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gÁeÉÆåÃvÀìªÀ - PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw
PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀzÁ À̧gÀ dAiÀÄAwAiÀÄ ªÉÄgÀÄV£À°è C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄµÀ£ï £ÀªÉA§gï 12, 2022 À̧AeÉ MAzÀÄ À̧AVÃvÀ

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹vÀÄÛ. EzÀgÀ°è £ÀªÀÄä »jAiÀÄ À̧AVÃvÀ «zÀÄ¶ ±ÁåªÀÄ¯Á gÁzsÉÃ±ï vÀªÀÄä vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è £ÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄªÀ
ºÀ®ªÁgÀÄ À̧AVÃvÀUÁwðAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢nÖzÀÝgÀÄ.

²æÃªÀÄwAiÀÄgÁzÀ eÉÆåÃw, VÃvÁ, ¥ÀÇtÂðªÀiÁ, CºÀ̄ Áå, ªÀÄ£ÉÆÃºÀj, dAiÀÄ²æÃAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä EA¥ÀÅ zÀ¤AiÀÄ°è ±ÁåªÀÄ¯Á gÁzsÉÃ±ïgÀ
ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀzÁ À̧gÀ

- vÀ®ètÂ̧ À¢gÀÄ PÀAqÁå
- F ªÀiÁAiÉÄAiÉÆ¼ÀUÉÆÃ
- EµÀÄÖ ¢£À F ªÉÊPÀÄAoÀ
- CA§ÄdzÀ¼ÁPÀëUÉ ªÀÄAUÀ¼À
ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁ¼À §zÀÞªÁV MqÀUÀÆr MAzÉÃ zÀ¤AiÀÄ°è £ÀÄrzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ À̧jUÉ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ.
ªÀÄÄAzÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ JzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄtÂªÀAvÉ
-dAiÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄºÉÃ s̈ÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj
- PÀ¯ÁgÀ¹PÀ ¸ÁUÀgÀPÉ
- §¤ß ¨Á£É¯ÉªÀgÉ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉ
- AiÀiÁgÀ PÀgÀÄuÉAiÉÆÃ
JA§ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ.
D ̧ ÀAeÉ CµÀÄÖ ̈ ÉÃUÀ ºÉÃUÉ PÀ¼É¬ÄvÀÄ? JAzÀÄ §AzÀªÀgÉ̄ Áè »VÎzÀgÀÄ. EzÀgÀ°è CtÄ±ÀQÛ £ÀUÀgÀ¢AzÀ §AzÀ CtÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÆ ºÉaÑzÀÝgÀÄ.
C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï £À°è "§jÃ JzÉ vÀÄA©zÀgÉ ¸Á®zÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄÆ vÀÄA§ É̈ÃPÀÄ, DUÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ PÀÄtÂzÁqÀÄvÀÛzÉ" J£ÀÄßªÀAvÉ

À̧AfÃªÀ£À À̧AUÀrUÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ GtÂ̧ À£ÀÄß wAzÀÄ vÀtÂzÀgÀÄ.
EAvÀºÀ À̧AeÉ JAzÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ¯ÁUÀzÀ À̧AeÉ.

eÉÊ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÉ
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ಹಿಂದೂ - ಹಿಂದುತ್ವ  - ಮಿಂದೇನು? 
 

ರ್ನವಲಿ್ಲೆಂದ ಬಂದೆವಿ? ಹೇಗೆ ನಡೆದು ಬಂದೆವಿ? ಈಗ ಎಲಿ್ಲ  

ನಿೆಂತಿದಿದ ೋವಿ? ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ರ್ನವು ಯೊೋಚ್ಚಸದೆ ತಿಳಿಯದೆ 

ಗೆಂದಲದಲಿ್ಲ  ನಿೆಂತಿದಿದ ೋವಿ. ಇದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಕೇ? ಈ 

ಧಮಾದ ಗೆಂದಲದಲಿ್ಲ  ರ್ನವು ಸಿಗಬೇಕೇ? ಎನ್ನು ವ ಮಂದಿ 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿದಾದ ರೆ. 

ಧಮಾವೆಂದರೆ Religion ಎೆಂದೇ? ಅಲಿ . "ಧಮಾ" ಎೆಂದರೆ 

ರ್ನವು ಹೊತ್ು  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. "ಕಮಾ" ರ್ನವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ! 

ನಮಮ  ಧಮಾದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ "ಒಬಬ " ರ್ರ ವಾದಿ ಇಲಿ . "ಒೆಂದೇ 

ಪುಸು ಕ"ವಿಲಿ . ಆದರೆ ನಡೆವಳಿಕೆ ಒೆಂದೇ ನಮಮ  ಗುರುತ್ತ. ನಮಮ  

ನಂಬಿಕೆಯೇ ರ್ಕಕ ದ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆಗಿರಬೇಕ ಅೆಂತಿಲಿ . 

ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮಮ  ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಅವರೂ 

ನಮಮ ವರೇ. 

ದೇವರು ಇದಾದ ನೆ ಎನ್ನು ವವರು ನಮಮ ವರು, ದೇವರು ಇಲಿ  

ಎನ್ನು ವವರೂ ನಮಮ ವರೇ. 

ಇೆಂದು ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು? ಎನ್ನು ವುದೇ ಒೆಂದು ಸಮಸ್ಯಯ . ಇದು 

ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ನಮಮ  ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಯಾರರ್ನು ದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಹೇಳಿಯಾರು. 

ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನು  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು 

"ಹಿೆಂದೂ-ಹಿೆಂದುತ್ವ "ವನ್ನು  ಕರಿತ್ತ ತಿಳಿದವರನ್ನು  ಕರೆಸಿ, 

ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

ಈ ಅವಕಾಶ್ ಇನ್ನು  ಮೆಂದೆ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ತಾವಲಿರೂ 

ಬಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆೆಂದು ಕೋರುತೆು ೋವ. 

ಸಂಪಾದಕೋಯ ಮಂಡಳಿ 
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ಹೀಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡತ 
 ಜಿ.ವಿ.ನವಿಲೆೀಕರ್ 

 

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

ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ (ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿವರಣೆ): ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ಬಂತಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭ್ರಮ. ಎಷ್ಾಾದರೊ ನಗದತ 

ತ್ರತವ ಸ್ಂಪ್ತ್ತುನ ಫಸ್ಲತ . ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ಮಾಡಲತ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ಚಪ್ಪರದ ರಚನ್ಯೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದದ 

ಕಾಲ ಒಂದತ್ತು . ಅಡಿಕ ಒಣಗಿಸ್ಲತ ಬಿಸಿಲತ ತ್ತಂಬಾ ಅವಶಯಕ . ಮಲೆನಾಡತ ಮನ್ಗಳ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ು ಮರ-ಗಿಡಗಳ್ಳರತವುದತ 

ಸ್ಾಾಭಾವಿಕ . ಇನತೊ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ   ತ್ಗಿಿನಲ್ಲಿ ಇರತವ ಮನ್ಗಳ ಅಂಗಳಕಕಂತ್ೊ ಬಿಸಿಲತ ಕಾಣತವುದತ ಮಧಾಯಹ್ೊ ೧೨ 

ರ್ಂಟೆ ಮೀಲೆ . ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ೊರ್ೀಘದಯ್ವಾದೆೊಡನ್ಯೀ ಬಿಸಿಲತ ಬೀಕಂದತ ಮನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎತ್ುರಕಕ ಅಡಿಕ ಚಪ್ಪರ 

ಮಾಡತತ್ತುದದರತ . ಈ ಅಡಿಕ ಚಪ್ಪರ ನ್ಲಮಟಾದಂದ ಸ್ತಮಾರತ ೧೦-೧೨ ಅಡಿ ಎತ್ುರವಾಗಿದತದ   ಕೀವಲ ಅಡಿಕ ಮರದ 

ಕಂಬ   ತೊೀಳತ  ಬಾರೆೊೀಟಿಗೆ  ದಬೆ ಇವುಗಳ್ಳಂದಲೆೀ ತ್ಯಾರಾಗಿರತತ್ತುತ್ತು . ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಘಕರ ಅಭಾವ ಮತ್ತು 

ಸ್ಂಬಳವೂ ತ್ತಟಿಾಯಾಗತತ್ತುರತವುದರಂದ ಚಪ್ಪರದ ಕಲಸ್ಕಕ ದತಬಾರ ಖಚತಘ ಪ್ರತ್ತವರ್ಘವೂ ಬರತವುದೆಂದತ ಮನಗಂಡತ 

ಚಪ್ಪರಕಕ ಕಲತಿಕಂಬ    ಕಬಿೆಣದ ತೊಳತ ಮತಂತಾಗಿ ಉಪ್ರ್ೀಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಖಚತಘ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಾದರೆ . 

ಮನ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಇಂದನ ವರ್ಘ ಕೊಡಿಟತಾಕೊಂಡ ಸ್ಲಕರಣೆಗಳ್ಳಂದ ಚಪ್ಪರ ನಿರ್ಮಘಸಿ ಅಡಿಕ ದಬೆ ಮೀಲೆ ವಾಟೆಯಂದ 

ತ್ಯಾರಸಿದ ಅಡಿಕತ್ಟಿಾಗಳನತೊ ಹಾಸಿ   ಮಳೆಯ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಳೆ ತ್ಟಿಾಗಳನತೊ ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ 

ಶೀಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಚಪ್ಪರದ ಕಲಸ್ ಮತಗಿಯತ್ತ. ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲದ ನಂತ್ರ ಸ್ತಲ್ಲಬೀಳೆಗೆ ಬೀಯ್ತವಾಗ ಬಣಣ 

ಬರಲೆಂದತ ಅಡಿಕಗೆೊೀಳ್ಳ ಅಥವಾ ನ್ೀರಲತ ಚಕಕ ತ್ಂದತ ಜಜಿಿ ಹ್ಂಡೆಯ್ಲ್ಲಿ ನಿೀರತ ಹಾಕಿ ಬೀಯಸಿ   ಬಂದ್ಾದ ನಂತ್ರ  ಈ 

ಚೆೊಗರನತೊ ಶೊೀಧಿಸಿ ಇಟತಾಕೊಳತಿತಾುರೆ . ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲದಂತಲ್ಾಿ ಪ್ರತ್ತದನ ಬಳಗಿನ ಜಾವ ಅಡಿಕ ಒಲೆಗೆ ಬಂಕಿ ಮಾಡಿ 

ಹ್ಂಡೆಗೆ ಅಡಿಕ ತ್ತಂಬಿ ಎರಡೊವರೆ ರ್ಂಟೆ ಕಾಲ ಅಡಿಕ ಬೀಯಸಿ   ಅಡಿಕ ಸೊೀಸಿ ಚಪ್ಪರದ ಮೀಲ್ಲನ ತ್ಟಿಾಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ 

ಒಣಗಲತ ಹ್ರಡತತಾುರೆ . ಈ ರೀತ್ತ ಹ್ರಡಿದ ಬಂದ ಅಡಿಕಯ್ನತೊ ಮೊದಲ ರಾತ್ತರ ರಾಶಿ ಮಾಡದೆಯೀ ಹಾಗೆಯೀ ಇಬೆನಿಗೆ 

ಬಿಟತಾ   ಮಾರನ್ೀ ದನದಂದ ಪ್ರತ್ತದನ ಸ್ಾಯ್ಂಕಾಲ ಅಡಿಕ ರಾಶಿ ಮಾಡತತಾು ಐದತ ಅಥವ ಆರತ 

ಬಿಸಿಲ್ಾದೆೊಡನ್  ಕಳಗಿಳ್ಳಸಿ ಗೆೊೀಣಿಚೀಲಕಕ ತ್ತಂಬತತಾುರೆ . ಈ ರೀತ್ತ ಮಾಡತತಾು ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ನಂತ್ರ ಇದನತೊ ’ಹ್ಸ್’   

‘ಬಟೆಾ’  ಎಂದತ ತ್ರಹೀವಾರಾಗಿ ಹರಕಿ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಇಡತತಾು ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಜಾತ್ತವಾರತ ಮೊಟೆ ಮಾಡಿ ವಾಯಪಾರಕಕ 

ಕಳತಹಸ್ತತಾುರೆ . 

ಜನಾಭಾವದಂದ ಈಗ ಯಾಂತ್ತರಕ ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳತ ಬಂದತ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲಯ್ತವ ರ್ಮರ್ನ್ ಗಳತ ತ್ಯಾರಾಗಿ 

ರ್ಮರ್ನ್ ಗಳತ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲಯ್ತತ್ತುವೆ . ಆದರೆ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ ಸ್ಂಪ್ೂಣಘವಾಗಿ ಮಾನವ ಶರಮದಂದಲೆೀ ಆಗಬೀಕಾದ ಕಾಲ 

ಒಂದತ್ತು . ಅಂದನ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ದ ಸ್ಾಾರಸ್ಯವನತೊ ನ್ೊೀಡೆೊೀಣ : ಅಡಿಕ ಚಪ್ಪರವಾದೆೊಡನ್ಯೀ ಚಪ್ಪರದ ಅಂಗಳ 

ಕತ್ತು   ಗತಡಿಸಿ ಸ್ಗಣಿನಿೀರತ ಹಾಕಿ ಧೊಳತ   ಮಣತಣ ಅಡಗತವಂತ ಹಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾರಸಿ ಚಪ್ಪರದ ಅಂಗಳ ತ್ತಂಬಾ ಚೆೊಕಕ 

ಮಾಡತತಾುರೆ . ಅಡಿಕ ಚಪ್ಪರದ ಕಳಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡತ ಇರತವುದತ ತ್ತರತಗತವುದತ ನಿಷಿದಧವಿತ್ತು . ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ಕಕ 

ಮತಂಚೆ ಸ್ತಲ್ಲಯ್ತವ ಮಟತಾಕತ್ತು ಹ್ರತ್ ಮಾಡತವುದತ   ಮರದ ಮಣೆಗಳ್ಳಗೆ ಮಟತಾಕತ್ತು ಹೊಡೆದತ ಕೊಡಿಡತವುದತ   

ಚಪ್ಪರಕಕ ತ್ಟಿಾಹಾಸ್ತವುದತ   ಅಡಿಕ ಒಲೆಗೆ ಮಣತಣ ಮತ್ತು ಸ್ಗಣಿ ಬಳ್ಳದತ ನವಿೀಕರಣ   ಈ ಹಂದೆ ಬರೆದಂತ ಕಾಡಿನಿಂದ 

ಚೆೊಗರತ ತಪ್ಪಪ ತ್ಂದತ ಚೆೊಗರತ ತ್ಯಾರಸ್ತವುದತ   ಮತಂತಾದವುಗಳನತೊ ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಕೊನ್ ತಗೆಸಿ ತ್ಂದತ 

ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಕೊನ್ ಕತತ್ತರ ಹಾಕತವುದತ . ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ಕಕ ರಾತ್ತರ ಬರತವವರಗೆ ಊಟ ಕೊಡತವ ಸ್ಂಪ್ರದ್ಾಯ್ವಿದತದ ಊಟ 

ಹಾಕತತ್ತುದದರತ . ರಾತ್ತರ ಸ್ತಲ್ಲತ್ಕಕ ಛಳ್ಳಯಂದ ಅಡಿಿಯಾಗಬಾರದೆಂದತ ಸ್ೌದೆ ಕತಂಟೆ ಹಾಕಿ ಬಂಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಬಂಕಿ 

ಬಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲಯ್ತತ್ತುದದರತ . ಈಗ ವಿದತಯದದೀಪ್ದ ಬಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತಲ್ಲಯ್ತವ ಏಪಾಘಡಾಗಿದೆ . ರಾತ್ತರ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ 

ಮಾಡತವಾಗ ಸ್ತಲ್ಲತ್ದವರತ ಹ್ರಟೆ   ತ್ಮಾಷೆ   ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳತ ಮತಂತಾಗಿ ಮಾಡತತಾು   ಸ್ಮರಾತ್ತರವರೆಗೊ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲದತ 

ಬಳ್ಳಗೆಿ ಅಡಿಕ ಅಳೆದತಕೊಟತಾ ಹೊೀಗತತ್ತುದದರತ . ಈ ರೀತ್ತ ಸ್ತಲ್ಲತ್ ಸ್ಾಗತತಾು ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ಪ್ೂರೆೈಸ್ತತ್ತುತ್ತು . ಈಗ 

ನವೆಂಬರ್ 

ಸ್ಂಚಕಯಂದ

) 
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ಸ್ತಲ್ಲತ್ದವರ ಅಭಾವದಂದ ರ್ಮರ್ನ್ ಗಳತ ಬಂದವೆ . ಕಲಸ್ವೆೀನ್ೊೀ ಬೀಗ ನಡೆಯ್ತತ್ುದೆ . ಹಂದನ ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ದ 

ಸ್ಂಭ್ರಮ   ತ್ಮಾಷೆ   ಹಾಸ್ಯಕೀಳ್ಳ ಈಗಿಲಿ . ಎಲ್ಾಿ ಸ್ಪ್ಪಪ ಸ್ಪ್ಪಪಯಾಗಿ ತೊೀರತತ್ುದೆ . ಕಲವು ಕಡೆ ಸ್ತಲ್ಲತ್ದವರತ ರಾತ್ತರ 

ಟಿ .ವಿ ಹಾಕಬೀಕಂದತ ತ್ತಳ್ಳಸಿದದರಂದ ಟಿ .ವಿ ನ್ೊೀಡತತಾು ಅಡಿಕ ಸ್ತಲ್ಲತ್ ನಡೆಯ್ತತ್ತುದೆ . 

 ತ್ಮಮಯ್ಯ ಶಾಸಿಿಗಳ ಕತ : ಈ ಮೀಲೆ ಬರೆದಂತ ಅಡಿಕ ತ್ರಹೀವಾರ ಮಾಡಿ ಹರಕಿ   ಗೆೊೀಣಿಚೀಲಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಂಬಿಸಿ ಸಿೀಲತ  

ಹಸ್ರತ ಹಾಕಿ ಅಡಿಕ ಮಾರಾಟಕಾಕಗಿ ತ್ಯಾರಾಗತತ್ತುತ್ತು . ಪ್ೂವಘದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತ ಊರೊರಗೆ ಅಡಿಕ ಮಂಡಿಗಳ್ಳರಲ್ಲಲಿ . 

ಆಯಾಯ್ ಹ್ಳ್ಳಿಯ್ ಸ್ಾಹ್ತಕಾರರಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡತ ರೆೈತ್ರ ಲೆೀವಾದೆೀವಿ (ಹ್ಣ ಕೊಡತ-ಕೊಳತಿವ ವಯವಹಾರ) 

ಇರತತ್ತುತ್ತು. ಈಗ ೩೦ -೪೦ ವರತರ್ಗಳ ಹಂದನವರೆಗೊ  ಈ ವಹವಾಟಿತ್ತು . ನಂತ್ರ ಅಡಿಕ ಮಂಡಿಗಳತ   ಅಡಿಕ 

ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ವಯವಹಾರ ಶತರತವಾಯತ್ತ . ಖಾಸ್ಗಿಯ್ವರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ವಹವಾಟತ ವಯವಹಾರ ಸ್ಂಬಂಧ ಈಗ 

ಸ್ತಮಾರತ ೧೫೦ ವರತರ್ಗಳ ಹಂದೆ ನಡೆದ ಒಂದತ ಸ್ಾಾರಸ್ಯ ಸ್ತದದ ತ್ತಳ್ಳಸ್ತತುೀನ್ . ಈ ವಿರ್ಯ್ ನಾನತ ನನೊ 

ಪ್ೂವಿಘಕರಂದಲೊ  ನನೊ ಪ್ೂವಿಘಕರತ ಅವರ ಹಂದನವರಂದಲೊ ಕೀಳ್ಳ ಹಡಿದ ವಾಸ್ುವವಾಗಿ ನಡೆದ ವಿರ್ಯ್ . 

ಚಕಕಮಗಳೊರತ ಜಿಲೆಿ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೊಿಕತ ಹ್ರಹ್ರಪ್ುರ ಹೊೀಬಳ್ಳಯ್ಲ್ಲಿ ‘ಹದೆೆ’ ಎಂಬ ಗಾರಮ (ಹ್ಳ್ಳಿ). 

ಇಲ್ಲಿ ೧೫೦ ವರತರ್ಗಳ ಹಂದೆ ಒಬೆ ವಿಧವೆ ಹಂಗಸ್ತ ಮತ್ತು ಅವಳ ಚಕಕಮಗನ್ೊಬೆ ತ್ತೀರಾ ಬಡತ್ನದಂದ ವಾಸಿಸ್ತತಾು 

ಜನರ ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲ ಕಲಸ್ ಮಾಡತತಾು ಕಾಲ್ಾಯಾಪ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರತ . ಹೀಗೆ ಒಂದತ ಸ್ಾರ ಒಬೆ 

ಸ್ಾಹ್ತಕಾರರ ಮನ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತವಾಗ   ಆ ಮನ್ ಸ್ಾಹ್ತಕಾರರತ ಈ ಹ್ತಡತಗನಿಗೆ ‘ಮಾಣಿ ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ಬಂತ್ತ . 

ಅಡಿಕ ಮಟತಾಕತ್ತುಯ್ನತೊ ಕಮಾಮರಸ್ಾಲೆಯ್ಲ್ಲಿ ಹ್ಣಿಸಿಕೊಂಡತ ಬಾ’ ಎಂದತ ಹೀಳತತಾುರೆ . (ಕತ್ತುಯ್ನತೊ ಬಂಕಿಯ್ಲ್ಲಿ 

ಕಾಸಿ ಅರ ಹಾಕಿ ಉಜಿಿ ಹ್ರತ್ ಮಾಡತವುದಕಕ ‘ಹ್ಣಿಯ್ತವುದತ’ ಎಂದತ ಹಸ್ರತ). ತ್ತಂಬಾ ಹಂದನ ಕಾಲವಾಗಿದತದ 

ಮಲೆನಾಡೆಲ್ಾಿ ಕಾನನಗಳ್ಳಂದ ಆವೃತ್ವಾಗಿತ್ತು . ಹ್ತಡತಗ ಕತ್ತುಗಳನತೊ ತ್ಗೆೊಂಡತ   ತ್ತಂಬಾ ದೊರ ಫಾಸ್ಲೆಯ್ಲ್ಲಿ 

ಕಮಾಮರಸ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕಮಾಮರನಲ್ಲಿ ಕತ್ತುಗಳನತೊ ಹ್ಣಿದತ ಕೊಡಲತ ಹೀಳ್ಳದ . ಆಚಾರ ’ಮಾಣಿ ಇನೊೊ ಎರಡತ ದನ 

ಬಿಟತಾ ಬಾ. ಹ್ಣಿಸಿಟಿಾರತತುೀನ್’ ಎಂದತ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ . ಹ್ತಡತಗ ಹಾಗೆಯೀ ಆಗಲೆಂದತ ವಾಪ್ಸ್ ಮನ್ಗೆ ಹೊರಟ . 

ಮಧಾಯಹ್ೊದ ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬರತವಾಗ ದ್ಾರಯ್ಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮರದ ಸ್ರ್ಮೀಪ್ ಬಂಡೆ ಕಲತಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತ . ಹ್ತಡತಗ 

ತ್ತಂಬಾ ದಣಿದದದ . ಈ ಕಲತಿ ಬಂಡೆ ಮೀಲೆ ವಿಶಾರಂತ್ತಗೆಂದತ ಮಲಗಿದ . ಹಾಗೆಯೀ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆದ ಬಂತ್ತ . ಎಚಚರಲಿ . 

ಕಲವು ಸ್ಮಯ್ದ ನಂತ್ರ ಇದೆೀ ಆಚಾರ ಆ ದ್ಾರಯ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೊೀ ಕಲಸ್ಕಕ ಬಂದವನತ ನ್ೊೀಡತತಾುನ್   ತ್ನೊಲ್ಲಿಗೆ 

ಕತ್ತು ತ್ಂದ ಮಾಣಿ ಬಂಡೆಗಲತಿ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದರಸಿದೆ . ಇವನ ತ್ಲೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ನಾಗ ಸ್ಪ್ಘ ಹಡೆ ಬಿಟತಾ ಮಾಣಿ 

ತ್ಲೆಗೆ ನ್ರಳತ ಮಾಡಿದೆ . ಈ ದೃಶಯ ಕಂಡತ ಆಶಚಯ್ಘ   ಭ್ಯ್ ಎರಡೊ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯತ್ತ ಆಚಾರಗೆ . ಹಾಗೆಯೀ 

ನಿಂತ್ವನತ ಏನಾದರಾಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಮಾಣಿಯ್ನತೊ ಎಬಿೆಸ್ಲತ ಕರೆಯ್ತತಾುನ್ . ಆಚಾರ ಮಾತ್ತ ಕೀಳ್ಳದೆದೀ ತ್ಡ ನಾಗಸ್ಪ್ಘ 

ಇಳ್ಳದತ ಹೊೀಗಿದೆ . ಆಚಾರ ಮಾಣಿಯ್ನತೊ ಕಂಡತ ’ಹಾ   ಇದತ ಸ್ಾಧಾರಣ ಮಾಣಿಯ್ಲಿ’  ಎಂದತ ಮನಸಿೆನಲ್ಲಿಯೀ 

ಲೆಕಕ ಹಾಕಿದ . ತಾನ್ೀಕ ಎರಡತ ದನ ಬಿಟತಾ ಬರತವಂತ ಸ್ತಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆನ್ಂದತ ಹದರ   ಆ ಮಾಣಿಯ್ನತೊ ಎಬಿೆಸಿ ಪ್ುನಃ 

ತ್ನೊ ಕಮಾಮರಸ್ಾಲೆಗೆ ಕರೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀದ . ಹ್ಸಿದದದ ಮಾಣಿಗೆ ಹಾಲತ   ಹ್ಣತಣ ಕೊಟತಾ ಇರಹೀಳ್ಳ ಕತ್ತು ಹ್ಣಿದತ 

ಕೊಟಾ . ಹ್ತಡತಗ ಕತ್ತು ವಾಪ್ಸ್ ತ್ಂದ . ಅಡಿಕ ಕೊಯ್ತಿ ಸ್ಾಂಗವಾಗಿ ನ್ರವೆೀರತ್ತ . ಈ ವಿರ್ಯ್ವನತೊ ಕಮಾಮರನಿಂದ 

ಕೀಳ್ಳದ ಸ್ಾಹ್ತಕಾರನಿಗೆ ದಗಿಲತ ಶತರತವಾಯತ್ತ . 

ಹೀಗೆಯೀ ಕಲವು ಕಾಲ ಕಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತತಾು ಬರತತ್ತುರಲತ ಮಾಣಿ ಪಾರಯ್ಕಕ ಬಂದ .  ಮಾಣಿಯ್ 

ಪಾರಮಾಣಿಕತಯ್ನೊೊ ಕಲಸ್ ಕಾಯ್ಘಗಳನೊೊ ಮಚಚ    ಮಾಣಿ ಬದತಕಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಎಂದತ ಸ್ಾಹ್ತಕಾರರತ ಇವನ ಬಾಬತು 

ದೊರದಲ್ಲಿದದ  ಬಂಜರನಲ್ಲಿರತವ ಸ್ಾಲಪ ಹಾಳತ ಬಿದದದದ ಅಡಿಕ ತೊೀಟವನತೊ ಗೆೀಣಿಗೆ ವಹಸಿಕೊಟಾರತ . ಹಾಗೊ 

ತಾಯ-ಮಗನ ವಾಸ್ಕಕಂದತ ತೊೀಟದ ಪ್ಕಕ ಒಂದತ ಗತಡಿಸ್ಲನತೊ ಕಟಿಾಸಿಕೊಡತತಾುರೆ . ತಾಯ-ಮಗ ಆ ಗತಡಿಸಿನಲ್ಲಿ 

ವಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ ಅಡಿಕ ತೊೀಟ ರೊಢಿಸ್ತತಾು ಬಂದರತ . 

 

 (ಮಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮಿಂದುವರೆಯುವುದು) 
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“ರೋಡೋಡೆಿಂಡ್ ರಾನ್" 

 GªÀiÁ gÁªï  
\ 

 

"ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಯ ಟ್ಟಫುಲ್... ಅೆಂಡ್ ಸೋ ವರಿ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್!"  ಗೆಳತಿ ಜುಹಿ ಸಿರ್ನಾ  ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ 

ಆವರಿಸಿ ಬರುತಿು ದದ  ಕಪುು   ಗುೆಂಗುರು ಕೂದಲನ್ನು   ಮೆನಿಕೂಯ ರ್ ಮಾಡಿದ ತ್ನು  ನಿೋಳ ಬೆರಳುಗಳಿೆಂದ ಹಿೆಂದೆ 

ಸರಿಸುತಾು  ಅರೆಗಣುು  ಮಚಿ್ಚ , ತ್ಲೆ ಕೆಂಚ ಹಿೆಂದೆ ಅನಿಸಿ, ಬಂಗಾಲ್ಲ ರಾಗದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದಿದದ  ಉದಿಾರ ಅಕ್ಷರಶ್ಹ 

ನಿಜವೆಂದು ಶ್ಯಲ್ಲನಿಗೆ ಅರಿವಾದದುದ  ಕಾಲಾಕ ದಲಿ್ಲ  ಇಳಿದು ಶ್ಮಿಾ ಗೆ ಹೊೋಗುವ ಹಿಲ್ ಟ್ಟರ ೈನ್ ಹತಿು ದಾಗಲೆ. 

ಬೃಹತ್ ರ್ವಾತ್ಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಹಾವಿನಂತೆ ಚಲ್ಲಸುತಿು ದದ  ನಿೋಲ್ಲ ರೈಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ರ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ಗ ಬೇರೆ ದೇಶ್ಕೆಕ  

ಬೇರೆ ಯುಗಕೆಕ  ಹೊೋದ ಅನ್ನಭವ. ಪಿಚಿ ರ್ ಪೋಸಿ್ ಕಾಡಿಾನಲಿ್ಲ  ಕಂಡಿದದ ೆಂತ್ ಚ್ಚಕಕ  ಚೊಕಕ  ಕಂದು ಹಂಚ್ಚನ 

ಸಿ್ಯ ೋಷನ್ ಗಳು. ಅವುಗಳ ಸುತ್ು  ರಾಶ್ರಾಶ್ ಹೂ ಸುರಿಸುತಿು ರುವ ಹೆಸರು ತಿಳಿಯದ ಹೂ ಗಿಡ ಬಳಿಿ ಗಳು. ಹಿೆಂದಿನ 

ಶ್ತ್ಮಾನದ ದಿೋರ್ದ ಕಂಬಗಳು. ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಫೈನ್, ಒಕ್,  ದೇವದಾರು ಮರಗಳು. ಅದರ ಮಧ್ಯಯ  ಮೌನವಾಗಿ 

ವಿಹರಿಸುತಿು ದದ  ತ್ತೆಂಡು ಮೋಡಗಳು. ಸಿ್ಯ ೋಷನಿಳಲಿ್ಲ  ಗದದ ಲವಿಲಿ . ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕೂಗಿಲಿ . ಜನಜಂಗುಳಿ 

ಇಲಿ . ಬಣು  ಬಣು ದ ಸ್ಯವ ೋಟರ್ ಮಫಿ್ ರಿನವರು ಮಾರುತಿದದ  ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚ್ಚಯ್, ಘಂ ಎನ್ನು ವ ಕಟಿ್ಟ ಟ್. ಒೆಂದು 

ಸಿ್ಯ ೋಷನ್ ನಲಿ್ಲ  ಹತಿು  ನಿೆಂತೆ ರ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮೆಂದಿನದರಲಿ್ಲ  ಇಳಿಯುವ ಹಿಮಾಚಲ್ಲಗಳು. 5 ಗಂಟ್ಟಗಳು 

ಕಳೆದದೆದ ೋ ತಿಳಿಯದೆ ಶ್ಮಿಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಂದಿಳಿದಾಗ ಶ್ಯಲ್ಲನಿಗೆ ನಿರಾಸ್ಯ ಆಯಿತ್ತ. ಇಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಮಗಿದು ಹೊೋಯಿತೇ? 

ಹಿೆಂದೆಯೇ ಮೆಂಬೈನ ಗದದ ಲಗಳೆಲಿಾ  ಮನಸಿಸ ನಲಿ್ಲ  ಸು ಬಧ ವಾಗಿ ನಿಶ್ಬದ  ರ್ಸರಿಸಿತ್ತ. 

ರ್ರ ತಿೋಕ್  ಜ್ತೆಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ... ರೈಲ್ಲನಿೆಂದಿಳಿಯುತಿು ದದ ೆಂತೆಯೇ ಅವನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತ ನೆನಪಾಯಿತ್ತ. 

"ಮನೆವರೆಗೂ ನಡೆದು ಹೊೋಗಲು ತ್ತೆಂಬಾ ಚೆರ್ನು ಗಿರುತೆು . ಒೆಂದು ಗಂಟ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಹಳಿ  ತಿಟಿ್ಟ . ಆದರೆ 

ರ್ರ ಯಾಣದ ಆಯಾಸದ ನಂತ್ರ ಕಷಿ . ಟ್ಯಯ ಕ್ತಸ  ತ್ಗೆಂಡಿಬ ಡು. ದುಡುು  ಜಾಸಿು  ಕೇಳಾು ರೆ. ರ್ರವಾಗಿಲಿ ... ಸುತಿು  

ಹೊೋಗಬೇಕ.  

ಊರಿನ ಮಧ್ಯಯ  ವಹಿಕಲ್ಸ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ ..." ಹೊರಬರುತ್ು ಲೇ "ಹೊೋಟ್ಟಲ್ ಬೇಕೇ" ಎೆಂದು ಮತಿು ದವರನ್ನು  ಹಿೆಂದೆ 

ತ್ಳಿು ತಾು  ಖಾನ್ ಒಬಬ ನಿಗೆ   ಸಾಮಾನ್ನ ಎತಿು ಕಳಿಲು ಹೇಳಿದಳು ಶ್ಯಲ್ಲನಿ. 

"ಯಾವ ಹೊೋಟ್ಟಲ್ ಮೇಮ್ ಸಾಬ್?" 

"ಲಾೆಂಗ್ ಉಡ್ ಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕ ಅಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಮನೆ ಇದೆ..." 

"ತ್ತೆಂಬಾ ದೂರ... ನಿೋವು ಹಿೆಂದೆೆಂದಾದರೂ ಬಂದಿದಿದ ೋರಾ?" ಅನ್ನಮಾನಿಸಿದಳು ಶ್ಯಲ್ಲನಿ. ಇವನಿಗೆ 

ಹೇಳಬಹುದೇ ತಾನ್ನ ಮದಲ ಬಾರಿ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರುತಿು ರುವುದೆೆಂದು? "ನಡೆದೇ ಹೊೋಗೋಣ... ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಹೊೋದರಾಯಿತ್ತ" ಎೆಂದಷಿ್ ೋ ಹೇಳಿದಳು. ಅಲಿ್ಲನ  ಶುಭರ  ಹವ, ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಕಂಗಳಿಸುತಿು ದದ  ಹಚಿ  ಹಸಿರು ಅವಳ 

ಎರಡು ದಿನದ ರ್ರ ಯಾಣದ ಆಯಾಸವನ್ನು  ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಹೊೋಗಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಉತಾಸ ಹ ತ್ತೆಂಬಿಸಿತ್ತ. ಬೆನು  

ಮೇಲೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು  ಹೊತ್ತು  ಅವು ಜಾರದಂತೆ ತ್ಲೆ ಮೇಲ್ಲೆಂದ ಹಾದು ಹೊೋದ ರ್ಟಿ್ಟ ಯಿೆಂದ 

ಭದರ ರ್ಡಿಸಿ ಹೊರಡಲು ತ್ಯಾರಾದ ಖಾನ್. 

"ಮೇಮ್ ಸಾಬ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊೋಗೋಣ... ಇಲಿೆ ೋ ಚ್ಚಯ್ ಸಿಗುತೆು .. ಮದಲು ಬೇಕಾದರೆ ಕಡಿದು ನಂತ್ರ 

ಹೊರಡೋಣ..." ಮೆಂಬೈನ ಕೂಲ್ಲಯವರ ಹಿೆಂದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಅಭ್ಯಯ ಸವಾಗಿದದ  ಶ್ಯಲ್ಲನಿಗೆ ಈ ಸೌಹಾದಾ 

ಹೊಸದು. ರ್ರ ತಿೋಕ್ ಹೇಳಿರಲ್ಲಲಿವೇ " ಇಟ್ಸ  ಆಲ್ ಸೋ ರೆಫ್ರರ ಶ್ೆಂಗ್. ಯೂ ಮಸಿ್ ಸಿೋ ಇಟ್ ಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲೋವ್ 

ಇಟ್!" ಎೆಂದು. ದಾಭ್ಯ ಒೆಂದರ ಮೆಂದೆ ನಿೆಂತ್ತ ಎರಡು ಕಪ್ ಚ್ಚಯ್ ತ್ರಿಸಿ, ಒೆಂದನ್ನು  ಖಾನ್ ಗೆ ಕಟಿ್ಟ , 

ಒೆಂದನ್ನು  ತಾನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಯತಡಗಿದಳು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ಯು ಷಲ್ ಚ್ಚಯ್ ಮಗಿಯುವ ಹೊತಿು ಗೆ 

ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೇತ್ನ ಬಂದಂತಾಗಿತ್ತು . ಹೊರಡುವ ಮೆಂಚೆ ಖಾನ್ ಮತು ಮೆಮ  ಎಚಿ ರಿಸಿದ. "ಇಲಿ್ಲ  ತ್ತೆಂಬಾ 

ಏರು- ತ್ಗಿು -ಅಭ್ಯಯ ಸವಿಲಿದವರಿಗೆ ಕಷಿ ."   

ಹಾಗೆಯೇ ಸುತಾು  ಮತಾು  ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನಿೆಂತಿದದ  ಮನೆಗಳು, ಹೊೋಟ್ಟಲ್ ಗಳು, ಕಟಿ ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣುು  

ಹಾಯಿಸುತಾು  ಹೆಜೆೆ  ಹಾಕ್ತದಂತೆ ಖಾನ್ ಅವಳಿಗೆ ಒೆಂದೆಂದು ಜಾಗದ ಬಗಿೆ  ಸಾವ ರಸಯ ಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಕಡುತಾು  ಬಂದ. "ನೋಡಿ ಇದು ರಿಜ್... ಊರಿನ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲದೆ. ಎಷಿ್ ೋ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ಟೆಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 

ರ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಲ್ ಇದೆ. ದಡು  ಶ್ಯಪಿೆಂಗ್ ನ ಜಾಗ. ಬಡಿಯಾ, ಸ್ಯವ ಟರ್ ಎಲಿಾ  ಸಿಗುತೆು  ನೋಡಿ... ರ್ನಳೆ 

ರ್ನಡಿದದ ರ ಹಾಗೆ ನೋಡಿು ರಲಿ . ಇದು ಇಸ್ಯಕ ೆಂಡಲ್ ಪಾಯಿೆಂಟ್". 

"ಏನ್ನ" ಅರ್ಾವಾಗಲ್ಲಲಿ  ಶ್ಯಲ್ಲನಿಗೆ ಆಗ ರ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಣು ದ ಅಕ್ಷರಗಳು 

ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತ. "ಸಾಕ ೆಂಡಲ್ ಪಾಯಿೆಂಟ್".  

"ಸಾಕ ೆಂಡಲ್ ಪಾಯಿೆಂಟ್?". ಅವಳು ಅವನತ್ು  ಅಚಿ ರಿಯಿೆಂದ ನೋಡಿದಳು. "ನೋಡಿ ಹಿೆಂದೆ ಅೆಂಗೆರ ೋಜ್ 

ಲೋಗ್ ಇದದ  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ರಾಜಕಮಾರನಬಬ  ಅವರ ಹುಡುಗಿ ಒಬಬ ಳನ್ನು  ಲವ್ ಮಾಡಿದದ ನಂತೆ. ಅವರ 
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ಮದುವಗೆ ಒಪಿು ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವಂತೆ ಆಗ ಅವರಿಬಬ ರೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಭೇಟ್ಟಯಾಗಿ ಇದೇ ಜಾಗದಿೆಂದ 

ಓಡಿ ಹೊೋದರಂತೆ ಈಗ ದಿನ ಸಂಜೆ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ಯು ೋಹಿತ್ರು ಭೇಟ್ಟಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಸೇರುತಾು ರೆ..." ಎಷಿ್ಟ  

ರೊಮಾಯ ೆಂಟ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ. ರ್ರ ತಿೋಕ್ ನಡನೆ ಇಲಿೆ ಲಿಾ  ಕೈಹಿಡಿದು ಸುತಾು ಡಲು ಇನ್ನು  ಎಷಿ್ಟ  ಕಾಯಬೇಕ... 

ರ್ಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಹಾದು ಹೊೋದ ಕದುರೆ ಸವಾರನಿೆಂದ ಬೆಚಿ್ಚ ದಳು ಶ್ಯಲ್ಲನಿ. ಬಣು  ಬಣು ದ ಉಲನ್ ಬಟಿ್ಟ ಗಳು ತಟಿ  

ಜನ. ಪಿಚಿ ರ್ ಪೋಸಿ್ ಕಾಡುಾಗಳನ್ನು  ಮಾರುವವರು. ಸೈಟ್ ಸಿೋಯಿೆಂಗ್ ಟೂರ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಕಡುವವರು, ಬಸ್-

ಟ್ಯಯ ಕ್ತಸ ಯವರು, ಕದುರೆ ಸವಾರರು, ಜ್ತೆಗೆ ಚ್ಚಟ್, ಐಸ್ ಕ್ತರ ೋೆಂ ಅೆಂಗಡಿಗಳು, ಹತ್ತು ತಾು  ಇಳಿಯುತಾು  ರಸ್ಯು  

ಮೆಂದುವರೆಯಿತ್ತ. 

"ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕಿೆೆಂಡ್ ಹೌಸ್ - ಹುಡುಗಿಯರ ಶ್ಯಲೆ, ಈ ರಸ್ಯು  ಕೆನೆಡಿ ಹೌಸ್ ಗೆ ಹೊೋಗುತೆು . ಆೆಂಗೆರ ೋಜ್ ಆಫೋಸರ್ ಒಬಬ  

ಶ್ಮಿಾ ದಲಿ್ಲ  ಮದಲು ಕಟಿ್ಟ ದ ಮನೆ. ಇತಿು ೋಚ್ಚನ ಹಿಮಪಾತ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾರೊೋ ಹಿೋಟರ್ ಮರೆತ್ತ, ಬೆೆಂಕ್ತ ಬಿದುದ  ಸುಟಿ್ಟ  

ಹೊೋಯಿತ್ತ... ಅೆಂಥಾ ಹಿಮಪಾತ್ ೧೦೦ ವಷಾದಿೆಂದ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿವಂತೆ ಮೇೆಂ ಸಾಬ್.... ಕ್ತರ ಸ್ ಮಸ್ ನಲಿ್ಲ  ಹಿಮ 

ಬಿೋಳುವುದನ್ನು  ನೋಡಲು ದಿಲಿ್ಲ , ಚಂದಿೋಘಡದಿೆಂದ ಬಂದ ಜನ ಕಂಗೆಟಿ್ಟ  ಹೊೋದರು. ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ೬-೭ ಅಡಿ ಸು ೋ, 

ಕರೆೆಂಟ್ ಇಲಿ . ನಿೋರಿಲಿ . ಬೆೆಂಕ್ತ ಕಾಸಲು ಸೌದೆ ಇಲಿ . ಎಷಿ್ಟ  ಜನ ಥಂಡಿಯಿೆಂದ ಸತ್ು ರು. ಹೊರಗಿನಿೆಂದ ಬಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ 

ಜನ ಒೆಂದು ಕಪ್ ಚ್ಚಯ್ ಗೆ ನ್ನರಾರು ರೂಪಾಯಿ ತೆತ್ತು ... ಕೈ ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ ಹಿಮದಲಿ್ಲ  ಹೂತ್ತ ಹೊೋದ ಕಾರುಗಳನ್ನು  

ಆರಕೆಕ  ಮೂರಾಗಿ ಮಾರಿ, ಇನು ೆಂದು ಬಾರಿ ಬರುವುದಿಲಿವೆಂದು ಶ್ಯರ್ ಹಾಕ್ತ ಹೊೋದರು,,," 

"ಒಳಿೆ  ಗೈಡ್ ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿು ೋಯಲಿಾ ..." 

"ನಮಮ  ಊರಿಗೆ ಬರು ಹೊೋಗುವ ನಿಮಮ ೆಂಥೋರಿಗೆ ರ್ನವಲಿಾ  ಹೇಳಿದೆರ  ಖುಷಿಯಾಗುತೆು  ನೋಡಿ..." 

ಖಾನ್ ಮಾತಾಡುತ್ು ಲೇ ನಡೆದಿದದ . ಶ್ಯಲ್ಲನಿ ಕಣು ರಳಿಸಿ ಮೈ ಮರೆತ್ತ ಸಾಗಿದಳು ಹಾಗೇ ಟೂ-ರೂಮ್-ಕ್ತಚನ್, 

ಡಬಾಬ ವಾಲಾ, ೮, ೧೩ ಲೋಕಲ್, ಅಮಿ್ಚ  ಮೆಂಬೈ ದೂರ ಸರಿಯಿತ್ತ ಜನಜಂಗುಳಿ, ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಹಿೆಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಯಲ 

ಕಾೆಂಪೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಕಟಿ್ಟ ದದ  ಬಂಗಲೆಗಳ ನಡುವ ರಸ್ಯು  ಸಾಗತಡಗಿತ್ತ. ಹಾಗೇ ಹಚಿ  ಹಸಿರಾದ ದಟಿ  ಪೈನ್, ಓಕ್, 

ದೇವದಾರುಗಳು ಮಧ್ಯಯ  ಕಣ್ು ೋಡಿಸುತ್ು  ನಡೆಯುತಿು ದದ  ಶ್ಯಲ್ಲನಿ ಅವಾಕಾದಳು. ಅದೆಲಿದರ ನಡುವ ಗರಿಗೆದರಿ ನಿೆಂತಿದದ  

ಒೆಂದು ಮರದ ತ್ತೆಂಬಾ ಕಡುಕೆೆಂಪು ಹೂಗಳು ಅದೇಕೋ ಇದು ಅವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಚತ್ರ ವನಿಸಿತ್ತ. ಆ ಮರವನೆು ೋ ದಿಟಿ್ಟ ಸುತಾು  

ಅವಳು ನಿೆಂತಿದದ ನ್ನು  ನೋಡಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ, "ಮೇಮ್ ಸಾಬ್, ಇದು ರೊೋಡೋಡೆೆಂಡ್ ರಾನ್ ಮರ... ಈ ಹೂಗಳು 

ಅೆಂಗೆರ ೋಜ್ ಲೋಗ್ ಗೆ ತ್ತೆಂಬಾ ಪಿರ ೋತಿಯಂತೆ. ಇೆಂಥಾ ಮರಗಳು ಶ್ಮಿಾ  ತ್ತೆಂಬ ಇವ. ಎಷಿ್ ೋ ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿ್ಲ  

ಫೌಜನವರು ರೊೋಡೋಡೆೆಂಡ್ ರಾನ್ ಹೂಗುಚಛ ಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಕಡ್ಯು ರೆ..." 

ಹಾಗೇ ರೊೋಡೋಡೆೆಂಡ್ ರಾನ್ ಮರದಿೆಂದ ಅವಳ ದೃಷಿಿ  ಸರಿದಂತೆ ಹಿೆಂದೆಯೇ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತ ಹಿಮಶ್ಖರ. ಅವಳ 

ಎದೆ ಬಡಿತ್ ತ್ಪಿು ತ್ತ. ತಾನ್ನ ಬದುಕೆಲಿಾ  ಕಾದಿದುದ  ಇದಕಕ ೋಸಕ ರವೇ ಎನಿಸಿತ್ತ. 

"ಇದೇ ಲಾೆಂಗ್ ವುಡ್, ನಿಮಮ  ಹತಿು ರ ಅಡೆರ ಸ್ ಇದೆಯೇ...." 

ಅವಳು ರ್ಸಿಾನಿೆಂದ ಅಡೆರ ಸ್ ಚ್ಚೋಟ್ಟ ತೆಗೆದುಕಟಿ ಳು. ರ್ಕಕ ದಲಿೆ ೋ ಇದದ  ಡಬಬ ದಂಗಡಿಯವನ ಜ್ತೆ ೫ ನಿಮ್ಚಷ 

ಮಾತಾಡಿ ಬಂದು ಆತ್ನಿೆಂದ "ಇಲಿೆ ೋ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ತರು ದಾರಿಯ ಕನೆಗೆ ಕಾರ್ಣಸುತಿು ದೆಯಲಿಾ ... ಅದೇ ಮನೆ". 

ಪುಟಿ  ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಮಳುಗಿಡದ ಬೇಲ್ಲಯ ಮಧ್ಯಯ  ಹಾದು ಹೊೋದ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ  ಇಳಿಜಾರಿನ್ನದದ ಕೂಕ  ನಡೆದು 

ಹೊೋದಾಗ ತೆರೆದೇ ಇದದ  ಮರದ ಹಸಿರಿನ ಗೇಟ್ಟ, ಅದರಾಚೆ ಚ್ಚಚ್ಚಕೆಂಡಿದದ  ಬೆಟಿ ದ ತ್ತದಿಯಲಿ್ಲದದ  ಮರ-ಗಾಜನ 

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತ. ಗೇಟ್ಟನ ರ್ಕಕ ದಲಿೆೋ ಸವ ಲು  ಬಣು ಗೆಟಿ  ಮನೆಯ ಹೆಸರಿನ ಫ್ಲಕ 

ರೊೋಡೋಡೆೆಂಟ್ ರಾನ್" 

"ಓ.... ಈ ಮನೆ ಹೆಸರೂ ರೊೋಡೋಡೆೆಂಡ್ ರಾನ್" ಶ್ಯಲ್ಲನಿ ಉದಿ ರಿಸಿದಳು. 

"ಹಾೆಂ ಮೇಮ್ ಸಾಬ್! ಹಳೇ ಮನೆ ನೋಡಿ.... ಹಿೆಂದೆ ಯಾರೊೋ ಅೆಂಗೆರ ೋಜ್ ಆಫೋಸರನದಾಗಿದಿದ ರಬೇಕ. ಅವರೇ 

ಇಟಿ್ಟ ರಬೇಕ ಹೆಸರು...." 

ಆದರೆ ರ್ರ ತಿೋಕ್ ಬರಿಯ ನಂಬರ್ ಕಟಿ್ಟ ದದ ನಲಿಾ ..... ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವುದು ಮರೆತಿರಬೇಕ. .... ಹೇಳಿದದ  

"ಯೂ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಟ್ ಹೌ ಲಕ್ತ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ಸ  ವಿ ಗೋ ದೇರ್!" 

ಗೇಟ್ಟನಿೆಂದ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಪುಟಿ  ಕಲಿು ಗಳು ಹಾಸಿದದ  ಕಾಲುದಾರಿ. ವಿಶ್ಯಲವಾದ ಕಾೆಂಪೆಂಡು. ಸುತ್ು ಲ್ಲ ಹಸಿರು 

ಮಳಿು  ಗಿಡಗಳ ಬೇಲ್ಲ. ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮನ ಕಡುವವರಿಲಿದೆ ಕಾಡು ಕಾಡ್ಯಗಿ ಬೆಳೆದುಕೆಂಡಿದದ  ಹೂಗಿಡಗಳು. 

ಅವುಗಳು ಬಿಳಿ, ಕೇಸರಿ, ನಿೋಲ್ಲ, ಹಳದಿ ಹೂಗಳು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಹೊೋಗಿದದ  ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ನಡುವಯೂ 

ಸಿೆಂರ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಪುಟಿ  ಪುಟಿ  ಹೂಗಳು. ಮರದಲಿೆ ೋ ಕಟಿ್ಟ ದದ  ಮನೆ, ತ್ತೆಂಬ ಗಾಜನ ಕ್ತಟಕ್ತ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಪೋಟ್ಟಾಕೋದ 

ಮೇಲೆ ಹಬಿಬ ದ ವಿಚ್ಚತ್ರ  ವಯೊೋಲೆಟ್ ಬಣು ದ ಹೂ ಬಳಿಿ , ಬೃಹದಾಕಾರದ ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ಕಪುು  ತಿರುಗಿದದ  ಹಿತಾು ಳೆಯ 

ಫ್ಲಕ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆತಿು ದದ  "ಜಾಜ್ಾ ವಸಿ್" ಎೆಂಬ ಹೆಸರು. ಮನೆಯ ಇನು ೆಂದಾಚೆ ರ್ರ ಪಾತ್ದತ್ು  ಬಾಚ್ಚಕೆಂಡಿದದ  

ತ್ತದಿಗೆ ಒೆಂದು ಪುಟಿ   ಮರದ ಗೇಟ್ಟ. ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಕರ್ಣವಗೆ ಇಳಿದು ಹೊೋದ ಕಡಿದಾದ ಕಲಿ್ಲನ ಮೆಟಿ್ಟ ಲುಗಳು. ಆ ತ್ತತ್ು  

ತ್ತದಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಯಟ್ಟದು ನಿೆಂತಿದದ  ಒೆಂದು ರೊೋಡೋಡೆೆಂಡ್ ರಾನ್ ಮರ... ಅದರ ತ್ತೆಂಬಾ ಕಡುಕೆೆಂಪು ಹೂಗಳು... 
ಮೆಂದಿನ ಸಂಚ್ಚಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮೆಂದುವರೆಯುವುದು..... 



8 
 

ನೋನ್ಯಯ ರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ? 
 ವನಜಾ ರಾಜನ್  

 

ಶ್ತ್-ಶ್ತ್ಮಾನಗಳಿೆಂದ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ರೂಪಿಸಿರುವ ಪಾರ ಕೃತಿಕ ರ್ವಾಡಗಳು ಅಗರ್ಣತ್! ಜೋವ-ಜೋವಿಗಳ 

ಕೆಂಡಿಗಳು ಒೆಂದಕಕ ೆಂದು ಬೆಸ್ಯದುಕೆಂಡು, ವೈಭವೋಪತ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತೆ ರ್ರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕಾನೇಕ ಅದುು ತ್ಗಳ ಸೃಷಿಿ ಯಾಗಿದೆ. ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳ ಮಹಾ ರ್ವಾತ್ಶ್ರ ೋರ್ಣ ("ದಿ ಗ್ರ ೋಟ್ 

ಬ್ಯಯ ರಿಯರ್ ರಿೋಫ್") ಪಾರ ಕೃತಿಕ ಅದುು ತ್ಗಳಲಿೆಂದು. 

'ಹವಳ' ಎೆಂದಡನೆ ಅದರ ಆಕಷಾಕ ಬಣು  ಹಾಗೂ ಅದರಿೆಂದ ತ್ಯಾರಾದ, ಹೆೆಂಗೆಳೆಯರು ಧರಿಸುವ 

ಆಭರಣಗಳ ನೆನಪು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ 'ಹವಳ' ಎನ್ನು ವುದೇನ್ನ ಎೆಂಬು ದರ ಬಗಿೆ  ನಿಜಕೂಕ  

ಎಲಿರೂ ತಿಳಿದು ಕಳಿಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಆಸಿ್ಯ ರೋಲ್ಲಯಾ ಭೂಖಂಡದ ಈಶ್ಯನಯ  

ಭ್ಯಗದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದಿರುವ ’ಗೆರ ೋಟ್ 

ಬಾಯ ರಿಯರ್ ರಿೋಫ್’ ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲಯೇ 

ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ದಡು  ಹವಳ ದಿಬಬ ಗಳ 

ಶ್ರ ೋರ್ಣ. ಕಡಲ ತಿೋರದ ಅೆಂಬಿಗೆ 

ಸಮರ್ನೆಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಹವಳ ದಿಣೆು ಗಳು 

ಬೆಳೆದಾಗ, ಹವಳದಿಬಬ  (ಬಾಯ ರಿಯರ್ 

ರಿೋಫ್) ರಚನೆಯಾಗುತ್ು ದೆ. ರತ್ು ಗಭಾ 

ಎೆಂದೆನಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಕಡಲ 

ತಿೋರದಲಿ್ಲ  ಈ ಬಗೆಯ ’ಬಾಯ ರಿಯರ್ 

ರಿೋಫ್’ ನ್ನು  ನಿಮ್ಚಾಸಿರುವುದು 'ಕೋರಲ್ 

ಪಾಲ್ಲಪ್' ಎೆಂಬ ಪುಟ್ಯರ್ಣ ಜೋವಿಗಳು 

ಎೆಂದಂದಾಗ ನಮಮ ನ್ನು  ಚಕ್ತತ್ಗಳಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಒೆಂದು ಮಾೆಂಸಾಹಾರಿ ಪಾರ ರ್ಣ. ಆಶಿ್ ಯಾ ಎೆಂದರೆ 

ಅದರ ಬಾಯಿ ಸುತ್ು ಲ್ಲ ಮಳಿು ಗಳಿರುವ (ಕಟ್ಟಕವ) ಸು ಶ್ಯಾೆಂಗಗಳು ಇವ(tentacles). ಅವುಗಳ 

ಮಖಯ  ಆಹಾರ ಪಾಚ್ಚ, ಅಣಬೆಯೂ ಕೂಡಿದ ಕಲಿು ಹೂವು ಇತಾಯ ದಿ. ಎಲಿಕ್ತಕ ೆಂತ್ ಮಖಯ ವಾಗಿ ಹವಳ 

ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಸೂಯಾನ ಬೆಳಕ ಅತಿ ಮಖಯ . ಅತಿ ಚ್ಚಕಕ ದಾಗಿರುವಾಗ 'ಜೆಲಿ್ಲ  ಮ್ಚೋನಿ'ನಂತೆ 

ತೇಲ್ಲಕೆಂಡು, ಗಟಿ್ಟ ಯಾಗಿರುವ ಸಥ ಳಕೆಕ  ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡು, ತ್ದನಂತ್ರ ತ್ನು  ಸುತ್ು ಲ್ಲ ಸುಣು ದ ಗಡುಸಾದ 

ಹೊರಕವಚ (shell) ಕಟಿ್ಟ ಕಳಿು ತ್ು ದೆ. ಈ ಪುಟಿ  ಪಾಲ್ಲಪ್ ಗಳು ಮತಿು ತ್ರ ಸಮದರ  ಜೋವಿಗಳೊಡನೆ 

ವಸಹಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಜೋವಿಸಿ, ಕಾಲಾೆಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳ ಅಸಿಥ ಪಂಜರಗಳು ಒೆಂದಕಕ ೆಂದು ಬೆಸ್ಯದುಕೆಂಡು 

ಸುಣು ದ ಬಂಡೆಗಳಾಗಿ ಚ್ಚತ್ರ  - ವಿಚ್ಚತ್ರ  ಆಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯುತ್ು ವ. ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಲಯೇ ಜೋವ ನಿಮ್ಚಾತ್ ಏಕ 

ಮಾತ್ರ  ವಿಶ್ಷಿ  ರಚನೆಯೆೆಂದು ರ್ರ ಖಾಯ ತಿಗೆಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು  ಬರ್ಣು ಸಲು ರ್ದಗಳನ್ನು  

ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ! ಇದರ ಉದದ  ಸುಮಾರು 2,600 ಕ್ತಲೋಮ್ಚೋಟರ್ (1,600 ಮೈಲ್ಲಗಳು). ಇದರಲಿ್ಲ  900 

ಚ್ಚಕಕ  ಚ್ಚಕಕ  ದಿವ ೋರ್ಗಳು ಸೇರಿವ. ಅಷಿ್ ೋ ಏನ್ನ? ಈ ವಸಾಹತ್ತ ಜೋವಿಗಳು ರಚ್ಚಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ದಿಬಬ ಗಳ 

ನಡುವ ಅಗಾಧ ರ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಅರ್ರೂರ್ದ ಸಮದರ  ಜೋವಿಗಳಾದ ತಿಮ್ಚೆಂಗಲಗಳು, ಡ್ಯಲಿ್ಲ ನ್ ಗಳು, 

ಕಬೆ  ಮ್ಚೆಂಕ್ ತಿಮ್ಚೆಂಗಲಗಳು, ಗೂನ್ನ ಬೆನಿು ನ ಡ್ಯಲಿ್ಲ ನ್ ಗಳು,  ಡುಗೆಂಗ್ ಗಳು ವಾಸವಾಗಿವ. 

1,500ಕೂಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಜಾತಿಯ ಮ್ಚೋನ್ನಗಳು ಅರ್ರೂರ್ದ ಕಿ್ಲನ್ ಫಶ್, ರೆಡ್ ಬಾಸ್ ಮೆಂತಾದ ಚ್ಚಕಕ -ಚ್ಚಕಕ  

ಮ್ಚೋನ್ನಗಳು ವಾಸವಾಗಿವ. ಹಲವಾರು ಕಡಲಾಮೆಗಳ ಆಗಾಧವಾದ ವಸತಿಗಳು ಸಹ ಇಲಿ್ಲವ. 

’ರ್ರ ಕೃತಿ’ ಮಾತೇ ನಮಗೆ ನಿೋಡಲ್ಲರುವ ಈ ನಿಧಿ ಬೆಲೆ ಕಟಿ ಲಾಗದ ಈ ಸಂರ್ತ್ು ನ್ನು , ಉಳಿಸಿಕಳಿಬೇಕಾದ, 

ಗುರುತ್ರ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಈಗಲ್ಲೋಗ ನಮೆಮ ಲಿರ ಹೆಗಲ ಮೇಲ್ಲದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂರ್ತಿು ನ ಶೇಕಡ 60 ಭ್ಯಗ 

ರ್ನಶ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು  30 ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ’ರ್ರ ಕೃತಿ’ಯ ಅದುು ತ್ವೂ ಪೂರ ಅಳಿದು  

ಹೊೋಗಬಹುದೆೆಂದು ವಿಶ್ವ  ಸಂಸ್ಯಥ  ಅಪಾಯದ ಗಂಟ್ಟ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪುಟ್ಯರ್ಣ ಜೋವಿಗಳು ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ 

ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಚಾಸಿರುವ ’ಗೆರ ೋಟ್ ಬಾಯ ರಿಯರ್ ರಿೋಫ್’ ಮಾನವನ ಇತಿು ೋಚ್ಚನ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವೇ 

ದಶ್ಕಗಳ ಅತಿರೇಕದಿೆಂದ ಅಳಿವಿನ ಅೆಂಚನ್ನು  ಮಟಿ್ಟ ರುವುದು ಒೆಂದು ವಿರ್ಯಾಾಸವೇ ಸರಿ!. ಪಾರ ಕೃತಿಕ 
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ಸಂರ್ನ್ನಮ ಲಗಳನ್ನು  ಲ್ಲಟ್ಟ ಮಾಡುವುದೇ ಕಾಯಕವರ್ನು ಗಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಮನ್ನಷಯ , 

ಭಸಾಮ ಸುರನಂತೆ ತ್ನು ನ್ನು  ತಾನೇ ರ್ನಶ್ ಮಾಡಿಕಳಿು ತಿು ರುವುದು, ಅವನ ಅರಿವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 

ಬಂದಂತಿಲಿ . ಭೂಮ್ಚಯನ್ನು  ಕೆತಿು  ಬಗೆದು ಬರಿದು ಮಾಡಿ ಬಂಜೆಯಾಗಿಸಿದುದೆ ಅಲಿದೆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು  

ಕಡಿದು, ಹಸಿರನ್ನು  ತಡೆಸಿ ಹಾಕ್ತ ಉಸಿರಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧಯ ವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾನವ, 

ಮೆಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಏನ್ನ ತಾನೆ ಉಳಿಸಬಲಿನ್ನ? ಧರೆ ಹತಿು  ಉರಿಯುತಿು ದೆ. ಬಿಸಿಯ ಝಳ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು  

ಮಟಿ್ಟ ಲಿವೇ? 

’ರ್ರ ಕೃತಿ’ ತ್ನು  ಸಂರ್ತ್ು ನ್ನು  ಸಮರ್ನಗಿಯೇ ಹಂಚ್ಚದಾದ ಳೆ. ಈ ಮಾತೆಗೆ ರ್ಶು ರ್ಕ್ತಷ  ಕ್ತರ ಮ್ಚಕ್ತೋಟ ಎಲಿವೂ 

ಒೆಂದೇ. ಎಲಿಾ  ಜೋವಿಗಳು ಈ ಭೂಮ್ಚಯಲಿ್ಲ  ಬಾಳಲು ಹಕ್ತಕ ದೆ ಎೆಂಬ ಭ್ಯವನೆ. ಆದರೆ ಮನ್ನಷಯ  ಹಾಗೆ 

ಭ್ಯವಿಸಿದಾದ ನೆಯೇ? ಸಾಗರ-ಸಮದರ ಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ. ’ಹವಳದಿಬಬ ’ಗಳು. ಲಕಾಷ ೆಂತ್ರ 

ಮ್ಚೋನ್ನಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಸಯ ಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿೋಡಿವ. ಒೆಂದು ಚದುರ ಕ್ತಲೋಮ್ಚೋಟರ್ ನಿೆಂದ ಸುಮಾರು 15 

ಟನ್ ಮ್ಚೋನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಕಡಲ ಆಹಾರ (seafood) ನಮಗೆ ದರೆಯುತ್ು ದೆ. 

ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ್, ಸುರ್ನಮ್ಚಗಳು ಮೆಂತಾದ ಕಷ ೋಭೆಗಳು ಉೆಂಟ್ಯದಾಗ ’ಹವಳದಿಬಬ ’ಗಳು 

ಅಲೆಗಳ ಅಬಬ ರವನ್ನು  ತ್ಗಿಿ ಸಿ, ರ್ರ ವಾಹಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಯಗಬಹುದಾದ ಆಸಿು -ಪಾಸಿು ಯ ನಷಿ , 

ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಸವಾಗಿರುವವರ ಸಾವು- ನೋವುಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟಿ್ಟ ತ್ು ವ. 

ಇವುಗಳ ನಡುವ ಅಗರ್ಣತ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷಮ  ಜೋವಿಗಳು ಅಡಗಿಕೆಂಡಿವ. ಅಜುಾದರೊೋಗ  

(ಕಾಯ ನಸ ರ್), ಏಡ್ಸ   ಅೆಂತ್ಹ ಭಯಂಕರ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ’ಮದುದ ’ ಹುಡುಕ್ತ ಹೊರಟ್ಟರುವ 

ಅನೇಕ ವೈದಯ ರುಗಳು ಈ ನಿಟಿ್ಟ ನಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ 

ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ. 

ಈ ಧರೆಯ 'ಅದುು ತ್ ’ನಿಧಿ ನೆಲೆ' ಎನಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ 

’ಹವಳದಿಬಬ ’ಗಳ ರಮಯ , ರಮರ್ಣೋಯ ದೃಶ್ಯ ವನ್ನು  

ವಿೋಕ್ತಷ ಸಲು ರ್ರ ವಾಸಿಗರು ಹಿೆಂಡು ಹಿೆಂಡ್ಯಗಿ 

ಬರುವುದರಿೆಂದ ’ರ್ರ ವಾಸೋದಯ ಮ’ದಿೆಂದ 

ಕರಾವಳಿ ರ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ’ಗಳಿಕೆ’ 

ಲಭಯ ವಾಗುವುದನ್ನು  ಅಲಿ ಗಳೆಯುವಂತಿಲಿ .  

ಇಷಿ್ಟ ದರೂ ವಿವಿಧ ದಿಶ್ಗಳಿೆಂದ ಆಗುತಿು ರುವ 

ಆಕರ ಮಣದಿೆಂದಾಗಿ ಈ ಪಾರ ಕೃತಿಕ ವೈಭವ, 

ಕಳಹಿೋನಗೆಂಡು ಅಳಿವಿನ  ಅೆಂಚ್ಚಗೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಜಾರುತಿು ರುವುದನ್ನು  ರ್ನವು ಹೇಗಾದರೂ 

ತ್ಡೆಗಟಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿದೆ. ಸವಾರ್ನಶ್ವಾಗಬಾರದು. ಭೂಮ್ಚಯ ಬಿಸಿ 

ಏರುವಿಕೆಯಿೆಂದ ಹವಳಗಳು ಕರಗುತಿು ವ. ನದಿಗಳಿೆಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಕಲುಷಿತ್ ನಿೋರಿನಿೆಂದ ಮ್ಚೋನ್ನಗಳು 

ಸಾಯುತಿು ವ. 'ಹವಳ’ದ ಸುಣ್ು ೆಂಶ್ (ಕಾಯ ಲ್ಲಸ ಯಂ) ಅನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಪಷಿಿ ಕ ಆಹಾರಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ 

ನಿೋಡುತಿು ರುವುದು ಸಹ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಯ ಲ್ಲಸ ಯಂ ಸೇವನೆಯಿೆಂದ ಆರೊೋಗಯ ದ 

ದೃಷಿಿ ಯಿೆಂದಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶ್ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಹಾನಿಕಾರಕ ಮ್ಚೋನ್ನಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ ’ಹವಳದಿಬಬ ’ಗಳು ಕಣಮ ರೆಯಾಗುತಿು ವ ಎೆಂದು 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಟಿ  ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಡೈನಮೇಟ್ ಸಿಡಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಿಯನೈಡ್ 

ನಿೋರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಚೋನ್ನಗಳನ್ನು  ದಿಗು ರಮೆಗಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಮ್ಚೋನಿನ ಕಳಗಳಾಗಿ (Fish 

tank)  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ಮದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಧರೆಯ ಶ್ಯಖ ಏರುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ’ಹವಳ’ದ 

ಬಣು   ಬಿಳಿಚ್ಚಕಳಿು ತಿು ದೆ. ಗರ್ಣಗಾರಿಕೆ, ಕಟಿ ಡಗಳ ನಿಮಾಾಣದಿೆಂದ ಬರುವ ಗಷಿ್ಟ  ಸುತ್ು ಲ್ಲ 

ಆವರಿಸಿಕೆಂಡು ಸೂಯಾಕ್ತರಣಗಳು ’ಹವಳ ದಿಬಬ ’ಗಳಿಗೆ ಮಟಿ ದೆ ಅವುಗಳು ಸಾಯುತಿು ವ. 

’ಹವಳ’ದಿೆಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾರ ಧರಿಸಿಕೆಂಡು ಮೆರೆಯುವವರಿಗೆ, ಈ ಬಗಿೆ  ಚ್ಚೆಂತ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ  

ಎೆಂದೇ ನನು  ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ನು  ಮೆಂದೆಯಾದರೂ ಎಲಿರೂ, ಅಳಿದುಳಿದಿರುವ ಕಡಲಡಿಯ ಈ ಅಪೂವಾ 

ಸಂರ್ತ್ು ನ್ನು  ಮೆಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಕಾದಿರಿಸಲು ಕಂಕಣಬದಧ ರಾಗಲೇಬೇಕ. 
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ಬ್ಯಕ ಚುಕ್ತಾ  
ತಿರ ವೇಣಿ ಶ್ರರ ನವಾಸರಾವ್, ಶ್ರಕ್ತಗೊ, ಅಮೆರಿಕ 

ಬೀಲೊರನ ಬಸ್ ಸ್ಾಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತತಾು ಕತಳ್ಳತ್ತದದರತ ಕೃಷ್ಾಣಬಾಯ. ಮನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಂಕ ಮನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನತ ಹೊೀಗತವ 

ತ್ನಕ ತ್ತಂಗಾ ಬದತಕಿರತತಾುಳೆಯೀ? ಅವಳನತೊ ಕೊನ್ಯ್ ಬಾರಗೆ ಒಮಮ ನ್ೊೀಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದರತವ ಕತ್ಘವಯವೊಂದನತೊ ಮತಗಿಸ್ಬೀಕಂಬತದತ 

ಅವರ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿತ್ತು. ‘ದೆೀವರೆೀ, ತ್ತಂಗಾಳನತೊ ನಾನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಲತಪ್ುವವರೆಗಾದರೊ ಜಿೀವದಂದಡತ.’ ಎಂದತ ಮನದಲೆಿೀ ದೆೀವರಗೆ ಹ್ರಕ 

ಹೊತ್ುರತ. 

 ಕೃಷ್ಾಣಬಾಯ ಮನ್ಯಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡತವುದೆೀ ಅಪ್ರೊಪ್. ಅವರಗೆ ಬಸ್ತೆ, ರೆೈಲತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾತ್ಂತ್ರಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ 

ಅಭಾಯಸ್ವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹ್ತ್ತುರದ ಬಂಧತಗಳ ಮದತವೆ, ಮತಂಜಿ ಮತಂತಾದ ಶತಭ್ ಸ್ಮಾರಂಭ್ಗಳ್ಳಗೆ ಅವರ ಒಬೆನ್ೀ ಮಗ ಶಿರೀನಿಧಿ ತ್ನೊದೆೀ 

ಕಾರನಲ್ಲಿ ಕರೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗಿ ಬರತತ್ತುದದ. ತ್ನಗಾಗದದದರೆ ಬೀರೆೀನ್ೊೀ ವಯವಸೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಯ್ನತೊ ಸ್ತರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ 

ಕಳ್ಳಸಿಕೊಡತತ್ತುದದ. ತಾಯ ಅನತಭ್ವಿಸಿದ ಕರ್ಾಕಾಪ್ಘಣಯಗಳನತೊ ಕಣ್ಾಣರೆ ಕಂಡಿದದ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಯ್ ಮೀಲೆ ಅಪಾರ ಅಕಕರೆ.  

 ಕೃಷ್ಾಣಳ ಗಂಡ ರರ್ತಪ್ತ್ತಗೆ ತ್ತಳತವಳ್ಳಕ ಕಡಿಮ. ಮಂದಬತದಧಯ್ ಮನತರ್ಯ ಆತ್. ರರ್ತಪ್ತ್ತಯ್ ಬಗೆಿ ತ್ತಳ್ಳದ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ 

ಜನರಾರತ ಅವನಿಗೆ ಹಣತಣ ಕೊಡಲತ ಮತಂದೆ ಬಂದರಲ್ಲಲಿ. ಕೃಷ್ಾಣಳ ತ್ಂದೆಗೆ ಈ ವಿರ್ಯ್ ತ್ತಳ್ಳಯ್ದೆ ಮಗಳನತೊ ಅವನನತೊ ಧಾರೆ 

ಎರೆದತಕೊಟಿಾದದರತ. ತ್ತಳ್ಳದದದರೊ ಅವರದದ ಪ್ರಸಿೆತ್ತಯ್ಲ್ಲಿ ಏನೊ ಮಾಡತವಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜಮಮ ನಯ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದದರತ - 

‘ನಮಗಿರತವುದತ ಒಬೆನ್ೀ ಮಗ. ಆಸಿುವಂತ್ರಲಿದದದರೊ ನಿಮಮ ಮಗಳ್ಳಗೆ ತ್ತಂದತಣಣಲಂತ್ೊ ಯಾವ ಕೊರೆಯ್ೊ ಇಲಿ. ಒಪ್ಪಪಕೊಳ್ಳಿ. 

ನಿಮಗೊ ಇನೊೊ ಇಬೆರತ ಹಣತಣಮಕಕಳತ ಮದತವೆಗಿದ್ಾದರೆ, ಜವಾಬಾದರ ಮತಗಿಸಿಕೊಳಿಲತ ನ್ೊೀಡಿ‘ ಎಂದತ ಹತೈಷಿಯ್ಂತ ನಟಿಸಿ 

ತ್ಂದೆಯ್ನತೊ ಒಪ್ಪಪಸಿದದರತ. ಅತು ರಾಜಮಮಳ ಮಾತ್ತನ ಮೊೀಡಿಯೀ ಅಂತ್ಹ್ತದತ. ಅದಕಕ ಸಿಕಕವರಾರತ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡತ ಹೊರಬರತವುದತ 

ಸ್ಾಧಯವಾಗತತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. 

 ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೊ ತಾಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಎರಡನ್ಯ್ ಹಂಡತ್ತಯ್ ಕೈಗೆೊಂಬಯಾಗಿದದ ತ್ಂದೆಗೆ ಕೃಷ್ಾಣ ಒಂದತ ಹೊರೆಯೀ ಆಗಿದದಳತ.  

ರಾಜಮಮ ಅವರಾಗೆೀ ಕೀಳ್ಳಕೊಂಡತ ಬಂದದೆದೀ ತ್ಮಮ ಭಾಗಯವೆಂದತ ತ್ತಳ್ಳದತ ಕೃಷ್ಾಣಳ ಮದತವೆಯ್ನತೊ ದೆೀವಸ್ಾೆನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ರಳವಾಗಿ 

ಮಾಡಿ ಮತಗಿಸಿದದರತ. ಕೃಷ್ಾಣ ಹೊರಡತವಾಗ ಒಂದತ ಪ್ುಟಾ ಗಂಟನತೊ ಅವಳ ಕೈಗಿಟಿಾದದರತ. ಅದೆೀನ್ಂದತ ಕೃಷ್ಾಣ ತರೆದತ ನ್ೊೀಡಿದ್ಾಗ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಾಯಗೆ ಸೀರದದ ಬಳ್ಳಿ ಪಾತರಗಳತ, ಒಂದೆಳೆ ಸ್ರ, ಎರಡತ ಜೊತ ಕಿವಿರ್ೀಲೆಗಳ್ಳದದವು. ಅದರ್ಾನೊೊ ಅವರತ ತ್ಮಮ 

ಎರಡನ್ಯ್ ಹಂಡತ್ತ ಕೌಸ್ಲ್ಾಯಳ ಕಣತಣ ತ್ಪ್ಪಪಸಿ ಎತ್ತುಟಿಾದದರತ. ಮಗಳ್ಳಗೆ ಅದನ್ೊೊಪ್ಪಪಸಿ - ’ಮಗತ ಕೃಷ್ಾಣ, ಈ ನಿನೊ ನಿರ್ಪರ್ೀಜಕ 

ತ್ಂದೆಯ್ನತೊ ಕ್ಷರ್ಮಸಿಬಿಡತ. ಇದಕಿಕಂತ್ ಹಚೆಚೀನೊ ನನಿೊಂದ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ. ಸೀರದ ಮನ್ಯ್ಲೆಿೀ ಹೊಂದಕೊಂಡತ ಸ್ತಖವಾಗಿರತ. ನಾನತ 

ಸ್ತ್ುರೊ ಇತ್ು ಕಡೆ ಸ್ತಳ್ಳಯ್ಬೀಡ’ - ಎಂದತ ಹೀಳ್ಳ ಕಣಿಣೀರತಗರೆದದದರತ.  

 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ತ್ವರನ ಸ್ಂಬಂಧ ಹ್ರದತಹೊೀಗಿತ್ತು. ಮತು ಅತ್ು ಕಡೆ ತ್ಲೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ಸಿೆತ್ತ ಬಾಣಲೆಯಂದ ಬಂಕಿಗೆ 

ಹಾರದಂತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ಾದಗ ಮಲತಾಯಯ್ ಕಾಟದಂದ ಕಂಗೆಟಿಾದದ ಅವಳ್ಳಗೆ ಇತ್ು ಅತು ರಾಜಮಮನ ಉಪ್ಟಳ ಸ್ಹಸ್ತವುದತ 

ಕರ್ಾವೆನಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಷೆಾೀ ಮನ್ಕಲಸ್ವಿದದರೊ ನಗತನಗತತ್ುಲೆೀ ಮಾಡಿ ಮತಗಿಸ್ತತ್ತುದದಳತ. ರಾಜಮಮನಿಗೆ ಯಾವುದೆೊೀ ನ್ಪ್ದಲ್ಲಿ 

ಸೊಸಯ್ನತೊ ಹ್ಂಗಿಸ್ದೆ ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗದತ. ಕೃಷ್ಾಣಳ ಅತ್ತ ಸ್ಾಧತ ಸ್ಾಭಾವ ಅವರ ದತರ್ಾ ಬತದಧಗೆ ನಿೀರೆಯ್ತತ್ತುತ್ತು. ಮಾವನವರಗೆ 

ಸೊಸಯ್ನತೊ ಕಂಡತ ಮರತಕವೆನಿಸಿದರೊ, ಹಂಡತ್ತಯ್ ವಿರೆೊೀಧವನತೊ ಎದತರಸ್ತವ ಧೈಯ್ಘವಾಗದೆ ತಪ್ಪಗಿರತತ್ತುದದರತ. ಗಂಡ 

ರರ್ತಪ್ತ್ತಗಂತ್ೊ ಬತದಧ ಕಡಿಮ. ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ಒಮೊಮಮಮ ಬದತಕೀ ಬೀಡವೆನಿೊಸ್ತತ್ತುತ್ತು . ಆಗೆಲ್ಾಿ ತ್ತಂಗಾ ಸ್ಮಾಧಾನ ಹೀಳತತ್ತುದದಳತ. 

ಅತ್ು ತ್ವರೊ ಇಲಿದೆ, ಇತ್ು ಸೀರದ ಮನ್ಯ್ಲ್ಲಿಯ್ೊ ಸ್ತಖವಿಲಿದ ಕೃಷ್ಾಣಗೆ ತ್ತಂಗಾಳ ಸೊೀಹ್ವೊಂದೆೀ ಬದತಕಲತ ಆಸ್ರೆಯಾಗಿತ್ತು. 

 ಕೃಷ್ಾಣ ಮತ್ತು ತ್ತಂಗಾ ಇಬೆರೊ ಜಿೀವದ ಗೆಳತ್ತಯ್ರತ. ಕೃಷ್ಾಣ ಮದತವೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಾಗ ತ್ತಂಗಾ ಕೊಡ ಆಗಷೆಾೀ ಮದತವೆಯಾಗಿ 

ನ್ರೆಮನ್ಗೆ ಬಂದದದಳತ. ತ್ತಂಗಾಳ ಗಂಡ ಗಿರಧರನಿಗೆ ತ್ಂದೆ ತಾಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ತಂಗಾಳೆೀ ಮನ್ಯ್ ಯ್ಜಮಾನಿಯಾಗಿದದಳತ. 

ಅತುಯ್ ಮನ್ಯ್ ಉಸಿರತಗಟಿಾಸ್ತವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದದ ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ತ್ನೊದೆೀ ಓರಗೆಯ್ ತ್ತಂಗಾಳ ಸೊೀಹ್ ನ್ಮಮದ ಕೊಟಿಾತ್ತು. 

ತ್ತಂಗಾಳ್ಳಂದ ಆಗಿೀಗ ಹ್ಣ ಸ್ಹಾಯ್ವಾಗತತ್ತುದತದದರಂದ ರಾಜಮಮ ಅವಳ ಮನ್ಗೆ ಹೊೀಗಿಬರಲತ ಅನತಮತ್ತ ಕೊಟಿಾದದರತ. ಇಬೆರತ 

ಗೆಳತ್ತಯ್ರತ ತ್ಮಮ ಸ್ತಖ, ದತಃಖಗಳನತೊ ಹ್ಂಚಕೊಳತಿತ್ತುದದರತ. ಒಬೆರನ್ೊೊಬೆರತ ಕಿೀಟಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳತಿವರ್ತಾ ಸ್ಲತಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಬಳೆದತ್ತು. ತ್ತಂಗಾಳ ದೆೀಹ್ಸಿೆತ್ತ ತ್ತಂಬಾ ಸ್ೊಕ್ಷಮವಾಗಿದದರಂದ  ಮನ್ಗೆಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿಲತ  ಮಕಕಳ ಲ್ಾಲನ್ಪಾಲನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಾಣಳನ್ೊೀ 

ಅವಲಂಬಿಸಿದದಳತ. ಕೃಷ್ಾಣ ತ್ನೊ ಕಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಬಿಡತವಾದರೊ ಗೆಳತ್ತಯ್ ಮನ್ಗೆೊೀಡಿ ಅವಳ್ಳಗೆ ತ್ನೊ ಕೈಲ್ಾದರ್ತಾ ನ್ರವಾಗತತ್ತುದದಳತ. 

  ಕೃಷ್ಾಣಳಂತ್ಹ್ ಮತಗೆಧ ಹಣತಣ ಅತು ರಾಜಮಮನ ಕೈಲ್ಲ ಪ್ಡತತ್ತುರತವ ಕರ್ಾಗಳನತೊ ನ್ೊೀಡಿ ಮರತಗತತ್ತುದದಳತ. ಒಮೊಮಮಮ 

ರಾಜಮಮ ಸೊಸಯ್ ಮೀಲೆ ಕೊೀಪ್ ಹಚಾಚದ್ಾಗ ಅವಳ್ಳಗೆ ಊಟವನೊೊ ಹಾಕತತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಗಂಡ, ಮಗನಿಗೆ ಬಡಿಸಿ, ಉಳ್ಳದದದನತೊ ತಾವು 

ತ್ತಂದತ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ತುದದರತ. ಕೃಷ್ಾಣ ಎಷೆೊಾೀ ರಾತ್ತರ ಕಂಬನಿಗರೆಯ್ತತಾು ಉಪ್ವಾಸ್ವೆೀ ಮಲಗಿಬಿಡತತ್ತುದದಳತ. ಇಂತ್ಹ್ 

   ಕಥೆ 
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ಸ್ಂದಭ್ಘಗಳಲೆಿಲ್ಾಿ ತ್ತಂಗಾ ಯಾವುದೆೊೀ ನ್ಪ್ದಂದ ಕೃರ್ಣಳನತೊ ತ್ನೊ ಮನ್ಗೆ ಕರೆದೆೊಯ್ತದ ಬಲವಂತ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟೆಾ ತ್ತಂಬಾ 

ತ್ತನಿೊಸ್ತತ್ತುದದಳತ. ತ್ನೊ ಸ್ವಿಮಾತ್ತಗಳ ಮೊಲಕ ಬದತಕತವ ಆಸಯ್ನ್ೊೀ ಕಳೆದತಕೊಂಡಂತ್ತದದ ಕೃಷ್ಾಣಳ ನ್ೊಂದೆದೆಗೆ ತ್ಂಪ್ಪರೆಯ್ತತ್ತುದದಳತ. 

ತ್ತಂಗಾ ಗಂಡ ಗಿರಧರನಿಗೊ ಕೃಷ್ಾಣಳ ಪ್ರಸಿೆತ್ತ ತ್ತಳ್ಳದದತದದರಂದ ಅವನಿಗೊ ಅವಳನತೊ ಕಂಡರೆ ಅನತಕಂಪ್ವಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ನ್ರವಾಗತವಂತ 

ಅವನ್ೀ ತ್ತಂಗಾಳನತೊ ಪ್ಪೂರೀತಾೆಹಸ್ತತ್ತುದದ.                      

 ಮದತವೆಯಾಗಿ ವರತರ್ಗಳೆೀ ಆದರೊ ಕೃಷ್ಾಣಗೆ ಮಕಕಳಾಗಲ್ಲಲಿ . ಅದಕಕ ಕಾರಣ ತ್ಮಮ ಮಗನ್ೀ ಎಂದತ ತ್ತಳ್ಳದದದರೊ  ಅದನತೊ 

ಒಪ್ಪಲತ ಸಿದಧರಲಿದ ಅತು ರಾಜಮಮನ ಕಿರತಕತಳ ತಾರಕಕಕೀರತ್ತು. ಗೆಳತ್ತ ತ್ತಂಗಾ ಆಗಲೆೀ ಎರಡತ ಗಂಡತ ಮಕಕಳ್ಳಗೆ ತಾಯಯಾಗಿದದಳತ. 

ಅದತ ರಾಜಮಮನ ಹೊಟೆಾ ಕಿಚಚನತೊ ಹಚಚಸಿ, ಅವರ ಅಕೊರೀಶವೆಲಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಕಡೆಗೆ ತ್ತರತಗತತ್ತುತ್ತು. ವಂಶೊೀದ್ಾಧರಕನನತೊ ಹತ್ತು ಕೊಡದ 

ಕೃಷ್ಾಣ ಅವರ ಕಂಗಣಿಣಗೆ ಗತರಯಾಗಿದದಳತ. ಅತುಯ್ ಬೈಗತಳಗಳನತೊ ನತಂಗಿಕೊಂಡತ ಬದತಕತವುದನತೊ ಕಲ್ಲತ್ತದದಳತ ಕೃಷ್ಾಣ. ದತಃಖ 

ತ್ಡೆಯ್ದ್ಾದ್ಾಗ ಗೆಳತ್ತ ತ್ತಂಗಾಳ ಎದತರಗೆ ಅತ್ತು ಹ್ಗತರಾಗತತ್ತುದದಳತ. 

                                                       *** 

ಕೃಷ್ಾಣಳ ಜಿೀವನ ಯಾವುದೆೀ ಸ್ಂಭ್ರಮ, ಸ್ಂತೊೀರ್ಗಳ್ಳಲಿದೆ ಯಾಂತ್ತರಕವಾಗಿ ಸ್ಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಮಮನ ಸ್ಹೊೀದರ ಸಿೀತಾರಾಮಯ್ಯ 

ಕಾಶಿಯಾತರಗೆ ಹೊರಟಿದದರತ. ತ್ಮಮ ಅಕಕ-ಬಾವನನೊೊ ತ್ಮೊಮಡನ್ ಕರೆದೆೊಯ್ಯಬೀಕಂದತ ಅವರ ಹ್ಂಬಲ. ರಾಜಮಮನಿಗೆ ಮನ್ಯ್ 

ಜವಾಬಾದರಯಲಿವನೊೊ ಸೊಸಗೆ ವಹಸ್ಲತ ಹೊರಡಲತ ಮನಸಿೆಲಿ. ಸಿೀತಾರಾಮಯ್ಯನ ಒತಾುಯ್ಕಕ ಮಣಿದತ, ಒಲಿದ ಮನಸಿೆನಿಂದ 

ಯಾತರಗೆ ತ್ಯಾರಾಗಿದದರತ. ಜೊತಗೆ ಯಾತರಯ್ ಖಚಘನ್ೊಲ್ಾಿ ತ್ಮಮನ್ೀ ವಹಸಿಕೊಳಿಲತ ಒಪ್ಪಪದದರಂದ, ‘ಕಾಸ್ತ ಖಚಘಲಿದೆ ಯಾತರ 

ಆಗತವುದ್ಾದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದತಕೊಳಿಬೀಕತ?‘ ಎಂಬತದತ ಅವರ ಲೆಕಾಕಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮನಸಿೆಗೆ ಇರ್ಾವಿದದರೊ 

ತೊೀರಸಿಕೊಳಿದೆ - 

‘ಸಿೀತಾರಾಮತ, ನಿನೊ ಸ್ಂಸ್ಾರದ ಜೊತ ನಿೀನತ ಹಾಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿಬರಬಾರದೆೀನ್ೊ? ನನೊನತೊ ಕಂಡರೆ ಅದೆರ್ತಾ ಅಭಿಮಾನವೊೀ 

ನಿನಗೆ. ನಿೀನಿರೆೊೀದರಂದಲೆೀ ನನಗೊ ಧೈಯ್ಘ. ಇಲಿದದದರೆ ಜವಾಬಾದರಯಲಿದ ಈ ಅಪ್ಪ ಮಕಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನೊ ಬದತಕತ 

ಏನಾಗಿರತತ್ತುತೊುೀ ಏನ್ೊ’ ಎಂದತ ಕಣೆೊಣರೆಸಿಕೊಂಡರತ. ಸಿೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರತ ಅಕಕನ ಮಾತ್ತನಿಂದ ಸ್ಂತೊೀರ್ಗೆೊಂಡರೆ ಅಲೆಿೀ ಇದದ 

ರಾಜಾರಾಯ್ರ ಮತಖ ಸ್ಪ್ಪಗಾಯತ್ತ. ರ್ಟವಾಣಿ ಹಂಡತ್ತಯ್ ಕೈಯ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕತಕ ಅರೆಜಿೀವವಾಗಿರತವ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಮರತಗತವವರತ ಅಲ್ಲಿ 

ಯಾರೊ ಇರಲ್ಲಲಿ. 

ಸ್ಡಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡತವ ತ್ಯಾರಗೆ ತೊಡಗಿದರತ ರಾಜಮಮ. ಕೃಷ್ಾಣಳೆೀ ಸ್ಡಗರದಂದ ಅತುಗೆ ಯಾತರಯ್ ಸ್ಮಯ್ದಲ್ಲಿ 

ಅನತಕೊಲವಾಗಲೆಂದತ ಅವಲಕಿಕ, ರವೆಉಂಡೆ, ಚಕತಕಲ್ಲ, ಕೊೀಡತಬಳೆಗಳನತೊ ಮಾಡಿಕೊಟಾಳತ. ಅವರಗೆ ಮಗ ರರ್ತಪ್ತ್ತಯ್ನೊೊ 

ತ್ಮೊಮಂದಗೆ ಕರೆದೆೊಯ್ತಯವ ಆಸ .  ಆದರೆ ಸೊಸರ್ಬೆಳನ್ೊೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟತಾ ಹೊೀಗಲತ ಮನಸಿೆಲಿ.  ಸೊಸ ಕೃಷ್ಾಣ ತಾವು ಯಾತರ 

ಮತಗಿಸಿ ಬರತವವರೆಗೆ ತ್ಮಮ ಕಿರಕಿರಯಲಿದೆ ನ್ಮಮದಯಂದರತತಾುಳೆಂಬ ಕಲಪನ್ಯೀ ಅವರಗೆ ಸ್ಂಕಟ ತ್ಂದತ್ತು.   

ದನ ಬಳಕಗೆ ಬೀಕಾಗತವ ಒಂದೆರಡತ ಪಾತರ-ಪ್ಡಗಗಳತ, ಅಡತಗೆಗೆ ಬೀಕಾದ ಅಗತ್ಯ ದನಸಿಗಳನತೊ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿರಸಿ 

ಉಳ್ಳದೆಲಿವನೊೊ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬಿಸಿ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡರತ.. ಕೃಷ್ಾಣ ಅತುಯ್ ಸ್ಣಣತ್ನವನತೊ ಗಮನಿಸಿದರೊ ಗಮನಿಸ್ದಂತ 

ಇರತವುದನತೊ ರೊಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಳತ. ಅವಳತ ಬದತಕಿನಲ್ಲಿ ಏನನೊೊ ಆಸ ಪ್ಟಿಾರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಿರಂತ ನ್ಮಮದಯ್ ಬದತಕತ, ಗಂಡನ 

ಪ್ಪರೀತ್ತ, ಅತುಯಂದ ಮಾತ್ೃವಾತ್ೆಲಯವನೊಷೆಾೀ ಬಯ್ಸಿ ಬಂದದದಳತ. ಅದತ ತ್ನಗೆಂದೊ ಸಿಗದತ ಎಂದ್ಾದ್ಾಗ ಅವಳ ಕಣತಣಗಳ ಮತಂದೆ 

ನಿರಾಸಯ್ ಕಾಮೊೀಘಡವೆೀ ಕವಿದತ್ತು.  

*** 

ನಿಗದತ್ ದನದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಮ ದಂಪ್ತ್ತಗಳತ ಸಿೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರ ಪ್ರವಾರದೆೊಡನ್ ಯಾತರಗೆ ಹೊರಟರತ. ಅತು-ಮಾವನನತೊ ಕಳ್ಳಸಿ 

ಬಾಗಿಲತ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ಒಂದತ ಕ್ಷಣ ಮನಸಿೆಗೆ ನಿರಾಳವೆನಿಸಿತ್ತ. ಕೊತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ತ್ಪ್ುಪ ಹ್ತಡತಕತತ್ತುದದ ಅತು ಇಲಿದ ಮನ್ 

ಅವಳ್ಳಗೆ ಅರಮನ್ಯ್ಂತ ಭಾಸ್ವಾಯತ್ತ. ಇನತೊ ಒಂದೊವರೆ ತ್ತಂಗಳತ ಅತು ಹಂತ್ತರತಗತವುದಲಿವೆಂಬ ಭಾವನ್ಯೀ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಾಿಸ್ 

ತ್ತಂಬಿತ್ತ.  ಉತಾೆಹ್ದಂದಲೆೀ ಮನ್ಯ್ ಕಲಸ್ಗಳನತೊ ಪ್ೂರೆೈಸಿದಳತ. ಗಂಡ ಮನ್ ಸೀರತವುದತ ಇನತೊ ರಾತ್ತರಗೆೀ ಎಂದತ ತ್ತಳ್ಳದದದರಂದ ಗೆಳತ್ತ 

ತ್ತಂಗಾಳ ಮನ್ಗೆೊೀಡಿದಳತ 

 ಕೃಷ್ಾಣ ಅಡತಗೆ ಮನ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಒಲೆಯ್ ಮತಂದೆ ಕತಳ್ಳತ್ತ ಅಕಿಕ ರೆೊಟಿಾ ತ್ಟತಾತಾು ಗೆಳತ್ತಯ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ್ಲ್ಲಿಯೀ ಇದದಳತ. ಇಂದತ 

ಅವಳೆೊಂದತ ಮತಖಯ ವಿರ್ಯ್ವನತೊ ಅವಳ ಮತಂದರಸ್ಲತ ಕಾದದದಳತ.  ತ್ತಂಗಾಳನತೊ ನ್ೊೀಡಿದೆೊಡನ್ ಕೃಷ್ಾಣಳ್ಳಗೆ ಪ್ಪರೀತ್ತಯ್ತಕಿಕ ಬಂದತ್ತ. 

ಪ್ುಟಾ ಹ್ತಡತಗಿಯ್ಂತ ಕಳಿ ಹಜಿಗಳನಿೊಡತತಾು ಹಂದನಿಂದ ಬಂದತ ಅವಳ ಕಣತಣಗಳನತೊ ಮತಚಚದಳತ.  

ಪುಟ 14 ರಲಿ್ಲ  ಮೆಂದುವರೆಯುವುದು 
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CHOLAS WERE NOT HINDUS?? 

Bangadhipati Debarghya Bhowmick Ray 
 

Recently, Some Tamil Film Stars and politicians have been saying that the Tamils are not 
Hindus.  I do not know about them. But they also say that Cholas were not Hindus. I am only 
going to discuss about Cholas 

The Cholas were visionary. They recorded every detail about themselves they could on temple walls, 
copper plates and palm leaves. 

Sometimes they inscribed the same data on 3 different platforms. So even if someone devastates 
one source, the others remain intact for corroboration! 

Chola Copper Plates provide a detailed lineage that tracks their genealogy. Starting with Thirumaal 
(Vishnu), Brahma and eventually Surya. Cholas considered themselves Suryavanshis. Interestingly, 
the devout Shiva bhakts Cholas consider Lord Vishnu, as the first king of their dynasty! 

The list goes on with Puranic kings like 
Harishchandra, Dushyanth, Bharatha and 
Bhagiratha. 

Then we arrive at Raghu-vamsa. Raghu is 
listed as the 36th king, promptly followed by 
Dasharath and Lord Rama. Cholas consider 
themselves to belong to the lineage of Shri 
Ram! 

Kochchenganan, a legendary king is 
referenced in Puranas as a spider which constructed a web over the linga to prevent Sunlight from 
directly falling on Shiva. 

The spider was reborn as a Chola king. He is credited for building 70 
Shiva temples, by Vaishnavite Thirumangai Azhwar! 

Chola's family deity (kula deivam) was Nisumbasoodhani, a form of 
Durga/Kaali which indicates they may also have some lineage from 
Bengal. 

Vijayalaya Chola constructed a temple for the deity immediately after 
reinstating the Chola rule! 

Murugan Temple, Saluvankuppam has inscriptions from Parantaka and 
Rajaraja periods. Sembiyan Madhevi gave grants for building the Nallur 
Kamdasamy Temple, in Sri Lanka. 

Chola imagery is filled with images of Ganesha. Kulotunga gave the 
highest grants to Srirangam Ranganathar Temple. 

Chola copper plates and inscriptions had both languages- Sanskrit and Tamil. 

Rajaraja gave equal wages of Rs.130,732 (in 2022 value) to singers of Vedic and Tamil hymns. 

Chola kings did yagnas and followed the scriptures. Being Hindu kings, they were also respectful of 
other faiths! 

TO SUMMARISE: 

 Lord Vishnu is their first king: Vaishnavam 
 Descendants of Surya- Shouram 
 Family Deity is Nisumbasoodhani: Shaktham 
 Built Skanda temples: Kaumaram 
 Sculpted Ganesha: Ganapatyam 
 Devout Shiva Worshippers: Shaivam 

Everything in this article is evidence-based on stone inscriptions, copper plates, etc. 
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NEW YORK TIMES ADVERTISES FOR THE POST OF A 

CORRESPONDENT IN INDIA 

                                            NESARU Documentation 

On the 1st of July, The New York Times posted an entry-level job requirement on their website and 

on LinkedIn. While the hiring process of any establishment seems to be a routine affair, at New York 

Times, they thought it fit to post very specific requirements for the job – being anti-Hindu and anti-

Modi. The job posting was for that of a South Asia Business Correspondent in New Delhi. 

In their ad, the specific purpose of the New York Times seems to be to appeal to candidates who can 

write against the democratically elected government in India and contribute to a tirade that can only 

be called a “regime change” operation. 

At the very outset of the job posting, New York Times interestingly mentions how India is poised to 

overtake China in terms of its population and how India has “ambitions of winning a greater voice on 

the world stage”. Just after mentioning India’s ambitions, the ad goes on to mention how “Under 

Narendra Modi, its charismatic prime minister, India has moved to rival China’s economic and 

political heft in Asia, a drama playing out along their tense border and within national capitals across 

the region”. 

India will soon surpass China in population, if it hasn’t already, and has ambitions of winning a greater 

voice on the world stage. Under Naredra Modi, its charismatic prime minister, India has moved to 

rival China’s economic and political heft in Asia, a drama playing out along their tense border and 

within national Capitals across the region.  Domestically, India is a melting pot of people and 

languages grappling with difficult questions of class and wealth disparity. It has a well-educated and 

aspiring middle class coveted by Amazon, Walmart and other major global companies. A new class 

of Indian business tycoon has won a rapt audience on Wall street and London. Yet hundreds of millions 

of people are struggling for a better life for their children, and India’s once fast growing economy is 

showing signs of stalling. 

Job posting by the New York Times 

At the very beginning of their job posting, New York Times seems to grudge that India has ambitions 

to surpass China’s “economic and political heft” in Asia and is indulged in a “drama” playing out at 

the tense border with China. The words used, “drama” for example, reveals the very core of what NYT 

stands for. 

It is pertinent to note here that China Daily, a propaganda outlet of the Chinese government, 

has reportedly paid $19 million to American newspapers in advertisement and printing charges in 4 

years. As per the documents filed by China Daily with the Justice Department, the Communist party 

mouthpiece had paid over $6 million to the Wall Street Journal (WSJ), $4.6 million to the Washington 

Post, $2,40,000 to Foreign Policy, $50,000 to the New York Times, $34,600 to The Des Moines 

Register and $76,000 to CQ-Roll Call. In fact, The Communist party-mouthpiece had also spent 

$2,65,822 on advertising on Twitter. 

But the problematic job posting does not stop there. The New York Times job posting makes it amply 

clear that a visceral hatred for Hindus and Modi is also a pre-requisite to get the job. 

India’s Future now stands at crossroads. Mr. Modi is advocating self-sufficient, muscular nationalism 

centered on the country’s Hindu majority. That vision puts him at odds with the interfaith, 

multicultural goals of modern India’s founders. The government’s growing efforts to police online 

speech and media discourse have raised difficult questions about balancing issues of security and 

privacy with free speech. Technology is both a help and a hindrance. The position includes coverage 

of neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan and the Maldives each 

with its own rich history and complicated relations with its enormous neighbour. 

https://nytimes.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/INYT/job/New-Delhi-India/South-Asia-Business-Correspondent--New-Delhi_REQ-010232
https://web.archive.org/web/20210702044353/https:/nytimes.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/INYT/job/New-Delhi-India/South-Asia-Business-Correspondent--New-Delhi_REQ-010232
https://dailycaller.com/2020/06/08/chinese-propaganda-china-daily-washington-post/
https://efile.fara.gov/docs/3457-Amendment-20200601-2.pdf
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From fake narratives about ‘Muslims in fear’ to dismissive, hateful articles on India’s culture, 

traditions and customs, they have done all they could to further their narrative against India. When 

one looks at their past reports on India, a distinguished pattern emerges. Issues, data, facts 

notwithstanding, NYT only loves to malign India. A tax department raid on the promoters of NDTV 

and NYT comes up with an editorial titled ‘India’s Battered Free Press’. Then in November 2017, 

NYT hits another level, they run an op-ed on how the Saree, India’s widely popular female attire is in 

fact, a ‘Tool of Hindu Nationalist Campaign’. Mahindra and Mahindra opens a manufacturing plant in 

the US and NYT start the same old condescension, totally ignoring the fact that Mahindra has a 

significant presence in their country already.Not just India’s present, NYT had attacked India’s past 

too. They have even criticised India’s freedom struggle. From insulting the victims of 

the Godhra massacre to enabling the bogey of Hindu terror, NYT has done it all. With this new job 

posting, NYT has cemented its place as one of the platforms that are at the forefront of maligning the 

nation, and clearly, it is looking for more people who can help them in their “cause”. 

 

ಪುಟ 12 ರಿಿಂದ 

 ‘ಕೃಷ್ಾಣ, ಗೆೊತಾುಯತ್ತ ಬಿಡೆ. ನಿೀನತ ಬರತತ್ತುೀಯಂದತ ಗೆೊತ್ತುತ್ತು. ನಿನಗೊ ಸೀರಸಿಯೀ ರೆೊಟಿಾ ಮಾಡತತ್ತುದೆದೀನ್ ನ್ೊೀಡತ‘ - ತ್ತಂಗಾ 

ಅಕಕರೆಯಂದ ನತಡಿದಳತ. 

‘ಕೃಷ್ಾಣ... ನಿನೊ ಬರವನ್ೊೀ ಕಾಯ್ತತ್ತುದೆದ   ನಿನಿೊಂದ ನನಗೆೊಂದತ ಸ್ಹಾಯ್ವಾಗಬೀಕತ. ಮಾಡತತ್ತುೀಯಾ? ಎಂದತ ರಾಗವಾಗಿ ನತಡಿದತ 

ಹ್ಬಯಾಡತವ ಕಾಫಿ ಲೆೊೀಟವನತೊ ಗೆಳತ್ತಯ್ ಮತಂದಟಾಳತ ತ್ತಂಗಾ  . 

‘ಏನತ ಹೀಳತ. ನಿನೊಂತ್ಹ್ ಪಾರಣ ಸ್ಖಿಗೆ ಇಲಿವೆನತೊವೆನ್ೀ? ಎಂದಳತ ನಾಟಕಿೀಯ್ವಾಗಿ.’ 

‘ಮಾತ್ತ ಕೊಡತವ ಮತನೊ ಒಮಮ ರ್ೀಚಸ್ತ. ಆಮೀಲೆ ಪ್ಶಾಚತಾುಪ್ ಪ್ಡತವಂತಾದೀತ್ತ.’  

‘ಅದೆೀನ್ಂದತ ಹೀಳಬಾರದೆೀ?’ ಎಂದತ ಸ್ಹ್ನ್ ಕಳೆದತಕೊಂಡತ ಸಿಡತಕಿದಳತ ಕೃಷ್ಾಣ. 

ನಿನಗೆೀ ತ್ತಳ್ಳದದೆ. ನನೊ ಆರೆೊೀಗಯ ದನದಂದ ದನಕಕ ಕ್ಷಿೀಣಿಸ್ತತ್ತುದೆ. ನನಗೆ ಈ ಎರಡತ ತ್ತಂಟ ಮಕಕಳನತೊ ನ್ೊೀಡಿಕೊಳಿಲತ ಬಹ್ಳ 

ಕರ್ಾವಾಗತತ್ತುದೆ. ನನೊ ಎರಡನ್ಯ್ ಕೊಸ್ನತೊ ನಿನಗೆ ಕೊಡತತುೀನ್   ಆರೊ ತ್ತಂಬದ ಈ ಹ್ಸ್ತಗಂದನನತೊ ನಿೀನ್ೀ ಸ್ಾಕಿ ಬಳೆಸ್ತ.  ನಿನೊ ಬಳ್ಳ 

ಇದದರೆ ಅವನತ ಚೆನಾೊಗಿಯೀ ಇರತತಾುನ್ಂದತ ನನಗೆ ಗೆೊತ್ತು. ಇದಕಕ ನನೊ ಯ್ಜಮಾನರನೊೊಒಪ್ಪಪಸಿದೆದೀನ್. ನಿನೊ ಅತುಯ್ನೊೊ ಒಪ್ಪಪಸ್ತವ 

ಭಾರವೂ ನನೊದೆೀ.’ ಎಂದಳತ ಒಂದೆೀ ಉಸಿರನಲ್ಲಿ. 

ಕೃಷ್ಾಣ ಗೆಳತ್ತಯ್ ಹ್ೃದಯ್ ವೆೈಶಾಲಯಕಕ ಮೊಕಳಾಗಿದದಳತ ಗೆಳತ್ತಗೆ ಮಕಕಳ್ಳಲಿವೆಂಬ ಕೊರಗನತೊ ನಿೀಗಲತ ತ್ನೊ 

ಅನಾರೆೊೀಗಯವನ್ೊೀ ನ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಳತ.  ಆದರೆ  ಅದತ ಸ್ಾಧಯವಿದೆಯೀ? ಕೃಷ್ಾಣ ಹ್ಲವಾರತ ಕಾರಣ ನಿೀಡಿ ನಿರಾಕರಸ್ಲತ ನ್ೊೀಡಿದಳತ. 

ಕೃಷ್ಾಣಳ ಪ್ರತ್ತರೆೊೀಧವನತೊ ಲೆಕಿಕಸ್ದೆ  ಕೊನ್ಗೊ ತ್ತಂಗಾ ತ್ನೊ ಮಾತ್ನತೊ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದದಳತ. 

**** 

ವರ್ಘಗಳತ ಉರತಳ್ಳಹೊೀಗಿದದವು. ಅತುಮಾವಂದರನತೊ ಎದತರತ ಹಾಕಿಕೊಂಡತ ತ್ತಂಗಾಳ ಪ್ುಟಾ ಮಗತವನತೊ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ 

ಹಾಕಿಕೊಂಡತ ಬಳೆಸಿದದಳತ  ಕೃಷ್ಾಣ. ಅವಳ ಅತುಮಾವಂದರತ ಗತ್ತಸಿದದರತ. ಗಂಡ ರರ್ತಪ್ತ್ತಗೆ ವರ್ೀಸ್ಹ್ಜ ಆನಾರೆೊೀಗಯ ಆವರಸಿತ್ತು. 

ಕೃಷ್ಾಣಳನತೊ ತ್ನೊ ಹತ್ುತಾಯಯಂದೆೀ ಭಾವಿಸಿದದ ಶಿರೀನಿಧಿ  ನ್ೊೀಡಲತ ಸ್ತಂದರನೊ  ಸ್ದತಿಣಿಯ್ೊ ಆಗಿದದ..  ಓದನಲ್ಲಿ ಮತಂದದದ 

ಅವನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಗಿಸಿ ದೆೊಡಿ ಹ್ತದೆದಗೆೀರದದ. ತಾಯಯ್ನತೊ ತ್ನೊ ಕಣಿಣನಂತ ನ್ೊೀಡಿಕೊಳತಿತ್ತುದದ. ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ು 

ತಾಯಯ್ನೊೊ  ಕೊನ್ಯ್ತಸಿರೆಳೆಯ್ತತ್ತುರತವ ಗೆಳತ್ತಗೆ ಅವಳ ಮಗನನೊೊ ತೊೀರಸ್ಬೀಕಂದತ ಬಯ್ಸಿ  ಹೊರಟತಬಂದತ  ಅದರಂತ ತ್ತಂಗಾಳ 

ಮತಂದೆ ನಿಂತ್ತದದರತ  ಕೃಷ್ಾಣ. 

ಈಗಲೆೊೀ ಆಗಲೆೊೀ ಎನತೊವಂತ್ತದದ ತ್ತಂಗಾ ಗೆಳತ್ತಗಾಗಿ ಜಿೀವ ಹಡಿದತಕೊಂಡಂತ್ತತ್ತು. ಬದತಕಿನತದದಕೊಕ ಅನಾರೆೊೀಗಯದಂದ 

ನರಳ್ಳದ  ಶರೀರ ಬಳಲ್ಲ ಬಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಾಣ ತ್ತಂಗಾಳ ನಿಶಯಕು ಕೈಯ್ನತೊ ತ್ನೊ ಕೈಯ್ಲ್ಲಿಟತಾಕೊಂಡತ ‘ತ್ತಂಗಾ  ನ್ೊೀಡತ ಇವನತ ನಿನೊ 

ಮಗ  ಶಿರೀನಿಧಿ. ಹೀಗೆ  ಕಣತುಂಬತವಂತ ಬಳೆದದ್ಾದನ್ ನ್ೊೀಡತ. ನಿೀನತ ನಿನೊ ಕಂದನನತೊ ನನೊ ಕೈಲ್ಲಟತಾ ಬರದ್ಾದ ಬಾಳನತೊ 

ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿದೆ. ನಿನೊ ಋಣವನತೊ ನಾನತ ಎಂದಗಾದರೊ ತ್ತೀರಸ್ಲತ ಸ್ಾಧಯವೆೀನ್?’ ಎಂದತ ಬಿಕಿಕದರತ. 

ತ್ತಂಗಾಳ ನಿಜಿೀಘವ ಕಣತಣಗಳಲ್ಲಿಯ್ೊ ಜಿೀವ ಸ್ಂಚಾರವಾದಂತಾಯತ್ತ.  ತೀಜಸಿಾಯಾಗಿ ಬಳಗತತ್ತುದದ ಶಿರೀನಿಧಿಯ್ನತೊ ನ್ೊೀಡಿ 

ಅವಳ ಮತಖ ಆನಂದದಂದ ಅರಳ್ಳತ್ತ. ಮಗನನತೊ ಹ್ತ್ತುರ ಕರೆದತ ತ್ಲೆ ನ್ೀವರಸಿ ಹ್ರಸ್ತವಂತ ಕೈ ಎತ್ತುದರತ. ಕಂಗಳ ತ್ತಂಬಾ ಆನಂದದ 

ಕಣಿಣೀರತ ತ್ತಂಬತತ್ತುದದಂತ ಆಕಯ್ ದೆೀಹ್ ಜಡವಾಯತ್ತ. ‘ಅರ್ಯೀ  ನನೊ ಜಿೀವದ ಗೆಳತ್ತ  ಹೊೀಗೆ ಬಿಟೆಾಯಾ...’ ಎಂಬ ಚೀತಾಕರ 

ಕೃಷ್ಾಣಬಾಯಯ್ ಬಾಯಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು  

https://www.opindia.com/2019/03/the-new-york-times-peddles-anti-india-narrative-with-half-truths-and-whole-lies/
https://www.opindia.com/2018/05/when-new-york-times-exploited-childrens-deaths-to-malign-yogi-govts-crackdown-on-illegal-slaughterhouses/
https://www.opindia.com/2017/06/the-new-york-times-and-the-farrago-of-lies-and-misrepresentation/
https://www.opindia.com/2017/11/new-york-times-calls-saree-a-tool-of-hindu-nationalist-campaign-draws-flak/
https://www.opindia.com/2017/11/nytimes-mahindra-detroit-car-manufacturing-plant/
https://www.opindia.com/2017/12/why-i-quit-reading-the-new-york-times/
https://www.opindia.com/2016/06/new-york-times-uses-lies-to-insult-victims-of-godhra-carnage-in-a-report-on-gulbarg-society-judgement/
https://www.opindia.com/2016/06/new-york-times-uses-lies-to-insult-victims-of-godhra-carnage-in-a-report-on-gulbarg-society-judgement/
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Vinayaditya Chalukya Ruler  
- Satyashraya 

 

Vinayaditya, forgotten ruler who spread his supremacy in both North and South and made 
it to reach up to Iran in the West Bengal, Sri Lanka, Cambodia, China in the East. 

Medieval Karnataka rulers made their influence and supremacy to reach Eastern World. 

The Chalukyas of Badami (540-756 CE) spread their supremacy in Sri Lanka (Simhala) 
Khmer (Cambodia) (in Kannada it is called Kavera or Kamera) and reached till South China. 
The Chinese record call chalukya as Chillu-Ki-Pa-Lo. 

During the rule of vinayaditya (681-696 CE) he levied tribute from the king of Parasika, 
simhala and Kavera. On the basis of records, it is evident that vinayaditya extract tribute soon 
these kings. In fact, that appears to be some dement of truth in the expression relating to the 
Chalukya ruler's enterprise across the seas. 

The Chinese historian Ma-Twan-Lin, has recorded that the Chalukya ruler Chi-Lu-Khi-
Pa-Lo is chalu kya Vallabha visiting China in the year 692 CE. He must have passed through 
Khmer (Kambuja-Cambodia). 

Unfortunately, while the Tamil historians have recorded the rule of Chola Kings Indo China 
historians in genera have ignored the chalukya's who actually subjugated the cholas 
Harshavardhan and others. 

 

ಯಾವುದತ ಐಶಾಯ್ಘ ಯಾವುದತ ಕಸ್ 
ನಮಮಲಿರಲೊಿ ಐಶಾಯ್ಘವೆೀ ನಮಮನತೊ ಉದ್ಾದರ ಮಾಡೆೊೀದತ, ಕಸ್ ಬೀಡದತದ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕ ನಮಮ ಹರಯ್ರ ಕಾಲದಂದ 

ಇದೆ. ಇದತ ಎರ್ತಾ ದಟ ಎಂಬತದನತೊ ನಾವು ಯಾರತ ಯಾರನತೊ ಮರತ ಕೀಳಲ್ಲಲಿ. ಏಕಂದರೆ ನಮಮಲ್ಲಿ 'ಮತು ಏನಾದರೊ ಪ್ರಶೊ 

ಕೀಳಬಾರದತ' ಎಂಬ ಬತದಧಯ್ನತೊ ಎಳೆತ್ನದಲೆಿೀ ಬಳೆಸಿಬಿಟಿಾದ್ಾದರೆ. ಈಗ “ಐಶಾಯ್ಘ” ಎಂದರೆೀನತ? ಸ್ಂಸ್ಕೃತ್ ಒಂದತ ಕಟತಾ 

ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಅದನತೊ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರದಲೆಿೀ ಕಟಿಾದತದ. ಪ್ರತ್ತ ಮಾತ್ತಗೆ ಬಂದತ ನಿಗದಯಾದ ತ್ತಳ್ಳವಿದೆ. ಅದರಂದಲೆೀ ಮತು 

ಇನತೊ ಕಲವು ಮಾತ್ತಗಳತ ಹ್ತಟತಾತ್ುವೆ. ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಮಾತ್ತನ ಕಡೆಯ್ ಸ್ದತದ 'ಯ್' ಎಂದದದರೆ, ಅದತ ಅದರ ಅದರಂದ 

ಬಂದ ಎಂಬತದೆೀ ಅಥಘ. ಕೌಟಿಲಯ ಎಂದರೆ ಕತಟಿಲದಂದ ಎದದವನತ ಎಂದಥಘ. ಸ್ಾಂಗತ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ಂಗತ್ತಯಂದ ಬಂದದತದ .  

ಹೀಗೆ ಐಶಾಯ್ಘ ಎಂದರೆ ಈಶಾರನಿಂದ ಬಂದದತದ ಎಂದಥಘ. ಈಶಾರ ಕೊಟಿಾದೆದಲಿ ಐಶಾಯ್ಘ. ಅವನತ ಯಾವ ಕಸ್ವನತೊ 

ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ. ನ್ಲವಾಗಲ್ಲ ನಿೀರಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳ್ಳಯಾಗಲ್ಲ ಹ್ಣತಣ ಹ್ಂಪ್ಲ್ಾಗಲ್ಲ ಗಿಡಮರಗಳಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಾಿಗಲ್ಲ ಮಣ್ಾಣಗಲ್ಲ ಯಾವುದತ 

ಕಸ್ವಿಲಿ. ಇವೆಲಿ ಅವನಿತ್ು  ಐಶಾಯ್ಘ. ಆದರೆ ಅದನತೊ ಮತಟಿಾ ಬಳಸಿದ ಮೀಲೆ ಉಳ್ಳದದದನತೊ ಹೊರಗೆಸಯ್ತವ ನಮಮ 

ಬತದಧಯ್ ಮೀಲೆ ಅವು ಕಸ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಗಾಳ್ಳಯ್ನತೊ ನಾವು ಸೀವಿಸಿ ಮತು ಬಿಟ್ಾಾಗ ಅದತ ನಮಗೆ ಕಸ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಆ 

ಗಿಡಮರಗಳ್ಳಗೆ ಉಸಿರಾಗತತ್ುದೆ, ಅಂತಯೀ ನಿೀರೊ ಕೊಡ. "ಆಳತ ಮತಟಿಾದ ಕಲಸ್ ಹಾಳತ" ಎಂಬ ಗಾದೆಯ್ಂತ ನಾವು ಆಳತಗಳತ 

ಮತಟಿಾದೆದಲ್ಾಿ ಕಸ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಅವು ದಟವಾಗಿ ಕಸ್ವಾಗತತ್ುವೆ ಇಲಿ. ನಮಮ ಬತದಧಯ್ ಮೀರೆಗೆ ಅವು "ಐಶಾಯ್ಘ" - 

'ಕಸ್'ವಾಗತತ್ುದೆ ಅಷೆಾೀ. 

ಈ ಕಸ್ವನತೊ ಮತು ಐಶಾಯ್ಘಗೆೊಳ್ಳಸ್ತವುದತ ಹೀಗೆ? ನಮಗೆ ಕಸ್ವೆಂದತ ತೊೀರದ ವಸ್ತುಗಳನತೊ ಮತು ಐಶಾಯ್ಘ ಗೆೊಳ್ಳಸ್ತವ 

ತ್ಂತ್ರಗಳತ ಈಗ ಸ್ಾಕಷಿಾವೆ. ನಮಗೆ ಬೀಡದ ವಸ್ತುಗಳನತೊ ಸ್ತಡತವ ಬಗೆ ನಮಮ ಗಾಳ್ಳ, ಆಕಾಶ, ನ್ಲಗಳನತೊ ನಮಗೆ ಸ್ರ 

ಹೊೀಗದಂತ ಮಾಡತವ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ.  

ಕೊಡಲೆೀ ನಾವು ಕೈಬಿಡಬೀಕತ. ಇವುಗಳನತೊ ಕಿರರ್ಮಕಿೀಟಗಳತ ತ್ತಂದರೆ ಲೆೀಸ್ತ. ಆದರೆ ನಮಮ 'ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ಂಶೊೀಧನ್' ಫಲವಾದ 

ಪಾಿಸಿಾಕ್ ಅನತೊ ಏನತ ಮಾಡಬೀಕತ? ಅದೆೀನ್ೊೀ ಕರಗತವುದಲಿವಲಿ. ಅದತ ಕರಗದರತವುದರಂದ ಅದನತೊ ಕಲತಿ ಮಣಿಣನ 

ಇಟಿಾಗೆಗಳಾಗಲ್ಲ ದ್ಾರಯ್ನತೊ ಸ್ಮ ಮಾಡತವ ಅಂಟತ ಮರಳಾಗಲ್ಲ ಯಾಗಿ ಮಾಡಬೀಕತ. ಏಕಂದರೆ ಅದತ ಕರಗದರತವ 

ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಎಲೊಿ ಕಸ್ವಿಲಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ವಿರತವುದತ ನಮಮ ಬತದಧಯ್ಲ್ಲಿ ಅದನತೊ ಮೊದಲತ ತೊಡೆದತ ಹಾಕಬೀಕತ.  
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FUNNY BUSINESS Stop being late to work Kumar had this 

problem of getting up late in the morning and was always late 

for work. His boss was mad at him and threatened to fire him if 

he couldn’t do something about it. So Kumar went his doctor 

who gave him a pill and told him to take it before he went to 

bed. Kumar slept well and in fact beat the 
 

alarm in the morning by almost two hours. He had 
leisurely breakfast and drove cheerfully to work. 
“Boss”. He said, “the pill actually worked!” 

“That’s all fine,” said the boss, “But, where were 

you yesterday?” 
 

 

GUESS THE BOLLYWOOD ACTRESSES 
    

1 She is a Dot on your Forehead 9  She is a Fruit 17 A Lamp 

2  She is always New 10 She is your Fortune 18  A Holy Book 

3  She is your Brother 11 She is Magic 19 A Hope 

4  She is Full Moon 12 She is on your Pam 20  Kaamdev’ Wife 

5  She is for your Eyes 13 She is what we call Shyness 21 A Precious Stone 

6  She is 4 your Neck 14 She is a Queen 22 Prayer 

7  She is on the Cheeks 15 She is for your wrists 23 Honey 

8  She is Flower 16 Lavishness 24 Education 

    25 Devotion 

Answers to the last month puzzles & teasers 

Quickies 1: The two hands will form right angles again after 360/11 minutes  

Quickies 2: a) 15 (3*5) +1+1+3     b) 19 (19*1) +1*1*1 

Riddles : 1) Fire 2) Match 3) Postage Stamp 4) Darkness 5) Southern Hemisphere 6) Priest 7) Tennis Ball 8) Are you 
asleep yet 9) Telephone 10) Mirror 

 

Compiled by Sri Ananth Banwasi 
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Hindu Hinduism Origins Ecosystem Behaviour Model 
 

      Since ages we have been hearing the name Hindu. In fast wherever and official form has to be 
filled in place of religion we fill in Hinduism. But have we ever wondered or thought how? what? this 
name has originated or what it means most of us do not bother. 
            Recently one Karnataka politician stated it came from Persia and it means dirty and foul. 
There was a rukus and two days later he quoted Swami Dayanand Saraswati who founded Arya 
samaj. whenever a political puzzle particular particularly thought for votes, miss interpretation is 
deliberately created. 
       None of us have any names. It is something the other scholars for identification. For example, 
kannadigas call Tamil as Konga. There is a land called Kongu Nattu which is South of Mysore and 
Kollegal district. The name has stuck. Similarly, Tamil scholars Karnatakar with they mean we are 
not civilized or developed. 
Who are the neighbours of this land which we call India? 
 On South it is enveloped by sea, on the west Iran, on the east by Myanmar, Thailand, on the 
north Tibet, Kazakhistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Afghanistan which for ages was called 
Gandhara was part of India till the British durand line.  

"IRAN" the natives there in call the land Iran which is a derivative of Aryan as they themselves 
state. It is the land which had continuous contact with India even before Indus valley civilization. 
They used to speak a language AVESTAN which is greatly similar to Vedic language. Fire worship 
is common to both lands. Iran is a barren land without any main rivers. It it borders Caspian Sea 
which name originate from Kashyap. iranians always travelled both by land and sea with the 
adjoining land. Both ways they had to cross a major river which is called by Indians or sindu. Sindhu 
is Vedic Sanskrit Means a HUGE AMOUNT OF WATER. Boats property Arabian sea could enter 
into Sindhu to travel to North. 

Each community has a different way of pronouncing sounds. What we pronounce as 'SA', the 
Iranians pronounce as 'HA'. So Sindhu became Hindu.  Please also mind what is number 7 called in 
Sanskrit? 

It is called SAPTA. In Iranian or as later westerns called it as Persian SAPTA is pronounced 
as HAFTA which also means 7. A week which have 7 days is called HAFTA. So this land was called 
by our Western neighbour as Hindu and later when Islam entered it became Hindustan land of 
Hindus. Today the Sindhu river flows mostly in Pakistan and still Pakistani's ca us Hindu's. The Greek 
invaders and travellers who came earlier called as INDUS, greeks have a habit of adding 'S' to all 
names. The neighbours of greeks Romans called it INDIEN. The English made it INDIA It is the 
name of river which changed due to the variation of various tongues. 

The Chinese travellers who came later mention GANGA as this is the major river which they 
encounter when they came down from Himalayas. This land did it ever have one kind of faith one 
kind of dress one kind of language like other lands? No, people of various faiths lived here peacefully. 
They followed their own customs languages and even food. Interaction over thousands of years 
brought some similarities. 
India is the only land where in MOTHER FIGURE is venerated. While all other lands call it their 
FATHER LAND in this land it is called MOTHERLAND. This mother product each and every village 
in this land. She is the Deity who guards her children. See later was identified as KALI, DURGA, 
SHARADA, LAKSHMI. 

There are some barie concepts which is common to all those communities who live here. 
KARMA aur consequence of your deeds is going to follow you.  You are going to be born again and 
again to suffer the consequence of your acts.  This is same to all other lands and unique to this land. 
  

The Mysore Association is going to have a series of lecture cum discussions from eminent 
and knowledgeable personalities on HINDU CULTURE, IT'S ORIGINS GOALS AND 
BEHAVIOUR MODELS beginning from January 22, 2023. 

A CALL IS HERE BY GIVEN TO ALL OF YOU TO ATTEND PLEASE COME LISTEN AND 
DISCUSS. 
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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 

If you are wondering as to whose centenary celebration I am talking about, it is that of our 

Mysore Association, which will be completing its centenary shortly. It is indeed a great 

achievement to have sustained itself, grown and to celebrate its centenary by any 

organization. It shows the consistent efforts of 

a couple of generations, which has contributed 

to such growth of the organization. 

An occasion like this makes you think about the 

years you spent with such an organization, the 

good and difficult times you faced and 

happenings in the past about which you have 

read or heard. Having been in its Managing 

Committee for nearly twenty-five years, you 

know a lot about the organization and here is 

an effort to share that with the readers. 

My work brought me to Mumbai (Bombay then) towards the end of 1976. Before that I was 

an occasional visitor to this place. My activity was limited to attending programmes of 

Association. Sometime in late 1979 one day Rama and Sarita came home late in the night 

and wanted to know if I could act in one of the plays being planned by the association? I 

said I could do so but I would be away for a few days on tour, which might not be suitable 

to their rehearsal schedules. As luck would have it, some other member of the play was also 

going out of town at the same time and so they said that it would be alright. I joined the 

play from next day. 

For quite some time theatre activity was the only activity I was associated with at the 

Association. One-day K. Manjunathiah met me and asked if I could take up the organizing of 

a photographic exhibition of Kannada theatre in Bombay over the years. The Association had 

a huge collection of photographs of the plays enacted by them and we needed to organize a 

display suitably. I said I could do that and requested him to get me some people to help. 

Initially we thought of arranging the display in the hall in the 1st floor. We bought some 
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‘Chimanlal’s’ coloured sheets, which we would paste on the walls to provide background, and fix the photographs
on it. We sorted the photographs play-wise and period-wise and displayed them decade-wise. As we were

one such play which had been
staged many times. We had been
invited to present this play at
Bangalore. Since we were going to
Bangalore, I planned to take a
week’s off after the play. Close to
our scheduled departure to
Bangalore, a meeting got fixed up
and my boss wanted me to cancel
my leave and be present at the
meeting. I told him that cancelling
my leave to be present at the
meeting is okay, but I am acting in
a play and it is unfair to opt out of

organising this, Manjunathiah spoke
to other theatre groups and they all
enthusiastically gave their collection
of photographs. Our display went on
increasing. From the hall we
extended to TT room, Reading
room, Billiards room and soon,
Photographs, hand bills, and various
other memorabilia were presented.
In the 40’s, when Kailasam was
here, Association presented his play
at Nappoo Hall. Kailasam had
himself designed the handbill for
this play which said, ``C¥ÀÖqsÉÃmï
CªÀiÁä«æUÉ ¥ÀæwÛÃPÀ À̧Ü¼À. gÉÆÃ¢ü±ÉÆÃ ²±ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ PÉÆèÃgÉÆÃ¥sÁªÀiïð RZÀÄð ¤ªÀÄäzÉÃ'' We displayed this also
at the exhibition. The exhibition was a great success. For the first time, such an event was organized.
Now that I got slightly active in the Association, I was asked to contest in the election for Managing Committee.
I did so and got the highest number of Votes. So I got into the Managing Committee and was made the Chairman
of Fine Arts.
In Mumbai, the Kannada plays do not get to have many shows, because the audience is limited. It is to the
credit of Association’s fine art section that many of its plays have been staged many times. ‘Belli Bailu’ was

it at this last moment. I have to be in Bangalore on that date for the play. That afternoon the boss called me
again. He gave me a letter to read. It was a letter from one of the Consulates regarding some radioactive products.
He asked me to conduct a survey, preferably in Bangalore and give my report about these products. So, though
my leave got cancelled, I was able to participate in the play at Bangalore.
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ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

É̈AUÀ¼ÀÆj£À ºȨ́ ÀgÁAvÀ PÀ̄ Á«zÀjAzÀ

¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÀAeÉ
²æÃªÀÄw ªÀÄAUÀ¼Á gÀ«

²æÃªÀÄw À̧Ä¦æAiÀiÁ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£ï

²æÃ. PÉ. gÀ« ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ.

PÀ£ÀßqÀ VÃvÉUÀ¼À ºÁqÀÄUÁjPÉ, EAvÀºÀ PÀ̄ Á«zÀgÀ£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ s̈ÁUÀå

s̈Á£ÀÄªÁgÀ, d£ÀªÀj 8, 2023gÀ À̧AeÉ 6.30PÉÌ MzÀV §A¢zÉ.

§¤ß, J®ègÀÆ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï£À°è Ȩ́Ãj
F ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ JzÉ vÀÄA© PÀÄtÂAiÉÆÃt.

±À¤ªÁgÀ r Ȩ́A§gï 31, 2022
À̧AeÉ 8.00PÉÌ

``ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁgÀÄ ºÀ§âªÀ£ÀÄß J¢gÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ''
J®ègÀÆ À̧AeÉ Ȩ́Ãj ºÁr, PÀÄtÂzÀÄ,

DlªÁr £À°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ.
DªÉÄÃ É̄ EzÉÝÃ EzÉ w¤ À̧Ä

ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
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