
  

 ಪುಟ - 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ೫, ಸೆಂಚಿಕ  ೧೧/೧೨, ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೆೇ-೨೦೧೮ 

  

ಸಂಪಾದಕೀಯ             ... ಪು. ೨ 

 

 

 

 

ಪದಪುಂಜ          ... ಪು. ೧೨ 

 

 

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ         … ಪು. ೫ 

 

 

 

 

ನೀವು ಮಾಡಿ         … ಪು. ೨೨ 

 

 

ರಾಂ ರಾಮ                    … ಪು. ೬ 

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ, ಕಾವಯ     ... ಪು. ೯/೧೦ 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ಸಮಾಜದಲ ಿಬಾಳಿ ಬದುಕಬ ೇಕಾದ ಮನುಜನಲಿ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಗುಗಗಳ್ಲಿ 
ನಮಿತ ಯು ಅತ್ರಮುಖ್ಯವ ೆಂದು ತ್ರಳಿದವರು ಹ ೇಳ್ುತಾಾರ . ಸೌಜನಯಯುಕಾ ವಿನಯವೆಂತ್ರಕ  ಎೆಂಥವರನೊನ 
ಹತ್ರಾರ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡುಬಿಡುತ್ಾದ . ಅತ್ರೇ ವಿನಯವೆಂತ್ರಕ  ಸಲದಿು ಎೆಂದು ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ು ಸಾರಿದದರೊ, 

ವಿವ ೇಕದೆಂದ ನಡ ಯುವ ಮನುಜನಲಿರುವ ಎಲಾಿ ವಿನಯವನುನ ಅವನ ಷ್ುಟ ನಮಿನ ೆಂದು ಜಗತ್ರಾಗ  
ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಡುತ್ಾದ ಯೇ ಹ ೊರತ್ು ಅವನನುನ ದೊತ್ತನ ಪಟ್ಟಟಗ  ಸ ೇರಿಸುವುದಲ.ಿ 

 

 ಜಗತ್ರಾನ ಆಗುಹ ೊೇಗುಗಳ್ನುನ ತ ರ ದ ಮನಸಿಿನೆಂದ ನಾವು ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಲು ಶ್ುರುಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು “ಸಾಧಿಸಿದ ದೇವ ” 

ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡು ಮೆರ ದಾಡುವ ಹಮುುಗಾರಿಕ  ಹಾಗ ಯೇ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ಾದ . ಒೆಂದು ಕಡ , ಕ ೇವಲ ಒೆಂದು ಇಟ್ಟಟಗ  ಇಟ್ುಟ, ಭವನವನುನ ಕಟ್ಟಲು 
ನಾನ ೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ ಟ ಎೆಂದು ಘೆಂಟ್ಾಘೊೇಷ್ ಮಾಡುವ ಹಲವರನುನ ನ ೊೇಡುತ ಾೇವ . ಮತ ೊಾೆಂದ ಡ , ಯಾವ ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷ ಯೊ ಇಲಿದ , 
ಸಾಲುಮರದ ತ್ರಮುಕಕ, ತ್ನನ ಮಕಕಳ್ೆಂತ  ಬ ಳ ಸಿ ಹ ಮುರವಾಗಿಸಿದ ಸಹಸಿ ಮರಗಳ್ನುನ ಕಾಗುತ ಾೇವ . ಇವ ರ ಡರ ನಡುವ  ನಾವು ಎಲಿ 
ನಲುಿತ ಾೇವ ೆಂದು ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಿದರ , ನಾವ ಷ್ುಟ ಅಲಪ ಪರ ೊೇಪಕಾರಿಗಳ  ೇ ಎೆಂದ ನಸಿಬಿಡುತ್ಾದ . 

 

 ಬಲಗ ೈ ಕ ೊಡುವ ದಾನ ಎಡಕ ಕ ತ್ರಳಿಯಬಾರದು ಎೆಂಬ ಯುಕ್ಲಾ ಸದಾ ನಮೆುಲಿರಲ ಿಜಾಗೃತ್ವಾಗಿದದರ  ಅದ ಷ್ುಟ ಚ ನನವಲಿವ ೇ. 
ನಾನು ಮಾಡಿದ , ನನನೆಂದಲ ೇ ಇಷ್ ಟಲಾಿ ಆಗಿದುದ, ನಾನರದದದರ  ಏನೊ ನಡ ಯದು ಎೆಂದ ಲಿ ಸುತ್ಾಮುತ್ಾ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ ಈ ಪದ 
ನ ನ ಯಲು ಯೇಗಯ. 

  

ಇಳೆಯಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಗೆವಂದು ತಮಟೆಗ್ಳಿಲಲ । 
ಫಲ ಮಾಗ್ುವಂದು ತುತತೂರಿ ದನಯಲಲ ।। 
ಬೆಳಕೀವ ಸತಯಯಚಂದರರದೆತಂದು ಸದ್ದಿಲಲ । 
ಹೆತಲಿ ನನನ ತುಟಿಗ್ಳನು – ಮಂಕುತಿಮಮ 
 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯು ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯೆಂದಗ  ಐದು ವಷ್ತ ಪೂಗತಗ ೊಳಿಸುತ್ರಾದ . ಹ ೊರನಾಡಿನಲಿ “ಕನನಡ” ಎೆಂಬ 
ಪಾಿಗಶ್ಕ್ಲಾಯೆಂದಗ  ಹುಟ್ಟಟದ ಈ ಕೊಸನುನ ನೇವ ಲರಿೊ ಸ ೇರಿ ಬಾಲಯಕ ಕ ಬ ಳ ಸಿದದೇರಿ. ಓದುಗರಿಗ  ಷ್ಡಿಸ ೊೇಪ ೇತ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನುನ ಬಡಿಸಿದ 
ಹಿರಿಮೆಯು ಆಯಾ ಲ ೇಖ್ಕರಿಗ ೇ ಸಲುಿತ್ಾದ . ರುಚಿಯಾದ ಕನನಡದಡುಗ ಯನುನ ಬಡಿಸಿದ ಬರಹಗಾರರಿಗ  ಹೃತ್ೊಪವತಕ ಧನಯವಾದಗಳ್ು. ಕನನಡ 
ಭ ೊೇಜನವನುನ ಪ್ರಿೇತ್ರಯೆಂದ ಉೆಂಡು, “ಓಹ್! ಇದು ಬಲು ಸ ೊಗಸಾಗಿತ್ುಾ,” ಎೆಂದೊ, ಕ ಲವೊಮೆು “ಇದಕ ಕ ಉಪುಪ ಜಾಸಿಾಯಾಗಿದ ಯೇನ ೊೇ, 
ನ ೊೇಡುತ್ರಾೇರಾ” ಎೆಂದು ನಮುನುನ ವಿಶ್ಾಾಸನೇಯವಾಗಿ  ಒಪ್ರಪ ತ್ರದದದ ಎಲಿರಿಗೊ ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಪರವಾಗಿ ನಮಿ ನಮಸಾಕರಗಳ್ು.  

 

ಶ್ುರುವಾಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕನನಡ ಸ ೇವ ಯ ಭಾಗಯವು ನಮೆುಲಿರ ಸಹಕಾರದೆಂದಲ ೇ ಮುೆಂದುವರಿಯಬ ೇಕು. ಸದಾ ನಮೊುೆಂದಗಿರಿ 
ಎೆಂಬುದಷ್ ಟೇ ವಿನಮಿ ಬಿನನಹ.  
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ಸಿಡಿನಯ ಶ್ೆಂಕರ ಸ ೇವಾ ಸಮಿತ್ರಯವರು ಶ್ೆಂಕರ ತ್ತ್ಾದಲ ಿಆಸಕ್ಲಾಯರುವ ಜನರ ೊಡನ  ನಡ ಸಿದ ಶ್ೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರಯು ಮಿೆಂಟ್ ೊೇ ಸಬರ್ಬತ 
ನಲಿರುವ ಶಿವಮೆಂದರದಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೧ರೆಂದು ಸಾೆಂಗವಾಗಿ ನ ರವ ೇರಿತ್ು. ಬ ಳಿಗ ೆ ೮:೩೦ ರ ಹಾಗ  ಭಕಾವೃೆಂದವು ಸೆಂಗಮಗ ೊಳ್ುಳತ್ಾಲ ೇ, 
ದ ೇವಸಾಾನದ ಒಳ್ಗ  ಲಗುಬಗ ಯ ಸೆಂಚಲನ ಉೆಂಟ್ಾಗಿ, ಆಸಿಾಕ ಕಳ ಯನುನ ತ್ೆಂದುಕ ೊಟ್ಟಟತ್ು. ಸಮಯಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ುರುವಾದ ಶಿಿೇ ಗಣ ೇಶ್ 
ಪೂಜ ಯು, ಪೂಜಾ ಕ ೈೆಂಕಯತಕ ಕ ಇೆಂಬು ಕ ೊಟ್ುಟ ನ ರ ದ ಜನಸ ೊಾೇಮವನುನ ಪೂಜ ಯ ಕಡ ಗ  ಕ ೇೆಂದಿೇಕರಿಸಿತ್ು. 

ಲಘುನಾಯಸ ಪೂವತಕ ಷ್ ೊೇಡಶ್  ೇಪಚಾರ ಪೂಜ ಗ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ತ್ರಿವ ೇಣಿ ಮತ್ುಾ ಶಿಿೇ ನಾಗಶ್ ೈಲ ಅವರು ಎಲಿರ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜ ಗ  
ಕುಳಿತ್ುಕ ೊೆಂಡು ಪುರ ೊೇಹಿತ್ರಾದ ಶಿಿೇ ಅರುಗ ಶ್ಮತ ಅವರ ಮುಖ ೇನ ಸೆಂಕಲಪ ವಿಧಿಯನುನ ಪೂಗತಗ ೊಳಿಸಿದರು. ಸಿಡಿನಯಲಿರುವ ಅನ ೇಕ 
ಭಾರತ್ರೇಯರು ಪಿತ್ರೇವಾರ ವ ೇದ ಪಠನವನುನ ಅಭಯಸಿಸುತಾಾರ . ಈ ಗುೆಂಪು ಪುರ ೊೇಹಿತ್ರ ಜ ೊತ ಗ  ರುದಿ, ಚಮಕ, ಇತ್ರ ಸೊಕಾಗಳ್ನುನ ಹ ೇಳಿ 
ಪೆಂಚಾಮೃತ್ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಸಮಯದಲಿ ಈಶ್ಾರನಗ  ಮೆಂತ್ಿಘೊೇಷ್ವನುನ ಸಮಪ್ರತಸಿದರು. ನ ರದ ಜನರ ಲಿರೊ ಕೊಡಿ, ಶಿಿೇ ಶ್ೆಂಕರಾಚಾಯತರು 
ರಚಿಸಿದ ಸ ೊಾೇತ್ಿಗಳ್ನುನ ಸಾಮೊಹಿಕವಾಗಿ ಹ ೇಳಿ ಆನೆಂದಸಿದರು.  

ಕಾಯತಕಿಮಕ ಕ ಮತ್ಾಷ್ುಟ ಮೆರುಗು ತ್ೆಂದುಕ ೊಟ್ಟದುದ, ಸಥಳಿೇಯ ಪಿತ್ರಭ ಯಾದ ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮರಥಿನೆಂ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕ . ಇವರ ಮೆಂದಿ 
– ತಾರಕ ಸಾಥಯಗಳ್ಲನಿ ಪಿಭುದಧತ  ಸೆಂಗಿೇತಾಸಕಾರನುನ ತ್ಲ ದೊಗುವೆಂತ  ಮಾಡಿ ಹಲವರ ಕಗುಣಗಳ್ಲಿ ಅಶ್ುಿಧಾರ ಯನೊನ ಮೊಡಿಸಿತ್ು. ಶ್ೆಂಕರರ, 

ಕೆಂಚಿ ಕಾಮಕ ೊೇಟ್ಟಗಳ್ ರಚನ ಗಳ್ನುನ ಅವರು ನನಾದಗ ೈಯುತ್ರಾದದೆಂತ  ಪಿತ್ರಯಬುರ ಎದ ಯಲೊಿ ಶ್ೆಂಕರರು ಭ ೊೇಧಿಸುವ ಆಧಾಯತ್ುವನುನ 
ಸೆಂಗಿೇತ್ದ ತಾದಾತ್ಯವ ೇ ತ ೊೇರಿಸುಕ ೊಡುತ್ರಾದ ಯೇ ಏನ ೊೇ ಎನುನವ ಅನುಭವವಾಗಿದದರ  ಅಚಚರಿಯಲಿ. ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕ ಗ  ವಯಲನ್ ನ 
ಸಾಥ್ ನೇಡಿದವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪತ್ರನಯಾದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಮಹತ್ರ ಅವರು. 

ಶ್ೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರಗ  ಕಳ್ಶ್ವಿಟ್ಟೆಂತ  ಇದದದುದ ಶಿಿೇ ಶ್ತಾವಧಾನ ಆರ್ ಗಣ ೇಶ್ ಅವರ ಉಪನಾಯಸದ ಧಿನಮುದಿಕ . ಈ ಕಾಯತಕಿಮಕ ಕೆಂದ ೇ 
ಶಿಿೇಮತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಸ ೊೇಮಶ್ ೇಖ್ರ್ ಅವರು ತ್ರಿಸಿದದ ಶಿಿೇಯುತ್ ಗಣ ೇಶ್ಅವರ ನುಡಿಗಳ್ು, ಶ್ೆಂಕರರು ಕ ೇವಲ ಭಕ್ಲಾ ಪೆಂಥವನನಷ್ ಟೇ ಮುನನಡ ಸಲಲ,ಿ 

ಪಿತ್ರಯಬುರಲೊ ಿಕವಿತಾ ವಾಙ್ುಯತ್ಾವನುನ ಹ ೇಗ  ಪಿಚ ೊೇದಸಿದರು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟತ್ು. ಜ್ಞಾನವನುನ ಪಿಚ ೊೇದಸಿದರ  ಹ ೇಗ  ಜನರನುನ 
ಒಗೊೆಡಿಸಬಹುದು ಎನುನವ ಅವರ ಕಾಳ್ಜಿಯನುನ ತ್ುಲನಾತ್ುಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮತ ಾ ಮತ ಾ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕ ನಸುವ ಅವರ ವಾಕಪಟ್ುತ್ಾವನುನ 
ಕ ೇಳಿಯೇ ಸೆಂಭಿಮಿಸಬ ೇಕು. 

ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ ಮುಗಿದು ತ್ರೇಥತ ಪಿಸಾದ ವಿನಯೇಗವಾದಮೆೇಲ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೇ ಮತ್ುಾ ಶಿಿೇ ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಗ ಅವರ 
ನ ೇತ್ಿತ್ಾದಲಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಷ್ಡಿಸ ೊೇಪ ೇತ್ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭ ೊೇಜಯಗಳ್ು ನ ರ ದ ಜನಸಮೊಹದ ಹಸಿವನುನ ಇೆಂಗಿಸಲು ಉದರವನುನ ಸ ೇರಿ ತ್ತ್ಾಮಸಿ 
ತ್ತ್ಾಮಸಿ ಎನುನತ್ಾ ಶ್ೆಂಕರರ ತ್ತ್ಾ ಪಿಚ ೊೇದನ ಯನುನ ಮಾಡಿದದರಲಿ ಸೆಂಶ್ಯವಿಲ.ಿ ಭಾರತ್ದೆಂದ ಬಲು ದೊರದ ಆಸ ರೇಲಯದಲಯಿೊ ಶ್ೆಂಕರರ 
ನ ನಪನುನ ಮಾಡುತ್ರಾರುವ ಶ್ೆಂಕರ ಸ ೇವಾ ಸಮಿತ್ರಗ  ಮೆಚುಚಗ ಯನುನ ಸಲಸಿಲ ೇಬ ೇಕು. “ತ್ನನನುನ ತಾನು” ಅರಿತ್ುಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 
ಶ್ೆಂಕರರ ಸೆಂದ ೇಶ್ಗಳ್ನುನ ಪೂಜ ಯ ಜ ೊತ ಗ  ಸೊಕಾವಾದ ಸೆಂವಾದ, ಉಪನಾಯಸ, ಚಚ ತಗಳ್ ಮೊಲಕ ಈಗಿನ ಮತ್ುಾ ಮುೆಂದನ ಪ್ರೇಳಿಗ ಯ 
ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಏಪತಡಿಸಿದರ  ಶ್ೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರಯ ಆಚರಣ ಯು ಹ ಚುಚ ಔಚಿತ್ಯಪೂಗತವಾಗಿರುತ್ಾದ ಯೆಂಬ ಸತ್ರಚೆಂತ್ನ ಯನುನ ಈ ವರದಯ 
ಮೊಲಕ ವಿನಮಿನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರಾರುವ . 

ಸಿಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಿಡಿನಯಲಿಲ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ  ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ
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ರೆಂಗ ೊೇತ್ಿವ ೨೦೧೮, ಇಡಿೇ  ದನ  ನಾಟ್ಕ  ಕಲ ಗ ೆಂದ ೇ  ಮುಡಿಪು  ಎೆಂದಾಗ  ಎಲ ೊಿ ಬ ೆಂಗಳ್ ರು, ಮೆೈಸೊರಿನ  ಕಲಾಕ್ಷ ೇತ್ಿದಲ ೊಿೇ, 
ರೆಂಗಶ್ೆಂಕರದಲ ೊಿೇ  ಇರಬಹುದು ಎೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ಾ  ನ ೊೇಡಿದರ   ಆ ರೆಂಗ ೊೇತ್ಿವ ಬ ೇರ ಲೊಿ  ಅಲ ಿ, ಸಿಡಿನಯ ಬಾಿನ್ ಬೌಿನ್  ರೆಂಗಮೆಂದರದಲಿ 
ಭಾನುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೯ ಕ ಕ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದು ಹಷ್ತ , ಕುತ್ೊಹಲ ಎರಡೊ  ಒಟ್ಟಟಗ   ಉೆಂಟ್ಾಯುಾ ! 

ಯಾರಪಪ  ಇಡಿೇ ದನದ ಕನನಡ ಕಾಯತಕಿಮ  ಹಚಿಚಕ ೊಳ್ುಳವ  ಸಾಹಸಿಗಳ್ು  ಎೆಂದು ಯೇಚಿಸಿದಾಗ  ಮೊದಲು ನ ನಪ್ರಗ  ಬೆಂದದ ದೇ 
ಅನವಾಸಿ ಕಲಾ ತ್ೆಂಡದ ಹ ಸರು. ಪಿತ್ರಭಾವೆಂತ್  ದೆಂಪತ್ರ   ಸುದಶ್ತನ್  ಹಾಗೊ ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ತನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಟ ಬ ಳ ಸಿರುವ ಸೆಂಸ ಥ ಅನವಾಸಿ  
ತ್ೆಂಡ  ಸಿಡಿನಯ ಕನನಡ ನಾಟ್ಕ,  ಸಿನಮಾ,ಸೆಂಗಿೇತ್ ಹಾಗೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿ ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದ .ಹ ೊಸ ರಿೇತ್ರಯ 
ಕಾಯತಕಿಮಗಳ್ನುನ ಹಮಿುಕ ೊೆಂಡು ಕನನಡದ ವಾತಾವರಗದಲಿ ಲವಲವಿಕ  ಮೊಡಿಸಿದ .  

೨೦೧೮ ರೆಂಗ ೊೇತ್ಿವವನುನ ಖಾಯತ್ ರೆಂಗ ಕಲಾವಿದ  , ನದ ೇತಶ್ಕ್ಲ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಬಿ ಜಯಶಿಿೇ   ಅವರಿಗ  ಮುಡಿಪ್ರಪಟ್ಟ ಕಾಯಾತಕಿಮವಾಗಿತ್ುಾ.  
ದನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ ಿಜಯಶಿಿೇ ಅವರ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುುತ್ಾ  ಅವರ ೊಡನ  ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ತನ್ ಸೆಂದಶ್ತನ  ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟರು. ಜಯಶಿಿೇ 
ಅವರು  ಗುಬಿು ವಿೇರಗಣನವರ ಮೊಮುಗಳ್ು, ತಾಯ ಹಾಲನ ಜ ೊತ  ರೆಂಗಕಲ ಯನುನ ಅರಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡು  ರೆಂಗಮೆಂಚದ  ಮೆೇಲ ೇ  ಬ ಳ ದವರು. ತ್ಮು 
ಅನುಭವಗಳ್ನುನ ಬಹಳ್ ಆತ್ರೀಯವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ, ಕ ೇಳ್ುಗರ ೊಡನ   ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು. 

ಮಧಾಯಹನದ  ಊಟ್ದ ನೆಂತ್ರ  ಬ ಚಚಗ  'ಕೌಧಿ'  ಹ ೊದುದ ಕೊತಾಗ  ಆದ ಖ್ುಷಿಯ ಅನುಭವವ ೇ ಬ ೇರ !  ಕೌಧಿ'  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಬಿ 
ಜಯಶಿಿೇಯವರು  ಅಭಿನಯಸಿರುವ ಒೆಂದು ಪಿಬುದಧ ಚಿತ್ಿ. ಒಬು ಅನಕ್ಷ್ರಸ ಥ   ಹಳಿಳಯ ಬಡ ಹ ಗುಣಮಗಳ  ಬುಳ್  ಹೃದಯ ವ ೈಶ್ಾಲಯ, ಅವಳ್ 
ಸೆಂಸಾಕರ, ಅವಳ್ ಜಿೇವನ, ಅವಳ್ ಅೆಂತ್ಃಶ್ಕ್ಲಾ, ಅವಳ್  ಕಲಾವೆಂತ್ರಕ ಯನುನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ  ಬಿೆಂಬಿಸಿದಾದರ   ಜಯಶಿಿೇ. ಎಲರಿೊ ನ ೊೇಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ 
ಅಪರೊಪದ ಚಿತ್ಿ. 

 ರೆಂಗದ ಮೆೇಲನ ಬ ಳ ಕ್ಲನ ಹ ೊಳ್ಪ್ರನಲಿ  ಜಗಜಗ ಎೆಂದು ಕಾಗುವ ಬದುಕ್ಲಗೊ  ರೆಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕ್ಲನ ನ ೈಜತ ಗೊ  ಇರುವ  
ಅೆಂತ್ರವನುನ ತ್ಮು ಬದುಕ್ಲನ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸೆಂಜ ಯಾಗುತ್ರಾದೆಂತ   ಆಡಿಟ್ ೊೇರಿಯೆಂನಲಿ  ಜನ  ಹ ಚಾಚಗುತ್ರಾದೆಂತ , ಹ ೊಸ ಚ ೇತ್ನ 
,ಹ ೊಸ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ  ಕಾಗತ ೊಡಗಿತ್ುಾ. ಕರಿಮಾಯ ನಾಟ್ಕದ  ಚುೆಂಬಕ ಶ್ಕ್ಲಾ , ಎಲ ಿಡ  ತ್ುೆಂಬ ತ ೊಡಗಿತ್ು. ಕರಗದ ಚುರುಕು  ಗತ್ರಗ  ಕರಿಮಾಯ 
ನಾಟ್ಕ ಶ್ುರುವಾಯುಾ. ಸೆಂಗಿೇತ್ವ ೇ ಅವರ  ನಾಟ್ಕಗಳ್ ಜಿೇವಾಳ್.  ಜನರ ಕ ೊೇರಿಕ ಗ  ಬ ಲ  ಕ ೊಟ್ುಟ ಜಯಶಿಿೇಅವರು ತ್ಮು  ಹಾಡಿನ ೊೆಂದಗ  ತ್ಮು 
ಸೆಂವಾದವನುನ  ಮುಗಿಸಿದರು. ಜಯಶಿಿೇಯವರ  ಆತ್ುಕಥನ  'ಕಣಾಣ ಮುಚ ಚ ಕಾಡ ೇ ಗ ೊೇಡ ' ಪುಸಾಕಕ ಕ ಅವರ ೇ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ ಕ ೊಟ್ಾಟಗ ಅದು  ಬಿಸಿ 
ಬಿಸಿ ಪಕ ೊೇಡದ ಹಾಗ  ಖ್ಚಾತಗಿ ಹ ೊೇಯುಾ . 

ಸೆಂಜ ಯಾಗುತ್ರಾದೆಂತ   ಆಡಿಟ್ ೊೇರಿಯೆಂನಲ ಿ ಜನ  ಹ ಚಾಚಗುತ್ರಾದೆಂತ , ಹ ೊಸ ಚ ೇತ್ನ ,ಹ ೊಸ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ  ಕಾಗತ ೊಡಗಿತ್ುಾ. ಕರಿಮಾಯ 
ನಾಟ್ಕದ  ಚುೆಂಬಕ ಶ್ಕ್ಲಾ , ಎಲ ಿಡ  ತ್ುೆಂಬ ತ ೊಡಗಿತ್ು. ಕರಗದ ಚುರುಕು  ಗತ್ರಗ  ಕರಿಮಾಯ ನಾಟ್ಕ ಶ್ುರುವಾಯುಾ. ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯದಲ ಿೇ ಕ ೊಲ  
ಮಾಡಿ , ನಡುಗುತ್ಾ ನೆಂತ್ ನೆಂಗು ಪಾತ್ಿದಲ ಿವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ತನ ಎಲಿರನೊನ ಮೆಂತ್ಿ ಹಾಕದೆಂತ  ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕ್ಲ  ಬಿಟ್ಟರು.  ಇಡಿೇ ನಾಟ್ಕದುದದಕೊಕ 
ನೆಂಗುವಿನ ಪಾತ್ಿ ಬ ಳ ಯುತ್ಾಲ ೇ ಬೆಂತ್ು. ನೆಂಗುವಿನ ಅಮೊೇಘ ಅಭಿನಯಕ ಕ ಸರಿ ಸಾಟ್ಟಯಾಗಿತ್ುಾ, ಶ್ಾಮಸಿೆಂಗರ  ಊರ ಗೌಡನ ಪಾತ್ಿ. ಹಳಿಳಯ 
ನೆಂಬಿಕ ಗಳ್,  ಪರೆಂಪರ ಯ ವಿನಾಶ್ಕ ಕ ಮೊಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಗಿ ನಲುಿತಾಾಳ  ಗಾಿಮದ ೇವತ   ಕರಿಮಾಯ. ಚಿಮಣಾ ಪಾತ್ಿದಲ ಿಸುನೇತಾ ತ್ೆಂದ ಎನಜಿತ  
ಹಾಗೊ ನಾಗಶ್ಯನ ಅವರ ಗಾೆಂಭಿೇಯತ ನಾಟ್ಕದಲಿ ಒೆಂದು ಹದವನುನ ಹಿಡಿದಡಲು  ಸಹಾಯವಾಯುಾ. ಸೊತ್ಿಧಾರನ ಪಾತ್ಿ ಸಹ ಕಳ  ಕ ೊಟ್ಟಟತ್ು. 

ತಾಯೇ ಎೆಂದು ತಾರಕಕ ಕ ಏಳ್ುವ ಮೆೇಳ್ದ ಧಿನಯೇ  ಈ ಬಯಲಾಟ್ದ ಮಾದರಿಯ ನಾಟ್ಕದ ಜಿೇವಾಳ್. ಅಪಗತ ನಾಗಶ್ಯನ , ರ ೇಖಾ 
ಶ್ಶಿಕಾೆಂತ್ ಹಾಗೊ ಹ ೇಮಾ ಸುಧಾಕರ್  ಹಾಗೊ ವಾದಯವೃೆಂದ ನಾಟ್ಕಕ ಕ ಜಿೇವ ತ್ುೆಂಬಿದರು. ಜಯಶಿಿೇ ಅವರ ಗರಡಿಯ ತಾಲೇಮು ಪಿತ್ರ 
ಹಾಡಿನಲೊಿ ಎತ್ರಾ ತ ೊೇರುತ್ರಾತ್ುಾ! ರೆಂಗ ಸಜಿಿಕ  , ವ ೇಷ್ ಭೊಷ್ಗ ಎಲಿ ಮೊಲ ನಾಟ್ಕದೆಂತ  ಇದುದ, ಒೆಂದು ಹಳಿಳಯ ಚಿತ್ಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಟತ್ುಾ. 

ವಿದಾಯವೆಂತ್ ಲಾಯರ್ ಗುಡಿಸಾಕರನ ಪಾತ್ಿದಲಿ ಸುದಶ್ತನ್ ಅವರಿೆಂದ ಹ ಚಿಚನ ನರಿೇಕ್ಷ  ಇತ್ುಾ,  ಅವರ ಪಿತ್ರಭ  ಬಲಿ ಎಲರಿಿಗೊ. ಬಹುಶ್   
ಶಿಿೇಮತ್ರ ಬಿ ಜಯಶಿಿೇ   ಹಾಗೊ ಅವರ ಪತ್ರ ಆನೆಂದರಾಜು ಅವರನುನ ಒಪ್ರಪಸಿ ಸಿಡಿನಗ  ಕರ ತ್ೆಂದು , ಒೆಂದ ೇ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಿ ಈ ದ ೊಡು ಊರು 
ಸಿಡಿನಯ ತ್ುೆಂಬ ಹರಡಿರುವ ಕನನಡ ನಾಟ್ಕಪ್ರಿಯರನುನ ಕಲ ಹಾಕ್ಲ, ೪೦ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗ  ಹ ೊೆಂದುವ ಹಾಗ  ಪಿತ್ರ ವಾರವೂ ತಾಲೇಮಿಗ  ಏಪಾತಡು 
ಮಾಡಿ,  ವ ೇಷ್ ಭೊಷ್ಗಳ್ ಸಿದಧತ  ಮಾಡಿ, ಬಿೆಂಕದೆಂದ ದೊರ ನಲುವಿ ಕನನಡಿಗರ ಮನ ಒಲಸಿ , ಟ್ಟಕ ಟ್  ಮಾರಿ ಬಹುಶ್ ಸುದಶ್ತನ್ ದಣಿದು 
ಬಿಟ್ಟಟದರ ೇನ ೊೇ  ರೆಂಗ ಮೆಂಚ ಏರುವ ಹ ೊತ್ರಾಗ  !! 

ಇೆಂತ್ಹ ರೆಂಗ ನಷ್ ೆಗ  , ಕ್ಲಿಯಾಶಿೇಲತ ಗ , ಇೆಂತ್ಹ ಪಿತ್ರಭ ಗ   ನಾವಿನೊನ ಹ ಚಿಚನ ಆದರ, ಅಭಿಮಾನ ತ ೊೇರಿ  ಉತಾಿಹದೆಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ  

ರೆಂಗ ೊೇತ್ಿವದ ರೆಂಗನುನ ಹ ಚಿಚಸಿ, ಹಷಿತಸ ಬಹುದ ೇನ ೊೇ ! ಅದನುನ ಮುೆಂದನ ರೆಂಗ ೊೇತ್ಿವದಲ ಿ ನರಿೇಕ್ಷ್ಸ ೊೇಗವ ೇ? 

ಸಿಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ  ರಂಗೆತೀತಸವದ  ಜಯಭೆೀರಿ  ಅನು ಶಿವರಾೆಂ
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ಮಗುಣೆಂಡ ಯಳ್ಹ ೊಕುಕ=ಮಗಣ+ಉೆಂಡ +ಒಳ್+ಹ ೊಕುಕ, ಹ ೊರಹ ೊರಳ್ದು=ಹ ೊರ+ಹ ೊರಳ್ದು 
ಆಳ ನಪುದೆಂತಾಗದರ =ಆಳ್ು+ಎನಪುದು+ಅೆಂತ +ಆಗದರ , ತ್ರಕ್ಲಕದುರಿಯ=ತ್ರಕ್ಲಕದ+ಉರಿಯ, 

ಕ್ಷ ೇಳ್ವ ೇನಮೃತ್ವ ೇೆಂ=ಕ್ಷ ೇಳ್ವ ೇನು+ಅಮೃತ್ವ ೇನು. ಕ್ಷ ೇಳ್=ವಿಷ್. 
 

ಈ ದ ೇಹವನುನಮಗುಣೆಂಡ ಗ  ಹ ೊೇಲಸಿದಾದರ ಮತ್ುಾ ಈ ದ ೇಹದಲಿ ಆಡುವ ಉಸಿರು (ಗಾಳಿ) ಆಡುತ್ರಾದದರ  ನಾವುಗಳ್ು “ಆಳ್ು” ಎೆಂದು 
ಎನನಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ ಾೇವ . ಇಲಿದದದರ  ಈ ದ ೇಹ ಬರಿೇಮಣಿಣನ ಹ ೆಂಟ್  ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಅತ್ುಯತ್ಾಮ ಸತ್ಯವನುನ ಪಿತ್ರಪಾದಸುತಾಾರ .  "ಬಡಿತ್ ನೆಂತ್ರ  
ಬಡಿವಾರ ಬೆಂದ್” ಅಲಿವ ೇ?. ಇರಲ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಈ ಬಾಳ್ನುನ ಧೊಳ್ ಸುಳಿ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತಾಾರ . ಇದು ಬಹಳ್ ಸೊಕಾವಾಗಿದ .  

ನಾನು ಹಿೆಂದ  ಒವ ೆ್ಮು ಈ ಬಿಹಾುೆಂಡದ ವಿವರಣ ಯನುನ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಡಿೇ ಬಿಹಾುೆಂಡವು ಎಷ್ುಟ ದ ೊಡುದ ೆಂದರ , ಇದರ ದುರು ನಾವು 
ಒೆಂದು ಧೊಳ್ ಕಗವೂ ಅಲಿ ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದ ದ. ಈಗಮಣಿಣೆಂದ ಆದ ಮತ್ುಾ ಈ ಸಮಸಾ ಭೊಮೆಂಡಲವನುನ ನವಾಸಸಾಥನವನಾನಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡ 
ಪಾಿಣಿಗಳ ಲಿವೂ ಧೊಳ್ ಕಗಗಳ ೇ ಎೆಂದು ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಹ ೇಳ್ುತಾಾರ .ಮಣಿಣೆಂದ ಆದ ಜಿೇವಕಗಗಳ್ು ಮತ್ುಾ ಈ ಜಿೇವಕಗಗಳಿೆಂದಾದ ಈ ದ ೇಹವೂ 
ಮಗಣಲಿವ ೇ? “ಮಣಿಣೆಂದ ಕಾಯಮಣಿಣೆಂದ” ಎೆಂದು ನಾವು ಕ ೇಳಿಲಿವ ೇ? ಹಾಗ  ಮಣಿಣೆಂದ ಆದ ಈ ದ ೇಹವನುನ ಮಗಣ ಉೆಂಡ  ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದಾದರ . ಈ ಮಗಣ 
ಉೆಂಡ ಯಲ ಗಾಳಿ ಆಡುತ್ರಾದದರ  ನಾವೂ ಸಹ “ಆಳ್ು” ಅೆಂದರ  ಮನುಷ್ಯ ಎೆಂದು ಕರ ಯಲಪಡುತ ಾೇವ . ಇಲಿದದದರ  ಬರ ೇ ಮಗಣ ಉೆಂಡ . ಆಗ ನಮುನುನ 
ಹ ಗ ಎನುನತಾಾರ .  

ಹಾಗಿದದರ , ಈ ಬಾಳ್ು ಅೆಂದರ  ಜಿೇವನವು ಏನು? ಎೆಂದರ  ಮಗಣ ಕಗಗಳ್ ತ್ರಕಾಕಟ್ವ ನುನತಾಾರ  ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಮಗುಣ ಉೆಂಡ ಗಳಾದ 
ಮಾನವರ ಪರಸಪರ ಈ ತ್ರಕಾಕಟ್ದಲಿ ಬ ೆಂಕ್ಲ ಉೆಂಟ್ಾಗುತ್ಾದ  ಮತ್ುಾ ಹ ೊಗ ಯಾಡುತ್ಾದ . ದ ಾೇಷ್ದ ಬ ೆಂಕ್ಲ, ಅಸೊಯಯ ಬ ೆಂಕ್ಲ, ಕ ೊೇಪದ ಬ ೆಂಕ್ಲ ಹಿೇಗ  
ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ ಿಮನುಜಮನುಜರ ಮಧ ಯ ಉೆಂಟ್ಾಗುವ ತ್ರಕಾಕಟ್ದೆಂದ ಹತ್ರಾಕ ೊಳ್ುಳತ್ಾದ  ಬ ೆಂಕ್ಲ.  ಆ ತ್ರಕಾಕಟ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವು ನ ೊೇವುಗಳ್ 
ಪರಿಣಾಮವ ೇ ಬ ೆಂಕ್ಲಯೆಂದ ಬರುವ ಹ ೊಗ . ಇದರಿೆಂದ ಕ ಲವರಿಗ  ಸುಖ್ ಕ ಲವರಿಗ  ದುಃಖ್. ಇದನ ನೇ “ಕ್ಷ ೇಳ್” ಅೆಂದರ  ವಿಷ್ವ ೆಂದು, ಸುಖ್ ಮತ್ುಾ 
ಆನೆಂದವನುನ “ಅಮೃತ್”ವ ೆಂದೊ ಕರ ಯುತಾಾರ  ಗುೆಂಡಪಪನವರು. 

ಪರಮಾತ್ುನ ೆಂಬಮಹಾಜಾಾಲ ಯಲಿ ಉರಿಯುವ ಬ ೆಂಕ್ಲಯೆಂದ ಸಿಡಿದ ಕ ೊೇಟ್ಾಯೆಂತ್ರ ಕ್ಲಡಿಗಳ ೇ, ಈ ಜಿೇವಿಗಳ್ು. ಈ ಜಗತ್ರಾನಲ,ಿ ಮಣಿಣನ 
ಉೆಂಡ ಗಳ್ೆಂತ  ಇರುವ ನಾವೂ ಮತ್ುಾ ಈ ಉೆಂಡ ಯಳ್ಗ  ಗಾಳಿ ಎೆಂಬೆಂತ  ಇರುವ ಆತ್ು ಅಥವಾ ಚ ೇತ್ನದ ಸಮಿುಲನದೆಂದ ಉೆಂಟ್ಾದ ಬದುಕ ೆಂಬ 
ತ್ರಕಾಕಟ್ದಲಿ ಬ ೆಂಕ್ಲಯುಗುಳಿ, ವಿಷ್ಕಾರಿ, ಅಮೃತ್ವ ಸವಿದು ಬಾಳ್ ಸವ ಸಿಮತ್ಾದ ೇ ಚ ೇತ್ನವನುನ ಸ ೇರುವಾಗ, ಇಲಿ ಪಡ ದ ಅಮೃತ್ದ ಬ ಲ ಯೇನು? 

ಕುಡಿದ ಅಥವಾ ಕಕ್ಲಕದ ವಿಷ್ದ ಬ ಲ ಯೇನು? ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ುತಾಾರ  ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. 
ಈ ಮುಕಾಕದ ಒಟ್ಾಟರ  ಆೆಂತ್ಯತವ ೇನ ೆಂದರ , ಮಣಿಣೆಂದ ಆಗಿ, ಮಗಲ ಿೇ ಇದುದ ಮಗಲ ಿೇ ಸ ೇರುವ ಈ ಮಾನವನ ಬಾಳ್ು ಕ ೇವಲ 

ಉಸಿರಿರುವ ತ್ನಕ. ಹಿೇಗ  ಬದುಕ್ಲರುವಾಗ ನಾವು ಪಡ ಯುವ ಸುಖ್ ದುಃಖ್,  ಅನುಭವಿಸುವ, ಕ ೊೇಪ ದ ಾೇಷ್, ಅಸೊಯ, ಪ್ರಿೇತ್ರ, ಪ ಿೇಮ, ಅನುರಾಗ, 

ಬೆಂಧನಗಳ್ೆಂಥಹ ಭಾವಗಳ ಲಿವೂ, ಬಡಿತ್ವಿರುವತ್ನಕ (ಹೃದಯದ) ಅದು ನೆಂತ್ರ  “ಬಡಿವಾರ ಬೆಂದ್.”  ಈ ಜಿೇವನದ ಎಲಿಕೊಕ ಒೆಂದು 
ಮೆಂಗಳ್ವನುನ ಹಾಡುವ, ಸಾವನುನ ಅಪ್ರಪ ಎಲಿವನೊನ ಅಲ ೇಿ ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗುವಾಗುವೆಂಥಾ ಈ ಜಿೇವನದಲಿ ಪಡ ದ ಸುಖ್ಕ ಕ ಏನು ಬ ಲ , ದುಃಖ್ಕ ಕ ಏನು 
ಬ ಲ ?  ಎಲಿವೂ ಶ್ ನಯ. 

ಇೆಂತ್ಹ ಭಾವಗಳ್ನುನ ವಯಕಾಪಡಿಸುವ ಈ ಮುಕಾಕದ ಆೆಂತ್ಯತವನುನ ವಾಚಕರು ಅವರದ ೇ ಅನುಭವದ ಮೊಸ ಯಲ ಿಹಾಕ್ಲ ನ ೊೇಡಿದಾಗ, 

ಪಿತ್ರಯಬುರಿಗೊ ಅವರವರದ ೇ ಅನುಭವದ ಭಾವ ಸಿಗುತ್ಾದ .  

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

 ಗಾಳಿಮಣುಣಂಡೆಯೊಳಹೆತಕುು ಹೆತರಹೆತರಳದು | 

 ಆಳೆನಪುದಂತಾಗ್ದ್ದರೆ ಬರಿಯ ಹೆಂಟೆ || 

 ಬಾಳ ೀೆನು ಧತಳು ಸುಳಿ,ಮರ ತಿಕುದುರಿಯ ಹೆತಗೆ | 

 ಕ್ೆೀಳವೆೀನಮೃತವೆೀಂ?-ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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ಗಿರಿಯಪಪ ನೆಂತ್ರದದ. ಮಾಗತರ ೇಟ್ ಧಾವಿಸಿದಳ್ು. ಗಿರಿಯಪಪನ ಕಣಿಣಗ  ಅವಳ್ು ಹಬು; 
ಮಾಗತರ ೇಟ್ ಮಾರುವ ವಸುಾಗಳಿಗ  ಇವನು ಸೆಂಭಾವಯ ಕುರಿ. ಇದ ೊೇ ಗಿರಾಕ್ಲ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಮೆೇಲ  
ಮಾರಾಟ್ದ ಮಾಗತರ ೇಟ್ ನ ಸ ಪಷ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ ರಿಮೆೆಂಟ್........  
ಮಾ: ಗುಡ್ ಈವನೆಂಗ್ ಸರ್.... ಮೆೇ ಐ ಸಿಪೇಕ್ ಟ್ು ಯೊ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಟ್? 
ಗಿ: (ತ್ಬಿುಬಾುಗಿ) ಯಾ... ಯಾರು? ನಾನಾ? ನನನ ಜ ೊತ ೇನಾ? (ಸಾಗತ್) ವಾಟ್ ಎ ಲವಿ ಿಗಲ್ತ. ನನನ 
ಹತ್ಿ ಮಾತಾಡಕ ಕ ಪಮಿತಷ್ನ್ ಬ ೇರ  ಕ ೇಳಿಾದಾಳ . ಪಿಧಾನಗಳ್ು ಹ ೇಳಿದ ಅಚ ಛೇ ದನ್ ಬೆಂದ ೇಬಿಡುಾ 
ಅನಿತ ಾ. (ಪಿಕಾಶ್) ಎಸ್.... ವಾಟ್ ಕಾಯನ್ ಐ ಡೊ ಫಾರ್ ಯೊ ಮಿಸ್.....  
ಮಾ: ಮಿಸ್ ಮಾರ  ೆರೇಟ್....  
ಗಿ: ಮಾರ  ೆರೇಟ್... ನ ೈಸ್ ನ ೇ....  
ಮಾ: ಅದು ನನನ ನಕ್ ನ ೇ. ಸರ್... ನ ೇ. ಬ ೇರ ೇನ ೇ ಇದ . ನಾನು ಐಟ್ೆಂಸ್ 
ಗಿ: ಐಟ್ೆಂ ಸಾೆಂಗ್ ಗಳ್ಲ ಿಪಾಟ್ತ ಮಾಡಿದೇರಾ? 
ಮಾ: ಯೊ ನಾಟ್ಟ... ಅಲಿ ಸಾರ್... ಐಟ್ೆಂಸ್ ಮಾರ ೊೇದಿಲಿ ಗ ಿೇಟ್ ಆದದರಿೆಂದ ನನನ ಕ ೊಲೇಗ ಿಲಿ 
ನನನನನ ಮಾರ  ೆರೇಟ್ ಅೆಂತ್ ಕೊಗಾಾರ ... ನಾನು ಉತ್ಾರಕುಮಾರ್ ಮೆನ್ಿ ಪಾಿಡಕ್ಟಪ ಕೆಂಪನಯೆಂದ 
ಬೆಂದದೇನ. (ಮೊೇಹಕವಾಗಿ) ನನಗ ೊೇಸಕರ ಒೆಂದ ರಡು ನಮಿಷ್ ಸ ಪೇರ್ ಮಾಡಿಾೇರಾ ಸಾರ್....  

ಗಿ: (ಹಿಗಿೆನೆಂದ) ಶ್ ರ್. ವ ೈ ನಾಟ್...  
ಮಾ: (ತ್ನನ ಬಾಯಗಿನುನ ಕ ಳ್ಗಿಟ್ುಟ, ಝಿಪ್ ತ ರ ದು ಒೆಂದು ಕಾಡತನುನ ಹಿಡಿದು) ಸರ್, ಇದು ನಮು ಕೆಂಪನ ನೇಡುತ್ರಾರುವ ಹ ೊಸ ಸಾಕರಯಚ್ 
ಕಾಡ್ತ....  
ಗಿ: ಓಹ್. ಸೊಪರ್. ನನನ ಅದೃಷ್ಟ ನ ೊೇಡ ೇಬಿಡಿಾೇನ. (ಕಾಡ್ತ ಕ ೈಗ  ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು) ಇದ ೇನದು? ಫುಲ್ ಬಾಿಯೆಂಕ್ ಆಗಿದ . ಎಲಿ ಸಾಕರಯಚ್ 
ಮಾಡ ುೇಕು? 
ಮಾ: ಓಹ್! ಆ ತ್ರಹದ ಸಾಕರಯಚ್ ಕಾಡ್ತ ಅಲಿ ಸಾರ್... (ಕಾಡತನುನ ಕ ೈಯಲ ಿತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು) ನ ೊೇಡಿ, ಈ ಕಾಡತನನ ಹಿೇಗ  ಹಿಡ ೊಕಳ  ೇದು... 
ಮೊಗಿನ ತ್ುದೇನ ೊೇ, ಕ್ಲವಿಯ ತ್ುದೇನ ೊೇ, ಕ ನ ನಯೇ, ಅೆಂತ್ೊ ಎಲಿ ನವ  ಆಗತ ೊಾೇ ಅಲ.ಿ... ಹಿೇ  ….. ಗ ..... ನಧಾನವಾಗಿ 
ಕ ರ ದುಕ ೊೆಂಡರ .... ಶಿೇಘಿದಲ ಿೇ ನವ ಯೆಂದ ಉಪಶ್ಮನ.... (ಒಯಾಯರದೆಂದ) ತ ೊಗ ೊಳಿ ಸಾರ್... ಡಜನ್ ಫಿಫಿಟ ರುಪ್ರೇಸ್ ಅಷ್ ಟೇ....  
ಗಿ: (ತ್ಲ  ಆಡಿಸುತಾಾ) ಅದಕ ಕ ನನನದ ೇ ಬ ರಳಿನ ನನನದ ೇ ಉಗುರು ಇದ ಯಲ,ಿ ಕಾಡ್ತ ಯಾಕ  ಬ ೇಕು...  
ಮಾ: ಛಿ! ಅದ ಲಿ ಹಳ  ಕಾಲದವರು ಮಾಡ ೊೇ ಕ ಲಸ ಸಾರ್... ಈ ಕಾಡ್ತ ತ್ುದಗ  ಆೆಂಟ್ಟ ಇೆಂಫ ಕ್ಷ್ನ್ ಜ ಲ್ ಹಚಿಚದೇವಿ ಸಾರ್... ಸ ೊೇ ಉಗುರು 
ಬಳ್ಸಿದಾಗ ನ ೇಯ್ಲ ಿಇೆಂಫ ಕ್ಷ್ನ್ ಆಗ ೊೇದು ತ್ಪಪತ ಾ; ಕ ರ ದುಕ ೊೆಂಡರೊ ಮಾಕ್ತ ಉಳಿಯೇಲ;ಿ ಯೊಸ್ & ಥ ೊಿೇ ಆದದರಿೆಂದ ವ ರಿ ಸ ೇಫ್ 
ಸಾರ್....  
ಗಿ: ಸಾಿರಿ... ನನನ ಹತ್ರಾರ ಡ ಬಿಟ್ ಕಾಡ್ತ, ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ತ, ರ ೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ತ, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ತ, ಪಾಯನ್ ಕಾಡ್ತ, ಆರಿ ಿ ಕಾಡ್ತ, ಇಷ್ ೊಟೆಂದು 
ಕಾಡ್ತ ಇರ ೊೇದಿೆಂದ ಈ ಕಾಡ್ತ ಇಟ್ ೊಕಳ್ಕ ಕ ಜಾಗ ಇಲ.ಿ ಬ ೇರ  ಏನಾದೊಿ ಪಾಿಡಕ್ಟ ಇದ ಿ ನ ೊೇಡ ೊೇಗ...  
ಮಾ: ಶ್ ರ್ ಸಾರ್... ಇದ ೊೇ ನ ೊೇಡಿ ಸಾರ್ (ಒೆಂದು ಟ್ೊಯರ್ಬ ತ ಗ ಯುತಾಾ) ಸ ಪಷ್ಲ್ ಕಾಾಲಟ್ಟ ಎೆಂಎಸ್ ಲಪ್ ಸಿಟಕ್.... ಫಾರ್ ಮಾಯರಿೇಡ್ ಮೆನ್ 
ಓನಿೇ...  
ಗಿ: ಗೆಂಡಸರಿಗ  ಲಪ್ ಸಿಟಕಾಕ? ಯಾಕ ?  
ಮಾ: ಓಲುನ್ ಡ ೇಸ್ ಗ  ಕೆಂಪ ೇರ್ ಮಾಡಿದರ  ಈಗ ಲ ಿಡಿವೊೇಸ್ ತಗಳ್ು ತ್ುೆಂಬಾ ಆಗಿಾದ  ಸಾರ್..  
ಗಿ: ನಜ. ಆದರ  ಅದಕೊಕ ಲಪ್ ಸಿಟಕ್ ಗೊ ಏನು ಸೆಂಬೆಂಧ? 
ಮಾ: ಗೆಂಡನಗ  ಹ ೆಂಡತ್ರ ಹ ೇಳಿದ ಮಾತ್ು ಸರಿಬರದದಾದಗಲ ಲಾಿ ಗೆಂಡ ಈ ಟ್ೊಯರ್ಬ ಹಿೇಗ  ತ ಗ ದು... ಎಲಿ, ನಮು ಕ ೈ ಕ ೊಡಿ...  
ಗಿ: ಕ ೈಯಾ... ಕ ೊಟ್ ಟ.... ಸ ೇಲ್ಸ್ ಗಲುತ ಬಾ ಬಳಿಗ .... ಟ್ಾಿಫಿಕ್ಲಕನೇ ರಸ ಾಯಲ ಕ ೈ ಹಿಡಿದು ನಡ ಸ ನನನು...  
ಮಾ: (ಗಿರಾಕ್ಲಯ ತ ೊೇರುಬ ರಳಿಗ  ಇಷ್ ಟೇ ಲಪ್ ಸಿಟಕ್ ಹಚಿಚ) ಈಗ ಆ ಬ ರಳ್ನನ ಇನ ೊನೆಂದು ಬ ರಳಿಗ  ತಾಗಿಸಿ ಸಾರ್... (ಗಿರಾಕ್ಲ ತಾಗಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷ್ಗ 
ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡುಬಿಡುವುದು. ಏನ ೇ ಪಿಯತ್ರನಸಿದರೊ ಅೆಂಟ್ು ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದಲಿ) ನ ೊೇಡಿದರಾ... ಹ ೇಗಿದ ೇ ಎೆಂಎಸ್ ಲಪ್ ಸಿಟಕ್ ಪಿಭಾವ.... 
ಇನ ನೇನು ಜಗಳ್ ಶ್ುರು ಆಗತ ಾ ಅನ ೊನೇವಾಗ ಇದನನ ತ್ುಟ್ಟಗ  ಹಚ ೊಕೆಂಡ ಿ ಲಪ್ – ತ್ುಟ್ಟ; ಸಿಟಕ್ – ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡು; ಎೆಂಎಸ್ ಸಕಿಸ್...  

ಗಿ: ಎೆಂಎಸ್ ಅೆಂದ ಿ? 

 
ಮಾಗ್ಯರೆೀಟಳ ಮಾಕೆಯಟಿಂಗ್ ಯಾನ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಗಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಾರಿಸುವ  
“ನೇವು ಕ ೇಳಿದರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದ್ದರಿ  

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಮಾ: ಮಾಯರ ೇಜ್ ಸ ೇವರ್ ಅೆಂತ್ ಸಾರ್.... ಮೌನ ೇನ ಕಲಹೆಂ ನಾಸಿಾೇ...  
ಗಿ: (ತ್ಲ  ಅಡುಡುಲಾಗಿಸುತ್ಾ) ನಮುನ ೇಲ ಇದು ನಡ ಯಲಿ... ನಮುನ ೇಲ ಮೌನ ೇನ ಕಲಹೆಂ ಜಾಸಿಾ... ಅಲಿದ  ನಮು ಮನ ೇಲ ನನನದ ೇ ಕಡ ೇ 
ಮಾತ್ು 
ಮಾ: (ಅಚಚರಿಯೆಂದ) ವೆಂಡರು ುಲ್.... ಹಿೇ ಮಾಯನ್ ಸಾರ್ ನೇವೂ.... ಅೆಂದಹಾಗ ೇ ಆ ಕಡ ೇ ಮಾತ್ು ಏನು ಸಾರ್?  
ಗಿ: ಅವಳ್ು ಏನ ೇ ಹ ೇಳಿದರೊ ಕಡ ೇಲ ನಾನು ಹ ೇಳ  ೇದು ಒೆಂದ ೇ ಮಾತ್ು – ಎಸ್ ಡಿಯರ್... (ನಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಟ್ುಟ) ಮೊದಲು ಈ ಬ ರಳ್ು ಬಿಡಿಸಿ. 
ಆಮೆೇಲ  ಬ ೇರ  ಪಾಿಡಕ್ಟ ತ ೊೇರಿಸಿ.  
ಮಾ: ಶ್ ರ್ ಸರ್ (ಚಿಕಕ ಬಾಟ್ಲನೆಂದ ದಿವವೊೆಂದನುನ ತ ರ ದು ಬ ರಳಿನ ಅೆಂಟ್ಟದ ಭಾಗಕ ಕ ಸುರಿಯುವಳ್ು) 
ಗಿ: ಅಯಯೇ.... ಉರಿೇ... ಏನಿೇ ಅದೊ...? ಹ ೊೇಯುಾ ಬ ರಳ್ ... ಇದನನ ಅೆಂಟ್ಟದ ತ್ುಟ್ಟಗ  ಹಚ ೊಚೇದಿ ಬದಲು ಪಮತನ ೆಂಟ್ಾಗಿ ತ್ುಟ್ಟ 
ಅೆಂಟ್ಟಸಿಕ ೊೆಂಡಿರ ೊೇದ ೇ ವಾಸಿ...  
ಮಾ: ಎಕಾಿಕ್ಲಟಿ ಸಾರ್... ಯೊ ಆರ್ ಸ ೊೇ ಅೆಂಡರಾ ಿ್ ಯೆಂಡಿೆಂಗ್...  
ಗಿ: (ತ್ಬಿುಬಾುಗಿ) ಅೆಂದರ ... ಅದನನ ಅೆಂಟ್ಟಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ತ್ುಟ್ಟ ಬಿಚಚಕ ಕೇ ಆಗಲಾಾ?  
ಮಾ: ಆಗತ ಾ. ಹ ೊಸದಾದ ಚಿನನದ ಐಟ್ೆಂ ಮೆೇಲನೆಂದ ಸುರಿದ ನೇರು ಬಿದದ ತ್ಕ್ಷ್ಗ ಅದು ಬಿಟ್ ೊಕಳ್ತ ಾ...  
ಗಿ: ಅೆಂದ ಿೇ.... ತ್ುಟ್ಟ ಬಿಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಕಾದ ಿ ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ಹ ೊಸ ಚಿನನ ಖ್ರಿೇದಸ ುೇಕೊನನ.....  
ಮಾ: (ನಲಯುತಾಾ) ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿ ಅಥತ ಮಾಡ ೊಕೇತ್ರೇರಿ ಸಾರ್... ನಮುೆಂತ್ಹ ಹಸ ುೆಂಡ್ ಸಿಗಕ ಕ ಪುಗಯ ಮಾಡಿಬ ೇತಕು...  
ಗಿ: (ಸಾಗತ್) ಇೆಂತ್ಹವಳ್ನನ ಪಡ ಯೇ ಯೇಗ ನನಗಿಲ ಾೇ... (ಪಿಕಾಶ್) ಬಿಡಿ ಆ ಮಾತ್ು. ಬ ೇರ  ಪಾಿಡಕ್ಟ ತ ೊೇರಿಸಿ.  
ಮಾ: (ಕಚಿೇತಫಿನ ಒೆಂದು ಬೆಂಡಲ್ ಹ ೊರತ ಗ ಯುತಾಾ) ಇದು ಮೆೈಕ ಲ ೆಂಜಲು ಬಾಿಯೆಂಡ್ ನಾಯಪ್ ಕ್ಲನ್ಿ ಸಾರ್... ಲ ೇಟ್ ಸ್ಟ ಟ್ ಿೆಂಡ್ ಇದು...  
ಗಿ: ಫ ೇಮಸ್ ಪ ೇೆಂಟ್ರ್ ಮೆೈಕ ಲ್ ಏೆಂಜ ಲ ೊೇ ಬಾಿಯೆಂಡಾ?  
ಮಾ: (ನಗುತಾಾ) ಮೆೈಕ ಲ್ ಏೆಂಜ ಲ ೊೇ ಅಲ ಿಸಾರ್... ಮನ ಯಲ ಿಗೆಂಡಸ ೇ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವನ ೇ ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯುವಾಗ, ಮೆೈಕ ಯಲಿ 
ಮುಸುರ , ಎೆಂಜಲು ಆಗಿರತ್ಾಲ,ಿ ಅದನನ ಒರ ಸ ೊಕಳ್ಕ ಕ ಸಾರ್.... ಮೆೈಕ ೈಯಲ ೆಿಂಜಲು ನಾಯಪ್ ಕ್ಲನ್ಿ ಸಾರ್... ಇಟ್ಾಲಯನ್ ಮೊೇಸ್ಟ ಫ ೇಮಸ್ 
ಫ ಷ್ ಗಳ ಲ ಿಇದನ ನೇ ಬಳ್ಸ ೊೇದು...  
ಗಿ: ಊಹೊೆಂ. ನಮುಲ ಿಅದಕ ಕ ಬ ೇಕಾದಷ್ುಟ ಹಳ  ಹರಕಲು ಬಟ್ ಟಗಳಿವ . ನ ಕ್ಿ್ ಪಾಿಡಕ್ಟ ಪ್ರಿೇಸ್...  
ಮಾ: ನಮು ಏರಿಯಾದಲ ಿಸ ೊಳ ಳಗಳ್ು ಇವ ಯಾ ಸಾರ್?  
ಗಿ: ಇದ .  
ಮಾ: ತ ೊಗ ೊಳಿ ಸಾರ್... ಸ ೊಳ ಳಗಳ್ನುನ ಇಲಿವಾಗಿಸುತಾಾ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ರಾಗಲು ಇದಗ ೊೇ ಬೆಂದದ  ಮಸಿಕಟ್ ೇಷಿಯಾ..  
ಗಿ: ಮಸಿಕಟ್ ೇಷಿಯಾ? ಏನಿೇ ಹಾಗೆಂದ ಿ? ಇದರಿೆಂದ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ರಾಗ ೊೇದು ಹ ೇಗ ? 
ಮಾ: ಸ ೊಳ ಳಗಳ್ು ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ರಪ ಬಿೇಳ್ಕ ಕ ಬಳ್ಸ ೊೇ ಅನಸ ಾೇಷಿಯಾ ಸಾರ್ ಇದು...  
ಗಿ: ಆಹಾ! ಮಸಿಕಟ್ ೊೇದ ಅನಸ ಾೇಷಿಯಾಗ  ಮಸಿಕಟ್ ೇಷಿಯಾ ಅೆಂತಾನಾ? ಚ ನಾನಗಿದ . ಮುೆಂದ ? 
ಮಾ: ಇರಿ. ಇಲ ೇಿ ಇೆಂಸರಕ್ಷ್ನ್ಿ ಇದ . ಹ ೊಸಾ ಪಾಿಡಕ್ಟ ಇದು (ಹಾಳ ಯೆಂದನುನ ತ ಗ ದು ಓದುತಾಾಳ ) ಮೊದಲು ಸ ೊಳ ಳಗಳಿಗ  ತಾಕುವೆಂತ  ಈ 
ದಾಿವಗವನುನ ಸಿೆಂಪಡಿಸಿ. ಅದು ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ರಪ ಉರುಳಿದಾಗ ಅದನುನ ದ ೊಡುದ ೊೆಂದು ಸ ೊಳ ಳ ಪರದ ಯಲಿ ಹಿಡಿಯರಿ. ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ರಪದ ಸ ೊಳ ಳಗಳ್ 
ತ್ೊಕ ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಕ ಜಿ ಆದಾಗ ಅದನನ ಚಿೇನಾಗ  ಸಪ ೈಿ ಮಾಡಿ.  
ಗಿ: ಯಾಕ ?  
ಮಾ: ಅವರು ಅಲಿ ಅದನನ ಹಾಕ ೊಕೆಂಡು ಮಸಿಕಟ್ ೊೇ ಸೊಪ್ ಮಾಡಾಾರೆಂತ ... ಒಳ ಳೇ ರ ೇಟ್ ಸಿಗತ ಾ...  
ಗಿ: ಗುಡ್ ಐಡಿಯ... ಎಲಿ... ಚೊರ ೇ ಚೊರು ಸ ರೇ ಮಾಡಿ.... (ಮಾಗತರ ೇಟ್ ಸ ರೇ ಮಾಡುವಳ್ು) ಅಯಯಯಯೇ... ಇದ ೇನಿೇ ಇದೊ... ಸತ್ುಾ 
ಮೊರು ದವಸ ಆಗಿರ ೊೇ ನಾಯೇ ಬಾಡಿೇ ತ್ರಹ ವಾಸನ ೇ.... ವಾಯಕ್... ಇದಕ್ಲಕೆಂತ್ ಸ ೊಳ ಳ ಕ ೈಲ ಕಚಿಚಸ ೊಕಳ  ೇದ ೇ ವಾಸಿ.... (ವಾಸನ  
ಹ ೊೇಗಿಸಲು ಕ ೈ ಅಡುಡಾು ಆಡಿಸುತಾಾ, ಕ ಮುುತಾಾ) ನ ಕ್ಿ್ ಪಾಿಡಕ್ಟ... ನ ಕ್ಿ್ ಪಾಿಡಕ್ಟ...  
ಮಾ: ಈ ಟ್ಟೆಂಬಕೊಟ ಸ ಲ್ ಫೇನ್ ಸ ಟ್ ತ ೊಗ ೊಳಿ ಸಾರ್... ಮಲಟ ಪಪತಸ್ ಸ ಟ್ ಇದು...  
ಗಿ: ಏನು ಇದರ ಫಿೇಚಸುತ?  
ಮಾ: ಇದನನ ಟ್ ನ್ ಮಿನಟ್ಿ ಯೊಸ್ ಮಾಡಿದ ಿ ಒೆಂದು, ಫಿಫಿಟೇನ್ ಮಿನಟ್ಿ ಯೊಸ್ ಮಾಡಿದ ಿ ಒೆಂದು, ಈತ್ರಹ ಅಡಾಾೆಂಟ್ ೇಜಸ್ ಇವ  
ಸಾರ್...  
ಗಿ: ಏನವು?  

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 



  

 ಪುಟ - 8 

 

  

ಮಾ: 10 ನಮಿಷ್ ಬಳ್ಸಿದರ  ಆಗ ೊೇ ಹಿೇಟ್ಲ ಿಬಟ್ ಟ ಐರನ್ ಮಾಡ ೊಕೇಬಹುದು; 15 ನಮಿಷ್ ಯೊಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಿೇಟ್ಲ ಿನೇರು ಕಾಯಸುಹುದು; 
ಅಧತ ಗೆಂಟ್  ಯೊಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಿೇಟ್ಲಿ ಬಾೆಂಡಿ ಿಇಟ್ುಟ, ಎಣ ಣ ಕಾಯಸಿ ಬ ೊೇೆಂಡ ಕರಿೇಬಹುದು... 
ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾತಾಡಿದರ  ಚಳಿಗಾಲದಲಿ ರೊ. ಹಿೇಟ್ರ ೇ ಬ ೇಡ... ಮಲಟಪಪತಸ್ ಫೇನ್ ಸಾರ್...  
ಗಿ: ಪಿಯೇಜನ ಇಲ.ಿ  
ಮಾ: ನೇವು ಎಷ್ ೊಟೆಂದು ಮನ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಾೇರಲಾಿ (ಅನುಕೆಂಪ ತ ೊೇರುತಾಾ) ಪಾಪ! ನಮಗ  ಮೆೈಕ ೈ ನ ೊೇವು ಬರಲಾಾ ಸಾರ್...?  
ಗಿ: (ಅನುಕೆಂಪಕ ಕ ಕರಗಿ) ಬದ ೇತ ಇರತಾಾ? ಸ ೊೆಂಟ್ ಬಿದ ೊಹೇಗತ ಾ...  
ಮಾ: ಅದಕ ಕೇ ಈ ಫೇನ್ ತ ೊಗ ೊಳಿ ಸಾರ್... ವ ೈಬ ಿೇಷ್ನ್ ಮೊೇಡಲಿ ಹಾಕ್ಲದರ  ಸೊಪರ್ ಮಸಾಜ್ ಆಗತ ಾ ಸಾರ್...  
ಗಿ: ಬಿದ ಿ ಏನು ಆಗಲಾಾ?  
ಮಾ: ಏನ ೇನೊ ಆಗಲಿ ಸಾರ್. ಮೊನ ನ ಗುಜರಾತ್ ಎಲ ಕ್ಷ್ನ್ ಟ್ ೈಮಲಿ ಎಲ ಿಮಿನಸಟರ ೆಳಿಗೊ ಜಗಳ್ ಆಡಕ ಕೇೆಂತ್ ಇದನ ನೇ ಕ ೊಟ್ಟಟದಾೇ. 
ಎಮೆುಚಮತದ ಮೆಂತ್ರಿಗಳಿಗ  ಸಹ ಏಟ್ಾಯಾೇ ವಿನಹ ಇದಕ ಕ ಏನ ೇನೊ ಆಗಿಿಲ.ಿ ಟ್ ನ್ ಫಿೇಟ್ಟೆಂದ ಎತಾಹಕ್ಲದೊಿ ಏನೊ ಆಗಲಿ. ಜಸ್ಟ ಟ್ ನ್ 
ಥೌಸ ೆಂಡ್ ಸಾರ್....  
ಗಿ: ಟ್ ನ್ ಥೌಸ ೆಂಡ್? ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ಗ ೊತಾಾದರ  “ನಮು ಬ ನುನ ಬಿೇಳ್... ಆ ದುಡುಲಿ ತ್ರಿೇ ಗಾಿ.ಿ ಗ ೊೇಲ್ು ಬರತ ಾ...” ಅೆಂತ್ ಬ ೈತಾಳ . 
ಬ ೇಡ...  
ಮಾ: ಹ ೆಂಡತ್ರೇಗ  ಹ ದತ್ರೇತರಾ ಸಾರ್? ಹಿಹಿಹಿ...  
ಗಿ: ಅದೊ... ಅದೊ.... ಹ ದರಿಕ  ಅೆಂತ್ ಅಲಾಿ.... ರ ಸ ಪಕ್ಟ..... ಮಯಾತದ .... ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕಾಲ್ ಟ್ು ಮೆನ್.... ಅನ ೊನೇ ಭಯ.... ಐ 
ಮಿೇನ್... ಮಯಾತದ ....  
ಮಾ: ಅಥತವಾಯುಾ ಬಿಡಿ... (ಚಿೇಲದೆಂದ ಮತ ೊಾೆಂದು ಐಟ್ೆಂ ತ ಗ ಯುತಾಾ) ಇದು ನ ೊೇಡಿ... ಲ ೇಟ್ ಸ್ಟ ಇನ್ ದ ಮಾಕ ತಟ್... ಸ ಪಷ್ಲ್ ವ ರ ೈಟ್ಟ 
ಗಾಗಲ್ಿ 
ಗಿ: ಏನು ಇದರ ಸ ಪಷ್ಾಲಟ್ಟ?  
ಮಾ: ಈ ಕಡ ಯೆಂದ ನ ೊೇಡಿದರ  ನೇವು ಕುರುಡರ ತ್ರಹ ಕಾಣಿಾೇರ; ಆಕಡ ಯೆಂದ ನಮಗ  ಎಲಾಿ ಕಾಣಿಾರತ ಾ. ಲ ೇಡಿೇಸ್ ಹಾಸ ಟಲ್ ಮುೆಂದ  
ನೆಂತ್ು ಲ ೈನ್ ಹ ೊಡ ದು “ಸಿೆಂಪಥಿ ಫಾಯಕಟರ್” ಮೆೇಲ  ಹುಡುಗಿೇನತ ಬಿೇಳಿಸ ೊಕಳ  ೇಕ ಕ ಮಾಡಿನ್ ಬಾಯ್ಲಿ ಬಳ್ಸ ೊೇ ಗಾಗಲ್ಿ ಇದು.  
ಗಿ: (ಬಾಯ ತ ಗ ದು ತ ೊೇರಿಸುತಾಾ) ಬಲಗಡ ಯ ಮೆೇಲನ ಸಾಲನ ಎರಡನ ೇ ದವಡ  ಹಲು ಿಉದುರಿದ , ಕಾಗತಾಾ?  
ಮಾ: ಹುೆಂ. ಕಾಣಿಸಿಾದ .  
ಗಿ: ಇದ ೇ ತ್ರಹದ ಗಾಗಲುಿ... ಇದ ೇ ಐಡಿಯ... ಆ ಹಾಸ ಟಲ್ ನ ಹುಡುಗಿ ಕರಾಟ್  ಎಕ್ಸ್ ಪಟ್ತ; ಬಾಿಯಕ್ ಬ ಲ್ಟ... ಎರಡು ವಷ್ತ ಹಿೆಂದ  
ನಡ ದದುದ.... ಮೊರು ಮೊಳ , ಎರಡು ಹಲುಿ ಢಮಾರ್...  ನ ಕ್ಿ್ ಐಟ್ೆಂ ಪ್ರಿೇಸ್...  
ಮಾ: ಇನ ೊನೆಂದ ೇ ಐಟ್ೆಂ ಸಾರ್... ನೇವು ನಮು ಹ ೆಂಡತ್ರ ಜ ೊತ  ಮಾಕ ತಟ್ ಗ  ಹಬುಗಳ್ ದನ ಹ ೊೇಗಿಾೇರಾ?  
ಗಿ: ಹೊೆಂ 
ಮಾ: ಹಾಗಾದರ  ಇದ ೊೇ ಶಿಿೇಲೆಂಕನ್ ಲೆಂಕ್ಲೆಂಗ್ ರಿೆಂಗ್ಿ....  
ಗಿ: ಏನಿೇ ಅದು? ಅತಾಿಗ  ಶಿಿೇಲೆಂಕದೊದ ಅಲ,ಿ ಇತಾಿಗ  ಅಬಿಹಾೆಂ ಲೆಂಕನ್ ದೊ ಅಲ.ಿ ಏನದು ಶಿಿೇಲೆಂಕನ್ ಅೆಂದರ ?  
ಮಾ: ಶಿಿೇಮತ್ರಯ ಕ ೈ ಜ ೊತ ಗ  ಶಿಿೇ ಯ ಕ ೈ ಲೆಂಕ್ ಮಾಡುವ ಈ ರಿೆಂಗ ೇ ಶಿಿೇಲೆಂಕನ್ ಲೆಂಕ್ಲೆಂಗ್ ರಿೆಂಗ್... ಕೌಿಡ್ ಜಾಸಿಾ ಇರ ೊೇವಾಗ, 
ನ ಟ್ ವಕ್ತ ನ ಟ್ ಟೆ  ಇಲ ದೇಯರ ೊೇವಾಗ ಗೆಂಡ ತ್ನನ ಅಭಾಯಸಬಲದೆಂತ  ಹ ೆಂಡತ್ರಯೆಂದ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗದ ೇ ಇರಲೇೆಂತ್ ಇಬುರಿಗೊ 
ಲೆಂಕ್ ಮಾಡ ೊೇ ರಿೆಂಗ್ ಇದು.  
ಗಿ: ಇೆಂಟ್ರ ಸಿಟೆಂಗ್... ಹ ೇಗ  ಹಾಕ ೊಕಳ  ೇದು?  
ಮಾ: (ತ್ನನ ಕ ೈಗ ೊೆಂದು ರಿೆಂಗ್ ಧರಿಸಿ, ಕ ೊೇಳ್ದೆಂತ  ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಇನ ೊನೆಂದನುನ ರಿೆಂಗನುನ ಗಿರಾಕ್ಲಯ ಕ ೈಗ  ಸಿಕ್ಲಕಸಿ ಕ್ಲೇ ತ್ರರುಗಿಸಿ ಭದಿ 
ಪಡಿಸುತಾಾ) ಹಿೇಗ ... ಹಿೇಗ  ಕ ೈಕ ೈ ಮಿಲಾಯಸಿಕ ೊೆಂಡು ನಾನು ನೇನು ಜ ೊೇಡಿ ಜಿೇವನ ಎತ್ರಾನಗಾಡಿೇ ಅೆಂತ್ ಹ ೊೇಗಾಾಯದ ಿೇ....  
(ಅಷ್ಟರಲ ಿಗಿರಿಯಪಪನ ಜಾತ್ಕದಲಿದದ ಶ್ನ ಎೆಂಟ್ನ ಯ ಮನ ಗ  ಬೆಂದ. ಅದರ ದ ೊಯೇತ್ಕವಾಗಿ ಗಿರಿಯಪಪನ ಸತ್ರ ಗಿರಿಜಕಕ ಕ ೆಂಗಣಿಣನ ಇನ್ ಬುಯಲ್ಟ 
ಮೆೇಕಪ್ ಸಹಿತ್ ಹಾಜರ್!) 
ಗಿರಿಜಕಕ: ಅಯಯೇ ಅಯಯೇ ಅಯಯೇ... ಮನ ೇಲ ರಾಮಗಣ ಬಿೇದೇಲ ಶ್ಾಮಗಣ ಅೆಂತ್ ಏನಿೇ ಇದು ನಮು ಆಟ್... ರ ಡ್ ಹಾಯೆಂಡ ಡ್ ಆಗಿ 
ಸಿಕಾಹಕ ೊಕೆಂಡಿದೇರಾ..... ಬಿಡಿಸಿಾೇನ ಇಬುರಿಗೊ ಗಿಹಚಾರ.... ಏನ ೇ.... ನನನ ಗೆಂಡನ ಮೆೇಲ ೇ ಕಣಾಹಕ್ಲಾೇಯಾ...  
(ಇಬುರೊ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ವಿರುದಧ ದಕ್ಲಕನಲಿ ಓಡುವರು. ಕ ೊೇಳ್ ತ ರ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದು. ಗೆಂಡನನುನ ಬ ನುನ ಹತ್ರಾ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಓಡುತಾಾ ಸಾಗುವಳ್ು. 
ತ ರ .)  
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  ಮರಣ ದಂಡನೆ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಗ

 

ಸೆಂಗಮಪುರ ಎೆಂಬ ಊರಿಗ  ಭಾರಿೇ ಕಳ್ಳನ ೊಬು ನುಸುಳಿ ಪಿತ್ರ 
ರಾತ್ರಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಮನ ಗ  ಲಗ ೆ ಇಡುತ್ರಾದದ. ಹಗ, ಒಡವ , ಆಸಿಾಗಳ್ನುನ 
ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಆತ್ನನುನ ಹಿಡಿಯಲೊ ಆಗದ  ಅಲನಿ ಜನಸೆಂಕಟ್ 
ತಾಳ್ಲಾರದ  ಊರಿನ ರಾಜನ ಬಳಿ ತ್ಮು ಕಷ್ಟ ತ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡರು. ಈತ್ 
ಭಾರಿ ಕಳ್ಳನ ೇ ಇರಬ ೇಕು ಎೆಂದು ಆಲ ೊೇಚಿಸಿ ಸಾತ್ಃ ರಾಜ ತಾನ ೇ 
ಮಾರುವ ೇಷ್ದಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊರ ಲಾಿ ಓಡಾಡುತಾಾಒೆಂದು ಮನ ಯ ಮೆೇಲ  
ಕಳ್ಳನೆಂತ  ಏಣಿ ಏರುತ್ರಾದದ ರಾಜ, ಅವನನುನ ಹಿೆಂಬಾಲಸಿ ಬರುತ್ರಾದದ ಕಳ್ಳನು 
ರಾಜನನುನ ತ್ಡ ದ, ರಾಜನು `ತಾನ ೊಬು ಚಿಕಕ ಕಳ್ಳ ನನನನುನ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡು' 
ಎೆಂದು ಯಾಚಿಸಿದ, ಕಳ್ಳನುಹಾಗ  ಮಾಡದ  ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಳ್ಳತ್ನಕ ಕ 
ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಕ ೇಳಿದ.  

 

ರಾಜನಗೊ ಅದ ೇ ಬ ೇಕ್ಲತ್ುಾ. ಅೆಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಲವಾರು ಮನ ಗ  ನುಗಿೆ ನಾಗ-ನಾಗಯ ದ ೊೇಚಿದರು. ಕಳ್ಳನುಒೆಂದು 
ಮನ ಯ ಹ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲೆಂದ ಜಾರಿ ಬಿದುದ ಪಾಿಗ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಸೆಂದಭತದಲಿ ರಾಜ ಅವನ ಪಾಿಗ ಉಳಿಸಿದ. ಆಗ ಕಳ್ಳ 
ರಾಜನಗ  ಇನೊನ ಆಪಾನಾದ. ಪರಸಪರ ಮಾತ್ು ಬ ಳ ದು ತ್ನಗ  ಈಕಳ್ಳತ್ನ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ ಇಷ್ಟವಿಲಿ, ಆದರ  ನಾನು ಒಬು ಮಹಾ 
ಪ ೈಲಾಾನನೊ ಆಗಿದ ದ , ಈ ರಾಜಯದಲಿ ಕ ಲಸ ಅರಸಿ ಬೆಂದ , ಆದರ  ಕಳ್ಳ ರಾಜಭಟ್ರು ನನನನುನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಿಡಲ ೇ ಇಲಿ, 
ಎೆಂದ ಲಾಿತ್ನನ ನ ೊೇವನುನ ತ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡ ಆ ಕಳ್ಳ.  ಸೊಯತ ಮೊಡುವ ವ ೇಳ ಗ  ತ್ನನ ಮನ ಗ  ರಾಜನನುನ  ಕರ ದ ೊಯದ. ಅಲಿ 
ರಾಜನು ಪಿತ್ಯಕ್ಷ್ವಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳನು ಎಲಾಿಕಡ  ಅಪಹರಿಸಿದದ  ಆಸಿಾಯನುನ ಕೆಂಡ,  ನೆಂತ್ರ ಆತ್ನಗ  ತಾನು ಕಳ್ಳನಲಿ ಈ ಊರಿನ 
ರಾಜ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿ ಅವನ ೊಡನ  ಕುಸಿಾ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳನನುನ ಬೆಂಧಿಸಿದ. 

 

ಇದಕೊಕ ಮೊದಲು ಆ ಊರಿಗ  ಬೆಂದಾಗಿನೆಂದ  ಆ ಕಳ್ಳನಗ  ಒಬು ವಾಯಪಾರಿಯ ಮಗಳ್ ಮೆೇಲ  ಪ ಿೇಮವಾಗಿತ್ುಾ. ಆತ್ನ 
ಹುದ ದಯ ಬಗ ೆ ಅರಿತ್ರದದರೊ ಆಕ ಯೊ ಕಳ್ಳನನುನ ಬಹಳ್ ಪ್ರಿೇತ್ರಸುತ್ರಾದದಳ್ು.ಈಗಬೆಂಧಿತ್ನಾದ ಕಳ್ಳನಗ  ಮರಗ ದೆಂಡನ ಯಾಯತ್ು. 
ಅಲಿಗ  ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂದ ವಾಯಪಾರಿ ಆತ್ನನುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡ, ಆತ್ನ ಮಗಳ್  ರಾಜನಗ  ತಾನೊ ಕಳ್ಳನ 
ಜ ೊತ  ಸಹಗಮನಮಾಡುವ  ಎೆಂದಳ್ು ಪಿತ್ರಜ್ಞ  ಮಾಡಿದಳ್ು. ಆಗ ಕಳ್ಳ ಒಮೆು ಅತ್ುಾ, ಕೊಡಲ ೇ ಜ ೊೇರಾಗಿ ನಕಕ. ನೆಂತ್ರ  ರಾಜ 
ಆಲ ೊೇಚಿಸಿ  ಕಳ್ಳನನುನ ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿ ತ್ನನ ಆಸಾಥನದಲ ೇಿ ಕಾವಲು ಕ ಲಸ ಕ ೊಟ್ಟ, ವಾಯಪಾರಿಯ ಮಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ  ಅವನ 
ವಿವಾಹವೂ  ಆಯತ್ು. ಮುೆಂದ  ಕಳ್ಳತ್ನ ಬಿಟ್ುಟ ಸುಖ್ವಾಗಿ ಬಾಳಿದ....  ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಕಥ  ನಲಿಸಿತ್ು ಬ ೇತಾಳ್. 

 

ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ್ ನ ಹಿೇಗಿತ್ುಾ: "ಕಳ್ಳ ಏತ್ಕಾಕಗಿ ಅತ್ಾ ? ಮತ ಾ ಏತ್ಕಾಕಗಿ ನಕಕ ?" 

 

ಅದಕ ಕ ವಿಕಿಮನ ಉತ್ಾರ: " ಕಳ್ಳನು ತ್ನನ ಸ ನೇಹಿತ್ನೆಂದಲ ೇ ನನಗ  ಬೆಂಧನ ವೆಂಚನ  ಆಯತ್ಲಾಿ ಎೆಂದು ಅತ್ಾ , ಆದರ  
ಅದ ೇ ಸ ನೇಹಿತ್ ಮನನಸಿ ತ್ನನ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಕ ಲಸ ಕ ೊಟ್ಟನಲಾಿ ಎೆಂದು ನಕಕ " ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದ.   

 

ಉತ್ಾರ ಮೆಚಿಚದ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯತ್ು. 

http://www.sugamakannada.com/
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ಒಗ್ಟು 
೧. ಕೆಂಪು ಹೆಣ್ಣಣನ ತುಟಿ ಕರಿೀಗಿದೆ 
೨. ಅಕುನ ಕೆೈಗೆ ಇಕೆತುರುಂಟು , ಅಳಿಸೆತೀರಿಲಲ 

ಉತೂರಕೆು 
 ಪುಟ ೧೩ 

 ನೆತೀಡಿ  

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆತ 

ಡಿೂೀ 

ರಾ! 

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 
• ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ ಮೊಸರು  
• ನೊರು ಗಾಿೆಂ ಖ್ಜೊತರ  
• ಒೆಂದು ಹ ೊೇಳ್ು ತ ೆಂಗಿನತ್ುರಿ  
• ಕರಿಮೆಗಸು ನಾಲುಕ  
• ಉಪುಪ ರುಚಿಗ  
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

• ಖ್ಜೊತರವನುನ ಬಿೇಜ ತ ಗ ದು, ಮೆಗಸು ಮತ್ುಾ ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯ ತ್ುರಿಯೆಂದಗ  ಸ ೇರಿಸಿ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ 
• ಅದಕ ಕ ಉಪುಪ ಸ ೇರಿಸಿ ಮೊಸರಿಗ  ಬ ರ ಸಿ  
• ಪುಟ್ಟ ಬಾಗಲ ಯಲಿ ತ್ುಪಪದ ಒಗೆರಣ  ಮಾಡಿ ಮಿಶ್ಿಗಕ ಕ ಬ ರ ಸಿ, ಉಗಬಡಿಸಿ 

 

ಇನತನ ನತರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆತಡಿ. 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನಮು ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

  

 

ಬಾ ಇಲಿಲ ಮಮ ಬಂಧು  
ಬಾ ಅಮೃತದ ಬಿಂದು  
ಬಾಳ್ ತೆರೆದ್ದದೆ 
 

ಬರಡಾದ ಎದೆಯಲಿಲ  
ಹನಯೆರಡನುಣ್ಣಸು  
ಬಾಯ್ ತೆರೆದ್ದದೆ 
 

ಮಧುರ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲೆ 
ಅಧರ ಬಯಸುವ ಹಾಲೆ 
ಬಾ ಬಳಕುತಾ 

 

 

 

 

ಇರುಳು ಮುಸುಕದ ಮನಕೆ  
ನನೆತನಳ ೆಂದ್ದದೆ ಅರಿಕೆ  
ಬಾ ಬೆಳಗ್ುತಾ 

 

ವಯಸನವಾಗ್ಲಿ ದತರ  
ಹಸನು ಆಗ್ಲಿ ಚಿತೂ  
ಬಾ ಹತಿೂರ  
 

ಬಾ ನನನ ಬದುಕುಳಿಸು  
ನನನ ಕಾವಯವ ಬೆಳೆಸು  
ಬಾನೆತೂರ 

 

-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್ 

 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೆತೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಗ 
ಇವರ “ಚಕ ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಾರಿ” 

 

ಸಿುತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ್  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶ್ತನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸು.ನ...” 

 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

         

 
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   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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/
mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ನಮು ಉತ್ಾರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜತನ್ ೧೫ ತಮಮ ಉತೂರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡೆಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ) 

ಮಾರ್ಚಯ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತೂರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಉತ್ಾರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡಿನ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮತತಿಯ, ಬೆಂಗ್ಳ ರು 

 ವತಸಲಾ ದಾಾರಕಾನಾಥ್, ಬೆಂಗ್ಳ ರು 

 ಹರಿಣ್ಣ ರಾವ್, ನವದೆಹಲಿ 

 

 

 

 

 

 
 

 

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಥತಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ಾರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನಮು ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಗಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯತಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಗುಣ ಮಕಕಳ್ು ತ್ಮು ದ ೈನೆಂದನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಾರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷ್ಗ! 

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ್ 
ಉತ್ಾಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆು 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

ಟ್ಟೇಚರ್: ಗುೆಂಡಾ ನೇರು ಮತ್ುಾ ನ ಲದಮೆೇಲ  ಎರಡೊ 
ಕಡ  ಬದುಕಬಲಿ ಪಾಿಣಿ ಯಾವುದು?  
ಗುೆಂಡ: ಕಪ ಪ ಸಾರ್  
ಟ್ಟೇಚರ್: ಗುಡ್ ಇನೊನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣ  ಕ ೊಡು  
ಗುೆಂಡ: ಕಪ ಪಯ ಆಪಪ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಅಮು ಸಾರ್ 

ಒಗ್ಟು  – ಉತೂರ 

೧.ಗ್ುಲಗ್ಂಜಿ ೨. ಹಚ್ೆೆ 

 

 
೧. ಇತ್ರಾೇಚ ಗ  'ಶ್ಕ್ಲಾಸಥಳ್'ವ ೆಂಬ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನಾ ಕ ೇೆಂದಿ 
ನಮು ರಾಜಯದಲಿ ಆರೆಂಭವಾಯತ್ು. ಇದು ಯಾವ ಮೊಲದ 

ವಿದುಯತ್ುಾ? ಇದು ಯಾವ ಊರಿನಲ?ಿ ಮತ್ುಾ ಇದರ ಹ ಗೆಳಿಕ  ಏನು? 
 

೨. ಚಿತ್ಿದುಗತ, ದಾವಗಗ ರ , ರಾಯಚೊರು ಮುೆಂತಾದ 
ಬಯಲುಸಿೇಮೆಯ ಜಿಲ ಿಗಳ್ಲಿ ಕೆಂಡು ಬರುವ ವಿದುಯತ್ 
ಉತಾಪದನಾ ಸಾಥವರಗಳ್ು ಯಾವ ಮೊಲದವು?  

 
 

ಸರಿ ಉತ್ಾರಕ ಕ ಪುಟ್ ೨೨ ನ ೊೇಡಿ  
 

 

ಮತೂಷ್ುು ಹಾಸಯಕೆು ಭೆೀಟಿ  ಕೆತಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕತಟ 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್  

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಕಥೆ ಹೆತಣೆಗಾರ... ನೀನಲಲ, ನಾನಲಲ,... ಆ ಜವರಾಯ. ರಚನ :  
ನಾಗಶ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

 

"ಮನೊ....ಮನೊ....." 
ಶ್ಕ್ಲಾ ಮಿೇರಿ ಕೊಗಿದ ,  
ಉತ್ಾರವ ೇನಾದರೊ ಬರುತ್ಾದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಕ್ಲವಿಗ ೊಟ್ುಟ ಆಲಸಿದ .  
ಗುೆಂಡಿಯ ಬೆಂಡ  ಬೆಂಡ ಗಳಿೆಂದ  
"ಮನೊ....ಮನೊ......"  
"ಮನೊ....ಮನೊ......" 
ಎೆಂಬ ಕೊಗು ಮತ ಾ ಮತ ಾ ಕ ೇಳಿಸಿತ್ು, 
ಆದರ  ಅದು ನನನದ ೇ ಪಿತ್ರಧಿನ. 
"ಚೆಂದೊ... ಚೆಂದೊ...." ಎೆಂದು, ಮನು ಹಿೆಂದರುಗಿ ಕೊಗುತಾಾನ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಕಾತ್ರಿಸಿದ ದ. 
ನೊರಾರು ಅಡಿಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ , ಹಳ್ಳದಲಿ ಬಿೇಳ್ುತ್ರಾದದ ಜಲಪಾತ್ದ ನೇರಿನ ಅಸಪಷ್ಟ ಸದುದ ಬಿಟ್ಟರ , ಬ ೇರಾವುದ ೇ ಸದದಲ.ಿ 
ಗಾಬರಿಯೆಂದ ಮತ ೊಾಮೆು ಕೊಗಿದ , 
"ಮನೊ.....ಮನೊ....." 
ಮತ್ಾದ ೇ ಪಿತ್ರಧಿನಯ ಪುನರಾವತ್ತನ . 
ಉಳಿದೆಂತ  ಭಿೇಕರ ಮೌನ. 
ಟ್ಟಸಿಲು ಟ್ಟಸಿಲಾಗಿ, ತ ಳ್ಳಗ  ಹರಿದು ಬರುತ್ರಾದದ ನೇರಿನ ನಡುವ , ಪಾಚಿಯರದ , ಒಗಗಿದದ ಬೆಂಡ ಗಳ್ ಮೆೇಲ  ಜ ೊೇಪಾನವಾಗಿ ಹ ಜ  ಿಇಡುತಾಾ, ನೇರು 
ಕ ಳ್ಗ  ಧುಮುಕುವ ಡ ಗ  ಸಾಗಿದ . ತ್ುಸು ಎಚಚರ ತ್ಪ್ರಪದರೊ, ನಯವಾದ ಬೆಂಡ ಗಳ್ ನಡುವ  ಜಾರುವುದು ಖ್ೆಂಡಿತ್, ಜಾರಿದರ  ಹರಿಯುತ್ರಾರುವ 
ನೇರಿನ ೊಡನ  ನಾನೊ ಸಹ ಪಾತಾಳ್ದಲಿ ಇರುತ ಾೇನ . 
" ನಾನೊ ಸಹ ಪಾತಾಳ್ದಲಿ", ಅೆಂದರ  ಮನೊ ಈಗ ಕ ಳ್ಗ  ಬಿದುದ ಹ ೊೇಗಿದಾದನ . ಯೇಚಿಸಿ ಮೆೈ ನಡುಗಿತ್ು.  
" ಇಲ ಿಇಲ,ಿ ಇಲ ಿೇ ಎಲ ೊಿೇ ಇರುತಾಾನ , ಯಾವುದ ೊೇ ಬೆಂಡ ಯ ಸೆಂದನಲ ೊಿೇ, ಅಲಿಲಿ ಬ ಳ ದರುವ ಗಿಡಗೆಂಟ್ಟಗಳ್ ಆಸರ ಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕ ೊೆಂಡ ೊೇ 
ಇರುತಾಾನ ", ಸುಳ್ುಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಮನು ಕ ಳ್ಗ  ಜಾರಿದದ ಹರಿವಿನ ಬಳಿಗ  ಬೆಂದ . ಒಗಗಿದ ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಬೆಂಡ ಯ ಮೆೇಲ  
ಬ ೊೇರಲಾಗಿ ಮಲಗಿ ಕ ಳ್ಗ  ನ ೊೇಡಿದ . 
ಎದ  ನಡುಗಿತ್ು, ತ್ಳ್ವ ೇ ಇಲಿವ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ್ರತ್ುಾ ಪಿಪಾತ್. ಕಗುಣ ಕತ್ಾಲಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಬರುವೆಂತಾಯತ್ು. ಕ ಲ ಕ್ಷ್ಗಗಳ್ು ದಟ್ಟಟಸಿ ನ ೊೇಡಿದ 
ನೆಂತ್ರ, ನಧಾನವಾಗಿ  ಕ ಳ್ಗಿನ ನೇಲ ನೇರಿನ ಮಡು ಕೆಂಡಿತ್ುಾ. ಮನು ಜಾರಿದದ ಜಾಗದ ಡ  ನ ೊೇಡಿದ . ಇಲೆಿಂದ ನ ೇರವಾಗಿ ಕ ಳ್ಗಿದದ ಮಡುವಿಗ ೇ 
ಕಟ್ಟಟದೆಂತ್ರದದ ಬೆಂಡ . ನಡುವಲ ಿಅಡ ತ್ಡ ಯೇ ಇಲಿ. ಇಲಿೆಂದ ಏನ ೇ ಬಿದದರೊ ನ ೇರ ಮಡುವಿನ ೊಳ್ಗ .  
ಅೆಂದರ  ಮನು ಇನನಲಿ. ಎರಡು ನಮಿಷ್ಗಳ್ ಹಿೆಂದ  ನನ ೊನಡನ  ಇದದ ಮನು ಇನುನ ಬರುವುದಲಿ. ಸತ್ಯವನುನ ಈಗ ಒಪ್ರಪಕ ೊಳ್ಳಲ ೇ ಬ ೇಕಾಯತ್ು. 
ಭಯ ಆವರಿಸಿ, ಎದ ಯಲಿ ನ ೊೇವುೆಂಟ್ಾಯತ್ು. 
ಬಿಕ್ಲಕ ಬಿಕ್ಲಕ ಅತ ಾ, ಜ ೊೇರಾಗಿ ರ ೊೇಧಿಸಿದ . ಯಾಕ , ಏನು ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ುವವರು ಯಾರೊ ಇಲ.ಿ  
"ನಜವ ೇ ಇದ ಲಾ?ಿ ಕನಸಲಿವಾ? ದ ೇವರ ೇ, ಮನು ಜಾರಿ ಬಿದದದುದ ಕನಸಾಗಿರಲ" ಎನುನತಾಾ ನನನನ ನೇ ಚಿವುಟ್ಟಕ ೊೆಂಡ , ನ ೊೇವಾಯತ್ು, ಅೆಂದರ ..... 
ಏನು ಮಾಡಲ ಮುೆಂದ  ನಾನು, ಕ ಳ್ಗಿಳಿದು ಹ ೊೇಗಿ, ಮನುವನುನ ಹುಡುಕಬ ೇಕು. ಕ ಳ್ಗಿಳಿಯಬ ೇಕ ೆಂದರ , ಜಲಪಾತ್ದ ಎದರುಬದಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. 
ಜಲಪಾತ್ ವಿೇಕ್ಷ್ಸಲು ಕಟ್ಟಟರುವ ಕಟ್ಾೆಂಜನದ ಬಳಿಯರುವ ಮೆಟ್ಟಟಲನೆಂದ ಕ ಳ್ಗ  ಹ ೊೇಗಬಹುದೆಂತ . ಈಗ ಆ ಬದಗ  ತ್ಲುಪಲ ೇ ಒೆಂದು ಗೆಂಟ್  
ಬ ೇಕಾದೇತ್ು. ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರಾಗ  ಮನುವಿನ ದ ೇಹ ನೇರಿನಲಿ ಕ ೊಚಿಚ ಹ ೊೇಗಿದದರ ? 

ಜಲಪಾತ್ದ ಈ ಬದಗ  ಬರಲ ೇ ಬಾರದತ್ುಾ, ಅಲ ಿೇ ನೆಂತ್ು ನ ೊೇಡಿದದರ  ಸಾಕ್ಲತ್ುಾ. ಬ ೇಡ ಬ ೇಡ ಎೆಂದರೊ ಮನು ಕ ೇಳ್ಲಲಿ. ಪಿವಾಸಿೇ ಬೆಂಗಲ  
ಇರುವ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗ ೊೇಗ ಬಾ ಎೆಂದು ಬಲವೆಂತ್ ಮಾಡಿದ. ಇಲ ಿಬೆಂದದಕ ಕೇ ಅವನು ಕ ಳ್ಗ  ಬಿದದದುದ, ಛ ೇ ಅವನು ಗಲಾಟ್  ಮಾಡಿರದದದರ   
ಹಿೇಗಾಗುತ್ರಾರಲಲಿ. 
ಆದರ  ಅವನನುನ ಇದ ೇ ಜಲಪಾತ್ಕ ಕ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕ ೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದವನು ನಾನಲಿವ ೇ? 

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಈಗ ನೇರಿಲಿವೆಂತ , ಬರಿೇ ಬೆಂಡ ಗಳ್ ನ ೊೇಡ ೊೇದಕ ಕ ಅಷ್ುಟ ದೊರ ಹ ೊೇಗ ುೇಕ ಅೆಂತ್ ಮನು ಹಿೆಂದ ೇಟ್ು ಹಾಕ್ಲದರೊ ಬಿಡದ , ಒತಾಾಯಸಿ 
ಹ ೊರಡಿಸಿದ . ಪಾಪ ಒಳ ಳಯವನು, ಅದರಲೊ ಿನಾನ ೆಂದರ , ವಿಶ್ ೇಷ್ ಪ್ರಿೇತ್ರ, ಸಲುಗ . ಅವನ ಮನ ಯವರಿಗೊ ಅಷ್ ಟೇ, ಅದರಲೊಿ ಅವನ ಅಮು... 
ಅವರಿಗ  ಸಾಲಾಗಿ ಮೊರು ಹ ಗುಣ, ಕಡ ಯದಾಗಿ ಒೆಂದು ಗೆಂಡು. ಮನು ತ್ೆಂದ ಯನುನ ಕಾಗಲ ೇ ಇಲಿ. ಹ ಗುಣ ಮಕಕಳ್ು ಚ ನಾನಗಿ ಓದ ಕ ಲಸಗಳ್ 
ಹಿಡಿದ ನೆಂತ್ರ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ುಟ ದುಡಿದು ಸಾಕ್ಲದ ಅಮುನನುನ ಮಗುವಿನೆಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿದದರು. ಮನುವನುನ ಅತ್ರ ಮುದದನೆಂದ ಬ ಳ ಸದ , ಅವನಗ  
ಬದುಕ್ಲನಲ ಿಎದುರಿಸಬ ೇಕಾದ ಕಷ್ಟಗಳ್ ಅರಿವಿರುವೆಂತ , ತಾಯ ಮತ್ುಾ ಅಕಕೆಂದರು ಎಚಚರ ವಹಿಸಿದದರು. 
ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ಮುಕಾ ವಾತಾವರಗ, ಕಟ್ುಟಪಾಡುಗಳ್ು ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ದ ೇವರನುನ ಪೂಜಿಸಿದ ದೇ ಕಾಣ . ಆ ನಾಲುಕ ಜನ ಮಕಕಳಿಗೊ 
ಅಮುನ ೇ ದ ೇವರು. ಮನುವೆಂತ್ೊ, ಅಮುನನುನ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಸುಖ್ವಾಗಿಡಬಹುದ ೆಂದು ಸದಾ ಯೇಚಿಸುತ್ರಾದದ. 
ನಾನು ಅವನು ಸದಾ, ಅಲಿ ಇಲಿ ಹ ೊೇಗುತ್ಾಲ ೇ ಇರುತ್ರಾದ ದವು. ನನನ ಜ ೊತ  ಬೆಂದರ  ಅವರಿಗ ಲಾಿ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ನ ಮುದ. "ನೇನು ಬ ೇರ ಯವರ 
ಹಾಗ  ತ್ರಲ  ಹುಡುಗನಲ,ಿ ಅವನ ಜ ೊತ ಗ  ನೇನದದರ , ನಾವಿಲಿ ನಶಿಚೆಂತ ಯೆಂದ ಇರಬಹುದು", ಎನುನತ್ರಾದದರು ಅವರಮು. 
ಈಗ ನಾನವರಿಗ  ಏನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಲ? ಹ ೇಗ  ಮುಖ್ ತ ೊೇರಿಸಲ? ಆ ತಾಯಯ ಹೃದಯ ಹ ೇಗ  ತ್ಡ ದೇತ್ು? ಸುದದ ಕ ೇಳಿ ಅವರ ಪಾಿಗವೂ 
ಹ ೊೇದರ , ಮೆೈ ನಡುಗಿತ್ು. 
"ಇಲಿ ಇದಾದದುದ ನನನೆಂದಲ ೇ, ಅವನು ಹ ೇಳಿದೆಂತ  ಬ ೇರ ಲಾಿದರೊ ಹ ೊೇಗಿದದರ  ಹಿೇಗಾಗುತ್ರಾರಲಲಿ. ಅವರುಗಳ್ ಎದುರ ೇ ಬಲವೆಂತ್ ಮಾಡಿ 
ಅವನನುನ ಹ ೊರಡಿಸಿದ ದ, ಏನುತ್ಾರ ಕ ೊಡಲ ಈಗ.  
ನಾನವರಿಗ  ಮುಖ್ ತ ೊೇರಿಸಲಾರ , ಅವನನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಿೆಂದರುಗಿ ಹ ೊೇಗಲಾರ . ಇರುವುದ ೊೆಂದ ೇ ದಾರಿ.... 
ಹೌದು, ನಾನೊ ಅವನ ೊಟ್ಟಟಗ  ಹ ೊೇಗುವುದು. ಅವನು ನನನ ಪಾಿಗ ಸ ನೇಹಿತ್, ಪಾಿಗವನೊನ ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕ ೆಂದು ಬರ ದತ ಾೇನ ೊೇ", 
ಮತ ಾ ಯೇಚಿಸದ  ಅವನು ಜಾರಿದದ ನೇರಿನ ಹರಿವಿನ ಕಡ ಗ  ನಡ ದ . ಜಾರುತ್ರಾದದ ಬೆಂಡ ಗಳ್ು, ಮೊನಚಾದ ಕಲುಿಗಳ್ ಲ ಕ್ಲಕಸದ  ಹ ಜ  ಿಇಡುತ್ರಾದಾದಗ, 

ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ೊಾ ಮರ ಯಲಿದದ ರಾಜಿೇವ ಧುತ ಾೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದ. ಛಳಿ ಜಾರ ಬೆಂದ ಹಾಗ  ಮೆೈ ನಡುಗಲಾರೆಂಭಿಸಿತ್ು. 
"ಮನೊ.... ಮನೊ..... ಬ ೇಗ ಬಾ", ಕಗುಣ ಮುಚಿಚಕ ೊೆಂಡು ಹುಚಚನೆಂತ  ಕೊಗಿದ . 
ಕಗುಣ ತ ಗ ದು ರಾಜಿೇವನ ಕಡ  ನ ೊೇಡಲು ಭಯವಾಗುತ್ರಾತ್ುಾ.  
"ಮನೊಗ  ಹ ೇಳಿದ , ನನನ ಹತ್ರಾರ ಬರಬ ೇಡ ಅೆಂತ್, ಅವನು ನನನ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳ್ಲಲಿ. ಅವನ ಸಾವಿಗ  ಕಾರಗ ನೇನಲ,ಿ ನಾನು. ಈಗ ನನನೆಂದಾಗ ೇ 
ನೇನೊ ಸಾಯಾೇಯ", ರಾಜಿೇವ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತಾಾ ನುಡಿದೆಂತಾಯುಾ. 
ಮೆಲಿನ  ಕಣ ಾರ ದು ನ ೊೇಡಿದ . ಗಾಳಿಗ  ಹ ೊೇಯಾದಡುತ್ರಾದದ ನೇರಿನ ಅಲ ಗಳ  ಡನ  ತ ೇಲಾಡುತ್ರಾದದ ರಾಜಿೇವ, ನಜಿೇತವವಾಗಿ. 
                   
                                                        
ದು:ಖ್ ಉಕ್ಲಕ ಬೆಂತ್ು, "ಹೌದು, ನೇನ ೇ ಕಾರಗ, ನನನೆಂದಲ ೇ ಇಷ್ ಟಲಾಿ ಆಗಿದುದ. ಎಲರಿೊ ನನನ ಬಗ  ೆಮಾತಾಡ ೊೇದು ನಜ ಅೆಂತ್ ನರೊಪ್ರಸಿ ಬಿಟ್ ಟ. 
ಸಾಲಪ ಹ ೊತ್ರಾಗ  ಮುೆಂಚ  ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿತ್ುಾ, ನ ೊೇಡು ಈಗ ಏನಾಯುಾ. ಥೊ, ನೇನಲ ಿೇ ಬೆಂದು ಸಾಯುೇಕ್ಲತ್ಾ..." 
 

********** 
 

ಹೌದು, ನಾನೊ, ಮನೊ, ಎಷ್ುಟ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ಬೆಂದದ ದವು. ಜ ೊೇಗ, ಕಾರವಾರ, ಗ ೊೇಕಗತ ಎಲಾಿ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗ ೊೇಗ 
ಎೆಂದು ಕ ೊೆಂಡಿದ ದವು.  
ಬಸುಿ ಘಟ್ಟವನನಳಿಯುವಾಗ, ಆಕಾಶ್ದ ನಕ್ಷ್ತ್ಿಗಳ ಲಾಿ ಕ ಳ್ಗ  ಬಿದುದ ಹರಡಿದೆಂತ  ಇದದಕ್ಲಕದದ ಹಾಗ  ದೇಪಗಳ್ ರಾಶಿ ಗ ೊೇಚರಿಸಿತ್ುಾ. ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಲ 
ಮುಖ್ವಿಟ್ುಟ, ಅರಗಯದ ಕೆಂಪು ಮಿಶಿಿತ್ ತ್ೆಂಗಾಳಿಯನನನುಭವಿಸುತಾಾ, ಹಾವಿನೆಂತ  ಕ ಳ್ಗಿಳಿಯುತ್ರಾದದ ರಸ ಾಯೆಂದಾಗಿ ಕಣಾಣಮುಚಾಚಲ  ಆಡುತ್ರಾದದ 
ದೇಪಗಳ್ ಗ ೊೆಂಚಲನುನ, ಏನರಬಹುದದು ಎೆಂದು ನ ೊೇಡುತ್ರಾದ ದ. 
ಸೆಂಪೂಗತ ಕ ಳ್ಗಿಳಿದ ಬಸುಿ ನೆಂತಾಗ, ನದ ದ ಹ ೊಡ ಯುತ್ರಾದದ ಮನುವನುನ ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಕ ಳ್ಗಿಳಿದ . ಬಸುಿ ಮುೆಂದ  ಹ ೊೇದ ಮೆೇಲ  ನ ೊೇಡಿದರ , 
ಅಲಿ ಒೆಂದು ಬಸ್ ನಲಾದಗ ಮತ್ುಾ ಒೆಂದು ಹ ೊೇಟ್ ಲ್ ಬಿಟ್ಟರ  ಬ ೇರ ೇನಲಿ. 
"ಎಲಿಗ ೊೇ ಕಕ ೊೇತೆಂಡ್ ಬೆಂದ , ಯಾವೊದೇ ಕಾಡಲ ಿಇಳಿಿದದೇಯ. ನನನ ನದ ದ ಎಲಾ ಿಹಾಳಾುಡ ದ", ಗ ೊಗಗಿಕ ೊೆಂಡು ಮನೊ ಹ ೊೇಟ್ ಲ್ ಕಡ ಗ  ನಡ ದ. 
ಒೆಂದು ಗೆಂಟ್  ಕಾಲ ಕಾದ ಮೆೇಲ  ಹ ೊೇಟ್ ಲ್ ಬಾಗಿಲು ತ ಗ ದು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ ಸಮಯ ಇನೊನ ಬಳ್ಗಿನ ಜಾವ ೫.೩೦. 
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"ಇಲಿೆಂದ ಬರಿೇ ನಾಲ ಕೈದು ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಅಷ್ ಟೇ ಜ ೊೇಗ, ಇಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿರ ೊೇ ವಾತಾವರಗ, ಚ ೆಂದದ ಪಿಕೃತ್ರ, ಎಲಿ ಸಿಗುತ ಾ ಹ ೇಳ್ು", ಎನುನತಾಾ 
ಅವನನುನ ಹುರಿದುೆಂಬಿಸಿದ . 
ಹಚಚ ಹಸಿರಿನ ಬಯಲು, ಮುಗಿಲ ಮುಟ್ುಟವ ವೃಕ್ಷ್ಗಳ್ು, ಬ ಳ್ಗಿನ ಸೊಯತನ ಹ ೊೆಂಬ ಳ್ಕ್ಲಗ  ತಾವೂ ಹ ೊೆಂಬಗಣ ತಾಳಿದದವು. ಮರಗಳ್ ನಡುವಿನೆಂದ 
ತ್ೊರಿ ಬರುತ್ರಾದದ ಹ ೊನನನ ಬಗಣದ ಎಳ  ಬಿಸಿಲನ ಚಿತಾಾರಗಳ್ು, ನ ೇಸರನು ಸೃಷಿಟಸಿದ ದೃಶ್ಯಕಾವಯದೆಂತ್ರತ್ುಾ. ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿ ಮತ್ುಾ ಹಿತ್ವಾದ 
ಬಿಸಿಲು, ಎರಡನೊನ ಒಟ್ಟಟಗ  ಅನುಭವಿಸುತಾಾ ಜಲಪಾತ್ದಡ ಗ  ಹ ಜ  ಿಹಾಕ್ಲದ ವು. 
ಜಗತ್ರಸಿದಧ ಜಲಪಾತ್ದ ಸದುದ ಭ ೊೇಗತರ ಯುತಾಾ ಕ ೇಳ್ುತ್ಾದ  ಎೆಂದು ಕ ೊೆಂಡಿದದ ನಮಗ , ನೇರವ ಮೌನ ನರಾಸ  ಹುಟ್ಟಟಸಿತ್ುಾ. ಆದರೊ ಓಡುತಾಾ 
ಹ ೊೇಗಿ ಜಲಪಾತ್ದ ಎದುರು ನೆಂತ ವು.  
ಹಷ್ತದ ಧಾರ ಯಾಗಿ ಧುಮಿುಕಕಬ ೇಕ್ಲದದ ಜಲಪಾತ್, ದುಃಖ್ದೆಂದ ಕಣಿಣೇರ ಹರಿಸುತ್ರಾರುವೆಂತ್ರತ್ುಾ. ಹಾವಿನ ಪೊರ ಯೆಂತ  ತ ಳ್ಳಗ , ಬೆಂಡ ಗಳಿಗಳಿಗ  
ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡು ಕ ಳ್ಗಿಳಿಯುತ್ರಾತ್ುಾ ನೇರು.  
ಮನುಷ್ಯನ ಆಲ ೊೇಚನ ಗಳ್ು ಎಷ್ುಟ ವ ೈವಿಧಯ. ಈ ಜಲಪಾತ್ ಒಬುರ ಕಣಿಣಗ  ಪಿಕೃತ್ರಯ ನಡುವ , ಸೌೆಂದಯತದ ಖ್ನಯಾಗಿ ಕೆಂಡರ , ಮತ ೊಾಬುರ 
ಕಣಿಣಗ  ನರಥತಕವಾಗಿ ವಯಯವಾಗುತ್ರಾರುವ ಅಗಾಧ ಶ್ಕ್ಲಾಯ ಮೊಲವಾಗಿ ಕೆಂಡಿದ . 
ನೇರಿಲಿದದದರೊ, ಅಲಿನ ಪಿಕೃತ್ರ ಸೌೆಂದಯತ ಮೆೈ ಮರ ಯುವೆಂತ  ಮಾಡಿತ್ುಾ. ಹಚಚ ಹಸಿರಿನ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯ ಕಣಿವ , ಕಣಿಣಗ  ಕಾಗುವಷ್ುಟ 
ದೊರಕೊಕ ಹಬಿುತ್ುಾ. ನಡುವಲ ಿಫಳ್ ಫಳ್ ಮಿರುಗುತಾಾ ಹರಿದದದ ನದ, ಕಣಿವ ಯೆಂದಲ ೇ ಎದುದ ಬರುತ್ರಾದದ ಬಿಳಿ ಮೊೇಡಗಳ್ು. ಜ ೊತ ಗ  
ಸೊಯತನ ೊೆಂದಗ  ಕಣಾಣಮುಚಾಚಲ  ಆಡುತಾಾ ನಮಿಷ್ಕ ೊಕಮೆು ಮಳ ಯನುನ ಸುರಿಸುತಾಾ ಓಡುತ್ರಾರುವ ಮೊೇಡಗಳ್ು, ಧರ ಯ ಮೆೇಲನ ಸಾಗತವನ ನೇ 
ಸೃಷಿಟಸಿತ್ುಾ. ಅಗಣಿತ್ ಸಸಯ ಸೆಂಕುಲದ ತ ೊಟ್ಟಟಲು ಈ ನಮು ಪಶಿಚಮ ಘಟ್ಟಗಳ್ು, ಅದರ ನಡುವಲಿ ನಾನು ನೆಂತ್ರದ ದೇನ , ಎೆಂದು ಮೆೈ 
ಪುಳ್ಕಗ ೊೆಂಡಿತ್ು.  
"ಏನು, ಸಾಹ ೇಬುಿ, ಹಾಗ  ನೆಂತ್ು ಬಿಡಿಾೇರಾ, ಅಥವಾ ಮುೆಂದಕ ಕೇನಾದೊಿ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಿಾೇರಾ?"  ಎೆಂದು ಮನು ಭುಜ ಹಿಡಿದು ಅಲಾಿಡಿಸಿದಾಗ, 

ಹ ೊರಗಿನ ಲ ೊೇಕಕ ಕ ಬೆಂದದ ದ. 
"ಕ ಳ್ಗಿಳಿದು ಗುೆಂಡಿ ಹತ್ರಾರ ಹ ೊೇಗ ೊೇಗ, ಚ ನಾನಗಿರುತ ಾ, ಮೊೇಡಗಳ್ ಒಳ್ಗ ೇ ಹ ೊೇಗಬಹುದು", ಎೆಂದ . 
"ಕ ಳ್ಗಿಳಿದು ಅದರ ಮಜಾ ನ ೊೇಡ ುೇಕೊೆಂದ ಿ, ಫಾಲಿಲಿ ತ್ುೆಂಬಾ ನೇರಿಬ ೇತಕು. ಆ ನೇರಿನ ಎರಚಲು, ಆ ಭ ೊೇಗತರ ಯುವ ಶ್ಬಧ, ಹಾಲನ 
ಧಾರ ಯೆಂತ್ ನೇರು, ಅದರಲ ಿೇ ಮೊಡಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಕಾಮನಬಿಲು,ಿ ಆ ಚ ೆಂದಾನ ೇ ಚ ೆಂದ, ಅದರ ಬದಲು ಆ ಕಡ  ಹ ೊೇಗ ೊೇಗ ಬಾ. ನೇರು 
ಕ ಳ್ಗ  ಬಿೇಳ  ೇದು ಮೆೇಲೆಂದ ನ ೊೇಡ ೊೇಕ  ಚ ನಾನಗಿರುತ ಾ". ಎೆಂದದದ ಮನು. 
"ಹ ೊೇಗ ೊೇ, ಅದ ೇನ್ ಚ ನಾನಗಿರುತ ಾ, ಅದೊ ಅಲಿದ  ಅಲಿೇ ತ್ನಕ ಬ ೇರ  ನಡಿೇಬ ೇಕು", ನಾನ ೆಂದ . 
ಆದರೊ ಬಲವೆಂತ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡ ಗ  ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದ.  
ಅದೊ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಮಜವ ೇ ಇತ್ುಾ. ಎಲ ಿಲ ೊಿೇ ಹರಿದು ಬರುವ ನೇರು, ಕಡ ಗ  ನಾಲುಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬಿೇಳ್ುವ ಪರಿ ಸ ೊೇಜಿಗ ಮೊಡಿಸಿತ್ುಾ. 
ಅವನ ೊೆಂದು ಕಡ , ನಾನ ೊೆಂದು ಕಡ  ಸ ೊಬಗನುನ ಸವಿಯುತಾಾ ಫೇಟ್ ೊೇಗಳ್ನುನ ತ ಗ ಯುತ್ರಾದ ದವು.  
"ಚೆಂದೊ.., ಚೆಂದೊ ಬ ೇಗ ಬಾ ಇಲಿ," ಇದದಕ್ಲಕದದ ಹಾಗ  ಮನು ಕೊಗಿದ. 
"ಎಲ ೊಿೇ ಇದದೇಯ?" ಎೆಂದು ಹುಡುಕುತಾಾ ಬೆಂಡ ಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ದ . ಮುೆಂದ  ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಕ ೈ ಇಟ್ುಟ, ದ ೊಡುದಾಗಿ ಮಡುಗಟ್ಟಟದ ನೇರಿನ ಬಳಿ  
ಕುಳಿತ್ರದದ.  
"ಏನಾಯುಾ ಮನು, ತ್ಲ  ತ್ರರುಗಾ..", ಎನುನತಾಾ ಹತ್ರಾರ ಹ ೊೇದ . ಮಾತ್ನಾಡಲಲ,ಿ ಮುಖ್ ದುಃಖ್ದೆಂದ ಕೊಡಿತ್ುಾ.  
"ಯಾಕ ೊೇ, ಏನಾಯುಾ ಹ ೇಳ್ು? ಮತ ಾ ಕ ೇಳಿದ . 
ಮಾತ್ನಾಡಲಲ,ಿ ನೇರಿನ ಕಡ  ಕ ೈ ತ ೊೇರಿಸಿದ. 
ದ ೇಹವೊೆಂದು ನೆಂತ್ ನೇರಿನ ಅಲ ಗಳ  ಡನ  ಹ ೊಯಾದಡುತ್ರಾತ್ುಾ. ಪಿಶ್ಾೆಂತ್ವಾಗಿ ನದಿಸುತ್ರಾರುವ ಹಾಗಿದದ, ಸುಮಾರು ನಮುದ ೇ ವಯಸಿಿನ 
ಗೆಂಡಸು. ಅದುವರ ವಿಗೊ ಎೆಂದೊ ಅಷ್ುಟ ಹತ್ರಾರದೆಂದ ಮೃತ್ ದ ೇಹವನುನ ಕೆಂಡಿರದ ನನಗ  ಮೆೈಯಲಾಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಬ ವರಲಾರೆಂಭಿಸಿದ ದ. 
"ಮನೊ ಏನ ೊೇ ಇದೊ...," ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ುಾ ಇದದ ಉಲಾಿಸದ ವಾತಾವರಗ ತ್ಟ್ಟನ  ಮರ ಯಾಗಿ, ಇಬುರೊ ಸಿಡಿಲು ಹ ೊಡ ದವರೆಂತ  ಗರಬಡಿದು 
ಕುಳಿತ ವು.  
ಎವ ಯಕಕದ ೇ ದ ೇಹವನ ನೇ ಕ ಲಕಾಲ ಗಮನಸಿದ , ಏನಾದರೊ ಬದುಕ್ಲರುವ ಸುಳಿವು ಕಾಗಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು.  
"ಮನೊ, ಒೆಂದು ಸಲ ನ ೊೇಡ ೊೇ, ಅಕಸಾುತ್ ಇನೊನ ಜಿೇವ ಇರಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಅೆಂತ್," ಎೆಂದ ನನನ ಮಾತ್ರಗ  ಮನು ಇಲ ಿಎೆಂಬೆಂತ  
ತ್ಲ ಯಾಡಿಸಿದ. 
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ಕ ಲಕಾಲ ಮೌನದ ನೆಂತ್ರ ಹ ೇಳಿದ ,"ಎಲ ೊಿೇ ನದೇನಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದುದ ಇಲಿಯವರ ಗೊ ಬೆಂದರಬ ೇಕು, ಪಾಪ ಯಾರ ೊೇ ಏನ ೊೇ? 

ಮನ ಯವರ ಲಿ ಅದ ಷ್ುಟ ಹುಡುಕಾಾ ಇತಾತರ ೊೇ?". 

"ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದದರ ೊೇದಲ,ಿ ಇದು ಆತ್ುಹತ ಯ", ನಧಾನವಾಗಿ ಮನು ಹ ೇಳಿದ. 
ನನಗ  ಆಶ್ಚಯತವಾಯತ್ು, "ನನಗ  ಹ ೇಗ  ಗ ೊತ್ುಾ, ಆತ್ುಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದಾದನ  ಅೆಂತ್. ಏನಾದೊಿ ಚಿೇಟ್ಟಗಿೇಟ್ಟ ಸಿಕ್ಲಕತಾ?". 

"ಅದ ಲಾಿ ಏನೊ ಇಲ,ಿ ಆದ ಿ ನೆಂಗ ೊತ್ುಾ ಇದು ಆತ್ುಹತ ಯೇನ  ಅೆಂತ್, ಯಾಕ ೇೆಂದ ಿ ಇವನು ನನನ ಗ ಳ ಯ ರಾಜಿೇವ". 
ನನಗ  ಮತ್ೊಾ ಆಘಾತ್ವಾಯತ್ು "ಹೌದಾ! ನೇನು ಹ ೇಳಾಾ ಇದದ ರಾಜಿೇವನ ೇನಾ ಇವನು, ಆತ್ುಹತ ಯ ಮಾಡ ೊಕಳ  ೇ ಅೆಂತಾದ ದೇನಾಗಿತ ೊಾೇ 
ಪಾಪ". 
"ಅವನಗ ೇನೊ ಆಗಿರಲಲ,ಿ ಚ ನಾನಗಿಯೇ ಇದದ. ಆದರ  ಅವನ ಸುತ್ಾಲನ ಜನ ಅವನನುನ ಬಲಪಶ್ುವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು." 
"ಅಲ,ಿ ನ ೊೇಡ ೊೇಕ  ಲಕ್ಷ್ಗವಾಗಿದಾದನ , ಚ ನಾನಗಿ ಓದದಾದನ , ಒಳ ಳ ಕ ಲಸದಲಿ ಇದಾದನ  ಅೆಂತ ಲ ಿಹ ೇಳಾಾ ಇದ ದ, ಆದರ  ಈ ರಿೇತ್ರ ಯಾಕ  
ಮಾಡ ೊಕೆಂಡ".  
"ಬುದಧ ಇರಲಲ ಿಮುಠ್ಾೆಳ್ೆಂಗ , ಅದಕ ಕೇ. ನಾನು ಎಷ್ುಟ ಹ ೇಳ ದ ಅವರಿವರ ಮಾತ್ರಗ  ಬ ಲ  ಕ ೊಡಬ ೇಡ, ನೇನು ಒಳ ಳ ವಿದಾಯವೆಂತ್, ಸಾಲಪ ಯೇಚನ  
ಮಾಡು, ನನನ ಜಿೇವನ ನೇನ ೇ ಹಾಳ್ು ಮಾಡ ೊಕೇಬ ೇಡ ಅೆಂತ್, ಕ ೇಳಿಿಲಿ. ಕಡ ೇಗೊ ಇವನ ಜಿೇವನಾನ ೇ ಬಲ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬಿಟ್ಟರು," ಮನು 
ಹ ೇಳ್ುತ್ಾ ಹ ೇಳ್ುತಾಾ ಬಿಕ್ಲಕ ಬಿಕ್ಲಕ ಅತ್ಾ. 
ಅವನ ಭುಜದ ಮೆೇಲ  ಕ ೈ ಇಟ್ುಟ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲ ತ್ರನಸುತಾಾ, " ಯಾಕ , ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದುಿ ಇವನಗ ," ಎೆಂದ . 
ಮನು ಒೆಂದ ರಡು ನಮಿಷ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಸುಮುನದುದ, ನೆಂತ್ರ ರಾಜಿೇವನ ಕಥ  ಆರೆಂಭಿಸಿದ. 
                                                            ********** 
 

ರಾಜಿೇವನ ಊರು ತ್ರೇರ ಹಿೆಂದುಳಿದ ಒೆಂದು ಹಳಿಳ. ಮದುವ ಯಾದ ಬಹಳ್ ವಷ್ತಗಳ್ ನೆಂತ್ರ, ನಡು ವಯಸಿಿನಲಿ ಬಸುರಿಯಾಗಿದದ ರಾಜಿೇವನ 
ತಾಯ, ಹ ರಿಗ ಗಾಗಿ ತ್ವರಿಗ  ಬೆಂದದದರು. ತ್ರೇರ ಮಡಿ ಮೆೈಲಗ , ಕಟ್ುಟ ನಟ್ುಟ, ಶ್ಾಸರ, ಜ ೊಯೇತ್ರಷ್ಯ ಎೆಂದ ಲಾಿ ಪಾಲಸುತ್ರಾದದ ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ು ಅಲ ಿಲ.ಿ 
ಹ ರಿಗ ಯಲಿ ವಿಪರಿೇತ್ ತ ೊೆಂದರ  ಅನುಭವಿಸುತ್ರಾದದರೊ, ಆಸಪತ ಿ, ಡಾಕಟರ್ ಎೆಂದು ಯೇಚಿಸದ , ಮನ ಯಲ ಿೇ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು, ಮೆಂತ್ಿ, 
ತಾಯತ್ಗಳಿಗ  ಮೊರ  ಹ ೊೇಗಿ ಮಗು ಮಾತ್ಿ ಬದುಕುಳಿಯತ್ು.  
ಮಗುವಿನ ಸ ೊೇದರಮಾವ ತಾನು ಕಲತ್ ಶ್ಾಸರ ಮತ್ುಾ ಜ ೊಯೇತ್ರಷ್ಯ ವಿದ ಯಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಬಳ್ಸಿ, ತಾಯಯ ಸಾವಿಗ  ಮಗುವಿನ ಜಾತ್ಕವ ೇ ಕಾರಗ 
ಎೆಂದು ಕೆಂಡು ಹಿಡಿದದದ. ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡು, ಮಗುವನುನ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಲು ಬೆಂದ ಬಾವನಗ , ಅವರ ಮಗು ಹುಟ್ಟಟದ ಘಳಿಗ  
ಅತ್ರ ಕ ಟ್ಟದುದ, ಅದನುನ ಯಾವುದಾದರೊ ಅನಾಥಾಶ್ಿಮಕ ಕ ಕ ೊಟ್ುಟಬಿಡಿ ಎೆಂದು ಬುದಧವಾದ ಮಾಡಿದ.  
ಅತ್ರಯಾಗಿ ಪ್ರಿೇತ್ರಸುತ್ರಾದದ ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಸಾವಿನೆಂದ ಜಜತರಿತ್ರಾಗಿದದ ಆತ್ ಮಗುವಿನ ಮೆೇಲನ ಅಪವಾದದೆಂದ ಮತ್ಾಷ್ುಟ ಹಣಾಣಗಿದದರು.  ಊರಿಗ  
ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿ ಬೆಂದವರು, ತ್ಮು ತಾಯಯ ಕ ೈಗ  ಮಗುವನುನ ಒಪ್ರಪಸಿ, ತಾವೂ ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ಹಿೆಂಬಾಲಸಿದರು.  
"ಅಜಿಿೇ, ಭಾವೆಂಗ  ಹ ೇಳ ದ, ಆ ಮಗೊದು ಹಿೇನ ಸುಳಿ, ಮನ ಗ ಕಕ ೊತೆಂಡು ಹ ೊೇಗ ುೇಡಿೇೆಂತ್, ಕ ೇಳಿಿಲಿ ನನಾುತ್ು. ಪಾಿರಬಧದುದ,  ಹುಟ್ಾಾನ  ಅಪಪ ಅಮು 
ಇಬುರನೊನ ಬಲೇ ತ್ಗೆಂಡಿದ . ಇನೊನ ಒೆಂದ್ ಹತ್ಾಷ್ತ ಇತ್ರೇತಯ ನೇನು, ಅದನನ ಎಲಾಿದೊಿ ಅತಾಿಗ  ಸಾಗ ಹಾಕ್ಲ ಕ ೈ ತ ೊಳ  ಕೇ", ಎೆಂದದದ ಆ 
ಸ ೊೇದರಮಾವ.  
"ಅಯಯೇ, ಆ ಕೊಸಿನ ಬಗ ೆ ಇೆಂಥಾ ಮಾತಾ ಆಡ ೊೇದು, ದ ೇವರ ಹಾಗ  ಅದು. ಅದೊ ಅಲಿದ  ಎಲೊಿ ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದು ದನ ಹ ೊೇಗ ೊೇದ ೇನ . 
ಯಾರೊ ಇಲ ಿೇ ಗೊಟ್ ಬಡ ೊಕೆಂಡು ಕೊತ್ರರಲ.ಿ ನಾನರ ೊೇವಗೊತ ಅವನನುನ ನಾ ಸಾಕ್ಲಾೇನ ಹ ೊೇಗು", ಎೆಂದು ಅವನನ ನೇ ಸಾಗಹಾಕ್ಲದದರು.  
ಆದರ  ಆ ಮಾವ ಅಷ್ಟಕ ಕೇ ಬಿಡದ , ಹ ೊೇದಕಡ ಯಲಾಿ ಮಗುವಿನ ಕ ಟ್ಟ ಜಾತ್ಕದ ಫಲಗಳ್ನುನ ವಿಶ್ ಿೇಷಿಸಿ, ಯಾರ ೇ ಆ ಮಗುವಿಗ  ಹತ್ರಾರವಾದರೊ, 

ಅವರಿಗ  ಸಾವು ಕಟ್ಟಟಟ್ಟ ಬುತ್ರಾ ಎೆಂದು ಪಿಚಾರ ನಡ ಸಿದದ. ಸುತ್ಾಮುತ್ಾಲನ ಹಳಿಳಗಳ್ಲ,ಿ ಸಗಣ ಸಗಣ ಪ ೇಟ್ ಗಳ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಹ ಸರು ಮಾಡಿದದ ಅವನ 
ಮಾತ್ನುನ ಜನ ನೆಂಬಿದದರು. 
ಆದರ  ಧೃತ್ರಗ ಡದ  ಅಜಿಿ ಮಗುವನುನ ತ್ಮು ತ ಕ ಕಗ  ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು, ತ್ೆಂದ  ತಾಯ ಎಲವಿೂ ತಾವ ೇ ಆದರು. ಪ್ರಿೇತ್ರಯೆಂದ ರಾಜಿೇವ ಎೆಂದು 
ಕರ ದರು. ವಯಸಾಿಗಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗ  ಹಿಡಿದರುತ್ರಾದದ ಅಜಿ,ಿ ಮೊಮುಗನ ಆಗಮನದ ನೆಂತ್ರ ಆಶ್ಚಯತಕರ ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ಚ ೇತ್ರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದರು.  
ಅಜಿಿಯ ಹ ೊರತಾಗಿ, ಬ ೇರ ೊಬುರ ಪ್ರಿೇತ್ರಯ ಕಾಗಲಲಿ ರಾಜಿೇವ, ಊರಿನಲ ಿನ ೆಂಟ್ರಿಷ್ಟರು, ಸ ನೇಹಿತ್ರು ಯಾರೊ ತ್ನನ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದರಲು, 
ತ್ುೆಂಬಾ ನ ೊೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾದದ. 
"ಅಜಿ,ಿ ಹೌದ ೇನಜಿ,ಿ ನೆಂದು ತ್ುೆಂಬಾ ಕ ಟ್ಟ ಜಾತ್ಕಾನಾ? ಅಪಪ ಅಮು ಸತ್ಾದುದ ನನನ ದ ೊೇಷ್ದೆಂದಾಗಿ ಅೆಂತ , ಹೌದಾ ಹ ೇಳ್ಜಿಿ". 

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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"ಅವರ ಕಾಲ ಮುಗಿದತ್ುಾ, ಅವರು ತ್ರೇಕ ೊತೆಂಡುಿ, ಅದಕ ಕ ನೇನು ಹಾಯಗ  ಕಾರಗ ಆಗಿಾೇಯಪಪ. ಜಾತ್ಕ, ದ ೊೇಷ್ ಎಲಾಿ ಬುದಧ ಇಲ ದೇ ಇರ ೊೇರು 
ಆಡ ೊೇ ಮಾತ್ು. ನನನನ ನೇ ನ ೊೇಡು, ನೇನು ಹುಟ್ಟಟದ ೀಲ  ಕಲು ಿಗುೆಂಡು ತ್ರಾ ಆಗಿದದೇನ. ಇದದ ಕಾಯಿ, ಕಸಾಲ  ಎಲಾಿ ಅದ ಲಿಗ  ಹ ೊೇಯಾೇ".  
ರಾಜಿೇವನಗ  ಹದನ ೈದು ವಷ್ತಗಳಾದಾಗ ವಯೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಜಿಿ ಚಿರನದ ಿಗ  ಜಾರಿದದರು. ಆಗಲೊ ಮಾವ ಬೆಂದು, ರಾಜಿೇವನನ ನೇ ಅಜಿಿಯ 
ಸಾವಿಗ  ಕಾರಣಿೇಭೊತ್ನನಾನಗಿಸಿ ಹ ೊೇಗಿದದ.   
ಅಜಿಿ ಎಷ್ ಟೇ ಧ ೈಯತ ತ್ುೆಂಬಿ ಬ ಳ ಸಿದದರೊ, ರಾಜಿೇವನಲಿ ತ್ನನ ಬಗ  ೆತ್ನಗ ೇ ಒೆಂದು ಕ್ಲೇಳ್ರಿಮೆ ಬ ಳ ದು ಬೆಂದತ್ುಾ. ಜನ ಅವನನುನ 
ದೊರವಿಡುವಿದರಲ, ಅವನ ೇ ಚಿಪ್ರಪನ ೊಳ್ಗ  ಸ ೇರಿ ಹ ೊೇಗಿದದ. ಯಾರನೊನ ಆತ್ರೀಯತ  ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾರಲಲಿ. ಹಲವಾರು ಸ ನೇಹಿತ್ರು ಅವನ 
ಅಭಿಪಾಿಯ ತ್ಪ ಪೆಂದು ತ್ರಳಿಸಿ, ಅವನನುನ ಹ ೊರತ್ರಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿದರೊ, ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಖಿನನತ  ಅವನನುನ ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಟತ್ುಾ. 
ಆ ಊರನ ನೇ ತ ೊರ ದು ಬೆಂದ ರಾಜಿೇವ, ಬ ೆಂಗಳ್ ರಿನ ಹಾಸ ಟಲ ೊೆಂದರನುನ ಸ ೇರಿ, ಸಗಣ ಪುಟ್ಟ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಓದು ಮುೆಂದುವರ ಸಿದದ. 
ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸವನೊನ ಹಿಡಿದದದ. ನಧಾನವಾಗಿ ಹ ೊರ ಪಿಪೆಂಚಕ ಕ ಬರಲಾರೆಂಭಿಸಿದದ. ಕ ಲಸ, ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಪರಿಸರ ಎಲರಿ ಜ ೊತ  
ಕಲ ಯುವೆಂತ  ಅವನನುನ ಪ ಿೇರ ೇಪ್ರಸುತ್ರಾತ್ುಾ. ಗ ಳ ಯರ ಒತಾಾಯದ ಮೆೇರ ಗ  ಮದುವ  ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಮುೆಂದಾದ. ಜ ೊತ ಯಲಿ ಕ ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ರಾದದ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಎೆಂಬ ಹುಡುಗಿಯನುನ ಮೆಚಿಚ ಮದುವ ಗ  ಸಿದಧತ  ನಡ ದತ್ುಾ.  
ಆ ಹುಡುಗಿಗ , ಅವರ ಮನ ಯವರಿಗ  ಇವನ ಖಿನನತ ಯ ಅರಿವಾಗಿತ್ುಾ. ಅವರುಗಳ್ು ಇವನ ಮಾತ್ನುನ ತ ೇಲಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದದರು. ವಿಚಾರವೆಂತ್ರೊ, 

ಅಧುನಕ ಮನ ೊೇಭಾವದವರೊ ಆದ ಅವರು, ರಾಜಿೇವನ ಖಿನನತ ಯನುನ ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸಿ, ಜ ೊಯೇತ್ರಯನುನ ಮದುವ  ಮಾಡಿ ಕ ೊಡಲು 
ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದೆಂದ ಮುೆಂದ  ಬೆಂದದದರು. 
ಮುೆಂದನ ತ್ರೆಂಗಳ ೇ ಮದುವ  ಇತ್ುಾ. ಮದುವ ಯ ಕ ಲಸಗಳಿಗ ೆಂದು ಆಗಾಗ ೆ ತ್ನನ ಊರಾದ ಶಿವಮೊಗೆಕ ಕ ಜ ೊಯೇತ್ರ ಹ ೊೇಗಿಬರುತ್ರಾದದಳ್ು. 
ಕಳ ದವಾರ ಹ ೊರಟ್ವಳ್ು ಊರು ತ್ಲುಪುವ ಮುನನವ ೇ ತ್ರೇವಿ ಜಾರದೆಂದ ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ರಪ, ಅವಳ್ನುನ ಸಹ ಪಿಯಾಣಿಕರು ಆಸಪತ ಿಗ  ಸ ೇರಿಸಿದದರು, 
ಆಗ ಬ ೆಂಗಳ್ ರಿನ ತ್ುೆಂಬಾ ಹಬಿುದದ ಡ ೆಂಗ  ಜಾರ ಜ ೊಯೇತ್ರಯನುನ ಕಾಡಿತ್ುಾ. ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿದ ರಾಜಿೇವ ಹುಚಚನೆಂತಾಗಿದದ. ಈ ವ ೇಳ ಗ  
ತ್ರೇರಿಕ ೊೆಂಡಿದದರೊ, ರಾಜಿೇವನ ಸ ೊೇದರಮಾವ ಕನಸಲೊ ಿಬೆಂದು ಕಾಡಿ ಹ ೊೇಗಿದದ.  
ಮನು ಕಥ  ನಲಿಸಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತ್. ನೇರಿನ ಅಲ ಗಳ್ ಹ ೊಯಾದಟ್ದ ಹ ೊರತಾಗಿ ಬ ೇರ ೊೆಂದು ಸದದಲಿ. ಮೌನ ಎಷ್ುಟ ಭಿೇಕರ ಎೆಂದು 
ಮೊದಲಬಾರಿಗ  ಮನಸಿಿಗ  ತ ೊೇಚಿತ್ುಾ.  
ಮುೆಂದನ ವಿಷ್ಯ ಅಲಪಸಾಲಪ ನನಗೊ ತ್ರಳಿದತ್ುಾ. ನಾನು ಮನುವಿನ ಸ ನೇಹಿತ್ ರಾಜಿೇವನ ಹ ಸರು ಕ ೇಳಿದ ದ, ಆದರ  ನ ೊೇಡಿರಲಲಿ. ಮೊನ ನಯ ದನ 
ಶಿವಮೊಗೆದೆಂದ ಫೇನ್ ಬೆಂದದುದ, ಅದನುನ ತ್ರಳಿಸಲ ೆಂದು ರಾಜಿೇವನ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಅವನು ಸಿಗದ ೇ ಹ ೊೇದದುದ ಮನು ಹ ೇಳಿದದ. ಎರಡು-
ಮೊರು ಸಲ ಪಿಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೊ ರಾಜಿೇವ ಸಿಗಲಲ,ಿ ಎಲಿ ಹ ೊೇಗಿದಾದನ ೆಂದು ಯಾರಿಗೊ ಗ ೊತ್ೊಾ ಇರಲಲಿ. ಈಗ ಎಲಿವೂ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ಅಥತವಾಗಲಾರೆಂಭಿಸಿತ್ುಾ. 
ಕ ಲ ಕ್ಷ್ಗಗಳ್ು ಸುಧಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮನು ಮುೆಂದುವರ ಸಿದ, "ದುಡುಕ್ಲಬಿಟ್ಟ, ಯಾರಿಗೊ ಆಗದುದ ನನಗ ೇನೊ ಆಗಿಲ.ಿ ನಾನೊ ಸಹ 
ಹುಟ್ುಟತ್ರಾದದೆಂತ ಯೇ ತ್ೆಂದ ಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ , ಹಾಗ ೆಂದು ನನನ ತ್ಪಪದು ಎೆಂದು ಯಾರೊ ದೊರಲಲಿ. ಎಲಿರ ನ ತ್ರಾಯ ಮೆೇಲ  ಕತ್ರಾ 
ತ್ೊಗುತ್ರಾರುತ್ಾದ , ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಮೆೇಲ  ಬಿೇಳ್ುತ್ಾದ ಯೇ ಊಹಿಸಲೊ ಆಗದು. ಆಗುವ ಸಾವಿಗ  ಕಾರಗ ನಾನಲ,ಿ ನೇನಲ,ಿ ಆ ಜವರಾಯ, 

ಎೆಂದ ಲಾಿ ದನವಿಡಿೇ ಉಪದ ೇಶ್ ಮಾಡುತ್ರಾದ ದ. ಆದರ  ಅವನು ಸುಧಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಒೆಂದು ಹ ಜ ಿ ಮುೆಂದ  ಬೆಂದರ , ನಾಲುಕ ಹ ಜ ಿ ಹಿೆಂದ ಳ ಯುವೆಂತ್ 
ಜನ ಇದ ದೇ ಇರುತ್ರಾದದರು". 
ಮತ ಾ ಮೌನ. 
ಕಡ ಗ  ಹ ೇಳಿದ , "ನಡಿ ಮನು, ಮುೆಂದ ೇನು ಮಾಡುವುದು ನ ೊೇಡ ೊೇಗ, ಇಲಿನ ಪೊೇಲೇಸರಿಗ  ತ್ರಳಿಸಿ, ಟ್ಟ.ಬಿ ನಲ ಿೇನಾದರೊ ಫೇನ್ ಇದದರ  ಅವನ 
ಬ ೇರ  ಸ ನೇಹಿತ್ರು ಯಾರಾದರೊ ಬರುತಾಾರ ೊೇ ನ ೊೇಡ ೊೇಗ". 
ಇಬುರೊ ಎದುದ ಹ ೊರಡಲಣಿಯಾದ ವು. 
"ಒೆಂದು ಇರು ನಮಿಷ್ ಬೆಂದ " ಎೆಂದು ಮನು ರಾಜಿೇವನ ಬಳಿಗ  ಹ ೊೇದ. 
"ಏಯ್ಲ ಮನೊ ಮುಟ್ಟಬ ೇಡ, ಪೊೇಲೇಸರು ಪೊೇಸಾಟಮಟ್ತ. ಮಾಡಿದರೊ ಮಾಡಬಹುದು". 
" ಅಲ ಿಕಣ ೊೇ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ ೊೇದು ಎಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ುಾ ಆಗುತ ೊಾೇ ಏನ ೊೇ, ಅಕಸಾುತ್ ನೇರು ಹ ಚಾಚಗಿ ರಾಜಿೇವ ಕ ೊಚಿಚಕ ೊೆಂಡು ಕ ಳ್ಗ  ಹ ೊೇಗಿ 
ಬಿಡಬಹುದು, ಬೆಂಡ ಗಳ್ು ಅಡುವಿರುವ ಹಾಗ ೇನಾದರೊ ಮಾಡಲಾಗುತ್ಾದ ೇನ ೊೇ ನ ೊೇಡುತ ಾೇನ ". 
ಯಾವುದ ೇ ಕ್ಷ್ಗದಲಾಿದರೊ ಹಾಗ  ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಧಯತ ಗಳ್ು ಇತ್ುಾ. ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ೊಾ ದ ೇಹ ಅಲ ೇಿ ಇರುವುದ ೇ ಆಶ್ಚಯತವ ನಸಿತ್ುಾ. ಆದರ  
ಮನುವಿನ ಆಲ ೊೇಚನ  ಸರಿ ಎನಸಲಲಿ. 

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಮನು ನೇರಿನಲ ಿತ ೇಲಾಡುತ್ರಾರುವ ದ ೇಹವನುನ, ಬಟ್ ಟಯ ಹಿಡಿದ ಳ ದು, ಬೆಂಡ ಯ ಸೆಂದಗಳಿಗ  ನೊಕಲ ತ್ರನಸುತ್ರಾದದ. ಆದರ  ಅದು ಅಷ್ುಟ 
ಸುಲಭವಾಗಿರಲಲಿ. ಜಾರುತ್ರಾದದ ಬೆಂಡ ಗಳ್ು, ನೇರಿನ ಹ ೊಡ ತ್, ತ್ೊಕವಾಗಿದದ ಶ್ರಿೇರ, ಮನುವಿನ ಪಿಯತ್ನವನುನ ತಾಿಸಗ ೊಳಿಸುತ್ರಾತ್ುಾ. 
"ಬ ೇಡ ಬಾ ಮನು, ಸುಮುನ  ಏನ ೇನ ೊೇ ಮಾಡ ುೇಡ....ಮನು...ಮನೊ..., ಹುಷ್ಾರು...", ಎೆಂದು ಕ ೊಗಿಕ ೊೆಂಡ  ಅಷ್ ಟೇ. 
ಪಾಚಿಯಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದದದದ ಮನು. ಮತ ಾ ಮೆೇಲ ೇಳ್ಲು ಹ ೊೇಗಿ ನುಗುಪಾದ, ಜಾರುತ್ರಾದದ ಬೆಂಡ ಗಳ್ ಮೆೇಲ  ಕಾಲಟ್ಟಟದದ. ಎಲಿ ನೆಂತ್ರದ ದೇನ  ಎೆಂದು 
ಗಮನವ ೇ ಇಲಿದ ಮನು ಈ ಸಲ ಆಯ ತ್ಪ್ರಪ ಜಾರಿದವನು, ಹರಿಯುತ್ರಾದದ ನೇರಿನ ೊೆಂದಗ  ಪಿಪಾತ್ಕ ಕೇ ಬಿದದದದ. 
ದಗಾ್ರೆಂತ್ನಾಗಿ "ಮನೊ ಮನೊ ಎೆಂದು" ಎೆಂದು ಚಿೇರಿದ . 
ಏನಾಗುತ್ರಾದ  ಎೆಂದು ಅರಿವಾಗುವಷ್ಟರಲ ೇಿ, ಎಲಿವೂ ಮುಗಿದ ೇ ಹ ೊೇಗಿತ್ುಾ. 
                                                              ********** 
"ಏನು ಮಾಡುವುದೇಗ", ಎದುರಿಗ  ತ ೇಲಾಡುತ್ರಾರುವ ರಾಜಿೇವನನ ನೇ ನ ೊೇಡಿದ .  
"ಇನ ನೇನು ಮಾಡ ೊೇದು, ನೇನೊ ಕೊಡ ಕ ಳ್ಗ  ಬಿೇಳ  ೇದ ೊೆಂದ ೇ ದಾರಿ. ನಾನು ಹ ೇಳ್ಲಲಾಾ, ನನನೆಂದಲ ೇ ಮನು ಸತ್ಾ, ಜ ೊಯೇತ್ರ ಸತ್ಾಳ್ು. ಅಲಿದ  
ಮಗನಗಾಗಿ ಅನುಕ್ಷ್ಗವೂ ಕಾತ್ರಿಸುವ ಮನುವಿನ ತಾಯಗ  ನೇನು ಹ ೇಗ  ಮುಖ್ ತ ೊೇರಿಸುತ್ರಾಯಾ? ಈ ಮುಖ್ ಹ ೊತ್ುಾ ಅವರ ದುರು ಹ ೇಗ  
ಹ ೊೇಗಿಾೇಯಾ? ಹ ೊೇಗು, ನೇನೊ ಸಾಯಬ ೇಕು, ಅದ ೇ ಸರಿ". ರಾಜಿೇವ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕಕೆಂತಾಯುಾ. 
ನನಗ  ಹುಚುಚ ಹಿಡಿದೆಂತಾಗಿ ತ್ಲ ದರುಗಿ ಕುಸಿದ . ಕ್ಷ್ಗಕಾಲದ ನೆಂತ್ರ ಮನದಲ ೊೆಿಂದು ತ್ರೇಮಾತನ ಮೊಡಿತ್ುಾ. 
"ಇಲಿ ರಾಜಿೇವ, ನಾನು ಸಾಯುವುದಲಿ. ನನಗ  ಬದುಕ್ಲರುವವರ ಗೊ ವೃಥಾ ಕಳ್ೆಂಕ ಅೆಂಟ್ಟದುದ ಸಾಕು, ಸತ್ಾ ಮೆೇಲೊ ಏಕ  ಬಯಸುತ್ರಾೇಯ. 
ಯಾರ ಸಾವಿಗೊ ನೇನು ಹ ೊಣ ಗಾರನಲಿ. ನಾನು ಇಲಿೆಂದ ಹ ೊೇಗಿ ಆ ಕಳ್ೆಂಕವನುನ ಅಳಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ ಾೇನ . 
ಅದೊ ಅಲಿದ , ಮನು ಹ ೇಳಿದ ಹಾಗ  ನೇನು ದುಡುಕ್ಲದ . ನೇನನೊನ ಬದುಕಬ ೇಕ್ಲತ್ುಾ. ನೇನು ತ್ರಳಿದ ಹಾಗ , ಜ ೊಯೇತ್ರ ಸತ್ರಾಲ,ಿ 

ಚ ೇತ್ರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಾದ ದೇನ , ರಾಜಿೇವನಗ  ತ್ರಳಿಸಿಬಿಡಿ ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದದಳ್ು. ನನನ ಸೊಕ್ಷ್ಮ ಮನಸಿಿನ ಅರಿವಿದದ ಅವಳ್ು ನನನ ಬಗ ೆ ಕಳ್ವಳ್ಗ ೊೆಂಡಿದದಳ್ು. 
ಈಗ ನಾನವಳಿಗ  ನನನ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ ."  ಕಡ ಯ ಬಾರಿಗ  ರಾಜಿೇವನ ಮುಖ್ ನ ೊೇಡಿದ , ಆಗ ಕೆಂಡದುದ, ಶ್ಾೆಂತ್, ಮುಗಧ ಮುಖ್ಭಾವ. 
ಅಲಿಗ  ಪಾಿಗ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಹುಚುಚ ಆಲ ೊೇಚನ  ಬಿಟ್ುಟ, ಮುೆಂದ  ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕ ಲಸಗಳ್, ಎದುರಿಸ ಬ ೇಕಾದ ಸನನವ ೇಶ್ಗಳ್ ಬಗ  ೆ
ಚಿೆಂತ್ರಸುತಾಾ ಅಲೆಿಂದ ಹ ೊರಟ್ .  
                                                             ********** 
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ಸಮಕಾಲಿೀನ ದಾಸಸಾಹತಯ ಅಧಯಯನದ ಹನನಲೆಯಲಿಲ 

ಸಂಶೆ ೀಧನೆ - ಸಮಸೆಯಗ್ಳು - ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ವಿಚ್ಾರಗ್ಳು 

ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ 
ಡಾ||ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ 

ಪಾರ್ಯಸಾರಥಿ 

ಸಂಶೆ ೀಧನೆ 

 

 

ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಮೆಂಗಳ್ ರು, ಬಿೇದರ್, ಹರಪನಹಳಿಳ, ಬ ಳ್ಗಾೆಂ, ಮೆೈಸೊರು, ಮಲ ನಾಡು, ಭಾಗಗಳ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ ೈಲಗಳ್ಲ,ಿ 

ವಿವಿಧ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ಲಿ ಹಾಡುತಾಾರ . ಇವರಲಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಜನ ಭಕ್ಲಾ ಭಾವದೆಂದ, ಮುಗಧ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾಾರ . ಹಾಗಾಗಿ 

ದಾಸರಹಾಡುಗಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಅಲಿಲಿ ಪಾಠಪಲಿಟ್ ಕಾಗುತ್ಾದ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿ ತ್ಮು ‘A History of Dwaitha School of Vendantha 

& its Literature’  ಗಿೆಂಥದ ಎರಡನ ಯ ಸೆಂಪುಟ್ದಲ ಿಡಾ.ಬಿ.ಎನ್. ಕ . ಶ್ಮತ ಅವರು ಹಿೇಗ  ತ್ಮು ಅಭಿಪಾಿಯ ವಯಕಾಪಡಿಸಿದಾದರ .  

‘The regular history of the Haridasa Kuta as at present traced is thus only from the time of Narahari Thirtha. This 

literature is very voluminous and many interpretations and coorruptions have crept into the corpus of the materials, 

owing to lack of central authority and tradition and widespread diffusion in various parts of the country. An authentic 

and definitve edition of the entire literature is desired’ 

 

ಶ್ಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಶ್  ೇಧನ ಯ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಕ್ಷ ೇತ್ಿಕಾಯತಗಳ್ು ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ಬದ 

ಪಿಯೇಗಗಳ್ನುನ, ಸಾಮಾನಯ ಜನರಿಗೊ ಅಥತವಾಗುವೆಂತ  ಒೆಂದು ಕ ೊೇಶ್ ಸಿದಧಪಡಿಸಬ ೇಕ್ಲದ . ಪುರಾಗನಾಮ ಚೊಡಾಮಣಿಯೆಂತ್ಹ 

ಗಿೆಂಥದೆಂತ ಯೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಬೆಂದರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಸೆಂದಭತದ ಎಲಿ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಸೆಂಕ್ಷ್ಪಾವಾಗಿ ನರೊಪ್ರಸುವ 

ಕ ಲಸವಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ . ವಚನಸಾಹಿತ್ಯವನುನ ನಾನಾ ಭಾಷ್ ಗಳ್ಲ ಿಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿದೆಂತ ,ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೆೇಲ ು ಮಹತ್ರಗಳ್ನುನ ಜಗತ್ರಾಗ  

ತ ೊೇರುವ ರಿೇತ್ರಯಲ ಿಅಥತಪೂಗತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ ಗಳ್ಲ ಿಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಬ ೇಕ್ಲದ . 

ಇನುನ ದೇನದಲತ್ರ ಸ ೇವ , ಲ ೊೇಕಸ ೇವ , ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲಾಯಗ, ಸೆಂಸಕøತ್ರಯ ಉದದೇಪನ, ಸೆಂಸಾಕರ ನೇಡುವ ಸೆಂದ ೇಶ್ಗಳ್ು 

ಇರುವ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಸೆಂಶ್  ೇಧಿಸಿ ಹ ೊರತ ಗ ದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾವತತ್ರಿಕ ಹಾಗೊ ಸಾವತಕಾಲಕ ಮೌಲಯಗಳ್ ಪುನರ್ 

ಪಿತ್ರಷ್ಾೆಪನ ಯಾಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಮತ್ವನುನ ಮಿೇರಿ ಮತ್ರ ನೇಡುವ, ಸದೆತ್ರ ನೇಡಬಲಿ ಮಾನವ ನೇತ್ರಗಳ್ ಅಡಕವ ೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವ ೆಂದು ಮತ್ಾಷ್ುಟ 

ದಟ್ಟವಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸಾರುವ ಕ ಲಸ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸುಿ, ಬುದಧ, ರಿೇತ್ರ ನೇತ್ರಗಳ್ನುನ ದಾಸರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ರದದರುವ, 

ವಯಕ್ಲಾತ್ಾಗಳ್ನುನ ರೊಪ್ರಸಿರುವ, ಶ್ತ್ಮಾನಗಳ್ ಕಾಲ ಲಕ್ಷ್ ಲಕ್ಷ್ ಜನರ ಮುಕಾವಿಶ್ಾವಿದಾಯನಲಯವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿ ಮಹತ್ಾದ ಕ ೊಡುಗ ಯನನ 

ನೇಡಿರುವುದನುನ ಪಿಭಾವಪೂಗತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಟ ದನಯಲಿ ಎಲರಿಿಗೊ ಮನಗಾಣಿಸಿಕ ೊಡಬ ೇಕಾಗಿದ . 

ಸುಳಾದಗಳ್ ಬಗ ,ೆ ಅದರ ಸಾರೊಪದ ಬಗ ೆ ಅದನುನ ಹ ೇಳ್ುವ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕ ಕಿಮದ ಬಗ ೆ ಮತ್ಾಷ್ುಟ ಶ್  ೇಧನ  ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ .  

ರಾಗಮಾಲಕಾ ಪಿಬೆಂಧಗಳ್ನುನ ತಾಳ್ಮಾಲಕಾ ಪಿಬೆಂಧವಾಗಿ ಪರಿವತ್ತನ  ಮಾಡಿದ ಪಿಯೇಗಗಳ್ು, ವಿಜಯದಾಸರಲಿ ಅವು ಕೆಂಡ ಸಫಲತ  

ಅದು್ತ್. ಆದರ  ಕಳ ದ ಶ್ತ್ಮಾನಗಳ್ಲಿ ಸುಳಾದರಚನ ಯ, ಅದನುನ ರೊಢಮೊಲವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ುವ ಪರಿಪಾಠ ಬಹಳ್ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ  ಹಾಗೊ 

ನೆಂತ್ೆಂತ  ಗ ೊೇಚರವಾಗುತ್ರಾದ . ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಈ ನಟ್ಟಟನಲಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹರಿದಾಸ ಮನ ೊೇಧಮತ, ಶ್ ೈಲಯ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯ ಹಾಗೊ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಪಿಪೆಂಚಕ ಕ ಅದರಿೆಂದ ಸೆಂದರುವ 

ಕ ೊಡುಗ ಯ ಬಗ ೆ ಈಗಾಗಲ ೇ ಡಾ. ಶಿೇಲಾದಾಸ್ ಅವರು ಕ ಲಸಮಾಡಿದದರೊ, ಈ ನಟ್ಟಟನಲಿ ಅವರ ಕ ಲಸವನುನ ಮುೆಂದುವರ ಸಿಕ ೊೆಂಡು 

ಹ ೊೇಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದ .  ವಿಜಯದಾಸರ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಸುಳಾದಗಳಿಗೊ, ಭಾಷ್ , ಶ್ ೈಲ, ತ್ತ್ಾ ನರೊಪಣ , ಸಾೆಂದಭಿತಕ ಹಿನ ನಲ  ಗಿೆಂಥಗಳ್ು, 

ಮತ್ುಾ ಅದರ ಸೆಂದ ೇಶ್ ಕುರಿತಾದ ವಾಯಪಕ ಅಧಯಯನ ನಡ ಯಬ ೇಕ್ಲದ . ಅನುಭವ ಮೆಂಟ್ಪದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ವಿದಾಾೆಂಸರ ತ್ೆಂಡ ಈ ಕಾಯತ 

ಕ ೈಗ ತ್ರಾಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕ್ಲದ . 

ಕುಮಾರವಾಯಸನ ಭಾರತ್ದೆಂತ ಯೇ, ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೂ, ಗಮಕ ಕಲ ಯ ಶ್  ೇಭ ಗ , ಅದರ ರಸಾನುಭೊತ್ರಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿವಯಕ್ಲಾಗ  

ಹ ೊಸದ ೊೆಂದು ಆಯಾಮ ನೇಡಿದ . ಹಾಗ ಯೇ ಆಧುನಕ ಕಾಲದ ರಮಯ ಪಿಜ್ಞ ಯ, ಭಾವಗಿೇತ ಗಳ್, ಭಕ್ಲಾಗಿೇತ ಗಳ್ ಹಾಗೊ ಸುಗಮಸೆಂಗಿೇತ್ 

ರಚನ ಯ ಪಿಯೇಗಕ ಕ ಪ ಿೇರಣ  ನೇಡಿದುದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಗ ೆ ಮತ್ಾಷ್ುಟ ಸುದೇಘತವಾದ ಶ್  ೇಧನಾತ್ುಕ ಕ ಲಸ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . 

ಹರಿಕಥ ಯಲಿ ಹಾಡು, ಅಭಿನಯ, ವಿವರಣ , ವಿಸುಯ, ನೇತ್ರಕಥ ಗಳ್ು, ಉಪಕಥ ಗಳ್ು ಮುೆಂತಾದುವಿದುದ, ಇೆಂತ್ಹ ಹರಿಕಥಾ ಪಿಕಾರಕ ಕ 

ಮೊಲದಿವಯ ಒದಗಿಬೆಂದದ ದೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದೆಂದ. ಹರಿದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಬಯಲಾಟ್ಗಳ್ು ಸಾವಿರಾರು ಪಿದಶ್ತನಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡು ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ 

ಜನಕ ಕ ದ ೈವಿಕ ಆನೆಂದದ ಅನುಭವ ತ್ೆಂದುಕ ೊಟ್ಟಟದ . 1780ರ ಸುಮಾರಿಗ  ಅಪರಾಳ್ ತ್ಮುಗಣನ ಶಿಿೇಕೃಷ್ಣಪಾರಿಜಾತ್ದೆಂತ್ಹ ಬಯಲಾಟ್ ಎಷ್ುಟ 

ಪಿಸಿದಧವಾಗಿತ ಾೆಂದರ , ಅದರ ಸೊುತ್ರತಯೆಂದ ಅಣಾಣ ಕ್ಲಲ ೊೇತಸಕರ್ ಎೆಂಬುವರು ಅದನುನ ಮರಾಠಿಗ  ಅನುವಾದಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ರದಲಿ ಪಿಯೇಗಕ ಕ 

ತ್ೆಂದರು. ಸಿೆಂಗಾಜ ೊೇಷಿ ರಾಮಾಚಾಯತರು ‘ಗುರು ಜಗಜನಾುದಕಾರಗವಿಠಲ’ ಅೆಂಕ್ಲತ್ದೆಂದ ಐದು ಬಯಲಾಟ್ಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಿದಾದರ . ಇವರು 

ಅಪರಾಳ್ ತ್ಮುಗಣನ ಸಮಕಾಲೇನರು. ಮುೆಂದ  ಶ್ಾಯಮಸುೆಂದರ ವಿಠಲದಾಸರ ಬಯಲಾಟ್ಗಳ್ು ಪಿಸಿದಧಯಾದವು. ಅನ ೇಕ ಮೆಂದ ಮುೆಂದ  ಈ 

ಕ್ಷ ೇತ್ಿದಲಿ ಕ ೊಡುಗ  ನೇಡಿದರು. ಹಾಗ ಯೇ ಹರಿದಾಸರ ಹಿನ ನಲ ಯ ಹಾಡು, ಕಥ , ವಿವರಣ ಯ ನರೊಪಣ ಯ ರೆಂಗಭೊಮಿಯೊ 

ಪಿಚಲತ್ವಾಯತ್ು. ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವ ೇ, ಮೊಲದಿವಯವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಭವದೆಂದ ಬಾಯಲ ನೃತ್ಯ, ಸೆಂಗಿೇತ್, ಚಿತ್ಿಕಲ , ರೆಂಗಪಿಯೇಗಗಳ್ು 

ಮೊಡಿಬೆಂದವು. ಈ ಎಲಿದರ ಬಗ ೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೆಂಶ್  ೇಧನ  ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಇನುನ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್ ಸೆಂಗಿಹದಲಿ ಅನ ೇಕ ಬಾರಿ ಅೆಂಕ್ಲತ್ 

ಸೆಂದಗಧವಿರುತ್ಾದ . ಆಗ ಮೊಲ ಆಕರಗಳ್ ಸೆಂಖಾಯ ಪಿಮಾಗವನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಹಾಗೊ ಸೆಂಪಿದಾಯವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅೆಂಕ್ಲತ್ ನಧಾತರ 

ಮಾಡಬ ೇಕಾಗುತ್ಾದ . ಹರಿದಾಸರ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾಠ ನಗತಯದಷ್ ಟೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗತಾಳ್ಗಳ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ನಧಾತರವೂ ಮುಖ್ಯ. 

ಅನ ೇಕ ಪಿತ್ರಗಳ್ಲಿ ಒೆಂದ ೇ ಹಾಡಿಗ  ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ರಾಗಗಳ್ ಉಲ ಿೇಖ್ವಿರುತ್ಾದ . ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಪಷ್ಟ ಅರಿವಿರುವ ಸೆಂಗಿೇತ್ ವಿದಾಾೆಂಸರು ಈ 

ಬಗ ೆ ಆಯಾಕೃತ್ರಗಳ್ ಸಾೆಂದಭಿತಕ ಹಿನ ನಲ , ಅೆಂತ್ರ ಾತ್ಾ, ಭಾವ, ಹಾಗೊ ಅದರ ಮನ ೊೇಧಮತ ಹಿಡಿದು ರಾಗತಾಳ್ಗಳ್ನುನ 

ಖ್ಚಿತ್ಗ ೊಳಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . ಸುಳಾದ ಹ ೇಳ್ುವ ಜನ, ಸೆಂಪಿದಾಯ, ಸುಳಾದಗಳ್ ಪದಧತ್ರ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ರಾರುವ ಪಿಸುಾತ್ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯಲಿ ಆ ಕ್ಷ ೇತ್ಿದ 

ಸಮಸ ಯಗಳ್ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿ ಆಳ್ವಾದ ಸೆಂಶ್  ೇಧನ ಗಳ್ು ನಡ ಯಬ ೇಕ್ಲದ . 

ಇನುನ ಅವಾತಚಿೇನ ಹರಿದಾಸರ ಬಗ ೆ, ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಸೆಂಶ್  ೇಧನ ಯಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ . ಅದು್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯವ ನಸುವ 

ತ್ೆಂದ ವ ೆಂಕಟ್ ೇಶ್ವಿಠಲದಾಸರು, ಉರಗಾದಿವಿಠಲದಾಸರೆಂತ್ಹ ಅನ ೇಕ ಆಧುನಕ ಹರಿದಾಸರ ಬಗ ೆ ಸಮಗಿ ಸೆಂಶ್  ೇಧನ ಯಾಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಇನುನ 

ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಛೆಂದಸುಿ, ಭಾಷ್ , ಶ್ ೈಲ, ಅಭಿವಯಕ್ಲಾ ವಿನಾಯಸ, ಸರಳ್ತ , ಸಾಥತಕತ , ಧಿನ, ಮುೆಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯತ ಯ ಬಗ ೆ 

ಸೆಂಶ್  ೇಧನ ಗಳ್ು ನಡ ಯಬ ೇಕಾಗಿದ . 
ಮುೆಂದನ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಮುೆಂದುವರ ಯುವುದು 
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕತಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತುೂ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆತಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಯನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮತತಿಯ 

ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಾಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾತಲದೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃತಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ಚಳಿಗಾಲಕೆು ಯಾವ ಬಟೆು ಸತಕೂ! ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆತಂಡುಲ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನು ನಮಮ ಕಾಯಯಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ಇದು ಸೌರ ಶ್ಕ್ಲಾಯ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನಾ ಕ ೇೆಂದಿ. ಇದು ಪಿಪೆಂಚದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ದ ೊಡು ಸೌರಶ್ಕ್ಲಾ ಪಾಕ್ತ ಎೆಂಬ ಹ ಗೆಳಿಕ ಗ  ಪಾತ್ಿವಾಗಿದ . ಇದು 
ತ್ುಮಕೊರು ಜಿಲ ಿಯ ಪಾವಗಢ ತಾಲೊಕ್ಲನಲಿದ . 

೨.ಗಾಳಿ ವಿದುಯತ್ ಸಾಥವರಗಳ್ು. 

ಕ ೊರ ಯುವ ಚಳಿಗಾಲಕ ಕ ಯಾವ ಬಟ್ ಟ ಸೊಕಾ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ ೊೇಗ. 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರ: 

4 ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ (ಗಾಜು) ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ ಉಷ್ಾಣೆಂಶ್ವಿರುವ ನೇರು (ಆರ ೊೇಗಯವೆಂತ್ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ) 
4 ತ್ರಹದ ಬಟ್ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ು (ಉಣ ಣ (wool), ಹತ್ರಾ, ನ ೈಲಾನ್, ಜಾಳಾದ ಬಟ್ ಟ – ಬಟ್ ಟಯ ತ್ುೆಂಡು ಲ ೊೇಟ್ ಸುತ್ುಾವಷಿಟರಬ ೇಕು)  
ಒೆಂದು ಥಮಾತಮಿೇಟ್ರ್ 

ವಿಧಾನ: 
ಉಷ್ಣ ನೇರಿರುವ ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕೊಕ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ತ್ರಹದ ಬಟ್ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಸುತ್ರಾರಿ  
ಸುಮಾರು 15-20 ನಮಿಷ್ ಸುಮುನ  ಇರಲು ಬಿಡಿ  
ನೆಂತ್ರ ಪಿತ್ರಯೆಂದರ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಥಮಾತಮಿೇಟ್ರ್ ಇರಿಸುತ್ಾ ತಾಪಮಾನ ಎಷಿಟದ ಯೆಂದು ನ ೊೇಡಿ  

ಏನಾಗ್ುತೂದೆ: 
ಉಣ ಣಯೆಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಲ ೊೇಟ್ದ ನೇರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಿಕ ಕಲಿವುದಕ್ಲಕೆಂತ್ ಹ ಚಿಚರುತ್ಾದ . ಏಕ ೆಂದರ  ಉಣ ಣಯ ಎಳ ಗಳ್ು ಹ ಚುಚ ಒತ ೊಾತಾಾಗಿ 

ಹ ಣ ಯಲಪಟ್ಟಟರುತ್ಾದ . ಉಷ್ಣತ ಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ಕ ಜಾಗವ ೇ ಇರುವುದಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಲ ೊೇಟ್ದ ನೇರಿನಲಿನ ಉಷ್ಣತ ಯನುನ ಹಾಗ  
ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರಲು ಸಾಧಯವಾಗುತ್ಾದ .  

ಇದ ೇ ನಯಮದಡಿ, ನಾವುಗಳ್ು ಉಣ ಣಯೆಂದ (wool) ಮಾಡಿದ ಬಟ್ ಟಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದು ನಮು ದ ೇಹದ ಉಷ್ಣತ ಯು ಆಚ  
ಹ ೊೇಗದೆಂತ  ತ್ಪ್ರಪಸುವುದರಿೆಂದ ದ ೇಹದ ಶ್ಾಖ್ವು  ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ತ್ಪುಪತ್ಾದ . ಹಿೇಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲಿ ಉಣ ಣಯೆಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ ಟ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಉಷ್ಣತ ಯು ಹರಿದುಹ ೊೇಗದೆಂತ್ಹ ಬಟ್ ಟಗಳ್ನುನ ಧರಿಸಿದರ , ಚಳಿಯೆಂದ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಬಟ್ ಟಗಳಿಲಿದದದರೊ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಉಷ್ಾಣೆಂಶ್ 

ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವ ಬಟ್ ಟಗಳ್ನುನ ಎರಡು ಮೊರು ಪದರ ಕೊಡ ಧರಿಸಬಹುದು. 

mailto:horanadachilume@gmail.com

