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ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳ್ದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮ್ರಳಿ ಬರುತ್ರದ್, ಈ ಹಾಡು ನ್ಮ್ಗ್
ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನಿಜವಾಗಿದ್. ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಯುಗಾದಿಯ ಹಬು ಆಚರಿಸಿ ಹ್ೂಸಬಟ್್ಟ
ತ್ೂಟ್ುಟ, ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಯಾದ ಮೆೇಲ್, ಯುಗಾದಿಯ ಹಬುವನ್ುನ ನ್ಮ್ಮ
ಸಮ್ುದಾಯದ ಒಡಗೂಡಿ ಮ್ತ್ೆ ಸಂಭ್ಿಮಿಸುವ ಕಾಲವನ್ುನ ಸುಗಮ್ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ
ಇದ್ೇ ಮೆೇ ೧೭ಕ್ೆ wattle grove ಶಾಲ್ಯ ಆವರಣದಲಿಿ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ
ಪ್ಾಿಯೇಜನ್ದ್ೂಂದಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕ್ೂಟಿಟತು.
ವ್ೇದಿಕ್ಯು ಗಣ್ೇಶನ್ ವಿಗಿಹ, ಹೂವು, ಎಲ್ಕ್ಲರಕ್ ದಿೇಪಗಳ್ ಸಮೆೇತ
ಕಂಗ್ೂಳಿಸುತ್ರೆತುೆ. ಮೊದಲಿಗ್ ಶ್ಿೇಯುತ ದ್ೇವ್ ದಿವಾಕರ್ ರವರು ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗಿ
ಕಾಯಯಕಿಮ್ದ ಉದಾಾಟ್ನ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ, ರಾಜ್ೇಶ್ ಹ್ಗ್ೆ ಅವರು ನಿರೂಪಣ್ಗ್
ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಬಂದರು. ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಧು ಮ್ತುೆ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಭ್ಟ್ ಸ್ಟಾಾಗತ ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ
ಸುಶಾಿವಾವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು.
ಚಿಕೆ ವಯಸಿಿನ್ ಹುಡುಗಿ ಅದಿತ್ರ ಶ್ಿೇವತಿ ಭ್ರತನಾಟ್ಾದ ಪಿದಶಯನ್ ಕ್ೂಟ್ಟಳ್ು.
ನ್ಂತರ ಅವಳ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಭ್ರತ ನಾಟ್ಾ ಕಲಾವಿದ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯಿತು. ಶ್ೈಲಶ್ಿೇ
ಶ್ಿೇವತಿ ಕೂಡ ಕಡ್ಗ್ೂೇಲು ತಾರ್ನ್ನ ಚಿನ್ನವ್ೇ ಹಾಡಿಗ್ ಯಶ್ ೇದ ಮ್ತುೆ ಕೃಷ್ಣನ್
ರೂಪವನ್ುನ ಸಭಿಕರಿಗ್ ಅಭಿನ್ಯಿಸಿ ತ್ೂೇರಿಸಿದರು. ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಶ್ೈಲಶ್ಿೇ ಅವರು ನ್ೃತಾ
ಪಟ್ು ಮ್ತುೆ ಹಲವರಿಗ್ ಭಾರತದಲಿಿ ತರಬ್ೇತ್ರ ಶಾಲ್ ಕೂಡ ನ್ಡ್ಸುತಾೆ ಇದಾಾರ್ ಎಂದು
ತ್ರಳಿಸಿ ಕ್ೂಟ್ಟರು. ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಪಿವಾಸಕ್ೆಂದು ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿಗ್ ಬಂದು, ಸಿಡಿನ
ಜನ್ತ್ಯನ್ುನ ಮ್ನ್ ರಂಜಿಸಿದರು.
ಶ್ಿೇಯುತ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ತಂಡದವರು, ಸಂತ ಶ್ಶುನಾಳ್ ಗಿೇತ್ಗಳಾದ "ಹಾವು
ತುಳಿದ್ೇನ್ ...", "ಸ್ಟ್ನೇಹ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ಲಂತವಳ್...", "ಕೂಕು ಎನ್ುನತ್ರದ್ ..." ಮ್ತುೆ
ಕಡ್ಯದಾಗಿ "ಸ್ಟ್ೂೇರುತ್ರಹುದು ಮ್ನ್ಯ ಮಾಳಿಗ್..." ಹಾಡಿ, C. ಅಶಾಥ್ ಅವರನ್ುನ
ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ೂಟ್ಟರು. ಎಲಾಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೂ ಸವಿವರಣ್ ನಿೇಡಿ ಜನ್ಗಳಿಗ್ ಅಥಯವಾಗುವ
ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಡಿದ ಎಲಾಿ ಕಲಾವಿದರು ಉತೆರ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಜನ್ಗಳ್ ಹಾಗ್
ವ್ೇಷ್ ಭ್ೂಷ್ಣ ತ್ೂಟಿಟದಾರು. ಇದರಿಂದ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳ್ು ಕಳ್ ಕಟಿಟತುೆ.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...

ಮೊಬ್ೈಲ್ ನ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಟಿ.ವಿ. ಚಾನ್ಲ್ ನ್ೂೇಡಲು ನ್ೂತನ್ ತಂತಾಿಂಶ
KUTE TV – To know more visit www.kutetv.com.au

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಜನ್ರಿಗ್ ದಾಸಸ್ಟಾಹಿತಾ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ರೆರುವ ಶ್ಿೇ ಗಿರಿೇಶ್ ನಾಗರಾಜ
ಅಡಿಲ್ೇಡ್ ಮ್ಳಿಗ್ಯಲಿಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕ್- (Click picture to view)
ಅವರ್ೂಡನ್ ಸಂದಶಯನ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ https://www.youtube.com/watch?v=6LkhDAmlnB8

ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಮ್ತ್ೆರಡು ದ್ೇವರ ನಾಮ್ಗಳಿಗ್ ಶ್ೈಲಶ್ಿೇಯವರು ಹ್ಜ್ೆ ಹಾಕ್ಲದರು. ನ್ಂತರ ಲಿವಪಪಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಾಣಿಗಳ್ು ಚಿರಪರಿಚಿತ
ಸಿನಿಮಾದಿಂದ "ದ್ೂಡೆವರ್ಲಾಿ ಜಾಣರಲಿ ..." ಹಾಡಿಗ್ ನ್ೃತಾ ಮಾಡಿ ನ್ರ್ದವರನ್ನಲಾಿ ನ್ಗಿಸಿದರು. ಮ್ತ್ೂೆಂದು ನ್ೃತಾ ಶಾಲ್ಯ ಮ್ಕೆಳಿಂದ
ಇನ್ೂನಂದು ಹಾಡಿಗ್ ಮ್ನ್ರಂಜಿಸಿತು. ಕುಮಾರಿ ಸಿರಿ ಮ್ತುೆ ತಂಡದವರಿಂದ “ಎಲ್ೂಿೇ ಜಿನ್ುಗಿರುವ ...” ಹಾಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಮ್ೂಹನ್ೃತಾ
ಮ್ನ್ಮೊೇಹಕವಾಗಿತುೆ.
ನ್ಂತರ ಬಂದ ನಿರೂಪಕ್ಲಯರಾದ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಯನ್ ಮ್ತುೆ ಪಪಣಿಯಮಾ ಭ್ಟ್, ಯುಗಾದಿಯ ಕಾಯಯಕಿಮ್ ನ್ೂೇಡಲು ನ್ರ್ದವರಿಗ್
ಬ್ೇಸರವಾಗದಂತ್ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಡಿನ್ CD ಕ್ಲಸ ಮಾಡದ್ ಅಡಚಣ್ ಉಂಟ್ಾದಾಗ, ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ೂಂದು ಜ್ೂೇರಾಗಿ ಜ್ೈಕಾರ ಹಾಕ್ಲಸಿ,
ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ತ್ರಳಿಯಾಗಿಸಿದರು.
ಸಿಡಿನ ಸಮ್ುದಾಯದ ವಿೇಣಾವಾದಕರಾದ ದ್ೇವ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿೇಣ್ಯಲಿಿ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ುಡಿಸಿ, ಸಭಿಕರಿಂದಲ್ೇ
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವಂತ್ ಕ್ೇಳಿ, ಗುರುತ್ರಸಿದವರಿಗ್ ಬಹುಮಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕೂಡ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಇದ್ೂಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಕ್ಲಾಜ್ ಕಾಯಯಕಿಮ್ದಂತ್,
ಸಭಿಕರನ್ುನ ಕೂಡ ತ್ೂಡಗಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಬಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೂಟ್ಟರು. ಕ್ೂನ್ಯಲಿಿ ನ್ುಡಿಸಿದ "ಭಾಗಾಾದ ಲಕ್ಷಿಿ ಬಾರಮ್ಮ ..." ಚಿಕೆವರಿಂದ ಹಿಡಿದು
ದ್ೂಡೆವರೂ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸ್ಟಾಮ್ೂಹಿಕವಾಗಿ ಆನ್ಂದದಲಿಿ ಹಾಡಿ ನ್ಲಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ ಸ್ಟಾಾಪಕರಾದ ಶ್ಿೇಯುತ ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಂದ "ಸಿಂಹಗನ್ನಡಿ" ಅಡಿಬರಹದಲಿಿ, ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ರಾಜಾದಲಿಿರುವ
ಕನ್ನಡದ ಹ್ಸರುಳ್ಳ ಊರುಗಳ್ನ್ುನ ಪಟಿಟ ಮಾಡಿ ಹ್ಸರಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡಕಾೆಗಿ ದುಡಿದ ಮ್ಹಾನ್ ವಾಕ್ಲೆಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಕ್ಲವು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರುಗಳ್ಲಿಿ
ಸ್ಟಾಲು ಮ್ರದ ತ್ರಮ್ಮಕೆ, ವಿಶ್ಾೇಶಾರಯಾ, ಶ್ೇಷಾದಿಿ ಅಯಾರ್ ಇತಾಾದಿ ಮ್ಹನಿೇಯರ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡಕಾೆಗಿ ನಾವ್ಲಾಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕೆ
ಪಿಯತನ ಮಾಡಲ್ೇಬ್ೇಕು ಎಂಬ ಸಂದ್ೇಶ ಕ್ೂಟ್ಟರು.
ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ ಮ್ಕೆಳ್ು ಕ್ಲವು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕವನ್ಗಳ್ು, ನಾಟ್ಕ ಇತಾಾದಿಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ ಎಲಿರನ್ೂನ ಮ್ನ್ರಂಜಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ
ಮ್ಕೆಳ್ು, ಪುಟ್ಟ ನಾಟ್ಕದ ಸಂಬಾಷ್ಣ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹ್ೇಳಿದುಾ ಎಲಿರಿಗೂ ಆನ್ಂದ ಮ್ತುೆ ಆಶಚಯಯ ಉಂಟ್ು ಮಾಡಿತು.
ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇಂಗಿಿಷ್ ಶಾಲ್ಯೂ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ನಾಟ್ಕರೂಪಕ ವನ್ುನ ಶ್ಿೇಯುತ ನಾರಾಯಣ ಮ್ತುೆ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಯನ್ ಹಳಿಳ
ಭಾಷ್ಯ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಗಳ್ ಂದಿಗ್ ಪಿಸುೆತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಯುಗಾದಿಯ ಹಬು ಒಬುಟಿಟನ್ ಊಟ್ವಿಲಿದಿದಾರ್ ಸಂಪಪಣಯವ್ನಿಸುವುದಿಲಿ. ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಕಿಮ್ಗಳ್ು ಮ್ುಗಿಯುವ ಹ್ೂತ್ರೆಗ್ ಹ್ೂಟ್್ಟ ಕಾದು
ತಮ್ಟ್್ ಬಡಿಯುತ್ರೆತುೆ. ಬಂದವರ್ಲಿರಿಗೂ, ಪಲಾ, ಕ್ೂೇಸಂಬರಿ, ಹುಳಿ, ಮೊಸರನ್ನ ಮ್ತುೆ ಉಪ್ಪಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಬುಟಿಟನ್ ಊಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ್ಲಾಿ
ಒಟ್ುಟಸ್ಟ್ೇರಿ, ಯುಗಾದಿಯ ಸಂಭ್ಿಮ್ವನ್ುನ ಪರಿಪಪಣಯವಾಗಿ ಸವಿದರು. 

ವರದಿ: ಸಿಿತಾ ಮೆೀಲ ಕೀಟ
ಚಿತಿಗಳ್ು: ನಾಗ್ಭ ಷಣ್
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ವಷ್ಯದ ಸಂಭ್ಿಮ್ ನಿಮ್ಮ “ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ” ಗ್. ಕಳ್ದ ಜೂನ್ ತ್ರಂಗಳಿನ್ಲಿಿ ಶುರುವಾದ
ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ, ಪಿಪಂಚದಾದಾಂತ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಓದುವ ತುಡಿತಕ್ೆ ಇಂಬು ಕ್ೂಟಿಟದ್
ಎಂದು ನ್ಮ್ಮ ಭಾವನ್. ಅದಕ್ೆ ನ್ಮ್ಗ್ ಬರುತ್ರೆರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಪಿೇತಾಾದಾರಗಳ್ ಅನಿಸಿಕ್ ಪತಿಗಳ್ೇ ಸ್ಟಾಕ್ಷಿ.
ಬರಿೇ ಮೆಚುಚಗ್ಯ ಪತಿಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತಗ್ೂಳಿಸದ್, ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಸಕಾರಾತಮಕ ಸಲಹ್ಗಳ್ನ್ೂನ
ನಿೇಡಿದಿಾೇರಿ. ನಿಮ್ಗ್, ಸಂಪ್ಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಂದನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅಪ್ಪಯಸುತ್ರೆದಿಾೇನಿ.
ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲ ಅವರು ಬರ್ಯುತ್ರೆರುವ “ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪಯಣ” ಎಂಬ ಅನ್ುಭ್ವ
ಲ್ೇಖನ್

ಮ್ುಕಾೆಯದ

ಹಂತ

ತಲುಪ್ಪದ್.

ಅವರು

ಕ್ೈಗ್ೂಂಡ

ಯಾತ್ಿಯು

ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲಿಿ

ಮ್ುಕಾೆಯವಾದಾಗ ಅವರ ಮ್ನ್ದಲಿಿದಾ ಸ್ಟಾಧನಾ ಮ್ನ್ೂೇಭಾವ ಎಂತಹದು ಎಂದು ನಿೇವ್ೇ ಓದಿ
ಅರಿಯಬ್ೇಕು.
ಹಳ್ ತಲ್ಮಾರಿನ್ವರಾದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ನಿತಾಸಮರಣಿೇಯರಾದ ಇಬುರು ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳ್ ಮೆೇಲ್ “ಡಾ || ಸಿ. ವಿ. ಮ್ಧುಸೂದನ್” ಅವರು
ವಿಸ್ಟಾೆರವಾಗಿ ಲ್ೇಖನ್ ಬರ್ದಿದಾಾರ್. ತಪಿದ್ೇ ಓದಬ್ೇಕಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸುತ್ೆೇನ್.
ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರ “ಡ್ಡಿಿ ಟ್ಿಬಲ್” ಶ್ೇರ್ಷಯಕ್ಯ ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖನ್ ನ್ಕುೆ ನ್ಗಿಸುವುದರಲಿಿ ಅನ್ುಮಾನ್ವ್ೇ ಇಲಿ. ಬ್ೇಲೂರು
ರಾಮ್ಮ್ೂತ್ರಯಯವರ ಲ್ೇಖನ್ ಭ್ೈರಪಿನ್ವರ “ದೂರ ಸರಿದರು” ಪುಸೆಕದ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಳ್ಕು ಚ್ಲಿಿದರ್, ನಾಗ್ೇಂದಿ ಅನ್ಂತಮ್ೂತ್ರಯ ಅವರ “ಏಷಾಾ
ಕ್ೇಂದಿಿತ ಅಥಯ ವಾವಸ್ಟ್ಾ” ಪಿಸುೆತಕ್ೆ ದೃರ್ಷಟನ್ೂೇಟ್ ಬಿೇರುತೆದ್. ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೂೆೇಟ್್ ಅವರ “ಸಂಬಂಧದ ರುಚಿ” ನ್ಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿಿರುವ
ಸಂಬಂಧಗಳ್ ತುಲನ್ ಮಾಡುತೆದ್.
ಒಂದು ವಷ್ಯದ ಹ್ೂಸಿೆಲು ದಾಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತ್ರಂಗಳಾದಿಯಲಿಿ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಲು ಸಂಪ್ಾದಕ್ಲೇಯ
ಸಮಿತ್ರಯ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೂಡುವ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ದಿನ್ನಿತಾದ ಕ್ಲಸಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ಸಮ್ಯಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಸಹಕರಿಸುತ್ರೆದಾಾರ್.
ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾಧನ್ಯೇ ಅಲಿವ್ೇ? ಇಲಿಿ ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರೆರುವ “ಸ್ಟಾಧನ್” ಒಂದು ಗುರಿಮ್ುಟ್ುಟವಿಕ್ ಎಂಬಥಯದಲಿಲ.ಿ ಅವರ್ಲಿರಲೂಿ ಇರುವ
ಉತಾಿಹದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ುನ ಸ್ಟಾಧನ್ ಎನ್ುನವ ಪದ ಬಳ್ಸಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರೆದಿಾೇನಿ. ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ, ಉತಾಿಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲಸಗಳ್ು ಸ್ಟಾಧನ್ಯ
ಶ್ಖರವ್ೇರಲು ಕಾರಣವಾಗುತೆದ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಹಿರಿ ನ್ುಡಿ.
“ಅಂತರಂಗದಲಿ ಹರಿಯ ಕಾಣದವ, ಹುಟ್ುಟ ಕುರುಡನ್ು ...” ಎನ್ುನವ ದಾಸವಾಣಿಯಂತ್, ಖುರ್ಷ ಎನ್ುನವುದು ಒಳ್ಗಿನ್ ಹಿತ. ಕ್ೇವಲ
ತ್ೂೇರಿಕ್ಯ ನ್ಗುವಲಿ ಅಲಿವ್ೇ! ಆದಾರಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕ್ಲಸವು ಸಂತ್ೂೇಷ್ ಕ್ೂಡುತೆದ್ೂೇ, ಆದರ್ ಸಮ್ಯಾಭಾವದ ನ್ಪವೊಡಿೆ
ಮ್ುಂದೂಡುತ್ರೆರುವ್ವೊೇ, ಅಂತಹ ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ತುಡಿತದ ಕಾಯಯವನ್ುನ ಕಾಯಯಗತ ಮಾಡಲು ಮ್ನ್ಸು ಮಾಡ್ೂೇಣವ್ೇ! ... 

ಮುಂದ ರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪಾಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು
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ಜ ನ್ - ಶ್ಾೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ಉತತರಾಯಣ,

ಜುಲ ೈ ಶ್ಾೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ಉತತರಾಯಣ, ಗಿಾೀಶ್ಿ /ವ್ಷೆ

ಗಿಾೀಶ್ಿ ಋತು, ಜ ಯೀಷಟ/ಆಶಾಡ ಮಾಸ (JUNE)

ಋತು, ಆಶಾಡ/ಶಾಾವ್ಣ ಮಾಸ (JULY)

09 ಸ್ಟ್ೂೇ - ನಿಜಯಲ ಏಕಾದಶ್

08 ಮ್ಂ -ಸವಯತಿಯ ಏಕಾದಶ್

12/13 - ನ್ರಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ, ಹುಣಿಣಮೆ
14 ಶ - ಶಬ್-ಇ-ಬಾರಾತ್
15 ಭಾ - ಫಾದಸ್ಯ ಡ್ೇ
16 ಸ್ಟ್ೂೇ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪಪಜ್
23 ಸ್ಟ್ೂೇ -ಯೇಗಿನಿ ಏಕಾದಶ್
26/27 - ಮ್ಣ್ಣತ್ರೆನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
28 ಶ - ಆಶಾಡ ಮಾಸ ಆರಂಭ್
29 ಭಾ - ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭ್

12 ಶ - ವಾಾಸ ಹುಣಿಣಮೆ/ಗುರು ಪಪಣಿಯಮ್
15 ಮ್ಂ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪಪಜ್
22 ಮ್ಂ - ಕಾಮ್ದ ಏಕಾದಶ್
25 ಶು - ಶಬ್-ಇ- ಕಾದರ್, ಜುಮ್ತ್-ಉಲ್-ವಿದ
26 ಶ - ಭಿೇಮ್ನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
27 ಭಾ - ಶಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ್
29 ಮ್ಂ - ಮ್ಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ, ರಂಜಾನ್
31 - ಗು - ನಾಗರ ಚೌತ್ರ
ಪುಟ - 3

ಆಹಾರ - ಆರ ೀಗ್ಯ

ಉತತಮ ಆಹಾರ ಸ ೀವ್ನ , ಸಫಲ್ವಾದ

ರಾಜಿ ಜಯದ್ೇವ್ (Accredited Practising Dietician)
Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ಕಾಯನಸರ್
ಸಯ ನಂತರ
ಕಾಾನ್ಿರ್ ಚಿಕ್ಲತ್ಿಯ
ನ್ಂತರಚಿಕತ
ನಾವು ಮೊದಲು
ಮಾಡಬ್ೇಕಾದುಾ ದ್ೇಹ ಪೇಷ್ಣ್. ಚಿಕ್ಲತ್ಿಯ ಅಡೆಪರಿಣಾಮ್ಗಳಿಂದ ಘಾಸಿಗ್ೂಂಡ
ದ್ೇಹಕ್ೆ ಚ್ನಾನದ ಆರ್ೈಕ್ ಬ್ೇಕು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ಮ್ುಗಿದ ಕ್ಲವು ವಾರಗಳ್ಲಿಿ ಅಡೆಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತೆವ್ ಅಥವಾ
ಸಂಪಪಣಯ ಮಾಯವಾಗುತೆವ್. ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಲಿಿ ಆಸಕ್ಲೆ ಹುಟ್ುಟತೆದ್. ಪ್ೌರ್ಷಟಕ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನಾಕಿಮ್ವನ್ುನ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲು ಇದು ಅತಾಂತ ಸೂಕೆ ಸಮ್ಯ.
ಏಕ್ಂದರ್ ಉತೆಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಕಾಾನ್ಿರ್ ಮ್ರಳಿ ಬರುವುದನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯುತೆದ್ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳಿಂದ
ತ್ರಳಿದುಬಂದಿದ್. ಅದಲಿದ್ ಉತೆಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಇತರ ಖಾಯಿಲ್ಗಳ್ನ್ೂನ (diabetes, heart disease etc) ಕೂಡ ತಡ್ಹಿಡಿಯುತೆದ್.

ಚಿಕತ ಸಯ ನಂತರ ದ ೀಹವ್ನುಿ ಸುಸಿಿತಿಗ ತರಲ್ು, ಆರ ೀಗ್ಯವ್ನುಿ ಮರಳಿಪಡ ಯಲ್ು ಕ ಲ್ವ್ು ಸಲ್ಹ ಗ್ಳು ಇಲಿಲವ .
1. ದ ೀಹದ ತ ಕವ್ನುಿ ಹಿಡ್ತದಲಿಲಟುಟಕ ಳುುವ್ುದು
ಆರ್ೂೇಗಾಕರ ತೂಕವನ್ುನ body Mass Index (BMI) ನ್ಲಿಿ ಅಳ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗುತೆದ್. ಭಾರತ್ರೇಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗ್ ಆರ್ೂೇಗಾಕರ
BMI 18 – 23. ಸ್ಟ್ೂಂಟ್ದ ಸುತೆಳ್ತ್, ಹ್ಂಗಸರಿಗ್ 80 ಸ್ಟ್ಂಟಿಮಿೇಟ್ರ್, ಗಂಡಸರಿಗ್ 94 ಸ್ಟ್ಂಟಿಮಿೇಟ್ರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬ್ೇಕು. ಕಾಾನ್ಿರ್
ಚಿಕ್ಲತ್ಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿೇವು ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ತೂಕ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತೂಕ ಹ್ಚಾಚಗಿರಬಹುದು (breast cancer ಚಿಕ್ಲತ್ಿ). ವ್ಾಯಕ್ಲೆಕ
ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಆಹಾರತಜ್ಞರನ್ುನ ಸಂಪಕ್ಲಯಸಿ. Dietitians Association of Australia, www.daa.asn.au ಸಂಪಕ್ಲಯಸಿದರ್ ಆಹಾರತಜ್ಞರ
ಪಟಿಟ ಕ್ೂಡುತಾೆರ್.
2. ಸಸಯಜನಯ ಆಹಾರವ್ನುಿ ಹ ಚ್ುು ಉಪಯೀಗಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊಟ್ದ ತಟ್್ಟಯ ಆಧಯಬಾಗ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಪಿತ್ರದಿನ್ 300 ಗಾಿಂ ಹಣುಣಗಳ್ನ್ೂನ, ಒಂದುವರ್ ಲ್ೂೇಟ್ ( 1 ಲ್ೂೇಟ್
= 250 ಮಿಲಿಲಿೇಟ್ರ್) ಬ್ೇಯಿಸಿದ ಬ್ೇಳ್ ಅಥವಾ ಕಾಳ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಬಸಮತ್ರ, ಕುಸುಬಲಕ್ಲೆ, ಕಂದುಬಣಣದ ಅಕ್ಲೆಯನ್ೂನ, ತೌಡುಯುಕೆ
ಗ್ೂೇದಿಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ. ಸಿಹಿ ಮ್ತುೆ ಖಾರದ ಕರಿದ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನ ದೂರವಿಡಿ. ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ನ್ವ್ಂಬರ್ ಮ್ತುೆ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್
ಚಿಲುಮೆ ಸಂಚಿಕ್ ನ್ೂೇಡಿ.
3. ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಲಿಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಸಂಸೆರಿಸಿದ ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರವನ್ುನ ಬಳ್ಸದಿರಿ.
4. ಪಿತ್ರದಿನ್ 1 ½ - 2 ಲ್ೂೇಟ್ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಉಪಯೇಗಿಸಿ.
5. ಪಿತ್ರದಿನ್ 6-8 ಲ್ೂೇಟ್ ನಿೇರು ಅಥವಾ ಇತರ ದಿವ ಪದಾಥಯಗಳ್ನ್ುನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ತಲ್ ತ್ರರುಗುವಿಕ್, ವಾಕರಿಕ್, ಆಯಾಸಕ್ೆ dehydration
ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.
6. ಮ್ದಾಪ್ಾನ್ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗ್ೂಳಿಸಿ. www.alcohol.gov.au
7. ನಿಮ್ಮ ಮ್ತುೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟ್ುಂಬದ ಆರ್ೂೇಗಾ ರಕ್ಷಣ್ಗ್, ಧೂಮ್ಪ್ಾನ್ ವಜಿಯಸಿ. ಸಿಗರ್ೇಟಿನ್ಲಿಿ 4000ಕೂೆ ಹ್ಚುಚ ಅಪ್ಾಯಕರ chemicals
ಇರುವುದಲಿದ್ 69 ಕಾಾನ್ಿರ್ ಕಾರಕ chemicals ಗಳಿವ್. www.quitcoach.org.au or www.icanquit.com.au
8. ಪಿತ್ರದಿನ್ ಒಂದು multivitamin ಮಾತ್ಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಯಾವ ಮಾತ್ಿ ಸೂಕೆ ಎಂಬುದಕ್ೆ doctor/dietitian ಸಲಹ್ ಪಡ್ಯಿರಿ.
9. ನಿಯಮಿತ ವಾಾಯಾಮ್ ಅತ್ರ ಮ್ುಖಾ. ನಿಮ್ಗ್ ಸೂಕೆವಾದ ವಾಾಯಾಮ್ವನ್ುನ ನಿತಾ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೂಳಿಳ.

ಕಾಾನ್ಿರ್ ಚಿಕ್ಲತ್ಿ ದ್ೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವಾವಸ್ಟ್ಾಯನ್ುನ (immunity) ಗಾಸಿಗ್ೂಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರಪದಾಥಯಗಳ್ ಮ್ೂಲಕ ಬರುವ
ಸ್ಟ್ೂೇಂಕು ರ್ೂೇಗಗಳಿಗಿೇಡಾಗುವ ಸಂಭ್ವ ಹ್ಚುಚ. ಆದಾರಿಂದ ನಿೇವು ಸಾಚಛತ್ಯ ಬಗ್ೆ ಹ ಚ್ುು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬ್ೇಕಾಗುತೆದ್.
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮುಂಜಾಗ್ಾತಾ ಕಾಮವ್ನುಿ ಚಿಕತ ಸ ಪಡ ಯುವಾಗ್ಲ್ ಪಾಲಿಸಬ ೀಕು.

1. ಅಡಿಗ್ ಮ್ನ್ಯನ್ುನ ಸಾಚಛವಾಗಿಟಿಟರಿ. ಅಡಿಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ೂೇಪು ಹಾಕ್ಲ ಕ್ೈ ತ್ೂಳ್ಯಿರಿ.
2. ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ುನ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗ್ಯನ್ುನ ಮ್ಧ್ಾಾಹನದ ಊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವಾಗ ಆವಿ ಬರುವಂತ್ ಬಿಸಿ
ಮಾಡಿ. ಕ್ೂಂಡುತಂದ ಆಹಾರವನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಯೇ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಕು.
3. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಕ್ಲಿಮಿನಾಶಕಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ಯಲು ಹಣುಣ, ತರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ತ್ೂಳ್ಯಿರಿ.
4. ಸಸಾಜನ್ಾ ಮ್ತುೆ ಪ್ಾಿಣಿಜನ್ಾ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಪಿತ್ಾೇಕವಾದ ಚಾಕು ಮ್ತುೆ ಮ್ಣ್ಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ.
5. Freezerನ್ಲಿಿಟ್ಟ ಆಹಾರದ ಹಿಮ್ವನ್ುನ refrigerator ಅಥವಾ microwave oven ನ್ಲಿಿ ಕರಗಿಸಿ.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...
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ಕಾಾನ್ಿರ್ ಚಿಕ್ಲತ್ಿಯ ಬಗ್ೆ ಮ್ತುೆ ನಿವಾರಣ್ಯ ಬಗ್ೆ ಹಲವಾರು ಮಿಥ್ಾಗಳಿವ್, ಉದಾ: ಪಯಾಯಯ (alternative) ಚಿಕ್ಲತ್ಿ, ಗಿಡಮ್ೂಲಿಕ್ಗಳ್ (ಹಬಯಲ್)
ಗುಳಿಗ್ಗಳ್ು, ವಿಟ್ಮಿನ್ ಮ್ತುೆ ಮಿನ್ರಲ್ ಮಾತ್ಿಗಳ್ು ಇತಾಾದಿ. ಈ ಚಿಕ್ಲತ್ಿಗಳ್ು ಕಾಾನ್ಿರ್ ನಿವಾರಿಸುತೆವ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ೆ ಯಾವ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧ್ಾರವಪ ಇಲಿ.
ಅತ್ರ ಹ್ಚುಚ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ವಿಟ್ಮಿನ್, ಮಿನ್ರಲ್ ಮ್ತುೆ (ಹಬಯಲ್) ಗಿಡಮ್ೂಲಿಕ್ಗಳ್ ಗುಳಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಅಪ್ಾಯಕರ ಎಂದು ಕ್ಲವು
ಅಧಾಯನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗಿದ್. ಅಲಿದ್ ಅವು ಕಾಾನ್ಿರ್ ಚಿಕ್ಲತ್ಿಗ್ (chemotherapy) ಅಡಿೆಯಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಂದಿದಾಲಿಿ ನಿಮ್ಮ
oncologist ಅವರಲಿಿ ಚಚಿಯಸಿ.
ಹ್ಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್: www.cancer.org.au
Living Well After Cancer: livingwellaftercancer@nswcc.org.au or Phone 1300 200 558 

ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ವಸುೆವಿಗ್ ಎಷ್ೂಟಂದು ಮ್ಹತಾವಿದ್ ಎಂದರ್ ಅದರ
ಉಪಯೇಗ ಮ್ತುೆ ಬಳ್ಸುವಿಕ್ ಸದಾಕಾಲ. ತ್ಂಗಿನ್ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಷ್ಷನ್ುನ, ನ್ವ
ನ್ೈಲಾನ್ ಯುಗ ಆಕಿಮಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದಾರೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಕಾರನಿಕ್ ಆದುನಿಕ

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಸಿೇತಾ

ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮ್ುಂದುವರ್ದಿದಾರೂ, ’ಹಳ್ಯ ಗಂಡನ್ ಪ್ಾದವ್ೇ ಗತ್ರ’ ಎನ್ುನವಂತ್,
ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂಗಿನ್ ನಾರಿನ್ ಬಿಷ್ ಪ್ಾತಿವ್ೇ ಪಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿರುತ್ೆ.
ಇದನ್ುನ ಏಕ್ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರೆದ್ಾೇನ್ಂದರ್, ಹಿೇಗ್ಯೇ ನ್ನ್ನ ಮಾಮ್ೂಲು ವಾಕ್ ಹ್ೂೇಗುತ್ರೆದಾಾಗ ನ್ೂೇಡಿದ ದೃಶಾ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್
ಬಂತು. ಅಲಿಿದಾ ಮ್ನ್ಯಾತ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ೂರಗಡ್, ’ಇಟಿಟಗ್’ ಗಳ್ ಮ್ದ್ಾ ಬ್ಳ್ದ ಪ್ಾಚಿಯನ್ುನ, ಉದಾನ್ೇ ಕ್ೂೇಲಿಗಿದಾ ತ್ಂಗಿನ್
ನಾರಿನ್ ಬಿಷ್ನಿಂದ ಉಜಿೆಉಜಿೆ ತ್ೂಳ್ಯುತ್ರೆದಾ. ಇದನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ, ನಾನ್ು ಅಲ್ಿೇ ದಿಗಾ್ರಂತಳಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್್ಟ! ನ್ನ್ಗ್ ನ್ನ್ನ
ಬಾಲಾದ ದಿವಸಗಳ್ಲಿಿ ಬಚಚಲು ಮ್ನ್ಯ ಬಚಚಲು ಕಲುಿ ತ್ರಕುೆವುದು, ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದಿನ್ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ್ು,ನಿೇರಿನ್ ತ್ೂಟಿಟ, ಬಟ್್ಟ
ಒಗ್ಯುವ ಕಲಿಿನ್ ಸುತಾೆ, ಉಜಿೆ ಚ್ೂಕೆಟ್ ಮಾಡುತ್ರೆದುಾದ್ಲಾಿ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ುಳತಾೆ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ್.
ಈಗಂತೂ ಅದ್ಷ್ುಟ ಮಾದರಿಯ ಬಿಷ್ ಗಳ್ು ಬಂದುಬಿಟಿಟದ್. ಟ್ೂತ್ ಬಿಷ್ ನ್ಲಿಿಯೂ, ಸ್ಟಾಫ್ಟಟ, ಹಾಡ್ಯ,
ಮಿೇಡಿಯಂ, ಗಂ ಬಿಷ್, (ಹಲುಿಗಳ್ ಸಂದಿ ಶುದಾ ಪಡಿಸುವಂತದುಾ), ಟ್ಾಯಿಟ್, ಷ್ೇವಿಂಗ್, ಹ್ೇರ್, ಬಾಟ್ಲ್, ಡಸುಟ, ಹಿೇಗ್
ಅನ್ೇಕ ತರಹದುಾ ಉಪಯೇಗದಲಿಿದ್.

ಇದ್ೂಂದಕ್ೆ ಮಾತಿವಲಿದ್, ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ ಉಪಯೇಗದ ಕ್ಲಸಕೂೆ ಬರುತ್ೆ. ಸಂದಿ, ಗ್ೂಂದಿ, ಷ್ವರ್ ಟ್್ೈಲ್ಿ ಗಳ್ ಮ್ಧ್್ಾ, ಸ್ಟ್ೂಟವ್ ಸುತೆಲೂ
ಶುಚಿಮಾಡಲು, ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿಗ್ ಬಣಣ ಹಾಕುವುದಕೂೆ, ಚಪಿಲಿ, ಬೂಟ್ುಿಗಳಿಗ್ ಮೆತ್ರೆಕ್ೂಂಡ ಮ್ಣುಣ, ಕಲಿನ್ುನ ಶುದಾಪಡಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಬಿಸ್ಟಾಡಲೂಬಹುದು.
ಇನ್ುನ ತಲ್ ಬಾಚಲು ಕೂಡ, ಬಾಚಣಿಗ್ಗಳ್ ಬಳ್ಸುವಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾೆ ಬಂದು ಹ್ೇರ್ ಬಿಶ್ ಎದುಾ ಕಾಣುತ್ರೆದ್. ಹಳ್ಯ ಕಾಲದ ಮ್ರದ,
ದಂತದ, ಜಸೂಿರ್ ಅಂತಹುದನ್ುನ ನ್ಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಚಿ.ನ್.ಮ್ಂಗಳ್ರವರ ಎನ್.ಮಂ.ಕ್.ಆರ್.ವಿ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿರುವ ಮ್ುಾಸಿಯಂನ್ಲಿಿ
ನ್ೂೇಡಬ್ೇಕಾಗುತ್ೂೆೇ ಏನ್ೂೇ! ನ್ನ್ಗ್ ಅವರನ್ುನ ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ ಮ್ೂಾಸಿಯಂ ತ್ೂೇರಿಸಿ, ಅಲಿಿಟಿಟರುವ
ಬಿೇಸುಕಲುಿ, ಒನ್ಕ್ ಎಲಾಿ ನ್ೂೇಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತ್ೂೇಷ್ವಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶದ ಬ್ೂಂಬ್ ಕಳಿಸಿಕ್ೂಡಿ ಅದನ್ೂನ ಇಲಿಿ
ಇಡುತ್ೆೇನ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದಾರು. ಆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಲ್ೇಇಲಿ.
ಸಣಣ ಮ್ಕೆಳಿರುವವರಿಗ್ ಹಾಲಿನ್ ಬಾಟ್ಲುಗಳ್ನ್ುನ ಶುಚಿಗ್ೂಳಿಸಲು ಸವ್ೇಯ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾದ ವಸುೆವಾಗಿ, ಅದು ಇಲಿದ್ೇ ಹ್ೂೇದರ್ ’ಕ್ೈ
ಕತೆರಿಸಿದಂತ್ನ್ುನವುದು’ ಕ್ೇಳಿರುವ್ವು. ಬಾಟ್ಲು ಕಾಲಿಯಾದನ್ಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿೇರು ತುಂಬಿಟ್ಟರ್ ಸರಿ, ಇಲಿದಿದಾರ್ ಬಾಟ್ಲಿನ್ ಪ್ಾಡು ಬ್ೇಡವ್ೇ ಬ್ೇಡ! ದೂಳ್ು
ಹ್ೂಡ್ಯುವ ಬಿಷ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ುಖಾ. ಕಂಪಾಟ್ರ್ ಕ್ಲೇ ಬ್ೂೇಡುಯ ಸಂದಿಗಳ್ು, ಫೇಟ್್ೂೇ ಫ್ಿೇಮ್ು, ಇತಾಾದಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ಾದರಕ್ಷ್, ಷ್ೂಗಳಿಗೂ ಆದುನಿಕ ಷ್ೂ
ಷ್ೈನ್ ಬಂದಿದಾರೂ, ರಸ್ಟ್ೆಗಳ್ ಅಂಚಿನ್ಲಿಿ ಕೂತು ’ಷ್ೂ ಪ್ಾಲಿಷ್ ಬಿಷ್ನ ನಿಂದ ’ಥಳ್ ಥಳ್’ ಹ್ೂಳ್ಯುವಹಾಗ್ ಮಾಡುವ ಷ್ೂ ಪ್ಾಲಿೇಷ್ು ಮ್ುಂದ್ ’ಷ್ೂ ಷ್ೈನ್’
ನಾಚಿ ನಿಲುಿವಂತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ೆ.
ಅಂತೂ ಇಪಿತ್ೂೆಂದನ್ ಶತಮಾನ್ದಲಿಿದಾರೂ ’ಬಿಷ್’ ಗಳ್ ಹಾವಳಿ ಹ್ಚುಚತೆಲ್ೇ ಹ್ೂೇಗಿದ್. ಇಷಾಟದರೂ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ
’ತ್ಂಗಿನ್ ನಾರಿನ್ ಬಿಷ್’ ನ್ಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸೃತ್ರ ನಿರಂತರವ್ನ್ುನವುದನ್ುನ ಸ್ಟಾಥಯಕಪಡಿಸಿದ್. 
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ನಮಿವ್ರು

ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗ್ಳು

ಲ್ೇಖಕರು:

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮ್ಧುಸೂದನ್

ಜುಲ್ೈ ೪ ಎಂದರ್ ನ್ಮ್ಮ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್ ಮೊದಲು ಬರುವುದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟಾಾತಂತಿ ದಿನ್. ಆದರ್ ೨೦೧೪ ನ್ಯ ವಷ್ಯದ ಜುಲ್ೈ
೪ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಹ್ಚುಚ ಮ್ಹತೆವದ ದಿನ್. ಏಕ್ಂದರ್, ಇಂದು ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಇಬುರು ಮ್ಹನಿೇಯರ ಒಂದು ನ್ೂರಹತೆನ್ಯ ಹುಟಿಟದಹಬು. ಇವರು
ಯಾರ್ಂದರ್ ಗ್ೂರೂರು ರಾಮ್ಸ್ಟಾಾಮಿ ಅಯಾಂಗಾರ್ ಮ್ತುೆ ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳ ಕೃಷ್ಣ ಶಮ್ಯ.
ಹುಟಿಟದ ದಿನ್ ಮಾತಿವ್ೇ ಅಲಿ; ಇವರಿಬುರಲಿಿ ಸ್ಟಾಮ್ಾಗಳ್ು ಇನ್ೂನ ಬ್ೇಕಾದರ್ಷಟವ್. ಇಬುರೂ ಪಿಚಂಡ
ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳ್ು; ಇಬುರೂ ಶ್ಿೇವ್ೈಷ್ಣವ ಮ್ತಸಾರು. ಇಬುರೂ ಸ್ಟಾಾತಂತಿ ಸಂಗಾಿಮ್ದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಪ್ಾರ ತಾಾಗ
ಮಾಡಿದವರು; ಅನ್ೇಕ ಬಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸವನ್ುನ ಅನ್ುಭ್ವಿಸಿದವರು; ಇಬುರಿಗೂ ಗಾಂಧೇಜಿಯವರ ನಿಕಟ್
ಪರಿಚಯವಿದಿಾದಾರಿಂದ, ಗಾಂಧೇಜಿಯವರ ಪಿಭಾವ ಇಬುರ ಮೆೇಲೂ ಪಿಬಲವಾಗಿದಿಾತು. ಇಬುರ ಸ್ಟಾಹಿತಾ
ಪಿತ್ರಭ್ಯೂ ಬಹು ಮ್ುಖವಾದದುಾ.
ಗ್ೂರೂರರು ತಮ್ಮ ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖನ್ಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಾದಲಿಿ ಅಪಿತ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಾನ್ವನ್ುನ ಗಳಿಸಿದಾಾರ್.
ಕೃಷ್ಣ ಶಮ್ಯರು

ಆಶಚಯಯದ ಸಂಗತ್ರಯಂದರ್ ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳಯವರ ಪಿಥಮ್ ಲ್ೇಖನ್ವಪ ಹರಟ್್ಗಳ್ು ಎಂಬ ಹಾಸಾ ಪಿಬಂಧವ್ೇ.
ಜಿೇವನ್ಚಿತಿಗಳ್ು ಮ್ತುೆ ವಿಚಾರಸ್ಟಾಹಿತಾ ಕೃಷ್ಣಶಮ್ಯರ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯ. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ಪಣಯಕುಟಿ ಎಂಬ ಗಿಂಥದಲಿಿ
ಗಾಂಧೇಜಿಯವರ ವಾಕ್ಲೆತಾ, ಅವರ ಸರಳ್ತ್ ಮ್ತುೆ ಮ್ಕೆಳ್ ಡನ್ ಮ್ಕೆಳಾಗಿ ಅವರು ವತ್ರಯಸುತ್ರೆದಾ ರಿೇತ್ರ ಇವುಗಳ್
ಪರಿಚಯ ವಾಗುತೆದ್. ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳಯವರು ಮಿನ್ೂ ಮ್ಸ್ಟಾನಿಯವರ “ನ್ಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ಟಾೆನ್” ಮ್ತುೆ ಕ್.ಎಮ
ಮ್ುನಿಿಯವರ “ಕೃಷಾಣವತಾರ” ಮ್ುಂತಾದ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಾವನ್ುನ
ಶ್ಿೇಮ್ಂತಗ್ೂಳಿಸಿದಾಾರ್. ಗಾಂಧೇಜಿಯವರು ಸಂಪ್ಾದಿಸಿ ಪಿಕಟಿಸುತ್ರೆದಾ “ಹರಿಜನ್” ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಕನ್ನಡ
ಆವೃತ್ರೆಯನ್ುನ ಹ್ೂರತರುತ್ರೆದಾವರೂ ಕೃಷ್ಣ ಶಮ್ಯರ್ೇ. ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳಯವರು ಕಥ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ಯಲಿಲಿ.
ಆದರ್ ಈ ಕ್ಷ್ೇತಿದಲಿಿ ಆಗತಾನ್ ಕಾಲಿಟಿಟದಾ ಬಸವರಾಜ ಕಟಿಟೇಮ್ನ್ಯವರಿಗ್ ಪಿೇತಾಿಹ ಕ್ೂಟ್ುಟ ಅವರನ್ುನ

ಗ್ೂರೂರರು

ಮ್ುಂದಕ್ೆ ತಂದರು

ನ್ನ್ಗ್ ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳಯವರ ಸ್ಟಾಹಿತಾಕ್ಲೆಂತ, ಗ್ೂರೂರರ ಪುಸೆಕಗಳ್ ಪರಿಚಯ ಹ್ಚುಚ. ಆದಾರಿಂದ ಅವುಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಒಂದ್ರಡು ಮಾತು

ಹ್ಚುಚ ಬರ್ಯ ಬಯಸುತ್ೆೇನ್. ಗ್ೂರೂರರು ಹಾಸಾ ಪಿಬಂಧಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದರು; ಹಾಸಾದ ಕತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದರು; ಇತರ ಕಥ್, ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ನ್ೂನ
ಬರ್ದರು; ಕೌಿಂಛವಧ್್ ಎಂಬ ಮ್ರಾಠಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಅನ್ುವಾದ ಮಾಡಿದರು; ಕ್ೂನ್ಷ್ಟೈ ಕತ್ಗಳ್ು ಎಂಬ ಇವರ ಕೃತ್ರ ತಮಿಳಿನಿಂದ
ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದುಾ. ಮೆರವಣಿಗ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಗ್ೂರೂರರ ಸ್ಟಾಾತಂತಿ ಸಂಗಾಿಮ್ದ ಅನ್ುಭ್ವಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತು ಬರ್ದದುಾ. ಇಷ್ಟೇ
ಅಲಿದ್, ಹಳಿಳಯ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ, ಹಳಿಳಯಬಾಳ್ು ಎಂಬ ಗಿಂಥದಲಿಿ ಸಂಪ್ಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪದ ಸ್ಟಾಹಿತಾಕ್ೆ ಗಮ್ನಾಹಯವಾದ ಸ್ಟ್ೇವ್
ಸಲಿಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೂತಯಾನ್ ಮ್ಗ ಅಯುಾ ಎಂಬ ಕಥ್, ಹ್ೇಮಾವತ್ರ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ುಂದ್ ಯಶಸಿಾಯಾದ ಚಲನ್ ಚಿತಿಗಳಾದುವು.
ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಾಕ್ೆ ಗ್ೂರೂರರ ಮೊದಲ ಎರಡು ಕ್ೂಡುಗ್ಗಳ್ು ಅವರು ೧೯೩೦ ರ ದಶಕದಲಿಿ ಬರ್ದ ನ್ಮ್ಮ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು ಮ್ತುೆ
ಹಳಿಳಯ ಚಿತಿಗಳ್ು. ಇವ್ರಡು ಗಿಂಥಗಳ್ಲೂಿ ಮ್ತುೆ ಅವರು ಮ್ುಂದ್ ಬರ್ದ ಗರುಡಗಂಬದ ದಾಸಯಾ ಮ್ತುೆ ಬ್ೈಲಹಳಿಳಯ ಸವ್ಯ ಎಂಬ
ಪುಸೆಕಗಳ್ಲೂಿ, ಹಾಸಾಕ್ೆೇ ಹ್ಚುಚ ಪ್ಾಿಧ್ಾನ್ಾ. ಇಬುರು ಮ್ೂವರನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರ್, ಈ ನಾಲುೆ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ಬರುವ ಜನ್ರ್ಲಿರೂ, ಮ್ಲಿಿಗ್ ಹಳಿಳ ಎಂಬ
ಊರಿನ್ವರು. ಈ ಮ್ಲಿಿಗ್ ಹಳಿಳಯು ಹ್ೇಮಾವತ್ರೇ ನ್ದಿಯ ತ್ರೇರದಲಿಿರುವ ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಕ ಸಾಳ್ ಅಥವ, ತಮ್ಮ ಸಾಂತ ಊರಾದ ಗ್ೂರೂರನ್ನೇ
ಆದಶ್ೇಯಕರಿಸಿ, ಮ್ಲಿಿಗ್ಹಳಿಳ ಎಂದು ಕರ್ದಿರಬಹುದು.
ಇಲಿಿಯ ಜನ್ಗಳ್ಲಿಿ, ಗ್ೂರೂರರ್ೇ ಹ್ೇಳ್ುವಂತ್, ಅನ್ೇಕ ರಸಿಕರಿದಾಾರ್. ಆದರ್ ಎಲಿರೂ ಸರಳ್ ಜಿೇವಿಗಳ್ು. ಯಾರಲೂಿ ಡಂಭ್ವಿಲಿ.
ಮೊೇಸಗಾರರೂ, ಕ್ಟ್ಟವರೂ ಹುಡುಕ್ಲದರೂ ಸಿಕುೆವುದಿಲಿ. ಬಾಿಹಮಣ ಮ್ತುೆ ಬಾಿಹಮಣ್ೇತರ ಎಂಬ ಭ್ೇದವ್ೇನ್ೂೇ ಇದ್. ಆದರ್ ಪರಸಿರರಲಿಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವ, ಸ್ಟೌಹಾದಯತ್ಗಳಿವ್.
ಈ ಊರವರ ಮ್ಧ್್ಾ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾೆಪಗಳ್ು ಬರುವುದ್ೇ ಇಲಿ ಎಂದಲಿ. ಆದರ್ ಇಂಥ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾೆಪಗಳ್ು ಸಾಲಿ ಸಮ್ಯದಲ್ಿೇ ವಿನ್ೂೇದದಲಿಿ
ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಳ್ುಳತೆವ್.
ಒಮೆಮ ಓದಿದಮೆೇಲ್, ಈ ಮ್ಲಿಿಗ್ಹಳಿಳಯ ಕ್ಲವು ಪ್ಾತಿಗಳ್ು ಸದಾಕಾಲವಪ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ಉಳಿಯುತಾೆರ್. ಅವರಲಿಿ ಇಬುರು:
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...
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೧. ನಾಣಿ. ಈತನ್ು ಚಿಕೆಂದಿನ್ಲ್ಿೇ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡರೂ, ಮ್ರುಮ್ದುವ್ಯಾಗದ್ ಇರುವ ಸುಮಾರು ೪೦ ವಷ್ಯದ
ವಿಧುರ. ಊರಿನ್ಲಿಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಬ್ೇಕಾದವನ್ು. ಅದರಲೂಿ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಇವನ್ಂದರ್ ಅಚುಚಮೆಚುಚ. ಒಕೆಲಿಗರಿಗ್ ಇವನ್ನ್ುನ ಕಂಡರ್
ಸ್ಟ್ನೇಹಮಿಶ್ಿತವಾದ ಗೌರವ. ಎಂಥ ಸ್ಟ್ೂೇಮಾರಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಹಠಮಾರಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಕ್ಲಸ ತ್ಗ್ಯುವ ಚತುರತ್ ಇವನಿಗಿದ್. ಸಂದಭ್ಯ ಎಷ್ಟೇ
ಗಂಭಿೇರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪರಿಸಿಾತ್ರ ಹದಗ್ಡುವ ಸನಿನವ್ೇಶ ಬಂದಿರಲಿ, ಅದನ್ುನ ನಾಣಿಯು ಸಾಲಿವ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಪರಿಹರಿಸಬಲಿ. ಸಮ್ಯಕ್ೆ
ತಕೆಂತ್ ಆಶುಕವಿತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕಟ್ುಟವುದರಲೂಿ ಇವನ್ು ನಿಸಿಿೇಮ್. ನ್ಮ್ಮ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು, ಗರುಡಗಂಬದ ದಾಸಯಾ ಮ್ತುೆ, ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ
ಹ್ಚಾಚಗಿ, ಬ್ೈಲಹಳಿಳಯ ಸವ್ಯಯಲಿಿ ಈತನ್ ಪ್ಾತಿ ನಿರೂಪಣ್ಯನ್ುನ ಗ್ೂರೂರರು ಚ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿದಾಾರ್.
೨. ಶಾಲು ಸ್ಟಾಬಿ. ಇವನ್ು ಜಾತ್ರಯಲಿಿ ಮ್ುಸಿಿಮ್ನಾದರೂ, ಇವನಿಲಿದ್ ಹಳಿಳಯ ಯಾವ ಸಮಾರಂಭ್ವಪ ನ್ಡ್ಯದು. ಇವನ್
ದ್ೂಡೆ ಗಾತಿ ಮ್ತುೆ ವಚಯಸುಿ ಗುಂಪುಗಳ್ನ್ುನ ಹತ್ೂೇಟಿಯಲಿಿರಿಸುತೆವ್. ಒಮೊಮಮೆಮ ಇವನ್ ತಕಯವು ವಿಚಿತಿವಾದದುಾ. ಸತಾ ಹರಿಶಚಂದಿನ್
ಬಯಲಾಟ್ವಾಗುತ್ರೆದಾಾಗ, ತನ್ನ ದೌಭಾಯಗಾವನ್ುನ ಹಳಿಯುತಾೆ ಹರಿಶಚಂದಿನ್ ಪ್ಾತಿಧ್ಾರಿಯು “ಛಪಿನ್ನೈವತಾೆರು ಲ್ೂೇಕಗಳ್ಲಿಿಯೂ, ಹದಿನಾಲುೆ
ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿಯೂ, ನ್ನ್ನಂಥ ದುರದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿಯು ಬ್ೇರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾಾನ್ಯೇ?” ಎಂದು ಕ್ೇಳಿಕ್ೂಳ್ುಳತಾೆನ್. ಆಗ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನಿಂದ
ಬಯಲುನಾಟ್ಕವನ್ುನ ನ್ೂೇಡಲು ಬಂದಿದಾ ಗುಂಡನ್ು “ಛಪಿನ್ನೈವತಾೆರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿವ್ೇ? ಈ ಹರಿಶಚಂದಿನ್ು ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಲ್ೂೇಕಗಳ್ನಾನಗಿ
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನ್ಲಾಿ?” ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದನ್ು. ಆಗ ಸ್ಟಾಬಿಯು ಸಾಲಿವಪ ಯೇಚಿಸದ್ “ಹಿಂದ್ ಅವು ದ್ೇಶಗಳಾಗಿದುಾ; ಈಗ ಲ್ೂೇಕ ಗಳಾಗಿವ್”
ಎಂದನ್ು.
ಇವರಿಬುರಲಿದ್, ಜ್ೂೇಡಿೇದಾರರು, ಕಾಗ್ ದ್ೇಶ್ಕ ಎಂಬ ಶಾನ್ುಭ್ೂೇಗ, ಬಸ್ ಸವಿಯಸ್ ಪ್ಾಿರಂಭಿಸಿದ ಭ್ಟ್ಟ ಮ್ುಂತಾದ ವಾಕ್ಲೆಗಳ್
ಚಿರಕಾಲ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ನಿಲಿತಕೆಂಥವರ್ೇ.
ಬಾಿಹಮಣರ. ಅದರಲೂಿ ಶ್ಿೇವ್ೈಷ್ಣವರ ಅತ್ರ ಮ್ಡಿ ಮ್ತುೆ ಅದರಿಂದ ಆಗಹುದಾದ ತ್ೂಂದರ್ ಮ್ತುೆ ಅನಾಹುತಗಳ್ನ್ುನ ಇವರಷ್ುಟ
ಹಾಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸಿರುವವರು ಬ್ೇರ್ ಯಾರೂ ಇಲಿ ಎಂದು ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು. ಇವರು ಬರ್ದಿರುವ ಭಾವನ್ವರ ಮ್ಡಿ,
ಆಚಾರ ಕ್ಟ್ಟರೂ ಆಕಾರ ಕ್ಡಬಾರದು, ಮ್ುಯಿಾಗ್ ಮ್ುಯಿಾ ಎಂಬ ಕಥ್ಗಳ್ನ್ುನ ಒಮೆಮ ಓದಿದಮೆೇಲ್ ಮ್ತ್ೆ ಮ್ರ್ಯಲು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ ಇಲಿ. ಆದರ್,
ಬಾಿಹಮಣರು ಮಾತಿವಲಿ, ಹಳಿಳಯ ಎಲಿ ವಗಯದ, ಎಲಿ ಜಾತ್ರಯ ಜನ್ರೂ ಇವರ ಚುರುಕಾದ ಹಾಸಾ ನ್ೂೇಟ್ಕ್ೆ ಗುರಿಯಾಗಿದಾಾರ್. ಇದರಿಂದಲ್ೇ
“ಗರುಡಗಂಬದ ದಾಸಯಾ” ವನ್ುನ ಕುರಿತು ವರಕವಿ ದ.ರಾ. ಬ್ೇಂದ್ಿಯವರು ಹಿೇಗ್ ಬರ್ದರು: “ಒಬು ಅರಸುಗಳ್ೇ, ಹಜಾಮ್ರ್ೇ, ಹಾರುವರ್ೇ,
ತುರುಕರ್ೇ, ದಾಸಯಾಗಳ್ೇ, ಬಯಲಾಟ್ದವರ್ೇ, ಸುಬ್ೇದಾರರ್ೇ, ಶಾನ್ುಭ್ೂೇಗರ್ೇ, ಹ್ೂಲ್ಯರ್ೇ - ಇವರ್ಲಿರನ್ೂನ ಒಂದು ಮಾಲ್ಯಲಿಿ
ಪೇಣಿಸಿದ ವಿಕಟ್ಕವಿತಾವು ಪಿಶಸಂನಿೇಯವ್ಂದು ಯಾರು ಹ್ೇಳ್ಲಿಕ್ಲೆಲಿ? ಗ್ೂರೂರವರ ಕಲ್ಯು ಎಲಿಿಂದಲ್ೂೇ ರಫಾ
ೆ ಬಂದ ಸಿೇಮೆಯ
್ ಗಿ
ಛಾಪ್ಪನ್ ಸರಕಲಿ, ಅದು ಜಾನ್ಪದ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಹುದುಗಿದಾರೂ ಹರಿಯುತ್ರೆದಾ ಹಾಸಾದ ಹ್ೂಳ್ಯನ್ುನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ುನ ಬಣಿಣಸಬಲಿ
ಸಾಭಾವಸಿದಧವಾದ ವಚನ್ ವ್ೈಖರಿಯು”
ಗ್ೂರೂರರವರ ಹಾಸಾವು ಸವಯತ್ೂೇಮ್ುಖವಾಗಿದಾರೂ, ತುಂಬ ಸರಳ್ವಾದದುಾ; ಯಾರ ಮ್ನ್ಸಿನ್ೂನ ನ್ೂೇಯಿಸುವಂಥದಲಿ; ಪದಗಳ್
ಮೆೇಲ್ ಆಟ್ವಾಡಿ, ಇಂಗಿಿರ್ಷನ್ಲಿಿ ಪನ್ (pun) ಎನ್ುನತಾೆರಲಿ ಆ ತರಹ ಮಾಡಿ, ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಸರವುಂಟ್ುಮಾಡುವಂಥದಲಿ. ಅಶ್ಿೇಲತ್ಯ ಸ್ಟ್ೂೇಂಕೂ
ಇವರ ಹಾಸಾದಲಿಿಲಿ. ಗ್ೂರೂರರ್ೇ ಒಮೆಮ “ನ್ಗ್ಯ ಹ್ಣುಣ ಔಚಿತಾವನ್ನೇ ಅರಿಯಳ್ು” ಎಂದು ಬರ್ದರು. ಆದರ್ ಗ್ೂರೂರರ ನ್ಗ್ಯ ಹ್ಣುಣ
ಔಚಿತಾವನ್ುನ ತುಂಬ ಚ್ನಾನಗಿಯ ಅರಿತ್ರದಾಳ್ು ಎಂದು ಅವರ ಬರಹಗಳ್ನ್ುನ ಓದಿದವರಿಗ್ಲಿರಿಗೂ ಅನಿಸುತೆದ್.
ಮಾಸಿೆ ವ್ಂಕಟ್್ೇಶ ಐಯಂಗಾರರು “ನ್ಮ್ಮಊರಿನ್ ರಸಿಕರು” ಎಂಬ ಪುಸೆಕವನ್ುನ ಕುರಿತು “ಸರಸದಿಂದ ಮ್ನ್ಸಿನ್ುನ ಹಿೇಗ್ ತ್ರದುಾವ
ಗಿಂಥಗಳ್ು ದ್ೂರಕುವುದು ಓದುಗರ ಪುಣಾ” ಎಂದು ಉದೆರಿಸಿದರ್, ಗ್ೂರೂರರ “ಆಚಾರ ಕ್ಟ್ಟರೂ ಆಕಾರ ಕ್ಡಬಾರದು” ಎಂಬ ಕತ್ಯನ್ುನ
ಓದಿ, ನ್ಗ್ಯನ್ುನ ತಡ್ಯಲಾರದ್ ಹ್ೂೇದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ, ಡಾಕಟರ್ ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪಿನ್ವರು “ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವಾ, ನಿೇವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತದುಾ
ಸ್ಟಾಥಯಕವಾಯಿತು. ಹಿೇಗ್ಯೇ ಇನ್ೂನ ಬರ್ಯುತಾೆ ಜನ್ಮ್ನ್ದ ಕ್ೂಳ್ಯನ್ುನ ಹ್ೂೇಗಲಾಡಿಸುತ್ರೆರಿ” ಎಂದು ಬರ್ದು ಹಾರ್ೈಸಿದರು. ಗ್ೂರೂರರ
ಕಥ್ಗಳ್ನ್ುನ ಓದಿದಾಗ ನ್ಮ್ಗೂ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಕಲಿತದುಾ ಸ್ಟಾಥಯಕವಾಯಿತು, ಎನಿಸುತೆದ್.
ಸಿದಾವನ್ಹಳಿಳಯವರು ತಮ್ಗ್ ೬೯ ವಷ್ಯವಾಗಿದಾಾಗ ದ್ೈವಾಧೇನ್ರಾದರು. ಗ್ೂರೂರರು ಕ್ಲೇತ್ರಯಶ್ೇಷ್ರಾದಾಗ ಅವರ ವಯಸುಿ ೮೭.
ಇವರುಗಳ್ು ಕಾಲವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ವಷ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇಬುರೂ ಪ್ಾಿತಃಸಮರಣಿೇಯರು ಎಂಬುವುದರಲಿಿ ಸಾಲಿವಪ ಅತ್ರಶಯೇಕ್ಲೆಯಿಲಿ. 
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ಪುಸತಕ

ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್ೇಲೂರು
ರಾಮ್ಮ್ೂತ್ರಯ

ಎಸ್. ಎಲ್. ಭ ೈರಪಪನವ್ರ “ದ ರ ಸರಿದರು”

ಕಾದಂಬ್ರಿಯಲಿಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ ಯಗ್ಳು

ಭಾಗ್ -೧

ನಾನ್ು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ಲೆಯಿಂದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಓದಿದ ಪುಸೆಕ
“ದೂರ ಸರಿದರು”. ಮ್ತುೆ ಓದುತಾೆ ಓದುತಾೆ ಅಲಿಿನ್ ತತಾ ಶಾಸರದ ಕ್ಲವು
ನ್ುಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಗುರುತುಹಾಕ್ಲಕ್ೂಳ್ುಳತಾೆ ಓದಿದ ಪುಸೆಕ ಇದು. ಸುಮಾರು

ನ್ಲವತುೆ ವಷ್ಯಗಳ್ ಹಿಂದ್ಯೇ ಅಂದರ್ ನಾನ್ು ಇನ್ೂನ ಸ್ಟಾಹಿತಾ ಪಿಪಂಚಕ್ೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲ್ೇ ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಪಿಭಾವಿತನಾಗಿದ್ಾ. ಇದಕ್ೆ
ಕಾರಣ ಎರಡು. ಒಂದು ಭ್ೈರಪಿನ್ವರ ಬರವಣಿಗ್ಯಲಿಿರುವ ಮಾಂತ್ರಿಕತ್. ಕಥ್ಯನ್ುನ ಕಣಿಣಗ್ ಕಟ್ುಟವಂತ್ ಬರ್ಯುವ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ.
ಮ್ಧಾಮ್ ವಗಯದ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಚಿತಿಣ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳ್ಸಿದ ಭಾಷ್. ಯಾವೊಂದು ಗ್ೂಂದಲಕೂೆ ಆಸಿದ ಕ್ೂಡದ ಹಾಗ್
ಒಂದ್ೂಂದು ಪ್ಾತಿವಪ ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡುವ್ಯೇ ಇವ್ಯೇನ್ೂೇ ಅನ್ುನವಷ್ುಟ ಪಿಭಾವಶಾಲಿ ಕಥಾ ಹಂದರ.
ಬಹು ದ್ೂಡೆ ಕಥಾ ಹಂದರವಿರುವ ಕಾದಂಬರಿ ಇದು. ಇದರಲಿಿರುವ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಮೌಲಾಗಳ್ನ್ನಷ್ಟ ಉದಾಹರಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಸಿಕ್ಲೆರುವುದರಿಂದ ಬರಿೇ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾನ್ು ಪಿಸುೆತಪಡಿಸುತ್ರೆದ್ಾೇನ್. ದೂರಸರಿದರು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖವಾಗಿ ಆನ್ಂದ-ವಿನ್ತ್, ವಸಂತಉಮಾ, ರಮಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ-ರಾಮ್ಮ್ೂತ್ರಯ-ವಾಸನ್, ಜಗದಾಂಬ, ಇವರ್ಲಿ ತತಾ ಶಾಸರವನ್ುನ ಓದುತ್ರೆರುವ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳ್ು. ಬದುಕನ್ುನ
ತುಂಬಾ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಂಡವರ್ೇನ್ೂ ಅಲಿ. ಆದರ್ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ುನ ತಾವು ರೂಪ್ಪಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬ್ೇಕಾದ ಪಿಸಂಗ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಆರಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳವ ಪಿಕ್ಲಿಯ ಪ್ಾಿರಂಭ್ ಮಾಡುತಾೆರ್. ಅದರಲಿಿ ಅವರು ಅನ್ುಭ್ವಿಸುವ ನ್ೂೇವುಗಳ್ನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿ
ಚನಾನಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತೆದ್.
ಇಡಿೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿನ್ ಪ್ಾತಿಪೇಷ್ಣ್ಯಲಿಿ ತೂರಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಮೌಲಾಗಳ್ನ್ುನ ಅವಲ್ೂೇಕ್ಲಸುವುದು ಒಂದು
ದ್ೂಡೆ ಕ್ಲಸವಾದಿೇತು. ಮ್ತುೆ ಬಹುದ್ೂಡೆ ಲ್ೇಖನ್ವಪ ಆದಿೇತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಇರುವ ಬಹುಮ್ುಖಾ ಪ್ಾತಿಗಳಾದ ಆನ್ಂದ
ಮ್ತುೆ ವಿನ್ತ್ ಮ್ತುೆ ಇವರ ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ವಿಮ್ಶಾಯತಮಕ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ನ್ೂೇಡುವ ಒಂದು ಪಿಯತನ
ಮಾಡುತ್ರೆದ್ಾೇನ್.
ಆನ್ಂದ ಮ್ತುೆ ವಿನ್ತ್ ಪಿಥಮ್ವಾಗಿ ಭ್ೇಟಿಯಾದದುಾ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ. ಅವನ್ು ತುಂಬಾ ಚನಾನಗಿ ಓದುತಾೆನ್ ಎಂದು ಅವರಿವರಿಂದ
ಕರ್ಸಿಕ್ೂಳ್ುಳತ್ರೆದುಾದರಿಂದ ಅವನ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಬ್ೇಕು ಮಾತಾಡಿಸಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಕುತೂಹಲ ವಿನ್ತ್ಗ್ ಇತುೆ. ಪರಸಾರರ ಪರಿಚಯವಾದ ನ್ಂತರ
ಆನ್ಂದ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೂೇದ. ಆನ್ಂದನ್ ಮ್ನ್ಯಂತ್ಯೇ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಯೂ. ಆನ್ಂದ ಚಿಕೆಂದಿನ್ಲ್ಿೇ ತಂದ್ಯನ್ುನ
ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡಾಗ ಅವನ್ ತಾಯಿ ಅವರಿವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿ ಒಬುನ್ೇ ಮ್ಗನ್ನ್ುನ ಚನಾನಗಿ ಓದಿಸ್ಟ್ೂೇ ಸಂಕಲಾ ಮಾಡಿದಾರು. ಅದರಂತ್
ಆನ್ಂದನ್ೂ ಚನಾನಗಿ ಓದುತ್ರೆದ.ಾ ಹಾಗ್ಯೇ ವಿನ್ತ್ಗೂ ತಂದ್ ಇಲಿ. ಅವಳಿಗ್ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ೂೆಬು ಅಕೆ ಇದಾಾರ್. ಸ್ಟಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಎರಡೂ
ಮ್ನ್ಯೂ ಒಂದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯಾಗಿತುೆ. ಆದರ್ ಆನ್ಂದನ್ ಮ್ನ್ಗಿಂತ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಯವರು ತುಸು ಅನ್ುಕೂಲವಾಗಿದಾರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ತತಾಶಾಸರದ ವಿದಾಾರ್ಥಯಯಾದ ಆನ್ಂದ ಬರ್ದಿದಾನ್ುನ ವಿನ್ತ್ಗ್ ತ್ೂೇರಿಸಿ ಅವಳ್ ಅಭಿಪ್ಾಿಯ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರೆದಾ. ಅವರ ನ್ಡುವ್ ವಿಷ್ಯಾಧ್ಾರಿತ ಚಚ್ಯ
ನ್ಡ್ಯುತ್ರೆತುೆ. ಹಾಗ್ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಒಬುರಿಗ್ೂಬುರು ಹತ್ರೆರವಾಗುತ್ರೆದಾರು ಅಂತಲೂ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು.
ಹಾಗ್ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ರೆದಾ ಆನ್ಂದ ಅವರ ಮ್ನ್ಯವನ್ೇ ಆಗಿಹ್ೂೇಗಿದಾನ್ೂೇ ಎನ್ುನವಂತ್ ವಿನ್ತ್ ಅವರ
ಮ್ನ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಆನ್ಂದನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳ್ುಳತ್ರೆದಾಳ್ು. ಅದರಲೂಿ ಪಿಮ್ುಖವಾಗಿ ವಿನ್ತ್ಯ ಅಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯ ಮ್ದುವ್ ಆನ್ಂದನ್
ಸಹಾಯ ತುಂಬಾ ಆಗಿತುೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ ಮೆಚಿಚದವನ್ು ಅದ್ೇ ಊರಿನ್ ವಾಸನ್ ಎನ್ುನವವನ್ು. ಎರಡೂ ಅಯಾಂಗಾರ್
ಕುಟ್ುಂಬವಾದರೂ ವಾಸನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯ ಮ್ನ್ಯವರು ನ್ಮ್ಮ ಅಂತಸಿೆಗ್ ತಕೆವರಲಿ, ಕುಟ್ುಂಬವಪ ಅಂಥಾ
ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳ್ುಳವಂಥದಲಿ ಅಂತ ಮ್ದುವ್ಗ್ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಭ್ಯವಿತುೆ. ಆದರ್ ವಿನ್ತ್ಗ್ ಅವರಮ್ಮನಿಗ್ ವಾಸನ್ ಹಿಡಿಸಿದಾ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಹ್ೇಗಾದರೂ
ಸರಿ ರಿಜಿಸಟರ್ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂತ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಯವರ್ಲಿರೂ ನಿಧ್ಾಯರ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ಆನ್ಂದನ್ೇ ಮ್ುಂದ್ ನಿಂತು
ವಿಜಯಕುಮಾರಿಯ ಮ್ದುವ್ ನ್ಡ್ಯುವಂತ್ ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡ. ಇದು ವಾಸನ್ ಮ್ನ್ಯವರಿಗ್ ಗ್ೂತ್ರೆರಲಿಲಿ. ವಾಸನ್ ವಿಜಯ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಇದುಾ
ರಾತ್ರಿ ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗುತ್ರೆದಾ. ಇದು ಹ್ೇಗ್ೂೇ ಅವರ ಮ್ನ್ಯವರಿಗ್ ಗ್ೂತಾೆಗಿ ಒಂದು ದಿನ್ ವಾಸನ್ ತಂದ್ ಬಂದು ಮ್ಗನ್ನ್ುನ ಮ್ನ್ಗ್
ಕರ್ದುಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂೇದರು. ಆನ್ಂತರ ಶಾಸರ ಸಂಪಿದಾಯದಂತ್ ಹ್ಣುಣ ತ್ೂೇರಿಸುವ ಶಾಸರ ಮಾಡಿ ಲಗನಪತ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರ್ ವಾಸನ್
ಮ್ನ್ಯವರು ಕ್ೂಟ್ಟ ವರದಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪಟಿಟ ನ್ೂೇಡಿ ವಿಜಯಳ್ ತಾಯಿ ಗಾಬರಿಗ್ೂಂಡರು. ಆದರೂ ಹ್ೇಗ್ೂೇ ಸ್ಟಾಲ ಸ್ಟ್ೂೇಲ ಮಾಡಿ ಮ್ದುವ್ಗ್
ಸಿದಾತ್ ನ್ಡ್ಸಿದಾರು. ಆಗ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ ವಾಸನ್ ಸೂಟಿಗ್ ದುಡುೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ೂಟ್ಟರು ಅಂತ ಜ್ೂೇರು ಜ್ೂೇರಾಗಿ ಜಗಳ್ ಆಡಿಯೇ ಹ್ೂೇದ
ಇನ್ನೇನ್ು ಮ್ದುವ್ ನಿಂತ್ೇ ಹ್ೂೇಗುತೆದ್ ಎಂದುಕ್ೂಂಡಿದಾರು. ಸಧಾ ಹಾಗಾಗದ್ೇ ಮ್ದುವ್ ನ್ಡ್ಯಿತು.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...
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ಹಿೇಗಿರುವಾಗಲ್ೇ ವಿನ್ತ್ಯ ತಾಯಿ ವಿನ್ತ್ಯ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಜಗದಾಂಬಾಳ್ನ್ುನ ಆನ್ಂದನಿಗ್ ತಂದುಕ್ೂಳ್ುಳವ ಮಾತಾಡುತಾೆರ್. ಅವರೂ
ಸ್ಟಾಮತಯರು ನಿೇವಪ ಸ್ಟಾಮತಯರು. ನಿೇವು ಮ್ನ್ಸುಿ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಅಂದರು. ಅವರಿಗ್ ಆಗ ಬಹುಶ: ಆನ್ಂದನ್ೂ ವಿನ್ತ್ಯೂ
ಹತ್ರೆರವಾಗುತ್ರೆರಬಹುದು, ಅದನ್ುನ ತಪ್ಪಿಸಲಾದರೂ ಆನ್ಂದನಿಂದ ಮಾತು ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳ್ಳಬ್ೇಕು ಅಂತ ಈ ಪಿಸ್ಟಾೆಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು
ಎನಿಸುತೆದ್. ಆದರ್ ಆನ್ಂದ ನ್ನ್ನ ಮ್ದುವ್ ಇನ್ುನ ಮ್ೂರು ವಷ್ಯಗಳ್ು ಆಗ್ೂೇದಿಲಿ ಅಂದರೂ ಈಗಲ್ೇ ಒಪಿಬಹುದಲಿ ಎನ್ುನತಾೆರ್. ನ್ನ್ನ
ಮ್ದುವ್ಯನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಧಯರಿಸುತಾೆಳ ್ ಅಂತ ಆನ್ಂದ ಆ ಮಾತ್ರಗ್ ಮ್ುಕಾೆಯ ಹಾಡುತಾೆನ್.
ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಅವನ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ ಸಹಪ್ಾಠಿ ರಮಾ ಅವನಿಗ್ ಹತ್ರೆರವಾಗತ್ೂಡಗುತಾೆಳ ್. ರಮೆಯ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ು ಬಹಳ್
ಘೂೇರ. ತಂದ್ ತಾಯಿ ಇಬುರನ್ೂನ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡು ತನ್ನನ್ುನ ಯಾರೂ ಪ್ಪಿೇತ್ರಸುವವರ್ೇ ಇಲಿ ಎಂದುಕ್ೂಂಡು ವಿದಾಾರ್ಥಯನಿಯರ ಹಾಸ್ಟ್ಟಲ್ನ್ಲಿಿ
ಇದುಾ ಓದು ಮ್ುಂದುವರಿಸಿದವಳಿಗ್ ಆನ್ಂದನ್ ಸಾಭಾವ ಹಿಡಿಸಲಾರಂಭಿಸುತೆದ್. ಒಂದು ದಿನ್ ರಮೆಯನ್ುನ ಆನ್ಂದ ಮ್ನ್ಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೂಂಡು
ಹ್ೂೇಗುತಾೆನ್. ತಾಯಿಯನ್ುನ ಪರಿಚಯಿಸುತಾೆನ್. ಚಿಕೆ ಮ್ನ್ ಸಂಕ್ೂೇಚದಿಂದ ನಾನ್ು ಯಾರನ್ೂನ ಮ್ನ್ಗ್ ಕರ್ಯೇದಿಲಿ ಅಂದಿತಾಯನ್
ಆನ್ಂದ. ಅವತುೆ ರಮೆ ಆನ್ಂದನ್ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಊಟ್ ಮಾಡುತಾೆಳ ್. ಅವಳ್ು ಹ್ೂೇದ ಮೆೇಲ್ ತಾಯಿ ರಮೆಯ ಬಗ್ಗ್ ಕ್ೇಳಿದಾಗ ಆನ್ಂದ
ತಾಯಿಯ ಮ್ನ್ಸಿನ್ುನ ಅರಿಯಲು ನಾನ್ು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ುನ ಮ್ದುವ್ ಮಾಡ್ೂೆತ್ರೇನಿ ಅಂದ್ಿ ಒಪ್ಪೆೇಯಾ ಅಂತ ಕ್ೇಳಿ ಗ್ೂಂದಲದಲಿಿ
ಕ್ಡವುತಾೆನ್.
ಆದರ್ ಮ್ರುದಿನ್ ರಮೆ ಆನ್ಂದನ್ಲಿಿ ನಿೇವು ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿನ್ುನ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲ್ೇ ಇಲಿ ಎಂದು ದೂರ್ಷಸಿದಾಗ ಆನ್ಂದ ಈಗ ನ್ನ್ನ
ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇರ್ ಆಲ್ೂೇಚನ್ ಇದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುತಾೆನ್ಯೇ ಹ್ೂರತು ಯಾರು ಅಂತ ಹ್ೇಳ್ುವುದಿಲಿ. ಅಲಿಿಗ್ ರಮೆಗ್ ಭ್ಿಮ್ನಿರಸನ್ವಾಗುತೆದ್.
ರಜಾ ಕಳ್ದ ನ್ಂತರ ಆನ್ಂದ ಸೂಚಾವಾಗಿ ವಿನ್ತ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ತಮಿಮಬುರ ಮ್ದುವ್ಯ ವಿಚಾರ ಪಿಸ್ಟಾೆಪ್ಪಸಿದಾಗ ವಿನ್ತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ
ಇರುವಂಥ ಪರಿಸಿಾತ್ರಯನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಾೆ ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ುತಾೆಳ ್...
ಮ್ುಂದುವರ್ಯುವುದು ...
ಅಂಗದಲಿಿ ಎಂಟ್ು ಕಡ್ ಊನ್ವಾಗಿರುವವ ಅಷಾಟವಕಿ. ಜ್ೈನ್ ಕವಿಯ ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತದಲಿಿ ಬರುವ
ಅಮ್ೃತಮ್ತ್ರಯ ಮಾವುತ ಪ್ಪಿಯತಮ್ ಒಬು ಅಷಾಟವಕಿನಾದರ್. ಇನ್ೂನಬು, ಪುರಾಣ ಕಥ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬರುವ
ಅಷಾಟವಕಿ. ಈಗ ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ ಹ್ೂರಟಿರುವುದು ಅವನ್ ಕಥ್ಯೇ.
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಉದಾಾಲಕ ಒಬು ಮ್ಹಾ ಜ್ಞಾನ್ವಂತ ಋರ್ಷ. ವ್ೇದ, ಶಾಸರ ಪುರಾಣಗಳ್ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ್ ಉಳ್ಳವ.
ಅವನಿಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಶ್ಷ್ಾವೃಂದವಿದಾರು. ಆ ಶ್ಷ್ಾವೃಂದದಲಿಿ ಬಹಳ್ ಚುರುಕ್ಲನ್ ಮ್ತುೆ ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣ ಸಾಭಾವದವ ಖಹ್ೂೇದ.
ಉದಾಾಲಕನಿಗ್ ಒಬು ಸುಂದರ ಪುತ್ರಿಯೂ ಇದಾಳ್ು. ಹ್ಸರು ಸುಜಾತ. ಗುರುವಿನ್ ಪುತ್ರಿಯಲಿಿ ಅನ್ುರಕೆನಾಗಿ
ಖಹ್ೂೇದ ಅವಳ್ನ್ನ ಮ್ದುವ್ಯೂ ಆದ.
ಉದಾಾಲಕ ಅವರಿಬುರನ್ುನ ತನ್ನ ಆಶಿಮ್ದಲ್ಿೇ ಇರಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ರೆದಾ. ಅನ್ೂಾೇನ್ಾ ದಾಂಪತಾದ
ಪಿಭಾವದಿಂದ ಸುಜಾತ ಗಭ್ಯವತ್ರಯಾದಳ್ು.
ಸುಜಾತಳಿಗ್ ಪತ್ರಯ ವ್ೇದಶಾಸರಗಳ್ ಶ್ಷ್ಾವೃತ್ರೆ ನ್ಡ್ಯುತ್ರೆರುವಾಗ ಅವನ್ ಮ್ತುೆ ತನ್ನ ತಂದ್ಯಾದ
ಉದಾಾಲಕ ಇವರುಗಳ್ ಜ್ೂತ್ ಕುಳಿತ್ರರುವುದು ಅಭಾಾಸವಾಗಿತುೆ. ಭ್ೂಿಣದಲಿಿರುವಾಗಲ್ೇ ತಂದ್ಯ ಮ್ತುೆ
ತಾತನ್ ಸಂವಾದ ಗಳ್ನ್ೂನ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳತ್ರೆದಾ ಸುಜಾತಳ್ ಗಭ್ಯದಲಿಿ ಇದಾ ಮ್ಗುವಪ ಕೂಡ ಸುವಿಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ
ತ್ರಳಿದು ಪ್ಾಂಡಿತಾ ಪರಿಣಿತನಾಗಿತುೆ.

ಖಹ್ೂೇದ ಜ್ಞಾನಾಜಯನ್ ಪಡ್ವುದರಲಿಿ ನಿಸಿಿೇಮ್ನಾಗಿದಾರೂ ಅವನ್ ಗುರು ಮ್ತುೆ ಮಾವನಾದ ಉದಾಾಲಕನಿಗ್ ಸಮ್ನಾಗದ್ ಆಗಾಗ
ವ್ೇದಮ್ಂತಿ ಪಠಣದಲಿಿ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ತಪುಿ ಮಾಡುತ್ರೆದಾ. ಸುಜಾತ ಬಳ್ಲಿಕ್ಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ರಯ ಆಸರ್ಯಲಿಿ ನಿದಿಿಸುತ್ರೆದಾಾಗ, ಈ
ಉದರದಲಿಿದಾ ಮ್ಗು ಅವನ್ ತಂದ್ಯಾದ ಖಹ್ೂೇದ ಮಾಡುತ್ರೆದಾ ತಪುಿಗಳ್ನ್ುನ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ರತುೆ. ಇನ್ೂನ ಹುಟ್ಟದ ತನ್ನ ಮ್ಗು ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ
ತಪುಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರದುಾವುದು ಖಹ್ೂೇದನಿಗ್ ಮ್ುಜುಗರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತುೆ.
ಒಮೆಮ ಖಹ್ೂೇದ ಶ್ಷ್ಾವೃಂದದ್ೂಡನ್ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಂತಿವನ್ುನ ತಪುಿ ಉಚಛರಿಸಿ ಅದನ್ುನ ಹ್ೂಟ್್ಟಯಲಿಿದಾ ಆ ಮ್ಗುವು
ಸರಿಯಾದ ರಿೇತ್ರ ಉಚಾಛರರಣ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಟ್ಟ ಪಿಸಂಗದಿಂದ ಅವಮಾನಿತಗ್ೂಂಡ್ನ್ಂದು ತ್ರಳಿದು, ಕ್ೂೇಪಗ್ೂಂಡು ಆ ಶ್ಶುವಿಗ್ ಹುಟ್ುಟವಾಗ
ಅಂಗದಲಿಿ ಎಂಟ್ು ಕಡ್ ಊನ್ವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಶಾಪವಿತ್ರೆದಾ ಫಲವ್ೇ ಅಷಾಟವಕಿನ್ ಜನ್ನ್.
ಈ ಪಿಖಂಡ ಪಂಡಿತ ಅಷಾಟವಕಿನ್ ಮ್ುಂದ್ ಜನ್ಕರಾಜನಿಗ್ 'ಅಷಾಟವಕಿ ಗಿೇತ್ಯಿಂದ' ಜ್ಞಾನ್ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದನ್ು. 
ಪುಟ - 9

ರಾ0
ರಾಮ್

ರಾಮನಾಥ್

ಡ ಡ್ಲ ಟಾಬ್ಲ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಗುಂಡ ಸತೆ.
ಹಾಗ್ಂದು ಅವನ್ ಪಕೆದ ಮ್ನ್ಯಲಿಿದಾ ವ್ೈದಾರ್ೇ ಸಟಿಯಫ್ೈ ಮಾಡಿದರು.
ವ್ೈದ್ೂಾೇ ನಾರಾಯಣ್ೂೇ ಹರಿಃ! ನಿಜವ್ೇ; ವ್ೈದಾ, ದ್ೇವ ಇಬುರೂ ಆತುರಗಾರರ್ೇ.
ದ್ೇವನ್ ಆತುರದಿಂದ ಹುಟ್ುಟ, ವ್ೈದಾನ್ ಆತುರದಿಂದ ಸ್ಟಾವು!
“ಆಯೆಲಿಪಿ; ಗುಂಡ ಸತೆ. ಮ್ುಂದ್ೇನ್ು?”
“ಕಾಪಯರ್ೇಷ್ನ್ ವಾಾನ್ ಗ್ ಫೇನ್ು”
ಫೇನಾಯಿಸಿದ್. “ಡ್ಡ್ ವಾಾನ್ ಇವತುೆ ಸಿಗಾಕ್ಲಲಿ. ಸ್ಟಾಏಬಿ ಮ್ಗನ್ ಬಥ್ಯ ಡ್ೇ ಪಂಕಿನ್ ಐತ್. ಅದ್ೆ
ಜನ್ನ್ನ ಕಕ್ೂಯಂಬರಕ್ೆ ವಾಾನ್ೂೆೇಳ್ನ್ನ ಮ್ಡಿಕೆಂಡವ್ಿ. ಯಾರಾನ್ ಸಿೇರಿಯಸ್ಟಾಿಗಿದ್ಿ ನಾಳ್ ಒಗೂಯ ಒಸಿ
ಉಸಿರಿಡ್ೂೆಳ್ಕ್ೆೇಳಿ. ಡಾಕಟ್ುಿಗ್ೇಳಿದ್ಿ ಅಂಗ್ೇ ಒಂದ್ಲ್ೆ ಜಿನ್ ಎಂಟಿಲ್ೇಟ್ರಾಗ್ ಮ್ಡಗಾೆರ್” ಅಲಿಿನ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತೆರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭ್ಾ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವ್ು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

ಸಿಬುಂದಿ ಉವಾಚ.
ಹುಟ್ುಟಹಬುಕ್ೆ ಜನ್ರನ್ುನ ಕರ್ತರಲು ಡ್ಡ್ ವಾಾನ್! ಅದ್ೇನ್ು ಕೂರಿಸಿಕ್ೂಂಡ್ೇ ಬರುತಾೆರ್ೂೇ,
ಮ್ಲಗಿಸಿಕ್ೂಂಡ್ೇ ತರುತಾೆರ್ೂೇ ಎಂದುಕ್ೂಳ್ುಳತೆಲ್ೇ ‘ಪ್ಾಿಚಿೇನಾವಿೇತ್ರ ಕಡ್ಗಾಲ ಸವಿೇಯಸ್’ಗ್ ಫೇನ್
ಮಾಡಿದ್.
“ಇಯಂ ಪ್ಾಿಚಿೇನಾವಿೇತ್ರ. ಸಂಪಿತ್ರ ದಹನ್ಕಾಲಸೂಚಿ ಶ ಿಯಂತಾಂ” ಎಂದಿತು ಅತೆಕಡ್ಯ ದನಿ.

“ದಯವಿಟ್ುಟ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮಾತನಾಡಿ”
“ಓಕ್. ಟ್್ಲ್ ಮಿ”
“ಬಸವನ್ಗುಡಿಯ ಗ್ೂೇವಿಂದಪಿ ರಸ್ಟ್ೆಯ ಮ್ೂರನ್ ನ್ಂಬರ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಗುಂಡ ಅನ್ೂನೇವುಿ ಸತ್ರೆದಾಾರ್”
“ಆಯುೆ. ಅಧಯ ಗಂಟ್್ೇಲಿ ಬತ್ರೇಯವಿ”
ಗಂಟ್್ ಅಧಯವಾಗಿ, ಮ್ುಕಾೆಲಾಗಿ, ಒಂದಾದರೂ ಕಡ್ಗಾಲದ ವಾಾನ್ ನ್ ಸುಳಿವಿರಲಿಲಿ. ಮ್ತ್ೆ ಫೇನಾಯಿಸಿದ್.
“ಸರ್ ಗುಂಡ ಅನ್ೂನೇವಿ ಶವ...”
“ಕಳಿಸಿದ್ವಲಾಿ, ಆಗಲ್ೇ ಹ್ೂೇಯುೆ”
ನ್ನ್ಗ್ೇನ್ೂೇ ಅನ್ುಮಾನ್! “ಒಮೆಮ ಅಡ್ಿಸ್ ಹ್ೇಳಿ ಪ್ಪಿೇಸ್”
“ಗ್ೂೇವಿನ್ಗುಡಿಯ ಬಸಪಿ ರಸ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಗುಂಡ ಅನ್ೂನೇ ಹ್ಸರಿನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಮ್ೂರು ಜನ್ ಸತ್ರೆದಾಾರ್”
“ಥೂ, ಅಲಾಿರಿೇ ಬಸವನ್ಗುಡಿಯ ಗ್ೂೇವಿಂದಪಿ ರಸ್ಟ್ೆಯ ಮ್ೂರನ್ ನ್ಂಬರ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಗುಂಡ ಅನ್ೂನೇವುಿ ಸತ್ರೆದಾಾರ್. ಸತ್ರೆರ್ೂೇವುಿ ಒಬುರ್ೇ”
“ಛ್! ಅನಿಷ್ಠ. ನಾವು ಹ್ೂೇಲ್ಿೇಲ್ ಹ್ಣ ಅಂದ್ೂೆಂಡ್ಿೇ ಇದೂ ರಿೇಟ್್ೈಲ್ೇ. ಆಯುೆ, ಬತ್ರೇಯವಿ.”
ಗುಂಡ ಸತೆ ಕ್ೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟ್್ಗಳ್ಲಿಿ ಡ್ಡ್ ವಾಾನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂತು. ಆತುರದ ವ್ೈದಿಕದ ಸುಬಾುಭ್ಟ್ಟರು ಎಲಿರನ್ೂನ ವಾಾನಿನ್ಲಿಿ ಹತ್ರೆಸಿ,
ಮ್ಗನ್ ಕ್ೈಗ್ ಮ್ಡಕ್ ಕ್ೂಟ್ುಟ ರ್ೈಟ್ ಎಂದ್ೇಬಿಟ್ಟರು. ಸಾಲಿ ದೂರ ಹ್ೂೇದಮೆೇಲ್ ಮ್ಗ
“ಭ್ಟ್ಟರ್ೇ, ಅಪಿನ್ ಹ್ಣ ಹಿಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಕಾರಲಿಿ ಬರತಾೆ?” ಅಂದಾಗಲ್ೇ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ುಟ ಗಾಡಿ ಏರಿದುಾ ಅವರ ಗಮ್ನ್ಕ್ೆ ಬಂದದುಾ. ಮ್ತ್ೆ ರ್ೈಟ್
ಎಬೌಟ್ ಟ್ನ್ಯ ಮಾಡಿ ಗುಂಡನ್ನ್ುನ ಅಂತ್ರಮ್ಸವಾರಿಗ್ ಏರಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಶವವಾಹನ್ ಹರಿಶಚಂದಿ ಫಾಟ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಗ ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಮ್ೂರು ಗಂಟ್್. ವಾಾನ್ ಒಳ್ಹ್ೂೇಗುತ್ರೆದಂ
ಾ ತ್ಯೇ ಅಲಿಿನ್ ಬ್ೂಂಬು ಬಸವಯಾ ವಾಾನ್
ಬಳಿ ಸ್ಟಾರಿ “ಯಾವ ಜಾತ್ರ ಹ್ಣ?” ಎಂದ.
“ಹ್ಣ ಅಂದರ್ ಹ್ಣ. ಸತೆಮೆೇಲ್ ಎಂಥ ಜಾತ್ರ ಬಿಡಯಾ.”
“ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾಾಮಿ. ಸತೂಿ ಜಾತ್ರ ಬಿಡಕಾೆಗಲಿ”
“ಬಾಿಹ್ಮಣ”
“ಹಾಗಾದರ್ ಈ ಸಮಶಾನ್ದಲಾಿಗಲಿ. ಬ್ೇರ್ ಕಡ್ ತ್ೂಗ್ೂಂಡ್ೂಹೇಗಿ”
“ಯಾಕ್?”
“ನಿೇವು ಹ್ಣಕ್ೆ ಸ್ಟಾನನ್ ಮಾಡಿಸಿೆೇರಿ. ಇಲಿಿ ಬ್ೂೇವ್ಯಲ್ ಬಂದ್, ಕಾವ್ೇರಿ ಬರ್ೂೇದು ಮ್ುಂದಿನ್ ಸ್ಟ್ೂೇಮ್ವಾರ”
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...
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ಗುಂಡನ್ನ್ುನ ಹ್ೂತೆ ಶವವಾಹನ್ ಮೆೈಸೂರು ರಸ್ಟ್ೆ ಶವಾಗಾರದತೆ ಹ್ೂರಟಿತು.
ಸಮಶಾನ್ ತಲುಪ್ಪ, ಶವ ಇಳಿಸಿ ಒಳ್ಕ್ೆ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಂಡುಹ್ೂೇದ್ವು. ಅಲಿಿ ಆಗಲ್ೇ ಮ್ೂವತೆಕೂೆ ಹ್ಚುಚ ದಹನಾಕಾಂಕ್ಷಿ ದ್ೇಹಗಳ್ನ್ುನ ಕೂಾನ್ಲಿಿ
ಇಟಿಟದಾರು.
“ಇಷ್ೂಟಂದು ಶವಗಳ್ು... ರ್ೈಲ್ಾೇ ಆಕ್ಲಿಡ್ಂಟ್ ಏನ್ು?”
“ಎಂಥದೂ ಇಲಿ. ಇದು ಈ ಮ್ಸ್ಟಾನ್ಕ್ೆ ಡ್ೈಲಿ ಸ್ಟಾಟಕ್” ಸಿದಿಗ್ ಸಿದಾ ಉವಾಚ.
“ಮ್ತ್ೆ?”
“ಈ ಎಣಗಳಿಗಿಂತ ದ್ೂಡೆ ಎಣಾನ್ೇ ಬಿದಾದ್. ಅದಕ್ೆೇ ಇಂಗ್”
“ಅಂದ್ಿ?”
“ಕರ್ಂಟ್್ೇ ಸತ್ೂೆೇಗದ್. ಇನ್ುನ ಎಣ ಎಲುಿಡ್ೂೇದು”
“ಮ್ತ್ೆ... ನಾವು ತಂದಿರ್ೂೇ ಬಾಡಿ...?”
“ಅಲ್ಿಲಾಿನಾ ಆಕ್ಲುಟ್್ೂಟೇಗಿ. ಕರ್ಂಟ್ು ಬರ್ೂೇದು ಒಂದು ವಾರ ಆಗ್ೂುೇದು. ಆಮೆೇಲ್ ಬನಿನ”
“ಒಂದು ವಾರ ಆಗತಾೆ? ಯಾಕ್?”
“ಕಾಪಯರ್ೇಸನ್ನವುಿ ಕರ್ಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟಿಟಲಾಿಂತ ಕರ್ಂಟ್ಾಫೇಸವುಿ ಫೇಸ್ ಕ್ಲತಾೆಕವ್ಿ.”
ಕಾಪಯರ್ೇಷ್ನ್ ಕಾಸು ಕಟಿಟ, ಕರ್ಂಟ್ಾಫೇಸವನ್ು ಫ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಲ, ಇರುವ ಹ್ಣಗಳ್ ಕೂಾ ಮ್ುಗಿದು ಗುಂಡನ್ ಸರದಿ ಬರುವ ಹ್ೂತ್ರೆಗ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ
ಶವಸಂಸ್ಟಾೆರದ ನ್ಂತರ ಊಟ್ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತ್ರರುವವರೂ ನಾಲುೆ ಜನ್ರ ಭ್ುಜ ಏರುವ ಮ್ಟ್ಟಕ್ೆ ಬಂದಾರ್ಂದು ಯೇಚಿಸುತಾೆ ಗುಂಡನ್ನ್ುನ
ಮ್ತ್ೆ ವಾಾನಿಗ್ ತುಂಬಿಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂರಟ್್ವು.
ವಿಲಿನ್ ಗಾಡಯನ್ ಚಿತಾಗಾರ ತಲುಪುತ್ರೆದಾಂತ್ಯೇ ಹ್ೂರಗ್ ಹರಿಯುತ್ರೆರುವ ನಿೇರು, ಒಳ್ಗ್ ಇರುವ ಮಿಣಮಿಣಮಿಣುಕು ದಿೇಪ ಕಂಡು ‘ಸಧಾ!
ಕರ್ಂಟ್, ನಿೇರು ಎರಡೂ ಇದ್’ ಎಂದು ಸಮಾಧ್ಾನ್ದ ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುತಾೆ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೂೇದ್.
“ಇವತುೆ ಆಗಾಕ್ಲಲಿ. ನಾಳ್ ಬನಿನ” ಎಂದ ಮ್ಸಣದ ಮಾದಯಾ.
“ಯಾಕ್?”
“ಈಗಿರ್ೂೇ ಕರ್ಂಟ್ ನಾಗ್ ಕಾಫ ಕಾಯಿಕೂೆ ಆಗಲಿ”
ಪ್ಾಪ್ಪ ಸಮಶಾನ್ಕ್ೂಹೇದೂಿ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ೇಸ್ ಕರ್ಂಟ್್ೇ!!!
“ಮಾದಣಣ, ಕರ್ಂಟಿಲಿದಿದ್ಿ ಬ್ೇಡ. ಸ್ಟೌದ್?”
“ಅಕೆಪಕೆದವರು ಪರಿಸರಮಾಲಿನ್ಾ ಅಂತ ಕಂಪ್್ಿೇಂಟ್ ಮಾಡಾೆರ್ ಸ್ಟಾರ್”
ಸಕಾಯರಿ ಕಚ್ೇರಿಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ ನ್ನ್ಗ್ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಲೆತು. ಮಾದಯಾನಿಗ್ ಸ್ಟೌದ್ಯಲಿಿ ಸುಡಲು ಅಸಮ್ಮತ್ರ ಇಲಿ. ಅವರಿವರು
ಹ್ೇಳ್ುತಾೆರ್ಂದು ಅವನ್ ತಕರಾರು. ಮಾದಯಾನ್ ಜ್ೇಬಿಗ್ ಐನ್ೂರರ ನ್ೂೇಟ್ು ತುರುಕ್ಲದ್.
“ಬಾಡಿ ಇಳಿಸಿ. ಸ್ಟೌದ್ ತತ್ರೆೇನಿ”
ಹತ್ೆೇ ನಿಮಿಷ್ದಲಿಿ ಸ್ಟೌದ್ಯ ರಾಶ್ ಬಂತು. ಚಟ್ಟ ಸಿದಧವಾಯುೆ. ಗುಂಡನ್ನ್ುನ ಚಟ್ಟದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಲಗಿಸಲು ಎತ್ರೆದ್ವು. ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಒಂದು ಹ್ಣುಣ
ಓಡುತಾೆ ಬಂದು ಆ ಚಟ್ಟದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಲಗಿತು.
ನ್ಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿದಂತ್ ಗುಂಡನಿಗ್ ಎರಡನ್ಯ ಹ್ಂಡತ್ರ ಇರಲಿಲಿ. ಅಲಿದ್ ಸತ್ರಯಡನ್ ಸಹಗಮ್ನ್ ಮಾಡುವ ಪದಧತ್ರಯೂ ನ್ಮ್ಮಲಿಿಲಿ. ನಾವ್ಲಿ
ಮ್ೂಗಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ರಳಿಟ್ುಟಕ್ೂಳ್ುಳವಷ್ಟರಲಿಿ
“ಪರಿಸರದ್ಾೇರ್ಷಗಳಿಗ್ ಧಕಾೆರ. ಸ್ಟೌದ್ ಉಳಿಸಿ, ಮ್ರ ಬ್ಳ್ಸಿ. ಧಕಾೆರಾ ಧಕಾೆರಾ” ಎನ್ುನತಾೆ ಮ್ತೆಷ್ುಟ ಹ್ಂಗಸರು ಚಟ್ಟವನ್ುನ ಸುತುೆವರ್ದು
ಸ್ಟೌದ್ಗಳ್ನ್ುನ ಒಂದ್ೂಂದಾಗಿ ಬ್ೇಪಯಡಿಸಿ ಹ್ೂತುೆ ಹ್ೂರಹ್ೂೇದರು.
“ಮಾದಯಾ, ಯಾರವರು?” ಚ್ೇತರಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಕ್ೇಳಿದ್.
“ಪಕೆದ ಸಿಂನ್ವರು. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಫಿೇ ಸ್ಟೌದ್ ಪಡ್ಯಕ್ೆ ಹಿೇಗ್ ಪರಿಸರ, ಮಾಲಿನ್ಾ ಅಂತ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಸ್ಟೌದ್ ತ್ೂಗ್ೂಂಡ್ೂಹೇಗಾೆರ್”
“ಮ್ುಂದ್?”
“ಸಿವ್ನೇ ಗತ್ರ. ಸ್ಟೌದ್ ಇದಾದ್ಾೇ ಅಷ್ುಟ”
ಗುಂಡನ್ ಶವ ಮ್ತ್ೆ ವಾಾನ್ ಏರಿತು. ಜಿೇವನ್ಹಳಿಳಯ ಸಮಶಾನ್ದತೆ ವಾಾನ್ ಸ್ಟಾಗಿತು.
ಜಿೇವನ್ಹಳಿಳಯ ಸಮಶಾನ್ದ ಬಾಗಿಲಲ್ಿೇ ದ್ೂಡೆ ಫಲಕವೊಂದಿತುೆ. ಅದರಲಿಿ “ಇಂದಿನ್ ಬಾಿಹಮಣ ಶವದಹನ್ದ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಮ್ುಗಿದಿದ್.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ ...
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ಅಲಿಸಂಖಾಾತರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ, ದಲಿತರ ಶವವಾದರ್ ಮಾತಿ ಒಳ್ಕ್ೆ ತನಿನ” ಎಂಬ ಬರಹ ಇತುೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗ್ ಸಂಸ್ಟಾೆರವಿಲಿ ಎನ್ುನತಾೆ
ವಾಾನ್ ಮ್ುಂದುವರ್ಯಿತು.
ಬನ್ಶಂಕರಿಯ ಸಮಶಾನ್ದಲಿಿ ತಣಣನ್ಯ ವಾತಾವರಣ. ಲ್ೂೇಡ್ ಷ್ಡಿೆಂಗ್ ಪಿಯುಕೆ ನಾಲುೆ ಗಂಟ್್ಗಳ್ ಕಾಲ ಕರ್ಂಟ್ ತ್ಗ್ದಿದಾರು. ಮ್ತ್ೆ
ಸ್ಟೌದ್ಗ್ ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಸಲಿಿಸಿದ್ವು. “ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ಆಗತ್ೆ” ಎಂದ ಅಲಿಿನ್ ಪ್ಪೇವನ್.
“ಯಾಕ್?”
“ಸ್ಟೌದ್ಗ್ ಐನ್ೂರು, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡ್ಗ್ ಸ್ಟಾವಿರ, ಸ್ಟಾಏಬಿಿಗ್ ಐನ್ೂರು”
“ನಿನ್ಗ್?”
“ಎಲಾಿನಾ ಉಂಟ್್ೇ? ಸತೆವರ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡ್ೂೇದು ನ್ನ್ನ ಭಾಗ್ೆೇವು”
ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ಕ್ೈಗಿತ್ೆ. ಎಂಟ್ು ಮ್ಣ ಸ್ಟೌದ್ ಬಂತು. ಯಾವುದ್ೇ ಪಿತ್ರಭ್ಟ್ನಾ ಗುಂಪು ಬರಲಿಲಿ.
ಆದರ್...
ಆಕಾಶದಲಿಿ ಮೊೇಡಗಳ್ು ಸ್ಟಾಲುಗಟಿಟದವು.
ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಗುಂಡನ್ನ್ುನ ಹ್ೂತುೆತಂದು ಪ್್ೇರಿಸಿದ ಸ್ಟೌದ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಇಟ್್ಟವು. ಗುಂಡನ್ ದ್ೇಹದ ಮೆೇಲೂ ಒಂದಷ್ುಟ ಸ್ಟೌದ್ ಒಟ್ಟಲಾಯಿತು.
ತುಂತುರು ಹನಿ ಬಿೇಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿತು.
ಗುಂಡನ್ ಮ್ಗ ವಾಾನಿನ್ ಬಳಿ ಸ್ಟಾಗಿ ಚಿತಾಗಿನಯನ್ುನ ಹ್ೂರತಂದ.
ಮ್ಳ್ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಕುಂಭ್ದ್ೂಿೇಣ ಮ್ಳ್. ಜಪ್ಾನಿನ್ಲಿಿ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗಿನ್ ರಭ್ಸ. ಗುಂಡನ್ ದ್ೇಹ ಅಲ್ಿೇ ಬಿಟ್ುಟ ಎಲಿರೂ
ಚಿತಾಗಾರದ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ನಿಂತ್ವು.
ಗಾಳಿ, ಮ್ಳ್ಯ ರಭ್ಸಕ್ೆ ಚಿತ್ ಅಲುಗಾಡಿತು.
ಗಾಳಿ, ಮ್ಳ್ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದರ್ ಚಿತ್ಯ ಅಲುಗಾಟ್ ಜ್ೂೇರಾಯಿತು.
ನ್ೂೇಡುನ್ೂೇಡುತ್ರೆದಾಂತ್ಯೇ ಒಂದ್ೂಂದಾಗಿ ದ್ೇಹದ ಮೆೇಲಿದಾ ಸ್ಟೌದ್ಗಳ್ು ನ್ಲಕ್ೆ ಉದುರಿದವು.
“ಯಾವಾನ್ೂೇ ನ್ನ್ನನ್ನ ಚಟ್ಟದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಲಗಿಸಿದುಾ?” ಎನ್ುನತಾೆ ಗುಂಡ ಎದುಾ ಕೂತ.
ಗುಂಡನ್ ಮ್ಗ ಮ್ೂಛ್ಯಬಿದಾ. ಅವಸರದ ಸುಬಾುಭ್ಟ್ಟರು “ಅಯಾೇ...ದ್ವಾಾ...” ಎನ್ುನತಾೆ ಓಡಿಹ್ೂೇದರು. ಇದಿಾದರ
ಾ ಲಿಿ ಸಾಲಿ ಧ್್ೈಯಯ
ತಂದುಕ್ೂಂಡ ನಾನ್ು ಚಿತ್ಯ ಬಳಿ ಸ್ಟಾರಿ “ಗುಂಡ... ನಿೇನ್ೂ....” ಎಂದ್.
“ಅಯೇಗಾರಾ... ಹ್ಂಡತ್ರ ಮಾಡಿದ ಗಸಗಸ್ಟ್ ಪ್ಾಯಸ ಕುಡಿದು, ಅಭ್ಾಂಜನ್ ಸ್ಟಾನನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಲಗಿದಾರ್ ಸತ್ೆ ಅಂತ
ಎತ್ೂೆಂಬರ್ೂೇದ್ೇನ್ೂೇ...” ಅಬುರಿಸಿದ ಗುಂಡ.
“ಮ್ತ್ೆ... ಪಕೆದ ಡಾಕುರ ನಿೇನ್ು ಸತ್ೆ ಅಂತ ಸಟಿಯಫ್ೈ ಮಾಡಿದರೂ...”
“ಅವನ್ು ಡಾಕಟರ್ ಅಲ್ೂಾೇ, ಪೇಸ್ಟ ಮಾಟ್ಯಂ ಮಾಡ್ೂೇವುನ. ಅವನ್ ಮ್ುಂದ್ ಯಾರನ್ನ ಮ್ಲಗಿಸಿದರೂ ಹ್ಣವ್ೇ ಅಂತ ಅವನ್ ಭ್ಿಮೆ.
ಅಯಾೇ... ಸುಟಿುಡಾೆಯಿದಿಲ್ೂಿೇ...”
ಗುಂಡ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ. ಅವನ್ನ್ುನ ಕಂಡು ಭ್ೂತ ಎಂದು ಚಿೇರಿದ ಅವನ್ ಇಬುರು ಅಣಣಂದಿರು ನಿಜಕೂೆ ಸತುೆಹ್ೂೇದರು. ಇವತುೆ ವಾಾನ್ೂ ಸಿಗಲಿ,
ಸಮಶಾನಾನ್ೂ ಕ್ೂಿೇಸ್ ಆಗಿರತ್ೆ.
ನಾಳ್ ಆ ಅವಳಿ ಶವ ದಹನ್ಕಾಯಯ ಜರುಗಿಸಬ್ೇಕು. ಒಂದಕ್ೆೇ ಇಷ್ುಟ ಕಥ್ ಆಯುೆ. ಇನ್ುನ ನಾಳ್ ಏನ್ೇನ್ು ಕಾದಿದ್ಯೇ ಏನ್ೂೇ....... 

ನೀವ್ೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: 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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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಸುಂದರಾಂಗ್

ಲ್ೇಖಕರು:

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಅದ್ೂಂದು ದ್ೂಡೆ ಕಾಡು, ಜಿಂಕ್ಯಂದು ನ್ದಿಯಲಿಿ ನಿಭ್ಯಯವಾಗಿ ನಿೇರು
ಕುಡಿಯಿತ್ರೆತುೆ,ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ತನ್ನ ಪಿತ್ರಬಿಂಬವನ್ುನ ಕಂಡುಕ್ೂಳ್ುಳತಾೆ ಆನ್ಂದದಿಂದ ತಲ್ಯತ್ರೆ "ಆಹಾ ನ್ನ್ನ
ಎರಡೂ ಕ್ೂಂಬುಗಳ್ು ಅದ್ಷ್ುಟ ಸುಂದರ" ಮ್ತ್ೆ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ತನ್ನ ಕ್ೂೇಡನ್ುನ ಕಂಡು"ಅರ್ ಎರಡೂ ಬ್ೇರ್
ಕ್ೂಂಬಾದರೂ ಅದ್ಷ್ುಟ ಹ್ೂೇಲಿಕ್! ಅದ್ಷ್ುಟ ಕವಲುಗಳ್ು! ಹರಿತವಾದ ಕ್ೂನ್ಗಳ್ು! ಅದ್ಷ್ುಟ ಬಲಿಷ್ಟ!
ಎಂದು ತಲ್ ಎತ್ರೆ ಸುತೆಲೂ ನ್ೂೇಡಿ ಮ್ತ್ೆಮ್ತ್ೆ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ತನ್ನ ಬಿಂಬವನ್ುನ ಜಂಭ್ದಿಂದ
ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡಿತು.
ಹಾಗ್ೇ ಜಿಂಕ್ ನಿೇರುಕುಡಿಯಲು ತಲ್ ಬಗಿೆಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಒಮೆಮ ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡಿತು "ಅರ್ರ್ ನ್ನ್ನ ಕಾಲುಗಳ್ು ಮಾತಿ
ಅದ್ಷ್ುಟ ಸಣಣದಾಗಿವ್ ಛ್! ಥೂ ಸಾಲಿವಪ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲಿ! ನ್ನ್ನ ಕ್ೂಂಬ್ೇ ಚ್ನ್ನ,ನ್ನ್ನ ಕಾಲುಗಳ್ೇಕ್ೂೇ ಬಡಕಲು ಸುಂದರವಾಗ್ೇ
ಇಲಿ"ಎಂದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ೆ ತಾನ್ೇ ಬ್ೇಸರವಪ ಪಟಿಟತು ಹಿೇಗ್ೇ ನಿೇರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದಾಗಲ್ಲಾಿ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗವಾದ ಕ್ೂಂಬುಗಳ್ನ್ುನ
ಕಂಡು ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ಬಾಳ್ುತ್ರೆದಾ ಜಿಂಕ್ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿಯೂ ನ್ೂೇಡದಂತ್ರತುೆ.ಹಿೇಗಿರಲು ಒಂದು ದಿನ್ ಹುಲುಿ ಮೆೇಯುತ್ರೆದಾ
ಜಿಂಕ್ಯನ್ುನ ತ್ೂೇಳ್ವೊಂದು ಅಟಿಟಸಿಕ್ೂಂಡು ಬಂದಿತು. ಜಿಂಕ್ ವ್ೇಗದಿಂದ ಓಡತ್ೂಡಗಿತು,ಗಿಡ-ಮ್ರ-ಪದ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ುಸುಳಿ ಓಡುವಾಗ
ಪದ್ಯಂದಕ್ೆ ಅದರ ಕ್ೂಂಬುಗಳ್ು ಸಿಲುಕ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಗದ್ ವಿಲಿವಿಲಿ ಒದಾಾಡತ್ೂಡಗಿತು, ಇನ್ನೇನ್ು ತ್ೂೇಳ್ ಇದರ ವಾಸನ್ ಗಿಹಿಸಿ
ಸಮಿೇಪ್ಪಸುತ್ರೆತುೆ, ಜಿಂಕ್ಗ್ ತ್ೂೇಳ್ ಬರುತ್ರೆರುವುದು ಕಾಣುತ್ರೆತುೆ, ಪದ್ಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಗದ್ ಜಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ಣಸ್ಟಾಡುತ್ರೆತುೆ, ಸುಲಭ್ವಾಗಿ
ತ್ೂೇಳ್ ವಾಸನ್ ಗಿಹಿಸಿ ಜಿಂಕ್ಯ ಇರುವಲಿಿಗ್ ಬಂದ್ೇ ಬಿಟಿಟತು, ಅದನ್ುನ ಕಂಡು ಜಿಂಕ್ಗ್ ಮ್ತೆಷ್ುಟ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು ಪ್ಾಿಣ ಕಳ್ದುಕ್ೂಳ್ುಳವ
ಸಮ್ಯ ತ್ೂೇಳ್ಗಳ್ು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಪದ್ಯಲಿಿ ಸಿಕ್ಲೆಬಿದಾ ತನ್ನನ್ು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಬ್ೇಟ್್ಯಾಡಿ ಕಾಲು,ಬ್ನ್ುನ,ಹ್ೂಟ್್ಟ ತಲ್ ಎಲಿವನ್ೂನ
ಕ್ಲತುೆಕ್ಲತುೆ ತ್ರನ್ುನವ ದೃಶಾವನ್ುನ ಒಮೆಮ ನ್ನ್ಯಿತು,ಕಾಲು! ಅರ್ ಕಾಲು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಹಿಂದಕ್ೆ ಬಾಗಿಸಿ
ತನ್ನಲಾಿ ಶಕ್ಲೆಮಿೇರಿ ತಳ್ುಳತಾೆ ಹಿಂದ್ ಮ್ುಂದ್ ಜಗುೆತಾೆ ಪದ್ಯಿಂದ ಕ್ೂೇಡನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಛಂಗನ್ ನ್ಗ್ದು ಅಲಿಿಂದ
ಪರಾರಿಯಾಯಿತು,ದೂರದ ಹುಲುಿ ಪಿದ್ೇಶಕ್ೆ ಬಂದು ಭ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದ್ ನ್ೂೇಡುತಾೆ ನಿಂತ್ರತು, ಕಾಲುಗಳ್ು ನ್ಡುಗುತ್ರೆತುೆ.ಒಮೆಮ ಅದರಕಡ್
ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡು ಹ್ಮೆಮ ಪಟಿಟತು,ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಕ್ೂಂಬಿನ್ ಸ್ಟೌಂದಯಯವನ್ುನ ಕಂಡು ಜಂಭ್ದಿಂದಿದ್ಾ ಆದರ್ ಅದರಿಂದಲ್ೇ ಈದಿನ್ ನ್ನ್ಗ್
ತ್ೂಂದರ್ಯಾಯಿತು,ಅದ್ೇ ಕಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ ಅಸಹಾ ಪಡುತ್ರೆದ್ಾ ಅವ್ೇ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅಪ್ಾಯದಿಂದ ಪ್ಾರು ಮಾಡಿತು ಎನ್ುನವುದನ್ನರಿಯಿತು.

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿಾಗ್ಳು


ತ್ೂಗರಿ ಬ್ೇಳ್ ಅಧಯ ಕ್ಲಲ್ೂೇ



ಕಡಲ್ ಬ್ೇಳ್ ನ್ೂರು ಗಾಿಂ



ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದು ಲ್ೂೇಟ್

ರ



ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ ಕಾಯಿ ಹತುೆ, ಶುಂಟಿ - ಗ್ೂೇಲಿ ಗಾತಿ



ಕ್ೂತೆಂಬರಿ ಒಂದು ಕಂತ್, ಐದು ಎಳ್ಸು ಕರಿಬ್ೇವು

ಸಿ



ಜಿೇರಿಗ್ ಒಂದು ಚಮ್ಚ, ಉಪುಿ ಒಂದೂವರ್ ಚಮ್ಚ

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ


ಬ್ೇಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ೂಳ್ದು ನಾಲುೆ ಘಂಟ್್ ನ್ನ್ಸಿ ನ್ಂತರ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬಿುಕ್ೂಳಿಳ



ರುಬಿುದ ಹಿಟಿಟಗ್ ತ್ಂಗಿನ್ತುರಿ,ಶುಂಟಿ,ಹ.ಮೆ.ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲ ಮ್ತ್ೆರುಬಿು



ಹ್ಚಿಚದ ಕ್ೂತೆಂಬರಿ,ಕರಿಬ್ೇವು,ಜಿೇರಿಗ್,ಉಪುಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕ್ೈ ಹಿಡಿಯಲಿಿ ಉಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿಿಯಂತ್ ಹತುೆ/ಹದಿನ್ೈದು ನಿಮಿಷ್ ಹಬ್ಯಲಿಿ
ಬ್ೇಯಿಸಿ



ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

ಬ್ಂದ ಉಂಡ್ಗ್ ಬಿಸಿಯಲ್ಿೇ ತುಪಿ ಸವರಿ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೂಡಿ ನಿೇವಪ ತ್ರನಿನ

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್.

ಇದ ೀನಾಲ
ಇದು

೧. ಕ ೈಕಾಲ್ುಗ್ಳ ೂಂದ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಪಾಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ತಪಿಪಸಿಕ ಳ ೂುೀಕಾಗ್ಲ್ಲ
೨. ಸತತವ್ರನಿ ಸಂತ ೀಲ್ ಮಾತಾೆರ , ತ ಗ ಂಡ ೀರ ಲಾಲ ಮನ ೀಲಿ ತಿಂತಾರ

ಉತತರಕ ಕ
ಪುಟ ೧೪
ನ ೀಡ್
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ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ನಿೇ ಪ್್ಿೇಮಾಲಯವಾಗಿದ್ಾಯಲ್ಿ
ಅಂದು ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಸುರಿಸಿ...
ಪ್್ಿೇಮ್ವ ಲಯ ಮಾಡಿದ್ ಇಂದು
ನ್ನ್ನ ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಉರಿಸಿ...
ನಿನ್ನ ಕಣಣ ಅರಸುತ್ರತುೆ
ಹ್ೂೇದರ್ಲ್ೂಿ ನಿೇನ್ು...
ನಿನ್ನ ಕಾಣದ್ ಆಗುತ್ರೆದ್ಾ
ನಿೇರಿಂದ ತ್ಗ್ದ ಮಿೇನ್ು...
ಆ ಕಡು ಕತೆಲಿಲ್ಿ
ಕಂಡುದ್ಷ್ುಟ ನಾವು
ಸುಖವನ್ಳ್ದು ತಂದಿತೆಲ್ಿ

ಅಂದ ಚ್ಂದ ಕಂದನ್ ಕ್ೂಟ್ುಟ
ಮ್ರ್ಯಾದ್ ನಿೇನ್ು...
ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡು
ಬರಿದಾದ್ ನಾನ್ು... 
ರಚ್ನ : ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲ ೈಡ್)

ಆ ಆಹಾ ನ್ೂೇವು...

ಟ್ಿಕ್ಲೆಗೂ ಗುಂಡನ್ ಕಾರಿಗೂ ಢಿಕ್ಲೆ ಹ್ೂಡ್ಯಿತು, ಸಧಾ ಪ್ಾಿಣ
ಹ್ೂೇಗಲಿಲಿ.
ಟ್ಿಕ್ ಡ್ೈವರ್: ಏಯ್ ಹ್ಡ್ ಲ್ೈಟ್ ಹಾಕ್ಲ ತ್ೂೇರಿಸಲಿಲಾಾ ದಾರಿ
ಬಿಡು ಅಂತ ?
ಗುಂಡ :ಒಯ್ ವ್ೈಪರ್ ಹಾಕ್ಲ ತ್ೂೇರಿಸಲಿಲಾಾ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ?

ಗುಂಡನ್ ಕವಿತ್
ಆನ್ ಮೆೇಲ್ ಕುಂತರ್ ಉಲಾಿಸ....
ಆನ್ ಮೆೇಲ್ ಕುಂತರ್ ಉಲಾಿಸ
ಆನ್ ನ್ಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಕುಳಿತರ್...?
ಆನ್ ನ್ಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಕುಳಿತರ್ ಕ್ೈಲಾಸ

೧. ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಚಾಯಚಿತಿ ಸ್ಟ್ೂಸ್ಟ್ೈಟಿಯ ಗೌರವ ಸದಸಾತಾ ಪಡ್ದ
ಏಷಾಾದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಲೆ(ಕನ್ನಡಿಗ) ಯಾರು?
೨. ವಿಶಾಮ್ಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕ್ ನ್ಲಿಿ ಅತ್ರಹ್ಚುಚ ಛಾಯಾಚಿತಿ ಪಿಕಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ?
ಸರಿ ಉತೆರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೯ ನ್ೂೇಡಿ

ಮತತಷುಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
ಇದ ೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ
೧. ಬಲ್
೨. ಮಿೇನ್ು
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ವಿಶ ಲೀಷಣ

೨೧ನ ೀ ಶ್ತಮಾನದ ಆರ್ಥೆಕ ವ್ಯವ್ಸ ಿ – ಏಷ್ಾಯ ಮತುತ ಪಾಪಂಚ್

ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗ್ೇಂದಿ
ಅನ್ಂತಮ್ೂತ್ರಯ

ಇತ್ರೆೇಚಿನ್ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗು ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಪಂಚದ ಈಗಿನ್ ಹಾಗು ಭ್ವಿಷ್ಾದ ಆರ್ಥಯಕ
ಪರಿಸಿಾತ್ರಯ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಸಾಲಿ ಯೇಚಿಸ್ಟ್ೂೇಣ.
ಕಳ್ದ ಕ್ಲವು ವಷ್ಯಗಳ್ ಆರ್ಥಯಕ ಹಿನ್ನಡ್ಯು ದ್ೂಡೆಣಣನ್ನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿಪಂಚದ ಎಲಿ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹ್ೂಂದಿದ
ರಾಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಆರ್ಥಯಕ ಸಂಕಟ್ಕ್ಲೆೇಡುಮಾಡಿತುೆ, ಇನ್ೂನ ಹಲವು ದ್ೇಶಗಳ್ು ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯತೆ ಮ್ುಖ ಮಾಡಿಲಿ. ಇದಕ್ೆಲಿ ಮ್ುಖಾ ಕಾರಣ ಇತರ
ದ್ೇಶಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಹ್ಚಿಚನ್ ಅವಲಂಬನ್ಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರ್ ಭಾರತ ಮ್ತುೆ ಚಿೇನಾ ದ್ೇಶಗಳ್ು ಹ್ಚಿಚನ್ ಕಾಮಿಯಕ ವಗಯ ಮ್ತುೆ ದ್ೇಶ್ೇಯ
ಉತಾಿದನ್ಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿದ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯನ್ುನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ್ೂಂಡುಬಂದಿದ್.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ Lowy Institute of International Policy ಪಿಕಾರ
ಭಾರತದ ನ್ವ ಪಿಧ್ಾನಿ ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿ ಹಾಗು B. J. P ಸಕಾಯರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಪ್ಾಲಿಗ್ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್. ಕಾರಣ ಮೊೇದಿ ಗ್ಲುವು ಆರ್ಥಯಕ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್, ಒಳ್ಳಯ
ಆಡಳಿತ ಮ್ತುೆ ರಾರ್ಷರೇಯತಾವಾದದ ಭ್ರವಸ್ಟ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಆಧರಿಸಿದುಾ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಿಮ್ುಖ ವಾಣಿಜಾ ಪ್ಾಲುದಾರ ದ್ೇಶಗಳ್ು ಚಿೇನಾ ಮ್ತುೆ ಜಪ್ಾನ್.
ಮೊೇದಿಯವರ ಸಾಳಿೇಯ ವಲಯ ಆಧ್ಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗು ಅವರು ಗುಜರಾತ್
CM ಆಗಿದಾ ಕಾಲದ ಅವರ ಚಿೇನಾ ಮ್ತುೆ ಜಪ್ಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ೆ
ಇಂಬುನಿೇಡುತೆದ್. ಮೊೇದಿಯಂತ್ಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಿಧ್ಾನಿ ಕೂಡ ಜಪ್ಾನ್
ಪಿಧ್ಾನಿಯಂದಿಗ್ ಒಳ್ಳಯ ಸಂಬಂಧ ಹ್ೂಂದಿದಾಾರ್ ಅಲಿದ್ ಹಳ್ಸಿರುವ
ಮೊೇದಿಯವರ ಅಮೆೇರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮ್ೂಲಕ
ವೃದಿಧಯಾಗಬಹುದು.
ಕಳ್ದ ೩ ದಶಕಗಳ್ಲ್ಿೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಬಹುಮ್ತ ಕ್ೂಡುವ ಮ್ತದಾರನ್ ಇಂಥ ತ್ರೇಪುಯ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ೨೦೦೨ ರ ಮ್ತ್ರೇಯ
ಗಲಭ್ಯ ನ್ಂತರ ಅಮೆೇರಿಕ ಮೊೇದಿಯವರನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೂಂಡ ರಿೇತ್ರಗ್ ಈಗ ಪಶಾಚತಾೆಪ ಪಡುತ್ರೆರಬ್ೇಕು. ಮೊೇದಿಯವರು SAARC ದ್ೇಶಗಳ್ು
ಹಾಗು ಚಿೇನಾ, ಜಪ್ಾನ್ ದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಟ್ಟಷ್ುಟ ಪ್ಾಿಮ್ುಖಾತ್ಯನ್ುನ ಸಹಾ ಅಮೆರಿಕಗ್ ನಿೇಡಿದ ಹಾಗ್ ಕಾಣುತ್ರೆಲಿ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ
ರಶ್ಯಾದ್ೂಂದಿಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲಿಿ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕಗಿಂತ ಒಳ್ಳಯದಾಗಿದ್.
ಭಾರತ ಮ್ತುೆ ಚಿೇನಾ ನ್ಡುವ್ ಪ್್ೈಪೇಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಏಕ್ಂದರ್ ಸಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಚಿೇನಾ ಕಾಮಿಯಕ ಆಧ್ಾರಿತ ಮ್ತುೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ
ಉತಾಿದನ್ಯಲಿಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಯಕ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಗ್ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕ್ಲದಾರ್ ಭಾರತ ತನ್ನ ರಫೆನ್ುನ ಬಂಡವಾಳ್, ಸ್ಟ್ೇವಾ ವಲಯ ಮ್ತುೆ ಕೌಶಲಾ ಆಧ್ಾರಿತ
ವಸುೆಗಳ್ ಉತಾಿದನ್ಯಲಿಿ ಹ್ಚಿಚಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್. ಇದನ್ುನ ಎರಡೂ ದ್ೇಶಗಳ್ು ತ್ರಳಿದು ಪರಸಿರ ಸಹಯೇಗದ್ೂಂದಿಗ್ ವತ್ರಯಸಬ್ೇಕು. ಇದಕ್ೆ ತಕೆಂತ್
ರಶ್ಯಾಗ್ ಉಕ್ಿೇನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರ್ಥಯಕ ದಿಗುಂಧನ್ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಶ್ಯಾದಿಂದ ಯುರ್ೂೇಪ ದ್ೇಶಗಳ್ ತ್ೈಲ ಆಮ್ದನ್ುನ
ನಿಲಿಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರ್ ಇತ್ರೆೇಚ್ಗ್ ರಶ್ಯಾ ಹಾಗು ಚಿೇನಾ $೪೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯ ೩೦ ವಷ್ಯಗಳ್ ತ್ೈಲ ಸರಬರಾಜಿನ್ ಒಪಿಂದ
ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಲಿದ್ ಚಿೇನಾ, ಭಾರತ ಮ್ತುೆ ರಶ್ಯಾ ಮ್ೂವರೂ ಸಹ ಅಣುಶಕ್ಲೆ ಹ್ೂಂದಿದ ದ್ೇಶಗಳಾಗಿವ್.
ಆದರ್ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಣದುಬುರಕ್ೆ ಹಾಗು ಭ್ಿಷಾಟಚಾರಕ್ೆ ಸಾಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬ್ೇಕ್ಲದ್. ಇದ್ೇ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ ಚಿೇನಾದಲೂಿ ಇರಬಹುದು.
ಎಲಿವಪ ಏಷಾಾದ ಪಿಮ್ುಖ ದ್ೇಶಗಳ್ ವಿದ್ೇಶಾಂಗ ನಿೇತ್ರ, ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ ನಿೇತ್ರ ಮ್ತುೆ ಆರ್ಥಯಕ ನಿೇತ್ರಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್. ಆದರ್ ಒಟ್ಾಟಗಿ
ಚಿೇನಾ, ಭಾರತ, ಜಪ್ಾನ್ ಹಾಗು ರಶ್ಯಾ ಸಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಏಷಾಾ ಕ್ೇಂದಿಿತ ಆರ್ಥಯಕ ಆಧ್ಾರಿತ ಪಿಪಂಚದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯಬಹುದ್ೇ
ಯೇಚಿಸಿನ್ೂೇಡಿ ಹಾಗು ಕಾದುನ್ೂೇಡಿ. 
ಮಾಹಿತ್ರ ಉಲ್ಿೇಖ:



http://www.lowyinstitute.org/publications/indias-narendra-modi-good-news-australia
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-4304
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೂೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಮೆೀ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ೆ ಅಥಯಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತೆರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಉತೆರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್
ನ್ಮ್ಮ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತೆರ

1. ವಿೇರರೂ ಇರಬಹುದು, ಇವರು ಒಂದು ಪುಣಾಕ್ಷ್ೇತಿದ ಧಮಾಯಧಕಾರಿ
2. ಪುತೂೆರಿನ್ ಈ ನಾಯಕ ಸುಪಿಸಿದಧ ಗಾಯಕ
3. ತುಂತುರು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಕುಂಭ್ದ್ೂಿೇಣ ಎಲಾಿ ನ್ನಿನಂದಲ್ೇ
4. ಕ್ೂಟ್್ೂಟೇನ್ು ಕ್ೂೇಡಂಗಿ, ಇಸ್ಟ್ೂೆಂಡ್ೂೇನ್ು?
5. ಭ್ುವಿಯಲಿಿ ಅವಿತ್ರರುವ್, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ ತ್ಗ್ಯುತಾೆರ್
ಮೆೇಲಿನ್ ಆಯಾ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ನಿಗೂಢ ಪದ ಹುಡುಕ್ಲ












ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ಬಿ.ಆರ್. ವ್ತಸಲ್ ದಾಾರಕನಾಥ್ , ಕ .ಜಿ.ಎಫ್
ಶ್ಾೀಧರ್ ಬಾಣಸಂದಾ, ಕಾಯನ ಬರ
ರಾಘವ ೀಂದಾ ಮ ತಿೆ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು
ಆಶಾ ಫಣಿರಾಜ್, ಬ ಂಗ್ಳೂರು
ರಾಜ ೀಶ್ಾರಿ, ಸಿಡ್ಿ
ಚ್ಂದ್ದಾಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ
ಶ ೈಲಾ ಗ್ಣ ೀಶ್, ಅಬಿಬಗ ರ
ಶ್ಾೀಲ್ಕ್ಷಿಿ ಗಾಯತಿಾ ಪಾಕಾಶ್, ಬ ಂಗ್ಳೂರು
ಅಪಣೆ, ಸಿಡ್ಿ

ಮೆೀ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತತರ

ಭಾರತದ ಉದಾಗಲ ಎಲ್ಿಲೂಿ ಈತನ್ ಹ್ಸರು ಈಗ?

ನಿಮ್ಮ ಉತೆರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಜ ನ್ 25 ತಮಿ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

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

ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೂೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೂ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ
ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ು ತಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೂಡಿಸಿಕ್ೂಂಡಿರುತಾೆರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್

7-11

ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಇದಾರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,
ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತೆಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ

21 – 11

ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮ್ೂನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೂೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೂೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೂೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತು ... 

ರಚನ್: ಪುಷ್ಿ ವ್ಂಕಟ್್ೇಶ್
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ನ್ನ್ಪ್ಪನ್ ಪಯಣ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೭

ಅನುಭವ್

ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ನಾಗ್ಶ ೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲಿಲ ಕ ೈಗ ಂಡ್ದಿ “ಸ ೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನುಭವ್ ಲ ೀಖನದ ಮುಂದ್ದನ ಕಂತು ...

ಅಧಯ ಗ್ೂೇಳಾಕೃತ್ರಯ ಆ ದಿಬುವು ಜಗದಿಾಖಾಾತ ಗ್ೂೇಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ದಿಗ್ರಮೆಯಾಯಿತು. ಎಂತಹ ಅದು್ತ
ನಿಮಾಯಣವಿದು ಎನಿಸಿ ಅದನ್ುನ ನ್ೂೇಡುವ ಆತುರದಲಿಿ ಮ್ುಂದಿನ್ ದೂರ ಸ್ಟಾಗಿದುಾ ತ್ರಳಿಯಲ್ೇ ಇಲಿ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ತಂಗಿದ ಹ್ೂೇಟ್್ಲ್
ನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಗ್ ವಿಶ್ೇಷ್ ಆದಾತ್ ನಿೇಡಿ ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣದ ವಿವರಗಳ್ನ್ನಲಿ ಶ್ೇಕರಿಸಿದರು ಅಲಿಿನ್ ಕ್ಲಸಗಾರರು.
ವಿಸಿಯ, ಅದುುತ, ವ್ಣಿೆಸಲ್ಸಾದಯ:
ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಗ್ೂಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಗ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾದಲಿಿ ಹ್ೂೇದ್ವು. ಅಲಿಿ ಶುಕಿವಾರದಂದು ಉಚಿತ ಪಿವ್ೇಶ. ಬ್ೇರ್ಯ
ದಿವಸಗಳ್ಲಿಿ ೫೦ ಪ್್ೈಸ್ಟ್ ಪಿವ್ೇಶಧನ್! ಹ್ೂರಗಿನಿಂದ ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ಳ್ಯಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೂೇದಂತ್ ಮ್ನ್ ಸೂರ್ಗ್ೂಳ್ುಳತೆದ್.
ಬೃಹತಾೆದ ಚೌಕಾಕೃತ್ರಯ ಕಟ್ಟಡವು ಕ್ಳ್ಭಾಗದಲಿಿದುಾ ಮೆೇಲ್ ಬೃಹತಾೆದ ಗ್ೂಲಾಕೃತ್ರ. ೧೭೦೦ ಚ.ಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳ್ ಈ ಗುಂಬಕ್ೆ ಒಂದಾದರೂ
ಆಧ್ಾರ ಸೆಂಭ್ವಿಲಿ. ಗುಂಬವಪ ಒಳ್ಗ್ೂಂಡಂತ್ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಎತೆರ ೫೪ ಮಿೇಟ್ರ್. ಈ ಗ್ೂೇಳಾಕೃತ್ರಯ ಭಾಗಕ್ೆ "whispering gallery"
ಎನ್ುನತಾೆರ್. ಸುಮಾರು ೩೮ ಮಿೇಟ್ರ್ ವಾಾಸವಿರುವ ಈ ಗ್ೂೇಳ್ದ ಎತೆರ ೨೦ ಮಿೇಟ್ರ್. ಇಲಿಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ಗ್ೂೇಡ್ಗ್ ಪ್ಪಸುಗುಟಿಟದರ್ ಅದರ
ವಿರುದಧ ಬದಿಯಲಿಿ ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ 10 ಸಲ ಅದು ಮ್ರುದನಿಯಾಗುತೆದ್. ಈ ಸ್ಟ್ೂೇಜಿಗಕ್ೆ ಬ್ರಗಾಗಿ ನ್ಮಿೀವಯರಿಗೂ ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೂರಬರಲು
ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ಿೇ ಬರಲಿಲಿ. ನ್ನ್ನ ವ್ೈಯಕ್ಲೆಕ ಅಭಿಪ್ಾಿಯದಲಿಿ ಗ್ೂೇಲ್ ಗುಂಬಜ್ ತಾಜ್ ಮ್ಹಲಿೆಂತಲೂ ಒಂದು ಹ್ಚಿಚನ್ ತಾಂತ್ರಿಕತ್ಯ ಶ್ಿೇಷ್ಠ
ಕಲಾಕೃತ್ರ.
ಬ ಂಗಾಡ್ನಲಿಲ ಪಯಣ:
ಬಿಜಾಪುರದಲಿಿ ಮ್ತ್ೂೆಂದ್ರಡು ಸಾಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡು ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ವ್ೇ ನ್ಮ್ಮಪಯಣವನ್ುನ ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿದ್ವು.
ಮ್ುಂದ್ಹ್ೂೇದಂತ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ್ ಜಳ್ ಹ್ಚುಚ- ಹ್ಚಾಚಗುತ್ರತುೆ. ಅಂದುರಾತ್ರಿ ನ್ಮ್ಮ ನಿಲುಗಡ್ ಕೃಷಾಣ ನ್ದಿಯ ಪಿಸಿದಧ ಅಣ್ಕಟಿಟರುವ
ಆಲಮ್ಟಿಟಯಲಿಿ, ಕ್ೂಠಡಿಗಳ್ು ದ್ೂರಕದ್ ಹ್ೂೇಟ್್ಲಿಿನ್ ಬಾಲೆನಿಯಲ್ಿೇ ಮ್ಲಗಬ್ೇಕಾಯಿತು. ಅಲಿಿ ತ್ರಂದ ಬದನ್ೇಕಾಯಿ ಪಲಾ ಮ್ತುೆ ರ್ೂಟಿಟ
ಇಂದಿಗೂ ಮ್ರ್ಯಲಾರದಷ್ುಟ ರುಚಿಯಾಗಿತುೆ. ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೂಸಪ್್ೇಟ್್ಯಡ್ಗ್ ಪಯಣ. ಚೂಪ್ಾದ ಜ್ಲಿಿಕಲುಿಗಳ್ು ತುಂಬಿದಾ ಇಂಟ್ನಾಾಯಷ್ನ್ಲ್
ಹ್ೈವ್ೇ! ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈಕಲೆಳಿಗ್ ಭ್ರತನಾಟ್ಾ ಕಲಿಸಿತುೆ. ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೆ ಹಲವಾರು ಪಂಚರ್. ಅದರ ರ್ಪ್್ೇರಿ ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ ಬಿಟ್ುಟ ನಾನ್ು
ಆರಾಮ್ವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರದ್ಾ. ಮ್ುಂದ್ ಸಂಗಮ್ ತಲುಪ್ಪದಾಗ ಕೂಡಲಸಂಗಮ್ಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ೂೇ ಬ್ೇಡವೊೇ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಟ್.ಇಷ್ುಟ ಹತ್ರೆರ
ಬಂದಿದ್ಾೇವ್ ಹ್ೂೇಗ್ೂೇಣ ಎಂದು ನಾನ್ು. ಬ್ೇಡ ಎಂದು ನ್ನ್ನಣಣ. ಅಂದಿನ್ ಸಮ್ಯದ ಮಿತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದು ನಾವು ನ್ೂೇಡದ್ೇ
ಇರುವ ಸಾಳ್ವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್.
ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಯುತೆ ಮ್ರುಭ್ೂಮಿಯಂತ್ರದಾ ಸುತೆಲಿನ್ ಪರಿಸರದ ಸ್ಟ್ೂಬಗನ್ುನ ಸವಿಯುತೆ ಬಳಾಳರಿ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಗಿದ್ವು.
ಇಳ್ಕಲಿಿನ್ ಪಿಕೃತ್ರಯಂತೂ ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿತುೆ. ಅಲಿಿಯ ಶ್ಲಾಸಮ್ೂಹ ಅಚಚರಿ ಮ್ೂಡಿಸುವಂತ್ರತುೆ. ಒಂದು ಕಡ್ ಸಂಪಪಣಯ ನಿೇರಸ ಪರಿಸರ,
ಹ್ಬಾುವಿನ್ಂತ್ ಚಾಚಿದಾ ರಸ್ಟ್ೆ. ರಣಗುಡುತ್ರದಾ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್ರತುೆ ದೂರದಲ್ಿಲ್ೂಿೇ ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಮ್ರ! ಮೆೈಲಿಗಲಿನ್ುನ ಲ್ಕೆಇಟ್ುಟಕ್ೂಂಡು
ಆ ಮ್ರವನ್ುನ ತಲುಪ್ಪದಾಗ ಎಂಟ್ು ಕ್ಲಲ್ೂೇಮಿೇಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ಾವು!!
ಮ ರ ೀ ಮ ರು ದ್ದನ:
ಮ್ನ್ಯ ತಲುಪಲು ಉಳಿದಿತುೆ, ಕಾತರವಪ ಹ್ಚಾಚಗುತ್ರೆತುೆ. ಹ್ೂಸಪ್್ೇಟ್್ಯ ತುಂಗಭ್ದಿ ಆಣ್ಕಟ್ುಟ, ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪ್ಾಳ್ುಬಿದಾ
ಅವಶ್ೇಷ್ಗಳ್ನ್ುನ ದಾರಿಯಲಿಿಯೇ ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಾೆ ಚಿತಿದುಗಯದ್ಡ್ಗ್ ಸ್ಟಾಗಿದ್ವು. ಅಂದು ಸಂಜ್ ಗಂಡುಭ್ೂಮಿ ಚಿತಿದುಗಯವನ್ುನ ತಲುಪ್ಪ ನ್ಮ್ಮ
ಪಿಯಾಣದಲಿಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಬಂಧುಗಳ್ ಒಬುರ ಮ್ನ್ಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ವು. ಅವರ ಪ್ಪಿೇತಾಾದರಗಳ್ ವಿಶ್ೇಷ್ ಆತ್ರಥಾ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ
ಗಂಡುಗಲಿಮ್ದಕರಿ ನಾಯಕರ ಮ್ನ್ತನ್ದವರ ವಸುೆ ಸಂಗಿಹಾಲಯಕ್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಅವರ ವಂಶಸಾರನ್ುನ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವು.
ಮ್ತ್ೆ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಡ್ಗ್ ಪಯಣಿಸುತೆ ಹಿರಿಯೂರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ತ್ೂೆೇವಯ ಬಂಧುಗಳ್ ಭ್ೇಟಿ. ನ್ಂತರ ನ್ನ್ನಣಣ ಪಪವಯ-ನಿಯೇಜಿಸಿದಂತ್
ತುಮ್ಕೂರಿನ್ಲಿಿ ಕಡ್ಯ ನಿಲುಗಡ್. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ದ ಪಯಣದ ಉತಾಿಹದಲಿಿ ನಿದ್ಾಯೇ ಬಾರದಂತಾಗಿತುೆ ಏಕ್ಂದರ್ ಅದು
ನ್ಮ್ಮ ಯಶ್ ೇಗಾಥ್ಯ ಅಂತ್ರಮ್ ದಿನ್ವಾಗಿತುೆ.
ಗ್ರಿ ತ ಡ್ಸಿದ ಸಾಧನ !
ಗಣ್ೇಶನ್ದು ನ್ನ್ನ ಊಹ್ಗೂ ನಿಲುಕದ ಉಪ್ಾಯಗಳಿದಾವು. ಇಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ೆೇ ಹ್ೂರಟ್ು ಇಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ೆೇ ಸ್ಟ್ೇರಬ್ೇಕ್ಂಬ
ಯೇಜನ್. ಅದಕಾೆಗಿ ತುಮ್ಕೂರಿನಿಂದ ನ್ಂಜುಂಡ್ೇಶಾರ ಬ್ೇಕರಿಯಲಿಿ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಟ್ೆಟ್ ಮ್ುಂತಾದವುಗಳ್ನ್ುನ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೂಂಡು ಮ್ನ್ಯಡ್ಗ್
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ನ್ಡ್ದ್ವು. ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಚಕಿ ತ್ರರುಗಿದಂತ್ಲಿ ನ್ಮ್ಮ ನ್ನ್ಪ್ಪನ್ ಚಕಿವಪ ತ್ರರುಗಿತುೆ. ಮ್ಹಾನ್ ಪಯಣದ ಮ್ುಕಾೆಯದ ಬ್ೇಸರ ಒಂದ್ಡ್ಯಾದರ್,
ನ್ಮ್ಮವರನ್ುನ ಕಾಣುವ ಉತಾಿಹ ಮ್ತ್ೂೆಂದ್ಡ್. ಮ್ತ್ೆ ದಾಸರಹಳಿಳಯಲಿಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಮ್ತೆಷ್ುಟ ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೂಂಡು ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣದ
ಅಂತ್ರಮ್ ಕಂತನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ವು.
ನಿಯೇಜಿಸಿದ ಸಮ್ಯಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಬಿೇದಿಗ್ ತ್ರರುಗುವಾಗ ಉತಾಿಹ ಮೆೇರ್ ಮಿೇರಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ತುಳಿಯಲು ಆಗದಂತಹ
ಉದ್ಾೇಗ. ದೂರದಿಂದ ನ್ಮ್ಮವರ ಮೊಗ ಕಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ೈಕಲೆಳ್ನ್ುನ ಅಲಿಿಯೇ ಬಿಟ್ುಟ ಓಡಿ ಸ್ಟ್ೇರುವ ತವಕ. ಹ್ತೆವರು, ಒಡಹುಟಿಟದವರು,
ಬಂಧುಗಳ್ು, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಆನ್ಂದದ ಆಲಿಂಗನ್, ಆನ್ಂದ ಭಾಷ್ಿ, ಹ್ಮೆಮಯ ನ್ೂೇಟ್, ಅಭಿಮಾನ್ದ ಹೂವಿನ್ ಹಾರ ಇವ್ಲಿವಪ ಪಟ್ಟ ಶಿಮ್ವನ್ುನ
ಮ್ರ್ಸಿ ಸ್ಟಾಥಯಕತ್ಯ ಭಾವವನ್ುನ ಮೆರ್ಸಿತುೆ. ಸೂಯೇಯದಯಕ್ೆ ಹ್ೂರಟ್ು ಅಂದಿನ್ ಸೂಯಾಯಸೆಮ್ಕ್ೆೇ ಹಿಂದಿರುಗಿದಂತ್ ಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ
ಪಯಣ ಮ್ುಗಿದಿತುೆ; ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ದ ದಿನ್ ಪತ್ರಿಕ್ಯಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಯಶ್ ೇಗಾಥ್ಯಿತುೆ.
ಈ ನ್ಮ್ಮ ಧ್್ೈಯಯ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳಿಗ್ ಕಾರಣಿೇಭ್ೂತರಾಗಿ, ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ಆತಂಕವಿದಾರೂ ಆಶ್ೇವಯದಿಸಿ ಕಳ್ುಹಿಸಿ ಕ್ೂಟ್ಟ ತಂದ್ತಾಯಿಯ ಚರಣಗಳಿಗ್ ವಂದಿಸಿದ್ವು. ಅಣಣನಾಗಿ, ಪೇಷ್ಕನಾಗಿ, ಮಾಗಯದಶ್ಯಯಾಗಿ, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಈ ನ್ನ್ನ ಸ್ಟಾಧನ್ಗ್ ಕಾರಣನಾದ ನ್ನ್ನಣಣ
ಗಣ್ೇಶನಿಗ್( ನ್ನ್ನ ಪ್ಾಲಿನ್ ವಿನಾಯಕ)..??? ಇಪಿತ್ೂೆಂದು ನ್ಮ್ಸ್ಟಾೆರಗಳ್ೇ ಸ್ಟಾಟಿ! ... 

ಈ ಕಂತನ್ುನ ಬರ್ಯುವಾಗ ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲ
ಅವರಿಗ್ ಆರ್ೂೇಗಾ ಸರಿಯಿರದ್ೇ ಬರ್ಯಲು
ಆಶಕೆರಾಗಿದಾಾಗ, ಅವರ ಅಣಣನ್ ಮ್ಗಳಾದ
“ಮಾನ್ಸ” ಳ್ ಸಹಾಯವನ್ುನ ನ್ನ್ದಿದಾಾರ್.
“ಚಿಲುಮೆ ಸಂಪ್ಾದಕ್ಲೇಯ ಮ್ಂಡಳಿಯು”
ಮಾನ್ಸ್ಟಾಳ್ ಕನ್ನಡ ಆಸಕ್ಲೆಗ್ ಧವನಿಗೂಡಿಸಿ
ಬ್ನ್ುನ ತಟ್ುಟತೆದ್ ...
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Some-ಬ್ಂಧಗ್ಳ ರುಚಿ

ಹರಟ

ಲ್ೇಖಕರು:

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೂೆೇಟ್್

ನ್ನ್ನ ಹಾಗು ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಗ್ ಒಂದು ವಷ್ಯದ ಸ್ಟ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಬಂಧ-ಅನ್ುಬಂಧದ ವಿಷ್ಯ ಯೇಚಿಸುತೆ ಯೇಚಿಸುತಾೆ,
ಸಂಬಂಧಗಳ್ನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಹ್ೇಳ್ುತಾೆರ್, ಯಾವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಲಿಸುತಾೆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಚ್ೂಕೆ ಪಿಬಂದದ ಪಿಯತನ.
ಸಂಬಂಧಗಳ್ ಒಡನಾಟ್, ಅದಕ್ೆ ನಾವು ಕ್ೂಡುವ ಆದಾತ್, ನ್ಮ್ಮ ಇಷಾಟನ್ುಸ್ಟಾರಕ್ೆ ಬಿಟಿಟದುಾ. ಸಂಬಧಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ಲವು ಸಲ ಹಳ್ಸಿದ
ಸಂಬಂಧಗಳ್ು, ಒಡ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳ್ು ಅಂತ ಹ್ೇಳ್ುತ್ೆೇವ್. Unbreakable ಸಂಬಂಧಗಳ್ು ಇದಾದ್ಾ ಆದರ್ ಎಲಿಿದ್? ಹಳ್ಸಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ುನ
ಏನ್ು ಮಾಡುವುದು? ಚ್ಲುಿವುದ್ೂೇ ಅಥವಾ fridge ನ್ಲಿಿಡುವುದ್ೂೇ.
ರಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಂಡು ಗಟಿಟಹುರಿ ತ್ಗ್ದು ಕಟಿಟ ಹಾಕುತ್ೆೇವ್.
ಸಂಬಂಧಗಳ್ು ಅಂದರ್, ಅಪಿ ಅಮ್ಮ, ಗಂಡ ಹ್ಂಡತ್ರ, ಅಣಣ ತಮ್ಮ, ಅಕೆ ತಂಗಿ, ಅತ್ೆ ಮಾವ,
ಮೆೈದುನ್ ನಾದಿನಿ ಮಾತಿವ್ೇ? ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರ ಜ್ೂತ್ ಒಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ, ಸಹ್ೂೇದ್ೂಾೇಗಿಗಳ್ ಜ್ೂತ್
ಒಳ್ಳ ಸಂಬಂಧ, ಬಂಧು ಮಿತಿರ ಜ್ೂತ್ ಸಿಹಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ್ು, ಕ್ಲವೊಮೆಮ ಹುಳಿ, ಕಹಿ,
ಕಾರ ಒಗಚು ಆಗುವ ಸಂಭ್ವಗಳ್ು ಉಂಟ್ು.
ಎಷ್ೂಟೇ ಬಾರಿ ಊರಿನ್ ಜ್ೂತ್, ಮ್ನ್ಯ ಜ್ೂತ್, ಓಡಾಡುವ ರಸ್ಟ್ೆಯ ಜ್ೂತ್, ಓದಿದ
ಶಾಲ್ಯ ಜ್ೂತ್, ಮ್ನ್ಯಲಿಿರುವ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ ಜ್ೂತ್ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಸಂಬಂಧಗಳ್ನ್ುನ
ಹ್ೂಸ್ಟ್ದು ಬಿಡುವ್ವು. ಈ ರಿೇತ್ರಯ some ಬಂಧ ನ್ೂೇಡ, ಅದು unbreakable. ಹುಳಿ
ಹಿಂಡಿದರೂ ಸರಿ ಕಾರ ಹಚಿಚದರೂ ಸರಿ, ಮಾಸದ, ಮ್ರ್ಯದ ಮ್ತುೆ ನ್ನ್ಪ್ಪನ್ಲಿಿ ಸದಾ
ಉಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧಗಳ್ು.
ಪಿತ್ರ ನಿತಾ ನ್ೂೇಡುವ ಟಿವಿಯ ಧ್ಾರಾವಾಹಿಗಳ್ಲಿಿ ಬರುವ ಪ್ಾತಿಗಳ್ ಜ್ೂತ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ, ಕಥ್ಗ್, ನ್ಟ್ ನ್ಟಿಯರ ಅಭಿನ್ಯಕ್ೆ
ಮ್ನ್ ಸ್ಟ್ೂೇತು ಅವರುಗಳ್ ಬಗ್ೆ ನ್ಮ್ಮ ಭಾವನ್, ಬ್ಸುಗ್ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ಮಾಪಯಡುತೆವ್. ದಿನ್ ಪತ್ರಿಕ್, ವಾರಪತ್ರಿಕ್, ಕಥ್ ಕಾದಂಬರಿಯ
ಜ್ೂತ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂಥಾ ಸುಮ್ಧುರ.
ಈಗಿನ್ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಫೇನ್ ನ್ಲಿಿರುವ ಗ್ೇಮಿ ಜ್ೂತ್ ಮ್ುಗಿಯಲಾರದ ಸಂಬಂಧ, ದ್ೂಡೆವರಿಗ್ ಫ್ೇಸ್ ಬುಕ್, ಟಿಾಟ್ಟರ್, ಅದು ಇದು
ಹ್ೂಸ ಹ್ೂಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ರಯುಕೆ ಅಂತಜಾಯಲದ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧ.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗ್ ಕುಚಿಯಯ ಜ್ೂತ್ ಫ್ವಿಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಂಟಿಸಿ ಗಟಿಟ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ. ಜ್ೂಾೇತ್ರರ್ಷಗಳಿಗ್, ಪಪಜಾರಿಗಳಿಗ್
ದ್ೇವರ ಜ್ೂತ್ ಸಂಬಂಧ, ವಕ್ಲೇಲರ, ವ್ೈದಾರ ಜ್ೂತ್, ಗುರು ಶ್ಷ್ಾರ ಪವಿತಿ ಬಂಧ, ಪದಗಳ್ಲಿಿ ಮ್ೂಡುವ ಸಂಬಂಧ ಅಲಿ.
ಸಂಬಂಧಗಳ್ ರುಚಿ ಏನ್ೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ುನ ಸರಳ್ವಾಗಿ ಅಥ್ೈಯಸಿ ಸವಿದಲಿಿ ಆಗುತ್ೆ ಭಾಂದವಾದ ಭ್ೂರಿ ಭ್ೂೇಜನ್!! 
ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತಾದ
ಕ ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಯನ್. ಏನ್

ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ”

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೂಂಡುಿ

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೂೆರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೂೆೇಟ್್
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ”

೧. ಸಿ. ರಾಜಗ್ೂೇಪ್ಾಲ್
೨ ಟಿ. ಎಸ್. ಸತಾನ್
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ಸಿಡ್ಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಪಾಾಯೀಜತಾದ ಯುಗಾದ್ದ ಸಂಭಾಮದ ತುಣುಕುಗ್ಳು

ಯುಗ್ ಯುಗಾದ್ದ ಕಳ ದರ ಯುಗಾದ್ದ ಮರಳಿ ಬ್ರುತಿದ ...
ಪುಟ - 20

ಹಿಮ ಮುಚಿುದ ರಸ ತಗ ಉಪ ಪೀಕ ಹಾಕುತಾತರ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಹ್ಚುಚ ಹಿಮ್ ಬಿೇಳ್ುವ ಪಿದ್ೇಶದ ರಸ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಹಿಮ್ ಬಿದಾಾಗ, ಉಪಿನ್ುನ ಸುರಿದು ಹಿಮ್ವನ್ುನ ತ್ರ್ವುಗ್ೂಲಿಸುವ ಚಿತಿಣವನ್ುನ ನಿೇವು ನ್ೂೇಡಿರಬಹುದು.
ಹಿೇಗ್ೇಕ್ ಮಾಡುತಾೆರ್ ಅನ್ೂನೇದಕ್ೆ ಈ ಒಂದು ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ್ೂೇಣ.
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿಾ:
ಒಂದಷ್ುಟ ಉಪುಿ, ಒಂದು ಐಸ್ ಕೂಾಬ್, ಒಂದು ಅಡಿ ಉದಾದ ಟ್್ಾೈನ್ ದಾರ,
ಒಂದು ಲ್ೂೇಟ್ದ ತುಂಬ ತಣಣನ್ಯ ನಿೇರು
ವಿಧಾನ:
ಕಂಠದವರ್ಗೂ ನಿೇರು ತುಂಬಿದ ಲ್ೂೇಟ್ದಲಿಿ ಐಸ್ ಕೂಾಬ್ ಇರಿಸಿ
ಅದರ ಮೆೇಲ್ ದಾರವನ್ುನ ಉದುಾದಾ ಇಡಿ
ನ್ಂತರ ಉಪಿನ್ುನ ಐಸ್ ಕೂಾಬ್ ಮೆೇಲಿರುವ ದಾರದ ಮೆೇಲ್ ತ್ಳ್ುವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ
ಒಂದ್ರಡು ನಿಮಿಷ್ ಹಾಗ್ ಬಿಡಿ.
ನ್ಂತರ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ದಾರದ ಎರಡು ತುದಿಯನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಮೆೇಲ್ತ್ರೆದರ್ ದಾರದ ಜ್ೂತ್ ಐಸ್ ಕೂಾಬ್ ಅಂಟಿಕ್ೂಂಡು ಬರುತೆದ್
ಹಿೀಗ ೀಕ :
ಉಪುಿ, ಹಿಮ್ದ ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ುನ (Melting Point) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತೆದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ದಾರದ ಮೆೇಲ್ ಸಾಲಿ ಉಪುಿ ಹಾಕ್ಲದಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಐಸ್
ಕೂಾಬ್ ಪದರ ಸಾಲಿ ಕರಗುತೆದ್. ಆದರ್ ಸುತೆಲಿರುವ ಮ್ತೆಷ್ುಟ ಐಸ್ ಕೂಾಬ್, ಕರಗಿದ ನಿೇರನ್ುನ ಮ್ತ್ೆ ಘನಿೇಕೃತಗ್ೂಳಿಸುತೆದ್. (Freeze). ಹಿೇಗಾಗಿ, ದಾರಕ್ೆ
ಐಸ್ ಕೂಾಬ್ ಅಂಟಿಕ್ೂಳ್ುಳತೆದ್.
ಹಿಮಾವೃತ ಜಾರು ರಸ್ಟ್ೆಗಳ್ಲಿಿ ಉಪುಿ ಬಳ್ಸಲು ಇದ್ೇ ಕಾರಣ. ರಸ್ಟ್ೆಗಳ್ಲಿಿ ಹಿಮ್ ಬಿದುಾ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಜಾರುವ ಪರಿಸಿಾತ್ರ ಇರುತೆದ್. ಈ ಅಪ್ಾಯವನ್ುನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮ್ತುೆ ಹಿಮ್ವನ್ುನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಲು ಯಥ್ೇಚಚವಾಗಿ ಉಪುಿ ಸುರಿದು, ಕರಗುವ ಬಿಂದುವನ್ುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಬ್ೇಗ ಕರಗುವಂತ್
ಮಾಡುತಾೆರ್. ಹಿೇಗ್ ಸಾಲಿ ಕರಗಿದ ಹಿಮ್ವನ್ುನ ಎತೆಲು ಸುಲಭ್ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಮಿ ಕಾಯೆಕಾಮವಿದಿರ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

Date: 07-06-2014
venue: Bowman hall,Campbell st, Blacktown NSW
Entry $25 & $50 per person
Tickets - Jay Shah 0438 621 590
Anand 0405 436 461

23rd May – 09th June 2014
6:00 PMOnwards

Sunday, 29th June 2014
10am
Bigge Park, Liverpool
Contact number : 96010290, 0412474295
Email : folk108@gmail.com
Ticket Price :

Event Cinemas Liverpool
Date - Sunday 15th June 2014
Time 3.00 pm
Booking - 0401432282
Adult - $15, Children under 18 - $10
(under 5 free - no seat)

Free entry

Fantastic display of lights around Circular
Quay. Don’t miss out the Lighting of the Sails
– Projections on Opera House
Details: http://www.vividsydney.com/

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವ್ರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ೆನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದಾ ಅನಂತಮ ತಿೆ
ಸೂಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೂಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲೆಗಳ್ು
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಯಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೂೆ ಅದರದರ ಕತೃಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ.
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