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You don’t repeat stories! 

-Peri 
So what is it that attracts children to stories? I remember my Ajji telling many stories of fishes. One of it I 

still remember is a story of Bangude and Boothai (mackerel and sardine). This is a beautifully woven story 

where the newly wed fish couple come out to see and enjoy the village and a lot of things happen. 

Different fishes are brought into the story as different characters.   I remember my Amma telling the same 

story to my daughters and to my surprise new characters were included by my mother. I found that my 

daughters too enjoyed this story and asked Amma to tell this story often. Now, I can say that it was not a 

very old story since Ajji’s story had patel and someknown caste names. When my mother narrated the 

same story to my daughters, police had appeared in the place of patel. This always made me think. This 

was an ordinary story, nothing ground breaking appears in this story. What is it that attracts children?  

Nothing great happens, no twist and turn, no great imagination . . . . It was not boring for me to retell this 

story to children of my younger friends. To them it was not boring! So what is it that attracts us to stories 

and telling of the stories?   

This thought further enhanced when I was visiting the story telling stalls of Kathavana.  As I moved from 

one stall to the other I found a lot of effort on the part of the story teller to tell the story. They use all 

sorts of aids. Their body, voice, properties, color, puppets, and what not? My Ajji, then my Amma, and for 

that matter most of the folk story tellers, do not appear to be struggling to tell the story. It is very easy 

and unfolds seamlessly without any effort. They hardly use any aids. How is this done? I have no answer 

except that story is a part of their personality and life. Now, then the question is how can story become 

part and parcel of you and your life? Difficult one to answer. The way the story is said and unfolded looks 

like it has not been rote learnt . And it was recalled as and when needed. This looks different. The folk 

story tellers are very dynamic and the process of storytelling is very organic. So today it might be different 

than yesterday. Today there might be a different twist, a different turn, and new characters are 

introduced. Some characters are edited. By and large the frame will be the same. Hence, each day it is a 

different story! Each time it is a new story, and created by the story teller based on the mood of the teller 

and the listener and the whole context. They do not repeat stories. They tell stories and each time it is 

original. And each time it is different.  

The other thing that I found in Kathavana, was that the story tellers here were not satisfied till they made 

meaning for the children. It could be anythi, things like driving home the value or repeating the learning, 

or it could be any other thing.  The story tellers are not satisfied till the children repeat! And I see children 

hating repetition. They hate the most when they are made to repeat or worst is when the story teller 

repeats many times for the child to understand. This is horrible since child has understood the moment 

you have uttered the sentence. If it was not understood, any amount of repetition would not help the 

child to understand. Something else might help, but not repetition. It makes the situation boring and 

miserable. For that matter, if you say that a large tree fell . . . DHUDUM! The child can imagine that, you 

don’t need to show a small illustration of a tree falling. You leave the child to imagine and the child will 

imagine! The small cut out picture limits the child’s imagination. Hence the aid that we use becomes a 

distraction for the child! We do that thinking that this aids the child’s imagination not knowing that it 

curtails imagination of the child. Krishna kumar has written about this and there are plenty of studies 

around the world on this. Folk story telling has never focussed on values or forced meaning making. Some 



of the folk story telling is in the community where everyone will not understand 100% of the story. But, 

folk forms have scope for this. They seem to be hinting that you understand as much as you can. You will 

understand it later when you can. And the story is in the air for you to pick up.  

I was under the impression that story telling with aids was better than plain storytelling till I did an 

experiment of storytelling with puppets in 1985. I had 2 stories with a lot of puppets and I went on a Jatha 

to primary schools performing the story telling.  3 to 4 shows per day for four and a half months.  After 

the story telling I used to talk to children. I did different things in these four and a half months. Using lots 

of puppets, using less puppets, storytelling with no puppets, and plain story telling. I found children 

fascinated even when it was plain storytelling. This has really made me think. I was disturbed by this 

observation and struggling for an answer. I had no specific views on this till I read Krishna kumar and other 

studies and later during Rohit Dhanker’s workshop on Foundations of Education course. There I found 

similar experiences which helped me to understand this phenomenon.  Performance you can do if you 

want, aids too you can use, but if you wish to help the child to imagine and think, then probably plain 

story telling is better than anything else.  

I feel our Ajji, our Amma and the folk story tellers, have found this truth of storytelling with trial and error 

process. Just story telling without mixing Values or not coating the ‘do’s and don’ts’ with sugar has been 

their approach and that is what makes stories listenable and interesting. The studies too say that it is the 

element of sincerity and simplicity that ultimately wins. Can we just say stories to our children, interesting 

stories, good stories which help them imagine, which help them build their own stories, and then are we 

ready to listen? Any story teller will tell you that story telling needs an audience, a listener! With nobody 

to listen to you cannot tell a story! Can we at least become good and active listeners to our children? So 

that they can create stories to tell, so that they start thinking, so that they create their own stories . . .  

 



 

EzÀÄ PÀ¼ÉzÀ wAUÀ½£À ‘¥ÀÄlÖªÀÄä£À CdÓ£É ªÀÄ£É AiÀiÁ£À’zÀ ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀ ¨sÁUÀ 

‘¥ÀÄlÖªÀÄä£À CdÓ£À ªÀÄ£É AiÀiÁ£À’ ¨sÁUÀ 2 
- gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

DUÉÆªÉÄä CªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀÆvÀ ¹Ãn£À ¥ÀPÀÌ QlQ Ȩ́ÊrUÉ PÀÆvÀªÀgÀ ªÀÄÄR £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄ CªÀ¼À£Éß §ºÀ¼À ºÉÆwÛ¤AzÀ PÀtÂÚlÄÖ 
£ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ºÁVvÀÄÛ. CªÀ¼À PÀtÄÚ CªÀgÀzÀ£ÀÄß ̧ ÀA¢ü¸ÀÄªÀ §ºÀ¼À ªÉÆzÀ°AzÀ¯É CªÀ¼À£Éß CªÀgÀÄ CPÀÌgÉ¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝ ºÁVvÀÄÛ. 
DvÀ ¥ÀjavÀ£À®è. DvÀ£À PÀ¥ÀÄàPÀj UÀqÀØ AiÀiÁjÃvÀ ºÉÆ¸À ªÀÄ£ÀÄµÀå C¤ À̧ÄªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. DvÀ, ‘QlQ ¥ÀPÀÌ PÀÆwðAiÀiÁ?’ JAzÀÄ 
DwäÃAiÀÄªÉ¤ À̧ÄªÀAvÉ PÉÃ½zÀ.  ¨Á¬Ä©qÀzÉ E®è JAzÀÄ vÀ¯É ªÀiÁvÀæ C¯Áèr¹ ºÉÃ½zÀ¼ÀÄ. CªÀ½UÉ QlQ ¥ÀPÀÌ dgÀÄV CªÀÄä¤AzÀ 
zÀÆgÀªÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄ£À¸ÁìUÀ°®è. C°è ºÉÆÃzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀAvÉ CªÀÄä£À §½ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÉ C¤¹vÀÄ. D UÀÄgÀÄw®èzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå 
vÉÆÃjzÀ CPÀÌgÉVAvÀ CªÀ£À UÀqÀØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ZÀºÀgÉAiÀÄ C¥ÀjavÀvÉ CªÀ£À PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄÛ.  QlQ ¥ÀPÀÌ 
PÀÆvÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÁuÉÆÃzÉ®èªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀÄä¤UÉ ºÀwÛgÀªÁVgÀÄªÀÅzÉ ªÉÄÃ®Ä C¤¹vÀÄ CªÀ½UÉ. 
AiÀiÁªÁUÀ®Ä UÉÆAzÀ° À̧zÉ wÃªÀiÁð¤¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ CªÀ¼À CªÀÄä¤AzÀ gÀPÀÛzÀ¯Éè E½zÀÄ §A¢vÀÄÛ. wÃgÀ 
¨ÉÃ À̧gÀªÁzÁUÀ®Ä ¥sÀPÀÌ£É RÄ¶UÉ ºÉÆgÀ½PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ DUÀÄwÛvÀÄ.  

FUÀªÀ¼ÀÄ CªÀ£ÉqÉ wgÀÄUÀzÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À£Éß AiÉÆÃa¹PÉÆAqÀ¼ÀÄ. D UÀqÀØ CªÀ½UÉ C¥ÀjavÀªÁV EzÀÝgÀÆ 
DPÀµÀðtÂÃAiÀÄªÁVvÀÄÛ. CzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ PÀqÉUÉ E½AiÀÄÄªÀAvÉ PÀvÀÛj¹PÉÆAqÀ UÀqÀØªÁVvÀÄÛ. CzÀÄ PÉ£Éß vÀÄA§ ¥ÉÆzÉAiÀiÁV É̈gÀ¼ÀÆ 
Dr À̧¯ÁUÀzÀAvÉ zÀlÖªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É wgÀÄ¦ PÀÆj¹PÉÆAqÀ «ÄÃ Ȩ́¬ÄvÀÄÛ. £ÀPÁÌUÀ PÀtÄÚ QjzÁV DvÀ ̧ ÀAPÉÆÃZÀzÀªÀ£ÀAvÉAiÀÄÆ 
EzÀÝ. D ̧ ÀAPÉÆÃZÀzÀ £ÀUÀÄªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ CªÀ½UÉ £ÁaPÉAiÀÄ ºÁUÀÆ DUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÉ®è CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ìUÉ ̧ ÀàµÀÖªÁV §gÀ¢zÀÝgÀÄ, 
ªÀiÁwUÉ ¹UÀzÉAiÀÄÆ CªÀ½UÉ ªÉÃzÀåªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQ¤¹zÀgÀÆ CªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ°®è.  

FUÀªÀ¼ÀÄ K£ÁzÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §UÉUÉ AiÉÆÃa¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃQvÀÄÛ. ¥ÁæQ£À ªÀÄÄAzÉ 
CªÀ¼À ºÉÆPÀÄÌ¼À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ºÀÆ §tÚ§tÚªÁVvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. PÉÊ¬ÄAzÀ ¸ÀªÀjzÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÉÛ CzÀ£Àß wgÀÄZÀÄvÀÛ 
PÀÆvÀ¼ÀÄ. ºÁUÉ wgÀÄZÀÄwÛgÀÄªÁUÀ CzÀÄ QvÀÄÛ §AvÀÄ. D ZÀAzÀzÀ ºÀÆ QvÀÄÛ§AzÁUÀ CªÀ½UÉ PÀ¹«¹AiÀiÁV ªÉÄ®èUÉ ¹Ãn£À PÉ¼ÀUÉ 
eÁjPÉÆAqÀªÀ¼É CªÀÄä£À §½ ¸ÁVzÀ¼ÀÄ.  

CªÀÄä£À vÀÄnAiÀÄAa£À°è eÉÃ¤£À ºÁUÉ f£ÀÄUÀÄªÀ «±Áé À̧ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀ CªÀ½UÉ CªÀÄä£À ¨Á¬ÄUÉ vÀ£Àß ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
ºÁPÀÄªÀ ºÁUÁ¬ÄvÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ CªÀÄä£À vÀÄnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀjzÀ¼ÀÄ. CªÀÄä¤UÉ Q°Q°AiÀiÁV vÀÄn©j¹ £ÀPÁÌUÀ CªÀÄä£À PÉÊUÉ 
QvÀÄÛºÉÆÃzÀ §mÉÖAiÀÄ ºÀÆªÀ¤ßvÀÄÛ, CªÀÄä CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÊaÃ®zÉÆ¼ÀUÉ vÀÄgÀÄPÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀgÀÄ ¤gÀÄªÀÄä¼ÀªÁV, ‘CdÓ£À 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÉÆ°zÀÄ §mÉÖUÉ PÀÆj¸ÉÆÃt’ JAzÀÄzÀ£ÀÄß PÉÃ½, CªÀÄä£À PÉÊAiÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À°è vÀ£Àß ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
Dr¹zÀ¼ÀÄ.  CªÀÄä §mÉÖAiÀÄ ºÀÆQvÀÛ CªÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁV ªÀÄÄ¢Ý¹zÀgÀÄ.  

¥ÀÄlÖªÀÄä ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß ¹ÃnUÉ ªÁ¥Á À̧Ä§AzÀ¼ÀÄ. 

¹Ãn£À ªÉÄÃ®PÉÌ vÀ£Àß£ÀÄß vÀ½îPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ FUÀªÀ½UÉ ¸À°Ã À̧Ä C¤¹vÀÄ. F ªÀÄÄAZÉ ªÀiÁrzÀ J®èªÀ£ÀÄß – vÀ£Àß PÀÄAqÉAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛj¹ 
¹ÃnUÉ ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA¢£À ¹Ãn£À ¨É¤ßUÉ PÉÊ¬Äj¹ vÀ£Àß£ÀÄß vÀ½î¹PÉÆAqÀÄ, DªÉÄÃ É̄ ºÁ«£À ºÁUÉ ¹Ãn£À »AzÀPÉÌ 
eÁjPÉÆAqÀÄ . . . ºÁUÉ eÁjPÉÆ¼ÀÄîªÁUÀ D PÀqÉ wgÀÄVPÉÆAqÀªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¢ü¹zÀªÀÅ. 
CªÀ£ÀÄ PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß QjzÀÄªÀiÁr £À À̧Ä£ÀPÀÌ. DzÀgÉ D PÀqÀÄPÀ¦à£À ¥ÉÆzÉ UÀqÀØzÀ PÁgÀtPÉÌ CªÀ¤UÉ PÀtÄÚPÉÆlÄÖ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀPÉÌ CªÀ½UÉ 
¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. £ÀUÀÄªÀÅzÀPÀÄÌ DUÀ°®è. ¤¨sÁðªÀzÀ°è ©ªÀÄä£É G½zÀ¼ÀÄ. UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À PÀµÀÖUÀ¼É®è vÀ£ÀUÉ 
w½AiÀÄÄªÀÅzÉA§AvÉ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ¤zÀÝ. CªÀ¼ÀÄ ¹Ãn£À°è UÀnÖAiÀiÁV PÀÆgÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁqÀÄ¥ÀqÀÄªÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ vÀ£ÀUÉ 
MgÀV¹PÉÆ¼Àî É̈ÃPÉ¤¹zÀgÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝ. CªÀ¼À£ÀÄß CPÀÌgÉ¬ÄAzÀ ¥Àj s̈Á«¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛ EzÀÝ. 

DUÉÆªÉÄä ªÀÄÄAeÁ«£À J¼É ©¹®Ä QlQAiÉÆ¼ÀUÉ vÀÆj UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À UÀqÀØªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀj UÁ½UÉ ºÁjPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ ¥ÀÄlÖªÀÄä£À vÀ É̄ 
PÀÆzÀ®£ÀÄß vÀ®¦vÀÄ. CªÀ¼ÀÀ vÀ¯É PÀÆzÀ°£À PÉAZÀÄ J¼É ©¹®°è «Äj«Äj £É£ÉzÀÄ Ȩ́ÆUÀ¬Ä¹vÀÄ. UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À ªÀÄ£À¸ÀÄì 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀQÌ®èzÀµÀÄÖ ¥Àæ¸À£ÀßªÁ¬ÄvÀÄ.  



CªÀ¼À vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä PÁtÄªÁUÀ PÀ¥ÀàUÉ EzÀÝgÀÄ, CzÀgÀ ªÉÄÃ É̄ NgÉAiÀiÁV É̈¼ÀPÀÄ ©zÁÝUÀ ªÀÄÄvÀÄÛUÀ£À ºÀÆ«£ÀAvÉ 
ºÉÆ¼ÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CªÀ¼ÀfÓ CzÀ£ÀÄß PÀ¥ÀÄàªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£ÉAzÀÄ UÀgÀÄUÀ£À JuÉÚ ºÁQ wÃrzÀgÀÄ CzÀÄ PÀ¥ÁàUÀzÉ ºÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ̄ É 
EvÀÄÛ. ‘CzÀÄ ºÉÆ¼ÉAiÀÄ° CfÓ’ JAzÀÄ CªÀ¼É ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ EvÀÄÛ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀ¼ÀfÓAiÉÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¥ÀÄàªÀiÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀÄª À 

ªÉÆzÀ®Ä, JµÀÄÖ ZÀAzÀªÁV ¤£Àß PÀÆzÀ®Ä PÉAZÁVzÉ 
J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. PÉÆ£ÉUÉ CfÓ UÀgÀÄUÀ£À JuÉÚ ºÁPÀÄªÁUÀ 
¤Ã¤£ÀÆß ¸Àé®à zÉÆqÀØªÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄ CzÀÄ 
PÀ¥ÁàUÀªÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ¤¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. CªÀ¼À 
ªÀÄ£À¹ì£À°è zÉÆqÀØªÀ¼ÁUÀÄvÀÛ vÁ£ÀÄ K£É®è DUÀÄªÀÅzÀQÌzÉ 
JA§ ºÀA§® ªÉÆ¼ÉAiÀÄªÀÅzÀgÀ°è CªÀ¼ÀfÓAiÀÄ 
ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ EzÀÝªÀÅ. K£ÉÃ£É®è vÁ£ÀÄ DUÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
¸ÀvÀvÀ JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ CªÀ¼À°è ¥ÁægÀA s̈ÀªÁVvÀÄÛ.  

¹Ãn£À°è PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAZÁa PÀÆvÀ ¥ÀÄlÖªÀÄä¤UÉ 
vÀ£Àß ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ ¸Àr®ªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AvÀÄ. 
ªÀÄÄA¢£À ¹ÃnUÉ PÁ É̄ÆwÛ CAUÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ½¹ 
¸Àj¥Àr¹PÉÆ¼Àî®Ä £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ. DUÀzÉºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. 
MAzÀÄ PÁ°£À ZÀ¥Àà° eÁj PÉ¼ÀUÉ ©vÀÄÛ. §VÎ 
£ÉÆÃrzÀªÀ½UÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÁ°£À ZÀ¥Àà°AiÀÄÆ 
¸Àr®ªÁUÀÄwÛzÉ C¤¹vÀÄ. vÁ£ÀÄ ¹ÃnAzÀ 
E½AiÀÄÄªÀÅzÉ, ºÉÃUÉ JAzÀÄ MAzÀÄ PÀët 
ºÉÆAiÀiÁÝrzÁUÀ CªÀ½UÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ªÀÄÄR ºÉÆgÀ½ 
UÀqÀØzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À PÀqÉUÉ £ÉÆÃrvÀÄ. DvÀ PÉ¼ÀUÉ ©zÀÝ D 
ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¨sÁªÀ«®èzÉ, CªÀ½UÁV 
vÁ£ÉÃ£ÀÆ ªÀiÁqÀÄwÛ®è JA§AvÉ, ºÁUÉ JwÛPÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ 
¸ÀºÀd JA§AvÉ, JwÛ CªÀ½UÉ PÉÆlÖ. CªÀ¼ÀÄ DvÀ£À 
ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀzÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ. 

FUÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ½UÉ ¸ÀAPÉÆÃZÀªÉ¤¹, PÉÊUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀ½¹ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. CzÀgÀ vÀ¼À ¨sÁUÀzÀ°è 
§ À̧Äì KgÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä vÀÄ½¢zÀÝ ºÀ¸ÀÄ«£À ºÀ¹ À̧UÀtÂ E£ÀÆß ¸Àé®à EvÀÄÛ. (ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ . . . .) 

  



ಸಾರ್! ಸೂಟ್ ಕೆೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೇರಿ 

- AiÀÄwgÁd ±ÀªÀiÁð 
ಮತೆೆ ಮತೆ ೆ ಅದೆನೇ ಹೆೇಳ್ಾೆನೆ ಅೊಂದೊಕೊಂಡೆರೇನೊೇ! ಆದೆರ ಬೆೇರೆ ಕಥೆ ಇದು. ಇನೊನೊಂದು ಕಾಾಸ್. ಇನೊನೊಂದು ಮಕಕಳ ಗುೊಂಪು. 

ಮತೊೆೊಂದು ಕಥೆ. ನರಸ್ಮೊಂಹ ತೊಂಟೆಕೊೇರ ಅನ್ನನಸೊಬೇದು. ನಾನೊೇಬ್ಬ ಟೇಚರ್ ಅೊಂತ ಹೆೇಳಿಕೊಳ್ೆೆ ಸವಲ್ಪ ಸಲ್ುಗೆ ಕೊಟೆರ ಅವ್ುನ 

ಅವ್ನ ಸೆನೇಹಿತರಿೇವ್ವರು ಸೆೇರಿ ನನುಿೊಂದೆಯೇ ಬೆೇಕೊಂತಲೆೇ ಡಾಯನ್ಸ್ ಮಾಡೊೇದು, ವ್ಕರ ವ್ಕರವಾಗಿ ನ್ನಲೊಾೇದು, ಕೆೈ ಸೊಟ್ಟಗಾಗಿಸ್ಮ 

ಸೆಲ್ೂಯಟ್ ಮಾಡೊೇದು, ಮುಖ, ಬಾಯಿ ವ್ಕರವಾಗಿ ತಿರುಚೊೇದು, ಹಿೇಗೆ ಏನೆೇನೊೇ ತರಲೆ-ತೊಂಟೆ ಅನ್ನನಸೊೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಾೆರೆ. 

ಅರೆೇ! ಇದೆೇನ್ನದು. ಸವಲ್ಪವಾದೂರ ಗೌರವ್ ಇಲೆವೇ ನನ ಮೇಲೆ. ನನನನನ ಅಷ್ುಟ ಕೇಳ್ಾಗಿ, ಚೇಪಾಗಿ ಕಾಣ್ಾೆಯೇವ ಕಳಳ ನನನ ಮಕುಳ 

ಅೊಂತ ಮನ್ನ್ಗೆ ಅನ್ನ್ದೆರ ಅದೆೇನು ಅಸಹಜ ಅಲ್ಾ. ಏಕೆೊಂದೆರ ಅವೆಲಾಾ ಅಗೌರವ್ದ ಸೂಚಗಳಲೆವೇ? ಅದೆೇನೊ ನ್ನಜ. ಆದೆರ ಅವೆರೇಕೆ 

ಹಾಗೆ ವ್ತಿವಸೊೇದು? ಅದರ ಹಿೊಂದೆ ಇರೊೇ ಕಾರಣ ಆದೂರ ಏನು? ಅವ್ುರ ಎಲ್ಾರ ಗಮನ ಸೆಳಿೇಲಿಕೆಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆದಾಯೇವ? ಅಥವಾ 

ನನನನನ ನಗಿಸ್ಮಾಕೆಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆದಾಯೇವ? ಇವೆೇನಾದೂರ ಕಾರಣಗಳ್ಾದೆರ, ನನಗೆ ಅಗೌರವ್ ತೊೇರಿಸೊೇದು ಅವ್ರ ಮುಖಯ ಉದೆೆೇಶ 

ಆಗಿಲಿವಕಕಲ್ಾ. ಅಥವಾ ನನನನನ ನೊೇಯ್್ೇದೆೇ ಆ ಮಕಕಳ ಉದೆೆೇಶವೆೇನಾದುರ ಆಗಿರತೆ? ಗೊತಿೆಲ್ಾಪಪ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಮಕಕಳ 

ಕುರಿತಾಗಿ ನನನ ಆಲೊೇಚನೆಗಳ್ೆಲಾಾ ಬ್ದಲಾಗಿದಿರೊಂದ ನನನಲೊಾೊಂದು ಸೆೈರಣ್ೆ ಬೆಳ್ೆದಿದೆ ಅೊಂತ ನಾನು ಹೆೇಳಬೊೇದಾದೂರ 

ಹೊೇದಲೆಾಲಾಾ ಕೆೇವ್ಲ್ ಒೊಂದು ಗೊಂಟೆಯಷೆಟೇ ಪಾಠ ಮಾಡೊೇದಿರೊಂದಷೆಟೇ ನನನಲಿಾ ಆ ಸೆೈರಣ್ೆ ಹಾಗೆೇ ಉಳ್ೆ್ ಕೊಂಡರಬೊೇದೆೇನೊೇ.  

ಇದನನ ಬ್ರಿೇಬೆೇಕತಾೆ ಅನೊನೇ ಪರಶ್ೆನ ನನನನೂನ ಕಾಡದಿೆದೆ. ಆದೆರ ನೆೈಜ ಕಥೆಗಳ, ನ್ನದಶವನಗಳ ಅವ್ಶಯಕತೆಯ ಅರಿವಾಗಿದುೆ ನಾನು 

ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಲಿಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡದಾಗ. ಅದಾಯವಾಗೊಾೇ ನಾನು ತರಗತಿಯಲಾಾಗೊೇ ಕೆಲ್ವ್ು ಕಲಿಕಾ ಪರಕರಯಗಳಿಗಾಗಿ, 

ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪರಯತನಗಳ ಯಶಸ್ಮ್ನ ಪರಮಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೆೈಜ ನ್ನದಶವನಗಳನನ ಹುಡುಕಾಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡದಾಗ ಸ್ಮಕಕದೆೆೇನೂ 

ಇಲ್ಾ. ನಮಿಲಿಾ ಆ ರಿೇತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ರೊೇದು ಅಪರೂಪವೆೇನೊೇ. ಛೆೇ! ಯಾರೊಬ್ೂರ ಮಾಡೊೇವೆರೇ ಇಲ್ವಲ್ಾ ಅೊಂತ 

ಬೆೈದೊಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನಾನೆೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬ್ುದಿ ಿ ಹೆೇಳಿದು ೆ ನೆನಪಾಯುೆ. ಯಾಕೆ ನಾವ್ು ಯಾವಾಗೂಾ ಯಾರಾದೂರ ಒಬ್ಬರು 

ಮಾಡಕೊಡಾ ಅೊಂತ  ಕಾಯೆಿತೆೇವವೆ ಅೊಂತ ನಾನೆೇ ಇನೊನಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದುೆ ನೆನಪಾಯು.ೆ ನಾನು ತರಗತಿಯ್ಳಗೆ ನಾ ಹೆೇಳ್ೆ್ ೇ 

ತತವಗಳನ್ನನಟ್ುಟಕೊೊಂಡೆೇ ಕಳ್ೆಯ್ೇ ಸಮಯವ್ನನ ದಾಖಲಿಸ್ಮದೆರ ನನನ ತತವಗಳ, ನೊಂಬಿಕೆಗಳ ಪರಿಣ್ಾಮಕಾರಿಯತೆ ತಿಳಿಯಬೊೇದು. 

ಇದು ಒೊಂದು ದಿನದ ಪರಯ್ೇಗವ್ಲ್ಾ. ಈ ಪರಯ್ೇಗದ ಪಥದಲಿಾ ಸ್ಮಗುವ್ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಸನ್ನನವೆೇಶಗಳ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನವಾಯವವೆೇನೊೇ 

ಅನೊನೇ ಭಾವ್ನೆ ಮೂಡದಾಗೆಷೆಟೇ ಈ ಲೆೇಖನ ಬ್ರೆಯ್ೇ ಆಸಕೆ ಹುಟಟತು. ನೆೈಜ ನ್ನದಶವನಗಳ ಅವ್ಶಯಕತೆ ಇನೊನೊಂದು ಕಾರಣಕೆಕ 

ಮುಖಯ. ಅವಿಲ್ಾದೆಯೇ ಎಷೊಟೊಂದು ತತವಗಳು ಕೆೇವ್ಲ್ ಡೆಡ್ ಭಾಷ್ಣಗಳ ವ್ಸುಗೆಳ್ಾಗಿ, ಅದಕೆಕ ಸೊಂಬ್ೊಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳು 

ಬ್ದುಕರುವ್ ಮನಸ್ನುನ ಸೆೇರದೆ, ಕಪಾಟೆೊಂಬ್ ಮಾಚುವರಿಯನನ ಸೆೇತವವೆ.  

ಕಥೆ ಹೆೇಳ್ೆೆೇನೆ ಅೊಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕಕಳು ಸುಮಿನಾಗಾೆರೆ ಒಳ್ ಳೆ ಕಥೆ ಹೆೇಳ್ೆೆೇವೆ ಅನೊನೇ ನೊಂಬಿಕೆಯಲಿಾ. ಮಕಕಳು ಯಾವ್ುದೆೇ ಅನವ್ಶಯಕ 

ಅಡಚಣ್ೆ ಮಾಡದೆ ಕಥೆ ಕೆೇಳ್ೆ್ ೇ ಹಾಗಿದೆರ ಹೆೇಳಿದ ಕಥೆ ಕೆಲ್ವ್ರಿಗಾದುರ ತಲ್ಪತೆೆ ಅಲ್ಾವೆೇ. ಹಾಗಾಗಿಾಕೆಕ ತರಗತಿ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು 

ಅನೊನೇದನನ ಅವ್ರಿೊಂದಲೆೇ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಳತೆ ಬೊೇಡ್ವ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆದೆ. ಇವ್ುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಾರದೂೆ ಒಪ್ಪಪಗೆಯಿತುೆ – ಗಲಾಟೆ 

ಮಾಡಕೂಡದು, ಸುಮಿನೆ ಹಿೊಂದಿನವ್ರಿಗೆ ಅಡಡ ಬ್ರುವ್ ಹಾಗೆ ನ್ನೊಂತುಕೊಳಳಕೂಡದು, ಕೆೇಳಿದ ಪರಶ್ೆನಗೆ ಉತರೆ ಗೊತಿೆದೆರ ಬ್ಡ ಬ್ಡ  

ಕರುಚಬಾದುವ – ಕೆೈ ಎತೆಬೆೇಕು, ಕತಾೆಟ್ ಮಾಡಕೂಡದು, ಹಿೇಗೆ ಒೊಂದಷ್ುಟ ಪಟಟ ಮಾಡದರು. ಇವ್ುಗಳಲಾಯವ್ುದಾದರೂ ಒೊಂದನನ 



ಮುರಿದೆರ ಏನ್ಸ ಮಾಡೊೇದು ಅೊಂತ ಕೆೇಳಿದಾಗ ನರಸ್ಮೊಂಹ ಹೆೇಳಿದ – ‘ಸಾರ್.. ಸೂಟ್ ಕೆೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜೊೇರಾಗಿ ಹೊಡೇರಿ ಸರ್’.  

ಇದಕೆಕ ಎಲ್ಾರೂ ಸಹಮತ ವ್ಯಕೆಪಡಸ್ಮಬಿಟ್ುರ. ಸರಿ, ನಾ ಕೆೇಳಿದೆ –‘ಸೂಟ್ ಕೆೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜೊೇರಾಗಿ ಹೊೇಡಬೆೇಕಲ್ವ. ಜೊೇರು ಅೊಂದೆರ 

ಎಷ್ುಟ ಜೊೇರು ಹೊಡಯ್ೇದು? ಎಷ್ುಟ ಏಟ್ು ಹೊಡಯ್ೇದು?’  ‘ಈ ಬಿಲಿಡೊಂಗ್ ಸೂರೆೇ ಕಳಚ ಹೊೇಗೊೇ ಅಷ್ುಟ ಜೊೇರಾಗಿ ಹೊಡೇರಿೇ 

ಸರ್’’, ರೆೇವ್ತಿ ಹೆೇಳಿದುಾ. ‘ಬಾಯಡ ಸರ್. ಅದೆಲಾಾ ಆಗೊೇಲಾಾ. ಜೊೇರಾಗಿ ಅಳ್ೆ್ ೇವ್ರೆಗೂ ಹೊಡೇತಾ ಇರಿ ಸರ್’, ಅೊಂತ 

ರೆೇವ್ತಿಯದೆಕೆಕ ನರಸ್ಮೊಂಹ ತನನ ಅಸಮಿತಿಯನುನ ವ್ಯಕೆ ಪಡಸ್ಮದ. ಎಲ್ಾರೂ ‘ಹೌದು ಹೌದು’,  ಎೊಂದುರ. ‘ಅಲಾವ.. ಇದೆಲಾಾ  ನ್ನೇವೆ 

ಹೆೇಳಿೆರೊೇದು ಅಲಾವ! ಯಾವ್ುದು ನೊಂದಲ್ಾ’  ಅೊಂತ ಅವ್ರ ಸಮಿತಿಯನನ  ಪಡೊಕೇಳ್ಾೆ ಕಥೆಗೆ ಇಳಿದೆ. ಅದಾಗೆಾ ಒೊಂದು ನಾಲೆಕೈದು 

ಜನ ಕಥೆ ಹೆೇಳಿ ಅೊಂತ ಶುರು ಮಾಡದುರ.  

‘ಒೊಂದು ಊರು ’ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡದೆ, ‘ನ್ನಮೂಿರಿನ ಹಾಗೆ. ಅಲೊಾೊಂದು ಇದರ ಹಾಗೆಯೇ ಒೊಂದು ಶ್ಾಲೆ. ಅಲೊಾಬ್ಬ ಹುಡಗ, 

ಸುರೆೇೊಂದರ ಅೊಂತ.  ನಾ ಹೆೇಳಿೆರೊೇದು ನ್ನಜವಾಗುಾ ಆಗಿರೊೇ ಕಥೆ ಆಯೆ. ಕೆೇಳಿೆದಿೇರ? ಯಾವ್ೂರು ಹೆೇಳಿ?’   

‘ಒೊಂದೂರು’ ಮಕಕಳ್ೆಲಾಾ ಕೂಗಿದುರ. ಎಲ್ಾರೂ ಅಲ್ಾ, ಒೊಂದೆರೆಡು ಮೂವ್ರನನ ಬಿಟ್ುಟ. ಅವೆರೇಕೆ ಅಷ್ುಟ ಮೌನವಾಗಿದುರ ಗೊತಾೆಗಿಾಲ್ಾ.  

‘ಹಾಾ ಹಾಾ... ಹಾೊಂ. ಅವ್ನ ಶ್ಾಲೆೇಲಿ ಒಬ್ುರ ಟೇಚರ್ ಇದುರ. ಕಾಕತಿ ಅೊಂತ. ಏನವ್ರ ಹೆಸುರ ಹೆೇಳಿ?’ 

‘ಕಕಕತಿ’, ‘ಕಾಕೂತಿ’, ‘ಕಾಕತಿ’, ಒಬೊಬಬ್ುರ ಒೊಂದೊೊಂದು ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿಾಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡದುರ. 

‘ಹಾೊಂ.. ಕಾಕತಿ.. ಕಾಕತಿ ಕಣ್ೊರೇ.. ಆಯಾ.ೆ ಅವ್ುರ,  ಈಗ ನಾನು ಮಾಡದನಲ್ಾ ಹಾಗೆೇನೆ ಮಕಳನೆನಲಾಾ ಕೆೇಳಿದರೊಂತೆ ಕಾಾಸ್ ಚೆನಾಗಿ 

ಆಗೆಬೇಕು ಅೊಂದೆರ ಮಕಕಳು ಹೆೇಗಿಬೆೇವಕು ಅೊಂತ. ಅದಿಕೆಕ ಆ ಮಕಕಳು ನ್ನಮಿ ಹಾಗೆ ಒೊಂದಷ್ುಟ ಹೆೇಳಿದುರ ಇದೆೇ ಥರ – ಗಲಾಟೆ 

ಮಾಡಾಬದುವ, ಟೇಚರ್ ಹೆೇಳಿದನೆನ ಸರಿಯಾಗಿ, ತಪುಪ ಮಾಡದೆ ಮಾಡೆಬೇಕು.. ಅದೂ ಇದು ಅೊಂತ. ಆಗ ಇದರಲಿಾ ಯಾವ್ೆನಾನದೂರ 

ಮುರಿದೆರ ಏನ್ಸ ಮಾಡೊೇದು ಅೊಂತ ಟೇಚರ್ ಕೆೇಳಿದೆಕೆಕ, ಸುರೆೇೊಂದರ ನ್ನಮಿ ಹಾಗೆೇನೆ ಜೊೇರಾಗಿ ಹೊಡೇರಿ ಸಾರ್ ಅೊಂತ 

ಹೆೇಳಿದನೊಂತೆ. ಛೆೇ! ಪಾಪ. ಹಾಗೆ ಹೆೇಳಿದೆವೆನೇ ಒೊಂದು ನ್ನಯಮವ್ನನ ಮುರಿದಿಬಟ್ಟ. ಅವಿನಗೆ ಟೇಚರ್ ಕೊಟಟರೊೇ ಲೆಕಕ ಮಾಡಾಕೆಕ 

ಬ್ಲಿವಲ್ಾ. ಈಗ ನ್ನಯಮದ ಪರಕಾರ ಅವಿನಗೆ ಜೊೇರಾಗಿ – ಅೊಂದೆರ ಜೊೇರಾಗಿ ಅತು ೆ ಕೂಗೊೇ ವ್ರೆಗೂ ಹೊಡೇಬೆೇಕು. ಟೇಚರ್ 

ಹಾಗೆೇನೆ ಮಾಡದುರ. ಅವ್ನ ತಲೆಯನನ ಹಾಗೆಯೇ ಗೊೇಡೆಗೆ ರಪ್ ಅೊಂತ ಹೊಡೆದು ಒತಿೆ ಹಿಡದುರ ಗೊತಾೆ..’  ನಾನು ಸವಲ್ಪ ರಾಗ 

ಎಳ್ೆದೆ. ಕಾಾಸ್ ಸೊಂಪೂಣವ ಮೌನವಾಗಿಹೊೇಯುೆ. ಕೆಲ್ವ್ರು ‘ಹಾೊಂ.. ‘ ಅೊಂತ ಸಡನ್ಸ ಪರತಿಕರಯ ಕೊಟ್ಟರು.  

‘ ಹಾಾೊಂ.. ಹಾಗೆ ಅವ್ನ ಸೂಟೆಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ುಕ ಏಟ್ು ರಪ ರಪ ಹೊಡೆದುರ. ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೆೈ ಬಿಟ್ುರ. ತಕ್ಷಣ ಸುರೆೇೊಂದರ ನೆಲ್ದ 

ಮೇಲೆ ಬಿದಿಬಟ್ಟ. ಅವ್ನ ಕವಿೇಲಿ ರಕೆ ಹರಿೇತಾ ಇತುೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಟೆಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಸುೊಂಡೆ ಬ್ೊಂದು ಅಲ್ೂಾ ಚಮವ ಕತಿತೆುೆ. 

ತಕ್ಷಣವೆೇ ಆಸಪತೆರಗೆ ಕಕೊವೊಂಡು ಹೊೇದುರ. ಡಾಕಟರ್ ಎಲಾಾನೂ ನೊೇಡ ಹೆೇಳಿದುರ.. ‘ ನಾನು ಸವಲ್ಪ ಗಾಯಪ್ ನ್ನೇಡದೆ. ತರಗತಿ 

ಸೊಂಪೂಣವ ಮಾನವಾಗಿತು.ೆ ಮುೊಂದೆ ಹೆೇಳಿ ಅನೊನೇ ಬೆೇಡಕೆ ಅವ್ರ ಕಣುು ಬಾಯಿಗಳಲಿಾ ಕಾಣ್ತತೆುೆ.  

‘ಡಾಕಟರ್ ಹೆೇಳಿದುರ, ಅವ್ನ ಎರೆಡೂ ಕೆವಿಗಳ್ ಹೊಟೊೇವದುವ ಅೊಂತ. ಅೊಂದೆರ ಇನುಿೊಂದೆ ಅವಿನಗೆ ಏನೆೇ ಮಾಡದೂರ ಕವಿ ಕೆೇಳ್ೆ್ ್ೇಲ್ಾ. 

ಡಗಿರ ಓದೆಬೇಕು ಅನೊನೇ ಆಸೆ ಇಟೊಕೊಂಡವ್ುನ ಹತೆನ ಕಾಾಸ್ ನ ಹೆೇಗೊೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡೊಕೊಂಡ. ಈಗ ಅಲಿಾ ಇಲಿಾ ಕೆಲ್್ ಮಾಡಾೆ ಹಾಗೆ 

ಒೊಂದಷ್ುಟ ಪದಯಗಳನನ ಬ್ಕೊವೊಂಡು ಬ್ದುಕಾೆ ಇದಾನೆ. ಅವಿನಗೆ ಎರೆಡೂ ಕವಿಗಳು ಇನುನ ಜೇವ್ನಾ ಫುಲ್ ಕೆೇಳ್ೆ್ ್ಳಳ ಗೊತಾೆ!’ ಕಥೆ 

ನ್ನಲಿಾಸ್ಮ ಒೊಂದು ಅಧವ ನ್ನಮಷ್ ಗಾಯಪ್ ನ್ನೇಡ ಕೆೇಳಿದೆ – ‘ ಈಗ ಹೆೇಳಿ ನಾನು ಹೊಡೇಲಾ ನ್ನಮಗಲಾಾ?’  



ಎಲ್ೂರ ಒಟಟಗೆೇ ಕೂಗಿದೂರ – ‘ಬೆೇಡಾ ಸರ್. ಪ್ಪಾೇಸ್. ಬೆೇಡ’. ನರಸ್ಮೊಂಹ ಒಬ್ಬ ಮಾತರ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ. ಏನೂ ಪರತಿಕರಯಿಸಲಿಲ್ಾ. 

ಅವ್ನ ಬ್ಳಿಯೇ ಹೊೇಗಿ ಅತೆ ಕಡೆ ನ್ನೊಂತು ಅವ್ನ ಮುಖ ನೊೇಡದೆ. ಅವ್ನ ಕಣುಲಿಾ ನ್ನೇರು ತುೊಂಬಿದ ಹಾಗಿತುೆ. ‘ಹೊಡೇಲಾ ಹೆೇಳು?’ 

ಅೊಂತ ಕೆೇಳಿದೆ. ‘ಬೆೇಡ ಸರ್ ಹೊಡಬೆೇಡ. ನೊೇವಾಗತೆ’ೆ ಅೊಂದ. ನನನ ಕಣೂು ಒದೆೆೇಯಾಗಿತು.ೆ ಆದೆರ ನಾ ತೊೇರಿಸ್ಮಕೊಳಿಳಲ್ಾ.  

ಹಾಗಿದೆರ  ಮತೆೆೇನು ಮಾಡೊೇದು ಎಲ್ರನೂನ ಕೆೇಳಿದೆ. ‘ಒೊಂದು ಕೆಲ್್ ಮಾಡ ಸರ್. ಮೊದಿಾಗೆ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆ ಹೆೇಳಿ. ಕೆೇಳಿಳಲ್ಾ ಅೊಂದೆರ 

ಎರಡನೆ ಸರಿಗೆ ತಪುಪ ಮಾಡದವ್ರ ಬಾಯಗ್ ಗೆ ಹೊಡೇರಿ. ಸರಸವತಿಗೆ ನೊೇವಾಗತೆಲ್ಾ ಅೊಂತ ನಾವ್ು ಅದನಾಯವ್ನೊನ ಮುರಿಯಲ್ಾ…’ 

ರೊಂಜತ ಹೆೇಳಿದುಾ. ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದಿರೊಂದ ನಕುಕ ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಮಾಡ ಮತೆ ೆ ಯಾವಾಗಾಾದೂರ ಬ್ತೆೇವನೆ ಅೊಂತ ಹೆೇಳಿ 

ಹೊರಬ್ೊಂದೆ. ಹೊರಬ್ೊಂದೆೇಲೆ ಅನ್ನನಸ್ಮಾಕೆಕ ಶುರು ಆಯು ೆನಾನು ಬ್ಹಳ ದೊಡಡ ತಪುಪ ಮಾಡದೆನೇನೊೇ ಈ ಕಥೆಯನನ ಮಕಕಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ 

ಅೊಂತ. ನಾನು ಹೊಡೆದೆರ ಏನಾಗಬೊೇದು ಅನೊನೇ ಪರಿಣ್ಾಮದ ಮುಖೆೇನ ಮಕಕಳು ಹೊಡೆತಕೆಕ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ರೆ ಸವತಃ ಎಲ್ೂಾ ಸಹ 

ಆಸಪದ ಮಾಡಕೊಡಕೂಡದು, ಹಾಗೂ ಎಲೆಾೇ ಅದು ನಡೆದರೂ ಅದನನ ತಡೆಯ್ೇವಾರಗೆಬೇಕು ಅನೊನೇ ಉದೆೆೇಶದೊೊಂದಿಗೆ ಹಿೇಗೆ 

ಮಾಡದುೆ ಅೊಂತ ಎಷೆಟೇ ಸಮರ್ಥವಸ್ಮಕೊೊಂಡುರ, ನಾನು ಮಾಡದರಲಿಾ ಒೊಂದು ತಪುಪ ಅಡಗಿತುೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬ್ಗೆಗ ಮಕಕಳಲಿಾ ಮತೆಷ್ುಟ 

ಭಯ ಮೂಡಸ್ಮದೆನೆೇ ಎನುನವ್ ಪರಶ್ೆನಯ್ೊಂದು ಕಾಡತೊಡಗಿತು. ಹೌದು. ಈಗ ಮಕಕಳು ಶಿಕ್ಷೆಯೊಂದೆರ ಇನೂನ ಹೆದತಾವರೊೇ ಏನೊೇ! 

ಛೆೇ! ಹಾಗೆೇನು ಇಲ್ಾ ಅನ್ನನಸೆದೆ ಅಲಾವ?  

ಇಷ್ಟಕೂಕ ಇವೆರಲಾಾ ಆರನೆೇ ತರಗತಿ ಮಕಕಳು. ಆ ಕಥೆ ಡಪಾಟೆಿವೊಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೊಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೆೇಷ್ನ್ಸ ಅವ್ುರ ನಡೆಸ್ಮದ ವ್ರ್ಕವ 

ಷಾಪ್ ಗಳಲಿಾ ಶಿಕ್ಷಕರೆೇ ಹೆೇಳಿದ ನೆೈಜ ಕಥೆ. ಈ ತರಗತಿಯ ಸನ್ನನವೆೇಶಕೆಕ ತಕಕೊಂತೆ ಸವಲ್ಪ ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ಮಕೊೊಂಡದೆೆ, ಆರೊಂಭದಲಿಾ, 

ಅಷೆಟೇ! 

 



Wish childhood was shorter 
-Shilpa 

For that clueless child that I was, everything was perfect for most of the childhood. Being guided by 

experienced adults, at every step, I never had to worry on what I needed to do next. I was always told 

what had to be done, and how.  

What and how,  

What and how,  

That’s how it all went,  

My childhood somehow. (wah, wah, wah, kya baath hain. Shukriya) 

‘Why’ was never on the horizon and hence did not exist. Every single mistake, every single flaw of mine 

were pointed out. Feared doing mistakes and being scolded or punished even before I started to do 

anything. I conformed to everything and was in line with my adults. Particularly remember wetting my 

uniform in nursery days, every time my class teacher raised her voice. Teacher was clueless as to why and 

shared her concern with my adults, who were clueless too. Even today, it is tiring for me to listen to loud 

volumes. My first seven years were spent in constant fever and was fed so much antibiotics that my milk 

tooth were yellow. Guessing it was fear fever. Remember the cold wave that used to go down my tummy, 

every time mother looked at me in anger. 

Studies and marks were as simple as a blink, all the way till engineering, because, I was supposed to. And 

with a mammoth memory that I had and which I dearly miss now, it was all a cake walk. Am sure, my poor 

little brother hated me for this, for he had a memory of a dog and was constantly pointed out for not 

studying as well as me. Boy, he was a rebel and totally ‘out of line’. He was my hero, when he broke open 

the glass square of our bedroom door and freed us from ropes. Both of us had toppled dad’s scooter while 

playing and were tied up with ropes and were not fed for a day. After all, grandfather was a police 

constable and dad learnt a thing or two, maybe he was punished as a child too. Both me, and my younger 

brother grew up with different flavours of fears. 

It was all perfect and went according to our experienced adult’s wishes and hopes, until, I started to think 

on my own, which was quite late in my life, given our conditioning. Thanks to my introduction with nature, 

I felt loved going back into forests every weekend. That quiet time did wonders to me, although, I was 

looked at as a black duck in the family for doing so. Being a girl of ‘marriageable’ age, I was interested in 

only one thing – getting away to mountains. I would take off on Friday evenings with which ever trek 

group was on its way. Was totally ignorant of the many different ways, those fears had manifested in me. 

Maybe some of them still do and am yet to learn to heal out of them. I had now tasted blood. I wanted 

more of this quiet time. Weekend treks grew into weeks of travel. Eventually, moved away from adults. 

With some breathing time, read ‘no instruction time’, reflections began. Like a flashback, my whole history 

until then, played all over again in the theater of my mind. This time, connecting the dots and making 

meaning. ‘Why’ started to rise above horizon and I started to see and understand ‘why’. I stopped 

screaming back and blaming my adults for what happened. I understood that, they loved me and they 

gave me their best. For their best, they only knew so much. 

  



ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ- ನನನ ಬಾಲ್ಯಕೊಕೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ 
                                                                                              -ಚಕಕವಿೇರೆೇಶ್ , ಬೆೊಂಗಳ್ರು 

 ಮೊನೆನ ಮೊನೆನ ಊರಿಗೆ ಹೊೇದಾಗ ನಾ ಹೊೇಗೊೇ ಬೆೈರ್ಕ ಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಒೊಂದಷ್ುಟ ಸ್ಮೇರೆ ಧರಿಸ್ಮದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಡಡ ಬ್ೊಂದು 

ಹಣ ಕೆೇಳಿದಾಗ ಅದೆೇ ಕ್ಷಣ ನನನ ಬಾಲ್ಯ ಮತು ೆಕಾಲೆೇಜ್ ದಿನಗಳ ನೆನಪ್ಪನ ಬ್ುತಿ ೆತೆರೆದುಕೊೊಂಡತು. ನಾ ಹೊೇಗಿದು ೆಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ 

ನೊಂತರದ ದಿನ. ನಾ ಹಳಿಳಯಲೆಾೇ ಬೆಳ್ೆದಿದೆರಿೊಂದ ಸಾವಿರ ನೆನಪುಗಳು ಈ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸುತೆಲೆೇ ಇವೆ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಬ್ೊಂದರೆ ಸಾಕು 

ಮನೆೇಲಿ ಸಕಕರೆ ಅಚುು ಮಾಡ ಅೊಂತ ೧೫- ೨೦ ದಿನ ಇದಾೆಗಲೆೇ ನನನ ಅಮಿನ್ನಗೆ ಹಿೊಂದೆ ಬಿೇಳುತಿದೆೆ. ಇನುನ ಅಮಿನೊೇ ಮಾಡೆೇನ್ನ 

ಮಾಡೆೇನ್ನ ಅೊಂತ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ರೆಗೂ ಮಾಡದೆೇನೆೇ ಮುೊಂದೂಡುತಿದೆರು. ಇನುನ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವ್ೊಂತೂ ಅಕಕನ್ನಗೆ ರೆಡ 

ಆಗಲಿಕೂಕ ಬಿಡದೆ ಬೆೇಗ ಆರತಿ ಮಾಡು ಅೊಂತ ಹಿೊಂದೆ ಬಿದು ೆದೆೇವ್ಸಾಾನಕೆಕ ಓಡುತಿದೆೆ. ಅಲೊಾೇ ನಮಿ ಕಾಾಸ್ಮನ ಹುಡುಗಿಯರನುನ 

ಕೊಂಡು ನಕುಕ ಅಕಕ ಆರತಿ ಮಾಡದಾಕ್ಷಣ ತಟೆಟಯಿೊಂದ ಸಕಕರೆ ಆರತಿ ಎತಿೆ  ಓಡೆದೆೆ. ಇನುನ ಕಾಲೆೇಜ್ ದಿನದಲ್ಾೊಂತೂ ಈ ಲ್ೊಂಗ 

ದಾವ್ಣ್ತ ಹುಡುಗಿಯರನುನ ಸ್ಮೇರೆಯಲಿಾ ನೊೇಡಲ್ು ದೆೇವ್ಸಾಾನದ ಸುತೆವೆೇ ನಮಿ ಪೇಲಿ ಹುಡುಗರ ಗಾಯೊಂಗ್ ಜೊತೆ 

ಹಾಜರಾಗುತಿದೆೆ. ಆ ಉರಿಯುವ್ ದಿೇಪದ ಬೆಳಕನಲಿಾ ಆ ಹುಡುಗಿಯರ ಚೊಂದ ವ್ಯಾಯರ ಹತು ೆಪಟ್ುಟ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹಿೊಂದೆಯೇ ಓಡದ 

ನೆನಪುಗಳು ಹಾ ಹಾ ಇವ್ತಿೆಗೂ ಎದೆಗೆ ಕಚುು ಹಚುಾತೆೆ. ಆರತಿ ತಟೆಟ ಎಕಕದ ಹೂವ್ು ಮತುೆ ತೊಂಗಡಕ ಹೂವ್ುಗಳಿೊಂದ 

ಸ್ಮೊಂಗರಿಸ್ಮಕೊೊಂಡು ಚೊಂದಪಪಗೆ ಒೊಂದು ಹೂವ್ು ಚುಕಕಗೊೊಂದು ಹೂ ಎೊಂದು ಎಸೆಯುತಾೆ ಹೊೇಗುವ್ ಹುಡುಗಿಯರ ವಾರೆ ನೊೇಟ್ 

ಅದೆಷೊಟೇ ದಿನ ಬಿಟ್ೂಟ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತಿತುೆ. ಇನುನ ಇಷ್ಟದ ಹುಡುಗಿಯರ ಬ್ರುವಿಕೆಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಬ್ರದೆ ಇೊಂಗು ತಿೊಂದ 

ಮೊಂಗನೊಂತಾಗಿ ಬ್ೊಂದ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಗಳ್ ಇವೆ. ಇೊಂಥದೆೇ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿಾ ಸ್ಮೇರೆ ಹಾಕದ ಚೆಲ್ುವಿಯ ಕೊಂಡು ಬ್ರೆದ ಕವ್ನ ಇವ್ತು ೆ

ಕೂಡ ನನನ ಪುಸೆಕದಲಿಾ ಇದೆ.  

ಬೆಳದಿೊಂಗಳ ರಾತಿರಯಲಿಾ 

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಿ ಅಪರೂಪಕೆಕ ಸ್ಮೇರೆ ಉಟ್ುಟ 

ಆರತಿ ತಟೆಟ ಹಿಡದು ಹೊರಟದೆಳು ಹುಡುಗಿ 

ಬಿೇಸುವ್ ತೊಂಗಾಳಿಗೆ ದಿೇಪದ 

ಮೊಂದ ಬೆಳಕು ಅವ್ಳ ಸೌೊಂದಯವ ಹೆಚುಸುತಿತು ೆ

ಬಿಟ್ೂಟ ಬಿಡದೆ ನೊೇಡುತಿದೆ ಚೊಂದರ ಅವ್ಳೊಂದವ್ ನನನ ಜೊತೆ 

ಗುೊಂಗುರು ಕೂದಲ್ ಬೆಡಗಿಯ ಕೆೈ ಬ್ಳ್  ೆಸದುೆ  

ಕಾಲ್ಗೆಜೆೆ ನ್ನನಾದ ಇನೂನ ಇದೆ ಕವಿ ತಮಟೆಯ ಮೇಲೆ 

ಇನೂನ ಇದೆ ನನನ ಕಣ್ೊುಳಗೆ ಆವ್ಳ ಚೆಲ್ುವಿನ ಚತಾೆರ 

ಮಳ್  ೆಮೊೇಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊೇಲಿಿೊಂಚನೊಂಥ ನಗುವ್ು. 



 

ಇನುನ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ನೊಂತರ ಕುೊಂತಿ ಬ್ಸಪಪ ಗೆ ವ್ೊಂತಿಗೆ ಗೆ ಅಕಕೊಂದಿರ ಜೊತೆ ರೊೇಡ್ ಅಲಿಾ ಹಗಗ ಹಿಡಯಲ್ು ಹೊೇಗಿ ಬ್ಸ್ ಬೆೈರ್ಕ 

ಅಡಡಗಟಟ ದುಡುಡ ಸೊಂಗರಹಿಸುತಿೆದೆವೆ್ು ಕೆಲ್ವ್ರು ದುಡುಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲ್ವಬ್ಬರು ಅಡಡ ಹಾಕದಕೆಕ ಸಹಿಸದೆ ಹಿೊಂದೆ ಬಿದು ೆಹೊಡೆಸ್ಮಕೊೊಂಡ 

ಉದಾಹರಣ್ೆ ನೂರಾರು. ಸೊಂಗರಹಿಸ್ಮದ ದುಡಡಲಿಾ ಸವಲ್ಪ ಹಣ ಎಗರಿಸ್ಮ ಅೊಂಗಡ ಮನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಪೆೇಡಾ ಚಕಕ ತಿೊಂದು ಮನೆ ಸೆೇರುತಿದೆೆ. 

ಇದು ನಮಿ ಉತರೆ ಕನಾವಟ್ಕದ ಮಣ್ತುನ ಹಬ್ಬ. ನಮಿ ಹಳಿಳಯ ಹಬ್ಬ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ. ಮಹಿಳ್ೆಯರು ವಿಶ್ೆೇಷ್ವಾಗಿ ಅವಿವಾಹಿತರು 

ಸೊಂಭರಮಸುವ್ ಹಬ್ಬ. ದಸರಾ ಅಮಾವಾಸೆಯ ನೊಂತರದ ಹುಣ್ತುಮಗೆ ಸಣು ಗೌರಿ ಹುಣ್ತುಮ ಮತುೆ ದಿೇಪಾವ್ಳಿಯ ಅಮಾವಾಸೆಯಯ 

ನೊಂತರದ ಹುಣ್ತುಮಗೆ ದೊಡಡ ಗೌರಿ ಹುಣ್ತುಮ ಎೊಂದು ಕರೆಯುವ್ುದುೊಂಟ್ು. ಸಣು ಹುಡುಗಿಯರಿೊಂದ  ವಿವಾಹಿತರೆಲ್ಾರು ಸ್ಮೇರೆ ಉಟ್ುಟ 

ತಟೆಟಯಲಿಾ ಸಕಕರೆ ಅಚುು, ತೊಂಗಡಕ ಎಕಕದ ಹೂವಿನ್ನೊಂದ ಸ್ಮೊಂಗರಿಸ್ಮ ದೆೇವ್ಸಾಾನದಲಿಾ ಮಣ್ತುನ್ನೊಂದ ಮಾಡದ ಗೌರಿ ಗೆ ಬೆಳಗಿ 

ಸೊಂಭರಮಸುವ್ುದನುನ ನೊೇಡುವ್ುದೆೇ ಚೆೊಂದ. ಆ ದಿನಗಳೊಂತೂ ಹಳಿಳ ಗಳು ವ್ಧುಗಳ ಸಮಾವೆೇಶದೊಂತೆ ಕಾಣುತೆವೆ.  ಇದು ಬ್ರಿ 

ಕೃತಕ ಹಬ್ಬವೆನ್ನಸದೆ ಪೃಕೃತಿಯನುನ ಆರಾಧಿಸುವ್ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನಸುತೆದೆ. ಮಣುು, ದಾರಿೇಲಿ ಸ್ಮಗುವ್ ಹೂವ್ು ಗಳನೆನೇ ಪೂಜಸುವ್ 

ಹಬ್ಬವೆನ್ನಸುತದೆೆ. ಇಲಿಾ ಹೆಣುು ಮಕಕಳು ಶ್ಾಲೆ ,ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ, ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ುಟ ಸವಲ್ಪ ದಿನ ಗೌರಿ ಮಕಕಳ್ಾಗುತಾೆರೆ. ಮನೆಯಲಿಾ 

ಊಟ್ ಮಾಡ ತಾೊಂಬ್ೂಲ್ ತಿೊಂದು ಹೆಣುು ಮಕಕಳ್ೆಲ್ಾ ಸೆೇರಿ ಸೊಂಭರಮಸುತಾೆರೆ. ಹಣ ಸೊಂಗರಹಿಸ್ಮ ಹೆಣುು ಮಕಕಳ್ ೇೆ ಓಣ್ತಗೊೊಂದು ಕುೊಂತಿ 

ಬ್ಸಪಪ ಕೂರಿಸ್ಮ ಊಟ್ ಹಾಕುತಾೆರೆ. ನೊಂಗೆ ಇಲಿಾ ಗೌರಿ ಹೆಣುು ಮಕಕಳ ಪರತಿನ್ನಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತಾೆಳ್ .ೆ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂತೆ ತೊೇರುತಾೆಳ್ .ೆ  

ಆದರೆ ಇವ್ತುೆ ಹಳಿಳಯಲ್ೂಾ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಕಣಿರೆ ಆಗುತಿೆರುವ್ುದು ದುರೊಂತವೆೇ ಸರಿ. ಮೊನೆನ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕೆಕ ಊರಿಗೆ ಹೊೇದಾಗ 

ಮುೊಂಚನ  ಸೊಂಭರಮ ಇಲ್ಾದುೆ ನೊೇಡ ಮನಸ್ಮಗೆ ಕಸ್ಮವಿಸ್ಮ ಆಗಿದುೆ ಸತಯ. ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಕೃತಿಯನುನ ಆರಾಧಿಸುವ್ ಇೊಂತಹ ನಮಿ 

ನೆಲ್ದ ಹಬ್ಬ ಉಳಿಸಬೆೇಕಾದು ೆನಮಿ ಕತವವ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. 

  



ಒೊಂದು ದಿನದ ಮೇಸೆಯ ಕಥೆ 
-AiÀÄwgÁd ±ÀªÀiÁð 

[ಈಚೇಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸವಲೆಪೇನೊ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೊೇವಾಗ ನಾನು ಬ್ದಲಾಗಿಬಟಟೇದಿೇನಲ್ಾ ಅನೊ್ೇದು. ನನನ 

ಆಗಿನ ವಿಕೃತತೆಗಳನನ ನೆನೆಸ್ಮಕೊೊಂಡು ಅಚುರಿಯೂ ನಗುವ್ೂ ಬ್ರುವ್ುದು. ಹಿಗೆ ಆ ವಿಕೃತತೆಗೆ ಕನನಡಯೊಂತಿದ ೆನೊಂದೊೊಂದು ಹಳ್ ೇೆ 

ಕಥೆಯನನ ಹೆೇಳ್ೆ್ ಕಳ್ಾೆ ತಿರುಗಬೆೇಕಾದೆರ ಇದನನ ಬ್ರಿೇಬೆೇಕು ಅೊಂತ ಅನ್ನ್ ಬ್ರೆದೆ. ಕಥೆಯನನ ಸವಲ್ಪ ತಿರುಚದಿೇನ್ನ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲಿಾ. 

ಆದರೆ ವಿಕೃತತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ]. 

ನಾನಾಗ 7ನೆೇ ಕಾಾಸ್ ಇರಬೆೇಕು. ಒೊಂಭತೆರಲಿಾದೆ ಹುಡುಗರದುೆ ಬ್ಹಳ ಹುಡುಗಾಟಕೆಯ ವ್ಯಸು್. ಅವ್ರಿಗಿೊಂತ ಚಕಕವ್ರನನ 

ರೆೇಗಿಸೊೇದು, ಕೇಟ್ಲೆ ಮಾಡೊೇದು ಎೊಂದೆರ ಆ ವ್ಯಸ್ಮ್ನ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿರಬೆೇಕು. ಅವ್ನೊಬ್ಬ ನನೊನಟಟಗೆ ಜಗಳಕೆಕ ನ್ನೊಂತಿದೆ. 

ಯಾವ್ುದೊೇ ಕಾರಣಕೆಕ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಕೇಟ್ಲೆ ಮಾಡದೆದು ೆ ರೆೇಗಿಸ್ಮತುೆ. ನಾನು ಹೊಡೆದಿದೆನೆೆೇನೊೇ. ಅವ್ನು ನಾನ್ನೇಗ 

ಹೆೇಳಲಾಗದೊಂತಹ ಮಾತುಗಳನಾನಡದ. ನನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಾ, ನನನಮಿನ ಕುರಿತಾಗಿ. ಆಗೆಲಾಾ ರೊೇಷ್ಕೆಕ ಒೊಂದು ಕಾರಣ 

ಬೆೇಕತಿವತುೆ ಅಷೆಟೇ. ‘ನನನ ಬ್ಗೆಗ ಬೆೇಕದೆರ ಮಾತಾಡು. ನನನಮಿನ್ಸ ಬ್ಗೆಗ ಮಾತಾಡೆಬೇಡ..’ ಅೊಂತ ನಾನು ನನನನನಮಿನ 

ಮಾನರಕ್ಷಣ್ೆಯ ಗುತಿೆಗೆ ಹೊತೆವ್ನಾಗಿ ಅವ್ನನನ ಜಲಿಾಯ ಮೇಲೆ ನೂಕದೆ. ಅದೆೇ ನಾ ಮಾಡದ ತಪುಪ. ತಳ್ೆ್ ಳೇದು ತಳಿಳದೆ, ಜಲಿಾಯ 

ಮೇಲೆ ತಳಿಬಟೆಟ. ಅವ್ನ ಎರೆಡೂ ಕೆೈಗಳು ತುೊಂಬೊೇ ಅಷ್ುಟ ಕಲ್ುಾಗಳು ಅಲಿಾದುವ . ತಳಿಳದ ಮರುಕ್ಷಣವೆೇ ನನಗೆ ನನನ ತಪ್ಪಪನ ಅರಿವಾಗಿ 

ಹಿೊಂದೆ ತಿರುಗಿ, ತಲೆಗೆ ಕೆೈಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಕೊಟ್ುಟ ಅೊಂಡು ಬಾಗಿಸ್ಮ ನ್ನೊಂತುಬಿಟೆಟ, ಹೊಡೆದೆರ ಅೊಂಡಗೆ ಹೊಡೊಕೇಳಿಳ ಅೊಂತ. ನಾ 

ಎಣ್ತಸ್ಮದೆೆಲಾಾ ತಪಾಪಯುೆ. ಅವ್ನು ಕಲ್ುಾಗಳಲಿಾ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಾ ಸದಯ – ಒೊಂದು ಮಟಟಗೆ ಒಳ್ ಳೆಯ ಹುಡುಗ. ಓಡ ಬ್ೊಂದು ನನನ ಕುತಿೆಗೆ 

ಸುತೆ ಕೆೈ ಹಾಕ, ಹಿೊಂದಕೆಕ ನನನನನ ಬಾಗಿಸ್ಮ, ಕಾಲೆರೆಡಕೆಕ ಅವ್ನ ಕಾಲಿೊಂದ ಹೊಡೆದ. ನೆಲ್ಕೆಕ ನನನ ಅೊಂಡು ಬ್ಡಯಿತು. ಮೂಗಿೊಂದ 

ನ್ನೇರು ಸೊೇರಿತು. ಒೊಂದೆರೆಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿೊಂದೆ ಏಟ್ು ಬಿದೆರೆ ಅೊಂಡಗೆೇ ಬಿೇಳಲಿ, ಅಡಡಯಿಲ್ಾ ಎೊಂದು ಎಣ್ತಸ್ಮದ ನನಗೆ, ಈಗಲ್ೂ 

ಅೊಂಡಗೆೇ ಏಟ್ು ಬಿದಿದೆೆರೂ ನಖಶಿಕಾೊಂತ  ಉರಿಯಿತು. ನನಗೆ ಅರಿವಾಯುೆ. ನನನ ಕೆೈಯಲಿಾ ಇವ್ನನನ ಬ್ಡೇಯ್ೇ ಶಕೆಯಿಲ್ಾ ಎೊಂದು. 

ಆದರೂ ಹೆೇಗಾದರೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೆೇಕೆನುನವ್ ರೊೇಷ್ ಒಳಗೆೇ ಹತಿೆ ಉರಿೇತಿದಿೆದಿರೊಂದ, ‘ನ್ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ  ಕಲಿಸ್ಮೇೆನ್ನ. 

ನಮಿಪಪನನ ಕರಕೊೊಂಡು ಬ್ತಿೇವನ್ನ’ ಎೊಂದೆ. ಏಳನೆೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗನಾಡುವ್ ಮಾತುಗಳ್ ೇೆ ಅವ್ು ಎೊಂದು ಈಗಲ್ೂ ನಗು  

ಬ್ರುತೆೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲಾಾ ಜನ ಹೆದರಿಕೊಳ್ೆ್ ಳೇಹಾಗಿದೆರ ನಮಿ ಐ.ಡ ಕಾಡ್ವ ಬ್ದಲ್ು ನಮನಮಿ ಅಪಪೊಂದಿರ ಫೇಟೊೇಗಳನನ 

ನೆೇತು ಹಾಕೊೊಂಡು ಓಡಾಡದೆರ ಸಾಕತು.ೆ ‘ನ್ನಮಿಪಪನೂ ನ್ನನನ ಹಾಗೆಯೇ ಓಲೆ ತೊಟೊಕೊಂಡದಾನ? ನ್ನಮಿಪಪ ಗೊಂಡಸಾದೆರ, 

ನ್ನಮಿಪಪನ್ನಗೆ ಮೇಸೆ ಇದೆರ ನ್ನಮಿಪಪನನ ಕರಕೊೊಂಡು ಬಾ.’ ಅೊಂತ ಅವ್ನು ಮರು ಸವ್ಲ್ು ಹಾಕ ಉರಿಯ್ೇ ಬೆೊಂಕಗೆ ತುಪಪ ಸುರಿದ. 

ನನಗೆ ಮನಸ್ಮ್ಗೆ ನಾಟದುೆ ಆತ ಅಪಪನ ಬ್ಗೆಗ ಏಕವ್ಚನದಲಿಾ ಮಾತಾಡದುೆ. ಆ ಕ್ಷಣವೆೇ ಕಾಾಸ್ಮಗೆ ಓಡ, ಬಾಯಗ್ ನ್ನೊಂದ ಪುಸೆಕವೊಂದನನ 

ತೆಗೆದು ಒೊಂದು ಪತರ ಬ್ರೆದೆ, ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಗೆ. ನಮಿಪಪ ಎೊಂದೂ ಹೆೇಳಿೆದೆದು,ೆ ಏನೆೇ ದಾಖಲೆೇ ಇದೂರ ಅದರ  ಪರತಿಯ್ೊಂದನನ 

ಇಟಟರಬೆೇಕು ಅೊಂತ. ಆಗ ಅಲೆಾಲ್ೂಾ ಜೆರಾರ್ಕ್ ಅೊಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಾವಾದೆರಿೊಂದ, ಅದರ ಮತೊೊೆಂದು ಪರತಿಯನುನ ಕೆೈಯಲೆಾೇ ಬ್ರೆದೆೇ. 

ಕಾಾಸಲಿಾ ನಾನೊಬ್ಬನೆೇ. ಮೂಗಲಿಾ, ಕಣನಲಿಾ ಸುರಿಸ್ಮಕೊಳುಳತಾೆ, ನಡು ನಡುವೆ ಒರೆಸ್ಮಕೊಳುಳತಾೆ, ಯಾವ್ುದೊೇ ಸತಾಯಗರಹ 

ಚಳುವ್ಳಿಯಲಿಾ ಅತಿೇವ್ವಾದ ನೊೇವ್ು ಅನುಭವಿಸ್ಮ, ಸಾವಿನ ಪತರವೊಂದನನ ಬ್ರೆಯುವ್ವ್ರ ಹಾಗೆ ತಿೇವ್ರತೆಯಿೊಂದ ಬ್ರೆಯುತಿೆದೆೆ. 



ಬ್ರೆದು ಮುಗಿಸೆೆ. ಕಾಲಾೊಂತರದಲಿಾ ಆ ಪತರ ಎಲೊಾೇ ಕಳ್ೆದು ಹೊೇಯುೆ. ಆ ಪತರದಲಿಾ ನನಗಾದ ನೊೇವ್ನನ, ಹಾಗೆ ಅವ್ನ  

ನೆೈತಿಕತೆಯನನ ಪರಶಿನಸ್ಮ, ಅವ್ನ್ನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನ್ನೇಡಲೆೇ ಬೆೇಕೆೊಂದು ಅಹವಾಲ್ು ತೊೇಡದೆ.ೆ  

ಆ ಪತರವ್ನನ ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಗೆ ಕೊಟಾಟಗ, ಓದೆೆೇನೆ ಅೊಂತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ ಕಳಿಸ್ಮದುರ. ಅವ್ರು ಸಮಾಧಾನ 

ಮಾಡದ ಪರಿ ನೊೇಡ, ಅವ್ನ್ನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗೆದೆ ಅನೊನೇ ನೊಂಬಿಕೆ ಅಷಾಟಗಿ ಬ್ರಲಿಲ್ಾ. ಮನೆಗೆ ಹೊೇದವೆನೇ ಅಪಪ 

ಬ್ರೊೇದನೆನ ಕಾಯೆಿದೆೆ. ಅಪಪ ಬ್ೊಂದ ಮೇಲೆ ಅಪಪನ್ನಗೆ ನಾ ಬ್ರೆದಿದೆ ಪತರವ್ನನ ಕೊಟೆಟ. ಅಪಪ ಓದಿ, ಒೊಂದು ದಿೇರ್ವ ಉಸ್ಮರನನ 

ಎಳ್ೆದುಕೊೊಂಡು, ಮೇಸೆ ಬೆಳ್ೆಯ್ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆೈ ಇಟ್ುಟ ನ್ನೊಂತುರ. ‘ಹಾೊಂ...’, ಅಪಪ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡದುರ. ‘ಅಲೊವೇ ಪೆದ.ೆ 

ನಾನು ಗೊಂಡಸಾಗಿಲೆೆ ಇದೆರ ನ್ನೇನು ಅಕಕ ಹೆೇಗೊೇ ಹುಟೆದಿರ? ಹಾಾ.. ಹಾಾ… ಹೊೇಗಿಾ ಬಿಡು. ಈಗ ನಾನು ಗೊಂಡಸೆೇನೊೇ ನ್ನಜ. ಆದೆರ 

ಅವ್ನ  ಎರಡನೆೇ ಸವಾಲಿದಯಲ್ಾ ಮೇಸೆದು, ನೊಂಗೆ ಮೇಸೆ ಇಲ್ವಲ್ಾ ಏನು ಮಾಡೊೇದು?” ಅಪಪ ನನೆನೇ ಕೆೇಳಿ ನಗಾೆ ನಗಾೆ ಎದು ೆ

ಹೊೇಗಿಬಟ್ುರ . ನನಗೆ ಅಪಪನ್ನಗೆ ಮೇಸೆ ಇದೊಯೇ, ಅಪಪ ಗೊಂಡಸೊೇ ಅಲೊವೇ ಅನೊನೇದರಲೆಾಲಾಾ ಚೊಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಾ. ಅದಕೆಕ ಉತರೆವ್ೂ 

ಬೆೇಕಲಿವಲ್ಾ ಅವ್ನ್ನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೆೇಕದಿೆತೆಷೆಟೇ! ಈಗ ನೆನೆಸೊಕೊಂಡೆರ ನಗು ಬ್ರತೆೆ. ನಾನು ಅಷ್ುಟ ಗೊಂಭೇರವಾಗಿದೂರ , ಅಪಪ ಇದನೆನಲಾಾ 

ಅಷ್ುಟ ಸಲಿೇಸಾಗಿ ನೊೇಡೇಬಿಟ್ರಲ್ಾ ಎೊಂದು ಇನೂನ ಬೆೇಸರವಾಯು.ೆ ಆ ಅವಿನಾಶನೊಂಥ ಹುಡುಗರನನ ತಡೆಯ್ೇವ್ುರ, ಬ್ಡಯ್ೇವ್ುರ 

ಯಾರೂ ಇಲಾವ? ನಾಳ್  ೆನಾ  ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೆೇಗೆ ಹೊೇಗೊೇದು? ಒಬ್ಬ ಬ್ಕಾಸುರನ ಹಾವ್ಳಿಯನನ ತಡೆಯ್ೇಕಾಕಗದ ಜನರ ಹಾಗೆ 

ಪೆೇಚಾಡದೆೆ. ನನನ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಾ ಒೊಂದು ಧಮವಯುದಿವಾಗಿ ಆ ಅವಿನಾಶನ ಅಹೊಂಕಾರ, ದಪವ, ಕೆಟ್ಟಗುಣಗಳನೆನಲಾಾ ಸವ್ವನಾಶ 

ಮಾಡಬೆೇಕತುೆ. ಆದರೆ ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಯಾರು? ಅದನೆನಲಾಾ ಮಾಡಬೆೇಕದೆ ನನನಪಪ, ಸೂಕಲಿನ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಎಲ್ಾರೂ ಕೆೈ ಕೊಟ್ಟರು. 

ನಾನು ನ್ನಸ್ಹಾಯಕನಾದೆ. ಅಪಪನ್ನಲ್ಾದೆ ಮಾರನೆೇ ದಿನ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೊೇದರೆ ಅವ್ನು ನನನನುನ ಆಡಕೊಳಳದೆೇ ಬಿಡುವ್ುದಿಲ್ಾ. ಈಗೆೇನು 

ಮಾಡೊೇದು? ಸೂಕಲಿಗೆ ಪೆರೇಯರ್ ಮೊದಲೆ ಹೊೇಗಿ ಕಾಾಸ್ ಲಿ ಕೂತುಬಿಡಾಾ, ಅವ್ನ್ನಗೆ ಎಲ್ೂಾ ಕಾಣ್ತಸದ ಹಾಗೆ? ಸೊಂಜೆ 

ಹೊೇಗಬೆೇಕಾದೂರನು ಎಲ್ಾರೂ ಹೊೇದಮೇಲೆ ಹೊೇಗಿೆೇನ್ನ. ಅಷೆಟೇ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೆೇನ್ನ ಎೊಂದು ರಾತಿರ ನ್ನಧವರಿಸ್ಮ ಮಲ್ಗಿದೆ.  

ಬೆಳಗೆಗ ಎದಾೆಗ ಒೊಂದು ಆಶುಯವ ಕಾದಿತುೆ. ಅಪಪ ಇದನನ ಗೊಂಭೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣ್ತಸ್ಮದುರ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಲಿಾ ಇಲಿಾ ಇದೆ ಕೊೊಂಚ 

ಕೂದಲ್ುಗಳನೆನಲಾಾ ತೆಗೆದು, ಮೇಸೆಯ ಜಾಗದಲಿಾರುವ್ ಚಕಕ ಚಕಕ ಕೂದಲ್ುಗಳು ಎದುೆ ಕಾಣುವ್ ಹಾಗೆ ಶ್ೆೇವ್ ಮಾಡದೆರು. ಹಾಾ.. 

ಹಾಾ... ಅಪಪ ಅದನನ ನನಗಿೊಂತ ಬ್ಹಳ  ಗೊಂಭೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣ್ತಸ್ಮದುರ. ‘ಹಾೊಂ.. ನನಗೆ ಮೇಸೆ ಇಲ್ಾ ಅೊಂದಿದನಲ್ಾ. ಈಗ ಮೇಸೆ ಇದೆ 

ನಡ. ಯಾರವ್ುನ ತೊೇರಿಸು’ ಅೊಂತ ನನನ ಕಣುಲಿಾ ಕಣ್ತುಟ್ುಟ ಹೆೇಳಿದುರ. ನನಗೆ ಖುಷ್ಟಯಾಗಿಾಲ್ಾ, ಜೊೇರು ನಗು  ಬ್ತಿವತುೆ. ಅಪಪ ಎಲಿಾ 

ಶ್ಾಲೆಗೆ ಬ್ೊಂದು ಬಿಡಾೆರೊೇ ಅೊಂತ  ಭಯ  ಕೂಡ  ಆಯುೆ. ಅಪಪ ಚಾಲಿವ ಚಾಪ್ಪಾನ್ಸ ನ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಸ್ಮೆದುರ. ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತ್ದೆರ ಸೂಕಲ್ಲಿಾ 

ನನನ ಇನೂನ ಆಡೊಕತಾರೆ ಅನೊನೇ ಭಯಕೆಕ, ಅಪಪ ಬೆೇಡ, ತೆಗೆದು ಬಿಡೇ ಪ್ಪಾೇಸ್ ಎೊಂದು ಕೆೇಳಿದೆ. ಅಮಿ, ಅಕಕ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊೇರಾಗಿ 

ನಗಲಿಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡದುರ. ಅಪಪ ಕೆೇಳಲಿಲ್ಾ. ‘ಇಲ್ಾ, ಇಲ್ಾ ನಡ. ಅವಾನಾರು ತೊೇರಿಸು’ ಅೊಂತ  ನನನ ಬಿಡಲಿಲ್ಾ. ನನಗೆ ಇನೂನ ಹೆಚುನ 

ಮುಜುಗರವಾಯು.ೆ ಅಪಪನನನ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಕರಕೊೊಂಡು ಹೊೇಗದೆಯೇ ಆಗೊೇ ಅವ್ಮಾನವೆೇ ಏಷೊಟೇ ಪವಾವಯಿಲಿವಲ್ಾ ಅೊಂತ  

ಅನ್ನನಸೊೇಕೆಕ ಶುರುವಾಯುೆ. ಇನುನ ಅವ್ನು ನನನ ಜನೆೇಪ್ಪ ಆಡೊಕಳೆಲೆೇ ಇತಾವನೆ ಅನ್ನನಸುೆ. ಅಪಪ ಬಿಡಲಿಲ್ಾ. ಕೆಳಗೆ ಹೊರಡಾಕೆಕ 

ಬ್ೊಂದಾಗ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯ ಅಕಕಳ್ ಸಹ  ಅಪಪನನನ ನೊೇಡ ‘ಕಸರ್ಕ’ ಅೊಂತ  ನಕಬಟ್ುಳ. ಅಪಪನನ ಯಾರೂ ಯಾವ್ತೂೆ ಹಾಗೆ 

ನೊೇಡದಿೆರಲಿಲ್ಾ. ನನಗೆೇ ಇನೂನ ಮುಜುಗರವಾಯು ೆಮತೆ ೆಖಚತವಾಗಿಹೊೇಯುೆ, ಅಪಪ ಚೊಂದ ಕಾಣ್ತಲೆ್ಾ ಅೊಂತ.  



ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಡ್.ಮೇಡೊಂ ಚೆೇೊಂಬ್ರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ೊಂದಿವ. ಹೆಚ್.ಎೊಂ ಗೆ ಸಹ ನಗು ಬ್ೊಂದೂರ, ತಡಕೊೊಂಡದದುರ. ಆದೂರ ಅಷಾಟಗಿ 

ತಡಲಿಕಾಕಗದೆೇ ನಕಕಬಿಟ್ುರ. ಅವಿರಗೆ ಗೊತಾೆಗೊೇಯೆೇನೊೇ ಇದಾಕಗಿಯೇ ಅಪಪ ಮೇಸೆ ಬಿಟ್ುರ ಅೊಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ನನನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಕರ 

ಬ್ೊಂದಿರಬೆೇಕು. ಅವಿರಗೆ 

ಮೊದಲಿೊಂದಲ್ೂ ನನನ ಮೇಲೆ ಸವಲ್ಪ 

ಅನುಕೊಂಪ. ಅಪಪನನ ಕೂರಿಸ್ಮ ಆ 

ಹುಡುಗನನ ಕರೆಸ್ಮದುರ. ಅವ್ನು 

ಭಯದಲೆಾೇ ಒಳಗೆ ಬ್ೊಂದು ನ್ನೊಂತ. 

ಆಹಾ! ನನಗೆ ಎೊಂತೊೇ ಆನೊಂದ 

ಆಗ. ‘ಗೊಂಡಸಾಗಿದೆರ ಯಾಕೆ 

ಹೆದಕೊೇವತಿೇಯ..’ ಅೊಂತ  ಕೆೇಳ್ೆ್ ೇ 

ವಿಕೃತತೆ ಮನಸ್ಲಿಾ ಮೂಡತು. 

ಹೆಚ್.ಎೊಂ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 

– ‘ನೊೇಡು ಅವ್ರ ಅಪಪ ಬ್ೊಂದಿದಾರೆ. 

ನ್ನೇನು ಹೆೇಳಿದ ಪರಿಣ್ಾಮ, ಬ್ಹಳ  

ಘೂೇರವಾದ ಪರಯತನಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕ, 

ತಮಿ ಮುಖದ ಬ್ಗೆಗಯೂ ತಲೆ 

ಕೆಡಸೊಕಳ್ೆೆೇ ಮೇಸೆ ಬಿಟಟದಾೆರೆ’. 

ಇಷ್ುಟ ಹೆೇಳ್ೆ್  ಅಷ್ರಲಿಾ ಆ ಹುಡುಗನ 

ಕಣುಲಿಾ ನ್ನೇರು ತುೊಂಬಿಕೊಳುೆ. 

‘ಇನೆನೊಂದೂ ಹಿೇಗೆ ಮಾಡೆಬೇಡ 

ಹೊೇಗು’ ಎೊಂದು ಕಳಿಸ್ಮದುರ. ನನಗೆ 

ಮನಸ್ಲೆಾೇ ಒೊಂದು ರಿೇತಿಯ 

ಸೊಂತೃಪ್ಪೆ. ನಮಿಪಪನ ಸ್ಮಾತಿಯನನ 

ನೊೇಡ ಇವ್ನ್ನಗೆ ಬೆೇಸರವಾಗಿ ಅತು ೆ

ಹೊೇದ ಅೊಂತ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಿತು ಮೇಡೊಂ ಆ ಹುಡುಗನನನ ಕರೆಸ್ಮ ಹೊಡೆದಿದುರ ಅೊಂತ. ಇನೆನಲಿಾ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಾೆರೊೇ 

ಅೊಂತ ಮುೊಂಚೆಲೆೇ ಆತ ಅಳ್ೆ್ ೇ ನಾಟ್ಕ ಮಾಡದುೆ ಅೊಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆತ ಎೊಂದೂ ನನನ  ತೊಂಟೆಗೆೇ ಬ್ೊಂದಿಲ್ಾ. ನನನ 

ಮಾತಾಡಸ್ಮದೂೆ ಇಲ್ಾ, ಹೊಡೆತದ ಭಯಕೆಕ.  

ಅಪಪನ್ನಗೆ ಹೊಗಳಿದೊರೇ ತೆಗಳಿದೊರೇ ಅಥವವಾಗಿಾಲ್ಾ. ಆಫೇಸ್ಮಗೆ ತಡವಾಯುೆ ಅೊಂತ ನಮಸಕರಿಸ್ಮ ಎದು ೆಬ್ೊಂದುರ. ಮಾರನೆಯ ದಿನಕೆಕ 

ಅಪಪನ ಒೊಂದು ದಿನದ ಮೇಸೆ ಹೊೇಗಿತುೆ.  

 



 

GROWING UP 

NARASIMHA MURTHY S V 
We grew up loving ideas, people and things. 

Ideas can be embraced but  

May not be practically possible in a family 

To practice, but 

Only to preach…….. 

Loving a person is natural. 

But being loved by the same person is 

The greatest gift  

Which many are not fortunate. 

Expectation always surges ahead with the 

Love of material things. 

There is a yawning gap between 

Desire and unfulifillment. 

Obsession creeps in at the corners of mind,  

We are weak with age, they  

Start reappearing on the threshold  

And we are labelled as insane for being  

True to ourselves. 

So, have desires that can be culminated, 

Love people who love you 

Love the things which you have 

Let’s fall in love with 

TODAY. 



¸À«£É£À¦£À £À«®ÄUÀj 

gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉÃ¼Éð, f. É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ 
ªÉÆUÉzÀµÀÆÖ £É£À¥ÀÄ..... 

ºÉÆgÀ¼ÀÄ£ÉÆÃl ©ÃjzÀgÉ CzÉAxÀ DqÀÄA¨ÉÆ® ! 

MA¢µÀÄÖ PÉÃPÉ, PÀ®Äè PÀgÀV¸ÀÄªÀ gÀuÉÆÃvÁìºÀ 

ZÀ¥Áà¼É, §vÁÛ¸ÀÄ, a¤ßzÁAqÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄnÖzÀ ¹ßUÀÞ £ÀUÀÄ. 

±Á¯ÉUÀ¼ÉA§ UÉÆÃqÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ, DlzÀ§AiÀÄ® vÀÄA§ PÀgÁªÀÄwÛ£À §tÚzÀ ¯ÉÆÃPÀ 

ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ÀUÉ MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÀ, ºÉvÀÛªÀgÀ  JgÀPÀ ºÉÆAiÀÄÝ ¦æÃwAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ 

UÉÆvÀÄÛUÀÄj¬Ä®èzÀ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À C£ÀAvÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À ¨É¸ÀÄUÉ 

vÁ£ÀÄAlÄ ªÀÄÆgÀÄ¯ÉÆÃPÀªÀÅAmÉA§ ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ ZÀÄgÀÄQUÉ°è PÉÆ£É ? 

PÀëÄzÀæ ¨sÁªÀUÀ¼À Ȩ́ÆÃAPÀÆ E®èzÀ ¥À«vÀæ ªÁvÀì®åzÀ MgÀvÉ 

ªÀÄgÀ¼À̈ ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ D ¨Á®åzÀ §¤AiÉÆ¼ÀUÉ vÀAUÁ½AiÀÄAvÉ ?? 
 

HgÀ ªÀÄA¢AiÀÄ M®«£Á¸ÀgÉ 

£ÉgÉºÉÆgÉAiÀÄ°è£À À̧®ÄUÉ À̧¯Áè¥À, 

§AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀ PÉÆAqÁlzÀ ºÀÆ£ÀUÉAiÀÄ UÉÆAZÀ®Ä, 

gÀPÀÛ¸ÀA§A¢üUÀ¼À ¤ªÁåðd D¥ÀÛ¨sÁªÀzÀ ¥ÀgÀªÀÄ À̧ÄR, 

CzsÁå¥ÀPÀgÀ ¤µÀÄ×gÀvÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¸À¢Ý®èzÉ «ÄrAiÀÄÄªÀ DzÀæðvÉ 

MqÉAiÀÄ-MPÀÌ®Ä ¨sÉÃzÀ«®èzÀ, PÀÄ®UÉÆÃvÀæUÀ¼À £É¥À«®èzÀ 

eÁw ªÀÄvÀUÀ¼À PÀlÄÖ©Ã¼ÀzÀ, £ÀqÉ£ÀÄrAiÀÄ vÀgÀvÀªÀÄ«®èzÀ 

C¨ÉÆÃzsÀ PÀAUÀ¼À° ¸ÀzÁ ¸ÀÆ¸ÀÄªÀ «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ¥ÀæeÉÕ, 

vÉgÉzÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀAxÀ, ¸ÀánPÀ ¸ÀzÀÈ±À ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ £ÉÆÃl 

ªÀÄgÀ¼À̈ ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ D ¨Á®åzÀ §¤AiÉÆ¼ÀUÉ vÀAUÁ½AiÀÄAvÉ ?? 
 

DµÁqsÀ s̈ÀÆwvÀ£À«®è; zÉÃ±ÁªÀj £ÀUÉAiÀÄ ºÀ¼ÀºÀ½PÉ¬Ä®è 

EUÉÆÃ, E À̧ªÀÄÄäUÀ¼À Ȩ́ÆÃUÀ¯ÁrvÀ£À«®è; ºÀÄ¹¥ÀæwµÉ×UÉ eÉÆÃvÀÄ©Ã¼À¨ÉÃQ®è   

PÉÆqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ªÀÄ¸À®vÀÄÛUÀ½®è; UÀÄ¯ÁªÀÄVjAiÀÄ ºÀAV®è 

UÉÆÃ¸ÀÄA¨ÉvÀ£ÀzÀ CAQvÀQ°è eÁUÀ«®è; zÉéÃóµÀ-ªÀÄvÀìgÀUÀ¼À «PÀÈwUÀ½®è 



ºÉtÄÚ ºÉAqÀ, zsÀ£ÀPÀ£ÀPÀUÀ¼À vÉªÀ®ÄUÀ½®è; ¥Àæ±À¹Û, ºÁgÀ vÀÄgÁ¬ÄUÀ¼À ºÀQÃPÀwÛ®è 

PÁ¯É¼ÉAiÀÄÄªÀ ±ÀPÀÄ¤§Ä¢Þ¬Ä¤vÀÆ E®è; «WÀß ¸ÀAvÉÆÃµÀzÀ CxÀð UÉÆwÛ®è 

UÉÆÃªÀÄÄR ªÁåWÀævÀ£ÀzÀ ¸ÀAUÀ«®èªÉÃ E®è; ¸ÁéxÀð-¯ÉÆÃ®Ä¥ÀvÉUÀ¼À Cj«®è 

ºÀ®ÄèVAdÄªÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ«®è; ¸ÀªÀÄAiÀÄ¸ÁzsÀPÀvÀ£ÀªÀÅ ªÉÆ¼ÀPÉAiÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è 

C¢üPÁgÀ-CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼À DmÉÆÃ¥ÀUÀ½®è; DvÀägÀwAiÀÄ VÃ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ À̧Ä½AiÀÄÄªÀÅ¢®è 

ªÀÄgÀ¼À̈ ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ D ¨Á®åzÀ §¤AiÉÆ¼ÀUÉ vÀAUÁ½AiÀÄAvÉ ?? 
 

PÁ® PÁAiÀÄÄªÀÅzÉÃ ? ¸ÀªÉzÀ zÉÃºÀ ªÀÄvÉÛ PÉÆ£ÀgÀÄªÀÅzÉÃ? 

§wÛzÀ fÃªÀ¸É̄ É ªÀÄvÉÛ M¸ÀgÀÄªÀÅzÉÃ? 

ªÀtðªÀÄAiÀÄ avÁÛgÀzÀ £É£À¦£À £À«®ÄUÀj ªÀÄvÉÛ ªÀÄj ºÁPÀÄªÀÅzÉÃ ? 

C®àªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ PȨ́ Àj£À°è ªÀÄvÉÛ ªÀ¸ÀÄzsÉÊªÀ PÀÄlÄA§zÀ PÀªÀÄ® CgÀ¼ÀÄªÀÅzÉÃ? 

£Á£ÉA§ C¦üÃ«Ä£À CªÀÄ°£À° ¥ÀgÀvÀvÀézÀ ºÉÆ¼ÀºÀÄ £ÀPÀëvÀæªÁUÀÄªÀÅzÉÃ? 

£ÀAf£ÀUÉÆgÀ¼ÀÄ §jzÁV ¸ËºÁzÀðzÀ CªÀÄÈvÀ¥Á£ÀPÉ CAd°AiÀiÁUÀÄªÀÅzÉÃ? 

»A¸É-PËæAiÀÄðUÀ¼À gÀÄzÀæ£ÀvÀð£À ¤AvÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÉÆzÀ®£ÀÄr C£ÀÄgÀtÂ¸ÀÄªÀÅzÉÃ? 

PÉèÃ±À-MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ D«AiÀiÁV ±ÁAw ¸ÀÄ©üPÉëUÀ¼À ªÉÄÃWÀªÀ¶ðtÂAiÀiÁUÀÄªÀÅzÉÃ? 

M¼ÀV£À É̈ÃUÀÄ¢UÀ¼ÀÄ CqÀV, ºÉÆgÀV£À s̈ÀæªÉÄUÀ¼À PÀ¼Àa £ÀUÀß¸ÀvÀåzÀ zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄªÀÅzÉÃ ? 

ªÀÄgÀ¼À̈ ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ D ¨Á®åzÀ §¤AiÉÆ¼ÀUÉ vÀAUÁ½AiÀÄAvÉ ?? 

PÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É.. PÀgÀUÀÄvÉÛÃ£É...  ºÀÄZÀÑgÀ À̧AvÉAiÀÄ ¸ÀgÀQ£À° ºÁUÉÃ ¸ÀÄªÀÄä£É !!! 

 



¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁzÀj 

         qÁ. ±ËjÃ±ï PÀÄzÀÄÌ½ 
  

 ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ ºÁUÀÆ ‘C©üªÀÈ¢Þ’ J£ÀÄßªÀ ¥Áj¨sÁ¶PÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ 

ZÀZÉðVÃqÁUÀÄwÛªÉ. DzÀgÉ F ¥ÀzÀ¥ÀÅAdUÀ¼ÀÄ EwÛÃaUÉ ºÀÄnÖPÉÆAqÀAvÀºÀªÀÅUÀ¼À®è. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ 

JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¥ÀÇªÀðzÀ°èAiÉÄÃ EvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. ºÀ®ªÀÅ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ ¸ÀÛgÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¶ÖAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢vÀÄÛ. ¸ÀªÀiÁdªÉA§ ¸ÀªÀÄ¶ÖAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ°è 

ºÀ®ªÀÅ d£ÁAUÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛªÉ. C£Á¢PÁ®¢AzÀ®Æ EAvÀºÀ d£ÁAUÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ eÁw, ªÀÄvÀ, zsÀªÀÄð, 

¸ÁªÀiÁfPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw EªÉÃ ªÉÆzÀ¯ÁzÀÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. CAzÀgÉ fÃªÀ£À ±ÉÊ° 

CxÀªÁ fÃ«¸ÀÄªÀ PÀæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. 

EzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ CxÀªÁ gÀÆrüUÀ¼ÁV PÀgÉ¹PÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. CAzÀgÉ ««zsÀ d£ÁAUÀUÀ¼À, ««zsÀ ¨sÁµÉUÀ¼À ºÁUÉAiÉÄÃ 

««zsÀ eÁw, ªÀÄvÀ, zsÀªÀÄðUÀ¼À d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¢üAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆ¼ÀUÉ fÃ« À̧ÄwÛgÀÄªÀ 

ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ‘¸ÀªÀiÁd’ ºÁUÀÆ C°èAiÀÄ ««zsÀ §UÉAiÀÄ d£ÀªÀUÀðªÀ£ÀÄß ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À̄ ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ 

DzsÀÄ¤PÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è, ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ JA§ÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ d£ÁAUÀPÉÌ «ÄÃ¸À¯ÁUÀzÉ J¯Áè ªÀÄvÀ-zsÀªÀÄðzÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

d£ÁAUÀUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ zÀÈ¶ÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀªÉÃ ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ CxÀªÁ ‘d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ’ 

EAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹PÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ. ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀ ¨sÁgÀvÀzÀ EA¢£À ‘¸ÀªÀiÁd’ªÉÃ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ 

¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘ À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄ’ªÁV ¥ÀæZÀ°vÀzÀ°èzÉ. C¹ÛvÀézÀ°ègÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ avÀætªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨ÉÃPÀÄ 

¨ÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ºÉÆgÀºÁPÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀjÃvÀå M¦àPÉÆArgÀÄªÀ eÁvÁåwÃvÀ, 

zsÀªÀiÁðwÃvÀ JA©vÁå¢ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CA±ÀUÀ½UÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVAiÉÄÃ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄÆ gÀÆ¥ÀÅUÉÆArzÉ.  

 

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀÀ ªÁåSÉå, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C©ªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉUÉ ºÀ®ªÀÅ «zÁéA¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ 

PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. PÉ®ªÀgÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¹zÁÝgÉ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉUÉ VæÃPï vÀvÀéeÁÕ¤AiÀiÁzÀ 

Cj¸ÁÖl¯ï, CxÀð±Á¸ÀÛçdÕgÁzÀ DqÀªÀiï¹ävï, EªÀiÁå£ÀÄAiÀÄ¯ï PÁAvï, PÁ¯ïð ªÀiÁPïìð ªÀÄvÀÄÛ 19-20£ÉÃ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ 

DyðPÀ vÀdÕgÀÄ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.  DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ 

DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ªÀiÁvÀæªÉÃ MvÀÄÛ ¤ÃrvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ E°è UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀiÁd CxÀªÁ 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ¥Á²ÑªÀiÁvÀå gÁµÀÖçUÀ½UÉ ºÉÆÃ°¹zÀgÉ «©ü£ÀßªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Á²ÑªÀiÁvÀå gÁµÀÖçUÀ¼À 

«zÁéA¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀvÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß (ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ) ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ C¼ÀªÀr¸À®Ä 

PÀµÀÖ¸ÁzsÀå. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉÃ±À MAzÀÄ ¸ÀAQÃtðªÁzÀ ¸ÀªÀiÁd ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. ºÀ®ªÀÅ eÁw, zsÀªÀÄð, 

¥ÀAxÀUÀ¼À C¹ÛvÀé, ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£ÀÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, gÀÆrüUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ §ºÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è 



DZÀj¸À®àqÀÄwÛzÉ. EzÀ£ÉßÃ zÉÃ±ÀzÀ ‘¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ £É¯ÉUÀlÄÖ’ JA§ÄzÁVAiÀÄÆ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ G£ÀßvÀªÁV 

¥Àæw©A©vÀªÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹PÉÆAqÉÃ E°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÉ. 

EzÀÄ MAzÀÄ vÉgÀ£ÁV ºÀUÀÎzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÀð¸ï ªÀiÁrzÀAvÉ..! ¨sÁgÀvÀzÀ AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå AiÉÆÃd£Á 

DAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ F ¤nÖ£À°è AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À É̈ÃPÁVgÀÄªÀÅzÀÄ ‘C©üªÀÈ¢Þ’AiÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ jÃw 

CxÉÊð¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÉ. EzÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÁåvÀäPÀªÀÇ ºËzÀÄ. vÁæ¸ÀzÁAiÀÄPÀªÀÇ ºËzÀÄ. DzÀgÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ 

zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À¢AzÀ ¸ÀªÀðgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ D ¤nÖ£À°è ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀgÀÄ PÉ®¸À 

ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄwÛzÉ. 

 
 

À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀjPÀ®à£É 

 zÉÃ±ÀzÀ ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÅ PÀÈ¶AiÀÄ£ÉßÃ £ÀA©gÀÄªÀÅzÀjAzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ 

ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ CUÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉÃ £ÀªÀÄä ¸ÀAQÃtð ¸ÀªÀiÁd ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ 

gÀÆ¥ÀÅUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¤nÖ£À°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉÃ£ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 

‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ’ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ fÃªÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß 

GvÀÛªÀÄ fÃªÀ£À ±ÉÊ°UÉ ¥ÀjªÀwð¸ÀÄªÀÅzÀÄ JA§ÄzÁV CxÉÊð¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. F jÃwAiÀiÁV fÃªÀ£À ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß 



GvÀÛªÀÄUÉÆ½¸ÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è DyðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®ªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CxÀªÁ ºÀÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F 

¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ªÀÄÄSÉÃ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjªÀiÁr, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉaÑ À̧¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ 

¨Áj DAzÉÆÃ®£ÀªÁVAiÀÄÆ EzÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ (GzÁºÀgÀuÉUÉ: ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀéZÀÑvÁ DAzÉÆÃ®£À. 

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀÄªÀ ±ÉÃ. 100gÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¤ªÀiÁðt). DzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 

C©üªÀÈ¢Þ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ D±ÀAiÀÄ CxÀªÁ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 ªÀÄºÁvÁä UÁA¢ü ºÁUÀÆ gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ mÁUÀÆgï CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F zÉÃ±ÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉUÉ 

ªÀÄºÉÆÃ£ÀßvÀªÁzÀ D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀªÀgÀÄ. ºÀ½îUÀ¼À GzÁÞgÀªÁUÀzÉ zÉÃ±ÀzÀ GzÁÞgÀªÁUÀzÀÄ JA§ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ 

ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃrzÀ CªÀgÀÄ F zÉÃ±À PÀAqÀ ªÀÄºÁaAvÀPÀgÀÄ. ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¸Àé-

¸ÀºÁAiÀÄ, DvÀä «±Áé À̧ JA§ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁì»¸ÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß GvÉÛÃf¸À§ºÀÄzÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ D C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀå’ JA§ÄzÀ£ÀÄß MwÛ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ.  PÀÈ¶, UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÉ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁj 

¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ DyðPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQ, fÃªÀ£À ªÀiË®åªÀ£ÀÄß 

GvÀÛªÀÄUÉÆ½¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JA§ CA±ÀPÉÌ ºÉaÑ£À ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ.  

 C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉUÉ ©ü£Àß ©ü£Àß ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖPÉÆArªÉ. d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ 

««zsÀ ¸ÀÛgÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ‘ À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ’ ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ 

¸ÀA¥À£ÀÆä®zÀ §¼ÀPÉUÁV d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¹ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß F ¤nÖ£À°è 

eÁUÀÈvÀUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ §¼À¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ CªÀgÀ°è CjªÀ£ÀÄß 

ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ‘DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ’ DyðPÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛzÉ; ¥ÀæUÀw E°è CvÀåUÀvÀåªÉ¤¹zÀgÀÆ, CzÀ£ÀÄß 

ªÀåªÀ¹ÜvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÁV PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. EzÀÄ PÀ̄ Áåt CxÀðªÀåªÀ¸ÉÜUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. 



‘¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ’ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ CUÀvÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß d£ÀvÉUÉ MwÛ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ F §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ 

¸ÀºÀPÀj¸ÀÄªÀAvÉ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÉæÃgÉÃ¦¸ÀÄvÀÛzÉ. Cj«£À ²PÀëtªÀ£ÀÆß EzÀÄ d£ÀvÉUÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.  C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀAvÉ C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ¼ÀÄîªÀAw®è. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß F 

PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ¸Àà¶ÖÃPÀj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. 

 

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°ègÀÄªÀ ««zsÀ ¸ÀÛgÀUÀ¼À¯ÁèUÀÄªÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ 

gÀAUÀzÀ̄ ÁèUÀÄªÀ À̧ªÀÄUÀæ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÁÛgÉ.  

 «±Àȩ́ ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ, ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄA§ÄzÀÄ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ. MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ 

¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV d£À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄªÀÅ vÀ£Àß MUÀÎnÖ£À ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¤ÃqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ 

¸ÀºÀPÀj¸À̈ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ D zÉÃ±ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¤AwzÉ ªÀÄvÀÄÛ 

CzÀÄ MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ É̈¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ’ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ.  

 ¨sÁgÀvÀzÀ AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀÄjvÀÄ F jÃw «ªÀj À̧ÄvÀÛzÉ: ‘ À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄ 

C©üªÀÈ¢ÞAiÉÄAzÀgÉ UÁæ«ÄÃt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉ. F «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è 

PÉÊUÉÆAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀÅzÀÄ’. 

 s̈ÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ vÀ£Àß «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß F jÃw ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ: ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ 

J£ÀÄßªÀÅzÀÄ d£ÀvÉ vÀªÀÄUÉÆÃ¸ÀÌgÀ À̧é-¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ AiÉÆÃf¹ eÁjUÉÆ½ À̧ÄwÛgÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. À̧gÀPÁgÀ PÉÃªÀ® 

vÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ MzÀV À̧ÄwÛzÉ. ªÀåQÛ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ d£À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ̧ ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß 

G¢ÝÃ¥À£ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝÃ±ÀªÁVzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, 

AiÀÄÄªÀPÀ-AiÀÄÄªÀw ªÀÄAqÀ®UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ À̧AWÀl£ÁvÀäPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ 

ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ’ JA§ÄzÁV «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.    

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÁåSÉå 

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ©ü£Àß ©ü£ÀßªÁzÀ ªÁåSÉå ºÁUÀÆ CxÀðUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. 

J¸ï. gÀAUÀ¸Áé«Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ PÀÄjvÀÄ F 

PÉ¼ÀV£ÀAvÉ ªÁåSÁå¤¸ÀÄvÁÛgÉ.1 

 d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ fÃªÀ£À PÀæªÀÄ, ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉ, ¸Àé-¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ 

ªÀåªÀºÁgÀUÀ½UÉ À̧ºÀPÁjAiÀiÁUÀÄªÀ CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÁvÀäPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÉßÃ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀÄ 

PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  

                                                           
1 S.Rengasamy –Madurai Institute of Social Sciences, Introduction to Rural Community Development, accessed 

through http://www.scribd.com/doc/18906031/Introduction-to-Rural-Community-Development 

http://www.scribd.com/doc/18906031/Introduction-to-Rural-Community-Development


 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ JAzÀgÉ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ jÃwAiÀÄ fÃªÀ£À PÀæªÀÄ¢AzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆAzÀÄªÀ 

fÃªÀ£À PÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆ¼ÀÄîªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ. 

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÉaŅ̃ ÀÄvÀÛzÉ 

ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß §UÉºÀj¹PÉÆ¼ÀÄîªÀvÀÛ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ DVzÀÄÝ, d£ÀvÉAiÀÄ°è À̧àzsÁðvÀäPÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ¢AzÀ 

§zÀÄPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÀÜ½ÃAiÀÄ ̧ ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ̧ ÀºÀPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ 

zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.  

 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À MAzÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, D ªÀÄÆ®PÀ 

d£ÀvÉ C) vÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀÆ UÀÄA¦£À ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÁåSÁå¤¸ÀÄvÁÛgÉ. D) ¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀéjÃvÀå 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄðUÀvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀPÁÌV O¥ÀZÁjPÀ ºÁUÀÆ C£Ë¥ÀZÁjPÀ £É¯ÉUÀnÖ£À°è vÀªÀÄä 

vÀªÀÄä¯ÉèÃ ¸ÀAWÀnvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. E) CªÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß FqÉÃj¹PÉÆ¼Àî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½UÉ 

¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆ¼Àî®Ä ªÀåQÛUÀvÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄA¥ÀÅ DzsÁjvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 

F) CªÀgÀzÉÃ DzÀ ̧ ÀA¥À£ÀÆä®¢AzÀ UÀjµÀÖ «±Áé À̧zÉÆA¢UÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄµÁÖ£ÀUÉÆ½¸ÀÄvÁÛgÉ. 

G) CUÀvÀåªÉ¤¹zÁUÀ ̧ ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ ̧ ÀA¥À£ÀÆä®zÀ PÉÆæÃrÃPÀgÀt (¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ 

¸ÀA¥À£ÀÆä®) ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ MAzÀÄ «zsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ, d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉaÑ¹PÉÆ¼Àî®Ä CzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ 
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.  
 

 

                                                                 
 

  



ನನನ ಬಾಲ್ಯ ಮತೆೆ ಸ್ಮಗಬ್ಹುದೆೇ?* 

-ಗುರುರಾಜ ಬ್ುಧಯ 

ನನನ  ತಂದೆಯವರು ಮೂಲvÀB ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ¨sÁUÀzÀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ (ಅಂದಿನ ದಕಿ್ಷಣಕನನ ಡ), 

ಕಂದಾಪುರ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಷನ ©Ãಜಾಡಿ ಗ್ರಾ ಮದವರು.  ಅವgÀÄ ಸರಕಾರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಬ್ಯ ಂಕ್ ನಲೆ್ಲ  

ಕೆಲಸದಮೇಲ್ಲ ಆಂಧ್ಾ ಪ್ಾ ದೇಶ (ಅವಿಭಜಿತ) ದ ಗ್ರಾ ಮೀಣಪ್ಾ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲ  1967ರ ನಂತರ ಕೆಲಸ 

ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಿದರು. ತಾಯಿ ಗಂಟೂರಿನವರು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ರ್ನನು ಮತ್ತು  ನನ್ನನ ಬ್ಬ ರ ತಂಗಿಯರ ಜನನ ಮತ್ತು  

ವಿದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸಗಳೆಲೆವೂ ಅಲೆ್ಲಯೇ ಆದವು.   

ನನನ ನುನ  ಶಾಲ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀಗವಾಗ ನನನ  ಅಮಮ ನನುನ  ಬ್ಹಳ ಸತಾಯಿಸುತ್ತು ದೆೆ , ಅಮಮ ನ 

ಕಾಲ್ಲಗೆ ಸುತ್ತು ಕಂಡು ನೇತಾಡುತ್ತು ದೆೆ .   ಇದೇ ನನಗೆ ಬ್ರುವ ಮೊದಲು ನೆನಪು.  ನನಗೆ ಒಂದು 

ತ್ತಪ್ರಕ್ಷಯನುನ  (ಸಣಣ  ಕಲೆು  ಹಾಕ್ಷ, ಎಳೆದು ಹಡೆಯುವ) (ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ರಜಕೆೆ  ಬಂದಾಗ 

)ಕಡಿಸಿದೆರು.  ಆಂಧ್ಾ ಕೆೆ  ಹಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತು -ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅದರಲೆ್ಲೀ ಆಟ (ಗೊತು ಲೆ , 

ಹಸಹುಚ್ಚು ).  ನಮಮ  ಪ್ಕೆದ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಕಲೆು  ಹಾಕ್ಷ ತ್ತಪ್ರಕ್ಷ ಒತ್ತು ವಾಗ ಎಡಗೈ ಕ್ಷರುಬರಳನುನ  

ತೂರಿಸಿ ಏಟು ಮಾಡಿಕಂಡಿರುವ ಗ್ರಯ ಈಗಲ್ಲ ಇದೆ. 

ನನನ  ಸಂಪೂಣಾ ಶಾಲಾ ವಿದಾಯ ಭ್ಯಯ ಸ ತೆಲುಗ ಮಾಧ್ಯ ಮದಲೆ್ಲಯೇ ನಡೆದಿರುತು ದೆ. ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಮಾತಾ  

ಅಧ್ಾಂಬ್ದಾ ಕನನ ಡ ಮಾತರ್ನಡುತ್ತು ದೆೆವು.  ಮುಖಕೆೆ  – ಮೊೀರಿ ಎನುನ ತ್ತು ದೆೆವು.  1984 ರಲೆ್ಲ  ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ  

ಬಂದಮೇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕನನ ಡ ಬ್ರೆಯುವುದು, ಮಾತರ್ನಡುವುದು ಕ°ತ್ತದೆು .  

ನಮಮ  ಮನೆ ಬ್ಯ ಂಕ್ಷನ ಹಂಭ್ಯಗದ ಸಿಬ್ಬ ಂದಿ ವಸತ್ತಗೃಹದಲೆ್ಲತ್ತು , ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯ ಮುಗಿದನಂತರ 

ಬ್ಯ ಂಕ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗತ್ತು ತ್ತು .  ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ £ÁªÀÅ ಬಳಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಸಂಜೆ ಟೂಯ ಷನ್ ಗೆ 

ಹೀಗತ್ತು ದೆೆವು.  ಶಾಲ್ಲಯ ನಂತರ ಆಟ, ನಂತರ ಟೂಯ ಷನ್ – ಆಚೆಯಿಂದ ಹೀಗವವರಿಗೆ 

ಸ್ವಮೂಹಕವಾಗಿ ಉರು ಹಡೆಯುವ ಶಬೆ್  ಮಠದಲೆ್ಲ  ಶೆ್ೀಕಗಳ ಪ್ಾ ವಚನದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತು ತ್ತು .  

ಆಟದಿಂದ ಸುಸ್ವು ದ ನಮಗೆ ನ್ನದೆೆ , ಮತ್ತು  ಹಾಗೇನೇ ಬ್ಯಿಗೆ ಬಂದದೆನುನ  ಒದರುgÀÄªÀÅzÀÄ EzÉÝÃ EvÀÄÛ. 

ರ್ನನು ಓದಿದ ಎಲೆಾ  ಶಾಲ್ಲಗಳೂ ಊರಾಚೆ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಗದೆೆ  ಪ್ಕೆದಲೆ್ಲ  ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಟದ 

ಮೈದಾನವಿರುವ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳ°ègÀÄwÛzÀÝªÀÅ.  ಮಧ್ಯಯ ಹನ ದ ಊಟದ ಮುಂಚೆ ಮzsÀåAತರ ವಿರಾಮದ ಘಂಟೆ 

ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆರೆ ಏರಿಮೇಲ್ಲ ಲೈರ್ನಗಿ ನ್ನಂತ್ತ ನ್ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು  (ಮೂತಾ ವಿಸಜಾನೆ ಮಾಡುವುದು) 

ಖುಷಿಯೀ ಖುಷಿ.  ಯಾರು ಎಷ್ಟು  ದೂರ ನ್ನೀರನುನ  ಬಿಡುತಾು ರೆನುನ ವ ಸಪ ರ್ಧಾ ಬೇgÉ.!  ಒಂದು ಶಾಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  

ನಮಗೆ ಉಪಿಪ ಟುು  ಮಾಡಿಕಡುತ್ತು ದೆರು.  ಅದನುನ  ತ್ತನನ ಬ್ರದೆಂದು ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಬೈಗಳು.  ಆದರೂ 

ಹಲಗೆಮೇಲ್ಲ ಹಾಕ್ಷಸಿಕಂಡು ತ್ತನುನ ತ್ತು ದೆೆ .  ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲ್ಲ ಹಲಗೆಮೇಲ್ಲ ಬ್ರೆಯುವಾಗ ಎಣ್ಣಣ ಯ 

ಪ್ಾ ಭ್ಯವದಿಂದ ಬ್ರೆಯಲಾಗದೆ ಜಾರುತ್ತು ತ್ತು , ಹಲಗೆ ಶುಭಾ ವಾಗಿಟುು ಕಂಡಿಲೆವಂದು ಇನ್ನ ಂದು ಪೂಜೆ. 

ನಮಮ  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರಿ ಮತ್ತು  ಹಸುಗಳ ದೊಡಿಾಯಂದಿತ್ತು .  ನಮಮ  ಊರಿನ ಎಲೆ  

ರಾಸುಗಳು 4ಕ್ಷ.ಮೀ ದೂರದಲೆ್ಲರುವ ಬಟು ಗಳಿಗೆ ಮೇ«ಗ್ರಗಿ ಹೀಗತ್ತು ದೆವು. ಬಳಗೆೆ  11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ 

ತನಕ ಆ ದೊಡಿಾ  ನಮಮ  ಆಟಗಳಿಗೆ ಲಭಯ ವಿತ್ತು  (ಕಬ್rØ, ಲಗೊೀರಿ, ಚೂರಚೆಂಡು, ಚರ್, ಐಸ್ ಬೈಸ್, ಕಳಳ -

¥ÉÆಲ್ಲೀಸ್…..).  ಆ ದೊಡಿಾ ಯ ಮೂಲ್ಲAiÀÄ°è ರಾಸುಗಳ ಒಣಗಿರುವ ಸಗಣಿಯ ದೊಡಢ  ಕಪ್ಪಪ .  ಅದರಲೆ್ಲಲೆಾ  

ಹರಳಾಡಿ, ಬಿದೆು , ಜಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೀದಮೇಲ್ಲ ಮvÉÛ ಬೈಗಳು.  ಸ್ವನ ನಮಾಡಿದಮೇಲ್ಲ ‘ಪೌಡರ್’ 



ಹಚ್ಚು ಕೀಬೇಕೆಂದು ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಒತಾು ಯ.  ನನನ  ತಲ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಯೀಚನೆ – ಪ್ರಾ ಣಿಗಳು ‘ಪೌಡರ್’ 

ಹಚ್ಚು ಕಳಳ ದಿದೆಾ ಗ ರ್ನನೇಕೆ ಹಚ್ಚು ಕೀಬೇಕ? 

ರ್ನನು ಬಳೆದಿರುವ ಹಳಿಳ ಗಳಲೆ್ಲ  ವಷಾPÉÆÌಮ್ಮಮ  ‘ವನಭೀಜನ’ ಮಾಡುತ್ತದೆೆವು.  ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ 

ಊರಾಚೆ ತೀಟಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಇಡಿೀ ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು.  ಮರಹತ್ತು ವುದು, ಲಗೊೀರಿ, ಓಡುವುದು ಇತಾಯ ದಿ.  

ಸಂಕಾಾ ಂತ್ತ ಹಬ್ಬ ದ ಸಂದಭಾದ°è ಪ್ಾ ತ್ತಯಂದು ಮನೆಮುಂದೆ ‘ಗೊಬಬ ಮಮ ’ ಇಡುತಾು ರೆ.  ಗೊಬಬ ಮಮ  

ಎಂದರೆ ದನದ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮಮ ಯ ¸Àಗಣಿಯನುನ  ನ್ನೀರಿನಲೆ್ಲ  ಕ É̄ಸಿ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ನೆಲ ಶುಭಾ ಮಾಡಿ, 

¸Àಗಣಿಯ ದೊಡಾ  ಚೆಂಡನುನ  ಇಟುು  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ದಾಸವಾಳ ಹೂವನುನ  ಇಡುವುದು.  ಇಡಿೀ ಊರಿನಲೆ್ಲ  

ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಗೊಬಬ ಮಮ ಗಳನುನ  

ನ್ೀಡಬ್ಹುದು.  ದಾರಿಯಲೆ್ಲ  ಹೀಗತಾು  

ನ್ನೀವು ಸಾ ಲಪ ವಾದರೂ ಗಮನ ಕಡದೆ 

ಗೊಬಬ ಮಮ  ತ್ತಳಿದರೆ, ನ್ನೀವು 

ಜಾರೆಬಂqÉÃನೇ!! 

ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 33 ವಷಾಗಳಾಗಿ 

ಈಗಿನ ಮಕೆಳಳ ನುನ  ನ್ೀಡುವಾಗ ಏನಪ್ರಪ  

ಬ್ಲಯ  ಹೀಗೂ ಇರುತು ದಾ ಎಂದೆನ್ನಸುತು ದೆ.  

ಮಕೆಳನುನ  ಶಾಲ್ಲಗೆ (ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ 
±Á É̄UÉ) ಬಿಡುವ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನುನ  ಹೆಚ್ಚು  

ನ್ೀಡಬ್ಹುದು.  ಮಕೆಳಲೆ್ಲ  ತನನ  

ಪ್ಾ ತ್ತಬಿಂಬ್ ನ್ೀಡುತಾು  ಮಕೆಳು ಶಾಲಾ 

ಕಠಡಿಯಲೆ್ಲ  ಕಳಿತ್ತ ಕ್ಷಟಕ್ಷಯಿಂದ 

ನ್ೀಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ತಂದೆತಾಯಿAiÀÄgÀÄ ಮನೆಗೆ 

ನ್ನಗಾಮಸುವುದು, ಅತ್ತಯಾದ ನ್ನರಿೀಕಿೆಯ 

ಮಾನಸಿಕ ಸಿಿ wAiÉÄÃ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನೆನ ೀನ್ೀ? 

ಈಗಿನ ನಗರದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬ್ಹಳ ಸುವಿಹಾರಿ 

ವಿಲಾಸಿ ಜಿೀವನ. ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್, 

ಇಂಟgïನೆಟ್, ಕೇಬ್ಲ್ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಸುಲಭ 

ಲಭಯ ತೆ.  ಮೊದಲು ರ್ನವಲೆಾ  ಒಟಿು ಗೆ 

ಕಳಿತ್ತ ಟಿವಿ ನ್ೀಡುತ್ತು ದೆ ರೆ, ಈಗ ಮಕೆಳು ಮೊಬೈಲ್ ನಲೆ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬಬ ಬ್ಬ ರೇ ಕಳಿತ್ತ ಎಲೆವನ್ನನ  

ನ್ೀಡುತ್ತು ರುತಾು ರೆ.  ಮತ್ತು  ಬರಳುಗಳಲೆ್ಲಯೇ ವಾಯ ಯಾಮ ಹೆಚ್ಚು . ಹಾಗ್ರಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆೆ  

ಹೀಗವ ಸಂದಭಾ ಕಡಿಮ್ಮ.  ಮನೆಯಲೆ್ಲ  ಮಾಡಿರುವ ತ್ತನ್ನಸುಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಪ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ಣಣ  ಬ್ಣಣ ದ 

ಪೊಟು ಣಗಳಲೆ್ಲ  ತಯಾರಾದ, ಪೌಷಿು ಕಾಂಶವಿಲೆದಿರುವ ತ್ತನ್ನಸುಗಳನುನ  ತ್ತನುನ ವುದೇ ಹೆಚ್ಚು . ಮಾಲ್ 

ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲು ಪೆ್ಪ ಕಸ ಗಳಲೆ್ಲ  ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಾು ರೆ. 

ಮಕೆಳು ನೈಜತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಬಳೆಯುವುದನುನ  ರ್ನನು ನ್ೀಡುತ್ತು ದೆೆ ೀನೆ.  ಕೃತ್ತಾ ಮ 

ಜಿೀವನಶೈಲ್ಲಯ ಪ್ದರಗಳಲೆ್ಲ  ಬಳೆಯುತಾು  ಸzÀÈqsÀವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸಿಿ ತ್ತಯಿಲೆದೆಯೇ, ತಾವೇನು 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಗೊಂದಲಗಳಲೆ್ಲ , ತಂದೆತಾಯಿAiÀÄgÀÄ ಹಾಕ್ಷರುವ ಗರಿಮುಟು ಲಾಗದಿರಲು ತ್ತಂಬ್ 

ಮಕೆಳು ಆತಮ ಹತೆಯ ಗೆ ಶರಣಾಗವುದನುನ  ಕಾಣಬ್ಹುದು. 



ನನನ  ಮಾನದಂಡ ನನನ  ಬ್ಲಯ ದ ಅನುಭವ, ಅದೂ 47 ವಷಾಗಳ ಹಂದಿನದೆು .  ಹಲವಾರು 

ಬ್ದಲಾವಣ್ಣಗಳು ಆಗಿವಯೆನುನ ವ ವಾಸು ವಿಕತೆಯನುನ  ರ್ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  ಆದgÉ ಇಡಿೀ ಸಮಾಜದ 

ಪ್ಾ ವಾಹ ಹೀಗತ್ತು ರುವ ಗತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ವೇಗದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ನ್ೀಡುತಾು , ಮಕೆಳ 

ಉಲೆಾಸದ ಬ್ಲಯ ವನುನ  ಅದು ತನ್ನ ಂದಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕಂಡು ಹೀಗªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ ಮಕೆಳ ಜಿೀವನ 

ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುತಾು  EzÉAiÉÄÃ ಎನುನ ವುದೇ ನನನ  ನ್ನರಾಶೆ. 

ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃPÉAzÀgÀÆ ¹UÀzÀ gÀÄa 
- ¤gÀAd£À UÁtÂUÀgï 

EAzÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå §AiÀÄ¹zÉÝ®èªÀ£ÀÆß PÀëtªÀiÁvÀæzÀ°è ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ zÁjAiÀÄ°èzÁÝ£É. §zÀÄPÀÄªÀ J¯Áè 

G¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, vÀAvÀæöUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£ÀÄ PÀ°wzÁÝ£É. eÁUÀwÃPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß G£ÀßvÀªÀÄlÖPÉÌ 

PÉÆAqÉÆ¬ÄÝzÉ. F G£ÀßwPÉ¬ÄAzÀ É̄Ã ªÀÄ£ÀÄµÀå À̧A§AzsÀUÀ¼À£ÀÆß À̧ºÀ vÀ£ÀUÉ EµÀÖ§AzÀAvÉ 

gÀÆ¦ À̧ÄªÀµÀÄÖ eÁuÉä EAzÀÄ CªÀ¤VzÉ. vÀ£Àß CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ½UÁV K£É®èªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄªÀ vÁAwæPÀvÉAiÀÄ 

¨É£ÀíwÛ §zÀÄPÀÄwÛzÁÝ£É. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ fÃªÀ£À PÀæªÀÄzÀ°è CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄ¼ÀÄV ºÀ®ªÀÅ zÀ±ÀPÀUÀ¼ÉÃ 

PÀ¼ÉzÀÄºÉÆÃVªÉ. CªÀ£À D É̄ÆÃZÀ£É, ¸ÁºÀ̧ À, À̧A±ÉÆÃzsÀ£É, vÀAvÀæeÁÕ£À, ªÉÊeÁÕ¤PÀvÉ, ªÉÊZÁjPÀvÉUÀ¼É®èªÀÇ 

ErÃ «±ÀéªÀ£ÉßÃ aPÀÌzÀ£ÁßV ªÀiÁrªÉ. EµÉÖÃ C®èzÉ ºÀtzÀ ºÀ¥ÁºÀ¦AiÀÄ°è vÀ£Àß ErÃ §zÀÄPÀ£ÉßÃ 

C À̧ºÀ¤ÃAiÀÄªÁV PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. EµÉÖ®èzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ CªÀ£À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÆ À̧ºÀ ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ 

ºÉªÀÄägÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ EªÉ.  

C®èzÉÃ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, ªÀÄ£ÀÄµÀå¦æÃw, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀvÉ, ªÀÄªÀÄvÉ-ªÁvÀì®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É À̧ É̈ÃPÁVzÀÝ 

dUÀvÀÄÛ À̧ºÀ F CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À PÁ®ÄÛ½vÀPÉÌ vÀPÀÌ À̧ªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ÄwÛzÉÝ JA§ ªÀiÁvÀÄ 

PÀoÉÆÃgÀªÁzÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß M¥Àà É̄Ã¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄð ¹Üw £ÀªÀÄäzÀÄ. DzÀÝjAzÀ EzÉ®èzÀgÀ ªÀÄzsÉå 

¹®ÄQPÉÆArgÀÄªÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå ºÀ®ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ DvÀAPÀzÀ°èzÁÝ£É JA§ À̧vÀå CªÀ£À 

UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀAw®è. F À̧vÀå CªÀ¤UÉ CjªÁUÀÄªÀ ºÉÆwÛUÉ CªÀ£À ªÀÄÄPÁÌ®Ä s̈ÁUÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß 

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ CªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄªÀ ¥ÀnÖ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ¢zÉ. CzÀgÀ°è 

ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÉÃ ‘¨Á®åzÀ §zÀÄPÀÄ’ J£ÀÄßªÀ gÀÄaAiÀiÁzÀ ºÀtÄÚ. 

ªÀÄ£ÀÄµÀå K£ÉÃ UÀ½¹zÀgÀÆ, K£ÉÃ ¸Á¢ü¹zÀgÀÆ, JµÉÖÃ vÁAwæPÀªÁV ¨É¼É¢zÀÝgÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÉßÃ 

À̧È¶Ö¹zÀgÀÆ vÀ£Àß §zÀÄQ£À CwÃ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ¨Á®åªÀ£ÀÄß, ¨Á®åzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 

¸ÁzsÀå«®è. PÉÃªÀ® £É£À¥ÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆ¼ÀÄî§ºÀÄzÁzÀgÀÆ FUÀ CAxÀ GvÀÌøµÀÖªÁzÀ ¨Á®åzÀ 



C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼ÀÄ E®èªÁzÀÝjAzÀ CAxÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÆ À̧ºÀ EAzÀÄ PÀtägÉAiÀiÁVªÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À 

vÀ É̄ªÀiÁj£ÀªÀgÀ£ÀÄß ‘¤ªÀÄä ¨Á®åzÀ §UÉÎ ºÉÃ½ ?’ JAzÀPÀÆqÀ É̄Ã ªÉÄÊAiÉÄ¯Áè gÉÆÃªÀiÁAZÀ£ÀªÁV, J¯Áè 

C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è À̧ºÀd-¸ÁZÁvÀ£ÀzÀ°è ºÉÆgÀ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ. CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ, D ªÀÄÄUÀÞ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß CVzÀÄ-wAzÀÄ CzÀgÀ À̧«AiÀÄ£ÀÄß 

À̧«AiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.  

¨Á®å JAzÀPÀÆqÀ É̄Ã £ÀªÀÄUÉ £É£À¥ÁUÀÄªÀÅzÀÄ Dl-ºÀÄqÀÄUÁl, CfÓ-CdÓA¢gÀ PÀvÉ, vÀAzÉ-

vÁAiÀÄA¢gÀ ¦æÃwvÀÄA©zÀ ºÉÆqÉvÀ, ±Á É̄©lÄÖ wgÀÄVzÀ ªÉÆÃdÄ, EzÀPÁÌV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀÄä ºÁQzÀ 

vÀÆUÉÆÃqÀ(PÉÊ-PÁ®Ä PÀnÖ ªÉÄÃ®PÉÌ £ÉÃvÁPÀÄªÀÅzÀÄ), AiÀiÁgÀ ºÉÆ®zÀ É̄ÆèÃ-ªÀÄ£ÉAiÀÄ É̄ÆèÃ J£À£ÉÆßÃ PÀzÀÄÝ 

¹QÌ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉÃ Nr ºÉÆÃV JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ¢£À ªÀÄ£É Ȩ́ÃgÀzÀ ¨sÀAiÀÄ, ©zÉÆÝ-

dUÀ¼ÀªÁqÉÆÃ ªÀiÁrPÉÆAqÀ UÁAiÀÄ, PÀzÀÄÝ PÀzÀÄÝ £ÉÆÃrzÀ ZÀPÀÌAzÀzÀ DlUÀ¼ÀÄ, ºÀ À̧ÄªÀ£ÉÆßÃ-

JªÉÄäAiÀÄ£ÉÆßÃ ªÉÄÃ¬Ä À̧®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀªÀ¤AzÀ wAzÀ É̈vÀÛzÉÃlÄ, ¥ÀjÃPÉë JA§ £ÀÄAUÀ̄ ÁUÀzÀ 

vÀÄvÀÄÛ, DUÁUÀ ªÀÄ¼ÉAiÀÄ°è £ÉAzÀÄ PÉ À̧gÁlªÁr ªÀÄ£ÉUÉÆÃzÀgÉ ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀzÀÆrzÀ PÀët, vÉPÉÌ©zÀÝ 

£Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß CnÖ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV HgÀªÀjAzÀ É̈Ê¹PÉÆAqÀ CªÀªÀiÁ£À, ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸À¢AzÀ 

vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî®Ä PÁ¬Ä É̄AiÀÄ £É¥ÀºÉÃ½ ªÀÄ®VzÁUÀ §®ªÀAvÀªÁV PÀÄrzÀ ¨ÉÃ«£À PÀµÁAiÀÄ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 

À̧Æf ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ CgÁ«Ä®è¢zÀÝgÀÆ EzÉÝÃ£É JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ £ÁlPÀ, PÀgÀrAiÀiÁr À̧ÄªÀªÀ 

§AzÁUÀ CzÀgÀ ªÉÄÃ É̄ PÀÆj¹ CªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ vÁAiÀÄvÀªÀ£ÀÄß s̈ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀlÄÖªÀ CªÀÄä£À £ÀA©PÉ, 

UÀÄqÀÄUÀÄ-¹r®Ä §AzÁUÀ CªÀÄä vÀ©â ©VAiÀiÁV »rzÀÄ ¹ÃgÉÀAiÀÄ Ȩ́gÀUÀ°è ªÀÄÄaÑ ªÀÄ®V À̧ÄªÀ jÃw, 

PÀtÄÚ PÉA¥ÁV PÀuÁÚzÁUÀ PÀtÚ°è PÉÆvÀÄÛA§j Ȩ́Æ¦à£À gÀ À̧ ªÀÄvÀÄÛ ¤A É̈ºÀtÂÚ£À gÀ̧ À ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ 

Gj¬ÄAzÀ MzÁÝrzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀ, ºÀ§â-ºÀj¢£ÀUÀ¼À°è ºÉÆ À̧§mÉÖ vÉÆlÄÖ J®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ° JAzÀÄ 

HgÀ£Éß¯Áè UÀwÛ¤AzÀ wgÀÄV À̧Ä¸ÁÛV ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ vÀ£Àß Ȩ́gÀV¤AzÀ É̄ÆÃ; G¥ÀÄà-

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬ÄAzÀ É̄ÆÃ £ÉzÀgÀÄ vÀUÉzÀÄ xÀÆ...xÀÆ CAvÁ GVzÀ CfÓAiÀÄ ¦æÃw. 

HjUÉ £ÁlPÀ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©qÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ C s̈Áå À̧ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÁUÀ PÀzÀÄÝ PÉÃ½ 

CªÀgÀAvÉ £ÁªÀÅ qÉÊ¯ÁUïUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆAqÀÄ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ GvÁìºÀ, UÉ¼ÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ Ȩ́Ãj ªÀiÁrzÀ 

ºÀgÀmÉ-dUÀ¼À-PÀzÀÄÝªÀÄÄaÑ ªÀiÁrzÀ zÀÄgÀ̈ sÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ, ±Á É̄AiÀÄ°è NzÀ°®è J£ÀÄßªÀ PÁgÀtPÉÌ ªÉÄÃ À̧ÄÖç 



ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¹zÀ ¹lÄÖ, HlPÉÌ ©mÁÖUÀ ±Á É̄AiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è UÀÄArvÉÆÃr 

CzÀgÀ À̧ÄvÀÛ®Æ ªÀÄtÄÚ PÀnÖ CzÀ£ÀÄß LzÁgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ Ȩ́Ãj GZÉÑ ºÉÆAiÀÄÄÝ vÀÄA©¹; £ÀªÀÄä 

±ÀvÀÄæUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃ É̄ vÀAzÀÄ ©Ã½¸ÀÄªÀ ZÁ¯ÁQvÀ£À, ¥ÀzÉÃ-¥ÀzÉÃ »ÃAiÀiÁ½ À̧ÄªÀ ªÉÄÃ À̧ÄÖçUÀ¼À §UÉÎ 

À̧» À̧¯ÁUÀzÀ ¹lÄÖ, »ÃUÉ MAzÀ®è JgÀqÀ®è ¸Á«gÀ ¸Á«gÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼ÀÄ CZÀÑºÀ¹gÁV 

PÀAUÉÆ½¸ÀÄwÛzÀÝªÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è ±Á É̄AiÀÄ ¥Àæ̧ ÁÛ¥À §ºÀ¼À «gÀ¼ÀªÁVAiÉÄÃ EgÀÄwÛvÀÄÛ. ±Á É̄ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄ 

PÉÃªÀ® §zÀÄQ£À MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁVvÀÄÛ. 

DzÀgÉ EA¢£À ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ‘¤ªÀÄä ¨Á®åzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½?’ JAzÀÄ PÉÃ½zÀgÉ §gÀÄªÀ 

GvÀÛgÀ- £Á£ÀÄ MAzÀjAzÀ LzÀ£É vÀgÀUÀwªÀgÉUÉ F ±Á É̄AiÀÄ°è N¢zÉ, DgÀjAzÀ ºÀvÀÄÛ D ±Á É̄AiÀÄ°è 

N¢zÉ, ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÁ É̄ÃdÄ; rVæ E£ÉÆßAzÀÄ PÁ É̄ÃdÄ JAzÀÄ ºÉÃ½ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß 

¤°è¹©qÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt CªÀjUÉ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄßªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀ¹AiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ E®èªÁV 

PÉÃªÀ® NzÀÄ-§gÀºÀ; ¥ÁoÀ-¥ÀjÃPÉë; qÁPÀÖgï-EAf¤AiÀÄgï DUÀÄªÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ ºÉÃjPÉ EvÁå¢UÀ¼ÉÃ 

vÀÄA© ºÉÆÃV vÀ É̄AiÀÄ°è PÉÃªÀ® AiÀiÁAwæPÀvÉAiÉÄÃ ªÀÄ£ÉªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. NzÉÃ §zÀÄPÁV G½zÀªÉ®è 

ªÀÄgÉªÀiÁa ºÉÆÃUÀÄwÛªÉ. EzÀPÉÌ EªÀwÛ£À ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÆ À̧ºÀ PÁgÀtªÁVzÁÝgÉ. 

 



CAzÀÄ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¤dªÁzÀ À̧ªÁðAVÃt É̈¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ gÀÄªÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ 

JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ̄ ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ M¼ÀUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ±Á É̄AiÀÄ£ÀÄß 

Ȩ́Ãj©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±ÀªÉÃ E®èzÀAvÁVzÉ. EzÀÄ EA¢£À 

¥ÉÆÃµÀPÀjUÉ C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ CV©nÖzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ J¯Áè vÀÄAmÁlUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ 

C À̧ºÀå-C À̧ºÀ¤ÃAiÀÄªÉAzÀÄ PÁtÄªÀ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À QæAiÀiÁ²Ã®vÉAiÀÄ 

C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. EAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀÄUÀÄªÁV G½AiÀÄzÉÃ ² À̧ÄÛ-²PÉë¬ÄAzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÁV 

¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. F ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀgÀÄ PÀnÖgÀÄªÀ MAzÀÄ Ȩ́ÆUÀ̧ ÁzÀ MUÀlÄ £É£À¥ÁUÀÄwÛzÉ. 

CzÉAzÀgÉ- 

“ªÀÄgÀzÉÆ¼ÀUÉ ªÀÄgÀ ºÀÄnÖ 

ªÀÄgÀZÀPÀæ PÁAiÀiÁV 

w£Àß¨ÁgÀzÀ ºÀtÄÚ §®ÄgÀÄa” 

F ºÀtÄÚ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è CzÀÄªÉÃ ‘ªÀÄUÀÄ’. CAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ J¯Áè 

vÀÄAlvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃf¤AzÀ D£ÀA¢ À̧ÄªÀ; CzÀgÉÆnÖUÉ vÁªÀÇ ªÀÄPÀÌ¼ÁV RÄ¶ ¥ÀqÀÄªÀ, CzÀgÀ 

¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è §zÀÄQ£À J¯Áè C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉ-eÉÆvÉUÉ Gt§r¹ CªÀgÀ£ÀÄß À̧ªÀiÁdzÀ°è 

fÃ« À̧®Ä À̧ªÀÄxÀð£À£ÁßV ºÉÆgÀPÀ½ À̧ÄªÀ ¥ÉÆÃµÀPÀgÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀÄPÀÌ¼À fÃªÀAwPÉAiÀÄ 

gÀÄªÁjUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. FUÀ EAxÀºÀ fÃªÀAwPÉAiÀÄ ªÀÄÄUÀÞ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ C£ÀÄ s̈À« À̧zÉÃ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ 

C£ÀÄ s̈À« À̧®Ä ©qÀzÉÃ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß §ºÀÄ À̧AQÃtð ªÀÄvÀÄÛ À̧A¢UÀÞvÉAiÀÄ £ÉgÀ¼À°è §zÀÄPÀÄªÀAvÉ 

ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. 

 £ÀªÀÄä°è MAzÀÄ ªÀiÁwzÉ; AiÀiÁªÀ ªÀåQÛ G£ÀßvÀªÁzÀ, GvÀÌøµÀÖªÁzÀ, À̧ºÀdªÁzÀ, ªÀÄÄUÀÞvÉ¬ÄAzÀ 

PÀÆrzÀ ¨Á®åzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉÆÃ CªÀ£ÀÄ CvÀåAvÀ À̧ªÀÄxÀðªÁV fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß 

¸ÁV À̧ÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ À̧±ÀPÀÛ£ÁV §zÀÄPÀÄvÁÛ£É JA§ÄzÀÄ. ºÁUÁV ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¹UÀzÀ F ¨Á®åzÀ ªÀÄÄUÀÞ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹AiÀiÁzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£ÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä À̧ºÀPÀj Ȩ́ÆÃt. ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß 

ªÀÄPÀÌ¼À£ÁßVAiÉÄÃ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ¨Á®åªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆ¼ÀîzÉÃ CªÀjUÉ C£ÀÄ¨sÀ« À̧®Ä ©lÄÖ 

zÀÆgÀ¢AzÀ É̄Ã D£ÀA¢ Ȩ́ÆÃt.  

              



“¨Á®å”zÀ UÉ¼ÉvÀ£À 

-¢°Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ gÁoÉÆÃqÀ 
§AeÁgÁ  d£ÁAUÀ F ªÉÆzÀ®Ä PÁr£À É̄è EªÀgÀ ªÁ¸À, C°è E§âgÀÄ DwäÃAiÀÄ UÉ¼ÉAiÀÄjzÀÄÝgÀÄ  ªÀÄPÀÌ¼ÁzÀ 
gÁdÄ £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ CzÉÃ PÁr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ aPÀÌ ºÀ½î C°è ªÀÄÄ¹èA À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ºÀÄqÀÄUÀ gÀ¦üÃPÀ 
D¥ÀÛ UÉ¼ÉAiÀÄgÀÄ. PÁr£À°è ºÀÄnÖ É̈¼ÉzÀ PÁr£À d£ÀjUÉ PÁqÉÃ D±ÀæAiÀÄ. PÁr£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ UÉqÉØ UÉt À̧Ä 
ºÁUÀÄ ¥ÁætÂ ¥ÀQëUÀ¼À ªÀiÁA¸ÀªÉÃ ªÀÄÄRåªÁzÀ DºÁgÀ.UÉqÉØ UÉt¸ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥ÁætÂ ¥ÀQëUÀ¼À 
¨ÉÃmÉAiÀiÁr CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁA¸À PÀÄ¢¹ w£ÀÄßªÀÅzÀÄ F d£ÀgÀ ¥ÀzÀÝw. CAzÀÄ GUÁ¢ F d£À ºÀ§âªÁzÀ 
ªÀÄgÀÄ¢£À ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄªÀ ¥ÀzÀÝw CAzÀÄ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üÃPÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀ®Ä PÁrUÉ 
ºÉÆÃzÀgÀÄ.¸ÀjAiÀiÁzÀ eÁUÀ £ÉÆÃr vÀªÀÄä É̈ÃmÉUÉ ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆÃ¼ÀÄîvÁÛ gÀ¦üÃPÀ ºÉÃ½zÀ ,  

“£ÉÆÃqÀ gÁdÄ £Á£ÀÄ E°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä MAzÀÄ §° ºÁQ¤. EzÀgÉÆÃ¼ÀUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÁætÂ 
©zÀÝgÀÆ £Á«§âgÀÆ CzÀgÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß À̧ªÀÄ£ÁV ºÀAZÉÆÌÃ¼ÉÆî£À”JAzÀ . 

“£ÉÆÃqÀÄ gÀ¦üÃPÀ £À£ÀUÉ ¸ÀéAvÀ É̈ÃmÉAiÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ D Ȩ́ Lw. DzÀÄzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä 
F §¯É ºÁQ¤ £À£ÀUÉ EzÀgÉÆÃ¼ÀUÉ ©Ã¼ÀÄªÀ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ ¥ÀQëAiÀÄ ªÀiÁA¸À ¸ÁPÀÄ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂAiÀÄ 
ªÀiÁA¸ÀªÀÇ ¨ÁåqÀ “JAzÀÄ gÁdÄ gÀ¦üÃPÀ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß M¦àPÉÆÃ¼Àî°®è. 

vÀ£Àß UÉ¼ÉAiÀÄ£À ªÀiÁwUÉ gÀ¦üÃPÀ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀ°®è. CªÀ¤UÉ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆÃ¼Àî®Ä EµÀÖ«®è¢zÀÝgÉ 
£À£ÀUÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÄªÀÄä£ÁzÀ .E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä §¯É ¹zÀÝªÀiÁr ¥ÁætÂ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ ©¼ÀÄªÀAvÉ ¸Àj 
ºÉÆA¢¹lÄÖ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤«Äð¹PÉÆArzÀÝ DlÖzÀ°è «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ. ¨ÉÃ½UÉÎ gÁdÄ ¨ÉÃUÀ£É 
JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §¯ÉUÀ¼À PÀqÉ 
£ÉÆÃrzÀ .gÀ¦üÃPÀ£À §¯ÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ 
MAzÀÄ fAPÉ ¹QÌºÁQPÉÆArvÀÄÛ. 
DzÀgÉ gÁdÄ«£À § É̄AiÉÆÃ¼ÀUÉ 
K£ÀÄ ©¢ÝgÀ°¯Áè CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ 
gÁdÄ«UÉ  ¨sÁ¼À ¨Áå¸ÀgÀ DAiÀÄÄÛ. 

ºÁUÉ UÉ¼ÉAiÀÄ£À PÀqÉ £ÉÆÃrzÀ 
.gÀ¦üPÀ  eÉÆÃgÀ ¤zÉæAiÀÄ°èzÀÝ. 
gÁdÄ£À ªÀÄ£À À̧ì°è vÀÄA¨Á PÉlÖ 
«ZÁgÀ §gÀvÉÆqÀVvÀÄ. EzÉ 
¸ÀjAiÀiÁzÀ À̧ªÀÄAiÀÄ 
JAzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁdÄ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ªÀÄgÀ¢AzÀ PÉ¼ÀUÉ E½zÀÄ fAPÉ ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¦üPÀ£À §¯ÉAiÉÆÃ¼ÀVAzÀ 
vÀVzÀÄ vÀ£Àß § É̄AiÉÆÃ¼ÀUÉ ºÁQ§AzÀ.DªÉÄÃ É̄  ¤zsÁ£ÀªÁV DlÖuÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ ºÀwÛ§AzÀÄ À̧é®à ºÉÆÃvÀÄÛ  
UÉ¼ÉAiÀÄ£À eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®VzÀ. £ÀAvÀgÀ ¤zÉæ¬ÄAzÀ JzÀÝªÀ£ÀAUÀ £Àn¸ÀÄvÀÛ gÀ¦üÃüPÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁ. N 
UÉ¼ÉAiÀiÁ................... ! JzÉÝÃ¼ÉÆ  



gÀ¦üÃPÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ PÉ¼ÀUÉ £ÉÆÃrzÀ gÁd£ÀÄ ºÁUÉ PÉ¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀÄwzÀÝ. “£ÉÆÃqÀÄ gÀ¦üÃPÀ ,£À£Àß 
§¯ÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ MAzÀÄ fAPÉ ªÀÄj ¹QÌºÁQPÉÆArzÉ. ¤£Àß §¯ÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ J£ÀÆ ©zÀÝºÁV®è “JAzÀ gÁdÄ. 
gÀ¦üÃPÀ UÉ¼ÉAiÀÄ£À ªÀiÁwUÉ J£À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀzÉ ªÀiË£ÀªÁVzÀÝ. ̧ Àé®à ºÉÆwÛ£À §½PÀ gÀ¦üÃPÀ C°èAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀlÄ 
ºÉÆÃzÀ. gÁdÄ vÀ£Àß eÁtvÀ£ÀPÉÌ ºÉªÉÄä¥ÀlÄÖPÉÆAqÀ. UÉ¼ÉAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ É̄ C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 
PÁAiÀÄvÉÆÃqÀVzÀ. DzÀgÉ gÀ¦üÃPÀ »AwgÀÄV §gÀ¯ÉÃ¬Ä®è. PÉÆ£ÉUÉ ¤Ãj£À vÉÆgÉAiÀÄ§½ 
EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁdÄ C°èUÉ ºÉÆzÀ.CªÀ£À AiÉÆÃZÀ£É ¸ÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. gÀ¦üÃPÀ vÉÆgÉUÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è 
PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß eÉÆr¹ M¯É ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ É̄ MAzÀÄ ªÀÄqÀPÉ ElÄÖ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄªÀ vÀAiÀiÁj 
£ÀqÉ¹zÀÝ.CzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀ gÁdÄ CªÀ£À §½UÉ §AzÀÄ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ PÉ½zÀ, 

“gÀ¦üÃPÀ, EzÉ£ÀÄ ªÀiÁqÁRwÛ UÉ¼ÉAiÀiÁ? «ÄÃ£ÀÄ ¸ÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÉÝ£À¥Áà. “ gÁdÄ«UÉ D±ÀÑAiÀÄð 

“CgÉÃ,¥ÁvÉæAiÉÆ¼ÀUÉ J£ÀÆ E®è ,«ÄÃ£É°è ? JAzÀÄ £ÀPÀÌ ̧ Àé®à vÁ¼ÀÄ «ÄÃ£ÀÄ vÁªÁV §AzÀÄ ªÀÄrPÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ 
©¼ÀÄvÀÛªÉ .“ 

“ ºÉÃAiÀiï ºÀÄZÀÑ. ¤£Àß vÀ̄ É PÉlÖzÀ K£ÀÄ? «ÄÃ£ÀÄ SÁ° ªÀÄrPÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ ©zÀÄÝ ¤£ÀUÉ w£Àß®Ä ¹UÀvÁªÁ? 

vÀªÀiÁ±É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ? AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀiÁw£À°è £ÀA©PÉ E¯Áè ¤£ÀUÀ? ¤£ÀUÉ ºÀÄZÀÄÑ »rzÀzÀ K£ÀÄ £À£Àß 
§Ä¢üÝ PÉnÖ®è¥Àà J£ÀÆ ºÉÃ¼ÁRwÛAiÉÆÃ zÉÆ¸ÁÛ ........ £À£ÀUÉ ºÀÄZÀÄÑ......¥Á¥À ¤Ã£ÀUÉ J£ÀÆ UÉÆÃvÀÄÛ. 
M°ªÀiÁå® EnÖgÀÄªÀ ¥ÁvÉæAiÉÆÃ¼ÀUÉ «ÄÃ£ÀÄ vÁ£ÁV §AzÀÄ ©Ã¼ÀvÁªÀ JA§ÄzÀPÉÌ EUÁUÀ¯É ¸ÀÆZÀ£É 
¤PÀÌzÉÆÃ É̈¥Àà...J£ÀÆ ¸ÀÆZÀ£É....¹PÀÌzÁ.....K£ÀzÀÄ ¸ÀÆZÀ£É AiÀiÁªÁUÀ zÉÆÃgÉ¬ÄvÀÄ ? gÁdÄ D±ÀÑAiÀÄð¢AzÀ 
PÉÃ½zÀ . 

“¤Ã£ÀÄ ºÀQÌ »rAiÀÄ É̄AzÀÄ §¯É ºÁQzÀÄ ¤dvÁ£É ? ºËzÀÄ ¤£Àß § É̄ aPÀÌzÀÄ ....” 

“ºÁUÁzÀgÉ ºÀQÌ §¯ÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ fAPÉ PÀÆqÁ ¹QÌºÁQPÉÆÃ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¤dªÁzÀgÉ F PÁr£À°è 
M É̄AiÀÄªÉÄÃ°nÖgÀÄªÀ SÁ° ªÀÄrPÉAiÉÆÃ¼ÀUÉ «ÄÃ£ÀÄ vÁ£ÁV §AzÀÄ ̧ ÉÃj PÉÆ¼ÀÄîªÀ ̧ ÁzÀåvÉ EzÉvÁ£É  JAzÀ 
gÀ¦üÃPÀ ? 

gÁdÄ«UÉ ªÀiÁvÀÄ ºÉÆgÀqÀ°®è. vÀ£Àß vÀ¦à£À CjªÁ¬ÄvÀÄ. bÉ...... JAxÁ vÀ¥Àà ªÀiÁr©mÉÖ £Á£ÀÄ JAzÀÄ 
vÀÄA¨Á ¨ÉÃeÁgÁzÀ ªÉÆzÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ eÁtvÀ£ÀªÉAzÀÄ ºÉªÉÄä¥ÀnÖzÀÝ  gÁdÄ ¥ÉZÁÑV UÉ¼ÉAiÀÄ£À 
ªÀÄÄR £ÉÆÃr PÀë«Ä À̧Ä JAzÀÄ É̈ÃrzÀ . 

ªÀiÁrzÀ vÀ¦à£À CjªÁV PÀëªÉÄ ¨ÉÃqÀÄwÛgÀÄªÀ UÉ¼ÉAiÀÄ£À£ÀÄß vÀ¥Àà£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀ UÉ¼ÉAiÀÄ£À£ÀÄß vÀ©âPÉÆAqÀÄ 
gÀ¦üÃPÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ¥ÀlÖ ªÀÄÄAzÉ JAzÀÄ F jÃwAiÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÉÆÃ¢®è UÉ¼ÉAiÀiÁ £À£Àß vÀ¦à£À CjªÀÅ 
£À£ÀUÁVzÉ  JAzÀ gÁdÄ fAPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛ M¼Éî CqÀÄUÉ ªÀiÁr¹ 
wAzÀÄ À̧AvÉÆÃµÀ ¥ÀlÖgÀÄ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ zÉÆqÀØªÀUÀgÁV M¼ÉîAiÀÄ UÉ¼ÉAiÀÄgÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ°è GvÀÛªÀÄ 
UÉ¼ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ©wÛzÀgÀÄ. UÉ¼ÉAiÀÄgÉAzÀgÉ »VgÀ¨ÉÃPÀ¥Áà JAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ ºÁUÉ 
f«¹zÀgÀÄ. D »AzÉ ªÀiÁrzÀ vÀ¥ÀÄà CªÀgÀ CdgÁªÀÄgÀ ¨Á®åzÀ UÉ¼ÉvÀ£ÀPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. fÃªÀ£ÀzÀ°è 
vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ DUÀÄªÀªÀÅ ¤d DzÀgÉ DvÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ DUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀÄªÀÅzÉ ªÀÄ£ÀÄµÀåvÀé. 



CzÉÃ£ÉÆÃ ¨Á®åzÀ §UÉÎ §j¨ÉÃPÀAvÉ !! 

-¸Áéw ¸ÀÄ§æºÀätå 

£À£ÀUÉ ºÉZÉÑÃ£ÀÆ £É£À¦®è 

vÀÄAqÁzÀ PÀrØ §¼À¥ÀzÀ gÀÄa 

MAzÀµÀÄÖ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À gÁwæ 

©VzÀ¦à UÉÆÃUÀgÉzÀ vÉÆÃ¼ÀÄ 

PÀgÀÄuÉ¬ÄAzÀ «ÄrzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ E«µÉÖÃ.. 
 

£À£ÀUÉ ºÉZÉÑÃ£ÀÆ £É£À¦®è 

ºÀjzÀ ¤®ÄªÀAVAiÀÄ gÁdÄ 

j§â£ï PÀÆzÀ°£À gÉÃR 

PÉAUÀtÄÚ ºÀÄ¹UÉÆÃ¥ÀzÀ ªÉÄÃµÀÄÖç 

EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄzsÉåAiÉÄÃ £À£Àß C¹ÛvÀé E«µÉÖÃ.. 
 

£À£ÀUÉ ºÉZÉÑÃ£ÀÆ £É£À¦®è 

 

  

ªÉÄÊzÁ£À¢ DzÀ ¥ÉlÄÖ 

ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ÀUÀt M¯ÉAiÀÄ ±ÁR 

©zÀÄÝ MzÁÝrzÀ PȨ́ ÀgÀÄ 

d£À dAUÀÄ½AiÀÄ ªÀÄzsÉå PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ 
¥ÀæeÉÕ E«µÉÖÃ.. 

£À£ÀUÉ ºÉZÉÑÃ£ÀÆ £É£À¦®è 

¥ÀÄlzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è EtÄPÀÄwzÀÝ £À«®ÄUÀj 

¨Á£ÀAUÀ¼ÀzÀ PÀxÉAiÀÄ C£ÁªÀgÀt 

ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ PÀxÉAiÀÄ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ 

DvÀäPÀxÀ£À §gÉAiÀÄ ºÉÆgÀl ¯ÉÃR¤ 
E«µÉÖÃ.. 

£À£ÀUÉ ºÉZÉÑÃ£ÀÆ £É£À¦®è 

£À£Àß ¨Á®åzÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ E«µÉÖÃ.. 

 



••·ÐÔ ‘ÐµÙ: 

-Sudarshan K. 

••·ÐÖ¤ÐÅö •½ñ ¾ÙÓªÙ–Ñ¤Ð …·Ðì. ƒÀÐ¹ÐÔ ‘Ñ¯–Ù ¾ÙÓªÙ–Ñ— ÌÙÖÓ·Ð. ƒÀÐº–Ù ÌÐËÀÑ–ÙÖÓ‘Ù ÆÐÔ¤ÐÔÀÑÂÔ³ÐÔ 

ŠÈÙÖå³Ñê·ÐÖõ ƒÀÐº–Ù ••·ÐÔ ¾ÙÓªÙ¹ÐÖ Ë–ÐÅÃö. ÌÙÖÓ—ö ÌÐ±Ôé-ÌÐ�»ÐÄÑ·ÐÔõ ´¹Ðî²Ñ ƒ�·Ùõ ƒ·ÐÖ  

Ë–ÐÅÄÑö. ¢ÙÖ³Ù–Ù ·Ñ§¹ÐÖ ³Ð¼ï¿©å, ŠÃÖö ƒÀÐ¹ÐÔ ÀÐÔ¹Ù–ÙÖÓ–ÙÖ ·Ñ§ ‘Ñ±ÔËêÄÑö. 

…·ÐÔ †—¹Ð ‘ÐµÙ ƒÄÑö ƒÀÑ–Ð ÌÐÎÙÓ ‘ÑÃ·ÐÔì †–Ñ·Ùõ ÀÙÖ¾ÙÚÄý …·Ù »ÙÖÓ¹ý ÀÐ¦Ñ¯ ‘ÙÓÎÙÖÜ�®ÙÖÓ, 

£¼ŠÊý „¹ý ÀÐ¦Ñ¯  ·Ñ§ ¹ÙÖÓ®ÙÖÜ�®ÙÖÓ ÀÐÔ¹Ù ÊÙÓ¤ÙÖÜ¾ÙÖÓ¸³ÐÔê. †–Ð ƒÀÐ¹ý »Ð§Ëë´ ‹¹ÐÔ ³ÐÔ�¾Ñ 

ÊÐÔ´ê ·Ð±ÒÀÑÂÔ³ÐÔ. ¾Ñ•¦Ð¦Ñ§‘Ù ƒ�³ÐÖ ³ÐÔ�¾Ñ „–ÙÖÓ‘Ù ÆÐÔ¤ÐÔÀÑÂÔ³ÐÔ. ƒÀÐ¹ÐÔ ÌÑ–Ù ¹Ð®ÙÖÜÓ³Ñ ÌÙÖÓ—

ê·Ñì–Ð ƒÀÐº–Ù ‘Ñ®ÐÔ ·Ñ« ��·ÐÔ ÀÐÔ¤ÐÔ¾°ÐÖÁÔ Ë‘ÐÔê. ÀÐÔ¤ÐÔ¾°ÐÖÁÔ ƒ�·Ð¤Ù –ÙÖ³ÐêÃ÷ ½§Ó ÀÐÔ¤ÐÏ¤Ð³Ùê, 

¿ËÃÔ ¾ÙÓ¤Ù …ÀÐº–Ù ÊÑ‘Ñ— ÌÙÖÓÂÔ³ÐÔ, ƒ·ÙÓ ªÙÚÀÐ¦ý–Ù ÊÐ§•¦Ð¦Ñ— ƒÀÐº–Ù ·ÐÖ¤Ð·ÐÅö ••·ÐÔ –ÐÔ¯ÊÐÃÔ 

‘Ñ±Ôê. ƒÅö ��·ÐÔ ��ªÙ¹ÐÖ ‘Ð«å·ÐÔõ. …ÀÐ¹ÐÔ ‘ÐÈÐå»ÐªÙÖÜ�®ÐÔ ƒÅö–Ù ÌÙÖÓ·Ð. ¹ÙÖÓ®ÐÔ·Ùõ ƒÅö �¦Ð¦Ñ¤ÐÔ 

…ÄÑö. …ÀÐº–Ù ÀÙÖ·ÐÄÙÓ ¾Ñ�¦Ð¦Ñ§‘Ù, „�¦Ð¦ÑÊÐ „— £ÓÀÐ ÌÙÖÓ–ÙÖÌÑ–Ñ—³ÐÔê. „ –ÐÔ¯ÊÐÃÔ ‘ÐªÙåÀÙÔÓÄÙ 

‘ÐÖ³Ð, „ ‘ÐªÙå ÀÙÔÓÄÙ ��·ÐÔ œÓ« …³ÐÔê, ƒ·ÐÔõ ÀÙÔÓÄÙ ��·ÐÔ ÊÐ±é ÄÙÖÓ©,„ ÄÙÖÓ©·Ð ‘ÑÃÔ¾°Ñ–Ð·ÐÈÐÔå 

ºÓ§³ÐÔê. …ÀÐº–Ù ƒÈÐÔå ºÓ¤Ð¹ÐÔî ¹ÙÖÓ¯ ³ÐÔ�¾Ñ “ÔÉ�¦Ð¦Ñ�¦ÐÔÔê.ƒ·Ð¹Ðî ³Ð–ÙÖ�®ÐÔ ‘ÐÔ¯�¦ÙÖÓ²Ñ ƒ�³Ð 

ÌÙÖÓ–ÙÖÓÈÐå¤ÐÅö „ œÓ«¹Ñ �¸¿®ÙÖÓ²Ñ ‹º·ÙÖôÓ † ºÓ§¹Ð½–ÙÞ ƒ�³Ñ ƒ·Ð¹Ñî ³Ù–Ù·ÐÔ •¸·Ð.  

ƒ·Ð¤ÐÅö ½¤Ù¸³ÐÔê, † –ÐÔ¯ÊÐÅ¹Ð »Ð‘ÐÜ·ÐÅö ��·ÐÔ ÌÐÎÙÓ ¾ÙÖÓ¤Ù÷Äý …·Ù. † ÄÙÖÓ©·ÐÅö¤ÙÖÓ ºÓ¤Ð¹Ñî 

ƒ·Ð¤Ð »ÙÚ»ý �ÎÐ–Ù ÌÑ’ ¾ÙÖÓ¤ýÀÙÄý ÌÙÖÓ®ÐÔ·Ùõ ³ÐÔ�¾Ñ ºÓ¤ÐÔ ½¤ÐÔ³Ùê, ƒ·Ð¹Ñî ‘ÐÔ¯·ÐÔ ºÀÐ¦ý 

„�¦Ð¦ÑÊÑ¹Ñ ºÓ—Ë‘ÙÖÏüÓ ƒ�³Ñ …³ÐÔê. …ÀÐº–Ù ƒ·Ð¹Ñî �¸ ³ÐÄÙ‘Ù®ÐÔê.ƒ¤Ù …¤ÙÖÓ¸ÈÙåÓ ºÓ¤ÐÔ …·Ð¹Ñî 

ƒÅö ÌÑ’ „ÀÙÔÓÄÙ ºÓ¤ÙÓ¹ÐÖ ½¤Ð¸·Ðì¤Ù? ¹Ð¹ý ‘Ð³Ù�¦ÙÔÓ¹ÐÔ? �¦ÙÖÓœú·Ð. ºÓÀÑ—·Ùõ ‹¹ý ÀÐ¦Ñ¯ê¸õ? 

•¦Ð¦ÑÀÙ×Ó¹ÐÔ ‘ÙÚ–Ù Ë’Ü¤ÙÖÓ ƒÀÐÔØ³Ñ¹Ñ ¿®Ñê¹Ù, ƒÈÙå ÊÑ‘Ð�³Ð ‘ÐÔ¯´·ÙõÓ¹ÙÖÓ ƒÄÑ÷... 

†–Ð ¾ÙÓ®Ðº–Ù –ÙÖ�·ÐÃ ƒ�¦ÐÔÔê. †–Ð ƒÄÑô¤ÐÔ …Ãö ‘ÙÓÎÙÖÓ‘Ù, „ œÓ«ÅÓ ½§ì¤ÙÖÓ·ÐÔ¹Ñî ÌÙÓ–Ù 

¹Ð�¾ÙÖÓ‘Ñ–Ð³Ùê. ÀÙÖ·ÐÄÙÓ ƒÀÐº–Ù ½ÎÐÅ‘Ù, ¾Ñ�¦Ð¦Ñ§‘Ù …�·Ð ‘Ð�–Ù©Ôå ÌÙÖÓ—·Ð¹Ù. „—·Ñì–ÐÅÓ ƒ�³Ñ 

ƒ·Ð¹Ñî „ ¾ÙÖÓ¤Ù÷Äý »ÙÚ»ý �ÎÐ–Ù ÌÑ‘ÙÖÓ‘Ù ´ÓÀÐ¦ÑþºË, ÌÙÖÓ— ƒ·Ð¤ÙÖÎÐ–Ù „ ÊÐ÷Ãï ºÓ¤Ð¹Ñî ÌÑ’ 

¾ÙÖÓ¤Ù÷Äý ¡—Þ·Ð Š¤Ð®ÐÔ ÀÐÔÖ¤ÐÔ ¾Ñ§ ÌÙÖÓ¯�¦ÙÖÓ ƒÈÐå¤ÐÅö ³ÐÔ�¾Ñ ºÓ¤ÐÔ ÊÐÔ§�¦ÙÖÓ‘ý »Ñõ¤Ð�¾°Ð „�¦ÐÔÔê. 

ÌÙÖÓ …ÀÐº–Ù “ÔÉ „–ÙÖÓ•¦ÐÔÔê. ÌÙÖªÙå ³ÐÔ�¾Ñ ºÓ¤ÐÔ ‘ÐÔ¯·ÐÔ ƒ·Ð¤Ð »Ð‘ÐÜ‘ÙÜ ½�·ÐÔ º�³Ð. ƒÄÙÖöÓ�·ÐÔ 

œÓ« …³ÐÔê. ƒÀÐº–Ù „ÆÐà�¦ÐÔþ ƒ¤Ù …ÄÙÖöÓ�·ý œÓ« …·ÐôÄÑö ƒ�³Ð ³Ù–Ù·ÐÔ •¸·Ð. 



 „ œÓ«�¦ÐÔÅö  ºÓ¤ÐÔ £ÓÀÐ¡Ã ƒ·Ð¹Ñî »ÙÖÓÃÔ ÀÐ¦Ñ®Ð¾ÙÓ¯, †–Ð ³Ð‘Ðù± „ ÄÙÖÓ©·ÐÅö ºÓ¤Ð¹Ñî ³ÐÔ�¿ 

ƒ‘ÐÊÑó³ý ƒ·ÐÔ ”ÑÅ�¦Ð¦Ñ·Ð¤Ù † ¾ÙÖÓ¤ý ÅÓ ºÓ¤ý ½¤ÙÖÓÄÑö  ƒ�³Ð …³ÐÔê. ƒÀÐ¹ÐÔ ³Ð‘Ðù± ÄÙÖÓªÑ¹Ñ 

ƒ·Ð¤Ð ‘ÙÎÐ–Ù …©å ƒ·Ð¤ÐÅö ÀÐÔ³Ùê ‘ÑÃÔ¾°Ñ–Ð·ÐÈÙåÓ ºÓ¤ÐÔ ³ÐÔ�¿³ÐÔ. ƒ·Ð¹Ñî ¹ÙÖÓ¯ …ÀÐº–Ù ÌÛ·ÐÔ ºÓ¤ÙÈÐÔå 

ÀÐÔÔ“ô ¹ÐÀÐÔ–Ù ƒ¹ÐÔîÊÐÔê. …ÈÐÔå ºÓ¤ÐÔ …¤ÐÅÃö ƒ�·Ùõ ¹Ð¹Ð–Ù ÊÑÀÙÓ –Ð´ „—ê³ÐÔê, ºÓ¤Ð¹Ñî ÊÐ§•¦Ð¦Ñ— 

½ÎÐÔÊÙñÓ‘ÐÔ, ‡ÎÐÔÊÙñÓ‘ÐÔ ƒ¹ÙÖÜÓ�®Ð. „ œÓ«�¦ÐÔÅö ÀÐÔ³Ùê ‘ÙÎÐ–Ù ½§ì³ÐÔê † ��ªÙ ÀÙÔÓÄÙ ÌÐ´ê,ƒ·ÐÔ 

ºÀÐÔó¹Ðî ˆ¤Ð ·Ñ§–Ù ¿©Ôå ½¤Ð³Ùê ƒ�³Ñ. ƒ·Ð¹Ðî ÌÐ´ê ‘ÐÖ³Ð. ƒ·ÐÔ ƒÀÐ¹Ð ˆ¤Ð ·Ñ§–Ù ÊÙÓ§Ë ÀÑ»ÑÊÐÔú 

ÌÙÖÓÂÔ³ÐÔ. ÍÓ–Ù ƒÀÐ¹ÐÔ ³Ð¹Ðî ÀÐÔ¹Ù ÊÙÓ§·Ð. 

( Ç‘Ðù‘Ð¤ÙÖ½ñ¤ÐÔ »Ñ¬Ð·Ð ÊÐÀÐÔ�¦ÐÔ·ÐÅö ÀÐÔ‘ÐÜÏ–Ù ÌÙÓÏ·Ð ‘ÐµÙ- †–Ð ÀÐÔ‘ÐÜÎÐ ¸¹Ñ›Ð¤Ð²Ù–Ñ—) 

 



 

 

 

 

 



Please Contact Bayalu Team  

Sl.  

No.  
Name  Mail id  

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

2  Showrish Kudkuli  showrish.kudkuli@azimpremjifoundation.org  

3  Benny Mathews  benny.mathews@azimpremjifoundation.org  

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

5  Lakshmidevi  lakshmidevi@azimpremjifoundation.org  

6  Gopalakrishna Induguli  gopalakrishna@azimpremjifoundation.org  

7  Yathiraj Sharma  yathiraj.sharma@azimpremjifoundation.org  

8  Naganand GV  nagananda.gv@azimpremjifoundation.org  

9  Ravi B T  ravi@azimpremjifoundation.org  

10  Niranjan Sravade  niranjan.sarvade@azimpremjifoundation.org  

11  Sudharshan K  sudharshan.k@azimpremjifoundation.org  

12  Shivaji  shivaji.ganpatrao@azimpremjifoundation.org  

13  Lohit  lohitashwa.chamanoor@azimpremjifoundation.org  

14  Giridhar Vaidya  giridhara.vaidya@azimpremjifoundation.org  

15  Muzamimml  muzammil.mahaldar@azimpremjifoundation.org  

16  Shivukumar  shivukumar@azimpremjifoundation.org  

17  Gangadhar.Swamy  gangadhar.swamy@azimpremjifoundation.org  

18  Pradeep Kumar  pradeep.kumar@azimpremjifoundation.org  

19  Swathi Subramanya  swathi.subramanya@azimpremjifoundation.org  

20  Shivakumara Swamy  shivakumara.swamy@azimpremjifoundation.org  

21  Gundappa Katekar  gundappa.katekar@azimpremjifoundation.org  

 

  

  


