
   



 



 



 

ಷೆೆಟೆಂಬರ್ ತೆಂಗಳು ಬೆಂತೆೆಂದಯೆ ಎಲಿ್ಲಲ್ಿದ ಸಡಗರವೋ ಸಡಗರ 
ಮ ೆಂಫೆೈಯೆಂತಹ ಮಸನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋದಿಬೋದಿಗಳು ಜಗಮಗಿಸ ವ ದಿೋಗಳೆಂದ 
ಮಧ ಮಗಳೆಂತೆ ಅಲ್ೆಂಕರಗೆ ೆಂಡಿರ ತತೆ. ಏಕೆೆಂದಯೆ ಇದೆೋ ತೆಂಗಳು ಗಣೆೋಶ ಚರ್ಥಿಯ 

ಹಬಬ. ಈ ಹಬಬವನನ ವಿಜ ೆಂಭಗಿ ಆಚರಿಸಿ ೂಜಿಸಿ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲ ಿನೋರಿನಲಿ್ಲ ವಿಸಜಿಿಸ ವುದ  ದದತ. ಆದಯೆ ಈ ದದತ 
ಈಗಿಗ ಆಡೆಂಬರಕೆೆ ತರ ಗಿ ನಮ ೆಂದ  ನೋಮ ೆಂದ  ಎೆಂಬೆಂತೆ ಎತತಯೆತತರದ ಗಣೆೋಶ ಮ ತಿಯನನ 
ರತಷಟಪಿಸ ತತದದಯೆ. 
 

 ಆದಯೆ ಈ ಎತತರದ ಗಣೆೋಶಗಳನ ನ ತಮರಿಸಲ್  ಅನ ಸರಿಸ ತತರ ವ ಭಗಿ ಎೆಂತಹ ಅಯಕರಿ 
ಎೆಂಬ ದ  ಮರಿಗ  ತಳದಿಲಿ್. ಕೆಲ್ವು ಬೆಂಡಳ ವಹಿಗಳು ತಮಮ ಸ ಲ್ಭ ಸಗ  ಸಮಯ ಉಳತಯಕೆಗಿ 
ಸಗ  ಸ ೆಂದರ ಮ ತಿಗಳನನ ತಮರಿಸಲ್  POP (ಿಸಟರ್ ಆಫ್ ರಿಸ್) ಎೆಂಬ ಯಷಯನಕ ದರ್ಿ 
ಸಗ  ಕ ತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ ನ ಉಯೋಗಿಸ ತತದದಯೆ. 
 

 
 



 POP ೆಂದ  ಯಷಯನಕ ವಸ ತ 
ಸಗ  ಇದ  ಜಿಸೆಂ ಎೆಂಬ ವಸ ತವನನ 
ಕಯಿಸ ವುದರಿೆಂದ ದೆ ಯೆಯ ತತದೆ. ಈ 
POP ನೋರಿಗೆ ಷೆೋರ ವುದರಿೆಂದ 
ಯಷಯನಕ ಕ್ರರಯೆಯಿೆಂದಗಿ ನೋರಿನ 
ತ ಸೆಚ್ಾಗ ತತದೆ ಸಗ  ಕ ತಕ 
ಬಣ್ಣಗಳು ದರಸ, ಸತ  ಸಗ  
ಕಾಡಿಮಯೆಂ ನೆಂತಹ ಲೆ ೋಹಗಳೆಂದ 
ಭಡಲ್ಪಟ್ಟಟದ ದ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ನೋರಿನ 

ಮ ಲ್ಗಳದ ಕೆಯೆ, ನದಿ, ಸಮ ದರದಲಿ್ಲ ಷೆೋರ ವುದರಿೆಂದ ಜಲ್ಭಲ್ಲನಾಗ ವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಜಲ್ಚರಗಳಗ  
ತೆ ೆಂದಯೆಮಗ ತತದೆ. ಹಿೋಗೆ POP ಯಿೆಂದ ತಮರಿಸಿದ ಸ ೆಂದರ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಗಣೆೋಶಗಳನೆನೋ ಇೆಂದಿನ ಯ ವಪಿೋಳಗೆ 
ಇಷಟಡ ತತರ ವುದ  ವಿಮಿಸೆ ಸರಿ. ಆದಯೆ ಮ ೆಂಫೆೈಯೆಂತಹ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಗಣೆೋಶಗಳನನ ಸಮ ದರದಲಿ್ಲ 
ವಿಸಜಿಿಸ ತತದ ದ ನೋರಿನ ಬಹ ದೆ ಡಡ ಆಗರವನೆನೋ ಮಲ್ಲನಗೆ ಳಸ ತತರ ವುದ  ಮನಸಿಸಗೆ ಖೆೋದ ತರ ವೆಂತಹ ಸೆಂಗತ. 

 

 ಇದೆೋ ಕರಣ್ದಿೆಂದ ನಮಮ ಹಳಿಯ ಕೆಯೆಯನನ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸ ವ ಸಲ್ ಗಿ ಹಳಿಯ ಎಲಿ್ ಯ ವಕರ  ಷೆೋರಿ 
ನಮ ಮರಿನಲಿ್ಲ ರತೋವಷಿವೂ  ರಿಸರ ಷೆನೋಹಿ ಗಣೆೋವೆೃೋತಸವವನನ ಆಚರಿಸ ತತ ಬೆಂದಿದೆದೋೆ. ಬರಿೋ ಮಣ್ಣಣನೆಂದಲೆೋ 
ತಮರಿಸಿದ ವಿಗರಹವನ ನ  ನಮಮ ಷೆನೋಹಿತನೆಂದಲೆೋ ಭಡಿಸಿ ರತಶಟಪಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ೂಜಿಸ ತತ ಬೆಂದಿದೆದೋೆ. ಈ ವಷಿ 
ಮಕೆಳಲ್ಲ ಿ ಅರಿವು ಮ ಡಿಸ ವ ಸಲ್ ಗಿ POP ಗಣೆೋಶನೆಂದ ಜಲ್ಚರಗಳಗಗ ವ ಅನನ ಕ ಲ್ಗಳನನ ತಳಸ ವ 
ರಯತನವನನ ಭಡ ವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಮಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣಣನ ಗಣೆೋಶನನನ ತಮರಿಸ ವ ವಿಧನವನ ನ ತಳಸ ವ 
ರಯತನವನ ನ ಟ್ಟಟದೆದೋೆ. ಸಗ  ನಮಮ ಹಳಿಯ ಸ ತತಮ ತತಲ್ಲನ ಹಳಿಗಳ ಯ ವಕರಿಗ  ರಿಸರಷೆನೋಹಿ 
ಗಣೆೋವೆೃೋತಸವವನನ ನಡೆಸಲ್  ಕೆ ೋರಿಕೆ ೆಂಡೆವು.  
 

 ನಮ ಮರ ಕೆಯೆ ಸಗ  ಜಲ್ಚರಗಳನನ 
ಸೆಂರಕ್ಷಿಸ ವ ಸಲ್ ಗಿ ನವು ರಿಸರ ಷೆನೋಹಿ 
ಗಣೆೋವೆೃೋತಸವವನನ ಆಚರಿಸಿದೆವು, ವಿಮಿಸೆೆಂದಯೆ 
ನಮಮಹಳಿಯ ಸ ತತಮ ತತಲ್ಲನ ಹಳಿಗಳ ಕೆಯೆಗಳು 
ಭ ಗಳಿರ ಲಗಿದ ದ ಮವಕೆಯೆಯಲ್  ಿ  ನೋರಿಲ್ಿದೆೋ  
ಸ ತತಮ ತತಲ್ಲನ ಹಳಿಗಳಲ್ಲ ಿ ರತಶಟಪಿಸಿದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ 
ಗಣೆೋಶಗಳನನ ನಮ ಮರ ಕೆಯೆಯಲೆಿೋ ವಿಸಜಿಿಸಲಯಿತ .  
ಇದನೆನಲ ಿ ಮ ಖ ೆರೋಕ್ಷಕರೆಂತೆ ನೆಂತ  ನೆ ೋಡಿದ ದ 
ಮನಸಿಸನಲಿ್ಲ ಈಗಲ್  ಕೆ ಯೆಯ ತತದೆ.           

                                                                                                 - ಮಹದೆೋವ .ಕೆ .ಸಿ 
 



 

 

 

 

 

ಅದ  ಸ ಭರ  ೆಂದ  ಶತಭನದ ಕತೆಗಳರಫೆೋಕ , ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡ  ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನಗಿರಲ್ಲಿಲಿ್, 

ಷೆಟೋಟ್ ಪಯೆೋಸ್ಟ ಸೆಸರಿನೆಂದ ಕಯೆಯಲಗ ತತತ ತ. ಕಡಿನ ಸ ತತಲ್ಲನ ಜನರ ವಿಯೆ ೋದ ವಿದದರ  1974ರಲ್ಲ ಿ

ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನೆೆಂದ  ಘ ೋಷ್ಟ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಟತ . ಇಡಿೋ ಏಶಾ ಖೆಂಡದಲಿ್ಲಯೆೋ ೆಂದ  ಬ ಹತ್ 

ಮಸನಗರವನ ನ ಸೆ ೆಂದಿಕೆ ೆಂಡೆಂತತರ ವ ಏಕೆೈಕ ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನ ಎೆಂಬ ಬರ ದಿಗೆ ತರಗಿದೆ. 
1974ರಿೆಂದ ಮೊನೆನಯವರಿಗೆ 109 ಚದ ರ ಕ್ರಲೆ ೋ ಮೋಟ್ರ್ ಾಪಿತಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ ಉದಾನವನ, ಈಗ 256 ಚದ ರ 

ಕ್ರಲೆ ೋ ಮೋಟ್ರ್ ರದೆೋಶಕೆೆ ವಿಸತರಿಸಲಗಿದೆ. ಕನಿಟ್ಕದ ಐದ  ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನಗಳಲಿ್ಲ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ 
ಅತಾೆಂತ ಚಿಕೆ ಉದಾನವನ. 

 

 ಈ ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನ ದಕ್ಷಿಣ್ ದಖನ್ ರಸಥಭ ಮಯ ಮಧಾಬಗದಲಿ್ಲನ ಫೆೆಂಗಳೄರ  ಮಸನಗರದ 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಬಗದಿೆಂದ ಆರೆಂಭಗೆ ೆಂಡ  ತಮಳುನಡಿನ ರ್ಳ ಅರಣ್ಾ ರದೆೋಶ, ಕೆೋರಿ ವನಾಜಿೋವಿ ಅಭಮರಣ್ಾ, 
ಮಲೆೈಮಹದೆೋಶವರ ವನಾಜಿೋವಿ ಅಭಮರಣ್ಾ ರದೆೋಶ, ಸತಾಮೆಂಗಲ್ೆಂ ಅರಣ್ಾ ರದೆೋಶ, ಬಆಟ್ಟಿ ಟೆೈಗರ್ ರಿಸರ್ವಿ 

ಅರಣ್ಾ ರದೆೋಶಗಳೄೆೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಕಿವನ ನ ಸೆ ೆಂದಿ ಸಗೆ ಬೆಂಡಿೋುರ ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನ, ಯಜಿೋರ್ವ ಗೆಂಧಿ 

ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನ (ನಗರಸೆ ಳ )ೆ ಮ ಖೆಂತರ ಶ್ಚಾಮ ಘಟ್ಟಗಳಗೆ ಸೆಂಕಿವನ ನ ಸೆ ೆಂದಿದೆ. 
 

ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡಿನ ದೆ ಡಡ ಯಗಿಹಳಿ ಫೆಟ್ಟ ಸಮ ದರ 
ಮಟ್ಟದಿೆಂದ 1035 ಮೋಟ್ರ್ ಇದ ದ ಅತಾೆಂತ ಎತತರ 

ರದೆೋಶಗಿದೆ, ಯವುತತನಸೆ ಳ  ೆ ಅತಾೆಂತ ಕಡಿಮೆ, 

ಸಮ ದರ ಮಟ್ಟದಿೆಂದ 700 ಮೋಟ್ರ್ ನಷ ಟ ಇದೆ. ಈ ಕಡಿನ 

ಹಲ್ವು ಜಗಗಳು ಅಗಿನಶ್ಚಲೆಯೆಂತಹ ಕಲಿ್ಲನ ಪೊದರಿನೆಂದ 

ಕ ಡಿದ ರದೆೋಶಗಳನ ನ ಸೆ ೆಂದಿದೆ. ವಷಿದಲ್ಲಿ ಸ ಭರ  
700 ಮಲ್ಲಮೋಟ್ರ್ ನಷ ಟ ಮಳ  ೆ ಸ ರಿಯ ತತದೆ. 
ಅದದರಿೆಂದಲೆೋ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡನ ನ  ಕ ರ ಚಲ್  ಕಡ  
ಎೆಂದ  ಕಯೆಯ ವುದ . ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡನ ನ ಮ ರ  

ಭದರಿವಿೆಂಗಡಿಸಲದೆ. ಕ ರ ಚಲ್  ಭದರಿ (ಶ ಷೆ ಎಲೆ ಉದ ರ ವ ಕ ರ ಚಲ್   ಪೊದೆ ಕಡ ), ದಕ್ಷಿಣ್ 

ಉಷಣವಲ್ಯದ ಶ ಷೆ ಎಲೆ ಉದ ರ ವ ಕಡ  ಮತ ತ ದಕ್ಷಿಣ್ ಉಷಣವಲ್ಯದ ತೆೋವ ಮಶ್ಚರತ ಕಡ  ಎೆಂಬ ಮ ರ  ಬಗೆ. 
ಈ ಕಡಿನ ಇತಸಸದ ತವರಣ್ದ ಹವಭನ ವಷಿದ ಮೆೋ ತೆಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ 38.9

o
C ಯಿೆಂದ ವಷಿದ 

ಜನವರಿಯಲ್ಲ ಿಕನಷಠ 7.8
o
C ನಷ ಟ ಉಷಣೆಂಶ ದಖಲಗಿದೆ. 

 

 

 



 

 

ಇೆಂತಹ ತವರಣ್ಕೆೆ ೂರಕಗಿ 

ಫೆಳೆಯಬಹ ದದ ಕೆಲ್ ಸಸಾಗಳದ ಚಿಟ್ ಬದಿರ , 
ಸೆಬಬದಿರ  (Bambusa arundinacea), ಮಳ  ೆ ಬದಿರ  
(Dendrocalamus strictus), ದಿೆಂಡಿಗ ಮರ 

(Angeissus latifolia), ಹ ರ ಗಲ್  ಮರ 

(Chloroxylon swietenia), ಬಳ ಜಲ್ಲ (Acacia 

leucophloea), ಕಗಗಲ್ಲ ಮರ (Acacia catechu), 

ದಿರ ಮರ (Stereospermum suaveolens), 

ಶ್ಚರೋಗೆಂಧ (Santalum album), ಜಲರಿ (Shorea talura), ಫೆೋವು (Azadirachta indica), ಬೋಟೆ ಮರ 

(Dalbergia latifolia), ಶ್ಚವನ ಮರ (Gmelina arboria), ಕಕೆೆ ಮರ (Casia fistula), ಫೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲ ಿ

(Phyllanthus emblica), ಕರಿ ಮತತ (Terminalia aluta), ಬಳ ಮತತ (Terminalia arjuna), ತಯೆ ಮರ 

(Terminalia bellirica), ಅಳಲೆಕಯಿ ಮರ (Terminalia chebula), ಕರಿ ಮತತ (Terminalia crenulata), 

ಹ ಣ್ಣಣಗಿಡ (Lantana camara), ತಗಚ್ೆ (Cassia tora), ಸೆ ನೆಂಫೆರ ಗಿಡ (Cassia auricalata), ಫಡ ಬಕ 

(Pterolobium hexapetalum), ಗೌರಿ ಹ ವು (Gloriosa superba) ಮತ ತ ಕೆಲ್ ಹ ಲ್ ಿ ಜತಯ ರಫೆೋಧಗಳು 
ಮ ೆಂತದ ಸಸಾಸೆಂತ ತ ಹರಡಿಕೆ ೆಂಡಿದೆ. 
 

 ನನನ ಅಜಜ ನನಗೆ ಸೆೋಳುತತದದ ಕೆಲ್ವೆಂದ  ಕತೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ ತತೆ, 1900ರ ಇಸವಿಯ ಹಿೆಂದಿನ 

ಕತೆಗಳರಬಹ ದ , ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡ  ತ ೆಂಬ ದೆ ಡಡ ಕಡ ,  ಅದ  ಮ ಗಿಲೆತತರಕೆೆ ಫೆಳೆದ ದೆ ಡಡ ದೆ ಡಡ 
ಮರಗಳೆಂದ ಕ ಡಿತ ತ. ಈ ಕಡಿನಲಿ್ಲ ಹ ಲ್ಲಯ  ಕ ಡ ಇತತೆಂತೆತ ಎೆಂಬ ಕತೆ ನನನ ಅಜಜನೆಂದ ಕೆಳಲ್ಪಟ್ಟಟದಿದೋನ!, ಅಜಜ 
ಸೆೋಳುತದದ ದ,   ನಮೆದೋಶಕೆೆ ಷವತೆಂತರ  ಬೆಂದ ಮೆೋಲೆ ನಡೆದ ೆಂದ  ಘಟ್ನೆ  "ಇಲೆಿೋ ನಮಮ ಮನೆಯಿೆಂದ ಆ ಕಡೆ 
ಮ ರ  ಕ್ರಲೆ ೋ ಮೋಟ್ರ್ ದ ರ ಸೆ ೋದಯೆ, ೆಂದ  ಹಳಿ ಇದೆ, ಆ ಹಳಿದಲಿ್ಲ ಹ ಲ್ಲಯನ ನ ಹಿಡಿಯಲ್  ರೆಂಗಿಯನೆ ನಬಬ 
(ಕೆನೆನತ್ ಅೆಂಡಸಿನ್) ಇರಬಹ ದ  ಬೆಂದ  ಹ ಲ್ಲಯಿಡಿಯಲ್  ಫೆ ೋನ  ಇಟ್ ಟ, ಫೆ ೋನಗೆ ಮೆೋಕೆಯೆಂದನ ನ ಕಟ್ಟಟ, 
ಮರದ ಮೆೋಲೆ ಯತರಯೆಲ್ ಿ ಕದ  ಕ ಳತ  ಹ ಲ್ಲಯನ ನ ಬೆಂದ ಕ್ರನೆಂದ ಸೆ ಡೆದ ರ ಳಸಿ ಕೆ ೆಂದ  ತೆಗೆದ ಕೆ ೆಂಡ  
ಸೆ ೋದ, ಅದಕೆೆ ಆ ಹಳಿಕೆೆ ಇೆಂದಿಗ  ಹ ಲ್ಲ ಫೆ ೋನ್ ಹಳಿ ಎೆಂದ  ಸೆಸರ ”. ಸ ತತಮ ತತ ಹಳಿಯ ಜನ, ದನಗಹಿಗಳು, 
ಪಯೆಸ್ಟ ನವರ  ಇೆಂದಿಗ  ಕ ಡ ಆ ಜಗವನ ನ ಹ ಲ್ಲಫೆ ೋನ್ ಹಳಿ ಎೆಂದೆೋ ಕಯೆಯ ವುದ ೆಂಟ್ . ಅಲಿ್ಲ ನೆನಪಿಗಗಿ 

ೆಂದ  ದೆ ಡಡ ಕಲಿ್ನ ನ ಇಡಲಗಿದೆಯೆಂತೆ ಅದ  ಇೆಂದಿಗ  ಅಲಿ್ಲಯೆೋ ಇದೆಯೆಂತೆ. ಮತೆತ ಹಿರಿಯ ವನಾಜಿೋವಿ 

ಛಮಗರಹಕ ೆರ ಭಳ್ ರವರ  ಕ ಡ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡನ ನ ನೆ ೋಡ ತತ ಫೆಳೆದವರ , ಈ ಕಡಿನ ಬಗೆಗ, ಇಲಿ್ಲ 

ಇದದ ರಣ್ಣ-ಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆಗ ಅನ ಭವವನ ನ ಚಿತರಸ ತತಯೆ. ಅೆಂದಯೆ ಮೆಮ ಊಹಿಸಿಕೆ ಳಿ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡ  ಎಷ ಟ 
ಸೆಂಮ ದದಗಿತೆೆಂದ . 
  

 

 



 1940ರ ನೆಂತರ ಫೆೆಂಗಳೄರ  ನಗರ ಫೆಳೆದ  
ಅವಶಾಕತೆಗಳು ಸೆಚ್ಾದೆಂತೆ  ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡಿನ ಸ ತತ 
ನೆಲೆಸಿರ ವ ಹಳಿಗರ  ದೆ ಡಡ ದೆ ಡಡ ಮರ-ಮ ಟ್ ಟಗಳು, ಷೌದೆ 
ಮತ ತ ಇದಿದಲ್ಲಗಗಿ ಕಡಿದ  ಫೆೆಂಗಳೄರ  ನಗರಕೆೆ ರತ ದಿನ 

ಹತತರ  ಲೆ ೋಡ ಗಟ್ಟಲೆೋ ಕಡಿದ  ಷಗಿಸಿ ಭರಿದರೆಂತೆ. ನನನ 
ಅಜಜಕ ಡ ಷೌದೆಗಡಿಯನ ನ ಫೆೆಂಗಳೄರಿಗೆ ಸೆ ಡೆದ ಕೆ ೆಂಡ  
ಸೆ ೋಗಿ ಬರ ವ ಕತೆಗಳನ ನ, ಆ ನಗರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಷೆತಗಳ 

ಬಗೆಗ, ಅಲಿ್ಲನ ಜನಗಳ ಜಿೋವನದ ಕೆಲ್ ಕತೆಗಳನ ನ ಮೊಮಮೆಮ ಸೆೋಳುತತದದ. ಆಗ ಷೌದೆ ಎತತನ ಗಡಿಗಳು ಫೆೆಂಗಳೄರಿಗೆ 
ಸೆ ೋಗಿಬರಲ್  ೆಂದ  ದಿನ ಷಲ್ ತರಲ್ಲಿಲಿ್ವೆಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ಎೆಂದರ  ಎರಡ -ಮ ರ  ದಿನ ಫೆೋಕಗ ತತತತೆಂತೆ. ಸಗಗಿ 

ಈಗೆ ಕಡಿನ ದೆ ಡಡ ದೆ ಡಡ ಮರಗಳು ಬ ದ ಮಗಿ ಮಣಣಗಿೆ. ಈಗ ಬರಿ ಕ ರ ಚಲ್  ಮರಗಳು ಭತರ 
ಉಳದ ಕೆ ೆಂಡಿೆ. ಎೆಂದ  ಸೆೋಳುತತದದರ . 
 

 “ಆಗ ಇದದ ರಣ್ಣಗಳೆಲ್ ಿ ಎಲಿ್ಲ ಸೆ ೋದವೋಗೆ ತತಲಿ್ ಕಡ ಹೆಂದಿ, ಮೊಲ್, ನರಿ, ತೆ ೋಳ, ರಣ್ಹದ ದ ಬಟ್ಟಯೆ 
ಫೆೋಯೆಮವ ರಣ್ಣಯ  ಸ ಭರ  ವಷಿಗಳ ಕಲ್ ಕಣ್ಲೆೋ ಇಲಿ್" ಎೆಂದ  ಸೆೋಳುತತದರ  ಅಜಜ. ಮೊಮಮೆಮ ಆ 

ಕತೆಗಳೆಲ್ ಿ ನಜ ಅನಸ ತತದೆ. ಕಡೆಲ್ ಿ ಕಡಿದ  ಭರಿದ ಮೆೋಲೆ ರಣ್ಣ-ಕ್ಷಿಗಳು ಕಡಿನಲೆಿಲ್ಲಿರಫೆೋಕ  ಅಲ್ವ ನೋೆೋ 

ಸೆೋಳ!, ಆದರ  ಇೆಂದಿಗ  ಕೆಲ್ ಜಗಗಳಲಿ್ಲ ದೆೈತಾ ಮರಗಳ ಕ ರ ಹ ಗಳು ಸಿಗ ತತೆ. ಮತೆತ ಸವಲ್ಪ ವಷಿಗಳಲ್ಲ ಿ

ಕಡಿನಲೆಿಲ್ ಿಜನಬರಿತಗಿರ ತತತತೆಂತೆ, ಷವಿಯರ  ದನಗಳು ಮೆೋಯ ತತದವೆಂತೆ, ಆಗೆ ಮೆಮ ಬರಗಲ್ ಬೆಂದ ಕರಣ್ 

ನ ಯರ  ಮೆೈಲ್ಲ ದ ರದಿೆಂದ ದನಮೆೋಯಿಸಲ್  ಬೆಂದ  ದನಗಹಿಗಳು ತಮಮ ರಿರದೆ ೆಂದಿಗೆ ವಲ್ಷೆ ಬೆಂದ  
ಇೆಂದಿಗ  ಕಡಿನ ಅೆಂಚ ಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಮನೆ ಭಡಿಕೆ ೆಂಡಿದದಯೆ, ಊರ ಭಡಿದದಯೆ, ಆ ಊರ ಗಳಗೆ 
ದೆ ಡಿಡಗಳೆೆಂದ  ಸೆಸರ  ಇಟ್ ಟಕೆ ೆಂಡಿದದಯೆ. ದೆ ಡಿಡ ಎೆಂದಯೆ ದನಗಳನ ನ ಕ ಡ ವ ಕೆ ಟ್ಟಟಗೆ ಅರ್ ಹಟ್ಟಟ ಎೆಂದ  ಅರ್ಿ, 

ಇೆಂತಹ ದೆ ಡಿಡಗಳು ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡಿನ ಆಜ -ಫಜ ಗಳಲಿ್ಲ ಇೆಂದಿಗ  ಹೆಂಚಿಕೆಮಗಿೆ. 
 

 1974ರ ನೆಂತರ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡ , 
ಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಉದಾನವನ ಆದ ಬಳಕ, 

ಮಲೆೈಮಹದೆೋಶವರ ವನಾಜಿೋವಿ ಅಭಮರಣ್ಾ 
ರದೆೋಶ, ಬಆಟ್ಟಿ ಟೆೈಗರ್ ರಿಸರ್ವಿ, ಬೆಂಡಿೋುರ 

ಮ ೆಂತದ ಕಡ ಗಳೆಂದ ಆನೆಗಳು ಬೆಂದಿೆ. ಈಗ 

ಕಡಿನಲಿ್ಲ ಸ ಭರ  ಇನ ನರಕ ೆ ಸೆಚ ಾ ಆನೆಗಳು 
ನೆಲೆಸಿೆ. ಕಡ ಹೆಂದಿ, ಮೊಲ್, ಕಟ್ಟ, ಷೆಂಬರ್, 

ಚ ಕೆೆ ಜಿೆಂಕೆ, ಕಡ ಕ ರಿ, ಕರಡಿ, ಕೆನನಯಿ, ಚಿರತೆ, 
ಈಗ ಹ ಲ್ಲಯ  ಕ ಡ ಮತೆತ ಬೆಂದಿದೆ!, ಮತೆತ 
180ಕ ೆ ಸೆಚ ಾ ಜತಯ ಕ್ಷಿಗಳು, ಕೆಪ ಮತ ತ ಕ್ರೋಟ್ ರಫೆೋಧಗಳಗೆ ನೆಲೆಮಗಿದೆ ಈ ಬನೆನೋರ ಘಟ್ಟ ಕಡ . 
 



  

ಆದಯೆ ಅಜಜನ ಕಲ್ದಲಿ್ಲ ಇದದ ನರಿ, ತೆ ೋಳ ಮತ ತ ರಣ್ಹದ ದಗಳು ಅರಣ್ಾದ ಸ ತತಲ್ಲನ ನಗರಿೋಕರಣ್ದ, 

ಗಣ್ಣಗರಿಕೆಯ, ತ ತವರಿ ಮತ ತ ಆಸದ ಧವೆಂಸ ಮ ೆಂತದ ತತಡದ ಕರಣ್ಗಳೆಂದ ಕಣ್ಣಣಗೆ ಕಣ್ದೆ ಮಯೆಮಗಿೆ. 
ನನ  ಕೆಂಡೆಂತೆ ಚಿಕೆವನಗಿದದಗ ಕತತಲ್  ಕವಿಯ ತತದದ ಸಗೆ  ತೆ ೋಳ-ನರಿಗಳು ಹ ಳಡ ತತದದದನ ನ 
ಅನ ಭವಿಸಿದೆದೋನೆ. ಈಗ ತೆ ೋಳ-ನರಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಸೆ ೋದವೋ ಮರಿಗ  ಗೆ ತತಲಿ್!, ನನ  ಸಣ್ಣವನದದಗಲೆೋ 80-90 

ಆನೆಗಳು ಇರ ವ ಹಿೆಂಡ ಗಳನ ನ ನೆ ೋಡಿದೆದೋನೆ ಯೆೈತರ ಯಗಿ, ಭತತ, ಕಬ ಬ, ಫಳ ,ೆ ಭವು ಮತ ತ ಹಲ್ಸಿ ಮರಗಳಗೆ 
ಲ್ಗೆಗ ಇಟ್ ಟ ತೆಂದ  ಸೆ ೋಗ ತತದದವು, ಹಳಿಯ ಜನರ  ಮರದ ಹಟೆಟಯ ಮೆೋಲೆ ಕ ಳತ  ಆನೆಗಳನ ನ ಒಡಿಸಿ ತಮಮ 
ಫೆಳೆಗಳನ ನ ಕಯ ತತದದನ . ಆದಯೆೋ ಈಗ ಐದ -ಆರ  ಆನೆಗಳು ಇರ ವ ಗ ೆಂುಗಳು ಭತರ ಕಣ್ಸಿಗ ತತೆ. ಮತೆತ 
ಮತೆ ತೆಂದ  ಫೆೋಸರದ ಸೆಂಗತ ದೆಂತಚ್ೆ ೋರರ ಸವಳಯಿೆಂದ ಕೆ ೋಯೆ ಇರ ವ ಆನೆಗಳ ಸೆಂಖೆಾಯಲಿ್ಲ ತ ೆಂಫ 

ಕಡಿಮೆಮಗಿದೆ. 

 

                                                                                                 - ಅಶವರ್ .ಕೆ .ಎನ್ 



 

              ಕಡಿಡ ಜೆೋಡ
 

 

 

 ವಿೋಕೆೆಂಡ್ ಬೆಂತೆೆಂತಯೆ ಟೆಕ್ರೆಗಳಗೆ ಪಿಕ್ ನಕ್, ಸಿನಭ, ಭಲ್ ಗಳಗೆ ಸೆ ೋಗ ವ ಹ ಚ್ಾದಯೆ, ನನನ ಪೆರೆಂಡ್ 

ಗಳದ ಕತಿಕ್, ವಿಪಿನ್ ರವರಿಗೆ ಕಾಮೆೋಯ ಹಿಡಿದ  ತಮಮ ಸ ತತಲ್ಲನ ಜಿೋವ ೆೈವಿದಾವನ ನ  ತಮಮ ಕಾಮೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಿ

ಷೆಯೆಹಿಡಿಯ ವ ಹ ಚ ಾ. ಬಬರಿಗೆ ಕೆಪಯ ರಬೆೋದಗಳ ಮೆೋಲೆ ಹ ಚ್ಾದಯೆ, ಮತೆ ತಬಬರಿಗೆ ಕ್ರೋಟ್ಗಳ ಮೆೋಲೆ. ನಸಗಿದ  

ಷೌೆಂದಯಿದ ರಿಯೆೋ ಸಗೆ ಮೆಮ ಅದರಲ್ಲ ಿ ಮ ಳುಗಿದಯೆ ಅದರ ಷೌೆಂದಯಿದ ರಿಯನ ನ ಕಳೆದ ಕೆ ಳಿಲ್  
ಮರ  ಇಷಟಡ ವುದಿಲ್ಿ. ಅದರಲ್ ಿ  ಮ ೆಂಗರಿನಲಿ್ಲ  ಹಚಾ ಹಸಿಯಗಿರ ವ ವನದೆೋವತೆಯ ಷೆ ಬಗ  ಎೆಂತವರಿಗ  

ನೆ ೋಡಿದಕ್ಷಣ್ ಫೆೋಯೆ ಲೆ ೋಕವನೆನೋ ತೆಯೆದಿಡ ತತದೆ. 
ಹಿೋಗೆ ನಸಗಿದ ಷೌೆಂದಯಿವನ ನ 

ಆಷವದಿಸಲ್  ನಮಮ ಟೆಕ್ರೆಗಳು ಜಿೋಡಿ 

ಫೆಟ್ಟಕೆೆ ಸೆ ೋಗ ವುದೆೆಂದ  ನಧಿರಿಸಿ 

ತಮಮ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳದ ಕಾಮೆಯ 

ಸಗ  ಯಮಫರದ ಟೆೈಡ್ ಗಳನ ನ 
ಸೆಗಲ್ ಮೆೋಲೆ ಸೆ ತ ತ ನೆೋಗಿಲ್ ಯೋಗಿಯ 

ಸಗೆ ಮಧಾಹನದ ಉರಿ ಬಸಿಲ್ಲನಲಿ್ಲ 

ಸೆ ಯೆಟೆವು. ನವು ಸೆ ೋಗ ತತದದ 
ದರಿಯ  ಅರಣ್ಾವಲಿ್ದಿದದರ  ನಮಮ 

ಮತರರ ಕಾಮೆಯಗಳಗೆ ಕೆಲ್ಸವೆಂತ  ಕಡಿಮೆಭಡಲ್ಲಲಿ್. ಸಿಕೆ ಸಿಕೆ ಕಾಟೆಪಿಿಲಿ್ರ್ ಗಳನ ನ, ಮಡತೆಗಳನ ನ, 
ದ ೆಂಬಗಳನ ನ, ಇರ ೆ, ಜೆೋಡ ಮ ೆಂತದವುಗಳನ ನ ಫೋಟೆ ೋಹಿಡಿಯ ತತದದ ಅವರ ಗಳು ಅಧಿ ಅಡಿ ಚಲ್ಲಸ ವುದೆೋ 

ಅಧಿಧಿ ಘೆಂಟೆಮಗ ತತತ ತ. ಬಸಿಲ್  ತನನ ವಖದ ರ ಚಿಯನ ನ  ಸೆಚಿಾಸಿದದರಿೆಂದ ನವು ಅವರ  ತೆಗೆಯ ತತದದ 
ಫೋಟೆ ೋವನ ನ ನೆ ೋಡಿ ಧಗೆಯಿೆಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಳಿಲ್  ದ ರದ ಮರದ ನೆರಳುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಂತ  ಅವರಿಗಗಿ ಕಯ ತತದೆದವು. 
ಹಿೋಗೆ ನಮಮ ಯಣ್ವು ಆಮೆಗಿೆಂತಲ್  ನಧನಗತಯಲ್ಲ ಿ ಷಗಿದದರಿೆಂದ ನಮಮ ದರಿಯ  ಅಧಿಸೆಯ ವಷಟರಲೆಿೋ 

ಎರಡ  ಗೆಂಟೆಮಗಿ ಸೆ ಟೆಟಯ ಕ ಗ  ಮೆೋಯೆ ಮೋರಿತ ತ. ಇನ ನ ಹಸಿವನ ನ ತಳಲಯೆವು ಎೆಂದ  ತಳದ ನನ  ಸಗ  

ಉಳದ ಗೆಳೆಯರ  ಹಿೆಂತರ ಗ ವುದೆೆಂದ  ಯೋಚಿಸಿ ಹಿೆಂತರ ಗ ತತದದಗ  ವಿಪಿನ್,  

 “ನಗೆೋಶ್ . . . ನಗೆೋಶ್. . . ನಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲ ಅಲೆ ನೋಡಿ ಸೆ ಸ ಸಿಪಸಿೋಸ್ ಷೆಪೈಡರ್, ರ್ವ ಎನ್ ಕಳಿರಿೋ ಇವುನ” 

ಎೆಂದ  ದರಿಯ ಕೆದಲೆಿೋ ಇದದ ಮರದ ಬ ಡದ ಬಳಗೆ ಸೆ ೋದರ . ಅಲಿ್ಲ ೆಂದ  ಕಡಿಡಯನ ನ ಕೆಂಡ ನನ   “ರಿೋ. . . 
ವಿಪಿನ್ ನಮೆಗ ಆಗಿಿೆಂದ ಷೆಪೈಡರ್ ಗಳನ ನೆ ೋಡಿ ನೆ ೋಡಿ ಕಡಿಡಗಳು ಷೆಪೈಡರ್ ಗಳ ತರ ಕಣ್ಣಸಿತೆ”. ಎೆಂದ  ನಕೆೆ. “ಏ. . . 

ಇಲಿ್ ರಿೋ. . , ನೆ ೋಡಿ ಇಲ್ಲ”ಿ ಎೆಂದ  ಮತೆತೋ ಆ ಮರದ ಬ ಡದ ಹತತರ ಕೆೈ ತೆ ೋರಿಸಿದಗ ಅದನ ನ ನೆ ೋಡಿದ ನಮಗೆ 



ಆಶಾಯಿೆೋ ಕದಿತ ತ. ಅಪಟ್ ಕಡಿಡಯ ರಿೋತಯೆ ಕಣ್ ವ ಈ ಕಡಿಡೋ ಜೆೋಡವನ ನ ತದೆೋಕ ಚಿತತದಿೆಂದ ನೆ ೋಡಿದರಶೆಟ 
ಗೆ ತತಗ ವುದ  ಇದ  ನಜಿೋಿವಿಯಲಿ್, ಸಜಿೋವಿ ಎೆಂದ . ಇದ  ariamnes ಜತಗೆ ಷೆೋರಿದ ೆಂದ  ಜೆೋಡ. 

 

 

 ತ ೆಂಫ ಸಣ್ಣನೆಯ, ಉದದ ಸೆ ಟೆಟಯ ಈ ಜೆೋಡವು ಕಡಿಡಯ ಸಗೆ 
ಇರ ವುದರಿೆಂದ ಫೆೋಯೆ ಸಣ್ಣ ಹ ಳಗಳಗೆ ಸಗ  ಜೆೋಡಗಳಗೆ ಕಣ್ಣಣಗೆ ಮಣೆಣರಚಿ 

ಇದ  ಎಳೆದಿರ ವ ೆಂದ  ಅರ್ ಎರಡ  ಎಳೆಯ ಯೆೋಶೆಮಗೆ ಬೆಂದ  
ಬೋಳುವೆಂತೆ ಭಡ ತತದೆ. ಫೆೋಯೆ ಹ ಳುವು ಬೆಂದ  ಬದದ ತಕ್ಷಣ್ೆೋ ಈ 

ಜೆೋಡವು ಅದರ ಬಳಗೆ ಒಡಿ ಸೆ ೋಗಿ ತನನ ಉದದನೆಯ ಹಿೆಂಗಲ್ಲನೆಂದ 

ತನನ ಯೆೋಶೆಮಯನ ನ ಸ ತತ ಅದ  ತಪಿಪಸಿಕೆ ಳಿದೆಂತೆ ಭಡ ತತದೆ. 
ಅದರ  ಗೆಂಡ  ಜೆೋಡವು ಸೆಣ್ ಣ ಜೆೋಡಕ್ರೆೆಂತ ಸವಲ್ಪ 
ಸಣ್ಣದಗಿರ ತತದೆ.        

                                                                          

 

                                     

 

- ನಗೆೋಶ್ .ಒ .ಎಸ್           

  

 

 



 

ಮ ಡಿದವ ದ ರದಲ್ಲ 
ಅೆಂಬರದ ಚ ಕ್ರೆ 
ಫೆಳಕ್ರನ ತೆಯೆಯನ   
ಮಡ ಚ ತಲ್ಲ. . . 

 
ತೆಳು ನಗೆ ಮನ ಗ ತ 
ಆಗಸದ ಕೆೆಂನ ನ ಅಳಸ ತ 
ಹಕ್ರೆಯ ಚಿಲ್ಲಪಿಲ್ಲಯ 
ಮಯೆಸ ತಲ್ಲ. . . 

 
ಹಸಿರಿನ ಕನನವ 
ಕೆೆಂಗಿ ಮ ಡ ತಲ್ಲ 
ತಳಬಳು ನೋಡ ತ 
ಆ ಗಗನದಲ್ಲ. . . 

 
ದ ರದಲ್ಲ ಮ ಡಿದವೂ 
ಫೆಂದಳದ ಚ ಕ್ರೆ 
ಷವಿರ ಷವಿರ ಲೆಕೆವಿಲ್ಿ  
ಆ ಫನನಲ್ಲ. . . 

 
ನಲ್ ಕದ ನೆಲೆಯಲ್ಲ 
ತಳಯದ ಅನೆಂತದಲಿ್ಲ 
ಸಕಲ್ರಿಗ  ಚಿೆಂತನೆಯ 
ಮ ಡಿಸ ತಲ್ಲ. . . 

 

 

- ನಗಯಜ್ ಅೆಂಬಗ 

                                                                                                     ಉತತರ ಕನನಡ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- “ಹಸಿರ ಕನನದ ನಡ ೆ ಹರಿವ ತಳನೋರ ”  

- ಈ ೆಂಟ್ಟ ಸಲ್ಗ ದೆಂತಚ್ೆ ೋರರ ಗ ೆಂಡಿಗೆ ಸಿಲ್ ಕ್ರ ಕ್ರವಿ ತ ತಗಿರಫೆೋಕ   


