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                                   PÀÄ®¥ÀwUÀ¼À D±ÀAiÀÄ £ÀÄr 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ À̧A¸ÀÌøwAiÀÄ C£À£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄªÀd£ÀvÉUÉ 

ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ s̈ÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÁAðVÃtªÁV DzsÀÄ¤PÀ §zÀÄQ£À 

CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À É̈ÃPÁzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè G£ÀßvÀ ²PÀët ̧ ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ¨ÉÃQzÉ. PÀ£ÀßqÀ 

¨sÁµÉUÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ UÀjªÉÄ ¹QÌgÀÄªÀÅzÀÄ; PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CAvÀ¸ÀÜªÁVgÀÄªÀ eÁÕ£ÀPÉÌ 

zÉÆgÉwgÀÄªÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è G¥À®§Þ«gÀÄªÀ ±ÉæÃµÀ× ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ, C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ 

±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ ««zsÀ ªÁdäAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß eÁÕ£ÀzÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV 

gÀÆ¦¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrªÉ. PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ̈ sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ 

¨sÁµÉAiÀiÁV¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄðªÀÇ AiÀÄ±À¹éAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. §zÀÄQ£À J¯Áè ªÀ®AiÀÄUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ 

PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ̈ sÁµÉAiÀiÁV DzsÀÄ¤PÀ «eÁÕ£ÀzÀ ̧ ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄªÀ 

«eÁÕ£À¨sÁµÉAiÀiÁV «¸ÀÛj¸À®Ä £ÁªÀÅ §zÀÞvÉ¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄªÀ CUÀvÀå«zÉ. PÀÄªÉA¥ÀÅ CªÀgÀ ªÀiÁw£À°è 

ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ ‘PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÉÇÃ¥ÀAiÉÆÃV ¨sÁµÉAiÀiÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¸Á®zÀÄ CzÀÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV 

¨sÁµÉAiÀiÁV §¼À¸ÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. EAVèµï ºÁUÀÆ »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÉuȨ́ ÀÄvÀÛ¯É 

PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ DvÀä¸ÀAUÁvÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV ¨Á¼À É̈ÃQzÉ’. 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ°è ºÉÆ¸À²PÀët ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ°UÉ eÁjUÉ vÀA¢gÀÄªÀ gÁdåªÁVzÉ. 

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ 2020-2021gÀ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄPÀªÀµÀðªÉAzÀÄ WÉÆÃ¶¹ PÀ£ÀßqÀ 

¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÈÌwAiÀÄ ¥Àæ¸ÀgÀtPÉÌ CUÀvÀå«gÀÄªÀ PÁAiÀÄðAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ½¹zÉ. 

PÀ¼ÉzÀ J¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è C£ÉÃPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ 

PÀ°PÁ¥ÀæQæAiÉÄ «zÁåyð ¸ÉßÃ»AiÀiÁVgÀ°®è JA§ D¥ÁzÀ£É EvÀÄÛ. FUÀ C£ÀÄµÁ×£ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ ºÉÆ¸À 

²PÀët ¤ÃwAiÀÄÄ FªÀgÉUÉ PÀ°PÉAiÀÄ°è EzÀÝ dqÀvÀéªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQzÉ. «zÁåyðUÀ½UÉ vÀªÀÄä EµÀÖzÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «£Áå¸ÀUÉÆ½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ CªÀPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ̧ ÁévÀAvÀæöåªÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÉ. DzsÀÄ¤PÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß 

ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁæzÉÃ²PÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæQæAiÀiÁvÀäPÀªÁzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 

ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä ²PÀët ¤Ãw ªÀÄÄAzÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÁéUÀvÁºÀð. 

F »£Éß¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ gÁdå G£ÀßvÀ ²PÀët ¥ÀjµÀvï ¤ÃrgÀÄªÀ ªÀiÁzÀj 

¥ÀoÀå«£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀoÀå¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÉ. ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ «zÁåyð¸ÉßÃ»AiÀiÁV 

¸ÀAªÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°èªÉ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀ «zÁåyðUÀ¼À ªÀåQÛvÀé «PÁ¸ÀPÀÆÌ 

ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVªÉ. F ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ gÀÆ¦¹zÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ̧ ÀzÀ̧ ÀåjUÀÆ, 

J¯Áè À̧A¥ÁzÀPÀjUÀÆ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÉÛÃ£É. 
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                                  ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀ ªÀiÁvÀÄ 

DzsÀÄ¤PÀvÉ J£ÀÄßªÀ ªÀiÁvÀÄ J®èªÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÉPÉÌUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

§ºÀÄ¥Á®Ä J¯Áè £É¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ C¤ªÁAiÀÄð ªÉ£ÀÄßªÀAvÁV¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄ«£À ¸ÀgÀ¼ÀªÀÇ 

¸ÀºÀdªÀÇ  DzÀ Cj«£ÀAwzÉ. ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ QæAiÀiÁ²Ã®vÉUÀ¼À CxÀðªÀÇ »ÃUÉ ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀÄß 

¤gÀAvÀgÀªÁV PÉÃA¢æÃPÀj¹ PÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀ°AiÀÄÄªÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

PÀ°¸ÀÄªÀªÀgÀ £ÀqÀÄ«£À C£ÀÄ¸ÀAzsÁ£ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÆ ºËzÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ JZÀÑgÀªÀÇ 

CvÀåUÀvÀå. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåªÉ£ÀÄßªÀÅzÀÄ »ÃUÉ ¸ÀzÁ vÀ£Àß£ÀÄß ¸ÀªÁ°UÉ vÉgÉzÀÄPÉÆAqÀAvÉ 

ºÉÆ¸ÀvÀ£ÀPÉÌ ¤gÀAvÀgÀªÁV JzÀÄgÁUÀÄvÀÛ¯ÉÃ §A¢gÀÄªÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁzÀÄzÀÄ.  

ºÉÆ À̧ ²PÀët ¤Ãw £ÀªÀÄä G£ÀßvÀ ²PÀëtzÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ̧ ÀAzÀ̈ sÀðzÀ°è 

¥ÀzÀ«AiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ s̈ÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß «²µÀÖªÁV gÀÆ¦ À̧ÄªÀ dªÁ¨ÁÝjAiÉÆAzÀÄ 

PÀ£ÀßqÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄävÀ£À JAzÀÄPÉÆAqÀ £ÀªÉÄä®ègÀ ªÉÄÃ°zÉ. F »£Éß É̄AiÀÄ°è É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉÃAzÀæ 

«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀ §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® ¢£À¢AzÀ®Æ CvÀåAvÀ GvÁìºÀ, ±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

§zÀÞvÉ¬ÄAzÀ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. CzÀgÀ ¥sÀ°vÀªÁV GvÀÛªÀÄ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ¼À 

PÉÊ Ȩ́ÃgÀÄªÀAvÁUÀÄwÛzÉ. EzÀPÁÌV É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ À̧zÀ À̧åjUÉ 

ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀÆªÀðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀ°è ±ÀæªÀÄ ªÀ»¹zÀ J¯Áè ¥ÀoÀåUÀ¼À ̧ ÀA¥ÁzÀPÀjUÀÆ 

DwäÃAiÀÄ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¤gÀAvÀgÀªÁV À̧AAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄð ¤ªÀð»¹zÀ CwäÃAiÀÄgÁzÀ qÁ. 

°AUÀgÁdAiÀÄå £ÀªÀgÀ ±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß À̧äj À̧¯ÉÃ É̈ÃPÀÄ. 

CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë£À£ÁßV £À£ÀUÉ dªÁ¨ÁÝj ¤ÃrzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ 

¸À£Áä£Àå PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ ¥ÉÆæ. °AUÀgÁd UÁA¢ü CªÀjUÉ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwÃ ºÀAvÀzÀ°èAiÀ£ÀªÉÆäA¢VzÀÄÝ 

¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀ ¥ÉÆæ. gÀªÉÄÃ±ï. © ªÀiÁ£Àå PÀÄ® ¸ÀaªÀgÀÄ ¥ÀjPÁëAUÀ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ²æÃAiÀÄÄvÀ ²æÃzsÀgï ¹.J¸ï ªÀiÁ£Àå PÀÄ® ¸ÀaªÀgÀÄ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß À̧°è¸ÀÄvÉÛÃ£É. 

 

qÁ. ¥Àæ±ÁAvÀ f. £ÁAiÀÄPÀ 

¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ 
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 1.3 ನಮ� ಎ���ೆ �ಾತು ��ಯುವ��ೇ  - �ೂೆರೂರು �ಾಮ�ಾ�� ಅಯ�ಂ�ಾ�  10 

 1.4 (ಓದುಪಠ�) �ಾನು ಬಡ� ಆತ ಬಡವ  - ದ.�ಾ. �ೇಂ�ೆ�  19 
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1. ���ನ ಲಯ 

ಆಶಯ 

ಜಗ��ನ ಎಲ� �ಾನ�ಾ�ೆಗಳ, �ಾದ-��ಾದಗಳ, ʼಇಸಂʼಗಳ ಆ�ಗೊ ಒಂದು ಸಹಜ ಬದು��ೆ, ಅ�� 

ಬದುಕುವ ಪ�����ೕ �ೊಡ�ದು. ಅ��ನ ಕಷ� ಸುಖಗಳ, ನಂ��ೆ ಕನಸುಗಳ, �ಲೆುವ�-�ೋಲುಗಳ 

ಪ��ಯ�� ಆ ಬದುಕು ಅರಳ�ತ��ೆ – ಮುದುಡುತ��ೆ. ಒಂದು ಜ�ಾಂಗ ನೂ�ಾರು ವಷಗ�ಂದ 

ರೂ���ೊಂಡು ಬರುವ ಇಂಥ �ೈ�ಕ ಲಯಗಳ�� ಒಂದು �ಾ��ಯೆ ಗುಣ�ರುತ��ೆ. ಇದರ�� 

ನಂ��ೆ�ಟ�ವರು �ೈ�ಕವನು� �ೈ�ಕ�ಾ� ಕಂಡು ಬದು�ನ�� ಶ��ಾ�ಪೂಣ�ಾ� �ೊಡ��ೂೆಳ���ಾ��ೆ. 

ಅದನು� �ಕ��ಸುವವರೂ ಇರು�ಾ��ೆ. ಈ �ೈ�ಕ ಲಯ ಏಕ�ಾನ�ಾ� �ೇಸರ ಹು��ಸುವ �ಾಧ��ೆಗಳ� 

ಇಲ��ಲ�. �ೂೆಡ� ಆಕ�ಮಣಗ��ೆ ಒಳ�ಾ�ಾಗ ಇಂಥ ಸಹಜಲಯಗಳ� �ಾಶ�ೂೆಳ�ಲೂಬಹುದು. ಸಣ� ಸಣ� 

ಸಂಗ�ಗಳ��ೇ �ೕವನ ��ಾ�ಸ ರೂ�ಸುವ ಮೂಲ ಘಟಕ ಇ�ಾ��ೆ. ಅದರ �ಲೆವ� ಮುಖಗಳ� ಇ���.ೆ 

 ಮೂಕ �ಾ��ಗ�ಗೂ ನಮ�ಂ� ೆಮನ��ರುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ನಮ�ಂ� ೆ ಆ�ೋ�ಸುತ��ೆ. ಮನುಷ�ನ 

�ಾ� ಶ���ಂದನು� �ೊರತುಪ�� ಇ�ಾ�ವ ಅಂಶದ��ಯೂ ಅವ� ಮನುಷ���ಂತ ಕ���ೕನಲ�. 

ಪ���ೋಧ�ೆ� ಮೂಲ�ಾ�ರುವ �ಾ��ಂದು ಎಂದ� ೆ�ಾತ�ಾಡುವ ಶ���ಂದು ಇಲ��ರುವ��ೇ ಈ 

�ಾ��ಗಳ ಬಹು ಮುಖ� �ೂೆರ��ೆಾ��ೆ. ಅವ�ಗ�ಂದ �ಾ�ನ ಪ��ಾರ ಬರ�ೇ ಇರುವ �ಾರಣ�ೕೆ ಮನುಷ� 

�ೈಯ�ಾ� ಅವ�ಗಳ ಮುಂ�ೆ ತ�ೆ�ಲ� �ೈಗಳಗಳನು� ಹ�ಯ �ಡು�ಾ��.ೆ 

 ಒ���� ಮನುಷ�ನ ಈ �ಾ�ಾ�ತನವನು� ಕಂ�ೕೆ ಅವ� ಮೂಕ�ಾ���ೇ�ೂೇ ಎಂಬ 

ಸಂ�ೇಹವ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದಲ��ೇ?! ಎಂಬ ಅ��ಾ�ಯವ� ಇ�.ೆ 
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1.1 ಏಳ�ತ� ೆಎದು� 

- ಜನಪದ 

ಏಳ�ತ�ೆ ಎದು� �ಾ�ಾರ ��ೆೆಯ� 

ಎಳ�� �ೕ�� ೆ�ೆ��ೕ�ೆ | |ಭೂ��ಾಯ| 

ಎ�ೊ�ಂದು ಗ�� ೆ�ೆ�ೆ�ೇನು|| 

 

                       ಎಳ�� �ೊಲ�ಾ�ರುವ �ೊ� �ೊ�ೆ� �ೆನವಣ� 

ಎ�ೆ��ೆ ತುಪ� ��ದುಪ�| ಸ�ಸು�|ೆ 

�ೊ� �ೊ�ೆ� �ೆನವ �ೊಡು ಮ�ಯ|| 

 

ಅ�� �ೕಸುವ ಕ�ೆ� ಸಕ��ೆ ಒ�ೆಗ�ೆ� 

�ೆ�� ನಮ�ಯ� ಅರಮ�|ೆ �ಾ�ಕ�ೆ� | 

ಹ�� �ಾ��� ೆದ��ೂೇ�|ೆ| 

 

�ಾ� �ೕಸುವ ಕ�ೆ� �ಾ�ಾನ ಒಡಗ�ೆ� 

�ಾಯ ಅಣ�ಯ� ಅರಮ�|ೆ �ಾ�ಕ�ೆ� | 

�ಾಜ �ೕ�� ೆದ��ೂೇ� ೆ|| 

 

ಕಲ�ವ� �ಾ�ಾ� �ಲ�ವ� �ಾ�ಯ 

ಜಲ�ಜ�ಾ��ೆ ಉದುರವ�| �ಾ�ನ� ೆ| 

�ೆಲ��ಾರ�ಯ �ಳೆ�ೕೆನು|| 
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                         ಕ�ಯಂ� ಕಸೂ� ತ�ೆತುಂಬ �ಾವ�ಳ 

ಅಂಗಳ�ಾಗ ನ��ಾಟ |ಅದ��ಂತ| 

ರಂಗಯ� �ಾಟ �ಪ�ೕತ|| 

 

�ೋಗುಳ �ಾ�ದರ ಆಗ�ೕೆ �ೇ�ಾ�ನ 

�ಾಲ ಹಂಬಲ ಮರ�ಾನ | ಕಂ�ೈಗ | 

�ೋಗುಳ�ಾಗ ಅ� ಮುದ�|| 

 

ಅಳ�ವ ಕಂದನ ತು�ಯು ಹವಳದ ಕು�ಯಂಗ 

ಕು�ಹುಬು� �ೇ��ೆಸಳಂಗ | ಕ�ೊ�ೕಟ | 

�ವನ �ೈಯಲಗು �ೊ�ೆದಂಗ|| 

 

ಆ� �ಾ ಎನ ಕಂ�ಾ ಅಂ�ಾಲ �ೊ�ೆ�ೕೆನ 

�ೆಂ�ೕನ�ಾ� ���ೕರ| ತ�ೊ�ಂಡು | 

ಬಂ�ಾರ �ಾ� �ೊ�ೆ�ೇನ|| 

 

ಕೂಸು ಇದ� ಮ�� ೆ�ೕಸ��ೆ �ಾತಕ 

                         ಕೂಸು ಕಂದಯ� ಒಳ�ೊರಗ | ಆ�ದರ | 

�ೕಸ�� ೆ�ಾ� ಸು��ಾವ|| 

 

�ಾ�ಸ� �ವಸಕ �ೇ�ನ ಮರ ತಂಪ 

�ೕಮರ��ಂಬ �ೂೆ� ತಂಪ| ಹ�ೆದವ� | 

�ೕತಂಪ ನನ� ತವ�ೕ�ೆ|| 
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�ಾಲುಂಡ ತವ�ೕ� ಏ�ೆಂದು �ಾಡ�ೆ 

�ೊ�ೆ ದಂ�ೆ�ರುವ ಕರ�ೕಯ| ಕು�ಯಂಗ | 

ಹಬ��ೆ ಅವರ ರಸಬ��|| 

 

�ೊ��ೕಲ �ೊ�ೂೆ�ಂಡು �ೌಬಣ� ಉ�ೂೆ�ಂಡು 

ಅಪ� �ೊ�ೆ��� �ೊಡ�ೊಂಡು | ತವರೂರ| 

�ಟ��� �ಂದು �ೋ�ಾ��ೆ�ೕ|| 

 

�ೆ��ೕನ ಜನು�ಾಕ ಅಣ�ತಮ�ರು �ೇಕು 

�ೆನ� ಕಟು�ವರು ಸ�ೆ�ಳಗ | �ಾ�ರ| 

�ೊನ� ಕಟು�ವರು ಉ��ಳಗ|| 

 

ಎನಗ �ಾ��ಾ�ಂತ  ಮನ�ಾಗ ಮರು�ದರ 

ಪರ�ಾಡ�ೊಬ� ಪ�� ಸೂಯ | ನನ�ಣ�| 

���ೆ ಚಂ�ಾ�ಮ ಉ��ಾದ || 

 

ಕುದು�ೕಯ ಕು�ಸೂತ ಆ�ೕಯ ನ�ಸೂತ 

ಅರ��� ೆ�ಾ�ಾ ಕ�ಸೂತ | ಬರ�ಾನ| 

ಬ��ೂೆಡದಮ� ಬ��ಾಗ|| 
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1.2 ಊಟದ �ಸು� ಮತು� ಆ�ೋಗ�! 

                                                       - �ೊ�ೆ�ೕ�ಾಲ ಶಮ 

 

        ನಮ� ಮ�ಯೆ�� ಇರುವವರು ಮೂ�ೕೆ ಜನ�ಾದರೂ ಎಲ�ರೂ ಒ���ೆ ಕು�ತು ಊಟ 

�ಾಡುವ�ದು ಅಪರೂಪ. ನನ�ೋ ಕ�ೇ�� ೆ�ೋಗುವ ಆತುರ. �ಕ�ದ�ನು� �ಾ�� ೆತುರು� ಓಡು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಮ�ಯೆವ��ೆ ನ��ಬ��ಗೂ ಊಟ-�ಂ� �ೊಡುವ ಜ�ಾ�ಾ��. ನಮ��ೆಲ� ಮು�ದ �ೕ� ೆತನ� �ೊ�ೆ� 

ತುಂ���ೊಳ���ಾ��ೆ. ಇನು��ದದು� ಮಗ. �ಾ�ೇ��ಂದ �ಾ�ಾಗ ಬರು�ಾ��ೂೇ ಆಗ ಊಟ. �ಾ�ಂ�ೕ�ನ�� 

ಏನು �ಗುತ��ೂೇ ಅದು�ೕೆ ಮೃ�ಾ�ನ�.! �ಲೆಸ �ಾ�ೋ�ೇ �ೂೆ�ೆ� �ೊರ�ೕ�.ೆ �ೕ� ೆಊಟವನು� 

ಸ��ಾ� �ಾಡ�ದ��ೆ �ೕೆ�?ೆ "ಊಟದ�� ���ರ�ೇಕು . �ೇ�ಂೆದ�ೆ �ಾ�,ೆ �ಾ�ಾಗ ಅಂದ�ೆ ಅ�ಾಗ, 

ಏ�ಂೆದ�ೆ ಅದು �ನು�ವ�ದಲ�" ಅಂತ ಅ�� �ಮ�ಗನನು� �ೈಯುವ �ೕ�ಯ�� ನ��ಲ��ಗೂ ���ನ �ಾಠ 

�ೇಳ���ರು�ಾ�� ೆ. 

       �ೊ�ೆ� ತುಂ�ದ� ೆ�ಾಕಲ�. ಊಟಕೂ� ��ೆ�ೕ? ಅ�ೆಲ� ಹ�ೆಯ ಪರಂಪ�ೆ ಅನು�ವವ�� ೆಇ�ೂೇ 

��ಾನ ಜಗ���ಂದ ಒಂದು ���ಾತು. ಇಂ�ನ �ಾಲದ �ಾ��ಗೆ�ಾದ ಡ�ಾ��ೕ�, �ೂೆ�ೆ�ಯಹುಣು� 

ಮುಂ�ಾದುವಕೂ� ಊಟದ ���ಗೂ ಸಂಬಂಧ�� ೆ ಎನು�ವ �ೌತುಕಮಯ ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆ ���ೆ 

ಪ�ಕಟ�ಾ��.ೆ �ೂೆ��ೕ�ಂ�� ಆ� �ಾ�ಷನ� ಅ�ಾ��ೆ ಆ� �ೈನ�� ಪ���ಯೆ�� �ೆ�ಂ� ��ಾ� �ಯ� 

�ಾಂಬ� ಮತು� ಸಂಗ�ಗರು �ೕ�ೊಂದು ಸು�� ಪ�ಕ���ಾ��.ೆ �ೊತ�ಲ�ದ �ೊ��ನ�� ಊಟ �ಾಡುವವರ 

�ೇಹದ�� ಆಗುವ ಸೂ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ನಮ� �ೕಣ���ಯ �ೕ� ೆಪ�ೋ��ಾ� ಪ��ಾವ �ೕರುತ��.ೆ  

ಇದಕೂ� �ೕ� ೆ�ೂೆತ�ಲ�ದ �ೊ��ನ�� ಊಟ �ಾಡುವವರ�� ಕಂಡು ಬರುವ ಡ�ಾ��ೕ�, ರಕ��ೂೆತ�ಡ, 

�ೊಜು� ಮುಂ�ಾದ �ಾ��ಗೆ�ಗೂ ಸಂಬಂಧ�� ೆಎಂದು ಇವರು �ರೂ���ಾ��.ೆ 

            �ೂೆತ�ಲ�ದ �ೊತು� ಎಂದ�ೇನು ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�. �ಾರು ಏನು �ಾ�ದ�ೇನು, 

�ಾಡ�ದ��ೇನು �ಳೆ�ಾಗುವ�ದು �ಲು�ವ��ಲ�. �ಾ�� ಆಗುವ�ದು ತಪು�ವ��ಲ� ಎನು�ವ �ಾತು �ೕೆ���ೕ�. 

�ೆಳ�ಾಗುವ�ದಕೂ� ,�ಾ�� ಆಗುವ�ದಕೂ�, ನಮ� �ತ�ದ ಚಟುವ��ೆಗ�ಗೂ �ೇರ ಸಂಬಂಧ�� ೆಎನು�ವ�ದು 



7 
 

��ಾ�ಗಳ ಅಂ�ೋಣ. ನಮ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ�, ಬಹು�ೕೆಕ �ಾ��ಗಳ, �ಡ-ಮರಗಳ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಹಗಲು-

�ಾ��ಯ �ೊ��ೆ ೆತಳ���ೊಂ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಸೂಯ ಉದ��ದ�ನ� �ೕವ� ಕಂ��ೋ ಇಲ��ೕ, 

�ೆಳ�ೆ� ಸೂ�ೕದಯದ ಸಮಯ�ೆ� ಎಚ�ರ�ಾಗುವ�ದು ತಪು�ವ��ಲ�. �ಾ��ೇ  �ಾ�� �ೕವ� ಎ�ೆ�ೕ ಕ���ೆ 

ಎ�ೆ� �ಟು��ೊಂಡು ಎಚ�ರ�ರ�ೇ�ಂೆದರೂ ತೂಕ�ಸುವ�ದು ತಪು�ವ��ಲ�. �ಳೆ�ೆಲ� ಎಚ�ರ,  

�ಾ���ಾಗು��ದ�ಂ� ೆ��ೆ�. 

          �ಾ�ದ�� ೆ �ಳೆ�ಾಗ�ದ�� ೆ �ಾವ� �ಾ�� ೆ �ಟು� ಏಳ�ವ��ೕೆ ಇಲ��ೆನ��ೇ�. ��ಾ�ಗಳ� 

ಕಂಡ�ಾ� ೆಇ�ೂೆಂದು ಸಹಜ ಚಕ�. �ೆಳ�ಾಗುತ���ೇ ಇಲ��ೕ, ��ೆ��ಾದ �ೕ�ೆ ಎಚ�ರ�ಾಗ�ೇ �ೇಕು. 

ಅನಂತರ ಮ�ೆ� ��ೆ��ೆ ಮರಳ�ೇ �ೕೆಕು. ಈ ಚಕ�ವನು� �ೈನಂ�ನ ಲಯ ಎಂದು ಕ�ೆ��ಾ��.ೆ �ೕ��ೇ 

�ಾ�ಕ ಲಯವ� ಇರಬಹುದು. ಒ�ಾ�� ೆ ಎಲ� ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಲಯಬದ��ಾ� ಮರುಕ�ಸುತ�� ೆ

ಎನು�ವ�ದು ಸತ�. ಇದ�ೆ�ೕ �ೈ�ಕ ಗ��ಾರ ಎಂದು ��ಾ�ಗಳ� ಗುರು���ಾ��.ೆ 

           ಲಯವನು� �ೆ��ದ�ೆ ಏ�ಾಗಬಹುದು ? ಅಥ�  �ಳೆ�ನ ಚಟುವ��ೆಯನು� �ಾ��, �ಾ�� 

�ಾಡ�ೇ�ಾದದ�ನು� �ೆಳ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಏ�ಾಗಬಹುದು ? �ವ�ಾ�� ಸಂಭ�ಸುವ�ದು ಇ�ೕೆ �ಾರಣ�ೆ�. ��ೆ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾದ �ೊ��ನ�� ಅದನು� ತ�ೆದು �ಾಗರ�ೆ ಇರು�ೆ�ೕವಲ� ಈ �ಾಹಸ�ೆ� ಅದು ಹಬ� ಎ�ಸುತ��.ೆ 

�ವ�ಾ��ಯಂ� ೆ �ತ�ವ� �ಾಗರ� ೆ �ಾ��ೆ�ೆ��; ಆಗ ತುಸು �ನಗಳವ��ೆ ೆ ಹಗಲು ಅ�ೆಬ� ೆ ��ೆ� 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�.ೆ �ೂೆ�ೆ�ೆ ಹಗ�ೆಲ� ��ೆ� �ಾ� ಸಂ� ೆ ಸೂಯ ಮುಳ�ಗುವ �ೇ�ೆ�ೆ �ಳೆ�ಾಗುವ�ದ�ೆ� 

ಆರಂಭ�ಾಗುತ��.ೆ �ಳೆ��ೆ ಸೂಯ ಉದ�ಸು�ಾಗ ��ೆ� ಬರ�ಾರಂ�ಸುತ��.ೆ  �ಮ� �ೇಹದ ಗ��ಾರ 

ಲಯ ತ��ರುತ��.ೆ ಇದುವ��ೆನ �ಳ�ವ��ೆಯ ಪ��ಾರ ಲಯ�ೆಟ� ಗ��ಾರ ಮರ� �ದ�ನ ಲಯವನು� 

ಪ�ೆಯುತ��ೆಂದು, ಇದರ �ೕ� ನಮ� �ದು�ನ��ರುವ ನರ�ೋಶಗಳ ಒಂದು ಪುಟ� ಗಂ�ನ�� ಇ� ೆಎಂದು 

���ತು�. ಈ ಗಂಟನು� ಸೂಪ�ಕ�ಾ �ಾ��� ನೂ��ಾ� (ಎ�.�.ಎ�) ಎಂದು ಕ�ಯೆು�ಾ��.ೆ �ಯ� ೆ

�ಾಂಬ� ಅವರ ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆ�ಳ�ವ��ೆ�ೆ ತುಸು �ಾಬ��ಾಗುವಂತಹ �ಷಯಗಳನು� ಕೂ���ೆ . 

           ನಮ� �ತ�ದ ಚಟುವ��ೆಗಳ� ಈ ಸಹಜ ಲಯವನು� �ೕ� �ೆಚು� �ಾಲ ನ�ೆ��ೆ�ೕ ಆದ�ೆ 

ಎ�.�.ಎ� �ೕ�ಯ �ಯಂತ�ಣವನೂ� �ೕ� �ಾಶ�ತ ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ. ಇವ� ನಮ� �ೆಲವ� 

�ಾ��ಗೆ�� ೆ�ಾರಣ�ರಬಹುದು ಎಂದು �ಾಂಬ�  ತಂಡ ಗುರು���ಯೆಂ�.ೆ ಅಂದ�ಾ�ೆ �ಾಂಬ�  ತಂಡ 
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ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆ �ಾ�ದು� ಇ�ಗಳ �ೕ�.ೆ ಇ�ಗಳ� ನಮ� �ಾ� ೆ ಹಗಲು ಓ�ಾಡುವ��ಲ�ವ�ೆ�. ಅವ� 

��ಾಚ�ಗಳ�. ಅವ�ಗಳ ಊಟ-�ಂ�ಯು ಅ�ೆ�. ಎಲ�ವ� ನಮ� �ನಚ�� ೆ �ರುದ�. ಅವ�ಗ�� ೆ

ಸಹಜ�ಾದ �ಾ�� �ೊ��ನ ಊಟದ ಬದ��ೆ ಹಗಲ�ೆ�ೕ ಊಟ �ಾಡಲು �ಟು� ಏ�ಾಗುತ��ೆಂದು �ಾಂಬ� 

ತಂಡ ಗಮ���.ೆ ಇ�ೂೆಂದು �ೕ� ಇ�ಗಳನು� �ತ� �ಾ�� �ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡಲು �ೇ�ದಂ� ೆ ಅ��. 

ಸಹಜ�ಾದ ಚಕ�ವನು� ಒ�ಾ�ಯ�ಂದ ಬದ��ದ �ಾ� ೆ �ತ� ಹಗಲು �ವ�ಾ�� �ಾಡುವ ಈ ಇ�ಗಳ 

�ೖಯ�� �ಾ�ಾ�ವ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾಣುತ�� ೆಎಂದು ಅವರು ��ಷ� ಪ��ೕಗಗ�ಂದ 

��ಯಲು ಪ�ಯ����ಾ��.ೆ �ೕ� ೆ �ಾ��ಾಗ ಇವ�ಗಳ ಉ��ನ �ಾಗೂ �ೕಣ���ಗಳ ಲಯ 

ತಪು�ತ�ದ�ೆ� . ಈ ಪ��ೕಗಗಳ�� �ದಲು ಕಂಡದು� ಇ�ಗಳ� ಹಗಲು �ೊ�ೆ���ಯ ಉಂಡರೂ ಅವ�ಗಳ 

ರಕ�ದ��ನ �ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ� ಹ��ಾಗ ಇರುವಂ��ೇ ಇದು�ವ�. ಅಂದ� ೆಉಂಡದು� �ೇಹವನು� ಕೂ�ರ�ೕೆ 

ಇಲ�. ನಡು�ಾ��ಯ�� ಕ�ಷ��ಾ�ರ�ೇ�ದ� ಇನು���  ಈ ಹಗಲುಣುವ ಇ�ಗಳ�� ಗ�ಷ��ಾ�ತು�. ರಕ�ದ��ನ 

�ೊ��ನ ಅಂಶ ( ಮುಕ� �ೕ�ಾಮ�ಗಳ� )�ಾಗೂ ರಕ��ೊತ�ಡ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ �ೆ���ಸ�ೈ� ಅಂಶವ� �ೕ� ೆ

ಎಡವಟು� �ಾಲದ�� ಇತು�. �ೕಣ���ಯ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ�ವ�ಸುವ �ವ�  (ಯಕೃತು�) ನ��ನ 

�ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ ಪ����ಯೂ �ೕ� ೆಇತು�. 

         ಹಗ�ರ�ೇ�ಾದು� �ಾ�� �ಾಣು��ರುವ�ದ�ೆ� ಎ�.�-ಎ� ನ �ಯಂತ�ಣ �ಾರಣ�ೕ ಅಥ�ಾ 

ಅ�ಾಲದ ಉ��ೇ �ಾರಣ�ೕ ಎಂದು �ಾಂಬ�   ಪ�ೕ���ಾ��.ೆ ಆ �ಾಲದ�� (ಹಗಲು) ಉ�ಸು �ೕ�ದ 

ಇ�ಗ�� ೆ ಅನಂತರ �ಾ�� ಒ�� ಗೂ��ೂೇ� ಚು���ಾ��.ೆ ಗೂ��ೂೇ� ಆ�ಾರ �ೕಣ�ಾದ ನಂತರ 

ಉತ����ಾಗುವ ವಸು�ವ�ೆ�. ಪ��ೕಗ ಆರಂ��ದ ಒಂ�ೆರಡು �ನಗಳ�� �ೕ� ೆ ಗೂ��ೂೇ� �ೕ��ಾಗ 

ಇ�ಗಳ�� �ೈನಂ�ನ ಲಯ ಪಲ�ಟ�ಂದ ಆಗುವ ಪ��ಾಮಗಳ� ಮ�ೆ�ಾದುವ�. ಆದ�ೆ ಅನಂತರದ 

�ನಗಳ�� �ೕ��ಾಗ ಪಲ�ಟದ ಪ��ಾಮಗಳ� �ಾ�ೕೆ ಉ�ದು�ೊಂಡವ�. ಅಂದ� ೆ ಈ ಪಲ�ಟ� ೆ

ಆ�ಾ�ಾ�ಾ�ಸ�ಂದ ಬಂದ�ೆ�ೕ �ೊರತು ಎ� .�.ಎ�  �ಯಂತ�ಣ�ಂದಲ�. ಎಂದು �ಾಂಬ� 

�ೕ�ಾ���ಾ��ೆ. 

        ಈ �ಾವ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಎ�  � ಎ�   ನ ಲಯವನು� �ಾಕುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಇತ�ೆ ���ಗಳ 

ನಡುವಣ �ಾಳ�ೕಳ ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕೆಹದ ��ಧ ���ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ತಳ���ೂೆಂಡ ಚಕ�ದಂ�ೆ 
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ಇರುವ�ದ�ಂದ ಒಂದರ ಲಯ ತ��ದ ಕೂಡ�ೇ ಮ�ೂೆ�ಂದರ ಲಯವ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ; ಎನು��ಾ�� ೆ�ಾಂಬ�. 

ಬಲವಂತ�ಾ� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ಲಯವನು� ಬದ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ�� ಉಂ�ಾಗುವ 

ವ��ಾ�ಸಗ�ೇನು ಎನು��ಾ��ೆ �ಾಂಬ�. 

             ಪ��ೕಗಗಳನು� ಇ�ಗಳ�� ನ�ೆ�ದ�ರೂ ಈ ರ�ಾಯ�ಕ ���ಗ�ಗೂ ನಮ� �ೇಹದ�� 

ಜರುಗುವ ���ಗ�ಗೂ ಅ�ೆ�ೕನೂ ವ��ಾ�ಸ�ಲ�. "�ೈ�ಕ ಗ��ಾರದ�� ಆಗುವ ಈ ಲಯಪಲ�ಟನ 

�ಾ�ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡುವವರ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಣಬರುವ �ಾ��ೆಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವಂತಹ 

�ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಗಳ�ೆ�ೕ �ಾಕುತ��.ೆ” ಎನು�ವ�ದು �ಾಂಬ� ಅ��ಾ�ಯ. ಅ�ಾ�   ನಮ� ಊಟ �ೇ�� ೆ

ಅನು�ವ�ದು ಅ�ೆ� ಅಲ�. �ಾವ� �ಾ�ಾಗ ಊಟ �ಾಡು�ೆ�ೕ� ೆಎಂಬುದು ಮುಖ�  ಅಂತಲ��ೕೆ?  ಅ�� 

ಇದನು� ��� ೆ�ೕೆ�ದಳ� ಅನ��ೇ�. ಅಂತೂ �ೂೆ���ೂೆ�ೕ �ೂೆ��ಲ���ೇ ಈ �ಸು� ನಮ� ಆ�ೋಗ�ವನು� 

�ಾ�ಾಡುತ��ೆ ಅನು�ತ�� ೆ�ಾಂಬ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�.ೆ 
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1.3 ನಮ� ಎ��� ೆ�ಾತು ��ಯುವ��ೇ ? 

                                   - �ೊರೂರು �ಾಮ�ಾ�� ಅಯ�ಂ�ಾ� 

  ನಮ� �ಾಡು ಎ��ಯ �ಾಡು.  ಮ�ಷಮಂಡಲ ಎಂಬುದು �ಾವ� �ೆ���ಂದ �ೇ��ೂೆಳ��ವ 

�ೆಸರು. ನಮ� �ಾಜ�� ೆಮ��ಾಸುರಮ�� �ೇವರು. �ಾ�ಲೆ� ಎ��ಯ �ಾ��ಂದ�ೇ �ೆ�ೆದವರು. 

ಎ�� �ೕ�ೆ ನಮ� ೆ�ೇವ�ಾದುದ�ಂದ�ೇ ನಮ� �ೇಶದ�� ಇತರ �ೇಶಗ��ಂತ ಎ�� �ಾ�ಬಲ� �ೆಚು�.  

ಇದು ನಮ� ಮ�ಯೆ �ಾತು. ನಮ� ಮ��ೆ ೆಎ�� ಪ�ಕೃ�ಯಂ�ೆ �ಾಶ�ತ. ಎ�� ಇಲ�ದ �ಾಲ 

ನಮ��� ಇಲ��ೇ ಇಲ�. ಮ�ಯೆ ಯಜ�ಾನರ ವಂಶವನು�, ��ಯರನು� ಮೂರು ತ�ೆ �ಾಲು� ತ�ೆಗ�ಂದ 

ಗುರು�ಸುವಂ� ೆ ನಮ� ಮ�ೆಯ ಎ��ಯ ಮೂಲವನು� �ಾಲು� ತ�ೆಗ�ಂದ  ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಇದು 

��ೕೆ�ೌಡ�ಹ�� ಎ�� ಇದರ �ೆಸರು �ೊ��. ಇದು ಒಂಬತು� ಕರು �ಾ��.ೆ ಇದರ �ಾಲ��ಯೆ ಕರು �� 

�ೋ�ನ ಎ��. ಅದರ ಮೂರ�ಯೆ ಕರು ಸಣ� ಎ��. ಅದರ ಎರಡ�ೆಯ ಕರು ಕಡಸು. ಸ�ೆ���ಯ 

�ದಲ�ೇ ಕರು ಈ�ಾಗ�ೇ ಎರಡು ಕರು �ಾ��.ೆ ನಮ� ಮ�ಯೆ ವಂಶವೃ� �ಾಜ-ಮ�ಾ�ಾಜ 

ವಂಶವೃ�ಗ��ಂತ �ೆಚು� ಸ�ಷ�ವ�, ಶುದ�ವ�, �ೇರವ� ಆ��.ೆ ಸಣ� ಎ��ಯ �ಾಧುಸ��ಾವವನು�, 

ಅಂದ�ಾದ �ೋಡುಗಳನು�, ಅಷು� ಸಣ� �ೆಚ���ೆ ಅ�ೂೆ�ಂದು �ಾಲನು� �ೂೇ� ಅ�ೕೆಕರು ಅದರ ಅಪ�-

ಅಮ� ತ� �ಾವ��ೆಂದು ಪ�ೇಪ�ೕೆ ��ಾ���ೊಂಡು �ೋಗು�ಾ��.ೆ ಈ �ಾರಣಗ��ಾ� ನಮ� ಎ��ಯ 

ವಂಶವೃ�ವ��ಡುವ�ದು  ನನ�ೆ ಅವಶ�ಕ. 

ನಮ� ಮ��ೆೆ ಎ�� ಪ�ಕೃ�ಯಂ� ೆ �ಾಶ�ತ ಎಂದು �ೇ��.ೆ ನಮ� ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ಾಗಲೂ 

ಎ��ಗಳ� ಇ��ೇ ಇರುತ��.ೆ ಆದ�ೆ ಈ ಎ�ಾ� ಎ��ಗಳ� ��ೇ�ೌಡನಹ��ಯ �ೂೆಡ� ಎ��ಯ ತ�ಗ�ಂೆದು 

ನಮ� ��ಯರು ಹಠ�ಂದ �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ��ೕೆ�ೌಡನಹ��ಯ ಆ �ೂೆಡ� ಎ���ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ ಮೂವತು�  

ನಲವತು� ವರುಷಗ�ಾ�ರ�ೕೆಕು.  ಆದ�ೆ ಅದರ ತ�ಗಳ ಸಂ�ೆ� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೆ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾವ�ದರ 

ಅಪ� ಅಜ� �ಾರು ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದು ಅ�ಾಧ��ಾಗು���ೆ.  ಆದ�ೆ ಇಷು� ಖಂ�ತ . ನಮ� ೆ�ಾ�, 

�ೕರು, ನ�, ಮರ, �ೆ�ೆ,ಹೂವ�, �ಾಡು �ೇ� ೆಪ�ಕೃ��ೕ �ಾ��ೇ ಎ��ಯೂ ಪ�ಕೃ�. ಜನ ಬರಬಹುದು; 
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ಜನ �ೋಗಬಹುದು; ಜನ ಹುಟ�ಬಹುದು; ಜನ �ಾಯಬಹುದು; �ಾಜ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು; �ಾಜ�ದ�� 

�ಾ�ಂ��ಾಗಬಹುದು. ಆದ� ೆನಮ� �ೊ���ಯೆ�� �ಾತ� ಎ�� �ತ�  ಪು�ಾತನ; ಅಚಲ. 

ಪ�ಕೃ�ಯನು� ಅಥ�ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಕಷ�. ಅದನು� ಅಥ�ಾ��ೂೆಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. 

ಸುಮ�� ೆ �ೋಡ�ೕೆಕು. �ಾಧ��ಾದ�ೆ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. ನಮ� ಪೂವದ ಋ�ಗಳ�  ಪ�ಕೃ�ಯನು� 

ಅಥ�ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸ�ಲ�. ಅದನು� ಅನುಸ��ದರು. ಅದರ ಪೂ�ಾ�ಗ�ಾದರು. ಎ�� 

ಪ�ಕೃ�ಯಂ�ೆ; ಅದನು� ಅಥ�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. ಅದನು� ಸುಮ�� ೆ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. ಮ�ಾತ� 

�ಾಂ�ಯಂತಹ �ಾರತ �ಾಗ���ಾತ��ೆ ಸಹ ಎ�� ಅಥ�ಾಗ�ಲ�. “ಎ�� �ೂೇ�ಾ��ೆ �ೇ�ದುದಲ�. 

ಇದರ �ಳೆವ��ೆ�ಂದ �ಾರತದ�� �ೂೇವ�ಗಳ �ಾ�ಬಲ� ಕ���ಾ��.ೆ �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ 

ಎ��ಗಳನು� ಇಲ�ದಂ� ೆ�ಾಡ�ೕೆಕು. ಇದರ �ಾಲು ಜನ�ೆ� ಆ�ೋಗ�ವಲ�. ಹಸು�ನ �ಾ�ನ��ರುವ �ಾ�ಣ 

ಪು�� ಎ��ಯ �ಾ�ನ�� ಇಲ�.  ಆದುದ�ಂದ ಎ��ಗಳನು� ಇಲ�ದಂ� ೆ �ಾ� ಒ�ೆ�ಯ �ಾ�ಯ 

�ೂೇವ�ಗಳನು� ವೃ�� ಪ�ಸುವ��ೇ �ೂೇ�ೇ�ೆ“ ಎಂದು ಮ�ಾತ��ಾಂ�ಯವರು �ಾ� �ಾ� �ೇ��ಾ��ೆ. 

ನಮ� ಮ�ಯೆ ಎ��ಯ ಮುಖವನು� �ೋ�ದ�ೆ ಅದು ನನ�ನು� �ೋ� ಕ�ಕರ�ಂದ “�ಾಪ ಋ�ಗ�� ೆ

ಪ�ಕೃ� ಅಥ�ಾಗ�ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ �ಾಂ�ಗೂ �ಾವ� ಅಥ�ಾ�ಲ�. ನಮ�ನು� ಇಲ�ದಂ� ೆ�ಾಡ�ೇಕಂ�ೆ; 

�ೇ� ೆ �ಾಡು��ೕ� ? �ೆಟ�ಗಳನು� ಇಲ�ದಂ� ೆ �ಾಡು��ೕ�ಾ? ನ�ಗಳನು� �ಾಡುಗಳನು� ಇಲ�ದಂ� ೆ

�ಾಡು��ೕ�ಾ? �ಾಪ, �ಾಂ��ೆ ಏನು �ೊತು�?” ಎಂದು �ೇಳ�ವಂ� ೆ�ೋರುತ��ೆ. �ಾಂ�ಯವರ ತತ�ವನು� 

�ಾಪಕ�ಟು��ೊಂ�ರುವ �ಾನು ಆ ಎ��ಯ ಮುಂ� ೆ �ೂೇ�ಾಗ ನಮ� ಮನ��ನ��ರುವ�ದನು� ಅದು 

���ರುವಂ� ೆ“ನನ� ೆಎ�ಾ� �ೂೆತು�” ಎಂಬು�ಾ� ತ�ೆಯ�ಾ��ಸುತ��.ೆ �ಾಂ�ಯವರ ತತ�ವನು� ��ದು�ೇ 

ನನ� ತಪು� ಎಂಬ �ಾವ ನನ��� ಮೂ� �ಾನು ಈ ಎ���ೆ ಅಪ�ಾ� ಎಂದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

ನಮ� �ೇಶದ�� ಜನಗಳಂ��ೇ ನಮ� �ೇಶದ �ಾಸುಗಳ�, ಈ�ಾಗ�ೇ, ಪುಷ��ಾದ ಜನ ನಮ��� 

ಎ��ಯೂ ಕ���ೆ �ೕಳ�ವ��ಲ�. ಎಲ�ರೂ ಗು�ಾ��ಗ�ೇ, �ಾಮನ�ೕೆ, ಇನು� �ೆಲವ� �ಾಲ ಕ�ದೆ�ೆ ಇವರು 

ಮನುಷ��ೋ ಎಂಬುದನು� ಕು�ತು �ೋಡ�ೇ�ಾಗುತ��.ೆ �ೊ�ೆ� ತುಂಬ ಆ�ಾರ�ಲ�ದವನು �ೆ�ೆಯುವ�ದು 

�ೇ�?ೆ ಜನ�ೆ� �ೂೆ�ೆ��ಲ�� ೆ�ರುಗು�ಾಗ ದನ�ೆ� ಏನು ���ೕತು? ನಮ� ಹಸುಗಳ� ಆಡು ಕು�ಗಳಂ� ೆಆಗು���ೆ. 

ಆ�ಾರ �ಪುಣರ ಸಲ�ೆ ಪ��ಾರ ನಮ��� ಪ���ಬ�ರೂ ಪ�� �ನವ� ಹತು� ಔ�� �ಾಲ�ಾ�ದರೂ 
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ಕು�ಯ�ೇಕಂ�.ೆ ಇಲ��ದ��ೆ ನಮ� ಆ�ೋಗ� ಸ��ಾ�ರುವ��ಲ�ವಂ�.ೆ �ಾಲು ಇರ�. ಈ ನಲವತು� 

�ೋ� ಜನ��ೆ �ತ� ಹತು� ಔ�� ಗಂಜಲ ಸಹ �ೊ�ೆಯುವಷು� ಒ�ೆ�ಯ ಹಸುಗಳ� ನಮ� �ೇಶದ�� ಇಲ�. 

ಎ�� ��ಾ��ತ�ನ ಸೃ���ಂದು �ೇಳ��ಾ��.ೆ ��ಾ��ತ� �ಾರುಣ�, �ೇಡು, ಛಲ, ಮನುಷ�ತ�, �ಾನ, 

ರ�ಕ�ೆಗಳ ಪ���ಂಬ. ವ�ಷ�ನಂ� ೆ ಅವನು ಬ�ಯ ಒಣ �ಾಷ�ವಲ� . ಅವನು ಅಂತಹ 

ಕರು�ಾಮೂ��ಾದುದ�ಂದ�ೕೆ �ಾ�-ತಂ�ೆಗ�ಬ��ಗೂ �ೇಡ�ಾದ ಶುನ�ೆ�ೕಪನನು� ಯ� 

ಬ��ಂದ ಉ��ದನು. ಅವನು ಕರು�ಾಮೂ��ಾದುದ�ಂದ�ೕೆ ವ�ಷ�ನ ಮತು� ಅವನ ಮಕ�ಳ 

�ೊ�ೕಧ�ೆ� ತು�ಾ�� ಚಂ�ಾಲ�ಾ�ೆಂದು ಶ�ಸಲ�ಟ� ��ಶಂಕು��ಂದ  ಯ� �ಾ�� ಅವನನು� ಸ�ಗ�ೆ� 

ಕಳ���ದನು. �ೕ�ೆ ಸಂಪ��ಾಯಗ��ೆ�ಾ� ��ೋಧ�ಾ� �ಾ�ಂ�ಯ�ೆ����ದ ��ಾ��ತ�ನ �ಷ� ��ಶಂಕು�� ೆ

ಸಂಪ��ಾಯಶರಣ�ಾದ ಇಂದ� ತನ� ಸಂ�ಾ�ನದ�� ಸ�ಳ �ೊಡ�ಲ�. ��ಶಂಕು ತ�ೆ�ೆಳ�ಾ� �ೂೇ ಎಂದು 

ಕೂಗು�ಾ� ಭೂ��ೆ �ದ�ನು. ಆ ಆತ�ಾದವನು� �ೕೆ� ಕರು�ಾಮಯ�ಾದ ��ಾ��ತ� ಅವ�� ೆಒಂದು 

ʼ�ಾ��ಾ�ನʼವ�ೆ�ೕ ���ದನು. �ೊಸ ಜಗತ��ೆ�ೕ ಸೃ�� �ಾ�ದನು. �ಂೆ�ನಮರ�ೆ� ಬದಲು ಈಚಲು 

ಮರವನು� ಸೃ���ದನು. ಹಸು��ೆ ಬದಲು ಎ��ಯನು� ಸೃ���ದನು. ��ಾ��ತ� �ಾ�ದು�ೕೆ ಸ� ಎಂಬಂ� ೆ

�ೆಂ�ನಮರ�ಂದಲೂ �ೆಂಡವ�ೆ�ೕ �ೆ�ೆಯು���ಾ��.ೆ ��ಾ��ತ� ಎ��ಯನು� ಸೃ��ಸಲು ತನ���ದ� ನಂ��ೕ 

�ೇನುವನು� ��ಾ��ತ��� ೆ �ೊಡ�ಲ�. ��ಾ��ತ� �ೂೇಪ�ಂದ ಹಸು��ಂತ �ೆಚು� �ಾಲು �ೊಡುವ 

ಎ��ಯ�ೆ�ೕ ಸೃ���ದನು. ��ಾ��ತ� �ೖಸೂ�ನವ�ೇ ಆ�ರ�ೇಕು. ಆದುದ�ಂದ�ೇ ಇ�� ಎ��ಗಳ� �ೆಚು�; 

ಈ �ೇಶಕೂ� ಎ��ಯ �ೕೆಶ�ಂೆದು �ೆಸರು. 

ನಮ��� ಸ�ಲ� ಬು�� ಮಂ�ಾ�ರುವವನನು�ʼ ಎ��ಯ �ಾಲು ಕು�ದವನುʼ ಎಂದು �ಾಸ� 

�ಾಡು�ಾ�� ೆ . �ಾಲು �ಳೆ����ೇ ಕ�ಾ����ೇ ಎಂಬುದನು� ನಮ� �ೕೆಶದ ಅ�ೕೆಕ ಹ��ಗಳವರು 

�ಾಣರು. �ಾಲು ಹಸು��ಂದ ಬರುತ��ೆ ಎಂಬುದು ಅ�ೕೆಕ�� ೆ�ೂೆ��ಲ�. ನಮೂ���ಂದ �ೊಡ�� ೆಒಂದು 

ಸಲ ಬ��ನ�� �ೂೇಗು���ೆ�. ಬ��ನ ಪ��ಾ�ಕರ �ೈ� ಒಬ� �ೆಂಗಸು ಒಂದು �ಕ� ಮಗುವನು� ಎ���ೊಂಡು 

ಕು��ದ�ರು. ಮಗು �ಾಯುವಂ� ೆ ಇತು�. ಹತು� ಹ��ೈದು �ನಗ�ಂದ ಜ�ರ ಬರು��� ೆ ಎಂದು ಆ�ೆ 

ಮ�ೂೆ�ಬ��ೊಂ��ೆ �ೇಳ���ದ�ಳ�. ಮ�ಾ�ಹ� ಒಂದು ಗಂ�ಯೆ ಉ����ನ�� ಬಸು� ಒಂದು ಹ��ಯ 

ಮುಂ� ೆ �ಂ�ತು. �ಾ� ಎ���ೂೆಂ�ದ� ಮಗು �ತ�� ೆ ಸಣ�ದ�ಯ�� ಅಳಲು �ಾ�ರಂ��ತು. ಅದರ 
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ಗಂಟ��ಂದ ಧ�� �ೊರಡುವ��ೇ ಕಷ��ಾ�ತು�. �ಾ� ಸ�ಲ� �ಾಲು ಕು�ಸ�ೇಕು ಎಂದು�ೊಂಡು �ೕ� ೆ

ಇ��ದ� ಬು��ಯನು� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��ೊಂಡಳ�. ಬು���ಳ� ೆಒಂದು �ೕ�ೆಯ�� ಇ��ದ� �ಾಲು �ೆ�� ಬು��ಯ 

ಬ�ೆ� �ೆ�ೆ���ತು. �ಾಲು ಇರ�ಲ�. ಮಗು ಹ���ಂದ �ಾಯುವಂ� ೆಅರಚು�ಾ� �ೈ�ಾಲು ಬ�ಯು����ತು. 

ನಮ�ೆ�ಾ� ಅದು �ಾ�ಲ��ದ�� ೆ�ಾಯುವ��ೆಂದು ಖಂ�ತ�ಾ���ತು. ಆ ಹ��ಯ�� ಮೂವತು� ಮ�ಗೆ��ೆ. 

�ಾ�ಲೆ� ಇ�ದು ಊ��ೂೆಳ�ೆ� �ೋ�ೆವ�. ಮೂವತು� ಮ�ೆಗಳನು� ��ಾ���ೆವ�. �ೇ�� ೆಒಂದು ರೂ�ಾ� 

�ೊಡುವ��ಾ� �ೇ��ೆವ�. ಆದ�ೆ �ಾಲು �ಕ��ಲ�. ಒಂದು ಮ�ಯೆ��ಯೂ ಕ�ೆಯುವ ಹಸು�ಾಗ� 

ಎ���ಾಗ� ಇರ�ಲ�. ಹ��ಗರು �ಂಗ�� ೆಒಂದು �ನವ� ಮ���ೆ ಕು�ಯು��ರ�ಲ�. 

ಇಂತಹ �ೇಶದ�� ಎ��ಯ �ಾಲು ಕು�ದ�ೆ ಬು�� ಮಂದ; ಹಸು�ನ �ಾಲು ಕು� ಎಂದು 

�ೇಳ�ವ�ದು �ೊ�ೆ�� ೆ ಅನ� ಒದ�ಸಲು �ೈತನ� �ಲ�ದವನ ಮಗು�� ೆ ಶ�� ಬರುವ�ದ�ಾ�� ಗೂ��ೋ� , 

ಓವ��ೕ� �ೇ�ಸು ಎಂಬಂ�.ೆ ವ�ಷ� ��ೕಮಂತ. ( ಅ��ೂೆ�ೕ�ಾ��) ಪಂಗಡ��ೆ �ೇ�ದವನು. ಆತನ �ೋವ� 

ನಂ���ೕೆನು ಯ��ೆ� �ಾಲನು� ಘ�ತವನೂ� ಒದ�ಸುವ�ದು. �ೇವ�ಾ�ಾಧ�ೆ� ೆಅಮೃತವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. 

ಆದ�ೆ ಅದರ �ಾಲು ಎಲ��ಗೂ �ಾಲದು; �ೂೇ�ನ �ಾಲು ಅ� �ಾ��ಕ, ವ�ಷ�ಋ�ಗಳಂ��ೇ, 

�ೕನ�ೆಯ ನತನವನು� �ೋ� ಮುಗ��ಾ� ಇಂ��ಯಗಳ �ೕ�ನ ��ತವನು� ಸ��� ಆ��ೆಂ��ೆ 

ಹತು� ವಷ ��ಾ��ಾ� “�ೕನು ಇ�� ಬಂದುದು �ೆ��ೆ ಅಲ��ೇ” ಎಂದು ಆ�ಯೆನು� �ೇ�ದ ರ�ಕ�ೆ �ಾವ� 

�ಾಜಸ ಗುಣಗಳ�ಳ� �ಾಜಋ�ಯ ಸೃ�� ಎ��ಯ �ಾಲು. ವ�ಷ�ನ ಎದು�� ೆನೂರು �ೕನ�ಯೆರು ನೂರು 

�ಾವ ಭಂ�ಗಳ�� ನೂರು ವರುಷ ಕು��ದ�ರೂ ಆ �ಾಷ� �ಗುರು��ರ�ಲ�. ಆದ� ೆಮನುಷ��ೕೆ ಆ�ದ� 

��ಾ��ತ� �ೕನ�ೆ� ೆಮನ�ೋತ ಅ�ೇ �ಾಜಸ ಗುಣ . ಕ�ಯುಗದ�� �ೇ�ಾದದು� ಶುದ� �ಾ��ಕವಲ� ; 

ಅದು ಅ� �ಳ�ಪು ; ಶುದ� �ಾಮಸವ� ಅಲ�; ಅದು ಅ� ಕಪು�. �ೇ�ಾದುದು �ೆಂಪು �ಾಜಸ ಗುಣ. 

ಕ�ಯುಗದ�� ಧಮ��ೆ ಮೂರು �ಾಲು ಇಲ��ೆಂಬಂ�,ೆ �ಾ��ಕ ಗುಣ��ೆ �ಾ�ನ�ೇ ಇಲ�. ಅದು ರಸ. ಆದ�ೆ 

�ಾಮಸ ಗುಣ �ೇ�ಾ�ಲ�; ಅದು �ರಸ. �ೕೆ�ಾದುದು ಸಮರಸ. ಅ�ೇ �ಾಜಸ. �ಾ� ಈ �ಾಜಸ ಗುಣದ 

ಗುರುತು. ಅದು ಕೃತಯುಗದ ಅಮೃತದಂತಹ �ಾ��ಕ ವಸು�ವ� ಅಲ�. ಕ�ಯುಗದ ಕಳ�� �ಾ�ಾ�ನಂತಹ 

�ಾಮಸ ವಸು�ವ� ಅಲ�. ಕ�ಯುಗದ �ಾಗ�ಕ�ೆಯ �ಖರ �ಾ�. ಸ��ಾವ�ಂದ ಋ��ಾದ ��ಾ��ತ��� ೆ

ಈ ರಹಸ� ಭ�ಷ� ���ತು. ಆತ �ಾಜಸ �ಾ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾಗದ �ಾಜಸ ಎ��ಗಳನು� ಸೃ�� �ಾ�ದ. 
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ಎ��ಯ �ಾಲು �ೇರದ �ಾ� �ಾ��ೕ ಅಲ�; ಸ�ಗ�ೋಕದ�� �ಾಂ�ೆ�� ಮಂ��ಮಂಡಲಗಳ� ಬಂದು 

ಎ��ೆಲೂ� �ಾನ��ೋಧಕ �ಾನೂನು �ಾ��ಾ�ತ�ೆ�. ಅಮೃತವ�ೆ��ಾ� ಉ�ಾ�ಣಗಳ�� �ಾ� �ೕಲು 

�ಾ��ಟ�ರು. ಅಮೃತ�ಾನ�ಂದ ಮತ��ಾಗುವ�ದರ�� �ರತ�ಾಗು��ದ� ಇಂ�ಾ��ಗಳ� ಸಹ ಗು��ನ�� 

ಎ��ಯ �ಾಲನು� �ಾ� �ಾ��ೊಂಡು ಕು�ದು ಸ�ಲ� ತುಷ��ಾದರಂ�.ೆ 

ಇಂತಹ ಪೂಣ ಪುರುಷ ��ಾ��ತ��ಂದ ಪ�� ಜಗ��ನ ಸೃ���ಾದುದ�ಂದ�ೇ ಎ�� ಮೂಲ 

ಜಗ��ನ ಹಸು��ಂತ �ೆಚು� ಬಲ�ಾ��ೆ. �ೆಚು� ಒರ�ಾ��ೆ. �ೆಚು� ಕ�ಾ���;ೆ �ೆಚು� ದಪ��ಾ��ೆ. ಎ��ಯ�� 

�ಾಲು �ೆಚು� �ೆ�ೆ�ಯೂ �ೆಚು�. ಇಂತಹ �ಾ��ಯ �ಾಲನು� �ೆ�ೆದು�ೂೆಳ��ವವ�� ೆಬು�� ಮಂಕು ಎಂದು 

�ೇಳ�ವವರ ಬು��� ೆ ಏನು �ೇ�ೆ�ೕಣ? ನಮ� �ೖಸೂ�ನವರ ಬು�� ಮಂ�ೆ ? ಇವರನು� �ೋ�ದ 

ಕೂಡ�ೇ ಇವರು ಎ��ಯ �ಾಲನು� ಕು�ದವ�ಂೆಬುದು �ೊ�ಾ�ಗುವ��ಲ��?ೆ ಎ��ಯ �ಾಲನು� 

ಕು�ಯುವವರ ಬು�� ಇರ� ಸ�ತಹ ಎ���ೕ ಬಹು ಚುರು�ಾದ �ೕ� ಬು��ಯ �ಾ��. ಎ��ಯನು� 

ಅನುಸ���ೊಂಡು ಅದರ �ೊ�ಯೆ�� ಓ�ಾಡು��ರುವವ�� ೆಇದು �ೊ�ಾ�ಗುವ��ೇ �ೊರತು ಎ���ೕ 

ದೂರ�ಂದ ಅದರ ಕಪು� �ೖಯ�ನು� �ೂೇಡುವವ��ೆ ಖಂ�ತ �ೂೆ�ಾ�ಗುವ��ಲ�. ಬು��ಯ �ಷಯ ಒಂ�ೇ 

ಅಲ�. ಎ��� ೆ�ಾತು ಸಹ ��ಯುವ�ದು. ಒಂದು ಉ�ಾಹರ� ೆ�ೇ�. 

ನಮ� ಮ�ೆಯ ಎ�� - ಇದು �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಕರು �ಾಕ�ೇ�ಾದ� ೆ �ಂತು�ೂೆಂ�ೆ ಕರುವನು� 

ಎ�ೆದು�ಡು����ತು. ಅಂತಹ ಒರಟು �ಾ�� ! �ೊ�ೆ��ಂದ �ೊರ�ೆ� ಬರು�ಾಗ�ೇ ಅಂತಹ ಒ�ೆತ�ೊಂ��ೆ 

ರಭಸ�ಂದ ಭೂ��ೆ �ದ� �ೊಸ ಎ�ೆಗರು �ಾಪ, �ೇತ���ೂೆಳ��ವ�ದ�ೆ� ಎರಡು ಮೂರು ಗಂ�ೆ 

�ೇ�ಾಗು��ತು�. ಪ�ಪಂಚ ಏನು ಸುಖ�ಲ�. ಇ�� ಒ�ತೆಗ�ೕೆ �ಾ�� �ಾ�, ತಂ�,ೆ ಅಣ�, ತಮ�, �ೆಂಡ�, ಅಪ�, 

ಮಗ ಎಲ�ರೂ ಒಬ�ರ�ೊಬ�ರು ಒ�ಯೆು�ಾ��,ೆ ಬ�ಯು�ಾ��.ೆ ಜಗ��� ೆ ಬರುವ�ದು ಸುಖಕ�ಲ� ಎಂಬುದು 

ಬಡ�ಾ� ಎ�ೆಗರು�� ೆಬರು�ಾಗ�ೇ �ೂೆ�ಾ�ಗುತ��.ೆ �ೋಗು, �ನ� �ಾಪಗ�� ೆಅ�� ಅನುಭ�ಸು ಎಂದು 

ತನ�ನು� ತಂದು �ೊರ��ೆ ದೂ�ದಂ�ಾ� ಕರು ಭೂ�ಯ �ೕ� ೆಎರಡು ಗಂ� ೆ���ದು� ಮುಂ�ನ ಕಷ�ಗ��ೆ 

�ದ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕ� ೆ ಎ�� ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಕರುವನು� ಎ�ೆದುದನು� �ೋ� ನನ� ಆಳ� ತೂರ 

"ಮುಂ�ನ ಸಲ ಕರ ಎ�ಯೆುವ�ದ�ೆ� �ಡಕೂಡದು. �ೂೇ��ೕಲ ��ದು�ೊಂಡು ಕರು ಆತು�ೋ�ೇಕು" 

ಎಂದ. ಎ�� ಮುಂ�ನ ಸಲ ಗಬ��ಾ� ಈಯುವ �ಾಲವ� ಬಂ�ತು . 
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�ೆಳ�ೆ� ತೂರ ನ�ೊ�ಂ��ೆ “ಇವತು� �ಾಯಂ�ಾಲ ಎ�� ಕರ �ಾಕು�ೆ�” ಎಂದ. ಆ �ಷಯ ಅವ�� ೆ�ೆ�ಾ�� 

ಅನುಭವ. ಈ ��ಾರಗಳ� ಇವ��ೆ ಇಷು� ಖಂ�ತ�ಾ� �ೇ� ೆ�ೂೆ�ಾ�ಗುವ��ೆಂದು �ಾನು ಅ�ೕೆಕ �ಾ� 

ಆಶ�ಯಪ���ೆ�ೕ�.ೆ ತೂರ ಎ��� ೆ �ೇ�ಸುವಂ� ೆ "ಇರ� �ನ� ೆ�ಾಡು�ೆ�ೕ� ೆ ಕರ ಎ�ೕ�ೕಯ" ಎಂದ. 

ನ�ೊ�ಂ�� ೆ"�ೂೇ��ೕಲ ��ದು�ೊಂಡು ಆತು�ೋ�ೇಕು" ಎಂದ. ಆ �ಾತನು� �ೇ� ಎ�� ಸರ�� ೆಒಂದು 

ಸಲ ನನ� ಕ� ೆ �ರು�ತು. ಆ �ೋಟವನು� �ೂೇ� �ಾನು �ೆ�����ೆ. ಒಬ�ನನು� �ೕವ� ಮನ��ನ���ೕ 

�ೈದು�ೊಂಡು �ೋಗು��ರು�ಾಗ ಆತ �ಮ� ಎದು�� ೆಬಂದು �ಂತ�ೆ �ೕೆ�ಾಗುವ��ೋ �ಾ� ೆಆ�ತು. 

ಆ �ಣದ�� ಇದ�ೆ� ಬು�� ಇ�,ೆ �ಾತು ��ಯುತ��ೆ; ��ಯೂ �ೇ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬ �ಾವ ಉಂ�ಾ�ತು. 

ಇದ�ಂದ ನನ� ಮನ��ನ�� �ೇ� ೆ�ೇ�ೋ  ಆ�ತು. 

�ಂ� ೆ�ಾ�ವ�� ���ಾ �ಾ�ಯೆರು �ೕ�ೊ�ೕ ಪುರುಷರನು� ಪುರುಷ �ಾ��ೕ ಪ�ಗ�ಸ� ೆ

ಅವರ ಎದು�� ೆಅಸ�ವ�ಸ��ಾ� ಉಡುಪುಗಳನು� ಧ�� ಅಂತಃಪುರದ�� �ರು�ಾಡು��ದ�ರಂ� ೆ. �ೕ�ೂೆ�ೕಗಳ� 

�ಾಗ�ಕ ಜ�ಾಂಗ ಎಂದು ಆದ �ೕ� ೆಅವ�� ೆಬಹಳ �ೇ�ಾ�ಾ�ತಂ�.ೆ ನನ� �ಷಯವ� �ಾ��ೇ 

ಆ�ತು. ಎ��� ೆ�ಾತು ��ಯುವ��ಲ� ಎಂದು ಅದರ ಎದು�� ೆಮನ��� ೆಬಂದುದನು� ಹರಟು��ದ� ನನ� ೆ

ನಮ� ಎ��ಯ ಆ �ೋಟವನು� �ೋ� �ಾಬ��ಾ�ತು. ಎ�� ʻಆಗ�ʼ ಎನು�ವಂ� ೆ ನನ� ಕ�ೆ 

�ೋ�ತು. ಆ �ೂೇಟ ಅದರ ಮುಖದ�� ಕಂಡುದು ಒಂ�ೇ �ಣ. ಮರು�ಣ ಎ�� ಮುಖವನು� �ೇ� ೆಕ� ೆ

�ರು�� �ೊಂ�ತು. ಅದರ ಕ��ನ�� ನನ� ೆಆ �ದ�ನ ���ನ �ೋಟ ಈಗ �ಾಣ�ಲ�. ಎ�� ��ಷ 

��ಷಕೂ� �ರುಗ�ೂೆಡ�ತು. �ಾವ� ��ಷ ��ಷಕೂ� �ೊ��ನ ಆಟದ��ಯಂ� ೆ �ಾರ �ೂೆಡ��ೆವ�. 

ಸಕ� ನ�� �ೕಲುಗ� ೆಒಬ� ಆಟ�ಾರ �ಾಧ�ೆ �ಾಡು��ರು�ಾಗ ಅವನ �ೈ �ಾಲು �ಾ��ಂೆಬ ಭಯ�ಂದ 

�ೆಳಗ� ೆ ಹ�ಾ�ರು ಜನ ಬಂದು ಜಮ�ಾನ ��ದು�ೊಂಡು ಅವನ �ೕೆರದ�� �ರುಗುವ�ದನು� �ೕವ� 

ಕಂ���ೕ�. ನಮಗೂ ಎ��ಗೂ ಉಂ�ಾದ ಸ��ೆ ಈ ಬ�ೆಯ�ಾ�ತು. ಬರಬರು�ಾ� ಎ�� ��ಷ��ೆ 

ಎರಡು ಸಲ �ರುಗಲು �ಾ�ರಂ��ತು. ಅದು ಈ ��ೂೇದದ�� ಕರು �ಾಕ�ೕೆ�ೆಂಬುದನು� ಪೂಣ�ಾ� 

ಮ�ೆತಂ� ೆ �ೋ�ತು. ಈ ಓ�ಾಟದ�� ಎ�� �ಂತ ನಮ�ೆ �ೆಚು� ಸು�ಾ�� ನಮ� ಅ�ೆ�ಗಳ� 

�ೊ�ೆದು�ೊಳ��ೂೆಡ�ದವ�. ಎ�� �ಾತ� �ಂ�ನ �ೇ�ೆ�ಯ ನಗು��ಂದ ಮ�ೆ� ನನ� ಕ�ೆ �ೋ�ತು. ಇದು 

ಸದ��ೆ� ಕರು �ಾಕುವ��ಲ�. ಇನೂ� ಒಂದು ಗಂ�ೆ �ಟು� ಬ�ೋಣ�ಂೆದು �ಾನೂ ತೂರನೂ �ೕಲವನು� 
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ಒಂದು ಮೂ�ೆ�ಟು� ಒಳ�ೆ� �ೋ�ೆವ�. ಒಂದು ��ಷ�ೊಳ�ಾ� �ೊ���ೆಯ�� �ೊ�ೆ�ಂದು ಸ�ಾ��ತು. 

�ೋ� �ೋ�ದ�ೆ ಎ�� ಪದ��ಯಂ� ೆ�ಂತು�ೊಂ�ೕೆ ಎರಡು �ಾರು ಆ��ೆ ೆಕರುವನು� ಎ�ೆ���ತು. 

�ೕ� ೆ ತನ�ನು� ಅವ�ಾನ�ಾ�ದುದ�ಂದ�ೂೇ ಎಂಬಂ� ೆ ಪ�� ಸಲವ� ಸ�ಾಗ�ಾ� �ಾಲು 

�ೊಡು��ದ� ಎ�� ಈ ಕರು �ಾ�ದ �ೕ� ೆ�ಾಲು ಕ�ಯೆುವ�ದ�ೆ� �ೋದ� ೆಒ�ಯೆುವ�ದನು� �ಾ�ರಂ��ತು. 

ಆಗ ಅದ�ೆ� ತವ�ಡು, �ಂ�, ಹ���ೕಜ ಮುಂ�ಾದ �ಂ�ಗಳನು� ಎರಡು �ೂೆತೂ�, ಕ�ಯೆುವ �ೕೆ�ೆಯ�� 

ಇಡ�ೊಡ��ೆವ�. �ಂ�ಯನು� ತನ� ಮುಂ� ೆ ಇ�ಾ�ಗ ಎ�� “ತ��, �ೕ�ೇ�ೂೇ ಪ�ೂೇಪ�ಾರ 

ದೃ���ಂದಲೂ, �ೋ�ೇ�ಾ ಬು���ಂದಲೂ ತರು��ಲ�. ನನ� �ಾಲು �ೇ�ಾ��ೆ. ಅದ�ಾ�� ತರು����ೕ�” 

ಎನು�ವಂ� ೆನಮ� ಕ� ೆ�ೂೇಡು����ತು. �ಳೆ�ನ �ಾ� ನಮ� ೆ�ೇ� ೆಸ�ಾಲ�ೆ� ಆಗ�ೇ�ೋ �ಾ� ೆಎ���ೆ 

�ಂ� ಸ�ಾಲ��ೆ ಆಗ�ೇ�ಾ���ತು. ಒಂದು �ವಸ �ಂ� ಇಟು� �ಾಲು ಕ�ಯೆುವ�ದ�ೆ� ನನ� �ಂೆಡ� 

ಬರುವ�ದು �ೆಳ�ೆ� ಹತು� ಗಂ��ೆಾ�ತು. “ಇಷು� �ೂೆತು� �ಾ� ೆ? �ೂೆ��� ೆಮುಂ� ೆಕ�ಯೆುವ�ದ�ೆ�ೕನು 

ಕಷ�? ಈಗ �ೊಡುತ��ೆ�ೕ?” ಎಂ� ೆನನ� �ಂೆಡ� “ �ೊಡ� ೆಅದ�ೆ�ೕನು �ೂೇಗ ? �ೊ�ೆ� ��ಯುವ 

�ಾ� ೆ�ಂ� �ನು��ಲ��ೇ?” ಎಂದಳ�. ಎ�� ಒಂದುಸಲ ಸರ�� ೆಅವಳ ಕ�ೆ �ೋ�ತು. ಆ �ೂೇಟದ�� ಆ 

�ಂ�ನ ��ವ� �ಾಣು����ತು. ಎ��ಯ �ಾ� ೆನನ� ೆಅಥ�ಾ�ತು. ನನ� �ಂೆಡ� ಅದರ ��ಯೆನು� 

ಎಷು� �ೕ�ದರೂ ಎ�� �ೋರು �ಡ�ಲ�. �ಾಂಡ�ೆಯ��ದ� �ಂ��ಲ� ಮು��ತು. �ಂ� 

�ೊ�ಯೆುವ�ದ�ೆ� ಇ�ೂೆ�ೆ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾ��ೂೆಂ�ತು, �ಾಳ� ಮುಂ�ೇದು" ಎಂದು�ೊಂಡು ನನ� �ೆಂಡ� 

ಮ�ೂೆ�ಂದು �ಾಂಡ�ೆ �ಂ� ತರಲು ಒಳ�ೆ� �ೋದಳ�. ಅವಳ� ಒಳ��ಂದ �ಂ� ತರು��ರು�ಾಗ ಎ�� 

ಮ��ೆ ದುರದುರ� ೆ�ೂೇ�ತು. " ತ�� ತ��. ಇಲ��ದ�� ೆ�ೕವ� ತರು��ೕ�ಾ" ಎಂಬಂ�ೆ ಕಣು� �ಟು��ತು. " 

ಇದು ಈ ಉ�ಾಯ �ಾ��ೂೆಳ�� ೆ ಸುಮ�� ೆ�ಾಧು�ಾ� �ಾಲು �ೂೆ��ದ�� ೆ�ೕ�ೆ �ತ� ಇದ�ೆ� ಎರಡು 

�ೊತು� �ಂ� ಇಡು�����ಾ" ಎಂದು �ಾನು ನ��ೆ. �ೕ� ೆಅಂದು ಎ��� ೆ�ಂ� ಎರಡು ಸಲ ಇಡ�ೇ�ಾ� 

ಬಂದುದ�ಂದ ಅ��ಂದ ಮುಂ� ೆನನ� �ಂೆಡ� ಎ��� ೆಸ�ಾಲದ�� ಇಟು� �ಾಲು ಕ�ೆಯು��ದ�ಳ�. 

ಈ ಎ��ಯನು� �ಾ�ಾರಣ�ಾ� ನನ� �ೆಂಡ��ೕ ಕ�ಯೆುವ ಅ�ಾ�ಸ���ತು. ಒಂದು ಸಲ ಎಂಟು 

�ವಸ ಅವಳ� ನರ�ೕಪುರದ �ೇ�� ೆ�ೋದಳ�. �ಾ�ೇ �ಂ� ಕಲ� ಎ��� ೆ�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೊರ�.ೆ 

ತೂರ  “�ಂ� �ಾಲದು. ಇ�ೊ�ಂದು �� �ಾ� �ಟು� �ಾ�" ಎಂದ. �ಾನು " ಸ� ಸ�. ಜನ�� ೆ�ನು�ವ�ದ�ೆ� 
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�ಾ� ಇಲ�; ಹನುಮಂತ�ಾಯ ಹಗ� �ೕ���ೋ�ಾಗ ಪೂ�ಾ� �ಾ��ೆ �ೇ�ದ �ಾ�ೆ ಆ�ತು. ನ� 

�ಾಕು" ಎಂದು �ಂ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೂೇ� ಎ��ಯ ಮುಂ� ೆಇಟು� �ಾ�ೇ �ಾಲು ಕ�ಯೆಲು 

ಕು��.ೆ ಎ�� ಒಂದು ಸಲ �ಂ� ಮೂ� �ೋ�ತು. �ಾನು �ಾಲು ಕ�ಯೆಲು �ೈಯ�� ���ದ� �ಾ�ೆ� 

�ೆಳ�ೆ� �ೕಳ�ವಂ�ೆ ಪ�ಾರ� ೆಒ�ೆ�ತು. �ಾನು ತೂರ��ೆ " �ನ� �ಾತು �ಜ. ಇದ�ೆ� �ಾ� ಹ����ನ ರಸ 

ಹ��� ೆಇ�ದು ಅ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. ಇನ�ಷು� ಹ��ಟು� �ಾ��ೊಂಡು ಇ�ೊ�ಂದು ಗ�� ೆ�ಟು� ಬ�ೋಣ. ಎ�ಾ� 

�ೆಟ� ಅ�ಾ�ಸ" ಎಂದು ಒಳ��ೆ ಬಂ�ೆ. ಮ�ೆ� �ಂ� ಸ��ಾ��ೊಂಡು �ೂೇಗುವ�ದ�ೆ� ಮುಂ�ೆ ತೂರ " ಇದ�ೆ� 

ಅ��ೕರು ಕರ �ಟ� �ಾಠ. �ಮ�ೆ �ೊ�ೋ�ಲ�. ಖಂ�ತ ಒ�ೕತ�"ೆ ಎಂದ. ಆಗ �ಾನು ಒಂದು 

ಉ�ಾಯವನು� �ಾ��.ೆ ಇದನು� ಓದುವ �ಾಚಕರು ನಗ�ೇ�ಾ�ಲ�. ನನ� �ಂೆಡ�ಯ ಒಂದು �ೕ�ೆಯನು� 

�ೖತುಂಬ �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು ಎ��ಯ ಮುಂ� ೆಕು��.ೆ ಎ�� �ೕಸ�ೆ� ���ತು. �ಾಲು �ೂೆ��ತು. �ೕ� ೆ

�ಾನು ಐದು �ನ ಅ�ನವ �ೈರಂ���ಾ� �ಾ��ಟು� �ಂ�ಗಳನು� ಪೂ�ಾ �ಾ� �ಾಲು ಕ�ೆದು�ೊಳ�����ೆ�. 

ನನ� �ೆಂಡ� �ಂ�ರುಗುವ�ದು �ಾ�ೆ ಎನು��ಾಗ, �ಾನು ಎ��ಯ ಮುಂ�ೆ �ಾಲು ಕ�ಯೆು�ಾ� ಕು���ೆ�. 

ತೂರ " ಹಸು ಆ�ದ�� ೆ �ಾಸ� ೆ �ೕ� ೆ ��ದು ಒದು� ��ೋದು. ಇದು ಎ�� �ಾ�. �ಯೆ�ದಂ� ೆ

ಮುಂ�ೇದು ಬು�� ಇಲ�" ಎಂದ. �ಾನು ನನ� �ಂೆಡ�ಯ ದ�ಯಂ� ೆದ� �ಾ��ೊಂಡು "ಇದ�ೆ� ಬು�� 

ಇ�"ೆ ಎಂ� ೆಎ�� ಒ�ೆ�ೕ ���ತು. 

ಈ ಎ��� ೆ ಒಂದು ಸಲ �ಾಲು ಜ�ರ �ಾ� ಜ�ರ ಆ�ತು. ಆಳ� ತೂರ ಎ�ಾ� ಹಸುಗಳನು� 

�ೋ��ೆ ೆ�ಡು��ದ�. "ಎ�� �ಡ�ೇಡ. ದ�ೕನ ಆಸ��ೆ��ಂದ ಔಷ� ತ�� ಹು��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ" ಎಂ�.ೆ ಆ 

�ಾತು ಅ�ೆ�ೕ �ಂ�ದ� ಎ���ೆ �ೇ��ರ�ೇಕು. �ಾವ� ಒಳ�ೆ� �ೋ�ಾಗ ಎ�� �ತು��ೊಂಡು �ೂೇ�ೆ�ೆ ಓ� 

���ತು. ಈ ಎ��� ೆ �ಾ� ಅಂಬ� ಬಹಳ ಇಷ�. �ಾ���ೆಾ�ಾಗಲೂ, �ೕೆ�ೆ ಹುಲು� �ಂ�ಗಳನು� 

ಮುಟ��ದ�ರೂ, ಇದು �ಾ�ಯ ಅಂಬ�ಯನು� �ಾತ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಕು�ಯುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾಲು ಜ�ರ 

�ಾ� ಜ�ರ �ಾ�ಾಗ “ಇದನು� ��ದು�ೊಂಡು ಗಂಟ�� ೆ �ೂೆಟ� �ಾ� ಔಷ� ಹುಯು�ವ�ದು ಕಷ�. 

ಅಂಬ��ೆ �ೇ�� �ೊಟು���ೋಣ" ಎಂದಳ�, ನನ� �ೆಂಡ�. �ದಲ�ೆಯ ಸಲ �ಾ�ೆ �ಾ� ಎ��ಯ 

ಮುಂ� ೆಇ�ೆ�ವ�. ಅದು ಏನೂ ��ಯದ �ಾ��ಯಂ� ೆಸುಮ�� ೆಅಂಬ� ಕು��ತು. ಆ �ಾಯಂ�ಾಲ, 

ದನದ �ೈದ�ರು ಮ��ೆ ೆಬಂದು ಎ�� �ೋ�ದರು. " ಇದ�ೆ� ಔಷ� �ೇ� ೆಕು�ಸು��ೕ�" ಎಂದರು. ಆಳ� 
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ತೂರ "ಅಂಬ� ಒಳ� ೆಕು�ೕತ�ೆ" ಎಂದ. ಆ �ಾತು ಎ��� ೆ�ೇ��ತು. ಆ ಸಂ�ಾ� �ಾಲ�ಂದ�ೇ ಅದು 

ಅಂಬ� ಕು�ಯುವ�ದನು� ���ತು. ಮರು�ನ �ೆ���ೆ ಬಂದ �ೈದ�ರು "ಇದ�ೆ� ಔಷ� �ೊ�ಸ�ೇ�ೇಕು" 

ಎಂದರು. ಆಗ ಎ�� ಮಲ���ತು. ಆಳ� ತೂರ "ಮಲ�ರು�ಾಗ �ಾಲು ಕ�� �ೂೆಟ�ದ�� ಹುಯ��ೇಕು" 

ಎಂದನು. ಎ�� ಎದು��ಂತು�ೊಂ�ತು. ತೂರ ಮ�ೆಯ��ರುವವ�ೆ� ೆ ಅದು ಮಲಗುತ��ೇ ಇರ�ಲ�. 

ಹು�ಾ�ಲ��ದ�ರೂ �ಂ� ೆಇರು����ತು. ತೂರ ಹ�ೂೆ�ಂದು ಗಂ�ೆ�ೆ ದನಗಳನು� �ೋ��ೆ ೆ�ೂೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋದ �ೕ��ೇ ಅದು ಮಲಗು����ತು. ಅನಂತರ ತೂರ �ೂೇ�ೆ�ಂದ �ಾಯಂ�ಾಲ ಬಂದನಂತರ 

ಉ�ದ ದನಗ�ೆಲ� ಒಳ��ೆ ಬಂದ ಕೂಡ�ೇ ಎದು� �ಂತು �ಡು����ತು. 

�ೕ� ೆನಮ� ಎ�� ನಮ� ಮ�ಯೆ�� ಒಂದು ಅದೃಶ� ಶ���ಾ��.ೆ ಭಗವಂತ ಕ��� ೆ�ಾಣ�ದ�ರೂ 

ನಮ� �ಾಯಗಳ �ೕ� ೆತನ� ಪ��ಾವವನು� �ೕರುವಂ� ೆಎ�� ಮೂಕ�ಾ���ಾದರು ನಮ� ಆಚರ�ೆ 

�ಾತುಗ�� ೆ ಒಂದು �ಧ�ಾದ ಅಂಕುಶ�ಾ��.ೆ ಈ ಎ�� �ಾತ��ೇ ಅಲ�. �ಾವ ಮೂಕ �ಾ��ಯ 

ಎದು�ಗೂ ಮನ��� ೆಬಂದಂ� ೆ�ಾತ�ಾಡಲು ನಮ� ೆಭಯ�ಾ��.ೆ �ಾ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ �ಾ��� ೆ�ಾವ 

ಶ�� ಇ��ೇ ಬಲ�ವ�ಾರು? �ೕ�ರುವ�� ಎ��� ೆಬು�� ಇಲ��ಂೆದು �ೇ�ದ�ೆ ನಂಬುವ�ದ�ೆ� ಆಗುತ���ೇ. 

ಆ ಎ��ಯ �ಾಲು ಕು�ದ ನಮ���ೇ �ೂೇ�! 
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1.4 ಓದು ಪಠ�: �ಾನು ಬಡ�  

                                                  - ದ.�ಾ.�ೇಂ�ೆ� 

�ಾನು ಬಡ� ಆತ ಬಡವ 

ಒಲ�ೆ ನಮ� ಬದುಕು 

ಬಳ��ೊಂ�ೆವದ�ೆ �ಾವ� 

ಅದಕು ಇದಕು ಎದಕು. 

 

ಹ���ರ� ದೂರ�ರ� 

ಅವ� ೆರಂಗ�ಾ�ೆ 

ಕಣು�ಕಟು�ವಂಥ ಮೂ� 

��� ೆ����ೋ�ೆ. 

 

ಚ��ೆ ����ೂೆಂ�ೆ ಹದನ 

ಅವನ �ೖಯ ಮು�ೆ� 

ಅ�ೇ ಗ�� ೆ�ೖಯ ತುಂಬ 

ನನ� ೆನ�ರುಬ�ೆ�. 

 

ಆತ �ೊಟ� ವಸು� ಒಡ� ೆ

ನನ� ೆಅವ�ೆ �ೊತು� 

�ೋಳ�ಗ�� ೆ�ೋಳಬಂ� 

�ೆ�ೆ� ತುಂಬ ಮುತು�. 
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ಕುಂದು �ೊರ� ೆ�ೋರ�ಲ� 

�ೇಕು �ೆ���ೕೆನು? 

�ೊ�ೆ��ತ� �ೕವಫಲವ 

      ತು�� ೆ�ಾಲು �ೇನು. 
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   2.4 (ಓದುಪಠ�) ನನೂ��� ೆಮನುಷ�ರನು�  

      ಹು��� ಕ��                                                   - �ಾ��ಾ ರ��ಾ                              35 
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                           2. �� �ತ� �  

ಆಶಯ: 

�ಾ�ತಂತ�� ಎಂದ�ೆ ಸಂ��ಾನದ ಮೂ�ಾಶಯದಂ� ೆಸ�ಾನ ಹ���ೊಂ��ೆ ಬದುಕುವ ಹಕು�. ಇ�� �ಾನು 

ಅಂದ�ೆ ಸ�ಾಜ. �ಾ�ಾ� �ಾ�ತಂತ�� ಎಂದ�ೆ ಹ�ವ� ಮುಕ� ನನ� �ಾ�� ೆಜನರು, ಉ�ೂೆ�ೕಗವಂತ 

ಯುವಜನ�,ೆ ಸ�ಾನ�ಯೆ�� ಬದುಕುವ ಎ�ಾ� ವಗದ �ಾ�ಯ ಜನರು, �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� 

ಮುಕ��ೆ�ರುವ ಮ��ೆ, ಆ�ೂೇಗ� ಮತು� ��ಣ ಭದ��ಯೆನು� ಅನುಭ�ಸು��ರುವ ಪ��ಗೆಳ�. ಈ ���ನ�� 

�ೋಡುವ��ಾದ�ೆ �ಾ�ತಂತ�� ಇನೂ� ನಮ� �ೇಶ�ೆ� ಮ�ೕ��ೆ�ಾ��ೕ ಉ���.ೆ 

 ಮಹಮ��  ಹು�ೇ�  

�ಾ�ಂತತ��ದ �ಾ�ಮುಖ� ���ರುವ, ಅದನು� �ೇ� ೆಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಬಳ��ೂೆಳ��ೇಕು ಎಂಬ ದೂರ 

ದೃ���ರುವ ಯುವಕರು ನಮ��� ಅ�ೕೆಕ��ಾ��.ೆ ಆದ�ೆ, �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೕೆ� ೆದುರುಪ�ೕಗ 

�ಾ��ೂೆಳ�ಬಹುದು ಎಂಬುದರ �ಾದ� �ಾ�ತ���ಯೊ ನಮ� ಕ�ೆ�ದು�ೕೆ ನ�ಯೆು���.ೆ 

ಅ�ಾಯ�ರುವ�ದು ಇ���ೕ. �ಾ�ತಂತ��ವನು� �ೋ�ಾನ �ಾಡುವ, ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ತಂತ��ದ 

�ೆ�ೆ�ಗಳ��ಡುವ ಯುವಕರ ಸಂ�ೆ� �ೆಚ��.     
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2.1 �ಾ�ತಂತ��ದ ಹಣ�ೆ 

                                         �ೆ.ಎ�. ��ಾ� ಅಹಮ� 

     ಸ�ಾ ಉ�ಯು�ರುವ �ಾ� ೆ�ಾ�ತಂತ��ದ ಹಣ� ೆ

ದು�� �ೈಲ�ೆ�ೆಯು�ರಲು �ಡು�ಲ�� ೆಜನ� ೆ

ಎಂತು ಕುಂದಬಹುದು ನಮ� �ಾ�ಾ��ನ ಘನ� ೆ? 

ಸ�ಾ ಉ�ಯು�ರುವ �ಾ�…ೆ 

 

     ಮು���ಂದ  ಅ�� ೆ���ದಂ� ೆಬಂ� ೆಮು�� ? 

ಹು�ಯ �ಾಯ �ೕವ ಕ�ಯುವಂ� ೆ�ೕರ ಶ�� 

ಪ�ೆ�ತದನು ಜನ�-ೆ�ಾಳ �ೆ�ೆ� �ಾಡ ಭ��. 

ಸ�ಾ ಉ�ಯು�ರುವ �ಾ�…ೆ 

 

     �ಾ�ತಂತ��ದ �ೊ��ೆ ೆಬಂದು ಕೂಡ�ಲ� ಗ��.ೆ 

ವ��� ವ��� �ೆವರ �ೕ�, ಮರ�ಾ�� ೆ�ಳ�ೆ; 

�ೕ�ೕೆ�ದ �ಾ� ೆಭದ� �ಾಯವ�ಂಟು ಗೃಹ�.ೆ 

      ಸ�ಾ ಉ�ಯು�ರುವ �ಾ�ೆ… 

 

      �ಾ�ದಂ� ೆಸಲು��ರ� �ಾಧ�ೆ�� ೆಗಮನ, 

�ಾ�ಣವ�ೆ� ಪಗ��ೆಾ�ದವ��ೆಮ� ನಮನ; 

�ಾಯಮು�� ೆ�ನವ� ಏರು�ರ� ಹೂವ�, ದವನ 

ಸ�ಾ ಉ�ಯು�ರುವ �ಾ�…ೆ 
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2.2 ನಮ� �ೋಕದ �ೕ�ೆ 

- �ೈ�ೇ� 

ಪುರುಷರ ಬ�ೆ� �ೕ�ಸು�ಾಗ ಎ�ೊ�ೕ ಸಲ ಮರುಕವ�ಂ�ಾಗುತ��.ೆ ಬದು�ನ ಎ�ೊ�ೕ �ವ� 

ಅನುಭವಗಳ ಮೃದುಸ�ಶ�ಂದ ಇವ�ಲೆ� ವಂ�ತ�ಾ��ಾ��ೆಂದು. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳನು� ತಮ� 

�ಾವ �ೌರುಷ�ಂದಲೂ ಕೂಡ  ಎಂ�ಗೂ  ಗ���ೂೆಳ��ಾರರಲ�! 

ಈ ����ೇ ಇರಬಹು�ೕೆ ಇವ�ಲೆ� ಪ�ಪಂಚದ �ೕಗದ �ೈಯನು� ತಮ���ಟು��ೂೆಂಡು ನಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಸು��ರುವ�ದು? ಎ�� �ೂೇದರೂ ತಮ� �ಾ�ಾ�ಜ� ����ೊಂಡು �ಾವ� ಉ��ೆತ�ದಂ�ೆ 

�ಾ�ರುವ�ದು? �ಾಂ, ಇದ�ಾ�� �ಾವ� �ೊ���ೆದು� ನಮ� ೆ�ಾ�ಕೃ�ಕ�ಾ� ದ��ದ ಮತು� ಅವರು ಎಂದೂ 

ನ��ಂದ ಕ�ಯ�ಾರದ �ಲೆ ಅನಘ�ಗಳನು� �ಕ��� ಅವ��ೆ ಸಮ�ಾಗಲು ಯ��ಸುವ�ದು ಎಂ�ಗೂ 

ಬು��ವಂ��ಯೆಲ�.    

ಇದನು� ಬ�ೆಯು�ಾಗ ನನ� �ದಲ ಮಗು ಹು��ದ �ಣ �ೆನ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ �ಣ�ೆ� ಸಮ�ಾದು� 

�ೇ�ೆಯುಂ�ೆ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಇಲ�. ಅದು ನ�ದೆದು� ಮ�ೆಯ���ೕ. �ೆ���ೆೇ� ೆಬಂದ ಆ �ೂೆತು�, 

�ೆ�ಸುವವರ  �ಸು�ಸು �ಾತು, ನನ� �ೂೇವ� ಕಂಡು ಕ�ಾ�� ತುಂ� �ಾ�ೇನೂ �ಾಡ�ಾ�ೆನಲ� ಎಂಬ 

ಸಂಕಟ�ಂ�ೆಂಬಂ� ೆಇದ� �ಾ�, ಇಂ�ಷು� �ೊ��� ೆ�ೆ�� ೆಆಗಬಹು�ಂೆದು ಭ�ಷ� ನು�ದ ��   �ೈ�. 

�ಾ�ಾಗ ಚ�ತ�ಾ��ೆ�, ಅಷ�ರವ��ೆ �ೊತು��ೊಂ�ೆ �ರು�ದ�ರೂ, �ಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು ಮಗು 

�ೊ�ೆ��ಳ� ೆ ಒದು� ಒದು� �ೇಳ���ದ�ರೂ ಅದು ಇ�ೆ�ೕನು �ೆಲ�ೇ ಗಂ��ೆಳ� ೆ�ೊರಬರ��ೆ ಎಂಬ 

ಸು��! ಮಗು ನ��ಂದ  �ೊರಬರ���ೇ! ರಕ��ಾಂಸ �ದು�ನ, �ೈ�ೆರಳ�, �ಾಲು�ರೆಳ�, 

�ಣ�ಣಕಣು�ಗಳ-ಉ��ಾಡುವ ಮಗುವನು� ಈ �ಾನು �ೆರ��ೆ�ೕ��ೇ? ಸ�ತಃ �ೋವ� 

ಅನುಭ�ಸು��ರು�ಾಗಲೂ, ಮಗು �ೊರ� ೆ ಬರಲು �ಾ�ೕೆ �ಾ� ಹುಡುಕುವ�ದು ��ಯು��ರು�ಾಗಲೂ 

ನನ�ನು� ಮುಸು�ದು� ಉಪ��ೕ ಇಲ�ದ ಆಶ�ಯ ಮತು� ಆನಂದ. 

    ನನ��� ಮೃದುತ� �ೖದುಂ� ಸಂ�ಾರ �ಾಡು��ತು�. ಮಗು �ೊರಬರಲು ಒ�ಾ�ಡು��ತು�. ನನ� ಇ�ೕ 

�ೇಹವ��ೇ ಆ ಪುಟ� ಮಗು ಜ�ಾ�ಡು���ೆ ಎಂಬಂತಹ ಅನುಭವ. ಎಂತಹ �ೋವ�! ಆದ�ೆ ಅದು 

�ೇದ�ೆ�ಾ�ರ�ಲ�. �ೖ ಪೂ� �ೆ�ತೆು ಮು�ೆ��ಾದರೂ ಅದು �ೇಸ�ಯೆ �ಾ� �ೆ�ೆ�ಾ�ರ�ಲ�. 
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�� �ೈ�ನ  ಸ�ಾಯ� ಜತೂ��ಾ�  ನನ� ೆ�ಾ� �ೕಸುವ �ೆವ�ಂದ ತನ�ೇ �ೕ��ೊಳ����ದ�ಳ�. �ೊಣ 

ಎಡ�ೈ �ೕ� ೆ ಬಂದು ಕು�ತ� ೆ ಬಲ�ೈಯನು� ಪ�ೆ�ಂದು �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಾ� ಅವಳ�. ಅವಳನು� 

ಕಂಡ�ೕೆ ನ� ೆಎಲ��ಗೂ.  �ೋವ��ಯೂ ಜತೂ�, “�ೕೆ�ೆ �ಾ��ೆ? ನಂ�ಾ �ಂ�ಾ?"  ಎಂದು �ೕೆ� ನಕ� 

�ೆನಪು. ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ಅವಳ� ನನ�ನು� ಕಂಡು  ìಅಬ�. ಎಂತ�ಾರೂ �ೇಕು, ಈ �ೆಣು� ಜನ� �ೕೆಡî-

ಎನು���ದ�ಳ�. ಆದ�ೆ �ಾನು ಜನ�ಗಳ� ಇರುವ�ದು �ೌ�ಾದ�ೆ ಎಲ� ಜನ�ಗಳ��ಯೂ �ಾನು �ೆ�ೆ�ೕ  ಆಗ�ೇಕು 

ಎಂದು �ಾ��ಸು��ದು�ದು ಆ�ೆ� ೆ�ೇಳ�ವಂ�ರ�ಲ�. 

ಮಗು ಹು��ದ ತ�ಣ  "ಅ�ಾ� �ೆಣು�!" ಎಂದಳ� ಜತು�. �ಾ� �ೇ��. �ೂೆರ�ಂದ �ಾ�ೋ 

ಹ��ಾಣ �ೊತು� �ಾ�ದರು. �ಣೆು� ಎಂದು ಅಕ�ಪಕ�ದವ��ೆಲ� ��ಸುವ ಪ�ಥಮ ಒಸ�ೆಯದು. �ೋ�ಯೆ 

ಆ��ೆಂದ ಉ�ಾ�ಸ ��ಗುಡುವ ಮ� ೆ ಜನರ ಸ�ರ �ೇಳ���ತು�. ಅಪ�ಾ���ಾದರು ���ೆ �ಾಡ� ೆ

�ಾದವರು, ಮುಂ� ೆಎಲ�ರಂ��ೇ ಆಗ�ರುವ ಒಂದು �ೊಸ ಮಗು��ಾ�! ಅ�ಾ��  ಇ�ೕೆ ಆ  ಮ�ಯೆ 

�ದಲ ಮಗುವಲ�. ಎಷ��ೆಯ�ೂೇ!  ಆದ�ೆ ಪ�� ಮಗುವ� ಮ�ಯೆ ಇ�ೕ �ಾ�ಾವರಣದ��ೇ 

ಗ�ಗ��ಾದ �ೆಲುವ� ಮೂ�ಸುತ��ಯೆಲ�! �ೕೆಣುದ� �ಶು�ನ ಶ���ಾದರೂ ಎಂತಹ�ರಬಹುದು! 

�ೊಕ�ಳ ಬ�� ಕತ����ಾ�ತು�. ಮಗು ಇನು� ಸ�ತಂತ�. ಹ��ರ ತಂದು �ೋ��ದರು- ಆ �ೆಂಪು 

ಗು�ಾ� �ಾದಗಳ�, ಎ�ೆ �ಗುರು �ಾ�ೆ�ರಳ�ಗಳ�, ಪ�ಪೂಣ�ಾ� �ೆ�ೆದೂ ಎಳ�ನ��  ಎಳ�ಾದ 

�ೈ�ೆರಳ�ಗಳ�. ಅ�ೆ�ೆ! ಅಂ�ಾಂಶಗ�ೆಲ� �ೕ� ೆಎ�� �ೇ�ರ�ೇ�ೋ �ಾ� ೆ ಕ�ಮವ�ಾ�� ಮತು� ಸಮಪಕ�ಾ� 

ರೂಪು�ೊಂಡದು�, �ೆರಳ�ಗ�ಾ�  �ೕ��ೊಂಡದು�, ��ಗ�ಾ�, ಕ�ಾ�� ರಚ� ೆ ಪೂ��ೂೆಂಡದು� 

ನ�ೊ�ಳ�ರು�ಾಗ�ೇ! 

ನನ� ೆಅ��ಲ�ದಂ� ೆಎ�ೆ�ಲ� ಅದು�ತಗಳ� ನ�ದೆು ಬಹಳ �ಾ�ಾನ� �ಷಯ�ಂೆಬಂ�ೆ ಪ�ಕಟ�ಾ��!ೆ 

�ೆರಳ ತು�ಯ�� ಉಗುರು ಕೂಡ ಇತು�. ಮು��ದ�ೆ �ಲ� ಬಳ�ಕುವಂ�ತು�. �ೆಂಪು �ಾ� ಏನು �ಾ�ೆ 

ಎಂತಲೂ ��ಯ� ೆ ಅಥ�ಾ ಮ�ೆ�ೕನು �ಾಡಲು �ಾರ� ೆ ಅಳ���ತು�. �ಾ�ಾಗಲು  ಹವ�ಸುವ 

�ಾ�ವಲಂಬನದ  ಮೂಲವಲ��ೕೆ ಮಗು�ನ ಈ ಅಳ� ಮತು�  ಹಟ? ಆ  ಕಣು�ಗ�ೆ�ೕ! 

�ಲ� ಅದನು� ಸವರ�ೕೆ�ೆಂದು ತುಂ�ಾ ಆ�ೆ�ಾ�ತು. ಆದ� ೆ�ಾ ಕಂಡ ���ಾಗಳ�� �ೕ� ೆ

ಮಗು-�ಾಣಂ� �ೋ��ೊಳ��ವ  ದೃಶ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾಣಂ� ಮಗುವನು� �ಲ� 

ಸವರುತ�  ಮುಗುಳ�ಗು��ದ�ಳ�!  ಅ�ೕೆ ಅಂದ�ೆ ಅ�ೇ!  ಏಳ�ದ�  �ೈ ���ಾ� ಎ�ೆಯ�ೕ� ೆಇ�ೊ�ಂದು 

�ೈ�ಂ�� ೆ��ೆೆದು ಕು��ತು. �ಾ� ೆ�ಾ� ಏನು �ಾ��� ೆ�ೊ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದನ�ಂತೂ ಮ�ೆಯ�ಾ�ಲ�. 
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ಜತೂ��ಾ�  ನನ� �ಾ��ಡ�ೆ “ಅಮ�, �ೕಸಲು �ಾಬೂನು �ೊ���ೕ.  �ೆಣು� ಮಗು 

�ಾವ��ಾದರೂ ಅಗ�ದು�  �ಾಕು”- ಎಂದು  ಗಂಟಲ��ೇ ನಗು�ಾ� �ೊ�ೆ� �ಾಯ�� ಮಗು��ೆ ಮುದು� 

�ಾ�ಾಡು��ದ�ಳ�. 

�ೋ�ನಪ��ೆ�ಾ� �ಾರುವ ಮಗು. �ಾಬೂ�ನ ಮೂಲಕ ಪ�ಥಮತಃ ಒಂದು  ಕೃತಕ�ೆ� 

ಎದು�ಾಗು��ತು�. �ೕ� ೆ�ೂೇ�ನಪ���ೆಂದ �ಾರುವ ಕರುವನು� �ಾ�ದನ ��ೕ��ಂದ �ೆ���ೆ�� �ೊಕ� 

�ಾಡುವ�ದು �ೆನ�ಾ�ತು. ಇದರಥ �ಾನು ಅದ�ೆ� �ದ���ೆ� ಅಂತಲ�! ಬದಲು ಅದು ��ೕ� ಪ�ಾ�ಾ�ೆ�ಯ 

ಬ�ೆ�ನ ಅ�ಾರ �ಚು��ೆ ಇರಬಹುದು, �ೊಳಕು ಅಸಹ�  ಎಲ�ವನೂ� �ೕರಬಲ� ಶ���ಾದ �ಸಗ 

ಸಹಜ�ಾದ ��ೕ� ಎಂಬುದ�ೆ� �ೂೆ�ೆದ ಸ�ಾಮು ಇರಬಹುದು. 

ಎರಡ�ೆಯ �ೆ��ಯೆ���ಾದರೂ ಈ ಉ�ಾ�ಸ, ಆನಂದ ಗುಲಗಂ� ಕ�� �ಾದದು�ಂ�ೆ! ಆದ�ೆ 

ಈ �ೇಶ�ೆ� ನನ� �ಾ�ಣ�ೆ�  �ೆಚು�  ಮಕ�ಳ� ಸಲ�! 

ಬಹಳ ಬಹಳ �ಂ�ೆ �ಕ�ವ��ಾ�ಗ ನಮ��ಯೆ ಪಕ�ದ ಜಗ�ಯ �ೕ�ೆ ಈಗ ಹು��ದ 

ಮಗು�ಂದನು� ಎ�ೆದು �ೆ�ೊ�ಬ�ಳ� ಓ��ೋ�ದ�ಳ�. ಆ�ೆ ಎ��ಯೂ �ಗ�ಲ�. �ೆ� ೆ�ಾ�ಯ��ಯೂ, 

ಇರು� ೆಮು�� ಅಳ���ದ� ಮಗು. �ೆಣು�ಮಗು, ಗಂ�ಾ�ದ�� ೆ ಎ�ಯೆು��ದ��ೇ ಎಂದು �ಾಮೂ� ಪ��ೆ� 

�ೇಳಬಹು�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ ಅದರ �ೕವ��ಂತ ಸ�ಂತ �ೕವ �ೆಚು� ಮುಖ��ಾ�ದ� ಆ�ೆಯ ಮುಖ� 

ದುಃಖ�ಾದರೂ �ಾವ��ರಬಹುದು? ಪ�ಪಂಚದ ಸವ�ಾರದ ಖ�ಯ�ೆ�ೕ ತ��� �ೂೇಗ�ೇ�ಾದ�ೆ? 

ಅವಳ ದುಃಖವನು� �ಾಮೂ� ��ಾನಗ�ಂದ ಅ�ೆಯುವ��ೇ ತ�ೆ�ೕ�ೋ-�ಾನು �ಾಣದ ಆ�ೆ ಇವತೂ� 

ಕ�ೆ�ದುರು ಬಂದು �ಲು��ಾ��ೆ. ಮಗು ಮತು� �ೆಣು�-ಅ� ಕಷ� ಅನುಭ��ದವರು ಪುರುಷ ಪ�ಪಂಚದ��. 

ಎ�ೆಯ ಮಗು- 

ಇರು� ೆ ಮು��ದ ಮಗು�ನ ಕು�ತು �ೇ� ತಲ���ದ ಎ�ೆಯ ಮಗು, ಪ�ಗ�ಾದರೂ ಬಂದು 

�ಾ�ದ�� ೆ ಎಂದು ಉದ����ಾಗ ಕ�ಯುಗದ�� ಪ�ಗಳ� ಕುಕು�ತ�� ೆ ಎಂದುದು  �ೇ� ನಡು�ದ, ಆ 

ಮಗುವನು� ಇರು�ಗೆ�ಂದ ��� ಎ���ೊಂಡು �ೋದ�ೕೆ ಇಲ��ೇ ��ಯ�ೇ  ಚಡಪ��ದ ಎ�ೆಯ ಮಗು 

�ಾಣಂತನದ �ಾವ ಸೂ��ದ ಸಂ�ಾರದ�� ಮ�ೆ� �ೇ��ಾ�ತು�. 

ಮಗು ಮಲಗುವ ಮುಂ� ೆ ಇರು�ಯೆುಂ�ೆ ಎಂದು ಅಮೂ�ಾಗ� �ೆ�ೕ�ಸು���ೆ�.(ನಮೂ�ರ�� 

�ಾ�ಾನ��ಾ� ತವ�ನವರು �ೕಡುವ) ��ಾ�� �ೊ���ೊಳ� ೆ ಅದನು� ಮಲ��, ತೂಗ�ೆಂದು �ೊ��� ೆ
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ಕ��ದ  ಉದ� ಹಗ�ವನು� ಮಗು  ����ದ�ರೂ ತೂಗುವ ಆ�ೆ�ಾ��ೕ, ��ಾನ�ಾ� ಎ�ೆಯು�ಾ� ಮಂಚದ 

�ೕ� ೆ ಮಲ�ರು���ೆ�.(�ಾಣಂ�ಯ ಮಂಚ�ಾದ ಅದು �ಾ� ಇರು��ದು��ೆ�ೕ ಅಪರೂಪ�ತು�.)  �ೕ� ೆ

ಮಲ��ಾಗ ಇದ���ದ�ಂ� ೆಮಗು�ನ �ೆ�ೆ� ತುಂ�ಾ ಇರು� ೆತುಂ� ಅದು ಕಣು� �ಡ�ಾಗದಂ� ೆ ಅ�� �ಗ�� ೆ

ಎದು� ಕು�ತು �ೋ� ಮ�ೆ� ಮಲಗು����ೆ. ಶ���ೆ�ಂಬುದು ಸಂಪೂಣ�ೂೆಳ��ವ  �ಾಲವಲ��ೇ ಅದು? 

�ೆಳ�ನ�ಾವ, ಅ�ೊ����ೕೆ ಎದು� �ೊ��ಲಂ��ೆ ��ೆೆ� �ಾಲು �ಾ�ಸು�ಾ� ತನ�ಷ��ೆ� �ೈ�ೋ�ಸು�ಾ� 

��ಸು�ಾ� ಮಲ�ದ��ೆ�ೕ ��� �ಾಕು ಕೂಗುವ ಮಗು, ಆಗ ಮುಂ�ಾ��ೆ ಕೂಡ  ಹಸುಮಗು�ನ �ೆ��ಯ 

ಪ�ಮಳ, ಸಂ�ಯೆ �ನದ ಮುಂ�ಾವಂತೂ  �ಾ�ಾನು�ಾ�ಾ� �ೖಲು�ೖ�ೆನುತ� �ಾಗುವ 

�ಾ�ಗಳ  �ಾದ�ೋಕ…. ಗು��ಗು�� ಆಡುವ ಮಗು, ಮುಂ�ಾವ�, �ಾ�ಗಳ�, ತುಂ� ತುಂ� ಬರುವ 

ಎ�ೆ�ಾಲು.... 

ಈಗ- 

�ಾ�ಗ�ಲ��ರಬಹುದು.  ಕತ�ಲನು� ಪೂ�  ಅವ�ೕೆಳನ  �ಾಡ� ೆ ಕುರುಕುರು ಉ�ಯು�ಾ� 

ಮೂ�ೆಯ�� ಕೂಡುವ ��ೆಾ��ಂಪ��ಲ��ರಬಹುದು. ಮುಂ�ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ೆದು �ಾಯ�ೊ�ಸು�ಾ� ಓಡುವ 

�ಾಹನಗಳ  ಕೂಗುಗ�ರಬಹುದು. ಎ�ೆ�ಾಲು ಒಣ� ಕೃತಕ�ೆ� �ೈ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಮಗು�ಂೆಬುದು 

ಇಂ�ಗೂ ಮಗು�ೇ. ಬದ�ಾಗದು�. ಮಕ�ಳ ಋಣವನು� �ಾ��ಾದವಳ� ಎಂ�ಗೂ �ೕ�ಸುವಂ�ಲ�. 

 ಈ ಎಲ�ದರ ಮೂಲದ�� ಪುರುಷನ ಅಹಂ �ಾತ� ಇ�ೆ�ೕ ಇ�.ೆ ಅದ�ೆ�  ಯ�ಾಮ�  ನಮಃ. 

�ೕರ ಇ��ೕ��ೆ ಒಂದು �ತ�ಕಂ�.ೆ ಪ�ಾಗಸಂಪಕವನು� ಕು�ತ  �ತ�ವದು. ಅದರ�� ಒಂದು 

�ಾ�ಯ ಹೂ; ದುಂ��ಾ� �ಾದು �ಯತ�ಾಲದ�� ಅದು  ಬರ�ೕೆ ಇದ�� ೆ ಅದರ ಹಂಗು �ೊ�ೆದು ತನ� 

ಆಂತ�ಕ ಶ��ಯ��ೇ  �ಾಲನ�ೂೆ�� ಪ�ಾಗ ಸಂಪಕ ನ��ೆ�ೂೆಂಡು �ೊಸಹೂ�ನ ಆಗಮನವನು� 

ಅನು�ೊ���ೊಳ��ವ ಹೂ! ಅಹ!  �ೋ� ಅಸೂ��ಾ�ತು.  ಇ�ೕೆ �ಯಮ �ೈಸ�ಕ 

�ಯಮ�ಾ��ೕ ನಮಗೂ ದ��ದ��!ೆ ಪುರುಷನ ಅಹಂ ಎ�ೊ�ೕ  �ಲುಬು ಕ�ೆಯು��ತು�, �ಲನದ 

�ಾಧುಯ �ೆಚು���ತು�. �ಾ�ಯಃ ಆ  �ೆಂಗಸೂ ಮಗುವನು� ಇರು� ೆಮುತ�ಲು �ಟು� ಪ�ಾ��ಾಗ� ೆ

ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ಬದುಕಬಹು�ತು�. (ಆದ�ೆ ʻಅ��ಾನ �ಾಕುಂತ�ಾʼದಂತಹ �ಾವ�ದ ಸ�ರೂಪ �ಾತ� 

�ಾ��ೇ  ಇರು���ೆ�ೕ?) 

ಪುರುಷ�� ೆ�ಾವ� ಎಂ�ಗೂ ಸಮರಲ�. ಅದ��ಂತ ಮುಖ��ಾ� ನಮ� ಸಮ�ೆ� ಪುರುಷರು ಎಂದೂ 

ಬಂದು �ಲ��ಾರರು. ಎ�� ಸ�ಾನ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಪ�ೆಯ�ಾ�ೆ�ೕ ಅ�� �ೋ�ಾ��ಾದರೂ ಒಂದಲ� 
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ಒಂದು �ನ ಸ�ಾನ ಅವ�ಾಶ  ಗ���ೂೆಂ�ೇವ�. ಆದ�ೆ ತಂ�ಾ�ೇ ಲಭ��ಾಗುವ ನಮ��ೇ  ಆದ 

ಅನುಭವಗಳನು� ಗುರು�ಸು�ಾ� �ೌರ�ಸುವ�ದನು�  �ಟು� �ಕ��ಸುವ�ದರ��, �ೕ�ಾ�ಸುವ�ದರ�� ಏನು 

ಬಂತು? �ಾ�ೕೆ� ೆಪುರುಷ ದ�ಯ�� �ಾ�ಾಡ�ೕೆಕು? �ಾವ� ನಮ� ಕಂಠದ�� �ಾ�ೋಣ. ಅದು �ೋ 

�ಾಗ�ರ�, �ೆ�ೕಮ�ಾಗ�ರ�, ಇ�ಾ�ವ ಬ�ೆಯ �ಾಗ-��ಾಗಗ�ೇ ಇರ�. 

ನಮ��ೇ ದ� ಅ��ರ�. 
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            2.3 ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಮತು� ಮೂರು ಮಂಗಗಳ� 

- �ೆಸಗರಹ�� �ಾಮಣ� 

        �ೋ�ೕ� �ಾ�ಯೆ ಮುಂ�ೆ ಜನ �ೕ�ಾ��ರುವ�ದನು� ಕಂಡು ಇ�ೆ��ಕ��ೆ ತುಂಬ ���ಾ� 

�ೋ�ತು. ಗ��ಾರ �ೋ��ೊಂಡ, ಸಂ� ೆ ಐದೂವ�ೆ  ಆಗಲು ಇನೂ� ಹಲ�ಾರು �ಣಗ�ದು�ವ�. 

ಇ�ೊ���ನ�� �ೂೇ��ೆ �ೖೆ� �ಾ�ದ�ೆ ಸೂ��ೆರು ಮತು� ��ಾ�ಗಳ� �ಗುವ�ದು ಅಪರೂಪ! ಆದ� ೆಈ 

ಜನ ಏ�ೆ? �ಾವ�ಾದರೂ �ಾಕ��ನ��ದ�ವನು �ೋ�ೕ�ನವರ ಒ�ೆ�ೆ �ೆಲ�ೆ� ಒರ�ದ�ೋ! ಮುಂ�ಾದ 

ಅ�ಷ� �ಷಯಗಳ�ೆ�ೕ ತ�ೆಯ�� ತುಂ��ೊಂಡು �ಾ�ೆಯ ಬ�� ೆ ಬಂ�ಾಗ ಜನ ʻ ಗುಸ ಗುಸʼ 

ಎನು�ತ�  �ಾ� �ಾ��ೂೆ��ತು. ಒಬ� �.�. ಬಂದು �ಾಮೂಲು �ೆಲೂ�� �ೊ�ದೆು �ೈಕ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ. 

ಇ�ೆ��ಕ��: ʻʻ�ಾಕಷು� ಜನʼʼ ಎಂದುದ�ೆ�,  �.�. ʻʻಅ�ೇ ಸ� !  ಆ �ೂೇ�  ಆ��ೂೇನ� ನಮ� 

ದ�ೇ�ಾರಣ� ಇಡ�ೂೆಂಡು ಬಂದವ�ೆ. ಅವ�ಂದ ಆಟ �ೋ�ಾ� ಇದ� ಜನ�ೆಲ�  ಬಂದ�ೆ. ಇವ�ೆ�ೕನು �ೆಲ� 

�ೇ�  ಮಂ��ೆ?ʼʼ  ಎಂದವ�ೆ ಒಳ ನ�ದೆ. 

ಇ�ೆ��ಕ�� � ೆತುಂ�ಾ ಆಶ�ಯ�ಾ�ತು. ಈಗ �ೇಶದ�� ತುತು ಪ���� �ಾ�ಯ���ೆ. ಇಂಥ 

ಸಮಯದ�� ಹಗಲು �ಾಲದ�� ಜನರ�ೆ�ೕ  ಅ�ೆಷು� �ಾಡುವ  ಪ��ಾಠ�ೆ� �ೆ�ೆ�ಲ�. ಏ�ದ�ರೂ 

ಮಧ��ಾ��ಯ �ೕ�ನ �ೆಲಸ ಅದು! ಇಂಥ ಸಮಯದ�� 

ಈ  �ೋ�  ಆ�ಸುವವನನು�  ದ�ೇ�ಾರ  ಏ��ದ?  ಏ�ೂೇ ಸ�ಾರಣ�ರ�ೇಕು  ಎಂದು�ೂೆಂಡು 

�ೇಗ�ಾ� ತಮ� ಆ�ೕ�ನ ಕ�ೆ ನು��, ಕನ��ಯ ಮುಂ�ೆ �ಂತು ಮುಖ ಒ�ೆ�, ತ�ೆ �ಾ��ೊಂಡು, 

ಕು�ಯ �ೕ� ೆಕು��ದು��ೇ ತಡ. ದ�ೇ�ಾರ ಮ�ಾಶಯ �ಾ���ೊಂಡವ�ೆ ಹಲು� �ಂ� �ೇ�ದ: 

ʻʻ�ಾ!  ಒಂದು �ೆ�ಶ� �ೇಸು �ಾರು! �ೋ�, ಒಬ� �ೂೇ� ಆ��ೋನು.........ʼʼ  

   ʻʻಹೂಂ!  ಅ�ೇನು �ೂೆಗಳ�. �ಾಗ ಎ�ೕ�ೇಡʼʼ 

ʻʻ�ೆಹರು ಸಕ� �ಾವ� �ಾ�!  �ಾನು ಇ�ೋದು ತುತುಪ���� ಅ�ೂೆ�ೕದನ� ��ೕ� ೆಅ�ಾ� 

ನನ� ಮಗ ಏನು �ಾ�ಾ��ದ� �ಾ....ಅದ  �ೂೇ�ೂೇ�ೆ ಅ�ೕೆ� ಜನ �ಾ....ʼʼ 

ʻʻಅ�ೇ�  �ೂೆಗ�ೆ�ೕ ಅಂ�ೆ�.…ʼʼ 
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    ʻʻ ಮ�ಾತ� �ಾಂ� ನ��ೇದು �ೆಂ� ೆ ; �ೋ�ೕ��ೋರು ಜನ�ೆ� �ೊ��ೇದು 

�ೆಂ�ೆ.....ಆ�ಾ��.ೆ....ʼʼ 

ʻʻ ಅ�ೆ� ಅವ� ಒದು�  ಎ��ೆ�ಂಡು   ಬಂದುಬುಟ�; ಕಳ� ನನ� ಮಗ�ೆ!ʼʼ 

ʻʻಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� �ಾ�! ನಮ� ��ೆ�ನ ಪ��ಾನಮಂ�� ಇಂ��ಾ�ಾಂ�ಯವರು �ಾಷಣ  �ಾ�ೋ�ೆಂ� ೆ

ಆಂತ  ಕು�ಸು�ಾ� ಇದ�. �ೂೇ�ಾ� ಇ�ೂೆ�ೕನು �ಾನು, �ಂ��ಂದ  ಕ��ನ ಪ�� ��ದು ಎ�ೆ��ಂಡು ಬಂದು 

ಅವನ� ಒದು�, ಆ �ೋ�ಗ�  ಸ�ೕತ ��ದು ಎಸ���! ಈ ಸೂ�ೆ  ಮಗನ� �ೕ�ಾ ಪ��ಾರ ಬು� 

�ಾ�ೆ�ೕಕು �ಾರು!ʼʼ  ಎಂದು �ೋಗ�ಯೆುವಂ� ೆ�ಾಗ ಎ�ೆದ. 

ಇ�ೆ��ಕ��� ೆ �ೋ�ಗಳನೂ� ಎ�ೆದು�ೊಂಡು ಬಂ�ರುವ�ದನು� �ೇ� �ೇಸು ಒ�ೆ�ಯ ʻಇಂಟ���ಂ�ʼ ಆಗ� ೆ

ಎಂದು�ೊಂಡು : ʻʻಅವನ�  ಕರ�ೊಂಡು �ಾʼʼ ಎಂದರು. �ೂೇ� ಆ�ಸುವವನು ಬಂದ. ಅವನ �ಂ��ೇ 

ಮೂರು �ೂೇ�ಗಳ� ಬಂದವ�. �ೋ� ಆ�ಸುವವ�� ೆ ಸು�ಾರು  ಇಪ��ೆ�ದರ �ಾ�ಯ.  �ೋ�ಗಳ�� 

ಎರಡು ಗಂಡು, ಒಂದು �ಣೆು�.  ಎರಡು ಗಂಡುಗಳ �ೈ� ಒಂದು �ಕ�ದು�. �ಾವ �ೋ�ಗೂ ನಡು��ೆ ಹಗ� 

�ಾ�ಲ�. �ಣೆು� �ೋ�ಯ ನಡು��ೆ �ಾತ� ��ೆೆ� ಸರ ಕ���ಾ��ೆ. 

ಇ�ೆ��ಕ��: ʻʻ�ನ� �ೆಸ�ೇ�ೂೇʼʼ ಎಂದರು. 

ʻʻಮಂಚ �ಾ��ʼʼ 

ʻʻ�ಾವ�ರು �ಂದು ? ಏ��ೆಲ�?ʼʼ 

ʻʻ�ಾನು ಇ�ೕೆ ಊ�ೂೇನು �ಾ��. ಎ�.ಎ�.ಎ�.�. ಗಂಟ ಓ���. ಹುಡು�ೆ�  �ೆಲಸ �ಗ�ಲ�. 

ಆ�ಾ��ೆ ಈ �ೋ� ಆ�ೊ�ೕ ಕಸು� ಕಲು��ೊಂ�.ೆʼʼ 

ʻʻ �ೖಮುದು ದುಡು� ಅನ� �ನ��ೇ ಈ  ಚಂಗೂ�ೕ ಆಟ�ೆ�  �ಂ���ೕ ಏ�ೂೇ ; �ನ� 

ಕಂಕ�ೇ�  ಇ�ೋ  �ೕಲ�ೕೆ�  ಏನು ಮಡ���ೕ ತ�ೕʼʼ ಎಂದು  �ೕಲ �ೆ�ೆದು �ೊಡುವ�ದ�ೆ� ಮುಂ�ೆ�ೕ 

�ೕಲ �ತು��ೂೆಂಡು �.�. �ಾ�ೇಬ ಇ�ೆ��ಕ�� � ೆ�ೊಟ�. ಇ�ೆ��ಕ�� �ಾ�ೇಬರು �ೕಲದ ಅಂತ�ಾಳದ��ರುವ 

ಅಪೂವ ವಸು�ಗಳ �ೆ�ೕಧ�ೆ  �ಾ�ರಂ�ಸು��ದ�ಂ��ೇ ಮೂರು  �ೋ�ಗಳ� ಚಂಗ� ೆ�ೕಲ��ೆ �ೆ�ೆದು 

�ೇಬ��ನ �ೕ� ೆ �ಾ�ಾ�, ಗಂ�ೕರ�ಾ�. ಕು�ತು�ೊಂಡವ�. �ೂೇ�ಗಳ� ಚಂಗ� ೆ �ೆ�ೆದು ಕು�ತು 

�ೊಂ�ದ�ನು� ಕಂಡ ಇ�� �ೆಕ��� ೆ ತುಂ�ಾ �ಾಬ� ಆದರೂ, ಅವ� ಕು�ತ �ೕ� �ಾತ� �ೕರ 

ಆಶ�ಯವನು�ಂಟು�ಾ�ತು. ಎರಡು ಗಂಡುಗಳ �ೈ� ಒಂದು �ಾ� ಮು���ೊಂ��ೆ; ಇ�ೊ�ಂದು ಮ�, 

�� ಮು���ೊಂ��!ೆ ಇ�� �ೆಕ���ೆ ಸಣ��ಾ� �ೖಯನು� ಒಂದು ಬ�ಯೆ �ೈ�ಕ �ೆದ�� ೆನಡು��ತು. 
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�ೋ�ಗಳ� ಏನ�ೋ  �ೕಲ�ೆ� �ೋಡು���ೆ. �ಾವ� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ ಕು�ಯ �ೕ� ೆಮ�ಾತ� �ಾಂ�, 

�ಾ�ೇಂದ�ಪ��ಾ�, �ಹೆರು, ಪ�ೕೆ�, ಸು�ಾ�, ಮುಂ�ಾದ �ಾಷ� �ಾಯಕರ �ಾವ�ತ�ಗಳ�  ಧೂ��ದು 

ಕು���ೆ. ಆ  ಕ��ೇ ಈ ಮೂರು  �ೋ�ಗಳ�  ದೃ�� ��ೆ� ಕು���.ೆ ಇ�ೆ��ಕ�� 

ಇನೂ� ಸೂ���ಾ�  ಗಮ�� �ೋ�ದರು. ಮೂವರ ದೃ��ಯು ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರ �ಾವ�ತ�ದ 

�ೕ��ೇ �ೕೆಂ��ೕಕೃತ�ಾ��ೆ. ದ�ೇ�ಾರನನು� ಕ�ೆದು �ೇ�ದರು:  ʻʻಈ  �ೋ�ಗಳನು� �ೂೇ�� ಇವಕೂ� 

ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವ�ಗೂ ಏ�ಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇ� ೆಏ��ೕ ?ʼʼ 

ʻʻ ಮ�ಾತ�  �ಾಂ��ೕ�ೆ ಏನು !  ಇ�ೕ  ಮನ��ಗೂ ಈ  �ೋ�ಗಳ�� �ಾತ  ಮು�ಾ�ತನ 

ಸಂಬಂಧ  ಅ�ೆ� �ಾ!ʼʼ 

    ʻʻ �ೂೇ� ಮಣು� �ನು�!  ನನ�ಗ�ೆ  ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರ �ಾವ� ಮೂರು �ೋ�ಗಳ �ೂೆಂ�ೆ ಇ�ೂೆ� 

!  �ೋಡು,  ಇವ� ಮೂರು ಕು�ತವಲ� ಆ ತರ.  �ದಲ�ೇದು �ಾ�  ಮು���ೊಂ��ೆ, �ಾ� ೆ�ೊ�ೆ� 

?  �ೆಟ�ದ�ನು� ನು�ಯ�ೇಡ ಎಂದು ; ಎರಡ�ೆಯದು ಕಣು� ಮು���ೊಂ��ೆ, �ೆಟ�ದ�ನು� �ೂೇಡ�ಾರದು 

ಅಂತ ; ಮ� �� ಮು���ೊಂ��ೆ, �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ�ಾರದು ಅಂತ. ಅ�ರ� ಇವ� ತ�ಣ ಈ  �ೕ� 

ಕೂ�ೊ�ೕ�ೇ�ಾ�ೆ� ಇ��ೆ ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರ �ೂೇ�ೂೇ ಗುರು��ೋದೂ� 

ಈ  ಬ��ೕಮಗ  ಕ���ೊಟ�ವ�ೆ  ಅಂದಂ�ಾಯು�̓ ʼ  ಎಂದು ಅವನ �ೕಲದ �ಾ�ಾನುಗಳ�ೆ��ಾ� �ೇಬ��ನ 

�ೕ� ೆಸು�ದರು. ಒಂದು ಸಣ��ಾದ ಸು�ಾರು ಎರಡು ಅ� ಎತ�ರದ �ೋಲು, ಒಂದು ಸಣ� �ೋ��ೆ ಬ�ೆ� 

ಸು�� �ೆಳ�ೆ� ���ಸಲು ವೃ�ಾ��ಾರದ ಮರದ �ಾಧನ�ೆ� ����ರುವ ಅಂದ�ೆ �ೖ� ಮತು� ಅದರ �ಾ��ಂಡನು� 

�ೋಲುವ  ಒಂದು ವಸು�, �ಣೆು� �ೋ�� ೆಲಂಗ �ೕ�ೆ ಒಂದು ಪು�ಾ� ಕಪು� ಕನ�ಡಕ, ಒಂದು ಅಂ�ೈ 

ಅಗಲದ ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರ �ೋ�ೋ. 

ʻʻ ಅ�ೆ�ೕ �ಾ��. ಇ�ೆ�ೕನು �ಾನು �ೕ�ೆ�ೕ� �ನ�ದ ಗ�� ಮಡು��ೊಂ��ೕ�ಾ ?ʼʼ 

ʻʻ �ನ�ದ ಗ�� ಮ�ೆ  �ಾ�ಾಗ�ೕ ; �ೋ ! ಹಲ� ನನ� ಮ�ೆ� ಬಂ��ೋದು  �ಟೆ��ಾಲ, ತ��-ಬ�� 

ನ��ೇಕು ಕ�ೋ.ʼʼ 

ʻʻ �ಾ�ೇನು  �ಾ��� �ಾ, ಅಂಥ  ಅಪ�ಾಧ ?ʼʼ 

ʻʻ �ನ� �ೕ�ಾ ಪ��ಾರ ನಂ  ದ�ೇ�ಾರ ��ದ�ೆ�. �ೕ�ಾ  ಅಂ�ೆ� ಮುಂ�ೇ� ೆ�ೖಂಟ�ೆ��  ಆ� 

ಇಂಟನ� �ೆಕೂ��� ಆ��, ಅಂ�ೆ� �ಾರತ ಸ�ಾರದ ಆಂತ�ಕ ಭದ��ಾ �ಾಸನ....ʼʼ 
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ʻʻ �ೂೆತು� �ಾ ! �ೕ�ಾ ಅನು�  �ೆಸರು �ೇ�ಾ� ಇದ�ಂ�ೆ ಜನ ನಡ�ೂೇದ,   �ವ�  �ಾನು �ೋ�ಾ� 

ಇ��....ʼʼ 

ʻʻ ಅಂ�ಾ�ೆ� �ಂ�ೆ  �ೕಸ �ೂೆತ��ೆ ! �ೂೆ��ದು� �ೕನು ಈ ಅಪ�ಾಧಗಳ�ಲೆ� �ಾ�ಾ� ಇ��ೕಯ 

�ೇಶ�ೂೆ�ೕ� ನನ� ಮಗ�ೆ....ʼʼ 

ʻʻ�ಾ�ಾ�ವ ಅಂತ �ೊ�ೕಹದ �ೆಲ�, ಅದೂ �ೇಶ�ೊ�ೕಹದ �ೆಲ� �ಾ��� �ಾ� ? �ೋ�ಾ�ೋಟು 

�ಾ� ಆರು ಅಂತ��ನ ಮ�,ೆ ಎಂಟು ಬಸು�, ಹ�ೊ�ಂದು �ಾ�, ಒಂ�ೈದು ಲ� ರೂ�ಾ� �ಾರು 

ತ�ೊ�ಂ��ಾ�? ಕಂ�ಾ��� ತ�ೊ�ಂಡು ಕ��ದ ಒಂ�ೇ ವಷ�ೆ�  ಕ�ೂೆ�ೕವಂ� ೆ �ೇ�ೆ�, ಮ� ೆಕ��ೕ�ಾ�? ಕಳ�ಭ�� 

ಶ�ಾ� �ಾ�ೕ�ಾ�? ಏನು �ೇ�, �ಾನು �ೇಶ   �ೊ�ೕಹದ �ಲೆಸ �ಾ��ೂೇದು ?ʼʼ 

ʻʻಬ��ೕಮ�ೆ� ! �ೋ !  �ಾ�ೆ� ಬಲು ಉದ� ಆಯು� �ಂ�ೆ̓ ʼ  ಎಂದವ�ೇ ದ�ೆ�ಾರ ��ೕರ�ೆ 

ಮಂಚ�� ೆಕ��ನ �ೕ� ೆಬಲ�ಾ� ಒಂದು ಗುದು� �ೂೆಟ�. ಮಂಚ ʻಹುಂʼ ಎಂದವ�ೇ ಮುಗ���, ಇ�ೆ��ಕ�� 

�ಾ�ೇಬರ �ೇಬಲು� ��ದು�ೊಂಡ. ಗ�ಾ� ೆಆದುದನು� �ೇ� �ೋ�ಗಳ� ʻಗು� ̓  ಎಂದು  ಗಕ�� ೆ�ರು� 

ದ�ೇ�ಾರನ ಕ�ೆ ಚಂಗ�ೆ �ಾ�ದುವ�. ದ�ೇ�ಾರ ತನ� �ೈಯ��ನ �ಾ��ಂದ “ಉ�ೕ ಉ�ೕ 

�ಾ�ಾ�ೋ�ೋವ” ಎಂದು ಅರಚಲು �ಾ�ರಂ��ದಂ��ೇ ಮಂಚ ಕೂ��ೂೆಂಡ :ʻʻ�ಾಮ, �ೕ�ೆ, 

ಅ�ಮನು� !  �ಾಂ��ಾತ ಏನು �ೇ�ದು�î ಎಂದ�ೆ�ೕ ತಡ, ಒಂದು ಗಂಡು �ೋ� ಇ�ೊ�ಂದು ಗಂಡು 

�ೋ�� ೆಬಲ�ಾ� �ೆ��ೆ� ೆ�ಾ��ತು. �ೂೆ�ೆ��ೊಂಡದು�, �ೊ�ೆದ �ೂೇ�� ೆಪ��ೕ�ಾರ �ಾಡುವ ಬದಲು 

ತನ� ಎಡ�ೆ�ೆ�ಯನು� �ೂೇ��ತು. ಅದಕೂ� ಏಟು �ತು�. ಏ�ನ �ೕ� ೆಏಟು �ದ�ರೂ ಪ��ೕ�ಾರ ಎಸಗ�ಲ�. 

ಬದಲು ಗಂ�ೕರ�ಾದ ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರು �ೋ��ದ ಸ�ಾ�ಗ�ಹವನು� ಪ���ಾದ�ೆ �ಾಡುವ 

�ೕ�ಯ�� ಕು�ತು���ತು.  ಅದರ ಪಕ�ದ��ೇ �ಣೆು��ೋ� ಸ�ಾ�ಗ�ಹ ಭಂ�ಯ�� ಕು�ತು���ತು! ಇ�ೆ��ಕ��� ೆ

ಆಶ�ಯ ಅ��ಷ�ಲ�. ಸ�ಾ�ಗ�ಹ! ಅದೂ �ೋ�ಗ�ಂದ! ಮನುಷ� ಮನುಷ�ನ �ೕ� ೆ�ೌಜನ� �ಾ�ದ��ಾ�� 

�ೋ�ಗ�ಂದ ಮ�ಾತ�ನ ತತ� ಪ���ಾದ�ೆ! “ಠ��  ಠ�� ”  �ೆ��ೋ�ನ ಗಂ�ೆ �ಾ��ದುದ�ಂದ ಇ�ೆ��ಕ�ರ 

ಆ�ೋಚ�ಯೆ ಲಹ� ಕ�ದು�ೋಯು�. �ೋ� ಎ���ೊಂಡರು. �ಾತ�ಾಡು��ರುವವರು ಸೂಪ�ೆಂ� 

�ಾ�ೇಬರು ಅವ�ಗೂ �ೋ�ಗಳ �ಷಯ, �ೆ�ೕಷ��ನ ಮುಂ� ೆಜನ �ೕ�ಾ��ರುವ�ದು ತ�ೆ ��ೆ�ತು�. 

ಇ�ೆ��ಕ�� ಸ��ಾ�ರ�ಾ� �ೂೇ�ಗಳ ��ತ� ನಡವ��ಗೆಳನು� ���, “ಸ�! ಈ �ೋ� ಆ�ಸುವ ಮಂಚ, 

ಈ �ೋ�ಗಳ ಮು�ಾಂತರ ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವರು ಅ�ಂ�ೆಯ ಬ�ೆ� ಜನ�� ೆ�ೋ��ದ ತತ�ಗಳನು� 
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ಅದು�ತ�ಾ� ಪ��ಾರ �ಾಡು���ಾ��.ೆ ನನಗಂತೂ ಇವನು ಜನರನು� �ಾಂ� �ಸು�ಗಳ ಕ�ೆ� ೆ

�ೊಂ�ೂೆಯು����ೋ  ಒ�ೆ�ಯ �ೕೆಶ�ೆ�ೕ�  ಅ��ಸು� ಸ�” ಎಂದರು 

“ಆ�ೆ� ಅವ�� ಇನು� ಒಂದು ತಪು� �ಾ��ಾ�ನ��ೕ” 

“ಆದೂ� �ೕ�ಾ ಇವ�ೆ� ಅನ��ಸ�ಾರದು �ಾ�.” 

“�ಾ�ಾ�ೆ� ಒಂದು �ಲೆ� �ಾ�, ತ�ಣ�ೇ ನಮ� �ೋ�ೂೇ�ಾ�ಫ� ಕ� �ೋ�ಗಳ� ಮತು� 

ಆ��ೋನ �ೋ�ೋ �ೆ��. �ಾ�ೕೆ  ಪ���ೆಗಳವರನ� ಕ�. �ಾನು ತ�ಣ ಬ�ೕ�. �ಾ��ಗಳ �ಾ�ತಂತ�� 

ಹರಣ�ಾದ ಬ�ೆ� ಮತು� �ತ��ಂ�ೆ �ೕ�ದ ಬ�ೆ� ಆ �ೋ� ಆ��ೋನ �ೕ� ೆ �ಾನೂ�ನ ಕ�ಮ 

ಜರು��ೋಣ. �ೋ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾ�ೋಣ. �ೋ�� ಇದು ಇ�ೕ �ಾರತದ�ೆ�ೕ ಒಂದು ��ತ��ಾದ 

��ಾರ�ೆ ಆಗ��ೆ �ೂೆ�ಾ�. �ೂೇ�! ಈ ಕೂಡ�ೇ ಆ�ಾಶ�ಾ�� ೆಈ �ಷಯವನು� �ಾ�� �ಾ���. �ೇಶದ�� 

�ಾ�ತಂತ�� ಅಂ�ೆ� �ೖ �ಯ� ಇ�ೆ��ಕ�� ಬ�ೕ ಮನುಷ���ೆ �ಾತ�ವಲ�, �ಾ��ಗ�ಗೂ ಇರ�ೇ��...ಎ�... 

ಹ� ಅ�  �ೆ�� �ೂೇನ �ೇಗ ಕ� �ಾನು ಈಗ�ೇ ಬಂ�.ೆ”  “ಎ� �ಾ� ಆಗ� �ಾ�.”     

          ೦                ೦              ೦ 

�ಾರ�ಯೆ �ನ ಪ���ೆಯ�� ಮಂಚ ಮತು� ಅವನ ಮೂರು �ೋ�ಗ�ಾದ �ಾಮ, �ೕ�,ೆ 

ಅ�ಮನು�ರವರ �ಾವ�ತ� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಪುಟಗಳ�� �ಾ���ೊಂ�ತು. ಮಂಚನ �ೕ� ೆ

�ೋ�ಗಳನು� ��ದು �ಂ��ದುದ�ಾ��  �ಾನೂ�ನ ಕ�ಮ ಜರು�ಸುವ��ಾ� ಸ�ಷ�ಪ�ಸ�ಾ�ತು�. �ೊ�ೆ�ೆ 

ಆ�ಾಶ�ಾ� : ʻʻಓವ �ೂೇ� ಆ�ಸುವವನನು� ಬಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದೂ, �ೊ�ೆ�ೆ ಅವನು �ಾ��ಗಳನು� 

�ಂ�ೆ ಪ��, ಅವ�ಗಳನು� ಬಂ�� ಅವ�ಗಳ �ಾ�ತಂತ�� ಅಪಹರಣ �ಾ�ದುದ�ಾ�� �ಾನೂ�ನ ಕ�ಮ 

ಜರು�ಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದೂ, ಈ ಮೂಲಕ �ಾರತದ�� �ಾ��ಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು�ಗ��ೆ ಇನು� ಮುಂ� ೆ

ಚು�� �ಾರದಂ� ೆ�ೋ��ೂೆಳ��ಾಗುವ��ೆಂದೂ ��ಸು�ಾ�, ಇನೂ� ಮುಂದುವ�ದೆು �ೋ�ಗಳನು� ಕಂಡ�ೆ 

�ಾಷ��ತ ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವ�� ೆ ತುಂ�ಾ ��ೕ� �ಾಗೂ �ೌರವ �ಾವ��ೆ�ಂದೂ,  ಆದ��ಂದ 

�ೋ�ಗ�� ೆ ಆಗುವ �ಂ�ೆಯನು�  ಮ�ಾತ� �ಾಂ�ಯವ�� ೆ ಆದ �ಂ�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ” 

ಎಂದೂ ���ತು. 
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ಪ���ೆಗಳ� ಮತು� ಆ�ಾಶ�ಾ� �ತ���ದ ಸು��ಯಂ�ೆ �ೋ� ಆ�ಸುವ ಮಂಚ�� ೆ ಆರು 

�ಂಗಳ�ಗಳ �ಾಲ ಕ�ಣ �ಾ�ಾಗೃಹ �ಾಸವನು� �ಾ��ಾಲಯ ���ತು. ಅಲ��ೆ ಕೂಡ�ೇ 

ಮೂರು  �ೋ�ಗ�ಾದ �ಾಮ, �ೕ�ೆ, ಅ�ಮನು�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವಂ�ೆ ಆ�ೆ �ಾ�ತು. ಅದರಂ�ೆ 

ಅವ�ಗಳ �ಡುಗ�ೆಯೂ ಆ�ತು. 

ಮಂಚನನು� �ೆಂಟ�� �ೈ��ೆ �ಾ�ದರು. 

ಇಪ�ತು�  �ನಗಳ�ರು�ದವ�, �ಾರ�ಯೆ �ೆಳ��ೆ ಸು�ಾರು ಎಂಟು ಗಂ�ಯೆ ಸಮಯದ�� �ೆಂಟ�� 

�ೈ�ನ ಮುಂ�ಾಗದ�� ಮೂರು �ೋ�ಗಳ� ಮಲ�ದ�ವ�. �ೆಂ�� ದೂರ�ಂದ�ೇ ಕಲು� ಎ�ೆದ, ಜಗ��ಲ�, 

ಆಶ�ಯ�ಾ�ತು, ಹ��ರ�ೆ� ಬಂದ, ಅವನ �ಂ��ೇ �ೈ�ನ��ರುವ ತಮ� ಬಂಧುಗಳನು� �ೋಡಲು 

ಬಂ�ದ� ಜನರೂ ಬಂದರು, �ೋಡು�ಾ��ೆ! ಒಂದು �ೋ� �ಾ� ಮು���ೊಂ��ೆ, ಇ�ೊ�ಂದು ಕಣು� 

ಮು���ೊಂ��ೆ,  ಮ�ೂೆ�ಂದು �� ಮು���ೊಂ�� ೆ ಸದು� �ಾ�ದರೂ ಏಳ�ಲ�, �ಂೆ�� 

ಒಂ�ೊಂದನು� �ೖ��ದು  ಅಲು��ದ, ಜಗ��ಲ�, �ಾ� ಬ�ೆ� �ೊ��ರುವ ಬಂದೂಕ �ೊ��ರುವ ಅವನ 

�ೇಹದ��ರುವ ತ�ೆ ಎಂಬ ಅಂಗದ��ರುವ ಎರಡು ಕಣು� ಗ�ಂದಲೂ �ೕರು ʻ��ʼಎಂ�ತು. 

 “ಅಂತೂ! ಮುಂ�ೆ��ೆ �ೊ�ೆಗೂ �ಾ�ತಂತ�� �ಕು� �ಾಮ �ಾಮ” ಎಂದು ಆ�ಾಶದ ಕ�ೆ �ೂೇ�ದ. 

 ಅವನ ಸು��ನ ಜನ ʻಅ��ೕʼ ಎಂ�ತು. 

 ಆದ�ೆ, ಈ �ೋ�ಗ�� ೆ �ಾ�ತಂತ�� �ೊ�ತೆ �ೕ�ೆ ದ��ದ ʻಸ�ಗದʼ ಸು��ಯನು� �ಾವ 

ಪ���ೆಯೂ ಬ�ೆಯ�ಲ�. 
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2.4 ಓದು ಪಠ�: ನನೂ���ೆ ಮನುಷ�ರನು� ಹು��� ಕ�ಸು 

- �ಾ��ಾ ರ��ಾ 

ಹೂ�ನ �ೕ� ೆ�ೈಇ�ಾ��ೆ�ಾ� 

ಅ�ಾನ�ಾ�� 

�ೕರುವ ಮುಳ��ಗಳ�  

ಈ�ೕಗ �ೋವ��ೕಯುವ��ಲ� 

 

�ತ� ನರಕ ದಶನ ಪ�ೆಯುವ 

�ಾ� ಕಣು�ಗ�� ೆ

ಮುಳ��, ಹೂ�ನ ವ��ಾ�ಸ 

�ೂೆ�ಾ�ಗುವ��ಾದರೂ �ೇ�?ೆ 

 

ನನೂ��ನ �ೕ�ಗಳ� ಸಂ�ೂೇ� ೆ

�ೊ���ೊಂಡು ದಶಕಗ�ೇ ಕ�ೆ�ತು 

ಈ��� ಸದು�ಗ�ರುವ�ದು 

ಧಮಗ�� ೆ�ಾತ� 

 

ಕ���ಂದ �ಂೆ� ಮತು� �ೕಪ 

ಎರಡೂ ಹಚ�ಬಹುದು 

ಎನು�ವ��ೆ�ಾ� ಹ�ೆಯ 

��ೕ� ೆ

 

ಇ�� ತುರು�ನ ಸ��ೆ�ರುವ�ದು 

ಬಡ ಅಮ�ಂ�ರ ಮ�ಲು 
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ಬ�ದು�ೊ�ಸುವ�ದರ�� �ಾತ� 

ಗದು���ೆೆ ಒಂ�ಾದರೂ �ಾ� �ೕೆಡ�ೇ? 

 

ಬು��ವಂತರು, ��ಾ�ವಂತರುಗ�ಂೆಬ 

ತ�ೆ�ಾರದ ��ೕಟಗ�ೆ�ಾ� �ಾಕು 

ದಯ�ಟು� ನನೂ��� ೆ

ಮನುಷ�ರನು� ಹು��� ಕ�ಸು �ೇ�ಾ 

 

ಕ�ಷ�ಪ�, 

�ೆತ��ನ ಕಮಟು, ಬಣ� 

ಮೂಗು, ಕ�ೊ�ಳ� ೆಇ�ಯದಂ�ೆ �ಾಡು 

ಉ��ರುವಷು� �ಾಲ ತಣ�� ೆಬದುಕು��ೇ� ೆ
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3 ��ದ� 

ಆಶಯ :  

 �ಾರತ ಸವಧಮ ಸಮನ�ಯ�ೆ�ಂದ ಕೂ�ದ �ಾಷ� ��ಧ�ೆಯ�� ಏಕ�ಯೆನು� �ಾರುವ�ದು 

ಇ��ನ ಉ�ೆ�ೕಶ. �ೈ�ದ� ಸಂಸ��, ��ನ� ಸಂಪ��ಾಯ, ��ಧ �ಾ�ಗೆಳ�ಾ�ಡುವ ಜನ ಇ�� 

�ಾ�ಾನು�ಾಲ�ಂದ ಒಂ�ಾ�, ಒಗ����ಂದ ಒಟು�ಗೂ�, ಒಗ�ಟ�ನು� ಒ�ೆದು �ಾ�, ಧಮದ �ಷ �ೕಜ 

�ತು�ವ ಪಟ�ಭದ� ��ಾಸ��ಗಳ� �ೆ�ಾ�ಗು���ೆ. 

 ಮನುಷ�ರ ಹೃದಯ �ೈ�ಾಲ��ೇ ಸಂಸ��ಯ ಮೂಲಭೂತ ತಳಹ�. ಅ�� ��ೕ�, ಕರು�ೆ, ಸಹ�ೆ, 

ಪರಧಮ ಸ�ಷು��ೆ, ಸ�ಾನ�ೆಗಳ� ತುಂ��ೊಂ��.ೆ ಇ�ಲೆ� ಇ�ಾ�ಗ�ೇ ನಮ� ಬದುಕು ಸಹ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ ಇಂ�ನ ಆಧು�ೕಕರಣ, �ಾಗ�ೕಕರಣ, ಉ�ಾ�ೕಕರಣಗಳ� �ಾರ�ೕಯರ ಬದು�ನ �ೕ� – 

�ೕ�ಗಳ�ೆ�ೕ ಬದ�ಸು���ೆ. ಹಣ, ಅ��ಾರದ �ೕಹ, �ಾ�ಥಮ�ೋ�ಾವ ಎ��ೆ�ೆ ತುಂ��ೊಂ��.ೆ 

ಬಡವ-��ೕಮಂತರ ಅಂತರ �ೆಚು�ತ� �ಾ�, �ಾನ�ೕಯ ಸಂಬಂಧಗ�ೆಲ�ವ� ವ�ವ�ಾರಗ�ಾ� 

�ಾಪಡು���.ೆ �ೋಮು�ಾದದ ಕ�ಾಳ ಮುಖ ಎದು� �ೋರು���.ೆ �ೌಲ�ಗಳ� ಬದ�ಾ��ೆ. ಈ �ೆ�ೆಯ�� 

ಸಂಸ��ಯನು� ಉ�� �ೆ�ೆಸುವ ಪ�ಯತ�ಗ�ಾಗ�ೇ�ಂೆಬುದು ಈ �ೇಖನಗಳ ಆಶಯ�ಾ��ೆ. 
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3.1 ನೂಱಯ��ಾವಲ��ೇ? 

- ಪಂಪ 

ವ||  ಇತ� ದು�ೕಧನಂ ಸಮಸ� �ಾಧನ ಸ�ತ�ಾ� �ಾ�ೊ� �ೇಡರಂ� ೆ�ೊೞಲ� �ಾ�ಗರ 

ಕಂ� ಕುಂ�ದ  �ಗಂಗಳಂ �ೋಡುವ�ದು�ನ�ನವ�ಂ �ೂೇ�ಸುವ�ದು�ೕ�ರ�ೆ ಸಂ�ಾರ ಫಲ�ೆಂದು 

�ಾಗಪುರ�ಂ �ೊಱಮಟು� ದು�ಾ�ಸ�ಾ�ಗಳಪ� ನೂವ�  ತಮ�ಂ�ರುಂ �ಾನುಮ�ಯುಂ 

ಚಂದ�ಮ�ಯು�ಂಬ �ೇಟದರ�ಯರುಂ ಲಕ�ಣಂ �ದ�ಾ�ೆ ನೂವ�  ಮಕ�ಳ�ಂ �ಾಂ�ೕೆಯ �ೊ�ೕಣ 

ಕೃಪ �ದುರ ಪ�ಭೃ�ಗಳ�ಮಶ��ಾ�ಮ ಕಣ ಶಲ� ಶಕು� �ೈಂಧವ ಪ�ಮುಖ �ಾಯಕರುಂ �ರೆಸು �ೇಂ�ಯೆ 

�ೆವ�ಂ ಬಂದು �ೆ�ೖತವನದ �ೆಲದ ನಂದನ ವನ�ೊ�  �ಾಂಡವ�ೆ ಸ�ೕಪ�ಾ�ೆ �ೕಡಂ�ಟು� 

�ಾ�ಸುತು�ಂ �ೂೆಗ� ಿಸುತು��ದನ�ೆ�ಗಂ ಪ�ೆ��ಿಯ ಬಂದರ ಮೂಗನ�ದ�ೆಂಬಂತ�ಬರುಂ 

�ಾಯಂ�ಟು� �ೋ�ೆ ಪೂವಜನ�ದ ಪ�ೆ ��ಾ�ಂಗದ�ೆಂಬ ಗಂಧವನಱುವತು� �ೋ� �ಾಂಧವ. 

ಬಲಂ�ರೆಸು ಬಂದು ದು�ೕಧನ ದು�ಾ�ಸನ�ವರುಮಂ �ೋಡಗಗಟು�ಗ��. 

�ಡುಕ�ೆ  �ೕಷ� �ೋಡು�ರು   ಕುಂಭಜ ಸು�ರು  ಕಣ �ಕ��ಾನು�ಯ� ೆ ಮೂಗುವ��ರು 

ಗುರು��ಯನಂದನ ಕೂಗಡಂಗ��ೊ� ೆ ಬದು�ಾವ���  �ೊಡ�ೂೆ�ೕಗ� ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಂೆದು ಕೂ�ೆ 

ಕ���ೆ ಜ�ದುಯ��ಾ ಖಚರ�ವರುಮಂ ಪರ�ಾಣು �ಾಗ�ಂ  

 ವ|| ಅಂತುಯು�ದುಂ �ಗೆ���ಯ �ೕರ�ಲೆ�ಂ ಬಡವರ �ತರರಂ� ೆ ���ಳ �ೋಡು��� ೆ

�ಕ�ದುಂಡರಂ� ೆತ�ೆಯಂ �ಾ� �ಲ�ಳಂ ಮುಂ�ಟು� �ಲು�ಂ �ೆಱಗು�ಾ��ೆ ದು�ೕಧನನ ಮ�ಾ�ೇ� 

�ಾನುಮ� �ಾಯ�ಿದು ಪುಯ��ಡುತುಂ ಬಂದು ಧಮನಂದನನ �ಾಲ�ೕ�ೆ ಕ�ದುಪಟು� –  

 �ೋಂತರ ಪ�ೆವರ��ೆ��� ೆ

 ದಂ�ಾ��ಂ�ರ� ೆಪುರುಷ�ಾರದ �ಂೆಪಂ 

�ಂ�� ತ�� ಮ�ೕಶನ   

 �ೆಂತ�ೊ�ಡ�ನ�ೆ ಪುರುಷ��ಮ���ಂ 
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 ವ|| ಎಂದು ಪುಯ��ಡುವ �ಾನುಮ�ಯ ಪುಯ�ಲಂ �ೇಳ�� ಸು�ೕಧನಂ ಬಂದ 

ವೃ�ಾ�ಂತಮನ� ಿದು 

ಸು�ಯ��ೇಡಮದ�ೆ �ಾಷ�ಜಳಮಂ ��ಾ�ಣ�ನಂ ��ೊ��ಂ�ರ�ಾಂ ಕೂಡು��ೆೆ���ಾದ 

ಕಲಹ�ೆ�ಂ�ಾ�ೊಡಂ �ೇಳ ನೂವ�ೆ ದ�  �ೌರವ�ಾಮುಮಯ��ೆ ವಲಂ ಮ�ೂೆ�ವ�ೊ�  �ೊಟ� ಸಂಗರ 

ರಂಗ��ೆ ಜಸ�ೆ� ಕೂಡು�ೆ��ೆ�  ನೂಱಯ��ಾವಲ��ೕೆ  

 ವ|| ಎಂದು ಯು���ರಂ �ಾ� ಿಯ ಪಸು�ಯೆನ� ಿದು ನು��ೊ�ಾ ಪೂಣ� �ೆಸನಂ ಕರ�ಾ�ೆವಟು� 

ತನ� �ೆಲ�ೊ�ದ �ಾಹ�ಾಭರಣನ �ಗಮಂ �ೂೇ� 

 ��ದುಯು�ದು ಗಂಧವರ  

 ಪ�ೆಗಣ �ಮ�ಣ�ನಂ ಸು�ೕಧನನ�ದಂ  

 ಕ�ೆಗ�ಸ�ಾಗ ನಮ�ೕ  

 ಗ�ೆ �ೇಗಂ ��� ತಪು�ಾತನ �ೆ�ಯೆಂ  

 ವ|| ಎಂಬುದುಂ ಮ�ಾಪ��ಾದಮಂ�ೆ ��ೆ��ೆ����ೊ�ಂಡಂ �ೊಂಡು ಬಂದ�ೆ�ಂೆದು 

ಬ�ೆಯ��ರಂ �ೋಡು����ಂದು ತವ�ೊ�ೆಗಳಂ ��ದು �ಾಂ�ೕವಮ�ೕೆ� ಿ� �ೕ� �ೕೆ��ೆದು 

ಗಂಧವರು �ೂೇಪ ಬ� ಿಯಂ �ೆಸ�ೊಂಡು ಚ�ು��ಂಬ ��ೆ��ಂ ತನ� ಕಣ�ನ�ಮಂ����ೊಂಡು 

�ಾಱುವ ಗಂಧವ ಬಲಮಂ ಜಲಕ��ೆ ಕಂಡು –  

 �ೊ�  �ೊ�ೆ�ಂ�ೆ�ೂೆ��ೆ �ಳ 

 �ೕಳ�ದ �ೆಱ�ಂ�ೆ ಮುಸು� ಿ ��ಾ�ಸ�ಚಯಂ  

 ಗ�  �ೊ�ೆ �ಾಂಧವ ಬಲಂ  

 ಗ�  �ೆ�ೆದುವ� ��ೆ��ೂೆಂಡ ��ೆ�ಯ �ೆಱ�ಂ 

 ವ|| ಅಂತ�� ಪ��ಾ�ಾ��ವ�  ಗಂಧವರಂ �ೊಂ�ೂೆ�ೆ ��ಾ�ಂಗದಂ �ೆ� �ೂೆ�  �ನ� 

ನ��ನ �ೆ�ಯೆ�ಂೆದು �ಸು�ೊ��ೆ �ೋಯ�ೕಯ� ೆ �ೆಲ�ಾ�ಾಶ��ೆೆ�ಳಂಬುಗಳಂ 

ತರತರ�ಂ�ೆಚು� �ೋ�ಾನಂ �ಾ� ದು�ೕಧನ ದು�ಾ�ಸನರ�� ಿ� ಕಟು�ಗಳಂ 
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�ಡ�ೊಡ�ೂೆಂಡು ಬಂದು ಧಮಪುತ�ಂ� ೆ�ೋ� ಿ�ೂೆ�ೆ �ಾಹ�ಾಭರಣನ �ಾಹಸಮನಳವಲ��ೆ 

�ೊಗೞು� �ೊ�ಯೆ�ೕೆ� ಿ��ೊಂಡು �ಾ��  ತಂಬುಲಂ�ೂೆಟ�ಂ �ಾಂ�ಾಲ�ಾಜ ತನೂ�ೆ 

ಪ�ೆವರ ಕಟು�ವ���ೕೆ����ೆ�ೆ ಸಂತಸಂಬಟು� �ೈ�ಸ�ಾಱ�ಂ�ಂೆದ�  –  

 ಎಮ�ಂ ���ೆ��ವಂ�ನ  

 �ಮ�ದಟುಗ�ೕಗ�ೆತ� �ೕದು� ��ವ  

 ಟ�ಮ� ಬೞ���ೆ ಕಂ�� ೆ

 �ಮ�ಳವಂ �ಮಗ�ೕಗ�ೕ�ಡ�ಾ��ೕ 

 ವ|| ಎಂದು �ಾ� ಸರಸಂ ನು�ದು ಕ��ದ ಕಟು�ಗಳಂ �ಾ�ೆ �ಟು�ಕ�ೆದು  �ಾನುಮ��ೆ 

��ಾ�ಣ�ನುಮಂ �ನ� ಮಯು�ನನುಮಂ �ೕ�ೊಪು��ೊ�ೆ�ಂಬುದುಂ ದು�ೕಧನಂ �ಾ�ೆಗ�ದೆ 

ಕು�ಕನಂ�ೆಯುಂ �ೋಡು�ದ ಮದಹ��ಯಂ�ಯೆುಂ ನಖಮು�ದ �ಂಹದಂ�ಯೆುಂ 

ಗ�ತಗವ�ಾ� �ಾಂಡವರ �ಗಮಂ �ೋಡ�  �ಾ�� ಮದಗಜಪುರ��ೆ �ೂೇ� ಜೂ��ೊ�  

�ಲೆ� �ೆಲನಂ ನಯ��ಾ� ತ�ೂೆ��  ಪ��� ದು�ಾ�ಸನನಂ ಯುವ�ಾಜನಂ �ಾ� 

��ಾ�ಜಮರಸು�ಯೆು�ತು��ದ�. 
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3.2 ಕು�ಯು��ರುವ �ಾಂಸ��ಕ �ೆ�ೆಗಳ� 

                                                 -ರಂ�ಾ� ದಗ 

�ಾನು 27 ವಷಗಳ �ಂ�ೆ ನನ� ಊರು ��ಾಪುರ �ಟ�ವನು. ��ಣ�ಾ�� �ೊ�ೆ��ಾ��ಾ� �ೕ� ೆಬಂಧು 

ಬಳಗ�ಂದ ಮತು� ಹು�� �ೆ�ೆದ �ಾ�ಾವರಣ�ಂದ ದೂರ ಉ�ಯುವ�ದು ಬಹು�ಾಲು ಜನ�� ೆ

ಅ��ಾಯ�ಾ��.ೆ �ಾ��ೇ �ೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಸೃ���ಾಗುವ�ದು ಸಹಜ�ಾ��ೆ. ಬುಂ�ೇಲ ಖಂಡದ 

ಕ�ಾ�ದ�ೊಬ� ಬಹಳ ವಷಗಳ �ಂ� ೆ ನನ� ೆ �ೕೆ�ದ �ಾತು ಇನೂ� ಹ��ಾ��ೆ. ಅ��ನ ಜನ 

ಬರ�ಾಲದ�� ಗು�ೆ  �ೋಗು�ಾಗ �ೆ�ೆವ ಭೂ�ಯ�� �ಾನ� �ೆಲು�ತ� �ೂೇಗು�ಾ��.ೆ  ಮ�ೆ ಬಂ�ಾಗ ಈ 

ಭೂ� �ೆ�ೆದು, ಇ�ೆ�ೕ ಉ�ದವರ ಹ�ವ� ಇಂ�ಸ�  ಎಂದು �ೆಣು�ಮಕ�ಳ� ಗಂಡನ ಮ�ೆ�ೆ �ೂೇಗು�ಾಗ 

�ೕ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ; ತಮ� ತವರೂರು ಹ��ಾ�ರ�ಂೆದು, ಸಂಸ��ಯು ರೂಪ�ಾಳ�ವ ಸಂದಭಗ�ವ�. 

ಸಂಸ�� ಎಂಬುದು ಜನ ಸಮು�ಾಯದ ಮನಸು�ಗಳನು� �ೋ�ಸುವಂಥ �ಾರ. ಈ �ಾರದ ಎ�ೆಗಳ� 

ಅಂತಃಕರಣ�ಂದ ಸೃ���ಾ�ರುತ��ೆ.  �ೕ� ೆ ಸಂಸ��ಯು ಭೂ�ಯ �ೕ� ೆ ಒಂ�ಾ�, ಸಹ��ಾ� 

ಬದುಕಲು �ೇ�ಾದ �ಾ�ಾವರಣವನು� ಸೃ��ಸುತ��ೆ. ಈ �ಾ�ಾವರಣ ಕಲು�ತ�ೊಂಡಷೂ� ಬದುಕು 

ಅಸಹ��ಾಗುತ� �ೂೇಗುತ��ೆ. ಮನುಷ���ಂತ ಅವನ �ೈಯ��ನ �ೕ� �ೋಟು �ೂೆಡ��ಾಗುತ��.ೆ ಲ�ಾಂತರ 

ಜನರ ಮ�ೆ� ಮನುಷ� ಏ�ಾ� ಆಗುತ� �ೋಗು�ಾ��ೆ. 

   ಮನುಷ�ನ �ಾಂಸ��ಕ �ೆ�ೆಗಳ� ಎಷು� ಗ���ಾ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಅವ� ಮನುಷ�ನನು� ಕು�ದು �ೕಳಲು 

�ಡುವ��ಲ�. ಆದ� ೆಕು�ದು �ೕಳ�ವ��ೇ ಮನುಷ�ನ ಗು��ಾದ� ೆ�ಾವ  ಸಂಸ���ಂದಲೂ ಅವನನು� 

ರ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ʻಗವ�ೇ ಕ�ೋ ಹಂ �ಂದೂ �ೈʼ ಅಥ�ಾ ʻಗವ�ೇ ಕ�ೋ ಹಂ ಮು��ಂ �ೈʼ 

ಎಂದು �ೇಳ�ವವ�� ೆ�ಾವ ಸಂಸ��ಯೂ ರ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ಈ ಸತ�ದ ಅ���ೊಂ��ೆ ಮನುಷ�ನ 

�ಾಂಸ��ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ�ೆ �ೊರತು ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಧಮ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾಂಗದ 

�ಾಲಂ�ೂೇ��ಾ� �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅಲ�. �ಾವ��ೕೆ ಧಮ ಮತು� ಜ�ಾಂಗ ತನ� �ಾಂಸ��ಕ 

ಸತ��ಂ�ಾ� �ೂೆಡ��ಾ�ರುತ��ೆ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ಾವ�ದ�ಂದಲೂ ಅಲ�. ಬಸವಣ�ನವರು ಸಂಸ��ಯನು� 

ದ�ಯ ರೂಪದ�� ಕಂಡರು. �ಾಂ�ೕ�ಯವರು ಸಹ�ಾ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� ಕಂಡರು. �ೕ� ೆಸೃ���ಾದ 

ಸಂಸ��ಯ ಒತ�ಡಗಳ� ಎಷು� ಬಲ�ಾ�ರುತ�� ೆ ಎಂದ�ೆ ಅವ� ಮನುಷ� ಅಧಃಪತನ �ೊಂದುವ�ದನು� 

ತ�ೆಯುತ��ೆ.  
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 1993ರ ಏ���  1ರಂದು ಭಟ�ಳದ�� �ಾ�ರಂಭ�ಾದ �ೋಮು ಗಲ� ೆಒಂ��ೊ�ಂದು �ೕ�ಯ�� 

ವಷದುದ�ಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆ�ತು. ಅಂದು ��ೕ�ಾಮನವ� ಆ ��ತ� ಭಟ�ಳದ ಪ��ದ� ಹನುಮಂತ 

�ೇವರ ರಥ�ಾ�ೆ�. ಅಂದು ಸಂ� ೆ ರಥ�ಾ�ೆ�  ಮು�ದು ಇ�ೆ�ೕನು ಮಂ�ರ ತಲುಪುವ ಸಂದಭದ�� 

ರಥದ �ೕ� ೆಮೂರು ಕಲು�ಗಳ� �ದ�ವ� ಎಂಬ ವದಂ� ಎ�ೆ��ೆ ಹರ�ತು. ಅಂ�ೕೆ �ಾ�� ಮು��ಂರ �ೕ� ೆ

ಹ��ೆಗಳ� �ಾ�ರಂಭ�ಾದವ�. ಪ�� ಹ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆದವ�. ಇ�ೕ ಭಟ�ಳ ಪಟ�ಣ ಮತು� ಸುತ�ಮುತ��ನ �ಾ�ಮಗಳ� 

ದುಷ��ಗಳ ಆಡುಂ�ೊಲಗ�ಾದವ�. ಭಟ�ಳ ಪಕ�ದ��ರುವ ನ�ಾ�ರ �ಾ�ಮದ ಒಂದು ಘಟ�ೆ �ೕ��ೆ. 

 ಸಮುದ� �ೕರದ ಸುಂದರ �ಾ�ಮ ನ�ಾ�ರದ�� ಮುಖ��ಾ� �ೕನು�ಾರರು �ಾ�ಸು���ಾ��ೆ. 

ಅವ�ಗಳ�� �ೆಲವ� ��ೕಮಂತ ಮು��ಂ ಕುಟುಂಬಗಳ� ಇ�.ೆ ಗಲ�ೆಯ ಸಂದಭದ�� ಮಧ��ಾ��ಯ �ೇ�ೆ 

ಇಂಥ ಒಂದು ಮು��ಂ ಮ�ೆ�ೆ �ೆಂ�ಹಚ�ಲು ಅ�ೇ �ಾ�ಮದ �ೕನು�ಾರ ಯುವಕರ ಗುಂ�ೂೆಂದು ಬಂ��.ೆ 

ಮ�ಯೆ�� ಮ��ೆ�ಯೆನ �ಾ�, �ೆಂಡ� ಮತು� ಮಗಳ� ಇ�ಾ��ೆ. ದು�ಯುವ�ದ�ಾ�� ಮ�ೆ��ಯೆ 

�ೊ�� �ಾಷ��ಂದ�ೆ� �ೋ��ಾ��ೆ. ಪುಂಡರು ಮ�ಯೆ ಮುಂ�ನ �ಾಗ�ೆ� �ಂೆ� ಹಚು��ಾಗ ಎಚ�ರ�ೂೆಂಡ 

ಮ��ೆಡ� ಅ�ೆ�ಲ� ಗದ�ಲದ ಮ�ೆ�  ಬ�ೆ� �ಂದ �ಂೆ�ಯ �ೕ� ೆ�ೕರು ಸು�ಯ�ೊಡ�ದಳ�. ಆ 

�ೆಂ�ಯ �ೆಳ�ನ�� �ಾಣು��ದ�ವ�ೆಲ�ರೂ ಅವ�� ೆಪ��ತ�ೕೆ ಅ�ೇ �ಾ�ಮದವರು. ಆದ�ೆ ಆ �ೆಳ�ನ�� 

ಒಬ� ಯುವಕನ ಮುಖ ಕಂಡು ಅವಳ� ಸು�ಾ�ದಳ�. �ಂೆ� ನಂ�ಸುವ ಉ�ಾ�ಹ ಕುಗ��ೊಡ�ತು. ಏ�ೆಂದ�ೆ 

ಆತ ಅವಳ ಮಗ�ಾ�ದ�! ಮಗ�ೆಂದ�ೆ ಮಗನ �ಾ�ೕೆ ಮಗು�ಾ��ಂದಲೂ ಮ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ೆ�ೆದ ಹುಡುಗ. 

ಅವಳ �ೊ�ೆಯ �ೕ�,ೆ ಅವಳ ಅಪು��ೆಯ�ೆ�ೕ ಅವಳ ಮು�ಾ�ಟದ��ೇ �ೆ�ೆದ ಪಕ�ದ ಮ�ಯೆ �ೕನು�ಾರರ 

ಹುಡುಗ!. ಅವಳ� ಸು�ಾ�� �ೆಂ�ಯ �ೕ� ೆ �ೕರು ಸು�ಸುತ��ೇ ಇದ�ಳ�. �ೂೇ�ಾ�ೇಷದ ಗುಂ�ನ�� 

ಕೂ�ಾಟ ನಡ�ೇ ಇತು�. ಆ�ೆ �ೆಂ�ಯ �ೕ�ೆ �ೕರು ಸು�ಯು�ಾಗ ಗುಂ��ಂದ ಒ�ಾ�ತ ಬಂದು ಅವಳ 

�ೈ ���ಾಗ ಗುಂ��ೂೆಳ�ದ� ಅವಳ ಮಗ ಆ�ೇಶ�ಂದ ಆ �ೈ��ದವನ �ೊರಳಪ�� ��ದು ಎರಡು 

��ದ. ಆಗ �ೈ��ದವ ದಂ�ಾದ. �ೈ�ಟು� �ಂತ. ಇ�ೕ ಗುಂಪು ಸ�ಬ��ಾ�ತು. ನಂತರ ಅವ�ೆ�ಾ� ಅ��ಂದ 

�ೆರ�ದರು. ಘಟ� ೆನ�ೆದ �ಲೆ�ನಗಳ ನಂತರ ನ�ಾ�ರ �ಾ�ಮ�ೆ� �ೇ� �ೕ�ದ ಪತ�ಕತರು ಆ ಮ��ೆಯನು� 

��ಾ���ಾಗ ��ದುಬಂದ ಸತ��ದು. �ಾ�ಲೆ� �ೇ��ೆವ�. ìಆ ಗುಂ�ನ��ದ�ವರನು� ಗುರು�ಸಬ���ಾî? 

ಎಂದು. ಆ�ೆ �ೇ�ದಳ�. ìಆ ಹುಹಡುಗ��ೆಾ� ಇ�ೆ�ೕ ಓ�ಾಡುವವರು, ನಮ� �ತ��ನ �ಾ��ಂದ �� 

�ೕರನು� ಒಯು�ವವರುî ಎಂದು. ಆದರೂ ಆ ಮ��ೆ  �ಾರ �ೕಲೂ �ೋ�ಸ��ೆ ದೂರು  �ೊಡ�ಲ�. 

ಇ��ೆಾ� ��ಾ ಆಗುವಂಥದ�ಲ�; ಕೂ� ಬದುಕುವ��ೇ �ೈನಂ�ನ ಸತ� ಎಂಬ ��ಾರ ಆ ಮ��ಯೆ�ಾ�ತು�. 
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ಕೂ� ಬದುಕುವ �ೈನಂ�ನ ಸತ�ದ ಸತ��ಂದ�ೇ ಸಂಸ��ಯ ಸೃ���ಾಗುತ��ೆ. �ಾನು �ಕ�ವ��ಾ�ಗ 

�ೆಣು�ಮಕ�ಳ ಮ�ೆ� ಒಂದು ನಡವ��ೆ�ತು�. ನನ� ಗ��ಯ �ೆಣು� ಮಕ�ಳ ಬ�ೆ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅವ�ೆ�ಾ� 

�ಾ�ಾನ��ಾ� ಬಡಕುಟುಂಬದವ�ೇ. ಅವ���ೆಾ� ವಷ�ೆ� ಒಂದು �ೊ� ೆಇಳಕ�  �ೕ� ೆಖ�ೕ�ಸುವ��ೇ 

ಸಂಭ�ಮ. ಒಂದು �ೊ� ೆ�ೕ�ೆ �ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಅವರು ಅ�ೇಕ �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆಕ��ಾಕ�ೇ�ಾ�ತು�. ಹಣ 

ಕೂ�ಸ�ೇ�ತು�. ನನ� �ಾ�ಯೂ ಅ�ೆ�ೕ �ಂ� �ಾಕಲೂ �ಾಧ��ಲ�ದಷು� �ೕ�ಗೆಳ� ಹ��ಾಗ �ೊಸ �ೕ�ೆ 

ಖ�ೕ�ಸಲು ಬಯಸು��ದ�ಳ�. ಅಂತೂ ನನ� ತಂ�ೆ ಹಣ ಕೂ�� �ೊಡು��ದ�ರು. �ೊಸ �ೕ�ೆ ತಂದ�ೕ� ೆ

ನನ� �ಾ��ೆ ಆ �ೕ�ಗಳನು� ಉಡಲು ಕ�ಷ� ಒಂದು �ಂಗ�ಾದರೂ �ೇ�ಾಗು��ತು�. �ಾನು ಉಡುವ 

�ದಲು ತನ� ೆ�ೇ�ಾದ �ಣೆು�ಮಕ���ೆಾ� ಉಡ�ೇ�ಂೆಬು�ೕೆ ಅವಳ ಆಶಯ�ಾ�ತು�. ಆ ಎರಡು �ೕ�ೆಗಳನು� 

ಪ���ನ ಇಬ�ರು �ೆಣು�ಮಕ�ಳ� ಉಡು��ದ�ರು. ಮರು�ನ ಒ�ದೆು ಒಣ�� �ೊಡು��ದ�ರು. ಮ�ೆ� ಅವ� 

ಇ��ಬ�ರು �ೆಣು�ಮಕ�ಳ ಕ�ೆ�ೆ �ೂೇಗು��ದ�ವ�. �ೕ�ೆ ಸ�ಾ� ಮು�ದ �ೕ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ ಬರು��ದ�ವ�. 

�ೇ�ಾದವ�ೆಲ� ಉಟು� ಸಂ�ೋಷಪಟ� �ೕ� ೆ ನನ� �ಾ� ಆ �ೕ�ೆಗಳನು� ಉಡು��ದ�ಳ�. �ೕ�ೆ 

�ೇ�ೆಯವ�� ೆಉ�� ಉ�� ಸಂ�ೂೇಷಪಡುವ ಸಂಸ�� ನಮ�ದು-ಜನ�ಾ�ಾನ�ರದು.  

ನಮ� ಜನ ಊಟದ ಸಮಯದ�� �ೇ��ಾ�ಾಗ ಪರಸ�ರ ಊಟದ ಬ�ೆ� ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ಒಬ�ರು 

ìಊಟ ಆ��ಾî ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ ಇ�ೊ�ಬ�ರು ìಆಯು� �ಮ�ದು ಆ�ಾ�î ಎನು��ಾ��.ೆ ಸ�ಾಜದ�� 

�ಾರೂ ಉ�ಾಸ�ರ�ಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ� ಸಂಸ��ಯ ಮುಖ� ಲ�ಣಗಳ�ೊ�ಂ�ಾ��ೆ. �ೆಲ�ೇ 

ದಶಕಗಳ �ಂ�ೆ ಮನುಷ� ಎ�ೊ�ಂದು �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�ದ�. ಈಗ �ೋ� �ೇ�ಾ��ಾ��ೆ! ಆತ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ� 

ಮರಣ ಶ��ಯ���ಾ��ೆ. ಅ��ಾ�ಾದ �ಾ�ಮದ ತಳ�ಾರ �ಾಮಪ� �ೆನ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ಾನು �ಾಲ�ದ�� 

ನನ� �ಾ�ಯ ತವರೂ�ಾದ ಆ ಹ��ಯ�� ನನ� ಅ��ಯ �ೊ� ೆ ಇದ�ವನು. ಅವಳ� ಕೂ� �ೆಲಸ��ೆ 

�ೋಗು�ಾಗ ಅವಳ �ೂೆ� ೆ�ೋಗು���ೆ�. ಒಂದು ಸಲ �ೇಂ�ಾ ಸು��ಯ�� �ೇಂ�ಾ ಆ�ಸುವ ಕೂ� �ೆಲಸ��ೆ 

�ೋ�ೆವ�.. ಎಲ� ಕೂ� �ಣೆು�ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಾ� �ೇಂ�ಾ ಆ�ಸು��ದ�ರು. ಅ�� �ೇಂ�ಾದ �ಡಗಳನು� �ೕಳ�ತ� 

ಅವ�ಗಳ �ೇ�� ೆಅಂ��ೊಂ�ರುವ �ೇಂ�ಾ ��ಸು�ಾ� ಒಂದು ಡಬ�ದ�� ತುಂ��ೂೆಳ��ವ�ದು. ಅದು ತುಂ�ದ 

�ೕ� ೆಒಂದು ಕ�ೆ �ಾಕುವ�ದು....�ೕ� ೆಏಳ� �ಾ� ಒಂದು ಕ�ೆ �ಾ�ದ �ೕ� ೆಎಂಟ�ಯೆದನು� ಪಕ�ದ 

�ಾಗದ�� �ಾಕುವ�ದು. 

 ಸಂ�ೆ�ಾಗುವ�ದ�ೊಳ� ೆಈ �ೕ� ಪ���ಬ�ರೂ ಎರಡು �ೇಂ�ಾ �ಾ�ಯನು� �ಾಕು��ದ�ರು. 

�ೊಟ� �ಾಲು �ೊಲ�ೊ�ಯೆ��ೆ �ೂೇದ� ೆಸಣ��ಾಲನು� ಕೂ��ಾರರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ದ�ರು. �ಾನು ನನ� 
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ಅ��ಯ �ೊ� ೆ�ಕ� ಡಬ�ದ�� �ೇಂ�ಾ ಸಂಗ��� �ೂೆಡ� ಮತು� ಸಣ� ಗುಂಪನು� �ಾಡು���ೆ�. ನನ� �ೊಡ� 

ಗುಂ�ೇ ಸಣ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ನನ� �ಾ�ನ ಗುಂಪು ಅ� ಸಣ��ಾ�ರು��ತು�. ನನ� ಅ��ಯ ಪಕ�ದ��ದ� 

�ೆಣು�ಮಗಳ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ� �ಾಕು��ರ�ಲ�. �ಾ�ೆ�ೖದು ಡಬ� �ೇಂ�ಾ �ೊಲ�ೂೆ�ಯೆನ �ಾ�� ೆ

ಸು�ದ ಕೂಡ�ೆ ನಂತರ ಸಂಗ���ದ�ನು� ತನ� �ಾ��ೆ �ಾ��ೊಳ����ದ�ಳ�. ನನ� ಅ��� ೆಇ��ೆಾ� ��ಸ�ಲ�. 

ಆ�ೆ ಸ�ೕಪದ ಮರದ �ೆರ�ನ�� ಕು�ತು ಚು�ಾ� �ೇದು��ದ� �ೊಲ�ೊ�ಯೆ ತಳ�ಾರ �ಾಮಣ��� ೆ

�ೇಳಲು �ೊರಟಳ�. �ಾನೂ �ಂ�ಾ���.ೆ ಈ ಅ�ಾ�ಯವನು� �ೇ�ಯೂ ತಳ�ಾರ �ಾಮಪ� 

�ಾಂತ�ತ��ಾ� ನನ� ಅ���ೆ �ೇ�ದ ʻʻಅವಳ� �ಾ� ೆ�ಾಡು��ರುವ�ದನು�  �ಾ���  ಗಮ�ಸುತ��ೇ ಇ��ೇ�.ೆ 

ಅವಳ ಗಂಡ ಸ���ಾ��ೆ. ಬಹಳ ಕಷ�ಪಟು� �ಾಲು� ಮಕ�ಳನು� �ಾಕು���ಾ��ೆ. ಅವಳ ಮನಸು� �ೋ�ಸುವ�ದು 

�ೇಡ. ಅವಳ� ತನ� ೆ��ದಂ� ೆ�ಾಡ�. �ೕನು ��ದು ��ಯದಂ�ರುʼʼ ಎಂದ. ನನ� ಅ�� �ೌನ�ಾ� 

�ಂ�ರು�ದಳ�. 

 ತಳ�ಾರ �ಾಮು ಮನುಷ�ನ ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಯೆ ಪ��ೕಕ�ಾ��ಾ��.ೆ �ೇ�ೆ �ೕ�ಗಳ ಬ�ೆ� 

�ಾಳ���ಾ�ಗ �ಾತ� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ಯೆ �ೆ�ೆ ಉಕು�ವ�ದು. ಕ�ೆದ ದಶಕಗ�ಂದ ಆಗು��ರುವ �ಕೃತ 

�ಾ�ಾ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆ ಮನುಷ�ನ �ೋಮಲ �ಾವ�ೆಗಳನು� �ೊಸ� �ಾಕು���ೆ. ಸರಂ�ಾ� ಯುಗದ�� 

� �ೌಯವ� ಪ�ಬಲ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾ���ಾನವ� �ಾ���ಾ�ತು�. ಆ �ಾ���ಾನ �ಾ�ಾ�ಕ ವ���ತ�ವನು� 

ರೂ�ಸುವ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗು��ತು�. ಶ�ರ�ಾದವನ �ೕ� ೆ ತನ� ಸ�ಾಜವನು� ರ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� 

ಇರು��ತು�. ��ೕಮಂತನ �ೕ� ೆಸ�ಾಜ �ೇ�ೆಯ �ೈ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ�� ಇರು��ತು�. �ಾಯಕ ��ೆ�ಯ ಮತು� 

�ಾ��ಾ�ಕ ಬಡವ�� ೆಸ�ಾಜದ�� ಮ�ಾ�ೆ ಇತು�. ಒಬ�ರು ಇ�ೊ�ಬ��� ೆಸಹ�ಾ��ಾಗುವ�ದು �ೈ�ಕ 

ಜ�ಾ�ಾ�� ಎಂಬಂ�ೆ ಸಹಜ�ಾ�ತು�. ಮನುಷ�ನ �ೈಯ�� ಹಣದ ಚ�ಾವ�ೆ �ಾ���ಾದಷು� ಆತ 

�ಾ�ಾ��ಾ� ಅತಂತ��ಾಗು���ಾ��ೆ. ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಬಡವ�� ೆ �ೆ��ನ ಅವ�ಾಶಗಳ� 

ಲಭ��ಾದವ�. ಬಡವರು ��ಣ ಕ�ತು ಮುಂ�ೆ ಬರಲು ಸ�ಲ� ಮ���ಾದರೂ �ಾಧ��ಾ�ತು. ಇ��ೆಾ� 

�ಾರತದ�� �ೇವಲ ೫೦  ವಷಗಳ�ಾ�ದ �ಾ� ಬದ�ಾವ�ೆ. ಅದಕೂ� ಮುಂ� ೆಪ���ಬ� ವ��� ತನ� �ಾ� 

ಮತು� ಪರಂಪ�ಾಗತ �ಾಯಕದ �ೌಕ��ನ��ೇ ಬದುಕುವ ಪ���� ಇತು�. �ೕೆಕಡ ೯೦ರಷು�  �ಾರ�ೕಯರು 

ಕ�ದೆ ೫೦೦೦  ವಷಗ�ಂದ ಒಂ�ೇ �ರೆ�ಾದ ಬದುಕನು� ಅನುಭ��ದವರು. ಅದು ಅವ��ೆ ಜನ�ದತ��ಾ� 

ಬಂ�ತು�. ಕ�ೆದ ೫೦  ವಷಗಳ�� �ಾಕಷು� ಬದ�ಾವ�ೆ ಕಂಡು ಬಂ��.ೆ ಆದ�ೆ ಬದುಕು �ೆಮ��ಯನು� 

ಕ�ದೆು�ೊಳ�����ೆ. ��ೕ� ��ಾ�ಸ, ಭದ��ೆ, ಆ�ೋಗ�, ��ಣ, �ೆ�ೆತನ �ಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ� �ಾಳ�ಗಳ�, 
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ಅ�ವೃ�� �ೕ� ೆ ಎಲ�ವ� ಕ�ೆ��ಯ ಮೂಲಕ�ೕೆ ನ�ಯೆು���ೆ!. ಈ �ಣದ�� ಬಡವರ �ಾ���ಾನದ 

ಪ��ೕಕ�ಾ� ನನ� ೆ �ೌರವ� ಅ�� �ೆನ�ಾಗು���ಾ��ೆ. ಆ ಅ�� ನನ� ಅ�� ಮತು� ಇತ� ೆ �ಣೆು� ಮಕ�ಳ� 

�ೇ�ೆಯವರ �ೋಟ�ಂದರ�� ಕಸ �ೆ�ೆಯಲು �ೂೇಗು��ದ�ರು. �ಾನು ಅ��ಯ ಕೂಡ �ೋಗು���ೆ�. 

ಸೂಯ ಮೂಡುವ �ೇ� ೆಬು��ಯನು� ತ�ೆಯ �ೕ�ಟು� , ಅದರ �ೕ� ೆಕಸ(ಕ�)ೆ �ೆ�ೆಯಲು ಬಳಸುವ 

ಕು�ಯ��ಟು��ೊಂಡು �ೂೇಟದ ಕ�ೆ� ೆ�ಾ�ಸುವ ದೃಶ� ಇನೂ� ನನ� ಕ��� ೆಕ��ದಂ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೂೇಟ��ೆ 

ಕ� ೆ�ೆ�ಯೆಲು �ೋದ �ಂೆಗಸರು ಸಂ� ೆ�ೆಲಸ ಮು�� ಮರಳ�ವ �ೇ�ೆ ಆ �ೂೇಟದ��ನ �ಾ�ಪ�ೆ�ಗಳನು� 

ಸ�ಲ� ಪ��ಾಣದ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗಬಹು�ತು�. ಅ�ೊಂದು �ಾ���ೆಾ�ತು�. �ೋಟದ �ಾ�ೕಕ 

ಅದನು� ಸ���ೂೆಂಡು ಇರು��ದ�. �ಂೆಗಸರು  ತಮ�ೆ �ೇ�ೆ��ದ� �ಾ�ಪ�ೆ� ��ೆದೆು�ೊಳ����ದ�ರು. �ಾ� ೆ

�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ ಸ�ಲ� ��ೆ�� ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ� ೆ�ಾ�ೕಕ ಏನಂ�ಾನು ಎಂಬ ಪ�� ೆ �ಾಡು��ತು�. ಆದ�ೆ 

�ೌರವ� ಅ��, ಈ ಅಳ���ಂದ ಮುಕ��ಾ�ದ�ಳ�.  ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವಳ� �ಾವ��ೕೆ �ರೆ�ಾದ �ಾ�ಪ�ೆ�ಯನು� 

ಮುಟು���ರ�ಲ� ಕೂಡ. ಅವಳ� ಬಡವ�ೊಳ�ನ ಬಡ�. ಆದ�ೆ ಆ�ೆಯ �ಾ���ಾನ�ೆ� ಎಲ�ರೂ 

ಒಳ��ಂದ�ೇ ನ�ಸು��ದ�ರು. ಅವ��ೆ ಒಂದು �ಾತು �ೇಳ��ಾಗಲೂ ಎಚ���ೆ ವ�ಸು��ದ�ರು. 

ಎಲ� �ಂೆಗ�ೆಯರು �ಾ�ಪ��ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ ಆ�ೆ �ೂೇ�ಪ�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ದ�ಳ�. ಆ 

�ೂೇ�ಪ�ೆ� ಏನು �ೂೆ�ೆ�ೕ? ಅದು ಕ�ಯೆ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ�ತು� ! ಆದ�ೇ ಅದು �ಜಕೂ� ಶ��ವಧಕ ಪ�ೆ� 

ಆ�ತು�. �ೖೆತರು ಅದನು� �ೕೆಪ�� ಹಸು�� ೆ�ಾ�ದ� ೆಹಸು �ೆಚು� �ಾಲು �ೊಡುವ�ದು. ಆ ಪ�ೆ�ಯನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾರ ಅನುಮ�ಯೂ �ೇ�ರ�ಲ�. ಅಂ��ೇ �ೌರ�� ಅದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ದ�ಳ�. 

ಮ�ಾ�ಹ� ಎಲ�ರೂ �ಾ�ಕ�ೆ�ಯ �ೕರು ತುಂ�ದ �ೌ�ನ ಬ� �ಡದ �ೆರ�ನ�� ಬು�� ����ಾಗ ಅವಳ� 

�ೌ�ನ ಇ�ೊ�ಂದು ಬ��ೆ ಕು�ತು ಬು�� �ಚು���ದ�ಳ�. �ಾರಣ��ೆ�ೕ ಎಲ�ರೂ ಬು�� ����ಾಗ ತಮ� 

ಒಣ�(�ಾ�ಪ��ೆ�ಂದ �ಾ�ದ ಪ�ಾಥ) ಹಂ��ೊಳ����ದ�ರು. �ೌರ��ಯ ಪ�ೆ� ಬ� 

�ೂೇ�ಪ�ೆ��ಾ�ದ��ಂದ ಅದು �ಾಟ�  �ಸ��� ತಕು�ದಲ��ಂೆದು ಅವಳ �ಾವ�ೆ. ಉತ�ಮ ಒಣ�� ೆ

�ೂೇ�ಪ�ೆ��ಂದ �ಾ�ದ ಒಣ�ಯನು� �ೊಡುವ��ೆಂತು? ಇಂಥ ಸ���ೇಶದ��ೕ ಅವಳನು� ಉ�ದ 

ಬಡಕೂ� �ಂೆಗಸರು �ೊ� ೆಊಟ��ೆ ಕ�ಯೆುವ �ೈಯ �ಾಡು��ರ�ಲ�. ನಂತರ ಎಲ� �ಾಮೂಲು. 

ಅವಳ �ಾಂ�ೕಯ, �ಾ���ಾನ �ಾಗೂ ಕತವ� ��ೆ� ನನ�ೆ ಆದಶಗ�ಾ�, �ೌಲ�ಗ�ಾ� ಇಂ�ಗೂ 

�ಾಡು���ೆ. ಬಡವರ ಘನ�ೆಯನು� ಹ�ಾಜು �ಾಕು��ರುವ ಇಂ�ನ �ಾ��ಾ� ಯುಗದ�� ಜನಸಂಸ�� ಎಂಥ 

ಒತ�ಡಗ�� ೆ�ಲು�� ೆಎಂಬುದನು� �ಂ�ಸುವ �ಣಗ�ವ�. 
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   ��ಾಪುರದ ಸಂಕ�ಮಣ �ೊ�ಾ�ಪುರದ  ಸಂಕ�ಮಣದ�ೆ�ೕ ಪ��ದ�. �ದ��ಾಮನ �ಾ�ೆ� ಇರುವ�ದು. �ಾನು 

�ಕ�ವ��ಾ�ಗ ಈ �ಾ�ೆ� ಒಂದು �ಂಗಳವ�ೆ� ೆನ�ಯೆು��ತು�. �ಾಂ� �ೌಕ�ಂದ �.ಎ�.�.ಇ. ಸಂ�ೆ�ಯ 

ಆವರಣದವ�ೆ�ೆ ಸು�ಾರು ಮೂರು ��ೋ�ೕಟ� ಉದ�ಕೂ� ಇರುವ ರ�ೆ�ಯ ಇ�ೆ�ಲಗಳ�� �ಾ�ೆ�ಯ 

ಅಂಗ�ಗಳ� ತ�ೆ ಎತು���ದ�ವ�. �ಂೆಡು ಬ�ಾ��ನ ಅಂಗ�ಗಳ�, �ೇಂ�ಾ, ಚುರುಮು� ಅಂಗ�ಗಳ�, 

�ೋ�ಲೆ�ಳ�, �ಾ��� �ೊ�ೕ�, ಹೂ, ಹಣು� , �ಂೆ�ನ�ಾ�, ಅ��ಣ-ಕುಂಕುಮ ಮತು� ಅಗರಬ�� 

ಅಂಗ�ಗಳ�, ಆಟದ �ಾ�ಾನುಗಳ�, ಅಡು� ೆಮ� ೆ�ಾ�ಾನುಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ತರ�ೆ�ಾ� ಅಂಗ�ಗಳ�, 

ಕುಸರ��ನ ಅಂಗ�ಗಳ�, ಸಣ� ಸಕ�  ಮತು� ಇಂದ��ಾಲದ �ಂೆಟುಗಳ� ಒಂ�ೇ ಎರ�ೇ ಜನ�ಾ�ೆ�. ಎ�� 

�ೋ�ದ�� ಜನ, ಇದರ �ೂೆ�ೆ�ೇ �ಂಗಳ�ಗಟ��ೆ ನ�ಯೆುವ ದನಗಳ �ಾ�ೆ�, ಕಬು� �ನು��ಾ� ದನಗಳ �ಾ�ೆ� 

�ೋಡುವ��ೇ ಒಂದು ಖು�. �ೊಡ� �ೖ�ಾನದ�� ನ�ೆಯುವ ಈ ದನದ �ಾ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ರಗಟ��ೆ ಎ��ನ 

�ೋ�ಗಳ� �ಾ�ಾಟ�ೆ� ಲಭ��ಾಗು��ದ�ವ�. ಈ �ೂೇ�ಎತು�ಗಳ� ಮತು� �ೂೇ�ಗಳ� ಬ� �ಾ�ಾಟದ 

ವಸು�ಗಳಂತಲ�. �ೊಳ��ವವರು, �ಾ�ೕಕ ಅವ�ಗಳನು� �ೇ� ೆ �ೋ��ೊಂ��ಾ�� ೆ ಎಂಬುದನು� 

ಗಮ�ಸು��ದ�ರು. ಅವ� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ �ೖೆತನ ಆತ� �ೌರವದ ಪ��ೕಕ�ಾ�ರು��ದ�ವ�. ̒ �ʼ ಆ�ಾರದ��ದು� 

ಸ�ಲ� ಮುಂ� ೆ �ಾ�ದ �ೂೇಡುಗಳ�ಳ�ವ�, ಎತ�ರ ��ಯವ�, ಉದ��ಯೆ ಗಂ��ೆೊಗ�ನವ�. ಎಲ� 

ಸ��ದೂ� ಕಸಬ�� ೆಸು�ಯವ�, ಇರಕಳ�, ಸಂ�ಾ�ತ ಮತು� ಬುಸುಗುಟು�ವ ಎತು�ಗಳ� �ೕ�ೇ �ೋಡುತ� 

�ಾಗು���ೆ�ವ�. ಮ�ೆ� ಬಣ�ದ ಪರ�ೆಗ�ಂದ ಮತು� �ೇಗ�ೆ �ಾ�ಗ�ಂದ ಆಲಂಕೃತ�ಾದ ಮನ�ೕಹಕ 

�ಾ�ಾ��ಕ �ೋ�ೆ� ಗಳ�, ರು�ಕರ�ಾದ �� ಭ�, ಪು�ಾ� ಚ��, ಪೂ� �ಾ�, ���� �.ೆ� 

(�ೆ�ಷಲ��ಾ) ಚ�ಾದ ಅಂಗ�ಯ�� �ಗುವ ಎಲ� �ನು�ವ �ಾರ ಪ�ಾಥಗಳನು� ಚೂ�ಾದ�� �ಾಕುವ�ದರ 

ಮೂಲಕ �ದ��ಾಗುವ ʻಸಂ�ೕತʼ �ೂೇ�ಾ� ಇದ�ರೂ ���ೆ ಇಂ�ಾ� �ೇಳ�ವ �ಂ� ���ಾ �ಾಡುಗಳ� 

ʻತಕ�ೕರ �ಾ ಫ�ಾ�ಾʼ, ʻಏ �ಾ��  �ೕೆ� ೆ ಬಂ�ೇ ಹಂʼ, ʻ��  �ೇಶ� ಗಂ�ಾ ಬಹ�ೕ �ೈʼ, 

 �ಂದ� �ಾ� �ೈ ಮ�  �ೆ ದ��ಾ �ೈʼ,  �ೕ� ೆಮನ �ೋ�ೆ̓ , ̒ �ೂೇ �ಾದ ��ಾ �ೋ 

��ಾ�ಾ ಪ�ೇ�ಾʼ,  �ಾ��  ��ಾ �ೂೇ ಡರ�ಾ �ಾ�ʼ ಇಂಥ ಕಣ ಮಧುರ �ಾಡುಗಳನು� ಎ��ೆಂದರ�� 

ನೂ�ಾರು �ೌ�  ��ೕಕ� ಗಳ� �ತ��ಸು��ದ�ವ�. ಇಂಥ �ಾ�ಾ��ಕ �ೋ��ೆ ಗಳ�� ದು�ಯುವ ಸಹ�ಾ�ರು 

ಮಂ� ಹುಡುಗರು, ಯುವಕರು ಮತು� ಮಧ� ವಯಸ�ರು �ೋತು ಸುಣ��ಾ�ರು��ದ�ರು. �ೆನ�ನಂಗಳದ�� 

ಅವರ ಮುಖಗಳ� ಇನೂ� �ಾ�ಸು���ೆ. ದುಃಖ�ೊ�ಸುತ��ೇ ಇ�.ೆ 
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 ಈ �ಾ�ೆ�ಯ�� ಬ��ೆಗಳನು� �ೊಳ��ವ��ೊಂದು ��ೇಷ. ��ಯಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಷು� 

ದಪ��ೆಯ �ತೆ�ದ ಬ��ೆಗ�� ೆ�ೇ�ನ ರಸ�ಂದ ��ೈ�  �ಾ� �ಂಗ�ಸು��ದ�ರು. ಈ �ಾ�ೆ�ಯ�� ಮ��ೆೆ 

ಮತು� ಒಕ�ಲತನ�ೆ� �ೇ�ಾದ ಎಲ� ವಸು�ಗಳ� ಕೂಡ �ಗು��ದ�ವ�. ಕೃ� ಉಪಕರಣಗಳ�, �ೕ�ಾವ� 

ಪಂ�ೆ�� ಗಳ�, �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೊಬ�ರ, ����ಾಶಕ, ಉತ�ಮ ತ�ಯ �ೕಜಗಳ� �ೕ�ೆ ಎಲ�ವನೂ� 

ಉ�ಾ��ಸುವ ಕಂಪ�ಗಳ� ವಸು�ಪ�ದಶನದ�� �ಾಗವ�ಸು��ದ�ವ�. ಶಫ�  �ಾ�  

(��ಾನುಭಮಂಟಪ)ನ�� ಕೃ� ಉತ�ನ�ಗಳ ಪ�ದಶನ ನ�ಯೆು��ತು�. �ಂ�ೆಂದೂ �ೋಡದಂಥ ದಪ� ದಪ� 

ಕುಂಬಳ�ಾ�, ಪ�ಾ��, �ೋಳದ �ೆ�,ೆ ಹ��ಗಳ �ಾ�ೆ� , �ೊಸ �ೕ�ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾದ�, ಅರಣ� 

ಮತು� ವನ� �ೕ�ಗಳ ಪ��ಸೃ�� ಮುಂ�ಾದವ� �ೕಹಕ ಜಗತ�ನು� ಸೃ��ಸು��ದ�ವ�. ಅಪ�ಾಧಗಳ ಬ�ೆ� 

�ಾ�� ಒದ�ಸುವ �ೋ�ೕ�  ಮ��ೆಗ�ರು��ದ�ವ�. ಕು��ಗಳ� ಪ���ನ ನ�ಯೆು��ದ�ವ�. �ೊ�ೆಯ �ನ 

�ೆ��ಬಂ�ಾರದ ಕಡಗ �ಲೆು�ವ ಕು��ಗ�ಾದ ಜಂ� ��ಾ� ಕು��ಗಳನು� �ೋಡಲು ಹ�ಾ�ರು ಸಹಸ� ಜನ ಮದು� 

ಸುಡುವ ಕ��ಯೆ�� �ೇರು��ದ�ರು. �ೊ� ಒಡ�ನಂಥ  �ೈ�ಾ�� ಅ�ಾಡ�ೆ� ಬರುವ�ದನು� �ೋಡುವ��ೇ 

ಒಂದು ಸಂಭ�ಮ. ಹಲ� ೆ �ಾ�ಸುತ� �ೊಂಬು ಊದುತ� �ೆಂಪು ಬ�ೆ�ಯನು� �ಾ�ಸುತ� ಆ 

ಕಡುಗಪು�  ಸುಂದ�ಾಂಗನನು� ಕ�ೆತಂ�ಾಗ ಜನ ಮು�ಲು ಮುಟು�ವ �ಾ�ೆ ಹ�ೂೇ�ಾ�ರ �ೆ�ೆದದು� ಇನೂ� 

�ೆನ��ೆ. ಆತನ ಗತು� �ಾಂ�ೕಯ, ಸಡು� �ೂೆ�ೆದು ʻಸಮೂಹ ಸ��ʼ ��ಸುವ �ಾಕಚಕ�� ೆ ಎಲ�ವ� 

�ೆನ��ೆ. ಇಂಥ ಅ�ೕೆಕ �ೈಲ�ಾನರು ��ಾಪುರದ ನಗರ�ೇವ� ೆ�ದ��ಾ�ೕಶ�ರನ �ಾ�ೆ�ಯ�� ತಮ� ಅದೃಷ� 

ಖು�ಾ�ಸುವ  ಸಂದಭ�ೆ� �ಾಯು��ದ�ರು. �ಾ�ೆ�ಯ �ೊ�ಯೆ �ನ ಮದು� ಸುಡುವ 

�ಾಯಕ�ಮ�ರು��ತು�. ಆ �ಾ�� ಲ�ಾಂತರ ರೂ�ಾ� �ೌಲ�ದ �ಾಣ  �ರುಸುಗಳನು� ಸುಡುವರು. 

ಕತ��ೆಯ�� ಬಣ� ಬಣ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ ಕನ�ನ �ೋಕ ಸೃ���ಾಗುವ�ದನು� �ಾ �ೋ�ದು� ಅ���ೕ. 

 �ಾ�ೆ�ಯ ಸಂದಭದ�� ಹ�ಾ�ರು �ನಗಳ �ಾಲ ��ೆ�ೕಶ�ರ ಗು�ಯ ಮುಂ� ೆಎ�.ಎ�. �ೈಸೂ��ನ 

ಆಟದ �ೖ�ಾನದ��  ಇತ� ೆ ಆಯಕ��ನ ಸ�ಳಗಳ�� ಸ�ಾ�ಟ-�ೂೆ�ಾ�ಟ, �ೈ�ಾಟಗಳ� ಪ���ನ 

ನ�ಯೆು��ದ�ವ�. ��ೕ ಕೃಷ��ಾ��ಾತದ ��ೕಕೃಷ� �ಾತ��ಾ� ಜಮಖಂ� ಅ�ಾ��ಾಲನನು� �ೋಡಲು ಹ�ಾ�ರು 

ಸಹಸ� ಜನ ಮು��ೕಳ���ದ�ರು. ಅಪ��ಾಲ �ಾ�ೇಬರು ��ೕಕೃಷ�ನ ಅವ�ಾರ�ರಬಹು�ೇ ಎನು�ವಷ�ರ ಮ���ೆ 

ಆ �ಾತ�ದ �ೊ� ೆಅವರ �ಾ�ಾತ� ಇತು�. ಆ ಧ��, ಆ �ಾಂ�ೕಯ, ಆ ನಟ�ಾ �ೌಶಲ ಈ�ಲೆ� ಕನ�ನ 

�ಾತು, ಜಮಖಂ� ಕ�ೆಯ ಮದರಖಂ� �ಾ�ಮದವರ ʻ�ೇಮ��ೆ� ಮಲ�ಮ�ʼ �ಾಟಕ ಎಷು� 

ಪ��ದ��ಾ��ೆ�ಂದ�ೆ ಜನ ಅದ�ೆ� ʻಮರದಖಂ� ಮಲ�ಮ�ʼ ಎಂ�ೇ ಕ�ೆಯು��ದ�ರು. ಆ �ಾಟಕದ�� 
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ಪ�ತ���ಾಗುವ �ವನ �ೂೆರಳ�� �ೕವಂತ �ಾಗರ�ಾವ� ಇರು��ತು�. ಅದು ಅವನ ತ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ೆ� ೆ�ೆ�ೆದು 

ಆಡು��ತು�!  

�ೆಣು� �ೆ�ೊ�ೕ ಗಂಡು ��ೆೊ�ೕ ಎನು�ವ ಪರ�ೇ� �ಾ�ೇ� ದ���ಾಟ �ಾ�� ಇ�ೕ ನ�ಯೆು��ತು�. 

�ೆ��ನ ಪರ�ಾ� �ಣೆು� �ಾ�ಸು�ಾ� �ಾಡುವ �ೕ�, ಆ �ೈಯ, �ೆ�ೖಯ, ಹಟ ಮತು� ಏ�ಾಗ��ಯೆ�� 

��ೕ�ಾದವನು� �ೇಳ�ವ��ೕೆ ಒಂದು ಸುಖ. ಸಂಕ�ಮಣದ ನಂ��ೋಲುಗಳ�, ಅವ�ಗಳ ಮ�ೆ� ಇನೂ� 

ಎತ�ರ�ಾದ, �ಾರ�ಾದ ಮತು� ಸುಂದರ�ಾದ �ಾಗನಂ��ೋಲು, ಅವ�ಗಳನು� �ೊತ�ವರು, �ೆಂಬಲ�ಾ� 

ಸುತ� ಇದ�ವರು, �ೋತ�, ರು�ಾಲು, ಮತು� �ಾ�ಾಬಂ� ಧ�� ಚಳ�ಂ �ಾ�ಸುತ� �ಾಳ�ೆ� ಸ��ಾ� 

ಕು�ಯುವರು. ಎಲ�ರೂ ನ�ೊ�ಳ� ೆ ಇ�ಾ��ೆ. ��ಾಪುರ �ಟ� ನಂತರ ಅ�ೕೆಕ ವಷಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾನು 

ಸಂಕ�ಮಣದ �ೇ� ೆ��ಾಪುರ�ೆ� �ೋಗುವ ಪ��ಾಠ�ಟು��ೊಂ��ೆ�. ಆಗ ನನ� �ಾಲ� �ೆ�ೕ�ತರ�ೇಕರು 

�ಗು��ದ�ರು. ಸಂಕ�ಮಣದ�� ಕುಸ�ಳೆ�� �ೂೆಡುವ�ದು ಮತು� ಆ ಸಂದಭದ�� ಕುಸ�ೆ��ನ �ಕ� �ಾ��ೆ� �ಂದ 

ಕೂ�ದ ಸಂಕ�ಮಣ ಶು�ಾಶಯ ಪತ�ಗಳನು� �ೋ��  �ಾಡುವ�ದು ಸಂತಸದ �ಷಯಗ�ಾ�ದ�ವ�. �ಾ�ೆ, 

�ೈಸೂ�ಲುಗಳ���ಾ�ಗ �ಾವ��ೇ �ೆಟ� ಗ��ಯೆ�� �ಲೆವ� ��ೆೆಯರ �ೊ�ೆ ಟೂ(�ಾತು) �ಡು���ೆ�ವ�. 

ಆ�ೕ� ೆ�ಾತ�ಾಡುವ �ೕವ��ೆ ಬಹಳ��ದ�ರೂ ಅ��ಾನದ �ಾಟ�ಂ�ಾ� �ಾ� ಸುಗಮ�ಾಗು��ರ�ಲ�. 

ಆದ�ೆ ನಮ� ೆವಷದ�� ಎರಡು �ನಗಳ� ತುಂಬ ಖು� �ೊಡು��ದ�ವ�. ಅಂದು ನಮ�ಾ� ಸ�ಗದ ಸುಖದ 

�ಾ�ಲುಗಳ� �ೆ�ೆ�ರು��ದ�ವ�. ಒಂದು ಸಂಕ�ಮಣದ�� ಕುಸ�ೆಳ�� ಹಂಚುವ �ನ ʻ�ಾವ� �ೕವ�  ಎಳ�� 

�ೆಲ��ಾ�ಂಗ ಇರೂ��̓  ಎನು��ಾ� ಕುಸು�ೆಳ�� ಹಂಚು���ೆ�ವ�. ಇ�ೊ�ಂದು ದಸ�ಾದ�� ಬ�� ಮು�ಯುವ �ನ. 

ಬ�� ಪ�ೆ�ಗಳನು� ಒಯು� �ಾವ� �ೕವ� ಬಂ�ಾರ�ಾ�ಂಗ ಇರೂ�� ಎಂದು �ೊಡು��ದ�ವ�. ಈ ಎರಡೂ 

ಸಂದಭದ�� �ಾತು �ಟ� ��ೆೆಯರ �ೊ� ೆ�ಾತ�ಾಡುವ �ಣಗಳ� ಸೃ���ಾಗು��ದ�ವ�. ವಷಗಟ��ೆ 

ಮುಖ �ರು���ೂೆಂ�ರು��ದ� ��ಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದಭದ�� �ಾತ�ಾಡು��ದ�ರು. �ೕ� ೆಒಂದು �ಾ�ೆ� 

ಎನು�ವ�ದು ಮನುಷ�ನ ಆನಂದ, �ಾ�ತಂತ��, �ೂೆಸದನು� ಕ�ಯುವ�ದು, ಕ� ೆ �ಾ�ತ�ಪ�� ೆ �ೆ�ೆಸುವ�ದು, 

ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಕುದು�ಸುವ�ದು �ೊಸ �ಾನ, ತಂತ��ಾನ ಮತು� ��ಾನಗಳ ಬ�ೆ� �ಳ�ವ�� ೆ

ಪ�ೆಯುವ�ದು, �ಾರುವ�ದು, �ೊಳ��ವ�ದು, ಅನುಭವವನು� �ಸ����ೊಳ��ವ�ದು ನ�ಯೆು��ತು�. ಸಹ�ಾ�ರು 

ಕುಟುಂಬಗಳ� ಒಂದು �ಾ�ೆ��ಂದ ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ�ೆ�� ೆವಸು�ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ�ೆ� ಒಯು�ತ� �ೕವ�ಾನ 

ಕ�ಯೆು��ದ�ವ�. ಆ �ೋವ� ಆ ಸುಖ ಎಲ�ವ� ಬದು�ಾ�ತು�. �ಾ�ೆ�ಯ�� ��ೆ�ೆ�ೂೆಂಡ ಸ�ಾ(೧.೨೫) 

ರೂ�ಾ� �ೋ�ೋ �ಾತ� �ೂೆ�ಯೆ�� ಉ�ಯು��ತು�. �ಾರು, ಸೂ�ಟ� , ��ೕಪ ಕು�ಾ� , 
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�ೈಜಯಂ��ಾ�ಾ, �ಾ��ಾಕ�  ಮುಂ�ಾದ ವಸು� ಮತು� �ಾಯಕ-�ಾಯ�ಯರ ಕ� ಔ� ಗಳ �ೊ� ೆ

�ೋ�ೂೇ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಜನ ಮ�ಯೆ�� ಹಚು���ದ�ರು. ಒಂದು ಗಂ�ಯೆ�� ಈ �ೋ�ೋ �ಗು��ತು� 

ಕಲ�  �ೇ�ೆಂದ�ೆ ಬಣ� ಕುಂಚ�ೊಂ��ೆ ʻಆ��� ̓ �ೆ� ಇರು��ದ�.  

�ಾ�ೆ� ಎಂಬುದು ಸಂಪ��ಾಯ, ಪರಂಪ�,ೆ ವ�ವ�ಾರ �ಾನ, ಕ�ಾ�ಾನಗ�ಂದ ಕೂ�ದ �ೆನ�ನ 

ಆಗರ. ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ �ಶ���ಾ�ಲಯ, ಬದು�ನ ಆಸ�,ೆ �ಾನವನ �ಾಂಸ��ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ �ೆ�ೆ�ಲುಬು. 

ಆದ�ೆ ಕ�ದೆ ಒಂದು ದಶಕದ�� ಮನುಷ�ನ ಈ  ಅನುಭವ�ೆ�, ಪ���ೆ�ೆ ಮತು� ��ೆ�� ೆ �ಾಗ�ೕಕರಣದ 

�ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� ಕವ� �ಮ�ತೂ� �ಗು��ಲ�. 

ಇಂಥ ಒಂದು ಸುವ�ವ��ತ�ಾದ �ಾ�ೆ��ೆ ಸಹ�ಾ�ರು ಜನ ಬು��ವಂತರ ಅವಷ�ಕ�ೆ ಇರು��ತು�. ಅ�� 

ಎತು�ಗ��,ೆ ಓ�ಗ�� ೆಬಹು�ಾನ �ೕಡು�ಾಗ ಸ�ಜನ ಪ��ಾತ�ರು��ರ�ಲ�. �ಾಲು� ಜನ ಏನಂ�ಾರು ಎಂಬ 

ಪ���ೆಂತಲೂ �ೆ�ಾ�� �ೕಗ�� ೆ ಇರುವ�ದನು� ಆ�� �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ �ಾವ�ೆ ಇರು��ತು�. ಜನ ಎಷು� 

ಕು�ಾಗ�ಮ�ಗ�ೆಂದ� ೆ ದನಗಳ �ಾ�ೆ�ಯ�� ಸು�ಾ��ದ ನಂತರ ಈ �ೂೇ�� ೆ�ದಲ ಬಹು�ಾನ. ಈ 

�ೋ�� ೆ ಎರಡ�ೇ ಬಹು�ಾನ ಮುಂ�ಾ� �ಧ���ೕ �ಡು��ದ�ರು. �ೕ�ೆ ಲ�ಾಂತರ ಜನರ 

�ೕವ�ಾ��ಾ�ದ� ಸಂಕ�ಮಣದ�� ಒಂದು ಸಲ ��ಾಪುರ�ೆ� �ಾ�ಸು�ಾಗ ಏ�ಾ��ೆಂದ�ೆ, ಅಂದು �ಾ�� 

೮ ಗಂ�ೆ� ೆಬ�  ��ಾ�ಣ�ಂದ �ಾಂ�ಾದ�� ಕು�ತು ಮ�ಯೆ ಕ�ೆ� ೆ�ೊರ�.ೆ �ಾ�ಯ�� ನಂ��ೋಲು 

ಕಂಡವ�. �ೊ��ೆ ೆ ಹ�ಾ�ರು ಜನ ಇದ�ರು. ಜನರ ಉ�ಾ�ಹ�ೇ� ೆ ಕುಂ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಹುರುಪು 

�ಾಣು��ಲ�ವ�ಾ� ಎಂದು ಮನಸು� ಅಳ��ತು. ನನ� �ಾಲ�ವನು� ಮರ� ತರು��ದ� ಈ �ಾ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾನು 

ಎ�ೊ�ಂದು ಹ���ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ ನನ� �ಾ��ೕ� ಗಳ� ನನ� ಈ �ಾವ�ಾತ�ಕ ಸಂಬಂಧದ ಬ�ೆ� ನಗುವ 

�ಾ�ಾ�ತು�.  

ನಮ� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ವ�ವ�ೆ�, ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಾಧನಗಳ� ಉ�ಾ�ದ�ಾ ಪದ�� ಮತು� �ಾರುಕ�ೆ� ಪದ�� 

ಬದ�ಾದಂ�ೆಲ� ನಮ� �ಾಂಸ��ಕ �ೆ�ೆಗಳ� ನಮಗ�ಯದಂ�ೆ� ಸೂ���ಾ� ಬದ�ಾಗುತ� �ೋಗುತ��ೆ. 

ಒಂದು �ಾಂಸ��ಕ ಪ�ಸರದ�� ಅ� ಮುಖ��ಾದವನು ಬದ�ಾದ ಪ����ಯ�� �ರುಪಯುಕ��ಾ� 

�ಾಣು�ಾ��.ೆ �ಾ�ಾ�ಜ��ಾ� ಸಂಸ��ಯ ಮುಂ� ೆತೃ�ೕಯ ಜಗ��ನ ಸಂಸ��ಗಳ� �ೕ��ಂದ �ೊರ�ದ� 

�ೕನುಗಳ �ಾ� ೆ �ಾ� �ಡು���ೆ! 
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3.3 ಅ� ಅ��  

- ���ೇ� 

ಕಲ�ತ�� ೆ �ೊರ�ದ� ಆಪ� �ೆ�ೆಯ ಅ�ಯನು� �ೕ�ೆ��ಡಲು ಅ�ಲ �ೆ�ೕಷ��ೆ ಬಂ�ದ�, �ೈಲು ಕ�ಾ� 

�ೆ�ೕಷನನು� �ಟು� �ೊರಡಲು ಇನೂ� ಹತು� ��ಷಗ�ದ�ವ�. ಅ�ಲನ ಮುಖ �ೆ�ಾ��ತು�. ಅ� ಅವನನು� 

ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸು�ಾ� �ೕೆ�ದ. 

 ì�ಾ�, ರಜ �ಕ��ಲ��ೆಂದು �ೕೆ�ಾರು �ಾ��ೊಳ��ೇಡ. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ� ಇಬ�ರೂ ಕೂ��ೕ 

�ಮೂ���ೆ �ೋ�ೋಣî. 

 ಮಂಕು ಕ�ದ ಮುಖದ�� ನ�ೆ ತುಂಬು�ಾ� ಅ��  �ೇ�ದ "�ಾ� ೆಆಗ�, ನನ� ತಮ� ಸು�ೕಲನನು� 

ಗುರು�ಸಬ�ೆ�ಯ�ೆ�. ಆಲ�ಂನ�� ಅವನ �ೋ�ೂೇ �ೂೇ���ೆ�ೕ�ೆ. ìಸು�ೕಲ��ೆ ���ೆ�  �ಾ��  �ೊಡಲು 

ಮ�ೆಯ�ೇಡ. ����ೆ  ಅಂದ�ೆ ಅವ�� ೆಹುಚು�. �ಾ�ಾ�ೆ ದಂತದ ��ಯ �ೋಲು…. ಎ������ೕ�ಾ…. 

ಓ ಸ� ಅ���…ೆ. �ೖೆ�ನ�ೆ�ೕ ಮ�ೆ�ೕಯî. 

 ಅ� ಅ�ಲನ ಕಳವಳವನು� �ೋ� ನಗು�ಾ�, 

 ì�ಾನು �ಾವ�ದನೂ� ಮ�ೆ�ಲ� �ೂೇ�� . �ೇ�ಾದ�ೆ �ೇ��ೕ� �ೇಳ�. �ನ� �ೕ�ಾ�ೆ ಕ�ಾ� ���ನ 

�ೕ�ೆ, ಮು��ನ ಉಂಗುರ, �ಾ�ೆ �ನ� �ೋ�ೋ, �ಾ�ಾ�ೆ �ೋಲು… ಇ�ೆ�ೕ �ಾ�ೕೆ…” 

 ಅ�ಲ��ೆ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�ತು. 

 �ಾ�ನ ��ೆ� �ೇ��ತು. ಅ��  �ೆ�ೆಯನ �ೈಯನು� ಸ�ಲ� ಒ�� ì�ೋ� ಬ�ೕ�ಾ? ನಮ� 

ಮ�ಯೆ�� �ಾವ�ದಕೂ� ಸಂ�ೊಚಪಟು��ೊಳ��ೇಡ. ಸು�ೕ�  �ೆ�ೕಷ��� ೆ ಬಂ�ರು�ಾ��ೆ"îಎನು�ತ� �ಂ�ೆ 

ಸ�ದು �ಂತ. �ಾ� �ೊರ�ತು. 

 ಅ�, ಅ��  �ಂದೂ, ಮು��ಮ�ಾದರೂ ಅವರ ��ೆೆತನ ಪ�ತ��ಾ�ತು�. ಅವರ ಪ�ಚಯ�ಾದುದು 

ಒಂದು ��ತ� ರುದ� ಸ���ೕೆಶದ��, ಆ�ೕ�ನ �ೆಲಸ ಮು���ೊಂಡು ಅ�ಲ ಮ�ೆ�ೆ �ೊರ�ದ�, ಅವನು 

ಆ�ೕಸು �ಡುವ�ದ�ೆ� ಅಧ ಗಂ�ೆ ಮುಂ�ೆ�ೕ ಅವನು �ೋಗ�ೇ�ಾ�ದ� �ಾ�ಯ�� �ೋಮು ಗಲ�ೆ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು�. ಅದನು� ��ಯ�ೆ �ೊರ�ದ� ಅ�ಲನನು� �ೂೇ� ಪುಂಡರ ಗುಂ�ೊಂದು ಗಲ� ೆ
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�ಾಡು�ಾ� ಅ����ೊಂಡು ಬಂತು. �ಾ�ಣಭಯ�ಂದ ಅ�ಲ ಹ��ರದ�� ���ದ ಮ�ೆ�ಂದ�ೆ� ನು�� �ಾ�ೇ 

�ಾ�ಲು �ಾ��ೂೆಂಡ. ಅವನ ದು�ಾದೃಷ��ೆ� ಅದು ಮು��ಮರ ಮ��ೆಾ�ತು�. ಪುಂಡರು �ಾ��� ೆಬಂದು 

�ಂತು ಗ�ಾ� ೆ�ಾಡ�ೂೆಡ�ದರು. 

 ಮುಂ�ಾ��ನ�ಾ�ಗು��ರುವ ಗಲ� ೆ �ೇ� ಒಳ��ಂದ ತರುಣ�ೊಬ� ಈಚ�ೆ ಬಂದು, �ೆದ�ದ 

ಹ��ಯಂ� ೆ�ೋ�ಯೆ ಮೂ�ಯೆ�� ಹು���ೊಂ�ದ� ಅ�ಲನನು� ದೃ��� �ೋ�ದ. 

 ì�ಾರು �ೕವ�?î 

 ಅ�ಲ �ಾತ�ಾಡ�ಲ�, ಮ�ೆ�ಾತ ಮು��ಮ�ಾ�ರುವ�ದನು� �ೋ� ತನ� ಬದುಕು 

�ೊ�ೆ�ಾಣು���ೆ�ಂದು ಅವ��ೆ �ಾಸ�ಾ�ತು. �ೆದ��ೆ�ಂದ �ಾ�ಲನು� �ೋ�, �ೈನ��ಂದ 

ಪ����ದವನ ಕ�ೆ ಕಣು� �ರು��ದ. ಮ�ೆ�ಾತ �ಾತ�ಾಡ�ೆ ಮುಂ�ಾ��� ೆ�ೂೇ� �ಾ�ಲನು� �ೆ�ೆದ. 

ಒಳ�ೆ ನುಗ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು��ದ� ಪುಂಡರು ಸ��ಾ�ೕಯನನು� �ೋ� ತಟಸ��ಾದರು. 

ì�ಾರು �ೇ�ಾ�ತು�?î ಮ�ೆಯವನು �ೂೇಪ�ಂದ�ೇ ಪ����ದ. 

ì�ಾಫರ�ೊಬ� ಇ�� ಬಂದು �ೇ��ಾ��ೆ. ಅವನನು� �ಟು��ೊಡ�ೕೆಕುî. 

ìಅವನು �ಾಫರನಲ�. ನನ� ಸ�ೋದರî. 

ಪುಂಡರು �� �ೇ� �ರೆ�ದರು. ಅ� �ಾ�ಲು ಮು�� �ಂ�ರು� ಬಂ�ಾಗ ಅ�ಲನ ಕಣು�ಗಳ� 

�ೇವ�ೊಂ�ದ�ವ�. 

ì�ಾ�, ಇನು� �ೆದ��ೆ�ಲ�. �ೆಲಸ�ಲ�ದ ಜನ �ಾ�ಯ �ೆಸ�ನ�� �ೂೆಂ� ಎ��� ವ�ಥ�ಾ� ರಕ��ಾತ 

�ಾಡು�ಾ��ೆî. 

ಅ�ಲ ಅ�ಯ �ೈಗಳನು� ���ಾ� ��ದು �ೇ�ದ. 

ì�ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ನನ� �ೋದರ, �ಮ� �ೆಸ�ೕೆನು?î 

ì�ೇ�  ಅ�, ತಮ� �ೆಸರು?î 

“ಅ��  ಚಟ�î. 
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ìಇನು� �ೕ� ೆ �ಾ�ಬ�ರೂ �ೆ�ೕ�ತ�ಾ��ೋ�ಾî ಎನು��ಾ� ಅ� �ೈ ಮುಂ� ೆ�ಾ�ದ. ಅ�ಲ ಅವನ 

�ೈಯನು� ���ಾ� ��ದ. 

 ಅ�ಯ ಹೃದಯ�ೈ�ಾಲ��ಯೆನೂ�, ಅವನು �ಾ�ದ ಉಪ�ಾರವನೂ� ವ�� ಅ�ಲ ತನ� 

ಮ�ಯೆವ�� ೆ�ಾಗದ ಬ�ೆ�ದ�. ಅ�ಲನ ಮ�ಯೆವರು ತನ� ಮಗನ �ಾ�ಣ ಉ��ದವನನು� ಕೃತ��ೆ�ಂದ 

ಸ���, ಅವನನು� ಕಲ��ೆ�� ೆಬರಲು ಆ�ಾ���ದ�ರು. 

 ಎರಡು �ವಸದ ನಂತರ ಅ� ಕಲ��ೆ�ಯನು� ತಲು�ದ. ಸುತ�ಲೂ ಕಣು� �ೊರ�� ದೂರದ�� ತನ�ನು� 

ಹುಡುಕುವ ಪ�ಯತ�ದ��ದ� ಸು�ೕಲನನು� ಗುರು��ದ. ಅ�ಲನ�ೇ ಮುಖ, ಅ�ೇ ಎತ�ರ. ಅ�ಲ�ೕೆ ತನ�ನು� 

ಎದುರು�ೊಳ�ಲು ಕಲ��ೆ��ೆ ಬಂ�ರುವಂ�ೆ �ಾಸ�ಾ�ತು. �ಾ�ೇ ಅವ�ೆ�ೆ�ೆ �ೂೇ� ಸು�ೕಲನ ಭುಜದ 

�ೕ� ೆ �ೈ��� ʻಸು�ೕ�  �ಾ�ʼ ಎಂದ. ಸು�ೕಲ �ಂ�ರು� �ೋ�ದ. ಪ�ಯತ�ಪೂವಕ�ಾದ 

ನ�ೆ�ಂದು ಅವನ ಮುಖದ �ೕ� ೆ�ಾದು�ೋ�ತು. 

 “ಅ�ಲ ಬರ�ಲ��ಂೆದು �ೇಸರ�ೇ?î ಅ� ಪ����ದ.  

ಸು�ೕಲ ಪದಗಳನು� ಹೃದಯ�ಂದ ಹುಡು� �ೆ�ೆಯುವನಂ�ೆ �ೇ�ದ, 

ì�ಾ�ೕೆ�ಲ�…ಮ�ೆ�ೆ �ೂೇ�ೂೇಣ�ೇ?î 

ಮ� ೆ�ೇ��ಾಗ ಅ�ಲನ �ಾ� �ೕ�ಾಚಟ� ಮುಂ�ಾ��ನ�� �ಂ�ದ�ರು. ಆ�ೆ ವಯ�ಾ�ದ �ಂೆಗಸು; 

ಮುಖದ�ಾ�ಗ�ೇ ಒಂ�ೆರಡು ಸುಕು�ಗಳ� �ಾ���ೂೆಂ�ದ�ವ�. 

ì�ೕವ� ಬಂದದು� ಬಹಳ ಸಂ�ೋಷ. ಒಳ� ೆಬ��î. 

ಆ�ೆ ಬಲವಂತ�ಂದ ಆ �ಾತುಗಳನು� �ೊರ�ೆಡ�ದ�ೆಂಬುದು ಅ��ೆ �ೆ�ಾ�� ವ�ಕ��ಾ�ತು. �ೆ�ೕಷ��ನ�� 

ಸು�ೕಲನ ಮುಖ�ಾವ �ೂೇ��ಾಗ�ೇ ಅ�ಯ ಉ�ಾ�ಹ�ೆ� ತ��ೕ�ರೆ�ದಂ�ಾ�ತು�. �ೕ�ಾ ಚಟ�ಯ 

�ಾ�ಗತ �ೋ��ೆಯ �ಾ�ಗತದಂ�ತು�. �ಾ�ಾದ� ೆತನ� ಆಗಮನ ಅವ��ೆ ಇಷ��ರ�ಲ��ೇ? ಅ�� ೆ��ತ� 

ಸ�ಳ�ೆ� �ಾ�ಟ�ಂ� ೆ�ಾಸ�ಾ�ತು. ಕುರುಡ �ೊಸ ಸ�ಳ��ೆ ಬಂದಂ�ಾ�ತು� ಅವನ ���, �ಾ���� ೆಬರ�ಾರ�ತು� 

ಎ���ತು ಅ��.ೆ �ಾನು ಪ��ೇ���ೊಡ�ೆ ಮ�ಯೆವ�ಲೆ� ಮುಖ�ಾಡಗಳನು� ಧ�� ಒಂದು �ಾಟಕ�ಾಡಲು 

�ದ��ಾ�ರುವಂ�ೆ �ೋ�ತು. ʻ�ಂದೂಗಳ� ಒ�ೆ�ಯ ನಟರಲ�ʼ ಎಂದು ಅ� �ಮ��ದ. 
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 �ೕ�ಾಚಟ� ಕು�ಯ �ೕ�ೆ ಕುLಈತದ� ಗಂಡನ ಕ�ೆ �ರು�ದ ಕೂಡ�ೇ ಶ�ನ�ದೃ���ಂದ 

ಎತ��ೋ �ೂೇಡು��ದ� �ಾ�ಾ �ಾಟಕದ�� ತನ� �ಾತುಗಳನು� ಮ�ತೆು �ಂ��ಂದ �ೇ���ೊಳ�ವವನಂ�ೆ, 

ìಬ��, ಬಹಳ ಸಂ�ೋಷî ಎಂದರು. ಅವ�ಕ� ಶ���ಂದು �ಾದನ �ೈಗಳನು� ಮುಂದ�ೆ� ತ��ತು. ಮುದುಕನ 

�ೈಗಳನು� ಅ� ��ದು ಕುಲು�ದ. ತನ� �ಾತ� �ವಹ�ೆ ಮು�ದ ಕೂಡ�ೇ �ಾತ��ಾ� �ೇಷ ಕಳಚುವಂ�ೆ, 

�ಾದ ಅಷು� �ಾತ�ಾ�ದವ�ೇ ಪುನಃ ಶ�ನ��ಾ� �ೂೇಡ�ೊಡ�ದರು. 

 ʻ�ಾ�ಾ�ೆ ನನ� ಕಂಡ� ೆ ಅ�ೆ�ೕನೂ ��ಾ�ಸ�ಲ�ʼ ಅ� ಮನ��ನ�ೆ�ೕ �ೕೆ��ೊಂಡ, �ಾನು 

ಮು��ೕಮ�ಾದುದ�ಂದ ಅವ��ಲೆ� ತನ� ಬರು��ೆ ��ಸ�ಲ��ೇ�ೋ ಎಂ�ೆ��ತು ಅ��ೆ.  

 ìಸು�ೕ�  �ಾ�, ಅ�ಲ �ಮ�ೆಲ� �ಾ�ಾನುಗಳನು� ಕಳ����ಾ��ೆî ಎನು��ಾ� ಅ� �ೆ���ೆ ���ದ. 

����ೆ  �ಾ�ಟನು� �ೊರ� ೆ��ೆದೆ ಸು�ೕಲ��ೆ �ೊಟು�, 

 ì�ಮ�ೆ ���ೆ�  ಹುಚು� ಎಂದು ಅ�ಲ �ೇ�ದ. �ೕವ� �ೆ�ಾ�� ಆಟವನು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡ�ೇಕಂ�ೆî 

ಎಂದ. 

ಸು�ೕಲನ ಹ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ವೆ�ನ ಹ�ಗಳ� �ಾ���ೂೆಂಡವ�. �ೆಳತು�ಯನು� ಕ�� �ೇ�ದ, 

ì�ೕವ� �ಾ�ಟು ತರುವ ಶ�ಮ ವ��ದ��ೆ� ನನ� ವಂದ�ೆಗಳ�î. 

ì�ಾ�ಾ �ಮ� ಸಂ�ಯೆ ಸಂ�ಾರ�ೆ� ದಂತದ ��ಯ �ೆತ�î. 

���ೆ �ಾಡು��ರುವವನನು� �ೊ�ೆ�ೆ���ದ�ೆ �ೆ�� ಏಳ�ವಂ� ೆ�ಾದ �ೆ��ದರು. ನಡುಗು��ದ� ತಮ� �ೈಗಳನು� 

�ೕ� �ೆತ�ವನು� �ೆ�ೆದು�ೂೆಂಡರು ಹೃದಯ�ೆ� ಒ���ೂೆಂಡರು. 

ì�ಾ, ಅ�ಲ ಅವನ ಈ�ನ �ಾವ�ತ� �ಮ�ೆ ಕಳ����ಾ��ೆî. 

�ೕ�ಾಚಟ�ಯ ಮುಖದ�� �ಾವ ಬದ�ಾವ�ೆಯೂ ಕಂಡು ಬರ�ಲ�. ìಬಹಳ ಸಂ�ೋಷî ಎಂದು 

�ತ�ದ ಕ�ೆ�ೆ �ೈ�ಾ�ದರು. ಧ�� ಏರು ತ��ಲ�� ೆ�ೕರಸ�ಾ�ತು�. ಸುಖ ದುಃಖದ �ೂೇಂಕು ಸ�ತ ಇರ�ಲ�. 

ì�ಾ� ಎ��?î 
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ìಬಹೂî ಅ��ಾರ�ಾ��ಂದ �ೕ�ಾ �ೊ�ೆಯನು� ಕೂ�ದರು. �ೕ�ಾ ತ�ೆಯ �ೕ� ೆ�ೆರಗು �ೊದು� 

ಬಂದಳ�. ಅ�ಯ �ೈಗ�ಂದ ���ನ �ೕ�ಯೆನೂ� ಮು��ನ ಉಂಗುರವನೂ� �ಾ�ಲ�� ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಸರಸರ�ೆ ಒಳ�ೆ �ೋದಳ�. ಅ��ೆ ಅವಳ ವತ�ೆ ಆಶ�ಯವನು�ಂಟು �ಾ�ತು. 

ಅ�ಲನನು� �ಾನೂ ಮ�ಯೆವರಂ� ೆ ʻಅ�ಲʼ ಎಂದು ಸಂ�ೋ�ಸು��ರುವ�ದು ಅಸ�ಾ�ಾನವನು�ಂಟು 

�ಾ�ರ�ೇ�ೆಂದು ಅ� ಊ��, 

 “ಅ��  ಚಟ�� ೆರಜ �ಕ��ಲ�. ಇಲ��ದ��ೆ �ಾ�ಬ�ರೂ ಒ���ೇ ಬರ�ೇ�ಾ�ತು�î ಎಂದ. 

�ೕ�ಾ ಅ�ಯ ಕಣು� ತ��� ಸುತ�ಮುತ� �ೋಡು�ಾ�, 

ì�ೌದು… ಇನು� ಊಟ�ೆ� ಏಳ���ಾ?î ಎಂದು �ೇ� ಒಳ��ೆ �ೋದರು. �ಾ�, ತಂ� ೆಒಳ�ೆ� �ೂೇ�ೂೆಡ�ೆ 

ಸು�ೕಲ ಅ�ಯ �ೋ��ೊಳ�ೆ� �ೈ�ಾ� �ೇ�ದ. 

 ì�ೕವ� ಬಂದದು� ನಮ�ೆ ಬಹಳ ಸಂ�ೋಷî. 

ಅ� ನಸುನಕ�. 

ìಸು�ೕ�  ಅ�ಲನೂ ಬಂ�ದ�� ೆ��ಾ��ತು�. ಎಂತಹ �ೆ�ೆಯ! ಅವನ �ೆ�ೆತನ�ಾ�� �ಾನು ಏನು �ಾಡಲೂ 

�ದ�. ಅ�ಲನಂತಹ ಜನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪî. 

ಸು�ೕಲನ ಮುಖದ�� ಎಂತಹ�ೋ �ಾವ ಮಂಜುಗ�ೆ�ಯಂ�ೆ �ೆಪು�ಗ��ತು. �ಣ�ೊತು� �ಟು� ಅವನು 

�ೇ�ದ, 

ìಒ�ೆ�ಯವ��ೆ ಎಲ�ರೂ ಒ�ೆ�ಯವರಂ� ೆ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆî.   

ಅ� �ೆ�ಾ�ದ. �ಾನು ಅ�ಲನನು� ಅಷು� �ೊಗಳ�ಾರ�ತು� ಎ��ತು. ಸು�ೕಲ�� ೆ

ಮತ�ರವ�ಂ�ಾ�ರಬಹು�ೆಂದು ಬ�ೆದು ಓ�ೆಗ���ಂದ ಅವನ ಮುಖ �ೂೇ�ದ. ಸು�ೕಲನ ಮುಖದ�� �ೕವ� 

�ೋ�ತು�. 

 �ಾ�ಲ�� ೆ�ಾಗು��ದ� ಊಟ ಅ�� ೆ�ೇಸರವನು�ಂಟು�ಾ�ತು. ಆ�ಾ�ೆ� ಮು�ದು �ಲೆ�ೆ� �ೕಳ���ದ� 

ಸಂ�ಾಷ�ಯೆನು� �ೕಲ��ೆತ�ಲು ಅ�ಯನು� �ಟು� ಮ�ಾ�ರು ಪ�ಯ��ಸ�ಲ�. ಎ��ೆಲು� ಹರ�ದ� �ೌನ, 
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ಗಂ�ೕರ �ಾ�ಾವರಣ ಅ�ಯ ಮನ���ೆ �ರುಕುಳ �ೊ��ತು. �ೊ�ೆ�ೆ ಏನು �ಾಡಲೂ �ೋಚ� ೆಅ� ತನ� 

ಮ�ಯೆವರ ��ಾರ �ಾತ�ಾಡ�ೊಡ�ದ. ಎಲ�ರೂ ಸ�ಲ� ಉ�ಾ�ಹ �ೋ�ದಂ� ೆಕಂಡುಬಂತು. 

ì�ೕವ� ನಮ� ಮ�ಯೆವರ ಆ�ಥ� ��ೕಕ�ಸ�ೇಕುî ಎಂದು �ೇ� ಅ� ಮು���ಾಗ �ೕ�ಾ ನಸುನಕ�ರು. 

 ರೂ�� ೆ�ಂ�ರು��ಾಗ ಅ�ಯ ಮನಸು� �ಾರ�ಾ�ತು�. ಅ�ಲನ ಮ�ೆಯವರ ನಡವ��ೆ ಅವ�� ೆ

��ಸ�ಾರದ ಸಮ�ೆ��ಾ�ತು�. 

 ìಎ�ಾ�ಗ� �ಾನು ಮು��ಂ, ನನ� �ಾ�ೕಪ�ವನು� ಇವರು ಸ�ಸುವ��ಲ� ಎಂದು �ೋರುತ��.ೆ 

�ಾ��ೇಧ �ೋರುವ�ದರ�� �ಂದೂಗಳದು ಎ��ದ �ೈî ಎಂದು�ೂೆಂಡ. ಮ�ಯೆವ�ೆಲ�ರೂ ತನ�ನು� 

�ೕಸ�ೊ�ಸಲು ಆಟ ಹೂ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಸಂಗ� ಅ��ೆ ಖ�ತ�ಾ�ತು. ಅವ��ೆ ಅಷು� ಇಷ��ಲ���ದ� 

�ೕ� ೆ�ೊರಟು�ೋಗ�ೇ ಎಂದು �ೕ��ದ. ಆದ�ೆ ಅ�ಲ ತಪು� ��ದು�ೂೆಳ�ಬಹು�ಂೆಬ ಸಂಶಯ 

ತ�ೆ�ೋ� ಅ�ಲ��ಾ� ಅವನ ಮ�ಯೆ��ರ�ೇ�ೆಂದು�ೊಂಡ.  

 ಅ�ಲ ತ�ೊ�ಡ� ೆ ��ೆೆತನ �ೆ�ೆ�ದು�ೇ ಅವ�� ೆ ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� ಉಂಟು�ಾ�ದ� �ಾ�ತು�. 

ಅ�ಲ ��ಾರ ಬಂ�ೂೆಡ�ೆ ಎಲ�ರ ಮುಖದಲೂ� ಕ� �ರೆ�ಾಡು��ತು�. ಅವರ ಮುಖ �ೕಡ 

ಮುಸು�ದಂ�ಾಗು�ತು�. ಅವರ ವತ�ೆ ಅ�ಯ ಅ��ಾನವನು� �ೂೇ��ದರೂ ಒಂದು �ಷಯದ�� 

�ಾತ� ಅ��ೆ �ಾವ ಅನು�ಾನವ� ಇರ�ಲ�. ಅವನ ಬ�ೆ� ಅ�ಲನ ಮ�ೆಯವ��ೆ �ಾವ 

ಅ��ಾ�ಯ�ದ�ರೂ, ಅವನು ತ��ಡ� ೆ ಇರುವಷು� �ನ ಸುಖ�ಾ�; ಸಂ�ೂೇಷ�ಾ� �ಾಲ 

ಕ�ಯೆ�ೇ�ಂೆಬು�ೇ ಅವರ �ೆಬ�ಯ��ೆಾ�ತು�. 

ಒಂದು �ನ ಅ� ಸು�ೕಲ �ೂೆಡ� ೆ�ಾ�ನ ಹು��ನ �ೕ�ೆ ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡು�ಾ�, 

ʻʻಸು�ೕ�, ಅ�ಲನ �ಾಗದ ಬಂ�ರಬಹುದು, ಅವನ �ೆ�ೆತನ ���ದು� ನನ� ಪುಣ�. ಅವನೂ ಇ��� ೆ

ಬಂ�ದ�� ೆ�ಾ��ೆಾ� ಇನೂ� �ೆಚು� ಸಂ�ೋಷ�ಾ� �ಾಲ ಕ�ಯೆಬಹು�ಾ�ತು�ʼʼ ಎಂದು, 

 ಅ�ಯ �ಾತು �ೇಳ��ಾ� ಹು��ನ�� ಮುಖ ಮು���ೊಂಡು ಮಲ�ದ�. ಸು�ೕಲ ತ�ೆ�ತ��ೆ, 

ʻʻ �ೌದು. �ೕವ� �ೇಳ�ವ�ದು �ಜʼʼ ಎಂದ. 

ʻʻ�ಮ�ಣ� �ಾ�ರದ�� ಒಬ�ʼʼ. 
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ʻʻನನಗದು �ೂೆ��ಲ��ೕೆ? �ಾನೂ, ನನ� ಇಬ�ರು ಅಣ�ಂ�ರೂ ಬಹಳ ��ಾ�ಸ�ಂದ ಇ��ೆವ�. �ೊಡ�ಣ� ಕಮ�, 

ಅ��, �ಾನು. ಈಗ �ಾವ�.... ನಮ� �ೈ�....ʼʼ ಸು�ೕಲನ ಗಂಟಲನು� ಒ�� ��ದಂ�ಾ�ತು, �ಾತು 

ಪೂ��ಾಗ�ಲ�. ಅ� ಮುಂ� ೆ �ಾತ�ಾಡಬಹು�ಾದ�ನು� �ಾ�ೕೆ ಊ��ದ. ಕಮ� �ಾ��ರದ 

ಯುದ�ದ�� ಮ��ದ�. ಅ�ಲ ಕ�ಾ�ಯ�� ತನ� ಸಂ�ಾರ�ಂದ ದೂರ ಇ�ಾ��ೆ̓ ʼ. 

ʻʻಅ�ಲ�� ೆ�ಾ�ಾಗಲು �ಮ� �ೕಚ�ೆ, �ಮ� �ೂೇ�ೋಗಳ�ೆ��ಾ� ಆಲ�ಂನ��ಟು��ೊಂ��ಾ��ೆ̓ ʼ. 

  ಸು�ೕಲ ��� �ೇ�ದ, 

ʻʻನನಗೂ ಅದು �ೂೆತು�. �ಾ�ಬ�ರೂ �ಾ�ಾಗಲೂ ಬಹಳ ಅ�ೂೆ�ೕನ��ಾ��ೕ ಇ��ೆವ�ʼʼ. 

ಸು�ೕಲನ �ೇಹ ಕಂ�ಸು��ತು�. ಮುಖ ಮುತೂ� ಹು�ನ�� ಹುದು�ದಂ� ೆ �ೋ�ತು. 

ಶುಕ��ಾರ ಸಂ� ೆಎಲ�ರೂ �ಾ�ಯ �ೇವ�ಾ�ನ�ೆ� �ೋದರು.  ಅ��ಯ ಸ�ಾ�ರ �ೕಲಳ �ಾ�� ೆ

�ತು�. ಅ� �ೕಲ�ೆ�ಡ� ೆ��ೂೇದ �ಾಡು�ಾ� �ೇ�ದ. 

ʻʻ�ಾ�, ಅ�ಲನನು� ಬಹಳ �ನ ���ರ�ೇ�, �ೕೆಗ ಕ�ಾ��ೆ ಬಂದು ��. ಅವ�� ೆ�ಾ�ಾಗಲೂ 

�ಮ��ೇ �ಾ�ನ. ಅವನು ಕಳ���ರುವ �ೕ�ೆ, ಉಂಗುರ ಒ���ೕೆ?ʼʼ 

  �ೕಲ ತ�ೆಯ �ೕ�ದ� �ೆರಗನು� ಹ�ೆಯವ�ೆ� ೆ ಎ�ೆದು�ೊಂಡು �ೕೆ�ದಳ� ʻʻಹೂಂ, ಬಹಳ 

�ೆ�ಾ���ೆ̓ ʼ. 

ʻʻ�ಾ�, ನನ��ೊಂದು ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ಮ� ಮುಂ�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಮ� ಉತ�ರ ನನ� ೆ�ೇಕುʼʼ. 

 �ೕಲ ತನ� �ೂೆಡ� ಕಣು�ಗಳನು� ಅಧ �ೆ�ೆದು ʻʻಏನದು?ʼʼ ಎಂದಳ�. ʻʻಸತ��ಾ� �ೇ� �ಾ�, �ಾನು 

ಮು��ಮ�ಾದುದ�ಂದ ನನ� ಬರು��ೆ �ಮ�ೆ ಇಷ��ಾ��ೋ? ಇಲ��ೕ? ಎಂದು ಅನು�ಾನ ಬರು���.ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ೇ�ಾದರೂ ತಪು� �ಾ�ರು��ೆೆ? �ಮ� ವತ�ೆ, �ಾತುಕ� ೆಸಹಜ�ಾ�ಲ�. �ಾಟಕದಂ�.ೆ...ʼʼ 

  �ೕ�ಾ ಆತುರ�ಂದ �ೇ�ದಳ�. 

ʻʻ�ೕವ� ಖಂ�ತ �ಾ� ೆ�ಾ�ಸ�ಾರದು. ಇದು �ಾ, �ಾ�ಾ� ೆ��ದ�ೆ  ವ��ೆಪಡು�ಾ��ೆ̓ ʼ. 

ʻʻ�ಾ�ಾದ� ೆ�ಾರಣ ಏನು? ನಮ� �ಾ�ಯನು� ಕಂಡ� ೆಅವ�� ೆ�ರ�ಾ�ರ�ೇ?ʼʼ 

ʻʻ�ೇ, ಅವ�� ೆ�ಾ� �ೕೆದ�ಲ�ʼʼ. 

ʻʻಆದರೂ ಅವ�� ೆ ನನ�ನು� ಕಂಡ� ೆ ಇಷ��ರುವ �ಾ�ೆ �ೋರ�ಲ�. �ಾ�ಾದ� ೆ �ಾನು ಅವರ 

ವತ�ೆಯನು� ಏ�ಂೆದು ��ಯ�?ʼʼ 

ʻʻಸಧ��ೆ� ಏನು ��ಯ�ೇ�. ಸ�ಲ� �ನ ತ�ೆದ� ೆ�ಮ�ೕೆ ಎಲ�ವ� ಅಥ�ಾಗುತ��ೆ̓ ʼ. 



58 
 

  �ೕ�ಾಳ ಮುಖದ �ೇದ�ಯೆನು� ಗಮ��ದ�ೆ ಅ� ಮುಂ�ೆ ಅವಳನು� ಪ���ಸಲು ಇಷ�ಪಡ�ಲ�. 

ʻʻ�ೇ�ಾದರೂ ಇರ�. ಅವ�ೆಲ� ನನ�ನು� ಸಂ�ೋಷಪ�ಸಲು ಪ�ಯ����ಾ��ೆ. ಅದನು� �ಾತ� �ಾನು 

ಮ�ೆಯುವ��ಲ�ʼʼ. 

�ೕಲ ಸಂ�ೋಷ�ಂದ, 

ʻʻ�ೕವ� �ೇಳ�ವ�ದು �ಜ�ೇ? �ಾ, �ಾದ �ಮ� �ಾತನು� �ೇ�ದ�ೆ ಎ�ೂೆ�ೕ 

ಸ�ಾ�ಾನಪಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ̓ ʼ ಎಂದಳ�. 

  ಎದು��ೆ ಕು�ತ ಬಂ�ಾ� ಹುಡು�ಯ �ಾತನು� �ೇಳ���ದ� ಅ�� �ೕ�ಾಳನು� ತನ� ಹುಡು� 

�ೂೇಷ� �ೊ� ೆ�ೂೇ�� �ೋ�ದ. ಇಬ��ಗೂ ಬಹಳ ವ��ಾ�ಸ�ತು�. ನಸು ಕಪು� ಬಣ�ದ �ೂೆಡ� ಕಣು�ಗಳ� 

ಸ�ಲ� �ೕಳ�ಾದ ಮುಖದ �ೕಲಳ�� �ಾವಣ� ಅಡ�ತು�. �ೕಲ �ಾ�ಾಗಲೂ 

�ೌನ�ಾ�ರು��ದ�ಳ�. �ೂೇಷ� �ಾ�ನ ಮ��. ಆದರೂ �ೕಲ, �ೂೇಷ� ಒ�ೆ�ಯ �ಳೆ�ಯ�ಾಗಬಹುದು. 

�ಾನು ಅ�� ಇರುವಂ� ೆ- ಎ��ತು ಅ��ೆ, �ಾಪ �ೋಷ� ತನ�ಾ� �ಾಯು��ರುವಂ� ೆ�ೕಲ ಅ�ಲನ 

ಆಗಮನ�ಾ�� �ಾ�ೂೆ�ಯೆು��ರಬಹುದು. 

ʻʻಈಗ �ಮ�ೆ ನನ� ಬದಲು ಅ�� ಇ��ದ�� ೆ�ೆ�ಾ��ತು� ಎ�ಸಬಹುದಲ��ೇ?ʼʼ 

�ಾ��ಂದ �ಾತು �ೊರ�ದ� ತ�ಣ ಅ��� ೆ�ಾನು �ಾ� ೆ�ಾತ�ಾಡ�ಾರ�ತು� ಎ��ತು. �ೕಲ ನಸು 

��ೆ�ದಳ�. ಅವಳ ಕೃಷ�ವಣದ ಉಜ�ಲ�ಾದ ಕಣು�ಗಳ� ಅ�ಯನು� ����ದವ�. ಅ���ೆ �ಗ����ಾ�ತು. 

ಗಂ�ೕರ ಸ���ೇಶವನು� ಮ�ೆಸುವ ಸಲು�ಾ� �ೇ��ಂದ �ೂೇಷನಳ �ಾವ�ತ� �ೆ�ೆದು �ೕಲ��ೆ 

�ೊಟು� �ೕೆ�ದ, 

ʻʻಇವಳ� ನನ� �ೇಗಂ �ೂೇಷ�, �ೕ�ಬ�ರೂ �ಳೆ�ಯ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು ನನ� ಅ��ಾ�ೆ̓ ʼ. 

  ಅ� �ೕಲಳ ಅ��ಾ�ಯ ��ಯಲು ತವ��ದ. �ೕಲ �ೌನ�ಾ� �ೋಷನಳ �ತ� �ೋ�ದಳ�. 

ಮು��ಮರ ಉ��ೆಯ��ದ� ಲ�ಣ�ಾದ ಹುಡು��ಬ�ಳ� �ೕಲಳ ಕ� ೆಮುಗುಳ�� ೆ�ೕರು��ದ�ಳ�. �ೕಲ 

ಒಂದು ಗ�� ೆ�ತ�ದ ಕ� ೆ�ೋ�, ಅದನು� ರ�ಸುವಂ� ೆತನ� �ೈಗಳ�� ���ಾ� ��ದು, ಸ�ಲ� �ಾ� 

ಹಗುರ�ಾ� ಮು��ಟು�, 

ʻʻತಂ� �ೇವರು �ನ��ಾ�ದರೂ ಸುಖ�ಾ���ರ�ʼʼ ಎಂದಳ�. 

  ಅ��ೆ ಅವಳ ವತ� ೆಆಶ�ಯಕರ�ಾ�ಯೂ, ಅ� ಸುಂದರ�ಾ�ಯೂ �ೋ�ತು. 
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ʻʻ�ೂೇಷ� � ೆ �ಮ� �ಾ�ೖೆ� ೆ ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವಳ� �ಮ� ೆ ಇ�ೕೆ ಶು�ಾಶಯವನು� 

�ೋರು�ಾ��ೆಂದು ನನ� ನಂ��ೆʼʼ ಎಂದ. 

ಅ� ಕ�ಾ�� ೆ �ೊರಡುವ �ನ ಬಂತು. �ೆ�ೕಷ��� ೆ �ೊರಡಲು ಎ�ಾ� �ದ��ೆಗಳ� ನ��ೆದ�ವ�. 

�ಾ, �ಾದ, ಸು�ೕಲ, ಅ��ಡ� ೆಕು��ದ�ರು. ಅ� ��ೂೇದ�ಾ� �ೇ�ದ. 

ʻʻ�ಾ, ಅ�ಲ��ೆ ಸಂ�ೇಶ, ರಸಗುಲ� ಕಳ��ಸುವ�ದಲ��ೇʼʼ. 

 ಸು�ೕಲ �ಾ�ಯ ಕ� ೆ�ೂೇ�ದ. �ೕ�ಾ �ಾತ�ಾಡ�ಲ�. 

  ಅ� ಎದು� �ಂತು ಎಲ��ಗೂ �ೈ ಮು�ಯು�ಾ�, 

ʻʻಇ�ೆ�ರಡು �ನ��ೆ �ಾನು ಅ�ಲನ �ೊ� ೆಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�� �ಾನು ಕ�ದೆ ಪ���ಂದು ��ಷವನೂ� 

ಅವ��ೆ �ವ�� �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆʼʼ ಎಂದ. 

ಅ�ಯ �ಾತು ಮು�ಯುವ��ೇ ತಡ �ಾದ ತಟ�� ೆ ಎದು� �ಂತು ಕು��ಂದನು� ಎಡ�, 

ತೂ�ಾಡು�ಾ� ಆ��ೆ ೆ �ೋ��ಟ�ರು. ಸು�ೕಲ ʻ ಅ�ಾ�ʼ ಎಂದು �ೈನ��ಂದ ಕೂ�ದ.  �ೕ�ಾಚಟ� 

�ಾವ� ಕು��ದ� ಕು�ಯನು� �ಂದ�ೆ� ತ�� ಮುಂ� ೆಬಂದು ಅ�ಯ �ೋ�ನ �ೕ� ೆ�ೈ�ಟು� ಮೃದು�ಾ� 

�ೇ�ದರು. 

ʻʻಇಲ� ಮಗು, �ೕನು ಇನು� ಅ�ಲನನು� �ೋಡ�ಾ�ೆ. ಅವನು ಸತು� ಒಂದು �ಾರ�ಾ�ತುʼʼ. 

ʻʻಸತು� �ೂೇದ! ಅ��! ಇಲ� ಸುಳ��ʼʼ ಅ� ಉ�ೆ�ೕಗ�ಂದ ಕೂ��ೊಂಡ. 

ʻʻ�ೌದು ಮಗುʼʼ �ೕನಳ ದ� ಕು��ತು�. ಇಷು� �ನ ತ�ೆ�ದ� ಕಂಬ� �ೆ�ೆ�ಯ �ೕ� ೆಹ�ಹ��ಾ� 

ಉರುಳ���ತು�. 

ʻʻಸು�ೕ�, �ಾ  �ೕೆಳ�ವ�ದು �ಜ�ೇ? ಅಲ��ೆಂದು �ೇಳ� ಸು�ೕ�ʼʼ. 

ʻʻ�ೌದು �ಾ�, �ೕವ� ಇ��� ೆ �ೂೆರಟು ಬಂದ �ನ�ೕೆ ಕ�ಾ�ಯ�� �ೋಮು�ಾದ ಗಲ�ೆ 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ� ಅ�ಲ �ಾಕು��ಂದ ಇ�ಯಲ�ಟ�ʼʼ. 

ʻʻ ಅ��ೕ�ತ�ಾದ ನಂಬಲ�ಾಧ��ಾದ ತನ� ��ಯ �ೆ�ೆಯನ �ಾವನು� �ೇ� ಅ� ಕು�ಯ�� 

ಕು�ದು �ದು� ಮುಖವನು� �ೈಗ�ಂದ ಮು���ೊಂಡ. ಸು�ೕಲ ಮುಂದ�ೆ� ಬಂದು ಅವನ �ೊರ�ನ ಸುತ� �ೈ 

�ಾ� �ೇ�ದ. 

ʻʻಸ�ಲ� �ೈ���ೊ�� �ಾ�, ಸಹ�ೆ ತಂದು�ೊ��ʼʼ. 

ʻʻಈ ಸು�� �ಮ�ೆ �ಾ�ಾಗ ಬಂತು?ʼʼ 
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ʻʻ�ೕವ� ಬರುವ �ಂ�ನ �ನ�ೕೆ ತಂ� ಬಂತು. ಅ�ಲನ ಆ�ೕ�ನವರು �ವರಗಳನು� ಆ�ೕ� ೆ

ಕಳ���ದರುʼʼ. 

ಅ��ೆ ದುಃಖ ಉಮ��� ಬಂತು. 

ʻʻಇ�ಾ�ದರೂ �ೕವ� ನನ�ನು� ಇ��� ೆಬರ�ಾ��ೂೆಂ��. ಅ�ಲನ ಬ�ೆ� �ಾ�ಾಡು��ದ� ಪ���ಂದು 

�ಾಕ�ವ� ಸೂ�ಯ ��ಯೆಂ� ೆ�ಮ� ಹೃದಯವನು� ಚುಚು���ದ�ರೂ �ೕವ� �ೌನ�ಾ��ೕ ಎಲ�ವನೂ� 

ಸ����. ಅ��ೕ �ೕೆವ�ೇ! �ಮ� �� �ೕೆಡಲೂ ನನ�ೆ �ಾ�ಲ�̓ ʼ. 

ಅ�ಲನ �ಾತು ಬಂ�ಾಗ ಇತರರು �ಾಳ���ದ� �ೌನ ಅ��ೆ ಈಗ ಅಥ�ಾಗು��ತು�. �ಾನು ಅವರ 

ವತ�ೆ�ೆ ಎಂತಹ ಅಥವನು� ಕ���ದ�! 

�ೕ�ಾ �ಲ�� ೆನು�ದಳ�. 

ʻʻಮಗು ��ಸುವ�ದ�ೆ�ೕ��ೆ? ನನ� ಮಗುವನು� �ೕನು �ೊಗಳ�ವ�ದನು� �ೇಳಲು �ೆತ� ಕರುಳ� 

ಹಂಬ�ಸು��ತು�. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಎ�� ��ೆ�ದು�� ೆಸಹ� ೆಕ�ದೆು�ೊಂಡು ದುಃಖ ಪ�ದ���ಡು�ೆ�ೕ��ೇ 

ಎಂದು ಭಯ�ಾಗು��ತು�̓ ʼ. 

ʻʻ�ಾ, �ಾನು ಅ�ಲನ ಸು�� ಎ���ಾಗ �ೕವ� ನನ�ನು� ತ�ಯೆಬಹು�ಾ�ತು�. �ೌನ�ಾ� 

�ಾತ�ಯೆನು�ನುಭ�ಸುವ ಅಗತ��ೇ�ತು�. ನನ��� �ಮ�ೆ ನಂ�� ೆ �ಾಲ�ಾ��ೆ? �ಾನೂ ಅ�ಲನನು� 

��ೕ�ಸು���ೆ�. ಈ ��ಾರ ನನ�ೆ ���ದ�� ೆ�ಾ��� ಒಂದು ಗ��ೆಯೂ ಇರು��ರ�ಲ�ʼʼ. 

ʻʻ�ೂೆತು� ಮಗು ಅದ�ಂದ�ೇ ಅ�ಲನ ಮರಣದ ಸು��ಯನು� ���ಂದ ಮ�ೆಸಲು ಯ���ದು�, 

ನಮ� ಮಗನ �ೊ�ಯೆ ಆ�ೆಯನು� ಪೂ�ೖೆಸಲು ಪ�ಯ����ೆವ�. ಆದ�ೆ �ಾಕಷು� ಯಶ���ಾಗ�ಲ�. ನಮ� 

ವತ�ೆಯ��ದ� ಅಸಹಜ�ಯೆನು� �ೕನು ಬಂದ �ನ�ೇ ಕಂಡು�ೊಂ�ೆ̓ ʼ. 

ʻʻನನ�ನು� ಸಂ�ೂೇಷ�ಾ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು��ದ� ಗ��ಯೆ�ೆ�ೕ �ೕವ�.....ʼʼ 

ಅ� �ಾತು ಪೂಣ�ಾಡ�ಲ�. �ಂ�ನ ದೃಶ�ಗ�ೆಲ� ಅವನ ಕಣು� ಮುಂ�ೆ �ಾಯು� �ೂೇದವ�. 

�ಾದನ ��ತ� ನಡವ��ೆ, ಸು�ೕಲ ಹು��ನ�� ಮುಖ ಮ�ೆ�ದು�, �ೕಲ �ೂೇಷನ�� ೆ�ಾ�ೖೆ�ದು� ಎಲ�ವ� 

ಈಗ ಅವ�� ೆಅಥ�ಾ�ತು. 

ʻʻ�ಮ� ಮಗ ನಮ� �ಾ�ಯವ�ಂದ �ೊಲ�ಲ��ಾ�ಗಲೂ �ೕವ� ನನ�ನು� ಅ��ಯ�ಾ�� ��ೕಕ����. 

ನನ� �ೇಶದ�� ಇದು �ಾಧ��ಾಗು��ರ�ಲ�. �ೕವ� �ಾ�ೕೆ�ೆ �ಾ���? �ಾನು ಅ�ಲನ �ೆ�ೕ�ತ�ೆಂದು ನನ�ೆ 

�ಾ�ಗತ����ಾ?" ಅ�ಯ ಕ��ನ�� ಕಂಬ��ತು�.  
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�ೕ�ಾ ಉತ�ರ �ೇ�ದರು. 

"�ಮ� �ೆ�ೆತನ�ಾ�� �ಾತ� �ಾವ� �ನ�ನು� �ಾ�ಗ�ಸ�ಲ�. ಇದು ಎರಡು ಜ�ಾಂಗದ,  ಎರಡು �ೕೆಶದ 

ಪ���ೆ. �ಂದೂ ಜ�ಾಂಗ ಮು��ಮರನು� �ೇ� ೆ ಆದ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೋ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� 

�ಾ�ಗ���ೆವ�. ಒಂ�ೇ ಮ�ೆಯ��ದ� �ೋದರರು �ೇ�ೆ�ಾದರೂ ತಮ� ಅಣ�ನ ಮ�ೆ�ೆ ಬಂ�ಾಗ 

ಆದ�ಸ�ೇಕ�ೆ�. ಅಷು� ದೂರ�ಂದ �ೕನು �ನ� ಅಣ�ನ ಮ��ೆ ೆ ಬಂ�ರು�ಾಗ �ಾವ� �ನ�ನು� 

ಎದುರು�ೊಳ��ೇಡ�?ೆ" 
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3.4 ಓದುಪಠ� : �ಾ�� ಸಂ�ಾನ 

                                            - �.�.ಎ�.�ಾ�� 

  

ಒಂದು �ನ �ಾ���ೆ �ಾಠ �ೇಳ����ಾ�ಗ  ಹ�ಾ�ರು ಜನ ಗಂಡಸರೂ, �ೆಂಗಸರೂ, ಆ�ೇಶ�ಂದ 

�ಾತ�ಾಡು�ಾ� �ೈ�ಾ�ಯೆ�� �ಾದು�ೋದರು.  �ೆಲವ� ��ಷಗ�ೆ�ಳ�ಾ� ಆಳ� ಬಂದು ʻʻ�ಮ�ನು� 

�ೋಡಲು ಬಂ��ಾ��ೆ, ರೂ�ನ��  ಕು�ತು�ೂೆಂ��ಾ��ೆ̓ ʼ ಎಂದ.  ʻʻ  �ಾ�ಸು ಮು���ೊಂಡು 

ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ̓ ʼ  ಎಂದು �ೇ�ಕಳ����ೆ. 

ರೂ�� ೆ�ೋಗುವ�ದ�ೆ� ಮುಂ�ೆ ಈ ಆಗಂತುಕರು �ಾ�ರಬಹುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ. ದೂರದ�� �ಂತು 

�ಟ�ಯ ಸಂ��ಂದ �ೂೇ��ೆ. ಇಬ�ರೂ ಮು� ̒ ಮ�ʼ ̒ �ಾ�ʼಗಳ�. ಒ�ಾ��ೆ ಮು� ಮು�ೆ��,ೆ ಮೂವರು 

ಮು� ಗಂಡಸರು, ನಡುವಯ��ನ ಗಂಡಸರು ಮೂವರು, ಅ�ೇ ವಯ��ನ �ೆಂಗಸ�ಬ�ರು, ಎರಡು ಮೂರು 

ವಷದ  ಮಕ�ಳ� �ಾಲು�. ಎತ�ರದ ದ�ಯ�� ಒ���ೆ �ಾತ�ಾಡುತ��ೇ ಇದ�ರು, �ಾತು ಏನು, ಸಂದಭ 

ಏನು ಎಂಬುದು ��ಯ�ಲ�. ಇವರ�� �ಾ�ಾದರೂ ನನ� ೆ  ಪ��ತ�ೆ ಎಂದು  ತ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ೆ. 

�ಾಪಕ ಬರ�ಲ�.  

ರೂ��ೂೆಳ� ೆ �ೋ� ನನ� ಕು�ಯ ಬ� �ಂತು�ೊಂ�ಾಗಲೂ �ಾ�ನ ಗದ�ಲದ���ೕ 

ತ��ೕನ�ಾ�ದ�ರು. ʻʻ�ಾರು ? ಏನು �ೇಕು ?ʼʼ ಎಂದು �ೕೆ��.ೆ ಗಂಡ�ೊಬ� ʻʻ��ೋ�ೆಚ� �ಾ� 

ಅವರನು� �ೂೇಡ�ೇಕುʼʼ ಎಂದ. 

 ʻʻ�ಾ�ೇ.ʼʼ 

�ಾಲು� ಮಂ� ಗಂಡಸರು ಎದು� �ಂತು�ೊಂಡು �ೈ �ೋ�� ʻʻ���ಂದ ನಮ� �ಾನ ಉ�ಯ�ೇಕುʼʼ 

ಎಂದರು. ನನ� ೆ �ಂದುಮುಂದು �ೂೆ�ಾ�ಗ�ಲ�. ಮುದುಕರ�ೊ�ಬ� �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಮುಂ� ೆ ಬಂದ. 

ನಡುವಯ��ನ  �ೆಂಗ�ೊಬ�ಳ� ʻʻಅವನು �ಾತ�ಾಡುವ�ದು �ೇಡ ! �ೕವ� �ೇ�ʼʼ ಎಂದು ಇ�ೊ�ಬ�ನನು� 

��ದಳ�. ����ೊಂಡವನು �ಂದೂಮುಂದೂ �ೂೇಡು���ಾ�ಗ  ಮ� ʻ�ಾ�ʼ�ಬ�ಳ� ಎದು� ನನ� 

ಪಕ��ೆ�  ಬಂದು �ೆಟು� �ೋ�ಸುತ� ʻʻಇವಳ ಮಗ�ಗೂ ಅವನ ಮಗ�ಗೂ ಮದು�.ೆ...ʼʼ ಎಂದು 

�ೇಳ����ಾ�ಗ�ೇ ಮುದುಕ�ೊಬ� ʻʻ�ಾಗಲ� �ೇಳ�ೇ�ಾದು� !  ಅದು ಮದು�ೆ ಅಲ�!ʼʼ ಎನು��ಾ� ಅವಳ 
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�ಾಯನು� ತನ� �ೈ�ಂದ ಮು�� ಅವಳನು� ದ���ೊಂಡು �ೊರ�ೆ� ಅ���ಟು� ಬಂದ. �ೆಂಗಸರ �ಾ�ಗಳ� 

ಇನ�ಷು� ಎತ�ರದ ದ�ಯ�� ಕೂ�ಾ�ದವ�. �ಾರು �ಾ��ಾದರೂ ಮದು�ೆ ಆ�� ೆ ಇಲ�� ೆ

ಎಂಬು�ೊಂದೂ ��ಯ�ಲ�. ನನ� ೆಇವರ ನಡವ��ೆಯನು� ಕಂಡು ನಗು ತ�ಯೆ�ಾಗ�ಲ�. ಈ ಮ�ೆ� 

��ಾ�ೆ�ಂ�ನ �ಬ�ಂ�ಯೂ, ��ಾ��ಗಳ� �ಟ�-�ಾ�ಲುಗಳನು� ಅಡ�ಗ�� �ಂತು�ೊಂಡು ತ�ಾ� ೆ

�ೋ� ನಗು��ದ�ರು. 

ನನ� ೆಏನು �ೋರ�ಲ�. �ೕಜನು� ಬಲ�ಾ� ಗು�� �ೈ�ೆ�� ಎಂದು ಕೂ��.ೆ ಗಂಡಸರ �ೊರಲು 

�ಂ�ತು. ಇ�ೊ�ಂದು ಸಲ ಅ�ೇ �ಾತನು� ಕೂ� �ೈಗಳನು� �ೋ��. ʻʻ�ಾಯಂ��ೇ, ದಯ�ಟು� 

ಒಂ�ೆರಡು ��ಷಗ�ಾದರೂ ತು�ಗಳನು� ������!ʼʼ  ಎಂದು ಆ� ೆ�ಾಡುವ ಧ��ಯ�� �ೇ��ೆ. 

ಸ�ಲ� ತಹಬಂ��ೆ ಬಂ�ತು. ಅವರ �ೈ� ಮುದುಕ�ೂೆಬ�ನನು� ಉ��ೇ�� ʻʻ�ಾ��, ಏನು �ೇ�?ʼʼ ಎಂ�ೆ. 

ʻʻ�ಟು� ನನ� �ೊ�ೆಯ  �ಾವನ ತಂ�ಯ �ೋದರ �ೊ�ೆಯ ಮಗಳ ಮಗ...ʼʼ 

ʻ�ೇದ ಪುರುಷನ ಸುತನ ಸುತನ ಸ�ೋದರನʼ ಇ�ಾ��ಯಂ� ೆ�ೋ�ತು. ʻʻ�ಾ��, �ಟು��ಗೂ 

ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ?ʼʼ ಎಂ�ೆ. 

 ಇ�ೊ�ಬ� :  ʻʻಅವನು �ಮ� �ಷ�.ʼʼ 

ಮು�ೆ��ೆ : ʻʻನನ� ಅ�ಯನ ತಮ�ನ ಎರಡ�ೕೆ �ಂೆಡ�ಯ �ಾವ �ೖದುನನ ತಮ�.ʼʼ 

ನನ� ೆಇನ�ಷು� ತ���ಾ�� ʻʻ�ೕವ� �ೆಂಗಸರು ಸ�ಲ� ಸುಮ��� !ʼʼ ಎಂದು ಗದ���ೆ. 

ʻʻ �ಮ� �ಟು��ನ ಪೂ� �ೆಸ�ೇನು ?ʼʼ 

�ಾ� : ʻʻ ಅವನನು� �ಟು� ಎಂ�ೇ ಮ�ೆಯ�� ಕ�ಯೆುವ�ದು.ʼʼ 

 ʻʻ�ೕವ� ಸುಮ��ರು��ೕ�ೋ ಇಲ��ೕ ?ʼʼ 

ನಡುವಯ��ನವನನು� ಕು�ತು ʻʻಏ��ೕ ಅವನ �ೆಸರು ? �ಾವ �ಾ�ಸು ?ʼʼ ಎಂ�ೆ. 

  ಅವನು ಇ�ೊ�ಬ� �ಂೆಗಸನು�  �ೋ� ಸ�ಲ� �ೆದರುತ� (ಆ�ಯೊ �ರುಗಣು� ���ದ�ಳ�) ಎರಡು 

ಸಲ ಗಂಟ�ೂೆಳ�ೇ �ೆ�ೆದು ʻʻ�.ಎ�. ಕೃಷ�ಮೂ�, ಎಂ. ಎ� �. ತರಗ�.ʼʼ 

ʻʻಅವನು ಮೂರು �ನ�ಂದ �ಾ��� ೆಬಂ�ಲ�ವ�ಾ�.ʼʼ 

 ಮ� ʻ�ಾ�ʼ (�ಂ� ೆ�ಾತ�ಾಡ�ೆಳ�ದ�ವಳ�) : ʻʻಅ�ೆ�ೕ  �ಾ�ರಸ� ಇ�ೋದು !ʼʼ 

ಮು�ೆ��ೆ : ʻʻಮು�ೆ�ೕ�ಾ� ! ನನ� �ಮ�ಗನ �ಷಯದ�� �ೕನು �ಾ��ಾಕ�ೇಡ!ʼʼ 

ʻʻಕೃಷ�ಮೂ�� ೆಏ�ಾ�ತು ?ʼʼ 
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  �ೆಂಗಸರೂ ಗಂಡಸರೂ ತಮ� ತಮ����ೕ  ಜಗಳ �ಾ�ರಂ��ದರು. �ಾನು �ರು�ಯೂ �ೈ�ೆ�� 

ಕೂ��ೆ. 

  ಮು� ಗಂಡಸರು : ʻʻನನ� �ೆಂಡ�ಯ �ೋದರ �ಾವನ ಮಗಳ �ೆಸರು �ಾವ� ಅಥ�ಾ 

�ಾ�.ʼʼ 

ʻʻಇ�ೕೆ��ೕ ಇದು ! ಕೃಷ�ಮೂ��ೆ ಏ�ಾ�ತು ಎಂದ� ೆ ಇ�ಾ�ರ�ೂೇ �ೆಸರನು� �ೇಳ�����ೕ� !ʼʼ 

 ಮ� ʻ�ಾ�ʼ : ʻʻಅ�ೆ�ೕ �ಾ�ರಸ� ಇ�ೋದು.ʼʼ 

  ಇ�ೊ�ಬ� ಅವಳನು� �ೊರ��ೆ ದ���ೊಂಡು �ೂೇದ. 

ʻʻ�ಾವ� �ಾರು ?ʼʼ 

ಮ� ʻ�ಾ�ʼ 2 : ʻʻ ಅವ�ೇ �ಟು�ವನು� �ೆ��ದು�, �ಾಟ�, ಶ�ಪನ�...ʼʼ 

ಪಕ�ದ��ದ� ನಡುವಯಸ���ೆಬ�ಳ� �ಾ�ಯ �ಾಯನು� ಎರಡು �ೈಗ�ಂದಲೂ ಮು�� ��ದಳ�, 

ನನ� ೆ ನಗು ತ�ಯೆ�ಾಗ�ಲ�. �ೊರ� ೆ �ಂ�ದ� ಗುಂಪನು� �ೋ��.ೆ �ಾಂದ��ೆ 

ಇಮ���ಾ�ದು�ದಲ��ೆ  ಎಲ�ರೂ ಹಲು� ��ಯು��ದ�ರು. 

ʻʻ�ೇ�ದ��ೆ� �ಾತ� ಬದಲು �ೇ� ! �ಾವ� �ಾರು ?ʼʼ 

ʻʻಅವಳ� �ಮ� ಸೂ��ಂೆಟು. �. ಎ� � �ಾ�ಸು.ʼʼ 

 ��ಸ�� �ೆ�ೆದು �ೂೇ��,ೆ �.ಎ�.�. �ೊ�ಯೆ ವಷ. ಅವಳ� ಮೂರು �ನ�ಂದ �ಾಪ�ೆ�. 

ಇದನು� ����ೆ. 

ಮ� ʻ�ಾ�ʼ : ʻʻಅ�ೆ�ೕ �ಾ�ರಸ� ಇ�ೋದು !ʼʼ 

ಮುಂ�ನ ಕ�ಯೆನು� ಊ���ೊಂ�ೆ. ಇಬ�ರೂ ಬು��ವಂತ ��ಾ��ಗಳ�. ನಮ�ಲೆ� 

��ಯ�ಾ�ದ�ವರು. ʻʻಒಂದು ��ಷ ಸದು��ಾಡ� ೆ ಇ�, �ಾನು ಬಂದು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ̓ ʼ ಎಂದು �ೆನು� 

�ರು��ದ ಒಡ�ೆ�ೕ �ಾಗು�ದ� ಆರಂಭ�ಾ�ತು. ಆ �ಾ�ಸುಗ�� ೆ�ಾಠ �ೇಳ���ದ� ಸ�ೋ�ೊ�ೕ�ಗಳ ಬ� 

��ಾ���ೆ. ನನ� ಊ�ಯೆನು� ಸಮ��ದರು. �ಾಪಸು ಬರುವ �ೊ��� ೆ �ಾಗು�ದ� �ೈಯುದ��ೆ� 

ಎ�ೆ�ೊಡು��ತು�. ಒಬ�ಳ� ನನ� �ೕ�ನ �ೕ�ದ� �ೕಟ� �ೆ�ೕಲನು� �ೈ� ��ದು�ೊಂಡು �ೆದ�ಸು��ದ�ಳ�. 

ಮುದುಕ�ೊಬ� ನನ� ಕು�� (ಗೂಖರು ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಅಲಗು ಕ��)ಯನು� ��ದು�ೊಂ�ದ�. ಅವ�ಬ�ರ 

�ೈ�ಂದಲೂ ಆಯುಧಗಳನು� �ತು��ೂೆಂಡು ಗದರು�ಾ��ೆ. 



65 
 

ʻʻಕೃಷ�ಮೂ�ಯ ತಂ�-ೆ�ಾಯಂ�ರು ಇ���ಾ���ೆ ? �ಾವ�ಯ ತಂ� ೆ �ಾಯಂ�ರೂ 

ಇ�ಾ��ೆ� ?ʼʼ 

ಎದು� �ಂತು�ೂೆಂಡರು. ʻʻಇತರ�ಲೆ� �ೋ� ಪಕ�ದ ರೂ�ನ��� !ʼʼ ಎಂ�ೆ. �ಾರೂ ಏಳ�ೇ 

ಇಲ�. ಒಬ�ರ ಮುಖವ�ೊ�ಬ�ರು �ೋ��ೊಂಡು ಇನೂ� ಭದ��ಾ� ಕು�ತು�ೊಂಡರು. ಅ�ೆಂಡರುಗಳನು� 

ಕ�ೆದು ʻʻಈ �ಾಲ�ರನು� �ಟು� ಉ�ದವರನು� �ೂೆರ�ೆ� ಎ����ೊಂಡು �ೂೇ� !ʼʼ ಎಂ�ೆ. ಮನ��ಲ�� ೆ

ಒ�ೊ�ಬ��ಾ� ಎದು� �ೂೆರಟರು. 

ಕೃಷ�ಮೂ�ಯ ತಂ� ೆ�ಾಯಂ�ರನು� ��ಾ���ೆ. ̒ ʻ��ಸ�ಡ ಮದು� ೆ�ಾ��ೊಂಡರು ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ̓ ʼ ಎಂದರು. �ಾವ�ಯ ತಂ� ೆ �ಾಯಂ�ರನು� �ೇ��ೆ. ʻʻ�ೇವ�ಾ�ನದ�� �ಾರ 

ಬದ�ಾ���ೂೆಂಡರು ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��.ೆ ನಮಗೂ ಸ��ಾ� ��ಯದು.ʼʼ 

  �ಂಬ��ಂದ ಒಂದು ಕೂಗು : ಅ�ೆಲ� �ಾಂಗ�ಾದ ಮದು�ೆ� ಅಲ� ಆ ! �ಟು�ನೂ �ಾ�ೕನೂ 

ಗಂಡ�ೆಂ��ೇ ಅಲ� ಆ !ʼʼ ಆ ���ನ�� �ೋ��ೆ, ಮು� ʻ�ಾ�ʼಗ�ಬ�ರೂ �ೇ�ೋ ಒಳ�ೆ� 

ಬಂದು���ದ�ರು. ನನ� ೆನಗು ಬಂ��ಾದರೂ �ಾ�ೆ� �ೕ�ತು. ಅವರ ಬ� �ೋ� ʻʻ�ೇ� ೆಬಂ�� ಇ��� ೆ

?ʼʼ ಎಂದದ��ೆ� ನನ�  �ಾತೂ�ಮನು� �ೋ��ದರು ! �ಾತೂ��ನ �ೊರ�ಾ���ಾಗ�, ಒಳ�ಾ���ಾಗ� 

ಅಗು� �ಾ�ರ�ಲ��ಂೆಬುದು �ೆ�ಾ�ತು. ನನ�ೆ ನಗುವನು� ತ�ಯೆ�ಾಗ�ಲ�. ʻʻಬಂದ �ಾ�ಯ�ೆ�ೕ 

ಇವರನು� �ೊರ��ೆ ಕಳ���ʼʼ ಎಂದು ಅ�ಂೆಡರುಗ�� ೆಆ� ೆ�ೊ�ೆ�. ನನ� ಕು�ಯ ಬ� ಬಂದು ʻʻಈಗ 

�ಾ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು ? �ಮ� ಸಮ�ೆ�ಯನು� ನನ� ಬ� ಏ�ೆ ತಂ�� ?ʼʼ ಎಂ�ೆ. 

 �ಾಯಂ��ಬ�ರೂ ʻʻಏನು �ೕ� ೆ�ೇಳ���ೕ� ? ಗುರುಗಳ� �ಾ�ೆ �ಷ��� ೆಬು���ಾದ �ೇಳ�ೇಕು!ʼʼ 

ಎಂದರು. 

ìಏನು ಬು�� �ೇಳ�ವ�ದು ?î �ಾವ��ೂೇ �ಧದ�� ಮದು��ೆಾ� �ೂೇ�ತು ಎನು���ೕ�. 

ì�ೕಘ�ಾಲ ಸುಕ�ಾ� �ಾಳ� ಎಂದು �ಾ� ೆಹರಸ�ೇಕು? ಈಗ ಇ�ೆ�ೕನು �ಾಡುವ�ದ�ಾ�ಗುತ��ೆ? 

 �ಾ��� ೆಅಡಚ��ೆಾ�ದ� ಗುಂ�ನ ����ಂದ : ì�ೕನು ಗಂಡ�ೇನಯ� ! ಇ�ೆ�ೕನು �ಾಡುವ�ದ�ೆ� 

ಆಗುತ��ೆ ಎನು���ೕಯಲ�! ಇಬ�ರನೂ� ಕ�ೆದು �ಾ��ನ�� ���� ಕ�ಾಳ�ೆ� ��ದು ಅವರನು� 

�ೇಪ��ಸುವ�ದಕೂ� ಆಗುವ��ಲ��ೇನಯ� !î- ಮು�ೆ��ೆಯ �ೕರಲು �ೂೆರಲು ಅದು. �ೇ�ೋ ಪಕ�ದ 

ರೂ��ಂದ ತ����ೂೆಂಡು ಬಂದು �ಂ�ದ�ಳ�. 
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 ಇವರ ಸಮ�ೆ� ಬ�ೆಹ�ಯುವ �ಾ� ೆ �ಾಣ�ಲ�. ತಂ�ೆ�ಾಯಂ�ರನು� ಕು�ತು ì�ಾ�ೆ �ರಸ, 

ಮನ�ಾ�ಪ? ಅದು ಅಂತ�ಾ�ೕಯ ಸಂಬಂಧ�ೆ?î ಎಂ�ೆ. 

 ಒಬ� ತಂ� ೆ�ೋಪ�ಂದ ì�ಾ�ನೂ� ಅಷ��ೆ� ಇ��ಲ� �ಾ�! �ಾ�ಲೆ� ಬೃಹಚ�ರಣ!î 

ì�ಾ�ದೂ� �ಾ�� ಈ �ಾಂಧ�ೆ ?î 

 ಒಬ� �ಾ�: ìಅದು �ಾಗಲ�. �ಾವ� (�ೆ���ಂದ) ಅಷ�ಸಹಸ� ಅವರು (�ಾ�ಾ�ರ�ಂದ) 

ಕಂಡ��ಾ�ಕ� !î 

 ì�ೕವ� �ೕಲು, ಅವರು �ೕಳ� ಎಂ� ೆ?î 

 �ಾ� �ೌದು ಎಂದೂ �ೋಪದ ತಂ� ೆಅಲ� ಎಂದೂ �ಾ�ಾಡ�ಾರಂ��ದರು. ìನನ�ೕೆ�ೋ �ಮ� 

ಎರಡು ಪಂಗಡದವ�ಗೂ ವ��ಾ�ಸ�ೇ �ಾಣದು !î ಎಂ�ೆ. ಪಕ�ದ ರೂ�ನ��ದ� ಗಂಡಸರೂ �ಂೆಗಸರೂ 

ಗುಂಪನು� �ೇ���ೊಂಡು ಒಳ� ೆಬಂದು ì�ೌದುî ìಅಲ�îಗಳ ಯುದ� ಆರಂ��ದರು. ಒಬ� ಮು� ʻ�ಾ�ʼ 

ಏ�ೂೇ �ಟ�ಟಗುಟು���ದ� ಮುದುಕ�ೊಬ�ನ ಬ� �ೋ� ಅವನ �� �ಂ�ದಳ�. ಗುಂಪು ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ 

ಕೂ��ೊಂ�ತು. ನನ� ರೂಮು ರಣರಂಗ�ಾಗು��ದು�ದನು� �ೋ� ನನ�ೇ ʻಥ� ̓ ಎ���ತು. �ೊ�ಯೆ 

�ಾತನು� �ೇ��:ೆ î�ೕ�ೆಲ�ರೂ ವಯ��ನ�� ನನ�ಂತಲೂ ��ಯರು. ಆದರೂ �ಮ� ನಡವ��ೆ 

ಸಮಪಕ�ಾ�ಲ��ಂೆದು ��ಾದ�ಂದ �ೕೆಳ�ೕೆ�ಾ��ೆ. ಈಗ ನ��ೆರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ನ�ಯೆ�ೋಗುವ�ದು 

�ಮ� �ಮ� ಮ�ೆಗ�� ೆ ಸಂಬಂ��ದು�.ಅದಕೂ� ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ�ಲ�. ಇನು� �ೕವ� ಇ��ಂದ 

�ೊರಟು�ೋ�. ಮ�ೆ� �ಾ�ೇ��ೊಳ��ೆ �ಾ�ಡ�ೕೆ�.î ಎರಡೂ ಕ�ಗಳ� ಒಬ�ರ�ೊ�ಬ�ರು �ೈ�ಾಡುತ��ೇ 

�ೊರ��ೆ �ೂೇದರು. ಒಂ�ಪ�ತು� �ೆ��ೆ ಗುಂ�ಾ� �ೋದ�ೕ� ೆಗಂಡಸರು ಮುಂದುಮುಂದ�ೆ� �ೂೇದರು. 

�ೆಂಗಸರು �ಂ�ರು� �ಂತು�ೊಂಡು ನನ�ನು� ಉ�ೆ�ೕ�� �ೈಗ�ಂದ �ರು�ಾ� �ಾವ�ಾಗಳನು� ��ಯುತ� 

ವೃಂದ�ಾನದ�� ì�ನ� ತ�ೆ ಪ���ೕ�ಾ! �ನ� �ಾ�ಂಟು ಕಳ��ೋ�ಾ ! �ನ� �ೈಪು ಒ�ೆದು�ೋ�ಾ ! �ನ� 

ಷೂ �ತು��ೂೇ�ಾ !î ಎಂದು �ಾ�� ೆಬಂದಂ�ಲೆ� ಚ�ತ ಚವಣ�ಾ� ಕೂಗು��ದು� ಸ�ಲ� �ೊ�ಾ�ದ 

�ೕ� ೆ�ೊರಟು�ೋದರು.  

 ಈ ಗುಂಪು �ೂೕಷ ನ�ಯೆು���ಾ�ಗ �����ಾಲು ಅ�� �ಾದು�ೂೇದನಂ�.ೆ ತ�ಾ�ೆ �ೋಡು��ದ� 

ಗುಂಪನು� ��ಾ��ದನಂ�.ೆ ಅವರು ಏನು �ೇ�ದ�ೋ ! �ಾರ�ಯೆ �ನ ನನ� ರೂ��ೆ ಬಂದು ìಏ��ೕ, 
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�ೕ� �ಂೆಗಸರ �ೈ� �ೈ��ೂೆಳ��ವ ����ೆ ಇ�ದು���ರ��ೕ! �ಮಗಂತೂ �ಾನ ಮ�ಾ�ೆಗ�ಲ�, 

�ೋಗ�. �ಾ�ೇ�ನ ಘನ�ೆ, �ೌರವಗಳನೂ� ಬ�ೆಯು����ೕರ��ೕ ! ಏ�� �ಾ��� ಅವ��ೆ?î ಎಂದು 

��ಾ�ಂ�  �ಾ�ದ. �ೊ�ೆಯ �ಾಕ�ವನು� �ೇ��ೂೆಡ��ೆ ತ�ೆಯ�ಾರದಷು� ನಗು ಉ�� ಬಂ�ತು. 

ನಗುನಗುತ��ೇ �ಜ ���ಯನು� ����ೆ. ಅವ�ಗೂ ನಗುವನು� ತ�ಯೆ�ಾಗ�ಲ�. �ೊ�ೆ� ೆ ìಇಂಥ 

ಸಂದಭಗಳ�� ����ಾ��ೂೆಳ��ವ�ದು �ಮ�ೇ �ೆ�ಷ�  ಆದ Knack ಕ�� !"îಎಂದು ತ�ೆ ಚ���ೂೆಳ���ಾ� 

�ೊರಟು�ೋದ. 
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4 ��ೕಣ� 

ಆಶಯ:   

 
ಹ�ಹ�ಯೆ ಸಮ�ೆ�ಗಳ�-ಸ�ಾಲು -ಅ�ವ�. ಮನುಷ�ನ �ೆಳವ��ೆಯ�� ಹ�ಹ�ಯೆದ 

ಅವ�ಯು ಅತ�ಂತ �ೕವ�ಗ�ಯ��ರುತ��.ೆ ಮ�ೂೇ�ೈ�ಕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಹ�ಹ�ಯೆದವರ�� 

�ೕವ� ಕುತೂಹಲದ �ೂೆ�ೆ�ೆ �ೕ�-ಆತಂಕವ� ಇರುತ��ೆ. ಈ ಅವ�ಯ�� ಸೂಕ� ��ವ�� ೆ�ಾ��ಯ 

ಅಗತ��ರುತ��ೆ. ಹ�ಹ�ಯೆದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಡುವ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾಗೂ ಪ��ಾ�ೋ�ಾಯಗಳ 

ಬ�ೆ� ಅ�ವ� �ೕಡುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ. 

       �ಾ�� ತಂತ��ಾನ �ೇತ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ ನಮ� ಸುತ��ನ ಜಗ��ನ�� ಅ�ಾಧ�ಾದ 

ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಾಗು���ೆ. �ಾವ� �ನ�ತ�ವ� ಬಳಸುವ ಹಲವ� �ಾಧನಗಳ�  �ಾ�� ಆಗು��ರುವ�ದು 

ಈ  ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಒಂದು ಮುಖ. �ಾವ��ೇ ವಸು�  �ಾ�� ಆಗುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಏನು?  �ಾ�� 

�ಾಧನಗಳ� ಏನ�ೆ�ಲ� �ಾಧ��ಾ�ಸುತ��ೆ? ಈ ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ಂ�ಾ� ಮುಂ� ೆಇನೂ� ಏ�ೆಲ� 

�ಾಧ��ಾಗಬಹುದು ಎನು�ವ�ದನು� ಸಂ�ಪ��ಾ� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದು ಸಕಲವ� �ಾ��   �ೇಖನದ ಉ�ೆ�ೕಶ. 

 

ಕುಲ ಕುಲ�ೆಂದು �ೊ�ೆ�ಾಡ�� �ಮ� 

ಕುಲದ �ೆ�ಯೆ��ೆಾದರೂ ಬ���ಾ  

ಹು��ದ �ೕ�ಗ�ಲ� �ಟ�ದ ಭೂ�ಗ�ಲ� 

ಅಟು� ಉಣ�ದ ವಸು�ಗ�ಲ� 

ಗುಟು� �ಾ�ಸಬಂತು ���ೕೆನು ���ೇನು 

�ೆಟ��ೆ ಸವ�ನ �ೆ�ೆಕಂಡ� ಮನು�ಾ  
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4.1 ಹ�ಹ�ೆಯ – ಸ�ಸಮಯ 

�ಾ.ವಸುಂಧ�ಾ ಭೂಪ� 

ಹ�ಹ�ಯೆ �ಾಲ� �ಾಗೂ �ೌವನದ ನಡು�ನ �ಾಲ. ಹುಡು�ಯ�� �ೈ�ಕ, �ಾನ�ಕ ಮತು� 

�ಾವ�ಾತ�ಕ �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಭದ� ಅ��ಾಯ �ಾಕುವ �ಾಲ. �ಾಲ�ದ ತುಂಟತನ ತ�ೆದು ಜ�ಾ�ಾ�� 

��ಾನ�ಾ� ಅ��ಡುತ��ೆ. �ದಲ ಋತು�ಾ�ವ�ೆ� �ೇಹ ಸ�ಾ�ಗುತ��ೆ. �ೕೆಹದ �ಳೆವ�� ೆ�ೕವ��ಾ� 

ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. ಎತ�ರ�ಾಗುವ�ದಲ��ೆ �ೖ �ೈ ತುಂ��ೊಂಡು �ೆ�ಯೆು�ಾ��ೆ ಹುಡು�. ಸ�ನಗಳ 

�ೆಳವ��ೆ �ೋಚ�ಸುತ��ೆ. �ತಂಬದ �ೕ�ೆ �ೊಬು� �ೇಖರ�ಾ� �ೇಹದ ಉಬು�-ತಗು�ಗಳ� ಎದು� 

�ಾಣ�ೊಡಗುತ��ೆ. ಹ�ಹ�ೆಯದ �ೆಳವ��ೆ�ೆ �ಾ�ೕನುಗಳ� ಬಹುಮುಖ� �ಾರಣ. ಇವನು� ನಮ� 

�ೇಹದ��ರುವ ��ಾಳ ಗ�ಂ�ಗಳ� ಉ�ಾ��ಸುತ��ೆ. �ೇಹವ� �ಳೆವ��ಯೆ ಹಂತದ��ರು�ಾಗ ಐ�ಎ�-

1 (ಇನು���  �ೈ�  �ೂೆ�ೕ�  �ಾ�ಕ��) ಎಂಬ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು� ಉ�ಾ�ದ��ೆಾಗುತ��.ೆ ಹುಡು�ಯ�� 

ಪ�ಥಮ ಋತು�ಾ�ವವ� 12 �ಂದ 16 ವಷಗಳ�� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇ��ೕ�ನ ವಷಗಳ�� ಉತ�ಮ 

�ೆ�ೆವ���ೆರುವ ಹುಡು�ಯರು 9�ಂದ 10�ೆ� ಋತುಮ�ಯ�ಾ��ಡು�ಾ��.ೆ 

 �ಕ�ವಯ��� ೆ ಋತುಮ�ಯ�ಾಗುವ�ದ�ೆ� �ಾರಣಗ�ೆಂದ�ೆ ಅನುವಂ�ೕಯ�ೆ, �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ 

�ೇವ�,ೆ �ೊಜು�, �ೈ�ಕ ಶ�ಮ ಇಲ��ರುವ�ದು, �ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ� ಮುಖ��ಾದವ�ಗಳ�. �ೂೆಸದರ�� 

ಋತು�ಾ�ವ(ಮುಟು�) ಪ���ಂಗಳ� ಸ��ಾ� ಆಗ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಋತು�ಾ�ವದ ಅವ� 

21�ಂದ 35 �ನಗಳ�. ಋತು�ಾ�ವ �ಾಲಕ��ೕಣ ಸ��ಾ� ಆಗುತ��ೆ. ಅಲ�� ೆ�ಾ�ವವ� ಎಲ�ರ�� ಒಂ�ೕೆ 

�ೕ�ಯ��ರುವ��ಲ�. �ೆಲವರ�� 3 �ನ�ದ�� ೆಮ��ೆ �ೆಲವರ�� 7 �ಂದ 8 �ನಗ�ರಬಹುದು. �ೈ�ಕ 

�ೆಳವ��ೆ�ಂ��ೆ �ಾನ�ಕ �ೆಳವ��ೆ ಸಹ ಆಗು��ರುತ��.ೆ �ಾನ�ಕ ತುಮುಲ, �ಾಬ�, �ೂೆಂದಲಗಳ� 

ಹುಡು�ಯರ�� �ಾ���ೊಳ��ತ��ೆ. �ಳೆ�ಯರ ಕ�ೆ� ೆ�ೆಚು� ಆಕ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ಾ��ಂತ �ಳೆ��ೕ 

�ೆಚು� ಆ��ಯ�ೆ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ��ೆ, ಸಂ�ೋಚ, ಸೂ���ೆ, ಗಂ�ೕರ�ೆ, ಉತು�ಕ�ೆ, ಕುತೂಹಲ, ಕಲ��ೆ, 

ಏ�ಾಂ�ತನ ಎಲ�ವ� ಏಕ�ಾಲದ�� ಮೂಡುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಹುಡುಗ�ೆ�ೆ�ೆ ಆಕ�ತ�ಾಗುವ�ದು ಸಹಜ. 

 �ೌ��ಕ ಆ�ಾರ : �ೕೆ�ೆ�ಾಳ�ಗಳ�, �ೊಪು� ತರ�ಾ�, ಹಣು�ಗಳ�, �ಾಲು, �ಸರು, ತುಪ� ಎಲ�ವನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಪು��ಕರ ಆ�ಾರ ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ. ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ�� ಹುಡು�ಯರು 
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ದಪ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆಂದು ತುಪ� �ನು�ವ�ದ�ೆ�ೕ ����ಾ��.ೆ �ನ�ೆ� ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ��ಂದ ಖಂ�ತ 

ದಪ��ಾಗುವ��ಲ�. ತುಪ� �ೕಣಶ���ೆ, ಚಮದ �ಾಂ��ೆ ಬು��ಶ��� ೆ�ೇ�ೇ �ೇಕು. 

 �ಾ��ಾಮ: ಕ�ಮಬದ� �ಾ��ಾಮ ಇರ�ೕೆಕು, �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ��ೕ�ಯೆ�� 

�ೊಡ��ೊಳ��ವ�ದು, �ೕ�ಾ�ಾ�ಸ, �ಾ�ಂ�  �ಾಡುವ�ದು ಒ�ೆ�ಯದು. 

 �ಾನ�ಕ ಒತ�ಡ ��ಾ�ಸುವ�ದು: �ಾನ�ಕ ಪ��ಾಂತ�ೆ�ೆ �ೆ�ೕಹ, ನಗು ಮತು� ಉತ�ಮ 

ಹ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೇಕು. ನಗು ಆತಂಕವನು� ಕ�� �ಾಡುವ�ದು, ಮುಗುಳ��ಯೆ ಮುಖ 

ಸಂ�ೋಷ ಮತು� �ಾಂ�ಯನು� ಅ�ವ�ಕ��ೊ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ ನಮ� ಮುಖದ�� ನಗು ಎಂಬ ಒಡ�ೆ 

ಧ��ರ�ೇಕು. 

 �ೕಳ��: �ಾ�ಾನ��ಾ� ಹ�ಹ�ಯೆದ�� ಬಣ�, ರೂಪು, ಎತ�ರದ ಬ�ೆ� �ೕಳ�� ಹು���ೊಳ�ತ��.ೆ 

�ಮ�ನು� �ೕವ� ��ೕ�ಸುವ�ದನು� ಕ�ಯ�ೇಕು. ರೂಪು �ೇ���ೇ �ಾ��ೇ ಅದನು� ಒ���ೊಳ��ೕೆಕು. 

ಕಪು� ಬಣ�ದ ಬ�ೆ� �ೕಳ�� �ೇಡ, �ೆಳ��ಾಗಲು, ಎತ�ರ�ಾಗಲು �ಾವ��ೇ ಔಷ��ಲ�. ಬಣ�, ರೂಪು, 

ಎತ�ರಗ�� ೆವಂಶ�ಾ�ಗ�ೇ �ಾರಣ. ಆದ��ಂದ ಅದ�ಾ�� ಹಣ, ಸಮಯ, ಶ�� ವ�ಯ �ಾ��ೂೆಳ��ೇ�. 

  �ಡ�ೆ : ಹ�ಯೆದ�� �ಲೆವ��ೆ �ಡ�ೆಗಳ �ಾಟ �ಪ�ೕತ. ಇಷು� �ಾಲ ಅಂದ�ಾ�ದ� ಮುಖ�ೆ� 

ಒಂ�ೆರಡು ಗು�ೆ�ಗಳ� �ಾ���ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ ʼಆತಂಕʼ ಶುರು�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ ಕನ��ಯ ಮುಂ�ೆ �ಂತು 

ಗು�ೆ�ಗಳನು� �ಗು��ೊಳ��ವ��ೊಂದು �ೆಲಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ನ�ೆ� ಮೂ�ಾಲು� �ಾ� �ೆಚ��ನ �ೕ�ನ�� ಮುಖ 

�ೊ�ೆಯ�ೕೆಕು. �ೆಚು� �ಾರಯುಕ� �ಾಬೂ�ನ ಬಳ�ೆ �ೕೆಡ. ಪು��ಾ ಮತು� ಅ��ನ �ೆ�ೆ� ಅ�ೆದು �ೇ�� 

ಅಧಗಂ� ೆ�ಟು� ಮುಖ �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ೕೆಕು. �ೇಷ�ಮಧು, ಬ�,ೆ ಮಂ�ಷ� ಪ���ಂದನು� 10 �ಾ�ಂ 

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಕು�� ಪು� �ಾ��ೂೆಳ��ೕೆಕು. ಇದನು� �ೕ�ನ�� �ೆ�ೆ� ಮುಖ�ೆ� ಹ�� ಅಧಗಂ� ೆ�ಟು� 

ಮುಖ �ೊ�ಯೆ�ೕೆಕು. ಮುಖ �ೊ�ೆಯಲು ಕಡ�ೆ�ಟು� ಬಳಸುವ�ದು ಉತ�ಮ. 

 �ಾ�ಯ ದುಗಂಧ : �ೆಲವರ�� �ಾ��ಂದ �ಟೆ� �ಾಸ�ೆ ಬರು��ರುತ��.ೆ ಹ��ನ �ೊಂದ�ೆ, 

ಅ���, ಮಲಬದ��ೆಯ �ೊಂದ�ೆಗಳ�ಂ�ಾ�ಾಗ ���ೆ� ಪ�ಯೆ�ೇಕು. �ಾ���� ಇಲ�� ೆ ಏಲ��ಯನು� 

�ಾ�ಯ�� �ಾ� ಅ�ಯ�ೇಕು. 
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 ಮುಖದ �ೋಮಗ�� ೆ : �ೋಮಗಳ �ಳೆವ��ಯೊ �ೆಲವರ�� ಅ�ಕ, �ಾ�ೕ�ನ 

�ಾರಣ�ಂದ ಮತು� �.�.ಒ.�. ಸಮ�ೆ� ಇರುವವರ�� �ೂೇಮಗಳ �ಳೆವ��ೆ �ೆಚು�. ಬ��ಮರದ 

�ಾ�ಯನು� �ೕ�ನ�� �ೕೆಯು� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೂೇಮಗಳ �ೆಳವ��ೆ ತಗು�ತ��ೆ. 

ರಕ��ೕನ�ೆ : ಅ�ೇಕ ಹುಡು�ಯರ�� ರಕ��ೕನ� ೆಅತ�ಂತ �ಾ�ಾನ� ಸಮ�ೆ�. �ೆಲವರ�� ಋತುಚಕ�ದ 

ಸಮಯದ�� ಅ�ಕ ರಕ��ಾ�ವ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಬಹು�ೇಗ ರಕ��ೕನ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ�ಾರದ�� ಪ���ನ 

�ೊಪು�ಗಳ�, ಹಣು�ಗಳ�, ತರ�ಾ� �ೇ�ಸ�ೇಕು. �ನ�ೊ��� ಒಂದು �ೂೇಟ �ಾ�� ೆ ಎರಡು ಚಮಚ 

�ೇನುತುಪ� �ೆ�ೆ� �ೇ�ಸ�ೇಕು. ಖಜೂರ, ಒಣ�ಾ�� �ೇವ�ೆ ಕೂಡ ಒ�ೆ�ದು. ನು�ೆ��ೊ��ನ ರಸ ಮತು� 

�ೇನುತುಪ� �ೇ�ಸ�ೇಕು. 

ಅ�ಯ�ತ ರಕ��ಾ�ವ : �ೆಲವರ�� ಋತು�ಾ�ವ ಎರಡು ಮೂರು �ಂಗ��ೊ�� ಬರುತ��ೆ. 

ಅಂತಹವರು ಎಳ��, �ಪ��, �ಾರಂ�, �ಣಸು, ಶುಂ� ಸಮ�ಾಗ ಪು� �ಾಡ�ೇಕು. ಒಂದು ಚಮಚದಷು� 

ಪು�ಯನು� �ಲೆ��ೂೆಂ��ೆ �ೆ�ೆ� �ಳೆ��ೆ �ಾ��ೊ�ೆ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ೇಕು. �ೋ�ೆರಸದ �ರುಳನು� 

�ೆಲ��ೊಂ�� ೆ��ೆೆ� �ನ��ೇಕು. 

  ಅ� ರಕ��ಾ�ವ :  �ಾ�ಕ �ಾ�ವದ ಸಮಯದ�� 5 �ಂದ 7  �ನಗಳಗಂತ �ೆಚು� �ಾಲ 

�ಾ�ವ�ಾಗು��ದ��� ಮತು� ಎರಡು ಋತುಚಕ�ದ ಮ�ೆ� ಅಂದ�ೆ ಮು�ಾ�ದ 15 �ನಗಳ���ೕ ಮ�ೆ� �ಾ�ವ 

ಆರಂಭ�ಾಗು��ದ�� ೆಅಲ�� �ಾಡ�ಾರದು. 

 ಉತ��ಾ�ಯ ರಸವನು� 4 ಚಮಚದಷು� �ೇನುತುಪ�ದ�� �ೆ�ೆ� �ನ�ೆ�ರಡು �ಾ� �ಾ��ೊ�ೆ�ಯ�� 

15 �ಂದ 21 �ನ �ೇ�ಸ�ೇಕು. 4 ಚಮಚ ಆಡು�ೋ� ೆರಸವನು� �ೕೆನುತುಪ��ೊಂ�� ೆ�ನ�ೆ�ರಡು 

�ಾ� 15 �ನ �ೇ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಸಮಯದ�� ಗಂ�, �ಾಯಸಗಳ �ೇವ� ೆ�ಾ�ದ�� ಉತ�ಮ ಫ��ಾಂಶ 

�ೊ�ೆಯುತ��.ೆ 

   

ಮು��ನ �ೊ�ೆ��ೋವ� : ಋತು�ಾ�ವ�ೆ� ಮುಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ವ ಆರಂಭ�ಾದ ನಂತರ �ೊ�ೆ��ೂೇವನು� 

ಅನುಭ�ಸ�ರುವ ಹುಡು�ಯ�ೇ ಬಹಳ ಕ��. �ಾ�ಾನ��ಾ� ಬಹು�ೕೆಕರ�� ಸ�ಲ� ಮು��ನ 

�ೊ�ೆ��ೋವ� �ಾ���ೊಳ��ತ��ೆ. �ಳೆ�ೊ�ೆ�, �ೊಂಟ, �ಾಲುಗಳ�� �ೆ�ೆತ ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ. �ೆಲವರ�� 

ಮುಂ�ೆ�ೕ �ೋವ� �ಾ���ೂೆಂಡು �ಾ�ವ ಆರಂಭ�ಾದ ನಂತರ ತಂ�ಾ�ೕೆ ಕ���ಾಗುತ��ೆ. ಇನು� 
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�ೆಲವರ�� ಋತು�ಾ�ವದ ಆರಂಭದ �ನ �ಾತ� �ೂೇ�ನ �ೕವ��ೆ�ದು� ನಂತರ ಕ���ಾಗುತ��.ೆ 

�ೆಲ��� ಅಪರೂಪ��ೆ �ೂೆ�ೆ��ೋವ�, ತ�ೆಸುತು�, �ಾಂ�, ಮಲಬದ��,ೆ ಎ�ೆ��ತದಂತಹ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� 

ಕಂಡುಬರುವ�ದು. ಇಂ�ನ ಬದ�ಾದ �ೕವನ �ೈ�ಯ�� �ಾ��ಾಮದ ಅ�ಾವ�ಂ�ಾ� ಈ �ೊ�ೆ��ೂೇವ� 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ೆಲವರ�� �ಾನ�ಕ �ನ��ೆ, ಆತಂಕಗ�ದ���ಯೂ ಈ �ೂೆಂದ�ೆ �ಾ���ೂೆಳ��ತ��.ೆ 

 ಮು��ನ ಸಮಯದ�� ಕಡ�ೆ�ಾಳ� �ಾತ�ದ ಇಂಗನು� ತುಪ�ದ�� ಹು�ದು ���ೕ�ನ�� ಮೂರು 

�ಾ� �ೇ�ಸ�ೇಕು. �ಾ�ಕ �ಾ�ವ ಆರಂಭ�ಾಗುವ ಏಳ��ನಗಳ ಮುಂ��ೇ ಶುಂ�, �ಣಸು, 

�ಪ��(��ಕಟು) ಸಮ�ಾಗ ಪು� �ಾ�ಟು��ೊಂಡು �ನ�ೆ�ರಡು �ಾ�ಯಂ�ೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ�ದ�� 

�ೆ�ೆ� �ೇ��, ���ೕರು ಕು�ಯ�ೕೆಕು.    

 ತ�ೆ�ೊಟು� : ಎರಡು �ನಗ��ೂೆ�� ತ�ೆ�ೆ �ಾ�ನ �ಾಡ�ೇಕು. �ಾರ�ೊ�� �ಂ�ೆ��ೊಪು�, ಕ��ೇವ�, 

�ೆ���ಾ� ಪು� �ೇ�� ತ�ೆ�ೆ ಹ���ೊಂಡು ಒಂದು ಗಂ� ೆ�ಟು� �ಾ�ನ �ಾಡ�ೇಕು. 

 ಹ�ಹ�ಯೆದ�� �ಾ��ಾರು ಪ��ೆ�ಗಳ�, ಸಮ�ೆ�ಗಳ� �ಾಡು��ರುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು 

�ೕವನ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಕ�ಯುವ�ದು ಅಗತ�. ಸಮಯ, ಸಂದಭ�ೆ� ತಕ�ಂ� ೆ ಪ���ನ ಎಲ�ವನೂ� 

ಎದು�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಆಕ��ಕ�ಾ� ಎದು�ಸ�ೇ�ಾ� ಬರುವ �ಪತು�ಗ�� ೆ �ಾವ �ೕ� 

ಸ�ಂ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಎದು�ಸ�ೕೆಕು ಎಂಬು�ೇ �ೕವನ �ೌಶಲ�. ಪ�ಸು�ತ �ಶ�ದ��ರುವ 

ಯುವಜನ�ಯೆ ಸಂ�ೆ� ಅಂ�ಾಜು ಒಂದೂವ� ೆ ಲ� ಶತ�ೋ�. ಇವರು 10 �ಂದ 24 ವಷ 

ವ�ೕ��ಯವರು. ಇವರ�� �ೕೆಕ�ಾ 85 ರಷು� ಅ�ವೃ���ೊಂದು��ರುವ �ಾರತದಂತಹ �ಾಷ�ದ�ೆ�ೕ 

ಇ�ಾ��ೆ. ಸು�ಾರು 73 ದಶಲ� ಹ�ಹ�ಯೆದವರು ಅ�ವೃ�� �ೂೆಂದು��ರುವ �ಾಷ�ಗಳ�� 

ದು�ಯು���ಾ��ೆ. �ಶ��ಾದ�ಂತ �ೇ. 10 ರಷು� ಜನನಗಳ� ಹ�ಹ�ಯೆದ ಹುಡು�ಯ�ಂದ ಆಗುತ��.ೆ 

�ೈಂ�ಕ ಸಂಬಂಧದ �ಳ�ವ��ೆ, ಕುತೂಹಲ, �ೈಂ�ಕ ಸಂಪಕ�ಂದ ಹರಡುವ �ಾ��ಗೆಳ�, �ೈಂ�ಕ 

�ರುಕುಳ, �ೇಡದ ಗಭ�ಾರ�ೆ ಇಂತಹ ಅ�ೕೆಕ �ೂೆಂದ�ೆಗಳನು� ಎದು�ಸು���ಾ��ೆ. �ೕವನ �ೌಶಲ�ದ 

��ಣ �ಾ�ೆ�ಂದ�ೇ, ��ಕ�ಂದ�ೇ ಆರಂಭ�ಾಗ�ೇಕು. ಹ�ಹ�ಯೆ �ೊಸಕನಸುಗಳ� ಹುಟು��ಾಕುವ, 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯುತ �ೆ�ಾ�� ರೂಪು�ೊಳ��ವ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗ�ೕೆ�ೕೆ �ೊರತು ಸಮ�ೆ�ಗಳ 

ಆಗರ�ಾಗ�ಾರದು. 
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                                       4.2 ಈಗ ಸಕಲವ� �ಾ�� 

                                              - �. �. ��ೕ�� 

ಚೂ��ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳನು�  �ಾ�� ಎನು��ಾ�ರಲ�, �ೆಲ ವಷಗಳ �ಂ�ನವ��ೆೆ ಈ ��ೇಷಣ ನಮ� ೆ

ಪ�ಚಯ�ದ�ದು� ಅ�ೊಂದು ಅಥದ�� �ಾತ��ೇ. �ೕವ�ಲ�ದ ವಸು�ಗಳ� ಚೂ��ಾ�ರಬಹುದು ಎಂಬ 

�ಷಯ �ೂೆ�ಾ��ದು� ಬಹುಶಃ  �ಾ�� �ೋ� ಎಂಬ �ೊಸ �ಾಧನ ಸು���ಾ�ಾಗ�ೇ ಇರ�ೇಕು. 

ಅ�ಾ� �ೆಲ�ೇ ವಷಗಳ�� �ಾ�ಂದು �ಾ�� �ೂೇ�ನ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�� �ಾ�, �ಾ�� �ಾ�, 

�ಾ�� �� ಮುಂ�ಾದ ಅ�ೕೆಕ �ಾ�� �ಾಧನಗಳನು� ಬಳಸು���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಾಧನಗಳ �ಾತು �ಾ�ರ�, 

�ಾ�� ಮ� ೆ�ಾಗೂ �ಾ�� ನಗರಗಳ ಬ�ೆಗೂ �ಾಕಷು� �ಷಯಗಳ� ನಮ� ೆ�ೇಳಲು - �ೋಡಲು 

�ಗು�ೆ�. 

ಇಷ�ಕೂ� �ಾವ��ಾದರೂ �ಾಧನ ಅಥ�ಾ ಸಂಗ� �ಾ�� ಆಗುವ�ದು �ೇ�?ೆ 

 

�ಾ�� ಜಗತು� 

�ಾವ��ೕೆ �ಾಧನ �ಾ�� ಎಂದು ಕ�ೆ��ೊಳ��ೇ�ಾದ�ೆ �ದ��ೆ ಅದರ�� ತನ�ಂತಹು�ೇ ಇತರ �ಾಧನ 

ಅಥ�ಾ �ಾಲಗಳ (�ೆಟ��) �ೊ� ೆಸಂಪಕ ಕ����ೊಳ��ವ �ಾಮಥ� ಇರ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ, �ೈ-�ೈ ,ಎ�  

ಎ�  �, ಬೂ�ಟೂ� ಮುಂ�ಾದ �ಾವ��ೂೇ ಒಂದು �ೌಲಭ� ಬಳ� ಸಂವಹನ ನ�ಸೆಲು, �ಾ�� 

��ಮಯ �ಾ��ೂೆಳ�ಲು ಆ �ಾಧನ ಶಕ��ಾ�ರ�ೇಕು. 

ಈ �ಾಮಥ�ವನು� �ದ�� ೆಪ�ೆದದು� �ಾವ� �ೆ�ಾ�� ಬಳಸುವ �ಾಗೂ �ೆಚು� ಸಮಯ ನ��ಡ��ೇ 

ಇಟು��ೊಂ�ರುವ �ಾ�, ��ೈ� ಮುಂ�ಾದ �ಾಧನಗಳ�. �ಾ��  �ೂೇ�, �ಾ�� �ಾ� ಗ�ೆಲ� 

ಜನ��ಯ�ಾ�ದು� �ೕ��ೇ.  �ತ�ದ ಬದು�ನ�� �ಾಸು�ೊ�ಾ��ರುವ �ೈ� ಬ��, �� ಮುಂ�ಾದ 

ಇ��ತರ �ಾಧನಗಳ� ಆನಂತರದ�� �ಾ�� ಎಂಬ ಹ�ೆಪ�� ಪ�ೆದು�ೂೆಂಡವ�. ಯೂಟೂ��ನ��ರುವ 

���ೕವನು� ಮ�ಯೆ ��ಯ�ೆ�ೕ �ೋಡುವ�ದು, ಅಂಗಳದ  �ೈ� ಬಲ�ನು� ��ೈ��ಂದ�ೇ 

�ಯಂ��ಸುವ��ೆಲ� �ಾಧ��ಾ�ದು� ಇದ�ಂದ�ೇ. 
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 ಈ�ಾಗ�ೇ ಪ��ತ�ಾ�ರುವ �ಾಧನಗಳ� �ಾ�� ಆಗುವ�ದು �ಾ�ರ�, �ಾ�� ಆಗ�ೆಂ�ೇ 

ರೂಪು�ೊಂಡ �ಾಧನಗಳ� ಇ�.ೆ ಇ��ೕ��ೆ ಜನ��ಯ� ೆ ಗ���ೂೆಳ����ರುವ  �ಾ�� ಅ��ೆ�ಂ� 

ಇದ�ೊ�ಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ. 

ಇವರು �ಾ�� ಸ�ಾಯಕರು 

�ಾವ� �ನ�ತ�ವ� ಹ�ಾ�ರು ಬ�ೆಯ �ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡು��ರು�ೆ�ೕ�.ೆ ಈ �ೈ� �ಲೆವ� �ೆಲಸಗಳನು� (ಉ�ಾ: 

�ೈ��ೆ �ೆ�ೊ�ೕ� �ಾ�ಸುವ�ದು) ��ಷ� ಸ�ಳ��ೆ �ೂೇ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ�ೆ ಇನೂ� �ಲೆವನು� (ಉ�ಾ: 

ಅ�ಾ�ಾಂ ಇಡುವ�ದು, ಆ��ೈ� �ಾ�ಂ� �ಾಡುವ�ದು) ಕಂಪೂ�ಟ�ನ�ೊ�ೕ 

��ೈ�ನ�ೊ�ೕ �ಾ��ೂೆಳ��ವ�ದು �ಾಧ�. 

ಈ �ೆಲಸಗಳ�ೆ�ಲ� ನಮ� ಪರ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ �ಾ��ೂೆಡುವಂ�ದ��?ೆ ʻ�ಾ�� ಸ�ಾಯಕರʼ 

ಸೃ��ಯ �ಂ�ರುವ�ದು ಇ�ೕೆ ಆ�ೋಚ�.ೆ 

 ಅಂದ�ಾ� ೆಇ�� �ಾ�� ಸ�ಾಯಕ�ೆಂದ�ೆ  ಚೂ��ಾ�ರುವ ಮ�ೆ�ೆಲಸದವರಲ�, ಇವ� ನಮ� �ೆಲಸಗಳ�� 

�ೆರ�ಾಗಬಲ� ತಂ�ಾ�ಂಶ �ಾಗೂ ಯಂ�ಾ�ಂಶಗಳ�. ಧ��ರೂಪದ ಸಂ�ೇಶಗ�� ೆಪ�����ಸುವ�ದು, �ಾವ� 

�ೇ�ದ �ೆಲಸ �ಾ��ೂೆಡುವ�ದು ಇವ�ಗಳ �ೈ�ಷ��. ಇವ�ಗ�ೆ�ಡ�ೆ �ಾತ�ಾಡುವ ಮೂಲಕ�ೇ ��ೈ� 

ಕ� ೆ�ಾಡುವ�ದು, ಸಂ�ೇಶ ಕ�ಸುವ�ದು, �ಾಡು �ೕೆಳ�ವ�ದು, ಆ� �ೈ� �ಾ�ಂ� �ಾಡುವ�ದ�ೆ�ಲ� 

�ಾಧ��ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

 ಉ�ಾಹರ�ೆ� ೆ �ೕವ� �ಾರು ಚ�ಾ�ಸು����ೕ�  ಎಂದು�ೊ��. �ೕವ� �ೋಗ�ೇ�ಾದ �ಾಗ ಎ���ೆ 

ಎನು�ವ�ದರ ಬ�ೆ� �ೊಂದಲ�ಾದ�ೆ ��ೈ�ನ�� ಗೂಗ� �ಾ��� ಬಳಸುವ�ದು �ಾ�ಾನ�. ಆದ�ೆ �ಾಹನ 

ಚ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಒಂದು �ೈಯ�� ��ೈ� ಬಳಸಲು �ೋಗುವ�ದು ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾಗಬಹುದು. 

 �ಾ�� ಸ�ಾಯಕರು ಸ�ಾಯ�ೆ� ಬರುವ��ೇ ಇಂತಹ ಸಂದಭಗಳ��. �ಮ� ಆಂ�ಾ��� �ೂೇ�ನ��ರುವ 

ಗೂಗ� ಅ��ೆ�ಂಟಳನು� ಕ�ದೆ�ೆ �ಾಕು, ಆ�ೆ �ೕವ� �ೋಗ�ೇ�ಾದ ಸ�ಳ�ೆ� �ಾ��ೋ�ಸಬಲ�ಳ�. ಇನೂ� 

�ೂೆಂದಲ�ದ�� ೆ�ಮ� ��ೆಯೆ�� ೆ�ೂೇ� ಕ�ಯೆನೂ� �ಾಡಬಲ�ಳ�! 

 ಅಂದ�ಾ� ೆಇದನು� �ಾಧ��ಾ�ಸಲು �ಮ��� ��ೇಷ  �ಾಧನಗ�ೇನೂ ಇರ�ೕೆ�ಾ�ಲ�, �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� 

�ೊಟು� ತಂ�ಾ�ಂಶಗಳನು� �ೊಳ��ೇ�ಾದ ಅಗತ�ವ� ಇಲ�. �ಮ� ��ೈ�ನ�� ಗೂಗ� ಅ��ೆ�ಂ� ಸವಲತ�ನು� 

ಒ�� ಸ��ಯ�ೂೆ�ಸ�ೇಕು, ಅಂತರ�ಾಲ ಸಂಪಕ ಇರ�ೇಕು �ಾಗೂ �ಮ� ಧ�� �ೇ�ಸುವಷು� ಹ��ರದ�� 
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��ೈ� ಇರ�ೕೆಕು - ಅ�ೆ�ೕ! ಧ��ರೂಪದ ��ಷ� ಆ�ೇಶಗಳನು� (ಉ�ಾ: ʻ�ಾ� ಅಮ�ʼ, ʻಓಪ� 

ಯುಟೂ��ʼ, ʻ�ೆಂ� ��ೕೆ�ʼ) ಅಥ�ಾ��ೂೆಳ��ವ ಈ ವ�ವ�ೆ� ಅದನು� ಥಟ��ೆ �ಾ�ಸುತ��.ೆ 

ಆಂ�ಾ��� �ಾ�ಾಚರಣ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ʻಗೂಗ� ಅ��ೆ�ಂ�ʼ ಇರುವಂ�ೆ�ೕ ಆಪ� ಐಒಎ�  ನ�� 

ʻ��ʼ ಎಂಬ ಸವಲತು� ಇ�ೆ. ��ೈ� �ೆ�ೆ� �ಾವ� �ಾಡುವ ಹಲವ� �ೆಲಸಗಳನು� ನಮ� �ಾ�ನ 

ಮೂಲಕ�ೇ �ಾ���ೊಳ�ಲು �ೆರ�ಾಗುವ�ದು ಇಂತಹ ಸವಲತು�ಗಳ ಉ��ೇಶ. ��ಷ� �ಾ��ಯನು� 

ಅಂತ�ಾಲದ�� ಹುಡುಕುವ�ದು, �ೊಸ ಸು��ಗಳನು� ��ಸುವ�ದು, �ೋ� �ೇಳ�ವ�ದು, �ಾ��� 

ಕ�ೆಸುವ�ದು, �ಂ� ��ಸು- �ನ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಆಡ� �ಾಡುವ�ದು ಇವ�ಗ��ೆ �ೊತು�. 

�ಾ�ಂೆದ�ೕ� ೆ�ಾ�� ಸ�ಾಯಕರು �ೋ�ನ�ೆ�ೕ �ಾ�ರ�ೇಕು? ಈ ಪ���ೆ� ೆಉತ�ರರೂಪ�ಾ� ಪ���ೇಕ 

ಯಂ�ಾ�ಂಶ ರೂಪದ �ಾ�� ಸ�ಾಯಕರೂ �ದ��ಾ��ಾ��ೆ.  ಗೂಗ� ನ ʻ�ೂೇ�ʼ �ಾಗೂ  ಅ��ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯ ʻಎ�ೂೇʼ �ಾಧನಸರ� ಇದರ ಉ�ಾಹರ�ಗೆಳ�. 

 ��ೈ�ನ�� ತಂ�ಾ�ಂಶ ರೂಪದ��ರುವ ಬದಲು ಪ���ೇಕ ಯಂ�ಾ�ಂಶ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ  �� 

�ೕೆ��ೕಗಳಂ�ೆ ಇವನೂ� ಒಂ�ೆ� ೆ ಇ��ರುವ�ದು, ಮ�ಯೆ ಇತರ ಸದಸ��ೂೆಡ� ೆ �ಾತ�ಾ�ದಂ�ೆ 

ಇವ�ಗಳ �ೊ�ೆಗೂ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು, ಉತ�ರ ಪ�ದೆು�ೊಳ��ವ�ದು ಸುಲಭ ಎನು�ವ�ದು ಈ �ಾಧನಗಳ 

ಸೃ��ಯ �ಂ�ರುವ ಆ�ೋಚ�.ೆ ಇವ�ಗಳನು� ಬಳ� ಮ�ಯೆ��ರುವ ಇತರ  �ಾ�� �ಾಧನಗಳನು� 

(ಉ�ಾ:�ಾ�� ಬ�� , �ಾ�� ��) �ಯಂ��ಸುವ�ದು ಕೂಡ �ಾಧ�. 

ಅಂದ�ಾ�ೆ ಈ �ಾಧನಗಳದು� �ೕ� ೆ �ೇ�ದ�ೆ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾಡುವ�ದು ಎನು�ವ ಮ��-�ಾ-ಮ�� 

�ಾಯ�ೖೆಖ��ೕನೂ ಅಲ�. �ೕವ� �ೇ�ದ �ೆಲಸ ಪೂ�ೖೆಸಲು �ೆ��ನ �ಾ�� �ೇ�ದ�� ೆ �ೇ� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು (ಉ�ಾ: ಕ�ೆ�ಾಡ�ೇ�ರುವ�ದು ಅಮ�ನ ��ೈ��ೂೇ �ಾ�ಂ�ೆ�ೖ��ೂೇ), ಲಭ��ರುವ 

ಆ��ಗಳ ಬ�ೆ� ��ಸುವ�ದು (ಉ�ಾ: ಬ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ ಸಂ�ೕೆಶ ಸ���ೆ�ೕ ಬದ�ಸ�ೇ�ೋ) 

ಮುಂ�ಾದ �ೌಲಭ�ಗಳ� �ಾ�� ಅ��ೆ�ಂ� ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುತ��ೆ.  ಆ���ಯ� ಇಂ�ೆ��ೆ��, ಮ�ೕ� 

ಲ�ಂ� ಮುಂ�ಾದ ಅ�ಾ�ಧು�ಕ ತಂತ��ಾನಗಳ �ೆರ��ಂದ ಇವ� ತಮ� �ಾಯ�ೈಖ�ಯನು� 

�ರಂತರ�ಾ� ಉತ�ಮಪ���ೊಳ��ವ ���ನ�� (ಉ�ಾ: �ೕವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಅಮ�ನ ��ೈ��ೕೆ 

ಕ�ೆ�ಾಡು��ದ�� ೆಮುಂ�ನ �ಾ� �ೇರ ಆ ಸಂ�ೆ��ೇ ಕ��ೆಾಡುವ�ದು) ಕೂಡ ಪ�ಯತ�ಗಳ� �ಾ��ೆ. ಈ 

�ಾಧನಗಳ�� ಇಂ��ೕ� �ೂೆ�ೆ�ೆ ಇತರ �ಾ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ �ಾಮಥ�ವನು� �ೆ�ೆಸ�ಾಗು���ೆ. 
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                            ಮ�ಯೊ �ಾ��  

�ಾ�� �ೋ�, �ಾ�� �ಾ�, �ಾ�� ಬ�� , �ಾ�� �� - �ೕ� ೆಮ�ಯೆ �ಾಧ�ೆಗ�ಲೆ� �ಾ�� 

ಆದ�ೕ� ೆಇ�ೕಗ ಪೂ� ಮ��ೇ �ಾ�� ಆ� ಬದ�ಾಗು���ೆ. 

 ��ಟ� ತಂತ��ಾನದ ಅನುಕೂಲ�ೆಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� ಬಳ��ೊಳ��ವ ಮ��ೇ ʻ�ಾ�� 

�ೋ� ̓, ಇ��ನ �ಾ�ನು-�ೈಟುಗಳನು� ��ೈ� ಆ� ಬಳ� �ಯಂ��ಸಬಹುದು, ಮ�ಯೆ �ಾಪ�ಾನ- 

�ಾ�ಯ ಗುಣಮಟ�ದ �ಾ��ಯನು� ��ೈ�ನ�ೆ�ೕ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು, �ಾ�ಂ� ಮ�ೕ� - 

�ೖ�ೂೆ�ೕ�ೇ� ಓವ� �ೆಲಸಗಳ�ೆ�ಲ� ಆ�ೕ�ನ�� ಕು��ೇ ಗಮ���ೊಳ�ಬಹುದು, �ೆಕೂ��� �ಾ�ಮ�ಾ�ೆ 

�ಾಣು��ರುವ ದೃಶ�ಗಳನು� �ಾ�� �ೋ�ನ�� �ೂೇಡಬಹುದು. ಅಂದ�ಾ�ೆ ಇ�ಲೆ� ಮುಂ�ಂೆ�ೋ 

�ಾಧ��ಾಗುವ ಸಂಗ�ಗಳಲ�- �ೕ�ನ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ �ೈ� ಬಹಳಷು� �ೌಲಭ�ಗಳ� ಈ�ಾಗ�ೇ 

�ಾರುಕ�ೆ�ಯ���ೆ, ನಮ� �ೇಶದಲೂ�! 

ಈ �ೈ� �ಾ�� ಬ�� ನಂತಹ �ಾಧನಗಳಂತೂ �ಲೆ�ೕೆ ನೂರು ರೂ�ಾ�ಗಳ�� �ೊರಕುತ��.ೆ ��ೈ� 

ಮೂಲಕ �ಯಂ��ಸಬಹು�ಾದ ಈ �ೕಪಗಳ� ನಮ� ೆ �ೇ�ಾ�ಾಗ �ಳೆಕನು� �ೆಚು�-ಕ�� 

�ಾ��ೂೆಳ�ಬಲ�ವ�, �ಳೆ�ನ ಬಣ�ವನು� ಬದ�ಸಬಲ�ವ�. ��ೈ��ಂದ �ೊಮು�ವ �ಾ�� ೆ�ಾ�� �ೆ�� 

�ಾಂಗತ��ದ�� ೆಮ�ಯೆ�ೆ�ೕ ��ೊ�ೕ ಎ�ೆ�� ��ೆ! �ೕ�ಂ� �ಾ���ಂದ �ಾ��� �ೕ�ನವ�ೆ�ೆ ಇ�ೇ 

�ೕ� ��ೈ� ಮೂಲಕ �ಯಂ��ಸಬಹು�ಾದ ಇನೂ� ಅ�ೕೆಕ �ಾ�� �ಾಧನಗಳ� �ಾರುಕ�ೆ�ಯ���ೆ. 

 ಅಂತ�ಾಲ ಸಂಪಕ�ರುವ ಇಂತಹ �ಾಧನಗಳ ಬಳ�ೆ�ಂದ ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಧ��ಾಗಬಹುದು?  �ಾ�ಂ� 

�ೆ� ಉ�ಾಹರ� ೆ �ೋ�ೋಣ. �ಾ���ಾ  �ೌಲಭ��ರುವ �ಾ�ಂ� ��ೆ ಅನೂ� ಅಂತ�ಾಲ 

ಸಂಪಕವನೂ� ಬಳ��ೊಂಡು ಮ�ಯೆ��  �ೆ� ಓತು���ರುವ�ದು �ಾರು ಎನು�ವ�ದನು� �ೕವ�  ಎ��ೇ 

ಇದ�ರೂ ��ೈ�ನ�ೆ�ೕ �ೋಡಬಹುದು. ಬಂ�ರುವವರ �ೂೆ� ೆ �ಾತ�ಾಡಲೂಬಹುದು. ��ೈ� 

ಮೂಲಕ�ೇ �ೕಗ �ೆ�ೆದು ಅವರನು� ಮ��ೆಳ�ೆ �ಾ�ಗ�ಸಬಹುದು. 

ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಂಶ�ಂೆದ�ೆ �ಾ��ೊ�ೕ�, �ಾ�� �ಾ� ಗ��ಲೆ� ಇರುವಂ� ೆ �ಾ�� ಮ��ೆೆ 

��ಷ��ಾದ ಸ�ರೂಪ�ೕೆನು ಇರುವ��ಲ�. �ೕ� ೆ �ೇ�ದ ��ಧ �ೌಲಭ�ಗಳ� �ೇ�ದ ಒಂದು ��ಾಲ�ಾದ 

ಪ�ಕಲ��ಯೆ�ೆ�ೕ ಆದ��ಂದ ನಮ� �ಾ�� ಮ� ೆಇ�ೂೆ�ಬ�ರದ��ಂತ ಸಂಪೂಣ �ನ��ಾ�ರುವ�ದು �ಾಧ�. 

ನಮ� ಅಗತ�ಗ�� ೆತಕ�ಂ� ೆ�ಾವ� ಬಳಸುವ �ಾಧನಗಳ� �ೇ�ೆ�ೕೆ��ೆಾ�ರಬಹುದು: ��ಯರ ಆ�ೋಗ�ದ 

�ೕ� ೆ��ಾ ಇಡುವ ಯಂತ�ಗ�ಂದ �ಾ�ರಂ�� �ಾಕು�ಾ��ಗ�� ೆಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ� ಊಟ �ಾಕುವ 
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ವ�ವ�ೆ�ಯ ವ�ೆ� ೆ ��ಧ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸುವ ಅ�ೆ�ೂೆ�ೕ �ಾ�� �ಾಧನಗಳ� ಈ�ಾಗ�ೇ 

ರೂಪು�ೊಂ��.ೆ ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�, �ೊಂಚ �ಾಂ��ಕ ಪ�ಣ� ಇದ�� ೆ�ೊಸ ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� �ಾ�ೇ ರೂ�� 

�ಾ�� ಮ�ಯೆ �ಾಧ��ೆಗಳನು� ಇನ�ಷು� �ಸ����ೊಳ�ಲೂಬಹುದು. 

ಮ��ೆಳ�ನ ವಸು�ಗಳ�ೆ�ೕ ಅಲ�, �ಾಹನಗಳ� �ಾ��ಾ��ೆ. �ಾವ� �ೊರಗ� ೆ ಎ�ೂೆ�ೕ ಇ�ಾ�ಗಲೂ 

�ಾ��ೊ�ೕ� ಮೂಲಕ ನಮ� �ಾ��ೂೆಡ� ೆ ಸಂಪಕದ��ರಬಹುದು. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ�, ಕಂಪೂ�ಟರುಗ��ೆಡ� ೆ

ಸಂಪಕ ಏಪ���ೊಡುವ �ಾಧನಗಳ �ೆರ��ಂದ ನಮ� �ಾ�ನ ಆ�ೋಗ�ದ ���ಗ�ಯನು� ಥ�  ಅಂತ 

��ದು�ೊಂಡು�ಡಬಹುದು. 

ವಸು�ಗಳ  ಅಂತರ�ಾಲ 

ಇತ�ೆ�ಾ� �ಾ�� �ಾಧನಗಳಂ� ೆ �ಾ�� ಮ�ಯೆ ��ೆ��ೆಯ��ರುವ�ದೂ ಅಂತರ�ಾಲ�ೇ. ಆದ�ೆ 

ಇ��ರುವ�ದು ಕಂಪೂ�ಟಗಳ�ೆ�ೕ ಅಲ��ಾದ��ಂದ ಇದು ಬ�ಯ ಅಂತರ�ಾಲವಲ�- ವಸು�ಗಳ ಅಂತರ�ಾಲ, 

ಅಂದ�ೆ ʻ ಇಂಟ�ೆ� ಆ� �ಂ��ʼ! 

ಇಂಟ�ೆ� ಎಂ�ಾ�ಣ ಕಂಪೂ�ಟ� �ಾಗೂ ��ೈ� �ೋನ�ಳ�ೆ�ೕ ನಮ� ಮನ��� ೆ ಬರುವ�ದು 

�ಾ�ಾನ�. ಅಂತರ�ಾಲ ಸಂಪಕವನು� ಇಂತಹ �ಾಧನಗ�ಗ�ೆ�ೕ �ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ೆ �ತ�ದ ಬಳ�ಯೆ 

ವಸು�ಗಳನೂ�  ಅದರ �ಾ���� ೆತರುವ�ದು, ಅವ�ಗಳ ನಡು� ೆಸಂವಹನ �ಾಧ��ಾ�ಸುವ�ದು ಈ ಪ�ಕಲ��ಯೆ 

�ೈ�ಷ��. 

�ಾವ� �ನ�ತ�ವ� ಬಳಸುವ ನೂ�ಾರು, �ಾ��ಾರು ಸಂ�ೆ�ಯ ವಸು�ಗಳ� (�ಂ��) ಬೃಹ�  �ಾಲ�ಂದರ 

�ಾಗ�ಾ� �ೆ�ೆ�ಾಗ ವಸು�ಗಳ ಅಂತರ�ಾಲ ರೂಪು�ೊಳ��ತ��ೆ. ನಮ� ಪ�ಚಯದ ಅಂತರ�ಾಲದ�� 

�ೇ� ೆ �ಾ��ಾ��- �ೆ�� �ಾಪುಗಳ�, ಸವರು ಗಳ�, ��ೈ�-�ಾ��ೆ�ಟು�ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು 

ಸಂಪ�ತ�ಾ���ೇ  �ಾ� ೆ ವಸು�ಗಳ ಈ ಅಂತ�ಾಲದ�� �ಾವ� ಕ����ೊಳ�ಬಹು�ಾದ ಎಲ� 

�ಾಧನಗಳ� ಅಂತರ�ಾಲ ಸಂಪಕ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಲ�ವ�, ಪರಸ�ರ �ಾ�� ��ಮಯ �ಾ��ೊಳ�ಬಲ�ವ�. 

ಗೃ�ೋಪ�ೕ� ವಸು�ಗಳ� – �ಾಹನಗಳ� ಮುಂ�ಾದ �ೊಡ� �ಾಧನಗಳ�ೆ�ೕ ಅಲ�, ನಮ� �ೇಹ�ೊಳ� ೆ

�ೇ� ಆ�ೋಗ�ವನೂ� ನಮ� ಓ�ಾಟವನೂ� ಗಮ���ೊಳ��ವ �ೆನ�ರುಗಳಂತಹ ಅ�ಸೂ�� ವಸು�ಗಳ� ಈ 

�ಾಲದ �ಾಗ�ಾ�ರುವ�ದು �ಾಧ�. 

ಇ�ೆ�ಲ� �ಾಧನಗಳ� ಅಂತರ�ಾಲದ ಸಂಪಕ�ೆ� ಬಂದ�ೆ ಅವ�ಗಳ ನಡು� ೆ��ಮಯ�ಾಗುವ �ಾ��ಯ 

ಪ��ಾಣವ� �ಾ�ೕ ಪ��ಾಣದ�� �ೆಚು�ತ�ದಲ�, ಅದನು� ��ಾ�ಸುವ �ದ��ೆಗಳ� ನ��ೆ�.ೆ ೫�ಯಂತಹ 
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�ೊಸ ಪ�ಕಲ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ� ಬಳ�ಯೆ��ರುವ ತಂತ��ಾನದ ಸ�ರೂಪವನು� ಗಮ�ಾಹ�ಾ� 

ಬದ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ ಈಗ ನಮ� ೆಪ�ಚಯ�ರುವ�ದ��ಂತ ಹಲ�ಾರು ಪಟು� �ಚೆು� �ೇಗದ ಅಂತರ�ಾಲ 

ಸಂಪಕಗಳನು� ಕ����ೊಡುವ�ದು ಇಂತಹ �ದ��ಗೆಳ �ೈ� �ೆಲವ�. �ಶ��ಾದ�ಂತ ದೂರಸಂಪಕ �ೇತ�ದ 

ಮುಂಚೂ�ಯ��ರುವ ಹಲವ ಸಂ��ೆಗಳ� ಈ ���ನ�� ಈ�ಾಗ�ೇ �ೆಲಸ�ಾಡು���ೆ. 
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4.3  ಕುಲಕುಲ ಎಂದು �ಾಶ�ಾದ ಕುಲ�ೇ�ಗಳ� 

- �.ಲಂ�ೇ� 

ಗ�ೇಶನ ಹಬ��ಾ� ಮೂರು �ನ ಆ�ತು�. �ಾನು ಎಂ�ನಂ� ೆನಮ� ಮ��ೆ ೆಒಂದು ��ೋ�ೕಟ� ದೂರದ 

ಸಣ� ��ಎ �ಾ�ನ�� ನ�ಯೆು���ೆ�. ಈಗ ನನ� ಬದು�ನ�� ಉ��ರುವ ಹಲ�ೇ ಸಂ�ೋಷಗಳ��  �ಳೆ�ನ 

�ಾ� ಒಂದು;  ಇಷ��ಾದ ಪುಸ�ಕಗಳನು� ತ�� ಓದುವ�ದು;  ಟ� �ಾ�ನ,  �ೕ�ಾ ಹ��ರದ  ��ೆೆಯರು �ಕ��ೆ 

ಹರಟುವ�ದು,  ಇ�ಲೆ�  ಇನೂ� ಹಲವ� ಖು�ಗಳ�.  �ೂೇ� �ಾ� ನಗುವ�ದು,  ಹ��ರದವರ ಬ�ೆ� ಕ� ೆಕ�� 

�ೇಳ�ವ�ದು,  ನನ� ಆಳದ��ನ  �ೆಲವ�  ವೃ�ಾ�ಂತಗಳನು�  �ತ�ವ� �ೆ�ೆಸುವ�ದು.   ಅವ� �ಜಕೂ� 

�ೆ�ೆಯುತ���ೆ?  �ೆ�ೆಸಲು,  ಬ�ೆಯಲು �ೌವನ,  ಶ��,  ಅಹಂ�ಾರ ಎಲ�ವ� �ೇಕಲ��ೇ.  �ಾ� ೆ�ೇಳ��ಾ� 

ಕೂತು�ೊಳ��ವ ಬದಲು ನಮ���ನ �ಂೆ�ಯನು� ಆದಷು� �ಾ�ಾ��ೂೆಳ��ವ�ದು, �ೆಚು� �ೆಚು� 

ಉ�ಸ�ೆ��ಸುವ�ದು �ಾ�.  ಅ�ೆ�ಾ� ಈಗ ಇರ�.  ಅವತು� �ೆಳ�ೆ� ಎದು�  �ತ� �ಾನು ನ�ೆಯುವ  �ಾ� 

ನ�� �ಾ� �ಾಡು�ಾ� ಇ��ೆ.  ಅದು ಪುಟ�,  ಅ�ೆ�ೕನೂ ಸುಂದರವಲ�ದ, ನನ�ಂಥವರು  �ಾಲು� �ನ 

�ೋಗ�ದ��ೆ �ೕ� �ಾ�ಗ�ೆ�ಾ� ಸ�ಂತದ �ಾಸಸ�ಳ �ಾ� �ಾ��ೊಳ��ವ,  ಹ��ರದ�� 

�ೊಸಮ� ೆ ಕ��ಸುವವರ �ಾ� ಮ� ಗ�ೆಲ�  ಗ�ೕಜು �ಾಡುವ �ಾಗ.  ��ಎ �ಾ� ಆದ��ಂದ ಅದರ�� 

�ಾ�ಗೂ ಆಸ�� ಇಲ�.  �ಾನು ಅ��� ೆ �ೋಗುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ,  �ೕ�ಯ�� ನ�ದೆ�ೆ 

�ಾಹನಗಳ,  ದನಕರುಗಳ �ಾಟ.  ಅವ�ಗ�ಂ�ೆಲ�  ಹು�ಾ�ಾ�  ತ����ೊಂಡು �ಾ� �ಾಡುವ�� 

�ೇಸರ�ಾ�ರುತ��.ೆ ರ�ೆ�ಗಳ�� �ೇ�ೆ ಗುಂ�, �ೕರು, ಫು� �ಾ� ಗಳ��  �ಾ�ಡುವಂ�ಲ�.  �ೕ�ಾ�  ಈ 

�ಾ�ೇ  ಸ� ಎಂದು �ಾ�ಾ�ದ� ಅದರ �ೇ�ಯನು� ಸ�ಪ��,  ನಮ� �ೂೇಟದ ಆಳ�ಗಳನು�  ಕ�ೆದು 

�ತು� �ೋ�ದ� �ೕೆ� ಭದ� �ಾ��.ೆ  ರ�ೆ�ಯ ದನಗಳ�,  �ೂೆ�ೆ�ೇ� ಮನುಷ�ರು ಅದನು� ಅ�� ಗ�ೕಜು 

�ಾಡದಂ�ೆ �ೊಡ� �ೕೆ� � ೆ ತಂ�  �ಾ�� ಸಣ� �ೕೆ� ಗಳನು� ಸ� �ಾ���ೆ.  ಅ�� ���ದ� 

�ಾಗದ,  ಎ�,ೆ  ಐ� ��ೕಂ  �ಾ��ೆ� ಗಳ�, �ಂ�ಯ  ಅವ�ೇಷಗಳ� ಎಲ�ವನೂ�  �ೆ�ೆ��ೆ.  ಎ�ಾ� ಸ� 

�ೋ�ತು ಎಂದು �ೆಲವ� �ಂಗಳ� ಅ�� �ಾ� �ಾಡುವಷ�ರ�� ��ೆ� ಗ�ೇಶನ ಹಬ� 

ಬಂತು.  �ೌ�,  ಗ�ೇಶನ ಹಬ�ದಂದು ಅಷು� ಗ�ಾ�ೆ ಇರ�ಲ�.  ಗ�ೇಶನ ಹಬ��ಾದ �ಾಲು�  �ನಗಳ 

ತರು�ಾಯ ಹ�ಾ�ರು ಹುಡುಗರು ಬಂದು �ಾ��ೊಳ� ೆ ಚಪ�ರ �ಾಕ�ೊಡ�ದರು.  ಗ�ೕೆಶನ 

ಹಬ��ಾ�ದ�ರೂ ʻ ಗ�ೇಶ ಗ�ೇಶʼ  ಅನು���ದ� ಅವರನು� �ೋ� �ಾನು 
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ಸುಮ����ೆ;  ವೃ�ಾ  ಜಗಳ�ಾಡುವ�ದು �ೇಡ ಎನು�ವ�ದು ನನ� �ಾ��.  ಅಷ�ರ�� �ಾಲು�  ಜನ �ೂೆಡ� 

�ೕೆ� �ೕಳ�ೊಡ�ದರು.  �ಾನು ʻ�ಾ�ೆ?ʼ  ಅಂ�ೆ.   

ʻಗ�ೇಶನ ಇ��ೕ�  �ಾ�.ʼ 

ʻಹಬ��ಾ� �ಾಲು� �ನ�ಾಯ���ೕ?ʼ 

ʻಇಲ� �ಾ�, �ೇ�ೆ ಕ�ೆ ಇ����ೕ�.  ಅದನು� ಈಗ ಇ���ೆ ತಂ�ಟು� ಎರಡು �ನದ��  �ಸಜ�ೆ 

�ಾ��ೕ�.ʼ 

ʻಸ�, ಅದ�ೆ� �ಾ�ೆ �ೇ�  �ೕ���ೕ�?ʼ 

ʻಜನ ಬ�ೋದ�ೆ� ಅನುಕೂಲ�ಾಗು�ೆ�. ಮ�ೆ� ಮುಂ�ನ �ಾ� ೆಸ��ಾ��ೕ�.ʼ 

ʻಸ�, �ೆನ�ಟು��ೊ��. ಇದು �ಾವಜ�ಕ �ಾಗ. ಇ�� ಏನು �ಾ�ಾದರೂ �ೇ�ೆ�ೕ�ಲ�. �ೕವ� 

ಮ�ೕ�ೇ ಸ� �ಾಡ�ೇಕುʼ ಅಂ�.ೆ ನನ� �ಾ��ೆ �ಾನು �ಾ�  �ಾ� ಬಂ�.ೆ ಮ�ೆ� �ಾಲು� �ನ �ಾನು 

ಅತ� �ೋಗ�ಲ�. 

ಗ�ೇಶನನು� ಕ��ದ �ೕ� ೆ�ತ� �ೕೆ�  �ಾ�ೕೆ ಎ�ೆದು�ೋ��ಾ��.ೆ ಈ ಬ�ೆ� ಬ�ೆಯ�ಾರ�ೆಂದು 

ಸುಮ����ೆ. ಎಲ�ಕೂ� �ಾ�ೆ ತ�ೆ�� �ಾ��ೂೆಳ��ವ��ೆಂದು �ಲ���ಂದ ಇರಲು ಯ����ೆ. ಆದ�ೆ 

ಹ�ಾ�ರು ಸು��ಗಳ� ಬಂದು ನನ�ನು� �ಣೆಕು��ರುವ�ದ�ಂದ ಇ�� ಸುಮ��ೇ �ೇಳ����ೆ�ೕ�.ೆ ಗಣಪನ ಕ�ಸುವ 

�ವಸ ಈ ಚ��ಗಳ� �ವ��ಾ�ದ�� ರಕ� ಸು�ಸ�ೆ���ದು�, ಅ�ೕೆಕ ಕ�ೆ ರಕ��ಾತ �ಾಡ�ೆ���ದು� ನನ�ನು� 

�ೕೆ���ೆ. �ವ��ೆ�ಯ �ಾಸಕ, ಆತನ ��ೆೆಯ�ಲೆ� ಶತಪ�ಯತ� �ಾ� �ವ��ಾ�ದ�� ಗಲ�ೆ, ಅ�ಾಹುತ 

ತ���ದರು. ಈ ಪುಂಡು�ೂೇಕ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಸಹ��ೆಂ�ರ�ೇ�ಂೆದು �ಾನು ಎ�ೆ�ೕ ಪ�ಯ���ದರೂ ಇವರ 

ದುಷ�ತನ ನನ�ನು� ಕಂ��ೆಸು���ೆ. ಇವರು ��ದು�ೊಳ��ೇಕು :ನನ�ಂಥವರು ಸಹ�ೆ�ಂದ ವ��ದಷೂ� 

ನಮ� ಸಹ��ೇ ನಮ� ��ಾ�ಂತವನು� ಗ�� �ಾಡುತ��ೆ. ನಮ� ನಂ�� ೆದೃಢ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಬ�ೆ� �ಾನು 

�ೕ�ಸು��ರು�ಾಗ�ೇ ದೂರದ �ೇಶಗ�ಂದ �ೆಟ� ಸು�� ಬರು���ೆ. 

�ಾನು ಇವರ ವತ�ೆಯನು� �ೋ� ವ�� ೆಪ���ೆ�.  ಇ� ಜಗ��ನ�� ಅತ�ಂತ ಬು��ವಂತ�ೆಂದು 

�ೆಸ�ಾದವರು,  ಒ�ೆ�ಯ ��ಣ ಪ�ೆದವರು,   ಎರಡು  �ಾ�ರ ವಷ�ಂದ �ಾವ�-�ೋವ� ಅವ�ಾನ 

ಅನುಭ��ದವರು, ಈ  ಯಹೂದ�ರು(JEWS) ನ��ಲ� ಅನುಕಂ�ೆ ಪ�ೆದ �ಾಹ�ಗಳ�,  ಬದುಕುವ�ದ�ಾ�� 
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ಪ���ಣವ� ಎಚ�ರ�ಂದ ಇರ�ೇ�ಾದ ಜನ�ವರು.  ಆದ�ೆ ಇವರು 1989ರ�� �ಾ�ದು� �ೂೇ� ನನ�ೆ 

ಅಚ���ಾ�ತು.  ರ�ಾ�ದ�� ಕಮು���� ಸ�ಾರ �ದು� ಗ� ಬ�ೋ�   ತನ� �ೇಶ�ೆ� ಪ��ಾಪ�ಭುತ� 

ತಂದ.  ರ�ಾ�ವನು� ಅ��ದ� ಯಹೂದ�ರು �ಡ �ೂೆಡ�ದರು.  ರ�ಾ�ವನು� �ೂೆ�ೆದ ಯಹೂದ�ರನು� ಇ�ೆ�ೕ�ನ 

ಯಹೂದ�ರು �ಾ�ಗ��, ʻನಮ��� �ಾಗ ಇ�,ೆ  ದಯ�ಟು� ಬ��ʼ  ಎಂದು �ೇ�ದರು.  �ದ�ೇ ಇ�ೆ�ೕ� 

�ಕ� �ೇಶ.  ಕ�ಾಟಕದ ಒಂದು  ��ೆ�ಯ��ರುವ  ಈ �ೇಶ�ೆ� ಯಹೂದ�ರನು� ಆ�ಾ��ಸಲು ಅವ��ದ� 

ಒಂ�ೇ �ಾರಣ-�ಾವ� ಯಹೂದ�ರು.  ಜಗ��ನ ಯಹೂದ��ಲೆ�  ಬಂದು  ಇ�ೆ�ೕ� �ೇ�ದ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ� 

�ೊಡ�,  ಬಲ�ಾ� �ಾಷ��ಾಗುವ��ೆಂಬ  ಭ�� ಇ�ೆ�ೕ�ಗ��ೆ.  �ೕ�ಾ� ಇ�ೆ�ೕ� �ೇಶ ಜ��ದ �ೕ� ೆಕ�ೆದ 

ಐವತು� ವಷದ�� ಅ�ೕೆಕ �ೕೆಶಗ��ಂತ ಯಹೂದ�ರು ತಮ� ತವರು �ೇಶ�ಾದ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� 

ಬಂ��ಾ��ೆ.   ಇವ�� ೆ �ಾಗ �ಾ��ೂೆಡಲು ಇ�ೆ�ೕ�ಗಳ� ಪಕ�ದ ಮು��ಂ �ೇಶಗಳನು� 

ಒತ����ೊಂ��ೆ;  ಮು��ಮರು ����ಂದ �ರು� ��ಾ�ಗ�ೆಲ� ಅ�ೕ��ಾ ಇ�ೆ�ೕ� �ೆ �ರೆ�ಾ��.ೆ  ಇ�ೆ�ೕ� 

ಮು��ಮರನು� ಸ�ೆಬ���ೆ.  ಇ�ೕ ಜಗ��� ೆಇರುವ ಕಲ��ೆ ಏ�ಂೆದ� ೆಈ �ಕ��ೇಶ ಇ�ೆ�ೕ� ಬೃಹ� ಮು��ಂ 

�ಾಷ�ಗಳ ಎದುರು �ಂತು ಗ���ೆ;  ಅವ�ಗಳ �ೕ� ೆಯುದ� �ಾ� ��ೆ��.ೆ  �ಾ��ೇ ಎಲ�ರ ಇ�ೊ�ಂದು 

ಭ�� ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಇ�ೆ�ೕ� ಕೃ�ಯ��, �ೈ�ಾ��ೆಯ�� ತುಂ�ಾ ಮುಂದುವ���;ೆ  ಎಲ�ವನೂ�  �ೈ�ಾ�ಕ 

�ಾನದ ತುಟ�ತು��ೆ  �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೂೇ��ೆ.  ಇವರ ಪ��ಾರ ಇ�ೆ�ೕ�ಗಳ� ಮ�ಾ ಪ�ಾಕ��ಗಳ�;  ಅ�ರಥ 

ಮ�ಾರಥರು.  ಸತ� ಏ�ೆಂದ�ೆ,  ಇ�ೆ�ೕಲ� ಕೃ�,  �ೈ�ಾ��,ೆ  ಅಸ�ಗಳ� ಎಲ�ವ� 

ಅ���ಾ�ಂದ,  ಮುಂದುವ�ದ �ೇಶಗ�ಂದ ಬರು���ೆ.  ಅ�ೕ��ಾದ  ಯಹೂದ�ರು 

�ೋಟ�ಂತರ  �ಾಲ� �ೂೆಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ�,  ಅ�ೕ�ಕ� ಸ�ಾರ ಕೂಡ �ರೆ�ಾಗುತ��.ೆ  ಎರಡ�ೆಯ 

ಮ�ಾಯುದ�ದ�� ಯಹೂದ�ರು �ಟ��ಂದ �ೋಟ�ಂತರ  ಸಂ�ೆ�ಯ�� 

ಸತ�ರು.  ಜಮ�ಯ�ೂೆ�ಳ�ೂೆಂಡು  ಪ��ಮದ �ಾಷ�ಗ�ೆಲ�  ಈ ಅಳ���ಂದ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� �ೆರ�ಾ��.ೆ  �ಾ� ೆ

�ೋ�ದ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ�ಗ�ಗೂ ಮು��ಮ�ಗೂ �ಾವ��ೕೆ ವ��ಾ�ಸ�ಲ�.  �ೇ�ೆ�ೕೆ� ೆ�ೇಶಗ�ಂದ ಧಮದ 

�ೆಸರ�� ವಲ� ೆಬಂದ ಇ��ಯ ಯಹೂದ�ರು ಸ�ಲ� �ಚೆು� ಓ�ದವರು,   �ಾ��ಾರ ಬಲ�ವರು,  ಅದನು� �ಟ��ೆ 

ಯಹೂದ�ರು ತಮ� �ಾ�ೕಯ�ೆ,  ಸಣ�ತನ�ಂ�ಾ��ೕ  ಇ�ೕ ಜಗ��ನ�� �ೆಟ� �ೆಸರು 

ಪ�ೆದವರು.  ಯಹೂದ�ರ ಪರ�ಾ�  �ಾ�ಾಡುವ �ಾ��� ಮತು� ಇಂ�ೆ�ಂ�ನ�� ಕೂಡ ಇವ��ಗೂ  ಯಹೂದ� 

��ೋ�ಗ��ಾ��.ೆ 
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ಯಹೂದ�ರ �ಾ�ೕಯ� ೆ ಎ�ಾ� ಜನರ �ಾ�ೕಯ�ಯೆಂ��ೇ ಏ�ೕೆನು ದುರಂತ 

ತರಬಹು�ೂೇ  ಅದ�ೆ�ಲ� ತರು���ೆ.  �ಾ�ಯ �ೆಸರ�� ರ�ಾ�ದ,  ಅ���ಾದ ಯು�ೋ�ನ ��ಧ 

�ಾಷ�ಗಳ  ಯಹೂದ�ರನು� ತಮ� �ಾ�ನ�� �ಟು��ೂೆಂಡು ಅವ�� ೆ ಎಲ� ಸವಲತು�ಗಳನು�  ಇ�ೆ�ೕ� 

�ೊ��ತು.  ಇ�ೆ�ೕ� �ಾ�ೕಯ�ೆ�ಂದ ಎಷು� ಕುರು�ಾ�ರುವ �ೇಶ�ಂೆದ�ೆ,  ಇ�ೆ�ೕ�ನ ಯಹೂದ�ರು ತಮ� 

�ಾ�ಯ ಜನ�ಲೆ� �ೆ�ೕಷ�ರು,  ಮುಗ�ರು ಎಂದು ��ದು�ೂೆಂ�ದ�ರು.  ಈಗ ಅವ�� ೆ ಇದ���ದ�ಂ�ೆ 

�ೂೆ�ಾ���.ೆ  ಏ�ಂೆದ�ೆ,  ಇವತು� ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� ಈಗ �ೊಡ� ಸ�ಾ�ಾ�ರುವ�ದು ಮು��ಂ 

ಕಂ�ಾ�ಾ�ಗಳಲ�,  ಸ�ಾ�ಂ  ಅಣು�ಾಂ� ಅಲ�;  ಇವತು� ಇ�ೆ�ೕ� �ೕೆಶವನು� �ಾಶ �ಾಡುವ ಅ�ಾಯ 

ತ�ೆ�ೋ�ರುವ�ದು ರ�ಾ��ಂದ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� ವಲ�ೆ ಬಂದ ಅಂತ� �ಾ��ೕಯ ಅ�ೕಮು,  ಅಸ�ಗಳ ಕಳ�ರು ಮತು� 

ದ�ಾ��ಗ�ಂದ.  ರ�ಾ��ೇಶ 1989ರ��  ಮುಕ��ಾಷ��ಾ�ೊಡ� ೆ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� ಯಹೂದ�ರು ಎಂಬ 

�ಾ�ೊ�ೕ�ೊ�ಂ��ೆ ಬಂದವರ�� ಬಹು�ಾಲು ಜನ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ �ೋರರು, ಡ�� ಮತು� ಅಸ�ಗಳ 

�ಾ��ಾ� ಮತು� ಮಧ�ವ�ಗ��ೆ ಧಮ�ಂೆಬು�ಲ�,  �ೇಶ�ಂೆಬು�ಲ�- ಅವ�� ೆಹಣ�ೕೆ ಸತ�.  ಹಣ�ೇ 

�ತ�!  �ೕ�ಾ� ಎ�ೂೆ�ೕ �ೂೇ�ದ ಹಣವನು� ಅ�ಕೃತ ಹಣವ�ಾ�� ಶು��ೕಕ�ಸುವ ಯಹೂದ�ರು ಇ�ೆ�ೕ�ೆ� 

ಮು�����ಾ��ೆ; ತಮ� ತವರನು� ಅವ�ೆಲ� �ೕೆ�ಾ����ಾ� ಬಳ��ೂೆಂ��ಾ��!ೆ 

ಇವತು� ��ೆ�ಗಳ�  ಮತು� ಆ� ಎ� ಎ� ಗಳ�  �ೋಡಲು ಎಲ�ರಂ��ೇ �ಾಣಬಹುದು- ಆದ�ೆ 

ಅವರ ಬ�ೆ� ದೃಢ �ತ�ರೂ  ಕಲು�ಮನ��ನವರು ಆಗ�ೇ�ಾದದು� ಎಲ�ರ ಕತವ�.  ನಮ� ಕ�ೆ�ದು�� ೆ

ಮು��ಂ,  ����ಯ�  ಸಮಯ�ಾಧಕರು ಆ�ೆ�ೆ��,  ��ೆ�ಗ�ಾದರೂ ನಮ� 

��ಾ�ಂತ  ��ಲ�ೂೆಳ�ಕೂಡದು. ��ಯಗರ �ೂೆ�ೆದವನನು� ನು�ಸುವ�ದು ಎಷು� ಕಷ��ೕ ಅ�ೆ�ೕ ಕಷ� ಈ 

�ಾ�ೕಯ�ಯೆ ಗರ �ೂೆ�ದೆವರನು� ನು�ಸುವ�ದು,  �ದು�ವ�ದು.  ಅದರಲೂ� ಅವ�� ೆಅ��ಾರ ಬರು�ೆ�ಂದ�ೆ 

�ಾ�ಾಮೃಗಗಳಂ�ೆ ನ��ದುರು ಆಡ�ೊಡಗು�ಾ��.ೆ �ೆಳ�ಾದ�ೆ ಎ��ೆಲೂ� ಏಳ���ರುವ  �ೇವ�ಾ�ನಗಳ�, 

ಇವರ ಮೂಖ �ೂೕಷ�ೆಗಳ� �ಮ��ೆ�ಲ� ಎಚ��ಸ�ೇಕು.  

�ಾನು ಬಲ� �ಾ� ನನ�ೆ ಎಚ���ೆ �ೕಡಲು �ಾಕು. 
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4.4 ಓದುಪಠ� : �ಾನು ಹುಡುಗ ಮತು� �ಾಲ 

- ಪ���ಾ ನಂದಕು�ಾ� 

- ೧ – 

ಹ��ಾರರ ಹ�ಯೆದ�� ನನ�ೆ  

ಕನ�ನ �ಾಜಕು�ಾರನಂ� ೆ�ಾ��ದ 

ಈ ಹುಡುಗ 

ಅಪರಂ� ಗುಣದ �ೕ�ದ ಬು��ವಂತ 

�ೇಶ �ಾಣದ ಅವನ �ೕ�ೆಯ�ಯ�� 

�ೋಕದ ಎಲ� ಸಮ�ೆ�ಗ�ಗೂ ಉತ�ರ. 

ಅವನ ನ� ೆನು� �ೋಟ�ೆ� ಸ����ಲ�. 

ಅವ�ಲ�ದ �ೕವನದ�� �ಳೆ�ಲ�. 

ಅವನ ಕ� �ೕ�  ತು��ೆ ಕಸೂ� �ಾಕುವ�ದು 

ನನ� �ೕವನದ ಪರಮ�ೆ�ೕಯ. 

 

-೨- 

ಹ��ೆಂಟರ ತುಂಟತನದ��  

ಈ ಹುಡುಗ  

ಇನೂ� ಸ�ಲ� ಎತ�ರ�ರ�ೇ�ತು� 

ನನ�ೆ ಅತ�ಂತ ಆಪ� ಆದ�ೆ 

ಕ�ದೆ ಸಲ ಊ�� ೆ�ೂೇಗು�ಾಗ �ೇಳ�ಾಗ�ಲ�. 

��ೆ� ನನ� �ಾ�� ೆಬರ�ಲ� 

ತುಂಬ �ಲೆಸ��ೆ�ೕ�ೂೇ �ಾಪ. 

ಒಂ�ೆರಡು �ೕಸ ಸುಳ�� ಅಸಹ� ೆ
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ಈ ಪ�ಪಂಚದ�� �ಾರು �ಾ� ೆಪ�ೆ��  �ೇ� ? 

- ೩ – 

ಇಪ�ತ�ರ ನಂತರ ಕಣ�ರ�� �ೋಕ �ೋಡ�ೊಡ��ಾಗ 

ಈ ಹುಡುಗ 

�ಾ�ೆ ಇಷು� �ೆದು��ೆ�ಾ���ಾ��ೆ ?   
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ಕನ�ಡ �ಾ�ಾ ಪಠ�  ಗಣಕ �ೌರಭ 

                  ��ಎ ಮೂರ�ೇ ��ೆಸ�� �ಾದ� ಪ���ೆಪ���ೆ  

ಸಮಯ: 2 ಗಂ�ೆ 3೦ ��ಷ                                      

 ಅಂಕಗಳ� : 60 

| �ೆಳ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳ�� ಐದ�ೆ� �ಾಲು� �ಾಕ�ಗಳ�� ಉತ���     2x5= 10 

     

1 ವ�ಷ� ಸೃ���ದ �ೋಕ �ಾವ�ದು? 

2 ಮೂರು ಮಂಗಗಳ �ೆಸ�ೕೆನು ? 

3 ತೂರ �ಾರು? ಅವನ �ೆಲಸ�ೕೆನು? 

4 ನಂದನವನ�ೆ� �ಾರು �ಾರು �ೋದರು? 

5 �ೆಣು�ಮಕ�ಳ� ಗಂಡನ ಮ��ೆ ೆ�ೋಗು�ಾಗ �ಾನ� �ೆಲು��ಾ� �ೋಗಲು 

  �ಾರಣ�ೕೆನು  

6 ಹ�ಹ�ಯೆದವರು �ೇ�ಸ�ೇ�ಾದ ಆ�ಾರಗಳ� �ಾವ�ವ�? 

7 �ಾವ��ೕೆ �ಾಧನ �ಾ�� ಆಗುವ�ದು �ೇ�?ೆ 

8 ಊಟದ �ಸು� �ೇ�ರ�ೕೆ�ೆಂದು �ೇಖಕರು �ೕೆ��ಾ��?ೆ 

|| �ಳೆ�ನ ಪ��ೆ�ಗಳ�� �ಾಲ��ೆ� ಸಂ�ಪ��ಾ� ಉತ���     5X4=20 

1 �ಾಂಬ� ತಂಡ ನ��ೆದ ಸಂ�ೆ�ೕಧ� ೆಯನು� ಕು�ತು ಬ�ೆ�� 
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2 ಪ�ಕೃ��ಂ�� ೆಜನಪದರ �ಾಂಧವ� ಎಂಥ�ೆ�ಂದುʻ ಏಳ�ತ� ೆʼಪದ�ದ ��ೆ��ೆಯ�� 

   �ವ�� 

 

3 ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಮತು� ಮೂರು ಮಂಗಗಳ� ಕ�ೆಯ ಅಂತ�ದ ಬ�ೆ� �ಮ� 

        ಅ��ಾ�ಯ�ೇನು? 

4 ತಳ�ಾರ �ಾಮು�ನ ಸಂ�ೇದ�ೆಯನು� �ೇಖಕರು �ೕೆ�ೆ �ವ���ಾ��ೆ? 

5 ಅ� ಅ�ಲನ �ಾ�ಣ ಉ��ದ ಸಂದಭವನು� �ವ�� 

6 ಮ�ಯೊ �ಾ�� ಆಗುವ�ದು �ೇ�ೆ �ವ�� 

||| �ೆಳ�ನ ಎರಡು ಪ���ೆಗ��ೆ �ವರ�ಾ� ಉತ�ರ ಬ�ೆ��  10X2=20 

1 �ಾ�ತಂತ��ದ ಹಣ� ೆಉ�ಯು��ರುವ ಬ�ೆಯನು� ಕ� �ೕೆ�ೆ �ವ���ಾ��?ೆ 

2 �ೇಖಕರ ಎ���ೆ �ಾತು ��ದ ಸಂದಭಗಳನು� ಕು�ತು �ವ��:- 

3 �ದ��ಾಮನ �ಾ�ೆ�ಯ ಬ�ೆ� ಬ�ೆ��. 

4 ಯಹೂದ�ರ �ಾ�ೕಯ� ೆತರು��ರುವ ದುರಂತಗಳನು� �ವ��. 

 |V �ೆಳ�ನ ಎರಡು ಪ���ೆಗ��ೆ ಸಂ�ಪ��ಾ� ಉತ���:-                  5X2=10 

1 ಬಡತನದ�ೆ�ೕ ��ತನವನು� ಕಂಡ ಕ� ಬದುಕನು� ಕು�ತು �ಾನು ಬಡ� ಪದ�ದ 

         ��ೆ��ೆಯ�� �ವ��. 

2 �ಾ��ಯವ�ಗೂ, ಬಂ�ದ� ಜನ�ಗೂ ನ�ೆದ ಸಂ�ಾಷ�ೆಯ �ಾ�ರಸ�ವನು� 
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   ಕು�ತು ಬ�ೆ�� 

2 �ಾನು ಹುಡುಗ ಮತು� �ಾಲ ಕ��ಯೆನು� �ವ�� 

4 ಮನುಷ�ತ�ವನು� ಕು�ತು �ಾ��ಾ ರವರು �ೇ�ರುವ ಅಂಶಗಳನು� ��� 

 


