+( ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್/ ಸ್ಪಷ್ಟನಕ:

(ಇದೆ ೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ. ಒೊಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆ ೋಕದ “ಫಾಯೊಂಟೆಸಿ”
ಸಾಹಸವಾಗಿದುು, ಕೆಲ್ವು ಹೆ ಸದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಅನೆವೋಷ್ಣೆಗಳನ್ುು ಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುುಕೆ ೊಂಡು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಕಟಿತ
ಸಾಹಿತಯ/ ಅೊಂಕಣ/ಮಾಹಿತ್ತಯೊಂದ ನ್ಕಲ್ು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಿ. ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯದುಲ್ಲಿ ಅದು
ಕೆೋವಲ್ ಕಾಕತಾಳೋಯ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸಬೆೋಕು)

ಡಿಸ್ಕ್ಟೋಪಿಯಾ: ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಾಾ!
ಅಧ್ಾಾಯ 1: ಅಳಿದ ಜಗತತು:
ಇಸ್ವಿ 2619, ಒಂದತ ಲಕಕ್್ ಸಿಗದ ದಿನ...
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲಕ್ಿೋ 1000 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ...
1
ಮೊದಲ್ು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದುು ಅವಳಗೆ...
ಅವಳಗನಿಸಿದುು ಯಾವುದೆ ೋ ಗಾಜಿನ್ ಶವಪೆಟಿುಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ು ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ
ಕಣುುಬಿಟ್ುೊಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎೊಂದು ಎವೆಯಕಕದೆೋ ನೆ ೋಡಿದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿಲ್ಿ.
ಅವಳ ಕೆೈಗೆ ಹಚ್ಚಚದು ಟೆೋಪ್ ಮತುಿ ರೆ ೋಬೆ ೋಟಿಕ್ ಸ ಜಿ ಸಿರಿೊಂಜ್ ತಾನಾಗಿಯೋ
ಬಿಚ್ಚಚಕೆ ೊಂಡು ದ ರ ಸರಿಯತು. ಪೆಟಿುಗೆಗೆ ಆಕಿಿಜೆನ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದುುದು
ನಿೊಂತು ಗಾಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ ಸವಯೊಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಹಿೊಂದೆ ಸರಿಯತು. ತಾನ್ು
ಯಾವುದೆ ೋ ಲಾಯಬಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಿಳಸಮವಸರ ಧರಿಸಿ ಆಪ್ರೆೋಶನಿುನ್ಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದೊಂತೆ
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ಇದುವಳು ದಡಕಕನೆ ಎದುು ಕುಳತಳು. ಆ ಚ್ಲ್ನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆೋ ಹೆ ಟೆು ತೆ ಳಸಿ ತಲೆ
ಗಿರರನೆ ಸುತ್ತಿದೊಂತಾಗಿ ಹಾಗೆೋ ಕಣುೆಚ್ಚಚದಳು, “ಅಮಾೆ...!”.

ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿದು ಗಾಜಿನ್ ಡಬಿಿಯೊಂದ ಗೊಂಡಿನ್ ಸವರವೊಂದು ಹೆ ರಟಿತು,
“ಹೆಲೆ ೋ, ನಿನ್ು ಹೆಸರು ಶೋತಲ್ ಎೊಂದೆೋ?”
ಗಾಬರಿಯೊಂದ ಅತಿ ತ್ತರುಗಿ ನೆ ೋಡಿದರೆ ಅಲೆ ಿಬಿ ಅದೆೋ ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಣುುಜಿಿಕೆ ೊಂಡು
ಆಕಳಸುತ್ತಿದು ಒಬಿ 30 ವಷ್ಷ ವಯಸಿಿನ್ ಯುವಕ. ಅವನ್ ಗಾಜಿನ್ ಪೆಟಿುಗೆ ಮ್ಮೋಲೆ
ಉಜವಲ್ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಎೊಂಬ ಹೆ ಳೆಯುವ ಲೆೋಬಲ್ ಇದೆ..
“ಹಹ್ಹ್.. ಯಾರು? ಹೌದೌದು.. ನಾನ್ು..” ಎೊಂದು ತೆ ದಲ್ುತಾಿ ತನ್ು ಪೆಟಿುಗೆಯ
ಮ್ಮೋಲ್ಲದು ಅೊಂತದೆೋ ನಾಮಫಲ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಶೋತಲ್ ಪಾಟೋಲ್’ ಎೊಂದು
ನ್ಮ ದಿಸಿರುವುದನ್ುು ಕೊಂಡಳು.. “ನ್ಮಗೆೋನಾಗಿದೆ?” ಎೊಂದಳು ಅರ್ಷವಾಗದೆೋ.
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ಉಜವಲ್ ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಆ ಯುವಕ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ ಮಾನ್ುಯಯಲ್ ಒೊಂದನ್ುು ಎತ್ತಿ
ತೆ ೋರಿದ. “ನಿನ್ು ಕಾಲ್ ಬುಡದಲ್ಲಿಯ ಇೊಂತದುು ಇದೆ..ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಬಿರ
ಬಹಳ ವಷ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒೊಂದು ಸೆೈೊಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಕೆಕ ಸಿಕುಕ ನಿದಾರವಶವಾಗಿದುು
ಈಗ ತಾನೆ ಎಚ್ಚರಗೆ ೊಂಡಿದೆುೋವೆ ಅನಿಸುತಿದೆ...”
ಶೋತಲ್ ಗಾಬರಿಯೊಂದ ತಾನ್ ತನ್ು ಮಾನ್ುಯಯಲ್ ಪ್ುಸಿಕ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದಳು
“ಕರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಿಿೋಪ್ ಎಕಿಪರಿಮ್ಮೊಂಟ್, ಇೊಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಾವನ್ಿ್ ಬಯೋ ರಿೋಸರ್ಚಷ,
2119...” ಇತಾಯದಿ ಶೋರ್ಷಷಕೆಯದು ಇೊಂಗಿಿೋರ್ಷನ್ಲ್ಲಿದು ಹತುಿ ಪ್ುಟ್ಗಳ ಕಿರುಹೆ ತಿಗೆ
ಅದು. ಏನೆ ೋ ಅಸಪಷ್ುವಾಗಿ ಸವಲ್ಪ ಸವಲ್ಪ ನೆನ್ಪ್ು ಮರುಕಳಸುತ್ತಿದೆ...
ಉಜವಲ್ಗೆ ಸಹಾ ತಲೆತ್ತರುಗಿದೊಂತಾಗಿ ಹಣೆಯನ್ುು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಕೆ ೊಂಡು ಮುಖ
ಸಿೊಂಡರಿಸಿದ. ”ನ್ಮಗೆೋಕೆ ಹಿೋಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ವಾೊಂತ್ತ ಸೊಂಕಟ್ವಾಗುತ್ತಿದೆ?”
ಶೋತಲ್ ನ್ಕಾರದಿೊಂದ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದಳು. ಅವಳಗ ಆ ವೆೋದನೆ ನಿಲ್ುಿತ್ತಿಲ್ಿ.
“ಮೊದಲ್ು ಎದುು ನೆ ೋಡ್ೆ ೋಣ, ಕಮಾನ್!” ಎೊಂದು ತಾನ್ು ಎದುು ಒೊಂದು ಕೆೈ ಆಸರೆ
ನಿೋಡಿ ಅವಳನ್ ು ಎಬಿಿಸಿದ ಉಜವಲ್.
ಇಬಿರ ಆ ಹವಾನಿಯೊಂತ್ತರತ ಲಾಯಬಿನ್ ಮೊಂದ ಹಳದಿ ಬೆಳಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ
ಸಾವರಿಸಿಕೆ ೊಂಡು ಎದುರಿಗಿದು ಎರಡು ಕುಚ್ಚಷಯಲ್ಲಿ ಕುಳತರು.
ಟ್ರ್ಚ ಸೆನ್ಿರ್ ಇದುುದರಿೊಂದಲೆ ೋ ಏನೆ ೋ, ಅವರು ಆ ಸಿೋಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳತೆ ಡನೆ
ಎದುರಿಗೆ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಬೆಳಕಿನ್ ಚ್ಚತರಪ್ರದೆ ತೆರೆದುಕೆ ೊಂಡಿತು.
“ಹಲೆ ೋ ಉಜವಲ್ , ಶೋತಲ್..ಹೆೋಗಿದಿುೋರಿ? ಈಗ ಎದಿುರಾ?” ಎೊಂದಿತು ಆ ಪ್ರದೆಯಲ್ಲಿ
ಮ ಡಿಬೊಂದ ಒಬಿ 70 ವಷ್ಷ ವಯಸಿಿನ್ ಬಿಳ ಗಡಡಧಾರಿ, ಫೆರೋಮ್ ಲೆಸ್ಸಿ
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ಕನ್ುಡಕಧಾರಿ ವಯಕಿಿ ಅವರನ್ುು ಸಾವಗತ್ತಸುತಾಿ .“ನಿಮೆನ್ುು ಈ ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ
ನ್ನ್ಗೆ ಒೊಂದು ರಿೋತ್ತಯ ಖುಶ ಮತುಿ ದುುಃಖ ಎರಡ ಒಟೆ ುಟಿುಗೆೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ...”
“ಸರ್, ನಿೋವಾಯರು?” ಉಜವಲ್ ಪ್ರಶುಸಿದ ಕಾತರದಿೊಂದ
“ನಾವಾಯರು?: ಪ್ರಶುಸಿದಳು ಶೋತಲ್ ಆತುರದಿೊಂದ.
“ಪ್ಿೋಸ್ಸ ವೆೈಟ್! ನಾನ್ು ನಿಮೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನ್ುು ಊಹಿಸಿ ಉತಿರಿಸುವೆ...” ಉಜವಲ್ ಮತುಿ
ಶೋತಲ್ ಎದುರಿನ್ ಮಾನಿಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ 3-ಡಿ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಿದು ಆತ ಭಾರವಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ುಡಿದರು. ಅವರ ಧೆ ೋರಣೆಯೋ ಇಬಿರ ಬೆನಿುನ್ಲ್ಲಿಯ ಚ್ಳ ಮೊಂಚ್ಚಸಿತುಿ
ಆತ ಮುೊಂದುವರೆಸಿದರು,
“ನಾನ್ು ನಿಮೆನ್ುು ಈ ಮೊದಲ್ು ಈ ಸುಧೋರ್ಷ ನಿದಾರ ಪ್ರಯೋಗಕೆಕ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ
500 ವಷ್ಷಗಳ ಹಿೊಂದೆ, 2119 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇೊಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಾವನ್ಿ್ ಬಯೋ
ರಿೋಸರ್ಚಷ ಸೆೊಂಟ್ರಿನ್ ಬಾಸ್ಸ ರಾಮನಾರಾಯಣ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದೆುೋನೆ... ನಿೋವಿಬಿರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭ ಮಯ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ನೆಲ್ಮಾಳಗೆ ಅೊಂತಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಕರಯೋಜೆನಿಕ್
ಸಿಿೋಪ್ನಿೊಂದ ಈ 500 ವಷ್ಷಗಳ ನ್ೊಂತರ ಈಗ ತಾನೆೋ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದಿುೋರಿ... ನಿಮೆ
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತುಿ ಶ್ಾವಸದ ಏರಿಳತವನ್ುು, ಜೆೈವಿಕ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಯನ್ುು
ಕ್ಷೋಣಗೆ ಳಸಿ, ಅತಯೊಂತ ಮ್ಮೈಕೆ ರೋ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಸಿ ನಿಮೆನ್ುು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿದೆರಯಲ್ಲಿ
ಜಿೋವೊಂತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತುಿ. ಯು ವರ್ ಇನ್ ಹೆೈಪ್ರ್-ಸಿಿೋಪ್ ಪಾಡ್ಸಿ ಚೆೋೊಂಬಸ್ಸಷ!.
ನಿೋವು ಇದುವರೆಗ ಚ್ಚೊಂತೆಯಲ್ಿದೆೋ ಕುೊಂಭಕಣಷರೊಂತೆ ನಿದಾರವಶರಾಗಿದಿುರಿ.
ನಿೋವಿಬಿರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಬಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು..ಈ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಒಡಿಡಕೆ ೊಂಡು
ನಿೋವಾಗಿಯ ಸವಯೊಂಸೆೋವಕರೊಂತೆ ಸೆೋರಿದಿುರಿ ಎೊಂಬ ಒಪ್ಪೊಂದ ಪ್ತರಗಳು ನಿಮೆ
ಸಿಿೋಪ್ೊಂಗ್ ಪಾಡ್ಸನ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇವೆ!”

4

ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತಯ ಕೆೋಳ ಉಜವಲ್, ಶೋತಲ್ ಇಬಿರ ಎದೆ ನ್ಡುಗಿ ಹೆ ೋಯತು..
ಬಾಯ ಒಣಗಿ ಏನೆ ೋ ಹೆೋಳ ಹೆ ೋದರೆ ಸವರವೆೋ ಹೆ ರಡುತ್ತಿಲ್ಿ..ಜತೆಗೆ ಸಿಡಿಯುವ
ತಲೆನೆ ೋವು, ವಾೊಂತ್ತ ಸೊಂಕಟ್ ಬೆೋರೆ...
“ಉಜವಲ್, ಶೋತಲ್!” ಅವರಿಗೆ ರಾಮನಾರಾಯಣ್ ಎೊಂದು ಕರೆದುಕೆ ಳುುವ ವಯಕಿಿಯ
ಕ್ಷೋಣ ದವನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾೊಂಭೋಯಷದ ಜತೆ ನೆ ೋವಿನ್ ಎಳೆಯತುಿ. ಏಕೆ?
“ದಯವಿಟ್ುು ಬೆೋಗ ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕೆ ಳು. ನ್ಮಗಿರುವ ಒೊಂದೆೋ ಸೊಂಪ್ಕಷ ಸಾಧನ್ದ
ಕೆ ನೆಯುಸಿರಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಈಗ ಸೊಂಭೆ ೋಧಸುತ್ತಿದೆುೋನೆ. ನಾನ್ು ಹೆೋಳುವುದನ್ುು ಮಧೆಯ
ಮಾತ್ತಲ್ಿದೆೋ ಕೆೋಳಸಿಕೆ ಳು...ಇದನ್ುು ನಿೋವು ನ್ನ್ು ಮೊದಲ್ ಮತುಿ ಕೆ ನೆಯ
ರೆಕಾಡ್ೆಷಡ್ಸ ಸೊಂದೆೋಶ ಎೊಂದು ತ್ತಳಯರಿ...ಈ ಸೊಂದೆೋಶವನ್ುು ನಿೋವು ಕೆೋಳಸಿಕೆ ಳುುವ
ಹೆ ತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ು ಇದನ್ುು ರೆಕಾಡ್ಸಷ ಮಾಡಿಯೋ 450 ವಷ್ಷ ಆಗಿಹೆ ೋಗಿರುತಿದೆ...”
ಮೊದಲ್ನೆಯದಾಗಿ ನಿಮೆ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸಿವಯಾಗುವ ಮುನ್ುವೆೋ ನಾವು
ಹೆ ರಟ್ುಹೆ ೋಗಿದೆುೋವೆ.. ನಾವು ಅಲ್ಲಿೊಂದ ನಿಮೆನ್ುು ರಕ್ಷಸಲ್ು ಸಾಧಯವೆ ಇಲ್ಿ
ಯಾಕೆೊಂದರೆ ನಾವಿೋಗ ಭ ಗರಹದಲೆಿೋ ಇಲ್ಿ. ನಾವು ಚ್ೊಂದರನ್ನ್ ು ದಾಟಿ
ಬಾಹಾಯಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿೋವ ಜಗತ್ತಿನ್ ಉಳವಿಗೆ ಕೆ ನೆಯ ಆಸರೆಯಾದ “ಐ ಎಸ್ಸ
ಎಸ್ಸ ಲೆೈಫ್ ಗಿವರ್” ಗಗನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಶನ್ ಮಾಡ ಯಲ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ
ನಿಲಾುಣದಲ್ಲಿ ಇಳದಿದೆುೋವೆ. ಇನೆುೋನ್ು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿೊಂದ ಟೆೈಮ್ ವಾಪ್ಷ (ಸಮಯ
ಕುಗಿಿಸುವ) ಪ್ರಯೋಗಾತೆಕ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗರಹದ ಉಪ್ಗರಹವಾದ ಟೆೈಟಾಯನ್ ನ್ತಿ
ಸಾಗಿ ಹೆ ೋಗುತೆಿೋವೆ. ನ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಭ ಮಯೊಂತ ಆರೆ ೋಗಯಕರ
ಹವಾಮಾನ್ವಿದೆಯೊಂತೆ ನ್ಮೆ ಭವಿಷ್ಯಕಾಕಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ನೆಲೆಸಲ್ಲದೆುೋವೆ, ಈ
ನೌಕೆಯ ಸುಮಾರು ಐವತುಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ುು ತಯಾರಿಸಿ ನಾವು ಎಲಾಿ
ಮತರದೆೋಶದವರು ಅವನ್ುು ಸಮವಾಗಿ ಹೊಂಚ್ಚಕೆ ೊಂಡು ಭ ಮಯನ್ುು ತೆ ರೆದು ವಲ್ಸೆ
ಹೆ ೋಗಿಬಿಟಿುದೆುೋವೆ....”
5

“ವಾಟ್, ನಾವು ಮಾತರ ಇಲ್ಲಿ...ಯಾಕೆ?” ಎೊಂದು ಇಬಿರ ಉದಿರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ರೆಕಾಡ್ೆಷಡ್ಸ ಸೊಂದೆೋಶ ಓಡುತಿಲೆ ಇತುಿ:“...ಅದಕೆಕ ಕಾರಣವಿಷೆುೋ: ನಿಮೆನ್ುು ಈ ಪ್ರಯೋಗಕೆ ಕಳಪ್ಡಿಸಿದ ಸುಮಾರು 20
ವಷ್ಷಗಳ ನ್ೊಂತರ ಭ ಮಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ದೆ ಡಡ ಪ್ರಮಾಣು ಯುದಧವೆೋ ನ್ಡ್ೆದು
ಹೆ ೋಯತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ರಿಯಾ ಜತೆ ಚ್ಚೋನಾ ಒೊಂದೆಡ್ೆ, ಅಮ್ಮರಿಕಾ ರಷಾಯ ಮತುಿ
ಯುರೆ ೋಪ್ ಇನೆ ುೊಂದು ಕಡ್ೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಿ ದೆೋಶಗಳು ಮ ರನೆಯ ತುದಿ... ಭ ಮಯಲ್ಲಿ
ಎಲೆಿಲ್ಲಯ
ಿ
ಅಣುಬಾೊಂಬು, ಮಸೆೈಲ್ುಗಳ ರುದರನ್ತಷನ್ ನ್ಡ್ೆಯತು, ಆ
ಮಾರಣಹೆ ೋಮ ಸತತ ಒೊಂದು ವಷ್ಷ ನ್ಡ್ೆಯತು. ಆ ಪಾರಣಾಪಾಯಕಾರಿ ವಾಯಪ್ಕ
ಹೆ ಡ್ೆತಕೆಕ ಭ ಮಗೆ ಭ ಮಯೋ ಸಸಯ, ಜಲ್ರಾಶ ವಾತಾವರಣ ಎಲಾಿ
ಕಳೆದುಕೆ ೊಂಡು ಸುಟ್ುು ಕರಕಲಾಯತು... ಈ ಮಹಾಕಾಳಗ ನ್ಡ್ೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ನಾನ್ು ಸಹಾ ಕೆಲ್ಸದಿೊಂದ ನಿವೃತಿನಾಗಿದೆು, ಮತೆಿ ವಾಪ್ಸ್ಸ ಕರೆಸಿಕೆ ೊಂಡರು. ಅೊಂದರೆ
ಭ ಮಗೆ ಅತಯೊಂತ ಕಿಿಷ್ುವಾದ ಅೊಂತಯ ಬೊಂದೆ ದಿದಾಗ ನಾವು ಭಾರತ್ತೋಯರು ನ್ಮೆ
ಈ ಲಾಯಬಿನ್ ಮೊದಲ್ ಅೊಂತಸಿಿನ್ ನೆಲ್ಮಾಳಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಪ್ರೋಟಿೋನ್ ಮತುಿ
ಕೆಮಕಲ್ ಆಧರಿತ ಆಹಾರವನ್ುು ಮಾತೆರ ಮತುಿ ಇೊಂಜೆಕ್ಷನ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ಸೆೋವಿಸಿತಾಿ
ಬದುಕುಳಯುವ ಹೆ ೋರಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆುವು. ಆ ಭಯಾನ್ಕ ಸಮಯವನ್ುು ನಾನ್ು
ವಿವರಿಸಿಯ ಹೆೋಳಲಾರೆ, ನಿಮಗರ್ಷವೂ ಆಗದು..ಆ ನ್ಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಸಹಾ
ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಿೋಕರು ಭ ಗಭಷದಲ್ಲಿ ಅಸು ನಿೋಗಿ ಅಲೆಿೋ
ಸಮಾಧಯಾದರು...ಆದರೆ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲ್ವು ನ್ ರು ಗಟಿುಗರು ಮಾತರ
ಉಳದುಕೆ ೊಂಡ್ೆವು...”
“...ಈಗ ಭ ಮಯಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಹೆ ರಬೊಂದು ನೆ ೋಡಿದಾಗ ಯಾರ ಏನ್
ಇರಲಾರರು...ಖಾಲ್ಲ, ನ್ಶಸಿಹೆ ೋದ ಸುಟ್ು ಭ ಮ ಮತುಿ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳು ಕಣ್ಣುಗೆ
ರಾಚ್ಚದೊಂತೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎೊಂದು ಮನ್ಸುಿ ಗಟಿು ಮಾಡಿಕೆ ಳು. ಇದರ
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ಮ್ಮೋಲೆ ನಾನ್ು ಏನ್ ಹೆೋಳಲಾರೆ...ಆದರೆ ಪ್ರಮಾದವಶ್ಾತ್ ನ್ಮಗೆ ನಿಮೆನ್ ು
ಜತೆಗೆ ಕೆ ೊಂಡ್ೆ ಯಯಲ್ು ಆಗಲೆೋ ಇಲ್ಿ. ನ್ಮೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ಅೊಂತಸಿಿನಿೊಂದ ನಿಮೆ
ಮ ರನೆ ಮಾಳಗೆಗೆ ಬರುವ ಸೊಂಚಾರ ಗುಹೆ ವಯವಸೆಿ ಭ ಕೊಂಪ್ವಾಗಿ ಸೊಂಪ್ೂಣಷ
ಕುಸಿದು ನ್ಶಸಿಹೆ ೋಗಿತುಿ. ಅಲ್ಿದೆೋ ನಿಮೆ ತರಹ ಜಡದೆೋಹಿಗಳಾಗಿದುವರನ್ುು ಮಧೆಯ
ಆಗಲೆೋ ನಿಮೆನ್ುು ಎಬಿಿಸಿದುರೆ ನಾನಾರಿೋತ್ತಯ ದೆೈಹಿಕ ವೆೈಪ್ರಿೋತಯಗಳು ನಿಮೆನ್ುು
ಕಾಡುವುದು ಮತುಿ ಅದರಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗುವ ಅನಾರೆ ೋಗಯದಿೊಂದ ನಿಮೆ ಸಾವು
ನಿಶಚತವಾಗಿರುತ್ತತುಿ. ವಿಧಯಲ್ಿದೆೋ ನಾವು ನಿಮೆನ್ುು ಒೊಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ುು
ಹೆ ರಟ್ುಹೆ ೋಗಿದೆುೋವೆ...”
“...ನಿೋವು ಹೆ ರಬರಲ್ು ಒೊಂದೆೋ ಒೊಂದು ಭ ಗಭಷ ಎಲ್ಲವೆೋಟ್ರ್ ಮಾಗಷ ಇರುತಿದೆ.
ದಿಕ ಿಚ್ಚ ದಿೋಪ್ಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸುತಾಿ ಅತಿ ಹೆ ರಡಿ...ನಿೋವು. ನಿಮೆ ಮಕಕ 1 ಸೆಟ್
ಬಟೆು ಮಾತರ ಇದೆ. ಒೊಂದು ಟ್ ತ್ ಬರಶ್ ಇತಾಯದಿ ಒೊಂದು ಬಾಯಕ್ ಪಾಯಕಿನ್ಲ್ಲಿದೆ.
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ನೆ ೋಡಿ.....ನಿಮಗಾಗಿ ಫ್ರೋಜನ್ ನಿೋರು ಮತುಿ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರೋಟಿೋನ್
ಮತುಿ ವಿಟ್ಮನ್ ಇೊಂಜೆಕ್ಷನ್ಿ ಇಟಿುರುತೆಿೋವೆ... ಅದನ್ುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆ ಳು, ಸವಲ್ಪ
ಸವಲ್ಪವೆೋ ರೆೋಷ್ನ್ ತರಹ...”
“...ಇನ್ುು ನಿೋವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಸುತ್ತಿೋರೆ ೋ, ಹೆೋಗೆ ಎಷ್ುು ಕಾಲ್ ಬದುಕುತ್ತಿೋರೆ ೋ
ನ್ನ್ಗೆ ಗೆ ತ್ತಿಲ್ಿ.
“...ಆದರೆ ನ್ಮೆ ಅೊಂದಾಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿೋವು ಹೆ ರಬರುವ ವೆೋಳೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣು
ಯುದಧ ಮುಗಿದು 450 ವಷ್ಷವಾಗಿದುರಿೊಂದ ಭ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿಕಿರಣದ
ರೆೋಡಿಯೋಶನ್ ಪ್ರಭಾವ ತಗಿಿರಬಹುದು, ನ್ೊಂತರದ ಸವಲ್ಪ ಶತಮಾನ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಮಳೆ,
ಮೊಂಜು, ತೆೋವ ಸಹಾ ಭ ಮಗೆ ವಾಪ್ಸಾಿಗಿರಬಹುದು. ಭ ಮಗೆ ಪ್ರವೆೋಶಸುವ
ಮುನ್ು ಪ್ರವೆೋಶದಾವರದಲ್ಲಿ ಆೊಂಟಿ ರೆೋಡಿಯೋಶನ್ ಸ ಟ್ ಇಟಿುರುತೆಿೋವೆ, ಅದನ್ುು
ಹಾಕಿಕೆ ೊಂಡು ಹೆ ರಹೆ ೋಗಿ ನೆ ೋಡಿ... ಹೆಚ್ುಚ ರೆೋಡಿಯೋಶನ್ ಏನ್ ಇಲ್ಿದಿದುರೆ
7

ಅದನ್ುು ತೆಗೆಯಬಹುದು... ಅದನ್ುು ರೆೋಡಿಯೋಶನ್ ಮೋಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿೋವೆೋ
ಕೊಂಡುಕೆ ಳುಬೆೋಕು... ಮುಕಾಕಲ್ುವಾಸಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ತಕ ಲ್ ವಾತಾವರಣವೆೋ
ಎದುರಾಗುವುದು
“...ಇನಾಯವ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಇನೆುಷ್ುು ಜನ್ ಹಿೋಗೆ ಉಳದಿದುು ಬದುಕಿದಾುರೆ ೋ,
ಹೆೋಗಿದಾುರೆ ೋ ಅದನ್ುು ನಿೋವೆೋ ಪ್ತೆಿಹಚ್ಚಚ ಸೊಂಪ್ಕಿಷಸಬೆೋಕು... ನಿಮಗಾಗಿ ಲೆೋಸರ್
ಗನ್, ಮತ್ತಿತರ ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ಅಸರಗಳನ್ುು ಇಟಿುದೆುೋವೆ...ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ ಕ
ಮುನ್ು ಇದೆಲ್ಿದರ ಟೆೈನಿೊಂಗ್ ನಿೋಡಿರುತೆಿೋವೆ...ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪ್ದುರೆ ಒಳೆುಯದು...”
“...ಸದಯಕೆಕ ನಾವು ಹೆ ರಡುವ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಮಗೆ ಸ ಯಷನೆೋ ಕಾಣದಷ್ುು
ಭ ಮಯಲಾಿ ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮಬುಿಗತಿಲೆ ಇದೆ. ಚ್ೊಂದರ ತಾರೆಯರ ದಶಷನ್ವಿಲ್ಿದೆೋ
ಎಷೆ ುೋ ವಷ್ಷವಾಯತು. ನ್ಮೆ ಸೆಪೋಸ್ಸ ಸೆೈನ್ಿ ಬಹಳ ಮುೊಂದುವರೆದಿದು ಕಾರಣ
ಕೆಲ್ವು ದೆ ಡಡ ಉಪ್ಗರಹಗಳು ಬಾಹಾಯಕಾಶದಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ಮಾಗಷದಶಷಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ
ಮಾಡಿದುರಿೊಂದ ನಾವು ಈ ನೌಕೆಗಳನ್ುು ಕಟಿುಕೆ ೊಂಡು ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿ
ಹೆ ರಬರಬಹುದಾಯತು”.
“...ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೆ ರಗಿನ್ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ವಯವಸಿಿತ ಸಮಾಜ ಅರ್ವಾ
ಸರಕಾರವಿರಲಾರದು.. ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಜಿೋವಿಗಳು ಯಾವ
ಮನ್ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿರುವವರಾದರ ಸಿಗಬಹುದು...ಅದ ಅವರು ಬದುಕಿ ಉಳದಿದುರೆ
ಮಾತರ!..ಸರಿ...ಇನ್ುು ನಾನ್ು ಮುಗಿಸುವೆ...ನಿಮೆನ್ುು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಬರಡ್ಾದ
ವಿನಾಶ್ಾನ್ೊಂತರದ ಡಿಸೆ ುೋಪ್ಯ ಎೊಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿಿತ್ತಯ ಭ ಮಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ುು
ಹೆ ೋಗಿದುಕೆಕ ನ್ಮಗೆ ಅಪಾರ ಖೆೋದವಿದೆ, ಕ್ಷಮಸಿ. ನಾವಿನೆುೋನ್ನ್ ು ಮಾಡಲ್ು
ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎೊಂದು ನ್ೊಂಬಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಯವ್ ಎ ಲಾೊಂಗ್ ಲೆೈಫ್,
ಬೆೈ!”
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ಆ ವಿದುಯನಾೆನ್ ಬೆಳಕಿನ್ ಚ್ಚತರ ಪ್ರಸಾರ ಒೊಂದು ಚ್ಚಕಕ ಬಿೋಪ್ ನೆ ೊಂದಿಗೆ
ಅೊಂತಯವಾಯತು.
ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ಪ್ರಸಪರ ಮುಖ ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡರು.
ಶೋತಲ್ ಗಾಬರಿಯೊಂದ ನ್ುಡಿದಳು, “ಡಿಸೆ ುೋಪ್ಯದೊಂತಾ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್?... ಆದರ
ಅವರು ನ್ಮೆನ್ುು ಇಲ್ಲಿ ಧೋರ್ಷಕಾಲ್ ಬಾಳ ಎೊಂದರಲ್ಿ?.. ಹೌ ಫನಿು...!” ಆದರೆ
ಅವಳು ನ್ಗಲ್ಲಲ್ಿ, ದನಿ ದುಗುಡದಿೊಂದ ಕ ಡಿತುಿ.
“ಹೌದು, ಶೋತಲ್...” ತನ್ು ಹಿೊಂಗೆೈಗೆ ಸ ಜಿ ಚ್ುಚ್ಚಚದು ಗಾಯವನೆ ುಮ್ಮೆ
ಉಜಿಿಕೆ ಳುುತಿ ಉತಿರಿಸಿದ ಉಜವಲ್. “ಯಾವ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಮಾಡದಷ್ುು
ನಿದೆುಯಾಯತು ನ್ಮಗೆ...ಇನ್ುು ಧೋರ್ಷ ಕಾಲ್ ಬದುಕುವುದು ಮಾತರ ಉಳದಿದೆ”
ಇಬಿರ ಲಾಯಬಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ು ತಳುಕೆ ೊಂಡು ಹೆ ರಬೊಂದರೆ ದಿೋಪ್ ಮನ್ುಗುತ್ತಿದು ಲ್ಲಫ್ು
ಆ ಕಾರಿಡ್ಾರಿನ್ ಮ ಲೆಯಲ್ಲಿತುಿ.
“ಹೆೋಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ು ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಇದೆ ಅಲ್ಿವೆ?” ಶೋತಲ್ ಲ್ಲಫ್ು ಕಡ್ೆ
ತೆ ೋರುತಾಿ ಕೆೋಳದಳು.
“ಸೆ ೋಲ್ರ್ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೆ ೋ ಪ್ಯಾಷಯ ಶಕಿಿ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಲ್ಲೊಂಕ್
ಆಗಿರಬಹುದು, ನ್ಮೆಬಿರ ಟೆಕಾುಲ್ಜಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಸವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ.
ಗೆ ತಾಿಗುತ್ತಿಲ್ಿ...” ಎೊಂದ ಲ್ಲಫ್ು ಬಟ್ನ್ ಒತುಿತಾಿ ಉಜವಲ್.
“ಈ ಕಟ್ುಡ ಮತುಿ ವಯವಸೆಿ ಸಹಾ” ಎೊಂದಳು ಶೋತಲ್ ಯೋಚ್ಚಸುತಾಿ
“ಸವಲ್ಪ ಸವಲ್ಪ ನೆನೆಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯ?” ಕೆೋಳದ ಉಜವಲ್.
“ ಹ ೊಂ, ನಿನ್ಗೆ?”
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“ ನ್ನ್ು ಅಪ್ಪ ಅಮೆ, ಮನೆ... ಈ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ ಸೆೋರಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕೆಕ ಒಪ್ಪದುು
ಎಲ್ಿವೂ!... ಹೆ ೋಗುತಾಿ ಹೆೋಳುತೆಿೋನೆ” ಉಜವಲ್ ಹೆ ಸ ಉತಾಿಹದಿೊಂದ ನ್ುಡಿದ
ಇಬಿರ ಲ್ಲಫ್ು ಒಳಗೆ ನೆಡ್ೆದರು. ಒಳಗೆ ಯಾವುದೆ ೋ ಮುಗುಿಲ್ು ವಾಸನೆಯೊಂತ್ತತುಿ.
500 ವಷ್ಷ ಹಳೆಯದಲ್ಿವೆೋ, ಹವಾ ನಿಯೊಂತ್ತರತ ಇದುರ ...ಮೊದಲೆೋ ಹೆ ಟೆು
ತೆ ಳೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದ ಒೊಂದು ತೆ ೊಂದರೆ ಸೆೋರಿದೊಂತಾಯತು.
1000’- 900 ’-800’----100’ ಹಿೋಗೆ ಲ್ಲಫ್ು ಮ್ಮೋಲೆ ಸರಿಯುತಾಿ ಹೆ ೋಯತು
“ನಾಟ್ ಬಾಯಡ್ಸ, 500 ವಷ್ಷ ಹಳೆಯ ಲ್ಲಫಿುಗೆ...”ಎೊಂದಳು ಶೋತಲ್.
ಅವರು ದೆ ಡಡ ಹಾಲೆ ೊಂದರ ಮ ಲ್ಕ ಹೆ ಸಬೊಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದು ಬಡುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಬಾಯಕ್-ಪಾಯಕ್ ಇದುವು. ತೊಂತಮೆ ಬಟೆುಗಳನ್ ು ಬದಲ್ಲಸಿ, ಮ್ಮೋಲೆ ರೆೋಡಿಯೋಶನ್
ಕವಚ್ ಸ ಟ್ ಮತುಿ ಶೂಸ್ಸ ಧರಿಸಿ , ಮಾಸ್ಸಕ ನೆ ೊಂದಿಗೆ ದೆ ಡಡ ಸಿುೋಲ್ ಬಾಗಿಲ್ನ್ುು
ಮುಟ್ುಲ್ು ಅದು ತಾನೆೋ ತೆರೆಯತು.
ಕಣುುಮುಚ್ಚಚಕೆ ೊಂಡು ಹೆ ರನ್ಡ್ೆದವರು ಸವಲ್ಪ ಸವಲ್ಪ ಮಾತರವೆೋ ಅರೆಗಣುು ಬಿಟ್ುು
ಹೆ ರಗಿನ್ ದೃಶಯವನ್ುು ಅವಲೆ ೋಕಿಸಿದರು. ಅದೆ ೊಂದು ನಾಶವಾದ ನ್ಗರದ
ಚ್ಲ್ನ್ಚ್ಚತರದ ಸೆಟಿುನ್ೊಂತ್ತತುಿ.
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ಹಗಲೆ ೋ ಸೊಂಜಗತಿಲೆಯೋ ಹೆೋಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಿ...ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅೊಂತಾ ದಟ್ು ಮಶೂರಮ್
ಕೌಿಡ್ಸಿ ಎನ್ುುವೊಂತಾ ಅಣುವಿಕಿರಣದ ದಟ್ು ಮೊೋಡವೆೋನ್ ಕವಿದಿಲ್ಿ. ಸವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ
ಬಿಳ ಮೊೋಡಗಳವೆ...
ಆದರೆ ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ನ್ಗರ! ಅಬಾಿ ಎೊಂತಾ ಭಾರಿೋ ವಿನಾಶ.
ಎಲಾಿ ಕಟ್ುಡಗಳು ಆದಿಕಾಲ್ದ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳೊಂತ್ತವೆ. ಸುತಿಲ್ ಕಾರು ಬಸುಿಗಳ
ಹಳೆೋ ಕಾಲ್ದ ಕಳೆೋಬರಗಳವೆ. ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಿ.
ಸೆಶ್ಾನ್ ಸದೃಶವಾದ ನ್ಗರ ದಿಗೊಂತದವರೆಗ ಹಾಗೆೋ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮುರುಕಲ್ು
ರಸೆಿಗಳು, ಬಿರಿದ ಭ ಮ...
ಎಲ್ಲಿಯ ಸರಿಯಾದ ವಿದುಯತ್ ಕೊಂಬಗಳಲ್ಿ, ದಾರಿದಿೋಪ್ಗಳಲ್ಿ...

“ಡಿಸೆ ುೋಪ್ಯಾ ಎೊಂದರೆ ಇದೆೋ... ಅಳದ ಜಗತುಿ... ವಾಸಿಸಲ್ು ಯೋಗಯವಲ್ಿದುು
ಎೊಂದು ಎಲ್ಿರ ತೆ ರೆದು ಹೆ ೋದೊಂತ್ತದೆ...” ಉಜವಲ್ ಖೆೋದಮಶರತ ಅಚ್ಚರಿಯೊಂದ
ಉದಿರಿಸಿದ.
“ಇಲ್ಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡು...ಜನ್ರ ಕಾಲೆ ೋನಿಯದುೊಂತ್ತದೆ” ಎೊಂದು ಮಣಕು ಮಣಕು
ದಿೋಪ್ಗಳು ಹೆ ಳೆಯುತ್ತಿದು ದ ರದ ಹಳೆೋ ಕಟ್ುಡ ಸಮ ಹದತಿ ಕೆೈ ತೆ ೋರಿದಳು
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ಶೋತಲ್. ಅವಳ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಜತೆ ಆಶ್ಾಭಾವನೆಯದೆ. ಇಬಿರ ಅರಸಪರ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡರು. “ಆಕಷ್ಷಕ ಯುವತ್ತ, ಸೊಂಧಭಷಕೆಕ ತಕಕೊಂತಾ ಜೆ ೋಡಿ...” ಎೊಂದು
ಉಜವಲ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ, “ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಿ, ಸಮರ್ಷ ವಿಶ್ಾವಸಿ ಯುವಕ” ಎೊಂದು ಅವಳು
ಅವನ್ ಬಗೆಿ ತ್ತೋಮಾಷನಿಸಿದಳು.
“ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆ ೋ ವಾಸಿಸುತಾಿರೆ...”ಎೊಂದು ಇಬಿರ ಆ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳ ನ್ಡುವೆ
ಜೆ ೋಪಾನ್ವಾಗಿ ಹೆಜೆಿಯಡುತಾಿ.
“ನಾನ್ು ನ್ಮೆ ತೊಂದೆ ತಾಯಗೆ ಒಬಿನೆೋ ಮಗ, ಬೆೊಂಗಳೂರಿನ್ಲ್ಲಿದೆು... ಅಪ್ಪ
ಮಲ್ಲಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದುರು. ನಾನ್ು 27ನೆ ವರುಷ್ಕೆಕ ಬಯೋ-ಟೆಕ್ ರಿೋಸರ್ಚಷ ಮುಗಿಸಿ
ಇೊಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಾವನ್ಿ್ ಬಯೋ ಸೆೊಂಟ್ರಿಗೆ ಸೆೋರಿದೆ... ಆಗ ನ್ಮೆ ತೊಂದೆ
ತ್ತೋರಿಕೆ ೊಂಡಿದುರು, ತಾಯ ವೃದಾಧಶರಮ ಸೆೋರಿದುರು, ನ್ನ್ು ಕೆಲ್ಸದ ಸಲ್ುವಾಗಿಯೋ
ಸಕಾಷರ ಮಾಡಿದು ಏಪಾಷಟ್ು ... ನ್ಮೆ ಬಾಸ್ಸ ಕೆ ಟ್ು ಟೆೈನಿೊಂಗ್, ಇವೆಲಾಿ ನೆನೆಪ್ಗೆ
ಬರುತ್ತಿದೆ”
“ಯಸ್ಸ . ರಾಮ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ನೆನ್ಪ್ದೆ... ನಾನ್ು ಪ್ುಣೆಯವಳು ಆಗ 25
ವಷ್ಷಕೆಕೋ ಸೆೋರಿದೆು. ಅಮೆ ಕನ್ುಡದವಳು, ಅಪ್ಪ ನ್ನ್ಗೆ ನೆನ್ಪೆೋ ಇಲ್ಿ.
ನಾನ್ು...ಈಗ..” ಅವಳೆೋಕೆ ೋ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಕಿಕದಳು, “ತಬಿಲ್ಲ ... ನ್ನ್ು ಅಮೆ ಕಾಯನ್ಿರ್
ಆಗಿ ತ್ತೋರಿಕೆ ೊಂಡಿದುಳು. ಇನಾಯರ ನೆನ್ಪ್ಲ್ಿ... ಆನ್ು ಮುೊಂಬೆೈ ವಿ.ವಿ ನ್ಲ್ಲಿ
ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತುಿ ಫ್ಯಯಛರ್ ಟೆಕಾುಲ್ಜಿೋಸ್ಸ ಬಗೆಿ ರಿಸರ್ಚಷ ಮಾಡಿದೆು..
ನೆ ೋಡ್ೆ ೋಣಾ... ಇನ್ ು ಏನೆೋನ್ು ನೆನ್ಪ್ಗೆ ಬರುತಾಿ ಹೆ ೋಗುತಿದೆ ಎೊಂದು...”
“ಹಾಗೆೋ ನೆ ೋಡಿದರೆ ನಾವಿಬಿರ ಈಗ ತಬಿಲ್ಲಗಳೆೋ ಈ ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ ,
ಶೋತಲ್..ನಾವು ಈಗ ಸೊಂಗಾತ್ತಗಳೊಂತೆಯೋ
ಇರಬೆೋಕು...ವಿಧಲ್ಲಖಿತವಾದೊಂತ್ತದೆ...”ಉಜವಲ್ ಅವಳ ಕೆೈ ತಟಿು ಸೊಂತೆೈಸಿದ.
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ಅವರು ಹೆ ೋಗುತ್ತಿದು ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮುರುಕಲ್ು ಕಟ್ುಡಗಳ ಜಗಳಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವರು
ರೆ ೋಗಿಷ್ು ಹತಭಾಗಯ ವಯಸಕರು ಕಾಣುತ್ತಿದಾುರೆ, ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲೆ ಸರಿಯಾದ ವಸರಗಳಲ್ಿ..
. ಕಲ್ವೆೋ ಬಡಕಲ್ು ಮ ಳೆ ಚ್ಕಕಳ ಕಾಣುವ ಬಿೋದಿನಾಯಗಳು ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿವೆ..
“ಇದು ಆಗಿನ್ ಬೆೊಂಗಳೂರಲ್ಿ..” ಶೋತಲ್ ಉಸುರಿದಳು.
ಆ ನಿಗಷತ್ತಕರು ಇವರತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ದೃರ್ಷು ಬಿೋರಿ ಮತೆಿ ಆಯಾಸವಾದವರೊಂತೆ
ಕಣುು ಮುಚ್ಚಚಕೆ ಳುುತ್ತಿದಾುರೆ. ಇವರನ್ುು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಗೆ ಡ್ೆವೆಗ ಬರುತ್ತಿಲ್ಿ..
“ಇದು ಮುೊಂಬೆೈ, ಅರ್ವಾ ಪ್ುಣೆ ಸಮೋಪ್ದ ಯಾವುದೆ ೋ ಪ್ಟ್ುಣ ಇರಬೆೋಕು ಶೋತಲ್.
ಹಿೊಂದಿ-ಮರಾಠಿಯ ಬಣು ಮಾಸಿದ ತುಕುಕ ಹಿಡಿದ ಬೆ ೋಡ್ಸಿಷ ಮಸುಕಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತಿವೆ...ನಾವು ಇಲ್ಲಿನ್ ಪ್ಶಚಮ ರ್ಟ್ುಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕರಯೋಜೆನಿಕ್ ನಿದಾರ
ವಶರಾಗಿದೆುವು ಹಾಗಾದರೆ” ಉಜವಲ್ ಅೊಂದಾಜಿಸುತಾಿ ನ್ುಡಿದ.
“ಹೌದು... ಕರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಿಿೋಪ್ಗಾಗಿಯೋ ಆ ಕೆಲ್ವು ವಷ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಬೊಂದಿದೆುವು...ಆಗ ಅದು ಅದಿವತ್ತೋಯ ರೆ ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ
ಅನೆವೋಷ್ಣೆಯಾಗಿತುಿ.” ಎನ್ುುತಾಿ ಶೋತಲ್ ತನ್ು ಹಿೊಂದೆ ಬಿದಿುದು ಒೊಂದು ಬಡಕಲ್ು
ನಾಯನ್ುು ದ ರ ನ್ ಕುತಾಿ ಇವನ್ ಹಿೊಂದೆ ಓಡ್ೆ ೋಡಿ ಬೊಂದಳು
“ಹೌದು...ಅೊಂದರೆ ನ್ಮೆನ್ುು ವಿಟಿರಫಿಕೆೋಶನ್ ತೊಂತರದ ಮ ಲ್ಕದ ಆಯೊಂಟಿ
ಫಿರೋಜ್ ವಸುಿಗಳನ್ುು ಬೆರೆಸಿ ಆ ಪಾಡ್ಸ ಚೆೋೊಂಬರುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ ದೆೋಹದ ನಿೋರಿನ್
ಅೊಂಶವನ್ುು ತೆರವು ಮಾಡಿದುರು. -220 ಡಿಗಿರೋ ಫಾಯರನಿ್ೋಟ್ ಶ್ೆೈತಾಯೊಂಶಕೆಕ ನ್ಮೆನ್ುು
ತಲ್ುಪ್ಸಿ ನ್ಮೆ ದೆೋಹದ ಟಿಷ್ ೂಗಳನ್ುು ಗಾಜಿನ್ೊಂತೆ ಮಾಪಾಷಡು ಮಾಡಿ ಅವು
ಸದಾ ಹೆೈಬನೆೋಷಶನ್ ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಇರುವೊಂತೆ ಮಾಡಿದುರು... ಹಾಗಾಗಿಯೋ
ನ್ಮಗಿನ್ ು ಮ್ಮೈ ಕೆೈ ಚ್ಳ ಬಿಟ್ುು ಬಿಡುಬಿೋಸಾಗಿಲ್ಿ, ಡಿಸೆ ೋರಿಯೊಂಟ್ ಆಗಿದೆುೋವೆ,
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ತಲೆನೆ ೋವು, ಸೊಂಕಟ್ ಇವೆಲಾಿ ಇವೆ..ಇದೆಲಾಿ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಎೊಂದಿದುರು ಆಗ...”
ಶೋತಲ್ ತನ್ಗೆ ನೆನ್ಪ್ು ಬೊಂದಿದುನ್ುು ವಿವರಿಸುತಾಿ ಹೆ ೋದಳು.
ಇಬಿರ ಮಾಗಷ ಮಧೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ್ ಕಾಯಪ್ುಿಲ್ಿ ತೆರೆದು ನಿೋರನ್ುು
ನ್ುೊಂಗಿದರು.
“ಇದು ಮಾತರ ನ್ಮೆ ಜಿೋವಜಲ್...ಆರೆ ೋಗಯಕರ ಎೊಂದಿದುರು” ಶೋತಲ್ ಮತೆಿ ಹೆ ರಟ್ು
ನಿೊಂತಳು.
ಕೆಲ್ಹೆ ತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಸಿಮ್ ಕಾಲೆ ೋನಿಯ ತರಹದ ರೆ ೋಗಿಷ್ುರ ಊರಿಗೆ
ತಲ್ುಪ್ದುರು.
ಅಯಯೋ ಇದೆೋನ್ು, ಚ್ಚಕಕವರು ದೆ ಡಡವರು ಎನ್ುದೆೋ ಎಲ್ಿರ ಒಬಿರನೆ ುಬಿರು
ಹೆ ಡ್ೆಯುತಾಿರೆ. ಹಣ, ಬೆರಡ್ಸ ನಿೋರಿನ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಎಲಾಿ ಕಸಿದುಕೆ ಳುುತಾಿರೆ..
ಅೊಂಗಡಿಯವರ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಗನ್ಿ ಇವೆ, ನಿದಷಯವಾಗಿ ಕಳುರನ್ುು ಶೂಟ್ ಮಾಡುತಾಿರೆ.
ಇದನೆುಲಾಿ ನೆ ೋಡಿ ಇಬಿರ ಬಯೋಟೆಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚ್ಕಿತರ ಭಯಭೋತರ
ಆದರು.
ಓಡ್ೆ ೋಡುತಾಿ ಬೊಂದ ಬಿಸೆಕಟ್ಿ ಹಿಡಿದಿದು ಹರಕಲ್ು ಜಿೋನಿಿನ್ ತಲೆ ಕೆದರಿದ ನಿಗಷತ್ತಕ
ತರುಣನೆ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಡಿಕಿಕ ಹೆ ಡ್ೆಯುವೊಂತೆ ಸಿಕುಕ ದಿಟಿುಸಿ ನೆ ೋಡಿದ
“ಆಪ್ ಕೌನ್ ಹೆ?” ಎೊಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಮಶರತ ಹಿೊಂದಿಯಲ್ಲಿ..
ಅದನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಸುತಿಲ್ಲದುವರೆಲಾಿ ತಮೆ ನ್ ಕಾಟ್ ಹೆ ಡ್ೆದಾಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಬೆರಗುಗೊಂಗಳೊಂದ ಇವರತಿ ಸರಿದು ಬೊಂದರು.. ಒಬೆ ಿಬಿರ
ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯ ತುಕಿಕಹಿಡಿದ ಮಚ್ುಚ , ಗನ್, ಎಲೆಕಿಾಕ್ ಶ್ಾಕ್ ವೆೈಸ್ಸಷ ಮುೊಂತಾದ
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ಮಾರಕಾಸರಗಳವೆ. ‘ಅಯಯೋ, ಸರಕಾರವಿಲ್ಿದೆೋ ಇಲೆಿಲಾಿ ಬರೆೋ ದೆ ೊಂಬಿದಾಸರ
ಅಟ್ುಹಾಸ, ಅರಾಜಕತೆ, ಅಪ್ರಾಧ ಮ್ಮರೆಯುತ್ತಿದುೊಂತ್ತದೆ’ ಎೊಂದನಿಸಿತು ಉಜವಲ್ಗೆ
ಶೋತಲ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಗಿೊಂದ ಲೆೋಸರ್ ಗನ್ ತೆಗೆದಳು. ಟೆೈನಿೊಂಗ್ ಸಮಯಕೆಕ
ನೆನ್ಪ್ಗೆ ಬೊಂದೊಂತ್ತದೆ!
“ಬೆೋಡ ಸುಮೆನಿರು, ಶ್ಾೊಂತವಾಗಿ ಡಿೋಲ್ ಮಾಡ್ೆ ೋಣ..”ಎೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮುೊಂದೆ
ನ್ುಗಿಿ ಬೊಂದಿದು ಗಡಡಧಾರಿ ವಯಸಕನೆ ಬಿನಿಗೆ ಉಜವಲ್ ಹೆೋಳದನ್ು. ಅವನಾಯರೆ ೋ
ನಾಯಕನ್ೊಂತೆ ವತ್ತಷಸುತ್ತಿದಾುನೆ.
“ ನೆ ೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮೆ ಊರಿನ್ವರಲ್ಿ, ಹಳೆೋ ಯುಗದ ದಾರಿಹೆ ೋಕರು... ದಾರಿ
ತಪ್ಪ ಬೊಂದಿದೆುೋವೆ. ನ್ಮೆ ಬಳ ನಿಮಗೆ ಬೆೋಕಾಗುವ ಹಣ, ಆಹಾರ ಯಾವುದ ಇಲ್ಿ...
ನ್ಮೆನ್ುು ಕೆ ೊಂದರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ್ವಿಲ್ಿ... ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ” ಉಜವಲ್
ದನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಮುಗಿದು ಬೆೋಡಿದ.
ಶೋತಲ್ ಕ ಡ್ಾ ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಿೊಂತಳು
ಅವರೆಲಾಿ ಸಾಮ ಹಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಓಹ್ಹ! ಎೊಂದರು, ಗದುಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ
ನಾಯಕ ಕೆೈಯತ್ತಿ ಅವರನ್ುು ಸುಮೆನಾಗಿಸಿದ.
ತನ್ು ಅಮಲ್ು ಹತ್ತಿದು ಕೆೊಂಗಣುು ಬಿಡುತಿಲೆ ಹೆೋಳದ.” ಹಾ, ನೆ ೋಡಿದರೆೋ
ಗೆ ತಾಿಗುತಿದೆ... ನಿಮೆ ಈ ವೆೋಷ್ಭ ಷ್ಣ ಯಾವುದ ನ್ಮೆದಲ್ಿ... ನಿೋವು
ನ್ಮ ೆರಿನ್ವರಲ್ಿ, ಅತ್ತಥಿಗಳು ಅನಿು...”
ಶೋತಲ್ ಹೆೋಳದಳು, “ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಕಾಲ್ದವರ ಅಲ್ಿ... ಬಹಳ
ಹಿೊಂದಿನ್ವರು...”
ಉಜವಲ್ ಸಹಾ ತಮೆ ಸಿಿತ್ತಯನ್ುು ಅರ್ಷಮಾಡಿಸಲ್ು ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಾಗಿ ಯತ್ತುಸಿದ.
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ಅವಯಾಷರಿಗ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಷವೆೋ ಆಗದೊಂತೆ ಪ್ರಸಪರ ಮುಖ
ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡರು.
“ಪ್ುಣೆ? ಬೆೊಂಗಳೂರು?...ಮಹಾನ್ಗರಗಳು, ಸರಕಾರಿ ಕೆಲ್ಸ!...ಅದೆಲಾಿ ಯಾವುದ
ಈಗಿಲ್ಿ.. ನಿೋವಾಯರೆ ೋ ಕನ್ಸು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದಿುೋರಾ, ಏನ್ಮಾೆ?” ಎೊಂದಳು ಶೋತಲ್
ನ್ತಿ ದುರುಗುಟ್ುುತಾಿ ಬೊಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಾಿಕೆ ತನ್ು ಅಳುತ್ತಿದು ಮಗುವನ್ುು ಕೆೈಯಯಲ್ಲಿ
ಆಡಿಸುತಾಿ.
“ನಾವು ನಾಲಾಕರು ಪ್ೋಳಗೆಗಳೊಂದ ಈ ಹಾಳಾದ ನ್ಗರಗಳಲೆಿೋ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆುೋವೆ...
ಮಕಕಳು ವಯಸಕರ ಎಲ್ಿರ ...ಅನ್ು ನಿೋರು, ಆರೆ ೋಗಯಕರ ಹವಾ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ
ಸರಕಾರ ಯಾವುದ ಇಲ್ಿ...ಸರಕಾರ ಬೊಂದರ ಕೆಲ್ವೆೋ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಂಗೆಯದುು
ಜನ್ರು ಒಬಿರನೆ ುಬಿರು ಕೆ ೊಂದು ಲ್ ಟಿ ಮಾಡುತಾಿರೆ” ನಾಯಕನ್ ಪ್ಕಕದಲ್ಲಿದು
ವೃದಧನೆ ಬಿ ವಿವರಿಸಿದ.
“ಎಲ್ಿರ ಅನಾರೆ ೋಗಯ ಮತುಿ ಹಸಿವೆಯೊಂದ ಬೆೋಗ ಬೆೋಗ
ಸಾಯುತಾಿರೆ...ನಿೋವಾರೆ ೋ ಅರ್ಷವಾಗುತ್ತಿಲ್ಿ..ಎಲ್ಲಿೊಂದ ಬೊಂದಿರಿ, ಹೆೋಗೆ?” ಆ ನಾಯಕ
ಅವರಿಗೆ ಅವಸರದಿೊಂದ ಪ್ರಶುಸಿದ.
ಉಜವಲ್ ಕೆೈಯತ್ತಿ ಹಿಡಿದ.. “ನ್ಮಗೆ ಅದಕೆಕಲಾಿ ಸಮಯವಿಲ್ಿ...ನಿಮೆ ಊರಿನ್
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಯಾರು. ಅವರ ಬಳ ಕರೆದೆ ಯಯರಿ, ಮಾತಾಡುವುದಿದೆ..”
ಶೋತಲ್ ಸಹಾ ತನ್ು ದನಿಗ ಡಿಸಿದಳು
“ನಾವು ವಿದಾಯವೊಂತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು...ನ್ಮಗೆ ಒಳೆುಯದು ಮಾಡಿದರೆ...ನಾವು
ನಿಮಗೆಲಾಿ ಊರಿಗೆಲಾಿ ಒಳೆುಯದಾಗುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತೆಿೋವೆ... ಪಾರಮಸ್ಸ!” ಆ
ಮಾತು ಕೆೋಳ ಕೆಲ್ಕಾಲ್ ಸುಮೆನಾಗಿ ಎಲ್ಿರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದು ಅಸರಗಳನ್ುು ಇಳಸಿದರು.
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“ಇವರು ಕಳುರೊಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಿ... ನ್ಮೆೊಂತೆ ಅೊಂತ ಅಲ್ಿ... ಅದು ಖೊಂಡಿತಾ”
ಎೊಂದನ್ು ಕೆ ನೆಗೆ ಆ ನಾಯಕ .ಮಕಕವರ ಹ -ಹ ೊಂ ಎೊಂದು ಗೆ ೋಣು ಆಡಿಸಿದರು.
ಅಬಾಿ , ಮನ್ುಷ್ಯತವ ಇನ್ ು ಸತ್ತಿಲ್ಿ..ಸಾವಿನ್ ದವಡ್ೆಯಲ್ಲಿಯ ಕರುಣೆ!
ಎೊಂದುಕೆ ೊಂಡರು ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್.
“ನಾನ್ು ನಿಮೆನ್ುು ಅಪಾಪ ನಾಯಕರ ಬಳ ಕರೆದೆ ಯುಯತೆಿೋನೆ.. ಅವರೆೋ ನ್ಮೆ
ಅಧಯಕ್ಷರು..” ಎೊಂದನ್ು ಮೊದಲ್ು ಅವರಿಗೆ ಡಿಕಿಕ ಹೆ ಡ್ೆಯುವೊಂತೆ ಬೊಂದಿದು ಬಡ
ತರುಣ ಸೊಂಭರಮದಿೊಂದ.
’ಮತೆಿ ಸರಕಾರ ಇಲ್ಿ ಅನ್ುುತ್ತಿದಿುರಿ?’ ಎೊಂದು ಇವರಿಬಿರ ಕೆೋಳಲ್ಲಲ್ಿ..ಸದಾಯ,
ಹೆೋಗೆ ೋ!
2
ಅವರು ದೆ ಡಡ ಹಜಾರವಿದು ಹಳೆೋ ಬೊಂಗಲೆಯೊಂದನ್ುು ಪ್ರವೆೋಶಸಿದರು, ಅದ
ಶಥಿಲ್ವಾಗಿದುರ ಸವಲ್ಪ ಕಟ್ುಡದ ದುರಸಿಿ ರಿಪೆೋರಿ ಮಾಡಿದೊಂತ್ತದೆ. ವಿದುಯತ್
ಇಲ್ಿದಿದುರ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ೊಂಜುಗಳನ್ುು ಗೆ ೋಡ್ೆಗೆ ಸಾಲ್ು ಸಾಲಾಗಿ ಕಟಿುದಾುರೆ.
70 ವಯಸಿಿನ್ ಬಿಳ ನಿಲ್ುವೊಂಗಿ ಧರಿಸಿದ ಬೆಳು ಗಡಡದ ವೃಧಧ ಅಪಾಪ ನಾಯಕರು ಹಳೆೋ
ಉಯಾಯಲೆಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಕುಳತ್ತದುವರು ಒಳಬೊಂದ ಇವರನ್ುು ನಿರುಕಿಸಿ ನೆ ೋಡಿ ಕ ರಲ್ು
ಹೆೋಳದರು. ಇಬಿರ ಅಲೆಿೋ ನೆಲ್ದ ಮ್ಮೋಲ್ಲದು ಚಾಪೆಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಕುಳತರು. ಉಜವಲ್
ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ಹೆೋಳದುನ್ುು ಅಪಾಪ ನಾಯಕರು ನಿರಾಕರಿಸಲೆೋ ಇಲ್ಿ
“ಈ ನಿಮೆ ಸ ಟ್ ಅವಶಯಕತೆ ಇಲ್ಿ, ನಿೋವು ಈ ರೆೋಡಿೋಯೋಶನ್ ಪ್ೂರಫ್ ಕವಚ್
ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಅೊಂತಾ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಿ.. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿರುವವರು , ಹುಟಿುನಿೊಂದಲೆೋ ವೊಂಶ ಪಾರೊಂಪ್ಯಷವಾಗಿ ಈ ಅನಾರೆ ೋಗಯವನ್ುು
ಶ್ಾಪ್ವಾಗಿ ಪ್ಡ್ೆದು ಬೊಂದಿದಾುರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 200 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾ
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ಉತಿಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ು ಮಳೆಬೆಳೆ ಆಗಲ್ು ನೆಲ್ ಸಿದಧವಿಲ್ಿ...ದ ರದಿೊಂದ
ಆಹಾರ ಸವಲ್ಪ ಸವಲ್ಪವೆ ಬರುತಿದೆ..ಅದಕಾಕಗಿ ಕಾದಾಟ್, ಎಲ್ಿಕ ಕ ಅಭಾವ...”
“ನಾಯಕರೆೋ, ನಾವು ಹೆೋಳದುು..” ನೆನ್ಪ್ಸಿದನ್ು ಉಜವಲ್.. ಇಬಿರ ಕವಚ್ ತೆಗೆದು
ಕುಳತರು.
“ಹಾ... ನ್ಮೆ ತಾತ ಮುತಾಿತ ನ್ಮಗೆ ಹೆೋಳದು ಆಗಿನ್ ವಿಶವದ ಸಾಧನೆಗಳು
ನಿಮೆದು... ಇಲ್ಲಿಯ ಶ್ಾಲೆಗಳು ತೆರೆದಾಗ, ತೆರೆದರೆ ಹೆೋಳಕೆ ಡುತೆಿೋವೆ..ಆದರೆ
ನಿಮೆನ್ುು ನೆ ೋಡಿ ನ್ನ್ಗೆ ಆಶಚಯಷವಾಗುತ್ತಿದೆ..ಅಲ್ಿದೆೋ ನಿೋವು ಅದೃಷ್ುವೊಂತರ
ಸಹಾ!” ಎೊಂದರು ಅವರಿಬಿರಿಗೆ ಹಾಲ್ಲನ್ ಪ್ುಡಿ ಮಶರತ ಪೆೋಯವನ್ುು ನಿೋಡಿದರು,
ತಮೆ ಡಬಿಿಯಲ್ಲಿದು ಹಳೆೋ ಗೆ ೋಡೊಂಬಿ ದಾರಕ್ಷ ಸಹಾ ತ್ತನ್ುಲ್ು ಕೆ ಟ್ುರು. ಇದು ಈಗ
ಎಲ್ಲಿಯ ಸಿಗಲ್ಿ ಅಪ್ರ ಪ್ಕೆಕ ದೆ ರೆತವು ಎೊಂದರು.
“ಅದೃಷ್ುವೊಂತರೆೋ ನಾವು?.. ಸತುಿ ಹೆ ೋಗುತೆಿೋವೆ ಎೊಂದುಕೆ ೊಂಡಿದೆುವು!” ಶೋತಲ್
ಕಣುರಳಸಿ ಹೆೋಳದಳು
ಅಪಾಪ ನಾಯಕರು ಮುಗುಳುಕಕರು. “ಇಲ್ಿ, ಸಾಯಬೆೋಕೆೊಂದರೆ ಸಾಯಬಹುದು...ಆದರೆ
ಬದುಕಿ ಉತಿಮ ಆರೆ ೋಗಯಕರ ಜಗತಿನ್ುು ಕಾಣಬೆೋಕಿೊಂದಿದುರೆ ನಿೋವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಹೆ ೋಗಲ್ ಬಹುದು”
“ಅಲ್ಲಿಗೆ?” ಇಬಿರು ಒಟಿುಗೆ ಉದಿರಿಸಿದುರು.
“ಇಲ್ಲಿೊಂದ 3000 ಕಿಲೆ ಮೋಟ್ರ್ ದ ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಅಮ್ಮೋರಿಕಾ – ರಷಾಯ ಸೆೋರಿ
ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ಎೊಂಬ ಯುಟೆ ೋಪ್ಯನ್ ಜಗತಿನ್ುು ಕಟಿುದಾುರೆ. ಅದೆ ೊಂದು ಅದುುತ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೆ ೋಕ!..ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಗತ್ತಯರುವ ಮಾಡನ್ಷ ವಲ್ಡಷ!”
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಬಿರ ನಿಬೆಿರಗಾಗಿ ಕೆೋಳಸಿಕೆ ಳುಹತ್ತಿದರು.
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“ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿಯಮತ ವಿದುಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಉೊಂಟ್ ನಿೋರು ಆಹಾರ ಎಲಾಿ
ಉೊಂಟ್ು..., ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತೆಯೋಕ ಗಾಜಿನ್ ವಿಶ್ಾಲ್ ಆಕಾಶ ಕವಚ್ವಿದುು ಒಳಗೆ ಕೃತಕ
ವಾತಾವರಣವುೊಂಟ್ು..ಸವಗಷದೊಂತಾ ಸಿೋಮ್ಮ ಕಟಿು ಬಾಳುತ್ತಿದಾುರೆ. ಒೊಂದು ರಿೋತ್ತಯ
ಸೆಪೋಸ್ಸ ಕಾಲೆ ೋನಿ ಮಾದರಿ ಈ ಭ ಮಯಲೆಿೋ...”
“ಹಾ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ?. ನಿೋವೆಲಾಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿಲ್ಿ?” ಎೊಂದನ್ು
ಆಶಚಯಷಚ್ಕಿತನಾಗಿ ಉಜವಲ್.
ಅಪಾಪ ನಾಯಕರು ತಲೆದ ಗಿ ನ್ಕಕರು. “ನ್ನ್ಗೆ ಗೆ ತುಿ ಈ ಪ್ರಶ್ೆು ಬರುತಿದೆೊಂದು...
ಆದರೆ ನ್ಮೆವಯಾಷರಿಗ ಎಲ್ಲಿಗ ಹೆ ೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿಿಯೋ ಇಲ್ಿ. ಅವರಿಗೆ
ಆಸೆ ಅಭಲಾಷೆಗಳೆೋ ಇಲ್ಿದೆೋ ನಿಕೃಷ್ುವಾದ ಅಪ್ರಾಧ ಜಿೋವನ್
ನ್ಡ್ೆಸುತ್ತಿದಾುರೆ..ಅಲ್ಿದೆೋ ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ತಲ್ುಪ್ಲ್ು ಇದು ಒೊಂದೆೋ ಸೊಂಪ್ಕಷ ಮಾಗಷ
ಇೊಂಡ್ೆ ೋ-ಟಿಬೆಟ್ ಮ್ಮಟೆ ರೋ ರೆೈಲ್ು ಲೆೈನ್ು...ಆದರೆ ಅದು ಸೊಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಲ್ವು
ದಶಕಗಳೆೋ ಆದವು...”
“ಮತೆಿ ನ್ಮೆನ್ುು ಅದೃಷ್ುವೊಂತರು ಎನ್ುುತ್ತಿೋರಲ್ಿ?” ಶೋತಲ್ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯ
ಎಳೆಯತುಿ.
“ಇತಿ ಬನಿು...” ಎೊಂದು ನಿಗ ಢವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾಿ ಗೆ ೋಡ್ೆಯ ಮ್ಮೋಲ್ಲದು ಹಳೆ
ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ದ ಒೊಂದು ನ್ಕ್ಷೆ ತೆ ೋರಿಸಿದರು ಅಪಾಪ ನಾಯಕ.
ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಕಕ ಸವತೊಂತರವಾದ ಟಿಬೆಟ್ ದೆೋಶದ ನ್ಕ್ಷೆಯದೆ.
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“ಇದೆ ೋ ಇಲ್ಲಿದೆ...ಟಿಬೆಟ್ ದೆೋಶ ಸಾವತೊಂತರಯ ಪ್ಡ್ೆದು 400 ವಷ್ಷಗಳಾದವು..ಭಾರತ
ಅವರಿಗೆ ಇನಿುಲ್ಿದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು...ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಾದ ಪ್ುಣೆಯೊಂದ
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ್ ಮ್ಮಟೆ ರೋ ಟ್ ಯಬ್ ರೆೈಲ್ು ಒೊಂದು, ಬಹುಕೆ ೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ
ಮಹತಾವಕಾೊಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ..ಅದು ಉಚ್ಚತವಾಗಿಯ ಜನ್ರನ್ುು ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಕೆ ೊಂಡ್ೆ ಯುಯತ್ತಿತುಿ..ಆದರೆ ಅದನ್ುು ಈಗ ಓಡಿಸಲ್ು ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗ
ಬರುವುದಿಲ್ಿ..ಅದರ ಡ್ೆೈವರುಗಳು ಇಲೆಿೋ ಸತುಿ ಹೆ ೋದರು..ಅದೆೋಕೆ ೋ
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ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡಿನ್ವರು ಈ ಬಡಪ್ರದೆೋಶದತಿ ಮತೆಿ ತ್ತರುಗಿಯ ನೆ ೋಡಿಲ್ಿ, ರೆೈಲ್ು
ಸೊಂಚಾರವನ್ ು ಆರೊಂಭಸಿಲ್ಿ....ಆದರೆ ರೆೈಲ್ು ಮಾತರ ಇಲೆಿೋ ಇದೆ....”
“ಹಾಗಾದರೆ...” ಉಜವಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಒೊಂದು ಮೊಳಕೆಯಡ್ೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅವನ್ ಮಾತನ್ುು ಫಕಕನೆ ಹಿಡಿದರು ಅಪಾಪ ನಾಯಕ.
“ಹೌದು, ನಿೋವಿಬಿರ ಮ್ಮಟೆ ರೋ ರೆೈಲ್ು ಆಟೆ ೋಮ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೆೈಲೆಟ್ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ
ಓಡಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ನಿಮೆ ಆ ಕಾಲ್ದ ಎಲಾಿ ವಿದುಯತ್ ಬೊಂಡಿಗಳೊಂತೆ ಚಾಲ್ನೆಯ ವಯವಸೆಿ
ಇರುತಿದೆ..ಅದನ್ುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡು ಓಡಿಸಬೆೋಕು...ಹಾಗಾದರೆ...!”ಎೊಂದು
ಮಾಮಷಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ವೃದಧ ನಾಯಕ.
ಅರೆ ಕ್ಷಣದ ಮೌನ್ ಮುರಿದು ಉಜವಲ್ ಘ ೋರ್ಷಸಿಬಿಟ್ು. “ಆಟೆ ೋ ಪೆೈಲೆಟ್ ಎೊಂಜಿನ್?
ನಾವು ಓಡಿಸುತೆಿೋವೆ... ನ್ಮಗೆ ದಾರಿ ತೆ ೋರಿಸಿ!”
ಅಧ್ಾಾಯ 2- ಉಳಿದ ಜಗತತು:
1
ತನ್ು ಕೆೈಗೆ ಅಪ್ರ ಪ್ಕೆಕ ಸಿಕಕ ಅಪಾಪ ಸಾಹೆೋಬರ ಫ್ೋಡ್ಸಷ ಎಸ್ಸ ಯುವಿ ಯನ್ುು
ವೆೋಗದ ಮತ್ತಯಲ್ಿದೊಂತೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ುುವ ತನ್ಕ ಓಡಿಸುವೆನೆೊಂದು ಶಪ್ರ್
ತೆ ಟಿುದುನೆೋನೆ ೋ ಆ ತರುಣ,
ಆ ಕೆಟ್ುು ಹಾಳಾಗಿದು ಗತಕಾಲ್ದ ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೋ ನಾಲ್ುಕ ಬಾರಿ ಕುಣ್ಣದು ಕುಪ್ಪಳಸಿ
ತಲೆ ತಾಗಿಸಿಕೆ ೊಂಡು ನ್ರಳದ ನ್ೊಂತರ ಶೋತಲ್ ಗೆ ಣಗಿದಳು, “ನೆ ೋಡಪಾಪ
ಮಸುರ್...”
“ತರುಣ್ ಅೊಂತಾ ನ್ನ್ು ಹೆಸರು!” ಎೊಂದ ಉತಾಿಹದಿೊಂದ ಗೆೋರ್ ಬದಲ್ಲಸುತಾಿ ಆ
ತರುಣ.
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“ನಿಧಾನ್ಕೆಕ ಓಡಿಸು...ನಾವೆೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ತಲ್ುಪ್ಬೆೋಕಿಲ್ಿ..ಕೆೋವಲ್
ಅೊಂಡರಗೌರೊಂಡ್ಸ ಮ್ಮಟೆ ರೋ ನಿಲಾುಣ ಮಾತರ...” ಉಜವಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಧಾನ್
ಹೆೋಳದ.
ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರೋಟಿೋನ್ ಪ್ಲ್ಿ ಮತುಿ ನಿೋರಿನ್ ಕಾಯಪ್ುಿಲ್ಿ ಸೆೋವಿಸಿದರು.
ತರುಣ್ ಸಹಾ ಅದನ್ುು ಸೆೋವಿಸಿ ಇನ್ ು ಹುಚ್ುಚ ಹಿಡಿದವನ್ೊಂತೆ ಉದಿರಕಿನಾಗಿ ಗಾಡಿ
ಓಡಿಸಿದ ಅಷೆುೋ.
ನಾಲ್ುಕ ಗೊಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನ್ೊಂತರ ಇಬಿರ ಸೆುೋಷ್ನ್ ಇದು ನೆಲ್ಮಾಳಗೆಯ
ಪ್ರವೆೋಶದಾವರವನ್ುು ಪ್ತೆಿ ಹಚ್ಚಚ ಇಳದರು. ಸುತಿಲ್ ಪ್ದೆ, ಮಣುು ಕಲ್ುಿ ಕಸ
ಮುಚ್ಚಚದುರಿೊಂದ ಸವಚ್ಚಗೆ ಳಸಲ್ು ಬಹಳ ತ್ತಣುಕಬೆೋಕಾಯತು. ಇವರನ್ುು ಇಳಸಿ
ತರುಣ್ ಪ್ುರರನೆ ಮಾಯವಾಗಿದು.
“ಓಹ್ಹ, ನಾವಿದನ್ುು ಡ್ೆೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು!” ಎೊಂದ ಉಜವಲ್ ಹಳೆ ಕಾಲ್ದ ಮ್ಮಟೆ ರೋ
ರೆೈಲ್ನ್ುು ಕೊಂಡು ಆಶ್ಾಭಾವದಿೊಂದ.
ಪಾಿಟ್ಫಾರೊಂ, ಸೆುೋಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡ್ೆಗಳೆಲಾಿ ಈಗ ಶಥಿಲಾವಸೆಿಯಲ್ಲಿದುರ ಫ್ಯಯಚ್ರಿಸಿುಕ್
ಡಿಸೆೈನ್ ಎೊಂದು ಹೆ ಸಬಗೆಯ ಆಸೆುನಿಕಿುಕ್ ಸೆುೈನೆಿಸ್ಸಿ ಸಿುೋಲ್ ಉಕಿಕನ್ ಮ್ಮೋಲ್ಪದರ
ಇರುವ ರೆೈಲ್ು ಎೊಂಜಿನ್ ಕೆ ೋಚ್ುಗಳು ಸವಲ್ಪವೂ ತುಕುಕ ಹಿಡಿಯದಿದುುದು ಒೊಂದು ಆ
ಕಾಲ್ದವರ ಅಪ್ೂವಷ ಸಾಧನೆ ಎೊಂದನಿಸಿತು ಉಜವಲ್–ಶೋತಲ್ರಿಗೆ.
“ಜೆ ೋಪಾನ್, ಬಿೋಳದೆೋ ನ್ನ್ು ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಬಾ...” ಎೊಂದು ಶೋತಲ್ಳ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಚ್ಚ,
ಪ್ದೆ ಗಟಿುದ ನೆಲ್ದ ಮ್ಮೋಲೆ ಜಾಗರತೆಯಾಗಿ ಹೆಜೆಿಹಾಕುತಾಿ ಎೊಂಜಿನ್ ಬಳ ನ್ಡ್ೆದ
ಉಜವಲ್.
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“ಇದರ ಪ್ವರ್ ಸಪೆಿೈ ಉಜವಲ್? ಸೆುೋಷ್ನಿುನ್ದೊಂತ ಯಾವುದೆ ೋ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ
ಹಾಳಾಗಿ ಹೆ ೋಗಿದೆ.” ರೆೈಲ್ಲನ್ ಕೆ ೋಚ್ುಗಳ ಮೊಂದ ದಿೋಪ್ಗಳ ಬೆಳಕಷೆುೋ ಅವರಿಗೆ
ಲ್ಭಯವಿತುಿ.
ಸುತಿಲ್ ಮುಗುಿಲ್ು ವಾಸನೆ ಮತುಿ ಸೆಖೆ!
ಎೊಂಜಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಲಾಕ್ ಆಗಿತುಿ. ಅದರ ಕಿೋ ಯಾರ ಬಳ ಇತೆ ಿೋ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ
ಗೆ ತುಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ುವಶ್ಾತ್ ಅಲೆಿೋ ಮಾನ್ುಯಯಲ್ ಓವರ್-ರೆೈಡ್ಸ ಎೊಂಬ ಸಿವರ್ಚ
ಇತುಿ. ಅದನ್ುು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಪಾಸವಡ್ಸಷ ? ಎೊಂದು ಮನ್ುಗತೆ ಡಗಿತು
“ ಓಹ್ಹ ಹೆಲ್!” ಎೊಂದು ಉದಿರಿಸಿದಳು ಶೋತಲ್. ಅದು ಸಹಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೆ ತುಿ?
“ಉಜವಲ್ ತನ್ು ಬುದಿುಯಲಾಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ 911, 100, 1234 ಹಿೋಗೆ ವಿವಿಧ
ಸೊಂಖೆಯಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ ನೆ ೋಡಿದನ್ು... ಬಾಗಿಲ್ು ತೆರೆಯುತ್ತಿಲ್ಿ... ಕೆೊಂಪ್ು ದಿೋಪ್
ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ..
“ಬಾಗಿಲ್ು ತೆರೆಯೋ ಶ್ೆೋಷ್ಮೆ...” (ಓಪ್ನ್ ಸೆಸೆೋೊಂ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ) ಎೊಂದು ಗೆ ಣಗಿದನ್ು
ಉಜವಲ್ ಹತಾಶನಾಗಿ.
ಶೋತಲ್ ಇದುಕಿಕದುೊಂತೆೋ ಚ್ಚಟಿಕೆ ಹೆ ಡ್ೆದು ಎೊಂಜಿನಿುನ್ ಮುೊಂಭಾಗಕೆಕ ಹೆ ೋಗಿ ಓಡಿ
ಬೊಂದಳು, “ಟೆೈ 2619” ಅದನ್ುು ಬಳಸಿದಾಗ ಹೆೈಡ್ಾರಲ್ಲಕ್ ಬಾಗಿಲ್ು ಸುಯಯನೆ ತೆರೆದೆೋ
ಬಿಟಿುತು.
ಇಬಿರ ಓಹ್ಹ ಎೊಂದು ಖುಶಯೊಂದ ಕ ಗಿ ಒಬಿರನೆ ುಬಿರು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪದರು
ತಕ್ಷಣವೆ ಮ್ಮೈ ಮರೆತೆವೆೊಂದು ಅರಿವಾಗಿ ಬೆೋಪ್ಷಟ್ುು ಎೊಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ನ್ುಗಿಿದರು.
“ ಏನ್ದು 2619? ಈ ವಷ್ಷವೆ?” ಉಜವಲ್ ಬೆರಗಾಗಿ ಕೆೋಳದನ್ು.
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“ಅಲ್ಿ” ಶೋತಲ್ ಜೊಂಬವನ್ುು ನ್ಟಿಸುತಾಿ, “ ಇದರ ರ ಟ್ ನ್ೊಂಬರ್!. ಬೆ ೋಡ್ಸಷ
ಬರೆದಿದೆ ಮುೊಂದೆ..ಡ್ೆೈವರಿಗೆ ಎಷ್ುು ಸುಲ್ಭ ಅಲ್ಿವೆ?”
“ಶಬಾಷ್, ಜಾಣೆ!”
ಅವರು ಈಗ ಡ್ೆೈವಿೊಂಗ್ ಪಾಯನೆಲ್ ಮುೊಂದೆ ಬೊಂದು ಮ್ಮೈನ್ ಸಿವರ್ಚ ಆನ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿನ್ ಸುರೊಂಗದಿೊಂದ ರಿಮೊೋಟ್ ಸವಷರ್ ಮತುಿ ಉಪ್ಗರಹದ ಮ ಲ್ಕ ಸೆ ೋಲಾರ್
ಪ್ವರ್ ಶ್ೆೋಖರಿಸಿ ಹರಿಯತು.. ಫಕಕನೆ ಎಲಾಿ ದಿೋಪ್ಗಳೂ ಹೆ ತ್ತಿಕೆ ೊಂಡವು.
“ಇಟ್ಿ ವಕಿಷೊಂಗ್!” ಉಜವಲ್ ಸೊಂತಸದಿೊಂದ ಕೆೈಯುಜಿಿಕೆ ೊಂಡನ್ು.
ಸವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಇಬಿರ ಅಲ್ಲಿನ್ ವಿದುಯನಾೆನ್ ಮಾನಿಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ ಗೆೈಡ್ಸ ಲೆೈನ್ಿ
ಪ್ೂತ್ತಷ ಓದಿ, ಎಲಾಿ ಕೊಂಟೆ ರೋಲ್ ಲ್ಲೋವಸ್ಸಷ ಫಲ್ಕಗಳನ್ುು ಓದುತಾಿ, ಮುಟಿು,
ಆನ್+ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಅಧಷಗೊಂಟೆಯೋ ಹಿಡಿಯತು.
“ಇದು ಹೆ ರಗಿನ್ ವಿದುಯತಚಕಿಿಯಲೆಿೋ ನ್ಡ್ೆಯುವ ಎೊಂಜಿನ್-ಲೆಸ್ಸ ಟೆೈನ್” ಉಜವಲ್
ಮುಗುಳುಕಕನ್ು.
“ಸದಯ, ಮೊೋಟಾರ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅೊಂತಾ ಬರುವುದಿಲ್ಿ” ಶೋತಲ್ ತಲೆದ ಗಿದಳು
ಕೆ ನೆಗೆ ಹೆ ರಡುವ ಮಾಡುವ ಮುನ್ು ಶೋತಲ್ ಸ ಚ್ಚಸಿದಳು, “ಈಗ ನಾವಿಬಿರೆೋ
ತಾನೆೋ?... ಎಲಾಿ ಹಿೊಂದಿನ್ ಕೆ ೋಚ್ುಗಳನ್ುು ಬಿಟ್ುು ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ.. ಲೆ ೋಡ್ಸ
ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತೆಿ”
“ಕರೆಕ್ು, ಯ ಆರ್ ಸಾೆಟ್ಷ... ಆಗ ನಾವು ಪ್ವರ್ ಸೆೋವ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ುಚ
ವೆೋಗವಾಗಿಯ ಹೆ ೋಗಬಹುದು...”
ಬರೆೋ ತಮೆ ಕೊಂಟೆ ರೋಲ್ ಕೆ ೋರ್ಚ ಮಾತರ ಇಟ್ುುಕೆ ೊಂಡು ಮಕಿಕದುನ್ುು ಡಿಸ್ಸ-ಎೊಂಗೆೋಜ್
ಮಾಡಿದ ಉಜವಲ್.
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ಆಟೆ ೋ-ಪೆೈಲೆಟ್ ಮೊೋಡ್ಸ ಆನ್ ಮಾಡಿದಳು ಶೋತಲ್.
ಆ ಚ್ಚಕಕ ಟೆೈನ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಮುೊಂದಕೆಕ ಹೆ ರಳತು ಒೊಂದು ಜಕ್ಷ ಕೆ ಟ್ುು.
“ಅಬಾಿ, ಇಷ್ುು ವಷ್ಷದ ನ್ೊಂತರವೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ...ಎೊಂತಾ ವೊಂಡರ್!”
ಎೊಂದಳು ಶೋತಲ್.”
“ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೊಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರ ಕಲ್ುಿ, ಪ್ದೆ ಮುೊಂತಾದ
ಅಡ್ೆತಡ್ೆಗಳದುರೆ ವಾನ್ಷ ಮಾಡುತಿದೆ ಈ ಸೆನ್ಿರ್. ಆಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ುು ಕಿಿಯರ್
ಮಾಡಬೆೋಕು...!” ಎೊಂದ ಉಜವಲ್ ಮುೊಂದಿನ್ ಗಾಜಿನ್ಲ್ಲಿ ನಿರುಕಿಸಿ ನೆ ೋಡುತಾಿ.
ಸೆನ್ಿರ್ ಪ್ರದೆಯಲ್ಲಿ ಮುೊಂದಿನ್ ಹಲ್ವು ಕಿಮೋ ದ ರದ ಚ್ಚತರಗಳು ಮ ಡುತ್ತಿದುವು.
“ಇದೆ ಳೆು ಗೆೋಮೊಂಗ್ ಸಿಕರೋನ್ ತರಹ ಇದೆ...” ಶೋತಲ್ ಅದನ್ುು ಎವೆಯಕಕದೆೋ
ನೆ ೋಡುತ್ತಿದುಳು.
“ಇದರ ಕೌ ಕಾಯಚ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡುತೆಿೋನೆ.. ಚ್ಚಕಕ ಪ್ುಟ್ು ಅಡಿಡಗಳನ್ುು ಎತೆಿಸೆಯುತಿದೆ
ಪ್ಕಕಕೆಕ!” ಎೊಂದನ್ು ಉಜವಲ್.
ರೆೈಲ್ಲನ್ ವೆೋಗ ಪ್ಕಪ್ ಆಗಿ ಗೊಂಟೆಗೆ 500 ಕಿಮ ತಲ್ುಪ್ತು.
“ನ್ಮೆ ಅೊಂತ್ತಮ ನಿಲಾುಣ 3500 ಕಿಮ ಲಾ್ಸಾ ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ಆಗಿದೆ.ಅದಕೆಕ 7
ಗೊಂಟೆ ಸಾಕು... ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳತು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುತ್ತಿರಬಹುದು...” ಉಜವಲ್
ತೆ ೋರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿದು ಕುಶನ್ ಬೆೊಂಚ್ಚನ್ ಮ್ಮೋಲೆ ಆಸಿೋನ್ರಾದರು ಇಬಿರ .
“ಅದಕೆಕ ಮುನ್ು 6 -7 ಸೆುೋಷ್ನ್ ಬರುತಿದೆ... ಅವುಗಳ ಇೊಂಡಿಕೆೋಟ್ರ್ ಲೆೈಟ್ಿ ಎಲಾಿ
ಆಫ್ ಆಗಿದೆ” ಉಜವಲ್ ಗಮನಿಸುತಾಿ ಹೆೋಳದ. “ಸ ರತ್- ಅಹೆದಾಬಾದ್ಕೆ ೋಟಾ- ಆಗರ – ಡ್ೆಲ್ಲಿ- ಕಾಟ್ೆೊಂಡು- ಲಾ್ಸಾ...ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆ ನೆಯ ನ್ಮೆ ಸೆುೋಷ್ನಿುಗೆ
ಮಾತರ ದಿೋಪ್ ಹೆ ತ್ತಿದೆ..”
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“ಅೊಂದರೆ ಇನಾಯವ ಸೆುೋಷ್ನ್ ು ಕೆಲ್ಸಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಿ..ಆ ಊರುಗಳೆಲಾಿ ನಾಶವಾಗಿ
ಹೆ ೋದವೋ?” ಶೋತಲ್ ನೆ ೊಂದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡವಳೊಂತೆ ನ್ುಡಿದಳು.
“ಇರಬೆೋಕು ಶೋತಲ್. ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಜಗತೆಿೋ ಹಾಳಾದ ಮ್ಮೋಲೆ ಇನೆುೋನ್ು? ಮನ್ುಷ್ಯ ತನ್ು
ಸಾವರ್ಷ, ದೆವೋಷ್, ಶತುರತವಕಾಕಗಿ ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡ್ಾಗ
ಹಿೋಗೆೋ ಆಗುವುದು.... ಸವಷನಾಶ!” ಎೊಂದನ್ು ಉಜವಲ್ ಮುಗಿದುಹೆ ೋದ ಅವರ ಹಳೆೋ
ಜಗತಿನ್ುು ನೆನೆಸಿಕೆ ೊಂಡು. ಅವನ್ನ್ುು ಸೊಂತೆೈಸುತಾಿ ಶೋತಲ್ ಕೆೈಯತ್ತಿ ನ್ುಡಿದಳು
“ಆದರೆ ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ಎೊಂಬ ಪ್ರಗತ್ತಶೋಲ್ ಶ್ಾೊಂತ್ತಪ್ರಯ ನಾಡನ್ುು ಮತೆಿ
ಕಟಿುದರು...ಸೃರ್ಷು ಅೊಂತಯವಾಗಲ್ು ದೆೈವ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ...ಅಲ್ಿವೆ ಉಜವಲ್?...” ಅವಳ
ಮಾತನ್ುು ಕೆೋಳ ಅವನ್ ವಿಕ್ಷಪ್ಿವಾಗಿದು ಮನ್ಸುಿ ಪ್ರಸನ್ುವಾಯತು.
ರೆೈಲ್ು ನಾಗಾಲೆ ೋಟ್ದಲ್ಲಿದುೊಂತೆ ಓಡುತಾಿ ಮುೊಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ... ಒೊಂದು ಗೊಂಟೆಯ
ನ್ೊಂತರ ಎರಡು ಸಲ್ ರೆೈಲ್ುಕೊಂಬಿಗಳ ಮ್ಮೋಲೆ ಕಲ್ುಿಬೊಂಡ್ೆ, ಮಣ್ಣುನ್ ರಾಶ ಬಿದಿುದಾುಗ
ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೋಕಾಯತು. ಕಲ್ುಿಬೊಂಡ್ೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಿದರ ತಳುಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದನ್ುು
ರೆೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿದು ಟ್ ಲ್ಿ ಕಿಟ್ನಿೊಂದ ಲೆೋಸರ್ ಕಟ್ುರ್ ಗನ್ ಬಳಸಿ ಛಿದರಛಿದರಗೆ ಳಸಿದರು.
ಮಣುನ್ುು ಗುಡಿಸಿ ಹಾಕಿ ಕಿಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಬೊಂದು ಎರಡ್ೆರಡು ಬಾರಿ
ಫುಡ್ಸ ಪ್ಲ್ಿ ನಿೋರು ಸೆೋವಿಸಬೆೋಕಾಯತು. ಒಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಗೊಂಟೆ ತಡವೂ ಆಯತು.
“ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ತಲ್ುಪ್ುವವರೆಗ ಇದು ಸಾಕಾದಿೋತು ಅೊಂದುಕೆ ಳೊ ುೋಣ” ಎೊಂದು
ಮಕಿಕದುನ್ುು ಎತ್ತಿಟ್ುಳು ಶೋತಲ್.
ಮಧೆಯ ಸೆುೋಷ್ನ್ುುಗಳು ಅೊಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕಳೆೋಬರುಗಳು ಬೊಂದು ಸರಿದುಹೆ ೋಗುತ್ತಿವೆ,
ಪಾಳುಬಿದು ಗ ಡುಗಳೊಂತೆ.. ನಿೋರವ, ನಿಜಷನ್.. ಇಡಿೋ ಮ್ಮಟೆ ರೋಜಗತ್ತಿನ್ಲೆಿಲಾಿ
ತಾವಿಬಿರೆೋ ಎೊಂಬ ಒೊಂಟಿ ಭಾವ ಆವರಿಸಿ ಖಿನ್ುರಾದರ , ರೆೈಲ್ು ಮಾತರ ಸಾಗುತ್ತಿತುಿ,
ಅವರ ಅೊಂತ್ತಮ ರ್ಟ್ುಕೆಕ ತಲ್ುಪ್ುತ್ತಿದುರು.
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8 ಗೊಂಟೆಯ ಪ್ಯಣದ ನ್ೊಂತರ ಯಾವುದೆ ೋ ಸವಗಷದೊಂತ ಗಾಜಿನ್ ಪಾರದಶಷಕ
ಮಹಲ್ುಗಳ ಕಟ್ುಡದ ಕೆಳಗೆ ಎಲೆಿಲ್ ಿ ಬೆೈಟ್ ದಿೋಪ್ಗಳ ಫಲ್ಕಗಳದು ನಿಲಾುಣವನ್ುು
ಸಮೋಪ್ಸಿದುು ಅರಿವಾಯತು. ಅವರ ರೆೈಲ್ಲನ್ ಕಾಯಬಿನ್ುಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇೊಂಗಿಿೋರ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದು
ದವನಿ ಉದೆುೋಶಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿತು, ಅದೆ ೊಂದು ರೆ ೋಬೆ ೋಟಿಕ್ ಯಾೊಂತ್ತರಕ ದನಿಯಾಗಿತುಿ
“ಟಿರಪ್ 2619.?... ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಬೊಂದಿರಿ?. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ನಿಮೆ ಪ್ರಿಚ್ಯ
ಮಾಡಿಕೆ ಳು, ನಿಮೆ 16 ಡಿಜಿಟ್ ಡ್ೆೈವರ್ ಐಡಿ ಹೆೋಳ!”
“ನಾವು ನಿಮೆ ನಾಡಿನ್ವರಲ್ಿ, ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ!... ನಾವು ಹಿೊಂದಿನ್ ಕಾಲ್ದ
ಬದುಕುಳದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು...ಆತೆರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಮೆಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅಲ್ಲಿೊಂದ ಇಬಿರು
ಮಾತರ ರೆೈಲ್ು ನ್ಡ್ೆಸಿಕೆ ೊಂಡು ಬೊಂದಿದೆುೋವೆ.”
“ಮಾಯನ್ುಯಲ್ ಸ ಪ್ವಿಷಶನ್!... ರೆಸ ಕಯ ಟಿೋೊಂ ಕಮನ್!” ಎೊಂದು ಆ ರೆ ಬೆ ೋಟ್
ಮಾನ್ವ ಮ್ಮೋಲ್ಲವಚಾರಕರನ್ುು ಕ ಗಿತು.
“ಹೆಲೆ ೋ, ಹ ಇಸ್ಸ ದಿಸ್ಸ? ನಾನ್ು ನ್ೊಂಬರ್ NL2223334445556.. ಸಾರಿ,
ನಿಮಗರ್ಷವಾಗದು.... ನ್ನ್ು ಜೆೈವಿಕ ಹೆಸರು ರಾಜಸ್ಸಷ...ನಿೋವು ಯಾರು?, ಯಾವ
ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿದಿುೋರಿ ಎೊಂದು ಹೆೋಳದರೆ ಮಾತರ ಇಲ್ಲಿೊಂದ ಮುೊಂದಕೆಕ ಪ್ರವೆೋಶ!”
ಎೊಂದಿತೆ ೊಂದು ಹೆ ಸ ದನಿ.
“ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ನ್ಮೆ ಹೆಸರು, ಪ್ುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಿಿೋಪ್
ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ 500 ವಷ್ಷಗಳ ಹಿೊಂದೆ ಇದುವರು, ಅದರಿೊಂದ ಎಚೆಚತುಿ, ಆ
ಡಿಸೆ ುೋಪ್ಯನ್ ಲೆ ೋಕದಿೊಂದ ಒಬಿರ ಸಹಾಯದ ಬಲ್ದ ಮ್ಮೋಲೆ ನಾವಾಗಿಯೋ
ರೆೈಲ್ು ಕೆ ೋರ್ಚ ನ್ಡ್ೆಸಿಕೆ ೊಂಡು ಬೊಂದಿದೆುೋವೆ. ನ್ಮೆನ್ುು ರಕ್ಷಸಿ ಆಸರೆ ನಿೋಡಿ...”
“ಓಕೆ, ನಾನ್ು ನಿಮೆನ್ುು ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಟಿೋಮ್ ಜತೆ ಪಾಿಟ್ಫಾರಮೆನ್ಲ್ಲಿ ಎದುರು
ನೆ ೋಡುವೆ, ನಿಮೆನ್ುು ವಿಚಾರಿಸುವೆ, ಕಾಪ್?”
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“ಕಾಪ್, ಓವರ್ ಅೊಂಡ್ಸ ಔಟ್!” ಉಜವಲ್ ಉತಿರಿಸಿ ಆಟೆ ೋ ಪೆೈಲೆಟಿುನ್ಲ್ಲಿ ಸೆುೋಷ್ನ್
ಎೊಂಬ ಬಟ್ನ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಯಾವುದೆ ೋ ಪ್ೂವಷನಿಧಷರಿತ ಪಾಿಟಾಾರಮೆಗೆ ಅವರನ್ುು
ಆ ಸಿಸುಮ್ ಸವಯೊಂಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಕರೆದೆ ಯುತು.
ಖಾಲ್ಲಯಾದ ಒೊಂದು ಪಾಿಟ್ಫಾರಮೆನ್ಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ು ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನಿಲ್ುಿತ್ತಿದುೊಂತೆ
ಇವರಿಬಿರ ಬೆರಗಾಗಿ ಮುೊಂದಿನ್ ಶತಮಾನ್ವೊಂದರ ಅದುುತಲೆ ೋಕವೊಂದಕೆಕ
ಬೊಂದ ಅನ್ುಭವವಾಗತೆ ಡಗಿತು. ಕೆ ನೆಗ ನಾಗರಿೋಕತೆ ಎದುರಾಗಿತುಿ..
ಸುತಿಲ್ ಜಗಮಗಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ್ ನ್ಡುವೆ ಸವಯೊಂಚಾಲ್ಲತ ಬಾಗಿಲ್ುಗಳು
ಘ ೋಷ್ಣೆಗಳನ್ುು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವಿದೆೋಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭತಿರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ
ನಿೊಂತ ಫೆರೋೊಂಲೆಸ್ಸಿ ವಿದುಯನಾೆನ್ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಪ್ರದೆಗಳು... ಅದರ ನ್ಡುವೆ ನಿೋಲ್ಲ
ಫುಲ್ ಸ ಟ್ ಧರಿಸಿದ ಒೊಂದು ಸಾವಗತ ತೊಂಡ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿತುಿ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಇವರನ್ುು ಬರಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡವನೆೋ ರಾಜಸ್ಸಷ, ಅವನೆ ಬಿ ಮಶರಸೊಂಜಾತ
ಯುವಕ. ಕಪ್ುಪಕ ದಲ್ು ಆದರೆ ಆೊಂಗೆ ಿೋಸಾಯಕಿನ್ ರೊಂಗಿನ್ವನ್ು.
ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ಇಬಿರಿಗ ಇೊಂಗಿಿೋರ್ಷನ್ಲ್ಲಿ “ವೆಲ್ಕಮ್ ಟ್ು ಯು ಬೆ ೋತ್”
ಎೊಂದು ಕೆೈ ನಿೋಡಿ ಕುಲ್ುಕಿದ. “ನಿಮಗೆ ಇೊಂಗಿಿೋಷ್ ಅರ್ಷವಾಗುತೆಿ ತಾನೆ?”
ಇಬಿರ ಅಲ್ಲಿನ್ ಮಾಯಾಲೆ ೋಕದೊಂತಹ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ವನ್ುು ಕೊಂಡು.
ಮ ಕವಿಸಿೆತರಾಗಿದುವರು ಸಮೆತ್ತಸುತಾಿ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು, ಅವನ್ ಹಿೊಂದೆ 2
ರೆ ೋಬೆ ೋಟ್ುಗಳು ಮಾನ್ವರೊಂತೆಯೋ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಸೆಕುಯರಿಟಿಗಾಗಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ
ತಾನಾಗಿಯೋ ಮನ್ುಗುವ ಗನ್ಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಅವೆೋ ಹೆ ಸಬಗೆಯ ಹುಯಮನಾಯ್ಡಡ
ಆೊಂಡ್ಾರಯುಡಗಳರಬೆೋಕು.
ಆ ತೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬಿರು ಬಿಳ ಕೆ ೋಟಿನ್ ಡ್ಾಕುರುಗಳು ಇದಾುರೆ. ಒಬಿರು
ಚ್ಚೋನಿೋಯರೊಂತೆ, ಇನೆ ುಬಿರು ಭಾರತ್ತೋಯರೊಂತ್ತದಾುರೆ.
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“ನಾವು ನಿಮೆನ್ುು ಆೊಂಟಿ-ರೆೋಡಿಯೋಶನ್ ಸಿವೋಪ್ೊಂಗ್ ಮಾಡುತೆಿೋವೆ.. ನ್ೊಂತರ ಪ್ೂಣಷ
ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಒಳಬಿಡುತೆಿೋವೆ.” ಎೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಬೊಂದರು ಭಾರತ್ತೋಯ ವೆೈದಯ.
ಇವರು ಆತನ್ ಸಪಷ್ು ಹಿೊಂದಿ ಕೆೋಳ ಅಚ್ಚರಿಪ್ಡುತ್ತಿರಲ್ು ರಾಜಸ್ಸಷ ನ್ಕುಕ ಹೆೋಳದ
“ಹೌದು, ನಿೋವು ಕೆೋಳಸಿಕೆ ೊಂಡಿದುು ಸರಿ.. ನ್ಮೆಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಭಾಷೆಯ ಜನ್ರಿದಾುರೆ.
ಎಲಾಿ ಭಾರತ್ತೋಯ ಭಾಷೆಗಳು, ರಷ್ಯನ್, ಫೆರೊಂರ್ಚ, ಜಪಾನಿೋಸ್ಸ...ಇತಾಯದಿ”
ವೆೈದಯರಿಬಿರ ಒಬೆ ಿಬಿರಾಗಿ ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ರ ಸುತಿಲ್ ಕ್ಷಣಮಾತರದಲ್ಲಿ
ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆಯನ್ುು ಸೃರ್ಷು ಮಾಡಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದು ಚ್ಚಕಕ ಡಿವೆೈಸುಗಳೊಂದ
ರಿೋಡಿೊಂಗ್ ನೆ ೋಡಹತ್ತಿದರು. ನಿೋಲ್ಲಬಣುದ ಬೆಳಕಿನ್ ಬಿೋಮ್ ಒೊಂದು ಇವರನ್ುು
ಆಪಾದಮಸಿಕ ಹಾದುಹೆ ೋಯತು.
“ಚೆಕ್ಡ ಓಕೆ” ಎೊಂದು ಅವರು ಅದನ್ುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ರಾಜಸ್ಸಷ ನ್ುಡಿದನ್ು, “ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್...ನಾನ್ು ಸದಯಕೆಕ ನಿಮೆ
ಸೊಂಗಾತ್ತಯಾಗಿ ಎಲಾಿ ಪ್ರಕಿರಯಗಳನ್ ು ನ್ಡ್ೆಸಿಕೆ ೊಂಡು ಹೆ ೋಗುತೆಿೋನೆ..ಇದೆೋ
ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ನ್ ರಾರು ವಷ್ಷಗಳ ನ್ೊಂತರ ನಾವು ನಿಮೆ ಕಾಲ್ದ ಜನ್ರ
ನ್ಮ ನೆಯನ್ುು ನೆ ೋಡುತ್ತಿದೆುೋವೆ, ಕುತ ಹಲ್ಲಗಳಾಗಿದೆುೋವೆ. ನಿೋವು ನ್ನ್ು
ಮ್ಮೋಲ್ಧಕಾರಿಗಳು, ಮತುಿ ಇಲ್ಲಿನ್ ವರಿಷ್ು ನಾಯಕರನ್ುು ಸಹಾ ಸೊಂದಶಷಸುವಿರಿ.”
“ತುೊಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು..”ಉಜವಲ್ ಮನ್ಸಾರೆ ನ್ುಡಿದ.
ಶೋತಲ್, “ನ್ಮಗ ಇದೆಲಾಿ ಹೆ ಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನ್ ರೆೊಂಟ್ು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನ್ುು
ನಾವೂ ಕೆೋಳುವುದಿದೆ...” ಎೊಂದಳು
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“ಸಹಜವಾಗಿಯೋ...“ ಎೊಂದು ಮುಗುಳುಕಕ ರಾಜಸ್ಸಷ, “ಬನಿು , ಮೊದಲ್ು ರೆಸೆಪ್ಷನ್
ರ ಮನ್ಲ್ಲಿ ಕುಳತು ಮಾತಾಡ್ೆ ೋಣ” ಎೊಂದು ಅವರನ್ುು ಲ್ಗುಬಗೆಯೊಂದ ಒಳಕೆಕ
ಕರೆದೆ ಯುನ್ು.
“ನಿೋವು ನಿಮೆ ಕಾಲ್ದ ತರಹ ಜ ಸ್ಸ ಮುೊಂತಾದುನ್ುು ಸೆೋವಿಸುವಿರಿ ತಾನೆ?” ಎೊಂದು
ಒೊಂದು ವಿಶ್ಾಲ್ವಾದ ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುೊಂಡನೆಯ ಟೆೋಬಲ್ ಸುತಿಲ್ ಇದು ಕುಚ್ಚಷಗಳತಿ
ಕೆ ೊಂಡ್ೆ ಯುನ್ು. ಆ ಸಿೋಟ್ುಗಳು ದೆ ಡುದ ಚ್ಚಕಕದ ಆಗಬಲ್ಿ ಹೆ ಸ
ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ದಾುಗಿದುು ಅವರ ದೆೋಹಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನೆೋ ಹೆ ೊಂದಿಕೆ ೊಂಡಿತು.
ಇಬಿರಿಗ ಕೆೊಂಪ್ನೆಯ ಆರೆೊಂಜ್ ಜ ಸಿನ್ೊಂತಾ ಎರಡು ಗಾಿಸುಗಳನ್ುು ಅಲ್ಲಿದು ಸಿೋರೆ
ಧರಿಸಿದು ವೆೈಟೆರಸ್ಸಿ ಒಬಿಳು ನಿೋಡಿ ನ್ಮಸಕರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ನ್ಡ್ೆಯುವ ಬಗೆ
ನೆ ೋಡಿಯೋ ಅದು ರೆ ೋಬೆ ೋಟ್ ಎೊಂದು ತ್ತಳದಿದುು.
“ಹೌದು.. ನ್ಮೆ ಸಕಲ್ ಸೆೋವೆಗ ಸೆೊಂಟ್ರಲ್ ಕೊಂಟೆ ರೋಲ್ ಇರುವ ರೆ ೋಬೆ ೋಟ್ಿ ಎಲ್ಿ
ರೊಂಗದಲ್ಲಿಯ ನ್ಮೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿವೆ...”.
“ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ” ಎೊಂದು ಅವನ್ು ಕುಳತಲ್ಲಿಯೋ ಎದುರಿನ್ ಒೊಂದು ಗೆ ೋಡ್ೆಯ
ಬೆಿೈೊಂಡ್ಸಿ ತೆರೆಸಿ ಹೆ ರಗಿನ್ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ವನ್ುು ತೆ ೋರಿಸಿದ.
“ ಅಬಾಿ..”
“ ಮ್ಮೈ ಗಾಡ್ಸ... ಎೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ್ ಮಾಯಾಜಾಲ್ದ ಸೃರ್ಷುಯೊಂತಾ ಆಧುನಿಕ
ಲೆ ೋಕವನ್ುು ಕೊಂಡು ಚ್ಕಿತರಾಗಿ ಎದುು ನಿೊಂತರು ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್.
“ನ್ಮೆ ಈ ಲೆ ೋಕ ಒೊಂದು ದೆ ಡಡ ಸಿಲ್ೊಂಡರಿನ್ೊಂತೆ ಗೆ ೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಹೆ ಸಬಗೆಯ
20 ಅಡಿ ದಪ್ಪದ ಆೊಂಟಿ ಬಾಿಸ್ಸು ಗಾಜಿನಿೊಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿುದೆ.
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ಇದು ಹಿೊಂದೆ ಸುಟ್ುು ಹೆ ೋದ ಜಗತ್ತಿನ್ ನೆಲ್ದ ಮ್ಮೋಲೆಯೋ ಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಹೆ ಸದಾಗಿ
200 ವಷ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಾತರ ಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಕಟಿುರತಕುಕದು.. ಇದರ ನ್ವ್ಷ ಸೆೊಂಟ್ರ್
ಅೊಂದರೆ ಇೊಂಧನ್ ಶಕಿಿ ಕೆೋೊಂದರವಾಗಿ ಎನ್ಜಿಷಗಾಗಿ ಬಾಹಾಯಕಾಶದಿೊಂದ ಎರಡು
ಸೆ ೋಸುಷಗಳನ್ುು ಅವಲ್ೊಂಬಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ್ನೆಯದು ನಾವೆಲ್ಿರ ಹಾರಿಬಿಟಿುದು
ಉಪ್ಗರಹಗಳ ದೆೈತಯ ಸೆ ೋಲಾರ್ ಪಾಯನೆಲ್ುಿಗಳೊಂದ ಸ ಯಷ ಶಕಿಿ ಸದಾ
ದೆ ರೆಯುತಿದೆ.. ಅದರ ನ್ೊಂತರ ಇದರಲೆಿೋ ಪಾಿೊಂಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ರಿೋಸೆೈಕಲ್
ಮಾಡುಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಧ ಳಲ್ಿದ, ಮಾಲ್ಲನ್ಯವಿಲ್ಿದ ನಿೋವು ಮುೊಂಚೆ ಏರ್ ಕೊಂಡಿೋಶನ್
ಎನ್ುುತ್ತಿದು ಮಾದರಿಯ ಹವಾ ವಯವಸೆಿಯದೆ...”
ಆಗಲೆೋ ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ಅಗಲೆ ಮ್ಮೈ ಮುಟಿು ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡಿದುು. “ಹೌದು,
ಏಸಿ ಇರುವುದೆೋ ಗೆ ತಾಿಗುತ್ತಿಲ್ಿ...”
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“ನಾವಿದುನ್ುು ವೆದರ್ ಕೊಂಡಿೋಶನಿೊಂಗ್ ಎನ್ುುತೆಿೋವೆ ಅಷೆುೋ.” ರಾಜಸ್ಸಷ
ತಲೆಯಾಡಿಸಿದನ್ು. “ಅದಲ್ಿದೆೋ ನ್ಮಗೆ ಹೆ ಸ ಬಗೆಯ ಶಕಿಿಕೆೋೊಂದರವೊಂದು ನೆ ರು
ವಷ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಷೆುೋ ಸಿದಿಧಸಿದೆ. ಅದೆೋ ಬಾಹಾಯಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚ್ೊಂದರನ್ ಬಳ ನ್ಮಗೆ
ದೆ ರೆತ ಬಾಿಯಕ್ ಹೆ ೋಲ್ ಎನ್ಜಿಷ!..”
“ಬಾಿಯಕ್ ಹೆ ೋಲ್ ಎಲ್ಿವನ್ುು ತ್ತೊಂದು ಹಾಕುತಿದೆ ಅಲ್ಿವೆ, ಸೆಪೋಸ್ಸ ಮತುಿ ಟೆೈಮ್ ಅನ್ ು
ಬಿಡದೆೋ?”
ಇಲ್ಿ ಪ್ರತ್ತ ಕಪ್ುಪಕುಳಯ ಸತತವಾಗಿ 10 ಮಲ್ಲಯನ್ ಮ್ಮಗಾವಾಯಟ್ುಗಳಷ್ುು
ಎನ್ಜಿಷಯನ್ುು ಬಿದುಗಡ್ೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತಿದೆ...ಅದನ್ುು ಪ್ಡ್ೆಯುವ ಬಗೆ ಮತುಿ
ಸಾಧನ್ಗಳಗೆ ನ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ 500 ವಷ್ಷದಿೊಂದ ಸತತ ಪ್ರಿಶರಮ ಪ್ಡುತಿಲೆೋ
ಇದುರು... ಈಗತಾನೆೋ ಅದು ಕೆೈವಶವಾಗಿ ಅನಿಯಮತ ಎನ್ಜಿಷ ನ್ಮಗೆ ನಿೋಡುತ್ತಿದೆ”
“ಅೊಂದಹಾಗೆ...” ಉಜವಲ್ ಮಧಯಪ್ರವೆೋಶಮಾಡಿ, “ನಿೋವೆಲಾಿ ಈ 500 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆೋಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳದಿರಿ?.. ಎಲ್ಿವೂ ಅಳದು ಹೆ ೋಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಅಲ್ಿವೆ..ಆ ಜಗತ್ತಿನ್
ತರಹ...?”
ರಾಜಸ್ಸಷ ನ್ುಡಿದ, “ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಹಳೆಯದು...ನಾನ್ು ಹಿಸುರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆುೋನೆ.. ನಿೋವು
ಹೆೋಳುವುದು ನಿಜ.. ಪ್ೂತ್ತಷ ಜಗತೆಿೋ ಅಣುಯುದಧದಿೊಂದ ವಿನಾಶವಾಗಿ ಬರಡ್ಾಗಿತುಿ,
ಇಲ್ಲಿ ನ್ಮೆವರ ಕೆಲ್ವರು ಆನಾರೆ ೋಗಯಕೆಕ ತುತಾಿಗದೆೋ ಈ ಹಿಮಾಲ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲಗೆ
ಬೊಂದು ಮೊದಲ್ಲದು ಟಿಬೆಟ್ ಎೊಂಬ ಈ ಆರೆ ೋಗಯಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳದರು.
ಅವರು ಮಕಕ ಜಗತ್ತಿನ್ೊಂತೆ ಅರಾಜಕತೆ, ಹಿೊಂಸೆ, ದೌಜಷನ್ಯಕಿಕಳಯಲ್ಲಲ್ಿ.. ದೆವೋಷ್
ಮತುಿ ಯುದಧದಿೊಂದಲೆೋ ಆಗ ಎಲಾಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಶವಾಗಿದುು, ಮತೆಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮತೆಿ
ಮರುಕಳಸಬಾರದು ಎೊಂದು ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು ಸಿದಾಧೊಂತ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆ ಸ ನಾಡನ್ುು
ಕಟಿುದರು...”.
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“ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ. ನಿಮಗೆೋ ಅರ್ಷವಾಗುತಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ವಿಸೆಯ ಜಗತುಿ... ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು
ಕಾಡು ನ್ದಿ ಜಲ್ಪಾತಗಳವೆ, ಎಕೆ ೋ ಫೆರೊಂಡಿಿ ಎನ್ುುವೊಂತಾ ಎಲ್ಿ ಕಟ್ುದಗಳೂ ಇವೆ..
ಯಾವುದ ನ್ಷ್ುವಾಗಿ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಉೊಂಟ್ು ಮಾಡದು. ಇಲ್ಲ ನೆ ೋಡಿ, ಜನ್ರಿಗೆ ಎಲಾಿ
ವಿಧಾಯಭಾಯಸವೂ ಉಚ್ಚತ. ಆಧುನಿಕ ಹಾಗ ಚ್ಚೋನಿೋ ಮತುಿ ಪಾಶಚಮಾತಯ ವೆೋದಾೊಂತ
ಎಲ್ಿವನ್ುು ಕಡ್ಾಡಯವಾಗಿ ಹೆೋಳಕೆ ಡಲಾಗುತಿದೆ. ಎಲಾಿ ಬಗೆಯ ಜನ್ರ ಸಹಬಾಳೆವ
ಮಾಡುತಾಿರೆ. ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಸೆೊಂಟ್ರಲೆೈಸ್ಸಡ ವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ ದುಡಿಯುತಾಿರೆ.
ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳು ಅನಿಯಮತ ವೆೈ ಫೆೈ ಸನ್ುದಧ ಯ ನಿವಸಷಲ್ ಅೊಂತಜಾಷಲ್ದ
ಮ ಲ್ಕ ನ್ಡ್ೆಯುತಿದೆ. ಪ್ರತ್ತಯಬಿರಿಗ ಒೊಂದು ಕೆ ೋಡ್ಸ ಇದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಹೆ ೋದರ ಟಾರಯಕ್ ಆಗುತಾಿರೆ. ಅವರ ಖಾತೆ ತೆರೆದುಕೆ ಳುುತಿದೆ. ಹಿೊಂಸೆ,
ದೌಜಷನ್ಯ, ಅಪ್ರಾಧ, ಅತಾಯಚಾರ ಇವಾಯವುದನ್ುು ನಾವು ಕೆೋಳರಿಯವು. ಅದನೆುಲಾಿ
ಇತ್ತಹಾಸದ ಚ್ಚತರಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ ಅಸಹಯ ಪ್ಡುತೆಿೋವೆ. ಅವರೆಲ್ಿ ಎಷ್ುು ಅನಾಗರಿೋಕರು,
ಕ ರರಿಗಳಾಗಿದುರು ಎೊಂದುಕೆ ಳುುತೆಿೋವೆ. ಹಾಗಿಯ ಯಾರಾದರ ಅಪ್ರಾಧ
ಮಾಡಲೆಸಗಿದರೆ ಜೆೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಮರು ಶಕ್ಷಣ ಕೆ ಡುತೆಿೋವೆ.. ಸಾವಿರಕೆ ಕೊಂದು ಮಾತರ
ಮರಣದೊಂಡನೆ ಕೆ ಟ್ುರೆ, ಅೊಂತವರ ಅೊಂಗಾೊಂಗಗಳನ್ುು ಭವಿಷ್ಯದ ಮ್ಮಡಿಕಲ್
ರಿೋಸಚ್ಚಷಗಾಗಿ ದಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತೆಿೋವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ು ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ್
ಸಿಸುಮ್ ಕೆ ಟ್ು ಹಾರಾಡುವ ಟಾಯಕಿಿಗಳು- “ಫಲಯೊಂಗ್ ಕಾಯಬ್ಿ” ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ
ರಸೆಿಯೊಂದ ಹತುಿ- ಇಪ್ಪತುಿ ಅಡಿ ಮ್ಮೋಲೆ ಹಾರುತಾಿ ಓಡ್ಾಡುತ್ತಿದಾುರೆ. ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ
ನಿಲಾುಣಗಳವೆ. ರಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಜನ್ರು ಬಿಡುಬಿೋಸಾಗಿ
ಓಡ್ಾಡಬಹುದು...ಯಾವುದೆೋ ವಾಹನ್ ಸೊಂಚಾರ ಅಲ್ಲಿಲ್ಿ. ಇವೆಲ್ಿ ಸೆಪೋಸ್ಸ
ಟೆಕಾುಲ್ಲಜಿಯ ಪ್ರಗತ್ತಯ ಮ ಲ್ಕ ನ್ಮಗೆ ಸಾಧಯವಾದವು. ಎಲ್ಿವೂ ಸಾವಷಜನಿಕ
ಸಾರಿಗೆ ವಯವಸೆಿಯೋ ಆಗಿದೆ
.
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ಇನ್ುು ವೆೈದಯಕಿೋಯವಾಗಿ ಅಲೆ ೋಪೆತ್ತ, ಆಯುವೆೋಷದ ಮತುಿ ಹೆ ೋಮಯೋಪ್ತ್ತ
ಮುೊಂತಾದ ಪ್ದುತ್ತಗಳನ್ುು ನಾವು ಉಳಸಿಕೆ ೊಂಡಿದೆುೋವೆ.
“ಮದುವೆ, ಮಕಕಳು ಮರಿ?” ಶೋತಲ್ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಶ್ೆು.
“ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎೊಂದು ಎಲ್ಿರಿಗ ಶಕ್ಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೋ ಹೆೋಳಕೆ ಡುತೆಿೋವೆ,
ಆದರೆ ಕಡ್ಾಡಯವಿಲ್ಿ. ಕೃತಕ ಗಭಷಧಾರಣೆ, ಭ ರಣಗಳು ಉಚ್ಚತವಾಗಿದೆ. ಜನ್ರು
ಅವನ್ುು ಪ್ಡ್ೆದುಕೆ ಳುಲ್ ಬಹುದು. ಮಕಕಳನ್ುು ಅಧಕೃತವಾಗಿಯೋ ಯಾವ
ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿಯಾದರ ಪ್ಡ್ೆಯಬಹುದು..”
“ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಿವೂ ಉಚ್ಚತವಲ್ಿ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ು ಚಾಜ್ಷ ಎಲ್ಿಕ ಕ ಇದೆ” ಎೊಂದು
ಉಜವಲ್ ವಿಶ್ೆಿೋರ್ಷಸಿದನ್ು
“ಹೌದು ಇದೆ ೊಂದು ರಿೋತ್ತಯ ಸೆಲ್ಪ ಫುಲ್-ಫಿಲ್ಲಿೊಂಗ್ (ಸವಯೊಂ-ಸೊಂತುಷ್ು) ಸಿಸುೊಂ..
ಜನ್ರು ತಾವಾಗಿಯೋ ಎಲ್ಿವನ್ ು ಸುವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಿಡಲ್ು ದುಡಿಯುತಾಿರೆ,
ಮ್ಮೋಲ್ುಸಿವಾರಿಗೆ ತಕಕೊಂತ ನಾಯಯ ಬೆಲೆ ಮಾತರ ಸರಕಾರ ಅವರಿೊಂದ ಪ್ಡ್ೆಯುತಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸರಕಾರ ಏನ್ ನಿರೊಂಕುಶ ಅಧಕಾರಿ ಅಲ್ಿ.. ಸೊಂವಿಧಾನ್ಬದಧ ಅಧಕಾರ
ವಗಷ ಅಷೆುೋ... ಜನ್ರೆೋ ಆನೆಿೈನ್ ಚ್ುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯು ವಿದಾಯವೊಂತ ವಿವೆೋಕಿಗಳ
ಕೌನಿಿಲ್.. ಯಾವುದೆೋ ಅನಾಯಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಮಗೆ ಕೊಂಡುಬೊಂದಿಲ್ಿ...”
500 ವಷ್ಷ ಹಿೊಂದಿನ್ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಗೆ ಈ ವಿವರಣೆಯ ನ್ೊಂತರವೂ ಈ ವಯವಸೆಿ
ಹೆೋಗೆೊಂದು ಅರ್ಷವಾಗಲೆೋ ಇಲ್ಿ.
ಅವರ ಸೆ ೋಜಿಗ ಕೊಂಡು, ಭಾರತ್ತೋಯ ವೆೈದಯರು ಹೆೋಳತೆ ಡಗಿದರು, “ಇದನ್ುು ಕೆೋಳ
ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೆ ಸ ನಾಡನ್ುು ಕಟ್ುುವಲ್ಲಿ ಆಗ ಭಾರತ
ಮುಖಯಪಾತರವನ್ುು ವಹಿಸಿತು. ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಜತೆ
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ವಿವೆೋಕ, ಸಹಬಾಳೆವ ಮತುಿ ಶ್ಾೊಂತ್ತಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಇದರ ಸೊಂವಿಧಾನ್
ಬರೆದರು..”
“ಅೊಂದರೆ ಈ ವಿಶವ ಹೆ ಸ ಸಿದಾಧೊಂತದ ಮ್ಮೋಲೆ ಹುಟಿುಕೆ ೊಂಡಿತು.. ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ!”
ಶೋತಲ್ ಉದಿರಿಸಿದಳು.
“ನ್ಮೆ ಅನಾದಿಕಾಲ್ದ ವೆೋದದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳದೊಂತೆ ನ್ೊಂಬಿ ಬಾಳದೆವು. ಸತಯವೆೋ ಜ್ಞಾನ್,
ಅದುವೆೋ ನಾಶವಾಗದ ಅನ್ೊಂತ ಸೃರ್ಷು...” ವೆೈದಯರು ಹೆೋಳುತಾಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಚ್ಚೋನಿೋ ವೆೈದಯರು ದನಿಗ ಡಿಸಿದರು, “ನ್ಮೆ ಸೊಂವಿಧಾನ್ದ ಮೊದಲ್ ವಾಕಯ ಇೊಂತ್ತದೆ :
ಅನ್ೊಂತೊಂ ಬರಹಾೆ!..ಸೃರ್ಷುಯು ಸತಯ ಮತುಿ ನಿರೊಂತರ, ಅದು ನಿಲ್ಿದು ಎೊಂದು
ಸೊಂಸೃತದಲ್ಲಿ ಮತವಾದ ಅರ್ಷ...!”
ಚ್ಚೋನಿೋ ವೆೈದಯರ ಈ ವೆೋದಾೊಂತದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿವರಣೆ ಕೆೋಳ ಕೊಂಡು ಇವರಿಬಿರಿಗ
ಸೊಂತಸಮಶರತ ಆಶಚಯಷ ಉೊಂಟಾಯತು.
“ಈಗ ಆ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್ ಅದನೆುಲಾಿ ಮರೆತ್ತದೆ..ಅದಕೆಕೋ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿೊಂದ
ಹೆ ರಬರಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಿ” ಉಜವಲ್ ತಾವು ಬಿಟ್ುುಬೊಂದ ಜಗತಿನ್ುು ನೆನೆಸಿಕೆ ೊಂಡು
ನ್ುಡಿದನ್ು, ಶೋತಲ್ ಸಹಾ ಈ ಮಾತನೆ ುಪ್ಪ ಮೌನ್ಕೆಕ ಶರಣಾದಳು.
“ಸರಿ, ನಾನ್ು ಇನ್ುು ನಿಮೆನ್ುು ಹೆ ರಗೆ ನ್ಮೆ ನಾಯಚ್ುರಲೆೈಜೆೋಶನ್ (ದೆೋಶೋಕರಣ)
ಕಚೆೋರಿಗೆ ಕರೆದೆ ಯುಯತೆಿೋವೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಿ ಸೌಲ್ಭಯವನ್ ು ಹೊಂತಹೊಂತವಾಗಿ
ಕೆ ಡುತೆಿೋವೆ. ಜತೆಗೆ ಒೊಂದು ಸಿಟಿಜೆನ್ (ನಾಗರಿೋಕ) ಕೆ ೋಡನ್ ು ಕೆ ಡಲಾಗುತಿದೆ..
ಬನಿು” ಎೊಂದು ರಾಜಸ್ಸಷ ಅವರನ್ುು ಎಬಿಿಸಿದನ್ು.

35

ಕಟ್ುಡದ ಹೆ ರಗೆ ಬೊಂದಾಗ ಆ ನಾಡಿನ್ ಅದಿವತ್ತೋಯ ಸುೊಂದರ ಕಣೆನ್ ಸೆಳೆಯುವ
ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ನೆ ೋಡಿದರು.

ಎಲಾಿ ಬಗೆಯ ಜನ್ರು ತಮೆ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಕಾಲ್ು ಹಾಕುತ್ತಿದಾುರೆ. ಇವರು
ಅಧಕಾರಿಗಳು ಮತುಿ ವೆೈದಯರ ಜತೆ ಇರುವುದನ್ುು ಕೊಂಡು ಸುಮೆನೆ ನೆ ೋಡಿ
ಸೌಜನ್ಯದಿೊಂದ ‘ಹೆಲೆ ೋ’ ಮಾತರ ಹೆೋಳ ಮುನ್ುಡ್ೆಯುತ್ತಿದಾುರೆ,. ಆ
ಡಿಸೆ ುೋಪ್ಯದೊಂತೆ ಯಾರ ಆತೊಂಕ ಹುಟಿುಸುವೊಂತೆ ಸುತುಿವರೆಯುತ್ತಿಲ್ಿ.
“ಸವಲ್ಪ ದ ರ ನ್ಡ್ೆಯೋಣ” ಎೊಂದರು ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್, ಅಲ್ಲಿನ್ ಬಣುದ
ಮಾಯಾ ಜಗತಿನ್ುು ನೆ ೋಡಿ ತಣ್ಣಯಲ್ು ಉತುಿಕರಾಗಿ.
ಸುಮಾರು ದ ರದವರೆಗ ಚಾಚ್ಚರುವ ಗಾಜಿನ್ ದೆ ಡಡ ಗೆ ೋಲಾಕಾರದ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್
ಅದುವೆೋ.
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ವಾಹ್ಹ...ಆದೆ ೊಂದು ಸಮೃದಧ, ಸುಫಲ್ ಮತುಿ ಸಫಲ್ ಪ್ರಪ್ೊಂಚ್... ಒೊಂದು
ಇೊಂದರಜಾಲ್ದ ಸುೊಂದರ ಕನ್ಸಿನ್ೊಂತೆ ಭವಯವಾಗಿದೆ. ಎಲಾಿ ಎಷ್ುು ಪ್ರಗತ್ತಶೋಲ್ ಮತುಿ
ಸೌಕಯಷಕರ!

ಅಲ್ಲಿೊಂದ ಇವರಿಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಸಷ ಕರೆಸಿದು ಫಲಯೊಂಗ್ ಕಾಯಬ್ ಒೊಂದು ಸುಯಯನೆ
ಹಾರುತಾಿ ಮ್ಮಟಿುಲ್ುಗಳ ಬಳ ಬೊಂದು ಲ್ೊಂಗರು ಹಾಕಿ ನಿೊಂತುಕೆ ೊಂಡಿತು. ಇವರು ಆರು
ಜನ್ ಎಸಕಲೆೋಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಏರುತಾಿ ಹೆ ೋಗಿ ಒಳಗೆ ಕುಳತುಕೆ ಳುಲ್ು ಸಿೋಟ್
ಬೆಲ್ು ತಾನೆೋ ಬಿಗಿದುಕೆ ೊಂಡಿತು. ಅದರ ರೆ ೋಬೆ ೋಟಿಕ್ ಡ್ೆೈವರ್ “ಈಗ
ಹೆ ರಡುತೆಿೋನೆ” ಎೊಂದು ಘ ೋರ್ಷಸಿದ. ಪ್ೂವಷ ನಿಧಷರಿತ ಸಿಳಕೆಕ ಎೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ
ಆಗಲೆೋ ಲೆ ೋಡ್ಸ ಆಗಿತುಿ.
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ಅವರನ್ುು ಕಚೆೋರಿಗೆ ಕರೆದೆ ಯಯಲಾಯತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆ ಸಬಗೆಯ ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ತೆೋಲ್ುವ
ಮಾನಿಟ್ರ್ ಉಳು ಕೊಂಪ್ೂಯಟ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಸಿಬಿೊಂದಿ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿದುರು.
ಅವರೆಲಾಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದೆೋಶ, ಜಾತ್ತಗೆ ಸೆೋರಿದವರು. ಭಾರತ್ತೋಯರು, ವಿದೆೋಶೋಯರು,
ಆಫಿರಕನ್ುರು, ಏಷ್ಯನ್ುರ ಇದುರು. ಎಲ್ಿರ ನ್ಗುನ್ಗುತಾಿ ಯಾವ ಬಿಗುಮಾನ್ವಿಲ್ಿದೆೋ
ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ರನ್ುು ಸೌಜನ್ಯದಿೊಂದ ಸಾವಗತ್ತಸಿ ಅವರ ನೆ ೋೊಂದಣ್ಣ ಕೆಲ್ಸ
ಮಾಡಿಕೆ ಟ್ುರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆ ಸದಾದ ಮ್ಮೈಗೆ ಅೊಂಟ್ುವೊಂತಾ ಚ್ಚಪ್ ಉಳು ಐಡಿ
ಒೊಂದನ್ುು ಲ್ಗತ್ತಿಸಿದರು. ಇನ್ುು ಎಲ್ಲಿ ಹೆ ೋದರ ಅವರನ್ುು ಈ ನ್ೊಂಬರಿನ್ ಮ ಲ್ಕ
ಗುರುತ್ತಸಿ ಅವರ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳು, ಅವರ ವಯವಹಾರಗಳೂ
ಪ್ರದಶಷತವಾಗುತವೆೊಂದು ಹೆೋಳದರು. ಇವರಿಗೆ ಬೆೋಕಾದೊಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿೊಂದಿ
ಸೊಂವಹಿಸಿದರು.
“ನಿೋವು ಹೆೋಗೆ ಇೊಂಗಿಿೋಷ್, ಹಿೊಂದಿ ಮತುಿ ಇತರ ಭಾರತ್ತೋಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ ು
ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?” ಎೊಂದು ಒಬಿ ಯುವತ್ತಯನ್ುು ಕುತ ಹಲ್
ತಡ್ೆಯದೆೋ ಉಜವಲ್ ಕೆೋಳಯೋ ಬಿಟ್ುನ್ು.
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“ಅದು ನ್ಮೆ ಕತಷವಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಮುಖಯವಲ್ಿದುಲ್ಿ. ನಾವು ಸಿಬಿೊಂದಿ
ಸುಮಾರು 6 ರಿೊಂದ 8 ಭಾಷೆಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲತೆೋ ಇರಬೆೋಕು. ನ್ಮಗೆ ಆ ರಿೋತ್ತ
ಶಕ್ಷಣವಾಗಿರುತಿದೆ, ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡ್ಸ ಈಸ್ಸ ಫಾರ್ ಎವೆರಿಬಡಿ” ಎೊಂದು ಆಕೆ ನ್ಗುತಾಿ
ಉತಿರಿಸಿದಳು.
ನ್ೊಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಾುನಾದಿಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸಲ್ು ಬಾತ್ ರ ಮ್ ಕಾೊಂಪೆಿಕಿನ್ುು ಸಹಾ
ತೆ ೋರಿಸಿದರು
“ಹೌದು , ಬಹಳ ದಿನ್ದಿೊಂದ ಸಾುನ್ ಮಾಡಿಲ್ಿ” ಎೊಂದು ಹೆ ರಟ್ಳು ಶೋತಲ್
“ಏನಿಲ್ಿ, ಕೆೋವಲ್ 500 ವಷ್ಷದಿೊಂದಷೆುೋ!” ಎೊಂದು ಚ್ಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದನ್ು ಉಜವಲ್.
ಅದನ್ುು ಮುಗಿಸಿ ಬೊಂದ ನ್ೊಂತರ ಅವರನ್ುು ಅಲ್ಲಿನ್ ಮುಖಯಸಿರ ಬಳಗೆ
ಕರೆದೆ ಯಯಲಾಯತು, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾತರ ಫಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತುಿ.
ಮಕಕವರಿಗೆಲಾಿ NL ನ್ೊಂಬರ್ ಐಡಿ ಮಾತರ ಭುಜದ ಮ್ಮೋಲೆ ಲೆೋಬಲ್ ಮಾದರಿ
ಹೆ ಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಿತುಿ.
ಶರೋ ಜೆೈ ದೆೋಸಾಯ ಎೊಂಬ ನಿೋಲ್ಲ ಸ ಟ್ ಧರಿಸಿದು 60 ವಷ್ಷವಿದಿುರಬಹುದಾದ
ಮುಖಯಸಿರು ಇವರನ್ುು ಬರಮಾಡಿಕೆ ೊಂಡು ಕೆೈ ಕುಲ್ುಕಿ ಹೆೋಳದರು
“ನ್ನ್ಗನಿಸುವೊಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ುಡ ಬರುತಿೊಂತೆ... ನ್ನ್ಗ ಬರುತೆಿ... ಆದರೆ ಬಹುಶುಃ
ನಿಮೆಷ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾರೆ... ಸವಲ್ಪ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಾಗುತಿದೆ..
ನಿಮೆಬಿರಿಗ ಸಾವಗತ” ಸವಲ್ಪ ವಿದೆೋಶ ಆಕೆಿೊಂಟ್ ಮಶರತ ಸಪಷ್ು ಕನ್ುಡ
ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿತುಿ.
ಉಜವಲ್ “ನಾನ್ು ಕನ್ುಡಿಗ ಸಾರ್... ನಿಮೆ ಮಾತು ಕೆೋಳ ಬಹಳ
ಸೊಂತೆ ೋಷ್ವಾಯತು...ನ್ಮೆ ಕನ್ುಡ ಇನ್ ು ಬದುಕಿದೆಯಲ್ಿ!”
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“ಎಲಾಿ ಭಾಷೆಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮತರ... ಅನ್ೊಂತೊಂ ಬರಹಾೆ ಎೊಂದು ನಾವು
ಹೆೋಳುವುದು ಇದಕೆಕೋನೆೋ!”
“ನ್ನ್ಗೆ ಸವಲ್ಪ ಸವಲ್ಪ ಬರುತಿದೆ ” ಎೊಂದಳು ಮರಾಠಿ ಮ ಲ್ದ ಶೋತಲ್.
“ಇರಲ್ಲ, ಸದಯಕೆಕ ಇೊಂಗಿಿೋರ್ಷಗೆೋ ಬರುವಾ ನಿಮೆಬಿರಿಗ ಅರ್ಷವಾಗಲೆೊಂದು”. ಜೆೈ
ದೆೋಸಾಯರು ಇಬಿರನ್ ು ಕ ರಲ್ು ಹೆೋಳ ಕಾಫಿ ತರೆಸಿದರು. ರೆ ೋಬೆ ೋಟ್ ಸವಷರ್
ಕಾಫಿ ಮತುಿ ಪ್ರೋಟಿೋನ್ ಕುಕಿೋಸ್ಸ ಇವರ ಮುೊಂದೆ ಇಟ್ುುಹೆ ೋಯತು
“ನಿಮಗೆ ಮುೊಂದೆ ಪ್ೂಣಷ ಪ್ರಮಾಣದ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ , ಇಲ್ಲಿನ್ ಆಹಾರದ
ಡಯಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಎೊಂಬುದನೆುಲಾಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು, ನಿಮಗೆ ೊಂದು
ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ನಿವಾಸವನ್ುು ಕೆ ಡಲಾಗುವುದು, ಆನ್ೊಂತರ ನಿೋವು ಸೊಂಪಾದನೆಗಿಳದು
ಗಳಸಿದ ನ್ೊಂತರ ನಿಮಗೆ ತಕಕ ನಿವಾಸವನ್ುು ಆರಿಸಿಕೆ ಳುಬಹುದು.. ಈಗ ಸದಯಕೆಕ
ನಾನ್ು ನಿಮೆ ಹಳೆೋ ಕತೆಯನ್ುು ಕೆೋಳಲ್ು ಉತುಿಕನಾಗಿದೆುೋನೆ. ಇದನ್ುು ನಾನ್ು
ವಿಡಿಯೋ ಲೆೈವ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತೆಿೋನೆ.. ಆಸಕಿಿಯದುವರು ನ್ಮೆ ಸರಕಾರಿ
ಚಾನೆಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಇದನ್ುು ವಿೋಕ್ಷಸಿ ನಿಮೆ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ುು ಅರಿಯುತಾಿರೆ, ನ್ಮೆ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ಅಧಯಕ್ಷರ , ಹಿರಿಯ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಇೊಂದು ವಿಶ್ೆೋಷ್ವಾಗಿ ಇದನ್ುು
ಕೆೋಳಸಿಕೆ ಳುುತಾಿರೆ, ನಿಮೆೊಂತಾ 500 ವಷ್ಷದ ಹಿೊಂದಿನ್ ಕಾಲ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಬರುವುದು ಸವೆೋಷಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷ್ಯವೊಂತ ಅಲ್ಿ....ನಿೋವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ನ್ೊಂತರ
ಆರೊಂಭಸುತೆಿೋನೆ...”
ಉಜವಲ್ ಮೊದಲ್ು ತನ್ು ವರದಿಯನ್ುು ಆರೊಂಭಸಿದನ್ು. ಆಗಿನ್ ಕಾಲ್ದ ಭಾರತದ
ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ ಮತುಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ುು ಒತುಿ ಕೆ ಟ್ುು ಸವಿವರವಾಗಿ ತ್ತಳಸಿಕೆ ಟ್ುನ್ು.
ಆಗಿನ್ ಮ್ಮೈಕೆ ರೋಬಯೋಲ್ಜಿ ರಿಸರ್ಚಷ, ಮತುಿ ಗಗನ್ಯಾನ್, ಶುಕರಯಾನ್, ಅೊಂತರ-
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ಬಾಹಾಯಕಾಶ ನಿಲಾುಣವನ್ುು ಭಾರತ ಸಾಿಪ್ಸಿದುು ಎಲ್ಿವನ್ ು ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡಿನ್ವರು
ಓದಿ ಮಾಹಿತ್ತ ಪ್ಡ್ೆದಿದುರೆೋ ವಿನಾ ನೆೈಜ ವರದಿ ಕೆೋಳಸಿಕೆ ೊಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ.
“ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಮಾಹಿತ್ತ ನ್ಮಗೆ ಲ್ಭಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಣುಯುದಧ ನ್ೊಂತರ
ಅೊಂತಜಾಷಲ್ ವಯವಸೆಿಯ ಹಲ್ವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸೊಂಗರಹಗಳು ಶ್ಾಶವತವಾಗಿ ನ್ಷ್ುವಾಗಿ
ಹೆ ೋದವು...” ಜೆೈ ದೆೋಸಾಯರು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
“ನಾವು ನ್ಮಗೆ ತ್ತಳದ ಮಾಹಿತ್ತಯನೆುಲಾಿ ನ್ಮೆ ಬಳಯರುವ ಟಾಯಬೆಿಟ್ ಮ ಲ್ಕ
ಕಲೆಹಾಕಿ ಹೆ ಸದಾಗಿ ಬರೆದು ಮರು ಮಾಹಿತ್ತ ಸೃರ್ಷು ಮಾಡುತೆಿೋವೆ ” ಎೊಂದು
ಉಜವಲ್ ಶೋತಲ್ ಸೆೋರಿ ಒಪ್ಪಕೆ ೊಂಡರು.
ಇದನ್ುು ಕೆೋಳಸಿಕೆ ೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಲೆೈವ್ ಕಾಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಸೊಂಪ್ಕಷಕೆಕ ಬೊಂದ
ನಿಯೋಲಾಯೊಂಡಿನ್ ರಾಷಾಾಧಯಕ್ಷ ಜೆೋ ಆರ್ ಕಾಲೆಿಷನ್ “ಓಹ್ಹ, ದಟ್ಿ
ವೊಂಡಫುಷಲ್...ನಿೋವು ಮುೊಂದೆೋನ್ು ಮಾಡಬೆೋಕೆೊಂದಿದಿುೋರಿ, ಜೆೈ ದೆೋಸಾಯರಿಗೆ ಹೆೋಳ...
ನಿಮಗೆ ಅನ್ುಮತ್ತ ಕೆ ಡಿಸುತೆಿೋವೆ” ಎೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೆ ಟ್ುರು.
“ನಾವು ನ್ಮೆ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸೊಂಶ್ೊೋಧನೆಯನೆುೋ
ಮುೊಂದುವರೆಸಬೆೋಕೆೊಂದಿದೆುೋವೆ...ನಿಮಗೆ ಅಭಯೊಂತರವಿಲ್ಿದಿದುರೆ!” ಶೋತಲ್ ಇಬಿರ
ಪ್ರವಾಗಿ ಹೆೋಳದಳು.
“ಖೊಂಡಿತಾ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯ ನ್ಮಗೆ ನಿೋವು ಒಳಪ್ಟ್ು ಪ್ರಯೋಗಕರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಿಿೋಪ್ ಬಗೆಿ ಇನ್ ು ಮಾಹಿತ್ತ ದೆ ರೆತೆೋ ಇಲ್ಿ. ನ್ಮಗೆ ಇನ್ ು ಅದು
ಲ್ಭಯವಾಗಿಲ್ಿ... ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ?”
ಉಜವಲ್ ಮತುಿ ಶೋತಲ್ ಒಬಿರ ಮುಖ ಇನೆ ುಬಿರು ನೆ ೋಡಿಕೆ ೊಂಡು ಅರೆಕ್ಷಣದ
ನ್ೊಂತರ ಪೆಚಾಚಗಿ ನ್ಕಕರು.
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“ಎಲಾಿ ವಿಧಯಾಟ್...” ಉಜವಲ್ ವಿವರಿಸಿದ.” ನಾವು ಅದನಿುೋಗ ಮರೆಯೋಣ ಎೊಂದು
ಶತಪ್ರಯತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆುವು...ಇರಲ್ಲ, ನ್ಮಗೆ ಅದರ ಸಕಲ್ ಹೊಂತಗಳೂ ನೆನೆಪ್ವೆ,
ಅದರ ಮಾನ್ುಯಯಲ್ ಸಹಾ ನ್ಮೆ ಬಳಯದೆ. ನಿಮಗಿರುವ ಈ ತೊಂತರಜ್ಞಾನ್ದ
ಮಟ್ುಕೆಕ ಅದೆೋನ್ ದೆ ಡಡ ಸವಾಲಾಗದು...”
“ನಾನ್ ಸಿದಧ. ನಿಮೆ ಬಯೋಟೆಕ್ ಲಾಯಬನ್ುು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸಿ
ಕಾಯೋಷನ್ುೆಖರಾಗುತೆಿೋವೆ.. ನ್ಮಗೆ ಬೆೋಕಿರುವ ಸಲ್ಕರಣೆ, ವಯವಸೆಿ?” ಎೊಂದು ರಾಗ
ಎಳೆದಳು ಶೋತಲ್.
“ಎಲಾಿ ನಾವು ಕೆ ಡುತೆಿೋವೆ” ಆಶ್ಾವಸನೆ ನಿೋಡಿದರು ಜೆೈ ದೆೋಸಾಯರು. “ಜತೆಗೆ ನಿಮೆ
ಪ್ರಯೋಗಕೆಕ ಯಾವುದೆೋ ಮಧಯಪ್ರವೆೋಶ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. ನಿೋವು ಒತಿಡವಿಲ್ಿದೆೋ ಸಮಯ
ತೆಗೆದುಕೆ ೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು”
“ಸರ್, ಒೊಂದು ವಿಷ್ಯ... ನ್ಮೆನ್ುು ಹಿೋಗೆ ಬಿಟ್ುು ಟೆೈಟಾಯನ್ ಯಾತೆರಗೆ ಹೆ ರಟ್
ನ್ಮೆ ಹಿರಿಯರು ಮತೆಿ ಸೊಂಪ್ಕಿಷಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆೋನಾಯತು?” ಉಜವಲ್ ಮನ್ದಲ್ಲಿ
ಇದು ಕಾಡುತ್ತಿದು ಪ್ರಶ್ೆು.
“ಏನ್ ತ್ತಳಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಬಹುಶುಃ ಅವರು ಯಾರಿಗ ಸಿಗದಷ್ುು ದ ರ
ಹೆ ೋಗಿಬಿಟ್ುರೆೋನೆ ೋ?...ಯಾವುದೆೋ ಮಾಹಿತ್ತಯಲ್ಿ” ಜೆೈ ದೆೋಸಾಯರ
ನಿರಾಶ್ಾದಾಯಕ ಉತಿರ.
“ಮುೊಂದೆ ಮ್ಮೆ ಹಿೋಗಾಗದಿರಲ್ಲ...” ಎೊಂದು ಯೋಚ್ಚಸುತಾಿ ನ್ುಡಿದ ಉಜವಲ್,
“ಅದಕಾಕಗಿ ನಿಮೆಲ್ಲಿನ್ ಯುವ ಬಯೋಟೆೋಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒೊಂದು ಟಿೋೊಂ ಕಟ್ುುತೆಿೋವೆ,
ಅವರ ಮ ಲ್ಕ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಭವಿಷ್ಯಕ ಕ ಮುಕಿವಾಗಿ
ದೆ ರೆಯಲಾರೊಂಭಸುತಿದೆ”
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“ಆದರೆ ಒೊಂದು ಕೊಂಡಿೋಷ್ನ್” ಎೊಂದಳು ದೃಢವಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಶೋತಲ್. ಎಲ್ಿರ
ಅವಳತಿ ಏನೆೊಂಬೊಂತೆ ಆಸಕಿಿಯೊಂದ ನೆ ೋಡಿದರು.
“...ಈ ಸಲ್ ನಾನ್ು ಮಾತರ 500 ವಷ್ಷದ ನಿದೆುಗೆ ಒಳಪ್ಡುವುದಿಲ್ಿ” ಎೊಂದಳು ಶೋತಲ್
ನಾಟ್ಕಿೋಯವಾಗಿ...
“ಯಾಕೆ ಶೋತಲ್?” ಎೊಂದ ಉಜವಲ್ ಕಿೋಟ್ಲೆ ಮಾಡುತಾಿ.
“ಅಯಯೋ, ಈಗಲೆೋ 525 ವಷ್ಷದ ಮುದುಕಿಯಾದ ನ್ನ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ವರ
ಸಿಕುಕವುದಿಲ್ಿ, ಇನ್ ು 500 ವಷ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ುರೆ?” ಎೊಂದಳು ಹುಸಿನ್ಗೆ ಬಿೋರುತಾಿ.
“ಆಹಾ!...ಇಲ್ಲಿ 530 ವಷ್ಷದ ಮುದುಕನೆ ಬಿ ನಿನ್ುನ್ುು ವರಿಸಲ್ು ಸಿದಧನಿದಾುನ್ೊಂತೆ.
ಅವನ್ನ್ುು ಕೆೋಳ ಹೆೋಳುತೆಿೋನೆ” ಎೊಂದ ಉಜವಲ್ ಅಷೆುೋ ಭೆ ೋಳೆತನ್ ನ್ಟಿಸುತಾಿ...
ಎಲ್ಿರ ಗೆ ಳುನೆ ನ್ಕಕರು.
< ಮುಗಿಯತು>
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