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PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÁp ªÀÄtÂÚ£À°è PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÁp ªÀÄtÂÚ£À°è PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÁp ªÀÄtÂÚ£À°è PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÁp ªÀÄtÂÚ£À°è PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£ÀPÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄgÁp ªÀÄtÂÚ£À°è PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£À

À̧gÀPÁgÀ PÀ£ÀßqÀ À̧A À̧Ìøw E¯ÁSÉ DAiÉÆÃfvÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ §¼ÀUÀ ªÀÄÄA§¬Ä À̧AAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è 67£ÉÃ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV
PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ̧ ÀA s̈ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ²æÃ. § À̧ªÀgÁd ̈ ÉÆªÀiÁä¬Ä ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÀA À̧ÈÌw E¯ÁSÉ
À̧aªÀgÀÄ ²æÃ. «. ̧ ÀÄ¤Ã¯ï PÀÄªÀiÁgï

Cª Àg À £ É Ãv À Èv À éz À° è «© ü£ À ß
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ "£À£Àß ºÁqÀÄ - £À£Àß
£ÁqÀÄ" PÉÆÃn PÀAoÀ UÁAiÀÄ£À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ CPÉÆÖÃ§gï 28gÀAzÀÄ
± À ÄP À æªÁg À ¨ É½U É Î  «ÄÃgÁ-
s̈ÁAiÀÄAzÀgï ¥ÀÇªÀðzÀ ªÉÄªÁgï

ªÁnPÁ ¸À s̈ÁUÀÈºÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀgÀÄ
£ÁqÀ VÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À ªÉÄÃ¼À
À̧AVÃvÀzÉÆA¢UÉ ºÁrzÀgÀÄ. §½PÀ

£ÀqÉzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û
¥ÀÅgÀ À̧ÈÌvÀjUÉ À̧£Áä£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ-£ÀÄrAiÀÄ É̈¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA É̈Ê  ¤ÃrgÀÄªÀ CªÀÄÆ®å
PÁtÂPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, UËgÀ« À̧ÄvÁÛ ̧ À£Áä¤ À̧̄ Á¬ÄvÀÄ. C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À ¥ÀgÀªÁV CzsÀåPÉë ²æÃªÀÄw PÀªÀÄ¯Á PÁAvÀgÁeï CªÀgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è
²æÃ ©. PÉ. ªÀÄzsÀÄ À̧ÆzÀ£ï CªÀgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ.
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PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀzÀ 90£ÉAiÀÄ PÀÈw ¸ÁªÀð s̈ËªÀÄ : LPÀ¼À ºÀjÃ±À ±ÉnÖ UËgÀªÀ UÀæAxÀzÀ  ¥ÀjµÀÌöÈvÀ DªÀÈwÛ
ªÀÄºÁgÁµÀÖç À̧gÀPÁgÀzÀ G¥À ªÀÄÄRåªÀÄAwæ zÉÃªÉÃAzÀæ ¥sÀqÁß«Ã¸ï CªÀjAzÀ É̄ÆÃPÁ¥ÀðuÉ

£Ár£À ªÀÄºÁ£ï À̧AWÀlPÀ LPÀ¼À ºÀjÃ±À ±ÉnÖ CªÀgÀ
fÃªÀ£ÀAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©A© À̧ÄªÀ UËgÀªÀ UÀæAxÀ ‘¸ÁªÀð s̈ËªÀÄ’
ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ 90£ÉAiÀÄ
PÀÈwAiÀiÁV ¨É¼ÀPÀÄ PÀArzÀÄÝ F UÀæAxÀzÀ ¥ÀjµÀÌöÈvÀ
DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄºÁgÁµÀÖç ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀiÁ£Àå G¥À
ªÀÄÄRåªÀÄAwæ zÉÃªÉÃAzÀæ ¥sÀqÁß«Ã¸ï CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ
18g ÀAzÀÄ eÁUÀwP À §AlgÀ ¸ ÀAWÀU À¼ À MP ÀÆ Ìl
DAi ÉÆÃf¹gÀÄªÀ «±À é §AlgÀ ¸ À«Ä ä®£À-2022
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UÀuÁåw UÀtågÀ G¥À¹ÜwAiÀÄ°è PÀÄ¯Áð
¥ÀÆªÀðzÀ §AlgÀ ̧ ÀAWÀzÀ gÁzsÁ¨Á¬Ä wªÀÄä¥Àà ̈ sÀAqÁj
À̧̈ sÁ ̈ sÀªÀ£ÀzÀ°è ̄ ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ UÉÆ½¹zÀgÀÄ. ªÉÃ¢PÉAiÀÄ°è

ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ À̧A À̧zÀgÁzÀ ²æÃ UÉÆÃ¥Á® ±ÉnÖ, §AlgÀ À̧AWÀzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ZÀAzÀæºÁ À̧ PÉ .±ÉnÖ, GzÀå«Ä, À̧zÁ²ªÀ ±ÉnÖ, PÀÆ¼ÀÆgÀÄ,
PÀ£Áå£À, LPÀ¼À ºÀjÃ±À ±ÉnÖ, ZÀA¢æPÁ ºÀjÃ±À ±ÉnÖ, GzÀå«Ä D£ÀAzÀ ±ÉnÖ, vÉÆÃ£Éì, ̧ À®ºÁ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ PÀ¤ðgÉ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ, dAiÀÄPÀgÀ ±ÉnÖ,
EAzÁæ½, G¼ÀÆÛgÀÄ ªÉÆÃºÀ£ÀzÁ À̧ ±ÉnÖ, gÀvÁßPÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄÄAqÀÆÌgÀÄ, qÁ. Dgï. PÉ. ±ÉnÖ, ¥Àæ«Ãuï s̈ÉÆÃd ±ÉnÖ, ±À²zsÀgÀ PÉ. ±ÉnÖ,
gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ s̈ÀAqÁj, C±ÉÆÃPÀ ¥ÀPÀÌ¼À, PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÉÆÃºÀ£À gÉÊ, PÉÆ¯Áèr ¨Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ ªÉÆzÀ̄ ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀzÀ
ºÉªÉÄäAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À°è MAzÁVgÀÄªÀ F UÀæAxÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄ®èzÀ À̧A¥ÁzÀPÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Á É̄vÁÛr, PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀzÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå À̧ÜgÁzÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå, PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀzÀ ̧ ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ qÁ. ¥ÀÆtÂðªÀiÁ ̧ ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ̧ ÀA¥Á¢¹PÉÆnÖzÁÝgÉ.
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¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ  
 

UË. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ 

qÁ. eÉÆåÃw ¸ÀwÃ±ï 

*** 

 

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½: 

qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï 

PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå 

£ÁgÁAiÀÄt £À«¯ÉÃPÀgï 

UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 

¤Ã®PÀAoÀ 

*** 

 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæw¤¢ü 

JA. J. J£ï. ¥Àæ¸Ázï 

*** 

 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ«£À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ 

§gÀºÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉÃ 

dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. C°è ªÀÄÆr 

§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è. 

  - ¸ÀA. 

The views expressed by 
the contributors in this 
journal are theirs and 
not of the Association 
and the Association is 
not in anyway 
responsible for the 
same. 

- Ed. 
**** 

  

 ¸ÀA¥ÀPÀð «¼Á¸À: 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ 

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï 

393, ¨sÁªÀÅ zÁf gÀ¸ÉÛ, 

ªÀiÁlÄAUÀ 

ªÀÄÄA§¬Ä – 400 019. 

 24037065 

Email: 
Mysoreassociation.mumbai 

@gmail.com 

Website: 
www.mysoreassociation.in 
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DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð gÀÆrü¹PÉÆ½î 

 ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತ್ತ ಸತ್ತೋಶ್ 
 

 DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §zÀÄQ£À°è §ºÀ¼À ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß 

ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÀÄµÀå¤UÉ §zÀÄPÀ®Ä ̧ ÁzsÀå«®è. E£ÀÄß PÉ®ªÀÅöæ §AzÀzÉÝ®è 

§gÀ° ¨sÀUÀªÀAvÀ£À zÀAiÉÄAiÉÆA¢gÀ° JAzÀÄ £ÀUÀÄ £ÀUÀÄvÁÛ ¨Á¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. 

DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ £ÀªÀÄä°ègÀÄªÀ H£ÀvÉUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ zË§ð®åUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ 

UËtªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÆÃ§® zÀÈqsÀªÁVzÀÝgÉ JAvÀºÀ PÀpt ¥Àj¹ÜwAiÀÄ®Æè £ÀªÀÄä 

ªÀÄ£À¸ÀÄì »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄªÀÅ¢®è. 

¢£ÀªÀÇ mÉæöÊ¤£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂ¸ÀÄwÛgÀÄªÁUÀ MAzÀÄ ¹A¢ü ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. DPÉ vÁ£ÀÄ 

E½AiÀÄÄªÀ ¤¯ÁÝt §gÀÄªÀ vÀ£ÀPÀ vÀ£Àß eÉÆvÉVzÀÝªÀgÀ£ÀÄß £ÀPÀÄÌ £ÀV¸ÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥ÀàzÉÃ 

J®èjUÀÆ vÁ£ÀÄ vÀAzÀ ̈ É¼ÀV£À wArAiÀÄ£ÀÄß ºÀAa w£ÀÄßwÛzÀÝ¼ÀÄ. DPÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁPÀët 

£ÀªÀÄUÉÃ Cj«®èzÀAvÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄRzÀ°è ªÀÄAzÀºÁ¸À ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ¢£À w½¬ÄvÀÄ DPÉAiÀÄ 

M§â£ÉÃ M§â ªÀÄUÀ CzÀÄ ºÀvÉÆÛA§vÀÄÛ ªÀµÀð ¥ÁæAiÀÄzÀ ªÀÄUÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wÃjPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. 

FUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀÅzÀÄ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¥Àw. DPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ J®èªÀÇ ¨sÀUÀªÀAvÀ 

PÉÊAiÀÄ°èzÉ. CªÀ£ÉÃ PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀ£ÉÃ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁzÀgÀÆ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß 

£ÀªÉÆäA¢UÉ EgÀÄªÀ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÀ£À®è CµÀÄÖ ¸ÁPÀÄ. CªÀ£ÀÄ J°èUÀÆ ºÉÆÃV®è, 

£ÀªÉÆä¼ÀUÉAiÉÄÃ EzÁÝ£É. E£ÉÆß§âgÀ ªÀÄÄRzÀ £ÀUÀÄ«£À°è £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛÃ£É 

JAzÀÄ ºÉÃ½zÀ DPÉAiÀÄ ªÀiÁw£À°è JAvÀºÀ ±ÀQÛ¬ÄzÉ! MAzÀÄ PÀët DPÉAiÀÄ ªÀåQÛvÀéPÉÌ, §zÀÄPÀÄªÀ 

jÃwUÉ vÀ¯É¨ÁUÀ¯ÉÃ ¨ÉÃPÀÄ JAzÉ¤¹vÀÄ.     

 £ÀªÀÄä zË§ð®åUÀ¼À£ÉßÃ ªÉÊPÀ®åUÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄªÀ £ÁªÀÅ AiÀÄ±À¹ì£ÉqÉUÉ zÁ¥ÀÄUÁ°qÀÄvÀÛ 

¸ÁUÀÄªÁUÀ JqÀ« ©Ã¼ÀÄªÀÅzÀÄ ̧ ÀºÀd. C°èAzÀ ªÀÄÄAzÉ ̧ ÁUÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ E®è. DzÀgÉ 

vÀªÀÄä ªÉÊ¥sÀ®åUÀ¼À£ÉßÃ ‘ªÉÊPÀ®å’UÀ¼ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀzÉ ¸Á¥sÀ®åvÉAiÉÄqÉUÉ ºÉeÉÓ ºÁPÀÄwÛgÀÄªÀ 

¸ÀÄPÉÆÃªÀÄ® ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß F dUÀvÀÄÛ PÀArzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀqÉUÀtÂ¸ÀÄªÀAw®è. £ÀªÀÄä°è 

J®è vÀgÀºÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¸ÀÄwÛgÀÄªÀªÀgÀÄ EzÁÝgÉ. gÁwæ ¨É¼ÀUÁUÀÄªÀÅzÀgÉÆ¼ÀUÉ £À£ÀUÉ 

DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀÄ¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÀµÉÖÃ. E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð 

JAzÀ ¥ÀzÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄªÉÃ E®èªÉAzÀgÀÆ vÀ¥ÁàUÀ°QÌ®è. DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß gÀÆrü¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉAzÀÄ 

¢£À«r CzÀgÀ §UÉÎ£ÉÃ AiÉÆÃa¹zÀgÀÆ CzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ zÀPÀÄÌªÀÅ¢®è. §zÀÄQ£À°è JzÀÄgÁUÀÄªÀ 

¸ÀªÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÀAiÀÄ¥ÀqÀzÉ zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ JzÀÄj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ 

CvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð GzsÀâªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆÃzÀ ¸À® §AzÀ PÀµÀÖQAvÀ EzÉAvÀ ªÀÄºÁ£ï! EzÀ£ÀÄß 

JzÀÄj¹AiÉÄÃ wÃgÀÄvÉÛÃ£ÉA§ £ÀªÀÄä bÀ® £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. M¦à¹zÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 

ºÁUÉÆÃ »ÃUÉÆÃ ªÀÄÄV¹©qÀÄªÀAvÀºÀzÀÝ£ÀÄß £ÁªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄA¢ gÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©nÖzÉÝÃªÉ. 

DzÀgÉ ¤¢ðµÀÖªÁV F PÉ®¸ÀªÀ£ÉßÃ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É, EzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÉÃ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ 

ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ «±Áé¸À«lÄÖ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV ªÀÄÄV¸À®Ä 

CUÀvÀå«gÀÄªÀ CA±ÀªÉÃ DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð. EzÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À C«¨sÁdå CAUÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¹ 

DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÉÆqÀUÀÆrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄUÉ AiÀÄ±À¸ÀÄì ¹UÀ®Ä 

¸ÁzsÀå.  
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ಹೀಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡತ 
 ಜಿ.ವಿ.ನವಿಲೆೀಕರ್ 

 

(ಈ ದೀರ್ಘ ಲೆೀಖನವು ಕೊಳವಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರತವ “ನನ್ೊೊಳಗಿನ ಮಲೆನಾಡತ “ಪ್ುಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ) 
 

ಜಾನತವಾರತ ಸ್ಂಬಂಧಿತ್ ರೊೀಗಗಳತ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಹಾರ   ಮತರತವಿನ ಒಲೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನತವಾರತಗಳ ವಿಷಯ 

ಬಂದರತವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಂಬಂಧ ಈ ಕಳಗಿನ ವಿವರಣೆ. ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ ಈಗಿನಂತೆ ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ನಮೊನ್ಯ 

ರೊೀಗಗಳ್ಳರಲ್ಲಲ್ಿ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳಾಲ್ಲೀ   ಜಾನತವಾರತ ಡಾಕಟರತಗಳಾಗಲ್ಲೀ  ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಜೊೀರತ ಮಳೆಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ 

ಥಂಡಿಯಂದ ದನಕರತಗಳ್ಳಗೆ ಗಂಟಲ್ತ ನ್ೊೀವಾಗಿ ಮೀವು ತಿನೊಲಾಗದೆೀ ತೆೊಂದರ ಪ್ಡತತಿುದದವು. ಈ ಖಾಯಲೆಗೆ 

’ಕಪ್ಪ”  ಎನತೊತಿುದದರತ. ಗಾರಮೀಣ ಔಷಧಗಳಾಗಿದದ ಕಂಚಿಕಾಯ (ಹೀರಳೆಕಾಯ), ಮಣಸಿನಕಾಳ್ಳನ ಖಾರ,  ಉಪ್ುಪ , 

ಭತ್ು ಮತಂತಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಗಳನ್ೊೀ ಮಾಡತತಾು ನಮಮ ಪ್ೂವಿಘಕರತ ಕಾಲಾಯಾಪ್ನ್ ಮಾಡಿದರತ. 

ಕಲ್ವು ಸ್ಲ್ ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ  ಜ್ವರ ಸ್ಹಾ ಬಂದತ (ಜ್ವರ ಬರತತೆು ಎಂದತ ಗೆೊತಾುದದತದ ಈಚೆಗೆ), ಕಾಲ್ತ 

ಗೆೊರಸ್ತಗಳ ಸ್ಂದ ಒಡೆಯತವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ ಪ್ೂರಾ ಕರಗಿ ಮೀವು ತಿನೊಲಾಗತವುದಲ್ಿ. ಹೀಗಾದಾಗ ರಾಗಿ ಹಟತಟ , 

ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ಸೀರಿಸಿ ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ ಗೆೊಟಟದ ಮೊಲ್ಕ  ಬಾಯ ಕಳೆಸಿ  (ತೆರಸಿ)  ಹೊಯಯಬೀಕಾಗತತ್ುದೆ. 

ಗೆೊಟಟವಂದರ ಗೆೊತಿುಲ್ಿದವರೊ ಈಗ ಇದತದ ವಿವರಿಸ್ಬೀಕಾಗಿದೆ ಬಂದದೆ. ಗೆೊಟಟವಂದರ ಬಿದರತ ತ್ತಂಡಿನಂದ 

ಮಾಡಿದ ಬಾಟಲ್ಲ ತ್ರಹ. ಜಾನತವಾರತ ಬಾಯ ತೆರಯಸಿ ಔಷಧಿ ಸ್ತರಿಯತವ ಸಾಧನ. ಜಾನತವಾರತ ಬಾಯೊಳಕಿ 

ಹೊೀಗತವಂತೆ ಸ್ಪ್ೂರ (ಸ್ಣಣದಾದ) ವಿರತವ ಬಿದರನತೊ ತ್ಳಗಟಿಟ ಇರತವ ಕಡೆ ಗಣ್ಣಣಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸಿ (ಒಂದತ 

ಗಣ್ಣಣನಂದ ಮತೆೊುಂದತ ಗಣ್ಣಣಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದತ ಅಡಿ ಉದದವಿರತತೆು), ಗಣ್ಣಣನ ಮತೆೊುಂದತ ಭಾಗದ ಬಾಯನತೊ 

ತಿರಕೊೀಣಾಕಾರವಾಗಿ ಕತಿುದರ ಗೆೊಟಟ ರಡಿಯಾಗತತ್ುದೆ. ಬಿದರತ ಒಳಗೆ ಟೊಳಾಿಗಿರಬೀಕತ. 

ಕಾದತ ಗೆೊರಸ್ತ ಡೆಯತವ ಕಾಯಲೆಗೆ ’ಕಾಲೆೊಡೆ” ಎನತೊತಾುರ. ಕಾಲೆೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆೊರಸಿನ ಒಳಭಾಗ 

ಒಡೆದತ   ಸಿೀಳ್ಳರತತೆು. ಜಾನತವಾರತಗಳತ ಈ ರಿೀತಿ ಸಿೀಳತ ಬಂದೆೊಡನ್ ಗೆೊರಸಿನ ಸ್ಂದಯನತೊ ನ್ಕ್ಕಿ  ತ್ತರಿಸಿಕೊಳತಿತ್ುವ. 

ಹೀಗಾದಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿ ನ್ೊಣಗಳತ ಪ್ರವೀಶಿಸಿ ಮೊಟಟಯಡತತ್ುವ.  ಈ ಮೊಟಟಯ ಗತಂಪಿಗೆ ’ಇಪ್ಪ” 

ಎನತೊತಾುರ . ಈ ಮೊಟಟಗಳತ ಒಡೆದತ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಹತಳತವಾಗಿ ಗಾಯ ದೆೊಡಡದಾಗತತಾು ಬರತವುದರಿಂದ ರಕು 

ಸೊೀರಿಕಯೊ ಜಾಸಿುಯಾಗತತೆು. ಈ ಕಾಲೆೊಡೆ ಖಾಯಲೆಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಉಪಾಯ ಕಂಡತ ಹಡಿದದದರತ. 

ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ ಕಾಲೆೊಡೆಯಾಗಿ ಹತಳತವಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಗೆೊತಾುದೆೊಡನ್ ಮನ್ ಹತಿುರ ಅಂಗಳ ಇಲ್ಿವೀ ಗದೆದಯಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ವು ಭಾಗಕಿ ನೀರತ ಹಾಕ್ಕ ಚೆನಾೊಗಿ ಕಸ್ರತ ಮಾಡಿ, ಕಟಟ ಕಟಿಟ ನೀರತ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ನೀರಿಗೆ ಚೆೊಗರತ ತೆಪ್ಪಪ ಅಂದರ 

ನ್ೀರಲ್ತ ಮರದ ಅಥವಾ ಗೆೊೀಳ್ಳ ಮರದ ತೆಪ್ಪಪ ಮತ್ತು ಕಲ್ವು ಚಕಿ ತ್ಂದತ ಜ್ಜಿಿ ಹಾಕತತಿುದದರತ. ನೀರೊ ಪ್ೂರಾ 

ಚೆೊಗರಾಗಿರತತಿುತ್ತು. ಈ ಚೆೊಗರತ ಕಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಾನತವಾರತಗಳನತೊ ಕಟತಟತಿುದದರತ. ಚೆೊಗರೊಳಗೆ ಗೆೊರಸ್ತ 

ಮತಳತಗಿರತತಿುದತದದದರಿಂದ ನ್ೊಣಗಳ್ಳಗೆ ಗಾಯದ ಮೀಲೆ ಕೊರಲ್ತ ಅವಕಾಶವಿರತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ . ಒಳಗಿರತವ ಹತಳತಗಳತ 

(Metamorphosis) ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ಡೆಯತ್ಕಿ  ಜಿೀವಿಗಳಾದದರಿಂದ ಅವುಗಳತ ಒಂದೆೊೀ ನ್ೊಣಗಳಾಗಿ ಹಾರಬೀಕತ 

ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೀಕತ . ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡತ ದವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತಳತಗಳತ ಪ್ೂರಾ 

ಕಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯತತಿುದದವು . ನ್ೊಣಗಳ್ಳಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮೊಟಟ (ಇಪ್ಪಪ) ಇಡಲ್ತ ಕಾಲೆೊಡೆ ಜಾಗಕಿ ಪ್ೂರಾ 

ಕಸ್ರತ  ಮತಿುರತತಿುತ್ತು . ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಯ ನಧಾನವಾಗಿ ಮಾಯತತಾು ಜಾನತವಾರತ ಹತಷಾರಾಗತತಾು ಬರತತಿುದದವು . ಕಾಲ್ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಆಧತನಕ ಔಷಧಗಳ ಆವಿಷಾಿರಗಳತ ಬಂದಮೀಲೆ ಜಾನತವಾರತ ಖಾಯಲೆಗೆ ವಿವಿಧ ನಮೊನ್ಯ 

ಇಂಜಕ್ಷನ್ , ಮಾತೆರಗಳತ ಬಂದತ ಜಾನತವಾರತ ಖಾಯಲೆಗಳತ ಹತೆೊೀಟಿಯಲ್ಲಿವ . 

ದನಕರತಗಳ್ಳಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಹತಳತಗಳತ ಕಾಣ್ಣಸಿಕೊಂಡರ , ಹತಳತಗಳನತೊ ಹೊೀಗಲಾಡಿಸ್ಲ್ತ 

’ಹತಳತಮತಟಟಸ್’ ಎಂಬತದನತೊ ಮಾಡಿಸ್ತತಿುದದರತ. ಅಂದರ ಈ ರಿೀತಿ ಮತಟಸ ಮಾಡತವವರೀ ಬೀರ ಜ್ನ ಇರತತಿುದದರತ 

ಜಾನತವಾರತಗಳ್ಳಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಹತಳತವಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳ್ಳಸಿದರ ಸ್ರಿ,  ಅವರತ ಮಾರನ್ೀ ಬಳ್ಳಗೆೆ ಯಾವುದೆೊೀ 

ಮರದ ತೆಪ್ಪಪ ಮತ್ತು ಚಕಿ ತ್ಂದತ ಹತಳತವಾದ ಜಾನತವಾರಿಗೆ ಚಕಿ ತ್ತಂಡೆೊಂದನತೊ ತಿನೊಸಿ ಇದೆೀ ಚಕಿ ತ್ತಂಡೆೊಂದನತೊ 

ಅಕೊಟೀಬರ್ 

ಸ್ಂಚಿಕಯಂದ

) 
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ಅದರ ಕೊರಳ್ಳಗೆ ಕಟಿಟ ಹೊೀಗತತಿುದದರತ . ಬಳ್ಳಗೆೆ ಅವರತ ಬಂದತ ಜಾನತವಾರಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ಔಷಧಿ ಮತಟಸ 

ಮಾಡತವವರಗೊ ಯಾರೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡತವಂತಿರಲ್ಲಲ್ಿ . ಅವರತ ಆ ಹತಳ ಮತಟಸ ಯಾವುದೆಂದತ ಯಾರಿಗೊ 

ಹೀಳತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದಾಗೊಯ ಇವರತ ಮತಟಸ ಮಾಡಿ ಹೊೀಗಿ ಕಲ್ವು ಹೊತಿುನ್ೊಳಗಾಗಿ ಗಾಯದಂದ ಹತಳತಗಳತ ಮತದೆದ 

ಮತದೆದಯಾಗಿ ಬಿದತದ , ಕಲ್ವರತ ತಾಸ್ತಗಳಲ್ಲಿಯೀ ಹತಳತಮತಕುವಾಗತತಿುತ್ತು . 

ನಮೊಮರಿನಲ್ಲಿ ಭೈರ ಎಂಬತವವನದದ. ಈತ್ನದತ ಬೀರ ತ್ರಹದ ಹತಳತ ಮತಟಸ. ಹತಳತವಾದ ವಿಷಯ ಅವನಗೆ 

ತಿಳ್ಳಸಿದಲ್ಲಿ ಅವನೊ ಸ್ಹ ಬಳ್ಳಗೆೆ ನಸ್ತಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿಯೊ ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಬಣಚತಕಲ್ತಿ ತ್ರಹದ ಯಾವುದೆೊೀ 

ಕಲೆಿರಡನತೊ ತ್ಗೆೊಂಡತ ಬಂದತ ಗಾಯಕಿ ಕಲ್ತಿಗಳನತೊ ಸ್ತಳ್ಳದತ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ತಿ ಕತಟಿಟ ಬಿಸಾಡತತಿುದದ . ಅನಂತ್ರ 

ಹತಳತಗಳತ ತಾವಾಗಿಯೀ ಗಾಯದಂದ ಮತದೆದ ಮತದೆದಯಾಗಿ ಬಿದತದ ಹೊೀಗತತಿುದದವು . 

ಇನತೊ ಎಮಮಗಳ ವಿಷಯಕಿ ಬಂದರ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜ್ತ ೧೦೦ ವಷಘಗಳ ಹಂದೆ ಎಮಮಗಳೆೀ 

ಇರಲ್ಲಲ್ಿವಂದತ ಹೀಳತತಾುರ . ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತ್ತಂಬಾ ಜಾಸಿುಯಾದದರಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹವಾ ಅವುಗಳ್ಳಗೆ ಒಗತೆತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ . 

ಇದಕ್ಕಿಂತ್ ಮತಖಯವಾಗಿ ಹರಿಹರ- ದಾವಣಗೆರ ಕಡೆಗಳ್ಳಂದ ಎಮಮಗಳನತೊ ತ್ರಲ್ತ ಯಾರೊ ಮತಂದೆ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ . 

ಹೀಗಾಗಿ ಆಗ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಮಮಗಳ ಅಭಾವವಿತ್ತು . ನಂತ್ರ ಕಲ್ವರತ ಹರಿಹರ- ದಾವಣಗೆರಯಲ್ಲಿ ಎಮಮ ಖರಿೀದಸಿ 

ಕಾಲ್ತ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಬರತತಾು , ಮಧಯ ಮಧಯ ಕಾಯಂಪ್ ಮಾಡತತಾು ಎಮಮಗಳನತೊ ತ್ರಲ್ತ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರತ . ಹೀಗೆ 

ಬರತವಾಗ ಬಹತದೊರದ ಪ್ರಯಾಣವಾದದರಿಂದ ಕರತಗಳತ ನಡೆಯಲಾರದೆೀ ದಾರಿಯಲೆಿೀ ಸಾಯತತಿುದತದ ಎಮಮಗಳನತೊ 

ಕೊಂಡತ ತ್ರತತಿುದದವರಿಗೆ ಲ್ತಕಾಸನಾಗತತಿುತ್ತು . ನಂತ್ರದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮಮಗಳನತೊ ತ್ರತವಾಗ ಕರತಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಎತಿುನಗಾಡಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಬರತವ ಪ್ಯಣ ಶತರತವಾಯತ್ತ . ಈ ವಯವಸೆಯೊ ಕಲ್ವು ವಷಘಗಳತ ನಡೆದತ ನಂತ್ರ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಎಮಮ , ಎಮಮ ಕರತಗಳತ ಬರಲ್ತ ಪಾರರಂಭವಾಯತ್ತ . 

ಪ್ೂವಘದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹವಾಕಿ ಎಮಮಗಳತ ಬಹಳ ದನಗಳತ ಬದತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಯತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ . ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರತಷ 

ಬೀಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಮಮಗಳನತೊ ತ್ರತವುದತ ಮಳೆಗಾಲ್ ಪ್ೂರೈಸ್ತತಿುದದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸಾವು ಆಗಿ ಪ್ುನಃ ಹೊಸ್ ಎಮಮಗಳನತೊ 

ಕೊಳತಿವುದಾಗಿತ್ತು . ನಂತ್ರ ಅದೆೀನತ ಹವಾ ಬದಲಾವಣೆಯೊೀ ಅಥವಾ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತತ್ತವಜಿಘಯೊೀ ಎಮಮಗಳತ 

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ್ ಬದತಕ್ಕ ಉಳ್ಳಯತವಂತಾಯತ್ತ . ಜೊತೆಗೆ ಎಲಾಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಜಾನತವಾರತ ಆಸ್ಪತೆರ , 

ನತರಿತ್ ವೈದಯರತ , ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ನಮೊನ್ಯ ನದಾನಗಳತ , ಔಷಧಿಗಳತ ಬಂದತ ಎಮಮಗಳ ಸ್ಂತಾನವೃದಿಯಾಗತತಾು 

ಬಂತ್ತ . ಆದರ ಯಾವಾಗ ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ತ್ಳ್ಳ ದನಗಳತ ಬರಲ್ತ ಪಾರರಂಭವಾಯೊುೀ ಮತ್ತು ಡೆೈರಿ ಹಾಲ್ತ ದೆೊರಯಲ್ತ 

ಶತರತವಾಯೊುೀ ಆಗ ಎಮಮ ಸಾಕತವ ಖಾಯಷ್ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾಯತ್ತ . ಎಮಮಗಳ ಬಲೆಯೊ ತ್ತಂಬ 

ತ್ತಟಿಟಯಾಯತು . ಹೀಗಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಮಮಗಳ ಸಾಂದರತೆ ಕಡಿಮಯಾಯತು. 

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಂದೆ (ಹಾಗೊ ಈಗಲ್ೊ ಸ್ಹಾ) ದೊರದೊರ ವಾಸ್ದ ಮನ್ಗಳ್ಳರತತಿುದತದ ಜ್ನಸಾಂದರತೆ ಕಡಿಮ 

ಇರತತಿುತ್ತು . ಆದರೊ ಗೆೊೀಸ್ಂಪ್ತ್ತು ಹೀರಳವಾಗಿತಾುದರೊ , ಕಾಡಿನ ಸಾಂದರತೆಯೊ ದಟಟವಾಗಿದತದ ಹತಲ್ಲಗಳ ವಾಸ್ವೂ 

ಇರತತಿುತ್ತು . ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನ್ಗೊ ಅಥವಾ ೨,೩ ಮನ್ಗಳವರತ ಸೀರಿ ದನಕರತಗಳ ಕಾವಲ್ಲಗೆ ಜ್ನ 

ನ್ೀಮಸಿಕೊಳತಿತಿುದದರತ . ಈತ್ ಇಲೆಿೀ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಮೀಪ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ವಿದದನಾಗಿ, ದನವೂ ಬಳಗೆೆ  ದನಗಳ ಹಾಲ್ತ ಹಂಡಿದ 

ನಂತ್ರ ದನಗಳನತೊ ಗತಡಡಕಿ ಹೊಡೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗಿ ಹಗಲ್ಲಡಿೀ ಮೀಯಸಿಕೊಂಡತ ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಜಾನತವಾರತಗಳನತೊ 

ವಾಪ್ಸ್ತ ಹೊಡೆದತಕೊಂಡತ ಬಂದತ ಕಟಿಟಹಾಕ್ಕ ಹೊೀಗತವ ರೊಢಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರತತಿುತ್ತು . ಈ ದನ ಕಾವಲ್ಲನವನನತೊ 

ಮನ್ಯ ಗೃಹಣ್ಣಯರತ , ಹಂಗಸ್ರತ , ಮಕಿಳತ ಊಟ-ತಿಂಡಿ , ಬಟಟಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬಾ ಅಕಿರಯಂದ 

ಕಾಣತತಿುದದರತ . ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳೆಯತವ ಹಣತಣಗಳತ , ಮಡಹಾಗಲ್ಕಾಯ , ಔಷಧಿ ತೆಪ್ಪಪ, ಕತಡಿಗಳತ ಮತಂತಾಗಿ ಈತ್ ತ್ನೊ 

ಕಾವಲ್ತ ಮನ್ಯವರ ಅಪ್ಪೀಕ್ಷೆಗನತಗತಣವಾಗಿ ದನ ಕಾಯಲ್ತ ಹೊೀದಾಗೆಯ ನ್ೊೀಡಿ ಕಾಡಿನಂದ ತ್ಂದತಕೊಡತವುದತ 

ಇರತತಿುತ್ತು . ಈ ರಿೀತಿ ತ್ಂದತ ಒದಗಿಸ್ತವುದತ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲಾಪ್ಪೀಕ್ಷೆಯಲ್ಿದೆ ನಡೆಯತತಿುತ್ತು . ದನಕರತಗಳತ ಇವನ 

ಮಾತಿಗೊ , ಕೊಗಿಗೊ ಹದರಿ ತಿಳತವಳ್ಳಕಯತಳಿ ಪಾರಣ್ಣಗಳಂತೆ ವತಿಘಸ್ತವುದನತೊ ನ್ೊೀಡತವುದೆೀ ಒಂದತ ಆನಂದದ 

ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು . 

ಕಾವಲ್ಲನವನಗೆ ತ್ನೊ ಕಾವಲ್ಲಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ ಎಲಾಿ ದನಕರತಗಳ ಸ್ವಭಾವ , ಚಯಘ ಚೆನಾೊಗಿ ಮನದಟಿಟರತತಿುತ್ತು . 

ದನಗಳ್ಳಗೆಲಾಿ ಆತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೊಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತತಿುದದ . ತ್ತಡತಗತ, ತ್ಂಟ ದನಗಳ್ಳಗೊ 
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ಗತಣಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಧತವಾಗಿರತ್ಕಿ ದನಕರತಗಳ್ಳಗೊ , ಗತಡಡಕಿ ಮೀಯಲ್ತ ಹೊೀಗತವಾಗ ಜಾನತವಾರತ ಗತಂಪ್ು ತ್ಪಿಪ 

ಹೊೀಗಬಾರದೆಂದತ ಗತರತತಿಗಾಗಿ ’ಮರತಗತಣ್ಣ’ ಅಥವಾ ’ದೆೊಂಟ’ ಎಂದತ ಕರಯಲ್ಪಡತವ ಬಿದರಿನ ಗಂಟಗಳನತೊ ಮಾಡಿ 

ಕೊರಳ್ಳಗೆ ಕಟಿಟ ಹೊಡೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗತತಿುದದ . ವಿವಿಧ ದೆೊಂಟಗಳ ವಿವಿಧ ಧವನ ಪ್ರಿಚಯ ಆತ್ನಗೆ 

ಚೆನಾೊಗಿರತತಿುದತದ, ತ್ತಡತಗತ ತ್ಂಟ ದನಗಳತ ಗತಂಪ್ು ಬಿಡತವ ಸ್ಂದಭಘ ಕಂಡಲ್ಲಿ ದೆೊಂಟ ಶಬದ ಕೀಳ್ಳಯೀ, ತಾನತ 

ಕತಳ್ಳತ್ಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳ ಹಸ್ರತ ಹೀಳ್ಳ ಗಲಾಟ ಮಾಡತತಿುದದ . ಈತ್ನ ಗಲಾಟ ಕೀಳ್ಳದೆೊಡನ್ಯೀ , ಅವುಗಳತ 

ಅಪ್ರಾಧಿಪ್ರಜ್ಞೆಯಂದ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೀರತತಿುದದವು . ಈ ರಿೀತಿ ದನಗಳನತೊಮೀಯಸಿ , ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಗತಡಡದಂದ ದನಗಳ 

ಗತಂಪಿನ್ೊಡನ್ ವಾಪ್ಸ್ತ ಮನ್ಗಳ್ಳಗೆ ತ್ಂದತ ಬಿಡತವುದತ ಈತ್ನ ಕಲ್ಸ್ವಾಗಿತ್ತು . 

ಈಗ ಕಾಲ್ ವೈಪ್ರಿೀತ್ಯದಂದ ಜಾನತವಾರತಗಳತ ತಿೀರಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿವ. ಜಾಸಿು ಇದದಲ್ಲಿ ಸಾಕತವುದಕೊಿ ತ್ತಂಬಾ 

ಖಚತಘ ವಚಚ ಬರತತಿುದೆ . ಹೀಗಾಗಿ ರೈತ್ರತಗಳ ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ತ್ಳ್ಳಯ ಅತಿ ಹಚತಚ ಹಾಲ್ತ ಹಂಡತವ ಒಂದೆೊೀ 

ಎರಡೆೊೀ ದನ ಸಾಕ್ಕಕೊಂಡತ ಬರತವ ಅಭಾಯಸ್ ಒಗತೆತಾು ಬಂದದೆ . ಜ್ಮೀನತ ವಯವಸಾಯಕಾಿಗಿ ಗೆೊಬಬರ 

ಜಾಸಿುಯಾದವರಿಂದ ಕೊಂಡತತ್ಂದತ ವಯವಸಾಯ ಮಾಡತವ ಕಾಲ್ ಬಂದದೆ . ಈಗ ಹೈನತ ಸ್ಮೃದಿಯಾಗಿದತದ 

ಬೀಕಾದಷತಟ ಹಾಲ್ತ ದೆೊರಯತತಾುದರೊ ಸ್ೆಳ್ಳೀಯ ತ್ಳ್ಳ ಹಸ್ತಗಳ ಸ್ಂಖ್ಯಯ ಕ್ಷೀಣ್ಣಸ್ತತಾು ಬರತತಿುರತವುದತ 

ದತಃಖಕರವಾಗಿದೆ . 

 ಪ್ೂವಘದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ತೆೊೀಟದ ಬೀಸಾಯದ ಕರಮ  ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆಳ್ಳೀಯ ಕೊಲ್ಲ ಕಾಮಘಕರತ ಹಂದನಂದಲ್ೊ 

ಕಡಿಮ . ಮಲೆನಾಡಿನ ವಯವಸಾಯದ ಕಲ್ಸ್ ಕಾಯಘಗಳ್ಳಗೊ ಸಾಮಾನಯ ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದ ಕೊಲ್ಲ ಕಾಮಘಕರೀ 

ಬರಬೀಕಾಗಿತ್ತು . ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದವರಿಂದಾಗಿಯೀ ಮಲೆನಾಡತ ಕಾಫಿ ತೆೊೀಟಗಳತ , ಗೆೊಂಡಾರಣಯವಾಗಿದದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 

ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಲ್ಪಟಟದೆದಂದರ ಅತಿಶಯೊೀಕ್ಕು ಆಗಲಾರದತ . 

ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಾಂದರತೆ ಜಾಸಿು ಇದದ ಕಾಲ್ . ಬಡತ್ನವೂ ಜಾಸಿು ಇದದ ಕಾಲ್ . ಈಗಿನಂತೆ ವಿದಾಯ 

ಸೌಕಯಘವೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ . ವಿದೆಯಗಾಗಿ ಜ್ನ ಕಾಲ್ ವಯಯ ಮಾಡತವಷತಟ ಸ್ಂಪ್ತ್ೊು ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ವಿದೆಯಗಾಗಿ 

ಈಗಿನಷತಟ ತ್ತಡಿತ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ದಯ ಹೊಟಟಪಾಡಾದರ ಸಾಕಂಬಷತಟ ಬಡತ್ನ . ಜ್ನಸಾಂದರತೆ ಲೆಕಿದಲ್ಲಿ ವಯವಸಾಯ 

ಭೊಮ ಸ್ಂಪ್ತ್ತು ಕಡಿಮ ಇದದತ್ತು . ಅದತ ಜ್ಮೀನತದಾರಿ ಕಾಲ್ . ತ್ರಿ ಜ್ಮೀನತ ಸ್ಂಣ ಸ್ಂಣ ಗೆೀಣ್ಣದಾರರ 

ಸಾಗತವಳ್ಳಯಲ್ಲಿತ್ತು . ಒಡೆಯರಿಗೆ ಗೆೀಣ್ಣ ಕೊಟತಟ ಉಳ್ಳದ ಧಾನಯ ಜಿೀವನಕಿ ಸಾಕಾಗತತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ . ತ್ತಂಬಾ ಜ್ನರಿರತವ 

ಅವಿಭಕು ಕತಟತಂಬಗಳೆೀ ಜಾಸಿು . ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದಂದ ಜ್ನರತ ಹೊಟಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ವಲ್ಸ ಬರತತಿುದದರತ . 

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಯವಸಾಯಕಾಿಗಿ ಕೊಲ್ಲ ಕಾಮಘಕರತ ಬಹತಪಾಲ್ತ ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದವರೀ ಜಾಸಿು ಇರತತಿುದದರತ . 

ದಕ್ಷಣ ಕನೊಡದ ಕೊಲ್ಲಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯವಸಾಯ ಕಾಮಘಕರತ ಮಳೆಗಾಲ್ ಪಾರರಂಭವಾಗತತಿುದದಂತೆಯೀ 

ಊರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಮಗಿರತವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಿೀ ಜ್ಮೀನತ ಸಾಗತವಳ್ಳ ಪ್ೂರೈಸಿ , ಕಲ್ಸ್ ಅರಸಿಕೊಂಡತ ರ್ಟಟ ಹತ್ತುತಿುದದರತ . 

ಅಂದರ ಕರಾವಳ್ಳಯಂದ ಪ್ಶಿಚಮರ್ಟಟದ ಗತಡಡಗಳನ್ೊೀರಿ (ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಡೆದತ ಬರತವುದೆೀ ಜಾಸಿು ಇತ್ತು) 

ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಕೃಷಿ ವೃತಿುಗೆ ಕೊಲ್ಲಗಾರರಾಗಿ ಬರತತಿುದದರತ. ಹೀಗೆ ಬರತವವರತ ಕಲ್ವರತ ಸ್ವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ 

ಹತಡತಕತತ್ುಲ್ೊ, ಇನತೊ ಕಲ್ವರತ ಸೀರಗಾರರ ಸಾವಧಿೀನ ಮೊಲ್ಕವೂ ಬರತತಿುದದರತ . ಸೀರಗಾರರಂದರ , ಈತ್ ತ್ನೊೊರಿನ 

ಆಸ್ತಪಾಸ್ತ ಕಲ್ಸ್ಕಿ ಬರತ್ಕಿ ಜ್ನರನತೊ ಒಟತಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಅವರತಗಳ್ಳಗೆ ಖಾಯಂ ಕಲ್ಸ್ ದೆೊರಕ್ಕಸ್ತವ ಷರತ್ತು ಮೀರ 

ಭರವಸ ಕೊಟತಟ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬಂದತ ಕಲ್ಸ್ಕಾಯಘಗಳನತೊ ವಹಸಿಕೊಂಡತ ಪ್ೂರೈಸಿ ಕೊಡತ್ಕಿವನಾಗಿರತತಿುದದ . ಈ 

ಪ್ಪೈಕ್ಕ ಕೊಕಿಣೆಘ ಕತಂದಾಪ್ುರದ ಕಡೆಯವರತ ಸಾಗರ , ಸಿದಾದಪ್ುರ , ಶಿಶಿಘ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗತತಿುದದರತ . ಉಡತಪಿ ಕಡೆಯವರತ 

ಚಿಕಿಮಗಳೊರತ ಜಿಲೆಿ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬರತತಿುದದರತ . ಈ ರಿೀತಿ ಬಂದ ಕಲ್ಸ್ದವರಿಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆೊೀಟದ ಪ್ಕಿವೂೀ 

ತ್ರಿ ಜ್ಮೀನತ ಪ್ಕಿವೂೀ ಬಿಡಾರಗಳತ ವಸ್ತಿಗೆ ಇರತತಿುದದವು . ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿೀ ವಯವಸಾಯ ದಕ್ಷಣ 

ಕನೊಡದಕ್ಕಿಂತ್ ತ್ಡವಾಗಿ ಆಗತತಿುತ್ತು . ತ್ರಿೀ ವಯವಸಾಯ ಆದ ನಂತ್ರ ಅಡಿಕ ತೆೊೀಟದ ಬೀಸಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಶತರತವಾಗತತಿುತ್ತು . ತೆೊೀಟದ ಬೀಸಾಯ ಮಾಡತತಾು ಅಡಿಕ ಕೊಯತಿ ಬಂದರ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ ಒಂದನತೊ ಬಿಟತಟ 

ಬಾಕ್ಕಯಂತೆ ಕೊನ್ ತೆಗೆಯತವುದತ ಮೊದಲ್ತಗೆೊಂಡತ ಎಲ್ಿ ಕಲ್ಸ್ಗಳತ ಇವರಿಂದಲೆೀ ನಡೆಯತತಿುತ್ತು . 

 

 (ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಾ  ಮುಂದುವರೆಯುವುದು) 
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ಅವನೆಲ್ಲಾ ರುವನ್ನ -ಎುಂತ್ತರುವನ್ನ 
 

   ಡಾ. ಮಂಜುರ್ನಥ್ 
 

ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ನ್ಮಾ  ರ್ನಡಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲ್ಯಗಳನ್ನನ  ಮರುಪ್ಡೆಯುವ ಗಲ್ಭೆ, ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯಗಳ ಮೆಟಿಟ ಲು 

ಹತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದಿಟವಾಗಿ, ದೇವರ- ದೇವಾಲ್ಯಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲಿ್ವೇ "ರ್ನನ್ನ - ನ್ನ್ನ ದು" 

ಎನ್ನನ ವ ಅನಸ್ತಕೆಯೇ? ನ್ಮಾ  ರ್ನಡಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬಗ್ಗಯ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಹಳಿಿಯ, 

ಊರ, ದೇವತೆ ಒಬಬ  ತಾಯಿಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಕಳಿ್ಳ ತಾು ಳೆ. "ಇದು ನ್ಮಾ  ರ್ನಡಿನ್ ದ್ರರ ವಿಡ ಹಾಗೂ ಕಾಡು 

ಜನ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. "ನ್ಮೆಾ ಲಿ್ರನ್ನನ  ಹುಟಿಟ ಸ್ತದ್ದೂ  ಆ ತಾಯಿಯೇ, ಬೆಳೆಸ್ತ ಕಾಪಾಡಿದ್ದೂ  ಆ ತಾಯಿಯೇ, ರ್ನವು 

ಕಡೆಗ್ಗ ಹೋಗುವುದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲ್ಲಗೇ" ಎನ್ನನ ವುದು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಟ ಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅುಂತೆಯೇ 

ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಸತು  ಮೇಲ್ಲ ಮತೆು  ತಾಯಿಯ ಒಡಲ್ನೆನ ೋ ಸೇರುತಾು ರೆ ಇದು ಇುಂದಿನ್ದಲಿ್ .  

ಸ್ತುಂಧೂ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗ ಹುದುಗಿದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕಕ  ಹೆಣಗಳ ಮೂಳೆಗಳ್ಳ ಅದನೆನ ೋ ಸಾರುತಿು ವೆ ಇನ್ನನ  ಆಗ್ಗದರೆ 

ಮತು ಷ್ಟಟ  ಮೂಳೆಗಳ್ಳ ದರಕಿ ಇದನೆನ ೋ ಮತೆು  ಸಾರುತು ವೆ. ಆದರೆ "ಬೆುಂಕಿಯೇ ನ್ಮಾ ನ್ನನ  ಬಾನನ್ಲಿ್ಲ  ಇರುವ ದೇವರ 

ಬಳಿ ಒಯುಯ ವುದು" ಎುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಂದಿ ಬಂದಿದುೂ  ಈಗಿನ್ ಇರಾನ್ ನುಂದ. ಏಕೆುಂದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಬೆುಂಕಿಯೇ 

ಪ್ವಿತರ ವಾದದುೂ . ದೇವರು ಆಗಸದಲಿ್ಲರುವ ರ್ಕಿು  ಎುಂಬ ನಂಬಿಕೆಯುಳಿ  ರ್ನಡು. ಹೋಗಾಗಿ ಅಲಿ್ಲುಂದ ಬಂದ ಮಂದಿ ಆ 

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಬಿಡದೆ ಅದನೆನ ೋ ಅನ್ನಸರಿಸುತಾು  ಬಂದರು. ಈಗ ''ಮಧ್ಯ ಪೂವಾ” ಎುಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ನ್ವರು 

ಕರೆದ ರ್ನಡುಗಳಲಿ್ಲಯೇ 'ದೇವರು ಸವ ಗಾದಲಿ್ಲರುತಾು ನೆ ಅವನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದ ಜನ್ವನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ಕರೆದಯುಯ ತಾು ನೆ 

ನಂಬದಿರುವ ಮಂದಿಯನ್ನನ  ನ್ರಕಕೆಕ  ನ್ನಕುತಾು ನೆ' ಎುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಈ ರ್ನಡುಗಳಿುಂದಲೇ ಮೂಡಿದುೂ . ನ್ಮಾ  

ವೇದಗಳೂ ಇದನೆನ ೋ ಸಾರುವುದು. ಆ ದೇವೇುಂದರ  ತನ್ನ  ಮಂದಿಯಡನೆ ಅಗಸದಲಿ್ಲರುತಾು ನೆ ಅವನ್ನೆನ ೋ ನಂಬಬೇಕು, 

ಅವನ್ನೆನ ೋ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದ್ರಯಿತ್ತ. ಈ ದೇವೇುಂದರ ನಗ್ಗ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳ್ಳ. ಗಿರ ೋಸ್ ದೇರ್ದಲಿ್ಲ  ಅವನ್ನ 

ಜ್ಯಯ ಸ್, ತ್ತರಕಿಯ ತೆುಂಕಿನ್ಲಿ್ಲರುವ' ಊರಾದವರಿಗ್ಗ ಅವನ್ನ ''ಯೆಹೋವಾ ಅಥವಾ ಇಲಾಾ ”, ಅರೇಬಿಯಾದ 

ಮಸಲಾಾ ನ್ರಿಗ್ಗ 'ಅಲಾಾ '.  

ಅವನ್ ಬಗೆ್ಗ  ಕೇಳ್ಳವ ಎಲಿಾ  ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಗಾ- ನ್ರಕಗಳ್ಳ ಇದೊ ೋ ಇರುತು ವೆ. ಈತ ಭ್ಕು - ಕರುಣಾಳ್ಳ ಏನ್ನ ಅಲಿ್ . 

ನಂಬದಿದೂ ವರನ್ನನ  ನ್ರಕದ ಬೆುಂಕಿಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಕಾಲ್ ಸುಡುತಾು ನೆ, ಗರಗಸದಿುಂದ ಕಯುಯ ತಾು ನೆ, ತನ್ನ ನೆನ ೋ 

ನಂಬಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯ, ಬೇರಬಬ  ದೇವರನ್ನನ  ನಂಬಕೂಡದು ಎನ್ನನ ವುದು ಕಡ್ಡಾ ಯ. ಹೋಗಾಗಿ ಈತ ಒಬಬ  

ಹಟ್ಟಟ  ಕಿಚಿಿ ನ್ ದೇವರು ತಾಯಿಯಂತೆ ಎಲಿ್ರನ್ನನ  ಸಲ್ಹುವವನ್ಲಿ್ . ಏಕೆ ಹೋಗ್ಗ?   

ಇತಿಹಾಸದ ಅನ್ನಸಾರ, ಎಲಿ್ಕಿಕ ುಂತ ಹಳೆಯ ಧ್ಮಾ ಈಜಿಪ್ಟಟ  ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನ್ದುೂ . ಈ ಎರಡು ರ್ನಡುಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೂಯಾನೇ ದೇವರು. 'ರಾ' ಎುಂದು ಹೆಸರಾದ ಈ ದೇವರ ಹೆಸರೇ ಈ ರ್ನಡುಗಳಿಗೂ ಬಂತ್ತ. 'ರಾತಾ' ಎನ್ನನ ವುದು ಈಗಿನ್ 

ಈಜಿಿ ಪ್ಟಟ  ನ್ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು. 'ಇರಾ' ಎನ್ನನ ವುದು ಇರಾನ್ ನ್ ಹೆಸರು. ವೇದ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ 'ರಾ’ ಎುಂದರೆ ಸೂಯಾ. 

ಈತನೇ 'ಸೂಯಾರ್ನರಾಯಣ'ರ್ನದ ವೇದದಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಟು . ತನ್ನ  ಮೂರು ಹೆಜಿ್ಜ ಗಳಿುಂದ ಈ ಆಗಸವನ್ನನ  ದ್ರಟ್ಟತಾು ನೆ 

ಎನ್ನನ ವುದು ಈ ಸೂಯಾನ್ ನ್ಡಿಗ್ಗಯಿುಂದಲೇ. '' ಎುಂದರೂ ಬೆಳಗುತಿು ರುವನ್ನ ಎುಂದೇ ಅಥಾ. ಹೋಗಾಗಿ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಈ 

ಉಪುಂದರ  ನೇ ದೇವೇುಂದರ ನಗಿುಂತ ಮಗಿಲಾದ. ಈತನ್ನ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳಲಿ್ಲ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ನಂಬಿದ ಮಂದಿಗ್ಗ 

ಕರುಣಾಳ್ಳವಾಗಿ, ಬೇರೆ ಶ್ವನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನನ  ಕಲಿು ತಾು ನೆ. ಆತನ್ನ್ನನ  ನಂಬಿದವರೆ ಭ್ಕು ರು. ಭ್ಕು  

ಎನ್ನನ ವುದು ಭಾಗತ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ದದ ಅಪ್ಭ್ರ ುಂರ್, ಎುಂದರೆ ಇವನ್ನ ದೇವರ ಭಾಗಿೋಧಾರ ಎುಂದು. ಹೋಗಾಗಿ ಇವರಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳ್ಳ ಕಾಣುತು ವೆ 

. 1. ಈ ದೇವರನ್ನನ  ನಂಬಿದವರು ಅವನ್ ಸಂಪ್ತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿೋದ್ರರರು ಎುಂದರೆ ಪಾಲುಗಾರರು.   

2. ನಂಬದವರಿಗ್ಗ ಪಾಲ್ಲಲಿ್ . 

ರ್ನವು ಈ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳಗಳನ್ನನ  ಕಂಡ್ಡಗ ನ್ಮಗ್ಗ ಅರಿವಾಗುವುದು ಇುಂತಹ ದೇವರುಗಳ್ಳ ನೋರಿಲಿ್ದ ಬರಡು 

ಗಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ ೋ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾದರು. ನೋರಿಲಿ್ದೆ ಬಳಲ್ಲದ ಮಂದಿ, ಆಗಸದತು  ತಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿ, ಬರದ ಮಳೆಗಳನ್ನನ  ಎದುರು 

ನೋಡುತಾು , ಆ ದೇವರೇ ತಮಾ ನ್ನನ  ಉಳಿಸುತಾು ನೆ ಎುಂದು ನಂಬಿದವರು. ತಮಾ ನ್ನನ  ಸುಡುತಿು ರುವ ಸೂಯಾದೇವರು 

ತಂಪಾಗಿ ತಮಾ ನ್ನನ  ಕಾಪಾಡಬೇಕೆುಂಬುದು ಅವರ ಕೂಗಾಗಿತ್ತು . ಇದಕೆಕ  ಎದುರಾಗಿ ಮಳೆಯಿುಂದ ಬಂದ ನೋರು ತ್ತುಂಬಿದ 

ರ್ನಡಲಿ್ಲ  ಗಿಡ ಮರಗಳ್ಳ ಹಸ್ತರಾಗಿ, ಜಿೋವ ಜಂತ್ತಗಳ್ಳ ಕುಣಿದ್ರಡುತಿು ರುವಲಿ್ಲ  ಮಂದಿಗ್ಗ ಕಾಣೋದು ಹಸ್ತರು ಹುಟಿಟ ರುವ 

ಭೂಮತಾಯಿ ಮ್ಮತರ . ಅವಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ್ಳ ಈ ಮಂದಿಗ್ಗ ಬೇಕಿಲಿ್ . 

ಹೋಗ್ಗ ಬರಡು ರ್ನಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾದ ದೇವರಬಬ , ಹಸ್ತರು ರ್ನಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಪೊರೆಯುವ ತಾಯಿ ಒಬಬ ಳ್ಳ ನ್ಮಗ್ಗ 

ನ್ಮಾ  ರ್ನಡಲಿ್ಲ ೋ ಕಾಣುತಾು ರೆ.  

ಈಗ ಸವ ಗಾ - ಆಗಸದಲಿ್ೋ ವೈಕುುಂಠದಲಿ್ಲ  ಇದೂ ರೆ ಏನ್ನ ಅಥಾ? ಅುಂದರೆ ದೇವರು ನ್ಮ್ಮಾ ಡನೆ ಇಲಿ್  ಎುಂದೇ ಅಥಾ. 

ಅವನ್ನೆಲಿ್ೋ ಕುಳಿತ್ತ, ಇಲಿ್ವೇ ಮಲ್ಗಿದೂ ರೆ ನ್ಮ್ಮಾ ಡನೆ ಇರುವವರು ಯಾರು? ಈ ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗ್ಗ ಉತು ರದ 

ಹುಡುಕಾಟ ನ್ಮಾ  ರ್ನಡಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ.  
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ಇವೇ ಉಪ್ನಷತ್ತು ಗಳ್ಳ. ಇಲಿ್ಲ  ಸವ ಗಾ ನ್ರಕಗಳ ಉಲಿ್ಲ ೋಖ್ವಿಲಿ್ . ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ -ಎುಂದೆುಂದ್ದ-ಎಲಿ್ರ ಒಡನೆಯೂ ಎಲಿ್ರಿಗೂ 

ಸಲಿಾಪ್, ಪ್ರಬರ ಹಾ ನ್ ಕಲ್ಪ ನೆ ಇಲಿ್ಲ  ಬಂತ್ತ. "ಈ ರ್ಕಿು  ಗಂಡಲಿ್ , ಹೆಣು ಲಿ್ . ತಾನ್ನ ಬೇರಲಿ್ , ಅದು ಬೇರಲಿ್ . ಅದೇ ತಾನ್ನ - 

ತಾನೇ ಅದು’. ಇುಂತಹ ಕಲ್ಪ ನೆ ನೋರು ತ್ತುಂಬಿದ ಹಸ್ತರು ರ್ನಡಿನ್ಲಿ್ಲಯೇ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯ . ಬರಗಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಸಾಧ್ಯ . 

ಸವ ಗಾಾಧಿಪ್ತಿಯಾದ ದೇವೆುಂದರ ನ್ನ್ನನ  ಪ್ಟಟ ದಿುಂದ ತಳಿಿ  ಹಾಕಿ ಹೆಗೆ ಳಿಕೆ ಈ ಉಪ್ನಷತ್ತು ಗಳದುೂ . "ಅಹಂ ಬರ ಹಾ ",  

"ತತವ ಮನೆ" 

"ಈಶಾವಾಸಸ ಮಂ ಇದಮ್ ಸರ ವ ಮ್" 

ಇವೆಲಿ್ವೂ ನ್ಮಾ  ಉಪ್ನಷತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  , ಕಾವ ುಂಟಮ್ ಫಿಸ್ತಕ್ಸಸ  ಬರುವ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಷಾಗಳ ಮ್ಮದಲೇ ಕಾಣಬರುತು ವೆ. 

ಈ ಜಗತ್ತು  ದೇವರಿುಂದ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಯಿತ್ತ. ಅದು ಮತೆು  ನರ್ನಾಮವಾಗುತು ದೆ" ಎನ್ನನ ವ ಹೇಳಿಕೆ ಸುಳಿ್ಳ  ಎುಂದು 

ಉಪ್ನಷತ್ತು ಗಳ್ಳ ಸಾರುತು ವೆ. ಆ ರ್ಕಿು ಯೇ ಎಲಿ್ಲ ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತಿು ರುವಾಗ ಅದೇ ಜಗತಾು ಗಿರುವಾಗ, ಅದಕೆಕ  

ಹುಟ್ಟಟ ುಂತ್ತ, ಅಳಿವೆುಂತ್ತ? 

ನ್ಮಾ  ಇುಂದಿರ ಯಗಳಿಗ್ಗ ತೋರುವಂತಹದು  ಮ್ಮತರ  ದೇವಾಲ್ಯವಾಗುತು ದೆ. ನ್ಮಾ  ಹೋನ್ ಇುಂದಿರ ಯಗಳನ್ನನ  ಮೆಟಿಟ  

ನುಂತಾಗ ಈ ಜಗತೆು ೋ ದೇಗುಲ್ವಾಗುತು ದೆ. ರ್ನನ್ನ ಬೇರಲಿ್ , ಜಗತ್ತು  ಬೇರಲಿ್  ಎನ್ನನ ವುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ.  

ಆಗ "ರ್ನಯ ಯ’ವೆುಂದರೇನ್ನ ಎನ್ನನ ವುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. "ರ್ನಯ ಯಾಲ್ಯ"ಗಳ್ಳ ರ್ನಯ ಯವನ್ನನ  ಕಟಿಟ  ಹಾಕಿರುವ ಕೇವಲ್ 

"ಲಾಯಗಳೆುಂಬುದ್ದ ತಿಳಿದು, ಹೋರಾಟ ನಲಿು ತು ದೆ. ಶಾುಂತಿ ನೆಲ್ಲಸುತು ದೆ.  

 

Who named Mahatma Gandhi 'father of nation'? Govt foxed 

A 10-year-old girl's simple query to know if Mahatma Gandhi was ever conferred the title of The Father of The 
Nation has come a cropper. From the Prime Minister's Office to the ministry of home affairs no one seems to 
really know the answer to the question.  

A Lucknow girl's simple query to know if Mahatma Gandhi was ever conferred the title of 'The Father of The 

Nation' has come a cropper. From the Prime Minister's Office (PMO) to the ministry of home affairs (MHA) no 

one seems to really know the answer to the 10-year-old's question. 

They coolly forwarded the RTI plea of class VI student Aishwarya Parashar to the National Archives of India 

(NAI), the body that claims to be the repository of the non-current records of the Government of India. 

Surprisingly, the NAI, after a hectic search in their records, was unable to find the desired information and 

requested Aishwarya to come and search for it in NAI's public records and library material herself. 

Jayaprabha Ravindran, assistant director of archives and chief public information officer (CPIO) wrote back 

in a letter dated March 26: "As per search among public records in the National Archives of India, there are 

no specific documents on the information sought by you." 

As a consolation, it has promised to provide Aishwarya all facilities permissible under the rules, if she chooses 

to visit the national archives. 

Aishwarya, expectedly, is amused. "The first piece of history taught to us in school is about Mahatma Gandhi 

as Father of the Nation. I never knew, I was asking such a difficult question," she says. 

According to reports, when a demand to confer the title of 'Father of the Indian Constitution' on Dr Ambedkar 

was made, deputy prime minister LK Advani, in a letter to Delhi chief minister Sheila Dikshit in 2004, had 

written: "It is not, however, feasible to formally confer the title of 'Father of Indian Constitution' on Dr Ambedkar, 

since Article 18 (1) of the Constitution specifically provides that "no title, not being a military or academic 

distinction, shall be conferred by the state." 

Advani further said: "I may clarify that although Mahatma Gandhi is popularly known as "Father of the Nation," 

no such title was ever formally conferred on him by the government." 

History has it Father of the Nation is an honorific title given to a man considered the driving force behind the 

establishment of a nation. As per Wikipedia, it was Subhas Chandra Bose who used the term for Mahatma 

Gandhi, in a radio address from Singapore in 1944. Later, it was recognised by the Indian government. When 

Gandhi was assassinated, India's first prime minister Jawaharlal Nehru, in a radio address to the nation, had 

announced that the Father of the Nation" is no more. 

https://www.upgrad.com/dba-from-golden-gate-university?utm_source=taboola&utm_medium=partner&utm_campaign=IND_ACQ_WEB_Taboola_Partner_GU_GGU_DBA_upGrad_TopSites_T1_D&utm_content=hindustantimes-hindustantimes&tblci=GiC65nHN-vi2QQDyeEg-a3FKcABF8wwyXVtLcnmS2dP-hSCng1ko6va84sKos9pd#tblciGiC65nHN-vi2QQDyeEg-a3FKcABF8wwyXVtLcnmS2dP-hSCng1ko6va84sKos9pd
https://www.upgrad.com/dba-from-golden-gate-university?utm_source=taboola&utm_medium=partner&utm_campaign=IND_ACQ_WEB_Taboola_Partner_GU_GGU_DBA_upGrad_TopSites_T1_D&utm_content=hindustantimes-hindustantimes&tblci=GiC65nHN-vi2QQDyeEg-a3FKcABF8wwyXVtLcnmS2dP-hSCng1ko6va84sKos9pd#tblciGiC65nHN-vi2QQDyeEg-a3FKcABF8wwyXVtLcnmS2dP-hSCng1ko6va84sKos9pd
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ಕರುಣಾಮೂತ್ತಾ 
     ಅಧ್ಾರಾತಿರ ಯ ಸಮಯ. ಆ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ತಮಾ  ಕೆಲ್ಸವೆಲಿಾ  ಮಗಿಸ್ತ ಮಲ್ಗಿ ಹತ್ತು  ನಮಷವಾಗಿಲಿ್ , ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು 

ತಟಿಟ ದರು. 

    ಡ್ಡಕಟ ರು ಬಹಳ ನಯತಿು ನ್ ಮನ್ನಷಯ . ಬೇಸರ ಪ್ಟ್ಟಟ ಕಳಿದೆ ಹೋಗಿ ತೆಗ್ಗದರು. ಬಂದ ಮನ್ನಷಯ  ಇವರ ಕಾಲು 

ಹಡಿದುಕುಂಡು "ಸಾರ್, ಒಬಬ  ಗಭಿಾಣಿ ಹೆುಂಗಸು ಬಹಳ ಪ್ರ ಸವವೇದನೆ ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತಿು ದ್ರೂ ಳೆ ಸಾರ್. ಆಕೆಯನ್ನನ  ನೋವೇ 

ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸಾರ್. ದಯಮ್ಮಡಿ ನೋವೇ ಬಂದು ಅವಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಬೇಕು, ಆಗಲಿ್  ಅನ್ನ ಬೇಡಿ ಸಾರ್" ಎುಂದು 

ಅಲ್ವತ್ತು ಕುಂಡ. 

 ಸುಮ್ಮರು ೭೦ ವಷಾಗಳ ಕೆಳಗ್ಗ ಮಹಾರಾಷಟ ರದ ಮೂಲ್ಲಯಲಿ್ುಂದು ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲನ್ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಅವರು. ತಕ್ಷಣ 

ಅವನುಂದಿಗ್ಗ ಹರಟರು. 

    ಆ ಹೆುಂಗಸು ೧೯-೨೦ರ ವಯಸ್ತಸ ನ್ವಳಿದಿೂ ರಬೇಕು ಎುಂದು ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಪ್ರ ಸವ ನಜಕೂಕ  ಕಷಟ ದ್ರಯಕ ವಾಗಿತ್ತು  ಆಕೆಗ್ಗ. 

ಬೆಳಗಿನ್ ಜಾವವಾಗಿತ್ತು  ಆಗ. ಆ ಹೆುಂಗಸು ಡ್ಡಕಟ ರ ಕೈಹಡಿದುಕುಂಡು "ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ನ್ನ್ನ  ಗಂಡ ನ್ನ್ನ  ಬಿಟ್ಟಟ  

ಹೋದ. ರ್ನನ್ನ ದಟಟ  ದ್ರರಿದರ ಯ ದಲಿ್ಲದೊ ೋನೆ. ರ್ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಟ ವ ಮಗುವನ್ನನ  ಸಾಕುವ ಸಿ್ತ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ . ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಉಳಿಸಬೇಡಿ. 

ಬೇಡಿಕಳಿ್ಳ ತೆು ೋನೆ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಸಾಯಿಸ್ತಬಿಡಿ. ಬದುಕಿ ಏನ್ನ ಉಪ್ಯೋಗವಿಲಿ್ ". 

    ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಗೇ ಮನ್ಸ್ತಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಸ್ತವಿಸ್ತಯಾಯಿತ್ತ. ಎಲಿಾ  ಪಷಂಟ್ ಗಳೂ 'ಹೇಗಾದರೂ ಮ್ಮಡಿ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ತ' ಎುಂದು 

ಬೇಡಿಕುಂಡರೆ ಈ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆುಂಗಸು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಉಳಿಸಬೇಡಿ ಎುಂದು ಬೇಡಿಕಳಿ್ಳ ತಿು ದ್ರೂ ಳೆ. ಅುಂದ ಮೇಲ್ಲ ಅವಳಿಗ್ಗ 

ಬದುಕು ಎಷ್ಟಟ  ದುಭ್ಾರವೆನಸ್ತರಬೇಡ, ಎನಸ್ತ ಹೇಳಿದರು "ರ್ನನ್ನ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಆಗಿ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಪಷಂಟ್ ಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸುವುದು 

ಮ್ಮತರ  ಗತ್ತು  ಹರತ್ತ ಸಾಯಿಸುವುದು ಗತಿು ಲಿ್ವಮ್ಮಾ . ನೋನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮ್ಮಡಬೇಡ. ಅದರ ವಿಚಾರ ಹೆರಿಗ್ಗಯ ನಂತರ 

ನೋಡಿಕಳಿ್ ೋಣ" ಎುಂದು ಹೇಳಿ ಸಮ್ಮಧಾನ್ ಪ್ಡಿಸ್ತ ಪ್ರ ಸವದ ಕಾಯಾವನ್ನನ  ಮುಂದುವರೆಸ್ತದರು. 

ಕೆಲ್ವು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ್ ಪ್ರ ಯಾಸ ಪ್ಟಟ ಮೇಲ್ಲ ಕನೆಗ್ಗ ಹೆರಿಗ್ಗಯಾಗಿ ಹೆಣುು  ಮಗುವನ್ನನ  ಹೆತು ಳ್ಳ. ಸಂತೋಷ ಪ್ಡಬೇಕೋ 

ದುುಃಖ್ ಪ್ಡಬೇಕೋ ತಿಳಿಯದ ಸಿ್ತ ತಿಯಲಿ್ಲದೂ ಳ್ಳ ಆಕೆ. 

     ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಹರಡಲು ಸ್ತದಧ ರಾಗುತಾು  ಆಕೆಗ್ಗ ಆಶಾವ ಸನೆ ಕಟಟ ರು " ನೋನ್ನ ಚಿುಂತೆ ಮ್ಮಡಬೇಡ ತಾಯಿ. ರ್ನನೇನ್ನ ಫಿೋಸ್  

ತಗೋಳ್ತು  ಇಲಿ್ . ಬದಲು ರ್ನನೇ ನನ್ಗ್ಗ ಈ ನ್ನರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿು ದಿೂ ೋನ ಇಟ್ಟಟ ಕೋ. 

ನನ್ಗ್ಗ ಯಾರೂ ಇಲಿ್  ಅುಂದುಕೋಬೇಡ. ರ್ನನದಿೂ ೋನ. ನೋನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಕುಂಡಮೇಲ್ಲ ಹತಿು ರದ ಪುಣೆಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ್ 

ನ್ಸ್ತಾುಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇುಂಥ ಹೆಸರಿನ್ ಗುಮ್ಮಸು  ಒಬಬ ರಿದ್ರೂ ರೆ, ಅವರಿಗ್ಗ ಈ ಪ್ತರ  ಕಡು. ನನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮ್ಮಡುತಾು ರೆ."   

ಡ್ಡಕಟ ರು ಏನೋ ಒುಂದು ಸಂತೃಪಿು ಯಿುಂದ ವಾಪ್ಸ್ ಹರಟರು. 

     ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಕೆ ಪುಣೆಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಆ ಗುಮ್ಮಸ್ತು ಯನ್ನನ  ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಕಟಟ  ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಕಟಟ ಳ್ಳ. ಆ ಪ್ತರ  

ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನನ  ನ್ಸ್ತಾುಂಗ್ ಟ್ಟರ ೈನುಂಗ್ ಗ್ಗ ಸೇರಿಸ್ತಕುಂಡು ಹಾಸ್ತಟ ಲ್ನ ಲಿ್ಲ  ವಾಸಕೂಕ  ಅನ್ನವು 

ಮ್ಮಡಿಕಡುತಾು ರೆ. ೮ ತಿುಂಗಳ ಟ್ಟರ ೈನುಂಗ್ ಮಗಿದ ನಂತರ ಉದಯ ೋಗವನ್ನನ  ಕಡಿಸುತಾು ರೆ. 

     ಇಪ್ಪ ತೆು ೈದು ವಷಾಗಳ್ಳ ಕಳೆದಿವೆ. ಆ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ತೋನಯರ್ ಪೊರ ಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ದ್ರೂ ರೆ. ಒುಂದು ಯೂನವಸ್ತಾಟಿಯವರು ತಮಾ  ಮೇಧಾವಿ ವಿದ್ರಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗ್ಗ ಬಂಗಾರದ ಮೆಡಲ್ ಪ್ರ ರ್ಸ್ತು ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರ ದ್ರನ್ ಮ್ಮಡಲು ಇವರನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಸ್ತದ್ರೂ ರೆ. ಆ ಕಾಯಾಕರ ಮ ಮಗಿದ ನಂತರ 'ಚಂದ್ರರ ' ಹೆಸರಿನ್ ಒಬಬ  ಯುವತಿ ಬಂದು 

ಈ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ರನ್ನನ  ಭೇಟಿಯಾಗಿ 'ಸರ್, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟಟ  ನ್ಮಾ  ಮನೆಗ್ಗ ಬರಬೇಕು' ಎುಂದು ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ 

ಬೇಡಿಕಳಿ್ಳ ತಾು ಳೆ. ಇರ್ನಯ ವುದೇ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಆಗಿದೂ ರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ್  ಎುಂದು ಹರಟ್ಟ ಬಿಡುತಿು ದೂ ರೇನೋ. ಆದರೆ ಈತ ಸವ ಲ್ಪ  

ಮೃದು ಮನ್ಸ್ತಸ ನ್ವರು. ವಾಪ್ಸ್ ಮನೆಗ್ಗ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೇ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗ್ಗ ಹಕುಕ  ಹೋದರೇರ್ನಯುು , 

ಎುಂದುಕುಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಎುಂದಪಿಪ  ಅವಳ ಜ್ತೆ ಹರಡುತಾು ರೆ. 

      ಅಲಿ್ಲ  ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ಟಿೋ ತಂದು ಕಡುತಾು  ತನ್ನ  ಪ್ರಿಚಯ, ಊರು ಇತಾಯ ದಿ ಹೇಳ್ಳವಾಗ ಡ್ಡಕಟ ರರ ಮನ್ಸುಸ  

ತಾವು ಅದೇ ಹಳಿಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸ ಮ್ಮಡುತಿು ದೂ  ದಿನ್ಗಳನ್ನನ  ನೆನೆಯುತು ದೆ. ಅಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಆ ಯುವತಿ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ರ ಕಾಲು ಮಟಿಟ  

ನ್ಮಸಾಕ ರ ಮ್ಮಡುತಾು ಳೆ. ಡ್ಡಕಟ ರಿಗ್ಗ ಬಹಳ ಸಂಕೋಚವೆನಸ್ತ', ಯಾಕಮಾ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ನ್ಮಸಾಕ ರ ಮ್ಮಡುತಿು ದಿೂ ೋಯ' ಎುಂದು 

ಕೇಳಿದ್ರಗ ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಳತಾು ಳೆ 'ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅವತ್ತು  ರಾತಿರ  ನ್ನ್ನ  ಗುಡಿಸ್ತಲ್ಲಗ್ಗ ಬಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೆರಿಗ್ಗ 

ಮ್ಮಡಿಸ್ತದಿರಲಿ್ , ನೆನ್ಪಿದೆಯೇ. ಆಗ ಹುಟಿಟ ದ ಹೆಣುು  ಮಗುವೇ ಈ ಹುಡುಗಿ.  ಅುಂದು ನೋವು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತೋರಿಸ್ತದ 

ದಯೆಯಿುಂದ್ರಗಿ ರ್ನನ್ನ ಆ ಮಗುವನ್ನನ  ಬೆಳೆಸ್ತ ದಡಾ ವಳರ್ನನ ಗಿ ಮ್ಮಡಿ ಹೆಚಿಿ ನ್ ವಿದ್ರಯ ಭಾಯ ಸ ಕೂಡ್ಡ ಕಡಿಸಲ್ಲಕಾಕ ಯಿತ್ತ. 

ನೋವು ನ್ನ್ನ  ಪಾಲ್ಲನ್ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕಾಪಾಡಿದಿರಿ. ನ್ನ್ನ  ಬದುಕಿಗುಂದು ದ್ರರಿಮ್ಮಡಿಕಟಿಟ ರಿ. ಅದಕೆಕ ೋ 

ಅವಳಿಗ್ಗ ನಮಾ  ಹೆಸರನೆನ ೋ ಇಟಿಟ ದೊ ೋನೆ, 'ಚಂದ್ರರ ' ಅುಂತ", ಎುಂದು ಕಣು ರೆಸ್ತಕುಂಡಳ್ಳ.   

ಚಂದ್ರರ  ಹೇಳಿದಳ್ಳ "ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ ೋ ರ್ನವು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೊ ೋವೆ. ಅದಕೂಕ ನಮಾ  ಹೆಸರೇ 

ಇಡುತೆು ೋವೆ. ದಯಮ್ಮಡಿ ಅದರ ಉದ್ರಾ ಟನೆಗ್ಗ ನೋವೇ ಬರಬೇಕು ಸರ್". ಅವಳ ಮ್ಮತ್ತ ಡ್ಡಕಟ ರ ಕಣು ಲಿ್ಲ  ನೋರು ತರಿಸ್ತತ್ತ. 

ಆಗಲ್ಲ ಎುಂದು ತಲ್ಲಯಾಡಿಸ್ತದರು. 

      ಆ ಡ್ಡಕಟ ರ್ ಯಾರಿರಬಹುದು ಗತೆು ೋ? 

ಇರ್ನಯ ರೂ ಅಲಿ್ ; ಡ್ಡಕಟ ರ್ ರಾಮಚಂದರ  ಕುಲ್ಕಣಿಾ ಯವರು. 

ಇನಫ ೋಸ್ತಸ್ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಸುಧಾ ಮೂತಿಾ ಯವರ ತಂದೆ. ಆಕೆಯೂ ತಂದೆಯ ಹೆಜಿ್ಜ ಗಳಲಿ್ಲ ೋ ಮುಂದುವರೆದು 

ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಮ್ಮಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ರುವ ವಿಷಯ ನೋವೆಲಿಾ  ಬಲಿ್ಲರಷೆಟ ೋ. ಇಲಿ್ಲ  'ತಂದೆಯಂತೆ ಮಗಳ್ಳ'. 
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“ಕತೆ ಕಳುವಾಗಿದೆಯೇ?" 
 GªÀiÁ gÁªï  

\ 
 

ಎುಂದ್ರದರೂ ನಮಾ  ಕತೆ ಕಳ್ಳವಾಗಿದೆಯೇ? ನ್ಗುತಿು ೋರಾ? ಹೋಗ್ಗ ಕೇಳಿದ್ರಗ ತ್ತುಂಬಾ ಜನ್ ನಮಾ ುಂತೆ ನ್ಕಿಕ ದ್ರೂ ರೆ. 

"ಕತೆ ಕಳ್ಳವಾಗುವುದೆ? ಎಲಿಾದರೂ ಕೇಳಿದಿೂ ೋರಾ?" 

"ದುಡೆಾ ೋ, ಕಾಸ್ತ, ತಿುಂಡಿಯೇ, ತಿೋಥಾವೆ ಕತೆ ಯಾರಿೋಾ ಕದಿತಾರೆ? 

"ನ್ಮಾ  ದೇರ್ ಉದ್ರಧ ರವಾದ ಹಾಗ್ಗ.... ಕತೆ ಕಳ್ಳವಾಗೋಕೆ ಶುರುವಾದ ದಿನ್.." ಎುಂದೆಲಿಾ  ಅುಂದಿದ್ರೂ ರೆ. ಕನೆಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಆಪ್ು  

ಗ್ಗಳೆಯ ಗಿರಿೋರ್ನಂತೂ ಆ ಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಅುಂತದೊ ೋನದೋ ಕಲುವಾಗೋಕೆ ಎುಂದು ತಮ್ಮಷೆ ಮ್ಮಡಿದುೂ  ಉುಂಟ್ಟ ಆದರೆ ಅವನ್ನ 

ಹೇಳಿದೂ ರಲಿ್ಲ  ಸತಯ ವಿದೆ." 

ನೋಡಿ, ನ್ನ್ನ  "ಸಂಜ್ಜಗ್ಗತು ಲು" ಓದಿದಿೂ ೋರಲಿ್  ಅದೇ ಆ 35 ವಷಾದ ಸಂತೃಪ್ು  ಗೃಹಣಿ, ಗಂಡ, 12 ವಷಾದ ಮಗಳ್ುಂದಿಗ್ಗ 

ಸುಖ್ವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮ್ಮಡಿಕುಂಡಿದೂ ವಳ್ಳ, ಒುಂದು ದಿನ್ ತಟಕಕ ನೆ ತನ್ನ  ಪ್ಕಕ ದ ಮನೆಗ್ಗ ಬಾಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಬಂದ 25 ವಷಾದ 

ಚಿತರ ಕಾರನ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ೋಮಸ್ತ... ಆ ಕತೆ ಆಗಿದೂ ರೆ ಹಾದಿತಪಿಪ  ಮೈದುನ್ನ್ ಕನ್ಸ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕಿಕ ಬಿದೂ  ನ್ನ್ನ  ಪ್ಕಕ ದ ಮನೆಯ ಶಾುಂತ 

ರಾಘವ ಕೂಡ ಕದಿಯಬಹುದಿತ್ತು . 

ಇನ್ನನ  ,"ತಲಿ್ ಣ" 17 ವಷಾದ ಲ್ಲೋರ್ನ ಮದುವೆ ಇಲಿ್ದೆ ಬಸುರಾಗಿ ಅಬಾಷಾನ್ ಮ್ಮಡಿಸ್ತಕಳಿಲು ಇಷಟ ಪ್ಡದೆ... ಇದಂತೂ 

ಸಾಮೋಪ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಸಂಜ್ಜಗತು ಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಹು ಮರಳ ಮ್ಮರೆಹಕಕ  ಒುಂದು ಸಂಜ್ಜ ರ್ನನೇ ಕಂಡ ಜ್ೋಡಿಯೇ ಕದಿಯುವುದು 

ಸಾಧ್ಯ ವಿತ್ತು . ಮತೆು  "ಎತು ರ?" ಒಬಬ  ಅತಿೋವ ಮಹತಾವ ಕಾುಂಕೆೆಯುಳಿ  ಮನ್ನಷಯ , ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಡುತಾು  

ಕಾಪೊಾರೇಟ್ ಲಾಯ ಡರ್ ಹತ್ತು ತಾು  ಹೋಗಿ, ಕನೆಗ್ಗ ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ತಲ್ಲ ತಿರುಗು... ಅದನನ ೋ... ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಕಾರಣವಿಲಿ್ದೆ 

ಬೆಚಿಿ  ಬಿೋಳ್ಳವ ರ್ಮಾ ಇುಂಟರ್ನಯ ಾಷನ್ಲ್ ಚಿೋಫ್ ಎಕಿಸ ಕೂಯ ಟಿವ್ ಲಾಲ್ ವಾನಯೇ ಕಳಿತನ್ ಮ್ಮಡಬಹುದಿತ್ತು . 

ಇನ್ನನ  "ಸಾಮಪ್ಯ ?" ಎಷ್ಟ ೋ ಪ್ತಿರ ಕೆಯವರು ಅದನ್ನನ  ಅಚಿ್ಚ  ಹಾಕಲ್ಲ ಹುಂಜರಿದಿದೂ ರು. ಗ್ಗಳೆಯರೆಲಿ್  xxx ಕತೆ ಹೇಳ್ಳ 

ಎನ್ನನ ತಿು ದಿೂ ೋರಲಿಾ ... ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡ ಹೆಣುು ಗಳನ್ನನ  ನ್ಗನ ರಾಗಿಸ್ತ ಮನ್ಸ್ತಸ ನ್ಲಿ್ಲ ೋ ಮಂಡಿಗ್ಗ ಹಡೆಯುವ ಯಾವ ಬಿೋದಿ 

ಕಾಮಣು ನ್ನ ಹಾರಿಸಬಹುದಿತ್ತು  ಅದನ್ನನ . 

ಆಮೇಲ್ಲ "ಎಲಿ್ಲುಂದ?" ಆ ಸಣು  ಹುಡುಗ ರೈಲ್ಲವ  ಕಂಬಿಯ ಪ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಕೂತ್ತ ದಿರ್ನ ನೇರಳೆ ಹಣುು  ಮ್ಮರುತಾು  ತನ್ನ ಮಾ ನ್ನ್ನನ  

ನೋಡಿಕಳಿ್ಳ ತಾು .... ಹಟ್ಟಟ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನ್ ದಿಕೆಟಟ  ಪ್ರ ವಾಹದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚಕಾಕ ಣಿಯಿಲಿ್ದ ದೋಣಿಯಳಗ್ಗ 

ಹಸುಗೂಸನ್ನನ  ತೇಲ್ಲ ಬಿಟಟ  ಯಾವ ತಾಯಿಯು ಕದಿಯಬಹುದಿತ್ತು  ಅದನ್ನನ . 

ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅುಂದೆರ , ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ರದರೂ ಕಳ್ಳವಾಗಿದೂ ರೆ ಗಿರಿೋರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸವ ಲ್ಪ ವಾದರೂ ಅಥಾವಿರುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ 

ಈ ಕತೆ ಗಿರಿೋರ್ನೇ ಮ್ಮದಲ್ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರಗ ಹೇಳಿದೂ ನ್ಲಿ್ ,"ಅಲ್ವ ೋ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಮದುಕ ಪ್ರ ತಿದಿನ್ 

ಸೂಯೋಾದಯದಿುಂದ ಸೂಯಾಾಸು ದವರೆಗ್ಗ 26 ವಷಾಗಳ ಕಾಲ್, ಎುಂದೋ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಮರಳಿ ಬರದ 

ಮ್ಮಮಾ ಗನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತಾು ನೆ. ಸುಮಾ ನೆ ಕಾದಿರುತಾು ನೆ. ಇದೆುಂಥ ಕತೆಯೋ ಇದನ್ನನ  ಯಾರು ಓದುತಾು ರೆ" ಅದಕೆಕ  ಈಗ ಗಿರಿೋರ್ 

ನ್ಗುತಾು  "ಆ ಕತೆಯೇ ಇುಂಪಾಸ್ತಬಲ್...... ಐ ಡೋುಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್... ಇನ್ನನ  ಅದು 

ಕಳವಾಗೋದು...." ಎುಂದು ನ್ಗುತು ಲೇ ಇದೂ . ಅವನಗ್ಗ ಅಥಾವಾಗಿರಲ್ಲ ಇಲಿ್ , ಅದು ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯಕೆಕ  ಹತಿು ರದ, 

ಅಚಿ್ಚ ಮೆಚಿಿ ನ್ ಕತೆಯೆುಂದು ಏಕೋ ರ್ನನ್ನ ಬರೆದು ಮಗಿಸ್ತದ ಮೇಲ್ಲ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೋಗಿರಲೇ ಇಲಿ್ವೆುಂದು.... 

ಆದರೆ ನ್ನ್ನ  ಆ ಕತೆ ಕಳ್ಳವಾದದುೂ  ನಜ. ನನೆನ  ಸಂಜ್ಜ ಜುಹೂ ಬಿೋಚಿಗ್ಗ ಸೂಯಾಸು  ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಗ. ಅಲಿ್ಲ ೋ ಕಳ್ಳವೇ 

ಆಯೆು ುಂದು ಹೇಗ್ಗ ಗತ್ತು  ಅನ್ನನ ತಿು ೋರಾ ನೋಡಿ. ರ್ನನ್ನ ನ್ನ್ನ  ರೂಮನುಂದ ಮಧಾಯ ಹನ  ಮೂರೂವರೆಗ್ಗ ಹರಟ್ಟ, ಹತಿು ರವೇ 

ಇದೂ  ಹೋಟ್ಟಲ್ ಪ್ರಾಗ್ ಗ್ಗ ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದೊ . ದಿನ್ ಹೋಗಿು ೋನ ಅಲಿ್ಲ . ನ್ನ್ನ  ಮರೆವು ಅವನಗ್ಗ ಚೆರ್ನನ ಗಿ ಗತ್ತು . 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದಭ್ಾದಲಿ್ಲ  ಛತಿರ , ಬಾಲ್ ಪ್ನ್, ಕಲಿ್ುಂಗಡಿ ಹಣುು , ಶೇವಿುಂಗ್ ಕಿರ ೋಮ್ ಇತಾಯ ದಿ ಅಲಿ್ಲ  ಮರೆತ್ತ ಹೋದದುೂ ುಂಟ್ಟ, 

ಅವನ್ನ ಅದನೆನ ೋತಿಟ್ಟಟ  ತಪ್ಪ ದೇ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಕಡುತಾು ನೆ.  ದಿರ್ನ ರ್ನನ್ನ ಎದುೂ  ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ನ ಮರೆತಿಲಿ್  ತಾನೇ ಎುಂದು 

ನೋಡಿಕಳಿ್ಳ ತಾು ನೋ ಏನೋ! ಮತೆು  ನನೆನ  ಅಲಿ್ಲುಂದ ಜೈ ಮಹಾರಾಷಟ ರ ಸ್ತಟ ೋಷನ್ರಿ ಮ್ಮಟಿಾಗ್ಗ ಹೋದ್ರಗ, ನ್ನ್ನ  ಚಿೋಲ್ 

ನ್ನನ ುಂದಿಗ್ಗ ಇತ್ತು . ಅದರಲಿ್ಲ  ಕತೆಯೂ ಇತ್ತು  ಏಕೆುಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ತಕ ರಬಿಿ ುಂಗ್ ಪಾಯ ಡ್ ಗಳನ್ನನ  ಕುಂಡ್ಡದ ಮೇಲ್ಲ ಚಿೋಲ್ದ 

ಬುಡದಲಿ್ಲ  ಕತೆಯನ್ನನ  ಓರಣವಾಗಿಟ್ಟಟ  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಅವನ್ನನ  ಹೇಳಿದುೂ  ಚೆರ್ನನ ಗಿ ನೆನ್ಪಿದೆ. ಅಲಿ್ಲುಂದ ಬಸ್ ಸಾಟ ಪಿನ್ತು  

ನ್ಡೆಯುತಾು  ದ್ರರಿಯಲಿ್ಲ  ಹೂ ಮ್ಮರುವವಳ ಹತಿು ರ ಗಜರಾ ಕುಂಡಿದೊ . ಇದು ನ್ನ್ನ  ಒುಂದು ವಿಚಿತರ  ಹುಚಿ್ಚ . ಪ್ರ ತಿ ಸಲ್ 

ಕಡಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸ್ತಗಬಹುದ್ರದ ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗಿಗೋಸಕ ರ ಮಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ಮ್ಮರಲ್ಲ ಕಳಿ್ಳ ವುದು, ರಾತಿರ  

ಮರಳಿ ಬಂದು ದಿುಂಬಿನ್ ಪ್ಕಕ  ಅದನ್ನನ  ಇಟ್ಟಟ  ಮಲ್ಗುವುದು, ಬೆಳಗಾಗ್ಗದುೂ  ಅದು ಹಾಗ್ಗ ಬಾಡಿರುವುದನ್ನನ  ನೋಡಿ, ನೋವು 

ಜ್ತೆಗ್ಗ ಒುಂದು ರಿೋತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುಖ್ ಎರಡನ್ನನ  ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವುದು. ಅದ್ರದ ನಂತರ ಸ್ತೋದ್ರ ಬಸ್ ಹಡಿದು ಪಾಯ ಕೆಟ್ 

ಚಿೋಲ್ ಹರಿದಿರಲ್ಲಲಿ್  ಯಾರು ಚಿೋಲ್ದ ಬುಡದವರೆಗೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ಬರಿಯ ಕತೆ ಕದಿಯುತಾು ರೆ? 

ಜುಹೂ ಬಿೋಚ್ ತಲುಪಿದ ಮೇಲ್ಲ ಎಷ್ಟ ೋ ಹತ್ತು  ಮೌನ್ವಾಗಿ ಮರಳ ಮೇಲ್ಲ ಓಡ್ಡಡಿದೊ . ಕಡಲ್ಲಿ್ಲ  ಕರಗುತಿು ದೂ  

ಸೂಯಾನ್ನೆನ ೋ ನೋಡುತಾು  ನುಂತಿದೊ . ಎುಂದಿನಂತೆಯೇ ಆ ಕ್ಷಣ ಬದುಕಿನ್ ವಯ ವಹಾರಗಳೆಲಿ್  ಕೆು ಲಿ್ಕವೆನಸ್ತತ್ತು . ನಂತರ 

ಒದೊ ಯಾಗಿ ಬಟ್ಟಟ  ಮೈಗಟಿಟ ಕುಂಡ ಹೆಣುು ಗಳ ಮೈಮ್ಮಟ, ಆಕಷಾಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನನ  ನೋಡುತಾು  ಸವ ಲ್ಪ  ಹತ್ತು  ಕಳೆದಿದೊ . 

ಮತೆು  ಬೇಲ್ ಪುರಿ, ಪಾನಪುರಿ ತಿುಂದು ಕಬಿಬ ನ್ ರಸ ಕುಡಿದು ತೃಪ್ು ರ್ನಗಿ ಬಂದು ಮರಳ ಮೇಲ್ಲ ಕುಳಿತಿದೊ . ರ್ನನ್ನ ಕುಳಿತಿದೂ  

ಸಿ ಳವು ಚೆರ್ನನ ಗಿ ನೆನ್ಪಿದೆ. ಆ ಮಕಕ ಳ ಮೇರಿ -ಗೋ -ರುಂಡ್ ನುಂದ ಸವ ಲ್ಪ  ದ್ದರ ರಾಧಾಕೃಷು  ಸ್ತಪ ಷಲ್ ಬೇಲ್ ವಾಲಾ 

ಗಾಡಿಯ ಹುಂದೆ, ಒುಂಟ್ಟಗಳ ಹತಿು ರ. ಆ ಕ್ಷಣ ರ್ನನ್ನ ಆ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಕತೆಯನ್ನನ  ಓದಿ ನೋಡಬೇಕೆುಂದು ಅಲಿ್ಲ ಗ್ಗ 

ಬಂದದುೂ  ಮರೆತೇ ಹೋಗಿತ್ತು . ನ್ನ್ನ  ಹುಂದೆ ಕುಳಿತಿದೂ  ಎಳೆ ಪ್ರ ೋಮಗಳ್ಳ ಸಂಜ್ಜಗತು ಲ್ಲಯಿುಂದ ಧೈಯಾ ಪ್ಡೆದು ಜಗತು ನ್ನನ  
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ಮರೆತಿದೂ ರು. ಅದೇ ಸಂಜ್ಜಗತು ಲ್ಲನುಂದ ರ್ನನ್ನ ಧೈಯಾ ಪ್ಡೆದು ಅವರನ್ನನ  ಕದುೂ  ಕದುೂ  ನೋಡುತಿು ದೊ . ಆಗ ನ್ನ್ನ  ರಸಭಂಗ 

ಮ್ಮಡಲ್ಲುಂದೇ ಎುಂಬಂತೆ ಎದುರಿಗ್ಗ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷರ್ನಗಿದೂ  ರ್ನರಾಯಣ. ಅವನ್ನ್ನನ  ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಟ  ವಷಾಗಳ್ತಗಿತ್ತು . ಐದು, ಆರು? 

ನೆನ್ಪಿಲಿ್  ಮುಂಬೈನ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಟೂರಿನಂತಹ ಬದುಕಲಿ್ಲ  ಒುಂದ್ರಗಿ ಅವನ್ ಮಖ್ ಲ್ವಲ್ವಿಕೆ ಕಳೆದುಕುಂಡಿತ್ತು . ಮ್ಮತ್ತ 

ಮ್ಮತಿಗೂ ನ್ಗುತಾು  ಪಾರ ಕಿಟ ಕಲ್ ಜ್ೋಕ್ಸಸ  ಮ್ಮಡುತಾು  ದಿನ್ ಕಳೆದು ರಾತಿರ  ಮಕೇರ್ನ್ ಹಾಡು ಕೇಳ್ಳತಾು  ಕಣುು  ತೇವ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿ್ಳ ವ ರ್ನರಾಯಣನೆಲಿ್ಲ ? ಆುಂಟಿಸ್ತಪಿಟ ಕ್ಸ ಆಗಿ, ಹಲ್ೋ... ವಾಟ್ ಎ ಸಪ್ರ ೈಾಸ್..." ಎುಂದು ಕೈ ಕುಲುಕುವ 

ರ್ನರಾಯಣನೆಲಿ್ಲ ? ಅದೇಕೋ ಅವನಗೂ ರ್ನನ್ನ ಸ್ತಕಿಕ ದುೂ  ಬೇಡ್ಡಗಿತೆು ನಸ್ತತ್ತು . ಆದರೂ ಇಬಬ ರು ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಕಂಡು 

ತ್ತುಂಬಾ ಖುಷ್ಟಯಾದಂತೆ ಮ್ಮತಾಡಿಕುಂಡೆವು. ಮೈಲ್ಲಗಲಿು ಗಳನ್ನನ  ಹೋಲ್ಲಸ್ತಕುಂಡೆವು. ಪಿಸಾು  ಕುಲ್ಲಫ  ತಿುಂದೆವು. ಹಣ 

ಕಡಲು ಜೇಬಿನುಂದ ಪ್ಸ್ಾ ತೆಗ್ಗದ ರ್ನರಾಯಣನ್ ಹತಿು ರವಿದೂ  ನೋಟಿನ್ ಕಂತೆ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದೊ . ನನ್ನ ನ್ನನ  ಮನೆಯ 

ಹತಿು ರ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೋಗುತೆು ೋನೆ ಎುಂದಿದೂ . ಟ್ಯಯ ಕಿಸ  ಹತಿು  ... ಹಾುಂ! ಆಗಲೇ ರ್ನರಾಯಣ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಚಿೋಲ್ ಬಿೋಚ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಮರೆತ್ತ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ನೆನ್ಪಾದದುೂ  ಯಾವಾಗ? ರೂಮಗ್ಗ ಬಂದು ಬಟ್ಟಟ  ಬದಲಾಯಿಸ್ತ ಮಲ್ಗುವ ತಯಾರಿ 

ಮ್ಮಡಿಕಳಿತಡಗಿದ್ರಗ ರಾತಿರ  11:00 ಗಂಟ್ಟ...  ಆಗ ಜ್ಯಹುಗ್ಗ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗ್ಗ? ನ್ನ್ನ  ಅದೃಷಟ ವಿದೂ ುಂತಾಗಲ್ಲ, ರ್ನಳೆ 

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ಹೋಗೋಣ ಎುಂದುಕುಂಡು ಮಲ್ಗಿಕುಂಡೆ. ರಾತಿರ ಯೆಲಿ್  ನದೊ  ಬರಲ್ಲಲಿ್ . ಏನೋ ತಳಮಳ ಬೆಳಗೆ್ಗ  ಐದು ಗಂಟ್ಟಗ್ಗ 

ಅಲಾಮ್ಾ ಇಟ್ಟಟ  ಮಲ್ಗಿದೆ. ಅದು ಹಡೆಯುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚಿ ರವಾಗಿದೂ ರೂ ಕಾದು, ಅದು ಟಿರ ಣ್ ಅನ್ನನ ತು ಲೇ 

ಗಡಿಬಿಡಿಯಿುಂದ ಎದುೂ  ಹಲಿು ಜಿಿ , ಬಟ್ಟಟ  ಬದಲ್ಲಸ್ತ, ಪ್ರಾಗ್ ಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಚಾಯ್ ಕುಡಿದು ಹಸ ದಿನ್ದ ಉತಾಸ ಹದಿುಂದ 

ಹಗುರವಾಗಿ ಓಡುತಿು ದೂ  ಅರೆ ಬರೆ ಕಾಲ್ಲ ಕೆುಂಪು ಬಸುಸ  ಹಡಿದು ಜ್ಯಹು ತಲುಪಿದೆ. 

ಬೆಳಗಿನ್ಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಹು ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯೇ ಕಾಣುತಿು ತ್ತು . 

 ಸಮದರ  ಶಾುಂತವಾಗಿತ್ತು . ಲ್ ಟೈಡ್ಾ ಆಗಿದೂ ರಿುಂದ ಹುಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು . ಅಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಜನ್ ವಾಯ ಯಾಮಕೆಕ ುಂದುಕ ಬಂದ 

ಹದಿ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯರು, ಕುದುರೆ ಸವಾರರು, ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಮರಳ್ಳಗೂಡು ಮ್ಮಡುತಿು ದೂ  ಮಕಕ ಳ್ಳ, ಅವರುಂದಿಗ್ಗ 

ಅಪ್ಪ  ಅಮಾ ುಂದಿರು. ದ್ದರದಲಿ್ಲ  ಸಮದರ ದ ಮಧ್ಯಯ  ಒುಂಟಿ ದೋಣಿಯುಂದು ನುಂತೇ ಬಿಟಿಟ ದೆಯೋ ಎನ್ನನ ವಷ್ಟಟ  ಮೆಲುವಾಗಿ 

ಸಾಗುತಿು ತ್ತು ... ಸಾಗುತಿು ತೆು ? ನ್ಡೆಯುತಾು  ಬಂದು ರ್ನನ್ನ ಕುಳಿತಿದೂ  ಸಿ ಳ ತಲುಪಿದೆ. ಹಾಗೇ ನುಂತೆ. ಅಲಿ್ಲ  ರಾಧಾಕೃಷು  ಬೇಲ್ 

ವಾಲಾ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಕೆಕೆ ಹಾಕುವ ಹುಡುಗರನ್ನನ  ಹತ್ತು  ಕಣಿು ೋರಿಡುತಾು  ಓಡುವ ಒುಂಟ್ಟಗಳಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಮೇರಿ- ಗೋ- ಗೌರ ುಂಡ್ 

ನ್ಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಪ್ರ ೋಮಗಳ್ಳ ಕುಳಿತ ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಗುರುತ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿ್  ಆಗ ಇಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ನೆನೆನ  ಬಂದಿದುೂ  ರ್ನನ್ಲಿ್  ಎನಸ್ತತ್ತ. 

ಮತು ಮೆಾ  ಸುತು  ಮತು  ಕಣುು  ಹಾರಿಸ್ತದೆ. ಎದುರಿಗ್ಗ ಕಂಡಿತ್ತ ನ್ನ್ನ  ಚಿೋಲ್. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಒುಂದು ಕಲಿ್ಲಟಿಟ ದೂ ರು. ಹಾುಂ! ಓಡಿ 

ಹೋಗಿ ಅದನೆತಿು  ಎದೆಗವಚಿಕುಂಡೆ. ನ್ನ್ನ  ಮಗು ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಮತೆು  ಮತೆು  ಮಟಿಟ  ನೋಡಿ ಖ್ಯತರಿ ಮ್ಮಡಿಕುಂಡೆ ಅದು 

ನ್ನ್ನ ದೇ ಎುಂದು. ನಂತರ ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಅದನ್ನನ  ತೆರೆದು ಒಳಗ್ಗ ಕೈಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮತೆು ನೇನತ್ತು  ಕಥೆಯಲಿ್ದೆ ಎುಂದು 

ಯೋಚಿಸುತಾು . ಒುಂದುಂದ್ರಗಿ ಎಲಿಾ  ಸ್ತಕಿಕ ತ್ತ ನ್ನ್ನ  ಪುಟಟ  ಪ್ಸುಾ, ಅದರಲಿ್ಲ  21 ರೂಪಾಯಿ 40 ಪೈಸಾ, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಅಪ್ಪ  

ಅಮಾ ನ್ ಫೋಟೋ ಜ್ತೆಗ್ಗ ಅುಂದುಕುಂಡಿದೂ  ಸ್ತಕ ರಬಿಿ ುಂಗ್ ಪಾಯ ಡ್ ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಇರುವ ಕರ ೋಸ್ತn ಮ್ಮತೆರ ಗಳ 

ಶ್ೋಟ್, ಬಾಲ್ ಪ್ನ್, ಮತೆು ...... ಮೂಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬಾಡಿದ ಮಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ಮ್ಮಲ್ಲ, ಮದೊ ಯಾದ ಕರ ವಸು ರ. ನ್ನ್ನ  ಕತೆ ಎಲಿ್ೋ 

ಮೂಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಅವಿತಿಟ್ಟಟ ಕಳಿ್ಳ ವುದು ಸಾಧ್ಯ  ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಉಲಾಟ  ಮ್ಮಡಿ ಚಿೋಲ್ವನ್ನನ  ಕಡವಿದೆ. 

ಇಲಿ್ ...ಹಾುಂ...ಸುತು ಲ್ಲಲಿಾದರೂ ಬಿದುೂ  ಬಿಟಿಟ ರಬಹುದೆ? ಅಕಕ ಪ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ ಲಿ್  ಕಣಾು ಡಿಸ್ತದೆ. ಉಹೂುಂ, ಶುಭ್ರ  ಮರಳ್ಳ ಹೆಜಿ್ಜ  

ಗುರುತ್ತಗಳ್ತಗಿ ಕಾದಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ತ. ಹಾಗ್ಗಯೇ ಸಮದರ ದತು  ನ್ನ್ನ  ನೋಟ ಸರಿದ್ರಗ ಕಂಡಿತ್ತ ಮತೆು  ಆ ಒುಂಟಿ 

ದೋಣಿ. 

ಕಳೆದು ಸ್ತಕಕ  ನ್ನ್ನ  ಚಿೋಲ್, ಅದರಲಿ್ಲದೂ  ಕತೆ... ಒುಂಟಿ ದೋಣಿ... ಅದೇಕೂ ಎಲಿಾ  ಒುಂದು ರಿೋತಿಯ ವಿಚಿತರ ವೆನಸ ತಡಗಿತ್ತ. 

ನ್ನ್ನ  ಚಿೋಲ್ವನ್ನನ  ಅಷ್ಟಟ  ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಟಿದೂ ರಲಿ್ , ಹಾಗಾದರೆ ಕತೆಯನ್ನನ  ಯಾರೋ ಬೇಕೆುಂದೇ ತೆಗ್ಗದಿದ್ರೂ ರೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಕಳಿರಾಗಿದೂ ರೆ... ಹಣವೇಕೆ ಬಿಟಟ ರು? ಅಥವಾ ತೆಗ್ಗಯುವುದರಲಿ್ಲ  ಯಾರೋ ಬಂದು ರ್ಬೂ ವಾಗಿ 

ಹೆದರಿದೂ ರೆ, ಆ ಚಿೋಲ್ವನ್ನನ  ಎಸ್ತದು ಓಡಿ ಹೋಗುತಿು ದೂ ರಲಿ್ .. ಹೋಗ್ಗ ನೋಟ್ಯಗಿ ಇಟ್ಟಟ ... ಅದರ ಮೇಲ್ುಂದು ಕಲಿು  ಬೇರೆ... ಆ 

ಕಲಿು  ನ್ನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  ಅಷ್ಟಟ  ಕಾಳಜಿಯಿುಂದ ಅದನನ ಟಟ ವರು ಆಗಲೇ ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಇಳಿಯುತಿು ರುವ ರಿೋತಿ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಒುಂದು ಥರಾ 

ಅಸವ ಸಿ ತತೆಯನ್ನನ ುಂಟ್ಟ ಮ್ಮಡತಡಗಿತ್ತು . ಇಲಿ್  ಆ ಕತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮತು ಮೆಾ  ಚಿೋಲ್ದಳಗ್ಗ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುತು ಮತು  

ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಸವ ಲ್ಪ  ದ್ದರದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದರೂ ಆ ಇಬಬ ರು ಖ್ಯಕಿ ಪಾಯ ುಂಟ್ಟ ಬಿಳಿಯ ರ್ಟಿಾನ್ ಧಾುಂಡಿಗರು. ನ್ನ್ನ ತು ಲೇ 

ದಿಟಿಟ ಸುತಿು ದೂ ರು. ಹಾುಂ! ರ್ನನ್ನ ಎಲಿ್ಲುಂದಲ್ೋ ಖ್ಯಲ್ಲ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದು ಬಂದಿದುೂ  ಆ ಚಿೋಲ್ವನ್ನನ  ಎತಿು ಕುಂಡಿದುೂ  

ಅದರಲಿ್ಲರುವುದನ್ನನ  ಒುಂದುಂದ್ರಗಿ ಕಾಲ್ಲ ಮ್ಮಡಿದುೂ  ಮತೆು  ತಡಕಾಡಿದುೂ  ಸುತು ಮತು  ನೋಡಿದುೂ , ಎಲಿಾ  ನೋಡಿರಬೇಕು. 

ಸಾದ್ರ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ತನ್ವರೆ ಹೋಗ್ಗ ಏರ್ನದರೂ ಬಂದು ಹಡಿದರೆ? ಯಾರ ಚಿೋಲ್ ಹಡೆಯುತಿು ದಿೂ ೋಯೋ ಎುಂದು 

ಸ್ತಟ ೋಷನನ ಗ್ಗ ಕರೆದುಕುಂಡು ಹೋಗಿ ತದಕಿದರೆ ಹೇಳಿದರಾಯಿತ್ತ, ನ್ನ್ನ ದೇ ಇದು ಎುಂದು. ಆದರೆ ಅದು ನ್ನ್ನ ದೇ ಎುಂದು 

ತೋರಿಸಲು ಪುರಾವೆ ಏನತ್ತು , ಬಾಡಿದ ಮಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ಮ್ಮಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಬಾಲ್ ಪ್ನ್, ಕರ ೋಸ್ತನ್ ಮ್ಮತೆರ , ಕರವಸು ರ , ಸವ ಲ್ಪ  ಹರಿದಿದೂ  

ಪ್ಸ್ಾ, ಹಾುಂ.... ಅದರಲಿ್ಲದೂ  ಅಪ್ಪ  ಅಮಾ ನ್ ಫೋಟೋ... ಮತೆು  ಆ ಫೋಟೋ ಪ್ಸ್ತಾನುಂದ ತೆಗ್ಗದು ದಿಟಿಟ ಸ್ತದೆ. ತಲ್ಲ ತ್ತುಂಬಾ 

ಕರಿ ಕೋದಲ್ಲದೂ  ಅಪ್ಪ  ಕಣುು ುಂಬ ನರಿೋಕೆೆ  ಅಮಾ  ನ್ನ್ನ  ತಲ್ಲ ನೋಡುತಿು ದೂ ರು. ಆದರೆ ಇದು ನ್ನ್ನ  ಅಪ್ಪ  ಅಮಾ ನೇ ಎುಂದು 

ಹೇಗ್ಗ ರೂಜುವಾತ್ತ ಪ್ಡಿಸಲ್ಲ? ಮುಂಬೈ ಮಹಾಪೂರದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮದರ  ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲ  ಈಗ ಅವರು ಯಾರ ಅಪ್ಪ  

ಅಮಾ ನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು. ತಲ್ಲ ಎತಿು  ನೋಡಿದ್ರಗ ಧಾುಂಡಿಗರು ನ್ನ್ನ  ಬೆನ್ನನ  ತಿರುಗಿಸ್ತ ದ್ದರ ಸಾಗುತಿು ದೂ ರು. ಹಾಯೆನಸ್ತತ್ತ. 

ಸುಮಾ ನೆ ಹೆದರಿಕುಂಡಿದೊ . ಹಾಗಾದರೆ ನ್ನ್ನ  ಕತೆ? 26 ವಷಾಗಳ್ಳ ದ್ದರ ದಿಗಂತದ ಮೇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಟ  ನೆಟ್ಟಟ  ಮ್ಮಮಾ ಗನ್ನ್ನನ  

ಹತ್ತು  ಬರಬಹುದ್ರದ ದೋಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಾು  ಕುಳಿತ ಮದುಕನ್ ಕತೆ? 

ಆಗಲೇ ಕಂಡುಬಂದದುೂ  ಆತ ನ್ನ್ನ  ಹುಂದೆ ತ್ತುಂಬಾ ಸನಹದಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಅರಿವೇ ಇಲಿ್ದಂತೆ ಬಂದು ನುಂತಿದೂ  ಬಡ ಮದುಕ. 

ಮಣುು  ಬಣು  ತಿರುಗಿದ ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಹರಿದ ಪಂಚೆ ರ್ಟ್ಟಾ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಕಾಲ್ರ್ ಎಲಿಾ  ಹುಂಜಿ ಹೋಗಿದೂ  ಕಪುಪ  ಕೋಟ್ಟ. 
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ತಲ್ಲಯ ಮೇಲ್ಲ ಟೋಪಿ. ಬೊಚಿ್ಚ  ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಧ್ಯಯ  ಮಧ್ಯಯ  ಕೆುಂಪು ಹಲಿು . ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟಟ  ಹತಿು ರ ಬಂದು ನ್ನ್ನ  ಮಖ್ 

ನೋಡಿದ ರಿೋತಿನ್ ನೋಡಿ ಅಧಿೋರರ್ನದೆ. ಹುಚಿ ನೇ? ಹಾಗ್ಗ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ದಿಟಿಟ ಸುತಾು  ತಲ್ಲಯಲಿಾ  ಡಿಸುತಾು  ಬೆರಳೆತಿು ದ. ಏನೋ 

ಹೇಳಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ. ಗಂಟಲು ಕೆಳಗ್ಗ ಮೇಲಾಡಿತ್ತ. ಧ್ವ ನ ಬರಲ್ಲಲಿ್ . ಮೂಕನೇ? ಮತೆು  ಚಿೋಲ್ದತು  ಬೊಟ್ಟಟ  ಮ್ಮಡಿ ನ್ಕಕ . 

ಮತು ಬಬ  ಭಿಕೆು ಕನೇ? ಅವನ್ ಕಣುು ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಪ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಯಾಚನೆ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಒುಂದು ಅಲೌಕಿಕ 

ಹಳಪಿತ್ತು . ರ್ನನ್ನ ಅಚಿ ರಿಯಿುಂದ ನೋಡುತಿು ದೂ ುಂತೆಯೇ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಹತಿು ರ ಬಂದು ಇದೂ ಕಿಕ ದೂ ುಂತೆ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಗಬಕಕ ನೆ 

ತಬಿಬ ಕುಂಡ. ತೋಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಬಳಸುತಾು  ಅವನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಸೇರಿಕಳಿ  ಬಯಸುವವನ್ ಹಾಗ್ಗ. ರ್ನನ್ನ ಬೆಚಿಿ ದೆ. 

ಅಥಾವಾಗದೆ ಒದ್ರೂ ಡಿದೆ. ಅವನ್ ಹಡಿತ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಬಿಗಿಯಾಯಿತ್ತ. ಎಷ್ಟ ೋ ದಿನ್ಗಳಿುಂದ ಸಾನ ನ್ ಕಾಣದ ಮೈ, ಸೋಪು 

ಕಾಣದ ಬಟ್ಟಟ , ತಂಬಾಕು ಸೇರಿದ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗ್ಗ ಬಡಿತ್ತ. ಇದೆಲಿ್  ಏನ್ನ? ಆಗಲೇ ಬೇಸರ ತ್ತುಂಬಿದ ಮನ್ಸುಸ  ಮತು ಷ್ಟಟ  

ವಯ ಗರ ವಾಯಿತ್ತ. ಎುಂದು ಅರಿಯದ ಈ ಮದುಕ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಹೋಗ್ಗ ಹುಂಸ್ತಸಲು ಬಿಡಬೇಕೆ? ಮ್ಮದಲು ಇವನ್ ಹಡಿತದಿುಂದ 

ಪಾರಾಗಿ, ಆಮೇಲ್ಲ ನೋಡುವ. "ಏಯ್, ಯಾರು ನೋನ್ನ" ಎುಂದು ಗದರುತು  ಹರಬರಲು ಕಸರಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅದು ಅಷ್ಟಟ  

ಸುಲ್ಭ್ದ ಕೆಲ್ಸವಲಿ್ವೆುಂದು ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಮತಿು ನೆನ ೋನ್ನ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲಿ್ . ಸವ ಲ್ಪ  ರ್ಕಿು  ಉಪ್ಯೋಗಿಸ್ತ ಅವನ್ನ್ನನ  ಮೆಲುವಾಗಿ 

ಹುಂದಕೆಕ  ತಳಿಿದೆ. ಇದೂ ಕಿಕ ದೂ ುಂತೆ ಏನೋ ಜಗೆಿ ದಂತಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ೋ ತಡೆದೆ. ನ್ನ್ನ  ಕುತಾಾದ ಗುುಂಡಿಗ್ಗ ಅವನ್ ಹರಕಲು ಕೋಟಿನ್ 

ದ್ರರ ಸ್ತಕಿಕ  ಹಾಕಿಕುಂಡು ಗೋಜಲಾಗಿತ್ತು . "ವಾಟ್ ಎ ನ್ನಯ ಸ್ತನ್ಸ " ಎುಂದುಕಳಿ್ಳ ತಾು  ಅದನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಲು 

ಹೆಣಗಾಡತಡಗಿದೆ. ಅವನ್ನ ಹಾಗ್ಗ ನುಂತ್ತ ನ್ನ್ನ ನೆನ ೋ ದಿಟಿಟ ಸತಡಗಿದ. ಅವನ್ ಕಣುು ಗಳ್ಳ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಹಳಪರಿತ್ತು . 

ಅುಂತೆಯೇ ಗಜಲು ದ್ರರದುಂದಿಗ್ಗ ಒದ್ರೂ ಡುತಿು ದೂ  ನ್ನ್ನ  ಕೈ ಮೇಲ್ಲ ಮೃದುವಾಗಿ ಕೈಯಿಟಟ . ಬೊಚಿ್ಚ  ಬಾಯಿ ಅಗಲ್ವಾಗಿ 

ತೆರೆದು ನ್ಗುತಾು ... 

"ನಂಗತಿು ತ್ತು ... ನೋನ್ನ ಬಂದೇ ಬತಿೋಾಯಾ ಅುಂತ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲಲಿ್ . ಆದರೆ ನಂಗತಿು ತ್ತು  ಖಂಡಿತ ಒುಂದಲಿ್  ಒುಂದು ದಿನ್ 

ಬತಿೋಾಯಾ ಅುಂತ" ಎುಂದು ಕದಲುತು  ಗದೆದಿತರ್ನದ. ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕೆುಂದು ಹರಟ ನ್ನ್ನ  ಬಾಯಿುಂದ ಮ್ಮತೇ 

ಹರಡಲ್ಲಲಿ್ . ಅವನ್ ಹಡಿತ ಮತೆು  ನಧಾನ್ವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಯಿತ್ತ. ಅವನ್ ಕಣಿು ೋರು ನ್ನ್ನ  ಕತ್ತು  ತೋಯಿಸತಡಗಿತ್ತ. 
 

Life's Dharma, yoga and refer Prescription 
 M.N.Rao 

Sri Ganeshaya Namaha 

 Hari Om 

1.      Be generous in prosperity and also thankful in adversity. 
2.      Be worthy of the trust of thy neighbour and look up on them with a bright and friendly face. 
3.      Be a treasure to the poor and an administer to the rich, and answerer of cry of the needy, and 
preserver of the sanctity of thy pledge. 
4.      Be fair in judgement, and guarded in speech. 
5.      Be just to no end, and show all meekness to all men. 
6.      Be a lamp who walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for thirsty and a haven for the 
distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. 
7.      Let integrity and uprightness distinguish all thine acts. 
8.      Be a home for the stranger and a balm for suffering, and a tower of strength for the fugitive. 
9.      Be eyes to the blind and guiding light to the feet of erring. 
10.   Be an ornament to countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple 
of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of hosts of justice, a luminary 
above the horizon of virtue, a dew to soil of human heart, an ark of ocean of knowledge, a sun in 
the heaven of bounty, a shining light in firmament of thy generation, a fruit upon tree of humanity. 
Beautify your tongues, O people with truthfulness and adorn your souls with ornament of honesty. 
  
Om Shanti Om Shanti Om Shanti 

  

 Note taken from Sufi Saint. 

1.      I see Sri. Pejawar Swamy had this character. 
2.      Sri Guru Raghavendra Swamy also.     
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DEEPAVALI- How it began? 
- Nesaru Report 

All Fetiivals in India, are associated with Climate.  It is the Climate that brings Air, Rain, and Heat-Cold, across 
the Land.  Originally Man just depended upon Hunting, gathering for food. But Humans are naked Apes. While 
God has bestowed all other animals and Birds with a Second skin, and snakes and reptiles with multiple skins, 
the Man has been denied of any second skin.  He needs to cover himself to protect against heat, cold and 
rain. The Human Body is 90 percent water. Any depletion of water due to Heat, Cold, will result in the Body 
getting severely affected. What did Man do in the very beginning. He tried to cover himself with leaves, which 
did not help much as the leaves themselves lost water and dried up.  Man was a hunter, he killed animals 
and wore their skin as his second skin. 

 Over years he learnt how to till the land and grow grains and lentils. But a dry land without rains did not help 
him. He started hunting for green land, where water bred, animals, birds and vegetation. This is how he came 
to this Land of seven rivers and which is full of Full of rains. But here as well, there was Four seasons, Summer 
Spring. Rains, and Winter.  Summer made the land very Red and barren. But the heat also made the air Humid. 
Sun light combined with humidity made the plants bloom once again. The Green Plants called for more water. 
The Hot Air over the Equator blew over the ocean, turned away from the hot Africa and Arabia and rushed 
towards the cold Himalayas. The water filled clouds cooled over the Indian land and started the rains. Pl 
remember Greed vegetation attracts Rains. This rainy season from June gave the Man his opportunity to 
harness and cultivate the Land wealth. He planted the seeds in the land and waited for the Rains to soak 
them and bloom. After 3 months of harnessing, the Plants yielded bunches of corn, As the rains stopped in 
October, he cut the grains and stored them in his barrels. 

This grain was not just to eat, he had other needs, like housing, clothing, and gaming. He used this grain to 
exchange for other wealth of the lands which others produced. Thus he considered Grain as his Wealth. In 
Sanskrit DHANA means WEAALTH. THIS IS WHY Grain is called DHAANYA. As Dhaanya came into his barrels, 
he considered DHANA having come home. The Joyous Man started celebrating and flaunting his wealth to 
the Whole World. 

We believe, that Goddess LAKSHMI comes Home on this occasion. Who is Lakshmi? The very first mention of 
this name is made in SRI SUKTA in Rigveda. This is a Khila Sukta, meaning it is added later on. . LAKSHMI 
literally means GOOD FORTUNE. It is also found in Latin, LUCK also in English. When Good Fortune comes to 
us we do celebrate. How do we do this? During the day of course we tie Colourful strings across our doors, 
we clothe ourselves with colourful attires, prepare tasty dishes with the grains and lentils. But as the Sun 
sets, our Celebrations continue by lighting lamps and throwing flashes of lights in to the sky so that our 
neighbouring villagers can see us. An ARRAY of Lights is called DEEP AVALI.  

This is the story of Major part of India. However, there are returning rains brought by winds which are 
returning from the Himalayas, this brings a second crop to many coastal regions like Tamil Nadu, Andhra and 
also Gujarat. On Sankranti a Second Wealth comes home. 

Once the Grains have come home we exchange them for clothing so that Cotton growers, weavers and Tailors 
also get business. This is how Dhanya gets converted into DHANA. It was the first Currency or Cash. It is time 
to celebrate. Over years, celebrations were intertwined with stories of Narakasura, Bali chakravarti, and 
Lakshmi. Stories are always meant for enjoyment and children love stories. But we need to understand the 
Basics clearly. 

Finally, who really brings all this wealth?  The Heat, Winds, Rains, and Green Vegetation, 
and LAKSHMI, the Good Fortune? 

Two paisas for your thoughts. THINK ‘’’. Your answer will be published in the next issue of 
NESARU. 
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 Tiruvalluvar’s Tirukkural 

- M. A. N. Prasad  

 

Tirukkural - meaning “sacred Voice” – is an ancient Tamil work, said to be composed by 
Tiruvalluvar. It consists of 1330 short couplets and is divided into three books, dealing with Aram 
(Virtue), Porul (Wealth), and Inbam (pleasure / fulfilment of desire). It is considered as a great work 
on ethics and moral behaviour. Not much is known about the author or when it was written. However, 
scholars believe it to have been written in 450 to 500 CE, after the Sangam period.  

Tirukkural covers a wide range of topics such as non-violence, vegetarianism, ahimsa, truthfulness, 
self-restraint, gratitude, hospitality, kindness, goodness of wife, duty, giving, abstinence from alcohol 
and intoxicants, so on and so forth. It also covers a wide range of social and political topics such as 
kings, ministers, taxes, justice, forts, war, greatness of army and soldier's honour, death sentence 
for the wicked, agriculture and education. Tirukkuraal hence enjoys a great popularity and is referred 
to as “Tamil Veda”.  Tirukkural is widely admired by many scholars and leaders such as Leo 
Tolstoy, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Ramalinga Swamigal, Karl Graul, George and Uglow 
Pope. It is the most widely translated ancient works and the translations touch 40 Indian and non-
Indian languages. Tirukkural is considered a masterpiece and its author is praised for selecting the 
best virtues found in the known literature and presenting them in a manner that is common and 
acceptable to all. 

There is negligible information on Tiruvallavar’s life in Tirukkural.  In fact, Tirukkural does not name 
its author, a later work known as Tiruvalluva Malai mentions about Tiruvalluvar. Even the details 
given here is very scanty and a lot of legends and stories are floating around regarding the life of 
Valluvar.  Valluvar is believed to be belonging to the cast of drummers who announce the royal edict 
to public. 

In Tirukkural, each Kural or couplet consists of seven words or compounded words, four in the first 
line and three in the second line.  The first book ‘Aram’ deals with moral values of an individual and 
essentials of yoga philosophy. This has 380 couplets in it.  The second book ‘Porul’ has 700 couplets 
and deals with socio-economic values, society and administration. The third book called ‘Inbam’ 
deals with psychological values and love. Ten couplets make a chapter. 

Tirukkural focuses on the totality of a man’s relationships and emphasises on the moral aspect. The 
author is quite pragmatic though he is idealistic. He is a generalist in his suggestions, thus has a 
wider acceptance. 

Tirukkural and Tiruvalluvar have been venerated over time. It is believed that Tiruvalluvar was born 
in Mylapore in Chennai and an Ekambareeswara - Kamakshi temple has been built at Mylapore, 
where a shrine for the author has been made. A shrine or a statue of Valluvar is present in many 
parts of South India. In 1976, a monument to honour Tirukkural and Tiruvalluvar called Valluvar 
Kottam was built in Chennai. Apart from having a life size statue of Valluvar, all the 1330 couplets of 
Tirukkural are inscribed on the bas-relief in the corridors of the main hall there. 

Let us take a look at some of the couplets in this book, so that we can appreciate as to why it enjoys 
such a wide popularity. 

In praise of rain: 

 The world cannot survive without rain; there can be no limitless supply of food without rain.  

In praise of God: 

 The only way to get rid of worries of mind is to seek the feet of Him, who has no rival. 

In praise of righteousness: 

 Righteousness bestows distinction and wealth; what more does man want? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramalinga_Swamigal
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Graul
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Uglow_Pope
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Uglow_Pope
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 Righteousness consists of steering clear of four things: envy, lust, anger and harsh speech. 

On not eating meat: 

 One can perform a thousand sacrifices; but it is more meritorious not to eat flesh. 

 Not killing is compassion; It is unworthy of compassionate men to eat killed animals. 

On not consuming alcoholic drinks: 

 It is good not to drink; only those who do not care to be considered good men, will dare to 
drink. 

 He who claims that he does not drink, but drinks in secret, will betray himself to others as 
soon as the mouthful is taken. 

On not gambling: 

 Gambling is the road to certain poverty; it also leads to total misery and loss of reputation. 

 Even inherited wealth and mobility will quickly turn into ruin if forsaking righteousness, pride 
of property and hope of salvation, one spends one’s time in gambling. 

On justice: 

 More than the lance which is sharp, the straight sceptre that does not bend in injustice, brings 
great victories to a king. 

 The king rules the world and justice rules the king. 

On injustice and tyranny: 

 The king who oppresses his subjects with injustice is more cruel than a murderer. 

 The tears of those who groan under oppression of king will wash away his prosperity and 
might. 

On ahimsa: 

 Of no use is your knowledge if you know not that the pain and hurt you inflict on others, will 
come back in turn to you. 

On overcoming desires: 

 Desire is the root cause of all suffering; if desire is done away with, the world becomes a joyful 
place. . 

On charity: 

 He who welcomes and duly entertains guests will never feel want or lose his wealth. 

 Poverty should be defined as that stupidity which, even in the midst of plenty performs no act 
of charity and welcomes no guests. 

On poverty: 

 The words of one stricken by poverty, even when full of wisdom, will carry no weight with any 
one. 

 One can manage to sleep in the heart of fire but one who is poor cannot sleep even in his 
own bed at night. 

 

Acknowledgement:  Tiruvalluvar and his Tirukkural by Ka Naa Subramanyam; Bharatiya 
Jnanapith Publication 
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The Final Sacrifice 
 

Twenty years ago, a letter from a village in Himachal Pradesh, arrived at the Ministry of Defence. 

The writer was a school teacher and his request was as follows.  

He asked, "If possible, could my wife and I be granted the permission to see the place where our 

only Army son died a heroic death in the Kargil war, on the day of his first death Anniversary, on 

07/07/2000? It's okay if you can't, if It is against national security, in which case I will withdraw 

my application". 

The Department Officer who read the letter, said, "It does not matter what the cost of their visit 

is, I will pay it from my salary, if the department is unwilling to and I will bring the teacher and 

his wife to the place where their only Son died" and he issued an order. 

On the remembrance day of the deceased hero, the elderly couple were brought to the ridge 

with due respect. When he was taken to the place where his son died, everyone on duty stood 

erect and saluted. But one soldier, handed him a bunch of flowers, bowed and touched his feet 

and wiped his eyes and saluted.  

The teacher said, “You're a Soldier - Why do you touch my feet? " 

"Well, sir", said the soldier “I'm the only one here who was with your son and the only one here 

who saw your son’s heroism on the field. The enemies were shooting hundreds of bullets per 

minute with their H.M.G. Five of us advanced to a distance of thirty feet and we were hiding 

behind a rock. I said, 'Sir, I am going for the ‘Death Charge’. I am going to take their Bullets and 

run to their bunker and throw the grenade. After that you all can capture their bunker.' I was 

about to run towards their bunker but your son said, "Are you crazy? You have a wife and 

children. I'm still unmarried, I'll go." Do the Death Charge and You Do the Covering’ and without 

hesitating, he snatched the grenade from me and ran into the death charge. 

Bullets fell ike rain from the enemy's H.M.G. Your son dodged them, reached the enemy bunker, 

took the pin out of the grenade and threw it right into the bunker, sending thirteen enemies to 

their death. Their assault was over and the area came under our control. I lifted your son's body, 

sir. He had forty-two bullets in him. I lifted his head in my hands and with his last breath he said, 

"Jai Hind!" 

 I asked the superior to give the permission to bring his coffin to your village but he refused. 

Though I never had the privilege of putting these flowers at his feet, I have the privilege of putting 

them at your, sir.” 

The teacher's wife was crying softly into the corner of her pallu but the teacher didn't cry. 

The father said., “I bought a shirt for my son to wear when he would come on leave, but he never 

came home and he never will. So I brought it to put it where he died. Why dont you take it and 

wear it for him, beta?" 

The Kargil hero's name was Captain Vikram Batra. 

His father's name is Girdhari Lal Batra. His mother name is Kamal Kanta. 
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"IS RUPEE WEAKENING" 
                                                                                    Source:   Google 

Sharing a good piece of information on current affairs for general knowledge only. Nothing to do with 

pensioner’s issues and no politics. Dollar flying or Rupee falling (Well Explained) 

If someone has basic knowledge of economics will know answer of this question. But in India, standard 

of journalist and leaders is so low that they even don't know basics. 

This thread will answer - dollar flying or rupee falling. There are around 200 countries in the world and 

each have their respective currency and all currencies maintain exchange rate with currencies of other 

countries. Exchange rate of currency depends upon supply and demand of that currency. 

Now the question is dollar is strengthening or rupee is weakening? 

Check USD INR performance of last one year: 

Oct 2021: 1 USD = Rs 75 

Oct 2022 :1 USD = Rs 82 

Its due to good performance of USD or due to bad performance of INR? We can't say. To check this, we 

have to find: 

1. How Rupee is performing against other major currencies of the world? 

2. How other currencies are performing against USD? 

If Rupee is falling against other currencies also then we can say rupee is falling. If other currencies also 

fall agnst USD, then we can say USD is strengthening. British Pound, Euro and Japanese Yen are the 

other major currencies of the world. Let’s check Rupee Vs Pound 

Oct 2021: 1 GBP= Rs 104 

Oct 2022: 1 GBP = Rs 92.   So in 1 Last Year Rupee strengthened against GBP. 

Let's check Rs vs Euro: 

Oct 2021: 1 Euro = Rs 88 

Oct 2022: 1 Euro = Rs 82    So Rs. strengthened against Euro also. 

Let’s check Rs vs Yen: 

Oct 21:1 Yen = 0.65 Rs. 

Oct 22:1 Yen = 0.55 Rs.      So Rs strengthened against Yen also. 

In last one-year Rupee weakened against dollar but strengthened against all major currencies. It gives 

an indication that Rupee is not falling. Let's check performance of these currencies against dollar: For 

that we need to check dollar index. Dollar index measures relative performance of dollar against 6 major 

currencies of world including GBP, Euro n Yen. 

Oct 21: USD value agst 6 major currency = 93 

Oct 22: USD value agst 6 major currency = 112 

So it proves that rupee is not falling, its actually dollar is strengthening. Rupee is fighting bravely against 

dollar and performing very well compared to other currencies and India really deserve appreciation for it. 
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Reason for this: Petrol import covers 30-40% of our total import bill. In last 1 year, due to Russia Ukraine 

war, prices of oil and gas has sky rocketed. Indian import bill is getting higher. Oil is traded in USD.Import 

high, export less means demand for USD high, demand for INR less. So despite of such negative 

condition, INR is fighting bravely and performing well against other currencies. Now let me tell the reason 

why Dollar has sky rocketed. Reason is US federal reserve rate that was 0 in Feb 2022 but now its 3.5%. 

Now understand that American banks need to maintain a fixed amount to US fed bank and for that on 

daily basis they keep taking loan from other banks and interest rate on that loan is called fed interest 

rate. When fed increases that interest rate then all investors of the world, take out money from their 

current investment and invest into US fed bank coz investment in Fed bank is considered safest 

investment in difficult situation. U can invest in fed bank only in USD so u need USD for it. So demand of 

USD increases and prices of USD goes high.  Exactly this has happened in the last six months. 

Why fed increased interest rate? 

To control the inflation: As interest goes up, interest rate of saving account, FD also increases, credit card, 

home loan interest goes high. People stop spending and start investing, circulation of money goes down 

in market, demand goes down and prices comes down. 

Basic economics: So to control inflation, US increased fed rates.  Due to that USD demand increased and 

USD strengthened agst all currencies. 

So final conclusion:  USD is strengthening, Rupee is not weakening. But I will tell u one case when actually 

Rupee weakened and that happened in during 2008-14.  

Check the fed rates of last 40 years. 

Fed rates were 0 during 2010-14.  

Now check the dollar index of last 40 years.  

2001-03 and 2022 was the time time when dollar was very strong. 2008-14 was the time when dollar was 

weak against all those 6 currencies. 

Now check performance of Rs and USD during 2008 -2014:  

2008: 1 USD = Rs 40 

2014 1 USD = Rs 63 

Even when dollar was weak globally, Fed rates were 0, INR kept falling and fell around 50%. That's called 

Rupee is falling. So now u have all data. U know basic economics. 

 

ಪುಟ 3 ರಿುಂದ........ 
 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ ¸ÁzsÀPÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ°è DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄð DvÀä«±Áé¸À, ¤gÀAvÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ CvÀåUÀvÀå. £ÀªÀÄä°è E£ÉÆß§âgÀ K½UÉAiÀÄ 

ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä avÀÛ«gÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ ºÉÆgÀvÀÄ, vÀªÀÄä°è K£ÁUÀÄwÛzÉ C£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ¥ÀjªÉÃ EgÀÄªÀÅ¢®è. CªÀgÀ°è EzÀÝzÀÄÝ vÀ£Àß°è 

E®èªÉA§ PÉÆgÀUÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ, vÀ£Àß°ègÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ PÀÈvÀdÕvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ J¯ÉÆèÃ ªÀÄgÉvÀÄ ©nÖgÀÄvÉÛÃªÉ.  

 ©Ãd ºÁQzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ CzÀÄ ªÀÄgÀªÁUÀÄªÀÅ¢®è. CzÀÄ ªÉÆ¼ÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ VqÀªÁV ̈ É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §ÈºÀzÁPÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

ºÁUÉAzÀÄ vÀ£ÀVAvÀ JvÀÛgÀªÁV ¨É¼ÉzÀ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DUÀµÉÖÃ ªÉÆ¼ÀPÉAiÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄwÛgÀÄ ¸À¸Àå ºÉzÀj 

ªÀÄÄzÀÄrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢®è. CzÀPÉÌ CzÀgÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆtð «±Áé¸À«zÉ. EµÀÄÖ JvÀÛgÀzÀ ªÀÄgÀzÀ £ÀqÀÄªÉ vÀ£Àß C¹ÛvÀé E®è 

JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄªÀÅ¢®è. vÀ£ÀUÉ ¹QÌzÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð «¤AiÉÆÃV¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀÄ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ±ÀQÛ 

EzÀÝgÀÆ CzÀgÀ Cj«®èzÉ £À¤ßAzÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÉÃ JAzÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ »AzÉ ¸ÀjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ 

zÀPÀÌ¨ÉÃPÁzÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä PÉÊvÀ¦à ºÉÆÃUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. £ÀªÀÄä ¨sÀ«µÀå £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÉ. CzÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀªÀgÀÄ £ÁªÉÃ. 

“AiÀiÁgÀÄ vÀªÉÆä¼ÀUÉ MAzÀÄ CUÁzsÀªÁzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAzÀ©üðPÀvÉVAvÀ zÉÆqÀØzÉAzÀÄ, ¸ÉÜöÊAiÀÄð¢AzÀ £ÀA©gÀÄvÁÛgÉÆÃ, 

CAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ, ̈ ÉÃgÁjAzÀ®Æ ¥Àæ±ÀA¸À¤ÃAiÀÄªÁzÀÄzÀ£ÀÄß JAzÀÆ ̧ Á¢ü¸À¯ÁV®è” J£ÀÄßªÀ §Ææ¸ï ̈ Álð£ï CªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß 

E°è £É£À¦¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.  
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ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è-ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

±À¤ªÁgÀ £ÀªÉA§gï 12, 2022 À̧AeÉ 5.30PÉÌ PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw

`£ÉÃ¸ÀgÀÄ' eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ¸ÀázsÉð- 2022

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ±ÀvÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÀÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÉ.ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ±ÀvÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÀÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÉ.ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ±ÀvÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÀÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÉ.ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ±ÀvÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÀÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÉ.ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA¨ÉÊ MAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£Àß ±ÀvÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¸ÀÄªÀvÀÛ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÉ.
F ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄF ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄF ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄF ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄF ªÉÆzÀ®Æ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ, PÀªÀ£À, £ÁlPÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢zÉ. EzÉÃ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ
£ÉÃ À̧gÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ̧ ÀàzsÉð£ÉÃ À̧gÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ̧ ÀàzsÉð£ÉÃ À̧gÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ̧ ÀàzsÉð£ÉÃ À̧gÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ̧ ÀàzsÉð£ÉÃ À̧gÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D À̧PÀÛgÀÄ ̈ sÁUÀªÀ» À̧§ºÀÄzÁVzÉ.AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D À̧PÀÛgÀÄ ̈ sÁUÀªÀ» À̧§ºÀÄzÁVzÉ.AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D À̧PÀÛgÀÄ ̈ sÁUÀªÀ» À̧§ºÀÄzÁVzÉ.AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D À̧PÀÛgÀÄ ̈ sÁUÀªÀ» À̧§ºÀÄzÁVzÉ.AiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ̧ ÀàzsÉðAiÀÄ°è «±ÀézÀ J®è D À̧PÀÛgÀÄ ̈ sÁUÀªÀ» À̧§ºÀÄzÁVzÉ.
£ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.£ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.£ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.£ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.£ÁlPÀ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.

¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À 15,000/-
¢éwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À 10,000/-
vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À 7,500/-

-: À̧àzsÉðAiÀÄ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ :-
1) £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ KPÁAPÀ £ÁlPÀªÁVzÀÄÝ À̧éAvÀ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀ̈ ÉÃPÀÄ. C£ÀÄªÁzÀ, C£ÀÄPÀgÀuÉ DVgÀPÀÆqÀzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄÃ EgÀ̈ ÉÃPÀÄ.

2) £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ̧ ÀÄªÀiÁgÀÄ 30 ¥ÀÄlUÀ¼À «ÄwAiÀÄ°ègÀ°. £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÉ 45-50 ¤«ÄµÀUÀ¼À M¼ÀUÉ
ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀAwgÀ̈ ÉÃPÀÄ. PÁUÀzÀzÀ MAzÉÃ ªÀÄUÀÄÎ®°è awÛ®èzÀAvÉ §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹. (PÉÊ §gÀªÀtÂUÉ CxÀªÁ
PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ). EªÉÄÊ¯ï : nataka.nesaru@gmail.com ªÀÄÆ®PÀªÀÇ PÀ¼ÀÄ» À̧§ºÀÄzÀÄ.

3) £ÁlPÀPÁgÀgÀ ºȨ́ ÀgÀÄ, «¼Á À̧, ªÉÆ É̈Ê¯ï À̧ASÉå ºÁUÀÆ EªÉÄÊ¯ï ¥ÀævÉåÃPÀ PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹.

4) M§âgÀÄ MAzÉÃ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ» À̧̈ ÉÃPÀÄ.

5) À̧àzsÉðUÉ §AzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ À̧̄ ÁUÀÄªÀÅ¢®è.

6) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÉÃ CAwªÀÄ.

7) £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj À̧ÄªÀ CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2022.

8) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è eÁ»ÃgÀÄUÉÆ½ À̧̄ ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.

PÀªÀÄ® PÉ. qÁ. UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ
CzsÀåPÀëgÀÄ UË. PÁAiÀÄðzÀ²ð

ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï, ªÀÄÄA É̈Ê ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï, ªÀÄÄA É̈Ê
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