, and all other hidden
characteristics become truly revealed through the mother tongue because the sound of
the mother tongue in the ear and its meaning in the heart give us trust and confidence”.
Unesco Director General Irina Bokova believes that, “mother languages in a multilingual
world are essential components of quality education, which in itself is the foundation for
empowering women, men and their societies”.
There is no harm in learning another language for it opens up new windows of
opportunities and helps us understand life better. A new language gives us a new
worldview and makes us more aware of the cultures, lifestyles, customs and beliefs of
other people.
The 200 million people in Pakistan speak 72 different provincial and regional tongues,
including the official languages, Urdu and English. According to the Parliamentary Paper
2014, 10 out of these 72 languages are either “in trouble” or “near extinction”. The
provincial languages of Pakistan are spoken and used in the four provinces – Punjab,
Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. However, these languages, with the
exception of Sindhi, have no official status in Pakistan.
Since the most crucial factor is the attitude of those who speak a particular language, it
is essential that the state creates a social and political environment that encourages
multilingualism and respect for minority languages. It should enact laws that recognise
and protect minority languages, encourage an education system that promotes mothertongue instruction and create creative collaboration between community members and
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linguists to develop a writing system and introduce formal instruction in these
languages.
Lok Virsa’s stance in terms of mother languages is very clear. It considers all the
languages spoken in Pakistan as national languages. For the last two years, Lok Virsa has
been actively promoting cultural diversity and celebrating mother languages.
To commemorate the UN’s Mother Language Day, a two-day festival titled ‘Our
Languages – Our Identity’ will be held in Islamabad on February 18 and 19, 2017. The
event will provide a unique opportunity to experience Pakistan’s linguistic and cultural
diversity: more than 150 writers, poets and cultural activists will represent Pakistan’s
mother languages. This will be followed by a musical evening and poetic night where
sessions and mushairas will be held in various national languages.
The aim of the festival is to promote Pakistan’s linguistic and cultural diversity as an
instrument of social harmony, peace and tolerance. It also aims to enlighten the new
generation of Pakistan by showcasing a wide range of literary works in these languages.
In addition, Lok Virsa has been organising summer camps for children over the last two
years to familiarise them with different regional languages and give them an idea about
today’s multicultural world with pluralistic identities. Lok Virsa, through regional
exhibitions, also promotes the music of regional languages.
It is time all regional languages are given the status of national languages which will
bring their speakers from the fringes to the mainstream. If we want to empower our
people, we need to give them the opportunity to communicate in their mother language
so that they do not feel disenfranchised.
******
ಸಿಂಗರ್..
ಅದ ಿಂದು ಶನಿವಾರ ಸಿಂಜ ನನನ ತಿಂಗಿ ಹಾಗ ತಿಂಗಿಯ ಯಜಮಾನರು ಸಿಂಜ ಝ ೀ಼ ಟಿ.ವಿ.ಕನನಡ ದ ಸ ರಿ ಗ ಮ..ಸಿಂಗಿ ತ ಕಾಯಯಕರಮ ನ

ಡುತ್ಾಾ

ಕುಳಿತಿದದರು.ಒಬ್ಬರಿಗಿಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಸಪರ್ಧಯಗಳು ಬ್ಹಳ ಚ ನಾನಗಿ ಹಾಡುತಿಾದದರು.. ಮನಃಪೂರ್ಯಕ, ಹೃದಯ ಸಪರ್ಶಯಯಾಗಿ ಇದದ ಕಾಯಯಕರಮ ಆ ದಿನ
ಫ ೈನಲ್ಸ್ ಬ ರ , ಅದ

ಸಮಯಕ ೆ ಇರ್ರ ಗ ಳ ಯರ ಕುಟುಿಂಬ್ದರ್ರ

ಬ್ಿಂದು ಕಾಯಯಕರಮ ಕ ಳಲು,ನ

ಡಲು ಉತು್ಕರಾಗಿ ಕುಳಿತರು.

ನನನ ತಿಂಗಿಗ ಅರ್ರುಗಳಿಂತ್ ಹಾಡಬ ಕ ಿಂದು ಮಹತಾರ ಆಸ .. ಹಾಗ ಮಾತನಾಡುತಾ ಯಜಮಾನ ರ ಬ್ಳಿ ಹ ಳಿದಳು.. ನ

ಡ್ರ ನನಗ ಸಿಂಗರ್

ಆಗಬ ಕು ಅಿಂತ.ಆಸ ...ಅದಕ ೆ ನನನ ತಿಂಗಿ ಯಜಮಾನರು , ಮೊದಲಿಂದ ಶಾಿಂತ ಸವಭಾರ್ದರ್ರಾಗಿದದ ಅರ್ರಿಗ ಸಮಯಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಗ ಚಟಾಕಿ
ಹಾರಿ ಸುರ್ ಕಲ ಯ

ಕರಗತವಾಗಿತುಾ.. ಅರ್ರು ಹ ಳಿದರು.. ಸಿಂಗರ್ ಯಾಕ ? ಉಷಾ ನ

ಅರಗಿಸಕ ಿಂಡ ನನನ ತಿಂಗಿ ಅಿಂದಳು ಹೌದು ನಾನು ಉಷಾ ಉತುಾಪ್ ಥರಾನ

ಆಗಬ್ಹುದಲಾವ ಅಿಂತ..ಇರ್ರ ಚುರುಕು ಮಾತನುನ

ಹಾಡಲು ಶರಮಿಸುತ್ ಾ ನ .ಅರ್ರ

ಥರಾನ

ಪರಸದಧ ಸಿಂಗರ್

ಆಗುವ ..ಅಿಂದಾಗ ಗ ಳ ಯರಿಗ ಏನ ತಿಳಿಯದ ನಿಮಮ ಮಾತಿನ ಒಳಗುಟುು ತಿಳಿಯಲಲಲ ಏನ ಿಂತ ಬಿಡ್ಸ ಹ ಳಿ ಅಿಂದರು..ಆಗ ನನನ ತಿಂಗಿ ಹ ಳಿ
ದಳು,ನ

ಡ್ ನಾನು ಇರ್ರಿಗ ಹ ಳಿದುದ ನನಗ ಹಾಡುಗಾತಿಯ -ಸಿಂಗರ್ ಆಗಬ ಕು ಎಿಂಬ್ ಆಸ ಯಿದ ಅಿಂತ, ಆದ ರ ಇರ್ರು ಹ ಳಿದುದ ಬ್ಟ ು ಹ ಲ ಯುರ್

ಸಿಂಗರ್ ಮೆಷಿನ್ ಬ್ಗ .ೆ . ಅದನ ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಹ ಳಿದಾದರ .. ಯಾಕ ಉಷಾ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಬ್ಹುದಲಾಲ ಅಿಂತ..ಅದು ನನಗ ಬ್ಬಳಿಗ ಅಥಯವಾಗಿದುದ. ನ
ಈಗ ಸುಮಮನಿದಾದರ .. ಆಗ ವಿಷಯ ಎಲಲರಿಗ ಅಥಯವಾಗಿ ನಗ ಪಟಾಕಿ ಸಡ್ಯಿತು..
ಯಜಮಾನರು ನಿ ನು ಬ್ಹಳ ಜಾಣ ಎಿಂಬ್ಿಂತ್ ತಿಂಗಿಯತಾ ಹ ಮೆಮಯ ನ

ಡ್

.

ಟ ಬಿ ರಿದರು..
ಸುಮನಾ..
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ಆ ಕಣ್ಣೀರ ಬಿಂದು...
 ಡಾ. ಜ ಯ ತಿ ಸತಿ ಶ್
“ಏಯ್ ಕ

ಮಲಾ, ಮನ ಗ ಬ್ರುರ್ ಯ ಚನ -ಗಿ ಚನ ಇದ ಯ ಇಲ ವ ? ಹ ತುಾ ಮುಳುಗುತ್ಾಾ ಬ್ಿಂದರ ನಿಮಮದು ಹರಟ ಇನ ನ

ಮುಗಿಲಲ ವ ? ಎಿಂದು ಲ ಲಾ ಮಗಳನುನ ಕರ ದಳು. ಇನ ನ ಎಷ ುಿಂದು ಕ ಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ . ಮೊದಲು ಹಸು ಗಿಂಗ ಯ ಅಕೆಚು ಬಿಸ ಮಾಡುತ್ ಾ ನ
ಅಿಂದುಕ ಳುುತಿಾರುವಾಗಲ ಹ ರಗ ಹಿಮ ಹಿಮವಾಗಿದದ ಕಟಿುಗ ಯನುನ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದುದ ನ ನಪಾಯಿತು. ಎಿಂದಿನಿಂತ್ ಲ ಲಾ ಆ ದಿನದ ಅರ್ಳ ಬಿ ಡ್
ಕಟುುರ್ ಕ ಲಸರ್ನುನ ಒಪ್ಪಪಸ ಬ್ಿಂದರ , ಗ ಳತಿಗ ಸಕಿೆ ಬ್ರುತ್ ಾ ನ ಎಿಂದು ಹ ಳಿ ಹ

ಗಿದದ ಮಗಳು ಮನ ಗ ಬಾರದಿದದನುನ ಕಿಂಡು ಹುಸ ಕ

ಕರ ದಳು. ಎಷ ು ಸಮಯದ ಮೆ ಲ ಗ ಳತಿಯರಿಬ್ಬರ ಮಿಲನವಾಗುತಿಾರುರ್ುದರಿಿಂದ ಸಮಯದ ಪರಿವ
ತ್ಾಯಿಯ ಕರ ಇರ್ರಿಬ್ಬರ ಲ

ಪದಿಿಂದ ಕ ಗಿ

ಇಲಲದ ಅರ್ರಿಬ್ಬರ ಮಾತು ಸಾಗುತಿಾತುಾ.

ಕಕ ೆ ಪರವ ರ್ಶಸಲ ಇಲಲ.

ಎಷ ು ದಿನದ ಮೆ ಲ ಮನ ಗ ಬ್ಿಂದ ಮಗಳ ಿಂದಿಗ ಸವಲಪ ಸಮಯ ಕಳ ಯ ಣ ಎಿಂದು ಲ ಲಾ ಬ ಗಬ ಗನ ಹಸು ಗಿಂಗ ಗ ಅಕೆಚುು ಕ ಟುು.. ಹಾಲು
ಕರ ದು, ಕರು ತುಿಂಗ ಗ ಹಾಲು ಕುಡ್ಯಲು ಬಿಟುು ಬ್ಿಂದಳು. ರಾತಿರ ಅಡುಗ ಗ ಏನು ಮಾಡಲ ಎಿಂದು ಯ ಚಿಸುತಿಾರುವಾಗ, ಹಿತಾಲಲಲ ಬ ಳ ಯಲು ಹಾಕಿದ
ಬ್ಸಲ ನ ನಪಾಯಿತು. ಮಗಳಿಗ ಇಷುವಾದ ಬ್ಸಲ ಮತುಾ ಬ್ದನ ಕಾಯಿಯನುನ ಕಿತುಾ ತಿಂದಳು. ರಾತಿರಯ ಊಟದ ರ್ಯರ್ಸ ೆಯೆನ
ತುಿಂಬ್ ಸಮಯದ ನಿಂತರ ಮನ ಗ ಬ್ಿಂದ ಮಗುವಿಗ ಏನಾದರ

ಆಯುಾ.. ಆದರ

ಸಹಿ ಮಾಡ್ ಕ ಡಬ ಕಲಲ..! ಇದರ ಬ್ಗ ೆ ನಾನು ಯ ಚಿಸಲ

ಇಲಲ.. ನನನ

ಮರ ವಿಗಿಷುು... ಎಿಂದು ಲ ಲಾ ಮನದಲ ಲ ತನನನುನ ಬ ೈಯುದಕ ಿಂಡಳು. ಮಳ ಗಾಲಕ ೆಿಂದು ಸವಲಪ ಗ ಣಸನ ಹಪಪಳ ಮಾಡ್ದ ದ. ಅದನುನ ಸವಲಪ ಕ ಡುತ್ ಾ ನ .
ತಿಿಂಗಳಿಗಾಗುರ್ಷುು ಕ

ಡು ಬ್ಳ , ಚಕುೆಲ, ಲಡುುರ್ನಾನದರ ಮಾಡ್ಕ ಡಬ ಕು. ಪಾಪ ಮಗು.. ರ್ಸತಿ ಗೃಹದಲಲ ಹ ತುಾ ಹ ತಿಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ

ಸಗುತ್ ಾ .. ಇಲಲವ .. ಇದು ಅರ್ಳ ವ ೈದಯಕಿ ಯ ತರಬ ತಿಯ ಕ ನ ಯ ರ್ಷಯ. ಇನ ನ ನು ಪರಿ ಕ್ಷ ಮುಗಿದು ನನನ ಮಗು ತನನ ಕಾಲ ಮೆ ಲ
ನಿಿಂತುಕ ಳುುತ್ಾಾಳ . ಈ ಐದು ರ್ಷಯ ಮಗಳನುನ ಬಿಟುು ಒಬ್ಬಳ ಕಳ ದ ಕ್ಷಣ ನನಗ ಗ ತುಾ.. ಒಿಂದ ಿಂದು ದಿನರ್ೂ ರ್ಷಯದ ಹಾಗ ಕಳ ಯಿತು. ಮಗಳ
ಓದಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಸಾಲ ಬ್ಹುಬ ಗನ ತಿ ರಿಸ ಮಗಳಿಗ ಒಿಂದು ಒಳ ುಯ ರ್ರನನುನ ನ

ಡ್ ಮದುವ ಮಾಡ್ದರ ತನನ ಬಾಳು ಸಾಥಯಕವಾದಿಂತ್ .

ಇಷ ುಲಲ ಯ ಚಿಸುತಿಾರುವಾಗಲ ಅರ್ಳ ಕ ಲಸ ಎಲಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಅನಿಂತರ ಹ ರಗ ಬ್ಿಂದು ಜಗಲಯ ಮೆ ಲ ಕುಳಿತು ಮಗಳ ದಾರಿ ಕಾಯು
ತ್ ಡಗಿದಳು. ಹಾಗ ಸುಮಮನ ಜಗಲಯಲಲ ಒರಗಿಕ ಿಂಡ್ರುವಾಗ ಅರ್ಳಿಗ ಅರಿವಿಲಲದಿಂತ್ ಅರ್ಳ ಮನಸು್ ತನನ ಗತಕಾಲದ ನ ನಪನುನ ಮೆಲುಕು
ಹಾಕತ್ ಡಗಿತು.
ಲ ಲಾ, ಎಲಲರಿಂತ್ ಒಿಂದು ಸಾಮಾನಯ ಹ ಿಂಗಸು. ಚಿಕೆರ್ಳಿರುವಾಗಲ ತಿಂದ ತ್ಾಯಿಯನುನ ಕಳ ದುಕ ಿಂಡು, ಸ

ದರ ಮಾರ್ನ ಆಶರಯದಲಲ ಬ ಳ ದರ ,

ಆ ಮನ ಯಲಲ ಅರ್ಳ ಪಾಡು ಮನ ಕ ಲಸದರ್ಳಿಗಿಿಂತಲ ಕಡ ಯಾಗಿತುಾ. ಮಾರ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಪ್ಪರ ತಿಯಿಂದಿಗ , ಸ

ದರತ್ ಾ ಕ ಟು ಕಷುರ್ನುನ ತುಟಿ

ಕಚಿು ಸಹಿಸಕ ಿಂಡು ಬ್ಿಂದಳು ಲ ಲಾ. ಲ ಲಾ ಎಿಂದ ತನನ ಭವಿಷಯದ ಬ್ಗ ೆ ಕನಸು ಮನಸ್ನಲ ಲ ಯ ಚಿಸದರ್ಳಲಲ. ಸ

ದರತ್ ಾ ಖಚುಯ ಉಳಿಸಲ ಿಂದು

ತನನ ಸವಿಂತ ತಮಮನ ಿಂದಿಗ ಲ ಲಾಳನುನ ಕ ಟುು ಮದುವ ಮಾಡ್ಸುರ್ ತಿ ಮಾಯನ ಕ ೈಗ ಿಂಡರ , ಒಿಂದು ಮಾತ

ಎದುರಾಡ್ದರ್ಳಲಲ ಲ ಲಾ.

ಬಾಣಲ ಯಿಿಂದ ಎಣ ೆಗ ಜಾರಿ ಬಿದದ ಪರಿಸೆತಿ ಲ ಲಾಳದುದ. ಸ
ಮನಸನಲ ಲ ಯ ಚಿಸದ ಲ ಲಾ, ಸ

ಮದುವ ಮಾಡ್ಸ ಕ ೈತ್ ಳ ದುಕ ಿಂಡಳು. ಮದುವ ಯ ಬ್ಗ ೆ ಕನಸು

ದರತ್ ಾ ಮಾಡುತಿಾರುರ್ುದು ನನನ ಮದುವ ಯಲಲ, ಒಿಂದು ನರಕದಿಿಂದ ಇನ ನಿಂದು ನರಕಕ ೆ ತಳುುತಿಾರುರ್ುದು ಅಿಂತ

ಗ ತಿಾದದರ ಲ ಲಾ ಕಣುೆಮುಚಿುಕ ಿಂಡು ಸ
ಹಾಗ ಸ

ದರತ್ ಾ ಏನ

ದರತ್ ಾ ತ್

ರಿಸದ ದಾರಿಯಲಲ ನಡ ದಳು. ಪಾಲಗ ಬ್ಿಂದದುದ ಪಿಂಚಾಮೃತ ಅಿಂತ ಅಿಂದುಕ ಿಂಡು ಕುಡುಕ

ಮಾರಿಯ ಆಗಿದದ ಗಿಂಡನ ಿಂದಿಗ ಲ ಲಾ ಹ ಸ ಬಾಳಿಗ ಕಾಲಟುಳು.

ಆಕ ಯ ಗಿಂಡ ಪರಮೆ ರ್ಶಗ ಸವಿಂತ ಆಸಾಯೆ ನ ಇಲಲದಿದದರ ಹ ಳಿಕ ಳುಲಕ ೆ ಅರ್ನದ ದ ಆದ ಒಿಂದು ಗುಡ್ಸಲತುಾ. ಲ ಲಾ ಹ ಟ ು ಪಾಡ್ಗ ಏನಾದರ
ಕ ಲಸ ಮಾಡಬ ಕಲಲ ಅದಕ ೆ ಪಕೆದಲಲ ಇರುರ್ ಬಾರಹಮಣರ ಮನ ಗ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹ

ಗಲು ಪಾರರಿಂಭಿಸದಳು. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲಲ ಬಿ ಡ್ ಕಟುಲಕ ೆ ಶುರು

ಮಾಡ್ದಳು. ಎಷ ು ದುಡ್ದು ತಿಂದರ ಹ ಟ ುಗ ಸಾಕಾಗುತಿಾರಲಲಲ. ಮೆ ಲಿಂದ ಕುಡುಕ ಗಿಂಡ ಬ ರ ! ಇರ್ಳ ಸಿಂಪಾದನ ಯನ ನಲಲ ಮುಕಿೆ ಹಾಕುತಿಾದ.ದ
ಕುಡುಕ ಗಿಂಡನಿಗ ಗ ತಿಾಲಲದ ಹಾಗ ಅರ್ನ ಕಣುೆ ತಪ್ಪಪಸ ಹಣರ್ನುನ ಅಲಲ ಇಲಲ ಬ್ಚಿುಡುತಿಾದದಳು. ಮನ ಯ ಹಿತಿಾಲನಲಲ ಮನ ಗ ಬ ಕಾಗುರ್ ತರಕಾರಿಯನುನ
ಬ ಳ ಯಲು ಶುರುಮಾಡ್ದಳು. ಬ ಿಂಡ , ಬ್ದನ , ತ್ ಿಂಡ ಕಾಯಿ, ಬ್ಸಲ ಬ ಳ ಸದಳು. ತನಗ ಬ ಕಾಗುರ್ಷುು ಇಟುುಕ ಿಂಡು ಉಳಿದಿದದನುನ ಊರಿನ
ಸಿಂತ್ ಯ ದಿನ ತ್ ಗ ದುಕ ಿಂಡು ಹ

ಗಿ ಮಾರಿ ಬ್ರುತಿಾದಳ
ದ ು. ಹಿ ಗ ಲ ಲಾಳ ಜ ರ್ನ ಸಾಗುತಿಾತುಾ. ಅರ್ಳಿಗ ಅರಿವಿಲಲದಿಂತ್ ಒಿಂದು ರಿ ತಿಯ ಧ ೈಯಯ

ಅರ್ಳಲಲ ಮನ ಮಾಡ್ತುಾ. ಹ ಸರಿಗ ಮಾತರ ಗಿಂಡನಿದದರ ಮನ ಯ ಎಲಲ ಜವಾಬಾದರಿ ತನನ ಹ ಗಲ ಮೆ ಲದದರ ಲ ಲಾ ಧೃತಿಗ ಡಲಲಲ. ಈ ಮಧ ಯ ಲ ಲಾ
ಪರಮೆ ರ್ಶಯಿಿಂದ ಒಿಂದು ಹ ಣುೆ ಮಗುರ್ನುನ ಪಡ ದಿದದಳು. ಲ ಲಾ ಗಿಂಡಾಳಿನಿಂತ್ ದುಡ್ದು ತಿಂದು ಹಾಕಿದರ

ಕಲುಲ ಹೃದಯದ ಪರಮೆ ರ್ಶಗ ಏನ

ಅನಿಸುತಿಾರಲಲಲ. ಅರ್ನಿಗ ಬ ಕಾದಾಗ ದುಡುು ಕ ಡಬ ಕು ಅಷ ು . ಇಲಲದಿದದರ ದನಕ ೆ ಬ್ಡ್ದ ಹಾಗ ಬ್ಡ್ದು ಅರ್ಳಲಲದದ ಹಣರ್ನುನ ದ
ಹ

ಚಿಕ ಿಂಡು

ಗುತಿಾದದ. ಲ ಲಾಳಿಗ ಒಮೊಮಮೆಮ ಅನಿಸುರ್ುದುಿಂಟು ಗಿಂಡು ಹ ಣೆನುನ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಕರ ದುಕ ಿಂಡು ಬ್ಿಂದು, ಪ್ಪರ ತಿಯಿಿಂದ ಅರ್ಳ ಎಲಲ
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ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ನಿಬಾಯಿಸುತ್ಾಾನ . ಆದರ ನನನ ಪರಿಸೆತಿ ನ
ಹಾಗಿದ .. ಲ ಲಾ ತನಗ
ಬ್ರ

ತ್ಾನ

ಡ್ದರ , ನಾನ ಬ್ಬಳು ಹ ಣಾೆಗಿ ಒಿಂದು ಗಿಂಡನುನ ಮದುವ ಮಾಡ್ಸಕ ಿಂಡ ಬ್ಿಂದ

ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕ ಳುುರ್ುದುಿಂಟು.. ಸಮಸ ಯಯಿಲಲದ ಬಾಳು ಬಾಳಲಲ. ಸಮಸ ಯಗಳು ಮೆ ಲಿಂದ ಮೆ ಲ

ದರಿಿಂದಲ ನಾರ್ು ಜ ರ್ಿಂತವಾಗಿದ ದ ವ ಅಿಂತ ಅಥಯ. ಹ ಸ ಹ ಸ ಸಮಸ ಯಯನುನ ಬಿಡ್ಸುರ್ುದರಲಲ ಒಿಂದು ರಿ ತಿಯ ಸುಖವಿದ . ಒಿಂದು

ಸಮಸ ಯಯಿಿಂದ ಹ ರ ಬ್ರುತಿಾರುವಾಗಲ ನಾರ್ು ಗಟಿುಯಾಗುತ್ ಾ ವ . ಇನ ನಿಂದು ಸಮಸ ಯಯನುನ ಎದುರಿಸಲು ಮಾನಸಕವಾಗಿ ಸದಧರಾಗುತ್ ಾ ವ .
ಎಲಲರ ಜ ರ್ನದಲಲ ಏರು ಪ ರು ಇದ ದ ಇದ . ಜ ರ್ನದಲಲ ಏಕತ್ಾನತ್ ಇದದರ ಆ ಬ್ದುಕಿಗ ಏನ ಸಾವರಸಯ ಉಳಿದಿರುರ್ುದಿಲಲ. ನಮಮ ಕ ೈ ನಮಗ
ತಲ ದಿಿಂಬಾಗುರ್ಿಂತ್ ನಮಮ ನಮಮ ಬ್ದುಕಿಗ ನಾವ ತಿ ಪುಯಗಾರರು. ಇನ ನಬ್ಬರ ಮೆ ಲ ಅರ್ಲಿಂಬಿಸದ ಬಾಳ ನೌಕ ತುಿಂಬಾ ದಿನ ಮುಿಂದ
ಸಾಗಲಾರದು ಎನುನರ್ುದನುನ ಲ ಲಾ ತನನ ಅನುಭರ್ದಿಿಂದ ಕಿಂಡುಕ ಿಂಡ್ದದಳು.
ಪರಮೆ ರ್ಶ ಕುಡ್ದು ಶಾಯಮಲಮಮನ ಗದ ದಯ ಬ್ದಿಯಲಲ ಬಿದುದಕ ಿಂಡ್ದದ ಸುದಿಧಯನುನ ಪಕೆದ ಮನ ಯ ತಿಮಮಣೆ ಬ್ಿಂದು ತಿಳಿಸದಾಗಲಿಂತ ಲ ಲಾಗ
ಈ ಭ ಮಿ ಬಾಯಿಬಿಟುು ತನನನುನ ಒಳಗ ಎಳ ದುಕ ಳುಬಾರದ ಅನಿಸದುಿಂಟು. ಊರ ಕಾಮುಕರಿಿಂದ ತಪ್ಪಪಸಕ ಳುಲು ಈ ಗಿಂಡನ ಿಂಬ್ ಜ ವಿ
ಜ ರ್ಿಂತವಿದಾದನ ಎಿಂಬ್ುದ ಅರ್ಳಿಗ ಅಸರವಾಗಿತುಾ. ಅರ್ನನುನ ಉಳಿಸಕ ಳುಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ಾಾಳ . ಹಾಗಾಗಿ ತಿಮಮಣೆನ ಮಾತು ಕ ಳಿ,
ತ್ಾನು ಮಾಡುತಿಾದದ ಕ ಲಸರ್ನುನ ಅಲಲಯೆ ಬಿಟುು ಒಿಂದ

ಉಸರಿನಲಲ ಆ ಕಡ ಗ ಓಡ್ದಳು. ಕಣ್ೆ ರ ಧಾರ ಯನುನ ಸ ರಗಿಂಚಿನಲಲ ಒರ ಸುತ್ಾಾ,

ಪರಜ್ಞ ಯಿಲಲದ ಬಿದಿದದದ ಗಿಂಡನನುನ ಹ ಗಲ ಮೆ ಲ ಹಾಕಿಕ ಿಂಡು ತಿಂದು ಮನ ಯ ಎದುರುಗಡ ಇರುರ್ ಬಾವಿಕಟ ುಗ ಒರಗಿಸ ಕ ರಿಸದಳು.
ದ ಟ ುಯಿಿಂದ ನಿ ರನುನ ಸ ದಿ ದಸದಸನ ಪರಮೆ ರ್ಶಯ ತಲ ಮೆ ಲ ಸುರಿದಳು. ಒಿಂದ ಸಮನ ನ ತಿಾಯ ಮೆ ಲ ನಿ ರು ಬಿದದ ಮೆ ಲ ಕುಡ್ದ
ಅಮಲ ಲಲ ಇಳಿದಿದದರಿಿಂದ ಎದುದ ನಿಿಂತ ಪರಮೆ ರ್ಶ ಹ ಿಂಡತಿಯನುನ ದುರುದುರು ನ

ಡುತ್ಾಾ ಮನ ಯ ಕಡ ಸಾಗಿದನು. ಕ ೈಯಲಲದ ಕ ಡಪಾನರ್ನುನ

ಹಾಗ ಹಿಡ್ದುಕ ಿಂಡು ನಿಿಂತಿರುರ್ ಲ ಲಾ ಕ ನ ಗ ಇಿಂತಹ ದಿನರ್ನುನ ಭಗರ್ಿಂತ ತ್

ರಿಸದನಲಲ. ನಾನು ಆ ಭಗರ್ಿಂತನಲಲ ಏನನ ನ ಕ ಳಲಲಲ.

ಒಿಂದು ಮಯಾಯದ ಯ ಜ ರ್ನರ್ನುನ ಕರುಣ್ಸು ಎಿಂದು ಬ ಡ್ಕ ಿಂಡ್ದ .ದ ಗಿಂಡಸನಿಂತ್ ಮನ ಯಲಲ ದುಡ್ಯಬ ಕಾದರ
ನ

ಮನಸ್ಗ ಇಷುು

ವಾಗಿರಲಲಲ. ಗಿಂಡನನುನ ಹ ಗಲ ಮೆ ಲ ಹಾಕಿಕ ಿಂಡು ಬ್ರುತಿಾರುವಾಗ ಅಕೆಪಕೆದರ್ರ ಹಾಸಯಪೂರಿತ ದೃಷಿು ನನನನುನ ಚುಚಿು ಚುಚಿು

ಘಾಸಗ ಳಿಸದರ್ು. ಯಾರ್ ಜನಮದ ಪಾಪ ಈ ಜನಮದಲಲ ಕಾಡುತಿಾದ ಯ ಒಿಂದ ಕಾಣ . ಆ ದ ರ್ರು ನನನ ಹಣ ಯಲಲ ಸುಖ ಎಿಂಬ್ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ
ಬ್ರ ಯಲ ಇಲಲವ ?.. ಎಲಲರನ ನ ಸೃಷಿಿಮಾಡ್ದ ಮೆ ಲ ಅಳಿದುಳಿದರಿಿಂದ ನನನ ಸೃಷಿು ಮಾಡ್ದನ ? ಚಿಕೆಿಂದಿನಿಿಂದಲ ಕಷುಪಡುತ್ಾಾ ಬ್ಿಂದಿರುರ್
ನನಗ ಮದುವ ಯಾದ ಮೆ ಲಾದರ
ನ

ಗಿಂಡನಿಿಂದ ಸುಖದ ಭಾಗಯ ದ ರ್ರು ನನನ ಹಣ ಯಲಲ ಬ್ರ ಯಲ ಇಲಲ. ನಾನು ಪಡುತಿಾರುರ್ ಕಷುರ್ನುನ

ಡ್ಯ ಆ ಭಗರ್ಿಂತನಿಗ ಹ ಟ ು ತುಿಂಬ್ಲಲಲ ಅಿಂತ ಕಾಣುತ್ ಾ. ಅದಕ ೆ ನನನ ಹ ಟ ುಯಲಲ ಇನ ನಿಂದು ಹ ಣ್ೆನ ಜನಮ ನಿ ಡ್ದ ಅಿಂತ ಕಾಣುತಾದ .

ಇನುನ ಆ ಕ ಸನ ಹಣ ಯಲಲ ಏನು ಬ್ರ ದಿದದನ
ಕಷು ಕ ಟುರ

ಆ ಭಗರ್ಿಂತನ ಬ್ಲಲ. ಹರಿಯುತಿಾರುರ್ ಕಣ್ೆ ರನುನ ಒರ ಸಕ ಳುುತ್ಾಾ, ಭಗರ್ಿಂತ ನಿ ನು ಎಷುು

ಸಹಿಸಕ ಳುುರ್ ತ್ಾಕತುಾ ಈ ಎದ ಗ ಇದ . ಆದರ ನನನ ಈ ಭಾಗಯರ್ನುನ ರ್ಿಂಶಪಾರಿಂಪಯಯಗ ಳಿಸಬ ಡ. ಅದರ ಪಾಲನ

ಕಷುರ್ನ ನ ನನಗ ಕ ಟುು ಬಿಡು ಎಿಂದು ದ ರ್ರಲಲ ಮೊರ ಹ

ಗಿ ಮೆೈಮರ ತಿದದರ್ಳನುನ, ಮಗುವಿನ ಅಳು ಎಚುರಿಸತು. ‘ಥ ತ್ ನನನ ಯ ಚನ ಗ

ಬ ಿಂಕಿ ಹಾಕ... ಪಾಪ ಕ ಸಗ ಹಸವಾಗುತಿಾರಬ್ಹುದು, ಇನ ನ ರಾತಿರ ಅಡುಗ ಮಾಡ್ಲಲ. ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗ ಹಾಲುಣ್ಸುವ ಎಿಂದು ಮಗುರ್ನುನ
ಎತಿಾ ಎದ ಗ ರ್ಚಿಕ ಿಂಡಳು. ಆ ಕ್ಷಣದಲಲ ತನಗ ಒದಗಿದ ಎಲಲ ಕಷುರ್ನುನ ಮರ ತು, ತ್ಾಯಿತನದ ಸುಖರ್ನುನ ಅನುಭವಿಸದಳು. ಮಗುವಿಗ
ಹಾಲುಣ್ಸದ ನಿಂತರ ಒಳನಡ ದ ಲ ಲಾ ರಾತಿರಯ ಅಡುಗ ಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ದಳು. ಹಸ ಕಟಿುಗ ಯಿಿಂದ ಒಲ ಉರಿಯದಿದದರ , ಊದಿ ಊದಿ
ಕಣ ೆಲಲ ಕ ಿಂಪಾಯಿತು. ಹ ಗ ಹತಿಾಕ ಿಂಡ ಬ ಿಂಕಿಯಲಲ ಗಿಂಜಯನುನ ಮಾಡ್, ಬ್ದನ ಕಾಯಿಯ ಚಟಿನಯನುನ ಮಾಡ್, ಮಲಗಿದದ ಗಿಂಡನನುನ ಎಬಿಬಸ
ಊಟಕ ೆ ಬ್ಡ್ಸದಳು. ಹ ಿಂಡತಿ ತಿಂದಿಟು ಊಟರ್ನುನ ಉಿಂಡು ಹ ರಗ ಹ ರಟನು. ಗಿಂಡ ಬಿಟು ಬ್ಟುಲನಲ ಲ ಸವಲಪ ಗಿಂಜಯನುನ ಹಾಕಿಕ ಿಂಡು
ಊಟ ಮಾಡ್ದಳು ಲ ಲಾ. ನ

ವಿನಿಿಂದ ಮನ ಭಾರವಾಗಿದದರ , ಹ ಟ ುಯ ತ್ಾಳಕ ೆ ಮಣ್ಯಲ ಬ ಕಾಯುಾ. ಪಾತ್ ರಯನ ನಲಲ ತ್ ಳ ದು, ಹರಿದ

ಚಾಪ ಯನುನ ಹಾಸಕ ಿಂಡು ಗಿಂಡನ ಬ್ರರ್ನುನ ಕಾಯುತ್ಾಾ ಅಲ ಲ ಒರಗಿದಳು. ಇನ ನ ನ

ಕಣ್ೆಗ ನಿದ ದಯ ಮಿಂಪರು ಹತಿಾ ನಿದಾರದ ವಿಯ

ರ್ಶವಾಗುರ್ುದರಲಲದಾದಗ ಗಿಂಡ ಪರಮೆ ರ್ಶಯ ಸಪಶಯ ಅರ್ಳನುನ ನಿದ ದಯಿಿಂದ ಎಚುರಿಸತು. ಮೃಗದ ಹಾಗ ಮೆೈ ಮೆ ಲ ಬಿದದ ಗಿಂಡನನುನ ತಳುಲಕ ೆ
ಆಗದ , ಒಲಲದ ಮನಸ್ನಿಿಂದ, ಅಸಹಾಯಕತ್ ಯಿಿಂದ ಅರ್ನಿಗ ತನನನುನ ಒಪ್ಪಪಸಕ ಿಂಡಳು. ತನನ ತಿ ಟ ಯನುನ ತಿ ರಿಸಕ ಿಂಡ ಮೆ ಲ ಪರಮೆ ರ್ಶ
ಪಕೆಕ ೆ ಸರಿದು ಮಲಗಿಕ ಿಂಡ. ಸವಲಪ ಹ ತಿಾನಲಲ ಗ ರಕ ಯ ಶಬ್ದ ಕ ಳಿಸ ತ್ ಡಗಿತು. ಲ ಲಾಳ ಮನಸು್ ನ

ವಿನಿಿಂದ ನರಳುತಿಾತುಾ. ಹ ಣ್ೆಗ

ಇಷುವಿಲಲದಿದದರ ಈ ಕಾಯಯಕ ೆ ತನನನುನ ಒಡ್ುಕ ಳುುತ್ಾಾಳ . ಈ ಪರಪಿಂಚದಲಲ ಹ ಣ್ೆಗ ಯಾರ್ ಸಾೆನರ್ೂ ಇಲಲ. ಗಿಂಡಸು ಆಡ್ಸದಿಂತ್ ಆಡುರ್ುದು
ಮಾತರ ಅರ್ಳ ಪಾಲಗಿದದ ಭಾಗಯ. ಇದು ಅರ್ಳ ಅಸಹಾಯಕತ್ . ತನನ ಭಾಗಯಕ ೆ ತ್ಾನ ಮರುಗುತಿಾರುರ್ಷುರಲಲ ಬ ಳಗಾಗಿತುಾ. ಹಾಸಗ ಯಿಿಂದ ಎದುದ
ಕ ಡಲ ಮೊದಲು ಒಲ ಗ ಬ ಿಂಕಿ ಹತಿಾಸ, ಮೊದಲು ಸವಲಪ ತ್ೌಡನುನ ಹಾಕಿ ಅಕೆಚುನುನ ಬಿಸ ಮಾಡ್ದಳು. ರಾತಿರ ಉಳಿದ ಗಿಂಜಯನುನ ಕ ಡ ಅದಕ ೆ
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ಗಿಂಗ ಗ ಕ ಟುು ಬ್ಿಂದಳು. ನಿಂತರ ನಿ ರು ಚ ಿಂಬ್ನುನ ಹಿಡ್ದು ಹಾಲು ಕರ ಯಲ ಿಂದು ಹಟಿುಗ

ತ್ ರಳಿದಳು. ಹಸು ಗಿಂಗ ಯನುನ ಲ ಲಾ ತನನದ ಒಡಲ ಕ ಸು ಎಿಂಬ್ಿಂತ್ ಸಾಕಿ ಬ ಳ ಸದದಳು. ಅರ್ಳ ಲಲ ನ
ಗಿಂಗಾ ಮಾತರ. ತನನ ಕಣ್ೆ ರನುನ ಒರ ಸಲು ತನ ನಿಂದಿಗ ಯಾರಿರದಿದದರ
ತ್

ವಿಗ ಮ ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದುದದು ಈ

ಬಾಯಿ ಬಾರದ ಗಿಂಗಾಳ ಬ್ಳಿ ತನ ನಲಲ ದುಃಖರ್ನುನ

ಡ್ಕ ಳುುತಿಾದದಳು. ಆಗ ಗಿಂಗಾ ಅರ್ಳ ಮೆೈಯನುನ ನ ಕುೆರ್ುದರ ಮ ಲಕ ಅರ್ಳಿಗ ಸಾಿಂತವನರ್ನುನ ಹ ಳುತಿಾತುಾ. ಪಾರಣ್ಗಳಿಗಿಿಂತಲ

ಕಡ ಯಾಗಿ ರ್ತಿಯಸುರ್ ಈ ಮನುಷಯರಿಗಿಿಂತ ಏನ ಅರಿಯದ ಇಿಂತಹ ಮುಗದ ಮ ಕ ಪಾರಣ್ಯೆ ಲ ಸಲಲವ ? ಅನಿಸತು ಅರ್ಳಿಗ .
ಹಿ ಗ ರ್ಷಯಗಳು ಉರುಳಿತು, ಲ ಲಾಳ ಜ ರ್ನದ ಿಂದಿಗ ಗುದಾದಟ ಮಾತರ ಹಾಗ ಉಳಿಯಿತು. ಆಕ ಗ ಜ ರ್ನ ಸರಿದದ ದ ತಿಳಿಯಲಲಲ.
ಕ

ಮಲಳಿಗ 5 ರ್ಷಯ ತುಿಂಬ್ುವಾಗ ಆಕ ಯ ಗಿಂಡ ಅರ್ಳನುನ ನಡು ನಿ ರಿನಲಲ ಬಿಟುು ಪರಲ

ಕ ಸನ ಹಸುಮೊಗರ್ನುನ ನ

ಕ ಸ ರಿದನು. ಲ ಲಾ ತನ ನಲಲ ಕಷುರ್ನುನ ಆ ಹ ಣುೆ

ಡ್ ಮರ ಯುತಿಾದದಳು. ಬ್ದುಕುರ್ ಸ ಲ ಯನುನ ಆ ಹ ಣುೆ ಮಗುವಿನಲಲ ಕಿಂಡುಕ ಿಂಡಳು. ತನನ ಬ್ದುಕು ಹಳಿುಯ

ಜ ರ್ನದ ಿಂದಿಗ ಅಿಂಟಿಕ ಿಂಡು ಬ್ಿಂದರ

ತನನ ಮಗಳನುನ ಒಳ ುಯ ರಿ ತಿಯಲಲ ಓದಿಸಬ ಕು ಎಿಂಬ್ ಮಹದಾಸ ಯನುನ ಹ ತಾಕ ಿಂಡ್ದದಳು.

ಅದಕ ೆ ಹಗಲರುಳ ನನದ ಬ ರ್ರು ಸುರಿಸ ದುಡ್ಯ ಹತಿಾದಳು. ಕುಡುಕ ಗಿಂಡನ ಕಕಯರ ತಪ್ಪಪದರ
ಹ ಟ ುಪಾಡ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲನಿಿಂದಲ

ಬ್ಡತನ ಅರ್ಳ ಬ ನುನ ಬಿಟಿುರಲಲಲ.

ಆಶರಯಿಸಕ ಿಂಡು ಬ್ಿಂದ ಕ ಲಸ ಬಿ ಡ್ ಕಟುುರ್ುದು. ಯಾರ ಆಶರಯರ್ೂ ಇಲಲದ ಸವಿಂತ ಪರಿಶರಮದಿಿಂದ

ಮಗಳ ಿಂದಿಗ ಜ ರ್ನ ಸಾಗಿಸುರ್ ಛಲದ ಿಂದಿಗ ಈ ಜ ರ್ನವ ಿಂಬ್ ಸಮುದರರ್ನುನ ಈಜ ದಡ ಸ ರಬ್ಲ ಲನ ಿಂದ ದೃಡತ್ ಅರ್ಳಲಲ
ಮನ ಮಾಡ್ತುಾ. ಗಿಂಡ ಸತಾ ಹ ಿಂಗಸು, ಅಬ್ಲ ಎಿಂದು ಯಾರಾದರ ಗಿಂಡಸರು ಕನಿಕರ ತ್

ರಿಸುತಾ ಹತಿಾರ ಬ್ಿಂದರ ಮನ ಯ ಮ ಲ ಯಲಲ

ಬಿದಿದದದ ಹಳ ಹಿಡ್ಸುಡ್ಯನುನ ಒನಕ ಓಬ್ರ್ವನಿಂತ್ ಹಿಡ್ದು ಕ ಳುುತಿಾದದಳು. ಒಿಂದು ರಿ ತಿಯಲಲ ಬ್ಡತನ ಅರ್ಳ ದೌಬ್ಯಲಯವಾಗಿರಲಲಲ. ಅರ್ಳ
ತ್ಾಕತ್ಾಾಗಿತುಾ. ಎಿಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸೆಯಲ ಲ ಬ್ದುಕಬ್ಲ ಲನ ಿಂಬ್ ಆತಮವಿಶಾವಸ ಅರ್ಳಿಗ ಕಲಸಕ ಟಿುದ ದ ಈ ಬ್ಡತನ. ಬ್ಡತನವಿದದರ
ನ ಮಮದಿಯುತ ಜ ರ್ನ ಅರ್ಳದಾದಗಿತುಾ. ತನನ ಮುದಿದನ ಮಗಳ ಿಂದಿಗ ತನನ ಜ ರ್ನರ್ನುನ ಬ್ಹು ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಕಳ ಯುತಿಾದದಳು. ತ್ಾನು ಒಿಂದು
ಹ ತಿಾನ ಊಟ ಉಿಂಡು, ಹ ಟ ು ಬ್ಟ ು ಕಟಿು, ಮಗಳನುನ ಓದಿಸದಳು. ಸಾಲ ಸ

ಲ ಮಾಡ್ ಮಗಳ ಆಸ ಯಿಂತ್ ವ ೈದಯಕಿ ಯಕ ೆ ಸ ರಿಸದಳು.

ಮಗಳನುನ ಬಿಟುು ಒಬ್ಬಳ ಇರಬ ಕಾಗಿ ಬ್ಿಂದರ , ಮನಸ್ನುನ ಕಲುಲ ಮಾಡ್ಕ ಿಂಡು ಮಗಳನುನ ಸರಕಾರಿ ರ್ಸತಿಗೃಹದಲಲ ಇಟುು ಓದಿಸದಳು.
ಕ ನ ಯ ರ್ಷಯದಲಲರುರ್ ಕ

ಮಲಳ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಇನ ನ ನು ಮ ರು ನಾಲುೆ ತಿಿಂಗಳಲಲ ಮುಗಿಯುರ್ ಹಿಂತದಲಲತುಾ. ಎಷ ು ಸಮಯದ ಮೆ ಲ

ಬಿಡುರ್ು ಮಾಡ್ಕ ಿಂಡು ಅಮಮನನುನ ನ

ಡಲು ಊರಿಗ ಬ್ಿಂದಿದದಳು. ದ ರದ ಮಿಂಗಳ ರಿನಲಲದದ ಒಿಂದ ಿಂದು ಕ್ಷಣರ್ೂ ಅರ್ಳ ಮನಸು್

ಅಮಮನಿಗಾಗಿ ಹಪಹಪ್ಪಸುತಿಾತುಾ. ಆದರ ಅಮಮ ಪಟು ಕಷು ಸಾಥಯಕ ಮಾಡಬ ಕ ಿಂದು ತನನ ಮನಸ್ಗ ಲಗಾಮು ಹಾಕಿದದಳು. ಮನಸ್ಟುು
ಅಧಯಯನದಲಲ ತನನನುನ ತ್ ಡಗಿಸಕ ಿಂಡ್ದದಳು. ಎಲಲದರಲ ಲ ಮುಿಂದಿದದ ಕ

ಮಲಳಿಗ ರ್ಶಷಯವ ತನರ್ೂ ಸಕಿೆದದರಿಿಂದ ಲ ಲಾಳಿಗ ಅರ್ಳ

ವಿದಾಯಭಾಯಸದ ಖಚುಯ ಅಷ ುಿಂದು ಹ ರ ಎನಿಸಲಲಲ. ತನನ ಕ ೈಗ ಸು ಎಷುು ಬ ಗ ಬ ಳ ದು ಬಿಟಿುದಾದಳ . ಇಷ ುಿಂದು ಬ ಗ ವ ೈದಯಕಿ ಯ ತರಬ ತಿ
ಮುಗಿದು ಹ

ಯಾಾ!. ನಾನು ಪಟು ನ

ವಿಗ ಕ ನ ಗ

ಆ ದ ರ್ರು ನನನ ಮೆ ಲ ಕರುಣ ಯ ಹಸಾ ಚಾಚಿದ ಎಿಂದು ಮನಸು್ ಸಿಂತೃಪ್ಪಾಯಿಿಂದ

ನಲಯಿತು...
ಗಾಢವಾದ ಆಲ

ಚನ ಯಲಲ ಮುಳುಗಿದದ ಲ ಲಾಗ ಮಗಳು ಕ

ಮಲಳ "ಅಮಾಮ"... ಎನುನರ್ ಕ ಗು ಎಚುರಿಸತು. ಬ್ಹು ಸಮಯದ ನಿಂತರ

ಗ ಳತಿ ಪಾರುರ್ನುನ ಭ ಟಿುಯಾದ ನಲಲ, ಮಾತನಾಡುತ್ಾಾ ಹ ತುಾ ಸರಿದದ ದ ತಿಳಿಯಲಲಲ, ಕ್ಷಮಿಸಮಮ. ನಿ ನು ಕರ ದ ಯಲಲ.. ಯಾಕ ಕರ ದದುದ? ಎಿಂದು
ಕ ಳಿದಳು. ಏನ

ಇಲಲ ಹ ತುಾ ನ ತಿಾಗ ರಿದ ಇನ ನ ಮನ ಗ ಬಾರದಿದದನುನ ನ

ಡ್ ಕರ ದ . ಅಮಮನ ಆತಿಂಕರ್ನುನ ತಿಳಿದ ಕ

ಮಲ ನಗುತ್ಾಾ

ಇನ ನ ನನನನುನ ಎಳ ಯ ಮಗುವ ಿಂದು ಭಾವಿಸರುವ ಯಾ ಅಮಾಮ? ನಾಳ ನಿನನ ಮಗಳು ದ ಡು ಆಸಪತ್ ರಯಲಲ ವ ೈದಯಳಾಗುರ್ರ್ಳು. ನಿನನ
ಬ್ಹುದಿನದ ಕನಸು ನನಸಾಗುರ್ ದಿನ ಹತಿಾರವಾಗಿದ . ಇನುನ ನಮಮ ಕಷುಗಳು ದ ರವಾದಿಂತ್ . ನನಗ ಮಿಂಗಳ ರಿನಲಲ ದ ಡು ಆಸಪತ್ ರಯಲಲ ಕ ಲಸ
ಸಕಿೆದ . ಪರಿ ಕ್ಷ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ ಲಸಕ ೆ ಸ ರಿಕ ಳುಲು ತಿಳಿಸದಾದರ . ನಿನನ ಸರದಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನುನ ನನನ ಸರದಿ. ನನನ ಪ್ಪರ ತಿಯ ಅಮಮನನುನ
ಪ್ಪರ ತಿಯಿಿಂದ ನ

ಡ್ಕ ಳುುರ್ ಸರಿದು ನನನದು ಎಿಂದು ಪ್ಪರ ತಿಯಿಿಂದ ತ್ಾಯಿಯ ಮಡ್ಲಲಲ ತಲ ಯಿಟುು ಒರಗಿದಳು. ಲ ಲಾ ಮಗಳ ತಲ

ನ ರ್ರಿಸುತ್ಾಾ ಮಗಳನ ನ ದಿಟಿುಸುತಾ ನ

ಡ ಹತಿಾದಳು. ತನನ ಕಾಲು ಸುತಾ ಸುಳಿದಾಡುತಿಾದದ ಮಗಳು ಎಷುು ಬ ಗ ಬ ಳ ದು ಬಿಟಿುದಾದಳ ಎಿಂದು

ಆಶುಯಯದಿಿಂದ ಮುದಿದಸತ್ ಡಗಿದಳು. ಗತಕಾಲದ ಜ ರ್ನರ್ನುನ ನ ನಪ್ಪನಿಂಗಳದ ಮ ಲಕ ಮತ್ ಾಮೆಮ ಸಪರ್ಶಯಸದದರಿಿಂದ ಅರ್ಳಿಗ ಅರಿವಿಲಲದಿಂತ್
ಅರ್ಳ ಕಣ್ೆನಿಿಂದ ಉದುರಿದ ಮುತಿಾನ ಹನಿಗಳು ಭ ತ್ಾಯಿಯನುನ ತ್ ಯದರ್ು..

•
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