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ಇದು ನಿಮ್ಮ ನುನ  ಅಚ್ಚ ರಗೊಳಿಸುವ ಕಥೆ ಮ್ತ್ತು  ನಿಜವಾಗಿ 

ಏನಾಯಿತ್ತ ಎಿಂಬುದನುನ  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳ್ಳ ಲು ನಿೀವು 

ಹೆಣಗಾಡುತಿು ರಬಹುದು. ನಿೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ 

ಒಿಂದು " ನಂತಹ ಪವಾಡ " ಈವಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ನುನ  , ಒಿಂದು 

ಅಥವಾ ಬಂದಿದೆ ಸಾಕಿ್ಷ  , ಈಗ ನಿೀವು ನಿೀವು ಮಾತರ  ಅಲಲ  ಮ್ತ್ತು  

ತಿಳಿದ ' ಅದರ ಬಗೆ್ಗ  ಚ್ರ್ಚೆ ಸರಯಲಲ  ಗಳು. ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ 

ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತು ವ ಮ್ತ್ತು  ಜನ್ರು ತಮ್ಮ  

ಸುತು ಲ್ಲರುವವರ ವತೆನೆಯಿಿಂದ ಅವುಗಳ್ನುನ  ತಿರಸಕ ರಸುತ್ತು ರೆ. ಪವಾಡಗಳ್ನುನ  ನಂಬುವ 

ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನನ ಳ್ಗ್ಗ ಅದನುನ  ಪೀಷಿಸಿದ ತ್ತಯಿಯಿಿಂದ ನಾನು ಆಶೀವೆದಿಸಲಿ ಟಿ್ಟ ದೆದ ೀನೆ. 
  

ಈ ಗಮ್ನ್ಕ್ಕಕ  ತಂದ ' ಟ್ಟ ಕೇವಲ ಒಿಂದು ಕಥೆ, ಇದು ' ನಿೀವು ಏನು ನಿಮ್ಮ  ಸಾ ಿಂತ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  

ಸಾಧ್ಯ  ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಲ ದೆ. ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಲ್ಲತದದ ನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಈ 

ಕೌಶಲಯ ಗಳ್ನುನ  ಹೇಗ್ಗ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ 

ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ , ಅದು ನಾವಲಲ ರೂ ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನಾನು 

ನಂಬುತ್ು ೀನೆ. 

ಏನು ಬೇಕು ಎಿಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಲ್ಲಲಲ  , ಆದರೂ ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ  ನಾನು 

ಅಿಂತರ್ೀೆಧೆಯಿಿಂದ ತಿಳಿದಿದದ ನುನ  ನಂಬಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  28 ನೇ ವಯಸಿಿ ನ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು 

ಸಕ್ಷರ ಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲು , ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತು  ಈ ಕೌಶಲಯ ಗಳ್ನುನ  

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕಥೆಯನುನ  ಮಾತರ  ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ  , ಆದರೆ ಬಹುಶಃ, ಬಹುಶಃ, 

ಅನಿವಾಯೆ ಕೂಡ . ನ್ನ್ನ  ಉದೆದ ೀಶ ನಿೀವು ತೀರಸಲು ಆಗಿದೆ ಆ ನಿೀವು ಈ ಕೌಶಲಗಳ್ನುನ  

ಕಲ್ಲಯುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಲೆಕ್ಷಕ ಸದೆ ನಿಮ್ಮ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಬದಲಾವಣೆ 

ರಚಿಸಬಹುದು ಸಂದಭೆಗಳ್ಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನುನ  ಹೇಗ್ಗ . 
  

ನಿಮ್ಮ  ಜೀವನ್ ಮ್ತ್ತು  ಸನಿನ ವೇಶಗಳ್ ನಿಯಂತರ ಣವನುನ  ಮ್ರಳಿ ಪಡೆಯಲು ನಿೀವು ಆಸಕ್ಷು  

ಹಿಂದಿದದ ರೆ ನಂತರ ಓದಿ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ಸಂಪಕೆದಲ್ಲಲ ರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೂ 

ಪರ ಕ್ಷರ ಯೆಯನುನ  ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇವ ನಿಯಂತರ ಣ ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಮ್ತ್ತು  

ಮೃದು ತೇಲುವ ಆಗಿದೆ ನಿೀವು ನಂತರ ನಿೀವು ನ್ನ್ನ  ಹಾಗ್ಗ. ನಾನು ಇಲ್ಲಲ  ಏನ್ನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ 

ಎಿಂದು ನಾನು ಹುಡುಕುತಿು ರಲ್ಲಲಲ  , ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  

ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಣಣ  ಪವಾಡಗಳ್ನುನ  ಸೃಷಿಿ ಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ. ನಾನು 

ಅರತ್ತಕೊಿಂಡ ಆಗಿದೆ ಆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ ನಿೀಡಿತ್ತ ಏನು 

28 ಸಕ್ಷರ ಯಗೊಳಿಸುವ d ನಾನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಇತರರು 

ನ್ನ್ನ ನುನ . ಹೆಚಿಚ ನ್ ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದ ನಾನು ಈ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತನಾಡಲು ಎಿಂದು ಹೇಗ್ಗ ಇತರರು 



ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಸಿಾ ೀಕರಸಿದ ಅಥವಾ ನಾನು ಬಗೆ್ಗ  ಹಂಚಿಕೊಿಂಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಏನು ಅಥೆ ಒಿಂದು 

ಸಥ ಳ್ದಲ್ಲಲ  ಇರಲ್ಲಲಲ . ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿೀವೂ ಕೂಡ. ನ್ಮ್ಮ ಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲವರಿಂದಿಗ್ಗ, ನ್ಮ್ಗ್ಗ 

ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವುದನುನ  ಇತರರಿಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವಲ್ಲಲ  ನ್ಮ್ಮ  ಪಾಠವು 

ಉತು ಮ್ವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಕಲ್ಲಯುವುದು ನಿಮ್ಮ  ಆದಯ ತ್ಯಾಗಿದೆ . 
  

ಇದು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಎಿಂದಾದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಭರವಸೆ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ, ಇಲ್ಲಲ  ಅಸಾಧ್ಯ ವಿಂದು 

ನಾವು ಭ್ಯವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜಕೂಕ  ಸಾಧ್ಯ ವಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಧ್ಯ ತ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು 

ಎಿಂದು ಮಂಜುಗಡೆೆಯನುನ  ಮುರಯಲು ಸಹ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಇಲ್ಲಲ  ಮೌಲಯ ವಿದೆ ... 
  

ಸರ, ನ್ನ್ನ  ಕಾರನ್ ಚ್ಕರ ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ನಿದೆರ ಗ್ಗ ಜಾರದೆ ಮ್ತ್ತು  ಧ್ರರ ವ ತಲೆಗ್ಗ ಓಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಆ ಸಂಜೆ 

ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  ಕೊನೆಗೊಿಂಡಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ವೈದಯ ಕ್ಷೀಯ ಸಿಬಬ ಿಂದಿ ನಾನು ರಾತಿರ  

ಬದುಕುತ್ು ೀನೆಿಂದು ನಿರೀಕಿ್ಷ ಸಿರಲ್ಲಲಲ . ಮ್ರುದಿನ್ ನ್ನ್ನ  1.5 ಶಾಾ ಸಕೊೀಶಗಳ್ನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಇತರ 

ಕ್ಕಲವು ಅಿಂಗಗಳ್ನುನ  ಹರತ್ಗ್ಗಯಲು ಬಯಸಿದೆ . 2.5 ದಿನ್ಗಳ್ ನಂತರ ನಾನು 

ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ್ ಯಿಲಲ ದೆ ಆಸಿ ತ್ರ ಯಿಿಂದ ಹರಬಂದೆ.  
  

ಆದದ ರಿಂದ ….. 
  

ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ  .... 
  

•        ನ್ನ್ನ  ಸಾ ಿಂತ ಉದೆದ ೀಶ ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ 

•        ನ್ನ್ನ  ಭ್ಯವೀದೆರ ೀಕ ಮ್ತ್ತು  ಹೃದಯದ ಬಯಕ್ಕಯನುನ  ಅನುಸರಸಲು ನಾನು 

ಸಿದಿನಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ ಮ್ತ್ತು  ಸೂೂ ತಿೆಯನುನ  ನಾನು 

ಗೌರವಿಸುತ್ು ೀನೆ 

  

ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕಕ  ಮುನ್ನ  ಜೀವನ್ 
  

ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದುದದ ಕೂಕ , ಜನ್ರು ತಮ್ಮ ನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ಆಿಂತರಕ ಅಿಂತಃಪರ ಜೆೆ ಯನುನ  

ನಂಬಲು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನಾನು ಜನ್ರಗ್ಗ ಅವರು 

ಎಲ್ಲಲ ಿಂದ ಬಂದಿದಾದ ರೆ, ಎಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಇಲ್ಲಲ  ಏಕ್ಕ ಇದಾದ ರೆ ಎಿಂದು 

ರ್ೀಧಿಸುವ ವಯ ವಹಾರವನುನ  ನಾನು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ, ತಮ್ಮ ನುನ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕವಾಗಿ 

ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. ನಾನು 1987 ರಿಂದ ಈ ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ರ್ೀಧ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದೆದ  .  
  

ಈ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ವಯ ವಹಾರವನುನ  ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ನಾನು ವಿಚ್ಲ್ಲತನಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  

ಇನ್ನನ ಿಂದು ವಾಯ ಪಾರವನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ . 

ನ್ನ್ನ  ವಾಯ ಪಾರವು ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವಾಗ ಮ್ತ್ತು  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವ 

ಕಾರಣ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಸಾ ಿಂತ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಶರ ದಿೆಯಿಿಂದ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ್ರ 

ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವತು  ಗಮ್ನ್ ಹರಸಿದೆದ . ನಾನು ನಂಬಲಾಗದಷಿ್ಟ  

ಶಕ್ಷು ಯುತವಾದ ಪೌಷಿಿಕಾಿಂಶದ ಪೂರಕಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  

ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶಗಳ್ನುನ  ಎಲಲ ರಿಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ  (ಇದು ಈ ಪೂರಕಗಳ್ 

ಪರಣಾಮ್ವಾಗಿರಬಹುದು) . 

ನಾನು ವಿಷಯಗಳ್ನುನ  ಈ ಪೂರಕ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ತಡಗಿದರು ಮಾಡಿತ್ತ ಕಾಣುತು ದೆ ನ್ನ್ನ  

ದೇಹದಲ್ಲಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ಪೂರಕ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತಿು ದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಬಹಳ್ ಹಿಿಂದೆಯೇ ಕಲ್ಲತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ತಯ ಸ ನಂತರ ಪೂರಕ ತಿಳಿಸುತ್ತು ರೆ 

ಇಲಲ  ಇರಬಹುದು ಆ ವಯ ಕ್ಷು  ಅಗತಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷಿ್ಟ . ಜನ್ರ ನ್ನೀಡುವುದು ಬದಲಾವಣೆ 



ವಾಸಿಸುತ್ತು ರೆ, ಮ್ತ್ತು  ನ್ನೀಡಿ ing ಅವುಗಳ್ನುನ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಿಂಡ ಅವರ ಆರೀಗಯ  ಮ್ತ್ತು  ರಡ್ 

ಮ್ರಳಿ ಡಿಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದು ಕೇವಲ ಸಿಾ ೀಕರಸಲು ಬಹಳ್ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಿೂ ತಿೆದಾಯಕ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ ನ್ನೀವು ತಮ್ಮ ನುನ . ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದ ಬಹುಭ್ಯಗವನುನ  ನ್ನೀವಿನ್ಲ್ಲಲ  

ಕಳೆದಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ಸರಳ್ ಸತಯ ಗಳ್ನುನ  ವಿವರಸಲು ಯಾರಗೂ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ , 

ನಾನು ಅವುಗಳ್ನುನ  ಕಾಯೆಗತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ನ್ನ್ನ  ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಕ  ದೊಡೆ  

ವಯ ತ್ತಯ ಸವನುನ ಿಂಟು ಮಾಡಿತ್ತ. ಆಗ ಯಾರಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಿಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಲ  

ನಾನು ತ್ತಿಂಬಾ ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದೆ.  
  

ಈ ಆರೀಗಯ  ವಯ ವಹಾರದಿಿಂದ ನ್ನ್ನ  ಉಳಿಕ್ಕಯ ಆದಾಯವು ತಿಿಂಗಳಿಗ್ಗ $ 5000 ತಲುಪ್ಪದಾಗ, 

ಜನ್ರು ತಮ್ಮ ನುನ  ತ್ತವು ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕವಾಗಿ ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಮ್ತ್ತು  ಜೀವನ್ದ 

ಮೂಲಕ ಪರ ಯಾಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹಿಿಂತಿರುಗುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ನಾನು 

ಭರವಸೆ ನಿೀಡಿದೆದ ೀನೆ . ನ್ನ್ನ  ಆದಾಯವು ತಿಿಂಗಳಿಗ್ಗ $ 10,000 ಮೀರ ಬೆಳೆಯುತು ಲೇ ಇತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಭರವಸೆಯನುನ  ಮ್ರೆತಿದೆದ ೀನೆ. ನ್ನ್ನ  ಸಂಪೂಣೆ ಗಮ್ನ್ವು ಹೆಚ್ಚಚ  

ಆದಾಯವನುನ  ಗಳಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ  ಆಗಿತ್ತು . ಹೇಗಾದರೂ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಜನ್ರ 

ಮಾತ್ತಗಳ್ನುನ  ಕೇಳ್ಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ, ಅವರ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಗಮ್ನ್ವು 

ಹಣವಾಗಿತ್ತು . ನನನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ 

ಎಿಂದು ನಾನು ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ನ್ಲ್ಲಲ ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಅಥೆವಾಗಲ್ಲಲಲ  . 
  

ನ್ಮ್ಮ  ಹೃದಯಗಳು ಏನ್ನುನ  ಕೂಗುತು ವಯೀ ಅದು ಎಷಿ್ಟ  ಬಾರ ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ, ಬೇರೆ 

ಏನಾದರೂ ಆಗುವವರೆಗ್ಗ ನಾವು ಮುಿಂದೂಡುತ್ು ೀವ. ಇಿಂದು ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜನ್ರಗ್ಗ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ 

ಹಣಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 
  

ಆಗ ಅದು .... 
  

ಕಾರು ಅಪಘಾತ 29 ಜೂನ್ 2003 
  

ಆ ವಾರಾಿಂತಯ ದಲ್ಲಲ  ಗಾರ ಮೀಣ 

ಪರ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ನ್ಮ್ಮ  ಆರೀಗಯ  ವಯ ವಹಾರದಲ್ಲಲ  ನಾಯಕರಗಾಗಿ ನಾನು ನಾಯಕತಾ  ಶಬಿರಕ್ಕಕ  

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತಿು ದೆದ  . ಎಲಲ ರೂ ಬೇಸತ್ತು  ಭ್ಯನುವಾರ ಮ್ಧ್ಯ ರಾತಿರ  ಮ್ನೆಗ್ಗ 

ಹರಟರು. 

ಕ್ಕಲವು ಗಾರ ಹಕರಿಂದಿಗ್ಗ ಊಟಕ್ಕಕ  ಮ್ನೆಗ್ಗ ಹೀಗುವ ದಾರಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ಅಪಾಯಿಿಂರ್ಟಮ ಿಂಟ್ 

ಹಿಂದಿದದ ರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 4 ಗಂರ್ಟಗ್ಗ ಹರರ್ಟ. ಲ್ಲನೆಟ್ (ನ್ನ್ನ  ಆಗಿನ್ ಹೆಿಂಡತಿ), 

ಹೆಲೆನ್ (ನ್ನ್ನ  ತಂಗಿ) ಮ್ತ್ತು  ಇತರರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಒಡನಾಡಿಸಲು ಯಾರಾದರೂ ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ 

ಪರ ಯಾಣಿಸಬೇಕ್ಕಿಂದು ಒತ್ತು ಯಿಸುತಿು ದದ ರು. ನಾನು ಒಬಬ ಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಹೀಗುವುದು 

ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿತ್ತು . 
  

ವಾರಾಿಂತಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲಸದ ಬಗೆ್ಗ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ತ್ತಿಂಬಾ 

ಸಂತೀಷವಾಯಿತ್ತ. ವಾರಾಿಂತಯ ವು ಜನ್ರು ತಮ್ಮ  ಯಶಸಿಿ ಗ್ಗ ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರಲು ಮ್ತ್ತು  

ಅವರ ಜೀವನ್ದ ಫಲ್ಲತ್ತಿಂಶಗಳ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣವನುನ  ಹಿಂದಿದಾದ ರೆ ಎಿಂದು 

ಅರತ್ತಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 
  

ನಾನು ಮೂರು ಗಂರ್ಟಗಳ್ ಪರ ವಾಸಕ್ಕಕ  ಸುಮಾರು ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟ ಪಟಿ ಣಕ್ಕಕ  ಬಂದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ತ್ತಿಂಬಾ ಸುಸುು  ಮ್ತ್ತು  ನಿದೆದ  ಬರುತಿು ತ್ತು . ಈ ಊರನ್ ಇನ್ನನ ಿಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ಚ್ಕರ ದಲ್ಲಲ  

ನಿದೆದ  ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಯಾರೀ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಲಸುತಿು ದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು 



ನೇಯೆೆ  ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನ್ನ್ನ  ರಸೆು ಯ ಬದಿಯಲ್ಲಲ  ಉಳಿದುಕೊಿಂಡರು, ಮ್ತ್ತು  

ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. 
  

ಮುಿಂಬರುವ ದಟಿ ಣೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ನ್ನ  ಕಾರು ರಸೆು ಯುದದ ಕೂಕ  ತಿರುಗಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ರಸೆು ಯ ಇನ್ನನ ಿಂದು ಬದಿಯ ಕಂದಕವನುನ  ಹಡೆದಾಗ ಏರ್ಬಾಯ ಗ್ ತ್ತಿಂಬಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಎಚ್ಚ ರವಾಯಿತ್ತ. ಏರ್ಬಾಯ ಗ್್ಗಳು ಉಬಿಬ ದಾಗ ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಬಿಳಿ ಪುಡಿಯು ತ್ತಿಂಬುತು ದೆ ಮ್ತ್ತು  

ನಾನು ಏನ್ನ್ನನ  ನ್ನೀಡಲಾಗಲ್ಲಲಲ . ನ್ನ್ಗ್ಗ ಏನ್ನ್ನನ  ನ್ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ  ಏಕ್ಕ 

ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . 
  

ನಾನು ಏನ್ನ್ನನ  ನ್ನೀಡಲಾಗದ ಕಾರಣ, ಕಾರನುನ  ಎಲ್ಲಲ  ಚ್ಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಬಲಗಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ ಉದದ ಕೂಕ  ನಾನು ಸಿ ಿಂಪ್ ಅನುನ  

ಹಡೆದಿದೆದ ೀನೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  ಎಡಕ್ಕಕ  ಚ್ಲ್ಲಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಲ  ಪೈಪ್್ನ್ನಿಂದಿಗ್ಗ 

ದಂಡೆಯನುನ  ಹಡೆದಿದೆದ ೀನೆ ) ಮ್ತ್ತು  ಎರಡು ಮುಿಂಭ್ಯಗದ ಟೈರ್ಗಳು 

ಹಾರಹೀಗಿವ. ನಾನು ನಂತರ ನ್ನ್ನ  ಬಲಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ ರುವ ಗೇಟ್ ಪೀಸಿ್ಟ  ಅನುನ  ಹಡೆದು 

ಮ್ತು ಷಿ್ಟ  ಎಡಕ್ಕಕ  ತಿರುಗಿದೆ. ದೊಡೆ  ದಂಡೆಯ ಪಕಕ ದಲ್ಲಲ  ಕಾರು ಹೀಗುತಿು ರುವುದನುನ  ನಾನು 

ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಳ್ವಾದ "ವಿ" ಡೆರ ೈನ್ ಆಗಿತ್ತು . ನಾನು ಅದರ ಉದದ ಕೂಕ  ಚ್ರಂಡಿಯ 

ಕ್ಕಳ್ಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ ದೆದ . 
  

ಏರ್ಬಾಯ ಗ್ ಧೂಳು ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಮುಿಂದೆ ಬರುವ ವಿದುಯ ತ್ ಕಂಬವನುನ  ನ್ನೀಡುವಷಿ್ಟ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ... ಅತಯ ಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ. ನಾನು ದೂರ ಹೀಗಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಕಾರು 

ಸಿಿ ೀರಿಂಗ್ ವಿೀಲ್ಗ್ಗ ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸಲ್ಲಲಲ  (ಟೈರ್ಗಳು ಹಾರಹೀಗಿವ ಎಿಂದು ನಾನು ನಂತರ 

ಕಂಡುಕೊಿಂಡೆ). 

ಧ್ರರ ವವು ಮೇಲಕ್ಕಕ  ಬರುತಿು ರುವುದನುನ  ನಾನು ನ್ನೀಡಿದ ತಕ್ಷ್ಣ , ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ವು ನ್ನ್ನ  

ಕಣುಣ ಗಳ್ನುನ  ಮೀರ ಹಳೆಯಿತ್ತ . ನಾನು ಲ್ಲನೆಟ್ ( ನಂತರ ಪತಿನ ) ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂಬರ (ಮ್ಗಳು 

3 ವಷೆ) ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಉದೆದ ೀಶವನುನ  ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಇದು ನ್ನ್ನ  ಸಾಯುವ ಸಮ್ಯವಲಲ  

ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . 

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳಿಗ್ಗ ಒತಿು  ಹೇಳಿದೆ 

"ಇದು ಅಲಲ , ನ್ನ್ನ  ಸಮ್ಯ ಮುಗಿದಿಲಲ !" 
  

ನಾನು ಇದನುನ  ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷ್ಣ, ಮೇಲ್ಲನಿಿಂದ ಕಾರನ್ನಳ್ಗ್ಗ ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಕು ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  

ಸುಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತು ವರದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ರಕ್ಷ್ಣಾತಮ ಕ ಶಕ್ಷು ಯ ಕೂಪದಲ್ಲಲ  ಸುತಿು ಕೊಿಂಡಿತ್ತ. ಅದೇ 

ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ಕಾರನುನ  ಧ್ರರ ವದ ಮೇಲೆ ಅಪಿ ಳಿಸಿ ಅದರಿಂದಿಗ್ಗ ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ವಿಶಾರ ಿಂತಿಗ್ಗ 

ಬರುವ ದೃಶಯ ವನುನ  ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ನಾನು ಕಾರನ್ ಮುಿಂಭ್ಯಗಕ್ಕಕ  ಇಬಬ ರು 

ಪುರುಷರ ಸಹಾಯದೊಿಂದಿಗ್ಗ ನ್ಡೆಯುತಿು ದೆದ , ನ್ನ್ನ  ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ್ಲ್ಲಲ . ಆಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ ರ್ಚನಾನ ಗಿ 

ತಿಳಿದಿದೆ. 
  

ನಾನು ಆರಾಮ್ವಾಗಿರುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅಪಘಾತದಲ್ಲಲ  ಶರಣಾಗಿದೆದ ೀನೆ, ನಾನು ಸರಯಾಗುತ್ು ೀನೆ 

ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದೆದ .  ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ೇನೆ . 
  

ನಾನು ಪೂತಿೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಕಾರು ವಿಶಾರ ಿಂತಿಗ್ಗ ಬರುತಿು ದದ ಿಂತ್ ನ್ನ್ನ  ಎದೆಯ ಗಾಯ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು  ಆದರೆ ನಾನು ಎಿಂದಿಗೂ ಅನುಮ್ತಿಸುವುದಿಲಲ , 

ಒಿಂದು ಸೆಕ್ಕಿಂಡಿನ್ಷಿ್ಟ  ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಯುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ಯೀಚಿಸಲ್ಲಲಲ . ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಸಹಾಯಕರ ತಂಡದಿಿಂದ ಅಪಘಾತದಿಿಂದ ದೂರ ಸರಯುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  

ಸರಯಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನಾನು ನಂಬಿದೆದ . 



  

ಕಾರನ್ ಮುಿಂಭ್ಯಗದ ಮ್ಧ್ಯ ದಲ್ಲಲ  ಕಾರು ಧ್ರರ ವಕ್ಕಕ  ಅಪಿ ಳಿಸಿತ್ತ (ಪಲ್ಲೀಸರು ಅಿಂದಾಜು 85 

ಕ್ಷಮೀ/ಗಂ) ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ವಿಶಾರ ಿಂತಿಗ್ಗ ಬಂದರು. ನ್ನ್ನ ನುನ  ಹಿಿಂಬಾಲ್ಲಸುತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ಷು ಯು 

ನಾನು ಧ್ರರ ವಕ್ಕಕ  ವೇಗವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಿದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಅವರು ಬೆರ ೀಕ ಅಲಲ  

ವೇಗವಧ್ೆಕವನುನ  ತಳಿಳ ದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ಜನ್ರು ಅರತ್ತಕೊಳ್ಳ ದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ. 
  

ಕಾರು ವಿಶಾರ ಿಂತಿಗ್ಗ ಬಂದಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಶಾಾ ಸಕೊೀಶಕ್ಕಕ  ಗಾಳಿಯನುನ  ಪಡೆಯಲು ನಾನು 

ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಹೀರಾಡಿದೆ. ಅದು ಗಾಳಿಯಂತ್ ಇತ್ತು  (ನಂತರ ನ್ನ್ನ  ಶಾಾ ಸಕೊೀಶವು ರಕು ದಿಿಂದ 

ತ್ತಿಂಬಿರುವುದನುನ  ನಾನು ಕಂಡುಕೊಿಂಡೆ). 
  

ಎಲ್ಲಲಯೂ ರಕು  ಇರಲ್ಲಲಲ . ವಾಸು ವವಾಗಿ ಅಪಘಾತದಿಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕಟ್ ನ್ನ್ನ  

ಬಲಗೈಯಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ಸಣಣ  ಕಡಿತವಾಗಿದುದ  ಅದು ಕೇವಲ ಒಿಂದು ಸೆಿಂಟ್ಟಮೀಟರ ರಕು ವನುನ  

ಹರಯಿತ್ತ. 
  

ಇಬಬ ರು ನ್ನ್ನ  ಕಾರನ್ ಕಡೆಗ್ಗ ಓಡಿ ಬಂದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಕಾರಗ್ಗ ಬೆಿಂಕ್ಷ ಹತಿು ಕೊಿಂಡಿದೆ 

ಎಿಂದು ಕೂಗಿದೆ (ಏರ ಬಾಯ ಗಿನಿಿಂದ ಧೂಳು ಹಗ್ಗಯಂತ್ ಕಾಣುತು ದೆ) ಅವರು ಕಾರನ್ 

ಬಾಗಿಲನುನ  ತ್ರೆಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಆಘಾತಗಳಿಿಂದ ಹಿಿಂದಕ್ಕಕ  ಹಾರದರು. 
  

ಕಾರನ್ ಬಾಯ ಟರಯಿಿಂದ ಕಾರನುನ  ವಿದುಯ ದಿದ ೀಕರಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನಾವು 

ಕಂಡುಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀವ. 
  

ನಾನು ಈಗ ಸಣಣ  ಉಸಿರನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ. 
  

ನಾನು ಕನಿ್ನ ೀಲ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಮೊಬೈಲ ಫೀನಿನ್ಲ್ಲಲ  ಇದದ  700 ಡಾಲರ ನ್ಗದು ಹಣವನುನ  

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡೆ. 
  

ಅವರು ಬಾಗಿಲನುನ  ತ್ರೆಯಲು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಬಾರ ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರು, ಅವರು ಚ್ಚಲಕರ 

ಬಾಗಿಲನುನ  ತ್ರೆಯುವವರೆಗೂ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ ಮೇಲಾಾ ಗದಲ್ಲಲ  ಬೆರಳುಗಳ್ನುನ  ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 

ಅವರು ಅದನುನ  ಎಳೆದರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲನುನ  ಹಿಡಿದಿದದ  ಇಡಿೀ ಸಮ್ಯ ವಿದುಯ ತ್ 

ಆಘಾತಗಳ್ನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದದ ರು. ಕಾರನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪರ ತಿಯಿಂದು ಫಲಕವೂ 

ಮುಳುಗಿದೆ. ಕಾರು ಸಾ ಲಿ  ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ! ಕಂದಕದಲ್ಲಲ  ಸಿ ಿಂಪ್್ನಿಿಂದ ಚ್ಚಲಕರ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ಗ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 
  

ಒಮೆಮ  ಬಾಗಿಲು ತ್ರೆದಾಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಲೀಹದ ಭ್ಯಗವನುನ  ಮುಟಿಬೇಡಿ ಎಿಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ್ ಎಚ್ಚ ರಕ್ಕಯಿಿಂದ ಇಿಂಚ್ಚ ಇಿಂಚ್ಚ ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ತು  ತ್ತನಾಗಿಯೇ 

ಹರಬಂದೆ. ಇಬಬ ರು ಪುರುಷರು ತಲಾ ಒಿಂದು ತೀಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಿಂಡು ನಾನು 

ಕುಳಿತಿದಾದ ಗ ಕಾರನ್ ಮುಿಂಭ್ಯಗಕ್ಕಕ  ಮಾಗೆದಶೆನ್ ನಿೀಡಿದರು. ಇದು ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಿಯಂತ್ಯೇ 

ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ. 
  

ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ತಿಳಿದಿದದ ರೆ ನಾನು ಸಾಯುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನಾನು 

ಕುಳಿತ್ತಕೊಿಂಡಿದದ ರೆ ನಾನು ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ಮೊಣಕಾಲುಗಳ್ನುನ  ಎತಿು  ನ್ನ್ನ  ಕೈಗಳ್ನುನ  ನ್ನ್ನ  ಎದೆಯನುನ  ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡು ನ್ನ್ನ  

ತಲೆಯನುನ  ಮುಿಂದಕ್ಕಕ  ಒರಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಕುಳಿತ್. ನಾನು ಕುಳಿತ ಕ್ಷ್ಣದಿಿಂದ ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ದೇಹಕ್ಕಕ  ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಚ್ಚನ್ಲ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ವೂ 



ಹಿಿಂದಿನ್ದಕ್ಷಕ ಿಂತ ಉತು ಮ್ವಾಗಿ ರಪೇರ ಮಾಡುವುದನುನ  ನ್ನೀಡಿದೆ. ಪರ ತಿ ಸೆಕ್ಕಿಂಡಿಗೂ ನಾನು 

ನ್ನ್ನ  ದೇಹವನುನ  ಪುನ್ನಿೆಮೆಸುವ ಕ್ಕಲಸದತು  ಗಮ್ನ್ ಹರಸಿದೆ. 
  

ಕಾರುಗಳು ಎಲೆಲ ಿಂದರಲ್ಲಲ  ನಿಲುಲ ತಿು ದದ ವು. 
  

ಏರ್ಬಾಯ ಗ್್ಗಳು ಬಹು ಘಷೆಣೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಲ  ಪರಣಾಮ್ಕಾರಯಲಲ , 

ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮೊದಲ ಪರಣಾಮ್ದೊಿಂದಿಗ್ಗ ನಿಯೀಜಸಲಿ ಡುತು ವ, ಅದು ನ್ನ್ನ  

ಪರಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಹಳ್ಳ ವಾಗಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಅಗತಯ ವಿರುವಾಗ ಅಲಲ . ನಾನು ಕಂಬವನುನ  

ಹಡೆದಾಗ ಏರ್ಬಾಯ ಗ್ ನಿಷಿ ರಯೀಜಕವಾಗಿದೆ (ವಾಸು ವವಾಗಿ ನಾನು ಅದನುನ  ಹಡೆದ 

ಸಥ ಳ್ದಲ್ಲಲ  ಸಿಿ ೀರಿಂಗ್ ಚ್ಕರ ದಿಿಂದ ರ್ೀಲಿ್ಗಳು ಅಿಂಟ್ಟಕೊಿಂಡಿವ). 
  

ಚ್ಳಿಗಾಲದಲ್ಲಲ  ಭ್ಯನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂರ್ಟಯಾಗಿತ್ತು , ಇನ್ನನ  ಸಾ ಲಿ  ಬೆಳ್ಕು ಇತ್ತು  ಆದರೆ 

ಅದು ತಂಪಾಗಿತ್ತು , ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸಿದ ಮೊೀಡವಾಗಿತ್ತು . 
  

ಜನ್ರು ಓಡಿ ಬಂದರು. 
  

ಒಬಬ  ಮ್ಹಿಳೆ ನ್ನ್ನ  ಪಕಕ ದಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತಿದದ ಳು ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು ನ್ಸ್ಟೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹಲವಾರು ಪರ ಶ್ನನ ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದಳು, ನಾನು ಸರ ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿು ದೆದ  ಆದರೆ ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ತ್ತಿಂಬಾ ನ್ನೀವಾಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ಉಸಿರಾಟದ ತಿಂದರೆಯಿತ್ತು . 
  

ಉಷಣ ತ್ಗಾಗಿ ಯಾರೀ ನ್ನ್ನ  ಸುತು  ಬೆಳಿಳ ಯ "ಜಾಗದ ಹದಿಕ್ಕ" ಹಾಕ್ಷದರು. ತಣಣ ನೆಯ ಗಾಳಿ 

ನ್ನ್ನ  ಬೆನಿನ ನ್ ಮೇಲೆ ಬಿೀಸುತಿು ತ್ತು . 
  

ಲ್ಲನೆಟ್ ನ್ನ್ನ  ಹಿಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟ ಪರ ಯಾಣಿಸುತಿು ದದ ಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 

ಅವಳ್ನುನ  ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಅವಳು ಇನ್ನನ  ಮೊಬೈಲ 

ವಾಯ ಪ್ಪು ಯಲ್ಲಲ ಲಲ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಅವಳ್ ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಅಿಂಬರ, ಏಪ್ಪರ ಲ 

(ಮ್ಲತ್ತಯಿ) ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಸಹೀದರ ಹೆಲೆನ್ ಅವಳಿ ಮ್ಕಕ ಳಿಂದಿಗ್ಗ ತ್ತಿಂಬು 

ಗಭಿೆಣಿಯಾಗಿದದ ರು. 
  

ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶವನುನ  ಬಿಟಿ್ಟ ದೆದ ೀನೆ, 

ಹಾಯ್ ಹನಿ, ನಾನು ಸಾ ಲಿ  ಪಾರ ಿಂಗ್ ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ 

ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಕರೆದೊಯುಯ ತಿು ದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಗ್ಗ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲಲ ವು ರ್ಚನಾನ ಗಿದೆ." 
  

ಶಬಿರದಲ್ಲಲ ದದ  ನ್ನ್ನ  ಹತಿು ರದ ಸೆನ ೀಹಿತನಾದ ಮೈಕ್ಕಲ್ಗ್ಗ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಕೇವಲ 10 ನಿಮಷಗಳ್ ದೂರದಲ್ಲಲ ದದ  ಪಟಿ ಣದಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದೆದ . 
  

ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, 

"ಮೈಕ್ಕಲ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಕಾರು ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ನಿಮ್ಮ  ಸಹಾಯ 

ಬೇಕು. ಲ್ಲನೆಟ್ ಶೀಘರ ದಲೆಲ ೀ ಇಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಬರುತ್ತು ಳೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು ಇಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಬಂದಾಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಇಲ್ಲಲ  

ನಿೀವು ಬೇಕು, ನಾನು ಅಿಂತಹ ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂತಹ ಆಫ್ ಆಗಿದೆದ ೀನೆ. 
  

ಮೈಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಷಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಸಥ ಳ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದರು 
  

ನಾನು ಅವರಗ್ಗ ಧ್ನ್ಯ ವಾದ ಹೇಳ್ಲು ಬಯಸಿದದ ರಿಂದ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕಾರನಿಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ಇಬಬ ರು 

ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ್ನುನ  ಹುಡುಕಲು ನಾನು ಮೈಕ್ಕಲ್ನ್ನುನ  ಕೇಳಿದೆ. ಮೈಕ್ಕಲ ನ್ನ್ನ  ಬಳಿಗ್ಗ ಮ್ರಳಿ 



ಬಂದು ನಾನು ಹಡೆದ ಕಂಬ 66,000 ವೀಲಿ್ಗಳ್ನುನ  ಹತ್ತು ಕೊಿಂಡು ಹೀಗುತು ದೆ ಮ್ತ್ತು  

ಅವಾಹಕಗಳು ಮುರದುಹೀಗಿವ ಮ್ತ್ತು  3 ತಂತಿಗಳು ಕಂಬದ ಕ್ಕಳ್ಗ್ಗ ಮ್ತ್ತು  ಕಾರನ್ ಮೂಲಕ 

ಹರಹೀಗುತಿು ದೆ ಎಿಂದು ಯಾರೂ ಕಾರನುನ  ಮುಟಿಬಾರದೆಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರನುನ  

ಮುಟಿ್ಟ ದ ಯಾರಾದರೂ ಬಹುಶಃ ಸಾಯುತ್ತು ರೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 
  

ಅವನು ಜನ್ಸಂದಣಿಯಲ್ಲಲ  ಸುತ್ತು ಡಿದನು ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ ನುನ  ಹರಹಾಕ್ಷದ ಇಬಬ ರು ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು 

ಯಾರು ಎಿಂದು ಅವರಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಎಿಂದು ಎಲಲ ರನುನ  ಕೇಳಿದರು. ಅವನಿಗ್ಗ ಅವರನುನ  

ಹುಡುಕಲಾಗಲ್ಲಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ಅಪಘಾತದ ಸಥ ಳ್ವನುನ  ಯಾರೂ ಬಿಟಿ್ಟ ಲಲ  ಎಿಂದು ಜನ್ರು 

ಹೇಳಿದರು. 
  

ಪಲ್ಲೀಸರು ಬಂದು ನಾನು ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ರೇ ಇದಿದ ೀರಾ ಎಿಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು 

ಸಾ ಯಂಚ್ಚಲ್ಲತವಾಗಿ "ಇಲಲ " ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಏಕ್ಕ ಕೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ ಎಿಂದು 

ಯೀಚಿಸಲ್ಲಲಲ . ಅವರು ದೂರ ಹೀಗಿ ವಾಪಸ್ಟ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇಳಿದರು ನಾನು 

ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ಿಂಟ್ಟಯಾಗಿದೆದ ೀನೆಯೇ ಮ್ತ್ತು  ಮ್ತು ಮೆಮ  ನಾನು "ಇಲಲ " ಎಿಂದೆ. ಅವರು 

ಮೂರನೇ ಬಾರಗ್ಗ ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ  ಧ್ಾ ನಿಯಲ್ಲಲ  "ನಿಮೊಮ ಿಂದಿಗ್ಗ ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದರೂ 

ಇದಾದ ರೆಯೇ?" ಎಿಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ದೇಹವನುನ  ಹುಡುಕುತಿು ರುವಾಗ ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  

ಏಕ್ಕ ಕೇಳುತಿು ದಾದ ರೆಿಂದು ನಾನು ಅರತ್ತಕೊಿಂಡೆ. ನಾನು ಇಲಲ  ಎಿಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಆಶಚ ಯೆವಾಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ಈಗ "ಇಲಲ , ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಲ ". 
  

ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ಬಂದಿತ್ತ. 

ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ಅಧಿಕಾರ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಕ್ಕಲವು ಪರ ಶ್ನನ ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಹತಿು ರದ 

ನ್ಗರದ ಪರ ಮುಖ ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಹೀಗಬೇಕು ಎಿಂದು ಅವರು ನಿಧ್ೆರಸಿದರು 
  

ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ಅಧಿಕಾರಗಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಬೆನುನ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ಲಗಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರು. ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇವಲ 2 ಸೆಿಂಮೀ ಹಿಿಂದಕ್ಕಕ  ಸರಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ನಿಲ್ಲಲ ಸಲು ಕೂಗಿದೆ. ನ್ನೀವು ನಂಬಲಾಗದ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಎಲಾಲ  

ಒತು ಡದಿಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಎಿಂದು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು  . ನಂತರ ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮ್ತ್ು  ನೇರ ಸಾಥ ನ್ಕ್ಕಕ  ಸರಸಿದರು. 

ಸಿ ಷಿ ವಾದ ಮುರದ ಪಕ್ಕಕ ಲುಬುಗಳಿಿಂದ ರಕಿ್ಷ ಸಲು ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇಹವನುನ  ಬಿಗಿಯಾಗಿ 

ಹಿಡಿದಿಟಿುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಏನಾದರೂ ಭಯಾನ್ಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಅವರು 

ಉದೆದ ೀಶಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಇಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ನ್ನ್ನ  ಸಾವಿಗ್ಗ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . 
  

ನ್ನ್ನ  ತಲೆಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದೆ "ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ?" 

ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳು ನಾನು ದೃ firmವಾಗಿರಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  

ಅವರಗ್ಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಹೇಳಿದರು, "ನಾವು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಹೇಳುವುದನುನ  ಜನ್ರಗ್ಗ ಪುನ್ರಾವತಿೆಸಿ" 
  

ಹಾಗಾಗಿ ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ಮ್ನುಷಯ ನಿಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ ಆದರೆ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಲ ಿಂದ ಬರುತು ವ ಎಿಂದು ಹೇಳ್ಲ್ಲಲಲ  

"ನಾವು ಇದನುನ  ಮಾಡಲು ಹರಟ್ಟದೆದ ೀವ, ಒಿಂದೆರಡು ಪುರುಷರು ಬೆನುನ ಮೂಳೆಯ 

ಹಲಗ್ಗಯನುನ  ನ್ನ್ನ  ಬೆನಿನ ನ್ ಮೇಲೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟಿುಕೊಳುಳ ತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಎಲಾಲ  

ಸಾನ ಯುಗಳ್ನುನ  ವಿಶಾರ ಿಂತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಬಲವಾಗಿ 

ತಳುಳ ತು ಲೇ ಇರುತ್ತು ರೆ (ನ್ನ್ನ  ಹಿಡಿತದಿಿಂದ ಅತಯ ಿಂತ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು  ದೇಹ ಒಟಿ್ಟ ಗ್ಗ) ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  



ಎಲಾಲ  ತೂಕವನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾನು ಮಂಡಳಿಗ್ಗ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ. ನಾನು 

ವಿಶಾರ ಿಂತಿಯನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಸಾನ ಯುಗಳ್ನುನ  ಬಿಟಿು ಬಿಟಿ್ರ್ ಗ 

ನಾನು ರ್ೀಡ್ೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಒಲವು ತೀರುತ್ು ೀನೆ. ನಂತರ ನ್ನ್ನ  ಸಿಗನ ಲ್ನ್ಲ್ಲಲ  

ನಿೀವು ರ್ೀಡ್ೆ ಅನುನ  ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಬಹುದು 

ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಸಾನ ಯುಗಳ್ನುನ  ಮ್ತ್ು  ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲಲ . ಒಮೆಮ  ನ್ನ್ನ ನುನ  

ಕ್ಕಳ್ಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿೀವು ನ್ನ್ನ ನುನ  ರ್ೀಡ್ೆ ಉದದ ಕೂಕ  ಇಿಂಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 

ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಷಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತು ದೆ " 
  

ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಈ ಮ್ನುಷಯ ರನುನ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳ್ನುನ  ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ 

ನಂಬಬೇಕಾಗಿದದ ರಿಂದ ನಾನು ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಒಟಿು ಗೂಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ಜೀವನ್ವನುನ  ಅವರ ಕೈಗ್ಗ ಒಪಿ್ಪ ಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಅವರು ಇದನುನ  

ಮಾಡಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಮ್ತ್ತು  ರ್ೀಡ್ೆ ಅನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ನಾನು 

ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಮೃದುವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿರಬೇಕು! ಇದು ಸಾ ಲಿ  ಸಮ್ಯ 

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಿಂಡಿತ್ತ. ಒಮೆಮ  ನಾನು ಕ್ಕಳ್ಗಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರನುನ  ರ್ೀಡ್ೆ ಉದದ ಕೂಕ  ಇಿಂಚ್ಚ 

ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದೆ. 
  

ಅವರು ಇದನುನ  ಮಾಡಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಟ್ರ್ರ ಲ್ಲಯ ಮೇಲೆ ಎತಿು ದರು. 

ಪುರುಷ ವೈದಾಯ ಧಿಕಾರ ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ಹಿಿಂಭ್ಯಗಕ್ಕಕ  ಬಂದರು. 
  

ಒಮೆಮ  ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್್ನ್ಲ್ಲಲ  ಅವರು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಮಾರ್ಫೆನ್ ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

"ಇಲಲ " ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇಳಿದರು "ನಿಮ್ಗ್ಗ ನ್ನೀವಾಗುತಿು ಲಲ ವೇ?" ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, "ನಿೀವು 

ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದಂತಹ ನ್ನೀವು, ನಂಬಲಾಗದ ನ್ನೀವು".  

"ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗ್ಗ ಮಾರ್ಫೆನ್ ಏಕ್ಕ ಬೇಡ?" ಅವನು ಕೇಳಿದ. 
  

ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ "ನ್ನೀವು ಮಾತರ  ನ್ನ್ನ ನುನ  ಭೂಮಗ್ಗ ತಳುಳ ತು ದೆ. ನಾನು 

ಕ್ಷಲೀನ್ನಯ ಟನ್ ಒ W ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾವಿನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಚ್ಲ್ಲಸುತು ವ 

ಎಿಂದು ಮಾರ್ಫೀೆನ್ ಹಿಂದಿತ್ತು  ವೇಳೆ. ನಾನು ಕ್ಷಲೀನ್ನಯ ಟನ್ ಒ W ನ್ನೀವು ನಾನು ನಾನು 

ಇನ್ನನ  ಹ ಇದಕ್ಕಕ  ಪರ ಸುು ತ ಕ್ಷೀಪ್ಪಿಂಗ್, ಭೂಮಯ ದಡಕ್ಕಕ  ನ್ನ್ನ  ರಹನಾನ ಳ್ ಬಂದಿದೆ ಒಿಂದು 

ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ". 
  

"ನಾವು ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಹೀದಾಗ ನಾನು 'ಅದರಿಂದಿಗ್ಗ ಇರಲು' ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಏನಾಗುತಿು ದೆ ಎಿಂದು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತಿು ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಗ್ಗ ಏನು 

ನ್ಡೆಯುತಿು ದೆ ಎಿಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಲೆಲ ". . ಇದನುನ  ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  

ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಬರುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಸಿಬಬ ಿಂದಿಗ್ಗ ಪರ ಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  

ನಿೀಡಲು ಸಿದಿನಾಗಿದೆದ ೀನೆ. ನಾನು ಸಾಯುವುದನುನ  ಎಿಂದಿಗೂ ಪರಗಣಿಸಿಲಲ  . ಹಾಗಾಗಿ 

ಮುಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ದ ಬಗೆ್ಗ  ಮ್ತ್ತು  ಏನಾಗುತಿು ದೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ತ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದೆದ . ಇದು ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕ ಆಯೆಕಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ  ಆದರೆ ನಾನು 

ಬದುಕುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂಬ ನ್ನ್ನ  ಅಚ್ಲ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಪರಣಾಮ್ವಾಗಿದೆ. 
  

{ಬಾಲಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಆಗಾಗೆ್ಗ  ನ್ನ್ನ  ಕಾಲೆಬ ರಳುಗಳ್ನುನ  ಚ್ಚಚ್ಚಚ ತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಆ ರೀತಿಯ 

ತಿೀವರ ವಾದ ನ್ನೀವಿನಿಿಂದ ನ್ರಳುತಿು ದೆದ . ಒಿಂದು ದಿನ್ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇವದೂತನ್ನುನ  ಈ 

ರೀತಿಯ ನ್ನೀವನುನ  ಹೇಗ್ಗ ತಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಿಂದು ಕೇಳಿದೆ, ನ್ನ್ನ  ದೇವದೂತನು 

"ನಿೀನು ನ್ನೀವನುನ  ತಡೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಆದರೆ ನಿೀವು ಅದನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಸಬಹುದು, 



ಅದರಿಂದಿಗ್ಗ ಒಿಂದಾಗಿರ, ಅದು ಒಿಂದು ಕಾಯೆವನುನ  ಹಿಂದಿದೆ ಎಿಂದು ಅರತ್ತಕೊಳಿಳ " 

ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನ್ನ್ನ ನೆನ ೀ ಯೀಚಿಸಿದೆ , ನ್ನೀವಿನ್ 

ಉದೆದ ೀಶವೇನು? ಏನ್ನೀ ತಪಿಾ ಗಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಆ ಭ್ಯಗಕ್ಕಕ  ಗಮ್ನ್ ಬೇಕು ಎಿಂದು 

ಹೇಳುವುದು ನ್ನೀವು ಎಿಂದು ನಾನು ಅರತ್ತಕೊಿಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮ್ತ್ು  ನ್ನ್ನ  

ದೇವದೂತನ್ನುನ  ಕೇಳಿದೆ "ನ್ನೀವು ನ್ನ್ನ  ದೇಹದಲ್ಲಲ  ಗಮ್ನ್ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಪರ ದೇಶದ 

ಸೂಚ್ಕವೇ?" ಉತು ರ "ಹೌದು".  

ನಾನು ನಂತರ ಕೇಳಿದೆ, "ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನೀವು ತನ್ನ  ಕ್ಕಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದೆ ಎಿಂದು ನಾನು 

ಒಪಿ್ಪ ಕೊಿಂಡರೆ ಮ್ತ್ತು  ಆ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಅಗತಯ ವಿರುವ ಗಮ್ನ್ವನುನ  ನಾನು ಈಗ 

ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಅರತ್ತಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅಗತಯ  ಕರ ಮ್ಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇನುನ  ಮುಿಂದೆ ನ್ನೀವಿನ್ ಅಗತಯ ವಿಲಲ ವೇ?" ಉತು ರವು "ಹೌದು". 

ನಾನು ಇದನುನ  ಬಾಲಯ ದಲ್ಲಲ  ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ, ನ್ನ್ನ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ 

ಸಹಾಯಕರಿಂದಿಗ್ಗ (ದೇವತ್ಗಳು) ಈ ಸಂಭ್ಯಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದಾಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ 10 ವಷೆಕ್ಷಕ ಿಂತ 

ಹೆಚಿಚ ಲಲ , ಮ್ತ್ತು  ನ್ನೀವಿನ್ ಬಗೆ್ಗ  ನಾನು ಕಲ್ಲತದುದ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೈಗಳ್ನುನ  ಹಾಕುವುದು 

ಮ್ತ್ತು  ಇದು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಎಷಿ್ಟ  ಶಕ್ಷು ಯುತವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ನಾನು 

ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಚ್ಚನ್ಲ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆ್ಗ  ನಾನು ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಕಾಲೆಬ ರಳ್ನುನ  ಸಿ ಬ್ 

ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  ತಕ್ಷ್ಣವೇ ನ್ನೀವಿನ್ ಸಂದೇಶವನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಸಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  

ಬದಿವಾದ ಕರ ಮ್ವನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು 

1) ನ್ನೀವಿನ್ ಸಂದೇಶವನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಸಿ ಮ್ತ್ತು  ಅದರ ಕ್ಕಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ 

ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು,      

2) ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಚ್ಚನ್ಲ ಶಕ್ಷು       

3) ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ವಿಶಾರ ಿಂತಿ ಪಡೆಯಿರ, ನ್ನೀವು "ನ್ನೀಯಿಸುವ" ಯಾವುದೇ 

ಆಲೀಚ್ನೆಯನುನ  ದೂರವಿಡಿ ಅದು ಈಗ ಸಿಾ ೀಕರಸಲಿ ಟಿ  ಸಂದೇಶವನುನ  

ಕಳುಹಿಸುತಿು ದೆ.      

4) ನ್ನೀವು ತಕ್ಷ್ಣವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ ಮ್ತ್ತು  ಆಗಾಗೆ್ಗ  ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ 

ಹೀಗುತು ದೆ. }      
  

ನ್ನ್ನ  ಜೊತ್ಗಿದದ  ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ವಯ ಕ್ಷು  ಮುಿಂದಿನ್ ಸಣಣ  ಪಟಿ ಣದವರೆಗ್ಗ ಸವಾರ ಒರಟ್ರ್ಗಿತ್ತು  

ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಸರ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ನಾವು ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಸೈರನ್್ಗಳಿಲಲ ದೆ ಪರ ಯಾಣಿಸಿದೆವು (ದಿೀಪಗಳ್ ಬಗೆ್ಗ  ಖಚಿತವಿಲಲ ) 

ಸವಾರ ನಿಧ್ಯನ್ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನೀವಿನಿಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 
  

ನಾನು ಪರ ತಿ ಬಂಪ್ ಅನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಪರ ತಿ ಚ್ಲನೆಯು ಅತಯ ಿಂತ ನ್ನೀವಿನಿಿಂದ 

ಕೂಡಿದೆ. ನ್ನ್ನ  ದೇಹವು ಹೇಗ್ಗ ಇರಬೇಕ್ಕಿಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ, ರ್ಫಟ್, ಆರೀಗಯ ಕರ, 

ಬಲ್ಲಷಿ  ಮ್ತ್ತು  ರ್ಚನಾನ ಗಿರಬೇಕ್ಕಿಂದು ನಾನು ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದೆ. ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇಹವನುನ  

ಗುಣಮುಖವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಪೂಣೆವಾಗಿ ಕಾಣುತಿು ದೆದ . 
  

ನಾವು ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ಸಾ ಲಿ  ಸಮ್ಯದ ನಂತರ ನ್ನ್ನ  ಮೊಬೈಲ ಫೀನ್ 

ರಿಂಗಾಯಿತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅಪಘಾತಕ್ಷಕ ೀಡಾದಾಗ ನಾನು ಹೀಗುತಿು ರುವುದು ನ್ನ್ನ  

ನೇಮ್ಕಾತಿ ಎಿಂದು ನಾನು ನ್ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಕರೆ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು 

ಮ್ತ್ತು  ಅವಳ್ ಕುಟುಿಂಬವು ಊಟಕ್ಕಕ  ನ್ನ್ನ ನುನ  ನಿರೀಕಿ್ಷಸುತಿು ರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಬರುತಿು ಲಲ  

ಎಿಂದು ನಾನು ಅವಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರು ಕುತಿು ಗ್ಗಯ ಬೆರ ೀಸ್ಟ ಅನುನ  ಬಿಚ್ಚಚ ವುದಿಲಲ  

ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಫೀನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತಿು ದದ ಿಂತ್ ನಾನು ಅದನುನ  ಬಿಚಿಚ ಡಲು ತ್ತಿಂಬಾ 

ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ತಲೆ ಚ್ಲ್ಲಸುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಭರವಸೆ ನಿೀಡಿದರೆ 



ಮಾತರ  ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಹೌದು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವನು ಅದನುನ  

ಬಿಚಿಚ ದನು. ನಾನು ಕರೆ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಿಂಡೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ನ್ಮ್ಮ  ಅಪಾಯಿಿಂಟ್್ಮೆಿಂಟ್ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಎರಡು ವಾರಗಳ್ ಕಾಲ ಮ್ರುಹಿಂದಿಸಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  

ಅವಳು ಸರ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಷ್ಮೆ ಕೊೀರ ಬಿೀಳಕ ರಿ್ಟ . ನಾನು ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ 

ನಾನು ಏನ್ನಾನ ದರೂ ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ಹಿಂದಿಸುತಿು ದೆದ , ಏಕ್ಕಿಂದರೆ 

ನಾನು ಚೇತರಸಿಕೊಳುಳ ತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಒಿಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಷಕ ಿಂತ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  

ನಾನು ಆ ಅಪಾಯಿಿಂಟ್್ಮೆಿಂಟ್್ನ್ಲ್ಲಲ ರುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿತ್ತು . 
  

ನಾನು ಮೈಕಲ ಗ್ಗ ಮೊಬೈಲ ಫೀನಿನ್ಲ್ಲಲಯೂ ಮಾತನಾಡಿದೆ. 
  

ಲ್ಲನೆಟ್ ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂಬರ ಅವರಂತ್ಯೇ ನಾನು ಆಸಿ ತ್ರ ಗ್ಗ ಬಂದೆ. ಮ್ತ್ತು  ಮೈಕ್ಕಲ ಕೂಡ ತನ್ನ  

ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ  ಬಂದರು. 
  

ನಾನು ಸುತಿು ಕೊಳುಳ ತಿು ದದ ಿಂತ್ ಪುರುಷ ಆಿಂಬುಯ ಲೆನಿ್  ವಯ ಕ್ಷು  ನ್ನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  ದಾದಿಯರಗ್ಗ 

ಹೇಳುವುದನುನ  ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನುನ  ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . 

ನಾವು ತ್ತತ್ತೆ ವಿಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ ದೆದ ವು. 
  

ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಬರಿ್ಟ ಗಳ್ನುನ  ಕತು ರಸಲು ಬಯಸಿದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅವರಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಪಲ 

ಶಟ್ೆ ಕತು ರಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ನಾನು ಅವರಗ್ಗ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆ ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ನಾನು 

ಧ್ರಸಿದದ  ಶಟ್ೆ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಬಹಳ್ ಮುಖಯ ವಾದ ಶಟ್ೆ ಆಗಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅದನುನ  ಧ್ರಸಲು 

ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಅದನುನ  ತ್ಗ್ಗಯುವುದು ಎಷಿ್ಟ  ಕಷಿ  ಎಿಂದು ಅವರು ವಿವರಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  

ನಾನು ಸರ ನಂತರ ಆರಂಭಿಸೀಣ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. 
  

ನ್ನ್ನ  ಕೈಗಳ್ನುನ  ಎತಿು  ಸುತು ಲೂ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದದ ರಿಂದ ಅದನುನ  ತ್ಗ್ಗಯಲು ತ್ತಿಂಬಾ 

ನ್ನೀವಾಯಿತ್ತ. 
  

ನಾನು ಪಕ್ಕಕ ಲುಬುಗಳ್ನುನ  ಮುರದುಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಸಿ ನ್ೆಮ್ ಮುರದಿದೆ ಮ್ತ್ತು  

ಇನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ನ್ನೀವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ಇಲಲ . 
  

ಅಿಂಬರ ಮ್ತ್ತು  ಲ್ಲನೆಟ್ ಒಳ್ಗ್ಗ ಬಂದರು ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂಬರ ನ್ನ್ನ  ಕೈಯನುನ  ಎತಿು ಕೊಿಂಡು 

"ಡಾಯ ಡಿ ನಿೀವು ಸರಯಾಗುತಿು ೀರಾ?" 

ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ರೂ ನಿಲ್ಲಲ ಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಉತು ರಕಾಕ ಗಿ ಕಾಯುತಿು ದದ ಿಂತ್ 

ಸಂಪೂಣೆ ಮೌನ್ವಾಗಿತ್ತು . 
  

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ತಲೆಯನುನ  ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅವಳ್ ಕಣಿಣ ನ್ಲ್ಲಲ  ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  

ಸುತು ಲ್ಲನ್ ಎಲಲ  ದಾದಿಯರು ಮ್ತ್ತು  ವೈದಯ ರನುನ  ತೀರಸಿ "ಇವರೆಲಲ  ಓಡುತಿು ರುವುದನುನ  

ನ್ನೀಡಿ?" "ಹೌದು" ಅಿಂಬರ ಉತು ರಸಿದ. 

"ಅವರೆಲಲ ರೂ ಓಡುತಿು ದಾದ ರೆ ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಸರ ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು 

ಅವರಗ್ಗ ಅಥೆವಾಗಲ್ಲಲಲ !" 

ಆ ತ್ತತ್ತೆ ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಪ್ಪನ್ ಡಾರ ಪ್ ಅನುನ  ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಬಹುಶಃ 15 ಸೆಕ್ಕಿಂಡುಗಳ್ 

ಕಾಲ ಯಾರೂ ಏನ್ನ್ನನ  ಕದಲಲ್ಲಲಲ  ಅಥವಾ ಏನ್ನ್ನನ  ಹೇಳ್ಲ್ಲಲಲ . 



ಅಿಂಬರ ಮುಗುಳ್ನ ಕುಕ  ವಿಶಾರ ಿಂತಿ ಪಡೆದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದನುನ  

ಮುಿಂದುವರಸಿದೆವು. 
  

ನಾನು ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ಧ್ನಾತಮ ಕವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರ ಯತ್ನನ ಸುತ್ನು ರಲಿಲ್ಲ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  

ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ತಂತರ ಗಳ್ನುನ  ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ಬಳ್ಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ  , ಆದರೆ ಇದು 

ಏನಾಯಿತ್ತ, ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಯಾರಿಂದಿಗಾದರೂ ಏನ್ನಾನ ದರೂ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಭ್ಯಷಣೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಆಲೀಚ್ನೆಗಳು . ಕ್ಕಲವು ವಷೆಗಳ್ 

ನಂತರ ನಾನು ಇದನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಲಲ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ . 

ನಾನು ಕಂಡುಕೊಿಂಡ ಸನಿನ ವೇಶಗಳ್ ಬಗೆ್ಗ  ಸಶಕು ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಲು ನ್ನ್ನ  ಆಿಂತರಕ ಶಸು ನುನ  ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ಕಲಸವನುನ  ನಾನು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಮಾಡಿದೆದ ೀನೆ. 
  

ನ್ನ್ನ  ಅರವನುನ  ಪರ ವೇಶಸಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ನ್ಕಾರಾತಮ ಕತ್ಯನುನ  

ಅನುಮ್ತಿಸಲ್ಲಲಲ . ನ್ನ್ನ  ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಎಲಲ ರನ್ನನ  "ಈ ರೀತಿ ಆಡಲು ಹರಟ್ಟದೆದ ೀನೆ" 

ಎಿಂಬ ನ್ನ್ನ  ಕಿ್ಕ ೀತರ ಕ್ಕಕ  ಕರೆತರುವ ಉದೆದ ೀಶ ಹಿಂದಿದೆದ . ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ದಿಿಂದ ಪರ ಚಂಡ 

ಬೆಿಂಬಲವನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಸುತು ಲೂ ಆತಮ ಗಳ್ ಉಪಸಿಥ ತಿಯನುನ  

ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಿ ಯಿಿಂದ ನಾನು ತಿೀಕ್ಷ್ಣ  ಮ್ತ್ತು  ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಭ್ಯವಿಸಿದೆ. ಭಯದ 

ಸಂಪೂಣೆ ಅನುಪಸಿಥ ತಿ ಇತ್ತು . ಎಲಲ ವೂ ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತು ದೆ ಎಿಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದನುನ  

ಮುಿಂದುವರಸಿದೆ. 
  

ನಿೀವು ದೇವರು, ಜೀಸಸ್ಟ, ಬುದಿ , ಮೊಹಮ್ಮ ದ್, ಸಿಿ ರಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ಯಾರನಾನ ಗಲ್ಲ ನಿೀವು ನಂಬಿದದ ರೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆದ ೀನೆ ಎಿಂಬುದು ಎಲಲ ರಗೂ ಸಾಧ್ಯ  

ಎಿಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ು ೀನೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ  ದೇವರಿಂದಿಗ್ಗ ಅಥವಾ 

ನಿಮೊಮ ಿಂದಿಗಿನ್ ಸಂಪಕೆದ ಆಳ್ವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿೀವು ಊಹಿಸುವ ಯಾವುದನಾನ ದರೂ 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಿಸುತು ದೆ. 
  

ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನುನ  ದುಬೆಲರಾಗಲು ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಮ ನುನ  ಬೇಷರತ್ತು ಗಿ ಪ್ಪರ ೀತಿಸಲು 

ಅನುಮ್ತಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ  ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನ್ನಾನ ದರೂ 

ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತು ದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೈಯೆ. 
  

ಇದು ಎಲಾಲ  ಪರ ತಿರೀಧ್ವನುನ  ಬಿಟಿು ಬಿಡುವ ಅಗತಯ ವಿದೆ. 
  

{ನಾನು ವಿರೀಧಿಸುತಿು ರುವಾಗ ನಾನು ವಾಸು ವವಾಗಿ ನಾನು ವಿರೀಧಿಸುತಿು ರುವ ವಸುು ವಿನ್ 

ಮೇಲೆ ಕೇಿಂದಿರ ೀಕರಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ. 

ನ್ನ್ನ  ಕಡೆಗ್ಗ ಬರುತಿು ರುವುದು ಒಿಂದು ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಆಕಷಿೆತವಾಗಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮ್ಯ 

ಕಾರಣ ಏನೆಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಗೊತಿು ಲಲ . ನಾನು ಏನ್ನಾನ ದರೂ ವಿರೀಧಿಸುತಿು ರುವಾಗ ನಾನು 

ಅದನುನ  ಅನುಭವಿಸುವುದನುನ  ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ು ೀನೆ. ನಾನು ಪರ ತಿರೀಧಿಸುತಿು ರುವ ಈ 

ವಿಷಯವು ಅಡಿಪಾಯದ ಭ್ಯಗವಾಗಿದುದ , ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ವನುನ  ನಿಮೆಸಲು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. ನಾನು ಅದನುನ  ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ಕ್ಕಕ  ಅನುಮ್ತಿಸದಿದಾದ ಗ 

ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ವು ಹಿಡುವಳಿ ಮಾದರಯಲ್ಲಲ  ಹೀಗುತು ದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಏನು 

ವಿರೀಧಿಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂಬುದು ಬರುತು ಲೇ ಇರುತು ದೆ. 
  

ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವವನುನ  ಆಕಷಿೆಸುವುದನುನ  ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ು ೀನೆ, 

ಅದು ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಅಗತಯ ವಿರುವ ವಯ ಕ್ಷು ಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ, 



ಆ ವಯ ಕ್ಷು  ನಿೀವು ಇಲ್ಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ಈಗ ಸಿದಿವಿಲಲ ದ ಭವಿಷಯ ದ ಪರಸಿಥ ತಿಯನುನ  ನಿಭ್ಯಯಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. 
  

ನಾವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಲ ನ್ಮ್ಮ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ಸಥ ಳ್ವನುನ  ತಲುಪುತ್ು ೀವ ಮ್ತ್ತು  ನ್ಮ್ಗ್ಗ ನಾವೇ 

ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತ್ು ೀವ "ನ್ನ್ನ  ಹಿಿಂದಿನ್ ಅನುಭವ ನ್ನ್ಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಈ ಮುಿಂದಿನ್ 

ಸಾಹಸಕ್ಕಕ  ಸಿದಿವಾಗಿದೆ". ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಆಕಷಿೆತವಾದ ಅನುಭವಗಳ್ನುನ  ನಾನು 

ಸಿಾ ೀಕರಸಿದಾಗ ನಾನು ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಸಾಾ ತಂತರ ಯ  ಮ್ತ್ತು  ಸರಾಗವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  

ಸರಯಾದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ಸರಯಾದ ಸಥ ಳ್ದಲ್ಲಲ  ಕೊನೆಗೊಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 
  

ಕ್ಕಲವಮೆಮ  ನಾವು ಏನ್ನಾನ ದರೂ ಮಾಡಲು OTHERS ನ್ಮ್ಗ್ಗ ನಿೀಡುವ ಕಾರಣವನುನ  ನಾವು 

ವಿರೀಧಿಸುತ್ು ೀವ, ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಕಾರಣ, ಮ್ತ್ತು  ಅವರಗ್ಗ ಪರ ಯೀಜನ್ವಾಗುತು ದೆ 

ಮ್ತ್ತು  ನ್ಮ್ಗ್ಗ ಅಲಲ . ನಾನು ನ್ನೀಡುವಾಗ, ಮ್ತ್ತು  ಒಿಂದು ನಿದಿೆಷಿ  ಅನುಭವವನುನ  

ಹಿಂದಲು ನ್ನ್ನ  ಕಾರಣವನುನ  ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳುಳ ತ್ು ೀನೆ, ಆಗ ನಾನು ಅನುಭವವನುನ  

ಸಿಾ ೀಕರಸುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ವಿರೀಧಿಸುವುದನುನ  ನಿಲ್ಲಲ ಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಕ್ಕಲವಮೆಮ  ನಾನು ವಿರೀಧಿಸುತ್ು ೀನೆ ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ನ್ನ್ನ  ದೊಡೆ  ಉದೆದ ೀಶದ ಬಗೆ್ಗ  ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಸಿ ಷಿ ತ್ ಇಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ಇದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಏನ್ನ್ನನ  ನ್ನೀಡಲಾಗದಿದಾದ ಗ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಮುಿಂದೆ ಏನಿದೆ 

ಎಿಂದು ತಿಳಿಯದಿದಾದ ಗ ಕತು ಲೆಯಲ್ಲಲ  ತಳ್ಳ ಲಿ ಟಿ ಿಂತ್. 

ಅದರ ಬಗೆ್ಗ  ಯೀಚಿಸಿ ... ನ್ನ್ನ  ಮುಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿಲಲ ದಿದಾದ ಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  

ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ ಆದರೆ ನ್ನ್ನ  ಮುಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದದ ರೆ 

ಮ್ತ್ತು  ಅದು ಕತು ಲೆಯಾಗಿದದ ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  ಆತಮ ವಿಶಾಾ ಸದಿಿಂದ ಮುಿಂದೆ ಹೀಗಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. 
  

ನಾನು ಅನುಭವವನುನ  ಪರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಶಕ್ಷು ಯುತವಾಗಿ ನಿಭ್ಯಯಿಸಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  

"ನ್ನ್ನ ನುನ  ಈ ಕ್ಷ್ಣಕ್ಕಕ  ಏನು ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದೆ?" ಈ ಹಿಿಂದಿನ್ ಅನುಭವವು ನಾನು ಈಗ 

ಪರ ತಿಬಿಿಂಬಿಸುತಿು ರುವ ಅನುಭವಕ್ಕಕ  ಹೇಗ್ಗ ಸಿದಿವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನ  ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು, 

ನ್ನೀಡಲು, ತಿಳಿಯಲು ಮ್ತ್ತು  ಅನುಭವಿಸಲು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂೂ ತಿೆಯನುನ  

ನಾನು ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ. 
  

ನಾನು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನುನ  ಕಲ್ಲಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅದನುನ  

ಜೇವಿಸಲು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ .} 
  

ಅಿಂಬಸ್ಟೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಲ್ಲನೆಟ್ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಾ ಲಿ  ಹತ್ತು  ಮ್ಲಗಿದೆದ . 
  

ಒಿಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲ  ನಾನು ತ್ತತ್ತೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಿಂದು ಬದಿಗ್ಗ ಚ್ಕರ  ಹಾಕ್ಷದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಟ್ರ್ರ ಲ್ಲಯ 

ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಇಬಬ ರು ನ್ಸ್ಟ್ ಗಳು ನ್ನ್ನ  ಮೇಲೆ ನಿಿಂತಿದದ ರು. ಅವರು ಪರಸಿ ರ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಒಬಬ ರು ಗಭಿೆಣಿಯಾಗಲು ತಿಂದರೆಯಾಗುತಿು ದೆ ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದದ ರು. ನಾನು ಕೇಳುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  "ನಾನು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬಹುದು!" ಇಬಬ ರೂ ಆಘಾತಕೊಕ ಳ್ಗಾದವರಂತ್ ಕಾಣುತಿು ದದ ರು! ನಾನು ಅವಳಿಗ್ಗ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದುಾ ತವಾದ ಆರೀಗಯ  ಉತಿ ನ್ನ ಗಳ್ನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಉತು ಮ್ 

ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಆರೈಕ್ಕ ಉತಿ ನ್ನ ಗಳ್ನುನ  ವಿತರಸುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ. ಇದು ನ್ನ್ನ  

ದೇಹವನುನ  ಪುನ್ನಿೆಮಾೆಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತಿ ನ್ನ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಇವು 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಉತಿ ನ್ನ ಗಳ್ಲಲ  ಎಿಂದು ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ. ಆಕ್ಕಯ ದೇಹದಿಿಂದ ವಿಷವನುನ  

ತ್ಗ್ಗಯುವ ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ಯನುನ  ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಹೆಚಿಚ ನ್ದನುನ  ಹಾಕುವುದನುನ  

ನಿಲ್ಲಲ ಸಿದೆ. ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಆರೈಕ್ಕ ಉತಿ ನ್ನ ಗಳು ಅವುಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಸಂಭ್ಯವಯ  ಹಾನಿಕಾರಕ 



ಪದಾಥೆಗಳ್ನುನ  ಹಿಂದಿರಬಹುದು ಎಿಂದು ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ . ನ್ಮ್ಮ  ಆಹಾರವು 

ಮೊದಲ್ಲನ್ಷಿ್ಟ  ಪೌಷಿಿಕಾಿಂಶವನುನ  ಹಿಂದಿಲಲ  ಎಿಂದು ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ. 

ಈ ಉತಿ ನ್ನ ಗಳ್ನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಗಭಿೆಣಿಯಾಗಿದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ನಾನು ವಿವರಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಆ ದಂಪತಿಗಳು ವಯ ತ್ತಯ ಸವನುನ ಿಂಟು 

ಮಾಡಿದ ಉತಿ ನ್ನ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿದಾದ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವಳಿಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  

ಫೀನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ನಿೀಡಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಅವಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಕರೆ 

ಮಾಡುವಂತ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅವಳಿಗ್ಗ ಉತಿ ನ್ನ ವನುನ  ಆಯೀಜಸುತ್ು ೀನೆ. ನಾನು 

ಮ್ನೆಗ್ಗ ಹೀಗಲು ಸಿದಿವಾಗಿ ಟ್ರ್ರ ಲ್ಲಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಷದಂತ್ ನಾನು ಇದನುನ  ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳು 

ನ್ನ್ನ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಿಂಡಳು ಆದರೆ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಎಿಂದಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ  ... 
  

ಅವರು ಬೆಕ್ಷಕ ನ್ ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮ್ತ್ತು  ಅನೇಕ ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ನುನ  ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳು 

ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಫೆನ್ ಬೇಡ ಎಿಂದು ಒತ್ತು ಯಿಸಿದೆ. 
  

ಅವರು ನಂತರ ಎಲಾಲ  ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಬೆಕುಕ  ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಿದರು, ಏಕ್ಕ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಗೊತಿು ಲಲ . 
  

ಮೊದಲ ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ನ್ನೀವಿನ್ ಬಗೆ್ಗ  ಯೀಚಿಸುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  

ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತಿು ರುವುದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ನೆನ್ಪ್ಪದೆ. ಅವರು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವುಗಳ್ನುನ  ಮ್ತ್ು  ಮ್ತ್ು  ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ನಾನು ಆರಾಮ್ವಾಗಿ 

ಮ್ತ್ತು  ಅದನುನ  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಿಂಡೆ ಮ್ತ್ತು  en  ೆನ್ ಸಥ ಳ್ಕ್ಕಕ  ಹೀಗಿದೆದ . ಮೊದಲ ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ ಬಗೆ್ಗ  

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಚ  ನೆನ್ಪ್ಪಲಲ  ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಷಕ ನ್ ಸಾಕ ಯ ನ್ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ನುನ  ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ 

ನೆನ್ಪ್ಪದೆ. 
  

ಮೈಕ್ಕಲ ನಂತ್ ನ್ನ್ನ  ಸಹೀದರ ಹೆಲೆನ್ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಳು ಆದರೆ ಅದು ತ್ತತ್ತೆ 

ಕೊಠಡಿಯಾಗಿದದ ರಿಂದ ಅವರು ಅಿಂಬರ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಒಿಂದು ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ರನುನ  

ಮಾತರ  ಅನುಮ್ತಿಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಲ್ಲನೆಟ್ ತನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿ ರು. 
  

ನಾನು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ  ಚ್ಚಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಭ್ಯಷಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ದೈನಂದಿನ್ ವಿಷಯಗಳ್ 

ಬಗೆ್ಗ , ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ನ್ನ್ನ  ಸಿಥ ತಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಏನ್ನ ಇಲಲ  ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ನುನ  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನನ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೆನ್ಪ್ಪಲಲ . 
  

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅದು ಹೇಗ್ಗ ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುತು ದೆ 

ಎಿಂಬುದಕ್ಕಕ  ಬದಿನಾಗಿರುತ್ು ೀನೆ. 
  

ಬಹಳ್ ತಡವಾಗಿತ್ತು , ಮ್ಧ್ಯ ರಾತಿರ ಯ ಸಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು  ಎಿಂದು ನಾನು ಭ್ಯವಿಸುತ್ು ೀನೆ, ನಾನು 

ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಸುತಿು ಕೊಿಂಡಾಗ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ನ್ನೀವು ನೆನ್ಪ್ಪಲಲ ದ ಕಾರಣ 

ನಾನು ಮಾರ್ಫೆನ್ ಸಿಾ ೀಕರಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನಾನು ಭ್ಯವಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ನ್ನ್ನ  ಸಹೀದರಯ ಸೆನ ೀಹಿತ್ಯಬಬ ಳು ಈ ಆಸಿ ತ್ರ ಯಲ್ಲಲ  ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  

ದಾದಿಯಾಗಿದದ ಳು ಮ್ತ್ತು  ವಾರಗಳ್ ನಂತರ ಅವಳು ನ್ನ್ನ  ತಂಗಿಗ್ಗ ಹೇಳಿದಳು, ನ್ನ್ನ ನುನ  

ನ್ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವ ದಾದಿಯರಗ್ಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮ ನೆ ಇರಲು ಆರಾಮ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. 
  

ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮೃದುವಾದ ಗಾಳಿಯ ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಎತಿು ದರು ಮ್ತ್ತು  ವೈದಯ ರು 

ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ನ್ೆಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಫೆನ್ ಇಿಂಜೆಕ್ಷ್ನ್ ನಿೀಡಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು "ಇದು 

ನಿಮ್ಗ್ಗ ನಿದೆರ  ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ". 



ನಾನು ಅವನಿಗ್ಗ, "ನಾನು ನಿದಿರ ಸುವುದಿಲಲ , ನ್ನ್ಗ್ಗ ತ್ತಿಂಬಾ ಕ್ಕಲಸವಿದೆ". ಅವನು ನ್ನ್ನ ನುನ  

ವಿಚಿತರ ವಾಗಿ ನ್ನೀಡಿದನು ಮ್ತ್ತು  "ನಿನ್ನ  ಅಥೆವೇನು?" ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ "ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಪುನ್ನಿೆಮಾೆಣ ಮಾಡಲು ದೇಹವಿದೆ !!"  
  

ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಎಲಾಲ  ಭ್ಯಗಗಳಿಗ್ಗ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ದೇಹಕ್ಕಕ  

ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಚ್ಚನೆಲ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ. ನಾನು ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಆಿಂತರಕ ಅಿಂಗಗಳು 

ತಮ್ಮ ನುನ  ಪುನ್ನಿೆಮಾೆಣ ಮಾಡುತು ವ ಮ್ತ್ತು  "ಸಾಮಾನ್ಯ " ಎಿಂದು 

ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಿಂಡವು. ನಾನು ಇದನುನ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿು ದೆದ , ಇಡಿೀ ರಾತಿರ . ನಾನು ಒಿಂದು 

ಕ್ಷ್ಣವೂ ಮ್ಲಗಿಲಲ  ... ತ್ತಿಂಬಾ ಕಾಯೆನಿರತವಾಗಿದೆ. 
  

ಲ್ಲನೆಟ್, ಅಿಂಬರ, ಏಪ್ಪರ ಲ, ಹೆಲೆನ್ ಮ್ತ್ತು  ಮೈಕ್ಕಲ ಎಲಲ ರೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳ್ಲು 

ಪರ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವರನುನ  ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ನ್ನೀಡುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿು ದೆದ , ನಾನು 

ಅವರ ಬಗೆ್ಗ  ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಎಲ್ಲಲ  ತಂಗಿದಾದ ರೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಸಂಭ್ಯಷಣೆಯನುನ  

ಇಟಿುಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನುನ  ಮೊೀರ್ಟಲ್ಗ್ಗ ಕಾಯಿದ ರಸಿದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಆಗಲೇ 

ಭೀಜನ್ವನುನ  ಸೇವಿಸಿದದ ರು. ನಾನು ಗುಡ್್ನೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಅವರನುನ  

ಪ್ಪರ ೀತಿಸುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ಅವರಗ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವರಗ್ಗ 

ಧೈಯೆ ತ್ತಿಂಬಲು ಬಯಸಿದೆದ  ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಿಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಚಿಿಂತಿಸಲ್ಲಲಲ . 
  

ನಾನು ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ  ದಾದಿಯಿಂದಿಗ್ಗ ಚ್ಚಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಂಭ್ಯಷಣೆಗಳ್ನುನ  

ನೆನ್ಪ್ಪಲಲ . (ಅವಳು ನೆನ್ಪ್ಪರಬಹುದು). 

ಒಿಂದು ಹಂತದಲ್ಲಲ  ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂತರ  ವಿಸಜೆನೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಹೇಳಿದೆದ . ಅವಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಬಾಟಲ್ಲಯನುನ  ಕೊಟಿಳು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಎಷಿ್ ೀ 

ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರೂ ಮ್ಲಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಲ  ಮೂತರ  ವಿಸಜೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ  . ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಅದನುನ  ನಿವೆಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದಿದದ ರೆ ಅವರು ಕಾಯ ತಿಟರ ಅನುನ  ಸೇರಸುತ್ತು ರೆ ಎಿಂದು 

ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ! 
  

ನಾನು ಬಾಟಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  ಮೂತರ  ಮಾಡಲು ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮ್ಯ ಪರ ಯತಿನ ಸಿದೆ 

ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . ಭ್ಯನುವಾರ ಊಟದ ಸಮ್ಯದಿಿಂದ ನಾನು ಮೂತರ  ವಿಸಜೆನೆ 

ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಲ , 15 ಗಂರ್ಟಗಳಿಗಿಿಂತ ಮುಿಂರ್ಚಯೇ. 
  

ಆಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಎದುದ  ನಿಲುಲ ವ ಆಲೀಚ್ನೆ ಬಂತ್ತ. ನಾನು ದಾದಿಯನುನ  ಕೇಳಿದೆ "ನಿೀವು 

ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ?" ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು "ಯಾವುದಕಾಕ ಗಿ?" ನಾನು 

"ನಾನು ಎದುದ  ಮೂತರ  ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು "ಯಾವುದೇ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ನಿನ್ನ ನುನ  ಎದುದ  ನಿಲಲ ಲು ಬಿಡುವುದಿಲಲ !" 

ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ನಾನು ಎದುದ  ನಿಿಂತಿದೆದ ೀನೆ, ಒಿಂದೊೀ ನಿೀನು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ಎದೆದ ೀಳ್ಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಾ ಿಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ!" 

ಅವಳು ನಂತರ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ನಿಲಲ ಲು ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಷಗಳು 

ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

ಅಲ್ಲಲ  ನಾನು ಅರೆ ಕತು ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಡಿರ ಪ್ ಸಿಾ ಯ ಿಂಡ್ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ಎಡಗೈ ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡು ನ್ಸ್ಟೆ 

ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದದ  ಬಾಟಲ್ಲಗ್ಗ ಮೂತರ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ . 

ನಾನು ಅದನುನ  ತ್ತಿಂಬಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಷಕ  ಹರಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಅವಳು 

ಹೇಳಿದಳು "ನಿರೀಕಿ್ಷ ಸಿ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಇನ್ನನ ಿಂದು ಬಾಟಲ್ಲಯನುನ  ಪಡೆಯುತ್ು ೀನೆ" ನಾನು 

ಹೇಳಿದೆ "ನಾನು ನಿಲ್ಲಲ ಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ , ನಾನು ಇದನುನ  ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ  ಎಿಂದು 



ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿಲಲ ". ನಾನು ಹರವನುನ  ನಿಲ್ಲಲ ಸಲು ಬಯಸಲ್ಲಲಲ . ಬಾಟಲ್ಲಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 

ತ್ತಿಂಬಿ ಹರಯುತು ಲೇ ಇತ್ತು . 

ನ್ಸ್ಟೆ ನ್ಗಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಹೇಳಿದರು: "ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಒಿಂದನುನ  ಯಾರೂ 

ತ್ತಿಂಬುವುದನುನ  ನಾನು ನ್ನೀಡಿಲಲ ! ನಾನು ಅದನುನ  ಉಜಜ ಬೇಕು ಎಿಂದು ನಾನು 

ಊಹಿಸುತ್ು ೀನೆ! ” 
  

ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನ್ಗುವುದು ಒಿಂದು ಆಯೆಕಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ ವಾದದ ರಿಂದ ನಾನು ನ್ನ್ನ ನೆನ ೀ 

ನ್ಗಿಸಿಕೊಿಂಡೆ. ನ್ನ್ನನ ಳ್ಗಿನ್ ನ್ಗು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಮ್ಹತಾ ದಾದ ಗಿತ್ತು . 
  

ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮ್ತ್ು  ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸೇರಸಲು ಇನ್ನನ  5 ನಿಮಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ನ್ಸ್ಟೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಹೆಚ್ಚಚ  ಚ್ಚಟ್ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆವು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿರಲು ನಾನು ಏನು 

ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ಅವಳು ಕೇಳಿದ ನೆನ್ಪ್ಪದೆ. ನಾನು ಏಕ್ಕ ನಿದೆದ  ಮಾಡುತಿು ಲಲ  ಮ್ತ್ತು  

ನಾನು ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕ್ಕಲಸವನುನ  ವಿವರಸಿದೆ. 
  

ನಾನು ನಿದಿೆಷಿ ವಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಸುತು ಲೂ ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಚ್ಚನೆಲ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ, ನ್ನ್ನ  

ದೇಹವು ಪರ ಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ಬೆಳ್ಕ್ಷನಿಿಂದ ಹರಹಮುಮ ವುದನುನ  ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಕೊರತ್ಯಿಲಲ ದ ಪರ ದೇಶಗಳ್ನುನ  ತ್ತಿಂಬುತು ದೆ ಅಥವಾ ಇತರವುಗಳಂತ್ 

ಪರ ಕಾಶಮಾನ್ವಾಗಿಲಲ . 
  

ನಾನು ಇದನುನ  ಮಾಡಿದುದ  ಹಿೀಗ್ಗ. 
  

ನಾನು ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡದತು  ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ತೀಳುಗಳು ವಿಶಾ ವನುನ  ವಿಸು ರಸುವುದನುನ  

ನಾನು ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ, ನಾನು ಬರ ಹಾಮ ಿಂಡವನುನ  ಅಪಿು ಗ್ಗಯಂತ್ ಸೂಕ ಪ್ 

ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ. ಇದನುನ  ಮಾಡುವುದು ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಸೆಳೆಯುತಿು ದೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ನ್ನ್ನ  ತೀಳುಗಳ್ನುನ  ಉಕ್ಷಕ  ಹರಯುತಿು ತ್ತು  ಹಾಗಾಗಿ ಪರ ತಿ ಸಿಾ ೀಪ್್ನ್ಲ್ಲಲಯೂ ನಾನು ಈ ಶಕ್ಷು ಯ 

ಸಂಪೂಣೆ ಸಮೃದಿಿಯನುನ  ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ  ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ಗ್ಗ ನ್ನ್ಗಿಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ್ದಿದ ದೆ 

ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನಾನು ಪ್ಪೀನಿಯಲ ಗರ ಿಂಥಿಯಲ್ಲಲ  (ಕ್ಷರೀಟದಲ್ಲಲ ) ನ್ನ್ನ  ತಲೆಯ 

ಮೇಲಾಾ ಗಕ್ಕಕ  ಬರುವುದನುನ  ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಸುತು ಲೂ ಅದನುನ  

ಅಗತಯ ವಿಂದು ನಾನು ಭ್ಯವಿಸಿದೆದ . ನಾನು ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತಿು ರುವ ಅದುಾ ತ ಪೂರಕಗಳಿಿಂದ, 

ನ್ನ್ನ  ದೇಹವು ನ್ನ್ನ  ದೇಹದಲ್ಲಲ  ವಿವಿಧ್ ಸಥ ಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಶೇಖರಸಿಟಿ್ಟ ರುವ ಪೀಷಕಾಿಂಶಗಳ್ 

ರಾಶಯನುನ  ಬಳ್ಸುವುದನುನ  ನಾನು ನ್ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಕಲವು ವಷೆಗಳಿಿಂದ ಜನ್ರು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಹೇಳುತಿು ದದ ರು "ನಿೀವು ಏಕ್ಕ ಅನೇಕ ಪೂರಕಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತಿು ದಿದ ೀರ?" ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಮುಗುಳ್ನ ಕುಕ  "ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಾಧ್ಯ " ಎಿಂದು ಹೇಳುತಿು ದೆದ . ಪರ ತಿ ನಾನು ಬಾರ ನಾನು ಕೇವಲ 

ನ್ನ್ನ  ವಿಶಾಾ ಸಾಹೆ ಕೇಳಿದರು ಮ್ತ್ತು  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವ ಇದದ ರು. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಮ್ತ್ತು  

ತಡೆಗಟಿು ವಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಅಪಘಾತಗಳ್ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ  ಪೂರಕಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವುದು 

ಎಷಿ್ಟ  ಮುಖಯ  ಎಿಂದು ನಾನು ಅರತ್ತಕೊಿಂಡೆ. ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜನ್ರು ಪೌಷಿಿ ಕಾಿಂಶದ 

ಕೊರತ್ಯನುನ  ಹಿಂದಿರುತ್ತು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ತ್ತತ್ತೆ ಪರಸಿಥ ತಿಯಲ್ಲಲ  ತಮ್ಮ  ದೇಹಕ್ಕಕ  ದುರಸಿು  

ಕ್ಕಲಸಕಾಕ ಗಿ ಕಚ್ಚಚ  ವಸುು ಗಳ್ ಅಗತಯ ವಿದಾದ ಗ ದೇಹವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೊೀ ಸಥ ಳ್ದಿಿಂದ 

ಕಸಿದುಕೊಳುಳ ವುದು ಅಗತಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಇದು ನ್ನ್ನ  ಬದುಕ್ಷನ್ ಅವಿಭ್ಯಜಯ  ಅಿಂಗ ಎಿಂದು 

ನಾನು ನಂಬುತ್ು ೀನೆ . 
  

ಕ್ಕಲವಮೆಮ  ರಾತಿರ ಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ಒಿಂದು ದೊಡೆ  ಕೊಳ್ವಯಿಂದನುನ  ಸಾಥ ಪ್ಪಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಈ 

ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಚ್ಚನ್ಲ ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತು  ಕೊಳ್ವಯ ಕ್ಕಳ್ಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ದೇವತ್ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಪುನ್ನಿೆಮಾೆಣವನುನ  



ಊಹಿಸುವುದರಲ್ಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಭವಿಷಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು 

ಭ್ಯವಿಸಿದ ಎಲಾಲ  ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ್ನುನ  ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮ್ಯವನುನ  

ಕಳೆಯಬಹುದು . 
  

ನಾನು ಎಿಂಭತು ರ ದಶಕದ ಮ್ಧ್ಯ ಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ  ನೇಪಾಳ್ದ ಹಿಮಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಚ್ಚರಣಕ್ಕಕ  

ಹೀಗಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಅದನುನ  ತ್ತಿಂಬಾ ಪ್ಪರ ೀತಿಸುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಿಂತಿರುಗಲು 

ಬಯಸಿದೆದ . ಅಿಂಬರ ಹುಟಿ್ಟ ದ ಕ್ಷ್ಣದಿಿಂದ ನಾನು ಅವಳಿಗ್ಗ ಪರ ವಾಸದ 

ಸೆಲ ೈಡ್್ಗಳ್ನುನ  ತೀರಸುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ಅವಳಿಗ್ಗ ಸುಮಾರು 20 ವಷೆ ವಯಸಿಾ ಗಿದಾದ ಗ 

ಎಷಿ್ಟ  ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತು ದೆ ಎಿಂದು ಮಾತನಾಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸುಮಾರು 

ಅರವತ್ತು . ಇದನುನ  ಮಾಡಲು ಮ್ತ್ತು  ಬಲವಾದ ಆರೀಗಯ ಕರ ದೇಹವನುನ  ಹಿಂದಲು 

ನಾನು ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ಚಿಕಕ ವನಾಗಿರಬೇಕು ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನ್ನ್ನ  

ಜೀವನ್ದ ಬಹುಪಾಲು ನಾನು ಅನಾರೀಗಯ ದಿಿಂದ ಬಳ್ಲುತಿು ದೆದ  ಅಥವಾ ತ್ತಿಂಬಾ ಕ್ಕಟಿ  

ಬೆನುನ  ಅಥವಾ ತಲೆನ್ನೀವಿನಿಿಂದ ಬಳ್ಲುತಿು ದೆದ . ನ್ನ್ನ  ದೇಹವನುನ  ಇದಕ್ಷಕ ಿಂತ ಉತು ಮ್ವಾಗಿ 

ಪುನ್ನಿೆಮೆಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನಾನು ಇದನುನ  ಕಂಡೆ. ( ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  

" ಅಪ್ಘಾತದ ಮೊದಲು" ಎಿಂದು ನಾನು ಎಿಂದಿಗೂ ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿಲಲ  ..) 
  

ತಿೀವರ  ನಿಗಾದಲ್ಲಲ  ಆ ರಾತಿರ  ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದ ಅತಿ ಉದದ ವಾಗಿದೆ. 
  

ಮ್ರುದಿನ್ ಎದೆಗೂಡಿನ್ ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ ಕ ತನ್ನ  ಸುತ್ತು ಗಳ್ ಆಗಮಸಿದಾಗ ಮ್ತ್ತು  ಅವರಿಂದಿಗ್ಗ 

ಜನ್ರು (ವೈದಯ ರು) ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಹಿಂದಿತ್ತು  , ಸುಮಾರು 12 . ನಾನು ಇನ್ನನ  ಜೀವಂತವಾಗಿದೆದ ೀನೆ 

ಎಿಂದು ಅವರು ಆಶಚ ಯೆಚ್ಕ್ಷತರಾದರು. 
  

ಅವನು ನ್ನ್ನ  ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ  ನಿಿಂತ್ತ ನ್ನ್ನ  ಚ್ಚಟ್ೆ ಅನುನ  ನ್ನೀಡಿದನು. ಅವನು 

ನ್ನ್ನ  ಕಡೆ ನ್ನೀಡಿ "ನಿನ್ಗ್ಗ ಕ್ಕಲವು ಗಂಭಿೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು . 

ನಾನು ಅವನ್ನುನ  ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  "ಅದು ಸರಯೇ ..." ಅವರ ಹೇಳಿಕ್ಕಯ 

ಪರ ಮೇಯವನುನ  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಳ್ಳ ಬಾರದೆಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿತ್ತು . 

ಅವರು ಉತು ರಸಿದರು "ನಾನು ಒಿಂದು ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವಂತ್ 

ಅಗತಯ ವಿದೆ ಒಿಂದೂವರೆ ಶಾಾ ಸಕೊೀಶದ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ತನ್ನ  ಗುಲಮ . ನಾನು 

ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಿಂದು ನಿಣೆಯಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. 
  

ನಾನು ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವನ್ತು  ತೀರಸಿದಾಗ "ನಿೀನು ಎದೆಗೂಡಿನ್ ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ ಕನೇ ಸರ?" 
  

ಅವರು "ಹೌದು" ಎಿಂದು ಉತು ರಸಿದರು 
  

ಮ್ತು ಮೆಮ  ಅವನ್ ಕಡೆಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಬೆರಳ್ನುನ  ತೀರಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಅವನ್ ಕಡೆಗ್ಗ 

ಹೇಳಿದೆ "ಸರ, ಎಿಂದಿಗೂ ಆಗದಂತ್ ನ್ನೀಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ  ಕ್ಕಲಸ".  ನ್ನ್ನ  ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದರು ಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ಆತಮ  ವಾಕಯ ದ 

ಉಳಿದ ಅವನ್ನುನ  ಹಿಿಂದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ. 
  

ಅವನ್ನಿಂದಿಗಿದದ  ಜನ್ರೆಲಲ ರೂ ಒಿಂದು ಹೆಜೆಜ  ಹಿಿಂದೆ ಸರದರು. 
  



ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಒಿಂದೆರಡು ನಿಮಷಗಳ್ ಕಾಲ ನ್ನೀಡಿದರು, ಮೌನ್ವಾಗಿ, ನಾನು ಅವನಿಗ್ಗ 

ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ದೇವತ್ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳುತಿು ದೆದ , ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ಅವರು ಸದಿದ ಲಲ ದೆ ಮ್ತ್ತು  ಶಾಿಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, 

“ಬೆಿಂಬಲ್ಲತ ಕ್ಕಮ್ಮ ನುನ  ಹೇಗ್ಗ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು ದಾದಿಯರನುನ  ನಿಮ್ಗ್ಗ ತೀರಸಿ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ ನಿೀವು ಎಷಿ್ಟ  ಸಾಧ್ಯ ವೀ ಅಷಿ್ಟ  ರಕು ವನುನ  ಕ್ಕಮ್ಮ ಬಹುದು. ನಿೀವು ಆಳ್ವಾಗಿ 

ಉಸಿರಾಡುತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಗ್ಗ ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ರಕು ವನುನ  ಕ್ಕಮುಮ ತ್ತು  ನ್ಡೆಯಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ನಾನು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

ನಾನು "ಸರ" ಎಿಂದೆ. 
  

ಅವನು ಹರಟುಹೀದನು ಮ್ತ್ತು  ನ್ಸ್ಟೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಒಬಬ ರನ್ನನ ಬಬ ರು ನ್ನೀಡುತಿು ದೆದ ವು. 
  

ನಾನು ಮುರದ ಸಿ ನ್ೆಮ್ ಮ್ತ್ತು  ಮುರದ ಪಕ್ಕಕ ಲುಬುಗಳ್ನುನ  ಹಿಂದಿದೆದ  ... 

ಕ್ಕಮುಮ  ಮ್ತ್ತು  ಆಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಕಲಿ ನೆ ... 
  

ನಾನು ಎದುದ  ತಿರುಗಾಡಲು ಧೈಯೆವನುನ  ಒಟಿು ಗೂಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟ ಅಲ್ಲಲ  

ಮ್ಲಗಿದೆದ .  

ನಾನು ನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಗ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ಎದೆದ ೀಳ್ಲು ಅವಳ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  

ಅವಳು "ನಾನು ನಿಮ್ಗ್ಗ ಎದೆದ ೀಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುತಿು ಲಲ " ಎಿಂದು ಹೇಳಿದಳು. 

ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ನಾನು ಎದೆದ ೀಳ್ಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಸುತು ಲೂ ನ್ಡೆಯಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಆಳ್ವಾಗಿ 

ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಡಾಕ ಹೇಳಿದರು ಮ್ತ್ತು  ಅದನೆನ ೀ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲದೆದ ೀನೆ". 

ಅವಳು ದೃicallyವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು "ಅವನು ಈಗ ಅಥೆವಲಲ " 

ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ, "ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಎದೆದ ೀಳ್ಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾನು ಸಾ ಿಂತವಾಗಿ ಎದೆದ ೀಳ್ಬಹುದು." 
  

ಅವಳ್ ಮುಖದಲ್ಲಲ  ಸಾ ಲಿ  ಮಂದಹಾಸವಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ಮುಿಂದಾದಳು. ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ಎದುದ  ನಿಲಲ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 5 

ನಿಮಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಅಲ್ಲಲ  ನಿಿಂತಿರುವುದು ಸಾಕಷಿ್ಟ  ಸಾಧ್ನೆಯಂತ್ 

ಭ್ಯಸವಾಯಿತ್ತ. ನಾನು ಬಹಳ್ ನಿಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಹರರ್ಟ. ಪರ ತಿ 5 ಸೆಕ್ಕಿಂಡಿಗ್ಗ ಒಿಂದು ಹೆಜೆಜ . ನಾನು 

ಆಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಮ್ಲಗಿದಾದ ಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಕಲವು ಬಾರ ಮಾಡಿದಂತ್ 

ರಕು  ಕ್ಕಮುಮ ತಿು ದೆದ . ಪರ ತಿ ಬಾರ ನಾನು ಕ್ಕಮಮ ದಾಗ ರಕು  ನಿಲ್ಲಲ ಸಿದೆ. ನಂತರ ಮ್ತ್ು  ಹರರ್ಟ. ನಾನು 

ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಹೆಜೆಜ  ದೂರವನುನ  ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಹೀಗಿದೆದ . ನ್ನ್ಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ಷು  ಉಳಿದಿಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ತಿರುಗಿದೆ 

ಮ್ತ್ತು  ಹಾಸಿಗ್ಗ ಎಷಿ್ಟ  ದೂರದಲ್ಲಲ ದೆ ಎಿಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . ನಾನು ಹಿಿಂದಿನ್ ರಾತಿರ  

ನಿಭ್ಯಯಿಸಿದಂತ್ಯೇ ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ 15 ಹೆಜೆಜ  ಹಿಿಂದಕ್ಕಕ  ಹೀದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಿ  

ಹಿಂದಿಸಿ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ದೇಹವು ಪರ ತಿಕ್ಷರ ಯಿಸುವುದನುನ  ದೃಶಯ ೀಕರಸಿದೆ. ನಾನು ಮ್ತ್ು  ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ 

ಬಂದು ಅಲ್ಲಲ  ಚೇತರಸಿಕೊಳುಳ ತ್ತು  ಮ್ಲಗಿದೆ. 

ನ್ನ್ನ  ದೇಹವು ನಂಬಲಾಗದಷಿ್ಟ  ದುಬೆಲವಾಗಿತ್ತು . ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಹಲವಾರು 

ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಗಳ್ನುನ  ನ್ಡೆಸಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಆ ಹದಿನೈದು ಹೆಜೆಜ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾಯ ರಥಾನ್ 

ಗಳಿಗಿಿಂತ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ದಣಿದವು. 

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ನ  ದೇಹದ ಪರ ತಿಯಿಂದು ಸಾನ ಯುಗಳು ಅದರ ಶಕ್ಷು ಯನುನ  

ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಿವ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಪರ ತಿ ಸಾನ ಯುವಿನ್ ಬಲವನುನ  ಪುನ್ನಿೆಮೆಸಬೇಕಾದ 

ಮ್ಗುವಿನಂತಿದೆ. 

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ದೇಹಕ್ಕಕ  ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಚ್ಚನೆಲ ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲಸವನುನ  ಮುಿಂದುವರಸಿದೆ ಮ್ತ್ತು  

ನ್ನ್ನ  ದೇಹವು ತನ್ನ ನುನ  ತ್ತನೇ ಪುನ್ನಿೆಮಾೆಣ ಮಾಡುವುದನುನ  ಕಲಿ್ಲ ಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ. 



ಇನ್ನನ ಬಬ ಳು ರಾತಿರ ಯಿಡಿೀ ಮಾಡಿದಂತ್ ನ್ಸ್ಟೆ ನ್ನ್ನ  ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತಿದದ ಳು. 
  

ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟಯ ನಂತರ ನಾನು ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಮ್ತ್ು  ಮಾಡಲು ಸಿದಿ  ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಹರರ್ಟ. ನಾನು ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕದ ಸುತು  

ಸಂಪೂಣೆ ಲಾಯ ಪ್ ಮಾಡುತಿು ದೆದ . 

ಮ್ತು ಮೆಮ  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಕಳೆದು ಮ್ರಳಿದೆ. 
  

ನಾನು ಅಲ್ಲಲ  ಮ್ಲಗಿದಾದ ಗ ನ್ಸ್ಟೆ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇಳಿದರು, "ನಿೀನು ಎಷಿ್ಟ  ಅದೃಷಿ ಶಾಲ್ಲ ಎಿಂದು 

ಅರವಾಯಿತೇ?" 

ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ, "ಊಹಿಂ ಅಲಲ , ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ನಿೀವು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಪರ ಶ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ರಬಹುದು" 
  

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ಕ್ಕಲವು ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳಿಗ್ಗ ನಾವು ಸಾವಿನ್ ವೇಗ ಎಿಂದು ಕರೆಯುವ 

ಒಿಂದು ವಿಷಯವಿದೆ , ಇದರಥೆ ಆ ವೇಗಕ್ಕಕ  ಮ್ತ್ತು  ಕಾರನ್ಲ್ಲಲ ದದ  ಎಲಲ ರೂ 

ಸಾಯುತ್ತು ರೆ . ಸಾಥ ಯಿ ವಸುು ವಿಗ್ಗ (ಕಂಬದಂತ್) ಡಿಕ್ಷಕ  ಹಡೆಯಲು ಸಾವಿನ್ ವೇಗ ಅರವತ್ತು  

ಕ್ಷಮೀ/ಗಂರ್ಟ. ಈ ವಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಪರ ತ್ಯ ೀಕ ಜನ್ರನುನ  ಹಿಂದಿದೆದ ೀವ, ಅವರು 

ನಿಮ್ಮ ಿಂತ್ಯೇ ಅಪಘಾತಕೊಕ ಳ್ಗಾದರು, ನೇರವಾಗಿ ಕಂಬಕ್ಕಕ  ಡಿಕ್ಷಕ  ಹಡೆದರು. ಇಬಬ ರೂ 

ಗಂರ್ಟಗ್ಗ ಅರವತ್ತು  ಕ್ಷಲೀಮೀಟರ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಇಬಬ ರೂ ಸತು ರು, ಆದರೂ ನಿೀವು 

85 ಕ್ಷಮೀ/ಗಂ ಮಾಡುತಿು ದಿದ ೀರ ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು ವಾಸಿಸುತಿು ದಿದ ೀರ. ನಿೀವು ಸಾಕಷಿ್ಟ  

ಅದೃಷಿ ವಂತರು. ” 
  

ಇದು ಅದೃಷಿ ವಲಲ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು  ಆದರೆ ನಾನು ಅದನುನ  ಹೇಗ್ಗ ಮಾಡಿದೆ ಎಿಂದು 

ತಿಳಿಯಲು ಅವಳು ಬಯಸುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಸಹ ಗರ ಹಿಸಿದಳು. ನಾನು ಅಲ್ಲಲ ಯೇ ಮ್ಲಗಿ ನ್ನ್ನ  

ದೇವತ್ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದೆ "ನಾನು ಹೇಗ್ಗ ಬದುಕುಳಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಬದುಕಲ್ಲಲಲ ?" 

ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಉತು ರ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  "ನಿೀವು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಿದ ೀರ" 

ನಾನು ಅವರನುನ  ಮ್ರಳಿ ಕೇಳಿದೆ, "ಇತರರು ಏನು ಮಾಡಿದರು?" 

ಅವರು "ಅವರು ಹೇಳ್ಲಾಗುತು ದೆ ಇಇ ಧ್ರರ ವ ಮುಿಂಬರುವ 'ಸೇ ಓಹ್ ಇಲಲ  !! ನಾನು 

ಸಾಯುತ್ು ೀನೆ! ' ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಸಾಯುತ್ತು ರೆ. " 
  

ನಾನು ಸಾ ಲಿ  ಹತ್ತು  ಅದರ ಬಗೆ್ಗ  ಯೀಚಿಸುತ್ತು  ಮ್ಲಗಿದೆ. 
  

ನಾನು ದಶಕಗಳಿಿಂದ ನ್ನ್ನ  ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ  ವೈಯಕ್ಷು ಕ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಕಲಸಗಳ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಮತಿಗಳ್ನುನ  (ಅಥವಾ ನ್ನ್ನ  ಮತಿಯಿಲಲ ದಿರುವಿಕ್ಕ) ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಹೇಗ್ಗ ನ್ನ್ನ ನುನ  

ನಂಬಲು ಕಲ್ಲತಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಏನ್ನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು 

ಯೀಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವಾಗ ನ್ನ್ನ  ಬಗೆ್ಗ  ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಯೀಚಿಸುತ್ತು ರೆ 

ಮ್ತ್ತು  ನಾನು "ಸರಯಾದ" ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆಯೇ ಎಿಂದು ನಾನು ಹೇಗ್ಗ 

ಚಿಿಂತಿಸುತಿು ದೆದ ನೆಿಂದು ನಾನು ಯೀಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ್ಷಿ್ಟ  ವಿಷಯಗಳ್ ಬಗೆ್ಗ  

ಯೀಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಅದೃಷಿ ವಲಲ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು  ... 
  

ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಪುನಃ ನ್ನೀಡುತಿು ದದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಎಲಲ ರಗೂ ಏನ್ನಾನ ದರೂ ಮಾಡಲು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಹೇಳುತಿು ದದ  ನಾನು ಮಾಡಿದ ಆಯೆಕ ಗಳ್ನುನ  ಅರತ್ತಕೊಿಂಡ ಅವರು ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ , 

ಆದರೆ ನಾನು ಹಕ್ಷಕ ಗಾಗಿ ಗೊತಿು ತ್ತು  ನನಗೆ . 

ಅಪಘಾತದ 5 ವಷೆಗಳ್ ನಂತರ ನಾನು ಸುಮಾರು 100 ಜನ್ರಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  ವಯ ವಹಾರದಲ್ಲಲ  

ತರಬೇತಿ ನಿೀಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಸೆಕ ೈ ಡೈವಿಿಂಗ್್ಗ್ಗ ಹೀದ ಸಮ್ಯದ ಕಥೆಯನುನ  ಹೇಳ್ಲು 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ನಂತರ ತರಬೇತಿಯ ಮ್ಧ್ಯ ದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಇದದ ಕ್ಷಕ ದದ ಿಂತ್ ಅರತ್ತಕೊಿಂಡೆ ನಾನು 



ಸೆಕ ೈ ಡೈವಿಿಂಗ್್ಗ್ಗ ಹೀಗದಿದದ ರೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಲ  ಸಾವನ್ನ ಪಿ್ಪ ರಬಹುದು. ನಾನು 

ಗೊೀಚ್ರಸುವಂತ್ ಕೊೀಣೆಯ ಮುಿಂಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ  ನಿಿಂತ್ತ ನ್ನ್ನ  ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ  ಮೆಚ್ಚಚ ಗ್ಗಯನುನ  

ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸರ ಎಿಂದು ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿರುವುದನುನ  

ಅನುಸರಸುವ ಇರೆ್ಚಯನುನ  ಹಿಂದಿದೆದ ೀನೆ. ನಾನು ನಿಮೊಮ ಿಂದಿಗ್ಗ ಕಥೆಯನುನ  

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ು ೀನೆ ... 
  

ಹಿಿಂದೆ ಎಿಂಭತು ರ ದಶಕದ ಮ್ಧ್ಯ ಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ  (ನ್ನ್ನ  ಇಪಿ ತು ರ ದಶಕದ ಮ್ಧ್ಯ ಭ್ಯಗದಲ್ಲಲ ) ನಾನು 

ವಿಕಿೊ ೀರಯಾ ದೇಶದ ಒಿಂದು ದೊಡೆ  ಪಟಿ ಣದಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಒಿಂದು ರಾತಿರ  

ನಾನು ಆ ಜೀವನ್ ಶೈಲ್ಲಯ ಪರ ದಶೆನ್ವಿಂದನುನ  ನ್ನೀಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಟಂಡೆಮ್ ಸೆಕ ೈ 

ಡೈವಿಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಲ  ಒಿಂದು ವಿಭ್ಯಗವಿತ್ತು , ಅಲ್ಲಲ  ನಿೀವು ಯಾರೀ ಒಬಬ ರನುನ  ಮಾಡಿದಿರ 

ಒಿಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ಜಗಿತಗಳು ಆದದ ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆಿಂದು ಅವರಗ್ಗ 

ತಿಳಿದಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ನಿೀವು ಒಿಂದು ಉತು ಮ್ವಾದ ವಿಮಾನ್ದಿಿಂದ ಜಗಿದು ಭೂಮಯಿಿಂದ 

ಮುಕು ವಾಗಿ ಬಿೀಳುತಿು ೀರ. ನಾನು ಹಲವು ವಷೆಗಳಿಿಂದ ಸೆಕ ೈ ಡೈವಿಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದೆದ  

ಆದರೆ ನಾನು ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾಯುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಬಳಿಳ ಯು 

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡದಿರುವ ಮ್ತ್ತು  ಗಾಳಿಕೊಡೆಯು ತ್ರೆಯದಿರುವ ಬಗೆ್ಗ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಕ್ಕಟಿ  ಭ್ಯವನೆ 

ಇತ್ತು . ಆದದ ರಿಂದ ಟಂಡೆಮ್ ಸೆಕ ೈ ಡೈವಿಿಂಗ್್ನ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ  ಚಿಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲಲ  

ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಅನುಭವಿ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಯಾವುದೇ ಪರಸಿಥ ತಿಯನುನ  ನಿಭ್ಯಯಿಸಬಹುದು. 

ಮ್ರುದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ನಾನು ಟ್ಟವಿ ಸಿೆ ೀಷನ್್ಗ್ಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಎಲ್ಲಲ  ಜಂಪ್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ಕಂಡುಕೊಿಂಡೆ. ಇದು ಸಿಡಿನ ಯ ಹರಗ್ಗ ಇತ್ತು  . ನ್ನ್ನ  

ತಂದೆ ಸಿಡಿನ ಯಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ರಿಂದ ಅದು ಸರ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೀಗಿ ಅವನ್ನಿಂದಿಗ್ಗ 

ಇದುದ  ಕಾರನುನ  ಎರವಲು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು . ನಾನು ವಿಮಾನ್ವನುನ  ಕಾಯಿದ ರಸಿದೆ, 

ಅವನಿಗ್ಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಬರುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ, (ನಾನು ಯಾಕ್ಕ 

ಬರುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ಅವನಿಗ್ಗ ಹೇಳ್ದಷಿ್ಟ  ಬುದಿಿವಂತನಾಗಿದೆದ ). 

ನಾನು ಕಾಯೆಕರ ಮ್ವನುನ  ನ್ನೀಡಿದ ನಾಲುಕ  ದಿನ್ಗಳ್ ನಂತರ ನಾನು ಸಿಡಿನ ಗ್ಗ ಬಂದೆ ಮ್ತ್ತು  

ಒಿಂದು ಕಾರನುನ  ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುತಿು ದದ  

ಏರ್ಸಿಿ ರಪ್್ಗ್ಗ ಎರಡು ಗಂರ್ಟಗಳ್ನುನ  ಓಡಿಸಿದೆ. 
  

ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಲ  ಸಾಕಷಿ್ಟ  ತಿಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತಿು ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು 

ನಾನು ಸೇರಸಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನುನ  ಪ್ಪರ ೀತಿಸುತಿು ದೆದ  ಆದರೆ ಅದು 

ಕಾಯೆರೂಪಕ್ಕಕ  ಬರುತಿು ಲಲ . ನಾನು ರಚ್ಡ್ೆ ಬಾಯ ಚ್ ಅವರ ಪುಸು ಕವನುನ  ಎಿಂದೆಿಂದಿಗೂ 

ಸೇತ್ತವ ಓದುತಿು ದೆದ . ಈ ಪುಸು ಕವು ಆತಮ  ಸಂಗಾತಿಗಳ್ ಪರಕಲಿ ನೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ಮ್ತ್ತು  ನಾವು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿದಿೆಷಿ  ವಯ ಕ್ಷು ಗ್ಗ ಉದೆದ ೀಶಸಿದೆದ ೀವಯೇ ಎಿಂಬುದರ 

ಬಗೆ್ಗ . ನಾನು ಸಿಡಿನ ಗ್ಗ ಆಗಮಸಿದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಓದುತಿು ದದ  ಪುಸು ಕದ 

ಭ್ಯಗವಿಂದರೆ ರಚ್ಡ್ೆ ತನ್ನ  ಆತಮ  ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಿಗಿನ್ ಸಂಬಂಧ್ವನುನ  ನಿಭ್ಯಯಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ಸಣಣ  ಏಕೈಕ ಎಿಂಜನ್ ವಿಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  ಹೀದನು . ಅದು ಅಪಿ ಳಿಸಿತ್ತ 

ಮ್ತ್ತು  ಗಾಳಿಕೊಡೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ . ಸನಿನ ವೇಶವು ನಾನು ಏನ್ನುನ  

ಹಿಂದಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀನ್ನೀ ಹಾಗ್ಗ ಗಮ್ನಾಹೆವಾಗಿತ್ತು . ನ್ನ್ನ  ಸಮ್ಯಕ್ಷಕ ಿಂತ ಮುಿಂರ್ಚಯೇ 

ನಾನು ಸಾಯುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ಸಿಿ ರಟ್ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಅನುಸರಸದಂತ್ ಹೇಳ್ಲು 

ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿು ದೆಯೇ ಎಿಂದು ನಾನು ಆಶಚ ಯೆ ಪಡುತ್ು ೀನೆ. ಅದನುನ  ಅನುಸರಸುವುದು 

ಮುಖಯ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ನಾನು ಸಾವಿನ್ ಭಯವನುನ  ಜಯಿಸಲು 

ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಇದು ಮುಖಯ  ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿತ್ತು . ಇದು ಎಷಿ್ಟ  

ಮುಖಯ  ಎಿಂಬುದನುನ  ಅಥೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಇನ್ನನ  20 ವಷೆಗಳು 

ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಸಿಡಿನ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಆ ಎರಡು ದಿನ್ಗಳು ನ್ನ್ನ  ಜೀವನ್ದಲ್ಲಲ  ಭಯವನುನ  ತಳ್ಳ ಲು 



ಮ್ತ್ತು  ಅಜೆಾ ತರಿಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸದಿರಲು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಶಕ್ಷು ಯುತವಾಗಿ ಸಾಥ ಪ್ಪಸಿತ್ತ ಎಿಂದು 

ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ . 
  

ನಾನು ಏರ ಸಿಿ ರಪ್ ಗ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಲ  ವಿಮಾನ್ಗಳು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಲ  ನಿರತವಾಗಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  

ಜನ್ರು ಎಲೆಲ ಿಂದರಲ್ಲಲ  ಓಡಾಡುತಿು ದದ ರು. ಇದು ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ದಿನ್ವಾಗಿದುದ , ಸಾ ಲಿ  ಮೊೀಡ 

ಮ್ತ್ತು  ಸೂಯೆ ಹಳೆಯುತಿು ದದ . 
  

ನಾನು ನ್ನೀಿಂದಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಹಣವನುನ  ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಹಣವನುನ  

ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು ಅವರು ವಿವರಸಿದರು. ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ತರಬೇತಿಯ 

ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯದ ರು ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ಗ್ಗ ಸರಹಿಂದಿದರು. 

ಗಾಳಿಯು ಏರತ್ತ ಮ್ತ್ತು  ಆಗ ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೇಳ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಒಿಂದು ನಿದಿೆಷಿ  ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ 

ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೈವ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ , ಆದರೂ ನಿಯಮತ ಸೆಕ ೈ ಡೈವಿಿಂಗ್ ಇನ್ನನ  

ನ್ಡೆಯುತಿು ದೆ. ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು ಗಾಳಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತಿು ದಾದ ಗ ನಾನು ನ್ನ್ನ  

ಪುಸು ಕವನುನ  ಓದುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ಆಕಾಶದ ಡೈವಿಿಂಗ್ ಅನುನ  ನ್ನೀಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  

ಶೌಚ್ಚಲಯಕ್ಕಕ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ನ್ನ್ನ ಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಉಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ  ... 
  

ನಾನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  10 ರಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗ್ಗ ದಿನ್ವಿಡಿೀ ಕಾಯುತಿು ದೆದ  . ಅವರು ಅತಯ ಿಂತ 

ಕ್ಷ್ಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  5 ಗಂರ್ಟಗ್ಗ ಹಿಿಂತಿರುಗಿದರೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  

ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಜಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ ಎಿಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸರ ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ಮ್ನೆಗ್ಗ ಹರರ್ಟ. 
  

ನಾನು ಮ್ನೆಗ್ಗ ಬಂದೆ ಮ್ತ್ತು  ರಾತಿರ  ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ರಾತಿರ ಯಿಡಿೀ ನ್ನ್ನ  ಪುಸು ಕವನುನ  ಓದಿದೆ, 

ರಚ್ಡ್ೆ ಮೃತಪಟಿ್ಟ ದಾದ ನೆಯೇ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಪುಸು ಕದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಶವಿದೆಯೇ ಎಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿು ದೆದ . ನಾನು 

ಸಂವಹನ್ ಕಲ್ಲತರು ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ , ನಾನು ಈಗ 

ಮಾಡುವಂತ್ , ನ್ನ್ನ  ದೇವತ್ಗಳ್ / ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಸಹಾಯಕರು. 
  

ನಾನು ಬೇಗನೆ ಹಾಸಿಗ್ಗಯಿಿಂದ ಎದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಸಾ ಲಿ  ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  

ಏನಾದರೂ ನ್ನ್ನ  ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗುತಿು ದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ... 
  

ನಾನು 5 ಗಂರ್ಟಗ್ಗ ಏರ ಸಿಿ ರಪ್ ಗ್ಗ ಬಂದೆ ಮ್ತ್ತು  ಗಾಳಿಯು ಸು ಬಿವಾಗಿತ್ತು . ನಾನು 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ರಿಂದ ಹುಡುಗರಗ್ಗ ಆಶಚ ಯೆವಾಯಿತ್ತ. ಅವರು ಯಾರೂ 

ತಿಳಿಸಿದರು ಇದುವರೆಗೆ ಮ್ರುದಿನ್ ಮ್ರಳಿ ಬನಿನ . ಅವರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ವಿಮಾನ್ದಲ್ಲಲ  

ಕರೆದೊಯದ ರು ಮ್ತ್ತು  ಮೇಲಾಾ ಗದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಚ್ಕರ ದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಸಣಣ  ಲೀಹದ ತರಿ್ಟ ಯ 

ಮೇಲೆ ಹೆಜೆಜ  ಹಾಕುವಂತ್ ಹೇಳ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ಲ ೀಟ್ ಕೇವಲ ಒಿಂದೂವರೆ ಸೆಟ್ ಅಡಿಗಳಿಗ್ಗ 

ಮಾತರ  ದೊಡೆದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಯಭೇತನಾಗಿ ಮೆಟಲ ಬಾರ ಮೇಲೆ 

ನೇತ್ತಡುತಿು ದೆದ  . ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ನ್ನ  ಸಾವಿಗ್ಗ ಜಗಿಯುತಿು ರುವಂತ್ ಭ್ಯಸವಾಯಿತ್ತ. 
  

ನಾನು ಹರತ್ಗ್ಗಯಲು ಹೀಗುತಿು ರಲ್ಲಲಲ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಇಲ್ಲಲ  ಸಾಯಲು ಬಯಸಿದದ ರೆ ಮ್ತ್ತು  

ಈಗ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ ಕಟಿ್ಟ ಕೊಿಂಡ ವಯ ಕ್ಷು  "ಜಂಪ್" ಎಿಂದು ಕೂಗಿದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಹೀಗಲು ಬಿರಿ್ಟ . ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಅರೆ ಪರ ಜೆೆ ಗ್ಗ ಜಾರದೆ. ನ್ನ್ನ  ಕಣುಣ ಗಳು ತ್ರೆದಿದದ ವು 

ಆದರೆ ಎಲಲ ವೂ ಕಪಿು . ನ್ನ್ನ  ಪರಸರದ ಬಗೆ್ಗ , ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಲ ದೆದ ೀನೆ ಅಥವಾ 

ಏನಾಗುತಿು ದೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಪರ ಜೆಾ ಪೂವೆಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ . ಆದರೆ ನಾನು ದೂರದಲ್ಲಲ  

ಒಿಂದು ಧ್ಾ ನಿಯನುನ  ಕೇಳುತಿು ದೆದ . ನಾವು ಉರುಳುತಿು ದದ ಿಂತ್ ನ್ನ್ನ  ಕಾಲುಗಳ್ನುನ  



ಹಿಡಿಯುವಂತ್ ಧ್ಾ ನಿ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೂಗುತಿು ತ್ತು . ಅವನ್ ಬಾಯಿ ನ್ನ್ನ  ಕ್ಷವಿಯ ಪಕಕ ದಲ್ಲಲ ತ್ತು  

ಆದರೆ ಅವನು ಒಿಂದು ಮೈಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಲ ದದ ಿಂತ್ ತೀರುತಿು ತ್ತು . ಸಾ ಲಿ  ಸಮ್ಯದ ನಂತರ 

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಕಾಲುಗಳ್ನುನ  ಕಟಿ್ಟ ಕೊಿಂಡೆ, ಏನಾಗುತಿು ದೆ ಅಥವಾ ಏಕ್ಕ ಎಿಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಲ . ಇದು ಕನ್ಸಿನಂತ್ ಭ್ಯಸವಾಗುತಿು ದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಭೂರ ಣದ ಸಾಥ ನ್ಕ್ಕಕ  

ಸುತಿು ಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಏನಾಗುತಿು ದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಲ ದೆದ ೀನೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ . ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಕಾಲುಗಳ್ನುನ  ಟಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಸಿಿ ನ್್ನಿಿಂದ 

ಚ್ಪಿ ರ್ಟಯಾಗುತಿು ದೆದ ವು ಮ್ತ್ತು  ಅವನು ನ್ನ್ಗ್ಗ "ಇನ್ನನ ಿಂದು ಸೆಕ್ಕಿಂಡ್ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ರಪ್ 

ಕಾಡ್ೆ ಅನುನ  ಎಳೆಯುತಿು ದೆದ ೀನೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. 
  

ನಾವು ಮುಕು  ಭೂಮಗ್ಗ ಬಿೀಳುವ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಲ  ಗೊತಿು ತ್ತು  

ಇತ್ತು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಬಗೆ್ಗ  ಇಲಲ  ಏನ್ನ. ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ಸಾಯಲು 

ಹರಟ್ಟದದ ರೆ ನಾನು ಅದನುನ  ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪರ ವಾಸವನುನ  

ಆನಂದಿಸಲು ನಿಧ್ೆರಸಿದೆ . ನಾನು ನನನ  ಪ್ರಿಸಿ್ಥ ತ್ನಯನುನ  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡೆ. 
  

ನಾನು ಸುತು ಲೂ ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಬಿೀಳುವ ಮ್ತ್ತು  ವೇಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಭ್ಯವನೆಯನುನ  

ಅನುಭವಿಸುತಿು ರುವುದು ಎಷಿ್ಟ  ವಿಚಿತರ  ಎಿಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . 

ಅಿಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಅವನು ರಪ್ ಕಾಡ್ೆ ಅನುನ  ಎಳೆದನು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು "ಹಪ್" ಅನುನ  

ಹರಹಾಕ್ಷದೆ !!!. ಅವರು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೇಳಿದರು "ಅವರೆಲಲ ರೂ ಹಾಗ್ಗ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ". ನಾವು ಕ್ಕಳ್ಗ್ಗ 

ಬಂದು ಸಣಣ  ವೃತು ದೊಳ್ಗ್ಗ ಇಳಿದೆವು. ಇತರ ಎಲಾಲ  ಆಕಾಶ ಡೈವರ್ಗಳು ನ್ನ್ನ  ಬಳಿಗ್ಗ ಬಂದು 

"ನಿೀವು ಅದನುನ  ಪ್ಪರ ೀತಿಸುತಿು ದಿದ ೀರಾ?" 

ನಾನು "ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ!" ಎಿಂದು ಉತು ರಸಿದೆ. 

ನಂತರ ಅವರು "ಹಾಗಾದರೆ ನಿೀವು ಅದನುನ  ಮ್ತ್ು  ಮಾಡಲು ಹರಟ್ಟದಿದ ೀರಾ?" 

ನಾನು "ಇಲಲ " ಎಿಂದು ಉತು ರಸಿದೆ 
  

ಅವರೆಲಲ ರೂ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇಳಿದರು, 

"ಯಾಕ್ಷಲಲ ?" 

ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ "ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಲ ಗ್ಗ ಬಂದಿದೆದ ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅದನುನ  ಮಾಡಿದೆದ ೀನೆ!" 
  

ಆ ಅನುಭವವು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಸಾಥ ಪ್ಪಸಿತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ಸಾವಿನ್ ಭಯವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ. 
  

ಮ್ತ್ು  ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಲ  ಆಸಿ ತ್ರ ಯಲ್ಲಲ . 

ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು ಇನ್ನನ  ನಂಬಲಾಗದಷಿ್ಟ  ನ್ನ್ನ ನುನ  ಗುಣಪಡಿಸುವತು  ಗಮ್ನ್ಹರಸಿದೆ. 

ಮೂರನೇ ಬಾರ ನಾನು ನ್ಡೆಯಲು ಮ್ತ್ತು  ಆಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಎದಾದ ಗ ನಾನು ತಿೀವರ  

ನಿಗಾ ಸುತು  ಹರರ್ಟ. ಪರ ತಿ ಬಾರ ನಾನು ನ್ನ್ನ  ನ್ಡಿಗ್ಗಗ್ಗ ಹೀದಾಗ ನ್ಸ್ಟೆ ಅಗತಯ ವಿದದ ಲ್ಲಲ  

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದಿವಾಗಿದದ ಳು. ವಾಕ್ಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಎಿಂದಿಗೂ ನ್ನ್ನ ನುನ  

ಹಿಡಿದಿಟಿುಕೊಳ್ಳ ಲ್ಲಲಲ , ನಾನು ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ಯನುನ  ಅವಳು ಗರ ಹಿಸಿದಳು. 

ಈ ಮೂರನೆಯ ಬಾರ ಅವಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೇಳಿದಳು "ನಿನ್ನ  ಸುತು  ಏನು ಕಾಣುತಿು ದಿದ ೀಯ?" 

ನಾನು ಉತು ರಸಿದೆ "ಸಂಪೂಣೆ ಪರ ಜೆಾ ಹಿೀನ್ ಜನ್ರು" 
  

16 ಗಂರ್ಟಗಳ್ ಕಾಲ ಅಥವಾ ನಾನು ತಿೀವರ  ನಿಗಾದಲ್ಲಲ ದಾದ ಗ ಮಾತರ  ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ರೀಗಿಗಳ್ನುನ  ನ್ನೀಡುತಿು ದೆದ , ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಪರ ಜೆೆ  ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಲ  

ಇಲಲ ದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನುನ  ಕಡೆಗಣಿಸಿಲಲ . 
  



ನಂತರ ಅವಳು "ಅದು ಏಕ್ಕ ಎಿಂದು ನಿೀವು ಯೀಚಿಸುತಿು ೀರ?" 

ನಾನು ಅವಳ್ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅಿಂಗೈ ಹರತ್ಗ್ಗದು "ನ್ನ್ಗ್ಗ ತಿಳಿಯಲು ಇಷಿ ವಿಲಲ , 

ನಾನು ಚೇತರಸಿಕೊಳುಳ ವತು  ಗಮ್ನ್ ಹರಸಿದೆದ ೀನೆ!" 
  

ಅವಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹೇಳಿದಳು "ನಾನು ಪರ ತಿ 15 ನಿಮಷಗಳಿಗೊಮೆಮ  ನಿಮ್ಮ  ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ ಕನಿಗ್ಗ 

ಫೀನ್ ಮಾಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಿೀನು ನ್ನ್ನ  ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಸೇರುವುದಿಲಲ  ಎಿಂದು 

ಹೇಳಿದೆ". ನಾನು ನ್ಗುತ್ತು  ಅವಳಿಂದಿಗ್ಗ ಒಪಿ್ಪ ಕೊಿಂಡೆ. 
  

ಈ ಬಾರ ನ್ನ್ನ  ನ್ಡಿಗ್ಗಯಲ್ಲಲ  ನಾನು ದೊಡೆ  ಕೊೀಣೆಯ ಎರಡು ಪೂಣೆ ಸುತ್ತು ಗಳ್ನುನ  

ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸುತಿು ನ್ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕೇಳಿದಳು "ನಿೀನು ಸಾನ ನ್ 

ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿು ೀಯಾ?" 
  

ನಾನು ಅವಳ್ನುನ  ನ್ನೀಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ ಮ್ತ್ತು  ಅದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಉತು ಮ್ವಾಗಲು 

ಮ್ತ್ತು  ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಉಲಾಲ ಸವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಎಿಂದು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಖಾತಿರ ಯಿದೆ. 
  

ನಾನು ಮ್ಲಗಲು ಹೀದಾಗ, ಅವಳು ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಸಿದಿ ಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸಾ ಲಿ  ಸಮ್ಯ 

ಇರುತ್ತು ಳೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು ಬೇಗ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೀಗುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ಈಗ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಸಾ ಿಂತವಾಗಿ ಬಿಟಿು  ಹೀಗುತಿು ದದ ಳು. ನಾನು 

ಸುಧ್ಯರಸುವುದನುನ  ಅವಳು ನ್ನೀಡಬಹುದೆಿಂಬ ಸಿ ಷಿ  ಸಂಕೇತ ( ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನ್ನ್ಗ್ಗ 

ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಲ ವಾದರೂ ). 

ಅಧ್ೆ ಘಂರ್ಟಯ ನಂತರ ಅವಳು ಮ್ರಳಿ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕರೆದುಕೊಿಂಡು 

ಹೀದಳು. ನಾನು ಇನ್ನನ  ಅವಳ್ ಸಹಾಯದ ಅಗತಯ ವಿದೆ ಎದೆದ ವು ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ಸಾನ ನ್ಕ್ಕಕ  

ಹರರ್ಟವು. 
  

ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ವಿವಸು ರಗೊಳಿಸಿದಳು ಮ್ತ್ತು  ಆ ಬಿಳಿ ಪಾಲ ಸಿಿ ಕ ಕುಚಿೆಯಿಂದರಲ್ಲಲ  

ನ್ನ್ನ ನುನ  ಸಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಬೆತು ಲೆಯಾಗಿ ಕೂರಸಿದಳು ಮ್ತ್ತು  ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಹಿಡಿದ ಶವರ 

ಗುಲಾಬಿಯನುನ  ನ್ನ್ನ  ಕೈಗ್ಗ ಹಾಕ್ಷದಳು ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತು ಳೆ ಎಿಂದು 

ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ಏನ್ನ್ನನ  ಸರಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ , ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲಲ ವು 

ಅವಳು ನ್ನ್ಗ್ಗ ಹಾಕ್ಷದ ಅದೇ ಸಾಥ ನ್ದಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಳುಳ ವುದು. ನ್ನ್ಗ್ಗ ನಿೀರನುನ  ತಿರುಗಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ . 
  

ಅವಳು ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನುನ  ಸುತ್ತು ತ್ತು  ಸಾ ಲಿ  ಹತ್ತು  ಹೀದಳು ಎಿಂದು 

ತೀರುತು ದೆ. ನಾನು ಸರ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೀನೆಯೇ ಎಿಂದು ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕಕ  ನಾನು 

ಹೌದು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಅವಳು ನಂತರ ಹೇಳಿದಳು "ನ್ನ್ನ ಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲವು ದಾದಿಯರು ಇದಾದ ರೆ, ಅವರು ಬಂದರೆ ಸರಯೇ?" 

ನ್ನ್ನ  ಮುಖದಲ್ಲಲ  ತ್ತಿಂಬಾ ನ್ಗುವಿನ್ನಿಂದಿಗ್ಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ "ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಏನು ನ್ನೀಡಲು 

ಬಯಸುತ್ತು ರೆ?" 

ಅವಳು ಸುಿಂದರವಾದ ನ್ಗುವಿನ್ನಿಂದಿಗ್ಗ ಉತು ರಸಿದಳು "ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನುನ  ಶವರ್ನ್ಲ್ಲಲ  

ನ್ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತು ರೆ!" 

ನಾನು "ನಾನು ಹಾಗ್ಗ ಯೀಚಿಸಿದೆ ... ಅವರನುನ  ಕರೆತನಿನ " ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ನ್ಕಕ ರು. 
  

ನಾನು ಶವರ ಗುಲಾಬಿಯನುನ  ಹಿಡಿದು ಬೆತು ಲೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದಾದ ಗ ಇತರ ದಾದಿಯರೆಲಲ ರೂ 

ಶವರ ರೂಮನ್ನಳ್ಗ್ಗ ತ್ತಿಂಬಿಕೊಿಂಡರು. ನ್ನ್ನ  ನ್ಸ್ಟೆ ಹೇಳಿದರು "ಎಷಿ್ಟ  ಡಿ ಈ ತಿೀವರ  ನಿಗಾ 

ಘಟಕ ಇಲ್ಲಲ  ಬಂದಿದೆ ಆಲೀಚಿಸುತಿು ೀರ ಒ?" 



ನಾನು ಹೇಳಿದೆ “ನ್ನ್ಗ್ಗ ಗೊತಿು ಲಲ , ಬಹುಶಃ 70 ವಷೆಗಳ್ ಊಹೆ. ” 

ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು "ಹೌದು, ಮ್ತ್ತು  ಅದರಲ್ಲಲ  ಸಾನ ನ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಲ  ನಿೀವು 

ಮೊದಲ್ಲಗರು. ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಅವರು ಜನ್ರ ಸಿಾ ಿಂಜ್ ಸಾನ ನ್ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ ಅಲ್ಲಲ  ತಿೀವರ  

ನಿಗಾ ವಿಭ್ಯಗ ಒಿಂದು ಶವರ ಪುಟ್ ಏಕ್ಕ ಔಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ತು ! " 
  

ನಾವಲಲ  ನ್ಗುತಿು ದೆದ ವು. 

ಶವರ ಅನುನ  ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಖರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗ್ಗ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು  

ಎಿಂಬುದನುನ  ಅವರು ವಿವರಸಿದರು, ಆದದ ರಿಂದ ಅವರು ಅದನುನ  ತ್ರವುಗೊಳಿಸಿ 

ಸಾ ಚೆ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು. 
  

ಲ್ಲನೆಟ್ ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂಬರ ದಿನ್ದಲ್ಲಲ  ಆಗಾಗೆ್ಗ  ನ್ನ್ನ ನುನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. 
  

ಸಂಜೆ 4 ರ ಸುಮಾರಗ್ಗ ಆಡೆಲ್ಲೆ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ಘಟಕದಿಿಂದ ಹರಹಾಕ್ಷದರು 

ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ ನುನ  ವಾಡ್್ ಗ್ಗ ಕರೆದೊಯದ ರು. 
  

ನಾನು ವಾಡ್್ ಗ್ಗ ಇಳಿದ ನಂತರ, ಲ್ಲನೆಟ್ ಮ್ತ್ತು  ಅಿಂಬರ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಆಸಿ ತ್ರ ಯ 

ಕ್ಕಫೆಟೇರಯಾಕ್ಕಕ  ಕರೆದೊಯದ ರು ಮ್ತ್ತು  ನಾವಲಲ ರೂ ಒಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು ಮ್ತ್ತು  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಿಷಯಗಳ್ ಕುರತ್ತ ಹರರ್ಟ ಹಡೆಯುತಿು ದೆದ ವು. 
  

ಆ ಸೀಮ್ವಾರ ರಾತಿರ  ನಾನು ಮ್ಲಗಲು ಇಷಿ ಪಡುತಿು ದೆದ  ಆದರೆ ವಾಡ್್ ನ್ಲ್ಲಲ  ನ್ರಕದಿಿಂದ 

ಬಂದ ದಾದಿಯಬಬ ಳು ಎಲಾಲ  ರ್ಟರ ೀಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಮಾಪ್್ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಬಕ್ಕಟ್್ಗಳ್ನುನ  ಹಡೆದು 

ರಾತಿರ ಯಿಡಿೀ ಜೊೀರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತಿು ದದ ಳು. 
  

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಎದೆಗ್ಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿೀಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷರ ೀಮ್ ಅನುನ  ಉಜುಜ ತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪರ ತಿದಿನ್ ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವ ವಿಶೇಷ ಪೌಷಿಿ ಕಾಿಂಶದ 

ಪೂರಕಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ  . ಲ್ಲನೆಟ್ ಅವರನುನ  ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಕರೆತಂದಿದದ ರು . 
  

ಮಂಗಳ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ಆಡೆಲ್ಲೆ ಬಂದು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮ್ತು ಮೆಮ  ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಕ್ಕಕ  ಕರೆದೊಯದ ರು 

ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಎದೆಯ ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ನುನ  ತ್ಗ್ಗದುಕೊಿಂಡರು ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ ನ್ನ್ನ ನುನ  

ಮ್ತ್ು  ನ್ನ್ನ  ಹಾಸಿಗ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಸುತಿು ಸಿದರು. 
  

ಪರ ತಿ ಗಂರ್ಟ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಲವಮೆಮ  ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿ ನಾನು ಕಾರಡಾರ್ಗಳ್ ಮೇಲೆ ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಳ್ಗ್ಗ 

ನ್ಡೆಯಲು ಹೀಗುತಿು ದೆದ ವು ಇನ್ನನ  ಆಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತಿು ದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಇನ್ನನ  ಸಣಣ  

ಪರ ಮಾಣದ ರಕು ವನುನ  ಕ್ಕಮುಮ ತಿು ದೆದ . ನಾನು ಸಾ ತಂತರ ನಾಗಿದೆದ  ಮ್ತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಾಕ್ಷಿಂಗ್ 

ವೇಗಕ್ಷಕ ಿಂತ ಸಾ ಲಿ  ನಿಧ್ಯನ್ ಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಚ್ಲ್ಲಸುತಿು ದೆದ . 
  

ನ್ನ್ಗ್ಗ ಒಿಂದೆರಡು ಫೀನ್ ಕರೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ಸಂದಶೆಕರು ಇದದ ರು. ಈ ಸಂದಶೆಕರಲ್ಲಲ  

ಒಬಬ ರು ನ್ನ್ನ  ಸಹೀದರಯರ ಸೆನ ೀಹಿತರಾಗಿದದ  ತಿೀವರ  ನಿಗಾ ದಾದಿಯಾಗಿದದ ರು. 
  

ನಾನು ವಾಡ್್ ನ್ಲ್ಲಲ ದಾದ ಗ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಗಾಯಗಳಿಗ್ಗ ಕಾರಣವೇನು 

ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುತಿು ದದ  ಒಬಬ  ನ್ಸ್ಟೆ ಬಂದಿದದ ರಿಂದ ಕಾರ ತಯಾರಕರು 

ಈ ಗಾಯಗಳ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರುಗಳ್ ವಿನಾಯ ಸಗಳ್ನುನ  ಸರಹಿಂದಿಸಬಹುದು. 
  

ಅವಳು ಬಹಳ್ಷಿ್ಟ  ಪರ ಶ್ನನ ಗಳ್ನುನ  ಕೇಳಿದಳು 

ಒಿಂದು ಪರ ಶ್ನನ ಯೆಿಂದರೆ "ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಿ ಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಅಡೆಿಯುಿಂಟ್ರ್ಯಿತೇ?" 



ನ್ನ್ನ  ಉತು ರ "ಹೌದು" 

ಅವಳು "ಮ್ತ್ತು  ಅದು ಏನು?" 

ನಾನು "ನ್ನ್ನ  ಕಣುಣ ರೆಪಿ್ ಗಳು!" 
  

ನಾನು ತಮಾಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವಳು ಅದನುನ  ಬರೆದಳು ಮ್ತ್ತು  ನಂತರ 

ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ನ್ನೀಡುತ್ತು ಳೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ನಿಣೆಯಿಸುತಿು ರುವುದನುನ  ನಾನು 

ನ್ನೀಡಬಹುದು. ಅವಳು ನಂತರ ನ್ಕಕ ಳು. 
  

ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳಿದೆ "ಏರ್ಬಾಯ ಗ್ ಧೂಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಸುರಕಿ್ಷತವಾಗಿ ಕಾರನುನ  ಎಲ್ಲಲ ಗ್ಗ 

ತಿರುಗಿಸುವುದು ಎಿಂದು ನ್ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ " 
  

ನ್ಸ್ಟೆ ಕೂಡ ಸನಾಯ ಸಿನಿ. ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಎಷಿ್ಟ  ಅದುಾ ತ ಎಿಂದು ಅವಳು 

ನ್ನ್ನನ ಿಂದಿಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದಳು. ಅವಳು ನ್ನ್ನ ನುನ  ಸಂದಶೆಸುತಿು ರುವಾಗ ಒಬಬ  

ಇಿಂಜನಿಯರ ನ್ನ್ನ  ಕಾರನುನ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮಾಡುತಿು ದದ . ಒಿಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಾನು 

ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  ಸೆನ ೀಹಿತ ಮೈಕ್ಕಲ ಕಾರನುನ  ನ್ನೀಡಲು ಮ್ತ್ತು  ಅದರಿಂದ ಕ್ಕಲವು ವಸುು ಗಳ್ನುನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಹೀದಾಗ ಅದನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸುತಿು ದದ  ವಯ ಕ್ಷು  "ಅದರಲ್ಲಲ  ಎಷಿ್ಟ  ಜನ್ರು 

ಸತು ರು?" ಮೈಕ್ಕಲ ಯಾರೂ ಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇ ಡಿ, ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು ಅದನುನ  ಬದುಕ್ಷದ ವಯ ಕ್ಷು  

ನ್ನೀಡುತಿು ದಿದ ೀರ. ಅವರು ಆಘಾತಕೊಕ ಳ್ಗಾದರು ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಬದುಕ್ಷರುವುದು ಎಷಿ್ಟ  

ಅದುಾ ತ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು (ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪದಗಳು) 
  

ಬುಧ್ವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ಎದೆಗೂಡಿನ್ ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ ಕರು ನ್ನ್ನ ನುನ  ನ್ನೀಡಲು ಬಂದರು ಮ್ತ್ತು  ನ್ನ್ನ  

ಸುತು ಲೂ ಪರದೆ ಎಳೆದರು ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ತಲೆಯನುನ  ಅಕಕ ಪಕಕ ಕ್ಕಕ  ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತು  "ನಾನು 

ಅಿಂತಹದದ ನುನ  ನ್ನೀಡಿಲಲ  ..." 

ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೀಚಿಸಿದೆ, "ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾನು 

ಅರತ್ತಕೊಳ್ಳ ಲು ಅನುಮ್ತಿಸಿದದ ಕ್ಷಕ ಿಂತ ಕ್ಕಟಿ ದಾಗಿದೆ ... .." 
  

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ನಿನೆನ  ತ್ಗ್ಗದ ಕ್ಷ್-ಕ್ಷರಣಗಳ್ನುನ  ನಾನು ನಂಬಲ್ಲಲಲ , ನಾನು 

ಮೆಲಬ ೀನ್್ೆ ನಿಿಂದ ಉನ್ನ ತ ಎದೆಗೂಡಿನ್ ಶಸು ರಚಿಕ್ಷತಿ ಕನಿಗ್ಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರು 

ಮ್ತ್ತು  ನಾನು ಭ್ಯನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮ್ತ್ತು  ನಿನೆನ  ಬೆಳಿಗೆ್ಗ  ಎಕಿ ರೆಗಳ್ ಮೇಲೆ 24 

ಗಂರ್ಟಗಳ್ ಕಾಲ ಎಚ್ಚ ರವಾಗಿದೆದ ವು ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಮ  ಒಿಂದೂವರೆ ಶಾಾ ಸಕೊೀಶವನುನ  ತ್ಗ್ಗಯುವ 

ನ್ನ್ನ  ಮೂಲ ರೀಗನಿಣೆಯವನುನ  ಅವರು ಒಪಿ್ಪ ಕೊಿಂಡರು. ನ್ನ್ನ  ಪರ ಸುು ತ 

ರೀಗನಿಣೆಯವನುನ  ಅವನು ಒಪಿು ತ್ತು ನೆ, ನಿೀವು ಈಗ ಧೂಮ್ಪಾನ್ ಮಾಡದ 

ಹದಿಹರೆಯದವರ ಎರಡು ಹಸ ಶಾಾ ಸಕೊೀಶಗಳ್ನುನ  ಹಿಂದಿದಿದ ೀರ " 
  

ನಾನು ಹೇಳಿದೆ "ನ್ನ್ಗ್ಗ 43 ವಷೆ" 

ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನ್ನ್ಗ್ಗ ಗೊತ್ತು  ..." 
  

ನಾನು ತ್ತಿಂಬಾ ಉತಿ್ತ ಕನಾಗಿದೆದ  ... ನಾನು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆದ ೀನೆ ... 
  

ನಾನು ಕೇಳಿದೆ "ಈಗ ಏನಾಗುತು ದೆ?" 

ಅವರು ಉತು ರಸಿದರು, "ನಿೀವು ಮ್ನೆಗ್ಗ ಹೀಗಬಹುದು" 

ನಾನು "ಎಷಿ್ಟ  ಬೇಗ?" 

ಅವರು ಉತು ರಸಿದರು "ಸಾಧ್ಯ ವಾದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ.  ನಾನು ನಿೀವು ಚಿಕ್ಷತಿ್  ತಂತರ ಗಳ್ನುನ  

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕೇಳ್ಲು ಮ್ತ್ತು  y ಆ ಔ 



ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತ್ಗ್ಗದುಕೊಳುಳ ವ ಪೂರಕ, ಮ್ತ್ತು  

ಈ ಸಿ ಷಿ ವಾಗಿ ಇದೆ ಕ್ಕಲಸ ನಿೀವು ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು ಮ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ಆಫ್ ಉತು ಮ್ವನಿಸುತು ದೆ. " 
  

ನ್ನ್ನ ನುನ  ಮ್ನೆಗ್ಗ ಕರೆದೊಯಯ ಲು ಒಿಂದು ಗಂರ್ಟಯ ನಂತರ ನ್ನ್ನ  ಲ್ಲಫಿ್  ಬಂದಾಗ, ನಾನು 

ನ್ನ್ನ  ಸಾ ಿಂತ ಉಗಿಯಲ್ಲಲ  ಆಸಿ ತ್ರ ಯಿಿಂದ ಹರನ್ಡೆದೆ. 
  

ಅಪಘಾತದ ಎರಡು ವಾರಗಳ್ಲ್ಲಲ  ನಾನು ಟ್ರ್ಜೆನ್ ನಂತ್ ನ್ನ್ನ  ಎದೆಯನುನ  ಬಡಿಯಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ. 

ನ್ನ್ನ  ಮುರದ ಪಕ್ಕಕ ಲುಬುಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಮುರದ ಸಿ ನ್ೆಮ್ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಗುಣವಾಗುತಿು ದೆ. 
  

ನಾವಲಲ ರೂ ನ್ಮ್ಮ ನುನ  ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ಎತಿು ಕೊಳುಳ ವ ಆಲೀಚ್ನೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸೂೂ ತಿೆಗಳ್ನುನ  

ನಂಬಿದರೆ ಅದು ಅದುಾ ತವಾಗುವುದಿಲಲ ವೇ? 
  

ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ಮ್ಮ ನುನ  ಎಷಿ್ಟ  ನಂಬುತ್ು ೀವ? 
  

ನಾನು ವಷೆಗಳಿಿಂದ ತಿಳಿಯಲು 1987 ನಂಬಿಕ್ಕ ಮ್ತ್ತು  ಟರ ಸಿ್ಟ  ನಾನು ಹಿಂದಿವ ಮ್ತ್ತು  ನಾನು 

ಸಾಮ್ಥಯ ೆವನುನ  am ರಿಂದ , ಅಗಾಧ್ ಹೆಚ್ಚಚ ಗಿದೆ. ಇದು ಪಾರ ಥಮಕವಾಗಿ ಏಕ್ಕಿಂದರೆ ನಾನು 

ಈಗ www.enjoyinnerpeace.com.au ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆದ ೀನೆ. ಈ 

ವಬ್್ಸೈಟ್್ನ್ಲ್ಲಲ  ನಿಮ್ಮ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಬೆಳ್ವಣಿಗ್ಗಯನುನ  ಮುಿಂದುವರಸಲು ನಿಮ್ಗ್ಗ 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅನೇಕ ವಸುು ಗಳು ಇವ ಅಥವಾ ಅದೇ 

ಪರ ಯಾಣದಲ್ಲಲ ರುವ ಇತರ ರೀತಿಯ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಜನ್ರಿಂದಿಗ್ಗ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ .    
  
  
  
  

ನಿೀವು ಜಾನ್ ನಂತಹ ನಿಮ್ಮ  ಸಿಿ ರಟ್ ಗೈಡ್್ಗಳಿಂದಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಿಂದು 

ಕಲ್ಲಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಯಾರೆಿಂದು, ನಿೀವು ಎಲ್ಲಲ ಿಂದ ಬಂದಿದಿದ ೀರ , ಎಲ್ಲಲ ಗ್ಗ 

ಹೀಗುತಿು ದಿದ ೀರ ಮ್ತ್ತು  ಏಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ದಿದ ೀರ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ತ ಇನ್ನ ಷಿ್ಟ  

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಬಯಸಿದರೆ , h ಗ್ಗ ಹೀಗಿ ವಬ್ ಸೈಟ್  www. enjoyinnerpeace.com.au 
  

ಒಮೆಮ  ಅವನ್ ಸೈಟ್್ನ್ಲ್ಲಲ  

ಮೊದಲು ನ್ಮ್ಮ  ಕಥೆಯ ಟ್ರ್ಯ ಬ್್ನ್ಲ್ಲಲ  20 ನಿಮಷಗಳ್ ವಿೀಡಿಯವನುನ  ನ್ನೀಡಿ 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಬುಕ ಖರೀದಿಸಿ.  

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಿೀವು ಮುಖಪುಟ ಸಿ ಡಿ ಕಾಯೆಕರ ಮ್ದಲ್ಲಲ  ಖರೀದಿಸಬಹುದು , ನಿೀವು 

ಇದು ಮೂಲಕ ಕ್ಕಲಸ ನಿಮ್ಮ  ಸಾ ಿಂತ , ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನೆಗಳ್ಲ್ಲಲ  

ನಾಲಕ ನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಸಹಾಯಕರಿಂದಿಗ್ಗ ಸಿ ಷಿ ವಾದ ದಿಾ ಮುಖ 

ಸಂವಹನ್ವನುನ  ನಿೀವು ಸಾಥ ಪ್ಪಸುವ /ಪರಷಕ ರಸುವ ಓರಯೆಿಂಟೇಶನ್ ಪರ ಫೈಲ್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು 

ಸಮಾಲೀಚ್ನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನುನ  ನಿೀವೇ ಬುಕ ಮಾಡಿ. 
  

ನಿಮ್ಮ  ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಬೆಳ್ವಣಿಗ್ಗ ಮುಿಂದುವರಸಲು ಬಯಸುವ ಎಷಿ್ಟ  ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಅಲ್ಲಲ  ಇವ ಆಧ್ಯಯ ತಿಮ ಕತ್ ಮ್ತ್ತು  ಅನೇಕ ಇತರ ಸೇವಗಳು ಲಭಯ ವಿದೆ ಮೇಲೆ 600 ಶಕ್ಷ್ಣ.  

Www.enjoyinnerpeace.com.au ವಬ್್ಸೈಟ್ ಅನುನ  ಎಕಿ್ಪಲ ೀರ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತು  ನಿೀವು 

ಯಾವುದೇ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳ್ನುನ  ಹಿಂದಿದದ ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿ .  
  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kn&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kn&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=kn&u=http://www.enjoyinnerpeace.com.au


ಜಾನ್ ಪರ ಪಂಚ್ವನುನ  ಸುತ್ತು ಡಿ ಜನ್ರಗ್ಗ ತಮ್ಮ  ಸಿಿ ರಟ್ ಗೈಡ್್ಗಳಿಂದಿಗ್ಗ ಹೇಗ್ಗ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ನುನ  ನಂಬಬೇಕು, ಅವರ ಜೀವನ್ದ ಉದೆದ ೀಶವನುನ  

ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  ಅದನುನ  ಮುಿಂದುವರಸಲು ಧೈಯೆವನುನ  ಕಲ್ಲಸುತ್ತು ರೆ. 

ಜಾನ್ ನಿಮ್ಮ  ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಬರಬೇಕ್ಕಿಂದು ನಿೀವು 

ಬಯಸಿದರೆ www.enjoyinnerpeace.com.au    ವಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆತನ್ನುನ  ಅಥವಾ ಆತನ್ 

ಸಿಬಬ ಿಂದಿಯನುನ  ಸಂಪಕ್ಷೆಸಿ . 
  
  
  
  
  

ನಿಮ್ಗ್ಗ ಇಿಂಗಿಲ ೀಷ್ ನಿರಗೆಳ್ವಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಸಹ ವೇಳೆ ದೊೀಷಗಳು 

ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಲ  ರಲ್ಲಲ  ಅನುವಾದ ರಂದು ಇಿಂಗಿಲ ೀಷ್ ಆವೃತಿು  ಈ ಅನುವಾದ ಆವೃತಿು ಗ್ಗ ನ್ನ್ನ  

ಕಚೇರಯಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿ ಮ್ತ್ತು  ನಾವು ತಿನುನ ವ ಸುಖದಿಿಂದ ಮುಿಂದೆ ಪದ ಡಾಕುಯ ಮೆಿಂಟ್ ನ್ಮ್ಗ್ಗ 

ಅನುವಾದವನುನ  ಮ್ತು ಮೆಮ  ಪರೀಕಿ್ಷ ಸಿ ನಂತರ ಸಂತೀಷದಿಿಂದ ವೇಳೆ ನಿೀವು 

ಸಂಪಾದಿಸಲು. ನ್ಮ್ಗ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿ ಧ್ನ್ಯ ವಾದಗಳು 😊 
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