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Stop talking and start listening!   

In my initial days in Yashagana, I was on the lookout and was struggling for good roles. Given my language and 

pronunciation, the troupe decided that they couldn’t give me any good character roles. In order to avoid disap-

pointing me, I was bestowed the role of Hasyagara-  the clown because any mistake is tolerated as it was all about 

fun and humour in this role. And for seven years I was stuck in the role of Hasyagara. Later, I started enjoying 

playing Hasyagara! In these seven years, I met the best Hasyagaras of the Yakshagana world and my learning in 

that period has been enormous.  

To excel in the role, I was preparing hard and was doing every-

thing to make people laugh. When they did not laugh, I was disap-

pointed with myself. In one of the performances, the guest artist 

was the famous Hasyagara Joshi. I was excited and had prepared 

well and put a lot of energy in my performance.  It was a bad day 

as people did not laugh. After the performance, I got some time 

with Sri Joshi. I asked him “why are people not laughing at my 

performance and I am doing everything possible”. Joshi looked at 

me smiled and said “stop talking and start listening”. On prodding, 

he said   “If you keep throwing out continuously what you have, 

you will not have anything left inside for you to throw. To give you 

will need good stuff. Stop doing this circus, this buffoonery, in-

stead see, observe, listen and respond creatively.” I started ob-

serving the Hasyagars as they were all quiet people. I found that 

most of them do not make a lot of noise on or off stage. They 

were usually people of very few words and when they spoke, it was the punch line which made everybody laugh.   

Later, when I graduated to character roles, I could feel that I was not able to communicate and touch the hearts 

of the people and this used to disturb me. By now, I had started performing with Hasyagar Joshi occasionally. One 

evening, while both of us were applying makeup, I asked him why I was not able to make an impact on people.  

Joshi then asked me, “While on stage to whom do you speak to?” I said  I speak to everyone in the audience. 

Joshi replied, “You cannot talk to all. You have to talk to somebody! Choose somebody from the audience and talk 

to that person. Perform for that person. Numbers are nothing, you cannot communicate to numbers, you can com-

municate to individuals! A face in the crowd is very important.”  
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Johsi had come to our village for a performance. By then, he had already announced his retirement. In that perfor-

mance, a young artist had dishonoured Joshi on stage and I expected Joshi to come back with a strong rebuttal. I 

was waiting for Joshi to kill that young fellow on stage.  Noting of that sort happened. Joshi smoothly ignored it. 

He even helped the young artist to come out of the attack mode and smoothened the situation. The show contin-

ued beautifully. I had invited Joshi home the next day. He stayed with me. We were speaking of many things relat-

ed to performance, In between I brought the previous night’s incident and asked why he did not give back the art-

ist.  Joshi was silent. “ I did not feel his attack. He attacked Joshi, not the character”. “Were you not hurt?”  , I 

asked him. Joshi replied, “why should I get hurt? I was not there” I looked at him confused.  “This “I” is the most 

dangerous thing for artists.  Most of the well-known artists had fallen flat on the ground unable to get up because 

of the Ego.”    

These three incidents with Joshi is something that I cannot forget. Stop talking and start listening is something 

which has hit me very strongly. Every time I speak, every time I am at the helm of affairs, it pricks my mind. If I 

am talking, I stop, listen, observe, digest and then respond. Not that I do not make mistakes, probably the mis-

takes are less. Number is nothing, it is the face, known or unknown that makes meaning and this makes us hu-

mane.  I could see that Joshi was the best Hasyagar we had till now in Yakshagana. Not because of his skill or tal-

ent, because there were artists with better skills and talents than him.  It was probably because he did not have 

ego.      

- Peri  
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ಅವ್ವನ ೇ ಮೊದಲ ಗುರು 

‘ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು’...’ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಿದಾತ್ ಗುರುವು’.. ಹೇಗೆ ಹತ್ುು ಹಲವು ರೂಢಿಯ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಕೆೇಳಿದ ದೆೇವೆ. ಆದರೆ ನಾನಿಲಿಿ ಹೆೇಳಹೊರಟಿರುವುದು ನ್ನ್ು 

ಗುರುವಾಗಿ ನ್ನ್ು ಅವವನ್ ಬಗೆೆ.  ಅಂದೆರ ನ್ನ್ು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗೆೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನ್ನ್ು ಅಜ್ಜಿಯೇ ನ್ನ್ು ತಾಯಿ, ಗುರು ಎಲಿವೂ.. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನ್ು ಹುಟಿಿ-

ಬೆಳೆದದ ದೆಲಿವು  ನ್ನ್ು ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ನ್ನ್ು ಅವವನ್ ಮನೆಯಲೆಿೇ. ಈಗಿನ್ ಕಾಲದ ಅದೆಷ್ುಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ನ್ು ಅಜ್ಜಿಯನ್ುು 

ತಾಯಿಯಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯಂತೆ ಪಡೆಯಲು/ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲಿ ಲೊೇಕಾಭಿರಾಮದ ಮಾತ್ು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನ್ನ್ು ಗುರುವಾಗಿ ನ್ನ್ು 

ಅವವನ್ ಬಗೆೆ ಒಂದ್ಧಷ್ುಿ ಹೆೇಳ ಬಯಸುತ ುೆೇನೆ. ನ್ನ್ು ಅವವ ಓದು-ಬರೆಹ ಬರದವಳಾದರೂ ಮಿಕೆಕಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಬಹಳ ಮುಂದು. 

ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೆೇವಲ ಓದು-ಬರೆಹ ಬಂದರಷೆಿೇ ಸಾಲದು ಅಲಿವೆೇ? ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಜ್ಜೇವನ್ ಮೌಲಯಗಳನ್ುು 

ಅರಿತ್ವರಾಗಿದದರೂ ಸಹ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿತ್ರೆ. ಸತ್ಯವನೆುೇ ನ್ುಡಿಯುವುದು, ಗುರು-ಹರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವುದು,ಶ್ರಮವಹಸಿ ಶ್ರದೆಿ-

ಭಕಿುಯಿಂದ ದುಡಿಯುವುದು, ಆರೊೇಗಯವನ್ುು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳುವುದು, ಹೇಗೆ ಒಂದೆೇ! ಎರಡೆೇ! ಬರೆಯುತ್ು ಹೊೇದರೆ ಪುಟಗಟಿಲೆ 

ಇವೆೇ ತ್ುಂಬಿ ಬಿಡುತ್ುವೆ. 

ತ್ನ್ು ಚಿಕಕವಯಸಿಿನ್ಲೆಿೇ ತಾಯಿಯನ್ುು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವವ ಅದೆಲಿಿ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಅಚ್ುುಕಟಿನ್ುು ಕಲಿತ್ಳ ೆೇ ತಿಳಿಯದು. 

ಅವವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅಡುಗೆಗಳಿಲಿ, ಮನೆ-ಮದುದಗಳಿಲಿ. ಅವವನ್ ಕೆೈ ರುಚಿಯಂತ್ೂ ನ್ನ್ು ಅಮಮನ್ ಕೆೈ ರುಚಿಗಿಂತ್ ಒಂದು ಕೆೈ 

ಮೇಲೆಯೇ. ಆಕೆಯ ಮಾತ್ುಗಳಳ ಅರಳಳ ಹುರಿದಂತೆ. ಪಟಪಟನೆ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಮಾತ್ುಗಳ ಮಧ್ೆಯ ಅರ್ಥಗಭಿಥತ್ ಗಾದೆಗಳಳ, 

ನ್ುಡಿಗಟುಿಗಳಳ. ಅವವನಿಗೆ ಪಾರಸ, ವಾಯಕರಣ ಇದಾವುದರ ಅರಿವಿಲಿದ್ಧದದರೂ ಮಾತ್ುಗಳಳ ಮುತ್ುು ಪೇಣಿಸಿದಂತೆ. ಕೆೇಳಲು ಇಂಪು, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತ್ಂಪು. ನ್ನ್ು ಬಾಲಯದಲಿಿ ನಾನ್ು 

ಏನಾದರೂ ತ್ಪುು ಮಾಡಿದರೆ ತ್ನ್ು ಮೃದು ಮಾತ್ುಗಳಿಂದಲೆೇ ತಿದ್ಧದ ತಿೇಡುತಿುದದ ಸಹಾನ್ುಭೂತಿಯ    ವಯಕಿುತ್ವ ಅವಳದು.  ಅವವನ್ ಕೆೈಯಲಿಿ ಏಟು ತಿಂದ ನೆನ್ಪೆೇ ಇಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅವವ ನ್ನ್ಗೆ ಹೊಡೆದದ ದೆೇ ವಿರಳ. 

ಇನ್ುು ಅವವನ್ ಮನೆ-ಮದ್ಧದಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೆೇ ಆಯುವೆೇಥದ ವೆೈದಯರು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲಿ. ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣಣಮುಳಳು ಚ್ುಚಿುದಾಗ ಆಗುವ ನೊೇವನ್ುು ಮಾಯ ಮಾಡುವ ಬೆಲಿದ 

ಚ್ುಟಿಕೆಯಿಂದ ಹಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಬೆೇಯುವ ಜ್ವರವನ್ುು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸುವ ವಿವಿಧ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕಷಾಯಗಳನ್ೂು ತ್ಯಾರು ಮಾಡುವ ಪರಿಣತಿ ಅವವನಿಗಿತ್ುು. ಆಗ ತಾನೆ 

ಜ್ನಿಸಿದ ನ್ವಜಾತ್ ಶಿಶ್ುವಿನಿಂದ ಹಡಿದು ಇಳಿವಯಸಿಿನ್ವರ ಆಹಾರ ಪದಿತಿ ಎಲಿವನ್ೂು ತಿಳಿದವಳಳ.ನ್ಮಮ ಊಟದಲಿಿ ಬಹಳಷ್ುಿ ಕಿೇರೆ ಸೊಪುು, ಮಿೇನ್ು ಇರುವಂತೆ 

ನೊೇಡಿಕೊಳಳುತಿುದದಳಳ. ಯಾಕೆಂದರೆ ‘ ಕಿೇರೆ ಎಲೆ, ಮಿೇನಿನ್ ತ್ಲೆ ತಿಂದವ ಜಾಣ’ ಎಂಬ ನಾಣುಣಡಿಯನ್ುು  ಬಲವಾಗಿ ನ್ಂಬಿದದಳಳ. ಈಗ ಆಯುವೆೇಥದದಲಿಿ ಕರೆಯುವ ‘ ಬಾರಹೀ’ 

ಸೊಪುು ಅರ್ವಾ ನ್ಮೂಮರಿನ್ ‘ಒಂದೆಲಗ’ ಸೊಪುಲಿಿ ಜ್ಞಾಪಕಶ್ಕಿು ಹೆಚಿುಸುವ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದು ಅವವನಿಗೆ ಅದಾಯವ ಸಂಶೆ ೇಧ್ಕ ಹೆೇಳಿದದನೊೇ ಗೊತಿುಲಿ. ವಾರಕೆಕ ಒಮಮಯಾದರೂ 

ಅದರ ಮಸೊಪುುಮಾಡಿ ನ್ಮಗೆ ಕೊಡುತಿುದದಳಳ.ಹತ್-ಮಿತ್ವಾದ,ಶ್ುಚಿ-ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರ ಆರೊೇಗಯಕರ ಜ್ಜೇವನ್ದ ಬುನಾದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟಿವಳಳ ಅವವ. ಆಕೆ ಯಾವುದೆೇ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕಲಿಯದೆೇ ಹೊೇದರೂ ನ್ಮಮನ್ುು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದದಲಿದೆ ಒಂದು ದ್ಧನ್ವೂ ಶಾಲೆಗೆ ತ್ಪ್ಪುಸಿಕೊಳುದಂತೆ ಕಣಣಲಿಿ ಕಣಿಣಟುಿ ನೊೇಡಿಕೊಳಳುತಿುದಳಳ. 

ನ್ಮೂಮರಲಿಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೊೇಲನ್ದಡಿ ಬಂದ ವಯಸಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ತ್ರಬೆೇತಿಗೆ ಸವಯಂಸೆೇವಕರು ಎಷ್ುಿ ಕರೆದರೂ ಅವವ ಹೊೇಗಲಿಲಿ. ಅದೆೇಕೊೇ ಓದು ಬರೆಹದ ಆವಶ್ಯಕತೆ 

ತ್ನ್ಗಿಲಿ ಎಂದು ಅವವ ನಿಧ್ಥರಿಸಿದದಳಳ. ಏನೆೇ ಇರಲಿ, ಓದದೆ- ಬರಯದೆ ಇದದರೂ ಅವವನ್ ಅದೆಷೊಿೇ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಗುಣಗಳಳ ನ್ನ್ು ಜ್ಜೇವನ್ಕೆಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಅವವನೆೇ ನ್ನ್ು ಸೂೂತಿಥ, ಶ್ಕಿು, ಗುರು ಎಲಿವೂ...                                                                                            - ರಾಧ. ಎಂ. ಬ ಂಗಳೂರು 



 

 

STREET LAMPS 

 

Some are called candles 

Some are termed as oasis 

For some we are the bridges 

Between an old tradition and the new generation 

Street lamps lighting the path  

Of knowledge 

Passionate about buds 

Crossing the obstacles of monotony 

Truly the architects of a future edifice 

Having potential to kindle the spark of  

Enlightenment in many lives 

With a touch of grace 

Smiling through our own woes 

We need to strengthen our oath often 

To serve the young better 

And the world calls us 

TEACHERS. 

 

- S.V.N. Murthy,  Bangalore 

 



 

 

ಗುರು ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ಾಾ….. 
‘ಗುರು’ ಎಂದಾಕ್ಷಣ – ಕಲಿಸುವವನ್ು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನ್ಮಮ ಮನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಬಂದು ನಿಲುಿತ್ುದೆ. ಗುರು ಶ್ಬದಕಿಕರುವ ಅರ್ಥಗಳ ೇೆನ್ು ಎಂದು ಹೆಕಿಕ ತೆಗೆದಾಗ 
ಉಪಾಧ್ಾಯಯ, ವಿದೆಯ ಹೆೇಳಿ ಕೊಡುವವನ್ು, ಶಿಕ್ಷಕ, ಪಾರಧ್ಾಯಪಕ, ಅಧ್ಾಯಪಕ, ಓವಜ್, ಓಜ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಗ ಯ ಅರ್ಥಗಳಳ ದೊರಕುತ್ುವೆ.  

ಎರಡನ ೇ ರೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು: ಛಂದಸಿಿನ್ ಎರಡು ಮಾತೆರಯ ಬೆಲೆಯುಳು ಅಕ್ಷರ, ಕಾವಯದ ಹತ್ುು ಶ್ಬದಗುಣಗಳಲಿಿ ಒಂದು, ಸಮಾಸ ಭೂಯಿಷ್ಠ ರಚ್ನೆ, ಎರಡು 
ಮಾತೆರಗಳಿಗಿರುವ ಚಿಹೆು.   

ಮೂರನ ೇ ರೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು: ಧ್ಮಥವನ್ುು ಬೊೇಧಿಸುವವನ್ು, ಮಂತೊರೇಪದೆೇಶ್ 
ಮಾಡುವವನ್ು, ಅಧ್ಾಯತ್ಮ ವಿದೆಯಯನ್ುು ಉಪದೆೇಶಿಸುವವನ್ು, ದ್ಧೇಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವನ್ು, 
ಧ್ಾಮಿಥಕ ಸಂಸಾಕರಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಸುವವನ್ು, ಪುರೊೇಹತ್, ಪೂಜ್ಯ, ಹರಿಯ, 
ದೆೇವತೆಗಳ ಪುರೊೇಹತ್ನಾದ ಬೃಹಸುತಿ, ನ್ವಗರಹಗಳಲಿಿ ಒಂದು, ಬೃಹಸುತಿಗರಹ, 
ಮಠಾಧಿಪತಿ, ತ್ಂದೆ; ಪ್ಪತ್, ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಳ ಸಿಗುತ್ುವೆ.  

ನಾಲಕನ ೇ ರೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು: ಶಿಲಿು, ಮರಗೆಲಸದವನ್ು, ಅಕಕಸಾಲಿಗ, ಕಮಾಮರ, 
ಕಾಂತಿ; ಹೊಳಪು,  

ಐದನ ೇ ರೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು: ಭಾರವಾದುದು; ತ್ೂಕವುಳುದುದ, ಕಠಿಣವಾದುದು; 
ದುಸಾಿಧ್ಯವಾದುದು, ದೊಡಡ; ಹೆಚ್ಾುದ; ಅತಿಶ್ಯವಾದ, ಮಹತ್ವವುಳು; ಘನ್ವಾದ, 

ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನ್ದಲಿಿ ಅರ್ಥ ಸಾವರಸಯಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಗುರು ಎಂಬ ಪದ ನ್ಮಮ 
ಪದಕೊೇಶ್ಗಳಲಿಿ ಸಾೆನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುರು ಎಂಬ ಪದದ ಬಳಕೆಯ 
ಸಂದಭಥಗಳನಿುಟುಿಕೊಂಡು ನೊೇಡುವಾಗ ಸಿಗುವ ಅರ್ಥಗಳಳ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಾಗಿ 
ಕಾಣಸಿಗುತ್ುವೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ರಿೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳಳ ಬಹುಪಾಲು ಜ್ನ್ರಲಿಿ 
ಮನ್ನ್ವಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ನಾಲುಕ ಮತ್ುು ಐದನೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಲಿಿ ಗುರು ಶ್ಬದದ ಬಳಕೆಯನ್ುು ವಿರಳವಾಗಿ ನೊೇಡುತ ುೆೇವೆ. ಒಟ್ಾಿರೆ ಗುರು ಎಂಬ 
ಪದಕೆಕ ಬಹುಪಾಲು ಅರ್ಥಗಳಳ ಕಲಿಸುವವನ್ ನೆಲೆಯಲಿಿಯೇ ನಿಲುಿತ್ುವೆ.  

“ಯದ ೇವ್ ವಿದಯಯಾ ಕರ ೂೇತಿ ಶ್ರದಧಯಾ ಉಪನಿಷದಾ ತದ ೇವ್ ವಿೇಯಥ ವ್ತಾರಂಭವ್ತಿ” ಎಂಬ ಸಂಸೃತ್ದ ಮಾತಿನ್ಲಿಿ ಹೆೇಳಳವ ಹಾಗೆ “ಯಾವುದನ್ುು ವಿದೆಯಯಿಂದ, 
ಶ್ರದೆಿಯಿಂದ, ಗುರುವಿನ್ ಮಾಗಥದಶ್ಥನ್ದ್ಧಂದ ಮಾಡುತ ುೆೇವೆಯೇ ಆ ಕೆಲಸ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗುತ್ುದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥ ದೊರಕುತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕೆಲಸಕೂಕ 
ಮಾಗಥದಶ್ಥನ್ ನಿೇಡುವ ಒಬಬ ಗುರುವಿನ್ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ುು ನಾವಿಲಿಿ ನೊಡುತ ುೆೇವೆ,  

ವೆೇದಗಳ ಕಾಲದ್ಧಂದ ಈವರೆಗೆ ಗುರುವಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಸುವವ, ಬದುಕಿನ್ ಮಾಗಥ ತೊೇರಿಸುವವ, ಸುಗಮಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವವ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಭಾವಿ ನೆಲೆಯಲಿಿಯೇ 
ಕಾಣುತಾು ಬಂದ್ಧದ ದೆೇವೆ. ಆದರೆ ಇತಿುೇಚಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿಿ ಆ ಎಲಿವೂ ವಾಣಿಜ್ಯಕಾಕಗಿಯೇ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ುವೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ಮಾರುವವನ್ 
ಮತ್ುು ಗಾರಹಕನ್ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ನ್ಡೆದುಬಿಟಿಿದೆ. ಗುರುವಿನ್ ಸಾೆನ್ದಲಿಿರುವವರ ನ್ಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳಲಿಿಯೂ ವಯತಾಯಸಗಳಾಗಿರಬಹುದು.  

ಎಲಿ ಗುರುಗಳ  ಹಾಗೆೇ ಎಂದಲಿ; ಅವರಲಿಿಯೂ ಬಹುಪಾಲು ಮಂದ್ಧ ಭವಿತ್ವಯದ ಕನ್ಸುಗಳನ್ುು ಹೊತ್ುು ಮುಂಬರುವ ಪ್ಪೇಳಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ್ ಹಾಗೂ  
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ದೆೇಶೆ ೇದಾಿರದ ಆಶ್ಯಗಳನಿುಟುಿಕೊಂಡು ತ್ಮಮ ಕೆೈಂಕಯಥದಲಿಿ ತೊಡಗಿದವರಿದಾದರೆ. ಗುರು ಎಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ವಯಸಿಿನ್ಲಿಿ ಹರಿಯ; ಕಲಿಯುವವ ಚಿಕಕವ, ಎಂಬುದಲಿ. 
ಯಾರು ಬದುಕನ್ುು ಕಟಿಿಕೊಳಳುವಲಿಿ ನೆರವಾಗುತಾುರೊೇ ಅವರೆಲಿ ಗುರುಗಳಾಗುತಾುರೆ. 

ನ್ವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜ್ನ್ರನ್ುು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ುು, ಭಾವೆೈಕಯವನ್ುು, ಮಾನ್ವಿೇಯತೆಯನ್ುು ರೂಪ್ಪಸುವ ಕಾಯಥದಲಿಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲಿ ಗುರುವೃಂದಕೆಕ ನ್ಮಿಸುತ್ು ನ್ನ್ು 
ಲೆೇಖನ್ಕೆಕ ವಿರಾಮ ನಿಡುತ ುೆೇನೆ. 

- ದ ೇವ್ರಾಜ ಕ ೂೇಡಬಾಳ ಯಾದಗಿರ. 

 

 

Anganwadi Teacher - the shaper of young minds 

For any human being, guidance and support are essential all through their life, especially in the early years as they are consid-

ered the building blocks of future life. In our country, most of the population stay in villages and their children are enrolled in 

the Anganwadi centers.  In our rural context, the Anganwadi teachers play a 

great role in the guidance and support to the young innocent minds by direct-

ing them towards self-regulation. The early positive experiences and the care 

imparted matters a lot in the overall development of the child in terms of their 

social skills.  The Anganwadi teacher’s role is very significant and valuable as 

they shape and influence the young minds of India in making them think and 

positively. The early years experiences will be deep rooted and have an impact 

on the overall personality development of the children in their later years. The 

early years teacher has tremendous responsibility in guiding the innocent emotional minds and making them creative by 

providing them with opportunities in a safe and secure environment. The axiom, “As you sow, so shall you reap” is much true 

and we can say that the seeds sown by the early childhood teachers will be reaped in the later years of human development. 

Whatever experiences provided in the initial years will be reaped in the later years amounting to a final blueprint of the human 

personality, which in turn will shape the society. Moulding the young innocent minds is no lesser a task than educating chil-

dren at school. In fact, the good seeds sown by a sensitive and understanding early years teacher will yield a bountiful harvest 

later in the lives of the children.  Such a good harvest will fill the Anganwadi teachers with a sense of achievement, satisfac-

tion, and contentment.                                                                                                             Continue in next page... 



 

 

On the occasion of the Teachers’ Day, I respectfully salute all the teachers for their wonderful and valued contribution in shap-

ing the minds of the children of India. In remembrance of Dr. Sarvepalli Radakrishnan, I wish a happy Teachers’ Day to all 

teaches, especially to the Anganwadi Teachers of the Sangareddy ECE Initiative, who are shaping the future of our little kids.  

 

- B. Rama Devi Sangareddy ECE Initiative Team  
 

 

 

 

 

ಬುದದ , ಬಸವ್ನಂತಹ ಗುರು ಬ ೇಕಾಗಿದಾದರ ...... 

ಹೌದು.. 

ಬುದದ, ಬಸವನ್ಂತ್ಹ ಗುರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ 

ವಿಚ್ಾರಗಳನ್ುು ವಿಚ್ಾರಗಳಿಂದ  

ಎದುರಿಸದೆ ಗುಂಡು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ, 
 

ಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಬೆೇಕಾದ ಧ್ಮಥಗಳ 

ಹೆಸರಿಂದ ಕಗೊೆಲೆ ಆಗುತಿರುವ  

ವಿಶ್ವದೆಲೆಿಡೆ ಹಂಸೆ ಹಬಿಬಸುತಿುರುವ 

ಬೆೇರೆಯವರ ಹಕುಕ ಮತ್ುು ಭಾವನೆಗಳ ಗೌರವಿಸದ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ, 
 

ಮನ್ುಷ್ಯ ಮನ್ುಷ್ಯರನ್ುು ಮುಟಿಿಸಿಕೊಳುದಂತ್ಹ 

ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕೆಕ ಕೂರಲು ಬಿಡದೆ ದೂರ ಕೂರಿಸುವಂತ್ಹ  

ಅಸಮಾನ್ತೆ ತಾಂಡವ ಆಡುವ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ                

                                           Continue in next page….    
  



 

 

ಅಡಡ ಬಂದವರ ಎದೆ ಸಿೇಳಿ 

ರಕು ಅಂಟಿದ ಇಟಿಿಗೆ ಹೊತ್ುು ಹೊರಟ, 

ದೆೇಶ್ಪೆರೇಮವೆಂದರೆ  ಪಕ್ಷ ಪ್ಪರೇತಿಯಾದ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ 

ವಸುಧ್ೆೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ 

ಎಂದು ಸಂದೆೇಶ್ ಬಿೇರಿದ ನಾಡಿನ್ಲಿಿ 

ಪಕಕದ ಮನೆಯವನೆುೇ ಸಹಸಿಕೊಳುದ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ, 

ಬಡ ಮುಗಿರನೆಲಿ ಮರುಳಳ ಮಾಡಿ 

ಇಲಿ ಸಲಿದ ಆಸೆ ತೊೇರಿಸಿ 

ಮತಾಂತ್ರ ಮಾಡೊೇ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ, 
 

ಅಸಹಷ್ುಣತೆ, ಅಸಮಾನ್ತೆ, ಎದೆಯಲಿ ವಿಷ್ಗಳ ೇೆ ತ್ುಂಬಿದ ಈ ಹೊತಿುನ್ಲಿಿ 

ಮನ್ದಲಿ ಶಾಂತಿಯ ದ್ಧೇಪ ಬೆಳಗಲು 

ಬುದದ, ಬಸವನ್ಂತ್ಹ ಗುರು ಬೆೇಕಾಗಿದಾದರೆ. 

- ಚಿಕಕವಿೇರ ೇಶ್  ಎಸ್. ವಿ.,  ಬ ಂಗಳೂರು. 
 

 

 

My idea of a good teacher 

Many of us have imagined what a good teacher should be like. Many others have themselves written about their idea of a good teacher. 

And, most others may have read such articles. As a person who adored the idea of becoming teacher from a very young age and who hap-

pened to have the privilege of becoming a teacher by choice, I have my own ideas about a good teacher. These ideas have been influ-

enced by those of the great teachers under whom I had the privilege to learn, the people whom I happened to meet at different stages of 

my career. 

A teacher should be truthful to himself and to his profession. He should make sincere efforts to keep himself updated about the new de-

velopments in his subject areas. Nobody can claim to be an omniscient and therefore he should not hesitate to confess that he does not 

know about a particular concept. He should be ever willing to learn from others. Unless a teacher is truthful to himself he will not be able 

to inspire truthfulness in his students. 

                         Continue in next page….     



 

 

A teacher should strive to acquire efficiency and excellence in his trade. He should do so by seeking guidance from the senior teachers 

and imbibing the best of their qualities and practices in to his own. His excellence should reflect in the joy his students derive by learning 

something new or something in a different way. He should be able to satisfy the curiosity and stimulate the imagination of his students. 

He should be able to identify the weaknesses in his students, help them to get rid of them and enhance their capabilities.  

A teacher should be affectionate towards all his colleagues, superiors and subordi-

nates and most importantly to all his students. Gone are the days when the teach-

er used to sit at a distance on a high pedestal and lecture his students, and the 

students would follow him as their preceptor. The atmosphere in a teacher’s class-

room should be democratic and joyful. A teacher should make his students feel 

that he is one among them. The students should feel free to consult the teacher 

on their academic and personal problems and challenges.  

A teacher should himself possess a sound character and inspire good values in his 

students. This good character should reflect in his ideas, speech and actions in his 

professional and personal life. If a teacher preaches one set of values, habits and 

beliefs in the classroom and his personal practices contradict them he is sure to be 

mocked for his hypocrisy.  

A teacher should possess in-depth knowledge of the subjects he teaches. He 

should also have substantial knowledge about diverse fields. He should be able to 

respond satisfactorily to the questions posed by students. He should be a continu-

ous learner and thus inspire a thirst for knowledge in his students. 

A teacher should be humble and down to earth. He should take care that his 

knowledge and accomplishments do not make him too proud and arrogant. He should not flaunt his knowledge unnecessarily. He should 

be willing to learn from others and accommodate the opinions and suggestions given by his peers and students. He should not work 

merely to fulfil his material needs. He should work with the objective of serving the society by shaping the future generations and ena-

bling them to serve humankind better. 

I personally consider myself a mediocre teacher and I am continuously trying to inculcate in myself the above mentioned qualities of a 

good teacher in myself. We live in a chaotic and ever changing world. I feel that more than up to date knowledge and sophisticated tech-

nical skills we need strong ethical and moral values and the vision and creativity to apply our knowledge for constructive uses and the 

welfare of mankind. I feel teachers who have the above qualities will efficiently guide the upcoming generations. 

 

- Rajesh S Mahantmath 

 



 

 

§ºÀÄgÀÆ¦  
N C£ÀAvÀªÀÄÄRUÀ¼À §ºÀÄgÀÆ¦AiÉÄÃ, 

¤£ÀßrzÁªÀgÉUÀ½UÉ £Á ±ÀgÀtÄ ±ÀgÀuÁyð. 

¤Ã PÀ°¹zÀ CPÀëgÀUÀ¼À NAPÁgÀ, 

C£ÀÄgÀtÂ¹zÉ §zÀÄQ£À ¤rzÁzÀ ¥ÀxÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ¤vÀå gÉhÄÃAPÁgÀ. 

¤£Àß PÀgÀÄuÉAiÀÄ PÀqÀ É̄Æ¼ÀUÉ ªÀÄ£ÀzÀtÂAiÉÄ Ff 

D ¢ªÀå ¸Á¤ßzsÀåzÀ ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ UÀÆqÀ° £Á PÀÄ½wgÀÄªÉ. 

N fÃªÀZÉÊvÀ£ÀåªÉÃ, N CªÀÄÈvÀªÁtÂAiÉÄÃ, 

N CAvÀgÁvÀäªÉÃ,  N À̧Æáwð ¸ÀAfÃªÀ¤AiÉÄÃ, 

£ÀÄr£ÀªÀÄ£,À ¤£ÀVzÉÆÃ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À. 

 

§zÀÄPÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, «£ÀAiÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

¨sÀAiÀÄªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, DvÀä«±Áȩ́ ÀªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

ªÀÄÄAzÀr¬ÄqÀ®Ä PÀ°¹zÉ ¤Ã, »A¢gÀÄV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, CzsÁå¥À£ÀªÀÇ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

zsÁå£À, zsÁgÀt, ªÀÄ£À£À, ªÀÄAxÀ£À, UÀÄtUÁæ»vÀéªÀ£É®è zsÁgÉAiÉÄgÉzÉ ¤Ã, 

£ÀqÉAiÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, £ÀÄrAiÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

£ÀUÀÄªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, C¼ÀÄªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

ªÀiÁvÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, ªÀiË£À PÀ°¹zÉ ¤Ã 

¹ÜvÀ¥ÀædÕvÉAiÀÄ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

¸ÀPÁgÁvÀäPÀ aAvÀ£ÉUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉzÉ ¤Ã, 

¸ÀZÁÑjvÀæöåªÀ PÀ°¹zÉ ¤Ã, 

¸ÀªÀÄ¸ÀÛªÀ£ÀÆ PÀ°¹zÉ ¤Ã 

N ªÀÄºÁvÀä gÀÆ¦AiÉÄÃ, N ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀ¬ÄAiÉÄÃ, 

N zÀAiÀiÁªÀÄ¬ÄAiÉÄÃ, N CPÀëAiÀÄzÀ vÀªÀ¤¢üAiÉÄÃ 

£ÀÄr£ÀªÀÄ£À, ¤£ÀVzÉÆÃ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À.                                              Continue in next page….  



 

 

¤gÁ±ÉAiÀÄ PÀÆ¥ÀzÀ° £Á §¼À° ¨ÉAqÁzÁUÀ, 

»jAiÀÄtÚ£ÀAvÉ D À̧gÉAiÀiÁV »vÀ¨ÉÆÃzsÉUÉÊzÉ 

PÁjgÀÄ¼À ¨ÉAUÁr£À° ¢PÀÄvÀ¦àzÀ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄAvÉ 

UÉÆvÀÄÛUÀÄj¬Ä®èzÉ £Á CAqÀ¯ÉªÁUÀ, 

¸ÀjzÁjUÉ »rzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀÄÄ£ÀßqÉ¹zÉ 

ºÀvÁÛgÀÄ vÀ¥ÀÄà ºÉeÉÓUÀ¼À  

ªÀPÀægÉÃSÉAiÀÄ° £É É̄UÁtzÉ  £Á CvÀAvÀæ£ÁzÁUÀ, 

¸ÀgÀ¼ÀgÉÃSÉAiÀÄ UÀªÀÄåPÉ vÀAzÀÄ w¢Ý wÃrzÉ 

M¼ÀV£À «PÁgÀUÀ½UÉ, À̧tÚvÀ£ÀUÀ½UÉ, C¥À À̧ªÀåUÀ½UÉ 

¸ÀÆvÀæzÀ ¨ÉÆA É̈AiÀÄAvÉ £Á vÀ É̄AiÀiÁr¸ÀÄwgÀÄªÁUÀ, 

gÁdªÀiÁUÀðzÀ ºÉÆAUÉAiÀÄ £ÉgÀ¼À° ºÉÆvÀÄÛ vÀAzÀÄ 

CPÀëgÀ±ÀB ¯Á° ºÁr fÃªÀ£ÀvÀvÀéªÀ£ÀÄ À̧ÄjzÉ 

AiÀÄ±À¹ì£ÉqÉV£À £À£Àß ¥ÀÄlÖ ºÉeÉÓUÀÄgÀÄvÀÄ £ÉÆÃr, 

ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ PÉÃPÉ ºÁQ À̧A s̈ÀæªÀÄ¥ÀmÉÖ 

N ¸ÀªÀÄ¶ÖzsÁgÉAiÉÄÃ, N ªÀiË®å R¤AiÉÄÃ, 

N ¸ÀªÀå¸ÁaAiÉÄÃ, N s̈ÁªÀfÃ«AiÉÄÃ, 

£ÀÄr£ÀªÀÄ£À ¤£ÀVzÉÆÃ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À 

 

¤£Àß eÁÕ£À¹AzsÀÄ«£À°  £Á ©AzÀÄªÁUÀ§ É̄è£ÉÃ ? 

¤£Àß «±ÀégÀÆ¥ÀzÉÆ¼ÀUÉ £Á  CtÄªÁUÀ§®è£ÉÃ ? 

¤£Àß AiÀÄ±ÉÆÃªÀiÁUÀðzÀ É̄ÆAzÀÄ  ªÉÄÊ°UÀ¯ÁèUÀÀ§®è£ÉÃ? 

¤£Àß ªÀiË®åzÁUÀgÀzÀ° vÉÃ° MAzÀÄ DzÀ±ÀðzÀ ºÀtvÉ  ºÀZÀÑ§®è£ÉÃ? 

¤£Àß PÉÆÃn À̧ÆAiÀÄðgÀ ¥Àæ s̈ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ £Á£ÉÆAzÀÄ ¢ÃªÀnUÉAiÀiÁUÀ§®è£ÉÃ ? 

¤£Àß ¢ÃPÁë«¢üAiÀÄ À̧Ä«±Á® D®zÀ £ÀqÀÄªÉ C¹ävÉAiÀÄ PÉÆqÉ »rAiÀÄ§®è£ÉÃ ? 

¤£Àß ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ ºÉÆAVgÀtzÀ £ÀqÀÄªÉ £Á£ÉÆAzÀÄ «ÄrªÀ ºÀÈzÀAiÀÄªÁUÀ§®è£ÉÃ ? 

¤Ã£ÀÆ C£ÀAvÀ ! ¤Ã ªÀÄÆr¹zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÆ C£ÀAvÀ ! 

N ¥ÀÄtåªÀAvÀ£ÉÃ, N ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ À̧égÀÆ¦AiÉÄÃ, 

N ªÀÄºÁªÀÄºÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ£ÉÃ, N ¯ÉÆÃPÀ ²PÀëPÀ£ÉÃ 

£ÀÄr£ÀªÀÄ£À, ¤£ÀVzÉÆÃ £ÀÄr£ÀªÀÄ£À !!!!! 



 

 

My way of celebration. 
 

Reincarnating the older self, 
Shedding away the shells of mind; 
Slumbering with the truth and realities 
And then, wait patiently. 
The thoughts, ideas, ideals and books and philosophies 
Incubate and 
Come alive in action. 
Then, you see the transformation. 
Hence 
Freedom is not just a celebration for a day 
But my way of life. 

Arpita A K     -Fellow-2017 KLB. 

 

 

ªÀiË£À ºÉÆÃgÁlPÉÌ À̧ºÀ£ÉAiÀÄ É̈¼ÀPÀÄ 

£Á£ÀÄ N¢zÀ PÀxÉAiÀÄ ºÉ À̧gÀÄ ‘ªÀiË£À ºÉÆÃgÁl’. PÀxÉ »ÃUÉ ¥ÁægÀA s̈ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä Hj£ÀAvÉ CzÀÆ MAzÀÄ HgÀÄ D zÉÃ±ÀªÀÇ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀAvÉAiÉÄ MAzÀÄ zÉÃ±À. 
CzÀÄ QÃ£Áå zÉÃ±À. JgÀqÀÆ zÉÃ±ÀUÀ¼ÀÆ ©ænµÀgÀ DqÀ½vÀzÀ°èAiÉÄÃ EzÀÝzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÁrAiÉÄÃ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉzÀzÀÄÝ. DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ°è s̈ÁgÀvÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ 
QÃ£Àå gÀPÀÛ ºÀj À̧¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ PÁtÄªÀÅzÀÄ s̈ÁgÀwÃAiÀÄgÁzÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ²PÀëtªÉA§ DAiÀÄÄzsÀÀªÀ£ÀÄß §¼À¹ 
PÁæAwAiÀÄ QrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÀaÑ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ ¨sÁUÀªÀ» À̧ÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ. CAzÀgÉ ºÉÆÃgÁlzÀ zÁjUÀ¼À£ÀÄß D¯ÉÆÃa¹ 
«ªÉÃa¹ CUÀvÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÀAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃgÁl £ÀqÉ¹zÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV QÃ£ÀåQÌAvÀ ¨ÉÃUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ¸ÁévÀAvÀæöå ®©ü¹vÀÄ, DzÀgÉ 
C£ÀPÀëgÀvÉAiÀÄ UÀÆqÁVzÀÝ QÃ£ÁåzÀ°è ©ænÃµÀgÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ PÀÆægÀ avÀæ»A¸ÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄªÁV £ÀªÀÄVAvÀ®Æ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀð ºÉaÑ£À ºÉÆÃgÁl £ÀqÉ À̧¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. 

F ºÉÆÃgÁlzÀ°è QÃ£ÁåzÀ ¤ÃUÉÆæÃ d£ÁAUÀUÀ¼À ºÉÆÃgÁlªÀÇ ªÀÄºÀvÀÛgÀªÁzÀÄzÀÄ. EzÀgÀ°è £Á£ÀÄ E°è ºÉÃ¼ÀºÉÆgÀngÀÄªÀÅzÀÄ ªÀiË-ªÀiË §ÄqÀPÀlÄÖ d£ÁAUÀzÀ ºÉÆÃgÁl 
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÁlzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÉÆÃgÁlzÀ ªÀåxÉAiÀÄ PÀvÉ. ©ænµgÀÀæ «gÀÄzÀÝzÀ ªÀiË-ªÀiË d£ÁAUÀzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ 
¨ÉAQUÁºÀÄwAiÀiÁzÀªÀÅ. zÀÄgÀzÀÈµÀÖªÉAzÀgÉ EzÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¸ÀtÚ §ÄqÀPÀnÖ£À ºÉÆÃgÁlªÉA§AvÉ ©A©¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ºÉÆÃgÁlzÀ ¥sÀ®ªÁV £ÀªÀÄVAvÀ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À 
£ÀAvÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæöå ¥ÀqÉAiÀÄ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ £ÀAvÀgÀ zÉÃ±À ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV, DqÀ½vÁvÀäPÀªÁV, ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV, vÀ£ÀßzÉÃ gÀÆ¥ÀÄgÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÁévÀAvÀæöå 
ºÉÆÃgÁlzÀ°è s̈ÁVAiÀiÁV vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ©ænÃµÀjAzÀ ªÀiË-ªÀiË §AqÀÄPÉÆÃgÀ£ÉAzÀÄ PÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ, zÉÃ±ÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå PÉÆr À̧ÄªÀ°è vÀ£Àß£ÀÄß 
ªÀÄÄr¥ÁVj¹zÀÝ ‘ªÀÄgÀÄUÉ’ ¸ÁévÀAvÀæöå £ÀAvÀgÀ ²PÀëtPÁÌV vÀ£ÀßªÀgÀ «gÀÄzÀÝªÉÃ ºÉÆgÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj À̧¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛz É. CzÀÆ vÀ£Àß 83£ÉÃ E½ªÀAiÀÄ¹ì£À°è!!. 
ªÀÄgÀÄUÉ ºÉÆÃgÁlPÉÌ É̈£Éß®Ä¨ÁV ¤AvÀ CªÀ£ÀÆjUÉ ²PÀëQAiÀiÁV §AzÀ ‘eÉÃ£ï’ CªÀ¤UÉ ²PÀët ¤ÃqÀÄªÀ°è, À̧ªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ Ȩ́ Ü¬ÄAzÀ C£ÀÄ¨sÀ«¹zÀ 
CªÀªÀiÁ£À, £ÉÆÃªÀÅ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ ¤AvÀÄ  ²PÀëtzÀ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉ¹ D ªÀÄÆ®PÀ ²PÀëtzÀ Cj«UÉ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁrzÀ, CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À 
«zÁåyð JAzÀÄ V¤ß¸Àß°è zÁR¯ÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ DzÀ±Àð ²PÀëQ ‘eÉÃ£ï’  £À£ÀUÉ À̧ªÀiÁdzÀ°è C£À£ÀåªÁV ¤®ÄèvÁÛgÉ.  

Continue in next page….  



 

 

2003gÀ MAzÀÄ ¸ÀAeÉ QÃ£ÁåzÀ gÉÃrAiÉÆzÀ°è MAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ “ À̧PÁðgÀ QÃ£ÁåzÀ J¯Áè d£ÀgÀ£ÀÄß ²PÀëtªÀAvÀgÀ£ÁßV¸ À¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀPÁÌV GavÀ 
²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ. CzÀgÀAvÉ £Á¼É ¤ªÀÄä ¤ªÀÄä ºÀ½îUÀ¼À°è ±Á¯ÉUÉ Ȩ́Ãj À̧®Ä zÁR¯Áw 
¥ÁægÀA s̈ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ F ²PÀëtzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÉ PÉÊeÉÆÃr¹”. ªÀÄgÀÄ¢£À ¥Àæw ºÀ½îAiÀÄ ±Á¯Á ¥ÁægÀA¨sÀPÁÌV ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ 
¸ÀÜ¼ÀzÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ zÁR¯Áw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤AwgÀÄvÁÛgÉ. ²PÀëPÀgÀÄ M¨ÉÆâ̈ ÉÆâgÀ 
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj À̧ÄwÛgÀÄªÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÉÃn£À §½ ªÀAiÉÆÃªÀÈzÀÝgÉÆ§âgÀÄ CfðAiÉÆAzÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤AwgÀÄªÀÅzÀÄ 
PÁtÄvÀÛzÉ. ²PÀëQ eÉÃ£ï CªÀgÀ §½ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. DzÀgÉ D ªÀAiÉÆÃªÀÈzÀÝgÀÄ £Á£ÉÃ ±Á É̄UÉ 
¸ÉÃgÀ É̈ÃPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. D ²PÀëPÀjUÉ UÁ§jAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆ¼Àî®Ä EgÀÄªÀ ±Á¯É JAzÀÄ ºÉÃ½ 
±Á¯ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ D ªÀAiÉÆÃªÀÈzÀÞgÀÄ ¥Àæw ¢£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤®ÄèwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ 
CªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄ EzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À ±Á¯É JAzÀÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ªÀAiÀÄ¸ÁìzÀªÀgÀÄ ²PÀët 
¥ÀqÉAiÀÄ¨ÁgÀzÉAzÀÄ J®Æè ºÉÃ½®è JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀAiÀÄ À̧ÌgÀ ²PÀët ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁV PÀ° À̧ÄªÀÅ¢
®è. C°èUÉ §gÀÄªÀªÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀ°PÉVAvÀ É̈ÃgÉ É̈ÃgÉ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ EzÉÃ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 
PÀ°AiÀÄ É̈ÃPÀÄ. PÀ°vÀÄ À̧PÁðgÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §A¢gÀÄªÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £Á£ÉÃ NzÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV £À£ÀUÉ F ±Á¯ÉAiÀÄ°è CªÀPÁ±À 
¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.  

MAzÀÄ ºÀAvÀzÀ°è eÉÃ£ï ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄªÀÀjUÉ ±Á¯ÉUÉ §gÀ®Ä C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄ PÀ°PÉUÉ À̧ºÀPÀj À̧vÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. eÉÃ£ïgÀªÀjUÉ 
ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄ s̈ÁUÀªÀ» À̧Ä«PÉ¬ÄAzÀ D ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ fÃªÀ£ÀzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀÀ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÉÃ£ïgÀªÀgÀ À̧gÀ¼ÀvÉ , ¦æÃw «±Áé À̧, ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ²PÀëtUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ §ºÀ¼À EµÀÖªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀÄ RÄ¶¬ÄAzÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄgÀÄUÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è CªÀPÁ±À ¤ÃrzÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ Å Hj£ÀªÀjUÉ À̧jPÁtÂ À̧ÄªÀÅ¢®è. 
CªÀgÀÄ E¯ÁSÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀÄªÁUÀ É̄Ã «µÀAiÀÄªÀÅ zÉÃ±ÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè ºÀgÀr gÁ¶ÖçÃAiÀÄ, CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ n. «. ZÁ£À¯ïUÀ¼ À°è ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
E½ªÀAiÀÄ¹ì£À°è ²PÀëtzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀÄgÀÄUÉ ¢£À¨É¼ÀUÁUÀÄwÛzÀÝAvÀAiÉÄÃ À̧PÁðgÀzÀ À̧ªÀðjUÀÆ ²PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ 
»£Éß É̄AiÀÄ°è zÉÃ±ÀzÀ°èAiÉÄÃ ªÀiÁzÀj ªÀåQÛ J¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. DzÀgÉ vÀ£ÀßzÉÃ Hj£ÀªÀjUÉ EzÀ£ÀÄß À̧»¹PÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
MAzÀÄ ¢£À Hj£ÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÄA¥ÁV ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀÄ¶Ö JA§AvÉ CzÉÃ ±Á¯ÉAiÀÄ À̧ºÀ²PÀëPÀgÀÄ 
ºÁUÀÆ ²PÀët C¢üPÁjUÀ¼À°è C À̧ªÀÄzsÁ£ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. eÉÃ£ï AiÀiÁgÀ ªÀiÁwUÀÆ vÀ¯ÉPÉr¹PÉÆ¼ÀîzÉ ªÀÄgÀÄUÉUÉ ²PÀët 
¤ÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀj À̧ÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÁV ²PÀëQ eÉÃ£ï gÀªÀgÀ £ÀqÀvÉAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀ¼ÀAPÀªÀ£ÀÄß PÀlÖ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀgÀ£ÀÄß É̈ÃgÉ HjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  

F ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è ªÀÄgÀÄUÉ vÀ¤ßAzÀ¯ÉÃ ²PÀëQUÉ F ¹Üw §AvÉAzÀÄ PÉÆgÀUÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ eÉÃ£ï CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹ ªÀUÀðªÁVzÀÝ 
HjUÉ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛ¼É, F ºÀAvÀzÀ°è ¥Àæw ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÆß ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár À̧ÄvÁÛ PÀ° À̧ÄwÛzÀÝ eÉÃ£ï CªÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ  
zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ.  

PÉ®¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆ À̧ ²PÀëPÀgÀÄ §gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C¢üPÁjAiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ w½ À̧ÄvÁÛgÉ. PÁj£À°è §A¢½zÀ UÉæÃ¸ï ªÀÄPÀÄA¨Á 
JA§ ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄPÀÌ½UÉ AiÀiÁPÉÆ EµÀÖªÁUÀÄªÀÅ¢®è. CªÀÄä£À jÃwAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ eÉÃ£ï ªÉÄÃqÀAVzÀÝ ¸ËªÀÄåvÉ F 
ªÉÄÃqÀAUÉ E®è¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ±Á É̄AiÀÄ zÉÆqÀØUÉÃl£ÀÄß ªÀÄÄaÑ M¼ÀUÉ §gÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¹PÀÌ ¹PÀ Ì 
ªÀ À̧ÄÛUÀ¼À£ÀÄß J Ȩ́AiÀÄÄvÁÛ ±Á¯ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ UÉæÃ¸ï EzÀÄ £À£ÀUÉ PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧®Ä ¸ÀÆPÀÛ eÁUÀªÀ®è JAzÀÄ 
ªÁ¥Á¸ÀÄ ºÉÆgÀlÄºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ.  

EvÀÛ  ªÀÄgÀÄUÉ vÀ£Àß §½¬ÄzÀÝ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁj ²PÀët ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß PÁt®Ä gÁdzsÁ¤ £ÉÊgÉÆÃ©UÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. C°è J°è £ÉÆÃrzÀgÀÆ CªÀ£ÀzÉÃ avÀæUÀ¼ÉÆqÀ£É 
“CPÀëgÀPÉÌ C¥Àj«ÄvÀ ±ÀQÛ EzÉ” JA§ ¨ÉÆÃqÀÄðUÀ¼ÀÄ  gÁgÁf¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£ÀÄ ²PÀëtªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß s̈ÉÃnªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ Àß ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ 
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ K£À£ÀÆß §AiÀÄ À̧°®è. FUÀ eÉÃ£ï ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ÀÄ vÀ£ÀÆßj£À ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ» À̧ÄªÀ MAzÉÃ É̈ÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀA¢zÉÝÃ£É £ÀqÉ¹PÉÆr JAzÀÄ «£ÀAw¹ 
vÀ£ÀÆßjUÉ »A¢gÀÄUÀÄvÁÛ£É.  

Continue in next page….  



 

 

ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄ «£ÀAwAiÀÄAvÉ vÀ£ÀÆßjUÉ ªÀÄvÉÛ §AzÀ eÉÃ£ï ²PÀëQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ RÄ¶¬ÄAzÀ ¸ÁéUÀw¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ ¢£À ªÀÄgÀ ÄUÉ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ §½ §gÀÄvÁÛ£É 
ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥ÀvÀæ«gÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß eÉÃ£ï PÉÊUÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ “£À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ. £À£ÀßzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄÄªÀ ªÀAiÀÄ À̧ì®è. DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ £ÀAvÀgÀ À̧PÁðgÀ¢
AzÀ £À£ÀUÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ §A¢zÉ, CzÀ£ÀÄß £Á£ÉÃ NzÀ É̈ÃPÉA§ D¸É¬ÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ §gÀÄªÀÅ¢®è. zÀAiÀÄ«lÄÖ F ¥ÀvÀæzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ 
¤ÃªÉÃ N¢ ºÉÃ½” J£ÀÄßvÁÛ£É. ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄ PÉÊ¬ÄAzÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀ eÉÃ£ï ¥ÀvÀæ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ vÀ£Àß À̧ºÀ ²PÀëPÀ D¯ï¥sÉæqïUÉ ¤Ã£ÉÃ NzÀÄ JAzÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛ¼.É CzÀgÀ°è “¦æÃwAiÀÄ 
SÉÊ¢ £ÀA 4399, QÃ£Áå UÀtgÁdåzÀ ¥ÀgÀªÁV ¤ªÀÄUÉ w½ À̧ÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß J¯Áè jÃwAiÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¤ÃªÀÅ ¤zÉÆÃð¶AiÉÄAzÀÄ ¸Á©ÃvÁVzÉ. 
©ænÃµï DqÀ½vÀzÀ°è ¤ÃªÀÅ C£ÀÄ s̈À«¹zÀ ¸ÉgÉªÁ À̧ªÀÅ C£ÁåAiÀÄzÉÝAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÉ. EzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ ¥ÀjºÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁVgÀÄwÛÃj. 1951 jAzÀ 1963gÀ ªÀgÉUÉ 
eÉÊ°£À°è PÀ¼ÉzÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß É̄PÀÌ ºÁQ ¤ªÀÄUÉ ¥ÀjºÁgÀzÀ ªÉÆvÀÛªÁV……………… ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è ¤ªÀÄ ä ¥ÁvÀæ UÀt¤ÃAiÀÄªÉAzÀÄ 
UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. gÁµÁÖçzsÀåPÀëgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß C©ü£ÀA¢ À̧°zÁÝgÉ”. ¥ÀvÀæ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀ ºÉÆwÛUÉ eÉÃ£ï PÀtÚ°è ¤ÃgÀ ºÀ¤UÀ¼ÁqÀÄvÀÛªÉ. “£Á¼É¬ÄAzÀ ªÀÄvÉÛ §gÀÄªÉAiÀÄ®èªÉÃ” 
J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄgÀÄUÉ PÀtÂÚÃjqÀÄvÁÛ “£Á¤£ÀÆß NzÀ®Ä PÀ°w®è RArvÁ §gÀÄvÉÛÃ£É” JAzÀÄ ºÉÃ½ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛ£É 

EwºÁ¸ÀzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ¸ÉÃjzÀ CvÀåAvÀ »jAiÀÄ ªÀåQÛ JA§ V¤ß¸ï zÁR¯É ªÀÄgÀÄUÉ ºÉ¸Àj£À°èzÉ. «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è J¯Áè zÉÃ±ÀUÀ¼À £ÁAiÀÄPÀjUÉ ²PÀëtzÀ ªÀÄºÀvÀézÀ 
PÀÄjvÀÄ G¥À£Áå À̧ ¤ÃrzÀ ºÉUÀÎ½PÉ ªÀÄgÀÄUÉAiÀÄzÀÄ. F ªÀÄnÖV£À ¸ÁzsÀ£ÉUÁV F E½ªÀAiÀÄ¹ì£À°èAiÀÄÆ ªÀÄgÀÄUÉUÉ ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄ£À À̧Ä ì ªÀiÁrzÀ eÉÃ£ï ªÀiÁzÀjAiÀiÁV 
¤®ÄèvÁÛgÉ.                                                      

gÀ«.©.n, ªÀÄAqÀå 9986757611  

 

 

To whom so ever it may concern 

I was a good looking, attractive and pleasing student in my classroom. I used to come on time to the school. The first work 

that I usually doing was watering the garden. I took all the pain in the world to take out water from the well and sprinkle it to 

the garden. After that I used to attend the classes. The first period was generally of my class teacher. He liked me a lot. He 

was appreciative about me like anything. He never beat despite of poor performance in the class. At the fag end of his peri-

od, I was asked to massage his legs, and I was doing it religiously such to extent that modern spa centers couldn’t have done 

it the way I was doing. 

Ha! I remember, my teacher was very much fond of eating fish. So I was bringing the fish to school without a miss. I liked him 

very much because he let us free in the classroom unlike other teachers; he never gave the homework to us; he never cross 

examined our notes. He was vehement teacher, he used to defend me with his colleagues for any mistakes of mine. You 

know, I was very pet student of him, so was with him after school hours as well.  Bringing the groceries, supplying the milk to 

his home from dairy and engaging his kids by playing with them and supplying peanut to evening whisky  - were the home-

work for me.  I think, this kind of special homework is distinctive privilege which was available only to me. 

But my golden days in the school soon coming to an end. I was in shock when I heard the news that my favorite guru has got 

transferred to some other school. This news was shaking me inside as Public Exam is about to start. I thought that my Guru 

would be the savior for me this time also as he used to be previously. But he betrayed me. And I didn’t wrote my exam. 

Continue in next page….  



 

 

After being dropout from the school, I joined a garage. But here in garage, no one respecting me as was respected in my 

school days.  Unlike school days, I was asked to the work continuously, was beaten up now and then for my mistakes, and 

was a source of fun and  

entertainment for the rest. Gradually, I started playing cards, start-

ed betting on the cricket matches in my free time. Also Luckily, I 

got some money out of gambling. To celebrate my victories in 

gambling, I was throwing the parties for the friends. In the pro-

cess, started drinking (alcohol) and went to become drug addict. 

Presently, I do a work of cleaning the trucks and Lorries. Before 

this work, I was admitted to a hospital for chronic illness. Doctor 

told me that if I don’t stop consuming alcohol-I would die. But I 

don’t think that I have capacity to overcome from my addiction. I 

cannot walk around the street with my chin up as the loaners are 

haunting me with account book. I completely lost meaning in my 

life. When I see my classmates in prestigious positions, I feel like as 

if I’m a BIG BIG looser. 

I’m writing this letter with utmost difficulty and pain in life. I really 

feel that a teacher who encountered with in my school life made 

sea lot of difference. I was not in position to understand the Value 

and Influence of a good teacher in my childhood, but now I do un-

derstand and regret sometime for past. 

Winding up this agony with hope that my repressive schooling 

days experience never repeats in the life of any children future. 

Thank You 

Yours’ sincerely 

Anonymous Student  

- Ravindra Jain 

 
 

  



 

 

²PÀëPÀ £À£Àß zÀÈ¶ÖAiÀÄ°è 
 £À£Àß vÀgÀUÀwAiÀÄ°è PÀÄ½vÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ §jÃ ªÀÄPÀÌ¼À®è, ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀªÀ£ÀÄ. 

 £Á¤gÀÄªÀÅzÀÄ ²PÉë PÉÆqÀÄªÀÅzÀPÀÌ®è, ²PÀët PÉÆqÀ®Ä JAzÀÄ CjvÀªÀ£ÀÄ. 

 ¥ÀæwªÀÄUÀÄªÀÇ «²µÀÖ, C£À£Àå JAzÀÄ w½zÀªÀ£ÀÄ. 

 £Á¤gÀÄªÀÅzÀÄ À̧A«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀézÀ°è, »ÃUÁV CdÄð£À¤UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, KPÀ®ªÀå¤UÀÆ «zÉå PÀ°¸À É̈ÃPÀÄ JA§ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj 
UÉÆwÛgÀÄªÀªÀ£ÀÄ. 

 ¸ÀPÁðgÀ £À£ÀUÉ ªÉÃvÀ£À PÉÆqÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄºÀvÀézÀ ºÉÆuÉ ¤ÃrzÉ, £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÁåAiÀÄ MzÀV À̧ É̈ÃPÉA§ £ÉÊwPÀvÉ EgÀÄªÀªÀ£ÀÄ 

 ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè ªÀÈwÛUÀ¼À£ÀÆß À̧È¶Ö À̧ÄªÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ JAzÀÄ ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀªÀ£ÀÄ. 

 ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß V½¥ÁoÀ ªÀiÁqÀzÉÃ CªÀgÀ°è D É̄ÆÃZÀ£Á PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦ À̧ÄªÀªÀ£ÀÄ. 

 ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÁZÉ NzÀÄªÀªÀ£ÀÄ, NzÀÄªÀ gÀÄa ªÀÄPÀÌ¼À°è ºÀwÛ¸ÀÄªÀªÀªÀ£ÀÄ 

 DgÉÆÃUÀå¥ÀÆtð gÁµÀÖç ¤ªÀiÁðtzÀ°è Ȩ́Ê¤PÀ£ÀµÉÖÃ §zÀÞvÉ, PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉ, C¥Àðu ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀ, dªÁ¨ÁÝj £À£ÀVzÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀªÀ£ÀÄ 

 ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À À̧ì£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî§®è ªÀÄ£ÉÆÃ«eÁÕ¤ 

 ²PÀëPÀ JAzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀ «zÁåyð, CzsÀåAiÀÄ£À §zÀÄQ£À C« s̈Ádå CAUÀ JAzÀÄ £ÀA© NzÀÄªÀªÀ£ÀÄ 

 J¯Áè zsÀªÀÄð, °AUÀ, s̈ÁµÉ, eÁwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EgÀÄªÀ £À£Àß ±Á¯É, vÀgÀUÀwAiÉÄÃ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ s̈ÁgÀvÀ JAzÀÄ CjvÀÄ PÉ® À̧ ªÀiÁqÀÄªÀ zÉÃ±À¥ÉæÃ«Ä 
 
 

- ²æÃ¤ªÁ¸À PÀÄ®PÀtÂðvÀÄ«ðºÁ¼ï 

 

 

CAUÀ¼ÀzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ   
1. ¥ÀÄlÖªÀÄä£À zÀÄ:R 

RÄ¶RÄ¶AiÀiÁVgÀÄªÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ EwÛÃZÉUÉ É̈ÃeÁgÁAiÀÄÄÛ. AiÀiÁPÀAzÉæ CªÀÄä ¥ÁvÉæ vÉÆ¼ÉªÁUÀ §AzÀÄ JgÉºÀÄ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉQÌ wAwzÀÝ PÉÆPÀÌgÉ MAzÀÄ 
ªÀÄ¼ÉUÁ½UÉ ¹QÌ À̧vÀÄÛ ©¢ÝvÀÄÛ. CzÀÄ ¸ÁAiÉÆÃ¢PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀÄlÖªÀÄä CzÀ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆArzÀÝ¼ÀÄ.  

D PÉÆPÀÌgÉ ªÀÄÄ¢AiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀPÉÌ PÁ®Ä £ÉÆÃªÀÇ EvÀÄÛ. CzÀÄ PÁ®Ä GzÀÝªÀiÁr £ÀrÃ¨ÉÃPÁzÉæ PÀµÀÖ¥ÀqÉÆÃzÀÄ PÁuÁÛ EvÀÄÛ.  

MAzÀÄ ¢£À J°èAzÀ¯ÉÆÃ §AzÀ CzÀÄ CªÀÄä ¥ÁvÀæ vÉÆ¼ÉªÀ°è vÀ¯É ªÉÄÃ É̄ É̈¼ÉzÀÄ ¤AwzÀÝ ªÀÄÄ À̧ÄA© VqÀzÀ°è PÀÆgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß C s̈Áå¸À ªÀiÁrPÉÆArvÀÄÛ. 
PÉ¼ÀUÉ CªÀÄä ¥ÁvÀæ vÉÆ¼ÉzÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄ À̧ÄA©, gÁªÀÄ¥sÀ®, £ÀPÀëvÀæ £ÉÃgÀ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉuÉÚ ºÀtÂÚ£À VqÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ºÀgÀrPÉÆArvÀÄÛ. C É̄è®è JgÉºÀÄ¼ÀUÀ¼ÀÄ 
AiÀÄxÉÃZÀÒ«zÀÝªÀÅ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆPÀÌgÉ UÀÄgÀÄw¹vÀÄÛ. AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉ¼ÀUÉ ºÁj §gÀÄwÛvÀÄÛ.  

DUÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉgÀ½ CUÀÎ½ À̧ÄwÛzÀÝªÀÅ. PÉÆPÀÌgÉ ºÉzÀj É̈aÑPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. DUÀ CzÀÄ PÁ®£ÀÄß GzÀÝªÀiÁr NqÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀPÉÌ £ÉÆÃ«£À PÁ®£ÀÄß 
PÀÄAlzÉ NqÀÄªÀÅzÀPÉÌ DUÀÄwÛgÀ°®è. ºÁgÀ É̈ÃPÁzÀgÉ PÁ°UÉ §®©lÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÆÛ PÀµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÉÆPÀÌgÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ¤PÀj¹zÀ CªÀÄä £Á¬ÄUÀ½UÉ 
¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄß À̧ÄªÀÄä¤j¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÉÆPÀÌgÉ UÀÄgÀÄw¹vÀÄ. CªÀÄä£ÀÆ PÉÆPÀÌgÉ §AzÀÄ ªÀÄÄ À̧ÄA© VqÀzÀ ªÉÄÃ É̄ PÀÆvÀ vÀPÀët “§A¢AiÀiÁ?” 
JAzÀÄ G¥ÀZÀj¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀæªÉÄÃt CzÀÄ CªÀÄä ¥ÁvÀæ vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÁUÀ É̄ PÉ¼ÀV½zÀÄ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄÛ. 
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£ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÉÆ£ÉUÉ vÁ£ÀÄ JgÉºÀÄ¼À ºÉQÌ w£ÀÄßªÀÅzÀÄ CªÀÄä¤UÉ DUÀzÀ À̧AUÀwAiÀÄ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹PÉÆArvÀÄÛ. 

PÀæªÉÄÃt ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÀÆ PÉÆPÀÌgÉ eÉÆvÉ CzÀÄ EzÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀÄ C¨sÁå À̧ªÁVvÀÄÛ. ‘GuÉÆÚÃPÉ §AzÁå?’ PÉÃ½ÛzÀÄî. ‘¤£ï ªÀÄ£É J¯Éè?’ CAwzÀÄî. ‘ºÉzÀgï 
¨ÁzÀÄð’ CAvÀ CªÀÄä CªÀ½UÉ ºÉÃ¼ÉÆÃ jÃwÃ É̄ PÉÆPÀÌgÉUÀÆ ºÉÃ½ÛzÀÄî. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ‘¨Ë’ CAzÉæ CªÉî £Á¬ÄUÀ½UÉ ‘ À̧Ä«ÄÌgÉÆæÃ’ CAvÀ UÀzÀj¹ ÛzÀÄî.  

»ÃVgÀÄªÁUÀ MA¢£À gÁwæ ªÀÄ¼É eÉÆÃgÀÄ §AvÀÄ. UÀÄqÀÄUÀÆ ¹r®Æ ¨sÀgÁmÉAiÀÄ UÁ½AiÀÄÆ EvÀÄÛ. CªÀ½UÉ ¤zÉæ §AzÀ ªÉÄÃ®Æ CzÀÄ JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ 
ºÁVvÉÆÛÃ CªÀ½UÉ w½AiÀÄ°®è. 

ªÀiÁgÀ£ÉUÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À£ÀÄß SÉÃzÀUÉÆ½¹zÀ À̧AUÀw É̈¼ÀQUÉ §AvÀÄ. CzÉÃ£ÉAzÀgÉ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ¹QÌ PÉÆPÀÌgÉ ¥Áæt©nÖvÀÄÛ. CzÀÄ gÁwæ 
vÀAUÀÄwÛzÀÝ vÉAV£À UÀj UÁ½UÉ wgÀÄa £ÀÄUÀÄÎ£ÀÄjAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄÛ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ©zÀÝ PÉÆPÀÌgÉ ªÀÄÄzÉÝAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ gÉPÉÌ¥ÀÄPÀ ÌUÀ¼ÀÄ C À̧ÛªÀå À̧ÛªÁVzÀÝªÀÅ. PÀvÀÄÛ 
£ÀÄ°¢vÀÄÛ. PÀtÂÚUÉ EgÀÄªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ. ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ C¼ÀÄ vÀqÉAiÀÄzÉ, ‘CªÀiÁä’ ºÉÃ½PÉÆAqÀÄ zÀÄ:T¹zÀ¼ÀÄ.  

DUÀ CªÀÄä CªÀ½UÉ À̧ªÀiÁzsÁ¤¹zÀgÀÄ. ‘£ÁªÀzÀ£ÀÄß E É̄è ºÀÆ¼ÀÄªÀ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉÆAzÀÄ ªÀÄ°èUÉ §½î £ÀqÀÄªÀ, D §½îAiÀÄ°è PÉÆPÀÌgÉAiÀÄµÀÄÖ ©½AiÀÄ ªÀÄ°èUÉ 
ºÀÆUÀ¼ÀÄ ©qÀÄvÀÛªÉ’ CAvÀ ºÉÃ½zÀgÀÄ. CªÀÄä ¤ÃgÀ vÉÆnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀªÉ ©¹®Ä©Ã¼ÉÆÃ eÁUÀ £ÉÆÃr ºÉÆAqÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÉÆ¼ÀUÉ PÉÆPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ 
¥ÀÄlÖªÀÄä£À PÉÊ° ªÀÄtÄÚ À̧Äj¹zÀgÀÄ.  

DUÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À ¥ÁvÀæ vÉÆ¼ÉªÀ Dl §AzÁ¬ÄvÀÄ. §zÀ°UÉ ªÀÄ°èUÉ §½îUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀÄAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ CªÀ¼À PÉ® À̧ªÁ¬ÄvÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ É̈¼ÀîV£À PÉÆPÀÌgÉAiÀÄ 
ºÁUÉ EµÀÖªÁUÀÄªÀ ºÀÆ©qÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤jÃPÉë ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. 

 

2. ¥ÀÄlÖªÀÄä£À ºÀoÀ  
¥ÀÄlÖªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ°è, ¤ÃgÀ mÁåAQAiÀÄ §½, ©¹®Ä©Ã¼ÀÄªÀ À̧A¢üAiÀÄ°è PÉÆPÀÌgÉ ªÀÄ°èUÉ VqÀ aUÀÄjÃ aUÀÄj ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ CªÀÄä ¥ÁvÉæ 
vÉÆ¼ÉAiÀÄÄvÀÛ EgÀÄªÁUÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä vÁ£ÀÆ ¥ÁvÉæ vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀ Dl DqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝ¼ÀÄ. §zÀ°UÉ ªÀÄ°èUÉ ºÉÆzÀjUÉ ¤ÃgÀÄ JgÉAiÀÄÄªÀ PÉ® À̧ªÀ£ÀÄß 
¸ÀévÀAvÀæªÁV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ.  

CªÀ¼ÀÄ ¥ÁmÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©¹ ºÀÄAiÀÄÄåªÀÅzÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ CzsÀð¥ÁmÉ ¤ÃgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ZÉ°èPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. C¯Éè®è PÉ À̧gÉzÀÄÝ CªÀ¼À ¥ÁzÀUÀ¼À vÀÄ½vÀPÉÌ 
gÁrAiÀiÁV, CªÀ¼À É̈gÀ¼À ¸ÀA¢üUÀ¼À°è ¦ZÀ¦ZÀ£É ºÁgÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀPÀÆÌ CªÀ¼ÀÄ À̧A s̈ÀæªÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ.  

CªÀ¼ÀªÀÄä¤UÉ FUÀ ¤ÃgÀ°è vÉÆAiÀÄÄåªÀªÀ¼À eÉÆvÉUÉ ªÉÄÊAiÉÄå®è gÁr ªÉÄwÛPÉÆAqÀªÀ¼À£ÀÆß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄÝ ¸Áß£ÀªÀiÁr À̧ÄªÀ ¥ÁqÀÄ §A¢vÀÄ. DzÀgÉ 
CªÀ¼ÀªÀÄä¤UÉ CzÉÃ£ÀÄ gÀUÀ¼É C¤¸ÀÄwgÀ°®è.  

¥ÀÄlÖªÀÄä ¤ÃgÀÄ ºÀÄAiÀÄÝAvÉ CªÀgÀªÀÄä CPÀÌgÉ¥ÀqÀÄvÀÛ gÁUÀªÁV, ‘PÉÆPÀgÉ ªÀÄ°èUÉ aUÀÄjvÀÄ, ªÀÄvÀÆÛ ªÀÄvÀÆÛ aUÀÄjvÀÄ’ CAwzÀÝgÀÄ. CªÀÄä£À gÁUÀPÉÌ CzÀÄ 
aUÀÄgÀÄªÀÅzÀÄ CAvÀ®Æ ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ C¤¹ÛvÀÄÛÛ. ‘ªÀÄvÉÛ CzÀÄ ºÀÆ©qÉÆÃzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ?’ CAvÀ CªÀ¼ÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ¼ÀÄ. PÉÃ¼ÀÄvÀÛ ¥ÀÄlÖªÀÄä MAzÉ 
¸ÀªÀÄ aUÀÄgÀ£ÀÄß ¤gÀÄQ¸ÀÄªÁUÀ CzÀgÀ vÀÄ¢AiÀÄ°è, J É̄UÀ¼À À̧A¢üAiÀÄ°è ªÉÆUÀÄÎ 
§gÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁægÀA s̈ÀªÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ bÀ½ PÀ¼ÉzÀÄ Ȩ́PÉ §®ªÁVvÀÄÛ. ªÉÆUÀÄÎ »VÎ 
ºÀÆªÁzÀÆÝ DAiÀÄÄÛ. ªÀiÁ É̄PÀlÄÖªÀµÀÄÖ ºÀÆ¹UÀ¯ÁgÀA©ü¹, CªÀ£ÀÄß ªÀiÁ É̄PÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄ.  

FUÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À ªÉÆÃlÄdqÉUÉ CªÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁqÀÄªÁUÀ PÀÄtÂAiÀÄÄªÀ ªÀÄ°èUÉ ªÀiÁ É̄AiÀÄÆ 
¹QÌ CªÀ¼ÀªÀÄä MªÉÆäªÉÄä CªÀ¼À£ÀÄß ‘PÉÆPÀÌgÉ ¥ÀÄlÖ’ C£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. vÀPÀët ¥ÀÄlÖªÀÄä£À 
£ÀrUÉAiÀÄ ªÀgÀ¸É §zÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ PÉÆPÀÌgÉAiÀÄAvÉ ¥ÀÄnzÀÄ NqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ.  

MA¢£À, MAzÀÄ É̈ÆUÀ¸É vÀÄA¨Á ºÀÆPÀÄAiÀÄÝ MA¢£À, CªÀ¼ÀªÀÄä CªÀ¼À£ÀÄß PÁ®Ä ZÁa 
PÀÆj¹zÀgÀÄ.  

‘¤£ÀUÉ ºÀÆªÀiÁ É̄ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ ºÉÃ½PÉÆqÉÛÃ£É’ CAzÀgÀÄ. ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ ¸ÀA s̈ÀæªÀÄªÁAiÀÄÄÛ. 

Continue in next page…. 



 

 

CªÀ¼À ºÉ É̈âgÀ½UÀÆ ¥sÁæQUÀÆ UÀAlÄºÁQ eÉÆÃr ¨Á¼É £ÁgÀ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ. CzÀgÉÆ¼ÀUÉ ©r©r ºÀÆªÀ£ÀÄß eÉÆÃrªÀiÁr ªÉÄÃ É̄AiÀÄÆ PÉ¼ÀUÀÆ 
ªÀiÁr ¹V¹zÀgÀÄ. E£ÉÆßAzÀÄ £ÁgÀ£ÀÄß PÀÄtÂPÉªÀiÁr MAzÀÄ ¸À® PÉ¼ÀV£À vÉÆnÖUÀÆ, ªÀÄvÉÛ ªÉÄÃ°£À J¸À½£À §ÄqÀPÀÆÌ HgÀÄUÀAlÄ ©VAiÀÄÄvÀÛ 
§AzÀgÀÄ. CªÀÄä£À PÁ°£À ºÉ É̈âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ ªÀÄzsÉåAiÀÄ ¨Á¼É £Áj£ÉÆ¼ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ «zÀåªÀiÁ£À FUÀ CªÀ¼À ¥sÁæPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°£À 
ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÉåAiÀÄ ¨Á¼É zÁgÀzÉÆ¼ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯Á¬ÄvÀÄ.   

DzÀgÉ CªÀ½UÉ CªÀÄä£ÀAvÉ £ÁdÆPÁV ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Dr¸À¯ÁUÀÄwÛgÀ°®è, ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À¯ÁUÀÄwÛgÀ°®è, £ÁgÀ£ÀÄß À̧ÄwÛ ¥ÉÆÃtÂ À̧¯ÁUÀÄwÛgÀ°®è. CªÀÄä 
£Á£É ºÉuÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£ÉAzÀgÉ CªÀ½UÉ DV §gÀ°®è. CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è CªÀÄä£À É̈gÀ¼ÀÄUÀ¼ÀAvÉ vÀ£Àß ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÆ NqÀ É̈ÃPÀÄ, ªÀÄ°èUÉ ªÀiÁ É̄ ºÉuÉzÀ 
dqÉAiÀÄAvÉ ©VAiÀiÁV NgÀtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ C¤ À̧ÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°èAiÀÄAvÉ PÉ® À̧ªÁUÀÄwÛgÀ°®è.  
 

CªÀ¼ÀÄ ºÀoÀvÉÆlÄÖ ºÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¹V¹ £ÁgÀÄ ¥ÉÆÃtÂ¹ ©VAiÀÄÄªÁUÀ CzÀÄ AiÀiÁPÉÆÃ Ȩ́ÆlÖUÁUÀÄªÀÅzÀÄ, zÁgÀ ºÉ É̈âgÀÀ½AzÀ PÀ¼ÀaPÉÆ¼ÀÄîªÀ ÅzÀÄ, ¥sÁæQAzÀ 
HgÀÄPÀÄtÂPÉ eÁjPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ D¬ÄvÀÄ. D¢£À É̈¼ÀV¤AzÀ MAzÉ ¸ÀªÀÄ DrPÉÆAqÀÆ ºÀgÀnPÉÆAqÀÆ EzÀÝªÀ½UÉ CzÁUÀ É̄ ªÀÄqÀÄªÀÅUÀnÖzÀAwzÀÝ zÀtÂªÀÇ 
C À̧ºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄÆ ¹lÆÖ MªÉÄäUÉ GªÀÄä½¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁægÀA s̈ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀlPÀÌ£É ¨Á¼É£ÁgÀ£ÀÄß QvÉÛ Ȩ́zÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ‘AiÉÄåÃ’ CAvÀ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß 
MzÀjPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ PÀÄtÂzÀ¼ÀÄ.  
 

CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À D Ȩ́UÀÆ zÉÃºÀPÀÆÌ vÁ¼ÉAiÀiÁUÀzÉ CªÀ¼À zÀtÂªÀÅ ºÉZÁÑ¬ÄvÀÄ, zÀtÂªÉ 
ºÀlªÁ¬ÄvÀÄ, PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÉÆÃ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀÄä £À À̧Ä£ÀUÀÄvÀÛ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ 
EgÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ C À̧ºÀ£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ°èUÉ ºÀÆªÀÅUÀ¼À£Éß®è JwÛ gÀ s̈À À̧ªÁV 
MUÉzÀÄ ZÉ°èzÀ¼ÀÄ. zÉÆqÀØ zÀ¤ vÉUÉzÀÄ gÀA¥ÀzÀ vÁgÀPÀ ¸ÀégÀ vÉUÉzÀ¼ÀÄ. CzÀÄ CªÀÄä£À 
«ÄzÀÄ½UÉ WÁw¸ÀÄªÀAvÉ EvÀÄÛ.  
 

CªÀÄä¤UÉ MªÉÄä É̄Ã CrvÀ¦àzÀAvÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. C À̧ºÁAiÀÄPÀvÉ CªÀgÀ£ÀÆß 
DªÀj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ©¹AiÀiÁ¬ÄvÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä GtÚzÉ ¤zÉæºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. 
CªÀÄä¤UÀÆ Hl gÀÄa À̧zÉ vÀÄvÀÛ£ÀÄß UÀAl É̄Æ¼ÀUÉ E½¹PÉÆAqÀgÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁvÀæ 
¥ÀÄlÖªÀÄä ZÉ°èzÀ ªÉÆUÀÄÎUÀ¼À°è vÀÄAqÀÆ »¥ÉàAiÀÄÆ DUÀzÀªÀ£ÀÄß Dj¹ ¥ÀÄlÖªÀiÁ É̄ 
ªÀiÁrAiÉÄÃ ªÀÄ®VzÀgÀÄ.  
 

¨É¼ÀUÁ¬ÄvÀÄ. ¥ÀÄlÖªÀÄä ªÀiÁªÀÄÆ°£ÀAvÉ DVzÀÝ¼ÀÄ. CªÀÄä CªÀ¼À ªÉÆÃlÄ dqÉºÉuÉzÀÄ CzÀPÉÌ vÀÄAqÀÄ ªÀÄ°èUÉ ªÀiÁ É̄AiÀÄ£ÀÄß ¹QÌ¹AiÉÄÃ CªÀ¼À£ÀÄß 
ºÉÆÃUÀ©lÖgÀÄ. ªÀÄ£ÉºÉÆgÀUÉ Nr§AzÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À »AzÉAiÉÄÃ CªÀgÀªÀÄä£ÀÆ É̈¼ÀV£À ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. DUÀ ©¹°UÉ 
ªÉÄÊPÉÆlÄÖ ¤AvÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À Q«AiÀÄ £À«gÀÄ gÉÆÃªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ«£À À̧ÆAiÀÄð£À PÀÈ¥ÉUÉ §AUÁgÀªÁVzÀÝªÀÅ.  CªÀÄä ªÉÄ®èUÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À Q«UÉ ªÀÄÆUÀÄ 
vÁV¹ ªÀÄÆ¹zÀgÀÄ. ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ PÀZÀUÀÄ½AiÀiÁV QnQn £ÀPÀÌ¼ÀÄ.   
 

F £ÀUÀÄªÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ AiÀiÁPÁzÀgÀÄ ºÀoÀ §AvÀ¥Àà, AiÀiÁgÀ ºÀoÀ §AvÀ¥Áà J£ÀÄßvÀÛ CªÀ¼À¥Àà, CdÓ, CfÓAiÀÄgÀ£Éß®è CªÀ¼ÀªÀÄä eÁÕ¦¹PÉÆAqÀgÀÄ. CªÀgÉµÀÄÖ 
vÀQð¹zÀgÀÆ §UÉºÀjAiÀÄ°®è. K£ÀÆ CxÀðªÁUÀ°®è. £ÁPÀÄ ¢£À §AzÀÄ EzÀÝ PÉÆPÀÌgÉ PÉÆ£ÉUÉ wÃjPÉÆAqÀÄ À̧È¶Ö¹zÀ «µÁzÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£À À̧ì£ÀÄß 
vÀÄA©PÉÆArvÀÄ. CzÀgÀ »AzÉAiÉÄÃ ªÀÄUÀ½UÉ ¥Àæw¢£À PÉÆPÀÌgÉ ªÀÄ°èUÉ ºÀÆ«£À ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀÄ CªÀ¼À ªÉÆÃlÄ   dqÉAiÉÆA¢UÉ 
PÀÄtÂAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £À À̧Ä£ÀPÀÌgÀÄ.   

¥ÀÄlÖªÀÄä ¥ÁmÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ°èUÉ §½îUÉ ºÀÄAiÀÄÄåªÀÅzÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ªÉÆUÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ.  

- gÁªÀÄPÀÈµÀÚ s̈Àmï 



 

 

 

dUÀwÛ£À ±ÉæÃµÀ× ²PÀëPÀgÀ ¸Á°£À°è EªÀ¼ÀÆ M§â¼ÀÄ 
±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ É̄ C°è £Á®ÌPÀëgÀ PÀ°¹zÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ²PÀëPÀgÉAzÀÄ s̈Á« À̧ÄªÀÅzÀÄ vÀ¥ÉàAzÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É. KPÉAzÀgÉ CPÀëgÀ PÀ°PÉ ±Á É̄AiÀÄ 
ºÉÆgÀUÀÆ PÀÆqÀ É̈ÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀåQÛUÀ½AzÀ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«zÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ 
§zÀÄQ£À ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß PÀ°¹zÀ JµÉÆÖÃ ªÀÄºÀvÀézÀ ªÀåQÛvÀéªÀÅ¼ÀîªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è 
£ÉÆÃrAiÉÄÃ EgÀÄvÉÛÃªÉ. CAxÀ ªÀÄºÀvÀézÀ ²PÀëPÀgÀ ¸Á°£À°è £ÉÆÃrzÁUÀ £À£ÀUÉ PÁtÄªÀ 
²PÀëQAiÉÄAzÀgÉ £À£Àß CªÀÄä. £Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝUÀ £À£ÀUÉ CPÀëgÀ PÀ°¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆÃ M§â 
±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ®è.  §zÀ¯ÁV £À£Àß CªÀé £À£ÀUÉ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ JgÀqÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°
¹zÀªÀ¼ÀÄ. ºÁUÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CªÀ¼ÉÃ£ÀÄ N¢zÀªÀ¼À®è. PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÉÃ gÁwæ 
ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¥Án ªÉÄÃ É̄ JgÀqÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÀUÉ §AzÀ ºÁUÉ §gÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß 
wzÀÄÝªÀÅzÀPÉÌ ºÉÃ½PÉÆqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. CA¢¤AzÀ ±ÀÄgÀÄªÁzÀ CªÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£É £À£ÀUÉ EA¢UÀÆ 
PÀÆqÀ ¤gÀAvÀgÀªÁVzÉ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á É̄¬ÄAzÀ PÀ°¹zÀ J®è ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁr 
£ÉÆÃrzÁUÀ £À£ÀUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV vÀ¦à®èzÀAvÉ PÀ°¹zÀ KPÀ ªÀiÁvÀæ ²PÀëQ JAzÀgÉ £À£Àß 
vÁ¬Ä JAzÀÄ ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £À£Àß MAzÉÆAzÀÄ ªÀAiÉÆÃªÀiÁ£ÀPÉÌ vÀPÉÌAvÉ £À£ÀUÉ 
¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ É̈ÃgÉ ¨ÉÃgÉ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯Á PÉÆÃuÉAiÉÆ¼ÀUÉ 
§AzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÀÄnÖ¤AzÀ E°èAiÀÄªÀgÉUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ 
«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M§â¼ÉÃ ¤gÀAvÀgÀªÁV É̈ÆÃ¢ü¹gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ CªÀgÉ®èjVAvÀ®Æ 
£À£Àß vÁ¬ÄAiÉÄÃ £À£ÀUÉ ±ÉæÃµÀ× ²PÀëQ JAzÀÄ PÁtÂ À̧ÄvÁÛ¼É. £À£ÀUÉ UÀtÂvÀ PÀ°¹zÀ ²PÀëPÀgÀÄ 
¯ÉPÀÌ §gÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ É̄PÀÌ PÀ°¹zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÉÆ£ÉUÀÆ £À£ÀUÉ 
CªÀgÀÄ PÀ°¹zÀ É̄PÀÌ §gÀ É̄Ã E®è. DzÀgÉ £À£Àß CªÀÄä PÀ°¹zÀ fÃªÀ£ÀzÀ É̄PÀÌ £À£ÀUÉ EA¢
UÀÆ PÀÆqÀ JAxÀ PÀpt ¥ÀgÀ¹ÜwAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ GvÀÛgÀ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî°PÁÌVzÉ. EªÀ¼ÀÄ 
PÀ°¹zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄPÀÄ AiÀiÁªÉÇ§â À̧ªÀiÁd «eÁÕ£ÀzÀ ²PÀëPÀ ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ®Æ 
PÀrªÉÄAiÉÄÃ¤®è. AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÉÃ½¹PÉÆ¼ÀîzÉ CzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®èªÉ£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ®Ä ºÉÃ½PÉÆlÖªÀ¼ÉÃ £À£ÀßªÀé. M§â ¨sÁµÁ ²PÀëPÀ PÀ° À̧ÄªÀ PË±À®UÀ½VAvÀ®Æ MAzÀÄ 
ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVAiÉÄÃ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ J®èªÀ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆlÖ¼ÀÄ. DzÀgÉ MAzÉÃ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀåvÁå À̧ªÉAzÀgÉ £À£ÀßªÀé¤UÉ EªÀÅUÀ½UÉ ¨sÁµÁ 
PË±À®UÀ¼É£ÀÄßvÁÛgÉ, EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁÕ£À J£ÀÄßvÁÛgÉ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À§rØ É̄PÀÌUÀ¼É£ÀÄßªÀgÀÄ J£ÀÄßªÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÉÆwÛ®è. J®è 
«µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ¨Á®å¢AzÀ É̄Ã PÀ°¹ M§â M¼ÉîAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁV gÀÆ¦¹zÀ EAxÀ ²PÀëQVAvÀ É̈ÃgÉ ²PÀëPÀgÀÄ É̈ÃPÉ? 
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£À£ÀUÉ ±Á¯Á PÁ É̄ÃdÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ½VAvÀ £À£ÀßöªÀé ¤ÃrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÉÃ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖ PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. 
KPÉAzÀgÉ PÁ É̄ÃdÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÉÆ¼ÀV£À CPÀëgÀUÀ¼À ¥Àr£ÉgÀ½£À ªÉÄÃ É̄    ¤¢ðµÀÖUÉÆ½¹ 
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀgÉ, £À£ÀßªÀé ¤ÃrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÁ À̧ÛªÀ §zÀÄQ£À C£ÀÄ s̈ÀªÀzÀ £É É̄AiÀÄ°è ¤AvÀÄ w¢Ý wÃr vÉUÉzÀ CaÑ£À ªÀÄÆwðAiÀiÁVzÉ. 
aPÀÌ UÀÄr À̧ É̄Ã £À£ÀUÉ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÁVvÀÄÛ. CA¢£À aPÀÌ ¢Ã¥ÀzÀ É̈¼ÀQ£À°è PÀ°¹PÉÆlÖ §zÀÄQ£À ¥ÁoÀ EA¢£À DzsÀÄ¤PÀ ¥ÀæRgÀ É̈¼ÀQ£À°è 
AiÀiÁªÉÇAzÀÆ s̈ÀAiÀÄ«®èzÉ À̧gÁUÀªÁV fÃªÀ£À £ÀqÉ¸ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁzÀzÀÄÝ £À£Àß CªÀé ºÉÃ½zÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ, CªÀ¼ÀÄ ¨É¼É¹zÀ DvÀ ä«±Áé¸À¢
AzÀ.  

“ªÀÄ£ÉAiÉÄ ªÉÆzÀ® ¥ÁoÀ ±Á É̄  

d£À¤ vÁ£É ªÉÆzÀ® UÀÄgÀÄ 

d£À¤¬ÄAzÀ ¥ÁoÀ PÀ°vÀ d£ÀgÀÄ zsÀ£ÀågÀÄ” 

 JA§ ¯ÉÆÃPÉÆÃQÛ¬ÄAvÉ £Á£ÀÄ £À£ÀßªÀé¤AzÀ PÀ°vÀ ¥ÁoÀ¢AzÀ zsÀ£Àå£ÁVzÉÝÃ£É. 

 

¨ÉÃ À̧j®èzÀ fÃªÀ zÀÄr zÀÄrzÀÄ ¸ÁQvÉ£ÀUÉ  

¨ÉÃ À̧jPÉ PÀ¼ÉAiÀÄ É̄AzÀÄ ºÁqÀ ºÁr gÀ«Ä¹vÉ£ÀUÉ 

ºÀUÀ É̄®è zÀÄrzÀÄ, gÁwæAiÀÄ°è vÀÄvÀÛ ªÀiÁr GtÂ¹ 

£À£Àß gÀmÉÖUÉ PÀ¸ÀÄªÀ vÀÄA©  

JzÉAiÉÆ¼ÀUÉ CPÀëgÀzÀ ©Ãd ©wÛzÀªÀ¼ÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä 

 

CªÀ¼À vÁåUÀPÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄ£À 

CªÀ¼À ªÀÄªÀÄvÉUÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄ£À 

ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ d£ÀÄªÀÄ«gÀ° CªÀ¼À GzÀgÀzÀ°è 

ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ zÉÆgÀPÀ É̄£ÀUÉ EAxÀ ²PÀët 

 

 



 

 

ಹೇಗ ೂಂದು ದಿನ – ಹೇಗ ೂಂದು ಕಥ   
ಹೇಗೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಅದರಲೊಿಂದು ಕೊೇಣೆ. ಆ ಒಂದೆೇ ಕೊೇಣೆೇಲಿ ಆರು ಮತ್ುು ಏಳನೆೇ ತ್ರಗತಿ ಮಕಕಳಳ. ಆ ತ್ರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾಿಸ್ ಟಿೇಚಿಂಗ್ ಅಬಿವೆೇಥಷ್ನ್ ಗೆ 
ಅಂತ್  ಕೊನೆ ಬೆಂಚಿನ್ ಮೂಲೆೇಲಿ ಕೂತಿದದ ನಾನ್ು. ನಾ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಟಿೇಚ್ರ್ ಅಷೆಿೇನ್ು ಸಿಿಕ್ಟಿ ಅಲಿ. ತ್ರಗತಿ ಒಳಗಾಗಿಿ ಹೊರಗಾಗಿಿ ಮಕಕಳಿಗೆ ಬೆೈದದೂದ ಕಾಣಲಿಲಿ ಆ 
ಒಂದೆರೆಡು ದ್ಧನ್ದಲಿಿ. ಆದೂರ ಮಕಕಳೆಲಾಿ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಕೆೇಳ ೆೇದು, ನೊೇಟ್ಸಿ ಬರೆದೊಕಳ ೆ ುೇದು. “ಓಹ್! ಟಿೇಚ್ರ್ ಒಂದಷ್ುಿ ಮಟಿಿಗೆ ಸಲುಗೆ ತೊೇಸಿಥದುರ 
ಈ ಮಕಕಳಳ ಗಲಾಟ್ೆ ಮಾಡೊೇದ್ಧಲಿ ಅಂದೆರ ಇವೆಲಾಿ ಮೃದು ಸವಭಾವದವಿರರಬೆೇಕು” ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದೆರ ಅದು ಹಾಗಲಿ, ಹಾಗಲೆವೇ ಅಲಿ ಅಂತ್ ಗೊತಾುಯಿತ್ು. “ಇವುರ 
ನಿಮಗೆ ಟಿೇಚ್ರ್” ಅಂರ್ ಯಾರನಾುದುರ ಮಕಕಳಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿೇಕೊಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ, ಮಕಕಳಲೆಿೇ ಒಂದು ಗಂಭಿೇರ ಭಾವ ಆ ಕ್ಷಣಕೆಕ ಬರತ ುೆೇನೊೇ. ²PÀëPÀgÉÆಟಿಿಗೆ ಹೆೇಗಿಬೆೇಥಕು 
ಅನೊುೇದು! ಆ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಅದಕೆಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಡಕೊಂಡಿಬಟ್ೆರ ಅವುರ ಇದಾದಗೆಿಲಾಿ ಮಕಕಳಳ ಶಾಶ್ವತ್ವಾಗಿಯೇ ಗಂಭಿೇರರಾಗಿಬಿಡಾುರೆ. ನ್ನ್ುನ್ು ಹೇಗೆಲಾಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸದೆ 
ಇದ್ಧದದ್ಧರಂದ, ಮಕಕಳಿಗೆ ನ್ನ್ು ಬಗೆೆ ಆ ರಿೇತಿಯಾದ ಮಡಿ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಲೆಿೇನೊೇ! ಆ ಟಿೇಚ್ರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರಶೆುಗಳ ಬುಕ್ಟ ಲೆಟ್ಸ ತ್ುಂಬೊೇದ್ಧದ್ಧದದ್ಧರಂದ ಒಂದಷ್ುಿ ಸಮಯ 
ಮಕಕಳ ೆಟಿಿಗೆ ಮಾತಾಡೊ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಕುು. ಮಾತ್ುಗಳಳ ಕಲಸುಮಲೊೇಗರ ಆಗಿ ನಾನ್ು ಏನ್ು ಹಂಚ್ೊಕೇಬೆೇಕು ಅನೊುೇದಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಿುನ್ದ ದೆೇ ಏನೆೇನೊೇ ಆಯುು.  
 

ನಾನು: ಈಗ ನ್ಮಮ ದೆೇಶ್ದಲಿಿ ಕೊೇಳಿ ತಿನೊಬೇದ? 
ಮಕಕಳು: ಹೂಂ.. ತಿಂತಿೇವಲಿ.  
ನಾನು: ಕಾಡು ಕೊೇಳಿ? 
ಅಜಯ್: ತಿನ್ುಲಿ. 
ನಾನು: ಕಾಡು ಕೊೇಳಿ ನೊೇಡಿದ್ಧೇಯ? ಹೆೇಗಿರತೆು ಹೆೇಳಳ? (ಅಜ್ಯನಿಗೆ) 
ಅಜಯ್: ಗೊತಿುಲಿ. ನೊೇಡಿಲಿ.  
ನಾನು: ಮತೆು ಅದು ಹೆೇಗ್ ಹೆೇಳ ದೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುಲ ದೆ? ಸರಿ. ಹೊೇಗಿಿ. ನ್ವಿಲು ತಿನೊಬೇದ? 
ಮಕಕಳು: ಇಲಿ.. 
ನಾನು: ಯಾಕೆ? 
ಮಕಕಳು: ಅದು ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿ  ಅದ್ಧಕೆಕ  ಅದನ್ು ತಿನಾಬದುಥ.  
ನಾನು: ಓಹೊಹೇ...! ನೆೈಸ್. ಗುಡ್. ಸರಿ. ಈಗ ನ್ವಿಲನೆುೇ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದುರ? ಕೊೇಳಿ ನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಿಲಿ? 
ಮಕಕಳು: ಕೊೇಳಿ ನ್ ನಾವು ತಿಂತಿೇವಲಿ ಅದೆಕನೆ.  
ನಾನು: ಆಹಾಹ! ಹಾಗಿದೆರ ನ್ವಿಲನ್ು ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿ ಮಾಡೊೇದಕುಕ ಮುಂಚ್ೆ ತಿಂತಿಲಿಥಲಾವ?  
ಮಕಕಳು: ಅಂದೆರ? ಇಲಿ. ತಿಂತಿಲಿಥಲಿ.  
ನಾನು: ಅಲೊರೇ! ನ್ವಿಲು ಭಾರತ್ಕೆಕ ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದುದ ಭಾರತ್ ಹುಟ್ಾಿದೆೀಲೆ ಅಲವ? ಅಂದೆರ ಭಾರತ್ಕೆಕ ಸಾವತ್ಂತ್ರ ಬಂದೆೀಲೆ ಅಲೆವೇನೊರೇ? ನ್ಮಗೆ ಸಾವತ್ಂತ್ರ ಬಂದ್ಧದುದ 
ಯಾವಾಗ? 
ಮೊೇನ: 1 947 ಆಗಸ್ಿ 1 5.  
ನಾನು: ಅಲವ? ಅಂದೆರ ನ್ವಿಲನ್ನ್ು ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದುದ 1 947 ಆದೆೀಲೆ. ಅಂದೆರ 1 947ಕಿಕಂತ್ ಮುಂಚ್ೆ ಅದು ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿಲಿಥಲಿ. ಹಾಗಿದೆರ 1 947ಕಿಕಂತ್ 
ಮುಂಚ್ೆ ಜ್ನ್ ಅದನ್ು ತಿಂತಿಲಿಥಲವ? 1915 ರಲಿಿ ತಿಂತಿಲಿಥಲವ? 
ಮಕಕಳು: ಇಲಿ. ತಿಂತಿಲಿಥಲಿ.  
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ನಾನು: ಅದು ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಿುೇರಿ ತಿಂತಿಲಿಥಲಿ ಅಂತ್? ಏನಾದುರ ಓದ್ಧದರ? ನೊೇಡಿದರ?  ಸರಿ ಆಯುು ಹೊೇಗಿಿ ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಅನೊಕೇಳ ೆಣ. ಸರಿ ಕಾಗೆ ನ್ ತಿಂತಿೇವ ನಾವು? ಕಾಗೆೇನ್ 
ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಿಲಿ. 
ಕವಿತ: ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ಕಾಗೆೇನ್ ಯಾರಾದುರ ಮಾಡಾುರ? ಅದು ಕಪುಗಿದೆ. ಚ್ೆನಾಗಿಲಿ. ನ್ವಿಲು ನೊೇಡೊೇಕೆಕ ಚ್ೆನಾಗಿದೆ. ಅದೆಕ ಅದನ್ು ಮಾಡಿದುರ.  
ನಾನು: ಕಪುಗಿರೊೇದ್ಧರಂದ ಚ್ೆನಾಗಿಲಿ ಅಂತಾನ್.  
ಕವಿತ: ಹೌದು ಮತೆು.  
ನಾನು: ಆಹಾ! ಸರಿ ಹಾಗಿದೆರ. ನ್ಮಮ ಕೂದುಿ ಕಪುಗಿದೆ ಅಲವ. ಚ್ೆನಾಗಿರಲಿ. ತೆಗಿಿ ಬಿಡೊೇಣ? 
(ಮಕಕಳೆಲಾಿ ನ್ಗಾಡಿಿಕೆಕ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದುರ) 
ನಾನು: ಹಾಗಿದೆರ ಕೊೇಗಿಲೆ? ಕೊೇಗಿಲೆ ಚ್ೆನಾಗಿಲವ? 
ಹಷಥ: ಹೌದು. ಸರ್. ಕೊೇಗಿಲೆ ಚ್ೆನಾಗಿದೆ ನೊೇಡೊಕೆಕ. 
ನಾನು: ವಾ!  ಅಲವ. ಮತ ುೆ ಕೊೇಗಿಲೆನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಿಲಿ? ಬೆೇಡ ಗಿಣಿ ನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಿಲಿ? 
ಕವಿತ: ಯಾಕಂದೆರ ಅವೆಲಿ ಚಿಕಕದು. ನ್ವಿಲು ನೊೇಡಿ ಎಷ್ುಿ ದೊಡಡದು! ನ್ಮೆ ಚ್ೆನಾಗಿ ಕಾಣಿತ ುೆ. ಅದೆಕ ನ್ವಿಲನ್ು ಮಾಡಿದುರ.   
ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ನೆೈಸ್ ನೆೈಸ್. ಸರಿ ಆಯುು. ಈಗ ನ್ವಿಲನ್ು ತಿನಾಬದುಥ ಅಲವ. ಓಕೆ. ನಿಮೆಲಾಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೆೇಳಿುೇನಿ ಈಗ ಆಯು.  
ನಾನು: ಸರಿ. ಒಂದೂರಲಿಿ ಒಬಬ ಇದುಂತೆ. ಏನ್ು?  
ಮಕಕಳು: ಒಬಬ ಇದುಂತೆ.  
ನಾನು: ಹಾಂ.. ಅವುು ಬಹಳ ನಿೇತಿವಂತ್. ನಿೇತಿವಂತ್ ಅಂದೆರ?  
ಚಂದನ: ಗುಣವಂತ್ 
ನಾನು: ಹಾಹ.. ! ಅಂದೆರ ಮೊೇಸ ಮಾಡೊೇಲಿ. ಸುಳಳು ಹೆೇಳ ೆೇದ್ಧಲಿ. ಯಾವುದು ನಾಯಯಾನೊೇ ಅದು ಮಾಡಾುನೆ. ಸರಿ. ಅವಿುಗೆ ಒಂದು ¸ಸಾರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೇಗೆಬೇಕು ಅನೊುೇ 
ಆಸೆ ಬಂತ್ು. ಅದೊಂದು ದೊಡಡ ಕಾಡು. ನಿಮೆಲಾಿ ಅಮೇಝಾನ್ ಕಾಡು ಗೊತ್ು? 
ಮಕಕಳು: ಉಹೂಂ.. ಇಲಿ.. 
ನಾನು: ನ್ಮಮ ಖಂಡ ಯಾವುದು? 
ಮಕಕಳು: ಏಷಾಯ..  
ನಾನು: ಅಲಾವ! ಅದೆೇ ರ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಅಂತ್ ಒಂದು ಖಂಡ ಇದೆ. ಅಲಾವ. ಅಲಿಿರೊೇ ಕಾಡೆೇ ಈ ಅಮೇಝಾನ್ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡುಗಳಳ ಹೆೇಗಿತ್ಥವೆ ಅಂದೆರ ಆ ಕಾಡುಗಳಲಿಿ 
ನಿೇವು ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊೇಗಿಬಟ್ೆರ ಹೊರಗೆ ಬರೊೇದೆ ಕಷ್ಿ. ಯಾವ ದ್ಧಕಿಕನ್ಲಿಿ ಹೊೇದುರ ಒಂದೆೇ ರ್ರ ಅನಿುಸಿುರತ ುೆ.  
ಅಜಯ: ನಿೇವೆೇನಾದುರ ನೊೇಡಿದ್ಧೇರ ಅದು?  
(ಅಜ್ಯ ನ್ನ್ಗೆ ಕೊಂಕಾಗಿ ಹೆೇಳಿದಾಗೆ ಅನಿುಸುು ನ್ನ್ಗೆ).  
ನಾನು: ಹಾ.. ಹಾ.. ಗುಡ್! ಇಲಿ. ನ್ಂಗೆ ಯಾರೊೇ ಹೆೇಳಿದುದ. ಅವರನ್ು ನಾನ್ು ನ್ಂಬಿುೇನಿ.  
ಅಜಯ: ಹಾಗೆನೆೇ! ನ್ಮುೆ ಯಾರೊೇ ಹೆೇಳಿದುದ ಅದು. ನಾನ್ು ಅವರನ್ು ನ್ಂಬಿುೇನಿ.  ನಿೇವೂ ಏನ್ು ಆ ಕಾಡನ್ು ನೊೇಡಿಲವಲಿ? ನಿೇವೂನ್ು ನ್ಮಾಹಗೆೇನೆ ತಾನೆ?  ಹಹ.. ಹಹ..  
ಅಜ್ಯ ನ್ನ್ು ಕಡೆ ಮೂದಲಿಕೆಯ ನ್ಗು ಬಿೇರಿದ! ಅವುು ನ್ಕಕ ನ್ನ್ು ನೊೇಡಿ!! ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನ್ು ಏನ್ನ್ು ನಾನ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೊುೇ ಅದು 
ನಾನಾಗೊೇಗಿದ ದೆ! ಹೆೇಳ  ೆೇದ್ ಸುಲಭ ಏನೊೇ! ಅನ್ುಭವಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಅಷೆಿ ನಿಜ್ವಾದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಾಗತೆು. ಮಕಕಳಳ ಅಂತ್ಲಿ ಯಾರೊಟಿಿಗಾದುರ ಮಾತಾಡಿುಬೆೇಥಕಾದೆರ 
ನ್ಮಮ ಅಹಂ ಗೆ ಧ್ಕೆಕ ಬರುವಂರ್ಹ ಪರಶೆುಗಳನ್ು ಎದುರಿನೊೇವುರ ಕೆೇಳಿದೆರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗೊೇದು ಸಹಜ್ವೆೇ! ಆದರಲೂಿ ಆ ರ್ರದದನ್ು ಮಕಕಳಳ ಕೆೇಳಿಬಿಟರಂತ್ು ಮುಗಿೇತ್ು ಅವರ 
ಕಥೆ!  
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ಇದೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೊೇದೆೇನೊೇ - ನ್ಮಮ ಅಹಂಗೆ ಧ್ಕೆಕಯಾಗೊೇ ಅಂರ್ ಪರಶೆುಗಳನ್ು ಕೆೇಳಿ ನ್ಮಮನ್ು ಮುಜ್ುಗರಕಿಕೇಡುಮಾಡಾುರೆ ಅನೊುೇ 
ಉದೆದೇಶ್ಕೆಕೇನೊೇ ಮಕಕಳಳ ಅತಿಯಾಗಿ ಪರಶೆು ಮಾಡೊೇದನ್ು ಅಪರಾಧ್ದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಬಡತ ುೆ! ಹಾಗೆ ಮಾಡೊೇದು ಅವರ ಅವಿನ್ಯದ ಸೂಚ್ಕ. ಹೇಗೆ ಹರಿಯರನ್ು 
ಪರಶೆು ಮಾಡೊೇದು ಅಗೌರವದ ಸೂಚಿ ಅಂತ್ ಬಿಂಬಿಸಾು ಗೌರವ ಕೊಡೊೇದು ಹೆೇಗೆ ಅನೊುೇದಕೊಕಂದು ಸೂಚಿಯನ್ು ಹಾಕಿಕೊಳುಲಾಗಿಬಡತ ುೆ. ಅಂದೆರ ಮಕಕಳಳ ಗುರುಗಳ 
ಆಚ್ಾರ, ನ್ಡೆ ನ್ುಡಿಗಳನ್ು, ವಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ದ ಬುಡವನೆುೇ ಪರಶಿುಸಕೂಡದು.  
ಅರೆರ! ನ್ನೆುೇ ಮೂದಲಿಸಾುನ್ಲಿ. ನಾನೆೇನ್ು ನೊೇಡಿಲಿ ನಿಜ್. ಕೆೇಳಿದ್ಧೇನಿ. ಓದ್ಧದ್ಧೇನಿ. ಟಿ.ವಿ ಯಲಿಿ ನೊೇಡಿದ್ಧೇನಿ ಅನೊುೇದು ಬಾಯ ತ್ುದ್ಧಯಲಿಿತ್ುು. ಸವಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ 
ಆಗಿತ್ುು! ಅದು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಅಷೆಿೇ! ಹೌದಲಿ! ನಾನ್ು ಓದ್ಧದ್ಧೇನಿ. ಏನ್ನೊುೇ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಟ ಅಂತ್ ನ್ಂಬಿದ್ಧೇನಿ. ನ್ಂಬಿದ್ಧೇನಿ ಹೊರತ್ು ಅದನ್ು ಸಾದೃಶ್ವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲಿ. ಕೆಲವರನ್ು 
ನ್ಂಬಿ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ್ವನ್ು ಗಳಿಸಿುೇವಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದಭಥದಲಿಿಯೂ ಆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಟ ಸೊೇಸ್ಥ 
ಗಳನ್ು ಹೆೇಗೆ ನ್ಂಬಬೆೇಕು, ಯಾವ  ಯಾವ  ರಿೇತಿಯ ಸೊೇಸ್ಥ ಗಳನ್ು ನಾವು ನ್ಂಬಬೊೇದು 
ಎನೊುೇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಒಂದು ಚ್ೆಂದವಾದ ಚ್ಚ್ೆಥ ಕಟಿಬೊೇದ್ಧತಾುದುರ, ಆ ಕ್ಷಣಕೆಕ ನ್ನ್ುನ್ು 
ಉಳಿಸೊಕೇಳ ೆೇದರಲೆಿೇ ನ್ನ್ು ಮನ್ಸುಿ ಉಳಿದು ಹೊೇಯುು. ಹೇಗೆ ನ್ಮಮನ್ು ಉಳಿಸೊಕೇಳಾುನೆ 
ಹಲವು ಸರಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ಚ್ಚ್ೆಥಗಳಿಗೆ ನಾವೆೇ ನಾಂದ್ಧಯಾಗೊೇ ಅಂರ್ ಉತ್ುಮ 
ಅವಕಾಶ್ವನ್ು ಕಳಕೊಂಡುಬಿಡಿುೇವೆೇನೊೇ! ಮಕಕಳ ಸುಂದರ, ಮುಗಿ ಉತ್ುರಗಳಿಂದ ಸಿಗೊೇ 
ಆನ್ಂದವನ್ೂು ಕಳಕೊಂಡುಬಿಡಿುೇವಿ! ನಾನ್ು ಹಾಗೆ ನ್ನ್ುನ್ು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ೆಿ.  
 

ನಾನು: ನಿಂಗೆ ನಾಯಷ್ನ್ಲ್ ಜ್ಜಯಾಗರಫಿಕ್ಟ ಚ್ಾಯನೆಲ್ ಗೊತಾು? ಯಾಯಾಥರು ನೊೇಡಿದ್ಧೇರ? ಅದೆೇ 
ಪಾರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ತೊೇರಿಸಾುರಲಿ? (ನಾನ್ು ಸರ್.. ನಾನ್ು.. ಚಿಕಕಮಮನ್ ಮನೆೇಲಿ, ಪಕಕದ 
ಮನೆೇಲಿ... ಅಂತ್ ಒಂದಷ್ುಿ ಜ್ನ್  ಕೂಗಿದುರ). 
ನಾನು: ಹಾಂ. ಯಸ್. ಅದೆ. ಅದರಲಿಿ ಕಾಡುಗಳನ್ು ತೊೇರಿಸಾುರಲವ. ಅದರಲೆಿ ನಾನ್ು ನೊೇಡಿದುದ. 
ಅದನ್ು ನಾನ್ು ನ್ಂಬಿುೇನಿ ಕಣೊ. ನಿೇನ್ು ನೊೇಡು ಬೆೇಕಿದೆರ ಅದರಲಿಿ ತೊೇಸಾುಥರೆ. ನಾಳ  ೆಬೆೇಕಿದೆರ 
ಒಂದು ಫಿಲಂ ತೊೇರಿಸಿುೇನಿ ‘ಡೆೇಂಜ್ರಸ ಫಾರೆಸ್ಿ’. ಅದರಲಿಿ ಇದೆ. ಆಯು. (ಅಜ್ಯನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಆದೆರ ನಾನೆೇನ್ು ಸತ್ಯವನ್ುಂತ್ೂ ಹೆೇಳಲಿಲಿ. ಯಾಕೆಂದೆರ ಕಾಡಲಿಿ 
ಕಳ ೆ ದೇಗದನ್ು ಯಾರಾದುರ ಕಳೆದು ಹೊೇಗಿರೊೇರು ಹೆೇಗೆ ತೊೇಸಥಕೆಕ ಆಗತ ುೆ?) 
 

ನಾನು: ಹಾಂ... ಆ ರ್ರ ಒಂದು ಕಾಡು! ಅಲಿಿಗೆ ಅವುು ಹೊೇದ! ಹೇಗೆ ಹೊೇದವುು ಫುಲ್ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೊೇಗಿಬಟಿ (ನ್ನ್ು ಧ್ವನಿಯನ್ು ನಿಧ್ಾನ್ ಮಾಡು ಮಲಿಗೆ ಹೆೇಳಲಿಕೆಕ ಶ್ುರು 
ಮಾಡಿದೆ).   
ನಾನು: ಕಾಡೊಳಾಗೆ ಬಂದ . ಅವಿುಗೆ ಎಲಾಿ ಕಡೆೇನ್ೂ ಒಂದೆೇ ರ್ರ ಕಾಣಿುದೆ. ಓಹ್! ಅವಿುಗೆ ಯಾವ್ ಕಡೆ ಹೊೇಗೆಬೇಕು ಗೊತಾುಗಿುಲಿ. ಯಾವ್ ಕಡೆ ಹೊೇದುರ ಮತೆು ಬಂದ್ಧರೊೇ 
ಜಾಗಕೆಕ ಬತಿಥದಾನೆ! ಅಯಯೇ ಪಾಪ. ಅವುು ಕಾಡೊಳಗೆ ಕಳೆದು ಹೊೇದ. ಅವಿುಗೆ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಸುಸಾುಗೊಯುು. ಊಟ್ಾನ್ೂ ಖಾಲಿ ಆಗೊೇಯುು. ಸುಸುು! ಹೇಗೆ ಎರಡು 
ದ್ಧನ್ ಆಗೊೇಯುು.  ಊಟ್ಾ ಇಲಿ. ಒಂದಕಡೆ ಬಿದೊದೇಗಿದಾನೆ. ಎದುದ  ಓಡಾಡೊೇಕೂಕ ಶ್ಕಿು ಇಲಿ. ಆ ಎರಡೂ ದ್ಧನ್ವೂ ತಿನೊುೇಕೆಕ ಏನ್ೂ  ಇಲಿ  ಅವಿುಗೆ. ಏನಾದುರ 
ತಿನೊುೇಣಾ ಅಂದೆರ ಏಳಕಾಕಗಿುಲಿ. ಏನ್ು ತಿನಿಿಲಿ ಅಂದೆರ ಇನೊುಂದ್ಧನ್ಕೆಕ ಸತ್ುು ಹೊೇಗಿಬಡೊಬೇದು ಅವುು (ಇಷೆಿಲವಿಲಿವನ್ು ಮಲಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆ).  ಈಗ....  (ತ್ೂಗಾಡಿಸಿುರೊೇರನ್ು  
ಎಚ್ುರಿಸಲಿಕೆಕ ಕೂಗಿದ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಜೊೇರು ಮಾಡಿ ಅಲಿಿವರೆಗೂ ನ್ಡೆದ್ಧದುದ ಏನ್ು ಇಲಿ ಅನೊು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಾರಣ ಧ್ವನಿಯಲಿಿ ಮಾತಾಡಿಿಕೆಕ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದೆ). 
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ಮಾನಸ: ಇಲಿ ಸರ್. ಅವುು ತಿನಾಬದುಥ. ನಿೇವೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧರ ಅವುು ನಾಯಯ ಪಾಲಿಸಾುನೆ ಅಂತ್.  
ರಾಜು: ಅಯಯೇ! ಆ ಕಾಡಲಿಿ ಅವುು ತಿನೊುೇದು ಯಾರಿಗ್ ಗೊತಾುಗತೆು ಸರ್? ಯಾವ್ ಪೇಲಿೇಸ್ ಕೂಡ ಬರೊೇದ್ಧಲಿ. ತಿನಿಿ.  
ಕವಿತ: ಉಹೂಂ.. ನಾ ಒಪುೇದ್ಧಲಿ. ತಿನಾಬದುಥ ಅವುು. ಬೆೇಕಿದೆರ ಸತ್ುು ಹೊೇಗಿಿ. ಅಲಿ ಸರ್  ಅಷ್ಿಕುಕ ಹಸಿದನ್ು ಹೆೇಗೆ ತಿನೊುೇದು ಸರ್?  
ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಹ.... ಸಾಯೇ ಟ್ೆೈಮ್ ಲಿ ಹಸಿೇದಾದೆರ ಏನ್ು ಬೆೇಯಿಿದಾದದೆರ ಏನ್ು? ಯಾವಾದದುರ ತಿನೆಿೇಬೆೇಕಲವ? ಪಾಪ  ಅವುು ಸತ್ುು ಹೊೇದೆರ ಅವಿುಗೆ ಇಲಿಿ ಕುಟುಂಬ ಇದಯಲಿ 
ಅವುದುದ ಅವಿರಗೆ ಕಷ್ಿ ಆಗೊೇಲವ? ಅವುರ ಬಿೇದ್ಧಗೆ ಬಂದ್ಧಬಟ್ೆರ?  
ಕವ್ನ: ಆಹಾ! ಹಾಗಿದೆರ ನ್ವಿಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲವ? 
ಕವಿತ: ಹೌದು. ನ್ವಿಲಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ತಿನಾಬದುಥ ಅದು.  
ರಾಜು: ಓಹೊೇ! ಮತೆು ನಿೇನಾಯಕೆ ಕೊೇಳಿ ತಿಂತಿೇಯ. ಕೊೇಳಿಗೂ ಕುಟುಂಬ ಇಲವ?  
ಕವಿತ್ ಮತ ುೆ ಸುಮಮನಾಗಿ ಹೊೇದುಿ.  
ಸಂಜಯ: ಸರ್! ಇದು ನ್ಡೆದ್ಧದುದ ಯಾವಾಗ ಸರ್? 1 91 5 ಆಗಿದೆರ ಅವುು ತಿನೊಬೇದ್ಧತ್ುು ಸರ್! 
ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ಪವಾಥಗಿಲೆವ ಗುಡ್... ಗುಡ್.. 1 895 ಆಗಿದೆರ? 
ಸಂಜಯ, ಅಜಯ: ಆಗೂಿ ತಿನೊಬೇದ್ಧತ್ುು ಸರ್.  
ನಾನು: ಇದು ನ್ಡೆದ್ಧದುದ 1 995 ಅನೊಕ.  
ಸಂಜಯ: ಇಲಿ ಸರ್,  ಆಗ ತಿನೊು ಹಾಗಿಲಿ  ಅವುು.   
ನಾನು:  ತಿಂದೆೇ  ಹೊೇದೆರ  ಸತ್ುು ಹೊೇಗಾುನೆ ಕಣೊರೇ ಅವುು!   
ಅಜಯ: ಅಲಿ ಸರ್... ಅವುು ಮೇಲೆ ಏಳಕೂಕ ಶ್ಕಿು ಇಲಿ ಅಂದ್ಧರ. ಅದು ಹೆೇಗೆ ಕೆೈ ಎತಿು ನ್ವಿಲನ್ು ಹಡೊಕೇತಾನೆ? ಅದೆಕ ಶ್ಕಿು ಬೆೇಡವ? 
ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ಅವಿುಗೆ ಏಳಕೆಕ ಆಗಿುಲಿಥಲಿ ಅಷೆಿ. ಕೆೈ ಎಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೊಬೇದ್ಧತ್ುು ಅನೊಕ.  
ಅಜಯ: ಹಾಗಿದೆರ ಅವುು ತಿನಿಿ ಸರ್. ತಿಂದು ಬದುಕೊಕೇಳಿು!  
ಮಾನಸ: ಇಲಿ ನಾ ಇನ್ೂು ಒಪುೇದ್ಧಲಿ. ಹಾಗಿದೆರ ನ್ವಿಲನ್ು ತಿನೊಬೇದ ಹೆೇಳಿ ನಿೇವೆ?  
ಅಜಯ: ಅಲಿ ಸರ್.. ಆ ನ್ವಿಲು ಇವುನ್ು ನೊೇಡಿ ಓಡಿ  ಹೊೇಗಲವ? ಅಷ್ಿಕೂಕ ಆ ಕಾಡಲಿಿ ಹಣುಣ ಎಲೆ ಇರತ್ುಲಿ ಅದು ಯಾಕೆ ತಿನಿಿಲಿ. 
ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಾಹ... ಅವಿುಗೆ ಏಳಕೆಕ ಆಗಿುಲಿ ಕಣೊೇ. ಅಷ್ಿಕುಕ ಅಲಿಿ ಯಾವುದೆ ಹಣುಣ ಇಲಿಥಲಿ. ಯಾವುದ ಯಾವ್ದೇ ಹಣುಣ ಎಲೆ ತಿನ್ುಕಾಕಗಲಿ. ಅದರಲಿಿ ಕೆಲವು ವಿಷಾನ್ು ಇರತೆು. 
ಹೆೇಯ್.. ಅದಕೆಕ ಇವಿುರೊೇದು ಗೊತಿುಲಿಥಲಿ ಕಣೊೇ. ಇವುನ್ು ನೊೇಡಿಿಲಿ ಅದು. 
ಅಜಯ: ಹಾಗಿದೆರ ತಿನೊಕೇಳಿು ಬಿಡಿ ಸರ್.  
ನಾನು: ಏನ್ು ಮಾನ್ಸ? ಕವಿತ್? ಕವನ್?  
ಕವಿತ, ಮಾನಸ: ನಿೇವೆೇ ಹೆೇಳಿ ಸರ್  ಏನ್ ಮಾಡೆಬೇಕು ಅಂತ್. ಅವುು ತಿನಾಬದುಥ ಅಷೆಿ. ನಾಯಯವಂತ್ ಅಂದೆರ ತಿನಾಬದುಥ. ಸತ್ುು ಹೊೇಗಿಿ ಬೆೇಕಿದೆರ.  
ನಾನು: ಅವು ಕುಟುಂಬ ಮತೆು?  
ಅಭಿ: ಅಷ್ಟಿದ್ಧದದೆರ ಅವುು ಅವು ಕುಟುಂಬಾನ್ು ಕಾಡಿಗೆ ಕಕೊಥಂಡ್ ಹೊೇಗೆಬೇಕಿತ್ುಲವ ಸರ್? ಹಾಹ.. ಹಹ.. ಹಾಗೆ ಎಲರನ್ೂು ಕಕೊಥಂಡ್ ಹೊೇಗಿದೆರ ಎಲೂರ ಸತ್ುು ಹೊೇಗಿಬಡಿುದುರ 
( ಜೊೇರಾಗಿ ನ್ಕಿಕದ). ಅವಿುಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬೆೇಕಿದೆರ ಹೇಗಾಯಕೆ ಒಬೆು ಹೊೇಗಿುದದ. ಸಾಯಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. 
(ಇದಕಿಕಂತ್ ದೊಡಡ ಆಶ್ುಯಥ ನ್ನ್ಗಿರಲಿಲಿ! ಅಬಬಬಬ! ಏನಿದು ಮಕಕಳಳ ಹೇಗೆಲಾಿ ಯೇಚಿಸಾುರಲಿ).   
ಮಾನಸ: ಸರಿ ನಿೇವೆ ಹೆೇಳಿ! ನಾನು: ಹಾಹ.. ಹಾಹ.. ನ್ಂಗೊತಿುಲಿ. ಆದೆರ ಸದಯಕೆಕ ನಿಮಮಲೆಿೇ ಒಂದ್ಧಬುರ ಹೆೇಳಿರೊೇದನ್ು ಒಪ್ಪುೇನಿ. ಅವುು ನಿೇತಿವಂತ್ ಆಗಿರೊೇದ್ಧರಂದ ಅವುು ಸತ್ುರ 
ನಿೇತಿ ದಾಟ್ಾಬದುಥ ಅನೊು ರ್ರ  ಮಾನ್ಸ ಹೆೇಳಿುದಾಳ .ೆ ಅವಿುಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆ ಇದೆರ ಯಾಕೆ ಒಬೆು ಹೊೇದ ಅಂತ್ ಅಭಿ ಹೆೇಳಿುದಾನೆ.                                                                                              
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ಎರಡೂ ಸರಿ ಅನ್ಿತಾು ಅಜ್ಯ್? ರಾಜ್ು?  
ಅಜ್ಯ್, ರಾಜ್ು: ಹೌದು.. ಸರಿ ಅಂತ್ ಅನ್ಿತ ುೆ, ಆದುರ ಸತೊುೇಗಾುನ್ಲಿ? 
ನಾನು: ಹಾಂ.. ಅವೆುೇನಾದುರ ತಿಂದ ಅಂತಿಟ್ೊಕೇ! ತಿಂದು ಶ್ಕಿು ಬಂದು ಕಾಡಿಂದ ತ್ಪ್ಪುಸೊಕಂಡು ಬಂದೆರ, ಇಷ್ುಿ ನ್ವಿಲು ತಿಂದೆ ಅಂತ್ ಒಪಕೇಬೆೇಕಲವ? ಅದಕೆಕ ಏನ್ು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ 
ಅನ್ುಭವಿಸೆಬೇಕು. ಅವುು ನಿೇತಿವಂತ್ ಆಗಿದೆರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಾುನೆ. ಸಾಯೇದೆೇನ್ು ಬೆೇಕಿಲೆವೇನೊೇ! ಇದು ಯೇಚಿಿ ಮತ ುೆ. ಇನ್ೂು ಏನಾದುರ ಹೊಳೆದೆರ ಹೆೇಳಿ ನ್ಂಗೆ.  ಸರಿ  ಹೆಡ್ 
ಮಾಷ್ುಿ ಕರಿೇತಿದಾರೆ ಅನ್ಿತ ುೆ. ನಾನ್ು ಹೊರಡಿುೇನಿ. ನಾಳ  ೆಬತಿೇಥನಿ. ಬೆೈ ಬೆೈ..   
 
ಅಂತ್ ಹೆೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮೊಬೆೈಲ್ ತೆಗೆದು ನೊೇಡಿದೆ. 50 ನಿಮಿಷ್ ಕಳೆದ್ಧದ್ಧೇನ್ ಅನಿುಸಿಬಡುು!  
 
ಮಕಕಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕೊಡೊೇ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲೆವೇನೊೇ! ಮಕಕಳಳ ಇದನ್ು ಹೇಗೆ ಕಲಿೇಬೆೇಕು. ನಾವು ಹೆೇಳ ೆೇ ಪರಶೆುಗೆ ಹೇಗೆೇ ಉತ್ುರಿಸೆಬೇಕು ಅನೊು ಧ್ೊೇರಣೆ ಇದದಷ್ೂಿ 
ಮಕಕಳ ಉತ್ುರಗಳಿಂದ ಸಿಗೊೇ ಮಜಾ ಕಳಕೊಂಡುಬಿಡಿುೇವಲವ? ಜೊತೆಗೆ ಮಕಕಳಳ ಯಾವುದೆೇ ಭಯವಿಲೆದ ಪರಶೆು ಮಾಡೊದನ್ು ನಾವು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿುದೆರ ನಾವು ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಶೆುಗಳನ್ು ಅವರಿಗೆ  ಕೆೇಳಿ, ಅವರು ನ್ಮಮನ್ು ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪರಶಿುಸಾದಗ ನ್ಮಮ ಅಹಂ ಅನ್ುು ಮಧ್ಯ ತ್ಂದ್ಧಡಕೂಡದು ಅನ್ಿತೆು! ಹೇಗೆ...  

- AiÀÄwgÁeï, ªÀÄAqÀå 
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Bayalu Coordinators: 

Sl. 

No. 
Name Mail id 

1 Raghavendra Herle G. raghavendra.herle@azimpremjifoundation.org 

2 Showrish Kudkuli showrish.kudkuli@azimpremjifoundation.org 

4 Benny Mathews benny.mathews@azimpremjifoundation.org 

5 Chikkaveeresha S. V. chikkaveeresha.v@azimpremjifoundation.org 

6 Lakshmidevi lakshmidevi@azimpremjifoundation.org 

7 Gopalakrishna Induguli gopalakrishna@azimpremjifoundation.org 

8 Yathiraj Sharma yathiraj.sharma@azimpremjifoundation.org 

9 Naganand GV nagananda.gv@azimpremjifoundation.org 

11 Ravi B T ravi@azimpremjifoundation.org 

12 Niranjan Sravade niranjan.sarvade@azimpremjifoundation.org 

13 Sudharshan K sudharshan.k@azimpremjifoundation.org 

14 Shivaji shivaji.ganpatrao@azimpremjifoundation.org 

15 Lohit lohitashwa.chamanoor@azimpremjifoundation.org 

16 Giridhar Vaidya giridhara.vaidya@azimpremjifoundation.org 

17 Muzamimml muzammil.mahaldar@azimpremjifoundation.org 

18 Shivukumar shivukumar@azimpremjifoundation.org 

19 Gangadhar.Swamy gangadhar.swamy@azimpremjifoundation.org 

20 Pradeep.Kumar pradeep.kumar@azimpremjifoundation.org 

21 Swathi Subramanya swathi.subramanya@azimpremjifoundation.org 

22 Shivakumara Swamy shivakumara.swamy@azimpremjifoundation.org 

23 Gundappa Katekar gundappa.katekar@azimpremjifoundation.org 
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