ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೫, ಸೆಂಚಿಕ ೨, ಜುಲ ೈ 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 ಕಗಗ

… ಪು. ೮

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ

... ಪು. ೧೨

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೯

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೩

ಪದಪುಂಜ

... ಪು. ೧೪

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೨೦

ನಲ ೆಯ ಓದುಗರ ೇ,

ಭಾಷ ಯ ಬಗ ೆ ಹೃದಯವು ಮಿಡಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆ ಒೆಂದು ಭಾವಬೆಂಧವ ೇ ನಮ್ೆ
ನುಡಿಯ ಮೆೇಲ ನಮ್ಗಿರುವ ಪ್ಿೇತ್ರಯು ಎಷ ಟೆಂದು ತ ೊೇರಿಸಿ, ಅದಿನೊನ ಜೇವೆಂತವಿದ

ಎನುನವುದಕ ೆ ದ ೊಯೇತಕವಾಗಿರುತತದ . ಆ ಉತೆಟ್ ಅಭಿಮಾನವ ೇ ಭಾಷ ಯ ಉಳಿವಿಗೊ ಬಹಳ್
ಸಹಕಾರಿ. ಎದ ತಟ್ಟಟಕ ೊೆಂಡು “ಇದು ನನನ ಭಾಷ ” ಎನುನವ ಆ ಮ್ಮ್ತ ಯೆಂದಲ ೇ
ಅದರ ೊೆಂದಿಗಿನ ಆತ್ರೀಯತ ಯು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವೆಂತ ಮಾಡುತತದ . ಆದರ ಅದು ಎದ ಯಾಳ್ದಿೆಂದ ಬರಬ ೇಕು.
“ಬಾರಿಸು ಕನನಡ ಡಿೆಂಡಿಮ್ವ” ಎನುನವಲಿ ಆ ಹೃದಯ ಶಿವನ ೇ ನಮ್ೆಲಿ ಡಮ್ರುಗವನುನ ಬಾರಿಸುತ್ರತದಾಾನ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು
ಭಾಸವಾಗಬ ೇಕು.
ಇಷ ೊಟೆಂದು ಒತುತ ಕ ೊಡುವ ಉದ ಾೇಶವಿಷ ಟೇ. “ಕನನಡ” ಎನುನವ ನಮ್ೆ ನುಡಿಯ ಬ ಗ ಗಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಯಾರ ೊೇ
ಹ ೇಳಿಕ ೊಟ್ುಟ ಕಲಸಿಕ ೊಡುವೆಂತಹ ಒೆಂದು ವಿದ ಯಯಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ೆ ಹ ತತಮ್ೆನನುನ ಹುಟ್ಟಟದಾಗಿನೆಂದ ಹ ೇಗ ಆದರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು
ಬರುವ ವೇ ಅೆಂತಹುದ ೇ ಅವಿನಾಭಾವ ಸೆಂಬೆಂಧವು ನಮ್ೆ ಭಾಷ ಯಯೆಂದಿಗಿರಬ ೇಕು. ಆಗಷ ಟೇ ಕನನಡಮ್ೆನು ನಮ್ೆ ತಾಯ, ನಾವು
ಆಕ ಯ ಮ್ಕೆಳ್ು ಎನುನವುದರಲಿ ಅರ್ಥವಿರುತತದ . ಇಲಿದಿದಾರ ಕ ೇವಲ ಹಳ್ದಿ ಕ ೆಂಪು ಬ್ಣಕಕ ೊೆೇ, ಒೆಂದಷ್ುಟ ಸೆಂಘಟ್ನ ಗಳ್ ನೆಂಟ್ಟಗ ೊೇ,
ಇಲಾಿ ಹ ೊಸ ಧವಜ ಬ ೇಕ ೆಂಬ ಕೊಗಿಗ ೊೇ ನಮ್ೆ ಕನನಡ ಪ್ಿೇತ್ರ ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡು, ಅಲ ಿೇ ನೆಂತ ನೇರಾಗುತತದ ಹ ೊರತು ಜೇವನದಿಯೆಂತ
ಹರಿಯುವುದಿಲಿ.
ಇತ್ರತೇಚಿಗ ಬಿಡುಗಡ ಯಾದ ಸ ಪೈಡರ್ ಮಾಯನ್ ಕಥ ಯಾಧಾರಿತ ಚಲನಚಿತಿದಲಿ ಒೆಂದು ಮಾತ್ರದ . “ನೇನು ಈ ವ ೇಷ್ವಿಲಿದ
ಏನೊ ಅಲಿವಾದರ , ಈ ವ ೇಷ್ವನುನ ಧರಿಸಲು ಅನಹಥನು” ಎೆಂಬರ್ಥ ಕ ೊಡುವ ವಾಕಯವು ಇೆಂದಿನ ಕನನಡ ಹ ೊೇರಾಟ್ಕ ೆ
ಹ ೊೇಲಸಬಹುದ ೇನ ೊೇ. ಹ ೇಗ ಆ ಚಲನಚಿತಿದಲಿ ಸ ಪೈಡರ್ ಮಾಯನ್ ವ ೇಷ್ ಧರಿಸಿದರ ಮಾತಿ ಆ ವಯಕ್ಲತ ತಾನು ಶಕ್ಲತವೆಂತ ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದಿರುತಾತನ ೊೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಆಗಿದ ಯೇನ ೊೇ ಕನನಡದ ಪರಿಸಿಿತ್ರ. ಕ ೇವಲ ನವ ೆಂಬರ್ ಕನನಡಿಗರಾಗ ೊೇದು ಬ ೇಡ ಎೆಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ
ಸಹಸಾಿರು ಜನರು ಹ ೇಳಿದರೊ, ಮ್ತ ತ ಆ ಸ್ಣಕ ಪುಟ್ಟ ಹಾರಾಟ್ ಹ ೊೇರಾಟ್ಗಳಿಗ ನಮ್ೆ ಶಕ್ಲತಯನುನ ಕುೆಂದಿಸುತ್ರತದಿಾೇವ ೇನ ೊೇ.
ನಮೊೆಳ್ಗ ಆ ಭಾಷಾ ಪಿಜ್ಞ ಸತತೆಂತ ಬಿದಿಾದಾರ , ನಾವ ೇ ಬಡಿದ ಬಿುಸ ೊೇ್. ಅದಕ ೆ ಧವಜವೇ, ಪತಾಕ ಯೇ ಬ ೇಕ ೇ?
ನ ನ ಪ್ಡ ೊೇ್, ತ ೊೇರಿಕ ಯ “ಕನನಡವ ನುನವ ಉಡುಪನುನ” ತ ೊಟ್ಟರ ಸಾಲದು, ನಮೊೆಳ್ಗಿನ ಕನನಡಿಗನನುನ ಎಬಿುಸಬ ೇಕು.
ಆಗಷ ಟೇ ನಾನು ಕನನಡಿಗ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಜುಲೆೈ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಆಗಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಗ್ರೀಷ್ಮ/ವಷ್ಷ ಋತ್ು, ಆಶಾಢ/ಶಾರವಣ

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವಷ್ಷ ಋತ್ು, ಶಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ

ಮಾಸ

01 ಮ್ೆಂ - ಮ್ೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ 03 ಗು - ಪವಿತಾಿ ಏಕಾದಶಿ

04 ಮ್ೆಂ - ದ ೇವಕಯನೇ ಏಕಾದಶಿ

04 ಶು - ಶಿಿೇ ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷ್ಮೇ ವಿತ

09 ಭಾ - ವಾಯಸ ಹುಣ್ಣಣಕಮೆ, 12 ಬು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಥ

07 ಸ ೊೇ - ರಕ್ಷಾ ಬೆಂಧನ/ಹುಣ್ಣಣಕಮೆ / ಚೆಂದಿ ಗಿಹ್

15 ಶ - ಬಾಲ ಗೆಂಗಾಧರ ತ್ರಲಕ್ ಜನೆ ದಿನ

08 ಮ್ೆಂ - ಮ್ೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ

19 ಬು - ಕಾಮಿಕಾ ಏಕಾದಶಿ, 23 ಭಾ - ಭಿೇಮ್ನ ಅಮಾವಾಸ ಯ

09 ಬು - ಶಿಿೇ ರಾಘವ ೇದಿ ಸಾಾಮಿೇ ಆರಾಧನ

24 ಸ ೊೇ - ಶ್ಾಿವ್ ಮಾಸಾಅರೆಂಭ

11 ಶು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಥ, 14 ಸ ೊೇ - ಶಿಿೇಕೃಷ್ಣಕ ಜನಾೆಷ್ಟಮಿ

25 ಮ್ೆಂ - ಮ್ೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ

15 ಮ್ೆಂ - ಮ್ೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ/ಭಾರತ ಸಾಾತೆಂತಿಯದಿನ

28 ಶು - ನಾಗ ಗರುಡ ಪೆಂಚಮಿ

18 ಶು -ಅಜಾ ಏಕಾದಶಿ 21 ಸ ೊೇ - ಬ ನಕನ ಅಮಾವಾಸ ಯ
22 ಮ್ೆಂ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ
24 ಗು - ಸಾ್ಥಗೌರಿೇ ವಿತ 25 ಶು - ಶಿಿೇ ವರಸಿದಿಿವಿನಾಯಕ ವಿತ
ಪುಟ - 1

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ದಾಸ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ೀತ್ ಸುಧೆ

ಅಶಿಾನ್. ಪ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ ದೆೊರಕತ್ು ಎನಗ್ೀಗ
ಸುಮಾರು ಮ್ೊರು ತ್ರೆಂಗಳಿೆಂದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯ ಹಾಗು ಕನಾಥಟ್ಕ ಶ್ಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತದ ವಿದಾಯನಧಿಯಾದ ಡಾ ।। ವಿದಾಯಭೊಷ್್ ರ
ಕಾಯಥಕಿಮ್ವನುನ ಎದುರು ನ ೊೇಡುತ್ರತದಾ ಸಿಡಿನ ನಗರದ ನವಾಸಿಗಳ್ು ಕಡ ಗೊ ಬೆಂದ ೇ ಬಿಟ್ಟಟತು . ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶ್ಾಲ ಆಯೇಜಸಿದಾ, ಶಿಿೇ
ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಭಕತ ಮ್ೆಂಡಳಿ ಹಾಗು ಶಿಿೇ ಶೆಂಕರ ಸ ೇವಾ ಸಮಿತ್ರ ಅವರ ಸಹಯೇಗದಿೆಂದ ವಾಟ್ಟ್  ಗ ೊಿೇ್  ಶ್ಾಲ ಯಲಿ ನಡ ದ
ಕಾಯಥಕಿಮ್ದಲಿ ಸುಮಾರು ೪೫೦ ಕೊೆ ಹ ಚುು ಜನ ಎರಡೊವರ ಘೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತಯದ ಅಮ್ೃತ ವನುನ ಸವಿದು ನಲದರು.
ವರಗುರು ಉಪದೆೀಶ ನೆರವಾಯಿತೆನಗ್ೀಗ
ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಪೂಣ್ಣಥಮಾ ಭಟ್ ಹಾಗು ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಉಮಾ ಕಟ್ಟಟವರು ಶ್ ್ಿೇತೃಗಳ್ ಸಾಾಗತ ಕ ೊೇರಿ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ ನೇಡಿದರು. ಸರಸಾತ್ರಯನುನ
ಆಹಾಾನಸುತತ "ವರವ ಕ ೊಡು ಎನಗ ವಾಗ ಾೇವಿ " ಎೆಂಬ ಕನಕದಾಸರ ಪದದಿೆಂದ ಕಛ ೇರಿ ಪ್ಾಿರೆಂಭವಾಯತು. ನೆಂತರ ವಾದಿರಾಜ ವಿರಚಿತ
"ಕ ೊೆಂಡಾಡಲಳ್ವ ೇ ನನನಯ ರಿೇತ್ರ". ನೆಂತರ ಜನರ ಮೆಚಿುನ "ನಾರಾಯ್ ನನನ ನಾಮ್ದ" ಹಾಗು "ಇಷ್ುಟ ದಿನ ಈ ವ ೈಕುೆಂಠ " ಕ ೇಳಿಸಿ ದ ೇವರ
ಹುಡುಕಾಟ್ ಪೆಂಚ ೇೆಂದಿಿಯಗಳಿೆಂದ ಸಾಧಯವಿಲಿ ಎನುನವ "ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದರಲಿ ರಾಮ್" - ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಚರ್ದ ಪದಗಳ್ ಅೆಂದದ ಅರ್ಥ
ವಿವರಿಸುತಾತ ಹಾಡಿದರು, ಇದು ಈ ಕಾಯಥಕಿಮ್ದ "highlight" ಎನನಬಹುದು.
ಜಲಜನಾಭನ ಧಾಯನ ಹೃದಯದೆೊಳ್ ದೆೊರಕತ್ು
"ದಾರಿ ಯಾವುದಯಯ ವ ೈಕುೆಂಠಕ ", "ಸತಯವೆಂತರ ಸೆಂಘವಿರಲು ತ್ರೇರ್ಥವ ೇತಕ ", " ಈಸಬ ೇಕು ಇದುಾ ಜ ೈಸಬ ೇಕು", "ಆವ ರ ೊೇಗವು ಎನಗ ದ ೇವ
ಧನಾೆಂತರಿ", " ನೇ ಎಲಾಯಡಿ ಬೆಂದ ರೆಂಗಯಯ" ಗಳ್ ಮ್ಧ ಯ ಸುೆಂದರವಾದ ಉಗಾಭ ೊೇಗ ಗಳ್ನೊನ ಪೇಣ್ಣಸುತಾತ ಹ ೊೇದರು. ಈ ಹಾಡುಗಳ್ನನ
ಅವರ ಸಿಡಿ ಕ ೇಳಿದ ಶ್ ್ಿೇತೃಗಳಿಗ ಅೆಂದು ಭಾವದ ಜ ೊತ ಅವರು ಹಾಕ್ಲದ ಕಲಪನಾ ಸಾರಗಳಿಗ ಮ್ತತಷ್ುಟ ಮೆರುಗನುನ ಕ ೊಟ್ಟಟತು.
ಪ್ಟ್ಟೇಲು ವಾದಕರಾದ ರಘುರಾಮ್ ಹಾಗು ಮ್ೃದೆಂಗದಲಿ ಸಾಯನಾಥ್ ಇವರಿಬುರ ಜ ೊೇಡಿ ಕ ೊಟ್ಟ ಆಲಾಪ ಹಾಗು ತನ ಆವತಥನ
ಅದುುತವಾಗಿತುತ, ಖುಷಿ ಕ ೊಟ್ಟಟತು, ಕ ೇಳ್ುಗರ ಚಪ್ಾಪಳ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಿಟ್ಟಟಸಿತು.
ಏನೆಂದು ಹೆೀಳಲಿ ಆನಂದ ಸಂಭರಮ
ಸತತ ೨ ಗೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಹಾಡಿದ ನೆಂತರ ವೆಂದನಾಪಥಣ ಮಾಡಿದ ಕನಕಪುರ ನಾರಾಯಣ್ - ಕಲಾವಿದ ತಿಯರಿಗ ( ಶಿಿೇ ಅನೆಂತ ರಾ್ 
ಅವರಿೆಂದ) ಶ್ಾಲು ಹ ೊದಿಸಿ ಹಾಗು ನ ನಪ್ನ ಕಾಣ್ಣಕ ಕ ೊಡುತಾತ ಸಿಡಿನ ನಗರದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲಿಸಿದರು. ಇಷ್ುಟ ದಿನ ಈ
ಕಾಯಥಕಿಮ್ಕ ೆ ಕಾದ ಜನ ಅಯಯೇ ಮ್ುಗಿೇಲಕ ೆ ಬೆಂತಲಿ ಅನುನವ ಭಾವನ ಎದುಾ ಕಾ್ುತ್ರತುತ.
ಚಿನಮಯ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲಯಯ ದೆೊರಕದ
ಶಿಿೇಪ್ಾದರಾಯರ ಮೊದಲುಗೊಡಿ ಉಗಾಭ ೊೇಗಗಳ್ು ಹರಿಯುತ್ರತದಾ ಸಭ ಯಲಿ "ಮ್ನ ಯೆಂದ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಕ ಲವರಿಗ ಲ ೊೇಕದಲ... ಇನತು
ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಅವರವರಿಗಾಗಲ, ನನನ ನ ನ ವ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಎನಗಾಗಲ ನಮ್ೆ ರೆಂಗ ವಿಠಠಲ" ಮ್ಧುಕರ ವೃತ್ರತಯ ಸ ೊಬಗನುನ ಎತ್ರತ ಹಿಡಿದಿತುತ.
ಅದ ೇ ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ಉಗಾಭ ೊೇಗ "ನೇ ತೆಂದ ನಾ ಬೆಂದ ನನನ ಹಿೆಂದ " ಪ್ಾಿಸ ಶ್ ಿೇಷ್ ಗಳ್ ನಡುವ ಶರಣಾಗತ್ರಯೇ ಮೊೇಕ್ಷ್ಕ ೆ ದಾರಿ
ಎೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಬರುವ ಇದರ ಸಾಲುಗಳ್ು, ಅವರ ದನಯಲಿ ವ ೈರಾಗಯ ಭಾವ ಕ ೇಳಿದವರದ ೇ ಪು್ಯ ಎನುನವೆಂತ್ರತುತ.
"ಪ್ಳ್ಳೆಂಗ ೊೇವಿಯ" , "ಬಾರ ನಮ್ ಮ್ನೇ ತನಕ" , "ಹಲವು ಜೇವನವ ಒೆಂದ ಲ ನುೆಂಗಿತು", "ಗುಬಿುಯಾಡ ೊೇ" ಮ್ುೆಂತಾದ ಅತಯೆಂತ ಜನಪ್ಿಯ
ಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಕ ೊನ ಯಲಿ ಹಾಡಿ ಜನರ ದಾಹ ತಣ್ಣಸಿದರು. ಚಿಟ್ಟಕ , ಕ ೊೇಲು ಹಿಡಿದು - ಹರಿದಾಸರು ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ಬಿಟ್ಟಟಲಿ, ಎಲಿ ರಿೇತ್ರಯ
ಸೆಂಗಿೇತವನುನ ಭಕ್ಲತ ಮಾಗಥಕ ೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರು ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತ

"ಕ ೊೇಲು ಕ ೊೇಲ ನನ ಕ ೊಲ " ಹಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಕ ೈ ಜ ೊೇಡಿಸಿ ತಾಳ್ಕ ೆ

ತಾಳ್ ಹಾಕಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು, ಕ ೊೇಲಾಟ್ಕ ೆ ಸಜಾಾಗ ೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಹಾಡು ಮ್ುಗಿಯುತ್ರತದಾ ಹಾಗ ಯೇ "ಭಾಗಯದ ಲಕ್ಷ್ಮ" ಯನುನ ಕರ ದು, "ಶುಭವಿದು
ಶ್ ್ೇಭನ ಹರಿಗ " ಹಾಡಿ ಮ್ೆಂಗಳ್ ಹ ೇಳಿದರು.
ಇನೆಿೀನು ಇನೆಿೀನು
ಕ ೊನ ಯಲಿ "standing ovation". ನ ರ ದ ಜನರು ತಮ್ೆ ಗೌರವ ವನುನ ಹಲವು ನಮಿಷ್ ಚಪ್ಾಪಳ ಯೆಂದಿಗ ಸಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ ೇಷ್ ಅೆಂದರ ಸ್ಣಕ
ಮ್ಕೆಳ್ು ಆಟ್ ಆಡುವುದು, ಅಳ್ುವುದನುನ ನಲಿಸಿ ಹಾಡುಗಳ್ನನ ಕ ೇಳಿದುಾ ಡಾ । ವಿದಾಯಭೊಷ್್ರ ಕೆಂಠ, ಗಾಯನ ಹಾಗು ವಯಕ್ಲತತಾಕ ೆ ಹಿಡಿದ ಕನನಡಿ.
ಅವರಿೆಂದ ಆಶಿೇವಾಥದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಫಲವನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿ ಮ್ನ ಗ ಹ ೊರಟ್ರು. 
ಛಾಯ ಚಿತಿಗಳ್ು ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ದಲಿ …
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ವಿದಾಯಭೊಷ್ಣರ ಸಂಗ್ೀತ್ ಸಂಜೆ –
ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು
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ವಿದಾಯಭೊಷ್ಣರ ಸಂಗ್ೀತ್ ಸಂಜೆ –
ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಮಾಜಿಕ್ ಷೆೊೀ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯ್

ಪುಟ್ಟ ಮ್ಕೆಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ುದುಕರೊ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಪಡುವ ಮ್ನರೆಂಜನ ಎೆಂದರ ಮಾಜಕ್ ಷ ೊೇ ಮಾತಿವ ೇ ಸರಿ.ಸಿಡಿನ ಕನನಡ
ಶ್ಾಲ ಯ ಮ್ಕೆಳಿಗಾಗಿ ಏಪಥಡಿಸಿದಾ ಉಚಿತ ಇೆಂದಿಜಾಲ ಪಿದಶಥನ ಕಳ ದ ೨೪ ನ ೇ ಜೊನ್ ವಾಟಾ್  ಗ ೊಿೇ್  ಸಾವಥಜನಕ ಶ್ಾಲ ಯಲಿ
ಏಪಥಡಿಸಲಾಗಿತುತ. ಸೆಂಜ ೪ ಘೆಂಟ ಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರೆಂಭವಾದ ಈ ಪಿದಶಥನದಲಿ ನ ರ ದ ಮ್ಕೆಳ್ು ಮ್ತುತ ಅವರ ಪೇಷ್ಕರನುನ ರೆಂಜಸಲು
ಸಕಲ ಸಿದಿತ ಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದಾವರು ಮಾೆಂತ್ರಿಕರಾದ ದಶಥನ ಮ್ತುತ ಅವರ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಆಸ ರೇಲಯಾಕ ೆ ಪ್ಾಿವಾಸಿಗರಾಗಿ ಬೆಂದಿದಾ
ಅವರ ತೆಂದ ಶಿಿೇ ಸತಯಮ್ೊತ್ರಥ ಅವರುಗಳ್ು. ಸಿಡಿನಯಲಿ ನಮ್ೆ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯಲಿ ಮಾತನಾಡುತಾತ ಇಬುರೊ ಮಾಡಿದ ಟ್ಟಿಕ್ ಗಳ್ು ನ ೊೇಡುಗರ
ಮ್ನ ಸೊರ ಮಾಡಿತು. ಅಚುರಿಯ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದರ ಇೆಂದಿಜಾಲವನುನ ಹತ್ರತರದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಲು ಮ್ಕೆಳ್ು ಮ್ುೆಂದಿನ ಸಾಲನಲ ಿೇ ಕುಳಿತು
ನಗುನಗುತಾತ, ಕೊಗುತಾತ, ಚಪ್ಾಪಳ ತಟ್ುಟತಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ಷ್್ಗಳ್ು ನ ೊೇಡುಗರಿಗ ಮ್ುದ ನೇಡಿತುತ.
ಒೆಂದಕ್ಲೆೆಂತಾ ಒೆಂದರೆಂತ ಚ ೆಂದದ ಟ್ಟಿಕ್ ಗಳ್ು, ಅಚುರಿ ಮ್ೊಡಿಸುವ ಟ್ಟಿಕ್ ಗಳ್ು, ಕ್ಣಕರಳಿಸುವ ಟ್ಟಿಕ್ ಗಳ್ು, ಚಪ್ಾಪಳ ಗಿಟ್ಟಟಸುತ್ರತದವ
ಾ ು.
ಬಗ ಬಗ ಬ್ಣಕದ ಹೊಗಳ್ು ಎಲಿದವ
ಾ ೇ ಏನ ೊೇ ಸ್ಣಕ ಕಡಿಿಯೆಂದ ಚೆಂಗನ ಅರಳ್ುವ ಹೊಗಳ್ ಮಾಯಜಕ್, ಪಿತ್ರ ಬಾರಿ ಗಾಜನ ಲ ೊೇಟ್ಕ ೆ ಕರವಸರ
ಮ್ುಚಿು ತ ರ ದಾಗ ಬ್ಣಕ ಬದಲಾಯಸುತ್ರತದಾ ನೇರಿನ ಮಾಯಜಕ್, ಕ ೊಳ್ವ ಒಳ್ಗ ೇ ಕ ೈತೊರಿಸಿ ಅದರ ಮ್ಧ ಯ ಉರಿಯುವ ಮೆೇ್ದ ಬತ್ರತ ನುಸುಳಿ
ಬೆಂದ ಮಾಯಜಕ್,ಐದಾರು ಬ ಿೇಡುಗಳ್ನುನ ನುೆಂಗಿ ಅಗ ದು ನೇರು ಕುಡಿದು ನೆಂತರ ಅದನುನ ಒೆಂದ ೊೆಂದಾಗಿ ಹ ೊರಗ ಎಳ ದಾಗ ಮೆೈಜುೆಂ
ಎನುನವೆಂತ ಮಾಡಿದ ಮಾಯಜಕ್, ಮ್ಕೆಳ್ು ಮ್ತುತ ಪ್ ಿೇಕ್ಷ್ಕರ ತಲ ಗೊದಲು,ಕ್ಲವಿ, ಮ್ೊಗುಗಳಿೆಂದ ನಾ್ಯಗಳ್ನುನ ಉದುರಿಸುವ ಮಾಯಜಕ್, ಹತುತ
ರೊಪ್ಾಯಯನುನ ಐವತುತ ಡಾಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಾಯಜಕ್ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಚಮ್ತಾೆರಗಳ್ನುನ ಪಿದಶಿಥಸಿದರು ದಶಥನ್ ಮ್ತುತ
ಅವರ ತೆಂದ ಸತಯಮ್ೊತ್ರಥಯವರು.ನ ೊೇಡುತಾತ ಒೆಂದುಘಾಮ್ಟ ಕಳ ದದ ಾೇ ತ್ರಳಿಯಲಲಿ. ಕಾಯಥಕಿಮ್ದ ನೆಂತರ ಶಿಿೇ ನಾರಾಯ್ ಅವರು
ಮಾಯಜಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೊ ನ ೊೇಡಿ ಆನೆಂದಿಸಿದವರಿಗೊ ವೆಂದನ ಸಲಿಸಿದರು. ರುಚಿಕರ ಪ್ಾನಪೂರಿ ಜಯಸಿೆಂಹ ಅವರ ನ ೇತೃತಾದಲಿ
ಸಜಾಾಗಿತುತ.ಒಟ್ಟಟನಲಿ ಸಿಡಿನಯಲಿ ಒೆಂದು ಅಪರೊಪದ ಮಾಯಜಕ್ ಷ ೊೇ ನ ೊೇಡುವ ಭಾಗಯ ನಮ್ೆದಾಗಿತುತ. 
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ಮಜಿಿಗೆಯೊಳಗ್ನ ಬೆಣೆೆಯಂತೆ …
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯಲಿ ಆಹಾರ ಆರ ೊೇಗಯ ಅೆಂಕ್ ಬರ ಯುವ ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ರಾಜ ೇಶಾರಿ ಜಯದ ೇ್  ಅವರು ಆಯುವ ೇಥದಿೇಯ
ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಬ ಣ ಣಕ ಹ ೇಗ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾರು. ಅದರಿೆಂದ ಪಿಭಾವಿತರಾದ ಓದುಗರ ೊಬುರು ಕಳಿಸಿರುವ ಚಿತಿ ಸಮೆೇತ ಬ ಣ ಣಕ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ.

೧. ಅೆಂಗಡಿಯೆಂದ ತೆಂದ ಕ ನ ಯಾದರ , ಒೆಂದು
ಹತುತ ನಮಿಷ್ ಸ್ಣಕ ಉರಿಯಲಿ ಕಾಯಸಿ. ಸಿೇದುಹ ೊೇಗದೆಂತ
ಸೌಟ್ಟನಲಿ ಆಡಿಸುತ್ರತದಾರ ಉತತಮ್. ಮ್ನ ಯಲಿ ಕಾದಹಾಲಗ
ಬೆಂದ ಕ ನ ಯಾದರ , ಮ್ತ ತ ಕಾಯಸುವ ಅಗತಯವಿಲಿ.
ಉಗುರುಬ ಚುಗಿರುವಾಗಲ ೇ ಕ ನ ಯರುವ ಪ್ಾತ ಿಗ
ಒೆಂದ ರಡು ಚಮ್ಚದಷ್ುಟ ಮೊಸರು ಹ ಪುಪ ಹಾಕುವೆಂತ
ಮೊಸರನುನ ಹಾಕ್ಲ ೧೦-೧೨ ಘೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಬ ಚುಗಿರುವ
(ಇಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಕ ನ ಯನುನ ಕ ೊೆಂಡುತರಬ ೇಕ ೆಂದ ೇನೊ ಇಲಿ.
ಮ್ನ ಯಲಿ ಹಾಲು ಕಾಯಸಿದಾಗಲ ಲಿ ಕ ನ ತ ಗ ದಿರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ಅದಕ ೆ ಹ ಪುಪ ಹಾಕ್ಲ,
ಸಾಕಷ್ುಟ ಆದಮೆೇಲ ಅದನ ನೇ ಕಡ ಯಬಹುದು.)

ಜಾಗದಲಿ ಇರಿಸಿ.
(ಹಿೇಗ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಬ ಣ ಣಕಯಲಿ ಆರ ೊೇಗಯಪೂರಕ
ಜೇವಾ್ುಗಳ್ು (probiotics) ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ುಳತತದ .)

೨. ಹೆಪಾಾದ ನಂತ್ರ ಚಿತ್ರದಲಿಿ
ತೆೊೀರಿಸಿರುವಂತ್ಹ ಬೆಿೀಡನುಿ ಮಿಕಸಯಲಿಿ
ಅಳವಡ್ನಸಿಕೆೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕಸಯ ಅರ್ಷದಷ್್ಕೆೆ
ಮಾತ್ರ ಕೆನೆಯನುಿ ಹಾಕ ಕಡೆಯಿರಿ.
ಸುಮಾರು ಒಂದೆರದು ನಮಿಷ್
ಕಡೆಯಬೆೀಕು.

೩. ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ ಕಡೆಯುವ ಹೆೊತಿತಗೆ ಮಿಕಸಯ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಿ ಬ್ದಲಾಗ್
ಗಟ್ಟ್ ಪದಾರ್ಷ ರುಬ್ುುವ ಶಬ್ಿ ಬ್ರುವುದು. ಚಿತ್ರದಲಿಿ ತೆೊೀರಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆನೆಯು ಬ್ಹಳ
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗ್ (ಇಡ್ನಿ/ದೆೊೀಸೆ ಹಿಟ್ಟ್ನ ತ್ರಹ) ಬೆಣೆೆಯಂತೆಯೀ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಒಂದರ್ಷ ಲೆೊೀಟ ತ್ಣ್ೆೀರನುಿ (ಹೆಚ್ುು ತ್ಣೆಗ್ದಿಷ್ು್ ಬೆಣೆೆ ಬೆೀಗ ಬ್ರುವುದು)
ಹಾಕ ಮತೆತ ಸುಮಾರು ೩೦ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ಅರ್ವಾ ಹೆಚೆುಂದರೆ ಒಂದು ನಮಿಷ್
ಕಡೆಯಿರಿ.

ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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೪. ಈಗ ಬೆಣೆೆಯು ಚೆನಾಿಗ್ ಕಾಣುವಂತೆ ತೆೀಲುತಿತರುತ್ತದೆ. ಈಗೆೀನದಿರೊ, ಬೆಣೆೆ
ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವಷೆ್ೀ. ಮುದೆಿ ಮುದೆಿಯಾಗ್ ಬೆಣೆೆ ತೆಗೆದು, ತ್ಣೆನೆಯ ನೀರಿನಲಿಿ ತೆೀಲಲು
ಬಿಡ್ನ. ಉಳ್ಳಯುವ ತಿಳ್ಳಮಜಿಿಗೆಯನುಿ ಉಪಯೊೀಗ್ಸಿ. (ಬ್ಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗ್ರುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲೆ ಮಜಿಿಗೆ ಮಾಡ್ನದರೆ ಆಹಾ! ಸಗಷಸುಖವೆೀ ಸರಿ. ಬೆೀಕದಿರೆ ಮಜಿಿಗೆಹುಳ್ಳಗೊ
ಉಪಯೊೀಗ್ಸಬ್ಹುದು.)

೫. ಬೆಣೆೆಯನುಿ ನೀರಿನಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು
ಪಾತೆರಗೆ ಹಾಕ ಕಾಯಿಸಿ. ಬ್ರುವ ತ್ುಪಾಕೆೆ ಒಂದು
ಚಿಟ್ಟಕೆ ಅರಿಶ್ನ ಹಾಕ ಬಾಟಲಿನಲಿಿ ಇಟು್ಕೆೊಂಡರೆ,
ಘಮಘಮಿಸುವ, ಆರೆೊೀಗಯಪೂಣಷ ತ್ುಪಾವು ಸಿದಧ.

ಕನಿಡದಲಿಿ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡೆೊೀದು 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.
ಪೂ್ಥ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಿದೆ

ಗೊಗ್  ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊ್ ್ (Google input tools) ಯೊನಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಮ್ೆ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾ್ಗಳಾದ 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 ಮಾಡುತ್ರತದಾಾಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮ್ಣ ಸಿದಿವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನೇವು
ಮ್ತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮ್ತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆೆ ಈ ಬಾಕ್್

ಕಾಣ್ಣಸದಿದಾರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ
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ಕಗಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮ್ಲ ೈ

ಮುತಿತರುವುದ್ದಂದು ಭೊಮಿಯನೆೊಂದು ದುದೆೈಷವ |
ಮೃತ್ುಯ ಕುಣ್ಯುತ್ಲಿಹನು ಕೆೀಕೆಹಾಕುತ್ಲಿ ||
ಸುತಿತಪುದು ತ್ಲೆಯನನುದ್ದನದ ಲೆೊೀಕದ ವಾತೆಷ |
ಎತ್ತಲಿದಕೆಲಿ ಕಡೆ ಮಂಕುತಿಮಮ ||
ಮ್ುತ್ರತರುವುದಿೆಂದು=ಮ್ುತ್ರತರುವುದು+ಇೆಂದು, ಭೊಮಿಯನ ೊೆಂದು = ಭೊಮಿಯನು + ಒೆಂದು,
ಮ್ೃತುಯಕುಣ್ಣಯುತಲಹನು = ಮ್ೃತುಯ + ಕುಣ್ಣಯುತಲ + ಇಹನು, ತಲ ಯನನುದಿನದ = ತಲ ಯನು +
ಅನುದಿನದ, ಎತತಲದಕ ಲಿ = ಎತತಲು + ಇದಕ ಲಿ. ಸುತ್ರತಪುದು = ಸುತ್ರತಸುತತದ , ಅನುದಿನವು =
ಪಿತ್ರನತಯವು, ಎತತಲದಕ ಲಿ = ಇದಕ ೆಲಿ ಎಲಿ.
ಭೊಮಿಕ ಅದ ೇ. ಯುದಿ. ಘೊೇರ ವಿಶಾಮ್ಹಾಯುದಿ. ಇಡಿೇ ವಿಶಾವ ೇ ಅಲುಗಾಡುವೆಂರ್ ಯುದಿ. ಎಲ ಿಲೊಿ ರಕತಪ್ಾತ. ಎಲ ಿಲೊಿ ಯುದಿದ ಕೊಗು.
ಅದು ಈ ಭೊಮಿಗ ಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡ ದುದ ೈಥವವ ೆಂದು ವಾಯಖ್ಾಯನಸುತಾತರ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಎಲ ಿಲೊಿ ಮ್ೃತುಯವಿನ ತಾೆಂಡವ. ಯುದಿದಲಿ,
ತೆಂದ ಯನ ೊನೇ ಅ್ಣಕನನ ೊನೇ, ಮ್ಗನನ ೊನೇ, ಮಿತಿನನ ೊನೇ, ತಮ್ೆನನ ೊನೇ, ಭೊಮಿಯನ ೊನೇ, ಹುಟ್ಟಟದೊರಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಬ ೇರನ ೊನೇ, ಆ ಊರಿನ ಮ್ಣ್ಣಣಕನ
ಋ್ವನ ೊನೇ, ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡವರ ಬಹಳ್ ಜನ. ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡವರ ಲಿರಿಗೊ ನ ೊೇವು. ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ಳದವರಿಗೊ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡವರ ನ ೊೇವಿಗಾಗಿ ಸೆಂತಾಪ.
ಒಟಾಟರ ಇಡಿೇ ಭೊಮಿಗ ಸೊತಕದ ಭಾವ. ಎಲಿ ಕಡ ಯೆಂದಲೊ ಸಾವಿನ ನಷ್ಟದ ಸಮಾಚಾರ. ಪಿತ್ರನತಯ ಈ ಸಮಾಚಾರಗಳ್ನ ಲಿ ಕ ೇಳಿಕ ೇಳಿ, ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ಲಿ
ಓದಿ ಓದಿ ತಲ ಸುತುತವೆಂತಾಗುತತದ . ಇದಕ ೆಲಿ ಎೆಂದಿಗಾದರೊ ಕ ೊನ ಯುೆಂಟ ಎೆಂದು ಲ ೊೇಕಶ್ಾೆಂತ್ರಗಾಗಿ ಮ್ರುಗುತಾತರ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಈ
ಮ್ುಕತಕದಲಿ.
ಆ ಯುದಿದಲಿ ಗ ಲುವು ಯಾರದಾಯತು ಎೆಂದು ಯೇಚಿಸಿದರ , ಗ ದಾದುಾ “ಮ್ೃತುಯ” ಮ್ತ ತಲಿರೊ ಸ ೊೇತವರ ೇ!! ಆ ಯುದಿದಲ ಿೇ ಅಲಿ ಯಾವುದ ೇ
ಯುದಿವನುನ ನಾವು ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಿದರ , ಗ ಲುಿವುದು “ಮ್ೃತುಯ” ಮಾತಿ. ಮಿಕ ೆಲಿರೊ, ಎಲಿ ದ ೇಶಗಳ್ೂ ಸ ೊೇಲುತತವ . ಕ ೇವಲ ಮ್ೃತುಯ ಗ ಲುಿತತದ .
ಎರಡನ ೇ ಮ್ಹಾಯುದಿದ ಸಮ್ಯದಲಿ ಕೊಿರತಾಕ ೆ ಒೆಂದು ಅೆಂತಯವ ೇ ಇರಲಲಿ. ಹಿಟ್ಿರನ ರಕತದಾಹಕ ೆ ಕ ೊನ ಯೇ ಇರಲಲಿ. ಅದಕ ೊೆೆಂದು ನದಶಥನವ ೆಂದರ
“ಸಾಬಿಬಾರ್” ಎೆಂಬಲಿ ವಿಷಾನಲ ಘಟ್ಕಗಳ್ನುನ ನಮಿಥಸಿ, ಶತುಿದ ೇಶದ ಸ ೈನಕರಷ ಟೇ ಅಲಿ ಸ ರ ಸಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ ಪಿಜ ಗಳ್ನೊನ ಅಲಿಗ ತೆಂದು, ಶಕ್ಲತ
ಇರುವವರನುನ ಹಲವಾರು ಕ ಲಸಗಳಿಗ ಕ ಲಸಮಾಡಲು ಹಚಿು, ಕ ಲಸ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಿರೇಯರು, ವೃದಿರು, ಮ್ಕೆಳ್ು ಹಿೇಗ ಎಲಿರನೊನ ಅಮಾನವಿೇಯ
ಕೌಿಯಥದಿೆಂದ ಆ ವಿಷಾನಲ ಘಟ್ಕದ ೊಳ್ಕ ೆ ತಳಿಳ ಕ ೊೆಂದುಬಿಡುವ ಪರಮ್ ನೇಚತನವನುನ ಹಿಟ್ಿರ್ ತ ೊೇರಿಸಿದಾ. ಅದು ಕೌಿಯಥದ ಹಲವಾರು ಮಾಗಥಗಳ್ಲಿ
ಒೆಂದಾಗಿತುತ. ಎಲಿ ದ ೇಶಗಳ್ೂ ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದು ದ ೇಶದ ಪಕ್ಷ್ವನುನ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಇಡಿೇ ವಿಶಾವನ ನೇ ವಿನಾಶದ ಅೆಂಚಿಗ ತಳ್ುಳವೆಂಥಾ ಯುದಿವನುನ
ನಡ ಸಿದರು. ಜಪ್ಾನನ ಮೆೇಲ ಬಿದಾ ಎರಡು ಅ್ುಬಾೆಂಬುಗಳ್ು, ಈ ಯುದಿವನುನ ಒೆಂದು ಕ ೊನ ಮ್ುಟ್ಟಟಸಿತು. ಇದು ಚರಿತ ಿ.
ಆದರ ವತಥಮಾನವ ೇನೊ ಭಿನನವಾಗಿಲಿ. ಇನೊನ ಭಿೇಕರವಾಗುತ್ರತದ . ಆಗ ಒೆಂದು ಯುದಿ ನಡ ದರ , ಈಗ ಹಲವಾರು ಯುದಿಗಳ್ು. ವ ೈಜ್ಞಾನಕವಾಗಿ,
ಆರ್ಥಥಕವಾಗಿ ಮ್ುೆಂದುವರ ದ ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಹಿೆಂದಿರುವ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಮೆೇಲ ಆಧಿಪತಯ, ದಬಾುಳಿಕ . ಷ್ಡಯೆಂತಿ, ಒತತಡ, ಅನವಶಯಕ ಹಸತಕ್ಷ ೇಪದಿೆಂದ ಇೆಂದಿಗೊ
ದ ೇಶದ ೇಶಗಳ್ ಮ್ಧ ಯ ದ ಾೇಷ್ದ ಭಾವ ಒೆಂದಿಷ್ೊಟ ಕಡಿವ ುಯಾಗಿಲಿ. ಜಾತ್ರ, ಮ್ತ, ಭಾಷ , ಎಲ ,ಿ ಗಡಿ, ಹಿೇಗ ಹ ೊಡ ದಾಟ್ಕ ೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಗಳ್ು. ತನನ
ಬಲದ ಕಾರ್ ಪರದ ೇಶಗಳಿಗ ಕುೆಂಟ್ು ನ ಪ ಒಡಿಿ ನುಗಿೆ ಮಾರ್ಹ ೊೇಮ್ ನಡ ಸಿ ಅಲಿರುವ ಸೆಂಪತತನುನ ಲೊಟ್ಟಮಾಡುವ ಪಿವೃತ್ರತ ಸರಿಸುಮಾರು ಮ್ೊರು
ಸಾವಿರ ವಷ್ಥಗಳ್ ಹಿೆಂದ ಯೊ ಇತುತ. ಇೆಂದೊ ಇದ . ಜನಾೆಂಗಗಳ್ನುನ ಒೆಂದುಗೊಡಿಸುವುದಕ ೆ ಪೂರಕವಾದ ಜಾತ್ರ, ಮ್ತ, ಭಾಷ ಗಳ ೇ ಜನರ ಮ್ಧ ಯ, ದ ೇಶದ ೇಶಗಳ್ ಮ್ಧ ಯ ವ ೈರಕ ೆ ಕಾರ್ವಾಗಿರುವುದು ಒೆಂದು ವಿಪಯಾಥಸ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ, ಅೆಂದು ಇದಾ ಅಸರ-ಶಸಾಿಸರಗಳಿಗ ಹ ೊೇಲಸಿದರ ಇೆಂದು ಪಿಪೆಂಚದಲಿ,
ಇೆಂತಹ "ಹತುತ ಪಿಪೆಂಚ"ಗಳ್ನುನ ನಮಿಷ್ದಲಿ ಧವೆಂಸ ಮಾಡಬಲಿ ಮಾರಕಾಸರಗಳ್ನುನ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ದ ೇಶಗಳ್ುೆಂಟ್ು. ನಮ್ೆಲಿ ಬತ್ರತಯನುನ ಕ್ಲತುತ
ಸಿದಿವಾಗಿರುವ ಅಸರಗಳ್ುೆಂಟ್ು. ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿಿ ಗಿೇರಬ ೇಕಷ ಟೇ. ಸಮ್ಗಿವಾಗಿ ಇದನ ನಲಾಿ ಸ ೇರಿಸಿ ದುದ ೈಥವ ಎೆಂದರು ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಅೆಂದು
ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಖ್ ೇದ ವಯಕತಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಗಳ್ು ಇೆಂದಿಗೊ ಇವ . ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ, ಇನೊನ ವಿಕೃತ ರೊಪಪಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಇಡಿೇ ಪಿಪೆಂಚವನ ನೇ ಎತತ
ಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗುತ್ರತದ ಯೇ ಯಾರು ಬಲಿರು. ಅೆಂದು ಅಷ್ಟಕ ೆೇ ಮ್ರುಗಿದ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಇೆಂದು ಈಸಿಿತ್ರಯನುನ ನ ೊೇಡಿದರ ಏನು ಹ ೇಳ್ಬಹುದ ೆಂದು
ಊಹಿಸಲೊ ಕಷ್ಟ. ಇೆಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಮ್ೆಂರ್ನಮಾಡುತತ, ಒೆಂದು ಶ್ಾೆಂತ ಪಿಪೆಂಚವನುನ ನಮಿಥಸುವ ಪಿಯತನವನುನ ಮಾಡ ೊೇ್.
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ರಾ0
ರಾಮ್
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್್ಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಚ್ಪಲದ ಶಾಮಯಯನವರ ಸವಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಟ ಅಭಿಯಾನ್

ಸೆಂಜ ಯ ವಾಕ್ಲೆಂಗ್ ನ ಪ ಹ ೇಳಿ ಬಳ್ುಕುವ ಬ ಡಗಿಯರ ಭಾವಭೆಂಗಿಗಳ್ನುನ ಆಸಾಾದಿಸಲ ೆಂದು
ಚಪಲದ ಶ್ಾಮ್ಯಯನವರು ಪ್ಾಕ್ಥಗ ತ ರಳಿ ಆಯಕಟ್ಟಟನ ಜಾಗದಲಿ ಇರುವ ಕಲುಿಬ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲ
ಕುಳಿತರು. ಟ್ಟಪ್ಟಾಪ್ ಹುಡುಗಿಯರನುನ ಟಾಪ್ ಟ್ು ಬಾಟ್ಮ್ ನ ೊೇಡುತ್ರತರುವಾಗಲ ೇ ಪಕೆದಿೆಂದ
“ಹಲ ೊೇ ತಾತಾ...” ಎೆಂಬ ದನ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕ ! ಶುದಿ ರಸಭೆಂಗ!
ಒೆಂದ ೇ ಸಮಾಧಾನ. ಪಿಶಿನಸುತ್ರತರುವ ಹುಡುಗಿಯೊ ಚ ಲುವ ಯೇ. ಮ್ೊಲ ಮ್ನ ಯ ಅಪ್ಾಟ್ಥಮೆೆಂಟ್ನ
ಬಾಲೆನಯಲಿ ಮೊಬ ೈ್  ಹಿಡಿದು ಮಾನಥೆಂಗ್ ಮಾನಥೆಂಗೊ ಚಾಯಟ್ುತಾತ ನಲುಿವ ಮಾನನ.
“ಸುೆಂದರ ಸೆಂಜ . ಸುೆಂದರ ಹುಡುಗಿ ನೇನು. ನನನನುನ ತಾತ ಅನನಬ ೇಡ, ಸೆಂಜ ಗ
ಹ ೊೆಂದಿಕ ಯಾಗುವೆಂತ ಶ್ಾಯಮ್ ಅನುನ ಕ್ಲಶ್ ್ೇರಿ, ಪೇರಿ” ಎನನಬ ೇಕ ೆಂದು ಬಾಯತರ ದರು.
ಒೆಂದ ೇ ರಸ ತ. ನಾಲ ೆೇ ಮ್ನ ದೊರದ ಹುಡುಗಿ. ಪೇರಿ ಮ್ನ ಗ ದೊರು ತೆಂದರ ಸಿದಿವಾದಿೇತು ತನನ

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ
“ನೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳ್ಳದ್ದರಿ

ಗ ೊೇರಿ ಎೆಂಬ ಎಚುರ ಮ್ನದಲಿ ಮ್ೊಡಿತು.
“ಏನು ತಾತ ಸಮಾಚಾರ?” ಮ್ತ ತ ನುಡಿದಳ್ು ಬ ಡಗಿ.
“ಏನು ಹ ೇಳ್ಲಮಾೆ... ಊರು ತುೆಂಬಾ ಅನಾಚಾರ, ಟ್ಟವಿ ತುೆಂಬಾ ಪಿಸಾರ, ಇದನನ ನ ೊೇಡ ೊೇದು
ನಮ್ೆ ಗಾಿಚಾರ”
“ಯಾಕ ತಾತ?” ಆ ತರಹದುಾ ಏನರತ ?ತ ”

“ಏನೊ ಇರಬ ೇಕ್ಲಲಿಮ್ೆ; ವಿರಾಟ್ ಕ ೊಹಿಿ ಅನುಷಾೆನ ಮ್ದುವ ಆಗಿತೇನ ಅೆಂತಾನ . ತಕ್ಷ್್ ಅದ ೊೆಂದು ಬ ಿೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸ್ ಅೆಂತಾರ . ಸರಿೇನಾ?””
“ತಪ್ ಪೇನದ ?”
“ಮ್ದುವ ಆಗ ೊೇದು ಬ ಿೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸ್ ಅಲಿ, ಮೆೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸು; ಡ ೈವೇಸ್ಥ ಆಗ ೊೇದು ಬ ಿೇಕ್ಲೆಂಗು”
“ಹೌದಲಾಾ... ಗ ಿೇಟ್ ತಾತ. ಮ್ದುವ ಅನ ೊನೇದು ಏಳ ೇಳ್ು ಜನೆದ ಅನುಬೆಂಧ ಅೆಂತಾರಲಾಿ, ವಿಚ ಛೇದನ?””
“ಅದೊ ಏಳ ೇಳ್ು ಜನೆದ ೇಾ ”
“ಹ ೇಗ ?”
“ಏಳ್ು ಎದ ೇಾ ಳ್ು ಅೆಂತ ಜನೆ ಜಾಲಾಡಿ ಹ ೊರಹಾಕಾತರಲಿ!”
“ನನನದ ೊೆಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ ”
“ಏನು?”
“ಗೆಂಡು ಹ ಣ್ಣಣಕನ ಜಾತಕ ನ ೊೇಡಿ ವಿವಾಹ ನಗದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಲೆೆಂತ ಅತ ತ ಸ ೊಸ ಯರ ಜಾತಕ ನ ೊೇಡಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿದರ ಒಳ ಳಯದಲಿವ ?”
“ಅಕಟ್ಕಟಾ! ಅತ -ತ ಸ ೊಸ ಒೆಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟರ ಅವರಿಬುರೊ ಶ್ಾಪ್ೆಂಗ್ಗ ್ಟ್, ಮಾವ-ಮ್ಗನಗ ಸೌಟ್! ಸುಮ್ೆನರು; ಇವ ಲಿ ಹ ೊರಗ
ಹ ೇಳ್ಬ ೇಡ” ಕೆಂಪ್ಸಿ ನುಡಿದರು ಶ್ಾಯಮ್. ವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಸಿದಳ್ು ಬ ಡಗಿ.
“ಹ ೆಂಗಸರ ಜ ೊತ ಗೆಂಡಸರು ಶ್ಾಪ್ೆಂಗ್ ಹ ೊೇಗಾತರಲಿ, ಅವರಿಗ ಬ ೇಜಾರಾಗಲಾ?”
“ಊಹೊೆಂ”
“ಯಾಕ ?”
“ಶ್ಾಪ್ೆಂಗ್ಗ ಬರ ೊೇ ಬ ೇರ ಹ ೆಂಗಸರನನ ನ ೊೇಡಾತ ಕೊತ್ರುಟ ಿ ಟ ೈಮ್ ಹ ೊೇಗ ೊೇದ ಗ ೊತಾತಗಲಿ....” ತಾತನ ಕ್ೆಳ್ಲಿ ರೆಂಗುರೆಂಗಿನ ಕನಸು!
“ರಸಿಕ ತಾತ! ಹೌದೊ... ಹ ್ಣಕನುನ ತವರುಮ್ನ ಯ ಸಸಿ, ಗೆಂಡನ ಮ್ನ ಯ ಮ್ರ ಅೆಂತಾರಲಿ, ಯಾಕ ?”
“ಅಲಿ ಅಷ ಟೇ ಸ್ಣಕ ಇದುಾ, ಇಲಿ ಆ ಪ್ಾಟ್ಟ ಗಾತಿ ಆಗುವುದರಿೆಂದ.”
“ನಮ್ೆ ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಮ್ುೆಂದ ಯೊ ಇದನ ನೇ ಹ ೇಳಿತೇರಾ?”
“ನನನ ಹಲುಿ ಇದಾಾಗ ಹ ೇಳ್ಕ ೆ ಭಯ ಆಗಿತತುತ. ಈಗ ಉದುರಿಸಕ ೆ ಏನ ೇನೊ ಇಲಿವಾದಾರಿೆಂದ ಹ ೇಳ್ಬಹುದು"
“ತಾತ, ನಾನು ಪಿತ್ರ ಮಾನಥೆಂಗ್ ಬಾಲೆನಗ ಬೆಂದಾಗ ನೇವು ನೆಂತಲಿೆಂದಲ ೇ ಹ ೊೇಗಿಬರುವ ಹುಡುಗಿಯರನನ ಕದುಾ ನ ೊೇಡ ೊೇದನನ
ನ ೊೇಡಿದಿೇನ. ನಮ್ೆ ವ ೈಫ್ ಮಾತಿ ಕಾ್ಲಾಲಿ?”
“ನ ೊೇಡಿಲ ಾೇ ನೇನು? ಹಿೇಗಿದಾಳ ನ ೊೇಡು”
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಶ್ಾಮ್ಯಯನವರು ತಮ್ೆ ಪಸಿಥನೆಂದ ಫೇಟ ೊೇವೆಂದನುನ ತ ಗ ದು ತ ೊೇರಿಸಿದರು.
“ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಫೇಟ ೊೇನ ಗೆಂಡ ಪಸ್ಥನಲಿ ಇಟ ೊೆೆಂಡಿತಾಥನಲಿ, ಯಾಕ ?” ಮ್ತ ತ ಶುರುವಾಯತು ಪಿಶ್ ನಗಳ್ು.
“ಪಸ್ಥ ಖ್ಾಲ ಇರ ೊೇದಕ ೆ ಕಾರ್ ಕ ೇಳಿದರ ಇವಳ ೇ ಅೆಂತ ತ ೊೇರಿಸಕ ೆ.”
“ಅಜಾೇನೊ ನಮ್ೆನನ ಕಾಸು ಕ ೇಳಾತರಾ?”
“ದಿನಾ ಐನೊರು ರೊಪ್ಾಯ ಕ ೇಳಾತಳ ”
“ಯಾಕೆಂತ ?”
“ಯಾರಿಗ ೊೆತುತ! ಒೆಂದು ದಿನ ಕ ೊಟ್ುಟನ ೊೇಡ ುೇಕು”
“ಮ್ದುವ ಗ ಮ್ುೆಂಚ ನೇವು ಏನು ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಿಿ ತಾತ?” ಪೇರಿಗ ಅದ ೇನ ೊೇ ಕುತೊಹಲ
“ಹ ಡ್ ಕಿಕ್ಥ ಆಗಿದ ಾ.”
“ಮ್ದುವ ಆದಮೆೇಲ ?”
“ಹ ಡ್ ಕುಕುೆ. ಅಡಿಗ ಮಾಡ ೊೇದನನ ನನನ ಮಾವನವರಿೆಂದ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಕಲತ . ಈಗ ನನನ ಮ್ಗನೊ ಒಳ ಳಯ ಕುಕುೆ!”
“ಮೊಮ್ೆಗ?”
“ನಮ್ೆಲಿ ಅಡಿಗ , ಹ ಣ್ಣಣಕನ ಮಾತು ಕ ೇಳ್ುವುದು ಹ ರಿಡಿಟ್ರಿ ಕ್ಮ್ೆ”
“ಸ ೊೇ ನ ೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ ೊೇ ಹಾಯಪ್. ಮ್ದುವ ಆದಾಗ ಅಜಾ ಹ ೇಗಿದುಿ?”
“ಮ್ದುವ ಗ ಮ್ುೆಂಚ ತುಟ್ಟಯಲಿ ಇದಾೆಂರ್ ಹಲ ೊಿೆಂದ ಒೆಂದು; ತುಟ್ಟಯಾಚ ಬೆಂದಿತುತ ಮ್ೊವತತ ಒೆಂದು”
“ಮ್ದುವ ಆದಮೆೇಲ ?”
“ಅವಳ್ನನ ನ ೊೇಡಿದರ ಹಾಡ್ಥವ ೇರ್ ಸ ೊಟೇರ್ ನ ೊೇಡಿದಹಾಗ ಆಗ ೊೇದು”
“ಯಾಕ ?”
“ಬಾಯಲಿ ಕಬಿು್, ಸಿಮೆೆಂಟ್ು; ಕಣ್ಣಣಕಗ ಗಾಜು; ತಲ ಕೊದಲು ಬ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ ವ ೈರನಷ್ುಟ ಬಿರುಸು!”
“ನಮ್ೆ ಫ ೇವರಿಟ್ ಹಿೇರ ೊೇಯನ್ ಯಾರು?”
“ನೇನ ೇ” ಎನನಬ ೇಕ ನುನವಷ್ಟರಲಿ ‘ಪೇರಿ ದೊರಿದರ ಗ ೊೇರಿ’ ನ ನಪ್ಾಗಿ,
“ಡಿಿೇಮ್ ಗ್ ಥ ಹ ೇಮ್ಮಾಲನ. ಸಿೇತಾ ್ರ್ ಗಿೇತಾ ನ ೊೇಡಿದ ದಿನದಿೆಂದ ‘ನನದ ೇ ನ ನಪು ದಿನವೂ ಮ್ನದಲಿ’ ಅೆಂತ ಹಾಡಿತದ ಾ. ಈಗಲೊ ನನನ
ಕನಸಲಿ ಹ ೇಮ್ಮಾಲನ ಬತಾಥಳ . ಆದರ ಈಗಿನ ಉದ ಾೇಶವ ೇ ಬ ೇರ ”
“ಏನು?”
“ಇನಾನದರೊ ಕ ೊಳ್ಕು ನೇರನುನ ಕುಡಿಯುವುದನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಶುದಿ ಪ್ಾನ ಕುಡಿಯರಿ ಅನನಕ ೆ ಬತಾಥಳ . ಬರಿೇ ನನನದ ೇ ಆಯುತ. ಏನಾದರೊ
ಜನರ್  ಆಗಿ ಮಾತಾಡ ೊೇ್ವ ೇನು?”
“ಓಕ ತಾತ. ಸಾಚಛಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬಗ ೆ ಏನು ಹ ೇಳಿತೇರ?”
“ಒಳ ಳೇದ ೇ ಕ್ಮ್ೆ. ನಮ್ೆ ಮ್ಲಯ ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿ ಸಾಚಛ ಮಾಡಿದರು ನ ೊೇಡು”
“ಮ್ಲಾಯನಾ?”
“ಹೊ ಕ್ಮ್ೆ; ಇಡಿೇ ತ್ರಜ ೊೇರಿ ತ್ರಜ ೊೇರಿೇನ ೇ ಒೆಂದು ಕಡ ಯೆಂದ ಕ್ಲಿೇನ್ ಮಾಡಿದರು.”
“ನಮ್ಗ ಹ ೇಗ ಗ ೊತುತ?”
“ಪ್ ೇಪರನಲಿ ಬೆಂದಿತತಲಿ...”
“ಎಲಾಿ ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ೂ ಸತಯವನ ನೇ ಹ ೇಳ್ುತತವ ಯೇ?”
“ಹಾಗ ಲಿ ಹ ೇಳ್ಕಾೆಗಲಿ. ಆದರ ಯಾವಾಗಲೊ ಸತಯವನುನ ಹ ೇಳ್ುವುದು ಕ ೇವಲ ವ ೈಕುೆಂಠ ಸಮಾರಾಧನ , ಶಿವಗಣಾರಾಧನ ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ು
ಮಾತಿ.”
“ನೇವು ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರನನ ಕೆಂಡಿದಾವರು; ಆಗಿನ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರ ಕಾಲಕೊೆ ನಮ್ೆ ಕಾಲಕೊೆ ಏನು ವಯತಾಯಸ?”
“ಅವರು ಲೊಟ್ಟ ಹ ೊಡ ದದುಾ ಇೆಂಗ ಿೆಂಡಿಗ ಇವರು ಲೊಟ್ಟ ಹ ೊಡ ದದುಾ ಸಿಾಟ್ಾಲ ಥೆಂಡಿಗ ?”
“ಈ ಸಿಾಸ್ ಹ್ ಭಾರತಕ ೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರತ ?ತ ”
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಇಲ ಿೇ ಸಿಾಸ್ ಬಾಯೆಂಕ್ ತನನ ಬಾಿಯೆಂಚ್ಗಳ್ನನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ.”
“ತಾತ, ಲ್  ಬಗ ೆ ಒೆಂಚೊರು ಮಾತಾಡ ೊೇ್ಾ?”
ಮ್ತ ತ ಏನ ೇನ ೊೇ ರೆಂಗಿನ ಕನಸುಗಳ್ು ತಾತನ ಮ್ನದಲಿ. “ಬ ೈ ಆ್  ಮಿೇನ್್” ಉತಾ್ಹದಿೆಂದ ನುಡಿದರು ತಾತ.
“ನಮ್ೆೆಂತಹ ಓಲಿೇಸ್ ಚಿಕೆವರೆಂತ ಕಾ್ಲು ಹ ೇರ್ ಡ ೈ ಹಚುುತ್ರತೇರಿ. ಪ್ಾಿಯದ ಹುಡುಗರು ಏನು ಹಚುಬ ೇಕು?”
“ನನನೆಂತಹ ಪ್ಾಿಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗ ಫೇನ್ ಹಚುಬ ೇಕು.”
“ಪ್ ಿೇಮ್ ಕುರುಡು ಎನುನತಾತರ . ನಜಾನಾ?”
“ಹೆಂಡ ಿಡ್ ಪಸ ಥೆಂಟ್ ನಜ. ಅದಕ ೆೇ ಒಬುರನ ೊನಬುರು ಹಿಡ ೊೆೆಂಡ ೇ ನಡ ಯುವುದು.”
“ನನನ ಕೆಂಡರ ನಮ್ಗ ಏನನ್ತ ?ತ ”
“ನನನ ಮೊಮ್ೆಗನ ವಯಸಿ್ನಲಿ ನೇನು ಸಿಕ್ಲೆದಿಾದಾರ ಖೆಂಡಿತ ಹಾರಿಸ ೊೆೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಮ್ದುವ ಆಗುತ್ರತದ ಾ” ರ್ಟ್ಟನ ನುಡಿದರು ತಾತ.
“ಥಾಯೆಂಕ್್ ತಾತ; ಅೆಂತೊ ನಮ್ೆ ಫಾಯಮಿಲಯ ಬಿಿೇಫ್ ಹಿಸಟರಿ ಸಿಕೆೆಂತಾಯತು. ನಾನು ಪಿತ್ರ ಮಾನಥೆಂಗ್ ಮಾತನಾಡುತ್ರತದಾದ ಾೇ ನಮ್ೆ
ಮ್ನ ಯಲ ಿೇ ಉಳಿದುಕ ೊೆಂಡಿರುವ ನಮ್ೆ ಮೊಮ್ೆಗನ ಹತ್ರತರ. ವಾಟ್ ಎ ಫಾಯಮಿಲ. ನಮ್ೆ ಮ್ಗ ಮ್ದುವ ಯಾದದೊಾ ಓಡಿಹ ೊೇಗಿಯೇ; ನಮ್ೆ
ಮೊಮ್ೆಗನೊ ನನನನುನ ಮೊನ ನ ಹಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗಿ ಮ್ದುವ ಯಾದ. ಇವತುತ ನಮ್ೆ ಮ್ನ ತುೆಂಬಕ ೆ ಬತ್ರಥದಿೇನ. ಆಶಿೇವಾಥದ ಮಾಡಿ”
ಕಾಲಗ ರಗಿದಳ್ು ಬ ಡಗಿ.
ಶ್ಾಮ್ಯಯನವರ ಮ್ನದಲಿ ಕ ೊಚ ು ರಸಿಕತ ಅಭಿಯಾನ್ ಸತುತ ಸಾಸ್ಿ ಮ್ನ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಆರೆಂಭಕ ೆ ಕಾಲ ಒದಗಿತುತ. 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ನಜವಾದ ವರ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯ್

ಸೊರಜ ಮ್ತುತ ಧಿೇರಜ ಎೆಂಬ ಸ ನೇಹಿತರು ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳಾಗಿದಾರು.ಇಬುರೊ ಸುೆಂದರ ಹಾಗೊ
ಬಲಶ್ಾಲಗಳಾಗಿದಾರು. ಪಕೆದ ಊರಿನ ಮ್ತ ೊತಬು ವಾಯಪ್ಾರಿಯ ಮ್ಗಳಾದ ವ ೇದಾವತ್ರಗ ಧಿೇರಜನ
ಮೆೇಲ ಮೊೇಹವಾಗಿ ಆತನನುನ ಕರ ಸಿ ಒಪ್ಪಗ ಪಡ ದು ಮ್ದುವ ಯಾದಳ್ು. ಆಕ ಅಪ್ಾರ ದ ೇವಿೇ ಭಕತಳ್ು.
ಬಹಳ್ ವಷ್ಥದ ತನನ ವಿತದ ಫಲ ತನನ ಬಯಕ ಯೆಂತ ಒಬು ಒಳ ಳಯ ಗೆಂಡನನುನ ಪಡ ಯುವ ಆಸ
ಫಲಸಿತುತ. ವಿವಾಹದ ನೆಂತರ ಎಲಿರೊ ಕಾಡುದಾರಿ ಸಾಗುತಾತ ಧಿೇರಜನ ಊರಿಗ ಸಾಗಿದಾರು. ನಡ ವ
ದರ ೊೇಡ ಗಾರರು ಹಾವಳಿ ಮಾಡಿ ಚಿನಾನಭರ್ ಕಸಿದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊಡ ದಾಡುವಾಗ ಇಬುರೊ ತರು್ರ ಶಿರ
ಉರುಳಿತುತ.
ದುುಃಖಿತಳಾದ ವ ೇದಾವತ್ರ ದಾರಿಕಾ್ದ ಕೆಂಗಾಲಾದಳ್ು ಬಳಿಯಲ ೇಿ ಇದಾ ದ ೇವಿಯ ಮ್ುೆಂದ ಕುಳಿತು ತಪಗ ೈದಳ್ು. ದ ೇವಿ ಆಕ ಯ ಭಕ್ಲತಗ
ಮೆಚಿು ವರ ಕ ೇಳ್ಲು ಹ ೇಳಿದಳ್ು. ವ ೇದಾವತ್ರ ತನನ ಪತ್ರ ಮ್ತುತ ಅವನ ಸ ನೇಹಿತನ ಪ್ಾಿ್ ಭಿಕ್ಷ ಬ ೇಡಿದಳ್ು. ದ ೇವಿ "ತಥಾಸುತ, ಅವರ ತಲ ಗಳ್ನುನ
ಅವರವರ ದ ೇಹಕ ೆ ಅೆಂಟ್ಟಸಿಬಿಡು ಕೊಡಲ ೇ ಜೇವ ಬರುತತದ ,ಅದಲು ಬದಲಾದರ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ " ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಮಿೆಂಚಿನೆಂತ
ಕ್ೆರ ಯಾದಳ್ು. ಆದರ ವ ೇದಾವತ್ರ ಆತೆಂಕದಲಿ ಸೊರಾಜನ ತಲ ಯನುನ ಧಿೇರಜನ ದ ೇಹಕೊೆ ಧಿೇರಜನ ತಲ ಸೊರಜನ ದ ೇಹಕೊೆ ಅೆಂಟ್ಟಸಿ
ಬಿಟ್ಟಳ್ು. ಅವರು ಎದುಾ ಆಕ ಯು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ ಅರಿವಾಗಿ ಪ್ ೇಚಾಡತ ೊಡಗಿದರು.......

ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಕಥ ಅಲಿಗ ೇ ನಲಿಸಿತು ಬ ೇತಾಳ್......

ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ್ ನ ಹಿೇಗಿತುತ: "ವ ೇದಾವತ್ರ ಈಗ ಯಾರನುನ ತನನ ಪತ್ರ ಎೆಂದು ಸಿಾೇಕರಿಸಬ ೇಕು? ಎೆಂದು
ಅದಕ ೆ ವಿಕಿಮ್ನ ಉತತರ ಹಿೇಗಿತುತ : " ದ ೇಹದ ಮ್ುಖಯ ಅೆಂಗ ಶಿರ, ತಲ ಯಲಿನ ಮಿದುಳಿನ ಆಜ್ಞ ಯೆಂತ ಯೇ ಮಿಕ ೆಲಾಿ ಅೆಂಗಗಳ್ು ಕ ಲಸ
ಮಾಡುವುದು. ಆದಾರಿೆಂದ ಧಿೇರಜನ ತಲ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ದ ೇಹವ ೇ ಆಕ ಯ ಪತ್ರ " ಎೆಂದು.
ಆ ಉತತರ ಮೆಚಿುದ ಬ ೇತಾಳ್ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮ್ನ ಬ ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯತು. 

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಗಳು


ಕಾಯರ ಟ್ ಅಧಥ ಕ್ಲಲ ೊೇ



ಅಧಥ ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯ ತುರಿದದುಾ



ಹಸಿ ಮೆ್ಸಿನಕಾಯ ಹತುತ



ಉಪುಪ ಒೆಂದು ಟ್ಟೇ ಚಮ್ಚ



ಹು್ಸ ೇ ಹ್ುಣಕ ನೆಂಬ ಗಾತಿ



ಕ ೊತತೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುಪ ಒೆಂದು ಕಟ್ುಟ



ವಗೆರಣ ಗ ಸಾಲಪ ಎಣ ಣಕ ಕರಿಬ ೇವು, ಸಾಸಿವ , ಇೆಂಗು, ಉದಿಾನಬ ೇಳ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ಕಾಯರ ಟ್ ತ ೊಳ ದು ತುರಿದಿಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ



ತುರಿದ ಕಾಯರ ಟ್,ಹು್ಸ ೇಹ್ುಣಕ ಹಾಗೊ ಮಿಕೆಎಲಾಿ ಸಾಮಾನನ ಜ ೊತ ಸ ೇರಿಸಿ ಅಧಥಲ ೊೇಟ್ ನೇರು ಬ ರ ಸಿ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ



ರುಬಿುದ ಮಿಶಿ್ಕ ೆ ವಗೆರಣ ಹಾಕ್ಲ, (ಚಪ್ಾತ್ರ ದ ೊೇಸ ಜ ೊತ ತ್ರನನಲು ರುಚಿ)

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆೊ
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಇನೊಿ ನೊರಾರು ರೆಸಿಪಿಾಗಳ್ಳಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಟಕೆೊಡ್ನ.

ಒಗಟು

೧. ಚ್ಂದರನಂತೆ ಗುಂಡಾಗ್ ಎಲೆಗ್ಂತ್ಲೊ ತೆಳುವಾಗ್, ತಿಂದರೆ ಬ್ಲು ರುಚಿ
೨. ನಾಲಿಗೆಯುಂಟು , ಮಾತಾಡುವುದ್ದಲಿ ! ಮುಳುಿಂಟು , ಪೊದೆಯಲಿ

ಉತ್ತರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೬
ನೆೊೀಡ್ನ
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ನಮ್ೆ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ಹೆಣುೆ ಮರದ ಕೆೊಂಬೆಯಲಿ

ಹೆಣುೆ ಬೆೀಲಿ ಹೊವು ಅಲಿ

ಘಮದ ಗಂರ್ ಚ್ಂದನ

ಜಲದಲಿರುವ ಕಮಲೆ

ಹೆಣುೆ ಬ್ರಿಯ ದೆೀಹವಲಿ

ಹೆಣುೆ ಕೆೀಲಿ ಹೆಣುೆ ಅಲಿ

ಹಲವು ಭಾವ ಸಾಂದನ

ವಿಶೆೀಷ್ವಿರುವ ವಿಮಲೆ

ಹೆಣುೆ ಉರಿವ ಬೆಂಕಯಲಿ

ಹೆಣುೆ ಸರಿವ ಗಾಳ್ಳಯಲಿ

ಬೆಳಕನೀವ ಹಣತೆ
ಹೆಣುೆ ಪುಟ್ ಗ್ರಿಯು ಅಲಿ
ಹಿಮಗ್ರಿಗಳ ಘನತೆ

horanadachilume@gmail.com

ಹೆಣುೆ ನೆಲದ ಹಾಸು ಅಲಿ
ಮಿೀರಿನಂತ್ ವನತೆ
ಗಂಡ್ನನೆದೆಯ ತ್ಟು್ತಿರುವ
ಪೆರೀಮಭರಿತ್ ಕವಿತೆ
-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್

ಕಂಪ ಹೆೊತ್ತ ಪವನ
ಹೆಣುೆ ಬ್ರಿಯ ಸಾಲು ಅಲಿ
ನನಿ ಎದೆಯ ಕವನ

ಬಾಿಗ್
ಲೆೊೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗ್ರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯ್

ಸುದಶಥನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ
ಇವರ “ಮ್ೆಂದಹಾಸ”

ಮ್ಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

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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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್ಥಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಮ್ೆ ಉತತರ ಇಮೆೇ್  ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದ್ದನಾಂಕ.

ಜೊನ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ








ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತತರಿಸಿದವರು
ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮೊತಿಷ, ಬೆಂಗಳೂರು

7-11

ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ಜಿ.ವಿ. ದಾವರಕಾನಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ಮಹೆೀಶ್ ಎಚ್. ಸಿ
ನಂದ್ದನ ರಾಮಕೃಷ್ೆ
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೧. ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಜಲ ಿಗ ಸ ೇರಿದರೊ ತುಮ್ಕೊರಿನ ಮೊದಲ ಕಲ ಕಟರ್
ಹ ಸರಿನಲಿರುವ ಈ ತಾಲೊಕು ಯಾವುದು
೨. ಹ ೊಸೊರಿನೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ಈ ತಾಲೊಕ್ಲನಲಿ ಕ ೊನ ಗ ೊಳ್ುಳವ
ರಾಷಿರೇಯ ಹ ದಾಾರಿ ಯಾವುದು

ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೦ ನ ೊೇಡಿ

ತ್ರಮ್ೆ:ಜೇವನದಲಿ ಏನು ಆಗ ುೇಕು
ಅೆಂದ ೊೆೇೆಂಡಿದಿಾೇಯಾ?
ಗುೆಂಡ: ನಾನೊ ನನನ ತೆಂದ ಯೆಂತ ಡಾಕಟರ್
ಆಗ ುೇಕೊ ಅೆಂದ ೊೆೇೆಂಡಿದಿಾೇನ.
ತ್ರಮ್ೆ:ಹಾಗಾದ ಿ ನನನ ತೆಂದ ಡಾಕಟರಾ?
ಗುೆಂಡ:ಇಲಾಿ ಅವರೊ ಡಾಕಟರ್ ಆಗ ುೇಕೊ
ಅೆಂದ ೊೆೇೆಂಡಿದಿೆಂತ

ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಹಪಾಳ ೨. ಪೆನ್ (ಲೆೀಖನ)

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತ್ತಷ್ು್ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟ್ಟ ಕೆೊಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕೊಟ

ನಮ್ೆ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾ್ಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇ್  ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಯಮ್ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಥಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮ್ನ ಯ ಹ ್ುಣಕ ಮ್ಕೆಳ್ು ತಮ್ೆ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮ್ನ ಯ ಮ್ುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಾರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷ್್!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ
ಉತತಮ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು,
ತರಹಾವರಿ ನಮ್ೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಮ್ಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆೆ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ರಚನ : ಪುಷ್ಪವಲಿ ಚೆಂದಿಶ್ ೇಖರ್, ಕ ೆಂಗ ೇರಿ
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ಕಥೆ

ಲ ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕಥೆಯಾದವನು

“ನಮ್ಗ ೇನಾದರೊ ಸತಯ ಗ ೊತತ?” ಗಲಬಿಲಯಾಗಬ ೇಡಿ, ನಾನು ಹ ೇಳಿದ ಸತಯ, ಒಬುನ ಹ ಸರು. ಬರಿೇ ಸತಯ ಅೆಂತ ಮಾತಿ ಹ ೇಳಿ, ಗ ೊತತ
ಎೆಂದರ ಹ ೇಗ ? ಜ ೊತ ಗ ನಾರಾಯಣಾನ ೊೇ, ಮ್ೊತ್ರೇಥನ ೊೇ ಏನಾದೊಿ ಇರಬ ೇಕಲಾಾ ಅೆಂದುಕ ೊಳಿತೇರಾ ಅೆಂತ ನೆಂಗ ೊತುತ.
ಆದರ ಅವನು ಯಾಯಾಥರ ಹತಿ ಏನ ೇನು ಹ ೇಳ ೂೆೆಂಡಿತಾಥನ ೊೇ ನೆಂಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಆದ ಿ ನಾನು ಮ್ುೆಂದ ಹ ೇಳ ೂೇ ಕಥ ಯೆಂದ ಖೆಂಡಿತ ನೇವು
ಅವನು ಗ ೊತ ೊತೇ ಇಲ ೊಾೇ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿತೇರಾ ಅೆಂತ ನೆಂಗ ನೆಂಬಿಕ ಇದ . ಅವನನನ ನೇವ ೇನಾದೊಿ ಇತ್ರತೇಚ ಗ ಕೆಂಡಿದ ಿ ಅರ್ವಾ ಅವನು ಎಲಿದಾಾನ
ಅೆಂತ ೇನಾದೊಿ ಗ ೊತ್ರತದ ಿ ನನಗ ತ್ರಳಿಸಿತೇರಾ, ದಯವಿಟ್ುಟ.
ಅವನ ಬಗ ೆ ನಾನು ಹ ೇಳ ೂೇ ಕಥ ಒೆಂರ್ರಾ ಅಲಿೆಂದಿಲಿ ಇಲಿೆಂದಲಿ ತೊಕ ೊಥೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ ,ತ ಅವನ ತರಾನ , ಆಗ ಿ ನಮ್ಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಥ ಹ ೇಳ್ಕಾೆಗ ೊೇದು”.
**********
ತುಮ್ಕೊರಿನಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ುಟ ಬದಲಾವಣ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ನನಗ ಎರಡನ ೇ ಮ್ನ ಯೆಂತ್ರತುತ ತುಮ್ಕೊರು. ಮ್ತ ತ ಬಹಳ್
ವಷ್ಥಗಳ್ ನೆಂತರ ನ ೆಂಟ್ರ ಮ್ನ ಮ್ದುವ ಗ ೆಂದು ಹ ೊೇಗಿದ ಾ. ಭದಿಮ್ೆನ ಚತಿದಲಿ ಮ್ದುವ .
ನನಗ ಮ್ದುವ ಗಿೆಂತ ಹ ಚಾುಗಿ ಊರನುನ ನ ೊೇಡುವ ಆಸ ಹ ಚುು. ಸರಿ ಹಾಗ ೇ ಸುತಾತಡಿಕ ೊೆಂಡು ಬರ ೊೇ್ವ ೆಂದು ಹ ೊರಟ್ವನಗ , ಇದಾಕ್ಲೆದಾ ಹಾಗ ೇ
ಸತಯನ ನ ನಪ್ಾಯತು. ಇಲ ೇಿ ಸ ೊೇಮೆೇಶಾರ ಎಕ ್ೆನಷನ್ ನಲಿ ಶ್ ಟ್ಟಟಹಳಿಳ ರಸ ತಯಲಿ ಅವರ ಮ್ನ , ಅವನು ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನವ ೇ, ಅವರ
ಮ್ನ ಯವರನಾನದರೊ ಮಾತನಾಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬರ ೊೇ್ ಅನನಸಿತು. ರ ೈಲ ಾೇ ಲ ೈನ್ ದಾಟ್ಟ ಮ್ುೆಂದ ಹ ೊೇದರ ಮ್ುಖಯ ರಸ ತಯಲಿ ಬಲಭಾಗಕ ೆ
ಅವರ ಮ್ನ . ಸುತತಮ್ುತತಲೊ ಆ ಮ್ನ ಯೆಂತಹ ಭವಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಬ ೇರ ೊೆಂದಿರಲಲಿ. ಹಿರ ೇಹಳಿಳಯ ತಮ್ೆ ಕಾಖ್ಾಥನ ಗ ಓಡಾಡಲು
ಅನುಕೊಲವ ೆಂದು ಊರಾಚ ಗ ಮ್ನ ಕಟ್ಟಟಕ ೊೆಂಡಿದಾರು ಸತಯನ ತೆಂದ .
ಮ್ನ ಯ ಬಾಗಿಲು ತ ರ ದ ೇ ಇತುತ, ಆದರ ಹ ೊರಗ ಯಾರೊ ಕಾ್ಲಲಿ. ಕರ ಗೆಂಟ ಯನುನ ಒತ್ರತದ ಹಲವಾರು ನಮಿಷ್ಗಳ್ ನೆಂತರ ಒಳ್ಗಿನ
ಕ ೊೇಣ ಯೆಂದ ಸತಯನ ತಾಯ ಹ ೊರಬೆಂದರು.
"ಯಾರಪಪ ನೇವು, ಯಾರು ಬ ೇಕ್ಲತುತ?"
"ನಾನಮ್ೆ ಸದಾನೆಂದ, ಗುರುತು ಸಿಗಲಲಾಾ?"
"ಬನನೇಪ್ಾಪ ಒಳ ,ೆ ಯಾರೊ, ಗ ೊತಾತಗಲಲಿಪಪ".
ಮ್ನಸಿ್ಗ ಪ್ಚ ುನಸಿತು. ಇವರ ಮ್ನ ಗ ಎಷ್ುಟ ಸಲ ಬೆಂದಿದ ಾೇನ . ಕಳ ದ ಸಲ ಬೆಂದಾಗ ಮ್ೊರು ದಿನ ಇವರ ಮ್ನ ಯಲ ೇಿ ಉಳಿದುಕ ೊೆಂಡಿದ ಾ
ಕೊಡ. ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ಸತಯನ ಹತ್ರತರದ ಸ ನೇಹಿತ ನಾನ ೇ ಎೆಂದು ಕೊಡ ಇವರಿಗ ಗ ೊತುತ. ಇಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಮ್ರ ತು ಬಿಟ್ಟರಾ?
"ನಾನಮ್ೆ, ಸತಯನ ಗ ಳ ಯ, ಹ ೊೇದ ವಷ್ಥ ನಮ್ೆನ ೇಗ ಬೆಂದು ಮ್ೊರುದಿನ ಇದುಾ, ನಮ್ೆ ಕ ೈ ಊಟಾನ ಯಾವತೊೆ ಮ್ರಿೇದ ಹಾಗ
ತ್ರೆಂದ ೊೆೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿದನಲಾಾ".
"ಓ ಸತಯನ ಗ ಳ ಯಾನಾ..." ಅವರ ದಾನಯಲಿ, ತಾತಾ್ರ, ಉದಾಸಿೇನ, ಕ ೊೇಪ, ದುಖುಃ ಎಲಿವೂ ತುೆಂಬಿತುತ. ಒೆಂದು ಕ್ಷ್್ ನನನನ ನೇ ದಿಟ್ಟಟಸಿ,
ಕುಳಿತುಕ ೊೇ ಎೆಂದು ಸಹ ಹ ೇಳ್ದ ಒಳ್ ನಡ ದರು.
ನನಗ ಯಾಕಾದರೊ ಇಲಿ ಬೆಂದ ನ ೊೇ, ಈಗಲ ೇ ಹ ೊರಟ್ುಬಿಡ ೊೇ್ವ ನನಸಿತು. ಆದರ ಹಾಗ ಹ ೇಳ್ದ ೇ ಹ ೊೇಗುವುದು ಮ್ಯಾಥದ ಯಲಿ, ಅಲಿದ
ಅವರು ಮ್ತ ತ ಹ ೊರಬೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಸುತಾತರ ೆಂಬ ಭರವಸ ಯೆಂದ ಅಲಿಯೇ ಇದಾ ದಿೇವಾನದ ಮೆೇಲ ಮ್ುಜುಗರದಿೆಂದ ಹಿಡಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತ .
ಒಳ್ಗ ಅಡುಗ ಮ್ನ ಯೆಂದ ಗ ೊ್ಗಿಕ ೊಳ್ುಳವುದರ ೊಡನ ಪ್ಾತ ಿಗಳ್ ಸದೊಾ ಕ ೇಳಿಬರುತ್ರತತುತ. ಗ ೊೇಡ ಗಳ್ ಮೆೇಲದಾ ಫೇಟ ೊೇಗಳ್ ನ ೊೇಡುತಾತ
ಸುಮಾರು ಹ ೊತುತ ಕಳ ದ ಮೆೇಲ , ಸತಯನ ತಾಯ ಹ ೊರಬೆಂದರು. ಮಾತನ ನೇ ಆಡದ ದ ೊಡಿ ಲ ೊೇಟ್ದ ತುೆಂಬಾ ತ್ಣಕನ ಯ ಶರಬತತನುನ ನನನ
ಕ ೈಗಿತತರು. ಹ ೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲ ಬ ೇಗ ಗ , ಮ್ತುತ ಅವರ ಉಪಚಾರದ ಪರಿಗ ಬ ವರಿದಾ ನನನ ಮೆೈ ಮ್ನಸು್ಗಳಿಗ ಆ ಶರಬತುತ ಕ ೊೆಂಚ ಉಪಶಮ್ನ
ನೇಡಿತುತ.
ನಾನೊ ಮಾತನಾನಡದ ಕುಡಿದು ಮ್ುಗಿಸಿ, ಹ ೊರಡುತ ತೇನ ೆಂಬ ಸೊಚನ ನೇಡುವೆಂತ ಏಳ್ಲಣ್ಣಯಾದ .
"ನಮ್ೆ ಹತ್ರತರ ಎಷ್ಟಪ್ಾಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾಾನ ಅವನು? ಅದನನ ವಾಪಸ್ ಕ ೇಳ ೂೇ್ ಅೆಂತ ಬೆಂದಾಿ ನೇವು?" ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತೊತ ಮಾತನ ನೇ
ಆಡದಿದಾವರು, ಇದಾಕ್ಲೆದಾೆಂತ ತನಖ್ ನಡ ಸುವ ಪೇಲೇಸರ ಹಾಗ ಪಿಶಿನಸಿದರು. ಅನರಿೇಕ್ಷ್ತವಾಗಿ ಬೆಂದ ರಗಿದ ಪಿಶ್ ನ ನನನನುನ ತಬಿುಬುುಗ ೊಳಿಸಿತುತ.
ಆದರೊ ಸಾವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ನುಡಿದ
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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"ಅಮ್ೆ ಖೆಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಇಲಿ. ಅವನನುನ ನ ೊೇಡಿ, ಅವನ ವಿಷ್ಯ ಕ ೇಳಿ ತುೆಂಬಾ ದಿನ ಆಯುತ. ಅವನು ಎಲಿದಾಾನ , ಹ ೇಗಿದಾಾನ ಅೆಂತ ಕೊಡ
ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಎಲಿರೊ ಅವನ ಬಗ ೆ ಅದೊ ಇದೊ ಕಥ ಗಳ್ ಹ ೇಳಾತರ , ಕ ೇಳಿ ಬ ೇಜಾರಾಗುತ .ತ ನಮ್ೆನಾನದುಿ ಕ ೇಳಿ ಅವನನನ ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡ ೊೇ್
ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡು ಬೆಂದ . ಅದೊ ಅಲ ಾ ಅವನಗ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಲಾನೊ ಕ ೊಟ್ಟಟಲಿ, ಕ ೊಡ ೊೇದೊ ಇಲಿ.ಅವನಗ ನನನ ಬಗ ೆ ಭಯ ಇದ . ಅದೊ ಅಲ ಾ
ನನಗ ಚ ನಾನಗಿ ಗ ೊತುತ, ಅವನಗ ಸಾಲ ಮಾಡ ೊೇ ಅೆಂತಹ ಅವಶಯಕತ ಏನಲಾಿ ಅೆಂತ", ಎೆಂದ .
ಕ ೊೆಂಚ ಸಮಾಧಾನಗ ೊಡಿದಾ ಅವನ ತಾಯಗ , ಮ್ಗನ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿದ ಆಪತರ ೊಬುರು ದುಖುಃ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿತುತ. ನನನ ನ ನಪೂ
ಬೆಂದಿತ ೊತೇ ಏನ ೊೇ, ನಧಾನವಾಗಿ ನುಡಿದರು "ಏನ ೊೇಪಪ, ಇವನು ಯಾಕಾದೊಿ ಹಿೇಗಾದ ೊನೇ ಆ ದ ೇವರಿಗ ೇ ಗ ೊತುತ. ಅವನಗ ನಾವ ೇನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಿದಿಾೇವಿ ಹ ೇಳ್ು?. ಇತ್ರತೇಚ ಗೆಂತೊ ಅವನಗ ಸಾಲ ಕ ೊಟ್ಟಟರ ೊೇರು ಅವನನನ ಹುಡುಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಮ್ನ ಗ ಬರ ೊೇದು ಹ ಚಾುಗಿ ಬಿಟ್ಟಟದ . ಬಿೇದಿೇಲ
ನೆಂತ ೊೆಡು ಕೊಗಾಡಿ ಹ ೊೇಗಾತರ , ನಮ್ಗೆಂತೊ ಹ ೊರಗ ತಲ ಎತ್ರತ ತ್ರರುಗಾಡದ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟದ ".
ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ ಒಳ್ಗಿನ ಕ ೊೇಣ ಯೆಂದ ಸತಯನ ತೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದರು. ಕ ೈಮ್ುಗಿದ .ಅವರು ನನನನುನ ಗುರುತ್ರಸಿ “ಏನಪ್ಾಪ ಚ ನಾನಗಿದಿಾೇಯಾ?
ಏನೆಂತಾನ ನನನ ಸ ನೇಹಿತ", ಎೆಂದರು.
"ನಾನೊ ನ ೊೇಡ ೇ ಇಲಿ ಸಾರ್, ಸುಮಾರು ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ ೇ ಆಯುತ, ಕ ಲ್ಕ ೆ ಬರ ೊೇದನ ನೇ ನಲ್ಬಿಟ್ಟಟದಾಾನ . ಮ್ನ ಯಲ ಿೇ ನಮ್ೆ ಜ ೊತ ೇನ ೇ
ಇದಾಾನ ೇನ ೊೇ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಾೆಂತ ಬೆಂದ ".
" ಅವನಗ ಅಪಪ, ಅಮ್ೆ, ಮ್ನ ಏನೊ ಇಲಿ. ನಾವೂ ಅಷ ಟ, ಅವನ ಮೆೇಲನ ವಾಯಮೊೇಹ ಬಿಟ ಟೇ ಬಿಟ್ಟಟದಿಾೇವಿ. ಅವನು ಮಾಡಾತ ಇರ ೊೇ ಕ ಲ್ಗಳ್ನನ
ನ ೊೇಡಿದರ ನಮ್ೆ ವೆಂಶದಲಿ ಹುಟ್ಟಟದವನಾ ಇವನು ಅನು್ತ ”ತ , ಮಾತು ನಲಿಸಿ ಪತ್ರನಯ ಕಡ ನ ೊೇಡಿದರು, ಅವರ ನಲಥಪತ ಭಾವ ನ ೊೇಡಿ
ತಲ ಯಾಡಿಸಿ ಮ್ುೆಂದುವರ ಸಿದರು, “ಹ ೊೇದ ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಮೆೈಸೊರಿಗ ಯಾವಾೇ ಕ ಲ್ದ ಮೆೇಲ ಹ ೊೇಗಿದ ಾ, ಹಾಗ ೇ ಬತಾಥ ಅರಸಿೇಕ ರ ಲೊ ಸಾಲಪ
ಕ ಲ್ ಇತುತ. ನಮ್ೆ ಕಾರು ಕ ಟ ೊಟೇಗಿ, ಮೆೈಸೊರಿೆಂದ ಅರಸಿೇಕ ರ ಗ ರ ೈಲಿನಲಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾಗಿ ಬೆಂತು. ರ ೈಲನಲಿ ಒೆಂದಷ್ುಟ ಜನ ಮ್ಕೆಳ್ು
ಹಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಯಾತಕ ೊೆೇ ಚೆಂದಾ ಕ ೇಳ್ುತ್ರತದರ
ಾ ು. ನಾನು ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲ ಪಕೆ ಪ್ ೇಪರ್ ಓದುತಾತ ಕುಳಿತ್ರದ .ಾ ..,” ಒೆಂದು ಕ್ಷ್್ ಮೌನವಾದವರು,
ಭಾರವಾದ ಧವನಯಲಿ ಮ್ತ ತ ಮ್ುೆಂದುವರ ಸಿದರು, "ಆ ಮ್ಕೆಳ್ ಮಾತ್ರನ ನಡುವ ನನಗ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಧವನ ನುಡಿದಿತುತ, “ಅಕಾೆ ಅಣಾಣಕ,
ನ ೊೇಡಿ ಎಷ್ುಟ ಮ್ುದಾಾಗಿವ ಈ ಮ್ಕೆಳ್ು, ಕ ಲವಕ ೆ ಕಣ್ಣಣಕಲ,ಿ ಕ ಲವಕ ೆ ಕ ೇಳ್್ಲಿ, ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚಾುಗಿ ಇವರು ಯಾರಿಗೊ ಅಪ್ಾಪಅಮ್ೆ ಇಲಿ. ಈ
ಮ್ಕೆಳಿಗ ತೆಂದ ತಾಯ ಇಲಿದ ಕಷ್ಟ ತ್ರಳಿಯದ ಹಾಗ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು ಅೆಂತ ನನನ ಕರುಳ್ು ಕೊಗುತ ತ. ಯಾಕ ಅೆಂದ ಿ ನಾನ ೇ ಒಬು ಅನಾರ್.
ಅನಾರ್ರ ಕಷ್ಟ ನನಗ ಚ ನಾನಗಿ ಗ ೊತುತ. ನಾನ ೇನ ೊೇ ಯಾರ ೊೇ ನಮ್ೆೆಂರ್ ಪುಣಾಯತೆರು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾನುನ ತ್ರೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ಈ ಮ್ಟ್ಟಕ ೆ ಬೆಂದಿದಿಾೇನ.
ಆ ಅನನದ ಋಣಾನಾ ಈ ಮ್ಕೆಳ್ ಸ ೇವ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡು ತ್ರೇರಿಸಿಕ ೊಳಾತ ಇದಿಾೇನ. ನಮ್ೆ ಕ ೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೇವೂ ಪು್ಯ ಕಟ್ಟಟಕ ೊಳಿಳ”.
ನಾನು ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ಕುದಿದು ಹ ೊೇಗಿದ ಾ, ಕ ಲವು ಕ್ಷ್್ಗಳ್ಲ ಿೇ ಅವನು ನಾನರುವ ಕಡ ಗೊ ಬರುತಾತನ , ಎೆಂದು ಓದುತ್ರತದಾ ಪತ್ರಿಕ ಮ್ುಖಕ ೆ ಅಡಿ
ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ . ಎಲಿರ ಬಳಿಯೊ ಕ ೈಚಾಚುತಾತ ಬರುತ್ರತದಾ ಮ್ಗುವೆಂದು ನನನ ಬಳಿಯೊ ಬೆಂದು, ನಾ ಅಡಿ ಹಿಡಿದಿದಾ ಪ್ ೇಪರನುನ ಪಕೆ ಸರಿಸಿ ಕ ೈ
ಚಾಚಿತು. ಆಗ ಎದುರಿಗ ೇ ನೆಂತ್ರದಾ ಆ...”, ನಾಚಿಕ , ಸೆಂಕಟ್ಗಳಿೆಂದ ಉರಿಯುತ್ರತದಾ ಅವರಿಗ ಮ್ಗನನುನ ಬ ೈಯಯಲೊ ಪದಗಳ್ು ತ ೊೇರದ , “ನನನ
ನ ೊೇಡಿ ಭೊತ ದಶಥನವಾದೆಂತ ಹ ೊರಟ್ು ಹ ೊೇದ ಪ್ಾಪ್”, ಎೆಂದು ಮಾತು ನಲಿಸಿದರು.
"ಇವನಗ ಏನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ ಅೆಂತ ಹಿೇಗ ಲಾಿ ಮಾಡಿತದಾಾನ ೊೇ, ನಮ್ೆ ಹ ೊಟ ಟ ಉರಿಸ ೊೇದಕ ೆ ಬ ೇಕೆಂತ ಮಾಡಾತನ ೇನ ೊೇ". ಅವರಮ್ೆ ಸೆಂಕಟ್
ಪಟ್ಟರು.
" ನಾನೊ ಅವನಗ ಎಷ ೊಟೇ ಹ ೇಳಿದ ಅಮ್ೆ. ಒಳ ಳೇ ಕ ಲಸ ಇದ ನನಗ ಯಾರಿಗೊ ಇಲಿದ ಅನುಕೊಲಗಳ್ು ನನಗಿದ . ನನ ೆ ಇಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದಾರ
ಊರಿಗ ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ಹ ೊೇಗು, ನಮ್ೆದ ೇ ಆದ ಕಾಖ್ಾಥನ ಇದ . ಅಲ ಿೇ ಇದುಾ ನಮ್ೆಪಪ ಅ್ಣಕ ಜ ೊತ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೇ. ನಮೆೆಲಿರಿಗಿೆಂತ ಬುದಿಿವೆಂತ
ನೇನು, ಆ ನನನ ಬುದಿಿವೆಂತ್ರಕ ೇನ ಒಳ ಳ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಉಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕ ೊೇ. ಅದು ಬಿಟ್ುಟ ನೇನೇಗ ಹ ೊೇಗಾತ ಇರ ೊೇ ದಾರಿ ಸರಿ ಇಲಿ, ಅೆಂತ
ಅವನಗ ನಾನು ಸದಾ ಹ ೇಳಾತನ ೇ ಇತ್ರಥದ ”ಾ . ನಾನು ಹ ೇಳಾಾಗಲ ಲಾಿ,
“ಹೌದು ಸದಾ, ಯಾಕ ೊೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ, ಈ ನಡುವ ನಾನು ವಿಪರಿೇತ ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿದಿಾೇನ ಅಲಾಾ. ನ ೊೇಡು ನೇನಾಗ ೊೇ ಹ ೊತ ೆ ನೆಂಗ ನಜ ಹ ೇಳಿ
ಬುದಿಿ ಹ ೇಳಿತಯಾ. ಬ ೇರ ಯವರ ಲಾಿ ನನನ ದುಡುಿ ಖ್ಾಲ ಆಗ ೊೇವಗೊಥ ನನನ ಜ ೊತ ಇದುಾ ಮ್ಜಾ ಮಾಡಿ, ಆ ಮೆೇಲ ಕ ೈಕ ೊಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗಾತರ .
ಇನ ೀಲ ಆ ತರ ಇರಲಿ, ನೇನ ೊಬು ನನನ ಜ ೊತ ಇದ ಿ ಸಾಕು, ಅೆಂತ ಲಾಿ ಬ ೇಜಾರು ಮಾಡ ೊೆೇತ್ರದಾ. ಆ ಮೆೇಲ ಗ ೊತಾತಯುತ ಅದೊ ಕೊಡ್ ನಾಟ್ಕ
ಅೆಂತ", ಮ್ುೆಂದ ೇನೊ ಹ ೇಳ್ದ ಅವರ ಮ್ುಖ ನ ೊೇಡಿದ . ನಾನೊ ಸತಯನ ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡ ೊದಷ್ೊಟ ಅವರ ಬ ೇಸರ ಹ ಚಾುಗುತ್ರತತುತ.
ಮ್ದುವ ಮ್ನ ಯೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ಬೆಂದು ಆಗಲ ೇ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಮ್ಯವಾಗಿತುತ. ಅಮ್ೆ ನನಗಾಗಿ ಊಟ್ಕ ೆ ಕಾದಿರಬಹುದು, ಇನುನ
ಹ ೊರಡ ೊೇ್ವ ೆಂದುಕ ೊೆಂಡು,
"ಇನುನ ನಾನು ಹ ೊರಡಿತೇನ ಸಾರ್, ಬತ್ರೇಥನಮ್ೆ" ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಹ ೊರಟ .

ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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"ಇನ ೊನೆಂದು ಹತ್ ನಮಿಷ್ ಕೊತ ೊೆೇಳ್ಪ್ಾಪ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಡುಗ ಮಾಡಿುಡಿತೇನ, ಇವದೊಥ ಊಟ್ ಆಗಿಲಿ, ಜ ೊತ ೇಲ ಊಟ್ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡು
ಹ ೊಡುಥವೆಂತ ", ಎೆಂದರು ಆಕ .
"ಇಲಿಮ್ೆ ಮ್ದ ಾಗ ಬೆಂದು ಅಲಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿಿಲಾಿ ಅೆಂದ ಿ ಅಷ ಟ ಆಮೆೇಲ ನಮ್ೆತ್ರತಗ , ಅದೊ ಅಲ ಾ ಅಮ್ೆನೊ ನೆಂಗ ೊೇಸೆರ ಕಾಯತತಾಥರ . ಊಟ್
ಮ್ುಗಿಸ ೊೆೆಂಡು ತಕ್ಷ್ಣಾನ ಊರಿಗ ಹ ೊಡಥಬ ೇಕು ಬ ೇರ . ಇನ ೊನೆಂದ್ಲ ಖೆಂಡಿತ ಬತ್ರೇಥನ".
ಹ ಚುು ಬಲವೆಂತ ಮಾಡುವ ಮ್ನಸಿಿತ್ರಯಲಿರದ ಅವರು "ನ ೊೇಡಪ್ಾಪ ಅವನ ೇನಾದೊಿ ನನಗ ಸಿಕ್ಲೆದ ಿ ಹ ೇಗಾದುಿ ಮಾಡಿ ಒೆಂದ್ಲ ಇಲಿಗ
ಕಕ ೊಥೆಂಡು ಬತ್ರೇಥಯಾ", ಅಳ್ುತತಲ ೇ ಸತಯನ ಅಮ್ೆ ನುಡಿದರು. ಸತಯನ ತೆಂದ ನಲಥಪತರಾಗಿಯೇ "ಹ ೊೇಗಿ ಬಾಪಪ" ಎೆಂದಷ ಟೇ ನುಡಿದು ಒಳ್ಗ
ಹ ೊರಟ್ು ಹ ೊೇದರು.
ದ ೇವರಾಯನ ದುಗಥ ಬ ಟ್ಟಗಳ್ ಸಾಲನ ಬೆಂಡ ಗಳ್ು ಹ ೆಂಚಿನೆಂತ ಕಾದು ಆ ಬಿಸಿಯಲ ಿೇ ತುಮ್ಕೊರು ಬ ೆಂದು ಹ ೊೇಗತತದ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ
ಮ್ಧಾಯನಹದ ಬಿಸಿಲು ರ್ಗುಡುತ್ರತತುತ. ಇನೊನ ಸ ೊೇಮೆೇಶಾರ ಬಡಾವಣ , ನೆಂತರ ಹ ೈಸೊೆ್  ಮೆೈದಾನ ದಾಟ್ಟ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. ಹ ೊಟ ಟ
ಚುರುಗುಡುತ್ರತತುತ. ಅರಳಿೇಕಟ ಟಯ ಎದುರಿನ ಬ ೇಕರಿಯೆಂದ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಪರಿಮ್ಳ್ ಹಸಿವನುನ ಹ ಚಿುಸಿತುತ. ಗಾಜನ ಕಪ್ಾಟ್ಟನಲಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿಟ್ಟಟದಾ,
ಬನುನಗಳ್ು, ಬ ಿೇಡುಿ, ರಾಗಿಬಿಸೆತುತಗಳ್ ನ ೊೇಡುತಾತ ಮ್ತ ತ ಸತಯನ ಹಿೆಂದ ೊೇಡಿತು ಮ್ನಸು್.
**********
“ಅಕಾೆ ತಗ ೊಳಿಳ ರಾಗಿ ಬಿಸೆತುತ, ನಮ್ಗ ೊೇಸೆರ ನಮ್ೆ ಬ ೇಕರಿ ಸ ೊೇಮ್್ಣಕೆಂಗ ಹ ೇಳಿ ಫ ಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ ೊೆೆಂಡು ತೆಂದಿದಿಾೇನ,” ತಾನು ತೆಂದಿದಾ
ಪಟ್ಟ್ವನುನ ತಾನ ೇ ಮ್ೊಸು ನ ೊೇಡುತಾತ ಅಕೆನ ಕ ೈಗಿತತ ತ್ರೆಂಡಿಯ ಪಟ್ಟ್ವನುನ ಸತಯ.
(ಮ್ುೆಂದುವರ ಯುವುದು)

ಕನಾಷಟಕದ ವಿಶೆೀಷ್ತೆಗಳು
 ಕನಾಥಟ್ಕದ ಪಿಹಸನ ಪ್ತಾಮ್ಹ ಎೆಂದು ಪಿಸಿದಿರಾದವರು - ಟ್ಟ ಪ್ ಕ ೈಲಾಸೆಂ
 ಹಿರ್ಣಕಯಯ ಮಿತಿಮ್ೆಂಡಳಿಯ ೧೦೦೦೦ಕೊೆ ಹ ಚುು ಪಿದಶಥನವಾದ ನಾಟ್ಕ – ಲೆಂಚಾವತಾರ
 ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿರುವ ಗಾರ್ಥಕ್ ವಾಸುತಶ್ ೈಲಯ ಕಟ್ಟಡ – ಸ ೆಂಟ್ಿ್  ಕಾಲ ೇಜು
 1924 ರಲಿ ಬ ಳ್ಗಾವಿ ಕಾೆಂಗ ಿಸ್ ಅಧಿವ ೇಶನದಲಿ ಗಾೆಂಧಿಜ ಎದುರು ಸಾಾಗತ ಗಿೇತ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕ್ಲ – ಗೆಂಗೊಬಾಯ ಹಾನಗ್ 
 ಡಿ ವಿ ಜ ಕನನಡಕ ೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಶ್ ೇಕ್ಲ್ಿಯರ್ ನ ನಾಟ್ಕ - ಮಾಯಕ ುತ್
 ಅಮೆರಿಕಾದ ಛಾಯಾಚಿತಿ ಸ ೊಸ ೈಟ್ಟಯ ಗೌರವ ಸದಸಯತಾ ಪಡ ದ ಏಷಾಯದ ಮೊದಲ ವಯಕ್ಲತ ಕನನಡಿಗ – ಸಿ ರಾಜಗ ೊೇಪ್ಾ್ 
 `ಕ ೊರವೆಂಜ’ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಮ್ೊಲಕ ಖ್ಾಯತರಾದ ವಯೆಂಗ ಚಿತಿಕಾರ – ಆರ್ ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್
 ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ವಿೆಂಡ್ರ್ ಅರಮ್ನ ಯ ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಡ – ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಅರಮ್ನ
 ಕನಾಥಟ್ಕದ ಅತಯೆಂತ ದ ೊಡಿ ಕಟ್ಟಡ – ವಿಧಾನಸೌಧ
 ಕನಾಥಟ್ಕದ ಹ ೈಕ ೊೇಟ್ಥ ನಮಾಥ್ – 1868
 ಕನಾಥಟ್ಕಾೆಂಧಿ ನಾಟ್ಕ ಸಾವಥಭೌಮ್ ಎೆಂದು ಪಿಸಿದಿಿಯಾದವರು – ಗುಬಿು ವಿೇರ್ಣಕ
 ಕುವ ೆಂಪುರವರ ರಕಾತಕ್ಷ್ ನಾಟ್ಕಕ ೆ ಮ್ೊಲ ಸೊಪತ್ರಥಯಾದ ಇೆಂಗಿಿೇಶ್ ನಾಟ್ಕ – ಹಾಯಮೆಿಟ್
 ನಾಲುೆ ತೆಂತ್ರಯ ಪ್ಟ್ಟೇಲನುನ ಏಳ್ಕ ೆ ಮಾಪಥದಿಸಿದವರು – ಪ್ಟ್ಟೇಲು ಚೌಡಯಯನವರು
 ವಿಶಾಮ್ಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕ Life ನಲಿ ಅತ್ರ ಹ ಚುು ಛಾಯಾಚಿತಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಕನನಡಿಗ - ಟ್ಟ ಎಸ್ ಸತಯನ್
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ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ರಾಕೆಟ್ ಸೆೈನ್ಸ !

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೆೊಂಡುಿ

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರ:
ಉದಾಕ ೆ ಊದಬಹುದಾದ ಬಲೊನ್
೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದಾದಷ್ುಟ ಟ ಾೈನ್ ದಾರ
ಒೆಂದು ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಸಾರ
ಅೆಂಟ್ಟಸಲು ಸ ಲ ೊಿೇಟ ೇಪ್
ವಿಧಾನ:
ದಾರವನುನ ಸಾರ ಒಳ್ಗ ತೊರಿಸಿ ಎರಡು ಚ ೇರ್ ಗಳ್ ನಡುವ ದಾರವನುನ ಕಟ್ಟಟ
ಬಲೊನ್ ಅನುನ ಸಾಕಷ್ುಟ ಊದಿ ಗಾಳಿ ಹ ೊೇಗದೆಂತ ಅದರ ತುದಿ ಹಿಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಸ ಲ ೊಿೇ ಟ ೇಪ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಚಿತಿದಲಿ
ತ ೊೇರಿಸಿದೆಂತ ಸಾರ ಗ ಅೆಂಟ್ಟಸಬ ೇಕು
ಬಲೊನ್ ತುದಿ ಬಿಡುತ್ರತದೆಂ
ಾ ತ ರಭಸವಾಗಿ ಬಲೊನ್ ಮ್ುೆಂದ ಚಲಸುತತದ
ಏನಾಗುತಿತದೆ:
ಗಾಳಿಯು ಬಲೊನ್ ಒಳ್ಗ ಒತತಡದಿೆಂದ ಇರುತತದ . ಬಲೊನ್ ತುದಿಯನುನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷ್್ ಇಡಿೇ ಗಾಳಿ ಒಮೆೆಗ ಹ ೊರಬರಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ
ಮ್ುೆಂಚಲನ ಯನುನ ಸೃಷಿಟಸುತತದ . ವಿಭಿನನ ಗಾತಿದ ಮ್ತುತ ಆಕಾರಗಳ್ ಬಲೊನ್ ಹ ಚುು ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತತಡವನುನ ರಚಿಸುತತದ . ನಜವಾದ
ರಾಕ ಟ್ ನಲಿ ಇೆಂಧನವನುನ ಉರಿಸಿ ಅದರಿೆಂದ ಒತತಡ ಸೃಷಿಟಸಿಲಾಗುತತದ . ಈ ಒತತಡವನುನ ಕ ಳ್ಮ್ುಖವಾಗಿ ಹ ೊರಹ ೊೇಗುವೆಂತ
ರಚಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ರಾಕ ಟ್ ಮೆೇಲಕ ೆ ಹ ೊೇಗುತತದ . 

೧. ಡಾಬಸ್ ಪ್ ೇಟ - ಪುರಾತನವಾಗಿ ಸ ೊೇಮ್ಪುರವ ೆಂದು ಹ ಸರಿದಾ ಈ ಊರಿಗ , ತುಮ್ಕೊರಿನ ಮೊದಲ ಕಲ ಕಟರ್ ಮೆೇಜರ್ ಜನರ್  ರಿಚಡ್ಥ ಸಿಟವಟ್್ಥ ಡಾಬ್ಸ್
ನ ನಪ್ನಲಿ ಮ್ರುನಾಮ್ಕರ್ವಾಯತು
೨. ರಾಷಿರೇಯ ಹ ದಾಾರಿ ೨೦೭

ಅಲಿಲಿಿ ಏನೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳ್ಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕೊಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆಲೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೆೊಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಷನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮೊತಿಷ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಥಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಥಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುಾ.
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