ಈ "␣ೕಖನದ (␣ಷ*+ನುಕ.ಮ0␣1␣

!␣ೂೕಧ&␣'()␣ *(+ಥ-.␣

2

/(ಗ&␣ೕಕರ ಕತ-ವ5

9

ಯುದ9ದ ಎಲ< =␣ವರವ> ?␣ೕಕು ಎಂಬ ಆಗ+ಹ ?␣ೕಡ9
ಪ+F␣!␣ೂಂದು =␣ಷಯದ ಬH␣I J(K␣ಂಟು ?␣ೕಡ

10

M␣ಕN =␣ಷಯಗಳ.␣Pಲ< Q␣ೕR S(ಡ?␣ೕT␣

11

!␣ೂೕಧ&␣H␣ ಸV(ಯ S(ಡುವ ಸ&␣W(ದ ಕ+ಮ 15
ಸಣZಸಣZ =␣ಷಯ[␣N \␣ಗI?␣ೕT␣, ಕುಗIಲೂ ?␣ೕT␣.
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!␣ೂೕಧ&␣'()␣ *(+ಥ-.␣
ಅ9␣ೂಂದು ಅದು;ತ=+ದ >␣ೂ?ೕಕ(␣9.␣
@+7+ನA=+B␣ ಎಲ?E␣ಗೂ G␣H␣5␣ರುವ >␣ೂ?ೕಕK␣ೕ.
=+Aಕರಣದ ದೃN␣OP␣ಂದ ತುಂಬ ಮಹತS T
ಪV␣5␣ರುವ >␣ೂ?ೕಕ. ಅಥXದ ದೃN␣YP␣ಂದಂತೂ
@+Z␣P␣ಲ?ದ >␣ೂ?ೕಕ.
ಪE␣ೕ[␣\␣ ಕುH␣ತು1␣ೂಳu_ವ (␣`+Aa␣XP␣ಂದ
ಆರಂc␣d␣, e␣ೕವನದ ಪE␣ೕ[␣ಯನುg ಎದುE␣ಸುವ
ವAi␣Sಯj␣?ಯೂ, ಗk␣ಯನುg l+ಯುವ
m␣ೂೕಧನj␣?ಯೂ ಇರ"␣ೕ p␣ೕl+ದ ಎಂಟು
ಗುಣಗಳನುg G␣H␣ಸುವ, ಅವನುg ನಮ\␣
ದಯr+j␣ಸುವ ಹನುಮನನುg r+.a␣Xಸುವ
ಸುಂದರ, ಪuಟO >␣ೂ?ೕಕ.
ಅದನುg ನಮt+B␣ ಪu␣v␣ೂೕಣ. ನಮw
ಮಕxH␣t+B␣ ಪu␣v␣ೂೕಣ. ನಮwನುg l+ಯುG␣Sರುವ
m␣ೂೕಧE␣t+B␣ (␣>␣ೕಷ=+B␣ ಪu␣v␣ೂೕಣ.
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ಬು`␣9ಬ-ಲಂ ಯQ␣ೂೕ d␣ೖಯ-ಂ
a␣ಭ-ಯತ^ಮg␣ೂೕಗh(।
ಅj(ಡ5ಂ k(ಕlಟುತ^ಂ ಚ
ಹನೂಮn-ಸoರp(q ಭr␣ೕn ।
ಓ z+ಮದೂತ ಹನುಮ, ಮಹತSರ ಪz+ಕ.ಮದ,
ಅದು;ತ ಬು5␣{ವಂG␣1␣ಯ, 6␣c␣ೕXತ @+ಹd␣
6␣ೕನು.
ಈ 5␣ವಸ 6␣ನg9␣ೕ |␣ಲ=+ದ ಭರತ ಭೂ~␣ಯ
m␣ೂೕಧರು ಇk␣ಯ z+ಷ•ದ ರ€•␣t+B␣
ಗk␣ಯj␣? ‚␣ೂಂಕ ಕZ␣O 6␣ಂG␣`+ƒ„␣. ಯುದ{ದ
=+…+ವರಣ ಅರಂಭ=+B␣9␣. ಓ r+.ಣಪuತ.,
ಅವE␣t+B␣ 6␣ನgj␣? r+.ಥX|␣ 7+ಡು‡␣SೕK␣, ನಮw
r+.ಥX|␣ಯನುg ಮ6␣gಸು.
@+ಗರವನುg `+Z␣, z+€ಸರನುg 1␣ೂಂದು,
d␣ೕ‡␣ಯನುg ಕಂಡು, z+ವಣ6␣\␣ ಎಚOE␣1␣ಯನುg
1␣ೂಟುO ಬಂದು, ನಂತರ z+ಮನ ‰␣ೂ‡␣ಯj␣?
Š␣ೂೕB␣ ಶತು.ಗಳ ಚಂ‹+k␣ದ ಓ ಹನುಮ, 6␣ನg
ಶi␣Sಯನುg ನಮw m␣ೂೕಧE␣\␣ 6␣ೕಡು.
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ಬು`␣9ಃ — ಶತು.ಗಳu ಏನು 7+ಡj␣`+ƒ„␣ ಎಂದು
ಗ.•␣ಸುವ @+ಮಥAX, ಪ.G␣ೕl+ರ=+B␣ Ž+K␣ೕನು
7+ಡp␣ೕಕು ಎಂಬ G␣ಳuವH␣1␣, •␣E␣ಯ
ಅ•␣l+E␣ಗಳu Š␣ೕH␣ದ ಪ.G␣m␣ೂಂದನೂg
|␣ನ•␣ಟುO1␣ೂಳu_ವ @+ಮಥAX, ಇದƒi␣xದƒ ‘+\␣
‡␣ೂೕರುವ ಪE␣d␣’G␣ಯನುg ಎದುE␣ಸp␣ೕl+ದ
ಸಮಯಪ.“␣g ಮುಂ…+ದ ಎಲ? E␣ೕG␣ಯ ”␣5␣{ಕ
@+ಮಥAXಗಳu ನಮw m␣ೂೕಧE␣\␣ ಬರj␣,
ಹನುಮ.
ಬಲಂ — ಶತು.ವನುg 1␣ೂಂದು ‘+ಕುವ
ಅದು;ತ=+ದ ಶi␣,S •␣ೖ•␣ೕ"␣ ಹ…+Sರು i␣"␣ೂೕ
—+ರದ ಬಂದೂಕು, ಯುದ{ @+ಮB␣.ಗಳನುg
Š␣ೂತುS Š␣ೂೕಗುವ ಶi␣,S ಅ@+ಧA=+ದ
ಪE␣d␣’G␣ಯj␣?ಯೂ ಶತು.ವನುg ಸ9␣ಬk␣ಯುವ
ಶi␣,S ˜+Aಂಕರು ಹಡಗು, (␣7+ನ ಇವuಗಳನುg
ನV␣d␣ ಶತು.r+™␣ಯದ ಹುಟOk␣B␣ಸುವ ಶi␣S
ನಮw m␣ೂೕಧE␣\␣ ಸಹಜ=+B␣9␣ ಹನುಮ,
ಅದನುg ನೂಮXk␣ 7+ಡು. ಸ`+l+ಲ
ಉH␣ಯುವಂ‡␣ 7+ಡು.
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ಮೂ™␣ಯನೂg ಕರB␣ಸುವ ಛH␣ಯj␣?ಯೂ,
7+ಂಸವನೂg ಒಣB␣d␣ž␣ಡುವ ž␣ರು
ž␣d␣j␣ನj␣?ಯೂ, ಇk␣ಯ ಪ.ಕೃG␣ಯ|␣gೕ
ಅŸ+?k␣ಸುವ ž␣ರುt+H␣*+B␣j␣?ಯೂ, ಏನನೂg
l+ಣದಂ‡␣ 7+ಡುವ ಕುಂಭ9␣ೂ ಣದ
ಮ™␣ಯj␣?ಯೂ ದೃಢ=+B␣ l+ಲೂE␣ 6␣ಂತು
l+ದುವ ಶi␣Sಯನುg ನಮw m␣ೂೕಧE␣\␣ 6␣ೕಡು
ಹನುಮ.
ಯಶಃ — —+ರG␣ೕಯ Ž+ಗE␣ೕಕE␣ಂದ, (␣ಶ3ದ
ಸಜ¢ನ Ž+ಗE␣ೕಕE␣ಂದ ಯುದƒಕೂx •␣ೂದಲು,
ಯುದ{ದ ನಂತರವ£, ¤+ಂG␣ಯ
ಸಂದಭXದj␣?ಯೂ ಎಲ? E␣ೕG␣ಯ ¥␣£ …+¦ಹ
ಪ.ಶಂv␣ಗH␣\␣ ನಮw —+ರG␣ೕಯ v␣ೕ|␣
r+ತ.=+ಗj␣, ಹನುಮ.
d␣ೖಯ-ಂ — ಇದನುg 7+ಡಲು @+ಧA(␣ಲ?
ಎಂದು ಇk␣ಯ ಪ.ಪಂಚ 1␣ೖಚj␣? ಕುH␣ತರೂ
Ž+ವu 7+ಡು‡␣SೕK␣ ಎಂಬ §␣ೖಯX ನಮw
(␣ೕರm␣ೂೕಧರj␣?9,␣ ಅದನುg ನೂಮXk␣ 7+ಡು
ಹನುಮ, ಸುದೃಢವŽ+gB␣ 7+ಡು.
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a␣ಭ-ಯತ^ಂ — ಶತು.ಗಳu •␣ೖ•␣ೕ"␣ ‘+E␣
ಬರುG␣Sದƒರೂ, ಮುಂ5␣ನ €ಣ1␣x @+ವu
ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅE␣=+ದರೂ ಎ9␣ಯj␣?
c␣ೕG␣P␣ಲ?9␣ೕ Š␣ೂೕz+ಡುವ ನಮw
(␣ೕರm␣ೂೕಧರ ಆ 6␣c␣ೕXG␣ಯನುg ನೂಮXk␣
7+ಡು, ಹನುಮ.
ಅj(ಡ5ಂ — i␣(␣ಯ ತಮ‚␣m␣ೕ i␣ತುS
Š␣ೂೕಗುವ ಸ5␣ƒದƒರೂ, ಅಂ\␣ೖಯನುg ಕಣ¨
ಮುಂ5␣ಟುO1␣ೂಂಡರೂ l+ಣದಷುO ಧೂ™␣ದƒರೂ,
•␣E␣ಯ ಅ•␣l+E␣ಗಳ ಸಂಪಕX ಕk␣ದು
Š␣ೂೕದರು, ಅಕ@+w© ಶತು.ಗಳ
ವಶ=+B␣ž␣ಟOರೂ, ನಮw (␣ೕರm␣ೂೕಧE␣\␣ ª+ಡA
ಆವE␣ಸದರj␣ ಹನುಮ, ಅವರ ಬು5␣{\␣
ಎಂ5␣ಗೂ ಎಂ5␣ಗೂ ಮಂಕು ಬk␣ಯ5␣ರj␣,
ಹನುಮ. €ಣ7+ತ.ದj␣? ಸಂe␣ೕವನವನುg ತಂದ
6␣ನg ಲವಲ(␣1,␣ ಚಟುವZ␣1␣ ಅವರj␣? ಬರj␣,
ಹನುಮ.
ಅg␣ೂೕಗh( — ಅ9␣ಂತಹ ಛH␣, ಮ™␣, t+H␣,
ž␣d␣ಲುಗಳ« ಅವರನುg ¬+•␣ಸ5␣ರj␣, ಅವರ
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9␣ೕಹ ಉi␣xನಂ…+ಗj␣, *+ವ „␣ೂೕಗವ£
ಅವರನುg l+k␣ಸದಷುO, ಆ ನಮw
(␣ೕರm␣ೂೕಧE␣\␣ ಆ„␣ೂೕಗAವನುg 6␣ೕಡು, ಹನುಮ.
k(ಕlಟುತ^ಂ — G␣H␣ಸp␣ೕl+ದƒನುg ಸ-ಷO=+B␣
G␣H␣ಸುವ @+ಮಥAX ಅವE␣\␣ೂದB␣ಬರj␣
ಹನುಮ. z+ಷ• Ž+ಯಕರ ಬH␣
7+ತŽ+ಡು=+ಗ ಅವರj␣?ಯೂ 9␣ೕಶಭi␣Sಯ
i␣ಚYನುg ಹ®␣YಸುವಷುO ಶi␣S ಅವರ 7+G␣B␣ರj␣,
ಶತು.ಗಳ ಮುಂ9␣ 6␣ಂತು 7+ತŽ+ಡು=+ಗ ಎ9␣
v␣‚␣d␣ ವಂ9␣ೕ 7+ತರ¯ ಎಂದು Š␣ೕH␣
ಶತು.ಗಳ ಎ9␣ಯj␣? ನಡುಕ ಹುZ␣Oಸುವ ಶi␣S
ಅವರ ಧ36␣B␣ರj␣ ಹನುಮ.
ಹನೂಮn-ಸoರp(q ಭr␣ೕn
ಓ ಹನುಮ, 6␣ೕನು ಬು5␣,{ ಬಲ, ಯಶಸು¦,
§␣ೖಯX, 6␣ಭXಯತ3, ಆ„␣ೂೕಗA, ಆª+ಡA,
=+ಕ-ಟುತ3ಗಳ @+l+ರ ಮೂG␣X.
6␣ನg Ž+‹+ದ ಈ ಭರತ ಭೂ~␣ಯ m␣ೂೕಧರj␣?
ಈ ಗುಣಗಳu ಸಹಜ=+B␣K.␣ 6␣ನg
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ಅನುಗ.ಹ5␣ಂದ ಅವu ಮತSಷುO ವೃದ{=+ಗj␣.
ಸುದೃಢ=+ಗj␣.
°␣ ಹನುಮ‡␣ೕ ನಮಃ ಎಂದು 6␣ನg ಮಂತ.ವನುg
ಪu␣ಸು‡␣SೕK␣. 6␣ನg ಶi␣S ನಮw m␣ೂೕಧರj␣?
ತುಂಬj␣. ²+ತ. ತುಂž␣ದ ‡␣ೕಜd␣¦6␣ಂದ ಅವರು
9␣ೕಶವನುg l+ಯುವಂ…+ಗj␣.
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/(ಗ&␣ೕಕರ ಕತ-ವ5
ಯುದ9ದ ಎಲ< =␣ವರವ> ?␣ೕಕು ಎಂಬ ಆಗ+ಹ
?␣ೕಡ
Ž+ವu Civilians ಎನುgವದನುg *+ವG␣Sಗೂ
ಮ„␣m␣ೂೕದು p␣ೕಡ. ಯುದ{ದ ತಂತ.ಗಳನುg,
(␣ವರಗಳನುg ಯುದ{ 7+ಡುವ m␣ೂೕಧE␣\␣ೕ|␣ೕ
•␣E␣ಯ ಅ•␣l+E␣ಗಳu ಪ£ಣX=+B␣
G␣H␣ಸುವ5␣ಲ.? •␣E␣ಯ ಅ•␣l+E␣ಗಳ ಏನು
ಆ9␣ೕಶK␣£ೕ ಅದ1␣x ತಕxಂ‡␣ ಅವರು
ನV␣ದು1␣ೂಳu_…+S„.␣
ಪE␣d␣’G␣ •␣ೕB␣ರು=+ಗ ಯುದ{ದ ಪ.G␣m␣ೂಂದು
(␣ಷಯವ£ ನಮ\␣ G␣H␣ಯp␣ೕಕು ಎಂಬ ಆಗ.ಹ
ಸವX³+ p␣ೕಡ.
ಯುದ{ದ ಕುE␣ತ ಮೂ„␣ೕ (␣ಷಯಗಳನುg Ž+ವu
G␣H␣ಯಲು ಅಹXರು. ಯುದ{ ಆರಂಭ=+P␣ತು,
ಯುದ{ದ ಸಂದಭXದj␣? ನಮ\␣ ಬರುವ (␣>␣ೕಷ
ಆ9␣ೕಶಗಳu, ಯುದ{ ಮುB␣P␣ತು, ಅದರ
ಪE␣´+ಮK␣ೕŽ+P␣ತು. ಇµ␣Oೕ. ಇದi␣xಂತ ~␣ೕE␣
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Ž+ವu ಏನನೂg G␣H␣ಯj␣1␣x ಅನಹXರು. l+ರಣ,
Ž+ವu 6␣ಣXಯ ‡␣\␣ದು1␣ೂಳu_ವ
ಅ•␣l+ರದj␣?ಲ.?
ನಮw ಸುತSಮುತSಲೂ ಏŽ+ದರೂ
ಸಂಶ*+ಸ-ದ ವAi␣,S ವಸುS ಕಂಡು ಬಂದ„␣
ಸಂಬಂಧಪಟOವE␣\␣ G␣H␣v␣ೂೕಣ.

ಪ+F␣!␣ೂಂದು =␣ಷಯದ ಬH␣I J(K␣ಂಟು ?␣ೕಡ
ಯುದ{ i␣.1␣˜+Oಟವಲ?. *+ವu9␣ೂೕ i␣ V␣ಯಲ?.
r+.ಣಗ™␣ೕ Š␣ೂೕಗುವ (␣ಷಮಸ6␣gK␣ೕಶವದು.
ಯುದ{ ಎಂದ ಬH␣ಕ ಒಂ9␣ೕ E␣ೕG␣ಯj␣?
ನV␣ಯುವ5␣ಲ.? ನಮw m␣ೂೕಧE␣ಗೂ ‘+6␣
ಉಂ˜+ಗುತS9␣. ಅದು ž␣ೕ5␣ಯj␣?ನ •␣ೖ 1␣ೖ
~␣Ÿ+P␣ಸುವ Š␣ೂV␣`+ಟವಲ?. ಬಂದೂಕು,
¬+ಂಬು •␣k␣ದು r+.ಣವ|␣gೕ ‡␣\␣ಯುವ ¶␣ೂೕರ
ಯುದ{.
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ಸಮಯ •␣ೕB␣ರು=+ಗ d␣ಕx ಒಂದು ಅ„␣ಬ„␣
7+•␣G␣ಯ|␣gೕ ಜt+·k␣, ನಮw ಮೂB␣ನ |␣ೕರ1␣x
ಅದನುg ಅ¸␣ೖXಸುತS l+•␣ಂಟು 7+ಡುವದು
p␣ೕಡ.
ನಮw m␣ೂೕಧರ ಸುರ€‡␣t+B␣, ನಮw z+ಷ•ದ
\␣ಲು(␣t+B␣ r+.a␣Xv␣ೂೕಣ.
M␣ಕN =␣ಷಯಗಳ.␣Pಲ< Q␣ೕR S(ಡ?␣ೕT␣
ಇಂತಹ ಸಂದಭXಗಳj␣? 7+ಡj␣1␣x p␣ೕ„␣
1␣ಲಸ(␣ಲ?ದ i␣k␣\␣ೕk␣ಗಳu, *+ವu9␣ೂೕ
d␣6␣7+ದ, ಅಥ=+ ಮ…+¹ವu9␣ೂೕ
ಸಂದಭXದj␣? ನV␣ದ ಸ6␣gK␣ೕಶದ, ಅಥ=+
*+„␣ೂೕ *+=+ಗ"␣ೂೕ Š␣ೕH␣ದ 7+ತುಗಳuಳ_
(␣k␣m␣ೂೕಗಳನುg G␣ರು®␣ ‘+i␣ ಅದನುg
ಹE␣ž␣ಡುG␣Sರು…+S„.␣ •␣ಂ9␣ ಮುಂ9␣ |␣ೂೕಡ9␣
ಅದನುg >␣ೕº 7+ಡುG␣Sದƒ„,␣ ಅದು ಸುಳu_
ಎಂದು @+ž␣ೕ…+B␣ ನಮw 7+ನ Ž+K␣ೕ ಹz+ಜು
‘+i␣1␣ೂಂಡಂG␣ರುತS9.␣

=␣ಶ^ನಂ`␣a␣ b␣ೕಖನS(b␣ — 278

12 of 18

*+ವ (␣ಷಯಗಳನುg 1␣ೕಂದ.ಸl+XರK␣£ೕ,
v␣ೖನAದ ಮುಖAಸ’„␣ೂೕ ದೃಢ ಪk␣d␣ಲ?
ಅಂತಹುದನುg ನಂಬಲೂ p␣ೕk␣. ಹರಡಲೂ
p␣ೕk␣.
ಎµ␣ೂOೕ ¬+E␣ ಯುದ{ದ ತಂತ.ಗಳu ನಮ\␣
ಅಥX=+ಗುವ9␣ೕ ಇಲ?. ~␣ೕನನುg •␣k␣ಯಲು
t+ಳ ‘+ಕುವಂ‡␣ ನಮwವರ|␣gೕ ಶತು. r+™␣ಯ1␣x
ಕಳu•␣d␣ ಅj␣?ಂದ ಮ‡␣Sೕ|␣ೂೕ ತಂತ.ವನುg
ರೂ•␣d␣ರು…+S„.␣
ಮ|␣\␣ ಹಣದ ಆವಶAಕ‡␣ ಇ9␣ ಎಂ`+ಗ
ಗಂಡಸು ಅ9␣ೕ|␣ೂೕ @+ಲK␣£ೕ, ಮ‡␣ೂSಂ9␣ೂೕ
7+k␣ ಹಣ ತರು…+S|.␣ ಭಯ ž␣ೕಳu…+S„␣
ಎಂದು ತನg ಕುಟುಂಬ1␣xೕ Š␣ೕಳuವ5␣ಲ.?
ಅಂತಹುದರj␣? ಇk␣ಯ z+ಷ•ದ ಭದ.‡␣\␣
ಸಂಬಂಧಪಟO (␣ಷಯವನುg ನಮ\␣ ಅವರು
G␣H␣ಸp␣ೕಕು ಎನುgವದು ತಪ-ಲ?K␣ೕ. ಆ"␣ೂೕ®␣d.␣
•␣ೕt+B␣ ಅದನುg G␣H␣ಯುವ ಅಹX‡␣, ಆವಶAಕ‡␣
ಎರಡೂ ನಮB␣ಲ?.
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ನಮ\␣ p␣ೕl+ದುƒ ಭದ.‡␣, ನಮw —+ರತದ
@+ವX»␣ಮ‡␣. ಅದನುg 6␣ೕಡಲು ನಮw
(␣ೕರm␣ೂೕಧರ ಪV␣ •␣ೖm␣ಲ? ಕ´+¨B␣ ಸª+¢B␣
6␣ಂತು l+ಯX 7+ಡುG␣S9.␣
ಒ˜+O„␣ ಫಲK␣ೕŽ+P␣ತು ಎನುgವದನುg Ž+ವu
G␣H␣m␣ೂೕಣ. ಮುಂ9␣ೂಂದು 5␣ನ *+„␣ೂೕ
6␣9␣ೕXಶಕ ಅದನುg G␣H␣ದು1␣ೂಂಡು d␣6␣7+
7+ಡು…+S|,␣ ಆಗ |␣ೂೕk␣ ಅನಂ5␣v␣ೂೕಣ.
Š␣ೂರತು ಯುದ{ದ 7+•␣G␣ಗಳ ‰␣ೂ‡␣ಯj␣?
ಆಟ=+ಡುವದು p␣ೕಡ.
ಒಂದು ಸಣ¨ ಉ`+ಹರ•␣, ನಮw
m␣ೂೕಧ„␣ೂಬ½ರು ಈಗ r+i␣ೕ@+Sನದj␣?`+ƒ„.␣
6␣ಮw ಊರು *+ವuದು ಎಂದು r+i␣ಗಳu
ಅವರನುg 1␣ೕH␣ದ„␣ Š␣ೕಳuವ5␣ಲ? ಎಂದು ಆ
m␣ೂೕಧ ಸ-ಷO=+B␣ Š␣ೕH␣ದ„␣, ನಮw ಜನ ಅವರ
ಊರು *+ವuದು, ಮ|␣ ಎj␣?9,␣ ಎಷO|␣ೕ
ಅಂತd␣Sನj␣?9,␣ ಮ|␣ಯj␣? *+*+Xರು
ಇ`+ƒ„␣ ಇK␣ಲ?ವನೂg ಸ®␣ತ.=+B␣ (␣k␣m␣ೂೕ
7+k␣ ಹರಡುG␣S`+ƒ„.␣
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ಅ„␣, ಇj␣?ರುವ r+i␣ ಏ‰␣ಂಟುಗಳu, ಅವರ
ಮ|␣ಯರವನುg •␣k␣ದು, •␣ಂv␣ 7+k␣, ಅದರ
(␣k␣m␣ೂೕ ®␣ತ.ಗಳನುg ಅj␣? ಆ (␣ೕರm␣ೂೕಧ6␣\␣
‡␣ೂೕE␣d␣ದ„␣ ಅವರು 7+ನd␣ಕ=+B␣
ಕುಗು·ವ5␣ಲ?K␣ೕ? ಅದE␣ಂ9␣ೕŽ+ದರೂ
ಅŽ+ಹುತ=+ದ„␣?
ಆ E␣ೕG␣m␣ೕŽ+ದರೂ ಆದ„␣ *+ರು ಅದ1␣x
Š␣ೂ•␣?
•␣ೕt+B␣ ಈ E␣ೕG␣ಯ (␣k␣m␣ೂೕ |␣ೂೕಡುವ
ಮುನg, >␣ೕº 7+ಡುವ ಮುನg @+(␣ರ ¬+E␣
ಆ"␣ೂೕ®␣d.␣
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!␣ೂೕಧ&␣H␣ ಸV(ಯ S(ಡುವ ಸ&␣W(ದ
ಕ+ಮ
ಇನುg ಅ|␣ೕಕE␣\␣ ಆ (␣ೕರm␣ೂೕಧE␣\␣
|␣ರ=+ಗುವ @+G␣3ಕ ಮನd␣¦ರುತS9.␣ ನ•␣wಲ?ರ
ಕತXವAವ£ ¿␣ದು. ಸಂಶಯ(␣ಲ.?
ಆದ„␣, ಸತುS Š␣ೂೕದ v␣ೖ6␣ಕರ ಮ|␣\␣ೕ ಸ‘+ಯ
7+ಡp␣ೕಕು ಎಂಬ 6␣ಯಮ p␣ೕಡ. ಅವE␣\␣
Š␣®␣Yನ |␣ರವu ಅತAಂತ ಆವಶAಕ 6␣ಜ.
7+ಡ"␣ೕp␣ೕಕು. ಅದ„␣ ಅವE␣\␣ 7+ತ.
7+ಡp␣ೕಕು ಎಂಬ 6␣ಯಮ p␣ೕಡ.
t␣ೖನ5 t␣ೕ&␣ದ ಪ+F␣!␣ೂಬu ವ5v␣wಯ
ಕುಟುಂಬಕೂN ನಮo .␣ರವu ಸಲ<?␣ೕಕು. ಅವರ
ಮ.␣ಯವ&␣H␣ y␣ರವ a␣ೕಡ?␣ೕಕು. ಅವರ
ಮಕNಳu {(b␣ಯ|␣< ಎ}␣ಯು~␣uM␣, ನಮoಪl
t␣ೖನ5ದ|␣<•(€g␣ ಎಂದು •␣ೕಳuವ
k(h(ವರಣವನುP ಸೃƒ␣„ಸ?␣ೕಕು.
6␣ಮw ಊE␣ನj␣?m␣ೕ *+ರ ಕುಟುಂಬದ
ಸದಸAರು v␣ೖನAದj␣?`+ƒ„␣m␣ೂೕ G␣H␣ದು1␣ೂH␣_.
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ಅವ„␣ೂಂ5␣\␣ |␣ೕರ ಸಂಪಕX(␣ಟುO1␣ೂH␣_.
ಅವE␣\␣ ಏನು ಸ‘+ಯ p␣ೕ1␣ೂೕ ಅದನುg
|␣ೕರ=+B␣ 7+k␣.
ಇ|␣ೂgಬ½ರ ಮುÀ+ಂತರ 6␣ೕಡುವದi␣xಂತ Ž+K␣ೕ
|␣ೕರ=+B␣ 6␣ೕk␣`+ಗ, Ž+ವu 6␣ೕk␣ದ ವಸುS
ಸE␣*+ದ ವAi␣SಗH␣\␣, ಸE␣*+ದ l+ಯX1␣x
ತಲು•␣9␣ ಎಂಬ ಭರವv␣ ನಮB␣ರುತS9␣.
ಸಣZಸಣZ =␣ಷಯ[␣N \␣ಗI?␣ೕT␣, ಕುಗIಲೂ ?␣ೕT␣.
ಯುದ{ ಎನುgವದು ಒಂ9␣ೕ E␣ೕG␣ಯ ಪ.i␣.m␣
ಅಲ?. *+=+ಗಲೂ ನಮw ಪ€ದವರ9␣ೕ
•␣ೕಲು\␣ೖ ಎಂ`+ಗುವ5␣ಲ.?
ಅಂತಹ z+ಮಚಂದ.|␣ೕ ಯುದ{ಭೂ~␣
ಯj␣?`+ƒಗಲೂ ಲ€wಣ ಮೂÁ␣X ತ•␣- ž␣5␣ƒದ.ƒ
ಕ•␣ಗಳ« ಎಚYರ ತ•␣-ದƒರು. z+ಮ ಅಳj␣ಲ?.
z+ಮ ಕುಗ·j␣ಲ.? ಹನುಮ6␣ಂದ ಸಂe␣ೕವನ
ತE␣d␣ ಬದುi␣d␣ದ. ಯುದ{ ಮುಂದುವ„␣d␣ದ.
z+ವಣನನುg 1␣ೂಂದು ‘+i␣ದ.
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ಅಂತಹ r+ಂಡವ„␣ೕ ಯುದ{ 7+ಡು=+ಗಲೂ
r+ಂಡವ ಪ€ದj␣?ಯೂ ಅr+ರ
‘+6␣ಯುಂ˜+P␣ತು. ಅc␣ಮನುA, ಘ‚␣ೂೕತxಚ,
r+ಂಡವರ ಮಕx™␣ಲ?ರೂ ಸತSರು.
‘+ಗಂತ ಅದು ಕುಗು·ವ ಸಮಯವಲ?.
Š␣ೂೕz+ಡುವ ಸಮಯ.
ಯುದ{ ಒಂ9␣ೕ E␣ೕG␣ ಎಂ5␣ಗೂ ನV␣ಯುವ5␣ಲ.?
ಎರಡೂ ಪ€ಗಳ ಬŸ+ಬಲಗಳ ¶␣ೂೕರ ಪE␣ೕ[␣
ಅದು.
•␣ೕt+B␣ ನಮw r+™␣ಯ5␣ಂದ ಒಂದು ಸಣ¨
\␣ಲು=+ದರೂ ಸಂಭ.~␣d,␣ ಒಂದು ಸಣ¨
‡␣ೂಂದ„␣*+ದರೂ ಆl+ಶK␣ೕ ಕಳ®␣
ž␣ದƒಂ…+ಗುವದು p␣ೕಡ. *+E␣\␣ \␣ೂತುS,
v␣ೂೕj␣ನ t+ಳ ‘+i␣ ಶತು.ವನುg ಸ9␣ಬV␣ಯುವ
ತಂತ. ನಮw m␣ೂೕಧರ`+ƒB␣ರಬಹುದು.
ಅಂG␣ಮದj␣? \␣ಲುವu ನಮw9␣ೕ ಎನುgವದರj␣?
ಎಳ_ಷೂO ಸಂಶಯ(␣ಲ.? ಆ 5␣ವಸ
ಸಂಭ.~␣v␣ೂೕಣ. 135 1␣ೂೕZ␣ ಜನರೂ ಒZ␣O\␣ೕ
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ವಂ9␣ೕ 7+ತರ¯ ಎಂದು ಕೂB␣ ಕುಪ-H␣d␣
ಸಂಭ.~␣v␣ೂೕಣ.
Š␣ಂಡG␣ ಮಕxಳನುg ž␣ಟುO, ವೃದ{ ತಂ9␣
…+P␣ಯರನುg ž␣ಟುO, ಕV␣\␣ e␣ೕವದ •␣ೕ"␣
ಹಂಗನೂg ž␣ಟುO ನಮt+B␣, ನಮw ಈ |␣ಲl+xB␣
ಲ²+ಂತರ m␣ೂೕಧರು d␣ದ{z+B␣`+ƒ„␣.
ಅವರ ದೃN␣OP␣ಂದ ಆ"␣ೂೕ®␣v␣ೂೕಣ. ಅವE␣\␣
|␣ೖG␣ಕ §␣ೖಯX=+B␣ 6␣"␣ೂ?ೕಣ. ಅವರ
ಕುಟುಂಬ1␣x ಮಗŽ+B␣ ಮಗÃ+B␣ p␣|␣gಲು¬+B␣
6␣"␣ೂ?ೕಣ.
“ಯ…␣ೂೕ ಧಮ-ಸw…␣ೂೕ ಜಯಃ” ಎj␣?
ಧಮXK␣£ೕ ಅj␣?m␣ೕ (␣ಜಯ(␣ರುತS9.␣ ನಮw
9␣ೕಶ, ನಮw v␣ೖನA ಎಂ5␣ಗೂ ತಪu- 7+k␣ಲ,?
7+ಡುವ5␣ಲ.? •␣ೕt+B␣ (␣ಜಯ ನಮw9␣ೕ.
ಸಂಶಯK␣ೕ ಇಲ?. ಭಯವಂತೂ ಇಲ?K␣ೕ ಇಲ?.
ವಂ}␣ೕ S(ತರ‡
— (␣ಷು¨`+ಸ Ž+\␣ೕಂ`+.Ä+ಯX

