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ಹೇಗಿತ್ತು  ನಮ್ GFGC…  Tumkur 

ವಿನುತ  .ಟಿ. ಎಂ 

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜ್, ತುಮಕೂರು 
 

ಮರೆಯಲಾಗದ ಸ್ನ ೇಹ 

ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪ್ರ ೇತಿ 

ಹರಿದು ಹೇಗುವ ಹಾಳೆಯಲಿ್ಲ  ಏನನ್ನನ  ಬರೆಯಲ್ಲ... 

“ಕಾಲೇಜು” ಎಂಬ ಶಬದ ವು 17 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಷಗಳ ದೇವಾಲಯವಿದದ ಂತೆ. ಈ 

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರಿಗಂತ ಭಕಾಾ ಧಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಾ ... 

ಪ್ರ ತಿಯಂದರ ಅನ್ನಭವವಾಗುವುದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬ life ನಲಿ್ಲಯೇ...    ಅದುಕ್ಕ ೇ ಕಣ್ರ ೇ ಹೇಳೇದು 

‘College life is Golden life’ ಎಂದು. 

ಚಿಕಕ  ವಯಸಿ್ತ ನಂದ ಕೂಡ ಸ್ಕಕ ಲ್ಗೆ ಅಳುತ್ತಾ  ಹೇಗಗ ೇವಿ... ಅದೇ ಸ್ಕಕ ಲ್ ಬಿಟ್ಟು  ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅಳುತ್ತಾ  

ಬತಿೇಷವಿ... 

ಈ ಡಿಗರ ೇ life ನಲಿ್ಲ  ನಂಗೆ ಹಾಗೇ ಆಯ್ತಾ  ನೇಡಿ... ಒಂಥರಾ... ವಿಚಿತರ  ಅಲಾಾ  ನಮೆ್ಮ ಲಿರ life... 

ಮಳೆಗಾಲದ ಕ್ಸರಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತಿಾ ದದ  ನಮೆ  ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳು ಯ್ತಗಾದಿಯ 

ಸಂಭರ ಮದಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತಿಾ ತ್ತಾ .  

ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಾ ಂಪ್ಸ್ನ ಅರಳಿಕಟ್ಟು  ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗರು ಗಂಬೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು ಬರುತಿಾ ದದ  

ಹುಡುಗಯರನ್ನನ  ಕಣ್ಣು , ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು  ನೇಡುತಿಾ ದದ ರು. ಇದೇ ಹುಡುಗರನ್ನನ  ನೇಡಿಯೂ 

ನೇಡದಂತೆ ಮುಖ ತಿರುಗಸ್ತಕೊಂಡು ಹೇಗುತಿಾ ದದ  ನಮೆ  ಕಳಳ  ಹುಡುಗಯರು... 

ಬೆಳಿಗೆಗ  8.30ಕ್ಕ  ಬರೇ ಬೆಲ್ ಸಂಡ್ ಎಲಿರ ಮುಖದಲಿ್ಲ  ಆನಂದ... ಪ್ರ ೇಯರ್, PT ಮ್ಯಾ ಮ್ 

ಕಾರ್ನಿ್ಸ  ಎಷ್ಟು  ಮಿಲ್ಲಯನ್ಸ ಕೊಟ್ು ರು ಸ್ತಗಲಿ ... 

ಕಿಾಸ್ರೂಮ್ ಎಲಿಾ  ತರಹದ ಪ್ರರ ಣ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಗೇ ಸೇರೇ ಜಾಗ ಇದು... 

1st Bench C°è Toppers  

Last Bench C°è Bunkers 

ಮಧ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಕಿಾಸ್ ಅಟ್ಟಂಡ್ ಮ್ಯಡಬೇಕೊೇ ಬೇಡ್ಾ ೇ ಅನನ ೇ ಕನ್ಸಫ್ಯಾ ಸ್ ಅಲಿ್ಲರೇ ಅಮ್ಯಯಕ 

ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಷಗಳಟ್ಟು ಗೆ ಈ ಕಿಾಸ್ರೂಂ ಅಲಿೆೇ ನಾನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದೆ... 

ಇಲಿ್ಲ  ಕನಸುಗಳು ನೂರಾರು... 

ನೆನಪುಗಳು ಸಾವಿರಾರು... 
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ಕಿಾಸ್ರೂಂಗೆ ಲೇಟಾಗ ಬಂದ್ಯಗ ಟ್ಟೇಚರ್ ಅತರ  get last ಅನಸ್ತಕೊಂಡ ನೆನಪು.  ಅದೇ ಗಾಾ ಪ್ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ತನಮ್ಯಗೆ 

ಹೇದಂತಹ ನೆನಪು. 

ರಾತಿರ  ಎಲಿಾ  ಕೂತಕ ಂಡು ಅಸೈನ್ಸಮ್ಮಂಟ್ ಬರೆದು ಬೆಳಿಗೆಗ  ಅಮೆ  ಮ್ಯಡಿರೇ ತಿಂಡಿನೂ ತಿನನ ೇಕಾಗದೆ      

get last ಬರಿತಿಾ ದಿಾ ... 

ಮ್ಯಸ್ಬಂಕ್ ಆದ್ಯಗ attendance shortage ಇದಂತೂ ಎಲಿಾ  ಸ್ಮ್ನಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಇರುತಿಾ ತ್ತಾ ... 

ತಿಂಗಳಿಗಮೆ್ಮ  ಟ್ಟರ ಪ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ಾ  ಇತ್ತಾ . 

ನಾನ್ನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಕಾಂ.ಗೆ ಓದಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಒಂದು ದಡಡ  ವಿರ್ಯ. 

ಸ್ತೇನಯಸ್ಷ ರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ.  

ನಾವು 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕ  ಕಾಲ್ಲಟಾು ಗ ಸ್ತೇನಯಸ್ಷ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ದದ  ಅದೇ ಚೆಲಿಾಟ್ ಹುಡುಗಾಟ್... 

ಇನ್ನನ  3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕ  ಬಂದೇ ಬಂದಿಾ ೇ ನಮ್ಮದ  ಹವಾ... ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಗುತಿಾ ದದ ದುದ  ಒಂದೇ ಭಯ 

ಇದಂದು ವರ್ಷ ಅಷ್ು ೇ ಅಲಾಾ  ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಇರೇದು ಅಂತ್ತ...                ಈ ಮ್ಯತನ್ನನ  ಮನಸಲಿ್ಲ  

ಅಂದುಕೊಂಡಾಗೆಲಿಾ  ಒಮೆ್ಮ  ಜಿೇವ ಝಲ್ ಎನ್ನನ ವುದು. 

ಅಸೈನ್ಸಮ್ಮಂಟಿ್ , ಫ್ರ ಂಡಿ್ಗಳಿಗಾಗ ಕಾಯ್ತತಿಾ ದದ  ಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರ ಪೇಸಲಿ್  Midnight wishes, ಬಥಷಡೇ 

ಪ್ರಟ್ಟೇಷಸ್, ಕಿಾಸ್ ಬಂಕಿಂಗ್, ಟ್ಟೇಸ್ತಂಗ್, ಪಂಟ್ಟಂಗ್, ಇಂಟ್ರ್ನಲಿ್ , ಟ್ಟೇಚಸ್ಷಗೆ ಹಾಕುತಿಾ ದದ  

ಕಾಮ್ಮಂಟಿ್ಗಳು, ಫ್ರ ಂಡಿ್ಜೊತೆ ಸ್ಲಿ್ಲ ಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ಡೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಟೇರ್ನ್ಸ, ಡಾಾ ನಿ್ಸ , ಸ್ತಂಗಂಗ್ ಎಲಿಾ  

ಟ್ಟೇಚಸ್ಷಗೂ ಇಟ್ಟು ದದ  ಪ್ಟ್ನೇಮಿ್ಗಳು... ಲಂಚ್ ಅವರ್ನಲಿ್ಲ  ಒಮೆ್ಮ  ತಿಂಡಿನೂ ಕಿತ್ತಾ ಡಿಕೊಂಡು 

ತಿನ್ನನ ತಿಾ ದದ  ನೆನಪು... ಎಲಿವನೂನ  ಒಮೆ್ಮ  ನೆನೆದರೆ... ನನನ  ಕ್ನೆನ  ಮೇಲೆ ಬಿೇಳುವುದು ತನಗೇ ಅರಿವಿಲಿದೆಯೇ 

ಕಣು ಕಂಬನ........ 

I miss you GFGC, Tumakuru, 
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