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1. K£ï `Dl’£À¥Àà..! 
- ¢£ÉÃ±ï J¸ï. PÉ. 

MAzÁ£ÉÆAzÀÄ PÁ®zÀ°è MAzÀÆjvÀÄÛ. DV£ÀÆß ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ fÃªÀ£À PÀæªÀÄ É̈¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ºÀAvÀzÀ°èvÀÄÛ. D Hj£À°è `Dl’ªÀÅ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ 
fÃªÀ£À £ÀqÉ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. J®èjUÀÆ À̧AvÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄªÀÅzÀÄ, AiÀiÁgÉÆnÖUÀÆ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀPÉÆ¼ÀîzÉ, À̧ªÀÄavÀÛ¢AzÀ J®ègÀ®Æè MAzÁUÀÄªÀÅzÉÃ DlzÀ 
¢£ÀZÀjAiÀiÁVvÀÄÛ. CzÀÄ É̈ÃgÉAiÀÄªÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀÄªÀiÁrzÁV¤AzÀ CzÀgÀ ¸ÀAUÀPÉÌ §AzÀªÀgÉ®èjUÀÆ DlzÀ ¸ÀAUÀªÀÅ EµÀÖªÁV, J®ègÀÆ 
CzÀgÉÆA¢UÉ MAzÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. 
 
MªÉÄä vÀÄAl£ÀÄ DlzÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉvÁUÀ 
vÀÄAmÁlªÁV CzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß Ȩ́¼É¬ÄvÀÄ. 
EzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ vÀÄAmÁl É̈ÃPÉAzÁUÀ 
ªÀÄPÀÌ¼ÁlªÉÃ vÀÄAmÁlªÁ¬ÄvÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ 
MªÉÄä DlzÉÆA¢UÉ Ȩ́Ãj ºÀÄqÀÄUÁl 
ªÀiÁrzÁUÀ CzÀÄ J®ègÀ®Æè D±ÀÑAiÀÄð 
GAlÄªÀiÁrvÀÄ. »ÃUÉ ºÉÆÃgÁqÀÄªÀªÀgÀ eÉÆvÉ 
Dl Ȩ́Ãj ºÉÆÃgÁl £ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄä «gÀÄzÀÞzÀ 
C£ÁåAiÀÄPÉÌ £ÁåAiÀÄ ¥ÀqÉzÀgÀÄ. ªÁå¥ÁjAiÉÆ§â 
vÁ£ÀÄ PÉÆAqÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ 
DlªÀÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è Ȩ́Ãj¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. 
CA¢¤AzÀ ªÁå¥ÁjUÉ ºÉaÑ£À ¯Á s̈À 
zÉÆgÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ CA¢¤AzÀ ªÀiÁgÁlªÀÅ 
ZÉ£ÁßV £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. ¥ÉæÃ«ÄUÀ½§âgÀÄ 
£À°«£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 
¸ÀAvÉÆÃµÀªÁVzÀÝgÀÄ. DUÀ zÁjAiÀÄ°è Dl ¹PÀÌ£ÀÄ. £À°ªÀÅ DlzÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj £À°zÁlªÁzÁUÀ ¥ÉæÃ«ÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß D£ÀAzÀ¥ÀlÖgÀÄ. UÀAqÀ 
ºÉAqÀwAiÀÄj§âgÀ®Æè ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À§AzÀÄ M§âjUÉÆ§âgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÁUÀ DlªÀÅ £ÉÆÃr ªÀÄzsÀå¥ÀæªÉÃ²¹ CªÀgÀ ºÉÆqÉzÁlªÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉªÀÄÄnÖ¹vÀÄ. 
 
EzÉÃ jÃwAiÀiÁV Dl¢AzÀ J®ègÀÆ MA¢ É̄ÆèAzÀÄ jÃw À̧ÄR-zÀÄBR ºÉÆAzÀÄwÛgÀÄªÁUÀ D Hj£À d£ÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj MAzÀÄ ¢£À DlzÀ 
eÉÆvÉ Ȩ́Ãj vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ¦æÃw¸ÀÄªÀ, EvÀgÀgÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ À̧A§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀiÁrzÀgÀÄ. D ¢£À J®ègÀÆ DlzÉÆA¢UÉ 
¸ÉÃj DlªÁrzÀgÀÄ. D Hj£À »jAiÀÄgÉÆ§âgÀÄ DlªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ CzÀgÀ ZÉÆÃzÀåªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ K£ï `Dl’£À¥Àà! JAzÀÄ GzÀÎj¹, Dl¢AzÀ 
J®ègÀÆ MUÀÆÎr ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä zÉéÃµÀ-ªÉÊµÀªÀÄåªÀ£ÀÄß zÀÆgÀªÀiÁqÀPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ, Dl¢AzÀ vÀÄA¨Á ¥ÀæAiÉÆÃd£À«zÉ JAzÀÄ 
£ÀÄrzÀgÀÄ. CA¢¤AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀ DlªÀ£ÀÄß fÃªÀ£ÀzÀ C« s̈Ádå CAUÀªÁV¹PÉÆArvÀÄ. 

*** 

2. DlzÀ §zÀÄPÀÄ 
- ¸ÀÄzÀ±Àð£ï PÉ. 

vÉÃ®ÄªÀ zÉÆÃtÂUÉ C¯ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É Dl 
PÁAiÀÄÄªÀ ªÀÄ£À¹UÉ PÁ®zÉÆqÀ£É Dl 
ºÀ¹zÀ ºÀÄ°UÉ ¨ÉzÀjzÀ fAPÉAiÀÄ »rAiÀÄÄªÀ Dl 
¸ÉÆÃªÀiÁj É̈QÌUÉ E°AiÀÄ ºÉzÀj¸ÉÆÃ Dl 

 
©Ã Ȩ́ÆÃ UÁ½UÉ ªÀÄÄAUÀÄgÀ¼À ¸Àj¸ÀÄªÀ Dl   
ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÉ CªÀÄä£À PÁr À̧ÄªÀ Dl 
PÁzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ eÉÆvÉ PÀ«zÀ ªÉÆÃqÀzÀ Dl 
¨ÉAzÀ §qÀfÃªÀzÀ eÉÆvÉ ¹UÀzÀ ¹jvÀ£ÀzÀ Dl 

 
£ÀUÀÄªÀ ªÉÆUÀzÀ »AzÉ £ÉÆÃ«£À Dl 
§zÀÄQ£À £ÉÆUÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸Á«£À Dl  
CgÀ¼ÉÆÃ ºÀÆ«£ÉÆA¢UÉ zÀÄA©AiÀÄ Dl 
ªÀÄgÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞAiÉÆqÀ£É eÁuÉäAiÀÄ Dl 

 
PÀvÀÛ°£À zÁjAiÀÄ°è ¨sÀAiÀÄzÀ Dl 
¸ÉÆÃ°£À ¸ÀÄ½AiÀÄ°è dAiÀÄzÀ Dl 
PÀ®à£ÉAiÀÄ ¸Á¢ü À̧®Ä PÀ£À¹£À Dl  
fÃªÀ£ÀzÀ £ÁlPÀ¢ Dr¸ÀÄªÁvÀ£À Dl. 



 
 

3. Let’s Play! 

 -   Shilpa Bhumannavar 

  
Let’s play a game. Rules are – there are no rules, no one wins or loses, no one gets ‘out’, no one comes first 
or last. How do we play then? You may ask. What’s the point..? How is it going to be fun..?! Let’s say I do 
come up with a game which satisfies all above mentioned rules, would that be called as ‘game’ at all..? 
Dictionary tells me words ‘play’ and ‘game’ are synonyms. Yet, we say – Let’s play a game. I wonder how it 
sounds to say - ‘Let’s game a play?’ what could be the difference according to you..? 
 
To me, ‘game’ and ‘play’ means – play is to engage in activity that is fun and for recreation, without any 
expectation or outcome. Whereas, game is a play along with the final outcome, a sense of competitiveness 
attached. Let’s see what potential play possess. 
 
Why do we all like to play..? What does it do to us and why..? Few things can provide a common link between 
people like laughter and play. Play – can be as simple as a bunch of people standing in a circle and singing a 
silly song with a catchy tune, each time varying the speed of the song, along with body movements, trust 
me, its fun! When you hear players giggling and laughing, you know everyone is enjoying and are happy. Just 
about anyone, adults and children, can play together. This is a great way of bring everyone in society, your 
immediate surroundings, together at the same ground level. 
 
There are individuals who have inferiority 
complex, superiority complex, who think different 
about themselves based on their caste, religion, 
appearance, financial status, intellectual 
capability and so on. Then, there are individuals 
who are heavy with different kinds of fear, 
suppressed emotions, emotional shut downs and 
various inhibitions. Play helps to come out of them 
all, over a period of time and be that kid who has 
nothing to worry, at least for the duration of play, 
and just have fun. It is healing in its very nature. 
 
Simple and joyful play, carefully designed, creates 
that safe, non-judgmental (socially, physically, 
intellectually and emotionally) space, where 
individuals experience freedom in true sense and are able to connect naturally and experience oneness. 
Particularly, younger children participating in such plays helps their brain develop in ways that reduce their 
fear of people who are different from themselves. 
 
“Cooperative play activates regions of the brain for focused attention, collaboration, emotion, vision and 
hearing, skills learning, and past memories about games and playmates and good times…Consider all the 
associations the mind might make during safe, noncompetitive play. Joy, sharing, compassion, and novel 
experiences with children from a different background will drive the brain’s networks for learning and long-
term remembering.” – Dr. Bruce Dobkin, Professor of Neurology, UCLA 
 
Simple play could be designed to address various concerns in our society. Not only do individuals learn 
compassion and cooperation, their very identity is changed forever, communities are also transformed by 
the presence of such play. When people have the opportunity to connect in meaningful ways, they engage 
in more co-creative, compassionate decision-making. This experience brings about a change in them. 
 



 
 

Through cooperative play, we can have a universal and non-threatening platform around which people can 
come together and learn. Play creates a gateway to m  oments when differences dissolve, fear melts away, 
and we see what connects us rather than what divides us. 
 
Moving on, let’s look closely at what free-play can particularly do among our young ones. Early childhood is 
a rich time of learning for our young children. The world is a fascinating and dazzling place to them, full of 
things to be touched, pulled, played with and fully experienced through their rapidly developing bodies. It is 
also the time when the vitally important foundations are laid in both brain and body for later social and 
intellectual development and formal learning. 
 

In today’s highly compulsively controlled environment, children are constantly told not 
to something or how to do most of the things, even before they have tried on their 
own. This inhibits their creativity and their flow of thought process. Not being able to 
put your thoughts into action, that feeling of wanting to try it out, kind of suppresses 
your thinking capability and development, which is crucial at young age. 
 

Rudolf Steiner says that in order to learn and develop in a balanced way - physically, 
emotionally and mentally, children need to be engaged through their head, heart and 
hands. His approach emphasizes what modern scientific research is now showing us: 
that we learn with the whole body, rather than with just a “disembodied brain” and 
that too-early exposure to formal academic learning can physiologically damage 
developing brains, inhibiting children’s natural curiosity and their ability to learn. 
 

Free-play gives safe personal, non-threatening space to a child to live his world, where 
he is in control of himself, his mind is lit up as fireworks, while his imagination is at full 
throttle and it is immensely healing for him to freely express what is at his core. This 
plays an important role in the way child develops into adult and lessening the baggage 
he might carry along into adulthood. Having experienced what that feels like, I must 
confess that, I cannot insist play and free-play enough. Let’s play..?! 
 

For further reading, look for Play for Peace and Steiner Philosophy. 

*** 

4. «eÁÕ£À « À̧äAiÀÄ  
- ºÀj¥Àæ¸Ázï JA. 

ºÀÄlÄÖvÁ ªÀÄÆqÀt, 
ªÀÄÄ¼ÀÄUÀqÉ CzÀÄ ¥ÀqÀÄªÀt.  
EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£Á ®PÀët 
£ÀA§¯ÉÃ »ÃUÉÃ¼ÀÄªÀ PÀtÄÚUÀ¼À £Á??? 
 

¥Àæ²ß¸À®Ä ªÀÄÆrzÁ ªÀiË£À, 
PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ PÁgÀt – F «¸ÀäAiÀÄ «eÁÕ£À 
 

F «¸ÀäAiÀÄ «eÁÕ£À 
w½AiÀÄ¯ÉªÀÄUÉ - ¸ÀÆAiÀÄð£ÀzÀÄ ¸ÀÜVvÀ UÁ£À 
CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ s̈ÀÄ«AiÀÄ wgÀÄUÀÄ ¥ÀæzÀQët 
CjªÁVºÀÄzÀÄ PÀtÚ¼ÀvÉUÉ «ÄÃjzÀ ¸ÀvÀåzÁ £ÀvÀð£À 
EzÉ®èzÀPÀÆÌ PÁgÀt. . . 
PÀÄvÀÆºÀ®zÀ ªÀiË£À, 
 

ªÀiË£À ªÀÄÄjAiÉÆÃ aAvÀ£À. 
F «¸ÀäAiÀÄ «eÁÕ£À. 



 
 

5. Dl, CAzÀÄ-EAzÀÄ? 
- UÀÄAqÀ¥Àà PÁmÉÃPÀgÀ       

Dr ¨Á £À£À PÀAzÀ CAUÁ® vÉÆ¼ÉzÉÃ£ÀÄ 
vÉAVÃ£À PÁ¬Ä w½ ¤ÃgÀ vÉÆUÉÆAqÀÄ 

§AUÁgÀ ªÀiÁj vÉÆ¼ÉzÉÃ£ÀÄ 
 
£Á£ÀÄ JµÀÄÖ ¸À® F ºÁqÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÁqÀ É̈ÃPÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. F d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄ £Á£ÀÄ CAzÀÄ £À£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ 
¸ÀAzÀ̈ sÀðzÀ°è N¢zÉÝ. £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ºÉÃ½ÀzÀÝgÀÄ JAzÀgÉ F ¸Á®Ä £À£ÀUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀgÉUÀÆ PÀÆqÀ vÀ É̄¬ÄAzÀ 
ªÀiÁ¸ÀÄªÀÅ¢®è. CAxÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß »r¢qÀÄªÀAxÀ ºÁqÀÄ EzÁVvÀÄÛ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄä£À ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÀÆqÀ £Á£ÀÄ EzÀ£ÀÄß N¢ 
ºÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝ. DUÀ CªÀÄä §º¼À RÄ¶ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ F ºÁqÀÄ CAzÀÄ £À£ÀUÉ 
EµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÉÃ£ÉAzÀgÉ, DlªÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ 
ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ J°è®èzÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ. ±Á¯É ©lÖ vÀPÀët ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀÆn EzÀÝ 
¢ªÀ¸À DlªÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄ£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄªÀÅzÀÄ 
PÀvÀÛ̄ ÁzÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ. »ÃUÁV F ºÁqÀÄ DlzÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ §gÉ¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ 
NzÀÄªÀÅzÀPÉÌ RÄ¶AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ EA¢£À ¸À¤ßªÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ £À£ÀUÉ 
MAzÀÄ jÃw s̈ÀAiÀÄ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ K£ÁzÀgÀÆ FUÀ ºÀÄnÖzÀÝgÉ 
DlªÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ©qÀÄwÛgÀ°®è. ¥ÀÄtå. ºÁUÁUÀzÉ £Á£ÀÄ 37 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀÄnÖzÉÝÃ 
M¼ÉîAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. EA¢£À ªÀÄPÀÌ¼À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¥Á¥À J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ 
DlªÁqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ©qÀÄwÛ®è. ±Á¯É¬ÄAzÀ §Az vÀPÀët ºÉÆÃAªÀPÀð ªÀiÁqÀÄ, É̈¼ÀUÉÎ JzÀÝ 
vÀPÀët NzÀÄ, »ÃUÉ CªÀjUÉ G¹gÁqÀÄªÀÅzÀPÀÆÌ PÀÆqÀ ©qÀzÉ PÁqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÁªÀÅ 
CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÈqsÀªÁV ¨É¼É¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉA§ ªÀÄÆqsÀvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV C±ÀPÀÛgÀ£ÁßV 
ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. DlªÁqÀÄªÀÅzÉAzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ zÁj vÀ¥ÀÄàvÁÛgÉ JA§ QÃ¼ÀÄ 
ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß É̈¼É¹PÉÆArzÉÝÃªÉ. K£É®è N¢PÉÆArzÉÝÃªÉAzÀÄ ºÉÃ½PÉÆAqÀÆ 
£ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀjVgÀÄªÀµÀÄÖ eÁÕ£ÀªÀÇ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä°è E®èzÉÃ ºÉÆÃVzÉ. CªÀjUÉ DlzÀ 
ªÀÄºÀvÀé UÉÆwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ̄ ÉÃ ªÉÄÃ°£À ºÁqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀåªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ. FUÀ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÁªÀÅ ºÁqÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÁzÀgÉ »ÃUÉ 
PÀlÖ§ºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ! 

N¢ ¨Á £À£À PÀAzÀ ºÁ°ðPÀÄì PÉÆmÉÖÃ£ÀÄ 
£ÀÆqÀ®Äì vÉÆUÉÆAqÀÄ w¤ Ȩ́Ã£ÀÄ 
ªÉÄÃ É̄ÆAzÀÄ ¦eÁÓ vÀAzÉÃ£ÀÄ 

 
ºÉÆÃªÀÄ ªÀPÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ¨Éæqï eÁªÀÄÄ PÉÆrÛÃ¤ 
ªÀiÁPÀìð ºÉZÀÄÑ vÉÆUÉÆAqÀgÉ L À̧QæÃA PÉÆqÀ¹ÛÃ¤. 

£ÀªÀÄUÉ Dl DqÀÄªÀÅzÀjAzÀ K£ÀÄ ¯Á s̈À J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©nÖzÉÝÃªÉ. §jÃ NzÀÄ NzÀÄ JAzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀgÀ¹Üw K£ÁUÀÄªÀÅ¢®è 
J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÉÃ E®èzÁVzÉ. MAzÉ PÀqÉ PÀÆr¹ N¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ºÁUÉAiÉÄÃ PÀgÀUÀzÀAvÀºÀÀ DºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ. 
EzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼À s̈À«µÀåªÀ£ÀÄß £ÁªÉÃ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀiÁågÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. £ÀªÀÄä Hl Dl J®èªÀÇ §zÀ¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
MAzÀÄ jÃw AiÀÄAvÀæzÀAvÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÀQÛ PÀÄVÎ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è vÀÄPÀÄÌ »rzÀAvÁUÀÄwÛzÉ. 
EzÀPÉÌ £ÁªÉÃ ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ. DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀ §zÀ®Ä, PÉÊAiÀÄ°è ªÉÆ É̈Ê¯ï ¤Ãr «rAiÉÆÃ UÉÃªÀiï DqÀ®Ä PÀ°¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. 
«eÁÕ£ÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è CªÉÊeÁÕ¤PÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼À°è É̈¼ÉÀ̧ ÀÄwÛzÉÝÃªÉ. 

 
J¼ÉAiÀÄ vÀ½gÀÄ ¢£À¢£ÀªÀÅ ºÉÆ¸À vÀ½gÀ vÀ¼ÉªÀAvÉ | 

w½ ¤ÃgÀÄ a®ÄªÉÄAiÀÄ° ¤®zÀPÀÄÌªÀAvÉ || 
J¼É ªÀÄPÀÌ¼ÉÆ¼ÀÄ w½ªÀÅ ªÉÆ¼ÉvÀÄ ¨É¼ÉªÀÅzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ | 

E¼ÉAiÉÆ¼ÀUÀzÉÆAzÀÄ ¸ÉÆUÀ-ªÀÄAPÀÄwªÀÄä || 
 
r.«.fAiÀÄªÀgÀ F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ £À£ÀUÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ- £ÁªÀÅ EAzÀÄ EzÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀîzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉíÃUÉÆÃ 
É̈¼É¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉÃÉ£ÉÆÃ JAzÀ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ E£ÉÆß§âgÀ eÉÆvÉ É̈gÉAiÀÄ®Ä PÀ°vÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ ºÉÆgÀUÀqÉ UÉ¼ÉAiÀÄgÉÆqÀ£É DlªÁqÀ®Ä 

ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁvÀæ. MAzÉÃ PÀqÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr ºÁQzÁUÀ w½ªÀ½PÉ ªÀÄÆqÀÄªÀÅzÀÆ E®è ; É̈¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÆ E®è.  
 

£Á£ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¤zÁÝUÀ JµÀÄÖ DlUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛzÉÝ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉÃ½zÀgÉ CªÀjUÉ D AiÀiÁªÀ DlUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÆ 
PÀÆqÀ UÉÆwÛ®è. ¹qÀèQÌ Dl, atÂÚzÁAqÀÄ, ®UÉÆÃj, ºÀÄ°PÀnÖ£À Dl, ªÀÄÄmÁÖl, »ÃUÉ MAzÉÃ JgÀqÉÃ,,,, ºÀvÁÛgÀÄ DlUÀ¼À£ÀÄß DqÀÄwÛzÉÝªÀÅ. 
F DlUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ zÉÃºÀzÀ PÀ¸ÀgÀwÛ£À DlUÀ¼ÁVzÀÝgÉ, E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ §Ä¢ÞAiÀÄ PÀ¸gÀÀwÛ£À DlUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ. £ÁªÀÅ EAxÀ DlUÀ¼À£ÀÄß 
DqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÉÆ§âgÀÆ §AiÀÄÄåwÛgÀ°®è. §zÀ¯ÁV DqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ 



 
 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄªÀÄä£É PÀÄ½wzÀÝgÉ, »jAiÀÄgÀÄ É̈ÊzÀÄ PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. “AiÀiÁPÀ »ÃAUÀ PÀÄAw¢? ¤£Àß ¸ÀgÀQzÀªÀgÀÄ DqÀÄªÀÅzÀPÀÌ ºÉÆÃUÁågÀ 
¤£ÀUÉÃ£ÁUÁåz”À JAzÀÄ É̈zÀj¹ DqÀÄªÀÅzÀPÉÌ PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ £ÁªÀÅ- “ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀ É̈ÃqÀ. AiÀiÁgÀ eÉÆvÉUÀÆ ¤®è̈ ÉÃqÀ. 
CªÀgÀÄ ̧ Àj E®è” JAzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°èÉ EgÀ¯ÁgÀzÀ UÀÄtUÀ¼É®èªÀ£ÀÄß £ÁªÉÃ vÀÄA© CªÀgÀ£ÀÄß ̧ ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ G¼ÀîªÀgÁV ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. 
£ÁªÀÅ »ÃUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ PÀÆr ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DlzÀ «ZÁgÀªÁV ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÉÃªÀ® N¢ EzÀÄ 
K£ÉÆÃ EvÀÄÛ J£ÀÄßªÀAxÀ ¹ÜwÀAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è. 

 

*** 

6. §zÀÄPÉA§ ZÀzÀÄgÀAUÀ !! 
- gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉÃ¼Éð f. 

PÀAvÉ MUÉAiÀÄÄªÀ vÀ£ÀPÀ 
¤®è¢Ã DlUÀ¼À Dl, 
§zÀÄPÉA§ ªÀÄºÁ¸ÀªÀÄgÀzÀ°  
ªÀiÁAiÀiÁ« ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£À PÉÊªÁqÀzÉÆ¼ÀUÉ 
C¥ÀÆªÀð ¸ÉuÉ¸Ál«Ã zÉÆA§gÁl.  
       
PÁzÁl, ºÉÆÃgÁl, wPÁÌl, dÆmÁl  
EzÀÄ vÀgÀºÉÃªÁj ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À j¯ÉÃ Nl,   
¸ÉÆÃ°zÉ ; UÉ®Ä«zÉ ; £ÀUÀÄ«zÉ ; C¼ÀÄ«zÉ, 
£ÉÆÃ«zÉ ; £À°«zÉ ; ¸ÉÆA¦zÉ ; PÀA¦zÉ, 
¥ÉA¦zÉ ; EA¦zÉ ; M®«zÉ ; PÀ É̄AiÀÄ §¯É¬ÄzÉ, 
CjµÀqÀéUÀðzÀ ªÀÄÆmÉAiÉÄÃ E°èzÉ, 
K£ÀÄAlÄ, K¤®è 
£ÀÆ§ðtÚzÀ ZÉ®Ä«£À avÁÛgÀ §gÉzÀ 
¨Á¼ÉA§ ZÀzÀÄgÀAUÀzÀ° 
ºÁ¸ÀAVUÀ¼À ªÉÄgÀªÀtÂUÉ gÁeÁgÉÆÃµÀzÀ°, 
K¼ÀÄ ©Ã¼ÀÄUÀ¼À vÀÆUÀÄAiÀiÁå É̄AiÀÄ°. 
 
M¼ÀPÉÆªÉUÀ¼ÉµÉÆÖÃ? wgÀÄªÀÅ ªÀÄÄgÀÄªÀÅUÀ¼ÉµÉÆÖÃ? 
DWÁvÀ-¤WÁvÀUÀ¼ÉµÉÆÖÃ? 
¸ÀgÀ¼À, ®A§, ªÀPÀægÉÃSÉUÀ¼ÉµÉÆÖÃ ? 
 
G§âgÀ«½vÀUÀ¼ÉµÉÆÖÃ? DgÉÆÃºÀt-CªÀgÉÆÃºÀtUÀ¼ÉµÉÆÖÃ? 

§®èªÀ£ÉÃ §®è É̈®èzÀ ¸À«AiÀÄ, 
ºÉÆPÀÌªÀ£ÉÃ §®è gËgÀªÀ £ÀgÀPÀzÀ PÀgÁ¼À zÀ±Àð£ÀªÀ. 
 
MªÉÆäªÉÄä ºÀÄgÀÄ¥ÀÄ ; E£ÉÆßªÉÄä ¸Àä±Á£À ªÉÊgÁUÀå, 
ªÀÄvÉÆÛªÉÄä s̈ÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¥ÀæªÁ¢ ; ªÀÄUÀzÉÆªÉÄä ¹ÜvÀ¥ÀædÕvÉAiÀÄ 
¤°ð¥ÀÛvÉ, 
DUÉÆªÉÄä FUÉÆªÉÄä DPÀæªÀÄt²Ã®vÉ ; 
AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÉÆªÉÄä PÁqÀÄªÀ ¥Á¥À¥ÀæeÉÕAiÀÄ «Ä¸ÀÄPÁl, 
«ÄÃ¤£À ºÉeÉÓAiÀÄAvÉ PÀëtPÀëtªÀÇ ¤UÀÆqsÀ, 
©lÆÖ ©qÀ¢Ã ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ ªÉÆÃrUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀµÉÖÃ £ÁªÀÅ! 
 
J°èAiÉÆÃ ªÉÆ¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ,  
E£Éß°èAiÀÄzÉÆÃ ¸ÁgÀ UÉÆ§âgÀªÀ »Ãj É̈¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ, 
ªÀÄvÉÛ°èAiÀÄzÉÆÃ zÀÆgÀwÃgÀzÀ° ºÀÆªÁV ©jAiÀÄÄvÁÛ 
N¯ÁqÀÄvÉÛÃªÉ, 
zsÀÄvÀÛ£É gÉÆAAiÀÄå gÉÆAAiÀÄå£É §AzÉgÀUÀÄªÀ ©Ã¸ÀÄUÁ½UÉ  
¥ÀPÀ¼É¥ÀPÀ¼ÉUÀ¼ÁV zsÀgÉUÀÄgÀÄ½ ¨Ár §¸ÀªÀ½zÀ ZÉ¯ÁèlPÉ 
xÀgÀUÀÄlÄÖvÉÛÃªÉ !! 
         
¤£ÀUÉ É̈ÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄ É̈ÃPÉ? 
GvÀÛgÀ«®èzÀ AiÀÄPÀë¥Àæ±Éß JAzÀgÀµÉÖÃ ¸ÁPÉÃ? 
CAPÀ¥ÀgÀzÉ ©Ã¼ÀÄªÀªÀgÉUÉ É̈ÃgÉ UÉÆqÀªÉ KPÉ??? 

*** 



 
 

7. They Don’t Teach Folklore 

- Peri  

In the troupe ‘Kalagangothri’, I was performing Yakshagana. There was no teacher to teach us Yakshagana. 
All of us would consider Ganapanna as our Guru. There was no ritual of falling at his feet or for that matter 
serving him in any way. There would be performance in front of us and we would prepare for our role. And 
Ganapanna was there with us, himself preparing for his role.   He knew a lot and had enormous experience.  
 
He was a very keen observer, and hence, we would go to him after the 
performance for his comments. Comments for improvements and to 
improvise on pitfalls. Before the performance, if you had asked him he 
would just perform that bit. I had performed with him on the stage and 
there were situations when he played another role. And then and there too 
he would direct me besides playing his own role! It was teaching by his own 
performance on the stage. It is left to you to pick up what you want, make 
meaning out of it and perform. Ganpanna would ask other members to 
perform before us, he would take us to various performances by other 
Yaksagana troupes. Viewing and reviewing together was what we used to 
do with him. I had learnt to perform Bootha-dance, the South Canara Tiger 
Dance and the tribal dance  Dola-Nalike, all in a similar fashion. Nobody 
taught me those performances, I saw them, observed them, performed 
them and continued doing them. 
 
Coming from an agricultural household, I have not continued as a farmer. I 
am not good in that, but I know the basics. Until I started teaching I used to 
plough and assist my mother in agriculture work.  Similarly I learnt beedi-
rolling. In agriculture or any of the other rural livelihood, the basics of that 
domain is picked up by the children from that household fast. The nuances 
and the sophisticated skills are learnt by people who are more ambitious, 
and they pursue that profession taking it new heights.  
 
I feel each one of us have a learning style. Each one of us choose a style and evolve it. We evolve it taking in 
to consideration our strengths and weaknesses, the situation we are in and the exposure we get.  It is a 
dynamic process. Left to ourselves we will do a functional (as much as we need to survive) job of this. Then 
why do we need to know about our learning style?  
 
The present schooling system does give a big blow to this free learning style. It puts everyone into one basket 
and imposes one learning style as the only style fit for all. As you all know, it is ‘teacher centered’ and ‘text 
book centered’. It might fit very few children, but majority struggle since it isn’t their style.  The grinding is 
so much that we literally forget our learning style and start believing that ‘this is the only learning style’. We 
not only forget our style and later teach our children also in this one fit for all method. This leads to non-
interest, de-motivation, and alienation and in extreme case to suicide among students.   
 
Many of us participating in Badal Sircar’s workshop were shocked by his opening remark, “I do not train you 
to become a Hero or a Heroine.  You are good in acting and that you have done for your survival.  Our need 
is to ACT - to change this society.  To create a humane society we need to become more sensitive and 
humane. For this we will have to ACT, act to change, ourselves and this society!” And his next 15 days training 
was to make us more sensitive, understand and reflect. Initially he spent a lot of time trying to build trust 
amongst the participants. At the end there was no drama, what we presented was the expressions in 



 
 

different forms on those things that we felt very strongly.  It was in this workshop that I got opportunity to 
explore and think of my style of learning.  
 
I  was not trained for the present role at all. I learnt it as I got into this role and 
started working. Each bit I learnt from others. From colleagues, from the field, from 
supervisors and experienced experts. Then I also started reading for more 
knowledge,   I learnt from my mistakes. For that I had to really reflect. Reflect on 
my work, reflect on others work. This was a major contributor in my learning - 
reflecting on what I did and I read. Reflecting on my thoughts.  But, in that process 
I had to unlearn many things that I had previously learnt. Baggage was heavy, not 
allowing me to move freely!    
 
I feel my learning style is the folk way. Do and learn. Doing is the process of learning 
for me. I cannot comprehend effectively what I have read unless, there is some 
amount of doing in the process. I start working and then to do the job better. I read, 
I consult, and I work with others. It is a seamless journey of doing, reading, doing, 
meeting people, discussing, and doing, reflecting, doing . . . and enjoying what I am 
doing! The folk school is never a single teacher school. Here the learning is multi-
mode with the community as your teacher. I strongly feel that in folk way there is 
no single way to learn. You evolve your own way of learning.  You are the learner, 
you design the process and you are the product! 

*** 

8. ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼ÀÄ 
- ºÀjÃ±ï ±ÉnÖ 

¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀvÉ: 
JqÀ §®zÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ°è ¹®ÄQzÉ £ÀqÀÄ 
C°è ¤®è; E°è ¸À®è. 
 

£ÀUÀßªÁUÀ É̈ÃQzÉ, 
JgÀqÀÆ ¥ÀAxÀzÀ £ÀqÀÄªÉ vÀÆj 
ªÉÄÃ®Ä QÃ½£À ¥ÀzÀgÀ ¹Ã½ 
¥ÀPÀë¥ÁvÀzÀ ¸Àj vÀ¦à£À É̄Ã¥À PÀ¼Àa. 
 
¤®è̈ ÉÃQzÉ, 
JvÀÛ®Æ ªÁ®zÉ £ÉÃgÀ ¢lÖ zÀÈqsÀªÁV 
¨ÁVzÀgÀÆ §UÀÎzÉ dUÀÎzÉ ¸ÀvÀåzÀ ¤®ÄªÁV.  
   
±ÉÃµÀ¥Àæ±Éß : 
J®èªÀÇ ¥ÀqÉzÀÄzÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ 
PÉÆqÀÄªÀÅzÀPÉÌÃ¤zÉ J£Àß §½. 
£Á ¥ÀqÉ¢zÀÄzÉ®èªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀgÀÆ 
ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉªÉ IÄtªÀ£ÀÄß! 
PÀ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÉAvÀÄ CzÀ£ ÀÄß? 

     
©qÀÄUÀqÉ JA§ ©¹®ÄÎzÀÄgÉ 
J¤vÀÄ ºÉÆgÀ§¥ÀÄàzÀÄ 
PÀnÖPÉÆAqÀ J¯Áè ‘AiÀÄvÉ’UÀ½AzÀ; 
F ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄrAiÀÄ vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÉAzÀÄ            
zÉÃºÀzÀ ªÀÄrAiÀÄ vÉÆ¼ÉzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ® s̈À PÁtzÀÄ J£ÀVAzÀÄ.  

ನೀನ ಂಬ ಒಗಟು 
ನಾ.. ಮರತಳಾಗಿದತು ನಿನನ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗಲ್ಲ, 
ಮತಗಿಯದ ಮೌನಕ್ಕೆ 
ಇನತನ ಕ್ೌತತಕವಕನಿಸತವ ನಿನನ ಮತಗ್ಧತೆಗೆ 
ತಕರದಷ್ಟೂ ಮತಚ್ಚಿಡತವ ನಿನನ ಭಾವನಕಗಳಿಗಕ 
ತರತರದಿ ಅರಿತರಟ ಮತಗಿಯದ ನಿನನ ಮನಸಿನ ವಿಸ್ಾುರಕ್ಕೆ. 
 

ನಾನತ ಮರತಳಾಗಿದತು ನಿನನ ಸಹನಕಗಲ್ಿ, 
ತತಟಿಕಚ್ಚಿ ನಿಯಂತಿಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿನನ ಕ್ಕೊೋಪಕ್ಕೆ.. 
ಮತಕು ಮತಕು ಸ್ಕೊೋಲ್ಲಸತವ 

ನಿನನ ಅಪರಿಮಿತ ಮೌನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ 
 

ಮುಖವಾಡ 

ಯಾರ್ಯಾರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಕೆಷ್ತೆ ನಕೊೋವಿದಕ ಎಂದತ ಅವರವರಿಗಕ ಗಕೊತತು 
ಆದರಕ ನಕೊೋಡತವವರ ಕಣ್ಣಿಗಕ ನಾವು ನಿರಾತಂಕ, ನಿಶ್ಿಂತ, ನಿರ್ಭಯ 
ವಿಧಿಯ ಒಂದತ ಝಳ್ಪಿಗಕ  
ನಮಮ ಮತಖವಾಡದ ಹಕೊಳ್ಪು ಮಾಸತವವರಕಗೊ ನಡಕಯಲ್ಲದಕ ಮನದ ಈ 

ಮಂದಹಾಸದ  ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ ಶಕ ೋ.... 

*** 
    



 

9. D MAzÀÄ ¥ÀAiÀÄt 
- ¸ÀÄzÀ±Àð£ï PÉ. 

   

MªÉÄä AiÀÄÄ.¦.J¸ï.¹ ¥ÀjÃPÁë PÁAiÀÄð¤«ÄvÀÛ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ gÉÊ°£À°è ºÉÆÃUÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ nPÉmï 
PÁ¬ÄÝj¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°èzÁÝUÀ J¯Áè ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ s̈ÀwðAiÀiÁVzÀÝªÀÅ. ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ vÀvÁÌ°£À°è §ÄPïªÀiÁqÀ®Ä 
¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¨sÀwðAiÀiÁVvÀÄÛ, DzÀgÁUÀ° §ÄPïªÀiÁqÀÄªÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹ 400 gÀÆ.UÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¨sÀj¹, gÉÊ°£À°è 
n.¹ UÉ «£ÀAw¸ÀÄªÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÉ. DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÀzÀ°è J°èAiÉÆÃ MAzÀÄPÀqÉ F ¥ÀAiÀÄtzÀ PÀÄjvÁV UÉÆAzÀ®«vÀÄÛ.  
 
¸ÀAeÉ 5.30 PÉÌ §gÀÄªÀ gÉÊ°UÉ gÀÆ«Ä¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ §gÀÄªÀÅzÀgÀ°è vÀqÀªÁVvÀÄÛ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ EgÀ° JAzÀÄ 150 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 
¥ÁªÀw¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀAiÀÄtzÀ nPÉmï£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÉßÃ£ÀÄ ZÀ°¸À®Ä vÀAiÀiÁgÁzÀ gÉÊ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁªÀzsÁ¤¹zÉ. SÁ°¬ÄzÀÝ 
D ¨ÉÆÃVAiÉÆ¼ÀUÉ ¸Àé®à «±Àæ«Ä¹ £ÀAvÀgÀ AiÉÆÃa¹zÉ n.¹ E°èUÉ §AzÀÄºÉÆÃVzÀÝgÉ? JAzÀÄ, KPÉAzÀgÉ CzÀÄ ¹èÃ¥Àgï PÉÆÃZï 
DVvÀÄÛ, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÉÆÃVUÀ¼ÀÄ vÀÄA©vÀÄ¼ÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄÃ PÀÄ½vÀÄ n.¹ C°èUÉ §gÀÄªÀgÉAzÀÄ PÁzÀÄ PÀÄ½vÉ, CªÀgÀÄ 
§AzÀÄºÉÆÃzÀ PÀÄjvÁV ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆqÀ£ÉAiÀÄÆ «ZÁj¹zÉ, CªÀgÀÄ E®èªÉAzÁUÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. 
 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 8.30 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁzÀgÀÆ CªÀgÀÄ §gÀ¢zÀÝ PÁgÀt £Á£ÁVAiÉÄÃ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß 
ªÀiÁr vÀÄA©zÀ gÉÊ°£À°è PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÁUÀ CªÀgÀÄ ¹PÀÌgÀÄ, CªÀgÀ°è ¹ÃnUÁV «ZÁj¹zÁUÀ ¸Àé®àºÉÆvÀÄÛ PÁAiÀÄ®Ä 
ºÉÃ½zÀgÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÉÆÃVAiÀÄ°ègÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÃ½ £À£Àß eÁUÀPÉÌ §AzÀÄ PÀÄ½vÉ. 
 
gÁw æ10.45 ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁVvÀÄÛ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÄ½vÀ eÁUÀPÉÌ n.¹ §AzÀgÀÄ. £À£Àß nPÉmï£ÀÄß PÉÃ½zÀgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ »AzÉ ¨sÉÃnAiÀiÁzÀ 
«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß w½¹ ̧ ÁªÀiÁ£Àå nPÉmï ºÁUÀÆ vÀvÁÌ¯ï£À°è §ÄPï ªÀiÁrzÀ ªÉÄ¸Éeï£ÀÄß vÉÆÃj¹zÉ. vÀPÀët CªÀgÀÄ F jÃw vÀvÁÌ°£À°è 
§ÄPï ªÀiÁrzÀgÉ DUÀÄªÀÅ¢®è, PÁ¬ÄÝj¹zÀ nPÉmï EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¹Ãl£ÀÄß ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, vÁªÀÅ E°ègÀÄªÀÅzÀPÁÌV 100 gÀÆ.UÀ¼À 
zÀAqÀvÉgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ, DUÀ¯ÉÃ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ½zÀÝgÉ £Á£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆgÀngÀÄwÛz.ÉÝ vÁªÀÅ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÃ½zÀgÉ 
ºÉÃUÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ §ºÀ¼À «£ÀAw¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ.  
 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ £Á£ÀÄ MAzÀÄ ̧ ÉÖÃµÀ£ï£À°è E½zÁUÀ n.¹ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÉ. CªÀgÀÄ §ºÀ¼À zÀÆgÀ«zÀÝ 
PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÀ DUÀ°è®è CµÀÖgÀ°è gÉÊ®Ä ¸ÀzÀÄÝªÀiÁrvÀÄÛ, K£ÉÆAzÀÆ vÉÆÃZÀzÉ ¥ÀÄ£ÀB CzÉÃ eÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV 
PÀÄ½vÉ. «avÀæªÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀÄ½vÀ D ¹èÃ¥Àgï ¹Ãn£À°è DªÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÆ §A¢gÀ°è®è( ªÀÄÄA¢£À £À£Àß CªÀ¸ÉÜUÉ 
EzÀÆ PÀÆqÀ MAzÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ.) ºÁUÁV £Á£ÀÄ 
C°èAiÉÄÃ «gÀ«Ä¸À®Ä ¤zsÀðj¹ ªÀÄ®V AiÉÆÃa¹zÉ. F CzsÀð 
gÁwæAiÀiÁUÀÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ AiÀiÁgÀÄ F ¹ÃnUÉ §AzÁgÀÄ JAzÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÄZÀÄÑªÀ 
ºÉÆwÛUÉ D §¢¬ÄAzÀ ºÉÆ¸À n.¹ §gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÉÆqÀ£É 
ªÀiÁvÁqÀ®Ä JzÀÄÝ PÀÄ½vÉ, CªÀgÀÄ J®ègÀ ¹ÃlÄUÀ¼À JtÂPÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ £À£Àß 
§½ §gÀÄªÀµÀÖgÀ°è, E£ÉÆß§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¹Ãn£À PÀÄjvÁV «ZÁj¸À 
vÉÆqÀVzÀ, n.¹ UÉ PÀ£ÀßqÀ ̈ ÁµÉ §gÀÄwÛgÀ°è®è, CªÀ£À §½ ªÀiÁvÁrzÀ CªÀgÀÄ 
¹ÃlÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ E®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨ÉÆÃVUÉ ºÉÆÃV JAzÀÄ CªÀjUÉ 
¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. DzÀgÀÆ D ªÀåQÛ ¥ÀÄ£ÀB ¹Ãl£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝ. EzÀjAzÀ 
PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ n.¹ CªÀ¤UÉ gÉÃUÀÄvÁÛ PÀÆUÁrzÀgÀÆ DvÀ ºÉÆÃUÀzÉÃ 
C°èAiÉÄÃ ¤AvÀ.  
 
F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÀªÀÄ¸Éå ºÉÃUÉ ºÉÃ¼À° JAzÀÄ C¤¹zÀgÀÆ DzÀzÁÝUÀ° 
JAzÀÄ CªÀgÀ §½ ºÉÆÃV £À£Àß §ÄQAUï «ZÁgÀªÀ£ÀÆß, ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ 
«ZÁgÀªÀ£ÀÆß ºÉÃ½ «£ÀAw¹zÉ. £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß D°¹zÀ DvÀ, vÁªÀÅ 
E°ègÀÄªÀÅzÀPÉÌ zÀAqÀ ±ÀÄ®ÌzÀ eÉÆvÉ 300 gÀÆ. ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ £À£Àß 
§½ EzÀÝ MlÄÖ 300 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¤Ãr EgÀÄªÀÅ¢µÉÖ JAzÁUÀ 
CªÀgÀÄ MAzÀÄ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr, ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¹Ãn£À°è ºÉÆÃV 
ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ C°è ºÉÆÃzÁUÀ D ¹ÃlÄ DUÀ¯ÉÃ 
¨sÀwðAiÀiÁVvÀÄÛ. ºÉÃUÀÆ £Á£ÀÄ PÀÄ½vÀ eÁUÀ SÁ° EvÀÛ®è, C°èAiÉÄÃ ºÉÆÃV 
ªÀÄ®UÀÄªÀ JAzÀÄ n.¹ UÉ F «ZÁgÀªÀ£ÀÄß w½¹zÉ. CzÀPÀÌªÀgÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄ½vÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄÃ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ. C§â.. CAvÀÆ 
£Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀÄªÀ eÁUÀ wÃªÀiÁð£ÀªÁV ¹ÃlÄ ¹QÌvÀ¯Áè JAzÀÄ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÄÖ ¤gÁ¼ÀªÁV £À£Àß eÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ®V ¤¢æ¸À®Ä 
vÀAiÀiÁgÁzÉ, ̧ Àé®à ̧ ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀ n,¹ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VgÀÄªÀ ¹Ãl£ÀÄß £ÉÆÃr E°ègÀÄ«gÁ, ̧ Àj,E°èAiÉÄÃ ªÀÄ®VPÉÆ½î JAzÀÆ 
ºÉÃ½ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 12:00.  



 
 

 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 1 UÀAmÉAiÀÄ ºÉÆwÛUÉ AiÀiÁgÉÆÃ §AzÀÄ J©â¹zÀ ºÁUÁV ¤zÉÝUÀtÂÚ£À¯Éè £ÉÆÃrzÀgÉ 3 ªÀÄA¢ ¥ÉÆÃ°Ã¸ÀgÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ 
ºÁUÉAiÉÄÃ JzÀÄÝ PÀÄ½vÉ. CªÀgÀÄ £À£Àß nPÉmï vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ, vÀPÀët £Á£ÀÄ £À£Àß §½¬ÄzÀÝ  ¸ÁªÀiÁ£Àå nPÉmï ºÁUÀÆ n.¹ 
PÉÆlÖ gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. CªÀjUÉ n.¹ E°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÃ½zÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎAiÀÄÆ 
ºÉÃ½zÉ. D gÀ²Ã¢AiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÀ CªÀgÀÄ F gÀ²Ã¢AiÀÄ°è PÉÃªÀ® 100gÀÆ.UÀ¼À zÀAqÀPÀnÖgÀÄªÀ §UÉÎ EzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÀt 
¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ §UÉÎ E®è ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ¹Ãn£À §UÉÎAiÀÄÆ £ÀªÀÄÆ¢¹®è JAzÀgÀÄ. F ¹ÃlÄ UÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÀÄªÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ÀjUÁV PÁ¬ÄÝj¹zÉ, 
¤ÃªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆÃV ¨ÁV® §½ EgÀÄªÀ eÁUÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆ½î JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ MªÉÄäUÉ UÉÆAzÀ® GAmÁ¬ÄvÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀjUÉ 
w½¹ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉ, ºÀt¤ÃrAiÀÄÆ »ÃUÁzÀgÉ ºÉÃUÉ JAzÀÆ ¸ÀºÀ PÉÃ½zÉ. DzÀgÉ PÉÃ¼ÀÄªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è CªÀjgÀ°®è. FUÀ 
ºÉÃ½zÀgÉ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. ¤ÃªÀÅ ºÀt ¤ÃrzÀ n.¹AiÀÄÆ E°è®è JAzÀÄ CªÀgÀÄ £À£Àß£ÀÄß ¨ÉÆÃVAiÀÄ ¨ÁV® §½ºÉÆÃUÀ®Ä 
¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. 
 
£À£Àß vÀ¯É UÉÆAzÀ®zÀ UÀÆqÁVvÀÄÛ, ¤zsÁ£ÀªÁV £À£Àß eÁUÀªÀ£ÀÄß, C®è CªÀgÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ ©lÄÖPÉÆlÄÖ £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß 
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁV® §½ §AzÀÄ ¤AvÉ. ªÀÄzsÀågÁwæ 1.30 ¸ÀªÀÄAiÀÄ, CzsÀð ¤zÉæ, ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ ¥ÀjÃPÉë, n.¹AiÀÄ eÁuÉä, £À£Àß CªÀ¸ÀgÀ 
J®èªÀ£ÀÆß AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ ¤AvÉ. CµÀÖgÀ°è £À£Àß §½ M§â ¥ÉÆÃ°Ã¸ï §AzÀÄ PÉÃ½zÀgÀÄ.  
 
KPÉ ¤Awj? ºÁ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆ¼Àî¨ÁgÀzÉÃ...? ºÁ¹PÉÆ¼Àî®Ä K£À£ÀÆß vÀA¢®è ¸Àgï JAzÉ...  
CªÀgÀÄ vÀ£ÉÆßqÀ£É §gÀ®Ä ºÉÃ½zÀgÀÄ, CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃzÉ. DUÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÉÆÃVAiÀÄ ¨ÁV® §½ ¤AvÀÄ D eÁUÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ 
ºÉÃ½zÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ E°è ªÀÄ®UÀ§ºÀÄzÀÄ, E°è£À F ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ vÉgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è,¤ªÀÄUÉ ºÁ¹PÉÆ¼Àî®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆ½î EzÀ£ÀÄß 
JAzÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåV£À°èzÀÝ ¥ÉÃ¥Àgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆlÖgÀÄ.  £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¹PÉÆ¼Àî®Ä AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÉÃ 
CzÀ£ÀÄß ºÁ¹PÉÆlÄÖ, ¨ÁV® §½ UÁ½ eÉÆÃgÁV © Ã¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁåUÀ£ÀÄß CqÀØ ElÄÖPÉÆ½î JAzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ MAzÉqÉ ªÀÄÄdÄUÀgÀ, 
MAzÉqÉ CªÀgÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ §UÉÎ CZÀÑj.  
 
CªÀgÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ £Á£ÀÄ E°èAiÉÄÃ UÀ¸ÀÄÛwgÀÄUÀÄwÛgÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ DgÁªÀiÁV ªÀÄ®V, ¸ÉÆ¼Éî PÀaÑzÀgÉ ¨ÉÆÃVAiÀÄ M¼ÀUÉ ¹ÃlÄUÀ¼À 
ªÀÄzsÉåAiÀÄÆ ªÀÄ®UÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ EgÀ° ¸Àgï ¥ÀgÀªÁV®è E°èAiÉÄÃ ªÀÄ®UÀÄvÉÛÃ£É JAzÉ.CªÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ 
£À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃVAiÀÄ ¨ÁV°UÉ MgÀV¹, CzÀ£ÉßÃ vÀ¯É¢A¨ÁV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉ DzÀgÉ ¤zÉæ ºÀvÀÛ°®è. ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸Á«gÁgÀÄ 
aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 

 
¸ÀªÀÄAiÀÄ 2 UÀAmÉ, NqÀÄwÛgÀÄªÀ gÉÊ®Ä, n.¹AiÀÄ ¯ÉPÁÌZÁgÀ, ¥ÉÆÃ°Ã¸À£À 
PÁ¼Àf, ¨ÁgÀzÀ ¤zÉæ, ªÀÄÄwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÁ¥À ¸ÀÆa¸ÀÄwÛgÀÄªÀ ¸ÉÆ¼ÉîUÀ¼ÀÄ, 
£À¸ÀÄ£ÀUÀÄwÛgÀÄªÀ D £Á£ÀÄ PÀÄ½vÀ ªÉÄvÀÛ£ÉAiÀÄ ¹ÃlÄ, d£ÀjAzÀ GV¹, 
vÀÄ½¹PÉÆAqÀgÀÆ §qÀªÀ, ²æÃªÀÄAvÀ£ÉA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉÃ eÁUÀ ¤ÃqÀÄªÀ 
D ¨ÁV°£À MgÀmÁzÀ ¸ÀÜ¼À, ¤Ã£ÁjUÁzÉAiÉÆÃ J£ÀÄßwÛgÀÄªÀ ¥ÉÃ¥Àgï, D 
eÁUÀPÉÌ ¤ÃrgÀÄªÀ 850 gÀÆ, £À£Àß ¸ÀÄRPÀgÀªÁzÀ D ¹Üw, eÉÆvÉUÉ 
ªÀÄ£À¹ì£À°è PÁqÀÄwÛzÀÝ zÀÄ¨Áj ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ. 
MªÉÄä CAzÀÄPÉÆAqÉ, zÀÄrØzÀÝgÉ ºÁ¹UÉ PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ 
¤zÉæAiÀÄ£Àß®è....eÉÆvÉUÉ C¤¹vÀÄ, zÀÄrØzÀÝgÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.  
DzÀgÉ C°è ªÀÄ®UÀÄªÀ CzÀÈµÀÖªÀÇ ¤£ÀßzÁVgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ....¤£ÀUÉ ¹PÀÌ eÁUÀ 
JA¢UÀÆ C±Á±ÀévÀªÉAzÀÄ, ¤dºÉÃ¼À¨ÉÃPÉAzÀgÉ PÀtÚvÀÄ¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀ 
¸ÀtÚºÀ¤ DUÀ vÀÄA©vÀÄÛ. PÀuÉÆÚgÀ¹PÉÆAqÉ. 
 
ªÀÄgÀÄPÀët C¤¹vÀÄ, ºÉÃ, AiÀiÁPÉ ªÀÄgÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ, EzÀÄ fÃªÀ£À, 
fÃªÀ£ÀzÀ MAzÀÄ ¥ÁoÀ. CzÀPÁÌV ¨ÉÃ¸Àj¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ CzÀ£ÀÄß 
RÄ¶AiÀiÁV DZÀj¸ÀÄ, ¹éÃPÀj¸ÀÄ DV£À D PÀëtzÀ ̧ ÀvÀå, CzÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄÃ 
vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ, ºÁUÉAiÉÄÃ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. CµÉÖ. EµÀÖPÀÆÌ CzÉÃ£ÀÄ 
±Á±ÀévÀªÀ®è vÁ£É? 

5.30 gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ, d£ÀgÀÄ M¨ÉÆâ§âgÁVAiÉÄÃ ¨ÉÆÃVAiÀÄ°è £À£Àß PÁ®£ÀÄß zÁnPÉÆAqÀÄ MqÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, 
±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ, PÉ®ªÀgÀÄ C°è£À ¹APï£À°è ªÀÄÄRvÉÆ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. 
 

E£ÉßÃ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÉÆ£ÉAiÀÄ ¤¯ÁÝtPÉÌ gÉÊ®Ä ¸À«ÄÃ¦¸ÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ JzÀÄÝ PÀÄ½vÉ, £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AvÉ, C°è 
ºÁ¹zÀÝ ¥ÉÃ¥ÀgïUÀÆ, £À£ÀUÀÆ, D eÁUÀPÀÆÌ MAzÀÄ DwäÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ. §ºÀÄ±ÀB gÉÊ¯ÉéÃ E¯ÁSÉUÉ 850 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ C°è 
ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀ CªÀPÁ±À AiÀiÁjUÉ vÁ£ÉÃ ¹QÌÃvÀÄ? C®èªÉÃ? d£ÀgÀÄ vÀÄ½AiÀÄÄwÛzÀÝ D ¥ÉÃ¥ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄqÀa D 
¨ÉÆÃVAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¹Ãn£À CrAiÀÄ°è EmÉÖ.  
AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ, CzÀÄ AiÀiÁjUÉ ªÀÄ®UÀÄªÀ ºÁ¹UÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ....? 



 
 

10. zÉÆA§gÁl... 
                                      -  ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ.¹. JªÀiï 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁ®«zÉÆÃ ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼À 
ªÀÄÄAzÉ avÁÛgÀ; 
gÀAUÉÆÃ° §zÀÄPÀÄ. 
CzÀ£ÀÄ«zÀ£ÀÄ ©qÀzÉwÛPÉÆA§ 
£ÀªÀÄä¢UÉÆÃ zÉÆA§gÁl! 

 
É̈¼ÀQ£ÁlPÉ gÀ«, PÀvÀÛ̄ ÁlPÉ ±À² 

‘£Á ªÀÄÄAzÀÄ vÁ ªÀÄÄAzÀÄ’ 
JAzÉA§ ZÉ¯Áèl; 
£ÁªÀzÀgÀ »AzÀÄªÀÄÄAzÀÄ 
 
UÀr©rAiÀÄ UÀÄzÁÝl! 
ºÀÄnÖzÀÄÝ J¯ÉÆèÃè ªÀiÁrzÀÄÝ K£ÉÆÃ 
ºÀ¼Àî »rªÀ ªÀÄÄ£Àß 
PÀ°vÀzÀÄÝ JµÉÆÖÃ PÁtzÀÄÝ JµÉÆÖÃ 
E°èÃUÀ §AzÀÄ ¤AvÀzÀÄÝ KPÉÆÃ 
DUÁUÀ M¼ÀUÉÆ¼ÀUÉ «ÄÃ£ÀªÉÄÃµÀ! 
 
ªÀvÀðªÀiÁ£ÀPÉ ºÁ¼ÀÄ  
s̈À«µÀåzÀ UÉÆÃ¼ÀÄ 
s̈À«µÀåPÉÌ ªÀÄvÀÛzÉÃ s̈ÀÆvÀzÀ PÁl 

ºÉÆÃzÀÄzÀgÀ®èµÀÄÖ §gÀÄªÀÅzÀgÀ®èµÀÄÖ 
K£ÉÆÃ PÀArwÃUÀ ªÀÄ¸ÀÄPÀÄ-ªÀÄ¸ÀÄPÀÄ! 
ºÁA! PÀArvÀ®è? 
CzÀÄ §Ar;C®è §zÀÄPÀÄ; 

wgÉAiÀÄ£É®èªÀ wjzÀÄ PÉÊ Hj PÀÄ½vÁUÀ 
eÉÆÃvÀÄ ©zÀÝ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
zÀQÌzÉÝÃ£ÀÄ? ±ÀÆ£Àå±ÉÆÃzsÀ£É! 
 
É̈£ÀÄß ¨ÁV ªÀÄ£À¸ÀÄ ªÀiÁV 

vÀ¯É wgÀÄV¹zÁUÀ É̄ÆªÉÄäUÉ 
Dl PÀnÖzÀ £ÀÆgÀÄ ªÉÃµÀUÀ¼À 
¸ÀvÀå UÉÆÃZÀj¹ ¸ÀAvÀ£ÁzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀ 
UÉzÀÄÝ ©ÃVzÀ ¸ÉÆÃvÀÄ vÀVÎzÀ 
DvÀäPÉÌ DUÀ ¤°ð¥ÀÛ s̈ÁªÀ! 
 
‘CUÀÎzÀ zÉÆÃtÂUÉ £Á«PÀ¤®è 
CxÀð C¥ÁxÀðzÀ ªÀÄÆ®’ 
CjvÀµÀÄÖ CxÀð w½zÀµÀÄÖ wÃxÀð 
CjUÉÆÃ°®èzÀ ªÉÄÃ¯É 
É̈qÀV£ÀÄvÀÛgÀUÀ¼É®è ªÀåxÀð! 

 
EAzÉÆ ªÀÄÄAzÉÆ ªÀÄvÉÛAzÉÆ 
J¯Éè PÁtzÀ PÀqÀ É̄Æ¼ÀUÉ 
Dr vÀtÂzÀÄ C½zÀÄ½zÀÄ 
ªÀÄÄUÀÎj¹ ªÀÄUÀZÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß  
MªÉÄä D¹ÛPÀ£ÀAvÉ §½PÀ £Á¹ÛPÀ£ÀAvÉ 
£Àn¸ÀÄªÀ PÀ É̄AiÉÆAzÀÄ ¹¢Þ¸ÀÄªÀÅzÉªÀÄUÉ 
PÁ®ªÉÃ UÉzÀÄÝ  
§zÀÄPÀÄ ¸ÉÆÃ®ÄªÀÅzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ!! 



11. Childhood memories of playing and watching games… 

                                                                       -Rajesh S Mahantmath 
 
As a child growing in a suburb of Mumbai, I was exposed to cricket at a very young age. There were a lot of open spaces 
around the chawls where we used to stay in a place called Dombivili. People used to play different types of games in 
the evenings and on weekly holidays. They used to play football, badminton and cricket. As far as I can remember a 
majority of children, youth and middle-aged people used to play cricket. I used to watch my father and his friends 
playing football and cricket. Sometimes I used to act as an admiring spectator and sometimes as a ball boy fetching 
the ball from wherever it lands in the thick bushes surrounding our playing arena.  
 

While the grown-ups used to play with proper bats and balls we kids used to play with plastic or rubber balls, narrow 
wooden planks as bats and bricks or stones as our stumps. But, nevertheless, we seemed to enjoy every bit of our play 
perhaps even more than our elders. We had our own rules to suit the limited spaces that we had after the seniors 
encroached a major part of the available space. We used to imitate the cricketers we saw on television and pretend 
to be even greater players. Sometimes we used to get punished when a ball hit by someone from our group 
inadvertently landed in somebody’s house or hit somebody’s window pane. We used to run helter-skelter to hide 
ourselves and escape punishment. I have enjoyed playing cricket many times but, the memories of those childhood 
days still linger in my mind.  
 

Later, as a teenager I developed a liking for watching cricket and tennis matches on television with my father. Some 
of the memorable cricket events that I have watched live on television include Chetan Sharma scoring a hat-trick and 
Sunil Gavaskar scoring his only ODI century, young Sachin Tendulkar’s bowling performance in the Pepsi Cup, Rahul 
Dravid and Saurav Ganguly scoring tons on the tour of England among others. Among foreign cricketers I remember 
Allan Border, Arjuna Ranatunga and Ricky Ponting winning the World Cup, Vivian Richards’ aggressive style of batting, 
Jonty Rhodes’ aggressive fielding and explosive opening batting by Jayasuriya and Kaluwitharana among others. 
 

I remember watching Boris Becker winning the Wimbledon and Monica Seles getting stabbed on court by a Steffi Graf 
fan. I still remember Leander Paes winning the bronze in tennis at Atlanta Olympics. I personally feel that winning a 
tennis game is a greater achievement than winning a cricket match. Sports and games not only help us to remain 
physically fit and agile but also inculcate in us the values of brotherhood and sportsmanship. They also inculcate 
patience and build will power in the individual. They also provide healthy entertainment to the spectators both on the 
field and on the television. Though I have not played cricket for a long time, I still watch cricket matches on television 
whenever I find time. What I like most about cricket is that the game is not over till the last bowl is bowled.  
Cricket is the only sport in the world where you are absolutely horrible at something and you still need to go out and 
do it. – Harsha Bhogle 

*** 

12. PÀ®à£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀÈw 

- ±ÁAvÀÄ, AiÀiÁzÀVj                           

ªÉÆÃqÀªÁ¬ÄvÀÄ, ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ §A¢vÀÄ  
¨sÀÆ«Ä vÉÆÃ¬ÄvÀÄ, ºÀ¹gÀÄ aUÀÄjvÀÄ 

 
        ©Ãd ©wÛzÀ gÉÊvÀ, ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ 
        ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß PÉÆlÖ zÉÃªÀjUÉ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄVzÀ 
 

¸ÀqÀUÀgÀ vÀÄA§®Ä ºÀ§â §A¢vÀÄ 
J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÀ° RÄ¶AiÀÄÄ vÀÄA©vÀÄ  

 
UÁ½ ©Ã¹zÁUÀ, PÉÆÃV¯É ºÁrzÁUÀ 
ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ §AzÁUÀ, £À«®Ä PÀÄtÂzÁUÀ 

 
amÉÖ ºÁjzÁUÀ, ºÀÆ £ÀUÀÄªÁUÀ 
£À£Áß ªÀÄ£ÀzÀ° ªÀÄÆrvÀÄ ºÉÆ¸ÀgÁUÀ. 



 
 

13.  ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಆಟ 

                            - ಶಂಕರಲಂಗ  ಚಕರಸಾಲ              

ಮನಕನ ತಾನಕೋ ನಡಕದ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯರ ಸ್ಾಧನಕ ತತಂಬಾ ನಿರಾಸ್ಕ ಮಟಡಿಸತವಂತದತು. ಏಕ್ಕಂದರಕ ೧೨೨ ಕ್ಕೊೋಟಿ ಜನರಿರತವ 

ದಕೋಶ ಕ್ಕೋವಲ್ ೨ ಪದಕಗಳ್ನತನ ಗಕಲಕೊಿೋದತ ಅಂದಕಿ ನಿರಾಸ್ಕ ಅಲ್ಿದಕ ಮತಕುೋನತ ಅನತರ್ವಿಸಲ್ತ ಸ್ಾಧ್ಯ ಹಕೋಳಿ? ಈ ಬಯರಿ ಅತಿ ಹಕಚ್ತಿ ಆಟಗಾರರರನತನ 
ಭಾರತವು  ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ ಗಕ ಕಳಿಸಿತತು, ಅದತ ಸತಮಾರತ ೧೧೮ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳ್ಗಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿತತು. ಮತತು ಅವರ ಮೋಲಕ ತತಂಬಾ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಗ್ಳನ್ನು 
ಸಹ ಇಡಲಾಗಿತತು. ಅಂದರಕ ಈ ಬಯರಿ ಎರಡತ ಅಕ್ಷರಗಳ್ ಪದಕಗಳ್ನತನ ನಾವು ಗಕಲ್ತಿವಕವು ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ಕ. ಆದರಕ ಅಲ್ಲ ಿಆದದನು ಬಕೋರಕಯದಕೋ ಇತಿಹಾಸ. 

 
ಭಾರತ ತಂಡವು ಪದಕ ಗಳಿಸಲ್ತ ವಿಫಲ್ವಾದದುನತನ ಅನಕೋಕ ಜನ 

ತಿೋವಿ ಟಿೋಕ್ಕಗಕ ಒಳ್ಪಡಿಸಿದರತ. ಅದತ ಅವರ ನಿೋರಸ್ಕಯನತನ 
ಹೆಟರಹಾಕಲ್ತ ಕಂಡತ ಕ್ಕೊಂಡ ಹಾದಿ ಎನನಬಹತದತ. ಆದರಕ ಭಾರತ 

ಏತಕ್ಾೆಗಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಲ್ತ ವಿಫಲ್ ವಾಯಿತತ ಎನತನವ ಕ್ಾರಣವನತನ 
ಯಾರಟ ಸಹ ಯೋಚ್ನಕ ಮಾಡತವುದಿಲ್ಿ. ನಾವು ಯಾವುದೆೀ ತಂದಕ 
ತಾಯಿಯರಿಗಕ ನಿಮಮ ಮಗನನತನ ರ್ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನಾನಗಿ ನಕೊೋಡಲ್ತ 
ಇಷ್ೂಪಡನವಿರಿ ಎಂದತ ಕ್ಕೋಳಿದರಕ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬರತವ 

ಮಾತತಗಳ್ಳ ಅಂದರಕ ವಕೈದಯ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಕೊಡಡ ಆಫೋಸರ್ ಎಂದತ 
ಹಕೋಳ್ಳತಾುರೆಯೀ ವಿನಯ ದಕೊಡಡ ಆಟಗಾರ ನಾಗತತೆತೀನೆ ಎಂದತ 
ಹಕೋಳ್ಳವುದನತನ ಕೆೀಳಲ್ನ ಸಿದಧರಿಲ್ಲ. ಆದರಕ ನಮಗಕ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ 

ಮಾತಿ ಬಕೋಕತ ಅಲ್ಿವಕೋ?  

 
ಇನತನ ಸಕ್ಾಭರ ಕ್ಿೋಡಕಗಳ್ ಬಗಕ ೆಹಕಚ್ತಿ ಆಸಕ್ು ವಹಿಸತತಿುದಕಯೋ? ಎಂದತ 
ನಕೊೋಡಿದರಕ ಸರಕ್ಾರ ತಕೊೋಪಭಡಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಸವಲ್ಪ ಹಣವನತನ 
ಮಿೋಸಲ್ಲಡತವದನತನ ನಕೊೋಡಬಹತದತ. ಆದರಕ ಆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟೆ ಹಣವನ್ನು 
ಆಟಗಾರರತ ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ ಅಥವಾ ವಿಶವ ಮಟೆದ ಕ್ಿೋಡಕಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಬಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತಿ  ವಯಯಿಸತವದನತನ ನಕೊೋಡಬಹತದತ. ಅದಿರಲ್ಲ, 
ನಾವು ತಳ ಮಟೆದಿಂದ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳ್ನತನ ತಯಾರಿಗೆಟಳಿಸ್ನತಿತದೆುೀವೆಯೀ ? ಎಂದತ ನಕೊೋಡಿದಾಗ ಸಪಷ್ೆವಾಗಿ ಹಕೋಳ್ಬಹತದತ ಇಲ್ಿ ಎಂದತ. ಏಕ್ಕಂದರಕ 
ನಮಮ ಬಹತತಕೋಕ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ದಕೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ನಾವು ಕ್ಾಣತವದಿಲ್.ಿ ಅಂದರಕ ಆಟ ಆಡತವ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸತವ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಕ್ಕೊರತಕ ಮತತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಭದಶಭನದ ಕ್ಕೊರತಕಯನತನ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳ್ಳ ಅನತರ್ವಿಸತತಾುರಕ. ಇನತನ ಏನಕೊೋ ಸ್ಾಧ್ನಕ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟೆದ 

ಆಟಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಕೊಡಗಿದ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳಿಗಕ ಉತುಮವಾದ ಮಾಗಭದಶಭನ ಮತತು ಹಣಕ್ಾಸಿನ ನಕರವನತನ ನಿೋಡಿ  ಪ್ಿೋತಾ್ಹ ನಿೋಡಿದರಕ ಅವರತ ಉತುಮ 

ಕ್ರೀಡಾಳ್ಳಗಳಾಗಿ ಒಲ್ಂಪಿಕ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ತರಲ್ತ ಪಿಯತನ ಪಡಬಹತದತ. ಅದತ ಬಿಟತೆ ಯಾವ ಸವಲ್ತತುಗಳ್ನ್ಟು ಕ್ಕೊಡದಕ ಹಿೋನಾಯವಾಗಿ 

ಟಿೋಕ್ಕಗಳ್ನತನ ಮಾಡಲಾಗತತತದೆ. ಟಿೋಕ್ಕಗಿಂತಲ್ೊ ಅವರಿಗಕ ಪ್ಿೋತಾ್ಹ ಬಕೋಕ್ಾಗಿದಕ. ಬಕೋರಕ ದಕೋಶಗ್ಳು ನಿೋಡತವ ಪ್ಿೋತಯಿಹ ನಕೊೋಡಿದರಕ ನಮಮವರತ 
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಕೊೆಳ್ಳುವುದೆೀ ಒಂದತ ದಕೊಡಡ ವಿಷ್ಯವಕನನಬಹತದತ.  
 
ನಿೋವಕಲ್ಿ ಗಮನಿಸಿರಬಕೋಕತ. ಅನಕೋಕ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳ್ಳ ( ಯಾರತ ರಾಷ್ಟ್ೆೋಯ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರಕೊೋ ಅವರತ) ಯಾವದಾರಕೊಂದತ ಸಣ ಿ

ಕ್ಕಲ್ಸವನತನ ಕ್ಿೋಡಾ ಕ್ಕೊೋಟಾದಲ್ಲ ಿಹತಡತಕ್ಕ್ಕೊಂಡತ ತಮಮ ಅವಲ್ಂಬಿತರನತನ ಸ್ಾಕತವ ಕ್ಕಲ್ಸ  ಮಯಡನತಿತರನತಯತರೆ. ಕ್ಕೊನಕಯದಾಗಿ ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕ್ಕಂದರಕ 
ನಮಮ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳಿಗಕ ಜಯಿಸಿದ ಮೋಲಕ ತಕೊೋರಿಸತವ ಪಿಿೋತಿಯನತನ ಜಯಿಸತವ ಮತಂಚಕಯೀ ತಕೊೋರಿಸಿದುರಕ ಇನ್ಟು ಹಕಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳ್ನತನ 
ಗಕಲ್ಿಬಹತದತ. ಅಂತೆಯೀ ಸ್ಕೊೋತ ಕ್ಿೋಡಾಳ್ಳಗಳಿಗ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪ್ಿೋತಾ್ಹ ಬಕೋಕ್ಾಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರನತನ ನಿರಂತರವಯಗಿ ಪ್ಿೋತಾ್ಹಿಸಿ ಮತಂದಿನ 

ಒಲ್ಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗಕಲ್ತವಿ ಹಾಗಕ ಮಾಡಕೊೋಣ. 

*** 



 
 

14. AiÀiÁgÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ Dl«ªÀÅ: 
-gÁd²æÃ £ÁAiÀÄPï  

a¤ß-zÁAqÀÄ, PÀÄAmÁ © É̄è,  
PÉÆÃPÉÆÃ, PÀ§âr, ZËPÁ-¨sÁgÀ  
PÀuÁ-ÚªÀÄÄZÁÑ É̄, UÉÆA¨É Dl 
J®ègÀÄ DrgÉÆÃ DlUÀ¼ÀÄ,  
 
¨Á®åzÀ ªÀÄÄ¢Ý£À Dl«ªÀÅ 
ªÀÄÄ¢Ý£À ªÀÄPÀÌ¼À Dl«ªÀÅ 
DrºÉ J®ègÀÄ MmÁÖV 
¨É¼ÉzÉªÀÅ J®ègÀÄ ªÀÄÈzÀÄªÁV 
 
UÉ®ÄªÀÅ ¸ÉÆÃ°£À DlUÀ¼ÀÄ 
CzÀgÀ̄ Éè PÀ°vÉªÀÅ ¥ÉæÃªÀÄªÀ£ÀÄß 
¹lÄÖ- À̧°UÉ ¸ÀºÀdªÀzÀÄ 
«gÀ̧ ÀªÀ ªÀÄgȨ́ ÀÄªÀ DlUÀ¼ÀÄ.  
 
¨Á®åªÉ PÀ¼É¬ÄvÀÄÛ DmÉÆÃlUÀ¼À°è 
AiÀiÁgÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ,  
J®èªÀ ¸Á¢ü¹zÀ ¸ÁzsÀPÀgÀÄ,  
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄªÀ CfÓAiÀÄgÀÄ 
AiÀiÁgÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÀ Dl«ªÀÅ 

*** 

15. ... À̧AªÉÆäÃºÁvï 
         - AiÀÄwgÁeï 

“F ªÀAiÀÄ À̧ì£Àß zÁmÉÆÃzÀQÌAvÀ »A¸ÉAiÀÄ¤ß¸ÉÆÃ ¥ÀæQæAiÉÄ fÃªÀ£ÀzÀ AiÀiÁªÀ WÀlÖzÀ®Æè §gÉÆÃ¢¯ÉèÃ£ÉÆÃ....” ºÉÆgÀUÉ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ 
©Ã¢ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß QlQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ CAzÀÄPÉÆAqÀ¼ÀÄ AiÀÄ±ÉÆÃzÉ. EªÀ¼À PÀtÂÚ£À zÀÈ¶ÖUÀÆ, ©Ã¢¢Ã¥ÀPÀÆÌ £ÀqÀÄªÉ 
QlQAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀÄ CqÀØ«zÀÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¥ÀæeÉÕUÉ §AzÀAwgÀ°®è. DPÉAiÀÄ PÀtÚ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ©A§ªÉÇAzÀµÉÖÃ ªÀÄÆqÀÄªÀµÀÄÖ 
D¯ÉÆÃZÀ£Á ªÀÄUÀß¼ÁVzÀÝ¼ÀÄ. gÀhÄPÀÌ£É £ÀqÀÄ«zÀÝ D ¸ÀgÀ¼ÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁUÀÄvÁÛ ©Ã¢ ¢Ã¥À »£Éß¯ÉUÉ ¸Àj¬ÄvÀÄ. DPÉ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÀÝ¼ÀÄ.  
‘Dºï! EzÉ°èAzÀ §AzÀzÀÄÝ F ¸ÀgÀ¼ÀÄ! CµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄAPÀÄ §r¢zÉAiÉÄÃ £À£ÀUÉ? ªÁ¸ÀÛªÀ CªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À £À£Àß ¥ÀæeÉÕAiÀÄ 
vÀÆUÀÄAiÀiÁå É̄AiÀiÁlªÀ£Àß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÀµÀÄÖ C±ÀPÀÛ¼ÁV©mÉß?” PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄr À̧ÄvÁÛ ªÀÄArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QlQAiÀÄ ¢QÌ£ÉqÉUÉ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß 
PÀÆj¹ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÉßÃ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀÄ½vÀ¼ÀÄ.  
 
“EzÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£ÀzÉÆÝÃ..... CxÀªÁ ªÀÄ£À¹ì£ÀzÉÆÝÃ.....? ºËzÉÃ? CtÚ ºÉÃ¼ÉÆÃÀ ºÁUÉ F ªÀAiÀÄ À̧ì£Àß zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ jÃwAiÀÄ 
¥Àæ§ÄzÀÞvÉ ¨É½ÃvÀzÉAiÉÄÃ? ºÁVzÀÝgÉ £Á FUÀ ¥Àæ§ÄzÀÞ¼À¯ÉéÃ? ¥Àæ§ÄzÀÞvÉ CAzÉæ? Dºï....! CzÉÃ£ÉÃ EgÀ°. CtÚ ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ 
DUÉÆÃzÁzÉæ ¸ÁPÀÄ.... £Á£ÀÄ F ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆ¼À¯ÁlªÀ£Àß ¸À»¸ÉÆÃPÁÌUÀzÀµÀÄÖ ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃV¢Ã¤. JAzÀÆ PÀvÀÛ¯É! ¨É¼ÀQzÀÝgÀÆ PÀvÀÛ¯É! 
CªÀÄä, CtÚ, CPÀÌ, ¸ÀÄ¨sÀzÉæ, gÉÃSÁ J®ègÀÆ PÉÃªÀ® QæAiÀiÁªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁV vÉÆÃjÛzÁÝgÀµÉÖÃ. CªÀjAzÀ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀiÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÆ 
¸ÀºÀ £À£Àß°è ªÀÄÆrÛ®è CxÀªÁ CªÀgÀ°èAiÀÄÆ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½gÀÄvÉé CAvÀ £À£ÀUÉÃ C¤ß¹Û®è. £ÀUÀÄ §AzÁUÀ £ÀUÁÛgÉ, C¼ÀÄªÁUÀ C¼ÁÛgÉ, ¤zÉÝ 
§AzÁUÀ ªÀÄ®UÁÛgÉ. F QæAiÉÄUÀ¼ÀµÉÖ £À£ÀUÉ PÁtÂÛgÉÆÃzÀÄ. CAiÉÆåÃ.. £Á£ÀÄ »AzÉAiÀÄÆ »ÃUÉAiÉÄÃ EzÉßÃ?” »A¢£À £É£À¥É̄ Áè 
AiÀÄ±ÉÆzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀB¥Àl®¢AzÀ ªÀiÁ¹ºÉÆÃUÀÄªÀµÀÄÖ DPÉAiÀÄ ªÀÄÀ£À¸ÀÄì D¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄAzÀ vÀÄA©ºÉÆÃVvÀÄÛ. DPÉAiÀÄ PÀtÄÚ UÀrAiÀiÁgÀzÉqÉUÉ 
wgÀÄVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £Á®ÆÌªÀgÉ, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ. DPÉAiÉÄAzÀÆ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ JzÀÝ¢Ý®è. K¤zÀÝgÀÆ DgÀgÀ ªÉÄÃ¯É. CzÉÃPÉÆÃ gÀÆ«Ä£À°è 
ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝªÀ¼ÀÄ MAzÀµÀÄÖ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß F ºÉÆ¸À ¢£ÀZÀjAiÀÄ£ÀÄß C¥Àà CªÀÄä¤AzÀ §aÑqÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆgÀV£À ºÁ®°è 
ªÀÄ®UÀ®Ä DgÀA©ü¹zÀÝ¼ÀÄ.  
 



 
 

AiÀÄ±ÉÆÃzÉUÉ gÀWÀÄ«£ÉqÉVzÀÝ M®«£À ªÀÄÆ® w½AiÀÄzÀÄ. AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ CµÉÖÃ C®èªÉÃ? DPÉ D¯ÉÆÃa¹zÁUÉ¯Áè PÉÆ£ÉUÉ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ 
§gÀÄªÀÅzÀÄ gÀWÀÄ«£À D vÀÄ¢UÀtÂÚ£À £ÉÆÃl. DPÉ CzÀPÉÌÃ£ÀÄ ©¢ÝgÀ°®èªÁzÀgÀÆ CªÀ½UÉ CzÀQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÉÃ£ÀÆ £É£À¦®è.  
DPÉ CzÀ£ÀÄß £É£À¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÉÆÃ CxÀªÁ D vÀ£Àß M®«UÉ PÁgÀt ºÀÄqÀÄPÀ¯ÉÆÃ ºÀªÀtÂ À̧ÄwÛzÀÝzÀÆÝ ºËzÀÄ. D ªÀÄÆ®ªÉÃ£ÉAzÀÄ 
w½zÀgÉ CzÀgÀ §UÉÎ C¸ÀºÀ£É ¨É¼É¹PÉÆAqÀ°è gÀWÀÄ«£À £É£À¥À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð C½¹ ºÁPÀ§ºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ JA§ D¯ÉÆÃZÀ£É¬ÄgÀ É̈ÃPÀÄ. 
§ÄqÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ QvÀÄÛ ©¸ÀÄnzÀgÉ ªÀÄvÉÛ ¨É¼ÉAiÀÄzÀÄ JAzÀÄ EzÀ£ÀÆß £ÉÆÃr ºÉÃ½gÀ§ºÀÄzÉÃ£ÉÆÃ! 
gÀWÀÄ«£À D £ÉÆÃlzÀ §UÉUÉ C¸ÀºÀ£É ¨É¼É¹PÉÆ¼ÀÄîªÀµÀÄÖ DPÉ ±ÀPÀÛ¼ÁVgÀ°®è. CzÀÄ £É£À¥ÁzÁUÉ¯Áè M¼ÀUÉÆ¼ÀUÉ C¼ÀÄvÁÛ, PÉÆgÀUÀÄvÁÛ 
vÀ£Àß §UÉÎAiÉÄÃ C À̧ºÀ£É ªÀÄÆr¹PÉÆAqÀÄ©qÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ -  
 
“DvÀ£ÉÃ£ÀÄ D £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß £À£ÉßqÉUÉÃ ©ÃgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ©ÃjzÀÝ®è. 
£Á£ÉÃ CzÀgÀ ¸É¼ÉvÀPÉÌ ¹PÀÄÌ £À«Ää§âgÀ £ÉÆÃlUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 
ºÉÆgÀV£ÀzÉÃ£ÀÆ ¨ÁgÀzÀ ºÁUÉ ¸ÀÄvÀÛ UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ 
§A¢üAiÀiÁV¹PÉÆAqÀzÀÄÝ ºÁUÉÃ DvÀ£À£ÀÆß §A¢ü üªÀiÁrzÀÄÝ.... D 
£ÉÆÃlzÀ ¸À«AiÀÄ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÁV ¸À«AiÉÆÃ AiÉÆÃUÀåvÉ 
£À£ÀV¯ÉèÃ£ÉÆÃ..! bÉÃ! MªÉÆäªÉÄä F §zÀÄPÉÃ ¸Á«VAvÀ 
©üÃPÀgÀªÁVgÀvÉÛ....!” E½©lÖ ªÀÄÄAUÀÆzÀ®£ÀÄß vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ¼À°è 
¸ÀÄgÀÄ½ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ, PÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¤zsÁ£ÀPÉÌ «ÄlÄQ¸ÀÄvÁÛ 
G¹gÉ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄÃ UÉÆÃqÉUÉ MgÀV PÀÄ½vÀ¼ÀÄ. ¨É¼ÀPÀÄ 
CzÀgÀ ¥ÁrUÉ ºÀj¬ÄvÀÄ. ©Ã¢ ¢Ã¥À DjvÀÄÛ. ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 
E½¢zÀÝ ªÀÄAf£À ºÀ¤UÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÁV vÉÆnÖPÀÄÌwÛzÀÝªÀÅ. DPÉUÉ 
F QæAiÉÄUÀ¼É®èªÀÇ dqÀvÀézÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÁVAiÉÄÃ 
¥Àj¨sÀæ«Ä¹zÀªÀÅ. AiÀiÁªÀ ¨sÁªÀªÀÇ E®èzÉ CªÀÅUÀ¼À ¥ÁrUÉ 
CªÀÅUÀ¼ÉÃ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ QæAiÉÄUÀ¼É®èªÀÇ CªÀ½UÉ dqÀªÉÃ DVzÀÝªÀÅ. 
ºÁUÀÆ F D¯ÉÆÃZÀ£Á QæAiÉÄAiÉÆAzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ®èªÀÇ 
CªÀ½UÉ ºÁUÉAiÉÄÃ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝªÀÅ.  
 
‘xÀÆ! F D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£Éß¯Áè vÀrÃ°PÁÌzÀÄæ K£ÁzÀÄæ PÉ®¸À 
ªÀiÁrÛgÀ¨ÉÃPÀÄ”, JAzÀÄPÉÆAqÀªÀ¼ÉÃ gÀAUÉÆÃ° qÀ©â »rzÀÄ 
ºÉÆgÀl¼ÀÄ. EzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ «¥ÀAiÀiÁð À̧. D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀqÉAiÀÄ°PÉÌAzÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛªÉÃ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 
vÀqÉAiÉÆÃzÀÄ!  
  
UÉÃn£À ªÀÄÄA¢£À PÀ̧ À UÀÄr¹, ¤ÃgÀÄ ºÁQ gÀAUÉÆÃ° 
EqÀÄwÛzÀÝªÀ¼ÀÄ MAzÉgÉqÀÄ UÉgÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAUÀÆzÀ®è£ÀÄß 
ªÀÄqÀazÀ PÉÊ¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯ÉwÛPÉÆAqÀªÀ¼ÉÃ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ°£À GvÁìºÀ 
vÀVÎvÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ ¤zsÁ£ÀªÁV JzÀÄÝ ¤AvÀÄ UÉÃnUÉÆgÀVzÀ¼ÀÄ. vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ ¨ÁV¹, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀµÀÄÖ £ÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß 
vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ°lÖ¼ÀÄ. §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆj¸ÀÄvÁÛ UÀ®èPÉÌ vÁV¹ 
¤gÀÄvÁì»AiÀiÁV ªÀÄÄA¢gÀÄªÀÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀªÀ£ÉßÃ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀ¼ÀÄ – ‘£Á£ÉÃPÉ F gÀAUÉÆÃ° ºÁPÀ É̈ÃPÀÄ? £Á ºÁPÀzÉÃ EzÉæ 
ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ºÁPÁÛgÉ. £Á ¥ÀvÀæ §jÃzÉÃ EzÀÄæ £ÀqÉAiÀÄvÉÛÃ£ÉÆÃ gÀWÀÆUÉ. £Á£ÀÄ ¨sÀæ«Ä¸ÁÛ E¢Ã£ÀµÉÖ. CªÀ¤UÀÆ £À£Àß ºÁUÉAiÉÄÃ CAvÀ. 
£Á E®è CAzÉæ CªÀ£ÉÆnÖUÉ ªÀiÁvÁrèPÉÌ E£ÉÆß§Äæ..... CªÀ¤UÉ ¸ÀàA¢¸À°PÉÌ E£ÉÆß§Äæ.... CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÁUÉÃ EgÀ¨ÉÃPÀÆAw®è C®è.....” 
 
gÀWÀÄ£ÁxÀ AiÀÄ±ÉÆÃzÉAiÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ°è PÁ°j¹zÁUÀ DPÉUÉ E¥ÀàvÀÄÛ vÀÄA©vÉÛÃ£ÉÆÃ. F E¥ÀàvÀÄÛ ªÀgÀÄµÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ°è 
EµÉÆÖAzÀÄ GvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ, CµÉÖÃ ¤gÀÄvÁìºÀzÁAiÀÄPÀªÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÉÃ£ÀÆ WÀn¹gÀ°®è. CxÀªÁ DPÉAiÉÄÃ K£À£ÀÆß EµÀÄÖ 
UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀtÂ¹¢ÝgÀ°®è. “F ªÀAiÀÄ Ȩ́ìÃ ºÁUÉÃ£ÉÆÃ, M®ªÉA§ EA§¼ÀPÉÌ »vÀªÁzÀ gÀPÀÛzÀAvÉ. ºËzÉÃ? ªÀAiÀÄ¸ÁìzÉÆÃgÀÄ F 
M®ªÉA¨ÉÆÃ «µÀAiÀÄ¢AzÀ «ZÀ°vÀgÁUÉÆÃ¢¯ÉéÃ? ºÁVzÉæ PÀ«UÀ¼ÀÄ, ̄ ÉÃRPÀgÀÄ J®èªÀ£ÀÆß ¥ÁæAiÀÄzÀ̄ ÉèÃ §gÉzÀzÉÝÃ gÀWÀÄ.....? »ÃUÉÆªÉÄä 
gÀWÀÄªÀ£ÉßÃ ¥Àæ²ß¹zÀÝ¼ÀÄ. vÀ£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀWÀÄ «£ÀAiÀÄªÁVAiÉÄÃ CzÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À ¥ÀjuÁªÀÄªÉAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ wgÀ¸ÀÌj¹zÀÝ. 
DvÀ wgÀ¸ÀÌj¹zÀÄÝ ºËzÁzÀgÀÆ CzÁzÀ ªÉÄÃ°£À DPÉAiÉÆnÖV£À MqÀ£ÁlzÀ°è DvÀ¤UÉ DPÉAiÀÄ M®«UÉ DUÉÆªÉÄä FUÉÆªÉÄä 
¸ÀàA¢¸À̈ ÉÃPÉ¤¹zÀÄÝ ¤d. CzÉÃ DPÉAiÉÆnÖV£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ. gÀWÀÄ£ÁxÀ£À ¥ÀvÀæ vÀ®Ä¥ÀÄªÀÅzÀÄ ¸Àé®à 
vÀqÀªÁzÀgÀÆ FPÉUÉ dUÀªÉÃ dqÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. D É̄ÆÃZÀ£ÉUÀ¼À PÀqÀ®°è ©zÀÄÝ Fd¯ÁUÀzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ¸ÁÛVzÀÝ¼ÀÄ. EA¢UÉ gÀWÀÄ«£À ¥ÀvÀæ §AzÀÄ 
JgÀqÀÆªÀgÉ wAUÀ¼ÁVzÀÝªÀÅ.  



 
 

‘CPÀ¸Áävï £À£Àß F G¹gÀÄ ¤AvÀgÉ gÀWÀÄ«UÉ K£À¤ß¸ÉÆâÃzÀÄ? MAzÀÄ PÀët ‘bÉÃ’ C£Àß¨ÉÆÃzÉÃ£ÉÆÃ CµÉÖ! CzÁzÀªÉÄÃ¯É CªÀ£À fÃªÀ£À 
ªÀiÁªÀÄÆ° £ÀqÉAiÀÄvÉÛ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåvÁå À̧ E®èzÉÃ...’ 
 
¥Á°PÉAiÀÄ ªÁå¤¤AzÀ E½zÀ MAzÀµÀÄÖ d£À ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ PÉÆqÀ° ºÁQzÀ ¸ÀzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ J¼ÉzÀÄ vÀA¢vÀÄ. CªÀ¼À 
ªÀÄÄAzÉAiÉÄÃ zsÉÆ¥ÉàAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ gÉA¨ÉAiÉÆAzÀÄ PÉ¼ÀUÉ GgÀÄ½vÀÄ. ºÀtÂÚÃAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÁ¤AiÀÄÆ 
GAmÁUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄPÉÆAqÀAwzÀÝ ªÀÄgÀzÀ s̈ÀæªÉÄUÉ PÉÆqÀ° ºÁQzÀAwvÀÄÛ.  
‘bÉÃ! £Á£ÉµÀÄÖ ̧ ÀtÚªÀ¼ÁVâmÉÖ. £Á£ÉÃPÉ gÀWÀÄªÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ºÉÆÃ°¹PÉÆ½Û¢ÝÃ¤? J®èjUÀÆ §zÀÄQ£À §UÉÎ CªÀgÀzÉÝÃ D¯ÉÆÃZÀ£É EgÀÄvÀÛzÀ¯Éé? 
M®ªÀ£Àß PÉÆlÄÖ ¥ÀqÉAiÉÆÃ CµÀÄÖ ªÁå¥ÁgÀªÁV ºÉÆÃ¬ÄvÉÃ £À£Àß fÃªÀ£À? £Á£ÀÄ gÀWÀÄªÀ£ÀÄß £À£Àß ¨sÁªÀ£ÉUÀ½AzÀ §A¢ü¸À°PÉÌ 
¥ÀæAiÀÄwß¸ÁÛ EzÉÝÃ£ÉAiÉÄ... bÉÃ!” JAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ ±Á É̄UÉ vÀAiÀiÁgÁUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ.  
 
“...... ¸ÀAªÉÆäÃºÁvï ¸Àäøw «¨sÀæªÀÄB..” 
“¸ÀAºÉÆÃºÁvï ¸Àäøw « s̈ÀæªÀÄB” 
“ºÉÃAiÀiï! CzÀÄ ¸ÀAªÉÆäÃºÁvï. ¸ÀAºÉÆÃºÁvï C®è. J°è ºÉÃ¼ÀÄ” 
“¸ÀAºÉÆÃºÁvï....” 
“gÁªÀÄ! ¤£ÀUÉµÀÄÖ ºÉÃ½zÀÆæ CµÉÖÃ! EzÀÄ ¨ÉÃqÀ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉzÀÄ ºÉÃ½PÉÆrÛÃ¤” 
ªÀÄUÀÄªÉÇAzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ ¸ÀàzsÉðUÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ±ÉÆÃzÉAiÀÄ£ÀÄß QnÖ PÀÆVzÀ. 
“«Ä¸ï..... PÁUÀzÀ §A¢zÉ. JgÀqÀÄ ¢£À DAiÀÄÄÛ ¥ÉÆÃ¸ïÖªÀÄ£ï PÉÆlÄÖ. ªÀÄgÉvÉÃ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ PÉÆqÉÆÃzÀÄ.. ¸Áj «Ä¸ï” QnÖ PÉÆlÄÖ 
NrºÉÆÃzÀ! 
AiÀÄ±ÉÆÃzÉ AiÀiÁjAzÀ £ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ – ‘gÀWÀÄ£ÁxÀ!’ 
 
dqÀdUÀwÛ£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ ºÉÆ¸ÀzÁV fÃªÀ vÀ¼ÉzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀÆ«ÄUÉ Nr, ¨ÁV®Ä ºÀaÑ 
PÁUÀzÀPÉÆÌAzÀÄ ªÀÄÄwÛlÖ¼ÀÄ. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ, vÀÄn©VzÀÄ D PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß JzÉUÀ¦à UÉÆÃqÉUÉ MgÀVzÀ¼ÀÄ. PÀtÚ ºÀ¤UÀ¼ÀÄ PÉ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß 
ºÁ¢AiÀiÁV¹zÀÝªÀÅ.  

*** 
16. fÃªÀ£ÀªÉÃ MAzÀÄ Dl 

      - s̈ÀªÀå ©.   
F ¨ÁjAiÀÄ §AiÀÄ®Ä ¸ÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½AzÀ »rzÀÄ 
ªÀÈzÀÞgÀªÀgÉUÀÆ EµÀÖ ¥ÀqÀÄªÀ “Dl”.  F «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ 
ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃrzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è §AzÀAvÀºÀ ªÉÆzÀ® 
D¯ÉÆÃZÀ£É K£ÉAzÀgÉ-§zÀÄPÉÃ MAzÀÄ £ÁlPÀgÀAUÀ, £ÁªÀÅ CzÀgÀ 
¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ µÉÃPïì¦AiÀÄgï ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀÄ.  PÉ®ªÀjUÉ Dl 
PÉÃªÀ® ªÀÄ£ÀgÀAd£É UÁVAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀjUÉ DlªÉÃ ¥Àæ¥ÀAZÀ, 
¸ÀªÀð¸Àé DVgÀÄvÀÛzÉ.  Dl JAzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ £É£À¥ÁUÀÄªÀ ªÀÄvÉÛgÉqÀÄ 
ªÀÄÄRå ±À§ÝUÀ¼ÉAzÀgÉ “¸ÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ UÉ®ÄªÀÅ”.  F JgÀqÀÆ 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ £À«ÄäAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ DlªÀ£ÀÆß PÀÆqÀ 
H»¹PÉÆ¼Àî®Æ ¸ÁzsÀå«®è.  ¥ÀæwAiÉÆ§âjUÀÆ Cw ºÉZÀÄÑ 
EµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ UÀ½¸À®Ä PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄªÀÅzÀÄ PÉÃªÀ® 
“UÉ®ÄªÀÅ” JA§ ªÀÄÆgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ.  ̧ ÉÆÃ®Ä 
£ÀªÀÄUÉ CwÃªÀ £ÉÆÃªÀÅ, zÀÄBR, CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. 
DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ®Æè Ȩ́ÆÃ®®Ä, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV 
CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è. 
 

£Á¤°è DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¨ÉªÀgÀÄ ¸ÀÄj¹ DqÀÄªÀ DlzÀ PÀÄjvÀÄ 
ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ®è. KPÉAzÀgÉ DlUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ dÆf£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÁVªÉ.  
DlUÁgÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ªÁªÀÄªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß 
C£ÀÄ À̧j¸ÀÄvÀÛ zÉÃ±À, ¨sÁµÉ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ PÉÃªÀ® vÀªÀÄä 
§zÀÄPÀÄ JA§ ªÀåQÛ PÉÃA¢ævÀ D¸É ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ.  
PÀë«Ä¹. J®ègÀÆ »ÃUÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛ®è, PÉ®ªÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀiÁvÀæ 
ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É.   



 
 

 
£Á¤°è ºÉÃ¼À ºÉÆgÀngÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä §UÉÎ. CAzÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀÄµÀå£À §UÉÎ.  CAzÀgÉ fÃªÀ£ÀzÀ dAeÁlzÀ°è ¹QÌ £ÉªÀÄä¢UÁV 
ºÀ¥À-ºÀ¦¸ÀÄwÛgÀÄªÀ d£À¸ÁªÀiÁ£Àå£À §UÉÎ.  £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä-gÁwæ J£ÀßzÉÃ £ÉªÀÄä¢ JA§ UÉ®ÄªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä 
¸ÀzÁPÁ® £ÁªÀÅ ¸Ét¸ÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ.  DzÀgÉ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸Áj £ÉÆÃªÀÅ-zÀÄBR UÀ¼ÉA§ ¸ÉÆÃ®Ä, ºÀvÁ±ÉAiÀÄ£ÉßÃ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ.  
Ȩ́ÆÃ®Ä JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ IÄuÁvÀäPÀªÁVAiÉÄÃ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄvÉÛÃªÉ.  Ȩ́ÆÃ°¤AzÀ PÀÄVÎºÉÆÃV PÉ®ªÀÅ ªÉÃ¼É §zÀÄPÉÃ 

¨ÉÃqÀ, ¸ÁAiÀÄÄªÀÅzÉÃ ¯ÉÃ¸ÀÄ JAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Æ PÀÆqÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¹zÀÞªÁV ©nÖgÀÄvÉÛÃªÉ.  DzÀgÉ £À£ÀUÉ C¤ß¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÉÆÃ®Ä, 
zÀÄBR, £ÉÆÃªÀÅ, ¸ÀAPÀl, CªÀªÀiÁ£À UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À°è PÀ°¸ÀÄªÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀUÀwAiÀÄ AiÀiÁªÉÇ§â ²PÀëPÀ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ 
PÀ°¹PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.  KPÉAzÀgÉ : 
 
“AiÀÄ±À̧ ÀÄì £ÀªÀÄä£ÀÄß ErÃ dUÀwÛUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä À̧ÄvÀÛzÉ, 
¸ÉÆÃ®Ä dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ CxÉÊð¸ÀÄvÀÛzÉ” 
 
£À£ÀUÉ C¤ß¸ÀÄªÀÅzÀÄ EµÉÖÃ : fÃªÀ£À JA§ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è UÉ®ÄªÀÅ ¹PÁÌUÀ »UÀÎzÉ, ¸ÉÆÃvÁUÀ PÀÄUÀÎzÉ JgÀqÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁ£À 
ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÉÆÃ®Ä PÀ°¸ÀÄªÀ ¥Àæw ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvÉ¬ÄAzÀ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ°AiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
¥Àj¥ÀÆtðvÉAiÀÄ JqÉUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥ÀæAiÀÄwß¸ÉÆÃt JAzÀÄ.  KPÉAzÀgÉ AiÀiÁªÉÇ§â ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÆ PÀÆqÀ 
¥Àj¥ÀÆtð£À®èªÀ®è!. 

*** 

17. ̈ sÀdðj s̈ÉÃmÉUÁgÀ 
-   ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁdÄ 

CªÀÄä£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÄ½vÀªÀ¤UÉ Q«¬ÄAzÀ PÉÃ½zÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¹ PÀuÉÆÚÃl n.« AiÀÄ ¥ÀgÀzÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀnvÀÄ. ªÁí.. JAxÁ zÀÈ±Àå! 
PÀtÄäAzÉAiÉÄÃ £ÀqÉAiÀÄÄwzÉAiÉÆÃ K£ÉÆÃ? JAzÀÄ s̈Á À̧ªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. ¸ÀgÀ À̧ «gÀ À̧UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉ¢zÉ Dl. CzÀÄ E§âgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ 
M§âgÀÄ UÉ®è̄ ÉÃ¨ÉÃPÀÄ, M§âgÀÄ ¸ÉÆÃ É̄Ã E®èzÀ ¸ÀgÀzÁgÀgÀÄ. E£ÉÆß§âgÀÄ ¸Á«£À®Æè.... ¸ÉuÉ¸ÁqÀÄªÀªÀgÀÄ. £ÉÆÃqÀÄªÀªÀjUÉ ªÀÄdzÀ eÉÆvÉUÉ 
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É, PÀÄvÀÆºÀ®, D±ÀÑAiÀÄð! UÁ§j¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄªÀ aPÀÌ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ. ªÉÄÊzÁ£ÀªÉÇÃ! gÀt gÀAUÀªÉÇÃ! C®è°è ©zÀÝ gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, J¼ÉAiÀÄ 
¨Á¼ÉAiÀÄ zÉÃºÀzÀ°è PÉA¥ÀÄ§tÚ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ zÉÃºÀzÀªÀgÉUÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ¹PÀÛ ªÀÄÆwAiÀÄ£ÉÆßªÉÄä M¸ÀjPÉÆ¼ÀÄîªÀ fÃªÀ. F vÀgÀºÀzÀ ªÉÊgÀÄzsÀåUÀ¼À 
¸ÀÈ¶ÖPÀvÀð£ÀÀ CzÀÄãvÀzÀ°è £Á«zÉÝÃªÉ. 
 

dnÖ PÉ¼ÀUÉ ©zÀÝgÀÆ «ÄÃ Ȩ́ ªÀÄuÁÚUÀzÀÄ JA§ UÁzÉ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÉ E°è 
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ Ȩ́ÆÃ®Ä UÉ®Ä«£À DlªÀ®è, ¸ÁªÀÅ §zÀÄQ£À Dl. EÀ°è ±ÀQÛ¬ÄzÀÝªÀjUÀµÉÖÃ 

dAiÀÄ, §zÀÄQUÁV ºÉÆÃgÁl. MªÉÄä £É£ÉÀ¹PÉÆAqÀgÉ EzÀÄ ªÉÊgÀvÀézÀ PÀÄgÀÄºÀÄªÁVAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ 
PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ ¹PÀÌ ªÉÊjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®èzÉ ©qÀÄªÀgÉ? MAzÀ®è MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è 
CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À®Ä £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ .K£ÁzÀgÀÆ G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁr. DzÀgÉ, E°è JzÀÄgÀÄ 
§zÀÄgÁV CPÀÌ ¥ÀPÀÌ K£ÉÃ dgÀÄVzÀgÀÆ ¯ÉQÌ¸Àz,É AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¨sÀAiÀÄ«®èzÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ 
ºÉÆÃgÁl. ¤®èzÉ, ¸Á«£À CAa£ÀªÀgÉUÀÆ, zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ £Á£Á ¤Ã£Á JA§ 
ºÀoÀzÉÆA¢UÉ, ¨ÉÃmÉ£Á¬ÄUÉ E°AiÉÆAzÀÄ ¹PÀÌAvÉ. 
 
GzÀÝ £Á®ÄÌ Cr, JvÀÛgÀ CzsÀð Cr. DzÀgÀÆ vÀÄA¨Á ±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁzÀÄzÀÄ MAzÀÄ. 
ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ GzÀÝ DgÀjAzÀ JAlÄ Cr. ¨Á¬ÄAiÀÄ°èAiÉÄÃ «µÀzÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÉÆA¢gÀÄªÀ fÃ«. EzÀÄ «µÀ PÁjzÀgÉ ¸ÁªÀÅ ¤²Ñv.À ‘PÁ¼À À̧¥ÀðzÉÆA¢UÉ 
ªÀÄÄAUÀÄ¹AiÉÆAzÀgÀ ̧ ÉuÉ¸Ál’ §zÀÄQ£À ZÀzÀÄgÀA  UÀzÁlzÀ°è. MªÉÄä »rzÀ ̈ ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄÄV À̧ÄªÀ vÀ£ÀPÀ ©qÀzÀÄ. CzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀÄÎªÀ UÀÄt À̧é̈ sÁªÀªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÉ. AiÀiÁjUÀÆ ¯ÉQÌ À̧ÄªÀÅ¢®è. MªÉÄä gÉÆÃªÀÄªÀ£ÀÄß PÉzÀj ¤AvÀgÉ ºÁªÀÅ 
ªÀÄÄzÀÄrPÉÆAqÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ. ºÀjvÀªÁzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÁuÉ »rzÀ jÃwAiÀÄ°è K£ÀÄ ¹QÌzÀgÀÆ 

PÀvÀÛj¹ ©¸ÁqÀÄªÀµÀÄÖ ªÉÆ£ÀZÀÄ. PÁlÆð£ï ZÁ£É¯ï mÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ eÉjæVAvÀ®Æè 
gÉÆÃªÀiÁAZÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÁjºÉÆÃPÀjUÉ ¥ÀÄPÀÌmÉ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É. ¤dPÀÆÌ EzÀÄ MªÉÄä £ÀªÉÄäzÉAiÀÄ£ÀÄß 

gÀhÄ É̄è¤¸ÀÄvÀÛzÉ. 
 
ªÀÄÄAUÀÄ¹AiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ PÉÃ½zÉÝÃªÀ®èªÉÃ? PÉÆ£ÉUÉ D PÀxÀ£ÀPÀªÀ£ÀzÀ vÁvÀàAiÀÄð £ÀªÀÄUÉ w½ À̧ÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ ºÉÃ½zÀÄÝ /PÉÃ½zÀÄÝ 
¸ÀÄ¼ÁîUÀ§ºÀÄzÀÄ, £ÉÆÃrzÀÄÝ ̧ ÀÄ¼ÁîUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¤zsÁ¤¹ AiÉÆÃa¹zÁUÀ ¤dªÀÅ w½ªÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀÄAUÀÄ¹AiÀÄ ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ UÀAUÀªÀÄä¼À 
zÀÄqÀÄQ£À ¥sÀ®ªÁV CzÀÄ ̧ ÁªÀ£Àß¥ÀÄàvÀÛzÉ. F ̧ Á«£À »AzÉ gÉÆÃZÀPÀªÁzÀ PÀxÉAiÉÄÃ EzÉ. CzÀÄ PÀj £ÁUÀgÀ ºÁ«£À eÉÆvÉ ªÀÄÄAUÀÄ¹AiÀÄ ̧ ÉuÉ¸Ál. 
¸Á«£À PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀëtzÀ ªÀgÉUÀÆ ºÉÆÃgÁl. EzÀÄ ¤µÉ×UÉÉ ºÉ¸ÀgÀÄªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀxÉ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀtÄäAzÉAiÉÄÃ F WÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄªÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄÊ 
ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÃUÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. 



 
 

 
§Ä¸ïì ! JAzÀÄ ºÁªÀÅ ªÀÄÄAUÀÄ¹AiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀ½zÁUÀ ZÀAUÀ£É ºÁj 
vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ! vÀ£Àß zÉÃºÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ°è UÁAiÀÄªÁUÀzÀAvÉ 
£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è CzÀÄ ¤¹ìÃªÀÄ. ¥ÉÆzÀj£À  fUÀÄlÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ½UÉ 
¨Á¬Ä ºÁQ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀgÀÆ CzÀPÉÌ CzÀgÀ «µÀ £ÁlÄªÀÅ¢®è. GgÀUÀªÀ£ÀÄß 
MªÉÄä »rzÀÄ ¸ÉuÉ¸ÁrzÀgÉ ªÉÄÊ ¸ÉmÉzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. ªÀÄÄAUÀÄ¹AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß 
ErÃ zÉÃºÀ¢AzÀ §A¢ü¹ ¸ÀÄvÁÛQ PÉÆAqÀgÀÆ ¯ÉQÌ¸ÀzÉ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ 
MzÁÝqÀÄvÀÛzÉ. ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÉÄÃ É̄gÀV £ÀÄtÄ¥ÀÄ ªÀiÁA À̧zÀ RÀAqÀªÀ£ÀÄß 
vÀÄAqÀj À̧®Ä ̈ Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ »rAiÀÄÄvÀÛzÉ. DUÀÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ gÀPÀÛ aªÀÄä£É 
ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÁUÀ gÀPÀÛzÀ NPÀÄ½AiÀÄ°è «ÄAzÉzÀÝAvÉ ¨sÁ À̧ªÁUÀÄvÀÛzÉ. 
£ÉÆÃqÀÄUÀgÀ PÀtÂÚUÉ ºÉÆÃ½ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ DlzÀ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. gÀPÀÛ ¹PÀÛzÀ 
DlzÀ°è §zÀÄPÀÄ½AiÀÄÄªÀªÀ£ÉÃ ªÀÄºÁ£ï ±ÀÆgÀ. DzÀgÉ F DlzÀ°è 
¨Á¬Ä¬ÄAzÀ «µÀ PÀPÀÄÌªÀ ºÁªÀÅ ºÉqÉ ªÀÄÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÁvÀ 
ªÀÄ®UÀÄªÀÅzÀÄ CAzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄªÀÅzÀÄ  PÉÆ£ÉAiÀÄ PÉèöÊªÀiÁåPïì. ºÁ«£À 
¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛ »rAiÀÄÄªÀ ªÀÄÄAUÀÄ¹ CzÀÄ G¹gÀÄ PÀnÖ 
¸ÁAiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ ºÀ®ÄèUÀ½AzÀ ©VAiÀiÁV »r¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁªÀÅ JµÉÖÃ 
vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ »rzÀ ¨ÉÃmÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄgÀÄ½¸ÀÄªÀªÀgÉUÉ 
©qÀÄªÀÅ¢®è. ¥ÀlÄÖ »rzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄªÀgÉUÀÆ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀÅ 
§zÀÄQ£À ºÉÆÃgÁlzÀ°è §zÀÄPÀÄ½zÀÄ d¬Ä À̧ÄvÀÛzÉ. dAiÀÄzÀ »AzÉ MAzÀÄ 
¸ÁªÀÅ EgÀÄvÀÛzÉ. 
 
§zÀÄQ£À°è ºÀ®ªÀÅ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ »AzÉAiÉÄÃ À̧ªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛªÉ. J®èªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ avÀÛ¢AzÀ JzÀÄj¹ ¤®è̈ ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. 
¤AvÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ J®èªÀ£ÀÄß d¬Ä¹ fÃªÀ£ÀªÉA§ DlzÀ°è UÉ®è®Äè ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅzÀÄ. zÉÃªÀgÀÄ M§â ¤zÉÃð±ÀPÀ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀÆ 
¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÀÄµÀå À̧APÀÄ®zÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ §tÚ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DlªÁrzÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ §tÚzÀ ZËPÀlÄÖ E®èzÉ DlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. 
EzÀPÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÁQëUÀ¼ÁVzÉÝÃªÉ. 

*** 

18. ನನನ ಮತತು ಆಟದ ನಂಟತ 

- ಎಸ್. ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್                                                                                                         

ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರತೀಕ: ನನನ ಮತತು ಆಟದ ನಂಟತ ಹಲ್ವು ದಶಕಗಳ್ದತ – ನಾಲ್ತೆ ದಶಕಗಳಿಗೊ ಹಕಚ್ಚಿನದತ. ನನನ ಕನಸತಗಳ್, ನನನ ಬಕಳ್ವಣ್ಣಗಕಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ 
ಹಾಸತಹಕೊಕ್ಾೆಗಿ ಬಂದಂಥದತು. ನನನ ವಯಕ್ುತವವನತನ ರೊಪಿಸಿರತವಂಥದತು. ಸತಮಾರತ ಎರಡತ ದಶಕಗಳ್ ಕ್ಾಲ್ ನನನ ಅಸಿಮತಕಯ ಪಿತಿೋಕವಾಗಿ ಇದುದತು. ನನಗಕ 
ಜೋವನದ ಬಹತ ಮತಖಯ ದೃಷ್ಟ್ೆಕ್ಕೊೋನವನತನ ಕಟಿೆಕ್ಕೊಟಿೆರತವಂಥದತು.  
 
ಹಿನ್ೆನಲೆ: ಮೋಲ್ಲನ ಅನಿಸಿಕ್ಕಗಕ ಹಿನಕನಲಕಯನಕೊನದಗಿಸತವುದತ ಅಗತಯ. ನಾನತ ಬಕಂಗಳ್ೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರವತುರ ದಶಕದ ಮಧಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತಟಿೆದತು. 
ಅವಕನೊಯ ರಸ್ಕುಗಕ ಒತುರಿಸಿಕಂಡಂತಿದು ಕಬಬನ್ ಪಕೋಟಕಯಲ್ಲಿ. ಇನಕೊನಂದತ ಕಡಕ ಕ್ಾಪ್ಭರಕೋಷ್ನ್, ಮತಕೊುಂದತ ಕಡಕ ಸಿಟಿ ಮಾರತಕಟಕೆ, ಮಗದಕೊಂದರ ಕಡಕ ಕಬಬನ್ 
ಪಾಕ್ಸಭ. ಸವಲ್ಪ ಹಕಜ್ಕೆ ಹಾಕ್ ಅವಕನೊಯ ರಸ್ಕು ದಾಟಿ ಮತಂದಕ ಕಿಮಿಸಿದರಕ ಸ್ಾಲ್ತ ಸ್ಾಲ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳ್ ತಾಣವಾದ ಕ್ಕಂಪಕೋಗೌಡ ರಸ್ಕು. ಎಲ್ಿ ಅಧಭ ಅಥವಾ 
ಒಂದತ ಕ್ಲಕೊೋಮಿೋಟರ್ ದೊರದಲ್ಲಿ  ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ತಲ್ತಪಬಹತದಾಗಿದುಂಥ ಸಥಳ್ಗಳ್ಳ.  
ನಮಮ ಪಕೋಟಕ ಹಲ್ವು ದಶಕಗಳಕೋನತ, ಶತಮಾನಗಳ್ ಶ್ಿೋಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹಕೊಂದಿದಕ. ಕ್ಕಂಪಕೋಗೌಡರತ 16ನಕೋ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಕ್ಕೊೋಟಕಯ ಹತಿುರ ಕಟಿೆದಂಥ, 
ಬಿಿಟಿಷ್ರತ ‘ಹಳಕಯ ಪಟೆಣ’ವಕಂದತ ನಾಮಾಂಕರಿಸಿದ (ಈಗಿನ ದಂಡತ ಪಿದಕೋಶ – ಕಂಟಕೊೋನಕಮಂಟ್, ಎಂ.ಜ.ರಸ್ಕುಗಳ್ನತನ ‘ಹಕೊಸ ಪಟೆಣ’ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಕಳಕಸಿದರತ) 
ಈ ಭಾಗ, ಹಲ್ವು ಬಗಕಯ ವತಭಕರತ ನಕಲಕಗಕೊಂಡತ ವಾಯಪಾರ ವಹಿವಾಟತ ನಡಕಸತತಿುದು ನಗರದ ಕ್ಕೋಂದಿ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ ಬಕಳಕದತ, ಬಹತ ಸ್ಾಂಸೃತಿಕತಕ, ಬಹತ 
ಭಾಷ್ಟ್ಕತಕ, ಸ್ಾಮಾಜಕ ವಕೈವಿಧಯಗಳ್ನತನ ತನನ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ‘ಸವಭ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತಕೊೋಟ’ವಾಗಿತತು. ನಕರಕಹಕೊರಕಯಲ್ಲಿ 
ತರಗತ ಪಕೋಟಕ (ದವಸ-ಧಾನಯಗಳ್ ಮಾರಾಟ), ಬಳಕೋ ಪಕೋಟಕ (ಬಳಕ, ಸಂಗಿೋತ ವಾದಯಗಳ್ ವತಭನಕ), ನಗತಭರ ಪಕೋಟಕ ಮತತು ಚ್ಚಕೆ ಪಕೋಟಕ (ಬಟಕೆ ವಾಯಪಾರ), ಗಾಣ್ಣಗರ 
ಪಕೋಟಕ (ಎಣ್ಕಿ), ತಿಗಳ್ರ ಪಕೋಟಕ (ಹೊಗಳ್ಳ), ಅಕ್ೆ ಪಕೋಟಕ (ಅಕ್ೆ) ಗಳ್ನತನ ಹಕೊಂದಿದ ಕ  ಬಬನ್ ಪಕೋಟಕಯಲ್ಲಿ (ಬಟಕೆ – ನಕೋಕ್ಾರರಕೋ ಹಕಚಾಿಗಿದುರತ) ಹಲ್ವು ಜನದಟೆಣ್ಕಯ 
ಸಣಿ ಸಣಿ ಸಂದಿ, ಗಲ್ಲಿಗಳ್ಳ ಮತತು ವಠಾರಗಳಿದುವು, ಈಗಲ್ೊ ಇವಕ.  
 



 
 

ಚಿಕಕಂದಿನ ಆಟಗಳು: ನಾನತ ಚ್ಚಕೆ ವಯಸಿ್ನಲಕಿೋ – ನಾಲಕೆೈದತ 
ವಷ್ಭದವನಾಗಿದಾುಗಿನಿಂದಲಕೋ ಇರಬಹತದತ - ಬತಗತರಿ, ಚ್ಚಣ್ಣ ಿ ದಾಂಡನ, ಗಕೊೋಲ್ಲ, 
ಲ್ಗಕೊೋರಿ, ಗಾಳಿಪಟ, ಸೊರತಚಕಂಡತ ಗಳ್ನತನ ಆಡತತು ಅದಕೋ ಕಬಬನ್ ಪಕೋಟಕಯ 
ಗಲ್ಲಿಗಳ್ಲ್ಲಿಯೋ ಬಕಳಕದವನತ. ನನನ ಆಟದ ಗಕಳಕಯರಕಲ್ಿರೊ ಆಗಿನ ಅಕೆ ಪಕೆದ 
ಮನಕಗಳ್ಲ್ಲಿದುವರತ, ನನಗಿಂತ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಸತಮಾರತ ದಕೊಡಡವರಕೋ. ಈಗಲ್ೊ 
ಮನಸಿ್ಗಕ ಹತಿುರವಾದವರತ. ಕಬಬನ್ ಪಾಕ್ಸಭ ಹತಿುರವಿತಕುಂದತ ಹಕೋಳಿದಕನಷ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗಕ 
ಆಗಾಗ ನಡಕದತ ಹಕೊೋಗಿ, ಒಂದತ ಬಗಕಯ ಮರದಿಂದ (ಹಕಸರತ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರತತಿುಲ್ಿ) 
ಬಿೋಳ್ಳತಿುದು ಹಸಿ ಬಿೋಜಗಳ್ನತನ ಆಯತುಕ್ಕೊಂಡತ ಜಜೆ, ಉಂಡಕ ಮಾಡಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಂಥ 
ಚಕಂಡತಗಳ್ನತನ ತಯಾರಿಸಿ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಆಡತತಿುದಕುವು. ಆಗ ಆಡಿ, ಖತಷ್ಟ್ ಪಡತತಿುದು ಇನಕನರಡತ 
ಆಟಗಳಕಂದರಕ ಬಾಡಿಗಕಗಕ ಸಿಗತತಿುದು ಸ್ಕೈಕಲ್ ತಕಗಕದತಕ್ಕೊಂಡತ ಗಂಟಕಗಟೆಲಕ 
ಸತತತುತಿುದತುದತ ಮತತು ದಿೋಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಿ ನಿರಮಮಳ್ವಾಗಿ ಪಟಾಕ್ಗಳ್ನತನ 
ವಿಶ್ಷ್ೆವಾಗಿ ಹಕೊಡಕಯತತಿುದತುದತ. ಎಷ್ಕೊೆೋ ಸಂದರ್ಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಾಗ ಇಕೆಟಾೆದರೊ ಹಟಕ್ಕೆ 
ಬಿದತು ಒಂದತ ಮನಕಯಿಂದ ಇನಕೊನಂದಕ್ಕೆ ದಾರ ತೊಗತಹಾಕ್ ಟಕೈನನತನ ಬಿಟಿೆರತವುದತ, 
ರಾಕ್ಕಟ್ ಗಳ್ನತನ ಓರಕಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಟತೆ ಯಾವುದಕೊೋ ಮಹಡಿಯ ಕ್ಟಕ್ ಅಥವ 
ಮನಕಯಳ್ಗಕ ಹೆಟೀಗತವಂತಕ ಮಾಡಿರತವುದತ ಈಗಲ್ೊ ಅಚ್ಿಳಿಯದಕ ನಕನಪಿನಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದಿದಕ. ಒಮಮಮಮ ರಾಕ್ಕಟ್ ಮೋಲಕ ತಗಡಿನ ಡಬಬವನಿನರಿಸಿ, ಅದೊ ಮೋಲಕ ಹಾರಿ 
ಇನಾನವುದಕೊೋ ಮನಕಯಳ್ಗಕ ಬಿೋಳ್ಳತಿುದತುದನತನ ನಕೊೋಡಿ ಸಂರ್ಿಮಿಸತತಿುದಕುವು. ಅಫ್ ಕ್ಕೊೋರ್ಸಭ, ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೊ ಶರವಕೋಗದಲ್ಲಿಯೊ ರಾಕ್ಕಟ್ ಅನತನ 
ಹಕೊಕ್ೆಸಿಕ್ಕೊಂಡ ಮನಕಯವರಿಂದ ಪಿೋಕಲಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ೆ ವಾಚಾಮಗಕೊೋಚ್ರವಾಗಿ ಬಾಯಿತತಂಬ ಬಕೈಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದತು, ಧಮಭದ ಏಟತಗಳ್ನತನ ಉಣಬಡಿಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದತು 
ಈಗಲ್ೊ ಬಿದತು ಬಿದತು ನಗತವಂತಕ ಮಾಡತತುದಕ.  
 
ಹಳೆಯ ಪೆೀಟೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ: ಸ್ಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ಿೋಮಂತವಾಗಿದು ನಮಮ ಪಕೋಟಕಯಲ್ಲಿ ಅಣಿಮಮನ ತಕೋರತ, ಶ್ವರಾತಿಿ, ಕರಗದ ಉತ್ವ, 
ರಾಜ್ಕೊಯೋತ್ವಗಳ್ ಆಚ್ರಣ್ಕಗಳಿಗಕ ನಿಜಕೊೆ ಹಬಬದ ರಂಗಕೋರತತಿುತತು. ಧಮಭ, ಜ್ಾತಿ, ಭಾಷ್ಕಗಳಕನನದಕ ಎಲ್ಿ ಮನಕಯ ಎಲ್ಿ ವಯಸೆರೊ ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸತತಿುದುರತ. ಬಹತತಕೋಕ ಈ ಸಂರ್ಿಮ, ಉತ್ವಗಳ್ಳ ರಾತಿಿಯಿಡಿೋ ಜರತಗತತಿುತತು. ಬಕೋರಕ ಬಕೋರಕ ಊರತಗಳಿಂದಲ್ೊ ಜನರತ ಬರತತಿುದುರತ. ಕರಗ, 
ಶ್ವರಾತಿಿಗಳ್ ಸಂದರ್ಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಗತರತರಾಜತಲ್ತ ನಾಯತಡರವರಿಂದ ಹರಿಕಥಕ ಪಾರಾಯಣ, ಸ್ೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಯಸಿಕ್ಸ, ಮೋಹನ್ ಜಂಪಕಟ್್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಚ್ಚತಿ 
ಸಂಗಿೋತ, ರಾಜ್ಕೊಯೋತ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರತ ಕಂಪಕನಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕಥಗಳಿಂದ ಹಕಸರಾಂತ ನಾಟಕಗಳ್ಳ, ಮಾಧತಯಭವಕೋ ಮೈವಕತು ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ಿೋನಿವಾರ್ಸ ರಂಥ 
ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಆಗಿನ ಕ್ಾಲ್ದ ಚ್ಚತಿಗಿೋತಕಗಳ್ ರಸದೌತಣವನತನ ಸವಿಯತವ ಅವಕ್ಾಶ ನಮಮದಾಗಿತತು.  
 
ಶ್ವರಾತಿಿ ಜ್ಾಗರಣ್ಕಯಂತೊ ಕಡಾಡಯವಾಗಿರತತಿುತತು. ಅಂದರಕ ನಮಮ ಅಥಭದಲ್ಲಿ ಮಧಯರಾತಿಿಯಿಂದ ಬಕಳ್ಗಿನ ಜ್ಾವದವರಕಗಕ ಚ್ಚತಿಮಂದಿರಗಳ್ಳ ಪಿದಶ್ಭಸತತಿುದು 
ವಿಶಕೋಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ನತನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಿ, ಬಕಳಿಗಕೆ ಮನಕ ತಲ್ತಪುವವರಕಗಕ ಈಗಿನ ಕ್ಾಪ್ಭರಕೋಷ್ನ್ ನಿಂದ ಮೈಸೊರ್ ಬಾಯಂಕ್ಸ ವರಕಗಿನ ರಸ್ಕುಯತದುಕೊೆ ಕೊರಲ್ತ 
ಹಾಕಲಾಗಿದು ಕಲ್ತಿ ಕಟಕೆಯ ಮೋಲಕ ತೊಕಡಿಸತತುಲಕೋ ಗಕಳಕಯರಕೊಡನಕ ಕೊತತ ಸಮಯ ನೊಕ್, ಆರತ ಗಂಟಕಯ ನಂತರ ಮನಕಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರೊ ಎದು ಮೋಲಕ ತಲ್ತಪಿ 
ಸಂಜ್ಕವರಕಗೊ ಮಲ್ಗಿ ಶ್ವನ ಧಾಯನಗಕೈಯತಯವ ವಿಧಿ ಪೂರಕೈಸತತಿುದಕುವು! ರಾತಿಿಯಿಡಿೋ ಕ್ವಿಗಡಚ್ಚಕತೆವಂತಕ ಚ್ಟಪಟ ಶಬು ಮಾಡತವ ಆಟಿಕ್ಕಯನತನ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದತ 
ಹಕೊರಟಕವಕಂದರಾಯತು. ಇಡಿೋ ರಾತಿಿಯ ಜಪ ಅದರಿಂದಲಕೋ ಜರತಗತತಿುತತು!  
 
ಕ್ರರಕೆಟ್ ನ್ೆ ಂದಿಗಿನ ಆರಂಭದ ಒಡನ್ಾಟ:  ಇಷ್ಕೆಲ್ಿ ವಕೈವಿಧಯಮಯ ಆಟಗಳ್ಲ್ಲಿ ತಕೊಡಗಿಕ್ಕೊಂಡರೊ ಚ್ಚಕೆಂದಿನಿಂದಲಕೋ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ನ ಜ್ಕೊತಕ ನನನ ಅವಿನಾಭಾವ 
ಸಂಬಂಧ ಬಕಳಕಯತಕೊಡಗಿತತ. ಜನನಿಬಿಡ ಕಬಬನ್ ಪಕೋಟಕಯ 21ನಕೋ ಗಲ್ಲಿಯಲಕಿೋ  ಕ್ಕಲ್ವು ಗಕಳಕಯರಕೊಡನಕ ಆರಂರ್ವಾದ ಈ ಮೋಜತ, ತಿೋವಿ ಗಿೋಳಾಗಿ ಬಕಳಕಯಿತತ. 
ಮನಕಯ ಹತಿುರವಕೋ ಸ್ಕಂಟಿಲ್ ಹಕೈಸೊೆಲ್ ಮೈದಾನ (ಈಗಿನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸದನದ ಜ್ಾಗ), ಗಾಯರ್ಸ ಕ್ಾಲಕೋಜತ (ಈಗಿನ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಕೊೋಟ್ಭ / ಮಟಕೊಿ ವಿಶಕವೋಶವರಯಯ 
ನಿಲಾುಣದ ಜ್ಾಗ), ಸ್ಕಂಟಿಲ್ ಕ್ಾಲಕೋಜತ ಮೈದಾನ (ಈಗಿನ ಜ್ಞಾನಜ್ಕೊಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಜ್ಾಗ) ಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಷ್ಭಗಟೆಲಕ ಆಟವಾಡಿ, ಆಸಕ್ು ಮತತು ಕ್ೌಶಲ್ವನತನ 
ಹಕಚ್ಚಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ ಸಹಾಯವಾಯಿತತ. ಮದಮದಲ್ತ ಟಕನಿನರ್ಸ ಬಾಲ್ ನಲಕಿೋ ಆರಂರ್ವಾದ ಆಟ (ಈಗಿನ ಕಬಬನ್ ಪಾಕ್ಸಭ ನ ಲಾನ್ ಟಕನಿನರ್ಸ ಸ್ಕೆೋಡಿಯಂನಿಂದ 
ಆಟಗಾರರತ ಬಳ್ಸಿದ ಒಳಕುಯ ಗತಣಮಟೆದ ಟಕನಿನರ್ಸ ಬಾಲ್ೆಳ್ನತನ ಆಗಾಗಕೆ ಖರಿೋದಿಸತತಿುದಕುವು) ಗಂಭೋರವಾಗಿ ಮೈಮನಗಳ್ನತನ ಆವರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ಬಿಟಿೆತತ.  
 



 
 

ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಗತರೆ ಡೆದ ಗಿೀಳು ವಿಭಿನನ ನ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರ ಪ್ು ಪ್ಡೆದದತು: ಪಿತಿ ದಿನ ಶಾಲಕಯಿಂದ ಬಂದತ ಬಾಯಗನತನ ಮನಕಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಾಕ್ ಬಾಯಟತ ಬಾಲ್ತ ಹಿಡಿದತ 
ಹಕೊರಟತ ಪೂಣಭ ಕತುಲಾಗತವವರಕಗೊ ಬಿೋದಿಯಲಕೊಿೋ ಮೈದಾನದಲಕೊಿೋ ಆಡಿ ಹಿಂದಿರತಗಿತಿುದಕುವು. ವಾರಾಂತಯಗಳ್ಂದತ – ಶನಿವಾರ ಸೊೆಲ್ ಮತಗಿದ ನಂತರ 
ಮತತು ಭಾನತವಾರ ಬಕಳಿಗಕೆ ಏಳ್ರಿಂದ ಆರಂಭಸಿ, ಸಂಜ್ಕ ಆರೊವರಕವರಕಗೊ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಲಕಕೆವಿಲ್ಿದಕ ದಣ್ಣವಿದುರೊ ಹತಚ್ಿರಂತಕ ಆಡಿ ಬರತತಿುದಕುವು. ಎಷ್ತೆ ಆಡಿದರೊ 
ತೃಪಿುಯೋ ಇಲ್ಿದಂತಕ ಮತಕು ಮತಕು ಅದರ ಗತಂಗಿನಲಕಿೋ ಬಿೋಳ್ಳತಿುದಕುವು. ಜ್ಕೊತಕ ಜ್ಕೊತಕಗಕೋ ಮಿಡಲ್ ಸೊೆಲ್ತ, ಹಕೈಸೊೆಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲಾ ತಂಡಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಆಡಲ್ತ ಪಾಿರಂಭಸಿದ ಮೋಲಕ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಬಾಲ್ (ಲಕದರ್ ಬಾಲ್ ಎಂತಲ್ೊ ಕರಕಯತತಾುರಕ) ನಲ್ಲಿ ಆಡತವುದನತನ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಲ್ಲತಕ. ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಹಕೈಸೊೆಲ್ತ 
ಮಟೆದ ಟೊನಭಮಂಟ್ (ಕನಾಭಟಕ ರಾಜಯ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಸಂಸ್ಕಥ ನಡಕಸತತಿುದು ಬಿ.ಟಿ.ರಾಮಯಯ ಷ್ಟ್ೋಲ್ಡ) ಮತಂತಾದವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸಪಧಾಭತಮಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ತಂಡವನತನ 
ಪಿತಿನಿಧಿಸಲ್ತ ತಕೊಡಗಿದಕ. ಆ ಹಕೊತಿುಗಾಗಲಕೋ 14 ವಷ್ಭದಕೊಳ್ಗಿನ ಹತಡತಗರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ನಿಯಂತಿಣ ಮಂಡಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟೆದಲ್ಲಿ ನಡಕಸತತಿುದು 
ವಿಜಯ್ ಮಚಕಭಂಟ್ ಟಕೊಿೋಫಗಾಗಿ ಕನಾಭಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯೆಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲ್ಯ ಪಂದಾಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಕೈದರಾಬಾದ್ ವಿರತದಧ ಆಡಲ್ತ ಮದಾಿರ್ಸ ಗಕ ರಕೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಹಕೊೋಗಿ ಬಂದಿದಕು. ಇನೊನ ಹಕಚ್ಚಿನ ಬಕಳ್ವಣ್ಣಗಕ ಹಕೊಂದಲ್ತ ನಾನತ ಓದತತಿುದು ನಾಯಷ್ನಲ್ ಹಕೈಸೊೆಲ್ ಮೈದಾನದಲಕಿೋ ಅರ್ಯಸಿಸತತಿುದು ‘ಸಿಟಿ ಕ್ಿಕ್ಕಟರ್ಸಭ’ ಎಂಬ ಕಿಬ್ 
ಗೊ ಸ್ಕೋರಿದಕ (ಇದಕ್ಕೆ ತಕೆ ಮಟಿೆನ ಅಹಭತಕಯಿರಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ). ಈ ಕಿಬ್ ನಲಕಿೋ ಪಿಸನನ, ಚ್ಂದಿಶಕೋಖರ್ ರಂಥ ದಿಗೆಜರತ ಆಡತತಿುದುರತ. ಪಿತಿ ದಿನ ಸಂಜ್ಕ 
ಕಟತೆನಿಟಿೆನ ಅಭಾಯಸ ನಡಕಯತತಿುತತು. ನನನ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಕೋಕ್ಾದ ವಕೈಟ್್ (ಬಿಳಿ ಸಮವಸರ, ಷ್ೊ) ಅನತನ ಪಡಕಯಲ್ತ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದಕು.   
 
ಪ್ರತಭೆಯ ಅನ್ಾವರಣಕೆಕ ಸ್ಮಕಕ ವೆೀದಿಕೆ:  ನನನ ಸವಯಿಚಕೆ, ಆಸಕ್ು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶಿಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಕಳಕಯತಕೊಡಗಿದಕ. ಸ್ಾಕಷ್ತೆ ಉತುಮ 
ಮಟೆ ದ ಮಧಯಮ ವಕೋಗದ ಬೌಲ್ರ್ ಆಗಿ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ವೃತುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುತಕೊಡಗಿದಕ. ಈ ಮಧಕಯ ಕ್ಕ.ಎರ್ಸ.ಸಿ.ಎ ನ ಕ್ಕೊೋಚ್ ಗಳಾಗಿದು ಪಿ.ಎರ್ಸ. ವಿಶವನಾಥ್, 
ಕ್ಕೋಕ್ ತಾರಾಪೂರ್ (ಮತಂದಕ ರಕೊೋಜರ್ ಬಿನಿನ, ಸದಾನಂದ್ ವಿಶವನಾಥ್, ರಾಹತಲ್ ದಾಿವಿಡ್ ಮತಂತಾದವರನತನ ಬಕಳಕಸಿದವರತ) ಅವರ ಕ್ಕೊೋಚ್ಚಂಗ್ ಕ್ಾಯಂಪ್ 
ಗಳ್ಲ್ಲಿ ತರಬಕೋತಿ ಪಡಕಯತವ ಅವಕ್ಾಶ ಸಿಕ್ೆ, ಚ್ಚನನಸ್ಾವಮಿ ಸ್ಕೆೋಡಿಯಂನ ಟಫ್ಭ ಮೈದಾನದಲಕಿೋ ಬಹತತಕೋಕ ಆಗಿನ ರಾಜಯ ರಣಜ ಆಟಗಾರರ ಜ್ಕೊತಕ ಅಭಾಯಸ 
ಮಾಡತವಂತಾಗಿ, ನನನ ಕ್ಿಕ್ಕಟಿಂಗ್ ಕ್ೌಶಲ್ಗಳ್ಳ ಇನನಷ್ತೆ ಹತರಿಗಕೊಂಡವು. ಮಧಯದ ವಿಕ್ಕಟ್ ಒಂದನಕನೋ ಗತರಿಯಾಗಿಸಿ ಗತಡ್ ಲಕಂಗ್ಥ ನಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಿೋರ್ಸ 
ಅನತನ ಚಾಕಚ್ಕಯತಕಯಿಂದ ಬಳ್ಸಿ ವಿಕ್ಕಟ್ ಬಿೋಳಿಸತವ ಕಸರತುನತನ ಗಂಟಕಗಟೆಲಕ ಮಾಡಿಸತತಿುದುರತ. ಬಾಲ್ ನ ಸಿೋಮ್ ಬಳ್ಸಿ ಎರಡೊ ಕಡಕ ಸಿವಂಗ್ ಮಾಡತವ 
ಕ್ೌಶಲ್ವನತನ, ಇನಿನತರ ತಾಂತಿಿಕ ಅಂಶಗಳ್ನತನ ಕ್ಕೊೋಚ್ ಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲತದತು ಅಲಕಿೋ. ಯೋಗಯ ಮಟೆದ ಬಾಯಟಿಂಗ್ ಕ್ೌಶಲ್ವನೊನ ಕಲ್ಲತತಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ೊ ಸಹ 
ಸ್ಾಧಯವಾಯಿತತ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಒಬಬ ಒಳಕುಯ ‘ಬೌಲ್ಲಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್’ ಆಗಿ ಹಕೊರಹಕೊಮಮಲ್ತ ಇದತ ರ್ದಿ ಬತನಾದಿಯನಕೊನದಗಿಸಿತತ.  
 

ನಾಯಷ್ನಲ್ ಹಕೈಸೊೆಲ್, ಸ್ಕೋಂಟ್ ಜ್ಕೊೋಸ್ಕಫ್ ಕ್ಾಮರ್ಸಭ ಕ್ಾಲಕೋಜತ, ನಾಯಷ್ನಲ್ 
ಕ್ಾಲಕೋಜತ, ಸ್ಕಂಟಿಲ್ ಕ್ಾಲಕೋಜತಗಳ್ಲ್ಿದಕ ಸ್ಾಪಟಭನ್್ ಸ್ಕೊಪೋಟ್್ಭ ಕಿಬ್, ಫಕಿಂಟ್್ 
ಯೊನಿಯನ್ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಕಿಬ್ ಗಳ್ ಪರ ರಾಜಯ ಲ್ಲೋಗ್ ಮಾಯಚ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ, ವಿಶವವಿದಾಯಲ್ಯ 
ಮಟೆದ ಅಂತರ ಕ್ಾಲಕೋಜತ ಟೊನಿಭಗಳ್ಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಬಿಇಎಲ್, ಮೈಕ್ಕೊ ಸಂಸ್ಕಥಗಳ್ 
ಪರವಾಗಿಯೊ ಸಕ್ಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮತಂದಕ ಸತತವಾಗಿ ಹಲ್ವಾರತ ವಷ್ಭಗಳ್ 
ಕ್ಾಲ್ ಸಪಧಾಭತಮಕವಾಗಿ, ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಆಡಿದಕ. 15 ವಷ್ಭದಕೊಳ್ಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ವಲ್ಯ 
ತಂಡ (ಅದರಲ್ಲಿ ಮತಂದಕ ಭಾರತದ ಮಾರಕ ಲಕಗ್ ಸಿಪನನರ್ ಆಗಿ 80’ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಚ್ಚದ ಶ್ವರಾಮಕೃಷ್ಿನ್, ಎಡಗಕೈ ಬಾಯಟ್ಮನ್ ಡಬತಿು.ವಿ.ರಾಮನ್ 
ಮತಂತಾದವರಿದುರತ), 22 ವಷ್ಭದಕೊಳ್ಗಿನ ರಾಜಯ ಪೂವಭಭಾವಿ ತಂಡ (ಬಹತತಕೋಕ 
ಮತಂದಿನ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಯವನತನ ಪಿತಿನಿಧಿಸಿದ ಖ್ಾಯತ ರಣಜ ಆಟಗಾರರಾದ 
ಸದಾನಂದ್ ವಿಶವನಾಥ್, ಕ್ಾಲ್ೆಭನ್ ಸಲಾಡನ, ಜ್ಕಶವಂತ್ ಮತಂತಾದವರಿದುರತ) ದಲ್ಲಿದಕು. 
ಹಕೈಸೊೆಲ್, ಕ್ಾಲಕೋಜತ, ಕಿಬ್ ಗಳ್ ನಾಯಕನಾಗಿಯೊ ಕ್ಾಯಭ ನಿವಭಹಿಸಿದಕ. 
(ನಾಯಷ್ನಲ್ ಕ್ಾಲಕೋಜತ ತಂಡದಲ್ಲ ಿಅನಿಲ್ ಕತಂಬಕುಗಕ ನಾಯಕನಾಗಿದಕು). ಈ ಹಲ್ವು 
ಸಪಧಾಭತಮಕ ಪಂದಯಗಳಿಗಕ ಬಕಂಗಳ್ೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಿೋಡಾಂಗಣಗಳಿಗಕ ನೊರಾರತ 
ಪಕಿೋಕ್ಷಕರತ ಬರತತಿುದುರತ. ರಕೊೋಚ್ಕತಕ, ಆಸಕ್ುಯನತನ ಕ್ಾಯಿುರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ, 
ಗತಣಮಟೆದಲ್ಲಿ ಮೋಲಕೈಯನತನ ಸ್ಾಧಿಸತವಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದಯಗಳ್ಳ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದುವು.  
 
ಬಹತತಕೋಕ ಈ ಎಲ್ಿ ಪಂದಯಗಳ್ೂ ದಿನ ಪತಿಿಕ್ಕಗಳ್ ಕ್ಿೋಡಾ ಪುಟಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯಾಗತತಿುದುವು, ಇಲ್ಿವಕೋ ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪತಿಿಕ್ಾ 
ಕಛಕೋರಿಗಳಿಗಕ ಸ್ಕೈಕಲ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಹಕೊೋಗಿ ಕ್ಕೊಟತೆ ಬರತತಿುದಕುವು. ನನನ ಇನ್ ಸಿವಂಗ್ 



 
 

ಅನನಂತೊ ಅತಯಂತ ಪಿಬಲ್ ಅಸರವಾಗಿ ಬಳ್ಸಲ್ತ ಕಲ್ಲತಿದುರಿಂದ ಮತಂದಕ ಅದರಿಂದ ನೊರಾರತ ಬಾಯಟ್್ ಮನೆಳ್ ವಿಕ್ಕಟ್ ಗಳಿಸಲ್ತ ಸ್ಾಧಯವಾಯಿತತ. ಸಿೋನಿಯರ್ 
ಡಿವಿಷ್ನ್ ನ ಲ್ಲೋಗ್ ಮಾಯಚ್ ಗಳಿಗಕ ಹಿರಿಯ ಅಂಪಕೈರ್ ಗಳಕೋ ಕ್ಾಯಭನಿವಭಹಿಸತತಿುದತು ಟಕರ್ಸೆ ಅಂಪಕೈರ್ ಆದ ಕ್ಕೋಶವಮೊತಿಭಯವರತ ಒಮಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ 
ಫೋರ್ಸಭ ವಿರತದಧದ ಪಂದಯದಲ್ಲಿ ನನನ ಬೌಲ್ಲಂಗ್ ವಕೈಖರಿಯನತನ ಹತಿುರದಿಂದ ನಕೊೋಡಿ, ಇಂಗಕಿಂಡಿನ ವಿಶವ ಮಾನಯ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇಯಾನ್ ಬಕೊೋಥಮ್ ನಂತರ 
ಅತಯಂತ ಪರಿಣ್ಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಸಿವಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಿ ಬೌಲ್ರ್ ಎಂದತ ನನನ ಸ್ಾಪಟಭನ್್ ಕಿಬಿಬನ ಕ್ಾಯಭದಶ್ಭ ರಮೋಶ್ ಲಾಲ್ ಗಕ ಹಕೋಳಿದುನತನ ನನಗಕ ನಂತರ 
ಮಲ್ತದನಿಯಲ್ಲಿ ರಮೋಶ್ ಹಕಮಮಯಿಂದ ಕರಕದತ ಹಕೋಳಿದರತ!    
 
ಹತಾಶೆಯ ದಿನಗಳು: ರಾಜಯ ಸಿೋನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯೆಯಾಗತವ ಎಲ್ಿ ಅಹಭತಕಗಳಿದಿುತಾದರೊ ಬಹತಶಃ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೊಕು ಮಂಟರ್ ನಿಂದ 
ಮಾಗಭದಶಭನ ಸಿಕೆದಿದತುದತ, ಕ್ಕಲ್ವು ವಕೈಯಕ್ುಕ ತಪುಪ ನಿಧಾಭರಗಳ್ಳ (ಉದಾ: ರಾಜಯದ ಕ್ಕೊೋಚಾಗಿದು ಕ್ಕೋಕ್ ತಾರಾಪೂರ್ ತಾವು ಸದಸಯರಾಗಿದು ಬಿ.ಯತ.ಸಿ.ಸಿ 
ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದತ ಸ್ಕೋರಕಂದತ ಕರಕದಾಗ ಹಕೊೋಗದಿದತುದತ), ಸವಲ್ಪ ಮಟಿೆನ ದತರಾದೃಷ್ೆ (22 ವಷ್ಭದಕೊಳ್ಗಿನ ತಂಡದ ಆಯೆ ಪಿಕ್ಿಯಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕೈರಲ್ 
ಜವರದಿಂದಾಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಮಟೆದ ಪಿದಶಭನ ನಿೋಡಲಾಗದಿದತುದತ) ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನೊನ ಹಕಚ್ಚಿನ ಪಿಗತಿ ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.  
ಎಷ್ಕೊೆೋ ಬಾರಿ ನನನ ರಾಜಯ ಮಟೆದ ಕ್ಿಕ್ಕಟರ್ ಆಗತವ ಬಯಕ್ಕ ಕಮರಿ ಹಕೊೋದದುಕ್ಾೆಗಿ ಮನನಕೊಂದತ ಒಬಬನಕೋ ಅತಿುದಿುದಕ. ನನನ ಇಡಿೋ ರ್ವಿಷ್ಯವಕೋ ನಾಶವಾದಂತಕ 
ಭಾಸವಾದದೊು ಇದಕ. ಈ ಪರಿಯ ಹತಚ್ಚಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದತ ವಷ್ಭ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ ಮದಲ್ನಕೋ ವಷ್ಭದಲ್ಲ ಿ ಅಕ್ೌಂಟಕನಿ್ಯಲ್ಲಿ ಫಕೋಲಾದ ಅವಮಾನವನೊನ 
ಅನತರ್ವಿಸಿದಕುೋನಕ. ಮತಂದಕ ನನನ ರ್ವಿಷ್ಯವನತನ ಪುನರ್ ನಿಮಿಭಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ ನನನ ಓದಿನ ಮೋಲಕ ಹಕಚ್ತಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತಕು ಸತಧಾರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ಬಕೋರಕ ಪಥ ಅರಸಿದಕ. 
ಗಟಿೆ ನಕಲಕ ಕಂಡತಕ್ಕೊಂಡಕ. ಆದರೊ 70’ರ ದಶಕದ ಅಂತಯ ಭಾಗದಿಂದ 90’ರ ದಶಕದ ಆರಂರ್ದವರಕಗೊ ನನನ ತನತ, ಮನ, ಧನಗಳ್ನಕನಲ್ಿ ಧಾರಕಯರಕದಿದು,  
ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ ನನನನಕನೋ ಅಪಿಭಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದು ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಪಿಪಂಚ್ದಿಂದ ನಾನತ ಕಲ್ಲತ ಕ್ಕಲ್ವು ಮತಖಯ ಜೋವನದ ಪಾಠಗಳ್ನತನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕೊಳ್ು ಬಯಸತತಕುೋನಕ.   

 
ಕ್ರರಕೆಟ್ ಕಲ್ಲಸ್ಮದ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು:   
1. ಆತಿ ಸ್ಕಂತೆ ೀಷ್ಕಾಕಗಿಯೀ ಆಟವಾಡಬೆೀಕತ:  ಆಟವಾಡತವುದರಲಕಿೋ ಖತಷ್ಟ್ಯನತನ ಕ್ಾಣತವ ಕಲ್ಲತ ಭಾಗಯ ನನನದತ.  ಸ್ಾವಿರಾರತ ಆಟಗಾರರತ ಆಗಿ ಹಕೊೋಗಿ, 

ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರತ ಸವಲ್ಪ ಮಟಿೆನ ಯಶಸತ್ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ತ ಮದಲಾದರಕ ಸ್ಾಕತ, ಅದರಿಂದ ರ್ವಿಷ್ಯ ರೊಪಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇರಾದಕಗಕ ಬಿದತುಬಿಡತವುದನತನ 

ನಕೊೋಡಿದಕುೋನಕ. ಪಿತಿಷ್ಟ್ಿತ ಬಾಯಂಕ್ನಲಕೊಿೋ, ಫಾಯಕೆರಿಯಲಕೊಿೋ ಕ್ಕಲ್ಸ ಸಿಕೆರಕ ಸ್ಾಕ್ಕಂಬ ಗತರಿಯನಿನಟತೆಕ್ಕೊಂಡತ ಅದನತನ ಸ್ಾಧಿಸತವುದಕೋ ಜೋವನದ ಪರಮ 

ಧಕಯೋಯವಾಗಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅದರ ಬಕನನ ಹಿಂದಕ ಬಿೋಳ್ದಕ, ಆಟವಾಡತತುಲಕೋ ಅದರ ಮೋಹಕ್ಕೊೆಳ್ಗಾಗಿ, ಆಟವನತನ ಆಟವಾಡತವುದಕ್ಾೆಗಿಯೋ ಆಡಿ ಬಕಳಕದವರಲ್ಲಿ 

ನಾನೊ ಒಬಬನಾದಕನಕಂಬ ಹಕಮಮ ನನನದತ. ಹಿೋಗಾಗಿಯೋ, ಮತಕುೋರಿದವನಂತಕ ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಿದಕ ಬಿೋದಿ ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಲಂಗ್ ಮಾಡತತು, ಕನನಡಿಯ ಮತಂದಕ 

ನಿಂತತ ಆಕಷ್ಭಕ ಕವರ್ ಡಕೈವ್ ಮಾಡಿ ‘ಊಹಾತಮಕ’ ಪಕಿೋಕ್ಷಕರಿಂದ ಚ್ಪಾಪಳಕ ಗಿಟಿೆಸತತು, ಹಕೊಸದಾಗಿ ಕ್ಕೊಂಡ ಬಾಯಟನತನ ಮಲ್ಗತವಾಗ ಮಗತೆಲ್ಲ್ಲಿರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ 

ಮಲ್ಗಿ, ಕನಸಿನಲ್ೊ ಿಬೌಲ್ ಮಾಡತತು ಅಪಿೋಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ಕಟ್ ಗಳಿಸಿದ ಖತಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಗಾಡಿ, ಅಮಮನಿಂದ ಹಲ್ವು ಸಲ್ ಬಕೈಸಿಕ್ಕೊಡದತು ಹಸಿರಾಗಿಯೋ 

ಇದಕ. ಮೋಲಾಗಿ, ಬಾಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡತವಾಗ ನನನ ವಕೈಯಕ್ುಕ ಸ್ಕೊೆೋರ್ ಎಷ್ಾೆಗಿದಕಯಂದತ ಸ್ಕೊೆೋರ್ ಬಕೊೋಡ್ಭ ಕಡಕಗಕ ಯಾವತೊು ತಿರತಗಿ ನಕೊೋಡತತಿುರಲ್ಲಲ್ ಿ

ಮತತು ಹಕಚ್ತಿ ವಿಕ್ಕಟ್ ಪಡಕದರೊ ಟಿೋಮ್ ಸ್ಕೊೋಲ್ತಂಡರಕ ಖತಷ್ಟ್ ಪಡದಕ, ಜಯ ಪಟೆರಕ ಮಾತಿ ಖತಷ್ಟ್ ಪಟೆವರಲ್ಲಿ ನಾನಕೊಬಬನಕಂಬ ಆತಮ ತೃಪಿುಯಿದಕ.   

                          

2. ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಶ್ರಮ ಮತತು ಅಭಾಾಸ್ಕಕೆಕೀ ಹೆಚ್ತು ಒತತು ಕೆ ಡತವುದತ: ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ 

ಆಗಬಕೋಕ್ದುರಕ ಕಠಿಣ ಪರಿಶಿಮವಿಲ್ಿದಕ ಸ್ಾಧಯವಾಗತವುದಿಲ್ಿ. ಆ ಸ್ಾಹಸಕ್ಕೆ ಕ್ಕೈಹಾಕ್ ಹಲ್ವು 

ವಷ್ಭಗಳ್ ಕ್ಾಲ್ ಯೋಜತವಾಗಿ ವಯವಸಿಥತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಆರಕೋಳ್ಳ ಗಂಟಕಗಳ್ ಕ್ಾಲ್ 

ಅರ್ಯಸಿಸಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ, ಅನತರ್ವಿ ಕ್ಕೊೋಚ್ ನಕೊಂದಿಗಕ ಅಹಂ ಇಲ್ಿದಕ ತಾದಾತಯದಂದ 

ತಕೊಡಗಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ಈಗಾಗಲಕೋ ಗಳಿಸಿರತವ ಪಾಿಬಲ್ಯವನತನ ಬಲ್ಗಕೊಳಿಸತತು, 

ದೌಬಭಲ್ಯಗಳ್ನತನ ಮಿೋರತತು ಬಕಳಕಯಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ದಕೈಹಿಕ ಬಲ್, ಮಾನಸಿಕ ಸಿಥರತಕಗಳ್ನತನ, 

ಆತಮಸ್ಕಥೈಯಭವನತನ ಕಸತವುಗಕೊಳಿಸತತು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಎದತರಾಳಿ ಬಳ್ಸಬಹತದಾದ 

ತಂತಿಗಾರಿಕ್ಕಗಳಿಗಕ ಪಿತಿಯೋಜನಕಯನತನ ರೊಪಿಸಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅನವಯಿಸತವ ಕಲಕಯನತನ 

ಸಿದಿಧಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ಈ ಪರಿಯ ಸಿದಧತಕಗಕ ಪೂರಕವಾಗತವ ಡಯಟ್ (ಆಹಾರ ಪಥಯ) 

ಪಾಲ್ಲಸತವುದಲ್ಿದಕ, ತನನ ಇತರ ಸ್ಕನೋಹಿತರಂತಕ ಸಮಯವನತನ ಮಾಲ್ ಗಳಿಗಕ ಹಕೊೋಗಲ್ತ, 

ಮನಸಿ್ನ ಚ್ಪಲ್ಗಳ್ ಪೂರಕೈಕ್ಕಯ ಹಿಂದಕ ಬಿೋಳ್ಳವುದಕ್ಕೆ ಹಕೊೋಗದಕ ತನನ ತಯಾರಿ, 

ಕ್ೌಶಲಯಭವೃದಿಧಗಕೋ ಮಿೋಸಲ್ಲರಿಕ್ಕೊಂಡತ ಶ್ಸಿುನ ಜೋವನಶಕೈಲ್ಲಯನತನ ರೊಢಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ಹಲ್ವು ಸಪಧಾಭತಮಕ ಟೊನಿಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತನನ 



 
 

ಆಟದ ಗತಣಮಟೆವನತನ ಹಕಚ್ಚಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ಇದಕೋ ರಿೋತಿಯ ಶ್ಸುನತನ ಕ್ಿಕ್ಕಟಿಗನೊ ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ. ಯಶಸ್ನಿ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ತ ಒತತು 

ಕ್ಕೊಡತವುದಕ್ೆಂತ ಪೂವಭಸಿದಧತಕಗಕ ಹಕಚ್ತಿ ಒತತು ನಿೋಡಬಕೋಕ್ಾಗತತುದಕ.  

 

ಆ ಮಟೆದ ಪರಿಶಿಮವಿಲ್ಿದಿದುರೊ ನಾನೊ ಸಹ ಸಪಧಾಭತಮಕವಾಗಿ ಆಡಿದ ವಷ್ಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ದಿನಂಪಿತಿ ಅಭಾಯಸಕ್ಕೆ ಬಕಳಿಗಕೆ ಬಕೋಗನಕ ಎದತು ಚ್ಳಿಯಿರಲ್ಲ, ಮಳಕಯಿರಲ್ಲ 

ಸ್ಕೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳಕಂಟತ ಕ್ಲಕೊೋಮಿೋಟರ್ ದೊರ ಕಿಮಿಸಿ, ಜ್ಾಗಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಕೈಭರ್ಸ, ನಂತರ ಅಗತಯವಿದುರಕ ಇತರರಕೊಂದಿಗಕ ಪಿಚ್ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಯಟ್, ನಕಟ್ 

ಹಾಕ್, ಎರಡತ ಗಂಟಕಯಷ್ಾೆದರೊ ಅರ್ಯಸಿಸತತಿುದಕು. ಆರಕೋಳ್ಳ ಬಾಯಟ್ಮನನರಿಗಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡತತಿುದಕು. ನಿಜ ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕ್ಕಂದರಕ ಮಾಯಚ್ 

ಸಂದರ್ಭಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಾನತ ಸಲ್ಲೋಸ್ಾಗಿ ದಿನಗಟೆಲಕ ಆಡತತಿುದಕು ಮತತು ಪಿತಿಕೊಲ್ ಸಂದರ್ಭಗಳ್ಲ್ೊಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತನಾಗದಕ ತಾಳಕಮಯಿಂದ ಎದತರಿಸತತಿುದಕು. ಇದರ ಹಿಂದಕ 

ಗಂಟಕಗಟೆಲಕ ಮಾಡಿದ ಪಾಿಕ್ೆೋರ್ಸ ಮತತು ದಕೈಹಿಕ ಕಸರತಿುತಕುಂದತ ಬಕೋರಕ ಹಕೋಳ್ಬಕೋಕ್ಾಗಿಲ್ಿ.  

 

3. ಹೆ ೀರಾಟದ ಮನ್ೆ ೀಭಾವವನತನ ಬೆಳೆಸ್ಮಕೆ ಳುುವುದತ:  ಸ್ಾಪಟಭನ್್ ಸ್ಕೊಪೋಟ್್ಭ ಕಿಬ್ ಪರವಾಗಿ ಮೊರನಕೋ ಡಿವಿಷ್ನ್ ಲ್ಲೋಗ್ ಪಂದಯವಂದತ ಭಾರತಿೋಯ 

ರಿಸವಭ ಬಾಯಂಕ್ಸ ತಂಡದ ವಿರತದಧ ಸ್ಕೋಂಟ್ ಜ್ಕೊೋಸ್ಕಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಕೈಸೊೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡಕದಿತತು. ಮದಲ್ತ ಟಾರ್ಸ ಗಕದತು ಬಾಯಟಿಂಗ್ ಆಯೆ 

ಮಾಡಿಕ್ಕೊಂಡ ಎದತರಾಳಿ ಬಾಯಂಕ್ಸ ತಂಡ ಬಲ್ಲಷ್ಿವಾಗಿತತು. ನಮಮದತ ಅಷ್ಕೆೋನೊ ಹಕಸರತ ಮಾಡದ ಯತವಕರನಕೊನಳ್ಗಕೊಂಡ ಅನನತರ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿತತು. 

ಆಟದ ಮದಲ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಓವರ್ ಗಳ್ಲಕಿೋ ಅವರತ ನಮಮ ಬೌಲ್ಲಂಗನತನ ದಂಡಿಸಿ ಆಕಿಮಣಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ರನಿನನ ಸತರಿಮಳಕಗಕೈದರತ. ಸರಾಸರಿ ಓವರಿಗಕ ಹತತು 

ರನ್ ಗಳ್ಂತಕ ಪಕೋರಿಸತಕೊಡಗಿದರತ. ಮೋಲಾಗಿ, ಡಿಿಂಕ್ಸ್ ಬಕಿೋಕ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ನಮಮನತನ ಕತರಿತತ ಲ್ಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಅಪಹಾಸಯ ಮಾಡತಕೊಡಗಿದರತ. ಆಗಲಕೋ ಬಕಂಡಾಗಿ ಚ್ಚಂತಾಕ್ಾಿಂತರಾದ ನಾವು ಮತೊು ಆಘಾತಗಕೊಂಡಕವು. ಆದರೊ ವಿಚ್ಲ್ಲತರಾಗದಕ ಪಂದಯ 

ಪುನರಾರಂರ್ಗಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಕೋತರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ನಮಮ ಬೌಲ್ಲಂಗ್ ಯೋಜನಕಯಂತಕ ದಾಳಿಯನತನ ಮತಂದತವರಕಸಿದಕವು. ಶ್ೋಘಿದಲಕಿೋ ಒಂದಕರಡತ ವಿಕ್ಕಟ್ 

ಉರತಳಿದವು. ಇಡಿೋ ತಂಡ ಒಂದಾಗಿ ರಕೊೋಷ್ದಿಂದ ಕ್ಾದಾಡಿ ಮನಕೊೋಬಲ್ದಿಂದ ಎದತರಾಳಿಗಳ್ ಒಂದಕೊಂದಕೋ ವಿಕ್ಕಟೆನತನ ಕಬಳಿಸತತು ಇಡಿೋ ತಂಡವನತನ 

ಸತಮಾರತ 190 ರನ್ ಗಳಿಗಕ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದಕವು. ನಮಮ ತಂಡದ ಶಕ್ುಯನನರಿಯದ ಬಾಯಂಕ್ಗರತ ತಮಮ ಎಲ್ಿ ಅನತರ್ವವನ್ನು ಎರಕ ಹಕೊಯತು ಬೌಲ್ 

ಮಾಡಿದರೊ ನಮಮ ಮೊನಾಭಲ್ತೆ ಬಾಯಟ್್ ಮನನರತ ಧಕೈಯಭದಿಂದಲ್ೊ, ಯತಕ್ುಯಿಂದಲ್ೊ ಆಡಿ ಅವರತ ನಿೋಡಿದ ಗತರಿಯನತನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ದಾಟಿದಕವು. ಆ 

ಪಂದಯ ಕಲ್ಲಸಿದ ಪಾಠ ಅತಯಮೊಲ್ಯವಾದದತು. ಬಾಯಂಕ್ಗರ ಅಹಮಿಮಗಕ ನಮಮ ಕ್ಕಚಕಿದಕಯ ಆಟದಿಂದಲಕೋ ಪಿತತಯತುರ ನಿೋಡಿದಕವು. ಪಂದಯದ ಯಾವುದಕೋ ಘಟೆದಲ್ಲ,ಿ 

ನಮಮ ಪರಿಸಿಥತಿ ಎಷ್ಕೆೋ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದುರೊ ಛಲ್ ಬಿಡದಕ, ಸ್ಕೊೋಲಕೊಪಿಪಕ್ಕೊಳಕುದಕ ಹಕೊೋರಾಡತವುದನತನ ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ಕೊಂಡಕವು. ಎದತರಾಳಿಗಳ್ಳ ಎಷ್ಕೆೋ 

ಬಲ್ಲಷ್ಿರಾದರೊ ಖಿನನರಾಗದಕ ನಮಮ ಕ್ೌಶಲ್ವನತನ ಸಂಪೂಣಭವಾಗಿ ಬಳ್ಸತವುದತ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎದತರಾಳಿಗಳ್ಳ ನಮಮ ಮನಕೊೋಸ್ಕಥೈಯಭವನತನ 

ಕತಂದಿಸಲ್ತ ಪಿಯತಿನಸಿದರೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಗೆದಕ, ನಮಮ ಏಕ್ಾಗಿತಕ, ಮನಕೊೋಬಲ್, ತಂಡ ಸೊೂತಿಭ ಮತತು ಚಾಕಚ್ಕಯತಕಯಿಂದ ಎದತರಿಸಿ ಮೋಲಕೆೈ ಸ್ಾಧಿಸತವುದತ.  

 

4. ಸೆ ೀಲತ – ಗೆಲತವುಗಳನತನ ಸ್ಕಮಚಿತುದಿಂದ ಸ್ಮವೀಕರಿಸ್ಕತವುದತ: ಒಂದತ ವಷ್ಭದ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಸಿೋಸನಿನನಲ್ಲಿ ಪಿತಿ ತಂಡ ಹನಕೊನಂದತ ಪಂದಯಗಳ್ನಾನಡತವ 

ಅವಕ್ಾಶವಿರತತಿುತತು. ಕ್ಕಲ್ವು ಎದತರಾಳಿ ತಂಡಗಳ್ಳ ಶಕ್ುಶಾಲ್ಲಯಾದರಕ ಕ್ಕಲ್ವು ಇಲ್ಿದಿರಬಹತದತ. ಅದಕೋನಕೋ ಇದುರೊ ತಂಡದ ಗತರಿಯಂತಕ ವಷ್ಭದ 

ಕ್ಕೊನಕಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಡಿವಿಷ್ನ್ ನಿಂದ ಮೋಲ್ಲನದಕ್ಕೆ ಭಡಿುಯನಕೊನೋ ಇಲ್ಿವಕೋ ಅದಕೋ ಡಿವಿಷ್ನ್ ನಲಕಿೋ ಸ್ಾಥನವನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಬಕೋಕ್ಕಂದಕೊೋ ನಿಧಭರಿಸಿದರಕ 

ಅದನತನ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ತ ಶಿಮಿಸಬಕೋಕ್ಾದತದತ ತಂಡದ ಕತಭವಯ. ಗಕದುರಕ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂರ್ಿಮಿಸಿ ಹಿಗೆದಕ, ಸ್ಕೊೋತರಕ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಕತಗೆದಕ ಸಮಚ್ಚತುತಕಯನತನ 

ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ಕೊಂಡತ ದಿೋಘಭಕ್ಾಲ್ಲಕ ಗತರಿಯತು ನಮಮ ಮನಸ್ನತನ ನಕಡಬಕೋಕತ. ಇಡಿೋ ತಂಡದ ಹಲ್ವು ವಷ್ಭಗಳ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಕೊೆೋ ಸ್ಕೊೋಲ್ತ, ಎಷ್ಕೊೆೋ 

ಗಕಲ್ತವುಗಳ್ನತನ ಅನತರ್ವಿಸತತಕುೋವಕ. ನಾವು ಅವನಕನಲ್ಿ ನಮಮ ತಕಕ್ಕೆಗಕ ಸ್ಕೋರಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ತಂಡದ ಒಟಾೆರಕ ಬಕಳ್ವಣ್ಣಗಕ, ಸದಸಯರ ಏಳಕೆ, ಎಲ್ಿರೊ ತಂಡ 

ಸೊೂತಿಭಯಿಂದ ಜ್ಕೊತಕಯಾಗಿದತು ಬಕೋವು-ಬಕಲ್ಿವನತನ ಒಟಕೊೆಟಿೆಗಕ ಸ್ಕೋವಿಸಿದಂತಕ ಎಲ್ಿವನೊನ ಸಮನಾಗಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಮತನನಡಕಯಬಕೋಕತ.  

 

5. ವೆೈಯಕ್ರುಕತೆಗಿಂತ ತಂಡದ ಹಿತಾಸ್ಕಕ್ರು ಮತಖ್ಾ: ತಂಡ ಕ್ಿೋಡಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಕೈಯಕ್ುಕ ಗತರಿಗಿಂತ ತಂಡಕ್ಕೆೋ ಮದಲ್ ಆದಯತಕ. ಹಿೋಗಾಗಿ ನಮಮ ಗತರಿ ಕ್ಕೋವಲ್ ಒಂದತ 

ಎರಡತ ಪಂದಯಗಳ್ಲ್ಿ. ಹಾಗಕಯೋ ವಕೈಯಕ್ುಕ ಸ್ಾಧನಕಗಿಂತ ತಂಡದ ಗತರಿ ಸ್ಾಧನಕ ಮತಖಯವಕಂಬ ಒಳ್ನಕೊೋಟವನೊನ ಈ ಪಿಕ್ಿಯಯಲ್ಲ ಿಪಡಕದತಕ್ಕೊಳ್ಳುತಕುೋವಕ. 

ನನನ ಹಕಸರತ ಎಷ್ತೆ ಸಲ್ ಪಕೋಪರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತತ ಎಂದಾಗಲ್ಲೋ, ವಕೈಯಕ್ುಕವಾಗಿ ನಾನಕಷ್ತೆ ಯಶಸ್ನಿ ಸ್ಾಧಿಸಿದಕನಕಂಬತದಾಗಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ನಗಣಯ. ಎಷ್ಕೊೆೋ 

ಸನಿನವಕೋಶಗಳ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಥಭವಿದಾುಗ ನಮಮ ಹಿತಾಸಕ್ುಯನಕನೋ ಮತಂದಾಗಿಸಿ ತಂಡದ ಗತರಿ ಹಿನಕನಲಕಗಕ ಬರತವಂತಕ ಮಾಡಿರತವಂಥ ಉದಾಹರಣ್ಕಗಳ್ನತನ 

ನಕೊೋಡಿದಕುೋವಕ. ತನನ ವಿಕ್ಕಟ್ ಉಳಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ ಇತರ ಬಾಯಟ್್ ಮನನನತನ ರನೌಟ್ ಮಾಡಿಸತವುದತ, ತಂಡ ರನ್ ಬಕನಹತಿು ವಕೋಗದ ಗತಿಯನತನ 

ಅನತಸರಿಸಿದಾಗಲ್ೊ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡತತು ತನನ ವಿಕ್ಕಟ್ ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದತ, ವಿಕ್ಕಟ್ ಪಡಕಯತವ ಉದಕುೋಶದಿಂದ ಬೌಲ್ ಮಾಡತವ ಬದಲ್ತ 



 
 

ಸತರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರನ್ ನಿಯಂತಿಿಸಲ್ತ ಬೌಲ್ ಮಾಡತವುದತ, ಕ್ಾಯಚ್ ಹಿಡಿಯಲ್ತ ಡಕೈವ್ ಮಾಡತವ ಬದಲ್ತ ರಕ್ಷಣ್ಾತಮಕವಾಗಿ ಕ್ಕೋತಿ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಮಾಡಿ ರನ್ 

ಉಳಿಸತವ ಪಿಯತನ ಮಾಡತವುದತ - ಇವಕಲ್ಿ ಸ್ಾವಥಭದ ಆಟಕ್ಕೆ ನಿದಶಭನಗಳಾಗಿವಕ. ನಾನತ ರನ್ ಗಳಿಸತವುದತ, ವಿಕ್ಕಟ್ ಗಳಿಸತವುದತ, ಡಕೈವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಾಯಚ್ 

ಹಿಡಿಯತವುದತ ಅಥವ ಸೆಂಪಿಂಗ್ ಪೂರಕೈಸತವುದತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಕೋಗಕ ನಕರವಾಗತವಕಂಬ ವಿಶಾಲ್ ದೃಷ್ಟ್ೆಕ್ಕೊೋನದ ತಳ್ಹದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚ್ಚಸದಿದುರಕ ಅದತ ವಯಥಭ 

ಪಿಯತನವಾದಿೋತತ. ತಂಡದ ಹಿತಾಸಕ್ುಗಾಗಿ ಯಾವುದಕೋ ಜವಾಬಾುರಿ ನಿವಭಹಿಸಲ್ತ ಸಿದಧರಿರತವುದೊ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿದಕ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಿ

ನಮಮವರಕೋ ಆದ ಗತಂಡಪಪ ವಿಶವನಾಥ್ ನಿಸ್ಾವಥಭತಕಗಕ ಹಕಸರಾದವರತ. ಅವರತ ಗಳಿಸಿದ 14 ಶತಕಗಳ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿವೂ ಭಾರತವನತನ ಸ್ಕೊೋಲ್ಲನ ದವಡಕಯಿಂದ 

ಪಾರತ ಮಾಡಿವಕ. ಇಲ್ಿವಕೋ ಜಯ ಗಳಿಸಲ್ತ ನಕರವಾಗಿವಕ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ೊಿ ಅವರತ ಶತಕಕ್ಾೆಗಿ ಆಡಿದವರಲ್ಿ. ಹಕಚ್ತಿ ಬಾರಿ 90ರ ಆಸತ ಪಾಸಿನಲ್ಲಿಯೋ 

ಔಟಾಗಿದಾುರಕ. ಅವರ ಹಾದಿಯಲಕಿೋ ನಡಕದತ ಬಂದವರತ ರಾಹತಲ್ ದಾಿವಿಡ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ನಕರವಾಗಲಕಂದತ ಏಕದಿನ ಪಂದಯಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಕೈಯಕ್ುಕವಾಗಿ 

ಇಷ್ೆವಿಲ್ಿದಿದುರೊ ತತಟಿ ಬಿಗಿದತ, ವಿಕ್ಕಟ್ ಕ್ೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದತುದತ ಹಲ್ವರಿಗಕ ನಕನಪಿರಬಹತದತ. ನಾನೊ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ಬಾಯಟಿಂಗ್ ಕಿಮಾಂಕವನತನ 

ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗಿೆಕ್ಕೊಂಡದತು, ಬಾಯಟ್್ ಮನ್ ಹತಿುರದಲಕಿೋ ಮೈಗಕ ಪಕಟತೆ ಬಿೋಳ್ಳತುದಕಂಬ ಅಳ್ಳಕನತನ ಮಿೋರಿ ಕ್ಕೋತಿ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಮಾಡಿದತುದತ, ನನನ 

ವಿಕ್ಕಟ್ ಗಕ ಬಕಲಕ ಕಟಿೆ ಸತಲ್ರ್ವಾಗಿ ಒಪಿಪಸದಕ ತಂಡ ಡಾಿ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಶಿಮಿಸಿದತು ಹಕಮಮ ತರತತುದಕ.   

 

6. ಶ್ರಮದ, ಶಿಸ್ಮುನ ಬದತಕತ ಸಾರ್ಥಕ: ಬಕಳಿಗಕೆ ಅಥವಯ ಸಂಜ್ಕ ಯಾವಾಗಲಾದರೊ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಗಂಟಕಗಳ್ ಅವಧಿ ಅಭಾಯಸದಲ್ಲಿ ತಕೊಡಗಿದತು, 

ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನಕೈದತ ಇಪಪತತು ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡತವಷ್ತೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದಕೈಹಿಕ ವಾಯಯಾಮವನತನ ಮಾಡತತಿುದತುದತ, ಕ್ೌಶಲ್ವನತನ ವೃದಿಧಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ 

ಪರಿಶಿಮದಿಂದ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ನಿರಂತರ ಅಭಾಯಸದಿಂದ ನನನದಾಗಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತದತ, ದಕೈಹಿಕ ಆಲ್ಸಯ, ದಣ್ಣವು ಇವಕರಡನೊನ ಮಟಿೆ ನಿಂತತ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ುಯನತನ 

ಗಳಿಸಿದತುದತ ಇವು ನನನ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧಿತವಾಗಿದಕ. ಅಭಾಯಸಕ್ಕೆಂದಕೋ ದಿನಾಲ್ತ ಹದಿನಕೈದತ ಕ್ಲಕೊಮಿೋಟರ್ ಸ್ಕೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಯಣ್ಣಸತತಿುದತುದತು, 

ಬಕಂಗಳ್ೂರಿನ ಸತತುಗಲ್ಗಳ್ಲ್ಲಿದು ದೊರದ ಕ್ಿೋಡಾಂಗಣಗಳಿಗಕ ಹಕೊೋಗಿ ಬರತತಿುದತುದತ, ಅಭಾಯಸಕ್ಕೆಂದತ ಮೈದಾನ ಸಿದಧಪಡಿಸಲಕಂದತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದುವನ್ನ  

ಬಾರದಿದಾುಗ ಸವಯಂ ನಾವಕೋ ಪಿಚ್ ಗತಡಿಸಿ, ನಿೋರತ ಹಾಕ್ ಹದಗಕೊಳಿಸಿ, ಮಾಯಟ್ ಹಕೊತತು ತಂದತ ಅಣ್ಣ ಮಾಡತತಿುದತುದತ ಮತತು ನಂತರ ಮತಕು ಎಲ್ಿವನೊನ 

ಕಳ್ಚ್ಚ ವಾಪರ್ಸ ಮಡಚ್ಚ ಇಡತತಿುದತುದತ ನಮಮ ಕತಭವಯವಾಗತತಿುತತು. ಇದತ ಆಟದ ಬಗಕಗಕ ಗೌರವವನೊನ, ಶಿಮ ಬದತಕ್ನ ಸಿರಿತನವನೊನ ಪರಕೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗಕ 

ಕಲ್ಲಸಿತತ.    
 

7. ಮಾನವ ಸ್ಕಂಬಂಧಗಳನತನ ಬೆಸೆಯತವ, ಸಾಮಾಜಕ ಕೌಶ್ಲದ ಗಳಿಕೆ: ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ನಿಂದ ನಾನತ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬಹತ ದಕೊಡಡ ಆಸಿುಯಂದರಕ ನೊರಾರತ ಸ್ಕನೋಹಿತರ 

ಪಿಿೋತಿ. ಈಗಲ್ೊ ಹಕೊರಗಕ ನಾಟಕಕ್ಕೊೆೋ, ಹಕೊೋಟಕಲ್ ಗಕೊೋ ಹಕೊರಟರಕ ಆಟದ ನಂಟಿನಿಂದ ಪರಿಚ್ಚತರಾದ ಸ್ಕನೋಹಿತರಾರಕೊೋ ಸಿಕ್ೆ, ‘ಏನ್ ಎಸಿವ? ಹಕೋಗಿದಾಯ’ 

ಎನತನವುದತ ಸವಭ ಸ್ಾಮಾನಯ. ಈ ಸ್ಕನೋಹ, ಮೈದಾನವನತನ ದಾಟಿ ವಷ್ಭಗಟೆಲಕ ನಮಮನತನ ಬಕಸ್ಕಯತವ ಕ್ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದಕ. ಮನಕನ ಹಿೋಗಕೋ ಒಂದತ ಬಾಯಂಕ್ಗಕ 

ನನನ ವಕೈಯಕ್ುಕ ಕ್ಕಲ್ಸಕ್ಕೆಂದತ ಹಕೊೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಾಯನಕೋಜರ್ ಬಳಿ ಕೊತತ ಮಾತನಾಡತತಿುದಾುಗ ಅದಕೋ ಬಾಯಂಕ್ನ ಪರಿಚ್ಚತ ಸಿಬಬಂದಿಯಬಬರತ 

ಬಂದತ ನನನ ಪೂವಾಭಶಿಮದ ಬಗಕೆ ಮಾಯನಕೋಜರ್ ಗಕ ತಿಳಿಸತತು ‘ಇವರತ ಒಳಕು ಪಕಿೋಯರ್ ಆಗಿದುರತ’ ಎಂದರತ. ಮಾಯನಕೋಜರ್ ರ ಆಸಕ್ು ಹಕಚ್ಚಿ ಸವಲ್ಪ ವಿವರ 

ಕ್ಕೋಳಿದರತ. ತಮಮ ಸವಂತ ತಮಮಂದಿರೊ ಆಟಗಾರರಕಂದತ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಬಬರೊ ಹಕೈಸೊೆಲ್, ಕ್ಾಲಕೋಜತ ಹಂತಗಳ್ಲ್ಲಿ ನನನ ಜ್ಕೊತಕ ಆಡಿದ ಹತಿುರದ 

ಸ್ಕನೋಹಿತರಕೋ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ, ಅವರಕೊಂದಿಗಕ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂತಸಗಕೊಂಡರತ!  ನಾವು ಆಟವಾಡಿದವರಕೊಂದಿಗಕ ಅನಕೊಯೋನಯತಕಯಿಂದ ಹಂಚ್ಚಕ್ಕೊಂಡತ 

ಬದತಕತವುದನತನ, ಕಷ್ೆ-ಸತಖಗಳಿಗಕ ಪರಸಪರ ದನಿಯಾಗತವುದನತನ, ಎಲ್ಿ ಭಕೋದ-ಭಾವಗಳ್ನತನ ಮಿೋರಿ ನಿಲ್ತಿವ ಗತಣಗಳ್ನತನ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ಕೊಟಿೆದಕ. ಅವರ 

ಮನಕ-ಮಂದಿಯವರಕೊಂದಿಗೊ ನನನನತನ ಹತಿುರವಾಗಿಸಿದಕ. ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಗಟಿೆ ಬಾಂಧವಯಕ್ಕೆ ಎಡಕ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಟಿೆದಕ.  ಈ ಮೋಲ್ಲನ ಎಲ್ಿ ಕಲ್ಲಕ್ಾಂಶಗಳ್ನೊನ ಸವಲ್ಪ 

ಮಟಿೆಗಕ ನನನ ವೃತಿು ಬದತಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ುಲ್ತ ಪಿಯತಿನಸಿರತವಕ. ತಕೆ ಮಟಿೆಗಕ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರತವುದಂತೊ ನಿಜ. ಯಶಸಿ್ನ ಮಾಪನವನತನ 

ಬಳ್ಸತವ ಬದಲ್ತ ಇವು ನನನ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಹಕೋಗಕ ಮಾಗಭದಶ್ಭ ಸೊತಿಗಳಾಗಿ ದಾರಿದಿೋಪವಾಗಿವಕ ಎಂದತ ನಕೊೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ್ಷ್ತೆ ತೃಪಿುಯನತನ ನಿೋಡತತುದಕ. 

ಇದನತನ ಕಲ್ಲಸಿದ ಕ್ಿಕ್ಕಟ್ ಗಕ ಒಂದತ ದಕೊಡಡ ಸಲಾಮ್!!  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19. UÁæ«ÄÃt ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ DqÀÄªÀ s̈ÁµÁ DlUÀ¼ÀÄ 
                     -¯ÉÆÃ»vï ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ 

 
¨sÁµÉAiÀÄÄ PÉÃªÀ® ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁÌVAiÀÄ®è, vÁQðPÀ aAvÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄÑªÀAvÀzÀÄÝ, «±ÉèÃµÀuÁvÀäPÀªÁV GvÀÛj¸À®Ä, wÃªÀiÁð£À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¼ÀÄî®Ä 
EgÀÄªÀAvÀzÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄÃ «£ÉÆÃzÀPÁÌV, DlPÁÌVAiÀÄÆ §¼À À̧ÄªÀzÀ£ÀÄß PÁtÄvÉÛÃªÉ. £Á°UÉ ̧ ÀÄgÀ½, MUÀlÄUÀ¼ÀÄ,   CAvÁåPÀëj, ¥ÀzÀgÀAUÀ, 
¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀzÀÄ EvÁå¢UÀ¼ÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÉÃjPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀgÀUÀw PÉÆÃuÉ DZÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è, 
±Á¯Á DªÀgÀ£ÀzÀ°è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÆÃ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É UÉÆ½¹ DlPÀÌV §¼À À̧ÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ°è zÀé¤UÀ¼À£ÀÄß, ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, 
¥ÀzÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀéªÁVAiÀÄÆ, MAzÀÄ ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVAiÀÄÆ §¼À À̧ÄªÀzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ EzÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ 
ªÉÆÃfUÁV,«£ÉÆÃzÀ DlzÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ ¨sÁµÁ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.§Ä¢Ý ±ÀQÛAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀÅ DlzÀ ªÀÄÆ®PÀ 
£ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÁ PË±À®UÀ¼À PÀ°PÉUÉ À̧A¥ÀzÀâjvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®ªÁV £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÆgÀPÀ ¸ÁªÀÄVæAiÀÄUÀAiÀÄÆ £ÀªÀÄUÉ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.  
 
E°è ¥ÀgÀZÀ¬Ä À̧ÄªÀ DlzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆßAzÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß, ºÁgÀzÀ°è ªÀÄtÂ ¥ÉÆÃtÂ¹zÀAvÉ 
À̧gÀtÂ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ DqÀÄªÀ DlªÁVzÉ.  

                                           
Dl-1 
PÉÊ PÉÊ J°ènÖ? ¨sÁPÀè ¸ÀAzÁåVmÁå                        
¨ÁPÉèÃ£ï PÉÆlÄÛ? ZÉQÌ PÉÆlÄÛ.                              
ZÉPÉÌÃ£ï ªÀiÁrÝ? M¯ÁåVmÁå                             
M¯É K£ÀÄ PÉÆlÄÛ? §Æ¢ PÉÆlÄÛ.                                       
§Æ¢ K£ï ªÀiÁrÝ? w¦àUÁPÁÝöå.                                                                                                                                                  
 
w¦à K£ï PÉÆlÄÛ?   UÉÆ§æ PÉÆlÄÛ.                                               
UÉÆ§æ K£ï ªÀiÁrÝ? vÉÆÃlPÁÌUÁÝöå.                                      
vÁémÉÃ£ï PÉÆlÄÛ? ªÀÄ°èUÀÆªÀÅ 
PÉÆlÄÛ.                          
ªÀÄ°èUÉ ºÀÆªÀÅ K£ï ªÀiÁrÝ? 
zÉÃªÀjUÉ Kj¹zÁå                          
zÉÃªÀgÉÃ£ÀÄ PÉÆlÖ? ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÉÆlÖ   
                             
ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ£ï ªÀiÁrÝ? PÉÊ, PÁ®Ä PÀnÖ 
¨Á¬ÄUÉ ºÁPÁÝöå                   
¨Á¬Ä K£ï PÉÆlÄÛ? ²ÃvÀ¼À PÉÆlÄÛ                        
²ÃvÀ¼ÉÃ£ï ªÀiÁrÝ? DPÀ½UÉ PÀÄr¹zÉ 
DPÀ¼ÉÃ£ÀÄ PÉÆlÄÛ? ºÁ®Ä PÉÆlÄÛ  
ºÁ®Ä K£ï ªÀiÁrÝ, D¬ÄUÉ PÉÆmÉÖ 
PÁUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄºÉÆÃAiÀÄÄÛ 
 

PÁUÉ K£ÀÄ PÉÆlÄÛ? PÀj J¼É PÉÆlÄÛ                     
PÀj J¼É K£ï ªÀiÁrÝ? qÀA§UÀ 
PÉÆmÁå                 
qÀA§ K£ï PÀA©î PÉÆlÖ                        
PÀA©î K£ï ªÀiÁrÝ? ¨ÁtAwUÉ 
PÉÆmÁå 
¨ÁtAw K£ï PÉÆlÄî? J¯É,CqÀQ 
PÉÆlÄî 
J¯É,CqÀQ K£ï ªÀiÁrÝ? UËqÀ¤UÉ 
PÉÆmÁå 
UËqÀ K£ÀÄ PÉÆlÖ?  PÀ¥Á¼À ªÀiÁå® 
JgÀqÀÄ PÉÊ PÉÆlÖ 
  
Dl-2 
DZÉ ªÀÄ£ÁåPÉÆÃV... 
FZÉ ªÀÄ£ÁåPÉÆÃV... 
CzÀÝ£À ¨Áå½ vÀAzÀÄ... 
VzÀÝ£À UÉÆÃ¢ü vÀAzÀÄ... 
UÀgÀUÀgÀ ©Ã¹... 
 
Q¯ÉÆÃ ¨É®è vÀAzÀÄ... 
PÉÆvÀ, PÉÆvÀ PÀÄ¢¹... 
J¼ÉÆîÃ½UÉ ªÀiÁr... 

ClÖzÀªÀiÁå°mÉÖ... 
 
ClÖ PÀqÀPÉÆAqÀ ©vÀÄÛ... 
JªÉÄä ¸ÉÆAl ªÀÄÄjvÀÄ... 
CvÉÛ ¹ÃgÉ PÀmÉÖ ªÀiÁå É̄ 
ªÀiÁªÀ£À zsÉÆÃvÀgÀ ªÀÄAZÀzÀ ªÀiÁ É̄ 
Nr ºÉÆÃUÀ £ÁUÀªÀé 
»qÀPÉÆAqÀ¨ÁgÁ ¤Ã®ªÀé. 
 
Dl;-3 
©¹Ìmï ©¹Ìmï, J£Àß ©¹Ìl 
eÁ£ï ©¹Ìl, J£Àß ©¹Ìl 
J£Àß eÁ£ï, n eÁ£ï 
J£Àß n, gÉÆnÖ n 
J£Àß gÉÆnÖ, §£Àß gÉÆn 
J£ï §£Àß, j§â£ï 
J£Àß j§â£ï, ¥ÀaÑ j§â£ï 
J£Àß ¥ÀaÑ, ªÀiÁªÀ ¥ÀaÑ 
J£Àß ªÀiÁªï, G¥Àà ªÀiÁªï 
J£Àß G¥ÀÄà, PÀ®è G¥ÀÄà 
J£Àß PÀ®è, gÁ¸À PÀ®è 
J£Àß gÁ¸À, ªÀÄzÁæ¸À 

*** 

20. ಗಂಡತ ಜನಿ 

- ಯತಿರಾಜ್ 

‘ಎಂತದತ? ಹಳಿು ಬಗಕ ೆ ಬರಿಬಕೋಕ್ಕೋನತ? ಬರಿೋಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಕೋರಕಂತ ಚಕನಾಗಿರಕೊೋ ವಿಷ್ಯ ಕ್ಕೊಡಿಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲಲಾವ? ಹಳಿು ಅಂತಕ ಹಳಿು –ಮೊರತ ಕ್ಾಸಿಗಕ 
ಪಿಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದತು!’  
 

‘ಅದಕಯೋನ್ ಅಂತ ವಟಗತಟಿುೋಯೋ ಹಾಳ್ಳ ಸೊಳಕ ಮಗನಕ. ಕ್ಕೋಳಕೂ್ೋಹಾಗಾದತಿ ಹಕೋಳ್ಲಕ’. 
 

‘ಹೌದೌದತ ನಾ ಹಾಳ್ಳ ಸೊಳಕ ಮಗನಕೋ. ಇಲ್ಲುದಕಿ ಈ ದರಿದಿ ಕ್ಕೊಂಪಕೋಲ್ಲ ಯಾಕ್ತಿಭದಕು’ –ಸ್ಕೊೋಮತ ಗಕೊಣಗಿದ. 



 
 

ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ಅಜೆಯ ಮೋಲಕಂಥದತು ಸಿಟತೆ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ಸಿಟಕೆಲಾಿ ಇದುದತು ಹಳಿುಯ ಮೋಲಕ. ಅದೊ ಇತಿುೋಚಕಗಕ ಬಂದದತು! ಅಚ್ಿರಿಯಾಗಬಹತದತ 
ನಿಮಗಕ ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ ಈ ವತಭನಕ. ಸ್ಕೊೋಮತ ಓದಿಕ್ಕೊಂಡವನಕ  – ಎಂ.ಎ ಗಾಿುಜತಯೋಟ್, ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತಯದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗಕ ಓದತವ 
ಆವಶಯಕತಕಯೋನೊ ಇದಿುಲ್ದಿಿದುರೊ, ಅದಕೊಂದತ ರಿೋತಿಯ ಹತಚ್ತಿ. ಆ ಹತಚಕಿೋ ಅವನ ಇಂದಿನ ಹತಚ್ಚಿಗಕ ಮೊಲ್ ಕ್ಾರಣವಕಂದತ ಅವನ ಅರಿವಿಗೊ 
ಆಗಿೋಗಕೊಮಮ ಬಂದದಿುದಕ. ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ತನನಪಪ ಮಾಡಿದು ಆಸಿು, ಹಕೊಲ್, ಗದಕುಗಳಕೋ ಸ್ಾಕ್ದುವಕೋನಕೊೋ ಆಕ್ಕಯ ಆ ಕ್ಕೊೋಮಲ್, ನಿೋಳ್, ಶತರ್ಿ ಪಾದಗಳ್ನಕನೋ 
ನಕೊೋಡತತು, ಸವರತತಾು ಕ್ಾಲ್ದೊಡಲ್ತ ಎಂದತ ಆಲಕೊಚ್ಚಸಿದಾಗಲ್ಂತೊ ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯಂತ ಮತಕೊುಂದತ ದಕೊಡಡ ದಡಡ ಗೊಬಕಯನನ ಆ ಬಿಹಮ 
ಸೃಷ್ಟ್ೆಸಿರಲ್ಲಕ್ೆಲ್ ಿ ಎಂದತ ಒಳ್ಗಕೊಳ್ಗಕ ಹಳಿದತಕ್ಕೊಳ್ಳುತಿುದು. ಅದಕಲಾಿ ಮರಕಯಬಕೋಕ್ಕಂದತಕ್ಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಅವನಿದು ಪರಿಸರ ಅವಕಲ್ಿಕೊೆ ನಿೋರಕರದತ 
ಹಸಿಯಾಗಿರಿಸತತಿುತತು. ಅವನಿಗಕ ಹಳಿುಯ ಆ ವಾತಾವರಣ ಉಸಿರತಗಟಿೆಸತವಷ್ತೆ ಬಕೋಡದಾುಗಿತತು. ಅದಕ್ಕೆೋ ಆ ಪತಿಿಕ್ಕಯವರತ ಆ ವಾರದ 
ಅಂಕಣಕ್ಕೊೆಂದತ ಹಳಿುಯ ಬಗಕಗಕ ಲಕೋಖನ ಬರಕದತಕ್ಕೊಡಲ್ತ ಹಕೋಳಿದಾಗ ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ಸಿಟಾೆಗಿದತು. ಆ ಪತಿಿಕ್ಕಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ಸದಲ್ಲಿದು ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ 
ಗಾಿುಜತಯೋಟ್ ಗಕಳಕಯನಕೊಬಬ ಓದಿನ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಾಕತ ಪದಗಳ್ನತನ ಕಲ್ಲತಿದುನಕೊೋ ಇಲ್ವಿೋ, ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ ಹಳಿುಯ ಬಗಕಗಿನ ಭೋಕರ 
ವಾಗರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ತಕ್ ನಲ್ತಗಿಹಕೊೋಗಿದು. ಹೌದತ ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ಆಗಕಲಾಿ ಹಳಿುಯ ಮೋಲಕ ಅಪಾರ ಒಲ್ವು. ಹಳಿುಯ ಜೋವನವಕೋ ನಕಮಮದಿಯ 
ಜೋವನ,ಸ್ಾಥಭಕ ಜೋವನ ಎನತನವ ಫಲಾಸಫ! ‘ನಾ ಬದಲಾದದಾುದರೊ ಹಕೋಗಕ?’  ಎನತನವ ಆತಾಮವಲಕೊೋಕನ ಆಗಿಂದಾಗೆೆ ಎಲ್ರಿಂತಕಯೋ 
ಸ್ಕೊೋಮತವಿನಲ್ಲಿಯೊ ಆಗತತಿುತತು. ಅದತ ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯ ಮಲ್ಲನ ಅಕ್ಷಿಗಳಿಂದಲಕೋ ಎನತನವ ಮತದಕಿಯನತನ ಸವತಃ ಒತಿುಕ್ಕೊಂಡರೊ, ಇವನ ಅಕ್ಷಿಗಳ್ಳ 
ಅದಾಗಲಕೋ ಮಲ್ಲನವಾಗಿದುವು. ಹೌದತ,ಆತ ಅದಾಗಲಕೋ ನಳಿನಳ್ ಕಣತಿಗಳಿಂದ ಪಿಪಂಚ್ವನತನ ನಕೊೋಡಕಲ್ಲತಿದು. 
 
ಈತ ಇಪಪತುರ ಸತೂರದೊಿಪಿ ಯತವಕ. ನಳಿನಳ್ ಆ ನಿೋಳ್, ಕ್ಕೊೋಮಲ್ ಪಾದಗಳಿಗಕೋ ಈತ ಬಿದುದತು! ಇದತ ಹತಚ್ಿಲ್ಿದಕೋ ಮತಕುೋನತ! ಆಕ್ಕ ಈತನ 
ಜೊಯನಿಯರ್. ಆಕ್ಕಯಲ್ೊಿ ಸ್ೌಂದಯಭದ ಕ್ಕೊರತಕಯೋನೊ ಇದಿುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದಾಗಲಕೋ ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ  ಇಳಿದಿದುಳ್ಳ. 

ಸಹಜವಾಗಿಯೋ ಎಲಾಿ ಗಂಡಸರಂತಕ ಆಕ್ಕಯ ಕಣತಿಗಳ್ನತನ ಈತ ತನನದರಲ್ಲಿರಿಸಿದ. ಪಿಪಂಚ್ವಕಲಾಿ ಈಗ ಹಕೊಸತತ! ಮಾತತಕಥಕಗಳ್ಳ 
ಶತರತವಾದದಕುೋ, ಪಿಪಂಚ್ವಕಲಾಿ ಹಕೊಸತರಂತಕ ಅನಾವರಣಗಕೊಳ್ಳುತಾು ಹಕೊೋಯಿತತ. ಒಮಿಮಂದಕೊಮಮ ಆತನಿಗಕ ಹಳಿುಯ ಮೋಲ್ಲನ ಅಭಪಾಿಯ 
ಬದಲಾಗತತಾು ಹಕೊೋಯಿತತ. 
‘ಥೊ, ಅದಕಂಥಾ ಹಳಿುಯೋ. ಅವರಕೋನತ ಜನಗಳಕೂೋ ಇಲಾಿ ಪಾಿಣ್ಣಗಳಕೂೋ! ಎಲ್ಲಿ ಬಕೋಕ್ಕೊೋ ಅಲಕೋಿ ಟಾಯಿಟ್, ರಿೋಸರ್ಸ. ಒಂದತ ಕ್ಾಮನ್ ಸ್ಕನ್್ ಕೊಡ  
ಇಲ್ಿ ಈ ಜನಗಳಿಗಕ. ಸ್ಕೊೋಮತ ನಿಮಮ ಹಳಿುಯಲ್ೊ ಿಕೊಡ  ಹಿೋಗಕಯಾ?’ ಅದಕೊಮಮ ಸ್ಕನೋಹಿತಕಯಬಬಳ್ ಮದತವಕಗಕಂದತ ಅವಳ್ ಹಳಿುಗಕ ಹಕೊೋದಾಗ 
ಸ್ಕೊೋಮತವನತನ ಕ್ಕೋಳಿದುಳ್ಳ. ಸಹಜವಾಗಿಯೋ, ವಶ್ೋಕರಣಕ್ಕೊೆಳ್ಗಾಗತವ ಗಂಡಸಂತಕ, ಅತಯಂತ ನಿಯತತುಳ್ುವನ ಹಾಗಕ ‘ಉಹೊಂ..’ ಎಂದತ 
ತಲಕಯಾಡಿಸಿದು. 
 
‘ಆ ಜನಗಳಿಗಕ ಪಸಭನಲ್ ಎನಕೊನೋದರ ಅರಿವಕಯೋ ಇಲಾವ!? ಛೀ, ಛೀ,  ನನಗಕ ಪಸಭನಲ್ ಲಕೈಫ್ ಅಂತ  ಒಂದತ ಇರತಕು. ಅವಿಿಗಕ ಅದರ  ಅರಿವಕೋ 
ಇಲ್ಿ. ಎಲ್ದಿಕೊೆ ತಲಕ ಹಾಕ್ದಕಿ, ಎಲ್ಿದರಲ್ೊಿ ಕ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕೊೋವಾಿಗಕ ಆಡಿದಕಿ ಸಫೋಕ್ಕೋಟ್ ಆಗತಕು ಸ್ಕೊೋಮತ. ನಿಮಮಲ್ೊಿ  ಹಿೋಗಕಯಾ?’  ಮತುದಕೋ  
ಪಿಶಕನ. ಅದಾಗಲಕೋ ಅವನ ಮತಖದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜನಗಳ್ ಬಗಕಗಿನ ಅಸಹನಕ ವಯಕುವಾಗತತಿುತತು. ‘ಹೌದೌದತ... ಅಲ್ಲ ಿಎಂಟಟಕೈಭನಕಮಂಟ್ ಗಕ ಅಂತ ಏನೊ 
ಇಲ್ಿ. ದಿನವಕಲಾಿ ಗಕೋಯೋದತ, ಇಲಾಿ ಮಲಕೊೆೋದತ.  ಇಲಾಿ ಪ್ೋಲ್ಲ ಅಲೆಯೋದತ;’-ಅಲ್ಲಿಯವರಕಗೊ  ಅದಕೋ ಹಳಿು ಜೋವನದ  ವಕೈಶ್ಷ್ೆು, ಅದಕೋ ಅಲ್ಲಿಯ 
ಸ್ಕೊಗಡತ ಎನತನತಿುದುವನಿಗಕ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೀ ಅವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಪಮೌಲ್ಯವನತನ ಕ್ಾಣಲ್ತ ಒಂದತ ಕ್ಾರಣ ಸಿಕ್ೆತತು, ಅದಕೋ ನಳಿನಳ್ ಅಕ್ಷಿ –ನಳಿನಾಕ್ಷಿ. 
 



 
 

ಅವಳ್ನಕನೋನತ ಮದತವಕಯಾಗಕೊೋ ಅಷ್ತೆ ಸಿೋರಿಯರ್ಸ ಆಗಿದಿುರಲ್ಲಲ್ಿ ಸ್ಕೊೋಮತ. ಈ ರಿೋತಿ ಸಿೋರಿಯಸ್ಕನರ್ಸ ಬರಕಸಿ ಅಧಭ ಜೋವನವನನ ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡಕೊೋದಕೋ 
ಈ ಸ್ಕನೋಹಿತರಾದವರತ ಅಂದಕ್ಾಲ್ದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ಬಂದಂತಹ 

ಐಡಕಂಟಿಟಿ ಅಂಥ ತಕೊೋರತತುದಕ. ಅಧಭ ಜನ ಸ್ಕನೋಹಿತರಕನಿಸಿಕ್ಕೊಂಡವರತ ತಮಮ 
ಡೊಯಟಿಯನನ ನಿಯತಾುಗಿ ಮಾಡತತಿುದುರಾದಟರ ಮತುಷ್ತೆ ಜನ  ಇವನ  ಕ್ಕೊರಕತದ 

ದಾಳಿಗಕ ಸಿಕೆವರತ ಇವನ ಮೋಲ್ಲನ ಸಿಟಿೆಗಕ ಆ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿುದುದಕುೋನಕೊೋ. 
 

“ನಕೊೋಡತ ಮಗ. ನಿನಕನೋ ನಕೊೋಡಾುವಕು. ಇಷ್ಟೆ ಜನಾ ಇದಿೋವಿ. ಇಷ್ಟೆ ಜನದಲ್ಲ ಿ
ನಿನನನಕನೋ ನಕೊೋಡಾುಳ್ಂದಕಿ ಏನ್ ಅಥಾಭ?!” ಎಂತಕಲಾಿ ಕ್ಾಲ್ತ ಎಳಿೋತಾ ಎಳಿೋತಾ 
ವಿಷ್ಯ ಬಹಳ್ ಸಿೋರಿಯರ್ಸ ಆಯಿತತ. ಅಷ್ತೆ ಜನರ ನಡತವಕ ತನಕೊನಬಬನನಕನ 
ನಕೊೋಡತವ ನಳಿನಳ್  ಆ ನಿದಿಭಷ್ೆ ನಕೊೋಟಕ್ಕೆ ತಲಕ ತಗಿೆಸಿದಾತ ಆಕ್ಕಯ ಆ 
ಕ್ಕೊೋಮಲ್ ಶಕವೋತ ಪಾದಗಳ್ನನ ನಕೊೋಡಿಯೋ ಬಿದತು ಹಕೊೋದ. ಇಬಬರೊ 
ಒಬಬರನಕೊನಬಬರತ ನಕೊೋಡತಕೊಡಗಿದರತ. ನಕೊೋಟ ಮಾತಿಗಕ ತಿರತಗಿತತ, ಮಾತತ 
ಸಲ್ತಗಕ ಬಕಳಕಸಿ, ಸಲ್ತಗಕ ಬಂಧ ಬಕಸ್ಕಯಿತತ. ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ನಳಿನಾಕ್ಷಿಯೋ 
ಎಲಾಿ! ಇಬಬರೊ ಪಿಿೋತಿಸಿುದಾುರಕ ಎಂದಕಲಾಿ ಗತಲಕದಿಿುತತ. ಅದತ ನಿಜ ಎಂಬಂತಕ 
ಇಬಬರತ ಅವರ ಸ್ಕನೋಹಿತರ ಬಳಿ ಆ ರಿೋತಿಯ ಮಾತತ ಬಂದಾಗ 
ನಾಚ್ಚಕ್ಕೊಳ್ುಲಾರಂಭಸಿದರತ. ಮದಮದಲ್ತ ಇಬಬರ ನಡತವಕ ಆಕಷ್ಭಣ್ಕ ಇದುದುಂತೊ ನಿಜ. ಆದರಕ ಪಿಿೋತಿ ಗಿೋತಿ ಇದುದಕುಲಾಿ ಎಲಾಿ ಸತಳ್ಳು. 
ಒಬಬರಿಗಾಗಿ ಇನಕೊನಬಬರತ ಪಾಿಣ ಕ್ಕೊಡತತಕುೋನಕ ಎನತನವ ಮಾತಕಲಾಿ ಸತಳಕುೋ ಸತಳುು. ಅದಕಲಾಿ ಒಬಬರತ ಇನಕೊನಬಬರನತನ ಬಿಟತೆ ಮೊರನಕಯವರನತನ 
ಹತಡತಕ್ ಹಕೊರಟರಕ ಕ್ಾಯಂಪಸನಲ್ಲಿ ಇಷ್ತೆ ದಿನ ಸ್ಕನೋಹಿತರಕಲಾಿ ಸ್ಕೋರಿ ಕ್ಕೊಟೆ ಬಿಲ್ಡ ಅಪ್ ಸತಳಾುಗಿ ತಲಕ ಎತಿು ತಿರತಗಲ್ಲಕ್ಾೆಗಕೊೋದಿಲ್ ಿಅನಕೊನೋದಕ್ಾೆಗಿ 
ಅಷ್ಕೆ ಆ ಸ್ಕೊಲಕಿ ಲ್ಲಕಿಗಳ್ಳ.  
 

ಆದರೊ ಬರತಬರತತಾು ಸ್ಕೊೋಮತ ಸಿೋರಿಯರ್ಸ ಆಗತಕೊಡಗಿದ. ನಳಿನಳಿಗಾಗಿ ಏನಕಲಾಿ ಮಾಡಬಕೊೋದತ ಅದಕಲಾಿ ಮಾಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಿದಧನಿದು. ನಳಿೋನಳ್ೂ 
ಸಹ ಸವಲ್ಪ ಸಿೋರಿಯರ್ಸ ಆದಂತಕ ಅನಿನಸಿತತು. ಸ್ಕೊೋಮತ ಹಳಿುಯವನಾದರೊ, ತನನ ಹಾಗಕಯೋ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿನ ಜನರ  ಪದಧತಿಗಳ್ ಬಗಕ ೆಸ್ಕೊೋಮತವಿಗೊ 
ಬಕೋಸರವಿದುರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೋ ಸ್ಕೊೋಮತ ನಳಿನಳಿಗಕ ಹತಿುರಾಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕ್ಾರಣವಾದದತು. “ಹಳಿುೋಲ್ಲದತು ನಿನನ ಜನರ ಪದಧತಿ ಬಗಕೆ ನಿನಗಕೋ ಅಸಹನಕ 
ಇರಕೊೋದತ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಆಶಿಯಭವಾಗತಕು ಸ್ಕೊೋಮತ. ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿತ ಅವಿವಿ ಜನರ ಪದಧತಿಯನನ ಬಕಂಬಲ್ಲಸ್ಕೊೆಂಡಕೋ ಹಕೊೋಗಾುರಕ. ನಿೋ 
ಹಾಗಿಲ್ಿ. ಅದಿಕ್ಕೆ ನಿೋ ನಂಗಕ ಹಿಡಿೋಸ್ಕೊೋದತ”. ನಳಿನಳಿಂದ ಈ ರಿೋತಿಯ ಮಾತತಗಳ್ನನ ಹಕೊರಡಿಸ್ಕೊೋದಕ್ಕೆ ಏನಕೋನತ ಮಾಡಬಕೋಕತ ಅನಕೊನೋ ಕಲಕ 
ಅದಾಗಲಕೋ ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ಸಿದಿಧಸಿತತು. ಅವನೊ ಹಾಗಕ ಹಳಿುಯ ಮೋಲಕ ತಿರಸೆತ ಮಾತತಗಳ್ನನ ಆಡಾು ಇದಾುಗೊಯ, ಹಳಿುಯ ಬಗಕಗಿನ ಅವನ 
ಅಭಪಾಿಯಗಳಕಲಾಿ ಕ್ಾಲ್ಕಿಮೋಣ ಬದಲಾಗಾು ಹಕೊೋದವು. 
 
ಅಂದತ ನಳಿನ ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ ತಲಕಯ ಮೋಲಕ ಕೊತಳ್ಳ. “ಸ್ಕೊೋಮತ ನಾನಿವತತು ಏನೆೀ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಮ ಮನಕ ನಕೊೋಡಕಬೋಕತ. ನನನ ಕಕ್ಕೊಭಂಡ್ ಹಕೊೋಗತ”. 
ಒಂದತ ಕ್ಷಣ ಸ್ಕೊೋಮೊಗಕ ಎದಕ ಧಗಕೆಂದಾಗಕ ಆಯಿತತ. ಸ್ಕೊೋಮತ ಅಲ್ಲಿಯವರಕಗೊ ಆಲಕೊೋಚ್ಚಸಿದಿುರಲ್ಲಲ್ಿ ನಳಿನಳ್ನನ ಮದಕವ ಆದಮೋಲಕ ಹಕೋಗಕಂದತ. 
ಆಗ ಯೋಚ್ಚಸಿದ –“ ಇವಳಾಯಕ್ಕ ಹಳಿುಗಕ ಬರಬಕೋಕತ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಳಕ.....?! ನಳಿನಿ, ನಿಂಗಕ ಹಳಿು ಅಂದಕಿ ಇಷ್ೆ ಇಲ್ಿ ಅಲ್ವ. ಮತಾಯಕ್ಕ  ಅಲ್ಲಿಗಕ  
ಹಕೊೋಗಕೊೋದತ?” ಕ್ಕೋಳಿದ.  “ಅಲ್ಿ ಸ್ಕೊೋಮತ. ನಿೋನಕೋ ಹಕೋಳಿದಯಲ್ಿ ನಿಮಮ ಹಳಿು ಹಾಗಿಲ್ಿ ಅಂತ. ನಾಳಕ ಮದಕವ ಆದಮೋಲಕ ಅಲಕಿೋ ಇರಬಕೋಕಲಾವ?”  
 
ಸ್ಕೊೋಮನಗಕ ರ್ಯ ಶತರತವಾಯಿತತ. “ಅಲಾಿ! ಸತಳ್ಳು ಹಕೋಳಿ ತಪುಪ ಮಾಡಿದನ. ನಮಮ ಮನಕೋಲ್ಲ ಟಾಯಿಟ್ ಇಲ್ಿ, ಕಟಿೆಸ್ಕೊೆೋಬಕೊೋದತ. ಊರಿಗಕಲಾಿ 
ಕಟಿೆಸಿಿಕ್ಕೆ ಆಗತಾು! ಅಪಪ ಒದಿೋತಾರಕ ಅಷ್ಕೆ, ಹಾಗಕ ಕ್ಕೋಳಿದಕಿ. – ಅಪಾಪ ನನನ ನಳಿನಿ ಮದಕವ ಆಗಬಕೋಕತ ಅಂದಕಿ ನಿಮಮದಕೊಂದತ ಜಮಿೋನತ ಮಾರಿ ಬರಕೊೋ 
ದತಡಡಲ್ಲಿ ಮನಕಮನಕಗಕೊಂದತ ಟಾಯಿಟ್ ಕಟಿೆಸ್ಕಬೋಕಪಪ ಅಂತ.....” “ನಳಿನಿ...  ಅದಕಲಾಿ ಏನೊ ಬಕೋಡ. ಮದಕವ ಆದಕೇಲಕ ನಾವು ಇಲಕಿ ಸಿಟೀಲೆ 
ಸ್ಕಟಾಿಗಕೊೋಣ. ಹಕೋಗೊ ಇಲಕಿ ಕ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡಕೊೋದಲಾವ”, ಸ್ಕೊೋಮತ ಹಕೋಳಿದ.  “ಹೌದತ... ಆದತಿ ನಾನತ ನಿನನ ಮನಕ ಹಳಿುನಾ ನಕೊೋಡಕಿೋಬಕೋಕತ ಒಂದತ 
ಸ್ಾರಿ. ಕಕ್ಕೊಭಂಡ್ ಹಕೊೋಗತ ನಾಳಕಯೋ” ನಳಿನಿ ಸ್ಕೊೋಮತವಿನ ಯಾವ  ಮಾತಿಗೊ ಒಪಪದಕೋ ಅವನ ದತಂಬಾಲ್ತ ಬಿದುಳ್ಳ. 
 



 
 

“ಛಕೋ! ಇದಕಲಾಿ ಆ ಸೊಳಕಮಗ ಸತರಕೋಶನ್ ಕ್ತಾಪತಿ ಇಬಕೋಭಕತ. ಅಷ್ತೆ ಕ್ಕೋಳಿದಕಿ ಈ ನಳಿನಿಗಿಂತ ಸತಂದರವಾಗಿರಕೊೋ ಹತಡತಗಿೋನಕೋ ಅವಿನಗಕ 
ಹತಡಕೊೆಡಿುದಕು. ಹಾಳಾದವುನ” ಸ್ಕೊೋಮತ ಮತಖ ಕ್ಕಂಪು ಮಾಡಿಕ್ಕೊಂಡತ ರೊಮಿಗಕ ಬಂದತ ರಾತಿಿಯಲಾಿ ಆಲಕೊೋಚ್ಚಸಿದ. “ನಳಿನಿಗಕ ಎಲಾಿ ನಿಜ 
ಹಕೋಳಿಬಡಿುೋನಿ. ಬರಕೊೋದತ ಬಿಡಕೊೋದತ ಅವಿುಗಕ ಬಿಟಿೆದತು. ಅಪಪ ಅಂತೊ ನಿಜ ಆಸಿುಲ್ಲ ಪಕೈಸ ಹಣ ಕ್ಕೊಡಲ್ಿ ಸಿಟಿಲ್ಲ ಸ್ಕಟಾಿಗಿುೋನಿ ಅಂದಕಿ. ಇವಿುಗಕ ನಾ 
ನಿಜವಾಗೊಿ ಇಷ್ೆವಾಗಿದಕಿ, ಇವುು ನನನ ಪಿಿೋತಿಸಿುದಕಿ ಬಿಟತೆ ಹಕೊೋಗಕೊೋದಿಲ್ಿ”. 
 
ಸ್ಕೊೋಮತ ಮಾರನಕಯ ದಿನ ಎಲ್ವಿನೊನ ಮತಚ್ತಿ ಮರಕ ಮಾಡದಕ ನಳಿನಿಗಕ ಹಕೋಳಿಬಿಟೆ.  
 
“ಹೌದತ ಸತರಕೋಶ ಹಕೋಳಿದತು ನಿಜ. ನಿೋನಕೊಬಬ ಸತಳ್ು. ಇನಾಯವತತು ನಿನನ ಮತಖ ತಕೊೋರಿಸ್ಕಬೋಡ...”  ನಳಿನಿ ಅಳ್ಳತಾು ಇವನ ಕ್ಕನಕನಯ ಮೋಲಕ ಹಾಕ್ 
ಓಡಿದಳ್ಳ. ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ಬಕೋಸರವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಾಗಿ ಸಿಟಾೆಯಿತತ. ಸತರಕೋಶನ ಮೋಲ್ೊ ಅಲ್,ಿ ನಳಿನಳ್ ಮೋಲ್ೊ ಅಲ್.ಿ ತನನ ಮೋಲಕ. ತನನ ಹಳಿುಯ 
ಮೋಲಕ. ಅವನೊ ಆಕ್ಕಯ ಹಿಂದಕ ಹಕೊೋಗತವದನನ ಬಿಟೆ. ಆಕ್ಕಗಕೊೋಸೆರ ಮತಕು ಅಲೆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಪರಿೋಕ್ಕಯಲಾಿ ಮತಗಿದದುರಿಂದ ಹಳಿುಗಕ ಹಕೊರಟ ನಳಿನಳ್ 
ನಕನಪನನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಕ್ಕೊಳಕೂು ಸಲ್ತವಾಗಿ.  
 

 “ಮಗ ನಕೊೋಡಕೊೋ. ಪಕೆದಲ್ಲ ಿ ನಾನತ ನಿಂತಿದಟರ ಅವುು ನಿನಕನೋ ನಕೊೋಡಾುವಕುೋ....” ಹಳಿುಯಲ್ೊಿ ಅದಕೋ ಶತರತವಾಯಿತತ. ಸ್ಕೊೋಮತವಿಗಕ ರಕೋಗಿತತ. 
“ಹಾಳಾದವಕನ..  ಮತಕ್ು ಅಮಿಕೆಂಡ್ ಇರತ. ಇನಕೊನಂದ್ ಸರಿ  ಅವುು ಹಾಗ್ ನಕೊೋಡಿದತ ಿಇವುು ಹಿೋಗ್ ನಕೊೋಡಿದತ ಿಅಂದಕಿ ನಕಟಿೆರಕೊೋದಿಲ್ಿ”.. ಸ್ಕೊೋಮತ 
ಗಕಳಕಯನನನ ಒದತು ಓಡಿಸಿದ. ಆ ಹತಡತಗಿ ಮಾತಿ ಇದನಕನಲಾಿ ನಕೊೋಡತತಾು ನಗತತಾು, ಸ್ಕೊೋಮತವನಕನೋ ದತರತಗತಟಿೆಸತತಾು ನಿಂತಿದುಳ್ಳ. ಹತಡತಗಿ 
ಚೆಂದವಾಗಕೋ ಇದತಿ. ಸ್ಕೊೋಮತವು ನಕೊೋಡಕೊ ಅಷ್ತೆ ಸ್ಾರಿ ನಕೊೋಡಿೋದ. ಗಾಡಿಯ ಕನನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತಖವನನ ನಕೊೋಡಿಕ್ಕೊಳಾು, “ಗಡಡ ತಕಗಕದಿದಕಿ ಸವಲ್ಪ 
ಚಕನಾಗಿತಿಭತಕುೋನಕೊೋ” ಎಂದತಕ್ಕೊಳಾು ತಲಕ ಬಗಿಸೆಿ ಆಕ್ಕಯ ಪಾದಗಳಕಡಕಗಕ ನಕೊೋಟಬಿೋರಿದ.  
 

21. Cool clicks: 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayalu Coordinators: 
1. Gulbarga: Gundappa Katekar: gundappa.katekar@azimpremjifoundation.org 

2. Mandya: Ravi B T: ravi@azimpremjifoundation.org 

3. Bangalore: Raghavendra Herle: raghavendra.herle@azimpremjifoundation.org 

4. Yadgir: Rajashri Nayak: rajashri.nayak@azimpremjifoundation.org 
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