ಗುರುವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2019

ನೇವೂ ಬರೆಯಿರಿ
ನಿೋರಸ ಬದುಕ್ಗೆ ರಸ ತ್ಂಬುವ ಪ್ರವಾಸದ ಅನ್ಭವಗಳ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾ ದಟೆೈಸಿವೆಯೋ? ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರವಾಸದ ಅನ್ಭವಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರರೂಪ ನಿೋಡುವ ತ್ಡಿತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾದೆಯೋ? ಇಲ್ಲಾದೆ ಅವಕಾಶ.
ಪ್ರವಾಸಿ ತ್ಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಅನ್ಭವ ಹಂಚ್ಕ್ಗ್ಗಿಯೋ ‘ಪ್ರವಾಸ’ ಪುರವಣ್ಯನ್ನು
ನಿೋಡಲ್ಗುತ್ತಾದೆ. ಹಸ ಹಸ ಪ್ರವಾಸಿ ತ್ಣಗಳ ಕುರಿತೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಗುಣಮಟಟೆದ
ಚ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಬರಹಗಳನ್ನು ನ್ಡಿ ಅಥವಾ ಬರಹ ತಂತ್್ರಶಗಳಲ್ಲಾ ಟೆೈಪ್ ರ್ಡಿ ಕಳ್ಹಿಸಿ.
ಇಮೆೋಲ್ ವಿಳಾಸ: pravasa@prajavani.co.in

‘ಐರನ್ಲೇಡಿ’ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್
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ಸರೇವರಗಳ
ಕಥೆ
ತ್ಸ್ಧರ್ ಸರೋವರ ದೆೈವಶಕ್ತಾಯುಳಳುದು್.
ರ್ಸ್ಧರ್ ದುಷಟೆ ಶಕ್ತಾಗಳ್
ಆವರಿಸಿಕಂಡಿರುವ ಸರೋವರ ಎಂದು
ಇಲ್ಲಾ ಜನ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗ್ಗಿ
ತ್ಸ್ಧರ್ ದಡದಲ್ಲಾ ಚಾರಣ್ಗರು ಟೆಂಟ್
ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್್ರ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಯ
ನಿೋರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ರ್ಸ್ಧರ್ನಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ
ರ್ಡುವುದಿಲಲಾ. ಕ್ೋವಲ ನೋಡಿ
ಆಸಾವೆದಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಿೋರನ್ನು
ಕುಡಿಯುವುದಿಲಲಾ. ಅದು ಅಲ್ಲಾನವರ
ನಂಬಿಕ್.

ಪುಲ್ವಾಮದ ಸುತ್ತ...
ಜಮ್ಮು–ಕಾಶಮುೋರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಲ್ವೆಮ ಜಿಲಲಾ, ಅದುಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ
ತ್ಣಗಳನ್ನು ತನನುಡಲಲ್ಲಾಟುಟೆಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ
ನದಿ-ಝರಿಗಳ ನಾಡು. ಮಂಜು ಸುರಿಯುವ ಬಿೋಡು. ಐತ್ಹಾಸಿಕ
ತ್ಣಗಳಿರುವ ಪ್ರದೆೋಶ.
1979ರಲ್ಲಾ ಈ ಜಿಲಲಾ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲಲಾಯಲ್ಲಾ ನಾಲುಕೆ
ತ್ಲೂಲಾಕುಗಳಿವೆ. ಸುಂದರ ಕಣ್ವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪುಲ್ವೆಮ
ಜಿಲಲಾಯಲ್ಲಾ ತ್ಸ್ಧರ್–ರ್ಸ್ಧರ್ನಂತಹ ಸರೋವರಗಳ್, ದೆೋವಾಲಯ
ಮತ್ತಾ ಚಾರಣದ ತ್ಣಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತ್ಣಗಳ
ಸಂಕ್ಷಿಪತಾ ವಿವರ ಇಲ್ಲಾದೆ.

ಅವಂತೇಶವಾರ ದೇವಾಲಯ
ವಿಷ್ಣಿ ಮತ್ತಾ ಶಿವನ ದೆೋವಾಲಯ. ಈ ದೆೋವಾಲಯದ ಮೆೋಲ

ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ...

ಎಲಲಾ ಕಾಲದಲೂಲಾ ತ್ಸ್ಧರ್ ರ್ಸ್ಧರ್
ಸರೋವರದ ಟ್ರಕ್ಕೆಂಗ್ ರ್ಡಲು ಸಾರ್ಯವಿಲಲಾ.
ಜ್ನ್ನಿಂದ ಸಪಟೆಂಬರ್ ತನಕ ರ್ತ್ರ
ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ
ಇದು ಸಂಪೂಣ್ಧವಾಗಿ ಹಿಮದಿಂದ
ಆವೃತವಾಗಿರುತತಾದೆ.

ಕಾಶ್ೇರದ ಸರೇವರಗಳತ್ತ ಚಾರಣ

ತಾರ್ಸರ್–ಮಾರ್ಸರ್
ಉಷಾ ಕಟ್ಟೆಮನೆ

ಗೂ

ಗಲ್, ಯೂಟ್್ಯಬ್ನಲ್ಲಾ ಕಾಶಿ್ಮೋರದ ಕಡುನಿೋಲ ಸರೋವರಗಳ ಮೊೋಹಕ
ಸಂದಯ್ಧವನ್ನು ಕಂಡಾಗಲಲಲಾ ಅಲ್ಲಾಗಮೆ್ಮ ಹೋಗಬೆೋಕ್ಂದು ಮನಸು್ಸ
ಹುಚ್ಚಿದು್ ಕುಣ್ಯುತ್ತಾತ್ತಾ. ಆದರೆ ಕಾಶಿ್ಮೋರದಲ್ಲಾನ ದೊಂಬಿ, ಗಲ್ಟೆ, ಸೈನ್ಯದ
ಕಟೆಟೆಚಚಿರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕ್ೋಳಿದಾ್ಗ, ಮನದಲ್ಲಾ ಸಣಣಿ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತಾತ್ತಾ. ಆದರೆ
‘ಇಂಡಿಯಾ ಹೆೈಕ್’ (India hikes) ಎಂಬ ಚಾರಣ ಸಂಸ್ಥ ತ್ಂಬಾ ಕಾಳಜಿ
ಎಚಚಿರಿಕ್ಗಳಿಂದ ತನನು ಚಾರಣ್ಗರ ಯೋಗ ಕ್ೋಮ ನೋಡಿಕಳ್ಳುತತಾದೆ’ ಎಂದು
ನನನು ಸಹಚಾರಣ್ಗರಬಬಿರು ಹೆೋಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ
ಹೋಗಿ ಹೆಸರು ನಂದಾಯಸಿಕಂಡೆ. ಚಾರಣದ ಅನ್ಭವವಿದ್ ನಾನ್
ಆಯು್ಕಂಡದು್ ರ್ಡರೆೋಟ್ ತ್ಸ್ಧರ್–ರ್ಸ್ಧರ್ ಚಾರಣವನ್ನು. ಈ ಜಾಗ
ಜಮು್ಮಕಾಶಿ್ಮೋರ ರಾಜ್ಯದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲಲಾಯಲ್ಲಾದೆ.

ತ್ಸ್ಧರ್ ರ್ಸ್ಧರ್ ಚಾರಣದ ಅವಧಿ 7 ದಿನಗಳ್. ಇದು ಹೆೈ ಅಲ್ಟೆಟ್್ಯಡ್
ಟ್ರಕ್ ತ್ಣ. ಅಂದರೆ ‘ಆಮಲಾಜನಕದ ಪ್ರರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎತತಾರದ
ಪ್ರದೆೋಶಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಹೋಗುವುದು’ ಎಂದಥ್ಧ. ಅಲ್ಲಾ ಜನವಸತ್ ಇರುವುದಿಲಲಾ.
ಬೆೋಸಿಗೆಯ ಒಂದೆರಡು ತ್ಂಗಳ್ ಅಲರ್ರಿ ಕುರಿಗ್ಹಿಗಳ್ (ಬಕ್್ರವಾಲ್ಗಳ್)
ಬಿಟಟೆರೆ ರ್ನವ ಸಂಚಾರವಿರುವುದಿಲಲಾ. ಇಂಥ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಅನೆೋಕ ರಿೋತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯಗಳ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೋ
ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಂದಾಯಸಿಕಂಡ ಮೆೋಲ ಆಯೋಜಕರು ಮೂರು
ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ಆಗ್ಗ ನಮ್ಮ ಫಿಟೆನುಸ್ ಬಗೆಗೆ ರ್ಹಿತ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಚಾರಣ ಅಂದರೆ ನಡಿಗೆಯ ಪ್ರವಾಸ. ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೆಲಲಾ ಒಟಾಟೆಗಲು, ತಮ್ಮ
ಸಾರ್ನ್ ಸರಂಜಾಮುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಡಲು ಬೆೋಕಾದ ನಿದಿ್ಧಷಟೆ ಜಾಗವೆೋ

ಬೆೋಸ್ ಕಾ್ಯಂಪ್. ತ್ಸ್ಧರ್ ರ್ಸ್ಧರ್ ಚಾರಣದ ಬೆೋಸ್ ಕಾ್ಯಂಪ್ ಹೆಸರು
ಅರು. ಅದೊಂದು ಪುಟಟೆ ಕಣ್ವೆಯ ಊರು. ಜಮು್ಮ ಕಾಶಿ್ಮೋರದ ರಾಜರ್ನಿ
ಶಿ್ರೋನಗರದಿಂದ 102 ಕ್ರ್ೋ ದೂರದಲ್ಲಾದೆ. ಇಲ್ಲಾಗೆ ರಸತಾ ಕನೆಯಾಗುತತಾದೆ.
ಆಮೆೋಲ ಚಾರಣದ ಏರು ಹಾದಿ ಆರಂಭವಾಗುತತಾದೆ.
ಶಿ್ರೋನಗರದ ವಿರ್ನ ನಿಲ್್ಣದಲ್ಲಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆೈಕ್ ಸಂಸ್ಥಯ ಕಾರು
ನಮಗ್ಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾತ್ತಾ. ಆ ದಿನ ಕಾಶಿ್ಮೋರ್ ಬಂದ್ ಇದ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ನೆೋರವಾಗಿ ಅವರ ಕಚ್ೋರಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ
ಹೆಸರು ನಂದಾಯಸಿಕಂಡರು. ಅದೆೋ ಗ್ಡಿಯಲ್ಲಾ ಅರು ವಾ್ಯಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದು ಬಿಟಟೆರು. ಆಗಸ್ಟೆ ತ್ಂಗಳ ಕನೆಯ ವಾರವಾದ್ರಿಂದ
ಶಿ್ರೋನಗರದಲ್ಲಾ ಸಕ್. ಆದರೆ ಅರುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತ್ಪರ್ನ 7 ಡಿಗಿ್ರ ಸ. ಆ ರಾತ್್ರ
ಬಿಸಿ ನಿೋರಿನ ಸಾನುನ. ಒಳೆಳುಯ ಊಟ ಮತ್ತಾ ಬೆಚಚಿನೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಾ ಮಲಗಿ
ನಿದಿ್ರಸಿದೆವು. ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ಟೆಂಟ್ ವಾಸದಲ್ಲಾ ಇದಾ್ಯವುದೂ
ಸಿಗುವುದಿಲಲಾ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗತ್ತಾತ್ತಾ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಾ ಸೂಯೋ್ಧದಯಕ್ಕೆ ಮುನನುವೆೋ ಎದು್
ಬೆಚಚಿನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ರರಿಸಿ, ಒಂದಿಷ್ಟೆ ಒಣ ಹಣುಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಂಬಿಕಂಡು
ಟ್ರಕ್ಕೆಂಗ್ ಪೋಲ್ ಊರಿಕಂಡು ಹರಟು ಬಿಟೆಟೆವು. ಅಲ್ಲಾಂದ ಹತ್ತಾ ಕ್.ರ್ೋ
ದೂರದಲ್ಲಾರುವ ಲ್ಡ್ಡರ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೆೋಲ ನಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಕಾ್ಯಂಪ್.
ನಮಗೆ ಬುತ್ತಾ ಕಟಿಟೆಕಟಿಟೆದ್ರು. ಆ ಹಾದಿಯ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕ್ರರ್ಸುತ್ತಾರು
ವಾಗಲೋ ಯಾಕಾದರೂ ಈ ಟ್ರಕ್ಕೆಂಗ್ ಬಂದೆನಪಾ್ಪ ಅನಿನುಸಿತ್ತಾ.
ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಕಾ್ಯಂಪ್ ಇಲ್ಲಾಂದ ಐದೂವರೆ ಕ್.ರ್ೋ ದೂರದಲ್ಲಾನ
ಶೆೋಕಾವೆಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಾತ್ತಾ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎಳ್ ಗಂಟೆಗೆ ಲ್ಡ್ಡರ್ ನದಿ ದಂಡೆಯಂದ
ಹರಟವರು ಅಲ್ಲಾಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮರ್್ಯಹನು 2 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತಾ. ನಾಲಕೆನೆಯ
ಕಾ್ಯಂಪ್ ನಮೆ್ಮಲಲಾರ ಕನಸಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ ತ್ಸ್ಧರ್ ಸರೋವರದ ದಂಡೆಯ
ಮೆೋಲ್ತ್ತಾ. 11039 ಅಡಿಯಂದ 12449 ಅಡಿ ಎತತಾರವನ್ನು ನಾವು
ಏರಬೆೋಕಾಗಿತ್ತಾ. ಐದು ಕ್.ರ್ೋ. ಹಾದಿ ಕ್ರರ್ಸಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕಂಡ ಸಮಯ
ಆರು ಗಂಟೆ. ಸುರ್ರು ಎರಡು ಕ್.ರ್ೋ ಸುತತಾಳತೆಯ ಪುಟಟೆ ಸರೋವರವದು.
ಸಮತಳದಲ್ಲಾ ನಿಂತ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಶಚಿಲ ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತತಾರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಿೋಲ ಆಕಾಶವೆೋ ಬೋರಲು ಬಿದ್ಂತೆ
ಕಾಣುವ ರಮ್ಯ ನೋಟ. ಹೆೋಗಪಾ್ಪ ಈ ಪವ್ಧತ ಹತ್ತಾ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು
ಎಂದು ನಾನ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದಿ್ದೆ್. ಏಕ್ಂದರೆ ಪವ್ಧತದ ಆ ಕಡೆಗಿತ್ತಾ ರ್ಸ್ಧರ್
ಸರೋವರ. ಕನೆಗೂ ಟ್ರಕ್ ಲ್ೋಡರ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಇರುವೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿನುಕುಕೆತ್ತಾ,
ಟ್ರಕ್ಕೆಂಗ್ ಪೋಲ್ ಮೆೋಲ ದೆೋಹದ ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪವ್ಧತದ ಶಿಖರವನ್ನು
ಹತ್ತಾ ‘ಅಭಿನಂದನೆಗಳ್’ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಹೆೋಳಿಕಂಡಾಗ ಪಟಟೆ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲಾ
ಸಾಥ್ಧಕವೆನಿಸಿತ್ತಾ. ಸುತತಾ 360 ಡಿಗಿ್ರಯಲ್ಲಾರುವ ಪವ್ಧತಗಳೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ
ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಾದ್ವು!
ಅಲ್ಲಾಂದ ಕಠಿಣವಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಹಾದಿ. ಮತೆತಾ ಪುನಃ ಏರು ಹಾದಿ. ಹಿೋಗೆ

ಪೇಯರ್ ಟಂಪಲ್
ಇದು ದೆೋವಾಲಯ. ಪುಲ್ವೆಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ೋಂದ್ರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 3 ಕ್ರ್ೋ
ದೂರದಲ್ಲಾದೆ. ಪೋಯರ್ ಗ್್ರಮದಲ್ಲಾ ಈ ದೆೋವಾಲಯ ಇರುವ ಕಾರಣ
ಅದೆೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಏಕಶಿಲ್ ಕಲ್ಲಾನಿಂದ ಕ್ತ್ತಾರುವ
ದೆೋವಸಾ್ಥನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸುರ್ರು 10 ನೆೋ ಶತರ್ನದಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು
ನಿರ್್ಧಸಲ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಗಿದೆ.

ಕೇನ್ಸರ್ ನಾಗ್ ಸರೇವರ
ಮಾರ್ಸರ್ ರರರೀವರ

ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಕಾ್ಯಂಪ್ ಹೂಡಿದು್ ಸುಂದಸಾ್ಧರ್ ಎಂಬ ಇನನುಂದು
ಸರೋವರದ ಪಕಕೆ. ಈ ಸರೋವರದ ಆಚ್ ಮತತಾಂದು ಸರೋವರವಿತ್ತಾ. ಅದೆೋ
ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರ್ಸ್ಧರ್ ಸರೋವರ. ನಾವು ಆ ಸರೋವರವನ್ನು ನೋಡಿ
ಮತೆತಾ ಇಲ್ಲಾಗೆೋ ಬರಬೆೋಕಾಗಿತ್ತಾ. ಆಗ ದಣ್ದಿದ್ರೂ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಕ್ ಲ್ೋಡರ್ ಯಶ್
ಜ್್ಯಸ್ ನಿೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಡಿಸಿಕಂಡು ಹರಟೆೋ ಬಿಟಟೆರು. ರ್ಸ್ಧರ್ ನದಿ
ದಂಡೆಯಲ್ಲಾ ರಾತ್್ರ ಕಳೆಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ನಂಬುಗೆಯಂದ ಈ
ಗಡಿಬಿಡಿಯ ತ್ೋರ್್ಧನ.
ರಾತ್್ರಯ ನಿೋರವತೆಯನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಲು ಇಂಥ ಚಾರಣಗಳಿಗೆೋ
ಬರಬೆೋಕು. ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ, ಸ್ಪಷಟೆವಾಗಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಕ್ ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು
ಗುರುತ್ಸಬಹುದು.
ಉಲ್ಕೆಪಾತವನ್ನು
ನೋಡಿ
ನಕ್ತ್ರ
ಖುಷ್ಯಂದ ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟಿಟೆ ಕುಣ್ಯಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಾ ಉತತಾಮ ಕಾ್ಯಮೆರಾ
ಇದ್ವರೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯನ್ನು ಸರೆ ಹಿಡಿದರು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಾ ಹಳೆಯುತ್ತಾದ್
ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಸಂದಯ್ಧವನ್ನು ಕಾ್ಯಮೆರಾ ಲನ್ಗಿಳಿಸಿದರು. ರಾತ್್ರ ಹಿಮಪಾತದ
ನಡುವೆಯೂ ಕ್ಲವರು ಆ ದಿವ್ಯ ಸಂದಯ್ಧದ ಅನ್ಭೂತ್ಗ್ಗಿ ಬಹಳ
ಹತತಾನ್ನು ಟೆಂಟ್ನ ಹರಗೆೋ ಕಳೆದಿದೆ್ವು.
ಈ ಚಾರಣದಲ್ಲಾ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ ಇಷಟೆವಾದ ಅಂಶ ಚಾರಣದ ಆಯೋಜಕರು
ಚಾರಣ್ಗರ ಸುರಕ್ತೆಯ ಬಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಂಡ ಕಾಳಜಿ. 22 ಮಂದಿ ಚಾರಣ್ಗರ
ವಸತ್ ಮತ್ತಾ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಗ್ಗಿ 18 ಕುದುರೆಗಳ ಮೆೋಲ ಸಾರ್ನ್ ಹತ್ತಾ
ತಂದಿದ್ರು. ಏರು ಹಾದಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಬೆನನು ಮೆೋಲ 15ಕ್.ಜಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿ ಭಾರ ಹರಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲಲಾ. ಆರೋಗ್ಯ ತಂದರೆಯಾದರೆ ಚ್ಕ್ತೆ್ಸ ನಿೋಡಲು
ಅಂಬುಲನ್್ಸ ಜತೆಗಿರುತ್ತಾತ್ತಾ. ಮರ್ಯದಲ್ಲಾ ಒಬಬಿ ಆಕ್್ಸಜನ್ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಅನ್ನು
ಹತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾದ್. ಇದರ ಜವಾಬಾ್ರಿ ಫಾರೂಕನದು. ಆತ ಕಾಶಿ್ಮೋರದ ಕಥೆ
ಹೆೋಳ್ತ್ತಾದ್. ‘ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಆಗ್ಗ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರುತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಹತ್ತಾ
ಊಟ ಸಿಗುತತಾದೆ’ ಎಂದು ಭಾವುಕವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ್.
ಹೆೈ ಅಲ್ಟೆಟ್್ಯಡ್ ಟ್ರಕ್ಕೆಂಗ್ನಲ್ಲಾ ತಲನೋವು ಸಾರ್ನ್ಯ. ಇದು
ಕಾಣ್ಸಿಕಂಡರೆ ಬೆೋಸ್ ಕಾ್ಯಂಪಿನಲಲಾೋ ಡೆೈಮೊಕ್್ಸ ಎಂಬ ರ್ತೆ್ರ ಕಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಥೆೋಚಚಿ ನಿೋರು ಕುಡಿಯಲು ಹೆೋಳ್ತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಾಯೂ ವಾಂತ್–ಬೆೋಧಿ
ಶುರುವಾದರೆ ಅಂಬು್ಯಲನ್್ಸ ಕುದುರೆಯ ಮೆೋಲ ಬೆೋಸ್ ಕಾ್ಯಂಪಿಗೆ ಕರೆತಂದು
ಚ್ಕ್ತೆ್ಸ ಕಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚ್ಕ್ತೆ್ಸ ಬೆೋಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನು
ಫೆಹೆಲ್ಗೆಂವ್ನ ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲ್ಸುತ್ತಾರೆ. ನನನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಾದ್ ನಾಲುಕೆ ಮಂದಿ
ಬೆೋಸ್ ಕಾ್ಯಂಪ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು. ಇವೆಲಲಾದರ ನಡುವೆಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಾ
ಉಳಿಯುವ ಚಾರಣವಿದು.

ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ
ಯ ದು
ದುಗ
ಗ್ಗ್ಗದ
ದ ಬೆ
ಬೆರ
ರಗು
ಕಾಡು–ಕಣಿವೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಬಲ್ಲಿಳರಾಯನ
ದುಗಬಾದ ತುದಿಗೆ ಹೇಗಿ ನಂತಾಗ ಮೈ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದ,
ಮನಸು್ಸ ಪ್ರಫುಲಲಿವಾಗುತ್ತದ. ಅಂಥದ್ದಂದು ಅನುಭವ
ನಮ್ಮದಾಗಲು ದುಗಬಾವನುನು ಏರಲೇಬೇಕು...
ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್. ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಏಕ್ದಮ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜ್ಗಳ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ,
ಗೆಳೆಯರೆಲಲಾ ಸೋರಿ ಚ್ಕಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲಲಾ ಮೂಡಿಗೆರೆ
ತ್ಲೂಲಾಕ್ನಲ್ಲಾರುವ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುಗ್ಧಕ್ಕೆ
ಬೆೈಕ್ನಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಹರಡುವ ನಿರ್್ಧರ
ಕ್ೈಗಂಡೆವು.
ಕಟಿಟೆಗೆಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ
ಚ್ಕಕೆಮಗಳೂರು ಮತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಿಲಲಾಗಳ
ಆರಂಭ. ಬೆಳಕು ಕಣುಣಿ ಬಿಡುವ
ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಾದೆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುಗ್ಧ. ಬೆಂಗಳೂರು
ಮುನನು ಬೆೈಕ್ ಏರಿ, ಅದರ
ಕಡೆಯಂದ ಹೋಗುವವರು ಚ್ಕಕೆಮಗಳೂರು – ಮೂಡಿಗೆರೆ
ಕ್ವಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾ, ಕಾಫಿ ಕಾಡಿನ
ಮೂಲಕ ಕಟಿಟೆಗೆಹಾರ ತಲುಪಬಹುದು. ಸಕಲೋಶಪುರದ
ತ್ರುವುಗಳಲ್ಲಾ ಸಾಗಿದೆವು.
ಕಡೆಯಂದಲೂ ಕಟಿಟೆಗೆಹಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ದಾರಿ ಇದೆ.
ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಿದ್ ಮಳೆಯ
ಕಟಿಟೆಗೆಹಾರದಿಂದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ರ್ಗ್ಧದಲ್ಲಾ
ಘಮಲು ಮುಖವನ್ನು ಸವರುತ್ತಾತ್ತಾ.
ಸುಂಕಸಾಲ ಗ್್ರಮವಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಗೆ ಸರ್ೋಪದಲ್ಲಾ ಎಡಕ್ಕೆ ರಸತಾ
ಕುದುರೆಮುಖ ಬೆಟಟೆಗಳನ್ನು
ಇದೆ. ಆ ರಸತಾಗುಂಟ ಸಾಗಿದರೆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುಗ್ಧ
ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತ್ರುಗಿ, ಕಡಿದಾದ
ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ ಕೋಟೆ ಮೂರು
ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆ ಹರಟಾಗ ತ್್ರಪಾಠಿ
ಕ್.ರ್ೋ ದೂರವಿದೆ.
ಎಸಟೆೋಟ್ನ ರ್್ಯನೆೋಜರ್ ಬಂಗೆೋರಾ
ಅವರು ಎದುರಾದರು. ಅವರಿಂದ ಕೋಟೆಯ
ಇತ್ಹಾಸ ಕಥೆ ಕ್ೋಳ್ತ್ತಾ, ನಿಸಗ್ಧದ ನಡುವೆ ಸಲ್್ಪ
ತೆಗೆದುಕಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲ್ಲಾೋನರಾದೆವು.
ನಾವು ನಿಂತ ಸ್ಥಳ ಹೆೋಗಿತೆತಾಂದರೆ, ಹತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟಟೆರೆ ಕಡಿದಾದ ಪ್ರಪಾತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ
ಕನನುಡ. ಆದರೆ ನಾವಿದಿ್ದು್ ಚ್ಕಕೆಮಗಳೂರು ಜಿಲಲಾಯಲ್ಲಾ. ಅಲಲಾೋ ನಿಂತ್ ಕಣುಣಿ ಹಾಯಸಿದರೆ ದೂರದಲ್ಲಾ
ಜರ್ಲ್ಬಾದ್ ಕೋಟೆ ಮಂಜಿನಂದಿಗೆ ಮುದಾ್ಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾದೆ.
ನಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಕಾಲನುಡಿಗೆಯಲ್ಲಾ ರಮ್ಧಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 8 ಕ್. ರ್ೋ. ನ ಕಾಲುಹಾದಿ. ಎಡ
ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಾ ಹರಟರೆ ಮತತಾಂದು ಸವೆಗ್ಧ ಶಿಖರ. ಅದರ ನಡುವಿರುವ ಸಿೋಳಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಾ ನಡೆದರೆ

ಹೇಗುವುದು
ಹೇಗೆ ?

ಚಿತ್ರ: ಕುರುಂಬುಡೇಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ

ಅಪರೂಪದ ಕ್ತತಾನೆಗಳಿವೆ. ಇದು 9ನೆೋ ಶತರ್ನದಲ್ಲಾ ನಿರ್್ಧಣವಾದ
ದೆೋವಾಲಯ. ಆಯತ್ಕಾರದ ಅಂಗಳ, ನಡುವೆ ಗಭ್ಧಗುಡಿ. ಮುಖ್ಯ
ದೆೋವಾಲಯದ 4 ಮೂಲಗಳಲ್ಲಾ ನಾಲುಕೆ ಸಣಣಿ ದೆೋವಾಲಯಗಳಿವೆ.
ತೆರೆದ ಬದಿಗಳಿಂದ ಕ್ಡಿದ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಂಟಪವಿದೆ. ಹಿಂದೆ
ಈ ದೆೋವಾಲಯಗಳ ಮೆೋಲ ದಾಳಲ್ ನಡೆದಿರುವ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ.
ಇದಿೋಗ ಬರಿೋ ಅವಶೆೋಷಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಕೋನ್ಸರ್ ನಾಗ್ ಸರೋವರವು ಕಾಶಿ್ಮೋರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಲ್
ಪವ್ಧತಗಳ ನಡುವಿದೆ. ಬೆೋಸಿಗೆಯಲೂಲಾ ಈ ಸರೋವರ
ಹೆಪು್ಪಗಟುಟೆತತಾದಂತೆ. ವಿಶಾವ್ಗೆ ಸುರ್ರು 3 ಕ್.ರ್ೋ ಉದ್ದ ಕೋನ್ಸರ್
ಸರೋವರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತತಾದೆ. ಇದು ಬಿಜ್ಬಿರಾ ಕ್ಳಗೆ
ಝೋಲಂ ಸೋರುತತಾದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ ಸುಂದರ ಸರೋವರ.
ಇದೆೋ ರಿೋತ್ ತ್ಸ್ಧರ್ ಮತ್ತಾ ರ್ಸ್ಧರ್ ಸರೋವರಗಳ್
ಪುಲ್ವೆರ್ ಜಿಲಲಾಯಲ್ಲಾವೆ.

ಅಹರ್ಬಾಲ್ ಜಲಪಾತ
ವಿಶಾವ್ ನದಿಯ ನಿೋರಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟೆಯಾಗುವ ಜಲಪಾತಗಳ ಪೈಕ್
ಇದೂ ಒಂದು. ಜಲಪಾತವು ದಟಟೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೋಟಿ ನಿೋಡುತ್ತಾರೆ

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ:ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸ್

(ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೇಖಕರವು)

ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ಕೋಟೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿಸಿಕಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತತಾದೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಡಿನ ಏರು ದಾರಿ. ಕಚ್ಚಿಕಳ್ಳುವ ಜಿಗಣೆಗಳ ಕಾಟ. ಅವು ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ
ಕಚ್ಚಿತತಾವೋ ಎಂಬ ಪೈಪೋಟಿಯಲಲಾೋ ಕಾಡು ದಾಟಿದೆವು. ಜಾರುವ ಅಂಟು ಮಣ್ಣಿನ ಏರು ದಾರಿಯಲ್ಲಾ ಹೆಜ್ಜೆ
ಮೆೋಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ. ಎಡಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಪ್ರಪಾತ. ಹಸಿರು ವೆಲವೆಟ್ ಬಟೆಟೆಯನ್ನು ಹದ್ಂತೆ ಕಾಣುವ ಬೆಟಟೆದ
ಸಾಲುಗಳ್. ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಾ ಹಸಿರ ರಾಶಿಯ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಾ ಸಾಗುತ್ತಾದ್ರೆ ಮೊೋಡಗಳ್ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಾ
ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುದಿ್ಸುತ್ತಾ, ಒಮೆ್ಮಲ ಬಿಟುಟೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾತ್ತಾ.
ನಂತರ ಚಕಕೆನೆ ಕಣೆಣಿದುರು ಬಂದು ಆಶಚಿಯ್ಧ ಮೂಡಿಸಿ ಮತೆತಾ ಮಂಜಿನಂದಿಗೆ
ಸರಸಕ್ಕೆಳಿಯುತ್ತಾದ್ವು. ನಾವು ಹೋದಲಲಾಲಲಾ ನಮ್ಮ ಬೆನನುಟಿಟೆ ಬರುತ್ತಾದ್ವು
ಮೊೋಡಗಳ್. ಸವೆಲ್ಪ ಹತ್ತಾ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲಾ ನಾವು ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ
ದುಗ್ಧದ ನೆತ್ತಾಯ ಮೆೋಲ್ದ್ವು.

ನಡಿಗೆ,
ಬೈಕ್ ದಾರಿ

ಅದ್ಬುತ ಕೋಟೆ ಇದ್

ಸುಂಕಸಾಲ ಗ್್ರಮದಿಂದ ಬೆಟಟೆಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತ್ಲೂಕ್ನ ಸುಂಕಸಾಲ ಗ್್ರಮದಲ್ಲಾರುವ
ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನದುಗ್ಧ. ಇಲ್ಲಾ ಹಯ್ಸಳರ
ಕೋಟೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥ
ರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಎಂಬ ದೊರೆ ಕೋಟೆ
ಇಲಲಾ. ಹಾಗ್ಗಿ ನಡೆದೆೋ ಹೋಗಬೆೋಕು. ಇಲಲಾವೆೋ, ಬೆೈಕ್
ನಿರ್್ಧಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನದುಗ್ಧ ಎಂಬ
ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಾ ಹೋಗಬಹುದು.
ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಇದೊಂದು ಅರಣ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೆೋಶ. ಇಲ್ಲಾ ಪಾಲಾಸಿಟೆಕ್
ಈ ಕೋಟೆಯ ನೆತ್ತಾಯ ಮೂರು ನಾಲುಕೆ ಕಡೆ
ಸೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದೆೋ ತ್್ಯಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲಲಾಂದರಲ್ಲಾ
ಕಾವಲು ಬುರುಜಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡದ ಕಡೆಗೆ ತ್ೋರಾ
ಎಸಯದೆೋ ಸವೆಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು
ಕಡಿದಾದ ಪ್ರಪಾತವಿದೆ. ಚಾರ್್ಧಡಿಯ ‘ಏರಿಕಲುಲಾ’ ಅಥವಾ
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಜವಾಬಾ್ರಿ.
‘ಹುಲ್ದನ’ ಬೆಟಟೆ, ಕುದುರೆಮುಖ ಶಿಖರ ಇಲ್ಲಾಂದ ನಿಚಚಿಳವಾಗಿ
ಕಾಣುತತಾದೆ. ಬೆಟಟೆದ ತ್ದಿಯಲ್ಲಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್್ಧಸಿದಾ್ರೆ. ನೆತ್ತಾಯನ್ನು
ಸಪಾಟುಗಳಿಸಿ ಮನೆಯಂತಹ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಕ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಂದಿನಂತೆ
ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾ ಪಾಲಾಸಿಟೆಕ್ ಶಿೋಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದಾ್ರೆ. ಅವರ ಪರಿಸರ ಪಜ್ಞೆ
ಇನ್ನು ಪಾತ್ಳದಲ್ಲಾದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಟಟೆವೆೋರುವ ಕನಸು ರ್ತ್ರ ಉತ್ತಾಂಗದಲ್ಲಾದೆ !
ಬೆಟಟೆದ ಕಲುಲಾಗಳನೆನುೋ ಕೋಟೆಗೆ ಬಳಸಿ, ಬೃಹತ್ ಕಡೆಯುವ ಕಲುಲಾ, ಬಿೋಸುವ ಕಲುಲಾ ತಯಾರಿಸಿದಾ್ರೆ.
ಅವುಗಳ್ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ಕಾಲದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ನಿಂತ್ವೆ. ಶಿವನ ಬಾಗಿಲಂಬ ಶಿಲಯ
ಮಹಾದಾವೆರ ನೆತ್ತಾಯ ಸವೆಲ್ಪ ಕ್ಳಗಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಾ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದಿ್ವೆ. ಬಾಗಿಲು ರ್ಡುವಷ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆ ಸುತತಾಲಲಾಲೂಲಾ ಇಲಲಾ. ಕ್ಳಗಿನ ಕಣ್ವೆಯಂದ ಕ್್ರೋನ್, ಟ್ರಕುಕೆಗಳಿಲಲಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಹತ್ತಾಕಂಡೆೋ
ಬರಬೆೋಕು. ಅಂಥ ಬೃಹತ್ ಬಾಗಿಲು ಅದು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನದಲಲಾೋ
ನಮಸಕೆರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಬುರುಜಿನಿಂದ ಮತತಾಂದಕ್ಕೆ ದಾಟಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆೋಕು. ಅಷ್ಟೆ ಉದ್ಕ್ಕೆ
ಕಲ್ಲಾನ ಪಾಗ್ರ ಕಟಿಟೆದಾ್ರೆ. ಬಂಡಾಜ್ ಅಬಿಬಿ, ಸುಂಕಸಾಲ ಅಬಿಬಿ ಇಲ್ಲಾಂದ ಬಹಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಾದೆ. 360
ಡಿಗಿ್ರ ಕೋನದಲೂಲಾ ಎತತಾ ನೋಡಿದರು ಬೆಟಟೆಗಳ ರಾಶಿ.
ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನ ದುಗ್ಧ ನೋಡಿ ಬಂದು ತ್ಂಗಳಾದರೂ ಮನದ ತ್ಂಬಾ ಆ ಕೋಟೆಯ
ನೆನಪುಗಳ ತೋರಣ ಕಟಿಟೆಕಂಡಿತ್. ಮನಸು್ಸ ಮತತಾಮೆ್ಮ ಅಲ್ಲಾ ಲಗೆಗೆ ಇಡಲು ಕಾತ್ರವಾಗಿದೆ!
ನಿೋವೂ ಬರುವಿರಾ?
(ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೇಖಕರವು)

