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£ÉªÀÄä¢ 

 ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತಿ ಸತಿೋಶ್ 
 

PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ £ÁªÉ¯Áè C¥ÉØÃmï DUÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ (Generation Gap) 

¦Ã½UÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CAvÀgÀ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÉ®è aPÀÌªÀjgÀÄªÁUÀ, £ÀªÀÄVgÀÄªÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß, 

EªÀwÛUÉ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¹UÀÄwÛgÀÄªÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ½UÀÆ CdUÀeÁAvÀgÀ ªÀåvÁå¸À EzÉ. DªÁV£À PÁ®zÀ°è 

K£ÀÆ ¸ÀÄ«zsÀ E®è¢zÀÝgÀÆ, £ÀªÀÄäªÀgÀÄ JµÉÖ®è ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. ªÀÄ£ÀÄµÀå ªÀÄ£À¸ÀÄì 

ªÀiÁrzÀgÉ K£ÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. EªÀwÛ£À 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄ §AzÁUÀ, ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ »jAiÀÄjUÉ ºÉÃ½PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw 

§A¢zÉ. CµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢zÁÝgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ. EªÀwÛ£À ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀÌ½UÉ 

AiÀiÁªÀÅzÀjAzÀ JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ºÀt UÀ½¸À§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀÄvÀÛzÉAiÉÄÃ ºÉÆgÀvÀÄ, 

§zÀÄQ£À ¥ÁoÀªÀ£Àß®è. fÃªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAPÀµÀÖUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ, CzÀjAzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆgÀ§ºÀÄzÀÄ 

J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆqÀÄªÀÅ¢®è. EªÀwÛ£À ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄÄAzÉ EgÀÄªÀÅzÀÄ ‘PÀjAiÀÄgï ºÉÃUÉ 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ’ DVgÀÄvÀÛzÉ. J®èzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å ¹UÀÄªÀÅzÀÄ ‘PÀjAiÀÄgï’UÉ. J®ègÀÆ 

vÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ, £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ EµÀÄÖ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ºÀwÛgÀ F 

ªÀiÁqÀ¯ï PÁgï EzÉ. ¹nAiÀÄ F eÁUÀzÀ°è §AUÀ¯É EzÉ J£ÀÄßªÀÅzÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ, CªÀ£À ¤dªÁzÀ 

ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀÅ¢®è. »jAiÀÄgÀ C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ ¥ÁoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EªÀwÛ£À ²PÀët 

K£ÉÃ£ÀÆ C®è.    

E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ PÀjAiÀÄgï »AzÉ JµÉÆÖAzÀÄ NqÀÄvÁÛgÉAzÀgÉ, CªÀjUÉ, ªÀÄzÀÄªÉ, ¸ÀA¸ÁgÀªÉ®è 

MAzÀÄ jÃwAiÀÄ §AzsÀ£ÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆzÀ®Ä PÀjAiÀÄgï, £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ. MAnvÀ£ÀzÀ C¨sÁ¸À 

PÀÆqÀ DUÀÄªÀÅ¢®è CªÀjUÉ. PÀjAiÀÄgï »AzÉ Nr, EµÉÖ®è ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁr, C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ PÁ® 

§AzÁUÀ, K£ÁzÀgÉÆÃ MAzÀÄ PÁ¬Ä¯ÉUÉ vÀÄvÁÛUÀÄªÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉªÀÄä¢ 

E®è¢gÀÄªÀÅzÀÄ. DUÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀAvÉAiÀÄÆ E®è, £ÉªÀÄä¢AiÀiÁV fÃªÀ£À 

¸ÁV¸ÉÆÃtªÉAzÀgÉ, ¸ÀjAiÀiÁzÀ fÃªÀ£À ¸ÀAUÁwAiÀÄÆ E®è. CzÀPÉÌ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÃ½zÀÝ®èªÉÃ. 

‘J®èªÀÇ PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀgÉ£ÉÃ ZÀAzÀ’ CAvÀ. PÀjAiÀÄgï J®è ¸Émïè DzÀ ªÉÄÃ¯ÉÃ, 

ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁUÉÆÃtªÉAzÀgÉ, DUÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À CrØ PÁqÀÄvÀÛzÉ. PÁ® AiÀiÁjUÀÆ PÁAiÉÆÃ¢®è 

C®èªÉÃ? »ÃUÉ £ÀªÀÄä ErÃ fÃªÀ£À aAvÉAiÀÄ¯ÉèÃ PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ 

AiÀiÁªÀÅ¢zÉAiÉÆÃ CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ vÀÈ¥ÀÛgÁUÀÄªÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅ¢®èªÉÇÃ CzÀgÀ §UÉÎÃ£ÉÃ ¸ÀzÁ 

AiÉÆÃa¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ, zÀÄBTvÀgÁUÀÄvÉÛÃªÉ. »ÃUÁV £ÉªÀÄä¢ C£ÉÆßÃzÀÄ £À«ÄäAzÀ PÉÆ¸ÉÆÃ zÀÆgÀ 

¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀÄµÀågÀAvÉ EvÀgÀ fÃªÀdAvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀQë ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ F dUÀwÛUÉ §A¢ªÉ. 

CªÀÅUÀ½V®èzÀ aAvÉ ªÀÄ£ÀÄµÀåjUÉ AiÀiÁPÉ PÁqÀÄwÛzÉ? ªÀÄ£ÀÄµÀå F ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°ègÀÄªÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À 

ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÀPÀÌ£ÀÄß ̧ ÁgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÉÝÃ PÁgÀtªÉÃ? J®èªÀÇ £À¤ßAzÀ, £À£ÀßzÀÄ J£ÀÄßªÀ ̈ sÀæªÉÄAiÀÄ°è 

vÉÃ¯ÁqÀÄwÛzÀÄÝzÉÝÃ vÀ¥ÉàÃ? £ÀªÀÄä ºÁUÉ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀ C£ÉÆßÃ¢zÉ, £ÀªÀÄä ºÁUÉ aPÀÌ 

ºÉÆmÉÖ£ÀÆ EzÉ. D aPÀÌ ºÉÆmÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©¸À®Ä ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀµÀÄÖ ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁqÀÄwÛ®è 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ.           

 

ಪುಟ 8 ರಲಿ್ಲ  ಮುಂದುವರೆಯುವುದು 
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ಹೀಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡತ 
 ಜಿ.ವಿ.ನವಿಲೆೀಕರ್ 

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

ಅಡಿಕ ತೊೀಟಗಳ್ಳಗೆ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿರತವ ಗತಡಡದ ಮಣ್ಣನತೊ ಬೀಸಾಯಕಾಕಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸ್ತತ್ತುರತವುದತ 

ಪ್ೂವಘದಿಂದಲೊ ವಾಡಿಕ ಇದೆ   ಹೀಗೆ ಮಣ್ತಣ ತಗೆದಿಂತಲ್ಾಿ ಜಾಗ ಮಟಟ ಮಾಡಿ   ಅಡಿಕ ಸ್ಸಿ ನ್ಟತಟ   ತೊೀಟ ಸೀರಿಸ್ತತ್ಾು 

ಬರತವ ಕರಮ ಈಗಲೊ ಇದೆ   ಇದರೊಿಂದಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಡಡದಿಂದ ಬರತವ ನೀರನತೊ ತೊೀಟದ ಕಡೆ ತ್ತರತಗಿಸಿ   ತೊೀಟದ 

ಪ್ಕಕದ ಗತಡಡದ ಮಣ್ಣನತೊ ಮೀಟಿ   ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದತಕೊಡತತ್ಾು ತೊೀಟಕಕ ಜಾಗ ವಿಸ್ುರಿಸ್ತವ ರೊಢಿಯೊ 

ಲ್ಾಗಾಯ್ತುನಿಂದಲೊ ಇದೆ   ಈ ರಿೀತ್ತ ಶರಮಜಿೀವಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತ್ರಿಿಂದ ಅನ್ೀಕ ಕಡೆ ಉತ್ುಮ ತೊೀಟಗಳೊ ಆಗಿವೆ   ಅದರಿಂತ 

ಈ ಮಾಣಿ ಸ್ಹ ಪ್ಾರಯದ ಹತಮಮಸಿಿನಲ್ಲಿ ತೊೀಟ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬೀಕಿಂದತ   ತ್ಾನತ ಗೆೀಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತೊೀಟದ ಕಡೆ ಗತಡಡದ 

ನೀರನತೊ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ತರತಗಿಸಿಕೊಿಂಡತ   ತೊೀಟದ ಪ್ಕಕದ ದರ ಮಣ್ತಣ ಮೀಟಿ ಮಣ್ತಣ ಹಳಿಕಕ ತೊಳೆದತಕೊಡತತ್ಾು   

ಕಲಸ್ಮಾಡತತ್ತುರತವಾಗ   ಈ ದರಯಲ್ಲಿ ಇವನಗೆೊಿಂದತ ಕಡಾಯವೊೀ  ಹಿಂಡೆಯೀ  ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯೀ ಚಿನೊದ ನಾಣ್ಯಗಳ 

ಸ್ಮೀತ್ ಸಿಕ್ಕಕತ್ತ   ಆನಿಂತ್ರ ಈ ಮಾಣಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂತ್ಹಿಂತ್ವಾಗಿ ಅನತಕೊಲ ಸಿಿತ್ತಗೆ ಬಿಂದ   ಹೀಗೆ ಅನತಕೊಲವಾದಿಂತ 

ಒಿಂದೆೊಿಂದೆೀ ಜಮೀನನತೊ ಕೊಳತಿತ್ಾು ದೆೊಡಡ ಜಮೀನತದಾರನೊ  ತ್ತಿಂಬಾ ಅಡಿಕ ಬಳೆಯತವ ಅಡಿಕ ಬಳೆಗಾರನೊ ಆದ   

ಹೀಗಾಗಿ ತ್ತಿಂಬಾ ಅನತಕೊಲನಾದ ಮಾಣಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಅಡಿಕಯನತೊ ದೊರದ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಿಂಡಿಗೆ ಕಳತಹಸ್ಲತ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದ   

ಈತ್ನ್ೀ ಮತಿಂದೆ ಈ ಕಥಾನಾಯಕನಾಗಿ ಬಳೆದ “ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿ” ಎಿಂಬಾತ್  ಈತ್ನನತೊ ಈ ನಿಂತ್ರ ’ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳತ’ 

ಎಿಂದತ ಸ್ಿಂಬೊೀಧಿಸೊೀಣ್  

ಈ ರಿೀತ್ತ ತ್ತಿಂಬಾ ಅನತಕೊಲಸ್ಿರಾಗಿ ಶ್ರೀಮಿಂತ್ರಾದ ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಆಸ್ತಪ್ಾಸಿನವರತ 

ಹಣ್ಕಾಸ್ತ ಸ್ಹಾಯಕಾಕಗಿ   ವಯವಹಾರಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಬರಲತ ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿದರತ   ಅಿಂದರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂಕತಗಳತ   

ಸೊಸೈಟಿಗಳತ   ಅಡಿಕ ಮಿಂಡಿಗಳತ ಮತಿಂತ್ಾಗಿ ಹಣ್ಕಾಸ್ತ ವಯವಹಾರ ಮಾಡತವ ಸ್ಿಂಸಿಗಳತ ಇರಲ್ಲಲಿ   ಸಾಧಾರಣ್ವಾಗಿ 

ಎಲ್ಾಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಶ್ರೀಮಿಂತ್ರತ ಹಣ್ಕಾಸಿನ ವಯವಹಾರದ ಲೆೀವಾದೆೀವಿಯನತೊ ಮಾಡತತ್ತುದದರತ   ಹಣ್ಕಾಸ್ತ 

ಅವಶಯವಿದತದ ಅಪೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಡಿಡ ಮೀಲೆ ಪ್ಾವತ್ತಸ್ತತ್ತುದದರತ   ವರ್ಘಕೊಕಿಂದಾವತ್ತಘ ಅವರ ಜಮೀನತಗಳ ಫಸ್ಲತ 

ಸ್ತಗಿಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಾದೆೊಡನ್  ಒಿಂದೆೊೀ ಧಾನಯದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗದತ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ  ಮೊಬಲಗಿಗೆ 

ಅಸ್ಲತ ಬಡಿಡ ಸೀರಿಸಿ ಲೆಕಕ ಮಾಡಿ ತ್ಮಗೆ ಸ್ಲತವಳ್ಳಯಾಗಬೀಕಾದ ಹಣ್ವನತೊ ವಸ್ೊಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳತಿತ್ತುದದರತ   ಆದರ ಅಡಿಕ 

ಬಳೆಗಾರರತ ತ್ಾವು ಬಳೆದ ಅಡಿಕಯನತೊ ಬಹತದೊರದ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಿಂಡಿಗಳ್ಳಗೆ ಎತ್ತುನಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಹಾಕಬೀಕಾದ 

ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು   ಹೀಗೆ ಅಲಪಸ್ವಲಪ ಅಡಿಕ ಬಳೆಯತವರಲ್ಾಿ ಸೀರಿ ಅಡಿಕ ಸಾಗಿಸ್ಲತ ದನ ಗೆೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಿಂದತ  ಎಲಿರೊ 

ಸೀರಿ ಎತ್ತುನಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅಡಿಕ ಸಾಗಿಸ್ತತ್ತುದದರತ   ಅನ್ೀಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳತಿತ್ಾು ಅನ್ೀಕ 

ಮಜಲತಗಳ ಪ್ರಯಾಣ್ದ ನಿಂತ್ರ ಬಳ್ಾಿರಿ ಸೀರಿ ವಾಯಪ್ಾರ ವಯವಹಾರ ಮಾಡಬೀಕಾಗಿತ್ತು   ಹೀಗೆ ಅಡಿಕ ಸಾಗಿಸ್ತವಾಗ 

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ತರ ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರ ಲೊಟಿ ಸ್ಹಾ ಇರತತ್ತುತ್ತು   ಗಾಡಿಗಳ ಸ್ಿಂಖ್ಯಯ ಕಡಿಮ ಇರತವಲೆಿಲ್ಾಿ ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರ 

ಕೈಮೀಲ್ಾಗಿ ಬಳೆಗಾರರತ ತ್ತಿಂಬಾ ಕರ್ಟಕಕ ಸಿಕತಕ ತೊಿಂದರಗೆೊಳಗಾಗತವುದರ ಜೊತಗೆ ಜಿೀವ ಭಯವೂ 

ಇರತತ್ತುತ್ತು   ಆದಾಗೊಯ ಅನವಾಯಘ   ಅಡಿಕ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಆಗಬೀಕಲಿವೆೀ   ಬದತಕ್ಕನ ಪ್ರಶ್ನೊ   

ಹೀಗಿರತವಾಗ ಬರತತ್ಾು ಬರತತ್ಾು ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳತ ಅನತಕೊಲಸ್ಿರಾದಮೀಲೆ ಇವರ ಅಡಿಕಯೊ ಬಳ್ಾಿರಿಗೆ 

ವಾಯಪ್ಾರಕಾಕಗಿ ಬೀರ ಬೀರ ಗಾಡಿಯವರೊಿಂದಗೆ ಹೊೀಗಲತ ಪ್ಾರರಿಂಭವಾಯ್ತತ್ತ   ಜಾಸಿು ಜಾಸಿು ಗಾಡಿಗಳತ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಸಾಲ್ಾಗಿ ಪ್ಯಣಿಸ್ತವಿಂತ್ದವು  ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳ ಅಡಿಕ ಗಾಡಿಗಳೆೀ ತ್ತಿಂಬಾ ಜಾಸಿು ಇರತತ್ತುದದವು   ಒಿಂದೆರಡತ ಸಾರಿ 

ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರತ ಲೊಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ತೊಸಿದಾಗ ಎಲ್ಾಿ ಗಾಡಿಯವರೊ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಗಿಟಿಟನಿಂದ ತ್ಮಮ ಅಸ್ಿಗಳೆೊಡನ್ 

ಪ್ರತ್ತಭಟನ್ ತೊೀರಿಸ್ಲತ ಶತರತ ಮಾಡಿದತದ ಕಿಂಡತ ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರಿಗೆ ಅನತಮಾನ ಬಿಂದತ್ತ  ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳ 

ಶ್ರೀಮಿಂತ್ತಕಯನತೊ ಗತಟಿಟನಲ್ಲಿ ತ್ತಳ್ಳದ ಕಳಿರತ  ವೆೀರ್ ಮರಸಿಕೊಿಂಡತ ಒಿಂದತ ಸಾರಿ ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳ ಮನ್ ಹದೆಿಗೆ 

ಬಿಂದತ ಕಲವು ದವಸ್ ಮೊಕಾಕಿಂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆತ್ತಥಯ ಪ್ಡೆದರತ   ಶಾಸಿಿಗಳತ ಔದಾಯಘ   ಸೌಜನಯ   ದಾನ-ಧಮಘ   ಶ್ರೀಮಿಂತ್ತಕ 

ಮತಿಂತ್ಾದವುಗಳನ್ೊಲ್ಾಿ ಕಿಂಡತ ಮಾರತವೆೀರ್ದ ಕಳಿರಿಗೆ ಅದೆೀನತ ಬದಲ್ಾವಣೆಯಾಯ್ತತೊೀ ದೆೀವರೀ ಬಲಿ   ಒಿಂದತ ದನ 

ಕಳಿರತ ತ್ಮಮ ನಜರೊಪ್ದೆೊಿಂದಗೆ ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳ ಪ್ಾದಕಕರಗಿ ತ್ಮಮನತೊ ಕ್ಷಮಸ್ಬೀಕಿಂದತ ಬೀಡಿಕೊಿಂಡರತ   ತ್ಾವು 

ಡಿಸಿಂಬರ್  

ಸ್ಿಂಚಿಕಯ್ತಿಂದ

)
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ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರಿಂದೊ ಶಾಸಿಿಗಳ ಶ್ರೀಮಿಂತ್ತಕ ಕೀಳ್ಳ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲತ ಬಿಂದತದಾಗಿಯೊ ಅವರ ಆದರಾತ್ತಥಯ ಗಳನತೊ ತ್ಮಮ 

ಜನಮದಲ್ಲಿ ಮರಯತವುದಲಿವೆಿಂದೊ ತ್ತಳ್ಳಸ್ತತ್ಾು   ಶಾಸಿಿಗಳ ಕೈಗೆ ಒಿಂದತ ತ್ತತ್ೊುರಿಯನತೊ ನೀಡಿ   ಇನತೊ ಮತಿಂದೆ ಬಳ್ಾಿರಿಗೆ 

ಅಡಿಕ ಸಾಗಿಸ್ತವ ಎತ್ತುನ ಗಾಡಿಗಳತ ಬರತವಾಗ ಗಾಡಿಯವರತ ಈ ತ್ತತ್ೊುರಿಯನತೊ ಊದದಲ್ಲಿ   ತ್ಮಮಯಯ ಶಕ್ಕುಗಳ ಅಡಿಕ 

ಗಾಡಿಗಳೆಿಂದತ ಗತತ್ತಘಸಿ ಅವು ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಬಳ್ಾಿರಿ ತ್ಲತಪ್ುವವರಗೆ ತ್ಾವೆೀ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡತವುದಾಗಿ ಪ್ಿಂಜತಗಳಿರತ ತ್ತಳ್ಳಸಿ 

ಹೊರಟತಹೊೀದರತ   

ಹೀಗೆ ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಸಿಿಗಳ ಅಡಿಕ ಗಾಡಿಗಳ್ಳಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರತವುದನತೊ ತ್ತಳ್ಳದ ಅನ್ೀಕರತ ಇವರಲ್ಲಿ ಲೆೀವಾದೆೀವಿ 

ವಯವಹಾರ ಶತರತ ಮಾಡಿ ತ್ಮಮ ಅಡಿಕಯನತೊ ಇವರಿಗೆೀ ಕೊಡಲತ ಶತರತಮಾಡಿದರತ   ಪ್ೂವಘದ ಲೆೀವಾದೆೀವಿ ಕರಮವೆಿಂದರ 

ವರ್ಘವಿಡಿೀ ಸಾಹತಕಾರರತ ತ್ಮಮ ವಯವಹಾರದ ಕತಳಗಳ್ಳಗೆ ಹಣ್ವನತೊ ಬಡಿಡಗಾಗಿ ಪ್ಾವತ್ತಸ್ತತ್ತುದತದ ವಯವಹಾರ 

ಮಾಡತತ್ತುದದರತ   ಆದರ ಪ್ರತ್ತ ವರ್ಘ ಮಾರ್ ಬಹತಳ ಅಮಾವಾಸಯಗೆ ಅಸ್ಲತ ಬಡಿಡಯನತೊ ನಗದತ ರೊಪ್ದಲೆೊಿೀ ಅಥವಾ 

ಧಾನಯದ ರೊಪ್ದಲೆೊಿೀ ಅಿಂದಿಂದನ ರೀಟಿಗನತಸಾರವಾಗಿ (ಧಾನಯವಾದಲ್ಲಿ) ಲೆಕಕ ಹಾಕ್ಕ   ಅಸ್ಲತ ಮತ್ತು ಬಡಿಡ 

ಮೊಬಲಗನತೊ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಹತಕಾರರಿಗೆ ಪ್ಾವತ್ತಸಿ ಲೆಕಕ ಚತಕು ಮಾಡಬೀಕಾಗಿತ್ತು     ಸಾಲ ಬಾಕ್ಕ ನಿಂತ್ಾಗ ಲೆಕಕ 

ಮಾಡಿ ಜಮಾ ಖಚತಘ ಲೆಕಕ ಆಗಲೆೀಬೀಕ್ಕತ್ತು    ಒಿಂದತ ವೆೀಳೆ ಅಡಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗದೆೀ ತ್ಡವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ ಬಹತಳ 

ಅಮಾವಾಸಯ ವಾಯ್ದದಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಹತಕಾರರೀ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಕಘಟ್ ರೀಟಿಗನತಸಾರ ತ್ಮಮ ಸಾಲದ ಕತಳಗಳ್ಳಿಂದ 

ಅಡಿಕಯನ್ೊೊೀ  ಭತ್ುವನ್ೊೊೀ ಕರಯವೆಿಂದತ ಪ್ಡೆದತ   ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಿ   ತ್ಮಮ ಕತಳಗಳ್ಳಗೆ ಪ್ಾವತ್ತಸ್ಬೀಕಾಗಿ  ಬಿಂದಲ್ಲಿ 

ನಗದಾಗಿ ಪ್ಾವತ್ತಸ್ತತ್ತುದದರತ   ಆ ನಿಂತ್ರ ಮಾಕಘಟ್ ರೀಟ್ ಏರಿದಲ್ಲಿ ಸಾಹತಕಾರರಿಗೆ ಲ್ಾಭವಾಗತತ್ತುತ್ತು   ಇಳ್ಳದರ ಲತಕಾಿನತ 

ಬರತತ್ತುತ್ತು   ಹೀಗಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ವಯವಹಾರ   ಬಾಯಿಂಕತಗಳತ   ಸೊಸೈಟಿಗಳತ   ಮಿಂಡಿಗಳತ ಇಲಿದ ಆ ಕಾಲದ ಹಣ್ಕಾಸಿನ 

ವಯವಹಾರ ಮಲೆನಾಡತ ಜಿೀವನದ ಮತೊುಿಂದತ ಮತಖವಾಗಿತ್ತು   

ಹೀಗಿರತತ್ಾು ಒಮಮ ಒಿಂದತ ರ್ಟನ್ ನಡೆಯ್ತತ್ತ   ಶಾಸಿಿಗಳ ಅಡಿಕ ಬಳ್ಾಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕಲವು ತ್ತಿಂಗಳತ ಕಳೆದತ್ತು  ಆ 

ವರ್ಘ ಇವರತ ಬಳ್ಾಿರಿಗೆ ಅಡಿಕ ಕಳತಹಸ್ತವಾಗ ಅಡಿಕ ರೀಟತ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು   ಹೀಗಾಗಿ ವಾಯ್ದದ ಅವಧಿಯಿಂತ ಶಾಸಿಿಗಳತ ತ್ಮಮ 

ಲೆೀವಾದೆೀವಿ ಕತಳಗಳ್ಳಗೆ ಅವರತ ಪ್ಡೆದ ಅಡಿಕಗೆ ಅವತ್ತುನ ಮಾಕಘಟ್ ರೀಟತ ಅನತಸ್ರಿಸಿ ಕರಯ ನರ್ಕರ್ಷಘಯ್ತಿಂದ   ಇವರಿಗೆ 

ಕತಳಗಳ್ಳಿಂದ ಬಿಂದ ಅಡಿಕ ಪ್ರಮಾಣ್ಕಕ ತ್ಕಕಿಂತ ಲೆಕಕ ಮಾಡಿ   ಅವರತಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ಲಿಬೀಕಾದ ಹಣ್ ಪ್ಾವತ್ತಸಿ ನಶ್ಚಿಂತಯ್ತಿಂದ ಕಾಲ 

ಕಳೆಯತತ್ತುದದರತ   

ಒಿಂದತ ದನ ಬಳ್ಾಿರಿಯ್ತಿಂದ ಬಿಂದ ಪ್ತ್ರ ಒಿಂದತ ಟಪಪ ಚಾರನ ಮೊಲಕ ಇವರಿಗೆ ತ್ಲತಪಿತ್ತ   ಅದತ ಮಧಾಯಹೊದ 

ಸ್ಮಯ   ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಯ್ತ   ಮಗ ಇಬಬರೀ   ಆ ಕಾಗದ ನ್ೊೀಡಿ ಶಾಸಿಿಗಳತ ದಗೊಮಢರಾಗಿ ಸ್ತಮಮನ್ ಕತಳ್ಳತ್ತ ಬಿಟಟರಿಂತ   

ರ್ಿಂಟೆ 12 ಮೀರಿದರೊ ಮಗ ದೆೀವರ ಪ್ೂಜಗೆ ಸಾೊನಕಕ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಿಂದತ ಶಾಸಿಿಗಳ ತ್ಾಯ್ತ ಮನ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಂದತ 

ನ್ೊೀಡಿದರತ   ಮಗ ಸಾೊನದ ಪ್ಿಂಚೆಯನತೊ ತ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ ಕೊಟತಟ ಮತಿಂಡಿಗೆ ಕಿಂಬಕಕ ಒರಗಿ   ಚಿಿಂತ್ತಸ್ತತ್ಾು   ಎಲೆೊಿೀ 

ನ್ೊೀಡತತ್ಾು ಕಾಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿಟತಟಕೊಿಂಡತ ಕತಳ್ಳತ್ತದಾದನ್   ಇದನತೊ ನ್ೊೀಡಿದ ತ್ಾಯ್ತ “ಏನ್ೊೀ ಮಾಣಿ  ಹೊತ್ತು ತ್ತಿಂಬಾ 

ಆಯತು    ನನೊ ನ್ೊೀಡಿದರ ಚಿಿಂತ ಮಾಡತತ್ಾು ಕತಳ್ಳತ್ತದದ  ದೆೀವರ ಪ್ೂಜಗೆ ತ್ಡ ಆಯತು   ಸಾೊನ ಮಾಡತವುದಲಿವಾ  ಏನತ 

ಯೀಚನ್ ಮಾಡಿುದದ ”  ಎಿಂದತ ವಿಚಾರಿಸಿದರತ   ಇದನತೊ ಕೀಳ್ಳ ಧಿಗಿನ್ದದ ಶಾಸಿಿಗಳತ “ಅಮಾಮ ನಾನತ ಏನತ ಹೀಳಲ್ಲ    

ಯಾವ ಅನರ್ಟ ಕಾದದೆಯೀ    ಈ ಕಾಗದ ನ್ೊೀಡತ   ನಾನತ ಮಾರ್ ಬಹತಳ ಅಮಾವಾಸಯಗೆ ಎಲಿರ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಮಾಡಿ   

ಸ್ಲತವಳ್ಳಯಾಗಬೀಕಾದ ಹಣ್ ಪ್ಾವಿುಸಿ ಲೆಕಾಕಚಾರ ಫೈಸ್ಲತ ಮಾಡಿದೆದೀನ್   ಈ ಕಾಗದ ನ್ೊೀಡಿದರ ನಾನತ ಲೆಕಾಕಚಾರ 

ಮಾಡಿದ  ಅಡಿಕ ರೀಟಿಗೊ  ಮಾರಾಟವಾದ ಅಡಿಕ ರೀಟಿಗೊ ತ್ತಿಂಬಾ ವಯತ್ಾಯಸ್ವಿದೆ   ನನಗೆ ಅಪ್ಾರ ಲ್ಾಭದ ಹಣ್ ಬಿಂದಿಂತ್ತದೆ. 

ಆದರ ನನಗೆ ಇದತ ಒಿಂದತ ತ್ರಹ ವಿಂಚನ್ ಲ್ಾಭದಿಂತ ತೊೀರತತ್ುದೆ   ಯಾವ ನರಕಕಕ ಹೊೀಗಬೀಕೊೀ  ಇನ್ೊೀನತ ಕರ್ಟ 

ಕಾದದೆಯೀ   ಎಿಂದತ ಸ್ಿಂಕಟವಾಗತತ್ತುದೆ” ಎಿಂದತ ಹೀಳ್ಳದರತ   ಆಗ ಅವರ ತ್ಾಯ್ತ “ಅಯಯೀ ಮಾಣಿ   ಇದಕಕಲಿ ವಯಸ್ನ 

ಪ್ಡತತ್ಾುರಯ್ದೀ   ಯಾವುದಾದರೊ ದೆೀವಸಾಿನ ಕಟಿಟಸ್ತತುೀನ್ಿಂದತ ಪ್ಾರರ್ಥಘಸಿಕೊೀ  ಹಾಗೆಯ್ದೀ ಒಿಂದತ ದೆೀವಸಾಿನ ಕಟಿಟಸ್ತ” 

ಎಿಂದರತ  ಅದರಿಂತ ಶಾಸಿಿಗಳತ ಪ್ಾರಥಘನ್ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರತ   ಈ ಪ್ಾರಥಘನ್ಗನತಸಾರವಾಗಿ ಹದೆಿ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ವ 

ಪ್ಿಂಚಾಯತ್ನ ದೆೀವಸಾಿನ   ಅಗರಹಾರ ಕಟಿಟ ದೆೀವರ ಪ್ೂಜಯವರಿಗೆ ಜಿೀವನಕಕ ಮತ್ತು ದೆೀವರ ಸೀವಾಥಘ ದೆೀವರತಗಳ 

ಹಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಉಿಂಬಳ್ಳಯಾಗಿ ಜಮೀನತ ಇನಾಿಂ ಬಿಟತಟ ಅಗಾಧ ಕಲಸ್ ಮಾಡಿದರತ   ಅಿಂದನಿಂದ ಇಿಂದನವರಗೊ ಪ್ಿಂಚಾಯತ್ನ 

ದೆೀವಸಾಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೂಜಾ ಕೈಿಂಕಯಘ ನಡೆದತಕೊಿಂಡತ ಬಿಂದದೆ             (ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಂದುವರೆಯುವುದು) 
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      ಟಿ ವಿಘ್ೊೀಶ್ ನಾಯಕ್ 

ಭಾರತ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ನಜವೊೀ ಸ್ತಳೆೊಿೀ ಅನತೊವುದಕ್ಕಕಿಂತ್, ವಿಜ್ಞಾನವನತೊ ಪ್ಾಶ್ಚಮತ್ಯರತ ನ್ೊೀಡಿದ ಬಗೆ ಹೀಗೆ ಎನತೊವುದತೊ ನ ೋಡ ೋಣ. 

ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಕೃತ್ತಯ ನಯಮಗಳನತೊ ಅಥಘ ಮಾಡಲ್ಲಕಕ ಇರತವ ವಿಧಾನ ಹಾಗತ ಗಣಿತ್ದ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ ಇದನತೊ ವಿವರಿಸ್ಬತದತ ಎಿಂದತ 

ನೊಯಟನ್ ನಿಂತ್ರ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ  

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಿಂದರ ಇದೆೀನಾ ಅಿಂದರ ಇಲಿ ಅಿಂತ್ಲೆೀ ಹೀಳಬೀಕತ  ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ, ಖಗೆೊೀಳ ಶಾಸ್ಿ ದಲ್ಲಿ, ವೆೈದಯ ಕ್ಕಯ ಶಾಸ್ಿ, 

ಲೆೊೀಹ ಶಾಸ್ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತಿಂದತವರದವೆ ಎಿಂದತ ಕೀಳತತುೀವೆ, ಆದರ ಇಲ್ಲಿ ಮತಿಂದತವರಿಕ ಏನತ ಎಿಂದತ ಸ್ೊಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಗಮನಸ್ಬೀಕತ  

ನಾನೊ ಗಣಿತ್ದ ಪ್ುಸ್ುಕಗಳನೊೊ ಓದದದರಿಿಂದ, ನಾನೊ ಕಲವು ಗಣಿತ್ದ ವಿಚಾರ ಗಳನೊೊ ಹೀಳ ಬಯಸ್ತತುೀನ್  ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತಿಂದತ 

ಬರದದೆದೀವೆ ಎಿಂದತ ನೀವು ಕೀಳತತ್ತುೀರಾ  ಆದರ ನೀವು ಆಯಘಭಟಿಯಿಂ ( ೧೨೧ ಶ್ನೊಿೀಕ)ಓದದರ, ಆಯಘಭಟ sine table ( ಸೈನ್ 

ಟೆೀಬಲ್) , ಕೊಡತತ್ಾುನ್, ಆದರ ಅದರ ಹೊರತ್ಾಗಿ ತ್ತರಕೊೀನಮತ್ತಯ, general results( ಸಾವಘತ್ತರಕ ಫಲ್ಲತ್ಾಿಂಶ) ಗಳ ಬಗೆಿ, 

ಚಚಿಘಸ್ತವುದಲಿ  For example: tan(x+y) = (tan x + tan y)/ (1−tan x •tan y). ಇಿಂತ್ಹ ಫಲ್ಲತ್ಾಿಂಶಗಳ ಬಗೆಿ proof 

ಇಲ್ಾಿ, ಅದನತೊ ಚಚಿಘಸ್ತವುದಲಿ  ಮಾಧವ ನ differential equations ನಲತಿ ಕಲವೆೀ ಫಲ್ಲತ್ಾಿಂಶ ಗಳನತೊ ಕೊಟಿಟದಾದನ್  ಇದತ 

ಗೃಹ ಗತ್ತಗಳ ತ್ತ್ ಕ್ಷಣಿಯ ವೆೀಗವನತೊ ( instantaneous velocity) ಕಿಂಡತ ಹಡಿಯಲತ ಬಳಸ್ತತ್ಾುನ್  ಭಾರತ್ತೀಯ ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ 

ಪ್ುರಾವೆಗಳತ( theorem and proof) ಇಲಿ  ಬರದದೆಲಿ ಫಲ್ಲತ್ಾಿಂಶಗಳತ ( result) ಗಳತ  ತ್ಾಳೆಗರಿ ಯಲ್ಲಿ ಬರಯತವುದತ ಕರ್ಟ 

ವಾಗಬಹತದತ, ಆದದರಿಿಂದ ಪ್ುರಾವೆಗಳನತೊ ಬರಯದೆ ಇರಬಹತದತ  ಭಾರತ್ತೀಯ ಗಣಿತ್ ಹಲವಾರತ ವಿರ್ಯ ಗಳನೊೊ ಮತಟಟಲೆೀ ಇಲಿ, 

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳತ ಅಗತ್ಯ ಇಲಿದೆೀ ಇರಬಹದತ, ಹಾಗೊ ಬರಯತವ ಸಾಧನಗಳ ಕೊರತ ಇರಬಹದತ  ಕಳಗಿನ ವಿರ್ಯಗಳತ 

ಭಾರತ್ತೀಯ ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಿ  

೧  Prime numbers - ಸ್ಿಂಖ್ಾಯಶಾಸ್ಿ ದಲ್ಲಿ ತ್ತಿಂಬಾ ಮತಿಂದತವರದದದರೊ, prime numbers ಗಳ ಬಗೆಿ ಭಾರತ್ತೀಯರತ ಹಚತಚ 

ಚಚೆಘ ಮಾಡತವುದಲಿ  

೨  Imaginary numbers - ಶ್ರೀಧರ ಇಿಂತ್ಹ ಸ್ಿಂಖ್ಯಯ ಗಳತ ಇಲಿ ಎಿಂದತ ಹೀಳತತ್ಾುನ್  Quadratic equation ಗಳ ಬಗೆಿ 

ಭಾರತ್ತೀಯರಿಗೆ ಗೆೊತ್ತುತ್ತು  Equations ಗಳ ಬಗೆಿ ಚಚೆಘ ಆಳವಾಗಿ ಇಲಿ  

೩  ಸಟ್ theory 

೪  Probability - ಭಾಸ್ಕರ ನಗೆ permutations and combinations ಗಳತ ಗೆೊತ್ತುದದರೊ, probability ಯನತೊ 

ಚಚಿಘಸ್ತವುದಲಿ  

೫  Three-dimensional geometry - ವಾಸ್ತು/ ಶ್ಲಪ ಶಾಸ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಮತಿಂದತವರದರತ, ಇದರ ಬಗೆಿ ಚಚೆಘ ಇಲಿ  

೬  Mathematical induction and Logic 

೭  Limits - ಇದರ ಬಗೆಿ ನೊಯಟನ್/ ಲೆಬಿೊೀಝ್ ಗಳ ಚಿಿಂತ್ನ್, ಫಲ್ಲತ್ಾಿಂಶಗಳ್ಳಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ, ಭಾರತ್ದ ಗಣಿತ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆಿ ಚಚೆಘ 

ಕಡಿಮ   

೮  Dimension 

೯  Coordinate geometry - ರೀಖ್ಾಗಣಿತ್ವನತೊ ಬಿೀಜಗಣಿತ್ ದ ಮೊಲಕ ಅಥಘ ಮಾಡಿಕೊಳಿಲತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. 

೧೦  Geometry - ಯೊಕ್ಕಿಡ್ ಹೀಳ್ಳದ geometry ಬೀರ, ಭಾರತ್ತೀಯರತ ಬಳೆಸಿದ ರೀಖ್ಾ ಗಣಿತ್ ಬೀರ ಎಿಂದತ ಅನಸ್ತತ್ುದೆ  

ಭಾರತ್ತೀಯರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಗಳನತೊ ಮಾಡಲತ ರೀಖ್ಾಗಣಿತ್ದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರ ಯೊಕ್ಕಿಡ್ ಹಚಿಚನ theorem ಗಳನತೊ 

ಬರದದಾದನ್   ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೀಳವುದಾದರ, generalisation ಗೆ ಭಾರತ್ತೀಯರತ ಪ್ರಯತ್ತೊಸ್ಲ್ಲಲಿ  Specific results ಗಳನೊೊ ಕಿಂಡತ 

ಹಡಿದದಾದರ  ಆಗಿನ ಕಾಲಕಕ ಮತಿಂದತವರದದತದ, ೧೫ ನ್ ಶತ್ಮಾನದ ನಿಂತ್ರ ಆದತನಕ ಗಣಿತ್ ಬಳೆಯಲ್ಲಲಿ  ಬೀರ ಬೀರ ಕ್ಷೆೀತ್ರ ಗಳಲತಿ, 

ಇದೆ ರಿೀತ್ತಯ ಕರಮವನತೊ ನ್ೊೀಡಬಹತದತ  ಪ್ಾರಚಿೀನ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವಿದದತ್ತು, ಆದರ ಅದನತೊ ಭಾರತ್ತೀಯರತ ಬಳೆಸಿದ ಹಾಗೊ 

ಚಚಿಘಸಿದ ರಿೀತ್ತ ಬೀರ  

https://kn.quora.com/%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%A6-%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B2%A8-%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B3%8D%E0%B2%9E%E0%B2%BE%E0%B2%A8-%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B2%B5%E0%B3%8B
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ಭಾರತೀಯ ಸಂಸೃತಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ 

     ರಾಘವೇಂದ್ರ  ರಾವ್ 

 

ಪಿೀಠಿಕ   ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯ ಕತರಿತ್ತ ಪ್ರಬಿಂಧ – ಇದತ ಕೊೀಮತ ಮಾನದಿಂಡಗಳತ, ತ್ತ್ವ ವಯವಸಿಗಳತ, ನ್ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳತ, 

ಅಭಿಪ್ಾರಯ ರಚನ್, ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯ್ತಕ ಜನಾಿಂಗಿೀಯತ, ತ್ಿಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ತೀಯ ಉಪ್ಖಿಂಡದೆೊಳಗೆ ಪ್ರಚೆೊೀದತ್ವಾದ 

ಕಲ್ಾಕೃತ್ತಗಳನತೊ ಹೊೀಲತವ ವಿವಿಧ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಗಳ ಸ್ಿಂಯೀಜನ್ಯ್ತಿಂದ ಗತರತತ್ತಸ್ಲಪಟಿಟದೆ  

ಭಾರತ್ವು ರಾರ್ರದಾದಯಿಂತ್ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಗಳ ವಿಿಂಗಡಣೆಯನತೊ ಹೊಿಂದರತವ ದೆೀಶವಾಗಿದೆ, ಇದತ ಸಾವಿರ ವರ್ಘಗಳರ್ತಟ ಹಳೆಯದಾದ ಪ್ಾರಚಿೀನ 

ಇತ್ತಹಾಸ್ದಿಂದ ರಚಿಸ್ಲಪಟಿಟದೆ ಮತ್ತು ವಯಕ್ಕುನರ್ಠವಾಗಿದೆ  ರಾರ್ರವು ಹಿಂದೊಗಳತ, ಮತಸಿಿಮರತ, ಕ್ಕರಶ್ಚಯನೊರತ, ಸಿಖಖರತ, ಜೈನರತ, 

ಬೌದಧರತ ಮತ್ತು ಜಾನಪ್ದ ಧಮಘಗಳ ಅನತಯಾಯ್ತಗಳಿಂತ್ಹ ಅನ್ೀಕ ಧಮಘಗಳ್ಳಗೆ ಮೊಲವಾಗಿದೆ  

ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯತ ಒಟಾಟರಯಾಗಿ ರಾರ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟತಟಗೊಡಿದ ಎಲ್ಾಿ ಧಮಘಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ಮತದಾಯಗಳ ನೊರಾರತ ವಿಶ್ರ್ಟ 

ಮತ್ತು ವಿಭಿನೊ ಜಿೀವನ ವಿಧಾನಗಳನತೊ ಉಲೆಿೀಖಿಸ್ತತ್ುದೆ  ಭಾರತ್ದ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯತ ಜನರ ಉಡತಪ್ುಗಳತ, ಮಾತ್ನಾಡತವ ಭಾರ್ಷಗಳತ, 

ಆಚರಿಸ್ತವ ಹಬಬಗಳತ, ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳತ, ಧಾಮಘಕ ನಿಂಬಿಕಗಳತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕತಶಲ ವಸ್ತುಗಳತ, ಸ್ಿಂಗಿೀತ್, ನೃತ್ಯ, ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 

ವಾಸ್ತುಶ್ಲಪವನತೊ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ  ಭಾರತ್ವು ತ್ನೊ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತ, ಪ್ದಧತ್ತಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಿಂತ್ವಾಗಿದೆ  

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯ್ದೀ ನಮಮ ದೆೀಶದ ಅಸಿಮತ  ಎಲ್ಾಿ ವೆೈವಿಧಯತಗಳತ ದೆೀಶವನತೊ ಎದತದಕಾಣ್ತವ, ಸ್ಮೃದಧ ಮತ್ತು ವೆೈವಿಧಯಮಯ 

ರಾರ್ರವನಾೊಗಿ ಮಾಡತತ್ುವೆ  

ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯ ಕಲಪನ್   ಭಾರತ್ದ ತ್ತ್ವಶಾಸ್ಿವು ರಾರ್ರದ ಸ್ತ್ಯ ಶ್ನೊೀಧನ್ಯ ಸ್ಿಂಪ್ರದಾಯಗಳನತೊ ಸ್ೊಚಿಸ್ತತ್ುದೆ  ಭಾರತ್ತೀಯ 

ತ್ತ್ುವಶಾಸ್ಿದ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯ್ತಕ ವಗಿೀಘಕರಣ್ವನತೊ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯ್ತಕ ಮತ್ತು ಹಟೆರೊಡಾಕ್  ಎಿಂದತ ವಗಿೀಘಕರಿಸ್ಲ್ಾಗಿದೆ  ಈ ವಗಿೀಘಕರಣ್ಗಳತ 

ಮೊರತ ಪ್ರಮತಖ ನರ್ಾಘಯಕ ಅಿಂಶಗಳ ಮೀಲೆ ಅವಲಿಂಬಿತ್ವಾಗಿವೆ  ವೆೀದಗಳತ ಮಾನಯವಾದ ಮೊಲ, ಅಥವಾ ಬಾರಹಮಣ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ 

ನಿಂಬಿಕಗಳತ, ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯತ ಮತಿಂದನ ಪ್ರಪ್ಿಂಚ ಮತ್ತು ದೆೀವತಗಳನತೊ ನಿಂಬತತ್ುದೆ  

ಹಿಂದೊ ತ್ತ್ುವಶಾಸ್ಿದ ಮೀಲೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯ್ತಕತಯ ಆರತ ಪ್ರಮತಖ ಶಾಲೆಗಳನತೊ ಸಾಿಪಿಸ್ಲ್ಾಯ್ತತ್ತ  ಮತ್ತು 

ಹಟೆರೊಡಾಕ್  ನಲ್ಲಿ ಐದತ ಇತ್ರ ಶಾಲೆಗಳತ  ಪ್ಾರಥಮಕವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನತೊ 1000 BCE ಯ್ತಿಂದ ಸಾಮಾನಯ ಯತಗದ ಆರಿಂಭಿಕ 

ಶತ್ಮಾನದವರಗೆ ಸಾಿಪಿಸ್ಲ್ಾಯ್ತತ್ತ  800 BCE ಮತ್ತು 200 BCE ವರ್ಘಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಡತವೆ ವಿರೊೀಧಾಭಾಸ್ ಮತ್ತು 

ಸ್ಿಂಯೀಜನ್ಯತ ಭಾವೊೀದರಕುವಾಗಿತ್ತು  

ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯ ಅಿಂಶಗಳತ   ಭಾರತ್ತೀಯ ಧಮಘವು ದೆೀಶದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳನತೊ ರೊಪಿಸ್ತವಲ್ಲಿ ದೆೊಡಡ ಅಬಬರವನತೊ 

ಹೊಿಂದದೆ  ಭಾರತ್ದ ಸ್ಿಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತ ಹಲವಾರತ ವರ್ಘಗಳ ಹಿಂದೆ ಹತಟಿಟಕೊಿಂಡಿತ್ತ  ಹಿಂದೊ ಧಮಘವು ವೆೀದಗಳ್ಳಿಂದ 

ಪರೀರಿತ್ವಾಗಿದೆ, ಏಕಿಂದರ ಎಲ್ಾಿ ಹಿಂದೊ ಧಮಘಗರಿಂಥಗಳ ಆಧಾರವು ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ ಪ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಪಿಯನತೊ ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ  ಜೈನ ಧಮಘದ 

ಮೊಲವು ಸಿಿಂಧೊ ಕಣಿವೆಯ್ತಿಂದ ಬಿಂದದೆ ಎಿಂದತ ಜನರತ ನಿಂಬತತ್ಾುರ  ಬೌದಧಧಮಘವು ಗೌತ್ಮ ಬತದಧನ ಬೊೀಧನ್ಗಳ್ಳಿಂದ ತ್ನೊ 

ಅಡಿಪ್ಾಯವನತೊ ಪ್ಡೆದತಕೊಿಂಡಿತ್ತ  ಅನ್ೀಕ ವರ್ಘಗಳತ ಕಳೆದವೆ, ಜನರತ ಇನೊೊ ತ್ಮಮ ಧಮಘ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯನತೊ ಅನತಸ್ರಿಸ್ತತ್ಾುರ 

ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತತ್ಾುರ  

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಷ   ಭಾರತ್ವು 22 ಭಾರ್ಷಗಳನತೊ ಹೊಿಂದರತವ ನಾಡತ  ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ ಪ್ಾರಚಿೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕಯಲ್ಲಿದದ ಭಾರ್ಷ  ಭಾರತ್ದ 

ಆಧತನಕ ಭಾರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ, ಅಸಾಿಮ, ಬಾಿಂಗಾಿ, ಡೆೊೀಗಿರ, ಬೊೀಡೆೊ, ಗತಜರಾತ್ತ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಕೊಿಂಕಣಿ, ಕನೊಡ, ತಲತಗತ, ತ್ಮಳತ, 

ಮಲಯಾಳಿಂ, ಮರಾಠಿ, ಒರಿಯಾ, ಪ್ಿಂಜಾಬಿ, ನ್ೀಪ್ಾಳ್ಳ, ಮಣಿಪ್ುರಿ, ಸ್ಿಂತ್ಾಲ್ಲ, ಉದತಘ, ಸಿಿಂಧಿ, ಮೈರ್ಥಲ್ಲ ಸೀರಿವೆ  ಹಿಂದ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಭಾರ್ಷ  

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಹಬಬಗಳತ   ಭಾರತ್ವು ವಿವಿಧ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಗಳನತೊ ಹೊಿಂದರತವ ದೆೀಶವಾಗಿದೆ, ಭಾರತ್ದ ಹಬಬಗಳತ ವಾಯಪ್ಕವಾದವು  ಭಾರತ್ವು 

ಬಹತ-ಧಮೀಘಯ ಮತ್ತು ಬಹತ-ಸಾಿಂಸ್ಕೃತ್ತಕ ದೆೀಶವಾಗಿರತವುದರಿಿಂದ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದತ ಹಬಬವನತೊ ಅದರ ಪ್ದಧತ್ತಗಳತ ಮತ್ತು 

ಸ್ಿಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ  ಎಲ್ಾಿ ಹಬಬಗಳನತೊ ವಿನ್ೊೀದ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂತೊೀರ್ದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ  ಮಿಂಗಳಕರವಾದ 

ಪ್ೂಜ ಮತ್ತು ಆನಿಂದದಾಯಕ ಹಬಬದ ಮೊೀಡ್ ಅನತೊ ದೆೀಶದ ಎಲ್ಾಿ ನಾಗರಿಕರತ ಆನಿಂದಸ್ತತ್ಾುರ  ಹಬಬ ಹರಿದನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಘರದಿಂದ 

ರಜ ಘ್ೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ  ಭಾರತ್ವು ಅನ್ೀಕ ಹಬಬಗಳನತೊ ಆಚರಿಸ್ತತ್ುದೆ  ನಮಮ ದೆೀಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬಬಗಳೆಿಂದರ ಗಣ್ರಾಜೊಯೀತ್ಿವ, 



8 
 

ಸಾವತ್ಿಂತ್ರಯ ದನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಿಂಧಿ ಜಯಿಂತ್ತ  ಭಾರತ್ದ ಹಸ್ರಾಿಂತ್ ಧಾಮಘಕ ಹಬಬಗಳೆಿಂದರ ದತಶ್ೀರಾ, ದೀಪ್ಾವಳ್ಳ, ಗಣೆೀಶ ಚತ್ತರ್ಥಘ, 

ಹೊೀಳ್ಳ, ಯತಗಾದ, ಸ್ಿಂಕಾರಿಂತ್ತ, ರಕ್ಷಾ ಬಿಂಧನ, ರಥ ಯಾತರ, ಮಹಾ ಶ್ವರಾತ್ತರ, ಕ್ಕರಸ ಮಸ, ಓಣ್ಿಂ, ಜನಾಮರ್ಟಮ, ಮತ್ತು ಅನ್ೀಕ ಇತ್ರ 

ಹಬಬಗಳನತೊ ದೆೀಶದಾದಯಿಂತ್ ಬಹಳ ಹಮಮ ಮತ್ತು ಏಕತಯ್ತಿಂದ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ  

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ   ಭಾರತ್ತೀಯ ಪ್ಾಕಪ್ದಧತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕವಾದ ಆಹಾರ ಪ್ರಭೀದಗಳ್ಳವೆ  ಪ್ರತ್ತಯಿಂದತ ಪ್ರದೆೀಶವು ತ್ನೊದೆೀ ಆದ 

ಅಡತಗೆ ವಿಧಾನವನತೊ ಹೊಿಂದದೆ  ದೆೀಶದ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದತ ಭಾಗವು ತ್ನೊದೆೀ ಆದ ವಿಶ್ನೀರ್ತಯನತೊ ಹೊಿಂದದೆ  ಉತ್ುರ, ಪ್ೂವಘ, ಪ್ಶ್ಚಮ, 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನಯ ವಗಿೀಘಕರಣ್ಗಳನತೊ ಮಾಡಬಹತದತ  ಭಾರತ್ತೀಯ ಅಡತಗೆಯ ಪ್ದಾಥಘಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ೀಕ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಸಾಲೆಗಳತ ಮತ್ತು 

ಗಿಡಮೊಲ್ಲಕಗಳತ ಕಿಂಡತಬರತತ್ುವೆ  

ಭಾರತ್ವು ಸ್ಲ್ಾಡ್ ಗಳತ ಮತ್ತು ಸಾಟಟಘರ್ ಗಳ್ಳಿಂದ ಸಾಸ ಗಳತ, ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ಳಿಂದ ಮಾಿಂಸಾಹಾರಿಗಳವರಗೆ ಹಲವಾರತ ವಿಧಗಳನತೊ ಹೊಿಂದದೆ, 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆಗಳ ಸ್ತವಾಸ್ನ್ಯತ ಅದರ ಆದಯತಯನತೊ ಹೊಿಂದದೆ, ಸಿಹತ್ತಿಂಡಿಗಳತ ಮತ್ತು ಬರಡ್ ಎಲಿವೂ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಸಾರದ 

ಸ್ಪಶಘದಿಂದ ಪ್ೂಣ್ಘಗೆೊಿಂಡಿದೆ  

ಪ್ದಧತ್ತಗಳತ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಳಗೆ   ಭಾರತ್ದ ಜನರತ ಹಚಾಚಗಿ ಅವಿಭಕು ಕತಟತಿಂಬದಿಂದ ಬಿಂದವರತ  ಇದತ ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರತವ ವಯವಸಿ  ಪೂೀರ್ಕರತ, ಮಕಕಳತ, ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳತ, ಅಜಿಿಯರತ, ಮೊಮಮಕಕಳತ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂತ್ಾನವು ಅವಿಭಕು 

ಕತಟತಿಂಬವಾಗಿದೆ  ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯತ ಪ್ರಸ್ಪರರ ಬಗೆಿ ಜನರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಡವಳ್ಳಕಯನತೊ ಚಿತ್ತರಸ್ತತ್ುದೆ  ಅವರತ ಪ್ರಸ್ಪರ 

ಗೌರವದಿಂದ ಭೀಟಿಯಾಗತತ್ಾುರ ಮತ್ತು ಸಾವಗತ್ತಸ್ತತ್ಾುರ  

ಜಿೀವನದ ಪ್ರತ್ತಯಿಂದತ ಅಿಂಶದಲೊಿ ಮಕಕಳತ ತ್ಮಮ ಹತ್ುವರಿಗೆ ವಿಧೀಯರಾಗತತ್ಾುರ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸ್ತತ್ಾುರ  ಅಧಯಯನದಿಂದ ಹಡಿದತ 

ಜಿೀವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯ್ದಕಯವರಗೆ ಅವರತ ಪೂೀರ್ಕರ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನತೊ ಪ್ಡೆಯತತ್ಾುರ  ಅರೀಿಂಜ್ ಮಾಯರೀಜ್ ಗಳ್ಳಗೆ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 

ಪ್ಾರಥಮಕ ಪ್ಾರಮತಖಯತ ನೀಡಲ್ಾಗಿದೆ  ಎಲ್ಾಿ ಜನರನತೊ ಆಹಾವನಸಿ ಮದತವೆಗಳನತೊ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ  ಇತ್ರ ದೆೀಶಗಳ್ಳಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರ 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚೆಛೀದನ ಪ್ರಕರಣ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ್ ತ್ತಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮ  

ಉಪ್ಸ್ಿಂಹಾರ   “ರಾರ್ರದ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯತ ಅದರ ಜನರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಲೆಸಿದೆ”, ಭಾರತ್ವು ತ್ನೊ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಿಂಪ್ರಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಿಂತ್ವಾಗಿದೆ  ದೆೀಶವು ಅನ್ೀಕ ವಿಭಿನೊ ಭಾರ್ಷಗಳತ, ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಗಳತ, ಧಮಘಗಳತ, ತ್ತ್ವಗಳ್ಳಗೆ ಸ್ಿಳವಾಗಿದೆ  ಇದತ 

ಬಹತಭಾಷಾ, ಬಹತಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತ ಮತ್ತು ಬಹತ ಜನಾಿಂಗಿೀಯ ಸ್ಮಾಜವಾಗಿದೆ  ಅನ್ೀಕ ಕಾರಿಂತ್ತಕಾರಿಗಳತ ದೆೀಶವನತೊ ಎದತರಿಸಿರಬಹತದತ, ಆದರ 

ಜನರತ ಅವರ ಸ್ಿಂಸ್ಕೃತ್ತಯನತೊ ಅನತಸ್ರಿಸ್ಲತ ಎಿಂದಗೊ ವಿಫಲರಾಗತವುದಲಿ  

 

ಪುಟ 3 ರುಂದ...... 
 

DºÁgÀ ¹QÌzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, ¹PÀÌ¢zÀÝgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è C£ÉÆßÃ ªÀÄ£À¹Üw ªÀÄ£ÀÄµÀåjUÉ AiÀiÁPÉ E®è? JµÉÖÃ PÉÆÃnUÀlÖ¯É 

¸ÀA¥Á¢¹zÀgÀÆ, ºÉÆmÉÖUÉ ºÁPÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ §lÖ®Ä C£Àß vÁ£É? ¥ÁætÂUÀ¼À §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ, ªÀÄ£ÀÄµÀå vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÉÆAzÀ®PÉÌ M¼À¥Àr¹PÉÆArzÁÝ£É CAvÀ ¤ªÀÄUÉ®è C¤¸ÉÆÃ¢®èªÉÃ? MAzÀÄ ºÀQÌ ªÀÄ¼É, ©¹®ÄUÀ½AzÀ vÀ£Àß£ÀÄß 

¸ÀAgÀQë¹PÉÆ¼Àî®Ä, vÀ£Àß ¸ÁªÀÄxÀåðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ, vÁ£ÉÃ ¸ÀévÀB MAzÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV CzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

²PÀëtªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉ¢®è. AiÀiÁªÀ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è. JµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV §zÀÄPÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ! 

§Ä¢ÝªÀAvÀgÁzÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è? £ÁªÀÅ ¸Á«gÀUÀlÖ¯É ªÀµÀð F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±Á±ÀévÀªÁV 

§zÀÄPÀÄvÉÛÃªÉ C£ÉÆßÃ jÃwAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ªÀwð¸ÀÄvÉÛÃªÉ? EzÀPÉÌ®è PÁgÀt ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ£ÀÄµÀå£À CwAiÀiÁzÀ D¸É§ÄgÀÄPÀÄvÀ£À. 

AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ vÀÈ¦Û C£ÉÆßÃzÉÃ E®è. §PÁ¸ÀÄgÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÁUÉ, wAzÀµÀÄÖ PÀrªÉÄ C£ÉÆßÃ §Ä¢Ý ©qÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ.   

F dUÀwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ ±Á±ÀévÀªÀ®è. J®ègÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ ¢£À PÁ®£À PÀgÉUÉ NUÀÆqÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ. EgÀÄªÀµÀÄÖ ¢£À, J®ègÀÆ 

RÄ¶AiÀiÁV, £ÉªÀÄä¢AiÀiÁV EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ AiÉÆÃa¸ÀÄªÀ PÁ® AiÀiÁªÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉÆÃ UÉÆwÛ®è. ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ªÀÄÄAzÉ 

PÀtÄÚªÀÄÄaÑ, CªÀ£À£ÀÄß zsÁå¤¸ÀÄvÁÛ, ‘J®èªÀÇ ¤¤ßZÉÑAiÀÄAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÁUÀ, ¤£Àß°è K£ÉAzÀÄ PÉÃ½PÉÆ¼Àî°? ¤Ã£ÀÄ K£ÉÃ 

PÉÆlÖgÀÆ ªÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀªÉAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è EµÉÖÃ PÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÉ, K£ÉÃ PÀµÀÖ§AzÀgÀÆ, CzÀ£ÀÄß ̧ À»¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ±ÀQÛ PÉÆqÀÄ 

ºÁUÉ ¸ÀzÁ £À£ÉÆßA¢VgÀÄ zÉÃªÁ!’ CAvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÁUÀ ±ÁAw¬ÄAzÀ D zÉÃªÀ£À°è ¥Áæyð¸ÀÄvÀÛzÉAiÉÆÃ DUÀ 

ªÀÄ£À¹ìUÁUÀÄªÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀëgÀUÀ¼À°è ªÀtÂð¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è! 
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'ಕ'ಕಾರ ಕವನ 

ಕನ್ನಡವ ಕಲಿಯುತಿರು ಕನ್ನಡದ ಕಂದನ ೇ | 
ಕನ್ನಡವ  ಕಾಯುವುದು ಕಾಪಿಡುವುದಂತ  || 
ಕನ್ನಡಕ  ಕಂಪುಂಟು ಕನ್ನಡಕ  ಕಳ ಯುಂಟು | 
ಕನ್ನಡದಿ ಕಲಿತಾಡು ಕೂಸ  ಕಣ್ಮಣಿಯೆ ||೧|| 

 

ಕನ್ನಡದ ಕ  ಂಕಯಯ ಕಡುಭಾಗ್ಯ ಕಂಡವಗ  | 
ಕಾತರದಿ ಕಾದಿದುು ಕಲಿಯುವಾತಂಗ  || 
ಕತಾಯರ ಕಸವರವ ಕ  ತುಂಬಿ ಕ ೂಟಟಂತ  | 
ಕ ೂಡುತಿಹುದು ಕನ್ನಡವು ಕ  ಚಾಚು ಕೂಸ  ||೨|| 

 

ಕ ೇಳಿದುು ಕ ೂಡುವಂಥ ಕಲ್ಪತರು ಕನ್ನಡವು | 
ಕರುನಾಡಲಿರುವವರು ಕಲಿಯಬ ೇಕಿದನ್ು || 
ಕಲಿತಷ್ುಟ ಕಡಲಾಳ ಕಂಡಷ್ುಟ ಕ ೂೇಮಲ್ತ  | 
ಕಲಿಯುವ ಯ ಕಾಣ್ುವ ಯ ಕರುನಾಡ ಕೂಸ ? ||೩|| 

 

ಕ ೂೇಟ  ಕ ೂತತಲ್ವಿಹುದು ಕಡಲ್ು ಕಂದಕವಿಹುದು | 
ಕಾಡು ಕಟಟಡ ಕಿಲ ೆ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ುೆಂಟು || 
ಕಾವ ೇರಿ ಕಣಿವ ಯನ್ು ಕದಯಮಿತ ಕವಲ್ನ್ುನ | 
ಕಾಂಬಾಸ  ಕನ್ಸಲ್ುೆ ಕ ೇಳ ನ್ನ ಕೂಸ  ||೪|| 

 

ಕಪಿಲ ನ್ದಿ ಕ ೂಡಚಾದಿಿ ಕಾಡುಮಲ  ಕಡಲಾಮೆ | 

ಕ ೂಲ್ೂೆರು ಕಾಗಿನ ಲ  ಕೃಷ್ ೆ ಕಾವ ೇರಿ || 

ಕ ೂೇಲಾರ ಕುಪಪಳಿಿ ಕ ೂಡಗ್ು ಕಾಕನ್ಕ ೂೇಟ  | 
ಕನಾಯಟಕದ ಕಳಸ ಕಾಣ ೂೇಣ್ ಕೂಸ  ||೫|| 

 

ಕಾರ್ೇಯಡ ಕಾರಿರುಳು ಕರಿನ ರಳು ಕಪುಪಂಟು | 
ಕಪ ಪೇನ್ು ಕಸವಲ್ೆ ಕರಿಕೃಷ್ೆ ಕಾಂತಿ || 

ಕಸೂತರಿ ಕಪಪಂತ  ಕಾಮುಯಗಿಲ್ು ಕರಿಯಂತ  | 
ಕಾಳಿಂಗ್ ಕೃಷ್ೆನಿಗ  ಕರಮುಗಿವ ಕೂಸ  ||೬|| 

 

ಕಾಡಿನ್ಲಿ ಕ ೇಸರವು ಕಾಡಾನ  ಕಿರುಬಗ್ಳು | 
ಕಾಡು ಕ ೂೇಣ್ಗ್ಳುಂಟು ಕಿೇಶ ಕರಡಿಗ್ಳು || 
ಕರಿಜಾಲಿ ಕಲ್ಗರಿಗ  ಕಾಸರಕ ಕ ೂೇಡಸಿಗ್ | 

ಕಾಡಿನ್ಲಿ ಕಾಣ್ುವುವು ಕಾಣಿಸಿತ  ಕೂಸ ? ||೭|| 

 

ಕಿಿಮಿ ಕಿೇಟಗ್ಳ ಕೂಟ ಕಾಣ್ಬಹುದ ಲ ೆಡ ಯು | 
ಕಿೇಚಕಿಿ ಕ ೂೇಗಿಲ ಯು ಕುರವಿ ಕ ಂಜಿರುವ  || 
ಕ ೂೇಳಿ ಕುಕುಿಟವುಂಟು ಕುರಿ ಕರುಗ್ಳಿಲ್ುೆಂಟು | 
ಕಾಣ್ುವ ಯ ಕಣಿಿಟುಟ ಕೂಸ ನ್ನ ಕೂಸ ? || ೮ || 

 

 

 
 

ಕಮಲ್ ಕನ್ಕಾಂಬರದ ಕುಸುಮ ಕುಲ್ವಿಹುದಿಲಿೆ | 
ಕಾಮಲ್ತ  ಕ ೇದಗ ಯು ಕ ಂಗ್ುಲಾಬಿಗ್ಳು || 
ಕಣ್ಗಿಲ ಯು ಕಾಕಡವು ಕಿಲ್ಕಿಲ್ನ  ಕಿಸಿಯುತಿರ  | 
ಕುಳಿತು ಕಾಣ ೂೇಣ್ವನ್ು ಕುಳಿತುಕ ೂೇ ಕೂಸ  ||೯|| 

 
ಕ  ಕಾಲ್ು ಕಣ್ುೆಗ್ಳು ಕಿವಿ ಕ ನ ನ ಕ ೇಶಗ್ಳು | 
ಕುತಿತಗ ಯು ಕರುಳುಗ್ಳು ಕಲಿಜ ಕಿೇಲ್ುಗ್ಳು || 
ಕಾಳಿಡಿಿ ಕೂಳಿಗಿದ  ಕುಡಿಯಲಿಕ  ಕ ನ ಹಾಲ್ು | 
ಕಾಯ ಕ ೇವಲ್ವಲ್ೆ ಕರುಳಕುಡಿ ಕೂಸ  ||೧೦|| 

 
ಕಾಲ ಗಜ ೆ ಕ ೇಯೂರ ಕ  ಬಳ ಗ  ಕಂಕಣ್ವು | 
ಕಾಲ್ಗಡಗ್ ಕಿವಿಯೇಲ  ಕಂಠಿ ಕುತಿತಗ ಗ  || 
ಕಣ್ಿಪುಪ ಕಣ್ಗಳಿಗ  ಕಟಿಗ್ುಂಟು ಕಟಿಬಂಧ |  

ಕಿಂಕಾಪು ಕಾಯಕ ಿ ಕ ೂಡುತಿರುವ  ಕೂಸ  ||೧೧|| 

 

ಕ ಲ್ವು ಕಸುಬುಗ್ಳಿಹವು ಕರಕುಶಲ್ ಕಮಯಗ್ಳು | 
ಕ್ಷೌರಿಕರು ಕೃಷಿಕಾರ ಕುರಿಕಾಯವ ಕುರುಬ || 

ಕುಂಬಾರ ಕಲ್ುಿಟಿಗ್ ಕಾಮಿಯಕರು ಕರಣಿಕರು | 
ಕರುನಾಡಿಗಾಗಿವರು ಕ ೂಂಡಾಡು ಕೂಸ  ||೧೨|| 

 

ಕಜಾೆಯ ಕರದಂಟು ಕ ೂೇಡುಬಳ  ಕಾಕಂಬಿ | 

ಕ ೂೇಸಂಬರಿಗ್ಳಿಹವು ಕುರುಕಲಿಕ  ಕಾಳು || 
ಕೂಟು ಕಷ್ಾಯಗ್ಳಿವ  ಕಡುಬು ಕಲ್ಸನ್ನವಿದ  | 
ಕೂಳಿದುವ  ಕಾಯಕ ಿ ಕುಳಿತುಣ್ುೆ ಕೂಸ  ||೧೩|| 

 

ಕ ಲ್ವುಂಟು ಕಿಿೇಡ ಗ್ಳು ಕ ೂೇಲಾಟ ಕಲಾೆಟ | 

ಕಬಡಿ ಕಾಲ ಚಂಡಾಟ ಕುಂಟಾಟ ಕೂಟ || 

ಕವಡ  ಕಣ್ುಮಚಾಚಲ  ಕ ೇರಮುಮ ಕುಸಿತಗ್ಳು | 
ಕಿೇಲ ೂಗಂಬ  ಕಥ ಯಾಟ ಕುಣಿದಾಡು ಕೂಸ  ||೧೪|| 

 

ಕಾವಯಗ್ಳು ಕಥನ್ಗ್ಳು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕ ೂೇಠಿ | 

ಕವಿಗ ೂೇಷಿಿ ಕಿರುಚಿತಿ ಕರುನಾಡ ಕವಿತ  || 
ಕವಿ ಕ ೂೇವಿದರ ಕಥನ್ ಕಲಾವಿದರುಗ್ಳ ಕಲ  | 
ಕ ೂೇರ  ಸುವಂತಿಹುದು ಕುಳಿತ ೂೇದು ಕೂಸ  ||೧೫|| 

 

ಕಬಿಿಣ್ದ ಕಡಲ ಯಿದು ಕನ್ನಡವು ಕಲಿಯಲಿಕ  | 
ಕಷ್ಟವಿದ  ಕಠಿಣ್ವಿದ  ಕಲಿಯುವುದದ ಂತು? || 

ಕ ೇಳಿಹರು ಕಿೇಳಾಗಿ ಕಲಿಯಲ ೂಲ್ೆದ ಕುಜನ್ | 

ಕ ೇಳ ಿ ೇಡ ಕಟುಟಕತ  ಕುಸಿಯದಿರು ಕೂಸ  ||೧೬|| 

 

 

ಕ ೇಳಿಲಿೆ ಕಟುಸತಯ ಕಡಲ ಪುರಿ ಕುರುಕುವೊಲ್ು | 
ಕ್ಷಣ್ದಲ ೆ ಕರಗ್ತವು ಕನ್ನಡವು ಕೂಸ  || 
ಕುಳಿತಲ ೆ ಕಲಿಯುತತ ಕಲಿತ ೂಲಿದು ಕುಣಿಯುತತ | 
ಕುಣಿದು ಕ ೂಂಡಾಡುತತ ಕಲಿವ  ಕಲಿ ಕೂಸ  ||೧೭|| 

 

ಕನ್ನಡದ ಕಂದಗ್ಳು ಕರುನಾಡ ಕೂಸುಗ್ಳು | 
ಕನ್ನಡವ ಕಲಿಯುತಿಹ ಕಲಿಗ್ಳಿವರಂತ  || 
ಕಲಿತ ೂೇದಿ ಕುಳಿತಾಡಿ ಕಾವಯಕೃತಿ ಕ ೂೇದುತತ | 
ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಯುತಿಹರಂತ  ||೧೮|| 

                    

-ಶೀಲಾ ಅರಕಲಗೂಡು  
-------------- -------------------------------------
- 

ಓದುಗರಗೆ ಹೊಸ 

ವರ್ಷದ ನಲು 

ಹಾರೈಕೆಗಳು 
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“ರೋಡೋಡುಂಡ್ ರಾನ 

 GªÀiÁ gÁªï  

\ 
ಪ್ರ ತೀಕ್ ಹೇಳಿದೆ್ದ ಲ್ಲಾ  ತೇಲಿ ಬಂದಿತು. "ಶಾಲೂ, ಅಲಿಾ  ಹೀದಾಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತೆ್ತ ... ನಮ್ಮ  ಇಲಿಾ ನ 

ಇರವಿನಿಿಂದ ಒಿಂದು ವಿಚಿತ್ರ  ಡಿಸೆ್ಪ ನ್್ಸ ಕ್ರರ ಯೇಟ್ ಆಗುತೆ್ತ . ಅಲಿಾ  ನಮ್ಮ  ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ  ಒಿಂದು ಬೇರೆಯೇ 

ಪ್ಸೆ್ಪ ಥಕಿ್ರ ವ್ ಸಿಗಬಹುದೇನೀ .." 

ಅಲಿಾ ಯೇ ನಿಿಂತ್ಳು ಶಾಲಿನಿ. ಹಿಂದ್ದಿಂದೀ ಅರಡಿಯ ಕ್ಕಿಂಪು ತೊಗಲಿನ ಜಾರ್ಜಥ ವೆಸಿ್ಟ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಬಂದು, ಇದೇ 

ಮ್ರದ ಕ್ಕಳಗೆ ಕುದುರೆ ಬಿಟಿ್ಟ  ಈ ಗೇಟಿನ ಮೂಲಕ ಜಿಗಿಯುತೆ್ತ  ಮ್ನೆಯೊಳಗೆ ಹೀಗುತೆದೆಿ ರಬಹುದಲಾ ವೇ? ಅವನ ಚೆಲುವೆ 

ಹಿಂಡತ ಕ್ರವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ಖರಪುಟ ಶಬಧ ಕೆ್ಕ ಗಿ ಕ್ಕದು ಕೂತದೆಿ ರಬಹುದಲಾ ವೇ? 
"ಮೇಮ್ ಸಾಬ್... ಸಾಮಾನು ಒಳಗಿಡಲೇ?" 

ಗಲಿಬಿಲಿಗಿಂಡು "ಹಿಂ.. ನನಗೆ ಮ್ರೆತೇ ಹೀಯಿತು" ಎಿಂದಳು ಶಾಲಿನಿ.  

"ಪ್ರವಾಗಿಲಾ  ಮೇಮ್ ಸಾಬ್... ಆರಮ್ ಸೇ .. ಏನೂ ಅವಸರವಿಲಾ ...." 

ಬಿೀಗ ತ್ತಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೀದ ಶಾಲಿನಿ ಹಗೇ ನಿಿಂತ್ಳು. ಎಿಂದೀ ನೀಡಿದ ಇಿಂಗಿಾ ೀಷ್ ಸಿನೆಮಾದಲಿಾ  ಮೆರಿಲ್ ಸೆಿ ರೀಪ್ 

ವಾಸಿಸುತೆದೆ  ಮ್ನೆಯಲಿಾ  ಕ್ಕಲಿಟಿ  ಅನುಭವ, ಮ್ರದ ನೆಲ, ಎತೆ್ರದ ಸೂರು, ಬೃಹದಾಕ್ಕರದ ಬಾಗಿಲು ಕ್ರಟಕ್ರಗಳು, ಅದಕೆ್ಕ  

ತಳಿ ಬಣ್ಣ ದ ಹೂವಿನ ಪ್ರದ್ದಗಳು, ತಳಿಹಳದಿ ಕ್ಕರ್ಪಥಟ್, ದಡಡ  ಮೆತೆ್ನೆಯ ಸೀಫಾಗಳು, ಹಳೆಯ ಕ್ಕಲದ ಕುಚಿಥ, ಮೇಜು, 

ಆರಾಮ್ ಕುಚಿಥ, ಒಿಂದು ಮೂಲೆಯಲಿಾ  ಫಯರ್ ರ್ಪಾ ೀಸ್ಟ. 

ಸಾಮಾನು ಪ್ಕೆ ದಲೆಾ ೀ ಇದೆ  ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಜೀಡಿಮಂಚದ ಹತೆರ ಇಡಿಸಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದೆ  ಖಾನ್ಸ ಗೆ ಖುಷಿಯಿಿಂದ 

40 ಕೊಟಿ ಳು ಶಾಲಿನಿ. ಅವನು ಸಲ್ಲಿಂ ಹಡೆದ.  

"ಯಾವಾಗ ಬೇಕ್ಕದರೂ ಕರೆಯಿರಿ. ನಾನು ರಿರ್ಜ ಹತೆರ ಸಿಕೆು ತೆ್ತೀನೆ. ಹರಡಲೇ..." ಎನುು ತೆ್ಲೇ ಹರಟ. ಬಿೀದಿ ಬಾಗಿಲು 

ಮುಚಿಿ  ಒಳಗೆ ನಡೆದು ಬಂದಂತ್ತ ಅವಳಿಗೇಕೊೀ ವಿಚಿತ್ರ  ಏಕ್ಕಕ್ರತ್ನದ ಅನುಭವಾಗತೊಡಗಿತು. ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ 

ಪ್ರದ್ದಗಳನುು  ಸರಿಸಿ ಕ್ರಟಕ್ರಗಳಾಚೆ ನಡಿದಳು. ಎಿಂಥಾ ಚೆಲುವು ಎಲೆಾ ಲೂಾ ... ದೂರದಲಿಾ ದೆ  ಕಡುಬೂದು ಬಣ್ಣ ದ 

ಪ್ವಥತ್ಗಳ ಹಿಂದ್ದ ಸೂಯಥ ಅವಿತುಕೊಳುು ತೆದೆ . ಹಕೆ್ರ ಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿತೆು . ಸಂಜೆಗತೆ್ಲು ಮುಸುಕು 

ಹಕತೊಡಗಿತು. ಇನು ಧಥ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂತಥ ಕತೆ್ಲ್ಲಗಬಹುದೇನೀ.... ಅವಸರದಿಿಂದ ಹೀಗಿ ಸಿಿ ಚ್ ಒತೆದಳು ಶಾಲಿನಿ. ದಿೀಪ್ 

ಬರಲಿಲಾ . ಇದೇನು ಪ್ರ ತೀಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನಲ್ಲಾ  "ಪ್ವರ್ ವಾಟರ್ ಗಿೀಸರ್ ಎಲ್ಲಾ  ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆಿ ೀನಿ..." ಅಿಂತ್ ಇದೇನು 

ಗರ ಹಚಾರ, ಕರೆಿಂಟ್ಟ ಎಲಾ  ಕಡೆ ಹೀಗಿದ್ದಯೊೀ ಅರ್ವಾ ಈ ಮ್ನೆಯಲೆಾ ೀ ಏನಾದರೂ ತೊಿಂದರೆಯೊೀ... ಕ್ರಟಕ್ರಯಿಿಂದ 

ಹಣಿಕ್ರದಾಗ ದೂರದಲಿಾ  ಸಿ ಲೆ  ಎತೆ್ರದಲಿಾ ದೆ  ಪುಟಿ  ಮ್ನೆಯೊಿಂದರಲಿಾ  ದಿೀಪ್ ಮಿನುಗುತೆತೆು . ಹಗಾದರೆ ಇಲಿಾ  ಮಾತ್ರ  

ಕರೆಿಂಟ್ ಹೀಗಿದ್ದಯೇ... ಈಗ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಏನು... ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಕ್ಕಲಸದವರೂ ಬರುವುದಿಲಾ . ಫೀನ್ಸ ಇಲಾ ... 

ಅವಳಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. 

ಸುತೆ್ಮುತೆ್ಲೂ ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್ ಸೆಾ ಯ ಿಂಡಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಕಡಿದಳು. ಮಂಚದ ಪ್ಕೆ ದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಕ್ಕಲದ ಕಪೆು  

ಲೀಹದ ಕುಸುರಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್, ಸೆಾ ಯ ಿಂಡಿಂದು ನಿಿಂತತೆು . ಅದರಲಿಾ  ಅಧಥ ಉರಿದು ಹಗೇ ನಿಿಂತದೆ  

ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್, ಅದರುದೆ ಕೊ  ಸುರಿದು ಹಪೆು ಗಟಿಿ ದ ಮೀಿಂಬತೆಯ ಮ್ಣಿಗಳು, ಪ್ಕೆ ದಲೆಾ ೀ ಒಿಂದು ಬೆಿಂಕ್ರ ಪೊಟಿ ಣ್. ಇಿಂದು 

ಬೆಳಗೆೆ ಯೇ ಯಾರೀ ಎದೆ  ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅದನುು  ಊದಿ ಆರಿಸಿ ಹರಗೆ ಹೀಗಿದೆ  ಹಗೆ. ಮ್ತೆ್ತ  ಕ್ರಟಕ್ರಯ ಹತೆರ ನಡೆದು ಬಗೆಿ  

ನೀಡಿದಳು ಶಾಲಿನಿ. ಆಕ್ಕಶ ವಿಚಿತ್ರ  ಕ್ಕಿಂಪು, ನಿೀಲಿ ಬಣ್ಣ  ತ್ಳೆಯುತೆತೆು . ಪ್ರ ಪಾತ್ದ ತುದಿಯಲಿಾ  ನಿಿಂತದೆ  ರೀಡೀಡೆಿಂಡ್ 

ರಾನ್ಸ ಕೇವಲ ನಿಚಿ ಳ ಕಪೆು  ಆಕೃತಯಾಗಿತೆು . ಅದರ ಕಡುಕ್ಕಿಂಪು ಹೂಗಳು ದಟಿ  ಹಸಿರೆಲೆಗಳಲಿಾ  ಲಿೀನವಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ ವು. 

ತ್ತರೆದ ಕ್ರಟಕ್ರಯಿಿಂದ ಮೈಸವರಿಕೊಿಂಡಿದೆ  ಕೊೀಟ್ಟ, ಹಕ್ರಕೊಿಂಡು ಮ್ಫಾ ರ್ ಸುತೆಕೊಿಂಡಳು. ಪ್ರ ತೀಕ್ ಹೇಳಿರಲಿಲಾ ವೇ "ನಿಿಂಗೆ 

ಅನುಭವವಿಲಾ , ಅದು ಎಿಂಥಾ ಚಳಿಯಿಂದು, ಸಂಜೆಯಾಗುತೆ್ಲೇ ಬೆಚಿ ಗೆ ಬಟಿೆ  ಹಕ್ರಕೊಿಂಡು ಬಿಡು. ಇಲಾ ದಿದೆ ರೆ 

ಮುಜುಗರವಾದಿೀತು" ಎಿಂದು. ಪ್ರ ತೀಕ್ ನ ಮುದೆು , ಸನಿಹಕೆ್ಕ ಗಿ ಇನೂು  ಎಷಿ್ಟ  ಕ್ಕಯಬೇಕು, ಪ್ರ ತೀಕ್, ಪ್ರ ತೀಕ್... ಅವನು 

ಹುಟಿಿ ದಂದಿನಿಿಂದ ತ್ನು  ಜತ್ತಯೇ ಇದೆ  ಹಗೇ. 

ಏನಾಗುತೆದ್ದ... ಎಲಿಾ  ಬಂದ್ದ... ಏನನು ರಸಿ ಬಂದ್ದ... ಪ್ರ ತೀಕ್ ನಿೀನು ಯಾರು ನನಗೆ... ಇಷಿ್ಟ  ದೂರ... ಎಿಂಥಾ ಹುಚಿ್ಚ .. 

ಹಿಂತರುಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ರೂಮಿನ ತುಿಂಬಾ ಕತೆ್ಲು ತುಿಂಬಿತೆು . ಕ್ರಟಕ್ರಯಿಿಂದ ಬರುತೆದೆ  ಅಲೆ ಸಿ ಲೆ  ಬೆಳಕ್ರನಲಿಾ  ಮೇಜು, 

ಕುಚಿಥ, ಅಲಿಾ ದೆ  ಎಲ್ಲಾ  ವಸೆು ಗಳೂ ಜಿೀವಂತ್ ಆಕೃತಗಳಂತ್ತ ಕಂಡು ಭಯವಾಯಿತು. ಶಾಲಿನಿ ಹೀಗಿ ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್ ಹತೆ ಸಿದಳು. 

ತ್ಕ್ಷಣ್ ಹಿಂದ್ದ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ, ತ್ನು  ಸಟಿ  ನೆರಳನುು  ಕಂಡು ಬೆಚಿಿ ದಳು. ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿರದೇ ಇದೆ  

ಹೂದಾನಿಯೊಿಂದು ಕಂಡಿತು. ಅಲೆಾ ೀ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಬಿಳಿಯ ಪೊೀಸಥಲೈನ್ಸ ಮೇಲೆ ಚಿತೆ್ತರ ಬಿಡಿಸಿದ ಸುಿಂದರ ಹೂಗಳು. 

ಅವುಗಳ ಪ್ಕಳೆಗಳು, ಎಲೆಗಳು ಒಣ್ಗಿ ಸುತೆ್ಲೂ ಉದುರಿತೆು . ತ್ಲೆ ಎತೆದಾಗ ಎದುರು ಕ್ರಟಕ್ರಯಾಚೆ ದೂರದಲಿಾ  ಮಂಕು ಬಿೀದಿ 

ದಿೀಪ್ವಿಂದು ಕಣ್ಣಣ  ಮಿಣ್ಣಕ್ರಸುತೆ್ಲೇ ಇತೆು . 

ಶಾಲಿನಿ ಹಗೇ ಕುಚಿಥಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ಳು. ಪ್ಕೆ ದಲೆಾ ೀ ಇಟಿಿ ದೆ , ಕಟಿಿ ಸಿಕೊಿಂಡು ತಂದಿದೆ  ಸಾಯ ಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಬಿತೆು . 

ಇನೂು  ಸಿ ಲೆ  ಹತೆ್ತದ ಮೇಲೆ ತನು ೀಣ್ ಎಿಂದುಕೊಿಂಡಳು. 

ಸುತೆ್ಲೂ ಜಿೀರುಿಂಡೆಗಳ ಶಬೆ , ಪ್ಕಿ್ರ ಗಳ ಕಲರವ. ಪ್ರ ಪಂಚದ ಯಾವುದೀ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದಂತ್ತ. ಪ್ಕೆ ದಲಿಾ  ಇದೆ  ಫಯರ್ 

ರ್ಪಾ ೀಸ್ಟ ನಲಿಾ  ಹಗೇ ಬಿದೆಿ ದೆ  ಇದೆಿ ಲು. ಅದೇಕೊೀ ಅದರ ಕ್ಕವಿನೂು  ಅರೇ ಇಲಾ , ಹತೆರ ಹೀದರೆ ಬೆಚಿ ಗಿರಬಹುದು 

ಡಿಸಿಂಬರ್ 

ಸ್ಿಂಚಿಕಯ್ತಿಂದ 
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ಎನಿು ಸಿತು. ಈ ಮ್ರದ ನೆಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹೂದಾನಿ, ಕ್ಕರ್ಪಥಟ್, ಮ್ರದ ಸೂರು, ದಡಡ  ಗಾಜಿನ ಕ್ರಟಕ್ರಗಳು, 

ಪೊೀಟಿಥಕೊೀದಲಿಾ  ಸೆಭೆ ವಾಗಿರುವ ಪೇಲವ ಹೂಬಳಿು ಗಳು, ಸುತೆುವರಿದ ದೇವದಾರು ಮ್ರಗಳು. ಅದೇಕೊೀ ಇದು ತ್ನು  

ಜಾಗವಲಾ .. ತ್ತನು ಹೀಗೆ ಕೂತರುವುದು ಯಾರಿಗೀ ಇಷೆ್ ವಾಗುತೆಲಾ .... ಬೇಡದ ಅತಥಿ ಬಂದಾಗ ಸಹಸುವಂತ್ತ 

ಸುಮ್ಮ ನಿದೆಾ ರೆ ಎನಿಸಿತು.  

ದೂರದಲಿಾ  ಕ್ಕರಿಂದು ಕ್ರರಥನೆ ಶಬಧ  ಮಾಡುತೆ್ತ ತರುಗಿದ ಶಬೆ  ಶಾಲಿನಿ ತ್ನು  ಮುದುಡಿದ ಸಿೀರೆಯತೆ್  ನೀಡಿಕೊಿಂಡಳು. 

ಅರೆ, ಇನೂು  ಬಟಿೆ  ಬದಲ್ಲಯಿಸಿಲಾ .  ಮುಖ ತೊಳೆದಿಲಾ . ಎದೆು  ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯ ಗಿನಿಿಂದ ಸೀಪು, ಗುಲ್ಲಬಿ ಬಣ್ಣ ದ 

ಟಕ್ರಥಶ್ ಟವೆಲ್ ತ್ತಗೆದುಕೊಿಂಡು, ಪ್ಕೆ ದಲಿಾ ದೆ  ಅಟ್ಯಯ ಚ್ ಬಾತ್ ರೂಮಿನತೆ್  ನಡೆದಳು. 

ಬಾಗಿಲು ಕ್ರರೆಥನೆು ತೆ್ತ  ತ್ತಗೆದುಕೊಿಂಡಿತು. ಹಲು ಬಿಳಿಯ ಟೈಲುಗಳ ಹದಿಕ್ಕಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾತ್ ರೂಮಿನ ತುಿಂಬಾ 

ಹರಡಿದೆ , ಕ್ರಟಕ್ರಯಿಿಂದ ತೂರಿಬಂದ ಮುಸುಕು ಬೆಳಕು. ದಡಡ  ವಾಷ್ ಬೇಸಿನ್ಸ, ಅಲಂಕೃತ್ ಚೌಕಟಿಿ ನ ಕನು ಡಿ, ಶವರ್, 

ಗಿೀಸರ್, ಅಗಲವಾದ ಬಾತ್ ಟಬ್. ಅದೇಕೊೀ ಆ ಬಾತ್ ಟಬ್ ಕಂಡು ಅವಳು ಹಿಂಜರಿದಳು. ಆಗಲೇ ಅವಳು ಕಂಡದೆು . 

ಎದುರಿಗಿದೆ  ಕನು ಡಿಯ ಮೂಲಕ.. ಶಾಲಿನಿ ಹಗೇ  ಕಲ್ಲಾ ದಳು... 

ಗೌರವಣ್ಥದ ಚೆಲುವೆ. ನಿೀಳವಾದ ತ್ತಳುವಾದ ಶರಿೀರ. ಕಣ್್ಸ ಳೆಯುವ ಮೈಮಾಟ, ಹಳಪಾದ ಹಿಂಗೂದಲು, ನಿೀಲಿಕಣ್ಣಣ , 

ಕಣಿಣ ನ ತುಿಂಬಾ ಕನಸು, ಕ್ಕಿಂಪು ತುಟಿಗಳಂಚಿನಲಿಾ  ಹೂನಗೆ... ಆಗ ತ್ತನೇ ಸಾು ನ ಮುಗಿಸಿದೆ ರಿಿಂದ ಕ್ಕಿಂಪಾಗಿದೆ  ಅವಳ 

ಮೈಯಿಿಂದ ಹಬೆ ಏಳುತೆತೆು . ಒಿಂದ್ದರಡು ಹಜೆೆ  ಮುಿಂದಿಟಿ್ಟ  ಕೈಚಾಚಿ ಅಲೆಾ ೀ ನೇತ್ತಡುತೆದೆ  ತಳಿನಿೀಲಿ ಬಣ್ಣ ದ ಟವೆಲ್ 

ಎಳೆದುಕೊಿಂಡು ಅದರಿಿಂದ ಮೈಯೊರೆಸಿಕೊಿಂಡಳು. ಪ್ಕೆ ದಲೇ ಇದೆ  ಪೌಡರ್ ಡಬಿಿ  ತ್ತಗೆದು, ಮೈ  ಮೇಲೆಲ್ಲಾ  ಪೌಡರ್ 

ಸಿಿಂಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡಳು. ವಿಚಿತ್ರ  ವಾಸನೆ. ಅದರಲಿಾ  ತ್ತನೆಿಂದೂ ಅರಿಯದ ಒಿಂದು ರಿೀತಯ ಮಾದಕತ್ತ. ಅಲೆಾ ೀ ನೇತ್ತಡುತೆದೆ  

ಪುಟಿ  ಪುಟಿ  ಹೂಗಳಿದೆ  ಬಿಳಿಯ ಗೌನ್ಸ ಎಳೆದುಕೊಿಂಡು ಹಕ್ರಕೊಿಂಡಳು. ಹಗೇ ಮುಿಂದ್ದ ಬಂದು ಹಸೆಿಲಲೆಾ ೀ ಬಿಟಿಿ ದೆ  

ನಿೀಲಿ ಬಾತ್ ರೂಿಂ ಚಪೆ್ ಲಿಗಳನುು  ಮೆಟಿಿ ದೆ ಳು. ಟವೆಲ್ ನಿಿಂದ ತ್ಲೆಯೊರೆಸಿಕೊಳುು ತೆ್ಲೇ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ನಡೆದಳು. 

ಹಗೆ ಬಂದು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ನಿಲುಗನು ಡಿಯ ಮುಿಂದ್ದ ನಿಿಂತ್ಳು. ಡ್ರರ ಯರಿನಿಿಂದ ಬರ ಶ್ ತ್ತಗೆದು ತ್ನು  ಹಿಂಗೂದಲನುು  

ಬಾಚಿದಳು. ಅದು ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ನುಣ್ಣಪಾಗುವವರೆಗೂ.. ತ್ನು  ಸಿಂದಯಥಕೆ್ಕ  ತ್ತನೇ ಮಾರು ಹೀಗಿ ಹಗೇ ತ್ನು ತೆ್  

ದಿಟಿಿ ಸಿದಳು.. ಒಳಗಿನಿಿಂದ ಪುಟಿ  ಪ್ರ್ಫ್ಯ ಥಮ್ ಬಾಟಲಿಂದನೆು ತೆ  ಒಿಂದನುು  ಹನಿ ಕ್ರವಿಗಳ ಹಿಂದ್ದ, ಕತೆನಡಿ 

ಹಚಿಿ ಕೊಿಂಡಳು. ಮ್ತೆೊಮೆಮ  ತ್ನು  ಪ್ರ ತಬಿಿಂಬದತೆ್  ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಯಿಿಂದ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳ ಗಮ್ನ ಟೇಬಲಿನತೆ್  ಹರಿಯಿತು. 

ಅವಳು ಅತೆ್  ಬಾಗಿದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯೇ ಇದೆ  ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್ ಬೆಳಕ್ರನಲಿಾ  ಅವಳ ಮುಖ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಗಿ ಕ್ಕಣ್ತೊಡಗಿತು. 

ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಹಳೆಯುತೆದೆ ವು. ಅವಳೂ ಅಲಿಾ ಯೇ ಇದೆ  ಗಾಜಿನ ಹೂದಾನಿಯಲಿಾ  ಹೂಗಳನುು  ಅಿಂದವಾಗಿ 

ಜೀಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅಚಿ  ಬಿಳಿಯ ಹೂದಾನಿಯಲಿಾ  ದಟಿ  ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಡು ಕ್ಕಿಂಪು ರೀಡೀಿಂಡೆಿಂಡರಾನ್ಸ 

ಹೂಗಳು. ಅವಳ ಬಿಳಿಯ ಬೆರಳುಗಳು ಮೀಿಂಬತೆ  ದಿೀಪ್ದಲಿಾ  ಇನೂು  ಬೆಳು ಗೆ ಕ್ಕಣ್ಣತೆದೆ ವು. ಪೊೀಸಥಲೈನ್ಸ ಬೆರಳುಗಳಂತ್ತ... 

ಅವುಗಳು ಅಲುಗಿದೆಾ ಗ ಅದರಲಿಾ ದೆ  ವಜರ ದುಿಂಗುರ ಫಳಫಳನೆ ಹಳೆಯುತೆತೆು . ಇವಳಾರು... ಮಿಸ್ಪಸ್ಟ ವೆಸಿ್ಟ.....ಅದೇಕ್ಕ 

ಇವಳನುು  ಎಲಾ ೀ ನೀಡಿದಂತ್ತನಿಸುತೆ್ದ್ದ.. ಹೂದಾನಿಯನಿು ಟಿ್ಟ  ಒಿಂದ್ದರಡು ಹಜೆೆ  ಹಿಂದ್ದ ಬಂದು ಮೆಚಿ್ಚ ಗೆಯಿಿಂದ ಒಿಂದು 

ಕ್ಷಣ್ ನೀಡಿದಳು.. ಇದೆ ಕೆ್ರ ದೆ ಿಂತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಶಬೆ ಕೆ್ಕ  ಬೆಚಿಿ ದಳು. ತ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾವರಿಸಿಕೊಿಂಡು "ಕಮ್ ಇನ್ಸ" ಎಿಂದಳು. 

ಅವಳು ಹಿಂದುರುಗಿ ನೀಡುವ ಹತೆಗೆ ಅವನು ಬಾಗಿಲಲಿಾ  ನಿಿಂತದೆ . ಟಿರ ಮಾಮ ಗಿ ಯೂನಿಫಾಮ್ಥ ಧರಿಸಿದ ಕಟಿ್ಟ ಮ್ಸೆಾದ 

ಎಣ್ಸಣ ಗೆಿಂಪಿನ ಯುವಕ. ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಣ್ದ್ದ, ದೇಹದ ಆಕ್ಕರ ಮಾತ್ರ  ಮೂಡಿತೆು  ಬಾಗಿಲ ಚೌಕಟಿಿ ನಲಿಾ . 

"ಸಾರಿ ಮಾಯ ಮ್, ನನಗೆತೆರಲಿಲಾ ..." ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ. 

"ಪ್ರವಾಗಿಲಾ , ಒಳಗೆ ಬಾ" 

ಅವಳ ತುಟಿಯಂಚಿನಲಿಾ  ಕ್ರರುನಗೆ ಮೂಡಿತು. 

ಹಗೇ ನಿಿಂತದೆ  ಅವನ ಕೈಯಲಿಾ  ತಳಿಗೆಿಂಪು ಪೊೀಸಥಲೈನ್ಸ ಕಪೆು  ಸಾಸರ್, ಟಿೀ ಕೊೀಜಿ ಹದಿಸಿದ ಪಾಟ್. 

ಅವಳು ಮುಿಂದ್ದರಡು ಹಜೆೆ  ಇಟಿ ಳು. 

"ನಾನು... ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕ್ಕದಿದೆ್ದ ... ಬಾ" ಎಿಂದಳು ಮೆಲಾ ನೆ, ಅವನು ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗದ್ದ ಗಲಿಬಿಲಿಗಿಂಡ.  

"ಇಲಾ ... ಮಾಯ ಮ್.." 

"ಮಾಯ ಮ್ ಅನು ಬೇಡ...." 

ಅವನ ಕ್ರಸಿವಿಸಿ ಹಚಿಾ ಯಿತು. ಅವಳು ಅವನ ಹತೆರ ಹತೆರ ಬಂದಳು. ಮೀಿಂಬತೆಯ ದಿೀಪ್ದಲಿಾ  ಅವಳು ನಡೆಯುತೆರುವ 

ಪೊೀಸಥಲೈನ್ಸ ಬಿಂಬೆಯಂತ್ತ ಕಂಡಳು. ಮುಟಿಿ ದರೆ ಒಡೆದು ಹೀಗುವ ಬಿಂಬೆಯಂತ್ತ. ಅವನು ಅಲ್ಲಾ ಡದೇ ನಿಿಂತದೆ . 

ಅವಳು ಅವನ ಕೈಯಿಿಂದ ಟೆರ ೀ ತ್ತಗೆದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿಟಿ ಳು. ಅವನ ಹತೆರ ಬಂದು ಅವನತೆ್  ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಿಂತ್ಳು. 

"ನನು  ಹಸರು ಸಾರಾ.... ನನು ನುು  ಹಗೇ ಕರಿ..." 

ಅವಳ ಧಿ ನಿ ಮಾದಕವಾಗಿತೆು . ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಹಳಪೇರಿದೆ ವು. ಎದ್ದ ಮೆಲಾ ನೆ ಏರಿಳಿಯುತೆತೆು . 

"ಮಾಯ ಮ್" 

"ಮ್ತೆ್ತ  ಮ್ತೆ್ತ  ಮಾಯ ಮ್ ಎನು ಬೇಡ" 

ಅವಳು ತ್ನೆು ರಡು ಕೈಗಳನೂು  ಅವನ ಭುಜದ ಮೇಲಿಟಿ ಳು. 

"ಎಷಿ್ಟ  ದಿನದಿಿಂದ ನೀಡುತೆ್ಲೇ ಇದಿೀನಿ ನಿನು ... ನಿನು  ಕಂಡಂದಿನಿಿಂದ ಕನಸಿನಲೂಾ  ನಿೀನೇ..." 
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ಅವನು ಹದರಿ ಅತೆತೆ್  ನೀಡಿದ. 

"ಹದರಬೇಡ. ಸಾಬ್ ಇನೂು  ೩ ದಿನ ಊರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಾ . ಈ ಗಳಿಗೆಗಾಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ತ್ವಕ ಪ್ಟಿಿ ದೆ್ದ ೀನೆ..." 

ಅವನಿೀಗ ಭಯಗಿಂಡ. ಏನೂ ಮಾಡಲೂ ತೊೀಚದ್ದ ಸಿ ಲೆ  ಹಿಂದ್ದ ಸರಿದ, ಕೈ ಹಸುಕ್ರಕೊಿಂಡ.  

"ಮಾಯ ಮ್... ನಾನು ನಿಮ್ಮ .. ನಿಮ್ಮ .. ನಿೀವು... ನನು ... ಇದು ಸರಿಯಲಾ .." 

"ರ್ಪರ ೀಮ್ದಲಿಾ  ಎಲಾ ವೂ ಸರಿ.. ನಿನಗಾಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಪ್ರಿತ್ಪಿಸಿದೆ್ದ ೀನೆ.. ಗತೆ್ತ , ನಿೀನು ಕ್ಕಡಿದಂತ್ತ ನನು ನಾಯ ವ ಗಂಡಸೂ ಕ್ಕಡಿಲಾ . 

ಅತೆ್  ನೀಡು... ಆ ಕ್ರಟಕ್ರ ಆಚೆ ನಿಿಂತದ್ದಯಲ್ಲಾ ಾ  ಆ ರೀಡೀಡೆಿಂಡರಾನ್ಸ ಮ್ರ.. ಮೈ ತುಿಂಬಾ ಬಯಕ್ಕ ಹತೆು ... 

ಕ್ಕಯುತೆ್ತ  ವಷ್ಥಗಳಿಿಂದ... ಹಗೇ ನನಗೆ ನಿನು ನುು  ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ  ಅನಿು ಸುತೆತೆು . ಎಷಿ್ಟ  ಯುಗಗಳಿಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ 

ಕ್ಕಯುತೆದೆ್ದ ೀನೀ ಎಿಂದು..." 

ಅವಳ ಧಿ ನಿ ಮೆದುವಾಗಿ, ಮಾದಥವ ಹಚಿಾ ಯಿತು. ಅವಳ ತೊೀಳುಗಳು ಅವನ ಕತೆನ ಸುತೆ್  ಬಿಗಿಯಾದವು. ಅವನು 

ಹಿಂಜರಿದಂತ್ತ ಅವಳ ಹಡಿತ್ ಬಲವಾಯಿತು. ಅವಳು ಎಷಿ್ ೀ ಹತೆು  ಹಗೇ ಅವನ ಕನಿಣ ನಲಿಾ  ಕಣಿಣ ಟಿ್ಟ  ನೀಡಿದಳು. 

ಅವನನುು  ತ್ನು ಲಿಾ  ಕರಗಿಸಿಕೊಳುು ವಂತ್ತ. ಹಗೇ ತ್ನು  ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿದ ಹಿಂಗೂದಲನುು  ತ್ಳಿು  ಅವನ ಕ್ಕನೆು  

ಸವರಿದಳು. ಅವನ ತ್ಲೆಗೂದಲನುು  ತ್ನು  ಮುಷಿಿ ಯಲಿಾ  ಹಡಿದು ಅವನ ಮುಖವನುು  ಹತೆರಕೆ್ಕ ಳೆದುಕೊಿಂಡಳು. ಅರೆಬಿರಿದ 

ತುಟಿಗಳನುು  ಅವನ ಹತೆರ ತ್ರುತೆ್ತ ಹೇಳಿದಳು. "ನನಗೆ ನಿೀನು ಬೇಕು..." ಆಗ ಇದೆ ಕೆ್ರ ದೆ ಿಂತ್ತ ಅವನು ಸ್ಪಟೆದ ತ್ನು  ಕತೆನ ಸುತೆ್  

ಬಳಸಿದ ಅವಳ ತೊೀಳುಗಳನುು  ಕ್ರತೆ್ತ ಸ್ಪದು ಅವಳನುು  ಮೆಲಾ ನೆ ಹಿಂದ್ದ ತ್ಳಿು ದ. ಮೈಮ್ರೆತದೆ  ಅವಳ ಆಯತ್ಪೆಿ  ವಾಲಿ ಹಗೇ 

ಕ್ಕರ್ಪಥಟಿಿ ನ ಮೇಲೆ ಬಿದೆ ಳು. ಅವಳ ಹಿಂಗೂದಲು ಮುಖ ಮುಚಿಿ ತು. ಬಿದೆ  ರಭಸಕೆ್ಕ  ಅವಳ ಹಣ್ಸ ಮಂಚದ ಕ್ಕಲಿಗೆ 

ಹಡೆದು ಮೆಲಾ ಗೆ ರಕೆ  ಒಸರತೊಡಗಿತು. ದಿಗ್ ರಮೆಗಿಂಡ ಅವಳು ಕೊಿಂಚ ಹತೆು  ಹಗೇ ಕುಳಿತದೆ ಳು. ಸಾವರಿಸಿಕೊಿಂಡು 

ತ್ಲೆ ಎತೆದಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಕ್ಕಿಂಡ ಕ್ಕರುತೆದೆ ವು. ತುಟಿಗಳು ಬಿಳುಪೇರಿತೆು . ಚೇತ್ರಿಸಿಕೊಿಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆದೆಾ ಗ 

ದೇಹ ಕೊೀಪ್ದಿಿಂದ ಕಂಪಿಸುತೆತೆು . ತುಟಿಗಳು ನಡುಗುತೆದೆ ವು. ನಿಿಂತ್ಲಿಾ ಿಂದಲೇ ಅವಳ ದೃಷಿಿ  ಅಲಿಾ  ಇಲಿಾ  ಹರಿಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ 

ಲೀಹದ ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್ ಸಿಾ ಯ ಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನೆಟಿಿ ತು. ಅವಳು ಅದರತೆ್  ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದಳು. ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ ಅದನುು  

ದಿಟಿಿ ಸಿದಳು. ಅದನುು  ಎತೆ  ಹಡಿದಳು. ಅವಡುಗಚಿಿ  ಅವನನುು  ದುರುಗುಟಿ್ಟ ತೆ್ತ  ನೀಡಿದಳು. ಮ್ರುಕ್ಷಣ್ ತ್ನೆು ಲ್ಲಾ  ಶಕೆ್ರ  

ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿ ಅವನತೆ್  ಎಸ್ಪದಳು. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ ಹಣ್ಸಗೆ ಹಡೆದಂತ್ತ, ಅವನು ತ್ತೆ್ರಿಸಿ ಕ್ಕಳಗೆ ಬಿದೆ . ಎಚಿ ರ 

ತ್ಪೆಿ ದ. ಆ ಏಟಿಗೆ ಕ್ರತೆುಕೊಿಂಡು ಹೀದ ಕ್ಕಯ ಿಂಡಲ್ ಅವನ ಮುಖದ ಪ್ಕೆ ದಲಿಾ  ಬಿದೆು , ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ ತೇಜವಾಗಿ ಉರಿದು 

ಆರಿಹೀಯಿತು. ಆ ಒಿಂದು ಕ್ಷಣ್ ಅವನ ಮುಖ ಶಾಲಿನಿಗೆ ನಿಚಿ ಳವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಹುಬಿಿ ನ ನಡುವಿನಿಿಂದ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ 

ರಕೆ  ಒಸರುತೆದೆ  ಮುಖ. ಪ್ರ ತೀಕನ ಮುಖ.. ಅದೇ ದಟಿ  ಹುಬಿ್ಬ ಗಳು. ಅದೇ ಪೊದ್ದ ಮಿೀಸ್ಪ, ಅದೇ ಎಡಗೆನೆು ಯ ಮೇಲಿನ 

ಮ್ಚಿೆ ... "ಪ್ರ ತೀಕ್!" ಶಾಲಿನಿ ಕ್ರಟಿ ನೆ ಕ್ರರುಚಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ತ್ಲೆ ತರುಗಿ ಕಣ್ಣಣ  ಕತೆ್ಲಿಟಿಿ ತು... 

ಶಾಲಿನಿ ಕಣ್ಣಣ  ಬಿಟಿ್ಯ ಗ ರೂಮಿನಲೆಾ ಲ್ಲಾ  ಬೆಳಕು. ಪ್ಕೆ ದ ಕ್ರಟಕ್ರಯಿಿಂದ ಮಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಕೊೀಲುಗಳು. ಮೈಚಳಿಯಿಿಂದ 

ಸ್ಪಟೆದು ಹೀಗಿತೆು . ಪ್ರ ತೀಕ್ ಎಲಿಾ ... ತ್ತನೆಲಿಾ ದೆ್ದ ೀನೆ... ಕ್ಕರ್ಪಥಟ್ ಮೇಲೆ ಹಗೇ ಬಿದೆಿ ದೆ  ಶಾಲಿನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಸಾವರಿಸಿಕೊಿಂಡು ಎದೆ ಳು. ತ್ತನಿಲಿಾ  ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ದ. ಕನಸು ಕ್ಕಣ್ಣತೆದೆ್ದ ೀನೆಯೇ ಒಿಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲಾ . ಸುತೆ್ಲೂ 

ಕಣ್ಣಣ ಡಿಸಿದಾಗ ರೂಮಿನಲಿಾ ದೆ  ವಸೆು ಗಳೆಲಾ  ಚೆನಾು ಗಿ ಕಂಡು ಬಂದವು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂಜೆ ನೆನಪಾಗತೊಡಗಿತು. 

ಎದೆು  ನಿಿಂತು ಕ್ಕಲಿನ ಜೀಮು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳುು ತೆ್ತ ಕುಿಂಟ್ಟತೆ್ತ ಕ್ರಟಕ್ರಯ ಹತೆರ ನಡೆದಳು. ಪ್ರದ್ದಗಳನುು  ಸರಕೆ ನೆ ತ್ತರೆದಳು. 

ಎದುರು ಕಂಡ ದೃಶಯ ಕೆ್ಕ  ಬೆಚಿಿ ದಳು. ಎಲೆಾ ಲೂಾ  ಬಿಳಿ. ಮ್ರಗಳು, ಮ್ನೆಗಳು, ಹುಲುಾ , ಬೇಲಿ, ದಿೀಪ್ದ ಕಂಬ ಎಲಾ ದರ ಮೇಲೂ 

ಹಲಿಿ ಳಿ ಹಮ್ದ ಹದಿಕ್ಕ. ಅವಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ತಯಿತು. ಹಗೇ ಮಂಚದ ಪ್ಕೆ ದ ಕ್ರಟಕ್ರಯತೆ್  ನಡೆದು 

ಹರಗೆ ದಿಟಿಿ ಸಿದಳು. ಮ್ರಗಳ ಒಿಂದಿಂದ್ದಲೆಯ ಮೇಲೂ ಹಮ್.... ಹಗೇ ಪುಟಿ  ಗೇಟಿನಾಚೆ ಪ್ರ ಪಾದತೆ್  ಬಾಚಿ ನಿಿಂತದೆ  

ರೀಡೀಡೆಿಂಡರಾನ್ಸ ಮ್ರದ ಮೇಲೂ.. ಆ ಮ್ರವನುು  ಗುರುತಸಲೂ ಕಷಿ್ ವಾಗುವಂತ್ತ.... 

ಅದರ ಕ್ಕಳಗೆ ಹುಲಿಾ ನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಹೀಗಿದೆ  ಬಿಳಿಬಿಳಿ ಹಮ್ದ ಹಸು... ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತನೇ ಉದುರಿದೆ  ಆರಕೆ 

ರೀಡೀಡೆಿಂಡರಾನ್ಸ ಹೂಗಳು.... 

 

Matrimonial 

Alliance Invited for a Smarta, Kannada Brahmin boy, DOB: 27th May 1992, 

Gotra: Kashyapa, Rashi: Meena, Nakshatra: Uttarabhadra, Qualification: B.E. 

Production VJTI- Mumbai working at Easyserve Marketing, Operation 

Head in Mumbai. 

Contact: Mrs. Sriprabha Sathyanarayana 

Contact No.: 9840494853 
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Few More Strides Before the Centenary 

 M. A. N. Prasad  

 

 
We are bringing from this issue a serial by M.A.N. Prasad about the Association. Prasad has 
been associated with the management of the Association for more than two decades and 
has gone through the times when we renovated and rebuilt our building. He will be sharing 
his intimate knowledge of the Association with the readers through these columns. 

- Editor 
 

Behind our association’s building there is a 

triangular patch of land, which is marked as 

recreational area. Association has been paying 

ground rent and had established a basketball court 

in this ground. In the 40’s, basketball was a 

popular game with association and it could take 

pride that many of its players represented the 

state.  It used to hold annually basketball 

tournaments in this ground, which were a big 

draw. 

Over time, the attraction for basketball waned. 

The court was not regularly used. It occurred to us that this place could be developed 

by laying two tennis courts, which would not only cater to our members but also to 

members of neighbourhood. We collected signature of our members and also residents 

in neighbourhood and made a letter to the Garden Dept. seeking permission to lay two 

tennis courts as planned. 

Seva Bharathi, a women’s organization, which was a Dadar – Matunga branch of All 

India Women’s Conference (AIWC) had been allowed to put up their building on this 

play ground, many years ago. As this land was surrounded by buildings all round, their 

drainage line had to go through one of the neighbour’s compound. I am told that they 

approached us and our elders were kind enough to let their drainage pass through our 

compound.  

When we went to the Garden Superintendent’s office to submit our letter, we came to 

know that the ground has been given to Seva Bharathi and they have plans to put up a 

‘mall kambh’ there. An inaugural function was planned, at which the Municipal 

Commissioner would be the Chief Guest.  We were shocked. We were in the habit of 

paying ground rent in advance for five years and that should have covered the next 2-

3 years. How could they overlook this and give the ground to someone else? 

We represented the case with the Municipal Commissioner. He called the Seva Bharathi, 

Association and the Garden Dept. to his office. We had taken an album full of 

photographs showing the usage of the ground since past many years, tournaments 

conducted there, huge gathering of public at these matches, etc. we also told him that 
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we have paid the ground rent in advance.  We told him that if he comes as a chief guest 

for their inaugural function, he will face a lot of embarrassment as our members and 

neighbours will come to the function and stage a protest. 

He asked the Garden Superintendent as to on what basis the ground has been given to 

them. The Garden Superintendent conveniently said that our file is missing and so there 

could be some mix up. 

The municipal Commissioner then said that the ground is in your custody. We will 

reconstruct the file and sort out the matter. He also said that he would not be attending 

their function. 

We were later advised by many well-wishers not to go by the Commissioner’s words.  

We need to safe guard our interest by filing a civil suit. We did that also. 

Cold war: Now that their grandiose plan got scuttled, Seva Bharathi was seething with 

rage. They wanted to settle score with us. They made a complaint with the local ward 

office that though the ground is under our care, we are not taking proper care of it. 

Stray cattle come on the ground. Since their members have to cross the ground to reach 

their building, they find it very difficult. 

The ward officer called us to his office to enquire about the issue. We said that there is 

a wide gate is at one end of the ground. It is kept open so that Seva Bharathi’s members 

have an access to their building. The best solution to prevent cattle is to put up a wicket 

gate, which will allow people to come in, but will prevent cattle straying in to the ground. 

We requested that we be allowed to put up a wicket gate.  The ward officer was 

convinced and gave us the necessary permission. We put up a wicket gate. 

After a few months, Seva Bharathi again had a complaint. They said that many of their 

members are disabled and used devices like wheel chair. The wicket gate at one end of 

the ground does not allow the wheel chair to come up to their building, causing a lot of 

hardship for them. They would therefore appeal to the ward officer to get the wicket 

gate removed.  In response to this, the ward office asked us to remove the wicket gate 

and we complied 

There was a door in the rear side of our compound, which gave us an access to the 

playground.  One fine day, mysteriously there came up a wall blocking this door.  Few 

days later, the wall was brought down in an equally mysterious manner. 

In the meanwhile, the advance rent that we had paid was getting over and we once 

again paid ground rent for the next 5 years through post. Surprisingly, it got accepted. 

Seva Bharathi had some access to Sri. Sharad Pawar and used his influence to prevail 

upon the Garden Department. We in turn got the Karnataka Chief minister Sri. Gundu 

Rao to write to them that ours is a minority institution and our privileges should not be 

tampered with. 

Days dragged on. Again, the ground rent was to be paid. We paid for the next 5 years 

through post. But the garden dept. was cautious this time. They refused to accept the 

payment. Once our rental period was over, the garden department decided not to give 

the ground to either of us, and convert it into a garden. 
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The Word Brahmana is a much later attribute 

 Dr. B. R. Manjunath 

Rigveda speaks of VIPRA, which is made up of two syllables VI meaning VIDYA, and 

PRA meaning PRAGNYA. One who understands Knowledge. 

During Rigveda times, he was a scholar, whose purpose in his entire life was to study. learn and 

disseminate this knowledge to others. Rigveda is composed of Mantras/Suktas which are also 

called RIK. 

Later during Yajurveda, rituals in performing Yagnya/sacrifice, were named as Brahmanas. Much 

later, this Brahmana name was also applied to the people or priests who engaged themselves in 

performing these rituals during Yagnyas. Thus in the performance of Yagnya, there were two 

distinct duties assigned to two different groups. Those who recited RIK and invited the GODS 

and those who offered AHUTI/sacrifice through Fire to these GODS. 

Over ages, unfortunately, like all professions, jobs have been passed away, hereditarily. Even 

today. Doctors sons become doctors, IAS officer’s sons become IAS officers, Judges son inherit 

Judgeship. Prime Minister sons inherit Prime Ministership. 

But coming to what a Brahmin should observe and practice. 

Brahmins during the vedic times believed that all power came from the worship of AGNI/FIRE. 

But post Vishwamitra it went through a tremendous change. 

They understood that SUN was the Prime force which sustained all Life on this earth. The recital 

of Savitr Mantra in Gayatri chandas, while taking Sun Bathing created a vibration, which unified 

you with the Universal Energy. They also understood, that it is the Sun Light which provokes the 

intellect and Body Health. Today we call it as VITAMIN D. 

The Savitr Mantra exactly says just that Oh You GOD, who is most eminent among all the stars 

The one who is burning, Please provoke my Mind and Body. 

This has to be recited by washing ourselves and sitting in Sunlight, at a time when the sun light 

does not contain, harmful Ultra violet or X-rays, and expand our skin area, by holding Breath 

(Pranayama), and do sun bathing, where upon vitamin D is produced in our Body. Without 

vitamin D, our Brain and Bones become brittle.  

This is called Sandhya Vandana. This has to be performed in Sunlight and not in a dark 

corner named pooja griha. 

Jains eat vegetarian food, as they hold the principle of Ahimsa or non-violence. Brahmins have 

no objection on violence as it is part and parcel of Nature. 

Brahmins were eating Meat in the vedic times. But after Vishwamitra, they gave up eating meat 

on the following principle. 

A man’s health depends upon three factors. one third on his genes inherited from his parents. 

There is nothing we can do on this. One third, on the environ ment we live in. We have some 

control, but not a great deal. One third on the food we intake, on which we can exercise total 

control. 

Brahmins abhor touched food or Ucchishta Bhojana. Not even Father and Son eat in the same 

plate. 
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The only untouched food in this world is the Plant food, which is also the primary food. Plants 

take, air, water and cook them in sunlight. This is called photo synthesis in the modern times. But 

our ancestors knew this and called this Savitr Bhojana. 

The animals eat this Food, and then if humans eat the animals, it becomes a secondary or touched 

food, as animals add their hormones/toxins to their flesh. 

Some foods are third hand or even fourth hand, like chickens and fish. These are contaminated 

foods.  

Our ancestors understood that our behaviour and mindset/thought process were dependent 

upon the food we intake. That is how they classified food as Saatvik or Taamasic. A soldier needs 

to fight and his thought process and behaviour needs considerable strength and courage. But a 

scholar who engages in studies and reserch, needs a calm mind and behaviour. 

This is the reason Brahmins gave up eating meat and became vegetartians. 

No where in any scriptures, it is mandated that a Brahmin should wear three threads/ 

yagnopaveeta. 

Upaveeta means a cloth covering the upper portion of the Body. It is mandated that a Scholar 

should always cover himself with an upper cloth to cover his chest, as he is engaged in teaching. 

But there are times, when he cannot wear such clothes, when he is cleaning himself. But as a 

symbol he wears three threads at those times. 

The Three threads are not just for Brahmins. They are worn by all three Castes. Kshatriya and 

Vaishya also wear these three threads. But only a person intending to be a householder or 

Grihasta is supposed to wear these threads, which symbolise, thre characterstics of a 

Householder. or Purusha traya. 

Which means, KAMA, ARTHA, DHARMA. 

A householder should have desire or aspiration KAMA, meaning i should study a vidya, acquire 

proficiency, have a good family and life. To fulfill these aspirations, he has to acquire WEALTH, 

ARTHA. But once you acquire Wealth, you also acquire EGO. Therefore, you need to adopt a code 

of EHICS/ DHARMA.  

Thiis is the meaning of Janeu.  

A Brahmin should therefore follow these Recite Savitr mantra, while sun bathing to acquire 

intellect and body health, Eat only sun baked food, Learn, and disseminate the Knowledge, 

Should not own any property 

Why the last one? 

Any person who owns property has to fight for it and therefore should posess/acquire physical 

strength, like a soldier /kshatriya. 

If a person who is intellectually strong, also becomes physically strong, then He becomes a 

GIANT/DAITYA and he can be conquered or subjugated only by GOD. 

This is the story that is repeated in all Hindu Mythological stories. A Rakshasa is invariable a 

Brahmin, who also becomes a KING and becomes inconquerable. There is not a single Rakshasa, 

who is not a Brahmin. 

Owning Property leads to one becoming a DAITYA. 
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The Grand Land of India- as seen by Mark Twain 
One man wrote: “So, Mark Twain came to India and conquered the people. What 

the British with nearly a hundred and fifty years of strong rule could not achieve, 
he could do in one day by being at Home to the people. They had read Mark Twain 
and were greatly responsive to his subtle humor and highly exaggerated stories.” 

Mark Twain had read over much about the subcontinent and imagined its “Aladdin 
Lamp” atmosphere, but even so he was not prepared for what he encountered 
between January 18 and March 31, 1896: 
“There is only one India! It is the only country that has a monopoly of grand and 
imposing specialties. When another country has a remarkable thing, it cannot have 
it all to itself some other country has a duplicate. But India that is different. Its 

marvels are its own; the patents cannot be infringed; imitations are not possible. 

And think of the size of them, the majesty of them, the weird and outlandish 
character of most of them!”. “India had the start of the whole world in the beginning 
of things. She had the first civilization; she had the first accumulation of material 
wealth; she was populous with deep thinkers and subtle intellects; she had mines, 
and woods, and a fruitful soul.” 

As he traveled through Bombay, Pune, Allahabad, Banaras, Calcutta, Darjeeling, 
Agra, Jaipur, Delhi and other cities, mostly by train (of which he had much to say), 
the American humorist gathered impressions and crafted them into descriptions. 
He later wrote about the animals in India, with special reference to the crows and 
lions and an elephant ride that made him feel quite regal. He gave tales of life in 
Indian hotels, of fancy parties and long names, of street scenes and fakirs, of the 

elaborate Indian costumes that made him wax poetic, and even of long-forgotten 
historical events. An example: “In other countries a long wait at a train station is a 
dull thing and tedious, but one has no right to have that feeling in India. You have 
the monster crowd of bejeweled natives, the stir, the bustle, the confusion, the 
shifting spendors of the costumes. dear me, the delight of it, the charm of it are 
beyond speech.” 

Following the Equator: Following the Equator is thought by many to be Mark 
Twain’s best travelog, an example of his observations of human dignity and 
debasement. Travel accounts interested him throughout his life, and he wrote about 
his trips to Europe and around the American continent. He liked history, biography 

and travels. He roamed about with an open eye and a receptive mind and told vividly 
of what he saw. His keen eye detected shams which he exposed with sympathy due 

to a tolerant attitude about the human condition. His intense interest in social 
problems and his travel-guide craft reached their height in Following the Equator. 
Permeated with his uniquely singular stories and whimsies, it received fine reviews 
during his lifetime. He considered it among his finest efforts. 
Twain was especially impressed with the brilliant color and uncommonness of the 
Eastern costume. There were many sights of Oriental beauty in India, from “the 

tender shapely bodies, slim legs and arms and little feet and hands of the Indian 
woman and the rich and vivid deep colors of the graceful robes they wear usually 

silks, soft and flimsy,” to the extraordinarily glittering dress of the maharajahs and 
princes. It was “all color, bewitching color everywhere, all around, all the way 
around.” 
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There is no doubt that Twain was shaken by the reality he found in India. First in 
Bombay, then village by village, the immensity of history and of want fell upon his 
weary eyes. Like a mountain climber, he went through ups and downs of illness and 

robustness, of gaity and grief, of distress and wonderment. Any modern-day pilgrim 
could sympathize with such extremes. 
But never did his humor fail him. Encountering the firm Indian pillow in a hotel for 

the first time, he quipped: “In India from the beginning, in time of war, breastworks 
have been built of hotel pillows. It was found that a cannon ball could go through 
earth or sandbag, but when it hit a pillow, it hit with a dull thud and dropped to 
the ground.” 
The Oxford of India: Despite the crowded and frequent funeral experiences, 
Banares was not entirely a disappointment to Mark Twain. He called it “the Oxford 

of India” for its wealth of Hindu and Sanskrit studies. He met the priests who 

purported to broker salvation for the pious contributor, but he also met a real holy 
man in whom Hinduism and saintliness became embodied for him. The man’s name 
was Swami Bhaskaranand Saraswati. Twain visited the Swami, who had studied 
Vedanta philosophy and renounced the world, in a small garden called Anandabag 
where he lived. This soul impressed Twain as a great spiritual leader and scholar, 

compelling him to write: “He is no longer a part or feature of this world. He is utterly 
holy, utterly pure.” Their meeting was enthusiastically retold by Twain again and 
again, “There he is. He is minus the trappings of civilization. He hasn’t a rag on his 
back. But he has perfect manners, a ready wit and a turn for conversation.” 
 After his meeting with the Indian holy man, he reflected at length on the matter: 

“He has my reverence. And I don’t offer it as a common thing and poor, but as an 

unusual thing and of value. The ordinary reverence, the reverence defined and 
explained by the dictionary costs nothing. Reverence for one’s own sacred things 
parents, religion, flag, laws, and respect for one’s own beliefs these are feelings 
which we cannot even help. They come natural to us; they are involuntary, like 
breathing. There is no personal merit in breathing. But the reverence which is 
difficult, and which has personal merit in it, is the respect which you pay, without 

compulsion, to the political or religious attitude of a man whose beliefs are not 
yours. You can’t revere his gods or his politics, and no one expects you to do that, 
but you could respect his belief in them if you tried hard enough. But it is very, very 

difficult; it is next to impossible, and so we hardly ever try. If the man doesn’t believe 
as we do, we say he is a crank, and that settles it. I mean it does nowadays, because 
now we can’t burn him.” 

Mark Twain eschewed prejudice most of the time, and those that remained with him 
did not sully seriously his basic conception of man and the world, for he could laugh 
through them at the stupidities of individuals both at home and abroad. Mr. 
Bandaranaike, the late Prime Minister of Sri Lanka, appreciated Twain’s “mixture 
of humorous sympathy for the underdog and moral indignation about the cruelties 
and hypocracies of mankind,” adding, “How could I be hostile to a country that 

produced Mark Twain?” 

Nonetheless, Mark Twain never truly comprehended Hinduism. Through Rev. 
Parker’s eyes he saw the darker side the unfortunate practices of making religion a 
business, and the immense poverty (which he rightly blamed on India’s invaders). 
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ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï£À°è ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
s̈Á£ÀÄªÁgÀ, d£ÀªÀj 8, 2023 À̧AeÉ 6.30PÉÌ

É̈AUÀ¼ÀÆj£À ºȨ́ ÀgÁAvÀ PÀ̄ Á«zÀgÁzÀ

²æÃªÀÄw ªÀÄAUÀ¼Á gÀ« ²æÃªÀÄw ̧ ÀÄ¦æAiÀiÁ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£ï ²æÃ. gÀ« PÀÈµÀÚªÀÄÆwð
 ªÀÄvÀÄÛ  vÀAqÀzÀªÀjAzÀ

§¤ß, J®ègÀÆ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï£À°è Ȩ́Ãj F ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ JzÉvÀÄA© PÀÄtÂAiÉÆÃt.
*****

À̧Ü¼À : ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï À̧̈ sÁUÀÈºÀ, £ÀA. 393, s̈ÁªÀÅzÁfgÀ̧ ÉÛ, ªÀiÁvÀÄAUÀ (¥ÀÇªÀð), ªÀÄÄA É̈Ê - 400019.
zÀÆgÀªÁtÂ : 022 2403 7065.
J®èjUÀÆ £À®Ä §gÀÄªÀÅ

±À¤ªÁgÀ, d£ÀªÀj 21, 2023 À̧AeÉ 6.30PÉÌ

(£ÀÈvÀå, AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧AVÃvÀzÀ À̧ªÀiÁUÀªÀÄ)

É̈AUÀ¼ÀÆj£À ºȨ́ ÀgÁAvÀ s̈ÀgÀvÀ£Álå PÀ̄ Á«zÉ qÁ. ¦æAiÀiÁ UÀuÉÃ±ï
ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ

ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ªÀÄÄA§¬Ä
ªÀÄvÀÄÛ

PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ
EªÀgÀÄ eÉÆvÉ UÀÆr £ÀqȨ́ ÀÄªÀ

ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï §AUÁgÀ ºÀ§âzÀ zÀwÛ G¥À£Áå À̧ ªÀiÁ°PÉ - 2023
G¥À£Áå À̧PÀgÀÄ : qÁ. n. J¸ï. À̧vÀåªÀw ( À̧AVÃvÀ ºÁUÀÆ ªÉÃzÀ ¥ÁgÀAUÀvÀgÀÄ)

«µÀAiÀÄ : “ s̈ÁgÀwÃAiÀÄ À̧AVÃvÀzÀ É̈ÃgÀÄ, É̈¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® UÀÄj”
¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀÄAiÀÄ: 04-02-2023gÀ ±À¤ªÁgÀ À̧AeÉ 6.00 jAzÀ 7.00gÀ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ

¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀÄAiÀÄ : 05-02-2023gÀ gÀ«ªÁgÀ É̈½UÉÎ 11.00 jAzÀ 1.00gÀ ªÀgÉUÉ
À̧Ü¼À : ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï QgÀÄ À̧̈ sÁUÀÈºÀ, 393, s̈ÁªÀÅzÁf gÀ̧ ÉÛ, ªÀiÁlÄAUÀ, ªÀÄÄA§¬Ä - 400 019

qÁ. UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå
UË. PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï, ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ

‘Nesaru  Tingalole’,  January  2023
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THE MYSORE ASSOCIATION, MUMBAI
Holds a DIALOGUE with

Hon’ble Swami CHIDANANDA
Esteemed Scholar Writer who was trained in his early years

by

Swamy Chinmayananda
On

HINDU, HINDUISM, ORIGINS, KNOWLEDGE
AND

BEHAVIOURAL MODEL
On Sunday, January 22, 2023, at 10 in the Morning

Venue : The Mysore Association Auditorium,
393, Bhau Daji  Road, Matunga, Mumbai 400 019.

This is a non-political Dialogue, we invite one and all to participate and
Gain knowledge and spread it around.

Ms. Kamala K Dr. Ganapati Shankarling
President Hon. Secretary

Phone: 022 24097065, E-mail: mysoreassociation.mumbai@gmail.com
   GPS : Mysore Association, Mumbai

On Saturday, January 28, 2023, at 10 in the Morning
Talk and Dialogue with

Adv. SAI DEEPAK
Esteemed Scholar and Senior Advocate, Supreme Court

HINDUISM, ORIGINS, DEVELOPMENT AND CORE BELIEFS
This is a non-political Dialogue, we invite one and all to participate and

Gain knowledge and spread it around.

Venue : The Mysore Association Auditorium, 393, Bhau Daji  Road,
Matunga, Mumbai 400 019.
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