ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೩, ಸೆಂಚಿಕ ೧೦,ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬

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

ಆರನ ೀಗಯ

… ಪು. ೬

ಕಥಾಚಿಲ್ುಮೆ

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೯

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲ್ುಮೆ ... ಪು. ೧೪

ಆಗ್ನಿಸ್ – ಲನೀಖನ

... ಪು. ೪

ವಿಚಾರ-ವಿಹಾರ

... ಪು. ೧೧

ಪದ ಪುಂಜ/ರಂಗ್ನ ೀಲ್ಲ

ಶಾಯರಿ

... ಪು. ೧೬

ಪಾಾಮಾಣಿಕತ್ನ (ಕಥನ)

... ಪು. ೧೮

ಅತ್ನೆಯ ರನಸಿಪಿ (ಹಾಸಯ)

... ಪು. ೧೭

ವಿಜ್ಞಾನ , ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಏನನೀನು

... ಪು. ೨೧

... ಪು. ೧೩
... ಪು. ೧೫

ಮಾರ್ಚ್ ಬೆಂದ ೇಬಿಟ್ಟಟತು. ವರ್್ದ ಮೊರು ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಮುಗಿಯಹತ್ರಿತು. ಕಾಲವನುನ
ಹಿಡಿಯೇರು ಯಾರೊ ಇಲಿವ ನುನವುದು ಲ ೊೇಕಕ ೆ ತ್ರಳಿದ ವಿರ್ಯ. ಅದರ ಬಗ ೆ ಚರ್ ್ ಬ ೇಕ ?

ಖೆಂಡಿತ ಇಲಿ. ಆದರ ಕಳ ಯುತ್ರಿರುವ ಆ ಸಮಯದ ಜ ೊತ ಗ ಇನ ನೇನನುನ ನಾವು
ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಿದ್ದೇವಿ, ನಮಮನುನ ಏನ ೇನು ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದ ಎನುನವುದರ ಬಗ ಗಿನ ಆಲ ೊೇಚನ
ಖೆಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ನಮೆಮಲಿರಲೊಿ ಇರಬ ೇಕು.
ನಮಮ ಬಾಲಯವನುನ ನ ನಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, “ಆಹಾ! ಅದ ೆಂತಹ ಸುೆಂದರ ದ್ನಗಳ್ು”, ಈಗ ಕಾಲ ಕ ಟ್ುಟಹ ೊೇಯಿತು ಎನುನವುದು
ಮುಖಯವಾಗದ ೇ, ಅೆಂತಹ ಸುೆಂದರ ದ್ನಗಳ್ನುನ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗೊ ಸಿಗುವೆಂತ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ನಮಮ ಬದುಕ್ಲಗ ಅರ್್ವನುನ
ಒದಗಿಸುತಿದ . ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ “ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು” ವ ನುನವ ಆ ಧೇಮೆಂತ ವಾಕಯವು, ಪಾಲಕರಲಿ ಸದಾ
ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬ ೇಕಾದ ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ನ ನಪಿಸುತಿದ .
ಮಮತ , ಸಹನ , ವಾತಸಲಯಭಾವಗಳ್ನುನ ಸಿರೇಯರಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಣವ ೆಂದು ನಾವ ಲಿ ತ್ರಳಿದ್ರುತ್ರಿೇವಿ. ಅದವರ
ವಿಶ ೇರ್ಣವ ೇ ಸರಿ. ಮಾತೃರೊಪಿಯಾದ ಭೊಮಿಯು ತನನ ಸಹಜ ಪಿಕೃತ್ರಯಿೆಂದ ಶ ೇಭಿಸುವಾಗ, ಆ ರಮಯತ ಯನುನ
ಆರಾಧಸದವರಾರು. ಆದರ ಅದ ೇ ಭೊಮಿಗ ತ ೊೆಂದ ರ ಯಾಗುತ್ರಿರುವಾಗಿ ಸುಮಮನ ಕ ೈಕಟ್ಟಟ ಕುಳಿತುಕ ೊೆಂಡರ , ತ ೊೆಂದರ ನಮಗೊ
ಕೊಡ “ಕಟ್ಟಟಟ್ಟದುದ” ಎನುನವುದನುನ ಮರ ಯಬಾರದು. ಭೊಮಿತಾಯಿಯ ಮೆೇಲ ಆಗುತ್ರಿರುವ ತಪುುಗಳ್ನುನ ನಿಲಿಸಿದರ್ೊಟ ನಮಗ ೇ
ಒಳಿತ್ರದ . ಅದಕಾೆಗಿ ಯಾವುದ ೇ ಆಚರಣ ಗ ಸಿೇಮಿತಗ ೊಳಿಸದ ೇ ಅನುದ್ನವೂ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವ ಆೆಂದ ೊೇಲನವ ೇಳ್ಬ ೇಕು ನಮಮ
ಮನಗಳ್ಲಿ.
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕ ಲಸಗಳಿೆಂದ ದ ೊಡಡ ದ ೊಡಡ ಕಾಯ್ಗಳ್ು ಸಾಧ್ಯ. ಪರಿಸರದ ಕಾಳ್ಜಿಯಿಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ನಾವು ಬದುಕುವುದಕ ೆ
ಶುರು ಮಾಡಬ ೇಕಷ್ ಟ. ಆಸ ರೇಲಯನ್ ಬೊಯರ ೊೇ ಆಫ್ ಸಾಟಾಟ್ಟಸಿಟಕ್ಸ – ಈ ಸೆಂಸ ೆಯಿೆಂದ ಲಭಯವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯೆಂತ ೨೦೦೭ ರಲಿ
(ಈಗ ಇನೊನ ಹ ಚಿಿರುತಿದ ), ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಉತುತ್ರಿಯಾಗುವ ವಾರ್ಷ್ಕ ಕಸಕ ೆ ತಲಾ ಒಬು ವಯಕ್ಲಿಯಿೆಂದ ಸರಾಸರಿ ೨ ಟ್ನಿನನರ್ುಟ
ಕ ೊಡುಗ ಎೆಂದು ಗ ೊತಾಿಗುತಿದ . ಅೆಂದರ ಒೆಂದು ವರ್್ಕ ೆ ೨೦೦೦ ಕ .ಜಿ.ಗಳ್ರ್ುಟ ಕಸವನುನ ನಮಮ ಜಿೇವನಶ ೈಲಯಿೆಂದ
ನಿೇಡುತ್ರಿದ್ದೇವಿಯೆಂದರ ಇದು ಯೇಚಿಸಬ ೇಕಾದ ವಿರ್ಯವಲಿವ ೇ. ಪಿಪೆಂಚದ ಬಹುತ ೇಕ ಎಲಿ ದ ೇಶಗಳ್ಲೊಿ ಇದ ೇ ವಯಥ ಯಿದ .
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನವಿ. ಪಿಕೃತ್ರಗ ಹಾನಿಕಾರಕವ ೆಂದು ಸೊಚಿಸಲುಟ್ಟಟರುವ ವಸುಿಗಳ್ನುನ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತಾಿ ಬನಿನ. ನಿಮಗೊ ಒಳಿತೊ. ಭುವಿಗೊ ಒಳಿತು. “ಮರಗಿಡ ಹೊ ಮುೆಂಗುರುಳ್ನು, ತೆಂಗಾಳಿಯ ಬ ರಳ್ ಸವರಿ, ಹಕ್ಲೆ ಗಿಲಕ್ಲ
ಹಿಡಿಸಿದಾಕ ” – ಸಿರೇ ಅೆಂದರ ಅಷ್ ಟೇ ಸಾಕಾಗದು. ಈ ಸಿರೇಯನುನ ರ್ ನಾನಗಿ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು. ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ ್ಳೇಣ. 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪಾಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ ಶ್ಿೇ ಮನಮರ್ ನಾಮ ಸೆಂವತಸರ, ಉತಿರಾಯಣ,

ಎಪಿಿಲ್ ಶ್ಿೇ ಮನಮರ್/ದುಮು್ಖಿ ನಾಮ ಸೆಂವತಸರ,

ಶ್ಶ್ರ ಋತು, ಮಾಘ/ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ

ಉತಿರಾಯಣ, ಶ್ಶ್ರ/ವಸೆಂತ ಋತು, ಫಾಲುೆಣ/ರ್ ೈತಿ ಮಾಸ

05 ಶ – ವಿಜಯಾ ಏಕಾದಶ್

03 ಭಾ - ಪಾಪಮೊೇಚಿನಿ ಏಕಾದಶ್

07 ಸ ೊೇ - ಮಹಾಶ್ವರಾತ್ರಿ

08 ಶು - ರ್ಾೆಂದಿಮಾನ ಯುಗಾದ್, ರ್ ೈತಿ ಮಾಸ, ವಸೆಂತ ಋತು, ಶ್ಿೇ

08 ಭಾ - ಅೆಂ ರಾ ಮಹಿಳಾ ದ್ನ, 09 ಬು – ಅಮಾವಾಸ ಯ/ ಚೆಂದಿ ಗಿಹಣ

ದುಮು್ಖಿ ನಾಮ ಸೆಂವತಸರ ಆರೆಂಭ

10 ಗು - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ/ಶ್ಿೇ ರಾಮಕೃರ್ಣ ಪರಮಹೆಂಸ ಜಯೆಂತ್ರ

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

19 ಶ ಅಮಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶ್

ಸೌರ ಯುಗಾದ್, 15 ಶು - ಶ್ಿೇ ರಾಮ ನವಮಿ, 17 - ಕಾಮದಾ ಏಕಾದಶ್,

23 ಬು - ಹ ೊೇಳಿ ಹಬು, ಹ ೊೇಳಿ ಹುಣ್ಣಣಮೆ

19 ಮೆಂ - ಮಹಾವಿೇರ ಜಯೆಂತ್ರ,

25 ಶು - ಗುಡ್ ಫ ೈಡ

21 ಗು - ಹಜರತ್ ಆಲ ಜನಮ ದ್ನ/ಚತುರ್ಥ್-ಹುಣ್ಣಣಮೆ

26 ಶ - ಹ ೊೇಲ ಸಾಟ್ಡ ೇ್ 27 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸೆಂಡ ೇ

22 ಶು - ಬ ೆಂ ಕರಗ/ಚಿತಾಿ ಪೂಣ್ಣ್ಮಾ/ಅಕೆಮಹಾದ ೇವಿ ಜಯೆಂತ್ರ

27 ಭಾ - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚತುರ್ಥ್ /ವಿಶವ ರೆಂಗಭೊಮಿ ದ್ನ

25 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚತುರ್ಥ್

ಪುಟ - 1

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನನ

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ಒೆಂದು ಹಾಡು ಕ ೇಳಿ ಜಮ್ನಿಯಲಿೆಂದ ಓವ್ಪಿಜ ಭಾರತ, ಬಾೆಂಗಾಿ ಎಲಾಿ ಸುತಾಿಡಿ ಕಡ ಗ ರ್ ನ ೈಗ ಬೆಂದು
ಅಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಭಾಷ್ ? ಎನುನವುದನುನ ತ್ರಳಿಯುವುದ ೇ ಒೆಂದು ಸಾಹಸವಾಗಿ ಅಲಿೆಂದ ನ ೇರ ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿಗ ಬೆಂದು ಶ್ಿೇ ವಿದಾಯಭೊರ್ಣರನುನ
ಭ ೇಟ್ಟಮಾಡಿ ಮತ ಿ ಆ ಹಾಡನುನ ಆಲಸಿ ಆನೆಂದ್ಸಿದ ಘಟ್ನ ಕ ಲವ ೇ ವರ್್ಗಳ್ ಹಿೆಂದ ಕ ೇಳಿದ ವ
ದ ು. ದಾಸರ ಹಾಡು ಅದ ರ್ುಟ ಮೊೇಡಿ ಮಾಡಿತುಿ ಆ
ಕ ೇಳ್ುಗನನುನ ಎೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದ ೇ?
ಸಿಡಿನಯಲಿ ಹತಾಿರು ವರ್್ಗಳಿೆಂದ ನಡ ಯುತ್ರಿರುವ ಪುರೆಂದರ ಆರಾಧ್ನ ಪಿತ್ರವರ್್ದೆಂತ ಈ ವರ್್ವೂ ನಡ ಯಿತು ಅನುನವ
ಮಾತು ಸುಳಾಳಗುತಾಿ ಬರುತ್ರಿದ , ಆತೆಂಕ ಪಡುವ ವಿರ್ಯವಲಿ ಇದು. ಹಿೆಂದ್ನ ಎಲಾಿ ಆರಾಧ್ನ ಗಿೆಂತಲೊ ವಿಭಿನನ ಮತುಿ ಉತಿಮ
ಗುಣಮಟ್ಟದಾದಗಿ ಕೆಂಡಿತು. ಅತುಯತಿಮ ಹಾಡುಗಳ್ ಆಯೆ, ವಿರ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾದ ಕ್ಲೇತ್ನ ಗಳ್ ಸೆಂಯೇಜನ , ಸ ೊಗಸಾದ ಗಾಯಕರ
ಸಮೊಹಗಳ್ು, ಇೆಂಪಾದ ಸೆಂಗಿೇತ ವಾದಯಗಳ್ು, ಎಲಿದಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ರ್ಾಿಗಿ ಒಳ ಳಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧ್ವನಿವಧ್್ಕ. ಇವ ಲಿವೂ ಇರ್ುಟಬ ೇಗ ಮುಗಿಯಿತ ೇ
ಎನುನವರ್ಟರಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಭ ೊೇಜನದ ಏಪಾ್ಡು. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಚೆಂದ್ಿಕಾ ಸುಬಿಹಮಣಯೆಂ ಮತುಿ ಶ್ಿೇಯುತ ಗಿರಿಧ್ರ್ ಕುಟ್ುೆಂಬದವರ ಶಿಮ
ಮೆಚುಿವೆಂರ್ದ ದೇ.
ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ ಅವರ "ನವರಸ" ಎನುನವ ಈ ವರ್್ದ ವಿರ್ಯದ ಬಗ ೆ ನಿೇಡಿದ ಉಲ ಿೇಖ ಇೆಂಗಿಿೇರ್ಷನಲಿದದರೊ
ತುೆಂಬಾ ಸ ೊಗಸಾಗಿತುಿ. ಪಿತ್ರ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲು, ಆಯಾ ರಸಗಳ್ ವಿವರಣ ನಿೇಡುತಾಿ ಶೃೆಂಗಾರ, ಹಾಸಯ, ಅದುುತ, ಶಾೆಂತ, ರುದಿ, ವಿೇರ,
ಕರುಣ, ಭಯಾನಕ ಮತುಿ ಭಿೇಭತಸ ರಸವನುನ ಆಧ್ರಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳ್ು ಒೆಂದ ೊೆಂದಾಗಿ ಕ ೇಳ್ುಗರ ಕ್ಲವಿ ಇೆಂಪಾಗುವುದರ ಜ ೊತ ಗ ಮನಸಿಸಗೊ
ಆಧಾಯತಮದ ಚಿೆಂತನ ಯ ಸಿೆಂಚನದ ಅನುಭವ ನಿೇಡಿತು. ಸೆಂಗಿೇತ ಪಿತಾಮಹ ಶ್ಿೇಪುರೆಂದರ ದಾಸರು ಐನೊರು ವರ್್ಕೊೆ ಹಿೆಂದ ರಚಿಸಿದ
ಪಿಳಾಳರಿ ಗಿೇತ ಗಳ್ು ಮತುಿ ಆಯದ ಒೆಂಭತುಿ ಮುತುಿಗಳ್ ಗಾನಸರಮಾಲ "ನವರತನಮಾಲಕ " ವಾದಯವೃೆಂದದ ಸಮೆೇತ ಮೊವತಿಕೊೆ ಹ ಚುಿ
ಗಾಯಕ ಗಾಯಕ್ಲಯರ ಸಮೊಹದಲಿ ಹಾಡಿದ ಒೆಂಭತುಿ ಹಾಡುಗಳಿೆಂದ ನಾೆಂದ್ಯಾಯಿತು ಕಾಯ್ಕಿಮ.ಇದಾದ ನೆಂತರ ಮಕೆಳ್ು ಹಾಡಿದ
ವೆಂದ್ಸುವುದಾದ್ಯಲ ಗಣನಾರ್ನಾ, ಹರಿನಾರಾಯಣ, ಕೆಂಡ ನಾ ಗ ೊೇವಿೆಂದನಾ ಮತುಿ ತಾರಮಮಯಯ ಕ ೇಳ್ಲು ರ್ ನಾನಗಿತುಿ. ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳ್ು
ರ ೇರ್ಷಮೆ ಲೆಂಗ-ಕುಪುಸತ ೊಟ್ುಟ ಎಲ ಿಡ ಓಡಾಡುವುದ ೇ ನ ೊೇಡಲು ರ್ ನಿನತುಿ.
ಶೃೆಂಗಾರ ರಸಕ ೆ- ಆಡಿಸಿದಳ ಶ ೇಧ , ಹಾಸಯರಸಕ ೆ- ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಕೊಡ, ಅದುುತರಸಕ ೆ- ಅಲಿ ನ ೊೇಡಲು ರಾಮ,
ಶಾೆಂತರಸಕ ೆ- ಭಾಗಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೇ, ರುದಿರಸಕ ೆ- ಕ ೇಳ್ನ ೊೇ ಹರಿತಾಳ್ನ ೊೇ, ವಿೇರರಸಕ ೆ- ವಿೇರಹನುಮ, ಕರುಣಾರಸಕ ೆ- ತ್ರರುಪತ್ರವ ೆಂಕಟ್
ರಮಣ ಮತುಿ ಕರುಣ್ಣಸ ೊೇ ರೆಂಗ , ಭಯಾನಕರಸಕ ೆ- ಅೆಂಜಿಕ್ಲನಾಯತಕ ೊೇ ಮತುಿ ಭಿೇಭತಸರಸಕ ೆ- ಹನುಮೆಂತ ದ ೇವ ಹಿೇಗ ಆಯಾರಸಕ ೆ ತಕೆ
ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಹಾಡಿ ಮನತಣ್ಣಸಿದರು.
ರುಚಿಕರ ಊಟ್ದ ೊೆಂದ್ಗ ಅೆಂತಯಗ ೊೆಂಡ ಅಚುಿಕಟ್ಾಟದ ಈ ಕಾಯ್ಕಿಮವು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಡ ಯಲು ಕಾರಣರಾದ ಎಲಿ
ಕಲಾವಿದರು ಮತುಿ ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರಯವರಿಗ ಲಾಿ ಈ ಮೊಲಕ ಮತ ೊಿಮೆಮ ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ು. 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಮಧವ ನವ್ಮಿ – ವ್ರದ್ದ

ಶ್ಿೇ ಸುಧೇೆಂದಿ
ಪಿತ್ರವರ್್ದೆಂತ ಈ ವರ್್ವೂ ಸಿಡಿನ ಶ್ಿೇ

ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಭಕಿ ಮೆಂಡಳಿಯವರು ಮಾಘ ಮಾಸದಲಿ ಬರುವ
ಶ್ಿೇ ಮಧ್ವನವಮಿಯನುನ ಎಲಿ ಭಕಾಿದ್ಗಳ್ು ಸ ೇರಿ ದ್ನಾೆಂಕ
೨೦/೨/೧೬ ರೆಂದು ಆಬನ್್ ನಲಿರುವ ಶ್ಿೇ ಮೆಂದ್ರದಲಿ
ಆಚರಿಸಿದರು .ಶ್ಿೇಮನ್ ಮಧಾವರ್ಾಯ್ರು ಮಾಘ ಶುದದ
ನವಮಿಯೆಂದು ಬದರಿಯಿೆಂದ ವಾಯಸರ ೊಡನ ವಿಲೇನರಾಗಲು
ಶ್ರ್ಯರಿಗ ಪಿವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶದ್ೆಂದ ಪುರ್ುಗಳ್
ಮಳ ಯಾಗಲು ಅದರಲಿ ಅದೃರ್ಯರಾದರು .ಈ ದ್ನವನುನ ಶ್ಿೇ
ಮಧ್ವನವಮಿ ಎೆಂದು ಆಚರಸಲಾಗುತ ಿ .ಶ್ಿೇ ಆರ್ಾಯ್ರು ಶ್ಿೇ
ವಾಯು ದ ೇವರ ಹಾಗು ಶ್ಿೇ ಭಿೇಮದ ೇವರ ಅವತಾರವ ೆಂದು
ಮಧ್ವಮತವನುನ ಪಾಲಸುವವರು ನೆಂಬುತಾಿರ . ಶ್ಿೇ
ಮಧಾವರ್ಾಯ್ರನುನ ಆನೆಂದತ್ರೇರ್್ರು ಎೆಂದೊ
ಗುರುತ್ರಸುತಾಿರ .
ಹಿೆಂದ್ನ ವರುರ್ದೆಂತ ಈ ಸಲವೂ ಎಲಿ ಭಕಾಿದ್ಗಳ್ು
ಸ ೇರಿದ ಮೆೇಲ ಬ ಳಿಗ ೆ ಸುಮಾರು ೯:೩೦ ಘೆಂಟ್ ಗ ಎಲಿರ
ಸೆಂಕಲು ಮಾಡಿ .ಆಮೆೇಲ ಶ್ಿೇ ವಿಘ್ನೇಶವರನ ಪೂಜ ಯೆಂದ್ಗ
ಶುರು ಮಾಡಿ .ನೆಂತರ ಶ್ಿೇ ಕೃರ್ಣನ ಅಚ್ನ ಹಾಗು ಎಲಿರೊ
ತೆಂದ ವಿಗಿಹ ಗಳ್ನೊನ ಮತುಿ ವಾಯುದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕ
ವಾಯು ಸುಿತ್ರ ಯೆಂದ್ಗ ಆಯಿತು. ವಾಯುದ ೇವರ
ಅಚ್ನ ,ಶ್ಿೇ ಮಧಾವರ್ಾಯ್ರ ಚಿತಿಪಟ್ಗಳಿಗ ಅಚ್ನ ಯನುನ
ಮಾಡಿ , ದೊಪ ದ್ೇಪಾದ್ಗಳಿೆಂದ ಸುದ್ೇಘ್ ಪೂಜ ಸುಗೆಂಧ್
ದಿವಯಗಳಿೆಂದ ಹಾಗೊ ಪಿಸಾದದ ನ ೈವ ೇದಯ ದ ೊೆಂದ್ಗ
ಮೊದಲನ ೇ ಹೆಂತದ ಪೂಜ ಮುಗಿಯಿತು.

ತದನೆಂತರ ಶ್ಿೇ ಆರ್ಾಯ್ರ ಶ್ಿೇ ಮಧ್ವ ವಿಜಯದ ಮೊದಲನ ಅಧಾಯಯ, ಶ್ಿೇ ಕ್ಲಿರ್ಣನಾಮವಳಿ, ದಾವದಶ ಸ ೊಿೇತಿ, ಶ್ಿೇ
ಮಧ್ವನಾಮ, ಶ್ಿೇ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಸಾವಮಿಗಳ್ ಸ ೊಿೇತಿಗಳ್ನುನ ಹ ೇಳಿದರು. ನೆಂತರ ಭಕಾಿದ್ಗಳ್ು ದ ೇವರ ಹಾಡುಗಳ್ು ಮತ ಿ ಈ ವರ್್ದ
ವಿಶ ೇರ್ ಮಕೆಳಿೆಂದ ಶ್ಿೇ ಮಧಾವರ್ಾಯ್ರ ಜಿೇವನವನುನ ಚಿಕೆದಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಹಾಗು ದ ೇವರ ನಾಮಗಳ್ು .ಕ ೊನ ಯದಾಗಿ
ಮಹಾಮೆಂಗಳ್ರತ್ರ ಮತುಿ ಎಲಿ ಪಿಸಾದಗಳ್ನುನ ನ ೈವ ೇದಯ ಮಾಡಿ ಮೆಂತಿಪುರ್ುದ ೊೆಂದ್ಗ ನಮಸಾೆರ ಮಾಡಿ ಪೂಜ ಯ
ಕಾಯ್ಕಿಮಗಳ್ು ಮುಗಿಯಿತು.
ಹ ೊರಗ ಪುರ್ೆಳ್ವಾದ ಪಿಸಾದ ವಿನಯೇಗ ಬಿಸಿಬ ೇಳ ಭಾತ್, ಮೊಸರನನ, ಕ ೊೇಸೆಂಬರಿ ಹಾಗು ಶ್ಿೇ ಮಧ್ವನವಮಿ ಹಯಗಿಿೇವ
ವಿಲಿದ ಮುಗಿಯದು .ಇದನುನ buffette ಮೊಲಕ ವಿತರಣ ಮಾಡಿ (ಜಾಗದ ಕ ೊರತ ಯಿೆಂದ) ಮುೆಂದ ಬಾಳ ಯಲ ಊಟ್ವನುನ ಮಾಡಲು
ಮೆಂಡಳಿ ಶಿಮಿಸುತ್ರಿದ . ಕ ೊನ ಗ ಮೆಂಡಳಿಯವರು ದ ೇವಸಾೆನವನುನ ಸವಚಿ ಗ ೊಳಿಸಿ ಆನೆಂದ ಗ ಲುವಿನ ನಗ ಬಿೇರುತಾಿ ಅವರವರ
ಮನ ಗಳಿಗ ನಿಗ್ಮಿಸಿದರು. 
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ಪೌರಾಣ

ರನ ೀಮ್ ನಗರದ ಕನನಯ ಆಗ್ನಿಸ್
ಆಗ ನಸ್

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧ್ುಸೊದನ

ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ದೃರ್ಷಟಯಲಿ ಭಾರತದ ಪತ್ರವಿತ ಯರ ವಿಶ ೇರ್
ಗುಣವ ೆಂದರ ‘ಪತ್ರಯೇ ಪರದ ೈವ’ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿ ಅದರೆಂತ ಬಾಳ್ುವುದು. ಆದರ
ಇದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ ‘ಪರಮಾತಮನ ೇ ನನನ ಪತ್ರ’ ಎೆಂಬ ಅನುಪಮ ಭಾವನ ಯನುನ
ಗಮನಿಸಿದರ , ತಕ್ಷಣ ನಮಮ ನ ನಪಿಗ ಬರುವುದು ಕ ೇವಲ ಮೊವರು: ಶ್ಿೇರೆಂಗದ
ರೆಂಗನಾರ್ನ ೇ ತನನ ಪತ್ರ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿದ ಗ ೊೇದಾದ ೇವಿ (ಆೆಂಡಾಳ್), ಶ್ಿೇಶ ೈಲದ
ಮಲಿಕಾಜು್ನನ ೇ ತನನ ಒಡ ಯ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣ್ಣಸಿದ ಅಕೆಮಹಾದ ೇವಿ ಮತುಿ
ಗಿರಿಧ್ರ ಗ ೊೇಪಾಲನ ೇ ತನನ ವಲಿಭನ ೆಂದು ನ ನಸಿದ ಮಿೇರಾಬಾಯಿ.
ಕ ೈಸಿ ಧ್ಮಿೇ್ಯರಲೊಿ ಹಿೇಗ ಭಾವಿಸುವುದು ಅಪರೊಪವಲಿ. ಒೆಂದು
ಕಾಯಥ ೊಲಕ್ ಸನಾಯಸಿನಿಯರ ಸಮುದಾಯವ ೇ ತಮಮನುನ ಕ್ಲಿಸಿನ ವಧ್ುಗಳ್ು (Brides
of Christ) ಎೆಂದು ಕರ ದುಕ ೊಳ್ುಳತಿದ . ಹಾಗ ಕ್ಲಿಸಿನ ೇ ತನನ ವರ ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡವರಲಿ, ರ ೊೇಮ್ ನಗರದ ಆಗ ನಸ್ ಅತಯೆಂತ ಪಾಿಚಿೇನರಲಿ ಒಬುಳ್ು.
ಆಗ ನಸ್ ಕ್ಲಿ.ಶ. 291 ರಲಿ ಶ್ಿೇಮೆಂತ ದೆಂಪತ್ರಗಳಿಗ ಜನಿಸಿದಳ್ು ಅವರ
ತೆಂದ ತಾಯಿಗಳ್ು ಕ ೈಸಿರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ ರ ೊೇಮನನರು ಕ್ಷುದಿಧ್ಮಿ್ಗಳ್ು
(pagans) ಮಾತಿವಲಿ, ರ ೊೇಮ್ ಚಕಾಿಧಪತಯದಲಿ ಕ ೈಸಿಧ್ಮ್ವನುನ ಪಾಲಸುವುದ ೇ
ದ ೊಡಡ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ್ದತು. ಈ ಕಾರಣದ್ೆಂದ ಅಲಿದದ ಕ ೈಸಿರು ತಮಮ ಮತವನುನ
ರಹಸಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ರಿದದರು.

ಆಗ ನಸ್ ಬಲು ರ್ ಲುವ ಯಾದ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ್ ಕ ೈಹಿಡಿಯಲು ಕಾತುರರಾಗಿದದ ಯುವಕರ ಷ್ ೊಟೇ, ಅವಳ್ನುನ ತಮಮ ಮನ ಯ ವಧ್ುವಾಗಿ
ತರಲು ಬಯಸಿದ ಗಣಯರ ಮನ ಗಳ ಷ್ ೊಟೇ! ಅವಳ್ ಅನನಯ ಪಿಿೇತ್ರಯಾದರ ೊೇ ದ ೇವರಿಗ ಮಾತಿವ ೇ. “ಪಾಿಣ ಹ ೊೇದರೊ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದ್ಲಿ”
ಎೆಂಬುದ ೇ ಅವಳ್ ನಿಧಾ್ರ. ಯಾರಾದರೊ ಮದುವ ಯ ವಿರ್ಯವನುನ ಪಿಸಾಿಪಿಸಿದಾಗ ಅವಳ್ಲಿದದ ಉತಿರ ಒೆಂದ ೇ: “ಯೇಸು ಕ್ಲಿಸಿನ ೇ ನನನ
ಪತ್ರ”. ಇದರಿೆಂದ ಅವಮಾನಿತರಾದ ಕ ಲವು ಯುವಕರು “ಈಕ ಕ ೈಸಿ ಧ್ಮಿೇ್ಯಳ್ು” ಎೆಂದು ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಪಟ್ಟ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ದೊರಿಡಲು
ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪಾಿೆಂತಯದ ರಾಜಯಪಾಲನ ಮಗನಾದ ಪಿಕ ೊೇಪನು ತನನನುನ ಮದುವ ಯಾದರ ಬಗ ಬಗ ಯ ವಸರ, ಆಭರಣ ಏನು
ಬ ೇಕಾದರೊ ಕ ೊಡುತ ಿೇನ ೆಂದು ಎರ್ುಟ ಆಸ ಗಳ್ನುನ ತ ೊೇರಿಸಿದರೊ, ಆ ಬಾಲಕ್ಲ “ನನನನುನ ಆ ಜಗದ್ೇಶನಿಗ ಕ ೊಟ್ಾಟಗಿದ ” ಎೆಂದ ೇ ಉತಿರ
ಕ ೊಡುತ್ರಿದದಳ್ು. ಇದರಿೆಂದ ಕ ೊೇಪಗ ೊೆಂಡ ಪಿಕ ೊೇಪನು ಅವಳ್ನುನ ತನನತೆಂದ ಯ ಬಳಿಗ ಎಳ ದು ತೆಂದು “ಇವಳ್ು ಕ ೈಸಿಳ್ು, ಇವಳ್ನುನ ಶ್ಕ್ಷ್ಸಿ”
ಎೆಂದು ಆಗಿಹ ಮಾಡಿದನು.ರಾಜಯಪಾಲನೊ “ನಿನನ ಧ್ಮ್ವನುನ ತಯಜಿಸಿದರ ನಿನಗ ಅಮೊಲಯವಾದ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳ್ನುನ ಕ ೊಡುತ ೇಿ ನ ” ಎೆಂದು
ಪಿಲ ೊೇಭಿಸಲು ಯತ್ರನಸಿದನು. ಅವಳ್ು ಮಣ್ಣಯಲಲಿ.
ಅನೆಂತರ ನಾಯಯಾಧಕಾರಿ ಸ ೆಂಪ್ಿೇನಿಯಸ್ ಎೆಂಬುವನು ವಿರ್ಾರಣ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗ ಸೆಂಕ ೊೇಲ ಗಳ್ನುನ ತ ೊಡಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ
ಹಾಕುವೆಂತ ತ್ರೇಪಿ್ತಿನು; ಇದರಿೆಂದಲೊ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಲಲಿ. ಕ ೊನ ಗ ಅವಳ್ನುನ ವಿವಸರಮಾಡಿ ಬಿೇದ್ಗಳ್ಲಿ ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊೇಗಿ ಸೊಳ ಗ ೇರಿಯಲಿ ಬಿಟ್ುಟಬರುವೆಂತ ಆಜ್ಞ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವಳ್ ತಲ ಗೊದಲು ಉದದವಾಗಿ ಬ ಳ ದು ದ ೇಹವನ ನಲಿ ಮುಚಿಿ ಅವಳ್
ಮಾನವನುನ ಕಾಪಾಡಿತು! ಅವಳ್ ಮೆೇಲ ಬಲಾತಾೆರ ಮಾಡಲು ಯತ್ರನಸಿದವರು ಇದದಕ್ಲೆದದೆಂತ ೇ ಕುರುಡರಾದರು!
ಕ ೊನ ಗೊ ಅವಳಿಗ ಮರಣದೆಂಡನ ವಿಧಸಲಾಯಿತು. (ಈ ತ್ರೇಪಿ್ತಿವನು ಸ ೆಂಪ್ಿೇನಿಯಸಸನ ೊೇ, ಬ ೇರ ಯವರ ೊೇ ಎೆಂಬಲಿ
ವಿವಾದವಿದ . ಏಕ ೆಂದರ ಒೆಂದು ದೆಂತಕಥ ಯ ಪಿಕಾರ ಸ ೆಂಪ್ಿೇನಿಯಸಸನ ಮಗನು ಇದದಕ್ಲೆದದೆಂತ ಮೃತನಾಗಲು, ಆಗ ನಸ್ ದ ೇವರನುನ ಪಾಿರ್ಥ್ಸಿ
ಅವನನುನ ಮತ ಿ ಬದುಕ್ಲಸಿದಳ್ೆಂತ . ಆದದರಿೆಂದ ಸ ೆಂಪ್ಿೇನಿಯಸಸನು ಅವಳ್ನುನ ಶ್ಕ್ಷ್ಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು).
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಅಗ ನಸಸಳಿಗ ಮರಣದೆಂಡನ ಯ ತ್ರೇಪಿ್ನಿೆಂದ ಸವಲುವೂ ದುುಃಖವಾಗಲಲಿ. ಮದುವ ಯಾಗಲು ಹ ೊೇಗುತ್ರಿರುವ ವಧ್ುವಿನೆಂತ
ಸೆಂತ ೊೇರ್ದ್ೆಂದ್ದದಳ್ು. ಆದರ ಆ ಸುೆಂದರ ಬಾಲಕ್ಲಯು ವಧ್ಸಾೆನಕ ೆ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿರುವುದನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರಿದದ ಬಹು ಮೆಂದ್, ಅವರು
ಕ್ಲಿಸಿದ ವೇರ್ಷಗಳಾದದರೊ ಸಹ, ಶ ೇಕದ್ೆಂದ ರ ೊೇದ್ಸತ ೊಡಗಿದರು.
ನಾಲುೆ ರಸ ಿಗಳ್ು ಸ ೇರುವ ಒೆಂದು ರ್ೌಕದಲಿ ಮರದ ಕೆಂಭವನುನ ನ ಟ್ುಟ, ಅಗ ನಸಳ್ನುನ ಅದಕ ೆ ಕಟ್ಟಟದರು. ಸುತಿಲೊ ಒಣ ಕಟ್ಟಟಗ ಗಳ್ನುನ
ಪ ೇರಿಸಿ ಅವಕ ೆ ಬ ೆಂಕ್ಲ ಹಚಿಿದರು. ಮೊದಮೊದಲು ಕಟ್ಟಟಗ ಗಳ್ು ಹ ೊತ್ರಿಕ ೊಳ್ಳಲ ೇ ಇಲಿ; ಅನೆಂತರ ಹ ೊತ್ರಿಕ ೊೆಂಡರೊ, ಜಾವಲ ಗಳ್ು ಅವಳ್ನುನ
ಸ ೊೇೆಂಕಲಲಿ. ಇದರಿೆಂದ ರ ೊೇಸಿಹ ೊೇದ ಅಧಕಾರಿಯಬುನು ತನನ ಖಡೆದ್ೆಂದ ಅವಳ್ ಕುತ್ರಿಗ ಗ ಪಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಾಪವರಿಯದ
ಹುಡುಗಿಯನುನ ಸೆಂಹರಿಸಿದನು. ಈ ಘಟ್ನ ಸೆಂಭವಿಸಿದುದ 21 ಜನವರಿ 304. ಆಗ ಅವಳಿಗ 13 ವರ್್ ಕೊಡ ಆಗಿರಲಲಿ.
ಅಗ ನಸಳ್ನುನ ರ ೊೇಮಿನಿೆಂದ ಮೆೆಂಟ್ಾನ ಎೆಂಬ ಊರಿಗ ಹ ೊೇಗುವ ದಾರಿಯ (ವಿಯ ನ ೊೇಮೆೆಂಟ್ಾನ) ಬದ್ಯಲಿ ಸಮಾಧಮಾಡಿದರು.
ಇದಾದ ಕ ಲವು ದ್ನಗಳ್ನೆಂತರ ಆಗ ನಸಳ್ ದಾದ್ಯ ಮಗಳಾದ ಎಮೆರ ನಿಿಯಾನ ಎೆಂಬುವಳ್ು ಆ ಸಮಾಧಯ ಬಳಿ ಪಾಿರ್ಥ್ಸುತ್ರಿದದಳ್ು. ಇದನುನ
ಕೆಂಡ ಕ ಲವರು ಅವಳಿಗ ಅಲಿೆಂದ ತ ೊಲಗಲು ಹ ೇಳಿದರು. ಅವಳ್ು ಅದಕ ೆ ಕ್ಲವಿಗ ೊಡದ , ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕ್ಲಯನುನ ಕ ೊೆಂದದದಕಾೆಗಿ ಅವರನ ನೇ
ತ ಗಳಿದಳ್ು. ಇದರಿೆಂದ ಕುಿದಧರಾದ ಆ ಜನರು ಅವಳ್ನುನ ಕಲುಿಗಳಿೆಂದ ಹ ೊಡ ದು ಅಲ ಿೇ ಸಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಪಯಾ್ಸವ ೆಂದರ , ಈ ಕ ೊಲ ಗಳ್ು ನಡ ದ ಕ ೇವಲ ಎರಡು ವರ್್ಗಳ್ ನೆಂತರ, ಕ್ಲಿ.ಶ. 306 ರಲಿ, ಕಾನ್ಸಟೆಂಟ್ ೈನ್ ಎೆಂಬುವನು
ರ ೊೇಮ್ ಸಾಮಾಿಜಯದ ಚಕಿವತ್ರ್ಯಾದನು. ಚರಿತ ಿಯ ವಿದಾಯರ್ಥ್ಗಳಿಗ ತ್ರಳಿದ್ರುವೆಂತ ಇವನು ಕ್ಲಿ.ಶ. 312 ರಲಿ ತಾನ ೇ ಕ ೈಸಿ ನಾದುದು
ಮಾತಿವಲಿ, ಸಾಮಾಿಜಯದ ಎಲ ಿಡ ಯೊ ಕ ೈಸಿರಿಗ , ಅವರ ಧ್ಮ್ದ ನಿಮಿತಿ, ಯಾವ ತ ೊೆಂದರ ಯೊ ಆಗಬಾರದ ೆಂದು ಘ್ೊೇರ್ಷಸಿದನು (ಮಿಲನ್
ನಗರದ ರಾಜಶಾಸನ, ಕ್ಲಿ.ಶ. 313). ಹುತಾತಮಳಾದ ಆಗ ನಸ್ ಅದ ೇ ಶತಮಾನದಲಿ ಸೆಂತಳಾದಳ್ು.
ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಮೊಯಸಿಯೆಂ ನಲಿ ರಾಜವೆಂಶಕ ೆ ಸ ೇರಿದ ಒೆಂದು ಬೆಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲದ . ಇದರ ಮೆೇಲ ಆಗ ನಸ್ ಜಿೇವನದ ಕ ಲವು ಘಟ್ನ ಗಳ್ನುನ
ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ . ಆಗ ನಸ್ ಮತುಿ ಎಮೆರ ನಿಿಯಾನ ಇಬುರ ಚಿತಿಗಳ್್ ಈ ದೃಶಯಗಳ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತಿವ .
ಅಗ ನಸಳ್ನುನ ಬಾಲ ಯರ, ಪಾವಿತಿಾದ, ಅರ್ವಾ
ಆಗ ನಸ್ ಳ್ ಜಿೇವನ ಚಿತಿವಿರುವ ಬೆಂಗಾರದ ಪಾತ ಿ

ಬಲಾತಾೆರಕ ೆ ಒಳ್ಗಾದವರ ಪ್ೇರ್ಕ ಸೆಂತಳ್ನಾನಗಿ
ಪರಿಗಣ್ಣಸುತಾಿರ . ಈಗ ಮತ ೊಿಮೆಮ ಆಗ ನಸಳ್ ಚಿತಿವನುನ
ಗಮನಿಸಿದರ ಅದರಲಿ ಮುಗಧತ ಯ ಕುರುಹಾದ
ಕುರಿಮರಿ ಮತುಿ ಬಲದಾನವನುನ ಪಿತ್ರಬಿೆಂಬಿಸುವ
ತಾಳ ಗರಿಯನುನ ನ ೊೇಡಬಹುದು.
ಪರಮಾತಮನ ೇ ತನನ ಪತ್ರ ಎೆಂಬ ಭಾವನ
ಮಾತಿವಲಿದ , ಕ ೇವಲ ಹದ್ಮೊರು ವರ್್ದ
ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಗಲ ೇ ಇಹಲ ೊೇಕವನುನ ತಯಜಿಸಿದ
ಗ ೊೇದಾದ ೇವಿಯ (ಆೆಂಡಾಳ್) ಕಥ ಗೊ, ಸವ್ಸವನೊನ
ತ ೊರ ದು ಕ ೇವಲ ಕ ೇಶಾೆಂಬರಿಯಾಗಿ ಕಲಾಯಣಕ ೆ
ಹ ೊರಟ್ ಅಕೆಮಹಾದ ೇವಿಯ ಜಿೇವನಕೊೆ, ಆಗ ನಸಳ್
ಬಾಳಿನಲಿ ನ ೇರವಾದ ಸಾಮಯಗಳಿವ ಯಲಿವ ೇ? 
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ಆಹಾರ - ಆರನ ೀಗಯ

ಅರಿಸಿನ – ಚಿನಿದ ಬಣಣ, ಚಿನಿದ ಗುಣ

ಮದಾಿಸ್ ಅರಿಸಿನ

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

ಅತಯೆಂತ ಪಾಿಚಿೇನ ಸಾೆಂಬಾರ ಪದಾರ್್ಗಳ್ಲಿ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿ ಕೊಡ
ಒೆಂದು. ಸುಮಾರು 4000 ವರ್್ಗಳ್ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಇದನುನ ಅಡಿಗ ಗೊ, ಧಾಮಿ್ಕ
ಆಚರಣ ಗಳಿಗೊ, ಔರ್ಧಯಾಗಿಯೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರಿದದರೆಂತ . ಭಾರತ್ರೇಯ
ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ ಮದುವ , ಮುೆಂಜಿ, ಹಬುಗಳ್ು ಮುೆಂತಾದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ
ಆಚರಣ ಗಳ್ಲಿ, ಕುೆಂಕುಮದ ೊೆಂದ್ಗ ಅರಿಸಿನ ಕೊಡ ಪಿಮುಖ ಪಾತಿವಹಿಸುತಿದ .
ಕುೆಂಕುಮ ತಯಾರಿಸಲು ಅರಿಸಿನ (ಮತುಿ ಸುಣಣ) ಬ ೇಕ ೇಬ ೇಕು. ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿಯ
ರುಚಿ ಕಹಿ, ಸಿಹಿ ಮತುಿ ಕಾಳ್ು ಮೆಣಸಿನೆಂತ ಖಾರ. ಮೃದುವಾದ ಸುವಾಸನ ಯನುನ
ಕೊಡ ಹ ೊೆಂದ್ದ . ಪುಡಿಯನುನ ಗಿಡದ ಬ ೇರಿನಿೆಂದ (ಅರಿಸಿನದ ಕ ೊೆಂಬಿನಿೆಂದ)
ತ ಗ ಯುತಾಿರ . ಬಹು ವಾರ್ಷ್ಕ (perennial) ಬ ಳ , ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಕಕುಯ್ಮಾ

ಅಲ ಪಿು ಅರಿಸಿನ

ಲೆಂಗಾ (Curcuma longa), ಜಿೆಂಜಿಬರ ೇಸಿ (Zingiberaceae) ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ೆ
ಸ ೇರಿದ . ಇದರ ತವರು ದಕ್ಷ್ಣ ಭಾರತ, ಆದರ ಭಾರತದ ಎಲಿ ಪಿದ ೇಶಗಳ್ಲೊಿ,
ಏಷ್ಾಯ ಮತುಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖೆಂಡದ ಕ ಲವು ಪಿದ ೇಶಗಳ್ಲೊಿ ಬ ಳ ಯುತಿದ .
ಉಪಯೀಗಗಳು
ಏಷ್ಾಯಖೆಂಡದ ಅನ ೇಕ ದ ೇಶಗಳ್ಲಿ (ಉದಾ: ಇೆಂಡಿಯಾ, ನ ೇಪಾಳ್,
ವಿಯಟ್ಾನೆಂ, ಕಾಯೆಂಬ ೊೇಡಿಯಾ, ಇೆಂಡ ೊೇನ ೇಷ್ಾಯ, ಥ ೈಲಾಯೆಂಡ್) ಮತುಿ ಮಧ್ಯ
ಪೂವ್ ದ ೇಶಗಳ್ಲಿ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿಯನುನ ಅಡಿಗ ಗ ಬಳ್ಸುತಾಿರ . ನಾವು ಅನ ೇಕ
ಅಡಿಗ ಗಳಿಗ ಒಗೆರಣ ತಯಾರಿಸುವೆಂತ , ಪರ್ಷ್ಯಾದ (ಈಗಿನ ಇರಾನ್ ದ ೇಶ)
ಅನ ೇಕ ಅಡಿಗ ಗಳಿಗ ಎಣ ಣ ಮತುಿ ಅರಿಸಿನದಲಿ ಹುರಿದ ನಿೇರುಳಿಳಯ ಒಗೆರಣ ಯನುನ
ತಯಾರಿಸುತಾಿರ . ಅರಿಸಿನದ ಕ ೊೆಂಬನುನ ಕೊಡ ಅಡಿಗ ಗ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿದ .
ಅರಿಸಿನದ ಎಲ ಯಲಿ ಬ ೇಯಿಸಿದ ಕಡುಬು ಮುೆಂತಾದ ಹಲವು ಬಗ ಯ ಖಾದಯಗಳ್ು
ಬಲು ರುಚಿ. ಮೃದುವಾದ, ರ ೊೇಮರಹಿತ ತವರ್ ಹ ೊೆಂದಲು, ಮೊಡವ ಗಳ್ನುನ
ನಿವಾರಿಸಲು ಮತುಿ ಮುಖ ಬಣಣವನುನ ತ್ರಳಿಗ ೊಳಿಸಲು ಅರಿಸಿನವನುನ ಮುಖಕ ೆ
ಹಚಿಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಿರ . ಅರಿಸಿನ ಸ ೇರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸೌೆಂದಯ್ವಧ್್ಕಗಳ್ು
(ಲ ೊೇರ್ನ್, ಮುಲಾಮು) ಆಯುವ ೇ್ದದ ಅರ್ವಾ ಪಿಕೃತ್ರ ಸಹಜ ಉತುನನಗಳ ೆಂಬ
ಮುಖವಾಡದ ೊೆಂದ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ ಟಗ ಬೆಂದ್ವ . ಅವುಗಳ್ಲಿರುವ ಅರಿಸಿನದ
ಪಿಮಾಣ ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ, ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ೇ ಹ ಚುಿ. ಹಲವು ಬಗ ಯ ಸ ೊೇಪು
ಮತುಿ ಸನ್ ಸಿೆರೇನ್ ಗಳ್ (sunscreens) ತಯಾರಿಕ ಯಲೊಿ ಅರಿಸಿನವನುನ
ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ .

ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ದ ೊರಕುವ ಅನ ೇಕ ಸೆಂಸೆರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್್ಗಳಿಗ ಹಳ್ದ್ ಬಣಣ ಕ ೊಡಲು ಅರಿಸಿನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ .
ಉದಾಹರಣ ಗ ಕ್ಲತಿಳ ಹಣ್ಣಣನರಸ, ಬ ಣ ಣ, ಮಾಜ್ರಿೇನ್, ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್, ಮೊಸರು, ಬಿಸಿೆೇಟ್ುಗಳ್ು, ರ ಡಿ-ಟ್ು-ಈಟ್ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಗಳ್ು, ಪಾಪ್
ಕಾನ್್, ಮಸಾಲ ಪುಡಿಗಳ್ು ಇತಾಯದ್.
ಅರಿಸಿನದ ಅನ ೇಕ ಆರ ೊೇಗಯಪೂರಕ ಮತುಿ ಔರ್ಧೇಯ ಗುಣಗಳಿಗ ಕಾರಣ ಅದರಲಿರುವ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ು,
ಮುಖಯವಾಗಿ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಮತುಿ ಟ್ಮ್ರ ೊೇನ್.
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಮಾರುಕಟ್ನೆಯಲ್ಲಲ ದನ ರಕುವ್ ಅರಿಸಿನ ಎರಡು ಬಗ್ನಯದು.
1. ಕ ೇಸರಿ ಬಣಣದ, ಶ ೇಕಡಾ 3.5 ರಿೆಂದ 4 ರರ್ುಟ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಹ ೊೆಂದ್ರುವ ಅಲನಲಪಿಿ ಅರಿಸಿನ.
2. ಹಳ್ದ್ ಬಣಣದ, ಶ ೇಕಡಾ 1.5 ರಿೆಂದ 1.8 ರರ್ುಟ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಹ ೊೆಂದ್ರುವ ಮದಾಾಸ್ ಅರಿಸಿನ.
ಅತ್ರ ಹ ಚುಿ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಹ ೊೆಂದ್ರುವ ಅಲ ಪಿ
ಿ ು ಅರಿಸಿನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಆರ ೊೇಗಯಕ ೆ ಒಳ ಳಯದು.
ಅರಿಸಿನವನುನ ಒಳ ಳಯ ಹ ಸರು ಪಡ ದ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲ ಿೇ ಖರಿೇದ್ಸಿ. ಏಕ ೆಂದರ ಅರಿಸಿನಕ ೆ ಅಗೆಬ ಲ ಯ, ವಿರ್ಪೂರಿತ ‘ಲ ಡ್ ಆಕ ಸೈಡ್’,
‘ಮೆಟ್ಾನಿಲ್ ಯಲ ೊಿ’ ಆರ್ವ ‘ಆಸಿಡ್ ಯಲ ೊಿ’ ಕಲಬ ರಕ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಸೆಂಗತ್ರಗಳ್ು ಬಿಿಟ್ನಿನನಲಿ ವರದ್ಯಾಗಿವ .
ಸಾಂಪಾದಾಯಿಕ ವನೈದಯಪದಿತಯಲ್ಲಲ ಅರಿಸಿನ
ಆಯುವ ೇ್ದ, ರ್ ೈನಾದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ವ ೈದಯಪದದತ್ರ ಮತುಿ ಪಯಾ್ಯ ವ ೈದಯಕ್ಲೇಯ ಚಿಕ್ಲತ ಸಯಲಿ ಅರಿಸಿನವನುನ ಜೆಂತು ಹುಳ್ು
ನಿವಾರಣ ಗ , ಜಿೇಣ್ಶಕ್ಲಿಯನುನ ಹ ಚಿಿಸುವುದಕ ೆ, ಕ್ಲೇಲುನ ೊೇವು ನಿವಾರಣ ಗ , ಚಮ್, ಗೆಂಟ್ಲು, ಯಕೃತುಿ, ಅಸೆಮಾ ಮತುಿ ಜಿೇಣಾ್ೆಂಗಗಳ್
ರ ೊೇಗ ಪರಿಹಾರಕ ೆ ಬಳ್ಸುತಾಿರ . ಕಾಯನಸರ್ ಚಿಕ್ಲತ ಸಗೊ ಅರಿಸಿನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ ೆಂದು ತ್ರಳಿದುಬೆಂದ್ದ . ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸಿದ
ಬಿಸಿ ಹಾಲನುನ ಕಫ ನಿಮೊ್ಲನ ಗ , ಶ್ೇತ, ಕ ಮುಮ, ಗೆಂಟ್ಲುನ ೊೇವಿನ ಪರಿಹಾರಕ ೆ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ .
ದಕ್ಷ್ಣ ಏಷ್ಾಯದ ಹಲವಾರು ದ ೇಶಗಳ್ಲಿ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿಯನುನ ನೆಂಜು ನಿವಾರಣ ಗ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ . ಸುಟ್ಟಗಾಯಕ ೆ, ಬಿದುದ ಕ ೈ ಕಾಲು
ತರಚಿದರ , ಗಾಯವಾಗಿ ರಕಿಸಾಿವವಾಗುತ್ರಿದದರ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿಯನುನ ಮೆತುಿತಾಿರ .
ಆಧುನಿಕ ವನೈದಯಪದಿತಯಲ್ಲಲ ಅರಿಸಿನ
ಅರಿಸಿನದ ಔರ್ಧೇಯ ಗುಣಗಳ್ು ವಿಶಾವದಯೆಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಆಸಕ್ಲಿ ಕ ರಳಿಸಿದ . ವಿವಿದ ಕಾಯಿಲ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಅರಿಸಿನ ಮತುಿ ಅದರ ಪಿಮುಖ
ಘಟ್ಕ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಬಿೇರುವ ಪಿಭಾವವನುನ ತ್ರಳಿಯಲು ನೊರಾರು ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಗಳ್್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್್ ನಡ ಯುತ್ರಿವ ಮತುಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ು
ದಾಖಲಾಗುತ್ರಿವ . ಈವರ ಗ ನಡ ದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿೆಂದ ತ್ರಳಿದುಬೆಂದ್ರುವುದ ೇನ ೆಂದರ 

ಅರಿಸಿನ ಉರಿಯೊತ ನಿರ ೊೇಧ್ಕ (anti-inflammatory). ಆಥ ೈ್ಟ್ಟಸ್ ಮತುಿ ಆಸಿಟಯೇ ಆಥ ೈ್ಟ್ಟಸ್ ನಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಾಗುವ
ಕ್ಲೇಲುನ ೊೇವನುನ ತಗಿೆಸುತಿದ . ಒೆಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲಿ ಅರಿಸಿನ, ಇಬುಪ್ಿೇಫ ೇನ್ (Nurofen) ಮಾತ ಿಗಳ್ಷ್ ಟೇ ರ್ ನಾನಗಿ
ಕ ಲಸಮಾಡುತಿದ ಎೆಂದು ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ .



ಅರಿಸಿನದಲಿರುವ ದ ೇಹರಕ್ಷಕ ಆೆಂಟ್ಟ-ಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ್ ಗಳ್ು, ಜಿೇವಕ ೊೇಶಗಳ್ನ ನೇ ಕ ೊಲಿಲು ಶಕಿವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ್ ಗಳ್ನುನ (free
radicals) ಹ ೊರತಳ್ಳಲು ಸಹಕರಿಸುತಿದ .



ಉವ ೈಟ್ಟಸ್ (Uveitis) ಎೆಂಬ ಕಣ್ಣಣನ ಉರಿಯೊತ ತಗಿೆಸಲು ಅರಿಸಿನದ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಅೆಂಶ ಸಹಕಾರಿ.



ಬಾಯಿಯಲಿರುವ ಜಿೇವಾಣುಗಳ್ (bacteria) ಪಿಮಾಣವನುನ ಮತುಿ ವಸಡಿನ ಉರಿಯೊತ ತಗಿೆಸಲು ಅರಿಸಿನದ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಬಾಯಿ
ಮುಕೆಳಿಸುವುದು ಇತರ ಔರ್ಧಗಳ್ಷ್ ಟೇ ಫಲಕಾರಿ.



ರಕಿ ಹ ಪುುಗಟ್ುಟವುದನುನ ತಗಿೆಸಿ, ರಕಿ ಪರಿಚಲನ ಯನುನ ಸುಗಮಗ ೊಳಿಸುತಿದ .



ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಖಾಯಿಲ ಯ ಪಾಿಣ್ಣಗಳಿಗ ಅರಿಸಿನವನುನ ತ್ರನಿನಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ್ ರಕಿದಲಿರುವ ಸಕೆರ ಯ ಅೆಂಶ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಮಾನವನ ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಚಿಕ್ಲತ ಸಗ ಸೊಕಿವ ೇ ಎೆಂಬುದು ತ್ರಳಿದ್ಲಿ.



ಪಾಿಣ್ಣಗಳ್ ಮೆೇಲ ನಡ ದ ಅನ ೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ಲಿ ಅರಿಸಿನದ ‘ಕಕುಯ್ಮಿನ್’ ಹಲವು ತರದ ಕಾಯನಸರ್ ಗಳಿಗ (ಸಿನ, ಚಮ್,
ದ ೊಡದಕರುಳ್ು, ಪಾಿಸ ಟೇಟ್ ಇತಾಯದ್) ಫಲಕಾರಿ ಚಿಕ್ಲತ ಸಯಾಗಬಹುದ ೆಂದು ತ್ರಳಿದುಬೆಂದ್ದ . ‘ಕಕುಯ್ಮಿನ್’ ಕಾಯನಸರ್ ಗಡ ಗ
ಡ ಳ್
ಬ ಳ್ವಣ್ಣಗ ಗ ತಡ ಯಡುಡತಿದ , ಕಾಯನಸರ್ ಜಿೇವಕಣಗಳ್ ಉತುತ್ರಿ ಹಾಗೊ ಬ ಳ್ವಣ್ಣಗ ಗ ಅಡಿಡಯುೆಂಟ್ುಮಾಡುತಿದ . ಅರಿಸಿನದ ಆೆಂಟ್ಟಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ್ ಗುಣವು ಆರ ೊೇಗಯಕರ ಜಿೇವಕಣಗಳಿಗ ರಕ್ಷಣ ನಿೇಡಿ ಕಾಯನಸರ್ ಹಬುುವುದನುನ ತಡ ಹಿಡಿಯುತಿದ .
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಅರಿಸಿನದಲಿ ಆರ ೊೇಗಯದಾಯಕ ಮತುಿ ಆರ ೊೇಗಯಪ್ರಕ ಗುಣಗಳಿವ ಎೆಂದು ಅನ ೇಕಾನ ೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿೆಂದ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ . ಅಧಕ
ಸೆಂಖ ಯಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ನಡ ದ್ರುವುದು ಪಿಯೇಗಶಾಲ ಯಲಿ ಮತುಿ ಪಾಿಣ್ಣಗಳ್ಲಿ. ಮಾನವರಲಿ ನಡ ದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ಕ ಲವ ೇ ಕ ಲವು.
ಆದದರಿೆಂದ ರ ೊೇಗ ಚಿಕ್ಲತ ಸಗ ಬ ೇಕಾಗುವ ನಿದ್್ರ್ಟ ಪಿಮಾಣ ತ್ರಳಿದ್ಲಿ. ಕಾಯನಸರ್, ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್, ಆಲ ಜೈಮಸ್್ (Alzheimer’s), ಮುೆಂತಾದ
ಹಲವಾರು ರ ೊೇಗಗಳ್ ಚಿಕ್ಲತ ಸಗ ಅರಿಸಿನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಮಾನವರಲಿ ಫಲಕಾರಿಯೇ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಯಲು ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು
ನಡ ಯುತ್ರಿವ . ಫಲತಾೆಂಶ ಆಶಾದಾಯಿಕವಾಗಿದ .
ಆರನ ೀಗಯ ರಕ್ಷಣನಗ್ನ ಎಷ್ುೆ ಬನೀಕು?
ಯುನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ ಟೇಟ್ಸ ನ ಮೆೇರಿಲಾಯೆಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ಯುನಿವಸಿ್ಟ್ಟ, ಇದುವರ ಗ ನಡ ದ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ನುನ ಪರಿಶ್ೇಲಸಿ ಈ
ರಿೇತ್ರ ಹ ೇಳಿಕ ಕ ೊಟ್ಟಟದ - ಆರ ೊೇಗಯ ರಕ್ಷಣ ಗ ಒಬುರಿಗ ಒೆಂದು ದ್ನಕ ೆ ಅಧ್್ ಅರ್ವಾ ಒೆಂದು ಟ್ಟೇಸೊುನ್ (1 ರಿೆಂದ 3 ಗಾಿೆಂ) ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿ
ಬ ೇಕು ಮತುಿ ಪಿತ್ರದ್ನ ಸ ೇವಿಸಬ ೇಕು.
ಅಪಾಯ ಮತ್ುೆ ಮುನನಿಚ್ಚರಿಕನ
ಅರಿಸಿನವನುನ ಔರ್ಧಯೆಂತ ಸಣಣ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕು. ದ್ನಕ ೆ ಒೆಂದ ರಡು ಟ್ಟೇಸೊುನ್ (3-6 ಗಾಿೆಂ) ಅರಿಸಿನವನುನ ಆಹಾರ
ಪದಾರ್್ಗಳ್ಲಿ ಮತುಿ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಆದರ ಅರಿಸಿನದ, ಅರಿಸಿನದ ಎಣ ಯ
ಣ ಅರ್ವಾ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಮಾತ ಿಗಳ್ನೊನ,
ಕಾಯಪೂಸಲ್ಸ ಗಳ್ನೊನ ಸ ೇವಿಸಬಾರದು. ಅತ್ರ ಹ ಚುಿ ಸ ೇವನ ಯಿೆಂದ ಅಪಾಯವಿದ . ಗಭಿ್ಣ್ಣಯರು, ಎದ ಹಾಲೊಡಿಸುವವರು, ವಾಫಾ್ರಿನ್
(warfarin) ಅರ್ವಾ ಆಸಿುರಿನ್ (aspirin) ಮಾತ ಿ ಸ ೇವಿಸುವವರು, ರಕಿದಲಿ ಕಬಿುಣದ ಕ ೊರತ ಇರುವವರು ಅರಿಸಿನವನುನ ನ ೇರವಾಗಿ
ಸ ೇವಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ನಿೇವು ಅರಿಸಿನದ/ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಮಾತ ಿಗಳ್ನುನ ಸ ೇವಿಸುತ್ರಿದದರ ಈ ವಿರ್ಯವನುನ ನಿಮಮ ಡಾಕಟರಿಗ ತ್ರಳಿಸಿ. ಏಕ ೆಂದರ ಈ ಮಾತ ಿಗಳ್ು
ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಮತುಿ ಹೃದಯರ ೊೇಗಗಳಿಗ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಮಾತ ಿಗಳ್ ಪಿಭಾವವನುನ ಹ ಚಿಿಸಿ ಪಿತ್ರಕೊಲ ಪರಿಣಾಮ ಉೆಂಟ್ಾಗುವೆಂತ
ಮಾಡುತಿವ .
ಒಂದು ಆರನ ೀಗಯದಾಯಕ ಪಾನಿೀಯ
ಈ ಪಾನಿೇಯಕ ೆ ಕ ೊಬುುಳ್ಳ ಹಾಲನ ನೇ
ಉಪಯೇಗಿಸಿ. ಏಕ ೆಂದರ ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ಕ ೊಬಿುನಲಿ
ಮಾತಿ ಕರಗುತಿದ . ಕಕುಯ್ಮಿನ್ ರಕಿಗತವಾಗಲು,
ಕಾಳ್ುಮೆಣಸಿನಲಿರುವ ಪ ೈಪರಿನ್ ಸಹಕರಿಸುತಿದ .
ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕ ೊಬುುಳ್ಳ ಹಾಲನುನ
(low fat milk) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 1/2 - 1 ಟ್ಟೇಸೊುನ್
(ಅಲ ಿಪಿು) ಅರಿಸಿನ, 1/8 – 1/4 ಟ್ಟೇಸೊುನ್
ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗ ಬ ಲಿ ಅರ್ವಾ ಜ ೇನುತುಪು
ಸ ೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿಯಿದಾದಗಲ ೇ ಸವಿಯಿರಿ.

ಉಕ್ಲಿ: ಆಹಾರವ ೇ ನಿನಗ ಔರ್ಧಯಾಗಲ, ಔರ್ಧಯೇ ನಿನನ ಆಹಾರವಾಗಲ – ಹಿಪ್ೇಕಿಟ್ಟೇಸ್ *(c.460-370BCE) 
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾರ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಟ್ರಾಣನ ಣೀಫೀಬಿಯಾ

ಟ್ಟಿಣ್ ಎೆಂದ್ತು ಫೇನು.
ನಮಮ ಮನ ಗ ಆಗಮಿಸಿದದ ಫೇನಿನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫೇನ್ಕಾಲನುನ ರಿಸಿೇವಿಸಲು ತರಾತುರಿಯಿೆಂದ
ಹ ೊೇದ .
‘ಹರಿೇ...’ ಎೆಂದ್ತು ಆ ಕಡ ಯ ದನಿ. ನಮಮ ಮನ ಯಲಿ ಆ ಹ ಸರಿನವರು ಯಾರೊ ಇರಲಲಿ. ಪಿರ್ಮ
ಚುೆಂಬನೆಂ ದೆಂತಭಗನೆಂ ಎೆಂದೆಂತ ಪಿರ್ಮ ಫೇನ್ಕಾಲುೆಂ ರಾೆಂಗು ನೆಂಬರುೆಂ!
‘ಹರಿೇ...’ ಮತ ಿ ಉಲಯಿತು ದನಿ. ಗಡಿಯಾರದತಿ ನ ೊೇಡಿದ . ರಾತ್ರಿ ಹತಿರ ಸಮಯ.
‘ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನ ೊೇ ಹರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ ೊೇಯಿೆಂಗ್ ಟ್ು ಬ ಡ್’ ಎನುನತಾಿ ಫೇನ್ ಕುಕ್ಲೆದ .
ಮರುದ್ನ ಬ ಳ್ಗ ೆ ಮತ ೊಿಮೆಮ ಟ್ಟಿಣ್... ಮತ ೊಿಮೆಮ ‘ಹರಿೇ...’
‘ಹರಿಯಲಿ’ ಎೆಂದ .

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಿರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದ್ರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವ್ು ಕನೀಳಿದ್ದರಿ

‘ನರಹರಿೇ...’
‘ನರವನೊನ ಹರಿಯಲಿ’
‘ನರಹರಿೇ ಬ ೇಕಪಾು’
‘ನರ ಹರಿೇಬ ೇಕಾದರ ಯಾವುದಾದರೊ ನೊಯರ ೊೇಸಜ್ನಿನಗ ಫೇನ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ುಟ ಈ ನೆಂಬರಿಗ
ಮತ ಿ ರಿೆಂಗ್ ಮಾಡಬ ೇಡಿ’ ಎನುನತಾಿ ಫೇನ್ ಕುಕ್ಲೆದ .

ಕ ಲವು ದ್ನಗಳ್ ನೆಂತರ ಕ ೊೆಂಚ ತಡವಾಗಿ ಮನ ಗ ಹಿೆಂದ್ರುಗಿದ ನನನನುನ ಎಲಿರೊ ವಿಚಿತಿವಾಗಿ ನ ೊೇಡುತಾಿ ದೊರ
ಸರಿಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು. ‘ಏನ ೊೇ ಕಳ್ಿನ ಮಾಡಿದ್ೇಯಾೆಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ ಟೇರ್ನಿನೆಂದ ಫೇನ್ ಬೆಂದ್ತುಿ. ಯಾರದ ೊೇ ವಾರ್ಚ ಕದ್ದದ್ೇಯೆಂತ ?’
ಅಣಣನ ಮಗಳ್ು ಮುದುದಮುದಾದಗಿ, ಮೆಲಿನ ದನಿಯಲಿ ಹ ೇಳಿದಳ್ು.
ರಾತ್ರಿಯಲಾಿ ನಿದ ಿಯಿಲಿದ ಕಳ ದು ಬ ಳ್ಗ ೆ ಬ ೇಗನ ಣಾಣ ಗ ಹ ೊೇದ . ‘ಪಿಸಿ 108, ಆಕ ೊೇ ಇವನನ ಒಳಿೇಕ ’ ಎೆಂದ ಅಲಿದದ ದಫ ೇದಾರ.
‘ಯಾವ ವಾಚು? ಏನು ಕಥ ?’ ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ುತಾಿ ನನನ ವಿಸಿಟ್ಟೆಂಗ್ ಕಾಡ್್ ಕ ೊಟ್ ಟ.
‘ಏಯ್ ಪಿಸಿ; ಒಸಿ ತಡಿಯೇ. ಇಲ ಿೇನ ೊೇ ಯತಾವಸ ಅದ ’ ಎನುನತಾಿ ತಾನು ಬರ ದುಕ ೊೆಂಡಿದದ ನೆಂಬರಿಗ ನನನ ನೆಂಬರ್ ಹ ೊೇಲಸಿದ.
ನೆಂಬರಿನ ಎಲಿ ಸೆಂಖ ಯಗಳ್್ ತಾಳ ಯಾಗುತ್ರಿದದವು, ಮೊದಲ ಸೆಂಖ ಯಯೆಂದನುನ ಬಿಟ್ುಟ!
ಪಿತ್ರ ಫೇನ್ಗ ಒೆಂದು ನೆಂಬರ್ ಇರುತಿದ ೊೇ ಇಲಿವೇ, ಆದರ ಪಿತ್ರ ಫೇನ್ಗೊ ಒೆಂದು ರಾೆಂಗ್ ನೆಂಬರ್ ಅೆಂತೊ ಇದ ದೇಯಿರುತಿದ .
ಫೇನ್ ನೆಂಬರೆಳ್ು ಎೆಂಗ ೇ್  ಆಗಿರುತಿವ . ಆದರ ರಾೆಂಗ್ ನೆಂಬರೆಳ್ು ಒೆಂದು ದ್ನವೂ ಎೆಂಗ ೇ್  ಆಗಿರುವುದ್ಲಿ! ಮನ ಯಲಿ ಫೇನಿನಲಿ ಆ
ರಿೇತ್ರ ವಯವ’ಹರಿ’ಸಿದ ನಾನು ನನನ ಕರ್ ೇರಿಗ ಹ ೊೇದ . ಫೇನ್ ಟ್ಟಿಣ್ ಎೆಂದ್ತು.
‘ಗಣಪತ್ರರಾಜಾ...’ ಎೆಂದ್ತ ೊೆಂದು ಹ ಣ್ಣಣನ ದನಿ.
‘ಗಣಪತ್ರರಾಣ್ಣ’ ಎೆಂದ . ಪಿಿೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಆಗದೆಂತಹ, ಪಾಲ್ಮೆೆಂಟ್ಟನಲಿ ಮಾತಿ ಕ ೇಳಿಬರುವೆಂತಹ ಅವಾಚಯ ಶಬದಗಳ್
ಸರಮಾಲ ಯನುನ ಅಪಿ್ಸಿ ಫೇನ್ ಕುಕ್ಲೆದಳ್ು ಆ ಲಲನಾಮಣ್ಣ.
ಸವಲು ಹ ೊತ್ರಿನಲಿ ಮತ ೊಿಮೆಮ ಟ್ಟಿಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಗ ೊಗೆರುದನಿಯೆಂದು ‘ಗಣಪತ್ರೇನಾ?’ ಎೆಂದ್ತು. ‘ನನನ ಹ ೊಟ್ ಟಯೇನ ೊೇ ದ ೊಡಡದ ೇ
ಇದ . ಸಾಕರ್ುಟ ತ್ರೆಂಡಿಪ್ೇತನೊ ಹೌದು. ಆದರೊ ಗಣಪತ್ರಯಲಿ’ ಎೆಂದ . ಲಲನಾಮಣ್ಣಯ ಸಹಸಿನಾಮಾಚ್ನ ಯ ಗೆಂಡುದನಿಯ ಆಕ್ಷನ್
ರಿಪ ಿೇ ಆಯಿತು. ವಾಸಿವವಾಗಿ ಗಣಪತ್ರರಾಜ ಎೆಂಟ್ರ ರೈಸಸ್ ಎೆಂಬ ಗಾಯಸ್ ಕೆಂಪನಿಯ ಪ್ೇನಿನ ಕ ೊನ ಯ ಸೆಂಖ ಯ 9 ಮತುಿ ನನನ ಆಫ್ರೇಸಿನ
ಫೇನಿನ ಸೆಂಖ ಯ 8 ಆಗಿದುದ, ವಾಸುಿ ಪಿಕಾರ ಬ ರಳ್ು ಇಲಿದವರು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಲಿ ಈ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಮರುಕಳಿಸುತ್ರಿತುಿ.
ಸುಮಾರು ವಾರಗಳ್ು ರಾೆಂಗ್ ಕಾಲ್ಗಳ್ು ಬರಲಲಿವ ೆಂದು ಸೆಂತ ೊೇರ್ದ್ೆಂದ್ದ ದ. ಅೆಂದು, ಭಾನುವಾರ, ಮನ ಯಲ ಿೇ ಇದ ದ. ಫೇನ್
ರಿೆಂಗಣ್ಣಸಿತು.
‘ರಾಮನ್ ತಾನ ೇ?’ ಇೆಂದಿಲ ೊೇಕದ ಸುರಸುೆಂದರಿಯರ ಲಿ ಜಗದ ಸಕಲ ಕ ೊೇಗಿಲ ಗಳ್ ಕೆಂಠಗಳ್ನುನ ಬಾಡಿಗ ಗ ಪಡ ದು ಒೆಂದ ೇ ಬಾರಿ
ಉಲದರ ಎರ್ುಟ ಮಧ್ುರವಿರಬಹುದ ೊೇ ಅರ್ುಟ ಮಧ್ುರವಾದ ದನಿ.
‘ಹೌದು, ನಾನ ೇ’
‘ಏಯ್ ರಾಮನ್, ನಾನು ಕಣ ೊೇ ಶಮಿ್ಳಾ...’ ಆ ಕೆಂಠದಲಿದದ ಮಾದಕತ ಗ , ಕ ೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಏರುವ ನಶ ಯ ಮುೆಂದ ಈ ಗಾೆಂಜಾ,
ಚರಸ್, ಅಫ್ರೇಮುಗಳ್ು ಏರಿಸುವ ನಶ ಚಿಲ ಿ ಅೆಂದ ಿ ಚಿಲ ಿ.

ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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‘ಶರ್... ಶರಿಮ...’ ತ ೊದಲದ .
‘ಏಯ್, ಯಾವಾಗಲೊ ಕರ ಯೇಹಾಗ ಶಮಿೇ್... ಅನ ೊನೇ’ ಮಾದಕತ ಇನ ೊನೆಂದು ಫಿೇರ್ ಮೆೇಲ ೇರಿತು.
‘ಆದರ ... ಶಮಿೇ್...’
‘ಏಯ್, ನ ನ ನ ಕಬುನ್ ಪಾಕ್ಲಿ ಅವನು ಕ ೊಟ್ಟ ಕಡಲ ೇಕಾಯಿಬಿೇಜ ಎರ್ುಟ ಗರಮ್ ಆಗಿತಿಲಾವ...’
‘ಹೊ. ನಿನನ ಹಾಗ ೇ...’ ಕತಿಲಲಿ ಒೆಂದು ಕಲ ಸ
ಿ ದ.
‘ನಿನನ ಹಾಗ ೇ...? ಯಾವಾಗಲೊ ನಿನನ ಹಾಗ ೇ ಡಾಲ್ೆಂಗ್ ಅೆಂತ್ರದ ೊದೇವುನ ಈಗ ಯಾಕ ಡಾಲ್ೆಂಗ್ ಅನನಲಲಿ ರಾಮನ್?’ ದನಿಯಲಿ
ಕೆಂಪನ.
‘ಅದೊ... ಅದೊ...’
‘ರಾಮಾನಥಾ... ಬಾರ ೊೇ ಸವಲು ಒಳ್ಗ ೇ...’ ಕೊಗಿದರು ನನನ ಪಿತಾಮಹ. ಪಕೆದ ಬಿೇದ್ಯವರಿಗೊ ಸಲೇಸಾಗಿ ಕ ೇಳಿಸುವ ಆ ಕೆಂಠ
ಫೇನಿನ ಆ ತುದ್ಗ ಮಟ್ಟದ್ದ್ದೇತ ೇ?
‘ರಾಮಾನಥಾ...? ಯೊ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಮನ್...?’ ಮಾದ್ವತ ಯ ತೆಂಪು ಅನುಮಾನದ ಬಿಸಿಗ ಕರಗುತ್ರಿತುಿ.
‘ಅಲಿ. ಆದರ ...’
‘ಯೊ ಬಿಡಿ ಫ ಲ ೊೇ...#$&***#** ಸಿಕೆಸಿಕೆ ಲ ೇಡಿೇಸ್ ಹತಿ ಚಕೆೆಂದ ಆಡಿಿೇಯಾ... ಯೊ #$&***#**/^**..’ ಪಕಾೆ ರೌಡಿಗಳ್ು,
ಪ್ಲೇಸರು ಸಹ ಬಳ್ಸಲು ಹಿೆಂದ ಮುೆಂದ ನ ೊೇಡುವ ಪದಪುೆಂಜಗಳ್ು ಪುೆಂಖಾನುಪುೆಂಖವಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಟನಿೆಂದ ಹರಿದುಬೆಂದವು. ಫೇನ್ ಕುಕ್ಲೆದ .
ಮರುದ್ನ ನನನ ಅವಸ ೆಗಳ್ನ ನಲಿ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡು ಹಗುರಾಗಲು ಗ ಳ ಯ ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಮನ ಗ ಹ ೊೇದ . ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದಕ ೆ
ಮುೆಂರ್ ಯೇ ‘ಕ ೇಳಿಲಿ. ನನನ ಮನ ಯ ಫೇನ್ ನೆಂಬರಿನ ಹಿೆಂದ್ನ ನೆಂಬರ್ ವಾಟ್ರ್ ಸಪ ಿೈ ಡಿಪಾಟ್್ಮೆೆಂಟ್ದು’ ಎೆಂದ ಪುೆಂಡರಿೇಕ.
‘ಏನು ತ ೊೆಂದರ ?’
‘ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲಿ, ಇನ ನೇನು ನಿದ ಿಗ ಜಾರಬ ೇಕು ಅನ ೊನೇವಾಗ ಫೇನ್ ಟ್ಟಿಣ್ ಅನನತ .ಿ ಎತ್ರಿದರ ‘ಕೆಂಟ್ ೊಿೇಲ್ ವಾಲ್ವ ರ್ಟ್ಟೇ್ನ್
ಕ ೊಿೇಸ್ ಮಾಡು. ವಸೆಂತಪುರಕ ೆ ನಾಳ ನಿೇರಿಲಿ’ ಅನನತ ಿ ಒೆಂದು ದನಿ. ಸವಲು ಹ ೊತ್ರಿಗ ಮತ ೊಿೆಂದು ಟ್ಟಿಣ್. ‘ಹಲ ೊೇ’ ಅನನಕ ೆ ಮುೆಂರ್ ೇನ ೇ ‘ಏಯ್
ಸುಟಪಿಡ್ ಫ ಲ ೊೇ, ಹದ್ಮೊರು ಕ ೊಿೇಸ್ ಮಾಡು ಅೆಂದ ಿ ಹನ ನರಡು ಕ ೊಿೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ೇಯಲ ೊಿೇ. ನಾನು... ಎಕ್ಲಸಕುಯಟ್ಟವ್ ಎೆಂಜಿನಿಯರುಿ.. ನನನ
ಮನ ೇ ನಿೇರನ ನೇ ನಿಲಸಕ ೆ ಸ ೆರ್ಚ ಹಾಕ್ಲಿೇಯಾ’ ಅೆಂತ ಬ ೈಗುಳ್. ‘ಸಾರ್, ರಾೆಂಗ್ ನೆಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ೇರ’ ಅೆಂತ ಹ ೇಳ್ಕ ೆ ಹ ೊೇದರ
‘ಮಾಡ ೊೇ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಳ ುೇರ ಹ ೇಳಿಿೇಯಾ... ನಿನನ ಗ ೊಗೆರುದನಿ ನನಗ ಗ ೊತ್ರಿಲ ವೇನ ೊೇ ಸಿದದಯಾಯ’ ಅೆಂತಾರ . ನಿೇನ ೇ ಹ ೇಳ್ು. ರಾತ್ರಿ
ನಿದ ಿಯಿೆಂದ ಎದಾದಗ ದನಿ ಗ ೊಗೆರಿಲಿದ ಎೆಂ.ಎಸ್. ಸುಬುಲಕ್ಷ್ಮ ದನಿ ತರಹ ಇರಕ ೆ ಸಾಧಾಯನಾ...?’ ಅೆಂದ.
‘ಬಯಳ್ಳನ ಬಯಳ ೆ ನಮೆೇರಿಯಾದಾಗ ನಿೇರು ಅದ ೊೇ್ಯಾಿ ಅದ ಸಾಮಿ. ರಾತ ಿೇಲಾಿ ನಿೇರು ಆಳಾತು ಅೆಂತ ಪ್ೇನ್ ಮಾಡಾಿರ ದಣ್ಣೇ’
ದನಿ ಸ ೇರಿಸಿದಳ್ು ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಭಾಯ್.
‘ಕರ ೆಂಟ್ ಡಿಪಾಟ್್ಮೆೆಂಟ್ದು ಇನ ೊನೆಂದು ಕಥ ’ ಪುೆಂಡರಿೇಕ ಮುೆಂದುವರ ಸಿದ. ‘ನನನ ಮನ ಯ ಫೇನ್ ನೆಂಬರಿನ ಮುೆಂದ್ನ
ನೆಂಬರ್ ಎಲ ಕ್ಲರಸಿಟ್ ಡಿಪಾಟ್್ಮೆೆಂಟ್ಟನದು. ಈ ನಿೇರಿನವರ ವರಾತವ ಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ನ ೈಟ್ಡೊಯಟ್ಟ ವಾರ್ಚಮನ್ಗಳ್ು ಆಗಾಗ ,ೆ ಅರ್ಟಷ್ ಟೇ
ತೊಕಡಿಸ ೊೇ ತರಹ ತೊಕಡಿಸಿತ್ರೇ್ನಿ. ಫೇನ್ ಟ್ಟಿಣ್ ಅನನತ .ಿ ಎತ್ರಿದರ ‘ಗಿಿಡ್ ರ್ ೇೆಂ್  ಮಾಡಪು. ಇಸ ೊಿೇಲ ೇಔಟ್ುದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ವಿಠಲ್ನಗರಕ ೆ ಹಾಕು’ ಅೆಂತ ಆದ ೇಶ ಬರತ ಿ. ಆಮೆೇಲ ಒೆಂದ ೇ ಸಮ ‘ಸಾ ಕರ ೆಂಟ್ ಏಟ್ ೊತ್ರಿಗ ಬತ ೈತ ’; ‘ಎಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ ೈೆಂ ವಿಲ್ ದ ಪವರ್
ರ ಸೊಯಮ್’; ‘ಎಕಾಸಮ್ ಟ್ ೈಮಲಿ ಕರ ೆಂಟ್ ತ ಗಿೇಬಾದೊ್ೆಂತ ಗ ೊತಾಿಗಲ ವೇನಿಿೇ..’ ಅನ ೊನೇ ಕರ ಗಳ್ು ಬ ಳ್ಗ ೆ ಆರುಗೆಂಟ್ ಯವರ ಗ ಬತಾ್ ಇರತ ವ.
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ ಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವರ್್ ಆಯಿತು. ಅಪಿುತಪಿು ನಿದ ಿ ಮಾಡಿದರ ಕನಸಿನಲೊಿ ಟ್ಟಿಣ್ ಅೆಂದಾಾಗಾಗಿ ‘ಅಯಯೇ... ಟ್ಟಿಣ್ ಅೆಂತು...
ಅೆಂತ ಎದ್ುಡಿಿೇನಿ.’
‘ಫೇನ್ ಎತ್ರಿಟ್ಟುಟ್ು ಮಲಕ ೊೆೇ’
‘ಎೆಂಗಾಯಿದ ? ನಮಮಣಣ ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಅವ ನ. ಅವನು ಪ್ೇನರ್ ೊಿೇದ ೇ ಬಯಳಿೆನ್ ಝಾವ’ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪುೆಂಡರಿೇಕ ಉವಾಚ.
ಪುೆಂಡರಿೇಕನ ಕರ್ಟಕ ೆ ಹ ೊೇಲಸಿದರ ನಾನ ೇ ವಾಸಿ ಎೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತಾಿ ಮನ ಯತಿ ಪಾದ ಬ ಳ ಸಿದ . 
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ಭ ೊೇಧಸತವ ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಒಬು ಸನಾಯಸಿಯಾಗಿ ಜನಮ ತಾಳಿದ. ಎಲೊಿ ನಿಲಿದ
ಅವಧ್ೊತನಾದ. ಯೇಗ ಮಾಡುತಾಿ, ಅೆಂತಮು್ಖಿಯಾಗಿ ಧಾಯನ ಮಾಡುತಾಿ ಮತುಿ
ಶಾೆಂತ್ರಯಿೆಂದ ದ ೈವವನುನ ಹುಡುಕುತಾಿ ಎಲಿ ಕಡ ಯೊ ತ್ರರುಗುತ್ರಿದದ.

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್

ಹಿೇಗ ತ್ರರುಗುತ್ರಿದಾದಗ, ಒೆಂದು ರಾಜಯದಲಿ ಕಾಲಡಬ ೇಕಾಗಿ ಬೆಂದ್ತು. ಮಳ ಗಾಲದ
ಜ ೊೇರು ಮಳ ಗ ತ ೊೇಯುದ ಹ ೊೇಗಿದದ. ಇವನ ವಚ್ಸಸನುನ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜ ಭಟ್ರು ತಮಮ
ರಾಜನಿಗ ಭ ೊೇಧಸತವನ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿಸಿದರು.
ಸವತುಃ ರಾಜನ ೇ ಭ ೊೇದ್ಸತವನನುನ ಬೆಂದು ಸಾವಗತ್ರಸಿ, ಅವನನುನ ಒೆಂದು ಒಳ ಳಯ ತಾಣಕ ೆ

ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗಿ, ಅವನಿಗ ಬ ಚಿನ ಯ ಹ ೊದ್ಕ ಮತುಿ ಆಹಾರವನುನ ಕ ೊಟ್ಟನು. ಅವನ ಯೇಗಕ ೆ ಮತುಿ ದ್ನ
ನಿತಯದ ಕಮ್ಗಳಿಗ ಅನುಕೊಲವಾಗುವೆಂತ ಒೆಂದು ಕುಟ್ಟೇರವನುನ ಏಪಾ್ಟ್ು ಮಾಡಿದ. ಸೆಂತೃಪಿನಾದ ಭ ೊೇಧಸತವನು
ಆ ರಾಜನನುನ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ. ಏನ ೊೇ ಒೆಂದು ತರಹದ ಚಿೆಂತ ರಾಜನ ಮುಖದಲಿ ಕೆಂಡ.
'ಎಲ ೈ, ರಾಜ ನಿನನ ಈ ಸುಭಿಕ್ಷ ರಾಜಯದಲಿ ಎಲಿವೂ ಇವ . ಆದರೊ ಏಕ ಚಿೆಂತಾಕಾಿೆಂತನಾಗಿದ ದೇಯ' ಎೆಂದನು
ರಾಜನು ಮತ ೊಿಮೆಮ ಭ ೊೇಧಸತವನಿಗ ನಮಸೆರಿಸಿ.
'ಸಾವಮಿಯೇ, ಏನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಲ ನನನ ದುರಾದೃರ್ಟ. ನನಗ ದ ೇವರು ಒಬು ಸುೆಂದರ ಮಗನನುನ ದಯಪಾಲಸಿದಾದನ .
ಆದರ , ಅವನು ನಡವಳಿಕ ಉತಿಮವಾದುದಲಿ, ಜನಗಳಿಗ ಹಿೆಂಸಿಸುತಾಿನ , ತಾಯಿಗ ನಿೆಂದನ ಮಾಡುತಾಿನ , ಕ ಟ್ಟ ಅಭಾಯಸಗಳಿಗ
ಬಲಯಾಗಿದಾದನ , ಅವನ ವಯಸುಸ ಕ ೇವಲ ಇನೊನ ೧೨' ಎೆಂದು ಕಣ್ಣಣೇರನುನ ಹರಿಸಿದ.
ಶಾೆಂತ ಚಿತಿನಾದ ಭ ೊೇಧಸತವನು ರಾಜನ ಹ ಗಲ ಮೆೇಲ ಕ ೈಯನಿಟ್ುಟ 'ಎಲ ೈ ದ ೊರ ಯೇ, ನಾಳ ಬ ಳಿಗ ೆ ನಿನನ ಪುತಿನನುನ
ಇಲಿಗ ಕರ ದು ತಾ' ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿ ಧಾಯನ ಮಗನನಾದನು.
ಮಾರನ ಯ ದ್ನ ರಾಜನು ತನನ ಮಗನ ಸಹಿತ ಭ ೊೇಧಸತವನನುನ ಕಾಣಲು ಬೆಂದನು. ಧಾಯನದಲಿ ಇದದ ಭ ೊೇದ್ಸತವನು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣುಣ ತ ರ ದು ರಾಜನ ಮಗನ ಕಡ ದೃರ್ಷಟ ಇಟ್ಟನು. ಉಧ್ಧಟ್ನಾದ ರಾಜ ಪುತಿನು ಅಸಡ ಡಯಿೆಂದ ಭ ೊೇಧಸತವನನುನ
ನ ೊೇಡುತ್ರದದ. ಭ ೊೇದ್ಸತವನು ಅವನನುನ ಬಳಿಗ ಕರ ದು 'ಎಲ ೈ ಬಾಲಕ, ಇಲಿ ಬಾ' ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿ ಅಲಿಯೇ ಇದದ ಮರದ ಒೆಂದು
ಮರದ ಎಲ ಯನುನ ಆ ಬಾಲಕನ ಕ ೈಗ ಇತುಿ ಬಾಯಿಯಲಿ ಇಟ್ುಟ ಜಗಿಯಲು ತ್ರಳಿಸಿದ. ರಾಜನಾದ ತನನ ತೆಂದ ಯ ಭಯದ್ೆಂದ
ಭ ೊೇದ್ಸತವನು ಹ ೇಳಿದ ಹಾಗ ಬಾಯಿಯಲಿ ಇಟ್ುಟ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜಗಿದ. ಇನುನ ಹ ಚುಿ ಜಗಿಯಲು ಆಗದ ಆ ಎಲ ಯನುನ ಉಗುಳಿದ.
ಆ ಬಾಲಕನು ಕ ೊೇಪದ್ೆಂದ ಭ ೊೇದ್ಸತವನ ಕಡ ತ್ರರುಗಿ 'ಎಲ ೈ ಸನಾಯಸಿಯ, ಏಕ ಈ ಕಹಿಯಾದ ಎಲ ಯನುನ ನನಗ
ಜಗಿಯಲು ತ್ರಳಿಸಿದ ' ಎೆಂದನು. ಶಾೆಂತ ಚಿತಿದ್ೆಂದ ಭ ೊೇದ್ಸತವನು
'ಪಿಿಯ ಬಾಲಕನ , ನಿನಗ ಕ ೊಟ್ಟ ಎಲ ಯು ಇನೊನ ಬಲತ್ರರದ ಎಳ ಯ ಎಲ . ಅದು ಈಗಲ ೇ ಅರ್ುಟ ಕಹಿ. ಅದು ಇನನರ್ುಟ
ಬಲತರ ಇನೊನ ಕಹಿಯಾಗುತಿದ . ನಿೇನು ಇನುನ ಚಿಕೆವ, ಈಗಲ ೇ ನಿನನ ಕ ಟ್ಟ ನಡವಳಿಕ ಯಿೆಂದ ನಿನನ ಸುತಿಲನ ಜನಗಳಿಗ ತ ೊೆಂದರ
ಕ ೊಡುತ್ರಿೇಯ.ನಿೇನು ದ ೊಡಡವನಾದಾಗ ಇನನರ್ುಟ ಕ ಟ್ಟ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ನಿನನ ರಾಜಯಭಾರದಲಿ ಜನರಲಿ
ಅಸಹನ ಯನುನ ಬ ಳ ಸುತ್ರಿೇಯ. ಅವರು ನಿನಗ ತ್ರರುಗಿಬಿದುದ ನಿನನ ಮತುಿ ನಿನನ ಪದವಿಯನುನ ನಿಣಾ್ಮ ಮಾಡುತಾಿರ . ನಿೇನು
ಈಗಲ ೇ ನಿನನ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ತ್ರದ್ದಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು' ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿದ.
ರಾಜ ಪುತಿ ಸವಲು ಹ ೊತುಿ ಯೇಚಿಸಿ, ಭ ೊೇದ್ಸತವನ ಕಾಲಗ ನಮಿಸಿ ತನನ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಬದಲಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ವಿನೆಂತ್ರಸಿದನು. ರಾಜನ ಮತುಿ ರಾಜ ಪುತಿನ ವಿನೆಂತ್ರಯನುನ ಮನಿನಸಿ, ಅದ ೇ ರಾಜಯದಲಿ ಇದುದ, ರಾಜನ ಪುತಿನನುನ
ಒಬು ಉತಿಮ ವಯಕ್ಲಿಯಾಗಿ ರೊಪಿಸಿ ಮತ ಿ ತನನ ಯಾತ ಿಯನುನ ಮುೆಂದುವರ ಸಿದ.



ಬಾಲಗ್
ಲನ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಾದ
ಕನಳಗಿರುವ್ ಲ್ಲಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”
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ಆಸನರೀಲ್ಲಯಾದ ಹ ವ್ುಗಳು

ಟ್ಾಸನೇನಿಯ ರಾಜಯ ಪುಷ್ಿ – ಟ್ಾಸನೇನಿಯನ್ ಬ ಲ ಗಮ್


ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ರಾಜಯವೆಂದಾದ ಟ್ಾಸ ೇನಿಯಾದ ಪುರ್ು
ಲಾೆಂಛನವಾಗಿರುವ ಟ್ಾಸ ೇನಿಯನ್ ಬೊಿ ಗಮ್ ಎನುನವ ಈ ಪುರ್ುದ
ಸಸಯಶಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು “ಯೊಕಲಪಟಸ್ ಗಾಿಬುಯಲಸ್”



ಸುಮಾರು ೭೦ ಅಡಿಗಳ್ರ್ುಟ ಬ ಳ್ಯಬಲಿ ಈ ಮರವು, ಸುಮಾರು
ಎರಡು ಮಿೇಟ್ರ್ ಸುತಿಳ್ತ ಹ ೊೆಂದ್ರುವ ಕಾೆಂಡವುಳ್ಳದುದ



ಮೆೇಣದೆಂತಹ ಮೆೇಲ ೈ ಮತುಿ ಹಸಿರು-ಬೊದು ಬಣಣದ ಎಲ ಗಳ್ುಳ್ಳ ಈ
ಮರವು ಭಾರತದಲಿ ಹ ೇರಳ್ವಾಗಿ ಸಿಗುವ ನಿೇಲಗಿರಿ ಮರದ

ಬುಗುರಿಯಾಕಾರದ ಮೊಗುೆ ಮತುಿ ಬೊಿ ಗಮ್ ಹೊವು

ಪಿಬ ೇಧ್ವ ೇ ಆಗಿದ .


ಟ್ಾಸ ೇನಿಯ ರಾಜಯದ ಪುರ್ು ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ನವ ೆಂಬರ್ ೨೭ ೧೯೬೨
ರಲಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು.



ಟ್ಾಸ ೇನಿಯ ರಾಜಯ ಹ ೊರತುಪಡಿಸಿದರ , ವಿಕ ೊಟೇರಿಯ ರಾಜಯದ ದಕ್ಷ್ಣ
ತುದ್ಯಲ ೊಿೆಂದರ್ುಟ ಮಾತಿ ನ ೈಸಗಿ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತಿದ .



ಬುಗುರಿಯಾಕಾರಾದ ಮೊಗುೆಗಳ್ು ಕ ನಬಣಣದ ಹೊವುಗಳಾಗಿ
ಅರಳ್ುತಿವ .



ಬೊಿ ಗಮ್ ಹೊವಿರುವ ಒೆಂದು ಸಾಟಾೆಂಪ್

ಮಿಟ್ ೇ್ಸಿ ಗುೆಂಪಿಗ ಸ ೇರಿದ ಈ ಗಿಡದಲಿ ಸುಮಾರು ೮೦೦
ಪಿಬ ೇಧ್ಗಳಿವ 

ಕನಿಡದಲ್ಲಲ ಟ್ನೈಪ್
ಮಾಡನ ೀದು ಹನೀಗ್ನ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ಮಾಹತ ಇಲ್ಲಲದನ

ಗೊಗಲ್ ಇನುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ್ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದ್ಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

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

ಕಾಣ್ಣಸದ್ದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ

ನಿೀವ್ೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರನ ನಮಗ್ನ 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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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಮದಸ್್ ಡನೀ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ತಾಯಿಗ ಅವಳ್ ಮಮತ , ಮಹತವಕ ೆ ಗೌರವ ಸೊಚಿಸುವ ದ್ನವ ೆಂದು ಮಗನ ೊಬು
ನೊರಾರು ಮೆೈಲು ದೊರದಲಿದದ ಅಮಮನಿಗ ಹೊವಿನಗುಚಿವನುನ ಪಾಸ್ಲ್ ಮಾಡಲ ೆಂದು
ಹೊವಿನ ಅೆಂಗಡಿಗ ತನನ ಹ ೊಸ ಕಾರಿನಲಿ ಬೆಂದ. ಅಲ ೊಿಬು ಪುಟ್ಟ ನಿಗ್ತ್ರಕ ಬಾಲಕ್ಲ ಈ
ಮಗನಿಗ ಕ ೈರ್ಾಚಿ ಒೆಂದು ಡಾಲರ್ ಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷ ಬ ೇಡಿದಳ್ು. ಕಾರಣವ ೇನ ೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲು ಆಕ
ತನನ ತಾಯಿಗ ಒೆಂದು ಹೊ ಕ ೊೆಂಡುಕ ೊಡಬ ೇಕು ಎೆಂದಳ್ು. ಒೆಂದ ೇ ಡಾಲರ್ ಸಾಕ ?
ಎೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತಾಿ ಅನುಮಾನದ್ೆಂದ ಡಾಲರನುನ ಕ ೊಡದ ಮಗನು ಒೆಂದು ಹೊವನ ನೇ
ಕ ೊಡಿಸಿದ.
ಆ ಬಾಲಕ್ಲ "ದಯಮಾಡಿ ಸವಲು ದೊರ ಡಾಿಪ್ ಮಾಡಿಿೇರಾ ಎರಡುಮೆೈಲ ನಡ ದು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಅಮಮನಿಗ ಹೊ ಕ ೊಡಲು"
ಎೆಂದಳ್ು. ಸರಿ, ಬೆಂದ ಕ ಲಸ ತಾಯಿಗ ಹೊ ಪಾಸ ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾದಗಿದ , ವಾಪಸಾಸಗುವ ದಾರಿಯಕಡ ಯೇ ಕ ೈತ ೊೇರಿಸುತ್ರಿದಾದಳ
"ಸರಿ ನಡಿ ಡಾಿಪ್ ಮಾಡಿಿೇನಿ" ಎೆಂದನು. ಕಾರಿನಲಿ ಎರಡುಮೆೈಲ ತಲುಪಲು ಹ ಚುಿ ಸಮಯವಾಗಲಲಿ "ಹಾ ಇಲ ಿೇ ಇಲ ಿೇ" ಎೆಂದು
ತಡ ದು, ಕಾರ್ ನಿೆಂತ ತಕ್ಷಣವ ೇ ಬಾಗಿಲು ತ ರ ದು ಒಡಿದಳ್ು,...ಎಲಿಗ ?... ಪಿಶಾೆಂತ ಸೆಳ್ದಲಿ ಶಾೆಂತವಾಗಿ ಮಲಗಿದದ ತಾಯಿಯ
ಸಮಾಧಯ ಕಡ ಗ ! ಮಗನಿಗ ಮೆೈ ಛುಳ್ ಎೆಂದ್ತು, ರ್ಟ್ಟನ ಕಾರನುನ ಅೆಂಗಡಿಯ ಕಡ ಓಡಿಸಿ, ತಾನು ಮಾಡಿದದ ಪಾಸ ್ಲ್
ರದುದಮಾಡಿ, ಒೆಂದು ಹೊಗುಚಿವನುನ ಕ ೊೆಂಡು ತಾನ ೇ ಖುದಾದಗಿ ಅಮಮನನುನ ಕಾಣಲು ಹ ೊರಟ್. 

ಬನೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿಾಗಳು


ಅಕ್ಲೆ ಮೊರುಲ ೊೇಟ್



ಸೌತ ೇಕಾಯಿತುರಿ ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್



ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮುಕಾೆಲು ಲ ೊೇಟ್



ಬ ಲಿದ ಪುಡಿ ಒೆಂದುಲ ೊೇಟ್



ಉಪುು ಒೆಂದು ಚಮಚ

ರನ
ಸಿ
ಪಿ
ಕನ

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ


ಅಕ್ಲೆ ಎರಡು ಘೆಂಟ್ ನ ನ ಸಿ ತ ೊಳ ದು ರುಬಿು

ಡ್ನೆೀ



ರುಬುುವಾಗ ತರಿತರಿಯಾಗಿದಾದಗ ಕಾಯಿ,ಬ ಲಿ,ಉಪುು ಹಾಕ್ಲ ನುಣಣಗ ರುಬಿು



ಸೌತ ೇಕಾಯಿ ತುರಿ ಬ ರ ಸಿ ಕಾದ ಕಾವಲಗ ಎಣ ಣ ಸವರಿ ದ ೊೇಸ ಹುಯಿಯರಿ

ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರನಸಿಪಿಿಗಳಿಗ್ನ www.sugamakannada.com ಗ್ನ ಭನೀಟ್ರಕನ ಡ್ನ.

ಒಗಟು

೧. ಎಲಾಲ ಕಾಲ್ದಲ್ ಲ ಹಸಿರಾಗ್ನ ಇರುತ್ನೆ
೨. ಕನಂಪು ಹುಡುಗನಿಗ್ನ ಹಸಿರು ಟ್ನ ೀಪಿ

ಉತ್ೆರಕನೆ
ಪುಟ ೧೪
ನನ ೀಡ್ನ
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಯಾವ್ ಸೃತಯನು ತ್ನರನದು
ಯಾವ್ ಕೃತಯನು ತ್ನಗ್ನದು
ಯಾವ್ ಶೃತಯನು ಹಡ್ನದು
ಚನನಿ ವಿೀಣನಯ ನುಡ್ನಸಲ್ಲ
ಯಾವ್ ಮುಖವ್ನು ನನನನದು
ಯಾವ್ ಸಖನನು ಕರನದು
ಯಾವ್ ಸುಖವ್ನು ತ್ನ ನನದು
ನನಿ ಒಲ್ವ್ನು ಹರಿಸಲ್ಲ
ಯಾವ್ ಭಾವ್ವ್ ಸುರಿದು

ಯಾವ್ ವ್ಯಥನಯನು ಎಳನದು

ಯಾವ್ ಹಾಡನು ಬರನದು

ಯಾವ್ ಕಥನಯನು ಬರನದು

ಯಾವ್ ನನನಪನು ಕರನದು

ಯಾವ್ ಚಿತ್ನಯಲ್ಲ ಉರಿದು

ನನಿ ನನ ೀವ್ನು ಅಳಿಸಲ್ಲ

ನನಿ ಜೀವ್ವ್ ಬನರನಸಲ್ಲ
-ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ನಲನೈಡ್

೧. ಸಾಹಿತ್ರ, ಪತ್ರಿಕ ೊೇದಯಮಿಯಾಗಿದುದ, ಕನನಡದ ಜಾಗೃತ್ರ, ಕನಾ್ಟ್ಕದ
ಏಕ್ಲೇಕರಣಕ ೆ ಹ ೊೇರಾಡಿದವರು ಇವರು. ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪರಿರ್ತ್ರಿನ
ಉದಯಕ ೆ ಕಾರಣರೊ ಆದವರು. ಕನನಡದ ಕುಲಪುರ ೊೇಹಿತರ ೆಂದು
ಹ ಸರುಗಳಿಸಿದ ಇವರು ಯಾರು?
೨.ಕುವ ೆಂಪು, ಮಾಸಿಿ, ತ್ರೇನೆಂಶ್ಿೇ, ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತನೆಂ ಮುೆಂತಾದ ಖಾಯತ
ಸಾಹಿತ್ರಗಳಿಗ ೇ ಗುರುವಾಗಿ, ಮಾಗ್ದಶ್ಕರೊ ಆಗಿ, ಕನನಡ/ಇೆಂಗಿಿೇಷ್
ಅಧಾಯಪಕರೊ, ಪಾಿಧಾಯಪಕರೊ ಆಗಿದುದ, ತಮಮ ಜಿೇವಿತಕಾಲವನುನ
ಕನನಡದ ಸಾಹಿತಯಕಾೆಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಟದುದ, ಕನನಡದ ಕಣವ ಎೆಂದು

ಹುಡುಗ: ತ ೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ರಿದರ ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್
ಕಾಲ ೇ್  ಹುಡುಗಿೇರು ಕಾಣಾಿರ
ಹುಡುಗಿ: ಅಲಿೆಂದ ಬಿದ ಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ ೇ್ 
ಹುಡುಗಿೇರೊ ಕಾಣಾಿರ

ಹ ಸರು ಪಡ ದವರು ಯಾರು?
ಸರಿ ಉತಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೧ ನ ೊೇಡಿ
ಒಗಟು – ಉತ್ೆರ

೧. ಗಿಣಿ ೨. ಕನಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ಮತ್ೆಷ್ುೆ ಹಾಸಯಕನೆ ಭನೀಟ್ರ ಕನ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)

ಫನಬಾವ್ರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ೆರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್್ಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತಿರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಿರಿಸಿದವರು








ಸುಮ ಅಶನ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವನೀಂದಾ ಮ ತ್, ಬನಂಗಳೂರು
ಅನು ಶಿವ್ರಾಮ್, ಸಿಡ್ನಿ
ಸೌಮಯ ಎಸ್, ಸಿರಾ
ರಾಜನೀಶವರಿ, ಸಿಡ್ನಿ
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವ್ದನಹಲ್ಲ

ಫನಬಾವ್ರಿ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ೆರ

ನಿಮಮ ಉತಿರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಮಾರ್ಚ್ ೨೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ೆರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡನಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್
ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದ್ನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ರ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!

7-11

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣ್ಣತ
ಉತಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ರ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ಕುೆಂದಣಮಯವಾದ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ರಚನ : ಶ್ಿೇಮತ್ರ ರಶ್ಮ ಸ ೊೇಮಶ ೇಖರ್, ಬ ೆಂಗಳ್್ರು
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ಪಾಕೃತ ಅಂದಾಗ
ನನನಪಾಗುವ್ುದು...
ಸ ಯ್ನ ಕರಣ
ಸಮುದಾದ ಅಲನ,
ಚ್ಂದಾನ ಬನಳದ್ದಂಗಳು !
ಗ್ನಳತ ಅಂದಾಗ
ನನನಪಾಗುವ್ುದು....
ನಿೀನು
ನಿನಿ ನಗುವಿನ ಅಲನ

ಯಾರ ಪರಿಹಾಸಕ ೆ
ಮನವಿೀಗ
ನನ ೀಯುವ್ುದ್ದಲ್ಲ ;
ಅವ್ನಿಗಿಂತ್
ಮಿಗಿಲಾದ
ಪರಿಹಾಸ
ಇನನ ಿಬಬನನೀನು ಮಾಡಬಲ್ಲ !

ನಿನಿ ಸುಂದರ ಕಣಗಳು !!

ಪುಟ - 16

ಹಾಸಯ

ಅತ್ನೆಯ ರನಸಿಪಿ ಬಾಲಗ್

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್

ಪಾಕಪಿವಿೇಣ ಯಾದ ನಮಮ ಅತ ,ಿ ಮಕೆಳ್ು ಮೊಮಮಕೆಳಿೆಂದ ಉತ ೇಿ ಜಿತರಾಗಿ ತಮಮ ಅಮೊಲಯ ನಳ್ಪಾಕದ ಜ್ಞಾನವನುನ
ಬ ೇರ ಯವರಿಗೊ ಹೆಂಚಿ, ಲ ೊೇಕ ಕಲಾಯಣ ಮಾಡಬ ೇಕ ೆಂಬ ಉದ ದೇಶದ್ೆಂದ "ಅಡಿಗ ಮಾಡಿ ನ ೊೇಡಿ.ಕಾೆಂ" ಬಾಿಗ್ ಒೆಂದನುನ ಶುರು ಮಾಡ ೇ
ಬಿಟ್ಟರು. ಅದರ ಉಧಾಾಟ್ನ ಮಾಚಿ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ತನನ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಮೊಮಮಕೆಳ್ು, ಮಗ ಸ ೊಸ , ಮಗಳ್ು ಅಳಿಯ ಇವರುಗಳ್ ಮುೆಂದ ಎೆಂದು
ಘ್ೊೇರ್ಷಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಮೊಮಮಗ ಅಮೆೇರಿಕಾದ್ೆಂದ ತೆಂದ ಹ ೊಸ ಲಾಯಪಾಟಪನಲಿ ಕನನಡ ಲಪಿಯಲಿ ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಖಾದಯಗಳ್ು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ
ಬಾಿಗಿನ ತಟ್ ಟಯಲಿ ಬೆಂದು ಕೊತವು. ಓದ್ದರ ಸಾಕು, ತ್ರೆಂದಷ್ ಟೇ ತೃಪಿಿ ಕ ೊಡುವ ಅವರ ವಿವರಣ ಬಾಿಗನುನ ವಿಶವವಿಖಾಯತ್ರ ಗ ೊಳಿಸುವುದರಲಿ
ಸೆಂದ ೇಹವ ೇ ಇಲಿ.
ಮೊದಲನ ೇ ತ್ರೆಂಡಿ " ಊವ್ಶ್ ಉಪಿುಟ್ುಟ " ತ್ರಿಲ ೊೇತಿಮೆಯರಾದ ಊವ್ಶ್, ರೆಂಬ ಮತುಿ ಮೆೇನಕ ಯರು, ತಮಮ ಸವಗ್ಲ ೊೇಕದ
ಡಾನ್ಸ ಕ ಲಸಕ ೆ ರಿಸ ೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹ ೊೇಟ್ ಲ್ ಇಟ್ಟರ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಅೆಂತು ಬರುತ ಿ ಓದುಗನಿಗ . ಊವ್ಶ್ ಪಾಿವಿಶನ್ ಸ ೊಟೇಸಿನ್ೆಂದ
ತೆಂದ ಹುಳ್ಭರಿತ ರವ , ನಿೇವು ಮಾೆಂಸಾಹಾರಿಗಳ್ು ಎೆಂದರ , ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸುಲಭ, ಆದರ ಸಸಾಯಹಾರಿಗಳ ೆಂದರ , ರವ ಯಿೆಂದ
ಹುಳ್ಗಳ್ನುನ ಬ ೇಪ್ಡಿಸಬ ೇಕಾಗುತ ಿ. ರ್ ನಾನಗಿ ಹುರಿದು, ಫ್ರಿಡಿಜನಲಿ ಅಳಿದುಳಿದ ತರಕಾರಿ ಸ ೇರಿಸಿ, ಬಿಸಿ ನಿೇರಲಿ ಬ ೇಯಿಸಿ. ಕ ೊಲ ಸಾರಲ್ ಇಲಿದ್ದದ
ಪಕ್ಷದಲಿ, ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲ, ಕ ೊನ ಗ ನಿೆಂಬ ಹಣುಣ ಮತುಿ ಕ ೊತಿೆಂಬರಿ ಸ ೇರಿಸಿದರ , ಆಹಾ ಆ ಬಿಹಮ ಕೊಡ ಭೊಲ ೊೇಕಕ ೆ ಬೆಂದಾನು ಬ ಿೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ
ಗ !!
ಎರಡನ ೇ ಖಾದಯ "ಸರ ೊೇಜಾ ಸಜಿಜಗ ". ಅತ ,ಿ ಅದ ೇನು ಸಜಿಜಗ ಮುೆಂದ ಸರ ೊೇಜಾ ಇದ ಯಲಾಿ ಅೆಂದ ಿ, ನಮಮ ಸರ ೊೇಜಾ ತುೆಂಬಾ
ರ್ ನಾನಗಿ ಸಜಿಜಗ ಮಾಡ ೊೇಳ್ು, ಅವಳಿೆಂದ ಕಲತ್ರದುದ ಕಣ ೊೇ ಎೆಂಬ ಉವಾಚ.
ಸಣಣರವ ಹುರಿದು, ಧಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಸಕೆರ ಮತುಿ ತುಪು ಬ ರ ಸಿ ಬ ೇಯಿಸಿದರ ಸಜಿಜಗ ರ ಡಿ. ಆದರ ತ್ರನ ೊನೇ ಮೊದಲು ನಿಮಗ ಸಕೆರ
ಖಾಯಿಲ ಇಲಿ ಅೆಂತ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡು ತ್ರನಿನ.
ಅಲಿ ಅತ ,ಿ ಸಕೆರ ಖಾಯಿಲ ಇರ ೊೇವುಿ ಯಾಕ ಸಿಹಿ ಮಾಡ ೊೇದನನ ಕಲತ ೊೆೇ ಬ ೇಕು ಹ ೇಳ್ು.
ಸಕೆರ ಖಾಯಿಲ ಇದದರ ೇನ ೊೇ, ರ ಸಿಪಿ ಓದಾದರೊ ಸೆಂತೃಪಿಿಗ ೊಳ್ಳಲ ಬಿಡು.
ಮೊರನ ೇ ತ್ರೆಂಡಿ "ಚಿನಾನರಿ ಚಿತಾಿನನ". ತೆಂಗಳ್ು ಅನಾನನ ಆಗಬ ೇಕು ನ ೊೇಡಿ ಇದಕ ೆ. ಈರುಳಿಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜ ೊತ ಸಾಸಿವ ಚಟ್
ಪಟ್ ಅನಿನಸಿ, ಕಡ ಿ ಕಾಯಿ ಒಗೆರಣ ಹಾಕ್ಲದಾ ಅೆಂದ ಿ, ಚಿನಾನರಿ ನಿೇನು ಮಾಡಿದ ಚಿತಾಿನನ ರ್ ನಾನರಿ ಅೆಂತ ಹ ೇಳ ುೇಕು ಗೆಂಡ !!
ಅತ ,ಿ ಈಗ ಲಾಿ ಹಳ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಯುಗವಲಿ, ಎಲಿರಿಗೊ ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ರುಚಿ ಬ ೇಕು, ಪಿಜಾಜ, ಪಾಸಾಟ, ಬಗ್ರ್
ತರ ೇವಾರಿ ತ್ರೆಂಡಿ ಚಪುರಿಸ ೊೇ ಮಕೆಳ್ು ಹ ಚುಿತಾಿ ಇದಾದರ . ನಿನನ ಬಾಿಗನಲಿ ಅದನೊನ ಸ ೇರಿಸು.
ಈಗಿನ ಮಕೆಳ್ು, ಮೊರ ೊತುಿ ಫಾಸ್ಟ ಫುಡ್ ತ್ರೆಂದು ತ್ರೆಂದು ಬ ೇಜಾರಾಗಿ ನನನ ಬಾಿಗ್ ತ್ರೆಂಡಿ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ತ್ರೆಂತಾರ ಬಿಡು.
ಯಾವತೊಿ ನಮಮ ಹಳ ಕಾಲದ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ನುನ ಜನಮರ ಯಬಾರದಲ ವ. ಅದ ೇನ ೊೇ ಹ ೇಳ್ಲಿವ ೇ, ಹಳ ೇ ಗೆಂಡನ ಪಾದವ ೇ ಗತ್ರ ಅೆಂತ!!
ನಾಳ ಇನೊನ ಕ ಲವು ಹ ೊಸ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ವಿಧಾನ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬ ೇಕು ಕಣ ೊೇ. ಹಾಲಾುಯಿ, ನುಚಿಿನ ಉೆಂಡ ,ಚಕ್ಲಿ, ಮುರ್ ೊಿೇರ ,
ಬಿಸಿಬ ೇಳ ಭಾತು, ವಾೆಂಗಿಭಾತು ಇೆಂಡಿಯನ್ ಪಿಜಾಜ ಎಲಾಿ ಸವಿಸಾಿರವಾಗಿ ಟ್ ೈಪಿಸಬ ೇಕು.
ಏನತ ,ಿ ಈಗ ತಾನ ೇ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ತ್ರೆಂಡಿ ಮಾತಿ ಅೆಂದು ಪಿಜಾಜ ಗಿಜಾಜಾ...
ನಮಮ ದ ೊೇಸ ಉತಿಪುಕ ೊೆೆಂದು ಹ ೊಸ ಹ ಸರು ಅಷ್ ಟೇ ! ತ್ರೆಂಡಿ ಹಳ ದಾದರೊ, ಅದರ ಹ ಸರು ಮಾತಿ ಹ ೊಸದಾಗಿ ಆಕರ್್ಕ
ವಾಗಿರಬ ೇಕು ನ ೊೇಡು. ಓದ ೊೇರಿಗ , ಮಾಡಿ ತ್ರನನಬ ೇಕ ೆಂಬ ಆಸ ಆಗಬ ೇಕು.
ಮನ ಬ ಲ್ ಆಯಿತು ಅೆಂತ ಕಾಣತ ಿ... ಫೇನ್ ಇಡಿಿೇನಿ ಕಣ ೊೇ ಸ ೊೇಮು, ಬ ಳಿಗಿೆೆಂದಾ ಬಾಿಗ್ ನಲ ಿೇ ಸಮಯ ಕಳ ದು, ಅಡಿಗ ಮನ
ಕಡ ನ ೇ ಹ ೊೇಗಿಲಿ. ಪಿಜಾಜ ಡ ಲವರಿ ಬಾಯ್ ಬೆಂದ್ದಾದನ , ದುಡುಡ ಕ ೊಟ್ುಟ ಡ ಲವರಿ ತಗ ೊೇಬ ೇಕು !!! 
ಪುಟ - 17

ಪಾಾಮಾಣಿಕತ್ನ

ಕಥನ

ಲ ೇಖಕರು:
ವ ೈ. ಕ . ಸೆಂಧಾಯ ಶಮ್

ಬ ಳ್ಗ ೆ ಸುಮಾರು ಆರುಗೆಂಟ್ ಯೊ ಇರಲಕ್ಲೆಲಿ. ಹ ೊರಗ ಯಾರ ೊೇ ಏರುಕೆಂಠದಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕ ೇಳಿಸಿತು. ಒೆಂದ ರಡು
ನಿಮಿರ್ಗಳ್ ನೆಂತರ ಮೆಲಿಗ ಗ ೇಟ್ು ತ ರ ದ ಸದಾದಯಿತು. ಬ ಳ್ಗಿನ ಜಾವದ ಸವಿನಿದ ದಯ ಮತ್ರಿನಲಿದದ ಸುೆಂದರಮಮ-`ಇರ್ುಟ ಹ ೊತ್ರಿನಲಿ
ಯಾರು?...ನಿೆಂಗಿ ಬರ ೊೇದಕ ೆ ಇನೊನ ಸವಲು ಹ ೊತುಿ ಹ ೊೇಗ ುೇಕು...ಹಾಲನ ೊೇನೊ ಇರಲಾರ...ಮತಾಯರು?!...' ಎೆಂದುಕ ೊಳಾಿ ಕಣ ಿಪ ುಗಳ್ನುನ
ಬಲವೆಂತವಾಗಿ ಕ್ಲೇಳ್ುತಿ, `ಯಾರು.? ಎನುನತಿ ಗಜಿ್ಸಿಕ ೊೆಂಡ ೇ ಹ ೊರಬೆಂದರಾಕ . ನಿದ ದಕ ಡಿಸಿದವರ ಮೆೇಲ ಉರಿಕಾರಲು ಸಿದಧವಾಗಿ
ಕ ರಳಿನಿೆಂತ್ರತುಿ ಅವರ ಕ ೆಂಪುಗಣುಣಗಳ್ು.
ಬಾಗಿಲು ತ ರ ಯುವ ಮುನನ ಕಟ್ಕಟ್ ಯಿೆಂದ ಪರದ ಸರಿಸಿ ಬಗಿೆನ ೊೇಡಿದರು. ಗ ೇಟ್ು ಅಧ್್ತ ರ ದು ಹುಡುಗನ ೊಬು
ನಿೆಂತ್ರದಾದನ . ಸುಮಾರು 10-11 ವರ್್ವಿದದರ ಹ ಚುಿ. ಕ ದರಿದ ಕೊದಲು, ಕಪುುಬಣಣ, ಅರಳಿದ ಗ ಡ ಡಕಣುಣಗಳ್ಲಿ ಏನ ೊೇ ಒೆಂದು ಬಗ ಯ ದ ೈನಯಭಾವ.
`ಇನೊನ ಬ ಳ್ಗಾಗಿಲಿ, ಇವಾಗ ೆಂರ್ ಭಿಕ್ಷುಕ ?!'...ಸುೆಂದರಮಮನಿಗ ಅಚಿರಿ ಜ ೊತ ಅತ್ರೇವ ಕ ೊೇಪವೂ ನುಗಿೆಬೆಂತು. `ನಡಿಯೇ
ಆರ್ ಕತ ಿಭಡವಾ...' ಎನನಲು ತ ರ ದುಕ ೊೆಂಡ ಅವರ ತುಟ್ಟಗಳ್ು ಆಶಿಯ್ದ ಉದಾೆರ ಹ ೊರಡಿಸಿತು.
ಅವರ ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣದೃರ್ಷಟ ಕಚಿಿಕ ೊೆಂಡಿದುದ ಅವನ ಸ ೊೆಂಟ್ದ ಮೆೇಲದದ ದಪುಗಾತಿದ ಮೊಟ್ ಟ ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೆೇಲ . ಅವರ ಎಕಸರ ೇ
ಕಣುಣಗಳ್ು ಆ ಕಾಯಿಯ ಮೆೇಲ ಸರಸರನ ಹರಿದಾಡಿತು. ಒೆಂದ ೇಕ್ಷಣದಲಿ ಆ ಕಾಯಿ ತಮಮ ಮನ ಯದ ೆಂದು ಆಕ ಊಹಿಸಿದ ದೇನು,ಖಾತ್ರಿಯೇ
ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟತುಿ. ಮೊವತುಿ ವರ್್ಗಳಿೆಂದ ನಿೇರುಹಾಕ್ಲ ಅಕೆರ ಯಿೆಂದ ಪ್ೇರ್ಷಸಿದ ಮರ ಅಲಿವ ೇನು...ಅದರ ಕಾಯಿಯ ರೊಪುರ ೇಷ್ ಗಳ್ನುನ
ನಿದ ದಯಲೊಿ ಗುರುತ್ರಸುವರ್ುಟ ನಿಷ್ಾಣತರಾಗಿಬಿಟ್ಟಟದದರಾಕ . ತಮಮ ತ ೆಂಗಿನಮರದ ಎಲಿ ಕಾಯಿಗಳ್ ರೊಪ-ಆಕಾರ-ಗಾತಿ-ಬಣಣದ
ಸುಪರಿಚಯವಿದಾದಕ ಎೆಂರ್ ಸೆಂತ ಯ ರಾಶ್ಕಾಯಿಗಳ್ ಮಧ ಯಯೊ ತಮಮ ಮನ ಯ ಕಾಯಿಗಳ್ನುನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ ಹ
ಿ ಚುಿವ ರ್ಾಕಚಕಯತ ಅವರ
ಪಿಳಿಚು ಕಣುಣಗಳಿಗಿತುಿ.
ಹುಡುಗ ಕಾಯಿಯನುನ ಅವರತಿ ರ್ಾಚಿನಿೆಂತ್ರದದ. ತುಟ್ಟಗಳ್ು ಏನ ೊೇ ಉಸುರಲು ಚಡಪಡಿಸುತ್ರಿದದವು. ಕಣಾಣಲಗಳ್ು ಅತ್ರಿೆಂದ್ತಿ
ಚಲಸುತಿ ಗಲಬಿಲಯಿೆಂದ ಹ ೊಯಾದಡುತಿ ತದ ೇಕದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ಅವರನ ನೇ ದ್ಟ್ಟಟಸುತ್ರಿದದವು.
ಗ ೊೇಡ ಯ ಮೊಳ ಗ ನ ೇತುಹಾಕ್ಲದದ ಬಿೇಗದಕ ೈಯನುನ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡವರ ಸರಸರ ಬಾಗಿಲು ತ ಗ ದು, ದುಡುದುಡು
ಮೆಟ್ಟಟಲಳಿದು, ಪಟ್ಕೆನ ಅವನ ಕ ೈಯಿೆಂದ ಕಾಯಿಯನುನ ಕಸಿದುಕ ೊೆಂಡು ಅದನುನ ತ್ರರುಮುರುಗಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ `ಇದು ನಮಮನ
ಕಾಯಲ ವೇನ ೊೇ...ನಿನಗ ಹ ೇಗ ಸಿಕ ೊಿೇ?!- ಎೆಂದರು.
ಹುಡುಗ ತುೆಂಬ ಹ ದರಿದೆಂತ ಕೆಂಡ. ಅವನ ಬಾಯಿೆಂದ ಒೆಂದಕ್ಷರವೂ ಹ ೊರಡಲಲಿ. ಮೊಕನೆಂತ ಮನ ಯ ಮುೆಂದ್ನ
ಮೊೇರಿಯತಿ ಬ ರಳ್ುಮಾಡಿ ತ ೊೇರಿದ. ಕಾೆಂಪೌೆಂಡ್ ಹ ೊರಗ ಅಗಲವಾದ ಕಲುಿಚಪುಡಿಯ ಮೊೇರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊೇರಿಯತಿ ವಾಲಕ ೊೆಂಡಿದ
ಮರ. ಕಾಯಿಗಳ ಲಿ ಚರೆಂಡಿಗ ಅರ್ವಾ ರಸ ಿಯ ಮೆೇಲ ಉರುಳಿ ಬಿೇದ್ಹ ೊೇಕರ ಪಾಲ ೇ.
`ಈ ಗಿಡಕ ೆೇನ ೊೇ ರ ೊೇಗ ಬಡಿದ್ರಬ ೇಕು...ಹಾಗೆಂತ ಆ ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ ್ೇ ರೆಂಗ ಹ ೇಳಿಿದದ...ಅದಕಾೆಗ ೇ ಪದ ೇಪದ ೇ
ಕಾಯಿಗಳ್ು ಯಾವಾಯವಾಯಗಲ ೊೇ ಬಿದುದಹ ೊೇಗಿಿವ ...' ಎೆಂದು ಅಲವತುಿಕ ೊೆಂಡರು. ಆಕ ಗೆಂತೊ ಸಯಾ್ಗಿ ನಿದ ದಹತ್ರಿ ಯಾವ ಕಾಲವಾಯಿೇ ಈ
ಯೇರ್ ನೇಲ...ಕಾಯಿ ಬಿೇಳ್ಕ ೆ ಹ ೊತೊಿ ಗ ೊತೊಿ ಇರಲಲಿ. ಮಧಾಯಹನ ಒೆಂದುಗಳಿಗ ರ್ಾಪ ಗ ಮೆೈಕ ೊಡಲಕ್ಲೆಲಿ, ಹ ೊರಗ ಧ್ಬ್ ಅೆಂತ ಕಾಯಿಬಿದದ
ಸದುದ...ಅರ್ಟರಲಿ ಅವರ ಕ ೊೇಳಿನಿದ ದ ಹಾರಿಹ ೊೇಗಿಿತುಿ. ತಮಮ ಧ್ಢೊತ್ರ ಗಾತಿದ ಶರಿೇರಾನ ಹ ೊರಳಿಸಿ ಬುಡಕೆನ ಮೆೇಲ ದುದ ಹ ೊರಬೆಂದು,
ಗ ೇಟ್ಾರ್ ಈರ್ ದುಬಿೇ್ನುಗಣುಣ ಹಾಯಿಸಿ ಬಿದದಕಾಯಿಯನುನ ಪತ ಮ
ಿ ಾಡಿ ಹ ಕ್ಲೆಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಾಗಲ ೇ ಸಮಾಧಾನ!...ಹಿೇಗ ಮರದ್ೆಂದ ತಾನಾಗ ೇ
ಕಾಯಿ ಬಿದುದಹ ೊೇಗುವ ಕಾರಣ ತ್ರಳಿಯದ ರೆಂಗನ ಸಲಹ ಯೆಂತ ಮರದ ಬುಡಕ ೆ ಟ್ಾರು ಮೆತ್ರಿಸಿದದರು. ಜ ೊತ ಗ ಗರಿಗಳ್ ಮೆೇಲ ಮತುಿ ಮರದ
ಬುಡಕೊೆ ಔರ್ಧ್ವನುನ ಹಾಕ್ಲಸಿದದರು. ಇಷ್ಾಟದರೊ ಕಾಯಿ ಬಿೇಳ ್ೇದು ನಿೆಂತ್ರರಲಲಿ. ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಆಕ ಗ ಕಾಯಿ ಬಿೇಳ ್ೇದ ೇ ಚಿೆಂತ . ಕನಸಿನಲೊಿ
ಧ್ಬ್ ಧ್ಬ್ ಶಬದ ಕ ೇಳಿದೆಂತಾಗಿ ಬ ಚಿಿಬಿದುದ ಎದುದಕೊಡುತ್ರಿದದರು. ಈಕ ಯ ಕಾಯಿ ಮೆೇನಿಯಾ ಬಗ ,ೆ ಊರಿೆಂದಬೆಂದ ಮಗ ಹಾಸಯಮಾಡುತಿ
ಗೆಂಭಿೇರವಾಗಿಯೇ ಸಲಹ ನಿೇಡಿದದ.
`ಅಮಮನನ ಯಾರಾದೊಿ ಸ ೈಕ್ಲಯಾಟ್ಟಿಸ್ಟ ಹತಿ ಕಕ ೊ್ೆಂಡ ೊೇಗಪಾು...ಆಮೆೇಲ ಇದ ೇ ಗಿೇಳ್ು ಹಿಡಿದ ಿ ಕರ್ಟ ...ರ್ಷೇ ನಿೇಡ್ಸ
ಕೌನಸಲೆಂಗ್...ಅರ್ವಾ ಅವಳ್ು ಕ ಲ ದ್ನ ನಮೊಮರಿಗ ಬೆಂದ್ರಲ...ರ್ಷೇ ನಿೇಡ್ಸ ಎ ಛ ೇೆಂ್ ' ಎೆಂದಾಗ ಸುೆಂದರಮಮ ಮುಖಗೆಂಟ್ಟಕ್ಲೆ-` ನಿನಗ ೇನು
ಗ ೊತುಿ ಈ ಮರದ ಅಟ್ಾಯರ್ಚಮೆೆಂಟ್ು....ನಿೇ ಹುಟ್ ೊಟೇಕ ೆ ಮುೆಂಚಿನಿೆಂದೊಿ ನಾನಿದನುನ ರ್ ೊಚಿಿಲುಮಗನ ರ್ರಾನ ೇ ಬ ಳ ಸಿದ ದೇನ ' ಎೆಂದು ಅವನ
ಬಾಯಿ ಮುಚಿಿಸಿದರು. ಹಾಗಿತುಿ ತ ೆಂಗಿನಮರದ ೊಡನ ಆಕ ಯ ಬಾೆಂಧ್ವಯ.
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ತಾಯಿಯ ಈ ವರಾತ-ಗಿೇಳ್ು ಕೆಂಡು ರಜಕ ೆ ಬೆಂದ್ದದ ಮಗಳ್್ ಇರಲಾರದ ಒೆಂದು ಮಾತು ಅೆಂದು ದ ೊಡಡ ಪಿಳ್ಯವ ೇ
ಸೃರ್ಷಟಯಾಗಿತುಿ. `ಎಲಿ ಕಡ ಈ ತ ೆಂಗಿನಮರಗಳ್ ಕಾಯಿ-ಗರಿಗಳ್ು ಬಿದುದ ಅನಾಹುತಗಳ ೇ ನಡ ದುಹ ೊೇಗಿಿವ ...ಬಿೇದ್ೇಲ ಹ ೊೇಗ ೊೇರ ತಲ ಮೆೇಲ
ಬಿದುದ ಏನಾದೊಿ ಪಾಿಣಾಗಿೇಣ ಹ ೊೇಗಲ ಆಗ ಗ ೊತಾಿಗತ ,ಿ ಅದರ ತಾಪತಿಯ. ಮೊನ ನ ಪ ೇಪನ್ಲಿ ಓದ್ದ ,ದ ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ ್ೇನು ಮರದ್ೆಂದ
ಬಿದುದ, ಮನ ಯೇರು 2 ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿ ಕಾೆಂಪ ನ ಸೇರ್ನ್ ಕ ೊಟ್ಿೆಂತ ...ಯಾಕ್ಬ ೇಕು ಗಾಿರ್ಾರ, ಸುಮೆನ ಮರ ಕಡಿಸಿಹಾಕ್ಲ, ನಿಶ್ಿೆಂತ ...' ಎೆಂದದ ದೇ
ತಡ ಸುೆಂದರಮಮ ಆಕಾಶ-ಭೊಮಿ ಒೆಂದು ಮಾಡಿದದರು.
ಯಾರ ೇನ ೇ ಶೆಂಖ ಊದ್ದರೊ ಯಥಾಪಿಕಾರ ಸುೆಂದರಮಮ ಬ ಳ್ಗ ೆದದ ತತ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡ ೊೇ ಮೊದಲ ಕ ಲಸವ ೆಂದರ ಗ ೇಟ್ಾರ್ ಬೆಂದು
ಮೊೇರಿೇಲ ಬಗಿೆ ನ ೊೇಡ ೊೇದು, ಮತ ಿ ಕಾೆಂಪೌೆಂಡಿನ ಉದದಗಲಕೊೆ ಕಣುಣಹಾಸಿ ಕಾಯೇನಾದರೊ ರಾತ್ರಿ ತಮಮ ಕ್ಲವಿ-ಕಣುಣ ತಪಿುಸಿ ಬಿದ್ದರಬಹುದ ೇ
ಎೆಂಬ ಹುಡುಕಾಟ್ ನಡ ಸುವುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ತಲ ನ ೊೇವ ೇ ಆಗಿಹ ೊೇಗಿತುಿ ಆಕ ಗ ಈ ಕಾಯಕ ಅರ್ವಾ ಈ ತನಿಖ . ಅಧ್್ರಾತ್ರಿೇಲ
ಕಾಯಿಬಿದದ ಶಬದವಾದ ಿ ಆ ಅವ ೇಳ ಯಲಿ ಎದುದ ಹ ೊರಗ ಬೆಂದ ಿ ಗೆಂಡ ಸುಮಮನಿರುತ್ರಿರಲಲಿ..ಜ ೊತ ಗ ಆಕ ಗೊ ದ್ಗಿಲ ೇ...ಮನ ಯಲಿ ಮುದುಕಮುದುಕ್ಲ ಇಬುರ ೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅಧ್್ರಾತ್ರಿೇಲ ಕಳ ್ೆೆಂಡ ಕಾಯಿಗಳ್ ಬಗ ೆ ಬರಿೇ ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುವುದಷ್ ಟೇ ಆಗಿತುಿ.
ಒೆಂದುದ್ನ ಮೊಲ ಮನ ಜಲಜಮಮ-`ಅವತುಿ, ದಾವದಶ್ ಬ ಳ್ಗ ೆ 5 ಗೆಂಟ್ ಗ ನಮಮತ ಿಯವರ ವ ೈದ್ೇಕಾೆಂತ ನಾವು ಗೆಂಡ-ಹ ೆಂಡಿಿ ಇಬುರೊ
ಮಠದ ಕಡ ಗ ಹ ೊೇಗಾಿ ಇದ್ವರಿೇ, ಆಗ ನಿಮಮನ ಮುೆಂದ ಯಾರ ೊೇ ನಿೆಂತ್ರದದಹಾಗಿತುಿ. ಆ ವಯಕ್ಲಿ ನಿಮಮನ ಮೊೇರಿೇಲ ಬಗಿೆ ಅದರ ೊಳ್ಗ ಬಿದ್ದದದ
ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳ್ನುನ ಎತ್ರಿ ತಮಮ ಶಲಯದ ೊಳ್ಗ ಸುತ್ರಿಕ ೊೆಂಡು, ಧ್ಡಧ್ಡ ಮುೆಂದ ಹ ೊೇಯಿತು...ನ ೊೇಡಿದರ ಆತ ಗಿರಿಜಮಮನ ಮನ ಯಳ್ಗ
ಸಿೇದಾ ನುಗಿೆಬಿಡುಿ, ಯಾರೊೆಂತ್ರೇರಿ ಆತ... ಗಿರಿಜಮಮನ ತೆಂದ ಕಣ್ಣಿೇ...ದ್ನಾ ಆ ಪಾಿಣ್ಣಗ ಇದ ೇ ಕ ಲಸ...ಬ ಳ್ಗಿನ ಜಾವ ವಾಕ್ಲೆಂಗು ಅನ ೊನೇ
ನ ಪದಲಿ ಬಿೇದ್ಬಿೇದ್ಗಳ ಲಿ ಸುತ್ರಿ, ಅಲಿಲಿ ಬಿದದ ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ್ನ ನಲಿ ಕಲ ಕ್ಟ ಮಾಡತಿೆಂತ್ರಿೇ' ಅೆಂತ ಹಲುಿಕ್ಲರಿೇತ ಸುದ್ದ ಮುಟ್ಟಟಸಿದದರು.
`ಏನಾಮಡ ೊೇದ್ಿೇ...ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ ್ೇರ ೇ ಬರಲಿ, ಬೆಂದೊಿ 200-300 ರೊಪಾಯಿ ಗಿಡಕ ೆ, ಜ ೊತ ಗ ೊೆಂದು ಕಾಯಿ ಬ ೇರ . ಮರ
ಬಿೇದ್ೇಗ ೇ ವಾಲಕ ೊೆಂಡಿರ ೊೇದ್ಿೆಂದ ನಮಗ ಕಾಯಿ ಸಿಗ ೊೇದು ಅಪರೊಪವ ೇ...ಕಾಯಿ ಬ ಲ ಬ ೇರ ತುೆಂಬ ತುಟ್ಟಟಯಾಗಿದ ' ಎೆಂದು ಸುೆಂದರಮಮ
ಹಿೇಗ , ದ ೊಡಡ ಉಪನಾಯಸವನ ನೇ ಕ ೊಡಲಾರೆಂಭಿಸುತಾಿರ . ಅದವರ ಮನದಾಳ್ದ ಅಳ್ಲು.
ಇೆಂರ್ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯಲಿ ಈ ಹುಡುಗ ಮೊೇರಿೇಲ ಬಿದ್ದದದ ಕಾಯಿತೆಂದು ತಮಗ ಒಪಿುಸುತ್ರಿದಾದನ ಎೆಂದವರ ಕೆಂಠ ತುೆಂಬಿಬೆಂತು.
`ಅಯಯೇ ಮುೆಂಡ ೇದ ೇ ನಿನಗ ೆಂರ್ ನಿಯತ ೊಿೇ?!..ಹೊೆಂ ಉಳಿೇದ ೊೇರು ಇದಾದರ ' ಎೆಂದು, ಇದುವರ ಗೊ ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎತ್ರಿಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊೇದ ೊೇರಿಗ ಶಾಪಹಾಕ್ಲ ನ ಟ್ಟಕ ಮುರಿದು, ಹುಡುಗನ ಪಾಿಮಾಣ್ಣಕತ ಗ ಬ ರಗಾಗಿ ನಿೆಂತ್ರದದರು!
`ಅಯಯೇ ನನನಪು ನೊವ್ರ್್ ರ್ ನಾನಗಿ ಬಾಳ್ು...ಪರವಾಗಿಲಿ ಈ ಸಣಣವಯಸಿಸನಲ ೇಿ ಒಳ ಳಯ ಗುಣಗಳ್ನುನ
ಬ ಳ ಸಿಕ ೊೆಂಡಿದ್ದೇಯಲಿ, ತುೆಂಬ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಾನಪಾು' ಎೆಂದಾಕ ಕೃತಜ್ಞತ ಹಾಗೊ ಮಿತ್ರಮಿೇರಿದ ಆನೆಂದದ್ೆಂದ ಉದೆರಿಸಿ, ಒಳ್ಬಾಗಿಲತಿ ತ್ರರುಗಿ,
`ಏನೊೆಂದ ಿ, ಸವಲು ಇಲಿ ಬತ್ರೇ್ರಾ...ಬೆಂದು ನ ೊೇಡಿ' ಎೆಂದು ಒಳ್ಗ ಮಲಗಿದದ ಗೆಂಡನನುನ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಕರ ದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಪಿಳಿಪಿಳಿ
ಕಣುಣಬಿಡುತಿ ಮುಖದಲಿ ಗ ೊೆಂದಲ ತುಳ್ುಕ್ಲಸಿದ.
ಕ ಲವ ೇ ನಿಮಿರ್ಗಳ್ಲಿ ಆಕ ಯ ಗೆಂಡ ಬಾಗಿಲಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕ ೊೆಂಡರು. `ನ ೊೇಡಿದರಾೆಂದ ಿೇ, ಇರ್ುಟ ಚಿಕೆ ಹುಡುಗನಿಗ ಎೆಂಥಾ
ನಿಯತುಿ...ಮೊೇರಿಯಲಿ ಬಿದ್ದದದ ಕಾಯಿಯನುನ ತೆಂದು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾದನಿಿೇ'-ಸುೆಂದರಮಮನ ಮುಖದಲಿ ತುಳ್ುಕುತ್ರಿದದ ಕೃತಜ್ಞತ , ಆಕ ಯ ಗೆಂಡನ
ಮೊಗದ ಮೆೇಲೊ ಮಿನುಗಿ `ಹೌದಾ...ಪಾಪ ಹುಡುಗನನ ಒಳ್ಗ ಕರ ದು ಏನಾದೊಿ ಕ ೊಡು ಮತ 'ಿ ಎೆಂದು ಒಳ್ನಡ ದರು.
`ಇೆಂರ್ ತುಟ್ಟಟಕಾಲದಲಿ ಕಾಯಿ ಅೆಂದ ಿ ಚಿನನ ಇದದಹಾಗ ....ಒೆಂದು ಕಾಯಿಗ ಆ ಶ ಟ್ಟಟ ಇಪುತುಿ ರೊಪಾಯಿ
ಹ ೇಳಾಿನಲಿ...ಅೆಂರ್ದಿಲಿ ಬಿಟ್ಟಟ ಸಿಕ ಿ ಯಾವೇನು ಬಿಡಾಿನ ಹ ೇಳಿ...ಪಾಪ ಒಳ ಳ ಹುಡುಗ, ಎತ್ರಿಕ ೊೆಂಡು ಓಡಿಹ ೊೇಗದ ತೆಂದುಕ ೊಟ್ಟಟದ ...' ಎೆಂದು
ಸವಗತದಲಿ ಖುರ್ಷಗ ೊಳ್ುಳತಿ ಆಕ ಆ ಹುಡುಗನನುನ ಕರ ತೆಂದು ಹಿೆಂದ್ನ ಅೆಂಗಳ್ದಲಿ ಕೊರಿಸಿ ನಿೆಂಗಿಯ ಗಾಜಿನ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಾಫ್ರ
ಸುರಿದು `ಕುಡಿಯಪು ಕುಡಿ, ನಿನನ ಹ ೊಟ್ ಟ ತಣಣಗಿರಲ '-ಎೆಂದು ಆ ಹುಡುಗನನುನ ಮನಸಾರ ಹರಸಿದರು. ಹುಡುಗ ಪ ದುದ ಕಳ ಯ ನ ೊೇಟ್ದಲಿ
ಆಕ ಯನ ನೇ ದ್ಟ್ಟಟಸುತಿ ಕಾಫ್ರಯನುನ ಗಟ್ಗಟ್ ಹಿೇರಿದ.
`ಸವಲು ಕೊತ ೊೆೆಂಡಿರಪು ಬೆಂದ ' ಎನುನತಿ ಆಕ ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇಗಿ, ಒಲ ಯ ಮೆೇಲ ಹ ೆಂಚಿಟ್ುಟ, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ದ ೊೇಸ ಹುಯುದ, ನಾಲುೆ
ದ ೊೇಸ ಹುಡುಗನ ಮುೆಂದ್ಟ್ಾಟಗ ಆಕ ಯ ಮೊಗದಲ ಿೇನ ೊೇ ಸೆಂತೃಪಿಿಯ ಸ ೊಬಗು. ಹಾಗ ೇ ಕಟ್ ಟಯ ಮೊಲ ಯಲಿಟ್ಟಟದದ ರಾತ್ರಿಯ ಅನನ-ಸಾರಿನ
ಪಾತ ಿ ತ ಗ ದು ಅವನ ಮುೆಂದ್ಟ್ುಟ, ಒೆಂದು ಮುತಿಗದ ಲ ಹಾಕ್ಲ `ಊಟ್ ಮಾಡಪು' ಎೆಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಮುಖದಲಿ ಗಾಬರಿ-ಗಲಬಿಲ
ಹ ೊಯಾದಡಿತು. ದ ೊೇಸ ಯಿೆಂದ ಹ ೊಟ್ ಟ ತುೆಂಬಿದದರೊ ಆಕ ಯ ಬಲವೆಂತಕ ೆ ಗಬಗಬನ ಹ ೊಟ್ ಟ ಬಿರಿಯುವರ್ುಟ ಉೆಂಡು, ಹ ೊರಡಲು
ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಮೆೇಲ ದುದ ನಿೆಂತ. ಸುೆಂದರಮಮನ ಹೃದಯ ಕೃತಜ್ಞತ ಯ ಭಾರದ್ೆಂದ ತುೆಂಬಿಬೆಂತು.
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಹುಡುಗ ಗ ೇಟ್ಟನ ಬಳಿ ನಿೆಂತು `ಬತ್ರೇ್ನಮಮ' ಎೆಂದ ಕ್ಷ್ೇಣವಾಗಿ. ಸುೆಂದರಮಮ ತಮಮ ಕ ೈಲದದ ಹಳ ಯ ರ್ರಟ್ನುನ ಅವನ ಮಡಿಲಗ
ಹಾಕ್ಲ ಜ ೊತ ಗ ಒೆಂದು ರೊಪಾಯಿಯ ಬಿಲ ಿಯನುನ ಅವನ ಕ ೈಲಟ್ುಟ `ಇನೊನ ಹಿೇಗ ೇ ಯಾವತಾಿದೊಿ ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದದ ಿ ತೆಂದ ೊೆಡಪು ಜಾಣ'-ಎೆಂದು
ತುೆಂಬು ಹೃದಯದ್ೆಂದ ಅವನನುನ ಬಿೇಳ ್ೆಟ್ುಟ ಬಾಗಿಲಾರ್ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿದದ ಅವನನ ನೇ ತದ ೇಕ ದೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ ದ್ಟ್ಟಟಸಿದರು.
ಹುಡುಗ ಅೆಂಗ ೈಯಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ದದ ನಾಣಯವನ ೊನಮೆಮ, ಕೆಂಕುಳ್ಲಿದದ ರ್ರಟ್ನ ೊನಮೆಮ ವಿಷ್ಾದವಾಗಿ ಸವರಿದ. ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿ
ನ ೊೇಡಬ ೇಕ ೆಂದು ಅವನಿಗ ತ್ರೇವಿವಾಗಿ

ಅನಿಸುತ್ರಿದದರೊ ಸುೆಂದರಮಮನವರ ಅವಾಯಜ ಅೆಂತುಃಕರಣದ ನ ೊೇಟ್ವನ ನದುರಿಸಲಾರದ ಕಣಿಗಿೆಸಿ

ಬಲವೆಂತವಾಗಿ ಅಲಿೆಂದ ಹ ಜ ಜಕ್ಲತಿ. ಜಲಜಮಮನ ಮನ ಯತಿ ಮೆಲಿಗ ತಪಿುತಸೆ ಭಾವದ್ೆಂದ ಕಳ್ಳನ ೊೇಟ್ ಹರಿಸಿದವನು ಹ ಜ ಜಯನುನ
ಚುರುಕುಗ ೊಳಿಸಿದ. ಜಲಜಮಮನ ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿ ಅವನನುನ ಬ ದರಿಸಿ ರ್ ಡಿಡ ಒದ ದ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವೆಂತ ಮಾಡಿತುಿ.
ಬ ಳ್ಗಿನ ಜಾವ ಅವನು ಎೆಂದ್ನೆಂತ ಕ ೈಲಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಚಿೇಲಹಿಡಿದು ಹರಕು ಮುರುಕುಸಾಮಾನು ಮತುಿ ಬಿೇದ್ಗ ಸ ದ ಪಾಿಸಿಟಕ್
ಇತಾಯದ್ ತಾಯಜಯವಸುಿಗಳ್ನುನ ಆಯುದಕ ೊಳ್ಳಲು ಬಿೇದ್ಗುೆಂಟ್ ನಡ ದ್ದದ. ಅದೃರ್ಟಕ ೆ ಸುೆಂದರಮಮನ ಮನ ಯ ಮೊೇರಿಯಲಿ ಬಿದ್ದದದ ದ ೊಡಡ
ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನ ೊೇಡಿ ಅವನ ಸೆಂತಸ ಮೆೇರ ವರಿದ್ತುಿ. ಮನ ಮೆಂದ್ಗ ಲಿ ರಸಗವಳ್ ಎೆಂದು ಹಿಗಿೆನಿೆಂದ ಮೆಲಿಗ ಮೊೇರಿಗಿಳಿದು ಕಾಯಿ
ಎತ್ರಿಕ ೊೆಂಡವನ ಇನ ನೇನು ಓಟ್ ಕ್ಲೇಳ್ಬ ೇಕ ನುನವರ್ಟರಲಿ ತಮಮ ಮನ ಯಿೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದ ಜಲಜಮಮನ ಹದ್ದನಕಣುಣ ಇದನುನ ಕೆಂಡುಬಿಟ್ಟಟತುಿ.
`ಏಯ್ ಏನ ೊೇ ಅದು?...'-ಎೆಂದಾಕ ತಮಮ ಮನ ಯ ಗ ೇಟ್ಟನಿೆಂದಲ ೇ ಅಬುರಿಸಿದಾಗ ಹುಡುಗ ನಡುಗಿಹ ೊೇದ!...ಮೆೈಯಲಿ
ಬ ವರು ಕ್ಲತುಿಕ ೊೆಂಡಿತುಿ. ಬ ದರಿ `ಬ ಬ ಬ ು' ಎೆಂದು ತ ೊದಲುತಿ ಭಯದ್ೆಂದ ಅವರಿಗ ಕಾಯಿ ಕ ೊಡಲುಹ ೊೇದ. `ಹ ೊೇಗು ಅವಮ್ನ ಬಾಗಿಲು
ತಟ್ಟಟ, ಕ ೊಟ್ುಟಬಿಟ್ುಟ ಬಾ ಹ ೊೇಗು...ನಾನಿಲ ಿೇ ನ ೊೇಡಿಿತ್ರೇ್ನಿ' ಎೆಂದು ಕಣಣರಳಿಸಿ ಗುಟ್ುರು ಹಾಕ್ಲದಾಗ, ಹುಡುಗ ವಿಧ ೇಯವಾಗಿ ತಲ ಯಾಡಿಸಿ,
ಆಕ ಯ ಹಿಡಿತದ್ೆಂದ ತಪಿುಸಿಕ ೊೆಂಡರ ಸಾಕ ೆಂದು ತಟ್ಟನ ಅಲಿೆಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಮಾಡಿ ಓಡಿಹ ೊೇಗಿ ಸುೆಂದರಮಮನವರ ಮನ ಯ ಗ ೇಟ್ು ತ ರ ದ್ದದ.
ತಲ ಬಗಿೆಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮುೆಂದ ಸಾಗುತ್ರಿದದ ಆ ಹುಡುಗನ ಎದ ಯನುನ ಅವಯಕಿ ನಾಚಿಕ -ಸೆಂಕ ೊೇಚಗಳ್ು ಗುದುದತ್ರಿದದವು. 
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಎಲನಕನ ರೀ ಮಾಯಗ್ನಿಟ್

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ್ನ ಂಡುಲ

ಬನೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿಾ:


ದ ೊಡಡದಾದ ಒೆಂದು ಕಬಿುಣದ ಮೊಳ



ಒೆಂದು ಮಿೇಟ್ರ್ ನರ್ಷಟರುವ ಲ ೇಪಿತ ತಾಮಿದ ತೆಂತ್ರ (Insulated Copper Wire)



ಬಾಯಟ್ರಿ, ಒೆಂದರ್ುಟ ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ

ವಿಧಾನ:


ಕಬಿುಣದ ಮೊಳ ಯ ಸುತಿ ತಾಮಿದ ತೆಂತ್ರಯನುನ ಸುತ್ರಿ.



ತೆಂತ್ರಯ ಎರಡೊ ತುದ್ಯ ಲ ೇಪನವನುನ ತ ಗ ದು ಅದನುನ ಬಾಯಟ್ರಿಗ ಸ ೇರಿಸಿ.



ಈಗ ಮೊಳ ಯ ಹತ್ರಿರ ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ. ಮೊಳ ಯು ಮಾಯಗ ನಟ್ ತರಹ ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪುನುನ ಆಕರ್ಷ್ಸುತಿದ

ಏನಾಗುತೆದನ:
ಬಾಯಟ್ರಿಯ ಎರಡೊ ದುಿವಗಳಿಗ ಸ ೇರಿಸಿರುವ ತಾಮಿದ ತೆಂತ್ರಯು ಒೆಂದು ವಿದುಯತ್ ಜಾಲವನುನ ಪೂತ್ರ್ಗ ೊಳಿಸುತಿದ .
ವಿದುಯಚಛಕ್ಲಿಯು ತೆಂತ್ರಗಳ್ ಮೊಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ ಆಯಸಾೆೆಂತ್ರೇಯ ಕ್ಷ ೇತಿವು ಉೆಂಟ್ಾಗಿ, ಕಬಿುಣದ ಮೊಳ ಯು ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ ಗಳ್ನುನ
ಆಕರ್ಷ್ಸುತಿದ . ಈ ರಿೇತ್ರ ವಿದುಯತ್ ಪಿವಾಹದ್ೆಂದುೆಂಟ್ಾಗುವ ಆಯಸಾೆೆಂತಕ ೆ ಎಲ ಕ ೊರೇ ಮಾಯಗ ನಟ್ಟಸೆಂ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತಾಿರ .
ಇದರ ಅತ್ರ ಮುಖಯ ಅನುಕೊಲತ ಯೆಂದರ , ನಮಗ ಯಾವಾಗ ಬ ೇಕ ೊೇ ಆಗ ವಿದುಯತ್ ಹರಿಸಿ ಆಯಸಾೆೆಂತ್ರೇಯ ಕ್ಷ ೇತಿವನುನ
ಸೃರ್ಷಟಸಬಹುದು.
ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಎಲ ಕ ೊರೇ ಮಾಯಗ ನಟ್ಸ ಅನ ೇಕ ಕಡ ನಮಮ ದ ೈನೆಂದ್ನ ಬದುಕ್ಲನಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತಿವ . ಎಲ ಕ್ಲರಕ್ ಮೊೇಟ್ಾರ್,
ಧ್ವನಿವಧ್್ಕಗಳ್ು, ಅನ ೇಕ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ್ು, ಡ ೊೇರ್ ಬ ಲೆಳ್ು, ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ ಹಾಡ್್ ಡಿಸ್ೆ ಗಳ್ು ಇತಾಯದ್. 

೧. ಆಲೊರು ವ ೆಂಕಟ್ರಾಯರು.
೨. ಬ ಳ್್ಳರು ಮೆೈಲಾರಯಯ ಶ್ಿೇಕೆಂಠಯಯ (ಬಿಎೆಂಶ್ಿೇ)

ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಏನನೀನು

ನಿಮಮ ಕಾಯ್ಕಾಮವಿದಿರನ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕನಯನುಿ ನಿಮಗ್ಾಗಿ ತ್ಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸನರೀಲ್ಲಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುೆ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ್ನ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ್ನೀಂದಾ ಅನಂತ್ಮ ತ್
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದ್ದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸುರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದ್ದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾ್ಲದ್ೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃ್ಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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