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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ – ಸಿಡ್ಿ – ೨೦೧೪ ಈಗಿನ ಸುದಿಿ 

ಕ್.ಎಸ್. ನ್ ರವರ ಸಿರಿಗ್ರ್ಯ ನಿೇರಿನ್ಲಿ ... 
ಪ್ಿೇಮ್ಗಿೇತ್ ಕ್ೇಳ್ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಶ್ಿೇನಿವಾಸ ನಾಯಕರು ೧೫ನ್ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲಿ ಿ475000 ಕೊೂ ಹ್ಚ್ುು ಕನ್ನಡ 
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದ್ಾಾರ್. ಹ್ಸರು ಚಿರಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿ ಿವ್ೇ? ಕನಾಾಟ್ಕ ಶಾಸಿರೇಯ 
ಸಂಗಿೇತ್ ಎಂದರ್ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬ್ರುವುದು  ಂಬ್ೊೇದರ  ಕುಮಿಕರ. ಈ ಹಾಡಿನ್ 
ರಚ್ನ್ಕಾರರು ಪುರಂದರದ್ಾಸರು. ಮ್ುಂಚಿನ್ ಹ್ಸರು ಸಿೇನ್ಪಪ ನಾಯಕ. ಅವರ ಭಕ್ಲ ಿ
ಪೂವಾಕ ಹಾಡುಗಳ್ು ಭಗವಂತ್ನ್ ಸ್ಟಾಮಿಪಾಕ್ೂ ಕರ್ದ್್ೊಯುಾತ್ದಿ್್. ಪುರಂದರದ್ಾಸರನ್ುನ 
ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಮ್ತ್ು ಿಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವ ಭಾಗಾ ಸಿಡಿನವಾಸಿಗಳಿಗ್ ದ್್ೊರ್ಯಿತ್ು. 
ಪುರಂದರ ಸಮಿತ್ರಯವರು ಆಯೇಜಿಸಿದಾ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರ ಆರಾಧನ್ ಸಿಡಿನಯಲಿ ಿಸತ್ತ್ 
ಹದಿನಾ ೂನ್ೇ ವರ್ಾದ ಸಂಭಿಮ್ದ ಆಚ್ರಣ್ಯಾಗಿದುಾ ಏಮಿಾಂಗಟನ್ ಕಮ್ುಾನಿಟಿ 
ಆವರಣದಲಿಿ ಎರಡನ್ೇ ಫ್ಬ್ಿವರಿ ಭಾನ್ುವಾರದಂದು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತ್ು. ಸಿಡಿನಯ 
ವಿಶಿ ಹಿಂದೊ ಪರಿರ್ತ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಕೊಡ ಈ ಕಾಯಾಕಿಮ್ದ ಯೇಜನ್ಯಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ುಿ.  

ವ್ೇದಿಕ್ಯಲಿಿ, ಕೃರ್ಣನ್ ವಿಗಿಹ ಮ್ತ್ುಿ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರ ಭಾವ ಚಿತ್ಿ, ನ್ಂದ್ಾ 
ದಿೇಪಗಳ್ು, ಹೊವುಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಕಂಗ್ೊಳಿಸುತ್ರಿತ್ುಿ. ಮೊದಲಿಗ್ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಿಳಾಳರಿ 
ಗಿೇತ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುಿ ನ್ವರತ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯನ್ುನ ಹಾಡಿದರು. ಇದ್್ೇ ಸಮಿತ್ರಯವರು ಜನ್ವರಿ 
19ರಂದು ಮ್ಕೂಳಿಗ್ ಮ್ತ್ು ಿಯುವಕ ಯುವತ್ರಯರಿಗ್ ದ್್ೇವರನಾಮ್ದ ಹಾಡುಗಾರಿಕ್ ಸಪರ್್ಾ 
ಏಪಾಡಿಸಿತ್ು.ಿ ಅದರ ವಿಜ್ೇತ್ರಿಗ್ ಬ್ಹುಮಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ವಿತ್ರಿಸಿದರು. ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ 
ಕಲಿಯುತ್ರಿರುವ ಹ ವಾರು ಚಿಕೂ ಮ್ಕೂಳ್ು ಮ್ತ್ು ಿಯುವಕ ಯುವತ್ರಯರು ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ 
ದ್ಾಸರಪದಗಳ್ನ್ುನ ಸುಶಾಿವಾವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು.  

ಕಾಯಾಕಿಮ್ದಲಿಿ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ವವಿಧ ಭಕ್ಲಯಿಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾರು. ಅವುಗಳ್ು 
ಶಿವಣಂ, ಕ್ಲೇತ್ಾನ್ಂ, ಸಮರಣಂ, ಪಾದಸ್ಟ್ೇವನ್ಂ, ಅಚ್ಾನ್ಂ, ವಂದನ್ಂ, ದ್ಾಸಾಂ, ಸಖ್ಾಂ, 

ಆತ್ಮನಿವ್ೇದನ್ಂ. ಒಂದ್್ೊಂದು ಗುಂಪು ಒಂದ್್ೊಂದು ಭಕ್ಲವಿಿರ್ಾನ್ವನ್ುನ ಆಯ್ಕೂ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹಾಡಿದರು.  ಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಷ್ೇಕ್ ಎಂಬ್ುವವರು ಒಂದ್್ೊಂದು ಭಕ್ಲಿ 
ವಿರ್ಾನ್ವನ್ೊನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಿೇರಾಬಾಯ್ ರ ಕೃರ್ಣನ್ ಭಕ್ಲ ಿ“ದ್ಾಸಾಂ” ಗ್ ಒಳ ಳ್ಯ 
ಉದ್ಾಹರಣ್. “ಸಖ್ಾಂ” ಗ್ ಒಳ ಳ್ಯ ಉದ್ಾಹರಣ್ ಅಜುಾನ್. “ಆತ್ಮನಿವ್ೇದನ್ಂ” ನ್ಲಿಿ 
ಬ್ರುವ ಭಕ್ಲಿ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಭಗವಂತ್ನಿಗ್ ಸಮ್ಪಾಣ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು. 
ದ್ರಿಪದಿಯ ಭಕ್ಲ ಿಆತ್ಮನಿವ್ೇದನ್ಂ.  

ಮ್ಕೂಳ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕ್ ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇಲ್ ದ್್ೊಡಡವರ ಗುಂಪು ಹಾಡಿಗ್ 
ಸಿದಾವಾಗುತ್ರಿರಬ್ೇಕಾದರ್, ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದಿರುವವರಿಗ್ಲಾ ಿತ್ಣಣನ್ಯ ಮ್ಜಿಗಿ್ 
ಸರಬ್ರಾಜಾಯಿತ್ು. ಚಿಕೂಮ್ಕೂಳಿಗ್ ಬಿಸೂತ್ ಇತಾಾದಿ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ೂ ಸಿಕ್ಲೂತ್ು.  
      (ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ) ... 

 

ತ್ನ್ುವ ನಿೇರ್ೊಳ್ಗದಿಾ ಫ ವ್ೇನ್ು ...  
ದ್ಾಸರ ರಚ್ನ್ ಕ್ೇಳ್ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=47q1BvDJoc0
http://www.youtube.com/watch?v=lvsMPy7bgyk
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ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೂರ ಎಂಬ್ ಹ್ಸರಿನ್ ಚ್ ನ್ಚಿತ್ಿದ ಒಂದು ಅಮೊೇಘ ಹಾಡು “ಒ ವ್ ಜಿೇವನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೂರ” 

ಎಂದು. ಈ ಹಾಡು,  ನಾಯಕ ನಾಯಕ್ಲ ಸುತಾಿ ಚಿತ್ರಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್್ ನಿಜ. ಆದರ್ ಆ ಗಿೇತ್ಯ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 

ನ್ೊೇಡಿದ್ಾಗ, ಒ ವು ಎಲ್ಿಲಿಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಿದ್್ ಎಂಬ್ುದರ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಡುತ್ಿದ್್.  ಧುಮಿಮಕ್ಲೂ 

ಹರಿಯುವ ಜ ರ್ಾರ್ಯಲಿಿ, ದುಂಬಿಯ ಝೇಂಕಾರದಲಿ,ಿ ಹೊವಿನ್ ಪರಿಮ್ಳ್ದಲಿಿ ಒ ವಿದ್್ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುತಾಿ 

ಪಂಚ್ಮ್ದಲಿಿ ಕೊಗುವ ಕ್ೊೇಗಿಲ್ಯ ಸಿರದಲಿಿ, ಭೊಮಿಯ ಚ್ ುವ ೊಿ ಒ ವಿದ್್ ಎಂದು ವಿಸಿರಿಸುತ್ಿದ್್. ಫ್ಬ್ಿವರಿ 

ಎಂದರ್ “ವಾಾಲ್ಂಟ್ೈನ್್ ಡ್ೇ” ಎಂಬ್ುದರ ನ್ನ್ಪು ತ್ಟ್ಟನ್ ಬ್ರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಿೇಠಿಕ್ ಮಾಡಿದ್್.  

ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ನ್ಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿಯುವ ಇನ್ೊನಂದು ಮ್ುಖ್ಾ ಅಂಶವ್ಂದರ್ “ಒ ವಿನ್ ಆರಾಧನ್ಗ್, ಒ ವ್ಂಬ್ುದ್್ೇ ಹೊವು” ಮ್ತ್ುಿ  “ಒ ವು ಬ್ದುಕ್ಲಗ್ 

ಬ್ಂಗಾರದ ಸಮಾನ್ ಕೊಡ” ಎಂದು. ನಾವು ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮದಿ ಶಾಂತ್ರಗಾಗಿ ಹಾತ್ೊರ್ಯುತ್ರಿರುತ್ರಿೇವಿ. ಬ್ಹುತ್ೇಕ ಬಾರಿ ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ಿ ಮ್ುತ್ಿ 

ಹ್ಣ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುವ ಸಂಬ್ಂಧಗಳ್ು ಪಿಿೇತ್ರ ತ್ೊೇರುತ್ರಿದಾರೊ ಅದರ ಅರಿವು ನ್ಮ್ಗಾಗಿರುವುದಿ ಿ. ಮ್ತ್ಿಷ್ೊಟೇ ಬಾರಿ ಅವರ ಕರ್ಟ ಸುಖ್ ಕ್ೇಳ್ುವರ್ೊಟ ಪುರುಸ್ಟ್ೊತ್ುಿ 

ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳದ್್ ಕಾ  ದೊಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿೇವಿ. ಕ್ ವೊಮೆಮ ಅಡಡಬ್ರುವ ಯಾವುದ್್ೊ ಅಹಂನಿಂದ ಮಾತ್ು ಕಥ್ ನಿಲಿಿಸುತ್ರಿೇವಿ.  

ನಿಜ, ಮ್ನ್ುರ್ಾ ಅಂದಮೆೇಲ್ ರಾಗ ದ್್ಿೇಷಾದಿಗಳ್ು ಇರುತ್ಿವ್. ಆದರ್ ಅದನ್ುನ ಮಿೇರಿ ನ್ಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಪ್ಿೇಮ್ ಸಿರೊಪದಿಂದ ಜನ್ರ್ೊಡನ್ 

ಬ್ರ್ತಾಗ, ಅಲಿಿ ಉದಯಿಸುವ ಸಂತ್ೊೇರ್ ಸುತ್ಿ ಮ್ುತ್ಿಲಿನ್ವರಲಿಿ ಆಪಾಾಯತ್ಯನ್ುನ ಹುಟ್ುಟಹಾಕುತ್ಿದ್್ ಮ್ತ್ುಿ ಹಾಗ್ ಬ್ಳ್ಯುವ ಆ ಒಳ ಳ್ಯ ಸಂಬ್ಂಧವು 

ಒಂದು ಒಳ ಳ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಾಣಕ್ೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ಿದ್್ ಅ ಿವ್ೇ! 

ಹ್ಚಾುದರ್ ಅಮ್ೃತ್ವೂ ವಿರ್ವ್ನ್ುನವಂತ್, ಪ್ಿೇಮ್ ಅಥವಾ ಒ ವನ್ುನ ಹಿತ್ಮಿತ್ವಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ ಪಡಬ್ೇಕ್ೇ ವಿನ್ಃ ಸ್ಟ್ಿೇಚಾಾಚಾರ 

ಮೆೈದ್್ೊೇರಬಾರದು ಎನ್ುನವ ಎಚ್ುರಿಕ್ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿ್ಗ್ ತ್ರಳಿದಿರಬ್ೇಕು. ಅಡಿಲ್ೇಡ್ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಕೃರ್ಣ ಪಿಸ್ಟಾದ್ ಅವರ ಚ್ುಟ್ುಕವೊಂದು ಹಿೇಗಿದ್್ 

“ಚ್ುಂಬಿಸುವವರು ಇಲಿಿ ಬ್ಹಳ್, ಆದರ್ ಎದ್್ಯಲಿ ಪ್ಿೇಮ್ವ ಬಿಂಬಿಸುವವರು ವಿರಳ್”. ತ್ುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾದ ಅಥಾ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟಾಲಿದು. ಒ ವು 

ತ್ೊೇಪಾಡಿಕ್ಗ್ ಮಿೇಸಲಾಗಿರದ್್, ಪ್ಿೇಮ್ದ ಅಂಕುರವು ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿಿ ಆಗಬ್ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ಿ ಜಿೇವನ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೂರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ 

ನ್ದಿಯಂತ್ ಒ ವ್ಂಬ್ ರ್ಾರ್ಯಿಂದ ಆಗುತ್ಿದ್್ಯ ಿವ್ೇ! ಎ ಿರ ೊಿ ಒ ವಿನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೂರವಾಗಲಿ  

 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ – ಸಿಡ್ಿ – ೨೦೧೪ ಈಗಿನ ಸುದಿಿ 

(ಹಿಂದಿನ್ ಪುಟ್ದಿಂದ) ... “ಶಿವಣಂ ಭಕ್ಲ ಿವಿರ್ಾನ್” ಆರಿಸಿ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ನಿಮ್ಾ  ರಾವ್ ತ್ಂಡದವರು “ನಾ ಡ್ೊಂಕಾದರ್ೇನ್ು ನಿನ್ನ ನಾಮ್ ಡ್ೊಂಕ್ ವಿಠ ” ಹಾಡಿದರು. 

“ಕ್ಲೇತ್ಾನ್ಂ” ವಿಧದಲಿ ಿಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಚಿತಾಿ ಕೃರ್ಣಮ್ೊತ್ರಾ “ರಾಮ್ ಮ್ಂತ್ಿವ ಜಪಿಸ್ಟ್ೊೇ”, ಪಿಸಿದಾ ಗಾಯಕ್ಲ ಮ್ತ್ುಿ ಗುರುಗಳಾದ ಉಮಾ ಅಯಾರ್ ಮ್ತ್ು ಿಅವರ 
ಶ್ರ್ಾರು “ಸಮರಣಂ” ಭಕ್ಲಿ ವಿರ್ಾನ್ದಲಿಿ “ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮ್ದ ಸಮರಣ್”, ಶ್ಿೇ ದಿವಾಕರ್ ತ್ಂಡ “ಪಾದ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಂ” ಭಕ್ಲಿ ಮಾಗಾದಲಿಿ “ನ್ಂಬಿದ್್ ನಿನ್ನ 
ಪಾದವ” ವಿೇಣಾ ವಾದನ್ದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಹಾಡಿದರು. “ಅಚ್ಾನ್ಂ” ವಿಧದಲಿಿ ಮೆೇರ್ಾ ಪಾಟ್ಕ್ ತ್ಂಡ ಹಿಂದೊಸ್ಟಾಿನಿ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ “ಹ್ೇಗ್ ಮೆಚಿುಸಲಿ” ಹಾಡಿದರು. 
“ವಂದನ್ಂ” ಭಕ್ಲಿಯಲಿ ಿಕ ಪನಾ ರಾಮ್ು ತ್ಂಡ “ಕಂಡು ಕಂಡು ನಿೇ ಎನ್ನ” ಹಾಡಿದರು. “ದ್ಾಸಾಂ” ಭಕ್ಲ ಿಮಾಗಾದಲಿಿ ಶ್ಿೇ ಮೆೈಸೊರ್ ನಾಗರಾಜ್ ತ್ಂಡ 
ಮೊೇಹನ್ ರಾಗದಲಿಿ  “ಬಿಡ್ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಂಕವಿನ್ನೇಕ್ೊೇ” ಮಾಾಂಡ್ೊಲಿನ್ ಸಹಿತ್ ಹಾಡಿದರು. “ಸಖ್ಾಂ” ಭಕ್ಲ ಿವಿರ್ಾನ್ದಲಿ ಿಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪುಷಾಪ ಜಗದಿೇಶ್ 
ತ್ಂಡ “ನಾನ್ೇಕ್ ಬ್ಡವನ್ೊೇ ನಾನ್ೇಕ್ ಪರದ್್ೇಸಿ” ಭಾವಗಿೇತ್ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಹಾಡನ್ುನ ಪುಷಾಪ ಅವರು ದಿವಂಗತ್ ಮೆೈಸೊರ್ 
ಅನ್ಂತ್ಸ್ಟಾಿಮಿಯವರಿಗ್ ಅಪಾಣ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಟ್ಟ ಕಡ್ಯದ್ಾಗಿ “ಆತ್ಮ ನಿವ್ೇದನ್೦” ವಿರ್ಾನ್ದಲಿಿ ಲಿವಪೂಾಲ್ ಭಜನ್ ಗುಂಪು “ನಾನ್ೇನ್ು ಮಾಡಿದ್್ನ್ು” 
ಹಾಡಿದರು. ಎಲಾಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೊ ಶ್ಿೇ ಶ್ಿೇನಾಥ್ ಮ್ತ್ುಿ ಶ್ಿೇ ಉದಯ್ ಶ್ವಮ್ೊತ್ರಾಯವರು ತ್ಬ್  ನ್ುಡಿಸಿದರು. 

ಕಾಯಾಕಿಮ್ದ ಸಮ್ಯ ಸೊಚಿಕ್ ಒಂದು ಗಂಟ್ಗ್ ಅಂತ್ಾ ಎಂದಿತ್ು.ಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನ್ನರಡು ಮ್ುಕಾೂಲಿಗ್ ದ್್ೇವರ ಆರತ್ರ ಮ್ತ್ುಿ ಪೂಜ್ಯಾಗಿ, 

ಸಭಿಕರು ಕೊಡ ಸ್ಟ್ೇರಿ “ಭಾಗಾದ  ಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ” ಹಾಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತ್  ಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ುನ ಕಣುಣ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಮಾಡಿದರು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ರ್ಾಾನ್ಹ ಒಂದು ಗಂಟ್ಗ್ ಎ ಿರಿಗೊ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ  ್ಭಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಕಡ್ಿ ಕಾಳ್ು ಗುಗುುರಿ, ಬ್ೊಂದಿಲಾಡು, ಹಪಪಳ್, 

ಉಪಿಪನ್ಕಾಯಿ ಮ್ತ್ುಿ ಮ್ಜಿಿಗ್ ಬ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಹಿರಿಯರು, ಕ್ಲರಿಯರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಊಟ್ದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮಾತ್ು ಕಥ್ ಆನ್ಂದಿಸಿದರು.  
ಪುರಂದರ ಸಮಿತ್ರಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎ ಿರಿಗೊ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ನ್ುನ ಅಪಿಾಸಿದರು. ದ್ಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ, ಮೆ ುಕು ಹಾಕುತಾ ಿ

ಹ್ೊರಟ್ ಜನ್ರಿಗ್ ಫ್ಬ್ಿವರಿಯ ಮೊದ  ಭಾನ್ುವಾರ “ಮಾನ್ವ ಜನ್ಮ ದ್್ೊಡಡದ್ಾಗುವಂತ್” ಮಾಡಿತ್ು.ಿ  
 

ವರದಿ:  ಸಿಿತಾ ಮೆೀಲೆತಕೀಟೆ 

ಚಿತ್ಿಗಳ್ು: ರ್ೇಖಾ ಕಾಂತ್  
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ನಮಿವರು ನಾ (ವರಿಯದ) ಕಸತೂರಿ – ಭಾಗ ೧ 

ನಾ. ಕಸೊಿರಿ ( ಜನ್ನ್ : 25.12.1897 - ಮ್ರಣ 14.8.1987 )  ಎಂದು ಖಾಾತ್ರಾದ ನಾರಾಯಣ ರಂಗನಾಥ ಕಸೊಿರಿಯವರು ಹುಟಿಟದುಾ 
ಕ್ೇರಳ್ದ ತ್ರರುಪುನಿತ್ೊಿರು ಎಂಬ್ ಗಾಿಮ್ದಲಿಿ. ಅವರ ತ್ಂದ್್ ನಾರಾಯಣ, ವಕ್ಲೇ ರ ಕಛ್ೇರಿಯಲಿ ಿಕ್ ಸ ಮಾಡುತ್ರಿದಾರು. ಕಸೊರಿಿಯವರಿಗ್ 
ಕ್ೇವ  6 ವರ್ಾ ವಯಸ್ಟಾ್ಗಿದ್ಾಾಗ ಅವರ ತ್ಂದ್್ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡರು. ನ್ಂತ್ರ ಕಸೊರಿಿಯವರು ಅವರ ತಾಯಿಯ ತ್ಂದ್್ ಅಂದರ್ ಅಜನಿ್ 
ಆರ್ೈಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ದರು. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಾಸ್ಟಾದ ಮೆೇಲ್ ಎನಾಾಕು ಮ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ಇಂಟ್ರ್ ಮಿೇಡಿಯಟ್ ಓದಿದರು. ನ್ಂತ್ರ 
ತ್ರರುವನ್ಂತ್ಪುರದ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿ ಿಬಿ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡ್ದರು.  

ತ್ರರುವನ್ಂತ್ಪುರದ ಪರಿಢಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಕಸೊಿರಿಯವರು ಅರ್ಾಾಪಕ ವೃತ್ರ ಿಹಿಡಿದರು. ಜ್ೊತ್ 
ಜ್ೊತ್ಗ್ ಸಂಜ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ಕಾನ್ೊನ್ು ಓದನ್ೊನ ಮ್ುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ ಿಬ್ರವಣಿಗ್ ಹುಚ್ುು 
ಪಾಿರಂಭವಾದದುಾ ಪಿೇಪಲ್ ಫ್ಿಂಡ್ ಎನ್ುನವ ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಲ್ೇಖ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ಯುವುದರ ಮ್ೊ ಕ. 
ಜ್ೊತ್ಗ್ ಹ್ೈಸೊೂ ು ಮ್ತ್ ಿಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ತಾವ್ೇ ನಾಟ್ಕಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ದು ಆಡಿಸುತ್ರಿದಾರು.  

ಕಸೊಿರಿಯವರು ತ್ಮ್ಮ 14ನ್ ವಯಸಿ್ನ್ಲಿಿಯ್ಕೇ ತ್ಂದ್್ಯ ತ್ಂಗಿಯ ಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿ 
ಗೃಹಸ್ಟಾೆಶಿಮ್ಕೊೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.  ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಗ್ಗ್ ಅರಿವ್ೇ ಇರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅವರು ಮೆೈಸೊರಿನ್ 
ಡಿಬಿಸಿ ಹ್ೈಸೊೂಲಿನ್ಲಿ ಿಅರ್ಾಾಪಕರಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದರು. ಅಲಿಿಂದ ಮ್ುಂದ್್ ಅವರು ಬ್ನ್ುಮ್ಯಾ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ 
ಉಪನಾಾಸಕರಾದರು. ಚ್ರಿತ್ಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಮ್ತ್ು ಿಅಥಾ ಶಾಸರ ಬ್ೊೇಧಿಸುತ್ರಿದಾರು. ಆಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯ ು 
ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ ಕಸೊಿರಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲಿ ಿಇರುವ ಸ್ಟ್ೊಗಡನ್ುನ ಈ ಹಿಂದ್್ ಯಾರೊ 
ಅನಾವರಣಗ್ೊಳಿಸಿರದ ರಿೇತ್ರ ಹ್ೊರತ್ಂದರು. ಕನ್ನಡಕ್ೂ ಒಂದು ಘನ್ತ್ಯನ್ುನ ತ್ಂದುಕ್ೊಟ್ಟರು. 
ಕಸೊಿರಿಯವರು ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲ್ೇಿ ಅ ಿದ್್, ಶ್ವಮೊಗು, ದ್ಾವಣಗ್ರ್ ಕಾಲ್ೇಜಿಗಳ್ ೊಿ ಅರ್ಾಾಪಕ ವೃತ್ರಿ 
ನ್ಡ್ಸಿದರು.  

ಹುಟಿಟನಿಂದ ಮ್ಲ್ಯಾಳಿ ಆದರೊ ಮೆೈಸೊರಿಗ್ ಬ್ಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ು ಕನ್ನಡ ಕಸೊರಿಿ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಸ್ಟಾಬಿೇತ್ು ಮಾಡಿದವರು     
ನಾ. ಕಸೊಿರಿಯವರು. ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಇರ್ುಟ ಶ್ಿೇಮ್ಂತ್ವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸಬ್ಹುದ್್ೇ ಅಂತ್ ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇ ಮ್ೊಗಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ರಳಿಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಮಾಡಿದ 
ಕ್ಲೇತ್ರಾ ಕಸೊರಿಿಯವರದು. ಅವರು ವೃತ್ರ ಿಪಾಿರಂಭ ಮಾಡಿದುಾ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಮ್ಹಾರಾಜ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ಇತ್ರಹಾಸದ ಉಪಾದ್ಾಾಯರಾಗಿ. 
ನ್ಂತ್ರ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ು ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಾಾಪಕರಾದರು. ಇದರ ಜ್ೊತ್ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅವರು ಇತ್ರ್ ಹವಾಾಸಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಸುತ್ುಿಮ್ುತ್ಲಿಿನ್ವರಿಗ್ ಆತ್ರೀಯರಾದರು. ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿ ಿಮೊಟ್ಟ ಮೊದ ು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕ್ೇಂದಿವೊಂದನ್ುನ ಪಾಿರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಅದರ 
ವಿವರ ಹಿೇಗಿದ್್. ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ಶ್ಿೇ ಎಂ. ವಿ. ಗ್ೊೇಪಾ ಸ್ಟಾಿಮಿಯವರು, ಶ್ಿೇಸ್ಟಾಮಾನ್ಾನಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಎಂಬ್ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಕಾಯಾಕಿಮ್ವನ್ುನ 
ಪಾಿರಂಬಿಸಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಹಂಬ್ಲಿಸಿದಾರು. ಮೆೈಸೊರು ನ್ಗರಪಾಲಿಕ್ಯವರು ಕ್ೊಟ್ಟ ಅನ್ುದ್ಾನ್ದಿಂದ ಮ್ತ್ುಿ ಗ್ೊೇಪಾ ಸ್ಟಾಿಮಿಯವರು 
ಹಾಲ್ಂಡಿನಿಂದ ತ್ಂದ ಒಂದು ಟಾಿನ್ಸ್ ಮಿಟ್ರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ ಸ ಪಾಿರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಆದರ್ ಈ ಕ್ೇಂದಿಕ್ೂ ಏನ್ು ಹ್ಸರಿಡಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ 
ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಟ್ ಮ್ೊಡಿದ್ಾಗ ಕಸೊರಿಿಯವರು ಸೊಚಿಸಿದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎನ್ುನವ ಹ್ಸರು ಎ ಿರಿಗೊ ಸಮ್ಮತ್ರಯಾಯಿತ್ು. ಅಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎನ್ುನವ 
ಹ್ಸರಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿ ಿಪಿಸ್ಟಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ೇಂದಿ ಇಂದು ಭಾರತ್ದ್ಾದಾಂತ್ ಬ್ಳ್ದಿದ್್. ಎ ಿಕೊೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎನ್ುನವ ಹ್ಸರ್ೇ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಯಾಗಿದ್್. ಇದ್್ೊಂದು ಕಸೊಿರಿಯವರ ಹ್ಗುಳಿಕ್. ಅವರ ಎಲಾಿ ಕೃತ್ರಗಳ್ು ಅವರ ಲಾಲಿತ್ಾಪೂಣಾ ಪಿಬ್ಂಧಗಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿವ್. ಕ್ೈಲಾಸಂ 
ಅವರದು ಒಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಮಾತ್ುಗಾರಿಕ್ಯಾದರ್, ಕಸೊಿರಿಯವರದು ಇನ್ೊನಂದು ರಿೇತ್ರ. ಕಸೊರಿಿಯವರು ರಾಶ್ಯವರ ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ 
ಕ್ೊರವಂಜಿ ಹಾಸಾ ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ಇಪಪತ್ೈದು ವರ್ಾಗಳ್ ಕಾ  ಸಮ್ಥಾವಾಗಿ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದಿದುಾ ಕನ್ನಡದ ಹಾಸಾ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಕ್ೂ 
ಒಂದು ಭದಿವಾದ ಬ್ುನಾದಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಟಿಟತ್ು. ಅಣಕುಹಾಡುಗಳ್ು ಕಸೊಿರಿಯವರ ಹಾಸಾದ ಇನ್ೊನಂದು ಮ್ಗುು ು.  

ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಅಶು ನಾಟ್ಕಗಳ್ನ್ುನ  ಬ್ರ್ದು ಆಡಿಸಿದರು. ಅಂದರ್ ಬ್ಳ್ಗ್ು ಎ ಿರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್ಾಗ ಸಂಜ್ ನಾವೊಂದು ನಾಟ್ಕ 
ಆಡ್ೊೇಣ ಅಂತ್ ತ್ರೇಮಾಾನಿಸುವುದು. ಕಸೊಿರಿಯವರ್ೇ ನಾಟ್ಕದ ಛಾಪನ್ುನ ಮ್ೊಡಿಸುವುದು. ನ್ಂತ್ರ ಎ ಿರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್ಾಗ ನಾಟ್ಕ ಹಿೇಗಿರುತ್ಿ 
ಅಂತ್ ಬ್ರಿೇ ಬಾಯಿಮಾತ್ಲ್ಿೇ ಅವರಿಗ್ ಿ ತ್ರಳಿಸಿ ನಾಟ್ಕ ಆಡಿಸ್ಟ್ೊೇದು. ಅವರನ್ುನ ಆಗ ತ್ಮಾಷ್ಯಾಗಿ ನಾಟ್ಕದ ಕಸೊಿರಿ ಎಂದ್್ೇ 
ಕರ್ಯುತ್ರಿದಾರು. 

ಅವರ ಬ್ಹು ಮೆಚ್ುುಗ್ಯ ಕೃತ್ರ ಪಾತಾಳ್ದಲಿಿ ಪಾಪಚಿು. ಅದರಲಿಿ ಪಾಪಚಿುಯ ಚ್ಮ್ತಾೂರಗಳ್ು ಅನ್ೇಕ. ಅವಳ್ು ಹ್ೇಳ್ುವ ಒಂದು ಪದಾ 
ಹಿೇಗಿದ್್.         ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 

ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಬ್ೇ ೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಾ 
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ಒಂದು ಮ್ೊರು ಚ್ಕುೂಲಿ ಚ್ೊರು 

ಐದು ಎರಡು ಊರಿಗ್ ಹ್ೊರಡು 

ನಾ ುೂ ಎಂಟ್ು ಅಜಿಿಯ ಗಂಟ್ು 

ಏಳ್ು ಆರು ಮೆಣಸಿನ್ ಸ್ಟಾರು 

ಒಂಭತ್ು ಿಹತ್ು ಿಎಂಜಿಲ್ಲ್ ಎತ್ು ಿ

 

ಪಾಪಚಿು ಇರುವ ಕವನ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರರುಚಿ ತ್ರರುಚಿ ಹ್ೇಳ್ುವುದರಲಿ ಿನಿಷಾಣತ್ಳ್ು. ನ್ಮ್ಗ್ ಿ ಗ್ೊತ್ರರಿುವ ಹಾಗ್ ನಾಯಿ ಇಲಿಯನ್ುನ ಕಂಡರ್ 

ಅಟಿಟಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ಿದ್್. ಕ್ ವು ವ್ೇಳ  ್ಅದನ್ುನ ನ್ುಂಗಿಬಿಡುತ್ಿದ್್. ಅಂಥಾ ಒಂದು ನಾಯಿಯ ಹಾಡು ಹಿೇಗಿದ್್. 

 

ಟ್ೈಗರ್ಂಬ್ ನಾಯಿ ತ್ನ್ನ 

ನ್ರ್ಯಲಿದಾ ಇಲಿಯ ಕರ್ದು 

ನಿನ್ನ ಮೆೇಲ್ ತ್ಪುಪ ಹ್ೊರಿಸಿ 

ಜಡಿಿ ಮ್ುಂದ್್ ನಿಲಿಿಸುವ್ 

ಬಾರ್ೇ ಬ್ೇಗ ಎಂದಿತ್ು 

ಇಲಿಯು ಪಾಪ, ಅತ್ುಿ ಕರ್ದು 

ಕ್ೇಸು ಗಿೇಸು ಜಡಿ,ಿ ಗಿಡಿಿ 

ಬ್ೇಡ ಬಿಡಿರಿ ಎನ್ನ ು 

ನಾನ್ೇ ಲಾಯರ್ ನಾನ್ೇ ಜಡಿ ಿ

ಎಂದು ನಾಯಿ ಬ್ೊಗುಳ್ುತಾ 

ಮ್ರಣ ಶ್ಕ್ಷ್ ವಿಧಿಸಿತ್ು. 

 

ಒಂದು ಹಾಡಿನ್ ಅಥವಾ ಪದಾದ ಸ್ಟಾಲಿಗ್ ಇನ್ೊನಂದು ಮ್ುದ ಕ್ೊಡುವಂಥ ಸ್ಟಾ ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುವುದರಲಿಿ ಕಸೊಿರಿ ಸಿದಾಹಸಿರು. 

ಅಣಕುವಾಡುಗಳ್ ಕ್ ವು ಝ ಕ್ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ಂದರ್ : 

 

ಕುಮಾರ ಸ್ಟಾಿಮಿಯು ಹಾಡಿದನ್ಂದರ್  

ಸಭ್ಯಲಿ ಗುಡುಗ್ೇ ಮೊಳ್ಗುವುದು 

ಕ್ೊೇಪವು ಕಣಣಲಿ ಸಿಡಿಯುವುದು, ಬಾಯಲಿ 

ಶಾಪದ ಪದ ತ್ುಳ್ುಕಾಡುವುದು  

 

ನಿದ್್ಾಯ ಲ್ೊೇಕದಿ ಕನ್ಸಿನ್ ಲ್ೈಬ್ಿರಿ 

ತ್ರರುವಿದ್್ ನ್ುಂಗಿದ್್ ಪುಟ್ಗಳ್ ಮ್ುರಿದು 

ನಿೇರನ್ು ಕುಡಿದ್್ ಬ್ುರುಡ್ಯ ಕ್ರ್ದ್್ 

ಕಾಗದ ತ್ುಂಬಾ ಗರಗರ ಬ್ರ್ದ್್ 
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ಹಾಸಾವನ್ುನ ವಿಜೃಂಬಿಸುವುದ್್ೇ ಅದರ ಮಾತ್ರನ್ ಮ್ತ್ುಿ ಬ್ರವಣಿಗ್ಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಇದ್್ಾೇಶ. ತ್ಮ್ಗ್ ಅನಾರ್ೊೇಗಾವಾದ್ಾಗ ಡಾಕಟರ ಬ್ಳಿ 

ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿ ಬ್ಂದ್ಾಗ ಮ್ ವನ್ುನ ಶ್ೇಷ್ಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾದ ಪಿಸಂಗವನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ ಕಸೊಿರಿಯವರು ಡಾಕಟರ ಷಾಪಿಗ್ 

ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಮ್  ತ್ುಂಬಿದ ಶ್ೇಷ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಕಸೊಿರಿ ಅಂತ್ ಬ್ಕ್ೊಾಂಡು ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ ಿ ಎನ್ುನತಾಿರ್. ದ್್ೊಡಡವರ್ೊಂದಿಗ್ ದ್್ೊಡಡವರಾಗಿ 

ಮ್ಕೂಳೂ್ಂದಿಗ್ ಮ್ಕೂಳಾಗಿ ಇದಾವರು ಕಸೊರಿಿ.   

ಕಸೊಿರಿಯವರು ರಾಶ್ಯವರನ್ುನ ( ಇವರು ಎಂ ಶ್ವರಾಂ - ಪಿಖಾಾತ್ ವ್ೈದಾರು – ಇವರ ಕಾವಾ ನಾಮ್ ರಾಶ್ ) ಆಗಾಗ 

ಭ್ೇಟಿಯಾಗುತ್ರಿದ್ಾಾಗ ಅವರು ತ್ರಿಸುತ್ರಿದಾ ಇಂಗಿಿಷಿನ್ ಪಂಚ್ ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ಓದುತ್ರಿದಾರು. ಅದರಲಿರಿುತ್ರಿದಾ ಹಾಸಾ ಬ್ರಹಗಳ್ು, ವಾಂಗಾಚಿತ್ಿಗಳ್ು 

ಮ್ುಂತಾದುವು ಕಸೊಿರಿಯವರನ್ುನ ಸ್ಟ್ಳ್ಯುತ್ರದಿಾವು. ಆಗ ಅವರ ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಹುದುಗಿದ್್ಾ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್, ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ೊಿ ಇಂಥಾ 

ಪತ್ರಿಕ್ಯಂದು ಇದಾರ್ ಎರ್ುಟ ಚ್ನಾನಗಿರ್ೊೇದು ಅಂತ್. ಹಾಗ್ ಹುಟಿಟದ್್ಾೇ ಕನ್ನಡದ ಕ್ೊರವಂಜಿ ಹಾಸಾ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್. ರಾಶ್ಯವರ ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ 

ಇಂಗಿಿಷ್ ನ್ ಪಂಚ್ ಮಾದರಿ ಪತ್ರಿಕ್ಯಾದ ಕ್ೊರವಂಜಿಯನ್ುನ ಇಪಪತ್ೈದು ವರ್ಾಗಳ್ ಕಾ  ಸಮ್ಥಾವಾಗಿ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದಿದುಾ ಕನ್ನಡದ 

ಹಾಸಾ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಕ್ೂ ಒಂದು ಭದಿವಾದ ಬ್ುನಾದಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಟಿಟತ್ು. ಹಾಸಾವನ್ುನ ವಿಜೃಂಬಿಸುವುದ್್ೇ ಅದರ ಮ್ುಖ್ಾ ಇದ್್ಾೇಶ. ಇಂದಿನ್ 

ಅಂತಾರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದ ಖಾಾತ್ರಯ ವಾಂಗಾ ಚಿತ್ಿಕಾರ ಆರ್.ಕ್.  ಕ್ಷಿಣ್ ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ವಾಂಗಾಚಿತ್ಿ ರಚ್ನ್ ಪಾಿರಂಭ ಮಾಡಿದುಾ ಕನ್ನಡದ 

ಕ್ೊರವಂಜಿಯಿಂದ ಎನ್ುನವುದು ಕನ್ನಡದ ಮ್ಟಿಟಗ್ ಒಂದು ಹ್ಗುಳಿಕ್. ಅಷ್ಟೇಕ್, ಕನ್ನಡದ ಪಿಮ್ುಖ್ ಹಾಸಾ ಬ್ರಹಗಾರರಾದ ದ್ಾಶರಥಿ ದಿೇಕ್ಷ್ಮತ್, ಟಿ. 

ಸುನ್ಂದಮ್ಮ, ಕ್ೊಳ ಳ್ೇಗಾ ದ ರಾಮಾನ್ುಜ, ಕ್ೇಫ, ಹಾ.ರಾ. ಮ್ುಂತಾದವರ್  ಿಬ್ರಹ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದುಾ ಕ್ೊರವಂಜಿಯಿಂದ. ಕಸೊಿರಿಯವರು 

ಕ್ೊರವಂಜಿಯಲಿಿ ಕಸೊರಿಿ, ಕಾಮ್ತ್, ಕ್ೇಸರಿ, ಖಾರಾಂತ್, ನಾ,ಕಸೊಿರಿ, ನಾ.ಕಾ. ರುದಿಮ್ಮ, ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ರುದಿಮ್ಮ, ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಕ್ೇಸರಿ, ಪಾಟಾಳಿ 

ಮ್ುಂತಾದ ಅನ್ೇಕ ಹ್ಸರುಗಳಿಂದ ಲ್ೇಖ್ನ್ ಬ್ರ್ಯುತ್ರಿದಾರು. ಕ್ೊರವಂಜಿ 25 ವರ್ಾಗಳ್ ಕಾ  ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ರಂಜಿಸಿ, ಸುಸ್ಟಾಿಗಿ, ಆಥಿಾಕವಾಗಿ 

ಕುಸಿದು ಬಿದುಾ ತ್ನ್ನ ಪಿಕಟ್ಣ್ಯನ್ುನ ನಿಲಿಿಸಿತ್ು. ಆಗ ಉದಯಿಸಿದ್್ಾೇ ಅಪರಂಜಿ ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್. ಕ್ೊರವಂಜಿಗ್ ಆದ ಗತ್ರಯ್ಕೇ ಅಪರಂಜಿಗೊ 

ಆಗದ್್ೇ ಇರಲಿ ಎಂತ್ ಕ್ೊರವಂಜಿ ಅಪರಂಜಿ ಟ್ಿಸ್ಟ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಮ್ೊ ಕ ರಾಶ್ಯವರ ಮ್ಗ ಎಂ.ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರು 

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೊ, ಶ್ಿೇ ಬ್ೇ ೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಾಯವರು ಉಪಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೊ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಾಿ ಇಂದಿಗೊ ಅಪರಂಜಿ 

ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿರುವಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಾಾರ್. ನಾ ಕಸೊಿರಿಯವರು ತ್ಮ್ಮ ವ್ೈಯಕ್ಲಕಿ ಜಿೇವನ್ದ ಘಟ್ನ್ಗಳಿಗ್ ಹಾಸಾಲ್ೇಪನ್ ಕ್ೊಡುತ್ರಿದುಾದು 

ಒಂದು ವಿಶ್ೇರ್ವ್ೇ ಸರಿ. ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ ವು ಸ್ಟಾಾಂಪಲ್ ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ. 

ಅವರ ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿಯಬ್ುರು ಕಸೊಿರಿಯವರಿಗ್ ಬ್ಂದ ಪಿಮೊೇರ್ನ್ ಬ್ಗ್ು ಅಸಮಾರ್ಾನ್ ವಾಕಿಪಡಿಸಿ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ಎ ಿರ್ೊಂದಿಗೊ 

ಮಾತಾಡುತ್ರಿದಾರಂತ್, ಆಗ ಕಸೊರಿಿಯವರು ಸಿ ಪವೂ ಸಿಟ್ುಟ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳದ್್ೇ ಅವರನ್ುನ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ೊೇಣ್ಗ್ ಕರ್ಸಿ, “ನ್ೊೇಡು ಯಾವುದ್್ೊೇ 

ಒಂದು ಕ್ ಸವನ್ುನ ನಾನ್ು ಮಾತ್ಿ ಮಾಡ್ೊೇಕ್ ಸ್ಟಾಧಾ, ಅದು ನಿನಿನಂದ ಸ್ಟಾಧಾವಿ  ಿಅದಕ್ೂೇ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಪಿಿನಿ್ಪಾಲ್ ಆಗಿ ಪಿಮೊೇರ್ನ್ 

ಮಾಡಿದ್ಾರ್ ಅಂದರು”. ಆಗ ಅವರು ಮ್ತ್ ಿಛಾಲ್ಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಒಂದು ಒಪಪಂದಕ್ೂ ಬ್ಂದರು. ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ ಕಾಮ್ನ್ ರೊಮಿಗ್ ಎ ಿರನ್ೊನ 

ಕರ್ಸ್ಟ್ೊೇದು. ಅವರ್ ಿರ ಎದುರಿಗ್ ಕಸೊಿರಿಯವರು ಒಂದು ಕ್ ಸವನ್ುನ ಮಾಡುವುದು. ಅದ್್ೇ ಕ್ ಸವನ್ುನ ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿಯೊ ಮಾಡಿದರ್ 

ಅವರಿಗ್ ಪಿಿನಿ್ಪಾಲ್ ಹುದ್್ಾಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಡುವುದು. ಇ ಿವಾದಲಿಿ ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿಯು ಎ ರಿಿಗೊ ಮ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ ಕ್ೊಡಿಸಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ 

ರ್ರತ್ುಿ. ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿಯು ರ್ರತ್ರಿಗ್ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡರು. ಆಗ ಕಸೊರಿಿಯವರು ದ್್ೊಡಡದ್ಾಗಿ ಬಾಯಿ ತ್ಗ್ದು ತ್ಮ್ಮ ಕಟಿಟಸಿದ ಹ ು ಿಸ್ಟ್ಟ್ಟನ್ುನ 

ತ್ಗ್ದಿಟ್ಟರು. ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿಯ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಿ ನಿೇವೂ ತ್ಗ್ದಿಡಿ, ನಿಮ್ಗ್ೇ ಪಿಿನಿ್ಪಾಲ್ ಹುದ್್ಾ ಕ್ೊಡಿಸುತ್ಿೇನ್ ಅಂದರು. ಸಹ್ೊೇದ್್ೊಾೇಗಿ 

ನಾಚಿಕ್ಯಿಂದ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿುಸಿದರು. ಯಾಕ್ಂದರ್ ಅವರದು ಕಟಿಟಸಿದ ಹ ಿ ಿ. ಹಿೇಗ್ ಎಂಥಾ ಸನಿನವ್ೇಶವನ್ೊನ ಸಹಜವಾದ ಹಾಸಾಕ್ೂ ತ್ಜುಾಮೆ 

ಮಾಡ್ೊೇ ತಾಕತ್ು ಿಕಸೊಿರಿಯವರಿಗಿತ್ುಿ.  

ಇವರ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖ್ವಾದುವು ಎಂದರ್, ಪಾತಾಳ್ದಲಿಿ ಪಾಪಚಿು, ಗಾಳಿಗ್ೊೇಪುರ, ಶಂಖ್ವಾದಾ, ಚ್ಕಿದೃಷಿಟ, 

ಗೃಹದ್ಾರಣಾಕ, ದಿಲಿಿೇಶಿರ ದಿನ್ಚ್ರಿ, ಚ್ಂಗೊಲಿ ಚ್ ುವ, ಸಮ್ಗಿ ಹಾಸಾ, ರಂಗನಾಯಕ್ಲ, ಕ್ಂಪ ಮೆೈಸೊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದದುಾ, ಅಣಕು, ಮಿಣಕು, 

ನ್ೊಂದ ಜಿೇವಿ, ಕಾಡಾನ್, ಗಗುಯಾನ್ ಗಡಿಬಿಡಿ, ರಾಮ್ಕೃರ್ಣಯಾನ್ ದಬಾಾರು, ಬಾಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿ, ಚಿತ್ಿ ವಿಚಿತ್ಿ, ವರ ಪರಿೇಕ್ಷ್, ತಾಪತ್ಿಯ 

ತ್ಪಿಪತ್ು, ಹ್ಡ್ ಮಾಸಟರನ್ ಮ್ಗಳ್ು ಮ್ುಂತಾದ ನಾಟ್ಕಗಳ್ು ...    ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು 
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“ವಾವ್! ಎಳ್ುಳ ಮಾಡಿದಿಾೇರಾ! ಸೊಪರ್” ಎದುರು ಫಾಿಟಿನ್ ಹಷಿಾತಾಳ್ ಉದ್ಾುರ ನ್ನ್ಗೊ 
ಸಂತ್ಸ ತ್ಂದಿತ್ು.   
“ಇರು. ಬರಲ್ ನ್ಲಿಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಡಿೇಿನಿ” 

“ರ್ೊರ್ ಆಂಟಿ. ಆದರ್... ಇಫ್ ಯೊ ಡ್ೊೇಂಟ್ ಮೆೈಂಡ್, ಆ ಜಾಾಗರಿ ತ್ಗ್ದುಬಿಡಿ. ಐ ಹ್ೇಟ್ ಸಿಿೇಟ್್” 

ಸರಿಯ್ಕಂದು ಬ್ ಿವನ್ನ  ಿಹ್ಕ್ಲೂ ತ್ಗ್ದ್್.  
“ಓಹ್ ನ್ೊೇ. ಆಂಟಿ, ಕ್ೊಬ್ುರಿ ಹಾಕ್ಲದಿಾೇರಾ? ಪಿಿೇಸ್ ಆಂಟಿ. ಅದು ಕ್ೊಲ್ಸ್ಟಾರಲ್” 

“ಅದಕಾಾಕ್ ಯೇಚ್ನ್? ಸ್ಟಾರಲ್ ಮಾಡಿದರ್ ಕ್ೊಲ್ಸ್ಟಾರಲ್ ಕ್ೊಲ್ ಆಗತ್”ಿ 

“ಸಿಟಲ್ ಆಂಟಿ... ನ್ೊೇ ಆಂಟಿ” 

ಹ್ಕ್ಲೂ ತ್ಗ್ದ ಕ್ೊಬ್ುರಿ ಹ್ಕ್ಲೂ ತ್ಗ್ದ ಬ್ ಿವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿತ್ು. ಹಷಿಾತಾ ಮ್ತ್ಿ ಎಳಿಳನ್ ಮಿಶಿಣವನ್ುನ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಯಬ್ು ಮೆೈಕಾಿಸ್ಟ್ೊೂೇಪ್ ನಿಂದ ಬಾಾಕ್ಲಟೇರಿಯಾಗಳ್ನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸುವಂತ್ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸಿದಳ್ು.  
“ಪಿಿೇಸ್ ಆಂಟಿ, ಈ ಗರಿಂಡ್ ನ್ಟ್್ ತ್ರಂದರ್ ನ್ನ್ಗ್ ಪಿಂಪಲ್್ ಬ್ಂದಿುಡತ್ಿ. ಆಯಿಲ್ ರಿಚ್ ನ್ಟ್್ ಯೊ 
ನ್ೊೇ” 

ಐ ನ್ೊಾ. ಅವನ್ೊನ ತ್ಗ್ದ್್.  
“ದಿಸ್ ಪೊಪುಪ,ಐ ಜಸ್ಟ  ವ್ ಇಟ್” 

“ಗುಡ್. ತ್ೊಗ್ೊ” 

“ಐ ವುಡ್  ವ್ ಟ್ು ಆಂಟಿ. ಆದರ್... ಅದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗತ್ ಿಆಂಟಿ. ಸ್ಟ್ೊೇ....” 

ಹುರಿಗಡಲ್ಯನ್ೊನ ಹ್ಕ್ಲೂದ್ಾಾಯಿತ್ು. ಇನ್ುನ ಉಳಿದದುಾ ಬ್ರಿೇ ಎಳ್ುಳ!  
“ಆಂಟಿ, ದಟ್ ಮಿಕ್್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ೊೇ ಎಂಟ್ೈಸಿಂಗ್. ಈಗ ಬ್ರಿೇ ಎಳ ಳ್ೇ ಉಳಿದಿದ್್. ಐ ಹ್ೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಮಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್” 

ಎಳ್ುಳ ತ್ರನ್ುನವ ಸಂಭಿಮ್ಕ್ೂ ಎಳ್ುಳ ನಿೇರು ಬಿಟಾಟಯಿತ್ು!  
“ಹ್ೊೇಗಲಿ, ಬಾಳ್ಹಣುಣ ತ್ೊಗ್ೊ” ಪುಟ್ಟ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ುನ ಪುಟಿಟಯ ಕ್ೈಯಲಿಿಟ್ಟ.  
“ಸ್ಟ್ೊೇ ನ್ೈಸ್. ಅದನ್ುನ ಮಾಾಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಾನಿಕೊಾರ್, ಪ್ಡಿಕೊಾರ್ ಗ್ ಯೊಸ್ ಮಾಡಿೇಿನಿ”  

ಹಬ್ುದ ಮೊದ  ಅತ್ರಥಿಗ್ ಎಳ್ುಳ ನ್ೈವ್ೇದಾ ನಿೇಡುವ ನ್ನ್ನ ಆಸ್ಟ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಂಗಳಾರತ್ರ ಆಗುತ್ರಿತ್ುಿ!  
ಕಡ್ಯ ಪಿಯತ್ನವನ್ುನ ಮಾಡ ು ತ್ರೇಮಾಾನಿಸಿದ್್. ಒಳ್ಹ್ೊೇಗಿ ಒಂದು ಸಣಣ ಕಬಿುನ್ ತ್ುಂಡನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡುಬ್ಂದ್್. ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಯ್ಕೇ 
ಹಷಿಾತಾ ಸಂತ್ಸದಿಂದ “ವಾವ್! ಹರ ಡ್ಲಿಷಿಯಸ್” ಎಂದಳ್ು. ಹಿಂದ್್ಯ್ಕೇ “ಆಂಟಿ, ಅದು ನಾಮ್ಾಲ್ ರ್ುಗರ್ ಕ್ೇನಾ?” ಎಂದಳ್ು.  
“ಹರದು”  

“ಸ್ಟ್ೊೇ ಸ್ಟಾರಿ ಆಂಟಿ. ರ್ುಗರ್ ಲ್ಸ್ ರ್ುಗರ್ ಕ್ೇನ್ ಅಥವಾ ರ್ುಗರ್ ಫ್ಿೇ ರ್ುಗರ್ ಕ್ೇನ್ ಆಗಿದಿಾದ್್ಿ ಐ ವುಡ್ ಹಾಾವ್ ಜಸ್ಟ  ವ್ಡ ಟ್ು ಮ್ಂಚ್ 
ಆನ್ ಇಟ್”  

“ಹ್ೊೇಗಲಿ, ಸಿ ಪ ಹುಗಿುಯನಾನದರೊ ತ್ರನ್ುನ”  

“ಸ್ಟಾರಿ ಆಂಟಿ. ಹುಗಿುಯಲಿ ಿಘೇ ಇರತ್ಿಲಾಿ.....”  

“ವಾಟ್ ಎ ರಾಂಗ್ ನ್ಂಬ್ರ್ ರ್ೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾನಿಾಂಗೊ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಸಿಟವ ೊಿ. ಹ್ೊೇಗು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ನ ಕಳ್ುಹಿಸು” ಎಂದ್್. ಹಷಿಾತಾಳ್ ಮ್ಮಿಮ 
ಘಷಿಾತಾ ಬ್ಂದರು. ಅವರ ಮ್ುಂದ್್ ಎಳಿಳನ್ ಮಿಶಿಣ ಇಟ್ಟ.  
ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಡ್ಂಚ್ಸ್ಾ ನ್ನ್ನ ಮ್ುಂದ್್ ಇಟ್ಟರು! 
ಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಂಡ ಹಲಿಿನಿಂದ ಹ್ಚ್ುಂದರ್ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ತ್ರನ್ನಬ್ಹುದಷ್ಟ. ಹ್ೊೇಂ ಮೆೇಡ್ ಎಳಿಳಗ್ ಇನ್ೊನ ಪರಬಾಯಪಿವ್ೇಶದ ಯೇಗ ಕೊಡಿ ಬ್ರಲಿ ಿ.  
ಮೆೇಜಿನ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಟ್ಲಿಫೇನ್ ರಿಂಗಣಿಸಿತ್ು. ಅಪಾಟ್ಾ ಮೆಂಟಿನ್ ಪಹರ್ದ್ಾರ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕಾಣ ು ಯಾರ್ೊೇ ದಂಪತ್ರಗಳ್ು ಬ್ಂದಿರುವುದ್ಾಗಿ 
ಹ್ೇಳಿ, ಅವರಿಗ್ ಫೇನಿತ್ಿ.  
“ಸ್ಟಾರಿ ಟ್ು ಹಾಾವ್ ಕಮ್ ವಿತರಟ್ ಸವಿಾಂಗ್ ನ್ೊೇಟಿೇಸ್. ನಾನ್ು ಕಮ್ಲಿ. ವಾದಿರಾಜ್ ಜ್ೊತ್ ಬ್ಂದಿದ್್ಾೇನ್”  

ಎಳ್ುಳ ಬಿೇರ ು ಬ್ಂದಿದಾ ದಂಪತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಿಗತ್ರಸಿ, ಎಳ್ುಳ ನಿೇಡಿ, ಎಳ್ುಳ ಪಡ್ದ್್. ಎಳಿಳನ್ ಮಿಶಿಣದ ಜ್ೊತ್ಜ್ೊತ್ಗ್ೇ ಒಂದು ಕವರ್ ಸಹ ಇತ್ು.ಿ 
ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರ್ ಒಳ್ಗ್ೊಂದು ಪತ್ಿ. .    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ಎಳ್ಳು-ಬೆಲಲಕೆಕ ಎಳ್ಳು-ನೀರು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾರ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಿರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿ ಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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“ಏನಿದು?” 

“ನ್ಮೆಮಜಮಾನ್ುಿ ವಕ್ಲೇ ರಲಾಿ! ಏನ್ೇ ಮಾಡಿದೊಿ ಲಿೇಗಲ್ ಆಗ್ೇ ಇಬ್ೇಾಕು ಅಂದುಿ. ಅದಕ್ೂೇ ಆ ಗಿಫ್ಟ ಡಿೇಡ್” 

ಕಮ್ಲಿ ನ್ನ್ನ ದ್್ೊಡಡಮ್ಮನ್ ಮ್ಗಳ್ು. ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಆಸಿಿ ಇರುವವಳ್ು. ಗಿಫ್ಟ ಡಿೇಡ್ ಎಂದುದರಿಂದ ಸಂಭಿಮ್ದಿಂದ ಕಾಗದವನ್ುನ ತ್ಗ್ದು 
ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದ್್. ಆ ಪತ್ಿದ ನ್ಕ ನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದ್್ ಇರಿಸುತ್ರದಿ್್ಾೇನ್ 

 

ಇಕ್ಷುದಂಡಖಂಡ ದಾನಪತ್ರ 
ಸನ್ ಎರಡುಸ್ಟಾವಿರದ ಹದಿನಾ ೂನ್ಯ ಇಸವಿ ಜನ್ವರಿ ಹದಿನ್ೈದನ್ಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ತ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಮಾಲಿನ್ಾಪುರ ಬ್ಡಾವಣ್ಯ ವಸೊಲಿ 
ರಸ್ಟ್ಿಯ 420ನ್ಯ ನ್ಂಬ್ರ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶ್ಿೇ ವಾದಿರಾಜ್ ರವರ ಧಮ್ಾಪತ್ರನಯಾದ ಕಮ್ಲಿ ಆದ ನಾನ್ು ಶ್ಿೇಮಾನ್ 
ಪ್ದಾಪಪನ್ವರ ಪತ್ರನಯಾದ ಮೊದಾಮ್ಮನ್ವರಾದ ನಿಮ್ಗ್ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ುದ ಪಿಯುಕಿ ನಿೇಡುತ್ರಿರುವ ಇಕ್ಷುದಂಡಖ್ಂಡ ಉರುಫ್ ಕಬಿುನ್ತ್ುಂಡಿನ್ 
ದ್ಾನ್ದ ಕಿಮ್ವ್ೇನ್ಂದರ್:  
ಆದ್ಾಗಿ ಇದ್್ೇ ತ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಕ್ೈಲಾಸಪಾಳ್ಾದಲಿ ಿತ್ನ್ೊನರಾದ ಕಾಾತ್ಸಂದಿದಲಿ ಿತ್ನ್ನ ಜಮಿೇನಿನ್ಲ್ೇಿ ತ್ನ್ನ ಹಣವನ್ನೇ ಹಾಕ್ಲ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಕಬಿುನ್ 
ಜಲ್ಿಯ ತ್ುಂಡನ್ುನ ಕಾಾತ್ಸಂದಿದ ಕ್ೇಸಪಪನ್ವರ ಮ್ಗನಾದ ಕಾಾತ್ಯಪಪನಿಂದ ನಾನ್ು ಶುದಧಕಿಯವಾಗಿ ಪಡ್ದ ಎರಡು ಅಡಿ ಉದಾ ಮ್ತ್ುಿ 
ಸರಾಸರಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ು ಸುತ್ಿಳ್ತ್ ಇದುಾ, ಮ್ೊರು ಗ್ಣುಣಗಳಿರುವ ಈ ಪತ್ಿದಲಿಿ ಇನ್ುನ ಮ್ುಂದ್್ ಸಿತ್ುಿ ಎಂದು ಕರ್ಯ ಪಡುವ ಈ ಕಬಿುನ್ 
ತ್ುಂಡನ್ುನ ಈ ಕ್ಳ್ಕಂಡ ರ್ರತ್ುಗಿಳ್ ಮೆೇರ್ಗ್ ನಿಮ್ಗ್ ದ್ಾನ್ವಾಗಿ ನಿೇಡುತ್ರಿದ್್ಾೇನ್.  
1. ಸದರಿ ಸಿತ್ುಿ ಮೆೇಲಾೂಣಿಸಿದ ಕಾಾತ್ಯಪಪನ್ವರ ಸಿಂತ್ ಸಿತಾಿಗಿದುಾ ಈ ಸಿತ್ರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ಟಾ , ಪರಭಾರ್, ಅಡಮಾನ್, 

ತ್ರಿಗ್, ಇತಾಾದಿಗಳ್ು ಇರುವುದಿ .ಿ  
2. ಸದರಿ ಸಿತ್ುಿ ಯಾವುದ್್ೇ ಬಾಾಂಕ್ಲನ್ ನ್ೊೇಟಿೇಸು, ಇತ್ರ್ ಬಾಕ್ಲಗಳ್ ನ್ೊೇಟಿೇಸು, ಮ್ುಟ್ುಟಗ್ೊೇ ು, ಜಪಿಿಗಳ್ ವಾಾಪಿಿಗ್ ಬ್ಂದಿರುವುದಿ ಿ. 
3. ಸದರಿ ಸಿತ್ರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಕಾಾತ್ಯಪಪನ್ವರ ಅಣಣತ್ಮ್ಮಂದಿರಿಗ್ೇ ಆಗಲಿ, ಅಪಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗ್ೇ ಆಗಲಿ, ಅಕೂ ತ್ಂಗಿಯರಿಗ್ೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಇನಾನವ ವಾರಸುದ್ಾರರಿಗ್ೇ ಆಗಲಿ ಹಕುೂ ಇರುವುದಿ ಿ. ಇದು ಅವರ ಸಿಂತ್ ಆಸಿಯಿಾಗಿರುತ್ಿದ್್ ಮ್ತ್ುಿ ಅದನ್ುನ ಕ್ೊಂಡ ದಿನ್ದಿಂದ ಅದನ್ುನ 
ನ್ನ್ನ ಹ್ಸರಿಗ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ನಾನ್ು ಅದರ ಸಂಪೂಣಾ ಹಕುೂಳ್ಳ ಮಾಲಿಕಳಾಗಿರುತ್ಿೇನ್.  
4. ಸಿತ್ಿನ್ುನ ನಾನ್ು ಖ್ರಿೇದಿಸಿದ ದಿನ್ದಿಂದ ಸದರಿ ಸಿತ್ು ಿನ್ನ್ನ ಪೂಣಾ ಅಧಿೇನ್ದಲಿಿ ಇದ್್ ಮ್ತ್ು ಿಇದನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ುಳವಾಗಲಾಗಲಿ, ನ್ಂತ್ರವಾಗಲಿ 
ಇದರ ಮೆೇಲ್ ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ಟಾ  ಮಾಡಿ ಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಿತ್ುಿ ಯಾವುದ್್ೇ ಋಣಭಾರಗಳಿಗ್ ಒಳ್ಗಾಗದ ಸಿತಾಿಗಿದ್್.  
5. ಈ ಸಿತ್ನಿ್ುನ ಖ್ರಿೇದಿಸುವಾಗ ನ್ನ್ಗ್ ಸಂದ ಕಿಯಪತ್ಿದ ನಿಯಮ್ಗಳ್ ಮ್ೊ ಕ ನಾನ್ು ಇದನ್ುನ ಹ್ೊಂದ ು, ಅನ್ುಭವಿಸ ು, ಭ್ೊೇಗಾಕ್ೂ 
ಹಾಕ ು, ಬಾಡಿಗ್ಗ್ ನಿೇಡ ು ಮ್ತ್ುಿ ಮಾರ ು ಸಂಪೂಣಾ ಹಕುೂದ್ಾರಳಾಗಿದುಾ, ಈ ದಿವಸ ಈ ಸಿತ್ನಿ್ುನ ನ್ನ್ನ ಖ್ುದುಾ ಮ್ನ್ೊೇರಾಜಿಯಿಂದ 
ನಿಮ್ಗ್ ದ್ಾನ್ವಾಗಿ ನಿೇಡುತ್ರಿದ್್ಾೇನ್.  
6. ಈ ಕಬ್ುು ಬ್ಹಳ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಾನ್ ನಿೇಡಿದ ಈ ದಿನ್ದಿಂದ ನಿೇವು ಈ ಸಿಹಿಯಂಶವನ್ುನ ಘನ್ರೊಪದಲಿಿಯೊ, 

ದಿವರೊಪದಲಿಿಯೊ ಹ್ೊಂದ ು ಸಂಪೂಣಾ ಹಕೂನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುತ್ರೇಿರಿ.  
7. ಈ ಕಬಿುನ್ ತ್ುಂಡನ್ುನ ಅಗಿಯ ು, ಜಗಿಯ ು, ಉಗಿಯ ು, ಸವರ ು, ನ್ಕೂ ು, ಎಂಜ ು ಮಾಡಿ ಪಕೂಕ್ಲೂಡ ು, ಮ್ತ್ಿ ಇನಾನವುದ್ಾದರೊ 
ರೊಪದಲಿಿ ಘನ್ರೊಪದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸ ು ನಿಮ್ಗ್ ಸಂಪೂಣಾ ಹಕುೂ ಇರುತ್ಿದ್್.  
8. ಈ ಕಬ್ುನ್ುನ ದಿವರೊಪಕ್ಲೂಳಿಸಿ ಆ ಹಾ ನ್ುನ ಹಾಗ್ಯೊ, ನಿಂಬ್ಹಣುಣ ಬ್ರಿಸಿಯೊ ಅಥವಾ ಕ್ೇನ್ೊೇಲಾದಲಿಿ ನಿೇಡುವ ಎಲಾಿ 
ಮಿಶಿಣಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಬ್ರ್ಸಿಯೊ ಕುಡಿಯ ು ನಿೇವು ಹಕುೂದ್ಾರರಾಗಿರುತ್ರಿೇರಿ. ಆದರ್ ಅದಕ್ೂ ತ್ಗ ುವ ಯಾವುದ್್ೇ ಖ್ಚ್ಾನ್ುನ ನಿೇವ್ೇ 
ಭರಿಸಬ್ೇಕು.  
9. ಕಬಿುನ್ ಹಾಲಿನ್ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ ಬ್ ು ಚ್ನ್ನ. ಹಾಗ್ ನಿೇವ್ೇನಾದರೊ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ನಿೇವ್ೇ ತ್ರಂದರೊ, ಅಥವಾ ಇತ್ರರಿಗ್ ತ್ರನ್ನ ು 
ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ಆ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ಯ ಮ್ಂದ ಗುಣದಿಂದ ತ್ರಂದವರಿಗ್ ಹ್ೊಟ್ಟನ್ೊೇವು, ಅಜಿೇಣಾ ಇತಾಾದಿಗಳ್ು ಉಂಟಾದರ್ ಅದರಿಂದ ಉದಭವಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ 
ಕಾನ್ೊನಿನ್ ಮ್ತ್ುಿ ಕಾನ್ೊನ್ೇತ್ರ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ ನಿವಾರಣ್ ನಿಮ್ಮದ್್ೇ ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಗಿರುತ್ಿದ್್. 
10. ಈ ಕಬಿುನ್ಲಿಿ ಮ್ೊರು ಗ್ಣುಣಗಳಿದುಾ, ಮ್ೊರೊ ಗ್ಣುಣಗಳ್ು ಬ್ಹಳ್ ಗಟಿಟಯಿರುವುದರಿಂದ, ನಿೇವು ಕಬ್ುನ್ುನ ಜಗಿದು, ಅಗಿದು, ತ್ರನ್ುನವಾಗ ನಿಮ್ಮ 
ಹ ುಿಗಳ್ು ಜಖ್ಂ ಆದರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲತ್ುಿಬ್ಂದು ಹ ು ಿಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾದ ಪಿಸಂಗ ಉಂಟಾದಲಿ ಿಸಂಬ್ಂಧಿತ್ ಡ್ಂಟ್ಲ್ ಖ್ಚ್ುಾಗಳಿಗ್ ನಾವು 
ಜವಾಬಾಾರರ .ಿ  
11. ಹ ನಿ್ುನ ಸಿಗಿದು ತ್ರನ್ುನವಾಗ ತ್ುಟಿಗಳಿಗ್ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕಿ ಒಸರಿದರ್ ತ್ತ್್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಬಾಾಂಡ್ೇಜ್, ವ್ೈದಾಕ್ಲೇಯ ಖ್ಚ್ುಾ ಇತಾಾದಿಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿೇವ್ೇ ಭರಿಸತ್ಕೂದುಾ.       ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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12. ಈ ಕಬ್ುು ಬ್ಹಳ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್್ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲ್ೇ ತ್ರಳಿಸ ಪಟಿಟದ್್. ಈ ಕಬ್ುನ್ುನ ನಿೇವು ಯಾರಾದರೊ ಮ್ಧುಮೆೇಹ ಇರುವವರಿಗ್ ದ್ಾನ್, 

ಕಿಯ, ಭ್ೊೇಗಾ, ಬಾಡಿಗ್ಗಳಿಗ್ ನಿೇಡಿ, ಅದನ್ುನ ಅವರು ಸವಿದುದರಿಂದ ಯಾವುದ್್ೇ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ು ಉಂಟಾದರೊ ಅವಕ್ೂಲಾಿ ನಿೇವ್ೇ 
ಜವಾವಾಾರರಾಗಿರುತ್ರಿೇರಿ. 
13. ಈ ಕಬ್ುು ಬ್ಹಳ್ ಗಟಿಟಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ನ್ಗ್ ನ್ುಗಿುದ ದನ್ವನ್ೊನೇ, ನಾಯಿಯನ್ೊನೇ, ಸ್ಟ್ೇಲ್್ ಏಜ್ಂಟ್ ಗಳ್ನ್ೊನೇ ಓಡಿಸ ು ಬ್ಳ್ಸಿದಲಿ ಿ
ಅಂತ್ಹ ಕಾಯಾಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಎಲಾಿ ಕಾನ್ೊನ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಕಾನ್ೊನ್ೇತ್ರ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇವ್ೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂತ್ ಖ್ಚಿಾನ್ಲ್ಿೇ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳತ್ಕೂದುಾ.  
14. ನಾನ್ು ನಿೇಡುತ್ರರಿುವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಕಬ್ುು ರಸಭರಿತ್ವಾಗಿದ್್. ಇದನ್ುನ ನಿೇವು ಫ್ಿಡ್ ಿನ್ಲಿಿಟ್ಟ ಕಾರಣಕಾೂಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಇನಾನವುದ್್ೊೇ 
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ರಸವು ಇ ಿವಾಗಿ ಕಬ್ುು ಶುರ್ೂವಾದರ್ ಅದಕ್ೂ ನಾವು ಜವಾಬಾಾರರ .ಿ  
15. ಕಬಿುನ್ ರಸ ತ್ಗ್ದನ್ಂತ್ರ ಅದನ್ುನ ನಿೇವು ಪ್ೇಪರ್ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗ್ ನಿೇಡಿ, ಆ ಪ್ೇಪರ್ ದಿನ್ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಬ್ಳ್ಸ ಪಟ್ುಟ, ಆ 
ದಿನ್ಪತ್ರಿಕ್ಯಲಿ ಿಯಾವುದ್್ೊೇ ಸುದಿಾ ಅಚಾುಗಿ, ಆ ಅಚಾುದ ಸುದಿಾಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬ್ಹುದ್ಾದ ಯಾವುದ್್ೇ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳಿಗೊ, ತ್ಂಟ್ 
ತ್ಕರಾರುಗಳಿಗೊ ನಿೇವ್ೇ ಸಂಪೂಣಾ ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿರುತ್ರಿೇರಿ. 
 

ಷೆಡತಯಲು 
 

ಎರಡು ಅಡಿ ಉದಾ ಮ್ತ್ುಿ ಸರಾಸರಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ು ಸುತ್ಿಳ್ತ್ ಇದುಾ, ಮ್ೊರು ಗ್ಣುಣಗಳಿರುವ ರಸಭರಿತ್ವಾದ, ಕಂದುಮಿಶ್ಿತ್ ಕಪುಪ ಬ್ಣಣದ 
ಹ್ೊರಕವಚ್ ಇರುವ, ಬಿಳಿಯ ಒಳ್ಮೆೈಯಿರುವ ಇಡಿೇ ಕಬ್ುು.  
ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟಯ ಬ್ಲ್ ರೊ. 20/- (ಇಪಪತ್ುಿ ರೊಪಾಯಿಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ)  
ಈ ದ್ಾನ್ಪತ್ಿದ ಮ್ೊ ಕ ಪಡ್ದ ಸದರಿ ಸಿತ್ಿನ್ುನ ನಿೇವುಗಳ್ು ವಂಶಪಾರಂಪಯಾವಾಗಿ ಪುತ್ಿಪರತಾಿದಿಗಳೂ್ಡನ್ ಸಂತ್ೊೇರ್ದಿಂದ 
ಅನ್ುಭವಿಸಿಕ್ೊಂಡುಬ್ಂದು ಅದರಿಂದ ದ್್ೊರ್ಯಬ್ಹುದ್ಾದ ಸಕ  ಸ್ಟರಭಾಗಾಗಳ್ನ್ೊನ, ಅನ್ುಕೊ ಗಳ್ನ್ೊನ ಪಡ್ದು ನ್ಮ್ಮದಿಯಿಂದ 
ಇರತ್ಕೂದ್್ಾಂದು ಹಾರ್ೈಸಿ ನ್ನ್ನ ಖ್ುದುಾ ಮ್ನ್ೊೇರಾಜಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮಗಳ್ ರೊಬ್ುರೊಬ್ು ಬ್ರ್ದುಕ್ೊಟ್ಟ ದ್ಾನ್ಪತ್ಿಕ್ೂ ಸಹಿ: 
 

ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮಗಳ್ು                
1. ತ್ರಮ್ಮಣಣ            ಕಮ್ಲಿ 

ವಾದಿರಾಜರ ಅಸಿಸ್ಟ್ಟಂಟ್        ದ್ಾನ್ ಕ್ೊಟ್ಟವರು  

ವಾದಿರಾಜರದ್್ೇ ವಿಳಾಸ 

2. ಹುಚ್ುಯಾ 
ವಾದಿರಾಜರ ಕಕ್ಷ್ಮದ್ಾರ 

ಕ್ೊಳ್ಕಾಪುರ, ತ್ಂಗಳ್ೂರು 
     ಬಿಕೂಳ್ಂ: ವಾದಿರಾಜ, ವಕ್ಲೇ ರು 
     ಬಾರ್ ಅಸ್ಟ್ೊೇಸಿಯ್ಕೇರ್ನ್, ತ್ಂಗಳ್ೂರು 
 

 

ಪತ್ಿ ಓದಿ ಬ್ವ್ತ್ು ಕುಳಿತ್.  
“ಹಿಂದ್್ ಒಂದು ಸಣಣ ಚಿೇಟಿ ಅಂಟಿಸಿದ್್ ನ್ೊೇಡಿ” ಎಂದರು ವಾದಿರಾಜ್.  
ಚಿೇಟಿಯಲಿಿ “ಈ ದ್ಾನ್ಪತ್ಿದ ವಕ್ಲೇಲಿೇ ಶು ೂ ರೊ. 2,000/- (ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ) ಎಂದಿತ್ುಿ!  
ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ತ್ತ್ುಿ ಕಬ್ುು ಪಡ್ದ್್.  
 

ಯಾರ್ೇ ಬ್ಂದರೊ ನಾನ್ು ಎಳ್ುಳಬಿೇರುವ ಕಡ್ಯ ದಿನ್ವಾದ ರಥಸಪಿಮಿಯವರ್ಗ್ ಊರಿನ್ಲಿಿರುವುದಿ ಿವ್ಂದು ಹ್ೇಳ್ು ಎಂದು ಅಪಾಟ್ಮಾಂಟಿನ್ 
ಪಹರ್ದ್ಾರರಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿದ್್ಾೇನ್. ಫೇನ್ ಸಿಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ರಿದ್್ಾೇನ್.  
ಟಿಲ್ ದ್್ನ್, ಸಿೇ ಯೊ ಆನ್ ವಾಟ್್ ಆಪ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ೂೈಪ್. ಬಾಯ್.......! 
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ಮ್ರಿಯಾ ಶರಪೊೇವ ಟ್ನಿನಸಿ್ಗ್ ಇತ್ರಿೇಚಿನ್ ವರ್ಾಗಳ್ಲಿಿ ಹ್ಚ್ುು ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರನ್ುನ ಸ್ಟ್ಳ್ದ ಸುಂದರಿ ಎನ್ುನವ ಮಾತ್ು ಉತ್ರೇಕ್ಷ್ ಅ .ಿ 2004 
ರಲಿಿ  Wimbledon, 2006 ರಲಿಿ US open ,2008 ರಲಿ ಿAustralian open, 2012 ರಲಿಿ French open ಗ್ದಿಾರುವ ಈಕ್ ಇದ್್ೇ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ 
ನಾ ುೂ ರನ್ನರ್ ಸ್ಟಾೆನ್ವನ್ೊನ ತ್ ುಪಿದ್ಾಾಳ .್ ಮ್ೊ ತ್ಃ ರಷಾಾ ದ್್ೇಶದ ಈ ಬ್ಡಗಿ ಜನಿಸಿದುಾ 87ರಲಿ ಿಆದರೊ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ ಆರನ್ೇ 
ವಯಸಿ್ಗ್,ಆಕ್ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಶ್ಬಿರ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ ಮಾಟಿೇಾನಾ ನ್ವಾಿಟಿಲ್ೊೇವಾ ಬ್ಳಿ, ಸಿತ್ಃ ಮಾಟಿೇಾನಾಳ  ್ಮ್ರಿಯಾಳ್ನ್ುನ ಒಳ ಳ್ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ 
ಪಡ್ಯುವ ಸ ಹ್ಯ ಮೆೇರ್ಗ್ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಸ್ಟ್ೇರಿದಳ್ು. ಟಿೇನ್ಜ್ ನ್ಲ್ಿೇ ವಿಂಬ್ ಡನ್ ಕ್ಲರಿೇಟ್ ಈಕ್ಗ್.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಒಬ್ು ಆಟ್ಗಾರ ಒಮೆಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ನ್ಂತ್ಹ ಪಂದ್ಾಾವಳಿಯಲಿಿ ಪಿವ್ೇಶ ಪಡ್ದು ಪಿತ್ರ ಪಂದಾ ಗ್ದ್ಾಾಗ ಸಂಪಾದನ್ ಎಷಿಟರಬ್ಹುದು 
ಊಹಿಸಿ? ಇನ್ೊನರು ಮ್ುನ್ೊನರು ಸ್ಟಾವಿರ ಡಾ ರ್ ಗಳ್ು ! ಕಾಿಟ್ಾರ್ ಫ್ೈನ್ಲ್ ತ್ ುಪಿದರ್ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚ್ುು, ಸ್ಟ್ಮಿೇಸ್ ತ್ ುಪಿದವರಿಗ್ ಐನ್ೊರು 
ಸ್ಟಾವಿರ ಇನ್ೊನ ಫ್ೈನ್ಲ್ ತ್ ುಪಿದವರಿಗ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟಿಟ. ಹಿೇಗ್ ಪಂದಾದಲ್ಿೇ ಇರ್ುಟ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಈ ಟ್ನಿನಸ್ ಪಟ್ುಗಳ್ು ಜಾಹಿರಾತ್ುಗಳ್ಲಿಿ 
ಇದರಷ್ಟ ಹಣ ಗಿಟಿಟಸುತಾಿರ್. ಉದ್ಾಹರಣ್ಗ್ ಫ್ಡರರ್ ಕಳ್ದ ವರ್ಾದ ವಾಷಿಾಕ ಆದ್ಾಯ 71 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾ ರ್, ಅತ್ರ ಚಿಕೂ ವಯಸೂಳಾದ 
ಶರಪೊೇವಳ್ ಕಳ್ದ ವರ್ಾದ ಆಟ್ದ ಆದ್ಾಯ 29 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾ ರ್, ಇವಳ್ ಹಿಂದ್್ ಮ್ುಂದ್್ ಈ ರಿೇತ್ರ ಸಂಭಾವನ್ ಪಡ್ಯುವವರು ಇನ್ೊನ 
ಕ್ ವರು ಇದಾರೊ ಇಂದು ಈಕ್ಯ ಪಿಸ್ಟಾಿಪಕ್ೂ ಕಾರಣ ಮ್ುಂದಕ್ೂ ಓದಿದ್ಾಗ ನಿೇವೂ ಓಹ್ೊೇ ಎಂದು ಹುಬ್ುೇರಿಸಬ್ಹುದು. 
 

ಮ್ರಿಯಾ ಶರಪೊೇವಾ ವಿದ್ಾಾಭಾಾಸ ಮಾಡಿದುಾ ಏನ್ೇ ಇರಲಿ ಆದರ್ ಬ್ಹಳ್ ವರ್ಾಗಳ್ ಕಾ  Nike ಮ್ತ್ುಿ TAG Heuer ಜ್ೊತ್ಗಿನ್ 
ಉನ್ನತ್ ಮಾಕ್ಾಟಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಂಗಡ ಕಾಯಾಾನಿವಾಹಿಸಿ  ಮಾಸಟಸ್ಾ ಇನ್ ಮಾಕ್ಾಟಿಟಂಗ್ ಪದವಿಯಷ್ಟ ಅನ್ುಭವ ಪಡ್ದಳ್ು. 
700,000 ಡಾ ರ್ ಸಿಂತ್ ಹೊಡಿಕ್ ಇರುವ “Sugarpova” ಎಂಬ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕಾಖಾಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ 2013 ರಲಿಿ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಿೇ ಗಳ್ 
ಮಾರಾಟ್ 25 ದ್್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಮಾಡಿದಳ್ು. ಬ್ರ್ೇ ಚಿೇನಾದಲ್ಿೇ 16000 ಚಿೇ ಗಳ್ ಮಾರಾಟ್ ದ್ಾಖ್ಲಾಯಿತ್ು. ಶರಪೊೇವಾ ತ್ನ್ನ ಹಣದಲಿಿ ಕ್ ವು 
ಸಕಾಯಾವನ್ೊನ ಮಾಡುತ್ರಿದ್ಾಾಳ  ್UNDP ಸಂಸ್ಟ್ೆಗ್ $250,000 ದ್ಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಾಾಳ ,್ Belauras ಶಾಲ್ಗಳಿಗ್ $210,000 Scholarship ಗಾಗಿ 
ಮ್ುಡುಪಿಟಿಟದ್ಾಾಳ .್ 

 ಕರೀಡೆ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
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 ಬಾಲಗ್ 

ಲೆತೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕೆಳ್ಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ್ೂ ಮೊಗುು” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೂೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಾನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಇಲ್ೊಿಂದು ಹಳ ೇ್ಯ ಮಾತ್ು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ೂ ಬ್ರುತ್ಿದ್್ "ಹತ್ುಿ  ಕ್ಷ ಇರುವವನ್ು ತ್ೃಪಿನ್ೊೇ? ಹತ್ುಿ ಮ್ಕೂಳಿರುವವನ್ು ತ್ೃಪಿನ್ೊೇ?"  

ಉತ್ಿರ - ಹತ್ುಿ ಮ್ಕೂಳಿರುವವನ್ು. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೊಟ್ಟ ಬ್ಟ್ಟಗ್ ಹ್ೊಂದಿಸುವುದ್್ೇ ಆತ್ನಿಗ್ ಕರ್ಟವಾಗಿರುತ್ಿದ್್, "ಸ್ಟಾಕಪಪ ಇನ್ುನ ಮ್ಕೂಳ್ು" 
ಎನ್ುನತಾಿನ್, ಆದರ್ ಹತ್ುಿ  ಕ್ಷ ಇರುವಾತ್ “ಅದನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಇಪಪತ್ು ಿಮಾಡಲಿ?” ಆ ಇಪಪತ್ಿನ್ುನ ಮ್ತ್ ಿನ್ ವತ್ುಿ ಮಾಡುವ ಯೇಚ್ನ್. ಕಡ್ಗ್ 
ತ್ೃಪಿಿಗ್ ಕತ್ಿರಿಯ್ಕೇ ಇ ಿ.ಹಾಗ್ೇ ಶರಪೊೇವ ಮ್ುಂದ್್ ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಮೆೇಣದಬ್ತ್ರ,ಿ ಸುಗಂಧ ದಿವಾ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ಯೇಜನ್ ಹ್ೊಂದಿದ್ಾಾಳ .್ 25ಕ್ೂೇ 
ನಿವೃತ್ರ ಿಹ್ೊಂದುವ್ ಎಂದು ಘೊೇಷಿಸಿದ ಶರಪೊೇವಾ ಇನ್ೊನ ಮ್ುಂದುವರ್ಸುತ್ರಿರುವುದು ಇದಕ್ೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ೊಿ David Jones ನ್ಂತ್ಹ ದ್್ೊಡಡ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಿ“Sugarpova” ಬಾಿಂಡ್ ಮಿಠಾಯಿ $6 ಡಾ ರ್ ಗಳಿಗ್ 
ಮಾರಾಟ್ಕ್ಲೂದ್್, ಕ್ ವು ಪತ್ರಿಕ್ಗಳ್ು ಆಟ್ಗಾರರು ಇಂಥಾ ಅನಾರ್ೊೇಗಾಕರ ಸಕೂರ್ಯ ಪದ್ಾಥಾಕ್ೂ ಪೊಿೇತಾ್ಹ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯ ಿ 
ಎನ್ುನವವರಿಗ್ ಆಕ್ಯ ಏಜ್ಂಟ್ Max Eisenbud ಕ್ೊಟ್ಟ ಹ್ೇಳಿಕ್ ಹಿೇಗ್ “McDonalds ಮ್ತ್ುಿ  Coca Cola ದಂತ್ಹ ಪದ್ಾಥಾಗಳ್ಲಿಿ ಇದಕೊೂ 
ಹ್ಚ್ುು ಸಕೂರ್ಯ ಅಂಶವಿದ್್ ಅದನ್ುನ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡ ು ಬ್ಳ್ಸುತ್ರಿರುವುದೊ ಪಿಖಾಾತ್ ಆಟ್ಗಾರರನ್ನೇ” ಖ್ರ್ ಅ ಿವ್ೇ. ಶರಪೊೇವಾಳ್ 
ಸುಂದರ ಮೆೈಮಾಟ್, ಪಿತ್ರ ಹ್ೊಡ್ತ್ಕೊೂ ಘಜಿಾಸುವ ಆಟ್,ಇದರ ಜ್ೊತ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರಾಟ್ ಎ ಿವೂ ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಎತ್ಿರಕ್ೂೇರುತ್ರಿದ್್, 
ಅದು ಗ್ ುವಿನ್ ಗಾಳಿಪಟ್ದಂತ್ ತ್ೊೇರುತ್ರಿದ್್  

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ಮ್ಳ್ಗಾ ದ ಸಮ್ಯ, ಒಂದು ದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ವ್ೇಳ  ್ಭಿೇಕರ ಸಿಡಿ ು, ಗುಡುಗು, ರ್ಾರಾಕಾರವಾಗಿ 
ಸುರಿಯುವ ಮ್ಳ .್ ಕಾಡಿನ್ಲಿ ಿತಾವು ವಾಸವಿದಾ ಝರಿ ಪಿವಾಹದಿಂದುಕ್ಲೂ ಹರಿಯುವುದನ್ುನ ಅರಿತ್ ಕಪ್ಪಗಳ್ು 
ಛಂಗನ್ ನ್ಗ್ಯುತಾ ಿನ್ಗ್ಯುತಾಿ ವ ಸ್ಟ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರಿದಾವು, ಆಗ ಎರಡು ಕಪ್ಪಗಳ್ು ಕತ್ಲಿ್ಯ ಕಾನ್ನ್ದಿ 
ಕಣಾೂಣದ್್ ಆಳ್ವಾದ ಕಂದರದಲಿಿ ಕಾ ುಜಾರಿ ಬಿದುಾಬಿಟ್ಟವು. ಎರ್ುಟ ಪಿಯತ್ರನಸಿದರೊ ಮೆೇ ಕ್ೂ ಎಟ್ುಕದರ್ುಟ 
ಆಳ್, ಎರಡೊ ಕಪ್ಪಗಳ್ು ಎಡಬಿಡದ್್ ಜಿಗಿಯಲ್ತ್ರನಸಿದವು.  

ಉಳಿದ ಕಪ್ಪಗಳ್ು ಇದನ್ುನ ಕಂಡು  " ಅಯಾೇ ಬಿದುಾಬಿಟಿಟರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಅಲಿಿದಾರ್ ನಿೇವು ಬ್ದುಕ್ಲದಾರೊ ಸತ್ಿಂತ್, ಇನ್ನೇನ್ು ನಿಮ್ಮ ಕಥ್ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು 
ಹಾಸಾ ಮಾಡುತ್ ಿನ್ಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು, ಈ ಎರಡೊ ಕಪ್ಪಗಳ್ು ಬಿಡದ್್ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ರಿದಾವು, ಉಳಿದವು ಕೊಗುತ್ಿಲ್ೇ ಇದಾವು "ಏ ಕ್ೇಳಿಸಲಿ ಿವ್ೇ 
ನಿಮ್ಗ್, ನಿೇವಿನ್ುನ ಸತಿ್ಂತ್,...ಸತಿ್ಂತ್," ಅರ್ಟರಲಿಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ನ್ಗ್ದೊ ನ್ಗ್ದೊ ಸುಸ್ಟಾಗಿಿ ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ಬಿದುಾ ಪಾಿಣ ಬಿಟಿಟತ್ು, ಇನ್ೊನಂದು ಮಾತ್ಿ 
ತ್ನ್ನ ಪಿಯತ್ನವನ್ುನ ಬಿಡದ್್ೇ ಮಾಡಿತ್ುಿ. ಮೆೇಲಿದಾ ಕಪ್ಪಗಳ್ು ತ್ಮ್ಮಪಾಡಿಗ್ ಕ್ೈಚಾಚಿ ಆಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾ ಿಅರಚ್ುತ್ಿಲ್ೇ ಇದಾವು, ಆದರ್ ಉಳಿದಿದಾ ಒಂದ್್ೇ 
ಕಪ್ಪ ಎಗರಿೇ ಎಗರಿೇ ಸುಸ್ಟಾಿದರೊ ಶಕ್ಲಿಮಿೇರಿ ಮೆೇ ಕ್ೂ ಜಿಗಿದ್್ೇ ಬಿಟಿಟತ್ು, ಮೆೇಲಿದಾ ಕಪ್ಪಗಳ್ು ಅಚ್ುರಿಯಿಂದ ಬ್ಪಾಪಗಿ ಮ್ುಂದ್್ಬ್ಂದು ಅದನ್ುನ 
ಅಭಿನ್ಂದಿಸಿದವು, "ನಾವ್ಲಾಿ ನಿನ್ನನ್ುನ ಅರ್ುಟ ದು ಾಕ್ಷಯದಿಂದ ಕಡ್ಗಣಿಸಿದರೊ ನಿೇನ್ು ಉತಾ್ಹ ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ಳದ್್ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿ ಮೆೇಲ್ೇರಿ ಬ್ಂದ್್, 
ನ್ಮ್ಮನ್ು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾಹಸ ಮೆಚ್ುುವಂಥದುಾ" ಎಂದು ಪಿಶಂಸಿಸಿದವು, ಅದಕ್ೂ ಆ ಕಪ್ಪ "ಅಯಾಾ ನಿೇವ್ೇನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತಿ್ರದಿಾೇರ್ೊೇ ನ್ನ್ಗ್ೊಂದೊ 
ತ್ರಳಿಯದು ನ್ನ್ಗ್ ಹುಟ್ುಟ ಕ್ಲವುಡು, ನಿೇವ್ಲಾ ಿನ್ನ್ನ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು, ಕ್ೈ ಬಿೇಸುತಾ ಿಅರ್ುಟ ಪೊಿೇತಾ್ಹಿಸಿದಾಕ್ೂ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು" ಎಂದಿತ್ು.  

ಈ ಕಥ್ಯಲಿ ಿಎರಡು ನಿೇತ್ರಗಳಿವ್.  
೧. ಮಾತ್ರನ್ ಶಕ್ಲ ಿಬಿದಾವರನ್ುನ ಮೆೇ ಕೊೂ ಎತಿ್ಬ್ಹುದು.  
೨. ಕ್ಳ್ಕ್ೂ ಬಿದಾವರನ್ುನ ಅದ್್ೇ ಮಾತ್ರನಿಂದ ರ್್ೈಯಾಗ್ಡಿಸಿದರ್ ಮ್ತ್ೊ ಿಪಾತಾಳ್ಕ್ೂ ತ್ಳಿಳದಂತಾಗಿ ಮ್ೃತ್ುಾವ್ೇ ಪಾಿಪಿಯಿಾಗಬ್ಹುದು. 

         

 

ಇದೆೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಹೆತಟೆೆ ಮೆೀಲೆತಂದು ಹೆತಟೆೆ ತ್ತತಿಗ್ೆತಂದು ಬೆಣೆ  
೨. ಬಗಿೆದರೆ ಬಾಯಿ ಮೆೀಲೆ, ಎದಿರೆ ಎದೆ ಮೆೀಲೆ 

 

ಉತ್ೂರಕೆಕ 
 ಪುಟ ೧೨ 

 ನೆತೀಡ್  

ಎರಡು ಕಪೆೆಗಳ್ಳ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ್ಳ 

 10-12 ಬಾಳ ೇ್ಹಣುಣ , ಒಂದು ಬ್ಟ್ಟ ು ಶುದಧ ತ್ುಪಪ  
 ಟಿೇ ಚ್ಮ್ಚ್ ಏ ಕ್ಲೂ ಪುಡಿ, ಅಧಾ ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯಿ  
 ಒಂದು ಬ್ಟ್ಟ ು ಸಕೂರ್ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬಾಳ ೇ್ಹಣುಣ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಿದು ಚ್ನಾನಗಿ ಹಿಸುಕ್ಲರಿ 

 ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ 3 ಚ್ಮ್ಚ್ ತ್ುಪಪ ಕಾಯಿಸಿ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ವರ್ಗೊ ಬ್ೇಯಿಸಿ  
 ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯಿತ್ುರಿ,ಸಕೂರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ,ತ್ುಪಪವನ್ುನ ಸಿ ಪಸಿ ಪವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ  
 ಎ ಿವನ್ೊನ ಕಂದು ಬ್ಣಣ ಬ್ರುವವರ್ಗೊ ತ್ರರುವುತ್ರಿದುಾ ಸುವಾಸನ್ ಬ್ಂದಮೆೇಲ್ ಏ ಕ್ಲೂಪುಡಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಒಲ್ ಆರಿಸಿ  
 ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲ್ೇ ತ್ರನ್ನ ು ಕ್ೊಡಿ 

ಇನತಿ ನತರಾರು ರೆಸಿಪಿೆಗಳಿಗ್ೆ www.sugamakannada.com ಗ್ೆ ಭೆೀಟಿಕೆತಡ್. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆತ 

ಡ್ೂೀ 
ರಾ! 

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   

 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗ್ೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 
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mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

 

 

ಚ್ುಕ್ಲೂಗಳ್ ನ್ೊೇಡುತಾಿ ಕಣಣಲಿಿ ಕಣಿಣಟ್ುಟ 
ಕ್ೇಳಿದಳ್ು ರಾರ್್ ಕೃರ್ಣನ್ನ 
ಎಷ್ೊಟಂದು ತಾರ್ಗಳ್ು ಇರುವಾಗ ನಿೇನ್ು 
ಪಿಿೇತ್ರಸುವ್ಯ್ಕೇಕ್ ನ್ನ್ನನ್ನ 
 

ಯಾರಿಗ್ ಸಮ್ನ್ೊೇ ಹ್ೇಳೂ್ೇ ಮ್ುಕುಂದ 

ಯಾಕ್ ಆರಿಸಿದ್್ ನ್ನ್ನನ್ನ  
ಏನ್ುಂಟ್ೊೇ ನ್ನ್ನಲಿಿ ಹ್ೇಳೂ್ೇ ಅರವಿಂದ 

ಯಾಕ್ ಬಿಟಿಟರಲಾರ್ ನ್ನ್ನನ್ನ 
 

ನ್ುಡಿದನ್ು ರಾರ್್ೇಯ, ಕ್ೇಳ ೇ್ ಸಖಿ 

ಪಿಿೇತ್ರಯು ಬ್ಯಸದು ಏನ್ನ್ೊನ 
ನಿನ್ನ ಈ ಮ್ುಗಾ ಕಣಣಲಿಿ ನಾನ್ು 
ಕಾಣುತ್ರರುವ್ ನ್ನ್ನ ಪಿತ್ರಬಿಂಬ್ವನ್ುನ 
 

ಹ್ೊಳ್ದರೊ ತಾರ್ಗಳ್ು ಬ್ಹು ದೊರ ಕಣ್ 
ನಿನಾನಲಿಂಗನ್ ಅವರು ಕ್ೊಡಲಾರರು 
ಮಿನ್ುಗಿದರೊ ಇರುವುದು ಮ್ುಗಿಲಾಂತ್ರ ನ್ಡುವ್ 
ನ್ನ್ನ ಹತ್ರಿರ ಅವರು ಬ್ರಲಾರರು 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಒಂದು ಟ್ಿಕ್ ಕ್ಟ್ುಟ ಅದನ್ುನ ರಿಪ್ೇರಿಗ್ ಎಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗ ು 
ಇನ್ೊನಂದು ಟ್ೊೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಿಕ್ ಬ್ಂದಿತ್ು, ಮ್ರ್್ಾ ದಪಪ ಹಗು ಕಟಿಟ 
ಎಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ರಿರ ು  
ಸಂಟ್ ಹ್ೇಳಿದ: ನ್ೊೇಡು ಒಂದು ಹಗು ತ್ೊಗ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಕ್ೂ ಎರಡು ಟ್ಿಕ್ 
ಬ್ೇಕಾ? 

 
 
 
 
 
 

 
ಹುಡುಗ: ತ್ಂಗಿನ್ ಮ್ರ ಹತ್ರಿದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲ್ೇಜ್ ಹುಡುಗಿೇರು 
ಕಾಣಾಿರ್ 

ಹುಡುಗಿ: ಅಲಿಿಂದ ಬಿದ್್ಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ೇಜ್ ಹುಡುಗಿೇರೊ ಕಾಣಾಿರ್ 

ಇದೆೀನಾಲ ಇದು – ಉತ್ೂರ 

೧. ಬಿೇಸುವ ಕ ುಿ 

೨. ತಾಳಿ (ಮಾಂಗ ಾ) 

 

೧. ಪಿಸಿದಧ ಗಿರಿರ್ಾಮ್ ನ್ಂದಿ ಬ್ಟ್ಟದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿರುವ ಇನ್ೊನ ನಾ ುೂ 
ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ಸರಿಸ ಬ್ಲಿಿರಾ? 

೨. ಏಷಾಾ ಖ್ಂಡದ ಅತ್ರ ದ್್ೊಡಡ ಏಕಶ್ಲಾ ಬ್ಟ್ಟ ಎಂಬ್ ಹ್ಗುಳಿಕ್ಗ್ 
ಪಾತ್ಿವಾಗಿರುವ, ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಸಮಿೇಪದ ಬ್ಟ್ಟ ಯಾವುದು? 

 

ಸರಿ ಉತ್ಿರಕ್ೂ ಪುಟ್ ೧೮ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ಬಂಧಿಸು ಬಾ ನನಿ ... 
ಏಕ್ ತ್ರಳಿಯದ್್ ಹ್ೊೇದ್್  
ನ್ನ್ನದ್್ಯ ಬ್ೇಗ್  
ನಿೇನಿರದಿರುವ ಧಗ್  
ಸಹಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್ 
 

ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ಯ ನ್ಗ್ಗಳಾ  
ಮೊಗಗಳಿವ್ ಇಲಿಿ  
ಅರಮ್ನ್ಯ ಸುರಭ್ೊೇಗ  
ಮೆರ್ದಿರುವುದು ಇಲಿಿ  
 

ವಿರಹದಲಿ ಸುಖ್ಪಡ ು  
ನಿನ್ನ ಈ ತ್ರುಣಿ  
ವಿಹರಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್  
ಸ್ಟ್ರ್ ಸಿಕೂ ಹರಿಣಿ 

 

ಕಾತ್ರದ ಕಾಯುವಿಕ್  
ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಳ್ಳಲಿಂದ್್  
ನ್ನ್ನ ಬಿಡುಗಡ್ಯು 
ನಿನ್ನ ತ್ೊೇಳ್್ ರ್ಯಳ್ಂದ್್  

ರಚನೆ: ಮಾಲು (ಅಡ್ಲೆೈಡ್) 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ೂಷುೆ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೀಟಿ  ಕೆತಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕತಟ 

 

 

 

ನಿನ್ನ ಒಂದ್್ೊಂದು ಅಣುವೂ ಕೊಡ 

ಹ್ೇಳ್ುವುದು ಕ್ೇವ  ನ್ನ್ನ ಹ್ಸರು 
ಹಿೇಗ್ಂದು ಹ್ೇಳಿದ ಚ್ನಿನಗನ್ ತ್ಬಿು 
ಜ್ೊತ್ಗೊಡಿಸಿದಳ್ು ರಾರ್್ ತ್ನ್ನ ಉಸಿರು  

 

ರಚನೆ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೆತಂಡುಲ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಾಧ ಕೃಷಣರ ಪೆರೀಮ ಸಲಾಲಪ ... 
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ಕಥೆ ಸಹನೆ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೂೇಟ್

ಸುಕುೂ ಚ್ಮ್ಾದ ಸ್ಟ್ೊರಗಿ ಬ್ತ್ರಿದಾ ಅಮ್ಮನ್ ಕಣುಣಗಳ್ನ್ನೇ ದಿಟಿಟಸುತಾಿ ಸುನಿೇ  ಹ್ೇಳಿದ. ಹ್ೇಳ್ು ಅಮ್ಮ, ಈ ಚಿತ್ಿ ಪಟ್ವನ್ುನ ಎಲಿಿ ತ್ೊಗು 
ಹಾಕ್ೊೇಣ? ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಅಮ್ಮನ್ ಕಣಣಲಿಿ ಹ್ೊಳ್ಪು. ಅದ್್ೊೇ ನ್ೊೇಡು ಉಯಾಾಲ್ಯ ರೊಮಿನ್ಲಿಿ ಬಾಗಿ  ಮೆೇಲಿನ್ ಮ್ಧಾ ಭಾಗಕ್ೂ ಎ ಿರಿಗೊ ಕಾಣುವ ಹಾಗ್ 
ಹಾಕು. ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ು ಅಂದರ್ ಮ್ುಖ್ ಸಿಂಡರಿಸುತ್ರದಾ ಸುನಿೇ  ಹಾಗ್ ಕಣುಣ ಮ್ುಚಿು ನ್ನ್ಪಿನ್ ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ತ್ೇಲಿ ಹ್ೊೇದ.  

 

ಸುನಿೇ , ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮನ್ ಒಬ್ುನ್ೇ ಮ್ಗ. ಮ್ಗನ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಹಳ್ ಅಕಾೂರಾಸ್ಟ್ಿ. ಅವನಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಉಡುಗ್, ತ್ೊಡುಗ್, ಇರ್ಟವಾದ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರೇಥಾ 
ಮಾಡಿ ಬ್ಡಿಸುವುದು, ಅವನ್ ಎಲಾಿ ಬ್ೇಕು ಬ್ೇಡಗಳ್ನ್ುನ ಗಮ್ನಿಸುತಾಿ ಕ್ೊಂಚ್ ಹ್ಚಾುಗಿಯ್ಕೇ ಅವನ್ನ್ುನ ಹಚಿುಕ್ೊಂಡಿದಾಳ್ು. ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮ ಮ್ನ್ ಕ್ ಸದಲಿಿ 
ಬ್ಹಳ್ ಅಚ್ುುಕಟ್ುಟ, ಸಿಚ್ಾತ್ಗ್ ಜಾಸಿಿ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಹ್ಂಗಸು. ಎಲಾಿ ವಸುಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಿೇ ಇರಬ್ೇಕು. ವಸುಿಗಳ್ು ಸ್ಟಾೆನ್ ಪ ಿಟ್ವಾದಲಿಿ ದ್್ೊಡಡ 
ರಂಪ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ಟ್ೊೇಫಾ ಮೆೇಲಿರುವ ಹ್ೊದಿಗ್, ದಿಂಬ್ುಗಳ್ು ಕೊಡ ಜಾಗ ಕದಲಿಸಿರಬಾರದು. ಅಡಿಗ್ ಮ್ನ್ಯ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ು ಒಂದೊ ಜಾಗ 
ಬ್ದಲಿಸಬಾರದು.  

 

ಬ್ಳಿಗ ು್ಯಿಂದ ಸ್ಟಾಯಂಕಾ ವರ್ಗೊ ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮನ್ ಮ್ನ್ ಒಪಪ ಓರಣವಾಗಿಡುವುದರಲಿಿಯ್ಕೇ ಕಳ್ಯುತ್ರತ್ುಿ. ಸ್ಟಾಯಂಕಾ  ಆದ್್ೊಡನ್ ಮ್ಗನ್ 
ಆಗಮ್ನ್ಕ್ೂ ಕಾಯುತ್ರದಾಳ್ು. ಸುನಿೇ  ಬ್ಂದ್್ೊಡನ್ೇ ಆಫ್ೇಸಿನ್ ಬಾಾಗ್ ಸ್ಟ್ೊೇಫಾನ್ಲಿಿ ಒಗ್ದು, ಶೂಸ್ ಅಲಿಿಯ್ಕೇ ಬಿಚಿು ಸುಸ್ಟಾಿಗಿ ಸ್ಟ್ೊೇಫಾ ಮೆೇಲ್ ಒರಗಿ ಅಮ್ಮ 
ಬ್ೇಗ ಬಿಸಿ ಕಾಫ್ ತ್ಂದು ಕ್ೊಡು ಎಂದು ಕೊಗಿದ್ಾಗ, ಬ್ೇಗ ಬ್ೇಗ ಸುಶ್ೇ  ಕಾಫ್ ಕಪ್ ಹಿಡಿದು ಮ್ಗನ್ ಬ್ಳಿ ಬ್ಂದು, ಭೊಕಂಪ ಆಗಿ ತ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಯ 
ಚಿತ್ಿಣವ್ೇ ಬ್ೇರ್ ಆಗಿರುವಂತ್, ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಾಡ ು ಶುರು ಮಾಡಿದಳ್ು, ಮ್ಗನ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ೈಗಳ್ುಗಳ್ ಸುರಿಮ್ಳ್ಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದಳ್ು. ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಯಲಾಿ 
ಹಾಳ್ು ಮಾಡಿದ ಮ್ಗ ನಿೇನ್ು. ಎಂದು ಕಂಪಿಸುತಾಿ ಕಾಫ್ ಲ್ೊೇಟ್ ಕ್ಳ್ಗ್ ಚ್ಲಿಿ ಬಿಟ್ಟಳ್ು. ಸುನಿೇ ನ್ು ಅಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಒಂದು ಸಹನ್ ಬ್ೇಡವ್ೇ? 

ಮ್ಗನ್ನ್ನೇ ಹಿೇಗ್ ಶತ್ುಿವಾಗಿ ನ್ೊೇಡುವುದ್್ೇ ಎಂದು ಕ್ಲರಿಚಿದ.  
 

ಅಮ್ಮನ್ ಈ ವತ್ಾನ್ ಮ್ಗನಿಗ್ ಅಸಹನ್ ತ್ಂದಿತ್ುಿ. ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ಬಾರದು ಇನ್ುನ ಮ್ುಂದ್್ ಎಂಬ್ ರ್ೊೇರ್ ಬ್ಂದು ಮ್ನ್ಯಿಂದ ಹ್ೊರ 
ನ್ಡ್ದ. ಮ್ತ್ಿ ಸಂಜ್ ಬ್ರುವ ಹ್ೊತ್ರಿಗ್ ಮ್ತ್ಿ ಮ್ನ್ಯ ಒಪಪ ಓರಣ ವಾಪಸ್ಟಾ್ಗಿತ್ುಿ. ಅಮ್ಮನ್ ಸಹನ್ ಕೊಡ ಸಹಜ ಸಿೆತ್ರಗ್ ಮ್ರಳಿತ್ುಿ. ಏನ್ೊ ಆಗಿ ಿವ್ಂಬ್ 
ರಿೇತ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೊತ್ು ಅಡಿಗ್ ಬ್ಡಿಸಿದಳ್ು. ಮ್ಗನ್ ಕ್ೊೇಪ ಇನ್ೊನ ಇಳಿದಿರಲಿ ಿ. ಮರನ್ವಾಗಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಎದುಾ ಮ್ ಗ ು ಹ್ೊದ. ಮ್ಂಚ್ದ ಮೆೇಲ್ ಕಣುಣ 
ಮ್ುಚಿುದ್್ೊಡನ್ ಮ್ತ್ಿ ಅಮ್ಮನ್ ರರದ್ಾಿವತಾರ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬ್ರುತ್ರತ್ುಿ. ಅಪಪನ್ ಬ್ಳಿ ಹ್ೇಳೂ್ೇಣವ್ಂದರ್, ಬಿಸಿನ್ಸ್ ಎಂದು ಊರು ಊರು ತ್ರರುಗತಾಿ 
ಇರುತಾಿರ್. ಮ್ನ್ಯಲಿಿದಾಗ ೊ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರಗ್ ಎದುರು ಆಡುವುದಿ ಿ, ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕ್ಲರಿ ಕ್ಲರಿ ಅಪಪನಿಗ್ ರ್ೊೇಸಿ ಹ್ೊೇಗಿದ್್ಯೇ. ಅದಕ್ೂ ಬ್ೇರ್ 
ಊರಿನ್ಲಿಿ ಬ್ಹಳ್ ಸಮ್ಯ ಕಳ್ಯುತಾಿರ್ೊೇ ಏನ್ೊೇ ಎಂಬ್ ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಯೇಚ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ನಿದ್ ಾ್ ಹತ್ರಿತ್ು. 

 

ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ಅಮ್ಮನ್ ಜ್ೊತ್ ಜಗಳ್ಗಳಿಂದ ಬ್ಹಳ್ ದಿನ್ದಿಂದ ತಾನ್ು ಮ್ದುವ್ಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿಯ ಬ್ಗ ು್ ಹ್ೇಳ ೇ್ ಇರಲಿ ಿ. ಅಮ್ಮ ಇದಾಕ್ೂ ಹ್ೇಗ್ 
ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯ್ಕ ತ್ೊೇರಿಸುತಾಿಳೂ್ೇ ಎಂದು ನಿರ್ಾನ್ ಮಾಡುತ್ರದಾ. ತ್ರಂಡಿ ಬ್ಡಿಸಿ ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮ, ಸುನಿೇ  ನಿನ್ಗ್ ಮ್ದುವ್ ವಯಸ್ಟಾ್ಯಿತ್ಲ್ೊಿ, ನ್ೊೇಡು ನ್ನ್ನ 
ಗ್ಳ್ತ್ರ ಬ್ಂದು ಜಾತ್ಕ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಿದ್ಾಾಳ  ್ಎಂದಳ್ು. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ೊಂದು ವಿರ್ಯ ಹ್ೇಳ್ಲ್ೊೇ ಬ್ೇಡವೊೇ ನಿನ್ಗ್ ಎಂದ ಸಣಣ ದಿನಿಯಲಿಿ. ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮ 
ಹ್ೇಳ್ಪಪ ಹ್ೇಳ್ು ನಿನ್ನ ಆಫ್ೇಸಿನ್ಲಿಿ ಕ್ ಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿ ತಾನ್ೇ ಎಂದಳ್ು ಎಲಾಿ ಗ್ೊತ್ರಿರುವ ಹಾಗ್. ಸುನಿೇ  ಆಶುಯಾದಿಂದ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಗ್. 
ಎಂದು ಬಾಯಿ ತ್ಗ್ದ್ಾಗ. ನಿನ್ನ ರೊಮ್ನಲಿಿ ಒಂದು ವಸುಿವೂ ನ್ಟ್ಟಗಿರಲಿ ಿ. ಆಗ ಸಿಕೂ ಫೇಟ್ೊೇ ನ್ೊೇಡಿ ಗ್ೊತಾಿಯಿತ್ು.  

 

ಇದು ನ್ಡ್ದ ಒಂದ್್ರಡು ತ್ರಂಗಳಿಗ್ ಸುಶ್ೇ ಮ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಬ್ಂದ್ಾಯಿತ್ು. ಸುನಿೇ  ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಅಮ್ಮನ್ ಕ್ೊೇಪದ ವಿರ್ಯ ಹ್ೇಳಿರಲಿ ಿ. ಯಥಾ 
ಪಿಕಾರ ಇಟ್ಟ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ು ಸಿಗದಿದ್ಾಾಗ, ಅಮ್ಮ ಮ್ಗನ್ ಕ್ೊೇಪ ತಾಪ ಸಿ ಪ ತಾರಕ ಸಿರ ಮ್ುಟಿಟತ್ು. ಸುನಿೇ ನಿಗ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಎದುರು ಆದ ಅವಮಾನ್ 
ತ್ಡ್ಯಲಾಗಲಿ ಿ. ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಹ್ೇಳಿದ ಇನ್ುನ ಈ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ನ್ನ್ಗ್ ಇರುವುದಕ್ೂ ಆಗುವುದಿ ಿ. ನ್ಡ್ ಬ್ೇರ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ ಎಂದು. ಹ್ಂಡತ್ರ ಸಮಾರ್ಾನ್ವಾಗಿ. 
ಇವತ್ುಿ ನಿಮ್ಗ್ೊೇಸೂರ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕ್ಟ್ ಖ್ರಿೇದಿಸಿದ್್ಾ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣವ್ ಎಂದಳ್ು. ಸರಿ ನ್ಡಿ ಈ ರಂಪಾಟ್ ದಿಂದ ಮ್ುಕ್ಲಿ ಸಿಕೂರ್ ಸ್ಟಾಕು ಎಂದು ಹ್ೊರಟ್.  

 

ಗಂಡ ಹ್ಂಡತ್ರ ಇಂಗಿಿಶ್ ಸಿನಿಮಾ “As Good As it Gets” ನ್ೊೇಡಿ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ರ ು ಆಟ್ೊೇ ಹಿಡಿದರು. ಸುನಿೇ ನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ನಿರ್ಾನ್ವಾಗಿ 
ಗಂಡನ್ ಕ್ೈ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಹ್ೇಗಿತ್ುಿ? ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದಳ್ು. ಸುನಿೇ . ಅಬ್ು ನ್ನ್ನ ಮ್ೊಡ್ ಬ್ದಲಾಯಿಸಿತ್ು ನ್ೊೇಡು ಎಂದನ್ು. ನಿಮ್ಗ್ ಅತ್ಿ ವತ್ಾನ್ 
ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಬ್ರುವ ಹಿೇರ್ೊೇ ವತ್ಾನ್ ಒಂದ್್ೇ ಅನಿಸಲಿ ಿವ್ೇ? ಸುನಿೇ  ಹ್ಂಡತ್ರ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರಿದ್ಾಾಳ  ್ಎಂದು ಅವಳ್ ಮ್ುಖ್ವ್ೇ ನ್ೊೇಡತ್ೊಡಗಿದ. ಅವಳ್ು 
ನಿರ್ಾನ್ವಾಗಿ. ಅತ್ಿ ಕ್ೊೇಪ ತಾಪ, ಎ ಿ ಸಹಜ. ಅದನ್ುನ “Obsessive compulsory disorder” ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾಿರ್. ಇದ್್ೊಂದು ಮಾನ್ಸಿಕ 
ಅಸಿಸೆತ್. ಹಿೇಗಿರಬ್ೇಕಾದರ್ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ನಿೇವು ಇನ್ೊನ ರ್ೇಗಾಡುವುದ್್ೇ. ಅವರ ಜಿೇವನ್ಕ್ೂ ನಾವು ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಳ್ಳ ಬ್ೇಡವ್ೇ. ಜಿರ, ಕ್ಮ್ುಮ ಬ್ಂದ್ಾಗ ಎರ್ುಟ 
ದ್್ೇಹಕ್ೂ ಹಿಂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ಿದ್್ಯೇ ಹಾಗ್ಯ್ಕೇ ಮಾನ್ಸಿಕ ಕಾಯಿಲ್ಗಳ್ು ಮ್ನ್ಸ್ನ್ುನ ಭಾದಿಸುತ್ಿವ್. ಅವರ ಸುತ್ಿ ಮ್ುತ್ಿ ಇರುವವರು ಅದನ್ುನ ಅಥಾ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಅವರ ಶುಶೂಿಷ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಬ್ೇರ್ ಮ್ನ್ ಅಂತ್ ಮಾತ್ತ್ಿಬ್ೇಡಿ.  

 

ಸುನಿೇ  ನಾನ್ು ಹ್ೇಳಿದುಾ ಕ್ೇಳ್ಲಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ, ರೊಂ ಬಾಗಿ  ಮ್ಧಾ ಭಾಗದಲಿಿ ಫೇಟ್ೊೇ ಹಾಕ್ೊೇ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಾಣುತ್ಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಜ್ೊೇರಾಗಿ 
ಕರ್ದ್ಾಗ, ಸುನಿೇ  ತ್ನ್ನ ನ್ನ್ಪಿನ್ ವಿಮಾನ್ ಇಳಿದು “ಅಮ್ಮ ಇಗ್ೊೇ ಹಾಕ್ಲದ್್ ನ್ೊೇಡು ಎಂದು ನ್ಕೂ” !!!    
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ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಿರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಫೆಬರವರಿ 25 ತ್ಮಿ ಉತ್ೂರ ಕಳ್ಳಹಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೂೇಬ್ೇಡಿ) ಜನವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ೂರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೂ ಉತ್ಿರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ರಿ ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ 

ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮತತಿಿ, ಬೆಂಗಳ್ೂರು  

 ಮಧು ಭಾರದಾಾಜ್, ಬೆಂಗಳ್ೂರು 

 ನಾಗಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ಜಯಶ್ರೀ, ಸಿಡ್ಿ 

 ರೆೀಖಾ, ಸಿಡ್ಿ 

 ಗಿೀತ್ ಪರಸ್ಾದ್, ಅಡ್ಲೆೀಡ್   
 

ಉತ್ೂರಗಳ್ಳ:   

೧. ಕನ್ಕಾಂಬ್ರ ೨. ಕ್ಷಮಿಸು 
೩. ದ್ಾಸವಾಳ್ ೪. ಪರಿಮ್ಳ್ ೫. ಪ್ಿೇತ್ 

ಪರಿಸರ ಪೆರೀಮಿ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚ್ನ್: ಪುರ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೂಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಿರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದಾರ್ ಅದ್್ರ್ುಟ  ಕ್ಷಣ! 

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿದ್್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ಿಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್್ರ್ುಟ 

ಚ್ುಕ್ಲೂಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿ ಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ...  

7-11 
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ಮಂಜಿನಂತೆ ಮಾಯ: ಮ್ುರಿದಿದಾ ಸ್ಟ್ೈಕ ಿನ್ುನ ತ್ಳಿಳಕ್ೊಂಡು, ತ್ಲ್ಯ ತ್ುಂಬಾ ಮ್ುಂದ್್ೇನ್ಪಪ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ್ ಯೇಚ್ನ್ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡು 

ದತ್ರಯಾ ಎಂಬ್ ಊರಿನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗಿದ್್ವು. ಸುಮಾರಾಗಿ ದ್್ೊಡಡದ್ಾಗ್ೇ ಇದಾ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಸಿಕ್ಲೂದುಾ ಒಂದ್್ೇ ಒಂದು ಸಣಣ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಶಾಪ್. ಆದರ್ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ್ು 

ತ್ೊೇರಿದ ಆಸಕ್ಲಿ, ಬ್ುದಿಧವಂತ್ರಕ್ ಮಾತ್ಿ ಆಶುಯಾಕರವಾಗಿತ್ುಿ. ಒಂದ್್ೈದು ನಿಮಿರ್ದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಫ್ಿೇಮ್ ನ್ ಒಳ್ಗ್ ತ್ೊರುವಂತ್ಹ ಕಬಿುಣದ ಕಂಬಿ ಒಂದನ್ುನ, 

ತ್ುಂಡಾಗಿರುವ ಫ್ಿೇಮ್ ನ್ ಎರಡೊ ಬ್ದಿಯ ಟ್ೊಾಬ್ ಗಳ್ ಒಳ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ, ಮೊದಲಿನ್ ಹಾಗ್ೇ ಕಾಣುವಂತ್ ಕೊಡಿಸಿದರು. ನ್ಂತ್ರ ಹಗುರವಾಗಿ ಬ್ಸಗ್ ಹಾಕ್ಲ, 

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಸಿದಾ ಎಂದರು. ಸುಮಾರು ಮ್ುನ್ೊನರು- ನಾ ುೂನ್ೊರು ರೊಪಾಯಿಗಳ್ ಖ್ಚ್ಾನ್ುನ ಎದುರು ನ್ೊೇಡುತ್ರಿದಾ ನ್ಮ್ಗ್ ಏಳ್ು ರೊಪಾಯಿ ಕ್ೊಡಿ 

ಎಂದ್ಾಗ ಆದ  ಆಶುಯಾ ಅಷಿಟರ್ಟ ಿ. ಅವನಿಗ್ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನ್ಾವಾದ ತ್ರಳಿಸಿ ಮ್ುಂದ್್ ನ್ಡ್ದ್್ವು. ಮ್ತ್ಿ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಹಿಂತ್ರರುಗುವವರ್ಗೊ, ಗಾಡಿ 

ಗಟಿಟಮ್ುಟಾಟಗಿತ್ುಿ. 

ರಣಹದುಿಗಳಿಗ್ೆ ಹೆದರಿ: ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಸರಿಹ್ೊೇದ ಸಂತ್ೊೇರ್ದಲಿಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಮ್ುಂದ್್ ಸ್ಟಾಗಿದ್್ವು. ಆ ಊರಿನಾಚ್ಗ್ ಇದಾ ಪುರಾತ್ನ್ 

ಮ್ಹ ಿನ್ುನ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಅತ್ುಾತಾ್ಹದಿಂದ ಬಾಗಿ  ಬ್ಳಿ ಕುಳಿತ್ರದಾ ಕಾವ ುಗಾರನಿಗ್ ಐದು ರೊಪಾಯಿ ನಿೇಡಿ ಒಳ್ ನ್ಡ್ದ್್ವು. ಅವನ್ು ದುಡುಡ ಕ್ಲಸ್ಟ್ಗಿರಿಸಿ, 

ಗ್ೊರಕ್ ಹ್ೊಡ್ಯುತಾಿ ಮ್ ಗಿದ, ಹ್ೇಗಿದಾರೊ ಹಾಳ್ು ಬಿದಾ ಅರಮ್ನ್ ತಾನ್, ಹ್ೊತ್ುಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗ ು ಏನಿದಿಾೇತ್ು. ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ಲಾಿ ಯಾವುದ್್ೊೇ 

ಪುರಾತ್ನ್ ಲ್ೊೇಕಕ್ೂ ಹ್ೊೇದಂತ್ ಅನ್ುಭವ. ಗವ್ಿನ್ುನವ ಸಣಣ ಸಣಣ ಕತ್ಿ  ಕ್ೊೇಣ್ಗಳ್ು. ಬ್ಣಣ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಕಮ್ಟ್ು ವಾಸನ್ ಬಿೇರುವ ಹಜಾರ, ಉಗಾಿಣ, 

ಅಡಿಗ್ ಕ್ೊೇಣ್ಗಳ್ು. ಅಲಿಿನ್ ನಿಶಾಬ್ಧ ವಾತಾವರಣವ್ೇ ಹ್ದರಿಕ್ ಮ್ೊಡಿಸುವಂತ್ರತ್ುಿ. ಇಬ್ುರೊ ಕ್ೈ ಕ್ೈ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ತ್ಡವರಿಸುತಾಿ ನಾಲ್ೂೈದು 

ಮ್ಹಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಹತ್ರಿ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಂದ್ಾಗ, ತ್ರ್ದ ತಾರಸಿಯಲಿಿ ಮ್ರ್ಾಾನ್ಹದ ಬಿಸಿ ು ಹಾಯ್ಕನಿಸುವ ಗಾಳಿ, ಮ್ತ್ಿ ರ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತಾಯಿತ್ು.  

ನ್ಮಿಮಬ್ುರಿಗೊ ಭೊತ್ ಪ್ಿೇತ್ಗಳ್ ಭಯವಿ ಿ, ಆದರ್ ಎಲಿಿ ಯಾರು ಅಡಗಿರುತಾಿರ್ೊೇ ಎಂಬ್ ಅನ್ುಮಾನ್ವಿತ್ುಿ. ಅದ್್ೇನ್ೊ ಇ ಿದ್್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಂದರ್, ನಾವು 

ಊಹಿಸಿರದ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಕಾದಿತ್ುಿ. ಹ ವಾರು ಬ್ೃಹದ್ಾಕಾರದ ಹದುಾಗಳ್ು, ಇದು ನ್ಮ್ಮ ರಾಜಾ ಇಲಿಿ ನಿಮ್ಗ್ ಪಿವ್ೇಶವಿ ಿ ಎಂಬ್ಂತ್ ಕಾವ ು 

ಕೊತ್ರದಾವು. ಹ್ದರಿಕ್ಯಾದರೊ ನಾವು ಭಂಡ ದ್್ೈಯಾದಿಂದ ಕಳ್ಳರಂತ್ ಹ್ಜ್ಿ ಇಡುತಾಿ, ಸುತ್ಿಲಿನ್ ದೃಶಾವನ್ುನ ಕಣುಣ, ಕಾಾಮೆರಾಗಳ್ಲಿಿ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡು, 

ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದು ಬ್ಂದ್್ವು. 

ಹೆದಾಿರಿಯ ಭತತ್ಗಳ್ಳ: ಮ್ಧಾಪಿದ್್ೇಶ ದ್ಾಟಿ ಉತ್ಿರಪಿದ್್ೇಶವನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿದ್ ಾ್ವು. ಇದುವರ್ಗಿನ್ ಪಿಯಾಣದಲಿಿ ಘಾಟ್ ಸ್ಟ್ಕ್ಷನ್ ಗಳ್ು, ಹಾಳಾದ 

ರಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು, ವಿಪರಿೇತ್ ಬಿಸಿ ು,ಮ್ಳ  ್ಎ ಿವನ್ೊನ ಎದುರಿಸಿದ್ ಾ್ವು. ಆದರ್ ಎ ಿಕ್ಲೂಂತ್ ಭಿೇಕರವಾದ ಮ್ತ್ೊಿಂದು ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕಾಡತ್ೊಡಗಿತ್ುಿ. ಈಗ ನಾವು 

ಸ್ಟಾಗುತ್ರಿದುಾದು ರಾಷಿರೇಯ ಹ್ದ್ಾಾರಿ ಮ್ೊರರಲಿಿ. ನಾವು ಬ್ಹುಶಃ ಅದರಲಿಿ ಪಿಯಾಣ ಸುಖ್ವಾಗಿರಬ್ಹುದ್್ಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ ಾ್ವು. ಆದರ್ ಮ್ುಂಬ್ೈ, ಕ ೂತಾಿ 

ನ್ಡುವಿನ್ ಬ್ೃಹತಾಿದ ಲಾರಿಗಳ್ವರು, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಗಣನ್ಗ್ೇ ತಾರದ್್, ನ್ುಗುುತ್ರಿದಾರು. ಆಗ ಎಷ್ಟೇ  ದ್್ೊಡಡ ಹ್ದ್ಾಾರಿಯಾದರೊ ಎರಡು ಲಾರಿಗಳ್ು ಹ್ೊೇದರ್ 

ನಾವು ರಸ್ಟ್ಿಗಳ್ ಅಂಚಿನ್ಲಿಿ, ಬಿೇಳ್ದಿರ ು ಸಕಾಸ್ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ಎಲ್ೊಿೇ ಕ್ ವರು ನ್ಮ್ಗ್ ನ್ಮ್ಸ್ಟಾೂರ ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ೈಸಿ ಮ್ುಂದ್್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರಿದಾರು, 

ಕ್ ವರು ಲಾರಿಯ ಹಿಂಬಾಗ ಹಿಡಿದು ಕ್ೊಂಡು ಬ್ರ ು ಹ್ೇಳಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ು ನ್ೊೇಡುತ್ರಿದಾರು.  

ಆದರ್ ಹ್ಚಾುಗಿ, ಬ್ೇಕಂತ್ಲ್ೇ ನ್ಮೆಮಡ್ಗ್ ಗಾಡಿಗಳ್ನ್ುನ 

ತ್ಂದು ನಾವು ರಸ್ಟ್ಿ ಬಿಟ್ುಟ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಯುವಂತ್ ಮಾಡಿ ಜ್ೊೇರಾಗಿ 

ನ್ಗುತಾಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ರಿದಾರು. ಕ್ ವೊಮೆಮ ಮ್ತ್ಿ ರಸ್ಟ್ಿ ಮೆೇ ಕ್ೂ ಬ್ರ ು 

ನಾವು ಹರ ಸ್ಟಾಹಸ ಪಡಬ್ೇಕಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ಕ್ ವು ಕಡ್ಯಂತ್ೊ ರಸ್ಟ್ಿ 

ಬ್ದಿಗ್ ಮ್ರಳ್ು ಹಾಕ್ಲ, ನ್ಮ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ತ್ಹಬ್ಂದಿಗ್ ತ್ರ ು ಬ್ಹಳ್ 

ಕರ್ಟವಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ಉತ್ಿರದ ಿಂತ್ೊ ರಸ್ಟ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಅಪಘಾತ್ವಾಗಿ ಸತ್ುಿ 

ಬಿದಿಾರುತ್ರಿದಾ ಒಂಟ್, ಮ್ತ್ುಿ ಇತ್ರ ಪಾಿಣಿಗಳಿಗ್ ಲ್ಕೂವಿರುತ್ರಿರಲಿ ಿ. 

ರಸ್ಟ್ಿಯ ಮ್ುಕಾೂ ು ಭಾಗ ಆಕಿಮಿಸಿ ಲಾರಿಗಳ್ು ಬ್ಂದರ್ ಅವುಗಳ್ು 

ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ನ್ುಂಗ ು ಬ್ಂದಂತ್ರರುತ್ರಿತ್ುಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗ್ 

ಭೊತ್ಗಳ್ಂದ್್ೇ ಹ್ಸರು ಕ್ೊಟ್ಟವು.  ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಅನುಭವ ಲ್ೇಖ್ಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 

 
ನ್ನ್ಪಿನ್ ಪಯಣ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೩ 

ನಾಗಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಕೆೈಗ್ೆತಂಡ್ದಿ “ಸ್ೆೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನುಭವ ಲೆೀಖನದ ಮುಂದಿನ ಕಂತ್ು ... 

ಎಂದೊ ಮ್ರ್ಯದ ಹಾದಿ ... 



  

 ಪುಟ - 16 

 

  

ಚಳಿ ಚಳಿ ಎಂದರೆ ನಡುಕ: ಉತ್ಿರ ಪಿದ್್ೇಶ ಪಿವ್ೇಶ್ಸುವವರ್ವಿಗೊ ನ್ಮ್ಗ್ ಚ್ಳಿಗಾ ದ ಅನ್ುಭವ ಇನ್ೊನ ಆಗಿರಲಿ ಿ.ಆದರ್ ಉತ್ಿರಪಿದ್್ೇಶದಲಿಿ 
ಮ್ುಂದ್್ ಮ್ುಂದ್್ ಸ್ಟಾಗಿದಂತ್ಲಾಿ ಚ್ಳಿ ಹ್ಚಾುಗುತಾಿ ಹ್ೊೇಯಿತ್ು. ಬ್ಳ್ಗ್ು ಹ್ೊತ್ರಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೊಟ್ಲ್ ರೊಮ್ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊರಬ್ರುವುದ್್ೇ ಕರ್ಟವಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ಮೆೈಯನ್ುನ 
ಪೂತ್ರಾ ಪಾಾಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಕ್ೈಚಿೇ . ಕಾ ುಚಿೇ , ತ್ಲ್ಗ್ ಉ ಿನ್ ಟ್ೊೇಪಿ ಎಲಾಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ರಸ್ಟ್ಿಗ್ ಇಳಿಯುತ್ರಿದ್್ಾವು. ಇದರಿಂದ್ಾಗ ನ್ಮ್ಮ ವ್ೇಗ 
ಕೊಡ ಕುಗುುತ್ರಿತ್ುಿ. ಹ್ದ್ಾಾರಿಗಳ್ ಬ್ದಿಯಲಿಿ ಲಾರಿಗಳ್ ಡ್ೈವರ್ ಗಳ್ು ಡಾಬಾಗಳ್ ಮ್ುಂದ್್, ಮ್ುಂಜಾವಿನ್ಲಿಿ ಬ್ಂಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ಒಟಾಟಗಿ ಕುಳಿತ್ು, ಬಿಸಿ 
ಕಾಯಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿದಾರು. ನಾವೂ ಅವರ್ೊಡನ್ ಕುಳಿತ್ು ಕಾಫ್ ಕುಡಿಯುತಾಿ ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿದ್ ಾ್ವು. ಚ್ಳಿಯ ಪಿಭಾವ ಎಷಿಟರುತ್ರಿತ್ಿಂದರ್, ಕ್ೈ 
ಕಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಾಗ ಕೊದ ು ಸುಟ್ಟ ವಾಸನ್ ಬ್ರುತ್ರಿತ್ಿೇ ಹ್ೊರತ್ು, ಕ್ೈ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ಿಲ್ೇ ಇರಲಿ ಿ. ಹರಿದ್ಾಿರದ ಿಂತ್ೊ ಗಂಗ್ಯಲಿಿ ಕ್ೇವ  ಒಂದ್್ರಡು 
ಕ್ಷಣವಷ್ಟೇ ನಿೇರಲಿಿ, ಮ್ುಳ್ುಗ ು ಸ್ಟಾಧಾವಾದದುಾ, ಅರ್ಟಕ್ೂೇ ನ್ನ್ನ ಕ್ೈ ಬ್ರಳ್ುಗಳ್ರಡು ಮ್ರಗಟಿಟ ಹ್ೊೇಯಿತ್ು. ಅಂದಂತ್ೊ ನ್ನ್ನಣಣನ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಟ್ಟ 
ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ಳ ು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ. ಮ್ತ್ಿ ನಾನ್ು ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಚ್ುಚ್ುುಮ್ದುಾ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡ ಮೆೇಲ್ೇ ಆ ಬ್ರಳ್ುಗಳ್ು ಯಥಾ ಸಿೆತ್ರಗ್ ಮ್ರಳಿದುಾ.  

 

ಅನವಾಯಿ ಹಂದಿ ಪಾಠ: ನ್ಮಿಮಬ್ುರಿಗೊ ಹಿಂದಿಯ ಅರಿವು ಅರ್ಟಕೂಷ್ಟ ಇತ್ುಿ. ಆದರ್ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ನಾಡದ್್ ಬ್ೇರ್ ದ್ಾರಿಯ್ಕೇ ಇರಲಿ ಿ. 
ಇದುಾದರಲಿಿ ನ್ಮ್ಮಣಣ ನ್ನ್ಗಿಂತ್ ವಾಸಿ. ನಾವು ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣದುದಾಕೊೂ ಮ್ನ್ಗ್ ಪತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ದು ಅಂಚ್ಗ್ ಹಾಕುತ್ರಿದ್ ಾ್ವು. ನಾವು ಬ್ಳ್ಸುತ್ರಿದುಾದು ಇನ್ 
ಲಾಾಂಡ್ ಲ್ಟ್ರ್ ಗಳ್ನ್ುನ. ನಿಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ಿ ಿ ಅದನ್ುನ ಅಂಟಿಸ ು ಅದರಲಿಿ ಅಂಟ್ು ಎರ್ುಟ ಚ್ನಾನಗಿರುತ್ಿದ್್ ಎಂದು? ಕಡ್ಗ್ ನಾವ್ೇ ಒಂದು ಗ್ೊೇಂದಿನ್ ಬಾಟ್ಲ್ 
ತ್ಗ್ದಿಟ್ುಟಕ್ೊಳೂ್ ಳೇಣವ್ಂದು ತ್ರೇಮಾಾನಿಸಿದ್್ವು. ಒಂದು ದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗ ು್ ಕಾಫ್ ಕುಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ಪಕೂದಲ್ಿೇ ಇದಾ ಜನ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ೊಟೇರ್ ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ವಾಾಪಾರ 
ಪಾಿಂಭಿಸಿದ್್,                                                                                                                                

ನಾನ್ು: ಗಮ್ ಹ್ೈ ಕಾಾ? 

ಅಂಗಡಿಯವ; ಗಮ್ ಕಾಾ ಹ್ೈ? 

ನಾನ್ು: ವೊೇ ಬಾಂದ್ ಕನ್ಾಕ್ೊ ಆತ್ ಹ್ೈ ನಾ, ವೊ... 
ಅಂಗಡಿಅಯವನ್ು: ಬಾಂದ್ ಕಾಾ ಹ್ೈ? 

ನಾನ್ು: ಇನ್ ಲಾಾಂಡ್ ಲ್ಟ್ರ್ ಬಾಂದ್ ಕರ್ ನಾ... 
(ಕಾಗದ ಮ್ಡಿಸಿ ಅಂಟಿಸುವ ಹಾಗ್ ಅಭಿನ್ಯಿಸಿದ್್) 
ಅಂಗಡಿಯವನ್ು: ಠಿೇಕ್ ಹ್ೈ ಮಾ ೊಮ್ ಹುವಾ 

ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಇನ್ ಲಾಾಂಡ್ ಲ್ಟ್ರ್ ಕ್ೊಟ್ಟ! 
ನಾನ್ು ಮ್ತ್ಿ ವೊ ನ್ಹಿ ಹ್ೈ, ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ, ನ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಿದಿದಾ, ಪ್ೇಸ್ಟ, ಸಿಟಕ್, ಗೊಿ,  ಎಂದ್್ಲಾಿ ನ್ನ್ನ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಅವನ್ ಬ್ಳಿ ಪಿಯೇಗಿಸಿದ್್, 
ಪಿಯೇಜನ್ವಾಗಲಿ ಿ. ಹಿೇಗ್ ಕಾ ು ಗಂಟ್ ಕಳ್ಯಿತ್ು. 
“ಅಷ್ೊಟತ್ರಿಗ್ ನ್ನ್ನಣಣ ಆಗಲಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ ನಿನ್ನ ವಾಾಪಾರ, ಏನ್ು ಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುಿ?” ಎನ್ುನತಾಿ ಬ್ಳಿಗ್ ಬ್ಂದ.  
“ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಇವನಿಗ್ ಗ್ೊೇಂದು ಕ್ೇಳಿದರ್ ಅಥಾವ್ೇ ಆಗುತ್ರಿ ಿ” ಎಂದ್್. 
ಕೊಡಲ್ೇ ಅಂಗಡಿಯವನ್ು “ ಗ್ೊೇಂದ್? ಐಸ್ಟಾ ಬ್ೊೇಲ್ೊೇ” ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಗ್ೊೇಂದ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತ್ಗ್ದು ಕ್ೊಟ್ಟ!! 
 

ಕ್ೊೇಟ್ ಪುತ್ಲಿೇ ಎಂಬ್ ದೊರದ ರಾಜಾಸ್ಟಾೆನ್ದ  ಊರಿನ್ಲಿಿ ಸಂಜ್ಯ ಸಮ್ಯ ನ್ನ್ನಣಣ ರ್ೇಡಿಯ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗ್ ಪಂಕುರ್ ಹಾಕುತ್ರಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿ 
ಸಿ ಪ ಕಲಿತ್ರದಾರ್ ಚ್ನಾನಗಿರುತ್ರಿತ್ುಿ ಎಂದ, ನಾನ್ು ತ್ಮಾಷ್ಗ್, ಹರದು ಈಗ ಯಾರಾದರೊ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಚ್ನಾನಗಿರುತ್ಿದ್್ ಎನ್ುನತಾಿ ರ್ೇಡಿಯೇ ಕ್ೇಂದಿಗಳ್ನ್ುನ 
ತ್ರರುಗಿಸುತ್ರಿದಾರ್, “ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ರ್ಾರವಾಡ ಕ್ೇಂದಿ, ಈಗ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ” ಎಂದು ಪಿಸ್ಟಾರ ತ್ೇಲಿ ಬ್ಂತ್ು. ನ್ಮ್ಗಾದ ಆಶುಯಾ, ಆನ್ಂದ ಅಷಿಟರ್ಟ ಿ. 
ಮ್ತ್ಿ ಅದ್್ೇ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಉಳಿದುಕ್ೊಂಡ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲೂದ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಮಾಾನ್ೇಜರ್ ಕೊಡ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ವರು. 
 

ಇಂದು ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗ್ೆ: ಅಂದು ಬ್ಳ್ಗ ು್ ಶ್ಿೇ ಕೃರ್ಣನ್ ಜನ್ಮಭೊಮಿ ಮ್ಥುರಾದಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ 
ಆರಂಭವಾಗಿತ್ುಿ. ಹಿತ್ಕರವಾದ ಹವ್, ಸಮ್ತ್ಟಾಟದ ಹ್ದ್ಾಾರಿ, ಗುರಿ ತ್ ುಪುವ ಉತಾ್ಹ, ನ್ಮ್ಮಪಿಯಾಣದ 
ವ್ೇಗವನ್ುನ ವೃದಿಧಸಿತ್ುಿ. ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ದಿಂದಲ್ೇ ನ್ಮ್ಗ್ ಎ ಿವೂ ಉಲಾಿಸ ತ್ರುವಂಥಹ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ು 
ಜರುಗುತ್ರಿದಾವು.ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಮ್ಥುರ್ಯ ದ್್ೇವಸ್ಟಾೆನ್, ಮ್ನ್ೊೇಹರವಾದ ದ್್ೇವರ ಮ್ೊತ್ರಾಗಳ್ು ಎ ಿವೂ ಮ್ನ್ಸಿ್ಗ್ 
ಮ್ುದ ನಿೇಡಿತ್ುಿ. ಅದರ್ೊಡನ್ ಮ್ತ್ೊಿಂದು ನ್ಮೆಮದಿ ನಿೇಡುವ ಘಟ್ನ್ ಜರುಗಿತ್ುಿ. ನಾನ್ು ನ್ಮ್ಮ ಕಾಾಮೆರಾವನ್ುನ 
ದ್್ೇವಸ್ಟಾೆನ್ದ ಭದಿತಾ ಕ್ೊಠಡಿಯಲಿಿ ಮ್ರ್ತ್ು ರಾತ್ರಿ ರೊಮಿಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಿಟಿಟದ್ ಾ್. ನ್ಂತ್ರ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಂಡು 
ದ್್ೇವಸ್ಟಾೆನ್ಕ್ೂ ಹ್ೊೇದರ್, ಸಮ್ಯವಾಯಿತ್ಂದು ಎಲ್ಿಡ್ ಬಿೇಗ. ನಾವು ಮಾರನ್ೇದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗ ು್ ೫ ಗಂಟ್ಗ್ೇ ದ್್ಹಲಿಗ್ 
ಹ್ೊರಡುವುದಿತ್ುಿ. ಸರಿ ಯಾರುಯಾರನ್ೊನೇ ಹಿಡಿದು ಭದಿತಾ ಸಿಬ್ುಂದಿಯ ಮ್ನ್ಯ ವಿಳಾಸ ಹಿಡಿದು ಅವರ 
ಮ್ನ್ಗ್ೇ ಹ್ೊೇದ್್.ಅಷ್ಟೇ, ನ್ಮ್ಮ ಕಾಾಮೆರಾ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಎಂದುಕ್ೊಂಡ್ೇ ಅವರ ಮ್ನ್ಯ ಬಾಗಿ ು ಬ್ಡಿದ್್. ಬಾಗಿ ು 
ತ್ಗ್ದ ಆತ್ ನ್ನ್ನ ಕಥ್ಯನ್ನಲಾಿ ಕ್ೇಳಿ, ಒಳ್ ನ್ಡ್ದು ಕಾಾಮೆರಾ ತ್ಂದು ಇದ್್ೇ ತಾನ್ೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಾಮೆರಾ ಎಂದರು, 
ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಂಬ್ಲಾಗಲಿ ಿ, ಬ್ಲ್ ಬಾಳ್ುವ ವಸುಿ ಅಲಿಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ರುವುದು ಬ್ೇಡ ಎಂದು ಮ್ನ್ಗ್ೇ ತ್ಂದ್್ ಎಂದು 
ಕ್ೈಗಿರಿಸಿದ್ಾಗ, ಮಾತ್ನಾಡ ು ಬಾಯಿ ಬ್ರದ್್ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ ವಂದಿಸಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ ಸಲಿಿಸಿದ್್. 

      ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
 

 

 

ಝಾನಿ್ ರಾಣಿ  ಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಹ್ೊೇರಾಡಿದ ಕ್ೊೇಟ್ 

... 

ಕೊದ ು ಸುಟ್ಟರೊ ಬಿಸಿಯ್ಕೇರದ ಚ್ಳಿ 



  

 ಪುಟ - 17 

 

  

ತ್ಲುಪಿದ ಗುರಿ: ಜನ್ವರಿ ೧೨, ೧೯೮೯, ನ್ಮ್ಮ ಬಾಳಿನ್ ಅತ್ುಾತಾ್ಹದ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ೊಿಂದು, ನಿಜವ್ೇ ಎಂದು ಕ್ೇಳ್ುವಂತ್ಹ, ಜಿೇವನ್ದ್್ ಎಂದೊ 
ಮ್ರ್ಯಲಾರದಂತ್ಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಧನ್ಗ್ೈದ ದಿನ್. ಸಂಜ್ಯ ಹಿತ್ವಾದ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ,ರಾರ್ರದ ರಾಜರ್ಾನಿ ದ್್ಹಲಿಯ ಪಿವ್ೇಶ ಮಾಡಿದ್್ವು. ಬ್ೊೇರ್ೇಗರಡ 
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಬ್ಂದ ಎಂಬ್ಂತ್ ದ್್ಹಲಿಯನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ನಾನ್ು ಬ್ೊೇರ್ೇಗರಡನಾಗಿದ್ ಾ್. ಭಜಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು, ವಿಶಾ ವಾದ ರಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು, 
ಬ್ಂಗಳ್ೂರನ್ುನ ಕುಬ್ಿವಾಗಿಸಿತ್ುಿ (ಇದು ಇಪಪತ್ೈದು ವರ್ಾಗಳ್ ಹಿಂದ್್). ನ್ಮ್ಮಣಣ ಅವರ ದ್್ಹಲಿಯ ಕಛ್ೇರಿಯನ್ುನ ಮೊದ ು ಹುಡುಕ್ಲ ನ್ಮ್ಗ್ ಅಲಿಿ ತ್ಂಗ ು 
ಅವರ ಅತ್ರಥಿಗೃಹದ ವಿವರವನ್ುನ ತ್ಂದ. 

ಅವರ ಕಛ್ೇರಿಗ್ ಒಂದು ಪತ್ಿ ಬ್ಂದಿತ್ಿಂತ್. ಅದರಲಿಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಬ್ೇಕಾದ ವಾಕ್ಲಿಯ ಹ್ಸರ್ೇ ಇ ಿ, ವಿಳಾಸ ಮಾತ್ಿ ಕಛ್ೇರಿಯದು. ಹಿಂದ್್ ಬ್ರ್ದವರ 
ಹ್ಸರ್ೇನ್ೊೇ ಇದ್್. ಯಾರಿಗ್ ಆ ಪತ್ಿ ಬ್ಂದಿದ್್ಯ್ಕಂದು ಯಾರಿಗೊ ತ್ರಳಿಯದು. ಒಡ್ದು ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಒಳ್ಗಿನ್ ಭಾಷ್ಯೊ ತ್ರಳಿಯದು. ಒಬ್ುರು ತ್ಮಿಳ್ಂದರ್, 
ಒಬ್ುರು ಮ್ ಯಾಳ್ಮ್, ಮ್ತ್ೊಿಬ್ುರು ತ್ ುಗು ಎಂದು ಊಹ್ಗಳ್ು. ಸರಿ ನ್ಮ್ಮಣಣ ಹ್ೊೇದ್ಾಗ, ಇವರು ದಕ್ಷ್ಮಣದವರು, ಇವರಿಗ್ ಯಾವ ಭಾಷ್ಯ್ಕಂದು 
ತ್ರಳಿಯಬ್ಹುದ್್ಂದು, ಯಾರ್ೊೇ ಇವನಿಗ್ ಪತ್ಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರಂತ್, ನ್ಮ್ಮಣಣ ಅರ್ ಇದು ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಓದಿದರ್, ಅದು ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂಗಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನಿಂದ 
ಬ್ರ್ದಿದಾ ಪತ್ಿ.  ವಿಳಾಸದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಹ್ಸರನ್ುನ ಬ್ರ್ಯ ು ಮ್ರ್ತ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿದಾಳ್ು. ಆ ಪತ್ಿ ನ್ಮ್ಗ್ ದ್್ಹಲಿ ತ್ ುಪಿದಾಕ್ೂ ದ್್ೊರ್ತ್ ಬ್ೊೇನ್ಸ್ ನ್ಂತ್ರತ್ುಿ... 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ; ಎಂ. ಡ್. ಅವರು ಕರಿೀತಾ ಇದಾಿರೆ ಬನಿ ಎಂದಾಗ, ಬೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿಲ  ಎಂದತ ಮಾತ್ನಾಡ್ಸದ 

ಕಂಪನಯ ಮಾಲಿೀಕರು, ದೆಹಲಿಗ್ೆ ನಾನು ಬಂದ ಸಮಯದಲೆಲೀ ಬರಬೆೀಕೆ … 

ಮ್ರ್ಯಲಾರದ ಹಾದಿಯಲಿಿ ನಾನ್ು ... 

ರಣಹದುಾಗಳ್ ಮೆೇಳ್ ... ಇದರ ಯಜಮಾನ್ ನಾನ್ೇ ... 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ 
ನೀವು ತೆಗ್ೆದ ಚಿತ್ರ ಇಲಿಲ ಕಾಣಬೆೀಕೆೀ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ಉತ್ಿರ: ೧. ಬ್ಿಹಮಗಿರಿ ೨. ಸೂಂದಗಿರಿ ೩.ಚ್ಂದಿಗಿರಿ  ೪.ದಿಬ್ುಗಿರಿ (ಹ್ೇಮ್ಗಿರಿ) 
೨ ಸ್ಟಾವನ್ ದುಗಾ 

 

ಬ್ೊಿ ಮರಂಟ್ನ್ ಚಾರಣ – ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ      ಒಬ್ರಾನ್ ಆಣ್ಕಟ್ುಟ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 

ಟಾಸ್ಟ್ೀನಿಯ ಪಿವಾಸ – ಕ್ಲಿಕ್: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 
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ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಮಗ್ಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕತಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ್ೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುೂ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೆತಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಿನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ್ೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮತತಿಿ  
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೂ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲಿಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾಾರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೂಗಳ್ು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಾ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುಾ. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊೂ ಅದರದರ ಕತ್ೃಾಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ. 

 

ಕೆತೀಣೆಯಲಿಲ ಕಾಮನಬಿಲುಲ   

ವಾಾಲ್ಂಟ್ೈನ್ ದಿನ್ಕ್ೊೂಂದು ಕ್ೊೇಣ್ಯಲ್ೊಿಂದು ಕಾಮ್ನ್ ಬಿ ಿನ್ುನ ಮಾಡ್ೊೇಣವ್ೇ!  

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನು: 

ಅಗ ವಾದ ಮ್ತ್ುಿ ಸಮ್ತ್ಟಾಟಗಿರುವ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿರುವ ಬರಲ್, ಸಣಣ ಕನ್ನಡಿ, ಟಾಚ್ಾ  

ವಿಧಾನ 

ಕನ್ನಡಿಯನ್ುನ ಬರಲ್ ನ್ಲಿಿ ಸುಮಾರು 300 ಕ್ೊೇನ್ದಲಿಿ ಚಿತ್ಿದಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಿರುವಂತ್ ಇರಿಸಿ. 

ರೊಮ್ನ್ುನ ಕತ್ಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಟಾಚ್ಾ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೆೇಲ್ ಬಿೇಳ್ುವಂತ್ ಮಾಡಿ. 

ರೊಮಿನ್ ಸಿೇಲಿಂಗ್ ಮೆೇಲ್ “ಕಾಮ್ನ್ ಬಿ ುಿ” ಪಿತ್ಾಕ್ಷ. 

ರಹಸಯ 

ಬರಲ್ ನ್ಲಿಿ ಇರುವ ನಿೇರು ತ್ರಿಭುಜ (PRISM) ವಾಗಿ ವತ್ರಾಸಿ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ಲಿಿರುವ ಏಳ್ು ಬ್ಣಣಗಳ್ನ್ುನ ಆಯಾ ಬ್ಣಣದ ತ್ರಂಗಾಂತ್ರದ (Wavelength) 

ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ವಕ್ಲಿೇಭವನ್ವಾಗಿಸುತ್ಿದ್್ (Refraction). ಹಿೇಗಾಗಿ ಏಳ್ು ಬ್ಣಣಗಳ್ ಕಾಮ್ನ್ಬಿ ುಿ ಗ್ೊೇಚ್ರಿಸುತ್ಿದ್್. ಪ್ಿೇಮಿಗಳ್ ದಿನ್ಕ್ೂ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅರಿವು 

ರ್ೊೇಮಾಂಚ್ನ್ ತ್ರಿಸುತ್ಿದ್್ ಅ ಿವ್ೇ.  

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೆತಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

 
 
Darling Harbour Sydney 
21st to 23rd March 2014 
 
www.holimahotsav.com.au 
Contact 1300BHAVAN (1300 242 826) 

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನು 

 
Venue  :   SRI MANDIR  
 
Address  :   No 286 Cumberland Road AUBURN  

(Corner of Albert & Cumberland Roads) 
 
Time:        10 A.M. to 1.30 P.M. 
 
Date:         16/ 02/ 2014 

ನಮಿ ಕಾಯಿಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 
 
Sri Venkateshwara Temple, 
Temple Road, Helensburgh 
NSW-2508 Australia  
 
From 19th to 28th Feb 2014 
Concluding on MahaShivarathri / Chariot Day 
 
More details at www.svtsydney.org 

 
Sat & Sun 26-27 April 2014 
8:30 AM - 5:30 PM 
 
Workshops, networking and discussions. 
Organised by Vishva Hindu Parishad of 
Australia Inc. 
 
Both Day Registration Fee: $50 
Details: www.vhp.org.au or email: 
conference@vhp.org.au 

mailto:horanadachilume@gmail.com

