
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು 
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ  ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ  
ಸೆಂಪುಟ್ ೩, ಸೆಂಚಿಕ  ೧೨, ಮೆೇ ೨೦೧೬ 

  

ಸಂಪಾದಕೀಯ             ... ಪು. ೧ 

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಗಿಳು           ... ಪು. ೨ 

 

 

 

ಪದಪುಂಜ/ರಂಗ  ೀಲಿ        ... ಪು. ೧೪ 

ಶಾಯರಿ          … ಪು. ೧೫ 

 

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ುು ರಾಜಕೀಯ  … ಪು. ೬ 

ರಾಂ ರಾಮ         … ಪು. ೮ 

 

 

 

ಮಳ  (ಕ್ಥ )        … ಪು. ೧೬ 

ವಿಜ್ಞಾನ , ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು            ... ಪು. ೨೦ 

 

ಕ್ಥಾಚಿಲ್ುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ        ... ಪು. ೧೨ 

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲ್ುಮೆ    ... ಪು. ೧೩ 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ಜನರ ಲಿರೊ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿ ಮಾಡಿದ ಕ ಲಸಕೊೂ, “ನಾನ ೊಬ್ುನ ೇ ಎಲಿವನೊನ ಮಾಡುವ ” 

ಎೆಂದು ನಿವವಹಿಸುವ ಕಾಯವಕೊೂ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ ವಯತಾಯಸವ ೆಂದರ , ಸೆಂಘದಲಿ ಕಾಣುವ ಆನೆಂದ. 
ಒಬ್ುನ ೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಬ್ುಬ್ು ಎೆಂದರ  ತನಗ  ಸೆಂತ ೊೇಷವಾಗಬ್ಹುದು. ಅದೊ ಸಾಫಲಯ ಸಿಕೂರ  
ಮಾತಿ. ಪಿಯತನವು ಫಲಪಿದವಾಗದಿದಾಾಗ ಕ ೊರಗುವುದ ೇ ಹ ಚ್ುು. ಆದರ , ಎಲಿರನೊನ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮಾಡುವ ಸೆಂಘದ ಕ ಲಸದಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರ ಲಿರೊ ಹಬ್ುದ ವಾತಾವರಣದಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸೆಂತ ೊೇಷವನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡು, ಒಟ್ುಟಗೊಡಿ ನಲವನುನ ಕಾಣುತಾಾರ . 
ಸಾಫಲಯತ ಗಿೆಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅಲಿ ಮುಖ್ಯವ ನಿಸುತಾದ . 

ನಿದಿವಷಟ ಪರಿಣತ್ರಯ ಕ ಲಸಗಳ್ನುನ ಬಿಟ್ಟರ , ಹ ಚ್ಾುಗಿ ಸಾಫಲಯ ಕಾಣುವುದು ಈ ಸೆಂಘಟಿತ ಕ್ ೇತಿದಲ ಿೇ. ತನಗ ೇನು ಚ್ ನಾನಗಿ 
ಮಾಡಲು ಬ್ರುತಾದ ಯೇ, ಅದನುನ ಸೆಂಘಟ್ನ ಯಲಿ ಧಾರ ಯೆರ ದಾಗ, ಇತರರ ಪರಿಣತ್ರಯ ಕ ಲಸಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ  ಒಟ್ಾಟರ ಯಾಗಿ 
ಸಮ್ಮಿಲನಗ ೊೆಂಡು ಮಾಡುತ್ರಾರುವ ಕಾಯವವು ಜನಮನನಣ  ಪಡ ಯುತಾದ . 

ನಿಮಗ  ತ್ರಳಿದಿರುವೆಂತ , ಮೊರು ವಷವಗಳ್ ಮುೆಂಚ್ , ಆಸ ರೇಲಯಾ ಕನನಡಿಗರು ವಿಶ್ವ ಕನನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಹ ೊರತೆಂದ ಈ ವಿಶಿಷಟ 
ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ ಯಾದ ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯು, ಇೆಂದು ಜಗದಾದಯೆಂತ ಅನ ೇಕ ಕನನಡಿಗರನುನ ತಲುಪುತ್ರಾದ . ಓದುಗರಿಗ  ತಮಿ 
ತಮಿ ಪರಿಣತ್ರಯ ಸಾಹಿತಯರಸವನುನ ಉಣಬ್ಡಿಸಲು, ಸಥಳಿೇಯ ಪಿತ್ರಭ ಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ , ಖ್ಾಯತ ಅೆಂಕಣಕಾರರೊ ನಮಿ ಕ ೈ 
ಜ ೊೇಡಿಸಿದಾಾರ . ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತಯದ ಈ ಚಿಲುಮೆಯನುನ ನಿಮಗ  ತಲುಪಿಸುತ್ರಾರುವುದು ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಮೆಂಡಳಿಗ  ಸೆಂತಸದ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ . ಇವ ಲಿವೂ ಒಬ್ುರ ಬ್ಲವಲಿ. ಹಲವಾರು ನುರಿತ ಕ ೈಗಳ್ ಸಮೊಹ ಬ್ಲ.  

ಮೊದಲ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಈ ಹಿರಿನುಡಿಯನುನ ಮುಖ್ಪುಟ್ದಲಿ ಪಿಕಟಿಸಿದ ಾವು. “ಜೇವನದಲಿ ನಿೇನ ೊಬ್ುನ ೇ  ಏನಾದರೊ ಸಾಧಿಸಿ 
ಮೆೇಲ  ಬ್ರುವುದಕ್ಲೂೆಂತ, ಹತುಾ ಜನರನುನ ಮೆೇಲ  ತೆಂದರ  ಅದಕ್ಲೂೆಂತ ದ ೊಡಡ ಸಾಧನ  ಬ ೇರ ೊೆಂದಿಲಿ”. ಇದು ಸದಾ ಕಾಲಕೊೂ 
ಪಿಸುಾತವಾದ ಶ ಿೇಷಠ ನುಡಿಯೆೆಂದು ನಮಿ ಅಭಿಮತ.  

ಬ್ನಿನ ನಾವ ಲಿರೊ ಕನನಡಿಗರಾಗಿ ಒಟ್ುಟ ಸ ೇರಿ ನಡ ಯೇಣ. ಸಾಹಿತಯವು ನಮಿ ಮೊಲ ಅನನವಾಗಲ. ಕನನಡವ ೆಂಬ್ ಚಿನನದ 
ತಟ್ ಟಯಲಿ ರಸದೌತಣ ಮಾಡುತಾಾ ಸವಿಯೇಣ. ಆನೆಂದ ಪಡ ೊೇಣ.  

 

ಮೆೀ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ,  

ಉತ್ುರಾಯಣ, ವ್ಸಂತ್ ಋತ್ು, ಚ ೈತ್ರ/ ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ  
03 ಮೆಂ - ವರೊಥಿನಿ ಏಕಾದಶಿ  
05 ಗು ಷದ್-ಎ-ಮ್ಮೇರಜ್  
06 ಶ್ು – ಅಮಾವಾಸ ಯ  
07 ಶ್ - ವ ೈಷಾಖ್ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ, 08 ಭಾ - ಮದರ್ಸವ ಡ   
09 ಸ ೊೇ - ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗ , ಬ್ಸವ ಜಯೆಂತ್ರ  
10 ಮೆಂ - ರಾಮಾನುಜಾಚ್ಾಯವರ ಜಯೆಂತ್ರ  
11 ಬ್ು - ಶ್ೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರ  
17 ಮೆಂ - ಮೊೇಹಿನಿೇ ಏಕಾದಶಿ  
20 ಶ್ು - ನೃಸಿೆಂಹ ಜಯೆಂತ್ರ  
21 ಶ್ - ಹುಣ್ಣಿಮೆ/ಬ್ುದಧ ಪೂಣ್ಣವಮಾ  
23 ಸ ೊೇ - ಷಬ್-ಎ-ಬ್ರಾತ್/ನಾರದ ಜಯೆಂತ್ರ  
25 ಬ್ು - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತುಥಿವ 

 

ಜ ನ್ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ,  

ಉತ್ುರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವ್ಸಂತ್/ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತ್ು, ವ ೈಶಾಖ/ಜ ಯೀಷ್ಟ ಮಾಸ  
01 ಬ್ು - ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ  
4/5 ಬಾದಾಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
06 ಸ ೊೇ - ಜ ಯೇಷಟ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
07 ಮೆಂ - ರೆಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆರೆಂಭ  
16 ಗು - ನಿಜವಲ ಏಕಾದಶಿ  
20 ಸ ೊೇ - ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ವಟ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿತ  
23 ಗು - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತುಥಿವ  
30 ಗು – ಯೇಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ ಸಿಡ್ನಿಯಲಿಲ ಯುಗಾದ್ದ ಕಾಯುಕ್ರಮ - ವ್ರದ್ದ  ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ

 

ಏಪಿಿಲ್ ೨೩ ಸೆಂಜ  ಸಿಡಿನಯಲ ಿಎಲ ಿಲೊಿ 
ಕಾಯವಕಿಮಗಳ್ ಸುದಿಾಯೇ ಸುದಿಾ, ಕ ಲವರಿಗ  ಎರಡು 
ಮೊರುಕಡ  ಆಹಾವನ. ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಸಿಡಿನ ಕನನಡಶಾಲ ಯ 
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ು ಕಾಯವಕಿಮಕ ೂ ಜನ ಬ್ರುತಾಾರಾ? ಎನುನವ 
ಚಿೆಂತ ಯಲ ಿೇ ಇದಾ ನಮಗ  ಒೆಂದು ಅಚ್ುರಿ ಕಾದಿತುಾ. ನಿರಿೇಕ್ ಗೊ 
ಮ್ಮೇರಿದ ಜನ ಸಮಯಕ ೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ೆಂದ ಕಾರಣವೇ ಕಾಣ  
ಕಾಯವಕಿಮವೂ ೬ಕ ೂ ಸರಿಯಾಗ ೇ ನಾೆಂದಿಯಾಯಿತು. 
ಶಿಿೇಯುತ ರಾಮ ಕುಡುವ ಅವರು ದಿೇಪಬ ಳ್ಗುವುದರಿೆಂದ 
ಶ್ುರುವಾದ ಕಾಯವಕಿಮ ಐದು ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಭಾಗವಾಗಿತುಾ. 
ಪುಟ್ಟ ಮಕೂಳ್ ಶಿಶ್ುಗಿೇತ ಗಳಿೆಂದ ಅರೆಂಭಗ ೊೆಂಡು ಕು|ಅನಿೇಶ್ 
"ಗಜವದನ ಬ ೇಡುವ " ಹಾಡಿದರ , ಕು|ಸಾನಿಕಾ ಕ್ಲಿಷಟವಾದ 
"ಭ ೊೇಶ್ೆಂಭ ೊೇ" ಹಾಡಿದಳ್ು, ಕು|ನಿತಯ ತ ೊದಲು ನುಡಿಗಳಿೆಂದ 
ಮುದುಾಮುದಾಾಗಿ "ಹಚ್ ುೇವು ಕನನದದ ದಿೇಪಾ" ಹಾಡಿದಳ್ು. 
ಚಿ|ಸೂೆಂದ  ಭಗವದಿಗೇತ ಯ ಭಾವಾಥ ವ ಕ ೊಡುವ ಕನನಡದ 
ಹಾಡು, ನಾಲಾೂರು ನುಡಿಗಳ್ನುನ ಸರಾಗ ಮತುಾ ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ಹಾಡಿ ಎಲರಿಮೆಚ್ುುಗ ಗಳಿಸಿದನು. ಮಕೂಳ್ ಈ ಭಾಗವನುನ 
ಕು|ನಿತಯರಾವ್ ಅಚ್ುುಕಟ್ಾಟಗಿ ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟಳ್ು.  

 

ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪರಿಮಳ್ ರೆಂಗನಾಥ್ ನಿವವಹಣ  ಮಾಡಿದ"ಕನಕ ನಮನ" ಈ ದಿನ ಹ ೈಲ ೈಟ್ ಎನನಬ್ಹುದು. ಕುಮಾರಿಯರಾದ ನಿರಿೇಕ್ಷ, 
ಸಿೆಂಧು ಮತುಾ ಆಸಾಾ ಸ ೊಗಸಾದ ಆರು ವಿವಿಧ ದಾಸ ಸಾಹಿತಯದ ಕ್ಲೇತವನ ಗಳ್ನುನ ಹಾಡಿದರು.  ಕು| ನಿರಿೇಕ್ಷ ಭಟ್ ಜಗನಾನಥ  ವಿಠಲ ದಾಸ 
ವಿರಚಿತ "ಎದುಾಬ್ರುತಾರ  ನ ೊೇಡ  ಎದುಾ ಬ್ರುತಾರ " ಮತುಾ  ಮೆಂತಾಿಲಯದ ೊಳ್ು ರಾಜಪನಾಯರ  – ಕಮಲ ೇಶ್ ವಿಠಲ ದಾಸರ  ರಚ್ನ   
ಹಾಡಿದರ , ಕು|ಸಿೆಂಧು ನಾರಾಯಣ "ಶ್ರಣು ಗಜಮುಖ್ ಆಖ್ುವಾಹನ" - ವಿಜಯ ದಾಸರ ರಚ್ನ  ಮತುಾ "ಸತಯವೆಂತರ ಸೆಂಗವಿರಲು" - ಕನಕ 
ದಾಸರ ರಚ್ನ  ಹಾಡಿದಳ್ು. ಕು| ಆಸಾಾ ದ ೇಸಾಯಿ "ದಾಸನಾಗು ವಿಶ ೇಷನಾಗು"- ಕನಕದಾಸರ ರಚ್ನ  ಮತುಾ "ಗಾನ ಲ ೊೇಲನಾದ 
ಶಿಿೇನಿವಾಸನ"  - ಹನುಮೆೇಶ್ ದಾಸರ ರಚ್ನ   ಹಾಡಿ ಎಲಿರ ಮೆಚ್ುುಗ  ಪಡ ದರು. ಮೊರೊ ಮಕೂಳ್ು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಶ ೈಲಯಲಿ ಹಾಡಿದೊಾ ಒೆಂದು 
ವಿಶ ೇಷ. ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪರಿಮಳ್ ಹಾಡುಗಳ್ ಮೊದಲು ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣ  ಮಾಹಿತ್ರ ತುೆಂಬಾ ಸ ೊಗಸಾಗಿತುಾ. 

 

ಕ .ಎರ್ಸ.ನ. ನಮನ ಶಿಿೇನಿವಾರ್ಸ ಮತುಾ ತೆಂಡದವರು ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಮತ ೊಾೆಂದು ಕಾಯವಕಿಮ. ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ವನ್ 
ನಿವವಹಣ ಯಲ ಿನಡ ದ ಈ ಕಾಯವಕಿಮದಲ ಿಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾರ್ಸ, ಶಿಿೇಮತ್ರ  ಸ ೊೇನಿಯಾ ಮತುಾ ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಷಾವ ಅವರುಗಳ್ು ನರಸಿೆಂಹ ಸಾವಮ್ಮ 
ಅವರ ಇೆಂಪಾದ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಸಭಿಕರ ಮನತಣ್ಣಸಿದರು. ಅವರ ಸಮೊಹ ಗಾನ "ಒೆಂದಿರುಳ್ು ಕನಸಿನಲ" ಹಾಡಿಗ  ಚ್ಪಾಪಳ  ಜತ ಗೊಡಿಸಿದರು 
ಸ ೇರಿದಾ ಜನ. ಕು|ಸಿರಿ ಹಾಡಿದ "ದಿೇಪವು ನಿನನದ " ಕ  ಎರ್ಸ ನರಸಿೆಂಹಸಾವಮ್ಮಗಳ್ ಕವಿತವ ಆರದಿರಲ ಬ ಳ್ಕು ಎೆಂಬ್ ಅಥ ವಕ ೂ ಒಳ ಳಯ ನಾಯಯ 
ಒದಗಿಸಿತು. ಬ್ಹಳ್ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬ್ೆಂದಿತು ಸಿರಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು. ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಕ .ಎರ್ಸ.ನ ಬ್ಗ ಗ ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣ ಯಲಿ ತುೆಂಬಾ 
ಆಸಕಾವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಗಳಾಗಿದಾವು. 

 

ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಮಕೂಳ್ು ಕುಣ್ಣದು ಜನಮನ ತಣ್ಣಸಿದ ಮತ ೊಾೆಂದು ಕಾಯವಕಿಮದ ಭಾಗ ನೃತಯಗಳ್ು. ಬ್ಹುತ ೇಕ ಸಿನಿಮಾ 
ಹಾಡುಗಳ  ಆದರೊ, ಆ ಮಕೂಳ್ ಕಣ್ ಕ ೊರ ೈಸುವ ವ ೇಷ ಭೊಷಣ ತಾಳ್ಕ ೂ ತಕೂೆಂತ  ಅಲಲಿಿ ತಪಿಪದರೊ ಅದನುನ ನ ೊೇಡುವುದ ೇ ಚ್ ನನ. ಡಾಯನ್್ 
ಬ್ೆಂತು ಅೆಂದರ  ತೆಂದ  ತಾಯಿ ಅಕೂ ಅಣಿೆಂದಿರು ಕಾಯಮೆರಾ ಫೇನ್ ಹಿಡಿದು ವ ೇದಿಕ  ಮುೆಂದು ಬ್ೆಂದುನಿಲುಿತ್ರಾದುಾದುಾ ನ ೊೇಡಿದರ , ಅವರ 
ಹುಮಿಸು್ ಅವರ ಚ್ಹರ ಯಲಿ ಎದುಾ ಕಾಣುತ್ರಾತುಾ. "ಎಲ ಿಲುಿ ಬ್ೆಂತು ಹಬ್ು" ಮತುಾ "ಕರ ಯೇಲ  ಕರ ಯೇಲ " ಹಾಡಿಗ  ತೊೆಂಗಾಬಿ ಶಾಖ್ ಯ 
ಮಕೂಳ್ು ಮಾಡಿದರ . "ಜೊಟ್ಾಟ್ಾ ಜೊಟ್ಾಟ್ಾ" ಹಾಡಿಗ  ಲವಪೂವಲ್ ಶಾಖ್ ಯ ಮಕೂಳ್ು ಕುಣ್ಣದರು.                  ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …      
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ನೆಂತರ ಕ ಲವ ೇ ಕಾಯರ ಯೇಕ  ಹಾಡುಗಳಿೆಂದ ಕಾಯವಕಿಮ ಅೆಂತಯಗ ೊೆಂಡಿತು. ಕಾಯರ ಯೇಕ  ಮತುಾ ನೃತಯಗಳ್ ಭಾಗವನುನ 
ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪೂಣ್ಣವಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ನಿವವಹಣ ಯು ನ ರ ದ ಜನರನುನ ಹುರಿದುೆಂಬಿಸುವೆಂತ್ರತುಾ.  ಚಿ| ಆಯವನ್ ಹಾಡಿದ "ಗಜಮುಖ್ನ  
ಗಣಪತ್ರಯೆ" ಭಾವಪೂಣವವಾಗಿತಾಾದರ , ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ  ಚಿ|ಚಿನಿಯ್ ರೆಂಗಿತರೆಂಗ ಚಿತಿದ "ಕರ ಯೇಲ  ಕರ ಯೇಲ " ಹಾಡಿದಾಗ ಚ್ಪಾಪಳ  
ಮುಗಿಲು ಮುಟಿಟತುಾ. ಕು| ರ ೊೇಶಿನಿ ತುೆಂಬಾ ಇೆಂಪಾಗಿ "ಆಕಾಶ್ ಭೊಮ್ಮ" ಹಾಡಿದರ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜಯೆಂತ್ರ "ಎಲ ೊೇಿ ಜನುಗಿರುವ"  ಸ ೊಗಸಾಗಿ 
ಹಾಡಿದರು. ಕಾಯವಕಿಮದ ಅೆಂತಯಕ ೂ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್  ಅವರು ಉಳಿದವರು ಕೆಂಡೆಂತ  ಚಿತಿದ "ಘಾಟಿಯಾ ಇಳಿದು" ಹಾಡನುನ ಒರಿಜನಲ್ 
ಹಾಡಿಗೊ ಸ ೈ ಎನುನವೆಂತ  ಹಾಡಿ ಇಡಿೇ ಕಾಯವಕಿಮವ ೇ ಉನನತ ಗುಣಮಟ್ಟದಲಿತುಾ ಎನುನವೆಂತ  ಹಾಡಿದರು. ನೆಂತರ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪೂಣ್ಣವಮಾ 
ಅವರು ಇತ್ರಾೇಚಿಗ  ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ ಶಿಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗ  ಅವರ ನಿರೆಂತರ ಕನನಡ ಸ ೇವ ಗ  ಕನನಡ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಪಾಿಧಿಕಾರದವರು ಮಾಡಿದ ಸನಾಿನದ ಬ್ಗ ಗಯೊ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟರು. ರುಚಿಕರ ಬಿಸಿಬ ೇಳ  ಭಾತ್, ಮೊಸರನನ, ಮೆೈಸೊರ್ ಪಾಕ್ ಚ್ಳಿಗ  
ಹ ೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಅಡುಗ  ಹ ೊರಗ  ರ ಡಿಯಾಗಿತುಾ. ಒಟಿಟನಲಿ ನಿರಿೇಕ್ ಗೊ ಮ್ಮೇರಿ ಬ್ೆಂದ ಜನರಿಗ  ಒಳ ಳಯ ಕಾಯವಕಿಮ,ಊಟ್ ಮತುಾ ಶಾಲ ಗೊ 
ತಕೂಮಟಿಟಗ  ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವಲಿ ಸಹಾಯವಾಯಿತು.   

             
             

 

 

ಸಿಡ್ನಿಯಲಿಲರುವ್ ಸುಗಮ ಕ್ನಿಡ ಕ್ ಟ ಮತ್ುು ಸಿಡ್ನಿ 
ಕ್ನಿಡ ಶಾಲ ಯವ್ರು ನಡ ಸಿಕ  ಟಟ ಯುಗಾದ್ದ 

ಉತ್ಸವ್ದ ಸಂದರ್ುದಲಿಲ ತ ಗ ದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ ಚಕ್ರವ್ಯಯಹ – ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ವ್ರದ್ದ  ಪ ಿೇಮ ನಾಗರಾಜ್

 

ಏಪಿಿಲ್ ೨೯, ೨೦೧೬ ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ಮತ ೊಾೆಂದು ದಾಖ್ಲ  ಸೃಷ್ಟಟಯಾದ ದಿನ. ಅದು ಏನ ೆಂದರ  ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ  ಕನನಡ ಚಿತಿವೆಂದು ಭಾರತದಲಿ ತ ರ ಕಾಣುವ ಮೊದಲ ೇ ಸಾವಿರಾರು ಮೆೈಲ ದೊರದ ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಸಿಡಿನಯಲ ಿಪಿಪಿಥ ಮ ಬಾರಿಗ  
ಪಿದಶ್ವನ ಗ ೊೆಂಡಿದುಾ.  ಆ ಚಿತಿವ ೇ ಪವರ್ ಸಾಟರ್ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಚ್ಕಿವೂಯಹ '.  ಇದನುನ ಇನನಷುಟ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿಸಿದುಾ 
ಸವತಃ ಪುನಿೇತ್ ಅವರ ೇ ಈ ಪಿಿೇಮ್ಮಯರ್ ಶ  ೇನಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುಾ.  

 

ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಜನ ಕನನಡಿಗರು ಸಿಡಿನ ಯ ಮೊಲ ಮೊಲ ಯಿೆಂದಲೊ ಆಗಮ್ಮಸಿ, ವಾರದ ಮಧಯವ ೆಂದು ಲ ಕ್ಲೂಸದ  ತಮಿ ನ ಚಿುನ 
ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ  ಲವಪೂವಲ್ ನ ಇವ ೆಂಟ್್ ಸಿನಿಮಾರ್ಸ ನಲಿ ಕಾಯುತಾ ಕುಳಿತ್ರದಾರು. ವೃದಧರಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟ ಕೆಂದಮಿಗಳ್ ತನಕ ಎಲಿರಿಗು 
ಒೆಂದ ೇ ತವಕ, ಯಾವಾಗ ತಮಿ ಪಿಿೇತ್ರಯ ನಾಯಕನ ನಟ್ನ ಆಗಮನ ಆಗುತಾದ ೊೇ ಎೆಂದು.  

ಸರಿ ಸುಮಾರು ೮.೩೦ ಕ ೂ ಪುನಿೇತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಅಲಿ ನ ರ ದಿದಾ ಜನರ ಹಷ ೊೇವದಾಗರ ಇಡಿ ಮಲಟಪ ಿಕ್್ ನಲಿ 
ಪಿತ್ರಧವನಿಸುತ್ರಾತುಾ. 'ಪವರ್ ಸಾಟರ್ ಗ  ಜ ೈ, ಅಣಾಿವಿ ಮಕೂಳಿಗ  ಜ ೈ, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗ  ಜ ೈ ' ಎೆಂದು ಜಯಕಾರ ಹಾಕುತಾ ತಮಿ ನ ಚಿುನ 
ತಾರ ಯನುನ ಸವಗತ್ರಸಿದರು.  

 

ಎಲಿರ ಮುಖ್ದ ಮೆೇಲ  ಹಷವ, ಸೆಂತ ೊೇಷ, ಸೆಂಭಿಮ ಕುಣ್ಣದಾಡುತ್ರಾತುಾ.  
 

ಇಷ ಟಲಾಿ ಜನರ ಮಧ ಯ ಸದಾ ಮುಗುಳ್ನಗುತಾ, ಯಾರಿಗೊ ಬ ೇಸರ ಆಗದ ಹಾಗ  ಎಲಿರ ೊೆಂದಿಗ  ಫೇಟ್ ೊೇ, ಸ ೇಲಿ ಹಾಗು ವಿೇಡಿಯಗ  
ನಿೆಂತ್ರದಾರು. ಇದಾದ ನೆಂತರ ನಮಿ ಸಮುದಾಯದವರ ೇ ಆದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶ್ುಭಶಿಿೇ ಅವರು ಪುನಿೇತ್ ಅವರನುನ ಸವಗತ್ರಸಿದರು.  

ಎಲಿ ಚಿತಿ ರಸಿಕರನುನ ಉದ ಾೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತಾ ಪುನಿೇತ್ ಸವಿನಯದಿೆಂದ ಎಲಿ ಕನನಡಿಗರಲ ಿಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದ ಾೇನ ೆಂದರ , ಎಲಿ 
ಕನನಡಿಗರು ಯಾವ ದ ೇಶ್ದಲ ಿೇ ಇದಾರು ಕನನಡ ಚಿತಿಗಳ್ು ಬ್ೆಂದಾಗ ಥಿೇಯೆೇಟ್ರ್ ನಲಿ  ಒಮೆಿಯಾದರೊನ ೊೇಡಿ. ಕ ೇವಲ ಸಿನಿಮಾ  ರಿವೂಯಗಾಗಿ 
ದಯವಿಟ್ುಟ ಕಾಯಬ ೇಡಿ, ಕನನಡ  ಸಿನಿಮಾಗ    ಹ ಚ್ುು ಪ್ಿೇತಾ್ಹ ಕ ೊಡಿ ಎೆಂದು .  

 

ಎಲಿರ ಕ ೊೇರಿಕ ಯ ಮೆೇರ ಗ   ಸಾಲು ತಮಿದ ೇ ಚಿತಿದ ಹಾಡು ' ಗುರುವಾರ ಸೆಂಜ  ನಾ ಹ ೊರಟಿದ ಾ  '  ಹಾಡನುನ  ಸ ೊಗಸಾಗಿ 
ಹಾಡಿದರು.  

 

ಕ ೊನ ಯಲಿ, ಸಿಡಿನ ಕನನಡಿಗರು ತೆಂಡ ಪುನಿೇತ್ ಅವರಿಗ   ಮೆೈಸೊರ್ ಪ ೇಟ್,  ಶಾಲು ಹ ೊದಿಸಿ ಸನಾಿನಿಸಿದರು. ಎಲಿರ ೊೆಂದಿಗ  ಸಿನಿಮಾ 
ನ ೊೇಡುವ ಇಚ್ ೆ ಇದಾರೊ ಕಾರಣಾೆಂತರಗಳಿೆಂದ ಅಲೆಿಂದ  ಬಿೇಳ ್ ೂೆಂಡರು.  

 

ಈ ಹಷವದ ಗುೆಂಗಲ ಿೇ  ಎಲಿರೊ ಚ್ಕಿವೂಯಹ  ಚಿತಿವನುನ ಪೂತ್ರವ ನ ೊೇಡಿ, ತಮಿ ನ ಚಿುನ ನಾಯಕ ನಟ್ನನುನ ಭ ೇಟಿಯಾದ ಖ್ುಷ್ಟಯಲಿ 
ಮನ ಗ  ತ ರಳಿದರು.  
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  ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ ದ್ದ ಮಾಯನ್ ಹ  ನ ಯ ಇನಿನಟಿ ಚಲ್ನ ಚಿತ್ರ  ಸಿಡಿನ ಶಿಿೇನಿವಾರ್ಸ

 

ವಿಶ್ವದ ಮೆೇಧಾವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಮತುಾ ಗಣ್ಣತ ಶಾಸರಜ್ಞರ ಬ್ಗ ಗ ಈ ನಡುವ  ಚ್ಲನ ಚಿತಿಗಳ್ು ಹ ೊರಬ್ರುತ್ರಾರುವುದು ಸಾವಗತಾಹವ. ಈ 
ಶ ಿೇಣ್ಣಯಲಿ ನಮಿ ಶಿಿೇನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಬ್ಗ ಗಯ ಚಿತಿವೆಂದು ಇದಿೇಗ ತ ರ  ಕೆಂಡಿರುವುದು ನಾವ ಲಾಿ ಹ ಮೆಿ ಪಡಬ ೇಕಾದ 
ಸೆಂಗತ್ರ. ರಾಬ್ಟ್ವ ಕಾನಿಗಲ್ ಅವರು ೧೯೯೧ರಲ ಿಬ್ರ ದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಜೇವನ ಚ್ರಿತ ಿ ಈ ಸಾಧನ ಗ  ಆಧಾರ.   

ಗಣ್ಣತದಲ ಿಅತುಯನನತ ಶಿಖ್ರವನುನ ಏರಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಜೇವನ  ಅಧ ೊೇಮಯವಾಗಿತುಾ  ಎೆಂಬ್ುದು ತ್ರಳಿದ ವಿಚ್ಾರ. ಈ  
ಚಿತಿದಲ ಿ ನಿದ ೇವಶ್ಕರು ಆತನ ಇೆಂಗ ಿೆಂಡ್ ಜೇವನ ಮತುಾ ಸಾಧನ ಗಳ್ತಾ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾಾರ . ಯಾವುದ ೊೇ ದ ೈವತ ಯ ಕರುಣ ಯಿೆಂದಾಗಿ   
ತಾನು ಗಣ್ಣತ ಪಿಮೆೇಯಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡ  ಎನುನವ ರಾಮಾನುಜನ್ (ನಟ್ ದ ೇವ್ ಪಟ್ ೇಲ್) ಒೆಂದ ಡ , ಗಣ್ಣತದಲಿ ಹ ಜ  ೆಹ ಜ ೆಗೊ ಪೂಿಫ್ 
ಅತಯಗತಯ ಎನುನವ ಪ್ಿಫ ಸರ್ ಹಾಡಿವ (ಜ ರ ಮ್ಮ ಐರನ್್) ಮತ ೊಾೆಂದ ಡ . ಇವರಿಬ್ುರ ಮಧಯದ ತಾತ್ರವಕ ಘಷವಣ  ಚಿತಿದಲ ಿಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಮೊಡಿಬ್ೆಂದಿದ .   ಇೆಂಗ ೆಿಂಡಿನ ಚ್ಳಿ, ಅವನಿಗಾಗದ ಅಲಿಯ ಆಹಾರ ಮುೆಂತಾದುವುಗಳಿೆಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಬ್ವಣ  ಹ ೇಳ್ತ್ರೇರದು. ಇದ ೇ ಅವನ 
ಅಕಾಲ ಮೃತುಯವಿಗೊ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವನಿಗಾಗ ಕ ೇವಲ ೩೨ ವಷವ ವಯಸು್. ಇವುಗಳ್ ಸಮಥ ವ ಚಿತಿಣವನುನ ಕೆಂಡು ಅಮೆರಿಕಾ ಮತುಾ 
ಸಿಡಿನಗಳ್ಲ ಿಕಣ್ಣಿೇರು ಹರಿಸದವರಿಲಿ.  

ಮ್ಮತ್ರಮ್ಮೇರಿದ ಪಿಿೇತ್ರಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವನ ತಾಯಿಯ (ನಟಿ ಅರುೆಂಧತ್ರ ನಾಗ್)  ವತವನ ಯೆೇ ರಾಮಾನುಜನನನಿಗ  
ಮಾರಕವಾಯಿತು.  ಮದುವ ಯಾದರೊ ಆಷ ಟೇನೊ ಒಡನಾಡಲಾರದ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಜಾನಕ್ಲಯ ಪಾತಿದಲಿ ದ ೇವಿಕಾ ಭಿಸ  ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಾರ . 
ಗೆಂಡನನುನ ಕಾಣಲು ಅವಳ್ು ದ ೇವಾಲಯದಲಿ ಮರಳ್ುಹಿಡಿಯನುನ ಅಶ್ಿಯಿಸಿದುಾ ಚಿೆಂತಾಜನಕ. ಅದ ೇ ಮರಳ್ ಕಣದಲ ಿರಾಮಾನುಜನ್ ಅನ ೇಕ 
ಪಿಕಾರಗಳ್ನುನ, ಅನೆಂತತ ಯನುನ ಕೆಂಡಿದಾ. ಇದನುನ ಕೆಂಡು ಪಾಪ ಅನನದವರಿಲಿ.  

ಇನುನ ಕ ೇೆಂಬಿಿಡ್ೆ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಮತುಾ ಟಿಿನಿಟಿ ಕಾಲ ೇಜುಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುವ ಸೌಭಾಗಯ  ವಿೇಕ್ಷಕರಿಗ . ಇಲಿ, ಈ ವರ ಗ  ಯಾವುದ ೇ 
ಚಿತ್ರಿೇಕರಣಕೊೂ ಅವಕಾಶ್ ನಿೇಡಿರಲಲಿ. ಐಸಾಕ್ ನೊಯಟ್ನನನಿೆಂದ ಪಿಖ್ಾಯತ ವಾದ ರ ನ್ ಪುಸಾಕ ಭೆಂಡಾರವೂ ತ ರ ಯಮೆೇಲ  ಮೊಡಿ ಬ್ರುತಾದ .  

ಜೇವನ ಚ್ರಿತ ಿಯೆಂದನುನ  ಚಿತ್ರಿೇಕರಿಸುವಾಗ ನಿದ ೇವಶ್ಕ ಕ ಲವು ಸೆಂಗತ್ರಗಳ್ನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹಲವನುನ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡ ಬ ೇಕಾಗುತಾದ . 
ಕ ಲ ವಮೆಿ ಇದು ಕ ೊರತ  ಎೆಂದ ನಿಸಲೊ ಬ್ಹುದು. ರಾಮಾನುಜನ್ ಆವರ ಬಾಲಯ, ಶಾಲ , ಕಾಲ ೇಜು ಜೇವನ, ಇೆಂಗ ಿೆಂಡಿನಿೆಂದ ಹಿೆಂದಿರುಗಿದ 
ಮೆೇಲ  ಅವರ ಜೇವನ, ಕ ೊನ ಗ  ಭಾರತದಲ ಿಅವರ ಸಾವು, ಇವಾವೂ ಈ ಚಿತಿದಲಿ ಮೊಡಿ ಬ್ರುವುದಿಲಿ. ಆದರ  ಒೆಂದು ನಿಜ. ಆಯಾ 
ಭಾಗಗಳ್ನುನ ಹೃದಯೆಂಗಮವಾಗಿ ಹ ೊರತರಲಾಗಿದ .  

ವಿದಾಯವೆಂತರು, ಎಲಾಿ ಭಾರತ್ರಯರೊ ನ ೊೇಡಲ ೇ ಬ ೇಕಾದ ಚಿತಿ. ಇದನುನ ಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡು ನಾವು ಸಿಡಿನಯಲಿ ಏಪವಡಿಸಿದಾ ಎರಡು 
ಪಿದಶ್ವನಗಳ್ನೊನ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸಿ ಯಶ್ಸಿವಗ ೊಳಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ  ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ು ಮತುಾ ಅಭಿವೆಂದನ ಗಳ್ು.   
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ಇತರರ ತಪುಪಗಳಿೆಂದ ಕಲಯಿರಿ – ಏಕ ೆಂದರ  ಎಲಾಿ ತಪುಪಗಳ್ನುನ ನಿೇವ ೇ 
ಮಾಡಲು ಹ ಚ್ುು ಕಾಲ ನಿೇವು ಬ್ದುಕ್ಲರ ೊೇಲಿ –  

ಇತ್ರರು ತ್ಪುು ಮಾಡ  ೀಕ  ಕಾಯಲ ೀಬ ೀಕಲ್ಲ. ನಾವ ೀ ತ್ಪುು ಮಾಡ್ನ ಅದನುಿ 
ಇತ್ರರ ಮೆೀಲ  ಹ  ರಿಸ  ೀ ಚಾಕ್ಚಕ್ಯತ  ಇದಿರ  ಸಾಕ್ಲ್ಲ. 

ಯಾವುದ ೇ ಒಬ್ು ಮನುಷಯ ತುೆಂಬಾ ಸತಯವೆಂತನಾಗಿರ ೊೇಕ  ಸಾಧಯವಿಲಿ. 
ಏಕ ೆಂದರ  ನ ಟ್ಟಗ  ಇರುವ ಮರದ ರ ೆಂಬ ಗಳ್ನ ನೇ ಮೊದಲು ಕತಾರಿಸ ೊೇದು. 
ಸತಯವೆಂತನಿಗ ೇ ಮೊದಲ ಹ ೊಡ ತ ಬಿೇಳ ್ ೇದು – 

ಸತ್ಯವ್ಂತ್ರಾಗ್ರ  ೀದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂತ್ಲ ೀ ನಾವ್ು ರಾಜಕೀಯ 
ಸ ೀರಿರ  ೀದು.  

ಯಾವುದ ೇ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವಲಿದಿದಾರೊ ಸಹ ಅದು ಹಾಗ  ನಟಿಸಿದರ  ಅದಕ ೂೇ ಕ್ ೇಮ – 

ಅದಕ ಕೀ ವಿಧಾನಸೌಧ್ದ ಹ  ರಗ  ಒಳಗ  ನಾವ್ು ಯಾವಾಗಲ್   ಸಕಾುರದ ವಿರುದಿ ಗಲಾಟ  ಮಾಡ್ನದ ಹಾಗ  ನಟಿಸುತ್ುಲ ೀ ಇರುತ ುೀವ . 
ಪಿತ್ರ ಸ ನೇಹದ ಹಿೆಂದ ಯೊ ಒೆಂದು ಚ್ೊರು ಸಾವಥ ವ ಇದ ಾೇ ಇರುತ ಾ. ಸಾವಥ ವ ಇಲಿದ ಸ ನೇಹವಿಲಿವ ೇ ಇಲಿ. ಇದು ಕಹಿಯಾದ ಸತಯ – 

ಸ ಿೀಹದ ಹಂದ  ಸಾಾರ್ು ಇಲ್ಲದ್ದದಿರ  ನಾವ್ು ಶಾಸಕ್ರ , ಮಂತಿರಯ  ಆಗ  ೀದು ಸಾಧ್ಯವ ೀ ಇಲ್ಲ.  
ನಿೇವು ಯಾವುದ ೇ ಕ ಲಸ ಪಾಿರೆಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೊರು ಪ ಿಶ ನಗಳ್ನುನ ನಿಮಗ ೇ ಕ ೇಳಿಕ ೊಳಿಳ. ನಾನು ಈ ಕ ಲಸವನುನ ಏಕ  
ಪಾಿರೆಂಭಿಸುತ್ರಾದಿಾೇನಿ? ಇದರ ಫಲತಾೆಂಶ್ವ ೇನಾಗಬ್ಹುದು? ನಾನು ಈ ಕ ಲಸದಲ ಿಯಶ್ಸಿವಯಾಗುತ ಾೇನ ಯೆೇ? ಈ ಪಿಶ ನಗಳ್ ಕುರಿತು ಚ್ನಾನಗಿ 
ಚಿೆಂತ್ರಸಿ ಉತಾರ ನಿಮಗ  ಸಮಾಧಾನ ತರುವೆಂತ್ರದಾರ  ಕ ಲಸ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿ - 

ಚುನಾವ್ಣ ಗ  ನಂತ  ಕಳಾಲ ? ಮತ್ಪ ಟಿಟಗ ಗಳನುಿ ಎಗರಿಸಾಲ, ಚುನಾವ್ಣ  ಗ ದುಿ ಮಂತಿರಯಾಗಾಲ ಅಂತ್ ಪ ರಶ ಿ ಕ ೀಳ ಕಕತಿೀನ, ನನಿ ಮನಸುಸ 
ಆಗಬಹುದು ಎನುಿತ ು ಆಗ ಉಮೆೀದುವಾರಿಕ  ಸಲಿಲಸಿುೀನ. 

ನಿಮಗ  ಭಯ ಆವರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವ ೇ ಅದರ ಮೆೇಲ  ಬಿದುಾ ಅದನುನ ಸವವನಾಶ್ಗ ೊಳಿಸಿ-  
ನಮಮನುಿ ಕ್ಂಡರ  ಇತ್ರರು ರ್ಯಪಡ  ೀ ಹಾಗ  ವ್ಯಕುತ್ಾ ಬ ಳ ಸಿಕ  ಂಡರ  ನಮಗ  ರ್ಯ ಆವ್ರಿಸುವ್ ಪರಮೆೀಯವ ೀ ಇರ  ೀಲ್ಲ.  

ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಅತುಯತಾಮ ಶ್ಕ್ಲಾ ಎೆಂದರ  ಯೌವನ ಮತುಾ ಸೌೆಂದಯವ ತುೆಂಬಿದ ಹ ಣು ಿ– 

ಅದು ನಮಗ  ಗ  ತ್ುು. ಅದಕ ಕೀ ನಾವ್ು ಅಂಥಾ ಶಕುಯ ಜ  ತ ಜ  ತ ಗ  ಹಗಲ್  ರಾತಿರ ಇರಬ ೀಕ್ು ಅಂತ್ ಸದಾ ಚಿಂತಿಸುತಿುರುತಿುೀವಿ ಮತ್ುು 
ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡ್ನಕ  ಂಡು ಶಕುಯನುಿ ಉಪಯೀಗ ಮಾಡ  ಕತಿೀವಿ  

ನಿೇವು ಯಾವುದ ೇ ಕ ಲಸ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅದರ ಫಲತಾೆಂಶ್ ಕುರಿತು ಚಿೆಂತ್ರಸಿ ಕ ಲಸವನುನ ಅಧವಕ ೂೇ ನಿಲಿಸಬ ೇಡಿ. ಯಾರು ನಿಯತ್ರಾನಿೆಂದ 
ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಾಾರ ೊೇ ಅವರ ೇ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗ ೊೇದು – 

ಖಂಡ್ನತಾ. ನಾವ್ು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಕ ಲ್ಸ (ಸಕಾುರ ಉರುಳಿಸ  ೀದು – ಮಂತಿರ ಸಾಾನ ಗ್ಟಿಟಸಿಕ  ಳ ಕಳೀದು – ವಿದ ೀಶ ಯಾತ ರ ಮಾಡ  ೀದು) 
ಯಶಸಿಾಯಾಗಲ್ು ಏನ ೀನು ಮಾಡಬ ೀಕ  ೀ – ಅಪಹರಣ, ದರ  ೀಡ , ಕ  ಲ  ಮುಂತಾದುವ್ು – ಅವ್ುಗಳನ ಿಲ್ಲ ಮಾಡ ೀ ಮಾಡ್ನುೀವಿ, ಅರ್ವಾ 
ಮಾಡ್ನಸಿುೀವಿ ಮತ್ುು ಯಶಸಿಾಯಾಗ್ುೀವಿ. 

ಹೊವಿನ ಪರಿಮಳ್ ಹರಡ ೊೇದು ಗಾಳಿ ಬಿೇಸುವ ದಿಕ್ಲೂನತಾ. ಆದರ  ಒಳ ಳೇಯ ಜನರ ಒಳ ಳಯತನಗಳ್ು ಎಲಾಿ ದಿಕುೂಗಳಿಗೊ ಹರಡುತಾವ .  – 

ಒಳ ಳೀದು ಮಾಡ್ನುೀವೀ ಕ ಟಟದು ಮಾಡ್ನುೀವೀ, ಆದರ  ಒಳ ಳೀದು ಮಾಡ್ನುೀದ್ದೀವಿ ಅಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಡ  ಸುದ್ದಿ ಹರಡ  ೀ ರ್ಟಟಂಗ್ಗಳ 
ಗುಂಪಂದನುಿ ಸೃಷ್ಟಟಸಿಕ  ಂಡ್ನತಿೀುವ್ಲ್ಲ. 

ದ ೇವರು ಬ್ರಿೇ ವಿಗಿಹಗಳ್ಲಿರುತಾಾನ  ಎನ ೊನೇದು ತಪುಪ. ನಿಮಿ ಒಳ ಳಯ ಚಿೆಂತನ ಗಳ ೇ ದ ೇವರು. ನಿಮಿ ಹೃದಯವ ೇ ದ ೇವಾಲಯ. – 

ಗ  ತ್ುು. ಅದಕ ಕೀ ಅಧಿಕಾರ ಬರಿೀ ಚಿಂತ್ನ ಯಲಿಲರುತ ು ಅನ  ಿೀದನುಿ ನಾವ್ು ನಂಬ  ೀದ್ದಲ್ಲ. ನಮಮ ಕ್ುಚಿುಯೀ ದ ೀವಾಲ್ಯ, ನಮಮ 
ಅದ್ದಕಾರವ ೀ ದ ೀವ್ತಾ ಕಾಯು, ರ್ರವ್ಸ ಗಳ ೀ ಮಂತ್ರ, ಲ್ಂಚವ ೀ ದಕ್ಷಿಣ .   

ಹುಟಿಟನಿೆಂದ ಯಾರೊ ಉತಾಮರ ನಿಸಿಕ ೊಳ ್ ಳೇದಿಲಿ. ಬ್ದಲಗ  ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸಗಳಿೆಂದ – 

ಚ ನಾಿಗ್ದ . ಮಂತಿರಯಾಗ  ೀದ  ಕ್ ಡಾ ಒಂದು ಒಳ ಳೀ ಕ ಲ್ಸವ ೀ. ಮತ ು ಒಳ ಳೀ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಬ ೀಕ್ು ಅಂದ ರ,  ಮಂತಿರ ಪದವಿ ಬ ೀಡ ಾೀ. 
ಅದಕ ಕೀ ನಾವ್ು ಒಳ ಳ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡ  ೀಣ ಅಂತ್ಲ ೀ ಮಂತಿರಪದವಿಗ  ಹ  ೀರಾಡ  ೀದು. 

ಆಯಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಗಳು –  ಮತ್ುು ಅದಕ ಕ ಪಯರಕ್ವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ನೀತಿಗಳು  ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರವ

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ನಿಮಗಿೆಂತ ತ್ರೇರ ಎತಾರದ ಮಟ್ಟದಲಿರುವ ಅಥ ವಾ ನಿಮಗಿೆಂತ ತ್ರೇರಾ ಕ ಳ್ಮಟ್ಟದಲರಿುವವರ ೊೆಂದಿಗ  ಎೆಂದೊ ಸ ನೇಹ ಮಾಡಬ ೇಡಿ. ಏಕ ೆಂದರ  
ಅೆಂಥಾ ಸ ನೇಹ ಎೆಂದೊ ಸೆಂತ ೊೇಷ ತೆಂದುಕ ೊಡ ೊೇದಿಲ.ಿ –  

ಅದಕ ಕೀ ನಾವ್ು ಎಂದ  ಕ ಳಮಟಟದ ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ ಸ ಿೀಹ ಮಾಡ  ೀದ್ದಲ್ಲ, ಪರಧಾನಮಂತಿರಯ ಸ ಿೀಹನ  ಮಾಡಲ್ಲ. ಬರಿೀ ಮಂತಿರಗಳು 
ಮುಖಯಮಂತಿರಗಳ ಸ ಿೀಹ ಮಾಡ್ನುೀವಿ 

ಮೊದಲ 5 ವಷವ ನಿಮಿ ಮಗುವನುನ ಅತ್ರಯಾಗಿ ಪಿಿೇತ್ರಸಿ. ನೆಂತರದ 5 ವಷವಗಳ್ಲ ಿಅವಶ್ಯಕತ  ಬ್ೆಂದಾಗ ಬ ೈಯೇಕ , ತ್ರದ ೊಾೇಕ  
ಹಿೆಂಜರಿಯಬ ೇಡಿ. ನೆಂತರದ 5 ವಷವಗಳ್ಲಿ ನಿಮಿ ಮಗುವನುನ ಸ ನೇಹಿತನೆಂತ  ಕಾಣ್ಣ. ನಿಮಿ ಬ ಳ ದ ಮಕೂಳ ೇ ನಿಮಿ ಅತುಯತಾಮ ಸ ನೇಹಿತರು. – 

ಇದು ಶಾಸಕ್ರಿಗ  ಅನಾಯ ಮಾಡ  ಕಂಡ್ನದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ್ 5 ವ್ಷ್ು ಹ  ಸ ಶಾಸಕ್ನನುಿ ಅತಿಯಾಗ್ ಪಿರೀತಿಸಿುೀವಿ. ನಂತ್ರ 5 ವ್ಷ್ು ಅವ್ನ 
ಜ  ೀಬಲಿಲ ನಮಮ ಕ ೈ ಇರುತ ು. ನಂತ್ರದ 5 ವ್ಷ್ು ಅವ್ನನುಿ ಸ ಿೀಹತ್ನಂತ  ಕ್ಂಡರ  ಒಳಗ  ಳಗ ೀ ದ ಾೀಷ್ಟಸುತಿುೀವಿ. ಏಕ ಂದ ರ ನಮಮ 
ಕ್ುಚಿುಗ  ಯಾವ್ತ್ ು ಅವ್ನ ೀ ಪ ೈಪೀಟಿ ಒಡ  ಡೀನು.  

ಪುಸಾಕಗಳ್ು ದಡಡರಿಗ  ಅನುಪಯೇಗಿ ವಸುಾಗಳ್ು ಹ ೇಗ ೆಂದ ಿ ದೃಷ್ಟಟಹಿೇನರಿಗ  ಕನನಡಿ ಇದಾೆಂತ  – 

ಎಲಾಲ ಪುಸುಕ್ಗಳಕ ಹಾಗ ೀನಲ್ಲ. ನಮಮ ಚ ಕ್ ( ಕ ಲ್ವ್ು ಸಲ್ ಇತ್ರರ ಚ ಕ್ ಪುಸುಕ್ವ್ಯ ) ಪುಸುಕ್ ನಮಗ  ತ್ುಂಬಾ ಅತ್ುಯತ್ುಮ. ಅದ ೀ ನಮಗ  
ಕ್ನಿಡ್ನ. 

ವಿದಾಯಭಾಯಸ ನಿಮಿ ಬ್ದುಕ್ಲಗ  ತ್ರೇರ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿದಾಯವೆಂತರನುನ ಸಮಾಜ ತುೆಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತಾದ . ಪ ೈಪ್ೇಟಿಯಲಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸವು ಯೌವನ 
ಮತುಾ ಸೌೆಂದಯವವನೊನ ಕೊಡಾ ಹಿೆಂದಿಕುೂತಾದ . – 

ಪರತಿಯಂದು ಚುನಾವ್ಣ ಯನ ಿ ಗ ಲ  ಲೀದು ಹ ೀಗ , ಪರತಿಯಂದು ಸಕಾುರದಲ್ ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ುಚಿು ಗ್ಟಿಟಸಿಕ  ಳ ಕಳೀದು ಹ ೀಗ  
ಎನುಿವ್ ವಿದಾಯಭ್ಾಯಸವ್ನುಿ ನಾವ್ು ಸದಾ ಮಾಡುಲ ೀ ಇತಿೀುವಿ.   
 

ಅಪರೆಂಜ ಹಾಸಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕ ಯ 33ರ ಹಬ್ು 
5.4.2016ರೆಂದು ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿನ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಿದಾಯಭವನದಲ ಿ
ನ ರವ ೇರಿತು. ಶಿಿೇ ನರಹಳಿಳ ಬಾಲಸುಬ್ಿಮಣಯ, ಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾಸ ವ ೈದಯ 
ಶಿಿೇ ಎನ್. ರಾಮಾನುಜ ಜ ೊತ ಗ  ಅಪರೆಂಜ ಉಪಸೆಂಪಾದಕರಾದ 
ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರವ ವ ೇದಿಕ ಯಲಿದಾರು. ಇದ ೇ ಸೆಂದಭವದಲಿ 
ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿನ ಗಾೆಂಧಿಬ್ಜಾರಿನಲರಿುವ ಅೆಂಕ್ಲತ ಪುಸಾಕದ ಪಿಕಾಶ್ 
ಕೆಂಭತಾಳಿಳ ಅವರನುನ ಸನಾಿಸಿಸಲಾಯಿತು. ಅಪರೆಂಜ 

ವಿಶ ೇಷಾೆಂಕವೂ ಬಿಡುಗಡ ಯಾಯಿತು.  
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ರಾಮೊೇತ್ವದ ಕಡ ಯ ದಿನ. ಅನಥ ವದ ಟಿೇಕಾಚ್ಾಯವರು ವ ೇದಿಕ ಯಿೆಂದಲ ೇ 
‘ರಾಮಾಯಣದ ಬ್ಗ ಗ ನಿಮಿಲಿ ಏನ ೇ ಡೌಟ್ ಇದಾರೊ ಕ ೇಳ್ಬ್ಹುದು’ ಎೆಂದು ಘೊೇಷ್ಟಸಿದರು. 

‘ದಶ್ರಥ ನಿಗ ೇಕ  ಮೊರು ಹ ೆಂಡತ್ರಯರು?’ ಫಾಯಮ್ಮಲ ಪಾಿಾನಿೆಂಗ್ ಇಲಾಖ್ ಯ ಗುಮಾಸ ಾಯಾದ 
ಆರು ಮಕೂಳ್ ತಾಯಿ ಕನಾಯಕುಮಾರಿ ಕ ೇಳಿದರು.  

‘ದಶ್ರಥ ನ ಅಪಪ ಅಜನಿಗ  ಒಬ್ುಳ ೇ ಹ ೆಂಡತ್ರ. ಆ ಹ ೆಂಡತ್ರಯೇ ಬ್ಹಳ್ ಡ ಲಕ ೇಟ್ು. ಏಳ್ು 
ಮಲಿಗ  ತೊಕದ ಅವಳ್ು ಅಜನ ೊಡನ  ಒೆಂದು ಸೆಂಜ  ವಾಕ್ಲೆಂಗ್ ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಆಕಾಶ್ದಿೆಂದ ಒೆಂದು 
ಹೊಮಾಲ  ಅವಳ್ ಮೆೇಲ  ಬಿದುಾದರಿೆಂದ ಅವಳ್ು ಸತುಾಹ ೊೇದಳ್ು. ಇದರಿೆಂದ ಜೇವನದಲ ೇಿ ಆಸಕ್ಲಾ 
ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ಅಜ ಕಾಡಿಗ  ಹ ೊರಟ್ುಹ ೊೇದ. ಇವ ಲಿವನುನ ಕೆಂಡ ದಶ್ರಥ  ‘ಒನ್ ವ ೈಫ್ ಈರ್ಸ ನಾಟ್ 
ರಿಲಯಬ್ಲುಿ. ಎಟ್ ಲೇರ್ಸಟ ಇಬ್ುರಿದಾರ  ಒಬ್ುಳ್ು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಡವರ್ ಆದರ  ಮತ ೊಾಬ್ುಳ್ು ಇರುತಾಾಳ ’ 
ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ಇಬ್ುರನುನ ಮದುವ ಯಾದ. ಇಬ್ುರೊ ಪರಸಪರ ಸವತ್ರ ಮತ್ರ ತ ೊೇರಿಸಲು 
ಆರೆಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ುರ ಜಗಳ್ದ ಸಮಯದಲ ಿಇನ ೊನಬ್ುಳಿರಲ ೆಂದು ಮೊರನ ಯವಳ್ನುನ 
ಮದುವ ಯಾದ’ ಉತಾರಿಸಿದರು ಟಿೇಕಾಚ್ಾಯವರು.  

‘ಪಾಯಸ ಕುಡಿದರ  ಮಕೂಳಾಗುತಾವ ಯೆ?’ ಡಿಮಾಿಕಾರದ ಡಯಟಿಷ್ಟಯನ್ ದಾಮ್ಮನಿ 
ಕ ೇಳಿದಳ್ು. 

‘ದಶ್ರಥ ನಿಗ  ಬ ೇಟ್ ಯ ಹುಚ್ುು. ಪಾಣ್ಣಗಿಹಣಕ್ಲೂೆಂತ ಪಾಿಣ್ಣಗಿಹಣಕ ೂೇ ಹ ಚಿುನ ಆಸ ಥ ತ ೊೇರಿಸುತ್ರಾದಾ. ಪುತಿಕಾಮೆೇಷ್ಟಠ ಯಾಗ, ಪಾಯಸ 
ಇವ ಲಿ ನ ಪಮಾತಿ. ಯಾಗಕ ೂೆಂದು ಉಳಿದುಕ ೊೆಂಡವನು ಪಾಯಸ ಹಿಡಿದು ಅೆಂತಃಪುರ ಸ ೇರಿದ. ಮಕೂಳಾದವು’ ವಿವರಿಸಿದರು ಆಚ್ಾಯವರು.  

‘ಕ ೈಕ ೇಯಿಯ ಬ್ಗ ಗ ನಿಮಿ ಅಭಿಪಾಿಯವ ೇನು?’ ಕ ೇಳಿದರು ಪತ್ರನದಾರ್ಸ ಭಟ್ಟರು.  
‘ಹ ೆಂಡತ್ರ ಒಮೆಿ ನಿಮಿ ಜೇವ ಉಳಿಸಿದಳ ೆಂದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗಗಬ ೇಡಿ. ‘ಕಸಿದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಹಕುೂ ಎೆಂದಿದೊಿನೊ ಕ ೊಟ್ ೊೇವ್ಳ ಗ ೇನ ೇ 

ತಾನ ೇ’ ಎನುನತಾಾ ತನಗ  ಅನುಕೊಲವಾದ ಸಮಯದಲಿ ಪಾಿಣ ಹಿೆಂಡುತಾಾಳ  ಎನುನವುದನುನ ಜಗಕ ೂ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಹ ಣು ಿಅವಳ್ು. ಅಲಿದ  
ತವರುಮನ  ದಾಸಿ ಜ ೊತ ಗಿದ ಿ ಗೆಂಡನ ಜೇವಕ ೂೇ ಘಾಸಿ ಅನ ೊನೇದೊ ಈಕ ಯಿೆಂದ ತ್ರಳಿಯತ ಾ’  

‘ರಾಮ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ರಾದಾನ ?’ ಕ ಫ  ಕಾಫಿ ನ ೈಟ್ ಮಾಲಕನ ಕುತೊಹಲ. 
‘ಇಲಿ. ಬಾಲಯದಲ ಿೇ ಅವನಿಗ  ಅವರ ತಾಯಿ ಆರ ೊೇರೊಟ್ ಗೆಂಜ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತ್ರಾದಾರ ೆಂದು ಸೆಂಶ  ೇಧಕ ಟಿ.ಪಿ. ಕ ೈಲಾಸೆಂ ಹ ೇಳಿದಾಾರ . 

ಆರ ೊೇ ರೊಟ್ ಕುಡಿದುದರಿೆಂದಲ ೇ ಅವನ ಬಾಣಗಳ್ ಮಾಗವ ತಪಪಲಲಿವೆಂತ ’  
‘ಭರತ ರಾಮನ ಚ್ಪಪಲಗಳ್ನುನ ತೆಂದದುಾ ಏಕ ?’ ಗಾಿಾೆಂಡ್ ಫುಟ್ ವ ೇರ್ ಮಾಲಕ ಗರ್ರ್ ಕ ೇಳಿದ 
‘ರಾಮ ತನನ ಪಟ್ಾಟಭಿಷ ೇಕದ ಉಡುಪನುನ ಬಿಟ್ುಟಹ ೊೇಗಿದಾ. ಆದರ  ಯಾವುದ ೊೇ ಜ್ಞಾನದಲಿ ಪಟ್ಾಟಭಿಷ ೇಕದ ಡ ಿರ್ಸ ಗ  ಮಾಯಚಿೆಂಗ್ 

ಆಗುವ ಚ್ಪಪಲಯನುನ ತ ೊಟ್ುಟಹ ೊೇಗಿದಾ. ಡ ಿರ್ಸ ಗ  ಸರಿಯಾದ ಮಾಯಚಿೆಂಗ್ ಚ್ಪಪಲ ಹಾಳಾದಿೇತ ೆಂಬ್ ಕಾಳ್ಜಯಿೆಂದ ಭರತ ಚ್ಪಪಲಗಳ್ನುನ 
ಪಡ ದುಕ ೊೆಂಡ’  

‘ನೆಂತರ ರಾಮನಿಗ  ಕಾಡಿನಲ ಿನಡ ಯಲು ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗಲಲಿವ ?’ 
‘ರಾಮನ ಪಾದಸಪಶ್ವವಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ೆಂಡ ಯೆೇ ಹ ಣಾಿಯಿತೆಂತ . ಇನುನ ಚಿಲಿರ  ಮುಳ್ುಳಗಳ್ದ ೇನು ಲ ಕೂ ಬಿಡಿ’  
‘ಜನಕಮಹಾರಾಜನ ಬ್ಗ ಗ ಏನು ಹ ೇಳ್ುತ್ರಾೇರಿ?’ ಕನಾಯಪಿತೃವಬ್ುರು ಕ ೇಳಿದರು. 
‘ಬ್ಹಳ್ ದ ೊಡಡ ಮನುಷಯ. ಹ ೊಲದಲಿ ಸಿಕೂ ಹ ಣುಿಮಗುವನುನ ತನನದ ೆಂದ ೇ ಸಾಕ್ಲಬ ಳ ಸಿ ಹ ಣುಿಮಗುವೆಂದನುನ ಅಡಾಪ್ಟಟ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ವಯಕ್ಲಾ. ಒೆಂದು ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಿ ಇನ ೊನೆಂದುಚಿತ ಯೇಜನ ಯನುನ ಜಗತ್ರಾಗ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದವನ ೇ ಜನಕ’ 
‘ಹ ೇಗ ? ಯಾವಾಗ?’ 
‘ರಾಮ ಬಿಲು ಿಮುರಿದಾಗ. ಮೊದಲು ಕೆಂಡಿೇಷನ್ ಇದಾದುಾ ಬಿಲುಿ ಮುರಿದವನಿಗ  ಸಿೇತ ಯನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಮದುವ  ಮಾಡುವುದ ೆಂದು. 

ರಾಮನಿಗ  ಮೊವರು ತಮಿೆಂದಿರು. ತನಗೊ, ತನನ ಸಹ ೊೇದರನಿಗೊ ಸ ೇರಿ ಸಿೇತ ಯಲಿದ  ಮೊರು ಹ ಣುಿಮಕೂಳ್ು. ರಾಮನನುನ ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಿ 
ಲಕ್ಷಿಣ, ಭರತ, ಶ್ತುಿಘನ ಉಚಿತವಾಗುವುದಾದರ  ಸಿೇತ ಯನುನ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡರ  ಊವವಶಿ, ಮಾೆಂಡವಿ, ಶ್ೃತಕ್ಲೇತ್ರವಯರನುನ ಕ ೊಡುತ ಾೇನ ೆಂದು 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಫಿಿೇ ಸಿೂೇೆಂ ಕಮ್ ಎಕ್ರ್ಸ ಚ್ ೇೆಂಜ್ ಆಫರ್ ಕ ೈಗ ೊೆಂಡವನ ೇ ಜನಕ’ ಹ ೊಟ್ ಟ ಕುಣ್ಣಸಿಕ ೊೆಂಡು ನಗುತಾಾ ನುಡಿದರು 
ಟಿೇಕಾಚ್ಾಯವರು.           ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ 
… 

 
ಟಿೀಕಾಚಾಯುರ ಮಿರ್ಯ ರಾಮಾಯಣ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಾರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವ್ು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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‘ರಾಮನು ವಾಲಯನುನ ಮರ ಯಿೆಂದ ಬಾಣ ಬಿಟ್ುಟ ಕ ೊೆಂದದುಾ ತಪಪಲಿವ ?’ ಬ್ುದಿಧಜೇವಿ ಬ್ಸಣಿನ ಪಿಶ ನ 
‘ಮನುಷಯ-ಮನುಷಯರಲಿ ಯುದಧವಾದಾಗ ಮರ ಯಿೆಂದ ಕ ೊೆಂದರ  ತಪುಪ. ಆದರ  ವಾಲ ವಾನರ. ಪಾಿಣ್ಣಗಳ್ ಬ ೇಟ್ ಗ  ಇಲಿಯೆೇ ನಿೆಂತು, ಹಿೇಗ ೇ 
ಬಾಣ ಹೊಡಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಯಾವುದ ೇ ವಾಸುಾನಿಯಮ ಇಲ’ಿ 
‘ಸಿೇತ  ಚಿನನದ ಜೆಂಕ ಯನುನ ಇಷಟಪಟ್ಟದುಾ ಏಕ ?’ ಆಚ್ಾರಿ ಸವಣವಚ್ ೊೇರ್ ಸವಾಲು 
‘ಒೆಂದ ೇ ಕಾರಣ – ಅೆಂದು ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗ ’ 
‘ಹಾಗ ೆಂದು ಯಾರು ಎಲ ಿಬ್ರ ದಿದಾಾರ ?’ 
‘ನಾನ ೇ ಬ್ರ ದಿರುವ ಮ್ಮಥ ಯ ರಾಮಾಯಣದಲ’ಿ 
‘ಹ ಣ ೊಿಬ್ುಳ್ು ಗೆಂಡನುನ ಇಷಟಪಟ್ುಟ ಬ್ಳಿಬ್ೆಂದಾಗ ಅವಳ್ ಕ್ಲವಿ, ಮೊಗುಗುಳ್ನುನ ಕತಾರಿಸುವುದು ತಪಪಲಿವ ?’ ಸಿರೇವಾದಿ ಸೆಂಗಣ ಿಕ ೇಳಿದರು. 
‘ಲಕ್ಷಿಣ ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಜವನ್. ಶ್ ಪವನಖಿಯ ಮೆೈಮಾಟ್, ಕಣು,ಿ ತುಟಿ ಎಲಿವೂ ಸುೆಂದರವಾಗಿದಾವು. ಆದರ  ಮೊಗು 
ವಕಿ, ಕ್ಲವಿ ಮೊರದೆಂತ  ಇದುಾ ಅವಳ್ ಸೌೆಂದಯವಕ ೂ ಧಕ ೂಯಾಗಿತುಾ. ಲಕ್ಷಿಣ ಶ್ ಪವನಖಿಯ ಮೆೇಲ  ಕನಿಕರಗ ೊೆಂಡು ಕ್ಲವಿ, ಮೊಗುಗುಳ್ 
ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಜವರಿ ಮಾಡಲ ೆಂದು ಕ ೊಯಾ. ರಕೂಸಿ ಅಪಾಥ ವ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಅಧವ ಆಪರ ೇಷನ್ ನಲ ಿೇ ಆಪರ ೇಷನ್ ಟ್ ೇಬ್ಲೆಿಂದ ಎದುಾ 
ಓಡಿಹ ೊೇದಳ್ು. ಇದರಲಿ ಲಕ್ಷಿಣನದ ೇನೊ ತಪಿಪಲ’ಿ  
‘ಸಿೇತ  ವಿದ ೇಶ್ಪಿವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ ಯಲಿವ ?’ ಪಿವಾಸಪಿಿಯ ರ ೊೇಡ ೇಶ್ನ ಪಿಶ ನ. 
‘ಅಲಿ. ಉತಾರಪಿದ ೇಶ್ದ ಮ್ಮೇರತ್ ನ (ಆಗಿನ ಮಯರಾಷರದ) ರಾಜ ಮಯಾಸುರನ ಮಗಳ್ು ಮೆಂಡ ೊೇದರಿ. ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 
ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳ  ಅವಳ್ು’ 
‘ಆಚ್ಾಯವರ , ಕಾಮ್ಮವಕರ ದಿನ ಹತ್ರಾರ ಬ್ರುತ್ರಾದ . ಕಾಮ್ಮವಕರಿಗೊ, ಆಡಳಿತವಗವಕೊೂ ಹತಾದ, ಹರಿಯದ ರಾಮಾಯಣ ಇದ ಾೇ ಇರತ ಾ. ಅದರ 
ಬ್ಗ ಗ ಒೆಂದು ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳ್ಬ್ಹುದ ?’ 
‘ಆಗಲ’ 
‘ಬಾಲಕಾಮ್ಮವಕರ ಬ್ಗ ಗ ಏನು ಹ ೇಳ್ುತ್ರಾೇರಿ?’ 
‘ಕಲಯುಗದಲ ಿಕಲಕ ಗ  ಒತುಾ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದನುನ ಅಪರಾಧ ಎನನಬ್ಹುದು. ಆದರ  ಮಹಾಭಾರತದಲಿ ಹದಿನಾರಕ ೂೇ ಯುದಧಕ್ಲೂಳಿದ ಸ ೈನಿಕ 
ಅಭಿಮನುಯ ಒೆಂದು ವಿಧದಲಿ ಬಾಲಕಾಮ್ಮವಕನ ೇ. ತ ಿೇತಾಯುಗದಲಿ ಲೆಂಕ ಗ  ಸ ೇತುವ  ಕಟಿಟದ ಎಲಿ ಕಾಮ್ಮವಕರಿಗೊ ಬಾಲ ಇದುಾದರಿೆಂದ... 
ಎಲಿರೊ ಬಾಲ ಕಾಮ್ಮವಕರ ೇ!!!’  
‘ರಾಮನು ಸಿೇತ ಯನುನ ಅಗಿನಪಿವ ೇಶ್ಕ ೂ ಗುರಿಪಡಿಸಿದುಾ ತಪಪಲಿವ ?’ ವಕ್ಲೇಲ ವಕ ಿೇಶ್ರ ಪಿಶ ನ 
‘ಎಲಿರೊ ರಾಮನನುನ, ಈ ಸನಿನವ ೇಶ್ವನುನ ತಪುಪ ತ್ರಳಿದಿದಾಾರ . ನಮಿಲ ಿಪ್ೆಂಗಲ್ ದಿನದ ಸೆಂಜ  ಜಾನುವಾರುಗಳ್ನುನ ಕ್ಲಚ್ುು ಹಾಯಿಸುತ ಾೇವ . 
ಕ್ಲಚ್ುು ಹಾಯಿಸುವುದರಿೆಂದ ಅವುಗಳ್ಲಿನ ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾಗಳ್ು ನಾಶ್ವಾಗಿ ಅವು ಆರ ೊೇಗಯದಿೆಂದ ದಿೇಘವಕಾಲ ಬಾಳ್ುತಾವ . ಸಿೇತ  ರಕೂಸರ ಮಧ ಯ 
ಇದಾಳ್ು. ರಾಮನು ‘ಎಲ ೈ ಸಿೇತ . ರಕೂಸರ ನಡುವ  ಇದಾ ನಿನಗ  ಏನ ೇನು ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾಗಳ್ು ಹತ್ರಾಕ ೊೆಂಡಿರುತಾವೇ ಏನ ೊೇ... ಒಮೆಿ ಕ್ಲಚ್ುು 
ಹಾಯುಾಬಿಡು. ನಿನಗೊ, ನಿನ ೊನಡನ  ಇರುವವರಿಗೊ ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಲ್, ಫೆಂಗಲ್, ವ ೈರಲ್ ಇೆಂಫ ಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ತಪಿಪಹ ೊೇಗಲ’ ಎೆಂದ. ಸಿೇತ  
ಒಪಿಪ ಅಗಿನ ದಾಟಿ ಬ್ೆಂದಳ್ು ಅಷ ಟ. ಇಟ್ ವಾರ್ಸ ಪೂಯರಿ ಿೇ ಎ ಹ ಲ್ಾ ಆಸ ಪಕ್ಟ’  
‘ಹ ಣುಿಮಕೂಳ್ು ರಾಮನ ದ ೇವಸಾಥನಕ್ಲೂೆಂತಲೊ ಹನುಮೆಂತನ ದ ೇವಸಾಥನಕ ೂೇ ಹ ಚ್ುು ಹ ೊೇಗಲು ಕಾರಣವ ೇನು?’ ಬ್ೊಯಟಿ ಬ್ಬಿತಾ ಕ ೇಳಿದಳ್ು.  
‘ಅವನೆಂತ ಯೆೇ ಸಿಕ್್ ಪಾಯಕ್ ಆಬ್್ ಇದುಾ, ಪಿಶಿನಸದ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುವ ಮನ ೊೇಭಾವ ಇರುವವರು ತಮಗ  ದ ೊರಕಲ ೆಂದು ವರ ಬ ೇಡಲು’  
ಆ ವ ೇಳ ಗ  ಮೆಂಗಳಾರತ್ರಯ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಕ ಲವರು ಅತಾ, ಕ ಲವರು ಟಿೇಕಾಚ್ಾಯವರಿಗ ೇ ಮೆಂಗಳಾರತ್ರ ಮಾಡುತಾಾ, ಸಭ ಯಿೆಂದ 
ತ ರಳಿದರು.  
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ಮನ  ೀ ಮಧ್ುಕ್ರ  ೀ ಮೆೀಘಃ ಮಾನನ ಮದನ  ೀ ಮರುತ್ 

ಮಾ ಮದ  ೀ ಮಕ್ುಟ  ೀ ಮತ್ಸಯಃ ಮಕ್ರಾ  ದಶ  ಚಂಚಲಾಃ || 
 

ಇದು ಒೆಂದು  ಸುಭಾಷ್ಟತ.  ಇದರ  ಅಥ ವ?  

ಮನಸು್, ಜ ೇನುಹುಳ್, ಮೊೇಡ, ಹ ೆಂಗಸು, ಕಾಮ, ಗಾಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮದ, ಕ ೊೇತ್ರ, ಮತುಾ ಮ್ಮೇನು - ಈ 
ಹತುಾ  'ಮ' ಕಾರಗಳ್ು ಚ್ೆಂಚ್ಲವು. 

 

ಒೆಂದು  ಕ್ಷಣವೂ ಶಾೆಂತವಾಗಿರದಿರುವುದ ೇ  ಮನಸು್. ಅಶಾೆಂತ್ರಗ   ಮತುಾ  
ಶಾೆಂತ್ರಗ  ಮನಸ ್ೇ  ಕಾರಣ.  ಮನಸು್  ಸದಾ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ. 

 

ಜ ೇನು  ಹುಳ್ ಗಿಡದಿೆಂದ  ಗಿಡಕ ೂ, ಹೊವಿೆಂದ  ಹೊವಿಗ   ಸತತವಾಗಿ ಹಾರುವ ಕ್ಲೇಟ್.  
ಇದೊ  ಕೊಡ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ. 
 

ನಿಲಿದ   ಸೆಂಚ್ರಿಸುತಾಲ ೇ  ಇರುವುದು  ಮೊೇಡಕ ೂ ಅಭಾಯಸ. ಗಾಳಿ  ಬ್ೆಂದಕಡ   
ಸರಿಯುವುದು  ಮೊೇಡದ ಸವಭಾವ. ಇದೊ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ.  
 

ಚ್ಾೆಂಚ್ಲಯಕ ೂ ಮತ ೊಾೆಂದು  ಹ ಸರು  ಹ ೆಂಗಸು. ಅವರಿಗ   ಈ ಚ್ೆಂಚ್ಲ ಸವಭಾವ ದ ೈವದತಾ.  
 

ಕಾಮವು ಕೊಡ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ. ಮನಸಲಿ  ಮೊಡುತಾದ  ಮಾಯವಾಗುತಾದ . ಮತ ಾ ಮೊಡುತಾದ   ಮಾಯವಾಗುತಾದ . 
ಇದೊ  ಕೊಡ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ.  
 

ಮರುತ್ ಎೆಂದರ   ಗಾಳಿ. ಇದು  ಸದಾ  ಕಾಲದಲಿ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ.  
 

ಮಾ  ಎೆಂದರ  ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಣ  ಒೆಂದು  ಕಡ  ನಿಲುಿವುದಿಲ.ಿ ಒಬ್ುರಿೆಂದ ಇನ ೊನಬ್ುರಿಗ , ಇನ ೊನಬ್ುರಿೆಂದ  ಮತ ೊಾಬ್ುರಿಗ , 
ಮತ ೊಾಬ್ುರಿೆಂದ  ಮಗದ ೊಬ್ುರಿಗ  ಸಾಗುತಾಲ ೇ ಇರುವುದು ಹಣದ  ಸವಭಾವ.  
 

ಮದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನುಷಯನಲ ಿ ಇರಲು  ಸಾಧಯವಿಲಿ ! ಯಾರ ೊೇ  ಒಬ್ುರು ಬ್ೆಂದು ಮದವಿರುವ  
ಮನುಷಯನನುನ ಸದ ಬ್ಡಿದು  ಅದನುನ  ಓಡಿಸುತಾಾರ .  
 

ಮಕವಟ್ಃ ಎೆಂದರ   ಕ ೊೇತ್ರ. 'ಕಪಿಗ  ಚ್ಪಲತ   ಸಹಜೆಂ'. ಕಪಿ  ಮರದಿೆಂದ ಮರಕ ೂ ಮನ ಯಿೆಂದ ಮನ ಗ   ಸತತ  
ನ ಗ ಯುತಾಲ ೇ  ಇರುತಾದ . ಮನಸ್ನುನ ಕಪಿಗ  ಹ ೊೇಲಸುವುದು ಸವ ೇವ  ಸಾಮಾನಯ.  
 

ಮತ್ಾಃ ಎೆಂದರ   ಮ್ಮೇನು. ಈ ಜಲಚ್ಲರದ  ಬ್ಗ ಗ  ಹ ೇಳ್ಲ ೇ  ಬ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಇದು ಸಾದಾ  ಚ್ೆಂಚ್ಲ.  
 

ಮನಸು್ ಅತ್ರ  ಚ್ೆಂಚ್ಲವಾದದುಾ, ಅದನುನ ನಿಗಿಹಿಸಲು ಮನುಷಯ  ಸತತ  ಪಿಯತನ ಮಾಡುತಾಲ ೇ  ಇರುತಾಾನ  
ಮತುಾ ನಿಗಿಹಿಸಲಾಗದ  ವಿಫಲವಾಗುತಾಲ ೇ  ಇರುತಾಾನ .      

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ್ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗ್ರುವ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ೂ ಮೊಗುಗ” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಾರಿ” 

 

ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ ೊೂೇಟ್  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶ್ವನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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 ಆಸ ರೇಲಯಾದ ನಾತವನ್ವ ಪಾಿೆಂತಯದ ಪುಷಪ ಲಾೆಂಛನವಾಗಿರುವ 
ಸಟಟ್ವ ಡ ಸಟ್ವ ರ ೊೇರ್ಸ ಎನುನವ ಈ ಪುಷಪದ ಸಸಯಶಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು 
“ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಸಟಟಿವಯಾನೆಂ”  

 ಸುಮಾರು ಒೆಂದ ರಡು ಮ್ಮೇಟ್ರಿನಷುಟ ಬ ಳ ಯುವ ಈ ಸಸಯವು, ಉಷಿ 
ವಾತಾವರಣದಲನಿ ಕಲುಿಬ್ೆಂಡ ಗಳ್ ಮಧ ಯ ಬ ಳ ಯುತಾದ   

 ದಟ್ಟ ಹಸಿರಿನ ಎಲ ಗಳ್ುಳ್ಳ ಈ ಸಸಯದ ಎಲ ಗಳ್ು ಅೆಂಡಾಕಾರ ಅಥ ವಾ 
ಗುೆಂಡಗಿದುಾ, ಐದು ಸ ೆಂಟಿಮ್ಮೇಟ್ರ್ ನಷ್ಟಟರುತಾದ  

 ನಾತವನ್ವ ಪಾಿೆಂತಯದ ಪುಷಪ ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ಜುಲ ೈ ೧೨ ೧೯೬೧ ರಲಿ 
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು.  

 ಈ ಗಿಡದ ಹೊವುಗಳ್ು ಚ್ಳಿಗಾಲದ ಕ ೊನ ಯಹ ೊತ್ರಾಗ  ಯಥ ೇಚ್ೆವಾಗಿ 
ಅರಳ್ುತಾವ   

 ಸುಮಾರು ಐದು ಸ ೆಂಟಿಮ್ಮೇಟ್ರ್ ಅಷ್ಟಟರುವ ಕ ನಿನೇಲ ಬ್ಣಿದ ದಳ್ಗಳ್ುಳ್ಳ 
ಈ ಹೊವಿನ ಬ್ುಡವು, ಕ ೆಂಪು ಬ್ಣಿದಿೆಂದ ಕೊಡಿರುತಾದ  

 ಬಿೆಂದಿಗ  ಹೊವಿನ ಜಾತ್ರಗ  ಸ ೇರಿದ ಈ ಸಸಯವನುನ ಬಿೇಜ ಮತುಾ ಕಟಿೆಂಗ್ 

ಮೊಲಕ ಪಿಸರಿಸಬ್ಹುದು  

         

 
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   

 

ನೀವ್ಯ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ್ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣವ ಮಾಹಿತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹತಿ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್್ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಿ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
 

1. http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲರ್ಸಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ್ ೈಪ್ಟ ಮಾಡುತ್ರಾದಾಾಗ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೂ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತಾದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ ಾ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ಾ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ  ಒತ್ರಾ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಿ ಈ ಬಾಕ್್  ಕಾಣ್ಣಸದಿದಾರ  ಒಟಿಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ 

ಕ್ನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

ನಾತ್ುನ್ು ಪಾರಂತ್ಯದ ಪುಷ್ು – ಸಟರ್ಟು ಡ ಸರ್ಟು ರ  ೀಸ್ 

ಸಟಟ್ವ ಡ ಸಟ್ವ ರ ೊೇರ್ಸ ಹೊವು 

ಸಟಟ್ವ ಡ ಸಟ್ವ ರ ೊೇರ್ಸ ಹೊವಿರುವ ಒೆಂದು ಸಾಟಾೆಂಪ್ಟ 

ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವ್ುಗಳು 
 ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 

ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ೨೦೧೫ ರಿಂದ ಈ ಸಂಚಿಕ ಯವ್ರ ಗ  ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಪಾರಂತಿೀಯ ಪುಷ್ುಗಳ ಪರಿಚಯವ್ು ಈ 
ಸರಣಿಯಲಿಲ ಬಂದ್ದದ . ಈ ಸಂಚಿಕ ಯಡನ  “ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವ್ುಗಳು” ಮಾಲಿಕ ಯು ಸಮಾಪುವಾಗುತಿುದ . 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಶಾಲ ಯ ಮೆೇಷುರ ದಿನಾ ಮಧಾಯಹನದ ವ ೇಳ  ಊಟ್ದ ಬ್ಳಿಗ ಸವಲಪಕಾಲ ಮಕೂಳ್ 

ಎದಿರಿನಲ ಿೇ ನಿದ ಾ ಮಾಡುತ್ರಾದಾರು. ಮಕೂಳ್ು ಕ ೇಳಿದರ  "ನಾನು ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದ 

ಮಹಷ್ಟವಗಳ್ನುನ ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕನಸಿನ ಲ ೊೇಕಕ ೂ ಹ ೊೇಗಿದ ಾ" ಎನುನತ್ರಾದಾರು. 

ಒೆಂದು ದಿನ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲನ ಧಗ ಗ  ಸುಸಾಾಗಿದಾ ಮಕೂಳ್ು ಹಾಗ ೇ ಕೊತಲ ಿೇ ನಿದ ಾ 

ಮಾಡುತ್ರಾದಾರು. ಇದನುನ ಕೆಂಡ ಮೆೇಷುರ "ಮಕೂಳ ೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ರಾದಿಾೇರಿ" ಎೆಂದು ರ ೇಗಿದರು. 

ಅದಕ ೂ ಮಕೂಳ್ು "ನಾವೂ ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷ್ಟಗಳ್ನುನ ಕಾಣಲು ಕನಸಿನ ಲ ೊೇಕಕ ೂ 

ಹ ೊೇಗಿದ ಾವು" ಎೆಂದರು. 

ಅದಕ ೂ ಮೆೇಷುರ “ಏನೆಂದುಿ ಋಷ್ಟಗಳ್ು?” ಎೆಂದು ವಿಚ್ಾರಿಸಿದರು. 

ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳ್ೆಂತ ೇ ಸಮಯಸೊಪತ್ರವ ಯಿೆಂದ ಮಕೂಳ್ು "ಇಲಿ ದಿನಾ ಮಧಾಯಹನ ನಮಿ ಮೆೇಷುರ ಬ್ತಾವರಾ ಅೆಂದಿವ, 

ಅದಕ ೂ ಇಲಿ ಯಾರೊ ಬ್ೆಂದಿಲವಿಲಾಿ ಅೆಂದುಿ". 

 ಹುಡುಗರ ಜಾಣ ಿ ಗುರುಗಳ್ ತಲ  ತಗಿಗಸುವ ಹಾಗ  ಮಾಡಿತು.  

 

 

ಒಗಟು 

 

೧. ತ್ಲ  ಮೆೀಲ  ಹರಳು , ಬಾಯಲಿಲ ಬ ರಳು 

೨. ಅವ್ಾ ಮುಳಿಳ , ಮಗಳು ಕ ಂಪ ೆ ಚಂದಾಗವ್ಳ  

ಉತ್ುರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೨ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ಕ್ನಸಿನ ಲ  ೀಕ್ : (ಹಾಸಯ)  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗ್ರಗಳು 

 ಹಾಲನ ಪುಡಿ 50ಗಾಿೆಂ, ನಿೇರು ಅಧವ ಲೇಟ್ರ್  
 ಜ ೊೇಳ್ದಹಿಟ್ುಟ 1 ಚ್ಮಚ್, ಖ್ ೊೇವಾ 50 ಗಾಿೆಂ, ಕ ೇಸರಿ 1 ಚಿಟಿಕ  
 ಹತುಾ ಬಾದಾಮ್ಮ ಚ್ೊರು, ಸಕೂರ  75 ಗಾಿೆಂ, ಐರ್ಸ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಎರಡು ಕಪ್ಟ 

 

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ 

 ನಿೇರಿನ ೊೆಂದಿಗ  ಹಾಲನ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸಿ, ಸಕೂರ  ಕ ೇಸರಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಹತುಾ ನಿಮ್ಮಷ ಕುದಿಸಿ 

 ಖ್ ೊೇವಾ ಮತುಾ ಬಾದಾಮ್ಮಯನುನ ಹಾಕ್ಲ ಮತ ಾ ಹತುಾ ನಿಮ್ಮಷ ಕುದಿಸಿ 

 ಜ ೊೇಳ್ದ ಹಿಟ್ಟನುನ ಮೊರು ಚ್ಮಚ್ ನಿೇರಿನಲಿ ಬ ರ ಸಿ, ಐರ್ಸ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಅನೊನ ಮ್ಮಶ್ಿಣಕ ೂ ಸ ೇರಿಸಿ ಮತ ಾ ಹತುಾ ನಿಮ್ಮಷ 
ಕುದಿಸಿ. ಒಲ ಯ ಮೆೇಲೆಂದ ಇಳಿಸಿ ತಣಿಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಪಾತ ಿಗ  ಹಾಕ್ಲ ಫಿಿಡ್ ೆನಲ ಿಅಧವಗೆಂಟ್  ಇಟ್ುಟ ಬ ೇಕಾದ 
ಅಕಾರಕ ೂ ಕತಾರಿಸಿ ಕಡಿಡ ಚ್ುಚಿುಡಿ 

 ಮತ ಾ ಒೆಂದು ಗೆಂಟ್  ಫಿಿಡ್ೆ ನಲಟಿ್ುಟ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿುಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ್ ೀಟಿಕ  ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನುೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಗುೆಂಡ: ಅಪಾಪ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ನ ಟ್ುಟ ಒೆಂದು 
ತ್ರೆಂಗಳಾದೊಿ ಬ ೇರು ಬಿಟ್ ಟೇ ಇಲಿ?  
 
ಅಪಪ:ಅದು ನಿೆಂಗ  ಹ ೇಗ  ಗ ೊತುಾ?  
 
ಗುೆಂಡ: ಹೌದಪಾಪ, ನಾನು ದಿನಾ ಕ್ಲತುಾ ನ ೊೇಡಿಾದಿಾೇನಿ! 

ಒಗಟು  – ಉತ್ುರ 

೧. ಉಂಗುರ ೨. ಹಲ್ಸಿನ ಹಣುು 

 

೧. ಇದುವರ ವಿಗೊ ಭಾರತರತನ ಪಿಶ್ಸಿಾಯನುನ 
ಗಳಿಸಿರುವ ಕನಾವಟ್ಕದ ಮೊವರು 

ಗಣಯವಕ್ಲಾಗಳ್ನುನ ಹ ಸರಿಸಿರಿ. 
೨. ಇವರುಗಳ್ು ಪಿಶ್ಸಿಾಗಳ್ನುನ ಯಾವ 

ವಷವಗಳ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದಾಾರ ? 
ಸರಿ ಉತಾರಕ ೂ ಪುಟ್ ೨೧ ನ ೊೇಡಿ  

 

ನಿಮಿ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ುಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ್ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕ್ನಿಡ ಕ್ ಟ 

ಯಮುನ ತಿೀರದಲಿ ಸುಮನ ಕ್ೃಷ್ುನಿ 
ವ್ರಿಸದವ್ಳು ಯಾರ   
ತ್ರುಣ ಯಾದವ್ಗ  ಕ್ಣು ನೀರನಿ  
ಸುರಿಸದವ್ಳು ಯಾರ  
 

ಅಂದ ಮ ರುತಿ ನಂದ ಹರಿಯನಿ  
ಬಳಸದವ್ಳು ಯಾರ  
ಸುಂದರಾಂಗನ ಅಂಗ ಸಂಗವ್ನು  
ಬಯಸದವ್ಳು ಯಾರ  
 

ಮುದುಿ ಗ  ೀಪನಗ  ಮುದ ಿ ಬ ಣ ುಯನು  
ಉಣಿಸದವ್ಳು ಯಾರ   
ಶುದಧ ಮನಸಿನ ತಿದಿ ತಿಲ್ಕ್ನಗ   
ಸ ಣಸದವ್ಳು ಯಾರ  

ಕ  ಳಲ್ ಮಾಧ್ವ್ಗ  ತ್ನಿ ಅಳಲ್ನಿ 
ಹ ೀಳದವ್ಳು ಯಾರ  
ಕ  ರಳ ಕ  ಂಕಸುತ್ ತ್ರಳ ಮೊೀಹನನ  
ಕ ೀಳದವ್ಳು ಯಾರ  
 

ತ್ುಂಬು ಚಂದ್ದರನ ಹ  ಂಬ ಳಕನಲಿ  
ಮಿೀಯದವ್ಳು ಯಾರ  
ಗ  ಂಬ ಯಂತಿರುವ್ ಜಂರ್ ಮದನನಗ  
ನ  ೀಯದವ್ಳು ಯಾರ  
 

ಚ ಲ್ುವ್ ರಾಯನಗ  ಒಲ್ವ್ ಮಾಲ ಯನು  
ಹ  ರ ಸದವ್ಳು ಯಾರ   
ಕ  ಳಲ್ ಮುರಳಿಗ  ಇರುಳ ದ್ದೀಪವ್ನು  
ಉರಿಸದವ್ಳು ಯಾರ   

 

-ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಿ ಉತಾರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಮೆೀ ೨೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕ್ಳುಹಸಲ್ು ಕ್ಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ್. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೂೇಬ ೇಡಿ) ಏಪಿರಲ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೂ ಉತಾರಿಸಿದವರು 
 ಬಿ.ಆರ್.ವ್ತ್ಸಲ್ ದಾಾರಕ್ನಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿು, ಬ ಂಗಳಕರು 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವ್ದ ಹಲಿ 

 ಶುರ್ಶ್ರೀ, ಸಿಡ್ನಿ 

 ವ ಂಕ್ಟ ೀಶ್ ಮ ತಿು, ಚಿತ್ರದುಗು 

 
 

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ುಕ್ 
ನಿಮಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೂಳ್ು ತಮಿ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಾರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಾರ  ಅದ ಷುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಏಪಿರಲ್ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ುರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ 
ಉತಾಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೂಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಿ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟಿಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೂ ಅಥ ವಬ್ರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬ್ುವ ಹಾಗ  ಉತಾರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

 

ರಚ್ನ : ಶಿಿೇಮತ್ರ ದಿವಯಶಿಿೇ ವಿಕಿೆಂ, ಬ ೆಂಗಳ್್ರು  

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಕ ಸರು ನ ಲದಲಿ ಹವಾಯಿ ಚ್ಪಪಲಯ ಕಚ್ಪಚ್ ಸದುಾ. ಅದ ೇ ತಾನ  ಮಳ  ಬ್ೆಂದು ನಿೆಂತ್ರತುಾ. ಬ ಳ್ಗಿನಿೆಂದ ಒೆಂದ ೇ ಸಮನ  ಸಣಿಗ  ಜಟಿ 

ಜಟಿ ಸುರಿಯುತ್ರಾದಾ ಮಳ ಯನುನ ಕೆಂಡು ಸಿಿತಾ ಅದ ಷುಟ ಬಾರಿ ಅದನುನ ಶ್ಪಿಸಿದಾಳ ್ ೇ. ಮಳ  ನಿೆಂತ್ರರಬ್ಹುದ ೇ ಎೆಂಬ್ ಆಶ ಯಿೆಂದ ನಾಲಾೂರು 
ಬಾರಿ ವರಾೆಂಡಕ ೂ ಬ್ೆಂದು ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಿೆಂದ ಬ್ಗಿಗ ನ ೊೇಡಿ `ಥ ತ್ ದರಿದಿ ಮಳ , ಈ ಬ ೆಂಗಳ್್ನವಲಿ ಏನಿದ  ಅೆಂತ ಹಿೇಗ್ ಸುರಿಯತ ೊಾೇ 
ನಾಕಾಣ ...ಯಾರಿಗ  ಬ ೇಕ್ಲತುಾ, ಅತಾಿಗ  ಯಾವುದಾದೊಿ ಹಳಿಳೇಲ ಸುಕ ೊವೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿದೊಿ ಸಾಥ ವಕವಾಗಿಾತುಾ...ನಮಿ ಗಾಿಚ್ಾರ, ಹೊೆಂ ಎಲ ಿ
ಅಪ್ಟ ಸ ಟ್ ಆಗಿಹ ೊೇಯುಾ ನಮಿ ಪ್ಿೇಗಾಿಮು' ಎೆಂದವಳ್ು ಗ ೊಣಗುತಾ ಬ ಡ್ ರೊೆಂ ಹ ೊಕುೂ ಕನನಡಿಯ ಮುೆಂದ  ನಿೆಂತು ಅಡಿಯಿೆಂದ 
ಮುಡಿಯವರ ಗೊ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಳ್ು. ಒೆಂದು ಗೆಂಟ್ ಗೊ ಮ್ಮಕುೂ ಕನನಡಿಯ ಮುೆಂದ  ನಿೆಂತು ಶ್ಿದ ಧಯಿೆಂದ ನಿೇಟ್ಾಗಿ ಅಲೆಂಕರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದಾಳ್ು. ಮಳ  
ಬಿಡುವು ಕ ೊಡಬ್ಹುದ ೆಂಬ್ ಭರವಸ ಯಿೆಂದ ಕ ೇಸರಿ ಬ್ಣಿದ ಒಡಲಗ  ಕಡುಹಸುರಿನ ಅೆಂಚಿನ ಕಾೆಂಜೇವರೆಂ ಸಿೇರ ಯನುನ ಊಟಿಟದೊಾ ಆಗಿತುಾ. 
ಬಾಬ್ ಮಾಡಿದ ಕೊದಲನುನ ನಿನ ನಯಷ ಟೇ ನ ೇರ-ನುಣುಪು ಮಾಡಿಸಿದಾರಿೆಂದ ಅೆಂದ ಕಾಣುತ್ರಾತುಾ. ಮೆೇಕಪುಪ ಕ ೊೆಂಚ್ ಗಾಢವಾಗ ೇ ಇತುಾ. ಕನನಡಿಯ 
ಸುೆಂದರಿಯನುನ ಕೆಂಡು ಖ್ುಷ್ಟಗ ೊಳ್ುಳವಷಟರಲಿ ಕ್ಲವಿಯ ತುೆಂಬ್ ಮಳ ಯ ಮೊರ ತದ ಸದುಾ ಕ್ಲವಿಗಡಚಿಕ್ಲೂ ಮುಖ್ ಸಣಿದಾಗಿತುಾ. 

  ಇವತುಾ ಅವಳ್ ಸ ೊೇದರಮಾವನ ಮನ ಯಲ ಿಅವರ ಮೊಮಿಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದ ಸಮಾರೆಂಭವಿತುಾ. ಮೊರು 
ದಿನಗಳಿೆಂದಲ ೇ ಅವಳ್ು ಚ್ೆಂದನನ ತಲ  ತ್ರೆಂದಿದಾಳ್ು ಕಾಯವಕಿಮದ ಮ್ಮನಿಟ್ುಟ ಮ್ಮನಿಟ್ ಪ್ಿೇಗಾಿೆಂ ರೊಪಿಸಿ. ಸೆಂಜ  ಹಾಗ ೇ ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ 
ಷಾಪಿೆಂಗ್ ಮುಗಿಸ ೊೂೆಂಡು ಹ ೊೇಟ್ ಲನಲಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ ೊೇ ಪ್ಿೇಗಾಿೆಂ ಕೊಡ ಹಾಕ್ಲದಾಳ್ು. ಅದಕ ೂೇ ಸೆಂಜ ಗ ೆಂದು ಒೆಂದು ಜ ೊತ  
ಚ್ೊಡಿದಾರ್ ಡ ಿಸ್ನುನ ರ ಡಿ ಮಾಡ ೊೂೆಂಡು ಸೆಂಭಿಮದಿೆಂದ-` ರಿೇ, ನಾನು ರ ಡಿ' ಎೆಂದು ಜ ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಿ ಹ ೇಳಿದವಳಿಗ , ನಡುಮನ ಯಲಿ ಪ ೇಪರ್ 
ಓದುತಾ ಕೊತ್ರದಾ ಚ್ೆಂದನ್ `ನಿೇನು ರ ಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ ಿ ಆಯೆಾೇ...ನಿನನ ಹ ೊರಗ  ಬಿಡಲು ಈ ಮಳ  ರ ಡಿಯಾಗಬ ೇಕಲಾಿ?...ಸವಲಪ ಸಹನ ಯಿೆಂದ 
ಕಾಯಬ ೇಕಮಿ, ನಿನನ ಧಾವೆಂತಕ ೂಲಿ ಈ ಪಿಕೃತ್ರದ ೇವಿ ಕುಣ್ಣಯಲ,ಿ ಬಿೇ ಪ ೇಷ ೆಂಟ್..'- ಎೆಂದವನು ಪ ೇಪರಿನಿೆಂದ ತಲ ಯೆತಾದ  ನುಡಿದ ಕೊಲಾಗಿ.  

 ಸಿಿತಳ್ ಕ ೊೇಪ ಭಗ ಗೆಂದು ಸಿಡಿಯಿತು. ಅನಿರಿೇಕ್ಷ್ಮತ ಬ್ೆಂದ ಹಾಳ್ು ಮಳ ಯಿೆಂದ ಅವಳ್ ಉತಾ್ಹಕ ೂ ಭೆಂಗವದಗಿತುಾ. ಮಳ ಯ 
ಹನಿಗಳ್ನುನ ತ್ರವಿಯುವೆಂತ  ಕೊಿರವಾಗಿ ದಿಟಿಟಸಿದಳ್ು ಕರಿಮುಗಿಲ ಆಗಸವನುನ. `ಈ ಹಾಳ್ುಮಳ  ಇವತ ಾೇ ಬ್ರಬ ೇಕ ೇ...' ಎನುನತಾ ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಕ್ಲೂ 
ಶ್ತಪಥ  ಹಾಕ್ಲದಳ್ು ಮುೆಂಬಾಗಿಲನಿೆಂದ ಹಿೆಂಬಾಗಿಲವರ ಗ . ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೊೂ ಮುಖ್ದ ಮೆೇಕಪುಪ ಅಳಿಸಿಹ ೊೇಗುತ್ರಾರುವೆಂತ  ಭಾಸವಾಗಿ 
ಚ್ಡಪಡಿಸತ ೊಡಗಿದಳ್ು. ಬಾಹಯ ಪರಿವ ಯಿಲಿದ  ತನನ ಪಾಡಿಗ  ತಾನು ಪ ೇಪರ್ ಜಗತ್ರಾನಲಿ ಮುಳ್ುಗಿಹ ೊೇಗಿದಾ ಗೆಂಡನನುನ ಕೆಂಡು ಮೆೈ 
ಉರಿದುಹ ೊೇಯಿತು. 

 `ಮೊದ ಿೇ ನಿಮಗ  ಬ್ರಕ ೂ ಇಷಟ ಇಲಿ, ಜ ೊತ ಗ  ಸ ೊೇಮಾರಿೇಗ  ಹಾಸಿಗ  ಹಾಸಿಕ ೊಟ್ಟೆಂತಾಯಿತು ಈ ಮಳ ಯ ನ ಪ...ಹೊೆಂ 
ಎಲಿ ನನನ ಗಾಿಚ್ಾರ...ಅದ ೇ ನಿಮಿ ಮನ ಯೇರ ಅಥಾವ ನಿಮ್ ಫ ಿೆಂಡ್್ ಮನ ಗಳ್ ಫೆಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ಿ ಕುಣ್ಣತಾ ಓಡಿಾದಿಿ...ನನನ ಬ್ಳ್ಗ ಅೆಂದ ಿ 
ನಿಮಗ  ಅಲಕ್ಷಾ...'-ಎೆಂದು ಮುಖ್ ಊದಿಸಿ ಅವನ ದುರಿಗ  ಬ್ೆಂದು ಕುಳಿತಳ್ು ಸವಾವಲೆಂಕಾರಭರಿತ . 

 `ಹಾಳ್ು ಮಳ ...ಇದಕ ೂ ಹ ೊತ್ರಾಲಿ , ಗ ೊತ್ರಾಲಿ...ಯಾವಾಗೆಂದ ಿ ಅವಾಗ ವಕೂರಿಸತ ಾ...ನಿೇ ಬ್ಲವಲಾಿೆಂತ ಯಾರು ಅತ್ರಾದುಾ...ಥ ೊ 
ಶ್ನಿ!!...' ಎೆಂದು ಮನಸಾರ  ಮಳ ಗ  ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ರಾದಾ ವರಸ  ಕೆಂಡು ಚ್ೆಂದನ್- `ಇದ ೊಳ ಳ ಚ್ ನಾನಯಾಲಿ, ನಿನನ ಅಗತಯಕ ೂ ತಕೂೆಂತ  
ಬ್ೆಂದುಹ ೊೇಗ ೊೇ ಅಷುಟ ಅಗಗ ಮಾಡ ೊೂೇಬ ೇಡ ನಮಿ ಮಳ ರಾಯನನ...ಮಳ ಯಿಲಿದ  ಇಳ ಯುೆಂಟ್ ೇ?....ಅವನು ತರ ೊೇ ಹ ೊಸ ಸೃಷ್ಟಟ, 
ವಿಸಿಯಗಳ್ ಬ ಲ  ಗ ೊತ ಾೇನು ನಿೆಂಗ ?...ಅವನ ಕೃಪ  ಇಲಿದ ನಾನು ನಿೇನು ಎಲ?ಿ....ಅವನು ತರ ೊೇ ಮುದ, ಹದದಿೆಂದಲ ೇ ಈ ಜೇವದಿವಯದ 
ಜಗತುಾ, ಭಾವದಿವಯದ ಜೇವನ, ಸೌೆಂದಯವ ಎಲಾಿ...ಇದೊ ಪಿಕೃತ್ರಯ ಒೆಂದು ಭಾಗ...ನಾವು ಮಳ ೇನ ಸಾವಗತ್ರಸಬ ೇಕ ೇ ಹ ೊರತು ಹಿೇಗ  
ಹಳಿಯಬಾರದು'- ಗೆಂಭಿೇರವಾಗಿ ಉಪನಾಯಸ ನಿೇಡಲಾರೆಂಭಿಸಿದ. ಸಿಿತಾ ಅವಾಕಾೂಗಿ ಕುಳಿತ್ರದಾಳ್ು!!... 

 `ಇದ ೇನಿಿೇ ಇದಾಕ್ಲೂದಾ ಹಾಗ  ಕವಿ ಥ ರ ಮಾತಾಡಿಾದಿಾೇರಾ... ದ ೊಡಡ ದಾಶಿವಕನೆಂತ  ಪಿವಚ್ನ ಕ ೊಡಕ ೂೇ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದಿಲಿ!...ಓ 
ಮೆೈ ಗಾಡ್...ಮಳ ಯ ಮಹತವದ ಬ್ಗ ಗ ಲ ಕುರ್ ಕ ೊಡೊೆಂತ ಯಾರು ನಿಮಗ  ಹ ೇಳಿದುಾ?...ನಿೇವ ೇನ  ಅನಿನ, ಸದಯದ ಪರಿಸಿಥತ್ರೇಲ ಈ ಮಳ  ನನನ 
ಎನಿಮ್ಮ, ಮೆೈೆಂಡ್ ಇಟ್'-ಎೆಂದು ಗುಡುಗಿದಳ್ು. 

 ಅವಳ್ ಅಬ್ುರದ ದನಿಗ  ಚ್ೆಂದನನಿಗ  ಜ್ಞಾನ ೊೇದಯವಾದೆಂತಾಯಿತು.ಮಳ ಯ ರಾದಾಧೆಂತದಿೆಂದ ಅವಳಿಗುೆಂಟ್ಾಗಿರುವ 
ನಿರಾಸ  ಅರಿವಿಗ  ಬ್ೆಂದು, ಭಜವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ ಅವಳ್ ಅಲೆಂಕಾರ ಕೆಂಡು ಪಾಪ ಅೆಂತ ಅನಿಸಿತವನಿಗ . ಸೆಂಜ  ಷಾಪಿೆಂಗ್ ಗೊ 
ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಪೂತ್ರವ ರ ಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟಿಟದಾಾಳ !... 

  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

ಕ್ಥ  ಮಳ  ಲ ೇಖ್ಕರು:  
ವ ೈ. ಕ . ಸೆಂಧಾಯ ಶ್ಮವ 
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ಕ ೊೆಂಚ್ ಸಮಾಧಾನದ ದನಿಯಿೆಂದ- `ನ ೊೇಡ ೊೇಣ ತಡಿ, ನಿಲಿಬ್ಹುದು' ಎೆಂದು ಪುಟ್ ತ್ರರುವಿದ. ಅವನ ಬಾಯಹಾರ ೈಕ ಯೆೆಂಬ್ೆಂತ  
ಹ ೊರಗ  ಮಳ ಹನಿಯ ಪಟ್ಪಟ್ ಸದುಾ ಕ ೊೆಂಚ್ ಕ್ಷ್ಮೇಣವಾದೆಂತ ನಿಸಿ ಸಿಿತಾ ಖ್ುಷ್ಟಯಿೆಂದ ಮೆೇಲ ೇಳ್ಕೊೂ ಹ ೊರಗಿನಿೆಂದ ಜ ೊೇರಾಗಿ ಕಾಲೆಂಗ್ ಬ ಲ್ 
ರಿೆಂಗಣ್ಣಸ ೊೇದಕೊೂ ಸಮವಾಯಿತು. `ಯಾರೊ?' ಎೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನದ  ದನಿಯಲಿ ಸವರ ಹ ೊರಡಿಸುತಾ ಅವಳ್ು ಮುೆಂಬಾಗಿಲತಾ ಧಾವಿಸಿದಳ್ು. 

 ` ಹೊೆಂ ಈ ಮಳ ಯಲೊಿ ಸ ೇಲ್್ ನವರ ಕಾಟ್ವ ೇ?' ಎೆಂದು ಗ ೊಣಗುತಾ ಬಾಗಿಲು ತ ರ ದಳ್ು. 
 ಮಳ ಯಿೆಂದ ತ ೊಯಾ ಮುೆಂಬಾಗಿಲ ಮೆಟಿಟಲ ಮೆೇಲ  ಅಪರಿಚಿತ ವಯಕ್ಲಾ!  
 `ಯಾರು ಬ ೇಕ್ಲತುಾ?' ಅವಳ್ ಹುಬ್ುುಗಳ್ು ತಟ್ಟನ  ಬ ಸ ದುಕ ೊೆಂಡವು. ಸ ೇಲ್್ ನವರೆಂತೊ ಅಲಿ. ಯಾರ ೊೇ ಹಳಿಳಗಮಾರನೆಂತ  

ಕೆಂಡನವನು. ಅಥ ವಾ ಕೊಲಯವನ ೊೇ? ಹಣಸಹಾಯ ಕ ೇಳ್ಲು ಬ್ೆಂದವನ ೊೇ...ತ್ರಳಿಯಲಲ.ಿ ಅಷ ಟೇನು ಬಿಳಿಯದಾಲಿದ ಸಾಧಾರಣ ನೊಲನ 
ಪೆಂಚ್ , ಬ್ಣಿಗ ಟ್ಟ ಕೆಂದುಬ್ಣಿದ ಷರಟ್ು, ನಯವಾಗಿ ಬಾಚಿಲಿದ ದಟ್ಟಗೊದಲು. ಸುಮಾರು ಮೊವತಾರ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಯಸಿ್ರಬ್ಹುದು. ಅವಳ್ನುನ 
ಕೆಂಡ ೊಡನ  ಅಷೊಟ ಹಲು ಿಬಿಚಿು ಹಲೂರಿದಃ  

 `ಅವಾಿ?...' 

 `ಯಾರು?!' ಒರಟ್ಾಗಿತುಾ ಅವಳ್ ದನಿ. ಮುಖ್ ಗೆಂಟ್ಾಗಿತುಾ. `ಇದಾಯವ ಪಿೇಡ  ಬ ಳ್ಬ ಳ್ಗ ಗ...ಭಿಕ್ಷುಕನಾ?' ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡು 
ಅವನ ಮುಖ್ವನ ನೇ ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ದುರದುರನ   

ದಿಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡಿದಳ್ು. 
 ಅವನ ಹಲೂರಿದ ಬಾಯಿ ಹಾಗ ೇ ಅಗಲವಾಗಿ ತ ರ ದುಕ ೊೆಂಡ ೇ ಇತುಾ. `ಏನ ುೇಕ್ಲತುಾ?' 

 `ಚ್ೆಂದಪಪ ಇಲಾವಾ?...ಇಗಳಿಳ, ಈ ಇಳಾಸ ನ ೊೇಡಿಿೇ...ಅವನ ೇ ಬ್ಕ ೊವಟಿಟದುಾ' - ಎೆಂದು ಷರಟಿನ ಮೆೇಲುಜ ೇಬಿನಿೆಂದ ಮುದುರಿದ 
ಸಣಿಕಾಗದವೆಂದನುನ ತ ಗ ದು ಅವಳ್ ಮುೆಂದ  ಚ್ಾಚಿದ. ಅದನುನ ಬಿಚಿು ನ ೊೇಡುವ ಸಹನ  ಸಿಿತಳಿಗ  ಇರಲಲ.ಿ ತನನ ಇಡಿೇ ದಿನದ 
ಕಾಯವಕಿಮಾನ ಲಿ ಹಾಳ್ುಮಾಡಿದ ಸುಡುಗಾಡು ಆಕಾಶ್ದತಾ ಅವಳ್ ಗಮನವ ಲ.ಿ  

 `ಯಾರು...ಶ್ೆಂಕರನ ದನಿ ಇದಾ ಹಾಗಿದ ಯಲಿ?!' ಎನುನತಾ ಒಳ್ಗಿನಿೆಂದ ಬ್ೆಂದ ಚ್ೆಂದನ್, ಹ ೊರಗ  ಮೆಟಿಟಲ ಮೆೇಲ  ನಿೆಂತ್ರದಾ 
ತನನ ಬಾಲಯಸ ನೇಹಿತ ಶ್ೆಂಕರನನುನ ಕೆಂಡು  

ಅಪರಿಮ್ಮತ ಖ್ುಷ್ಟಯಿೆಂದ `ಓ...ಶ್ೆಂಕೊಿ....ಬಾರಯಯ ಬಾ...ಬಾ...' ಎನುನತಾ ಬಾಗಿಲಗಡಡವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ರದಾ ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ಸರಿಸಿ, 

ಮುೆಂದಡಿಯಿಟ್ುಟ, ಶ್ೆಂಕರನ ಮುೆಂಗ ೈ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಗ  ಕರ ತೆಂದ ಮುಖ್ವರಳಿಸಿ. ಅಪರೊಪದ ಗ ಳ ಯನ ಆಗಮನ ಹಿಗಗನುನ ತೆಂದಿತಾವನಿಗ .  
 ಅವನು ಚ್ಪಪಲಯನುನ ಹ ೊರಗ  ಕಳ್ಚ್ಲೊ ಅವಕಾಶ್ ಕ ೊಡದ  ಅವನನುನ ಸಿೇದಾ ಹಾಲಗ  ಕರ ತೆಂದು ಬಿಳಿಕವರ್ ಹಾಸಿದಾ 

ಸ ೊೇಫದ ಮೆೇಲ  ಕೊರಿಸಿದ. ಶ್ುಭಿವಾಗಿದಾ ವರಾೆಂಡದ ಬಿಳಿ ಟ್ ೈಲ್ನ ಮೆೇಲ  ಕ ಸರಿನ ಹ ಜ ೆಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡು ಸಿಿತಳಿಗ  ರ ೇಗಿ ಹ ೊೇಯುಾ. ಹಾಲನ 
ರತನಗೆಂಬ್ಳಿಯ ಮೆೇಲೊ ಒೆಂದ ರಡು ಹ ಜ ೆಗಳ್ು ಮೊಡಿದಾವು. ಅವಳ್ ಕ ೆಂಗಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಟಯನನನುಸರಿಸಿದ ಶ್ೆಂಕರನ ಕಣುಿಗಳ್ು ಸೆಂಕ ೊೇಚ್ದಿೆಂದ 
ಕ್ಲರಿದುಗ ೊೆಂಡು, `ಬ್ುಡು, ಚ್ೆಂದಪಪ, ಚ್ಪಿಿಗ ಲಿ ಕ ಸರು ಮೆತ ೊೂೆಂಡಾವ , ಒರಗ್ ಬ್ುಟ್ುಟಬ್ತ್ರೇವನಿ' ಎನುನತಾ ಮೆೇಲ ದುಾ, ಹಗುರವಾಗಿ ಹ ಜ ೆಯಿಡುತಾ, 
ಬಾಗಿಲ ಹ ೊರಗ  ಎಕೂಡ ಕಳ್ಚಿ, ಫುಟ್ ರಗಿಗಗ  ಕಾಲನುನ ಚ್ ನಾನಗಿ ಉಜ,ೆ ಮುದುರಿಕ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಫದ ಮೆೇಲ  ಬ್ೆಂದು ಕುಳಿತ. ಆದರೊ ಅವಳ್ 
ದೃಷ್ಟಟಯೆಲಿ ಅವನ ಒಡ ದ ಹಿಮಿಡಿಯ ಕ ೊಳ ಯ ಕಾಲುಗಳ್ ಮೆೇಲ ಯೆೇ ಇತುಾ.  

 ಚ್ೆಂದನನಿಗ  ಹಳಿಳಯ ಗ ಳ ಯನನುನ ಕೆಂಡು ಮುಖ್ವರಳಿ, ಅವನ ಹ ಗಲ ಮೆೇಲ  ಕ ೈ ಬ್ಳ್ಸಿ, ಸಣಿಗುದುಾ ಹಾಕುತಾ `ಶ್ೆಂಕೊಿ, 
ಹ ೇಗಿದಿಾೇಯೇ ಮರಾಯಾ...ಹಳಿಳೇಲ ನಿಮಿಪಪ ಅಮಿ ಎಲಿ ಚ್ ನಾನಗಿದಾಾರ ೇನ ೊೇ.....ನಿನನಣ ಿಸಿೇನಪಪನಿಗ  ಎಷುಟ ಮಕುಳ...ಮಳ ,ಬ ಳ  ಎಲಿ ಹ ೇಗಿದ ' 
ಎನುನತಾ ತುೆಂಬ್ ಆಸಕ್ಲಾ ತ ೊೇರುತಾ ಉದಾಕ ೂ ಪಿಶ ನಯ ಮೆೇಲ  ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳಿದ. 

 ಅವನ ಉತಾರ ಕ ೇಳ್ುವುದಿರಲ, ಚ್ೆಂದನ್ ಮಳ  ಎನುನತ್ರಾದಾ ಹಾಗ  ಸಿಿತಳಿಗ  ತಟ್ಟನ  ಮಳ ಯ ನ ನಪಾಗಿ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯ ಬ್ಳಿ 
ಧಾವಿಸಿ, ಹ ೊರಗ  ದೃಷ್ಟಟ ತೊರಿಸಿ `ರಿೇ, ಮಳ  ನಿೆಂತ್ರದ ' ಎೆಂದಳ್ು ಸೆಂಭಿಮದಿೆಂದ, ಮೆಲಿಗ  ಏನ ೊೇ ಕ್ಲರುಗಣಿಲ ಿಸೊಚಿಸುತಾ. 

 ಚ್ೆಂದನ್, ಆರಾಮವಾಗಿ ಗ ಳ ಯನ ೊಡನ  ಹರಟ್ುತಾ-` ಅೆಂದಾಾಗ  ಸಿಿತಾ, ಇವನು ನನ್ ಚ್ಡಿಡದ ೊೇರ್ಸಾ ಶ್ೆಂಕೊಿೆಂತ...ನಮಾೆಂದ ಗ  
ಊರೊರಿಗ  ಟ್ಾಿನ್ರ್ಸ ಫರ್ ಆಗಿಾದಾಾಗ ನಾನು ಹಳಿಳೇಲ ನಮಿಜೆ ಮನ ೇಲದ ಾ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿದನಲ,ಿ ಅಲಿ ನಾವಿಬ್ುಿ ಒಬ್ುರನ ೊನಬ್ುಿ ಬಿಟಿಟತವಲ ೇ 
ಇಲವಲಿ ಅಷುಟ ಜಗಿಿದ ೊೇಸಾ...ಬ ಳ್ಗಿಗೆಂದ ರಾತ್ರಿೇವಗೊವ, ಸೊೂಲ್ ಬಿಟ್ ೇಲ , ರಜಗಳ್ ದಿವಸಗಳ್ಲ ಿಆಟ್ದ ಬ್ಯಲು ಬಿಟ್ ಿ, ಪಟ್ ೇಲರ ಮಾವಿನ 
ತ ೊೇಪು, ಇಲಿ ಆಲ ಮನ , ಇಲಿ ಹ ೊಳ ೇಲ ಈಜಾಾ ಇರ ೊೇದು...ನಮಿ ಉೆಂಡಾಡಿ ಗುೆಂಡಾನದ ಅಲ ದಾಟ್ಕ ೂ ಮನ ೇಲ ಏಟ್ು ತ್ರನಾಾ ಇದಿಾದಾಕೊೂ ಲ ಕೂ 
ಇಲಿ ಅನುನ...' ಎೆಂದು ಬಾಲಯದ ದಿನಗಳ್ನುನ ನ ನ ಸಿಕ ೊಳಾಾ ಜ ೊೇರಾಗಿ ನಕೂವನು, ತತ್ ಕ್ಷಣ-` ಸಿಿತಾ ಒೆಂದ ೊಿೇಟ್ ಸಾರೆಂಗ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ ೊೂೆಂಡು 
ಬಾ ಹ ೊೇಗು...ಅಪರೊಪಕ ೂ ಗ ಳ ಯ ಬ್ೆಂದಿದಾಾನ ..' ಎೆಂದು ನುಡಿದು, ಅವನತಾ ಹ ೊರಳಿ `ಮತ ಾೇನಯಯ ಸಮಾಚ್ಾರ?' ಎೆಂದು ಲಹರಿಯಿೆಂದ 

ಅವನ ೊಡನ  ಹರಟ್ ಗ  ತ ೊಡಗಿದ. ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಸಿಿತಳ್ ಮುಖ್ ಗಡಿಗ ಯಾಯಿತು. ಮಳ  ನಿೆಂತ ಸೆಂತ ೊೇಷ ಮಾಯವಾಗಿತುಾ. ತನನ ಕ ಳ್ದುಟಿಯನುನ ಕಚಿುಕ ೊಳ್ುಳತಾ ಅಡುಗ ಮನ ಯತಾ 

ದಾಪುಗಾಲಕ್ಲೂ, ಈಗಾಗಲ ೇ ಒಮೆಿ ಇಳಿದಿದಾ ಕಾಫಿೇಪುಡಿಯ ಮೆೇಲ  ಮತಾಷುಟ ನಿೇರು ಫಿಲಟರಿಗ  ಸುರಿದು ಸಿವಚ್ ಹಾಕ್ಲದಳ್ು. ಎರಡನ ೇ ಸಲ ಇಳಿದ 
ನಿೇರು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಗ  ಹಾಲು ಬ ರ ಸಿ `ಈ ಹಳಿಳಜನಕ ೂ ಸಕೂರ  ಜಾಸಿಾ ಹಾಕ್ಲುಟ್ ಿ ಏನೊ ತ್ರಳಿಯಲ'ಿ ಎೆಂದು ಗುನುಗುನಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾ ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಸಿ 
ದ ೊಡಡಲ ೊೇಟ್ಕ ೂ ಸುರಿದು ಅವನ ಮುೆಂದ  ತೆಂದಿಟ್ಟಳ್ು. 

 ಶ್ೆಂಕೊಿ ಸೆಂಕ ೊೇಚ್ದ ಯಾವ ನುಡಿಗಳ್ಳನೊನ ಆಡದ  ಲ ೊೇಟ್ವನುನ ಮೆೇಲ ತ್ರಾ ಗಟ್ಗಟ್ನ  ಕುಡಿದಿಟ್ಟ.  
 ಅಧವಗೆಂಟ್  ಕಳ ಯಿತು. ಅವನು ಕದಲುವ ಸೊಚ್ನ ಯೆೇ ಕಾಣದಾದಾಗ ಸಿಿತಾ, ಗೆಂಡನ ಮುೆಂದ  ಎರಡು ಮೊರು ಬಾರಿ 

ಹಾದು ಹ ೊೇಗುತಾ ಗ ೊೇಡ  ಗಡಿಯಾರದತಾ ಅವನ ಗಮನ ಸ ಳ ದಳ್ು.  
 ಮಳ  ಸೆಂಪೂಣವ ನಿೆಂತ್ರತುಾ. ಅವಳ್ ಚ್ಡಪಡಿಕ ಯನುನ ಅಥ ವಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡರೊ ಚ್ೆಂದನ್ ನಿರೊಪಾಯನಾಗಿ ಸ ೊೇಫದ ಮೆೇಲ  

ಮಗುಗಲು ಬ್ದಲಸಿದ. ಆದರ  ಶ್ೆಂಕೊಿ ಮಾತಿ ವಿರಾಮವಾಗಿ ಹರಟ್ುತಾಲ ೇ ಕುಳಿತ್ರದಾ. 
 ಹ ೈಸೊೂಲ್ ಮೊದಲವಷವದಲ ೇಿ ಚ್ೆಂದನನ ಅಪಪನಿಗ  ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿಗ  ವಗವವಾಗಿ, ತಾತನ ಮನ ಯಲದಿಾ ಅವನನುನ 

ಕಕ ೊವೆಂಡುಬ್ೆಂದು ಇಲಿ ಶಾಲ ಗ  ಸ ೇರಿಸಿದಲಾಗಾಯುಾ ಅವರಿಬ್ುರ ಗ ಳ ತನ ಕಡಿದುಹ ೊೇಗಿತುಾ. ಆದರ  ಆಗಿೇಗ ರಜ ಗ  ಹಳಿಳಗ  ಹ ೊೇಗುತ್ರಾದಾ 
ಅವನಿಗ  ಶ್ೆಂಕೊಿ ಸಿಕೂರೊ ಬಿಡುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗುತ್ರಾರಲಲಿ. ಅನೆಂತರ ಚ್ೆಂದನ್ ಕಾಲ ೇಜನಲಿ ಡಿಗಿಿ ಮುಗಿಸಿ, ಇನೊನ ಮುೆಂದಕ ೂ ಓದಿ 
ಕ ಲಸಕ ೂ ಸ ೇರಿ ಬಿಜಯಾಗಿಬಿಟಿಟದಾ. ಆದರ  ಶ್ೆಂಕೊಿ ಮಾತಿ ಹತಾನ ೇ ಕಾಿಸಿನವರ ಗೊ ಬ್ರಲ ೇಇಲಿ.ಅಪಪನ ಜಮ್ಮೇನಿನಲಿ ಗ ೇಯುತಾ, ವಯವಸಾಯದ 
ಕ ಲಸದಲಿ ಸೆಂಪೂಣವ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡ. ಅದ ೇ ಅವನ ಬ್ದುಕಾಯುಾ. ಬ್ಹಳ್ ಆಸಕ್ಲಾ-ಶ್ಿದ ಧಯಿೆಂದ ದುಡಿಯುತಾ, ವಯವಸಾಯದ ಹ ೊಸ ವಿಧಾನ, 

ಮಾದರಿಗಳ್ ಬ್ಗ ಗ ಅನ ವೇಷಣ , ಇಲಾಖ್ ಯ ಪಿವಾಸ, ಆಧಯಯನವ ೆಂದು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಊರುಗಳಿಗ  ಪಿವಾಸವ ೆಂದು ಸುತಾಾಡುತ್ರಾದಾ ಕಾರಣ 
ಗ ಳ ಯರಿಬ್ುರ ಭ ೇಟಿ ಅಲ ೊಿೆಂದು ಇಲ ೊಿೆಂದು ಸಲವಷ ಟೇ. ಅದೊ ಅಜೆ-ತಾತ ಕಾಲವಾದ ಮೆೇಲ  ಚ್ೆಂದನ್ ಹಳಿಳಗ  ಹ ೊೇಗುವುದನ ನೇ ಬಿಟಿಟದಾ. ತನನ 
ಮದುವ ಯ ಕರ ಯೇಲ ಯನುನ ಮರ ಯದ  ಶ್ೆಂಕೊಿಗ  ಪ್ೇರ್ಸಟ ನಲಿ ಕಳಿಸಿದಾ. ಮದುವ ಗ  ಅವನು ಬ್ರಲಲಿ. ಈಗ ವಷವ ಕಳ ದ ಮೆೇಲ  
ಬ್ೆಂದಿದಾಾನ  ಶ್ೆಂಕೊಿ, ಅದೊ ಮನ  ಹ ೇಗ ೊೇ ಪತ ಾ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು. 

 ಅವನನುನ ಕೆಂಡು ಚ್ೆಂದನನಿಗ  ನಿಜವಾಗಿ ತುೆಂಬ್ ಖ್ುಷ್ಟಯಾಗಿದಾರೊ ಇೆಂದು ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಬ್ೆಂಧುಗಳ್ ಮನ ಯ ಸಮಾರೆಂಭಕ ೂ 
ಹ ೊೇಗಲ ೇಬ ೇಕಾದ ದಿನ ಇವನು ಬ್ೆಂದಿರುವುದು ಕ ೊೆಂಚ್ ಮುಜುಗರವ ನಿಸಿ, ಆ ಗಳಿಗ ಗ  ಅವನು ಬ ೇಡದ ಅತ್ರಥಿಯೆನಿಸಿದರೊ ಗೆಂಟ್  ಕಾಲ 
ಅವನ ೊಡನ  ಹರಟಿದಾಾಯುಾ. ` ಯಾವಾಗ ಬ್ೆಂದ ೊಯೇ ಹಳಿಳಯಿೆಂದ, ತ್ರೆಂಡಿ ಆಯಾಾ' ಎೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿತಪಿಪ. ಅದಕ ೂ ಶ್ೆಂಕೊಿ ಜ ೊೇರಾಗಿ 
ಅಡಡಡಡಲಾಗಿ ತಲ ಯಾಡಿಸಿ, `ಇಲಿಪಪ, ದಿನ ಏನಾರ ಒೆಂದ ೂಲಸ ಇದ ಾೇ ಇರತ ಾ, ಅದಕ ೂ ನಿನನ ಮದುವ ಗೆಂತೊ ಬ್ರಕಾೂಗಲಲ,ಿ ಆದಿತಯವಾರ ನಿೇನು 
ಮನ ೇಲ ಇದ ಾೇ ಇತ್ರೇವಯಾೆಂತ ಒತಾಾರ ೇನ  ಎದುಾಬ್ುಟ್ುಟ ಸಿೇದಾ ಇಲಿಗ ೇ ಬ್ೆಂದ ' ಎೆಂದುಬಿಡ ೊೇದ ೇ. 

  ಸಿಿತಾಗ  ಎದ  ಒಡ ದ ಹಾಗಾಯುಾ!...ಬ ೇರ  ದಾರಿ ಇಲಿದ  ಚ್ೆಂದನ್ ತಗಿಗದ ಸವರದಲ-ಿ `ಸಿಿತಾ...ನನಗೊ ಹ ೊಟ್ ಟ ಹಸಿೇತ್ರದ , 
ಅಲಿಗ  ಹ ೊೇಗ ೊೇದು ಲ ೇಟ್ಾಗಬ ೊೇದು, ಸವಲಪ ಏನಾದೊಿ ತ್ರೆಂಡಿಮಾಡಿುಡು' ಎೆಂದು ಫಮಾವನು ಹ ೊರಡಿಸಿದ.  

 ಸಿಿತಾ ಕಾದ ಕಬಿುಣವಾದಳ್ು. ಧಡಬ್ಡ ಬ ಡ್ ರೊಮ್ಮಗ  ನುಗಿಗದ ೊೇಳ  ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ಮೊಗಿನ ಹ ೊಳ ಳಗಳ್ನನರಳಿಸಿ, ತಾನುಟ್ಟ 
ಹ ೊಸ ಸಿೇರ ಯನುನ ಮೆಂಚ್ದ ಮೆೇಲ  ಬಿಚ್ ೊುಗ ದು, ತುಟಿ ಕಚಿು ಒಲದಿ ಮನಸಿ್ನಿೆಂದ ಅಡುಗ  ಮನ ಗ  ನಡ ದಳ್ು. ಮನಸು್ ಅಸಮಾಧಾನದಿೆಂದ 
ಕುದಿಯುತ್ರಾತುಾ. `ಎಲಿೆಂದ ವಕ್ಲಿಸಿತು ಈ ಶ್ನಿ?!...ಬ ಳ್ಗ ಗಯೆಲಿ ಆ ಮಳ ಯಾಯುಾ, ಈಗ ಈ ಜಡಿಮಳ ' ಎೆಂದು ಬ್ಯುಾಕ ೊಳ್ುಳತಾ ಒಲ ಯ ಮೆೇಲ  
ಬಾಣಲ  ಇಟ್ುಟ ರವ  ಹುರಿದು ಒೆಂದು ಉಪಿಪಟ್ೊಟೆಂತ ಕ ದಕ್ಲ, ಹ ೊರಗ  ಕುಳಿತ ಮಹಾಶ್ಯನ ಮೆಂದ  ಹ ೊೇಗಿ ಬ್ಡಿದಳ್ು. 

 ` ಕಾಲ ಗಲಿ ಕ ಸರು ಮೆತಾದ , ಒಸಿ ಕಾಲು ತವಳಾೂತ್ರೇನಿ, ನಿೇಮವನ  ಎಲಿದ  ಚ್ೆಂದಪಪ?' ಎೆಂದವನಿಗ  ಚ್ೆಂದನ್ ಮೌನವಾಗಿ 
ಬಾತ್ ರೊೆಂ ತ ೊೇರಿದ. ನಡುಮನ ಯಿೆಂದ ಬ್ಚ್ುಲಮನ ವರ ಗೊ ಕ ಸರ ಹ ಜ ೆಯ ರೆಂಗ ೊೇಲ!...ಸಿಿತಾ ಮೌನವಾಗಿ ಮುಲುಕ್ಲದಳ್ು. ತತ್ ಕ್ಷಣ 
ಒಳ್ಗಿೆಂದ ಧಬ್ಧಬ  ನಿೇರು ಹುಯಾ ಸಪುಪಳ್ ಕ ೇಳಿ ಸಿಿತಾ ಅತಾ ಓಡಿದಳ್ು. ಹ ೊಸಿಾಲಲಿದ ಬಾತ್ ರೊಮ್ಮನಿೆಂದಾಚ್  ತೆಂಬಿಗ ಯಷುಟ ನಿೇರು 
ಪಾಯಸ ೇಜನುದಾ ಹರಿದುಬ್ೆಂದುದನುನ ಕೆಂಡು ಅವಳ್ ಕ ೊೇಪ ತಾರಕ ೂೇರಿತು. ಆಡ ೊೇ ಹಾಗಿಲಿ, ಅನುಭವಿಸ ೊೇ ಹಾಗಿಲಿ. ಗೆಂಡನನುನ ನ ೊೇಟ್ದಲ ಿೇ 
ತ್ರವಿದಳ್ು. ಚ್ೆಂದನನೊ ಗಲಬಿಲಗ ೊೆಂಡಿದಾ. `ಬ ೇಗ ಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಿೇ ನಿಮಿ ಈ ಫ ಿೆಂಡನಾನ' ಎೆಂದು ಗುಡುಗಿದಳ್ು ಅವನ ಕ್ಲವಿಯಲಿ. ಅದರವನು 
ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ  ಮೌನಕ ೂ ಶ್ರಣು ಹ ೊೇಗಿದಾ. ಮತ ಾ ಒದ ಾ ಹ ಜ ಗೆಳ್ು ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿದವು. 

ತ್ರೆಂಡಿ ಆಯಿತು. ಊಟ್ದ ಸಮಯವೂ ಸಮ್ಮೇಪಿಸುತ್ರಾತುಾ. ಸಿಿತಾ, ಜಪಪಯಯ ಅೆಂದೊಿ ಮತ ಾ ಅಡುಗ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಲಾೆಿಂತ ಶ್ಪಥ  
ಮಾಡಿ, ಮುಖ್ ಬಾತ್ರಸಿಕ ೊೆಂಡು ರೊೆಂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಳ್ು. 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಅಪಿಯತನವಾಗಿ ಅವಳ್ ದೃಷ್ಟಟ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಾಚ್  ಹರಿದಾಗ, ಮೊೇಡಗಳಿಲಿದ ಶ್ುಭಿ ಆಕಾಶ್ ಕೆಂಡವಳ್ ಆಕ ೊಿೇಶ್, ಸಿಡಿಲು 
ಗುಡುಗುಗಳ ್ ೆಂದಿಗ  ಮುಗಿಲು ಮುಟಿಟತುಾ. ನಿರಾಸ ಯ ನ ೊೇವಿನಿೆಂದ ಕಣುಿ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಮಳ ಗರ ಯಿತು. 

 `ಓ ಗೆಂಟ್  ಎರಡಾಯುಾ ಚ್ ೆಂದಪಪ...ನಿನ್ ಲಗನಕೂೆಂತೊ ಬ್ನಿವಲಿ....ಊಟ್ ಬ್ಲು ಜ ೊೇರಿತಾಾ?...ಸರಿ, ಇವತ ಾೇನ್ ಸ ಪಸಲುಿ 
ನಿಮಿನಾಯಗ  ?' ಎೆಂದು ಶ್ೆಂಕೊಿ ನ ೇರವಾಗ ೇ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಚ್ೆಂದನ್ ಮೆಟಿಟಬಿದಾ ಗಾಬ್ರಿಯಿೆಂದ. 

 ಆದರೊ ಸಾವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು-`ನಮಿನ ೇಲ ಅೆಂಥ ದ ಾಲ ಿಏನಿರಲಿಪಪ...ಆದರೊ ಸಿೆಂಪಲಾಿಗಿ ಒೆಂದು ಅನನ-ಸಾರು, ಪಲಯ 
ಮಾಡಿಸಿಾೇನಿ ಬಿಡು' ಎೆಂದ ಅಳ್ುಕುತಾಲ ೇ. ಇದಕ ೂ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಮಾಡಬ್ಹುದಾದ ರಾದಾಧೆಂತ ನ ನ ದು ನಡುಗಿಹ ೊೇದ ಒಳ್ಗ ೊಳ್ಗ ೇ. ಈ ಶ್ೆಂಕೊಿ 
ಭೆಂಡ, ಕೊತರೊ ಕೊತುಬಿಟ್ಟನ ೇ ಸೆಂಜ ವರ ಗೊ, ಎೆಂದು ನ ನ ಸಿಕ ೊೆಂಡ ಚ್ೆಂದನ್ ಮುಚಿುದ ಬಾಗಿಲತಾ ಅಳ ಳದ ಯಿೆಂದ ದಿಟಿಟಸಿದ.  

 ಶ್ೆಂಕೊಿವಿನ ಮೊಗದಲ ಿಸಣ ಿನಗ  ಸುತ್ರಾ, ಮೆಲಿನ  ಮೆೇಲ ೇಳ್ುತಾ, `ಅವ ಲಿ ಏನು ಬ ೇಡಬ್ುಡು ಚ್ ೆಂದಪಪ....ಈಗ ನೆಂಗ ೊಸಿ 
ಕ ಲ ್ೈತ  ಪಾಯಟ್ ೇಗ ...' ಎನುನತಾ ದ ೇಶಾವರಿ ನಗ  ಬಿೇರಿದಾಗ, ಚ್ೆಂದನನಿಗ  ಖ್ಚಿತವಾಯುಾ ಅವನಿಗ ೇನ ೊೇ ಹಣ ಕಡಮೆ ಬಿದಿಾದ , ಅದಕ ೂ ದುಡುಡ 
ಕ ೇಳ ್ ೇಕ ೂ ಇಲಿಗ  ಬ್ೆಂದಿದಾಾನ ೇೆಂತ. ಆಗಿದಾಾಗಲ ಅೆಂತ ಮನಸು್ ಗಟಿಟ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ನಗಲ ತ್ರನಸಿದ.  

 ` ನಿಮೆಿೆಂಗಸೊಿ ಒಳ್ಗ  ಓಗಿ ಮನಿಕ ೊೆಂಡೆಂಗದ ?' ಎೆಂದು ಅವನು ಕ ೇಳಿದಾಗ, ಗೆಂಭಿೇರಮುಖ್ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಚ್ೆಂದನ್ 
`ಹೌದು, ಅವಳಿಗ  ಸವಲಪ ಮೆೈಹುಷಾರಿಲ'ಿ ಎೆಂದ ತಟ್ಟನ . ಅವನ ಸಹನ ಯೊ ಆವಿಯಾಗತ ೊಡಗಿತುಾ. 

 `ಸರಿ ಕಣ್ ಚ್ೆಂದಪಪ, ನಿನ್ ಲಗಿಕ ೂ ಬ್ರಕಾೂಗಿಿಲ,ಿ ಬಾಯಸರ ಮಾಡ ೊೂೇಬಾಯಡ...ಸ ೆಂದಾಕ್ಲದಿಾೇಯಲಿ?,,,ಒೆಂದಪ ಹಳಿಳೇ ಕಡ  ಬಾ 
ಮತ ಾ' ಎನುನತಾ ತನನ ಪೆಂಚ್  ಮೆೇಲ ತ್ರಾ ಚ್ ಡಿಡಯ ಒಳ್ಜ ೇಬಿಗ  ಕ ೈ ಹಾಕ್ಲ ಒೆಂದು ಕಾಗದದ ಸಣ ಿಪ್ಟ್ಟಣವನುನ ಹ ೊರತ ಗ ದು ಅವನ ಕ ೈಲಡುತಾ,-` 
ಬ್ತ್ರಾೇನಪಪ...ನಿನ್ ಎೆಂಡುಿಗೊ ಏಳ್ುುಡು...' ಎೆಂದು ಮುೆಂಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಗ ೇಟ್ು ತ ರ ದ.  

 ಚ್ೆಂದನ್ ಅಷಟರಲ ಿೇ ಅವನಿತಾ ಪ್ಟ್ಟಣವನುನ ಬಿಚಿು ನ ೊೇಡಿದವನ  ಗಾಬ್ರಿಯಾಗಿ-` ಏಯ್ ಏನಪಪ ಇದ ಲಿ?' ಎೆಂದವನ 
ಮೊಗದಲ ಿಗ ಳ ಯನ ಉಡುಗ ೊರ  ಕೆಂಡು ನಾಚಿಕ  ಒಸರಿತುಾ. ಕ ೈಲದಾ ಕಾಗದದ ಪ್ಟ್ಟಣದಲಿ ಥ ಳ್ಥ ಳ್ನ  ಹ ೊಳ ವ ಬ್ೆಂಗಾರದ ಚ್ ೈನು!!....ಅವನ 
ಪಿಿೇತ್ರ-ಅಭಿಮಾನದ ಮಳ ಯನುನ ಕೆಂಡು ವಿಸಿಿತನಾಗಿದಾ!!! 

 `ಏನಿಲ ಿಮಡಿೇಕ ೊೇ...ಮದುವ ಗ  ನನನದ ೊೆಂದು ಸಣಿ ಮುಯಿಯ ಅಷ ಟೇಯ' ಎೆಂದ ಶ್ೆಂಕೊಿವಿನ ಅಕೂರ  ತುೆಂಬಿದ ಮಾತುಗಳ್ನುನ 
ಕ ೇಳಿ ಅವನು ನಿಜಕೊೂ ಮೊಕನಾಗಿದಾ. 

 ಹ ೊರಬಾಗಿಲು ತ ರ ದ ಸದುಾ ಕ ೇಳಿ, ಬ ೇಡದ ಅತ್ರಥಿ ತ ೊಲಗಿದ ಎೆಂಬ್ ನಿರಾಳ್ತ ಯಲಿ ತಟ್ಟನ  ರೊಮ್ಮನಿೆಂದ ಧಾವಿಸಿ 
ಹ ೊರಬ್ೆಂದ ಸಿಿತಾ, ಶ್ೆಂಕೊಿ ಹ ೊರಟಿದಾನುನ ಕೆಂಡು ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಕಕ್ಲೂದಳ್ು.  

          ಸೆಂತಸವರಳಿದ ಮೊಗದಲಿ ಹ ೊಳ ವ ಮಳ ಬಿಲುಿ!!.. 
  ಚ್ೆಂದನ್ ಕುಗಿಗದ ದನಿಯಲ-ಿ` ಊಟ್ದ ಹ ೊತಾಾಯುಾ...ಊಟ್ ಮಾಡ ೊೂೆಂಡು ಹ ೊೇಗ ೊೇ ಶ್ೆಂಕೊಿ' ಎೆಂದು ಎಷುಟ 

ಒತಾಾಯಿಸಿದರೊ, ಅವನು-`ಪರವಾಗಿಲಿ ಬ್ುಡು ಚ್ೆಂದಪಪ, ನೆಂಗ  ಟ್ ೇಮ್ಮಲಿ...' ಎನುನತಾ ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿ ನ ೊೇಡಿ ಕ ೈಬಿೇಸಿದವನು , ಬಾಗಿಲಬ್ಳಿ 
ಬ್ೆಂದುನಿೆಂತ ಸಿಿತಳ್ನುನ ಕೆಂಡು ಹಲೂರಿದು-`ಬ್ತ್ರಾೇನಿವವ...ಕಾಫಿೇ, ಉಪಿಪಟ್ುಟ ಸಾನ ೇ ಸ ೆಂದಾಕ್ಲತುಾ...' ಎೆಂದು ಮನದಾಳ್ದಿೆಂದ ನುಡಿಯುತಾ ಗ ೇಟ್ು 
ದಾಟಿದವನನ ನೇ ನ ೊೇಡುತಾ ಚ್ೆಂದನ್ ನಾಚಿಕ ಯಿೆಂದ ಕುಬ್ೆನಾಗಿ ನಿೆಂತರ , ಸಿಿತಾ ಗೆಂಡನ ಕ ೈಯಲಿ ಹ ೊಳ ಯುತ್ರಾದಾ ಸರವನುನ ಕೆಂಡು 
ದೆಂಗಾಗಿದಾಳ್ು! 

            
ಇದಾಕ್ಲೂದಾೆಂತ  ಪಟ್ಪಟ್ನ  ಹನಿಗಳ್ುದುರುತಾ ಮಳ  ಜ ೊೇರಾಗಿ ಹುಯಯಲಾರೆಂಭಿಸಿತು.  
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕ್ನಿಡ ಕ್ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕ್ರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕ್ಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶುನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕ್ನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥ ವಾ ಅದಕ ೂ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಾಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೂಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೂ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾವಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೂ ಅದರದರ ಕತೃವಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುಾ. 
 

ನಮಮ ಮಾತ್ನುಿ ಕ ೀಳುವ್ ನೀರು … 

ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗ್ರ: 
 

 ಒಣಗಿರುವ ಒೆಂದು ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ  
 ವಾಶ್ ಬ ೇಸಿನ್ ಬ್ಳಿಯ ನಲಿಯಲಿ ಹರಿಯುವ ನಿೇರು 

 

ವಿಧಾನ: 
 ವಾಶ್ ಬ ೇಸಿನ್ ನಲಿಯನುನ ಬಿಟ್ುಟ, ಸಣಿಗ  ನಿೇರು ಹರಿಯುವೆಂತ  ಮಾಡಿ 

 ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯಿೆಂದ ನಿಮಿ ತಲ ಯ ಕೊದಲನುನ ಎೆಂಟ್ು-ಹತುಾ ಸತ್ರವ ಧಿೇಘವವಾಗಿ ಬಾಚಿ 

 ನಿಧಾನಕ ೂ ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯನುನ ಹರಿಯುತ್ರಾರುವ ನಲಿ ನಿೇರಿನ ಬ್ಳಿ ತನಿನ 
 ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರ , ಆ ನಿೇರಿನ ಹರಿವು ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯತಾ ವಾಲುತಾದ  

 

 

ಏನಾಗುತಿುದ : 
ಕೊದಲನುನ ಬಾಚಿಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದರಲಿರುವ ಎಲ ಕಾರನ್ ಗಳ್ು ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ ಗ  ವಗವವಾಗುತಾವ . ಈ ಎಲ ಕಾರನ್ ಋಣಾತಿಕ 

ವಿದುಯದಾವ ೇಶ್ವನುನ (ನ ಗ ಟಿವ್ ಚ್ಾಜ್ವ) ಹ ೊೆಂದಿರುತಾದ . ಆಯಸಾೂೆಂತ್ರೇಯ ಸ ಳ ತದೆಂತ , ಇವು ಧನಾತಿಕ (ಪಾಸಿಟಿವ್) ಅೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ 
ಆಕಷ್ಟವಸಲಪಡುತಾದವ . ನಿೇವು ನಲಿ ಬ್ಳಿ ಋಣಾತಿಕ ಆವ ೇಶ್ದ ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ  ತೆಂದಾಗ, ಇದು ನಿೇರಿನ ಧನಾತಿಕ ಶ್ಕ್ಲಾಯಿೆಂದ ಆಕಷ್ಟವತವಾಗುತಾದ . 
ನಿೇರಿನ ಹರಿವು ಸಣಿದಿರುವುದರಿೆಂದ ಆಕಷವಣ  ಸಾಧಯವಾಗುತಾದ . 

ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ, ನಿೇವು ಸಣಿಸಣಿ ಕಾಗದ ತುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಬಾಚಿದ ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯಿೆಂದ ಆಕಷ್ಟವಸಬ್ಹುದು      

ಸಂಕ್ಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

ರ ಡೆಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ ಂಟರ್, ವ ಂಟಾತಿಾುಲ್, ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯ 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಮತಾ ಕ್ಕು – 0481003394 
ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಮ ತಿು - 0447044787 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು 
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ನಮಮ ಕಾಯುಕ್ರಮವಿದಿರ  ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ಸರ್. ಎೆಂ. ವಿಶ ವೇಶ್ವರಯಯ, ಪೆಂಡಿತ್ ಭಿೇಮಸ ೇನ್ ಜ ೊೇಶಿ, ಡಾ. ಚಿೆಂತಾಮಣ್ಣ ನಾಗ ೇಶ್ ರಾಮಚ್ೆಂದಿ ರಾವ್ ( ಸಿ. ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್) 
 ೨. (ಕಿಮವಾಗಿ) ೧೯೫೫, ೨೦೦೮, ೨೦೧೩.  
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