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ಈ ಹೊತ್ತತುಗೇಯನುನು ಕನನುಡನುಡಿಯ ಸದಸಯೂರಿಗೇ ಅಧ್ಯೂಯನ-ಪ್ಯರಾಮಶೇರ್ಶೆಗೇ ಮಾತ್ತರ ನೇಡಲಾಗಿದೇ.
ಹೊತ್ತತುಗೇಯನುನು ಕೊಂಡು ಓದಿ ಪ್ರೇತ್ಸಾಸಾಹಿಸ.
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ಕೃಷ: ಕೃಷ ಸಂರಕಷ ಣ:ಊಳುವವರು ಈಗ ಒಡಯರಲಲ !
೮೦ ಕಿಲೇ ಭಾರ ಹೊರುತ್ಸಾತುರೇ, ಕಲ್ಲುಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ಸಾತುರೇ, ನೇೇಗಿಲ್ಲ ಜತ್ಸೇ ಪ್ಯಳಗಿ ಭೂಮಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಊರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ದುಡಿಮೆಯ ಮಹತ್ತವ ಅರಿಯದಷ್ಟುಟು ನೌಕರಿ ನಂಬಿದ ವಿದಾಯೂವಂತ್ತರಿಗೇ ಅಂಧ್ತ್ತವ ಬಂದಿದೇ . ಈಗ ಕೃಷಿ ಹೇೇಳಿಕೊಳಳಲಾಗದ ವಿಚಿತ್ತರ ಸಮಸೇಯೂಯಲ್ಲಿ
ತೊಳಲಾಡುತ್ತುದೇ. ‘ಪತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ತ ಆಸತು ಪಾಲ್ಲು‘ ಎಂದು ಭೂಮಿ ಸಮಸೇಯೂಯನುನು ಕಾನೂನು ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ನೇಡಲ್ಲು ನಮಮ ಶಕಷಣ ಹೇೇಳುತ್ತುದೇ .
ಬೇವರಿಳಿಸುವ ಒಕಕಲ್ಲು ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿೇಗ ದಿನಬೇಳಗಾದರೇ ವಕಿೇಲ್ಲರು, ಕೊೇಟುರ್ಶೆಗಳು ಬಂದು ನಂತ್ವೇ!

ಕರಾವಳಿ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯೂಯನ ನಡೇಸುತ್ತುದೇದ. ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಸಮಿೇಕೇಷ ಮಾಡಬೇೇಕಿತ್ತುತು. ಯಾರಾದರೂ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಸಕಕರೇ ಅವರಿಂದಲೇೇ
ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹಮದೇಂದು ಯೇಚಿಸದೇ. ಊರುಕೇೇರಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ೨೫-೩೫ರ ಹರೇಯದವರು ಸಗಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಯುವಕರಿಗೇ ದುಭೇರ್ಶೆನು ಹಿಡಿದು
ಹುಡುಕುವ ಪ್ಯರಮೆೇಯ! ಅಂತ್ತೂ ಕೊನೇಗೇ ಒಬಬ ಸಕಿಕದ, ಮತ್ಸೇತು ತ್ಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೇೇರೇಲಲಿೇ ಜಮಿೇನು ಖರಿೇದಿಸದೇ ಎಂದು ಊರು ಬಿಟುಟು ದೂರ
ಹೊೇದ! ಮುದುಕರು ಮಾತ್ತರ ಕಾಲ್ಲದ ನೇನಪ್ಯು ಮಾಡಿಕೊಳುಳತ್ತತು ಎಲೇ ಅಡಿಕೇ ಜಗಿಯುತ್ತತು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದದರು. ಬೇೇರು ಕಿತ್ತುತು ಒಯಯೂಲಾಗದ ಹೇಮಮರದ
ಹಾಗೇೇ ನಂತ್ದದರು. ಮಕಕಳು, ಮೊಮಮಕಕಳ ಹೊಸ ತ್ತಲೇಮಾರು ಮುಂಬೇೈ, ಗುಜರಾತ್ಸ್, ಬೇಂಗಳೂರು ಎಂದು ದೇೇಶದ ಮೂಲೇ ಮೂಲೇಗೇ
ರವಾನೇಯಾಗಿತ್ತುತು.
‘ನಮಮ ತ್ತಂದೇ, ತ್ಸಾಯಿ ವೃದಧರು, ಅವರ ಯೇಗಕೇಷೇಮ ನೇಡಲ್ಲು ನೇವಬಬರಾದರೂ ಹಳಿಳ ತೊೇಟ ನೇಡಿಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಿತ್ತತುಲ್ಲಲಿ ’
ಎಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಕೇೇಳುವುದಕಾಕಗಿ ಒಬಬ ಹುಡುಗನನುನು ಹುಡುಕಿ ಹೊೇಗಿದೇದ . ‘ನಾವು ಐದು ಜನ ಸಹೊೇದರರು, ಇನುನುಳಿದ ನಾಲ್ಲುಕ ಜನ ಶಕಷಕರು,
ಬಾಯೂಂಕ್ ಸಬಬಂದಿ ಎಂದು ಬೇೇರೇ ಬೇೇರೇ ಕೇಷೇತ್ತರದಲ್ಲಿದಾದರೇ . ನಾನು ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಇಡಿೇ ಕುಟುಂಬದ ಕೃಷಿ ಜವಾಬಾದರಿ ನೇಡುತ್ತುದೇದ , ನಾನೂ
ಹಿೇಗೇ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿದದರೇ ನಾಳೇ ನನನು ಹೇಂಡತ್ ಮಕಕಳು ಕಷ್ಟಟು ಅನುಭವಿಸಬೇೇಕಾಗುತ್ತತುದೇ ’ ಎಂದರು .ಭೂಮಿ ನಂಬಿ ತ್ತಂದೇ ತ್ಸಾಯಿ ಜತ್ಸೇ ಬದುಕಿದರೇ ಭವಿಷ್ಟಯೂ
ಹೇೇಗೇ ತೊಂದರೇಗೇ ಸಲ್ಲುಕುತ್ತತುದೇ? ಅಥವರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಸಮಸೇಯೂ ಬಿಡಿಸದಾಗ ವಿಷ್ಟಯ ಬಹಿರಂಗವಾಯುತು. ಇನುನು ಹತ್ಸಾತುರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ತ್ತಂದೇ ಸಾವಿನ
ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಹಿಸೇಸಾಯಾಗಬಹುದು, ಆಗ ಪತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ತ ಆಸತುಯಲ್ಲಿ ತ್ತಮಗೂ ಭಾಗವಿದೇ ಎಂದು ಸಹೊೇದರರೇಲ್ಲಲಿ ತ್ತಕರಾರು ಎತ್ತುತುತ್ಸಾತುರೇ . ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ,
ವೃದಧ ತ್ತಂದೇ ತ್ಸಾಯಿಗಳ ಆರೇೈಕೇ ವೇಚ್ಚಗಳನುನು ಕೃಷಿ ಆದಾಯದಿಂದ ನಭಾಯಿಸಬೇೇಕು. ನೌಕರಿ ಪ್ಯಡೇದ ಸಹೊೇದರರು ನಯಾಪೇೈಸೇ ಹಣ ಮನೇಗೇ
ನೇಡುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಇತ್ತತು ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ ನೇಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸವಯಂ ಉದ್ಯೂೇಗ ಮಾಡಲ್ಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲಲಿ, ಭೂಮಿ ಹಿಸೇಸಾಯಾಗುವ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ನನಗೇ
ಎಲ್ಲಲಿರಂತ್ಸೇ ಕೇಲ್ಲವು ಗುಂಟೇ ಕೇಷೇತ್ತರ ಸಗುತ್ತತುದೇ, ಮೂಲ್ಲದಿಂದ ಕೃಷಿ ನಂಬಿದಾದನೇಂದು ಯಾರೂ ಹೇಚಿಚನ ಆಸತು ನೇಡುವದಿಲ್ಲಲಿ, ಕಟಟು ಕಡೇಗೇ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ
ಸಗುವಷ್ಟೇಟುೇ ಭೂಮಿ ತ್ತನಗೂ ಸಗುವದಾದರೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದುದ ಏಕೇ ಜೇತ್ತ ಮಾಡಬೇೇಕು? ಸಹೊೇದರರಿಗೇ ನಾಳೇ ಹಂಚ್ಬೇೇಕಾದ ನಾಲಾಕರು ಎಕರೇ ಕೃಷಿ
ನವರ್ಶೆಹಿಸುವ ವೃಥಾ ಪ್ಯರಿಶರಮ ಏಕೇ? ಬೇೇರು ಮೂಲ್ಲದ ಸಮಸೇಯೂಗೇ ಇಂದಿಗೂ ಉತ್ತತುರವಿಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮನಸುಸಾ ಹಲ್ಲವರಿಗೇ
ಇಲ್ಲಲಿ.
ಕೊಳೇಳಗಾಲ್ಲದ ಕೃಷಿಕರೊಬಬರದು ಇಂತ್ತಹುದೇೇ ಕತ್ಸೇ. ಮೂರು ಮಕಕಳ ಕುಟುಂಬ. ಒಬಬ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತುದದ, ಇನುನುಳಿದವರು ಬೇಂಗಳೂರು
ಸೇೇರಿದರು. ಕೃಷಿ ಉತ್ತಪನನುದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇೇ ಕಷ್ಟಟು ಎಂಬ ಸಥಿತ್ಯಿತ್ತುತು. ಬರಗಾಲ್ಲ, ಬೇಲೇ ಕುಸತ್ತದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತುತು. ಕೃಷಿ ನಂಬಿ
ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದದವನ ಮಗಳ ಮದುವೇಗೇ ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಎರಡು ಲ್ಲಕಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇೇಕಾಯಿತ್ತು. ನಗರ ಸೇೇರಿ ವಯೂವಹಾರ ಜಾಣತ್ತನ
ಕಲ್ತ್ತವರು ಮದುವೇಗೇ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವ ಸರಳ ಸೂತ್ತರ ಹೇೇಳಿದರು. ‘ನಮಮ ಅವಿಭಕತು ಕುಟುಂಬದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನನನು ಹಿಸೇಸಾಗೇ ಎರಡು ಎಕರೇ ಹೊಲ್ಲ
ಬರುತ್ತತುದೇ, ಆ ಹೊಲ್ಲ ಅಡವಿಟುಟು ಮಗಳ ಮದುವೇಗೇ ಸಾಲ್ಲ ಪ್ಯಡೇದುಕೊಳಳಬಹುದು, ನಮಮ ಭೂಮಿಗೂ ಮದುವೇ ಸಾಲ್ಲ ಅಂಟಸಬೇೇಡ’ ಎಂದು
ಎಲ್ಲಲಿರೂ ಹೇೇಳಿದರು. ಇಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ನಾವೇಲ್ಲಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವರಿಳಿಸ ರಾಗಿ, ಜೇಳ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದಾದತ್ತನಗೇ ಸಹೊೇದರರ ಸಲ್ಲಹೇ
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ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸತ್ತು. ಹೊಲ್ಲದ ಸಾಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಗಳ ಮದುವೇ ಮುಗಿಸದರು.
೨೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ನಂಬಿದ ಕೊಳೇಳಗಾಲ್ಲದ ದಂಪ್ಯತ್ಗಳು ಈಗ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬೇಂಗಳೂರು ಸೇೇರಿದಾದರೇ . ಗಂಡನಗೇ ಉದಾಯೂನವಂದರ
ವಾಚ್ಮನ್ ಕೇಲ್ಲಸ, ಹೇಂಡತ್ಗೇ ಗಾಮೆರ್ಶೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಯೂಕಟುರಿಯ ದುಡಿಮೆ ಸಕಿಕದೇ. ಇಬಬರಿಂದ ತ್ಂಗಳಿಗೇ ೭,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದೇ. ವಸತ್,
ಊಟಕೇಕ ೩,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಖಚಾರ್ಶೆಗುತ್ತುದೇ. ಪ್ಯರಥವಮ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ೪೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತ್ಸಾಯ ಈ ಕೃಷಿಕರಿಗೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸದೇ, ಮಗಳ
ಮದುವೇಯ ಸಾಲ್ಲ ತ್ೇರಿಸುವ ಭರವಸೇ ಮೂಡಿಸದೇ. ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದದರೂ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಒಂದು ಜತ್ಸೇ ಚೇಂದದ ಬಟೇಟು ಖರಿೇದಿಸಲ್ಲು
ಯೇಚಿಸಬೇೇಕಿತ್ತುತು, ಸದಾ ಹಣದ ಮುಗಗಟುಟು ಕಾಡುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಗ ಹಣ ಕೇೈಗೇ ಸಗುತ್ತುದೇ. ಮುಂದೇ ಬೇಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಂತ್ತ ಮನೇ ಮಾಡಬೇೇಕು
ಎಂದು ಡಿಗಿರ ಓದದ ಇವರು ನಗರ ಓದಿ ಠರಾವು ಮಂಡಿಸದಾದರೇ . ಒಳೇಳ ವಾತ್ಸಾವರಣ ಇಲ್ಲಲಿ, ನೇಂಟರು, ಬಂಧ್ು ಬಳಗದ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆವಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ
ಬೇೇಸರವಿದೇ. ನಗರದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳಿಳ ಹೊೇಲ್ಸಲಾಗದು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಎನುನುತ್ಸಾತುರೇ.
ಕಟಟುಕಡೇಗೇ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಸತ್ತಯೂ ಎಲೇಲಿಡೇ ಢಾಳಾಗಿದೇ . ನಾಳೇ ಚೇನಾನುಗಿರಲ್ಲು ಇಂದು ಹಣ ಗಳಿಕೇ ಬೇೇಕು, ತ್ತಮಮದೇೇ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬೇೇರೂರುವ
ಭೂಮಿ ಬೇೇಕು. ಶಕಷಣ ಪ್ಯರಗತ್ಯತ್ತತು ಸಾಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಳಿಳ ಬದಲಾಗಿದೇ, ದುಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೇ ತ್ಸೇರೇದಿದೇ . ನಗರ ನೌಕರಿ ಸೇಳೇತ್ತ
ಸಹಜವಾಗಿದೇ. ಹಣ ನಮಮ ಬದುಕಿನ ಅನೇೇಕ ಸಂಗತ್ಗಳನುನು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೇ. ೮೦ ಕಿಲೇ ಭಾರ ಹೊರುತ್ಸಾತುರೇ, ಕಲ್ಲುಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ಸಾತುರೇ,
ನೇೇಗಿಲ್ಲ ಜತ್ಸೇ ಪ್ಯಳಗಿ ಭೂಮಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಊರಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯ ಕಿಮಮತ್ತುತು ಅರಿಯದಷ್ಟುಟು ವಿದಾಯೂವಂತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂಧ್ತ್ತವ
ಬಂದಿದೇ. ಕೃಷಿ ವಿಚಿತ್ತರ ಸಮಸೇಯೂಯಲ್ಲಿ ತೊಳಲಾಡುತ್ತುದೇ . ‘ಪತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ತ ಆಸತು ಪಾಲ್ಲು’ ಎಂದು ಈ ಸಮಸೇಯೂಯನುನು ಕಾನೂನು ದೃಷಿಟುಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ
ನೇಡಲ್ಲು ನಮಮ ಶಕಷಣ ಹೇೇಳುತ್ತುದೇ. ಬೇವರಿಳಿಸುವ ಒಕಕಲ್ಲು ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿೇಗ ವಕಿೇಲ್ಲರು, ಕೊೇಟುರ್ಶೆಗಳು ಬಂದು ನಂತ್ವೇ!. ವಯೂಕಿತುಗೇ
ನಾಯೂಯ ನೇಡುವ ಭರಾಟೇಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ನಾಯೂಯ ಮರೇತ್ದೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಹಳಿಳ ಯುವಕರ ವಿಳಾಸಗಳು ಕಾಲೇೇಜು ಓದಿನ ಬಳಿಕ
ಬದಲಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಗ ಯುವಕರಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಲಕರಿಗೂ ನಗರ ಪರೇತ್ ಹೇಚಿಚದೇ . ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿದೂದ ಊಳುವವ ಒಡೇಯನಾಗದ ಕಾರಣಕೇಕ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಹಳಸುತ್ತುವೇ. ಹಣದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪರೇತ್ಸುವವರಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಹಸರಾಡುವ ಭೂಮಿ ಹೇಣವಾಗುತ್ತುದೇ.
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ಅರಣಯ :ಕಡು ನಶ: ಬರಟಶ ಕಲದಲ ಕಡು ಕಡತ :ಕಡುಮರ ಒಯ
ಯ ಲು
ನದಯೇ ಮೇಟರು!
ನಮಗೇ ಕಾಡೇೇ ನದಿಗಳ ತ್ಸಾಯಿ, ಬಿರಟೇಷ್ಟರಿಗೇ ನದಿಯೇ ಮರ ಒಯುಯೂವ ಮಾಯ! ನದಿಯಂಚಿನ ಕಾಡನುನು ದೇೇವರ ಕಾಡು ಎಂದು ನಾವು
ಪ್ಯೂಜಸದೇವು, ಮರ ಬೇಳೇದು ಕಟಾವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಗಣೇಗೇ ನದಿ ಅನುಕೂಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಗವಾನ ನೇಡುತೊೇಪಗೇ ನೇಲ್ಲ ಆಯಕಗೇ ನದಿ ಕಣಿವೇಗೇ
ಪಾರಶಸತುಯ ನೇಡಿದರು! ಹಿೇಗಾಗಿ ನಮಮ ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಿಲ್, ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ವಾಯೂಪಸದವು. ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆ ಯೇಜನೇ ರೂಪಸುವಾಗ
ಮುಂದಿನ ೪೦-೫೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಮರ ಎಷ್ಟುಟು ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇಂಬುದನುನು ಲೇಕಕ ಹಾಕಲ್ಲು ಬಿರಟೇಷ್ಟರು ಜಾಣರಿದದರು, ಆದರೇ ಮರ ಎಳೇಯಲ್ಲು ಕೊೇಣ,
ಆನೇ, ನದಿ ಪ್ಯರವಾಹಗಳ ಬದಲ್ಲು ದೇೈತ್ತಯೂಶಕಿತುಯ ಲಾರಿ ಬರಬಹುದೇಂದು ಊಹಿಸರಲ್ಲ್ಲಲಿ! ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರ ಯೇಜನೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಾ ಸಾಗಣೇಗೇ
ನದಿಯನೇನುೇ ಶಪಾರಸುಸಾ ಮಾಡಿದದರು.

ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೇನು ಬೇೇಟೇ ಗೊತ್ತುತು. ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಬೇೇಟೇ ಯೇಜನೇ ಆರಂಭಸದವರು ಬಿರಟೇಷ್ಟ್ರು! ಘಟಟುದ ಸೇಮೆಯಲ್ಲಿ
ಹುಟಟು ಅರಬಿಬ ಸಮುದರದತ್ತತು ಅಬಬರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಪ್ಯರವಾಹವನುನು ನಾಟಾ ಸಾಗಣೇಯ ಅಸತುರವಾಗಿ ಬಳಸದುದ ಶತ್ತಮಾನದ ಸಾರಿಗೇ ಕತ್ಸೇ .
ಹಡಗು ನಮಾರ್ಶೆಣ, ರೇೇಲೇವ ಸಲಿೇಪ್ಯರ್, ಮನೇ ನಮಾರ್ಶೆಣಗಳಿಗೇ ತ್ಸೇೇಗ, ಬಿೇಟೇ ಮರಗಳಿಗೇ ಬೇೇಡಿಕೇಯಿತ್ತುತು. ಕಾಡು ಕೊಳಳಗಳಲ್ಲಿ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿ
ಹೇಮಮರಗಳು ಬೇಳೇದಿದದವು. ರಸೇತು, ವಾಹನ ಸೌಕಯರ್ಶೆವಿಲ್ಲಲಿದ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಘಟಟುದಲ್ಲಿ ಮರ ಸಾಗಿಸುವದು ಕಷ್ಟಟು, ಅಪಾರ ಮಾನವಶರಮ ವಿನಯೇಗ.
ಓಡಿ(ವಡಿಡ?)ಕೊೇಣ, ಆನೇಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮರದ ದಿಮಿಮಗಳನುನು ಎಳೇದು ನದಿ ಮಡುವಿಗೇ ಎಸೇಯುತ್ತುದದರು, ಮಳೇ ಪ್ಯರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವು
ಕರಾವಳಿಯತ್ತತು ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ತ್ಸೇೇಲ್ ಸಾಗುತ್ತುದದವು. ಆಯಕಟಟುನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವನುನು ಹಿಡಿದು ಸಂಗರಹಿಸ ಹಡಗಿನ ಮುಖೇೇನ ವಿದೇೇಶಕೇಕ ರವಾನೇ.
ಡಿಸೇೈಲ್, ಪೇಟ್ರೇಲ್ ಖಚಿರ್ಶೆಲ್ಲಲಿ, ಮಳೇ ನೇರು ಮರ ಸಾಗಣೇ ಶಕಿತುಯಾಗಿ ಬಳಕೇಯಾಗುತ್ತುತ್ತುತು.
ಕಿರ,ಶ ೧೮೫೦ರ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಟಾವಿನ ಪ್ಯರವಾನಗಿ ಪ್ಯಡೇದು ಖಾಸಗಿ ವತ್ತರ್ಶೆಕರು ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ತ್ಸೇೇಗ, ಸೇಸಂ ಮರ ಒಯುಯೂತ್ತುದದರು. ಕರಮೆೇಣ
ಅತ್ತುಯೂತ್ತತುಮ ಮರಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗತೊಡಗಿದವು. ಮರ ಕಟಾವು, ಸಂರಕಷಣೇಯನುನು ವೇೈಜಾಞಾನಕವಾಗಿಸಲ್ಲು ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆ ಯೇಜನೇ (Working
Plan) ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತು. ಕೇನರಾ ಜಲೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ. ಆರ್.ಡಿ ಬೇಲ್ ಅರಣಯೂ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಿರ.ಶ. ೧೮೯೫ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಳಿ ಕಣಿವೇಯ
ಗುಂದದಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ಶೆ ಯೇಜನೇ ರೂಪಸದದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾತ್ತರದ ಮರ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇೇಕು? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾತ್ತರದ ಎಷ್ಟುಟು
ಮರಗಳಿವೇ? ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಎಷ್ಟುಟು ಕಡಿಯಬಹುದು? ಮುಂತ್ಸಾಗಿ ವಿವರ ನೇಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಮರ ಸಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗೇಗೇ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಕಾಳಿ ನದಿ
ಮುಖೇೇನ ಕಡವಾಡದ ಸನಹದ ಕಟಟುಗೇ ಡಿಪ್ೇಗೇ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾಗರ್ಶೆ ತ್ಳಿಸುತ್ಸಾತುರೇ . ಮರ ಕಟಾವು ನಡೇಸುವ ಪ್ಯರತ್ ಕಂಪಾಟರ್ಶೆಮೆಂಟ್ ಸನಹದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಹಳಳವಿದೇ ಎಂದು ವಿವರ ಒದಗಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಆಗ ರಸೇತು ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆವಿಲ್ಲಲಿದ ಕಾರಣ ಮರ ಸಾಗಣೇಗೇ ನದಿ ಅನವಾಯರ್ಶೆ! ಕಾಳಿ, ಗಂಗಾವಳಿ,
ಅಘನಾಶನ, ಶರಾವತ್, ನೇೇತ್ಸಾರವತ್ ಹಿೇಗೇ ಮುಂತ್ಸಾದ ನದಿಗಳನುನು ಮರ ಸಾಗಿಸಲ್ಲು ಶೂನಯೂ ಬಂಡವಾಳದ ಮೊೇಟಾರ್ನಂತ್ಸೇ ಬಳಸದದರು. ಕರಾವಳಿ
ಸೇಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ಗೇ ಒಂದು ನದಿ, ಹಳಳಗಳು ಹರಿಯುತ್ತುದುದದರಿಂದ ಮರ ಒಯಯೂಲ್ಲು ನೇರವಾಗಿದದವು. ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆ
ಯೇಜನೇಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ನದಿಗೇ ಮರ ಹಾಕಿ ಏಲ್ಲಿ ಅವನುನು ಸಂಗರಹಿಸಬಹುದೇಂಬ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆ ಮಾಹಿತ್ಗಳಿವೇ .
ಕಿರ,ಶ ೧೮೫೬ರ ಬಳಿಕ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಘಟಟುದ ನಡುವೇ ಚ್ಕಕಡಿ ಓಡಾಡುವ ರಸೇತುಗಳಾದವು. ಶತ್ತಮಾನದ ಹಿಂದೇ ಕಲ್ಲಿದದಲ್ಲು ಬಳಸ ಚ್ಲ್ಸುವ
(ಒಡಡರ ಬಂಡಿ!) ಲಾರಿಯೇನೇ ರಸೇತುಗಿಳಿಯಿತ್ತು, ಲಾರಿಯ ಚ್ಕರಕೇಕ ಟಯರ್ ಜತ್ಸೇಗೇ ( ರಿಮ್ನಂತ್ಸೇ) ಮರ ಬಳಕೇಯಾಗಿತ್ತುತು! ಘಟಟು ಇಳಿಯುವಾಗ
ಚ್ಕರಕೇಕ ಬಳಸದ ಮರ ಘಷ್ಟರ್ಶೆಣೇಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಹುಟುಟುತ್ತುದದವು. ಮರದ ರಿಮ್ಗಳು ಬಿಸಯಾಗುವದನುನು ತ್ತಪಪಸಲ್ಲು ಲಾರಿಯ ಕಿಲಿೇನರ್ ಘಟಟುದ
ರಸೇತುಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಗಿಳಿದು ಲಾರಿ ಜತ್ಸೇಗೇ ನಡೇಯುತ್ತತು ಟಯರ್ಗೇ ನೇರು ಸಂಪ್ಯಡಿಸಬೇೇಕಿತ್ತುತು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಮರದ ಭಾರವನುನು ಇಂತ್ತಹ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಹಾಕಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಸರಿಸುಮಾರು ಕಿರ,ಶ ೧೯೨೫-೩೦ರ ಕಾಲ್ಲಕೂಕ ಮರ ಸಾಗಣೇಗೇ ನದಿ ನಂಬಿದದರು.
ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ ಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮರವಿಲ್ಲಲಿದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಿಲ್ ಉದಿದಮೆಗಳು ಬೇಳೇದು ಬಂದಿದೇದೇಕೇ ಎಂಬ ಫಕಾಕ ಹಕಿೇಕತ್ತುತು
ತ್ಳಿದಿರಬಹುದು. ನಾಟಾವನುನು ನದಿ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ನೇನಸಟಟುರೇ ಬಿರುಕು ಬರುವದಿಲ್ಲಲಿ, ಹುಳ ತ್ನುನುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ತ್ಳುವಳಿಕೇಯಿದೇ. ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ
ಸಾಮಿಲ್ ಆರಂಭಸದರೇ ಪ್ಯರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಟಾ ಪ್ಯಡೇಯುವದಕೇಕ , ಮರ ನೇನೇಹಾಕುವದಕೇಕ ತ್ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ್ಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕಾಡು ಮರ ತ್ಸೇೇಲ್
ಬರುವದನೇನುೇ ಕಾಯುತ್ತತು ಕರಾವಳಿ ಪೇೇಟೇ ಸನಹದ ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಿಲ್ ಸಾಲ್ಲುಗಟಟುದವು. ನೇರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಸೇೇಲ್ ಬಂದ ನಾಟಾ ನಂತ್ತರ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ
ತ್ಸೇೇಲ್ (ತ್ಸೇೇಲ್ಲುವ ಹಡಗಾಗಿಯೂ) ಸಾಗಿದವು.
ನಮಗೇ ಕಾಡೇೇ ನದಿಗಳ ತ್ಸಾಯಿ, ಬಿರಟೇಷ್ಟರಿಗೇ ನದಿಯೇ ಮರ ಒಯುಯೂವ ಮಾಯ! ನದಿಯಂಚಿನ ಕಾಡನುನು ದೇೇವರ ಕಾಡು ಎಂದು ನಾವು
ಪ್ಯೂಜಸದೇವು, ಮರ ಬೇಳೇದು ಕಟಾವಾದ ಬಳಿಕ ಸಾಗಣೇಗೇ ನದಿ ಅನುಕೂಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಗವಾನ ನೇಡುತೊೇಪಗೇ ನೇಲ್ಲ ಆಯಕಗೇ ನದಿ ಕಣಿವೇಗೇ
ಪಾಶಸತುಯ ನೇಡಿದರು! ಹಿೇಗಾಗಿ ನಮಮ ನದಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಿಲ್, ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ವಾಯೂಪಸದವು. ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆ ಯೇಜನೇ ರೂಪಸುವಾಗ
ಮುಂದಿನ ೪೦-೫೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಮರ ಎಷ್ಟುಟು ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇಂಬುದನುನು ಲೇಕಕ ಹಾಕಲ್ಲು ಬಿರಟೇಷ್ಟರು ಜಾಣರಿದದರು, ಆದರೇ ಮರ ಎಳೇಯಲ್ಲು ಕೊೇಣ,
ಆನೇ, ನದಿ ಪ್ಯರವಾಹಗಳ ಬದಲ್ಲು ದೇೈತ್ತಯೂಶಕಿತುಯ ಲಾರಿ ಬರಬಹುದೇಂದು ಊಹಿಸರಲ್ಲ್ಲಲಿ!. ಬಹುಶಃ ಅಂತ್ತಹುದ್ಂದು ಕಲ್ಲಪನೇ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗಿದದರೇ
ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೇ ಕೊಳಳ ಬಿಟುಟು ರಸೇತುಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇನನುಷ್ಟುಟು ಸಾಗವಾನ ಬೇಳೇಸುತ್ತುದದರು. ನದಿಯಂಚಿನ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಕಾಡು ಅಷ್ಟಟುರ ಮಟಟುಗೇ
ಸಂರಕಿಷತ್ತವಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ನಮಗೇ ಸಾವತ್ತಂತ್ತರಯ ಬಂದ ಹೊಸತ್ತರಲ್ಲಿ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯನೂಮಲ್ಲ ಬಳಸ, ಕಾಖಾರ್ಶೆನೇ ಬೇಳೇಸ ಎಂದು ನೇಹರು ಘೇಸದರು.
ಕಿರ.ಶ. ೧೯೫೦-೭೦ರ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದಲ್ಲಿ ಅರಣಾಯೂದರಿತ್ತ ಕೇೈಗಾರಿಕೇಗಳು ಒಂದರ ನಂತ್ತರ ಒಂದರಂತ್ಸೇ ಆರಂಭವಾದವು. ಆಗ ಲಾರಿಗಳು
ರಸೇತುಗಿಳಿದವು. ಅಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ನದಿ ಪ್ಯರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ತ್ಸೇೇಲ್ಲುತ್ತುದದ ನಾಟಾ ಈಗ ಲಾರಿ ಏರಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆವಿಡಿೇ ಸಂಚ್ರಿಸುವ
ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಯಾಯಿತ್ತು. ಘಟಟುದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯ ಭಜರ್ಶೆರಿ ಸಪ್ಯಪಳ ಕೇೇಳಿದಾಗ ಇನೂನು ಮೊೇಟಾರು ನೇಡದ ಹಳಿಳಗರು ಹೌಹಾರಿದರು. ಚ್ಕಕಡಿ
ಓಡಾಡುವ ರಸೇತುಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಬಂದವು. ಈ ಲಾರಿಯವರು ಮಕಕಳನುನು ಹಿಡಿದು ಒಯುಯೂತ್ಸಾತುರೇ, ಆಣೇಕಟೇಟುಗಳಿಗೇ ಮಕಕಳನುನು ಬಲ್ ಹಾಕುತ್ಸಾತುರೇ ಎಂದು
ಜನ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದದರು! ಲಾರಿ ಸಪ್ಯಪಳ ಕೇೇಳಿದರೇ ಜನ ಭಯಗೊಳುಳತ್ತುದದರು.
ನಮಮಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಎಷ್ಟುಟು ಭಯ ಹುಟಟುಸತ್ಸೇತುಂದರೇ ನನನುದೇೇ ಒಂದು ಸಾವರಸಯೂಕರ ಘಟನೇಯಿದೇ . ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಹುಲೇೇಕಲ್ ಎಂಬ ಹಳಿಳಯಿಂದ ಶರಸಗೇ
ಹೊರಟದೇದವು, ಬಸ್ ಇರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಸಂಜೇಯಾಗಿತ್ತುತು, ನಮಮನುನು ನೇಡಿ ಲಾರಿಯವರು ಕೇೈಬಿೇಸ ಕರೇದರು, ಶರಸಗೇ ಕರೇದ್ಯುಯೂತ್ಸೇತುೇವೇಂದು ಕೂಗಿದರು,
ನಾವು ದಿಕಾಕಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದೇವು! ಲಾರಿ ಹೊೇದ ಬಳಿಕ ತ್ಸೇಪ್ಯಪಗೇ ಅದರ ಹಿಂದೇ ೧೫ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ನಡೇದು ಪೇೇಟೇ ಸೇೇರಿದೇವು! ಅವತ್ತುತು ಮಕಕಳನುನು
ಹಿಡಿಯುವ ಲಾರಿ ಬಂದದುದ ಎಷ್ಟುಟು ನಜವೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿ, ಎಷ್ಟುಟು ಮಕಕಳನುನು ಹಿಡಿದರೇಂಬುದೂ ತ್ಳಿದಿಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ ಘಟಟು ಏರಿ ಕಾಡು ಕೊಳಳ ಸುತ್ತುದ
ಲಾರಿಗಳು ಅರಣಾಯೂಧ್ರಿತ್ತ ಕೇೈಗಾರಿಕೇಗೇಂದು ನಮಮ ಕಾಡಿನ ಹಿರಿಯಜಜನಂತ್ತಹ ಹೇಮಮರಗಳನೇನುೇ ಹೊತೊತುಯದವು! ನದಿ ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತುದದ
ಕೇಲ್ಲಸವನುನು ಇವು ವಷ್ಟರ್ಶೆವಿಡಿೇ ನಡೇಸದವು.
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ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಕೃಷ: ತಳ ಸಂರಕಷ ಣ: ವವಧ ತಳ ಸಂಗ ಹ
ರ :ಸಸಯ ಸಂಪದನ, ಕೃಷ ಆರಧನ!
ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯ, ಸಂಶೇಧ್ನಾ ಕೇೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಯೂ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ . ಸರಕಾರಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದ ಆ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಯೇಜನೇ
ಬಂದಾಗಷ್ಟೇಟುೇ ಕೃಷಿ ಆಸಕಿತು ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಭೇೇಟ ನೇಡಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡುವ ವಯೂವಸೇಥಿ ಕೂಡಾ ಹಲ್ಲವೇಡೇ ಇರುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ ಕೃಷಿ
ಸಾಧ್ಕರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದರೇ ಅಪ್ಯರೂಪ್ಯದ ಪಾಠದ ಜತ್ಸೇಗೇ ಆತ್ಥವಯೂವೂ ಇರುತ್ತತುದೇ . ಒಂದು ಒಳೇಳಯ ಹವಾಯೂಸಕೇಕ ನಾಡಿನ ತ್ತುಂಬ ಗೇಳೇಯರನುನು
ಸಂಪಾದಿಸುವ ಶಕಿತುಯಿರುತ್ತತುದೇ. ಯಾವುದ್ೇ ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದುದ ನಾಡು ಹೇಮೆಮ ಪ್ಯಡುವ ವಚ್ರ್ಶೆಸುಸಾ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ. ಇದಕಿಕಂತ್ತ
ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಕಣಮರೇಯಾಗುತ್ತುರುವ ಎಷ್ಟುೇ ತ್ತಳಿಗಳಿಗೇ ಇವರು ಮರುಜನಮ ನೇಡುತ್ಸಾತುರೇ .

ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸದ ಬಳಿಕ ಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತು ಹರಟೇಕಟೇಟುಯಲೇಲಿೇ ಕಾಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಕೃಷಿಕ ಸಂಖೇಯೂ ದ್ಡಡದಿದೇ . ಸವತ್ತಃ ಕೃಷಿಕರಾದರೂ ಇವರಿಗೇ ಅದರಲ್ಲಿ
ಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲಲಿ! ಪತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ತ ಭೂಮಿ ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದೇಂಬ ಸಂಪ್ಯರದಾಯಕೇಕ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವ ನೇಪ್ಯ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ . ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದಿನ ಕೃಷಿ
ವಿಧಾನಕೂಕ ಈಗಿನದಕೂಕ ವಯೂತ್ಸಾಯೂಸವಿಲ್ಲಲಿ, ಸುಧಾರಣೇ, ಬದಲಾವಣೇ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲಿ. ದಿನದ ಹೇಚಿಚನ ಸಮಯ ಕಿರಕೇಟ್, ರಾಜಕಿೇಯ ಚ್ಚೇರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಕಿರಯ ಕಾಲ್ಲಹರಣ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯೂಯನ ಮಾಡುವದು, ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು, ಸಾಧ್ನೇ ಮಾಡುವದಕೇಕ ಅವಕಾಶವಿದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು
ಹಲ್ಲವರಿಗಿಲ್ಲಲಿ. ಮಾಡುವ ಕೇಲ್ಲಸದ ಬಗೇಗೇ ಕೊಂಚ್ ಲ್ಲಕಷಯ ಹರಿಸದರೇ ಅದುಬತ್ತ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೇ . ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಂತ್ತಹ ಕೌತ್ತುಕದ
ಹವಾಯೂಸಗಳಿವೇ? ರಾಜಯೂದ ವಿವಿಧ್ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳ ಆಯದ ಕೃಷಿಕರ ಪ್ಯಟಟುಯನುನು ಗಮನಸದರೇ ಅವಕಾಶ ಸುಲ್ಲಭಕೇಕ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗಬಹುದು.
ಕರಿಂಗಾಣದ ಕೇ.ಎಸ್. ಕಾಮತ್ಸ್ ಎಂಬವರು ಈಗ ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ನನಗೊಂದು ಪ್ಯತ್ತರ ಬರೇದಿದದರು. ಯಾವುದ್ೇ ನನನು ಹಳೇಯ ಲೇೇಖನದಲ್ಲಿ
ಕೇಸವಿನ ಗಡೇಡಯ ಜಾತ್ಯಂದನುನು ಉಲೇಲಿೇಖಿಸದೇದ. ಲೇೇಖನವನುನು ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಬಳಿಕ ಓದಿದ ಕಾಮತ್ತರು ಕೇಸವಿನ ಗಡೇಡ ಮಾಹಿತ್ ಕೇೇಳಿ
ಪ್ಯರಶನುಸದದರು. ಕೇಸವಿನ ಗಡೇಡ ಜಾತ್ ಸಂಗರಹಿಸುವ ತ್ತಮಮ ಹವಾಯೂಸ ವಿವರಿಸದದರು. ರಾಜಯೂದ ಯಾವುದೇೇ ಮೂಲೇಯ ರೇೈತ್ತರು ಕೇಸುವಿನ ಗಡೇಡ ಹೇಸರು
ಹೇೇಳಿದರೇ ಅದನುನು ಹುಡುಕಿ ಸಂಗರಹಿಸುವವರೇಗೂ ಇವರಿಗೇ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲಲಿ. ಶರಸಯ ಸುಬಾರಯ ಹೇಗಡೇ ದಿವರಗದೇದ ನಾಟ ತ್ತಳಿಯ ಅಪೇಪ ಮಾವು,
ಹಲ್ಲಸನ ಗಿಡಕಾಕಗಿ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೇದಿದಾದರೇ. ಸವತ್ತಃ ಕಸ ಕಟುಟುವ ಇವರು ಸಸ ಬೇಳೇಸ ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಒದಗಿಸುತ್ಸಾತುರೇ . ಸೊರಬದ ಬಿಳೇಕಲ್
ಗೌಡರು ೩೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಮಿಡಿ ಮಾವಿನ ತೊೇಟ ಬೇಳೇಸದಾದರೇ. ರಿಪ್ಯಪನ್ ಪೇೇಟೇಯ ಅನಂತ್ತಮೂತ್ರ್ಶೆ ಜವಳಿ, ಸೊರಬ ಹೊಸಗದೇದಯ
ಸೂಯರ್ಶೆನಾರಾಯಣ ಅಪೇಪಮಾವಿನ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹಿಸ ತೊೇಟ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಯಡಿಸದಾದರೇ . ಕನಾರ್ಶೆಟಕದ ಪ್ಯರಿಸರ ಇಲಾಖೇಯ ಪ್ಯರಧಾನ
ಕಾಯರ್ಶೆದಶರ್ಶೆಯಾಗಿದದವರು, ಮೂಲ್ಲತ್ತಃ ಕೃಷಿಕರೂ ಆದ ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಎ.ಸ.ಲ್ಲಕಷಮಣ ಬಿದಿರು, ಬೇತ್ತತುದ ಜಾತ್ ಸಂಗರಹಿಸದಾದರೇ. ದೇೇಶ ವಿದೇೇಶಗಳ
ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹ ನಮಮನುನು ಬೇರಗಾಗಿಸುತ್ತತುದೇ. ಈಗ ಆರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೇಯೇ ಕೊೇ. ಲ್ಲ. ಕಾರಂತ್ತರು ಕುಂದಾಪ್ಯುರದ ಕಾಳಾವರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಜಾತ್ಯ
ಮಾವು, ಚಿಕುಕ ಬೇಳೇಸದಾದರೇ. ಸಾರಿಗೇ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆ ವಯೂವಸೇಥಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲಲಿದ ಆ ಕಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದಯೂಂತ್ತ ಅಲೇದು ಗಿಡ ಸಂಗರಹಿಸದ ಸಾಹಸ ಅವರದು.
ಸೇೇಡಿಯಾಪ್ಯು ಜನಾಧ್ರ್ಶೆನ ಭಟಟುರು ಬಾಳೇ ಜಾತ್ಯ ವೇೈವಿಧ್ಯೂವನುನು ಒಮೆಮ ಸಂಗರಹಿಸದದರು. ಕಾಸರಗೊೇಡಿನ ವೇಂಕಟಾರಮ ದೇೈತೊೇಟರು ಔಷ್ಟಧ್ ಸಸಯೂ
ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂಗರಹಿಸದಾದರೇ. ಅವರ ಅಡಿಕೇ ತೊೇಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತ್ಯ ಸಸಯೂಗಳು ತ್ತುಂಬಿವೇ . ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ೧೭ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ನೇಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಆರಂಭಸ ದಾಖಲೇ ಬರೇದ ಅಖಿಲ್ ಅಮೃತ್ಸ್ ಸರದೇೇಶಪಾಂಡೇ ಬಯಲ್ಲು ಭೂಮಿಗೇ ಸೂಕತುವಾದ ನೇಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿ ಬೇಳೇಸದಾದರೇ , ಕೃಷಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟ
ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಸಂಗರಹಿಸದಾದರೇ. ಕರಾವಳಿಯ ಅಂಕೊೇಲ್ಲ ಕಾರೇಬೇೇಣದ ಪ್ಯೂಣಾರ್ಶೆನಂದ ಭಟ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ತ್ತಳಿ ಶೇಧ್ಕೇಕ ರಾಜಯೂದ ಹಲ್ಲವು ಭಾಗ
ಓಡಾಡಿದಾದರೇ. ಶರೇಲ್ಲಂಕಾದ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹಿಸ ಅಡಿಕೇಯ ನಡುವೇ ತೊೇಟ ಬೇಳೇಸದಾದರೇ. ಹಲ್ಲಸನ ತ್ತಳಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ ಬಳಿಳ, ಭತ್ತತು, ಮುಚಿಚಗೇ
ಬೇಳೇಗಳನುನು ಸಂಗರಹಿಸದ ಕೃಷಿಕರ ದಾಖಲೇಗಳನುನು ಗಮನಸದರೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಯಾಶೇಲ್ಲ ಮನಸುಸಾ ಹೇೇಗೇ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದು
ಅಥವರ್ಶೆವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಸರಕಾರಿ ಯೇಜನೇ, ವಿದೇೇಶ ನೇರವು, ಮತ್ಸಾಯೂವುದ್ೇ ಪ್ಯರಶಸತು ಪ್ಯುರಸಾಕರ ಆಸೇಯಿಂದ ಹವಾಯೂಸಕೇಕ ನಂತ್ತವರು ಇವರಲ್ಲಲಿ. ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸದ ನಡುವೇ
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ಏನೇ ಒಂದು ಸಾಧ್ನೇ- ಸಮಾದಾನಕೇಕ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹ. ಕೊೇಟಾಯೂಂತ್ತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೇದರೂ ಸಗದ ಖುಷಿ ಅದು. ಸಂಗರಹಿಸದ ತ್ತಳಿ,
ಬೇಳೇಸದ ಜಾತ್ಗಳನುನು ಈ ಸಾಧ್ಕರು ತೊೇರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಅನುಭವದ ಅಗಾಧ್ತ್ಸೇ ಅರಿವಿಗೇ ಬರುತ್ತತುದೇ . ಒಂದ್ಂದು ಗಿಡದ ಹಿಂದೇಯೂ ದ್ಡಡ
ಕತ್ಸೇಯಿರುತ್ತತುದೇ. ಕಷ್ಟಟುಪ್ಯಟುಟು ಬೇಳೇಸದ ಸಸ ಫಲ್ಲ ನೇಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಸಂತ್ತಸಕೇಕ ಪಾರವೇೇ ಇರದು. ಇಂತ್ತಹ ಅನುಭವವೇೇ ಇವರ ಹವಾಯೂಸಕೇಕ ನಜ
ಚೇೇತ್ತನ.
ಕೃಷಿ ತ್ತಳಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಹವಾಯೂಸವಿರುವ ಯಾವುದೇೇ ಒಬಬ ಕೃಷಿಕರನುನು ಹತ್ತುರದಿಂದ ಗಮನಸಬೇೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿನ ಜೇವಂತ್ಕೇ, ಮಾಹಿತ್
ಸಂಗರಹಿಸುವ ಉತ್ಸಾಸಾಹ, ಆಸಕತುರಿಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವೇೈಖರಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತತುದೇ . ಸೂಕಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸದರೇ ಅವರ ಸುತ್ತತು ಕೃಷಿ
ಪ್ಯರಭಾವಲ್ಲಯವಿರುತ್ತತುದೇ. ಇಂತ್ತಹ ಸಂಗರಹ ಹವಾಯೂಸವಿರುವ ವಯೂಕಿತುಗಳು ರಾಜಯೂದಾದಯೂಂತ್ತ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆ ಜಾಲ್ಲ ಬೇಳೇಸಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇ . ಒಮೆಮ ಭೇೇಟಯಾದವರು
ಮತ್ಸೇತು ಮತ್ಸೇತು ಇವರ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆದಲ್ಲಿರುತ್ಸಾತುರೇ. ಕಾಳು ಮೆಣಸನ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹಿಸುವ ವಯೂಕಿತುಯ ಜತ್ಸೇ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಬೇಳೇಸದಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ
ಜಾತ್ ಮಾಹಿತ್ ದ್ರಕಿದಾಗ ಸವತ್ತಃ ನಾವು ಸಂಗರಹಿಸುವ ವಯೂಕಿತುಗೇ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ . ಹಿೇಗೇ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ನಾಡಿನ ಪರೇತ್ ಹೇಚ್ುಚತ್ತತುದೇ. ಸಸಯೂ
ಸಂಗರಹದ ಹವಾಯೂಸ ಆರಂಭಸದರೇ ಆರೇಂಟು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಲೇಕ ಗಮನಸಬಹುದಾದ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಸ ಸಂಗರಹದ ಹವಾಯೂಸಕೇಕ
ಹಣಕಿಕಂತ್ತ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಬೇೇಕಾದುದು ಆಸಕಿತು, ನರಂತ್ತರವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹದ ಹಸವು. ಕೃಷಿಕರ ಜತ್ಸೇ ಸುಮಧ್ುರ ಗೇಳೇತ್ತನ ಬೇಳೇಸುವ ಗುಣವಿದದರೇ
ಸಾಧ್ನೇ ಸುಲ್ಲಭವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಶೇಧ್ನಾ ಕೇೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಯೂ ತ್ತಳಿ ಸಂಗರಹ ಮಾಡಿರುತ್ಸಾತುರೇ. ಸರಕಾರಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದ ಆ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ
ಯೇಜನೇ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇಟುೇ ಕೃಷಿ ಆಸಕಿತು ಕಾಣುತ್ತತುದೇ! ಭೇೇಟ ನೇಡಿದ ಕೃಷಿಕರಿಗೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡುವ ವಯೂವಸೇಥಿ ಕೂಡಾ ಹಲ್ಲವೇಡೇ ಇರುವದಿಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೇ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಕರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದರೇ ಅಪ್ಯರೂಪ್ಯದ ಪಾಠದ ಜತ್ಸೇಗೇ ಆತ್ಥವಯೂವೂ ಇರುತ್ತತುದೇ . ಒಂದು ಒಳೇಳಯ ಹವಾಯೂಸಕೇಕ ನಾಡಿನ ತ್ತುಂಬ
ಗೇಳೇಯರನುನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಶಕಿತುಯಿದೇ. ಯಾವುದ್ೇ ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದುದ ನಾಡು ಹೇಮೆಮ ಪ್ಯಡುವ ವಚ್ರ್ಶೆಸುಸಾ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ . ಇದಕಿಕಂತ್ತ
ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಕಣಮರೇಯಾಗುತ್ತುರುವ ಎಷ್ಟುೇ ತ್ತಳಿಗಳಿಗೇ ಇವರು ಮರುಜನಮ ನೇಡುತ್ಸಾತುರೇ . ಒಂದು ಪ್ಯುಟಟು ಹವಾಯೂಸ ನಮಮ ನಾಡಿಗೇ ಬೇೇಕಾದ ಅಮೂಲ್ಲಯೂ
ಸಸಯೂವನುನು ಉಳಿಸುವ ಕಾಯರ್ಶೆಮಾಡಿರುತ್ತತುದೇ.
ಕಿರ.ಶ.೧೯೬೦ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಶೇೇಡಿದಂಟಕಲ್ನ ಗಣೇೇಶ್ ಹೇಗಡೇ ಅಘನಾಶನ ನದಿ ದಡದ ಅನಂತ್ತ ಭಟಟುನಅಪೇಪ ಎಂಬ ಉಪಪನ ಕಾಯಿಗೇ ಶೇರೇಷ್ಟಠ
ಅಪೇಪಮರದ ಕಸ ಗಿಡ ತ್ತಯಾರಿಸ ಅದರ ತೊೇಟ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜನಪರಯ ತ್ತಳಿಯನುನು ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಕಸ ಮಾಡಲ್ಲು
ಆರಂಭಸತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ಸಸಗಳನುನು ಬೇಳೇಸಲಾಯಿತ್ತು. ಈ ಅಪ್ಯರೂಪ್ಯದ ತ್ತಳಿಯನುನು ಉಳಿಸದವರು ಗಣೇೇಶ ಹೇಗಡೇ
ಎಂಬ ಸಾಮಾನಯೂ ಕೃಷಿಕರು ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸಬೇೇಕು. ಒಬಬ ಕೃಷಿಕ ಇಂತ್ತಹ ಒಂದ್ಂದು ತ್ತಳಿ ಸಂರಕಷಣೇ ಮಾಡಿದರೂ ಹವಾಯೂಸ ಸಾಥವರ್ಶೆಕ!
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೇ ಮಹತ್ತವವಾದರೂ ಸಸಯೂ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂಪಾದನೇಗೇ ಮಹತ್ತವವಿದೇ , ಅದು ಕೃಷಿ ಆರಾಧ್ನೇಯ ಮೂಲ್ಲಸೇಲೇಯಾಗುತ್ತತುದೇ.
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ಕೃಷ: ಬದುಕು:ಮಕಕ ಳಗ ಕೃಷ ಜನ:ಗರಮೇಣ ಬದುಕು:ಅಡವ ಊರನ ಸಸಯ
ಪಠ
ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ದ್ಡಡ ಜಮಿೇನಾದರ ! ಸರಕಾರಿ ಹಣ ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸ ಕೊೇಟ ಆದಾಯ ತೊೇರಿಸದೇದೇ ಅರಣಯೂ
ಇಲಾಖೇಯ ಸಾಧ್ನೇಯಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಮರ ಕಡಿದು ಲಾರಿ ಏರುವ ಮುಂಚೇ ಸಸ ಬೇಳೇಸದ ಅನುಭವ ಪಾಠ ಹೇೇಳಬೇೇಕು. ನಾಟಯಿಂದ ಕಟಾವುವರೇಗಿನ
ಕತ್ಸೇ ಈಚೇ ಬರಬೇೇಕು. ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಕರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದರೇ ಸಗುವ ಮಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೇೇ ಇಲಾಖೇಯ ವಲ್ಲಯ ಕಚೇೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಫಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಯರದಶರ್ಶೆನವಾಗಬೇೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಜವಾದ ಹಸರು ಲಾಭವಿದೇ.
ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ರಾಜಯೂದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಬೇಳೇಸುತ್ತತುದೇ . ೧೯೭೦ರ ನಂತ್ತರ ತ್ಸೇೇಗ, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ, ಸಲ್ಲವರ್ ಓಕ್, ಗಾಳಿ,
ಅಕೇೇಸಯಾ, ಬಿದಿರು, ಔಷ್ಟಧ್ ಸಸಯೂಗಳನುನು ವಿವಿಧ್ ಮಣುಣ, ಹವಾಮಾನ ಕೇಷೇತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದೇ. ರಸೇತುಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜಾತ್ಯ ಸಾಲ್ಲುಮರ
ಬೇಳೇಸದೇ. ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಬೇಳೇದು ಕಟಾವಾದದುದ, ಮರ ಬೇಳೇದು ನೇರಳಾದದುದ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಇಲಾಖೇ ದಾಖಲೇ ದಪ್ಯತುರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣಯೂ ಕೃಷಿಯ ವಿವರ
ದಾಖಲಾಗುತ್ತತುದೇ. ಮರ ಬೇಳೇಸುವ ಕೇಷೇತ್ಸಾರನುಭವವನುನು ರೇೈತ್ತರು, ಸಾವರ್ಶೆಜನಕರ ಜತ್ಸೇ ಹಂಚಿಕೊಳುಳವ ಒಂದು ವಯೂವಸೇಥಿ ಇಂದು ರಾಜಯೂದಲ್ಲಿ
ಸಮಪ್ಯರ್ಶೆಕವಾಗಿಲ್ಲಲಿ. ಜನಸಾಮಾನಯೂರ ಜತ್ಸೇ ಬೇರೇಯುವ ಯಾವುದ್ೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಾಮತ್ತು ಬಿಟಟುರೇ ಬರಹ, ಚಿತ್ತರ, ವಿಡಿಯೇ ದಾಖಲೇಗಳಲ್ಲಿ
ಏನದೇ? ಅರಣಯೂ ಭವನದ ೧೮ ಪ್ಯರಧಾನ ಮುಖಯೂ ಅರಣಯೂ ಸಂರಕಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ಪ್ಯಟಟುನೇ ಕೇೇಳಿದರೇ ರಾಶ ರಾಶ ಟೇಕಿನುಕಲ್ ವರದಿಗಳು ಸಕಾಕವೇಯೇ
ಹೊರತ್ತೂ ಜನಸಾಮಾನಯೂರಿಗೇ ಪಾಠ ಹೇೇಳಲ್ಲು ಮಾಹಿತ್ಗಳಿಲ್ಲಲಿ!
ಶರೇಗಂಧ್ ಬೇಳೇದರೇ ಕೊೇಟಗಳಿಸಬಹುದು, ತ್ಸೇೇಗ ಬೇಳೇದು ಲ್ಲಕಾಷಧಿೇಶರಾಗಬಹುದು, ಮಾಯೂಂಜಯಮ್ ಪ್ಯವಾಡದ ಬಗೇಗೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ಯನಗಳು
ಅಬಬರದ ಪ್ಯರಚಾರ ನಡೇಸದಾದಗ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ನೇಲ್ಲದ ಸತ್ತಯೂ ಗೊತ್ತುದೂದ ಮೌನ ತ್ಸಾಳಿತ್ತುತು. ಇವತ್ತುತು ಅರಣಯೂ ಬೇಳೇಸುವಲ್ಲಿ ಜನ ಸಹಬಾಗಿತ್ತವಕೇಕ
ಮಹತ್ತವವಿದೇ. ಪಾಲ್ಸದರೇ ಪಾಲ್ಲು ನೇಡಲ್ಲು ಒಪ್ಯಪಂದ ಪ್ಯತ್ತರಕೇಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೇ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸುವ ಜಾಞಾನ ಹಂಚಿಕೇ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಅಗತ್ತಯೂ
ಎನಸಲ್ಲಲಿ! ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಗೇ ಬಂದ ಜಪಾನ್ ನೇರವಿನ ಯೇಜನೇಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊೇಟ ಸಸಗಳನುನು ರೇೈತ್ತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಬೇಳೇಸಲಾಯಿತ್ತು. ಅದಕೂಕ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಸಸಯೂ ನವರ್ಶೆಹಣೇ ಬಗೇಗೇ ನೇಡಿದ ಶಕಷಣ ಏನು? ಗಾಡ್ರ್ಶೆ, ವಾಚ್ಮನ್ಗಳ ಮಾತ್ತು ಬಿಟಟುರೇ ಬೇೇರೇ
ಮಾಹಿತ್ ಇಲ್ಲಲಿ. ೧೯೯೧ರಿಂದ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ಹೇಕೇಟುೇರ್ ಅಕೇೇಸಯಾ, ಕಾಯೂಸುರಿೇನಾ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಬೇಳೇಸ ಪಾಲ್ಲು ನೇಡಲ್ಲು ಗಾರಮ ಅರಣಯೂ ಸಮಿತ್
ರಚಿಸಲಾಗಿದೇ. ಈ ಗಿಡಗಳ ಕೃಷಿ ಬಗೇಗೇ ಕಳೇದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಯಕಶಚತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಯುಟ ಮಾಹಿತ್ ಕೂಡಾ ಸದದವಾಗಿಲ್ಲಲಿ. ಮರ ಕಡಿದಾಗ
ಪಾಲ್ಲು ನೇಡುವದಷ್ಟೇಟುೇ ಇಲಾಖೇ ಕೇಲ್ಲಸ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾವಿಸಕೊಂಡಿದದಕೇಕ ಪ್ಯುರಾವೇ ಇದು.
ಒಂದು ಎಕರೇ ಅಕೇೇಸಯಾ, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ, ಸಾಗವಾನ, ಕಾಯೂಸುರಿೇನಾ, ಸಲ್ಲವರ್ ಓಕ್ ಬೇಳೇದರೇ ಎಷ್ಟುಟು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಎಷ್ಟುಟು ಉತ್ಸಾಪದನೇ ಸಾಧ್ಯೂವೇಂಬ ಒಂದು
ಮಾಹಿತ್ ಅಗತ್ತಯೂವಿದೇ. ಅರಣಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟುಂದು ಅದುಬತ್ತವಾಗಿ ಬೇಳೇವ ಗಿಡವನುನು ಕೃಷಿ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಟ ಮಾಡಲ್ಲು ಇದು ಜನರನುನು
ಉತ್ಸೇತುೇಜಸುತ್ತತುದೇ. ಯಾವ ಜಾತ್, ಯಾವ ಕೊಲಿೇನು ನಾಟ ಮಾಡಬೇೇಕು? ಗೊಬಬರ, ಕೃಷಿ ನವರ್ಶೆಹಣಾ ಪಾಠ ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಸಮಪ್ಯರ್ಶೆಕವಾಗಿ ದ್ರೇತ್ತರೇ
ಶೇೇಕಡಾ ೧೦ರಷ್ಟುಟು ರೇೈತ್ತರು ಪಾಳು ಭೂಮಿ, ತೊೇಟ, ಹೊಲ್ಲಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಮುಂದಾಗುತ್ಸಾತುರೇ. ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಹೇೇರಳ ಹಣ
ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಚೇನಾನುಗಿ ಆಗುತ್ತತುದೇಂಬ ಅಭಪಾರಯ ಸಾವರ್ಶೆಜನಕವಾಗಿದೇ . ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ನವರ್ಶೆಹಣೇಯ ಸರಿಯಾದ
ಲೇಕಕ ಲ್ಲಭಯೂವಾದರೇ ಮರ ಬೇಳೇಸುವದು ಹೇೇಗೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಹೇೇಳಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಗಳ ವಿಚಾರದಲಾಲಿದರೇ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯ,
ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ ಕೇೇಂದರಗಳು ಮಾಹಿತ್ ಹಂಚಿಕೇಯ ಮಾಧ್ಯೂಮವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಆದರೇ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಈ ಕೇಲ್ಲಸ
ಮಾಡಬೇೇಕು. ಸಾಮಾಜಕ ಅರಣಯೂ ಯೇಜನೇ ಜೇರಾಗಿದಾದಗ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಿ ಕೇಲ್ಲ ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಯತ್ತರ ಮುದಿರಸಲಾಗಿತ್ತುತು. ನಂತ್ತರ ಅದು ನಡೇಯಲ್ಲ್ಲಲಿ.
ಇಂದು ಗಿಡ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಇಲಾಖೇ ಹೇೇಳಬೇೇಕಾಗಿಲ್ಲಲಿ, ಸವಯಂ ಆಸಕಿತುಯಿಂದ ಹಳಿಳಗರೇೇ ಬೇಳೇಸದ ಉದಾಹರಣೇಗಳು ಸಗುತ್ತತುವೇ . ಆದರೇ ಖಚಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್
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ಇನನುಷ್ಟುಟು ಜನರನುನು ಸೇಳೇಯಲ್ಲು ನೇರವಾಗುತ್ತತುದೇ. ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಮರ ಬೇಳೇಸುವ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಅದುಬತ್ತವಾಗಿದೇ ಎಂದು ಅರಣಯೂ ಜಲೇಲಿಯ ಪ್ಯರಿಸರವೇೇ ಹೇೇಳುತ್ತತುದೇ .
ಆದರೇ ಮರ ಬೇಳೇದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನೂನು ಹುಲ್ಲಿನಂತ್ತಹ ಭತ್ತತು ಬೇಳೇಯಲ್ಲು ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಮಾಹಿತ್ ಹಂಚ್ುತ್ತುದೇದೇವೇ ! ನೇಲ್ಲದ ಹಸರು ಶಕಿತು ಬಲ್ಲಪ್ಯಡಿಸಲ್ಲು
ಮಾಹಿತ್ ಹಂಚಿಕೇ ಪ್ಯರಯತ್ತನು ಕೂಡಾ ಅತ್ತಯೂಗತ್ತಯೂ.
ಅಕೇೇಸಯಾ ಸಪರಂಗ್ವೇಲ್ ಸಸಯೂ ಒಂದೇೇ ವಷ್ಟರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ೮ ಅಡಿ ಬೇಳೇದಿದದನುನು ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಸದಾದಪ್ಯುರ ಬಾಳೇಕೊಪ್ಯಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬಹುದು. ಹಾವೇೇರಿ
ಸನಹದ ಕಲ್ಲುಲಿಗುಡಡದಲ್ಲಿ ಬದಾರಚ್ಲ್ಲಂ ನೇಲ್ಲಗಿರಿ ಕೊಲಿೇನ್ ಕಾಂಡ ಎರಡೇೇ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೧೦-೧೨ ಸೇಂಟಮಿೇಟರ್ ಸುತ್ತತುಳತ್ಸೇಯಾಗಿತ್ತುತು. ಹಾಸನದ
ಮಾರಶೇಟಟುಹಳಿಳ ಗೇೇಟ್ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಹೇಬೇಬೇವು ನಾಲ್ಲುಕ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ತ್ಸೇಂಗಿನ ಮರದ ಕಾಂಡ ಹೊೇಲ್ಲುತ್ತುತ್ತುತು . ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆೈಸೂರು ಪೇೇಪ್ಯರ್
ಮಿಲ್ಸ್ನವರು ಬೇಳೇಸದ ಅಕೇೇಸಯಾ, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ ಬೇಳೇ ಹಿಂದಿನ ಮಣಿಣನ ಮಾತ್ತು ಆಲ್ಸಬೇೇಕು. ಚಿತ್ತರದುಗರ್ಶೆದ ರಾಂಪ್ಯುರದ ಸಂತ್ಸೇಬಂಡೇ ಸನಹದಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್ಲುಮರ ಜಲ್ಲ ಸಂರಕಷಣೇ ವಿಧಾನ ಮಾತ್ತರದಿಂದ ಹನ ನೇರು ನೇಡದೇೇ ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡದ ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ
ಸನಹದ ಗುಡಡದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇದ ಅಕೇೇಸಯಾ ನೇಡುತೊೇಪನ ಸಾವಿರ ಸಸಗಳು ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಣಗಿ ನಂತ್ದದವು. ಇಂತ್ತಹ
ಅನುಭವಗಳು ದಾಖಲಾಗಿ ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಹಂಚಿಕೇಯಾಗ ಬೇೇಕು. ಇದು ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣಕೇಕ ನೇರವಾಗುತ್ತತುದೇ. ಅರಣಯೂ ಸಂಶೇಧ್ನಾ ವಿಭಾಗ ಈ
ಕೇಲ್ಲಸಗಳನುನು ನಧಾನಕೇಕ ಮಾಡುತ್ತುದೇಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೇ , ಅಗತ್ತಯೂ ಪ್ರೇತ್ಸಾಸಾಹದ ಕೊರತ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಗಿಡ ನೇಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೇ ಇದದಷ್ಟುಟು
ಮಹತ್ತವ ಸಂಶೇಧ್ನಾ ವಿಭಾಗಕೇಕ ಇಲ್ಲಲಿ!
ಇಡಿೇ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ದ್ಡಡ ಜಮಿೇನಾದರ! ಸರಕಾರಿೇ ಹಣ ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸ ಕೊೇಟ ಆದಾಯ ತೊೇರಿಸದೇದೇ ಅರಣಯೂ
ಇಲಾಖೇಯ ಸಾಧ್ನೇಯಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಮರ ಕಡಿದು ಲಾರಿ ಏರುವ ಮುಂಚೇ ಬೇಳೇಸದ ಅನುಭವ ಪಾಠ ಹೊರಬರಬೇೇಕು. ನಾಟಯಿಂದ ಕಟಾವುವರೇಗಿನ
ಕತ್ಸೇ ಈಚೇ ಬರಬೇೇಕು. ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಕರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದರೇ ಸಗುವ ಮಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೇೇ ಇಲಾಖೇಯ ವಲ್ಲಯ ಕಚೇೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾರಮ ಅರಣಯೂ ಸಮಿತ್,
ನೇಡುತೊೇಪ್ಯುಗಳ ಫಲ್ಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಯರದಶರ್ಶೆನವಾಗಬೇೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲದ ಹಸರು ಲಾಭವಿದೇ.
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ಗಡಮೂಲಕಗಳು:ಮೂಲಕ ವೈದಯರ ಮ(ಗ)ಯದ ಕತಗಳು
‘ಔಷ್ಟಧ್ದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ತೊೇರಿಸದೇರ ಔಷ್ಟಧ್ದ ಗುಣ ಮಾಯವಾಗತುದೇ!‘ ಅಜಜ, ಅಪ್ಯಪ ಹೇೇಳುತ್ತುದದ ಮಾತ್ತುಗಳು ನೇನಪಾದವು. ಯೇಚಿಸುತ್ತತು
ದಿಬಬದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತರು, ಮುಂದಿನ ಕಷಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಔಷ್ಟಧ್ಕೇಕ ಬೇೇಕಿದದ ಶವಣೇ ಗಿಡ ಬುಲಡೇಜರ್ ಅಲ್ಲುಗಿಗೇ ಸಲ್ಲುಕಿ ಬೇೇರು ಸಹಿತ್ತ ಕಿತ್ತುತು
ಬಿತ್ತುತು! ‘ಹೊಟೇಟುಯಳಗೇ ಭಾರಿೇ ಸಂಕಟವಾಯುತು, ನನನು ಎದೇ ಮೆೇಲೇ ಬುಲಡೇಜರ್ ಬಂದಂಗೇ ಆಯುತು!‘ ಒಂದು ಕಾಡು ಗಿಡದ ಸಾವು
ನೇನಪಸಕೊಂಡು ಗೌಡರ ಕಣಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೇರು ಜನುಗುತ್ತುತ್ತುತು.

ಮಾಧ್ಯೂಮ ಆಸಕಿತುಯಿಂದ ಹಳಿಳ ವೇೈದಯೂರ ಸಮಿೇಕೇಷ ಆರಂಭಸದ ದಿನಗಳವು. ನಾಟ ವೇೈದಯೂರ ವಿಳಾಸ ಸಂಗರಹಿಸ ನೇೇರ ಅವರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇಗಿ ಜೌಷ್ಟಧ್
ಜಾಞಾನ ದಾಖಲ್ಸುವದು ಮುಖಯೂ ಕೇಲ್ಲಸ. ಎಷ್ಟುಟು ವಷ್ಟರ್ಶೆದಿಂದ ಹಳಿಳ ಔಷ್ಟಧ್ ಕೊಡುತ್ತುದಾದರೇ? ಕಲ್ತ್ತದುದ ಹೇೇಗೇ? ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಎಷ್ಟುಟು ಜನ ಔಷ್ಟಧ್ಕೇಕ
ಬರುತ್ಸಾತುರೇ? ಬಳಸುವ ಗಿಡ ಮೂಲ್ಕೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಡೇಯಲಾಗುತ್ತತುದೇ? ಈಗ ಮೂಲ್ಕೇ ಸಾಕಷ್ಟುಟು ದ್ರೇಯುತ್ತುದೇಯೇ? ಗಿಡ ಬೇಳೇಸದಾದರೇಯೇ?
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮಮ ನಂತ್ತರ ಈ ಸೇೇವೇ ನಡೇಸುವವರು ಯಾರು? ಹಿೇಗೇ ಪ್ಯರತ್ ವೇೈದಯೂರಿಂದ ೨೫-೩೦ ಪ್ಯರಶೇನುಗಳಿಗೇ ಉತ್ತತುರ ಪ್ಯಡೇಯಬೇೇಕಿತ್ತುತು. ೧೫
ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಈ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಓಡಾಟಕೇಕ ವಾಹನ ಅನುಕೂಲ್ಲತ್ಸೇಯಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಘಟಟುದ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇೈಕಲ್ ತ್ತುಳಿಯುವದು
ಕಷ್ಟಟುವಾದದರಿಂದ ಕಾಲ್ಲನುಡಿಗೇ ಅನವಾಯರ್ಶೆ. ಕಾಡು ಹಳಿಳ ಸುತ್ತುತುವ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಖಚಿರ್ಶೆಗೇಂದು ಹಳಿಳಗರು ಚೇಂದದ ಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳುತ್ತುದದರು.
ಮೂಲ್ಕಾ ವೇೈದಯೂರ ಸಮಿೇಕೇಷ ನಡೇಸುತ್ತುದದರಿಂದ ಕತ್ಸೇಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತತುಲೇೇ ತ್ರುಗುತ್ತುದದವು .
ಪ್ಯರಸದದ ವೇೈದಯೂರ ಬಗೇಗೇ ಹೇೇಳುವಾಗಲೇ, ಮೂಲ್ಕೇಯ ಮಹತ್ತವ ವಿವರಿಸುವಾಗಲೇ ಮಾಮೂಲ್ಯಾಗಿ ಕೇೇರಳದ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸಗಾರರೊಬಬರ ಘಟನೇ
ಹೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕಂದು ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಹಳಿಳ ಮನೇಗೇ ಬಂದ ಆ ವಯೂಕಿತುಗೇ ಒಮೆಮ ಕಾಡಿನಂದ ಸೊಪ್ಯುಪತ್ತರಲ್ಲು ಯಜಮಾನರು ಸೂಚಿಸದರು.
ಕತ್ತು, ಹಗಗ ಹಿಡಿದು ಮುಂಜಾನೇ ಕಾಡಿಗೇ ಹೊೇದ ಆತ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲ್ಲವಾದರೂ ಮರಳಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಅಧ್ರ್ಶೆ ಗಂಟೇಯ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ದಿನವಿಡಿೇ ಸಮಯ
ವಯೂಯಮಾಡಿದವನ ಬಗೇಗೇ ಯಜಮಾನರ ಸಟುಟು ನೇತ್ತುಗೇೇರಿತ್ತು. ರಾತ್ರ ಕೇಲ್ಲಸಗಾರ ಕತ್ತು, ಹಗಗ ಹಿಡಿದು ಮರಳಿದದನುನು ಗಮನಸದವರು ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ
ನಾಲಾಯಕ್ ಎಂದು ಗದರಿಸದರು. ‘ನಮಮ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೊಬಬರಕೇಕ ಬಳಸುವ ಸೊಪ್ಯುಪಗಳಿಲ್ಲಲಿ, ಯಾವ ಗಿಡ ನೇಡಿದರೂ ಅದು ಅಮೂಲ್ಲಯೂ
ಗಿಡಮೂಲ್ಕೇ! ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವನುನು ದ್ಡಿಡಗೇ ಹಾಕುವ ಸೊಪಪನಂತ್ಸೇ ಕಡಿದು ಹಾಳುಮಾಡಲ್ಲು ಮನಸಾಸಾಗಲ್ಲ್ಲಲಿ’ ಆತ್ತ ತ್ತನನು ಸಂಧಿಗಧತ್ಸೇ ವಿವರಿಸದರು . ಆ
ವಯೂಕಿತುಯ ಮಾತ್ತು ವಿಚಿತ್ತರವೇನಸತ್ತು. ಕಲ್ಕೇಯ ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲದಿಂದ ಕೇಲ್ಲಸಗಾರನಲ್ಲಿಯ ಅಪಾರ ಸಸಯೂಜಾಞಾನದ ಮಾಹಿತ್ ಪ್ಯಡೇದರು, ಜತ್ಸೇ ಕಾಡು
ಸುತ್ತುದರು. ತ್ತಮಮ ಕಾಡು ಸಸಯೂದ ಬಳಕೇವಿವರ ಸಂಗರಹಿಸ ಕೇೇರಳದ ಕೂಲ್ಕಾರನಬಬರ ಪೇರೇರಣೇಯಿಂದ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಕೃಷಿಕರೊಬಬರು ಮುಂದೇ
ಮೂಲ್ಕಾ ವೇೈದಯೂರಾಗಿ ಪ್ಯರಸದಧರಾದರು !
ಕರೇವಕಕಲ್ಗರು, ಮರಾಠ, ಸದಿದ, ಹವಯೂಕ ಹಿೇಗೇ ವಿವಿಧ್ ಜನಾಂಗದ ೧೫೦ಕೂಕ ಹೇಚ್ುಚ ವೇೈದಯೂರ ಸಂದಶರ್ಶೆನ ಮಾಡಿದೇದೇನೇ , ಹತ್ಸಾತುರು ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ
ಇಂತ್ತಹುದೇೇ ಕತ್ಸೇ ಕೇೇಳಿದೇದೇನೇ. ಕಾಡಿಗೇ ಸೊಪ್ಯುಪ ಕಡಿಯಲ್ಲು ಹೊೇದವರ ಕತ್ತು ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇ ಬಂಗಾರವಾಯಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಇನನುಂದು ರೊೇಚ್ಕ
ಪ್ಯರಸಂಗ! ಕಾಡಿನ ಯಾವುದ್ೇ ಗಿಡ ಕಡಿದಾಗ ಕಬಿಬಣ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತತುದೇಂದು ಇಂದಿಗೂ ಹೇೇಳುವವರಿದಾದರೇ ! ಶರಸಯ ಹೂಡಲಿಮನೇಯ
ಹೇಗಡೇಯವರೊಬಬರು (ಕಾಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿ) ಹುಲ್ಯಪ್ಯಪನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಗಿಡದ ಎಲೇಗಳಿಗೇ ಗುಂಡು ಸೂಜ ಚ್ುಚಿಚಸ ಈ ಮಾಯದ ಗಿಡದ ಪ್ಯತ್ಸೇತುಗೇ
ಶರಮಿಸದದರು ಎಂದು ಹೇೇಳಿದವರಿದಾದರೇ! ಇಂತ್ತಹ ಕತ್ಸೇಗಳು ಎಷ್ಟುಟು ನಜವೇ? ಘಟನೇಗೇ ಪ್ಯೂರಕ ದಾಖಲೇಗಳೇೇನು ಎಂದು ಮೂಲ್ಲ ಕೇದಕಿದರೇ
ಇನನುಷ್ಟುಟು ಸಸಯೂ ಜನಪ್ಯದ ಕತ್ಸೇಗಳು ಸಕಾಕವೇಯೇ ಹೊರತ್ತೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ್ತ ಮಾಹಿತ್ ದ್ರೇಯುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ ನಮಮ ಕಾಡು ಗಿಡದ ಮಹತ್ತವ
ತ್ಳಿಸಲ್ಲು ಮೂಲ್ಕಾ ಕತ್ಸೇಗಳ ಶಕಿತು ಯಾವತ್ತೂತು ಮರೇಯುವಂತ್ಲ್ಲಲಿ.
ಮೂಲ್ಕೇಯ ವಿವರ ಯಾವ ವೇೈದಯೂರೂ ಹೇೇಳುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಮಾಮೂಲ್ ಮಾತ್ತು ಕೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ . ವೇೈದಯೂರ ಜತ್ಸೇ ಕಾಡಿಗೇ ಹೊೇಗಿ ಕಲ್ಯುವ ನಜ
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ಆಸಕಿತು ಎಷ್ಟುಟು ಜನಕೇಕ ಇದೇ ಎಂಬುದು ಮುಖಯೂ ಪ್ಯರಶೇನು .ನಾವು ಹೇೇಗೇ ಮಾಹಿತ್ ಕೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ ಎಂಬುದರ ಮೆೇಲೇ ಉತ್ತತುರ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ . ವನವಾಸ
ಸದಿದಯಬಬ ವಿಷ್ಟ ಜಂತ್ತು ಕಡಿದರೇ ಔಷ್ಟಧಿ ನೇಡುತ್ತುದದ, ದೇೇಹ ಸೇೇರಿದ ವಿಷ್ಟದ ಪ್ಯರಮಾಣ ಅರಿಯಲ್ಲು ಕಾಡು ಮರದ ಚ್ಕೇಕ ತ್ಸೇೇಯುದ ವಿಷ್ಟಜಂತ್ತು
ಕಡಿಸಕೊಂಡವನ ಎದೇಗೇ ಲೇೇಪಸುತ್ತುದದನು. ಮುಂಜಾನೇಯ ಬಿಸಲ್ಗೇ ಬದಲಾಗುವ ಲೇೇಪ್ಯದ ಬಣಣ ಗಮನಸ ಅವರ ದೇೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಟು
ವಿಷ್ಟವಿದೇಯಂದು ಊಹಿಸ ಅಗತ್ತಯೂ ಮದುದ ಕೊಡುತ್ತುದದನು. ರಕತು ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ, ಮೂತ್ತರ ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ ಇದದಂತ್ಸೇ ಕಾಡು ಮರದ ಚ್ಕೇಕ ಬಳಸ ಇಂತ್ತಹ ವಿಷ್ಟ ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ
ನಡೇಸುವ ಹಲ್ಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬಳಕೇಯಲ್ಲಿವೇ. ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ, ಚಿಕಿತ್ಸೇಸಾಗೇ ಬಳಸುವ ಮೂಲ್ಕೇಗಳ ಮಾಹಿತ್ ಕೇೇಳಿದರೇ ‘ಅದನುನು ಹೇೇಳಲ್ಲು
ಸಾಧ್ಯೂವೇೇ ಇಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದಿದದ ಈ ವೇೈದಯೂ ಸದಿದ. ‘ನಮಗೇ ಅಗತ್ತಯೂವಾದ ಮೂಲ್ಕೇಯನುನು ಕಾಡಿನಂದ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತುೇರಿ, ಇಂದು ಕಾಡು ನಾಶವಾಗಿದೇ, ನಮಗೇ
ಈ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ, ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ ಹಿೇಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೇ ನಮಮ ಮನೇತ್ತನಕೇಕ ನಾಟ ವೇೈದಯೂರೇಂಬ ಹೇಸರಿರುತ್ತತುದೇ , ಆದರೇ ಔಷ್ಟಧ್
ನೇಡಲ್ಲು ಗಿಡ ಇರುವದಿಲ್ಲಲಿ!’ ಎಂದು ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ ವಿವರಿಸದೇ. ಆಗಷ್ಟೇಟುೇ ಅಕೇೇಸಯಾ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಹಳಿಳ ಗುಡಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತುತ್ತುತು, ವೇೈದಯೂ
ಮನಮುಟುಟುವಂತ್ಸೇ ವಿವರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತ್ತು. ಸಸಯೂ ನಾಶದ ಕತ್ಸೇ ಕೇೇಳಿದ ಸದಿದ ಸವಲ್ಲಪ ಹೊತ್ತುತು ಕಣುಮಚಿಚ ಸುಮಮನೇ ಕುಳಿತ್ತು ಬಿಟಟು ! ‘ಹೌದ್ರೇ !
ಗಿಡವೇೇ ಇಲ್ಲಲಿದೇೇ ಹೊೇದೇರ ಮದುದ ಕೊಡಾದು ಹಾಯೂಂಗೇ ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇೇಳಲ್ಲಲಿ, ನಮಗೇ ಬೇೇಕಾದೇರ ಗಿಡ ತೊೇರಿಸೇತುೇನೇ’ ಮಾತ್ತುಕತ್ಸೇಯ ಒಂದು
ವಿಶಾವಸ ಹೊಸ ಗಿಡ ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತ್ತು.
ದನಕರುಗಳಿಗೇ ಔಷ್ಟಧ್ ನೇಡುವ ದಾಯೂವಳಗದೇದಯ ಸುಬಾಬಗೌಡರು ಊರಿನ ಗುಡಡದ ಕುರುಚ್ಲ್ಲು ಗಿಡವನುನು ಲಾಗಾಯಿತುನಂದಲ್ಲೂ ಬಳಸುತ್ತುದದರು.
ಅಜಜನ ಕಾಲ್ಲದಿಂದ ಅದು ಅವರ ಮನೇತ್ತನದ ಮದಾದಗಿ ಬಳಕೇಯಲ್ಲಿತ್ತುತು. ಸಾಮಾಜಕ ಅರಣಯೂ ಯೇಜನೇ ಬಂದ ಸಂದಭರ್ಶೆ, ಗೊೇಮಾಳ, ಬೇಳು
ಬಯಲ್ಲುಗಳನುನು ಹಸರಾಗಿಸುವ ಉಮೆೇದಿಗೇ ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಬುಲಡೇಜರ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಟಟುಕೇಕ ಬಂದಿತ್ತುತು. ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಗಿಡಗಳನುನು ಬೇೇರು
ಸಮೆೇತ್ತ ಕಿತ್ತುತು ಬಯಲಾಗಿಸುವದು, ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೇೇಸಯಾ ನೇಡುವದು ಉದೇದೇಶ. ಒಂದು ಬೇಳಿಗೇಗ ಊರಿನ ದಿಬಬದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತು ನೇಡುತ್ತುದದರು,
ಬುಲಡೇಜರ್ ಗುಡಡ ಊಳುತ್ತುತ್ತುತು. ಕೇಲ್ಲವು ಮಿೇಟರ್ ಅಂತ್ತರದಲ್ಲಿ ಔಷ್ಟಧ್ಕೇಕ ಬಳಸುವ ಕುರುಚ್ಲ್ಲು ಗಿಡ! ಓಡಿ ಹೊೇಗಿ ಬುಲಡೇಜರ್
ಬಿಡುವಾತ್ತನಗೇ ಗಿಡ ಉಳಿಸುವಂತ್ಸೇ ಕೇೇಳಿಕೊಳಳಬೇೇಕು ಆಸೇ ಹುಟಟುತ್ತು, ಈ ಗಿಡ ನಾಶವಾದರೇ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ನಾಲಾಕರು ಕಿಲೇಮಿೇಟರ್ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಬೇೇರೇ
ಮತೊತುಂದು ಗಿಡವಿಲ್ಲಲಿ! ನಾಳೇ ಗಿಡವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಔಷ್ಟಧ್ ಕೊಡುವದು ಹೇೇಗೇ? ಚಿಂತ್ಸದರು. ‘ಇದು ಔಷ್ಟಧ್ದ ಗಿಡ, ಇದನುನು ಕಿತ್ತುತು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು’
ಬುಲಡೇಜರ್ ಬಿಡುವಾತ್ತನಗೇ ಹೇೇಳಬೇೇಕಿತ್ತುತು, ಆದರೇ ಗಿಡ ಪ್ಯರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಲು ಮನಸುಸಾ ಹಿಂದೇೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ‘ಔಷ್ಟಧ್ದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ತೊೇರಿಸದೇರ
ಔಷ್ಟಧ್ದ ಗುಣ ಮಾಯವಾಗತುದೇ !’ ಅಜಜ,ಅಪ್ಯಪ ಹೇೇಳುತ್ತುದದ ಮಾತ್ತುಗಳು ನೇನಪಾದವು. ಯೇಚಿಸುತ್ತತು ದಿಬಬದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತರು, ಮುಂದಿನ ಕಷಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ದನಕರುಗಳ ಔಷ್ಟಧ್ಕೇಕ ಬೇೇಕಿದದ ಶವಣೇ ಗಿಡ ಬುಲಡೇಜರ್ ಅಲ್ಲುಗಿಗೇ ಸಲ್ಲುಕಿ ಬೇೇರು ಸಮೆೇತ್ತ ಕಿತ್ತುತು ಬಿತ್ತುತು ! ‘ಹೊಟೇಟುಯಳಗೇ ಭಾರಿೇ
ಸಂಕಟವಾಯುತು, ನನನು ಎದೇ ಮೆೇಲೇ ಬುಲಡೇಜರ್ ಬಂದಂಗೇ ಆಯುತು!’ ಒಂದು ಕಾಡು ಗಿಡದ ಸಾವು ನೇನಪಸಕೊಂಡು ಗೌಡರ ಕಣಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೇರು
ಜನುಗುತ್ತುತ್ತುತು.
ನಮಮ ನಡುವಿನ ಕಾಡು ಗಿಡಗಳ ಬಳಕೇ ಜಾಞಾನ ಓದಿ ಔಷ್ಟಧ್ ಜಾಞಾನ ಹಂಚಿದ ನಮಮ ನಾಟ ವೇೈದಯೂರನೇನುೇಲ್ಲಲಿ ನಾವು ಅಣಲೇಕಾಯಿ ಪ್ಯಂಡಿತ್ತರು ಎಂದು
ಕರೇದಿದೇದೇವೇ. ಸಥಿಳಿೇಯ ವಸುತು ಬಳಸ ಔಷ್ಟಧ್ ಕೊಟಟು ಮೆೇಧಾವಿಗಳು ಎಂಬುದು ಒಂದಥವರ್ಶೆವಾದರೇ , ಯಾವುದಕೂಕ ಬಾರದ ಅಣಲೇಕಾಯಿಯನುನು
ಔಷ್ಟಧ್ವೇಂದು ಕೊಟಟುವರು ಎಂಬ ಅಪ್ಯಹಾಸಯೂ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಬೇಟಟುದ ಪ್ಯುಟಟು ಅಣಲೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ತ ದಶರ್ಶೆನ ಮಾಡಿಸದವರು ನಾಟ
ವೇೈದಯೂರು ಎಂಬುದನುನು ಯಾವತ್ತೂತು ಮರೇಯಬಾರದು. ರೊೇಗಕೇಕ ಮದುದ ಅರೇಯುವ ಸಂದಭರ್ಶೆ ಬಂದಾಗೇಲ್ಲಲಿ ವೇೈದಯೂರನುನು ಗೌರವಿಸುವ ನಾವು
ಅವರಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ಗಿಡ ಬಳಕೇ ಜಾಞಾನ ಗುರುತ್ಸಬೇೇಕು. ಊರಿನ ಕಾಡು, ಕೊಳಳ ಓದಿ ಬೇಳೇದವರನುನು ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ ಬೇೇಕು. ನಮಮ ಪ್ಯಶಚಮ
ಘಟಟುಕೇಕಲ್ಲಲಿ ಮಾಯದ ಗಾಯ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ, ಸಸಯೂ ಸಂಕುಲ್ಲ ನಾಶ ಮದುದ ಅರೇಯುವ ವೇೈದಯೂರ ಆಯವನೇನುೇ ಅಲಾಲಿಡಿಸದೇ.
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ನಟ ಬಳಗಳಲ ಪಯರಯ ಹುಡುಕಟ
ಎಲೇಲಿಡೇಯೂ ಸಗುವ ಬಟಾಟೇ ಬೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಹರಪ್ಯನಹಳಿಳಯಲ್ಲೂಲಿ ಬೇಳೇಯುವದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಿಲ್ಲಲಿ, ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯಲ್ಲಿ
ದ್ರೇಯುವ ಖಾರದ ಈರುಳಿಳ, ಸಹಿಸಹಿ ರುಚಿಯ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಹಂದಿಗೊೇಣದ ಈರುಳಿಳ ಪ್ಯರತ್ಸೇಯೂೇಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲುಲಿವಲ್ಲಿ
ಧ್ನಾತ್ತಮಕ ಅಂಶವಿದೇ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ಮಾರುಕಟೇಟು ಆಧಾರಿತ್ತವಾಗಿ ಬೇಳೇ ಆಯುದಕೊಳುಳವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಲಿರೂ ಒಪಪಕೊಂಡ ಮೊನೇಕಲ್ಲಚರ್
ಕೃಷಿಗೇ ಅಂಕ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ. ಈ ನೇಲ್ಲದ ಸತ್ತವ ಹಿೇರಿ ಬೇಳೇಯುವ ಬೇಳೇ ಇನುನುಳಿದ ತ್ತಳಿ ರುಚಿಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಎದುದ ನಲ್ಲುಲಿವಾಗ ಪ್ಯಯಾರ್ಶೆಯದ ದಾರಿಗಳನುನು
ಇಂತ್ತಹ ಫಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಯತ್ತನು ಹೇಚ್ಚಬೇೇಕು.

ಹಾಲೇಂಡಿನ ಇಕೇಬಾನಾಕೇಕ ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಹೂವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತತುದೇ , ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯುಷ್ಟಪ ಕೃಷಿಕನಗೇ ಮಲೇನಾಡಿನ ಕಾಡು ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ಂದ
ಎರೇಹುಳು ಗೊಬಬರ ಒಪಪಸುತ್ತತುದೇ. ಆಫ್ರಕನ್ ಮೂಲ್ಲದ ಎರೇಹುಳು ಮಲೇನಾಡಿನ ಎರೇಕೃಷಿಗೇ ನೇರವಾಗುತ್ತತುದೇ . ತ್ಪ್ಯಟೂರಿನ ತ್ಸೇಂಗಿನ ಸಪೇಪ ತ್ತಂದು
ಮಲೇನಾಡಿನ ಶರಸಯಲ್ಲಿ ಎರೇಗೊಬಬರ ತ್ತಯಾರಿಸ ಗೊಬಬರ ಬೇಂಗಳೂರಿಗೇ ಹೊೇಗಿ ಹೂವಿನ ಕೃಷಿಗೇ ಬಳಕೇಯಾಗಿ ಬೇಳೇದ ಹೂವು ಹಾಲೇಂಡಿನಲ್ಲಿ
ಅಂತ್ಮ ಫಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ.
ಶವಮೊಗಗದ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಳೇ ಹೂವಿಗೇ ಪ್ಯರಾಗ ಸಪಶರ್ಶೆದ ಸೇೇವೇ ನೇಡಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕಿೇಟಗಳು ಸೊೇತ್ತವು. ದಕಿಷಣ ಆಫ್ರಕಾದ ವಿವಿಲ್ ಬಳಸದರೇ ಬೇಳೇ
ಹೇಚ್ುಚತ್ತತುದೇ ಎಂದು ತ್ಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವಿಲ್ ದುಂಬಿ ಆಮದಾಯಿತ್ತು! ಈಗ ತ್ಸಾಳೇ ಕೃಷಿ ಸೊೇತ್ದೇ. ವಿವಿಲ್ ಅನಾಥವವಾಗಿದೇ. ತ್ತುಂಗಭದಾರ
ಆಣೇಕಟೇಟುಯ ನಂತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತ್ಯ ಹತ್ತು, ಜೇಳದ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತತು ಬೇಳೇಯುವ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇ ಸಾಕಾರವಾಯಿತ್ತು. ತ್ೇಥವರ್ಶೆಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಮಳೇ
ಸುರಿದರೇ ಗಂಗಾವತ್ಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತತು ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ, ಅದು ವಿವಿಧ್ ಪ್ಯರದೇೇಶದ ಜನರಿಗೇ ಅನನುದ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತತುದೇ, ಮಲೇನಾಡಿನ ಹಸು ಹಾಲ್ಲು ನೇಡಲ್ಲು
ಅರೇ ಮಲೇನಾಡಿನ ಸೇಮೆಯ ಭತ್ತತುದ ಹುಲ್ಲುಲಿ ನಡೇದು ಬರಬೇೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲುಲಿ ನಂಬಿ ಹೇೈನುಗಾರಿಕೇ ನಡೇಯುತ್ತತುದೇ.
ಚ್ಳಿಚ್ಳಿಯಂದು ಕಂಬಳಿ ಹೊದುದ ಮಲ್ಲಗುವಾಗ ನಮಗೇ ಕಪ್ಯಪತ್ತಗುಡಡದ ಕುರಿ, ಜಮಖಂಡಿಯ ಹುಣಸೇಬಿೇಜದ ಗಂಜ ಹಾಗೂ ಚ್ಳಳಕೇರೇಯ
ಕಂಬಳಿನೇೇಯದ ಕೇೈಗಳು ನೇನಪಾಗುತ್ತತುವೇ. ಮಡಕೇೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತು ಬೇರಡುಡ ಮೆಲ್ಲುಲಿವಾಗ, ಚಿಕಕಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ೇಸೇ ತ್ನುನುವಾಗ, ದೇಹಲ್ಯಲ್ಲಿ
ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಕಡಿಯುವಾಗ ಸಹ ನಮಮ ಆಹಾರ ಚ್ಕರದ ಬಗೇಗೇ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾಡುತ್ತತುದೇ . ಒಂದು ಟೇರೇನು, ವಿಮಾನ, ಹೇದಾದರಿಗೇ ಅಂಟಕೊಂಡ ಲಾರಿಗಳು
ನಮಮ ಆಹಾರ, ದಿನಬಳಕೇ ವಸುತುಗಳನುನು ಒಂದೇಡೇಯಿಂದ ಮತೊತುಂದೇಡೇಗೇ ಸಾಗಿಸುತ್ತತು ಸುಸಥಿರ ಚ್ಕರವನುನು ವಿಶಾಲ್ಲಗೊಳಿಸದ ಕಾರಂತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಶವವೇೇ
ಒಂದಾಗಿದೇ.
ಈರುಳಿಳ, ಬಟಾಟೇಗಳು ಈಗ ಇಡಿೇ ತ್ತರಕಾರಿ ಸಾಮಾರಜಯೂವಾಳಲ್ಲು ನಂತ್ಸಾಗ ನಮಮ ಬಾಣಸಗನಗೇ ಅಡುಗೇ ಸುಲ್ಲಭ ಕಂಡಿದುದ ನಜ. ಎಕತ್ಸಾನತ್ಸೇಗೇ
ನಾಲ್ಲಗೇ ಎಷ್ಟುಟು ಒಗಿಗತ್ಸೇಂದರೇ ರಾಜಸಾಥಿನಯ ಪಾನಪ್ಯೂರಿ ತ್ತಳುಳಗಾಡಿಯ ಚ್ಕರ ಕಂಡಿದೇದೇ ನಮಮ ಪ್ಯರದೇೇಶ ಪ್ಯರಜೇಞಾಯ ಉಡುಪ ಹೊಟೇೇಲ್ಗಳಿಗೂ
ಪಾನಪ್ಯೂರಿ, ಮಸಾಲೇಪ್ಯೂರಿ ಎಂದು ಬೇಡುರ್ಶೆ ತ್ತಗಲ್ಸದವು. ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಯಲ್ಲಿ, ಅನನುದ ಬಟಟುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಗದ ಮೂಲ್ಲ ಕಟುಟುವ ಜದುದ ಹುಟಟುತ್ತು. ಇದಕೇಕ
ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ, ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ತ್ತಲೇಗೂಡಿಸದೇ. ಎಲಲಿೇ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ್ಯ, ಅವಘಡ, ಬರಗಳು ಎದುದ ಬಂದು ಮೂಲ್ಲ ಖಾಲ್ ಖಾಲ್ ಎನಸದ ಘಳಿಗೇ
ಪ್ಯಯಾರ್ಶೆಯ ಹುಡುಕಾಟದ ಚಿಂತ್ಸೇ ಹುಟುಟುತ್ತತುದೇ. ಒಂದೇಡೇ ಇಡಿೇ ವಿಶವವೇೇ ಬೇಸೇದುಕೊಂಡ ಅದುಬತ್ತ, ಇನನುಂದೇಡೇ ನೇಲ್ಲದ ವೇೈವಿಧ್ಯೂತ್ಸೇ, ಸಾವವಲ್ಲಂಬನೇ
ಮುಗಿದು ಬೇಳಗಿನ ದ್ೇಸೇಗೇ ೩೦೦ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಆಚೇಯ ಗಂಗಾವತ್ ಅಕಿಕ ನೇಡುವ ಯೇಗ! ಕೃಷಿ ಪ್ಯರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಇದೇಲ್ಲಲಿ ಅನವಾಯರ್ಶೆ
ಲಾಭ, ಸಂಬಂಧ್ಗಳು.
ಕೃಷಿ ಅಭವೃದಿಧಯಲ್ಲಿ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ, ತ್ತಳಿ ಸುಧಾರಣೇ, ಹೊಸಕೃಷಿ ಅನುಸರಣೇಯ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಲಾಭಗಳನುನು ಒಪಪಕೊಳುಳವದು, ಅನುಸರಿಸುವದು
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ಸಹಜ. ಆದರೇ ನಮಮ ಬದುಕಿಗೇ ಇವತ್ತುನ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಲಿರೂ ಒಂದೇೇ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲದ
ವೇೈವಿಧ್ಯೂದ ಅವಕಾಶ ಬೇೇಕು. ನೇಲ್ಲದ ಕಾಡು, ಕೃಷಿ ಕಲ್ಸದ ತ್ತಳಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಪ್ೇಷ್ಟಣೇಯ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ಕಟುಟುವ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಯಿದೇ .
ಕರಾವಳಿಯ ಹಳದಿೇಪ್ಯುರದ ಓವರ್ಶೆ ಹಾಲ್ಲಕಿಕ ಮಹಿಳೇ ತ್ತನನು ೮೦ ಅಡಿ ಚ್ಚೌಚಕದ ಗದೇದಯಲ್ಲಿ ಏನೇಲ್ಲಲಿ ಬೇಳೇದಿದದಳು ಎಂಬುದನುನು ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ
ಹಿಂದೇ ಲೇಕಕ ಹಾಕಿದೇವು. ಮೆಣಸು, ಬದನೇ, ಬೇಂಡೇ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಹರಿವೇ ಹಿೇಗೇ ೧೮ ಜಾತ್ಯ ತ್ತರಕಾರಿಗಳನುನು ಆಕೇ ಬೇೇಸಗೇಯ ಬೇಳೇಯಾಗಿ
ಪ್ೇಷಿಸದದಳು. ಕೃಷಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂರಕಷಣೇಯ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಠರಾವು, ಯೇಜನೇಗಳ ಜಾಞಾನವಿಲ್ಲಲಿದ ಅನಕಷರಸಥಿ ಮಹಿಳೇ ತ್ತನನು ಬೇವರು
ಹರಿಸ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಗಳಿಗೇ ಕನನುಡಿ ಹಿಡಿದಿದದಳು. ಕೇೇರಳದಿಂದ ಮುಂಡಗೊೇಡಿನ ಅರಿಶನಗೇೇರಿ, ಇಂದೂರುಗಳಿಗೇ ಬಂದು ನೇಲೇಯೂರಿದ ಕೃಷಿಕರು ಕಳೇದ
೨೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ತ್ತಮಮ ಹೊಲ್ಲದ ಬೇೇಲ್, ಮನೇಯ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೂಡಹಾಗಲ್ಲು(ಕಾಡುಹಾಗಲ್ಲು) ತ್ತಂದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತುದಾದರೇ. ಇವರು ಈ ಸಸಯೂ
ಮೂಲ್ಲ ಪ್ಯಡೇದದುದ ಪ್ಯಕಕದ ಕಾಡಿನಂದ! ಪ್ಯರತ್ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಗಣೇೇಶಚೌತ್ಯ ಹೊತ್ತುಗೇ ಕಿಲೇಗೇ ೮೦-೧೦೦ ರೂಪಾಯಿಗೇ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಇವರ
ಉತ್ತಪನನು ಶರಸ, ಹುಬಬಳಿಳ ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಯಾಗುತ್ತತುದೇ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಫಲ್ಲ ಇಂದು ಇವರ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿದೇ.
ಅರಣಯೂ ಜಲೇಲಿ ಸಸಯೂ ವೇೈವಿಧ್ಯೂಕೇಕ ಹೇಸರುವಾಸ. ಕೃಷಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂದಲ್ಲೂಲಿ ದಾಖಲೇ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೇ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇಲ್ಲಲಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಬೇಳೇ
ಪ್ಯಡೇಯಲಾಗುತ್ತತುದೇಂಬುದನುನು ಕರಾವಳಿ, ಘಟಟು ಹಾಗೂ ಅರೇಮಲೇನಾಡು ಪಾರಂತ್ತಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಟಟು ಮಾಡಿದರೇ ೪೦ಕೂಕ ಹೇಚ್ುಚ ಸಸಯೂಗಳು ದ್ರೇಯುತ್ತತುವೇ .
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇ ಕಟಟುಕೊಟಟು ಈ ಪ್ಯೂರಕ ಬೇಳೇಗಳಿಗೇ ವಾಣಿಜಯೂ, ಆಹಾರ, ಔಷ್ಟಧಿೇಯ ಮಹತ್ತವವಿದೇ. ಸಾವದಿಷ್ಟಟು ರುಚಿ ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ ಅಕಾಲ್ಲದಲ್ಲೂಲಿ
ಫಲ್ಲ ಬಿಡುವ ಹಲ್ಲಸು, ಅಗಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲ ನೇಡುವ ಮಾವು, ಮಾವಿನ ವಾಸನೇ ನೇಡುವ ಅಂಬೇಕೊಂಬು(ಮಾವಿನಶುಂಠ) ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಉತ್ತತುರ
ಕನನುಡದ ಭಟಕಳದಿಂದ ಆರಂಭಸ ಬನವಾಸಯ ತ್ತನಕ ಓಡಾಡಿದರೇ ೧೮ಕೂಕ ಹೇಚ್ುಚ ಜಾತ್ಯ ಬಾಳೇ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ , ಕರಾವಳಿ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೇ
ಆಧಾರವಾದ ಬೇೇರುಹಲ್ಲಸು, ನೇರುಹಲ್ಲಸು, ಬಿಂಬಳೇ, ಕರಮದುಲಿ, ತ್ತರಹೇೇವಾರಿ ಕೇಸವಿನ ಗಡೇಡಗಳಿವೇ. ಗೊೇವಾದಲ್ಲಿ ೩೫೦-೪೫೦ ರೂಪಾಯಿ
ಕಿಲೇಗೇ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸೂಜ ಮೆಣಸು ಕಳೇ ಗಿಡದ ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿದೇ . ಕರಾಚಿಗೇ ನೇಗೇಯುವ ಹೊನಾನುವರದ ರಾಣಿ ಎಲೇ, ಕರಿ ಮಲ್ಲಿೇಸರ, ಬಿಳಿ
ಮಲ್ಲಿೇಸರ, ದಡಗ, ಪ್ಯಣಿಯೂರು ಮುಂತ್ಸಾದ ತ್ತಳಿಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮಲೇನಾಡಿನ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ . ಕರಿ ಮಲ್ಲಿೇಸರ ಜಾತ್ಯ ಕಾಳು
ಮೆಣಸನುನು ಕೊಯುದ ಒಣಗಿಸದ ತ್ತರುವಾಯ ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಇಟಟುರೂ ಹಾಳಾಗದೇೇ ಉಳಿಯುತ್ತತುದೇ . ಗುಜರಾತ್ಸ್, ರಾಜಸಾಥಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟ
ಬೇೇಡಿಕೇಯಿದೇ. ಆದರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೇೇಕಡಾ ೯೦ರಷ್ಟುಟು ಪ್ಯಣಿಯೂರು ತ್ತಳಿಯ ಮೆಣಸು ಮಾತ್ತರ ದ್ರೇಯುತ್ತುದೇ . ಪ್ಯಶಚಮ ದಟಟು
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಚೌತ್ಮೆಣಸು’ಎಂಬ ತ್ತಳಿಯಿದೇ. ದೇೇಶದ ಪ್ಯರಖಾಯೂತ್ತ ಗಾಯಕರ ಗಂಟಲ್ನ ಆರೊೇಗಯೂ ಈ ಪ್ಯುಟಟು ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದೇ. ಔಷ್ಟದಿೇಯ
ಮಹತ್ತವ ಪ್ಯಡೇದಿದೇ.
ಈಗ ಹೇೇಳಿ ಎಲೇಲಿಡೇಯೂ ಸಗುವ ಬಟಾಟೇ ಬೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಹರಪ್ಯನಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಿಲ್ಲಲಿ,
ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೇಯುವ ಖಾರದ ಈರುಳಿಳ, ಸಹಿಸಹಿ ರುಚಿಯ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಹಂದಿಗೊೇಣದ ಈರುಳಿಳ ಪ್ಯರತ್ಸೇಯೂೇಕವಾಗಿ
ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲುಲಿವಲ್ಲಿ ಧ್ನಾತ್ತಮಕ ಅಂಶವಿದೇ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ಮಾರುಕಟೇಟು ಆಧಾರಿತ್ತವಾಗಿ ಬೇಳೇ ಆಯುದಕೊಳುಳವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಲಿರೂ
ಒಪಪಕೊಂಡ ಮೊನೇಕಲ್ಲಚರ್ ಕೃಷಿಗೇ ಅಂಕ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ. ಈ ನೇಲ್ಲದ ಸತ್ತವ ಹಿೇರಿ ಬೇಳೇಯುವ ಬೇಳೇ ಇನುನುಳಿದ ತ್ತಳಿ ರುಚಿಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಎದುದ
ನಲ್ಲುಲಿವಾಗ ಪ್ಯಯಾರ್ಶೆಯದ ದಾರಿಗಳನುನು ಇಂತ್ತಹ ಫಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಯತ್ತನು ಹೇಚ್ಚಬೇೇಕಿದೇ. ಯಾವತ್ತೂತು ಅಂತ್ಮ ಬಳಕೇದಾರರು ರುಚಿಗೇ ನೇೇತ್ತು
ಬಿೇಳುತ್ಸಾತುರೇ. ಅಡಿಕೇ ಹೇಚ್ುಚ ಬೇಳೇ ಬಂದು ಮಾರುಕಟೇಟು ವಿಸತುರಿಸದೇ ಎಂಬುದನೇನುೇ ಗಣನೇಗೇ ತ್ಸೇಗೇದುಕೊಂಡರೇ ಎಲ್ಲಲಿ ಅಡಿಕೇಯೂ ಹಾಗೇೇ ಎಲ್ಲಲಿ
ಮಾರಾಟವಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿ ಹುಡುಕಿ ಜನ ಖರಿೇದಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಇದೇೇ ಕಾರಣಕೇಕ ಯಲಾಲಿಪ್ಯುರದ ಆಫ್ ಅಡಿಕೇ ಜೇನ ಆಫ್, ಡಾಲ್ಲರ್ ಆಫ್ೇ
ಎನುನುತ್ತತು ೨೮ಕೂಕ ಹೇಚ್ುಚ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೇಗೊಳುಳತ್ತತುದೇ . ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ ಆಫ್ೇಯಲ್ಲಿನ ‘ಹಾಲ್ಲಡಿಕೇ’ ಹುಬಬಳಿಳ-ಧಾರವಾಡದ ಜನರ ತ್ಸಾಂಬೂಲ್ಲಕೇಕ
ವಿಲೇಯಾಗುತ್ತತುದೇ. ಬೇಳೇ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ, ರುಚಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂಗಳ ಸಂರಕಷಣೇ ಈಗ ನಮಮ ಕೃಷಿಯ ಆದಯೂತ್ಸೇಯಾಗಬೇೇಕು. ಬೇಳೇಗೇ ಪ್ಯೂರಕ ಪ್ರೇತ್ಸಾಸಾಹ
ದ್ರೇಯಬೇೇಕು. ಸಸಯೂ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ, ಕೃಷಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂದ ಹೇಚ್ುಚಗಾರಿಕೇ ಗುರುತ್ಸ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನ ಅಧ್ಯೂಯನ, ಅಭವೃದಿಧ ಮಾಗರ್ಶೆವನುನು ಪ್ಯರಾಮಶೇರ್ಶೆಗೇ
ಒಡಡಬೇೇಕು.

ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಕಂಪಯಟ ರ ಊಟಃಊಟದ ತಟಟಯ ಲ ಸಲು ಸವಲು !
ಶೇೈಕಷಣಿಕ ಪ್ಯರಗತ್ ಏರುತ್ತುರುವಂತ್ಸೇ ಕೃಷಿಯೇತ್ತರ ಕೇಷೇತ್ತರಗಳೇಡೇಗೇ ನಗರ ವಲ್ಲಸೇ ಹೇಚಿಚದೇ . ಮಾಹಿತ್ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಕಾರಂತ್ ಬಳಿಕವಂತ್ತೂ ಗಾರಮಿೇಣ
ಯುವಪ್ಯಡೇ ಸಾಫಟುವೇೇರ್ ಹಿಂದೇ ಓಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಎಕರೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ನವವಳ ೫೦ ಸಾವಿರ ಉಳಿಯದಿದಾದಗ ಮಾಸಕ ೪೫-೫೦ಸಾವಿರ
ಏಣಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಮಕಕಳು ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇ ಕೃಷಿಯನುನು ತ್ತೂಕಕೇಕ ಒಡಿಡದರು! ಒಟೂಟು ಆದಾಯ, ಖಚಿರ್ಶೆನ ತ್ತುಲ್ಲನೇಯಲ್ಲಿ ಬೇೇಸಾಯ ಬಡವಾಯಿತ್ತು.
ಮುಗದತ್ಸೇ, ಪ್ಯರಿಶರಮ, ಸಹಬಾಳೇವ ನೇಟ ಕಿಷೇಣಿಸದವು, ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ಜದಿದನಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹುಟಟುದವು. ಗಿಡ ಗೇಳೇತ್ತನದಲ್ಲಿ ನೇಮಮದಿ ಕಂಡವರು ಒತ್ತತುಡಗಳಲ್ಲಿ
ನರಳಿದರು, ನೇಲ್ಲ ಮರೇತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ವೇೇಗಕೇಕ ಹೇದಾದರಿಗೇ ಏರಿದರು. ಬದುಕು ಕಟುಟುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದದರೂ ನೇಲ್ಲ ನಂಬಿ ನಡೇಯುವ ವಿಶಾವಸ,
ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಕುಸಯಿತ್ತು. ಉಣುಣವ ಅನನುದ ಮೂಲ್ಲ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗದಂತ್ಸೇ ಮಕಕಳನುನು ಬೇಳೇಸುವ ಪ್ಯರಿಪಾಟ ಬೇಳೇಯಿತ್ತು. ಶಾಲೇಯ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ
ಬೇೇರಿಳಿಸ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೊೇರಿಸದ ಕೃಷಿಕರಿಗಿಂತ್ತ ರಾಜಕಿೇಯ ಮುತ್ತಸಾದಿಧಗಳ ಜೇವನ ಓದುವದು ಪ್ಯರಿೇಕೇಷಯಾಯಿತ್ತು. ಸಮವಸತುರ ಧ್ರಿಸ, ಟೇೈ ಕಟಟುಸ
ಮಕಕಳನುನು ಶಾಲೇಗೇ ಹೊರಡಿಸ ಹಳಿಳ ಬದುಕು ಧಿಕಕರಿಸಲ್ಲು ಹೇೇಳಿದೇವು. ಇದ್ದಬಬ ಮಗನನುನು ನಗರ ನೌಕರಿಗೇ ಕಳಿಸದವರು ‘ಕೃಷಿ ನವರ್ಶೆಹಿಸಲ್ಲೂ
ಜನಗಳಿಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇೇಳುತ್ತತು ಕಾಲ್ಲಹರಣ ಮಾಡಿದರು.
ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟಕೇಕ ನೇರವಾಗಬಹುದೇೇ ಹೊರತ್ತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂತು ಉಣುಣವ ಅನನುವಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ! ಆದರೇ ನಮಮ ನೇಲ್ಲದ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಗಳನುನು
ಹುಡುಕುವಕಿಕಂತ್ತ ಮುಂಚೇ ಮಕಕಳಿಗೇ ಪ್ಯಲಾಯನಕೇಕ ವಿೇಸಾ ಕೊಡಿಸದೇದೇವೇ . ಬಿೇಜ ಊರಿ, ಮೊಳಕೇ ಮೂಡಿ, ಚಿಗುರಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಫಲ್ಲ ನೇಡುವಷ್ಟುಟು
ಕಾಲ್ಲ ಕಾಯುವ ಸಂಯಮ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಲಿ! ಧಿಡಿೇರ್ ದುಡುಡ ಎಲ್ಲಲಿರ ಕನಸು. ಹಳಿಳಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗಲ್ಲು ಇಷ್ಟುಟು ಸಾಕು. ಮನೇ ಮನೇಗಳ ಮಧೇಯೂ
ಗೊೇಡೇ ಎದಿದದೇ, ಹದ ಮಳೇಗೇ ಹೊಲ್ಲದ ತ್ತುಂಬ ನೇರೇಯುತ್ತುದದ ರೇೈತ್ತರು ವಾಯೂಜಯೂ ಹಿಡಿದು ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸದಾದರೇ . ಕೇಲ್ಲವರು
ವೇೈವಿಧ್ಯೂಮಯ ಕೃಷಿ, ಸಸಯೂ ಬೇಳೇಸುತ್ತತು, ಕೃಷಿ ಶಸುತು ಆರಾಧಿಸುತ್ತತು ನೇಲ್ಲ ನಂಬಿದಾದರೇ. ಫಂಡು ನಂಬಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೇಧ್ನೇ ನಡೇಸುವ ತ್ತಜಞಾರ ದಂಡು
ಅಧ್ಯೂಯನ ಕಳಕಳಿಯನುನು ಹರಾಜಗೇ ಹಾಕುತ್ತುದೇ. ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇ ಕಲ್ಸದ ಕೃಷಿ ಜಾಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಥಿರ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ರೇೈತ್ತರು ಸೇೈನ್ಸ್ನ ಮುಖ
ನೇಡಿ ನಕಿಕದಾದರೇ, ಸೊೇತ್ದಾದರೇ, ಖುಷಿಯ ಕಷಣ ಹುಡುಕಿದಾದರೇ.
ಕೃಷಿ ನೇಲ್ಲವೇಂಬ ಹಳಿಳ ಮೂಲೇ ನತ್ತಯೂ ಹರಾಜು ಕಟೇಟುಯಂತ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತುದೇ . ಮಕಕಳ ವಿಳಾಸಗಳಷ್ಟೇಟುೇ ಬದಲಾಗುತ್ತುದದ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿರಿಯರು ಕೃಷಿ
ಹಸುರು ಮರೇತ್ತು ನಗರಮುಖಿೇ ದಾರಿ ಅರಸದಾದರೇ. ‘ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಹಳಿಳ ಮಾರಾಟ!’ ಪ್ಯರಸುತುತ್ತ ಕೃಷಿ ತ್ತಲ್ಲಲಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೇಳಿದ ಒಂದು ಸಾಲ್ಲು
ಸವಾಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇಟುೇ! ಅಡಿಕೇ ಪ್ಯತ್ರಕೇಯ ಮೂಡೇಬಳಿಳ ಹಾಗೂ ಉದಯವಾಣಿ ಪ್ಯತ್ರಕೇಯ ಬಹುಧಾನಯೂ ಅಂಕಣಗಳಿಂದ ಆಯದ ಬರೇಹಗಳು ಇಲ್ಲಿವೇ . ಈ ನನನು
ಬರೇಹಗಳನುನು ಪ್ಯರಕಟಸದ ಪ್ಯತ್ರಕೇಗಳ ಸಂಪಾದಕರಿಗೇ ಹಾಗೂ ಇದನುನು ಈಗ ಚೇಂದದ ಪ್ಯುಸತುಕವಾಗಿ ಪ್ಯರಕಟಸುತ್ತುರುವ ಮಿತ್ತರ ಡಾ. ಎಂ,ಬೇೈರೇೇಗೌಡರಿಗೇ
ಕೃತ್ತಜಞಾತ್ಸೇಗಳು.
ಪ್ಯುಸತುಕಗಳಿಂದ : ಶವಾನಂದ ಕಳವೇ: ಅರಣಯೂ:ಅರಣಯೂ: ಮರಗಳ ವಿವಿಧ್ ಉಪ್ಯಯೇಗಗಳು: ಬಹೂಪ್ಯಯೇಗಿ ಮರಗಳುಕಡಿದವರಿಗೇ ಒಲ್ದ
ಅಡ’ವಿ’ಜಾಞಾನ!
ಮನೇಯ ಪ್ಯರಧಾನ ಬಾಗಿಲ್ಗೇ ಹಲ್ಲಸು, ಅಡಿಪ್ಯಟಟುಗೇ ಹುನುಗಲ್ಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲ್ಗೇ ಬೇಟಟುಹೊನೇನು, ಕಂಬಕೇಕ ಹಲ್ಲಸು, ಬಿೇಟೇ, ತೊಲೇಗೇ ಮತ್ತು, ನಂದಿ
ಮರದಿಂದ ಪ್ಯಕಾಸು ಹಾಗೂ ರಿೇಪ್ಯು ತ್ತಯಾರಿ. ಮನೇಯ ಕೊೇಳುಕಂಬ ಹಾಗೂ ಎಳೇಗೇ ಹುನಾಲ್ಲು ಮರ. ಮಲ್ಲಗುವ ಮಂಚ್ಕೇಕ ಕಾಸರಕ ಹಿೇಗೇ
ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ೩೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಒಂದು ಮನೇಗೇ ಬಳಸುತ್ತುದದ ಕಟಟುಗೇಗಳ ವಿವರ ಸಂಗರಹಿಸದರೇ ಅವು ಕಾಡಿನ ರಹಸಯೂ ಹೇೇಳುವಷ್ಟುಟು
ಪ್ಯರಭಾವಿಯಾಗಿವೇ.
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ನೇೇಗಿಲ್ಗೇ ಬಳಸುವದು ಕಾಸರಕ ಮರ, ಕತ್ತುಯ ಹಿಡಿಗೇ ಊರ ಹೊನೇನು ಬೇೇರು, ನುರುಕಲ್ಲು ಗಿಡ ಬೇೇಕು. ಹಿರಿಯಜಜನ ಊರುಗೊೇಲ್ಲು ಮಂದಾರ
ಕಟಟುಗೇಯದಾದರೇ ಒಳೇಳಯದು, ಕಡಗೊೇಲ್ಗೇ ಹಾಲ್ಲು ಬರುವ ಗಿಡವಾಗಬೇೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ಲು ಖೇೈರ ಶೇರೇಷ್ಟಟು , ರೊಟಟುಮಣೇಗೇ ಹಲ್ಲಸು, ಸಾಗವಾನ
ಉಪ್ಯಯುಕತು, ಸಲ್ಕೇ(ಗುದದಲ್) ಕಾವು ಮಾಡಲ್ಲು ಬಿಲ್ಹಾಯಿಗ ಒಳೇಳಯದು, ದೇೇವರ ಪೇಠಕೇಕ ನೇರು ಸಹಿಷ್ಟುಣಗುಣದ ಬಿೇಟೇ, ಹಲ್ಲಸು, ವಾಟೇ ಮರ
ಬಳಕೇ. ದೇೇವಾಲ್ಲಯದ ರಥವ, ಧ್ವಜ ಕಂಬಕೇಕ ವಾಟೇ, ರಂಜಲ್ಲು, ಮನೇ ಬಳಕೇಗೇ ಉಪ್ಯುಪ ಸಂಗರಹಿಸುವ ಪೇಟಟುಗೇಗೇ ಉಪ್ಯುಪಚ್ಂದಿರಕೇ, ಜೇೇನು ಸಾಕುವ
ಪೇಟಟುಗೇಗೇ ನಂದಿ, ಹೇೇನು ತ್ಸೇಗೇಯುವ ಹಣಿಗೇಗೇ ಶವಣೇ, ಕೂಗಲ್ಲ ಬಳಿಳಯ ಕವಳದ ಮರಿಗೇ, ಬೇತ್ತತುದ ಬುಟಟು, ಕೃಷಿ ಬೇೇಲ್ಗೇ ನಾಲೇರ್ಶೆ ಬಳಿಳ, ಮಿೇನು
ಹಿಡಿಯುವದಕೇಕ ಶರೇತ್ಸಾಳೇಕಾಯಿ, ಜಟೇಟುಯಿಂದ ನೇರೇತ್ತತುಲ್ಲು ಬಗಿನೇ ಮರದ ಬಕೇಟ್! ಕಬಿಬನಗಾಣ ಕಬಿಬಣದಾದಗುವ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮಸೇಮರದ
ಕಟಟುಗೇಯಲ್ಲಿ ಗಾಣ ತ್ತಯಾರಿ. ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ಆಲೇಮನೇಯಲ್ಲಿ ಕೊೇಣನನುನು ಹೊಡೇಯಲ್ಲು ಬಳಸುವ ಕೊೇಲ್ಲು ಕಾಸರಕದಾದದರೇ ಉತ್ತತುಮ ಎಂದು
ಕುಂದಾಪ್ಯುರದ ಆಲೇಮಾಮ ಹೇೇಳಿದುದ ನೇನಪರಬಹುದು!
ಕಾಡು ಹಳಿಳಗೇ ಬಂದು ಕಟಟುಗೇ ಗುಣ ನೇಡಿ ಯಾವ ಮರ ಯಾವ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ಬಳಸಬೇೇಕು ಎಂದು ಯಾರೂ ನಮಗೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲಲಿ. ಕಡಿದು ಬಳಸದ
ತ್ಳುವಳಿಕೇಯಲ್ಲಿ ಇಂತ್ತಹ ಜಾಞಾನ ಬೇಳೇದಿದೇ. ಒಂದು ಮೊಳೇ ಬಳಸದೇ ಮನೇ ನಮಿರ್ಶೆಸುವ ಪ್ಯರಿಣಿತ್ ನಮಮಲ್ಲಿತ್ತುತು. ಮೊಳೇಗೇ ಬದಲ್ಲು ಆಗ ಕಟಟುಗೇ ಬೇಣೇ
ಬಳಕೇ. ಚ್ಳಿಗೇ ಕುಗಿಗ, ಮಳೇಗೇ ಹಿಗುಗವ ಕಾಷ್ಟಠ ಗುಣ ಬಾಗಿಲ್ಲು, ಕಿಟಕಿಗಳ ಪ್ಯಟಟು, ಸಂದು ಕೂಡಿಸುವ ನಾಜೂಕಿನ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ದ್ಡಡ ಸಮಸೇಯೂ. ಬಿದಿರು
ಬೇಣೇ, ಲ್ಲಕಿಕ ಬೇಣೇ ಬಳಸದರೇ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲಗೇಗಳನುನು ಪ್ಯಟಟುಗೇ ಹೊಂದಿ ಕೂಡಿರಸಬಹುದು, ಅದು ಯಾವ ಕಾಲ್ಲಕೂಕ ಗಾತ್ತರ ವಯೂತ್ತಯೂಯವಾಗದು ಎಂದು
ಆಚಾರಿಗಳಿಗೇ ಅನುಭವ ಕಲ್ಸತ್ತು. ಮಾವಿನ ಮರ ಕಡಿದು ಗರಗಸದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಗೇ ತ್ತಯಾರಿಸ ನೇೇರ ಹಸಕಟಟುಗೇ ಮನೇಗೇ ಬಳಸದ ವಷ್ಟರ್ಶೆ
ಕಿೇಟಬಾದೇಯಿಂದ ಹಲ್ಲಗೇ ಹಾಳು. ಮಾವಿನ ನಾಟಾ ಕೊರೇದ ಬಳಿಕ ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ್ಲ ನೇರಲ್ಲಿ ನೇನೇಹಾಕುವ ಸಂಸಕರಣೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿೇಟತ್ತಡೇಗೇ ಸುಲ್ಲಭ ಅಸತುರ
ಗೊೇಚ್ರಿಸತ್ತು!. ಮನೇ ಮಹಡಿಗೇ ಹಲ್ಲಗೇ ಹಾಕಿ ಮಣುಣ ಹಾಕುವದು ವಾಡಿಕೇ , ಕೇಲ್ಲವು ಕಟಟುಗೇಗಳು ಮಣಿಣಗೇ ಬೇೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತತುವೇ. ಭರಣಿಗೇ ಮರದ
ಹಲ್ಲಗೇ ಬಳಸದರೇ ಅದರ ಕಹಿಗುಣಕೇಕ ಗೇದದಲ್ಲು ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಂಬ ಅರಿವು ಬೇಳೇಯಿತ್ತು. ಹೇಬಬಲ್ಲಸು, ಹೊನೇನು ಮುಂತ್ಸಾದ ಹಲ್ಲಗೇ ಬಳಸದಾಗ ಗೇದದಲ್ಲು
ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಮಹಡಿಯ ಹಲ್ಲಗೇಯ ಮೆೇಲೇ ದಾಲ್ಚನನು ಎಲೇ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಯಾವುದ್ೇ ಮನೇಯ ಅನುಭವ ಇನನುಂದು ಮನೇಗೇ ಹರಿದು
ಬಂತ್ತು. ಈಗ ನೂರಾರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಮಹಡಿ ಕೇಡವಿದರೇ ಅದರ ಮಣ್ಣಳಗೇ ಶತ್ತಮಾನದ ಎಲೇಗಳು ನನೇನು ಕೊಯದ ಎಲೇಗಳಂತ್ಸೇ
ಸುರಕಿಷತ್ತವಾಗಿರುವದನುನು ಗಮನಸಬಹುದು. ಶರಸಯಲ್ಲಿ ರಸೇತು ಅಗಲ್ೇಕರಣ ನಡೇದಾಗ ಹಳೇ ಹಳೇಯ ಕಟಟುಡ ಕೇಡವಿದರು, ಶತ್ತಮಾನದ ದಾಲ್ಚನನು
ಎಲೇಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಬಿೇದಿಗೇ ಬಿದುದ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯ ಸಾಕಷಯ ಹೇೇಳಿದವು.
ಮನೇಯ ಪ್ಯರಧಾನ ಬಾಗಿಲ್ಗೇ ಹಲ್ಲಸು, ಅಡಿಪ್ಯಟಟುಗೇ ಹುನುಗಲ್ಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲ್ಗೇ ಬೇಟಟುಹೊನೇನು, ಕಂಬಕೇಕ ಹಲ್ಲಸು, ಬಿೇಟೇ, ತೊಲೇಗೇ ಮತ್ತು, ನಂದಿ
ಮರದಿಂದ ಪ್ಯಕಾಸು ಹಾಗೂ ರಿೇಪ್ಯು ತ್ತಯಾರಿ. ಮನೇಯ ಕೊೇಳುಕಂಬ ಹಾಗೂ ಎಳೇಗೇ ಹುನಾಲ್ಲು ಮರ. ಮಲ್ಲಗುವ ಮಂಚ್ಕೇಕ ಕಾಸರಕ, ಹಿೇಗೇ
ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ೩೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಒಂದು ಮನೇಗೇ ಬಳಸುತ್ತುದದ ಕಟಟುಗೇಗಳ ವಿವರ ಸಂಗರಹಿಸದರೇ ಅವು ಕಾಡಿನ ರಹಸಯೂ ಹೇೇಳುವಷ್ಟುಟು
ಪ್ಯರಭಾವಿಯಾಗಿವೇ. ನಮಾರ್ಶೆಣಕೇಕ ಬಳಸುವ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಕಟಟುಗೇಗಳು ಪ್ಯಕಕದ ಕಾಡಿನಂದ ಬಂದವು. ೪೦-೪೫ ಜಾತ್ಯ ಕಟಟುಗೇ, ನಾರು, ಎಲೇ ಬಳಸ ಪ್ಯರತ್
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೇ ನಮಾರ್ಶೆಣ. ಯಾವ ಮರವನುನು ಹೇೇಗೇ ಬಳಸಬೇೇಕು, ಯಾವ ಮರವನುನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಧಿ-ನಷ್ಟೇೇಧ್ಗಳಿಗೇ ಸಥಿಳಿೇಯ
ಅರಣಯೂ ಸಂಪ್ಯತ್ತುನ ಆಧಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲವು ಲ್ಲಕಷ ಮರ ಕಡಿದು ಗಳಿಸದ ಅಪಾರ ಅನುಭವಗಳಿವೇ. ಓದು ಬಾರದವರು ನಮಮ ಅಡವಿ ಓದಿ ಸಸಯೂ
ಗುಣದ ಹಲ್ಲವು ಸಂಗತ್ ಕಲ್ತ್ದಾದರೇ !
ಇತ್ತುೇಚೇಗೇ ಶೃಂಗೇೇರಿ ಕಾಡಿನ ಬಗಿನೇ ಮರಗಳು ನೂರಾರು ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದ ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಗೇ ಲಾರಿ ಏರಿ ಹೊರಟದದವು. ಶಕಾರಿಪ್ಯುರದಲ್ಲಿ
ಮಾಗರ್ಶೆ ಮಧೇಯೂ ಲಾರಿ ನಲ್ಲಿಸ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಣೇ ಆರಂಭಸದೇ. ನಮಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಅಪ್ಯುರೂಪ್ಯವಾಗುತ್ತುವೇ, ಕಾಡಿನ ಮರಗಳೇಲ್ಲಲಿ ಹಿೇಗೇ ಲಾರಿ
ಏರಿದರೇ ಹೇೇಗೇಂಬ ಚಿಂತ್ಸೇ. ಗದೇದ ಉಳುಮೆ ಬಳಿಕ ಹೇಂಡೇ ಒಡೇಯುವದು, ನೇಲ್ಲ ಸಮತ್ತಟುಟುಗೊಳಿಸುವದು, ನಾಟಗೇ ಮುಂಚೇ ಕೇಸರು ಮಣುಣ
ಜಾರಿಸುವದಕೇಕ ಕೊರಡು ಹೊಡೇಯಬೇೇಕು. ಅದಕೇಕ ಬಗಿನೇ ಲಾಯಕುಕ, ಅದಕೇಕ ಮರ ಒಡೇದು ಕೊರಡು ತ್ತಯಾರಿಸುತ್ಸಾತುರೇ . ಕಾಡು ಕಣಿವೇಯ
ಮರವನುನು ನೇರೇಯ ಕೃಷಿಕರು ಬಳಸುವದಷ್ಟೇಟುೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮರ ಬಳಕೇಯ ಜಾಞಾನ ಕಾಡಿನಂದ ೨೦೦-೩೦೦ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದ
ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಗಳಲ್ಲೂಲಿ ತ್ತಲ್ಲತ್ತಲಾಂತ್ತರಗಳಿಂದ ಬೇಳೇದು ಬಂದಿದೇ . ಹಿಂದೇ ತ್ತಲೇಹೊರೇ, ಚ್ಕಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರು ತ್ತಲ್ಲುಪ್ಯುತ್ತುದದ ಮರಗಳು ಈಗ ಲಾರಿ
ಏರಿ ಕೃಷಿ ಏಳೇಗಗೇ ಹೊೇಗುತ್ತುವೇ . ನಮಮ ಕಾಡಿನ ಬಿದಿರು ಬಳಸ ನಮಿರ್ಶೆಸದ ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯ ಮಣಿಣನ ಮನೇಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಶತ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ನಂತ್ತು
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ಬಳಕೇಯ ಬೇರಗು ಹೇೇಳುತ್ತುವೇ.
ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಉಳವಿ ಜಾತ್ಸೇರಗೇ ಸಾವಿರಾರು ಎತ್ತುನ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲ್ಲು ನಾಡಿನ ಜನ ಬರುತ್ತುದದರು. ಸುಗಿಗ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಡು ಕಣಿವೇಯ
ಚ್ನನುಬಸವಣಣನ ದಶರ್ಶೆನ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ಪ್ಯುಣಯೂದ ಕೇಲ್ಲಸ. ಜಾತ್ಸೇರಗೇ ೧೫ ದಿನ ಮುಂಚಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೆೇತ್ತ ಬರುತ್ತುದದ ರೇೈತ್ತರು ಕಾಳಿ ಕಣಿವೇಯ
ಕಾಡಿನ ಬಗಿನೇ, ಬೇತ್ತತು ಕಡಿಯುತ್ತುದದರು. ಎತ್ತುನಗಾಡಿಗೇ ಹೊಸ ರಂಗು ನೇಡುತ್ತುದದರು. ಅಗತ್ತಯೂ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಯಕರಣ ರೂಪಸಕೊಂಡು ಊರಿಗೇ
ಮರಳುತ್ದದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಕಣಿವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತ್ ಮರವಿದೇ ಎಂಬ ತ್ಳುವಳಿಕೇ ಉಳವಿ ಊರಿನವರಿಗಿಂತ್ತ ಜಾತ್ಸೇರಗೇ ಬರುವ ಕೃಷಿಕರಿಗೇ
ಚೇನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದಿತ್ತುತು!.
ಹಸುರು ಲೇಕದ ಹಳೇ ಕತ್ಸೇ ಹುಡುಕಿದರೇ ಮರ ಬಳಕೇಯ ಇನನುಷ್ಟುಟು ಸಾವರಸಯೂ ಸಾಕಷಿಟುದೇ . ಆದರೇ ಇಂದಿನ ಬಳಕೇಗೇ ಮರ ಏಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಮುಖಯೂ
ಪ್ಯರಶೇನು. ನಮಮ ಒತ್ತತುಡಕೇಕ ಸಸಯೂಲೇಕ ಕಣೇಣದುರು ಖಾಲ್ಯಾಗಿದೇ, ಪ್ಯರಿಸರ ತ್ತಲ್ಲಲಿಣ ಇಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ಕಡಿದವರಿಗೇ ಇನುನು ‘ಮರ ಇಲ್ಲಲಿಣಣ’ ಎಂದು ಸಾರಿ
ಹೇೇಳುತ್ತುದೇ. ಕಾಡಿನ ಪ್ಯರತ್ ಸಸಯೂದ ಬಳಕೇ ಜಾಞಾನ ಕಡಿದವರಿಗೇ ಒಲ್ದಿದೇ. ಈಗ ನಾವು ಗಿಡದ ನೇವು ಕೊಂಚ್ ಆಲ್ಸಬೇೇಕು. ಹೊಲ್ಲ ಮನೇಗೇ
ಬಳಸುತ್ತುದದ ಸಸಯೂ ಲೇಕವನುನು ಈ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ ಬೇಳೇಸಬೇೇಕು.
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ಶಕಷ ಣದ ಕನನ ಡ, ಕೃಷ ಭವಷಯ ದ ಮುನುನಡ !
ಸೊೇಲ್ಗರ ಪ್ೇಡಿನ ಅಜಜ ಶಾಲೇಗೇ ಬಂದು ಗಿಡಮೂಲ್ಕಾ ಜಾಞಾನದ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ಯುವ ಸಂಗತ್ ಪಾಯೂಂಟು ಹಾಕಿದ ಮೆೇಷ್ಟಟುರಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ತರವಲ್ಲಲಿ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಎಂಬ ಕಲ್ಲಪನೇ ಮೂಡಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಯಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಶಕಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಆಗಬೇೇಕಾದುದು ಇದೇೇ ಕೇಲ್ಲಸ,
ಊರಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ತೊೇರಿಸುವದು ಮುಖಯೂ ಗುರಿ. ಆಗ ಅನನುದ ವೃತ್ತುಯನುನು ಅಭಮಾನದಿಂದ ನೇಡಲ್ಲು ಮನಸಸಾಗೇ
ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ. ‘ಭಾರತ್ತದ ಕೃಷಿಕರು ಬಡವರು……ಅವರು ಬೇವರಿಳಿಸ ದುಡಿಯುತ್ಸಾತುರೇ‘ ಎಂದು ಕಾಲ್ಲದ ಪಾಠ ಓದುತ್ತುದದರೇ ನೇಲ್ಲದ ಪರೇತ್
ರವಷ್ಟೂಟು ಹುಟುಟುವದಿಲ್ಲಲಿ, ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇ ತ್ಸೇರೇದುಕೊಳುಳವದಿಲ್ಲಲಿ. ಬದುಕಿ ಗೇದದವರ, ನೇಮಮದಿ ಕಂಡವರ ಮಾಗರ್ಶೆಪ್ಯಥವ ಅರಿತ್ಸಾಗ ಮಾತ್ತರ ಮಕಕಳಿಗೇ
ಕೃಷಿ ನೇತ್ ಆಪ್ಯತುವಾಗುತ್ತತುದೇ.

ಮನೇ ಮಕಕಳನುನು ಕೃಷಿ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಹಿರಿಯರ ಜಾಣೇಮ ಈಗ ದಾರಿ ತ್ತಪಪದೇ . ಹಿಂದಿನಂತ್ಸೇ ಈಗ ಮನೇ ತ್ತುಂಬ ಮಕಕಳಿಲ್ಲಲಿ, ಇರುವ
ಒಂದೇೇ ಮಗುವಿಗೇ ಒಳೇಳಯ ಶಕಷಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಳಜ ಹೇಚಿಚದೇ . ಪಾಠ, ಟೂಯೂಷ್ಟನ್, ಪ್ಯರವೇೇಶ ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ, ವಾಷಿರ್ಶೆಕ ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ ಎಂದು ಮಗುವಿನ
ಮನಸಸಾನುನು ನಗರ ಸುಖದ ನೌಕರಿ ನೇೇರಕೇಕ ಕಟುಟುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಸಾಗಿದೇ . ತ್ಂಗಳುಗಟಟುಲೇ ರಜೇಯಿದದರೂ ಗದೇದ ಕೇಲ್ಲಸಕೊಕ, ತೊೇಟದ ಕೇಲ್ಲಸಕೊಕ ಮಕಕಳು
ದುಡಿಯುವದು ನಮಮ ಪ್ಯರತ್ಷ್ಟೇಠಗೇ ಕುಂದು ಎಂಬ ಮನೇಭಾವ ಬೇಳೇದಿದೇ . ಮನೇಯ ಜಮಿೇನು ಎಲ್ಲಿದೇ? ಗಡಿ ಗುರುತ್ತುಗಳೇಲ್ಲಿವೇ? ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟುಟು ಜಾನುವಾರು ಇದೇ? ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಯಾವ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ? ಕನಷ್ಟಠ ಪ್ಯರಶೇನುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತತುರಿಸುವ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಕೃಷಿಕರ ಮನೇಯ
ಪೌರಢಶಾಲಾ ಮಕಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಲಿ! ಕೃಷಿ ನೇಲ್ಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೇವನ ನಡೇಸುವ ಕುಟುಂಬಕೇಕ ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಾಞಾನ ಬೇೇಕು. ನೌಕರಿ
ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಸಮೂಹ ಮಕಕಳ ಮನಸುಸಾ ತೊೇಟಕೇಕ ನುಗಗದಂತ್ಸೇ ಒತ್ಸಾತುಯದ ಬೇೇಲ್ ಹಾಕುತ್ತುದೇ .
ಗಾರಮಿೇಣ ಶಾಲೇಗಳ ಶಕಷಣ ಮಾಗರ್ಶೆವನುನು ಪ್ಯುನರ್ ವಿಮಶರ್ಶೆಸುವ ಸಂದಭರ್ಶೆ ಎದುರಾಗಿದೇ. ಶಾಲೇಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಕೃಷಿ, ಪ್ಯರಿಸರದ
ಮಾಹಿತ್ ಹಂಚ್ುವ ಕಾಯರ್ಶೆ ಹೇಚ್ಚಬೇೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಂದಿನ ತ್ತುತ್ತುರ್ಶೆ ಅಗತ್ತಯೂ. ಕರಾವಳಿಯ ಮಕಕಳಿಗೇ ಬಿೇಸು ಬಲೇ, ಗೊೇರು ಬಲೇ, ಚಿಟಟುಕಂಟಲಿ,
ಕುಕಿರ್ಶೆಯಂತ್ತಹ ಮಿೇನುಗಾರಿಕೇ ಪ್ಯರಿಕರಗಳ ಬಳಕೇ ಸೂಕಷಮಗಳನುನು ಹೇೇಳಬಹುದು, ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯ ಮಕಕಳಿಗೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣಿಣನ ವಿವಿಧ್
ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇೇಗೇ ಬೇಳೇ ತ್ಸೇಗೇಯುವರೇಂಬ ಜಾಣೇಮ ತೊೇರಿಸಬಹುದು, ಮಲೇನಾಡಿನ ವೇೈವಿಧ್ಯೂಮಯ ತೊೇಟಗಾರಿಕಾ ಬೇಳೇಗಳ ಕೃಷಿ ಅರಿವನುನು ನೇಲ್ಲದ
ಮಕಕಳಿಗೇ ತ್ಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ಯರತ್ ಶಾಲೇಯ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೇ ಮಹತ್ತವದ ಚ್ಟುವಟಕೇ ವಿೇಕಷಣೇಗೇ ಕರೇದ್ಯಯೂಬಹುದು…..ಹಿೇಗೇ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಗಳು
ಹತ್ಸಾತುರು. ಊರಿನ ಕೃಷಿ ಜಾಞಾನ ಬಲ್ಲಲಿವರಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಳಿಗೊಮೆಮ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ನಮಮ ಶಾಲಾ ಮೆೇಷ್ಟುಟುರಗಳು ಹಳಿಳ ಜಾಞಾನಗಳನುನು ಶಾಲೇಯಲ್ಲಿ
ಕೊರೇಢೇಕರಿಸ ಮಕಕಳಿಗೇ ಪ್ಯರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಂಚ್ುವ ಮನೇಭಾವ ಹೊಂದಬೇೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯರಶನುೇತ್ತತುರಕೇಕ ನಡೇಯುವ
ಚ್ಟುವಟಕೇಯಾಗದೇೇ ಮನದಾಳಕೇಕ ಇಳಿಯುವ ಪಾರತ್ತಯೂಕಿಷಕೇಯಾಗಬೇೇಕು. ತ್ತರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೇತು ಮತ್ಸೇತು ಹೇೇಳಿ ನೇನಪಸುವ ಕಾಯರ್ಶೆ ಬೇೇಕು. ಒಂದು
ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲಕರ ಆಟ, ಮನೇರಂಜನೇ, ಹಬಬ, ಆಸಕಿತುದಾಯಕ ಚ್ಟುವಟಕೇಯಂತ್ಸೇ ಮಕಕಳಿಗೇ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಬಿತ್ತತುಬೇೇಕು. ಯಾವುದೇೇ ಕಾರಣಕೂಕ
ಮಕಕಳಿಗೇ ಹೊರೇಯಾಗಬಾರದು. ಅಕಾಡೇಮಿಕ್ ಶಸುತು ಬೇೇಕಾಗಿಲ್ಲಲಿ, ಪ್ಯರಿೇಕೇಷ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಗತ್ತಯೂವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಈ ಕಾಯರ್ಶೆ ನಡೇಸಬಹುದು.
ಕೃಷಿ ಅರಿವಿಗೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗ ಶಾಲೇಯ ಸಮಯವನುನು ಏಕೇ ಇದಕೇಕ ಒಳಪ್ಯಡಿಸಬೇೇಕು? ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಹೇೇಳುವದನುನು ಶಾಲೇ
ಮಾಡುವದಾದರೇ ಮಕಕಳನುನು ಶಾಲೇಗೇ ಕಳಿಸದೇೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ನಡೇಸಬಹುದಿತ್ತತುಲ್ಲಲಿವೇೇ ? ಚ್ಚೇರ್ಶೆಗಳು ಏಳಬಹುದು. ಮಕಕಳೇಲ್ಲಲಿ ಸೇೇರಿ ಒಂದು
ಮಾಹಿತ್, ಚ್ಟುವಟಕೇಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಗಳುಳವಾಗ ಪೇೈಪ್ೇಟಯಲ್ಲಿ ಮನಸುಸಾ ಕಲ್ಕೇಗೇ ಒಗುಗತ್ತತುದೇ . ಅಷ್ಟಟುಕೂಕ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಮಣುಣ ಮುಟಟುದಂತ್ಸೇ ಮಕಕಳನುನು
ನೇಲ್ಲದ ಎತ್ತತುರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ವಿವೇೇಚ್ನೇಯಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಗಿದೇದೇವೇ , ಕೃಷಿಗೇ ಭವಿಷ್ಟಯೂವೇೇ ಇಲ್ಲಲಿವೇಂದು ಬಬೇಬ ಹೊಡೇದಿದೇದೇವೇ. ಸವತ್ತಃ
ನಾವೇೇ ಕೃಷಿ ಅಭಮಾನ ಶೂನಯೂರಾಗಿದೇದೇವೇ. ಶಾಲೇ ಶಕಷಣ ಈಗ ಮಕಕಳ ಮುಖೇೇನ ಸಮುದಾಯವನುನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಬೇೇಕಾಗಿದೇ. ಎಳೇಯ
ಮಕಕಳು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಪ್ಯಡೇದ ಮಾತ್ತರಕೇಕ ಅವರೇಲ್ಲಲಿ ಮುಂದೇ ಒಳೇಳಯ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ನೇೇಗಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ನೇಲೇಸುತ್ಸಾತುರೇಂದು ಅಥವರ್ಶೆವಲ್ಲಲಿ,
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ಹಾಗೇೇ ಭಾವಿಸುವದೂ ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ ಪ್ಯರಿಸರದ ಅರಿವು ಪ್ಯರೊೇಕಷವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಟಯೂಕೇಕ ನೇರವಾಗುತ್ತತುದೇ. ನಮಮ ಮಕಕಳು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಣರ್ಶೆಯ
ತ್ಸೇಗೇದುಕೊಳುಳವ ಸಂದಭರ್ಶೆ ಬಂದಾಗ ನೇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನಯೂ ಅರಿವು ಕೃಷಿಕಪ್ಯರ ನಧಾರ್ಶೆರ ಕೃಷಿಗೊಳಳಲ್ಲು ಪೇರೇರೇೇಪಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೇಟಟುದ ಸೊೇಲ್ಗರ ಮಕಕಳಿಗೇ ಶಕಷಣ ನೇಡಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಿವೇೇಕಾನಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಲಾಯೂಣ ಕೇೇಂದರ ಮಕಕಳ ಪ್ಯರಿಸರದ ಭಾಷ್ಟೇ ,
ಹಾಡುಗಳ ಮುಖೇೇನವೇೇ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಠಯೂ ರೂಪಸದೇ. ತ್ತಮಮ ಸೊೇಲ್ಗರ ಪ್ೇಡಿನ ಅಜಜ ಶಾಲೇಗೇ ಬಂದು ಗಿಡಮೂಲ್ಕಾ ಜಾಞಾನದ ಪಾಠ
ಮಾಡುವಾಗ ಕಲ್ಯುವ ಸಂಗತ್ ಪಾಯೂಂಟು ಹಾಕಿದ ಮೆೇಷ್ಟಟುರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರವಲ್ಲಲಿ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಎಂಬ ಕಲ್ಲಪನೇ ಮೂಡಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಯಿತ್ತು.
ಶಾಲಾ ಶಕಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಆಗಬೇೇಕಾದುದು ಇದೇೇ ಕೇಲ್ಲಸ, ಊರಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶ ತೊೇರಿಸುವದು ಮುಖಯೂ ಗುರಿ. ಆಗ
ಅನನುದ ವೃತ್ತುಯನುನು ಅಭಮಾನದಿಂದ ನೇಡಲ್ಲು ಮನಸಸಾಗೇ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ . ‘ಭಾರತ್ತದ ಕೃಷಿಕರು ಬಡವರು…..ಅವರು ಬೇವರಿಳಿಸ
ದುಡಿಯುತ್ಸಾತುರೇ’ ಎಂದು ಕಾಲ್ಲದ ಪಾಠ ಓದುತ್ತುದದರೇ ನೇಲ್ಲದ ಪರೇತ್ ರವಷ್ಟೂಟು ಹುಟುಟುವದಿಲ್ಲಲಿ , ಬದುಕಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇ ತ್ಸೇರೇದುಕೊಳುಳವದಿಲ್ಲಲಿ. ಬದುಕಿ
ಗೇದದವರ, ನೇಮಮದಿ ಕಂಡವರ ಮಾಗರ್ಶೆಪ್ಯಥವ ಅರಿತ್ಸಾಗ ಮಾತ್ತರ ಮಕಕಳಿಗೇ ಕೃಷಿ ನೇತ್ ಆಪ್ಯತುವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಶಾಲೇಗಳಿಗೇ ಕೃಷಿ ಚ್ಟುವಟಕೇಗೇ ಭೂಮಿಯಿತ್ತುತು. ಶಾಲೇಯ ಮಕಕಳು ಶಾಲೇಯ ಗದೇದ ನಾಟ ಮಾಡುತ್ತುದದ ದಿನಗಳಿದದವು.
ಡೇನಾಮಕ್ರ್ಶೆ ನೇರವಿನ ಯೇಜನೇಯಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದ ಆಯದ ಶಾಲೇಗಳಿಗೇ ತೊೇಟಕೇಕ ಭೂಮಿ, ಹಣುಣ ಹಂಪ್ಯಲ್ಲು ಸಸ, ಪ್ಯಂಪ್ಸೇಟ್ ವಯೂವಸೇಥಿಯನುನು ೪೦
ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇಯೇ ಸರಕಾರ ನೇಡಿತ್ತುತು. ಕಾಂಪ್ೇಸಟು್ ನಮಾರ್ಶೆಣ, ಸಸ ನೇಡುವ ವಿಧಾನ, ಕೃಷಿ ಬೇಳೇ ನವರ್ಶೆಹಣೇಯ ಪಾಠವನುನು ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ
ಮಕಕಳು ಕಲ್ತ್ದಾದರೇ. ಈಗಲ್ಲೂ ಹಲ್ಲವು ಶಾಲೇಗಳು ಸರಕಾರದ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಶಾಲೇಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಪ್ಯರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಕಕಳಿಗೇ ಅನುಭವ ಪಾಠ
ಹಂಚ್ುತ್ತುವೇ. ಒಂದು ಅಡಿಕೇ ಸಸ ನಾಟ ಮಾಡಿ ಹೇೇಗೇ ನವರ್ಶೆಹಣೇ ಮಾಡಿದರೇ ನಾಲ್ಲುಕ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಫಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯೂವೇಂಬ ಅರಿವು ಶಾಲೇಯಲ್ಲಿ ಸಸ ನೇಟಟು
ಮಕಕಳಿಗೇ ಎಂದೂ ಮರೇಯದ ಪಾಠವಾಗುತ್ತತುದೇ. ಶಾಲೇಯ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ಕನನುಡಿಯಿದೇ, ಬೇಳೇವ ಮಕಕಳ ಬದುಕಿಗೇ ಮುನುನುಡಿ ಬರೇಯುವ
ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ಮಕಕಳು, ಪಾಲ್ಲಕರು, ಶಕಷಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಸುರು ಶಕಷಣದ ಚಿಂತ್ತನೇ ಸಾಕಾರವಾಗಬೇೇಕು. ರಾಜಯೂದ ಅಲ್ಲಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ಶೆನವರ್ಶೆಹಿಸುತ್ತುರುವ
ಶಾಲಾ ಪ್ಯರಿಸರ ಶಕಷಣ ಇಂತ್ತಹ ಯತ್ತನುಗಳಿಗೇ ಮಾದರಿ ಮಾಗರ್ಶೆ ತೊೇರಿಸಬಹುದು.
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ಕೃಷ ಅರವನಲ ಬಲಯ ದ ನನಪಗಳು
ಎತ್ತುನಗಾಡಿ ದುರಸತು ಮಾಡಿಸ ಶವಣೇ ಮರದ ಹೊಸ ನಗ ಮಾಡಿಸದದನುನು ಕೃಷಿ ವಕಾತುರರಂತ್ಸೇ ಚೇಟುದದದ ಮಕಕಳು ಹೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಕೂಲ್ ಕೇಲ್ಲಸ
ಮಾಡುವವರ ಹೇಸರು, ತ್ಸೇಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡಕೇಕ ಕಾಸರಕದ ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ತಂದವರ ವಿವರಗಳು ತ್ಳಿದಿದದವು. ಒಬಬ ಆಳು ದಿನಕೇಕ ಎಷ್ಟುಟು ಹೊರೇ ಸೊಪ್ಯುಪ
ಕಡಿದು ದ್ಡಿಡಗೇ ತ್ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಲಪನೇಯಿತ್ತುತು. ಸೊಪ್ಯುಪಗತ್ತು, ಸದೇಗತ್ತು, ಹಲ್ಲುಲಿಗತ್ತು, ಕೇೈಗೊಡಲ್, ಧ್ಮಾಸು, ನೇೇಗಿಲ್ಲು, ಕೊರಡು, ತ್ತಳೇ, ಕೊಕೇಕ
ಹಿೇಗೇ ನೂರಾರು ಕೃಷಿ ಉಪ್ಯಕರಣ ಜಾಙಾನವಂತ್ತೂ ತ್ೇರ ಸಹಜ ಸಂಗತ್. ಒಮೆಮ ನಮಮ ಮನೇಗೇ ರಜೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದ ೧೦ರ ಹುಡುಗ ಎಳೇ ಕರು
ದಿನವಿಡಿೇ ತ್ಸೇಳಳನೇಯ ಸಗಣಿ ಹಾಕುವದು ನೇಡಿ ಔಷ್ಟಧ್ವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಬಿಕೇಕ ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ನನುಸಲ್ಲು ಹಿರಿಯರಿಗೇ ಸಲ್ಲಹೇ ಮಾಡಿದುದ ಈಗಲ್ಲೂ
ನೇನಪಾಗುತ್ತುದೇ!.

ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯ ನಮಗೇ ಶಾಲೇಗೇ ಹೊೇಗುವ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ರಜೇ ಬಂದರೇ ಖುಷಿ. ಕಾಡು ಬೇಟಟುಗಳಲ್ಲಿ ದನ ಮೆೇಯಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ತ್ರುಗುವುದು,
ಏನೇ ಸಣಣ ಪ್ಯುಟಟು ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉಮೆೇದಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇಟುೇ, ಮಕಕಳಿಗೇ ಯಾವಾಗ ಶಾಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದಕಿಕಂತ್ತ
ಯಾವಾಗ ರಜೇ ಎಂಬುದು ಮುಖಯೂ! ನಮಮ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಮಥವರ್ಶೆ ಬಳಕೇಗಾಗಿಯೇ ಕೇಲ್ಲವು ಕೇಲ್ಲಸಗಳನುನು ಕಾಯಿದರಿಸುತ್ತುದದರು. ನಾಳೇ ರಜೇಯಂದು
ಪಾಟೇ ಚಿೇಲ್ಲ ಬಿೇಸಾಕಿದ ಮರುಕಷಣದಲೇಲಿೇ ನಮಮನುನು ಪ್ಯುಸಲಾಯಿಸ ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ಕೇಲ್ಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಳೇಯುವ ಮಹಾನ್ ಜಾಣೇಮ ಅವರದು. ರುಚಿ ರುಚಿಯ
ಕಾಡು ಹಣುಣ ಕೊಯುಯೂವದು, ಜೇೇನು ತ್ಸೇಗೇಯುವದು, ಹೊಳೇ ಹಳಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನುನಕೇಕ ಕರೇದ್ಯುಯೂವ ಆಮಿಷ್ಟಗಳು ಬತ್ತತುಳಿಕೇಯಲ್ಲಿರುತ್ತುದದವು. ಹಿೇಗಾಗಿ
ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಆಣತ್ಯಂತ್ಸೇ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದೇದವು. ಹಾಣೇೇ ಗೇಂಡಿನಂತ್ತಹ ಹುಡುಗರಾದ ನಾವು ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ನಂತ್ತು ಏನು ಮಹಾ ಸಾಧಿಸದೇವು
ಎನುನುವದಕಿಕಂತ್ತ ಅನನು ನೇಡುವ ವೃತ್ತು ಜತ್ಸೇ ಒಡನಾಡುತ್ತುದೇದವು ಎನುನುವುದು ಮುಖಯೂ. ಟ.ವಿ. ಲೇಕ ಹಳಿಳ ಪ್ಯರವೇೇಶಸದ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸವೇೇ
ಚೇಂದದ ಆಟ, ಭತ್ತತುದ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಒಕುಕವಾಗ ಎತ್ತುನ ಹಿಂದೇ ಮಕಕಳೇಲ್ಲಲಿ ತ್ರುಗುವುದು, ಗೊಬಬರ ತ್ಸೇಗೇದ ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿಯ ಸುತ್ತತು ಓಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಗುವ
ಖುಷಿಗೇ ಇವತ್ತುಗೂ ಯಾವ ಸಾಟಯಿಲ್ಲಲಿ!
ಕೃಷಿ ಪ್ಯರಿಸರಗಳು ಹೇಚ್ುಚ ಆಪ್ಯತುವಾಗಲ್ಲು, ಅಥವರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲು ಹಿರಿಯರ ಕೊಡುಗೇಗಳು ಮುಖಯೂ. ಮಕಕಳು ಅಂತ್ತ ಮುದುದ ಮಾಡುವ ಜಾಯಮಾನವಿಲ್ಲಲಿ,
ದುಡಿದು ತ್ನನುಬೇೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾವರ್ಶೆತ್ರಕ ಗಟಟು ನಧಾರ್ಶೆರ. ಅಡಿಕೇ ಹೇಕುಕವುದು, ಏಲ್ಲಕಿಕ ಕೊಯುಯೂವದು, ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಬಿದದಕಾಳು ಮೆಣಸು
ಆರಿಸುವದು, ಬಾಳೇಗೊನೇ ತ್ನನುಲ್ಲು ಬಂದ ಮಂಗಗಳನುನು ಓಡಿಸುವದು, ಭತ್ತತುದ ಗದೇದಗೇ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತತುನೇ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಉಳಿಮೆ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿದದ ಹುಲ್ಲಿನ
ಬುಡ ಹೇಕಿಕ ರಾಶ ಹಾಕುವದು, ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತತುನೇ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಕಿಷಗಳ ಹಿಂಡು ಗದೇದಗೇ ಬಾರದಂತ್ಸೇ ಮುಂಜಾನೇ , ಸಾಯಂಕಾಲ್ಲ ಡಬಿಬ ಬಡಿಯುತ್ತತು ಪ್ಯಕಿಷಗಳನುನು
ದೂರ ಓಡಿಸುವುದು, ಕಬುಬ ನಾಟ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೇ ಬಂದ ಬಿೇಜದ ಹೊರಸಪೇಪ ತ್ಸೇಗೇಯುವುದು, ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇೇಣದ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಮೆೇಯಲ್ಲು
ಜಾನುವಾರು ಬಾರದಂತ್ಸೇ ನಗಾ ವಹಿಸುವುದೇಲ್ಲಲಿ ನಮಮ ಹೊಣೇ. ಏಲ್ಲಕಿಕ ಗಿಡದ ಬುಡಕೇಕ ನೇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಯುಪ ಮುಚ್ುಚವುದು, ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವಿಗೇ ಅಡಿಕೇ
ಹೊಂಬಾಳೇ ಸಂಗರಹಿಸುವುದು ಹಿೇಗೇ ಕೇಲ್ಲಸಗಳು ಕೇೈತ್ತುಂಬ. ಹೇೇಳಿದ ಕೇಲ್ಲಸ ಪ್ಯೂರೇೈಸದ ಬಳಿಕ ಮೆೇಲ್ಲುಸುತುವಾರಿ ನಡೇಸುವ ಹಿರಿಯರು ನಮಮ
ಕಾಯರ್ಶೆವೇೈಖರಿಗೇ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಸಟರ್ಶೆಫ್ಕೇೇಟ್ ನೇಡುತ್ತುದದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇನುನು ತ್ತಟುಟುವದು, ತ್ತಪಪದಾಗ ಬೇನನುಗೇ ಗುದುದ ಹಾಕುವದು
ರೂಢ. ಅಳುವ/ನಗುವ ಯಾವುದೇೇ ಪ್ಯರಸಂಗಕೂಕ ಮನಸುಸಾ ಅಣಿಯಾಗಿರುತ್ತುತ್ತುತು. ಕೃಷಿ ಕಷ್ಟಟುದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ನೇಲ್ಲದ ಭಾಷ್ಟೇ ನಧಾನಕೇಕ
ಅಥವರ್ಶೆವಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಕೇೈಕಾಲ್ಲು ಕೇಸರಾಗದೇೇ, ಮೆೈಯಲಾಲಿ ಮಣಾಣಗದೇೇ ಒಂದೇೇ ಒಂದು ರಜಾ ದಿನವೂ ಕೇೈ ಜಾರಿದುದ ನೇನಪಗೇ ಬರುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಕಾಲೇೇಜನ
ಕಾಲಿಸ್ಮೆೇಟುಗಳ ಹಲ್ಲವರ ಹೇಸರು ಕಾಲ್ಲದ ಮಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮರೇತ್ರಬಹುದು, ಆದರೇ ನಾಲ್ಲಕನೇೇ ಕಾಲಿಸು ಓದುವ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ನಮಮ ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿದದ
‘ಜಯೂೇತ್, ಸೊೇಮಿನ,…..’ ಹಿೇಗೇ ದನಕರುಗಳ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಹೇಸರು ಈಗಲ್ಲೂ ನೇನಪವೇ. ಮನುಷ್ಟಯೂರ ಜತ್ಸೇ ಮಾತ್ಸಾಡುವ ಹಾಗೇೇ ತ್ಸಾಸುಗಟಟುಲೇ
ಎಳೇಗರುವಿನ ಜತ್ಸೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದೇದವು! ಸಗಣಿಯ ವಾಸನೇ, ಚಿಗುಟನ ಕಡಿತ್ತದ ಮಧೇಯೂ ಬಾಲ್ಲಯೂದ ಸೇಳೇತ್ತಗಳು ಕೃಷಿ ಪ್ಯರಿಸರದ ಸುತ್ತತು
ಹೇಣೇದ ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳು.
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ಪ್ಯುಟಟು ಮಕಕಳಾದ ನಾವು ನೇಂಟರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದರೇ ವಾರ ಗಟಟುಲೇ ಠಕಾಣೇ . ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸುದಿದ ಕೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಎಮೆಮ ಕರು
ಹಾಕಿದುದ, ಅಡಿಕೇ ಕೊಯುಲಿ ನಡೇದದುದ, ಹೊಸ ಎತ್ತುತು ಖರಿೇದಿಸದುದ, ಎತ್ತುನಗಾಡಿ ದುರಸತು ಮಾಡಿಸ ಶವಣೇ ಮರದ ಹೊಸ ನಗ ಮಾಡಿಸದದನೂನು
ಕೃಷಿ ವಕಾತುರರಂತ್ಸೇ ಚೇಟುದದದ ಮಕಕಳು ಹೇೇಳುತ್ತುದೇದವು. ಕೂಲ್ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವವರ ಹೇಸರು, ತ್ಸೇಂಗಿನ ಮರದ ಬುಡಕೇಕ ಕಾಸರಕ ಮರದ ಸೊಪ್ಯುಪ
ತ್ತಂದವರ ವಿವರಗಳು ನಮಗೇ ತ್ಳಿದಿದದವು. ಒಬಬ ಆಳು ದಿನಕೇಕ ಎಷ್ಟುಟು ಹೊರೇ ಸೊಪ್ಯುಪ ಕಡಿದು ದ್ಡಿಡಗೇ ತ್ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಲಪನೇಯಿತ್ತುತು .
ಸೊಪ್ಯುಪಗತ್ತು, ಸದೇಗತ್ತು, ಹಲ್ಲುಲಿಗತ್ತು, ಕೇೈಕೊಡಲ್, ಧ್ಮಾಸು, ನೇೇಗಿಲ್ಲು, ಕೊರಡು, ತ್ತಳೇ, ಏಣಿ, ಕೊಕೇಕ ಹಿೇಗೇ ನೂರಾರು ಕೃಷಿ ಉಪ್ಯಕರಣ ಜಾಞಾನವಂತ್ತೂ
ತ್ೇರ ಸಹಜ ಸಂಗತ್. ಒಮೆಮ ನಮಮ ಮನೇಗೇ ರಜೇಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದ ೧೦ರ ಹುಡುಗ ಎಳೇಗರು ದಿನವಿಡಿೇ ತ್ಸೇಳಳನೇಯ ಸಗಣಿ ಹಾಕುವದು ನೇಡಿ
ಔಷ್ಟಧ್ವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಬಿಕೇಕ ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ನನುಸಲ್ಲು ಹಿರಿಯರಿಗೇ ಸಲ್ಲಹೇ ಮಾಡಿದುದ ಈಗಲ್ಲೂ ನೇನಪಾಗುತ್ತತುದೇ !. ಹೇಗೇಗ, ಮುಳಳರೇ, ರತ್ತನುಚಿವುಡ, ಹಕಕಲ್ಲಸಾಲೇ
ಎಂದು ಊಟಕೇಕ ಕುಳಿತ್ಸಾಗ ಅನನುದ ಅರಿವು ಹಂಚ್ುವ ರುಚಿ ಪಾರತ್ತಯೂಕಿಷಕೇ ಹಿರಿಯರ ಸಾರಥವಯೂದಲ್ಲಿ ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು . ಯಾವ ಅಕಿಕಯ ರುಚಿ
ಹೇೇಗೇಂಬುದು ನಾಲ್ಲಗೇಗೇ ನೇನಪತ್ತುತು. ಶಾಲೇ/ನೇಂಟರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೇೈತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿೇಜದ ಭತ್ತತುಕೇಕ ಬೇೇಡಿಕೇ ಒಪಪಸುವುದು, ಹಳಿಳ ಔಷ್ಟಧಿ
ತ್ತರುವುದು ಮಕಕಳ ಹೇಗಲ್ಗೂ ಬರುತ್ತುತ್ತುತು. ಶಾಲೇ ಪಾಠದಂತ್ಸೇ ಇಂತ್ತಹ ಮನೇ ಪಾಠವನುನು ಚಾಚ್ೂ ತ್ತಪ್ಯಪದೇೇ ಪಾಲ್ಸುತ್ತುದೇದವು.
ಕೃಷಿ ಚ್ಟುವಟಕೇಗಳ ನಡುವೇ ತ್ತಲ್ಲಿೇನವಾದ ನಮಗೇ ಓದುವುದು, ಬರೇಯುವುದು, ಮೆೇಷ್ಟಟುರ ಪ್ಯರಶೇನುಗೇ ಉತ್ತತುರ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿದೇೇ ಬೇತ್ತತುದ ರುಚಿ ನೇಡುವ
ಪ್ಯರಮೆೇಯ ಎದುರಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಆಗ ಶಾಲೇ, ಕೃಷಿ ಆಯಕಯಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲದ ಪರೇತ್ಯೇ ಕಾಡುತ್ತುತ್ತುತು. ನೇನಪಗೇ ಸಕಕ ಕೃಷಿ ಬಾಲ್ಲಯೂಗಳನುನು ಪ್ಯರಿಸರದ
ಪ್ಯರಿವತ್ತರ್ಶೆನೇಯ ವರಾತ್ತಕೇಕ ಈಗ ಹೇಕಿಕ ಹೇೇಳುವ ಸಂದಭರ್ಶೆ ಬಂದಿದೇ. ಇಂದಿನ ಶಕಷಣ ಪ್ಯರಯೇಗದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಿಗೇ ಅಮೆೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್, ಹಿಮಾಲ್ಲಯ,
ಪೇಂಗಿವನ್, ವಿದುಯೂತ, ಮೊೇಟಾರು ಮುಂತ್ಸಾದ ನೂರಾರು ಸಂಗತ್ಗಳು ತ್ಳಿದಿವೇ. ಅದೇೇ ಊರು, ಅದೇೇ ಶಾಲೇಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನಮಗೂ, ಈ ಕಾಲ್ಲದ
ಮಕಕಳ ಕೃಷಿ- ಪ್ಯರಿಸರ ಜಾಞಾನಕೂಕ ಸಾಕಷ್ಟುಟು ವಯೂತ್ಸಾಯೂಸವಿದೇ. ಹೇೈಟೇಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶವದ ಎಲೇಲಿಡೇಯಿಂದ ಜಾಞಾನ ಹರಿದು ಬರಬೇೇಕು,
ಮಾಹಿತ್ಯುಳಳವರು ಮಹದೇೇವ ಎನುನುವುದು ಇವತ್ತುನ ಬಿೇಜ ಮಂತ್ತರ. ಈಗ ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ದಿೇಪಾವಳಿಗೇ ಭತ್ತತುದ ಕದಿರನುನು ಪ್ಯೂಜೇಗೇ
ತ್ತರುತ್ತುದದವರಲ್ಲಿ ‘ಅದೇೇನು?’ ಎಂದು ನಮೂಮರಿನ ಹೇೈಸೂಕಲ್ಲು ಹುಡುಗ ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೇೇಳಿದದ! ಹತ್ತುತು ನಮಿಷ್ಟ ನೇಡಿ ಹೇೇಳುವ ಸಮಯ
ಕೊಟಟುರೂ ಆತ್ತ ಮುಖಮುಖ ನೇಡಿದನೇೇ ಹೊರತ್ತೂ ಕೊನೇಗೂ ಅವನಗೇ ಭತ್ತತುದ ಹಸುರು ಕದಿರು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಲ್ಲ್ಲಲಿ! ಆ ಹುಡುಗನ ಇಡಿೇ
ಬಾಲ್ಲಯೂವನುನು ನಗರ ಹಾಗೂ ಟ.ವಿ. ಚಾನಲ್ ಕಸದುಕೊಂಡಿದದನುನು ಹತ್ತುರದಿಂದ ಗಮನಸದೇದೇನೇ. ಅಂಗಳ ಇಳಿಯದೇೇ ಆಗಸಕೇಕ ನೇಗೇದ ಪ್ಯರಿಣಾಮ
ಅದು.
ಉಣುಣವ ಅನನುದ ಮೂಲ್ಲ ಕದಿರೇೇ ಗೊತ್ಸಾತುಗದಂತ್ಸೇ ಸಮಾಜ ತ್ತಲೇಮಾರನುನು ಪ್ೇಷಿಸುತ್ತುದೇ . ಈ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಇದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತುಲ್ಲಲಿ, ಮಣಿಣನ
ಕತ್ಸೇ ಅರಿಯದ ದಂಡೇೇ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿದೇ. ಮಕಕಳಿಗೇ ನೇಟುಬುಕ್, ಬಸ್ಪಾಸ್, ಕಿರಕೇಟ್, ಮೊಬೇೈಲ್, ಚಾಕಲೇೇಟ್, ಐಸ್ಕಿರೇಮ್ ಅರಿವು ಹೇಚ್ುಚತ್ತತು
ಕೃಷಿ ಜಾಞಾನದ ಬರ ಆರಂಭವಾಗಿದೇ. ಈಗ ಹಳಿಳಗಳು ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇ ಖಾಲ್ ಖಾಲ್ಯಾಗುತ್ತುವೇ . ಇದರ ಖಾಸಾ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ವೇೈಫಲ್ಲಯೂವೂ ಇದೇ.
ಮಕಕಳನುನು ಶಾಲೇಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸ, ದೇೇಶವಿದೇೇಶಗಳ ಹೇಮಮರವಾಗಿಸಲ್ಲು ಆಸೇ ಪ್ಯಡುವವರು ನೇಲ್ಲದ ಋಣ ತ್ೇರಿಸುವ ಹೊಣೇಗೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂಲಿ ಬೇೇರು
ಬಿಡಲ್ಲು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇೇಕು.
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ಕೂೇಟರ ಕಲಪಕಕ ಹೂಲದ ಕಳುಗಳು !
‘ಊರಾಗ ಹೊಲ್ಲ ಊಳಾಕ…. ಆಳು ಸಗಂಗಿಲ್ರೇ…. ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಕೇೇಸ್ ನೇಡಸಾಕ ಯಜಮಾನಾರಗಿ ನಾವೇೇ ಬಬೇೇರ್ಶೆಕಲ್ರೇ!‘ ಕಟಕಟೇಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತವರಿಗೇ
ಸಂದಿಗಧವಿದೇ. ”ಹೊಲ್ಲಕೇಕ ಹೊೇಗೊೇದ್ಕಿಕಂತ್ತ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ತ್ರುಗೊೇದು ಜಾಸತು ಆತ್ರ!‘ ೧೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಅಲೇದಾಡಿದ ಹಾನಗಲ್
ರೇೈತ್ತನಗೇ ಜಾಞಾನೇದಯವಾಗಿದೇ. ಆದರೇ ಕೇೇಸ್ ಬಿಡಲ್ಲು ಮನಸಸಾಲ್ಲಲಿ! ನಾಯೂಯದ ನರಿೇಕೇಷ, ಗೇದೇದೇ ಗೇಲ್ಲಲಿಬೇೇಕೇಂಬ ಛಲ್ಲವಿದೇ. ವಕಿೇಲ್ಲರ ವಿಶಾವಸ ಮತ್ಸೇತು
ಮತ್ಸೇತು ವಾಯಿದೇಗೇ ಎಳೇಯುತ್ತುದೇ. ಮಕಕಳ ಶಕಷಣ, ಹಿರಿಮಗಳ ಮದುವೇ ಕೂಡಾ ಮರೇತ್ತು ನಾಯೂಯದ ಬಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೃದಧರಾದವರಿದಾದರೇ !

‘ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಗೇ ಮಳೇ ಬಿದದರೇ ಮುದಿ ಎತ್ತುಗೂ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲು ಪ್ಯುರುಸೊತ್ತುತು ಸಗೊೇದಿಲ್ಲಲಿ‘ ಹದ ಮಳೇಗೇ ಕಾಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರ ಶರಮದ ಎಚ್ಚರ
ಅದು. ಬಿದದ ಮಳೇಗೇ ಹೊಲ್ಲಕೇಕ ನೇೇಗಿಲ್ಲು ಇಳಿಸಬೇೇಕು, ಇಲ್ಲಲಿದಿದದರೇ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏಳುವದು ಕಷ್ಟಟು. ನೇಲ್ಲ ಸತ್ತಯೂ ಅರಿತ್ತವರು ಹೊಲ್ಲದ ತ್ತುಂಬ ನೇೇಗಿಲ್ಲ
ಸೇೈನಯೂ ಜಮಾಯಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಉತ್ಸಾಸಾಹದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಭೂಮಿಗೇ ಬೇಳೇಯ ಕನಸು ಬಿತ್ತುತುತ್ಸಾತುರೇ. ಇಂತ್ತಹ ಹದ ಮಳೇಯ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ
ಹಾವೇೇರಿಗೇ ಹೊೇಗಿದೇದ. ಹೊಲ್ಲದ ಚಿತ್ತರ ಗಮನಸದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯ ಪಾರಂಗಣದಲ್ಲೂಲಿ ಅಂತ್ತಹುದೇೇ ದರಶಯೂ. ಕಿಕಿಕರಿದ ರೇೈತ್ತರನುನು ಕಂಡರೇ
‘ಹದ ಮಳೇ ಮರೇತ್ತು ಹೊಲ್ಲವೇಲ್ಲಲಿ ಕೊೇಟರ್ಶೆಗೇ ಬಂದಿದೇಯಾ ?‘ ಹೌಹಾರುವಂತ್ಸೇ ನಾಯೂಯ ಸಂತ್ಸೇಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜನ. ಕೇಲ್ಲಸದ ತ್ತರಾತ್ತುರಿ ಬದಿಗೊತ್ತು
ಅವರೇಲ್ಲಲಿ ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಕರೇಗೇ ಓಡಿ ಬಂದವರು. ನತ್ತಯೂವೂ ಇದೇೇ ಕತ್ಸೇ. ಜಮಿೇನು ಒತ್ತುತುವರಿ, ಭೂಮಿ ಹಿಸೇಸಾ, ಹೊಲ್ಲದ ರಸೇತು ಅತ್ಕರಮಣ, ನೇರು ಕಾಲ್ಲುವೇ
ಕಣಮರೇ, ಕೇರೇ ನೇರಿನ ಹಕುಕ, ಹಿತ್ತತುಲ್ನ ಹುಣಸೇಮರದ ಜಾಗ ಮಾರಾಟಕೇಕ ತ್ತಡೇಯಾಜೇಞಾ…. ಹಿೇಗೇ ಒಡಹುಟಟುದವರು, ನೇರೇಹೊರೇಯವರ ಮಧೇಯೂ
ಉದಭವಿಸದ ನೂರಾರು ಕಾರಣಗಳು ಕಾದಾಟಕೇಕ ಸೇಳೇದಿವೇ. ರೊಕಕದ ತ್ಸಾಕತ್ತುಗಿಂತ್ತ ಜಗಳ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ಜದುದ ಹಲ್ಲವರನುನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲಿಸದೇ.
‘ಊರಾಗ ಹೊಲ್ಲ ಊಳಾಕ…. ಆಳು ಸಗಂಗಿಲ್ರೇ…. ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಕೇೇಸ್ ನೇಡಸಾಕ ಯಜಮಾನಾರಗಿ ನಾವೇೇ ಬಬೇೇರ್ಶೆಕಲ್ರೇ!‘ ಕಟಕಟೇಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತವರಿಗೇ
ಸಂದಿಗಧವಿದೇ. ”ಹೊಲ್ಲಕೇಕ ಹೊೇಗೊೇದ್ಕಿಕಂತ್ತ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ತ್ರುಗೊೇದು ಜಾಸತು ಆತ್ರ !‘ ೧೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಅಲೇದಾಡಿದ ಹಾನಗಲ್
ರೇೈತ್ತನಗೇ ಜಾಞಾನೇದಯವಾಗಿದೇ. ಆದರೇ ಕೇೇಸ್ ಬಿಡಲ್ಲು ಮನಸಸಾಲ್ಲಲಿ! ನಾಯೂಯದ ನರಿೇಕೇಷ, ಗೇದೇದೇ ಗೇಲ್ಲಲಿಬೇೇಕೇಂಬ ಛಲ್ಲವಿದೇ. ವಕಿೇಲ್ಲರ ವಿಶಾವಸ ಮತ್ಸೇತು
ಮತ್ಸೇತು ವಾಯಿದೇಗೇ ಎಳೇಯುತ್ತುದೇ. ಮಕಕಳ ಶಕಷಣ, ಹಿರಿಮಗಳ ಮದುವೇ ಕೂಡಾ ಮರೇತ್ತು ನಾಯೂಯದ ಬಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೃದಧರಾದವರಿದಾದರೇ ! ಕವಳದ
ಸಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಡಿಕೇ ಮಾಡಿಟಟು ನೇಟು ತ್ಕುಕತ್ತತು ದ್ಡಡ ರುಮಾಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ವಕಿೇಲ್ಲರ ಫ್ೇ ನೇಡುವ ಚಿತ್ತರಗಳಂತ್ತೂ ಪ್ಯರವಾಹ, ಬರಕಿಕಂತ್ತ
ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಕಟ ಹುಟಟುಸುತ್ತುದೇ. ನಾಯೂಯದ ಬೇಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೇ, ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಕೇೇಸ್ ಇಲ್ಲಲಿದಿದದರೇ ಬಿತ್ತತುನೇ ಬಿೇಜ ಖರಿೇದಿ, ಮಕಕಳ ಬಟೇಟು,
ಮುರಿದು ಬಿೇಳುವ ಮನೇ ದುರಸತು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತುತು. ಒಂದು ಕಷಣ ಯೇಚ್ನೇ ಅಷ್ಟೇಟು! ಒಮೆಮ ಕಾದಾಟ ಶುರುವಾದರೇ ಮುಕಾತುಯವಿಲ್ಲಲಿ, ಗಾಣಕೇಕ
ಕೇೈಕೊಟಟುಂತ್ಸೇ ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್. ಹೇಚಿಚನ ಪ್ಯರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೂವತ್ರ್ಶೆ, ಪೇೈನಾನಸಾ್ ಹಾಗೂ ವಕಿೇಲ್ಲರು ಗೇಲ್ಲುಲಿತ್ಸಾತುರೇ. ಹೊೇರಾಡುವ ಜದಿದನಲ್ಲಿ ಮನದ ನೇಮಮದಿ
ಕಳಕೊಂಡು ಹೊಲ್ಲದ ಕಾಳುಗಳುಗಳನುನು ಕಲಾಪ್ಯಕೇಕ ಸುರಿಯುತ್ಸಾತುರೇ. ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಶ ಬಿದದ ಪ್ಯರಕರಣಗಳು ರೇೈತ್ತರು ಮನಸುಸಾ ಮಾಡಿದರೇ
ಊರಲ್ಲಿ ಬಗೇಹರಿಯುವಂತ್ತವು. ಒಡೇದ ಮನಸುಸಾ ಪ್ೇಲ್ಸ್ ಠಾಣಯೂಕೇಕ ಎಳೇಯಿತ್ತು, ಕೊೇಟರ್ಶೆಗೇ ಅಂಟದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಾರಿ ಹಲ್ಲವರಿಗೇ
ಸಗಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್.
ಉಳುಮೆ, ಬಿತ್ತತುನೇ, ಗಿಡ ಬೇಳೇಸುವಂತ್ತಹ ರಚ್ನಾತ್ತಮಕ ಕೇಲ್ಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರು ಭೂ ವಾಯೂಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಚಿಚನ ಸಮಯ ಕಳೇದಿದಾದರೇ . ೧೯೮೦ರ
ನಂತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೇೇಸನ ಕಾರಂತ್ ಹೇಚಿಚದೇ. ‘ವಾಯಿದೇ, ತ್ತಡೇಯಾಜೇಞಾ, ಬಂಧ್ನ, ವಾರೇಂಟ್, ಜಜ್ಮೆಂಟ್‘ ಓದು ಬಾರದ ಕೃಷಿಕರ ಕಲ್ತ್ತ ಪ್ಯದಗಳಾಗಿವೇ.
ಗಾರಮ ನಯೂಯಾಲ್ಲಯ, ಅರಳಿಕಟೇಟು ಪ್ಯಂಚಾಯಿತ್, ಊರ ಪ್ಯಟೇೇಲ್ಲರ ನೇೇತ್ತೃತ್ತವದಲ್ಲಿ ಖುಲಾಲಿ ಆಗುತ್ತುದದ ಪ್ಯರಕರಣಗಳೇಲ್ಲಲಿ ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯದಲ್ಲಿ
ಜಮೆಯಾಗಿವೇ. ವಿಳಂಬ ನಾಯೂಯದ ವಯೂವಸೇಥಿ ರೇೈತ್ತರ ವಿಳಾಸಗಳನುನು ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಬದಲ್ಸದೇ . ತ್ತಂತ್ತರ, ಪ್ಯರತ್ತ್ತಂತ್ತರ, ಮೆೇಲ್ಲಮನವಿ, ಹೇೈಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಎಂದು
ಹನುಮನ ಬಾಲ್ಲದಂತ್ಸೇ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ಹದ ಮಳೇಯಲ್ಲೂಲಿ ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಹೊಲ್ಲ ಮರೇಯುವ ಕಾಠಣಯೂ ಸದಿದಸದೇ ! ಕೂಡಿ ಬಾಳುವದಕಿಕಂತ್ತ ಕಾದಾಡುವ
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ಮನಸುಸಾ ಹೇಚಿಚದೇ.
‘ಅವರು ವಕಿೇಲ್ಲರ ಹೇಂಡಿತುಗೇ ಪ್ಯವನ್ ಸರ ಮಾಡಾಸಾಕ ಹತ್ಸಾಯೂರ‘ ಮಾತ್ತು ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗುತ್ತತುದೇ . ರೇೈತ್ತರ ದುಡಿಡನಲ್ಲಿ ವಕಿೇಲ್ಲರು ಮನೇ
ಕಟಟುಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇಂದು ವಾಯೂಜಯೂದ ಬಗೇಗೇ ಹರಟೇ ಒಡೇಯುವಾಗ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತುರೇ . ಆದರೇ ಸಂದಭರ್ಶೆ ಬಂದರೇ ಕೊೇಟರ್ಶೆ ಕೇೇಸಗಾಗಿ ಮಾಗಲ್ಲಯೂಸರ
ಅಡವಿಡಲ್ಲೂ ಹಿಂಜರಿಯದ ಭೂಪ್ಯರಿದಾದರೇ! ಒಂದೇರಡು ಗುಂಟೇ ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ಕಳೇದಿದಾದರೇ… ಗಳಿಸುವ ಛಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೇೈಜಾರುತ್ತುದೇ .
ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ವಿಷ್ಟಯಕೂಕ ‘ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಹೊೇಗಬೇೇಕು , ಕೇೇಸು ಹಾಕಬೇೇಕು, ನೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇೇಕು‘ ಮನಸಥಿತ್ ಬೇಳೇದಿದೇ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಸಾಪದನೇ ಹೇಚ್ಚಳ,
ಟಾರಯಕಟುರ್ ಖರಿೇದಿ, ಕೇರೇ ನಮಾರ್ಶೆಣ, ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಬಗೇಗೇ ಕನಷ್ಟಠ ಸಮಯ ನೇಡಲ್ಲು ಪ್ಯುರುಸೊತ್ತುಲ್ಲಲಿದವರು ನತ್ತಯೂ ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಕಾಯೂಂಟೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಕಿೇಲ್ಲರಿಗೇ ಚ್ಹ ಕುಡಿಸುತ್ಸಾತುರೇ, ಮುಂದಿನ ಜಗಳಕೇಕ ಬೇಳಳಂಬೇಳಗೇಗ ಕತ್ತು ಮಸೇಯುತ್ಸಾತುರೇ.
ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಜಗಳಗಳು ಹೇೇಗಿರುತ್ತತುವೇಂಬುದಕೇಕ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಸದಾದಪ್ಯುರ ಹಳಿಳಯಲಲಿಂದು ಸಾವರಸಯೂಕರ ಉದಾಹರಣೇ ಇದೇ . ಸಹೊೇದರರಿಬಬರು
ಕಳೇದ ಸುಮಾರು ೨೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಶರಸ ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯಕೇಕ ಬರುತ್ತುದಾದರೇ . ೬೦-೬೫ರ ಹರೇಯದ ಈ ವಯೂಕಿತುಗಳದು ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಮನೇ. ವಾಯಿದೇ
ದಿನ ಬೇಳಿಗೇಗ ಮನೇಯಿಂದ ಜತ್ಸೇಯಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಇಬಬರೂ ಸೇೇರಿ ಬಸೇಸಾೇರಿದರೇಂದರೇ ಅಂದು ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಹೊೇಗುತ್ಸಾತುರೇಂಬುದು ಪ್ಯುಟಟು
ಮಕಕಳಿಗೂ ತ್ಳಿದಿದೇ. ಶರಸ ತ್ತಲ್ಲುಪದವರು ತ್ತಮಮ ತ್ತಮಮ ವಕಿೇಲ್ಲರ ಕಚೇೇರಿಗೇ ಹೊೇಗುತ್ಸಾತುರೇ, ನಾಯೂಯ ಕಲಾಪ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ ವಕಿೇಲ್ಲರ ಸಲ್ಲಹೇ
ಕೇೇಳುತ್ಸಾತುರೇ. ಮಧಾಯೂನಹ ಇಬಬರೂ ಸೇೇರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖಾನಾವಳಿ ಊಟ. ಒಮೆಮ ಅಣಣ ಬಿಲ್ಲುಲಿ ನೇಡಿದರೇ ಮತೊತುಮೆಮ ತ್ತಮಮ ನೇಡುತ್ಸಾತುನೇ. ಸಾಯಂಕಾಲ್ಲ
ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗಿರ ಖರಿೇದಿಸ ಬಸಸಾನಲ್ಲಿ ಹರಟೇ ಹೊಡೇಯುತ್ತತು ಮನೇಗೇ ಮರಳುತ್ಸಾತುರೇ. ಇವರು ಯಾವ ಕೇೇಸನ ಸಂಬಂಧ್ ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ತ್ರುಗುತ್ಸಾತುರೇ?
ವಿಚಿತ್ತರವೇಂದರೇ ಸವತ್ತಃ ಇವರಿಬಬರ ನಡುವೇ ಜಮಿೇನು ವಾಯೂಜಯೂವಿದೇ ! ಅಣಣ ತ್ತನಗೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತ್ತಮಮ ತ್ತಕರಾರು ತ್ಸೇಗೇದು
ಕೊೇಟ್ರ್ಶೆ ಮೆಟಟುಲೇೇರಿದಾದನೇ. ತ್ತಮಮ ತ್ತನನು ಮನೇಯ ಜಾಗ ಅತ್ಕರಮಿಸದದನೇಂದು ಅಣಣ ಪ್ಯರತ್ಯಾಗಿ ಕೇೇಸ್ ಹಾಕಿದಾದನೇ . ಇವತ್ತುಗೂ ಪ್ಯರಕರಣ ನಡೇದಿದೇ!
ವಕಿೇಲ್ಲರ ವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ಜಗಳವಿದೇ. ಒಬಬಬಬರೂ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ರೂಪಾಯಿ ನೇರು ಮಾಡಿದಾದರೇ. ‘ಜಗಳ ಇರುವದು ಕೊೇಟ್ನರ್ಶೆಲ್ಲಿ, ನಾವು
ಮಾತ್ತರ ಪರೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಇದೇದೇವೇ!‘ ಎನುನುತ್ಸಾತುರೇ. ನತ್ತಯೂ ಜಗಳ, ಬೇೈಗುಳ, ಹೊಡೇದಾಟ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಲಿದೇೇ ತ್ತಣಣಗೇ ಪ್ಯರಕರಣ ಸಾಗಿದೇ. ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ
ಸೇನುೇಹವಿರುವ ನೇವು ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಅಲೇಯದೇೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಇಬಬರೇೇ ಕೂತ್ತು ಸಮಸೇಯೂ ಬಗೇಹರಿಸಕೊಳಳಬಹುದಿತ್ತತುಲ್ಲಲಿವೇೇ ? ಒಮೆಮ ನಾನೇೇ ಕೇೇಳಿದೇದ.
‘ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಹೊೇಗಿದೇದೇವೇ, ಅದು ಏನು ಹೇೇಳುತ್ತತುದೇಯೇ ಕೇೇಳಬೇೇಕು!‘ ಇಬಬರೂ ಒಟಾಟುಗಿ ಹೇೇಳಿದ ಉತ್ತತುರಕೇಕ ದಂಗಾಗಬೇೇಕು. ಹತ್ತುರವಿದದವರ
ಹೃದಯಕೇಕ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗದ ನಾಯೂಯವನುನು ಮತ್ಸೇತುಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿದೇ ?. ಕೇೇಸು ಹಾಕುವದಕೇಕ ಸೇಕಷನ್ಗಳಿವೇ, ವಾದಕೇಕ ವಕಿೇಲ್ಲರಿದಾದರೇಂದು ಹೇಜೇಜ
ಹೇಜೇಜಗೂ ಕೊೇಟ್ಗೇರ್ಶೆ ಅಲೇಯುವ ಚಾಳಿಗೇ ಮಿತ್ ಬೇೇಡವೇೇ ?
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ರೈತ ಮಕಕ ಳಗ ಹಜಜೇ ನು ಪತ ರ
ಕಾಡಿನ ದಟಟುಣೇ, ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಈ ಘಳಿಗೇಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಪ್ಯರಾಗ, ಪ್ಯುಷ್ಟಪರಸದ ಭಜರ್ಶೆರಿ ಅಂಗಡಿಗೇ ಜೇೇನು ದ್ಡಡ ಗಿರಾಕಿ. ಹತ್ತುಯ
ಹತ್ಸೇತುಂಟು ಕುತ್ತುತು ಬಿಡಿಸದರೇ ಮಾತ್ತರ ಬೇಳೇ ಬಚಾವು. ಜಗಿನಣ, ಕಾಯಿಕೊರಕ, ಮುರುಟು ರೊೇಗ ಎಂದು ಪ್ಯರತ್ ಹಂತ್ತವೂ ರೊೇಗ ರಂಗಸಥಿಳ. ಬೇಳೇ
ಗೇಲ್ಲಲಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೇ ಸಾನುನದ ಹಾಗೇೇ ರಾಸಾಯನಕಗಳ ಸಂಚ್ನ. ಅವನತು್, ಎಡ್ಮಿಟ್, ಎಂಡೇಸಲಾಪನ್, ಸೂಪ್ಯರ್ ಕಿಲ್ಲಲಿರ್, ಮೊನಸಲ್,
ಎಂಡೇಸಲ್, ಪನಾಲ್ಪಾಸ್ಗಳೇಂಬ ಬಜಾರಿನ ಹೊಸಹೊಸ ಭರವಸೇ! ಅಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪ್ಯುಟಟು ಜೇೇನಗೇ ಸಾವಿನ ಅಸತುರವಿದೇ.

ಬಟಾಬಯಲ್ನ ಬಣಣದ ಸವಗರ್ಶೆದಂತ್ಸೇ ಮುಂಡಗೊೇಡದ ಟಬೇೇಟಯನ್ ಕಾಲೇನಯ ಭವಯೂ ನಮಾರ್ಶೆಣವಿದೇ . ಇಲ್ಲಿನ ಮಂದಿರದ ಗೇರೈನೇೇಟ್
ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಕಣಾಣಡಿಸದರೇ ಈಗ ಹೇಜೇಜೇನನ ಶವಯಾತ್ಸೇರ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ . ಕಟಟುಡದ ಗೊೇಡೇ, ಪ್ಯಟಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೇೇತ್ತು ಬಿದದ ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ದುಂಬಿ
ಕೇಳಕುಕದುರುತ್ತತುವೇ. ಕಸಗುಡಿಸ ಪ್ರಕೇ ಇಡುವದರೊಳಗೇ ಮತ್ತುಷ್ಟುಟು ಜೇೇನು ಸಾವಿನ ಸಾಲ್ಲು. ನೇಲ್ಲಚ್ಕರದಂತ್ಸೇ ತ್ರುಗಿ ತ್ರುಗಿ ಕಣೇಣದುರು ಅಸುನೇಗುವ
ಮುಂಚೇ ಇವು ನಮಮ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಗೇ ನೇಡಿದ ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆದ ನೇರವಿನ ಲೇಕಕ ನೇನಪಸುತ್ತತುವೇ .
ಪ್ಯರತ್ವಷ್ಟರ್ಶೆ ೪೦-೫೦ ಜೇೇನು ಗೂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಟಬೇಟ್ ನರಾಶರತ್ತರ ಕಾಲೇನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶರಯ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತತುವೇ . ಲಾಮಾಗಳ ಧಾಯೂನಕೇಕ ಸಾಥ್
ನೇಡುವಂತ್ಸೇ ಹೇಜೇಜೇನನ ಝೇಂಕಾರ ಓಂಕಾರದ ಪ್ಯರಿಷ್ಟಕೃತ್ತ ಧ್ವನಯಂತ್ಸೇ ಕೇೇಳುತ್ತತುದೇ . ಬಯಲ್ಲು ಹೊಲ್ಲಗಳ ಮಧೇಯೂ ಎದದ ಭವಯೂ ಕಟಟುಡಗಳೇಂದರೇ ಕೃಷ್ಟಣ
ಕುವರಿಯರಿಗೇ ಯಾಕೊೇ ಅಚ್ುಚಮೆಚ್ುಚ. ಗಗನಚ್ುಂಬಿ ಕಟಟುಡಗಳ ಛಾವಣಿ ಏರಿ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಹೊಲ್ಲಗಳತ್ತತು ಒಮೆಮ ಕಣಾಣಡಿಸಬೇೇಕು. ಅರಶನಗೇೇರಿ,
ಕೊಪ್ಯಪ, ಇಂದೂರು, ಉಗಗನಕೇೇರಿ, ಬಸಾಪ್ಯುರ, ಎರಬೇೈಲ್ಲು ಮುಂತ್ಸಾದ ಊರಿನ ಭೂಮಿ ಕಾಣುತ್ತತುವೇ.ಮಳೇ ಆಶರತ್ತವಾಗಿ ಗೊೇವಿನ ಜೇಳ, ಜೇಳ,
ಭತ್ತತು, ಹತ್ತು ಬೇಳೇಗಳಿವೇ. ಅಲಲಿಂದು ಇಲಲಿಂದು ಮನೇಗಳ ಪ್ಯಕಕ ತ್ಸೇಂಗಿನಮರ, ಕೇರೇಯಂಚಿನ ತ್ತಂಪನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಮುಟಟುದರೇ ಮುನ, ಕಳೇಗಿಡ,
ಹುಲ್ಲುಲಿ ಹೂವುಗಳು ಮಕರಂದ, ಪ್ಯರಾಗ ಹಿಡಿದು ಈ ಜೇೇನನ ಸಖಯೂ ಬೇೇಡುತ್ತತುವೇ. ಮಿೇಸೇಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೇ ಗರಹಿಸುವ ಐದು ಸಹಸರಗರಂಥಿಗಳು,
ಸಂಯುಕತು ನೇೇತ್ತರಗಳಲ್ಲಿನ ಹತ್ತುತು ಸಹಸರ ಸೂಕಷಮ ಮಸೂರ ವಿನಾಯೂಸದ ಅದುಬತ್ತ ಶಕಿತುಯ ಜೇೇನು ದುಂಬಿಯ ಪ್ಯರಿಶರಮ ನಮಗೇ ಗೊತ್ಸೇತುೇ ಇದೇ . ಇವು
ಸುಲ್ಲಭಕೇಕ ಹೂವು ಪ್ಯತ್ಸೇತು ಹಚಿಚ ೧೦-೨೦ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಸುತ್ತತುಳತ್ಸೇಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತತುವೇ. ಹೊಲ್ಲದ ಹೂವು ಜೇೇನನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲ ಭಾಗಯೂ
ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತತುವೇ.
ಮಳೇ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತ್ಸೇ ಇತ್ತುೇಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಯ ಪರೇತ್ ಹೇಚಿಚದೇ . ವಷ್ಟರ್ಶೆದಿಂದ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ವೇೈಟ್ ಡೇೈಮಂಡ್ ಸಾಮಾರಜಯೂ ವಾಯೂಪಸದೇ. ಕಾಡಿನ
ದಟಟುಣೇ, ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಈ ಘಳಿಗೇಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಪ್ಯರಾಗ, ಪ್ಯುಷ್ಟಪರಸದ ಬಜರ್ಶೆರಿ ಅಂಗಡಿಗೇ ಜೇೇನು ದ್ಡಡ ಗಿರಾಕಿ. ಹತ್ತುಯ
ಹತ್ಸೇತುಂಟು ಕುತ್ತುತು ಬಿಡಿಸದರೇ ಮಾತ್ತರ ಬೇಳೇ ಬಚಾವು. ಜಗಿನಣ, ಕಾಯಿಕೊರಕ, ಮುರುಟು ರೊೇಗ ಎಂದು ಪ್ಯರತ್ ಹಂತ್ತವೂ ರೊೇಗ ರಂಗಸಥಿಳ. ಬೇಳೇ
ಗೇಲ್ಲಲಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೇ ಸಾನುನದ ಹಾಗೇೇ ರಾಸಾಯನಕಗಳ ಸಂಚ್ನ. ಎಕರೇಗೇ ೨೦-೨೫ ಸಾವಿರ ಆದಾಯದ ಕನಸು ಕಂಡವರ ಕೇೈಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಕ
ಅಸತುರ. ಅವನತು್, ಎಡ್ಮಿಟ್, ಎಂಡೇಸಲಾಪನ್, ಸೂಪ್ಯರ್ ಕಿಲ್ಲಲಿರ್, ಮೊನಸಲ್, ಎಂಡೇಸಲ್, ಪನಾಲ್ಪಾಸ್ಗಳೇಂಬ ಬಜಾರಿನ
ಹೊಸಹೊಸ ಬರವಸೇ ನಂಬಿದ ರಕಕಸ ನೃತ್ತಯೂ. ಹೊಲ್ಲಗಳ ತ್ತುಂಬ ಕಿೇಟನಾಶಕ ಕೊೇಟೇ. ಹೊಲ್ಲದ ಅಂಚಿನ ರಸೇತುಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಯಣಿಸದರೂ
ರಾಸಾಯನಕದ ಘಾಟು. ಶತ್ತುರ ಹುಟಟುಡಗಿಸುವ ಅಸತುರ ಮಿತ್ತರ ಕಿೇಟಗಳ ಬದುಕು ದುಸತುರಗೊಳಿಸದೇ . ಜೇೇನನ ಸಾವು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ಯುಟಟು
ಸಾಕಷಯ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಲ್ಲದಂಚಿನ ಬೂರಗದ ಮರಕೇಕ ಹತ್ಸಾತುರು ಜೇೇನು ಗೂಡು ಕಟುಟುತ್ತತುವೇ . ಆದರೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜೇೇನು ತ್ಸೇಗೇಯುವ ಕಾಯಕ ಯಾರೂ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಕಳೇದ ೬ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಮರದ ಜೇೇನು ತ್ಸೇಗೇದು ರುಚಿ ನೇಡಿದರೇ ಅಸಹಯೂ ವಾಸನೇ! ಇಲ್ಲಿನ ಜೇೇನು ತ್ತುಪ್ಯಪ ತ್ನುನುವುದಕೇಕ ಅಸಾಧ್ಯೂ.
ಹಿೇಗಾಗಲ್ಲು ಹೇೇಗೇ ಸಾಧ್ಯೂ? ಜೇೇನು ಬಲ್ಲಲಿವರು ಬೇರಗಿನಂದ ಕೇೇಳುತ್ಸಾತುರೇ.
ಮಲೇನಾಡಿನ ಜಯಿಡಾ, ಯಲಾಲಿಪ್ಯುರ, ಶರಸ, ಸದಾದಪ್ಯುರ ಪ್ಯರದೇೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಜೇಜೇನು ಮರಗಳಿವೇ . ಇವನುನು ಸತ್ಸಾನುಲ್ ಮರ, ಪ್ಯಡೇಮರ,
ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಜಬರ್ಶೆಂಧಿ ಮರ, ಎನಾರ್ಶೆಲ್ ಮರಗಳೇಂದು ಸಥಿಳಿೇಯರು ಗುರುತ್ಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಪ್ಯರಮುಖವಾಗಿ ದೇೈತ್ಸಾಯೂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಗನಚ್ುಂಬಿಯಾಗಿ ಬೇಳೇಯುವ
“ಟೇಟಾರಮೆಲ್ಲಸ್ ನೂಯೂಡಿಪ್ಲಿೇರಾ” ವೃಕಷವನುನು ಜೇೇನುಮರವೇನುನುವದು ವಾಡಿಕೇ . ಈ ಮರಗಳಿಗೇ ಪ್ಯರತ್ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ ದ್ಡಡ ಸಂಖೇಯೂಯಲ್ಲಿ
ಜೇೇನುಗೂಡು ಕಟುಟುತ್ತತುವೇ. ಕಾಡಿನ ಇನುನುಳಿದ ಮರಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಅತ್ ಎತ್ತತುರವಾಗಿರುವ ಇದು ಜೇೇನನ ಅಕಕರೇಯ ವಾಚ್ಟವರ್ ! ಹಿಂದೇ ಕಾಡು,
ನದಿದಂಡೇ, ದೇೇವರ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿದದ ಮರಗಳು ಈಗ ಬಯಲ್ಗೇ ಬಂದು ಒಂಟಯಾಗಿ ನಂತ್ವೇ . ಒಂದಾದ ನಂತ್ತರ ಒಂದರಂತ್ಸೇ ಹೂವರಳಿಸುವ ಸಸಯೂ
ಸಂಕುಲ್ಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೇ. ಸದಾದಪ್ಯುರ ಕಾನಸೂರಿನ ಕರಮನೇ, ಯಲಾಲಿಪ್ಯುರದ ಹೇಮಾಮಡಿ, ಶರಸಯ ಮುಷಿಕಯ ದ್ಣೇಣಕಾನು ಪ್ಯರದೇೇಶದಲ್ಲಿನ
ಒಂದ್ಂದು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ವಷ್ಟರ್ಶೆ ತ್ತಲಾ ೩೦೦-೫೦೦ ಹೇಜೇಜೇನು ಗೂಡುಗಳಿದದ ದಾಖಲೇಯಿದೇ!. ಕಳೇದ ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳ ೪೫
ಹೇಜೇಜೇನು ಮರಗಳ ಚಿತ್ತರ ತ್ಸೇಗೇಯಲ್ಲು ಖುದುದ ಓಡಾಡಿದೇದೇನೇ. ಕಾಡು ಬದಲಾಗಿದೇ, ಜೇೇನು ಬರುವ ಪ್ಯರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೇ ಎಂದು ಜನ
ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು. ನಮಮ ಪ್ಯರಿಸರದ ಆಗುಹೊೇಗುಗಳ ವತ್ತರ್ಶೆಮಾನಗಳ ಚಿತ್ತರಗಳನುನು ಜೇೇನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿದೇ . ಯಲಾಲಿಪ್ಯುರ
ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಳಿ ಕಣಿವೇ ಮೂಲೇಯಿಂದ ಬೇೇಡಿತು ಕೊಳಳದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಜೇೇನುಮರಗಳ ಪ್ಯಟಟು ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲಕರವಾಗಿದೇ . ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ ೬-೮ ಕಿಲೇ
ಮಿೇಟರ್ಗೇ ಒಂದು ಪ್ಯಡೇಮರಗಳಿವೇ! ಇವು ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಕಾಡಿನ ಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳುವ ಹಸುರು ಶಾಸನದಂತ್ವೇ. ಆದರೇ ಈಗ ಕಾಡಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ, ರೇೈತ್ತರೂ
ಬದಲಾಗಿದಾದರೇ. ಹಣದ ಬೇಳೇಯ ಹಿಂದೇ ಸಾಗುವ ಅನವಾಯರ್ಶೆತ್ಸೇಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಲ ಬೇಳೇ ಆಯಕ, ನವರ್ಶೆಹಣೇಯ ಸವರೂಪ್ಯ ಬದಲಾಗಿದೇ. ಬಣಣ,
ಸುವಾಸನೇಯ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಬೇರಗು ಚೇಲ್ಲಿ ಪ್ಯುಟಟು ಕಿೇಟಗಳನುನು ಲಾಗಾಯಿತುನಂದ ಸೇಳೇಯುವ ಹೂ ಮುಖದಲ್ಲೂಲಿ ರಾಸಾಯನಕದ ಕೊೇಟೇ ಎದಿದದೇ ,
ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಮಧ್ುರ ಜೇೇನಗೇ ಮೃತ್ತುಯೂಪಾಶ ಒದಗಿದೇ!
ಪ್ಯುಟಟು ಕಿೇಟಗಳು ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆದ ಕಿರಯಗೇ ನೇಡುವ ಅಮೂಲ್ಲಯೂ ಸಹಾಯ ನಮಗಿನೂನು ಅಥವರ್ಶೆವಾದಂತ್ಲ್ಲಲಿ. ಇಂದು ನಮಮ ಅಡುಗೇ ಮನೇಯ ಖಾದಯೂ
ತ್ಸೇೈಲ್ಲವಾದ ಫ್ಯಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಹಿಂದೇ ವಿವಿಲ್(Elaeidotis Kamerunicus Fst) ಎಂಬ ದುಂಬಿಯ ನೇರವಿದೇ. ಏಣೇಣ ತ್ಸಾಳೇ ದಕಿಷಣ
ಆಪರಕಾದ ಕಾಡು ಮರ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ್ಲನವಾಸಗಳು ಫಲ್ಲದಿಂದ ಏಣೇಣ ತ್ಸೇಗೇಯುತ್ತುದದರು. ಮಹತ್ತವ ಗಮನಸದ ಮಲೇೇಶಯಾದ ಜನ ಆಫ್ರಕಾ ಕಾಡಿನ
ಸಸಯೂ ಪ್ಯಡೇದು ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಸದರು. ಮರ ಬೇಳೇದು ಹೂ ಗೊನೇಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೇ ಇಳುವರಿ ಇರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಪ್ಯರಿಣಾಮದ
ಅಧ್ಯೂಯನಕೇಕ ಪ್ಯುನಃ ಆಫ್ರಕಾ ಕಾಡಿನ ತ್ಸಾಳೇ ಮರ ಏರಿದರು, ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆ ಕಿರಯ ಗಮನಸದರು. ಸಥಿಳಿೇಯ ವಿವಿಲ್ ದುಂಬಿ ನೇರವಾಗುತ್ತುರುವದು
ಗಮನಕೇಕ ಬಂದಿತ್ತು. ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಥವಮ ಬಾರಿಗೇ ವಿವಿಲ್ ದುಂಬಿಯನುನು ಮಲೇಶಯಾಕೇಕ ತ್ತಂದರು. ಇಂದು ವಿಶವದ ಪ್ಯರತ್ಶತ್ತ ೫೮ ಪ್ಯರಮಾಣದ
ಖಾದಯೂತ್ಸೇೈಲ್ಲವನುನು ಮಲೇೇಶಯಾ ಉತ್ಸಾಪದಿಸುತ್ತುದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇೇಕಡಾ ೭೮ ಭಾಗ ಭಾರತ್ತ ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ ವಿವಿಧ್ ದೇೇಶಗಳಿಗೇ ರಪಾತುಗುತ್ತುದೇ . ನಮಮ
ಅಡುಗೇಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೇ. ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ನಮಮ ಶವಮೊಗಗ ಪಾರಂತ್ತಯೂದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಳೇ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಗಾಗ ಇಳುವರಿ ಸಮಸೇಯೂ ಗೊೇಚ್ರಿಸತ್ತು. ದೂರದ
ಆಫ್ರಕಾದ ವಿವಿಲ್ ತ್ತಂದು ಮರಕೇಕ ಬಿಟಟು ಬಳಿಕ ಶೇೇಕಡಾ ೨೦-೩೦ರಷ್ಟುಟು ಇಳುವರಿ ಹೇಚಿಚದೇ.
ಕಿರ.ಶ. ೧೮೪೦ರಲ್ಲಿ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕತು ಸಂಸಾಥಿನದ ಐವಾ ಹಾಗೂ ಮಿಸೌರಿ ರಾಜಯೂಗಳ ನಡುವೇ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಸವೇರ್ಶೆಚ್ಚ ನಾಯೂಯಾಲ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತತ್ತ
೧೨ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಕಾಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜೇೇನು ಮರಗಳ ಹಕಿಕಗಾಗಿ ವಾಯೂಜಯೂ ನಡೇದಿದೇ . ಇದು ಹನವಾರ್ ಎಂದು ಪ್ಯರಸದಧವಾಗಿದೇ. ಈಗ ಟಬೇೇಟಯನ್
ಕಾಲೇನಯ ಜೇೇನನ ಸಥಿತ್ ಗಮನಸದರೇ ಜೇೇನನ ವಿರುದಧ ಇನೂನು ದ್ಡಡ ಹಿಟಲಿರ್ ಕದನ ನಡೇದಂತ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತುದೇ . “ನಮಮ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ವೇನಲಾಲಿ
ಹೂವನುನು ನೇವು ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಂತ್ಸೇ ಎಲ್ಲಲಿ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಗಳ ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆಕೇಕ ಶರಮಿಸುತ್ತುೇರಾ?” ಹೇಜೇಜೇನನ ಹೇಣದ ಮಗುಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ
ಮರಣ ಪ್ಯತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೆೈನಡಗಿಸುವ ಸಾಲ್ಲುಗಳಿವೇ. ರೇೈತ್ತ ಆತ್ತಮಹತ್ಸೇಯೂ ನತ್ತಯೂ ಗಮನಸದವರಿಗೇ ಪ್ಯುಟಟುಕಿೇಟದ ಸಾವು ತ್ೇರಾ ತ್ೇರಾ ಚಿಕಕದುದ! ಆದರೇ ಪ್ಯರಿಸರ
ಪ್ೇಲ್ಸ್ರ ಪ್ಯಂಚ್ನಾಮೆ ನಡೇದರೇ ರೇೈತ್ತ ಸಾವಿಗೂ, ಹೇಜೇಜೇನನ ಜೇವಯಾನಕೂಕ ಸಂಬಂಧ್ದ ಸುಳಿವು ಸಗಬಹುದು.
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ಕಡುಗಭರದಲ ಕೇಟರಧನ !
ಪ್ಯುಟಟು ಕಿೇಟಗಳನುನು, ಬೇಳೇ ಹಾನ ಮಾಡುವ ವನಯೂ ಜೇವಿಗಳನುನು ನಯಂತ್ರಸುವುದಕೇಕ ಭೂತ್ತ ದೇೈವಗಳ ಆರಾಧ್ನೇಯನುನು ಇಂದಿನ ವಿಜಾಞಾನಯುಗದಲ್ಲಿ
ಒಪ್ಯಪಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಯಪಟ ಸೇೈಟಂಫ್ಕ್ ಜೇವಿಗಳಿಗೇ ಇಂತ್ತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ಯರಸಾತುಪ್ಯ ಕೂಡಾ ಸಟೇಟುೇರಿಸಬಹುದು. ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳ ಮುಖೇೇನ
ನಯಂತ್ರಸಬಹುದಾದುದನುನು ಕಲ್ಲುಲಿ ದೇೇವರ ಮುಖೇೇನ ಹೇೇಗೇ ನಯಂತ್ರಸುತ್ಸಾತುರೇಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಉದಯಿಸಬಹುದು. ಕಾಯರ್ಶೆ-ಕಾರಣಗಳನುನು ನಂಬಿ
ನಡೇಯುವ ವಿಜಾಞಾನ ಇವು ಮೌಢಯೂಗಳೇಂದು ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಬದಿಗೇ ತ್ತಳಳಬಹುದು. ವಿಜಾಞಾನ, ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಎಷ್ಟೇಟುೇ ಮುಂದುವರಿದಿದದರೂ ಅದು ಹಳಿಳಯ
ರಸೇತು ಬದಲ್ಸಬಹುದು, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪಾರ್ಶೆಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೇ ಹಳಿಳಮನೇಗಳನುನು ಕಾಡುವ ಕಿರಮಿ ಕಿೇಟಗಳ ಬಗೇಗಿನ ನಂಬಿಕೇ ಅಷ್ಟುಟು
ಬೇೇಗ ಬದಲಾಗದು ಎಂಬುದಕೇಕ ಇರುವೇ, ಸೊಳೇಳ, ದುಂಬಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಗತ್ಗಳೇೇ ಸಾಕಿಷ.

ಮಳೇಗಾಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿಣನ ಮನೇಯ ನೇಲ್ಲಕೇಕ ತ್ತಂಪೇೇರುತ್ತುದದಂತ್ಸೇ ಭೂಗತ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಜಾತ್ ಇರುವೇ ಸೇೈನಯೂಗಳ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತುತ್ತುತು.
ಕೇಂಪ್ಯುಬಣಣದ ಇವನುನು ‘ಕೇೇಶ್ಯರಾ’( ಕೇೇಶ ಇರುವೇ) ಎಂದು ಗಾರಮಯೂದಲ್ಲಿ ಕರೇಯುತ್ತುದದರು. ಮಣುಣ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾಪೇಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಗಿದದರೇ
ನಡುರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೇೈನಯೂ ಪ್ಯರತ್ತಯೂಕಷವಾಗಿ ತ್ತಲೇಗೂದಲ್ಗೇ ( ಬಹುಶಃ ಇದೇೇ ಕಾರಣಕೇಕ ಇದಕೇಕ ಕೇೇಶ ಇರುವೇ ಎಂದಿರಬಹುದು !)
ಮುತ್ತುತುತ್ತುದದವು, ಕೇೈ ಕಾಲ್ಲು ಕಿವಿಯನನುದೇೇ ಕಚ್ುಚತ್ತುದದವು. ಒಂದೇರಡು ಇರುವೇ ಕಡಿದರೂ ವಿಪ್ಯರಿೇತ್ತ ಉರಿ, ಮಹಡಿ ಮನೇಗಳಿಲ್ಲಲಿದ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಇವು
ಮಲೇನಾಡಿನ ಮಣಿಣನ ಮನೇಗೇ ಎರಗಿದಾಗಂತ್ತೂ ಥೇೇಟ್ ಭಯೇತ್ಸಾಪದಕ ಸೇೈನಯೂಬಂದಂತ್ಸೇ ಇಡಿೇ ರಾತ್ರ ಜಾಗರಣೇ ! ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೊಕ ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೊಕಮೆಮ
ಅತ್ಥಿಗಳಂತ್ಸೇ ಆಗಮಿಸುವ ಇವನುನು ಮನೇಮಂದಿ ಇರುವೇಯಂದು ಕರೇಯುವದಕಿಕಂತ್ತ ದೇೇವಧ್ೂತ್ತರೇಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತುದದರು. ‘ಚೇನನುಕೇೇಶವ
ದೇೇವಸಾಥಿನಕೇಕ ಹಣುಣಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸದರೇ ಇರುವೇಗಳು ಹೊೇಗುತ್ತತುವೇಂಬುದು ’ ಎಲ್ಲಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬಲ್ಲವಾದ ನಂಬಿಕೇ ! ಹತ್ತುರದ ದೇೇವಾಲ್ಲಯದತ್ತತು
ತ್ಸೇಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಓಡುತ್ತುದದರು. ನಾವು ಚಿಕಕವರಿದಾದಗ ದೇೇವಾಲ್ಲಯಕೇಕ ಹಣುಣಕಾಯಿಗೇ ಹೊೇದಾಗ ‘ಓಹ್! ಕೇೇಶ್ ಇರುವೇ ಬಂತ್ಸಾ?’ ಎಂದು
ಪ್ಯೂಜೇಗೇ ಮುಂಚೇ ಪ್ಯೂಜಾರಿ ಕೇೇಳುತ್ತುದುದದು ಇನೂನು ನೇನಪದೇ . ಬಹುಶಃ ಪ್ಯೂಜಾರಿಗೇ ಹೇೇಳಿಯೇ ಈ ದೇೇವಧ್ೂತ್ತ ಇರುವೇಗಳು ನಮಮ ಮನೇಗೇ
ಬಂದಿರಬಹುದೇಂದೂ, ದೇೇವರನುನು ಮರೇತ್ತರೇ ನೇನಪಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಇವು ಮಾಡುತ್ತುವೇಯಂದು ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಭಾವಿಸದೇದವು. ಮನೇಗೇ ಈ ಕೇಂಪರುವೇ
ಬಂದರಷ್ಟೇಟುೇ ಚೇನನುಕೇೇಶವ ದೇೇವಾಲ್ಲಯಕೇಕ ಹಣುಣಕಾಯಿಗೇ ಜನ ಬರುತ್ಸಾತುರೇಂಬ ಪ್ಯೂಜಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವೇ ಭವಿಷ್ಟಯೂ ಹೇೇಳುತ್ತುದದರೇಂದು ಆ
ಮೆೇಲೇ ತ್ಳಿಯಿತ್ತು.
ಹೊಟ್ನುಶ ಎಂದು ಕರೇಯಲ್ಲಪಡುವ ಒಂದು ಜಾತ್ಯ ಸಣಣಕಿೇಟ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಕುಮಟಾದ ಮಸೇರ್ಶೆಹಳಿಳಯ ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು ವಿಪ್ಯರಿೇತ್ತ
ಕಾಡಿಸುತ್ತತುದೇ. ಏಪರಲ್ ತ್ಂಗಳು ಬಂತ್ಸೇಂದರೇ ಕಾಡಿಗೇ ದನಕರು ಬಿಡುವಂತ್ಲ್ಲಲಿ, ಅವು ಈ ಸೊಳೇಳಕಡಿತ್ತದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತತುವೇ. ದೂರದ
ಊರುಗಳಿಂದ ಖರಿೇದಿಸ ತ್ತಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಿೇಟ ಕಡಿತ್ತದಿಂದ ಸಾವನನುಪ್ಯುಪತ್ತತುವೇ . ಇದು ಇತ್ತುೇಚಿನ ಸಮಸೇಯೂಯಲ್ಲಲಿ, ಲಾಗಾಯಿತುನಂದ ಈ
ಸೊಳೇಳಕಾಟ ಇದದದೇದೇ! ಅದಕೇಕ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ‘ಹೊಟ್ನುಶ ಭೂತ್ತ’ ಎಂಬ ಭೂತ್ತಕೇಕ ಗಡಿಹಬಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಪ್ಯೂಜೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತತುದೇ , ಕಿೇಟದಿಂದ
ಬಚಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇೇಕೇಂದು ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸುವ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯಿದೇ !.
ಕಾಡು ಗಭರ್ಶೆದ ಜಯಿಡಾದ ಶವಪ್ಯುರದುದ ಇನನುಂದು ವಿಚಿತ್ತರ ಕತ್ಸೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟೇಟುೇವಾಡುಲಿ ಎಂಬ ಬಿೇಟಲಿ್ ಊರಿಗೇ ಭಯ ಹುಟಟುಸುತ್ತುದೇ. ಇಲ್ಲಿನ
ಕೇಲ್ಲವೇೇ ಕೇಲ್ಲವು ಮನೇಗಳಿಗೇ ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇರಡು ಮಳೇ ಸುರಿದ ಬಳಿಕ ಇವು ಹಾಜರು. ಮನೇ ಛಾವಣಿ, ಗೊೇಡೇ, ನೇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ುಗಳಲ್ಲಿ
ಇವುಗಳದೇೇ ದೇೈತ್ತಯೂ ಸೇೈನಯೂ, ಬಿಳಿ ಗೊೇಡೇಗೇ ಕಪ್ಯುಪ ಚಾಪೇ ಹೊದೇಸಟಟುಂತ್ಸೇ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ಬಿೇಟ್ಲ್ಗಳ ಹರಿದಾಟ. ಇಲ್ಲಿನ ೪-೫ಮನೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ
ಕಾಣಸಗುವ ಈ ದುಂಬಿಗಳು ರಾತ್ರ ದಿೇಪ್ಯ ಉರಿಸದ ಬಳಿಕ ಕಾಡಿನೇಡೇಯಿಂದ ಹಾರಿ ಮನೇ ಸೇೇರುತ್ತತುವೇ . ಒಮೆಮ ಮನೇಗೇ ಬಂದವು ಅಲೇಲಿೇ ಠಕಾಣೇ.
ಹಾಸಗೇ ತ್ತುಂಬೇಲ್ಲಲಿ ಹರಿದಾಡಿ, ಮೆೈಮೆೇಲೇ ಕಚ್ಗುಳಿ ಇಡುತ್ತತು ಕಿವಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಅಸಾಧ್ಯೂ ಹಿಂಸೇ ನೇಡುತ್ತತುವೇ. ವಿದುಯೂತ ಇದದರೂ ದಿೇಪ್ಯ
ಉರಿಸುವಂತ್ಲ್ಲಲಿ, ಹಾಸಗೇ ಹಾಸದರೂ ಮಲ್ಲಗಿ ನದೇದ ಮಾಡುವಂತ್ಲ್ಲಲಿ!’ ಎಂಬುದು ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್. ಬರೊೇಬಬರಿ ೩-೪ ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ್ಲ ಇವುಗಳ
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ಉಪ್ಯಟಳವಿರುತ್ತತುದೇ. ಇಲ್ಲಿನ ನೇೇತ್ತುಗಾರ್ಶೆ ಹಳಿಳಯ ಗೊೇಪಾಲ್ಲಕೃಷ್ಟಣ ಭಾಗವತರ ಮಹಾಮನೇಯಲ್ಲಲಿಂತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅಷ್ಟೂಟು ಕಟೇಟುವಾಡುಲಿ ಸಂಗರಹಿಸದರೇ
ಕನಷ್ಟಟು ೨-೩ಕಿವಂಟಾಲ್ ಸಗಬಹುದು! ಇವು ಸರಿಸುಮಾರು ೫೦-೬೦ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಹಿೇಗೇ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತುವೇ. ಜನ ಇದನುನು ನಯಂತ್ರಸಲ್ಲು
ಸಾಕಷ್ಟುಟು ಪ್ಯರಯತ್ನುಸ ಕೊನೇಗೇ ಸಹಜವೇಂಬಂತ್ಸೇ ಒಪಪಕೊಂಡು ಸಹಬಾಳೇವ ನಡೇಸದಾದರೇ . ಏನೇೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇವು ಮನೇ ಬಿಟುಟು ತೊಲ್ಲಗುವದಿಲ್ಲಲಿವೇಂದು
ತ್ಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ರಾತ್ರ ದಿೇಪ್ಯ ಉರಿಸ ಒಂದೇಡೇ ಆಕಷಿರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತುರೇ , ಮನೇ ಜಗುಲ್ಗೇ ಬರುವುದನುನು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ
ನಲ್ಲಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಇವನುನು ಕಿೇಟ ಎಂಬುದಕಿಕಂತ್ತ ಈಶವರನ ಗಣದ ಕಾಟ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಗುರುತ್ಸುತ್ಸಾತುರೇ . ಊರಿನ ಈಶವರ ದೇೇವಾಲ್ಲಯ
ಸರಿಪ್ಯಡಿಸದರೇ, ಪ್ಯೂಜೇ ಅಪರ್ಶೆಸದರೇ ಕಟೇಟುವಾಡುಲಿ ನಯಂತ್ರಸಬಹುದೇಂದು ಕೇಲ್ಲವರು ಲೇಕಕಹಾಕುತ್ಸಾತುರೇ .
ಜಾನುವಾರುಗಳ ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಯರಿೇತ್ತ ಉಣಿಣ(ಉಣುಗು)ಗಳ ಕಾಟ, ಹಸುಕರುಗಳ ರಕತು ಹಿೇರಿ ಅವುಗಳ ಆರೊೇಗಯೂ ಹದಗೇಡಿಸುತ್ತತುವೇ, ಸಾವು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತತುವೇ. ಇವುಗಳ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಿಸುವದನುನು ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ಸೇತುೇವೇ . ಭತ್ತತುದ ಗದೇದಗಳಿಗೇ ಕಾಡು ಪಾರಣಿಗಳ
ದಾಳಿ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಹೊಲ್ಲದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇೇಟೇ ಬಿೇರಪ್ಯಪನಗೇ ಹರಕೇ ಒಪಪಸುವ ಪ್ಯರಿಪಾಠವಿದೇ . ಪ್ಯೂಜೇ ಅಪರ್ಶೆಸದರೇ ಬಿೇರಪ್ಯಪ ಹೊಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ಸಾತುನೇ
ಎಂಬುದನುನು ಯಾರು ಒಪ್ಯಪಲ್ ಬಿಡಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಹಲ್ಲವು ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೇೇಟೇ ಬಿೇರಪ್ಯಪನಗೇ ಪ್ಯೂಜೇ ಸಲ್ಲುಲಿತ್ತತುದೇ .
ಪ್ಯುಟಟು ಕಿೇಟಗಳನುನು, ಬೇಳೇ ಹಾನ ಮಾಡುವ ವನಯೂ ಜೇವಿಗಳನುನು ನಯಂತ್ರಸುವದಕೇಕ ಭೂತ್ತ ದೇೈವಗಳ ಆರಾಧ್ನೇಯನುನು ಇಂದಿನ ವಿಜಾಞಾನಯುಗದಲ್ಲಿ
ಒಪ್ಯಪಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಯಪಟ ಸೇೈಟಂಫ್ಕ್ ಜೇವಿಗಳಿಗೇ ಇಂತ್ತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ಯರಸಾತುಪ್ಯ ಕೂಡಾ ಸಟೇಟುೇರಿಸಬಹುದು. ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳ ಮುಖೇೇನ
ನಯಂತ್ರಸಬಹುದಾದುದನುನು ಕಲ್ಲುಲಿ ದೇೇವರ ಮುಖೇೇನ ಹೇೇಗೇ ನಯಂತ್ರಸುತ್ಸಾತುರೇಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಉದಯಿಸಬಹುದು. ಕಾಯರ್ಶೆ-ಕಾರಣಗಳನುನು ನಂಬಿ
ನಡೇಯುವ “ಜಾಜನ ಇವು ಮೌಢಯೂಗಳೇಂದು ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಬದಿಗೇ ತ್ತಳಳಬಹುದು . ವಿಜಾಞಾನ, ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಎಷ್ಟೇಟುೇ ಮುಂದುವರಿದಿದದರೂ ಅದು ಹಳಿಳಯ
ರಸೇತು ಬದಲ್ಸಬಹುದು, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪಾರ್ಶೆಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೇ ಹಳಿಳಮನೇಗಳನುನು ಕಾಡುವ ಕಿರಮಿ ಕಿೇಟಗಳ ಬಗೇಗಿನ ನಂಬಿಕೇ ಅಷ್ಟುಟು
ಬೇೇಗ ಬದಲಾಗದು ಎಂಬುದಕೇಕ ಇರುವೇ, ಸೊಳೇಳ, ದುಂಬಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಗತ್ಗಳೇೇ ಸಾಕಿಷ. ಇದನುನು ಕಾಡು ಹಳಿಳಗಳ ಕಿೇಟಾರಾಧ್ನೇಯ ವಿಶಷ್ಟಟು
ಸಂಸಕೃತ್ ಎನನುಬಹುದು! ಇಲ್ಲಿ ಕಿೇಟ ಭಯದಲ್ಲಿ ಭಕಿತು ಜನಸದ ಚಿತ್ತರ ನೇಡಬಹುದು. ಕಾಡು ಗಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟುಟುವಾಗಿನ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಎದುರಾದ ಅಡಚ್ಣೇಗಳನುನು ಪ್ಯೂಜೇ ನಂಬಿಕೇಗಳ ಮುಖೇೇನ ಬಗೇಹರಿಸುವ ದಾರಿ ಹುಡುಕುವದು ಕಾಲ್ಲಸಥಿಳದ ಅನವಾಯರ್ಶೆ. ದೇೈವ ಭಕಿತುಯಲ್ಲಿ
ನಯಂತ್ರಸಬಹುದೇಂಬ ನಂಬಿಕೇಯೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಎಕೇೈಕ ಆಧಾರ. ಕಷ್ಟಟುಗಳ ನಡುವೇಯೂ ಭರವಸೇ ಹುಟಟುಸುವ ದಾರಿ. ಶವಪ್ಯುರದ
ಕಟೇಟುವಾಡುಲಿಗಳ ನಡುವೇ ಒಂದು ರಾತ್ರ ಕಳೇದ ಅನುಭವವೇೇ ನನಗಿನೂನು ಕಾಡುತ್ತುದೇ . ಪ್ಯರತ್ ನಮಿಷ್ಟಕೊಕಂದರಂತ್ಸೇ ಎಲ್ಲಿಂದಲೇ ನುಸುಳಿ ಹಾಸಗೇ
ಹೊಕುಕ ಮೆೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ದುಂಬಿಗಳು ಇಡಿೇ ರಾತ್ರ ನದೇದ ಕದದವು, ಆ ಪ್ಯರತ್ ಕಷಣವೂ ಈ ದುಂಬಿ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲು ಕಿೇಟನಾಶಕ
ಸಂಪ್ಯಡಿಸಬಹುದೇಂದು ಆಗಾಗ ಯೇಚಿಸುತ್ತುದೇದ, ಹೊತ್ತುತು ಕಳೇದಂತ್ಸೇ ದುಂಬಿ ದಾಳಿಯ ಹಿಂಸೇ ಹೇೇಸಗೇಯಾಗಿ ದೇೇವರನೇನುೇ ಮೊರೇ ಹೊೇಗುವ ಹಂತ್ತಕೇಕ
ಪ್ಯರಿವತ್ತರ್ಶೆನೇಯಾಗಿದೇದ! ನಮಮಂತ್ತವರ ಒಂದು ದಿನದ ಅನುಭವವೇೇ ಹಿೇಗಾಗಿರುವಾಗ ಹಲ್ಲವು ತ್ಂಗಳಕಾಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಜತ್ಸೇ ಕಾಲ್ಲಹಾಕಬೇೇಕಾದ ಕಾಡು
ಗಭರ್ಶೆದ ಜನ ಹುಳುಹಪ್ಯಪಟೇ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಕಾಣದ ದೇೇವರಿಗೇ ಕೇೈ ಮುಗಿದಿದುದ ಯಾರಿಗೂ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗುವಂತ್ತಹುದೇೇ !. ಅಥವರ್ಶೆವಾಗದವರು ಈ
ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇರಡು ದಿನ ಇದುದ ಅನುಭವಿಸ ನೇಡಬಹುದು.

ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಇಂಗಲೇ ಷರ ಕಡತದಲ ‘ ಗೂೇ ’ ಪರಣ !
ಹಸು ಎಂದರೇ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೇ ಅಪಾರ ಭಕಿತು, ಎಲ್ಲಲಿ ಸಾಕುಪಾರಣಿಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಇವಕೇಕ ಮಹತ್ತವದ ಸಾಥಿನ. ಕಾಮದೇೇನು ಎಂದು ಗುರುತ್ಸಲ್ಲಪಡುವ ಈ
ಪಾರಣಿ ನತ್ತಯೂ ಪ್ಯೂಜಸಲ್ಲಪಡುತ್ತತುದೇ, ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಕೇಲ್ಲದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಉತ್ತಸಾವ ಆಚ್ರಣೇಯಿದೇ. ಬಿರಟಶ್ ದಾಖಲೇಯ ಈ ಸಾಲ್ಲು ಓದಿದರೇ ಆಕಳ
ಬಗೇಗೇ ಆಂಗಲಿರು ಏಕೇ ನಬಂಧ್ ಬರೇದಿದದರು ಎಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಉದಯಿಸಬಹುದು. ಗೊೇವಿನ ಬಗೇಗೇ ನಮಗೇ ಭಕಿತು, ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟರಿಗೇ ಭಯವಿತ್ತುತು! ನಾಡಿಗೇ
ಬರುವವರಿಗೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಸಕೃತ್ಯಲ್ಲಿನ ಹಸುವಿನ ಸಾಥಿನ ಪ್ಯರಿಚ್ಯಿಸುವ ಅನವಾಯರ್ಶೆತ್ಸೇ ಅವರನುನು ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತುತ್ತುತು .

ಕಿರ.ಶ. ೧೭೬೦ರಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟರು ಕೇನರಾದ ಹೊನಾನುವರದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಗೊೇದಾಮಿನ ( ಕಾಳು ಮೆಣಸನ ಗೊೇದಾಮನುನು ಅವರು ‘ಫ್ಯಾಯೂಕಟುರಿ‘
ಎನುನುತ್ತುದದರು!) ಒಂದು ಶಾಖೇ ಹೊಂದಿದದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಮೆಣಸು ಖರಿೇದಿಗೇ ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟ್ ವತ್ತರ್ಶೆಕರ ಒಂದು ಹಡಗು ಬಂತ್ತು. ಜಾನ್ಬೇಸಟು್
ನೇೇತ್ತರತ್ತವದಲ್ಲಿ ೧೭ ಜನ ಹಡಗು ಇಳಿದು ಹೊನಾನುವರ ಬಿೇದಿಗೇ ಬಂದರು. ಅವರು ತ್ತಮಮ ಜತ್ಸೇ ‘ಬುಲ್ಡಾಗ್‘ ತ್ತಂದಿದದರು. ಅದನುನು ಗೊೇದಾಮಿನ
ಮುಖಯೂಸಥಿನಗೇ ನೇಡಬೇೇಕಿತ್ತುತು. ಗುಡಡದಂಚಿನ ರಸೇತುಯಲ್ಲಿ ದೇೈತ್ತಯೂ ನಾಯಿಯ ಜತ್ಸೇ ಇವರು ನಡೇದು ಹೊೇಗುವಾಗ ಆ ನಾಯಿ ನಾಟ ಹಸುವಂದರ
ಮೆೇಲೇರಗಿ ಕಚಿಚ ಸಾಯಿಸತ್ತು! ವಿದೇೇಶ ನಾಯಿ ಆಕಳನುನು ಕಚಿಚ ಕೊಂದ ಸುದಿದ ಕಷಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಊರೇಲ್ಲಲಿ ಹಬಿಬತ್ತು, ಸಥಿಳಿೇಯ ದೇೇವಾಲ್ಲಯಕೇಕ
ಭಕತುನಬಬ ದಾನ ನೇಡಿದ ಹಸು ಅದು. ದೇೇವಾಲ್ಲಯಕೇಕ ಬಿಟಟು ಪ್ಯವಿತ್ತರ ಗೊೇವನುನು ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟರ ನಾಯಿ ಕೊಂದಿದುದ ಜನರನುನು ವಿಪ್ಯರಿೇತ್ತ
ರೊಚಿಚಗೇಬಿಬಸತ್ತು. ತ್ತಕಷಣ ಜಾನ್ಬೇಸಟು್ ಹಾಗೂ ಜತ್ಸೇಗಿದದ ೧೭ ವತ್ತರ್ಶೆಕರನುನು ಕೊಚಿಚ ಸಾಯಿಸದರು! ದೇೈತ್ತಯೂ ನಾಯಿಯನುನು ಕೊಂದರು. ದುರಂತ್ತದ
ಬಗೇಗೇ ಕನಕರ ವಯೂಕತುಪ್ಯಡಿಸದ ಕೇಲ್ಲವರು ಅವರ ಹೇಣಗಳನುನು ಒಂದೇಡೇ ಹೂಳಿದರು. ಸುದಿದ ತ್ಳಿದು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಸಥಿಳಕೇಕ ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟ್ ಮುಖಯೂಸಥಿರು
ಆಗಮಿಸದರು. “ಇದು ಜಾನ್ ಬೇಸಟು್ ಹಾಗೂ ಅವರ ೧೭ ಜನ ಸಹಚ್ರರನುನು ಹೂಳಿದ ಸಥಿಳ, ಮೂಖರ್ಶೆ ಪ್ಯೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ರೊಚಿಚಗೇದದ ಜನರಿಂದ
ಇವರೇಲ್ಲಲಿ ಜೇವ ತ್ತಯೂಜಸಬೇೇಕಾಯಿತ್ತು‘ ಎಂದು ಆ ಸಮೆಟರ ಕಲ್ಲಿನ ಮೆೇಲೇ ಘಟನೇಯ ವಿವರ ದಾಖಲ್ಸದರು .
ಕಾರವಾರದಿಂದ ದಕಿಷಣಕೇಕ ೪೦ ಮೆೈಲ್ಲು ದೂರದ ಹೊನಾನುವರದಲ್ಲಿ ಘಟನೇ ನಡೇದಿದೇಯಂದು ಮಾದವ ಅನಂತ್ತ ದೇೇಸಾಯಿ ಚಿತ್ಸಾತುಕುಲ್ಲ-ಕಾರವಾರ
ಗರಂಥವದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸದಾದರೇ. ಫ್ಲ್ಪ್ ಎಂಡರಸನ್ರ ‘ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟ್ ಇನ್ ವೇಸಟುನರ್ಶೆ ಇಂಡಿಯಾ‘ ಪ್ಯುಸತುಕ ಹಾಗೂ ಕಾಯೂಪ್ಯಟುನ್ ಅಲೇಕಾಸಾಂಡರ್
ಆಂಡರ್ಸನ್ರ ‘ನೂಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಯ್ ಈಸಟು್ ಇಂಡಿೇಸ್‘ ಕೃತ್ಗಳು ಈ ಘಟನೇಯನುನು ದಾಖಲ್ಸವೇ . ಸಮೆಟರಯ ಬರೇಹ ಓದ್ೇಣವೇಂದು
ನಾನು ಹೊನಾನುವರದ ಸಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇರಡು ಸಾರಿ ಓಡಾಡಿದೇದೇನೇ, ಆದರೇ ೧೭೮೦ರ ನಂತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತತುವರ ದಾಖಲೇ ದ್ರಕಿದೇ. ಜಾನ್ಬೇಸಟು್
ತ್ತಂಡದ ಸಾವಿನ ವಿವರ ಇನೂನು ಸಮೆಟರಯಲ್ಲಿ ದ್ರೇಯಲ್ಲ್ಲಲಿ.
‘ನಾಯಿ ಆಕಳನುನು ಕಡಿದು ಸಾಯಿಸದುದ, ಜನರ ಸೇೇಡಿಗೇ ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟರು ಕೊಲೇಯಾದದುದ ‘ ವಿದೇೇಶಯರನುನು ತ್ತಲ್ಲಲಿಣಗೊಳಿಸತ್ತು , ಹಸುವಿನ ಕುರಿತ್ತ
ಅವರ ನೇತ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತು. ‘ಇಲ್ಲಿ ಹಸುವನುನು ಪ್ಯೂಜಸುತ್ಸಾತುರೇ, ಅವನುನು ಕೊಲ್ಲಲಿಬಾರದು, ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು‘ ಎಂದು
ಪ್ಯರವಾಸಗರಿಗೇ ಕಟುಟುನಟಟುನ ಸೂಚ್ನೇ ನೇಡುವ ಪ್ಯರಿಪಾಟಕೇಕ ಅದು ಮೂಲ್ಲವಾಯಿತ್ತು. ಘಟನೇಯಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಬಿರಟಶರು ಮುಂದೇ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮಾತ್ತರ ಖರಿೇದಿಸುತ್ತುದದರೇೇ ವಿನಃ ಹೊನಾನುವರದಲ್ಲಿ ವಾಸತುವಯೂ ಹೂಡುವ ಧೇೈಯರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲಿ ! ಸಮುದರ ದಂಡೇಯಲ್ಲಿ ವಸಾಹತ್ತು
ಸಾಥಿಪ್ಯನೇಯ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಹೊನಾನುವರಕೇಕ ಆದಯೂತ್ಸೇ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ತು, ಸನಹದ ಹಳದಿೇಪ್ಯುರ ಹಳಿಳಗೇ ನೇಡಿದ ಮಹತ್ತವವನುನು ಈ ನಗರಕೇಕ
ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲಿ! ಇದಾಗಿ ಮತ್ಸೇತು ೧೪ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಕಿಸಾಕನ್ ಹಾಗೂ ಚಿೇನಾ ವಾಯೂಪಾರಿಗಳು ಆಹಾರಕಾಕಗಿ ಗೊೇವಧೇ ಮಾಡಿ ಶಕೇಷ
ಅನುಭವಿಸದ ಪ್ಯರಸಂಗ ನಡೇದಿದೇ. ಈ ಘಟನೇಗಳ ಕುರಿತ್ತು ಉನನುತ್ತ ಮಟಟುದ ಚ್ಚೇರ್ಶೆಗಳು, ಪ್ಯತ್ತರ ವಯೂವಹಾರಗಳೂ ನಡೇದಿವೇ!.
ಸಂಸಕೃತ್, ಕೃಷಿಯ ಅಗತ್ತಯೂವಾಗಿ ನಾವು ಹಸುವನುನು ಲಾಗಾಯಿತುನಂದ ನೇಡಿದೇದೇವೇ, ಆದರೇ ಬಿರಟೇಷ್ಟರ ದೃಷಿಟು ಬೇೇರೇಯೇ ಆಗಿತ್ತುತು. ಕಾಡು
ಹುಲ್ಗಳನುನು ಭೇೇಟೇಯಾಡುವ ಖಯಾಲ್ಗೂ ಹಸುಗಳ ಬೇೇಡಿಕೇಯಿತ್ತುತು. ನಾಲಾಕಣೇ, ಎಂಟಾಣೇಗಳಿಗೇ ಖರಿೇದಿಸುತ್ತುದದರು. ಹುಲ್ ಓಡಾಡುವ
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ಆಯಕಟಟುನ ನೇಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು ಮರಕೇಕ ಕಟುಟುತ್ತುದದರು. ಹಸು ತ್ನನುಲ್ಲು ಬರುವ ಹುಲ್ಯನುನು ಬಿದಿರಿನ ಅಟಟುಣಿಗೇಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತು
ಕೊಲ್ಲುಲಿವ ಆಟ ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು. ಶಕಾರಿ ಮೊೇಜಗೇ ಜಾನುವಾರು ನೇಡಲ್ಲು ಕೃಷಿಕರು ಸದದರಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಇದಕಾಕಗಿ ಪ್ಯದೇೇ ಪ್ಯದೇೇ ಸಂಘಷ್ಟರ್ಶೆಗಳು
ನಡೇಯುತ್ತುದದವು. ಹುಬಬಳಿಳ, ಹಾವೇೇರಿಯ ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಗಳಿಂದ ದನಕರು ಖರಿೇದಿಸ ಹುಲ್ ಶಕಾರಿಗೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುತ್ತುತು ! ಪ್ಯೂಜಸುವ ಹಸುಗಳನುನು
ಕೊಲ್ಲುಲಿವ ಪ್ಯರಸಂಗ ಗಮನಸದ ಕೃಷಿಕರು ಆಗಾಗ ಸಡಿದೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಹೊನಾನುವರ ಘಟನೇಯಂತ್ತೂ ವಿದೇೇಶಗರಿಗೇ ಭಾರತ್ೇಯ ಹಸು ಸಂಸಕೃತ್
ಕುರಿತ್ತು ಎಂದೂ ಮರೇಯಲಾಗದ ದ್ಡಡ ಪಾಠ ಕಲ್ಸತ್ತುತು.
ಇಂದಿಗೂ ಕಸಾಯಿಖಾನೇಗೇ ಜಾನುವಾರು ಸಾಗಾಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂಘಷ್ಟರ್ಶೆ ನಡೇಯುತ್ತತುದೇ . ಹಸು ಕೊಲ್ಲುಲಿವವರ ವಿರುದದ ದೂರುಗಳು
ದಾಖಲಾಗುತ್ತುವೇ. ಗೊೇ ಶಾಲೇಗಳ ಮುಖೇೇನ ತ್ತಳಿ ಸಂರಕಷಣೇಯ ಜಾಗೃತ್ ಬಿತ್ತತುರವಾಗುತ್ತುದೇ. ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಮಧೇಯೂ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಟುದ ತ್ತುಲ್ಲನೇ
ನಡೇಸದವರು ೧೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಉಳುಮೆಗೇ ಬಳಸದ ಎತ್ತುತುಗಳನುನು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷಣಯೂವಾಗಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೇಗೇ ನೇಡಿದ ಉದಾಹರಣೇಯಿದೇ . ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ಒಂದು
ಕಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಶಕಾರಿಗೇ ಹಸು ನೇಡುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಬಿರಟಶರೇದುರು ಪ್ಯರತ್ಭಟಸದದ ಕಾಳಿ ಕಣಿವೇಯ ಹಳಿಳಗರು ಈಗ ಸವತ್ತಃ ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು
ಕಾಡಿಗೇ ಅಟಟುದಾದರೇ! ಜಲಾಶಯ ಸನಹದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೇವು ಅರಸುತ್ತತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖೇಯೂಯಲ್ಲಿ ಹಸುಕರುಗಳು ೧೦-೨೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಅಪ್ಯಪಟ
ಕಾಡು ಪಾರಣಿಗಳಂತ್ಸೇ ಬದುಕುತ್ತುವೇ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕರು ಹಾಕುತ್ತತು ಸಂತ್ಸಾನ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ. ಅವು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಒಮೆಮಯೂ ಕೃಷಿಕರ ಕೇೈಗೇ ಸಗುವದಿಲ್ಲಲಿ!
‘ಖಂಡವಿದಕೊೇ, ಮಾಂಸವಿದಕೊೇ‘ ಎಂದು ಹುಲ್ಗಳಿಗೇ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತುವೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಇಂಗಿಲಿೇಷ್ಟರನುನು ಬೇಚಿಚಬಿೇಳಿಸದ ಗೊೇವಧೇ ಪ್ಯರಸಂಗ
ಈಗ ನಮಮನೂನು ಚಿಂತ್ತನೇಗೇ ಹಚಿಚದೇ.
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ಪರಧಯಪ ಕರ ದಂಡು ಫಂಡನ ಹಂದ !
‘ನಮಮ ಪ್ರಪೇಸರ್ಗಳು ಪಾರಜೇಕಟು್ ಮಾಡಬೇೇಕು‘ ಎಂದು ಪಾರದಾಯೂಪ್ಯಕರ ದಂಡನುನು ಫಂಡಿನ ಹಿಂದೇ ಓಡಲ್ಲು ಬಿಟಟು ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ ಉಪ್ಯ
ಕುಲ್ಲಪ್ಯತ್ಗಳಿದಾದರೇ. ಆಚೇ ಕಲ್ಸಲ್ಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲಲಿ, ಸಂಶೇಧ್ನೇ ಕೇಷೇತ್ತರಕಾಯರ್ಶೆಕೇಕ ಬಿಡುವಿಲ್ಲಲಿದವರು ಕೃಷಿ ಉತ್ತಸಾವ, ಮೆೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ಗೇ ಗಾಳ
ಹಾಕಲ್ಲು ಹಾಜರಾಗುತ್ಸಾತುರೇ. ಮಧಾಯೂಹನು ಊಟದ ಖಚಿರ್ಶೆಗೇ ದುಡಿಡಲ್ಲಲಿವೇೇನೇ ಎಂಬಂತ್ಸೇ ವತ್ರ್ಶೆಸುವ ಈ ಸಂಶೇಧ್ಕರ ಪ್ರಜೇಕಟು್ ರಿಪ್ೇಟ್ರ್ಶೆ ಕಸದು
ನೇಡಿದರೇ ಹಣ ಬಿಡುವ ಹೇೈಬಿರಡ್ ತ್ತಳಿ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ!

ಬಿೇಜಮೆೇಳ, ಫಲ್ಲಪ್ಯುಷ್ಟಪ ಪ್ಯರದಶರ್ಶೆನ, ಕೃಷಿ ಉತ್ತಸಾವ, ಮೂಲ್ಕಾ ಮೆೇಳ ಹಿೇಗೇ ಗಾರಮಿೇಣ ಜಾಞಾನ ವಿನಮಯ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳು ಇತ್ತುೇಚಿನ
ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಚ್ುಚತ್ತುವೇ. ಆಸಕತು ಕೃಷಿಕರು, ವಿವಿಧ್ ಸವಯಂ ಸೇೇವಾ ಸಂಸೇಥಿಗಳು, ಕೃಷಿಕಪ್ಯರ ಸಂಘಟನೇಗಳು ರೇೈತ್ತ ಮೂಲ್ಲದ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹ ಹಾಗೂ
ಜನಜಾಗರತ್ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನರತ್ತವಾಗಿವೇ, ಕೃಷಿ ಉತ್ತಸಾವಗಳು ರೂಪ್ಯುಗೊಳುಳತ್ತುವೇ. ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿಯ ಸರಕಾರಿ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳಿಗಿಂತ್ತ ಭನನುವಾದ
ಇವು ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ತವದ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಾಗಿ ಜನಮನನುಣೇ ಗಳಿಸುತ್ತುವೇ. ಕೃಷಿ-ಅರಣಯೂ ಕೇಷೇತ್ತರಗಳ ವೇೈವಿಧ್ಯೂಗಳ ದಶರ್ಶೆನ ನೇಡುವ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ
ಸಂರಕಷಣೇ ಪ್ಯರಜೇಞಾ ಮೂಡಿಸಲ್ಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೇ. ಆಸಕತುರು ಮಾಹಿತ್ ಅರಸ ಎಲಲಿೇ ಹಳಿಳ ಮೂಲೇ ಅಲೇಯುವ ಬದಲ್ಲು ಇಂತ್ತಹ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಪಾಲಗಂಡರೇ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ . ರಚ್ನಾತ್ತಮಕ ಮನಸುಸಾ, ಕಲ್ಕೇ ಆಸಕಿತುಯ ಜನ ಯಾವ ಆಮಂತ್ತರಣಕೇಕ ಕಾಯದೇೇ
ಮಾಧ್ಯೂಮ ಮಾಹಿತ್ ಮಾತ್ತರದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಸಂರಕಷಣೇ ಕಾಯರ್ಶೆಕೇಕ ಹೇಗಲ್ಲು ನೇಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಬಿತ್ತು ಬೇಳೇದ ಅನುಭವ ಜಾಞಾನ ವಿನಮಯ
ನಡೇಯುತ್ತತುದೇ.
ಕಳೇದ ೫-೬ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ಜೇವ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ, ಕೃಷಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂರಕಷಣೇ ಹಿನೇನುಲೇಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲವು ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳು ಜರುಗಿವೇ.
ಮಲೇನಾಡು, ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೇಜ ಸಂರಕಷಕರ ಜಾತ್ಸೇರಗಳಿಗೇ ಮೆರಗು ಬಂದಿದೇ . ತ್ತಳಿ ಸಂರಕಷಣೇ ಮಾಡಬೇೇಕು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಶರಮಿಸುವ
ವಯೂಕಿತು, ಸಂಸೇಥಿಗಳಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಇನನುಂದು ವಗರ್ಶೆ ಸದಾ ಇಂತ್ತಹ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುರುತ್ತತುದೇ . ರಾಜಯೂದ ಕೃಷಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ ಆಯದ
ವಿಜಾಞಾನಗಳು, ಪ್ಯರತ್ಷಿಠತ್ತ ಸಂಶೇಧ್ನಾ ಸಂಸೇಥಿಗಳ ತ್ತಜಞಾರು ಹೇಗಲ್ಗೊಂದು ಕೇಮರಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಸನೇ ಹಿಡಿದು ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಕೇಕ ಮುದಾಧಂ ಓಡಿ
ಬರುತ್ಸಾತುರೇ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಜವಾದ ವಿಷ್ಟಯ ಆಸಕಿತು, ಕಲ್ಕಾ ಶರದೇಧ, ಸಂಶೇಧ್ನಾ ಪ್ಯರಜೇಞಾ ಮಾತ್ತರದಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖೇಯೂ ಎಷ್ಟುಟು? ಅನುಮಾನವಿದೇ.
ಯಾವುದ್ೇ ರಿಸಚ್ರ್ಶೆ ಪಾರಜೇಕ್ಟ್ಗೇ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹಿಸಬೇೇಕು, ಸೇಪಸಮನಸಾ್ ಸಂಗರಹಿಸಬೇೇಕು ಎಲ್ಲಲಿಕಿಕಂತ್ತ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಸಂಶೇಧ್ನೇಯನುನು
ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇೇಕು, ಮುಂದಿನ ಸಂಶೇಧ್ನೇಗೇ ಹೊಸ ವಿಷ್ಟಯ ಹುಡುಕಬೇೇಕು, ಫಂಡು ಹುಡುಕಬೇೇಕು ಎಂದು ಲೇಕಕಹಾಕುವವರು ಜಾಸತು.
ಬೇೇರು ಮೂಲ್ಲದ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಬಲ್ಲಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಕಾಲ್ಲು ಮುರಿದಂತ್ಸೇ ಕೂಡುರವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೇ ತ್ತಮಮ ರೊಟಟು ಜಾರಿ ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ತ್ತುಪ್ಯಪಕೇಕ
ಬಿದದಂತ್ಸಾಗುತ್ತತುದೇ! ಒಂದೇರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಅಲೇದರೂ ಮಾಡಲಾಗದುದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದು ಪಾಲಗಳುಳವಿಕೇಯ
ಮುಖಯೂಕಾಳಜ!.
‘ನಮಗೇ ಈ ಮಾಹಿತ್ ಏಕೇ? ನಮಮ ಪಾರಜೇಕಟು್ ವಿವರಗಳೇೇನು? ಎಷ್ಟುಟು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೇಧ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತುದಿದೇರಿ? ಈ ವರೇಗೇ ಏನೇೇನು ಮಾಹಿತ್
ಸಂಗರಹಿಸದಿದೇರಿ? ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಮಾಹಿತ್ ಒದಗಿಸಲ್ಲು ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯೂವಸೇಥಿ ಇದೇ?….. ನಮಮ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ ಅಧಿಕೃತ್ತ ಪ್ಯತ್ತರ ಕೊಟುಟು
ಮಾತ್ಸಾಡಿ….. ವಿವರ ನೇಡಬೇೇಕೊೇ ..ಬೇೇಡವೇ ಪ್ಯರಿಶೇಲ್ಸ ಆಮೆೇಲೇ ಹೇೇಳುತ್ಸೇತುೇನೇ’ ಎಂದು ಥೇೇಟ್ ಸರಕಾರಿ ಕೇಂಪ್ಯುಪ್ಯಟಟು ಶೇೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಯಾವ ಕೃಷಿಕರೂ ಯಾವ ಮುಲಾಜಲ್ಲಲಿದೇೇ ವಿಜಾಞಾನಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇೇಳುವದಿಲ್ಲಲಿ! ನಮಮ ಬಾಸ್ಗಳ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸ ಉತ್ತತುರಿಸುತ್ಸೇತುೇನೇಂದು ಸಾಗ
ಹಾಕುವದಿಲ್ಲಲಿ. ‘ಕಾಫ್ ಕುಡಿತ್ೇರಾ? ಊಟ ಆಯಾತು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ ಅವರು ಕೇೇಳುವ ಮಾಹಿತ್ಗಳನೇನುಲ್ಲಲಿ ಕಣುಮಚಿಚ ನೇಡುತ್ಸಾತುರೇ. ವಿಜಾಞಾನಗಳು,
ಸಂಶೇಧ್ಕರು ಎಂದರೇ ನಮಮ ಹಳಿಳ ಜನಕೇಕ ಇವತ್ತುಗೂ ಬಹಳ ಗೌರವವಿದೇ . ಸಂಶೇಧ್ನೇಯ ಮಾಹಿತ್ ನಾಳೇ ನಮಮ ಏಳೇಗಗೇ ನೇರವಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬ
ಮುಗಧ ತ್ಳುವಳಿಕೇಯಿದೇ. ಆದರೇ ಸಂಶೇಧ್ಕರು, ವಿಜಾಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಟು ಜನ ನಂಬಿಕೇಗೇ ಅಹರ್ಶೆರಾಗಿದಾದರೇ? ಹುಡುಕಬೇೇಕು.
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ನಮಮ ಪ್ಯರತ್ಷಿಠತ್ತ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯರ್ಶೆನವರ್ಶೆಹಿಸುತ್ತುರುವ ಕೇಲ್ಲ ವಿಜಾಞಾನಗಳ ಕಾಯರ್ಶೆ ವೇೈಖರಿಯನುನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೇಡಲ್ಲು
ಕಾರಣವಿದೇ. ರೇೈತ್ತರ ಜತ್ಸೇ ತ್ತಮಗೇ ಅಗತ್ತಯೂವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹಣೇ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಯೂಕತುಪ್ಯಡಿಸುವ ನಾಟಕಿೇಯ ವಿಧೇೇಯತ್ಸೇ ಹಿಂದೇ
ಇರುವ ಅಸಲ್ ಮುಖವೇೇ ಬೇೇರೇ! ನೂರಾರು ರೇೈತ್ತರು ಕಷ್ಟಟುಪ್ಯಟುಟು ಸಂಗರಹಿಸದ ನಾಟ ಬಿೇಜವನನುೇ , ತ್ತಳಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂದ ಚಿತ್ತರ ತ್ಸೇಗೇದು ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ
ದಾಖಲ್ಸ ಕಾಲೇೇಜು/ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜನಸಾ ಎದುರು ಉಪ್ಯನಾಯೂಸ ನೇಡುವ ಮಹನೇಯರು ಇಲ್ಲಿದಾದರೇ. ಒಂದು ಗಾರಮಿೇಣ ಸಂಘಟನೇಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ,
ಅರಣಯೂ ಮೆೇಳ ಹೇೇಗೇ ನಡೇಯಿತ್ತು? ಸಂಘಟನೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯರಿಶರಮವನುನು ಕನಷ್ಟಠ ಸೌಜನಯೂಕೂಕ ವಿಚಾರಿಸದೇೇ ಪ್ೇಟ್ೇ ಹೊಡೇಯಲ್ಲು ಬರುವ
ಫಟಂಗರ ಹಾಗೇೇ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತುರೇಂದರೇ ಇಂತ್ತಹ ವಿಜಾಞಾನಗಳನುನು ಯಾವ ತ್ತಕಕಡಿಯಲ್ಲಿಟುಟು ನೇಡಬೇೇಕು? ಈಗ ಕಾಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತುದೇ, ಸಂಶೇಧ್ನೇ
ಹಿಂದಿನ ಸತ್ತಯೂವನುನು ಅರಿಯುವ ದಾರಿಗಳು ಹಲ್ಲವಿದೇ. ಶಕಷಣ ಜಾಗರತ್ಯಿಂದಾಗಿ ನಧಾನಕೇಕ ಇಂತ್ತಹ ವತ್ತರ್ಶೆನೇಯನುನು ಪ್ಯರಶನುಸುವ ಸಂದಭರ್ಶೆಗಳು
ಹೇಚ್ುಚತ್ತುರುವಾಗ ಪ್ರಜೇಕಟು್ ಫಂಡು ಪೇರೇರಿತ್ತ ಕಾಯಂ ಸಂಶೇಧ್ಕರ ವೇೈಖರಿ ಬದಲಾಗಬೇೇಕು.
‘ನಾವು ನೇಡಿದ ನಾಟ ಭತ್ತತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಳೇದಿದಾದರೇ?’ ಎಂದು ಭತ್ತತು ಸಂಶೇಧ್ನಾ ಕೇೇಂದರಕೇಕ ಮೂರು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಕರಾವಳಿ ಕೃಷಿಕರೊಬಬರು ಹೊೇಗಿ
ವಿಚಾರಿಸದದರು. ಸಂಶೇಧ್ನೇಗೇಂದು ಸಂಗರಹಿಸದ ಭತ್ತತುಗಳನುನು ಸಣಣ ಸಣಣ ಪಾರತ್ತಯೂಕಿಷಕಾ ತ್ಸಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೇದು ಇಳುವರಿ ಲೇಕಕ ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು, ೪೫ ಲ್ಲಕಷ
ರೂಪಾಯಿ ವೇಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿ ಸಂರಕಷಣೇಯ ಸಂಶೇಧ್ನೇ ಸಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ನೂರಾರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿಯ ಗಜನ ಭೂಮಿಯ ಉಪ್ಯುಪ ನೇರಿನಲ್ಲಿ
ಬೇಳೇಯುತ್ತುದದ ಕಗಗ ಭತ್ತತುವನುನು ಸಹಿ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯಲಾಗಿತ್ತುತು! ತ್ತಮಮ ಸಂಶೇಧ್ನೇಯ ಅನುಕೂಲ್ಲಕೇಕಂದು ಇರುವ ಸಣಣ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಾಞಾನ ಎಲ್ಲಲಿ
ಜಾತ್ಯ ಭತ್ತತು ಬೇಳೇಯುವದಕೂಕ, ರೇೈತ್ತರು ಮಣುಣ ಗುಣ ಗಮನಸ ನೂರಾರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ತ್ತಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯಬೇೇಕೇಂದು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸ ಫಲ್ಲ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತುರುವದಕೂಕ ವಯೂತ್ಸಾಯೂಸವಿದೇ. ಕೃಷಿ ತ್ತಳಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೇೈತ್ತ ಎತ್ತತುರದಲ್ಲಿದದರೂ ನಮಮ ವಯೂವಸೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ತ ವಿಜಾಞಾನಯಲ್ಲಲಿ! ತ್ತಳಿ
ಸಂರಕಷಣೇಯಲ್ಲಿ ಎಂತ್ತಹ ಮಹತ್ತವದ ಕೊಡುಗೇ ರೇೈತ್ತರದಾದದರೂ ಈಗಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಲುಕ ಬಿೇಜ ಸಂಗರಹಿಸ ತ್ತಮಮ ಸಂಶೇಧ್ನೇಯಂದು ದಾಖಲ್ಸಕೊಳುಳವ
ಪ್ಯಟಾಲ್ಲಮುಮಗಳಿವೇ. ಇಂತ್ತಹವರ ಬಗೇಗೇ ಪ್ಯರಶೇನುಗಳು, ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟಟುಲ್ಲು ಇಷ್ಟುಟು ಸಾಕು.
ಪಾರಧಾಯೂಪ್ಯಕರಾಗಿ ಸೇೇರಿ ಪಾಠಕಿಕಂತ್ತ ಪಾರಜೇಕ್ಟ್ಗಳಲೇಲಿೇ ಕಳೇದು ಹೊೇದವರ ದಂಡು ಕನಾರ್ಶೆಟಕದ ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೇಲಿಂದರಲ್ಲಿ
ತ್ತುಂಬಿದೇ. ಕಲ್ಯಲ್ಲು ಬಂದ ವಿದಾಯೂಥಿರ್ಶೆಗಳನುನು ಸರಪ್ಯಳಿ ಬಿಗಿದಂತ್ಸೇ ರಿಸಚ್ಗರ್ಶೆಳಲ್ಲಿ ಜೇತ್ತಕೇಕ ಬಳಸುವುದೂ ಮಾಮೂಲ್ಯಾಗಿದೇ . ‘ನಮಮ
ಪ್ರಪೇಸರ್ಗಳು ಪಾರಜೇಕಟು್ ಮಾಡಬೇೇಕು’ ಎಂದು ಪಾರದಾಯೂಪ್ಯಕರ ದಂಡನುನು ಫಂಡಿನ ಹಿಂದೇ ಓಡಲ್ಲು ಬಿಟಟು ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ ಉಪ್ಯ
ಕುಲ್ಲಪ್ಯತ್ಗಳಿದಾದರೇ. ಆಚೇ ಕಲ್ಸಲ್ಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲಲಿ, ಸಂಶೇಧ್ನೇಯ ಕೇಷೇತ್ತರಕಾಯರ್ಶೆಕೇಕ ಬಿಡುವಿಲ್ಲಲಿದವರು ಕೃಷಿ ಉತ್ತಸಾವ , ಮೆೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ಗೇ ಗಾಳ
ಹಾಕಲ್ಲು ಹಾಜರಾಗುತ್ಸಾತುರೇ. ಮಧಾಯೂಹನು ಊಟದ ಖಚಿರ್ಶೆಗೇ ದುಡಿಡಲ್ಲಲಿವೇೇನೇ ಎಂಬಂತ್ಸೇ ವತ್ರ್ಶೆಸುವ ಈ ಸಂಶೇಧ್ಕರ ಪ್ರಜೇಕಟು್ ರಿಪ್ೇಟ್ರ್ಶೆ ಕಸದು
ನೇಡಿದರೇ ಹಣ ಬಿಡುವ ಹೇೈಬಿರಡ್ ತ್ತಳಿ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಕನಷ್ಟಟು ೪೫-೫೦ ಲ್ಲಕಷ ವಿನಯೇಗ ವಯೂವಹಾರ, ಇದು ರೇೈತ್ತರ ಮಾಹಿತ್
ಹುಡುಕಲ್ಲು ಹೊರಟ ಹಲ್ಲವರ ನಜ ಮುಖ.
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ದೇವರ ಹಣದಲ ಭಕ ತ ರ ಗ ಸಲ!
ಬಾಂಗಾಲಿದಲ್ಲಿ ರಿಕಾಷ ಎಳೇಯುವವರ ಸಥಿತ್ ಸುಧಾರಣೇಗೇ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾರಮಿೇಣ ಬಾಯೂಂಕ ೧೯೮೦ ರಲ್ಲಿ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸಾಥಿಪಸದದನುನು ಕೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ .
ಕರಾವಳಿಯ ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ಗುಡಿಗಳು ಶತ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಕತುರಿಗೇ ಸಾಲ್ಲ ನೇಡುತ್ತತು ಬಡವರ ಕಷ್ಟಟು ಪ್ಯರಿಹರಿಸುತ್ತುದದ ವಿಶಷ್ಟಟು ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿದೇ .

ಪ್ಯೂಜಾರಿ ಸಾಲ್ಲ ಕೇೇಳಿದೇದೇವೇ, ಇದು ದೇೇವರ ಸಾಲ್ಲ! ಕಾಣಿಕೇ ಡಬಿಬಹಣ ಸಾಲ್ಲವಾಗಿ ಗಾರಮಿೇಣ ಬದುಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟಟು ನವಾರಣೇಗೇ ನೇರವಾಗುವ ವಿಶೇೇಷ್ಟ.
ರಾಜಯೂದ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡ ಜಲೇಲಿ ಕುಮಟಾ ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಕಾರು ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಅಂಕನಕುಳಿ ಜಟಕ ಹಾಗೂ ನಾಗದೇೇವತ್ಸೇ ಎಂಬ ಎರಡು ದೇೇವರ
ಗುಡಿಗಳಿವೇ. ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಹತ್ಸಾತುರು ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಭಕಿತುಯಿಂದ ಪ್ಯೂಜಸುವ ಈ ದೇೇವರು ವರ ಕೊಡುತ್ಸಾತುನೇ, ಪ್ಯರತ್ತಯೂಕಷನಾಗುತ್ಸಾತುನೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿ!.
ಆದರೇ ಅಗತ್ತಯೂವಿದದವರಿಗೇ ಸಾಲ್ಲವನನುಂತ್ತೂ ನೇಡುತ್ಸಾತುನೇ. ದೇೇವರು ಕಷ್ಟಟು ಪ್ಯರಿಹಾರಕ ಎಂಬುದಕೇಕ ಕಳೇದ ೬೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯುರಾಮೆದೇ .
ಊರಿನ ದೇೇವಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ಜನಾಂಗದವರೇಲ್ಲಲಿ ಸೇೇರಿ ವಾಷಿರ್ಶೆಕ ಗಡಿಪ್ಯೂಜೇ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಪ್ಯೂಜೇಯ ಅನುಕೂಲ್ಲಕಾಕಗಿ ಹಳಿಳಯ ಪ್ಯರತ್
ಮನೇಯವರೂ ಸೂಲ್ಲಗೇ(ಅಕಿಕ ಅಳೇಯುವ ಪಾತ್ಸೇರ) ಅಕಿಕ ನೇಡುತ್ತುದದರು. ಸಂಗರಹವಾದ ಅಕಿಕಯಿಂದ ಅಡುಗೇ ಮಾಡಿ ಹಬಬದ ಸಂಭರಮದ ಊಟ
ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು. ಇಡಿೇ ದಿನ ಹಳಿಳಗರನುನು ಸೇೇರಿಸಲ್ಲು ನೇರವಾಗುವ ಗಡಿಹಬಬ ಹಳಿಳಯನುನು ಒಂದು ಆಂತ್ತರಿಕ ಆಡಳಿತ್ತ ವಯೂವಸೇಥಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸದೇ . ಕಾಲ್ಲ
ಬದಲಾದಂತ್ಸೇ ಸೂಲ್ಲಗೇ ಅಕಿಕ ಬದಲ್ಲು ಒಂದು ಆಣೇ ನೇಡುವ ರೂಢ ಬಂತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ಯೂಜೇ, ಊಟ ನವರ್ಶೆಹಣೇ. ಸಂಗರಹವಾದ ಹಣ ಹಬಬದ
ಊಟದ ಖಚಿರ್ಶೆನ ಬಳಿಕ ಮಿಕಿಕ ಉಳಿಯುತ್ತುತ್ತುತು. ಇದನುನು ಎಲಾಲಿದರೂ ತೊಡಗಿಸದರೇ ದೇೇವಸಾಥಿನದ ಅಭವೃದಿಧಗೇ ಅನುಕೂಲ್ಲವಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬ
ವಿಚಾರ ಬಂತ್ತು. ಹಣ ಉತ್ಸಾಪದಕ ಉದೇದೇಶಗಳಿಗೇ ಬಳಕೇಯಾಗಬೇೇಕು ಎನುನುವ ಯೇಚ್ನೇ ಬಂದಿದೇದೇ ಅಗತ್ತಯೂವಿದದವರಿಗೇ ಸಾಲ್ಲ ನೇಡಲ್ಲು ಈ ಹಣ
ಬಳಸಬಹುದೇಂದು ಹಿರಿಯರು ತ್ೇಮಾರ್ಶೆನಸದರು. ಕಾಣಿಕೇ ಹಣ ಸಾಲ್ಲದ ಬಂಡವಾಳವಾಯಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಯೂಂತ್ತ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು
೧೦೦-೧೨೫ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ್ಲ ಪ್ಯಡೇದರು. ಪ್ಯರತ್ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಅಕಷತ್ತತ್ತದಿಗೇ ದಿನ ಶೇೇಕಡಾ ೧೦ ಬಡಿಡ ಸಹಿತ್ತ ಸಾಲ್ಲ ಮರುಪಾವತ್ ಮಾಡಬೇೇಕೇಂಬ ಒಪ್ಯಪಂದ
ವಿಧಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ತ್ತಪಪದರೇ ದಂಡದ ಬಡಿಡ ತ್ಸೇರಬೇೇಕು ಎಂಬ ನಯಮ ಹೇೇರಲಾಯಿತ್ತು. ಭಕತುರ ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರೊಬಬರು ದೇೇವಾಲ್ಲಯ ಆಡಳಿತ್ತ
ನೇಡಿಕೊಳುಳತ್ತತು ಹಣದ ನವರ್ಶೆಹಣೇ ಆರಂಭಸದರು.
ದೇೇವರ ಸಾಲ್ಲ ಸರಕಾರದ ಪ್ಯೂಜಾರಿ ಸಾಲ್ಲದಂತ್ಸೇ ಯಾವತ್ತೂತು ಹಳಳ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಲಿ, ಸಬಿಸಾಡಿ ಉದೇದೇಶಕೇಕ ಮುಡುಪಾಗಿಲ್ಲಲಿ. ಆಶಚಯರ್ಶೆವೇಂದರೇ ಸಾಲ್ಲ
ಪ್ಯಡೇದವರೇಲ್ಲಲಿ ಸಮಯಕೇಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದಾದರೇ. ಒಬಬನೇೇ ಒಬಬ ಕಟಟುಬಾಕಿದಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ್ಲಲಿ ಬಡಿಡ ಹಣದಿಂದ ಕರಮೆೇಣ
ದೇೇವಾಲ್ಲಯದ ಆದಾಯ ಹೇಚಿಚದೇ. ದೇೇವರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಲ ಪ್ಯಡೇದು ಉದ್ಯೂೇಗ ಮಾಡಿದರೇ ಯಶಸುಸಾ ಸಾಧ್ಯೂವೇಂಬ ನಂಬಿಕೇ ಬೇಳೇದಿದೇ . ಪ್ಯರತ್
ವಷ್ಟರ್ಶೆವೂ ಅಕಷತ್ತ ತ್ತದಿಗೇ ದಿನ ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಾಗ ತ್ಸಾನು ಪ್ಯಡೇದ ಸಾಲ್ಲದಿಂದ ಹೇೇಗೇ ಅಭವೃದಿಧಯಾದೇ ಎಂಬ ಮಾತ್ತನುನು ಸಾಲ್ಲಗಾರರು
ಪಾರಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಾಷಿರ್ಶೆಕ ಹಬಬ ವೃತ್ತು ಯಶೇಗಾಥೇಗಳ ದಶರ್ಶೆನ ನೇಡುತ್ತತುದೇ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೂೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ
ಹೇಚಿಚಸದೇ. ದೇೇವರ ಸಾಲ್ಲಗಾರರ ಸಂಖೇಯೂ ಹೇಚ್ುಚತ್ತುದೇ. ನಾಗದೇೇವತ್ಸೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ತ್ತಲಾ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತ್ಸೇ ೪೮ ಜನ ಹಾಗೂ ಅಂಕಣಕುಳಿ ಜಟಕ
ದೇೇವರಲ್ಲಿ ೩೫೦ ರೂಪಾಯಿಯಂತ್ಸೇ ೪೨ ಜನ ಸಾಲ್ಲ ಪ್ಯಡೇದಿದಾದರೇ! ವಷ್ಟರ್ಶೆದಿಂದ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಸಾಲ್ಲ ಬೇೇಡಿಕೇ ಹೇಚ್ುಚತ್ತುದೇ. ದೇೇವಾಲ್ಲಯ
ಅಭವೃದಿದಯಾಗುತ್ತುದೇ.
ಇಷ್ಟುಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ನೇ ಸಾಧ್ಯೂ ಎಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಹುಟಟುಬಹುದು. ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ವಗರ್ಶೆಕೇಕ ಇದು ದ್ಡಡ ಮೊತ್ತತು! ಇಷ್ಟುಟು ಹಣವನುನು
ಪ್ಯಡೇಯಲ್ಲು ಕಾಲ್ಲದಿಂದ ಮನೇಯ ಧಾನಯೂ, ಪಾತ್ಸೇರ ಮಾರುವ ಸಥಿತ್ ಇತ್ತುತು. ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲು ಒಬಬ ಕೂಲ್ಕಾರ ೧೦ ದಿನ ದುಡಿದರೂ
ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಒಮೆಮ ದೇೇವರ ಸಾಲ್ಲವಾಗಿ ಇಷ್ಟುಟು ಹಣ ಸಕಾಕಗ ಆತ್ತ ಅದನುನು ಕುಡಿತ್ತ, ಜೂಜು ಇತ್ಸಾಯೂದಿ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಿಗೇ ವಿನಯೇಗಿಸುವುದಿಲ್ಲಲಿ.
ದೇೇವರ ಹಣವಾದದರಿಂದ ಕೇಟಟು ಚ್ಟಗಳಿಗೇ ತೊಡಗಿಸಲ್ಲು ಎದೇಯಳಗೇ ಭಯ ಕಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಬಾಯೂಂಕುಗಳು ನೇಡಲಾಗದ ಸಂಸಾಕರವನುನು
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ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯ ನಂಬಿಕೇ ನೇಡುತ್ತತುದೇ. ಸಾಲ್ಲ ಮರುಪಾವತ್ಯೂ ಸಾಂಗವಾಗುತ್ತತುದೇ. ಇದಕಿಕಂತ್ತ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಹಬಬದ ದಿನ ಊರವರೇಲ್ಲಲಿ ಸೇೇರಿದಾಗ
ಸಾಲ್ಲ ಏಕೇ ಪ್ಯಡೇಯಲಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೂಲ್ಲಂಕಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ಳಿದ ನಂತ್ತರವೇೇ ಮಂಜೂರಿ ಹಣ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ .
ವಿವರ ಗಮನಸದರೇ ಇಂದಿನ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ರಿೇತ್ಸಾಯೂ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಗಾರಮಿೇಣ ಆಥಿರ್ಶೆಕ ವಯೂವಸೇಥಿ, ಸಂಘಟನೇ ಪ್ಯೂರಕವಾಗಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಿದುದ
ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಬಾಂಗಾಲಿದಲ್ಲಿ ರಿಕಾಷ ಎಳೇಯುವವರ ಸಥಿತ್ ಸುಧಾರಣೇಗೇ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾರಮಿೇಣ ಬಾಯೂಂಕ್ ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸಾಥಿಪಸದದನುನು
ಇಂದು ಸವಸಹಾಯ ತ್ತರಬೇೇತ್ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ . ನಮಮ ಎಲಾಲಿ ಉದಾಹರಣೇಗಳೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತತುವೇ. ಕರಾವಳಿಯ
ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ಗುಡಿಗಳು ಶತ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ಲ ನೇಡಿಕೇಯನುನು ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯಾಗಿ ಬೇಳೇಸದ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ನಾವು ಗಮನಸಬೇೇಕು! ಯೇಜನೇಗಳು
ಮೆೇಲ್ಲುಸತುರದಿಂದ ಆದರೇ ಅಭವೃದಿದಯಾಗುವುದಿಲ್ಲಲಿ, ಕೇಳಹಂತ್ತದಲ್ಲಿ ರಚ್ನೇಯಾಗಬೇೇಕು ಎಂದು ಸವಸಹಾಯದ ಮಹತ್ತವ ಹೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ . ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿದದವರಿಗೇ ಆಹಾರ ನೇಡುವುದಕಿಕಂತ್ತ ಹಗಗ ನೇಡುವುದು ಮುಖಯೂವಾದುದು. ನಾವು ಬಡತ್ತನವನುನು ಮೆೇಲೇತ್ತತುಲ್ಲು ನೇಡುವ ಹಗಗ ಕೂಡ ಸಥಿಳಿೇಯ
ಮಾದರಿ ಬಳಸದಾಗ ಅಭುಯೂದಯ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಹೇಚ್ುಚ. ನಮಮ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೇ ನೇಲ್ಲದ ಪಾಠ ಹೇೇಳುವ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಜನಪ್ಯದ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಗೇ ಇದೇ.
ಕಣೇತುರೇದು ನೇಡುವ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ನಮೆಮಲ್ಲಲಿರಿಗೇ ಬರಬೇೇಕು.
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ಹೈಟಕ ಸಟಯಲ ದೇಸೇ ಜನಪಠ
ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಾಗುವ ಮಿಡಿಮಾವಿನ ಉಪಪನಕಾಯಿ, ಹಲ್ಲಸನ ಸಂಡಿಗೇ, ತೊಡೇದೇೇವು, ಹಪ್ಯಪಳ, ಶಾಯೂವಿಗೇ, ಅಕಿಕರೊಟಟು, ದರವರೂಪ್ಯದ ಬೇಲ್ಲಲಿ,
ಹುಣಸೇ ತೊಕುಕ ಹಿೇಗೇ ಆಹಾರ ಉತ್ತಪನನುಗಳಿಗೇ ಹೇಸರು ಮಾತ್ತರದಿಂದ ಜನರನುನು ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ತ್ಸಾಕತ್ತುದೇ . ಹಳಿಳಗಾಡಿನ ಮಹಿಳೇಯರು ಅನುಭವ
ಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಹಾರ ರುಚಿ ಯಾವ ಪ್ಯರಚಾರದ ಅಗತ್ತಯೂವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಮತ್ಸೇತು ಮತ್ಸೇತು ಜನರನುನು ಸೇಳೇಯಬಲ್ಲಲಿದು. ಕೊೇಕಂ ಜೂಯೂಸ್, ನೇಲ್ಲಿ
ಜೂಯೂಸ್, ಕರಬೂಜ್ ಜೂಯೂಸ್, ಎಳುಳನೇರು, ಒಂದೇಲ್ಲಗದ ತ್ತಂಬಳಿ ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ ನೂರಾರು ವಿಧ್ದ ಪಾನೇಯಗಳು ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿವೇ. ವಿವಿಧ್
ಋತ್ತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಾನೇಯಗಳ ಹಿಂದೇ ಆರೊೇಗಯೂ ಪಾಠಗಳಿವೇ . ಜಾಗತ್ೇಕರಣ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ದಾರಿಯಿದೇ.
ಉತ್ತತುರ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೇಳದ ರೊಟಟು ಊಟ ಅತ್ತಯೂಂತ್ತ ಜನಪರಯ. ಊಟಕೇಕ ತ್ತರಹೇೇವಾರು ಪ್ಯಲ್ಲಯೂ, ಚ್ಟನುಗಳು ದೇೇಸೇ ಸೊಗಡಿನ ಗಮಮತ್ತುತು.
ಖಡಕ್ ರೊಟಟು ಹಾಗೂ ಬಾಯೂಡಗಿ ಮೆಣಸನ ಖಾರ ಮರೇತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಹಳಿಳ ಊಟ ಯೇಚಿಸಲಾಗದು. ಆದರೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ತಲೇ ಎತ್ತುದ ಚೇಂದದ
ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಈ ಪ್ಯರದೇೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆೈಸೂರು, ಬೇಂಗಳೂರು, ಉಡುಪ ಶೇೈಲ್ಯ ಊಟ ನೇಡಲ್ಲು ಆರಂಭಸದದವು. ‘ರೊಟಟು ಇಲ್ಲಲಿದ ಊಟ ಹಾಯೂಂಗ್
ಆಗೇತುೇತ್ರ?’ ಪ್ಯರಶೇನು ಹೊೇಟೇಲ್ಗಳ ತ್ತಲೇ ಬಿಸ ಮಾಡಿದವು. ಇಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ‘ಊಟ ಸಗುತ್ತತುದೇ’ ಎಂದಷ್ಟೇಟು ಬೇಡುರ್ಶೆ ತ್ತಗಲ್ಸದವರು ಈಗ ಜನರ ರುಚಿ
ರಹಸಯೂ ಅರಿತ್ತ ಬಳಿಕ ‘ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಜೇಳದ ರೊಟಟು ಸಗುತ್ತತುದೇ’ ಎಂಬ ಸಾಲ್ಲು ಸೇೇರಿಸದರು ! ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ಡೇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಾಂಬೇವರೇಗೂ ಊಟಕೇಕ
ಚ್ಪಾತ್, ಪ್ಯೂರಿ ನೇಡುವುದೇೇ ತ್ತಮಮ ಊಟದ ವಿಶೇೇಷ್ಟವೇಂದ ಕಾಮತ್ಸ್ ಹೊಟೇಲ್ಗಳೂ ಈಗ ಉತ್ತತುರ ಕನಾರ್ಶೆಟಕದಲ್ಲಿ ರೊಟಟು ಊಟ ಸಗುತ್ತತುದೇಂದು
ಬೇಡುರ್ಶೆ ತ್ತಗಲ್ಸವೇ. ಪಜಾಜ, ಪಾನಪ್ಯುರಿ, ಗೊೇಬಿ ಮಂಚ್ೂರಿ, ಪ್ಯರೊೇಟಾ ಹಿೇಗೇ ಉತ್ತತುರ ಭಾರತ್ತದ ಅಡುಗೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟೇಟುೇ ಬರಲ್ ನಮಮ
ನಾಲ್ಲಗೇ ಮಾತ್ತರ ಖಾನಾವಳಿ, ಹಳಿಳಮನೇ ಅಡುಗೇಯನುನು ಬಿಟುಟುಕೊಡಲ್ಲು ಸದದವಿಲ್ಲಲಿ.
ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೇದವರೇೇ ಉದ್ಯೂೇಗ ನಮಿತ್ತತು ನಗರ ಸೇೇರಿದಾದರೇ . ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ಇದದಬಿದದ ರುಚಿಗೇ ಮರುಳಾದರೂ ಕೊನೇಗೇ ನಗರದ ಮಾಮೂಲ್
ಊಟಕೇಕ ಬೇೇಜಾರು ಹುಟಟುಕೊಳುಳವುದು ಸಹಜ. ಆಗ ಹಾಸನದ ಜನಕೇಕ ಮುದೇದ ಬೇೇಕು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಂದಿಗೇ ಕುಚಿಚಗೇ ಅಕಿಕಯ ಅನನು ಬೇೇಕು,
ರೊಟಟು ಇಲ್ಲಲಿದಿದದರೇ ಊಟವೇೇ ಇಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯ ಜನ ನೇಲ್ಲದ ಅಡುಗೇ ನೇನಪ್ಯು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಾಗ ದೇೇಸೇ ರುಚಿ ಸದದಗೊಳಿಸುವ
ಬಾಣಸಗರಿಗೇ ಬಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೇಟು ವಿಸತುರಣೇಗೇ ಬೇಂಬಲ್ಲ! ಬೇಳೇ ಸಂರಕಷಣೇ ಬಗೇಗೇ ದ್ಡಡ ದ್ಡಡ ಮಾತ್ಸಾಡುವ ನಾವು ದೇೇಸೇ ಅಡುಗೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳ
ಮುಖೇೇನ ಗಾರಮಿೇಣ ಉತ್ತಪನನುಗಳಿಗೇ ಮಾರುಕಟೇಟು ಮಾಗರ್ಶೆದ ಅವಕಾಶ ಅಥವರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಳಳಬೇೇಕು. ನಮಮ ಅಡವಿ, ಕೃಷಿ ಉತ್ತಪನನುಗಳನೇನುೇ ಬಳಸ
ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೇಗಳ ಬಗೇಗೇ ಇತ್ತುೇಚಿನ ಜನಪರಯತ್ಸೇ ಗಮನಸದರೇ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ದಾರಿಗಳು ಗೊೇಚ್ರವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಟ.ವಿ. ರೇೇಡಿಯೇ,
ಪ್ಯತ್ರಕೇಗಳಂತ್ತೂ ಅಡುಗೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳನುನು ಪ್ಯರಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲು ಪ್ಯರತ್ಸೇಯೂೇಕ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳನೇನುೇ ಪ್ಯರಸುತುತ್ತಪ್ಯಡಿಸುತ್ತುವೇ . ಇಂತ್ತಹ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇೇಸೇ
ಅಡುಗೇ ಪಾರಧಾನಯೂತ್ಸೇ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತುವೇ. ನಮಮ ಅಡುಗೇ ಮನೇ ಹೊಸರುಚಿ ಜನಮನ ಗೇದದರೇ ಅದನುನು ತ್ತಯಾರಿಸಲ್ಲು ಬಳಸುವ ನಮಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಪನನುಗಳಿಗೇ
ಮಾರುಕಟೇಟು ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಾಗುವ ಮಿಡಿಮಾವಿನ ಉಪಪನಕಾಯಿ, ಹಲ್ಲಸನ ಸಂಡಿಗೇ, ತೊಡೇದೇೇವು, ಹಪ್ಯಪಳ, ಶಾಯೂವಿಗೇ, ಅಕಿಕರೊಟಟು, ದರವರೂಪ್ಯದ ಬೇಲ್ಲಲಿ,
ಹುಣಸೇ ತೊಕುಕ ಹಿೇಗೇ ಆಹಾರ ಉತ್ತಪನನುಗಳಿಗೇ ಹೇಸರು ಮಾತ್ತರದಿಂದ ಜನರನುನು ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ತ್ಸಾಕತ್ತುದೇ . ಹಳಿಳಗಾಡಿನ ಮಹಿಳೇಯರು ಅನುಭವ
ಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಹಾರ ರುಚಿ ಯಾವ ಪ್ಯರಚಾರದ ಅಗತ್ತಯೂವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಮತ್ಸೇತು ಮತ್ಸೇತು ಜನರನುನು ಸೇಳೇಯಬಲ್ಲಲಿದು. ಕೊೇಕಂ ಜೂಯೂಸ್, ನೇಲ್ಲಿ
ಜೂಯೂಸ್, ಕರಬೂಜ್ ಜೂಯೂಸ್, ಎಳುಳನೇರು, ಒಂದೇಲ್ಲಗದ ತ್ತಂಬಳಿ ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ ನೂರಾರು ವಿಧ್ದ ಪಾನೇಯಗಳು ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿವೇ. ವಿವಿಧ್
ಋತ್ತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪಾನೇಯಗಳ ಹಿಂದೇ ಆರೊೇಗಯೂ ಪಾಠಗಳಿವೇ . ಕೊೇಕೊೇ ಕೊೇಲಾ, ಪೇಪಸಾಗಳ ಅಬಬರದ ಜಾಹಿೇರಾತ್ನ ಎದುರು
ಈಗಲ್ಲೂ ಇವು ಜನಪರಯತ್ಸೇ ಉಳಿಸಕೊಂಡಿವೇ. ಹಳಿಳಯಂಚಿನ ಪ್ಯುಟಟು ಪೇೇಟೇಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೇಯುವ ಎಷ್ಟುೇ ಸಥಿಳಿೇಯ ಪಾನಯಗಳು ದೂರದ ನಗರ
ತ್ತಲ್ಲುಪಲ್ಲಲಿ. ಇಂತ್ತಹ ಆಹಾರ – ಪಾನೇಯಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸ ನಗರಕೇಕ ಪ್ಯರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಲು ಅವಕಾಶ ಬಳಸಕೊಂಡರೇ ಉದ್ಯೂೇಗ ಸೃಷಿಟು ಸಾಧ್ಯೂವಿದೇ .
ತ್ತುಂಗಾಮೂಲ್ಲ ಉಳಿಸ ಆಂದ್ೇಲ್ಲನ ಒಮೆಮ ಶವಮೊಗೇಗಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೊೇಷಿಠ ಆಯೇಜಸತ್ತುತು. ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಗಂಡ ಸಾಹಿತ್ ಯು.ಆರ್.
ಅನಂತ್ತಮೂತ್ರ್ಶೆ ತ್ತುಂಗಾ ನದಿ ಸಂಸಕೃತ್ ಬಗೇಗೇ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತತು ತ್ೇಥವರ್ಶೆಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತುದದ “ಇಬಬನ ಹಿಟಟುನುನು ” ನೇನಪಸಕೊಂಡರು . ಇವರ ಬಳಿಕ
ಮಾತ್ಗೇ ನಂತ್ತ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಕವಿಗಳು, ಭಾಷ್ಟಣಕಾರರು ಇಬಬನ ಹಿಟಟುನುನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಇದ್ಂದು ಸಹಿ ತ್ಂಡಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ತರ ಅವತ್ತುನ
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ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಯಿತ್ಸಾದರೂ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ವಿವರವೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಸಗಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಪ್ಯರಶನುಸದಾಗ ‘ಅದು ತ್ೇರ ಹಳಿಳಗಾಡಿನ ತ್ಂಡಿ, ಈಗ
ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ಹಳಿಳಗರೇೇ ಹೇೇಳಿದರು ! ಆ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಸಾತುಪಸಲ್ಲಪಟಟು ‘ಇಬಬನಹಿಟುಟು’ ಸೇೇರಿದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೇ ಹಳಿಳ
ರುಚಿಯ ನೇನಪ್ಯು ತ್ತಂದಿದುದ ನಜ. ರುಚಿ ನೇಡುವ ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲ ಮೂಡಿಸತ್ತು. ಮಲೇನಾಡಿನ ಆಲೇಮನೇ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಇದು ನಗರದ
ಹೊಟೇಲ್ ಮೆನುಗೇ ಸೇೇರಲ್ಲು ಯೇಗಯೂವಿದೇ. ರುಚಿ ನೇನಪ್ಯುಗಳು ಇಂತ್ತಹ ದೇೇಸೇ ರುಚಿಗೇ ಮರುಜೇವ ನೇಡಬೇೇಕಿದೇ . ಇಂತ್ತಹ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಭಕಷಯಗಳ
ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹ, ತ್ತಯಾರಿ ಮುಖೇೇನ ಹೇೈಟೇಕ್ ಸಟಯಲ್ಲೂಲಿ ದೇೇಸೇ ಸೊಗಡು ಬಿೇರಬಹುದು.
ನಾವು ಪ್ಯರವಾಸ ಹೊರಡುವಾಗ ಇಂತ್ತಹ ದೇೇವಸಾಥಿನಕೇಕ ಭೇೇಟ ನೇಡಬೇೇಕು, ಜಲ್ಲಪಾತ್ತ ನೇಡಬೇೇಕು, ಸಮುದರ ತ್ೇರದಲ್ಲಿ ನಡೇದಾಡಬೇೇಕು ಎಂದು
ಯೇಚಿಸುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಆದರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳ ಸಾವದ ಅರಿಯಲ್ಲು ಮರೇಯುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಇತ್ತುೇಚೇಗೇ ನಧಾನಕೇಕ ನಮಮ ಪ್ಯರವಾಸ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ
ಗಾರಮಿೇಣ ಅಡುಗೇಯನುನು ಪ್ಯರಿಚ್ಯಿಸುವ ಪ್ಯರಯತ್ತನು ಆರಂಭವಾಗಿದೇ. ಚಿಂತ್ಸಾಮಣಿ ಮಸಾಲೇ ಕಡೇಲಿ, ಕಿನಾನುಳದ ಪ್ಯುರಿ ಹಾಗೂ ಇಳಕಲ್ ಚ್ಟನು,
ಬಾಂಡಾರವಿಯ ಮಿಚಿರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಇಡಿಲಿ, ದಾವಣಗೇರೇಯ ಬೇಣೇಣ ದ್ೇಸೇ, ತ್ತುಮಕೂರಿನ ಕಾಯಿ ಇಡಿಲಿ, ಪ್ಯುತ್ತೂತುರಿನ ನೇರು ದ್ೇಸೇ, ಹೊನಾನುವರ
ಗುಣವಂತ್ಸೇ ತ್ತುಪ್ಯಪದ ದ್ೇಸೇ, ಶರಸ ರಾಗಿಹೊಸಳಿಳಯ ಬನಸಾ್, ಬೇಳಗಾವಿಯ ಕುಂದಾ, ಧಾರವಾಡದ ಫ್ಯೇೇಡಾ, ಗೊೇಕಾಕದ ಕರದಂಟು ಈಗಾಗಲೇೇ
ಜನರನುನು ಗೇದದ ಆಯದ ಆಹಾರಗಳು. ಸರಕಿನ ಹಿಂದೇ ರೇೈತ್ತ ಉತ್ತಪನನುಗಳ ಬೇಂಬಲ್ಲವಿದೇ. ರಾಗಿಹೊಸಳಿಳಯ ಬನಸಾ್ ಇನನುಷ್ಟುಟು ಜನಪರಯವಾಗುವಾಗ ಅದಕೇಕ
ಸಥಿಳಿೇಯವಾಗಿ ಬೇಳೇಯುವ ‘ಮೆಟಲಿ ಬಾಳೇ’ ನಾಟ ತ್ತಳಿಗೇ ಜೇವ ಬರುತ್ತತುದೇ . ಚಿಂತ್ಸಾಮಣಿಯ ಮಸಾಲೇ ಕಡೇಲಿಯ ಹಿಂದೇ ನೇಲ್ಲಗಡಲೇಯ ಗೇಲ್ಲುವಿದೇ.
ಇಂತ್ತಹ ಶುಚಿ-ರುಚಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಜನರಿಗೇ ಸುಲ್ಲಭ ಲ್ಲಭಯೂವಾದರೇ ಇನಾಯೂವುದ್ೇ ಪ್ಯರದೇೇಸೇ ಆಹಾರಕೇಕ ಓಡುವವರನುನು ಸೇಳೇದು ನಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ನಮಮ ನೇಲ್ಲದ ಉತ್ತಪನನುಗಳೇೇ ಸಂಸಕರಿತ್ತಗೊಂಡು ಜನಮನ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ಸುಲ್ಲಭ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುವದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತತುದೇ .
ದೇೇಸೇ ಆಹಾರ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯನುನು ಹೇೈಟೇಕ್ ಸಟಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಿಚ್ಯಿಸಬೇೇಕು, ಹಳಿಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಪನನುಗಳ ಸಂಸಕರಣೇ ದ್ಡಡ ಲಾಭ ಹಳಿಳಗೇ ದ್ರಕಿಸುವ
ಪ್ಯರಯತ್ತನುಗಳು ಬೇೇಕು. ಪ್ಯರದೇೇಸೇ ರುಚಿಗೇ ಪ್ಯರಿಪಾಟಲ್ಲು ಅನುಭವಿಸುತ್ತುರುವ ನಗರವಾಸಗಳಿಗೇ ದೇೇಸೇ ರುಚಿಯನುನು ಹಳಿಳ ಮನೇಯ ಪರೇತ್ಯಲ್ಲಿ
ಕಟಟುಕೊಡುವವರು ಪ್ಯರಸುತುತ್ತ ಜಾಗತ್ೇಕರಣ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡುವ ಇಂದಿನ ಚೇನನುಮಮರಾಗುತ್ಸಾತುರೇ , ಕೃಷಿ ವಹಿವಾಟನ ಮಹತ್ತವದ ಕೊಂಡಿಯಾಗುತ್ಸಾತುರೇ.
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ಬದರು:ಹಸುರು ಹೂನನಗ ಸುಗಗ ಸಂಭ ರಮ
ಮಲೇನಾಡಿಗೇ ಬಂದಿದೇ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಕಾಗದ,
ಕಾಡು ಮನೇಯಲ್ಲಿೇಗ ದುಃಖದ ಸಾಗರ ಎಂಬುದು ಸದಯೂದ ಸಥಿತ್ .
ಹೂವರಳಿ ಒಣಗಿ ಸಾಯುವ ಇದೇೇ ಬಿದಿರು ಗಳುಗಳು ಮಣುಣ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿವೇ , ಎಳೇ ಶಶುಗಳ
ಅಳು ನಲ್ಲಿಸುವ ತೊಟಟುಲಾಗಿವೇ . ವಿಚಿತ್ತರವೇಂದರೇ ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ಜೇವಜಾಲ್ಲದ ತೊಟಟುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಕುಕ ನಲ್ದಾಡಿ ಬೇಳೇದ ಹೇಮೆಮಯ ಬಿದಿರು ಈಗ
ಅಲ್ಲಲಿಯೇ ಹೇಣವಾಗಿ ಮಲ್ಲಗುತ್ತುದೇ .

ಕಾಡು ಬಿದಿರಿನ ಬಿೇಜಮೆೇಳಕೇಕ ಜೇವಮಾನದ ಕಟಟುಕಡೇಗೇ ಕಾಲ್ಲನ ಕರೇ ಬಂದಿದೇ . ಕಸುವಿನ ಮಣಣಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿಗೇ ಮತ್ಸೇತು ಹುಲ್ಲುಲಿ ಚಿಗುರಾಗಿ
ಮೊಳೇಯಬೇೇಕು, ಹಿೇಗಾಗಿ ಹೊಸ ಬಿದಿರು ಬೇಳೇಗೇ ನಸಗರ್ಶೆ ಚ್ಕರದ ಸದದತ್ಸೇ ಸಾಗಿದೇ. ಸಹಜ ಉಳುಮೆ ನಡೇದು ಬಿತ್ತತುನೇಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೇ. ಹಳಳ
ಕೊಳಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೇಜದಿಂದ ಬಿದಿರು ಬೇಳೇಯುವ ಮಹಾ ಕನಸು ಮೂಡಿದೇ . ಹೂವರಳಿ ಶಕಿತು ಬಿೇಜಗಳಾಗಿ ಹಿಗಿಗದ ಹೇಬಿಬದಿರು( ಬಾಂಬೂಸಾ
ಅರುಂಡಿೇನೇಸಯಾ) ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ತ್ತುಂಬ ಇಮಮಡಿ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಲ್ಲಿ ಚೇಂದದ ತ್ಸೇನೇ ತೊೇರಣ ಕಟಟುದೇ. ಬಿದಿರು ಹಿಂಡುಗಳ ಫಲ್ತ್ತ ಬಿೇಜಗಳೇಲ್ಲಲಿ
ಇನೇನುೇನು ಭೂ ತ್ಸಾಯಿಯ ಮಡಿಲ್ಲು ಸೇೇರುವ ಕಷಣ ಎದುರಿದೇ.
ಹಸುರು ಹೊನಾನುಗಿ ಇಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ ನಳನಳಿಸ ಜೇವ ಜಾಲ್ಲದ ತೊಟಟುಲಾದದುದ ಇದು. ಕರಕುಶಲ್ಲ ವಸುತುಗಳ ಆಧಾರ, ಬಡವರ ಮನೇ ನಮಾರ್ಶೆಣದ
ಅಗತ್ತಯೂ, ಕೃಷಿಕರ ಊರುಗೊೇಲಾಗಿ ಬಳಕೇ ಬಹುವಿಸಾತುರ. ಮೂಲ್ಲನೇಲೇ ಮಲೇನಾಡು, ಆದರೂ ಬಯಲ್ಲು ನಾಡಿನ ತ್ತುಂಬ ಬಿದಿರಿಗೇ ಭಾರಿೇ ನೇಂಟರು.
ಕಾಡಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ತ್ತಲೇಮಾರಿಗೇಂದು ಬಿೇಜ ಚೇಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನು ಒಣಗುತ್ತತು ಒಣಗುತ್ತತು ಬಾಣಂತ್ಯಂತ್ಸೇ ಬಸವಳಿದಿದೇ . ತ್ಸಾನೇೇ ಹೇತ್ತತು ಬಿೇಜಗಳ
ಎದುರು ನಮಮ ಕಾಡಿನ ಈ ದ್ಡಡ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಸಾವಿನ ಸೇರಗು ಹೊದಿದದೇ . ಹಿಂಡಿಗೇ ಹಿಂಡೇೇ ಒಮೆಮಗೇ ಒಣಗಿ ನಂತ್ತ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಗಚಿಚಗೇ ಕೊರಳೊಡುಡವ
ಭೇತ್ ಕಾಣುತ್ತುದೇ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕ ಸಾವರ್ಶೆತ್ರಕ ಬಿದಿರು ಬರ!. ಮಲೇನಾಡಿನ ಕಾಡು ಸೂತ್ತಕದ ಮನೇ.
ಇದೇೇನು ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇ ಘಟಸದ ಸಂಗತ್ಯಲ್ಲಲಿ, ಬಿದಿರು ಹೊಲ್ಲದ ಇಂತ್ತಹುದೇೇ ಕಾಡು ಸುಗಿಗ ಈಗ ೪೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಜರುಗಿದ ಮಾತ್ತು
ಕೇೇಳಿದೇದೇವೇ. ಹಲ್ಲವು ಹಿರಿ ಜೇವಗಳಿಗೇ ಬಿದಿರಕಿಕ ಉಂಡ ನೇನಪ್ಯುಗಳಿವೇ. ಬಿದಿರು ಕಾಡಿಗೇ ಬೇಂಕಿ ತ್ತಗಲ್ದ ದಾಖಲೇಗಳಿವೇ . “ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದರೇ
ಬರಗಾಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಭಯದ ಮಾತ್ತು ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿದೇ. ೪೦-೪೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಒಮೆಮ ಹೂವರಳಿಸುವ ಹೇಬಿಬದಿರು ಸಂಭರಮವನುನು ಬರಗಾಲ್ಲದ ಜತ್ಸೇ
ಅಥವರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಕೇಕ ಕಾರಣ ಸಾವರಸಯೂಕರ. ಮನುಷ್ಟಯೂನಗೇ ತ್ತನನು ಜೇವಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇರಡು ಸಾರಿ ಮಾತ್ತರ ಬಿದಿರು ಹೂವು ನೇಡುವ ಅವಕಾಶ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದಂತ್ಸೇ ಇತ್ತತು ನಾಡಿನ ಜನ ವಿವಿಧ್ ರೊೇಗರುಜನೇಗಳಿಗೇ ತ್ತುತ್ಸಾತುಗುತ್ತುದದರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಬಿದಿರು ಹೂವನುನು ಭವಿಷ್ಟಯೂದ
ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇೇತ್ತವೇಂಬ ಊಹೇ.
ಬಿದಿರಕಿಕ ತ್ಂದು ಇಲ್ಗಳು ಬೇಳೇಯುತ್ತತುವೇ, ನಂತ್ತರ ಪೇಲಿೇಗ್ ಬರುತ್ತುದದ ಕತ್ಸೇಗಳನುನು ನಾವು ಕೇೇಳುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಆದರೇ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದದಕೇಕ ಬರಗಾಲ್ಲ
ಬಂದ ಅಧಿಕೃತ್ತ ದಾಖಲೇಗಳು ತ್ೇರ ಕಡಿಮೆ. ಹೂವರಳಿಸದ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಕಿಕ ಸಂಗರಹಕೇಕ ಬರಗಾಲ್ಲ ಪ್ಯರದೇೇಶದ ಜನ ತ್ತಂಡೇಪ್ಯ ತ್ತಂಡವಾಗಿ
ಮಲೇನಾಡಿಗೇ ವಲ್ಲಸೇ ಬರುತ್ತುದದರು. ಅವರ ಜತ್ಸೇಯಲ್ಲಿ ಪೇಲಿೇಗ್, ಮೆೈಲ್ ಬೇೇನೇಗಳು ಒಕಕರಿಸುತ್ತುದದವು. ರೊೇಗದಿಂದ ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗಳೇೇ
ಖಾಲ್ಯಾಗುತ್ತುದದವು, ಅಪಾರ ಸಾವು ನೇವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತುದದವು. ಬಿದಿರಕಿಕ ಆದ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಇದು ನಡೇಯುತ್ತುದುದದರಿಂದ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದರೇ
ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡುತ್ತುತ್ತುತು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಕಿಕ ಆದ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೊೇಗಗಳು ಹೇಚ್ುಚತ್ತುದದವು. ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆ ಜನ ಮಲೇನಾಡಿಗೇ ವಲ್ಲಸೇ
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ಬಂದು ವಿವಿಧ್ ರೊೇಗಗಳು ವಾಯೂಪಸುತ್ತುದದ ಉಲೇಲಿೇಖವಿದೇ. ಕಿರ.ಶ. ೧೮೬೫-೬೬ರಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದಾಗ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡ ಪ್ಯರದೇೇಶಕೇಕ ಬಯಲ್ಲು
ಸೇಮೆಯ ೫೦,೦೦೦ ಜನ ಬಂದು ಬಿದಿರಕಿಕ ತ್ಂದು ಬದುಕಿದರು!. ಕಿರ.ಶ. ೧೮೯೩ರ ಮುಂಬಯಿ ಇಲಾಖೇಗೇ ಸೇೇರಿದ ಗಾಯೂಝೇಟಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರ.ಶ.
೧೮೭೬ರ ಭೇಕರ ಬರಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇಳಗಾವಿ ಜಲೇಲಿಯ ಬಡ ಜನರು ತ್ನುನುತ್ತುದದ ಆಹಾರದ ಪ್ಯಟಟುಯಿದೇ . ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ್ಲ ಹೇಸರು
ಬಿದರಕಿಕಯದು!. ಬಿದಿರಕಿಕ ಬಡ ಜನರ ಅನನುದ ಅಧಾರವಾಗಿ ಮಲೇನಾಡಿನ ಕಾಡುಗಳು ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಯ ಜನರ ಬರಗಾಲ್ಲದ ಪ್ಯುನರ್ವಸತ್
ತ್ಸಾಣಗಳಾಗಿದದವು.
ನಮಮ ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರೇಂದರೇ ಅವಜೇಞಾಗೇ ಗುರಿಯಾದ ಕಾಡು ಕಳೇ. ಸಾವತ್ತಂತ್ತರಯದ ಹೊಸತ್ತರಲ್ಲಿ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯನೂಮಲ್ಲ ಬಳಸ ಕೇೈಗಾರಿಕೇ
ಬೇಳೇಸ ಎಂದ ನೇಹರು ನೇತ್ಯಿಂದ ಅರಣಾಯೂಧ್ರಿತ್ತ ಕೇೈಗಾರಿಕೇಗಳು ಬೇಳೇದು ಬಂದವು. ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಲ್ಲು ಕಾಡು ಗುಡಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಓಡಾಟ, ಹೊಸ
ರಸೇತು ನಮಾರ್ಶೆಣ, ಕೊಳಳದ ಬಿದಿರು ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಕಾಗದ ಕಾಖಾರ್ಶೆನೇಗಳತ್ತತು ಹೊರಟ ಕಾಲ್ಲ ಅದು. ಚ್ದರ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ಗೇ ೧೫ ಜನರೂ ಇಲ್ಲಲಿದ
ನಜರ್ಶೆನ ಅರಣಯೂ. ಮಲೇನಾಡು ಪ್ಯೂತ್ರ್ಶೆ ಅಪ್ಯಪಟ ಅರಣಯೂ ಜಲೇಲಿ. ವನಯೂ ಸಂಪ್ಯತ್ತುನ ಬಗೇಗೇ ಇದದ ಕಳಕಳಿಯೂ ತ್ೇರ ಕಡಿಮೆ. ಸವತ್ತಃ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇಗೂ
ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಕಾಡು ಕಡಿಯುವುದು, ಸುಡುವುದು, ಶಸತುನಲ್ಲಿ ಸಾಗವಾನ ನೇಡುವ ಏರು ಪಾರಯ! ಕೃಷಿಕರಿಗೇ ಇತ್ತತು ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಾಡುವ
ಉತ್ಸಾಸಾಹ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಅರಣಯೂ ಭೂಮಿಯನುನು ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ನೇಡುವುದು ಸರಕಾರದ ಜನಪ್ಯರ ಧೇರಣೇ . ಕೃಷಿ ವಿಸತುರಣೇಗೇ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೇಗೇ
ಕಾಡು ಭೂಮಿ ಹಸಾತುಂತ್ತರಿಸುವುದು ಅರಣಾಯೂಧಿಕಾರಿಗಳ ದಕಷತ್ಸೇಯ ದ್ಡಡ ಮಾನದಂಡ! ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಲ್ಲು ರಸೇತುಯಾದರೇ ಊರಿಗೇ ಚ್ಕಕಡಿ ಓಡಾಟ
ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ, ಬಿದಿರಿಗೇ ಬೇಂಕಿ ಬಿದದರೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಫಲ್ಲವತ್ತತುತ್ಸೇ ಹೇಚಿಚಸಲ್ಲು ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಬೂದಿ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇಂಬ ಸರಳ ಲೇಕಾಕಚಾರ
ಮಲೇನಾಡಿನ ಮನೇಮನೇಯಲ್ಲಿದದ ಕಾಲ್ಲ ಆದು .
ಈಗ ಕಾಡಿನ ಕತ್ಸೇ ಸಾಕಷ್ಟುಟು ಬದಲಾಗಿದೇ , ನಾಡು ಹಿಗಿಗದೇ. ಕಾಡು, ಕಣಿವೇಗಳು ಬಯಲಾಗಿ ಚ್ದರ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಕೇಷೇತ್ತರದಲ್ಲಿ ೩೦೦-೪೦೦
ಜನಸಂಖೇಯೂ ಏರಿ ಮಾನವ ಹಸತುಕೇಷೇಪ್ಯಗಳು ಮಿತ್ಮಿೇರಿವೇ. ನಗರ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ಮೂಲ್ಲಭೂತ್ತ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆ ಸುಧಾರಣೇಯಾಗುತ್ತುದೇ, ಉರುವಲ್ಲು,
ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವು, ಬೃಹತ್ಸ್ ಯೇಜನೇಗಳ ಪ್ಯರಹಾರಕೇಕ ಅಪಾರ ನಾಶ ನಡೇದು ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ ಬಿಗಡಾಯಿಸದೇ . ನದಿ ತೊರೇಗಳು ಬತ್ತುವೇ, ಅಂತ್ತಜರ್ಶೆಲ್ಲ
ಕುಸದಿದೇ. ವನಯೂಜೇವಿಗಳ ವಾಸದ ನೇಲೇಗೇ ಇನನುಲ್ಲಲಿದ ಆಘಾತ್ತ ಒದಗಿದೇ.
ಹೂವರಳಿಸುವ ಸಹಜ ಕಿರಯಗೇ ಈಗ ಬಿದಿರಿಗೇ ಸಂಭರಮವಿದದರೂ ಇಡಿೇ ಕಾಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದೇ . ಕಾಡು ಕೊಳಳದ ಚಿತ್ತರ ತ್ಸೇಗೇದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿದಿರನುನು
ಅಳಿಸದರೇ ಅಧ್ರ್ಶೆ ಕಾಡಿಗೇೇ ಕಾಡೇೇ ಖಾಲ್ ಖಾಲ್! ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡ, ಶವಮೊಗಗ, ಚಿಕಕಮಂಗಳೂರು ಪ್ಯರದೇೇಶದ ದಟಟು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ ಹೇಕೇಟುೇರ್ನಲ್ಲಿ
೧೦೦-೨೦೦ ಬಿದಿರು ಹಿಂಡುಗಳಿವೇ, ಪ್ಯರತ್ ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಿದಿರು ಹೇಮಮರಗಳ ಎತ್ತತುರಕೇಕ ಹಸುರು ಛಾವಣಿ. ಈಗ ಒಣಗಿ ಮುಂದಿನ
ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಲ್ವೇ. ರಾಜಯೂದಲ್ಲಿ ೭೫೦೦ ಚ್ದರ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಕೇಷೇತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕಾಡಿದೇ. ಇವುಗಳ ಪೇೈಕಿ ೨೫೦೦
ಹೇಕೇಟುೇರ್ ಪ್ಯರದೇೇಶ ರಾಷಿಟುರೇಯ ಉದಾಯೂನ ಹಾಗೂ ಅಭಯಾರಣಯೂ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳ ವಾಯೂಪತುಯಲ್ಲಿದೇ . ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿರ್ಶೆಕ ೧೦೦೦-೨೫೦೦ ಮಿಲ್ ಮಿೇಟರ್
ಮಳೇ ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇ. ಒಂದ್ಂದು ಎಕರೇಯಲ್ಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೫೦-೮೦ಲ್ಲಕಷ ಲ್ೇಟರ್ ಮಳೇ ನೇರು ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇ. ಪ್ಯರವಾಹದ ಅಬಬರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ
ದಟಟುಣೇಯಿತ್ತುತು. ಇಷ್ಟುಟುಕಾಲ್ಲ ಕಡಿದಾದ ಕೊಳಳಗಳಿಗೇ ಹಾನ ತ್ತಗಲ್ಲದಂತ್ಸೇ ಬೇೇಲ್ಯಾಗಿ ಬಿದಿರು ನಂತ್ತ್ತುತು. ನೇಲ್ಲ, ಜಲ್ಲ ಸಂರಕಷಣೇಗೇ ನೇರವಾಗಿತ್ತುತು. ಭೂಮಿ
ಬಚಾವು ಮಾಡುವ ಸುಲ್ಲಭ ಆಸತುರ ಈಗ ನಮಮ ಕೇೈತ್ತಪಪದೇ . ಕಡಿದಾದ ಕೊಳಳಗಳಲ್ಲಿ ನಸಗರ್ಶೆ ನೇೇಮಿಸದ ಅಕಕರೇಯ ಹಸುರು ನೌಕರರು ಸುದಿೇಘರ್ಶೆ
ರಜೇಗೇ ಹೊರಟದಾದರೇ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಮಸೇಯೂಗಳು ಎದುರಾಗಲ್ವೇ. ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಬಿದದ ಬಿೇಜ ಮೊಳೇತ್ತು ಬೇಳೇಯಲ್ಲು ಇನುನು ಕನಷ್ಟಟು ಹತ್ಸಾತುರು ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಬೇೇಕು. ಕಾಡಿಗೇ ಮೆೇವಿಗೇ
ಹೊೇಗುವ ನಮಮ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಎಳೇ ಚಿಗುರು ತ್ನುನುತ್ತತುವೇ . ಕಾಳಿಗಚ್ುಚ ಸಮಸೇಯೂ ಉಲ್ಲಬಣಗೊಂಡು ಬೇಂಕಿ ಕಾವಲ್ಲು ದ್ಡಡ ಸಮಸೇಯೂ. ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ
ಸತ್ತವ ಇದದರೇ ಮಾತ್ತರ ಭವಿಷ್ಟಯೂದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟಟುದ ಬಿದಿರು ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ . “ಬಿದಿರಿಗೇ ಬಿೇಜ ಕನಸು, ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇಗೇ ಕಡಿಯುವ ಮನಸು”
ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಸಥಿತ್. ರಾಜಯೂ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇಯ ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆಯೇಜನೇಯ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕಟಾವಿಗೇ ನದೇೇರ್ಶೆಶನವಿದೇ .
ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸುವ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೇೇಕಡಾ ೭೦-೮೦ ಬಿದಿರು ಗಳು ಕಡಿಯಬೇೇಕು. ಇನುನುಳಿದ ಆಯದ ಶೇೇಕಡಾ ೩೦ರಷ್ಟಟುನುನು
ಹೂವರಳಲ್ಲು ಸಂರಕಿಷಸಬೇೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೇ .
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ಕಳೇದ ಕಿರ.ಶ. ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ದ್ಡಡ ಪ್ಯರಮಾಣದ ಬೇಂಕಿ ಅನಾಹುತ್ತವಾಗಿತ್ತುತು. ಈ ಹಿನೇನುಲೇಯಲ್ಲಿ
ಹೂವರಳುವ ಪ್ಯೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ವಾಯೂಪ್ಯಕ ಪ್ಯರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕಡಿಯುವ ನಧಾರ್ಶೆರ ಮಹತ್ತವ ಪ್ಯಡೇದಿದೇ . ಬೇಂಕಿ ತ್ತಡೇಗೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಮುಂಜಾಗೃತ್ಸೇ
ವಹಿಸಬೇೇಕು. ಬಿದಿರು ಕಾಳುಗಳನುನು ಸಂಗರಹಿಸ ಸಂರಕಿಷಸ ಆಯದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತತುನೇ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಲಕ ಮುಂದೇ ಹೊಸ ಸಸಯೂ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಪ್ಯರಯತ್ತನು
ಮಾಡಬೇೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲಾಖೇಯ ಆಸೇ. ಹೇೇಳಿ ಕೇೇಳಿ ಇದು ನಮಮ ಕಾಡಿನ ಶೂನಯೂ ಕೃಷಿಯ ಸಂಪಾದನೇ. ನಮಮ ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ
ರಾಜಯೂದ ಬಿದಿರು ಬೇಳೇಯ ದ್ಡಡ ಜಮಿೇನಾದರ! ಬಿದಿರು ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಸುಸಥಿರ ಬಳಕೇ, ಸಂರಕಷಣೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೇಯ ಅರಿವು
ಮಾತ್ತರ ಸೇಮಿತ್ತ. ಕಾಖಾರ್ಶೆನೇಗೇ ಗುತ್ತುಗೇ ನೇಡುವದು, ಮೆೇದಾರರಿಗೇ ರಿಯಾಯತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ನೇಡುವುದೇೇ ಆದಯೂತ್ಸೇ ಕೇಲ್ಲಸ.
ಬಿದಿರು ಸಂಪ್ಯನೂಮಲ್ಲಗಳ ವಿಸತುರತ್ತ ಆಧ್ಯೂಯನ, ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗರಹ, ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ರಕಷಣೇ ವಿಚಾರದ ಇಡಿೇ ಬಿದಿರು ವಯೂವಹಾರ ಗಮನಸದರೇ
ಅದು ಬಿದಿರಿನಷ್ಟೂಟು ನೇಟಟುಗಿಲ್ಲಲಿ! ಬಡ ಮೆೇದಾರರಿಗೇ ಅನುಕೂಲ್ಲವಾಗಲೇಂದು ಸರಕಾರದ ರಿಯಾಯತ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ನೇಡುತ್ತತುದೇ . ಪಾಪ್ಯ ಆದು
ಬಡವರ ಕೇೈತ್ತಪಪ ಬಯಲ್ಲು ನಾಡಿನ ಬಾಂಬೂ ಬಜಾರಗಳ ತ್ತುಂಬ ಮಾರಾಟಕೇಕ ನಂತ್ತರೂ ಇಲಾಖೇ ಕಣೇಣತ್ತು ನೇಡಿದಿದಲ್ಲಲಿ! ಸಂದನೂರು, ಗಂಗಾವತ್
ದಾಟ ನೇರೇಯ ಆಂಧ್ರಕೇಕ ಹೊೇದರೂ ಕೇೇಳುವವರಿಲ್ಲಲಿ. ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಕಟಾವು ಮಾಡಬಾರದು, ಒಂದು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಳೇಯ ಬಿದಿರು
ಕಡಿಯಬಾರದು, ಕನಷ್ಟಟು ೮-೧೦ ಬಿದಿರು ಉಳಿಸಬೇೇಕು ಎಂಬ ನಯಮವೇೇನೇ ಲಾಗಾಯಿತುನಂದ ಇದೇ . ಕಟಾವು ನಯಮ ಮುರಿದದಕೇಕ ದಂಡ
ವಿಧಿಸದ, ಸವಯಂ ಸೂಪತ್ರ್ಶೆಯಿಂಂಂದ ಕಾನೂನು ಕರಮ ಕೇೈಗೊಂಡ ದಾಖಲೇಗಳಿವೇಯೇ ಅರಣಯೂ ಭವನವೇೇ ಹೇೇಳಬೇೇಕು! ಹೊೇಗಲ್ ಈಗ ಬೇಂಕಿ
ನಯಂತ್ತರಣ ಕಾರಣ ಮುಂದ್ಡಿಡ ಅರಣಯೂ ಕಾಯರ್ಶೆಯೇಜನೇಗಳಲ್ಲಿ ಶೇೇಕಡಾ ೮೦ ಬಿದಿರು ಕಡಿಯಲ್ಲು ಶಪಾರಸುಸಾ ನೇಡಿದ ಕರಮ ಕೂಡಾ ಕೇೇವಲ್ಲ
ವಾಯೂವಹಾರಿಕ ನೇಟದುದ. ಕಳೇದ ೧೯೯೯ರಿಂದ ಈವರೇಗೇ ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿಸದ ಚಿಕಕಮಂಗಳೂರು, ಶವಮೊಗಗ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ
ಶೇೇಕಡಾ ೨೫, ಶೇೇಕಡಾ ೫೦, ಶೇೇಕಡಾ ೬೦ ಬಿದಿರುಗಳನುನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಯರಯೇಗ ಫಲ್ತ್ಸಾಂಶ ಗಮನಸದ ಅನುಭವ ಇಲಾಖೇಗೇ ಬೇೇಕಿತ್ತುತು ,
ಕಲ್ಯುವ ಮನಸುಸಾ ಕಾಡು ಕಾಯುವವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತುಲ್ಲಲಿ. ತ್ತಜಞಾರ ನೇರವು, ನೇಲ್ಲಮೂಲ್ಲ ಸಮಸೇಯೂಗಳ ಅರಿವು ಬಿದಿರು ಬೇಂಕಿಯ ಸಮಸೇಯೂಗೇ
ಪ್ಯರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ಯರಿಹಾರ ಹೇೇಳಬಹುದು. ಅರಣಯೂ ಭವನದ ತ್ತುಂಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡೇೇ ಇದೇ, ಆದರೇ ಕಾಡು ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ
ಸಬಬಂದಿಗಳ ದ್ಡಡ ಕೊರತ್ಸೇಯಿದೇ. ಗಾಡರ್ಶೆ, ಫ್ಯಾರೇಸ್ಟ್ಗಳ ಹುದೇದಗಳು ಖಾಲ್ ಇವೇ. ಸೇಮಿನಾರು, ಮಿೇಟಂಗು, ಫ್ಯೇೈಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ
ಜಾರುತ್ತುದೇ. ಕಾಡು ನೇಡುವ ಪ್ಯುರುಸೂತ್ತುತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೇ.
ಬಿದಿರು ಹೂವರಳಿದುದ ಕಾಡಿನ ಸಂಭರಮಕಿಕಂತ್ತ ಸಂಕಟ ಹೇಚಿಚಸದದಂತ್ತೂ ಖಾತ್ರಯಾಗಿದೇ . ಸಂರಕಷಣೇಯ ಇಡಿೇ ಸಮಸೇಯೂಯನುನು ಕೇೇವಲ್ಲ ಇಲಾಖೇಯ
ಹೇಗಲ್ಗೇ ಬಿಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಸಂರಕಷಣೇಗೇ ನಾವೂ ಸಹಾಯ ನೇಡಬೇೇಕಿದೇ. ಕಾಂಕಿರೇಟು, ಕಬಿಬಣದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಬಳಕೇ ಬೇಳೇದರೂ ಇದು ಇಂದಿಗೂ
ಬಡವರ ಬಂಧ್ು. ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆಗೇ ಮಳೇ ಚೇನಾನುಗಿ ಸುರಿದು ರೇೈತ್ತರ ಕೇೈಯಯೂಲ್ಲಿ ಹಣ ಓಡಾಡಿದರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಂಬೂ ಬಜಾರಿನ ಬಿದಿರಿನ ಬೇಲೇ
ಏರುತ್ತತುದೇ. ಹೂವರಳಿ ಒಣಗಿ ಸಾಯುವ ಇದೇೇ ಬಿದಿರಿನ ಗಳುಗಳೇೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಣುಣ ಮೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮನೇಗಳಾಗಿ ಶತ್ತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿವೇ , ಎಳೇ
ಶಶುಗಳ ಅಳು ನಲ್ಲಿಸುವ ತೊಟಟುಲಾಗಿವೇ . ವಿಚಿತ್ತರವೇಂದರೇ ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ಜೇವಜಾಲ್ಲದ ತೊಟಟುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಕುಕ ನಲ್ದಾಡಿದ ಬೇಳೇದ ನಮಮ ಹೇಮೆಮಯ
ಬಿದಿರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಣವಾಗಿ ಮಲ್ಲಗುತ್ತುದೇ. ಬೇಂಕಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಬಚಾವು ಮಾಡಿ ಮತ್ಸೇತು ಹಸುರು ನಗು ಮೂಡಲ್ಲು ನೇವೇೇನು
ಮಾಡುವಿರಿ? ಕೃಷಿಕರ ಮನೇ ಮನೇಯದುರು ಬಡ ಬಿದಿರಿನ ಪ್ಯರಶೇನುಯಿದೇ.
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ಅರಣಯೇ ಕರಣ :ಬೇರು ಬದುಕನ ಭೂಗತ ಮುಖಗಳು !
ಜಮಖಂಡಿ, ಬಿೇಳಗಿ, ರಾಮದುಗರ್ಶೆ, ಸವದತ್ತು ಪ್ಯರದೇೇಶದ ಕಾಡುಗುಡಡ ಅಲೇಯುವಾಗ ರೇೈತ್ತರು ಬೇೇರಿನ ಬಗೇಗೇ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದದರು. ಕಲ್ಲುಲಿಗುಡಡದಲ್ಲಿ
ಬೇಳೇಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಸಗಳು ಕಾಂಡ ಬೇಳೇಸುವದಕಿಕಂತ್ತ ಹೇಚಿಚನ ಕಾಳಜ ಬೇೇರು ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ನೇಡುತ್ತತುವೇ ! ಆಳಕೇಕ ಬೇೇರಿಳಿಸ ಸದೃಢ ಬೇೇರು
ಹೊಂದಿದ ತ್ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ್ತದಿಂದ ಹೊರಕೇಕ ತ್ತಲೇಯಾಡಿಸುತ್ತತುವೇ. ಬರಗಾಲ್ಲ, ಬಿಸಲ್ನ ಪ್ಯರಖರತ್ಸೇ ಮಧೇಯೂ ಬದುಕಿ ಬೇಳೇಯುವ ಸಸಯೂಜಾಣೇಮ
ಇದು.

ನಮಮ ಸೊಪಪನ ಬೇಟಟುದಲ್ಲಿ ಸಸ ಬೇಳೇಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಅರಂಭಸ ಆರೇಂಟು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಾಗಿವೇ . ನೇಟಟು ಸಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲವು ನೇಲ್ಲಕಚಿಚವೇ, ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಅತ್ತತು
ಸಾಯದೇೇ ಇತ್ತತು ಬೇಳೇಯದೇೇ ಅಂತ್ತೂ ಬದುಕಿವೇ. ಶವಣೇ, ಗೇೇರು, ಮುರುಗಲ್ಲು ಹಿೇಗೇ ಕೇಲ್ಲವು ಜಾತ್ ಕೊಂಚ್ ಮೆೇಲೇದುದ ನೇಡುವ ಆಸಕಿತು ಉಳಿಸವೇ.
ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳದ ಕುಳಿ ತ್ಸೇಗೇದು ಸೊಪ್ಯುಪ ಗೊಬಬರ ಹಾಕಿ ಚೇನಾನುಗಿ ಬೇಳೇಯಲೇಂದು ನಾಟಮಾಡಿದವು ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದಾದದರೂ
ಹೇೇಗೇ? ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ ಆರೇೈಕೇ ಮಾಡಿಯೂ ಮುನಸ ಮಡಿದಿದೇದೇಕೇ? ಕಾಡಿನಳಗಡೇ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಒಂದಕೊಕಂದು ಹೊಂದಿ ಮರ ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ , ಆದರೇ
ಮರಗಳೇಡೇಯಲ್ಲಿ ಸವತ್ತಃ ನಾವು ನೇಟಟು ಸಸಗಳು ಏಕೇ ಚಿಗುರಿ ನಲ್ಲುಲಿತ್ತುಲ್ಲಲಿ? ಸಸಯೂ ಭಾಷ್ಟೇ ತ್ತಟಟುನೇ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲ್ಲಲಿ.
ಶಾಲೇಯ ವನಮಹೊೇತ್ತಸಾವದಲ್ಲಿ ಈ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಗಿಡ ನೇಟಟು ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೇತು ಮರುವಷ್ಟರ್ಶೆ ಗಿಡ ನೇಡಬಹುದೇಂದು ಕಲ್ತ್ದೇದ ! ಕುಳಿ ತ್ಸೇಗೇಸುವ
ಕೇಲ್ಲಸವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಸಸ ಸತ್ತತು ಹಳೇಯ ಕುಳಿ ಕಿದಕಿ ಸಸ ನೇಡುವ ಹೊಸ ತ್ತಯಾರಿ ಆರಂಭಸದೇ . “ಸಸ ನೇಟಟುರೇ ಮರವಾಗುತ್ತತುದೇ‘ ಎಂದು ಉಪ್ಯದೇೇಶ
ಮಾಡುವವರನುನು ಒಮೆಮ ಕರೇದು ಪಾರತ್ತಯೂಕಿಷಕೇ ನಡೇಸುವಂತ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶಯೂ. ಹಳೇಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿದದ ಫಲ್ಲವತ್ಸಾತುದ ಮಣುಣ, ಸತ್ಸಾವಂಶ ಲ್ಲಪ್ಯಟಾಯಿಸಲೇಂದು
ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಕೌಲ್ಲು, ಮತ್ತು, ಹುನಾಲ್ಲು, ಬಸರಿ, ಹೊನೇನು, ಇಪೇಪ, ನೇೇರಲ್ಲು ಹಿೇಗೇ ಹತ್ಸಾತುರು ಜಾತ್ ಹೇಮಮರಗಳ ಬಿಳಿ, ಕೇಂಪ್ಯು, ಹಳದಿ, ಗುಲಾಬಿ ಹಿೇಗೇ
ಬಣಣ ಬಣಣದ ಅಸಂಖಯೂ ಎಳೇ ಬೇೇರುಗಳ ಜಾಲ್ಲ ಅಸಡಾಬಸಡಾ ಮುಖ ತ್ತೂರಿದದವು. ಹೇಚ್ುಚ ಕಡಿಮೆ ಸಸ ಸತ್ತತು ಎಲ್ಲಲಿ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲೂಲಿ ಹತ್ತುರದ ಮರದ
ಅಡಡಬೇೇರು ಅಸತುತ್ತವ ಸಾಧಿಸದದವು. ಈಗಾಗಲೇೇ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಬೇಳೇದಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮಧೇಯೂ ಮತ್ಸೇತು ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ
ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಭೂಗತ್ತ ಬೇೇರಿನ ವಿಚಿತ್ತರ ಸಮಸೇಯೂಯಿದು.
ಮೂಲ್ಲ ಕೇದಕಿದರೇ ಇಡಿೇ ಸಮಸೇಯೂಗೇ ಕಾರಣ ನಮಮ ಬಳಿಯೇ ಇತ್ತುತು. ಸಸ ನೇಡಲೇಂದು ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಡಿ ಚೌಕದ ಕುಳಿ
ತ್ಸೇಗೇಯುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಕುಳಿ ತ್ಸೇಗೇಯುವಾಗ ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಮರದ ಬೇೇರು ಭೂಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ತಯೂಕಷ, ಅಗೇತ್ತಕೇಕ ಅಡಿಡಯಾಗುವ ಈ ಅಡಡಬೇೇರು ಕತ್ತತುರಿಸ ಕುಳಿ
ತ್ಸೇಗೇಯುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತತುದೇ. ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಯುನಃ ಮಣುಣತ್ತುಂಬಿ ಸಸ ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ, ಗೊಬಬರ ಎರಚ್ುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಆದರೇ ನೇಟಟು ಗಿಡಕೇಕ ಬೇಳೇಯುವ
ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಕೇಲ್ಲವು ದಿನ ಮಾತ್ತರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿ ಬೇಳವಣಿಗೇ ತೊೇರಿದ ಸಸಯೂ ಕರಮೆೇಣ ಬೇಳವಣಿಗೇ ಕುಂಠತ್ತ. ಕುಳಿ ತ್ಸೇಗೇಯುವಾಗ ಕತ್ತತುರಿಸದ
ಬೇೇರಿನ ತ್ತುದಿಯ ಹಳೇಯ ಗಾಯ ನೇನಪಸಕೊಂಡ ಮರಗಳು ಇಮಮಡಿ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬೇೇರಿನ ಜಾಲ್ಲ ಬೇಳೇಸ ಬದುಕುವ
ಪೇೈಪ್ೇಟ ಆರಂಭಸುತ್ತತುವೇ. ಹೊಸ ಸಸ ಬುಡದ ಸತ್ಸಾವಂಶ ಕಬಳಿಸಲ್ಲು ಜಗಳ ಅರಂಭ. ಬೇೇರು ಕತ್ತತುರಿಸದಕೇಕ ಸಸಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇೇರಿಳಿಸುವ ಸೇೇಡು.
ಪ್ಯಂದಯೂದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಷ್ಟಠ ಉಳಿಯುತ್ಸಾತುನೇಂಬ ನಸಗರ್ಶೆ ನಯಮ ಸಾಬಿೇತ್ತು! ಮರ ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲಲಿದ ಬಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇಟಟು ಮಾವು ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಮರಗಳ ಬೇೇರಿನ
ಪ್ಯರಹಾರದಿಂದ ಬಚಾವಾಗಿ ಬಿಸಲ್ಲು ಮೆಂದು ಎರಡೇೇ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಫಲ್ಲ ನೇಡಬಹುದು, ಮರಗಳ ಮಧೇಯೂ ನೇಟಟುವು ೧೦-೨೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಕಳೇದರೂ ಪೇೈಪ್ೇಟ
ಎದುರಿಸಲಾಗದೇೇ ಕೊರಗಿ ಕಮರುವದನುನು ಕಂಡಿದೇದೇವೇ. ಬಹುಶಃ ಇಂತ್ತಹ ಪ್ಯರಮೆೇಯ ಗಮನಸಯೇ ೮೦ರ ದಶಕದ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣದಲ್ಲಿ ರಿಪಪಂಗ್
ಯಂತ್ತರ, ಜೇಸಬಿ ಬಳಸ ಕಾಡುಗುಡಡ ಉಳುಮೆ ನಡೇಸ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಗಿಡದ ಬೇೇರುಗಳನೂನು ಕಿತ್ಸೇತುಸೇದು ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಹೊಸ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಬೇಳೇಸುವ
ಕೇಲ್ಲಸ ನಡೇಸತ್ತುತು! ಹಳೇ ಬೇೇರು ಕಿತ್ಸೇತುಸೇದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇಟುೇ ಎಕಜಾತ್ ತೊೇಪ್ಯು ಎದುದ ನಂತ್ವೇ.
ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡೇ ಸಸ( ಗಾಯೂಪ್ ಪಾಯೂಲಾಟಂಗ್) ನಾಟಯ ವಿಧಾನವಿದೇ. ತ್ಸೇೇಗದ ನೇಡುತೊೇಪನ ನಡುವೇ ಖಾಲ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ
ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಊರುವದು ಇವುಗಳಲಲಿಂದು. ನೇಡುವದಷ್ಟೇಟುೇ ನಮಮ ಕೇಲ್ಲಸ ಎಂದು ಹಲ್ಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾದರಿ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ನಡೇದಿದೇ . ನಾಟ ಮಾಡಿದ ೩೦
ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೂಕ ಈ ಗಿಡಗಳು ಗಿಡಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಮರದ ನೇರಳಲ್ಲಿ ಜೇವ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತತುವೇ . ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಯಾವತ್ತೂತು ಈ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ನೇಡುವ ಪ್ಯರಯೇಜನದ ಬಗೇಗೇ ಚಿಂತ್ಸಲ್ಲಲಿ, ನೇಡುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಬಿಟಟುಲ್ಲಲಿ. ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ಲೇಕಕಕೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ಸಸಗಳು
ಸೇೇರಬಹುದು, ಆದರೇ ಬೇಳೇಯುವದು ಸಾವಿರವೂ ಇಲ್ಲಲಿ. ಪಾಪ್ಯ! ದುಬರ್ಶೆಲ್ಲ ಸಸಗಳನುನು ಹೇಮಮರಗಳು ಸದಾ ಹಣೇಯುತ್ತತುವೇ, ಹಂಗಿಸುತ್ತತುವೇ, ಬೇೇರು
ಬಿಟುಟು ಬಸವಳಿಸುತ್ತತುವೇ. ಹೊಸ ಸಸ ನೇಡುವ ಉಮೆೇದಿಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತವರು ಬೇೇರು ಹೇೇಳಿದ ಇಂತ್ತಹ ಪಾಠ ಆಲ್ಸಬೇೇಕು. ಬೇೇರು ಕತ್ತತುರಿಸದರೇ
ಪ್ಯರತ್ಕಿರಯಿಸುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಸಂಧಿಯ ಫಲ್ಲವತ್ಸಾತುದ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಬಿೇಜ ಬಿದಾದಗ ಒಪಪಕೊಳುಳತ್ತತುವೇ , ತ್ಸೇಪ್ಯಪಗಿರುತ್ತತುವೇ. ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಮರಗಳಿಗೇ ಸುಳಿವು
ಸಗದಂತ್ಸೇ ಮೊಳೇತ್ತು ತ್ಸಾಯಿಬೇೇರಿಳಿಸ ಮರದ ಜತ್ಸೇ ಹೊಸ ಗಿಡ ಚಿಗಿತ್ತು ಪೇೈಪ್ೇಟ ನಡೇಸುತ್ತತುದೇ . ಮರಗಳ ಜತ್ಸೇ ಗಿಡ ಸೇೇರಿ ಕಾಡು ಕೂಡುತ್ತತುದೇ.
ಕಾಡನುನು ಅದರ ಪಾಡಿಗೇ ಬಿಟಾಟುಗ ಇದೇಲ್ಲಲಿ ಘಟಸುತ್ತತುದೇ. ಮನುಷ್ಟಯೂ ಹೊೇಗಿ ಗಿಡ ನೇಡಲ್ಲು ಗುಂಡಿ ತ್ಸೇಗೇದಾಗ ಸಮಸೇಯೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಮಣುಣ
ಸಸಗಿಂತ್ತ ಬಿೇಜಗಳನುನು ಹೇಚ್ುಚ ಪರೇತ್ಸದಂತ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ . ಅದಿಲ್ಲಲಿದಾಗ (ಬಿೇ)ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಎಲೇಲಿಡೇಯೂ ಬೇೇರಿನ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಬದುಕು ಬೇಳವಣಿಗೇಯ ಬೇಂಬಲ್ಲವಾಗಿದೇ . ತ್ಸಾಯಿ ಬೇೇರು ನೇರಿನ ಆಸರೇ ಹುಡುಕಿ ಭೂಗತ್ತಕೇಕ ಇಳಿಯುವದಂತ್ತೂ
ಸೊೇಜಗ. ಮಧ್ಯೂಪ್ಯರದೇೇಶ, ಉತ್ತತುರ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಸದಧ ಸಾಲ್ ಮರದ ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಎಳೇ ಸಸಗಳು ಮೂರೂವರೇ ಮಿೇಟರ್ ಆಳಕೇಕ
ಬೇೇರಿಳಿಸುತ್ತತುವೇ. ಕಾಡು ತ್ಸಾಳೇಯ ಪ್ಯುಟಟು ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ಮಾಡೇಣವೇಂದು ಇತ್ತುೇಚೇಗೇ ಸಸ ಕಿೇಳಲ್ಲು ಕಾಡಿಗೇ ಹೊೇಗಿದೇದ . ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲೇ ಎರಡು
ಇಂಚ್ು ಬೇಳೇದ ಎಳೇ ಸಸಯ ಬೇೇರುಗಳು ಬರೊೇಬಬರಿ ಒಂದೂವರೇ ಅಡಿ ಆಳಕೇಕ ಇಳಿದಿದದವು! ತ್ಸೇರೇದ ಬಾವಿಗೇ ನೇರಿಂಗಿಸಲ್ಲು ಸಲ್ಲಹೇ ನೇಡಲೇಂದು
ಶರಸಯ ಶವಳಿಳ ಎಂಬ ಹಳಿಳಗೇ ಹೊೇದಾಗ ಬಾವಿಯ ತ್ತುಂಬ ಬೇೇರಿನ ಜಾಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟಟುಸತ್ತುತು. ಮರದ ಈ ಬೇೇರುಗಳ ಮೂಲ್ಲ ಬಸರಿ ಜಾತ್ಯ
ಹೇಮಮರ, ಅದು ೨೫೦ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತುತು, ಬಾವಿ ನೇರು ಕುಡಿಯಲೇಂದು ಅಷ್ಟುಟುದೂರ ಭೂಗತ್ತ ಯಾನ ನಡೇಸತ್ತುತು !
ಜಮಖಂಡಿ, ಬಿೇಳಗಿ, ರಾಮದುಗರ್ಶೆ, ಸವದತ್ತು ಪ್ಯರದೇೇಶದ ಕಾಡುಗುಡಡ ಅಲೇಯುವಾಗ ರೇೈತ್ತರು ಬೇೇರಿನ ಬಗೇಗೇ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದದರು.
ಕಲ್ಲುಲಿಗುಡಡದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯುವ ಇಲ್ಲಿನ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಸಗಳು ಕಾಂಡ ಬೇಳೇಸುವದಕಿಕಂತ್ತ ಹೇಚಿಚನ ಕಾಳಜ ಬೇೇರು ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ನೇಡುತ್ತತುವೇ ! ಆಳಕೇಕ ಬೇೇರಿಳಿಸ
ಸದೃಢ ಬೇೇರು ಹೊಂದಿದ ತ್ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ್ತದಿಂದ ಹೊರಕೇಕ ತ್ತಲೇಯಾಡಿಸುತ್ತತುವೇ . ಬರಗಾಲ್ಲ, ಬಿಸಲ್ನ ಪ್ಯರಖರತ್ಸೇ ಮಧೇಯೂ ಬದುಕಿ ಬೇಳೇಯುವ
ಸಸಯೂಜಾಣೇಮ ಇದು. ನಮಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಲಿ ಅಶವತ್ತಥಿ, ಕಲ್ಲಲಿತ್ತು, ಕುರುಡು ನಂದಿಯಂತ್ತಹ ಗಿಡಗಳು ಯಾವತ್ತೂತು ಬೇೇರಿಳಿಸ ಬೇಳೇಯಲ್ಲು ಹಿಡಿಮಣುಣ
ಇಲ್ಲಲಿದ ಕಲ್ಲುಲಿಗುಡಡ ಪರೇತ್ಸ ಸಸಯೂ ವಿಸಮಯ ಪ್ಯರದಶರ್ಶೆಸುತ್ತತುವೇ. ಪ್ಯಶಚಮಘಟಟುದ ಕಾಡಿನ ಕಲ್ಲುಲಿಬಾಳೇಯಂತ್ತೂ ವಷ್ಟರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಲುಕ ತ್ಂಗಳು ಮಳೇ
ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇಂಬ ಆಸೇ ಬಗಲ್ಲಲ್ಲಿಟುಟುಕೊಂಡು ಕಲ್ಲುಲಿಬಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಜೇವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತತುದೇ , ಬಿಸಲ್ನ ಕಾವುಸಹಿಸ ಬೇೇರು ಬದುಕಿಸುತ್ತತುದೇ. ಕರಾವಳಿಯ
ಕೇಂಪ್ಯುಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟಟು ಮಣುಣಹಾಕಿ ಕೃಷಿಕರು ಬಾಳೇ ಬೇಳೇಸುತ್ಸಾತುರೇ . ಇವರು ‘ಬಾಳೇ ಬೇೇರು ಕಲ್ಲುಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತತುದೇ‘ ಎಂದು
ಹೇೇಳುವದು ಕೇೇಳಿದೇದೇನೇ. ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಬಾಳೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೇ ಕಲ್ಲುಲಿಮಣುಣ ಮಿದುವಾಗಿ ಅಡಿಕೇ ಕೃಷಿಗೇ ಯೇಗಯೂವಾಗಿ
ಮಾಪ್ಯರ್ಶೆಡುತ್ತತುದಂತ್ಸೇ! ಬಾಳೇ ಬೇೇರಿಗೇ ಕಲ್ಲುಲಿ ಕರಗಿಸುವ ಶಕಿತು ಇದೇಯೇ? ತ್ಳಿದವರು ಹೇೇಳಬಹುದು. ಬೇೇರಿನ ಕತ್ಸೇಗಳೇೇ ಹಾಗೇೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಲಿ ಕರಗುವ
ಸಮಯವಿದೇ, ಭೂಗತ್ತದ ವಯೂಥೇಗಳಿವೇ. ಮರ, ಸಸ ನೇಡಿದಾಗ ನಮಗೇ ಬೇೇರು ನೇನಪಾಗಬೇೇಕು. ಮಳೇ ಆಭರ್ಶೆಟಕೇಕ ಬಿರುಗಾಳಿಗೇ ಕಿತ್ತುತು ಬಿದದ
ಮರದಲ್ಲಿ ಕಣಣರಳಿಸ ಬೇೇರು ನೇಡಿದರೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಿವೇ, ಕಾಡು ಬೇೇರಿನ ಪೇೈಪ್ೇಟ, ಜಗಳ, ಒಳಜಗಳದ ಭೂಗತ್ತ ಮುಖಗಳಿವೇ.
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ಕೂಡ ಬಳುವ ಕುಟುಂಬ ಶಕ ತ
ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಹಿಂದೇ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಜಯಿಡಾ ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೇೇರಿಯೇ ಹಳಿಳಗೇ ಹೊೇಗಿದೇದ . ಅಲ್ಲಿನ ಮನೇಯ ಯಜಮಾನ ಗಣಬಾ ಗಾವಡೇಯಲ್ಲಿ
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯೂರ ಹೇಸರು ಹೇೇಳಲ್ಲು ವಿನಂತ್ಸದೇ. ಆತ್ತ ತ್ತಡಬಡಿಸದ…. ಏಕೇಂದರೇ ೧೧೪ ಜನರ ಮಹಾ ಕುಟುಂಬ ಅದು! ಇವರ ಮನೇಯ
ಮಕಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪಾರಥವಮಿಕ ಶಾಲೇ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದದವು. ೫೦ ಎಕರೇ ಭತ್ತತುದ ಗದೇದ, ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಮನೇ ಮಂದಿಯ ಊಟಕೇಕ
೩೫೦ ಕಿವಂಟಾಲ್ ಅಕಿಕ ಬೇೇಕು. ಮನೇಗೇ ಬಟೇಟು ತ್ತರಬೇೇಕೇಂದರೇ ಯಜಮಾನ ಒಂದೇೇ ಬಣಣದ ನೂರಾರು ಮಿೇಟರ್ ಬಟೇಟು ತ್ತರುತ್ತುದದರು. ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ
ಸಮಾನ ಗುಣಮಟಟುದ ವಸತುರ ನೇಡುತ್ತತು ಎಲ್ಲಲಿರನೂನು ಒಂದೇೇ ದೃಷಿಟುಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತುದದರು! ಇವರ ಮನೇ ಮಂದಿ ಎಲಾಲಿದರೂ ಮಧ್ುವೇ ಮನೇಗೇ
ಹೊೇದರೇ ಡೇೇರಿಯೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರು? ಎಂಬುದನುನು ವಸತುರದ ಬಣಣ ನೇಡಿ ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಬಹುದಿತ್ತುತು.
ರಾಯಚ್ೂರಿನ ಹಳಿಳ ಅಡಾಡಡುತ್ತುದೇದ. ಜತ್ಸೇಗಿದದ ಗೌಡರ ಮಗ ದುಃಖ ಹೇೇಳಿಕೊಳುಳತ್ತುದದರು. ‘ಮನೇತ್ತನಾ ಅಂದರ…..ಸೇಮೆಗೇ ಹೇಸರಾಗಿತ್ರ, ಊರಾನ
ಮಂದಿ ನಾಯೂಯ ಕೇೇಳಾಕ ಬತ್ರ್ಶೆದುರ, ನಮಮ ಮನೇ ಯಜಮಾನ ಊರಿಗೇ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದದ, ಅಂವ ಹೇೇಳಿದ್ ಮಾತ್ತು ಮಿೇರಿ ಯಾರೂ ಹೇಜೇಜ
ಹಾಕಿತುರಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಏನಾದುರ ತ್ೇಮಾರ್ಶೆನ ಆಗೊೇವಾಗ ‘ಗೌಡುರ…. ಏನಂತ್ಸಾರ?’ ಅನನುೇದಕಕ ಮಹತ್ತವ ಇತ್ತುತು….. ಈಗ ಊರಿಗೇ ತ್ತಲೇ ಬಗಿಗಸ
ನಡಿೇಬೇೇಕಾಗದ’ ಎಂದರು. ಮಾತ್ತು ಕೇೇಳಿದರೇ ಏನೇ ದ್ಡಡ ಅನಾಹುತ್ತವಾಗಿದೇ ಎಂದು ಊಹಿಸದೇ. ವಿಷ್ಟಯ ಕೇದಕಿದೇ. ೪೫ ಜನರ ದ್ಡಡ
ಕುಟುಂಬ, ನೂರಾರು ಎಕರೇ ಹೊಲ್ಲ, ನಾಯೂಯ ತ್ೇಮಾರ್ಶೆನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತವದ ಪಾತ್ತರ ವಹಿಸುತ್ತುದದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮನೇ ಮಂದಿಗೇ ಕೂಡಿ
ಬಾಳಲಾಗದೇೇ ಇತ್ತುೇಚಿನ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹಿಸೇಸಾ’ ಆಗಿದದರು. ವಿಶಾಲ್ಲ ಮನೇ ಒಡೇದು, ನಾಲಾಕರು ಭಾಗವಾದವು. ಗೌಡರನುನು ನಂಬಿ ನಡೇಯುತ್ತುದದ
ಊರು ಒಡೇದ ಮನೇಯನುನು ನಾಯೂಯ ತ್ತಕಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ತೂಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಊರಿನ ಮಂದಿಯದುರು ಮಾತ್ಸಾಡುವಾಗ ಇದದ ಧೇೈಯರ್ಶೆ, ನಾಯೂಯ ದೃಷಿಟು,
ಸಂಘಟನಾ ಶಕಿತುಗಳು ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇ ಊನವಾದವು.
‘ಊರು ಆಳೊೇ ಗೌಡ…. ಈಗ ಮನೇ ಒಡೇದಾನ’ ಎಂಬುದು ಬಿೇದಿಯ ಮಾಮೂಲ್ ಮಾತ್ಸಾಯಿತ್ತು. ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೇ ಸುಖಾ ಇದೇ, ಶಕಿತು ಇದೇ
ಎಂದು ಅರಿತ್ತವರಿಗೇ ಮನೇ ಒಡೇದ ಬಳಿಕ ಮನದ ಸೇಥಿೈಯರ್ಶೆವೂ ಅಡಗಿತ್ತು. ಊರಿಗೇ ಊರೇೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ್ಸೇ ಇದದವರಿಗೇ ಆಡುವ ಬಾಯಿಗೇ
ಬಿೇಳುವಂತ್ಸಾಯಿತ್ತು. ಸೇಮೆಯನುನು ಸಂಘಟನಾ ಶಕಿತುಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸದ ಮನಸುಸಾ ಈ ಸೊೇಲ್ಗೇ ಕೊರಗತೊಡಗಿತ್ತು. ನೇವು ರಾಯಚ್ೂರಿನ ಒಂದು
ಕುಟುಂಬದದಲ್ಲಲಿ, ನಮಮ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಗತ್ಗಳಿವು. ಗೌಡರು, ಪ್ಯಟೇೇಲ್ಲರು, ದ್ಡಡಮನೇಗಳೇಲ್ಲಲಿವೂ ಕಳೇದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ
ಈಚೇಗೇ ಬದಲಾಗಿವೇ.
ಈಗ ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಜಯಿಡಾ ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಬಿ ಜನಾಂಗದ ಡೇೇರಿಯೇ ಹಳಿಳಗೇ ಹೊೇಗಿದೇದ . ಅಲ್ಲಿನ ಮನೇಯ
ಯಜಮಾನ ಗಣಬಾ ಗಾವಡೇಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯೂರ ಹೇಸರು ಹೇೇಳಲ್ಲು ವಿನಂತ್ಸದೇ . ಆತ್ತ ತ್ತಡಬಡಿಸದ….. ಏಕೇಂದರೇ ೧೧೪ ಜನರ ಮಹಾ
ಕುಟುಂಬ ಅದು! ಇವರ ಮನೇಯ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಿಯ ಪಾರಥವಮಿಕ ಶಾಲೇ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿದದವು. ೫೦ ಎಕರೇ ಭತ್ತತುದ ಗದೇದ,
ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಮನೇ ಮಂದಿಯ ಊಟಕೇಕ ೩೫೦ ಕಿವಂಟಾಲ್ ಅಕಿಕ ಬೇೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲಲಿರನುನು ಪರೇತ್ಯಿಂದ ನಡೇಸಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಜಜನ
ಹಿಡಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಬೇಳೇದಿತ್ತುತು. ಮನೇ ಮಂದಿಗೇ ಬಟೇಟು ತ್ತರಬೇೇಕೇಂದರೇ ಯಜಮಾನ ಒಂದೇೇ ಬಣಣದ ನೂರಾರು ಮಿೇಟರ್ ಬಟೇಟು ತ್ತರುತ್ತುದದರು.
ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟಟುದ ವಸತುರ ನೇಡುತ್ತತು ಎಲ್ಲಲಿರನೂನು ಒಂದೇೇ ದೃಷಿಟುಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತುದದರು. ಮನೇ ಮಂದಿ ಎಲಾಲಿದರೂ ಮದುವೇ ಮನೇಗೇ
ಹೊೇದರೇ ಡೇೇರಿಯೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರು? ಎಂಬುದನುನು ವಸತುರದ ಬಣಣ ನೇಡಿ ನಾವು ಸುಲ್ಲಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಬಹುದಿತ್ತುತು . ‘ಒಂದು ಸೂರು
ಮಂದಿ ನೂರು’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ, ಕೂಲ್ಯಲ್ಲಿ ಜೇವನ ನಡೇಸದ ಮನೇತ್ತನದಲ್ಲಿ ಶೇೈಕಷಣಿಕ ಬದಲಾವಣೇಗಳಾದವು. ಪೇೇಟೇ ಪ್ಯರಪ್ಯಂಚ್
ಅಥವರ್ಶೆವಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. ಮಕಕಳು ಓದಿ ಬೇಳೇದಂತ್ಸೇ ಅವರ ಮನಃ ಪ್ಯರಿವತ್ತರ್ಶೆನೇಗಳಾದವು. ಉಡುಗೇ, ಊಟದ ಆಸಕಿತು ಬದಲಾಯಿತ್ತು, ಕನಸುಗಳು
ಬೇಳೇದವು. ನೂರಾರು ಮಿೇಟರ್ ಒಂದೇೇ ಬಣಣದ ಬಟೇಟು ತ್ತರುತ್ತುದದ ಯಜಮಾನ ಈಗ ಅದರ ಬದಲ್ಲು ಹಣ ನೇಡ ತೊಡಗಿದರು. ಬಟೇಟು ಬದಲಾಯಿತ್ತು,
ಮನಸುಸಾ ಕರಮೆೇಣ ಬದಲಾಗ ತೊಡಗಿತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳದ ಸಂಸಾರದಂತ್ಸೇ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಒಡೇದಿದೇ .
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‘ಚಿಕಕ ಕುಟುಂಬ ಚಕಕ ಕುಟುಂಬ’ ಜಾಹಿೇರಾತ್ತು ನಮಮ ಅವಿಭಕತು ಕುಟುಂಬದ ಮನಸಸಾನುನು ಅತ್ಯಾಗಿ ಕಾಡಿವೇ . ನೂರಾರು ಜನ ಕೂಡಿ
ಬಾಳಬೇೇಕೇಂಬ ಕಾರಣಕೇಕ ಎದೇಯ ಕನಸುಗಳನುನು ಹತ್ತುಕಕಬೇೇಕು, ತ್ತಲೇಬಗಿಗಸ ನಡೇಯಬೇೇಕು, ಒಳೇಳಯ ಶಕಷಣ ಪ್ಯಡೇಯುವ ಆಸೇಯಿದದರೇ ತ್ತಂದೇತ್ಸಾಯಿ
ಅಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ ಇಡಿೇ ಮನೇ ಮಂದಿಯ ಪ್ರೇತ್ಸಾಸಾಹ ಬೇೇಕು! ಬದುಕಿಗೇ ಮಿತ್ಯ ಬೇೇಲ್ ಹಾಕಬೇೇಕು, ಇದು ಇವತ್ತುನ ವಯೂವಸೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯೂದ ಮಾತ್ತು.
ಇಂದು ಸರಕಾರದ ಪ್ಯಡಿತ್ತರ ಚಿೇಟ, ಮನೇ, ಸಬಿಸಾಡಿ, ಸಾಲ್ಲ ಹಿೇಗೇ ಇನನುತ್ತರ ಸೌಲ್ಲಭಯೂ ಪ್ಯಡೇಯಲ್ಲು ಚಿಕಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಕೂಲ್ಲ. ಇಡಿೇ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲಿ ಯಜಮಾನನ ಹೇಸರಿರುವಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರಿದಾದರೇ, ಬಡತ್ತನವಿದೇ ಎನುನುವದಕಿಕಂತ್ತ ಇವರಿಗೇ ೫೦ ಎಕರೇ ಜಮಿೇನದೇ ಎಂಬುದು
ಮುಖಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯೂರೇಲ್ಲಲಿ ಒಂದೇೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೇಯಿರುವಾಗ ಸರಕಾರದ ಮನೇ ನಮಾರ್ಶೆಣ ಸೌಲ್ಲಭಯೂಗಳು
ಸಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದರೇ ಸಗುವ ಸುಖಕಿಕಂತ್ತ ಮನೇ ಒಡೇಯುವಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಲಿರ ಲಾಭ!. ಇದರ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಕಾಲ್ಲದ ಅವಿಭಕತು
ಕುಟುಂಬಗಳು ಛಿದರ ಛಿದರವಾಗಿವೇ. ಮನೇಯ ಜತ್ಸೇಗೇ ಮನಸುಸಾ ಒಡೇದಿವೇ.
ದಿನವಿಡಿೇ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ತಲ್ಲಿೇನವಾದ ಗಾರಮಿೇಣ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳೇವ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಆಯಕ. ಈಗ ಅಧಿಕ ಸಂಪಾದನೇ, ನಗರ ನೌಕರಿಯ
ಸಹಜ ಆಸೇಯಲ್ಲಿ ಮನಸುಸಾ ಓಡಿದೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ೪೦-೫೦ ಜನ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವದು ಸಾಮಾನಯೂವಾದ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತುತು ಕೂಡು
ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೇಡುವಂತ್ಸಾಗಿದೇ. ಯಜಮಾನರ ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ಸೇ, ಎಲ್ಲಲಿರನುನು ಕೂಡಿಸ ಮುನನುಡೇಸುವ ಸಂಯಮ ಶಕಿತು
ಉಳಿದಿರುವಲ್ಲಿ ಇಂತ್ತಹ ಕುಟುಂಬ ನೇಡಬಹುದು. ‘ಇವತ್ತುತು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ನಡೇಸುವದೇಂದರೇ ಒಂದಥವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಸಮಿಮಶರ ಸರಕಾರ
ನಡೇಸದಂತ್ಸೇ…..! ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಬೇೇಕಾದರೂ ಬೇಂಬಲ್ಲ ವಾಹಪ್ಯಸ್ ಪ್ಯಡೇಯಬಹುದು’ ವನವಾಸ ಜನಾಂಗದ ಅವಿಭಕತು ಕುಟುಂಬದ
ಯಜಮಾನರೊಬಬರು ಹೇೇಳಿದ ಮಾತ್ತು ಮಾಮಿರ್ಶೆಕವಾಗಿದೇ. ಹತ್ಸಾತುರು ದಿಕುಕ, ವಿವಿಧ್ ಸಂಸಾಕರ ಮೂಲ್ಲದಿಂದ ಹೇಣಣನುನು ಮನೇ ತ್ತುಂಬಿಸಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇ .
ಎಲ್ಲಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಆಸೇಯಿದಾದಗ ಸಂಸಾರ ಸರಾಗ. ಅನುಮಾನ, ಅಪ್ಯನಂಬಿಕೇ ಬೇಳೇದಂತ್ಸೇ ಮನಸುಸಾ ಹಾಳಾಗಲ್ಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಹಿಂದೇ
ಮನೇಯ ಯಜಮಾನರ ಹಿಡಿತ್ತ ಮನೇಮಂದಿಯನುನು ಒಂದಾಗಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತುತು. ಯಾರೂ ಎದುರು ನಂತ್ತು ಪ್ಯರಶನುಸುವ ಪ್ಯರಮೆೇಯವಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ
ಇವತ್ತುತು ಸವಂತ್ತ ಮಕಕಳೇೇ ತ್ತಂದೇ ತ್ಸಾಯಿಯ ಜತ್ಸೇ ಕೂಡಿ ಬಾಳದಷ್ಟುಟು ವಯೂವಸೇಥಿ ಸನಕವಾಗಿದೇ . ಸಹಬಾಳೇವಯ ಚಿತ್ತರಗಳು ಸುಳೇಳೇ ಸುಳುಳ ಎನುನುವಂತ್ಸೇ ನೇಲ್ಲ
ಅಣಕಿಸುತ್ತುದೇ. ಇಂದು ನೂರಾರು ಜನ ಒಟಟುಗೇ ಬಾಳಿದರೇ ಮುಂದೇ ನವರ್ಶೆಹಣೇ ಕಷ್ಟಟುವಾಗಬಹುದೇಂದು ಕೇಲ್ಲವರು ದೂರ ದೂರ ಜಮಿೇನು ಖರಿೇದಿಸ,
ಮಕಕಳಿಗೇ ಶಕಷಣ, ನೌಕರಿ ಒದಗಿಸ ಎಲ್ಲಲಿರೂ ಅವರವರ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಾಣುವ ಸೂತ್ತರ ಹುಡುಕಿದಾದರೇ . ಭೂಮಿ, ಮನಸುಸಾ
ಒಡೇಯುವದಕಿಕಂತ್ತ ಹಿೇಗಾದರೂ ಕೂಡಿರುವದು ಕೇಷೇಮ ಎಂಬ ತ್ಳುವಳಿಕೇಯಿದೇ .
ಅಪ್ಯರೂಪ್ಯದ ಅವಿಭಕತು ಕುಟುಂಬ ನೇಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನೇಗೇ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೩೦೦ ಕಿವಂಟಾಲ್ ಅಕಿಕ ಬೇೇಕು, ೧೦೦ ಡಬಿಬ ಬೇಲ್ಲಲಿ ಬೇೇಕು, ೨-೩ ಕಿವಂಟಾಲ್
ಬೇೇಳೇಕಾಳು ಬೇೇಕು ಎಂದು ಮನೇ ಮಂದಿ ಲೇಕಕ ಹಾಕಿ ಆಹಾರ ಬಳಕೇ ಅಂದಾಜಸುತ್ಸೇತುೇವೇ . ನಮಮ ಮನಸುಸಾ ವಸುತು, ಹಣಗಳನುನು ಅಳೇಯಲ್ಲು ಪ್ಯಳಗಿದೇ.
ಆದರೇ ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ ಜನರನುನು ಕೂಡಿಸ ಮುನನುಡೇಸಲ್ಲು ಅಡುಗೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೇ ಎಷ್ಟುಟು ಶರಮ ಪ್ಯಡುತ್ಸಾತುಳೇ , ಮಕಕಳು ಎಂತ್ತಹ ತ್ಸಾಯೂಗ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ,
ವಿವಿಧ್ ಮನಸಥಿತ್ಯ ಮಂದಿಯನುನು ಒಟಟುಗೇ ಜೇಡಿಸ ನೌಕೇ ನಡೇಸಲ್ಲು ಯಜಮಾನ ಎಂತ್ತಹ ಮುತ್ತಸಾದಿದಯಾಗಬೇೇಕು ಎಂಬುದನುನು ಮರೇಯುತ್ಸೇತುೇವೇ .
ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಶಕಿತು, ಸಂಸಾಕರಗಳನುನು ಇವತ್ತುತು ಸಮಾಜ ಕಳಕೊಂಡಿದೇ.
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‘ಅವಳ ’ ಕಣಣೇ ರು ಒರಸದ ಸಗಣ ತಂ (ಮ)ತ ರ
ಇಂದು ಗೊೇಬರ್ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ಸಾಥಿಪ್ಯನೇ ಬಳಿಕ ಹೊಗೇ ರಹಿತ್ತ ವಾತ್ಸಾವರಣದಿಂದ ಗಾರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೇಯರ ಶಾವಸಕೊೇಶಗಳು ಕೊಂಚ್
ಸುಧಾರಿಸಕೊಂಡಿವೇ, ಕಟಟುಗೇ ಹೊರೇ ಭಾರಕೇಕ ಕಷಯ ಬಡಿದ ಅರಣಯೂಗಳಿಗೇ ಒತ್ತತುಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ಯರಿಸರ ಸಂರಕಷಣೇಯ ರಚ್ನಾತ್ತಮಕ ಮಾಗರ್ಶೆ
ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸೇರೇದುಕೊಂಡಿದೇ.

ಅಡುಗೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೇಯರು ಅನನು ಬೇೇಯಿಸುತ್ಸಾತುರೊೇ? ಹೊಗೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತು ಇನನುಲ್ಲಲಿದ ರೊೇಗ ಎದುರು ನೇಡುತ್ಸಾತುರೊೇ
ಅನುಮಾನ. ಮಹಿಳೇಯರ ಪಾಲ್ಗೇ ಅದ್ಂದು ಹೊಗೇ ಕಾಖಾರ್ಶೆನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೊಳವೇ ಹಿಡಿದು ಒಲೇ ಎದುರು ಬೇಂಕಿ ಊದುತ್ತತು ದಿನಂಪ್ಯರತ್ ಹೊಗೇ
ಸೇೇವಿಸುತ್ತತು ಅನಾರೊೇಗಯೂದ ಜೇವನ. ಕತ್ತತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳೇದು ಹೊೇದ ಬದುಕು. ಇಂತ್ತಹ ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಿೇಥೇೇನ್ ಅನಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಪದಿಸುವ
ಜೇೈವಿಕ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗೇ ನಡೇದು ಬಂದು ದ್ಡಡ ಕಾರಂತ್ ಮಾಡಿದೇ . ಇಂದು ಗೊೇಬರ್ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ಸಾಥಿಪ್ಯನೇ ಬಳಿಕ ಹೊಗೇ
ರಹಿತ್ತ ವಾತ್ಸಾವರಣದಿಂದ ಗಾರಮಿೇಣ ಮಹಿಳೇಯರ ಶಾವಸಕೊೇಶಗಳು ಕೊಂಚ್ ಸುಧಾರಿಸಕೊಂಡಿವೇ , ಕಟಟುಗೇ ಹೊರೇ ಭಾರಕೇಕ ಕಷಯ ಬಡಿದ
ಅರಣಯೂಗಳಿಗೇ ಒತ್ತತುಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ಯರಿಸರ ಸಂರಕಷಣೇಯ ರಚ್ನಾತ್ತಮಕ ಮಾಗರ್ಶೆ ತ್ಸೇರೇದುಕೊಂಡಿದೇ .
ಕಿರ,ಶ, ೧೯೩೦ರ ಸುಮಾರಿಗೇ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಿೇಥೇೇನ್ ಅನಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಪದಿಸುವ ಸಂಶೇಧ್ನೇ ಬೇಳಕಿಗೇ ಬಂದಿದದರೂ ಅದು ೧೯೭೦ರ ನಂತ್ತರದಲ್ಲಿ
ಗಾರಮಾಲ್ಲಯಕೇಕ ನಡೇದು ಬಂದಿದೇ. ಕಿರ,ಶ, ೧೯೮೦ರ ಹೊತ್ತುಗೇ ರಾಜಯೂದಲ್ಲಿ ೮೦೨೪ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರಗಳು ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾರ್ಶೆಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾದರಿ
ನಧಾನಕೇಕ ಜನಪರಯವಾಯಿತ್ತು. ಇಂದು ಇಂಧ್ನ ಸಾವವಲ್ಲಂಬನೇ ಮುಖೇೇನ ಗಾರಮಿೇಣಾಭವೃದಿಧ ಯಶಸುಸಾ ಲ್ಲಕಷ ಲ್ಲಕಷ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೇ .
ಒಂದು ಎಕರೇ ಹೊಲ್ಲವಿದುದ ಒಂದೇರಡು ಜಾನುವಾರು ಹೊಂದಿದ ಬಡ ರೇೈತ್ತನಗೂ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಕೇೈಗೇಟುಕಿದೇ . ಸಂಶೇದನಾಲ್ಲಯದಿಂದ
ಗಾರಮಾಲ್ಲಯಕೇಕ ಬಂದು ಇದು ಜನಪರಯವಾದ ಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲವು ವಯೂಕಿತು , ಸಂಸೇಥಿಗಳ ಶರಮವಿದೇ.
ಕೃಷಿ ಜತ್ಸೇ ಹೇೈನುಗಾರಿಕೇ ನಡೇದು ಬಂದ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಸಗಣಿ ಕೃಷಿ ಗೊಬಬರವಾಗಿ ಮಾತ್ತರ ಬಳಕೇ . ಅಲ್ಲಪಸವಲ್ಲಪ ಕೃಷಿ ಮೆೇವು ಬಿಟಟುರೇ
ಮಲೇನಾಡು, ಅರೇ ಮಲೇನಾಡಿನ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಲಿಂತ್ತೂ ಹುಲ್ಲಿಗೇ ಕಾಡೇೇ ಗತ್. ಜಾನುವಾರುಗಳು ದಿನವಿಡಿೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೇದಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ್ಲ
ದ್ಡಿಡಗೇ ಮರಳುತ್ತುದದವು, ಆದರೇ ಇವನುನು ಖಾಯಂ ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಲ್ಲು ನೇರವಾದದುದ ಈ ಜೇೈವಿಕ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರಗಳು!. ಅಡುಗೇಗೇ ಕಟಟುಗೇ
ತ್ತರಲ್ಲು ಕಾಡು ದೂರ, ಇಂಧ್ನ ಭಾರ ಇಳಿಸಲ್ಲು ಸುಲ್ಲಭ ದಾರಿಯಾಗಿ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ನಮಾರ್ಶೆಣ. ಈ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು ಕಾಡಿಗೇ
ಮೆೇವಿಗೇ ಬಿಟಟುರೇ ಸಗಣಿಯಲ್ಲಲಿ ಕಾಡು ಪಾಲಾಗುತ್ತತುದೇ. ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಹಿದರೇ ಮಾತ್ತರ ಹೇಚಿಚನ ಸಗಣಿ ದ್ರೇತ್ತು ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರದ ಅಗತ್ತಯೂ
ಪ್ಯೂರೇೈಸಬಹುದು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು ಕಟಟು ಸಾಕುವದು ಆರಂಭ. ಇದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆೇವಿನ ಒತ್ತತುಡ ಕೊಂಚ್ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ತು.
ಉತ್ಸಾಪದಿತ್ತ ಮಿೇಥೇೇನ್ ಅನಲ್ಲ ಅಡುಗೇಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಗೇ ಕವಿದ ಪ್ಯರಿಸರ ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೇ ಮನೇಗೇ ಆಧ್ುನಕ ಮೆರಗು ಬಂತ್ತು. ಮಹಿಳೇಯರ
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಳೇ ಮೂಡಿತ್ತು. ಇದದಲ್ ಡರಮ, ಕಬಿಬಣದ ಡರಮ, ಭಾಗಯೂ ಲ್ಲಕಿಷಮ, ಪೇೈಬರ್ ಡರಮನ ಮಾದರಿ ಬಳಿಕ ಇತ್ತುೇಚಿನ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ
ಧಿೇನಬಂಧ್ು ಎಂಬ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ಮಾದರಿ ಹೇಚ್ುಚ ಜನಪರಯ. ಸುಮಾರು ೧೪-೧೮ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೇಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಥಿಪಸಬಹುದಾದ ಇವು
ಬಡವರ ಉರುವಲ್ಲು ಇಂಧ್ನದ ಗಂಭೇರ ಸಮಸೇಯೂಗೇ ಪ್ಯರಿಹಾರ ನೇಡಿವೇ . ಒಮೆಮ ನಮಿರ್ಶೆಸದರೇ ೨೦-೨೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಕಾಲ್ಲ ಬಾಳಿಕೇ. ಸುಲ್ಲಭ
ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ.
ಇಲ್ಲಿ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇಯೇ ಕಾರಂತ್ಯಾಗಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನದ ಬಗೇಗೇ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ, ಅಪ್ಯಸವರ, ಹಿಂದೇೇಟು, ಚ್ಚೇರ್ಶೆ,
ಸವಾಲ್ಲು. ಸಗಣಿಯನುನು ತ್ಪೇಪಗುಂಡಿಗೇ ಹಾಕಿ ಗೊಬಬರ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೂರಾರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಬಳಕೇಯಲ್ಲಿದದರಿಂದ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರಕೇಕ ಈಗ
ಸಗಣಿ ಬಳಕೇ ನಡೇದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಗೊಬಬರ ಗುಣಮಟಟು ವಯೂತ್ಸಾಯೂಸ ಎಂಬ ಚ್ಚೇರ್ಶೆ . ಸಗಣಿಯ ಸತ್ಸಾವಂಶಗಳೇಲ್ಲಲಿ ಅನಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಪದನೇಗೇ
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ವಯೂಯವಾಗುವದರಿಂದ ಸಗಣಿರಾಡಿಯಿಂದ ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಗೊಬಬರದಲ್ಲಿ ಸಸಯೂಕೇಕ ಅಗತ್ತಯೂ ಖನಜಾಂಶ ಪ್ಯೂರೇೈಕೇಯಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಅಭಪಾರಯ.
ಕಾಂಪ್ೇಸಟು್ ಗೊಬಬರಕೇಕ ತ್ತುಂಬಿದ ಸಗಣಿಗಿಂತ್ತ ಮೂರು ಪ್ಯಟುಟು ಜಾಸತು ಸಾರಜನಕ ಪ್ಯರಮಾಣ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರದಿಂದ ಹೊರ ಬಿೇಳುವ
ರಾಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದನುನು ವಿಜಾಞಾನಗಳು ಮನದಟುಟು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜಾಞಾನ ಮಂದಿರದ ಅಸತುರ ವಿಭಾಗ, ಖಾದಿ ಗಾರಮೊೇದ್ಯೂೇಗ
ಮಂಡಳಿ, ಕೃಷಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯೂಲ್ಲಯಗಳು ವಿವಿಧ್ ಮಾದರಿ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ವಿನಾಯೂಸ ರೂಪಸದವು. ರೇೈತ್ತ ಸಭೇ, ಚ್ಚೇರ್ಶೆ, ವಿಚಾರ ಗೊೇಷಿಠ ನಡೇದವು.
ಸಾಥಿವರ ನಮಾರ್ಶೆಣ ವೇಚ್ಚ ಭರಿಸಲ್ಲು ರೇೈತ್ತರು ಹಿಂದೇೇಟು ಹಾಕಿದರು, ಆಗ ಸರಕಾರ ಸಹಾಯಧ್ನ ನೇಡಲ್ಲು ಆರಂಭಸತ್ತು. ಜಲಾಲಿ ಪ್ಯಂಚಾಯತ್ಸ್,
ಖಾದಿ ಗಾರಮೊೇದ್ಯೂೇಗ ಮಂಡಳಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೇ, ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇಗಳು ರಚ್ನೇ ನಮಾರ್ಶೆಣಕೇಕ ಉತ್ಸೇತುೇಜನ ನೇಡಿದವು. ನೇಡಿ ಕಲ್ಯುವ ರೇೈತ್ತ
ಆಸಕಿತು ಸಾಥಿವರ ಸಾಥಿಪ್ಯನೇಗೇ ವೇೇಗ ತ್ತಂದಿತ್ತು. ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಇಂದು ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಪರಯವಾಗಿದೇ. ಹೊೇಬಳಿ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ನಮಾರ್ಶೆಣ ತ್ತಜಞಾತ್ಸೇ
ಪ್ಯಡೇದ ಕುಶಲ್ಲ ಕೇಲ್ಲಸಗಾರರ ಪ್ಯಡೇ ಇದೇ. ವಿದುಯೂತ ಸಂಪ್ಯಕರ್ಶೆದ ಹಾಗೇೇ ಇದು ಮೂಲ್ಲಭೂತ್ತ ಅಗತ್ತಯೂವಾಗಿದೇ. ಅಡುಗೇ ಅನಲ್ಲವಲ್ಲಲಿದೇೇ ವಾಹನ
ಓಡಿಸಲ್ಲೂ ಇದು ಉಪ್ಯಯುಕತುವೇಂಬುದು ಈಗಷ್ಟೇಟುೇ ಸಾಬಿೇತ್ಸಾಗಿದೇ . ಇಂಧ್ನ ಸಾಥಿವರದಿಂದ ಈಚೇ ಹೊರ ಬಿೇಳುವ ಸಗಣಿ ರಾಡಿಯು ಕಾಂಪ್ೇಸಟು್
ಗೊಬಬರ ತ್ತಯಾರಿಗೇ ಉಪ್ಯಯುಕತುವೇಂಬುದು ರೇೈತ್ತರಿಗೇ ಮನದಟಾಟುಗಿದೇ . ಕೃಷಿ ತ್ಸಾಯೂಜಯೂಗಳಾದ ಹುಲ್ಲುಲಿ, ಅಡಿಕೇ ಸಪೇಪ, ತ್ಸೇಂಗಿನನಾರಿನ ಜತ್ಸೇ ಸೇೇರಿಸ
ಅತ್ತುಯೂತ್ತತುಮ ಸಾವಯವ ಗೊಬಬರ ತ್ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕರಗತ್ತವಾಗಿದೇ.
ಮನೇ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಮಿೇಥೇೇನ್ ಅನಲ್ಲ ಸಾಥಿವರ ನಮಿರ್ಶೆಸದರೇ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಹೇದರಿದ ಹಳಿಳಗರು ಈಗ ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಸುರಕಿಷತ್ತ ಎಂದು
ಒಪಪದಾದರೇ. ಅಕಕರೇಯ ಸುರಕಿಷತ್ತ ಜಾಗ ನೇಡಿದಾದರೇ. ಕಟಟುಗೇಗೇ ಅಲೇಯುವದು, ಅಡುಗೇ ಅನಲ್ಲಕಾಕಗಿ ಪೇೇಟೇಯಲ್ಲಿ ಕೂಯೂ ನಲ್ಲುಲಿವದನುನು
ತ್ತಪಪಸಕೊಂಡಿದಾದರೇ. ಒಂದು ತ್ತಂತ್ತರಜಾಞಾನ ಪ್ಯರಯೇಗಾಲ್ಲಯದಿಂದ ಹಳಿಳಮೂಲೇಗೇ ಹರಿದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಉದದಕೂಕ ಪ್ಯರಿಸರ ಸೇನುೇಹಿ ಅಭವೃದಿಧ
ಅನುಭವವಿದೇ, ಆರೊೇಗಯೂ ವಿಜಾಞಾನ ಪಾಠಗಳ ಯಶೇಗಾಥೇಗಳಿವೇ.
ತೊೇಟದಂಚಿನ ಕಾಡುಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೇಮರೇಯ ಸೇೇವಕರು:ಲೇೇಖಕರು: ಶವಾನಂದ ಕಳವೇ
ಕಾಡಿಗೂ ಹತ್ತುರದ ನಮಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೂ ಜೇವದಾರಿ (Physical Corridar) ಇದೇ. ರಾಷಿಟುರೇಯ ಉದಾಯೂನ, ಅಭಯಾರಣಯೂ ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ
ಕಾಡಿನ ಪ್ಯಕಕ ಕೃಷಿಯಿರುವ ಎಲೇಲಿಡೇ ಇದನುನು ಗುರುತ್ಸಬಹುದು. ಹಗಲ್ಲು ರಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ರಿಸುವ ಹಾವು, ಕಪೇಪ, ಪ್ಯಕಿಷ, ಪಾರಣಿ, ಜೇೇನುಗಳಿವೇ.
ಪ್ಯರಾಗಸಪಶರ್ಶೆ, ಫಲ್ಲವತ್ಸಾತುದ ಹಿಕೇಕ ವಿಸಜರ್ಶೆನೇ, ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತತುನೇ ಕಾಯರ್ಶೆಕೇಕ ಜೇವ ಲೇಕದ ನೇರವಿದೇ. ನಮಮ ನೇಲ್ಲದ ಕಾಡಿನ (Indigenous
forests) ಆವಾಸಗಳಾದ ಇವು ಇಡಿೇ ಪ್ಯರಿಸರದ ಅಮೂಲ್ಲಯೂ ಅವಿ ಭಾಜಯೂ ಅಂಶಗಳು. ನಮಮ ತೊೇಟದ ಮಾದರಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಕಾಡಿಗೂ ಸಾಮಯೂತ್ಸೇಯ
ಸಂಬಂಧ್ವಿರುವದರಿಂದ ವನಯೂ ಒಡನಾಟ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗಿದೇ.
ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ಯರದಾಯಿಕ ಅಡಿಕೇ ತೊೇಟಗಳು ಕಣಿವೇಯಲ್ಲಿವೇ . ಇಲ್ಲಿ ತೊೇಟದಲ್ಲಿನ ಸಸಯೂಗಳ ಪ್ಯಟಟು ಮಾಡಿದರೇ ಕೃಷಿ ವೇೈವಿಧ್ಯೂತ್ಸೇ ಬೇರಗು
ಮೂಡಿಸುವಂತ್ದೇ.
ಬೇಳೇ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಗಮನಸದರೇ ಕೃಷಿ ಅಡವಿ ಜಾಞಾನದ ಮೂಲ್ಲವಾಗಿರುವದು ಸಪಷ್ಟಟುವಾಗುತ್ತತುದೇ . ಕಾಡಿನ ಎತ್ತತುರದ ಮರ, ಬಳಿಳ, ಪ್ದೇಗಳ ಸವರೂಪ್ಯವನುನು
ಬೇಳೇ ರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಡಿಕೇ, ಬಾಳೇ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಏಲ್ಲಕಿಕ, ಅರಿಶನ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಅಮಟೇ, ಬೇೇರು ಹಲ್ಲಸು, ಹಲ್ಲಸು, ಲ್ಂಬೇ,
ಸೂಜ ಮೆಣಸು, ಸುವಣರ್ಶೆಗಡೇಡ, ಮರ ಗೇಣಸು, ಲ್ಲವಂಗಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿನ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸವತ್ಸೇ, ಗೇಣಸನ ಬಳಿಳಗಳನುನು
ತೊೇಟದ ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಹಬಿಬಸುವ ವಿಧಾನವಿದೇ. ಇವು ಮುಚಿಚಗೇ ಬೇಳೇಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ಶೆನವರ್ಶೆ”ಸುತ್ತತುವೇ. ತ್ಸೇಂಗಿನ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್, ಅನಾನಸ್,
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಬಬರದ ಮಳೇ ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇ. ಬಹು ಅಂತ್ತಸಸಾನಲ್ಲಿ ಸಸಯೂದಟಟುನೇ ಇದಾದಗ ಭೂಸವಕಳಿ ತ್ತಡೇಯುವದು
ಸುಲ್ಲಭವಾಗುತ್ತತುದೇ. ಕೃಷಿ ಮಣಿಣನ ಸಂರಕಷಣೇಗೇ ಅಡವಿ ಸಸಯೂಗಳ ಸವರೂಪ್ಯ ಗಮನಸಯೇ ಬೇಳೇ ಮಾದರಿ ರೂಪ್ಯುಗೊಂಡಿದೇ .
ನಮಮ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಹಾನಕಾರಕ ಕಿೇಟ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಪ್ಯಕಿಷಗಳ ಕೊಡುಗೇ ದ್ಡಡದು. ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ಮೆೈನಾ ಹಕಿಕಗಳು ಸಂತ್ಸಾನಾಭವೃದಿಧ ಹಾಗೂ
ಮರಿಗಳ ಪಾಲ್ಲನೇ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ದಿನವಂದಕೇಕ ೨೦೦-೮೦೦ ಕಿೇಟ ತ್ನುನುತ್ತತುವೇ! ಕೊಲ್ಲಯಾರ್ಶೆಡೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಜತ್ಸೇ ದುಂಬಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಆರು ಕೊೇಟ
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ಮರಿ ಉತ್ಸಾಪದಿಸುತ್ತತುದೇ. ವಷ್ಟರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ತನನು ಸಂಕುಲ್ಲದ ೧೩ ತ್ತಲೇಮಾರು ಬೇಳೇಸುತ್ತತುದೇ. ಕೇಲ್ಲವೇೇ ಕೇಲ್ಲವು ಗಂಟೇಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೇ ಬೇಳೇಯನುನು
ತ್ನನುಬಹುದಾದ ಮಿಡತ್ಸೇಗಳ ಬಗೇಗೇ ಕೇೇಳಿರಬಹುದು. ಇಂದು ಇಡಿೇ ಪ್ಯಕಿಷ ಸಂಕುಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇೇಕಡಾ ೮೫ರಷ್ಟುಟು ಕಿೇಟ ಭಕಷಕಗಳಾಗಿ ಕಿೇಟ
ನಯಂತ್ತರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತವದ ಪಾತ್ತರವಹಿಸವೇ. ಕಾಡುಕೊೇಳಿ ಗೇದದಲ್ಲು ನಯಂತ್ತರಣ ಮಾಡುತ್ತತುದೇ. ನಣ ಹಿಡುಕ, ಬುಶ್ಚಾಟ್, ಚ್ಂದರ ಮುಕುಟ,
ಕಾಜಾಣ, ಕಳಿಂಗ, ಮರಕುಟಗ ಹಿೇಗೇ ನತ್ತಯೂ ನಾವು ನೇಡುವ ಪ್ಯಕಿಷಗಳು ಕಿೇಟ ನಯಂತ್ತರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೇ . ಒಂದು ಗುಬಬಚಿಚ ದಿನಕೇಕ ೨೨೦-೨೬೦
ಬಾರಿ ತ್ತನನು ಗೂಡಿಂದ ಹೊರಗಡೇ ಹಾರುತ್ತತುದೇ, ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ತ್ತನನು ಮರಿಗೇಂದು ತ್ತರುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳೂ ಇರುತ್ತತುವೇ !
ನಮಗಿಂತ್ತ ೨೦ ಪ್ಯಟುಟು ಸೂಕಷಮವಾಗಿ ಪ್ಯರಿಸರವನುನು ನೇಡುವ ಶಕಿತು ಪ್ಯುಟಟು ಪ್ಯಕಿಷಗಳಿಗಿದೇ . ಹಿೇಗಾಗಿ ನಮಮ ಹೊಲ್ಲದ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಿೇಟಗಳ
ಸಂಖೇಯೂಯನುನು ದೂರದಿಂದಲೇೇ ಗುರುತ್ಸ ತ್ತಮಮ ಆಹಾರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತತುವೇ . ನಮಮ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇ ನಮಗೇ ಉಳಿಸುತ್ತತುವೇ.
ಪ್ಯಕಿಷಗಳ ಮಲ್ಲ ಒಳೇಳಯ ಗೊಬಬರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ರಂಜಕ ಅಧಿಕ ಪ್ಯರಮಾಣದಲ್ಲಿವೇ. ಮಿೇನು ತ್ನುನುವ ಮಿಂಚ್ುಳಿಳ, ಬೇಳಳಕಿಕ, ಕೊಕಕರೇ,
ಹೇಜಾಜಲೇರ್ಶೆಗಳ ಹಿಕೇಕಯಂತ್ತೂ ಅಧಿಕ ಫಲ್ಲವತ್ಸಾತುದ ಗೊಬಬರ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ಯಕಿಷಗಳು ಇಲ್ಗಳ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೇ. ಒಂದು ಜತ್ಸೇ
ಇಲ್ಗಳು ವಷ್ಟರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ೮೮೦ ಇಲ್ಗಳಾಗಿ ಬೇಳೇಯಬಲ್ಲಲಿ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಪ್ಯಡೇದಿವೇ . ಗೂಬೇ, ಕೇೇರೇ ಹಾವು, ಬೇಕುಕಗಳು ಇವನುನು ನಯಂತ್ರಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ
ಮಾಡುತ್ತುವೇ. ಅಡಿಕೇ ತೊೇಟದ ಪ್ಯಕಕ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಮರ ಉಳಿಸುವ ಕಾರಣಕೇಕ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ್ಲವಾಗಿದೇ , ವನಯೂಲೇಕಕೂಕ ನೇರವಾಗಿದೇ.
ನಮಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತು ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಕಾಡು ನೇಡಬೇೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಮರ, ಗಿಡ, ಬಳಿಳ, ಪ್ದೇ, ಹುಲ್ಲುಲಿಗಳು ನೇಲ್ಲದ ಪಾಠ
ಹೇೇಳುತ್ತತುವೇ. ಸದಾ ಪೇೈಪ್ೇಟಯ ನಸಗರ್ಶೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಹೇಮಮರ, ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಕೇಳ ಹಂತ್ತದ ಸಸಗಳು, ಇನನುಂದಿಷ್ಟುಟು ಬಳಿಳಗಳು
ಬೇಳೇಯುವದನುನು ಗಮನಸಬಹುದು. ಮಾನವ ಹಸತುಕೇಷೇಪ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಎಲ್ಲಲಿ ಹಂತ್ತದ ಸಸಯೂಗಳಿಂದ ಸಮೃದಧವಾಗಿರುತ್ತತುದೇ .
ಅಂತ್ತಹ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಣನ ಫಲ್ಲವತ್ತತುತ್ಸೇ ಹೇಚ್ುಚತ್ತತು ಅಂತ್ತಜರ್ಶೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೇಯಾಗುತ್ತತುದೇ . ಕೃಷಿ ವಿಸತುರಣೇಯ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಲ್ಲಿ ತೊೇಟದಂಚಿನ ಹಸುರು
ನಾಶ ಮಾಡಿದರೇ ಗುಡಡ ಕಡಿದು ಮೆೈಮೆೇಲೇ ಎಳೇದುಕೊಂಡಂತ್ಸಾಗುತ್ತತುದೇ . ಕೃಷಿ ಸಮಸೇಯೂಗಳು ಉಲ್ಲಬಣಗೊಳುಳತ್ತತುವೇ.
ರಾಜಯೂ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ದಶಕದ ಹಿಂದೇ ಕೃಷಿ ಅರಣಯೂ ಪ್ಯದಧತ್ ಕುರಿತ್ತು ಒಂದು ಸಮಿೇಕೇಷ ನಡೇಸತ್ತುತು . ೧೯ ಜಲೇಲಿಗಳ ಆಯದ ೨೫ ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕಿನ ೫೩
ಹಳಿಳಯ ೨೬೫೦ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಆಧಾರಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಕುರಿತ್ತು ವಿವರ ಸಂಗರಹಿಸತ್ತು. ರೇೈತ್ತರು ಹೊಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂದ ಯಾವ ಜಾತ್
ಮರಗಳನುನು ಬೇಳೇಯುತ್ತುದಾದರೇ? ಈಗ ಯಾವ ಜಾತ್ ಮರ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಇಚಿಚಸದಾದರೇ? ರೇೈತ್ತರು ಕೃಷಿ ಅರಣಯೂ ಪ್ಯದದತ್ಯನುನು ಪ್ಯರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಕೇೈಗೊಳಳಲ್ಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳೇೇನು? ಎಂಬ ಪ್ಯರಶೇನುಗಳಿಗೇ ಉತ್ತತುರ ಹುಡುಕುವ ಪ್ಯರಯತ್ತನು ನಡೇಯಿತ್ತು. ಬೇಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ
ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೇದ ಈ ಅಧ್ಯೂಯನ ನಮಮ ಕೃಷಿ ಅರಣಯೂದ ಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳುತ್ತತುವೇ . ಸಾಕಷ್ಟುಟು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಲಿ, ಆದಾಯ
ದ್ರಕಲ್ಲು ಹೇಚ್ುಚ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಕಾಯಬೇೇಕು, ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ರೇೈತ್ತರಿಂದ ತೊಂದರೇ, ಕಳಳತ್ತನದ ಭಯ, ನೇರಿನ ಸಮಸೇಯೂ, ಮುಖಯೂ ಫ್ಯೇೈರಿನ ಇಳುವರಿ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತತುದೇ, ಮರ ಬೇಳೇಸುವ ಕುರಿತ್ತು ತ್ಳುವಳಿಕೇ ಇಲ್ಲಲಿ ಹಿೇಗೇ ಕಾರಣಗಳು ದ್ರೇತ್ತವು. ಸಣಣ ಮತ್ತುತು ಅತ್ ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿ ದ್ಡಡ
ಸಮಸೇಯೂಯಾಗಿರುವದು ಇನನುಂದು ಪ್ಯರಮುಖ ಸಮಸೇಯೂ. ಈಗಿರುವ ಮರಗಳ ಮಾಹಿತ್ ಗಮನಸದಾಗ ಸಾವರಸಯೂಕರ ಸಂಗತ್ ಹೊರಬಿತ್ತುತು. ಬೇೇವು
ಒಟೂಟು ಕೃಷಿ ಅರಣಯೂದ ಶೇೇಕಡಾ ೧೬ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತುತು. ಅದರಂತ್ಸೇ ತ್ಸೇಂಗು ಶೇೇ. ೧೫, ಮಾವು ಶೇೇ. ೧೧, ಹುಣಸೇ ಶೇೇ. ೧೦, ಕರಿಜಾಲ್ ಶೇೇ. ೪.೫,
ಹಲ್ಲಸನ ಮರಗಳಿಗೇ ಶೇೇಕಡಾ ೪ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇಲೇ ನೇಡಲಾಗಿತ್ತುತು. ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ಸೇಂಗು, ಮಾವು, ಅಡಿಕೇ, ಹಲ್ಲಸು, ತ್ಸೇೇಗ, ಗೊೇಡಂಬಿ
ಬೇಳೇಯುತ್ತುದದರು. ಮೆೈಸೂರು ಸೇಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸೇಂಗು, ಮಾವು, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ, ಹೊಂಗೇ, ಆಲ್ಲದ ಮರ ಬೇಳೇಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಉತ್ತತುರ ಕನಾರ್ಶೆಟಕ ಪ್ಯರದೇೇಶದಲ್ಲಿ
ಬೇೇವು, ಮಾವು, ಕರಿಜಾಲ್, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ, ಬಳಾಳರಿ ಜಾಲ್, ಬಿದಿರು ಆಸಕಿತು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ರೇೈತ್ತರು ಇತ್ತುೇಚಿನ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೇವು, ಗೊಬಬರ ನೇಡುವ ಮರಗಳಿಗಿಂತ್ತ ವಾಣಿಜಯೂ ದೃಷಿಟುಯಿಂದ ಮಹತ್ತವವಾದ ತ್ಸೇೇಗ, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ, ಅಕೇೇಸಯಾ,
ಸವೇರ್ಶೆ, ಸಲ್ಲವರ್ಓಕ್ದಂತ್ತಹ ಮರ ಬೇಳೇಸಲ್ಲು ಇಷ್ಟಟುಪ್ಯಡುತ್ತುರುವುದು ಗಮನಕೇಕ ಬಂದಿದೇ. ಸಥಿಳಿೇಯ ಜೇವ ಪ್ಯರಿಸರಕೇಕ ಸಂಬಂಧ್ವಿರುವ ನೇಲ್ಲದ ಸಸಯೂ
ಪ್ೇಷ್ಟಣೇಗೇ ನಾವು ಲ್ಲಕಷಯವಹಿಸಬೇೇಕು.
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ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ನಗರ ಪರಸರ, ಮರ ಬಳಸಲು ಹತ ತ ಲ ಮದುದ!
ಬೇಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಲು ಮರಗಳು ಏಕೇ ಸಾಯುತ್ತುವೇ? ಪ್ಯರಿಸರ ತ್ತಜಞಾ ಎ.ಎನ್.ಎಲ್ಲಲಿಪ್ಯಪರೇಡಿಡ ನೇೇತ್ತರತ್ತವದಲ್ಲಿ ೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಸರಕಾರ ಒಂದು
ಸಮಿತ್ ನೇೇಮಿಸತ್ತುತು. ರಸೇತುಯಂಚಿನ ಮರಗಳ ಸಥಿತ್ಗತ್ ಅಧ್ಯೂಯನ ಮಾಡಿದ ತ್ತಂಡ ಮರದ ಸಾವಿಗೇ ಕಾರಣ ಪ್ಯಟಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಾನುವಾರು
ಮೆೇವಿಗಾಗಿ ಟ್ಂಗೇ ಕಡಿಯುವದು, ಮರಕೇಕ ಜಾನುವಾರು ಕಟುಟುವದು, ಮರಗಳಿಗೇ ಫಲ್ಲಕ ಹಾಕಲ್ಲು ಮೊಳೇ ಹೊಡೇಯುವದು, ತೊಗಟೇ
ತ್ಸೇಗೇಯುವದು, ರಸೇತು ಗಟಾರಕೇಕ ಕಲ್ಲುಲಿ, ಕಾಂಕಿರೇಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬೇೇರು ಬೇಳವಣಿಗೇ ಅಡಿಡಯಾಗುವುದು, ವಿದುಯೂತ ಮಾಗರ್ಶೆ, ಒಳಚ್ರಂಡಿ, ನೇರು
ಸರಬರಾಜಗೇ ಭೂಮಿ ಅಗೇಯುವ ಕೇಲ್ಲಸಗಳು ಮರ ಕೊಲ್ಲುಲಿತ್ತುವೇಯಂದು ವರದಿ ಹೇೇಳಿತ್ತು.
ಶುದಧ ಪ್ಯರಿಸರ, ನಗರ ಸೌಂದಯರ್ಶೆಕೇಕ ಸಾಲ್ಲು ಮರಗಳು ಬೇೇಕು. ಇಷ್ಟಾಟುಗಿಯೂ ಅಂಗಡಿ, ಮನೇ, ಶಾಲೇ, ಗೊೇಡೇಯಂಚಿನ ಮರಗಳನುನು
ಪರೇತ್ಸುವವರಿಗಿಂತ್ತ ದೇವೇಷಿಸುವವರ ಸಂಖೇಯೂ ಜಾಸತು. ಯಾವುದ್ೇ ಬಡಾವಣೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಟ್ಂಗೇ ಮುರಿದು ಸಾವು ನೇವು ಘಟಸದರೇ
ಮಾಧ್ಯೂಮ ಮುಖೇೇನ ಸುದಿದ ಬಿತ್ತತುರಗೊಳುಳತ್ತತುದೇ. ಮರುಕಷಣದಲ್ಲಿ ರಸೇತು ಪ್ಯಕಕದ ಎಲ್ಲಲಿ ಮರಗಳ ಬಗೇಗೇಗೂ ವಿಚಿತ್ತರ ಧೇವೇಷ್ಟ ಸಮೂಹ ಸನನುಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಲಿ
ಮರಗಳು ಮಕಕಳ ಮೆೇಲೇ ಮುರಿದು ಬಿೇಳಬಹುದೇಂಬ ಭಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತತುದೇ ! ಪ್ಯರಿಸರ, ಮರ ಗಿಡಗಳ ಮಹತ್ತವದ ಬಗೇಗೇ ಎಷ್ಟೇಟುೇ ಮಾಹಿತ್,
ಪಾಠ, ಕಾನೂನು, ಜಾಗೃತ್, ಆಂದ್ೇಲ್ಲನ ನಡೇದರೂ ನಗರ ಪ್ಯರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮರ ಪರೇತ್ಸುವ ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತುದಾದರೇ . ಅರಣಯೂ ಮೂಲ್ಲದಿಂದ
ನೇರು, ವಿದುಯೂತ, ನಾಟಾ, ಔಷ್ಟಧ್, ಆಹಾರ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತುರುವ ಸತ್ತಯೂಗಳನುನು ನಾವು ಮರೇಯುತ್ತುದೇದೇವೇ. ಪ್ಯರಿಸರ ನಾಶದ ಬಿಕಕಟಟುನ ಮಧೇಯೂ ಬಡಾವಣೇಗಳ
ಜನ ಒಗಗಟಾಟುಗಿ ಹೇೇಗೇ ಮರ ಬೇಳೇಸಬಹುದೇಂದು ಚಿಂತ್ಸುವುದು ಮರೇತ್ದೇದೇವೇ . ಡಿಗಿರ, ಪಎಚ್ಡಿ, ಇಂಜನಯರ್, ಡಾಕಟುರ್ ಹಿೇಗೇ ಟನ್ಗಟಟುಲೇೇ
ಅಕಷರಸಥಿ ಸಮೂಹ ತ್ತುಂಬಿ ತ್ತುಳುಕುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಿಸರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಗಾರಯಮ ಕಾಳಜಯಿಲ್ಲಲಿ, ದಟಟು ದಾರಿದರಯ ಏಕೇ ತ್ತುಂಬಿದೇ!? ಗಾರಮಿೇಣ
ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ದ್ೇಚಿ ನಗರ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ, ಕಸದುಕೊಂಡಿದದನುನು ಸಾಲ್ಲುಮರದ ಮುಖೇೇನವಾದರೂ ಕೊಂಚ್ ಭೂಮಿಗೇ ಹಿಂದಿರುಗಿಸೊೇಣ
ಎಂಬ ಕನಷ್ಟಟು ಪ್ಯರಜೇಞಾಯಾದರೂ ಇರಬೇೇಕು.
‘ಸಸ ನೇಡ ಬೇೇಕೇಂದಿದೇದೇನೇ, ಅದು ಮರವಾಗಿ ಬೇಳೇದಾಗ ಎಲೇ ಉದುರಿಸಬಾರದು, ಅಂಗಳಕೇಕ ವಿಪ್ಯರಿೇತ್ತ ಕಸ ಉದುರಿಸಬಾರದು’ ಮನೇ ಎದುರಿನ
ರಸೇತುಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಲು ಸಸ ಬೇಳೇಸುವ ಆಸಕಿತು ಹೊಂದಿದ ಸೇನುೇಹಿತ್ತರೊಬಬರು ಹೇೇಳಿದದರು. ಮರದ ಸಹಜ ಕಿರಯಯನುನು ನಮಮ ಶಸತುಗೇ ಒಳಪ್ಯಡಿಸ
ನೇಡುವದಾದರೇ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಪಾಲಿಸಟುಕ್ ಮರ ಮಾತ್ತರ ಪರೇತ್ಸಬಹುದು! ಇನುನು ಕೇಲ್ಲವರಿಗೇ ಮನೇ ಎದುರು ನಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಿನ ಮೆೇಲೇ ಮರದ ಎಲೇ ,
ಕಸಕಡಿಡ ಬಿೇಳಬಾರದು, ಪ್ಯಕಿಷಗಳು ಕೂತ್ತು ಹಿಕೇಕ ಹಾಕುವದು ನಷ್ಟೇೇಧ್. ಹಸುರಿನ ಅನಯೂೇನಯೂ ಒಡನಾಡಿಗಳನುನು ಆಚೇಯಿಟುಟು ಎಂತ್ತಹ ನಸಗರ್ಶೆ ಪೇರೇಮ
ಸಾಧಿಸುತ್ಸೇತುೇವೇ? ಗಮನಸ ನೇಡಿ, ಬಡಾವಣೇಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಮರ ಇದದರೇ ವಾತ್ಸಾವರಣ ಸಹಯೂವಾಗಿರುತ್ತತುದೇ , ಇಲ್ಲಲಿದಿದದರೇ ಸಮೆಂಟ್
ಛಾವಣಿಗಳು ಕಾದ ಕಾವಲ್, ವಿದುಯೂತ ಇಲ್ಲಲಿದಿದದರೇ ಸಹಿಸಲ್ಲೂ ಅಸಾಧ್ಯೂ ಸೇಕೇ ಹೇಚ್ುಚತ್ತತುದೇ. ಶಬಧ ಮಾಲ್ನಯೂ, ವಾಯುಮಾಲ್ನಯೂ ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಮರಗಳು
ಯಂತ್ತರವಾಗಿ ಸೇೇವೇ ನವರ್ಶೆಹಿಸುತ್ತತುವೇ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಶವತ್ತಥಿ, ಆಲ್ಲ,ಬೇೇವು, ಮಾವಿನ ಮರಗಳನುನು ರಸೇತುಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದುದ
ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಕುದುರೇ, ಚ್ಕಕಡಿ, ಕಾಲ್ಲನುಡಿಗೇ ಸಂಚಾರದ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ನೇರಳು ನೇಡುವ ಮರಗಳು ಮಹತ್ತವ ಪ್ಯಡೇದಿದದವು. ಒಮೆಮ ಬೇಳೇಸದವು ನೂರಾರು
ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಬಾಳಿದವು. ರಸೇತು ಅಗಲ್ೇಕರಣ ಶತ್ತಮಾನದ ಮರಗಳನುನು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷಣಯೂವಾಗಿ ನುಂಗಿದದನುನು ನತ್ತಯೂ ಹೇದಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ . ಈಗ ಸಾಲ್ಲು
ಮರಗಳು ಬೇೇಗ ಬೇಳೇಯಬೇೇಕು, ಹೂವು ಬಿಡಬೇೇಕು ಎಂಬುದಕೇಕ ಹೇಚಿಚನ ಆದಯೂತ್ಸೇ . ವಿದೇೇಶ ಸಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಲು ಚೇಂದ ನೇಡುವ ಹುಚ್ುಚ ಹತ್ತುದೇ.
ನೇಡುವವರು ಕೇಲ್ಲವರು, ಕಡಿಯುವವರು ಹಲ್ಲವರು ತ್ತುಂಬಿದ ರಸೇತುಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಬೇಳೇಸುವದು ದ್ಡಡ ಸಾಹಸ.
ನಗರ ಪ್ಯರಿಸರದಲ್ಲಲಿಂತ್ತೂ ಸಸ ಬೇಳೇಸುವ ನಮಮ ದೃಷಿಟು ಕೊಂಚ್ ಬದಲಾಗಬೇೇಕು. ಸಂಪಗೇ, ಮೆೇ ಪ್ಯಲಿವರ್, ಬೇೇವು, ಹಲ್ಲಸು ಎಂದು ಮಾಮೂಲ್ ಸಸ
ನೇಡುವ ಬದಲ್ಲು ಯಾವ ಸಸಯನುನು ಜನ ಪರೇತ್ಸುತ್ಸಾತುರೇ ಎಂಬುದನುನು ಸೂಕಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸ ನೇಡಬೇೇಕು. ಅಷ್ಟಟುಕೂಕ ರಸೇತು ಪ್ಯಕಕದಲ್ಲಿ ಸಸ
ನೇಡುವದಕಿಕಂತ್ತ ನೇಟಟು ಸಸ ಜೇಪಾನವಾಗಿ ಬೇಳೇಸುವ ಜಾಗೃತ್ ಬೇೇಕು. ಮನೇ ಮನೇಯ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಎಂತ್ತಹ ಸಸ ಬೇಳೇಸದಾದರೇ ಎಂಬುದನುನು
ಪ್ಯಟಟು ಮಾಡಬೇೇಕು. ಎಲಾಲಿದರೂ ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಸಸ ಬೇಳೇಸೊೇಣ ಎಂಬ ಕಾಳಜ ಬೇೇಕು. ದಾಲ್ಚನನು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಲ್ಲವಂಗ, ಹಲ್ಲಸು, ಅಮಟೇ,
ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಬಿಂಬಳೇ, ನುಗೇಗ, ಸಾಂಬಾರಬೇೇವು, ಮಾವು, ಕಂಚಿ, ಲ್ಂಬು, ಬೇೇರು ಹಲ್ಲಸು ಇಂತ್ತಹ ಸಸಯೂಗಳನುನು ಮಲೇನಾಡಿನ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಯಿಂದ
ಬೇಳೇಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಸಾನುನ, ಪಾತ್ಸೇರ ತೊಳೇದ ನೇರು ಒದಗಿಸ ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಒಣಗದಂತ್ಸೇ ಕಾಪಾಡುತ್ಸಾತುರೇ . ಈ ಸಸಗಳು ಅವರ ಆಹಾರ, ಆರೊೇಗಯೂ
ಸಂಸಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತವ ಪ್ಯಡೇದಿವೇ. ಬೇಳೇಸದ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲ ಸಸಗಳ ಪ್ಯುಟಟು ಟ್ಂಗೇ ಕಡಿಯುವಾಗಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುತ್ಸಾತುರೇ. ಬಳಕೇ ಪರೇತ್ ಸಂರಕಷಣೇ
ಕಾಳಜಯ ಮೂಲ್ಲವಾಗಿದೇ. ಈ ತ್ತತ್ತವವನುನು ನಗರ ಪ್ಯರಿಸರ ಅಭವೃದಿಧ ರೂಪಸಲ್ಲು ಬಳಸಬೇೇಕು. ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ಉದದಕೂಕ ಸಸ ನೇಟುಟು
ವನಮಹೊೇತ್ತಸಾವ ಮಾಡಿ ಪ್ೇಟ್ ಪ್ಯತ್ರಕೇಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಕಿಕಂತ್ತ ಹತ್ತುಪ್ಯಪತ್ತುತು ಮನೇಗಳನುನು ಆಯುದ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಸಸಯೂ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಹೇಚಿಚಸುವ ಯೇಜನೇ
ಮಾಡುವದು ಉತ್ತತುಮ ಕೇಲ್ಲಸ. ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೇದ ಮರ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ವಾತ್ಸಾವರಣಕೇಕ ತ್ತನನು ಕೊಡುಗೇ ಧಾರಾಳ ನೇಡುತ್ತತುದೇ . ಔಷ್ಟಧ್, ಆಹಾರ,
ಅಲ್ಲಂಕಾರಿಕ ಮಹತ್ತವ ಪ್ಯಡೇದ ಸಸಯೂಗಳ ಬಗೇಗೇ ಒಂದು ಬಡಾವಣೇಯ ಜನ ಪ್ಯರಸಪರ ಮಾಹಿತ್ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಸಯೂ ಸಂಗರಹ, ಬಳಕೇ
ವಿಧಾನ ಚ್ಚಿರ್ಶೆಸಬೇೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಮೂಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವವರು ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಬೇೇರು ಹಲ್ಲಸನ ಅಡುಗೇ ಮಹತ್ತವವನುನು ಇನುನುಳಿದವರಿಗೇ
ತ್ಳಿಸಬಹುದು. ತೊೇಟದ ದಾಳಿಂಬೇ, ಲ್ಂಬು ಹೇೇಗೇ ಆರೇೈಕೇ ಮಾಡಬೇೇಕೇಂದು ಬಯಲ್ಲುನಾಡಿನ ಜನ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ್ ಪಾರದೇೇಶಕ
ಮೂಲ್ಲದವರು ಒಂದಾಗಿ ಗಿಡ ಜಾಞಾನ ಪ್ಯಡೇಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಡಾವಣೇಯ ಜನರನುನು ರಚ್ನಾತ್ತಮಕ ಕೇಲ್ಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತತುದೇ . ಮಾರುಕಟೇಟು
ತ್ತರಕಾರಿ ಬದಲ್ಲು ಹಿತ್ತತುಲ್ನ ಫಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾವವಲ್ಲಂಬನೇ, ಆರೊೇಗಯೂದ ಪ್ಯಯಾರ್ಶೆಯ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಮನೇ ಮನೇಯ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲನುನು ಆರೊೇಗಯೂದ ಹಸುರು
ಮಾತ್ಸೇರಗಳ ಸುಂದರ ಖಜಾನೇಯಾಗಿ ಪ್ಯರಿವತ್ರ್ಶೆಸಬಹುದು.
ಗದಗದ ಕಪ್ಯಪತ್ತಗುಡಡದ ಹಳಿಳಯಂದರ ಮನೇ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಲ್ಲಸನ ಫಲ್ಲಗಳಿದದವು. ಅವು ಹಣಾಣಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತುದದವು. ವಿಚಾರಿಸದರೇ ‘ಹಲ್ಲಸು
ತ್ಂದೇರ ಜಡುಡ ಆಗ್ತ್ಸೇೈತ್ರೇ’ ಎಂದು ಹೇೇಳಿದರು. ಮಲೇನಾಡಿನ ಮನೇಮನೇಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಹಲ್ಲಸು ಖಾದಯೂಗಳ ವಿವರ ನೇಡಿದಾಗ ಅಚ್ಚರಿಪ್ಯಟಟುರು.
ಶವಮೊಗಗ ಸಾಗರದ ಗೊೇಳಗೊೇಡಿನ ಗಿೇತ್ತಕಕ ಹಲ್ಲಸನಂದ ೨೫೦ ಅಡುಗೇ ತ್ತಯಾರಿಸುವ ವಿಚಾರ ತ್ಳಿಸದಾಗ ಮರ ನೇಡುವ ದೃಷಿಟು
ಬದಲಾಂುತ್ತು. ಒಂದು ಫಲ್ಲದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳನುನು ಹೇೇಗೇ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ ಕೊರತ್ಸೇಯಿದೇ. ನಗರ
ಬಡಾವಣೇಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ್ತಹ ಗಿಡ ಗೇಳೇತ್ತನ ಪಾಠ ದ್ರೇತ್ತರೇ ರಾಜಯೂದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಗೇ ತ್ತಲ್ಲುಪ್ಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತತುದೇ . ದೇೇಸೇ ಆಹಾರ ಸಂಸಕೃತ್
ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇಯಾಗುತ್ತತುದೇ. ಮರ ಗಿಡಗಳ ಬಳಸಬಲ್ಲಲಿ ಪರೇತ್ ನಗರದ ಮನೇ ಮನೇಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಯೂನ ಬೇಳೇಸುವ ನವಚೇೇತ್ತನವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ, ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಯುವಕ ಸಂಘ, ಗಣೇೇಶೇತ್ತಸಾವ ಸಮಿತ್ ಹಿೇಗೇ ಯಾವುದೇೇ ಸಂಘಟನೇ ವನಮಹೊೇತ್ತಸಾವದ ಸದದ
ಕಲ್ಲಪನೇಗಳ ಹೊರತ್ಸಾಗಿ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸುವ ಜಾಣತ್ತನ ಹುಡುಕಬೇೇಕು. ೩೫೪ ದಿನದ ಸಕತ್ಸ್ ನದೇದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇೇತ್ಕ ಎಚ್ಚರದಂತ್ಸೇ
ವನಮಹೊೇತ್ತಸಾವದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೇಡುವ ಬದಲ್ಲು ನತ್ತಯೂ ಸಲ್ಲಹುವ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇ ಹುಡುಕಬೇೇಕು. ಅದು ನಮಮ ನಗರ ಪ್ಯರಿಸರ ಬದಲ್ಸುವ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಪ್ಯರತ್ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ವಿವಿಧ್ ಬಡಾವಣೇಗಳು ಇಂತ್ತಹ ಗಿಡ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂರಕಿಷಸದ ಮನೇಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಬಹುದು, ಬಹುಮಾನ ನೇಡಬಹುದು, ಸಸ
ಮುಖೇೇನ ಸಂಬಂಧ್ ಬೇಸೇಯಬಹುದು. ಬಡಾವಣೇಯ ಸಸಯೂ ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ರೇಜಸಟುರ್ ಇಡಬಹುದು !
ಇಂದು ನಗರ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಬಡಾವಣೇಗಳು ನೌಕರ ಯಂತ್ತರಗಳ ದ್ಡಡ ದಾಸಾತುನನಂತ್ಸೇ ಕಾಣುತ್ತುವೇ , ಬೇಳಿಗೇಗ ೧೦ರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ್ಲ ೫ರವರೇಗೇ
ದುಡಿದು ಸುಸಾತುದವರ ನಲಾದಣವಾಗಿವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಪ್ಯರಸಪರ ಸೇನುೇಹ ಬೇಸೇಯುವ ಸುಲ್ಲಭ ಸೂತ್ತರವಾಗಬಹುದು. ಮರ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸುವ ಆಸಕಿತು
ಇಡಿೇ ಕಾಲ್ಲನಯ ಎಲ್ಲಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಕಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಉದುಸುತ್ತತುದೇ, ನಾವು ಹೇೇಳಿದಾಕಷಣ ಅವರೇಲ್ಲಲಿ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸುತ್ಸಾತುರೇ, ಇಡಿೇ ಪ್ಯರದೇೇಶ ಒಮೆಮಲೇೇ ಸಸಯೂ
ಸಮೃದಧವಾಗುತ್ತತುದೇಂಬ ಭರಮೆ ಬೇೇಡ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬಬರು ಗೇಳೇಯರು ಇಂತ್ತಹ ಕೇಲ್ಲಸ ಶುರುಮಾಡಬೇೇಕು, ಟೇಕೇಗಳು ಬಂದರೇ ಕುಗುಗವದು
ಬೇೇಡ. ಶರದೇಧಯಿಂದ ಕೇಲ್ಲಸ ನಡೇಯಲ್, ಮನೇ ಮನೇ ತ್ತಲ್ಲುಪ್ಯುವ ಸಸಗಳು ಕರಮೆೇಣ ಎಲ್ಲಲಿರ ಮನಸುಸಾ ಸೇೇರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇೇಹವಿಲ್ಲಲಿ. ಮರ ಬೇಳೇಸುವ
ಈ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲ ಮದುದ ನಮೊಮಳಗೂ ಪ್ಯರಿವತ್ತರ್ಶೆನೇ ತ್ತರುತ್ತುದೇಯೇ?. ಈಗ ಹೇೇಳಬೇೇಡಿ, ಗಿಡ ಬೇಳೇದು ಫಲ್ಲ ಬಿಟಟು ಬಳಿಕ ಮತ್ಸೇತು ಮಾತ್ಸಾಡೇಣ !
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ಈಜು ಬರದ ಪಂಡತರು
ಹೊಳೇದಂಡೇಗೂ ನಮಮ ಹಳಿಳ ಬದುಕಿಗೂ ಒಂದು ಗಾಢ ಸಂಬಂಧ್ವಿದೇ . ಬೇೇಸಗೇಯ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇನಾಡಿನ ಮಕಕಳೇಲ್ಲಲಿ ಒಂದಥವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಜಲ್ಲಚ್ರ ಜೇವಿಗಳು! ಬಾಲ್ಲಯೂದ ತ್ತುಂಬ ಉರಿ ಬಿಸಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇರಿನಾಟದ ಖುಷಿಯ ಕಷಣಗಳಿಗೇ ಮಿೇಸಲ್ಲು. ಮಾವಿನ ಎಲೇಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಲಿ ಉಜುಜವದು,
ಸೇಗೇಯಲ್ಲಿ ಮೆೈ ತ್ಕಿಕಕೊಳುಳತ್ತತು ಈಜುತ್ತತು ಮೆೈ ಮರೇಯುವದು ಕಾಲ್ಲಯೇಗ. ಹುಳಿಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಹೊಳೇದಾಸವಾಳದ ಹಣುಣ, ಮುರುಗಲ್ಲು
ಹಣುಣ, ಸಂಪಗೇ ಹಣುಣ, ಸಳೇಳ ಹಣುಣ ತ್ನುನುತ್ತತು ನಡೇಯುವ ನೇರಾಟದಲ್ಲಿ ನಸಗರ್ಶೆ ಕಲ್ಕೇ. ಹಿರಿಯರ ಕಣಾಗವಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಜು ತ್ತರಬೇೇತ್! ಬಂಡೇಯ
ಮೆೇಲೇೇರಿ ನೇರಿಗೇ ದುಮಿಮಕಿಕ ಮುಳುಗುವ ಸಾಹಸ. ಹಳಳ ಕೊಳಳಗಳ ಬದುಕಿಗೇ ಅಲ್ಲಿ ದ್ಡಡ ಪಾಠ.
ನತ್ತಯೂ ಶಾಲೇಗೇ ಹೊೇಗುವಾಗ, ಪ್ಯಕಕದ ಗುಡಡ ಏರುವಾಗ, ತೊೇಟ ಸುತ್ತುತುವಾಗೇಲ್ಲಲಿ ನಡುವೇ ಹಳಳ ದಾಟಬೇೇಕು. ಕಾಲ್ಲು ಸಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಗಡೇ ನೇಡಿದರೇ
ಪ್ಯರಪಾತ್ತ, ನಡೇಯಲ್ಲು ಸಕರ್ಶೆಸ್ ಮಾಡಬೇೇಕು. ಭಯ ಪ್ಯಟಟುರೇ ಬದುಕಿಲ್ಲಲಿ, ನೇರಿಗೇ ಬಿದದರೇ ಈಜು ಬಲ್ಲಲಿವರಿಗೇ ಮಾತ್ತರ ಏಳುವ ಧೇೈಯರ್ಶೆ! ೨-೩ನೇೇ
ತ್ತರಗತ್ ಓದುವ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಮಕಕಳೇಲ್ಲಲಿ ಈಜನಲ್ಲಿ ಪಾಸು. ತ್ಸೇೇಲ್ಲುವದು, ಮುಳುಗುತ್ತತು ಈಜುವದು, ಎತ್ತತುರದಿಂದ ಜಗಿದು ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ಆಟ ಜೇವನ ಪಾಠ.
ಮಳೇಗಾಲ್ಲದ ಪ್ಯರವಾಹದ ಅಬಬರ, ಹಳಳಕೊಳಳಗಳ ಜತ್ಸೇಗೇ ನತ್ತಯೂ ಒಡನಾಡುವವರಿಗೇಲ್ಲಲಿ ಈ ವಿದೇಯೂ ಬೇೇಕು. ಇನುನು ಕರಾವಳಿಯ ಮಕಕಳಾದರೇ ಆಳ
ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಭಯ ಮರೇಯಬೇೇಕು! ದ್ೇಣಿ ನಡೇಸಲ್ಲು ಕಲ್ಯಬೇೇಕು! ನೇರಿಗೇ ಹೇದರುವವರು ಊರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿದ ಸಥಿತ್.
ಮಸೇರ್ಶೆ ಎಂಬ ಊರಿಗೇ ಕೇಲ್ಲವು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಹೊರಟದೇದ. ಅಘನಾಶನ ನದಿ ದಂಡೇಯ ಊರಿಗೇ ಹೊೇಗಲ್ಲು ೩೦೦ ಅಡಿ ವಿಸಾತುರಕೇಕ ಹರಿಯುವ
ನದಿಯನುನು ಆಚಿೇಚೇ ಓಲಾಡುವ ಪಾತ್ ದ್ೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಬೇೇಕು. ನದಿ ದಂಡೇಯ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಯಾರ ವಸತ್ಯೂ ಇಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ದಾಟುವ
ಅನುಕೂಲ್ಲಕೇಕ ಒಂದು ದ್ೇಣಿಯೇನೇ ಇತ್ತುತು. ಊರಿನ ಜನರೇಲ್ಲಲಿ ದ್ೇಣಿ ನಡೇಸುವ ಪ್ಯರಿಣಿತ್ತರಾದದರಿಂದ ಆ ದ್ೇಣಿ ದಾಟದವರ ಸಂಗಡವೇೇ
ಒಂದ್ಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ತ್ಸೇೇಲ್ಲುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಚೇ ದಡದಲ್ಲಿದದವರು ಆಚೇ ದಡದ ದ್ೇಣಿ ಪ್ಯಡೇಯುವದು ಸುಲ್ಲಭವಲ್ಲಲಿ, ೧-೨ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್
ದೂರದ ಮನೇಯ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈಚೇ ದಂಡೇಗೇ ದ್ೇಣಿ ತ್ತರಬೇೇಕು! ಅಲ್ಲಿನ ರಸೇತುಯಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂತು ಗನಾರ್ಶೆಲ್
ಸಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಹೊಳೇ ದಂಡೇಗೇ ಹೊೇಗಿ ಗನಾರ್ಶೆಲ್ ಸಡಿಸದರೇ ಸಪ್ಯಪಳ ಮಸೇರ್ಶೆ ಹಳಿಳಗೇ ಕೇೇಳುತ್ತತುದೇ. ಸಪ್ಯಪಳ ಕೇೇಳಿದವರು ಹೊಳೇ ದಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊೇ
ದ್ೇಣಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುದಾದರೇ ಎಂದು ತ್ಳಿದು ದ್ೇಣಿ ದಡಕೇಕ ತ್ತಂದು ನೇರವಾಗುತ್ತುದದರು. ಶಾಲೇಗೇ ಹೊೇಗುವ ಮಕಕಳು, ಮಹಿಳೇಯರೇಲ್ಲಲಿ ಅಲ್ಲಿ
ದ್ೇಣಿ ನಡೇಸುವ ಪ್ಯರಿಣಿತ್ತರು. ಈ ಊರಿನ ಶಾಲೇಗೇ ಒಮೆಮ ಹೊಸ ಮೆೇಷ್ಟುಟುರ ಬಂದಿದದರು, ನೇರು ಕಂಡರೇ ಇವರಿಗೇ ಸದಾ ಭಯ. ಶಾಲೇ ಮುಗಿಸ
ಮನೇಗೇ ಹೊರಟರೇ ದ್ೇಣಿ ನಡೇಸಲಾಗದ ಮೆೇಷ್ಟುಟುರ ಒಮೊಮಮೆಮ ರಾತ್ರವರೇಗೂ ದಂಡೇಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತತು ಕುಳಿತ್ತ ಪ್ಯರಸಂಗಗಳಿವೇ ! ಕಟಟುಕಡೇಗೇ ಕಾಡುಕಷ್ಟಟು
ಮೆೇಷಿಟುರಗೂ ಪಾಠ ಹೇೇಳಿತ್ತು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸವತ್ತಃ ದ್ೇಣಿ ಬಿಡಲ್ಲು ಕಲ್ತ್ತರು.
ನಮಮ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಜತ್ಸೇಗೇ ಮಾತ್ಸಾಡುವಾಗ ಹಿರಿಯರು ಈಜು ಬರುತ್ತತುದೇಯೇ ಎಂಬ ಪ್ಯರಶೇನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಯಾವ ಮಕಕಳಿಗೇ
ಈಜು ಬರುವದಿಲ್ಲಲಿವೇ ಅವರ ಮನೇಯ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಹಳಳ, ಹೊಳೇಗಳಿಲ್ಲಲಿವೇಂದು ಅಥೇೈರ್ಶೆಸಬಹುದಿತ್ತುತು. ಅಂತ್ತಹ ಮಕಕಳು ಈಜು ಕಲ್ಯುವದನೇನುೇ
ನೇಪ್ಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೇದಂಡೇ ಹತ್ತುರವಿರುವ ನೇಂಟರ ಮನೇಗೇ ಹೊೇಗುತ್ತುದದರು. ಹತ್ಸಾತುರು ಮಕಕಳ ತ್ತಂಡ ಕಟಟುಕೊಂಡು ನೇರಿನ
ಭಯ ಮರೇತ್ತು ಈಜು ಕಲ್ಯುತ್ತುದದರು. ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಈಜುವುದರಿಂದ ವಾಯೂಯಾಮವಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದಕಿಕಂತ್ತ ಬದುಕಿಗೇ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ವಿದೇಯೂ ಅದೇಂಬ
ತ್ಳುವಳಿಕೇಯಿತ್ತುತು. ಉರಿಬಿಸಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳೇಳಯ ಆಟವಾಗಿತ್ತುತು.
ಈಗ ಹಳಿಳ ಮಕಕಳ ಬಾಲ್ಲಯೂವನನುಮೆಮ ಕಣೇತುರೇದು ನೇಡಿ, ಪ್ಯರತ್ ಊರಲ್ಲಿ ಈಜುಬಾರದ ಪ್ಯಂಡಿತ್ತರ ಸಂತ್ತತ್ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ. ಹುಟಟುದ ಒಂದು
ಮಗುವಿಗೇ ವಿದೇಯೂ ಕಲ್ಸುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗಮನ ನೇಡುವ ಪಾಲ್ಲಕರು ಅವರ ಮೆೇಲೇ ಇನನುಲ್ಲಲಿದ ಒತ್ತತುಡ ಹೇೇರಿದಾದರೇ . ಹಳಳದ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಈಜು
ಕಲ್ಸಲ್ಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಸಕಿತುಯಿಲ್ಲಲಿ. ವಹಿರಿಯರ ಸಂರಕಿಷತ್ತ ವಲ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಲಯೂದ ದಿನಗಳು ಕಳೇಯುತ್ತುವೇ. ನೇರು ಎಂದರೇ ಅಪಾಯ, ಹಳಳದ
ನೇರಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಿದರೇ ಚ್ಮರ್ಶೆ ರೊೇಗ ಬಂದಿೇತ್ತು, ಕಾಯಿಲೇ ಬಂದಿೇತ್ಸೇಂಬ ಭಯ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತುದೇ. ನಾವು ಚಿಕಕವರಾಗಿದಾದಗ ನದಿ,
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ನದಿದಂಡೇ ನಮಗೇ ತೊೇರಿಸದ ಪರೇತ್ಯನುನು ಈಗಿನ ಮಕಕಳು ಕಳಕೊಂಡಿದಾದರೇ . ಪ್ಯುಟಟು ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಏನೇಲ್ಲಲಿ ವಿದೇಯೂ ತ್ತುಂಬಿದ ನಾವು ನೇರೇಯ
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಿದೇಯೂ ಹೇೇಳುತ್ತುಲ್ಲಲಿ!. ಕೇಲ್ಲವು ಮಕಕಳಂತ್ತೂ ನದಿ ಈಜನ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಅವಕಾಶ ಮರೇತ್ತು ನಗರದ ಈಜು ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ
ವಿದೇಯೂ ಹುಡುಕುತ್ತುದಾದರೇ.
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ಕಂಪಯಟ ರ ಊಟ ಹಗೂ ಹಳಳ ಮರಟ
ಹಿರಿಯರೊಬಬರು ಮನೇಗೇ ಬಂದ ಅತ್ಥಿಗಳಿಗೇ ತ್ತಮಮ ಮಕಕಳ ಪ್ಯರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತುದದರು. “ಇವರು ಎಲ್ಐಸ ಡವಲೇಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ೇಸರ್,
ರಾಯಚ್ೂರಿನಲ್ಲಿತ್ಸಾರ್ಶೆರೇ, ಇವರು ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸುಮಮನೇ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡಾತು ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಇದಾದರೇ!” ಎಂದು ಮಾತ್ತು ನಲ್ಲಿಸದರು.
ವಾಸತುವಿಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸ ನವರ್ಶೆಹಿಸುವದರ ಜತ್ಸೇಗೇ ನಾಲಾಕರು ಹಸು ಸಾಕುತ್ತತು ಪ್ಯುಟಟು ಡೇೇರಿ ನಡೇಸುತ್ತುದದರು, ನೇಮಮದಿಯಲ್ಲಿ ಅನನುದ
ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದದರು. ಯಾವ ನೌಕರಿಯಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವವರನುನು ಸಮಾಜ ಕೇಲ್ಲಸವಿಲ್ಲಲಿದವರೇಂದು ಗುರುತ್ಸುತ್ತತುದೇ .
ಮುಂಜಾನೇ ೪ಕೇಕ ಎದುದ ದ್ಡಿಡ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಮುಖೇೇನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಳಿಳ ಕೇಲ್ಲಸ ರಾತ್ರವರೇಗೂ ನರಂತ್ತರ ನಡೇಯುತ್ತತುದೇ . ಅಡಿಕೇ, ಭತ್ತತು,
ಕಾಫ್, ಜೇಳ, ರಬಬರ್ ಹಿೇಗೇ ಕೃಷಿ ಯಾವುದೇೇ ಇರಲ್ ವಷ್ಟರ್ಶೆವಿಡಿೇ ಕೇಲ್ಲಸ. ನಮಮ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೇ ಇರುವಂತ್ಸೇ ರಜಾದಿನ, ಭತ್ಸೇಯೂ,
ಪ್ಯರಮೊೇಶನ್ಗಳಿಲ್ಲಲಿ!. ಒಮೊಮಮೆಮ ಕಾಡು ಪಾರಣಿ, ಕಳಳಕಾಕರ ಹಾವಳಿಯಿದಾದಗ ನಡುರಾತ್ರಯೂ ತೊೇಟ ಅಡಾಡಡುವ ಪ್ಯರಸಂಗ. ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ವಿದುಯೂತ
ಕೊರತ್ಸೇಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ೨ ಗಂಟೇಗೇ ತ್ರೇಫ್ಯೇೇಸ್ ವಿದುಯೂತ ಬಂದರೇ ನೇರಾವರಿ ಪ್ಯಂಪ್ ಚಾಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲು ನದೇದಗೇಡಬೇೇಕು! ಕೃಷಿ ಕೂಲ್
ಅಭಾವದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಿಳ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತತುಡ ಹಲ್ಲವರನುನು ಕಂಗಾಲೇಬಿಬಸದೇ . ನಜವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಬಗೇಗೇ ಕಳಕಳಿಯಿರುವವರು ಯಾರೂ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ
ಕೇಲ್ಲಸವಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಆರಾಮವಾಗಿರಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿ.
ಸಮಾಜದ ವಿಚಿತ್ತರ ದೃಷಿಟು ದ್ೇಷ್ಟ ಇದು. ಲಾಗಾಯಿತುನಂದಲ್ಲೂ ಮಕಕಳನುನು ನಮಮ ಹಳಿಳಮನೇಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೇಬಿಡಿಸ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ಹಚ್ಚಲ್ಲು ಒಂದು
ಸೂತ್ತರವಿದೇ. ಏಳನೇೇ ಇಯತ್ಸೇತುಯೇ, ಪೌರಢ ಶಕಷಣದಲಲಿೇ ಒಮೆಮ ಎಡವಟಾಟುಗಿ ನಪಾಸಾದರೇ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಶಾಲೇಯ ದಾರಿ ಬಂದ್! ಶಾಲಾ ರಜಾ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೇಯ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸದ ಬಗೇಗೇ ಆಸಕಿತು ತೊೇರಿಸುವವರನುನು ಗಮನಸ ಇವನಗೇ ವಿದೇಯೂ ತ್ತಲೇಗೇ ಹತ್ತುತುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ನಧಾರ್ಶೆರ.
ಪಾಸಾಗುವವ, ಯಾರ್ಶೆಂಕ್ ಬರುವವರು ಬುದಿದವಂತ್ತರು. ಒಬಬ ತ್ತಂದೇಗೇ ಇಬಬರು ಮಕಕಳಿದದರೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದಡಡನಾಗುತ್ತುದದ !
ಹಿೇಗೇನುನುವದಕಿಕಂತ್ತ ಒಬಬನನುನು ದಡಡನೇಂದು ಗುರುತ್ಸ ಶಾಲೇ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತುತ್ತುತು ಎನುನುವದೇೇ ಹೇಚ್ುಚ ಸೂಕತು. ಮನೇಪಾಠ, ಹಿರಿಯರ
ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನವಿಲ್ಲಲಿದ ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಲ್ಲವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುತ್ತುದದರು. ಇನೂನು ಕೇಲ್ಲವು ಪಾಲ್ಲಕರು ಮೆೇಷ್ಟಟುರ ದ್ೇಸತುಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಗನನುನು ಫ್ಯೇೇಲ್ಮಾಡಿಸ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸಕೇಕ ತೊಡಗಿಸದ ಉದಾಹರಣೇಗಳಿವೇ. ಶಾಲೇಯ ವಿದೇಯೂ ಹತ್ತತುದವರು, ಲೇಕಕಬಾರದವರು, ನೌಕರಿ ಮಾಡಲ್ಲು
ಅಯೇಗಯೂರಾದವರು, ಶಕಿತುಹಿೇನರನುನು ಮನೇಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಿಟುಟು ಕೃಷಿ ದುಡಿಮೆ ಆರಂಭಸದದನುನು ಕಳೇದ ೬೦ರ ದಶಕದಿೇಚೇಗೇ ಗಮನಸದೇದೇವೇ . ಈಗ
ಯಾರು ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಇದಾದರೇ? ವಿಚಾರಿಸದರೇ ಇಂತ್ತವರು ಕಾಣುತ್ಸಾತುರೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ ಫ್ಯೇೇಲಾದವರು ಮಾತ್ತರ
ಊರಲ್ಲಿದದರೇ ಈಗ ಡಿಗಿರ ಓದಿಯೂ ಮುಂದೇ ಗತ್ಯಿಲ್ಲಲಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಗುತ್ಸಾತುರೇ. ತೊೇಟ ನೇಡಲ್ಲು ಬೇೇರೇಯಾರೂ ಇಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೇಕ
ಹಿರಿಯರ ಒತ್ಸಾತುಯಕೇಕ ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಸಗುತ್ಸಾತುರೇ. ಒಟಟುನಲ್ಲಿ ಅವಶಯೂಕತ್ಸೇಗಿಂತ್ತ ಅನವಾಯರ್ಶೆತ್ಸೇಗೇ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇೇರು ಬಿಟಟುವರು ಜಾಸತು.
ವೇೈದಯೂ, ಇಂಜನಯರ್, ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ತ್ತಂತ್ತರಜಞಾ ಇವರನುನು ಇಡಿೇ ಸಮಾಜ ವಿಶೇೇಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ಯರಿಗಣಿಸುತ್ತುದೇ . ಹಳಿಳಬಿಟುಟು ನಗರಗಳ ಬಾಯೂಂಕು, ಸಂಸೇಥಿ,
ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲಾಖೇಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುವವರನುನು ದುಡಿಯುವವರೇಂದು ಕರೇಯುತ್ತತುದೇ . ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನೇಡಿಕೊಂಡು
ಮಯಾರ್ಶೆದೇಯಿಂದ ಬದುಕಿದವರು ಯಾವುದಕೂಕ ನಾಲಾಯಕ್! ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಹಣ ಸಂಪಾದನೇಯ ವೃತ್ತುಗಳೇದುರು ಮಣಿಣಗೇ ಬೇವರು
ಸುರಿಸದವರು ಕಸದ ಲೇಕಕ. ಆದರೇ ಇಂತ್ತವರೇೇ ಇವತ್ತುತು ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ಅನನು ಕೊಡುವವರು, ಆರೊೇಗಯೂ ಹಂಚ್ುವವರು ಎಂಬ ಸತ್ತಯೂ ಮರೇತ್ದೇದೇವೇ .
ಇವರ ಬೇವರಿನ ಅನನು ಕಸದುಕೊಳುಳವ ತ್ತಂತ್ತರ ಅನುಸರಿಸುವ ನಗರ ಸೇೇರಿದ ಬುದಿದವಂತ್ತರು ಹಳಿಳಯ ನೇಮಮದಿಯ ಬದುಕಿಗೇ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು
ಎಂದು ಯೇಚಿಸಲ್ಲು ಮರೇತ್ದಾದರೇ.
ಗೇಳೇಯರೊಬಬರು ಇತ್ತುೇಚೇಗೇ ಒಂದು ಹಳಿಳ ಮಾರಾಟದ ಸುಳಿವು ನೇಡಿದಾದರೇ . ಮಲೇನಾಡಿನ ಗುಡಡದ ತ್ತುತ್ತತು ತ್ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜೇವನ ನಡೇಸದ ೧೨
ಕುಟುಂಬಗಳು ತ್ತಮಮ ಭೂಮಿಯನುನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ೩೨ ಲ್ಲಕಷಕೇಕ ಮಾರುವ ಸದದತ್ಸೇಯಲ್ಲಿದಾದರೇ . ಇನೇನುೇನು ವಯೂವಹಾರ ಮಾತ್ತುಕತ್ಸೇ ಮುಗಿದು
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ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ನೇಂದಣಿ ನಡೇಯುತ್ತತುದೇಂಬ ಸುದಿದಯಿದೇ. ಮುಂದೇ ಹಳಿಳಗರು ಏಲ್ಲಿಗೇ ಹೊೇಗುತ್ಸಾತುರೇ? ವಿಚಾರಿಸದೇ. ಖರಿೇದಿಸದಾತ್ತ ಔಷ್ಟಧ್ ಸಸಯೂ ಕೃಷಿ
ಮಾಡುತ್ಸಾತುರಂತ್ಸೇ, ಇವರಿಗೇ ದಿನಕೇಕ ೧೫೦ರೂಪಾಂು ಸಂಬಳದಂತ್ಸೇ ಕೂಲ್ ಕೇಲ್ಲಸ ನೇಡುವ ಒಳ ಒಪ್ಯಪಂದವಿದೇ ಎಂಬ ಮಾಹಿತ್ಯಿದೇ . ಹಿಂದೇ
ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ್ತಹ ಕಷ್ಟಟುವಿದದರೂ ಜಮಿೇನು ಮಾರುತ್ತುರಲ್ಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಹಳಿಳಗೇ ಹಳಿಳಯೇ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಾತ್ಸೇರ್ಶೆ ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ದಿಕೂಸಾಚಿ.
ಹಿಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೇ ಹಣ ರಿಯಲ್ ಎಸೇಟುೇಟ್ ರಂಗಕೇಕ ಹೊೇಗುತ್ತುತ್ತುತು . ಆದು ಬೇಂಗಳೂರು, ಮೆೈಸೂರಿನಂತ್ತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ಸುತ್ತತು
ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಗ ಮಲೇನಾಡಿನ ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ತ್ಸಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ನೇಲ್ಲ ಖರಿೇದಿಯ ಏಜೇಂಟರಿದಾದರೇ. ಒಮೆಮಗೇ ೫೦೦-೧೦೦೦ ಎಕರೇ
ಸಕಕರೂ ಖರಿೇದಿಗೇ ಸದದವಿರುವವರಿದಾದರೇ. ಭೂಮಿ ಖರಿೇದಿಸದವರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೊೇ, ರೇಸಾಟರ್ಶೆ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೊೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ತೂ ಹಲ್ಲವರ
ಭೂಮಿ ಕೇಲ್ಲವರಿಗೇ ತ್ತುತ್ಸಾರ್ಶೆಗಿ ಬೇೇಕಾಗಿದೇ.
ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ “ಸುಮಮನೇ ಉಳಿದವರು’ ಈಗ ಯೇಚಿಸತೊಡಗಿದಾದರೇ . ಹಣವೇೇ ಸಮಾಜದ ಮುಖಯೂ ಅಂಶವಾದರೇ ಭೂಮಿಯನುನು ಹಣಕೇಕ
ಮಾರುವುದೇೇ ಜಾಣತ್ತನ ಎಂಬ ತ್ತಕರ್ಶೆ ಮೂಡಿದೇ. ಬೇೇಸಾಯದ ಬವಣೇಗಿಂತ್ತ ಇದದಷ್ಟುಟು ದಿನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬ ತ್ತತ್ತವ
ಮಾನಯೂತ್ಸೇಗಳಿಸುತ್ತುದೇ. ಮುಂದಿನ ತ್ತಲೇಮಾರಿನವರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಟು ಜನ ನಲ್ಲುಲಿತ್ಸಾತುರೇ ಎಂಬ ಚ್ಚೇರ್ಶೆ ಹಳಿಳಹಳಿಳಯ ಮನೇ ಮನೇಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೇಯುತ್ತುದೇ. ಈಗ ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಹಿರಿಯಜಜ, ತ್ತಂದೇ, ಮಕಕಳ ನಡುವೇ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಷ್ಟರ್ಶೆ ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು.
ಭಾವನಾತ್ತಮಕವಾಗಿ ಊರು ನಂಬಿ, ನೇಲ್ಲ ನಂಬಿ ಬದುಕಿದ ಜನ ಭೂಮಿ ವಯೂವಹಾರವನುನು ವಿರೊೇಧಿಸುತ್ತುದದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ
ಜಾಞಾನೇದಯವಾಗುತ್ತುದೇ, ಕೃಷಿ ಕೂಲ್ಕಾರರಿಗೇ ಕೇಲ್ಲಸ ನೇಡುವ ನಷ್ಟಟುದ ರಂಗವೇಂದು ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತುದೇ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇೇಗೇ ಗೇಲ್ಲಲಿಬೇೇಕೇಂದು
ಯೇಚಿಸುವವರಿಗಿಂತ್ತ ಮಗ, ಮೊಮಮಗನ ಜತ್ಸೇ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿರಬೇೇಕು ಎಂಬ ಆಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ತ್ತಲೇಮಾರು ತೊಳಲಾಡುತ್ತುದೇ . ರಬಬರ್
ನೇಟಟುರೇ ೧೨ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಆದಾಯ, ಅಡಿಕೇಯಿಂದ ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಫಸಲ್ಲು, ತ್ಸೇಂಗು ನೇಟಟುರೇ ಅನುಕೂಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೇಕಾಕಚಾರಗಳು ಹಿಂದೇ ಸರಿದಿವೇ. ನೇಟಟು
ಒಂದೇರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ದಿಢೇರ್ ದುಡುಡ ನೇಡುವ ಗಿಡ ಬೇೇಕಾಗಿದೇ . ಕೃಷಿಯನುನು ಹೇೈಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಗೇಲ್ಲಿಸ ಲಾಭ ನೇಡುವ ಉದಯೂಮ ತ್ತಂತ್ತರಗಳಿವೇ.
ಓದಿದ ಜಾಣ ಹುಡುಗರು ಹೇೇಗೊೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ಆಟ ಆಡುತ್ಸಾತುರೇ . ಇಷ್ಟುಟುಕಾಲ್ಲ ನಾಟ ಭತ್ತತು ಉಳಿಸದವರು, ವಿವಿಧ್ ತ್ತಳಿಗಳ ಹಣುಣ
ಬೇಳೇಸದವರು, ಬೇೇಸಾಯದ ಸೂಕಷಮಬಲ್ಲಲಿವರೇಲ್ಲಲಿ ಈ ಕೃಷಿ ಅಥವರ್ಶೆವಾಗದೇ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೇಡಿದಾದರೇ. ಸೊೇಲ್ಲುವ ಯುದದಕಿಕಂತ್ತ ಭೂಮಿ ಮಾರಿ
ಗೇಲ್ಲುಲಿವದೇೇ ಲಾಯಕೇಕಂದು ಯೇಚಿಸದಾದರೇ.
ಇಂತ್ತಹ ವಾಸತುವದ ಮಧೇಯೂ ಒಂದು ಮಾತ್ತು ನೇನಪರಬೇೇಕು, ನಮಗೇ ಬದುಕಲ್ಲು ಅನನು ಬೇೇಕೇೇ ಬೇೇಕು. ಇನೇನುೇನು ೪-೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೇ ಅಕಿಕಯ
ಬೇಲೇ ೫೦ರೂಪಾಯಿ ದಾಟದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ತಹ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಮೊಬೇೈಲ್ ಕರಿ, ಸೇಡಿ ಸಲಾಡ್, ಟ.ವಿ. ಪೇರೈ, ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ರಾಯತ್ತ, ಕಾರ್
ಬೇಂಡ, ಬೇೈಕ್ ಬೇೇಳೇ ಬಾತ್ಸ್, ಐಪಾಡ್ ತ್ತಂಬುಳಿ ಊಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತತುದೇಯೇ? ಯೇಚಿಸಬೇೇಕು. ಹಳಿಳ, ಕೃಷಿ ಉಳಿಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ಕೇೇವಲ್ಲ
ಸರಕಾರದ ಜವಾಬಾದರಿಯಲ್ಲಲಿ, ಸಬಿಸಾಡಿಗಳ ಗುತ್ತುಗೇಯಲ್ಲಲಿ, ಹೇೈಟೇಕ್ ನಗರ ಸೇೇರಿದವರ ಪ್ಯರಥವಮ ಕತ್ತರ್ಶೆವಯೂವೂ ಹೌದೇಂಬ ಎಚ್ಚರ ಬೇೇಕು.
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ಕಡು ಸಸಯ ಗಳಗ ಕೃಷ ಆರೈಕ
ರಾಮದುಗರ್ಶೆದ ಶಬರಿಕೊಳಳದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಯ ಅರಣಾಯೂಧಿಕಾರಿ ಕೇ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥವ ೧೯೮೫ರ ಸುಮಾರಿಗೇ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ಚ್ಟುವಟಕೇಯಲ್ಲಿ
ನರತ್ತರಾಗಿದದರು. ಕಲ್ಲುಲಿಗುಡಡದ ಉರಿಬಿಸಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡಾಡಡಿ ಬಾಯಾರಿಕೇ ಹೇಚಿಚತ್ತು, ಕುಡಿಯಲ್ಲು ನೇರು ತ್ತರಲ್ಲು ವಾಚ್ಮನ್ಗೇ ಹೇೇಳಿದದರು. ಆದರೇ
ನೇರಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ‘ಸರ್! ನೇಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತ್ಂದೇರ ಬಾಯಾರಿಕೇ ನೇಗುತ್ಸೇತು! ಎಂದು ನಾಲಾಕರು ನೇಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನುನು ರೇೇಂಜರ್ ಸಾಹೇೇಬರಿಗೇ ಕೊಟಟುರು. ನೇಲ್ಲಿ
ಗಾತ್ತರ ನೇಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೇ ಅಚ್ಚರಿ. ಬರೊೇಬಬರಿ ಲ್ಂಬುಗಾತ್ತರ! ಬೇಟಟುದ ನೇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇಟುಲ್ಲಲಿ ದ್ಡಡದಾಗಿ ಬೇಳೇದದುದ ಹೇೇಗೇಂದು ಅಚ್ಚರಿಪ್ಯಟಟುರು.
ಸಂಸಾಥಿನದ ಅರಸನಬಬ ಬನಾರಸ್ನಂದ ನೇಲ್ಲಿ ತ್ತರಿಸ ಶಬರಿಕೊಳಳದಲ್ಲಿ ಅರಣಿಯೂೇಕರಣ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೇ ಪ್ಯತ್ಸೇತು ಹಚಿಚದರು, ಬಿೇಜ ಸಂಗರಹಿಸ ಸಸ
ಬೇಳೇಸದರು. ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದದ ರಾಮದುಗರ್ಶೆದ ಕೃಷಿಕ ಅಖಿಲ್ಅಮೃತ್ತ ಸರದೇೇಶಪಾಂಡೇಗೇ ನೇಲ್ಲಿಕೃಷಿ ಮಾಡಲ್ಲು ಸೂಚಿಸದರು.
ಪ್ಯರಿಣಾಮ ೧೯೮೮ರಲ್ಲಿ ಸುರೇೇಬಾನ್ನ ಶಬರಿಕೊಳಳದ ನೇಲ್ಲಿ ಲ್ಂಗದಾಳ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಸರದೇೇಶಪಾಂಡೇಯ ಕೃಷಿ ನೇಲ್ಲಕೇಕ ಏರಿತ್ತು. ನಾವು
ಅಡಿಕೇ,ತ್ಸೇಂಗಿನ ತೊೇಟ ಮಾಡುವಂತ್ಸೇ ಐದು ಎಕರೇಯಲ್ಲಿ ೫೦೦ ನೇಲ್ಲಿ ನೇಟಟುರು. ಲ್ಂಬುಗಾತ್ತರದ ನೇಲ್ಲಿಯನುನು ಬೇಳಗಾವ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬಬಳಿಳ
ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಬಜಾರದ ನೇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಬೇೇಜಾರಾಗಿ ಮೌಲ್ಲಯೂವಧ್ರ್ಶೆನೇಯ ಮೊರೇ ಹೊೇದರು. ಹೇಂಡತ್ ಅಶವನ
ಸರದೇೇಶಪಾಂಡೇ ನೇೇತ್ತರತ್ತವದಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲಿಯ ಜಾಯೂಮ, ಉಪಪನಕಾಯಿ, ಜೂಯೂಸ್, ಮೊರಬಬ, ಆವಳಾ ಸುಫ್ಯಾರಿ, ಹುಳಿಪ್ಯುಡಿ, ಕಾಯೂಂಡಿ ಹಿೇಗೇ ವಿವಿಧ್ ಉತ್ತಪನನು
ತ್ತಯಾರಿ ಆರಂಭಸದರು. ರಾಮದುಗರ್ಶೆದ ಪೇೇಟೇಯಲ್ಲಿ ‘ಅಲ್ಲಕಾ ನೇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಪನನುಗಳು’ ಮಾರಾಟಕೇಕಂದು ಅಂಗಡಿ ತ್ಸೇರೇದರು ! ರಾಜಯೂದ ಪ್ಯರಥವಮ ನೇಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿಕನ ಯಶೇಗಾಥೇ ಹಲ್ಲವರನುನು ಸೇಳೇಯಿತ್ತು. ಕಳೇದ ೨೦ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಅಖಿಲ್ರ ನೇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅನುಭವ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಈಗ ರಾಜಯೂದ ವಿವಿಧ್
ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೇಲ್ಲಿ ತೊೇಟಗಳಾಗಿವೇ.
ಕುಂದಾಪ್ಯುರ ಆಜರಯ ಶಶಧ್ರ ಶೇಟಟುರ ಕಾಡು ತೊೇಟ(ಅನಲಾಗ್ ಫ್ಯಾರೇಸಟು್)ದಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಳಿಗೇ ಎರಡು ಕಿವಂಟಾಲ್ ನೇನ ಹಣುಣ ದ್ರೇಯುತ್ತುದೇ .
ಈಗ ಇವನುನು ಕಷ್ಟಾಯವಾಗಿಸ ಮಾರುಕಟೇಟುಗೇ ಕಳಿಸುವ ಸದದತ್ಸೇ ನಡೇದಿದೇ . ಸಾಗರದ ಮಂಚಾಲೇ ಪ್ಯರಕಾಶ್ರಾವ್ ತ್ತಮಮ ಮನೇ ಹಿಂದಿನ ಗುಡಡದ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚನನು ನೇಟುಟು ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆವಾಗಿವೇ . ನೇರಾವರಿ ಅಗತ್ತಯೂವಿಲ್ಲಲಿ, ದನಕರುಗಳ ಉಪ್ಯಟಳವಿಲ್ಲಲಿ,ರೊೇಗಬಾಧೇಯಿಲ್ಲಲಿದ ಕಾಡು ಸಸಯೂ
ಸಮೃದಧವಾಗಿ ಹಸರಾಡುತ್ತುದೇ. ಚಿಕಕಮಗಳೂರಿನ ಕೊಪ್ಯಪದ ಗಾರಮ ಅರಣಯೂ ಸಮಿತ್ ಕಾಡು ದಾಲ್ಚನನು ಎಲೇಗಳನುನು ಕಿಲೇಗೇ ೮-೨೦ರೂಪಾಯಿಗೇ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೇ. ಇವನುನು ಒಟುಟು ಮಾಡಿಸದರೇ ಕಿಲೇಗೇ ೧೮೦ ರೂಪಾಯಿ ದ್ರೇಯುವ ಮಾಹಿತ್ಯಿದೇ!. ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಮುಂಡಗೊೇಡದ
ಅರಿಶನಗೇೇರಿ ಪ್ಯರದೇೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇೇರಳ ಮೂಲ್ಲದ ಹಲ್ಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿವೇ . ಇವರು ಮಾಡಹಾಗಲ್ಲು(ಕಾಟುಪೇರೇ) ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ. ಕಾಡು ಬಳಿಳಗೇ
ಕೃಷಿ ಆರೇೈಕೇ ನೇಡಿ ಕಣಮರೇಯಾಗಲ್ದದ ಸಂಕುಲ್ಲ ಉಳಿಸಕೊಂಡಿದಾದರೇ. ಪ್ಯರತ್ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಜುಲೇೈ-ಅಗಸಟು್ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಗೊೇಡ, ಹುಬಬಳಿಳ, ಶರಸ
ಮಾರುಕಟೇಟುಗೇ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಡಹಾಗಲ್ಲು ಪ್ಯೂರೇೈಕೇಯಾಗುತ್ತತುದೇ . ಅಂಕೊೇಲಾ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನಾನುವರ, ಭಟಕಳದ ಕರಾವಳಿ ಮನೇಯ ಹಿತ್ತತುಲ್ಲು,
ಬೇೇಲ್ಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜುಮಿಮನಮರ ನೇಡಿರಬಹುದು. ಅವನುನು ಯಾರೂ ಬೇಳೇಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರೇ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಹುಟಟುದದನುನು ಕಡಿಯದೇೇ ಕಾಳಜಯಿಂದ
ಜೇಪಾನ ಮಾಡಿದಾದರೇ ಅಷ್ಟೇಟುೇ!. ಹತ್ಸಾತುರು ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ನಡೇದು ಹಸ ಹಸ ಮರಗಳನುನು ಕಡಿದು ಕಟಟುಗೇ ತ್ತರುವವರು ಮನೇ ಸನಹ ಮುಳಿಳನ
ಮರ ಉಳಿಸದಾದದರೂ ಏಕೇ? ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲವಿತ್ತುತು. ಕರಾವಳಿಗರ ಮಿೇನು ಅಡುಗೇಗೇ ಜುಮಿಮನಕಾಯಿ ವಿಶಷ್ಟಟು ರುಚಿ ನೇಡುತ್ತತುದೇ ! ಹಿತ್ತತುಲ್ನ
ಸಾಂಬಾರವಾಗಿ ಕಾಡು ಮರ ಸಂರಕಷಣೇಯಾಗಿದೇ.
ಮಲೇನಾಡಿನ ನಮಮ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇ ಆಯಕಯ ಬದಲಾವಣೇ ಘಟಟು ಇದು. ಅಡಿಕೇ, ತ್ಸೇಂಗು, ಮಾವು, ಸಪ್ೇಟ, ದಾಳಿಂಬೇ, ಕಾಫ್ಗಿಂತ್ತ ಬೇೇರೇ ದಾರಿ
ಹುಡುಕುವವರಿಗೇ ಕಾಡು ಸಸಯೂಗಳು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತ್ಸೇರೇದಿವೇ. ಕಾಡು ದಟಟುವಾಗಿದಾದಗ ಅಡವಿ ಸಸಯೂಗಳ ಬಳಸಬಲ್ಲಲಿ ಜಾಞಾನ ಮನೇಮನೇಗಿತ್ತುತು.
ಸಥಿಳಿೇಯರ ಆಹಾರ, ಜೌಷ್ಟಧ್ ಮೂಲ್ಲವಾದ ಈ ಸಂಪ್ಯತ್ತತುನುನು ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಕಿರು ಅರಣಯೂ ಉತ್ತಪನನುಗಳೇಂದು ಲ್ಲಾವು ಮಾಡಿತ್ತು, ಕಾಡು ಮೂಲೇಯ
ಬಳಕೇ ಸೇಮೆ ದಾಟ ಮಾರುಕಟೇಟುಯತ್ತತು ತ್ರುಗಿಸತ್ತು. ದಾಲ್ಚನನು, ಉಪಾಪಗೇ, ಮುರುಗಲ್ಲು, ರಾಮಪ್ಯತ್ಸೇರ, ಮರಾಠಮೊಗುಗ ಹಿೇಗೇ ಹಲ್ಲವು ಸಾಂಬಾರಗಳು
ಸಟಗೇ ಹೊರಟವು. ಕಾಡು ಮರಗಳ ಟ್ಂಗೇ ಕತ್ತತುರಿಸ, ಮರ ಕಡಿದು, ಚ್ಕೇಕ ಎತ್ತು ಇವನುನು ಸಂಗರಹಿಸುವ ಪೇೈಪ್ೇಟಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಸಸಯೂಗಳಿಗೇ ಆಪ್ಯತ್ತುತು
ಒದಗಿತ್ತು. ಉತ್ತಪನನುಗಳಿಗೇ ಬೇಲೇ ಏರುತ್ತುರುವಂತ್ಸೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಸಸಯೂ ಬೇಳೇಸುವ ಕಾಳಜ ಗೊೇಚ್ರಿಸತ್ತು. ಬಜುಜ ಕರಗಿಸಲ್ಲು ಅಗತ್ತಯೂವಾದ
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ಹೇೈಡಾರಕಿಸಾ ಸಟರಕ್ ಆಸಡ್ ಉಪಾಪಗೇ, ಮುರುಗಲ್ನಲ್ಲಿದೇ ಎಂದು ತ್ಳಿದ ಬಳಿಕ ಬೇಲೇ ಗಗನಕೇಕೇರಿತ್ತು. ಅರಣಯೂ ನಸರ್ಶೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಗಳು
ಉದುಸದವು. ಮೌಲ್ಲಯೂವಧ್ರ್ಶೆನೇ, ಮಾರುಕಟೇಟು ವಿಸತುರಣೇ ನಧಾನಕೇಕ ಹೇಚಿಚತ್ತು. ಗಾರಮಿೇಣ ಕೇೈಗಾರಿಕೇಗಳು ಕೊೇಕಂ ಜೂಯೂಸ್ ತ್ತಯಾರಿಗೇ ನಂತ್ತವು.
ಹತ್ಸಾತುರು ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಬಳಿಕ ಈಗ ನೇಡಿದರೇ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಸಸಯೂ ಬೇಳೇಸದವರು ಕಣೇಣದುರು ನಲ್ಲುಲಿತ್ಸಾತುರೇ . ಕಿಸೇಗೇ ಕಾಸು ನೇಡುವ ಕಾಡು ಸಸಯೂಗಳು ಕೃಷಿಗೇ
ಒಲ್ದಿವೇ.
ನಮಮ ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಗಳ ಮೂಲ್ಲ ಕಾಡು. ಅಡವಿ ಸಸಯೂ ಹುಡುಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾನಯೂತ್ಸೇ ನೇಡುವ ಕೇಲ್ಲಸ ವನವಾಸ ಮೂಲ್ಲದಿಂದ ಆರಂಭ. ಈಗ ಮಾರುಕಟೇಟುಗೇ
ತ್ತಕಕಂತ್ಸೇ ನಮಮ ಅರಣಯೂ ಪರೇತ್ ಬದಲ್ಲು. ಕಾಡು ಗಿಡ ಎಂದು ಹೇಸರೇೇ ಗೊತ್ತುಲ್ಲಲಿದಂತ್ದದ ಹಲ್ಲವು ಸಸಯೂಗಳತ್ತತು ಸಂಶೇಧ್ನೇಯ ಹೊಸ ಬೇಳಕು
ಮೂಡುತ್ತುದೇ. ಅಡಿಕೇ, ತ್ಸೇಂಗಿನ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಶರೇಗಂಧ್, ಶತ್ಸಾವರಿ, ಗೌರಿಹೂವು ಹಿೇಗೇ ವಿವಿಧ್ ಸಸಯೂ ಬೇಳೇಸುವ ಆಸಕಿತು ಕಾಣುತ್ತುದೇ . ರಾಮಪ್ಯತ್ಸೇರಯ
ಕಸಗಿಡಗಳು, ಕಾಡು ನೇನಯ ಸುಧಾರಿತ್ತ ತ್ತಳಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಸಹಜವಾಗಿದೇ. ಒಂದು ಮಿಡಿಮಾವಿನ ಮರ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೪೫ ಸಾವಿರ ಆದಾಯ
ನೇಡುತ್ತತುದೇಂಬ ವತ್ತರ್ಶೆಮಾನ ಶರಸಯ ಮಾಳಂಜಯ ನಾಗೇೇಶ ನಾಯಕರ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೇೇಳಿಸತ್ತು. ಮಿಡಿಮಾವು ಮಾರುಕಟೇಟು ಬೇೇಡಿಕೇ ಗಮನಸದವರು
ಸಸ ನೇಡಲ್ಲು ಆರಂಭಸದರು. ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಪಟ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಕಸಗಿಡಗಳು ಕಳೇದ ೪-೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಈಚೇಗೇ ಲ್ಲಕಾಷಂತ್ತರ ನಾಟಯಾಗಿವೇ,
ಮಿಡಿಮಾವಿನ ತೊೇಟಗಳೇದಿದವೇ. ದುನಾರ್ಶೆತ್ತ ಬಿೇರುವ ಗಿಡವೇಂದೇೇ ಅವಜೇಞಾಗೇ ಗುರಿಯಾದ ಹೇೇತ್ಸಾರಿ ಸಸಯೂಕೇಕ ಜೌಷ್ಟಧಿೇಯ ಮಹತ್ತವ ಬಂದಿದೇ . ಕಾಡು
ಗಿಡ ಕೃಷಿ ಅರಣಯೂದಲ್ಲಿ ಸಾಥಿನ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ತುದೇ. ಹುಣಸೂರಿನ ಪ್ಯರದೇೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಬೇಬೇವು ಭೇಮ ಗಾತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯುವದು ಗಮನಕೇಕ ಬಂದ ಬಳಿಕ
ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಗಳಿಗೇ ಹೇಬೇಬೇವು ಹಬಿಬದೇ. ಹಾಸನದ ಮಾರ್ಶೇಟಟುಹಳಿಳ ಗೇೇಟ್ ಸನಹದ ಚ್ಲ್ಲುವೇ ಗೌಡರು ತ್ಸೇಂಗಿನ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದ ಸಾಲ್ಲು
ಸಸಗಳಿಗೇ ಈಗ ೧೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆ, ಹೇಬೇಬೇವಿನ ಹೇಮಮರ ಹಸುರಿನ ಹೊಸಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳುತ್ತುದೇ.
ಕಾಡು ಉಳಿಸಬೇೇಕು, ಕಣಿವೇ ಬಚಾವು ಮಾಡಬೇೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾಷ್ಟಣ, ಆಂದ್ೇಲ್ಲನ ಮಾಡುವದಕಿಕಂತ್ತ ಜನ ಬೇಳೇಸದ ಸಸಯೂ ನೇಡಿದರೇ
ವೇೈವಿಧ್ಯೂ ಸಂರಕಷಣೇಯ ಕಾಲ್ಲುದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತತುದೇ. ಕಾಡು ಸಸಯೂಗಳಿಗೇ ಹೇೇಗೇ ಜಾಗತ್ಕ ಬೇೇಡಿಕೇ ಹೇಚ್ುಚತ್ತುದೇ ಎಂಬುದಕೇಕ ಪ್ಯಶಚಮ ವಜರ್ಶೆನಯಾದ
ಸಂಶೇಧ್ನೇಯನುನು ಕೊಂಚ್ ಗಮನಸಬೇೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ವಿೇಲ್ಂಗ್ ಜಸೂಟ್ ವಿಶವವಿದಾಯೂಲ್ಲಯದ ಡಾ.ಬರಯಾನ್ ರಾಡೇನ್ಬುಶ್ ಹೇದಾದರಿಯ ಲಾರಿ
ಚಾಲ್ಲಕರ ಚ್ಲ್ಲನೇಯ ದಕಷತ್ಸೇ ಗಮನಸದರು. ಸುದಿೇಘರ್ಶೆ ಪ್ಯರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ಕೇ, ಮಾನಸಕ ಒತ್ತತುಡದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೇಚ್ುಚ ಅಪ್ಯಘಾತ್ತ
ಮಾಡುತ್ತುರುವದು ಬೇಳಕಿಗೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇವರಿಗೇ ನಮಮ ಕಾಡು ದಾಲ್ಚನನುಯ ಚಾಕಲೇೇಟು ತ್ನನುಸದರು. ಚಾಲ್ಲಕರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚನನುಯ ಸುವಾಸನೇ ಹೊಸ
ಚೇೈತ್ತನಯೂ ನೇಡಿತ್ತು, ಕೇಲ್ಲಸದ ದಕಷತ್ಸೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಗತ್ಯಾಯಿತ್ತು. ಆಲ್ಲಸಯೂ, ನದೇದ ಓಡಿ ಹೊೇಯಿತ್ತು. ಲಾರಿಯ ವೇೇಗ ಹೇಚಿಚ ಸರಕು ಸಾಗಣೇ ಸಲ್ೇಸಾಯಿತ್ತು!
ಲಾರಿ ಚಾಲ್ಲಕರಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ, ಕಿರೇಡಾಪ್ಯಟು, ಗುಮಾಸತುರಿಗೂ ಬಳಲ್ಕೇ ತ್ತಗಿಗಸುತ್ತತುದೇಂಬುದು ಸಾಬಿೇತ್ಸಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ ಒತ್ತತುಡ ಜಾಸತು, ಬಳಲ್ಕೇ
ಸಹಜ. ಬೇಳಿಗೇಗ ಏಳುವಾಗಲೇೇ ದಾಲ್ಚನನು ಚಾಕಲೇೇಟು ಅಗತ್ತಯೂವಿರುವ ಕುಂಭಕಣರ್ಶೆ ಸಂತ್ತತ್ ಎಲ್ಲಲಿರ ಮನೇಮನೇಗಳಲ್ಲಿದೇ . ಬೇೇಡಿಕೇ ಏರಲ್ಲು ಇನೇನುೇನು
ಬೇೇಕು? ಇಂತ್ತಹ ಸಂಶೇಧ್ನೇಗಳನುನು ಎತ್ತು ಹೇೇಳಿ ಕಾಡುತ್ತಪನನುಕೇಕ ಬೇೇಡಿಕೇ ಹೇಚಿಚಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ನಡೇದಿದೇ . ಮಲೇನಾಡಿನ ನಾವು ಮರ ಕಡಿದು ನಾಶ
ಮಾಡುವದಕಿಕಂತ್ತ ಗಿಡ ಬೇಳೇಸ ಬಳಸುವ ಪ್ಯರಿಜಾಞಾನ ಹಂಚ್ಬೇೇಕು.
ಕೃಷಿಗೂ ಕಾಡಿಗೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿರಬೇೇಕು ಎಂಬುದು ಸುಸಥಿರ ಸಾವಯವದ ಸುಲ್ಲಭ ಸೂತ್ತರ. ಶರೇಲ್ಲಂಕಾದ ಅನಲಾಗ್ ಫ್ಯಾರೇಸ್ಟ್ನ ಬಿೇಜಮಂತ್ತರ!
ನಮಮ ಪ್ಯಕಕದ ಅಡವಿ ಸಸಯೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಔಷ್ಟಧ್ಗಳ ಜತ್ಸೇಗೇ ಜಾಗತ್ಕ ಮಾರುಕಟೇಟು ತ್ತಲ್ಲುಪ್ಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಂತ್ತೂ ಕಾಡು-ಹಳಿಳಗರಿಗೇ ಹೊಸ
ಚೇೇತ್ತನ ನೇಡಬಹುದು. ಕಾಡು ಮರದ ಉತ್ತಪನನುಗಳು ಅಪ್ಯಪಟ ಸಾವಯವ ಎಂಬುದನುನು ನೇನಪಸಬೇೇಕು. ಆಗ ಕಾಡು ಸಸಯೂಗಳು ಕೃಷಿ ಏಳೇಗಯ
ಕವೇಗೊೇಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಲೇನಾಡಿನ ಭವಿಷ್ಟಯೂದ ಕೃಷಿ ನೇತ್ಯಾಗಬಹುದು.
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ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಕೃಷ ನಲದಲ ನಗಹಟ ಹವ ನಣಗಳು !
ವೇಂಗುಲಾರ್ಶೆ ೪ ಹಾಗೂ ವೇಂಗುಲಾರ್ಶೆ ೫ ತ್ತಳಿಯ ಗೇೇರು ಗಿಡಗಳನುನು ಗುಡಡದಲ್ಲಿ ನಾಟ ಮಾಡುತ್ತುದೇದವು. “ಹೇಚ್ುಚ ಮಳೇ ಸುರಿಯುವ ಇಲ್ಲಿ ಗೇೇರು
ಬೇಳೇ ಕಷ್ಟಟು, ಫಲ್ಲ ಜಾಸತು ಬರೊೇದಿಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಕೃಷಿಕರೊಬಬರು ಹೇೇಳಿದರು. ಇನನುಷ್ಟುಟು ವಿವರ ಪ್ಯಡೇಯಲ್ಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯರಶನುಸದರೇ ಅವರಿಗೇ ಗೇೇರು
ಕೃಷಿಯ ವಿಧಾನ, ತ್ತಳಿ ಬಗೇಗೇ ಕನಷ್ಟಟು ಮಾಹಿತ್ಯೂ ಇಲ್ಲಲಿವೇಂಬುದು ಅಥವರ್ಶೆವಾಯಿತ್ತು. ಆದರೇ ತ್ತಮಗೇ ತ್ಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಲಪಜಾಞಾನವನೇನುೇ
ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇೇಳುವ ಪ್ಯರಿಪಾಟ ಬೇಳೇಸಕೊಂಡಿದದರು. ಹೇಚ್ುಚ ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಯದೇೇಶ ನೇಡುವವರು, ಮಾತ್ಸಾಡುವವರಲ್ಲಿ
ಹೇಚಿಚನವರು ಈ ವಗರ್ಶೆದವರು !
ನಮಮ ಸೊಪಪನ ಬೇಟಟುದಲ್ಲಿ ನೇರಿಂಗಿಸುವ ರಚ್ನೇ ಮಾಡುವಾಗ “ಇದೇಲ್ಲಲಿ ಮಲೇನಾಡಿಗೇ ಪ್ಯರಯೇಜನವಿಲ್ಲಲಿ ” ಎಂದು ಇನನುಬಬರು ಹೇೇಳಿದದರು .
ಇಂಗಿಸದ ನೇರೇಲ್ಲಲಿ ಬೇೇಗ ಪ್ಯಕಕದ ಹಳಳದಲ್ಲಿ ಒರತ್ಸೇಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತತುದೇ , ಬೇೇಸಗೇಗಂತ್ತೂ ನೇರು ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ನ ಸರಳಾಥವರ್ಶೆ.
ಗುಡಡದ ಇಳಿಜಾರಿಗೇ ಅಡಡವಾಗಿ ಟೇರಂಚ್ಗಳನುನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಪದನೇ ಕುಂಠತ್ತವಾಗುತ್ತತುದೇ , ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವಿಗೇ
ಸಮಸೇಯೂಯಾಗುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಬೂಬು. ‘ಗೇೇರು ನೇಟಟುರೇ ಪ್ಯರಯೇಜನವಿಲ್ಲಲಿ, ನೇರಿಂಗಿಸದರೇ ಪ್ಯರಯೇಜನವಿಲ್ಲಲಿ’ ಎಂಬ ಮಾತ್ತು ಕೇೇಳಿ ೬
ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಾಗಿವೇ. ಸಾಮಾನಯೂ ನವರ್ಶೆಹಣೇಯಲ್ಲಿ ಗೇೇರು ಫಲ್ಲ ಬಿಟಟುದೇ , ನೇರಿಂಗಿಸದ ಪ್ಯರಿಣಾಮಕೇಕ ನಮಮ ಸೊಪಪನ ಬೇಟಟುದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಕಾಷಮದ ಮೆೇ
ತ್ಂಗಳಿನಲ್ಲೂಲಿ ದಿನಕೇಕ ೩೦ ಸಾವಿರ ಲ್ೇಟರ್ ನೇರು ನೇಡುವ ಕೇರೇ ನಮಾರ್ಶೆಣವಾಗಿದೇ . ಹುಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಪದನೇ, ಗುಣಮಟಟು ಇಮಮಡಿಸದೇ. ನೇರಿಂಗಿಸದ
ಲಾಭ ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತುದೇ.
ಮಲೇನಾಡಿನ ಮಿಡಿಮಾವಿನ ೬೦ ಜಾತ್ಗಳನುನು ಪ್ಯುಟಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಸದೇದೇನೇ . ‘ಅಪೇಪಮಿಡಿ’ ಫಲ್ಲ ನೇಡೇದಿಲ್ಲಲಿ ಎನುನುವ ಮಾತ್ತು ಕೇೇಳಿದೇದೇನೇ.
ಪಕೇಎಮ್ ನುಗೇಗ ನಾಟಗೇ ಹೊಂಡ ತ್ಸೇಗೇಸುವಾಗ ‘ನಮಮಲ್ಲಿ ನುಗೇಗ ಆಗೊೇದಿಲ್ಲಲಿ’ ಮಾತ್ತು ಆಲ್ಸದೇದೇನೇ . ಕಳೇದ ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇಂಡೇ, ಮೂಲ್ಲಂಗಿ
ಮುಂತ್ಸಾದ ತ್ತರಕಾರಿ ಬಿೇಜ ನಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಡು ಮೊಲ್ಲಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸತು ಎಂದಿದಾದರೇ . ಥೇೈವಾನ್ ರೇಡ್ ಲೇೇಡಿ ತ್ತಳಿಯ ಪ್ಯಪಾಯ ಸಸ ನೇಡುವ
ನಧಾರ್ಶೆರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಗಗಳು ಗಿಡ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೇೇಳಿದ ರಿೇತ್ಯಂತ್ತೂ ಗಿಡ ನೇಡುವವನುನು ಹಿಂದಕೇಕ ಸೇಳೇಯುವಷ್ಟುಟು
ಪ್ಯರಭಾವಿಯಾಗಿತ್ತುತು!. ನೇವು ಯಾವುದೇೇ ಸಸ ನಾಟ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆಗೊೇದಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಉಚಿತ್ತ ಉಪ್ಯದೇೇಶ ನೇಡುವವರು ಎಲ್ಲಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ
ಧಾರಾಳ ಸಗುತ್ಸಾತುರೇ. ಹಿೇಗೇ ನಾಟ ಮಾಡಿ, ಹಿೇಗೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಸಂರಕಷಣೇಗೇ ಇಂತ್ತಹ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂತ್ತಹ ತ್ತಳಿ ನೇಟಟುರೇ
ಪ್ಯರಯೇಜನವಾಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಖಚಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ ಹೇೇಳುವವರು ಸಾಕಷರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತುಲ್ಲಲಿ , ಕೃಷಿ ವಿಜಾಞಾನದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂಲಿ ಕಲ್ತ್ತು
ಮತ್ಸಾಡುವವರಿಗಿಂತ್ತ ಮಾತ್ಸಾಡುವದನುನು ಕಲ್ತ್ತ ಪೇಳಿಗೇ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ . ಕೃಷಿ ಹೇಜೇಜ ಇಡುವವರನುನು ಹಿಮೆಮಟಟುಸುವ ಮಾತ್ತುಗಳು ತೊೇಟ,
ಹೊಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತುದೇ.
ಗೇೇರು ಸೊೇತ್ದುದ, ಮಾವು ಫಲ್ಲವಿಲ್ಲಲಿದುದ, ಪ್ಯಪಾಯ ನಷ್ಟಟು, ತ್ತರಕಾರಿ ಸೊೇಲ್ಲು, ವನಯೂ ಜೇವಿಗಳ ಉಪ್ಯಟಳ ಗಮನಸದವರು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ಮಾಹಿತ್
ಬಿತ್ತುತುತ್ತತು ಹೊರಟದಾದರೇ. ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ತೊೇರಿದವರು ಇಂತ್ತಹ ಮಾತ್ತುಗಳಿಂದ ಧೇೈಯರ್ಶೆ ಕಳಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇ. ಹಳಿಳಗಾಡಿನ ಇಂತ್ತಹ ಕೃಷಿ
ಮಾತ್ನಲ್ಲಿನ ನಜ ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ಸೇ ಎಷ್ಟುಟು? ಸುಮಮನೇ ಮಾತ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುವವರು ಎಷ್ಟುಟು? ಚಿಕಿತ್ತಸಾಕ ದೃಷಿಟುಯಿಂದ ಗಮನಸದರೇ ನೇಗೇಹಟಹವ್
ನಾಣಿಗಳ ತ್ತಂಡ ಹುಲ್ಲುಸಾಗಿದೇ!
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ತಮಕ ಧೇರಣೇ ಈ ಪ್ಯರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಳೇಯಲ್ಲು ಕಾರಣವೇೇನು? ‘ಜೇವನ ಅನುಭವ ಮುಖಯೂ ಕಾರಣ’ ಎಂದು ತ್ತಟಟುನೇ
ಹೇೇಳಬಹುದು. ಗೇಲ್ಲುವಿಗಿಂತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸೊೇಲ್ಲು ಕಂಡವರು ಜಾಸತು. ಸನೇಮಾ ಕತ್ಸೇಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಟುಪ್ಯಟುಟು ದುಡಿದವ ತ್ತಟಟುನೇ ಸರಿವಂತ್ತನಾಗುವಂತ್ಸೇ ಕೃಷಿ
ಬದುಕಿನ ಪ್ಯರಮೆೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ಲ್ಲಕಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಯೇಗಿಸ ಒಂದು ವಾಹನ ಖರಿೇದಿಸ ಬಾಡಿಗೇ ಹೊಡೇಯಬಹುದು. ಇನುಷರೇನಸಾ್,
ಇಂಧ್ನ ವೇಚ್ಚ, ವಾಹನ ಸವಕಳಿ, ಬಾಡಿಗೇ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಲಿ ಗಮನಸದರೇ ಕೇಲ್ಲವೇೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯೂವಹಾರದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಟು ಊಹಿಸಬಹುದು,
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ಅಂದಾಜಸಬಹುದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೇಡುವಾಗ, ಹೂವರಳಿಸದಾಗ, ಫಲ್ಲ ಬಿಟಾಟುಗ, ಸಂಸಕರಣೇ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾರುಕಟೇಟುಗೇ ಹೊೇದಾಗ ಹಿೇಗೇ
ಪ್ಯರತ್ ಹಂತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ತಹ ಆಸೇ ಹುಟಟುದರೂ ಎಲ್ಲಲಿ ನರಿೇಕೇಷಗಳು ನಜವಾಗುವದಿಲ್ಲಲಿ. ನಗದಿತ್ತ ಉತ್ತಪನನು, ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇೇಕಡಾ ೩೫-೪೦ರಷ್ಟುಟು ಯಶಸುಸಾ
ಸಕಕರೇ ಅದೃಷ್ಟಟು. ಕಿರಾಣಿ, ಉದಯೂಮ, ನೌಕರಿ ಮುಂತ್ಸಾದ ವಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸದ ಬಂಡವಾಳ ಪ್ಯರತ್ಫಲ್ಲಕೂಕ, ಕೃಷಿ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ಗೂ
ಸಾಕಷ್ಟುಟು ವಯೂತ್ಸಾಯೂಸವಿದೇ. ಹವಾಮಾನ, ಮಾರುಕಟೇಟುಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಶಾವಸದ ಮಧೇಯೂ ಆತ್ತಂಕ ಹುಟಟುಸುತ್ತುವೇ .
ಹತ್ತುತು ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಒಳೇಳಯ ರೇೇಷ್ಟೇಮ ಕೃಷಿಕರು, ಹೇೈನುಗಾರಿಕೇ ಮಾಡಿದವರು, ಬಾಳೇ ಬೇಳೇದವರು, ವೇನಲಾಲಿದಲ್ಲಿ ಗೇದದವರು ಈಗ ಆ ಬೇಳೇಯಲ್ಲಿ
ಅಂತ್ತಹ ಯಶಸುಸಾ ಪ್ಯಡೇಯುವದು ಕಷ್ಟಟು. ಆ ಕೃಷಿ ಅನುಭವಗಳನುನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರೇತ್ತು ಕೃಷಿ ಬೇಳೇಯನೇನುೇ ಬದಲ್ಸುತ್ತತು ಬದುಕುವ ಅನವಾಯರ್ಶೆತ್ಸೇ
ಗಮನಸುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಅನಶಚತ್ತ ಬದುಕು ಯಶಸಸಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೇಗಿಂತ್ತ ಅಪ್ಯನಂಬಿಕೇಗಳನುನು ಜಾಸತು ಬೇಳೇಸದೇ . ೧೦-೧೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಕಾಲ್ಲ ವಿವಿಧ್ ಕೃಷಿ
ಬೇಳೇಯ ಫಲ್ತ್ಸಾಂಶ ಗಮನಸದ ಬಳಿಕ ಮನಸುಸಾ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸ ಕಳಕೊಳುಳತ್ತತುದೇ . ಅಡಿಕೇ, ಭತ್ತತು, ತ್ಸೇಂಗು ಕೃಷಿಯೇ ಜೇವನವಾಗಿರುವ
ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೇೈಪ್ಯರಿೇತ್ತಯೂ, ಬೇಲೇ ಕುಸತ್ತ, ರೊೇಗ ಸಮಸೇಯೂಗಳು ಹಲ್ಲವು ಕೃಷಿಕರನುನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಂಗೇಡೇಸದೇ . ಕೂಲ್ ಸಮಸೇಯೂ
ಕೃಷಿಯೇ ಅಸಾಧ್ಯೂ ಎನುನುವ ಹಂತ್ತಕೇಕ ಒಯಿದದೇ. ಯಾವುದೇೇ ಬೇಳೇ ಗಮನಸದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಸೊೇಲ್ನ ಅನುಭವಗಳಿವೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯೂತ್ಸೇ
ವಿಮಶೇರ್ಶೆಗಿಂತ್ತ ನಷ್ಟಟುದ ಚಿತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ತರ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಜನರಿಗೇ ಕಾಣುತ್ತತುವೇ .
ನಮಮ ಬೇಳೇ ಏಕೇ ಸೊೇತ್ದೇ? ಕೃಷಿವಿಜಾಞಾನ ಹೇೇಗೇ ಬೇಳೇದಿದೇ? ಮಾರುಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ತ್ತಂತ್ತರ ಹೇೇಗೇ? ಇಂತ್ತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕಲ್ಯುವದು
ಬಹಳವಿದೇ. ಬೇಳೇಯುವದು ಮಾತ್ತರ ನಮಮ ಕೇಲ್ಲಸ ಎಂಬ ಲಾಗಾಯಿತುನ ತ್ಳುವಳಿಕೇ ಸಲ್ಲಲಿದು. ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುವದು ಏನೇೇನದೇ
ಎಂಬ ನರಂತ್ತರ ಅಧ್ಯೂಯನಶೇಲ್ಲತ್ಸೇ ಬೇೇಕು. ಮಾತ್ನ ವಿಮಶೇರ್ಶೆಗಿಂತ್ತ ಮಣಿಣನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವ ಪ್ಯರಜೇಞಾ ಬೇಳೇಸಕೊಳಳಬೇೇಕು. ಯಾವ
ಬೇಳೇಯನುನು ಹೇೇಗೇ ಬೇಳೇಯಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿಯುವ ಕುತೊೇಹಲ್ಲ ಬೇೇಕು, ಮಾಹಿತ್ ವಿನಮಯದ ಹಸವು, ಹಂಬಲ್ಲವಿದಾದಗ ಮಾತ್ತರ ಕೃಷಿ
ಯಶಸಸಾನುನು ಕೊಂಚ್ ಮೆೇಲ್ಲಕೇಕ ಒಯಯೂಬಹುದು.
ನಮಮ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ೨೫-೩೫ರ ಹರೇಯದ ತ್ತಲೇಮಾರು ಕೃಷಿಯಿಂಂಂದ ದೂರ ನಡೇದಿದೇ. ಯಾವ ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ್ತಹ ಹೊಸ
ತ್ತಲೇಮಾರು ಉಳಿದಿದೇಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಹೇಜೇಜಗಳು ಮೂಡುತ್ತುವೇ . ಆದರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತತುಲ್ಲು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ತಮಕ ಧೇರಣೇ
ಹೊಂದಿದ ಹಳೇಯ ತ್ತಲೇಮಾರು ಬೇಳೇದಿದೇ! ಹೊಸ ಕೃಷಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಣಣನೇಯ ಸಂಘಷ್ಟರ್ಶೆ ಪ್ಯರತ್ ಹಂತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೇಯುತ್ತುದೇ. ಇಷ್ಟುಟು ಕಾಲ್ಲ
ನಗರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೇ ಯೇಗ, ಪಾರಣಾಯಾಮದ ಪಾಠ ಹೇೇಳುತ್ತತು ಸಕಾರಾತ್ತಮಕ ಚಿಂತ್ತನೇ ಬೇಳೇಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ ನಡೇಯುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಗ ಕೃಷಿ
ನವರ್ಶೆಹಣೇಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ತಮಕ ಚಿಂತ್ತನೇ ಬೇಳೇಸುವ ಪ್ಯಠಯೂ, ತ್ತರಬೇೇತ್ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳು ಬೇೇಕಾಗಿವೇ. ಭೂಮಿಗಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ ಮಿದುಳಿಗೂ ಗೊಬಬರ ಹಾಕುವ
ಕಾಲ್ಲ ಸನನುಹಿತ್ತವಾಗಿದೇ.
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ಹುಲ ದೇವರ ಕಡು , ನೇರುಳಸದ ತಲಮರು
ಶರಸಯ ಖೂಸೇರ್ಶೆ ಊರಿಗೇ ಹೊೇಗಿ ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಬೇೇಕಿತ್ತುತು. ನೇರು, ಕಾಡು ಅಂತ್ತ ಮಾತ್ಸಾಡುವದು ಬೇೇಜಾರಾಗಿ ಹಳೇಯ ದಾಖಲೇ ತ್ಸೇಗೇದು
ಊರಿನ ಕತ್ಸೇ ಹುಡುಕುತ್ತುದೇದ. ಕರಾವಳಿ – ಬಯಲ್ಲು ಸೇಮೆ ನಡುವೇ ಸರಕು ಸಾಗಾಟಕೇಕ ಪ್ಯರಮುಖ ಮಾಗರ್ಶೆ ಎಂದು ಇಂದಿಗೇ ೧೫೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆ ಹಿಂದೇ
ಬಿರಟೇಷ್ಟರು ಗುರುತ್ಸದ ದೇೇವಿಮನೇ ಘಟಟುದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಗುವ ಹಳಿಳ ಇದು. ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ನೇತ್ತುಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತ ಊರಲ್ಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೩೫೦೦ ಮಿಲ್
ಮಿೇಟರ್ ಅಬಬರದ ಮಳೇ, ಎಕರೇಯಲ್ಲಿ ೧. ೩೦ ಕೊೇಟ ಲ್ೇಟರ್ ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇ. ಆದರೇ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ಕುಬಜಗಿಡಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ಯರಹಾರಕೇಕ
ಮೆೇಲೇೇಳುವ ಶಕಿತು ಕಳಕೊಂಡಿದೇ. ಹೇಚೇಚಂದರೇ ೪೦ ಅಡಿ ಎತ್ತತುರದ ಮರಗಳು, ಇನುನುಳಿದವು ಕುರುಚ್ಲ್ಲು ಸಸಯೂಗಳೇೇ ಜಾಸತು. ಕುಂಟುನೇೇರಲ್ಲು, ಬಿಕೇಕ,
ಕಾರೇ, ಹಣಗೇೇರಿ, ಈಚ್ಲ್ಲು, ಮುರುಗಲ್ಲು,ಅಂಡಿ, ನೇೇರಳೇ, ಅಣಲೇ ಹಿೇಗೇ ನತ್ತಯೂಹರಿದವಣರ್ಶೆ, ಎಲೇ ಉದುರಿಸುವ ಮರಜಾತ್ಗಳ ಬಿೇಡು. ಮಳೇ
ಶುರುವಾದರೇ ಎಲೇಲಿಲ್ಲೂಲಿ ನೇರೇೇ ನೇರು! ಬೇೇಸಗೇ ಆರಂಭಕೇಕ ಕೊರತ್ಸೇ ಆರಂಭ, ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿದೇ , ಕೃಷಿಗೇ ಮಾತ್ತರ ತ್ೇವರ
ಕೊರತ್ಸೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ೩೫೦ ಎಕರೇ ಸಾಗುವಳಿ ಕೇಷೇತ್ತರದ ಮಲೇನಾಡಿನ ಮಧ್ಯೂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೇ ಅಡಿಕೇ ತೊೇಟ ಕೂಡಾ
ಇಲ್ಲಲಿ!
ಮಳೇ ಪ್ಯರಹಾರಕೇಕ ಮಣಿಣನ ಸತ್ತವಗಳೇಲ್ಲಲಿ ಸೊೇಪ್ಯು ಹಾಕಿ ತೊಳೇದಂತ್ಸೇ ಕೊಚಿಚಹೊೇಗಿವೇ , ಜಮಿೇನನ ಮಣುಣ ನಮಮ ಅಂಗಳಕೇಕ ರಂಗೊೇಲ್ ಹಾಕುವ ಬಿಳಿ
ಬಿಳಿ ಶೇೇಡಿಯ ನೇಂಟನಂತ್ದೇ! ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ಯರಮುಖ ಗದೇದ ಬಯಲ್ಗೇ “ಬಿಳಿಗದೇದ‘ ಎಂದೇೇ ಹೇಸರಿದೇ . ಎಕರೇಗೇ ೮ ಚಿೇಲ್ಲ ಭತ್ತತು ಬೇಳೇದರೇ ಬಂಪ್ಯರ್ ಬೇಳೇ
ಎನುನುವ ಸಥಿತ್. ಮಳೇ ಆಶರತ್ತ ಭತ್ತತುದ ಬೇೇಸಾಯ ಬಿಟಟುರೇ ಬೇೇರಾವ ಕಸುಬೂ ಇಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ಸಾತುರು ಎಕರೇ ಭೂಮಿ ಒಡೇಯನಗೂ ಕೃಷಿ
ಸರಿವಂತ್ಕೇ ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಕರಾವಳಿ, ಅರೇಮಲೇನಾಡು, ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿಂಗಿಸ, ಕೇರೇ ನಮಿರ್ಶೆಸ ಎಂದು ಕರೇ ಕೊಡುವ ನಾವು ಇಲೇಲಿೇನು
ಮಾಡಬಹುದು? ಯೇಚಿಸದಷ್ಟೂಟು ಸುರಿಯುವ ಮಳೇಯ ಲೇಕಕ ಸಗುತ್ತತುದೇಯೇ ಹೊರತ್ತೂ ಇಂಗಿಸುವ ದಾರಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲಲಿ. ಮೆೇಲ್ಲಮಣುಣ ಮರಳು
ಮಿಶರತ್ತ, ಹತ್ತತುಡಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಘಟಟು ಕೇಂಪ್ಯುಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸು. ಮಳೇ ಸುರಿಯುತ್ತತುದೇ, ಮೆೇಲನುೇಟಕೇಕ ನೇರು ಇಂಗುತ್ತತುದೇ, ಬೇೇಸಗೇಗೇ ಕೇೈಗೇಟಕುವ
ಹಂತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ತಜರ್ಶೆಲ್ಲ ಉಳಿಯದೇೇ ಬಡ ಕೃಷಿಕರಿಗೇ ಸಮಸೇಯೂ ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ . ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಡ, ಕಣಿವೇಯ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಕೇರೇ
ನಮಿರ್ಶೆಸಬೇೇಕು, ಆ ಕೇರೇಯ ತ್ತಳ ಭಾಗಕೇಕ ಎರಡಡಿ ದಪ್ಯಪ ಹಾಸು ಬಯಲ್ಲುಸೇಮೆಯ ಅಂಟು ಮಣುಣ ಹಾಕಬೇೇಕು. ಕೇರೇಯಲ್ಲಿ ನಧಾನಕೇಕ
ನೇರಿಂಗಿಸುವ ಸೂತ್ತರವೇೇನೂ ಸದಧವಿದೇ. ಆದರೇ ಇನೂನು ಮಾದರಿ ನಮಾರ್ಶೆಣವಾಗಿಲ್ಲಲಿ.
ನೂರಾರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಿಂದಲ್ಲೂ ಈ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನೇಲೇಯಿದೇ ಎಂದರೇ ಏನಾದರೊಂದು ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇಯ ಸಂರಕಷಣೇ ಮಾಗರ್ಶೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ
ಊಹೇ. ಕಿರ.ಶ ೧೮೯೧ರಲ್ ೨೪೧ ಜನಸಂಖೇಯೂ, ಮುಂದೇ ೧೯೦೧ರಲ್ಲಿ ೨೫೧ಕೇಕ ಏರಿ ೧೯೪೧ರಲ್ಲಿ ೧೫೩ಜನ ಈ ಗಾರಮದಲ್ಲಿದದರೇಂದು ಬಿರಟೇಷ್ಟ್ ಕಾಲ್ಲದ
ಸವೇರ್ಶೆ ಸೇಟಲಿಮೆಂಟ್ ವರದಿಗಳು ಹೇೇಳುತ್ತತುವೇ. ಕಳೇದ ೨೦೦೧ರ ಜನಗಣತ್ ವರದಿ ಪ್ಯರಕಾರ ೧೦೮ ಮನೇಗಳಿಂದ ೪೮೮ ಜನರಿರುವ ದಾಖಲೇ. ಇನುನುಳಿದ
ಪ್ಯರದೇೇಶಕೇಕ ಹೊೇಲ್ಸದರೇ ಕಳೇದ ಒಂದು ನೂರು ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೇಯೂ ಅಂತ್ತಹ ಪ್ಯರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲಿ, ಇಳಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಲಿ
ಎನುನುವಂತ್ದೇ. ಇದಕೇಕ ಮುಖಯೂಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣುಣಗುಣ. ತೊೇಟಗಾರಿಕೇಗೇ ಅನುಕೂಲ್ಲಕರ ಮಣುಣ, ನೇರು ಲ್ಲಭಯೂವಿದದರೇ ಮಲೇನಾಡಿನ ಈ ಊರು
ಹಿಗಿಗ ಬೇಳೇದಿರುತ್ತುತ್ತುತು. ಈಗಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತತುದ ಬಡವರು ತ್ತುಂಬಿದಾದರೇ.
ಖುಸೇರ್ಶೆ ಹಳಿಳಯ ನೇರಿನ ಕತ್ಸೇಯನುನು ಊರವರೇೇ ಹೇೇಳಬಲ್ಲಲಿರು. ಮಂಗನಕೇರೇ, ಕುಳಗೇರೇ, ಮಾಸತುಕೇರೇ, ಸಣಣಕೇರೇ ಎಂಬ ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ಸಕಾರ್ಶೆರಿ ಕೇರೇಗಳಿವೇ.
೩೫-೪೫ ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಮೂಲ್ಲಗಳು. ಬೇೇಸಗೇಯ ಕಟಟುಕಡೇಗೇ ಮಾಸತುಕೇರೇಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ನೇರಿರುತ್ತತುದೇ ಎಂದು ಹಳಿಳಗ
ಮಹಾಬಲೇೇಶವರ ನಾಯಕ್ ಸುಳಿವು ನೇಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಹೊಳೇ, ಚ್ಳೇಳಹೊಳೇ, ಗೊೇಳಿಹೊಳೇ, ಮೊಸಳೇಗುಂಡಿ ಹೊಳೇ ಎಂಬ ಪ್ಯುಟಟು ಹಳಳಗಳಿವೇ.
ಕಲ್ಹೊಳೇ ಬೇೇಸಗೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬತ್ತುತುತ್ತತುದೇ, ನಂತ್ತರ ಇನುನುಳಿದವು ಒಣಗುತ್ತತು ಮೊಸಳೇಗುಂಡಿ ಹೊಳೇಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ತರ ಬೇೇಸಗೇಯ ಕೊನೇಯವರೇಗೇ
ಅಲ್ಲಲಿಲ್ಲಿ ನೇರಿರುತ್ತತುದೇ.

ಕನನಡನುಡಿ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ, ಅಡವಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತುತು ಇತ್ತರ ಲೇೇಖನಗಳು - ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೇ

ಮೊಸಳೇಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವದು ನಮಮ ಜಲ್ಲಶೇಧ್ಕೇಕ ಬೇೇರೇಯ ಆಯಾಮ ನೇಡುತ್ತತುದೇ . ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯರತ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ದೇೇವರ
ಕಟೇಟುಗಳಿವೇ. ಇಂತ್ತಹ ಕಟೇಟುಗಳ ಸನಹದಲ್ಲಿ ವಷ್ಟರ್ಶೆವಿಡಿೇ ನೇರಿರುತ್ತತುವೇಂಬುದನುನು ಹಲ್ಲವು ಆಧ್ಯೂಯನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಮನಸದೇದ . ಹುಲ್ದೇೇವರ ಕತ್ಸೇ
ಕೇೇಳಿದಾಗ ಊರಿನ ರಾಮಲ್ಂಗೇೇಶವರ ದೇೇವಾಲ್ಲಯದ ಪ್ಯಕಕ ಹುಲ್ದೇೇವರ ಕಾಡಿರುವ ಸಂಗತ್ ತ್ಳಿಯಿತ್ತು. ವಿವರ ಕೇದಕಿದರೇ ಇಂದಿಗೇ ೪೦-೫೦
ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ೩೦ ಎಕರೇ ವಿಸತುೇಣರ್ಶೆದ ಕಾಡು ಊರಿನ ರಕಿಷತ್ಸಾರಣ್ ! ಚಿಕಕ ಟ್ಂಗೇ ಕೂಡಾ ಕಡಿಯಲ್ಲು ಜನ ಭಯ
ಪ್ಯಡುತ್ತುದದರು, ಈಗ ನಂಬಿಕೇಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೇಯಾದರೂ ಕಾಡು ತ್ೇರ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೇಗುಡಿ
ಹೊಳೇಯಿದೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರಿರುತ್ತತುದೇ. ಈ ಕಾಡಿನ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಮಾಸತುಕೇರೇಯಿದೇ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಷ್ಟರ್ಶೆವಿಡಿೇ ನೇರು ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ! ಕಾಡಿನ ಒಂದು
ಪಾಶವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಗದೇದ ಬಯಲ್ದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಶವರಾತ್ರಯವರೇಗೂ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ತ್ಸೇೇವಾಂಶವಿರುತ್ತುತ್ಸೇತುಂದು ಕೃಷಿಕರು ನೇನಪಸಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇ .
ನೇರು ಅಮೂಲ್ಲಯೂ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಎನುನುತ್ಸೇತುೇವೇ, ಹನ ನೇರು ಕಳಕೊಂಡು ಬಳಲ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಹಳಿಳ ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಕಡೇಗೇ ಕೊಳವೇಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ಸ್
ಯೇಜನೇಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಕನಸು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತತುದೇ. ಮಲೇನಾಡಿನ ಖೂಸೇರ್ಶೆಯ ಹಳೇಯ ತ್ತಲೇಮಾರು ಪ್ಯುಟಟು ಹುಲ್ದೇೇವರ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಮೂಲ್ಲ
ರಕಿಷಸುವ ಸರಿವಂತ್ತ ಪ್ಯರಂಪ್ಯರೇ ಹೊಂದಿತ್ತುತು. ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯನೂಮಲ್ಲ ನವರ್ಶೆಹಣೇಗೇ ವಿವೇೇಕದ ಮಾಗರ್ಶೆ ಅನುಸರಿಸತ್ತುತು. ಈಗ ಅಬಬರದ ಮಳೇಯ
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಸಂರಕಿಷಸ ನೇರು ಗೇಲ್ಲುಲಿವ ವಿದೇಯೂ ಮರೇತ್ದೇ . ನೇರಿಲ್ಲಲಿದೇೇ ಕೃಷಿ ಬಡತ್ತನಕೇಕ ಬಳಲ್ದ ಖುಸೇರ್ಶೆಯಂತ್ತಹ ಊರುಗಳಿಗೇ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ತರ ನೇರಿನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಖುಷಿಯ ಕಷಣಗಳನುನು ಏಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊೇಣ? :ಲೇೇಖಕರು – ಶವಾನಂದ ಕಳವೇ: ಕಂಪ್ಯೂಯೂಟರ್ ಊಟ
ಬಹರೇೈನ್ನ ಮನಾಮಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಗೇ ಸಕಕ ಕನನುಡಿಗರು ನಮಮ ಹಳಿಳ ಬದುಕಿನ ಹಳೇಯ ಪ್ಯುಟ ನೇನಪಸಕೊಳುಳತ್ತುದದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸೌದಿ ಬಾಯೂಂಕ್
ಮೆನೇೇಜರ್ ಆರ್. ವಿ. ಹೇಗಡೇಗೇ ಕಾಲ್ಲದ ಕತ್ಸೇಗಳು ಕಣೇಣದುರು ಬಂದವು. ೧೯೭೦ರ ಕಾಲ್ಲ, ಅವರು ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇೇಜಗೇ
ಹೊೇಗುತ್ತುದದರು, ಒಮೆಮ ರಸೇತು ಪ್ಯಕಕದ ತ್ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಪ್ಯನೇಯ ಆಕಷ್ಟರ್ಶೆಕ ಹಣುಣ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತುತ್ತುತು, ಅದು ಸೇೇಬು ಇರಬಹುದು
ಆದರೇ ಗಾತ್ತರ ನೇಡಿದರೇ ಅನುಮಾನ, ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಸವತ್ತಃ ಸೇೇಬು ರುಚಿನೇಡದ ಹೇಗಡೇಗೇ ಅಂತ್ತುಪಾರು ಹತ್ತತುಲ್ಲ್ಲಲಿ. ‘ಅದು ಟ್ಮೆಟ್ೇ
ಮಾರಾಯ! ಊಟಕೇಕ ಸಾರು ಮಾಡೇದಕೇಕ ಬಳಸಾತುರೇ!’ ಜತ್ಸೇಗಾರರ ವಿವರಣೇ. ಒಮೆಮ ಸಾರಿನ ಹಣಿಣನ ಊಟದ ರುಚಿ ನೇಡಬೇೇಕು…… ಆಗ
ಹುಟಟುದ ದ್ಡಡ ಕನಸು. ಹಳಿಳ ಮನೇಗಳಲ್ಲಲಿಂತ್ತೂ ಪೇೇಟೇ ತ್ತರಕಾರಿ ಅಪ್ಯರಿಚಿತ್ತ, ಖರಿೇದಿಸಲ್ಲು ತ್ಸಾಕತ್ತುರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಒಮೆಮ ವಾರಿಗೇಯ ಗೇಳೇಯನಬಬ
ಟ್ಮೆಟ್ೇ ಹಣಿಣನ ಸಾರು ಮಾಡುತ್ಸಾತುನೇಂಬ ಸುದಿದ ತ್ಳಿಯಿತ್ತು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೇರೂರಿಸಕೊಂಡು ಅವನ ರೂಮಿಗೇ ಓಡಿದೇದೇ ಓಡಿದುದ! ಆಗ
ಟ್ಮೆಟ್ೇ ಮಾರುಕಟೇಟುಗೇ ಬರುವದು ಅಪ್ಯುರೂಪ್ಯ, ಅಂದು ಹೊಸ ತ್ತರಕಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದುದ ಇಂದಿಗೂ ಮರೇಯಲಾಗದ ಖುಷಿ ಘಳಿಗೇ
ಅವರ ನೇನಪನಲ್ಲಿದೇ !
ಕುಮಟಾ ಮೆೇಲ್ನಕೊೇಣಾರೇಯ ವೇಂಕಟರಮಣ ಹೇಗಡೇ ನೇರಡಿಕೇ ಕೇತ್ತುತುತ್ತತು ನಾಗಬಳಿಳ ಎಲೇಯಲ್ಲಿ ಕವಳ ಹಾಕುವ ಸಂಭರಮ ಸೊೇಜಗದುದ. ಎಲೇಯ
ತೊಟುಟು ತ್ಸೇಗೇದು, ಸುಣಣ, ಹೊಗೇಸೊಪ್ಯುಪ, ಅಡಿಕೇ ಸೇೇರಿಸಕೊಂಡು ಸಂಭರಮದಲ್ಲಿ ಕವಳ ಸದದಗೊಳಿಸುತ್ತುದದರು. ಆ ಕಷಣಕೇಕ ಅಪ್ಯಪಯಯೂನ ಮುಖದಲ್ಲಿ
‘ಆಸಕರ್ ಅವಾಡರ್ಶೆ’ ಸಕಕಂತ್ತಹ ಖುಷಿಯಿರುತ್ತುತ್ತುತು ಎಂದು ಆರ್.ವಿ .ಹೇಗಡೇ ನೇನಪಸಕೊಳುಳತ್ಸಾತುರೇ. ನಾವು ಗಾಂಧಿಯನುನು ಅರೇಬೇತ್ತತುಲೇಯ ಫಕಿೇರ
ಎಂದು ವಿದೇೇಶಗರು ಗುರುತ್ಸದುದ ಕೇೇಳಿದೇದೇವೇ . ಇವರಂತ್ಸೇ ಜೇವನ ಪ್ಯೂತ್ರ್ಶೆ ಚೇಟು ಪ್ಯಂಚೇಯಲೇಲಿ ಬೇಳೇದವರು ಈ ಕರಾವಳಿ ಹಿರಿಯರು!
ಇಡಿೇ ಜೇವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸದ ಶಟ್ರ್ಶೆ ಲೇಕಕಹಾಕಿದರೇ ಹೇಚೇಚಂದರೇ ೮-೧೦ ಬಳಸರಬಹುದು!. ಇಸತುರ ಬಟೇಟು, ಚ್ಪ್ಯಪಲ್, ವಾಚ್ು, ಪೌಡರ್,
ಕೂಲ್ಂಗ್ ಗಾಲಿಸ್, ಹವಾನಯಂತ್ರತ್ತ ಕಾರು, ಮೊಬೇೈಲ್, ಫ್ಯಾಯೂನ್ ಇಂತ್ತಹ ಯಾವ ವಸುತು, ವಯೂವಸೇಥಿಗಳ ಒಳಗೇ ಸಲ್ಲುಕದೇೇ ಕೃಷಿ ಕೇಲ್ಲಸದಲೇಲಿೇ
ಮುಪಾಪದವರು. ಅಧ್ರ್ಶೆ ಎಕರೇ ಅಡಿಕೇ, ಅಧ್ರ್ಶೆ ಎಕರೇ ಭತ್ತತುದ ಗದೇದಯ ಸಂಪಾದನೇಯಲ್ಲಿ ೬ ಗಂಡು, ೩ ಹೇಣುಣ ಮಕಕಳ ಸಂಸಾರ ನವರ್ಶೆಹಣೇ. ‘ ಹೇಣುಣ
ಮಕಕಳಿಗೇ ಮನೇಗೇಲ್ಲಸ ಕಲ್ಸೇತುೇನೇ, ಗಂಡು ಮಕಕಳಿಗೇ ಜನವಾರ ಹಾಕಿ ಎಸ್. ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ ಓದಿಸೇತುೇನೇ…ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೇತುೇನೂ ಆಸೇ
ಅವರು ಇಟ್ಕೇಬಾರದು ‘ ವಾಸತುವ ಎದುರಿಟುಟು ಬೇಳೇಸದರು. ಇಡಿೇ ಕರಾವಳಿ ತ್ರುಗಾಡಿದರೇ ಮನೇ ಮನೇಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ್ತಹ ಸರಳ ಹಿರಿಯರ
ದಶರ್ಶೆನವಿದದ ಕಾಲ್ಲ ಅದು. ಜನರ ಕೇೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲಲಿ, ಹಣ ಬಳಸದೇೇ ಬದುಕುವ ಕಲೇ ಕಲ್ತ್ದದರು.
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ಬಡತ್ತನದ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳಿಗೇ ಬರವಿತ್ತುತು. ಬೇಳೇಯುವ ಗಂಡು ಮಕಕಳನುನು ಓದಿನ ಮಧೇಯೂ ತೊೇಟಕೇಕ ನೇರು ಹಾಕಲ್ಲು ಒಯುದ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ
ತ್ತರಬೇೇತ್!. ಕಷ್ಟಟುದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ತವರು ಒಬಬರು ತ್ತಹಶೇಲಾದರ್, ಮತೊತುಬಬರು ಕಾಲೇೇಜು ಪಾರಂಶುಪಾಲ್ಲ, ಇನನುಬಬರು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿೇಗೇ ಎಲ್ಲಲಿರೂ
ವಿವಿಧ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತತುರಕೇಕ ಬೇಳೇದರು. ದೇೇಶ ವಿದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನನುತ್ತ ಹುದೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗೇೇರಿದರು! ೧೦-೨೦ಗುಂಟೇ ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ
ನಭಾಯಿಸದ ಹಿರಿಯರ ಕತ್ಸೇಗಳು ನಜಕೂಕ ಸಾಹಸದುದ, ನೂರಾರು ಜನಕೇಕ ಬೇಳಕಿನ ದಿೇಪ್ಯವಾಗುವ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿದೇ .” ಈಗ ನಾನು
ಬಹರೇೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಬಾಯೂಂಕ್ ಮೆನೇೇಜರ್! ಹಣವಿದೇ, ಸಕಲ್ಲ ಸೌಕಯರ್ಶೆವಿದೇ, ವೇೈಭವವಿದೇ. ಆದರೇ ಏನ್ ಕೇೇಳಿತುೇರಿ! ಚೇಟು ಪ್ಯಂಚೇಯ
ಅಪ್ಯಪಯಯೂ ಬರಿಮೆೈಯಲ್ಲಿ ಜಗುಲ್ ಕಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತು ಎಲೇಸೇರಿ ತ್ಸೇಗೇದು ಕವಳ ಹಾಕುತ್ತುದದ ಚಿತ್ತರ ಕಣೇಣದುರಿದೇ , ಆ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಕಷಣ ನಮಗೇ
ಸಕಿಕಲ್ಲಲಿ, ಬದುಕಿನ ಒತ್ತತುಡಗಳ ಮಧೇಯೂ ಓಡುವ ಯಂತ್ತರವಾಗಿದೇದೇವೇ ಅಷ್ಟೇಟುೇ !’ ಮನಾಮಾದ ರಮದಾ ಪಾಯೂಲೇೇಸ್ ಮೂಲೇಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತು
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದದ ಹೇಗಡೇ ಭಾವುಕರಾದರು, ಕಣಣಲ್ಲಿ ನೇರು ಹನಯಿತ್ತು.
ನಮೆಮದುರಿನ ವಿಚಿತ್ತರ ನೇಡಿ, ನಮೂಮರಿನ ಶಾಲೇ, ಪ್ಯಂಚಾಯತ್ಸ್ ಗರಂಥಾಲ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇನಡಿ, ಲ್ಂಕನ್, ಮಾಕಸಾರ್ಶೆ, ಲೇನನ್, ಅಂಬೇೇಡಕರ್, ಗಾಂಧಿ
ಇವರೇಲ್ಲಲಿರ ಜೇವನ ಚ್ರಿತ್ಸೇರಯ ಹೊತ್ತುಗೇಗಳಿವೇ . ಹಳಿಳ ಮೂಲೇಗಳಲ್ಲಿ ೨೦ಗುಂಟೇಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬದುಕಿನ ಸಂತ್ತರಾದ ಎಷ್ಟುಟು ಕೃಷಿಕರ ಜೇವನ
ಕತ್ಸೇಗಳಿವೇ? ಕೃಷಿಯೇ ದೇೇಶದ ಬೇನೇನುಲ್ಲುಬೇಂದು ಹೇೇಳುವ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ಮಣಿಣನ ಬದುಕಿನ ದಾಖಲೇಗಳಿಲ್ಲಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸತ್ತವದ ಅರಿವಿಲ್ಲಲಿ! ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು
ಎಷ್ಟೇಟುೇ ಗಳಿಸದರೂ ಇವತ್ತುಗೂ ಕೃಷಿ, ಗಾರಮಿೇಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಷಣಗಳನುನು ಏಕೇ ಎಲ್ಲಲಿರನೂನು ಕಾಡುತ್ತುವೇ? ನಮಮ ಸುತ್ತತುಲ್ನ ಜೇವನ
ಪಾಠಗಳನುನು ಮರೇಯುತ್ತುದೇದೇವೇ. ಹಳೇಯ ನೇನಪ್ಯುಗಳು ಯಾವತ್ತೂತು ಹಾಗೇೇ! ಹೊಸತ್ತು ಏನೇೇ ಬಂದರೂ ಅವನುನು ಜಾಡಿಸ ಒದುದ ಮುನುನುಗಿಗ
ಬರುತ್ತತುವೇ. ಇಂದು ನಮಗಿರುವ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಖರಿೇದಿ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ನೇಡಿದೇ. ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೇ ಕಾರು ಬದಲ್ಸುತ್ಸೇತುೇವೇ, ಬಟೇಟು ಬಿೇಸಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು
ಉಡುತ್ಸೇತುೇವೇ, ಉದುರಿದ ಕೂದಲ್ಗೇ ಕಸ ಮಾಡಿಸುತ್ಸೇತುೇವೇ, ಬಣಣಗೇಟಟು ಮುಖಕೇಕ ಹೊಸ ಹೊಳಪ್ಯು ನೇಡುತ್ಸೇತುೇವೇ. ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲುಲಿ, ಸೇಳು ತ್ತುಟ,
ಗೂನು ಬೇನುನು, ಚೇಟು ಕೇೈ ಅಷ್ಟೇಟುೇಕೇ ದೇೇಹದ ಅಂಗಾಂಗ ಬದಲ್ಸಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಟಯೂರಾಗುತ್ಸೇತುೇವೇ . ನಮಮ ಜತ್ಸೇಗಿರುವ ಸಂಪ್ಯತ್ತುತು ಇಂತ್ತಹ
ಅಗಾಧ್ ಶಕಿತು ನೇಡಿದೇ, ವಿಜಾಞಾನ ಕನಸನಂತ್ಸೇ ನಮಮ ಬದುಕು ಕಟಟು ನಲ್ಲಿಸದೇ. ಇಷ್ಟಾಟುಗಿಯೂ ನಮಮ ಕಾಲ್ಲದ ಖುಷಿ ಮಾತ್ತರ ಕೇೈಜಾರಿದೇ. ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಕೇಕ
ನೇಮಮದಿಯಂಬುದು ಹಣದಲ್ಲಿದೇ, ಸಂಪ್ಯತ್ತುನ ಗಳಿಕೇಯಲ್ಲಿದೇ ಎಂದು ನಂಬಿದವರಿಗೇ ಹಲ್ಲವು ಸಾರಿ ಭರಮನರಸನವಾಗಿದೇ. ಸುಖದ ನಜ ನಮಮ
ಯೇಚ್ನೇಯಲ್ಲಿದೇಯೇ ಹೊರತ್ತೂ ವಸುತು-ವಿಶೇೇಷ್ಟಗಳಲ್ಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅಥವರ್ಶೆವಾಗಿದೇ.
೪೦-೫೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ನಾವು ಕೊಳುಳಬಾಕರಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಮೆೈಸೊೇಪ್ಯು, ಚ್ಪ್ಯಪಲ್ ಬಳಸದೇೇ ಕಾಲೇೇಜು ಮುಗಿಸದವರಿದಾದರೇ. ಒಂದು ಜತ್ಸೇ
ಬಟೇಟುಯಲ್ಲಿ ಓದು ಮುಗಿಸದವರಿದಾದರೇ. ಆಗ ಇನನುಷ್ಟುಟು ಬೇೇಕೇಂದರೂ ಜನರ ಕೇೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲಲಿ. ೧೦ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೇಯಲ್ಲಿದದರೇ
ರೊೇಮಾಂಚ್ನವಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಹದುದಮಿೇರಿ ಹಣ ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡಿದರೇ ನಾಳೇ ಉಪ್ಯವಾಸ ಬಿೇಳುವ ಭಯ!. ಈಗಿನಂತ್ಸೇ ಕೇೈ ಎತ್ತು ಸಾಲ್ಲ ನೇಡುವ
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ, ಬಾಯೂಂಕುಗಳಿಲ್ಲಲಿ. ಸವಕಾರಿ ಸಾಲ್ಲದ ಶೂಲ್ಲ ಎಲ್ಲಲಿರನೂನು ಬೇಚಿಚ ಬಿೇಳಿಸತ್ತುತು. ಆಗಾಗ ಒಕಕರಿಸುತ್ತುದದ ಬರಗಾಲ್ಲ ಸದಾ ಎಚ್ಚರದ ಹೇಜೇಜಗೇ
ಪೇರೇರಣೇಯಾಗಿತ್ತುತು. ಕನಸುಗಳು ಹದುದ ಮಿೇರಿ ಬೇಳೇಯದಂತ್ಸೇ ಸವಯಂ ನಯಂತ್ರತ್ತ ಕಡಿವಾಣವಿತ್ತುತು. ಒಂದಾಣೇ ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡುವದಾದರೇ ಹತ್ತುತು ಸಾರಿ
ಯೇಚ್ನೇ!. ಅಧ್ರ್ಶೆ ಆಣೇ ತ್ಸೇತ್ತುತು ಸೊೇದೇ ರಥೇತ್ತಸಾವದಲ್ಲಿ ಮೆೈ ಸೊೇಪ್ಯು ಖರಿೇದಿಸ ಮನೇಗೇ ತ್ತಂದಾಗ ‘ನೇನು ಮನೇತ್ತನ ತೊಳಿತ್ೇಯೇ !’ ಎಂದು
ಶರಸಯ ಬಿಸಲ್ಲಕೊಪ್ಯಪ ತ್ಮಮಪ್ಯಪ ಹೇಗಡೇಯವರಿಗೇ ೬೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗದರಿಸದದರಂತ್ಸೇ! ಅವತ್ತುನ ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ ಅದು. ‘ಒಂದು ಇಡಿೇ
ಗುಲಿಕೊೇಸ್ ಬಿಸಕೇಟ್ ಪಾಯೂಕ್ ನಾವಬಬರೇೇ ತ್ನನುಬೇೇಕು’ ಎಂಬುದು ೨೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದಿನ ಹುಡುಗರ ಎವರೇಸಟು್ ಕನಸು ! ಈಗ ಇಂತ್ತಹ ಜುಜಬಿ
ಕನಸು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಲಿ. ಆದರೇ ಈಗ ಕಾಲೇೇಜಗೇ ಹೊೇದ ಮಗ ಮನೇ ಮಂದಿಗೇ ತ್ಳಿಸದೇೇ ೩-೪ ಸಾವಿರ ಖಚ್ುರ್ಶೆಮಾಡಿ ಹೊಸ ಮೊಬೇೈಲ್
ಖರಿೇದಿಸಬಲ್ಲಲಿ, ಬೇೈಕ್ ತ್ತರಬಲ್ಲಲಿ ! ‘ ನನನು ಮಗನಗೇ ವಾರಕೇಕ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖಚಿರ್ಶೆಗೇ ಬೇೇಕು…’ ಎಂದು ಕಾಲೇೇಜು ಹುಡುಗನಗೇ ನಗುತ್ತತು
ಹಣ ಖಚ್ುರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಪಾಲ್ಲಕರನುನು ನೇಡಬಹುದು. ಕಿಸೇಗೇ ಹಣ ಬಂದು ಖರಿೇದಿ ತ್ಸಾಕತ್ತುತು ಬಂದಿದೇ. ಖುಷಿಯ ಕಷಣಗಳು ಕೇೈಜಾರಿವೇ.
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ದನಕರು ಮೇವಗ ಕಡು ಕಂಗಲು !
ಪ್ಯಶಚಮ ಘಟಟುದ ಗುಡಡಗಾಡು ಅಭವೃದಿಧಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ಸೇ ಖಾಯೂತ್ತ ವಿಜಾಞಾನ ಡಾ | ಮಾಧ್ವ ಗಾಡಿಗೇಳ್ ನೇೇತ್ತರತ್ತವದಲ್ಲಿ ಕಿರ.ಶ ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ನಡೇದ
ಅಧ್ಯೂಯನ ಮಲೇನಾಡಿನ ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವಿನ ಪ್ಯರಿಸಥಿತ್ ಬಗೇಗೇ ಬೇಳಕು ಚ್ಲ್ಲುಲಿತ್ತತುದೇ. ಪ್ಯರತ್ಶತ್ತ ೮೦ರಷ್ಟುಟು ಅರಣಯೂ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡ
ಜಲೇಲಿಯಲ್ಲಿ ೫ ಲ್ಲಕಷ ಜಾನುವಾರುಗಳಿವೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಉತ್ತನುನನುವಾಗುವ ಮೆೇವು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೇ ಕೇೇವಲ್ಲ ಎರಡು ತ್ಂಗಳು ಸಾಕು. ಆದರೇ
ಕೃಷಿಕರು ಈ ಮೆೇವನುನು ಸವಲ್ಲಪ ಸವಲ್ಲಪ ಬಳಸ ಏಳು ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ್ಲ ಜಾನುವಾರು ಸಾಕುತ್ಸಾತುರೇ . ಮಳೇಗಾಲ್ಲದಲ್ಲಿ ದನಕುಗಳನುನು ಕಾಡಿಗೇ ಬಿಡುತ್ಸಾತುರೇ.
ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೇಕೇಟುೇರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೨-೬ಟನ್ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ. ಮಳೇ, ಮಣುಣಗುಣ, ಮರದ ದಟಟುಣೇ ಅವಲ್ಲಂಬಿಸ
ಹುಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಪದನೇ ಸಥಿಳದಿಂದ ಸಥಿಳಕೇಕ ಏರುಪೇೇರಾಗುತ್ತತುದೇ . ಏಳು ಲ್ಲಕಷ ಹೇಕೇಟುೇರ್ ಅರಣಯೂ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ೭.೭೪ ಲ್ಲಕಷ ಟನ್ ಮೆೇವು ಒದಗಿಸಬೇೇಕಾಗಿದೇ !.
೫ ಜನರ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಎಮೆಮ, ಎತ್ತುತು, ಕರುಗಳೇಲ್ಲಲಿ ಸೇೇರಿ ೪-೫ ದನಕರು ಸಾಕುತ್ತತುದೇಂದು ಅಂದಾಜಸದರೂ ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ ಕನಷ್ಟಟು ೭ ಟನ್
ಮೆೇವು ಬೇೇಕು. ಸಾಕಿದ ದನಕರುವನುನು ಉಪ್ಯವಾಸ ಕೇಡವಲ್ಲು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿ, ಕಣುಣಚಿಚ ಪ್ಯಕಕದ ಕಾಡಿಗೇ ಅಟಟುದರೇ ಹುಲ್ಲುಲಿ, ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ಂದು ಬದುಕುತ್ತತುವೇ.
ಭತ್ತತುದ ಹುಲ್ಲುಲಿ, ಜೇಳ, ದಿವದಳ ಧಾನಯೂದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಸವಲ್ಲಪ ಪ್ಯರಮಾಣದ ಮೆೇವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೇಯುತ್ತತುದೇ. ಹಾಲ್ಲು ಬೇೇಕು, ಭೂಮಿ
ಉಳುಮೆಗೇ ಎತ್ತುತು, ಕೃಷಿಗೇ ದ್ಡಿಡ ಗೊಬಬರ ಬೇೇಕು ಹಿೇಗಾಗಿ ದನಕರು ಅನವಾಯರ್ಶೆ. ಹಳಿಳಪ್ಯಕಕದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೆೇಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಸಾಕಣೇಯನುನು ಸುಲ್ಲಭವಾಗಿಸದದನುನು ಎಲೇಲಿಡೇ ಗಮನಸಬಹುದು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಲೇನಾಡಿನ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖೇಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖೇಯೂಗೇ
ಸಮವಾಗಿದೇ.
ವಿರಳ ಜನಸಂಖೇಯೂ,ಹೇೇರಳ ಕಾಡು ಇದದ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಕಾಡು ಮೆೇವು ಎಲ್ಲಲಿರ ಆಯಕಯಾಗಿತ್ತುತು. ಈಗ ೨೦-೨೫ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೇ ನಮಮ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ
ಕೂಡುಕೊಟಟುಗೇಗಳಿದದವು. ಸಾಕಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳನುನು ಒಂದು ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಅದು. ಪ್ಯರತ್ಸೇಯೂೇಕವಾಗಿ ದನಕರುವನುನು ಹಗಗದಲ್ಲಿ
ಕಟಟು ನಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲ್ಲು ಎಲ್ಲಲಿವನೂನು ಒಂದೇಡೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತುತ್ತುತು. ಪ್ಯರತ್ ಮನೇಯಲ್ಲೂಲಿ ೨೫-೩೦ ದನಕರು ಇದುದದರಿಂದ ಎಲ್ಲಲಿವನುನು ಕಟಟು
ಹಾಕುವದು ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿದ ಸಥಿತ್ !.ಬೇಳಿಗೇಗ ಕಾಡಿಗೇ ಹೊಡೇದ್ಯುದ ಮೆೇಯಿಂುಸುವದು, ನದಿ ನೇರು ಕುಡಿಸುವ ಸರಳ ಕೇಲ್ಲಸಗಳಿದದವು. ಬೇೇಸಗೇಯಲ್ಲಿ
ಹುಲ್ಲುಲಿ ದ್ರೇಯದಿದಾದಗ ಹೊನೇನು, ಕಣಗಿಲ್ಲು, ದಡಸಲ್ಲು ಸೊಪ್ಯುಪ ಕಡಿದು ಹಾಕುತ್ತುದದರು. ಮರದ ಸೊಪ್ಯುಪ ಕಡಿದಿದದಕಾಕಗಲ್, ಕಾಡಲ್ಲಿ
ಮೆೇಯಿಸದದಕಾಕಗಲ್ ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಚ್ಕಾರವೇತ್ತುತುತ್ತುರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ರೇೈತ್ತರಿಗೂ ಕಾಡಿನ ಬಗೇಗೇ ಕಳಕಳಿಯಿಂುರಲ್ಲ್ಲಲಿ. ಬೇೇಸಗೇಯ ಏಪರಲ್ ಉರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾಡಿಗೇ ಬೇಂಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಯದದತ್ಗಳಿದದವು. ಅರಣಯೂಕೇಕ ಬೇಂಕಿ ಹಾಕಿದರೇ ಮುಂದಿನ ಮಳೇಗಾಲ್ಲಕೇಕ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಚೇನಾನುಗಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತತುದೇ ಎಂಬುದು ಲೇಕಾಕಚಾರ.
ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವಿಗೇಂದು ಬಿಟಟು ಗೊೇಮಾಳವಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ ಮೆೈನರ್ ಜಂಗಲ್, ಕಾಯಿದಟಟು ಅರಣಯೂ ಪ್ಯರದೇೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆೇವು ಅರಸುವ ಕೇಲ್ಲಸ
ಸಾಗಿತ್ತುತು. ಪ್ಯರತ್ ಊರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ದನಕರುಗಳು ಬೇಳಿಗೇಗ ಕಾಡಿನತ್ತತು ಹೊೇಗುವದು, ಸಂಜೇ ಅವು ಮರಳುವ ‘ಗೊೇಧ್ೂಳಿ ದೃಶಯೂ‘
ನೇಡಬಹುದಿತ್ತುತು. ದನಗಾಹಿಗಳು ಕಾಡಲ್ಲಿ ದನಮೆೇಯಿಸುತ್ತತು ಕಟಟುಗೇ ಕಡಿಯುವದು, ಬಿದಿರಿನ ಏಣಿ ತ್ತಯಾರಿಸುವದು, ಗೊಬಬರಕೇಕಂದು ಸಗಣಿ
ಸಂಗರಹಿಸುವದು, ಸೊಪ್ಯುಪ, ಹುಲ್ಲುಲಿ ಕಡಿಯುವದು, ಕಾಡು ಬಳಿಳಗಳಿಂದ ಬುಟಟು ತ್ತಯಾರಿಸುವ ಪಾಟರ್ಶೆ ಟೇೈಂ ಕೇಲ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದದರು. ಕೇೈಯಲ್ಲಿ ಸದಾ
ಇರುತ್ತುದದ ಕತ್ತುಯಿಂುಂದ ಮರದ ತೊಗಟೇ ಕೇತ್ತುತುವದು, ಗಿಡ ಕಡಿಯುವದು ಹವಾಯೂಸವಾಗಿತ್ತುತು. ಕಾಡು ಕಡಿಯುವದು, ಸುಡುವದು ಎಲ್ಲಲಿರಿಗೂ
ಅಕಕರೇಯ ಕೇಲ್ಲಸಗಳಾಗಿದದವು.
೧೯೯೨ರಲ್ಲಿ ಸಾಗರೊೇತ್ತತುರ ಅಭವೃದಿಧ ಸಂಸೇಥಿ ನಡೇಸದ ಸಮಿೇಂುಕೇಷ ಮಲೇನಾಡಿನ ಕೃಷಿಕರು ಜಾನುವಾರು ಮೆೇವಿನ ಶೇೇಕಡಾ ೮೯ರಷ್ಟಟುನುನು
ಅರಣಯೂದಿಂದಲೇೇ ಪ್ಯಡೇಯುತ್ಸಾತುರೇ ಎನುನುತ್ತತುದೇ. ಹೇೈನುಗಾರಿಕೇ ಅರಣಯೂ ಮೆೇವಿನ ಜತ್ಸೇ ಹೇೇಗೇ ಅವಲ್ಲಂಬಿತ್ತವಾಗಿದೇ ಎಂಬುದು ಈಗಲ್ಲೂ ಢಾಳಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತುದೇ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯು ನಮಾರ್ಶೆಣದಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನ ಕೊರತ್ಸೇಯಾದ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಇತ್ತುೇಚಿನ ವಷ್ಟರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುವನುನು ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ
ಕಟಟು ಸಾಕುವ ಪ್ಯದದತ್ ಬಹುತ್ಸೇೇಕ ಕಡೇ ರೂಢಗೇ ಬಂದಿದೇ . ಆದರೂ ದಿನಬೇಳಿಗೇಗ ನೂರಾರು ಸಂಖೇಯೂಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೇ ನುಗುಗವ ದನಕರುಗಳನುನು ಈಗಲ್ಲೂ
ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವು ಹುಲ್ಲುಲಿ, ಗಿಡಗಂಟಗಳ ಸೊಪ್ಯುಪ ತ್ಂದು ಹೊಟೇಟು ತ್ತುಂಬಿಸಕೊಳುಳತ್ತತುವೇ. ನರಂತ್ತರ ಮೆೇವಿನ ಪ್ಯರಹಾರಕೇಕ ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ
ಸಸಯೂ ಅಭವೃದಿಧ ಕಿಷೇಣಿಸುತ್ತತುದೇ. ಅರಣಯೂ ಇಲಾಖೇ ಬೇಳೇಸದ ನೇಡುತೊೇಪ್ಯುಗಳು ನೇಲ್ಲಕಚ್ುಚತ್ತತುವೇ . ಜಾನುವಾರು ತ್ನನುದ ಅಕೇೇಸಯಾ, ನೇಲ್ಲಗಿರಿ,
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ಕಾಯೂಸುರಿನಾ, ತ್ಸೇೇಗದಂತ್ತಹ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತತುವೇ. ಜಾನುವಾರುಗಳ ನರಂತ್ತರ ಓಡಾಟದಿಂದ ಕಾಲಗರಸನ ಭಾರಕೇಕ ಗುಡಡದ ಮಣುಣ ಕಾಂಕಿರೇಟ್
ಹಾಸನಂತ್ಸೇ ಗಟಟುಯಾಗುತ್ತತುದೇ. ಮರ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದದ ಮಣಣಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಲಿ ಬೇಳೇಯದಷ್ಟುಟು ನೇಲ್ಲ ಬಡವಾಗುವದನುನು ನೇಡಬಹುದು.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೆೇವಿದೇ ಎಂಬ ಹುಂಬು ಧೇೈಯರ್ಶೆ ಎಲ್ಲಲಿರದು. ಮೆೇವಿಗೇ ಬಿಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಂತ್ಸೇ ಹುಲ್ಲುಲಿಬನನು ಕೊಡಬೇೇಕು
ಎಂದು ಇದೇೇ ಮಲೇನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಟಶ್ ಸರಕಾರ ೧೯೩೨ರ ಸುಮಾರಿಗೇ ನಯಮ ಮಾಡಿತ್ತುತು. ಹಣ ನೇಡದ ಕೃಷಿಕರ ದನಕರುಗಳನುನು ಹರಾಜು
ಹಾಕುವ ಪ್ಯದದತ್ಯಿತ್ತುತು. ಸಾವತ್ತಂತ್ತರಯ ಹೊೇರಾಟದ ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಹುಲ್ಲುಲಿಬನನು ವಿರುದಧ ಬೃಹತ್ಸ್ ಚ್ಳವಳಿಗಳು ನಡೇದಿದದವು. ಕಾಡಿನ ಮೆೇವು
ಅವಲ್ಲಂಬಿಸದ ದನಕುಗಳ ಮೆೇಲೇ ಆಂಗಲಿರ ದಬಾಬಳಿಕೇ ಎದುರಿಸಲ್ಲು ರೇೈತ್ತರು ಒಗಗಟಟುನಂದ ಹೊೇರಾಡಿದರು. ಭೇೇಷ್ಟ್ ! ಆಗ ಬಿರಟಶರ ವಿರುದದ
ನಡೇಸದ ಹೊೇರಾಟ ಮೆಚಚೇಣ, ನೇನೇಯೇಣ. ಆಗ ನೂರಾರು ದನಕರು ಊರಿನ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೇಯಲ್ಲಿ ಮೆೇಯುವ ಅವಕಾಶ”ತ್ತುತು, ಈಗ ೪೦೫೦ ಎಕರೇಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನಂತ್ಸಾಗ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ತ್ೇರ ಕೇಟಟುದುದ. ಇಂದು ಯಾವ ಕಾಡೂ ಅಕಷಯ ಪಾತ್ಸೇರಯಲ್ಲಲಿ, ಬಳಕೇ ಪ್ಯರಹಾರಕೇಕ ತ್ತತ್ತತುರಿಸದ
ಸವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿದೇ. ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಈಗಲ್ಲೂ ನಮಮ ದನಕರುಗಳನುನು ಕಣುಣಚಿಚ ವನವಾಸಕೇಕ ಕಳಿಸಬಹುದೇೇ? ನೇೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಸಂಪ್ಯತ್ತತುನುನು ವಿವೇೇಚ್ನೇಯಿಲ್ಲಲಿದೇೇ
ಹಾಳು ಮಾಡುವದು ಸರಿಯೇ? ಕಾಡು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತುತು ಈ ಪ್ಯರಶೇನು ಎದುರಾಗಿದೇ.
ಜಾನುವಾರು ಮೆೇಯಿಸುವದು ನಮಮ ಹಕುಕ, ದನಕರು ಮೆೇಯಿಸದರೇ ಕಾಡು ಹಾಳಾಗುತ್ತತುದೇಯೇ? ನತ್ತಯೂ ಕಳಳ ಸಾಗಣೇ ತ್ತಡೇಯುವದು ಬಿಟುಟು ಬಡ
ಕೃಷಿಕರ ಮೆೇಲೇ ಕರಮ ಕೇೈಗೊಳುಳವದು ತ್ತಪ್ಯುಪ ಎನನುಬಹುದು. ವಾದಕೇಕ ಇಳಿಯುವ ಮುನನು ಅರಣಯೂ ಸಂರಕಷಣೇ ಕತ್ತರ್ಶೆವಯೂ ಮರೇಯಬಾರದು. ಕೃಷಿಗೇ
ಗೊಬಬರ ಬೇೇಕು, ಉರುವಲ್ಲು ಬೇೇಕು, ನಾಟಾ ಬೇೇಕು, ಕಾಡಿನ ನೇರು ಬೇೇಕು ಎಲ್ಲಲಿಕಿಕಂತ್ತ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯಬೇೇಕು,
ಬಿದದ ಹನ ನೇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಬೇೇಕು. ನಮಮ ಜಾನುವಾರು ನಯಂತ್ತರಣದ ಒಂದು ಹೇಜೇಜ ನಮಮ ಊರಿನ ಹಸುರು ದೃಶಯೂಗಳನುನು ಎರಡೇೇ ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೇಕ
ಬದಲ್ಸುತ್ತತುದೇ. ಇದಕೇಕ ಪ್ಯರಥವಮ ಕೇಲ್ಲಸ ಜಾನುವಾರು ನಯಂತ್ತರಣ, ಕಾಡು ಮೆೇವು ನಂಬಿ ಹತ್ಸಾತುರು ದನಕರು ಸಾಕುವ ಬದಲ್ಲು ಸಾಕುವ
ಒಂದೇರಡನುನು ಚೇನಾನುಗಿ ಸಾಕುವ ದೃಷಿಟು ಬೇೇಕು. ನಮಮ ದನಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸರು ಹುಲ್ಲುಲಿ, ಮೆೇವು ಬೇಳೇಸುವ ಕೇಲ್ಲಸಗಳು ಕೃಷಿ
ಸುಸಥಿರತ್ಸೇ ನೇಲೇಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ಲ. ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಮೆೇವು ಹಾಕಿ ಕಾಡಿಗೇ ಅಟಟುದರೇ ದನಕರುಗಳ ಸಗಣಿ, ಮೂತ್ತರಗಳು ಊರ ರಸೇತುಗೇ ವಯೂಥವರ್ಶೆವಾಗಿ
ಸುರಿಯುತ್ತತುವೇ. ಇಂತ್ತಹ ಅಮೂಲ್ಲಯೂ ಸಂಪ್ಯತ್ತತುನುನು ದ್ಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸ ಉತ್ತತುಮ ಗೊಬಬರ ಮಾಡಿದರೇ ಕೃಷಿ ಉನನುತ್ ಸಾಧ್ಯೂವಾಗುತ್ತತುದೇ.
ಜಾನುವಾರು ರೊೇಗ ನಯಂತ್ತರಣವೂ ಆಗುತ್ತತುದೇ. ಅರಣಯೂದ ಆರೊೇಗಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತತುದೇ.
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ನಮೂಮರ ನ ಹೂಟಲ ಮಣಗಳು ಹಗೂ ಬಂಗಳೂರು ಕನಸನ ಬೇಜ
ಕೇರೇ ನುಂಗಿ,ಹೊಲ್ಲ ನುಂಗಿ, ಹಳಿಳ ನುಂಗಿ, ನದಿ ನುಂಗಿ, ಕಾಡು ನುಂಗಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ಬಂದ ಬೇಂಗಳೂರು ಹಳಿಳ ಹುಡುಗರನುನು ಹೇೇಗೇಲ್ಲಲಿ ನುಂಗಿ ಕೂತ್ದೇ
!. ಈಗಿೇಗ ಅತ್ವಠಷಿಟು, ಅನಾವಠಷಿಟುಗಳ ಹೊಡೇತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುದ ಬಿೇಜ ಮೊಳಕೇಯಡೇಯುತ್ತುಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ರೇೈತ್ತರು ಕೊರಗುವದು
ಕೇೇಳಿರಬಹುದು. ವಿಚಿತ್ತರವೇಂದರೇ ಈಗ ೩-೪ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೇ ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಶರೇಸಾಮಾನಯೂರ ಮಧೇಯೂ ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಕನಸನ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತುದುದ
ಅದು ಇವತ್ತುಗೂ ಯಾವ ಸಮಸೇಯೂಯಿಲ್ಲಲಿದೇ ಹಬಿಬ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ !.
ತ್ಸೇಂಗಿನ ನುಸಪೇಡೇ ಇನೂನು ನಯಂತ್ತರಣಕೇಕ ಬಂದಿಲ್ಲಲಿ, ಟ್ಮೆಟ್ೇ ಬೇಳೇಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲಲಿ, ಕೃಷಿ ನಮಗೇ ಕಾಸು ಕೊಡೇಲ್ಲಲಿವೇಂದು ನಮೂಮರಿನ
ಮಕಕಳು ಬೇಂಗಳೂರಿಗೇ ಓಡಿದಾದರೇ ಎಂದು ನಾಗತ್ಹಳಿಳ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತುದದರು. ನೇಲ್ಲಮಂಗಲ್ಲ-ಕುಣಿಗಲ್ ಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಬರೊೇಬಬರಿ ೧೧೦
ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದ ಈ ಹಳಿಳ ಹುಡುಗರು ಬೇಂಗಳೂರಿಗೇ ಸೇಳೇಯಲ್ಲಪಟುಟು ಬದುಕು ಹುಡುಕಿದದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇೇಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತುಲ್ಲಲಿ. ದೇೈತ್ತಯೂ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಏನಾದರೊಂದು ನೌಕರಿ ಹುಡುಕಿ ಕೃಷಿಗಿಂತ್ತ ಹೇಚ್ುಚ ನೇಮಮದಿ ಕಾಣುವ ಹದಿಹರೇಯದ ಪ್ಯಯಣಗಳಿವು. ಕೃಷಿಯೇತ್ತರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವಿದೇಯೂಯನುನು
ನಮಮ ಊರ ಶಾಲೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇೇ ಸವತ್ತಃ ನೇಡಿದೇದೇವೇ , ಅಕಷರ ಕಲ್ಯುತ್ತತುಲೇ ಬೇೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಕಷರತ್ಸೇ ಬೇಳೇದು ಬಳಿಕ ಮಣುಣ ಮರೇಯುವದು
ಸಹಜ ಕಿರಯ. ನಾಲ್ಲುಕ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಹಳಿಳ ಮಕಕಳನುನು ಹಳಿಳಯಲೇಲಿೇ ಉಳಿಸುವ “ಪ್ಯುರ” ಯೇಜನೇ ಪ್ಯರಸಾತುಪ್ಯವಾಗಿದುದ ನೇನಪರಬಹುದು.
ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಲಭೂತ್ತ ಸೌಲ್ಲಭಯೂ ಕಲ್ಪಸ ಸಣಣಪ್ಯುಟಟು ಕೇೈಗಾರಿಕೇ ಮುಖೇೇನ ಉದ್ಯೂೇಗ ಸೃಷಿಟುಸುವದು ಸರಕಾರಿ ಯೇಜನೇಯ ಮುಖಯೂ ಗುರಿ.
ಆಯದ ಗಾರಮಗಳನುನು ಇದಕಾಕಗಿ ಆಯಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತುತು. ಈವರೇಗೂ ಯೇಜನೇಯ ಮಾತ್ತು ಕೇೇಳಿದೇದೇವೇಯೇ ವಿನಾ ಪ್ಯರಿಣಾಮ ಅರಿಯಲ್ಲು
ಸಾಧ್ಯೂವಾಗಿಲ್ಲಲಿ.
ನಗರ ವಲ್ಲಸೇಗೇ ಉದ್ಯೂೇಗ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾತ್ತರ ಕಾರಣವೇೇ ? ಇದನುನು ಸರಳಕೇಕ ನಂಬುವಂತ್ಲ್ಲಲಿ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೇ
ಬೇೇಕಾಗಿದೇ, ಬಿಸಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇೇಗಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬೇವರಿಳಿಸುವದು ಸಾಕಾಗಿದೇ. ಒಂದಿಲಲಿಂದು ಅಭವೃದಿಧಗೇ ಹಣ ಪ್ಯರಮುಖವಾಗಿರುವಾಗ ಹೇಚ್ುಚ ಹೇಚ್ುಚ ಗಳಿಕೇ
ಸುಖದ ಸನಹಕೇಕ ಒಯುಯೂತ್ತತುದೇಂಬ ಅರಿವು ಬೇಳೇದಿದೇ. ೧೮-೩೫ರೊಳಗೇ ಬದುಕು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೇ ಹೇಚಿಚದೇ. ಮನೇರಂಜನೇ, ಓಡಾಟ, ಹೊಸ
ವಾತ್ಸಾವರಣ, ಕಟುಟುಪಾಡು ಮಿೇರುವ ಸಾವತ್ತಂತ್ತರಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಖುಷಿಯಿಂುದೇ. ಊರು ಬಿಟುಟು ನಗರ ಸೇೇರುವ ಹದಿಹರೇಯಕೇಕ “ಸೇರಿಯಸ್
ನೌಕರಿ” ಕಾರಣದ ಜತ್ಸೇಗೇ ಇಂತ್ತಹ ಇತ್ತರೇೇ ಸಂಗತ್ಗಳ ಪ್ಯರಭಾವವೂ ತ್ಸೇರೇಮರೇಯಲ್ಲಿ ಸೇೇರಿದೇ . ಬೇವರಿಳಿಸ ಹಂಚಿ ಉಣುಣವ ಬದಲ್ಲು ತ್ತನನು
ಅನನುವನುನು ಕೃಷಿಯೇತ್ತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಆಸೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಗರ ವಲ್ಲಸೇ ಸಮಸೇಯೂ ಬಿಡಿಸುವದು ಅಷ್ಟುಟು ಸುಲ್ಲಭವಲ್ಲಲಿ.
ಬೇಂಗಳೂರಿನಂದ ೫೦೦ ಕಿಲೇ ಮಿೇಟರ್ ದೂರದ ಮಲೇನಾಡಿನ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನಸು ಮೂಡಿಸದ ಕಾಲ್ಲ ನೇನಪಸಕೊಳಳಬೇೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ೩೦-೩೫
ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಹಿಂದೇ ಈ ಬೇಂಗಳೂರು ಎಂದರೇ ಥೇೇಟ್ ವಿದೇೇಶಕೇಕ ಸರಿಸಮಾನ! ಯಾರಾದರೂ ಅಚಾನಕ್ ಬೇಂಗಳೂರಿಗೇ ಹೊೇಗಿ ಬಂದರೇ ಸುತ್ತತುಲ್ನ
ಹಳಿಳಗರಿಗೇ ಅದನುನು ವಷ್ಟರ್ಶೆಕಾಲ್ಲ ವಿವರಿಸುತ್ತುದದರು. ಕೇಲ್ಲವರಂತ್ತೂ ಬಸ್ ಟಕೇೇಟುಗಳನುನು ಜೇಪಾನವಾಗಿಟುಟು ಪ್ಯರಯಾಣ ದರಪ್ಯಟಟು ವಿವರಿಸದೂದ
ಇದೇ ! ಡಿಗಿರ ಓದಿ ನೌಕರಿ ಸೇೇರಿದವರಿಗಿಂತ್ತ ಆ ಕಾಲ್ಲಕೇಕ ಸುಲ್ಲಭಕೇಕ ಸಕಕ ಹೊಟೇಲ್ ಚಾಕರಿ ಸೇೇರಿದವರು ಜಾಸತು . ಕಾಮತ್ಸ್ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಇವರ
ಮೊದಲ್ಲ ಮೆಟಟುಲ್ಲು. ವಷ್ಟರ್ಶೆಕೊಕಮೆಮ ಇವರು ಹಳಿಳಗೇ ಮರಳುವಾಗ ಎಲೇಕಾಟುರನಕಸಾ್ ವಾಚ್ು, ಟೇೇಪ್ಯರೇೇಕಾಡರ್ಶೆರ್ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತುದದರು . ಮತ್ಸೇತು
ಕೇಲ್ಲವರ ಬೇೇಡಿಕೇ ಮೆೇರೇಗೇ ಬಮಾರ್ಶೆ ಬಜಾರಿನಂದ ಕರೇಂಟ್ ಬಾಯೂಟರಿ ತ್ತರುತ್ತುದದರು. ಹೊಸತ್ತರಲ್ಲಿ ಬೇಂಗಳೂರಿಂದ ಮನೇಗೇ ಬರುವವರು
ಮನೇಯವರಿಗೇ ಬಟೇಟು ತ್ತರುವದು ವಾಡಿಕೇ. ಹೊಟೇಲ್ ಸಪೇಲಿೈರ್ ಆಗಿದದವರೂ ಉಂಗುರ-ಚೇೈನು ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತುದದರು. ಇವರ ವೇೇಷ್ಟ ನೇಡಿ ಗಳಿಕೇ
ಭಜರ್ಶೆರಿಯಾಗಿದೇಯಂದು ಹಳಿಳಯವರ ಲೇಕಾಕಚಾರ. ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಂಡಿ ಸಪೇಲಿೈ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕೊಡುವ ಟಪ್ಯಸಾ್ ಹಣವೇೇ ದಿನಕೇಕ ೨೫೩೦ ರೂಪಾಯಿಂು ಆಗುತ್ತತುದೇಂದೂ ಮನೇಮಂದಿ ಮಗನ ಗಳಿಕೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತುದದರು. ಕಾಯೂಷ್ ಕೌಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಸಾಗ ಹೊೇಟೇಲ್ ಸಾಹುಕಾರನ
ಕಣತುಪಪಸ ದಿನಕೇಕ ಒಂದಿಷ್ಟುಟು ಹಣ ಜೇೇಬಿಗಿಳಿಸುವ ಸಂಗತ್ಯನುನು ರಾಜಾರೊೇಷ್ಟವಾಗಿ ಮಗನ ಈ ಸಾಧ್ನೇಯನುನು ಹೇಮೆಮಯಿಂದ ವಿವರಿಸದ ಹಲ್ಲವು
ವಯೂಕಿತುಗಳನುನು ಕಂಡಿದೇದೇನೇ !. ಒಟಟುನಲ್ಲಿ ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಹೊಟೇಲ್ ಸೇೇರಿದರೇ ಸಖತ್ಸಾತುಗಿ ಹಣಗಳಿಸಬಹುದೇಂಬುದು ಮಾತ್ನ ಮಮರ್ಶೆ. ಮಸಾಲೇ
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ದ್ೇಸೇ, ಮೆೈಸೂರ್ ಬಾಯೂಂಕ್, ಮೆಜೇಸಟುಕ್, ಅಲ್ಲಂಕಾರ್ ಪಾಲಿಜಾದಲ್ಲಿ ನಮಮನುನು ಹೊತೊತುಯುಯೂವ ಮೆಟಟುಲ್ಲು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ್ಗಳ ವಿವರಣೇ
ಕೇೇಳಿದರಂತ್ತೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೇಂಗಳೂರಿಗೇ ಹೊೇಗಬೇೇಕೇಂಬ ಕನಸು ಯಾರಲಾಲಿದರೂ ಮೂಡುತ್ತುತ್ತುತು . ಒಬಬರ ಹಿಂದೇ ಒಬಬರಂತ್ಸೇ ಹಳಿಳ ಮಕಕಳ
ಬೇಂಗಳೂರು ವಲ್ಲಸೇ ಬೇಳೇಯಿತ್ತು. ಕಾಲೇೇಜು ಓದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತುೇರಿ ಎಂದರೇ ಬೇಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿತುೇನ ಎಂಬ ಉತ್ತತುರ ಊರಿಗೇಲ್ಲಲಿ
ಬಾಯಿಪಾಠವಾಯಿತ್ತು.
ಕೇರೇ ನುಂಗಿ,ಹೊಲ್ಲ ನುಂಗಿ, ಹಳಿಳ ನುಂಗಿ, ನದಿ ನುಂಗಿ, ಕಾಡು ನುಂಗಿ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ಬಂದ ಬೇಂಗಳೂರು ಹಳಿಳ ಹುಡುಗರನುನು ಹೇೇಗೇಲ್ಲಲಿ ನುಂಗಿ ಕೂತ್ದೇ
!. ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯೂವಿಲ್ಲಲಿದೇದಲ್ಲಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯೂವಿದೇಯಂದು ಸೇಥಿೈಯರ್ಶೆ ಮೂಡಿಸ ಯುವಕರನುನು ಸೇಳೇದ ಶಕಿತುಗೇ ಶರಣೇನನುಬೇೇಕು. ಬರೊೇಬಬರಿ ಒಂದು
ಕೊೇಟ ಜನಸಂಖೇಯೂ ಮಡಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಅಕಕಪ್ಯಕಕದ ಹಳಿಳ, ಪೇೇಟೇಗಳ ಜನಸಂಖೇಯೂ ಬೇಳೇಸುತ್ತತು ಹೊರಟ ವೇೈಖರಿ ಗಮನಸಬೇೇಕು. ಕಾಲೇೇಜು,
ಕಾಖಾರ್ಶೆನೇ, ಐ.ಟ ಹಿೇಗೇ ವಿವಿಧ್ ಕೇಷೇತ್ತರಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಸೇರೇದುಕೊಂಡಿದುದ ನಜ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ತವರಿಗೇ ಕೇಲ್ಲಸ ದ್ರೇಯುವದರ ಜತ್ಸೇಗೇ ಕೂಲ್
ಮಾಡಿ ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಹಳಿಳ ಬೇೇಸಾಯಕಿಕಂತ್ತ ಭನನು ಅವಕಾಶ ತೊೇರಿಸದೇ. ದುಡಿಯುವದಕೇಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಕಕರೇ ಬದುಕುವದಕೇಕ ನೇರಳು
ಸಗುತ್ತತುದೇಂಬ ವಿಶಾವಸದಲ್ಲಿ ಕಣುಣಚಿಚ ನಗರ ಮೆರವಣಿಗೇ ನಡೇದಿದೇ .
ಅವತ್ತುತು ಹೊಟೇಲ್ ಸೇೇರಿ ಊರಿಗೇ ಬಂದಾಗೇಲ್ಲಲಿ ಹಳಿಳಗರನುನು ಸುತ್ತತು ಕೂಡಿರಸಕೊಂಡು ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಚೇಂದದ ಕತ್ಸೇ ಹೇೇಳಿದವರೇಲ್ಲಲಿ ಈಗ
ಏನೇೇನಾದರೇಂದು ಸುಮಮನೇ ಗಮನಸುತ್ತುದೇದೇನೇ. ಅವರ ಕತ್ಸೇಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೇಯಿತ್ತುತು, ಧಿಡಿೇರನೇ ಒಮೊಮಮೆಮ ಕುಸತ್ತವಿತ್ತುತು. ನೇಲೇ ನಂತ್ತವರು, ನೇಲೇ
ಕಳಕೊಂಡವರ ಪ್ಯಟಟು ಮಾಡಿದರೇ ಬದುಕು ಮಸಾಲೇ ದ್ೇಸೇಯಂತ್ಸೇ ಈಗ ರುಚಿ ಕಳಕೊಂಡಿದೇ. ಮಾತ್ಸೇತ್ತುದರೇ ಸಂಚಾರ ದಟಟುಣೇ, ಜೇವನ
ದುಬಾರಿಯಂದು ಮಡಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ತವರು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತುರೇ. ದಿನವಿಡಿೇ ಬದುಕು ಬುಯೂಸಯಾಗಿದೇ. ಒತ್ತತುಡದಲ್ಲಿ ಓಡುವದು ದೇೇಹಕೇಕ ರೂಢಯಾಗಿದೇ.
ಕೇೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಲ್ಲಲಿದೇೇ ಹೇೇಗೊೇ ನಗರ ಸೇೇರಿ ಗಳಿಸ ಬಂದವರು ಮಾದರಿಯಾದಂತ್ಸೇ ನಗರ ಸೇಳೇತ್ತ ಬೇಳೇಯುತ್ತತು ಊರು ಖಾಲ್ ಖಾಲ್ಯನಸುತ್ತುದೇ .
ಹಿಂದೇ ನಮಮಲ್ಲಿ ನಮಮ ಹಳಿಳಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾದರಾ ? ಎಂದು ಸೇನುೇಹಿತ್ತರು ಮಾತ್ಸಾಡುವಾಗ ಕುತ್ತೂಹಲ್ಲದಲ್ಲಿ
ಕೇೇಳುತ್ತುದದರು. ಈಗ ಜಮಿೇನು ಬೇೇಸಾಯ ನೇಡೇಕೇ ಯಾರಾದರೂ ಯುವಕರು ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಇದಾದರಾ ? ಎಂದು ಮನೇಮನೇಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಯರಶನುಸುವಂತ್ಸಾಗಿದೇ. ಉತ್ತತುರ ಕನನುಡದ ಕುಮಟಾ ಸನಹದ ಹಳಿಳಯಂದರ ೪೦ ಮನೇಗಳ ಪೇೈಕಿ ೩೦ ವಷ್ಟರ್ಶೆದ ಒಬಬ ಯುವಕ ಮಾತ್ತರ ಊರಲ್ಲಿ
ಇದಾದನೇ. ಇನುನುಳಿದವರೇಲ್ಲಲಿ ೫೦-೯೦ ವಯಸಸಾನವರು ! ಊರಿನ ಮನೇಗಳ ಕರೇಂಟ್ ಬಿಲ್, ಪ್ೇನ್ ಬಿಲ್, ಪ್ಯಂಪ್ ಸೇಟ್ ದುರಸತು ಸೇೇರಿದಂತ್ಸೇ
ಎಲ್ಲಲಿರ ಮನೇಯ ತ್ತುತ್ತುರ್ಶೆ ಕೇಲ್ಲಸಗಳೇೇ ಆತ್ತನನುನು ಬುಯೂಸಯಾಗಿಸವೇ. ಯಾವಂದು ಮನೇಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಲ್ಲಲಿದ ಕಾರಣ ಸಂಕಷ್ಟಟು
ಸಹಾಯವಾಣಿಯಂತ್ಸೇ ಆತ್ತ ಬದುಕಿದಾದನೇ !
ಈಗಿೇಗ ಅತ್ವೃಷಿಟು, ಅನಾವೃಷಿಟುಗಳ ಹೊಡೇತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುದ ಬಿೇಜ ಮೊಳಕೇಯಡೇಯುತ್ತುಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ರೇೈತ್ತರು ಕೊರಗುವದು
ಕೇೇಳಿರಬಹುದು. ವಿಚಿತ್ತರವೇಂದರೇ ಈಗ ೩-೪ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೇ ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಶರೇಸಾಮಾನಯೂರ ಮಧೇಯೂ ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಕನಸನ ಬಿೇಜ ಬಿತ್ತುದುದ
ಅದು ಇವತ್ತುಗೂ ಯಾವ ಸಮಸೇಯೂಯಿಲ್ಲಲಿದೇ ಹಬಿಬ ಬೇಳೇಯುತ್ತುದೇ !. ಬೇಂಗಳೂರಿನ ಸನಹದ ನಾಗತ್ಹಳಿಳಯಷ್ಟೇಟುೇ ಅಲ್ಲಲಿ ನಮಮ ಎಲ್ಲಲಿ ಹಳಿಳ ರಸೇತುಗಳೂ
ಕಟಟುಕಡೇಗೇ ಬೇಂಗಳೂರು ಅಥವವಾ ಬೇಂಗಳೂರಿನಂತ್ತಹ ಮತೊತುಂದು ಊರಿಗೇ ಸುರಕಿಷತ್ತವಾಗಿ ತ್ತಲ್ಲುಪಸುತ್ತುವೇ . ಅವರನೇನುಲ್ಲಲಿ ವಾಪ್ಯಸು ಕರೇಸಕೊಳುಳವ ಶಕಿತು
ಹಳಿಳಯ ಮಣಿಣಗೇ ಕಷ್ಟಟುಸಾಧ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿರುವವರನುನು ಓಡಿ ಹೊೇಗದ ಹಾಗೇೇ ತ್ತಡೇಯುವದು ಹೇೇಗೇ? “ಕೃಷಿ ರಕಷಣಾ ಕಾಯದ ” ಬರಬಹುದೇ !
ಹಿರಿಯರು ತ್ತಮಾಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ಸಾತುರೇ.
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