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ಚಾೆಂದಿಮಾನ, ಸೌರಮಾನ ಪದದತ್ರಯ ಹ ೊಸವರ್ಾಾಚರಣ ಯು ಪಿಕೃತ್ರಯ
ಬದಲಾವಣ ಗ ಒೆಂದು ಮಾಗಾದರ್ಶಾಯೇ ಸರಿ. ಆಸ ರೇಲಯಾ ಖೆಂಡಕ ೆ ವಸೆಂತಮಾಸವನುನ ಈ

ಹ ೊತ್ರಿನಲಿ ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದಿದದರೊ, ಈ ಹಬುಗಳ್ು ತರುವ ನ ನಪುಗಳ್ು ಎಲಿರನುನ
ಪುಳ್ಕ್ಲತರನಾನಗಿಯೆಂತೊ ಮಾಡುತಿದ . ಆ ಬ ಳ್ಗಿನ ಜಾವದ ಅಭ್ಯೆಂಜನ, ತ ೊೇರಣಗಳ್ನುನ
ಕಟ್ುಟವುದು, ಹೊವು, ಹಣುುಗಳ್ನುನ ಪೂಜ ಗ ಅಣಿಮಾಡಿ, ಅವರವರ ಪದದತ್ರಯನುಸಾರ ಪೂಜ
ಮಾಡಿ ಪಿಸಾದ ಸ ೇವಿಸುವುದು. ನೆಂತರದ ಒಬುಟ್ಟನ ೊನಳ್ಗ ೊೆಂಡ ಊಟ್. ಬೆಂಧು ಮಿತಿರ ಹರಟ .
ಆಹಾ! ಜೇವನದ ಸ ೊಬಗ ೇ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣುಮುೆಂದ ಬೆಂದು ಹ ೊೇಗುತಿದ .
ಕ ೇವಲ ನಿಯಮಗಳಿಗ ಜ ೊೇತು ಬಿದುದ, ಹೇಗ ಯೇ ಮಾಡಬ ೇಕು ಎೆಂದು ಕಠಿಣರಾಗದ , ಬದಲಾವಣ ಗ ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊೆಂಡು
ಬ ೇಕ್ಲರುವಲಿ ಸಡಿಲಸಿ, ಜೇವನದಲಿ ನ ಮಮದಿ ಮುಖಯ ಎೆಂದು ಮನಗೆಂಡಾಗ ಈ ಹಬುಗಳ್ ಆಚರಣ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಒೆಂದು
ನಿಯಮಿತದ ಪೆಂಥಕ ೆ ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳದ , ಎಲಿರೊ ಆಚರಿಸಬಹುದಾದ ಆನೆಂದ ೊೇತಸವವಾಗುತಿದ . “ಆನೆಂದೆಂ ಬಿಹಮ” ಎನುನವುದು
ಸಾಥಾಕವಾಗುತಿದ .
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ದಿನವ ೆಂದರ “ಮೊಖಾರ ದಿನ” ಎೆಂದ ೇ ಪಿಚಲತವಿರುವ ಫೂಲ್ಸ ಡ ೇ ಕೊಡ, ಕ ೇವಲ ಒಬುರನುನ ತುಚಛವಾಗಿ
ಹಾಸಯ ಮಾಡಿ, ಅದರಿೆಂದ ನಾವು ನಗುವ ಹಬುವಾದರ , ಅದಕ ೆ ಅಥಾವಿಲಿ. ವಯೆಂಗಯ ಜೇವನದಲಿ ಅವಶ್ಯಕ. ನಗುವಿಗಿೆಂತಲೊ ಎರ್ ೊಟೇ
ಬಾರಿ ವಯೆಂಗಯದಿೆಂದ ಮಹತಿರವಾದ ಜೇವನದ ಪಾಠಗಳ್ನುನ ಕಲತ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ು ನಮಮ ನಿಮಮಲಿ ಸಿಗುತಿವ . ಆದರ ಎಲಿದಕ
ದ ೊೆ
ಒೆಂದು ಎಲ ಿ ಇರಬ ೇಕು ಎನುನವ ಹಾಗ , ಮಾಡುವ ಹಾಸಯದಲಿ ಒೆಂದು ಮಿತ್ರಯಿದದಲಿ ಅದು ಸಮೆಂಜಸ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ನುನ ನಗ ಮಾಸವ ೆಂದು ತ್ರಳಿದು, ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ನಡ ಸಿಕ ೊಡುವ ಹಾಸಯ ಕಾಯಾಕಿಮಗಳ್ನುನ ನಾವುಗಳ ಲಿ
ನ ೊೇಡಿ, ಅನೆಂದಿಸಿರುತ ಿೇವ . ಅೆಂತ ಯೇ ಅನ ೇಕ ಹಾಸಯ ಬರಹಗಾರರೊ ತಮಮ ಲ ೇಖನಿಯಿೆಂದ ನಿಮಮನುನ ತ್ರವಿದು ತ್ರವಿದು
ನಗ ಯುಕ್ಲೆಸುವಲಿ ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಗ ತಮಮ ಲ ೇಖನಗಳ್ನುನ ಬರ ದುಕ ೊಡುತ್ರಿದಾದರ . ಇದನುನ ನಡ ಸಿಕ ೊಡುವವರ ಪರಿಶ್ಿಮವನುನ
ನ ನ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಿ, ಅವರನುನ ಸಾಧಯವಾದಲ ಿಲಿ ಪ್ಿೇತಾಸಹಸ ೊೇಣ, ಅವರುಗಳ್ ನಗ ಹ ೊನಲು ನಮಮ ನಿಮೆಮಲಿರಲೊಿ ಸದಾ ಒೆಂದು

ಕ್ಲರುನಗ ಮೊಡಿಸುವೆಂತಾಗಲ ಎೆಂದು ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಶಸುತ ಿೇನ . ನಲ ಮಯ ಓದುಗರಿಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬುದ
ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳ್ು. ಬ ೇವ ೇ ಬರಲ, ಬ ಲಿವ ಇರಲ, ನಗ ಯ ದ ೊೇಣಿ ಸಾಗಲ. 

ಎರಡ್ು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಎಪ್ರಿಲ್ ರ್ಶಿೇ ಮನಮಥ/ದುಮುಾಖ ನಾಮ ಸೆಂವತಸರ,

ಮೆೀ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖ ನಾಮ ಸಂವತಸರ,

ಉತಿರಾಯಣ, ರ್ಶರ್ಶರ/ವಸೆಂತ ಋತು, ಫಾಲುುಣ/ಚ ೈತಿ ಮಾಸ

ಉತತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ಚ ೈತರ/ ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ

03 ಭಾ - ಪಾಪಮೊೇಚಿನಿ ಏಕಾದರ್ಶ

03 ಮೆಂ - ವರೊರ್ಥನಿ ಏಕಾದರ್ಶ

08 ಶ್ು - ಚಾೆಂದಿಮಾನ ಯುಗಾದಿ, ಚ ೈತಿ ಮಾಸ, ವಸೆಂತ ಋತು, ರ್ಶಿೇ

05 ಗು ಷ್ದ್-ಎ-ಮಿೇರಜ್

ದುಮುಾಖಿ ನಾಮ ಸೆಂವತಸರ ಆರೆಂಭ್

06 ಶ್ು – ಅಮಾವಾಸ ಯ

12 ಮೆಂ - ದ ೇವರ ದಾಸಿಮಯಯ ಜಯೆಂತ್ರ, 14 ಗು – ಅೆಂಬ ೇಡೆರ್

07 ಶ್ - ವ ೈರ್ಾಖ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ್, 08 ಭಾ - ಮದರ್ಸಾ ಡ

ಜಯೆಂತ್ರ/ ಸೌರ ಯುಗಾದಿ, 15 ಶ್ು - ರ್ಶಿೇ ರಾಮ ನವಮಿ, 17 - ಕಾಮದಾ

09 ಸ ೊೇ - ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗ , ಬಸವ ಜಯೆಂತ್ರ

ಏಕಾದರ್ಶ,

10 ಮೆಂ - ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಾರ ಜಯೆಂತ್ರ

19 ಮೆಂ - ಮಹಾವಿೇರ ಜಯೆಂತ್ರ,

11 ಬು - ಶ್ೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರ

21 ಗು - ಹಜರತ್ ಆಲ ಜನಮ ದಿನ/ಚತುರ್ಥಾ-ಹುಣಿುಮೆ

17 ಮೆಂ - ಮೊೇಹನಿೇ ಏಕಾದರ್ಶ

22 ಶ್ು - ಬ ೆಂ ಕರಗ/ಚಿತಾಿ ಪೂಣಿಾಮಾ/ಅಕೆಮಹಾದ ೇವಿ ಜಯೆಂತ್ರ

20 ಶ್ು - ನೃಸಿೆಂಹ ಜಯೆಂತ್ರ

25 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಾ

21 ಶ್ - ಹುಣಿುಮೆ/ಬುದಧ ಪೂಣಿಾಮಾ
23 ಸ ೊೇ - ಷ್ಬ್-ಎ-ಬರಾತ್/ನಾರದ ಜಯೆಂತ್ರ
25 ಬು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಾ
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಶ್ವಲಿಂಗ – ಚಲನಚಿತರ ವರದ್ದ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

“ಆಪಿಮಿತಿ”, “ದೃಶ್ಯ”, “ಆಪಿ ರಕ್ಷಕ” ಚಿತಿಗಳ್ನುನ ನಿದ ೇಾರ್ಶಸಿ ಈಗ ರ್ಶವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದಲಿ ಪ್ರ. ವಾಸು ಅವರ
“ರ್ಶವಲೆಂಗ” ಚಲನಚಿತಿವು ಕುತೊಹಲ ಕ ರಳಿಸುವ ರ್ಥಿಲಿರ್ ಚಿತಿ. ಸಿಡಿನಯ ಚಿತಿರಸಿಕರಿಗ ಈ ಚಿತಿವನುನ ಬ ಳಿಳತ ರ ಯ ಮೆೇಲ
ನ ೊೇಡುವ ಅವಕಾಶ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ರೆಂದು ಒದಗಿ ಬೆಂದಿತು.
ಆಗತಾನ ಮದುವ ಯಾದ ಸಿ ಐ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ಒೆಂದು ಕ ೊಲ ಕ ೇರ್ಸ ತನಿಖ ಗ ಕ ೊಡಲಾಗುತಿದ . ಆ ಪಾತಿದಲಿ ನಾಯಕ
ರ್ಶವಣು ಅವರು ಹೆಂದಿನ ಕ ಲವು ಚಿತಿಗಳಿಗ ಹ ೊೇಲಸಿದರ ಚ ನಾನಗ ೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾದರ . ಆತನ ಪತ್ರನಯಾಗಿ ವ ೇದಿಕಾ ಉತಿಮ
ಅಭಿನಯ ನಿೇಡಿದುದ ವಿಶ ೇಷ್ ಸನಿನವ ೇಶ್ಗಳ್ಲಿ ನ ೈಜ ಅಭಿನಯ ನಿೇಡಿದಾದರ . ಚಿತಿಕೊೆ ಅದರ ಹ ಸರಿಗೊ ಯಾವುದ ೇ ಸೆಂಬೆಂಧ
ಇಲಿದಿದದರೊ ಕಾಯಮರಾ ಕ ೈಚಳ್ಕ ಅದುುತವಾಗಿದ , ಹಾಡುಗಳ್ು ಸನಿನವ ೇಶ್ಕ ೆ ತಕೆನಾಗಿವ , ಸೆಂಗಿೇತ ಹ ೊಸ ಅಲ ಯ ಬಿಸಿ
ಇಲಿದಿದದರೊ ನ ೊೇಟ್ಕ ೆ ಚ ನಿನದ . ಎರಡು ಪ್ರಿೇತ್ರಯ ಕಯ ಯನುನ ಆಧರಿಸಿ ತ ಗ ದಿರುವ ಈ ಚಿತಿದಲಿ ಮುಸಿಿೆಂ ಅಡುಗ ಭ್ಟ್ಟನ ಕ ೊಲ ಯ
ಹನ ನಲ ಯಲಿ ಆತನ ಪ ಿೇಯಸಿಯೇ ಕ ೇಸನುನ ಮುೆಂದುವರ ಸಿ ನಾಯಯಕಾೆಗಿ ಹ ೊೇರಾಡುತಾಿಳ . ನಟ್ಟ ಊವಾರ್ಶ ರ್ಶವರಾಜ್ ತಾಯಿಯ
ಪಾತಿದಲಿ ಟ್ಟ ವಿ ಯಲಿ ಅಡುಗ ಶ ೇ ನಡ ಸಿಕ ೊಡುವ ಪಾತಿ ಮತುಿ ಕಳ್ಳನಾಗಿ ಮನ ಗ ಬೆಂದು ಪ ಿೇತದ ಕ ೈಯಲಿ ಒದ ತ್ರನುನವ
ಪಾತಿದಲಿ ಸಾಧು ಕ ೊೇಕ್ಲಲ ಚ ನಾನಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾದರ . ಇನುನ ಅವಿನಾಶ್, ಮಾಳ್ವಿಕಾ, ಅಶ ೇಕ ಸಣು ಪಾತಿಗಳಾದರೊ ಮುಖಯ
ಪಾತಿಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಳ ಳಯ ಪ್ೇಷ್ಕ ನಟ್ನ ನಿೇಡಿದಾದರ . ಬಿಳಿಯ ಪಾರಿವಾಳ್ ಕಸೊಿರಿ ನಿವಾಸದ ನೆಂತರ ರಾಜಣುನ ಮಗ ರ್ಶವಣುನ
ಚಿತಿದಲಿ ಕಾಣಿಸಿದುದ ಅೆಂತಯದವರ ಗೊ ಅದರ ಪಾತಿ ಮುಖಯವಾಗ ೇ ಇದದರೊ ನಿಜಜೇವನಕ ೆ ಹತ್ರಿರವಾಗಿದ ಯೇ? ಎನುನವುದು
ನೆಂಬಲಾಗದ ಮಾತು.
ಇನುನ ದ ೊಡಡ ತ ರ ಯಮೆೇಲ ಭ್ಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳ್ು ಬೆಂದಾಗ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರ ಚಿೇತಾೆರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ುಟವೆಂತ್ರತುಿ. ಕ ಿೈಮಾಯಕ್ಸ
ದೃಶ್ಯ ಸವಲಪ ಬ ೇಗನ ಮುಗಿದರೊ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ ಮೆಚುುವೆಂಥದುದ. ಇದ ೇ ಚಿತಿದ ಹ ೈಲ ೈಟ್ ಎನನಬಹುದು. ಕಯ ಗ
ತ್ರರುವು ರಾತ್ರಿಯ ಪ ಿೇತದ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ ಪ ಿೇಕ್ಷಕನನುನ ಕಣುರಳಿಸಿ ಕೊಡುವೆಂತ ಮೊಡಿಬೆಂದಿದ . ಐವತುಿ ವಷ್ಾ ದಾಟ್ಟರುವ ರ್ಶವರಾಜ್
ಕುಮಾರ್ ಇನುನ ಮುೆಂದ ಡಾಯನ್ಸಸ ಫ ೈಟ್ ಇಲಿದ ಇೆಂಯಾ ವಿಭಿನನ ಕಯ ಗಳಿಗ ಬ ಳಿಳತ ರ ಯ ಅವಕಾಶ್ ನಿೇಡುವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಾಾಣ
ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಪುಟ - 2

ವಯಕತತವ

ಆರ್.ಕ . ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ವಯಂಗಯಭಾವಚಿತರಕಾರನ ವಿಭಿನಿ ಒಳನ ೀಟ

ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಾ

ಶಾಲಾ ಹ ಡ್ ಮಾಸಟರರಾಗಿದದರೊ ಲಕ್ಷಮಣ್ರ ತೆಂದ ಪಾಿಯಕ ೆ ಬೆಂದ ಹುಡುಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ರನುನ ಶಾಲ ಗ ಸ ೇರಿಸಲು ಮರ ತ್ರದದರು.
ಹ ೊತಿಲಿದ ಹ ೊತ್ರಿನಲಿ ಆಡುತ್ರಿದದ ಹುಡುಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ನನುನ ಮದಾಿಸಿನಿೆಂದ ಬೆಂದ ಅವರ ನ ೆಂಟ್ರು ಶಾಲ ಗ ಸ ೇರಿಸಿದದರು. ಆದರ ರೆಂಪ ಮಾಡಿ ಅದ ೇ
ದಿನ ಅವರು ಮನ ಗ ಹೆಂತ್ರರುಗಿದದರು. ನೆಂತರ ಅವರನುನ ಶಾಲ ಗ ಸ ೇರಿಸಲು ಕ ಲ ತ್ರೆಂಗಳ ೇ ಬ ೇಕಾಯಿತು. ಆಗಲೊ ಅವರನುನ ಶಾಲ ಗ
ಸ ೇರಿಸಿದುದ ಅವರ ಮನ ಗ ಬೆಂದ ಗ ಳ ಯರ ೊಬುರ ೇ. ಲಕ್ಷಮಣ್ರ ತೆಂದ ಗ ಓದಿನ ಹುಚುು. ಚಿತಿಗಳ್ು ತುೆಂಬಿದ ಹ ೊತ್ರಿಗ ಗಳ್ು, ಸಾರೆಂಡ್,
ಬ ೈಸಾಟೆಂಡರ್, ವ ೈಡ್ ವಲ್ಿ್ ಟ್ಟಟ್ಬಿಟ್, ಪೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ು ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ತುೆಂಬಿ ಹ ೊೇಗಿತುಿ. ಲಕ್ಷಮಣ್ರ ಹ ತಿವರು ತಮಮ ಮಕೆಳ್ು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಕುಾ ಪಡ ದಾಗ ಹಾಗೊ ಫ ೇಲ್ ಆದಾಗ ಗೆಂಭಿೇರವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಿರಲಲಿ. ಇೆಂತಹ ಸವಚುೆಂದತ , ಪುಸಿಕ ಒಡನಾಟ್, ಚಿಕೆಪುಟ್ಟ
ಮೆಚುುಗ ಗಳ್ು ನನನನು ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರನನಾನಗಿ ಮಾಡಿಸಿತು ಎೆಂದು ಲಕ್ಷಮಣ್ ತ್ರಳಿಸುತಾಿರ .
ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಎೆಂದೊ ಸ ಟೇಜ್ ಹತ್ರಿದವರಲಿ. ಇೆಂತಹ ವಯಕ್ಲಿಯನುನ ಪಿಸಿದದ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಭ ಗ
ಬೆಂದು ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಪ್ರೇಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಹ ೇಗಾಗಿರಬ ೇಡ. ಹಲವಾರು ಸುಳ್ುಳ ಹ ೇಳಿ ಭಾಷ್ಣಾಕಾೆಂಕ್ಷಿ ಸೆಂಸ ಿಗಳಿೆಂದ ಲಕ್ಷಮಣ್
ಅನ ೇಕ ಬಾರಿ ತಪ್ರಪಸಿಕ ೊೆಂಡಿದುದೆಂಟ್ು. ಆದರ ಒಬು ಜಾಣ ಭಾಷ್ಣಾಕಾೆಂಕ್ಷಿ ನಿೇವು ಶಾಲ ಯ ಕಾಯಾಕಿಮಕ ೆ ಬರಬ ೇಕು, ಏನೊ ಮಾತಾಡಬ ೇಡಿ
ಬರಿೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಆಮೆಂತಿಣ ಕ ೊಟ್ಟ. ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಲು ಚಲನಚಿತಿ ತಾರ ಇರುತಾಿರ ಎೆಂಬ ಮಾತನುನ ಹ ೇಳಿದ;
ಲಕ್ಷಮಣ್ ಒಪ್ರಪಬಿಟ್ಟರು.
ಚಲನಚಿತಿ ತಾರ ಯೇ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸಭ ಗ ಕರ ದದದಕ ೆ ಧನಯವಾದ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕು. ಅದಕಾೆಗಿಯಾದರೊ ಎರಡು
ಮಾತಾಡದಿದದರ ಹ ೇಗ ಎೆಂದು ಹೆಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕನನಡಿ ಎದುರು ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು. ಟ ೇಪ್ ರ ಕಾಡ್ಾ ತ್ರರುಗಿಸಿದರು. ಸಭ ಯಲಿ
ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಾವು ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವುದು “ ನಿಮಮ ಹಲುಿ ಕ್ಲೇಳ್ುವುದನುನ ನ ೊೇಡಲು ನಾವು ಬರಬಹುದ ೇ” ಎೆಂಬ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗ ಸಮಾನವಾದದುದ
ಎೆಂದರು ಸಭ ಗ ೊಳ ಳೆಂದು ನಕ್ಲೆತು. ಚಪಾಪಳ ತಟ್ಟಟತು. ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಗ ೊೆಂಡ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಮಮ ಬಗ ು ಮೊವತುಿ ನಿಮಿಷ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ಮುೆಂದ
ಒೆಂದ ೇ ವರುಷ್ದಲಿ ಎಲಾಿ ಕಿಬ್, ಅಸ ೊೇಸಿಯೇಷ್ನ್ಸ, ಮಿೇಟ್ಟೆಂಗ್, ಶಾಲಾ ಕಾಲ ೇಜನಲಿ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಸಿವು ತಣಿಸಿದರು.
ಆರ್.ಕ . ಲಕ್ಷಮಣ್, ಆರ್. ಕ ನಾರಾಯಣ್, ವಯೆಂಗಯಚಿತಿ ಲ ೊೇಕ, ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಸಾಹತಯ ಲ ೊೇಕದಲಿ ಸುಪಿಸಿದದರು. ಇೆಂತಹ ಮಕೆಳ್ನುನ ಹ ತುಿ
ಪ್ೇಷಿಸಿದ ತನನ ತಾಯಿಯನುನ ಲಕ್ಷಮಣರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪರಿಯೊ ವಿರ್ಶಷ್ಟವಾದದುದ. - ನಾನು ಆರು ಗೆಂಡುಮಕೆಳ್ಲಿ ಕ ೊನ ಯವನು. ತನನ ತಾಯಿ
ಟ ನಿನರ್ಸ, ಇಸಿಪೇಟ್, ಚ ರ್ಸ ಆಟ್ದಲಿ ನಿರ್ಾುತ . ಆಕ ಮೆೈಸೊರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಲ ೇಡಿೇರ್ಸ ಕಿಬ್ನ ಸದಸ ಯ. ವಾರಕ ೆ ಒೆಂದ ರಡು ಬಾರಿ ಅಲಿಗ
ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದರ
ದ ು. ಅಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಎದರು ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಚ ರ್ಸ ಆಟ್ದಲಿ ಸ ೊೇಲುತ್ರಿದರ
ದ ು. ಆದಿನ ತಾಯಿಗ ಅರಮನ ಯಲಿ ಊಟ್ಕ ೆ ಆಹಾವನ
ಇರುತ್ರಿತುಿ. ಮನ ಗೊ ಸಿಹ ತ್ರೆಂಡಿ ಹಣುು ಹೆಂಪಲನುನ ಕಾರಿನಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಳ್ುಹಸುತ್ರಿದದರು. ಇದನುನ ಕೆಂಡು ಹ ೆಂಡತ್ರ ಮನ ಗ ತಡವಾಗಿ
ಬೆಂದದದಕ ೆ ಸಿಟ್ುಟಗ ೊೆಂಡಿದದ ತೆಂದ ಸೆಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ರಿದದರು. ನನನ ತೆಂದ ಅಸವಸಿರಾದಾಗ ತಾಯಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿಬ್ಗ ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ಕಮಿಮ
ಮಾಡಿದರು. ನನನ ತಾಯಿಯೊ ಕಲಾವಿದ . ಆಕ ಬ ಳಿಳ ಪದಕವನುನ ಮೆೈಸೊರು ದಸರಾ ವಸುಿ ಪಿದಶ್ಾನದಲಿ ಪಡ ದಿದದರು. ನನನ ತೆಂದ ಯ
ವಯೆಂಗಯಚಿತಿವನುನ ನಾನು ನ ಲದ ಮೆೇಲ ಬರ ದಾಗ ತೆಂದ ಒರ ಸಿ ಹಾಕಲು ಹ ೇಳಿದರು. ತಾಯಿ ಅದಕ ೆ ಅವಕಾಶ್ ಕ ೊಡದ ೇ ಇತರರಿಗೊ
ತ ೊೇರಿಸಲು ಹ ೇಳಿದದರು ಎೆಂದು ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಮಮ ತಾಯಿಯನುನ ನ ನ ಯುತಾಿರ . ಕ ಲಸ ಸಿಕ್ಲೆದ ಸುದಿದಯನುನ ತಾಯಿಯನುನ ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿ
ಲಕ್ಷಮಣ್ ದಿ ಟ ೈೆಂರ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾಕ ೆ ಸ ೇರಿದದರು.
ಲಕ್ಷಮಣ್ರಿಗ ಯೆಂತಿಗಳ್ ಬಗ ು ಅತ್ರೇವ ಆಸಕ್ಲಿ. ಅವರು ಸವತಗ ಗಡಿಯಾರವನುನ ರಿಪ ೇರಿ ಮಾಡಬಲಿರು. ಸ ೈಕಲ್, ಕಾರುಗಳ್ಲೊಿ ಆಸಕ್ಲಿ
ಇರುವ ಇವರು ಬ ೇರ ದ ೇಶ್ಕ ೆ ಹ ೊೇದಾಗ ಅಲಿೆಂದ ಗಡಿಯಾರವನುನ ತರದ ಇರುವುದಿಲಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಅವರ ಚಿತಿಗಳ್ಲಿ ಯೆಂತಿದ ಚಿತಿಣವು
ಸಮಪಾಕವಾಗಿರುತಿದ . ಇದು ಅವರು ಸ ೈನ್ಸಸ ಟ್ು ಡ ೇ ಗ ಬರ ಯುತ್ರಿದದ ವಯೆಂಗಯ ಚಿತಿಗಳ್ಲಿ ವಯಕಿವಾಗುತ್ರಿತುಿ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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We had a picnic under a tree in the park ಎೆಂಬ ಮಾಸಿರರ ವಾಕಯಕ ೆ ವಿದಾಯರ್ಥಾಯೊಬುನ ಪ ಿಶ ನ - ಸರ್ ಪ್ರಕ್ನಿಕ್ ಎೆಂದರ
ಏನು. ತಡಬಡಿಸಿದ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮಾಸಿರರು ಅದ ೊೆಂದು ಹಣುು ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ನುಣುಚಿಕ ೊೆಂಡರೆಂತ . ಈ ಉದಾಹರಣ ಯ ಮೊಲಕ ತಮಮ
ಬಾಲಯವನುನ ಉದಾಹರಿಸುವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಮಮ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮಾಸಿರ್ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಪಾಠಗಳ್ನುನ ಮಾಡುತಿಲ ೇ ಇರಲಲಿ. ಅವ ಲಿ ಪಿಮುಖವಲಿ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ನುನ ಸುಮಮನಾಗಿಸಿಬಿಡುತ್ರಿದರ
ದ ು. ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಕಲಕ ಯ ಪಾಿಮುಖಯತ ಅರಿತ್ರದದ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಮಮ ಕುಟ್ುೆಂಬ ವಗಾದಿೆಂದಲ ೇ ಇೆಂಗಿಿಷ್ನ
ಬುನಾದಿ ಸಿಕ್ಲೆತು ಎನುನತಾಿರ . ಪಾಿಥಮಿಕ ರ್ಶಕ್ಷಣದ ಕನನಡದ ಕ ಲ ಪಾಠಗಳ್ನುನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದನುನ ಅವರು ಮರ ಯುವುದಿಲಿ.
ಪುಣಯಕ ೊೇಟ್ಟಯ ಕಯ ಈಗಲೊ ಅವರಿಗ ಕಾಡುತಿದ . ಆದರ ಗಿಳಿಯು ಪೆಂಜರದ ೊಳಿಲಿ ಎೆಂಬ ದುಗಖತಪಿ ಪದಯವನುನ ಯಾವ ರ್ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಎಳ
ಮಕೆಳ್ ಪುಸಿಕದಲಿ ತುರುಕ್ಲದರು ಎೆಂದು ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಕಿಪಡಿಸುತಾಿರ . ಪಠಯ ಪುಸಿಕದ ಅೆಂಚಿನಲಿರುತ್ರಿದದ ಖಾಲ ಜಾಗದಲಿರುತ್ರಿದದ
ತಮಮ ವಯೆಂಗಯ ಚಿತಿಕ ೆ ಮಾಸಿರರ ೇ ತನಗ ರೊಪದರ್ಶಾಯಾಗಿದಾದಗಿ ಹ ೇಳಿ ಕಣುು ಮಿಟ್ುಕ್ಲಸುತಾಿರ . ವಿದಾಯರ್ಥಾ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬರ ದ ಕ ಲವು
ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಗಳ್ು ಹೇಗಿವ . ಇವು ಈ ಹೆಂದ ಕ ೊರವೆಂಜಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿತುಿ. (ಪುಟ್ ೫ ಮತುಿ ೮ ರಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿದ )
ನಮಮ ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ್ ಬಗ ಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹ ೇಳ್ುವ ಒೆಂದು ಮಾತು ಬಹು ಸಾವರಸಯಕರವಾಗಿದ . ರಾಜಕ್ಲೇಯ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಗಳ್ಲಿ
ಉತ ರೇಕ್ಷಿತ ಅೆಂಶ್ವಿರುತಿದ . ಆದರ ಆ ಉತ ರೇಕ್ಷಿತ ಅೆಂಶ್ವನೊನ ಮಿೇರಿ ನಮಮ ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ್ು ನಡ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದರಿೆಂದ ಇೆಂತಹ
ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಗಳ್ು ತಮಮ ಆಕಷ್ಾಣ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳತಿವ ಎೆಂಬುದು ಅವರ ಒೆಂದು ವಾಯಖಾಯನ.
ಬಾಲಕ ಲಕ್ಷಣ್ಗ ಲ ಕೆದ ಪಾಠವ ೆಂದರ ಅಲಜಾ. ಅದಕ ೊೆಬು ಮಾಸಿರರು ಲಕ್ಷಮಣ್ಗ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಸಿಕ್ಲೆದದರು. ಸದಾ ಗೆಂಟ್ಟಕ್ಲೆದ ಮುಖ.
ಅದಕ ೆ ಹ ೊೆಂದಬ ೇಕ ೇನ ೊೇ ಅನುನವ ಹಾಗ ಬಿಳಿ ಕ ೆಂಪು ಪಟ್ಟಟಯ ಅೆಂಗಿ. ಲಕ್ಷಮಣ್ಗ ಅವರಲಿ ಕೆಂಡದುದ ಝೊನಲಿ ಕೆಂಡ ಹುಲಯ ಪಿತ್ರರೊಪ.
ಶಾಲಾ ಪಾಠದ ಸಮಯದಲಿ ನ ೊೇಟ್ ಬುಕ್ನ ಅೆಂಚಿನಲಿ ಚಿತಿಣವಾದದುದ ಹುಲಯ ಚಿತಿ. ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಮಾಸಿರರು ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿದರು.
ರಾಸೆಲ್ ನನನನುನ ತಮಾರ್ ಮಾಡುತ್ರಿೇಯಾ ಎೆಂದು ಕ್ಲವಿ ಹೆಂಡಿದರು. ಲಕ್ಷಮಣ್ ಇದ ೊೆಂದು ನಿರುಪದಿವಿ ಹುಲಯ ಚಿತಿ ಸಾರ್ ಎೆಂದು
ಗ ೊೇಗರ ದರು. ಈ ಘಟ್ನ ಯನುನ ಉದಾಹರಿಸುವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಇದು ನನಗ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರನಾಗಿ ಬ ಳ ಯಲು ಅನುಕೊಲವಾಯಿತು. ನೆಂತರ
ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖದಲಿ ಹಳ ಕಟ್ಟಡ, ಔಷ್ಧಿ ಅೆಂಗಡಿಯಲಿರುವ ವಿಭಿನನ ಬಾಟ್ಲುಗಳ್ು, ವಿಭಿನನ ಮಾಡ ಲ್ನ ವಾಹನಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ರಸಲು
ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದ . ಇದು ಹುಚುು ನ ೊೇಟ್ದ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರನಿಗ ( ಮೊಲ ಹಾಸಯಕ ೆ ಧಕ ೆ ಬಾರದೆಂತ ) ಮಾತಿ ಸಾಧಯ ಎೆಂದು ವಿವರಿಸುತಾಿರ . ಆರ್
ಕ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅವರು ಉತಿರದಲಿ ಲಾಲೊ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ ದ ೇವ ೇಗೌಡ ನನನ ಫ ೇವರಿಟ್ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿದದರು.
ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರನಿಗ ಜನ ಸೆಂಪಕಾ ಬ ೇಕು. ಹಾಗೆಂತ ಅವರ ೊೆಂದಿಗ ಬ ರ ತು ನನನ ಸಮಯ ಹಾಳ್ು ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲಿ.
ನಾನು ಜನರನುನ ನನನದ ೇ ಫ ೇರ್ಸನಲಿ ನನನದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಗಮನಿಸುತ ಿೇನ . ಕ ೊಲ ಬಗ ು ಕಾದೆಂಬರಿ ಬರ ಯುವವನು ಒೆಂದು ಕ ೊಲ ಮಾಡಿಯೇ
ಬರ ಯಬ ೇಕ ೇ? ಇನ ೊನಬುರ ಮನಸಿಿತ್ರಯನುನ ಅರಿವ ಕಲ ಇದದರ ಸಾಕು. ನಾವ ೇ ಅವರಾಗಬ ೇಕ್ಲಲಿ ಎನುನವುದು ಲಕ್ಷಮಣ್ರ ಅಭಿಪಾಿಯ. ಲಕ್ಷಮಣ್ರ
ರ್ಶಿೇ ಸಾಮಾನಯನಿಗ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 27, 2011 ಕ ೆ 55 ವಷ್ಾ ತುೆಂಬಿತು. ರ್ಶಿೇಸಾಮಾನಯನನುನ ಪಿತ್ರ ಚಿತಿದಲಿ ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿಸಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಮಮ
ಪಾಕ ಟ್ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿವನುನ ಬರ ಯಲು ಯೊೇಜನ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಾಗ ಅವರ ೇ ಹ ೇಳ್ುವ ಹಾಗ ಅವರಿಗ ಎದುರಾದ ಸಮಸ ಯ ಎೆಂದರ ರ್ಶಿೇ
ಸಾಮಾನಯನಿಗ ಎೆಂತಹ ಉಡುಪು ಕ ೊಡಬ ೇಕು ಎನುನವುದು. ಭಾರತ್ರೇಯರು ವಿಭಿನನ ಪಿದ ೇಶ್ದಲಿ ವಿಭಿನನ ಉಡುಪು ತ ೊಡುತ್ರಿರುವಾಗ ಎಲಿರನೊನ
ಪಿತ್ರನಿಧಿಸುವುದು ಹ ೇಗ ? ಆದರ ಲಕ್ಷಮಣ್ಗ ಕೆಂಡಿದುದ ಎಲಿ ರ್ಶಿೇ ಸಾಮಾನಯರಿಗ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿರುವುದು ಮೊಕತನ ಎೆಂದು. ಅವರ
ರ್ಶಿೇಸಾಮಾನಯ ಎೆಂದೊ ಮಾತಾಡುವುದಿಲಿ. ಅವರ ಎಲಾಿ ಪಾಕ ಟ್ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿ ಯು ಸ ಡ್ ಇಟ್ನಲಿ ಆತ ಇರುತಾಿನ ಎೆಂಬುದನುನ ಓದುಗರು
ಅಯ ೈಾಸಿಕ ೊೆಂಡಿದಾದರ ಎೆಂದು ಅವರ ೇ ಹ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡಿದಾದರ . ಇೆಂತಹ ರ್ಶಿೇಸಾಮಾನಯ ಅವರ ಕಲಷನ ಗೊ ಮಿೇರಿ ಬ ಳ ದದುದ ಈಗ ಇತ್ರಹಾಸ. ರ್ಶಿೇ
ಸಾಮಾನಯನ ಕಾಲಪನಿಕ ಆತಮಚರಿತ ಿಯನುನ ಮರಾಠಿ ನಾಟ್ಕಕಾರ ಅನಿಲ್ ಜ ೊೇಗ ನೇಕರ್ ಬರ ದಿದಾದರ . ಅವರ ಮಗ ಗೌತಮ್ ಅದನುನ ಇೆಂಗಿಿಷಿಗ
ಅನುವಾದಿಸಿದಾದರ . ಅದನುನ ನಾಟ್ಕಕೊೆ ಪರಿವತ್ರಾಸುವ ಕ ಲಸ ನಡ ದಿದ . ರ್ಶಿೇಸಾಮಾನಯನನುನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗಿ ದೊರದಶ್ಾನದಲಿ
ಪಿದರ್ಶಾತವಾಗಿದ . ಇತ್ರಿೇಚ ಗ ಎನ್ಸ.ಸಿ.ಆರ್.ಟ್ಟ.ಯ ಪಠಯ ಪುಸಿಕಕೊೆ ಈ ರ್ಶಿೇ ಸಾಮಾನಯನ ಚಿತಿ ಹ ೊೇಗಿದ . ಏರ ಡಕೆನ್ಸಗ ಲಾೆಂವನವಾಗಿರುವ
ಪುಣ ಯಲಿ ಪಿತ್ರಮೆಯಾಗಿರುವ ಈ ರ್ಶಿೇ ಸಾಮಾನಯನಿಗ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯ ಕ ೊಡಲು, ಆರ್.ಕ .ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾತನ ನೇ ತುೆಂಬಿಲಿ. ಈತ ಕ ೇವಲ ಮೊಕಪ ಿೇಕ್ಷಕ
ಅರ್ ಟ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಲಕ್ಷಮಣ್ ಟ ೈೆಂರ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸ ೇರಿದುದ 1952ರಲಿ. ಮೊದಲೆಂದಲೊ ಅವರ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಲ ಗ ಸೊಪತ್ರಾಯಾದದುದ ಡ ೇವಿಡ್ ಲ ೊೇ.
ಒೆಂದು ದಿನ ಎಲಿರಿಗಿೆಂತ ಮೊದಲು ಅೆಂದರ ಬ ಳ್ಗಿನ 8.30ಕ ೆೇ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಆಫೇಸಿಗ ಬೆಂದಿದದರು. ಆಗಲ ೇ ಅವರ ಕ ೊಠಡಿಯಲಿ ಒೆಂದು ವಿದ ೇರ್ಶ
ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ರಿದದರು. ಅವರು ಸವತಗ ಡ ೇವಿಡ್ ಲ ೊೇ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು. ಚಿಕೆೆಂದಿನಿೆಂದ ಸೊಪತ್ರಾ ಪಡ ದಿದದ ಡ ೇವಿಡ್ ಲ ೊೇ
ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು ಅವರ ೇ ಸವತಗ ದಶ್ಾನ ಕ ೊಟ್ಟಟದುದ ಲಕ್ಷಮಣ್ಗ ಆಶ್ುಯಾ ತೆಂದಿತು. ಡ ೇವಿಡ್ ಲ ೊೇ ಮಗಳ್ು ಹಾೆಂಕಾೆಂಗ್ ಉದಯಮಿಯನುನ
ಮದುವ ಯಾಗಿದದಳ್ು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊರು ವಷ್ಾಕ ೊೆಮೆಮ ಲೆಂಡನಿನನಿೆಂದ ಹಾೆಂಕಾೆಂಗ್ಗ ಲ ೊೇ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದದರು. ಹಾಗ ಈ ಬಾರಿಯೊ
ಹ ೊರಟಾಗ ಹಡಗು ಮುೆಂಬ ೈನಲಿ ಕ ಲ ಗೆಂಟ ತೆಂಗಿತುಿ. ಡ ೇವಿಡ್ ಲ ೊೇ ಮುೆಂಬ ೈ ಸುತುಿತಾಿ ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಟ ೈೆಂರ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಕರ ೇರಿ
ಎದುರು ಬೆಂದಿದದರು. ಹಾಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರೊಮು ಸ ೇರಿದದರು. ಲ ೊೇ ಅವರ ಈ ಭ ೇಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ್ ಅವರಿಗ ಟ ೈೆಂರ್ಸ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಕರ ೇರಿಯಲಿ ಉನನತ
ಸಾಿನ, ಗೌರವ ದ ೊರಕ್ಲಸಿಕ ೊಟ್ಟಟತು. ಲಕ್ಷಮಣ್ರಿಗೊ ತಮಮ ಪತ್ರಿಕ ಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ ಲೆಂಡನ್ಸಗ ಹ ೊೇಗಿ ಅಲಿನ ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರರನುನ ಭ ೇಟ್ಟ
ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ್ ದ ೊರ ಯಿತು ( ಪತ್ರಿಕ ಯೇ ಎಲಿ ಖಚುಾ ಭ್ರಿಸಿತು ) ಗುರುವ ೇ ರ್ಶಷ್ಯನ ಬಳಿ ಬೆಂದು ಗೌರವ ತೆಂದುಕ ೊಟ್ಟಟದುದ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬದುಕ್ಲನ
ಒೆಂದು ವಿಶ ೇಷ್.
ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅನಿಮೆೇಟ್ರ್ ಕೊಡಾ ಆಗಿದದರು ಎನುನವುದಕ ೆ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣ ಇದ . ಲಕ್ಷಣ್ ಬಿ.ಎ ಫ ೈನಲ್ ಪರಿೇಕ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ ಕೊಡಲ ೇ
ವೃತ್ರಿಜೇವನಕ ೆ ಕಾಲಟ್ಟಟದುದ ಕ್ಲೇ ಅನಿಮೆೇಟ್ರ್ ಆಗಿ. ಅದೊ ಮದಾಿರ್ಸನಲಿ. 250 ರೊಪಾಯಿ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಸೆಂಬಳ್. ಮೊರು ತ್ರೆಂಗಳ್ ಕಾೆಂಟಾಿಕ್ಟ. ಈ
ಅವಧಿಯಲಿ ಅವರು ಸಿದದ ಮಾಡಿದದ ಕಯ ಹೇಗಿತುಿ. ನಾರದ ಮುನಿ ಮೆಟ್ಟಟಲು ಇಳಿಯುತಾಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಭ್ೊಲ ೊೇಕದ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಕುಚಿಾಯ ಮೆೇಲ
ಕುಸಿದು ಬಿೇಳ್ುತಾಿನ . ಆ ಕ್ಷೌರಿಕನಿಗೊ ಕುಳಿತವರು ಯಾರ ೆಂಬ ಅರಿವಿಲಿದ ನಾರದರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾಿನ . ಈ ಸನಿನವ ೇಶ್ವನುನ ಹಲವು ಕ್ಲೇ
ಡಾಿಯಿೆಂಗ್ನಲಿ ಸ ರ ಹಡಿದು ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ ಲಸ ಗಿಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದರು. ಇದು ನಡ ದದುದ ಸುಮಾರು 00 ವಷ್ಾಗಳಿಗೊ ಹೆಂದ .
( ಗಿೆಂಥ ಋಣ - ವಯೆಂಗಯಚಿತಿಕಾರ ವಸೆಂತ ಹ ೊಸಬ ಟ್ುಟ ಅವರ ಪುಸಿಕ “ಮುೆಂದುವರ ದ ವಾರ ವಾಾ” )
( ಲಮಾೆ ದಾಖಲ ಗ ಸ ೇರಿದ ಅೆಂಕಣ ಬರಹಗಳ್ ಸೆಂಕಲನ ) 

ಪುಟ - 5

ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ನ ೀಟಿನ ೇಲಾಸ , ಒಬಬಟಿಿನ ೇಲ್ ಪಿರೀತ!

ದುಮುಾಖಿ ಸೆಂವತಸರದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಹಸನುಮಖಿಯಾದ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಆಗತಾನ ೇ
ನಿೇರ ರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದದಳ್ು. ಹ ರಳಿನಿೆಂದ ತ ೊಟ್ಟಟಕುೆತ್ರಿದದ ನಿೇರ ಹನಿಗಳ್ನ ನೇ ದಿಟ್ಟಟಸುತಾಿ ‘ವರ್ಾಾವಧಿ
ಹಬು ಬೆಂತು. ಎಣ ುನಿೇರು ಹಾಕ ೊೆೇತ್ರೇನಿ’ ಎೆಂದ .
‘ಜಯಲಲತ ಯ ಬಳಿ ಎರಡು ಬಕ ಟ್ ನಿೇರು ಸಾಲ ತನಿನ’ ಎನುನತಾಿ ಬಕ ಟ್ ಮುೆಂದಿತಿಳ್ು.
‘ನಿೇನು ಮಾತಿ ಸಾನನ ಮಾಡಿ ನನಗ ನಿೇರಿಲಿ ಅನ ೊನೇದು ಸರಿೇನಾ?’
‘ಸಾನನಕ್ಲೆದ . ಅಭ್ಯೆಂಜನಕ್ಲೆಲಿ. ನಿೇರು ಉಳಿಸಿ ಅನ ೊನೇದನನ ಕ ೇಳಿ ಪಕೆದಮನ ರಾಬಟ್ಾ
ಅೆಂಕಲ್ ರಮ್ಗ ಸ ೊೇಡಾನ ೇ ಮಿಕ್ಸ ಮಾಡ ೊೆೇತ್ರದಾರ . ನಿೇರು ಉಳಿಸಬ ೇಕೊೆಂತ ರುದಾಿಚಾರಿ
ವಾರಕ ೊೆೆಂದು ದಿನ ಸಾನನ ಮಾಡಿದರ ಸಾಲದ ಅೆಂತ ಕ ೇಳಿಿದುಿ.’
‘ಅವರಿವರಿರಲ. ನಮಮ ಮಕೆಳ್ು? ಪುಟ್ಟಟೇಗ ಇವತಾಿದರೊ ಎಣ ುನಿೇರೊ...’
‘ಛಿ! ಹರಳ ಣ ು ಇಟ ೊೆೆಂಡ ಿ ಅವಳಿಗ ಸ ೈನಸ ೈಟ್ಟರ್ಸ ಆಗತ ’ಿ

ರ್ಶಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಿರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭ್ಯ.

‘ಓಹ್! ಹ ೊೇಗಲ ಬಿಡು. ಕುಮಾರ ಕೆಂಠಿೇರವ?’

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

‘ಸಿೇಗ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರ ಅಲಜಾ ಆಗಿ ಮೊಗು ಸ ೊೇರುವಿಕ ನಿಲಸಕ ೆ ಪಿೆಂಬರ ನೇ
ಕರಿೇಬ ೇಕಾಗತ ’ಿ
ಅಲಿಗ ಯುಗಾದಿಯ ಪಿಮುಖ ಅೆಂಗಗಳ್ಲಿ ಒೆಂದಾದ ಅಭ್ಯೆಂಜನ ಸಾನನಕ ೆ ತ ರ ಬಿತುಿ.
‘ಒಬುಟ್ುಟ?’ ಮೊಗ ಳ ದ .

‘ಪುಟ್ಟಟ ಡಯಟ್; ಕುಮಾರಕೆಂಠಿೇರವನಿಗ ಒಬುಟ್ಟಟನಲಿನ ಜಡುಡ ತ್ರೆಂದರ ಮೊಡವ ಗಳ್ ಸಾಲುಸಾಲು’
‘ನನಗ ?’
ನನನವಳ್ ಕಣುು ನನನ ಹ ೊಟ ಟಯ ಸುತಿಳ್ತ ಯನುನ ಅಥಾಗಭಿಾತವಾಗಿ ಸವ ೇಾ ಮಾಡಿತು. ಯುಗಾದಿಯ ಎರಡನ ಯ ಪಿಮುಖ
ಅೆಂಗವಾದ ಒಬುಟ್ೊಟ ಇಲಿ.
ಮನ ಯೊಳಿಲಿವಾದುದು ಹ ೊರಗಡ ದ ೊರಕದ ? ಸಿೇನುವಿನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ನಿೆಂಗಿ ಸಿಹತ್ರೆಂಡಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ ಪಟ್ಾ ಆದುದರಿೆಂದಲ ೇ ಸಿೇನಿೆಂಗಿ
ಎೆಂದು ಹ ಸರು ಪಡ ದವಳ್ು. ತಲ ಯೊಳ್ ಒಬುಟ್ಟಟನ ಚಿತಿಣ ಮೊಡಿರ ೊಳ್, ನಾಲಗ ಯೊಳ್ ರಸ ಒತಿರಿಸಿ ಬರುತ್ರರಲ್, ಆರ್ ರಿವಾಲವರ್
ಇಟ ೊಟಡೆಂ ನ ನ ವುದ ನನ ಮನೆಂ ಸಿೇನಿೆಂಗಿ ಒಬುಟ್ಟೆಂ.
ಸಿೇನುವಿನ ಮನ ಯೊಳ್ಗಿೆಂದ ಜ ೊೇಡಿವಾಲಗ ಮೊಳ್ಗುತ್ರಿತುಿ.
‘ಮುಝೆ ನಿೇೆಂದ್ ನ ಆಯೇ’ ಅಳ್ುತ್ರಿದದ ಸಿೇನು.
‘ಮುಝೆ ಚ ೈನ್ಸ ನ ಆಯೇ’ ಒರಲುತ್ರಿದದಳ್ು ಸಿೇನಿೆಂಗಿ
‘ಏನಾಯೊಿೇ?’ ಎೆಂದ .
‘ರಾತ್ರಿಯಲಿ ನಿದ ಿ ಇಲಿ’ ಸಿೇನು ನುಡಿದ.
‘ಚ ೈನ್ಸ ತೆಂದ ೊೆಡಿಿೇನಿ ಅೆಂದಿದಿಿ. ನನಗ ಚ ೈನ್ಸ ಬರ ೊೇವಗೊಾ ನಿಮಗ ನಿದ ದ ಬರಲಿ’ ಎೆಂದಳ್ು ಸಿೇನಿೆಂಗಿ. ಆಹಾ! ದುಮುಾಖಿ
ಸೆಂವತಸರದ ಆರೆಂಭ್ಕ ೆ ಇದಕ್ಲೆೆಂತಲೊ ದುಮುಾಖ ಬ ೇಕ ?
‘ಹ ೇಳಿದ ೇಲ ತೆಂದ ೊೆಡ ೊೇದಲ ವೇನ ೊೇ ಸಿೇನೊ...?’ ಸಿೇನಿೆಂಗಿಯ ಒಬುಟ್ಟಟನ ಪರ ವಕಾಲತುಿ ವಹಸಿದ .
‘ಟ ೈಲರುಿ, ಪಿೆಂಬರುಿ, ಜುಯಯಲರುಿ ಯಾವತಾಿದೊಿ ಟ ೈಮಿಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ ೊಟಾಟರ ೇನ ೊೇ? ಸಿಎಮಿಮನ ಹೊಬ ೊಿೇಟ್ ವಾಚ್ ಕ ೊಟ್ಟರೊ
ಟ ೈಮಿಗ ಮಯಾಾದ ಕ ೊಡಲಿ ಅವರು. ಆಡಾರ್ ಪ ಿೇರ್ಸ ಮಾಡಿದ ದ. ಬಾ, ಇಬುರೊ ಹ ೊೇಗಿ ತರ ೊೇಣ.’
‘ತ ಗಿ ಬ ೈಕ್ ಹ ೊರಕ ೆ’
‘ಕ್ಷಮಿಸು ಡಿಯರ್ ಬಾಯ್. ಸ ಕ ೆಂಡ್ ಹ ಲ ಮಟ್ ಇಲಿ’
‘ನಿನನ ಹ ೆಂಡತ್ರಯನನ ಕಕ ೊಾೆಂಡ ೊಾೇಗ ೊೇವಾಗ ಏನಾಮಡಿಿೇಯೊೇ?’
‘ನಾನ ೊಬುಳ ೇ ಹ ಲ ಮಟ್ ಹಾಕ ೊೆೇತ್ರೇನಿ. ತಲ ಇಲಿದವರಿಗ ಹ ಲ ಮಟ್ ಯಾಕ ?’ ಮೊರನ ಯ ಮಹಾಯುದಧದ ಕಹಳ ಯೆಂತ್ರತುಿ
ಸಿೇನಿೆಂಗಿಯ ದನಿ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಮೊಲ ಗ ಬೆಂದ ವು. ಹಣ ಯಲಿ ಕುೆಂಕುಮ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿದದ ಆಟ ೊೇ ಡ ೈವರ ೊಬು ‘ಎಲಿಗ ಸಾರ್?’ ಎೆಂದ. ಆ ಕುೆಂಕುಮದ ಕ ೆಂಪು ಡ ೇೆಂಜರ್
ಸಿಗನಲ್ ಎೆಂದು ನನಗ ಹ ೊಳ ಯಲಲಿ. ಆಟ ೊೇ ಏರಿದ ವು. ಓದುಗ ಮಹಾಶ್ಯಾ, ಮುೆಂದಿನ ಕ ಲವು ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ನುನ ಏನ ೆಂದು ವಣಿಾಸಲ.
ಜಯೆಂಟ್ ವಿೇಲ್, ಟಾಪ್ರಸ ಟ್ವಿಾ, ರ ೊೇಲರ್ ಕ ೊೇಸಟರ್ ಎಲಿದರ ಕ ೊಲಾಬರ ೇಶ್ನಿನನೆಂತ ಚಲಸಿದ ಆಟ ೊೇದ ಓಟ್ಕ ೆ ನನನ ಸಾಪೆಂಡಿಲ ೈಟ್ಟರ್ಸ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿೆಂದ ಹ ೊರಳಿದದ ಸಿೇನುವಿನ ಕಾಲನ ನರಗಳ್ು ನ ೇರವಾದವು. ಸಿಿಪ್ಡ ಡಿರ್ಸೆ ಆಗಿದದ ನನನ ಲೆಂಬರ್
ಪಿದ ೇಶ್ವೂ ನ ಟ್ಟಗಾಯಿತು. ಹಮಪವಾತದ ರ್ಶಖರದಲಿ ನ ೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತ ರ್ಶವನ ಭ್ೆಂಗಿಯಲಿ ನನಗ ಕೊಡಲು ಸಾಧಯವಾಗಿ ಹರ್ಾಾತ್ರರ ೇಕದಿೆಂದ
ಕ್ಲರುಚಿದ . ನಾನು ಕ್ಲರುಚಿದುದ ಭ್ಯದಿೆಂದ ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ರಿಕ್ಷಾದವ ಸಡನ್ಸ ಬ ಿೇಕ್ ಹಾಕ್ಲದ. ಸಿಿಪ್ಡ ಡಿರ್ಸೆ, ಸಾಪೆಂಡಿಲ ೈಟ್ಟರ್ಸ, ಹ ೊರಳಿದ ನರಗಳ್ು
ಸವಸಾಿನ ಸ ೇರಿದವು! ಮೊಗಿನ ತುದಿಯ ಶ ೇಪ್ ಬದಲಾಯಿತು.
ಆಹಾ! ನಿಜಕೊೆ ಆ ಆಟ ೊೇದವನ ಓಟ್ವನುನ ಕವಿ ಕ .ಎರ್ಸ.ನರಸಿೆಂಹಸಾವಮಿಗಳ್ು ನ ೊೇಡಿದಿದದದರ
ಅತ್ರಿತಿ ನ ೊೇಡದಿರು ಒತ್ರಿ ಬ ಿೇಕ್ ಹಡಿಯದಿರು
ಮುೆಂದ ಇರುವರು ಬ ಚಿು ಜರುಗ ೊೇ ಹಾಗ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ
ಸೆಂದುಗಳ್ ತೊರುತ್ರರು ಎಡಬಲ ನ ೊೇಡದಿರು
ಬ ೈಕು ಕಾರುಗಳ್ ಮಧ ಯ ತೊರಿ ಚಲಸು ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ
ನುಗುು ಮೊಚಕಿದ ಸಿರಿಯ ನುಗುು ಒಡ ೊಡೇಟ್ದ ದ ೊರ ಯ
ಚಲಸು ವೃದಧರ ಪಡ ಯು ಬ ದರುವೆಂತ
ಇಳಿಸಿ ಹಳ್ಳದ ಒಳ್ಗ ಹಾರಿ ಹೆಂಪ್ರನ ಹ ೊರಗ
ಹಾಕ್ಲ ಮಿೇಟ್ರು ನೊರು ದಾಟ್ುವೆಂತ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ ಗ ೊೇ
ಜನಗಳ್ು ನಿನಗಾಗಿ ದಾರಿ ಕಾಯುವರೆಂತ
ಮಕೆಳ್ು ಲಗ ೇಜನುನ ಕ ೈಯಲ ಹಡಿದು;
ಎಕ್ಸ ಟಾಿ ನಿೇಡುವರೆಂತ ಡಬುಲ್ ನಿೇಡುವರೆಂತ
ದಮಮಯಯ ಎನುನವರು ಸ ೇರಿಸು ಮನ ಗ
ಬಣುಬಣುದ ಕನಸು ಕರಗುವುದು ಬಲುಬ ೇಗ
ವೇಲಾ ಟಾಯಕ್ಲಸ ಬೆಂತು ಆಟ ೊೇ ನಡುವ
ಮೆಟ ೊಿಹ ೊರಹಾದಿಯಲ ನಿನನ ಕಳಿಸುವರಾಗ
ಪಟ್ುಟ ಸಡಿಲಪ ಆಗ ಆಟ ೊೇ ದ ೊರ ಯ
ಅತ್ರಿತಿ ನ ೊೇಡದಿರು ಒತ್ರಿ ಬ ಿೇಕ್ ಹಡಿಯದಿರು
ಮುೆಂದ ಇರುವರು ಬ ಚಿು ಜರುಗ ೊೇ ಹಾಗ
ಗ ೊೇ... ಹ ೊೇಗ ೊಾೇಗ ೊೇ... ಹ ೊೇಗ ೊಾೇಗ ೊೇ... ಹ ೊೇಗ ೊಾೇಗ ೊೇ..
ಎೆಂದು ಬರ ದಿರುತ್ರಿದದರ ೇನ ೊೇ. ‘ಸಿೇನೊ, ಯುಗಾದಿಯೆಂದು ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೊ ಶ್ುಭ್ ಹಾರ ೈಸಬ ೇಕಾದರ ಏನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕು
ಗ ೊತ ಿೇನ ೊೇ?’ ಎೆಂದ .
‘ಏನು?’
‘ರಿಕ್ಷಾದಿೆಂದ ಅೆಂತರಿಕ್ಷದವರ ಗ ಇರುವ ಎಲಿರಿಗೊ ಶ್ುಭ್ವಾಗಲ ಅನನಬ ೇಕು’
‘ಹಾಗ ೆಂದರ ಏನು?’
‘ಜೇವನವ ೆಂಬ ಅಡಾಡದಿಡಿಡ ಆಟ ೊೇದಲಿ ಕುಳಿತು ಪಿಯಾಣಿಸಿದರೊ ಮೊಳ ಮುರಿದುಕ ೊಳ್ಳದ ಮೊಲ ತಲುಪು ಅನುನವುದ ೇ ಹಾರ ೈಕ ಯ ಫರ್ಸಟ
ಹಾಫು’
‘ಅೆಂತರಿಕ್ಷ?’
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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‘ಮೊಬ ೈಲು, ಇೆಂಟ್ನ ಾಟ್ುಟ, ಸ ೆೈಪು, ಇವ ಲಿವೂ ಸಾಯಟ್ಟಲ ೈಟ್ಟೆಂದಲ ೇ ಬರ ೊೇದಲಿವ ೇನಯಾಯ. ಮೊಬ ೈಲಲಿ ಕಾಲ್ ಡಾಿಪ್ ಆಗದ , ಇೆಂಟ್ನ ಾಟ್ನಲಿ
ಬಾಯೆಂಕ್ ಅಕೌೆಂಟ್ ಹಾಯಕ್ ಆಗದ , ಸಾಯಟ್ಟಲ ೈಟ್ ಮೊಲಕ ಹರಿದುಬರ ೊೇ ಸಿೇರಿಯಲುಿಗಳ್ ಗ ೊೇಳ್ನನ ತಡ ಯೊೇ ಶ್ಕ್ಲಿ ಈ ವಷ್ಾದಲಿ ಎಲಿರಿಗೊ
ಇರಲ ಅನ ೊನೇದ ೇ ಹಾರ ೈಕ ಯ ಸ ಕ ೆಂಡ್ ಹಾಫು’
ರಿಕ್ಷಾ ನಿೆಂತ್ರತು. ತಲ ಯತ್ರಿ ನ ೊೇಡಿದ . ಸಿೇರ ಗಳ್ ರ್ ೊೇರೊೆಂ!
‘ಚಿನನ?’
‘ಏಪ್ರಿಲ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ಇಷ್ೊಟ ಫೂಲ್ ಮಾಡದಿದದರ ಆದಿೇತ ೇ? ಬಾ, ಸಿೇರ ತ ಕ ೊೆಡು’
‘ತ ಕ ೊೆಡು?’
‘ಟಾಯಕ್ಸ ಡಿಡಕ್ಟ ಆಗಿ ನನಗ ಈ ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಉಳಿದದುದ ಕ ೇವಲ ಸಾಯಲರಿ ಸಿಿಪ್ ಒೆಂದ ೇ. ಸಾಲ ಕ ೊಡು’ ನಕ್ಷತಿಕನ ಪ್ೇರ್ಸನಲಿ ಸಿೇನು!
ಆಗ... ಆ ಕ್ಷಣದಲಿ
ಘಮಘಮಿಸುತ್ರಿರುವ ಸಿೇನಿೆಂಗಿಯ ಒಬುಟ್ಟಟನ ಚಿತಿ ಮನದ ಒೆಂದು ಕಡ ಯಿೆಂದ ಮೊಡಿಬೆಂತು.
ಪಸಿಾನಿೆಂದ ಪಮಾನ ೆಂಟಾಗಿ ಹಾರಿಹ ೊೇಗುತ್ರಿರುವ ನ ೊೇಟ್ುಗಳ್ ಚಿತಿ ಮನದ ಇನ ೊನೆಂದು ಕಡ ಯಿೆಂದ ಮೊಡಿಬೆಂತು.
ದುಡುಡ ಕ ೊಟ್ಟರ ಹಸನುಮಖಿ ಸತ್ರ ದುಮುಾಖಿಯಾಗುತಾಿಳ .
ಕ ೊಡದಿದದರ ಚ ೈನಿಲಿದ ಸಿೇನಿೆಂಗಿ ದುಮುಾಖಿಯಾಗುತಾಿಳ .
ನ ೊೇಟ್ಟನ ೇಲಾಸ ; ಒಬುಟ್ಟಟನ ೇಲ್ ಪ್ರಿೇತ್ರ!
ಜ ೇಬಿನಿೆಂದ ರೊಪಾಯಿ ನಾಣಯ ತ ಗ ದು ಟಾರ್ಸ ಹಾಕ್ಲದ ದೇನ . ಹ ಡ್ ಬಿದದರ ಒಬುಟ್ುಟ, ಟ ೈಲ್ ಬಿದದರ ಒಬುಟ್ಟಟನಾಸ ಒತಿಟ್ುಟ.
ನಾಣಯ ಕ ಳ್ಗ ಬಿದದಮೆೇಲ ನನನ ನಿಧಾಾರ ತ್ರಳಿಸಿಿೇನಿ. ಅಲಿಯವರ ಗ ...
ವಿಷ್ ಯೊ ಆಲ್ ಎ ಹಾಯಪ್ರ ದುಮುಾಖಿ ಸೆಂವತಸರ. ಬ ೈ.... 
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ಶನ ೈ ಪಂಥಾಾಃ ಶನ ೈ ಕಂಥಾಾಃ ಶನ ೈ ಪವುತ ಲಂಘನಂ
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್

ಶನ ೈವಿುದ್ಾಯ ಶನ ೈವಿುತತಂ ಪಂಚ ೈತಾನ ಶನ ೈ ಶನ ೈ
ಮೆೇಲನ ಸಾಲುಗಳ್ು ಶ್ುಭಾಷಿತದಿೆಂದ ಆಯದದುದ.
ಇದರ ಅಥಾ?!
ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾರಿಯಲಿ ಸಾಗಬ ೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಾರವನುನ ಹ ೊರಬ ೇಕು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪವಾತವನುನ ಏರಬ ೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿದ ಯಯನುನ ಕಲಯಬ ೇಕು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣವನುನ ಸೆಂಪಾದಿಸಬ ೇಕು. ಈ ಐದು ಕ್ಲಿಯಗಳ್ು ಮಾಡುವಾಗ
ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ.

ಮೊದಲನ ಯದು ಶ್ನ ೈ ಪೆಂಯಾಾಃ. ದಾರಿಯಲಿ ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಿಮಿಸಿದರ
ಎಡವಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದನುನ ತಡ ಹಡಿಯಬಹುದು.
ಎರಡನ ಯದು ಶ್ನ ೈ ಕೆಂಯಾಾಃ. ಬಹಳ್ ಭಾರವಾದ ವಸುಿಗಳ್ನುನ ದಿಢೇರ್ ಎೆಂದು ಎತಿದ
ನಿಧಾವಾಗಿ ಎತ್ರಿದರ ಉಳ್ುಕ್ಲಸಿಕ ೊಳ್ಳದ ಸ ೊೆಂಟ್ವನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಮೊರನ ಯದು ಶ್ನ ೈ ಪವಾತ ಲೆಂಘನಮ್. ಬ ಟ್ಟ ಗುಡಡ ಪವಾತಗಳ್ನುನ ಹತಿಬ ೇಕಾದರ
ನಿಧಾನವಾಗಿಯೇ ಹತಿಬ ೇಕಾಗುತಿದ . ಇಲಿದಿದದರ ಅವುಗಳ್ ತುತಿ ತುದಿಯನುನ ತಲುಪುವುದರ ೊಳ್ಗ
ಆಯಾಸವಾಗಿ ಉತಾಸಹವನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ನಡುದಾರಿಯಲ ಿೇ ಕುಳಿತುಬಿಡಬ ೇಕಾಗುತಿದ .
ನಾಲೆನ ಯದು ಶ್ನ ೈವಿಾದಾಯ. ವಿದ ಯಯನುನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಯಬ ೇಕು.
ಪಾಠ ಪಿವಚನ, ಸೆಂಗಿೇತ, ಶಾಸರ ಮತುಿ ಇತರ ವಿದ ಯಗಳ್ನುನ ವ ೇಗವಾಗಿ
ಓದಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಲು ಹಾತ ೊರ ದರ , ಅವುಗಳ್ ಆಳ್ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂಣಾತ ಪಡ ಯದ
ಅಲಪಮತ್ರಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಾಧಯತ ಇದ .
ಕ ೊನ ಯದಾಗಿ, ಶ್ನ ೈವಿಾತಿೆಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧನವೆಂತನಾಗಬ ೇಕು. ಕ್ಷಣದಲಿ ಸಾಹುಕಾರನಾದವನಿಗ
ಹಣದ ಗುಣದ ಬ ಲ ತ್ರಳಿಯದ , ತನಗ ಬೆಂದ ಎಲಿ ಸ ೊತಿನುನ ಕ ಟ್ಟ ಚಟ್ಕ ೆ ಬಲಯಾಗಿ ಎಲಿವನೊನ
ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. 'ಅಲಪನಿಗ ಐಶ್ವಯಾ ಬೆಂದರ ಅಧಾ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಕ ೊಡ ಹಡಿದನೆಂತ ' ಎನುನವ
ಗಾದ ಗ ಅಪಹಾಸಯಕ ೆ ಅವನು ಈಡಾಗಬಹುದು.
ನಾವು ಈ ಮೆೇಲನ ಐದು ಸುವಚನಗಳ್ನುನ ಪಾಲಸಿದರ ನಮಮ ಜೇವನಕ ೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.



ಬ್ಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತರದ
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ಾನ್ಸ. ಏನ್ಸ

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುು”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”
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ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವುಗಳು

ಕಾಯನ ಬರ ಪಾರಂತಯದ ಪುಷ್ಪ – ರಾಯಲ್ ಬ ಲ ಬ್ ಲ್


ಮಾಹತ್ರ ಸೆಂಗಿಹಗ ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಯನ ುರದ ಪುಷ್ಪ
ಲಾೆಂವನವಾಗಿರುವ ರಾಯಲ್ ಬೊಿ ಬ ಲ್ ಎನುನವ ಈ ಪುಷ್ಪದ
ಸಸಯಶಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು “ವಹ ನ
ಿ ುಜಾಯ ಗ ೊಿೇರಿಯೊೇಸ”



ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಅಡಿ ವಾಯಸವುಳ್ಳ ಪ್ದ ಯಾಕಾರದ ಈ ಸಸಯವು,
ವಷ್ಾಪೂತ್ರಾ ಬ ಳ ಯುವ ಪಿಬ ೇಧದುದ



ಅಲ ಯಾಕಾರದ ಅೆಂಚಿನ ಎಲ ಗಳ್ನುನ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಇದರ ಎಲ ಗಳ್ು,
ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಇೆಂಚಿನಷ್ುಟದದವಿರುತಿದ



ರಾಯಲ್ ಬೊಿ ಬ ಲ್ ಹೊವು

ಕಾಯನ ುರದ ಪುಷ್ಪ ಲಾೆಂವನವಾಗಿ ಮೆೇ ೨೬ ೧೯೮೨ ರಲಿ
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು.



ನ ೇರಳ ಮಿರ್ಶಿತ ನಿೇಲ ಬಣುದ ಹೊವುಗಳ್ನುನ ಯಯ ೇಚುವಾಗಿ
ಅಕ ೊಟೇಬರ್ ನಿೆಂದ ಮಾಚ್ಾ ತ್ರೆಂಗಳ್ ತನಕ ನ ೊೇಡಬಹುದು



ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೊವಾಗಿ ಅರಳ್ುವ ಈ ಕುಸುಮದ ಮಧಯ ಭಾಗವು ತ ಳ್ು
ನಿೇಲ ಬಣುದಿೆಂದ ಕೊಡಿರುತಿದ



ಕಾಯಮಾಪನುಲ ೇಸಿಯ ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಈ ಗಿಡವನುನ ಬಿೇಜ,

ಬೊಿ ಬ ಲ್ ಹೊವಿರುವ ಒೆಂದು ಸಾಟಯೆಂಪ್

ಕಟ್ಟೆಂಗ್ ಅಥವಾ ಬ ೇರಿನಿೆಂದ ಕೊಡ ವೃದಿಧಪಡಿಸಬಹುದು 

ಕನಿಡ್ದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಾ ಮಾಹತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತ ಇಲಿಲದ್

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (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-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾರ್ ಗಳ್ ಲರ್ಸಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆೆಂಗಿ ಭಾರ್ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಿದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಧವಾಗುತಿದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು
ಮತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರಿ.
ಸೊಚನ ಗ ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಸ

ಕಾಣಿಸದಿದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡ್ಲು ಬಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ 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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ಕಯಾ ಚಿಲುಮೆ

ಮೆಟಿಿಲು:(ಹಾಸಯ)

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ರಾಜ ಅಕುರ್ ತನನ ಮೆಂತ್ರಿ ಬಿೇರಬಲಿನ ಜ ೊತ ಒಮೆಮ

ವಿಹಾರಕ ೆೆಂದು ಉದಾಯನವನದಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ರಿದದನು. ರಾಜನು
ಬಿೇರಬಲಿನನುನ ಚ ೇರ್ ಟ ಮಾಡಲ ೆಂದು ಬಿೇರಬಲ್ ನಿೇನು ನಿನನ
ಹ ೆಂಡತ್ರಯಕ ೈಯಲಿ ಎಷ್ುಟ ಬಳ ಗಳಿವ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಿರುವ ಯಾ ಎೆಂದ.
ಅದಕ ೆ ಉತಿರವಿಲಿದ ಬಿೇರಬಲ್ ಗ ೊತ್ರಿಲಿವ ೆಂದು ತಲ ಯಾಡಿಸಿದ.
ಅಕುರ್ "ಅರ ನಿೇನು ದಿವಸವೂ ಊಟ್ ಬಡಿಸುವ ನಿನಾನಕ ಯ
ಕ ೈಬಳ ಎಷಿಟವ ಎೆಂದ ೇ ನ ೊೇಡಿಲಿವ ೇ" ಎೆಂದು ನಕೆ.
ಸವಲಪ ಹ ೊತ್ರಿನ ಬಳಿಕ ಬಿೇರಬಲ್ ಅಕುರನನುನ ಕುರಿತು ಕ ೇಳಿದ "ಪಿಭ್ು ನಿೇವು ಪಿತ್ರದಿನ ಈ ಉದಾಯನವನಕ ೆ
ಬರುತ್ರಿೇರಲಿವ ?".....
"ಹೌದು"......
ಹಾಗಿದದರ ನಿಮಮ ಉದಾಯನವನದಲಿ ಒಟ್ುಟ ಎಷ್ುಟ ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳಿವ ?" ಎೆಂದ. ಅಕುರ್ ತನನ ತಪಪನನರಿತು ಸ ನೇಹದ ನಗ
ಚ ಲಿದ. 

ಬ್ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು


15 ಗಾಿೆಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳ್ು, ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಚಮಚ ಉದುದ ಹಾಗೊ ಕಡ ಿೇ ಬ ೇಳ



ಅಧಾ ಲ ೊೇಟ್ ಕ ೊಬುರಿ ತುರಿ, 1/2 ಚಮಚ ಜೇರಿಗ , 1 ಚಮಚ ಕ ೊತಿೆಂಬರಿ ಬಿೇಜ



ಹಾಲು 1/2 ಲ ೊೇಟ್, ಕರಿಬ ೇವು, ರುಚಿಗ ಉಪುಪ, ಬ ಲಿ, 2 ಚಮಚ ತುಪಪ



ಒಗುರಣ ಗ ಸಾಸಿವ , ಜೇರಿಗ , ಇೆಂಗು, ನಿೇರು 1 ಲೇಟ್ರ್

ರ
ಸಿ
ಪಿ

ಮಾಡ್ುವ ವಿಧಾನ


ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳ್ು, ಉದುದ, ಕಡ ಿೇ ಬ ೇಳ , ಜೇರಿಗ ,ಕ ೊತಿೆಂಬರಿ ಬಿೇಜ ಎಲಿವನೊನ ಘಮಮನ ಹುರಿದು ಆರಿದನೆಂತರ ಪುಡಿಮಾಡಿ



ಕ ೊಬುರಿ ತುರಿ ಜ ೊತ ಗ ಈ ಪುಡಿಯನುನ ಸ ೇರಿಸಿ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ.



ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಕುದಿಸಿ

ಡ್ನತೀ



ಸಾಸಿವ , ಜೇರಿಗ , ಇೆಂಗು ಒಗುರಣ ಹಾಕ್ಲ ಊಟ್ ಬಡಿಸುವ ಮುನನ ಹಾಲು ಬ ರ ಸಿ

ರಾ!

ಕ

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್ನ.

೧. ಊಟಕ ೆ ಕುಳಿತವರು ಹನ ಿರಡ್ು ಜನರು, ಬಡ್ನಸುವವರು ಇಬಬರು, ಒಬಬನು ಒಬಬರಿಗ

ಒಗಟು

ಬಡ್ನಸುವಷ್ಿರಲಿಲ ಇನ ಿಬಬನು ಹನ ಿರಡ್ು ಜನಕ ೆ ಬಡ್ನಸಿರುತಾತನ
೨. ಒಂದು ರುಮಾಲು ನಮಮಪಪನ ಸುತತಲಾರ

ಉತತರಕ ೆ
ಪುಟ ೧೨
ನ ೀಡ್ನ
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ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಜಗಿಲಿಲ ಬಗವಂತ
ಎಲ ಲಲುಲ ಇತಾುನ
ಅವಿಗಾಯಕ ಬ್ ೀಕ ಂದು ಕಾವಣ !
ಐನ ೀರ್ ಹ ೀಳ ೀದ್ ಪುರಾಣ
ಆದ್ ರ ಐನ ೀಗ ು ಕಾಸಂದ್ ರ ಪಾರಣ
ಚಾಕರಿನಿ ಮಾಡ್ಸ ೆಂಡ್ು
ಚಾರ್ ಕಾಸು ಕ ಡಾತರ
ಚಾ ಕುಡ್ಯಕ್ ಆಗತದ್ ಅಷ ಿೀ!
ಆಡ್ ಆಡಾತ ಅಮುನ
ಕಟ ೆಂಡ ೀ ಬಿಡಾತರ
ಬಡ್ವಂಗ ಬ್ಾಳಂದ್ ರ ಇಷ ಿೀ!

ಆ ಕಾವಣ ನ ಕಾಯೀಕ ೆ
ಈ ವಯಯ ಇತಾುನ
ಇದ್ ೆೀನ ಂತಅತು ನಾ ಕಾಣ !
ಸುಮೆಿ ನಾ ಉಣ ೆಂಡ್ು
ಏನ ೀನ ೀ ಅನ ೆಂಡ್ು
ಮಕ ೆಂತೀನ್ ನಾನ ಬವ ಕ ಪಾರ!
ಮದ್ ವನ

ಮುಂಜಿನ

ಕ ಳಂತು ಗಾಯರಂಟಿ
ಆಕವ ರ ಕಾನುನುಲ್ ಚಪರ!
-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್

ಕನನಡದಲಿ ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹತಯ ಅಕಾಡ ಮಿಯ
ಪಿಶ್ಸಿಿಗಳಿಸಿರುವ ತೆಂದ -ಮಕೆಳ್ ಎರಡು
ಜ ೊೇಡಿಯನುನ ಹ ಸರಿಸಿ. ಇವರುಗಳ್ ಯಾವ
ಕೃತ್ರಗಳಿಗ ಆ ಪಿಶ್ಸಿಿ ದ ೊರ ತ್ರವ ?

ಮಗಗ ಅಪಪ, ನಾನು ಗಾೆಂಧಿೇಜ ಥರ ಆಗಬ ೇಕು
ಅಪಪಗ ಆಗು. ಬ ೇಡ ಅೆಂದವಯಾಾರು
ಮಗಗ ಹಾಗಿದ ಿ ಅವರು ಹನ ನರಡನ ೇ ವಯಸಿಸಗ ೇ ಮದುವ
ಆದರು ..... ನಾನೊ ಆಗುವ

ಸರಿ ಉತಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೧ ನ ೊೇಡಿ
ಒಗಟು – ಉತತರ

೧. ಗಡ್ನಯಾರ ೨. ದ್ಾರಿ

ಮತತಷ್ುಿ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ್ ಕ ಟ
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ಅಮರಪುತಿರನುನ ನ ೊೇಡಿ
ಕಮರಿಹ ೊೇಯುಿ ನನನ ಶ್ಕ್ಲಿ
ಸಮರು ನಿಮಗ ಇಲಿವ ೆಂದು ಶ್ರಣಾದ ನೊ
ಹ ಮೆಮಯಿೆಂದ ತಮಮ ಸ ೈನಯ
ಮಿೇಸ ಹ ೊತಿ ವಿೇರರ ಲಿ
ದಾವರದಾವರದಲಿ ಬೆಂದು

ನಮಮಮನ ಯೊಳ್ಕ ೆ ಹರಡಿ
ಹಮಿಮನಿೆಂದ ಬಿಡದ ಯಲಿ ಮುತ್ರಿಬಿಟ್ಟರು

ತ್ರರುವುತ್ರರುವಿನಲುಿ ಕುಳಿತು ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟರು

ಎೆಂಥಗತ್ರಯು ಬೆಂತ ೆಂದು

ನಯನವ ಲಿ ನ ೊೇಡಿದರೊ

ಕುೆಂತು ದ ೇವ ಧಾಯನ ಮಾಡ

ಬುಳ್ುಬುಳ್ುಕೆನ ೆಂದು ಹರಿದು

ನಿೆಂತುಕ ೊೆಂಡು ನನನ ಮುೆಂದ ಸಲಹ ಮಾಡಿದ

ಸ ರ ಯಹಡಿಯಹ ೊೇದಲ ಲಿ ಜಾರಿಕ ೊೆಂಡರು

ಚಿೆಂತ ಬಿಟ್ುಟ ಕ ೇಳ ೊ ಮಗನ

ತಾಳ್ಲಾರದಿವರ ತ ೊಡರ
ವಿಷ್ದರ ೇಖ ಯನುನ ಎಳ ದು

ಹೆಂತಕಸರವಿರದವಕ ೆ
ತೆಂತ ೆಂದರ ಶ್ುಚಿಯಸರವ ಓಡಿ ಹ ೊೇಗವರು

ಬಾರ ೊ ಬಾರ ೊ ದಾಟ್ಟಯೆಂದು ಕೊಗಿಕ ೊೆಂಡ ನು

ಅವನು ಹ ೇಳಿದೆಂತ ಮಾಡಿ

ಸುರರಪುತಿರೆಂತ ಯವರು

ಎಲಿಜಾಗ ಶ್ುಚಿಯ ಮಾಡ

ವಿಷ್ದಲ ೇಪವಾದರೊವ

ನಿಲಿದೆಂತರಾಗಿಯವರು ಕಾಣದಾದರು

ಹಹಹಹಹಹವ ನುತ ದಾಟ್ಟಬಿಟ್ಟರು

ಬಲಿಜನರು ಹ ೇಳಿದೆಂತ

ಧೊಮದಸರ ಹೊಡಿಯಿನುನ
ನ ೇಮದಿೆಂದ ಯಮನ ಸುಿತ್ರಸಿ

ತ ೈಲಪದರಿ ಶಾಸರವಿದುವ
ಬಲಿ ಭ್ಕ್ಲಿಯಿೆಂದ ಶ್ುಚಿಯ ಕಾಪಾಡಿರ ೈ

ಬಿಮಮನ ದುದ ಧೊಮಬಾಣವನ ೊನಗ ದ ನಾ

ಇರುವ ಮನ ಯವೆಂದಚ ೆಂದ

ಒಮೆಮಯವರು ಚದುರಿ ಮತ ಿ

ಇರಲಲಿಯು ಶ್ುಚಿಯಬೆಂಧ

ಸುಮಮನಿರದ ಬೆಂದುನಿೆಂತು

ಬರದಾವುದ ತ ೈಲಪಲಿ ಬ ೇಡ ಸೆಂಶ್ಯ

ಸಾಮದಾನಬ ೇಧದೆಂಡ ನಡ ಯದ ೆಂದರು

ಬರುವುದ ಲಿ ಭಾಗಯಗಳ್ು

ತರಿದುತರಿದು ಬಿಡುವ ನಿಮಮ
ತಲ ಗಳ್ನುನ ಛಿದಿಮಾಡಿ

ತರುವುದ ಲಿ ಸ ೊಬಗುಗಳ್ನು
ಹರಿಯಾಣ ಗು ನಿಜವಿಹುದಿದು ಶ್ುಭ್ ಮೆಂಗಳ್ 

ಹ ೊಸಕ್ಲಹಾಕ್ಲ ದ ೇಹವನುನ ಹ ೊರಗ ಸ ವ ನೊ
ಹ ೇಳಿದೆಂತ ಹ ೊಸಕಹ ೊರಟ
ರ ೊೇಷ್ದಿೆಂದ ಬಡಿದು ಕ ೊೆಂದ
ಸೆಂಹರಿಸಿರ ಹತುಿಮೆಂದಿ ಸುಸುಿ ಹ ೊಡ ದ ನು
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)

ಮಾರ್ಚು ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥಾಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತಿರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಿರಿಸಿದವರು








ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತು, ಬ್ ಂಗಳ ರು
ಶಾರದ ಅರವಿಂದ್, ಬ್ ಂಗಳ ರು
ಹರಿಣಿ ರಾವ, ನವದ್ ಹಲಿ
ಶುಭಶ್ರೀ, ಸಿಡ್ನಿ
ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಂ

ಮಾರ್ಚು ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತತರ

ನಿಮಮ ಉತಿರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಏಪಿರಲ್ ೨೫ ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿಗ horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್
ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುು ಮಕೆಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
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ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅರ್ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ಕುೆಂದಣಮಯವಾದ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ರಚನ ಗ ರ್ಶಿೇಮತ್ರ ರರ್ಶಮ ಸ ೊೇಮಶ ೇಖರ್, ಬ ೆಂಗಳ್ೊರು
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‘ನನಿ ವಿನಾಃ
ನನಿವರು,
ಬದುಕಲಾರರು’
ಅಂದುಕ ಳ ೂವುದು
ಎಂದು ಆತೇಯ ಕಲಪನ !
ಹಲವು ಬ್ಾರಿ
ಬದುಕಗನವಾಯು
ಇಂಥ ತಪುಪ ಕಲಪನ !
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ಹಾಸಯ

ಗುಡ್ಡದ ಭ ತ !!!

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ

ಬಹಳ್ ಹೆಂದ ದೊರದಶ್ಾನದಲಿ ಪಿಸಾರವಾಗುತ್ರದದ "ಗುಡಡದ ಭ್ೊತ " ಧಾರಾವಾಹ ಕ ೊೆಂಚ ಭ್ಯ ಪಡಿಸಿದರೊ, ಕ ೊನ ಯ ಕೆಂತ್ರನಲಿ
ದ ವವ, ಭ್ೊತ ಪ ಿೇತ ಪ್ರಶಾಚಿ ಎಲಾಿ ಭ್ಿಮೆ ಎೆಂದು ಸಾಬಿೇತು ಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣಕ ೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದದರೊ ಕೊಡ ಮನದ ಯಾವುದ ೊೇ ಚಿಕೆ
ಮೊಲ ಯಲಿ ಅವಯಕಿ ಭ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನ ಮಾಡಿತುಿ!!
ಇದಾದ ಎರ್ ೊಟೇ ವಷ್ಾಗಳ್ ನೆಂತರ ಜೇವನದ ಕಾಲಚಕಿ ಉರುಳಿ, ಮನ ಗೆಂಡ ಮಕೆಳ್ು ಮತುಿ ಕಚ ೇರಿಯ ಕ ಲಸದ ನಡುವ ಬುಯಸಿ
ಆಗಿ, ಭ್ೊತ ಮತುಿ ಭ್ಯ ಎಲಾಿ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಗಿತುಿ. ದಿನ ನಿತಯದ ಸವಾಲುಗಳ್ು, ಅದನುನ ಎದುರಿಸಲು ಹ ಣಗುವ ಜೇವನ, ಸವಾಲುಗಳಿಗ ಉತಿರ
ಹುಡುಕುತಾಿ ನಮಮ ಸಮಯ ಜಾರಿ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿರಬ ೇಕಾದರ , ಒೆಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮಮನ ಯಲಿ ಹಟಾತಿನ ಗುಡಡದ ಭ್ೊತ ಎದುರಾಗಬ ೇಕ ?
ಗುಡಡದ ಭ್ೊತ ನ ೊೇಡಿದ ನಾನು ಮತುಿ ಯಜಮಾನರು ಇಬುರೊ ದ ೊಡಡ ಆಘಾತಕ ೆ ಒಳ್ಗಾದ ವು. ಮೆೇಲ ಒಬುರಿಗ ೊಬುರೊ
ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳದ , ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇದಕ ೊೆೆಂದು ಗತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದು ಹ ೇಗ ಎೆಂದು ತಲ ಕ ಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡ ವು. ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ನಿದ ದಯೇ
ಹತಿಲಲಿ. ಭ್ೊತ ಪರಿಹಾರದ ಯೊೇಚನ ಯೇ ಕನಸಿನ ಮೊಲ ಮೊಲ ಯಲಿ !!
ಎೆಂದಿನೆಂತ ಬ ಳ್ಗಾಯಿತು, ಮಕೆಳ್ೊ ಕೊಡ ಭ್ೊತ ದಶ್ಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರ ಅರ್ ೊಟೆಂದು ದ ೊಡಡ ಭ್ೊತದ ಪರಿಣಾಮ ಮಕೆಳ್
ಮೆೇಲ ೇನೊ ಬಿೇರಿದೆಂತ ಕಾಣಲಲಿ. ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ನಿರಾತೆಂಕವಾಗಿ ನಡ ದು ಶಾಲ ಯ ದಾರಿ ಹಡಿದರು. ನನಗ ೊೇ ಆಶ್ುಯಾ
ಭ್ೊತ ಬ ಳಿಗ ು ಕೊಡ ಸೊಯಾನ ಬ ಳ್ಕ್ಲನಲಿ ಹ ೊಳ ಯುತ್ರಿದ . ರಾತ್ರಿ ಮಾತಿವ ೇ ಭ್ೊತದ ಶ್ಕ್ಲಿ ಅೆಂತ ಓದಿದದ ನೆಂಗ , ಈ ಮಾಡಿನ್ಸ ಭ್ೊತ
ಬ ಳಿಗ ುಯೊ ರಾಜಾ ರ ೊೇಷ್ವಾಗಿ ಎದುರಿದುದ ಕೆಂಡು ನನಗ ಎಲಿಲದ
ಿ ಕ ೊೇಪ! ವಿಧಿಯಿಲಿದ ೇ ಭ್ೊತವನುನ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಬಿಟ್ುಟ ಕಚ ೇರಿಗ ನಡ ದ ವು.
ಕಡತಗಳ್ ಮಧ ಯ ಕಳ ದು ಹ ೊೇಗಿದದರೊ, ಮನಸುಸ ಭ್ೊತ ಓಡಿಸುವ ಚಿೆಂತ ಬ ೆಂಬಿಡದ ಭ ೇತಾಳ್ವಾಗಿತುಿ !
ಭ್ೊತ ಓಡಿಸ ೊೇಕ ೆ ಮನ ದ ೇವರಿಗ ೊೆಂದು ಪೂಜ ಮಾಡಿದರ ಹ ೇಗ ಎೆಂಬ ಯೊೇಚನ ಬೆಂತಾದರೊ, ಪಾಿಕ್ಲಟಕಲ್ ಆಗಿ ಹ ೇಗ
ಭ್ೊತವನುನ ಓಡಿಸಬ ೇಕು ಅೆಂತ ಆಲ ೊೇಚನ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಜ ಗೆಂಡನಿಗ ಬ ೇಗ ಬರಲ ೆಂದು ಭಿನನವಿಸಿ, ಬ ೇರ ಲಾಿ ಕ ಲಸಗಳ್ನುನ ಬದಿಗಿಟ್ುಟ ಗುಡಡದ
ಭ್ೊತವನುನ ಮನ ಯಿೆಂದ ಹ ೊಡದ ೊೇಡಿಸಿದ ವು. ನೆಂತರ ಇಬುರ ಮುಖದಲೊಿ ಏನ ೊೇ ನ ಮಮದಿ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ !
ಮುೆಂದ ರಡು ದಿನಗಳ್ಲಿ ಬ ಳ ಗ ದುದ ನ ೊೇಡಿಿೇವಿ, ಗುಡಡದ ಭ್ೊತ ತನನ ಮರಿಯನುನ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಮತ ಿ ನಮಮನ ಪಿವ ೇಶ್ ಮಾಡಿದ .
ಹ ೊೇದ ಯಾ ಪ್ರಶಾಚಿ ಅೆಂದ ಿ ಬೆಂದ ಗವಾಕ್ಷಿಲ ಗಾದ ಸೆಂಪೂಣಾ ನಿಜವಾಯಿತು ! ನಾನು ನನನ ಯಜಮಾನರು ಭ್ೊತ ದಶ್ಾನವಾದ ಮೆೇಲ
ಪಿಜ್ಞ ತಪ್ರಪ ಬಿೇಳ್ುವುದ ೊೆಂದ ೇ ಬಾಕ್ಲ !!
ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರ ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಎೆಂದು ನಿಮಮನುನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಕ ೆ ಕಾಗಕೆನ ಕಯ , ಗೊಬಕೆನ ಕಯ ಬರಿೇತಾ ಇದಿದೇನಿ ಅೆಂತ
ಅೆಂದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಡಿ. ನಮಮನ ಭ್ೊತದ ಸೆಂಪೂಣಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡಿಿಹೇನಿ ನಿಮಗಿೇಗ.
ಹಬು, ಹರಿದಿನ, ಕ್ಲಿಸಮರ್ಸ, ಹ ೊಸವಷ್ಾ ಎೆಂದು ಬಟ ಟ ಮೆೇಲ ಬಟ ಟ
ಖರಿೇದಿಸಿ, ಎಲಿವನೊನ ಉಪಯೊೇಗಿಸಕೊೆ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿ, ಒಗ ದು , ಹರವಿ ,
ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ಬಟ ಟಗಳ್ು ಮನ ಯೊಳ್ಗ ೇ ಕಾಲಟ್ಟ ಮೆೇಲ , ನಮಗ
ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಮಡಚಿ ಒಳ್ಗಿಡದ , ಹಾಗ ಗುಡ ಡ ಹಾಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲ,
ಅಲಿೆಂದಲ ೇ ಬ ೇಕಾದ ಬಟ ಟ ತಗ ೊೆಂಡು, ಬ ೇಡದುದ ಬಿಸುಟ್ು , ಈ ಸಮಸ ಯ
ಒೆಂದು ದಿನ ಗುಡಡದ ಭ್ೊತವಾಗಿ ಕಾಡುತ ಿ ಎೆಂದು ಗ ೊತ್ರಿರಲಲಿ.
ಮತ ಿ ಮತ ಿ ಪಿತಯಕ್ಷ ವಾಗುವ ಗುಡಡದ ಭ್ೊತ ನ ೊೇಡಿ
ಯಜಮಾನರು, ಮೌೆಂಟ್ ಎವರ ರ್ಸಟ ಬ ಟ್ಟ ಬ ೇಕಾದರೊ ಹತುಿ ಅನುನ
ಮಾಡಿಿೇನಿ , ಆದರ ನನನ ಕ ೈಲಾಗಲಮಮ ಈ ಬಟ ಟ ಬ ಟ್ಟ ಕರಗಿಸಕ ೆ!!
ಹಾಗಾದ ಿ ಗುಡಡದ ಭ್ೊತಕ ೆೇ ಭ್ೊತಾರಾಧನ ಯೇ ಸರಿ ಅೆಂತ್ರೇರಾ ಎೆಂದು ಕಣುು ಮಿಟ್ಕ್ಲಸಿದ !!! 
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ಲ ೇಖಕರುಗ
ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಸವಲಗಾಿ ಸಾವಧಾನ

ಕಥ

“ರಿೀ ಸಾವಮಿಗಳ , ಎಲಿೇ ಇದ ನಿಮ್ ಗಾಯನ. ಸವಲಪ ನಿಗಾ ಕ ೊಟ್ುಟ ಮೆಂತಿ ಹ ೇಳಿ. ನಮಗ ೇನೊ ಗ ೊತಾಿಗಲಾಿ ಅೆಂತ ಯಾಮಾರಿಸ
ಬ ೇಡಿ. ನಾವೂ ಸಾಕಷ್ುಟ ಧಾರ ಮೊತಾಗ ೊೇಳ್ನ ನ ೊೇಡಿದಿದೇವಿ. ಯಾವುದಕ ೆ ಯಾವದೇ ಮೆಂತಿ ಹ ೇಳಿಿದಿದೇರಲಿ”. ಧಾರ ಮೆಂಟ್ಪದ ಬಳಿಯಿದದ
ಹರಿಯರು ಕೊಗಾಡುತ್ರಿದದರು.
ತ್ರೇಡಿ ತ್ರದಿದದ ದೆಂತದ ಬ ೊೆಂಬ ಯತ್ರದದ, ಯಾವುದ ೇ ರೊಪದರ್ಶಾಗಳ್ು ಅಸೊಯ ಪಡುವೆಂತ್ರದದ ವಧುವಿನ ಪಕೆದಲಿ, ಹ ೊೆಂದಾಣಿಕ ಯೇ
ಇಲಿದ ಕಪುಪ ಮೆೈನ ಠ ೊಣಪ ವರನನುನ ನ ೊೇಡುತಿ, “ಏನು ದುರಾದೃರ್ಾಟನಪಪ ಇದು, ಇೆಂತಹ ಸುೆಂದರಿಗ ಹ ೊೇಗಿ ಈ ಗೆಂಡ ೇ? ನಾನಾದೊಿ ಆ
ಜಾಗದಲಿ ಕುಳಿತ್ರರಬಾರದಿತ ?ಿ ” ಎೆಂದು ಆ ಗೆಂಡಿನ ಜಾಗದಲಿ ತನನನುನ ಕಲಪಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಿ ಭ್ಿಮಾಲ ೊೇಕಕ ೆ ತ ರಳಿದದ ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿರ್ಸ, ಆ
ಹರಿಯರ ಕೊಗಾಟ್ಕ ೆ ವಾಸಿವ ಸಿಿತ್ರಗ ಮರಳಿದ.
ಇದುವರ ವಿಗೊ ಅದ ಷ್ುಟ ಹ ಣುುಗಳಿಗ ಮಾೆಂಗಲಯ ಕಟ್ಟಟದದನ ೊೇ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಟಸಿದದನ ೊೇ ನಮಮ ಸುಬು ಅಲಿಲಿ ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿರ್ಸ, ಲ ಕೆವ ೇ
ಇಲಿ. ಆದರ ಅವನ ೇ ತಾಳಿ ಕಟ್ುಟವ ಸಮಯ ಇನೊನ ಕೊಡಿ ಬೆಂದಿರಲ ೇ ಇಲಿ. ಲಗನಗಳ್ ಕಟ್ಟಟಸಿ, ಮುಹೊತಾವಿಟ್ುಟ, ಮದುವ ಗಳ್
ಮಾಡಿಸುವುದರಲಿ ಹರಿಯರನೊನ ಮಿೇರಿಸಿ ಪಿಸಿದಧನಾಗಿದದ ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿರ್ಸ ಗ ವಯಸುಸ ಇನೊನ ಇಪಪತ ೆಂ
ಿ ಟ್ು. ಒಬುನ ೇ ಮಗ ಚ ನಾನಗಿ ಓದಿ
ಯಾವಾದದೊಿ ಸಕಾಾರಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಾಿನ ಎೆಂದು ಆಸ ಪಟ್ಟಟದದರು ಅಪಪ ಅಮಮ.

ಚಿತಿ ರಚನ ಗ ಕು. ಮಾನಸ ಗಣ ೇಶ್

ಆದರ ಈಗಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಅದಕ್ಲೆೆಂತಲೊ ತಮಮ ಕುಲಕಸುಬಾದ ಪೌರ ೊೇಹತಯವ ೇ ಲಾಭ್ದಾಯಕವ ೆಂದು ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡಿದದ ಸುಬು,
ಅದನುನ ನಿಜವಾಗಿಸಿಯೊ ಇದದ. ತನನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ್ು ಕರುಬುವೆಂತ ಸೆಂಪಾದಿಸುತಿ, ಯಾರ ಹೆಂಗೊ ಇಲಿದ ಸುಖವಾದ ಜೇವನ ನಡ ಸಿದದ.
ಅವನಿಗ ವಯಸಾಸದೆಂತ ತೆಂದ ತಾಯಿಗಳ್ು ಅವನ ಮದುವ ಯ ಪಿಯತನ ಆರೆಂಭಿಸಿದದರು. ಆದರ ಅದು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ನಡ ಯುವೆಂತ
ತ ೊೇರಲಲಿ. ಅಲಿ ದ ೊಡಡದ ೇ ಆದ ಸಮಸ ಯಯೊೆಂದಿತುಿ... ಅದ ೇ ಸುಬುನ ಅತ್ರಅಪರೊಪವಾದ ರೊಪ.
ವಿದಾಯವೆಂತ, ಬುದಿಧವೆಂತನೊ ಅಲ ದ ಅತ್ರ ರೊಪವೆಂತನೊ ಆಗಿದದ ಸುಬು. ಯಾವುದ ೇ ಸಿನ ಮಾ ನಟ್ರ ಮಿೇರಿಸುವ ರೊಪ ಅವನದು.
ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ವರಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ವಿಶ್ವ ಸುೆಂದರಿಯೆಂತ್ರರಬ ೇಕ ೆಂಬ ಹ ಬುಯಕ ಅವನಲಿ ಮನ ಮಾಡಿತುಿ.
ಬ ೇರ ಲಿರಿಗು, ಜಾತಕ, ರಾರ್ಶ, ಗಣಗಳ್ು, ಇತಾಯದಿ ಕೊಡಿದರ ಸಾಕ ನುನತ್ರಿದದ ಸುಬು, ತನನ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಇವುಗಳಿಗ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಹುಡುಗಿ
ರೊಪವೆಂತ ಯಾಗಿರಬ ೇಕ ೆಂಬ ಶ್ರತುಿ ಹಾಕುತ್ರಿದದ. ಅವನು ಒಪುಪವ ಹುಡುಗಿಯೆಂತೊ ಇನೊನ ಅವನಿಗಾಗಿ ಬೆಂದಿರಲಲಿ. ಎರ್ ೊಟೇಸಲ ಅವನ
ಎಣಿಕ ಗಿೆಂತಲೊ ಮಿಗಿಲಾದ ಸುೆಂದರಿಯರನುನ ಅವನು ನ ೊೇಡುತ್ರಿದದ, ಆದರ ಅವರು ಅವನ ೇ ಮಾಡಿಸುತ್ರಿದದ ಮದುವ ಗಳ್ಲಿ ಬ ೇರ ಯವರ ಪಕೆ
ವಧುವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರರುತ್ರಿದರ
ದ ು.
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ಇೆಂದು ಆದದೊದ ಹಾಗ ಯೇ, ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿಸರಿಗ ಚ ಲುವಾದ ಹ ಣಿುನ ಪಕೆ ಕುಳಿತ್ರದದ ಸಾಮಯವಿಲಿದ ವರನನುನ ನ ೊೇಡಿ ಮನಸುಸ
ಕ ಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗಿತುಿ. ಒಮೊಮಮೆಮ ಸ ೊಗಸಾದ ಹುಡುಗನಿಗ ಕಪುಪ, ದಪಪ, ಅತ್ರಕುಳ್ುಳ, ಉಬುುಹಲುಿ, ಹೇಗ ಚ ಲುವ ಯಲಿದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕೆರ , ಸಧಯ
ತಾನು ಆ ವರನ ಸಾಿನದಲಿ ಇಲಿವಲಾಿ ಎೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡುತ್ರಿದದ.
ಅದ ೇಕ ೊೇ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯದಲೊಿ ಬುದಿಧವೆಂತನಾದ ಸುಬು, ಇದ ೊೆಂದು ವಿಷ್ಯದಲಿ ದಡಡನ ೇ ಆಗಿದದ. ಸುಖ ಸೆಂಸಾರಕ ೆ ರೊಪಕ್ಲೆೆಂತ
ಗುಣ ಮುಖಯ ಎೆಂದು ಅರಿಯದಾಗಿದದ. ಅವನ ತೆಂದ ತಾಯಿಗಳ್ರ್ ಟೇ ಅಲಿ, ಯಾರ ೇ ಹ ೇಳಿದರೊ ಕ ೇಳ್ದ , ನೊರಾರು ಹ ಣುುಗಳ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದದ.
*********
ಅೆಂದು ಸೆಂಜ ಹಳಿಳಯಲ ೊಿೆಂದು ವರಪೂಜ , ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಮದುವ , ಅದು ಸುಬು ಹುಟ್ಟಟಬ ಳ ದ ಹಳಿಳಯೇ. ಈಗ ಅವರ ಕುಟ್ುೆಂಬ
ಅಲಿಲಿದಿದದರೊ ಅಲಿನ ಎಲಾಿ ಸಮಾರೆಂಭ್ಗಳಿಗೊ ಸುಬು ಅಥವಾ ಅವರಪಪನ ೇ ಪುರ ೊೇಹತರಾಗಿ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದುದದು.
ಇೆಂದು ಸುಬುನ ೇ ಹ ೊರಟ್ಟದದ. ತನೊನರ ೇ ಅಲಿವ ೇ, ಟ್ಟಿಮ್ ಆಗಿ ಡ ಿರ್ಸಸ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡು. ಅಲಿ ಹ ೊೇದ ಮೆೇಲ ತನನ ಯೊನಿಫಾಮ್ಾ
ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರಾಯಿತು. ಹ ೇಗೊ ಎಲಿರೊ ತನಗ ಪರಿಚಯವಿರುವವರ ೇ. ಆದರ ತನನನುನ ಕರ ಸಿದದ ವಧುವಿನ ಮನ ಯವರು ತನನ ತೆಂದ ಯ
ಹಳ ಯ ಸ ನೇಹತರೆಂತ . ಬಹಳ್ ಒಳ ಳಯ ಜನ, ಕ ಲಸದ ನಿಮಿತಿ ಬಹಳ್ ಹೆಂದ ಯೇ ಊರು ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗಿ ಈಗ ಮತ ಿ ಬೆಂದಿದಾದರೆಂತ .
ಹಳಿಳ ಸಮಿೇಪ್ರಸಿದೆಂತ ಊರ ಲಾಿ ಮದುವ ಯ ಕಳ ಯಿೆಂದ ಶ ೇಭಿಸುತ್ರಿದುದದು ಕೆಂಡು ಬೆಂತು. ಹಳಿಳಗಳ ೆಂದರ ಹಾಗ ೇ, ಒೆಂದು ಮನ ಯ
ಮದುವ ಯೆಂದರ , ಊರ ಜನರ ಲಾಿ ಸೆಂಭ್ಿಮ ಪಡುತಾಿ, ತಮಮದ ೇ ಮನ ಯ ಕಾಯಾಕಿಮವ ೆಂದ ೇ ಭಾಗವಹಸುತಾಿರ . ಸುಬು ಕೊಡ
ಅತುಯತಾಸಹದಿೆಂದ ಮದುವ ಮನ ಗ ಬೆಂದ. ವರಪೂಜ ಯ ವ ೇಳ ಗ ತನನ ಯೊನಿಫಾಮ್ಾ ಆದ ರ ೇಷಿಮೆ ಪೆಂಚ ತ ೊಟ್ುಟ, ಭ್ಜಾರಿಯಾದ ಮೆೇಲು
ಹ ೊದಿಕ ಹ ೊದುದ ಸಿದಧನಾಗಿದದ. ವಧುವಿನ ತೆಂದ ಸುಬುನಿಗ , ತನನ ಪತ್ರನ ಹಾಗೊ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಯಯಾಪಿಕಾರ ವಧುವನುನ
ನ ೊೇಡಿದ ಕೊಡಲ ೇ ವರನ ಸಾಿನದಲಿ ತನನನುನ ಕಲಪಸಿಕ ೊೆಂಡು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ಟ, ಏಕ ೆಂದರ ಹುಡುಗಿ ಕಡುಕಪುಪ.
ನೆಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ವರನನುನ ನ ೊೇಡಿದ ಮೆೇಲೆಂತೊ “ ಪಾಪ ಇಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿರುವ ಹುಡುಗ ಜೇವಮಾನ ಪೂತಾ ಆ ಬಣುವ ೇ ಇಲಿದ
ಹುಡುಗಿಯೊಡನ ಕಳ ಯಬ ೇಕಲಿ, ನಾನು ಮಾತಿ ಏನ ೇ ಆದೊಿ ಈ ತರಹದ ಹುಡುಗಿಯನುನ ಕಟ ೊೆಳ್ಲಿಪಪ”, ಎೆಂದ ಲಾಿ ಚಿೆಂತ್ರಸುತ್ರಿದದ. ಹುಡುಗ
ಮಾತಿ ನಗುನಗುತಿಲ ೇ ವರಪೂಜ ಯಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದಾಗ ಸುಬುನಿಗ ಆಶ್ುಯಾ, “ ಅಲಿ ಇವನಿಗ ಸವಲಪನಾದುಿ ಬ ೇಜಾರಿಲವ” ಎೆಂದು.
ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಮದುವ ಯ ಮುಹೊತಾ ತಡವಾಗಿಯೇ ಇತುಿ. ಯಾವುದ ೇ ಅವಸರವಿಲಿದ ಸುಬಾುಜ ೊೇಯಿರ್ಸ ತನನ ಕಾಯಾಕ ೆ
ಬ ೇಕಾದ ಸಿದಧತ ಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಿದದ. ಮದುವ ಮನ ಹ ಣಿುನ ಕಡ ಯವರ ಕಲರವದಿೆಂದ ತುೆಂಬಿತುಿ. ಗೆಂಡಿನವರು ಹಳಿಳಯ ಗೌಡರ
ವಿಶಾಲವಾದ ಮನ ಯಲಿ ಇಳಿದುಕ ೊೆಂಡಿದದರು.
ಆ ಊರಿನಲಿ ಹರಿಯರಾದ ಗೌಡರ ೆಂದರ ದ ೇವರ ಸಮಾನ, ಅವರ ಮಾತು ಊರವರಿಗ ವ ೇದವಾಕಯ. ಊರಿನಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಮದುವ
ನಡ ದರೊ ಅಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಿಶ್ಸಯ ಗೌಡರದ ೇ. ಅದು ತಮಮದ ೇ ಮಕೆಳ್ ಮದುವ ಎನುನವಷ್ುಟ ಉತಾಸಹದಿೆಂದ ಅವರು ಭಾಗವಹಸುತ್ರಿದರ
ದ ು.
ಅವರ ಮಾತ್ರಗ ಯಾರ ೇ ಆಗಲ ತಲ ಬಾಗುತ್ರಿದರ
ದ ು. ಪ್ರಿೇತ್ರ ವಿಶಾವಸ, ಆದರದಿೆಂದ ಎೆಂತಹವರನ ನೇ ಆಗಲ ಒಲಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ನ ೈಪುಣಯತ
ಅವರಲಿತುಿ. ಆದರ ನಾಯಯವಾದ ಅವರ ಮಾತ್ರಗ ಯಾರಾದರೊ ಎದುರಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಗಿಹಚಾರ ಕ ಟ್ಟೆಂತ ಯೇ. ಅವರು ಸುಬುನ ತೆಂದ ಗ
ಬಹಳ್ ಆಪಿರು, ಮತುಿ ಸುಬುನನೊನ ಚ ನಾನಗಿ ಬಲಿವರ ೇ.
ಎಲಿರೊ ಗೆಂಡಿನ ಆಗಮನಕಾೆಗಿ ಕಾಯುತ್ರಿದದರು. ಕಾರ್ಶೇಯಾತ ಿಗ ಸಕಲ ಸಿದಧತ ಯೊ ನಡ ದಿತುಿ, ಗೆಂಡು ಗೌಡರ ಮನ ಯಿೆಂದ ಬೆಂದು
ಅಲೆಂಕೃತನಾಗಿ ಹಸ ಗ ಬರುವುದ ೊೆಂದು ಬಾಕ್ಲ.
ಆಗ ಧಾವೆಂತದಿೆಂದ ಧಾವಿಸಿಬೆಂದವರು ಗೌಡರು, ಮುಖದಲಿ ಆತೆಂಕ ತುೆಂಬಿತುಿ. ಅಲಿದದ ಬ ೇರಾರನೊನ ಗಮನಿಸದ ೇ ವಧುವಿನ
ತೆಂದ ಯನುನ ಹುಡುಕುತಾಿ ಹ ೊೇದರು. ಕ ೊೆಂಚವ ೇ ಸಮಯದಲಿ ಮದುವ ಮನ ಯಲಿ ಕ ೊೇಲಾಹಲ, ಹ ೆಂಗಸರ ಅಳ್ು, ಗುಸುಗುಸು, ಪ್ರಸು ಪ್ರಸು
ಮಾತುಗಳ್ು. ಕ್ಲವಿ ಮೆೇಲ ಬಿದದ ಮಾತುಗಳಿೆಂದ, “ಗೆಂಡು ಕಾಣಿಸುತ್ರಿಲಿ. ತನನ ಗ ಳ ಯರ ೊಡನ ಪರಾರಿಯಾಗಿದಾದನ ” ಎೆಂದು ಸುಬುನಿಗ
ಅರಿವಾಯಿತು.
“ಪಾಪ ಇನ ನೇನು ಮಾಡಾಿನ , ಪರವಾಗಿಲಿ ಬುದಿಧವೆಂತಾನ ಇದಾದನ , ನಾನ ೇನ ೊೇ ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡಿದ ”ದ ಎೆಂದ ಲಾಿ ಯೊೇಚಿಸಿದರೊ, “ರ ೇ,
ನಾನು ಇಟ್ುಟಕ ೊಟ್ಟ ಮುಹೊತಾ ಹೇಗಾಯಿೇ, ಆ ಹುಡುಗಿೇಗ ಚ ನಾನಗಿ ಹ ೊೆಂದ ೊೇ ತರ ಮುಹೊತಾಾನ ಇತುಿ ಇವತುಿ, ಪಾಪ, ಇಲಿೇವರ ಗೊ
ನಡ ದು ಹೇಗಾಗಬಾರದಿತುಿ” ಅೆಂತ ಬ ೇಜಾರೊ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡ.
ಆ ನೆಂತರ ಹುಡುಗಿಯ ಅಣು ಬೆಂದು ಹ ೇಳಿದಮೆೇಲ , ಹುಡುಗ ಮುೆಂಚ ಯೇ ಬ ೇರ ೊಬುಳ್ನುನ ಪ್ರಿೇತ್ರಸಿದುದ, ತೆಂದ ತಾಯಿಯ ಭ್ಯಕ ೆ
ನಾಟ್ಕವಾಡಿ, ಅೆಂದು ಬ ಳ್ಗ ುಯೇ ಬ ೇರ ೊೆಂದು ಕಡ ಆ ಹುಡುಗಿಯನುನ ಮದುವ ಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ, ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಯಿತು.
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ಹ ಣಿುನ ತೆಂದ ತಾಯಿಯರು ಅವಮಾನ, ದುಖಾಃ, ಸೆಂಕಟ್ಗಳಿೆಂದ ಬ ೇಯುತ್ರಿದದರು. ಗೌಡರು ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ಸಿಡಿಯುತ್ರಿದರ
ದ ು.
“ಈಯಮಮನ ತರ ಚಿನನದೆಂತ ಹ ಣುನನ ಮಾಡ ೊೆಳ ೊಳೇ ಭಾಗಯ ಆ ಮುಠಾಾಳ್ೆಂಗ ಇಲ ದೇ ಹ ೊೇಯುಿ, ಬಿಡಿ ಸಾವಮಿ, ನಿೇವಲಿ ಬ ೇಜಾರ್
ಮಾಡೆಬ ೇಕಾದ ೊೇರು, ಅವುಿ. ಆ ಮನ ಗ ಇೆಂಯಾ ಸ ೊಸ ಸ ೇರ ೊೇ ಯೊೇಗ ಇಲಾಲಿ ಬಿಡಿ” ಎೆಂದರು ಗೌಡುಿ.
“ಆದೊಿ ಗೌಡ ಿ, ಇಲಿೇವಗೊಾ ಬೆಂದು ಮದ ವ ನಿಲಿೆಂದ ಿ ನಮ್ ಮಯಾಾದ ಏನಾಗ ುೇಕು ಹ ೇಳಿ. ಮತ ಿ ಇವಳ್ನನ ಯಾರು ಮಾಡ ೊೆಳ್ಕ ೆ
ಮುೆಂದ ಬತಾಾರ , ಇನೊನ ಎಷ್ುಟ ದಿನಾ ಕಾಯುೇಕ ೊೇ ಅೆಂಥ ಪುಣಾಯತಮ ಸಿಗಕ ೆ. ಅರ್ ಟೇ ಅಲಿ, ಈಗ ಮಾಡಿರ ೊೇ ಸಿದಧತ ಗಳ್ು, ಬೆಂದಿರ ೊೇ
ನ ೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರು, ಖಚುಾಗಳ್ು ಎಲಾಿ ನಮಗ ೇನು ಸುಮೆನ ಬರುತ ಿೇನು. ಹ ೊಳ ನಿೇರಲಿ ಹುಣ ಸೇಹಣುು ಹೆಂಡದೆಂಗಾಯುಿ. ಒಳ ಳ ಮನ ಸ ೇತಾಾಳ , ಒಳ ಳ
ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಲೆದಾನ ಅೆಂತ ನನನ ಹತಿ ಇದದಬದದ ಹಣಾನ ಲಾಿ ಖಚುಾ ಮಾಡ ದ. ದುಡ ಡಲಾಿದೊಿ ಹ ೊೇಗಿಿ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗ ಆಗಿರ ೊೇ ಅವಮಾನಕ ೆ
ಏನಾದೊಿ ಹ ಚುು ಕಮಿಮ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡ ಿ ಏನೆಯ . ಅವಳಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಹ ೇಗ ಹ ೇಳ ೊೇದ್ ನಾವು”. ಕನಾಯಪ್ರತೃಗಳ್ ದುಖಾಃ ಮಿತ್ರಮಿೇರಿತುಿ.
“ಅರ್ ೊಟೆಂದ್ ನ ೊೆಂದ ೊೆೇಬ ೇಡಿ ನಿೇವು, ನಿಮಮೆಂತ ಒಳ ಳ ಜನಕ ೆ ಆ ರ್ಶವ ಮೊೇಸ ಮಾಡಾಕ್ಲಲಿ, ಈ ಊರಿನ್ಸ ಜನಾನು ಕ ೈ ಬಿಡಾಕ್ಲಲಿ.
ನೆಂಗ ವಸಿ ಟ ೈಮ್ ಕ ೊಡಿ. ಬೆಂದಿರ ೊೇ ಜನಾನ ಹಾಗ ೇ ಕಳಿಸ ುೇಡಿ ತ್ರೇೆಂಡಿ ಊಟ್ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡ್ ಹ ೊೇಗಕ ೆ ಹ ೇಳಿ. ಅೆಂಗ ೇ ನಿೇವು ವಸಿ ಬನಿನ ಏನ್ಸ
ಮಾಡಕಾಗಿದ ನ ೊೇಡಣ, ಅೆಂಗ ೇ ಆ ಜ ೊೇಯಸ ಸುಬುಪಪೆಂಗ ಹ ೊೇಗುುಡ ುೇಡಾೆಂತ ಹ ೇಳಿರಿ, ರ್ಶವಾ ಏನಾದುಿ ಒೆಂದು ದಾರಿ ತ ೊೇಸಾಾನು”.
ಗೌಡರ ಮಾತುಗಳ್ು ವಧುವಿನ ತೆಂದ ಗ ಕಾಮೊೇಾಡದ ನಡುವ ಬ ಳಿಳರ ೇಖ ಯೆಂತ ಕೆಂಡರೊ ಅದ ಲಾಿ ಭ್ಿಮೆಯೆಂದ ೇ ಭಾವಿಸಿ ಗೌಡರ
ಮಾತ್ರಗ ವಿಧಿಯಿಲಿದ ತಲ ಯಾಡಿಸಿದರು. ಗೌಡರು ಹ ಣಿುನ ತೆಂದ ಹಾಗೊ ಹಲವು ಹರಿಯರನುನ, ಹ ಣುು ಗೌರಿೇ ಪೂಜ ಮಾಡುತ್ರಿದದ ಕ ೊೇಣ ಯಲಿ
ಸಭ ಸ ೇರಿಸಿದರು.
**********
ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಮುಗಿಸಿಬೆಂದ ನ ೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರ ಲಿರೊ ಏನಾದರೊ ಪವಾಡ ಜರುಗಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಎದುರು ನ ೊೇಡುತಿಲದದರು, ಎಲಿರ
ಗಮನವೂ ಗೌಡರ ಕಡ ಯೇ.
ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿಸನು ಏನ ೊೆಂದೊ ತ ೊೇಚದ , ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರೆಂದು ಗ ಳ ಯರ ೊಡನ ವತಿದ ಒೆಂದು ಮೊಲ ಯಲಿ ಮಾತನಾಡುತಾಿ ಕುಳಿತ್ರದದ.
ಆ ವ ೇಳ ಗ ಅಲಿಗ ಬೆಂದ ಹರಿಯರ ೊಬುರು, “ಜ ೊೇಯಿಸರ ೇ ಮೆಂಟ್ಪಕ ೆ ಬರಬ ೇಕೆಂತ , ಮದುವ ಯ ಕಲಾಪಗಳ್ನುನ ಮುೆಂದುವರ ಸಬಹುದೆಂತ ,
ಗೌಡರು ಹ ೇಳ್ುತ್ರಿದಾದರ ”, ಎೆಂದರು.
ಅಲಿದದ ಎಲಿರಿಗೊ ಪರಮಾಶ್ುಯಾ, “ಓಡಿಹ ೊೇದ ಗೆಂಡ ೇನಾದರೊ ಹೆಂದಿರುಗಿ ಬೆಂದನ ೇ, ಅಥವಾ ಬ ೇರ ಯಾವುದಾದೊಿ ಗೆಂಡು
ಸಿಕ್ಲೆತ ೇ” ಎೆಂದ ಲಾಿ ಆ ಹರಿಯರನ ನೇ ಕ ೇಳಿದರು.
“ ನನಗ ೇನೊ ತ್ರಳಿಯದು, ಗೌಡರು ಎಲಿರನೊನ ಮತ ಿ ಕರ ಯಲು ಹ ೇಳಿದಾದರ ”, ಎನುನತಾಿ ಉಳಿದವರಿಗ ತ್ರಳಿಸಲು ಹ ೊರಟ್ರು. ಸುಬು
ಮೆಂಟ್ಪದ ಬಳಿಗ ಬರುವ ವ ೇಳ ಗ ಗೌಡರ ೇ ಎದುರು ಬೆಂದು,
“ಸುಬುಣಾು, ಈಗಾಗ ಿೇ ಹ ೊತುಿ ಮಿೇರಿ ಹ ೊೇಗಿದ , ಚಿಕೆದಾಗಿ ಕಾರ್ಶಯಾತ ಿ ಮುಗುಸುುಟ್ುಟ, ಮುೆಂದಿನ ಶಾಸರ ಶ್ುರು ಮಾಡಣ ಅಲಿವಾಿ”,
ಎೆಂದರು.
“ಸರಿ ಗೌಡರ , ನಿೇವು ಹ ೇಗ ಹ ೇಳಿದ ಿ ಹಾಗ , ಒಟ್ಟಟನಲಿ ನಾನು ಇಟ್ುಟಕ ೊಟ್ಟ ಮುಹೊತಾ ಪಿಶ್ಸಿವಾಗಿದ , ಹೌದು ಗೌಡ ಿೇ.. ಗೆಂಡು
ಯಾರು? ಎಲಿೆಂದ ಹುಡುಕ್ಲದಿಿ? ಅದ ೇನ ೇ ಹ ೇಳಿ ಗೌಡ ಿ, ನಿೇವಬಿಿದುುಟ ಿ ಸಾಕು, ಎಲಾಿ ಕ ಲಾಸನೊ ನಿವಿಾಘನವಾಗಿ ನಡ ದು ಹ ೊೇಗುತ ,ಿ
ನಿಮಮೆಂತ ೊೇರನನ ನ ೊೇಡಿ ನಾವು ಕಲೇಬ ೇಕು”, ಎೆಂದ ಸುಬು.
“ನೆಂದ ೇನಿದ ಸುಬುಪಾಪ, ಸಮಯ ಅೆಂದ ಿ ಎಲೊಿ ಮಾಡ ಿೇ ಬ ೇಕು, ಈ ಟ ೈಮಾನಗ ಆ ರ್ಶವ ಏನ ೊೇ ಒೆಂದು ಬ ಳ್ಕು ತ ೊೇರುಸದ, ನಾನೊ
ಧ ೈಯಾ ಮಾಡಿವಿನ, ಇನುಮೆಂದ ಏನಿದೊಿ ನಿಮೆದೇಯ, ಅಲ ೊನೇಡಿ ನಿಮಮಪಪ ಅಮಾಮವುಿ ಬೆಂದುಿ, ಸ ನೇಯಿತಿ ಮಗಳ್ ಮದ ವಗ ಅೆಂತ”, ಗೌಡರು
ಧಾವೆಂತದಿೆಂದ ಮಾತನಾಡುತಿ, “ಬ ೇಗ ತನಿಪಾಪ ಕಾರ್ಶಯಾತ ಿ ಬ ೇಕಾದುದನ ನಲಿ”, ಎೆಂದರು.
ಸುಬಾು ಜ ೊೇಯಿಸ ಹಾಕ್ಲದದ ಶ್ರಟ್ು ಕಳ್ಚಿ, ಮೆೇಲುಹ ೊದಿಕ ಹ ೊದುದ ಗೆಂಡನುನ ಎದುರು ನ ೊೇಡುತಾಿ ತನನ ಸಾಿನದಲಿ ಕುಳಿತ.
“ಸುಬುಣು, ನಿೇನು ಈಗ ಅಲಿಲಿಪಪ ಕೊತ ೊೆೇಬ ೇಕಾಗಿರಾದು, ಇಲಿ ಬಾ” ಎೆಂದು ಗೌಡರು ಗೆಂಡು ಕುಳಿತುಕ ೊಳ್ುಳವ ಜಾಗವನುನ
ತ ೊೇರಿಸಿದರು.
ಸುಬುಣು ಇವಯಾಾಕ ಹೇಗ ಹ ೇಳ್ುತ್ರಿದಾದರ ೆಂದು ತ್ರಳಿಯದ “ಇಲಿ ಗೌಡ ಿ ಇದ ೇ ಸರಿಯಾದ ದಿಕುೆ, ಗೆಂಡು ಆ ಕಡ , ಪುರ ೊೇಹತುಿ ಈ
ಕಡ ೇನ ಕೊತ ೊೆೇಬ ೇಕು” ಎೆಂದ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಗೆಂಭಿೇರವಾದ ಧವನಿಯಲಿ ಗೌಡುಿ “ ಹೌದು ಸುಬುಣು, ನಾನೊ ಅದ ೇ ಹ ೇಳಿಿರ ೊೇದು, ಗೆಂಡು ನಿೇನು ಆ ಕಡ ಕೊತ ೊೆೇ, ಪುರ ೊೇಹತುಿ,
ಅೆಂದ ಿ ನಿಮಮಪಪ ಈ ಕಡ ಕೊತ ೊೆೇತಾರ ಅೆಂತ”.
“ ಏನು, ನಾನ ೇನಾ ಮದುವ ಗೆಂಡು? ಏನ ಾೇಳಿಿದಿದೇರಾ ನೆಂಗಥಾ ಆಗಿಿಲಾಿ, ಈ ಹ ಣುನನ ನಾನು ಮದ ವ ಮಾಡ ೊೆೇಬ ೇಕಾ? ಯಾರು
ಹ ೇಳಿದುದ? ನನನನನ ನಿೇವ ೇನಾದೊಿ ಕ ೇಳಿದಾಿ?”
“ಸುಬುಣಾು ನಾನ ೇ ನಿಧಾಾರ ಮಾಡಿರ ೊೇದು, ನಿನ್ಸ ಬಗ ು ನೆಂಗ ಚ ನಾನಗ ೇ ಗ ೊತುಿ, ನಿಮಮಪಪ ಅಮಮೆಂಗೊ ನನನ ನಿಧಾಾರದಿೆಂದ
ಸೆಂತ ೊೇರ್ಾನ ಆಗಿದ . ಆ ತಲ ಮಾಸಿದ ಗೆಂಡು ಓಡಿ ಹ ೊೇಗಿ ಒಳ ಳ ಕ ಲಾಸನ ಮಾಡಿದಾದನ . ಸರಿಸರಿ ಮಾತ ಲಾಿ ಆಮೆೇಲ ಆಗಿಿ, ಮೊದುಿ ಕ ಲಸ
ನಡಿೇಲ”, ತ್ರೇಮಾಾನವಿತಿರು ಗೌಡರು.
ಅಪಪ ಅಮಮನ ಕಡ ನ ೊೇಡಿದ ಸುಬುಣು, ಅವರಿಬುರ ಮುಖ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದಿೆಂದ ಮಲಿಗ ಯೆಂತ ಅರಳಿತುಿ. ಸುತಿಲೊ ನ ರ ದಿದದ ಜನರ ಕಡ
ನ ೊೇಡಿದ ಸುಬು, ಸವಲಪ ಹ ೊತ್ರಿಗ ಮುೆಂಚಿದದ ದುಖಾಃದ ರಾಯ ಯಾರಲೊಿ ಕಾಣಲಲಿ, ಎಲಿರೊ ಮುೆಂಚಿಗಿೆಂತಲೊ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿದದರು.
ಯಾರಿೆಂದಲೊ ತನಗ ಬ ೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಹಾಗ ಕಾಣಲಲಿ.
ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ನಡುಗುತಾಿ ಸುಬು ಜ ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಿದ “ ಇಲಾಿ ಇಲಿ. ನಾನು ಆ ಕಪುಪ ಹುಡುಗಿೇನ ಮದ ವ ಆಗಲಿ, ಆ ಹುಡುಗಿೇನ ಕರಿೇರಿ
ಹ ೇಳಿಿೇನಿ”.
“ಸುಬುಣಾು, ನೆಂಗ ಲಾಿ ಗ ೊತುಿ, ಆಯಮಮ ನಿೆಂಗಿೆಂತಾ ಜಾಣ , ಆಯಮಾಮನ ನಿನ್ಸ ಬಗ ು ನೆಂಗ ಸೊಚನ ಕ ೊಟ್ಟಟದುದ ಕೊಡ, ನಿೇನಿೆಂಗ ೇ
ಹ ೇಳಿಿಯ ಅೆಂತ ಕೊಡ ಹ ೇಳಿದುಿ. ಮವಾಾದ ಇಲ ೊದೇಳ್ು ಅನ ುೇಡ, ಹರಿೇರ ಲಿ ಒಪ್ೆೆಂಡ ಿ ಮುೆಂದುವರ ಸಿ ಅೆಂತ ಕೊಡ ಹ ೇಳಿದುಿ,
ನಿೇನ ೇನೆಂತ್ರೇಯಾ?”
ಅಸಹಾಯಕತ , ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ, ತನನ ಕನಸಿನ ಗ ೊೇಪುರ ಕುಸಿದು ಹ ೊೇಗುತ್ರಿರುವ ದುಖಾಃದಿೆಂದ ಕುದಿಯುತ್ರಿದದ ಸುಬುನಿಗ
ಮಾತನಾಡಲಾಗಲ ೇ ಇಲಿ.
“ ನ ೊೇಡು ನಿೇನು ಹುಡುಗಿ ಅೆಂದಾವಗಿಬ ೇಾಕು ಅೆಂತ ಕಾಯಾಿ ಇದಿದೇಯಾ ಅೆಂತ ಗ ೊತಾಿಯುಿ. ಅಲಿ ನಿೇನು ಇರ್ ಟಲಾಿ ಒದ ೊದೇನು,
ತ್ರಳ್ೆೆಂಡಿರ ೊೇನು, ಜೇವನ ನಡಾಸಕ ೆ ರೊಪ ಅಲಿ ಗುಣ ಮುಖಯ ಅೆಂತ ತ್ರಳ್ೆೆಂಡಿಲಿ ಅನ ೊನೇದ ಆಶ್ುಯಾ. ನ ೊೇಡು ನಿೇನಿೇ ಹುಡಿುೇನ ಮಾಡೆೆಂಡ ಿ
ಸುಖಾವಗಿತ್ರೇಾಯ ಅೆಂತ ನಿಮಮಪಪ ಅಮಾಮನ ಹ ೇಳಾಿ ಅವ ಿ. ನ ೊೇಡು ಹ ಚ ು ಮಾತಾಡಾಕ ಟ ೈಮಿಲಿ, ಹರಿೇರ ಲಿ ಸ ೇರಿ ತ್ರೇಮಾಾನ
ಮಾಡುುಟ್ಟಟದಿದೇವಿ, ಜಾಣನ್ಸ ಹೆಂಗ ಒಳ ಳ ಮಾತಾನಗ್ ಕ ೇಳಿಿೇಯೊೇ, ಆಯಾವ ದಡಡನಾದ ಿ ಬಲ ಪಿಯೊೇಗಕ ೆ ನಾನು ಸಿದಧನಾಗಿೇವಿನ. ಒಟಾನಗ್ ಈ ಮದ ವ
ನಡ ದೇ ತ್ರೇರುತ ಿ. ಒೆಂದ್ ಮಾತನ ತ್ರಳ್ೆ, ಇಲಿರ ೊೇರ ಲಿ ನಿೆಂಗ್ ಒಳ ಳೇದ್ ಬಯಸ ೊೇರ ೇನ , ಅಥಾ ಮಾಡೆ”. ಗೌಡರು ಮಾತು ನಿಲಿಸಿ
ಸುಮಮನಾದರು.
***********
“ಸವಲಗಾನ ಸಾವಧಾನ, ಎನುನವೆಂತ ನನನ ಮದುವ ಗ ನಾನ ೇ ಮಹೊತಾವಿಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡ , ನಾನ ೇ ಪುರ ೊೇಹತನೊ ಆಗಿಹ ೊೇಗಿದ .ದ
ಅೆಂದ ೇನಾದರೊ ನಾನು ಆ ಹರಿಯ ಗೌಡರ ಮಾತ್ರಗ ತಲ ಬಾಗಿ ಆ ಕಪುಪ ಹುಡುಗಿಯನುನ ಕಟ್ಟಟಕ ೊಳ್ಳದಿರುತ್ರಿದದರ , ನನನ ಬಾಳಿನಲಿ ಎೆಂತಹ
ಅಮೊಲಯವಾದ ವಸುಿ ನನಗ ದ ೊರ ಯದ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿತುಿ”. ಎನುನತಾಿ ತಮಮ ಕಯ ಯನುನ ನಮಗ ಲಾಿ ಹ ೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮಾವಯಯ, ಅತ ಿಯ ಕಡ
ನ ೊೇಡುತ್ರಿದದ ನ ೊೇಟ್ದಲಿ ಧನಯತ ಯ ಭಾವ ತುೆಂಬಿತುಿ. ಅತ ಿಯ ನಗುವಲಿ ತುೆಂಟ್ ಕಳ ಕೆಂಡಿತುಿ. 
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಸ ೀಪಿನ ಡ್ನ ದ್ ೀಣಿಯಾಟ

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡ್ುಲ

ಬ್ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ:


ಫೇಮಿನ ಒೆಂದು ತುೆಂಡು (FOAM)



ಒೆಂದು ಟ ಿೇನಲಿ ನಿೇರು



ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯುವ ದಿವ (Dishwashing liquid)

ವಿಧಾನ:


ಚಿತಿದಲಿ ತ ೊೇರಿಸಿರುವೆಂತ ಫೇಮ್ ಕತಿರಿಸಿ



ಕತಿರಿಸಿದ ಜಾಗದಲಿ ಲಕ್ಲವಡ್ ಸ ೊೇಪ್ ಅನುನ ಹಚಿು



ನಾಜೊಕಾಗಿ ಈ ತುೆಂಡನುನ ಈಗ ನಿೇರಿನಲಿ ತ ೇಲಬಿಟ್ುಟ, ಅದು ಅಲಿೆಂದಿದಲಿಗ ಹರಿದಾಡುವುದನುನ ಕಾಣಿರಿ

ಏನಾಗುತತದ್ :
ಲಕ್ಲವಡ್ ಸ ೊೇಪ್ ಒೆಂದು ಸಫಾಾಕಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ . ಅೆಂದರ ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ ೈ ಒತಿಡವನುನ ತ ೊಡ ದು ಹಾಕುವೆಂತಹದುದ.
ಇೆಂತಹ ದಿವವನುನ ಆ ದ ೊೇಣಿಯಾಕಾರದ ಫೇಮ್ ತುೆಂಡಿಗ ಹಚಿು ನಿೇರಿನಲಿ ಬಿಟಾಟಗ, ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ ೈ ಒತಿಡವು ಮುರಿದು ಬಿೇಳ್ುತಿದ .
ಇದರಿೆಂದ ಒೆಂದಷ್ುಟ ರಭ್ಸವು ಉತಪತ್ರಿಯಾಗುತಿದ . ಈ ರಭ್ಸವು, ಅರ್ ಟೇನೊ ಭಾರವಿಲಿದ ಫೇಮ್ ಅನುನ ತಳ್ುಳತಿದ . ಹೇಗಾಗಿ ಆ ಫೇಮ್
ತುೆಂಡು ಅಲಿೆಂದಿಲಿಗ ಓಡಾಡುತಿದ .



ಮೊದಲನ ಯ ಜ ೊೇಡಿ- ಕುವ ೆಂಪು -೧೯೫೫ರಲಿ ರಾಮಾಯಣದಶ್ಾನೆಂ ಕೃತ್ರಗಾಗಿ,
ಕ .ಪೂಣಾಚೆಂದಿ ತ ೇಜಸಿವ ೧೯೮೭ರಲಿ - ಚಿದೆಂಬರ ರಹಸಯ ಕೃತ್ರಗಾಗಿ.
ಎರಡನ ಯ ಜ ೊೇಡಿ – ಡಿ.ವಿ.ಗುೆಂಡಪಪ – ಅ೯೬೭ರಲಿ ರ್ಶಿೇಮದ್ ಭ್ಗವದಿುೇತಾತಾತಪಯಾ ಅಥವಾ ಜೇವನಧಮಾಯೊೇಗ ಕೃತ್ರಗಾಗಿ.
ಬಿ.ಜ.ಎಲ್.ಸಾವಮಿ – ೧೯೭೮ರಲಿ ಹಸುರುಹ ೊನುನ ಕೃತ್ರಗಾಗಿ.

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯುಕರಮವಿದಿರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

Wattle Grove Public School, cressbrook Drive, Wattle Grove NSW 2173
Book your seats - sugamakananda@gmail.com
Entry $20 per Family (Dinenr included)

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ್ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡ್ುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶುನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತಮ ತು
ಸೊಚನ ಗ ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಾಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಾಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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