ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೪, ಸೆಂಚಿಕ ೧೧, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೧

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

… ಪು. ೬

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ

... ಪು. ೧೨

ಸಿಡ್ನಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೭

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೩

ಪದಪುಂಜ

... ಪು. ೧೪

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೧೬

ಮನುಜನು ಸೆಂಘಜೇವಿಯೆಂಬುದು ಎಲ ಿಡ ಯೊ ಕ ೇಳಿಬರುವ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮಾತು. ನಿಜ,
ಈ ವಿಷಯದಲಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೊ ಸಾಕಷುಟ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ನಡ ದು ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕತ

ಮಾಹಿತ್ರಗಳ್ು ಎಲ ಿಡ ಯೊ ಸಿಗುತತವ . ಈ ಹಿನನಲ ಯ ಮೊಲಕ ಓದುಗರಲಿ ನಮಮ ನಿಮಮ ನಡುವ
ಕಾಣಬಹುದಾದ ಇೆಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಸಿಿತ್ರಗತ್ರಗಳ್ ಬಗ ೆ ಒೆಂದು ಅವಲ ೊೇಕನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವ
ಅವಶ್ಯಕತ ಯು ಇದ ಎನಿಸುತ್ರತದ .
ಸಮಾಜ ಎೆಂದ ಮೆೇಲ ಒಬುರನ ೊನಬುರು ಭ ೇಟಿಯಾಗಿ ಕುಶ್ಲಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ವಾಡಿಕ . ಸುಖ, ದುುಃಖ, ದೊರು
ದುಮಾಮನ ಇತಾಯದಿ ಮಾನವ ಸಹಜ ಸೆಂವ ೇದಿಗಳ್ ವಿನಿಮಯ ಒೆಂದು ಸುಸಿಿತ ಸಮಾಜಕ ೆ ಬ ೇಕ ೇ ಬ ೇಕು. ಅವು ಅನಾದಿ
ಕಾಲದಿೆಂದಲೊ ನಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದು ಈಗಲೊ ಪಿಚಲತದಲಿದುು, ಮುೆಂದ ಯೊ ಇರುವುದು. ಇವ ಲಿದರ ನಡುವ ಇೆಂದಿನ ಸಮಾಜವು
ಬಹುಷುಃ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತರುವುದು, ಹಿೆಂದಿನ ತಲ ಮಾರಿನ ಒೆಂದು ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಕ ೊೆಂಡಿಯನ ನೇ ಎೆಂದರ ತಪ್ಾಾಗಲಾರದ ೇನ ೊೇ. ಇದು
ಹಳ್ತಾದ ಮಾತು. ಎಲಿ ಕಾಲದಲಿಯೊ ಇದು ಇದುದ ುೇ ಎೆಂದು ಮೊಗು ಮುರಿಯುವಿರಾದರ , ಅದು ಅವರರವರ ಸಾಾತಿೆಂತಿಯ.
ಒಮೆಮ ಯೇಚಿಸಿ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ, ನಮಮ ನಿಮಮ ತೆಂದ ತಾಯಿ, ಅಜಜ ಅಜಜ ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದು ನಮಮ ಭಾಷ ಯ ಎಷುಟ
ನುಡಿಗಟ್ುಟಗಳ್ು ನಮಗ ಬರುತತದ , ಹಾಡು ಹಸ ಅೆಂತೊ ಕ ೇಳ್ಲ ೇ ಬ ೇಡಿ. ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದಲಿದು ಆಚರಣ , ಜೇವನ ಪದಧತ್ರ
ಇತಾಯದಿಗಳ ಲಿ ನಮ್ಮೆಂದ ದೊರ ೇಕ ಆಗುತ್ರತದ . ಅಧ್ುನಿಕತ ಯೆಂಬ ಸ ೊೇಗಿನಲಿ ಬ ೇಕಾದುು ಬ ೇಡವಾದದುು ಎಲಿವನೊನ ಸುಮಮನ ,
ಯೇಚಿಸದ ಸಿಾೇಕರಿಸುತ್ರತದಿುೇವ! ಹಿೆಂದ ,ಮನ ಯಲಿ ಸ ೇರಿದಾಗಲ ೊೇ, ಅಥವಾ ಸಾವವಜನಿಕ ಸಿಳ್ದಲಿ ಸ ೇರಿದಾಗಲ ೊೇ,
ಕಾಡುಹರಟ ಯು ಇದುರೊ, ಎಲ ೊಿೇ ಒೆಂದು ಕಡ ಯಲಿ ಸಾಹಿತಯ, ಭಾಷ , ಬದುಕು ಇತಾಯದಿಗಳ್ ಬಗ ೆ ಮಾತುಕತ ನಡ ಯುತ್ರತತುತ. ಅೆಂದಿನ
ಪಿಚಲತ ಸಾಹಿತಗಳ್, ಕವಿಗಳ್, ಗಾಯಕರ ಬಗ ಗಿನ ಮಾಹಿತ್ರಯೊ ವಿನಿಮಯ ಆಗಿ, ಒಬುರಿೆಂದ ೊಬುರು ಸಾಕಷುಟ
ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದುರು. ಈಗಿೇಗ ಎಲಿರನೊನ ಮೆಚಿಿಸಬ ೇಕ ೆಂಬ ಹಪ್ಾಹಪ್ರಯೇ ನಮಮನುನ ಕಲುಷಿತರನಾನಗಿ ಮಾಡುತ್ರತದ ಯ! ಮನುಜನ
ಏಳಿಗ ಗ ಬ ೇಕಾದುನುನ ಬಿಟ್ುಟ, ಮ್ಕ ೆಲಿವನುನ ಮನಸಿಿನಲಿ ತುೆಂಬಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದಿುೇವ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ವಾಯಕುಲವಾಗುತತದ . ಮನ ಮನ ಗಳ್ಲಿ
ಸ ೇರುವ ಸ ನೇಹವಗವದವರ ಜ ೊತ ಬಹುತ ೇಕ ಬಾರಿ, ಲೌಕ್ಲಕವಾಗಿ (ಮನ , ಉದ ೊಯೇಗ, ಅವರಿವರು ಇತಾಯದಿ ) ಹರಟ್ುತ ತೇವ ವಿನುಃ

ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ರಯಕವಾಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ ಗಿನ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವು ಬಹಳ್ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎೆಂದು
ಅನಿಸುತತದ .
ಓಹ್! ಇದ ೇನಿದು, ಬರಿ ದೊರಿನ ವಿಚಾರವ ೇ ಆಯಿತಲಿ ಅೆಂತ ಭಾಸವಾಗಿದುರ ನನಗ ವಿಷಾದವಿದ . ತಪ್ರಾದುರ ಕ್ಷಮ್ಸಿ,
ಒಪ್ರಾತವಾಗಿದುರ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಎನುನವ ನಮಿತ ಯೆಂದಿಗ , ಇತ್ರಹಾಸವನುನ ಅರಿತು, ಅದರ ಪ್ಾಿಣ ಬ ೇರಿನಿೆಂದ ನಾವು ಚಿಗುರ ೊೇಣ, ಬರಿ
ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಎೆಂದು ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಎಲ ಗಳ್ನುನ ಚುಚಿಿಸಿಕ ೊೆಂಡ ಮರವಾಗದಿರ ೊೇಣ. ನಮಮ ಅಸಿಮತ ಯು ಬ ಳ್ಗಲ …

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪಿಮುಖ ದಿನಗ್ಳು
ಎಪಿಿಲ್ ಶ್ಿೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,

ಮೆೀ ಶ್ಿೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,

ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಚೆೈತ್ಿ/ವೆೈಶಾಖ ಮಾಸ

ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ವೆೈಶಾಖ/ಜೆಯೀಷ್ಟ ಮಾಸ

05 ಬು - ಶ್ಿೇ ರಾಮ ನವಮ್

01 ಸ ೊೇ - ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯವ ಜಯೆಂತ್ರ

09 ಭಾ - ಮಹಾವಿೇರ ಜಯೆಂತ್ರ

06 ಶ್ - ಏಕಾದಶ್

10/11 – ಹುಣ್ಣಿಮೆ,

09 ಮೆಂ - ನೃಸಿೆಂಹ ಜಯೆಂತ್ರ

14 ಶ್ು - ಗುಡ್ ಫ ೈಡ / ಸೆಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥವ

10 ಬು -ಪುದಧ ಪ್ೌಣ್ಣವಮೆ

15 ಶ್ - ಹ ೊೇಲ ಸಾಟ್ಡ ೇವ, 16 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸೆಂಡ ೇ

12 ಶ್ು - ಷಬ್-ಎ-ಬರಾತ್/ನಾರದ ಜಯೆಂತ್ರ

22 ಶ್ – ಏಕಾದಶ್, 26 ಬು - ಅಮಾವಾಸ ಯ

14 ಭಾ - ಸೆಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥವ, 22 ಸ ೊೇ - ಏಕಾದಶ್

27 ಗು - ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

25 ಗು - ಅಮಾವಾಸ ಯ

29 ಶ್ - ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗ /ಬವವ ಜಯೆಂತ್ರ

26 ಶ್ು - ಜ ಯೇಷಟ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

30 ಭಾ - ಶ್ಿೇ ಶ್ೆಂಕರಾಚಾಯವ ಜಯೆಂತ್ರ

31 ಬು - ವಿಶ್ಾ ತೆಂಬಾಕು ನಿಷ ೇಧ್ ದಿನ

ಪುಟ - 1

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ

ಯುಗ್ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬ್ರುತಿದೆ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ

ಈ ಹಾಡು ನಮಮ ಸಿಡಿನ ಸಮುದಾಯಕ ೆ ಬಹಳ್ ಸೊಕತವಾಗುತತದ . ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಮತುತ ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ ಪ್ಾಿಯೇಜಕ
ಯುಗಾದಿ ವಿಶ ೇಷ ಕಾಯವಕಿಮ ಇದ ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೨ಕ ೆ ವಾಟ್ಟಲ್ ಗ ೊಿೇವ್ ಶಾಲ ಆವರಣದಲಿ ಹಮ್ಮಕ ೊೆಂಡಿತು. ಕಾಯವಕಿಮದ ಆವರಣ, ವ ೇದಿಕ
ಮತುತ ಸೌೆಂಡ್ ಸಿಸಟಮ್, ದ ೇವರ ಪಟ್ ದಿೇಪ ಇವ ಲಿಗಳಿೆಂದ ಸಜಾಜಗಿ ಕಾಯುತ್ರತುತ. ಸಿಡಿನಯಲಿ ಶ್ರದ್ ಕಾಲ, ತೆಂಪ್ಾದ ಗಾಳಿ ಬಿೇಸುವಾಗಲ ೇ,
ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಪೇಷಕರು, ಅವರ ಗ ಳ ಯರು, ಅಜಜ ಅಜಜಯರು ಒಟಾಟಗಿ ಆರುಗೆಂಟ ಗ ಲಾಿ ಹಾಜರಾದರು. ಐದು ಹತುತ ನಿಮ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಬೆಂದ
ಸಭಿಕರು, ಶ್ುರು ಆಗ ೇ ಬಿಟಿಟದ ಎೆಂದು ತುತಾವಗಿ ಒಳ್ಬೆಂದು, ಆಸಿೇನಾದರು.
ಕಾಯವಕಿಮ ನಿಗದಿತ ವ ೇಳ ಗ ಶ್ಿೇಯುತ ನಾರಾಯಣರವರ ಸಾಾಗತ ಭಾಷಣದ ೊೆಂದಿಗ ಪ್ಾಿರೆಂಭವಾಯಿತು. ನೆಂತರ ಬೆಂದ ಅದಿತ್ರ
ಪದುಮನಾಭ ಇೆಂಪ್ಾಗಿ ಹಾಡಿದಳ್ು. ಜಲಲ ಜಲಧಾರ ಕಾಯರಿಯೇಕ ಗ ಪುಟ್ಟ ಸಮನ ದನಿಗೊಡಿಸಿದಳ್ು. ಕಾಯರಿಯೇಕ್ಲ ಸೆಂಗಿೇತಕ ೆ ಹಾಡ ೊೇದು
ದ ೊಡಡವರಾದ ನಮಗ ಕಷಟ, ನಿರೆಂತರ ಅಭಾಯಸ ಬ ೇಕು. ಪುಟ್ಟ ಚಿನಮಯಿೇ ಬ ಳ್ಗಾಗ ದುು ಹಾಡನುನ ಲೇಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಜನರ ಚಪ್ಾಾಳ ಗಳಿಸಿದ.
ಹಾಡಿನ ಗುೆಂಗಲಿದು ಸಭಿಕರಿಗ ಕ್ಲೇಬ ೊೇಡ್ವ ವಾದನ ಶಾಲ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥವಯಿೆಂದ ಮನ ರೆಂಜಸಿತು.
ತೊೆಂಗಾಬಿ ಶಾಲ ಯ ಮಕೆಳಿೆಂದ ನೃತಯ ಎಲಿರ ಮನ ಗ ದಿುತು. ಸುೆಂದರ ನೃತಯ ಸೆಂಯೇಜನ ಮಾಡಿದುು ಪೇಷಕರಾದ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಶ್ುಭಶ್ಿೇ
ರವಿ ಮತುತ ವಿದಾಯ ಅರಸ್. ಮಕೆಳ್ು ಕಡ ಯಲಿ ವ ೇದಿಕ ಯಿೆಂದ ಕ ಳ್ಗಿಳಿದು ತಮಮ ಪೇಷಕರ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಹ ಜ ಜ ಹಾಕ್ಲದುು ನ ೊೇಡಲು ಬಲು
ಸ ೊಗಸಿತುತ. ನೃತಯದ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಪವಮಾನ ಸಮೊಹ ಭಕ್ಲತ ಗಿೇತ ಮಕೆಳಿೆಂದ. ತದನೆಂತರ ಭಕ್ಲತ ಪೂವವಕ ರಾಮ ನಾಮ ಪ್ಾಯಸಕ ೆ ಹಾಡಿದುು ಸಿೆಂಧ್ು, ನಿರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ತಬಲ – ಪಿಣವ್.
ಒೆಂದಕ್ಲೆೆಂತ ಒೆಂದು ಚ ನಾನದ ಕಾಯವಕಿಮ ನ ೊೇಡುತಾತ ಮಗನರಾದ ಸಭಿಕರ ಮುೆಂದ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪೂಣ್ಣವಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ
ವಿೇಣಾವಾದನ, ಶ್ಿೇಯುತ ಮಹ ೇಶ್ ಉರಾಲ ರವರ ಕ ೊಳ್ಲು, ಭಾರತದಿೆಂದ ಬೆಂದ ಭಾರತ್ರಯವರ ಶಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತದ ಕೆಂಚಿನ ಕೆಂಠ,
ಶ್ಿೇಯುತ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ಮಾಯೆಂಡ ೊಲನ್ ವಾದನ ಮೆಂತಿ ಮುಗಧರನಾನಗಿ ಮಾಡಿತು. ಶ್ಿೇಯುತ ನಾಗಶ ೈಲಾ ಮಾಯೆಂಡ ೊಲನ್ ವಾದನದ
ಹಾಡಿನ ಬಗ ೆ ಕ ಲವು ಪಿಶ ನಗಳ್ನೊನ ಕ ೇಳಿದರು. ಕಾಯವಕಿಮ ಸೆಂವಾದಕಾತಮಕವಾಗಿತುತ.
ಕಡ ಯಲಿ ಬೆಂದು ನಿೆಂತ ಸೊರಜ್ ಮತುತ ಅವನ ವಯಲನ್ ನ ೊೇಡಿ, ಇದ ೇನು ಶಾಸಿರೇಯ ವಾದನ ನಿೆಂತು ನುಡಿಸುತಾತನ ಯೇ ಎೆಂದು
ಯೇಚಿಸುತ್ರತರುವಾಗಲ ೇ, ಹಳ ಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡ ೊೆಂದು ಕ್ಲವಿಗ ಕ ೇಳಿಸಿದಾಗ, ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ತ್ರರುವು ಕಾಯವಕಿಮಕ ೆ ಸಿಕ್ಲೆತು. ಮುೆಂಗಾರು ಮಳ ಯ
"ಅನಿಸುತ್ರದ ಯಾಕ ೊೇ " ಹಾಡಿಗ ಸಿಕಾೆಪಟ ಟ ಶ್ಳ ಳ ಚಪ್ಾಾಳ ದ ೊರಕ್ಲತು. ಅಣಾಿವಿ " ಹುಟಿಟದರ ೇ ಕನನಡ ನಾಡಲಿ " ಹಾಡು ನ ರ ದ ಎಲಿರ ಮನದಲಿ
ದ ೇಶ್ಭಕ್ಲತ ಎದುು ನಿೆಂತ್ರತುತ.
ಕಾಯವಕಿಮದ ನಿರೊಪಣ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ದಿೇಪ್ರತ, ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪಿತ್ರಭಾ ಮತುತ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ವನ್ ಸಾಚಛ ಸುೆಂದರ ಕನನಡ ಪದಗಳಿೆಂದ
ಎಲಿರ ಮನ ಸ ಳ ದರು. ಮತ ೊತೆಂದು ಕಾಯರಿಯೇಕ್ಲ " ನಮೊಮರ ಯುವರಾಣ್ಣ ಹಾಡನುನ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಶ್ಿೇನಿವಾಸಿವರು ಬಹಳ್ ಅದುುತವಾಗಿ
ಹಾಡಿದರು.
ಕಟ್ಟಕಡ ಯದಾಗಿ ಶ್ಿೇಯುತ ಪಿವಿೇಣ್ ಇನ ೊನಬು ಪಿತ್ರಭಾವೆಂತ ಕಲಾವಿದ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಿೆಂದ ಬೆಂದಿದುು ಸಿಡಿನ ಕನನಡಿಗರ ಅದೃಷಟ. ಜಾನಪದ
ಮತುತ ಭಾವಗಿೇತ ಹಾಡಿ, ಪ್ ಿೇಕ್ಷಕರನುನ ಬ ೇರ ಯದ ೇ ಲ ೊೇಕಕ ೆ ಕರ ದ ೊಯುರು. ಸಿ ಅಶ್ಾಥ್ ರವರ ಶ ೈಲನಲಿ ಹಾಡಿದ ಪಿವಿೇಣ್, ಅಶ್ಾತ್ಿ
ಹಾಡುಗಾರನನುನ ಮತ ೊತಮೆಮ ಜೇವೆಂತವಾಗಿಸಿದರು.
ಶಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತಾ, ತರ ತರದ ವಾದಯಗಳ್ು, ಕಾಯರಿಯೇಕ್ಲ. ಜಾನಪದ, ಭಕ್ಲತ, ಗಿೇತ ಮತುತ ಚಲನಚಿತಿ ಗಿೇತ ಗಳ್ು ಎಲಾಿ ಪ್ಾಿಕಾರಗಳ್
ಹಾಡು ಕ ೇಳಿ ಮನಸುಿ ತುೆಂಬಿದುರೊ, ಆವರಣದ ಹ ೊರಗ ಬಡಿಸುತ್ರದು ವಾೆಂಗಿೇಬಾತ್ ಮತುತ ಮೊಸರನನ ಲಾಡು ಹ ೊಟ ಟ ತಾಳ್ ಹಾಕುವೆಂತ
ಮಾಡಿತು.
ಕಾಯವಕಿಮದ ಯಶ್ಸಿಾಗ ಕಾರಣರಾದ ಎಲಿರಿಗೊ ಧ್ನಯವಾದ ಅಪ್ರವಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ವೆಂದನಾಪವಣ ಯೆಂದಿಗ ಯುಗಾದಿ
ಸ ೊಬಗು ಮುಕತಯವಾಯಿತು. ಕಾಯವಕಿಮ ಮುಗಿದರೊ ಗ ಳ ಯ ಗ ಳ್ತ್ರಯರ ೊಡನ ನಗು ಮಾತು ಹರಟ ಸೆಂತ ೊೇಷದ ವಾತಾವರಣ ಉೆಂಟ್ು
ಮಾಡಿತುತ. 
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ಭರತ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅವತ್ರಿಸಿದ ಶೆಿೀಷ್ಠ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಗ್ಳಾದ ಶ್ಿೀ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾಯಯರ
ಜಯಂತಿಯನುಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸಕತರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುಿ ಸೆಿೀಹಿತ್ರ ಬ್ಳಗ್ಕೆೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಎಲಿರೂ ಭಾಗ್ವಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ಕೊೀರಿಕೆ
ಕನಿಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡೊೀದು ಹೆೀಗೆ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣವ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೊಗಲ್ ಇನುಾಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.



http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾುಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಧವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ

ಕಾಣ್ಣಸದಿದುರ ಒಟಿಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ

ಕನಾಯಟಕ ವೆೈಭವ – ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ

ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರೆಂದು ನಾತ್ವ ರಾಕ್ಿ ನ ಸಮುದಾಯಭವನದಲಿ ಸಿಡಿನ ಬಸವ ಸಮ್ತ್ರಯವರು, ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನ ’ಶ್ಿೇ ಶ್ವಪ್ರಿಯ’ ನೃತಯವೃೆಂದ
ಮತುತ ಸಿಡಿನಯ ’ನಾಟ್ಯನಿವ ೇದನ’ ಶಾಲ ಗಳ್ ಸಹಭಾಗಿತಾದಲಿ ಏಪವಡಿಸಿದು ’ಕನಾವಟ್ಕ ವ ೈಭವ’ ಕಾಯವಕಿಮಕ ೆ ಜನರು ಕ್ಲಕ್ಲೆರಿದು ನ ರ ದಿದುರು.
ಅೆಂದಿನ ಕಾಯವಕಿಮದ ಕ್ಲರುಪರಿಚಯ ಹಾಗೊ ವಚನದ ನೆಂತರ ಸಿಳಿೇಯ ಪಿತ್ರಭಾವೆಂತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ಿೇ ರಾಮಕುಡಾರವರ
ಗಾಯನದ ೊೆಂದಿಗ ಪಿಮುಖ ಕಾಯವಕಿಮ ಆರೆಂಭವಾಗಿತುತ. ಯಾವ ಮೊೇಹನ ಮುರಳಿ ಕರ ಯಿತು, ಕ ೊೇಡಗನ ಕ ೊೇಳಿ ನುೆಂಗಿತಾತ ಮತುತ ಉಳ್ಳವರು
ಶ್ವಾಲಯವ ಮಾಡುವರು, ಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಶ್ಿೇ ಕುಡಾರವರು ತಮಮ ತೆಂಡದವರ ೊಡನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಪಿಸುತತ ಪಡಿಸಿದರು. ನೆಂತರ ಕುಮಾರಿ ಅದಿತ್ರ
ಮಲಿಕಾಜುವನ, "ಬಾಗಿಲ ೊಳ್ು ಕ ೈ ಮುಗಿದು" ಗಿೇತ ಯ ಪದಗಳಿಗ ತಕೆ ಹಾವಭಾವಗಳಿೆಂದ ನತ್ರವಸಿ ರೆಂಜಸಿದಳ್ು.
ಸಿಡಿನಯ ನಾಟ್ಯನಿವ ೇದನ ಶಾಲ ಯ ಗುರು ಶ್ಿೇಮತ್ರ ನಿಖಿಲಾ ಕ್ಲರಣ್, ಮತುತ ಶ್ಿೇ ಸತ್ರೇಶ್ ನಿರೊಪಕರಾಗಿ ಬೆಂದು, ತಮಮ ಸ ೊಗಸಾದ
ಮಾತುಗಳಿೆಂದ ಸಭಿಕರಿಗ ಕನಾವಟ್ಕದ ಇತ್ರಹಾಸವನುನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತಾತ ನೃತಯ ರೊಪಕಕ ೆ ನಾೆಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
ಹ ೊಯಿಳ್ರ ಕಲಾಶ್ಿೇಮೆಂತ್ರಕ ಯ ಬ ೇಲೊರು, ಮತುತ ನಾಟ್ಯರಾಣ್ಣ ಶಾೆಂತಲ ಯ ಹಿರಿಮೆಯನುನ ಕ ೊೆಂಡಾಡುತಾತ 'ಕನಾವಟ್ಕ ವ ೈಭವ'
ಆರೆಂಭವಾಗಿತುತ. ನಾಟ್ಯರಾಣ್ಣ ಎೆಂದಮೆೇಲ ನತವನ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕ ? ಮೊದಲ ಸಮೊಹ ನೃತಯವ ೇ ಜನರ ಮನವನುನ ಸ ಳ ದು ಸ ರ ಹಿಡಿದಿಡುವಲಿ
ಸಫಲವಾಗಿತುತ. ಶ್ಲಾಬಾಲಕ ಯರ ಭಾವಭೆಂಗಿಗಳ್ು ಜೇವೆಂತವಾಗಿ ರೆಂಗದ ಮೆೇಲ ಚಲಸುತಾತ ಹ ೊಯಿಳ್ರ ಕಾಲಕ ೆ ಕರ ದ ೊಯಿುದವ
ು ು. ನೆಂತರ
ಆಚಾಯವ ತಿಯರಾದ ಶ್ೆಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ಮತುತ ಮಧಾಾಚಾಯವರುಗಳ್ು ಮತುತ ಬಸವಣಿನವರ ಪರಿಚಯವೂ ನಡ ಯಿತು. ನಮಮವರ ೇ ಹಲವರು
ಧಾಮ್ವಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ವ ೇಷ ಧ್ರಿಸಿ ಬೆಂದಾಗ ಜನರು ಮುದದಿೆಂದ ಚಪ್ಾಾಳ ತಟಿಟದುರು. ಮೆೇಲುಕ ೊೇಟ ಯ ಚ ಲುವನಾರಾಯಣನ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳಿ,
ಸಿಡಿನಯ ಸಿರೇ ಸಮುದಾಯದಿೆಂದ 'ಚ ಲುವಯಯ ಚ ಲುವೊೇ' ಜಾನಪದ ನೃತಯ ನಡ ದಾಗ ಸಭಿಕರಿೆಂದ ಅಪ್ಾರ ಮೆಚುಿಗ ದ ೊರ ತ್ರತುತ.
ಮುೆಂದ ಕನಾವಟ್ಕಕ ೆ ಸುವಣವ ಯುಗವನುನ ನಿೇಡಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾಿಜಯಕ ೆ ಪಿವ ೇಶ್. ಕೃಷಿದ ೇವರಾಯ ಅವನ ಪತ್ರನಯರ ಶ್ೃೆಂಗಾರ,
ರಸಿಕತ ಗಳ್ ಅಮೊೇಘ ನೃತಯ ಪಿದಶ್ವನವಾಯಿತು.
ವಿಜಯನಗರದ ಸೆಂಪಿದಾಯವನುನ ಮುೆಂದುವರ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದವರು ಮೆೈಸೊರಿನ ಅರಸರು. ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತಿವಗಳ್ೂ
ಕನಾವಟ್ಕದ ವ ೈಭವದ ನಾಡಹಬುವಾಗಿ ಬ ಳ ದು ಬೆಂತು. ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧವನಿಯ ನೃತಯವೆಂತೊ ಅೆಂದು ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚುಿ ಮೆಚುಿಗ ಗಳಿಸಿದ
ನೃತಯವ ೆಂದ ೇ ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಮಹ ೊಷಾಸುರನ ಪ್ಾತಿದಲಿ ನತ್ರವಸಿದ ನತವಕ ಗ ೊೇಪ್ಾಲ್ ತ ೊೇರಿದ ಅತಯದುುತ ನತವನ, ಆ ನೃತಯಕ ೆ ಬ ೇಕಾಗಿದು
ಅಪ್ಾರ ಶ್ಕ್ಲತ, ಜನರನುನ ಮೊಕ ವಿಸಿಮತರನಾನಗಿಸಿತುತ. ಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾತನದ ರಾಜಷಿವ ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷಿರಾಜ ಒಡ ಯರ್ ಅವರು ಸರ್ ಎೆಂ
ವಿಶ ಾೇಶ್ಾರಯಯನವರ ೊಡಗೊಡಿ ಕನಾವಟ್ಕದ ಏಳಿಗ ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹತಾೆಯವಗಳ್ ನ ೊೇಟ್, ನಮಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ್ ಬಗ ೆ ಹ ಮೆಮ
ಮೊಡಿಸಿತು.
ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಮಾಡಿದ ಕನಾವಟ್ಕದ ನಾಡಗಿೇತ ' ಜಯಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತ ' ನೃತಯಸೆಂಯೇಜನ ಯೆಂತೊ ಜನರನುನ
ಹುಚ ಿಬಿುಸಿತುತ. ಅದು ಮುಗಿದಾಗ ಅಷಟಕ ೆೇ ತೃಪತರಾಗದ ಜನಸ ೊತೇಮ ಮತ ೊತಮೆಮ ಅದನುನ ಪಿದಶ್ವಸುವೆಂತ ಹುಯಿಲ ಬಿುಸಿದುರು. ಸಾಕಷ ಟೇ
ದಣ್ಣದಿದುರೊ ನೃತಯ ತೆಂಡದವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಪ್ರಿೇತ್ರಗ ತಲ ಬಾಗಿ ಮತ ೊತಮೆಮ ಅದನುನ ಪಿಸುತತ ಪಡಿಸಿದರು. ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೆೇಲ ಅೆಂದು
ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಪಿತ್ರಯಬುರನೊನ ಕರ ದು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಗೌರವಿಸುವುದರ ೊಅೆಂದಿಗ ಅೆಂದಿನ ಕಾಯವಕಿಮ ಮುಕಾತಯವಾಯಿತು.
ಸಿನ ಮಾರೆಂಗದಲಿ ಬಾಲಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಹ ಸರು ಮಾಡಿದು,
ನತವಕ, ನಟ್ ಡಾ. ಸೆಂಜಯ್ ಶಾೆಂತಾರಾಮ್ ಅವರ 'ಶ್ವಪ್ರಿಯ'
ಶ್ಷಯವೃೆಂದದವರ ನೃತಯಗಳ್ು ಎರಡು ಗೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಅಲಿ ನ ರ ದಿದು
ಸಭಿಕರನುನ ಕಟಿಟಹಾಕ್ಲತುತ. ರೆಂಗಮೆಂಚದ ಮೆೇಲ ಮ್ೆಂಚಿನೆಂತ
ಸೆಂಚಾರ, ಅದುುತ ಭಾವಪಿದಶ್ವನ, ಗುೆಂಪ್ಾಗಿ ನಾಟ್ಯವಾಡುವಾಗ
ಅಲಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದ ಭಿನನ ರಿೇತ್ರಯ ವಿನಾಯಸಗಳ್ು ಮತುತ ಅಷೊಟ ಜನರ
ಸೆಂಚಾರದ ಮೆೇಳ ೈಸುವಿಕ ಯೆಂತೊ ಅವಿಸಮರಣ್ಣೇಯ. ಎಲಿವೂ
ಮುಗಿದ ಮೆೇಲ ನ ರ ದಿದು ಜನತ ಎದುು ನಿೆಂತು ದಿೇಘವಕಾಲದ
ಚಪ್ಾಾಳ ಯ ಮೊಲಕ ತಮಮ ಮೆಚುಿಗ ವಯಕತಪಡಿಸಿದುರು. ಇಷ ಟೇನ ೇ,
ಮುಗಿದು ಹ ೊೇಯಿತ ೇ, ಇನೊನ ಇದಿುದುರೊ ಚ ನಾನಗಿರುತ್ರತತುತ ಎನಿನಸಿತು
ಎದುು ಬರುವಾಗ. 
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ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ
ಕನಾಯಟಕ ವೆೈಭವ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ
ಛಾಯ ಚಿತ್ಿಗ್ಳು
ಚಿತ್ಿ ಕೃಪೆ: ಶ್ಿೀ ನಾಗ್ಭೂಷ್ಣ್
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಕಿಮವಂದು ಲಕ್ಷ್ಯವಂದುಂಟೆೀನು ಸೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲ?
ಭಿಮಿಪುದೆೀನಾಗಾಗ್ ಕತ್ೃಯವಿನ ಮನಸು?
ಮಮತೆಯುಳಳವನಾತ್ನಾದೊಡ್ನೀ ಜಿೀವಗ್ಳು
ಶಿಮಪಡುವುದೆೀಕಂತ್ು ?-ಮಂಕುತಿಮಮ ||
ಮಮತ ಯುಳ್ಳವನಾತನಾದ ೊಡಿೇ=ಮಮತ +ಉಳ್ಳವನ್+ಆತನ+ಆಡ ೊೇದ ೇ+ಈ
ಕತೃವ=ಜಗತತನುನ ಸೃಷಿಟದವ , ಆದ ೊಡ =ಆದರ , ಶ್ಿಮ=ಕಷಟ, ಕಿಮವು=ರಿೇತ್ರ, ಲಕ್ಷಯವು=ಗುರಿ,
ಭಿಮ್ಪುದು=ವಿಕಾರಗ ೊಳ್ುಳವುದು ಅಥವಾ ವಿಚಲತವಾಗುವುದು.
ಇಲಿ ಗುೆಂಡಪಾನವರು ಕ ೇಳ್ುವ ಪಿಶ ನ ಹಿೇಗಿದ “ಈ ಭಗವೆಂತನ ಸೃಷಿಟಯಲಿ ಒೆಂದು ಕಿಮ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನಾದರೊ ಇದ ಯೇ? ಈ
ಸೃಷಿಟಕತವನ ಮನಸುಿ ಏಕ ಆಗಾಗ ವಿಚಲತವಾಗಿ ಎಲ ಿಲ ೊಿೇ ಹರಿದಾಡುತತದ . ತಾನು ಸೃಷಿಟಸಿದ ಜೇವಿಗಳ್ ಮೆೇಲ ಅವನಿಗ ಪ್ರಿೇತ್ರ ವಾತಿಲಯಗಳ್ು
ಇರುವುದಾದರ ಈ ಜೇವಿಗಳ್ು ಏತಕಾೆಗಿ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಕಷಟಗಳ್ನುನ ಅನುಭವಿಸುತತವ ? ಗುೆಂಡಪಾನವರ ಮನಕರಗಿ ಇೆಂತಹ ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ತಮಮನುನ
ತಾವ ೇ ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತ, ಓದುಗರ ಮುೆಂದಿಡುತಾತರ .
ಇಡಿೇ ಜಗತ್ರತನ ಆಗು ಹ ೊೇಗುಗಳಿಗ ಏನಾದರೊ ಒೆಂದು ಕಿಮವಿದ ಯೇ ಎೆಂದು ಅವರ ಪಿಶ ನ. ಇದ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಹಗಲು
ರಾತ್ರಿಗಳ್ು ಭೊಮ್ಯ ಸುತುತವಿಕ ಯಿೆಂದ ಆಗುತತದ . ಭೊಮ್ಯೊ ಒೆಂದು ಲ ಕಾೆಚಾರದಲ ಿೇ ಸುತುತತದ
ತ . ಹಾಗ ಸುತುತವುದರಿೆಂದ ಋತುಮಾನಗಳ್ು.
ಬಿಸಿಲು, ಮಳ , ಚಳಿ ಮತುತ ಗಾಳಿ ಕಾಲಗಳ್ು. ಬ ಳ ಗಳ್ು, ಹೊ, ಹಣುಿಗಳಿಗೊ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕಾಲ.
ಆದರೊ ಆಗಾಗ ನಮಗರಿಯದೆಂತ ವಯತಾಯಸಗಳ್ು ಆಗುತತವ . ಅತ್ರೇವೃಷಿಟ-ಅನಾವೃಷಿಟಗಳ್ು, ಜಾಾಲಾಮುಖಿಗಳ್ು, ಭೊಕೆಂಪಗಳ್ು,
ಯುದಧಗಳ್ು, ಹಿೇಗ ಮಾನವನಿಗ ಮತುತ ಜೇವಿಗಳಿಗ ಮಾರಕವಾದ ನ ೈಸಗಿವಕ ವಿದಯಮಾನಗಳ್ು ನಡ ಯುವಾಗ, ಏಕ ಈ ಭಗವೆಂತನ ಸೃಷಿಟಯಲ
ಒೆಂದು ಕಿಮವ ೇ ಇಲಿವ ೇ ಮತುತ ಇದನ ನಲಾಿ ಆಗಗ ೊಡುವ ಆ ಪರಮಾತಮನ ಮನಸುಿ ಏಕ ವಿಚಲತಗ ೊಳ್ುಳತತದ ? ಎೆಂಬ ಪಿಶ ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ
ಮೊಡುತತದ . ಅೆಂತಹ ಪಿಶ ನಯನ ನೇ ಡಿ.ವಿ.ಜ.ಯವರು ಕ ೇಳ್ುತಾತರ .
ಈ ಜಗತ್ರತನಲಿ ನಡ ಯುವ ಜೇವನದ ನಾಟ್ಕದಲಿ ಒಬ ೊುಬುರು ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರ. ಒಬುರೆಂತ ಒಬುರಿಲಿ, ಒಬುರ ಯೇಚನ ಯೆಂತ
ಮತ ೊತಬುರದಿಲಿ, ಪಿತ್ರಯಬುರ ಆಸ ಆಕಾೆಂಕ್ಷ ಗಳ್ೂ ಭಿನನ ಭಿನನ ಅಲಿವ ೇ? ಅವನ ಬುದಿಧ ಏಕ ಹಾಗ ಭಿನನ ಭಿನನ ಎನುನವುದಕ ೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು,
ಶಾಸರಜ್ಞರೊ, ತತಾವ ೇತತರೊ ಸಹ ಭಿನನ ಭಿನನವಾದ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡುತಾತರ . ಹಾಗಾಗಿ ಭಿನನತ ಯೇ ಜೇವನದ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಗುಣ.
ಈ ಭಿನನತ ಗೊ ಆ ಪರಮಾತಮನ ೇ ಕಾರಣನ ೇ? ಎೆಂದರ . ಅಹುದು ಮತುತ ಅಲಿ. ಇಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿವ . ಒೆಂದು “ಎಲಿವೂ ಪರಮಾತಮನ
ಇಚ ಿಯೆಂತ ನಡ ಯುತತದ ” ಎೆಂದರ ಈ ಭಿನನತ ಯೊ ಅವನ ಇಚ ಿಯೆಂತ ಯ ಎೆಂದು ಆಯಿತು. “ಪಿತ್ರ ಜೇವಿಯೊ ಅವನವನ ಕಮವಕೆನುಗುಣವಾಗಿ
ಫಲಾಫಲಗಳ್ನುನ ಪಡ ದು ಜೇವಿಸುತಾತನ ” ಎೆಂದಾದರ ಇಲಿ, ಪರಮಾತಮನ ಪಿಮೆೇಯ ಕಡಿಮೆ. ಆದರ “ಇದ ೊೇ” ಅಥವಾ “ಅದ ೊೇ” ಎನುನವ ದಾೆಂದಾ
ಸಹ ಸದಾ ಮಹಾ ಮಹಾ ಪೆಂಡಿತರನ ನೇ ಕಾಡಿದ ಮತುತ ಇೆಂದಿಗೊ ಇತಯಥವವಾಗದ ಉಳಿದಿದ .
ಈ ಮುಕತಕಕ ೆ ಮತುತ ಈ ಮುಕತಕದ ಹಿೆಂದಿನ ನಾಲುೆ ಮುಕತಕಗಳಿಗೊ ಮತುತ ಮುೆಂದ ಬರುವ ಮುಕತಕಗಳಿಗೊ ಒೆಂದು ಹಿನ ನಲ ಯುೆಂಟ್ು.
ಗುೆಂಡಪಾನವರು ಈ ಕಗೆವನುನ ಮೊದಲು ಪಿಕಟಿಸಿದುು 1943ರಲಿ. ಆಗ ಜಗತ್ರತನ ಲ ಿಲೊಿ ಬರ, ಅನಾವೃಷಿಟ. 2ನ ೇ ವಿಶ್ಾ ಯುದಧದ ಕಾಲ. ಎಲ ಿಲೊಿ
ಹಾಹಾಕಾರ, ಆಕಿೆಂದನ, ಬಡತನ, ಆಹಾರದ ಕ ೊರತ ,ರ ೊೇಗ-ರುಜನಗಳ್ ಮಹಾಪೂರ, ಹಿೇಗ ಹತುತ ಹಲವಾರು ಪಿಕ ೊೇಪಗಳಿಗ ಬಲಯಾಗಿ ಜನರು
ತ ೊಳ್ಲಾಡುತ್ರತದುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ.ವಿ.ಜ.ಯವರು ಅೆಂದಿನ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯಯ ರೊಪದಲಿ, "ಆ ಪರಮಾತಮನು ಎಲಿರನೊನ ಸೃಷಿಟಸಿ, ಎಲಿರಲೊಿ
ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಿೇತ್ರ ಇದುರ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಸೆಂಕಷಟಗಳ್ು ಜನರಿಗ ಏಕ ?" ಎೆಂಬೆಂತಹ ಕರುಣಾ ಪೂರಿತವಾದ ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ತಮಗ ತಾವ ೇ
ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ .
ಆದರ ವಾಚಕರ ೇ, ಅೆಂದಿನ ಸಿಿತ್ರಗೊ ಇೆಂದಿನ ಸಿಿತ್ರಗೊ ಏನೊ ವಯತಾಯಸವಿಲಿ. ಪಿಪೆಂಚದಲಿ ಮಾನವನ ಜೇವನ ಇನನಷುಟ ಕ್ಲಿಷಟವಾಗಿದ ,
ಇನನಷುಟ ಹದಗ ಟಿಟದ , ಸಾಾಥವದ ಬುದಿಧ ಇನನಷುಟ ಬಲವಾಗಿದ , ದ ೇಶ್-ದ ೇಶ್ಗಳ್ ನಡುವ ದ ಾೇಷದ ಭಾವ ಇನೊನ ಹಾಗ ಇದ . ಹಳ ಯದನುನ ಮರ ತು,
ಪ್ರಿೇತ್ರ ವಿಶಾಾಸದಲ, ತೃಪ್ರತ ಸೆಂತ ೊೇಷದಲ, ಬದುಕ್ಲ ಪಿಗತ್ರಯತತ ಹ ೊೇಗಲು ಯಾರಿಗೊ ಇಷಟವಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಾನವರು ಅೆಂದು ಕ ೇಳಿದ
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ರಾ0
ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಸಿೀನುವಿನ ಯುಗಾದಿ ಶಾಪಿಂಗ್

“ಯುಗಯುಗಾದಿ ಕಳ ದರೊ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ರದ ” ಎೆಂದು ಗುನುಗುತ್ರತದ ು.
“ನಿಜ ಕಣಯಯ. ಈ ವಷವವೆಂತೊ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ರದ . ಎಲಿ ವಷವಗಳಿಗಿೆಂತ ಈ ವಷವ ಬಿಸಿಲು
ಹ ಚಿಿ, ಕ ರ ಯ ನಿೇರಿಗ ಕ ೊೇಲ್ಡ ಬಿಸ ಿೇರಿ ವಾಟ್ರ್ ಸ ೇರಿಸದಿದುರ ಕ ರ ಯಲಿರುವ ಮ್ೇನುಗಳ ಲಿ ಬಾಯಿಲ್ಡ
ಫಿಷ್ ಆಗಿಬಿಡುತತವ . ಬಿಸಿ ತಡ ಯಲಾಗದ ದಡಕ ೆ ಹಾರಿ ಆತಮಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ ಮ್ೇನುಗಳ್ು ಫಿಷ್
ಫ ೈ ಆಗಿಬಿಡುತತವ . ಅಬುಬು ಏನು ಬಿಸಿಲು” ಎೆಂದ ಸಿೇನು ಒಳ್ಬರುತಾತ.
“ಛಿ! ವಷಾವವರ್ಧ ಹಬುದ ದಿನ ಮ್ೇನು ಅನುನವ ನಿನನದು ಮ್ೇನ್ ಮೆೆಂಟಾಲಟಿ” ಗದರಿಕ ೊೆಂಡ
“ಬಾಡೊಟ್ಕ ೆ ಅದ ೇ ಸರಿಯಾದ ಮೆೆಂಟಾಲಟಿ. ಬಿಡು. ಹಬುಕ ೆ ಏನ ೇನು ಮಾಡಿದ ?” ಎೆಂದ ಸ ೊೇಲ ೊಪಾದ
ಸಿೇನು.
“ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಸೆಂಬಳ್ ಖಚುವ ಮಾಡಿದ . ಹೊವಿಗಾಗಿ ಬಾಯೆಂಕ್ ಲ ೊೇನ್ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡ . ಒಬುಟ್ಟನುನ

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

ಇೆಂಸಾಟಲ್ಮೆೆಂಟ್ನಲಿ ಖರಿೇದಿಸಿದ . ನಿೇನು?”
ಸಿೇನುವಿನದು, ಅವನ ೇ ಹ ೇಳ್ುವೆಂತ , ತುೆಂಬುಕುಟ್ುೆಂಬ. ಅವರ ಮನ ಯಲಿರುವವರ ಲಿ ಚ ನಾನಗಿ ಮೆೈಕ ೈ
ತುೆಂಬಿಕ ೊೆಂಡಿದಾುರ ! ಸಿೇನಿೆಂಗಿಯೆಂತೊ ನಗರದಲಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಸಕವಲ್ ರಿಪ್ ೇರಿಗಾಗಿ
ಒಡ ಯಬ ೇಕಾದ ಸೆಂದಭವ ಬೆಂದರ ತಾತಾೆಲಕ ಸಕವಲ್ ಆಗಿ ಬಳ್ಸಲು ಯೇಗಯವಾದ

ವೃತಾತಕಾರವನುನ ಹ ೊೆಂದಿದಾುಳ . ಸಿೇನುವಿನ ತಮಮ ಮಾತಿ ಸಣಿವೊೇ ಸಣಿ. “ತುೆಂಬುಕುಟ್ುೆಂಬ” ಎನುನವುದಕ ೆ ತುೆಂಬಿಕ ೊೆಂಡಿರದ ಇವನು
ಅಪವಾದ ಎನುನವಿರ ? ಊಹೊೆಂ. ಮೆೈಯಲಿಲಿದ ಕ ೊಬುು ಮನದಲಿ ಧಾರಾಳ್ವಾಗಿ ತುೆಂಬಿಕ ೊೆಂಡಿದ .
“ನ ೊೇಡು. ಮನ ಯವರಿಗ ತೆಂದದುನುನ ತ ೊೇರಿಸಿಹ ೊೇಗ ೊೇಣ ಅೆಂತಾನ ೇ ಬೆಂದ ” ಎನುನತಾತ ಸಿೇನು ಒೆಂದ ೊೆಂದಾಗಿ ಐಟ್ಮ್ಿ
ಹ ೊರತ ಗ ಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದ.
ಮೊದಲಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕೆಂಬಿಯೆಂಚಿನ ಪೆಂಚ ಹ ೊರಬೆಂತು.
“ನಿಮಮಪಾ ಲುೆಂಗಿ ಉಡ ೊೇದಲ ಾೇನ ೊೇ...?”
“ಉಡುತ್ರತದುಿ... ಈಗ ಅದು ಅಮಮನ ನ ೊೇಟ್ನಿಷ ೇಧ್ಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗಿದ ”
“ಯಾಕ ?”
“ಪಕೆದ ಮನ ಗ ವ ೇಲಾಯುಧ್ನ್ ಗುಡುೆಂಬೆಂ ಬೆಂದರಲಾಿ, ಅವರ ನಾದಿನಿ ಸ ಲುವರಸಿಯನುನ ಕೆಂಡಾಗಿನಿೆಂದ, ಲುೆಂಗಿಯ ಚುೆಂಗನುನ ಅತತ ಇತತ
ತ್ರರುಗಿಸುತಾತ ‘ಲುೆಂಗಿ ಡಾನುಿ ಲುೆಂಗಿ ಡಾನುಿ ಲುೆಂಗಿ ಡಾನುಿ ಲುೆಂಗಿ ಡಾನ್ಿ’ ಅನನಕ ೆ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಮಮನ ಹ ೈಕಮಾೆಂಡ್ ಬುದಿಧ
ಜಾಗೃತವಾಗಿ, ಪಕ್ಷಾೆಂತರ ನಿಷ ೇಧ್ ಕಾನೊನಿನಡಿ ಲುೆಂಗಿ ಬಾಯನ್ ಮಾಡಿ ಪೆಂಚ , ಶ್ಲಯ ತ ೊಡಬ ೇಕು ಅೆಂತ ಆಡವರ್ ಪ್ಾಸ್ ಮಾಡಿದರು”
“ನಿಮಮಪಾ ಸುಮಮನಿದಾಿ?”
“ಟ ಾೆಂಟಿ ಇಯಸ್ವ ಆಫ್ ಒಬಿೇಡಿಯನ್ಿ ತಕ್ಷಣಕ ೆ ಹ ೊೇಗತಾತ...? ಲುೆಂಗಿಯನ ನೇನ ೊೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರ ಬಮುವಡಾ ತ ೊಡಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದರು”
“ಮತ ತ ನಿಮಮಮಮ ಸಿಡಿದರ ೇನು?”
“ಇಲಿ. ಸ ಲುವರಿಸಿಯೇ ಹ ೇಳಿದಳ್ೆಂತ ”
“ಏನೆಂತ?”
“ನಿೇೆಂಗಳ್ ಪೆಂಜ ಹುಟಿಟಕ ೊೆಂಡಾ ನೆಂಬ ತಲ ೈವಾರ್ ಕರುಣಾನಿರ್ಧ ಮಾದರಿ ಇತ್ರೇವರ. ನನಕು ಅವರು ರ ೊೆಂಬ ಇಷಟ’ ಎೆಂದಳ್ೆಂತ . ಅವತ ತೇ ಅಪಾ
ಕೊತು ಪೆಂಚ ಯ ಪರವಾಗಿ, ಬಮುವಡಾಗಳ್ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಕವನ ಗಿೇಚ ೇಬಿಟ್ುಿ. ತ ೊಗ ೊ ಆ ಕವನ”
ಉಟಟರೆ ಧೊೀತಿಯಾದೆ ಕಟ್ಟಟದರೆ ತೊಟ್ಟಟಲಾದೆ
ತೊಟುಟ ಹಳತಾಗ್ುತ್ಲೆ ಕೆೈವಸರವಾದೆ
ಸುತಿತ ತ್ಲೆಗೆೀಸಿಯದರೆ ಮುಂಡಾಸು ಆದೆ
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೀ ಎಲೆ ಬ್ಮುಯಡಾ ಗ್ರಿಗ್ರಿ ಪಂಚೆ ನಾನು
ಹಾಸೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದೆ ಹೊದಿಯೆ ಹೊದಿಿಕೆಯಾದೆ
ಸಂಡ್ನಗೆ ಹರವಲು ನಾ ವಸುತವಾದೆ
ಹರಿಯೆ ನೆಲವರೆಸೊೀ ಕೆಲಸಕೂೆ ನಾನಾದೆ
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೀ ಎಲೆ ಬ್ಮುಯಡಾ ಗ್ರಿಗ್ರಿ ಪಂಚೆ ನಾನು

ಎೆಂದು ಬರ ದಿದುರು ಅಪಾ!

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಗುಡ್. ಅಮಮನಿಗ ಏನು ತೆಂದ ?”
“ನ ೊೇಡಿಲಿದ ”
ಅತಾಯಧ್ುನಿಕ ಮೆೇಕಪ್ ಸ ಟ್!!!
“ಈ ವಯಸಿಿನಲಿೇ....?” ಹೌಹಾರಿದ .
“ಸಾಧಾವಪಿಪೆಂಚ ಗುರುವ ೇ. ಕಾೆಂಪ್ರಟ ೇಷನ್ ಸಾರೆಂಗ್ ಇದಾುಗ ಕಾಯೆಂಡಿಡ ೇಟ್ ವಿೇಕ್ ಆಗಾುದುವ. ಸ ಲುವರಸಿಯನುನ ಮ್ೇರಿಸುವ ಹೆಂತಕ ೆ
ಮೆೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಅಮಮ ಸಜಾಜಗಿದಾುರ . ಬಳ್ಸುತ್ರತದು ಮೆೈಸೊರ್ ಸಾಯೆಂಡಲ್ ಬದಲಗ ಸೆಂತೊರ್ ಸ ೊೇಪ್ ಬಳ್ಸಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದಾುರ .
ಜಾಗಿೆಂಗ್ ಆರೆಂಭಿಸಿದಾುರ ”
“ಜಾಗಿೆಂಗ ೇ? ಎನಿ ಎಫ ಕ್ಟ?”
“ಹೊೆಂ. ಮನ ಯ ಮುೆಂದಿದು ರ ೊೇಡ್ ಹೆಂಪ್, ಇವರು ಅಲಿ ಸಾಾಟ್ ಜಾಗಿೆಂಗ್ ಮಾಡಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲ ವ ಲ್ ಆಗಿದ ”
“ನಿಮಮಪಾನ ಮೆೇಲ ಏನಾದರೊ ಎಫ ಕ್ಟ ಆಯಿತ ೇನ ೊೇ?”
“ಹೊೆಂ. ಕ ನ ನ ಊದಿದ . ಟಾಿಯಕ್ ಪ್ಾಯೆಂಟ್ನಲಿದು ಅಮಮನನುನ ಗುರುತ್ರಸದ ವಿಷಲ್ ಹ ೊಡ ದರೆಂತ ”
“ನಿಮಮಮಮ ಖುಷಿಯಾಗಬ ೇಕ್ಲತತಲಾಾ?”
“ಒಳ್ಗ ೊಳ್ಗ ಖುಷಿ ಆಯತೆಂತ . ಆದರ ಇವರು ಎಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೊ ವಿಷಲ್ ಹ ೊಡ ಯದಿರಲ ಅೆಂತ ಮುನ ನಚಿರಿಕ ಕಿಮವಾಗಿ ಕ ನ ನ
ಊದಿಸಿದರೆಂತ ”
“ಸರಿಯಾದ ಜ ೊೇಡಿ. ಆದಶ್ವ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು ಕಾಯವಕಿಮಕ ೆ ಕಳಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುತ ಸಿೇನು”
“ಕಳಿಸಿದ ”ು
“ಏನಾಯುತ?”
“ಅಮಮ ಮೊಕಾಭಿನಯದಿೆಂದ ತ ೊೇರಿಸಿದ ುಲಿವನೊನ ಅಪಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ ಸ್ ಮಾಡಿದರೆಂತ ”
“ವಾವ್. ಸೊಪರ್!”
“ಸೊಪರೊಿ ಇಲಿ, ಮಣೊಿ ಇಲಿ. ಡ ೈಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೇರಿಯನ್ಿ ಅಷ ಟ. ಆದರ ಅಪಾನ ಯಾವ ಮೊಕಾಭಿನಯವೂ ಅಮಮನಿಗ ತ್ರಳಿಯಲಲಿವೆಂತ .”
“ಏಕ ?”
“ಅಪಾ ಅಮಮನ ಮುೆಂದ ತಗಿೆಸಿದ ತಲ ಎತ್ರತದುರಲಿವ ೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ ಿಷನ್ ತ್ರಳಿಯಲು! ಅಪಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ ಿಷನ್ ತ್ರಳಿಯಬ ೇಕಾದರ ಎದುರು ಮನ ಯ
ಆೆಂಟಿಯನುನ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕಾಗಿತುತ”
“ಅದ ೇಕ ?”
“ಅಮಮನ ಬಗ ೆ ದೊರನುನ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಿೆಂದ ಸನ ನಯ ಮೊಲಕ ರವಾನ ಮಾಡುತ್ರತದರ
ು ೆಂತ ಅಪಾ.”
“ಒಳ ಳ ಟ್ಿಯಾೆಂಗಲ್ ಸ ೊಟೇರಿ ಅನುನ”
“ಛ ! ಹಾಗ ೇನಿಲಿ. ಆ ಆೆಂಟಿಗ ಅಪಾನ ಮೆೇಲ ಇದುದುು ಪ್ಾಿಣ್ಣದಯಾಸೆಂಘದವರಿಗ ಪ್ಾಿಣ್ಣಗಳ್ ಮೆೇಲ ಇರುವೆಂತಹ ಅನುಕೆಂಪ ಅಷ ಟ ಅೆಂತ ”
“ಓಕ . ಆದಶ್ವ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳಿತದ ುೇ....”
“ಹಾೆಂ. ಡೆಂಬ್ ಷರಾಡ್ ಮಾಡಾತರಲಿ, ಅಲಿ ‘ನಿೇವು... ನಿಮಮ ಮನ ಯವರನನ... ನ ೊೇಡಕ ೆ ಹ ೊೇದಾಗ... ಅವರು... ಹಾಡಿದ ಹಾಡು...
ಯಾವುದು? ಅೆಂತ ನಿರೊಪಕರು ನಿಲಿಸಿೇ, ನಿಲಿಸಿೇ ಕ ೇಳಿದರೆಂತ . ಅಪಾನದು ಅಲ ೇಿ ಎಡವಟಾಟಗಿದುು”
“ಏನಾಯುತ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಲಾಾ?”
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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“ಹಾಡಿನ ಟ್ೊಯನ್ ಗ ೊತ್ರತತುತ. ಆದರ ಹಾಡಿದುು ಇವರ ೇ ಆ ಟ್ೊಯನಿಗ ಬರ ದಿದುು ಅಣಕವಾಡು”
“ಟ್ೊಯನ್ ಯಾವುದು?”
“ಮನ ಮೆಚಿಿದ ಹುಡುಗಿ ಚಿತಿದ ‘ತುಟಿಯ ಮೆೇಲ ತುೆಂಟ್ ಕ್ಲರುನಗ ’ ಹಾಡು”
“ನಿಮಮಪಾ ಬರ ದ ಲರಿಕುಿ?”
ತ್ುಟ್ಟಯ ಮೆೀಲೆ ಕೂಿರ ಬಿರುನಗೆ
ಮೊದುಿಮೊಗ್ಕೆೆ ಮಂಕು ಹೊದಿಿಕೆ
ಕಣುುಮೆೀಲಕೆ ಮೂಗ್ು ಸೊಟಟಗೆ
ಉಬಿಬದಾ ಹಲ್ಲಿನ ಕುಳುುಮಿಮಯೆ ||
ನನಿ ಮೊಗ್ ಕಂಡ ಕ್ಷ್ಣ ನಡುಗಿ ತ್ಲಿಣ
ಹೃದಯ ಬ್ಡ್ನತ್ ನೂರು ದಾಟ್ಟ ಓಡ್ನತಾಕ್ಷ್ಣ
ಮನದಿ ಕಸಿವಿಸಿ ಮೆೈ ಬಿಸಿಬಿಸಿ
ಓಡ್ನ ಸೆೀದೆಯ ಅಂದೆ ನಾನು ನಸಿಯಂಗ್ ಹೊೀಮಿಗೆ ||

“ಆಮೆೇಲ ೇನಾಯಿತು?”
“ಪ್ ೈಜ್ ಬೆಂತು”
“ಹ ೇಗ ?”
“ಇಲಿಗ ಬರುವ ಎಲಿ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ೂ ಸುಳ್ುಳಸುಳ ಳೇ ಪಿದಶ್ವನ ನಿೇಡುತ್ರತದುರು. ಗೆಂಡನ ನಿಜವಾದ ಮನ ೊೇಗುಣ, ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ನಿಜವಾದ
ನಡತ ಯನುನ ತ ೊೇರಿಸಿದ ಇವರಿಗ ಪ್ಾಿಮಾಣ್ಣಕ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು ಅೆಂತ ಅವಾಡ್ವ ಕ ೊಡುತ್ರತದ ುೇವ ಎೆಂದರೆಂತ ”
“ಗುಡ್. ನಿನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಸಿೇನಿೆಂಗಿಗ ಏನು ಕ ೊಡಿಸಿದ ?”
“ಅದು ಇಲಿಲಿ. ಟ ೆಂಟ್ಹೌಸ್ನವರಿಗ ಹ ೇಳಿದ ುೇನ . ಅವರು ಡ ೈರ ಕ್ಟ ಹ ೊೇೆಂ ಡ ಲವರಿ ಮಾಡಾತರೆಂತ .”
“ಅಷ ೊಟೆಂದು ಬಟ ಟ ತ ಕ ೊೆಟ ಟಯಾ?”
“ತ ಕ ೊೆಟಿಟದುು ಒೆಂದ ೇ ನ ೈಟಿ. ಆದರ ಅದು ಇರುವುದು ಶಾಮ್ಯಾನಾದ ಸ ೈಝಾದುರಿೆಂದ....”
“ಶ್ಟ್ಪ್. ಸಿೇನಿೆಂಗಿ ಅಷ ಟಲಿ ದಪಾ ಇಲಿ”
“ಮೊನ ನ ಮೃಗಾಲಯಕ ೆ ಹ ೊೇದಾಗ ಅವಳ್ನುನ ಆನ ಯ ಪಕೆ, ಘೇೆಂಡಾಮೃಗದ ಪಕೆ ನಿಲಿಲು ಬಿಡಲಲಿ ಗ ೊತಾತ...”
“ಯಾಕ ?”
“ಇವಳ್ ಮುೆಂದ ಅವು ಕ್ಷಯರ ೊೇಗ ಪ್ರೇಡಿತ ಪ್ಾಿಣ್ಣಗಳ್ೆಂತ ಕಾಣುವುದರಿೆಂದ”
“ನಿನನ ತೆಂಗಿಗ ?”
“ತೆಂಗಿ, ಮಗಳ್ು ಸ ಪರ ೇಟ್ ಶಾಪ್ರೆಂಗ್ ಹ ೊೇಗಿದುರು. ಇದ ೊೇ ಕಾಲ ೇಜಗ ಹ ೊೇಗುವ ತೆಂಗಿಗ ಹಬುಕಾೆಗಿ ನಿೇಡಿದ ಉಡುಗ ೊರ .”
“ಓಹ್! ಫಿಶ್ೆಂಗ್ ನ ಟ್ ಕ ೊಡಿಸಿದ ಯಾ? ಗುಡ್.”
“ಫಿಶ್ೆಂಗ್ ನ ಟ್ ಅಲಿ ಮಾರಾಯ. ಅದು ಅವಳ್ ಜೇನ್ಿ ಡ ಿಸ್. ”
ಮತ ೊತಮೆಮ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಿದ . ಅದು ನನನ ದೃಷಿಟಗ ಕ ೇವಲ ಜೇನ್ಿ ಡ ಿಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲಲಿ. ಚಿಕೆ ಮಕೆಳ್ು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅದನುನ ಕ ೊಕ ೆಗ ಸಿಕ್ಲೆಸಿ
ಇಳಿಬಿಟ್ಟರ ಸ ೊಳ ಳಪರದ ಯಾಗುತತದ ; ಕಾಯೆಂಪ್ರೆಂಗ್ ಎೆಂದು ಹ ೊೇದಾಗ ಅದರಲ ಿೇ ಟಿೇ ಸ ೊೇಸಬಹುದು. ಸಮುದಿತ್ರೇರದಲಿ ಮ್ೇನಿನ
ಬಲ ಯಾಗುತತದ . ಕಾಲ ೇಜಗ ಧ್ರಿಸಿಹ ೊೇದರ ಮ್ೇನಿಗಿೆಂತಲೊ ಹ ಚುಿ ವ ೇಗದಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಿೇಳ್ುತಾತರ . ಅೆಂತೊ ಅದ ೊೆಂದು ವಿವಿಧ ೊೇದ ುೇಶ್
ಬಟ ಟಯಾಗಿತುತ.
“ನಿನನ ಟಿೇನ ೇಜರ್ ಮಗನಿಗ ?”
“ತ ೊಗ ೊೇ, ಈ ವಸುತವಿನ ಮೆೇಲ ಯೊ ನಿನನ ಮೆಚುಿಗ ಯ ದೃಷಿಟಯನುನ ಬಿೇರು”
ಮೆಕಾಯನಿಕ್ಗಳ್ು ಎೆಂಜನ್ನಿೆಂದ ಸ ೊೇರುವ ಎಣ ಿಯನುನ ಒರ ಸಲು ಬಳ್ಸಿದ ತುೆಂಡಿನೆಂತ್ರತುತ ಅದು! ಅದನುನ ಕ ೈಯಲಿ ಹಿಡಿದಾಕ್ಷಣ
ಅದ ಲಿೆಂದಲ ೊೇ ನ ೊಣಗಳ್ು ಬೆಂದು ಮುತ್ರತಕ ೊೆಂಡವು.
“ಏನ ೊೇ ಇದು?” ಚಕ್ಲತನಾಗಿ ಏರುದನಿಯಲ ಿೇ ಕ ೇಳಿದ .
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಜಾಹಿರಾತ ೊೆಂದರಲಿ ‘ಡು ಯು ವಾೆಂಟ್ ಟ್ು ಅಟಾಿಕ್ಟ ಫಿೇಮೆೇಲ್ಿ? ಹಾಗಾದರ ನಮಮ ಪಫ್ರ್ಿಯಮ್ಡ ಕಾಿತ್ಗಳ್ನುನ ಧ್ರಿಸಿ. ಕೊಡಲ ನಿಮಮ
ಸುತತಮುತತ ಹ ಣುಿಗಳ್ು ಸುತುತವುದು ಗಾಯರೆಂಟಿ’ ಎೆಂದಿತೆಂತ . ಅದಕ ೆೇ ಇದನುನ ತೆಂದಿದಾುನ ”
“ನಿಜಕೊೆ ಹ ಣುಿಗಳ್ು ಸುತುತತತವ ೇನು?”
“ಸುತುತತ್ರತವ ಯಲಿ, ಅವ ಲಿವೂ ಹ ಣುಿ ನ ೊಣಗಳ ”
“ಅದು ಹ ೇಗ ಹ ೇಳ್ುತ್ರತೇಯ?”
“ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಬಟ ಟಯನುನ ಒಳ್ಗಿಡು. ನಿನಗ ೇ ತ್ರಳಿಯುತತದ ” ಎನುನತಾತ ಸಿೇನು ಚಿೇಲದಿೆಂದ ಒೆಂದು ಮೆನ್ಿ ಡಿಯೇಡ ೊರ ೆಂಟ್ ಬಾಟ್ಲಯನುನ
ಹ ೊರತ ಗ ದ.
ಆ ಚಿೆಂದಿಯನುನ ಜ ೇಬಿನಲಿರಿಸಿಕ ೊೆಂಡ . ತಕ್ಷಣ ಆ ನ ೊಣಗಳ್ು ಸಿೇನು ಅವನ ಅಮಮನಿಗ ತೆಂದಿದು ಮೆೇಕಪ್ ಸ ಟ್ನ ಮೆೇಲ ಕುಳಿತವು.
“ನ ೊೇಡಿದ ಯಾ... ಗೆಂಡಾದರ ಡಿಯೇಡ ೊರ ೆಂಟ್ ಮೆೇಲ ಕೊರುತ್ರತದುವು. ಹ ಣಾಿದುರಿೆಂದ ಮೆೇಕಪ್ಸ ಟ್ ಮೆೇಲ ಕುಳಿತವು” ಎನುನತಾತ ವಿಜಯದ
ನಗ ಬಿೇರಿದ.
“ನಿನನ ಮಗನಿಗ ಜಾಹಿರಾತ ೆಂದರ ಅಷ ೊಟೆಂದು ನೆಂಬಿಕ ಯ?”
“ಚಿಕೆಪಾನ ಕುಮಮಕುೆ. ಅವನ ಜಾಹಿರಾತ್ರನ ಹುಚುಿ ನಿನಗ ೇ ತ್ರಳಿದಿದ ಯಲಿ”
ಅಹುದು. ನ ನಪ್ರಗ ಬೆಂದಿತು. ಸಿೇನುವಿನ ತಮಮ ಮೊೇನು ಆಕಾರದಲಿ ಪ್ರೇಚು. ಹದಿಹರ ಯದ ಕಾಲ. ತನ ನಲಿ ಸ ನೇಹಿತರಿಗ “ಹಾಯ್” ಎನುನವ
ಸುೆಂದರಿಯರ ಸ ನೇಹವಿತುತ. ಇವನಿಗ ಕಚುಿವುದೊ ಸಹ ಗೆಂಡು ಸ ೊಳ ಳಯೇ! ಬ ೇಸರದಿೆಂದ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ. ರ್ಧಗೆನ ದುು “ಯುರ ೇಕಾ”
ಎೆಂದು ಅರಚಿದ. ಕಾರಣ?
ಅದಾವುದ ೊೇ ಕೆಂಪನಿಯವರು “ನಮಮ ಕೆಂಪನಿಯ ಬಿೇಡಿ ಸ ೇದಿದರ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಿೇಳ್ುತಾತರ ” ಎೆಂದಿತು. ಅೆಂದಿನಿೆಂದಲ ೇ ಮೊೇನು ಬಿೇಡಿ
ಸ ೇದಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದ. ನೆಂತರದ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಎಲಿ ಹ ೊಗ ಯ ಮೊೇಡವಿರುತತದ ೊೇ ಅದರ ಕ ಳ್ಗ ಮೊೇನು ಇರುತಾತನ ಎನುನವ ಮಟ್ಟಕ ೆ ಫ ೇಮಸ್
ಆದ. ಕ ಲವ ೇ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಸೊರು ಹಾರುವೆಂತ ಕ ಮಮಲಾರೆಂಭಿಸಿದ. ಇವನು ಕ ಮುಮವ ಪರಿಗ ಮೆಚಿಿ ದ ಹಲಯ ಕ ೇಜಿೇವಾಲನು ‘ಬಾ ನನನ
ಕ ಮಿಹ ೊೇದರ; ಒಬುನ ೇ ಕ ಮ್ಮ ಕ ಮ್ಮ ಬ ೇಸರವಾಗಿದ . ಕ ಮ್ಮನಲ ೇಿ ಹ ೊಸಹ ೊಸ ಲರಿಕ್ಿ ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯೇಣ, ಡುಯಯಟ್ ಹಾಡ ೊೇಣ’ ಎೆಂದು
ಕರ ಕಳ್ುಹಿಸಿದನೆಂತ . ಮೊದಲ ೇ ಕೃಶಾೆಂಗನಾದ ಅವನು ಈಗ ಸ ಲಿ ಸಿಟಕ್ನೆಂತ ಆಗಿಬಿಟಿಟದು.
ಕ ಲವು ದಿನಗಳ್ ಆರ ೈಕ ಯ ನೆಂತರ ಮತ ತ ಒರಿಜನಲ್ ಕೃಶಾೆಂಗನ ಶ ೇಪ್ ತಲುಪ್ರದ ಅವನಿಗ ಜಾಹಿರಾತ ೊೆಂದು “ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕುಣ್ಣಯಿರಿ.
ಕುಣ್ಣದು ಸ ಳ ಯಿರಿ ಗ ಳ ಯರನುನ, ಹ ೆಂಗಳ ಯರನುನ. ಠೆಂಠಢಾಣ್...” ಎೆಂದಿತೆಂತ . ಮೊೇನು ದ ೇವದಾಸನಾದ; ಪ್ಾರೊ ಬರಲಲಿ; ಬರಿೇ
ರ ೊೇಮ್ಯೇ ಆಗದ ರ ೊೇಡ್ ರ ೊೇಮ್ಯೇ ಆದ; ತ ೊಟಿಟಯ ಪಕೆದಲಿ ಕುಳಿತು ಉಮರ್ ಖಯಾಯಮನ ಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಕ್ಲರುಕ್ಲರುಕ್ಲರುಚಿ ಹಾಡಿದ.
ಅಗಸನ ಕತ ,ತ ಬಿೇಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳ್ು ಕ ೊೇರಸ್ ಕೊಗಿದವು.
ಚ ೊೇಕ್ಲಿೇ ಬಿೇಳ್ಲಲಿ.
ಇವನ ೇ ಮೊೇರಿಗ ಬಿದು.
ಕುಡಿತದಿೆಂದ ಅವನನುನ ಹಾಗೊ ಹಿೇಗೊ ಹ ೊರತರಲಾಯಿತು. ಆದರ ಹುಡುಗಿಯ ಹುಚುಿ ಬಿಡಬ ೇಕಲಿ! ಅದಾವುದ ೊೇ ಪ್ರೇಡಾಜವೊೆಂದು
ಬಿೇದಿಯಲಿ ಇಡಲಾಟಿಟತುತ. ಸುತತಮುತತಲನ ನಾಯಿಗಳಾಗಲ, ಕಾಗ ಗಳಾಗಲ ಅದರ ಸುತತ ಸುಳಿದಿರಲಲಿ. ಆದರ ಅದಾವುದ ೊೇ ಬ ಟ್ಟದ
ಶ್ಖರದಿೆಂದ, ಹದಿುಗೊ ಕಾಣದ ಆ ಪ್ರೇಡಾಜ ತುೆಂಡು ಯುವಕನ ೊಬುನ ಕಣ್ಣಿಗ ಕಾಣುತತದ . ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಶ್ಖರದಿೆಂದ ನ ೇರವಾಗಿ ಅಲಿಗ
ಹಾರುತಾತನ . ಸೆಂಪ್ಾದನ ಮಾಡದ , ಬಿೇದಿಯಲಿ ಬಿದಿುರುವ ಈ ತ್ರೆಂಡಿಯ ತುೆಂಡನುನ ತ್ರನನಲು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸವನುನ ಕೆಂಡ
ತುೆಂಡುಡುಗ ಯ ಲಲನ ಯರ ಗುೆಂಪೆಂದು ಅವನ ಸುತತ ಸ ೇರುತತದ . ಇದನುನ ಕೆಂಡ ದಿನವ ೇ ಮೊೇನು ಅದ ೇ ಶ್ಖರವನುನ ಏರಿ ಹಾರಲು
ಹ ೊೇಗಿದು. ಅಲಿದು ಪಲೇಸರು “ಆತಮಹತಾಯ ಪಿಯತನ” ಎನುನತಾತ ಅವನನುನ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡಿದರು.
ಇೆಂತಹ ಮೊೇನು ಈಗ ಸಿೇನುವಿನ ಮಗನಿಗ ರ ೊೇಲ್ ಮಾಡ ಲ್!
“ಚಿಕೆಪಾನ ಕಲಾಯಣಗುಣಗಳ್ನುನ ನಿನನ ಮಗನಿಗ ಹ ೇಳಿದ ಯಾ?”
“ನಿೇನ ೇ ಒಮೆಮ ಹ ೇಳಿಬಿಡು ಗುರುವ ”
“ನಾನ ೇ? ಏಕ ?”
“ಮಕೆಳ್ು ಬಿೇದಿೇಲ ಹ ೊೇಗ ೊೇವಿ ಮಾತು ಬ ೇಕಾದೊಿ ಕ ೇಳಾತರ . ಅಪಾ ಅಮಮನ ಮಾತು ಕ ೇಳ್ಲಿ, ಅದಕ ೆ”
ನನಗ ಬಿೇದಿೇಲ ಹ ೊೇಗ ೊೇವುನ ಅನ ೊನೇ ಸಟಿವಫಿಕ ೇಟ್! ಹಬುದ ದಿನವ ೇ ಜಗಳ್ವ ೇಕ ೆಂದು ಅವನ ಮಾತನುನ ಬ ೇವಿನೆಂತ ನುೆಂಗಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತ,
“ಸರಿ. ಹ ೇಳ್ುತ ತೇನ . ನಿನನ ತಮಮನಿಗ ಯಾವ ಬಟ ಟ?” ಎೆಂದ .
“ಟಿೇ ಶ್ಟ್ವಗಳ್ು” ಎನುನತಾತ ಮೊರು ಟಿ ಶ್ಟ್ವಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ.
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ಒೆಂದರ ಮೆೇಲ ‘ಖ್ಾಲ ಇದ ’ ಎೆಂಬ ಬರಹ ಇತುತ.
“ಗುಡ್. ನ ೊೇಟ್ು ನಿಷ ೇಧ್ದ ನೆಂತರ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು ಖ್ಾಲಯಾಗಿವ . ಅವುಗಳ್ ಗ ೇಟಿಗ ಇದನುನ ಸಿಕ್ಲೆಸಿ ಬ ೊೇಡ್ವಗಳಿಗ ನಿೇಡುವ ಅಧ್ವ
ಖಚವನುನ ಪಡ ದರೊ ಒಳ ಳಯ ವಾಯಪ್ಾರ. ಗುಡ್ ಇನ್ವ ಸ್ಟ್ಮೆೆಂಟ್. ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಇೆಂಡಿಯಾಗ ಒಳ ಳಯ ಉದಾಹರಣ ” ಎೆಂದ .
ಇನ ೊನೆಂದರ ಮೆೇಲ “ನಿನಗಾಗಿ ಓಡ ೊೇಡಿ ಬೆಂದ ” ಎೆಂದು ಬರ ದಿತುತ.
“ನಿನನ ತಮಮ ಪ್ರೇಡಾಜ ಡ ಲವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿದಾುನ ೇನು?” ಎೆಂದ .
ಮೊರನ ಯದರ ಮೆೇಲ “ಎ ದಿಲ್ ಮಾೆಂಗ ೇ ಮೊೇರ್” ಎೆಂದಿತುತ.
“ಇದನುನ ತ ೊಟ್ುಟ ಚ ನ ನೈಗಾಗಲ, ಉತತರಭಾರತಕಾೆಗಲ ಹ ೊೇಗಬಬ ೇಡ ಎನುನ” ಎೆಂದ .
“ಏಕ ?”
“ಚ ನ ನೈನಲಿ ಇದನುನ ನ ೊೇಡಿದವರ ಲಿ ಅವನಿಗ ಮಜಜಗ ಬ ೇಕ ೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ಕಾಫಿ, ಟಿೇ, ವಗ ೈರ ಕುಡಿಸದ ಮಜಜಗ ಯನ ನೇ ಕುಡಿಸುತಾತರ .
ತಮ್ಳಿನಲಿ ಮೊೇರ್ ಎೆಂದರ ಮಜಜಗ ”
“ಉತತರಭಾರತದಲಿ?”
“ಮೊೇರ್ ಎೆಂದರ ನವಿಲು. ಇವನು ನವಿಲು ಕ ೇಳ್ುತ್ರತದಾುನ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ಾಿಣ್ಣದಯಾ ಸೆಂಘದವರು ಇವನ ಮೆೇಲ ಕ ೇಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಒಳ್ಗ
ಹಾಕ್ಲಬಿಡುತಾತರ ”
“ನಿನನದು ಯಾವಾಗಲೊ ಕ ೊೆಂಟ ಬುದಿಧಯೇ” ಮತ ೊತೆಂದು ಸಟಿವಫಿಕ ೇಟ್ ನಿೇಡಿದ ಸಿೇನು.
“ಥಾಯೆಂಕ್ಿ ಫಾರ್ ದ ಕಾೆಂಪ್ರಿಮೆೆಂಟ್. ಮಗಳ್ು ಏನು ಖರಿೇದಿಸಿದಳ್ು?”
ಸಿೇನು ಪಸಿವನಿೆಂದ ಫೇಟ ೊೇವನುನ ತ ಗ ದು ಕ ೈಗ ನಿೇಡುತಾತ “ಖರಿೇದಿಸಲಲಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬ ೊೇಳಿಸಿದಳ್ು. ನ ೊೇಡಿಲಿ” ಎೆಂದ.
“ಇದ ೇನ ೊೇ ಇದು ತುಟಿಗ ನ ೇರಳ ಬಣಿದ ಕಲರೊಿ...?” ಎೆಂದ .
“ಯುಗಾದಿಯ ಬ ೇವಿಗ ಮಾಯಚಿೆಂಗ್ ಆಗಬ ೇಕೆಂತ ”
“ಮೊಗಿಗ ಹಾಕ್ಲರುವ ರಿೆಂಗ್ ಬಾಯಿ ತ ರ ಯಲು ಅಡಡಬರುತತದಲಿವ ?”
“ನಿಜ. ಡಯಟಿೆಂಗ್ಗ ಅದು ಅನುಕೊಲಕರವೆಂತ . ಕ ೈಗ , ಬಾಯೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ತಪ್ರಾಸಿದರ ಮಾತಿ ಸಿಿಮ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಅೆಂತ ಬೊಯಟಿಷಿಯನ್
ಜ ೊಯೇತ್ರಷಿ ಹ ೇಳಿದಳ್ೆಂತ ”
“ಬೊಯಟಿಷಿಯನ್ ಜ ೊಯೇತ್ರಷಿ? ಹಾಗ ೆಂದರ ಏನ ೊೇ?”
“ಯಾವ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಲಪ್ಸಿಟಕ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ . ಜನಮಸಾಿನದಲಿ ಶ್ನಿ ಇರುವವರು ಕಪುಾ ಲಪ್ಸಿಟಕ್
ಹಚಿಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕೆಂತ . ಯಾವ ರಾಶ್ಯವರಿಗ ಯಾವ ಹ ೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಕಾರ ಶ್ುಭ ಎೆಂದೊ ಹ ೇಳ್ುತಾತರ . ಯಾವ ನಕ್ಷತಿದಲಿ ಹುಟಿಟದವರಿಗ ಯಾವ
ತರಹದ ಹ ೇರ ಿಟೈಲ್ ಎೆಂಬುದೊ ಇದ . ಧ್ನುಸುಿ ರಾಶ್ಯವರದು ಬಾಣ ಅಲಾಾ, ಆದುರಿೆಂದ ಸ ರೈಟ್ ಹ ೇಸ್ವ ಇರಬ ೇಕೆಂತ . ವೃಷಭ ರಾಶ್ಯವರ
ವೃಷಭದ ಕ ೊೆಂಬು ಸ ೊಟ್ಟ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಕಲವ ಹ ೇಸ್ವ ಇರಬ ೇಕೆಂತ , ಕಕಾವಟ್ಕ ರಾಶ್ಯವರದು ಏಡಿಯ ಓಡಾಟ್ದೆಂತ ಅಡಾಡದಿಡಿಡಯಾದ
ಕೊದಲುಗಳ್ು ಇರಬ ೇಕೆಂತ . ಇವಳ್ದು ಸಿೆಂಹರಾಶ್ಯಾದುರಿೆಂದ ಕತ್ರತನ ಸುತತ ಕೊದಲರಬ ೇಕೆಂತ . ಅದಕ ೆೇ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾುಳ ”
“ಹಣ ಗ ಏನ ೊೇ ಮೆತ್ರತಕ ೊೆಂಡಿದ ಯಲ ೊಿೇ... ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗ ಯೇವಾಗ ನ ೊೇಡ ೊೆೇಬಾದಾವ...”
“ಅದು ಮೆತ್ರತರ ೊೇದಲಿ, ಟಾಯಟ್ೊ... ನಮಮ ಅಜಜ, ಅಡುಗೊಲಜಜಯರು ಹಾಕ್ಲಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದು ಹಚ ಿ ಅದು. ಲ ೇಟ ಸ್ಟ ಟ ಿೆಂಡ್”
“ಭುಜದ ಮೆೇಲ ಏನ ೊೇ ಸಾಟಯೆಂಡ್ ಇದುಹಾಗಿದ ?”
“ಹೌದು. ಇಯರ್ ರಿೆಂಗ್ಿ ಬಹಳ್ ಭಾರ ಆದರ ಕ್ಲವಿ ಜಗುೆವುದರಿೆಂದ ಭುಜಕ ೆ ಇಯರ್ ರಿೆಂಗ್ ಸಾಟಯೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಿ ಮಾಡಿತಾವರ . ಲ ೇಟ ಸ್ಟ ಫಾಯಶ್ನ್
ಅದು”
“ಸರಿ. ಇಷ ಟಲಿ ಮಾಡ್ ಆದ ತಲ ಕ ಟ್ಟ ಈ ಮಾಡಲ್ ಯಾರಯಯ?”
“ನನನ ಮಗಳ್ು. ಬೊಯಟಿ ಪ್ಾಲವರ್ ಖಚುವಗಳ ೇ ಅವಳ್ು ನನಿನೆಂದ ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸಿ, ಪಡ ದ ಯುಗಾದಿ ಗಿಫ್ಟ” ಎೆಂದ ಸಿೇನು.
ಸ ೊಗಸಾದ ಕ ೇಶ್ವಿದುು, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದು ಅವನ ಮಗಳ್ ಈಗಿನ ಅವಲಕ್ಷಣತ ಗ ಮರುಗುತಾತ “ಎಲಿವೂ ಸರಿ. ನಿನಗ ೇನು ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡ ?” ಎೆಂದ .
ಸಿೇನು ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ವ ಬಳ್ಸಿ ಸುರುಳಿಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಎಟಿಎೆಂನಿೆಂದ ಹ ೊರತ ಗ ದ ವಿತ್ಡಾಿಲ್ ಸಿಿಪ್ಗಳ್ನುನ ಗುಡ ಡ ಹಾಕ್ಲದ. 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ವಿಕಿಂ ಬೆೀತಾಳ - ವಧು ಪರಿೀಕ್ಷೆ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ರಾಜ ೇೆಂದಿನ ೆಂಬ ರಾಜ ಮತುತ ಪ್ ಿೇಮವತ್ರ ಎೆಂಬ ರಾಣ್ಣಗ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಬಹಳ್ ಕಾಲದ
ನೆಂತರ ಒೆಂದು ಸುೆಂದರ ಹ ಣುಿಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅದಕ ೆ ಸ ೊೇನಾ ಎೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.
ಮುದಿುನ ಕುಮಾರಿ ಸ ೊೇನಾಗ ಪ್ರಿೇತ್ರಯಿೆಂದ ಕ ೇಳಿದುನ ನಲಾಿ ಕ ೊಟ್ುಟ, ಒಳ ಳ ವಿದ ಯ ಬುದಿಧ ಕಳಿಸಿದರು. ಕುದುರ
ಸವಾರಿ, ಕತ್ರತ ವರಸ , ಬಿಲುಿ ಬಾಣ, ಕುಸಿತ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ವಿದ ಯಗಳ್ಲಿ ನಿಸಿಿೇಮಳಾದಳ್ು.
ಆಕ ಯ ಮದುವ ಯ ವಯಸಾಿಗುತ್ರತದುೆಂತ ತೆಂದ ಯ ಬಳಿ ಹ ೊೇಗಿ "ಯಾರು ತನನನುನ ಕತ್ರತ
ವರಸ ಯಲಿ ಸ ೊೇಲಸಬಲಿರ ೊೇ ಅವರನುನ ಮಾತಿ ನಾನು ವರಿಸಬಲ ಿ"ಎೆಂದಳ್ು. ಅೆಂತ ಯೇ ಕತ್ರತ ಕಾಳ್ಗ
ಮಾಡಿ ಅವಳ್ನುನ ವರಿಸಲು ರಾಜಕುಮಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಬೆಂದರು, ಸ ೊೇತು ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿದರು.
ಉದಯಕುಮಾರ ಎೆಂಬ ರಾಜಕುಮಾರ ಸುದಿು ಕ ೇಳಿ ಅಲಿಗ ಬೆಂದ, ಬಹಳ್ ಹ ೊತುತ ಅವಳ್ ಜ ೊತ ಕತ್ರತ ವರಸ ನಡ ಯಿತು, ಆಕ ಯ ಎಲಾಿ
ತೆಂತಿವನುನ ಅರಿತ, ಆಕ ಯನುನ ಸ ೊೇಲಸುವ ಕತ್ರತ ಕಾಳ್ಗ ವಿದ ಯಯ ಜಾಣತನ ಕಲತ ನೆಂತರ ಆಕ ಯನುನ ಸ ೊೇಲಸಿದ. ನೆಂತರ ಆಕ ಯನುನ ತಾನು
ಮದುವ ಆಗಲಾರ ಎೆಂದ, ಅಕ ಯೊ ಹಾಗ ಹ ೇಳಿದಳ್ು. ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಕಥ ಅಲಿಗ ೇ ನಿಲಿಸಿತು ಬ ೇತಾಳ್......
ಬ ನುನ ಹತ್ರತದ ಬ ೇತಾಳ್ ಕಥ ಹ ೇಳಿ, ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳಿ ವಿಕಿಮಾದಿತಯನ ಬುದಿಧ ಮತ ೊತಮೆಮ ಪರಿೇಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ರತತುತ. ವಿಕಿಮನು ಮೌನವಾಗಿದುರ
ತಲ ಸಿಡಿದುಬಿಡುತತದ , ನಾಯಯವಾದ ಉತತರವಿಲಿದಿದುರ ಆತನ ಹ ಸರಿಗ ಕಳ್ೆಂಕ ಎೆಂದು ಹ ದರಿಸಿತು.
ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ ನ: "ಅವರು ಯಾಕ ಸಾಯೆಂವರ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲಲಿ?" ಎೆಂದು
ವಿಕಿಮನ ತತಷಣದ ಉತತರ: "ಆಕ ಯನುನ ಸ ೊೇಲಸುವ ವಿದ ಯ ಆಕ ಯಿೆಂದಲ ೇ ಕಲತ ಉದಯಕುಮಾರನಿಗ ಆಕ ಆಕ್ಷಣಕ ೆ ಗುರುವಾದಳ್ು,
ಗುರುವನ ನೇ ವರಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ್ ಎನುನವುದು ಇಬುರೊ ಅರಿತರು" ಎೆಂದನು. ಕೊಡಲ ೇ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯಿತು. 

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿಿಗ್ಳು
•

ಅಕ್ಲೆ ಮೊರು ಲ ೊೇಟ್

•

ಉದುು ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್

•

ಮೆೆಂತಯ ಉಪುಾ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಚಮಚ

ರೆ

•

ಹಸಿ ಅರಿಸಿನ ಎರಡು ತುೆಂಡು

ಸಿ

•

ಅಕ್ಲೆ,ಅರಿಸಿನ,ಮೆೆಂತಯ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ನ ನ ಸಿ ನುಣಿಗ ರುಬಿು

•

ಉದುನುನ ಪಿತ ಯೇಕ ನಿೇರಿನಲಿ ಮೊರು ಘೆಂಟ ನ ನ ಸಿ

•

ಉದುನುನ ತ ೊಳ ದು ನುಣಿಗ ನಿೇರಿಲಿದ ೇ ರುಬಿು

•

ಎರಡನೊನ ಉಪುಾ ಹಾಕ್ಲ ಆರ ೇಳ್ು ಘೆಂಟ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ

•

ಕಾದ ಕಾವಲಗ ಎಣ ಿ ಸವರಿ ದ ೊೇಸ ಹುಯಿಯರಿ

•

ಮೊಲೆಂಗಿ ಅಥವಾ ಪುದಿೇನಾ ಚಟಿನ ಜ ೊತ ಗ ತ್ರನನಲು ಚ ನನ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಪಿ
ಕೊ
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಇನೂಿ ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಟಕೊಡ್ನ.

ಒಗ್ಟು

೧. ಅಜಜನಿ ಹೊಟೆಟ ಹಿಡೊೆಂಡು , ಮೊಮಮಗ್ ನೆೀತಾಡಾತನೆ
೨. ತ್ಂದವರೊಬ್ಬರು ! ಹಿಡ್ನದವರೊಬ್ಬರು ! ಹೊತ್ತವರೊಬ್ಬರು

ಉತ್ತರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೩
ನೊೀಡ್ನ
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಸಣು ದಿೀಪ ಉರಿದ ರಾತಿಿ

ತೊೀಳುಗ್ಳಲ್ಲ ಉಳಿದ ರಾತಿಿ

ತ್ಣುನೆಲರು ಸುಳಿದ ರಾತಿಿ

ತಾಳಗ್ಳಿಗೆ ಉಲ್ಲದ ರಾತಿಿ

ಚೆನಿ ನನಿ ಕಣ್ಣುನಲ್ಲಿ

ಬಾಳಲೆಂದು ಹಾಲು ಕುಡ್ನದ

ಬೆರತ್ ರಾತಿಿಯು

ನವಯ ರಾತಿಿಯು

ವಿೀಣೆಯನುಿ ಮಿಡ್ನದ ರಾತಿಿ
ನೀನೆ ಮೊಲೆಿಯಿತ್ತ ರಾತಿಿ
ಆಣೆ ಮಾಡ್ನ ಮನದ ಮೊರೆತ್
ಅರಿತ್ ರಾತಿಿಯು

ಬೆಟಟಗ್ಳಲ್ಲ ಅಲೆದ ರಾತಿಿ
ಗ್ುಟುಟಗ್ಳನು ಸುಲ್ಲದ ರಾತಿಿ
ಕಟಟಕಡೆಗೆ ಕೊಟುಟ ಕೊಂಡ
ಭವಯ ರಾತಿಿಯು
-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್

ಬೊಮಮನರಿಸಿಯೆ ಮಾತೆ ಕೆೈವಲಯ ಪಿಖ್ಾಯತೆ
ಸೃಷ್ಟಟಸಿರಿ ಬ್ಗೆಯನುನೀಲಗೊಳಿಸೆ
ಪದಪದದೊಳವತ್ರಿಸೆ ಛಂದಬ್ಂಧದ ವನತೆ
ಹೃನಮನದ ಬ್ನಸಿರಿಯ ನನೊಿಳಿರಿಸೆ
ನಂಜಿರದ ಮನದಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಪ ವಾಗ್ಝರಿಯೆ
ತ್ಪತಮನಕಾಹಾಿದ ಕೊಡೊ ಅಂಬಿಕೆ

ಕರಣಕಾರಣಕೆಲಿ ಕಲಿನೆಯ ಕಲಿವೆೀ

ಬ್ನದತೊರೆಯಲ್ಲ ಮಿಂದು ಬ್ನಶಂಕರಿಯ ಕಂಡು
ಚಿದಂಬ್ರ ರಹಸಯವನು ಕೆೀಳಿಬ್ರುವೆ
ಆ ಹೊತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನೀ ಸಲಹ ಬೆೀಕೆಂದು

ಕಾರುಣಯಪೂರಿಣ್ಣಯೆ ಕಾವಾಯಂಬಿಕೆ

ಕಾವಯ ಕನಿಕೆ ನನಿ ಕೆೀಳುತಿರುವೆ

ಕಲಿದಿಂ ನೀ ಜನಸಿ ಕಲಿದೊಳು ಸೊಗ್ವಿರಿಸಿ

ಬ್ನದವವ ತೊಟ್ಟಟಲೊಳು ನನಿ ತ್ೂಗ್ುತ್ಲ್ಲರಲು

ಕವಿಮಿತ್ಿರೆಲಿರೊಳು ಇರುವ ಮಾಯೆ
ಚಾರುವಾಕಯಗ್ಳನೆಿ ಸೃಷ್ಟಟಸುವ ಲಯವಿರಿಸಿ
ಕರಣಕಾನಂದದಾ ಸುಧೆಯ ತಾರೆ

ಮತೆತ ಪಡೆಯುವೆ ನಾ ಆನಂದವಂ
ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂ ನೀನು ಲಾಲ್ಲ ಹಾಡುತ್ಲ್ಲರಲು
ಸುಖಿಸುವೆನಾಲ್ಲಸುತ್ ವಾಗೆವೈಭವಂ
-ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಿ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥವಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಿಮಮ ಉತತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಮೆೀ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ಮಾರ್ಚಯ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ








ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತತರಿಸಿದವರು
ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವೆೀಂದಿ ಮೂತಿಯ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು

7-11

ಕೆ. ಎಸ್ ನವಿೀನ್, ಮಧುಗಿರಿ
ಸೌಮಯ ಶ್ಿೀನಾಥ್, ತ್ುಮಕೂರು
ಗಾಯತಿಿ ರಾವ್, ಬೆಳಗಾಂ
ಮೊೀಹನ್ ಭಾರದಾವಜ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು
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೧. ವಷವ ೨೦೧೬ರ ಸಾಲನಲಿ ಕನನಡದ ಮೊದಲ ಅತುಯತತಮ
ಚಲನಚಿತಿ, ಶ ಿೇಷಠ ನಿದ ೇವಶ್ಕ, ಮತುತ ಶ ಿೇಷಠ ನಟ್ ಪಿಶ್ಸಿತಗಳ್ು ಒೆಂದ ೇ
ಚಿತಿಕ ೆ ದ ೊರ ತ್ರವ . ಆ ಚಿತಿ ಯಾವುದು? ಪಿಶ್ಸಿತ ಪಡ ದಿರುವ ಅದರ
ನಿದ ೇವಶ್ಕರು ಮತುತ ನಾಯಕ ನಟ್ರು ಯಾರು?

ತೆಂದ : ಯಾವೊೇನ ೊೇ ಅವುನ ಲ ಕೆದಲಿ
ನೊರಕ ೆ ಹತ ತೇ ಹತ ?ತ ಎಲಿದಾನ ೊೇ
ಅವುನ!
ಮಗ: ಅದ ೇ ನಾನೊ ಕ ೇಳ ುೇಕೊ

೨. ಅತುಯತತಮ ನಟಿ ಪಿಶ್ಸಿತ ಪಡ ದಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು ಮತುತ ಯಾವ
ಚಿತಿದ ನಟ್ನ ಗಾಗಿ?

ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೬ ನ ೊೇಡಿ

ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡ ,ನಡಿರಿೇಪಾ ನೆಂಗ ೊತುತ
ಮೆೇಷರ ಮನ .

ಒಗ್ಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಗೆೀರುಬಿೀಜ ೨. ಬ್ಳೆ

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟ್ಟ ಕೊಡ್ನ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕೂಟ

ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟಿಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದುರ ಅದ ಷುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು,
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟಿಟೇತು ... 

ರಚನ : ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪುಷಾ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್
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ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ಬೆಿಡ್, ದೊೀಸೆ, ಇಡ್ನಿಗ್ಳಲ್ಲಿ ತ್ೂತೆೀಕೆ ?

ಸಂಗ್ಿಹ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಿ

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು:
ಈಸ್ಟ – 2 ಚಮಚ
ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ – 1
ಸಕೆರ – 1 ಚಮಚ
ಸಾಲಾ ಬ ಚಿಗಿನ ನಿೇರು
ಬಲೊನ್ – 1
ವಿಧಾನ:
ಬಾಟ್ಲ್ ಗ ಬ ಚಿಗಿನ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ನೆಂತರ ಈಸ್ಟ ಮತುತ ಸಕೆರ ಹಾಕ್ಲ ಬಲೊನಿನ ಮೊತ್ರಯನುನ ಬಾಟ್ಲನ ಬಾಯಿಗ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡಿ. ಬಲೊನ್ ಬಾಟ್ಲನ
ಬಾಯಿಗ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೊತುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು. ಹಾಗಿಲಿದಿದುರ , ದಾರದಿೆಂದ ಬಿಗಿಯಿರಿ. ಒೆಂದಷುಟ ಘೆಂಟ ಹಾಗ ಬಿಡಿ. ಬಲೊನ್ ಊದಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಶ್ುರುವಾಗುತತದ .
ಏನಾಗ್ುತಿತದೆ:
ಈಸ್ಟ ಒೆಂದು ಸೊಕ್ಷಾಾಣು ಜೇವಿ. ಅದು ಬ ಚಿಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲಿ ಮಾತಿ ವೃದಿಧಸುತತದ . ಸಕೆರ ಹಾಕ್ಲರುವುದರಿೆಂದ ಅದನುನ ತ್ರೆಂದು ಅದು
ಬ ಳ ಯಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುತತದ . ಹಾಗ ಸಕೆರ ಯನುನ ತ್ರೆಂದು ಅದು ಕಾಬವನ್ ಡ ೈ ಆಕ ಿೈಡ್ ಅನಿಲವನುನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುತತದ . ಅದ ೇ ಬಲೊನ್ ಊದಲು
ಕಾರಣ. (ದ ೊೇಸ ಹಿಟ್ುಟ ಥೆಂಡಿ ಇದುರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗು ಬರದಿರಲು ಈ ಸೊಕ್ಷಾಾಣು ವೃದಿಧಸದಿರುವುದ ೇ ಕಾರಣ)
ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರ, ಹುದುಗು ಬರುವ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ಲಿ (ಬ ಿಡ್, ದ ೊೇಸ , ಇಡಿಿ ಇತಾಯದಿ), ಈಸ್ಟ ಎೆಂಬ ಈ ಜೇವಾಣು ಅನಿಲವನುನ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ುಟ
ಉಬುುವೆಂತ ಮಾಡಿರುತತದ . ಆದರ ಎಲಿ ಗಾಳಿಯೊ ಹ ೊರ ಹ ೊೇಗಲು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟನುನ ಓವ ನ್ ನಲಿ ಅಥವಾ ಕುಕೆರ್, ಕಾವಲ ಮೆೇಲ
ಬ ೇಯಿಸಿದಾಗ, ಶಾಖದ ಪಿಭಾವದಿೆಂದ ಅನಿಲವು ಆಚ ಹ ೊೇಗಿ ಆ ಜಾಗವು ಬರಿದಾಗಿ, ರೆಂದಿಗಳಿೆಂದ ಇರುವು ಪದಾಥವವಾಗುತತದ .



೧. ಮೊದಲ ಅತುಯತತಮ ಚಿತಿ ಅಮರಾವತ್ರ, ನಿದ ೇವಶ್ಕ ಟಿ.ಎೆಂ ಗಿರಿರಾಜ್, ಶ ಿೇಷಠ ನಟ್ ಅಚುಯತ್ ಕುಮಾರ್.
೨. ಅತುಯತತಮ ನಟಿ ಶ್ೃತ್ರ ಹರಿಹರನ್, ಚಿತಿ ಬೊಯಟಿಫುಲ್ ಮನಸುಗಳ್ು.

ಅಲಿಲ್ಲಿ ಏನೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಯಕಿಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕೂಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಯನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದಿ ಅನಂತ್ಮೂತಿಯ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂರ್ಧಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾುರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿು ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಾಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾವಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃವಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುು.
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