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1

ಇಸ�. 1550 ಏ��� 10- �ಂದೂ ಮ��ಗರದ� ಎ�...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

��ಂ�ೕ��ೂ ಎಂಬ �ಸ�ನ ��ೕ� ��ಟ ��ಸು��ದ�  ಹಡ�ನ ��ಪ� � �ಂ�� ಅದರ ��
�ೕ� �ಂತು ���ೕಡಗ�ದ�  ಆಗಸ �ೂೕ� ಒ�� �ಜಯದ ನ� �ೕ�ದನು. ಅದ�� �ರಣ�
ಇಲ� �ರ�ಲ� . ಈ ಉತ�ಮ ಹ� ಒಂದು �ಕ�  ಸು�ೖವ ಅ��ೕ!

ಮುಖ� �� ಎರಡು �ಂಗಳ �ಲದ ಒಂದು ಐ���ಕ ಅ�ನುಷ �ಹಸದ� ಜಯಗ�� ಅವನು ಈ
�ಂದೂ �ಗರದ �ಕ� �ಕ�  ಹವಳ ��ೕಪಗಳ ಸಮೂಹ�ಂದ ತನ�  ����� �ಂ�ರುಗು��ದ� ನು. ತನ�
ಹಡ�ನ �ಂ��ೕ ಇನೂ� ���ಗ�ೕ ಭರ�ರ �ರ �ೂತ� ತಮ� �ೕ ಆದ ��� �� ಹಡಗು
ಸ� �ೕ�ಬರು��ತು�...

ಈ �ಗರದ �ೕರನು� ಬೂ� �ೂೕಲ� ್ ಅಥ� �ೕ� ಬಂ�ರ ಎನು���� ��ಕರು. ಆದ� ತನ�  ಬ�
�ಜ�ದ �ನ� �ೕ ಇತ�ಲ� ! ಅದೂ �ರೂ ಊ�ಸ�ರದಷು� ಅ�ಧ ಪ��ಣದ�. ತನ� ಮತು� ತನ�
ಆ�ಸ ಮತು� �ೂೕಗ�ಂದ ನರಳು��ದ�  �ಬ� ಂ�� �ಕ� � �ಕ�ರದಷು� ಅ�ರ!

ಎರಡೂ ವಷ�ಗ�ಂದ ಸ� ಲ� � ��ಮ�ಲ� �ೕ ಸಮುದ�ದ� ಅ�ರತ ದು��ದ� ವರ �ನ�ಕ ���
��ಸ� �ದ ಅ�ಯದ ಅಂ�� ತಲು�ತು�. �ಲವರನ� ಂತೂ ಆ ��ೕಪದ� ಹೂತು ಬರ�ೕ�� ಬಂ�ತು�.

ಅವರ�ಬ� ನು� ಹೂ�ಗ �ತ � ��ಪ� � ಆದ ತನ� �ೕ� ದುಃಖ��ತು�. ಅವನೂ �� �ೂ��ದ�
�ತ ��ಂ��ಂದ �ಕಷು� ನರ�ದ� . ಅಲ� �ೕ ಎಲ� ರಂ� ಅವ�ಗೂ �ೕಘ� ಪಯಣ�ಂದ ಕಡಲು�ೂೕಗ
(�ೕ ����) ತಗು�ತು�. ಅವ�ೕ �ದ�  �ಕು� �ಮ��..

ಆದ� ಅವ�ಂದ �ೕ�ದ�  ಅತ� ಮೂಲ�  ����ಂದ ಈ �ೂ��ಲ� ದ �ಗರದ ನಡು�ನ ಆ �ಕ�
��ೕ�� ��ೕಪವನು� �ೂ�ಗೂ ಪ�� ಹ��ದ� ರು.

ಮೂಲತಃ �ದ�  �ಕು�ಗ�� ಮುಖ� ಸ���ದ�  �ಮ�� ವಶದ� ಅತ� ಂತ �ೂೕಪ�  ಮತು� ��ತನ
ರಹಸ� �ದ �ಮೂ�� ಖಂಡದ ಪ�ಯು��ಗಳ ನ� ಸ� ಇತು�!
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ಹಲ� ಲಕ�  ವಷ�ಗಳ �ಳ� ಇ���ನ� �ದ ಸ� ಗ�ದಂತ� ಭೂಖಂಡ �ಮೂ��, ಆ �ಲದ� �ೂಡ�
ಪ�ಳಯದ ಸಮಯದ� ಸಂ�ಣ� �ಶ�� ಸಮುದ�ದ ತಟ �ೕ�ತು�. �ಜ ����ತ� ರ�
��ಗೂ ಈ ಕಟು�ಕ�ಯ� ನಂ���ರ�ಲ� . �ಂ�� ತರಹದ �ಲ� ಕಡಲು ��ಣದ
ಹುಚ� ರನು� �ಟು�!

�ೂ�ಗೂ ಅ ಶತಪ�ಯತ� ದ �ಭ �ೂರ�ೕ �ೂ��ಗ �ಂ�� ಹುಚ� ನಂ� ನ�� ದ� , ಕು��ದ� ,

ಉರು�� ಅ��ದ�  ಆ ��ೕಪದ� ಆ ನಂಬಲ�ಧ� �ದ ಬಂ�ರದ �ೂೕ� �ೂೕ�ಗಳ ಸಂಪತ�ನು� ಕಂಡು.

ಅ�ೕನೂ ಈ�ನ �ಲದ 24-���� �ಕ� ದ ಬಂ�ರವಲ� . �ಂ�ೂಂದು ಯುಗದ� ���ತ �ನ� ದ
ಎರಡು ಮೂರು ಅ� ದಪ� ದ ��� �ನ� ದ �ೂೕ�ಯ ತುಂಡುಗಳು. ಅದರ ����� ಈಗ
�ನದಂಡ�ಲ� !

�ಶ� ಕ��ದ ���� �ೂ��ೂ�� �ಂ�� ಮತು� ಅವನ ���ಣ�ದರೂ ಹ�ದ ��ಕರನು� ಆ
��ೕಪದ ರಹಸ�  ಗು�� ಕ��ೂ��ಗ ಅ� ಅವ�� �ೖತ�  ��ಯು��ಂದು �� ಆ�� ಬಂ�ರ
ಕಣು� �ೂೕ�ೖ�ತು�. ಅದನು� �ವಲು �ಯು��ದ�  ಈ� ಭ�� �ತ � ���ದ�  �ಲ�ೕ ಆ���ಗಳನು�
ಕಣು� �ಟು�ಸುವ ಮುನ�  �ೂಂದು ಅವರ �ಣಗಳನು� ��� ��ದ� ರು. ಆ ��ಕರ ಹುಚು� ಆನಂದದ
ನಡು� ���� ಸತು� ���ದು� �ೂ���� ಮುಂ�ನ �ನ ಕು�ದು ���ದ�  ಎಲ� ರ ಅಮಲು
ಇ��ಗ.

ಆ�ೕ� ಒಂದು �ರದ �ಲ ತಗು�ದು�’: ತಮ�  ಹಡ�ನ ಗು�ಮರೂ, ಮತು� ಆ ��ೕಪದ
ಆ���ಗ�� ಯಮ���ಗುವಂ� ಕಷ� ಪಟು� ಆ ಬಂ�ರದ ಗ��ಗಳನು� ಗು��ಂದ ಎರಡು
ಮೂರು �.�ೕ. �ಗರದ ದಡದ� ಲಂಗರು ��ದ�  ��ಂ���ೂೕ ಮತು� ��� �� ಎರಡೂ
ಹಡಗುಗ�� ��ಸಲು! ತಳು���ಗಳ� ಸ� ಲ� , ಅ�ದ�  ಮೂ�� ಕ��ಗಳ �ನು� ಮು�ಯುವಂ� ಇನ� ಷು�,
��� ದು� �ೂ��ದ�  ಗು�ಮರ ���ೕ �ೂಂ�ಗುವಷು� ಪ��ಣದ �ನ� ದ �ಗ����ತು�.

ಹಲವರು ಆ ಅ�ಧ�  ಶ �ಮ�� ����ೕ ಸತ�ರು. �ಕ� ವರನು� ��ಕರ �ವಲು�ರರು
�ದ�ಯ�� �ೂಂದರು. ���ೕನ ಸಂಪ��ನ ಅಡಗು�ಣ��ದ�  ಆ ನತದೃಷ�  ��ೕ�� ��ೕಪ�ೕ
ಇಂದು ಅವರ �ಮೂ�ಕ ಸ� �ನ��ತು�. �ಚು� ಜನ ಉ�ದಷೂ� �ಚು� ��ಗು��ತ�ಲ�  ಆ ಅಮೂಲ�
ಬಂ�ರ?.. ��� ಅ� ��ಥ� ಮತು� ��ಯ� ��ೕ ��� ���ಲ� �ೕ ���ತು�...

��ಪ� � �ಂ�� �� ಇ�ದು ��ಗ ತನ�  ������ �ೂೕ� ಆ ಸಂ�ಯ �ದಲ �� ���
ಗುಟುಕ�ಸು��ದ� �ೂೕ, ಆಗ ಹಡಗು �ಲಕ� ಣ�� ಓ��ತು�. ಅಗ�ೕ ��ಯ ಎಚ� �� ಗಂ�
ಆತ��ದದಂ� ಬ�ಯ�ರಂ��ತು�.

��ಪ� � ಮತು� ಅವನ ��ಯ �ಬ� ಂ� ಏ���ಂದು �ೂೕಡಲು �ೕ�ನ ��� � ಬಂ�ಗ ಅವ��
ಎ�ಝ��ಸುವ ದೃಶ�  ಕಂ�ತು�.

ಎದು�� �ಗಂತ ಇದ� �� ದಂ� �ಮು��ಲ� ಮು�� �ೂೕ�ತು�. ��� ��ನ ��ಪ� � �ೖ�ೂೕ ಸ�
ಆತಂಕ�ಂದ �ೖ�� ಪ��ಮ��� � �ೂೕ�ಸು��ದ� ನು.

ಅ�ೕನು? ಓ� �ೕಸ�! �ಟ� � �ಡಂಭೂತ� ಎನು�ವಂ� �ೖತ�  ಅ�!...ಇದು�ೕ
ಸು���ೕ?...ಅ��ೕ ��� ! ಸ� ಲ�  �ೂ��ನ �ಳ� ಏನೂ �ೂಂದ� ಇರ�ಲ� ವಲ� ...
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ಆ ರಕ� ��ರದ ಅ� ಮತು� ಜಲ�� ತಮ� ನು� ನುಂಗ�ಂ� �ೕಗ�� ನು�� ಬರು��� ಎ��ತು
ಅವ��.

ಅ�ೕ�ೂೕ ಆಗ ��ಪ� � �ಂ��� �ತ ��ಂ��ಂದ ನರ�ದ �ದ�  �ಕು� ���� �ೂ��ದ�  �ೂ�
ಎಚ� �� �ತು ��ಯ� �ದ���ತು�.

“�ೕಡ..�ಮೂ��ದ �� ಎಂ�ಗೂ ಮುಟ� �ೕಡ...ಅದರ ��ಯ �� ಆತ� ಗಳು ಈ ಕಡಲ�
ಸುತು����. ಅವರು ಅ��ನುಷರು. �ಮ� ನು� ಈ �� ಕ�ಯ� ಲು �ಡು��ಲ� ... ಇದು ಅವರದು�!”
ಎಂದು ಅಂಗ��ದ� .

ಆಗ ��ಲ� ರೂ ಆ ಬಡ��ಯ ಸುತ� ಕು�ದ ಅಮ�ನ� ನ�� �ೕ� ����... ಆದ� ಈಗ?

ಐ�ೕ ��ಷ� ಆ�ರ�ರದು...��ಂ���ೂೕ ಮತು� ��� �� ಹಡಗುಗಳ ���
ಮೃತು�ಸ� ರೂಪ�� ಹು��ದ �ೖ���ಯ ಸಹಸ �ಗಟ� � �ಲ� �ೕರು �ಪದಂ� ಬಂ�ರ�ತು�.

ಆ �ಲ�� ಬ�ಷ� �� ಕಟ� ಲ� |���ನ� �ದ ಆ ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು ಆ �ೂ�ತ�� ಮಕ� ���ಯಂ�
�ಗರದ� ���ಚೂ�� ಮು�ದು �ದ� �. ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳನೂ� ಅದರ�ದ�  �ಬ� ಂ� ಮತು�
��ಯನು� ಸಮುದ��ೕ ಆ�ೕಶನ ��ದು�ೂಂಡು ನುಂ� ��ತು�!

ಮ��ನು� ಹತು� ��ಷದ� ಆ ಜಲ�� ��ರಣ ���� ಇ��ಗ ಮುಸ� ಂ� ಮಬು� �ಳಕ� ಅ�ಗಳು
ತಮ� ಈ ದುರಂತ�ೕನೂ ಅ�ಯ�ಂಬಂ� �ಂತ�� ಮುಗುಳ� ಗು��ದ� ಂ�ತು�.
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�ೂ��ಯ �ೕ�� ಟ�ಸ� ್ �ಂ��� �ಲ���ಯ�ಂದು ಸುಸ��ತ �ರು ಕ�ೕ���. ಇದನು�
ಇಂ�ಯ� ಅಂಡ�-�ಟ� �ಸ�� ಇ���ಟೂ�� ಎಂಬ ��ರಣ �ಸ��ಂದ ಕ�ಯ�ಗುತ��.

ಆದ� ಅದರ ���� ಮತು� �ಯ� �ವ�ಹ� ಅ��ರ ಮತು� ಶ��, ಗೃಹ ಸ��ಲಯ ಮತು�
ಇಂ�ಯ� �ೕ�ಯ ವ�ಷ�  ಅ���ಗ�� �ತ � ����.

ಅದರ ಮುಖ� ��� �. �ೕ�� ಅಂದು ����ಯ ಇ-�ೖ�ನ� ಬಂದ ಮುಖ�  �ೕಖನವನು� ಕಣು�
�ರು����ೂಂಡು ಓ� ಕಣು����ೂಂಡು ಉ� ಎಂದು �ಟು���ಟ� ರು.

�. ಪ��ೕ� �ೕ��� 60 ವಷ�. ಅವರು �ೕವ� �ೕ��� ಸ�ೕ��, ಆ���ಲ� �ೕ�
�ೖ�ಧ� ಮಯ ಇ�� �ಗೂ �ಷಯಗಳ� �ವ�ಜ�ಕ�� ಎ� ಮ� ��ಯಂ� �ೕಶ��
ಅ�ರತ �ೕ� ಸ��ದವರು. ಅವರನು� ಅವ�ಡೂ �ಷಯಗಳ� ಅ��� ಎಂದು ಅಂತರ����ೕಯ
ಮಟ� ದ� ಸ� ಲ�  ��ದವರೂ ಸ� �ರ�ಸುವರು. ಇಂದು ಈ ಗುಪ�ಸಂ��ಯ �ೕರಮ�!

ಆದ� ಇವತು� ಓ�ದ ��ರ ಅತ� ಅಂಡ�-�ಟ� ���ಲ�ಯೂ ಅಲ� , ಇತ� ಆ���ಲ�/

��ತತ�  ಇ��ಯದೂ� ಅಲ� . ಇ�ೂಂದು ಸ� ೃ��ಟುಕದ �ೖ��ಕ�� ನಂಬದ ಕಡಲು ��ಣ
ಎನ� ಬಹುದು.
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ಅದ��ೕ ಅವರು ತಮ�  �ೕ� ಆಪ�ೕ�ಂ� ಆ�ೕಸ� ಆದ, ಇಂ� ��ರಗಳ� ಪ��ತ�ದ ��ಪ� �
ಅ��� �ಯ�� �� �� ತಮ�  ಬ� ಕ��ದರು. 32 ವಷ� ವಯ��ನ ಆ�ನು�ಹು �ಹ�
ಅ��� ಮಂಗಳೂ�ನ ಅ��� �ರ�ೕಯ ��ಪ�ಯ ��ಶ� �ೕಸ�� ��
�ೕ�ಯ�ದ� ವನನು� �.�ೕ�� ಹ��ರ�ಂದ ಬಲ� ರು. ಅವ�ಗೂ ಇವರ ಬ�� ಗುರುಗಳು
ಎ�ಸುವಂ� �ರ�ದರ ಹಲ� ವಷ� ರಹಸ�  �ಶ�ಗಳ� ಜಂ��� �ಲಸ ��ದು�ರ ಫಲ��
����.

ಈಗ �ೕ�� ಒಂದು ವಷ��ಂದ �� ಆರಂ��ದ ಈ ��ೕಷ ಸಂ��� ����ೕಷ� �ೕ�
ಅವನನು� ಕ����ೂಂ�ದ� ರು.

ಎದುರು �ೕ�ನ� ಕು�ತ ಕೂ� ಕ� ಕ�� ಕೂದ�ನ ಆರು ಅ� ಎತ�ರದ ಶ���� �ೖಕ��ನವನ
ಕಂಗಳ� ಅ�ಂತ�ೂೕ ಅದಮ�  ಉ��ಹ, �ೂೕಲದ ���ಸ ಕಂಡು � �ೕ�� ಪ�ಸನ� �ದರು.

“�ಮೂ��?” ಎಂದು ���ೕ �ೕ���ಲ� � ಆ ಪದವನು� ಅವನತ� ಎ�ದರು �.�ೕ��.

ಇದು ಅವ�ಬ� ರ ��ನ�  ಸಂ�ಷ� �ೖ�!

“ಮ��ೕ� ��ಸು��� ಈ ‘ಕಟು�ಕ�’ �ಮ�  ���?...�ಮ� ನು� ನಂ�ಸಲು ನನ��ಲ� ವಲ� ?” ಎಂದು
�ೂಟ� ನ� �ೕ� �ೖ ��ದನು ಅ��� �ಯ�.

“ಅ���  ಆ�ೕ�!” �.�ೕ�� ಅವನನು� ����ದರು ಅಥ�ಗ��ತ��.”�ೕನು ಮ�� �ದ�ಂದ
�ೕಳು�� �ೂೕಗು...”

“ಸ� ��ದ�” �ೂಸ�ೕ�ೂೕ �ಳವ����� ಈ ಬ��, ಅವ�ೕ �ೕಳು��� ಎಂದು�ೂಂಡು
�ವ�ನ�� ಆರಂ��ದ ಅ���.

“...ಈ ಭೂ� �ೖಶ�ವ��ಯ��ಗ ಅಂದ� ಈ ಯುಗಗ�ಗೂ ಮುಂ�ನ
ಕ��ದು...ಭೂ�ಯ� ಭೂ-�ಗ ಈ�ನ ನ�ಯ ಖಂಡಗಳಂ�ರ�ಲ� ... ಅ���  ಆ ಮ�
ಜಲಪ�ಳಯದ ನಂತರ �ೕ� �ೕ��ದ�. ಇದನು� �ಂ��ಂಟ� ��ಫ� ್ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

ಅದ�� �ೖಬ�ನ� ���� ಫ� � ಎಂದೂ ಕ�ದ ಕ�ಯ ����ಯೂ ಇ�.

ಈ�ನ �ರತದ ಉಪಖಂಡ�� ಅಂ�ದಂ� ಅತ� ಂತ ��ಲ�ದ ಸಮೃದ� �ದ ಭೂಪ��ೕಶ�ಂ�ತು�.
ಅದನು� �� �ಮೂ�� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

ಅವರು ಏನು ಕ�ಯು��ದ� �ೂೕ �ೂ��ಲ� ... “

”��ದ� ಕುಮ� ಖಂಡಂ ಎನು����ಯಲ�  �ೂೕದ ಸಲ?” � �ೕ�� ಕಣು��� �ೕ�ದರು.

“ಅದು ಇ�ೂ�ಂದು ಉಪಕ�” ����ಂದ �ವ��ದ ಅ���. “ತ�ಳಗಂ ಎಂಬ ಮ� ���ಜ� �
ಋ� ಅಗಸ��ರು ಕ��ದ ��� �ೖಭವಯುತ�� ಅ�ವ� ��ವ�� ಕಂ�ದ�  ���ಡ ���ಯ
ಕ�ಯದು. ಅದು�ೕ �ಮೂ��, ಅಥ� ಅದರ ಒಂದು �ಗ, ಒಂದು �ಜ�  ಎಂದು ತ��ನ
ಇ��ಸ�ರರೂ, ಕ�ವ�ೕಣ� ರೂ ಮ�� ಮ�� �ಖ����. ಅದನು� ಸದ� �� ಪಕ� �� �ೂೕಣ. ಅದ��
ಆ�ೕ� ಬರು��ೕ�...
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“...ಈ �ಮೂ�� ಇದ�  �ಲ ಘಟ� ದ�
ಭೂ� ಈ�ದ� ಂ� ಇರ�ೕ ಇಲ� . ಅದು ಒಂದು
ಸ� ಗ�ದಂ� ಆ�ೂೕಗ� ಕರ ಸುಂದ��ಸುಂದರ
ಗ �ಹ��ತು�. ಈಗ �� �ೂೕಡುವ �ೕಸ�,

ಚ��ಲಗಳ �ೖಪ�ೕತ� �ರ�ಲ� . ಹ�ಯು ಬಹಳ
ಪ�ಶುದ� ��, �ಚು� ���� ಅಥ�
�ಂದ��ಯುಳ� ��ತು�, ಗುರುತ�  ಶ��ಯೂ
����ತು�. ಆಗ ಒಂ�ೕ ಋತು, ಎ��  ತಂ�,

ಭೂ�ಯನು� ಮಂ�ನ ಹ�ಗಳು ಸ�
ಆವ�ಸು��ದ� ವಂ�. ಮ�ಯುಂಬು�ೕ

ಅಪರೂಪವಂ�. ಆದ� ಸ� ಹಚ�  ಹ��ನ ಬೃಹ� ಮರಗಳು ನೂ�ರು ಅ� ��ಯು��ದು��ೕ
��ನ� ವಂ�..ಅ�ಗಳ ಜ� ಹಲ�ರು �� �ೕಳ�ಯದ ��� ಪ� ಸಂಕುಲ�ತ�ಂ�. ಮನುಷ� ನ
ಆಯುಸು� ��ರ ವಷ�ಕೂ� ����ರುವಂ� ಅತ� ಂತ ಆ�ೂೕಗ� ಕರ ��ವರಣ!! ಸ� ಲ�  ಕೂ�
��ನ� �ೕ ಇಲ� ...ಎಲ� ರೂ ಸ����ಗಳು ��ನ� ���ೕ ಅ�ಂ���ಗಳು
ಅಂದ�...���ಗಳನು� �ೂಲು���ರ�ಲ� ..ಅ� �ನವನನು� ಏನೂ �ಡು��ರ�ಲ� ...
��ನ� ���ೕ ಅವರು ಜಯಂಟ� ್ ಅಂದ� 20 ಅ�ಗೂ ಎತ�ರ ಇರು��ದ� ರು...ಒಂತ� ಈ
�ೂೕಕ�ೕ �ಮ� , ಸಭ�  ಅ�ಂ�ತ� ಕ �ಲ.. ಇದನು� ��ೕಗ ನಂಬ�ಗದ� �ಂದ ಸುಳು�, ��ಣ
ಅನು���ೕ�ೕ�ೂೕ!

“�ಮೂ�ಯದವರು ಆ �ಲದ� �ೕ� ಅಷು� ಮುಂದುವ�ದರು? ಮತು� ��ದರ�?” ಅ�ಕಣು���
�ಚ�ಗ �ಸ��� �ೕ�ದರು �. ಪ��ೕ� �ೕ��.

ಇದು ಹಲ� �� ಆ�ತು�. ಮ�� �ನ�ವತ�� ಅ��� ���. �ಟು���ಟು� ಮುಂದುವ��ದನು,

“ಇದು ��ಯುಗಕೂ� ಮುಂ�ನ �ಡು ಎನು����. ��� �� ಅವರನು� ಆ��ನವ��
�ೂೕ�ಸುವಂ�ಲ� ...ಇವರು ಅದಕೂ� �ಂ�ದ�  ಆಧು�ಕ �ಣ� �ಳವ����ದ�  �ೕಶ-

�ಲದವರು..”

“�� ಆ��ನವ�ಗೂ ಮುನ�  ಭೂ�ಯ� �ರೂ ಇರ�ೕ ಇಲ�  ಎನು���ೕ�” ಎಂದು
ಸಮ����ೂಂಡರು ಅವನ ��.

ಅ��� ಮುಂದುವ��ದ:

“...ಈ ಮುಳು�ದ ಖಂಡ ಮತು� ಮುಂದುವ�ದ �ಗ�ೕಕ�ಯ ಬ�� �ದಲು ಸಂ�ೂೕಧ� ��
�ೕ� �ೕ���ದ�  ಆ���, ��ಶ� ಮುಂ�ದ �ೕಶಗಳ ಸಸ� ಗಳ ಮತು� ಖ�ಜ ವಸು�ಗಳ �ಮ� �
ಕಂಡು �ರ�ದವ�ೕ ��� ���ೕಟ� ಎಂಬ ���. ಅವ�ೕ ಇ���  �ದಲು ಒಂ�ೕ
ಭೂಖಂಡ��ದು�ದು ��ನು�ಲದ� ಮುಳು�, ದೂರ ದೂರ �ದ��� ���ರ�ೕ�ಂದು
ಅನು�ನಪಟ� .
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...�ಮು� ಎಂಬ ��ಯ ಮಂಗಗಳು ನಂಬ�ರದಷು� ದೂರ ದೂರದ ಏ�� , ಆ���ೕ�� ಮತು�
ಆ��� ಪ��ೕಶಗಳ� �ಕು�ದ�ಂದ ಇ�ಲ�  ಒಂ�ೂ�� ಒಂ�ೕ ��ನ� ಇ��ರಬಹುದು ಎಂದು ಅದನು�
�ಮೂ�� ಎಂ�ೕ ಕ�ದ.

...ಈ�ನ ಮೂರೂ ಖಂಡಗಳ ನಡು� ಹರ��ೂಂ�ದ�  ಆ �ೂಡ�  ���ೂೕ��ರದ ಖಂಡ ಪ��ೕಶ�ೕ
ಅದು ಎಂದು ಅವನು ���ದ. ಅಂದ� ಈ ಮೂರೂ ಖಂಡಗಳು ಆಗ ಒಂ�ೕ �� ಂ� ��
ಆ���ಂದು...”

...ಇದನು� ಮುಂದುವ�� ಅ��ಸ� ್ ���� ಎಂಬ ���ಂ� ಅದನು� �ನವನ �ದಲ ಸ� ಗ�ದಂ�
�ಡು, �ದಲ �ಗ�ೕಕ ವಸ� ಇದು�ೕ ಎಂದು ���ದ.”

...ಆಗ ಅ�ಂದಲೂ ಮನುಕುಲ� ವಲ� �ೂೕ� ��� �ೕ� ಖಂಡಗಳ� ���ತು ಎಂದೂ, ಆದ�
ಮೂಲ�ದ ತುಂ� ಸಂಪತ� �ತ�ದ ��ೕಮಂತ �ಡು �ತ � ಈ �ಂದೂ ಮ��ಗರದ�
ಮುಳು��ೂೕ��ಂದು ಯು�ೂೕ�ನ ಬಹಳಷು� ಜನ ನಂ�ದರು. ಇದ�� ಖಂಡಗಳ �ೕಪ�� ಎನು�ವ
���ಂತ� �ಂಬ��ತು”

�. ಪ��ೕ� �ೕ�� ಆಗ ಏ�ೂೕ ��ಸು��ದ� ವರು, “��ದ� ಅದಕೂ� ಮುಂ� ಈ ಕಡಲು
��ಣಗಳ� ನಂ���ದ�  ಯು�ೂೕ�ಯ� ��ಕರು ಬಂ�ರ �ೕ�ಗೂ ಇದಕೂ� ಸಂಬಂಧ
ಕ��ಸು��ರಲ�  , ಅದು �ೕ�?”

ಅ��ಶ�ಗೂ ಅವರ �ತು ಅಚ� � ತಂ�ತು! ಈ ರಹಸ� ವನು� ��ಂದೂ ಮುಂ� ಅವ�� �ೕ�ರ�ಲ� .

“�ದು, �ದಲು ಬಂ�ರದ ಅ��ೕಷ�ಯ� �ೂೕಲ� ್ ರ� ಎಂದು �ೂರಟವ�ೕ ಹಡಗುಗಳ�
ಖಂಡ ಪಯ�ಟ� �ಡು��ದ�  ���ಶರು... ���ಷರು, �ೕಚು��ೕಸ��ಂ� ಮುನ� ... ಇಸ�
1500-1600 ರ�”

“ಬಂ�ರದ ಬ�� �ೕಳು...” �. �ೕ�ಯರ ಈ �ತು �ೕ� ಅಚ� ��ದರೂ ಅ���
ತ�ದು�ೂಂಡ.

“ �ಮೂ�� �ಲದ� ಭೂ� ಅತ� ಂತ ಸಮೃದ� ����ಂದು ಆಗ�ೕ �ೕ��. ಖ�ಜ ಸಂಪತು�,
ಅಮೂಲ�  ರತ� ಗಳೂ, ಅದರಲೂ� �ನ�  ��ಳ�� �ಗು��ತು�...ಆ�ನವರು �ನ� ದ ಅತ� ಮೂಲ�
ಗುಣಗಳನು� ಬಲ� ವ��ದ� ರು. ತಮ�  �ಂ�ರವಲ� �ೕ, ಕಟ� ಡದ�ಯೂ �ಮ�ಲ�ದ ಪ�ಶುದ�
ಬಂ�ರದ ಪ��ಫಲನ, ಅದರ ಆ�ೂೕಗ� ಕರ, �ೖ��ಕ, �ೖದ� �ೕಯ �ಭಗಳನೂ� ���� ಅ�ತು
ಬಳಸು��ದು�ದ�ಂದ �ವ�ಜ�ಕ ಸ� ಳಗಳು ಎ�ಲೂ� �� �� ಎಂದು ಬಂ�ರದ� ಕಣು� �ೂೕ�ೖಸುವಷು�
�ೕರಳ�� �ಣು��ತ�ಂ�”

“�ೂೕಲ� � �ಂ��ಂ�!” ಉದ� ��ದರು ತಮ�  �ನ� ನು� �ೕಬ� �ೕ� �ರು�ಸು�� �.�ೕ��.
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“ಆದ� ಅವರು ಇದನು� �ನವ ಕ�� ಣ��� ಆ����ಕ �ಧ�� �ಚು� ಒತು� �ೂಟ� ವರು, ���ಥ���
��ದರಂ�. ಇವ�ಂದ ಈ �ೖ�ೕಕ ಗುಣಗಳನು� ಕ�ಯ�ಂದು ಪಕ� ದ ಅ��ಂ�� ಎಂಬ
ಖಂಡದವರೂ ಬರು��ದ� ರಂ�. ಅಲ� �ೕ �ರುವ ತ��ಗಳ� ಅನ� ಗ �ಹದ �ೕ�ಗಳು ಇವರ �ೕವನ�ೖ�
ಮತು� ��ನದ ಸದುಪ�ಗ �ಣಲು ಆ�ಗ ಬರುವರಂ�..ಎಲ� ರನೂ� �ಮೂ�ಯನ� ರು
ಬರ���ೂಂಡು ಸಜ� ನ�� ��ದರಂ�...”

“ಬಂ�ರ?” ಮ�� ಒ�� �ೕ�ದರು �. �ೕ��

“ಸ�. �ೕಳು� �ೕ�.. �ೕಮೂ�ಯನ� ರು ತಮ�  ನಗರಗಳ ಸುತ�ಲೂ ಕ��ದ ಬಂ�ರದ �ೂೕ�ಗಳಲ� �ೕ,

ಅದರ� ಕ��ದ ಹಲ� ��� �ರ�ಡು�ಗ�ೕ ಇದ� �ನು����. ಇ���  ಎನ�� ��� ಎಂದು ಅತ� ಂತ
ಪ�ಬಲ ಶ���ೂೕ� ಮತು� ಸಂ�ರ �ಧನ��ತ�ಂ�...ಆ �ನ� ���  ಉತ�ಮ �ರಣಗಳನು� ಅಂತ�ಕ� �ಂದ
�� �ೕಪಗಳಂ� �ಕೂ��ಗ��ದ� ವಂ�...”

... ಆದ� ಕ�ಯುಗ ಬಂದ �ೕ� ಎ��  ಆದಶ�, �ೕ�ಗಳನೂ� ��� ತೂ��ಟ�  �ನವ. � � ಶ
1500-1600 ರ ����ೕ� ��ಕ�� �ನ� �ಹವನು� ���ಸಲು ಈ ಕ�ಗಳು ಇನೂ� ��ೕ����ದ�
ಅ��ೕ...ಅವರು ಎ�ಲೂ� ಈ ��ತನ �ನ� ದ ಬ�� ��ದ, ಮುಳುಗ�ೕ ಉ��ದ�  �� �ೕ���
ಹುಚ� ರಂ� ಅ�ದು �� ��ಟ�  �ೂಸ ಪ��ೕಶದ ಜನರನು� �ಂ�ಸ�ೂಡ�ದರು...”

“ದ�ಣ ಅ�ೕ��ವನು� ��ಪಕ�� ಲೂ� �� ಸುಟ� ರು...ಅದು ಸ�, ��ದ� ಈ ���ಡ
�ಡು ಕುಮ�ಖಂಡಂ ಎಂಬುದು?” ಎಂದು ���� �ೕ�ದರು �. �ೕ��. ತನ� ���ದ� ����
��ಸ�ೕ ಅವರು ���ಡರು ಎಂಬುದು ಅ��ಶ�� ಮನದ���ತು.

“ಅದು ನಂತರದ ���ಕ ಕ���ರ�ೕಕು. ಆದ� ತ��ನ ಬಹಳ ಹ�ೕ ಗ �ಂಥ �ವ� ಗಳ� ತುಂ�
ಜನ��ಯ�ದ ಕಂದ ��ಣ� ಮತು� ಸೂಯ���ಯಣ ����ಗಳ ಕೃ�ಗಳ� ���ಡ
���ಯನು� ��ದ ಕುಮ�ಕಂಡಂ ಅಥ� ತ��ಗಂ ಎಂಬ ಬಹಳ ಸುಂದರ ಸ� ಗ�ದಂ�
��ೂಂದು ಈ�ನ ತ�����ಂ� �ಳ� ಭೂಪಟದ�ತು� ಎಂದು ವ�����. ಅದು�ೕ ಈ�ನ
ತ��ನ ���ೕನ ಇ��ಸ ಮತು� ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಪ��ೕಕ�ಂದೂ, ಮು� ಅಗಸ��ರು ಸೃ���ದ �ಡು
ಅ����ಂದೂ ಬ����. ಅ��ೕ �ೕ� ಮಧು�ೖ ಎಂಬ ಬೃಹ� ಸುವಣ� ನಗರ���ಂದೂ �ಂಡ� ರ
ವಂಶಸ�ರು ಅ� ಹು��ದರು ಎನು����. ಈ �ೕ� ಮಧು�ೖ ಬಂ�ರದ ಅರಮ� ಮತು� �ೂೕ�ಗ�ಂದ
�ೖಭವ�ಂದ ಕೂ�ತ�ಂ�...ಈ ಕುಮ�ಕಂಡಂ �ಡು ಪ��ಹದ� �ಗರದ ಗಭ� �ೕ� �ಶ�ದ
�ೕ� ಉ�ದವರು ವಲ� ಬಂದು ಸುರ�ತ��ದ�  ಈ�ನ ತ����ನ� ಆ ಹ�ೕ ನಗರಗಳ �ಕ�
�ದ��� ಈ�ನ ಮಧು�ೖ ಮುಂ�ದ ಊರುಗಳನು� ಕ�� ಇ� �ಜ�  ����ದ�ನು����... ಅದು
ನಮ� ��ದ ಇ��ಸ!”

�.�ೕ�� ಈ ಕ� �ೕ� ಸ� ಲ�  ಮುಗುಳ� ಕು� “�ನ� , ಸುವಣ�, ಬಂ�ರ!!. ಇ�ಯೂ ಅದರ ವಣ��
�ತ � ಇ� ಇ�. �ಮೂ�� ಆಗ�, ಕುಮ�ಕಂಡಂ ಅನ� � ಅ���ೕ�ೂೕ?... ಅದರ �ನ�ನ��ೕ
ಕ��ದರಂ� ಕ��ಕು�� ಊರು ಎಂದೂ ಒಂದು ಕ� ಓ��...ಒ��� ಆ�ನ �ನಪದದ �ಸ� ೃತ
ವಣ��ಯ�ರು�ದು �ಜ!...ಆಶ� ಯ�ಕರ�� ����ತ� ರೂ, ನಮ� ವರೂ ನಂಬುವ ಏಕ�ತ �
�ದಶ�ನ ಇ�ರಬಹುದು.” �� ನಂಬು���� ಇಲ� � �ೕಳ�ಲ� . ��� ��!
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ಅ��� �ನು �ೕ�ದು� ���� ಸುಮ� �ದ ಇನು� ಅವ�ೕ �ೕಳ� ಎಂಬಂ�.

“��ದ� ಇವ��ನ ನಮ�  �ೕ�ಯ ಅಧ� ಕ� �ನ� �ೂ����ಂ��ತು...” ಎಂದು ತಮ�
ಕಂ��ಟ� ಪರ�ಯನು� ಅವನು ಓದುವಂ� ಅತ� �ರು��ದರು �. �ೕ��.

“ಏನದು?” ಎನು��� ಆಸ���ಂದ ಓ�ದ ಅ���.

ಅದರ ��ಂಶ�ಂದ�,

ಕ�ದ �ಂಗಳು �ರತದ �ಗರ ಭೂ���ಗಳು ���ೂೕ ರಹಸ�  �ಶ���� �ಂದೂ
ಮ��ಗರದ� �ೕ� ಸ�-�ೕ�ೕ� ಬಳ� ಇ��ೕ�� ಪಯ�ಸು���ಗ �ಲ �ಂಗಳ �ಂ�
�ಗರಗಭ�ದ� ಉಂ�ದ ಭೂಕಂಪ�ಂದ ಎದು�ಬಂದ ಮುಳು�ದ�  ಹ�ೕ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ
ಅವ�ೕಷಗಳು ��� �. ಅವರು ಮುಂ� ತ�� �ಡ�� ಅ� 1600 ಇಸ�ಯ �ಲದ ��ೕ� �ೕಶದ
ಹಡಗುಗ�ಂದೂ, ಅದರ �ಸರುಗಳು ��ಂ���ೂೕ ಮತು� ��� �� ಎಂದೂ ��ದು ಬಂದು
��ೕ�� ಸರ�ರದ ಮೂಲಕ ಸು�� ಮು�����.

��ೕ�ನವರು ತಮ�  �ಖ�ಗಳನು� ಪ��ೕ�� ಅ� ತಮ�  �ೕಶದ ಆ �ಲದ� ಮುಳು� �ೂೕದ
ಹಡಗುಗ�ಂದೂ, ಅದರ ��ಪ� ನ� ್ �ಸರು �ಂ�� ಮತು� �ೖ�ೂೕ ಎಂದೂ, ಅವರು ಆ ��ೕಪಗಳ�
�ನ� ದ �� �ೕ� �ಡು��ದ� �ಂದೂ, ಆ�ೕ� ���ೕ ಅ��ೕ� ಇಲ� �ೕ ಸಮುದ�ದ�
ಕ�ದು�ೂೕದ�ಂದೂ �ಖ��� ಎಂಬ ಇ �ೕ� ವರ�ಯನು� ಓ�ದನು ಅ���.

“ಈಗ ಅವನು� ಕಂಡು ���ರು�ದ�ಂದ ಅದರ�ದ�  ಸಂಪತ�ನು� ��� ��ಯಬಹು�ದ� ಸಹಕ��
ಎಂದು ��ೕ� �ೕಶದವರು �ರತವನು� �ೂೕ���...”ಎಂದು �ೂ�ಯ �ಲನು� ಒ���ೕ�ದರು �.

�ೕ��.

“��ಶ� ಹಂ� ಮತು� �ಸೂ�� (�� �ೕ� ಮತು� ��ಡು��)...” �ಕ�  ��� ��ದನು ಉ��ಹ�ಂದ
ಅ���. “ಇ� ನನ� �ೂೕ�ಗು��ತು�, ಸ��...”ಎನು���ರು�ಗ ಅವನ �ತನು� ಕತ��� �ೕ�ದರು
�. �ೕ��,

“ಆದ� ಬಂ�ರದ �ಂ� ಒಂದು ಶತು� ಪ�ಯ ದುಷ� ರೂ �����, ��� ಅವ��ಂ� ಮುಂ�
�� ಅದನು� ವಶಪ���ೂಳ� �ೕಕು...”

“ನಮ�  ಎರಡು �ೕಶದ ಸರ�ರದ ನಡು�ನ ಈ ರಹಸ�  ಒಪ� ಂದದ� ಶತು� ಪ� ��ದು? ಅವ��
�ೕ� ��� ���ತು?” ಅ��� ಕಣ� ಗ��ದ.

’ಇದು �ನ� ಅಥ��ಗ�ೕ?’ ಎಂಬಂ� ���ಕ�� ನಕು� ಭುಜ ಕು��ದರು �. �ೕ��.

“ಅಂದ� ಆಗ�ೕ ��� �ೂೕ�����...ಅವರ ಗುಪ�ಚರರು ಸರ�ರದ�ಯೂ ಇ�� , ಅಲ� �
ಸ�?”

�. �ೕ�� ಇ���  ನಮ�  �ಲಸದ� �ಮೂ�ಂಬಂ� ತ����ದರು,
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“ನಮ�  ಸರ�ರದ�, ಅವರದರ� ಎ�...ದು��ಯ ಜನ �ೕಹು��� �� ಈ �ಲದ
�ೖ�ೕಟ� ್ (ಕಡಲುಗಳ�  ���) ಗಳನು� ಈ ಹಡ�ನ �ನ� ದ �ಂ� ಛೂ �����. ಮುಖ� ��
����� ಮೂಲದ...”

ಎನು���ರು�ಗ ಈ �� ಅಡ� ���ದ ಅ���,

“���� ಮತು� �ೂೕ��ಯದ ದುಷ�  ಪ�. ಇ��ೕ�� ಲಂಡ���ಂದ ತ����ೂಂಡು �ಂದೂ
ಮ��ಗರದ� ಈಗ �ಯ�ಗತ��ರುವವನು..”

ಅವನ ���ಷ�  ನು�ಗಳನು� ��� ನು�ದರು �. �ೕ�� ”�ದು. ಅಂದ� �ೕನು ಕಡಲು �ಟು�
�ಲ�� ಬಂದರೂ �ನ�  ಪ��ೕ�� ಮೂಲಗಳ ಜ� ಸಂಪಕ�ದ���, ಎ��  ��ದು�ೂ���
ಎಂ��ತು.”

“ಅದು ನನ�  �ಲಸ, ಸಂಬಳ ��ದು�ೂಳು���ೕ�...” ಎಂದು ಸಂ�ೂೕಚ�ಂದ ನಕ�  ಅ���. ��� �ೂತು�
ಬಂದರುಗಳ� ಗಸು� �ರು�, ಅ�ನ �ಕ�  �ಟ�  �ರುಗಳ� ಕು�ಯಲು ಬಂದ ��ಕರ �ತುಗಳನು�
ಆ�� ಸು�� ಸಂಗ ��ಸು�ದೂ ತನ�  ಕತ�ವ�  ಎಂದು�ೂಂ�ದ�  ಅ���. ��ೕ�� ���� ಎಂಬ
ಕು��ತ ಕಡಲ� ಳ� ನನು� ಬಹಳ ಕಷ� ಪಟು� ���� �ೕ� ಮೂರು �ಂಗಳ �ಳ� ಬಂ��ದ� ರೂ �ರ�ೂೕ
ಒಳ�ನವರ ಸ�ಯ�ಂದ ಮ�� ಕಣ�����ೂಂಡು ತನ�  ವೃ��� ಮರ�ದ� . ಅದನು� ��ಕರು ಕು�ದ
ಅಮ�ನ� ಮ�� ಹ�� �ೕ�� �ೕ�ದು�!

“ಇದು �ನ� ತಕ�  �ಷ� ಎಂದು �ನು ��ಸು��ೕ�. ನಮ�  �ೕ�ಯ ಸ� ��ೕ� ��ಶ��ನ
�ಬ� ಂ�ಯನು� �ನ�  �ೕ�� ಬಳ��ೂಳ� ಲು �ನ� �ಣ� ��ತಂತ �� ಇ�. �ಡು� ��?” ಎಂದು
���ಸ�ಂದ �ೕ�ದರು �. �ೕ��.

“�ೂರ� ಎಂದು�ೂ��...ನನ�  �ೖನ� ��ೕ�ಂ� ��ಗ, ��ಂದ?” ಎನು��� �ಮೂ�� ಬ��
ಒಂದು �ಂಗಳ ಮುಂ� ��ೕ ಅವ����ದ�  �ೖಲನು� �ೖ����ೂಂಡ. ಸ� ಲ� �ದರೂ �ೂಸ �ವರಗಳು
ಅದರ� �ೕ�ಯ ಗುಪ�ಚರ ��ಗ �ೕ��ದ� �ೕ�ೂೕ!

“�� ���� 8 ಗಂ�� ಇ��ೕ �”

3

2017 ಇಸ�, ಮರು�ನ...

�ೖ� ಅ��ರ� ಕುಲಕ��ಯವರ ������ಂದ ಆಪ�ೕಶ� �ೂೕಲ� � �� ಎಂದು �ಸ�ಟ�  ಈ �ೂಸ
�ಜ�ಯ ��ೕ�ಂ� ಮು���ೂಂಡು �ೂರಬಂದು �ೕರ�� ������ ಬಂದು ತನ� ್ ಸ� ��
ಇರು�ದ�  �ಸ� ���� �ೕ� ಪ�ೕ���ೂಂಡ.

ಊ�ನ�ದ�  ತನ�  ಅಮ� �� ಕ� ��ದ.

“ಸ� ಲ�  �ನ ಅಮ� , ಅಂತರ ���ೕಯ �ಲದವರ �ಂ� ಮ�� ಸ� ��ೕ� ನವರ ಜ�
�ೂೕಗು����. ��ೕಲಂ��ಂದ ದ�ಣ��...ನನ�  ಜ� �ೖ�ಕರೂ ಇರು���, �ೕ�ೕನೂ ಕಳವಳ
ಪಡ�ೕಡ..”
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“ಮಂಜು�ಥ ���� �� ��ಸು��ರು��ೕ�...�ೂೕ� �ಪ� ....”ಎಂದರು ಮಗನ ವೃ�� ����
ಅ��ದ�  ��.

ಅ��ರ� ಅಂದು �ೕ�ದು� ಸ� ಲ�  ಕಳವಳ���ೕ ಆದರೂ �ೂಸ�ೕನಲ�  ಅ��� ���.

ಆಗ�ೕ ಸಮುದ�ದ�ಯ� �ೂೕ�ಟ ಆರಂಭ��ತ�ಂ�. �ಕ�  ಸ� �ೕ�ೕ�ನ� �ೂರಟ
ಇಂ�ಯ� �ೕ� �ಬ� ಂ�ಯ �ೕ� ಆಗ�ೕ ಮುನ� � ���ದ�  ���ಜ� ನ ಹಡ��ಂದ ಇ�ದ ಸಶಸ��
ಸ� �ೕ�ೕ�ೂಂದು ಗುಂ�ನ �� ���ತ�ಂ�. ಈಗ �ೕ� ಸ� ��ೕ� �ಗ� � �ೕ� ಆ� ಏ�ೂೕ
�ೂಂದ�ಯ�� ಎಂದೂ ಇ�ನ ಅ���ವಗ� ����ಯಂ�.

�ದಲು ಅವರನು� ಸುರಕ� �� ಒಯು� ಅನಂತರ �ನು ���� ಕಡಲ� ಳ� ರ ತಂಡದ �ೕ� ಪ��ರ
�ಡ�ೕಕು.

ಅಂದು ���ಯ ಕತ�ಲ� ಬಂದ��ಂದ �ನು �ಗರದ�� �ೂರಡು���ದುದ�ಂದ ಅದುವ��ನ
ಸಮಯದ� ನ�ಗಳು ಸಮುದ�ದ ಅ�ಂಶ �ೕ�ಂಶಗಳು ಮತು� �ಮೂ��ದ ಕ�ದು�ೂೕದ
��� �ೂೕದವರ ಹ�ೕ ಕ�ಗಳನು� ಮ�� ಅಧ� ಯನ �� , ಸಮುದ�ದ�ಯ�ಯೂ �ಯ�
�ಡಬಲ�  ತನ�  ��ೕಷ ����� ��ನ� ಅವನು� ಅ��� �ೕ� �� �ಖ���ೂಂಡ.

ಸಂ� ಆರ�� ತನ�  �ೕ�ನ ಜ� �ಜ��� �ೕ�ಂ� ಏಪ���ದ.

ಸ���ೕ� ���ಡ�� �ೕಡ� ��ೕಂದ� ��ೕ��� ಮತು� ಅನುಪ� ಖ�� ಅವರ�
ಮುಖ� �ದವರು ಎಂದು �ೕ��ದ.

“ನಮ�  ಬ� ಅಂಡ� �ಟ� ��ೕ��, ಮದು� ಗುಂಡು, ����ೂೕ ಗ��...ಆದ� �ಕ�  ಪ��ಣದ��
ಸ�.” ��ೕಂದ� ವರ� ��ದ.

ಅ��� ಮುಗುಳ� ಕ� ನು, “�ಕ�  ಯುದ� �� ಂ� ���ನ�ೕನೂ ಆಗ�ರದು ಎಂದು
ನಂ�ೂೕಣ...���� ಹತ�ಗ�ದ� �, ಬಂ�ಸ�ೕಕು... ಅವ�ೕ�ದರೂ �ನ�  ಆಗ�ೕ ಪ��ದ� �
ಅದನು� ವಶ ���ೂಳ� �ೕಕು”

“ನಮ�  ಅ�ತ�ೂ�ಳ�ದ ಸ� ��ೕ� ಐ ಎ� ಎ� ಜಲ�ತ � - ಅವರು ಆಗ�ೕ ಜ�ಂತ���
ರಕ� ಕ ಉಪಕರಣಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ �ಕ�  ಜು�� ( ವ� ವ��) ��ದ� �ಂದು ತನ�  �ೂ� ��ೕ��ನ�
����. ಅಂದ� ಬಂ�ರವನು� ��ಯಲು ಅವರು ಆರಂ��ರಬಹುದು...”ಎಂದನು ಅನುಪ�.

ಅ��� ಗ��ರ �ೂೕ��ೂಂಡನು, “��ದ� ನಮ�  ಬ� �ಚು� ಸಮಯ ��� ಲ� . ಆದಷು� �ೕಗ
ನಮ�  ಸ�-��ೕ� ’ಐ ಎ� ಎ� ಸಮುದ�ಸಖ’ ನನು� ತ�ರು ��, ಎ��  �ೂೕ�
��...ಒಟು� �ಲು� ಐದು ಜನ ಇರು��ೕ� ಅಲ� �?”

“�ೕ� �ೕ� ಆರು, ಸ�” ��ೕಂದ� �� �ಂ� �ೂಟ� ನು.

4

ಐ ಎ� ಎ� ಸಮುದ�ಸಖ ಸ��ೕ�ೕ� �� �ೂ�� �ವ� �ೕ��ಂದ ��� 8 �� �ೕ����ತು.
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ಅಂ�ನ ��ೕ� ಹ��ನ ವರ�ಯ ಪ��ರ ಸ� ಲ�  ಉಬ� ರ��ತ ಇರುವ ��ರಣ�� ಂ� ���ನ
��ಶ� ಇರುವ ��� ��ೕ�ಸ��ತು�. ಅದ����  ಸಮುದ�ಸಖ �ೖ��ಕ�� ಸನ� ದ� ��ದ�  ��.

��ೕಲಂ��ಂದ ದ�ಣ�� ��ದ �� ಈಗ �ಲು� ಗಂ� �ಲ ಅವ�ಯ� ಅ�ಂದ ಸಹ��ರು
��ಕ� �ೖಲುಗಳ ದೂರ �ಜ�ನ �ೕಲ �ಗರದ� ಒಂ��� ಪಯ��ತು�. ��ಯ
ಅ���ೕ�ಶ� �ೕ��ನ� ಸತತ�� �ಜ�ದ�  ಅ��� ����ಗಳನು� ಅ��ತ� �ರು�ಸು�� ಪರ�ಯ
�ೕ� ಮೂಡುವ ಸುತ��ನ �ತ �ಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ದ� . ಎರಡು ಆ�ೂ�ೕಪ� ಮತು� ಒಂದು �ೕರು
ಕುದು�ಗಳ �ಂಡು �ಟ� � ಕ�ದ ಒಂದು ಗಂ�ಯ� ಇ��ವ ಆಸ��ಕರ ದೃಶ� ���ಯೂ
ಲಭ� ��ರ�ಲ� .

ಆಗ�ೕ 1500 ಅ� ಮುಳು�ದ� �ಂದ ಆ ಪ��ೕಶದ ����ೖ� ಇ�ೕಜ� ಅಂದ� ನಮ�  �ೕಶದ
ಉಪಗ �ಹ �ತ �ಗಳೂ ಸ� ಷ� �� ಮೂಡುತ��ಲ� , ���ಂ� ಔ� ಆಗು���. ಇ�ೂಂದು ಆಧು�ಕ ��ಲ�್
ಸ���ೕ� ಆ�ಗೂ�..

“ಅವರದೂ �ೕ���ೕ ಇಂತ�ೕ ��ಲ�್ (�ಗ� ಲು�ಗ�� �ಣ�ಗದ) �� ಇರಬಹುದು ಸ�...”ಅವನ
�ಚ�ಯ��ೕ �ಂ�ಸುವಂ� ನು�ದ ಅನುಪ�.

“ ಖಂ�� ಅವರು �ೕ� ಮತು� ��ೕ� �ೕಶದ ಸ���ೕನುಗಳನು� ಕದು� ��ೕ ಇನೂ� ಆಧು�ಕ��
ಅಳವ���ೂಂ���. ಅದರ� �ೂೕ�� ��ಕ� � ಕೂ� ಇ�ಯಂ�.. ಶಬ� �ೕ� �ಕಯ�”

ಎಂದನು ಅ��� ��ಸು��.

“��, �� ಇದ�� ಅಂ� �ೂೕ�� �ಕಯ� �� ಆರು �ಂಗ�ೕ ಆ�ತಲ� !” ಎಂದು �ರು ನ�
�ೕ�ದನು ��ೕಂದ� ಅ��ಶ�� ��ಯದ ಈ �ೖ�ಷ� �ವನು� ಪ�ಕ�ಸು��.

“��ೕ?” ಅ��� �ಜಯನ� �ೕ�ದ. “�ನು ಈ �ಷಯ ಸಂಗ ��ಸು�ದರ� �ೂೕ�� ಅ��”

“�ಮ�  �� �. �ೕ�� ಇದನು� ಅ�� � �ೕ��� ಎಂದು ��ಗೂ �ೕ�ಲ� . ಇದು ರಹಸ� �ದ
ಪ�ಮುಖ ಅಂತರ���ಯ �ಷ� ಎಂದು ನಮ�� ಈ �� �ೂ����!” ಅನುಪ� ���ದ.

ಎದು�� �ೂೕ�ಯ �ೕ� �ೕತು ��ದ�  �ಮೂ��ದ ���ೕನ ನಕ� ಯನು� �ೂೕ�, ��ೕಂದ�
�ೕ�ದ.

“ಸ�, �ೕ� ನಮ� ��� �ೕ�ದ �ಷಯಗಳ����  �ೕ���. ಆದ�,

�ಮೂ�� ಅಥ� ಕು��ಕಂಡಂ ಮುಳು� �ೂೕದ�� �ೕಳ�ಲ� ವಲ� ... ಸಮಯ�ದ� �
�ೕ�...”

ಅನುಪ� ನ�ಯ��ೕ ���ಸು�� ನು�ದನು,

“ಇ���  ಲ�ಂತರ ವಷ�ಗಳ �ಂ� ನ��ದು�. ಆ ನಂತರ ಭೂ� �ನರ��ತ��, �ನವ
ಆ��ನವ�ಂದ ಈ�ನವ��ನ ಕ� �ತ � ಖ�ತ�� �ೕಳಬಹುದು. ��� ������  �� ಆ�ರ
�ೕ�ದ� ಇಲ� . �ಲಗಭ�ದ� ಮುಳು��ೂೕದ ಘಟ�ವ�.
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...ಆ �ಲದ� ಒ�� ಭೂ�ಯ� �ೕಕರ�ದ ಪ��ಹ ಉ��  ಹ�ದು ಹಲ� ಭೂ-ಪ��ೕಶಗಳನು�
ನುಂ� ��ತಂ�. ಅದನು� �ತ � ಈ�ನ ಭೂ ���ಗಳು ನಂಬು���. �ಂ��ಂಟ� ��ಫ� ್ ಆ�ತು
ಎಂದು ... ಅದರ �ರಣ ಭೂಕಂಪ���, ಸು�����, ಪ�ಳಯ���. ಅ�ೕ�ೂೕ ಸೃ�� ರಹಸ� ... ಆದ�
ಈ �ನಪದ ಕ�ಯ� �ೕ��ೂಂಡು ಬಂ�ರುವ ಪ��ರ- ಸ����ಗಳೂ, ಅ�ಂ���ಯರೂ ಆದ
�ಮೂ�ಯನ� ರು �ವ ���ಯನೂ� �ೂಲ� �ಲ� ವಂ�. ಸಮೃದ�  ಜಲ�� ಮತು� �ಮ�ಲ ಹ�ಯ
�ರಣ ಹಲ� �ೂಡ�  �ೂಡ�  ಕೂ�ರ ���ಗಳ ಸಂ�� ���ಗು�� �ೂೕ�ತಂ�...ಆದ�
�ೂಲು��ದನು� ಇ��ಸದ �ಪದ ಜನ ಅದ��ೕ ಆ�ರ�ಗ�ೂಡ�ದರು... �ೖ�ೂ�ರ��ಂತಲೂ �ೖತ�
���ಗಳು ���ೂೕ�� ಜನರ ವಸ�ಗ�� ನು�� ಈ ಬಡ��ಗಳನು�
ನುಂಗ�ೂಡ�ದವಂ�...�ಮೂ�ಯನ� ರು �ನ� ದ �ರ�ಡು�ಗಳ� �ೂೕ� ಅ�ಗ�ಂದ ರಕ� �
ಪ�ಯಲು ಅ�ತು�ೂಳ� �ೂಡ�ದರಂ�...ಆಗ� ���ಚು� ಬೃಹ� �ತ �ದ ಅಂದ� 4 ಅ�ಗೂ ���ನ
ದಪ� ದ ��� ಬಂ�ರದ �ೂೕ� ಕ�� ರ���ೂಳ� ಲು ಮುಂ�ದರಂ�... ಅ�ೕ ಸಮಯದ� ಈ�ನ
ಯು�ೂೕ� ಇದ�  ಪ��ೕಶದ� ಅ��ಂ�� ಎಂಬ ಇ�ೂ�ಂದು �ಗ�ೕಕ� ಪ�ವಧ��ನದ�ತು�.
ಅವರು �ೖ��ಕ�� ಈ�ನ ನಮ�  �ಗ�ೕಕ��ಂತಲೂ ಮುಂದುವ�ದು ��� �ದ�
ಅಣ� ಸ��ಗಳನು� �ೂಂ�ದ� ರಂ�. ಅವರು ತಮ�  ��ಯ �ಮೂ�ಯನ� ರ �ೕನ �ಡು ಕಂಡು ಮರು�
ಅಲ� � ಐದು �ಕ�  ಅಣ� ಸ��ಗಳನು� �ೂ�ೕ�� �ೖತ�  ಕೂ�ರ ���ಗಳ ಲ�ಪಲಕ�  ಸಂತ��ದ�
ಪ��ೕಶಗಳನೂ� ದ� ಂಸ �� ಅವನು� ಕುಲಸ�ೕತ ಮು���ಡಲು ಒಂದು �ಜ� ಮುಂ�ಟ� ರು.

ಅದಕೂ� �ಮೂ�ಯನ� ರು ಒಪ� �ಲ� . ಆದ� ಈ ���ಗಳ ಸಂ�� �ಚು��� �ೂೕ� ಅ� ಅ��ಂ��
ಪ��ೕಶವನೂ� ಪ��ೕ���ಗ ���ಹ�ಲ� �ೕ ಅ��ಂ�ಕರು �ಮೂ�ಯನ� ರ ��ೂೕಧದ
ನಡು�ಯೂ ಐದು ಆಯ�  ಸ� ಳಗಳ� �ಂಬುಗಳನು� �ೂ�ೕ���ೕ �ಟ� ರಂ�... ಆದ� ಅವರು
��ೕ��ರದ �ೕ�ಯ� ಭೂ� ಪ�ತು�ತ�ರ �ೕ�ತು. ���ಗಳು �ತ �ವಲ� , ಇ�ೕ ಭೂ�ಯ
�ಲಪ��ೕಶಗ�ೕ ಆ �ೂ�ೕಟಗ�� ತತ��� ಮುಳು��ೂೕದವಂ�... �ರಳ��ಯಷು� ಜನ� �ತ � ಅತ�
ಆ��� , ಇತ� ದ�ಣ �ರತ, �ಕ� ವರು ಈ�ನ ಯೂ�ೂೕ�� �ೕವ ಬ����ೂಳ� ಲು ವಲ�
ಬಂದರಂ�.. �ಕ�  �ಮೂ��, ಅ��ಂ�� ಖಂಡ ಅದರ ಜನ, ���, ಅ�ನ ಸಂಪತು� ಎ��  ���
ಮುಳು�, ��ನ�� ಭೂ�ಗಗಳು ದೂರದೂರ�� ಹಂ��ೂೕದವಂ�... ಆ ಖಂಡದ
ಪ�ಯು��ಗಳು ಇಷು� ಲಕ� ವಷ�ದ ನಂತರ ‘ಇ� ಅಂ� ಬ�’ ದಂತಕ��� ಉ�ದು
ಕಡಲುಗಳ� ರನೂ�, ಲೂ��ೂೕರರನ�  �ತ � ಆಕ��ಸುತ��ೕ ಇ�... ಅಂತವರ�ಬ�  ಈ �����
ಕಡಲು�ೂೕರ ಮತು� ಅವನ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ��ೕ �� ಮತು� ���� ಹುಡುಕಲು
ಬಂ�ರು�ದು...”

“ಇಂತಹ�ೕ ದೃ��ಂತ- �ೖಬ�ನ �ೂೕಆಹ� ್ ಆ�� ಕ�ಯಲೂ� ಪ�ಳಯ ಬಂದ ವಣ����.” ಎಂದ
ಅನುಪ� �����ೂಳು���...

“�ಜ, ಆದ� ಇಲ� ದ� ನು� ��� �ಡು ಎಂದ� �ೕ� �ಧ� ?.. ಈಗ ನಮ�ೕ�ದರೂ �ಕ� ರೂ �ೂೕಕ��
�� ��� ಇ��ಸವನು� ನಂ�ಸ���...” ಎಂದ ಅ��� ಅಸ�ಯಕ� �ೂೕ��ೂಳು���.
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“��ದ� ಈ ಪ�ಳಯನಂತರದ �ಂತ ಭೂ�ಯ� ಹು��ದ ಆ��ನವ�� ಸಹಜ���ೕ
�ೂಂದು �ನು�ವ ಗುಣ � ಎ� ಎ ನ��ೕ ಬಂ���ೕ�ೂೕ?... �ಲ ಕ��ದ �ಮೂ�� �ಠದ
ಫಲ��, ಅವನು ��ಯ��ೕ ಸ���ರವನು� �ಟು� �ೕ� ಆ� �ೂಂದು �ಂ��ರವನು�
ಭ�ಸಲು ಅ��ಯ��� ಕ�ತ ಎಂದೂ ಒಂದು ಕ� ಓ��� ಸ�” ಎಂದು ����ೂಂಡ
ಅನುಪ�.

“ಅಂದ��ೕ ಸ�, ಈ ����� ಹಡ�ನವ�� 16�ೕ ಶತ�ನದ� ಈ �ನ�  ಪ�����ದರೂ
�ೕ�?” ಎಂದ ��ೕಂದ�.

“ಆ�ಲ�  �ದ�  ಧ�ೕ�ಯರು ��ೕಲಂ�, ಮ�ೕ�� ಮ��ತರ ��ೕಪಗಳ� ಬಹು ಸಂ��ತ��ದ� ರು.

ಅವರು ಈ �ನಪದದ ಕ�ಯನ� ಲ� �ೕ ಸ� ಲ�  ಅ�ದು�ದ ಬಂ�ರದ ��ಯನು� �ದು�ೂಂಡು ರಕ� �
�� ಅಲ� � ಅಡ��ರು��ದ� ರಂ�. ಅಂತ�ೕ ��ೂೕ �ದ�  ಸ��� �ಕು�ಗಳು ಇವ�� ��� ರ�ೕಕು.

ಅವರ ಮೂಲಕ ಇವ�� ರಹಸ� �ಣದ� ಅಡ�ದ�  �ನ� ದ ��ಪ �ೖ� ��� ರ�ೕಕು...ಅದರ ಇಂ�ನ
��ಯನು� �� ಊ�ಸಬಹುದು, ಕ����ೂಳ� ಬಹುದ��ೕ �� �ಖರ�� �ೕಳ�ಗದು” �ವ��ದ
ಅ���.

5

’ಸಮುದ�ಸಖ’ �ಗರದ� ಪ��ಣ �ಡು�� 20 ಗಂ�ಗಳ ಸತತ �ೂೕಧದ ನಂತರ �ೂ�ಗೂ
ದೂರದ� ಕಡಲುಗಳ� ರ ��ಯೂ ಜಲದ� ಮಸು�ದ �ೂೕ�� �ಗ� � ಆ� ���ತು.

“��� ತು... ನಮ�  ��� ಪ��ರ �ೕ� �ವ ��ಯೂ ಈ ಸ� ಳದ ಆಸು��ನ�ಲ� . ಏನು
��ೂೕಣ ಸ�?” ಪ����ದ ��ೕಂದ�.

“�ನು �ೕ��ದ� ��ಡು��ೕ�”ಎಂದು ಜ���� ವ���ೂಂಡ ಅ���. ಇದು ಈ
ಆಪ�ೕಷ��ನ ಗುರುತರ�ದ �ಗ��ತು� .

“ಐ ಎ� ಎ� ಸಮುದ�ಸಖ �ಯ�, ��ೕ� ���ಂ� ಓವ�!”

ಸ� ಲ�  ಪ�ಯತ� ಗಳ ನಂತರ ಅ�ಂದ ಉತ�ರ ಬಂ�ತು.

“����ೂೕ� �ಯ�” ಕ�ಣ�ದ ದ� ��ಂದು �ೂರಗು��ತು.

“�� ��ೖ�ೕ� ಸಂ�ರ �ಗ�ದ���. �ಮ�  ಜ� ನಮ� ���ೕ �ಲಸ�ಲ� ..”

“���� ಅ����?” ಅ��� �ೕರ ಪ���.

“��ೕ �ತ�ಡು����. �ಮ�  �� �ೕ� �ೂೕ��ೂ��” ಒರಟು ಉತ�ರ ಕಡಲು�ೂೕರ
ಅಪ��� ಸಹಜ�ೕ.

“����, �ನು �ರ�ೕಯ �ೕ�ಯ ��ಪ� � ಅ��� �ಯ� ��ಡು����. �ಮ�
��ಯನು� ಪ�ೕ�� ಅದರ� �ೕ� �ೂ�ೂ�ಯು���ರುವ ಅಕ �ಮ ಬಂ�ರವನು� ವಶಪ���ೂಳ� ಲು
ಬರು��ೕ�...ನಮ� ಅನುಮ� �ೂಟು� ��ಲು ����, ಇದು ನಮ�  ಎರಡೂ �ೕಶಗಳ ಸರ��
ಆ�!” ಅ��ಶನ ಅ��ರ�� ಸ� ಷ�  ಸಂ�ೕಶ �ೕ�ತು�
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“ಅ��ೕ ಹುಚ� ಪ� , �ೕನು ��ಪ� � ಅಲ� , ��ೂೕ ಮುಗ�  �ಲಕ�ರ�ೕಕು... �� ಈಗ
ಅಂತರ���ೕಯ ಜಲ�ೕ�ಯ��� ...�ನ� ಅನುಮ� �ೂಡಲು ನಮ� �ವ ದದೂ�
ಇಲ� ...”ಗಹಗ��ದ ಅ�ಂದ ����.

“����, �ನ�  ಕುಕೃತ� ಗ�� ಮಂಗಳ �ಡುವ ಸಮಯ ಬಂ��. ಆದ� ಒಂ�ೕ ಒಂದು ಒ��ೕ �ಲಸ
ಅದ�� ಮುನ�  ���ಡು... ನಮ�  ಒಂದು ಸ���ೕ�ನ �ೕ� �� �� ಅದನು�
����ಯ�ೂ����. ಅದರ� ನಮ�  �ಬ� ಂ� ��� ���ೂಂ���, ಅ�ಂದ �ಗ� � ಬರು��ಲ� ,
��� ಅವರನು� �� ಹುಡುಕಲು �ಧ� ��ಲ� . �ೂ�ಯ� ಅವರನು� �ೂೕ�ದು� �ೕ�.. ಅವರ
ಪ���ಗುವ ಸ� ಳವನು� �ೕಳ�ೕ�ೕಕು. ಇದು �� ಧಮ� ಮತು� �ನೂನು!” ಗದ��ದಂ� ನು��ದ�
ಅ���.

"ಐ � ಎ� ಜಲ�ತ � ಅಲ� �?” ಅತ� �ೕ� ��ದ ಆ ��ಯ �ಸರನು� �ೕಳು�� ����. “ಬಂ�
ಆ� ಬ�ನ� ್. ನಮ� ನು� ಶರ�ಗಲು �ೕ�ದರು... �ಲು� ���� �ೂೕ�... �ಯ�ೂಂಡು
�ಗರದ ಒಂದು ಮೂ�ಯ� �����.”

“...”

“�ೂೕಗ�...��.. ಅವರ ಅ�ಂಶ, �ೕ�ಂಶ ��ದು�ೂ��... ಅವರ �ೕವ ಬ�� ��,

ಇ�ೂ��� ನನ�  ಸು��� ಬರ�ರುವಂ� �ೕ���” ಎಂದು �ಲ� ಸಂ��ಗಳನು� ಆ �ಪ���ದ
ಸ���ೕ�ನ �ಕೂ���� �ೕ�ದ ����.

ಅ��� ����ಂದ ತನ�  �ೂ��� �� ����ರಟ��� ಅದರ ಸೂಚ�ಯನು� ಕ��ದ. ಅ�ನವರು
ತಕ� ಣ�ೕ ಆ �ಪ���ದ ��ಯ ಸ�ೕಪ�ೕ �ೕಲು��ದ�  ಒಂದು �� ��� � �ೕ�ದ ಸಂರಕ� �
ಹಡ�� ಅದರ ನ� ��ಸ �ೂಟು� ಅವರನು� ರ�ಸಲು ಮುಂ�ದರು. ಅದು �ೕಘ���
ಏ����ದ� �� ಸ��ನದ �ಟು���ಟು� ಮ�� ಈ ಸಮ��ಯತ� �ರು�ದ ಅ���.

“ಧನ� �ದ ����, ಆದ� �ನ�  ಆಟ ಮು��ತು ಎಂದು�ೂೕ... �ನಂತೂ �ನ�  �ಂ����ೕ
ಕ�ದ ಒಂದು ವಷ� ಕ����. �ನ� ನು� ಲಂಡ��� ಬಂ�� ಕ�ತಂ�ಗ ಕೂ� ಅ� ��ಷ� �ಷ�
�ೕ� �ನ� ಇ�, ಆದ� �ೕನು ಕಣ� ���ಗ ಅಚ� �ಪ��ದು� �ಜ....ಇನು� ನ��ಂದ �ೕನು
ತ����ೂಳ� ��, �� ಸಶಸ�����ೕ ಬಂ���...ಶರ�ಗು��ೕ� ಇಲ� �?”

ಅಷ� ರ� ಅನುಪ� ಮತು� ��ೕಂದ�ರ ��ೕ�ಶನದ� ಅವರ ಜ�ಂತ��� �� ಶತು� ಸ���ೕ�ನ
ಸ�ೕಪ�ೕ ತಲು�ತು�. ಸ�ಹದ� �ೕ�ನ� ಮಸು�� ಕಂ�ತು� ����ೂೕ�. ಇವರ
ಸ���ೕ�ನಂ��ೕ ಅದೂ ಸ� ಆಧು�ಕ�ದ ಸಶಸ�� ��� ಎಂಬುದರ� ���ೕ ಅನು�ನ
ಉ�ಯ�ಲ� .

“ಸಶಸ���� ಬಂದ �ರತದ �ೕರ�ಧ!...�� �ಡಲು ಭಯ�ೕ�? �ಮ�  ಭಗವ��ೕ� ಓ��ೂೕ
�ೂೕಗು...” ಮ�� ಕುಹಕ�� ಸ���ದ ����.

“�ಸ� ್ ���ಂ�...” ಅ��� �ೕಳು��ರುವಂ��ೕ ����ೂೕ� ಸ���ೕ��ಂದ ಒಂದು
��ೖಲನು� ಇವರತ� ಉ���ದರು ಕಡಲುಗಳ� ರು.
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��ೕಂದ� ಮತು� �ೖ��ೂ�ಬ� ನ ಸ��ಕ�� ತಮ�  ��ಯನು� ಪಕ� �� ಸ���ಗ �ೂೕ�� ಜ��
ಆ�ತು, ಎಲ� ರೂ �ಲ�� �ದ� ರು. ಅವರ ಅಸ�� ���ೕ �� �ಡ�ೕ ಪಕ� �� ತೂ� ದೂರದ�
ಮ���ತು.

��ೕಂದ��� ಪ���� �ಡಲು ಆ��ತ� ಅ���.

ಸ� ಲ�  �ತ � ����ೂೕ�� ���ದರೂ ಅದು ಸಂ����ೂಂ�ತು. �� ಪ����
ಮುಂದುವ�ಯು�� ���ಗುತ��ೕ �ೂೕ�ತು.

ಅಲ�  ಸ� ಲ�  ಆ�ತ ಎರಡೂ ��ಗ�� ಆಗ�ೂಡ�ತು�. ಅತ��ಂದ ���� ಅಬ� �ಸು��ದ� ... “�ನ� ವನು�
�ಕೂ�� ��...ಸಮುದ�ದ ಅ�� �����...ಎ��  ಸ��ೂೕದ�ೕ� ಮ�� ��ೂ�ೕಣ” �ೕ��
ಆ� ಇದು�ದನು� ಮ��ದ� .

ಆದ� ��ೂೕ ಅತ� ಅದನು� ����ಗ, “ಓ�, ಬ� � ��” ಎಂದು �ರು� �ೕ��ವನು� �� �
ಆ� ��ದ ಕಡಲು�ೂೕರರ �ಯಕ.

ಇತ� ಅ��� ತ�ತು��ಂದ �ೂರ� �ೂರಡಲು �ದ� �ದ. ಅಂಡ� �ಟ� ಸೂ��� ಸೂ�
ಧ�� ಆಮ� ಜನಕದ ��ಂಡ� ���� ತಗು���ೂಂಡ.

“ಆದಷು� �ೕಗ ��ೕ �ೂೕ� ಅವನನು� ತ�ಯುವ ಪ�ಯತ�  �ಡು��ೕ�... ���� ಒಬ� ನ� ನು� ��
��ದರೂ ಪರ��ಲ� .. �ಕ� ವ�ಲ�  ನಗಣ�  �ೂೕ�� ಕಡಲ� ಳ� ರು...ಪರ��ಲ� ...��ೕಂದ�, ಅನುಪ�,

ಗು� �ೖ, �ೕವರ ದ��ದ� ಎಲ� ರನೂ� ಮ�� ಸಂ�ಸು�.. ಗು� �ೖ, �ೕಟ� ್!” ಎಂದು ಅವರ �ೖ
ಕುಲು� ಸಮುದ�ದ ��ರದ �ೕಂಬ�� ಬಂದನು. ಸ� ಯಂ��ತ�� ��ಶ� ನ�ದ�  �ೂೕಹದ ��ಲು
���ತು. ಅ�ಕ� ಣದ� ಕತ��ನ �ಗರದ�� ಸುಯ� � ಈ� �ೂೕದ ಅ���. ಅವನು
ಸ���ೕ�ನ ದ�ಣ ��ರ�ಂದ ಈ� �ೂರ�ದ� .

ಅತ� ���� ದು��� ಬ����ೕ �ಟ� . ಅ��� �ೕ� ಬರು��ದುದದನು� ಗಮ�� ತನ� ನು�
�ನು ರ���ೂಳು��ದು ಅವ�� ಮುಖ� ���ತು. �ರ�ೕಯ �ೕ�ಯ �ೖನ� ಅ�ಲ� ್ ಬರಲು
�ಚು� ಸಮಯ ��� ಲ�  ಎಂದು ಅವನು ಗ ���ದ. ತನ�  ಬ� �ೕಖ����ದ�  �ನ� ದ ತುಂಡುಗಳ ���ಂದ
ಅವಸರ�ಂದ �ಟ�-��� ��� ��� ಒಂದ�� �ಲ� ಗ��ಗಳನು� ತುಂ���ೂಳ� �ೂಡ�ದ.

�ೕ�ನ� ಎರಡೂ ��ಗಳ ನಡು� ��ಟ �ೕವ��ಗ�ೂಡ�ತು�.

�ೂ�� �ೂೕರರು �ರ�ೕಯ �ೕ�ಯವರ ಗುಂ�ೕಟು ಮತು� ��ೖ� ��� ತರ��ಗಳಂ�
ಎ�ಂದರ� �ಯ�ೂಂಡು �ಯು�� �ೕಳ�ೂಡ�ದರು. ತನ�  ಶತು�ಗಳ �ೖ �ೕ�ಗು��ದ� ಂ�
��ಗೂ �ೕಳ�ೕ �ೕವ ಬ����ೂಳ� ಲು ಓ�ಡ�ೂಡ�ದ�  ����ೂೕ� ��ಯ
�ೂರ��ರದತ� ಓ�ದ ���� ����.

ಆಗ�ೕ �ಣ�ರದಂ� ಭುಜ �ೂ�ಯು��ದ�  ��� ��� ಅನು� ಏದು�ರು �ಡುತ��ೕ �ೂತು�
�ೖಯ�ಂದು ಗ� ಮತು� �ಕು ��ದು �ೂರಬಂದು ಈಜ�ೂಡ�ದ ����� ���  �ೂ�ವಂ�
ಎದು�ದ ಅ� �ೂಂಚು �ಕು�� �ಯು��ದ�  ಅ���!
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ಅ��� ತನ�  �ಕು�ಂದ �� �ಡಲು ���� ತ����ೂಂಡು �ಗರದ�� ��ನ��
ಮುಳುಗು��ದ�  ತನ�  ���ೂಂಡ ��� �ೕ� ಏ� ಅವ�ಂದ ದೂರ ಓಡ����ದ.

�ೕವ ಭಯ�ಂದ� �ೂೕ�, ಅಂ� ಅನುಭ�ೕ ಕಡಲುಗಳ� ನ �ಮ��ನ� ್ ಸ� ಅವನನು� �ೂ��ತು.

ಎ�� ��ೕ ಈ��ೂಂಡು �ಗರದ� ತ����ೂಳ� ಲು �ಧ� .. 2500 ಅ� �ಗರದ �ೕ��ೖ �ಳ�?

ಅ��� ಅವನ �ಂ�ಡದ ಭೂತನಂ� ಸುಯ� � ಈಜು�� ಸ�ೕ��ದ. �ಲ��� ಇಬ� ರೂ ತಂತಮ�
ಗನ� ್ ಉಪ���ದರು. �ಲ��� �ೖ�ದ�  ಚೂ��ಂದ �ೂಲ� ಲು ಯ���ದರು. ಇಬ� ರೂ
��ಣರು, ಆದ� �ೂಲ� �ಗು��ಲ� !

ಬಲ�� ���� ಅ��� ಕತು� ��ಚಲು ತನ�  �ಹುಗಳನು� ಬಳ�ದ. ಉ�ರುಕಟು�ವ ಆ
ಸಮಯದ� ���ಲ� �ೕ ತನ�  ಹ�ತ�ದ ಚೂ� ಬಳ� ಅವನ ಆ�� �� ��ಂಡ� ಕತ��� �ತು�
��ದ ಅ���. ಸರ�� ಮೂಗು ��� ನು��ದ �ೕ�� ���� ಉ�ರುಗ�� ಕಂ��ದ.

ಆಗ ಸಮಯ �ೂೕ� ಅವನ ��� ��ಕನು� ಕತ��� �ತು��ೂಂಡ ಅ���. ಅವ�� ಅದರ��ೂೕ
ಅಮೂಲ� �ದ��ರ�ೕ�ೕಕು ಎಂಬ ಅನು�ನ ಬಲ��ತು�. ��ೂ��ೂೕ� ಕ ��ೕಣ ಐ ಎ� ಎ�
ಸಮುದ�ಸಖನ ಸತತ�ದ ಪ�ಬಲ ಅಸ��ಗಳ ��� ಬ���ತು.

���� �ೕರು ಕು�ಯು�� �ೖಗಳನು� ಅಸ�ಯಕ�� ಬ�ಯು�� ಮುಳುಗುತ��ೕ �ೂೕದ.

ಅ��� ಶತಪ�ಯತ�  �� ಅವನನು� ಎ�ದು ಕ��ೂಯ� ಲು, �ೕವಸ�ತ ಬಂ�ಸಲು �ೂೕ�ದ,

ಆದ� ಎ��  ಯತ� ಗಳೂ �ಫಲ�ದ�.

���� ಆ ಕ��ೕ�ನ ಗಭ�ದ ತಳದ�� ಮುಳು� �ಯ�� �ೂೕದ.

����ೂೕ� �� ಅದರ ಉ�ದ �ೂೕರರು ಮತು� ಅದರ�ದ�  �ಮೂ��ದ ಕದ�  ಸಂಪತು� ಮ��
�ಗರ ಸ���ದ�.

ಒಂದು ತರಹದ ಯಶಸು� ಮತು� ಇ�ೂ�ಂದು ತರಹದ ��� ಒ�ೂ����ೕ ಅನುಭ��ದ ಅ��� ತನ�
�� ಐ ಎ� ಎ� ಸಮದ�ಸಖ�� ��ನ�� ಈಜು�� ಮರ�ದ.

ಸ� ಲ�  �ಯಗ�ದರೂ ಅವನ �ಬ� ಂ�� �ೕ��ಯ��ರ�ಲ� . ಸಮುದ�ಸಖ ��� �ಲ� ಬ�ಯ
����ಕ� �ೖಲೂ��� �ತ � ಆದ�, ���ಜನ ���ಂದ.

“ಆದ� ಇ� �� �ೂ�� �ೕ�� �ೂೕ� ��ೕ� �ಡ�ಗ�ನೂ ಅಲ� ” ��ೕಂದ� ನು�ದ.

ಅನುಪ� ಖು�� �ೖ�� ಕತ�ವ�  �ಡು�� ಆ �� �ೂ�� �ೕವ� �ೕ�ನತ� �ೕ� �ೂೕ�ತು.

6

ಮರು�ನ ���� 8.30

�ೂ�� �ೕವ� �ೕ� ಕ�ೕ�ಯ�,

“��� ��� ತಲು�ದು� �ೕ��ತು.. ಈಗ ತಡ�� �ಮ� ನು� �ೂೕಡಲು ಬರು����!” ಎಂದ
ಒಳಬಂದ ಅ���. � �ೕ�� ಖು��ಂದ ತ���� ಅವನ �ೖಕುಲು�ದರು,
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“ದಟ� ್ ಓ�. ��� ಸಂ��ೕ ಸ��ೕ�ೕ��ಂದ �� ���ಯಲ� ... ���ೕನೂ �ಯ ಆಗ�ಲ�
��?” ಅವರ ದ�ಯ� ಸಹಜ ಕಳಕ��ತು�. ಅವ�ೕ ���� ಬಂದ� �ಕು ಎಂದು ಸಂ�ೕಶ
ರ���ದ� ರು.

“ಅಲ� ಸ� ಲ� ... ನನ�  ಕ��ನ �ೕ� ಅವನ �ೖ �ರಳು �ೕಳುವಂ� �ಯಗಳು...�ೂ�, �ನು�
ತರ�ದಂ��� ಅ��...” ಅ��� ಎದುರು ಕು�ತು�ೂಳು��� ನು�ದ.

“�ೕನು ��� ಮ�ಕ� ��-ಅ� � �ೂೕಗು�ದು ಮ�ಯ�ರು. ರ� �ೂಡು��ೕ�...”

ತನ�  �� ಬ��ಟು��ೂಂ�ದ�  ��� ��ಕನು� ಅವರ �ೕಬ� �ೕ���ದ.

“ಇ�ೂೕ ತ�ೂ��...�ಮೂ��ದ �ನ� , ���� ���ನ�ತು�” ಎಂದ ಅಥ�ಗ��ತ��.

ಅವ�� ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ�ಂದ ಹುಬು� �ೕ�ೕ�ತು.

“ಇದನು� �ೕ�ರ�ಲ�  �ೕನು!.. ��.. ಎ� �ೂೕಡು�...” ಎಂದು ಅವರು ��� ���ದರು. ಅವರ
�ೖ� ದಪ�  ದಪ�  �ನ� ದ ಇ��� ಚೂರುಗಳು �ೂರ�ದ�.

ಅದರ ಫಳ ಫಳ �ೂಳ� ಇಬ� ರ ಕ��ನ�ಯೂ ಮುಂ�ತು.

“ಇ�ೕ ಅಲ� �ೕ �ೕನು �ೕ�ದ ���ೕನ �ಲದ ಶುದ�  �ನ� , 24 ���ಟ� ್ �ಂತಲೂ ���ದದು�?..

ಇದನು� �� �ದಲು ಪ�ೕಕ� ಕರ ಬ� ಕ�� ವರ� ಪ�ದು ಅನಂತರ ��ೕ� �ೕಶ�� ತಲು�ಸ�ೕಕು.

�ನು ಅದನು� �ವ��ಸು��ೕ�..”ಎಂದು �. �ೕ�� ಅದನು� ತಮ�  ಕಸ� �� ��ದು�ೂಂಡರು.

ಅದನು� �ೕಬ� �ೕ� �ೂೕ��ದರು.

ಅ��� ಅವ�� ತನ�  �ಣ�ವರ�ಯನು� �ೂಟ�  ನಂತರ ಇಬ� ರೂ ��ಂ�ೕ��ಂದ ತ��ದ ��
�ಂ� �ೕ��ದರು.

“ಅ���...” �. �ೕ�� ನು�ದರು, “ �ನ�  ಈ ಆಪ�ೕಶ� ಸ��� ಎಂ�ೕ �� ಸರ�ರ�ಂದ
ಪ�ಗ�ಸು��ೕ�. ಅಲ� �ೕ �ನ�  ಅದು�ತ �ಹಸ �ಧ�� �ೕಶ ಋ���ರುತ��...ಇದನು� �ನು
ಅ�ಕೃತ�� �ೕಳು����...ಆದ� ನನ�ೂಂದು ಅನು�ನ �ಡುತ��ೕ ಇ�.. �ೕಳ�?”

“�� ಸ�!”

“ಈ �ೕಮೂ��ದ �ನ� , �� ಅ�ೕ�ೕ��ೂ�ೕ...ಅದನು� �� �ರೂ ಪ�ಯಲು �ಧ� �
ಆಗು��ಲ� ?...�ದಲು ಆ �ಲದ� ����� ��ಕ ��ಪ� � �ಂ�ಜ಼ನ ಹಡಗು ಮುಳುಗುತ��...

ನಂತರ ಈಗ ����ನ ��ಯೂ �ಗರತಳ �ೕರುತ��... ಈ ��ಂಪ� �ಟು� ��� �ನೂ ನಮ�
ವಶ�ಗು��ಲ� ...��ೂೕ?”

ಅ��� ���ಕ�� ನಕ� . ”ಸ�, ಅದ�� ಕಡ�ನ ಮಂ�ಯ ನಂ���ಂ��..

�ೕಮೂ�ಯನ� ರು ಅದನು� ಇಂ�ಗೂ �ಯು����, �ೕ� ��ದರೂ ಕ�ಯ� � ಅವರ �ಪದ
ಫಲ�� ಅಥ� ಅವರ ಅ��ರಣ ಅ�ೕಂ��ಯ ಶ��ಯ ಫಲ�� ಒಂದು ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ
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��ೂೕಪ�� ಅವಗಢ ಸಂಭ�� ಮ�� ಅ� ಮುಳುಗುತ�� ಅಥ� ಒಬ� ರ�ೂ�ಬ� ರು �ೂಂದು
ಕ�ದು�ೂಳು���� ಎಂದು...ಆದ� ಇ�ೂಂದು ದಂತಕ�...�ನಪದ �ೕ�ಯ� ಬರುತ��...” ಎಂದು
ಅ� �ಟಕು�ೂ��ದ.

“ಅ�ೕ...�� ಅವರು �ಯು����ೂೕ...ಅ�ೖ��ಕ���ದರೂ �ೕಳು, ಈ �� �ನು
ನಂಬು��ೕ�” ಎಂದು ಕಣ� ರ�� �.�ೕ�� ಆಗ ���ದರು.

“ಸ� ��ದ�...” ಅ��� ನು�ದ. “ಆ�ನ �ಲದ� �ಮೂ�ಯನ� ರು �ೕ��ೕ ಆದಶ�ಗ�ಂದ
�ೕವನ ಕ���ೂಂ�ದ� ರು.. ಈ ಭೂ� ಇ�ೕ ಗ �ಹ�ದರೂ, �ೕ� �ಲ��ತು�...ಈ ಧ�ಯ �ೕ�
�ಯಮಗ�ೕ �ೕ� ಇದ� �.

ಅವರು �ನ� ವನು� ���ಕ ಕ�� ಣ��� ಉ�ತ�� ತಮ�  ರಕ� � ಮತು� �ೕವನ�ೖ�� �ೕ�ದಷು�
�ತ � ಬಳಸು��ದ� ರು. ಆಗ �ಲದ� ಅದು ಯ�ೕಚ� �� ಸ� �ೂರಕು��ತು�... ಆದ� ಈ�ನ �ಲದ
�ನವ ಇದನು� �ೂ�� �ೂ�ಯು���, ತನ�  ��ಥ���ಂದು ಬ��ಡು���, ಸಂಪತು�
ವೃ����ೂಳು����...�ೂೕಭ�ಂದ �ಸ� ಪ��ಜನ �ತ � ಪ�ಯು���� ಇದರ� ���ೕ
�ೂೕಕಕ�� ಣದ ಉ�ಶ�ಲ�  ಅಲ� � ಸ�?...ದ ವಲ� ್� �� �� ಎ �ಫ�ಂ� ��ೕ�.. ಅವರು
ಇಂ�ಗೂ ನಮ� ನು� ಗಮ�ಸು����ನು����.. ���ೕ ಇದನು� �� ಕದು� ತರಲು �ಧ� �ಗದಂ�
ಅವರು ತಮ�  ಶ��ಗಳನು� ಬಳ��ೂಂಡು ತ�ಯು���. ಅಂದ� ಅವರ ಪ��ರ ಈ�ನ ಭೂ�ಯ�
ಏನು ಎಷು� ಸಂಪನೂ�ಲಗಳು ಪ�ಕೃ�ದತ����� ಅದರ �ೕ� �ತ � ನಮ�
ಉತ����ರ��..ಅವರ �ಲದ ��ಯ �ೕ� ನಮ�  ಹ�� ಲ� ...�ೕ� ಒಂದು ನಂ����, ಸ�!”

“ಈ�ನ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳು �ತ � ನಮ�... ಅವರ �ಷ� ಲ� ಶ ���ಥ� �ಗ�ದ ಆ �ಲದ ಆ�� ನಮ�
ದಕು���ಲ� ... ಈ�ನ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳನು� ಜ�����ಂದ ����ೂಂಡು ಬಳಸ�ದ� � ನಮ�  ಭೂ�
ಒಂ�ನ ಬರ�ಗು�ದು...ಇದನು� ನಮ�  ಪ�ಕೃ� ಸಂರಕ� ���ಗಳು, ಪ�ಸರದ ಬ�� �ಳ��ಂದ
ಎಚ� �ಸುತ��ೕ ಇ��...” ಎಂದು �. �ೕ�� ��ನ�� ತ�ದೂ�ದರು. ”ಇ�����  �ನ�
�ರು �ೕ�ದ� ರು, ಅ���?”

ಇದ��ಲ�  ಒ�� ತನ�  �� �ೕ���ಂದು ಅವನು ನಂ��ೕ ಇರ�ಲ� . ಅ��� ಮುಗುಳ� ಕು�
�ೕ�ದ,

“�ಮೂ�� ��ಯನು� ���ೕನ �ದ�  ಧ�ೕ�ಯರು ಏ��ದ� �ೕವಂತ��ಡುತ��ೕ
ಬಂ�ದ� ರು...�ಂದೂ ಮ��ಗರದ� ���ೕವ� ್ ಬ�ಯ �ಕ�  ��ೕಪದ� �ದ�  ಧ�ೕ�ಯರ
���ೕನ ��ಗ� ಮತು� �ತ��ಗಳ� �ೕ�ದ�  ಈ ಸಂಗ�ಗಳು ���� ಸರ�ರದ ಗಮನ�� ಬಂ�ತು
ಸ�...ಅದನು� ಅದೃಷ� ವ�� �ನು ಒ�� ಓ����... ಆ�ೕ� ಅದನು� �� �ೕ��� �ೖ� ಎಂದು
ಎ�� ಅಡ���ಟ� ರು ಸ�. ಇಂತ���  �ಮ�ೕ �ೂತ�ಲ� ?... ಸರ�ರಗ�� ಇ���  ಅ��ಯ ಸತ�
ಅಥ� ��ಗೂ ಇಷ� �ಗದ ಅ�ಸ��ಕ �ದ...���..”

“ಸ�, ಅ���...�ೕನು �ೂೕ� �...”ಎಂದು ಅವರು �ೂ�� ಅವನನು� �ೕ�ೂ�ಟ� ರು.

ಅ��� ಈ ವರ� ಒ��� ಎದು��ೂೕದ �ೕಲೂ ಅವರು ಆ �ೖ�ನ�ದ�  �ಮೂ��/

ಕುಮ�ಕಂಡಂ ನ�ಯನು� ���ಸುತ��ೕ ಇದ� ರು...
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’��ೕ�ದರೂ ಆ �ಲದ� �ಮೂ��ದ� ಹು��ದ� ವ ಈಗ �ನಜ�ನ�  ಪ�����? ತನ�ೕ�
�ರೂ ನಂಬದ ಈ �ನಪದ ಕ�ಯ �ೕ�ಷು� ಆ�ೂೕಚ�?’ ಎಂಬ �ಚ� �. �ೕ�ಯರ
ಮನದ� �ದು�ೂೕ�ತು.

ಅದ��ೕ ಅವರ ಮುಖದ� ಮಂದ�ಸ �ನು�ತು.

(ಮು��ತು)

__________________________________*
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