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

... ಪು. ೧

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

… ಪು. ೬

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ

... ಪು. ೯

ಸಿಡ್ನಿ ವರದಿ

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೮

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೦

ಪದಪುಂಜ

... ಪು. ೧೨

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೨೧

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬುದ ಸಮಯದಲಿ ಮನ ಮನ ಯಲಿ, ಒಪಪ ಓರಣದೆಂದ ಕೊಡಿಸುವ ಆ
ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ ವ ೈಭವವನುನ ನ ೊೇಡುತಾಾ ಆ ಕಲಾ ಸಿರಿವೆಂತ್ರಕ ಯನುನ ಮೆಚ್ಚದ ಮನಗಳ್ು ಸಿಗುವುದು

ವಿರಳ್. ಎಷ ಟೇ ದ ೊಡಡವರಾದರೊ, ನಾವು ಆ ಬ ೊೆಂಬ ಗಳಿಗ ಮನಸ ೊೇಲಲ ೇ ಬ ೇಕು. ಕ ೇವಲ
ಚಿಕಕವರಾಗಿದಾಾಗಷ ಟೇ ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ು ಸಿೇಮಿತವಾಗಬ ೇಕ ೆಂದಲಿ. ದ ೊಡಡವರಾದ ಮೆೇಲೊ ಆ
ಆಹಾಿದನೇಯ ಅನುಭವವನುನ ಮರಳಿ ಪಡ ಯಬಹುದು ಎನುನವುದಕ ಕ ಬ ೊೆಂಬ ಹಬುವು ಒೆಂದು
ಉದಾಹರಣ . ನಮಮ ಸೆಂಸೃತ್ರಯ ಹಿರಿಮೆಯೊ ಕೊಡ.
ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ನನಟ್ುಟ “ ನಮಮ ಮನ ಯ ಬ ೊೆಂಬ ನ ೊೇಡಲು ಬನನ” ಎೆಂದು ಆಹಾಾನಸಿ, ನಮಮ ಸುತಾಮುತಾಲನವರ ೊಡನ
ಬ ರ ಯುವೆಂತ ಮಾಡುವ ಈ ಹಬುಕ್ಲಕರುವ ಇನ ೊನೆಂದು ವಿಶ ೇಷವ ೆಂದರ “ಬ ೊೆಂಬ ಬಾಗಿನ”. ಒೆಂಬತುಾ ದನವೂ ಪಿಸಾದ / ಚ್ಪಪನುನ ಪುಟ್ಟ
ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಬ ೊೆಂಬ ನ ೊೇಡಲು ಬರುವ ಆ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗ ಕ ೊಡುವ ಸೆಂಭಿಮವು ವಣಿಪಸಲಸದಳ್. ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿರುವವರಿಗ ,
ಅನುಭವಿಸಿರುವವರಿಗ ಈ ನ ನಪಿನ ಮೆಲುಕು ಮುಗುಳ್ನಗ ತರಿಸುವುದರಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲಿ.
ಈ ಬ ೊೆಂಬ ಬಾಗಿನದ ಮಾದರಿಯಲ ಿೇ ಕನನಡದ ಬಳ್ಕ ಯನುನ ಪ್ಿೇತಾಾಹಿಸಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎನುನವುದು ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯ
ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯದ ಆಶಯ. ಕನನಡದಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕೃತ್ರಯೊ ವ ೈವಿಧ್ಯದ ಬ ೊೆಂಬ ಯೇ ಸರಿ. ಪಿತ್ರಯೊಬುರೊ ಹ ೇಗ
ಅವರವರ ಮನ ಯಲಿ ವಿಭಿನನ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಬ ೊೆಂಬ ಯನುನ ಕೊಡಿಸಿ ಆಮೆಂತ್ರಿಸುತಾಾರ ೊೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಕನನಡದಲಿ ಆಸಕ್ಲಾ ಇರುವ ನಮಮ
ಸ ನೇಹವಗಪದಲ ಿೇ, ಸಮಯವಾದಗಾಲ ಲಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದ ನವರಾತ್ರಿಯನುನ ಮಾಡುತಾಲ ೇ ಇರಬಹುದು. ಕನನಡ ಪುಸಾಕಗಳ್ ಅ್ಾಪ್
ಪಿದಶಪನವ ೆಂದ ೇನೊ ಅಲಿ. ಕ ಲವು ಪುಸಾಕಗಳ್ ವಿಚಾರ ವಿನಮಯವಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ನವೇ, ಒೆಂದು ಸಾಹಿತಯ
ಪಾಿಕಾರದ ವಿಮಶ ಪಯೊೇ, ಯಾವುದಾದರೊ ಸರಿ, ಒಟ್ಟಟನಲಿ ನಮಮನಮಮಲಿ ಕನನಡದ ೇವಿಯ ಆರಾಧ್ನ ಯಾದರ ಅದುವ ೇ ಕನನಡದ
ನವರಾತ್ರಿಯಲಿವ ೇ.
ಹ ೇಗ ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ ಪಿದಶಪನಕ ಕ ಚಿಣಣರನುನ ಆಕರ್ಷಪಸಲು ಬ ೊೆಂಬ ಬಾಗಿನ ಒೆಂದು ನ ಪವೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಕನನಡ ಪುಸಾಕಗಳ್ ದಶಪನ
ಪಡ ಯುವ ನ ಪದಲಿ, ಬಾಯಚಪಲಕ ೊಕೇಸಕರ ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರನುಸುಗಳ್ ಬ ೊೆಂಬ ಬಾಗಿನವನುನ ಕ ೊಟ್ಟರ , ಬಾಯಿಗೊ ರುಚಿ, ಮೆದುಳಿಗೊ ಸಿಹಿಯಲಿವ ೇ,
ಈ ಒೆಂದು ಆಲ ೊೇಚ್ನ ಯನುನ ಹಲವರು ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ರಾರಬಹುದು. ನಾವೂ ನೇವೂ ಕೊಡ ಮಾಡ ೊೇಣವಲಿವ . ಮನಸಿಾನಲಿ
ಕನನಡವನುನ ಪ್ೇರ್ಷಸಿದರ , ಎಲ ಡ
ಿ ಯೊ ಕನನಡವು ಕಾಣುವುದಲಿವ ೇ ! 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಅಕೆ್ಟೀಬರ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ/ಶರದ್ ಋತ್ು, ಭಾದರಪದ/ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ

ಶರದ್ ಋತ್ು, ಆಶವಯುಜ/ಕಾತಿೀಷಕ ಮಾಸ

01 /02 - ಏಕಾದಶಿ

01ಭಾ - ಏಕಾದಶಿ

02 ಶ - ಬಕ್ಲಿದ್

02 ಸ ೊೇ - ಗಾೆಂಧೇಜಿ ಜನಮ ದನ

05 ಮೆಂ - ಅನೆಂತನಪದಮನಾಭ ವಿತ/ಹುಣಿಣಮೆ

05 ಗು - ಹುಣಿಣಮೆ

08 ಶು - ಸೆಂತ ಮೆೇರಿ ಹಬು 09 ಶ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತುರ್ಥಪ

08 ಭಾ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತುರ್ಥಪ

15 ಶು - ಸರ್ ಎೆಂ ವಿಶ ಾೇಶಾರಯಯ ಜನಮ ದನ

15 ಭಾ - ಏಕಾದಶಿ

16 ಶ - ಇೆಂದರಾ ಏಕಾದಶಿ 19/20 ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಯ

18 ಬು - ನರಕ ಚ್ತುದಪಶಿ

21 ಗು - ಆಶಾಯುಜ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

19 ಗು - ದೇಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ ಯ

27 ಬು - ಸರಸಾತ್ರ ಪೂಜ

20 ಶು - ಬಲಪಾಡಯಮಿ/ ಕಾತ್ರೇಪಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

28 ಗು - ದುಗಾಪಷಟಮಿ

31 ಮೆಂ - ಏಕಾದಶಿ

29 ಶು - ಮಹಾ ನವಮಿ 30 ಶ - ವಿಜಯ ದಶಮಿ
ಪುಟ - 1

ಸಿಡ್ನಿ ವರದಿ

ಸಿಡಿನ ಗಣ ೇಶ ೇತಾವ

ರೆಂಗನಾಥ ರಾವ್

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಫ ಿೆಂಡ್ಸಾ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಗಣ ೇಶ ೇತಾವ ಸೆಂಭಿಮ, ಸಡಗರಗಳ್ ಭಾವೇದ ಿೇಕವನುನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ
ತ್ರಳಿಯಬ ೇಕು. ಸೆಂತಸ, ಶಕ್ಲಾ ಮತುಾ ಭರವಸ ಯ ಸೆಂಕ ೇತವಾದ ಗಣಪತ್ರಯ ಉತಾವಕ ಕ, ಸಮುದಾಯವು ಕಡಿಮೆ ಎೆಂದರ ಆರು ತ್ರೆಂಗಳ್
ಹಿೆಂದನೆಂದಲ ೇ ಪೂವಪಸಿದಧತ ಯನುನ ಆರೆಂಭಿಸುತಾದ . ಚಿಕಕದಾಗಿ ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ ಮಟ್ಟಟಗ ಪಾಿರೆಂಭವಾದ ಈ ಆಚ್ರಣ ಯು, ಈಗ ಇಲಿನ ಒೆಂದು
ಗಮನಾಹಪ ಉತಾವವಾಗಿದುಾ, ನಮಮ ಏಕತ ಯ ಸೆಂಕ ೇತವಾಗಿದುಾ ಮತುಾ ನಮಮ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಬೆಂಬಸುವ ವ ೇದಕ ಯಾಗಿದುಾ
ಎಲಿ ಆಸಕಾರಿಗ ಮತುಾ ಕಾಯಪಕತಪರಿಗ ತಮಮ ಸೃಜನಾತಮಕ ಕಲಪನ ಗಳ್ನುನ ಸಾಕಾರಗ ೊಳಿಸಿ ಸಾದರ ಪಡಿಸುವ ಅಪೂವಪ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ .
ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣ ೇಶ ೇತಾವದಲಿ ಅತ್ರ ಸುೆಂದರವಾದ ಪೂಜಾ ವ ೇದಕ ಮತುಾ ಮೆಂಟ್ಪದಲಿ, ಕುಶಲಕಾಯಪಕತಪರ ಕಲಪನ ಗಳ್ ಗರಿಕ ದರಿ
ಹಾರುತ್ರಾದುಾದು ಗ ೊೇಚ್ರವಾಗುತ್ರಾತುಾ. ಹತಾಾರು ಕಾಯಪಕತಪರು ಅಥವಾ ಕುಶಲಗಳ್ು ತಮಮ ಮನಸುಾ, ಸಮಯ ಮತುಾ ಸೃಜನಾತಮಕ
ಕ್ಲಿಯಗಳ್ನುನ ಸಾಕಾರಗ ೊಳಿಸಿ, ಗಣ ೇಶನ ೊಬುನಗ ೇ ಮಿೇಸಲಾಗಿರುವೆಂತ ಕಣಮನ ತಣಿಸುವ ವ ೈಭವವನುನ ಸೃರ್ಷಟಸಿದಾರು. ಅದಕ ಕ ಒಪುಪವೆಂತ
ಕಡ ಯ ದನದ ಮೆರವಣಿಗ ಗಾಗಿ ಸಿದಧವಾಗಿದಾ ರಥವು ಇನ ೊನೆಂದು ಅನುಪಮ ರಚ್ನ ಯಾಗಿತುಾ.
ಈ ವಷಪದ ಉತಾಾಹದ ಆಚ್ರಣ ಯಲಿ, ಸುಮಾರು ೫೦೦೦ ಮೆಂದ ಮೆಂದ ಪಾಲ ೊಗೆಂಡಿದಾಕ ಕ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ವು. ಶುಕಿವಾರವು
ಉತಾವದ ಮೊದಲನ ೇ ದನವಾಗಿದುಾ ಅೆಂದು ಮೊೇಜಿನ ತಯಾರಿಯ ದನ. ಶನವಾರದ ಬ ಳಿಗ ಗ ಬಹಳ್ಷುಟ ತೆಂದ , ತಾಯಿಯರು ತಮಮ ಮುೆಂದನ
ಪಿೇಳಿಗ ಗಳಾದ ಮಕಕಳ್ುಗಳ್ು ಸಾಯೆಂ ತಾವು ಪೂಜ ಮಾಡುತ್ರಾದುಾದನುನ ಕಣಮನಗಳ್ಲಿ ತುೆಂಬಕ ೊೆಂಡು ಪುಳ್ಕ್ಲತಗ ೊೆಂಡರು. ಪೂಜ ಯು
ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡ ದದುಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕಕಳಿಗ ಅಪೂವಪ ಅನುಭವವಾಗಿತುಾ. ನಮಮ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ ಬಗ ಗ ಅರಿವು ಮೊಡುವೆಂತ
ಮಾಡಿದುಾ ಮಾತಿವಲಿದ ೇ ಅೆಂತಹ ಆಚ್ರಣ ಗಳ್ ಹಿೆಂದನ ಅಥಪ ಮತುಾ ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ಅವರಿಗ ತ್ರಳಿಸಲಪಟ್ಟಟತು. ನಮಮ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನದಲಿ
ಮಕಕಳಿಗ ಇರುವ ನೆಂಬಕ ಯನುನ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದ ೆಂಬ ಆಶಯದೆಂದ ಈ ಬಾರಿಯಷ ಟೇ ಸ ೇಪಪಡ ಯಾದ ಗಮನಾಹಪ ಕ್ಲಿಯ ಇದು. ಎಲಿರೊ
ಆಸಕ್ಲಾಯಿೆಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪೂಜ ಯನುನ ಮಾಡುತ್ರಾರುವುದು, ಇನನತರ ಕಾಯಪಕಿಮಗಳ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರಾರುವುದನುನ ಮತುಾ
ಪ ಿೇಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದನುನ ಕೆಂಡಮೆೇಲ , ನಮಮ ಈ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ು ಸಿಿರವಾಗಿರುತಾವ ಹಾಗೊ ನಮಮದಾಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡ ಈ ದ ೇಶದಲಿ ನಮಮ
ಸಮುದಾಯದ ನ ಲ ಗಟಾಟಗಿ ವಧಪಸುತಾದ ಎೆಂಬುದು ದೃಢವಾಯಿತು.
ಶನವಾರ ಸೆಂಜ , ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಸೆಂಜ ಯಾಗಿದುಾ ಕಣುಣ ಕ ೊೇರ ೈಸುವ ವ ೈಭವದ ನೃತಯ ಗಾಯನಗಳ್ನುನ ಸಿಡಿನಯ ಜನರ ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು
ಕಾತರಿಸಿ ಕಾಯುವ ಸೆಂಜ . ಈ ಬಾರಿ ೧೫ಕೊಕ ಹ ಚಿಚನ ನೃತಯ ಹಾಗೊ ಸೆಂಗಿೇತದ ಪಿಕಾರಗಳ್ು ಪಿದಶಿಪಸಲಪಟ್ಟವು. ಬಹಳ್ಷುಟ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಗ
ಿ ಳ್
ಗಣಯರು, ಸಿಳಿೇಯ ರಾಜಕಾರಿಣಿಗಳ್ು ಮುೆಂತಾದ ಮಾನಯರಿೆಂದ ಕೊಡಿದ ಈ ಕಾಯಪಕಿಮದಲಿ, ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರು ಮತುಾ ಮಕಕಳ್ ಪಿದಶಪನವು
ಎಲಿರನೊನ ಭಾವೇದ ಿೇಕದ ಉತುಾೆಂಗಕ ಕ ಕರ ದ ೊಯಿಯತು. ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಹ ಜ ೆ, ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಚ್ಲನ ಗಳ್ ಹರಿವನೊನ ಪರಿಪೂಣಪಗ ೊಳಿಸಲು ಆರು
ತ್ರೆಂಗಳಿಗೊ ಹ ಚಿಚನ ಅವರುಗಳ್ ಅಭಾಯಸಕ ಕ ಒಡಿಡದ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಾಗಿದುಾ, ಅೆಂದು ವಿಟಾಿಾಮ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ನಲಿ ಕಾಯಪಕಿಮದ ಶ ೇಭ ಯಾಗಿ,
ಕಲಾವಿದರನುನ ಉತ ಾೇಜಿಸಲು ಸ ೇರಿದಾ ಜನಗಳ್ ಮಹಾಪೂರದ ಹಷ ೊೇಪದಾಗರಗಳ್ು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ುಟವೆಂತ್ರತುಾ.
ಪೂಜ ಮತುಾ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಪಕಿಮಗಳಿಗಿೆಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ ೆಂ
ಾ ದರ ಮಹಾಪಿಸಾದ ವಿತರಣ ಯ ಸ ೇವ . ಅಡಿಗ ಯ ತಯಾರಿ, ವಿತರಣ ಮತುಾ
ಶುಚಿಗ ೊಳಿಸುವುದರ ಯೊೇಜನ ಗಳ್ು ಮತುಾ ನವಪಹಣ ಗಳಿಗ ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ್ ಹಿೆಂದನ ಮತುಾ ಕಾಯಪಕಿಮದ ಮೊರು ದನಗಳ್ ನೆಂತರದಲೊಿ
ಬಹಳ್ಷುಟ ಸಮಯದ ಶಿಮವಿರುತಾದ . ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಸ ೇವ ಯನುನ ಒೆಂದು ಭಾರತ್ರೇಯ ಭವಯ ಮದುವ ಯ ಸಮಾರೆಂಭದ ಸೆಂಭಿಮಕ ಕ
ಹ ೊೇಲಸಬಹುದು.
ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದೆಂದ ತೆಂಡ ಹ ೊಸದಾದಾ ದ ೊಡಡ ದ ೊಡಡ ಸಿಟಲ್ ಪಾತ ಿಗಳ್ು ಬಡಿಸಲು ಉಪಯೊೇಗಿಸಿದುಾ ನ ೊೇಡಲು ಅಚ್ುಚುಕಟಾಟಗಿ
ಕಾಣುತ್ರಾತುಾ, ನಧಾನವಾಗಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಳ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರಾದ ಎೆಂದರ ಸುಳ್ಳಲಿ. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸತಾಕರ ಮತುಾ ಸ ೇವ ಯು
ಅದಾತ್ರೇಯವಾಗಿದುಾ, ಮೊರು ದನಗಳ್ಲಿ ಸ ೇವಾ ಮನ ೊೇಭಾವದ ಕಾಯಪಕತಪರುಗಳ್ು ವಿತರಿಸಿದ ಸುಮಾರು ೬೦೦೦ ಊಟ್ಗಳ್ು ಒೆಂದು
ಅದುುತ ಸಾಧ್ನ ಯೇ ಸರಿ. ಶನವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ೩೦೦೦ ಕೊಕ ಹ ಚಿಚನ ಜನರಿಗ ಒೆಂದ ೇ ಘೆಂಟ ಯೊಳ್ಗ ಯಾವ ಸಮಸ ಯಯೊ ಇಲಿದ ೇ
ಮಹಾಪಿಸಾದವನುನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತ ೆಂಬುದನುನ ಗಮನಸಿದಾಗ, ಕಾಯಪಕತಪರಿಗ ಊಟ್ವನುನ ಬಡಿಸುವುದ ೊೆಂದು ಹಿತಕರವಾದ, ಖುಶಿ
ಕ ೊಡುವ ಅನುಭವವ ನಸುತಾದ .
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ನೊರಾರು ಕಾಯಪಕತಪರನುನ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಕ ಲವ ೇ ಘೆಂಟ ಯೊಳ್ಗ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿದುಾ, ನವಪಹಣಾ ತೆಂಡವು ಸಾವಿರಾರು
ಜನಗಳಿಗ ಹಸನುಮಖರಾಗಿ ಯಾವ ಪಿಮಾದವೂ ಇಲಿದೆಂತ ಮಹಾಪಿಸದವನುನ ವಿತರಿಸುವ ಪರಿಪೂಣಪವಾದ ಯೊೇಜನ ಯನುನ ರಚಿಸಿ
ಕಾಯಪರೊಪಕ ಕ ತೆಂದದಾರು. ಸಾಯೆಂ ಸ ೇವ ಯು ಒೆಂದು ಜವಾಬಾಾರಿಯನಸದ ೇ ಗೌರವವ ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನವಪಹಿಸುವ ಕಾಯಪಕಿಮವಿದು. ಇಲಿ
ಬ ೇಕಾದಾಗ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಮುೆಂದ ಬರುವ ಕಾಯಪಕತಪರ ಮಹಾಪೂರವನ ನೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿೆಂದ ಈ ಕಾಯಪಕಿಮವು ಉತಾವಕ್ಲಕೆಂತ
ಮಿಗಿಲಾದದ ಾನಸುತಾದ . ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಮೆಂದಯ ಹೃದಯ ಮತುಾ ಆತಮಗಳ್ನುನ ಬ ಸ ಯುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ .
ಉತಾವದ ಕಡ ಯ ದನ ಎೆಂದರ ಭಾನುವಾರವು, ಎಲಿ ಒಳ ಳಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೊ ಕ ೊನ ಇರಲ ೇಬ ೇಕ ೆಂಬ ಕಟ್ುಸತಯವನುನ ನ ನಪಿಸುತಾದ . ಈ
ಬಾರಿಯ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ್ನುನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುೆಂದುವರ ಯಬಹುದ ೆಂಬ ಆಲ ೊೇಚ್ನ ಗಳ್ು ಜನರಲಿ ಮೊಡಿ ಹ ೊಸ ಹುರುಪು, ಹ ೊಸ
ಉತಾಾಹಗಳಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರ ಯುವೆಂತ ಮಾಡುವ ದನವೂ ಇದಾಗಿದ . ಪಿತ್ರವಷಪದೆಂತ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕವಾಗಿ ಶಿಿೇ ಸತಯನಾರಾಯಣ
ಪೂಜ ಯಿೆಂದ ಆರೆಂಭವಾದ ಈ ದನ, ಕ ೊನ ಯ ದನದೆಂದು ನಮಮ ವಿಶಿಷಟ ಲಾೆಂಛನ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದಾದ ಚಿಣಣರ ವಿವಿಧ್ ವ ೇಷಭೊಷಣಗಳ್
ಕಾಯಪಕಿಮದೆಂದ ಮುೆಂದುವರ ದು, ನಮಮ ಸಮುದಾಯದ ಸಿರೇಯರ ತೆಂಡದ ವಿಸ ೊಫೇಟ್ಕ ನೃತಯ ಕಾಯಪಕಿಮವಿದಾತು. ಬಾಲವುಡ್ಸ ಬೇಟ್ಸಾ
ಗಳ್ನುನ ಬಾರಿಸಿ ಮನರೆಂಜಿಸುತ್ರಾದಾ ಸೆಂಗಿೇತಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳ ಯರು ವಯಸಕರ ನನದ ೇ ಎಲಿರೊ ಇಡಿಯ ಸಭಾೆಂಗಣವನ ನೇ ನತಪನ
ವ ೇದಕ ಯನಾನಗಿಸಿ ನತ್ರಪಸಿದರು. ಇದರ ಸೆಂಭಿಮವು ತಾರಕಕ ಕೇರಿದ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಶಿವಘಜಪನ ಯವರ ಡ ೊೇಲುಗಳ್ ಶಬಾವು ಛಾವಣಿಯನುನ
ಹಾರಿಸುವೆಂತ್ರದುಾ ಸಭಾೆಂಗಣದಲಿದಾ ಎಲಿರನೊನ ನತಪನಕ ಕ ಆಹಾಾನವಿತ್ರಾತು. ಇಡಿಯ ವಿಟಾಿಾೆಂ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ಜ ೈ ಗಣ ೇಶ ಮತುಾ ಗೆಂಟ ಗಳ್ ಸದಾನೆಂದ
ತುೆಂಬ ಹ ೊೇಗಿ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಏಕತ ಮತುಾ ಉತಾವಗಳ್ ದವಯ ಪಿಭ ಮತುಾ ವಾತಾವರಣವನುನ ಸೃರ್ಷಟಸಿತು. ಗಣ ೇಶನಗ ಒಪುಪವೆಂತ ಸೆಂಭಿಮ
ಹಾಗೊ ಸಡಗರಗಳಿೆಂದ, ಸುೆಂದರ ಮತುಾ ಕಲಾತಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ರಥದಲಿರಿಸಿ, ಡ ೊೇಲು ಮುೆಂತಾದ ವಾದಯಗಳಿೆಂದ ಹಾಗೊ ಸೆಂತ ೊೇಷವಾಗಿ
ಉತಾವದಲಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದಾ ನೊರಾರು ಭಕಾಾದಗಳಿೆಂದ ಕೊಡಿ ಮೆರವಣಿಗ ಯಲಿ ಕ ೊೆಂಡ ೊಯುಾ ಚಿಪಿಪೆಂಗ್ ನಾಟ್ಪನ್ ಸರ ೊೇವರದಲಿ
ವಿಸಜಿಪಸಲಾಯಿತು.
ಫ ಿೆಂಡ್ಸಾ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯ ಸೆಂಸ ಿಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ ನಡ ಯುವ ಮೆೇರು ಉತಾವವಾದ ಗಣ ಶ ೇತಾವವು ವಯಕ್ಲಾ ಕ ೇೆಂದಿತದೆಂದ ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ಕ,
ಕುಟ್ುೆಂಬದೆಂದ ರಸ ಾಗ , ರಸ ಾಯಿೆಂದ ಸಮುದಾಯಕ ಕ, ಸಮುದಾಯದೆಂದ ಇೆಂದನ ಇಲಿನ ನಮಮ ಪರೆಂಪರ ಯ ಕ ೇೆಂದಿತವಾಗಿ, ಸೆಂಸ ಿಯಾಗಿ
ಮಾತಿಲಿದ ೇ ಸಾಯೆಂ ಸ ೇವಕರಿೆಂದಲ ೇ, ಜಿೇವನವನುನ ಸೆಂಭಿಮಿಸಲು ಶಾೆಂತ್ರ ಮತುಾ ಸಾಮರಸಯ ಸೆಂದ ೇಶವನುನ ಹರಡುತಾಾ ನಮಗ ವರವಾಗಿ
ಬೆಂದ ಎಲಿವನೊನ ಆನೆಂದಸುತಾಾ, ಬ ಳ ಯುತಾಾ ಮುೆಂದುವರ ದದ . ಗಣ ೇಶ ೇತಾವವನುನ ಸಾಧ್ನವಾಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಎಫ್.ಓ.ಐ. ಸೆಂಸ ಯ
ಿ ು
ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ನಾವ ಲಿ ನಮಮ ಧ್ಮಾಪಚ್ರಣ ಗಳ್ನುನ ಅ್ ೈಪಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮತುಾ ಆಚ್ರಿಸುತಾಾ, ವಿಶಾ ಭಾತೃತಾದ ಪರಿಸರವನುನ
ಸೃರ್ಷಟಸುವ ಡ ಗ ಪಯಣಿಸುತ್ರಾದ ಎೆಂದರ ಅತ್ರಶಯೊೇಕ್ಲಾಯಲಿ. 

ಪುಟ - 3

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ
ಗ್ಣೆೀಶೆ ೀತ್ಸವದ
ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗ್ಳು
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ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಪ

ನಾವೆೀಕೆ ದಿೀಪವನುಿ ಬೆಳಗ್ುತೆತೀವೆ

ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಮನ ಯಲೊಿ ದ ೇವರ ಮುೆಂದ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗಿಸುವ ಪದಾತ್ರ ಇದ . ಕ ಲವು ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಬ ಳ್ಗಿನ ಹ ೊತುಾ, ಇನುನ ಕ ಲವು
ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಸೆಂಜ ಯ ಹ ೊತುಾ, ಕ ಲವು ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಎರಡೊ ಹ ೊತುಾ ದ ೇವರ ಮುೆಂದ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗಿಸುತಾಾರ . ಅನ ೇಕರ ಮನ ಗಳ್ಲಿ ದ ೇವರ
ಮುೆಂದನ ದೇಪ ಆರದೆಂತ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಾರ . ಇದನುನ ಅಖೆಂಡ ದೇಪ ಎನುನತಾಾರ . ಎಲಾಿ ಶುಭ ಸಮಾರೆಂಭಗಳ್ೂ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗುವುದರ
ಮುಖಾೆಂತರವ ೇ ಪಾಿರೆಂಭವಾಗುತಾದ ಹಾಗೊ ಸಮಾರೆಂಭ ಮುಗಿಯುವವರ ಗೊ ದೇಪ ಉರಿಯುತ್ರಾರುವೆಂತ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಾರ .
ದೇಪ ಎೆಂದರ ಜ್ಞಾನ - ಕತಾಲ ಎೆಂದರ ಅಜ್ಞಾನ. ಭಗವೆಂತ ಜ್ಞಾನ ಸೆಂಕ ೇತ ( ಚ ೈತನಯ) ಅವನ ೇ ಮೊಲ. ಅವನೆಂದಲ ೇ ಜ್ಞಾನ ಮತುಾ
ಅವನೆಂದಲ ೇ ಬ ಳ್ಕು. ಆದಾರಿೆಂದಲ ೇ ದೇಪವನೊನ ಭಗವೆಂತನ ೆಂದ ೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಾದ . ಜ್ಞಾನ ದಡಡತನವನುನ ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸುತಾದ .
ಹ ೇಗ ೆಂದರ , ಬ ಳ್ಕು ಕತಾಲನುನ ದೊರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ . ಜ್ಞಾನ ಎೆಂದರ ಅದು ಯಾರೊ ಅಪಹರಿಸಲಾರದ ನಮಮ ಆೆಂತರಿಕ ಸೆಂಪತುಾ ಮತುಾ ಈ
ಸೆಂಪತ್ರಾನೆಂದಲ ೇ ನಮಮ ಎಲಾಿ ಯಶಸೊಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅದಕ ಕೇ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗುವುದರ ಮುಖಾೆಂತರ ಎಲಿ ಸೆಂಪತ್ರಾಗಿೆಂತ ಮುಖಯವಾದ
ಜ್ಞಾನಕ ಕ ನಾವು ಶರಣಾಗುತ ಾೇವ . ಹಾಗಿದಾರ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗುವುದು ಎೆಂದರ ಒೆಂದು ಟ್ೊಯಬ್ ಲ ೈಟ್ನ ೊನೇ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಬಲಪನ ೊನೇ
ಹತ್ರಾಸಬಹುದಲಿವ ೇ ಅೆಂತ ನೇವು ಕ ೇಳ್ಬಹುದು. ಆದರ ಪರೆಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಬೆಂದರುವ ಎಣ ಣ ದೇಪಕ ಕ ಒೆಂದು ಮಹತಾವಿದ .
ಏನದು ಮಹತಾ ಎೆಂದರ , ದೇಪದಲಿರುವ ಎಣ ಣ ಮತುಾ ಬತ್ರಾ ಇವ ರಡೊ ಒೆಂದು ವಿಶ ೇಷ ಗುಣವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವ . ದೇಪದಲಿರುವ ಎಣ ಣ
ಅಥವಾ ತುಪಪ ನಮಮಲಿರುವ ನಕಾರಾತಮಕ ಮನ ೊೇಭಾವವನುನ ಪಿತ್ರನಧಸಿದರ ಅದರಲಿರುವ ಬತ್ರಾ ನಮಮಲಿರುವ ಅಹೆಂ ಅನುನ ಪಿತ್ರಪಾದಸುತಾದ .
ನಾವು ಜ ೊಯೇತ್ರಯಿೆಂದ ಬತ್ರಾಯನುನ ಹ ೊತ್ರಾಸಿದಾಗ ನಮಮ ನಕಾರಾತಮಕ ಮನ ೊೇಭಾವ ದೇಪ ಉರಿಯುತಾಾ ಬೆಂದೆಂತ ಹ ೇಗ ಎಣ ಣ
ಖಾಲಯಾಗುತಾದ ೊೇ ಹಾಗ ಖಾಲಯಾಗುತಾದ . ಮತುಾ ನಮಮ ಅಹೆಂ ಕೊಡಾ ಬತ್ರಾ ಉರಿದು ಹ ೊೇದೆಂತ ಉರಿದುಹ ೊೇಗುತಾದ . ಇನ ೊನೆಂದು
ವಿಶ ೇಷ ಎೆಂದರ ದೇಪದಲಿರುವ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಯಾವಾಗಲೊ ಮೆೇಲುಮಖವಾಗಿರುತಾದ . ಅೆಂದರ ನಾವು ಕೊಡಾ ನಮಮ ನಮಮ ಮನ ೊೇಭಾವವನುನ,
ಕಾಯಪತತಪರತ ಯನುನ, ಉದಾತಾ ಮನ ೊೇಭಾವವನುನ, ಸಮಾಜಮುಖೇ ಕ ಲಸಗಳ್ನುನ, ಸತಯಪರತ ಯನುನ, ವಿದ ಯ ಸೆಂಪಾದಸುವ ಪಿಕ್ಲಿಯಯನುನ
ಸದಾ ಎತಾರ ತಾರಕ ಕ ಕ ೊೆಂಡ ೊಯುಯವೆಂ್ಾ ಜ್ಞಾನವನ ನೇ ಸೆಂಪಾದಸಬ ೇಕು. ಅದಕ ಕೇ ನಾವು ದೇಪ ಬ ಳ್ಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಶ ಿೇಕವನುನ ಪಠಿಸುತ ಾೇವ .
“ ದೇಪೆಂ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಪರಬಿಹಮ ದೇಪೆಂ ಜ ೊಯೇತ್ರ ನಮೊೇಸುಾತ ದೇಪ ೇನ ಹರತ ೇ ಪಾಪೆಂ ಸೆಂಧಾಯ ದೇಪೆಂ ನಮೊೇಸುಾತ ೇ“ ಅೆಂದರ
ಪರಬಿಹಮಸಾರೊಪಿಯಾದ ದೇಪವ ೇ ನನಗ ವೆಂದನ . ದೇಪದೆಂದ ಎಲಿ ಪಾಪಗಳ್ೂ ನಾಶವಾಗುತಾವ . ಅದರಿೆಂದಲ ೇ ಸೆಂಧಾಯಕಾಲದ ಜ ೊಯೇತ್ರಗ
ನಮಮ ನಮನ “ ಆದಾರಿೆಂದಲ ೇ ನಾವು ಬ ಳ್ಗಿನ ಮತುಾ ಸೆಂಜ ಯ ದೇಪಕ ಕ ನಮನ ಸಲಿಸಬ ೇಕು. ಇದರಿೆಂದ ನಮಮಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವು ತ ೊಡ ದು
ಹ ೊೇಗಿ ನಾವು ಅೆಂದುಕ ೊೆಂಡಿದಾನುನ ಸಾಧಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಾದ . ಬ ಳ್ಗಿನ ಸೊಯಪ ಮೊಡುವ ಸಮಯ, ಮತ ಾ ಸೊಯಪ ಅಸಾೆಂಗತನಾಗುವ
ಸಮಯ ಸೆಂಧಾಯ ಸಮಯ ಎನಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾದ . ಆಗ ಸಲಿಸುವ ನಮನ ಶ ಿೇಷಠವಾದುದು. ಹಾಗೆಂತ ಬ ೇರ ಸೆಂದಭಪಗಳ್ಲಿ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಬ ಳ್ಗುವುದು
ಅಷ ೊಟೆಂದು ಶ ಿೇಷಠ ಅಲಿ ಅೆಂತಲಿ. ಯಾವಾಯವಾಗ, ಎಲ ಿಲಿ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಬ ಳ್ಗುತಾದ ಯೊೇ ಆ ಎಲಾಿ ಸೆಂದಭಪಗಳ್ೂ ಶ ಿೇಷಟವ ೇ. ಏಕ ೆಂದರ ಜ ೊಯೇತ್ರ
ಬ ಳ್ಗುತ್ರಾರುವ ಜಾಗದಲ ಲ
ಿ ಿ ಕತಾಲು ಅೆಂದರ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಯವಾಗುತ್ರಾದ ಎೆಂದಥಪ. 

ಕನಿಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡೆ್ೀದು ಹೆೀಗೆ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಪ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ಸ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಕ ೊೇಡ್ಸ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.



http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಾದಾಾಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಧವಾಗುತಾದ . ನೆಂತರ ನೇವು
ಮತ ಾ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ಾ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರಾ.
ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣಿಸದದಾರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಪುರುರ್ಸವತ್ಂತ್ರತೆಯ ಪರಮಸಿದಿಿಯದೆೀನು? |
ಧರಣಿಗ್ನುದಿನದ ರಕಾತಭಿಷೆೀಚನೆಯೀ? ||
ಕರವಾಲವನು ಪುರ್ಪಸರವೆಂದು ಸೆಳೆದಾಡೆ |
ಪರಿಮಳವ ಸ್ಸುವುದೆ? ಮಂಕುತಿಮಮ ||
ಪುರುಷಸಾತೆಂತಿತ ಯ=ಪುರುಷ+ಸಾತೆಂತಿತ ಯು, ಪರಮಸಿದಧಯದ ೇನು=ಪರಮಸಿದಧಯು+ಅದ ೇನು,
ಧ್ರಣಿಗನುದನದ=ಧ್ರಣಿಗ +ಅನುದನದ, ರಕಾಾಭಿಷ ೇಚ್ನ ಯೇ?=ರಕಾ+ಅಭಿಷ ೇಚ್ನ ಯೇ
ಸಿದಧ=ಪಿಯೊೇಜನ, ಧ್ರಣಿ=ಭೊಮಿ, ಅನುದನ=ಪಿತ್ರನತಯ, ಪುರುಷ=ಶಕ್ಲಾ, ಪರಮ=ಸವೇಪಚ್ಚ,
ಅಭಿಷ ೇಚ್ನ =ಅಭಿಷ ೇಕ, ಕರವಾಲ=ಕತ್ರಾ, ಸ ಳ ದಾಡ =ಎಳ ದಾಡಿದರ , ಪರಿಮಳ್=ಸುಗೆಂಧ್..
ಆಗ ನಡ ಯುತ್ರಾದಾ ಯುದಧ, ಯುದಧದೆಂದ ಆಗುತ್ರಾದಾ ದುಷಪರಿಣಾಮಗಳ್ು, ಇವುಗಳ್ ಬಗ ಗ ಮನಕರಗಿ ಭಾವುಕರಾದ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು
ಶಕ್ಲಾಯ ಸಾಾತೆಂತಿದ ಸವೇಪಚ್ಚ ಗುರಿ ಏನು ಈ ಭೊಮಿಗ ಪಿತ್ರದನವೂ ರಕಾದ ಅಭಿಷ ೇಕವ ೇ? ಒರ ಯಿೆಂದ ಕತ್ರಾಯನುನ ಹೊವಿನ ಮಾಲ ಎೆಂದು
ಎಳ ದರ ಅದರಿೆಂದ ಸುಗೆಂಧ್ ಬರಬಹುದ ೇ ಎನುನತಾಾರ .
ಪುರುಷ ಎೆಂದರ ಗೆಂಡಸು ಎನುನವ ಅಥಪದಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಳ್ಕ . ಆದರ ವಾಸಾವದಲಿ ಪುರುಷ ಎೆಂದರ ಶಕ್ಲಾ ಎೆಂದು ಅಥಪ “ಪುರ ೇ ಶ ೇತ್ರ
ಇತ್ರ ಪುರುಷಃ”. "ಚ ೇತನ" ಎೆಂದು ಅಸಿಾತಾವನುನ ಸೊಚಿಸುವಾಗ, ಕ್ಲಿಯಾಶಿೇಲತ ಯನುನ ಸೊಚಿಸುವಾಗ, ಚ ೈತನಯ ಎೆಂದೊ ಕರ ಯಲಾಗುತಾದ .
ಆದಾರಿೆಂದಲ ೇ ದ ೇವರನುನ ಸೊಚಿಸುವಾಗ "ಪರಮ" ಅೆಂದರ ಸವೇಪಚ್ಚ, ಪುರುಷ ಅೆಂದರ ಶಕ್ಲಾ ಎೆಂಬ ಅಥಪದಲಿ “ಪರಮ ಪುರುಷ” ಅಥವಾ
“ಪರಮಾತಮ” ಎೆಂದು ಕರ ಯುತಾಾರ . ಒಟಾಟರ , ಪುರುಷವ ೆಂದರ ಶಕ್ಲಾ. ಈ ಶಕ್ಲಾಯ ಉಪಯೊೇಗ ರಕ್ಷಣ ಗ ಮಾತಿ. ಹ ೇಗ ಪರಮಪುರುಷನು ತನನ
ಸವೇಪಚ್ಚ ಶಕ್ಲಾಯನುನ ಜಗದಿಕ್ಷಣ ಗ ವಿನಯೊೇಗಿಸುತಾಾನ ೊೇ ಹಾಗ ಯೇ, ಈ ಜಗತ್ರಾನಲಿ ಹ ಚ್ುಚ ಶಕ್ಲಾ ಇರುವವರು ತಮಗಿೆಂತ ಕಡಿವ ು ಶಕ್ಲಾ
ಇರುವವರನುನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು ಮತುಾ ಆ ಶಕ್ಲಾಯನುನ ಕ ೇವಲ ಆತಮ ರಕ್ಷಣ ಮತುಾ ಇತರರನುನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಕಗಿಯೇ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ ೇಕು. ಇದು ಧ್ಮಪ.
ಇಲಿ ಶಕ್ಲಾಯೆಂದರ ಕ ೇವಲ, ದ ೈಹಿಕ ಶಕ್ಲಾಯಷ ಟೇ ಅಲಿ. ಎಲಿ ರಿೇತ್ರಯ ಶಕ್ಲಾಯೊ ಇದರ ಪರಿಧಯೊಳ್ಕ ಕ ಬರುತಾದ . ದ ೇಹಬಲ, ಧ್ನಬಲ, ಜನಬಲ,
ಅಧಕಾರ ಬಲ, ಬುದಧ ಬಲ, ಇತಾಯದ ಇತಾಯದ…ಹಿೇಗ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಶಕ್ಲಾಯ ಆಧಕಯವಿದಾರೊ ಅದನುನ ಪರರ ರಕ್ಷಣ ಗ ಮಾತಿ
ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದು ಧ್ಮಪ.
ಆದರ ಅೆಂದನ ಮತುಾ ಇೆಂದನ ವಾಸಾವತ ಯೇ ಬ ೇರ . ಹಿೆಂದಯಲಿ “ಜಿಸಿಕ ಲಾಠಿ ಉಸಿಕ ಭ ೈನ್ಾ” ಎನುನತಾಾರ . ಅೆಂದರ “ಯಾರ ಕ ೈಯಲಿ
ಕ ೊೇಲುೆಂಟ ೊೇ ಅವನದ ೇ ಎಮೆಮ” ಎೆಂದು. ಯಾರಿಗ ಅಧಕ ಶಕ್ಲಾ ಇದ ಯೊೇ ಅವನ ೇ ರಾಜ. ತನಗ ಶಕ್ಲಾ ಇದ . “ನಾನು ಏನನಾನದರೊ ಮಾಡಬಹುದು,
ನನನನುನ ಕ ೇಳ್ುವವರಾರು, ಕ ೇಳಿದವರನುನ ಸದ ಬಡಿದುಬಡುತ ಾೇನ ”ಎನುನವ ದುರಾಚಾರದ ಜನರ ೇ ಅಧಕವಾಗಿದಾಾರ . ಇದು ಅಹೆಂಕಾರದ
ಪರಮಾವಧ. ಎಲಿ ಸೆಂಘಷಪಗಳ್ೂ ಈ ಅಹೆಂಕಾರ ಜನತವಾದ ದಬಾುಳಿಕ ಯಿೆಂದಲ ೇ ನಡ ಯುತಾವ . ಇದು ತಪುಪ. ಇದರಿೆಂದ ಪಿತ್ರನತಯದ ರಕಾಪಾತ
ಸಾವು ನ ೊೇವು ಮಾತಿ ಎನುನತಾಾರ ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಅದಕ ೊಕೆಂದು ಉಪವ ುಯನುನ ಕ ೊಡುತಾಾರ . ಹೊವಿನಮಾಲ ಎೆಂದು ಒರ ಯಿೆಂದ ಕತ್ರಾಯನುನ
ಎಳ ದರ , ಅದು ಸುಗೆಂಧ್ವನುನ ಬೇರುತಾದ ಯೇ!
ವಾಚ್ಕರ , ನಮಮಲಿ ಶಕ್ಲಾ ಇದಾರ ಮತುಾ ಅದು ನಮಮ ಅವಶಯಕತ ಗ ಮಿೇರಿ ಇದಾರ , ಅದನುನ ಪರಹಿತಕಾಕಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ ೇಕು. ಆ
ಪರಮಾತಮನ ಕೃಪ ಯಿೆಂದ ನಮಗ ಸಿಕಕ ಅಧಕ ಶಕ್ಲಾಯನುನ ನಮಗಿೆಂತ ಕಡಿವ ು ಶಕ್ಲಾ ಇರುವವರ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ ೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ
ಪರಸಪರ ಪಿಿೇತ್ರ ವಿಶಾಾಸಗಳ್ು ಬ ಳ ದು ಇಡಿೇ ಸಮಾಜವ ೇ ವಾಸಿಸಲು ಒೆಂದು ಸುೆಂದರ ತಾಣವಾಗುತಾದ . ಇೆಂದನ ಸಾಾಥಪಭರಿತ ಸಮಾಜದಲಿ
ಎೆಂತ ೆಂತಹ ವಿದಯಮಾನಗಳ್ು ನಡ ಯುತ್ರಾವ ಎೆಂದು ವಿಷದಪಡಿಸುವ ಅವಶಯಕತ ಯೇ ಇಲಿ. ಅದು ಸವಪರಿಗೊ ಗ ೊತ್ರಾರುವ ವಿಷಯವ ೇ. ಅದು ತಪುಪ.
ಅದು ಸರಿಯಿಲಿ ಎೆಂಬ ಅರಿವೂ ಎಲಿರಿಗೊ ಇದ .
ವಾಚ್ಕರ , ನಾವೂ ಆ ನಟ್ಟಟನಲಿ ಯೊೇಚ್ನ ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಮಮ ಶಕ್ಲಾಯನುನ, ಸಾರಕ್ಷಣ ಗ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ, ಪರರ ರಕ್ಷಣ ಗ
ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ. ಆದರ ದುರಾಸ ಗ , ಸಾಾಥಪಕ ಕ, ಪರರ ಭಕ್ಷಣ ಗ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ ಬುದಧ ನಮಗ ಎೆಂದೊ ಬರದರಲ ಎೆಂದು ಪಾಿರ್ಥಪಸುತಾ, ನಮಮಲಿ
ಇರಬಹುದಾದ ಕ ೊರತ ಗಳ್ನುನ ನೇಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಪಿಯತನವನುನ ಮಾಡ ೊೇಣ.
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ರಾ0
ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಡೆೈರಿ ರಂಗ್ಣ್ಣನ ಕರಾಮತ್ುತ

ಸಿೇನು ಪರಮ ರೌಡಿ. ಎಲಿ ಪಕ್ಷಗಳ್ಲೊಿ ಬ ೇಳ ಬ ೇಯಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದರಲಿ ನಷಾಣತ. ಮೊನ ನ
ಅವರ ಮನ ಯ ಮೆೇಲ ರ ೈಡ್ಸ ಮಾಡಿದ . ಡ ೈರಿ ಸಿಕ್ಲಕತು. ಎಲಿವೂ ಇನರ್ಷಯಲ್ಗಳ ೇ.
“ಆರ್.ಜಿ. ಎೆಂದು ಬರ ದದ . ಏನು ಹಾಗ ೆಂದರ ?”
“ನಾನು ದ ೈವಭಕಾ. ಆರ್.ಜಿ. ಎೆಂದರ ರಾಗಿಗುಡಡ. ರಾಗಿಗುಡಡದ ಆೆಂಜನ ೇಯನ ೇ ನಮಮ ವೆಂಶದ
ದ ೇವರು”
“ಇದಕ ಕ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತುಾ ಸಾವಿರದ ಎಪಪತ ೆಂ
ಾ ಟ್ು ರೊಪಾಯಿ ಕ ೊಟ್ಟಟರ ೇನು?”
“ಉೆಂಟ ೇ... ಅದು ರಾಗಿಗುಡಡ ಏರಿಯಾದ ಪಿನ್ಕ ೊೇಡ್ಸ ದ ೇವೂಿ.... 560078”
“ಎಸ್ಜಿ ಎೆಂದರ ಸ ೊೇನಯಾ ಗಾೆಂಧಯಲಿವ ೇನು? 112,30,97,789 ಎೆಂದು ಬರ ದರುವುದು ಸೆಂಖ ಯಯೇ.
ನೇವು ಸ ೊೇನಯಾಜಿೇಗ ನೊರಹನ ನರಡು ಕ ೊೇಟ್ಟ ಹಣ ನೇಡಿದಾೇರ ೆಂದು ಆರ ೊೇಪಿಸುತ ಾೇನ ”

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಾರಿಸುವ
“ನೇವು ಕ ೇಳಿದರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

“ಆರ ೊೇಪಿಸಿ. ನಮಮಲಿ ವಾಕ್ ಸಾಾತೆಂತಿಾವಿರುವುದರಿೆಂದ ವಯಕ್ಲಾಗಳಾಗಲ, ವಾಹಿನಗಳಾಗಲ
ಆರ ೊೇಪಿಸಬಹುದು. ಪೂಿವ್ ಆಗ ುೇಕು ಸಾಾಮಿ. ಅಲಿೇವಗೊಪ ಎದುರಿಗ ೇ ಕ ೊಲ ಮಾಡಿದರೊ ಶಿಕ್ಷ ಇಲಿ
ಅನ ೊನೇದು ನ ನಪಿರಲ. ಎಸ್.ಜಿ. ಎೆಂದರ ಸಟಡಿ ಗೊಿಪ್ ಅೆಂತ. ನಮಮದ ೇ ಒೆಂದು ಸಟಡಿ ಸಕಪಲ್ ಇದ .
ಅದರ ದ ಹಲಯ ಫೇನ್ ನೆಂಬರ್ ಅದು. ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ನ ೊೇಡಿ”

“ಸುಳ್ುಳ. ಆರಿಾಡಿ ಎೆಂದರ ಆರ್.ವಿ. ದ ೇಶಪಾೆಂಡ ಯಲಿವ ? ಇದರ ಮುೆಂದರುವ ಹತುಾ ಸೆಂಖ ಯ ಅವರಿಗ ನೇಡಿದ ಹಣವಲಿವ ?”
“ದಾಖಲ ಇಲಿದ ಆರ ೊೇಪ ಸಲಿದು. ಆರಿಾಡಿ ಎೆಂದರ ರಾಮ್ ವಿಚಾರ್ ದಲ್ ಎೆಂಬ ಸೆಂಸ ಿ. ನಮಮ ಪಾಡಿಗ ರಾಮ, ಕೃಷಣ ಎೆಂದರುವುದಕ ಕೆಂದು
ಇರುವ ಸೆಂಸ .ಿ ಅದರ ನೆಂಬರ್ ಅದು”
“ಇದೆಂತೊ ತಪಿಪಸಿಕ ೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. ಎನ್.ಎಮ್. ಎೆಂದು ಬರ ದು ಆರು ಕ ೊೇಟ್ಟ ಎೆಂದು ಅಕ್ಷರದಲಿ ಬರ ದದಾೇರಿ. ಇದು ನರ ೇೆಂದಿ ಮೊೇದಯವರಿಗ ೇ
ನ ೊೇಟ್ು ನಷ ೇಧ್ ಮಾಡಬ ೇಡಿ ಎೆಂದು ಕ ೊೇರಿ ಕಳ್ುಹಿಸಿದ ಹಣವ ೆಂದು ಆರ ೊೇಪಿಸುತ ಾೇನ . ಇದಕ ಕೇನು ಹ ೇಳ್ುವಿರಿ?”
“ಮೊೇದಯ ಹ ಸರಿಗ ಕಳ್ೆಂಕ ತರುತ್ರಾರುವಿರಿ ಎನುನತ ಾೇನ . ಎನ್.ಎಮ್. ಎೆಂದರ ನರ ೇೆಂದಿ ಮೊೇದಜಿೇ ಅಲಿ; ನಾರಾಯಣ ಮೆಂತಿ. ರಾಮಕ ೊೇಟ್ಟ
ಬರ ಯುವೆಂತ ಯೇ ಆರು ಕ ೊೇಟ್ಟ ಸಲ ನಾರಾಯಣ ಎೆಂದು ಬರ ದದ ಾೇನ ”
“ಸಾಕ್ಷಿ ತ ೊೇರಿಸಿ. ಬರ ದ ಪುಸಾಕಗಳ್ು ಎಲಿ?”
“ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಪುಸಾಕವನುನ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ದ ೇವಸಾಿನದ ಮುೆಂದನ ಕಟ ಟಯ ಮೆೇಲ ಇಟ್ುಟ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾಾಹಾ| ನಾರಾಯಣಾಯ ಇದೆಂ ನ
ಮಮ| ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಬೆಂದ ”
“ಯಾವುದಾದರೊ ದ ೇವಸಾಿನದೆಂದ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ ಪುಸಾಕ ಒದಗಿಸುವಿರಾ?”
“ಆಗದು. ನಾನು ಅತಾ ಇಟ್ುಟ, ಇತಾ ತ್ರರುಗಿದೆಂತ ಗ ೊೇಮಾತ ಯು ಅದನುನ ಪಿಸಾದವಾಗಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಳ್ು”
“ಎಲಾಿ ದ ೇಗುಲಗಳ್ಲೊಿ ಹಾಗ ಯೇ ಆಯಿತು ಎೆಂದರ ನೆಂಬುವಷುಟ ದಡಡರ ೇನು ನಾವು?”
“ರಾಜಯದಲಿ ಬರ ಸಾಾಮಿ. ಹುಲಿಗಿೆಂತ ಹುಲುಸಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಇೆಂತಹ ಸಾಹಿತಯವ ೇ ಎೆಂದು ನಮಗ ತ್ರಳಿದಲಿದರಬಹುದು. ಆದರ ಗ ೊೇವುಗಳಿಗ
ತ್ರಳಿದದಾೆಂತ್ರದ .”
“ಸರಿ. ಇಲಿ ಡಿ.ಜಿ. ಎೆಂದದುಾ ಅದರ ಮುೆಂದ ಎೆಂಟ್ು ಅೆಂಕ್ಲಗಳಿವ . ಇದೆಂತೊ ಪಾಟ್ಟಪ ಫೆಂಡ ೇ ಇರಬ ೇಕು” ನನನದು ಹ ೇಗಾದರೊ ಅವನನುನ
ಸಿಕ್ಲಕಸುವ ಹಠ. ಅವನು ನುಣುಚಿಕ ೊಳ್ುಳವುದರಲಿ ಎಕಾಪಟ್ಸಪ.
“ದ ೊಡಡವರ ಬಗ ಗ ಸಣಣ ಮಾತು ಆಡಬ ೇಡಿ. ಅದು ಡಿ.ಜಿ. ಆಸಪತ ಿಯ ನೆಂಬರ್. ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ನ ೊೇಡಿ”
ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ . “ಫೇನ್ ಡ ಡ್ಸ ಆಗಿದ ” ಎೆಂದ .
“ಆಸಪತ ಿ ಎೆಂದಮೆೇಲ ಡ ್ ಅನವಾಯಪ ಬಡಿ. ಡ ಡ್ಸ ಆಗಿರಬಹುದು”.
ಸಿೇನುವಿನ ಒೆಂದು ಸಣಣ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತ ಾೇನ . ಆಗ ನಾನನೊನ ಸಕಾಪರಿ ನೌಕರಿಗ ಸ ೇರಿರದ ಕಾಲ. ಸಿೇನುವಿನ ಮೊರು ವಷಪದ
ಮೊಮಮಗನ ಹುಟ್ುಟಹಬುದ ಸೆಂದಭಪ. ಮೊಮಮಗನಗ ಶುಭ ಹಾರ ೈಸಲು ದ ೊಡಡ ಗುೆಂಪು. ಎಲಿರ ಕ ೈಯಲೊಿ ಹತಾರಿೆಂದ ಇಪಪತುಾ ಸಾವಿರ ನಗದು
ಹಣ. ಮೊಮಮಗನಗ ಹಣದ ಮಳ ಯೇ ಮಳ .
“ಇಷುಟ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಮಮ ಮೊಮಮಗ ಮಾಡಿದ ಸಾಧ್ನ ಯಾದರೊ ಏನು? ನಮಮ ಮನ ಯ ಆಳ್ುಗಳ್ೂ ಅದು ಹ ೇಗ ಹತಾಾರು ಸಾವಿರಗಳ್ನುನ
ಕ ೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ?” ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ .
“ಕ ರ ಯ ನೇರನು ಕ ರ ಗ ಚ ಲಿ ವರವ ಪಡ ದವರೆಂತ ಕಾಣಿರ ೊ...” ಎೆಂದರು ಸಿೇನು.

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಅೆಂದ ಿ?”
“ತ್ರಜ ೊೇರಿಯೊಳ್ಗ ಇದಾ ನ ೊೇಟ್ುಗಳ್ು ಗಾಳಿ ಆಡಲ ಅೆಂತ ಆಚ ತೆಂದ . ನಾನ ೇ ನಮಮ ಆಳ್ುಗಳ್ ಕ ೈಗ ದುಡುಡ ಕ ೊಟ್ುಟ ಕಾಯಮರಾ ಮುೆಂದ
ತೆಂದ ೊಕಡಿ ಅೆಂದ ”
“ಅವರ ಮೆೇಲ ಎೆಂತಹ ಕರುಣ ! ಮಗುವಿಗ ಮುಯಿಯ ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಿವಲಾಿ ಎೆಂದು ಬ ೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳದರಲೇೆಂತ ಈ ಉಪಾಯ
ಅಲಾಾ?” ಎೆಂದ .
“ಎಳ್ಸು ಕಣಯಯ ನೇನು. ಈಗ ಕಾಯಮೆರಾ ಮುೆಂದ ಬೆಂದದಾನ ನಲಿ ಅಕೌೆಂಟ್ಸ ಇಡಿಾೇನ. ಇದ ಲಿ ವ ೈಟ್ಸ ಆಯುಾ. ಬಾಿಾಕ್ನ ವ ೈಟ್ಸ ಮಾಡಕ ಕ
ಬ್ಪಡ ೇ ಬ ಷುಟ ಕಣಯಯ” ಎೆಂದದಾರವರು.
ಸಕಾಪರಿ ನೌಕರಿಗ ಸ ೇರಿದ ನೆಂತರ ಸಿೇನುರವರ ಮೆೇಲ ನಾನು ಕ ೈಗ ೊೆಂಡ ಎರಡನ ಯ ರ ೈಡ್ಸ ಇದು. ಮೊದಲನ ಯ ರ ೈಡ್ಸನಲಿ
ಆಶಿಮವೆಂದು ಅವರನುನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿತು. ಅೆಂದು ಸಿೇನುರವರ ಮನ ಯಲಿ ಮೊರು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ದ ೊರಕ್ಲತುಾ.
“ಯಾರ ಹಣ ಇದು?”
“ನನನದಲಿ”
“ಹಾಗಿದಾರ ಇಲ ಿೇಕ ಬೆಂತು?”
“ಲಕ್ಷಿಿ ಚ್ೆಂಚ್ಲ ಸಾಾಮಿ. ಬರುತಾಾಳ , ಹ ೊೇಗುತಾಾಳ ”
“ಬೆಂದು ಹ ೊೇಗುವ ನಡುವ ಈ ಬಾರಿ ನೇವು ಕೆಂಬ ಎಣಿಸಬ ೇಕಾಗುತಾದ ” ಧ್ಮಕ್ಲ ಹಾಕ್ಲದ .
“ಇದು ಭಕಾರ ಹಣ. ಪುಣ ಯ ತ್ರಪ ಪೇಶಾರ ಆಶಿಮಕ ಕ ಕ ೊಡಿರಿ ಎೆಂದು ತ್ರಪ ಪೇಶ ಭಕಾರು ನನಗ ನೇಡಿದಾಾರ ”
“ನಮಗ ೇಕ ನೇಡಿದರು? ಮನ ಆಡಪರ್ ಮಾಡಬಹುದತುಾ. ಬಾಯೆಂಕ್ ಟಾಿನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದತುಾ”
“ನೇವ ೇ ಕರ ಸಿ ಕ ೇಳಿ ಸಾಾಮಿ”
ಕರ ಸಿದ . ಪುೆಂಡ ಬೆಂದ.
“ಪುಣ ಯ ತ್ರಪ ಪೇಶನ ಆಶಿಮಕ ಕೇ ಏಕ ? ಇದ ೇ ಊರಿನಲಿ ಇರುವ ತ್ರಪ ಪೇಶನ ಆಶಿಮಕ ಕ ಕ ೊಡಬಹುದಲಿ?”
“ಮಾಕ ಪಟ್ಸನಾಗೊ ತ್ರಪಪತ್ರ ತ್ರಮಮಪಪ ಅವ ನ ನನ ೊನಡ ಯ. ಆದೊಿ ತ್ರಪಪತ್ರ ಏಡುಕ ೊೆಂಡಲವಾಡನಗ ೇ ಹ ಚ್ುಚ ಜನ ನಡ ೊಕೇತಾರ . ಹಾಗ ೇಯ
ಇದೊನೊ. ಪುಣ ಆಶಿಮಕ ಕ ದುಡುಡ ಕ ೊಡ ೊೇದು ನನನಷಟ. ಇದನುನ ಧಾಮಿಪಕ ಸಾಾತೆಂತಿಾ ಅೆಂತ ಕರಿೇತಾರ . ಆವಯಯ ಏನಾದೊಿ ಕ ೇಳಿದ ಿ ಹಿೇಗ
ಹ ೇಳ್ು ಅೆಂತ ಅಡ ೊಾಕ ೇಟ್ಸ ಅನಾಮನಯಯನವರು ಹ ೇಳಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾರ . ತ ಪಾಪ?” ಎೆಂದ ಪುೆಂಡ.
“ಅಲಿಗ ಕಳ್ುಹಿಸುವುದರ ಬದಲು ಸಿೇನುವಿನ ಕ ೈಗ ೇಕ ಕ ೊಟ್ಟಟದುಾ?”
“ಇವರು ನಮಾೆತ್ರಯವರು. ಬಾಯರ ಜಾತ್ರಯವರ ಕ ೈಯಿೆಂದ ಹುೆಂಡಿಗ ತಲುಪ್ೇ ಬದಲು ನಮಾೆತ್ರ ಕ ೈಯಿೆಂದ ಹುೆಂಡಿಗ ಹ ೊೇದ ಿ ನಮಾೆತ್ರಗ
ಒಳ ಳೇದಾಯಾದ ಅೆಂತ ನನನ ನ ೆಂಬ ಕ” ಎೆಂದನವ.
ಅೆಂತೊ ಇೆಂತೊ ಆ ಬಾರಿ ಮೊರು ಲಕ್ಷ ನಗದನುನ ಆಶಿಮಕ ಕ ನೇಡಿ, ಸಿೇನು ಬಚಾವಾಗಿದಾರು. ಈ ಬಾರಿ?
“ಡ ೈರಿಯಲಿನ ಹಸಾಾಕ್ಷರ ನಮಮದ ೇ. ನಮಮನುನ ಜ ೈಲಗ ಅಟ್ಟದ ಬಡುವುದಲಿ” ಎೆಂದ .
“ಸರಿ. ನೇವು ನಮಮ ಆಫೇಸ್ ವಿಳಾಸ ಇಲಿ ಬರ ಯಿರಿ. ಒೆಂದು ಕರಾಮತುಾ ತ ೊೇರಿಸುತ ಾೇನ ” ಎೆಂದರು ಸಿೇನು. ಬರ ದ .
“ಡ ೈರಿ ರೆಂಗಣಣ, ಬಾ ಒಳ್ಗ ” ಎೆಂದರು. ಒಳ್ಬೆಂದ ರೆಂಗಣಣನಗ ನನನ ಚಿೇಟ್ಟಯಿತುಾ “ಬರಿ” ಎೆಂದರು.
ರೆಂಗಣಣ ಮೊರು ಪಾಯರಾಗಾಿಫ್ ಬರ ದ. ಒೆಂದು ್ ೇಟ್ಸ ಸಿೇನುರವರ ಅಕ್ಷರ; ಇನ ೊನೆಂದು ್ ೇಟ್ಸ ನನನ ಅಕ್ಷರ; ಮತ ೊಾೆಂದು ತನನದ ೇ ಅಕ್ಷರ.
“ಈಗ ಹ ೇಳಿ. ಆ ಡ ೈರಿಯನುನ ರೆಂಗಣಣ ಬರ ದನ ೊೇ, ನಾನ ೊೇ?” ಮಿೇಸ ಯಲ ಿೇ ನಕಕರು ಸಿೇನು.
ನಾನು ಮತ ೊಾಮೆಮ ಸ ೊೇಲ ೊಪಿಪದ . 
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ಕ್ಾ ಚಿಲುಮೆ

ರಾಜಯಲಕ್ಷಿಿ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ವಿೇರವರ ಒಬು ಶಕ್ಲಾಶಾಲ ಯುವಕ, ಅವನು ಶಿವವಮಾಪ ಎೆಂಬ ರಾಜನ ಬಳಿಗ ಹ ೊೇಗಿ ತಾನು
ರಾಜನಗ ಸ ೇವಕನಾಗುವ ಆಸ ಹ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡ. ರಾಜನು ಅವನ ಮೆೈಕಟ್ುಟ ಚ್ುರುಕುತನ ನ ೊೇಡಿ ಕ ಲವು
ಪರಿೇಕ್ಷ ಕ ೊಟ್ಟ, ಎಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲೊಿ ಅತುಯತಾಮ ಪಿದಶಪನ ನೇಡಿದ ವಿೇರವರನಗ ರಾಜನ ಆಪಾ
ರಕ್ಷಕನಾಗುವ ಕ ಲಸ ಸಿಕ್ಲಕತು. ಒಮೆಮ ರಾತ್ರಿಯವ ೇಳ ರಾಜನು ಮಲಗಿರಲು ಹ ೊರಗ ಉದಾಯನವನದಲಿ
ಓವಪ ಹ ಣಿಣನ ಅಳ್ುವ ಧ್ವನ ಕ ೇಳಿಸಿತು. ರಾಜನಗೊ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ವಿೇರವರನನುನ ಕಳ್ುಹಿಸಿ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಹ ೇಳಿದ. ಧ್ವನ ಕ ೇಳ್ುವ ಬಳಿಗ ಅವನು ಬೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಕ ಆ ರಾಜಯದ
ರಾಜಯಲಕ್ಷಿಯೊ, ಆಕ ಗ ರಾಜನ ಪಾಿಣಕ ಕ ಗೆಂಡಾೆಂತರ ಬೆಂದರುವುದಾಗಿಯೊ, ಅದಕ ಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ
ದೊರದ ಅಗಿನದ ೇವನಗ ಬಲ ಬ ೇಕ್ಲರುವುದಾಗಿಯೊ ತ್ರಳಿಸಿದಳ್ು.
ಕೊಡಲ ೇ ವಿೇರವರ ತನನ ಸಾಾಮಿಯನುನ ಉಳಿಸುವ ನಷ ಠಯಲಿ ಹಿೆಂದು ಮುೆಂದು ನ ೊೇಡದ ಆಕ ಹ ೇಳಿದ ಸಿಳ್ಕ ಕ ಹ ೊೇಗಿ ಅಗಿನದ ೇವನ
ಬಾಯಿಯೊಳ್ಗ ಪಿವ ೇಶಿಸಿ ಜಿೇವ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದನು. ಬಹಳ್ ಸಮಯ ವಿೇರವರನು ಹಿೆಂತ್ರರುಗದ ಕಾರಣ ರಾಜನೊ ಹ ೊರಬೆಂದು
ಉದಾಯನವನದಲಿದಾ ಹ ಣಣನುನ ವಿಚಾರಲು, ವಿಷಯ ತ್ರಳಿದು ವಿಷಾದದೆಂದ ಅಗಿನದ ೇವನ ಗುಹ ಯ ಬಳಿಗ ಬರುವಷಟರಲಿ ವಿೇರವರನ ಅಗಿನಪಿವ ೇಶ
ಆಗ ೇ ಹ ೊೇಗಿತುಾ.ನಷಾಠವೆಂತನನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ಬ ೇಸರದೆಂದ ರಾಜನೊ ಸಹ ಆತುರದೆಂದ ಅಗಿನಪಿವ ೇಶ ಮಾಡಿ ತನನ ಜಿೇವವನೊನ ತಾಯಗ
ಮಾಡಿಬಟ್ಟನು... ......

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

ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ ನ ಹಿೇಗಿತುಾ: ಇಬುರಲಿ ಯಾರ ತಾಯಗ ದ ೊಡಡದು? ಯಾರು ದುಡುಕ್ಲ ಪಾಿಣ ತಾಯಗ ಮಾಡಿದರು?
ಅದಕ ಕ ವಿಕಿಮನ ಉತಾರ: "ವಿೇರವರನ ತಾಯಗ ತನನ ಸಾಾಮಿಯನುನ ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕತಪವಯನಷ ಠ, ಆದರ ರಾಜನು ತನನ ಪಿಜ ಗಳ್ನುನ ಮರ ತು
ಅಗಿನಪಿವ ೇಶ ಮಾಡಿದುಾ ಅನಗತಯ " ಎೆಂದತುಾ.
ಉತಾರ ಮೆಚಿಚದ ಬ ೇತಾಳ್ "ಅೆಂತಯದಲಿ ಅಗಿನಯು ಯಾರನೊನ ಸುಡದ ೇ ಜಿೇವದಾನ ಮಾಡಿತು,ಅದ ಲಾಿ ರಾಜಯಲಕ್ಷಿಿಯ ಪರಿೇಕ್ಷ , ವಿಕಿಮಾದತಯನ ೇ
ನೇನು ಸರಿಯಾದ ಉತಾರ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ " ಎೆಂದುಹ ೇಳಿ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ ಬಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯಿತು. 

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು
•

ಅಧ್ಪ ಕ್ಲಲ ೊೇ ಅಕ್ಲಕ

ರೆ

•

ಒೆಂದು ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಕ ೊೇಕನಟ್ಸ ಕ್ಲಿೇಮ್

•

ಒೆಂದು ಕ್ಲಲ ೊೇ ಬ ಲಿ

ಸಿ

•

ಚಿಟ್ಟಕ ಉಪುಪ

•

ಯಾಲಕ್ಲಕ 6

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
•

ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯನುನ ಸಣಣಗ ತುರಿದುಅದನುನ ರುಬು ಹಾಲನುನ ಮಾತಿ ತ ಗ ದಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ.

•

1 1/2 ಗೆಂಟ ಯ ಕಾಲ ನ ನ ಸಿದ ಅಕ್ಲಕ,ತ ೆಂಗಿನ ಹಾಲು,ಉಪುಪ,ಬ ಲಿ ಯಾಲಕ್ಲಕ ಎಲಿವನೊನ ರುಬುಕ ೊಳ್ುಳವುದು

•

ಇದನುನ ದಪಪ ತಳ್ದ ಪಾತ ಿಯಲಿ ಒಲ ಯ ಮೆೇಲಟ್ುಟ ಹದವಾಗಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸುತಾಾ ಹಲಾದೆಂತ ಆಡಿಸುತ್ರಾರಿ

•

ತುಪಪ ಸವರಿದ ತಟ ಟಯಲಿ ಸುರಿದು ಗ ೊೇಡೆಂಬ ದಾಿಕ್ಷಿ ಉದುರಿಸಿ, ಬ ಚ್ಚಗಿರುವಾಗಲ ೇ ಚಾಕುವಿನೆಂದ ಚೌಕವಾಗಿ ಕತಾರಿಸಿಡಿ.

•

ಪೂತ್ರಪ ಆರಿದ ನೆಂತರ ತಟ ಟಯಲಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿ ಇಟ್ುಟ ಸವಿಯಿರಿ

ಪಿ
ಕೆ್
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಇನ್ಿ ನ್ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಟಕೆ್ಡ್ನ.

ಒಗ್ಟು

೧. ನಾರಾಯಣ್ ಕಟ್ಟಟಸಿದ ಭಾವಿ, ನಾಲುು ಮ್ಲೆ ಬಾವಿ , ನೀರಿಲಿ, ಮೀನಲಿ
೨. ಕಣಿಣಗೆ ್ತಿತರ , ಕಾಲ್ಲಗೆ ದ್ರ

ಉತ್ತರಕೆು
ಪುಟ ೧೪
ನೆ್ೀಡ್ನ
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ನಮಮಯ ಮನೆಯ ಬಿಸಿ ಭೆ್ೀಜನಕೆ

ಸತ್ವಪೂರಿತ್ ಮಾತ್ುಕತೆಗ್ಳೂ

ಕಾತ್ರದಿೀ ನಾವ್ ಕಾದಿಹೆವು,

ವಯಂಜನವಿಂದು ಆಗಿರಲ್ಲೀ

ಆದರ ಪೂವಷಕ ನಮಾಮಹಾವನವ

ತಿಳಿನಗೆ ಹಾಸಯವು ಬೆರಸಿ ಕಲೆಸಿದ

ಸಿವೀಕರಿಸಿೀ ನಾವ್ ಬಂದಿಹೆವೂ.

ಸವರಗ್ಳೊ ೀಗ್ರವು ನಡುವಿರಲ್ಲೀ

ನಗ್ುಮೊಗ್ದಿಂದಲ್ಲ ಒಳಗ್ಡೆ ಕರೆಯಲು

ನಮಮಯವರಿವಿನ ನುಡ್ನಮುತ್ುತಗ್ಳಾ

ಅದುವೆೀ ತ್ಂಪಿನ ಶರಬತ್್ತ,

ವಿಶೆೀರ್ ಭಕ್ಷ್ಯವು ನಮಗಿರಲ್ಲೀ,

ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕಂಡಾ ಪಿರೀತಿಯ ಭಾವವೆ

ಕೆೀಳುತ್ಲ್ಲರಲ್ ಬಡ್ನಸುತ್ಲ್ಲರುವಾ

ನಮಮ ಮನವಾ ಸೆಳೆದಿತ್್ತ.

ಅಕ್ಷ್ಯ ಪಾತೆರಯು ನಮಗಿರಲ್ಲೀ.

ಸವಛ್ಛ ಮನಸಿನ ವಿಶಾಲ ್ೃದಯವೆ

ಬೆೀಕದು ಭಾಗ್ಯವು ದೆ್ರೆಯಲು ನಮಗೆ

ಅಚಚ ್ಸಿರಿನಾ ಬಾಳೆಲೆಯ್,

ಇಂತ್್ ಸೆ್ಗ್ಸಿನ ಪಾಕಾನಿ

ಜೆೀನನ ಸವಿಯಾ ಕುಶಲೆ್ಪರಿಯೀ

ಅನಂತ್ ತ್ೃಪಿತಯ ತೆೀಗ್ನು ತ್ಂದಿತ್ು

್ಬಬದ್ಟದಾ ಪಾಯಸವೂ.

ನಮಮಯ ಸೆಿೀ್ದ ಪರಮಾನಿ
- ನಾಗ್ಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡ್ನಿ
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ನಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ದಿೀಪ ಬೆಳಗ್ುವೆ ದೆೀವ

ಹಾಲನೆರೆಯುವೆ ದೆೀವ

ನನಿ ಮುಂದೆ

ನನಿ ಮೆೈಗೆ

ತಾಪವೆಲಿವ ಅಳಿಸೆ್

ಬೆ್ಗ್ಸೆ ಭರವಸೆ ಇಳಿಸು

horanadachilume@gmail.com

ಹಾಡಲುಳಿಸುವೆ ದೆೀವ
ನನಿ ಮಹಿಮೆ
ನನಿ ಪೊರೆಯುತ್ಲ್ಲರಲ್ಲ

ನನಿ ತ್ಂದೆ

ನನಿ ಕೆೈಗೆ

ನನಿ ಹಿರಿಮೆ

್್ವನಡುವೆನೆ್ ದೆೀವ

ಹೆ್ನಿ ಕೆ್ಡುವೆನೆ್ ದೆೀವ

ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸುವೆ ದೆೀವ

ನನಿ ಅಡ್ನಗೆ
ಶಾಂತಿ ಸುಖವನು ಕಳಿಸು
ನನಿ ಎಡೆಗೆ

ನನಿವರಿಗೆ

ನನಿ ಗ್ುಡ್ನಗೆ
ಒಳಗ್ಣ್ಣ ತೆರೆಸುವೆಯ

ಇ್ದ ಬಂಧನ ಬಿಡ್ನಸೆ್

ನನಿ ಕುಡ್ನಗೆ

ನನಿ ಮೊರೆಗೆ

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್

ಬಾಿಗ್
ಲೆ್ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲ್ಲಂಕ್
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಪನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚ್ಕ ಕ ಮೊಗುಗ”

ಇವರ “ಅನವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಾರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಥಪಬರುವೆಂತ ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತಾರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಮಮ ಉತಾರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಅಕೆ್ಟೀಬರ್ ೧೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ಆಗ್ಸ್ಟಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ








ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಉತಾರಿಸಿದವರು
ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ್ತಿಷ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು

7-11

ಶಾರದ ಅರವಿಂದ್, ಕೆಂಗೆೀರಿ ಉಪನಗ್ರ
ವತ್ಸಲಾ ದಾವರಕನಾಥ್
ಅನು ಶ್ವರಾಂ, ಸಿಡ್ನಿ
್ರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದೆ್ಲ್ಲ

ಪುಟ - 12

ಪುಟ - 13

೧. ಕನಾಪಟ್ಕದ ಏಕ ೈಕ ಪಾಿಕೃತ್ರಕ ಬಸಿನೇರಿನ ಹ ೊೆಂಡ ಯಾವುದು?
ಇದು ಎಲಿದ .
೨. ತಲಪರಿಗ ಎೆಂದರ ೇನು? ಪಿಮುಖವಾಗಿ ಇವು ಕನಾಪಟ್ಕದ ಯಾವ
ಜಿಲ ಿಯಲಿ ಹ ಚಾಚಗಿ ಕೆಂಡು ಬರುತಾವ ?

ಸರಿ ಉತಾರಕ ಕ ಪುಟ್ ೨೧ ನ ೊೇಡಿ

ಡಾಕಟರ್: ಒೆಂದ ೇ ಸಲ ನಾಲುಕ ಹಲುಿ ಏಕ
ಹ ೊೇಯುಾ?
ಗುೆಂಡ: ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಚ್ಕುಕಲ ಮಾಡಿದುಿ.....
ಡಾಕಟರ್: ಬ ೇಡಾ ಅನ ುೇಕ್ಲತುಾ ಅಲಾಾ?
ಗುೆಂಡ:ಆಯೊಯೇ ತ್ರೆಂದದಾಕ ಕ ಒೆಂದು
ಹ ೊೇಯುಾ,ಬ ೇಡಾ ಅೆಂದದಾಕ ಕ ಇನೊನ ಮೊರು
ಹ ೊೇಯುಾ

ಒಗ್ಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಬೆಲಿದ ಅಚುಚ ೨. ದಿಗ್ಂತ್

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತ್ತರ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆು ಭೆೀಟ್ಟ ಕೆ್ಡ್ನ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ

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

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಪಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕಕಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದನ
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಾರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಾರ ಅದ ಷುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತಾಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ
ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ರಚ್ನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂ್
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ಕಥೆ

ಲ ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕಥೆಯಾದವನು – ಭಾಗ್ ೨

ಅಕಾಕ ತ ೊಗ ೊಳಿಳ, ನಮಗ ೇೆಂತ ನಮಮ ಬ ೇಕರಿ ಸ ೊೇಮಣಣ ಹತಿ ಹ ೇಳಿ ಬಸಿಬಸಿ ರಾಗಿ ಬಸಕ್ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡು ತೆಂದದಾೇನ"
ಅಕಕನಗ ಪೂತ್ರಪ ಗಲಬಲ, ಅಷಾಟಗಿ ಪರಿಚ್ಯವ ೇ ಇಲಿದ ಈ ಹುಡುಗ, ಎಷುಟ ಸಲುಗ ಯಿೆಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ರಾದಾಾನ . ತಮಮನ ಸ ನೇಹಿತ
ಎೆಂದ ೇನ ೊೇ ಗ ೊತುಾ, ಆದರ ಹ ಸರು ಕೊಡ ತ್ರಳಿಯದಲಿ. ಎಷುಟ ಸೆಂಭಾವಿತ ಹುಡುಗ ಎೆಂದು ಮಾರುಹ ೊೇಗಿ, "ಅಯೊಯೇ ಸುಮೆನ ಇದ ಲಾಿ
ಯಾಕಪಾಪ ತರ ೊೇಕ ಕ ಹ ೊೇದ , ಏನಪಾಪ ನನನ ಹ ಸೊಿ", ಎೆಂದರು.
"ಸತ್ರಾೇ ಅೆಂತ ಕರಿೇರಿ ಅಕಕ, ನನೊನ ನಮಮ ತಮಮ ಸದಾ ತರಾನ ಅೆಂದ ೊಕಳಿ. ನೇವು ಬಾಣೆಂತ್ರ ಅೆಂತ ಗ ೊತ್ರಾದೊಾ ಅದು ಹ ೇಗಕಕ ಬರಿಗ ೈಲ
ಬರ ೊೇದು, ಈ ಟ ೈಮ್ ನಲಿ ನಮ್ ಮೆೈಗ ಶಕ್ಲಾ ಬ ೇಕೊೆಂತಾನ ಹ ೇಳಿ ರಾಗಿ ಬಸಕತುಾ ತೆಂದ . ಮುೆಂದನ್ ಸಲ ತುಮಕೊರಿಗ ಹ ೊೇದಾಗ ಇನೊನ
ಜಾಸಿಾೇನ ತತ್ರೇಪನ ಬಡಿ ಅಕಕ".
ಅಕಕ ಹಳ್ಳಕ ಬದಾಾಗಿತುಾ.
"ಅಯೊಯೇ ಅಯೊಯೇ, ಮಗು ನ ೊೇಡ ೊ ಸದಾ, ಎಷುಟ ಮುದಾಾಗಿದ , ಹ ಣಾಣ? ಗೆಂಡಾ? ಸದಾ?"
"ಹ ಣುಣ ಮಗೊನಪಾಪ", ಅಕಕನ ೇ ಉತಾರಿಸಿದರು.
"ಹೌದಾ? ಗೆಂಡ ೇನಾದೊಿ ಆಗಿದಾದ ಿ, ಕೃಷಣ ಅನ ೊನೇದ್ ಬಟ್ುಟ ಬ ೇರ ಯಾವ ಹ ಸುಿ ಇಟ್ಟಟದೊಿ ಮೊೇಸ ಆಗಿಾತುಾ. ಅಷುಟ ಅೆಂದ, ಅಷುಟ ಕಳ ಈ
ಮಗೊಗ , ತಗ ೊೇ ಪುಟ್ಟ ಈ ಬಸಕ್ ಪಾಯಕ ಟ್ಸ ನೆಂಗ ", ಎನುನತಾಾ ಇನೊನ ಕಣೊಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡದ ಮಗುವಿನ ಬಳಿ ಬಸಕತ್ರಾನ ಪ್ಟ್ಟಣವಿಟ್ಟ.
ಆಗಿನೆಂದಲೊ ಅವನನ ನೇ ಗಮನಸುತ್ರಾದಾ ಅಕಕ ಮತಾಷುಟ ಹಳ್ಳಕ ಕ ಜಾರಿದಾರು.
ಅಷಟರಲಿ "ಏನಪಾಪ ಸತಾಯ ಚ ನಾನಗಿದಾೇಯ" ಎನುನತಾಾ ಅಮಮ ಒಳ್ಗಿನೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದರದದಾಲ ಅಕಕನನುನ ಇನೊನ ಒಳ್ಕ ಕೇ ತಳಿಳಬಟ್ಟಟರುತ್ರಾದಾ.
ಅಮಮನನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರಾದಾ ಹಾಗ ಯೇ ನಡುವನುನ ಸೆಂಪೂಣಪ ಬಗಿಗಸಿ ಎರಡೊ ಕ ೈಜ ೊೇಡಿಸಿ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ,
" ಅಮಮ ನಮಮ ಮನಗ ಬೆಂದ ಿ ಆ ಹ ೊರನಾಡಿಗ ೇ ಹ ೊೇದ ಹಾಗ " ಎೆಂದ.
" ಅದ ೇನಪಾಪ ಅದು ಹಾಗ ಹ ೇಳಿಾೇಯಾ" ಅೆಂದುಿ ಅಮಮ.
" ಇನ ನೇನಮಮ ಆಲಿನ ತಾಯಿ ಅನನಪೂಣ ೇಪಶಾರಿೇನ ನ ೊೇಡಿದ ಹಾಗ ಆಗುತ ಾ ನಮಮನನ ನ ೊೇಡಿದ ಿ", ಪರಮ ಭಕಾನೆಂತ ನುಡಿದ.
" ಹೌದೌದು, ನನಗ ಹಸಿವಾದಾಗ ಯಾರನನ ನ ೊೇಡಿದುಿ ಅನನಪೂಣ ೇಪಶಾರಿ ತರ ಕಾಣಾಾರ , ನನಗ ದುಡುಡ ಬ ೇಕಾದಾಗ ಗ ೊರವನಹಳಿಳ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಿ
ತರಾನೊ ಕಾಣಾಾರ ", ನಾನು ರ ೇಗುತಾಾ ನುಡಿದ .
" ಕ ೈಕಾಲು ತ ೊಳ ೂಕೆಂಡು ಬಾಪಪ, ಎಲಿರ ಜ ೊತ ೇಗ ೇ ನೇನೊ ಊಟ್ ಮಾಡುವಿಯೆಂತ ", ಅಮಮ ನುಡಿದರು.
"ಎಲೊಿ ಜ ೊತ ೇನಾ!!, ಮೊದುಿ ಅವನಗ ಬಡಿಸು, ಆಮೆೇಲ ಉಳಿದವದುಪ," ಎೆಂದ .
ಆರು ಜನಕ ಕೆಂದು ಮಾಡಿದಾ ಅನನ ಖಾಲಯಾಗಿ ತಳ್ ಕಾಣುವ ವ ೇಳ ಗ ಸತಯ, " ಅಮಮ ನಮಮ ಕ ೈ ತುೆಂಬಾ ದ ೊಡಡದು, ಇನುನ ನನನ ಕ ೈಲಾಗಲಿ.
ಇೆಂತ ಸ ೊಗಸಾದ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಹುಳಿೇನಾ ಇದೊವಗೊಪ ನಾನ ಲೊಿ ತ್ರೆಂದರಲಲಿ", ಎನುನತಾಾ ಡರ ಿೆಂದು ತ ೇಗಿದ. ಅದೊ ಸುತಾಲನ ಪರಿವ ಯೇ
ಇಲಿದೆಂತ ಐದ ೇ ನಮಿಷದಲಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿದಾ.
" ಅವಸರ ಪಡಬ ೇಡಪಾಪ, ನಧಾನಕ ಕ ತ್ರನುನ, ನಾನು ಬಡಿಸುತ ಾೇನ " ಅೆಂತ ಅಮಮ ಅೆಂದದಾಕ ಕ, " ಆಮಾಮ, ಅನನ ಲಕ್ಷಿಿ ತರ, ಅದಕ ಕ ನಾನು ಅದನನ
ಅಗಿಯೊೇದಲಿ", ಎೆಂದು ಉತಾರಿಸಿದಾ ಭೊಪ.
ಹಿೇಗ ೇ ನಮಮ ಮನ ಯಲಿ ಮಾತಿವಲಿ, ಯಾರ ಮನ ಗ ಹ ೊೇದರೊ ಚ ನಾನಗಿ ನಾಟ್ಕವಾಡುತಾಾ, ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳಿಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಲಿದ ,
ಅವರನುನ ಮರುಳ್ು ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿಶಾಾಸ ಗಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾದಾ.
ಇತ್ರಾೇಚ ಗೆಂತೊ ಅವನ ನಜಸಾರೊಪ ತ್ರಳಿಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದಾ ನನಗ , ಜನರನುನ ಎಷುಟ ಸಲೇಸಾಗಿ ಮೊೇಸ ಮಾಡುತಾಾನ ಎೆಂದು
ಆಶಚಯಪವಾಗುತ್ರಾತುಾ.
ಒೆಂದು ದನ ಶಾೆಂತಮಮತ ಾಯ ಮನ ಯಲಿ ನಡ ದ ಘಟ್ನ ಯನುನ ನೇವು ನ ೊೇಡಬ ೇಕ್ಲತುಾ.
ಅೆಂದು ಕ ಲಸ ಮುಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮನ ಗ ಹ ೊೇಗುವಾಗ, ಎದುರಿಗ ಬೆಂದ ಸತಯ," ಪುಟ್ಟ ನನನ ಕಾಲ ೊೇನ ರಾಮಮೆಂದರದ ಹತಿ ಬಡಿಾೇಯಾ, ಸಾಲಪ
ಕ ಲಾ ಇದ ", ಅೆಂದ. ಅವನಗ ೇನಾದೊಿ ನಮಿಮೆಂದ ಕ ಲಸ ಆಗ ುೇಕ್ಲದ ಿ, ಪುಟ್ಟ, ರಾಜ, ಬೆಂಗಾರಿ ಅೆಂತ ಲಾಿ ಬ ಣ ಣ ಹಚಿಾದಾ. ಸರಿ ನನನ ಸೊಕಟ್ನಪಲಿ
ಕಕ ೊಪೆಂಡು ಹ ೊರಟ . ಗಾೆಂಧಬಜಾರ್ ನ ಸನನಧ ರಸ ಾಯಲಿ ನಮಮ ಶಾೆಂತತ ಾ ಮನ , ಅವರ ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ಯೇ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ನಾನು.
ಅಕಸಾಮ್ ಅವರು ಈಚ ನೆಂತ್ರದಾರ ನಾನು ಅವರನುನ ಮಾತನಾಡಿಸಿಯೇ ಮುೆಂದ ಹ ೊೇಗುತ್ರಾದ ಾ.
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ಅೆಂದು ಸತಯ ಸಾಲಪ ಬ ೇಗ ಬ ೇಗ ನಡಿ ಎೆಂದು ಅವಸರಿಸುತ್ರಾದ.ಾ ಆದರ ಅತ ಾ ನ ೊೇಡಿ ಕರ ದ ೇ ಬಟ್ಟರು. ನಾನು ಒಳ್ ಹ ೊೇಗಲು ಹಿೆಂದ ೇಟ್ು ಹಾಕ್ಲದ .
ಅವರ ಮನ ಯ ಗ ೇಟ್ಟನ ಬಳಿಯೇ ಒಬುರಿಗ ೊಬುರನುನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿ, ಇವನೊ ಅಜ ಪೆಂಟ್ನಲಿ ಇದಾಾನ ಬ ೇಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎೆಂದು ತಪಿಪಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು
ನ ೊೇಡಿದ . ಅಷುಟ ಹ ೊತೊಾ ಅವಸರಿಸುತ್ರಾದಾ ಸತಯ, ಅವರ ಭಜಪರಿ ಮನ , ಅತ ಾಯ ತೊಕದ (?) ವಯಕ್ಲಾತಾ ನ ೊೇಡಿ " ಹಾಗ ೇನಲಿ ಶಾೆಂತತ ಾ,
ನನಗ ೇನೊ ಅವಸರ ಇಲಿ, ಇವನಾಯವಾಗೊಿ ಹಾಗ ೇ, ದ ೊಡ ೊಡೇರಿಗ ಮಯಾಪದ ಕ ೊಡ ೊೇದ್ ಬ ೇಡ ಾೇ? ಬಾರ ೊೇ ಸಾಕು, ಒೆಂದ್ ಹತ್ರನಮಷ
ಮಾತಾಡ ೊಕೆಂಡ್ಸ ಹ ೊೇದಾಿಯುಾ", ಎನುನತಾಾ ಅವನ ೇ ಮುೆಂದ ನಡ ದದಾ. ಸರಿ ವಿಧ ಇಲಿದ ಅವನನುನ ಹಿೆಂಬಾಲಸಿದ .
ಒಳ್ಗ ಪೆಂಚಾೆಂಗ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ್ರದಾ ಗ ೊೇಪಾಲ ಮಾವ, ಅತ ಾಯೊಡನ ಒಳ್ನಡ ದ ಸತಯನನ ನೇ ಒೆಂದು ನಮಿಷ ದಟ್ಟಟಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಇದಾಕ್ಲಕದಾ ಹಾಗ
ಕ ೈಲದಾ ಪೆಂಚಾೆಂಗ ಪಕಕಕ್ಲಕಟ್ುಟ, ದಢಕಕನ ಎದುಾ ನೆಂತು "ಬನನ ಬನನ" ಎೆಂದರು, ಜ ೊತ ಯಲಿದಾ ನನನನುನ ನ ೊೇಡಿ, " ಸದಾ, ಇವರು ನನಗ ಪರಿಚ್ಯ
ಏನ ೊೇ?" ಎೆಂದರು.
" ಹೌದು ಮಾವಾ, ನಾವಿಬುಿ ಒಟ್ಟಟಗ ಕ ಲಾ ಮಾಡ ೊೇದು, ಯಾಕ ಮಾವಾ? ನಮೊಗ ಗ ೊತಾ ಇವನು?" ಅವರ ನಡಳಿಕ ಯಿೆಂದ ಆಶಚಯಪ ಚ್ಕ್ಲತನಾಗಿ
ಕ ೇಳಿದ ?.
ನನನ ಮಾತನುನ ಕಡ ಗಣಿಸಿ ಮಾವ, ಉತುಾಕತ ಯಿೆಂದ " ನೆಂಗ ಗ ೊತಾಾಗಿಿಲ ಾೇನ ಇವರು ಯಾರೊ ಅೆಂತ?", ಎೆಂದು ಅತ ಾಯನುನ ಕ ೇಳಿದರು.
"ಇವರ ಮುಖ ಪರಿಚ್ಯ ಚ ನಾನಗಿ ಇರ ೊೇ ಹಾಗಿದ , ಆಗಿಿೆಂದ ಯೊೇಚ ನ ಮಾಡಿಾದಾೇನ, ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದಾೇನ ಇವರನನ ಅೆಂತ, ಗ ೊತಾಾಗಾನ ೇ ಇಲಾಿೆಂದ ಿ.
ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿ
ದಾೇವಿ ಹ ೇಳಿ?" ಎನುನತಾಾ ಅತ ಾ ಮಾವನನ ನೇ ಪಿಶಿನಸಿದರು.
"ಏ ಮೊನ ನ ಈಶಾರನ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿ ರ್ ೊೇತಾವದ ದನ ಹರಿಕ್ ಮಾಡಿಾದಾ ದಾಸರು ಇವರ ೇ ಅಲ ಾ?", ಮಾವ ಗ ದಾ ಧ್ವನಯಲಿ ನುಡಿದರು.
"ಅಯೊಯೇ ಹೌದಲಾಾ, ನೆಂಗ ಗ ೊತಾಾಗ ಿ ಇಲಿ ನ ೊೇಡಿ, ನೆಂತ ೇ ಇದಾೇರಲಿಪಾಪ ಕೊತ ೊಕೇಳಿ. ಆಹಾ ಅವತಾೆಂತೊ ಅದ ೇನ್ ಕಳ , ಅದ ೇನು ಕೆಂಚಿನ
ಕೆಂಠಾ, ಅಬುಬು ಈ ಚಿಕಕ ವಯಸಿಾಗ ೇ ಅದ ೇನು ಪಾೆಂಡಿತಾಯ, ತುೆಂಬಾ ಸ ೊಗಸಾಗಿತಾಪಪ ನಮಮ ಹರಿಕ್ . ನೇವು ನಮಮನ ೇಗ ಬೆಂದರ ೊೇದು ನಮಮ
ಪುಣಾಯಪಪ".
ನನಗೆಂತೊ ಕಕಾಕಬಕ್ಲಕ. ಅವರುಗಳ್ು ಅದ ೇನ್ ಮಾತಾಡಿಾದಾಾರ ಅೆಂತಾ ಅ್ಾಪನ ಆಗಿಾರಲಲಿ.
"ಅಲ ೊಾೇ ಸದಾ, ಇಷುಟ ದನ ಇವರ ಪರಿಚ್ಯಾನ ೇ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಟಲಿವಲ ೊಿೇ. ಹ ೇಳಾುದಪ ನಮೆಗ, ಈ ತರ ನಮಮ ಸ ನೇಹಿತುಿ ಕ್ಾಕಾಲಕ್ಷ ೇಪ
ಮಾಡಾಾರ ಅೆಂತ, ಪಕಕದಲ ಿೇ ಇರ ೊೇ ನಮಮನ ೇಗ ಊಟ್, ತ್ರೆಂಡಿೇಗ್ ಬನನ ಅೆಂತನಾದೊಿ ಹ ೇಳ್ಬಹುದತುಾ", ಅತ ಾ ಮುೆಂದುವರ ಸಿದಾರು ಮತ ಾ.
" ಅಯೊಯೇ ಅದ ಲಾಿ ಇವನಗ ಗ ೊತಾಾಗ್ ಬ ೇಕಲಿ ಶಾೆಂತತ ಾೇ, ಹ ೊೇಗಿಿ ಬಡಿ ಇನ ೇಲ ನೇವು ಹ ೇಳ ೂೇದ ಬ ೇಡ, ದ ೇವಸಾಿನಕ ಕ ಬೆಂದಾಗಲ ಲಿ,
ನಾನ ೇ ನಮಮನ ೇಗ ಬೆಂದು ಬಡಿಾೇನ".
" ಹಾಗ ೇ ಮಾಡಿೇಪಪ ನೇವು, ಸದಾ ನಮೊೆತ ಇಲ ೇಪ ಬ ೇಕೊೆಂತ ೇನಲಿ, ಯಾವಾಗ ಬ ೇಕಾದುಿ ಬನನ, ಏನ ೊೇ ನಮ್ ಪುಣಯ."
ನನಗ ಮೆೈಯಲಾಿ ಉರಿಯುತ್ರಾತುಾ. ಎಷುಟ ನಾಟ್ಕ ಆಡಾಾ ಇದಾಾನ ಇವನು. ದ ೇವುಿ ದೆಂಡುಿ ಅೆಂತ ಅತ್ರಯಾಗಿ ನೆಂಬ ೊೇ ಇವರು ನಾನು ಏನ ೇ
ಹ ೇಳಿದುಿ ಕೊಡ ನೆಂಬಲಿ. ಇಲ ಾೇ ಇದುಿ ಕೊಡ ಇವನಾಡ ೊೇ ಬ ಣ ಯ
ಣ ೆಂತ
ಮಾತುಗಳ್ನನ ನೆಂಬದ ೇ ಇರ ೊೇರು ತುೆಂಬಾನ ೇ ಕಮಿಮ.
" ಇವನು ಹರಿಕ್ ಬ ೇರ ಮಾಡಾಾನಾ? ಈ ವ ೇಷ ಹಾಕ ೊೇದು ಯಾವಾಗಿೆಂದ ಶುರು ಮಾಡ ೊಕೆಂಡ? ನ ಟ್ಟಗ ಒೆಂದು ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಲಿ ಆ
ದ ೇವರಿಗ , ಬ ೇಕ್ಲದ ಿ ಹರಿಕ್ ಮಾಡಿ ದ ೇವಸಾಿನದ ದುಡಡನ್ ಕೊಡ ಲಪಟಾಯಿಸಾಾನ ಈ ಕ ೊರಮ," ಅೆಂತ ನಾನು ಯೊೇಚ ನ ಮಾಡಿಾದ ಿ, ಅತ ಾ
ಮಾವ ಅವನ ಹತಿ ಒೆಂದು ದ ೇವರನಾಮ ಹಾಡಿ ಅೆಂತ ಬಲವೆಂತ ಮಾಡಿಾದುಿ.
" ಇಲಿ ಅತ ಾ ಹ ೊರಡ ುೇಕು ಈಗಾಗ ಿೇ ಸಾಕಷುಟ ಹ ೊತಾಾಗಿದ , ಅವನು ಬ ೇರ ಯಾವಾೇ ಕ ಲಾ ಇದ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಿಾದ,ಾ ನಡಿಯೊೇ ಸತಯ ಹ ೊತಾಾಗಾಾ ಇದ ,"
ಎನುನತಾಾ ಅವನನೊನ ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊರಡಲು ನ ೊೇಡಿದ .
"ಅತ ಾ ಕ ೇಳಿದ ಮೆೇಲ ಹಾಡುಹ ೇಳ್ಲಾಿ ಅೆಂತ ಹ ೇಳ್ಕ ಕ ಹ ೇಗ ೊೇ ಬಾಯಿಬರುತ ?ಾ ದ ೇವಸಾಿನದಲಿರ ೊೇ ಆ ದ ೇವರ ಮುೆಂದ ಹಾಡ ಾ ಇದೊಿ
ಪರವಾಗಿಲಿ, ಆದ ಿ ದ ೇವಿೆಂತ ಈ ದ ೊಡ ೊಡೇರ ಮುೆಂದ ನಾನು ಹಾಡ ಾ ಇರಲಿ," ಎನುನತಾಾ, ಗ ೊೇಡ ಯ ಮೆೇಲದಾ ವ ೆಂಕಟ ೇಶಾರನ ಚಿತಿವನ ನೇ
ನ ೊೇಡುತಾ ' ಪಿಭೊಜಿೇ ಬಾಲಾಜಿೇ,' ಎೆಂದು ಸುಶಾಿವಯವಾಗಿ ಹಾಡಲಾರೆಂಭಿಸಿಯೇ ಬಟ್ಟ.
ಆವನ ಮೆೇಲ ಎಷ ಟೇ ಕ ೊೇಪವಿದಾರೊ, ಅವನ ಹಾಡು ಮೆೈಮರ ಯುವೆಂತ ಮಾಡಿತುಾ. ಅವನ ಹಾವ ಭಾವಗಳ್ೆಂತೊ ನುರಿತ ಸೆಂಗಿೇತಗಾರರೊ
ನಾಚ್ುವೆಂತ್ರತುಾ. ಹಾಡು ಮುಗಿಯುವ ವ ೇಳ ಗ ಆವನ ಕಣುಣಗಳ್ಲಿ ದಳ್ದಳ್ ನೇರಿಳಿಯುತ್ರಾತುಾ. ಅತ ಾ ಮಾವ ಮೊಕರಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಟ್ಟಟದಾರು.
ಕಚಿೇಪಫನೆಂದ ಕಣುಣಗಳ್ನ ೊನರ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಾ, ಸತಯ, "ಇನುನ ಹ ೊರಡ ೊೇಣಾ ಸದಾ," ಎೆಂದ.
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" ಅಯೊಯೇ, ಯಾಕ ಹಾಗ ೇ ಹ ೊರಡ ೊೇದು, ತ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದ , ತ್ರೆಂದ ೊಕೆಂಡ್ಸ ಹ ೊರಡಿ," ಎನುನತಾಾ ಅತ ಾ ಎದುಾ ಒಳ್ ನಡ ದರು.
ಒೆಂದು ಕಾಫ ದ ೊರಕ್ಲಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದೊ ಕಷಟವಾದ ಅತ ಾಯ ಮನ ಯಲಿ ದ ೊಡಡ ತಟ ಟಯ ತುೆಂಬಾ ಬಸಿಬಸಿ ಪೂರಿ ಸಾಗು ಬೆಂದಾಗ " ತ್ರಮಮಪಾಪ,
ಎಲಾಿ ನನನ ದಯ", ಎನುನತಾಾ ನನನ ಕಡ ಗ ಕ ೊೆಂಕು ನಗ ಬೇರಿ, ಹ ೊಟ ಟಗಿಳಿಸಲಾರೆಂಭಿಸಿದಾ.
"ನೇವ ೇನ ೇ ಹ ೇಳಿ ಮಾವ, ಈ ಬಾಿಹಮಣ ಜನಮ ಪಡ ಯಕ ಕ ಅದ ಷುಟ ಪುಣಯ ಮಾಡಿದಾೇವೇ ನಾವು, ಆ ದ ೇವರ ಸ ೇವ , ಇೆಂತಾ ಸ ೊಗಸಾದ ಊಟ್,
ಎಲಾಿ ಏಳ ೇಳ್ು ಜನಮದ ಪುಣಯ," ಎನುನವ ಮಾತುಗಳ್ು ಬ ೇರ .
ಆಮೆೇಲ ಅತ ಾಯ ಮನ ಗ ನಾನರಲ, ಇಲಿದರಲ ಅವನು ಹ ೊೇಗಿಬರಲಾೆಂಭಿಸಿದಾ. ದ ೇವಸಾಿನದೆಂದ ಪಿಸಾದ, ದ ೇವರ ತಟ ಟಯಿೆಂದಲ ೇ ನಮಗ
ನ ೇರವಾಗಿ ತೆಂದರುವ ಎೆಂದು ಚ್ೊರುಪಾರು ಅವರ ಕ ೈಗಿತುಾ, ಅವರ ಕ ೈಯಿಯೆಂದ ಚ ನಾನಗಿ ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊೇಗುತ್ರಾದ.ಾ
ಅತ ,ಾ ಮುೆಂಚಿನೆಂತ ನನನನುನ ನ ೊೇಡಿ ಒಳ್ಗ ಬಾ ಎನುನವ ಬದಲು, ಎಲಿ ಸತಯ ಬರಲಲಿವ ೇ ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿದಾರು.
ಇದು ನನನ ಕ್ ಮಾತಿವಾಗಿರಲಲಿ. ನನನ ಹಲವಾರು ಸ ನೇಹಿತರದೊ ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಕ್ ಗಳ್ು ಕ ೇಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿತುಾ. ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕಡ ಯೊ
ಅವರ ಬಲಹಿೇನತ ಯ ಸುಳಿವನುನ ಹಿಡಿದು, ಅದಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ವ ೇಷ ಧ್ರಿಸುತ್ರಾದ.ಾ
ವಯೊೇಸಹಜವಾದ ಮೆಂಡಿ ನ ೊೇವಿನೆಂದ ನರಳ್ುತ್ರಾದಾ ಬಾಲುವಿನ ಅಜಿೆಗ , ತನನ ತಾತ ಆಯುವ ೇಪದದ ಪೆಂಡಿತರು, ತಾನೊ ಕೊಡ ಸಣಣಪುಟ್ಟ
ಔಷಧ್ಗಳ್ನುನ ಕ ೊಡಬಲ ಿನ ೆಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡು, ನಯವಾದ ಮಾತುಗಳಿೆಂದ ಅವರ ವಿಶಾಾಸಗಳಿಸಿದಾ. ಅವರ ಮನ ಗ ಆಗಾಗ ಗ ಹ ೊೇಗುತಾಾ,
ಯಾವುದ ೊೇ ತ ೈಲದೆಂದ ಅಜಿೆಯ ಕಾಲುಗಳ್ನುನ ನೇವುತಾಾ, ಅವರ ಕಾಲುನ ೊೇವು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಆಶಾಾಸನ ನೇಡುತ್ರಾದಾ. ಅಜಿೆ ಅವರ
ಕಾಲುನ ೊೇವಿನ ಜ ೊತ ಗ ೇ, ಇತರ ನ ೊೇವುಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾತುಾ. ಆಸಕ್ಲಾಯಿೆಂದ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವೆಂತ ನಟ್ಟಸುತಾಾ, ತನನ ಗಮನವನ ನಲಾಿ
ಒಳ್ಗಿನೆಂದ ಬರಬಹುದಾದ ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರನಸುಗಳ್ ಕಡ ಗ ಹರಿಯಬಟ್ಟಟರುತ್ರಾದ.ಾ ಹ ೊರಡುವ ಮುನನ ಅಜಿೆಯ ಕ ೈಯಿಯೆಂದ ಪುಡಿಗಾಸನುನ ಕೊಡ
ಗಿಟ್ಟಟಸಿಕ ೊಳ್ಳದ ಬಡುತ್ರಾರಲಲಿ.
ಅವನ ಬಲ ಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸಮಯಕ ಕ ತಕಕೆಂತ ಅಲೆಂಕಾರವನೊನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾದಾ. ಇಪಪತ ಾರಡು-ಇಪಪತಾಮೊರು
ವಷಪಗಳಾದರೊ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಮುದುಾಮುದಾಾದ ಎಳ ಯ ಮಗುವಿನ ಮುಗಧ ಮುಖ, ಅದಕ ಕ ತ ಳ್ುವಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಲ ೇಪನ, ಹುಬುುಗಳ್ ನಡುವ
ಹ ೆಂಗಸರಿಡುವೆಂತ ಕುೆಂಕುಮ. ಚ ನಾನಗಿ ಎಣ ಣ ಹಚಿಚ, ಒಪಾಪಗಿ ಬಾಚಿದ ತಲ . ಶುಭಿವಾಗಿ ಒಗ ದು ಇಸಿರ ಮಾಡಿದ ಬಟ ಟಗಳ್ು.
ಅದೊ ಆವನು, ಮನ ಯಲಿ ಹಿರಿಯ ಗೆಂಡಸರು ಇಲಿದ ಸಮಯ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡ ೇ ಲಗ ಗ ಹಾಕುತ್ರಾದಾ. ಹಾಗ ೆಂದು ಅವನು ಕಳ್ಳತನವಾಗಲೇ, ಅಥವಾ
ಹಿೆಂಸಾಚಾರವಾಗಲೇ ನಡ ಸುತ್ರಾರಲಲಿ. ಆದರ ಸುಳ್ುಳ, ಮೊೇಸ, ನಯವೆಂಚ್ಕತನಗಳ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷುಟ ಹಾನ ಮಾಡಿಬಡುತ್ರಾದ.ಾ
ಬಾಲುವಿನ ಅಜಿೆಯ ಮೆಂಡಿ ನ ೊೇವು ಹ ೊೇಗುವುದಕ ಕ ಮುೆಂಚ ಯೇ ಅಜಿೆಯೇ ಹ ೊೇಗಿಬಟ್ಟಟತುಾ. ಸತಯನ ಔಷಧ್ದ ಪಿಭಾವ ಗುಟಾಟಗಿಯೇ ಉಳಿದು
ಹ ೊೇಯಿತು.
ನಮಮ ಇನ ೊನಬು ಸ ನೇಹಿತ ನರ ೇೆಂದಿನ ಮನ ಯಲಿ ನಡ ದ ಇನ ೊನೆಂದು ಕ್ ಕ ೇಳಿ. ಒಮೊಮಮೆಮ ಭಾನುವಾರಗಳ್ೆಂದು ಅವರ ಮನ ಗ ನಾನೊ,
ಸತಯ, ಮುಕುೆಂದ ಮುೆಂತಾದವರು ಹ ೊೇಗಿ ಅವರ ಮನ ಯ ಬಳಿ ಇದಾ ಹರಿಲಕ್ಷಿಿ ಚಿತಿಮೆಂದರದಲಿ ಸಿನ ಮಾಗ ಹ ೊೇಗುತ್ರಾದ ಾವು.
ಅಕಸಾಮ್ ಊಟ್ದ ಸಮಯವಾಗಿದಾರೊ ಸಹ, ನರ ೇೆಂದಿನ ತಾಯಿ ನಮಮನುನ ಊಟ್ ಮಾಡುವೆಂತ ಹ ೇಳ್ುತ್ರಾರಲಲಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
ಭಾನುವಾರಗಳ್ೆಂದು ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ಏನಾದರೊ ಮಾೆಂಸಾಹಾರದ ಅಡುಗ ಇದ ಾೇ ಇರುತ್ರಾತುಾ. ಹಾಲು ಹಣುಣ ಏನಾದರೊ ಕ ೊಟ್ುಟ
ಉಪಚ್ರಿಸುತ್ರಾದರ
ಾ ು.
ಬ ೇರ ಯ ದನಗಳ್ಲಾಿದರ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪೂರಿ, ದ ೊೇಸ ಇತಾಯದ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ನುನ ನಾವು ಇಷಟಪಟ ಟೇ ತ್ರನುನತ್ರಾದ ಾವು.
ಒೆಂದು ದನ ಮಧಾಯನಹದ ವ ೇಳ ಯಲಿ ಸತಯನ ೊಬುನ ೇ ಅವರ ಮನ ಗ ಹ ೊೇದ.
" ಎಲಿಮಮ ನರ ೇೆಂದಿ ಇಲಾಾ?".
" ಇಲಿಪಪ ಯಾದ ೊೇಪ ಫ ಿೆಂಡ್ಸ ಮದ ಾ ಅೆಂತ ಹ ೊೇಗಿದಾಾನಲಿ, ಯಾಕ ನೇನು ಹ ೊೇಗಿಿಲಾಾ?"
"ಅಯೊಯೇ, ಹೌದಲಾಾ, ಅವನು ಮದ ಾಗ ಹ ೊೇಗಿತಾಪನ ಅನ ೊನೇದನ ಮತ ೇಪ ಬಟ್ಟಟದ .ಾ ಇಲಪ ಬಡಿ ಅಮಮ, ನಮಮನ ಏನು ಹ ೊಸದ ನನಗ ? ತಗ ೊಳಿಳ
ಆಮಮ ಈ ಹೊವು ಮತ ಾ ಸಾಲಪ ತ್ರೆಂಡಿ ತೆಂದದಾೇನ".
"ಅಯೊಯೇ ಯಾಕಪಾಪ ಇದು , ಪಿತ್ರ ಸಲ ಬೆಂದಾಗೊಿ ಏನ ೊೇ ಒೆಂದು ತತಾಪನ ೇ ಇತ್ರೇಪಯ?"
"ಆಮಮ ನಮಮನ ೇಗಲ ಾ ಇನಾಯರ ಮನ ಗ ತ ೊಗ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿಿ ಹ ೇಳಿ, ಅಮಾಮ,ಇದನೊನ ತ ೊಗ ೊಳಿಳ", ಮತ ೊಾೆಂದು ಚಿೇಲವನೊನ ಅವರ ಕ ೈಗ
ಕ ೊಡಲು ಹ ೊೇದ ಸತಯ.
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"ಏನಪಾಪ ಅದು?" ಅನುಮಾನದೆಂದ ಕ ೇಳಿದಾರು ನರ ೇೆಂದಿನ ತಾಯಿ.
" ಅಮಾಮ , ಪಿತ್ರ ಸಲ ನಮಮನ ೇಗ ಬೆಂದಾಗೊಿ ನಮಮ ಕ ೈ ಊಟ್ ತ್ರನನಬ ೇಕ ೆಂದು ತುೆಂಬಾ ಆಸ ಯಾಗುತಾಮಮ. ನನಗೆಂತೊ ನಮಮ ಆ ಸಾರಾನ ೇ
ಇಲ ಾ ಇರ ೊೇ ಪುಳಾಚರ್ ಊಟ್ ತ್ರೆಂದೊ ತ್ರೆಂದೊ ಬಾಯಲಾಿ ಸತ ೇಾ ಹ ೊೇಗಿದ . ಅದಕ ಕ ಇವತುಾ ಮಾೆಂಸದೊಟ್ ತ್ರನನ ಬ ೇಕು ಅೆಂತ ತ್ರೇಮಾಪನ
ಮಾಡಿಬಟ್ಟಟದಾೇನ, ಅದಕ ಕ.." ಒೆಂದ ೇ ಉಸುರಿಗ ಹ ೇಳಿ ನಲಿಸಿ ಅವರ ಮುಖವನ ನೇ ನ ೊೇಡಿದ .
ಅವನ ಒೆಂದ ೇ ಸಮನಾದ ಬಡಬಡಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಪವಾಗದ ಕುತೊಹಲದೆಂದ ಅವನನ ನೇ ನ ೊೇಡುತ್ರಾದಾರು.
ಅವರು ಏನೊ ಉತಾರಿಸದದಾಾಗ ಅವನ ೇ ನಧಾನವಾಗಿ ಮುೆಂದುವರ ಸಿದ," ಅದೊ ತ್ರೆಂದ ಿ ನಮಮ ಕ ೈಯಲಿ ಮಾಡಿದ ಾೇ ತ್ರನನಬ ೇಕು ಅೆಂದ ೊಕೆಂಡೊ
ಬಟ್ಟಟದಾೇನ. ತಗ ೊಳಿಳ ಆಮಮ ನೇವು ಯಾವಾಗೊಿ ತರ ೊೇ ಅೆಂಗಡಿಯಿೆಂದಾನ ೇ ತೆಂದದಾೇನ, ನೇವು ಏನ್ ಮಾಡಿಾರ ೊೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಆಮಮ.....,
ನಮಗ ತ ೊೆಂದರ ಕ ೊಡಿಾದಾೇನ ಅನುಾತ ಾ."
"ನನಗ ಊಟ್ ಹಾಕ ೊೇದು ನನಗ ೇನು ತ ೊೆಂದರ ಅಲಿಪಪ, ಆದರ ನೇನು ಮಾಡಾಾ ಇರ ೊೇದು ಚ ನಾನಗಿಲಿ, ನನಗಿಷಾಟನೊ ಆಗಿಾಲಿ. ಈ ತರ ಎಲಾಿ
ನೇನು ನಮಮ ತೆಂದ ತಾಯಿೇಗ ಮೊೇಸ ಮಾಡಾುದುಪ. ಬ ೇಕ್ಲದ ಿ ನೇವು ತ್ರನ ೊನೇ ಊಟಾನ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಾೇನ, ಹ ೊಟ ಟ ತುೆಂಬಾ ತ್ರನುನ, ಆದ ಿ
ಇನ ೊನೆಂದಾಲ ಹಿೇಗ ಲಾಿ ಮಾಡ ುೇಡ". ನರ ೇಶನ ತಾಯಿ ಕಟ್ುಟನಟಾಟಗಿ ನುಡಿದು ಕಳಿಸಿದಾರು
********
ಹಲವಾರು ಕಡ ಸ ನೇಹಿತರ ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಅವನ ಈ ಆಟ್ ಪುನರಾವತಪನ ಯಾಗಿತುಾ. ಹಲವರು ಅಯೊಯೇ ಪಾಪ ಎೆಂದು ಅವನು ಕ ೇಳಿದಾನುನ ಮಾಡಿ
ಹಾಕ್ಲದಾರ , ಆವನ ಬಗ ಗ ಗ ೊತ್ರಾದಾ ಕ ಲವರು ಮತ ೊಾಮೆಮ ಮನ ಯ ಕಡ ತಲ ಹಾಕ್ಲದರ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಕಳ್ುಹಿಸುವುದಾಗಿ, ಬ ೈದು ಅಟ್ುಟತ್ರಾದಾರು.
ಹಾಗ ಬ ೈದು ಕಳ್ುಹಿಸಿದವರನುನ, ಕುಡಿದು ಬೆಂದು ಕ ಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿೆಂದನೆಂದಸುತ್ರಾದಾ. ಈ ನಡುವಿಗೆಂತೊ ಅವನ ನಡವಳಿಕ ಮೆೇರ ಮಿೇರುತ್ರಾತುಾ.
ಅವನಗ ಅತ್ರೇ ಹತ್ರಾರದ ಸ ನೇಹಿತನಾಗಿದಾ ನನಗ , ಏನಾಯಿತು ಇವನಗ , ಯಾಕ ಹಿೇಗಾಡುತ್ರಾದಾಾನ ಎೆಂದು ಯೊೇಚ್ನ ಯಾಗುತ್ರಾತುಾ.
ಅವನ ೊಡನ ಮಾತನಾಡಿದರ , ತನನ ತಪಪನ ನಲಾಿ ಒಪಿಪಕ ೊೆಂಡು," ಹೌದು, ನನಗ ೇನ ೊೇ ಆಗಿಬಟ್ಟಟದ , ಸಾೆಂತ ಕೆಂಟ ೊಿೇಲ್ ನಲಿ ಇರಲು ಆಗುತಾಲ ೇ
ಇಲಿ. ಏನ ೊೇ ನನನೆಂತ ಸ ನೇಹಿತ ಇರ ೊೇ ಹ ೊತ್ರಾಗ ನನಗ ಬುದಧ ಹ ೇಳಿಾೇಯ. ಇನುನ ಮುೆಂದ ಕೊಡ ಇದ ೇ ತರ ನೇನು ನನಗ ಅವಾಗಾವಾಗ
ಎಚ್ಚರಿಕ ಕ ೊಡಾಾ ಇರು ಪುಟ್ಟ, ಆದಷುಟ ತ್ರದ ೊಕಳ್ಕ ಕ ಪಿಯತನ ಪಡಿಾೇನ," ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ, ಬಹಳ್ ಸಭಯಸಿನ ಹಾಗ ವತ್ರಪಸುತ್ರಾದಾ. ಎಲಿರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ
ಕ ೇಳಿ, ಆ ನೆಂತರ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ರಾದಾ.
ಆದರ ಒೆಂದ ರಡು ಸಲ ಮಾತಿ, ಆಮೆೇಲ ಅದೊ ನೆಂತು ಹ ೊೇಯಿತು. ನಾನ ೇನಾದರೊ ಬುದಧ ಹ ೇಳ್ಲು ಹ ೊೇದರ ,
" ನೇನು ಬಡು ಬದುಕಕ ಕ ಗ ೊತ್ರಾಲ ಾ ಇರ ೊೇನು, ಈಗಿನ ಕಾಲಾಲಿ ಮೊೇಸ, ನಾಟ್ಕ ಇವುಗಳ್ು ಇದ ಿೇನ ಬದಕಕಾಕಗ ೊೇದು."
"ಅಲ ೊಾೇ ನಜವಾಗೊಿ ಎಷ ೊಟೆಂದು ಬುದಧವೆಂತ್ರಕ ಇದ ನೆಂಗ . ಆ ಬುದಧವೆಂತ್ರಕ ೇನ ಒಳ ಳೇ ರಿೇತ್ರನಲಿ ಬಳ್ಸ ೊಕೆಂಡ ಿ ನಮೆಮಲಿರಿಗಿೆಂತ
ಚ ನಾನಗಿರಬಹುದು ನೇನು."
"ಈಗ ೇನಾಗಿದಾೇನ, ನಮೆಮಲಿರಿಗಿೆಂತ ಚ ನಾನಗ ೇ ಇದಾೇನ, ಬುದಧವೆಂತ್ರಕ ೇನೊ ಚ ನಾನಗ ಬಳ್ಸ ೊಕಳಾಾನೊ ಇದಾೇನ."
"ಈ ತರ ಎಲುಿಗೊ ಮೊೇಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಉದಾಾರ ಆಗಿಾೇಯ ನೇನು, ಒಳ ಳ ಕ ಲಾ ಇದ , ಒಳ ಳ ಸೆಂಪಾದ ನ ಇದ . ಬ ೇಡ ಅೆಂದ ಿ ನಮಮದ ೇ ಫಾಯಕಟರಿ
ಇದ ಆಲಾಾ, ಅಲ ಿೇ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡ ೊಕೇ".
"ಅಲಿ ಹ ೊೇದ ಿ ಏನೊ ಸಿಗಲಿ, ನಮಮಪಪ ಕ ೊಡ ೊೇ ಚ್ೊರ ೊೇಪಾರ ೊೇ ಪುಡಿಗಾಸ ,ಗ ಅವನು ಹ ೇಳ್ಾೆಂಗ ಕ ೇಳ ೂಕೆಂಡು ಬದಾಬ ೇಪಕು. ಇಲಾಿದ ಿ ಬರ ೊೇ
ಸೆಂಬಳ್ದ ಜ ೊತ ಗ , ಮೆೇಲಾೆಂಪಾದ ನೇನೊ ಚ ನಾನಗ ಆಗುತ ಾ. ಹ ೇಗ್ ಮಜಾ ಮಾಡುಹುದು ಅೆಂತ್ರೇಯಾ?", ಮಾತು ನಲಿಸಿದ ಸತಯ. ಮತ ಾ ಮೆತಾಗ
ಹತ್ರಾರ ಬೆಂದು ಮೆಲುಧ್ವನಯಲಿ, "ನೆಂಗ ಒೆಂದು ವಿಷಯ ಹ ೇಳಿಾೇನ, ಯಾಗೊಪ ಈಗ ಿ ಹ ೇಳ್ಕ ಕ ಹ ೊೇಗ ುೇಡ. ಮದ ಾ ಮಾಡ ೊಕಳ ೂಳೇಕ ಕ ಒೆಂದು ಹುಡಿಗ
ನ ೊೇಡ ೊಕೆಂಡಿದಾೇನ, ಸೌಮಯ ಅೆಂತ ಹ ಸುಿ. ಬಾಯೆಂಕನಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಾಾಳ . ಮಾತುಕತ ೇನೊ ಆಗಿದ . ಲಗನಪತ್ರಿಕ ಆಗ ೊೇದ ೊೆಂದ್ ಬಾಕ್ಲ ಅಷ ಟ.
ನನ ೊನಬುನನುನ ಕರಿೇತ್ರನ, ಬರಬ ೇಕು ನೇನು".
ನನಗೆಂತೊ ಇದು ವಿದುಯಧಾಘಾತದೆಂತ ಇತುಾ.
"ನೇನು ಮದ ಾ ಮಾಡ ೊಕೇತ್ರದಾೇಯಾ? ನಮಮ ಅಪಪ ಅಮಮ ನೆಂಗ ಈಗಲ ೇ ಹ ಣುಣ ಹುಡುಕ್ಲ ಮದ ಾ ಮಾಡಿಾದಾಾರಾ.?"
"ಅವರಿಗ ಇನೊನ ಹ ೇಳಿಲಿ. ನಾನ ೇ ಹುಡುಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಿದಾೇನ. ಮದ ಾಗ ಮುೆಂಚ ಹ ೇಳಿಾೇನ. ಇಲಾಿೆಂದ ಿ ಅವರ ನನನ ಮದ ಾಗ ಕಲುಿ ಹಾಕ್ಲ ಬಡಾಾರ ".

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 18

"ಅಲ ೊಾೇ, ಆ ಹುಡುಗಿಗ ಅಪಪ ಅಮಮ ಇಲಾಾ, ನಮಮ ಮನ ಯವರನ ನ ನ ೊೇಡಿಾೇರ ಅದು ಹ ೇಗ ನನಗ ಹ ಣುಣ ಕ ೊಡ ೊೇದಕ ಕ ಒಪ್ಕೆಂಡಿದಾಾರ ? ಮಾತು
ಕತ ಗ ದ ೊಡ ೊಡೇರು ಇರ ೊೇದು ಬ ೇಡವೆಂತ. ಬ ೇಡ ಕಾಣ ೊೇ, ಒೆಂದು ಹುಡುಗಿಗ ಮೊೇಸ ಮಾಡಿ, ಬಾಳ್ು ಹಾಳಾಮಡ ುೇಡ".
"ಯಾಕ , ನೆಂಗ ಹುಡುಗಿ ಕ ೊಡಲಾಿ ಅನನಕ ಕ ಏನಾಗಿದ . ನ ೊೇಡಕ ಕ ಚ ನಾನಗಿಲಾಾ, ಕ ಲಾ ಇಲಾಾ. ಯಾವೇನಾದುಿ ಏನಾದುಿ ಮಾತಾಡಿದ ಿ
ನರಸಿೆಂಹನ ತರ ಎದ ಬಗ ದು ಬಡಿಾೇನ ಅಷ ಟ".
ಮತ ಾ ಇದಾಕ್ಲಕದಾ ಹಾಗ ವರ ಕ ೊಡುವ ದ ೇವರ ಪಿತ್ರಮೆಯೆಂತ ನೆಂತು, " ಭಕಾ, ನೇನು ನನನ ಪಾಿಣ ಸ ನೇಹಿತ, ಅದಕಾಕಗಿ ನಾನು ನನಗ
ವರವೆಂದನುನ ದಯಪಾಲಸುತ ಾೇನ . ನನನೆಂದ ನನಗ ಎೆಂದಗೊ ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗದು, ಮೊೇಸವೂ ಆಗದು, ನೇನು ಸಹಾಯಕಾಕಗಿ ಕರ ದರ
ನಾನ ಲಿದಾರೊ ಓಡಿಬರುವ ", ಎೆಂದು ಗೆಂಭಿೇರ ಧ್ನಯಲಿ ನುಡಿದು ನನನ ತಲ ಯ ಮೆೇಲ ಹರಸುವೆಂತ ಅವನ ಕ ೈಗಳ್ನನಟ್ುಟ, ಜ ೊೇರಾಗಿ ನಗುತಾಾ
ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತಾಾ ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ುಹ ೊೇಗಿದಾ.
ಸತಯನ ಆಲ ೊೇಚ್ನ ಯಲಿ ತಲಿೇನನಾಗಿ ನಡ ದದಾ ನನಗ , ಮದುವ ಮನ ಯ ಕಲರವದೆಂದ, ಛತಿದ ಹತ್ರಾರ ಬೆಂದದ ೇಾ ನ ೆಂಬ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಅಮಮ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಕುಳಿತ್ರದಾರು. ನನನದೊ ಊಟ್ವಾದ ಕೊಡಲ ೇ ಹ ೊರಟ ವು. ತುಮಕೊರಿನೆಂದ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿಗ ರ ೈಲನಲಿ ಹ ೊೇಗಿ ಹಲವಾರು
ವಷಪಗಳ ೇ ಆಗಿದಾ ವು. ಆಟ ೊೇದಲಿ ಸ ಟೇಷನ್ ಗ ಹ ೊೇಗಿ, ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಪಾಯಸ ೆಂಜರ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ ವು.
ಅಮಮ,"ಸಿಕ್ಲಕದಾನ ೇನು ಸತಯ, ಅವರ ಅಪಪ ಅಮಮ ಇದಾರ ೇನು? ಮಾತನಾಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಾಯ?" ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದುಿ.
"ಅವನು ಇರಲಲಿ, ಅವನ ಅಪಪ ಅಮಮನನ ಮಾತಾನಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದ , ಅವನು ಎಲಿದಾಾನ ಅೆಂತ ಅವರಿಗೊ ಗ ೊತ್ರಾಲಿ...," ಎನುನತಾಾ ನಡ ದ
ವಿಷಯವನುನ ಚ್ುಟ್ುಕಾಗಿ ಹ ೇಳಿದ .
"ಪಾಪ, ಮೊದಲಗ ಎಷುಟ ಒಳ ಳ ಹುಡುಗ ಆಗಿದಾ, ಏನಾಯೊಾೇ?", ಎನುನತಾಲ ೇ ಅಮಮ ನದ ಾಯ ಮೆಂಪರಿಗ ಜಾರಿದರು.
"ಹೌದು ಎಷುಟ ಒಳ ಳಯ ಹುಡುಗನಾಗಿದಾ," ರ ೈಲು ಮುೆಂದ ಸಾಗಿದೆಂತ , ನನನ ನ ನಪುಗಳ್ು ಮತ ಾ ಸತಯನ ಹಿೆಂದ ಓಡಿತುಾ.
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ನೆನಪು

ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ನೆನಪು !!!

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ

ಈಗಿೇಗ Instragram ಮತುಾ ಫ ೇಸುುಕ್ ನಲಿ ಗಳಿಗ ಗ ಒೆಂದು, ಹ ೊಸಹ ೊಸದಾಗಿ ಫೇಟ ೊೇಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಸುವ ಛಾಯ
ಚಿತಿಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುತಾಾ ನನನ ಬಾಲಯದಲಿ ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಸೆಂಭಿಮ ನ ನಪಿಗ ಬೆಂತು. ಅದರ ಬಗ ಗಯೇ ಒೆಂದು ಚಿಕಕ ಪಿಬೆಂಧ್
ಬರ ಯುವ ಮನಸಾಾಯಿತು ...
ಶಾಲ ಗಳ್ಲಿ ವಷಪಕ ೊಕೆಂದ ೇ ದನ ಫೇಟ ೊೇ ದನ. ಅವತುಾ ಕ ೊೆಂಚ್ ಹ ಚಾಚಗಿಯೇ ಪೌಡರ್ ಮತುಾ ಸ ೊನೇ. ಅದು ಫೇಟ ೊೇಗಾಿಫರ್
ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯದ , ಏಪಿಿಲ್ ಮೆೇ ಬಸಿಲಗ ಕರಗಿ ನೇರಾದರೊ ಕೊಡ, ನಮಮಗಳ್ ಉತಾಾಹ ಮಾತಿ ದುಪಪಟಾಟಗುತ್ರಾತುಾ.
ಫೇಟ ೊೇಗಾಿಫರ್ ನನುನ ನಾವುಗಳ್ು ನ ೊೇಡುತ್ರಾದಾ ರಿೇತ್ರ, ಅವನು ಯಾವ ನಟ್ನಗೊ ಕಡಿಮೆ ಎೆಂಬ ಭಾವ ಬರುತ್ರಾರಲಲಿ. ಅವನು
ಹ ೇಳ್ುತ್ರದಾ “ಸ ೈಲ್” ಎೆಂಬ ಪದ ನನಗ ೇ ಹ ೇಳ್ುತ್ರಾದಾಾನ ಎೆಂದು ಇರುವ ೩೨ ಹಲುಿಗಳ್ ಪಿದಶನ ಮಾಡುತ್ರಾದ ಾ. ನಮಮ ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗ ದರೊ
ಅದು ಹ ೇಗ ಬೆಂದದ ಎೆಂದು ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಕಾಯಬ ೇಕ್ಲತುಾ. ಶಾಲ ಮತ ಾ ತ ರ ದ ಮೆೇಲ ಹ ಡ್ಸ ಮಾಸಟರ್ ರೊಮಿನಲಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ತರಗತ್ರಯ
ಚಿತಿ ನ ೇತು ಹಾಕುತ್ರದಾರು. ನಮೆಮಲಿರ ಮಖಗಳ್ು ಕಾಸಿನಗಲ. ಅದನುನ ನ ೊೇಡ ೇ ಸೆಂತ ೊೇಷ ಇಮಮಡಿ.
ನಮಿಷಕ ೊಕೆಂದು ಚಿತಿ, ಅದಕ ೊಕೆಂದು ಎಡಿಟ್ಟೆಂಗ್ ಸಾಫ ಟವೇರ್. ಕಲರ್ ಜಾಸಿಾ, ಬ ಳ್ಕು ಕಮಿಮ ಜಾಸಿಾ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾವ ೇನಾ ಎೆಂಬ
ಕುತೊಹಲ, ಚಿತಿ ನಟ್ ಮತುಾ ನಟ್ಟಯರಿಗ ೇನು ಕಡಿಮೆ ಎೆಂಬ ಭಾವದಲಿ ರಾಜಾರ ೊೇಷವಾಗಿ ಸ ೊೇಶಿಯಲ್ ಮಿೇಡಿಯಾನಲಿ ಏರಿಸಿ, ವಿಚಿತಿ
ಸೆಂತ ೊೇಷ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಈ ಕಾಲದ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ.
ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಗ ಳ ಯೊರ ೊೆಂದಗ ಉತಾರ ಭಾರತ ಪಿವಾಸದ ಸಮಯ. ದ ೊೇಣಿಯಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ತಾಜಮಹಲ್ ಬಳಿ
ಕುಳಿತಾಗ ಇತಾಯದ … ನಮಮ ಫೇಟ ೊೇಗಳ್ನೊನ ತೆಂದ ಯವರ ಗ ಳ ಯರು ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿದರು. ನಮಗೊ ಉತಾಾಹ ಮತುಾ ಅವರಿಗೊ ಸೆಂತ ೊೇಷ,
ನಮಮ ನಗು ಮುಖ ನ ೊೇಡಲು. ಆಗ ಎಲಿರ ಮನ ಯಲೊಿ ಕಾಮೆರಾ ಇರುತ್ರದಾದುಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದಾರೊ, ದನ ನತಯ ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗ ಯುತಾಲ ೇ
ಇರಲಲಿ. ಮದುವ ಮುೆಂಜಿ ಗೃಹಪಿವ ೇಶವ ೇ ಬರಬ ೇಕು ನಮಗ ಕಾಯಮೆರಾ ಭಾಗಯ ಸಿಗಲು.
ಅಪಪನ ಗ ಳ ಯರು ಫೇಟ ೊೇ ರಿೇಲ್ ಹಾಕ್ಲದ ಕಾಯಮೆರಾವನುನ ಊರಿಗ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ , ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ ಕ ಕ ೊಟ್ಟರು. ನಮಗ
ಕಾತುರ ಯಾವಾಗ ಫೇಟ ೊೇ ಬರತ ಾ ಅೆಂತ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಒೆಂದಕ್ಲಕೆಂತ ಹ ಚ್ುಚ ಫೇಟ ೊೇಗಳಿಗ ಪ್ೇಸ್ ಮಾಡಿದುಾ. ಅಪಪನ ಗ ಳ ಯರು
ಬೆಂದರು, ಅವರ ಕ ೈ ಯಾಕ ೊೇ ಖಾಲ, ಮುಖ ಸಪಪಗಿತುಾ, ಅದನುನ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳದ ದ ೇಶಾವರಿ ನಗ ಬೇರುತಾಾ. ಕಾಯಮೆರಾ ಫಲೆಂ ರಿೇಲ್
ಲ ೊೇಡ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ ಎಲಾಿ ಫೇಟ ೊೇಗಳ್ೂ ಮಬಾುಗಿ ಬೆಂದತುಾ. ಅವರು ಹ ೇಳಿದ ಸುದಾ ಕ ೇಳ ೇ ನಾವು ಅವರ ಮುೆಂದ
ಕಣಿಣೇರು ಹಾಕುವುದ ೊೆಂದು ಬಾಕ್ಲ.
ಇನ ೊನೆಂದು ಬಾರಿ ನನನ ಅಪಪನ ಅಣಣ ಅಮೆರಿಕ ಯಿೆಂದ ಪ್ೇಲ ೊೇರಾಯ್ದಾ ಕಾಯಮೆರಾ ತೆಂದು ನಮೆಗಲಾಿ ಭಾವ ಚಿತಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿ,
ತಕ್ಷಣವ ೇ ಕ ೊಟ್ುಟ ನಮಮನ ನಲಾಿ ಬ ರಗು ಗ ೊಳಿಸಿದರು. ಹಿೇಗೊ ಉೆಂಟ ! ಸ ಟೈಲ್ ನಲಿ ನಾವ ಲಾಿ ಕಣಣರಳಿಸಿ ನಮಮಗಳ್ ಫೇಟ ೊೇ ಪದ ೇ ಪದ ೇ
ನ ೊೇಡಿದ ಾೇ ನ ೊೇಡಿದುಾ.
ಕಾಲ ೇಜಿಗ ಬೆಂದ ಹ ೊಸತು, ಗ ಳ್ತ್ರಯರ ಲಾಿ ಕೊಡಿ ದುಡುಡ ಹಾಕ್ಲದ ವು, ವಿಕಾಸ್ ಸುಟಡಿಯೊೇ ಮಲ ಿೇಶಾರದಲಿ ಪಿಸಿದಾಯಾದ ಒೆಂದ ೇ
ಸುಟಡಿಯೊೇ. ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗುವ ಸೆಂಭಿಮ, ಹ ೊೇಗುವ ದಾರಿಯಲಿ ತ್ರೆಂದ ಮಸಾಲಾ ದ ೊೇಸ ಮತುಾ ಬಸಿ ಬಸಿ ಕಾಫ ಮರ ಯಕಾಕಗಲಿ. ಫೇಟ ೊೇ
ಸುಟಡಿಯೊೇ ಒಳ್ಗ ಇಟ್ಟಟದಾ ಪೌಡರ್, ಅದನ ನೇ ಸಾಲಪ ಬಳ್ಸಿ ಇನೊನ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪಿಯತನ.
ನನನ ಫೇಟ ೊೇ ಆಸ ಗ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾರ ೊೇ ಕಾಯಮೆರಾ ನಮಮಪಪನಗ ಉಡುಗ ೊರ ಕ ೊಟ್ುಟ ಬಟ್ಟರು. ನಮಗ ೊೇ ಲಾಟ್ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಷ
ಹ ೊಡ ದ ಸೆಂತ ೊೇಷ . ನಮಮ ಫೇಟ ೊೇ ನಾವ ೇ ಎಷುಟ ಬ ೇಕ ೊೇ ಅಷುಟ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹ ೊಸ ಬಟ ಟ, ಆಕಷಪಕ ಜಡ ಹಾಕ್ಲ, ಮನ ಯಲ ಿೇ
ಬಟ್ಟಟದಾ ಹೊವು ಕಟ್ಟಟ ಮುಡಿದು, ಮನ ಹ ೊರಗ , ಒಳ್ಗ , ಬ ಳಿಗ ಗ, ಸೆಂಜ ಎಲಾಿ ವ ೇಳ ಯಲೊಿ ಪ್ೇಸ್ ಕ ೊಟ್ುಟ, ಹಾಸಯ ಪಿವೃತ್ರಾಯುಳ್ಳ ನಮಮ ಅಪಪ
ಹಾಗ ಕೊರು, ಹಿೇಗ ಕೊರು ಎೆಂದು ಡ ೈರ ಕ್ಷನ್ ಕೊಡ ಮಾಡಿ, ಮುಗುಳ್ನಗ , ಭಾರಿ ನಗ , ಮೆಂದಹಾಸ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರಯಲೊಿ ನಕುಕ, ಒೆಂದ ೊೆಂದು
ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿದ ಸದಾಗ ರ ೊೇಮಾೆಂಚ್ನ ಗ ೊಳ್ುಳತಾಾ, ನಾವುಗಳ್ು ಫೇಟ ೊೇ ನಲಿ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಕಾಣುತಾಾ, ಅಪಪನ ದುೆಂಬಾಲು
ಬದ ಾವು. ಯಾವಾಗ ರಿೇಲ್ ತ ಗ ದು ನಮಮಗಳ್ ಫೇಟ ೊೇ ತ ೊೇರಿಸುತ್ರಾೇಯಾ ಅೆಂತ.
ಊಟ್ ತ್ರೆಂಡಿ ಎಲಾಿ ಮುಗಿದು, ಅಪಪ ಸಮಾಧಾನದ ದನಯಲಿ ಇವತುಾ ನಾನು ರಿೇಲ್ ಹಾಕದ ೇ ಕಾಯಮೆರಾ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ ಬಗ
ರಿಹಸಪಲ್ ಮಾಡಿದ . ನಾಳ ರಿೇಲ್ ತೆಂದು ನಜವಾಗಿ ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗಿೇತ್ರೇನ ಅೆಂದಾಗ, ದ ೊಡಡ ಆಟ್ೆಂ ಬಾೆಂಬ್ ಒೆಂದು ಪುಸ್ ಆದ ಅನುಭವ.
ನೆಂತರ ದನಗಳ್ಲಿ ನಮಮ ಕ ೈಯಲ ಿೇ ಸಾಮಟ್ಸಪ ಫೇನು, ಬ ೇರ ಯವರ ಹೆಂಗ ೇನು ಎೆಂಬ ಭಾವದಲಿ ಸ ಲಫ ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿ, ತ ಗ ದ ಚಿತಿ
ಸರಿ ಬರದದಾರ , ಮುಖ ಮುಲಾಜಿಲಿದ ಡಿಲೇಟ್ಸ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಸ ೊೇಶಿಯಲ್ ಮಿೇಡಿಯಾ ನಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಎಡಿಟ್ಸ
ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ನೊರ ೆಂಟ್ು ಲ ೈಕ್ ಬೆಂದರೊ ಸಮಾಧಾನ ಇರದ ಕಾಲಕ ಕ ಬೆಂದು ತಲುಪಿದ ಾೇವ . ತ ಗ ದ ಒೆಂದು ಫೇಟ ೊೇ ಕೊಡ ಆಲುಮ್
ಹ ೊೇಗದ ಫೇನ್ ಅಥವಾ ಕೌಿಡ್ಸ ನಲಿ ಸ ೇರಿ ಸಾವಿರದ ಜ ೊತ ಒೆಂದಾಗಿ ಲೇನವಾಗಿ ಹ ೊೇಗುತ ಾ. 
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ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ತೆೀಲುವ ಮೊಟೆಟ

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡುಿ

ಇಸ ಿೇಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೃತ ಸಮುದಿದ (Dead Sea) ಬಗ ಗ ಕ ೇಳಿದಾೇರಲಿವ ೇ? ಈ ಸರ ೊೇವರದಲಿ ನೇವು ಈಜದ ತ ೇಲಬಲಿರಿ! ಆಶಚಯಪವ ೇ. ಇದರ ರಹಸಯ
ತ್ರಳಿಯಲು ಈ ಪಿಯೊೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ ಬನನ.
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು:
ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು, ಎರಡು ಮೊಟ ಟಗಳ್ು, ಐದಾರು ಚ್ಮಚ್ ಅಡುಗ ಉಪುಪ,
ವಿಧಾನ
ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್ಕೊಕ ಕುಡಿಯುವ ನೇರನುನ ತುೆಂಬ. ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಐದಾರು ಚ್ಮಚ್ ಉಪಪನುನ ಹಾಕ್ಲ ಕದಡಿ.
ಇರುವ ಎರಡು ಮೊಟ ಟಯನುನ ನಧಾನವಾಗಿ ಒೆಂದ ೊದುನ ಲ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಹಾಕ್ಲ ಏನಾಗುವುದ ೆಂದು ಗಮನಸಿ.
ಶುದಧ ನೇರಿರಿರುವ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ ಟ ತಳ್ ಸ ೇರುವುದು. ಉಪಿಪನ ನೇರಿನ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ ಟ ತಳ್ ಸ ೇರದ ತ ೇಲುವುದು
ರಹಸಯ
ಯಾವುದ ೇ ವಸುಾ ಮುಳ್ುಗಬ ೇಕಾದರ ಅದರ ಸಾೆಂದಿತ (Density) ಹ ಚಿಚರಬ ೇಕು. ಮೊಟ ಟಯ ಸಾೆಂದಿತ ಶುದ ನೇರಿನ ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂತ ಜಾಸಿಾ. ಹಿೇಗಾಗಿ
ಮುಳ್ುಗತಾದ . ಆದರ , ನೇರಿಗ ಉಪುಪ ಬ ರ ಸುತಾಾ ಹ ೊೇದೆಂತ , ನೇರಿನ ಸಾೆಂದಿತ ಮೊಟ ಟಯ ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂತ ಹ ಚಾಚಗುತಾಾ ಹ ೊೇಗುತಾದ . ಈ ಕಾರಣದೆಂದ
ಉಪುಪ ನೇರಿನಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ ಟ ತ ೇಲುತಾದ .

೧. ಕನಾಪಟ್ಕದ ಏಕ ೈಕ ಬಸಿ ನೇರಿನ ಹ ೊೆಂಡದ ಹ ಸರು ಬ ೆಂದಿ ತ್ರೇಥಪ.ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲ ಯ
ಿ ಪುತೊಾರು ತಾಲೊಕ್ಲನಲಿದ .
೨. ತಲಪರಿಗ ಎನುನವುದು ಪಾಿಕೃತ್ರಕ ನೇರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳ್ು ಅಥವಾ ಒರತ ಗಳ್ು ಇರುವಲಿ ನಮಿಪಸುತ್ರಾದಾ ಹ ೊೆಂಡಗಳ್ು ಅಥವಾ ಕಾಲುವ ಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ು ಬ ೇಸಿಗ
ಸಮಯದಲಿ ಕ ರ , ಹಳ್ಳಗಳ್ು ಬತ್ರಾದಾಗ ವಯವಸಾಯಕ ಕ ಮತುಾ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗ ನೇರನುನ ಒದಗಿಸುತ್ರಾದಾವು.

ಅಲಿಲ್ಲಿ ಏನೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದದರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಷನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ್
ಸಲಹಾ ಸಮತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ್ತಿಷ
ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲಾಗಳ್ು
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಸಿರದದಾರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಪಲದೆಂದ ಪಡ ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃಪಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುಾ.
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