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ಸ್ೈಕಲ್ ಪಯಣ - ಕ್ ನ್ಯ ಕಂತು  

 ಪುಟ ೧೫ ರಲಿಲ ... 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

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

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಪರದರ್ಯನಗ್ ಂಡ ಗಜಕ್ೀಸರಿ ಚಲ್ನಚಿತರ  – ವ್ರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 

ಯಮ್ ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ಕನ್ನಡ! (a short skit) ವೇಕ್ಷಿಸಲು 
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 
 

ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗಕ್ೆ ಹಲವಾರು ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಡುಗ್ಯಾಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣರವರ ನಿರ್ೇೇಶನ್ದಲಿ ಿಮ್ೊಡಿಬಂದ 
ಮ್ತ್ೊತಂದು ಚಿತ್ಿ ಗಜಕ್ೇಸರಿ. ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ಲಿಿ ತ್ಕೆಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ಹಿರಿಮೆಗರಿಮೆಗಳ್ನ್ುನ ಗಳಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಜೊನ್ ೨೨ರಂದು ಲಿವಪಪೇಲಿನ್ ಇವ್ಂಟ್ 
ಸಿನಿಮಾಸ್ ನ್ಲಿಿ ಒಂದು ಪಿದಶೇನ್ ಕ್ೊಟ್ಟಟರ್.  

ಯೇಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಮಾತ್ರನ್ ಚಾತ್ುಯೇತ್ಗ್ ನ್ಟ್ ಯಶ್ ಅವರ ಪರಿಚಿತ್ ಕ್ಲೇಟ್ಲ್ ಧ್ವನಿಯಂದಿಗ್, ನ್ೊೇಡುವ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ಹಾಸಾದ 
ಸವಯನ್ೊನ ನಿೇಡಿರ್. ನ್ಮ್ಮ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನ್ಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿನ್ ನ್ನ್ಪನ್ುನ ಕ್ೊಡುವುದರಲಿಿ ಗಜಕ್ೇಸರಿ ಚಿತ್ಿ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿರ್. 
ಪಿಮ್ುಖವಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಕಾಡಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಬಗನ್ುನ ಎತ್ರತ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ತರ್.   

ಚಿತ್ಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲಿ ಿಧ್ಮ್ೇದ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಒಂದು ಮ್ಠ ಹ್ೇಗ್ ವಜ್ಾಿಕವಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿದದರ್, ಅದರ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ಹ್ೊರ 
ಪಾಿಂತ್ಾದ ಜನ್ರು ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿನ್ಲಿಿ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಅನಾಾಯವನ್ುನ ಚಿತ್ಿದಲಿ ಿಕಾಣಬಹುರಾಗಿರ್. 

ಒಬು ಅತ್ರೇಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಮ್ನ್ುಷ್ಾನಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ನಾಯಕನ್ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತರ್. ಪಾಿಯದ ಮ್ನ್ುಷ್ಾನಿಗ್ ತ್ನ್ನ ಆಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ಬಲಿ 
ಕ್ೊಡಲಾಗರ್, ತ್ನ್ನ ತ್ಂರ್ಯ ಹರಕ್ಗ್ ಕಪುುಕಾಣಿಕ್ ಒಪ್ಪುಸುವ ಕುತ್ುಹಲಕಾರಿ ಕಥ್ಯಾಗಿ ಚಿತ್ಿವು ರೊಪಗ್ೊಂಡಿರ್.   

ಚಿತ್ಿದ ಮ್ಧ್ಾದಲಿಿ ಹಾಸಾ ಕಲಾವದರಾದ ಸ್ಟಾಧ್ುಕ್ೊೇಕ್ಲಲ ಮ್ತ್ುತ ರಂಗಾಯಣ ರಘುರವರ ಹಾಸಾಚಾತ್ುಯೇತ್ ಮ್ನ್ೊೇರಂಜನ್ಯನ್ುನ 
ಕ್ೊಡುತ್ತರ್. ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ವಣೇನ್, ಕಾಡಿನ್ ದೃಶಾಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ನಸನ್ುನ ಮ್ುದಗ್ೊಳಿಸುತ್ತರ್.   

ಚಿತ್ಿದಲಿಿ ಕಾಡು ಜನ್ರ ಇಂದಿನ್ ಅಸಹಾಯಕ ಸಿಿತ್ರಯನ್ುನ ಹಾಗು ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಮ್ತ್ುತ ಪಾಿಣಿಯ ನ್ಡುವನ್ ಆತ್ರೀಯ ಭಾವವನ್ುನ 
ಹಾಸುಹ್ೊಕಾೆಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರಾದರ್. ಸಿಲು ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ತ್ಲುಗುವನ್ ಮ್ಗಧೇರ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಹ್ೊೇಲುತ್ತರ್. ಸಕಾೇರದ ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ ಅನ್ಕ್ಷರಸತರಿಗ್ ಆಗುತ್ರತರುವ 
ಅನಾಾಯವನ್ೊನ ಚಿತ್ಿವು ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿರ್. ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕ ಜನ್ರಿಗ್ ಆಗುತ್ರತರುವ ಅನಾಾಯ, ಶ್ ೇಷ್ಣ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸರ್ಬಡಿಯಲು 
ಗಜಕ್ೇಸರಿಯಂಥವರು ಹುಟ್ಟಟ ಬರುತಾತರ್ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ಿದ ಸ್ಟಾರಾಂಶವಾಗಿರ್.  

ಹ್ೊರ ರ್ೇಶದಲಿಿರುವ ನ್ನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಬಂಧ್ುಗಳ ೇ್, ಇಲಿಿನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕಬದುಕ್ಲಗ್ ಹ್ೊಂದುಕ್ೊಂಡು ಪರಕ್ಲೇಯರ್ೊಡನ್ ಪಿತ್ರದಿನ್ ಅವರ 
ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡುವ ನ್ಮ್ಗ್, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರಕ್ೆ ಹ್ೊರಾಕ್ಷಣ, ನ್ಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡಿಗ್ ಹ್ೊೇದ ಭಾವನ್ ಮ್ೊಡುವುದರಲಿಿ ಸಂಶಯವಲ ಿ
ಅಲಿವ್ೇ?. ನ್ಮ್ಮಂಥಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ರಂಜಿಸಲ್ಂರ್ೇ ಗಡಿರಾಟ್ಟ ಬಂದಿರುವ ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಚಿತ್ಿಕ್ೆ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚುು ಹ್ಚುು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದರ್ ಅರ್ೇ 
ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿಗ್ ನಾವು ಕ್ೊಡುವ ಕ್ಲರು ಕಾಣಿಕ್ಯಂತಾಗುತ್ತರ್. 

 

 
 

ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ ಯುಗಾದಿ ಹಬುದಂದು ಸಿಂಧ್ು ಮ್ತ್ುತ 
ನಿರಿೇಕ್ಷ ಹಾಡಿದ ಹಾಡು ಕ್ೇಳ್ಲು ಚಿತ್ಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 

ವರದಿ ಮ್ತ್ುತ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು:  ನಾಗಶ್ರೀ ಹಷಯ 

https://www.youtube.com/watch?v=JTaKJ0huVcc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tdB-eKjWeOc&feature=youtu.be
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“ಮಾನ್ವ ಜನ್ಮ ರ್ೊಡಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬ್ೇಡಿ ಹುಚುಪುಗಳಿರಾ ...” ಎಂದು ರಾಸರೊ 
ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಂತ್ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೊ ಮ್ತ್ುತ ಈಗಲೊ ಸಹ ಅನ್ೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಕರ್ ಕ್ೊಡುತ್ತಲ್ೇ 
ಬಂದಿರುತಾತರ್. ಏತ್ಕ್ೆ ಇಷ್ುಟ ಮ್ಹತ್ಿ ಈ ನ್ಶಿರ ಬದುಕ್ಲಗ್! ಜಿೇವ ಮ್ತ್ುತ ನಿಜಿೇೇವ ಪಿಭ್ೇದವ್ಂದಷ್ಟೇ 
ಸಿೇಮಿತ್ಗ್ೊಳಿಸರ್, ಅದರ ಆಯಾಮ್ದ ಆಳ್ಕ್ೆ ಇಳಿದು ನ್ೊೇಡಿರಾಗ ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ು ಇತ್ರ ಪಾಿಣಿಗಳಿಗಿಂತ್ 
ವಧ್ವಧ್ ದೃಷ್ಟಟಕ್ೊೇನ್ದಲಿಿ ವಷ್ಯವನ್ುನ ಗಿಹಿಸಬಲಿ ಶಕ್ಲತಯುಳ್ಳವನ್ು ಎಂದು ತ್ರಳಿಯುತ್ತರ್.  

ಇದರಿಂದ ಕಲು ಿ ಬರಿೇ ಕಲಾಿಗಿ ಕಾಣಿಸರ್, ಅದರಿಂದ ಕಲಾಕೃತ್ರ ಕೊಡ ಮಾಡಬಹುರ್ಂಬ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಬರುತ್ತರ್. ಇರ್ೇ ಕಲಿನಿಿಂದ 
ಕಟ್ಟಡವನ್ೊನ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಅಣ್ಕಟ್ಟನ್ುನ ನಿಮಿೇಸಬಹುದು. ಹಿೇಗ್ ಬಹು ಉಪಯೇಗಿಯಾಗಿ ಈ ಕಲುಿ ಎಂಬ ಜಡವಸುತವನ್ುನ ಬಳ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು 
ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ ವವ್ೇಚನ್ಯಿಂದ ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಗಿರ್. ಇಷ್ಟರವರ್ಗ್ ನಾನ್ು ಹ್ೇಳಿದುದ ಕಲಿಿನ್ ಸದುಪಯೇಗವನ್ುನ. ಇರ್ೇ ಕಲುಿ, ನಾವು ಬಳ್ಸುವ ರಿೇತ್ರಯಿಂದ 
ಸಹಜಿೇವಗಳಿಗ್ ಕ್ಡುಕನ್ೊನ ತ್ರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಲಲಿವಷ್ಟೇ. ಪರಾಥೇವನ್ುನ ಸರಿಯಾದ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಬಳ್ಸುವ ಜ್ಾಣ್ಮ ನ್ಮ್ಗ್ 
ತ್ರಳಿದಿರಬ್ೇಕು.  

ನ್ರನ್ು ಸಮಾಜದಲಿಿ ಸಹಬಾಳ್ಿ  ಮಾಡಲು ಬ್ೇಕಾದದುದ ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಅರಿವು. ಅನ್ೇಕ ಸಿರಾದಂತ್ಗಳ್ು ಇದನ್ುನ ಮಾನ್ವಧ್ಮ್ೇವ್ಂದು 
ಬ್ೊೇಧಸಿರ್. ಕ್ಲವರಿಗ್ ಜಿೇವನ್ದ ಅನ್ುಭವದಿಂದ ತ್ರಳಿದುಬಂದರ್, ಅನ್ೇಕರಿಗ್ ಇದು ಗುರುವನ್ ಮ್ೊಲಕ ತ್ರಳಿದುಬರುತ್ತರ್. ಗುರು ಎಂಬ ಸಂಸೃತ್ 
ಶಬದವನ್ುನ “ಗುಕಾರ್ೊೇಂಧ್ಕಾರತಾಿತ್ ರುಕಾರ್ೊೇ ತ್ನಿನವಾರಕಃ” ಎಂದು ಅರಿತ್ುಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗಿರ್. ಅಂದರ್ “ಗು” ಅಕ್ಷರವು ಅಂಧ್ಕಾರ ಸೊಚಕವು ಮ್ತ್ುತ 
“ರು” ಅಕ್ಷರವು ನಾಶಪಡಿಸುವವನ್ು ಎಂದು. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಷ್ಯದ ಬಗ್ೆ ಇರುವ ಕತ್ತಲ್ಯನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಿ, ಒಳ ಳ್ಯ ಮಾಗೇ ತ್ೊೇರುವ ಯಾರ್ೇ ಆಗಲಿ 
ಗುರು ಸ್ಟಾಿನ್ದಲಿಿ ನಿಲುಿತಾತರ್.  

ಕ್ಲರಿಹಿರಿಯರಿಂರ್ನ್ನರ್ ಮ್ುಕತಮ್ನ್ಸಿಿನಿಂದ ನ್ಮ್ಗ್ ಬರುವ ತ್ತ್ಿಗಳ್ು, ಉಪರ್ೇಶಗಳ್ು, ತ್ರದುದವಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದರ್, ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತಲ 
ಎಲಿರಲೊಿ ಗುರುತ್ತ್ಿವನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು. ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಸರಿಹ್ೊಂದುವ ಆಯಾ ಬ್ೊೇಧ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರ ದ್ೇ ಆದರ್, ಯಾವ 
ಕಲಿನ್ನೇ ಅಗಲಿ ಹೊವನಾನಗಿ ಅರಳಿಸಬಹುದು. ಆಷಾಡಮಾಸದ ಹುಣಿಣಮೆಯನ್ುನ ಗುರುಪಪಣಿೇಮೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತಾತರ್. ಈ ಸಂದಭೇದಲಿಿ, “ಹ್ೊರನಾಡ 
ಚಿಲುಮೆಗ್” ಅನ್ನ್ಾವಾಗಿ ಸಲಹ್, ಮಾಗೇದಶೇನ್ ಕ್ೊಡುತ್ರತರುವ ಎಲಿರಿಗೊ, ನ್ಮ್ಮ ಪಿಣಾಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅಪ್ಪೇಸುತ್ರತದಿದೇವ.  

ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಶ್ಿೇ ಮಾಲುರವರು ವಚಾರ-ವಹಾರದಲಿಿ ಒಂದು ಒಳ ಳ್ಯ ಗುರುತ್ತ್ಿವನ್ುನ ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್. ಜ್ಞಾನ್ ಸಂಪಾದಿಸಲು 
ಇರ್ೊಂದು ಯೇಗಾ ಬರಹ. ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ಿೇ ಮ್ಧ್ುಸೊದನ್ರವರು ಪಾಿಚಿೇನ್ ಭಾರತ್ದ ಗಣಿತ್ಜ್ಞರಾದ ಮ್ಹಾವೇರಾಚಾಯೇರ ಬಗ್ೆ ತ್ರಳಿಸಿಕ್ೊಡುತಾತ, 
ಅವರ ಸೊತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ಗಣಿತ್ದ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಯನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಓದುಗರನ್ುನ ಪಿಶ್ನಸುತಾತರ್. ಗಣಿತ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪರಿೇಕ್ಷ್ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳಿಳ. ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲರವರ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪಯಣದ ಕ್ೊನ್ಯ ಕಂತ್ು ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿರಿ್. ಅವರ ಉತಾಿಹಭರಿತ್ ಅನ್ುಭವಕಥನ್ಕ್ೆ ನ್ಮೆಮಲಿರ 
ಧ್ನ್ಾವಾದವರಲಿ. ವಧ್ುಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ,ಿ ಇದು ವರಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ ಕಾಲ ಎನ್ುನತ್ತ ನ್ಗ್ ಚಟಾಕ್ಲ ಹಾರಿಸುತ್ರರಾದರ್ ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ರವರು. ಎಂದಿನ್ಂತ್, 
ಹಲವಾರು ವ್ೈವಧ್ಾಮ್ಯ ಅಂಕಣಗಳಿರುವ ಈ ಸಂಚಿಕ್ಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಇರಲಿ. 

ಪೊಳ್ುಳ ಹ್ೊಗಳಿಕ್ಗಿಂತ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಸ್ಟಾತ್ರಿಕ ಕ್ೊೇಪ ನ್ಮ್ಮ ಬದುಕ್ಲಗ್ ಒಳಿತ್ನ್ುನತಾರ್ ಹಿರಿಯರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ದೊರುತ್ರತರಾದರ್ಂದು 
ಸುಮ್ಮನ್ ಬ್ೇಸರಪಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ಲೆಂತ್ ಅವರು ಹ್ೇಳ್ುವ ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಹಿತ್ವದದರ್, ಅದನ್ುನ ಗುರುತ್ತ್ಿವ್ಂದು ಸಿಿೇಕರಿಸುವುದು 
ಒಳಿತ್ಲಿವ್ೇ!   
 

ಆಗಸ್ಟ್ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, 

ವ್ಷಯ ಋತು, ಶಾರವ್ಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ (AUGUST) 
01 ಶು - ನಾಗಪಂಚಮಿ  
07 ಗು - ಪವತಾಿ ಏಕಾದಶ್  
8 ಶು - ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿಿ ವಿತ್  
10 ಭಾ - ಹುಣಿಣಮೆ/ರಕ್ಷಾ ಬಂಧ್ನ್/ಋಗ್ ಯಜುರ್ ಉಪಾಕಮ್ೇ  
13 ಬು - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪಪಜ್್  
15 ಶು - ಭಾರತ್ ಸ್ಟಾಿತ್ಂತ್ಿಯ ದಿನಾಚರಣ್  
17 ಭಾ - ಶ್ಿೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾಮಷ್ಟಮಿ  
21 ಗು - ಸವೇತ್ಿೇ ಏಕಾದಶ್  
24/25 - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
26 ಮ್ಂ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
28 ಗು - ಸಿಣೇ ಗೌರಿ ವಿತ್  
29 ಶು - ಗಣ್ೇಶ ಚತ್ುರ್ಥೇ 

 

 

 

 

ಜುಲ್ೈ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ಉತತರಾಯಣ, ಗಿರೀರ್ಮ /ವ್ಷಯ ಋತು, 
ಆಶಾಡ/ಶಾರವ್ಣ ಮಾಸ (JULY) 
08 ಮ್ಂ -ಸವೇತ್ಿೇ ಏಕಾದಶ್ 

12 ಶ - ವಾಾಸ ಹುಣಿಣಮೆ/ಗುರು ಪಪಣಿೇಮ್  
15 ಮ್ಂ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪಪಜ್್  
22 ಮ್ಂ - ಕಾಮ್ದ ಏಕಾದಶ್  
25 ಶು - ಶಬ್-ಇ- ಕಾದರ್, ಜುಮ್ತ್-ಉಲ್-ವದ  
26 ಶ - ಭೇಮ್ನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
27 ಭಾ - ಶಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
29 ಮ್ಂ - ಮ್ಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ್, ರಂಜ್ಾನ್  
31 - ಗು - ನಾಗರ ಚೌತ್ರ 

 

ಮುಂದ್ರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 



  

 ಪುಟ - 3 

 

  

ನಮಮವ್ರು ಮಹಾವೀರಾಚಾಯಯ ಮತುತ ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹ 

ಪರಿಚಯ: ಪಾಿಚಿೇನ್ ಭಾರತ್ದ ಕ್ಲವು ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಗಣಿತ್ಜ್ಞರನ್ುನ ಕಾಲಾನ್ುಕಿಮ್ವಾಗಿ ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರುವಂತ್ 
ನ್ಮ್ೊದಿಸಬಹುದು: 

ಆಯಯಭಟ ಜನನ: ಕರ.ರ್. ೪೭೬ 

ಬ್ರಹಮಗುಪತ ಜನ್ನ್: ಕ್ಲಿ.ಶ. ೫೯೮ 

ಶ್ರೀಧರ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ. ೭೫೦ 

ಮಹಾವೀರಾಚಾಯಯ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ. ೮೫೦  

ಭಾಸಕರಾಚಾಯಯ (ಎರಡನ್ಯ ಭಾಸಕರ) ಜನ್ನ್: ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೧೧೪ 
 

ಇವರ್ೇ ಅಲಿರ್ ವರಾಹಮಿಹಿರ, ಪೃಥದಕ್ ಸ್ಟಾಿಮಿ, ಮೊದಲನ್ಯ ಭಾಸೆರ, ಎರಡನ್ಯ ಆಯೇಭಟ್ ಮ್ುಂತಾದವರೊ ಈ ಮೆೇಲಿನ್ 
ಕಾಲವಾಾಪ್ಪತಯಲ್ಿೇ ಸ್ಟ್ೇರತ್ಕೆಂಥವರು - ಈ ಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ ಉರ್ದೇಶ, ಮ್ಹಾವೇರನ್ ಸ್ಟಾಿನ್ ಈ ಉರಾದಮ್ ಪಂಡಿತ್ರ ಪರಂಪರ್ಯಲಿಿ 
ಎಲಿ ಿಸ್ಟ್ೇರುತ್ತರ್ ಎಂಬುದನ್ುನ ಸೊಿಲವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸುವುದಕ್ೆ ಮಾತ್ಿ.  

ಮ್ಹಾವೇರನ್ು ಅಚು ಕನ್ನಡಿಗ. ರಾಷ್ರಕೊಟ್ದ ಅರಸ ಅಮೊೇಘವಷ್ೇ ನ್ೃಪತ್ುಂಗನ್ ಆಸ್ಟಾಿನ್ದಲಿಿದದ ಜ್್ೈನ್ ಸಂನಾಾಸಿ. ಆಗಿನ್ ಕಾಲದ 
ಭಾರತ್ದ ಗಣಿತ್ಜ್ಞರ್ಲಿರೊ, ಖಗ್ೊೇಳ್ಶಾಸರ (astronomy) ದಲೊ ಿಪರಿಣತ್ರಾಗಿರುತ್ರತದದರು. ಮ್ಹಾವೇರಾಚಾಯೇನ್ು ಇದಕ್ೆ ಅಪವಾದ - 
ಇವನ್ು ಕ್ೇವಲ ಗಣಿತ್ವನ್ನೇ ವಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ ಅಧ್ಾಯನ್ ಮಾಡಿದನ್ಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತರ್. ಈತ್ನ್ು ರಚಿಸಿದ ಮೆೇರುಗಿಂಥ “ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹ”. 
ಸಂಸೃತ್ದಲಿ ಿಬರ್ದಿರುವ ಈ ಪುಸತಕವು ನ್ೊರಾರು ವಷ್ೇಗಳ್ ಕಾಲ ಭಾರತ್ದಲಿ,ಿ ಅದರಲೊ ಿದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದಲಿ,ಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಜನ್ಪ್ಪಿಯವಾಗಿದದ 
ಪಠಾಪುಸತಕವಾಗಿದಿದತ್ು. [ಅನ್ಂತ್ರ ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೧೫೦ರಲಿ ಿಭಾಸೆರಾಚಾಯೇನ್ು ರಚಿಸಿದ ಲಿೀಲಾವ್ತ (ಅಂಕಗಣಿತ್ ಮ್ತ್ುತ ರ್ೇಖ್ಾಗಣಿತ್) ಭಾರತ್ದ 
ಆದಾಂತ್ ಬಹುಕಾಲ, ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ತ್ಮ್ಮ ವರಾಾಕಿಮ್ವನ್ುನ ೧೯ನ್ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದಲಿ ಿಜ್ಾರಿ ತ್ರುವವರ್ಗ್, ಲ್ೊೇಕಪ್ಪಿಯವಾಗಿ ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿದದ 
ಗಿಂಥ]  

ಗರಂಥದ ಪರಕಟಣ್: ಹತ್ೊತಂಭತ್ತನ್ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮ್ಧ್ಾಭಾಗದ ವ್ೇಳ್ಗ್, ಎಂದರ್ ಇಂದಿಗ್ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ವಷ್ೇಗಳ್ ಹಿಂರ್ಯೇ, 
ಆಯಯಭಟೀಯ, ಬಿಹಮಗುಪತನ್ ಬ್ರಹಮಸುುಟಸಿದಾಧಂತ, ವರಾಹಮಿಹಿರನ್ ಪಂಚಸಿದಾಧಂತಕ, ಭಾಸೆರಾಚಾಯೇನ್ ಲಿೀಲಾವ್ತ, ಬೀಜಗಣಿತ ಮ್ತ್ುತ 
ಸಿದಾಧಂತಶ್ರ್ ೀಮಣಿ ಮ್ುಂತಾದ ಗಿಂಥಗಳ್ಲವಿಪ ಇಂಗಿಷಿ್ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಪಾಶಾುತ್ಾ ಭಾಷ್ಗಳಿಗ್ ಅನ್ುವಾದಮಾಡಲುಟ್ಟಟದದವು (ಈ 
ಗಿಂಥಗಳ್ನ್ುನ ಇನ್ೊನ ನ್ೊರಾರು ವಷ್ೇಗಳ್ ಹಿಂರ್ಯೇ ಅರಬಿು ಮ್ತ್ುತ ಪಾಸಿೇೇ ಭಾಷ್ಗಳಿಗ್ ತ್ಜುೇಮೆ ಮಾಡಿದದರು ಎಂಬ ಮಾತ್ು ಬ್ೇರ್). 
ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಕ್ಲಿ.ಶ, ೧೯೦೦ ರ ಸುಮಾರಿನ್ಲಿ ಿಮ್ರಾಿಸು ಪಾಿಂತ್ಾದ Director of Public Instruction  ಆಗಿದದ G.H. Stewart  ಎಂಬುವರು, 
ಆಗತಾನ್ ಮ್ರಾಿಸಿನ್ ಪಾಿಚಾ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ ಗಿಂಥಾಲಯದ  ಮೆೇಲಿಿಚಾರಕರಾಗಿ ನ್ೇಮ್ಕಗ್ೊಂಡಿದದ ಪೊಿಫ ್ಸರ್ ಎಂ. ರಂಗಾಚಾಯೇರನ್ುನ ಆ 
ಗಿಂಥಾಲಯದಲಿ ಿಹಿಂದೊ ಗಣಿತ್ದ ಇತ್ರಹಾಸದ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೊಸ ಬ್ಳ್ಕು ಚ್ಲುಿವ ಯಾವುರಾದರೊ ಪುಸತಕಗಳಿದದಲಿ ಿಅವನ್ುನ ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ 
ಭಾಷಾಂತ್ರ ಮ್ತ್ುತ ಟ್ಟಪುಣಿ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಬ್ೇಕ್ಂದು ಸಲಹ್ ಮಾಡಿದರು. ರಂಗಾಚಾಯೇರು ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಈ ಕ್ಲಸವನ್ುನ 
ಒಪ್ಪುಕ್ೊಂಡು ಸಂಶ್ ೇಧ್ನ್ ಮಾಡಿರಾಗ, ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹದ ಮ್ೊರು ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ು ಆ ಗಿಂಥಾಲಯದಲಿ ಿಇದದವ್ಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ು. 

ಮೊದಲನ್ಯ ಹಸತಪಿತ್ರ ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ್ ಬರ್ದದುದ. ಇದರಲಿ ಿಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹದ ಮೊದಲ ಐದು ಅಧ್ಾಾಯಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ 
(ಸಂಸೃತ್ದ ಟ್ಟೇಕ್ಯಂದಿಗ್) ಅಡಕವಾಗಿದುದವು. ಎರಡನ್ಯ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ೊರನ್ಯ ಪಿತ್ರಗಳ್ು ಓಲ್ಗರಿಯ ಮೆೇಲ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯ ಮೆೇಲ್ 
ಬರ್ದಿದದವು. ಈ ಎರಡರ ಒಂದರಲಿಿ ಮೊದಲನ್ಯ ಐದು ಅಧ್ಾಾಯಗಳ್ು, ಇನ್ೊನಂದರಲಿ ಿರ್ೇಖ್ಾಗಣಿತ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದದ ಏಳ್ನ್ಯ ಅಧ್ಾಾಯ 
ವದುದವು. ಕನ್ನಡ ಪಿತ್ರಗಳ್ ವಶ್ೇಷ್ವ್ಂದರ್ ಅವುಗಳ್ಲಿ ಿಲ್ಕೆಗಳಿಗ್ ಉತ್ತರಗಳ್ನ್ೊನ, ರ್ೇಖ್ಾಗಣಿತ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾಗುವ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ೊನ ಕ್ೊಟ್ಟಟದದರು 
(ಮ್ೊಲದಲಿ ಿಚಿತ್ಿಗಳಿರಲಿಲಿವ್ಂದು ಕಾಣುತ್ತರ್). ಆದರ್ ಮ್ೊರೊ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ು ಅಪಪಣೇವ್ಂದು ಗ್ೊೇಚರವಾಯಿತ್ು. ಆದದರಿಂದ ಬ್ೇರ್ 
ಪಿತ್ರಗಳ್ು ಇತ್ರ ಗಿಂಥಾಲಯಗಳ್ಲಿಿರಬಹುರ್ೇ ಎಂದು ಹುಡುಕ್ಲರಾಗ ಮ್ತ್ತರಡು ಕನ್ನಡ ಪಿತ್ರಗಳ್ು ರಂಗಾಚಾಯೇರಿಗ್ ರ್ೊರಕ್ಲದವು: ೧. 
ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಪಾಿಚಾ ಗಿಂಥಾಲಯದ ಮ್ಹಾರ್ೇವಶಾಸಿರಗಳ್ು ಎರುವಲಾಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟದುದ (ಇದು ಒಬು ಜ್್ೈನ್ಪಂಡಿತ್ರಲಿಿದದ ಓಲ್ಗರಿ ಪಿತ್ರಯ 
ನ್ಕಲು): ಇದು ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹದ ಎಲಿ ಅಧ್ಾಾಯಗಳ್ೂ ಇರುವ ಸಂಪಪಣೇ ಪಿತ್ರ. ೨. ಮ್ೊಡಬಿದಿಿಯ (ಆಗ ಇದು ಮ್ರಾಿಸ್ 
ಪಾಿಂತ್ಾದಲಿಿತ್ುತ) ಜ್್ೈನ್ ಮ್ಠದಲಿದಿದ ಓಲ್ಗರಿ ಹಸತಪಿತ್ರಯ ಕಾಗದದ ನ್ಕಲು; ಇದನ್ುನ ರಂಗಾಚಾಯೇರಿಗ್ ರ್ೊರಕ್ಲಸಿಕ್ೊಟ್ಟವರು ಮ್ರಾಿಸಿನ್ 
ಸಂಸೃತ್ ಶಾಲ್ಗಳ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಟ್ುಕಟರ್ ಆಗಿದದ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾಯೇ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ೊಡಬಿದಿಿಯ ವ್ಂಕಟ್ರಮ್ಣಯಾ ಎಂಬ ಇಬುರು ಮ್ಹನಿೇಯರು. ಈ 
ಪಿತ್ರಯೊ ಸಂಪಪಣೇವಾಗಿದುದ ಲ್ಕೆಗಳ್ನ್ೊನ, ಉತ್ತರಗಳ್ನ್ೊನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿತ್ುತ. ರಂಗಾಚಾಯೇರು ಎಷ್ುಟ ಪಿಯತ್ರನಸಿದರೊ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇರಾವ 
ಪಿತ್ರಗಳ್ೂ ರ್ೊರಕಲಿಲ.ಿ        ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 

  ಡಾ || ಸಿ.ವ. ಮ್ಧ್ುಸೊದನ್ 
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ಕ್ಲವು ಪಿತ್ರಗಳ್ು ಅಪಪಣೇವಾದುವು ಮಾತ್ಿವಲ,ಿ ಸಂಪಪಣೇ ಪಿತ್ರಗಳ್ಲೊಿ ಹಲವಾರು ತ್ಪುುಗಳಿದದವಂತ್. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಮ್ತ್ುತ 
ಮ್ರಾಿಸಿನ್ಲಿದಿದ ಭೌತ್ಶಾಸರ ಮ್ತ್ುತ ಗಣಿತ್ಶಾಸರಗಳ್ ಪಂಡಿತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ರದಿದ, ಇಂಗಿಿೇಷ್ಟಗ್ ಅನ್ುವಾದ ಮಾಡಲು ಅನ್ೇಕ ವಷ್ೇಗಳ್ು 
ಬ್ೇಕಾದವು. ಅಂತ್ೊ ಕ್ೊನ್ಗ್ ೧೯೧೨ರಲಿ ಿಗಿಂಥವು ಪಿಕಟ್ವಾಗುವವ್ೇಳ್ಗ್, ರಂಗಾಚಾಯೇರನ್ುನ ಪೊಿೇತಾಿಹಿಸಿ ಪುಸತಕವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಕ್ಲಗ್ ತ್ರಲು 
ಕಾರಣರಾದ Stewart  ಅವರು ನಿಧ್ನ್ರಾಗಿದದರು. ಇದರಿಂದ ಆಚಾಯೇರಿಗ್ ತ್ುಂಬ ವಾಥ್ಯಾಯಿತ್ಂದು ಅವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್. 

ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹ: ಈ ಗಿಂಥ ಪಾಿರಂಭವಾಗುವ ಮ್ಂಗಳಾಚರಣದ ಮೊದಲಿರುವುದು ಜ್್ೈನ್ ತ್ರೇಥೇಂಕರ ಮ್ಹಾವೇರನ್ನ್ುನ ಸಮರಣ್ ಮ್ತ್ುತ 

ಅನ್ಂತ್ರ ಅಮೊೇಘವಷ್ೇ ನ್ೃಪತ್ುಂಗನ್ ಆಳಿಿಕ್ಯ ಹ್ೊಗಳಿಕ್, ಕ್ೊನ್ಗ್ ಆಶ್ೇವೇಚನ್. ಮ್ುಂದಿನ್ ಶ್ ಿೇಕಗಳಾದ ಗಣಿತಶಾಸರದ ಪರರ್ಂಸ್ಯಲಿ ಿ
ಮ್ಹಾವೇರಾಚಾಯೇನ್ು - ವ್ೈದಿಕ, ಲೌಕ್ಲಕ, ವಾಣಿಜಾ, ಪಾಕಶಾಸರ, ಛಂದಸುಿ. ಶ್ಲುಕಲ್, ವ್ೈದಾ, ಭೊಗ್ೊೇಳ್ - ಖಗ್ೊೇಳ್ಶಾಸರಗಳ್ು ಇತಾಾದಿ-
ಇತಾಾದಿ ಎಲ ಿಕಾಯೇಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ಲೊಿ ಗಣಿತ್ದ ಅವಶಾಕತ್ಯನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿ, ಕ್ೊನ್ಗ್  

ಬ್ಹುಭಿವಯಪರಲಾಪ್ೈೈಃ ಕಂ ತ್್ೈಲ್ ೀಕ್ಯೀ ಚರಾಚರ್ೀ | 
ಯತಕಂಚಿದವಸುತ ತತಸವ್ಯಂ ಗಣಿತ್್ೀನ ವನಾ ನ ಹಿ || 

“ಬಹಳ್ ವಾಥೇ ಪಿಲಾಪ ಮಾಡುವುದರಿಂರ್ೇನ್ು? ಸ್ಟಾಿವರ-ಜಂಗಮ್ಗಳ್ನ್ೊನಳ್ಗ್ೊಂಡಿರುವ ಮ್ೊರು ಲ್ೊೇಕಗಳ್ ವಸುತಗಳ್ು ಯಾವುವಪ ಗಣಿತ್ದ 
ಸಹಾಯವಲಿರ್ ಇರಲಾರವು” ಎಂದು ಉದರೆಿಸುತಾತನ್! 

ಗಣಿತ್ಕ್ೆ ನ್ೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ್, ಪುಸತಕವು ಉದದಗಲ, ಸಮ್ಯ, ನಾಣಾ, ತ್ೊಕ ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ ಕ್ೊೇಷ್ಟಕಗಳಿಂದ 
ಮೊದಲುಗ್ೊಂಡು, ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಹಾರ, ವಗೇ (square) , ವಗೇಮ್ೊಲ (square root), ಘನ್ (cube), ಘನ್ಮ್ೊಲ (cube root), 
ಭನ್ನರಾಶ್ಗಳ್ು (fractions), ತ್ೈರಾಶ್ಕ (rule of three), ಪಂಚ-ಸಪತ-ನ್ವರಾಶ್ಕಗಳ್ು, ಕ್ಷ್ೇತ್ಿವಾವಹಾರ (geometry), ಖ್ಾತ್ವಾವಹಾರ 
(excavations), ಛಾಯಾವಾವಹಾರ (shadows) ಮ್ತ್ರತತ್ರ ಆಗಿನ್ ಕಾಲಕ್ೆ ಅಗತ್ಾವಾಗಿದದ ಗಣಿತ್ದ ವಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ವವರಿಸುತ್ತರ್. 
  ಗಣಿತಸಾರಸಂಗರಹದಲಿಸಿುಮಾರು ೮೭೦ ಲ್ಕೆಗಳಿವ್. ಅವುಗಳ್ಲಿ ಿಎರಡನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಇಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ಟಟರ್ದೇನ್. ಇವ್ರಡೊ ಇಲಿ ಿಸುಮಾರು 

ಹತ್ತನ್ಯ ತ್ರಗತ್ರಯವರ್ಗ್ ಓದಿರುವವರಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲಿವು.  

೧.  ಷಡ್ಾಾಗಮಮಾಮರರಾಶೌ ರಾಜಾ ಶ್ೀಷಸಯ ಪಂಚಮಂ ರಾಜ್ಞೀ | 
ತುಯಯತರಯಂರ್ದಲಾನಿ ತರಯೀಽಗರಹಿೀಷುೈಃ ಕುಮಾರವ್ರಾೈಃ || 
ಶ್ೀಷಾಣಿ ತರೀಣಿ ಚ ತ್ಾನಿ ಕನಿಷ್ ಠೀ ದಾರಕ್ ೀಽಗರಹಿೀತ್ | 
ತಸಯ ಪರಮಾಣಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಪರಕೀಣಯಕವಶಾರದ || 

 
ಒಂದು ಮಾವನ್ ಹಣಿಣನ್ ರಾಶ್ಯಲಿಿ. ರಾಜನ್ು (೧/೬) ಭಾಗವನ್ೊನ. ಉಳಿದರಲಿ ಿರಾಣಿಯು (೧/೫) ಭಾಗವನ್ೊನ, ಹಿರಿಯ ಮ್ೊರು 

ರಾಜಕುಮಾರರು ಉಳಿದ ಹಣುಣಗಳ್ಲಿಿ ಕಿಮ್ಶ: (೧/೪), (೧/೩) ಮ್ತ್ುತ (೧/೨) ಭಾಗವನ್ೊನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡರು. ಕ್ಲರಿಯ ಕುಮಾರನ್ು ಉಳಿದ 
ಮ್ೊರು (೩) ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡನ್ು. ವವಧ್ ಭನ್ನರಾಶ್ಗಳ್ ವಶಾರದನ್ೇ! ಆ ರಾಶ್ಯಲಿಿಎಷ್ುಟ ಹಣುಣಗಳಿದದವ್ಂದು ತ್ರಳಿಸು. 
 
೨.  ದ್ವೀ ಯೀಜನ್ೀ ಪರಯಾತ ಹಿ ಪೂವ್ಯಗತಸಿರೀಣಿ ಯೀಜನಾನಯಪರೈಃ | 

ಉತತರತ್್ ೀ ಗಚಛತ ಯೀ ಗತ್ಾವಸೌ ತದ್ದಿನಾನಿ ಪಂಚಾಥ || 
ಗಚಛನ್ ಕಣಾಯಕೃತ್ಾಯ ಕತಭಿದ್ದಯವ್ಸ್ೈನಯರಂ ಸಮಪ್ಿೀತು | 
ಉಭಯೀಯುಯಗಪದಗಮನಂ ಪರಸಾಾನದ್ದನಾನಿ ಸದೃಶಾನಿ || 

 
ಒಬುನ್ು ಪಪವೇ ದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿ ದಿನ್ಕ್ೆ ಎರಡು ಯೇಜನ್ದಂತ್ ನ್ಡ್ಯುತಾತನ್. ಇನ್ೊನಬುನ್ು ದಿನ್ಕ್ೆ ಮ್ೊರು ಯೇಜನ್ದಂತ್ 

ಉತ್ತರದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿ ಿಐದು ದಿನ್ ನ್ಡ್ದು ನ್ಂತ್ರ ತ್ರಿಭುಜದ ಕಣೇದ (hypotenuse) ರ್ೇಖ್್ಯಲಿ ಿನ್ಡ್ದರ್, ಅಲಿರ್ ಇಬುರು ನ್ಡ್ದ ದಿನ್ಗಳ್ೂ, 
ಹ್ೊರಟ್ ದಿವಸವಪ ಒಂರ್ೇ ಆಗಿದದರ್, ಮೊದಲನ್ಯವನ್ನ್ುನ ಎಷ್ುಟ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಮ್ತ್ತ ಸಂಧಸುತಾತನ್? 
  

ಇಂಥ ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಡಿಸಲು ಮ್ಹಾವೇರನ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ ಸೊತ್ಿಗಳ್ನ್ೊನ, ಉತ್ತರಗಳ್ನ್ೊನ ಬ್ೇರ್ ಪುಟ್ದಲಿ ಿಕ್ೊಟ್ಟಟರ್. ಆಧ್ುನಿಕ 
ವಧ್ಾನ್ಗಳ್ು ಸುಲಭತ್ರವ್ಂದು ನಿಮ್ಗನಿಸಬಹುದು. (ಉತತರಗಳಿಗ್ ಪುಟ 18 ನ್ ೀಡ್) 
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ಪುಸತಕ ಎಸ್ಟ. ಎಲ್. ಭ್ೈರಪಪನವ್ರ “ದ ರ ಸರಿದರು”  

 
... ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯವರ ವಚಾರ ನಿಮ್ಗ್ ಪಪತ್ರೇಯಾಗಿ ತ್ರಳಿದಿಲಿ. 

ನ್ಮ್ಮ ತಾಯಿಗ್ ಜ್ಾತ್ರಯ ಅಭಮಾನ್ ತ್ುಂಬಾ. ಅವರದು ಬರಿೇ 
ಸಂಪಿರಾಯ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವವಲಿ. ಅವರ್ೇನ್ೊ ಮ್ುಂದುವರಿದ ಈ 

ಕಾಲವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಲಿರ್ೇ ಇಲಿ. ಅವರಿಗ್ ಎಲಾಿ ಗ್ೊತ್ರತರ್. ಬದಲಾಯಿಸುತ್ರತರುವ ಸಮಾಜದ ಸಿಿತ್ರ ಗತ್ರ ಎಲಾಿನ್ೊ ಅವರು ಬಲಿರು. ಹ್ೊೇಟ್ಲಿನ್ಲಿಿ ಸಹ 
ಊಟ್ ತ್ರಂಡಿ ಮಾಡಾತರ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೊ ಗ್ೊತ್ರತರ್. ಅವರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿ ಿ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ಾತ್ರ ಅನ್ುನವ ಅಭಮಾನ್ ಅತ್ರರ್ೇಕವಾಗಿರ್. ಎಂಥವನ್ೇ ಆಗಲಿ 
ನ್ಮ್ಮವನ್ು, ಮ್ೊರುನಾಮ್ ಎಳ್ಕ್ೊಂಡವನ್ು ಆದರ್ ಆಯಿತ್ು. ಇತ್ರ ಪಂಗಡದವರು ಎಷಾಟದರೊ ನ್ಮ್ಮ ಸಮ್ ಇಲಿ ಅಂತ್ ಅವರ ಭಾವನ್. ನ್ಮ್ಮ 
ಮ್ದುವ್ಗ್ ಅವರು ಎಂದೊ ಒಪುುವುದಿಲಿ ಎನ್ನತಾತಳ .್ ಅಲಿಿಗ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಅರಿವು ಆನ್ಂದನಿಗ್ ಸಂಪಪಣೇವಾಗಿ ಆಗುತ್ತರ್.  

ಮ್ನ್ಶಾಶಂತ್ರಗಾಗಿ ಆನ್ಂದ ಊರೊರು ಅಲ್ದು ಹಿಂದಿರುಗಿರಾಗ ವನ್ತ್ಯ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಜಗರಾಂಬ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗಿ ವನ್ತ್ಯ 
ಮ್ನ್ಸಿಿತ್ರಯನ್ುನ ವವರಿಸಿ ಈಗ ನಿೇವು ಅವಳ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗುವ ನಿಧ್ಾೇರ ಮಾಡಿ ನಿೇವ್ೇ ಮ್ುಂರ್ ಹ್ಜ್್ೆ ಇಡಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಒತಾತಯ ತ್ರುತಾತಳ .್ 
ವನ್ತ್ಯ ಸ್ಟಾಿಭಮಾನ್ತ್ನ್ವನ್ೊನ ವವರಿಸುತಾತಳ .್ ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಪ್ಿೇಮ್ದ ವಚಾರದಲಿಿ ಆನ್ಂದ ಗ್ೊಂದಲದಲಿಿ ಸಿಕ್ಲೆಬಿದದಂತಾಗಿತ್ುತ. ವನ್ತ್ಯ ಸಿಭಾವವನ್ುನ 
ಗಮ್ನಿಸುತ್ರತದದ ಅವಳ್ ಅಕೆ ವಜಯ ತಾನ್ು ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿದುದ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ವ್ೇ, ಆದರ್ ನಿೇನ್ು ಪ್ಪಿೇತ್ರಸುತ್ರತರುವುದು ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ವಲಿ ಇದು ಅಮ್ಮನಿಗ್ 
ಹಿಡಿಸುವುದಿಲಿ ಅಂತ್ ಗ್ೊತ್ರತದದರೊ ಅದನ್ುನ ಮ್ುಂದುವರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಹಿೇಗ್ ಕ್ೊರಗುವುದರಲಿಿ ಅಥೇವಲಿ ಅಂತ್ ಸಲಹ್ ನಿೇಡುತಾತಳ .್ ಆನ್ಂದ ವನ್ತ್ 
ಇಬುರೊ ಒಂದು ದಿನ್ ಕೊತ್ು ಈ ವಚಾರ ದಿೇಘೇವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಾಗ ಆನ್ಂದ ಇಬುರೊ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಕ್ರ್ಗ್ ಬಿದುದ ಸ್ಟಾಯುವ ಮಾತ್ೊ ಆಡುತಾತನ್.  

ಮ್ುಂರ್ ಆನ್ಂದ ವನ್ತ್ ಇಬುರೊ ತ್ಲಕಾಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಒಂದು ದಿನ್ ಇದುದ ಅಲಿಿ ಎಲಿವನ್ೊನ ಮ್ರ್ತ್ು ಒಂದುಗೊಡುತಾತರ್. ವನ್ತ್ 
ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಗಂಡ ಎಂರ್ೇ ನ್ಂಬಿಬಿಟ್ಟಟರುತಾತಳ .್ ವನ್ತ್ಯ ಚಲನ್ ವಲನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಅನ್ುಮಾನ್ ಕಂಡ ವನ್ತ್ಯ ತಾಯಿ ಒಂದು ದಿನ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿ ಿ
ಒಂದು ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿ ಿಆನ್ಂದ ಮ್ತ್ುತ ವನ್ತ್ ಇಬುರೊ ಜ್್ೊೇರಾಗಿ ನ್ಗುತಾತ ಮಾತಾಡುತ್ರತರುವಾಗಲ್ೇ ಬಂದು ವನ್ತ್ಯನ್ುನ ಬ್ೈದು ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇಗುತಾತರ್. ಆನ್ಂತ್ರ ವನ್ತ್ಯ ಚಲನ್ ವಲನ್ದ ಮೆೇಲ್ ಆಕ್ಯ ಹದಿದನ್ ಕಣುಣ ಇರುತ್ತರ್. ಏನ್ೇ ಆಗಲಿ ವನ್ತ್ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ಾತ್ರಯ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ 
ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ಯವನ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗದಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಹಠ ಆಕ್ಯಲಿಿರುತ್ತರ್. ಮ್ುಂರ್ ಆಕ್ ಸಿಲಿ ನಿರಾಳ್ವಾಗಿ ವನ್ತ್ಯ ಕಡ್ ದೃಷ್ಟಟ 
ಬ್ೇರಯೇ ಕಡ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು ವನ್ತ್ಯ ಅಕೆ ವಜಯಳಿಗ್ ಗಂಡು ಮ್ಗುವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯಲಿ ಿಸಂಭಿಮ್ ನ್ಲ್ಸಿರಾಗ. ಆದರ್ ವನ್ತ್ಯನ್ುನ ಆನ್ಂದನಿಂದ 
ಶಾಶಿತ್ವಾಗಿ ದೊರ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಅವಳ್ ತಾಯಿ ವನ್ತ್ಯನ್ುನ ಮ್ುಂರ್ ಓದಕ್ೆ ಬಿಡರ್ೇ, ಹಣಕಾಸಿನ್ ತಾಪತ್ಿಯದ ನ್ಪವೊಡಿಡ ಅವಳ್ನ್ುನ 
ಟ್ಟ.ನ್ರಸಿೇಪುರದ ಹ್ೈಸೊೆಲ್ ಮೆೇಡಂ ಕ್ಲಸ ಒಪ್ಪುಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಮಾಡುತಾತಳ .್ ಹಿೇಗಾಗಿ ಆನ್ಂದ ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ವನ್ತ್ ತ್ರರಮ್ಕೊಡಲು 
ನ್ರಸಿೇಪುರದಲಿಿ ನ್ಲ್ಸುವಂತಾಗುತ್ತರ್. ಆದರ್ ವನ್ತ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲ್ೇಬ್ೇಕ್ಂದು ಆನ್ಂದನ್ೇ ತ್ರರಮ್ಕೊಡಲು ನ್ರಸಿೇಪುರಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗುತಾತನ್. ಅಲಿಿ 
ವನ್ತ್ಯ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ಅವಳ್ ತ್ಮ್ಮನ್ೊ ಇರುತಾತನ್. ಮ್ನ್ಯಲಿ ಿಆನ್ಂದನಿಗ್ ಊಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಅರ್ೇ ತ್ಟ್ಟಯಲಿಿ ತಾನ್ೊ ಊಟ್ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಟ್ಯಿಂದ 
ತ್ಮ್ಮನ್ನ್ುನ ವಳ ಳ್ೇರ್ಲ್ ತ್ರುವ ನ್ಪ ಹಾಕ್ಲ ಹ್ೊರಗ್ ಕಳಿಸಿ ಆನ್ಂದ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಟದದ ತ್ಟ್ಟಗ್ ತಾನ್ೊ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಗಂಡ 
ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ತ್ಟ್ಟಯಲಿಿ ಹ್ಂಡತ್ರ ಊಟ್ ಮಾಡಿದರ್ ಅವಳಿಗ್ ಶ್ಿೇಯಸುಿ ಅಂತಾಳ .್ ಆನ್ಂದ ಮ್ದುವ್ಯ ಬಗ್ಗ್ ಮಾತಾಡಿರಾಗ ಇನ್ೊನಂದು 
ನಾಲುೆ ವಷ್ೇ ನಾವು ಒಬುರನ್ೊನಬುರು ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗರ್ೇ ಇರ್ೊೇಣ. ಅಷ್ಟರಲಿಿ ತ್ಮ್ಮಂದಿರದುದ ಓದು ಮ್ುಗಿಯುತ್ತ. ಆನ್ಂತ್ರ ನ್ಮ್ಮ ನಿಧ್ಾೇರ ನಾವು 
ತ್ಗ್ೊೇಬಹುದು, ಈಗ ನಾವು ದುಡುಕ್ಲದರ್ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟಾಿಭಮಾನ್ತ್ನ್ದಿಂದ ನ್ನಿನಂದ ಒಂದು ಕಾಸನ್ೊನ ಮ್ುಟ್ಟರ್ೇ ತ್ಮ್ಮಂದಿರ ಓದು ಅಧ್ೇಕ್ೆೇ ನಿಲುಿವ 
ಹಾಗಾಗುತ್ತ ಅಂತ್ ತ್ನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತ್ಯನ್ುನ ತ್ೊೇರುತಾತಳ .್ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ ಮೆೇಡಂ ವರದಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಕಥ್ಯನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ುತಾತ ಏನ್ೇ ಬರಲಿ ನ್ಮ್ಮ 
ಒಂದು ನಿಧ್ಾೇರಕ್ೆ ನಾವು ಬದದರಾಗಿರಬ್ೇಕು, ಹಾಗ್ೇ ನಿೇನ್ು ಆನ್ಂದನ್ ವಚಾರದಲಿಿ ಗಟ್ಟಟ ನಿಧ್ಾೇರ ತ್ಗ್ೊೇಬ್ೇಕು ಮಿಕ್ಲೆದದನ್ುನ ಬಿಡಬ್ೇಕು ಅಂತ್ 
ಸಲಹ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ತ್ಮ್ಮ ಬದುಕ್ಲನ್ ಕಥ್ಯನ್ುನ ತ್ರ್ದಿಡುತಾತರ್. ಎಲಿರೊ ವರದಮ್ಮ ವಧ್ವ್ ಅಂದುಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಆದರ್ ವರದಮ್ಮ ಇನ್ೊನ 
ಚಿಕೆವಳಾಗಿರುವಾಗ ಅವಳಿಗ್ ಮ್ದುವ್ ನಿಶುಯವಾಗಿರುತ್ತ. ವರದಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಗಂಡನಾಗುವವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರಲೊ ಇಲಿ ಮಾತಾಡಿರಲೊ ಇಲಿ. ಆದರ್ 
ಒಂದು ಅಪಘಾತ್ದಲಿಿ ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ುತಹ್ೊೇಗುತಾತನ್. ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿದದರ್ ವರದಮ್ಮ ವಧ್ವ್ಯಾಗಬ್ೇಕ್ಲತ್ುತ. ಆದರ್ ವರದಮ್ಮ 
ರ್ೈಹಿಕವಾಗಿಯಲಿದಿದದರೊ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿದದರು. ಆ ಹಠದಿಂದ ತ್ಮ್ಗ್ ತಾವ್ೇ ವಧ್ವ್ ಪಟ್ಟ ತ್ಂದುಕ್ೊಂಡರು. ಯಾರು ಏನ್ೇ 
ಹ್ೇಳಿದರೊ ಅವರ ಮ್ನ್ಸುಿ ಮ್ತ್ತ ಮ್ದುವ್ ಕಡ್ಗ್ ಹ್ೊರಳ್ಲ್ೇ ಇಲಿ. ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಕ್ಲವೊಮೆಮ ಇಂಥಾ ಕಠಿಣ ನಿಧ್ಾೇರ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗುತ್ತರ್ 
ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದರು ವನ್ತ್ ಗ್ೊಂದಲದಲಿಿ ಇದದಳ ೇ್ ಹ್ೊರತ್ು ಮ್ನ್ಸುಿ ಪಕಿವಾಗಿರಲಿಲಿ. 

ಎಂದಿನ್ಂತ್ ವನ್ತ್ಯ ತಾಯಿ ಅವಳ್ ಮೆೇಲ್ ಕಾವಲು ಇಟ್ಟಟದದರು. ಆದರ್ ವರದಮ್ಮನ್ವರ ಸಲಹ್ ಕ್ೇಳಿ ವನ್ತ್ ಗಟ್ಟಟ ನಿಧ್ಾೇರ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡ ದಿನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ರ್ೊಡಡ ರಾಮಾಯಣವ್ೇ ನ್ಡ್ದು ತಾಯಿ ಅತ್ುತ ಕರ್ದು, ಪಿಜ್ಞ್ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಎಲಿರಿಗೊ ಗಾಬರಿಹುಟ್ಟಟಸಿ ಕ್ೊನ್ಗೊ 
ವನ್ತ್ ಅಮ್ಮ ನಾನ್ು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ು ಮಿೇರ್ೊೇದಿಲಿ ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿ ಿ ನಿನ್ನ ಮ್ಗಳ್ ಹಣ್ಯಬರಹ ನಿನಿನಂದಲ್ೇ ಹಾಳಾಗಿಹ್ೊೇಯಿತ್ು ಅಂತ್ ದು:ಖ 

ತ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡಳ್ು.          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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 ಪುಟ - 6 

 

  
ಅಲಿಿಗ್ ವನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಯಿಂರಾಗಿ ಅವಳ್ ವ್ೈವಾಹಿಕ ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಆರಂಭವ್ೇ ರ್ೊರ್ಯಲಿಲಿ. ವನ್ತ್ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ಾತ್ರಯಲಿದ 

ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗ್ೊೇದನ್ುನ ತಾಯಿ ಸಮ್ಥೇವಾಗಿ ತ್ಡ್ದರು.  
ಮ್ುಂರ್ ಒಂದು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪಿಸಂಗದಲಿಿ ವನ್ತ್ಯ ಅಕೆ ವಜಯಕುಮಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ್ ಪಿಣಯ ಪಿಸಂಗ – ಅವಳ್ೂ ವನ್ತ್ಯಂತ್ಯೇ 

ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇ ಎನ್ುನವವರನ್ುನ ಪ್ಪಿೇತ್ರಸಿ ಒಂದು ದಿನ್ ರ್ೇಹಸಂಬಂಧ್ವನ್ೊನ ಹ್ೊಂದಿ ನ್ಂತ್ರ ತಾಯಿ ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇಯ ಸಿಿತ್ರಗತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಬಾಯಿಗ್ 
ಬಂದ ಹಾಗ್ ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಿದದರಿಂದ, ಮ್ತ್ುತ ವಜಯಕುಮಾರಿ ತಾನ್ು ತಾಯಿಯ ವರುದದ ನಿಲಿಲಾರ್ ಅಂತ್ ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇಯ ಪ್ಪಿೇತ್ರಗ್ ಗುಡ್ ಬ್ೈ 
ಹ್ೇಳಿದದಳ್ು. ಇದು ತ್ರಳಿದ ಆನ್ಂದ ಅಕೆ ತ್ಂಗಿಯರ ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿ ಿಇರ್ಂಥಾ ಎಕತಾನ್ತ್ ಅಂತ್ ಅಚುರಿಹ್ೊಂದಿದದ. ತಾನ್ು ವನ್ತ್ಯನ್ುನ 
ಸಂಪಕ್ಲೇಸುವುದು, ಅವಳ್ು ತ್ನ್ನನ್ುನ ಸಂಪಕ್ಲೇಸುವುದು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಗರ್ೇ ಹ್ೊೇದಂಥ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಆನ್ಂದನಿಗ್ ಧ್ಾರವಾಡದಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಸಿಕ್ಲೆ ಅವನ್ು 
ಅಲಿಿಗ್ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದ. ಅಲಿಿ ಅವನ್ ತಾಯಿಯ ದಿನ್ಚರಿಯನ್ುನ ತಾನ್ೇ ಬದಲು ಮಾಡಿದ. ಅಲಿಿಯವರ್ಗೊ ತಾಯಿ ಹಪುಳ್ 
ಸಂಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ರ್ೇಹ ದಂಡಿಸುತ್ರತದುದದನ್ುನ ತ್ಪ್ಪುಸಿ ಇನ್ುನ ಮೆೇಲ್ ನಿೇನ್ು ಮ್ನ್ೇಲ್ೇ ಆರಾಮ್ವಾಗಿ ಇದುದ ಸಂಜ್್ ಪುರಾಣ ಪಿವಚನ್ ಕ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಿರು 
ಅಂದಿದದ. ಮ್ುಂರ್ ತಾಯಿಯ ಬಲವಂತ್ದಿಂರಾಗಿ ಅರಕಲಗೊಡಿನ್ ಸಿೇತಾಲಕ್ಷಿಿ ಜ್್ೊತ್ ಆನ್ಂದನ್ ಮ್ದುವ್ ನ್ಡ್ರ್ೇ ಹ್ೊೇಯಿತ್ು. ಅಲಿಿಗ್ ತಾಯಿಯ 
ಹಠದಿಂರಾಗಿ ವನ್ತ್ ಒಂಟ್ಟಯಾಗ್ೇ ಉಳಿದಳ್ು.  

ಹಿಂರ್ೊಮೆಮ ತ್ನ್ನನ್ನೇ ಮ್ದುವ್ಯಾಗುತ್ರತೇನಿ ಅಂತ್ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದದ ರಮ್ ಮ್ತ್ುತ ಅವಳ್ನ್ುನ ಆನ್ಂದ ತ್ರರಸೆರಿಸಿದುದ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್ ಬಂರಾಗ ರಮ್ 
ತ್ನ್ನ ಬಾಳಿನ್ಲಿಿ ಮ್ದುವ್ಯಾದವನ್ೊಬುನಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಕ್ೊಟ್ುಟ ತ್ನ್ನ ಕನ್ಾತ್ಿವನ್ೊನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಅವನಿಗ್ ಹಣವನ್ೊನ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಅವನ್ೊಂದಿಗ್ 
ಮ್ದುವ್ಯಾಗುವ ಕನ್ಸು ಕಾಣುತ್ರತದದವಳಿಗ್ ಆಘಾತ್ ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಢ್ೊೇಂಗಿ ಅಂತ್ ತ್ರಳಿದು ಮ್ನ್ಸುಿ ಕ್ಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಿ ಈ ಪರಿಸರವ್ೇ ಬ್ೇಡ 
ಅಂತ್ ದೊರದ ಜ್್ೊೇದ್ ಪುರಕ್ೆ ಹ್ೊರಟ್ಟದದವಳ್ು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗಿ ಅವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ದಿನ್ ಇದುದ ಹ್ೊೇದಳ್ು. 
ನ್ಮೆಮಲಿರ ಬಾಳಿನ್ಲೊ ಿಪ್ಪಿೇತ್ರ ಎನ್ುನವುದು ಹಿೇಗ್ೇಕ್ ಆಟ್ವಾಡಿರ್ ಅಂತ್ ಆನ್ಂದನಿಗ್ ಅಥೇವಾಗಿಲಿ. ಇವ್ಲಿವುಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ ವನ್ತ್ಯ ತಾಯಿ ತ್ನ್ನ 
ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಸಿತಿ್ರಗತ್ರಗಳಿಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟ ಮ್ಹತ್ಿ. ಇಬುರು ಹ್ಣುಣಮ್ಕೆಳ್ೂ ಮ್ದುವ್ಗ್ ಮ್ುಂಚ್ಯೇ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರ್ೊಂದಿಗ್ ರ್ೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ್ 
ಹ್ೊಂದಿದದರು ಎನ್ುನವ ಸತ್ಾ ಮಾತ್ಿ ಆಕ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ರತಲಿ. ಹ್ಣುಣಮ್ಕೆಳ್ೂ ಅಷ್ಟ ತ್ಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ತಾಯಿಯ ಆಸ್ಟ್ಯ ವರುದದ ಅದುಮಿ ಇಟ್ುಟ ನ್ೊೇವು 
ಅನ್ುಭವಸಿದವರು. ವಜಯಕುಮಾರಿಯಾದರೊ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿ ಮ್ಗು ಹ್ತ್ುತ ಸಂಸ್ಟಾರ ಸುಖ ಅನ್ುಭವಸಿದಳ್ು. ಆದರ್ ವನ್ತ್ಗ್ ಆ ಯೇಗ ಇರಲಿಲಿ. 
ಇತ್ತ ಆನ್ಂದ ತ್ನ್ನ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ವಚಾರಗಳಿಗ್ ಬ್ಲ್ ಕ್ೊಟ್ಟಟದದನಾದರೊ ಅಷ್ಟಟಷ್ುಟ ಬದಲಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ೊನ ಒಪ್ಪುಸುವ ಧ್್ೈಯೇ ಮಾಡಿದದ. ಆದರ್ 
ವನ್ತ್ಯಿಂದ ಸಿಗಬ್ೇಕಾದ ಬ್ಂಬಲ ಸಿಕ್ಲೆರಲಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮ್ದುವ್ ಪಿಸ್ಟಾಿಪ ತ್ಗ್ರಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗ್ ನಿಧ್ಾೇರ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸಂಪಪಣೇ 
ಅಧಕಾರವನ್ುನ ತಾಯಿಗ್ೇ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಸಿೇತಾಲಕ್ಷಿಿಯನ್ುನ ಪತ್ರನಯಾಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸಿ ತ್ಂರ್ಯೊ ಆದ. 

ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ತ್ರೇರಾ ಹತಾಶಳಾದ ವನ್ತ್ ಒಂದು ದಿನ್ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ್ಲಿ ಿಕಂಡಾಗ ಆದ ಸಂತ್ೊೇಷ್, ಆಶುಯೇ 
ಅಷ್ಟಟಷ್ಟಲಿ. ಅವಳೂ್ಂದಿಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಮಾತಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾದರ್ ಅವಳ್ ಬದುಕನ್ುನ ಸರಿಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಆನ್ಂದ ಬಂದಿದದ. ಅವರಿಬುರೊ ಪತ್ರ 
ಪತ್ರನಯರಂತ್ಯೇ ನಾಲಾೆರು ದಿನ್ ಕಳ್ದರು. ತ್ನ್ನ ಬತ್ರತದ ಆಸ್ಟ್ಗ್ ಮ್ತ್ತ ನಿೇರ್ರ್ಯುವ ಪಿಯತ್ನದಲಿಿ ವನ್ತ್ ಈಗ ನಾನ್ು ಎಲಿವನ್ೊನ ಎಲಿರನ್ೊನ 
ಗ್ದಿದರ್ದೇನ್. ನ್ನ್ನ ಜವಾಬಾದರಿ ಕಳ್ದಿರ್. ನ್ನ್ನ ಬದುಕ್ಲನ್ ನಿಧ್ಾೇರ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಹಕುೆ ನ್ನ್ಗಿರ್. ಈಗ ನಾವಬುರೊ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಬಹುದು 
ಎನ್ುನತಾತಳ .್ ಏನ್ೊ ಪಾಪ ಮಾಡದ ಸಿೇತಾಲಕ್ಷಿಿಗ್ ರ್ೊಿೇಹ ಮಾಡುವ ಮ್ನ್ಸುಿ ಆನ್ಂದನಿಗಿಲಿ. ಆದರ್ ವನ್ತ್ ಅವಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ನ ತ್ಂಗಿಯಂತ್ 
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತೇನ್, ಮ್ೊವರೊ ಕೊಡಿ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವಾಗಿರ್ೊೇಣ ಎನ್ುನವ ಆಸ್ಟ್, ಭರವಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಟಸಿದದರಿಂದ ಆನ್ಂದ ಮ್ುಂದುವರಿದರೊ ಇದರಿಂದ 
ತ್ೊಂದರ್ಯಾಗಬಹುರ್ೇ ಅಂತ್ ಲಾಯರನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ಲಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಬದುಕ್ಲರುವಾಗ ಇನ್ೊನಬುಳ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗುವುದು 
ಕಾನ್ೊನಿನ್ ಪಿಕಾರ ಅಪರಾಧ್ ಏನ್ು ಬ್ೇಕಾದರೊ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ುನತಾತರ್. ಅಲಿಿಗ್ ಅವರಿಬುರ ಆಸ್ಟ್ಗ್ ತ್ಣಿಣೇರು ಎರಚಿದಂತಾಗುತ್ತರ್. ಒಲಿದ 
ಮ್ನ್ಸಿಿನಿಂದ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ಕಳಿಸಿಕ್ೊಡುತಾತಳ .್ ಅರ್ೇ ಅವರಿಬುರ ಕಡ್ೇ ಭ್ೇಟ್ಟ.   

ಮ್ುಂರ್ ವನ್ತ್ ತ್ರರಮ್ಕೊಡಲು ನ್ರಸಿೇಪುರಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗುತಾತಳ .್ ಒಂಟ್ಟ ಬದುಕು ಸ್ಟಾಗಿಸುತಾತಳ .್ ಜಿರ ಅಂತ್ ಬಂದಿದುದ ಟ್ೈಫಾಯಿಡ್ ಗ್ 
ತ್ರರುಗುತ್ತರ್. ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಜಗರಾಂಬ ಮ್ುಖ್ಾಂತ್ರ ವಷ್ಯ ತ್ರಳಿದ ತಾಯಿ ಬರುತಾತಳ .್ ಎಲಿರೊ ಇರುವಾಗ ವನ್ತ್ ಪಾಿಣ ಹಾರಿಹ್ೊೇಗುತ್ತರ್. 
ಆನ್ಂದನಿಗ್ ತ್ುಸು ತ್ಡವಾಗಿ ವಚಾರ ತ್ರಳಿರಾಗ ನಿರಾಸ್ಟ್ ಹ್ೊಂದುತಾತನ್. 

ಇಡಿೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಸಂಘಷ್ೇ ನ್ಡ್ಯುವುದು ವನ್ತ್ಯ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಮಾತ್ಿ. ವಜಯಕುಮಾರಿಯ ಮ್ದುವ್ಯಾಗುವ 
ಸಂದಭೇದಲಿಿ ವಾಸನ್ ಮ್ನ್ಯವರು ಕ್ೇಳಿದ ವರ್ೊೇಪಚಾರ ಉಡುಗ್ೊರ್ ವಚಾರದಲಿಿ ತ್ುಸು ಗ್ೊಂದಲವಾಗುತ್ತರ್. ಉಳಿದಂತ್ ಆನ್ಂದನ್ 
ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಯಾವ ಸಂಘಷ್ೇವಪ ಇಲಿ. ತಾಯಿ ಮ್ಗ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್. 

ತಾಯಿಯಂತ್ ಮ್ಗ, ಮ್ಗನ್ಂತ್ ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯ ವರುದದ ನಿಧ್ಾೇರ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಆನ್ಂದ ತ್ಯಾರಾಗಿದದರೊ ಅಂಥಾ ಸಂದಭೇ 
ಬರ್ೊೇರ್ೇ ಇಲಿ. ವನ್ತ್ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಗಂಡ ಎಂರ್ೇ ತ್ರಳಿದಿರುತಾತಳ .್ ಅದರಂತ್ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಂಡೊ ಇರುತಾತಳ .್ ಕುಟ್ುಂಬ ವಾವಹಾರ 
ಅಂದರ್ ಅಲಿಿ ಹ್ಣುಣಮ್ಕೆಳ್ ಮ್ದುವ್ಯರ್ೇ ಒಂದು ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಇಲಿಿ ವನ್ತ್ಯ ತ್ಮ್ಮಂದಿರ ಬದುಕು ಅವಳ್ ಆಸ್ಟ್ಗ್ ಮೊಟ್ುಕಾಗುತ್ತರ್. 
ವನ್ತ್ ಆನ್ಂದನ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾದರ್ ಅವಳಿಂದ ಯಾವ ಸಹಾಯವನ್ೊನ ಪಡ್ಯುವುದಿಲ ಿಅಂತ್ ತಾಯಿ ಹ್ದರಿಸಿರಾಗ ತ್ಮ್ಮಂದಿರ ಬದುಕು 

ಮ್ೊರಾಬಟ್ಟಯಾಗುತ್ತರ್ ಎಂದು ಹ್ದರಿದ ವನ್ತ್ ಇಟ್ಟ ಹ್ಜ್್ೆಯನ್ುನ ಹಿಂರ್ಗ್ಯುತಾತಳ .್   ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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ತ್ಮ್ಮಂದಿರಿಗಾಗಿ, ಕುಟ್ುಂಬ ಸ್ಟೌಖಾಕಾೆಗಿ ತ್ನ್ನ ಸುಖವನ್ುನ ತಾಾಗ ಮಾಡುತಾತಳ .್ ಅಲಿಿಗ್ ಮ್ನ್ ಒಡ್ಯುವುದು ತ್ಪುುತ್ತರ್.  
ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ 1962ರಲಿ ಿದೊರ ಸರಿದರು ಪಿಕಟ್ವಾಗಿದದರೊ ಇಂದಿಗೊ ಕ್ಲ ಅಂಶಗಳ್ು ಪಿಸುತತ್ತ್ಯ ಹಂದರದಲಿಿವ್. ಇಂದಿನ್ ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ು 

ವಜಯಕುಮಾರಿ ವನ್ತ್ಯರಂತ್ ಇರ್ೊೇಲಿ. ತ್ಮ್ಗ್ ತ್ಮ್ಮ ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಸಿಕೆರ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಲಿಿ ಜ್ಾತ್ರ ಪ್ಿಶ್ನ ಬರ್ೊೇರ್ೇ ಇಲಿ. ಎಲಿರೊ ಅವರವರ ಕಾಲ ಮೆೇಲ್ 
ಅವರವರು ನಿಲಿಬ್ೇಕು, ಒಮೆಮ ಮ್ದುವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರ್ ತ್ಂರ್ ತಾಯಿಯರು ಹ್ೇಗಾದರೊ ಒಪುುತಾತರ್ ಎನ್ುನವ ಭಾವನ್ ಈಗಿನ್ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿಯರದುದ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ವನ್ತ್ಯಂಥವರು ಅಪರೊಪ.  

ಕಾದಂಬರಿ ಓದುವಾಗ ನಾವು ಅನ್ೇಕ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ್ ಒಳ್ನ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ, ಅಲಿಿನ್ ಸೊಕ್ಷಿತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾದಂಬರಿಯ 
ಓಘದಿಂರಾಗಿ ಇಲಿಿನ್ ಅನ್ೇಕ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡುವ್ಯೇ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತವ್ಯೇನ್ೊೇ ಎನ್ುನವಷ್ುಟ ಹತ್ರತರವಾಗಿವ್. ಹಾಗ್ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಒಂದು ಕುಟ್ುಂಬ 
ಇದದಂತ್ ಇನ್ೊನಂದು ಕುಟ್ುಂಬ ಇಲಿ. ಎಲಿವಪ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ದೊರ ಸರಿದರು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿನಿ್ ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇವಲ ವನ್ತ್ 
ಆನ್ಂದರ ಮ್ೊಲಕ ನ್ೊೇಡುವ ಒಂದು ಪಿಯತ್ನ ಇದು. ಇಡಿೇ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿನ್ ಪಾತ್ಿ ಸಂಘಷ್ೇಗಳ್ ಮ್ೊಲಕ ಈ ಮೌಲಾಗಳ್ನ್ುನ ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲಸಿದರ್ 
ಬಹುಶ: ಅರ್ೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಗಾತ್ಿದಷಾಟಗಬಹುದು.  

 

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ ಭಗವತ್ ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ, ಶ್ಿೇ ಸತ್ಾ ಸ್ಟಾಯಿಬಾಬಾರವರು ಬ್ಂಕ್ಲ ಪೊಟ್ಟಣಕ್ೆ ಹ್ೊೇಲಿಸಿ, ಅದರಲಿನಿ್ 
ಯಾವುರ್ೇ ಕಡಿಡಯನ್ುನ ಗಿೇರಿದರು ಹ್ೇಗ್ ಬ್ಂಕ್ಲ ಉತ್ುತ್ರತಯಾಗಿ ಬ್ಳ್ಕು ಚ್ಲುಿತ್ತರ್ೊೇ, ಹಾಗ್ಯೇ ಗಿೇತ್ಯ ಯಾವುರ್ೇ 
ಶ್ ಿೇಕವನ್ುನ ಅಥ್ೈೇಸಿಕ್ೊಂಡು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಜಿೇವನ್ ಬ್ಳ್ಗುತ್ತರ್ ಎಂದಿದದರು. 

ಶ್ಿೇ ಜಿ.ಪ್ಪ.ರಾಜರತ್ನಂರವರ 'ವಚಾರ ರಶ್ಮ'ಯೊ ಹಾಗ್ಯ. ಅದರಲಿಿನ್ ಯಾವುರ್ೇ 'ರಶ್ಮ' ಯನ್ುನ ಓದಿ 
ಅಥ್ೈೇಸಿಕ್ೊಂಡಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿಿ ಬ್ಳ್ಕು ಮ್ೊಡಿದ ಅನ್ುಭವವಾಗುತ್ತರ್. 
ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ವಚಾರ ಅವರ ಹಲವು 'ರಶ್ಮ' ಗಳ್ಲಿ ಿಒಂದು.  

ಜ್ಾತ್ರೇಯ ವಾದ ಸನಾತ್ನ್, ಅದು ಬಾಹಾ. ಬುದಧ ಗುರು ಹ್ೇಳಿದ ಜ್ಾತ್ರಗಳ್ು ಲ್ೊೇಕದ ಜನ್ರ ಗುಣ ಕಮ್ೇಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧ್ ಪಟ್ಟದುದ. ಆ 
ನಾಕು ಜ್ಾತ್ರಯ ವಧ್ಗಳ್ು: 

೧. ಕತತಲ್ಯಂದ ಕತತಲ್ಗ್ ಹ್ ೀಗುವ್ವ್ರು 
ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟರುತಾತರ್. ಆರ್ೊೇಗಾವರುವುದಿಲಿ, ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾದ ಅವಶಾಕತ್ ಅನ್ುಕೊಲಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುತಾತರ್. 
ಅವರಾಾವಂತ್ರು,ಒಳ ಳ್ಯ ನ್ಡತ್ಯಲಿಿ ನ್ಂಬಿಕ್ಯಿರುವುದಿಲ,ಿ ಸಮಾಜದ ಮೆೇಲ್ ರ್ೊೇಷ್. ಸುಳ್ುಳ ಹ್ೇಳ್ುವುದು, ಕಳ್ಳತ್ನ್, ಕುಡಿತ್, ಜೊಜು 
ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಆಕೃತ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಲ್ಕೆವಲಿದಷ್ುಟ ಮಾಡುತಾತರ್. ಈ ಕ್ಲಿಯಗಳಿಂದ ತ್ಮ್ಗ್ ಮ್ತ್ುತ ಸಮಾಜದ ಮೆೇಲ್ ಏನ್ು ಪರಿಣಾಮ್ ಆಗುತ್ತರ್ 
ಎಂದು ಅಥ್ೈೇಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ವಫಲರಾಗಿರುತಾತರ್. ಇವರು ಕತ್ತಲ್ಯಿಂದ ಕತ್ತಲ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುವವರು 

೨. ಕತತಲ್ಯಂದ ಬ್ಳಕಗ್ ಹ್ ೀಗುವ್ವ್ರು 
ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ವಗೇದವರಂತ್ ಹಿೇನ್ರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟ, ಹಿೇನ್ರಾಗಿ ಬದುಕ್ಲದವರು. ಆದರ್, ಇವರಲಿಿ ಕ್ಲವರಿಗ್ ಧ್ಮ್ೇದಲಿ ಿನ್ಂಬಿಕ್, ಕ್ಟ್ಟ 
ಯೇಚನ್, ಕ್ಟ್ಟ ಕ್ಲಸ, ಕ್ಟ್ಟ ಮಾತ್ು ಆಡರ್ ಒಳ ಳ್ಯದನ್ುನ ಮಾಡಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ ತ್ಮ್ಮನ್ುನ ಉದಧರಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತರ್. ಇವರು ಕತ್ತಲ್ಯಿಂದ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಲಗ್ ಹ್ೊೇಗುವವರು. 

೩. ಬ್ಳಕನಿಂದ ಕತತಲ್ಗ್ ಹ್ ೀಗುವ್ವ್ರು 
ಈ ಕ್ಲವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ್ರು. ಇವರಿಗ್ ಆರ್ೊೇಗಾ, ವರ್ಾ, ಐಶಿಯೇ, ಸಿಿತ್ರ ಗತ್ರ ಚ್ನಾನಗಿರ್. ಅದರಿಂದ ಮ್ದ ಬಂದಿರ್. ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ 
ಧ್ನ್ಧ್ಾಹಿಗಳ್ು, ಅಹಂಕಾರಿಗಳ್ು. ತಾವಾಯಿತ್ು, ತ್ಮ್ಮ ಭ್ೊೇಗವಾಯಿತ್ು ಎಂದು ಸ್ಟಾಿಥೇ ಜಿೇವನ್ ನ್ಡ್ಸುವುದರಲಿ ಿಮ್ಗನರಾಗಿರುತಾತರ್, 
ಇವರಿಗ್ ದಯ, ಅನ್ುಕಂಪ, ಸಹಾನ್ುಭೊತ್ರಗಳ್ಲಿ ಿನ್ಂಬಿಕ್ ಇಲಿ. ಇವರು ಬ್ಳ್ಕ್ಲನಿಂದ ಕತ್ತಲ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುವವರು. 

೪. ಬ್ಳಕನಿಂದ ಬ್ಳಕಗ್ ಹ್ ೀಗುವ್ವ್ರು 
ಸಮಾಜದಲಿ ಿಇವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ್ರು, ಈ ಜನ್ಗಳಿಗ್ ಭಾಗಾವಂತ್ರು ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುವ ಏಲಿವಪ ರ್ೊರಕ್ಲರ್. ಇವರು ತಾವು ಪಡ್ದ ಮ್ತ್ುತ 
ಬಂದ ಭಾಗಾವನ್ುನ ಅತ್ರಮಾಡರ್, ದಯಯಿಂದ ರಾನ್ ಮಾಡುತಾತ, ಸಹ ಜಿೇವಗಳಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ, ಧ್ಮ್ೇಕ್ೆ ವರ್ೊೇಧ್ವಾಗಿ 
ಕಾಯೇಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡರ್ ಸಂಯಮ್ದಿಂದ ಬದುಕುತಾತರ್. ತಾವು ಉರಾಧರವಾಗಿ ಇತ್ರರನ್ುನ ಉದಧರಿಸುತಾತರ್. ಇವರು ಬ್ಳ್ಕ್ಲನಿಂದ ಬ್ಳ್ಕ್ಲಗ್ 
ಹ್ೊೇಗುವ ನಾಲೆನ್ೇ ವಗೇದ ಜ್ಾತ್ರ. ಇವರ್ೇ ಪುರುಷ್ೊೇತ್ತಮ್ರು ಎಂದಿರಾದನ್ ಬುದಧ ಗುರು. 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 

http://www.sugamakannada.com/
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ಇವತ್ುತ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ಸುಬುಣಣ ಸಿಕೆ. “ಮ್ನ್ಗ್ ಬಾರ್ೊೇ” ಅಂದ. ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಯಡನ್ ಆಗತಾನ್ೇ ಫ್ಿಷ್ ಆಗಿ 
ಜಗಳ್ ಆಡಿರ್ದ. ರಾಜಿಯ ಗಾಳಿ ಬಿೇಸಿ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ತ್ಣಣಗಾಗಲು ಸಿಕ್ಿ ಅವಸ್ೇ ಬಾಕ್ಲ ಇತ್ುತ. ತ್ರಂಡಿಯ 
ಬಾಬತಾತದರೊ ಕಳ್ಯಲ್ಂದು ಬಸವನ್ ಹಿಂರ್ ಬಾಲವಾರ್.    
ಸುಬುಣಣನ್ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂರ್ ಅನ್ುರೊಪ ಪ್ೇಸ್ೇ & ರಿೇಪ್ೇಸ್ೇ ಎಂಬ ಬ್ೊೇಡ್ೇ ನ್ೇತಾಡುತ್ರತತ್ುತ. 
ನಾನ್ು ? ಆಕಾರದಲಿಿ ನಿಂತ್.  
“ಫ್ಿಷ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ ಟ್ೈಮ್ ಮ್ದುವ್ ಆಗ್ೊೇವುಿ ಪ್ೇಸ್ೇ” ಸುಬುಣಣ ಉವಾಚ. 
“ಸರಿ. ಈ ರಿಪ್ೇರಿ ಕ್ಲಸ ಏನ್ು?” 

“ಅದು ರಿಪ್ೇರಿ ಅಲ,ಿ re-pair ಅಂತ್;ಅಂದರ್ ಮ್ರುಜ್್ೊೇಡಣ್, ಮ್ರುಮ್ದುವ್” 

? ಆಕಾರದಿಂದ ಭೊಮಿಗ್ ಲಂಬರ್ೇಖ್್ಯಲಿಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಭಂಗಿಗ್ ಬದಲಾರ್. ತ್ರಂಡಿ ಬಂತ್ು. 
ರಬುರ್ ನ್ಂತ್ಹ ಇಡಿಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸ್ಟಾಂಬಾರಿನ್ಲಿ ಿಆತ್ಮಹತ್ಾ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿತ್ುತ. ಸೊುನಿನಿಂದ ಅದರ 
ಅವಶ್ೇಷ್ವನ್ುನ ತ್ಗ್ಯುವ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್. ಮ್ೊರು ಇಂಚ್ ಸುತ್ತಳ್ತ್ ಇದದ ಇಡಿಿ ನಾಲುೆ ಇಂಚಿಗ್ 
ವಸ್ಟಾತರವಾಯಿತ್ು. ಸೊುನ್ ಬ್ಂಡಾಯಿತ್ು.  
ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಯ ಪಾಕಪಾಿವೇಣಾ ಕಣುಣಮ್ುಂರ್ ಬಂದು “ಛ್! ಜಗಳ್ವಾಡಿ ತ್ಪುು ಮಾಡಿರ್” ಎನಿನಸಿತ್ು.  

ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನ್ರಳಾಡಿತ್ು. “ರಾಯರ್ೇ...” ಎಂದಿತ್ೊಂದು ಅಪ್ಪಿಕ್ೇಷ್ನ್ ಹಾಕುವವರಿಗ್ ಇರುವಂತ್ಹ ದನಿ.  
“ಬನಿನ ರಾಮ್ಣಣ, ಹುಡುಗಿಯ ಕಡ್ಯವರೊ ಇನ್ನೇನ್ು ಬಂದಿುಡಾತರ್” ಎಂದ ಸುಬುಣಣ ಅವರ ಮ್ುಂರ್ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನ್ುನವುದು ಬ್ೇಡವ್ಂದು ರಬುರಿಡಿಿಯ 
ಪ್ಿೇಟ್ನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಯದ. ನ್ನ್ನ ಉದರ ಸಂತ್ಸದಿಂದ ಕುಣಿಯಿತ್ು.  
ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿಯರಿಬುರ ಮ್ನ್ಯವರೊ ಬಂದರು.  
“ಹುಡುಗ ಬುದಿಧವಂತ್. ಪದವೇಧ್ರ” ವ.ಪ್ಪ. ಉವಾಚ 

“ಎಷ್ುಟ?” ಎಂದ ಕ.ಪ್ಪ.  
“ಏನ್ು ಎಷ್ುಟ?” 

“ಪದವ ದರ ಅಂದಿಲಾ,ಿ ಆ ಪದವ ಪಡ್ಯಕ್ೆ ಎಷ್ುಟ ಫೇಸು, ಡ್ೊನ್ೇಷ್ನ್ುನ, ಇತಾಾದಿ? in short, ದರ ಎಷ್ುಟ?” 

“Be quiet daddy. ನಾನ್ು ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ನ ಕ್ೇಳಿತೇನಿ” ಎಂದಳ್ು ಕನಾಾಮ್ಣಿ.  
ಆಹಾ! ಎಂತ್ಹ ರೊಪಸಿ ಅವಳ್ು!  
ಟಾರಿನ್ಲಿಿ ಅದಿದರುವ ಗ್ೊೇಣಿರಾರದಂತ್ಹ ಕೊದಲು. ಮಾಾಗ್ನಟ್ಟನ್ುನ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ತ್ಂದರ್ ಛಕೆನ್ ಅಂಟ್ಟಕ್ೊಂಡುಬಿಡುವಂತ್ಹ ಕಬಿುಣ ಬಳ್ಸಿ 
ನ್ೇರವಾಗಿಸಲುಟ್ಟ ದಂತ್ಪಂಕ್ಲತ. ಜಯಲಲಿತ್ಯ ತ್ೊಕ, ಮಾಯಾವತ್ರಯ ಮ್ುಖ, ದನಿಯೇ ಸುನಾಮಿಕಾಲದ ಮೆೇಘನಾದ!   
“What do you do?” 

“Whatever you say madam” 

ಮೊದಲ ಸುತ್ರತನ್ ಮಾತ್ುಕತ್ಯಲ್ಿೇ ಎದುರಾಳಿಗಳ್ ಬಲಾಬಲ ನಿಧ್ಾೇರವಾಗಿಹ್ೊೇಗಿತ್ುತ. 
“ಹುಡುಗಿ ಏನ್ು ಓದಿರುವುದು?” 

“ಸಿವಲ್ ಎಂಜಿಜಿಯರಿಂಗ್” ಎಂರ್ ನಾನ್ು.  
“ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಗಯಾಾ ಗ್ೊತ್ುತ?” ಹುಬ್ುೇರಿಸಿದ ಸುಬು.  
“ತ್ಲ್ಯಲಿಿ ಟಾರು, ಬಾಯಲಿಿ ಕಬಿುಣ, ಸಿಮೆಂಟ್...” 

“ಸಿಮೆಂಟ್?” 

“ಹೌದು. ಮೆೇಲಿನ್ ಬಲದವಡ್ಯಿಂದ ಮ್ೊರನ್ಯ ಹಲು;ಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫಲಿಂಗ್” 

ಹೌರ್ಂದು ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸಿದಳ್ು ಹ್ಣುಣ. “Now keep quiet. I will conduct the interview” 

“ಸಿಲು ಇರಿ ಮೆೇಡಮ್. ಈ ಹುಡುಗ ನಿಮ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ ಜ್್ೊೇಡಿ. ಐ ವಲ್ ಎಕ್ಿ ಪ್ಿೇಯ್ನನ ಇಟ್ ಟ್ು ಯು” ಸುಬುಣಣ ಮ್ಧ್್ಾ ತ್ಲ್ ಹಾಕ್ಲದ.  
“ಗ್ೊೇ ಅಹ್ಡ್”  

“ಹುಡುಗ ಬಿ.ಎ. ಮಾಡಿರಾದನ್” 

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ವ್ರಪರಿೀಕ್ಷ್ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವ್ು ಕ್ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  “ನಾನ್ು ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಬಿ.ಎ.ಗೊ, ಬಿ.ಇ.ಗೊ ಹ್ೊಂದಿಕ್ಯಾಗಲ”ಿ 

“ಎ ಫಾರ್ ಅಕ್ಿಪ್ಟನ್ಿ, ಇ ಫಾರ್ ಎನ್ೊಫೇಸ್ೇ ಮೆಂಟ್. ಗಂಡು-ಹ್ಣುಣ ಎಂದರ್ ಅರ್ೇ ಅಲವಿ್ೇ...” 

“ಯೊ ಆರ್ ರ್ೈಟ್. ಬಟ್ ಬಿ.ಎ...?” 

“ಇದು ಆ ಬಿ.ಎ. ಅಲಿ ಮೆೇಡಂ. ಬಿ ಅಲಟ್ೇ, ಬಿ ಅಕಾಮೊಡ್ೇಟ್ಟವ್, ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಟಯಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ್” 

“ಓಹ್! ಗುಡ್. ಬಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಾಟಯಂಡಿಂಗ್ ಅಂರ್ಿ ಬಿ.ಯು. ಅಲಿವಾ?” 

“ಏನ್ೀಡಮ್ ನಿೇವು. ಈಗಿನ್ ಗಾಿಜುಯೇಟ್ು ಅಂರ್ೀಲ್ ತ್ರಿೇ ವಡ್ಿೇ ಗ್ ಒಂರಾದರೊ ಸ್ಟ್ುಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ಟೇಕ್ ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕಲಾಿ... ಸ್ಟ್ೊೇ, ಹಿ ಈಸ್ 
ರ್ೈಟ್ ಟ್ು ಎ ಫಾಲ್ಟ”  

“ಅಕ್ಿಪ್ಟಡ್. ಸ್ಟಾಾಲರಿ?” 

“ನಿೇವು ಎಷ್ುಟ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಅಷ್ುಟ ಮೆೇಡಮ್” ಕೃಷ್ಣನ್ ಮ್ುಂದಿನ್ ಅಜುೇನ್ನ್ಂತ್ ಕುಳಿತ್ರದದ ಹುಡುಗನ್ ವನಿೇತ್ ದನಿ ಕ್ೇಳಿಬಂತ್ು.  
“ವಾಾಟ್? ನಾನ್ೇ ಇವರಿಗ್ ಸಂಬಳ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕಾ? ನಾನ್ಿನ್ಿ” 

“ಅದು ಹ್ರಿಡಿಟ್ರಿ ಮೆೇಡಂ. ಹುಡುಗನ್ ತ್ಂರ್ಗೊ ಹುಡುಗನ್ ತಾಯಿಯೇ ಸಂಬಳ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇದು” ಎಂದ ಸುಬುಣಣ. 
“ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಹುಡುಗನ್ ತ್ಂರ್ೇನ್ೊ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲಾಿ?” 

“ಮಾಡಾತರ್ ಮೆೇಡಂ. ಅವರಿಗ್ ಸಂಬಳ್ ಚ್ಕ್ ಮ್ೊಲಕ ಬರತ್ತ. ಅದನ್ನ ಜ್ಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ ಹಾಕ್ಲ, ಹ್ಂಡತ್ರ ಎಷ್ುಟ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಅಷ್ುಟ ಸಂಬಳ್ 
ತ್ೊಗ್ೊೇತಾರ್. ಮಿಕೆದುದ ಹ್ಂಡತ್ರಯ ಸಂಪಪಣೇ ಹಕುೆಳ್ಳರಾದಗಿರುತ್ತರ್” 

“ಐ ಸಿೇ. ಅಂದರ್... ಮ್ಗನ್ ಸಂಬಳ್ ನ್ನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ ಬಂದು, ನಾನ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಟದದನ್ನ ಅಕ್ಿಪ್ಟಟ ಮಾಡಾತರ್ೇನಿನ” 

“ಎಕಾಿಕ್ಲಟಿ ಮೆೇಡಂ” ತ್ಲ್ ಕುಣಿಸಿದರು ವರಪ್ಪತ್ೃ.  
“ಹುಡುಗನಿಗ್ ಐವತ್ುತ ಸ್ಟಾವರ ಸಂಬಳ್ ಬರತ್ತ ಮೆೇಡಂ” 

“ಅದು ನ್ನ್ನ ಖಚಿೇಗ್ ಸ್ಟಾಕು. ಅವರ ಖಚಿೇಗ್ ಏನ್ು ಮಾಡಾತರಂತ್?” 

“ನ್ೊೇ ಪಾಿಬಂಿ ಮೆೇಡಂ. ನ್ನ್ಗ್ ತ್ವರುಮ್ನ್ ಕಡ್ಯ ಆಸಿತ ಇರ್. ಬಾಡಿಗ್ ಬರತ್ತ” ನ್ುಡಿದ ಕು-ವರ.  
“ಜ್ಾತ್ಕ?” ತ್ೊರಿಬಂತ್ು ಹುಡುಗಿಯ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಪಿಶ್ನ.  
“ಒಂದು ಸಣಣ ಪಾಿಬಂಿ ಇರ್” ಕ್ೈ ಹ್ೊಸಕ್ಲಕ್ೊಂಡ ಸುಬುಣಣ. 
 “ಒದರಿ” ಹುಡುಗಿಯ ಹುಕುಂ ಹ್ೊರಬಿತ್ುತ.  
“ಹುಡುಗನ್ ಜ್ಾತ್ಕದಲಿಿ ಎಂಟ್ನ್ಯ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಕುಜ” 

“so?” 

“ಸಂಗಾತ್ರಯ ಮ್ರಣ ಅನ್ನತ್ತ ಜ್ಾತ್ಕ” 

“ನ್ೊೇ ಪಾಿಬಿಮ್. ನ್ನ್ನ ಜ್ಾತ್ಕದಲಿಿ 93 ವಷ್ೇ ಆಯಸುಿ ಅಂತ್ರರ್. ಇನ್ುನ ಹ್ೊೇದರ್ ಹುಡುಗನ್ೇ. ಪಾಿಪರ್ ಇನ್ೊೂರ್ನ್ಿ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರ್ 
ಪಾಿಬಿಂ ಸ್ಟಾಲ್ಿ್” 

ಹುಡುಗ ಬ್ಚಿುಬಿದದ.  
“ಹ್ಾಹ್ಾಹ್ಾ! ಜ್್ೊೇಕು. ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ್ ತ್ಮಾಷ್ಯ ಸಿಭಾವದವಳ್ು” ರ್ೇಶಾವರಿ ನ್ಗ್ ಬಿೇರಿದ ಸುಬುಣಣ.  
“ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್, ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಛತ್ರಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದ ದಿವಸ ಮ್ಳ  ್ಬರಲ.ಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ೇಮ್ ಲ್ೈನ್ಿ,  
ಇನ್ೊೂರ್ನ್ಿ ಮಾಡಿಸಿದರ್ ದಿೇಘಾೇಯಸುಿ” ಕಾಿರಿಫ್ೈಯಿಸಿದಳ್ು ಕನಾಾಮ್ಣಿ.  
“ಹುಡುಗಿಯ ಆರ್ೊೇಗಾ....?” ಮ್ೊಗ್ಳ್ದರು ಹುಡುಗನ್ ತಾಯಿ.  
“ವಕ್ೇ ರಿಲ್ೇಟ್ಡ್ ವಾತಾಾಸಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಇವ್ ಅಷ್ಟ” ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿ ಹ್ೇಳಿದರು.  
“ಅಂದರ್...?” 

“ಸಿಲ್ುೇ ಸಿಲು ಬಿಪ್ಪ. ಎಸಿಯಲ್ಿೇ ಕ್ಲಸ ಮಾಡ್ೊೇದಿಿಂದ ಟ್ಿೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ಸ್ಟ್ೈಟ್ಟಸ್, ಕ್ೊಂಚ ಅಲಜಿೇ ಅಷ್ಟ” 

“ಯಾವಾಾವುದಕ್ೆ ಅಲಜಿೇ?” 

“ಒಂರ್ೇ ಐಟ್ಂ. ಜ್್ೊೇರಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡ್ೊೇ ಗಂಡಸರು”  

“ಆ ಸಂದಭೇ ನ್ಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಂದ ಬರ್ೊೇರ್ೇ ಇಲಿ ಬಿಡಿ” ವರಮಾತ್ ಆಶಾಿಸನ್ ಇತ್ತರು.  
“ವ್ರಿ ವ್ಲ್. ನ್ನ್ನ ಪಿಶ್ನಗಳಿವ್. ಹುಡುಗನಿಗ್ ಯಾವಾಾವ ಅಡುಗ್ ತ್ರಳಿದಿರ್?” ಕ್ೇಳಿದಳ್ು ಪಿಶನವದನ್.  
“ಎಲಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟ್ಟಟದಿದೇನ್ಮ್ಮ. ಸ್ಟಾರು, ಹುಳಿ, ತ್ಂಬುಳಿ, ಗ್ೊಜು,ೆ ಪುಡಿಗಳ್ು, ಸ್ಟಾಂಬಾರು....”  
          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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“ಪ್ಪಿೇಸ್ ಹ್ೊೇಲ್ಡ ಆನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅತ್ತ; ಆ ಗ್ೊಡ್ಡಲ ಿಅಲಿರ್ ಮಾಡಿನ್ ಆದುದ ಏನ್ು ಬರತ್ತ?”  

“ಆಡೇರ್ ಮಾಡಿದತ್ಕ್ಷಣ ಪ್ಪೇಟಾಾ, ಬಗೇರ್, ಪಾಸ್ಟಾಟ....” ಹುಡುಗ ದನಿಯತ್ರತದ.  
“ಆಡೇರೊಿ...? ಯಾರು, ಎಲಿಿಗ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು?” 

“ನಿೇವು, ನ್ನ್ಗ್. ಆಡೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ೇಗಂಟ್ಯಲಿಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್”  

ಗೃಧ್ಿವದನ್ ಪಿಸನ್ನವದನ್ಯಾದುದರ ಗುರುತಾಗಿ ಕಬಿುಣದ ಕಂಬಿಗಳ್ು ಫಳ್ಕೆನ್ ಮಿಂಚಿದವು.  
“ಸರಿ. ಹುಡುಗ ವ್ರಿ ವ್ಲ್ ಮಾಾನ್ಡುೇ. ನ್ನ್ಗ್ ಒಪ್ಪುಗ್ ಇರ್. ಆನ್ ಒನ್ ಕಂಡಿೇಷ್ನ್. ಅವರ ಮ್ನ್ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕು” 

ನಾನ್ು, ಸುಬುಣಣ, ಹುಡುಗ,ಹುಡುಗಿಯರ ಬ್ಟಾಲಿಯನ್ ಮ್ೊರು ಕಾರುಗಳ್ಲಿಿ ಏರಿರ್ವು. 
ಕಾರು ಸ್ಟಾಗಿತ್ು, ಮ್ುಂರ್ ಹ್ೊೇಯಿತ್ು, ವರನ್ ಮ್ನ್ಯನ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿತ್ು.  
ಪ್ಪಿೇಸು ಆದಳ್ು ಹುಡುಗಿ ಆದರು ಹುಬಿುನ್ಲಿ ಗಂಟ್ೇರಿತ್ು.  
“ಏನಾಯಿತ್ು?” ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಕ್ೇಳಿದರು ವರ ಪ್ಪತ್ೃ.  
“ಮ್ನ್ ಏನ್ೊೇ ಚ್ನಾನಗಿರ್. ಆದರ್ ಮಾಸಟರ್ ಬ್ಡ್ ರೊಮ್ ವಾಸುತ ಪಿಕಾರ ಇಲಿ”  

“ಪರಿಹಾರ?” 

“ಈ ಮ್ನ್ಗ್ ನಾನ್ು ಬಂದರ್ ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಗಕಾೆಗಲಿ. ಆದದರಿಂದ...” 

“ಆದದರಿಂದ...?” 

“ಹುಡುಗ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ವಾಸಿಸಬ್ೇಕು. ಹಾಗಿದದರ್ ಓಕ್”  

ಹುಡುಗ ಬ್ಪಾುದ; ಭಯಭೇತ್ನಾದ. ತ್ುಟ್ಟಗಳ್ು ಅದುರಿದವು. ಮ್ುಖದಲಿಿದದ ರಕತವ್ಲಾಿ ಮಾಯವಾಯಿತ್ು. ಕಣುಣ ಕತ್ತಲಿಟ್ಟಟತ್ು. ತ್ಟಾಟಡಿಕ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇಗಿ ಗ್ೊೇಡ್ಗ್ೊರಗಿ ನಿಂತ್. ಅವನ್ ಮ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಿ ಿಗ್ೊೇವನ್ ಹಾಡಿನ್ ಒಂದು ಚರಣವಾದ 

ಖಂಡವರ್ಕ್ೊೇ ಮಾಂಸವರ್ಕ್ೊೇ  
ಗುಂಡಿಗ್ಯ ಬಿಸಿ ರಕತವರ್ಕ್ೊೇ  
ಚಂಡವಾಾಘಿನ್ ನಿೇನಿರ್ಲಿವನ್ುಂಡು ಸಂತ್ಸದಿಂದಿರು 
ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಅನ್ುರಣಿಸುತ್ರತತ್ುತ.  
ವರಮಾತ್ ಅವನ್ತ್ತ ಸ್ಟಾಗಿದಳ್ು. ಚೊಡಿರಾರಿನ್ ವ್ೇಲ್ ನಿಂದ ಕಣ್ೊಣರ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ “ನ್ೊೇಡಪಾು ಮ್ಗನ್ೇ, ಕ್ೊಟ್ಟ ಗಂಡು ಕುಲಕ್ೆ ಹ್ೊರಗು 
ಅಂತ್ ಗಾರ್ೇನ್ೇ ಇರ್. ಏನ್ೊೇ ರ್ೊಡಡ ಮ್ನ್ಸುಿ ಮಾಡಿ ಆ ಹ್ಣುಣ ನಿನ್ನನ್ುನ ಒಪ್ಪುಕ್ೊಂಡಿರ್. ಯೇಚನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ೇಳ್ು” ಎಂದರು.  
“ನ್ನ್ಗೊ ಇರ್ೇ ಪರಿಸಿತಿ್ರ ಆಗಿತ್ುತ ನ್ನ್ನ ಕಂರಾ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ್ ಜ್್ೊತ್ ಈ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂರಾಗ.... ನಿಮ್ಮಜಿೆ ಸಿಂಹಿಣಿಯಂತ್ರದದರು, ನ್ನ್ಗ್ 
ಗುಹ್ಯಳ್ಗ್ ಬಂದ ಅನ್ುಭವ. ಧ್್ೈಯೇ ತ್ಂದುಕ್ೊೇ ಕಂರಾ.... ರ್ೇವರಲಿ ಿನ್ಂಬಿಕ್ಯಿಡು. ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಕಂಡಾಗಲ್ಲಿ ಹನ್ುಮಾನ್ 
ಚಾಳಿೇಸ, ಮ್ೃತ್ುಾಂಜಯ ಮ್ಂತ್ಿ ಮ್ನ್ದಲ್ೇಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊೇ” ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸುತಾತ ನ್ುಡಿದರು ವರಪ್ಪತ್ೃ.  
ಈ ಘಟ್ನ್ ನ್ಡ್ದು ಒಂದು ವಾರವಾಗಿರ್. ಅಂದು ಮ್ೊಛ್ೇ ಹ್ೊೇದ ವರ ಈಗ ತಾನ್ೇ ಐಸಿಯೊ ಇಂದ ವಾಡಿೇಗ್ ಶ್ಫ್ಟ ಆಗಿರಾದನ್.  
ಮ್ದುವ್ಯ ಬಗ್ ೆತ್ರೇಮಾೇನ್ ಇನ್ೊನ ಪ್ಂಡಿಂಗ್ ನ್ಲಿಿರ್. ತ್ರಳಿರಾಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿಸುತ್ತೇನ್. ಅಲಿಯಿವರ್ಗ್.... 
ಶುಭಮ್ಸುತ.    

         

 
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   

 

ನಿೀವ್ೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನಿೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವರಾದರ್ ನಮಗ್ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಗಿರಾಕ್ಲಯಬು ಹಜ್ಾಮ್ರ ಅಂಗಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ತ್ಲ್ ಕೊದಲನ್ುನ ತ್ುಂಡರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಕುಳಿತ್. 
ಎಂದಿನ್ಂತ್ ಹಜ್ಾಮ್ ಏನಾದರ್ೊಂದು ವಷ್ಯ ತ್ಗ್ದು ಗಿರಾಕ್ಲಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವುದು ರೊಢಿ. 
ಅಂದು "ಏss ರ್ೇವರ್ಲಿಿರಾದನ್ ಸ್ಟಾಿಮಿ? ಇಲ,ಿಇದಿದದದರ್ ಪಿಪಂಚದಲಿಿ ಇಷ್ೊಟಂದು ಬಡವರು, ರ್ೊೇಗಿಗಳ್ು 
ಯಾಕ್ ಇತ್ರೇದುಿ?"ಅಂದ. ಸರಿ ಕ್ಲಸ ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಗಿರಾಕ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ದು ಹ್ೊರಗ್ ಹ್ೊರಟ್. 
ಎದುರುರಿನ್ಲ್ಿೇ ಒಬು ಗಡಡಧ್ಾರಿ ನ್ಡ್ದು ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದ. ಅದನ್ುನ ಕಂಡು ಹಜ್ಾಮ್ನ್ನ್ುನ ಕರ್ದು "ನ್ೊೇಡು 
ಈ ಪಿಪಂಚದಲಿ ಿಹಜ್ಾಮ್ರ್ೇ ಇಲಿ" ಎಂದ. ಅದಕ್ೆ ಅವನ್ು "ಅರ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾಿಮಿ ಇಲ್ಿೇ ಇದಿದೇನಿ ಏನ್ು 
ಹಿೇಗಂತ್ರೇರಾ?" ಎಂದ."ಇದಿದದದರ್ ಅವನ್ು ಯಾಕ್ ಗಡಡ ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಓಡಾಡಿತರಾದನ್?" ಎಂದು 
ಪಿಶ್ನಸಿದ. ಅದಕ್ೆ ಆ ಹಜ್ಾಮ್ "ಅರ್ ಅವರಿಗ್ ಹಜ್ಾಮ್ ಬ್ೇಕ್ಲದದರ್ ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬ್ೇಕಪಾು" ಎಂದು 
ಹ್ೇಳ್ುವಾಗಲಷ್ಟರಲ್ೇಿ ರ್ೇವರ ಬಗ್ೆಯೊ ತಾನ್ು ಹ್ೇಳಿದದ ನ್ಂಬಿಕ್ಯ ಮಾತ್ು ಅರಿಯಾಯಿತ್ು. ನ್ಕುೆ 
ಕ್ಲಸ ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿದ.  

ಇದ್ೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಊರಿದಿರ  ಜನರಿಲ್ಲ, ನದ್ದಯದಿರ  ನಿೀರಿಲ್ಲ, ರಸ್ತಯದಿರ  ತರುಗಾಡ್್ ೀರಿಲ್ಲ, ನನಿಿಂದಲ್ೀ ಮಾಹಿತ ನಿಮಗ್ಲ್ಲ,  
೨. ನಿೀಮೆೀಯಲ್ ನಡ್್ದಾಡ್್ ೀ ನಾನಂದ್ರ ಎರಡು ಕಡ್್ಯವ್ರಿಗು ಇಷ್, ನಾನು ಮುನಿಸಿಕ್ ಂಡ್್ರ ನ್ ೀಡ್್ೆಕು ಅವ್ರ ಕಷ್  

ಉತತರಕ್ಕ 
 ಪುಟ ೧೨ 
 ನ್ ೀಡ್  

ದ್ೀವ್ರ್ಲಿಲದಾನಿ್?  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ್ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

 ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಮೊಸರು  
 ನ್ೊರು ಗಾಿಂ ಖಜೊೇರ  
 ಒಂದು ಹ್ೊೇಳ್ು ತ್ಂಗಿನ್ತ್ುರಿ  
 ಕರಿಮೆಣಸು ನಾಲುೆ  
 ಉಪುು ರುಚಿಗ್ 

ಮಾಡುವ್ ವಧಾನ 

 ಖಜೊೇರವನ್ುನ ಬಿೇಜ ತ್ಗ್ದು, ಮೆಣಸು ಮ್ತ್ುತ ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯಿ ತ್ುರಿಯಂದಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ರುಬಿುಕ್ೊಳಿಳ 
 ಅದಕ್ೆ ಉಪುು ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಮೊಸರಿಗ್ ಬ್ರ್ಸಿ  
 ಪುಟ್ಟ ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ತ್ುಪುದ ಒಗೆರಣ್ ಮಾಡಿ ಮಿಶಿಣಕ್ೆ ಬ್ರ್ಸಿ, ಉಣಬಡಿಸಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ್ಸಿಪಿಪಗಳಿಗ್ www.sugamakannada.com ಗ್ ಭ್ೀಟಕ್ ಡ್. 
 

 

 

ರ್ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ್  

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿದು 
ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪಪಣೇ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದ್ 

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಪಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿರ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡುತ್ರತರಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತ್ತರ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮ್ತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ  ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 
 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ್ೈಪ್ 
ಮಾಡ್್ ೀದು ಹ್ೀಗ್ 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

ಕಂಠಪಪತ್ರೇ ಕುಡಿದು ಚರಂಡಿಯಲಿಿ ಬಿದದ ಕುಡುಕ. ಮ್ಳ ,್ 
ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಎಲಾಿ ಬಡಿದರೊ ನಿಶ್ ಇಳಿಯದ ಕುಡುಕ ಹ್ೇಳಿದ 
"ರ್ೇವರ್ೇ ಏನ್ಪು ನಿನ್ನ ಲಿೇಲ್,ಮ್ಳ  ್ಬರಸ್ಟ್ೊೇನ್ೊ ನಿೇನ್, ಮೊೇರಿೇಲ್ 
ಬಿೇಳೂ್ ಿೇನ್ೊ ನಿೇನ್, ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ಗ್ಸ್ಟ್ೊೇನ್ೊ ನಿೇನ್" 

ಗುಂಡ:ನಿಮ್ೊಮರಲಿ ಿಎಷ್ುಟ ಹುಡುಗಿಯರಿರಾದರ್? 

ಪಾಂಡು: ನ್ಮ್ೊಮರಲಿ ಿಎಲಾಿ ಹುಡುಗಿೇರು ಸುಮಾರಾಗಿರಾದರ್. 

ಇದ್ೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ 

೧. ಭೊಪಟ್ 

೨. ರ್ೊೇಣಿ 

 

೧. ಪಿಪಂಚದಲ್ಿೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಕುಟ್ುಂಬ ಯಜನ್ ಸಂಸ್ಟ್ಿ ಸ್ಟಾಿಪ್ಪಸಿದ 
ಅರಸರು ಯಾರು? 

 

೨. ಕನ್ನಡದಲಿಿ ರ್ೊರ್ತ್ರರುವ ಮೊದಲ ನಾಟ್ಕ ಯಾವುದು? 

 

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೯ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತತಷು್ ಹಾಸಯಕ್ಕ ಭ್ೀಟ  ಕ್ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

 

ನ್ಲಿ ಇವ ಬಹನ್ಂದು 
ಮೊಲ್ಿ ಮ್ುಡಿದಿಹ್ ಇಂದು  
ಇಲ್ಿ ಈಗಲ್ ಬಂದು  
ಬ್ಲಿವಡಗಿಹ ಸಿಹಿ ಸ್ಟ್ೊಲಿ ನ್ುಡಿಯುವನ್ೇ 
 

ಹರಳಿನ್ುಂಗುರವ ಬ್ರಳಿಗಿಟ್ಟ  
ಸರಳ್ ಸರವೊಂದ ಕ್ೊರಳಿಗಿಳ್ಬಿಟ್ಟ  
ಹಳ್ದಿ ಸಿೇರ್ಯನ್ುಟ್ಟ 
ಹ್ೊಳ್ವ ಬಳ್ಗಳ್ನ್ೊ ತ್ೊಟ್ಟ; 
ಬಳಿ ಸ್ಟ್ಳ್ರ್ರ್ಗ್ ಎರ್ಯನ್ು ಕ್ೊಟ್ುಟ  
ದುಗುಡ ಕಳ್ಯುವನ್ೇ 
 

ಸತ್ರ ಪತ್ರ ಸುತ್ರ ಜಗರ್ೊಳೂ್ಂರಾಗಿ 

ಮ್ತ್ರಯಿಟ್ುಟ ಜಗಪತ್ರಯಳ್ಗಿವನ್ು  
ಜತ್ನ್ ಮಾಡುತ್ ನ್ನ್ನ  
ಜಿೇವನ್ ಪಥದಲಿ ಿ

ಅತ್ರ ಮಾಡರ್ೇ ಎಲು,ಿ ನ್ನ್ೊನಡನ್ ಎಂರ್ಂದು  
ಜ್್ೊತ್ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ನ್ಡ್ಯುವನ್ೇ 

ರಚನ್: ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲ್ೈಡ್) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ಕ್ಲಸದ ಕಸವು ಕಲುನಾ ಲ್ೊೇಕವ ಕಬಳಿಸಿರಾಗ 

ಕ್ೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಯಲು ಬಾ! 
ಕಣ್ಣವ್ಯಿಕೆರ್ ಕಂಪಪಾಟ್ರ್ ಕಂಡ ಕಂಗಳಿಗ್ 
ಕನ್ಸ ಕಾಮ್ನ್ಬಿಲುಿ ತ್ೊೇರು ಬಾ! 
 

ಹ್ೊಟ್ಟಪಾಡಿನ್ ಹ್ೊಡ್ತ್ಕ್ೆ ಸಿಕ್ಲೆದ ಹೃದಯಕ್ೆ 
ಹಿತ್ವಾದ ತ್ಂಗಾಳಿಯಂತ್ ಬಾ! 
ವಾರವಡಿೇ ವಲವಲನ್ ಒರಾದಡುತ್ರತದದ ಮ್ನ್ಕ್  
ವಾರದ ಕ್ೊನ್ಯಲಿ ಿವರವಾಗಿ ಬಾ! 
 

ಜಿೇವನ್ ಜ್್ೊೇಕಾಲಿ ಜಿೇಕುವವರಿಲಿರ್  
ಜಡವಾದ ಜಿೇವಕ್ೆ ಜ್್ೊೇಗುಳ್ ಹಾಡಲು ಬಾ! 
ಏಕಾಂತ್ದಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏರುಪ್ೇರಾದ ಬದುಕ್ಲಗ್  
ಏಳಿಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಲು ಬಾ! 
 

ರಚನ್: ಅಮರ್ ದ್ೀವ್ಧರ್ ಎಸ್ಟ, ಬ್ಂಗಳೂರು  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ವಶ್ಲೀಷಣ್ ಅಮೆೀರಿಕನ್ ಪರಜಾಪರಭುತವ! ನಾಗ್ೇಂದಿ 
ಅನ್ಂತ್ಮ್ೊತ್ರೇ 

ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಿಜ್ಾಪಿಭುತ್ಿ ಎಂರ್ೊಡನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾದರಿ ಪಿಜ್ಾಪಿಭುತ್ಿ ಅಥವಾ ಸಂವಧ್ಾನ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯಬ್ೇಕ್ಲಲಿ. ಇಲಿಿ ನಾನ್ು 
ಪಿಸ್ಟಾತಪ್ಪಸುತ್ರತರುವುದು ಸೊಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿರುವ ಅಮೆೇರಿಕಾ ತ್ನ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಹಾಗ್ ಇತ್ರ ರಾಷ್ರಗಳ್ು ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕು ಎಂದು ಪಿತ್ರಪಾದಿಸುವುದರ ಬಗ್ ೆ
ಹಾಗು ಅದನ್ನೇ ಡ್ಮಾಕಿಸಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುವುದರ ಬಗ್ೆ.  

 

ಸದಾಕ್ೆ ಬಹಳ್ ಪಿಸುತತ್ವಾದುದು ಇರಾಕ್ , ಆಫಾಾನಿಸ್ಟಾತನ್ ಹಾಗು ಉಕ್ಿೇನ್ ರ್ೇಶಗಳ್ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ ಮ್ತ್ುತ ಈ ರ್ೇಶಗಳ್ ವಷ್ಯದಲಿಿ ಅಮೆೇರಿಕಾದ 
ನಿೇತ್ರಯ ಬಗ್ೆ.  

 

ಇರಾಕ್ ರ್ೇಶದ ವಷ್ಯಕ್ೆ ಬಂದರ್, ಅಮೆರಿಕಾ ೨೦೦೩ ರಲಿ ಿ ನ್ಡ್ಸಿದ ಧ್ಾಳಿಗ್ ಮ್ೊಲಘೊೇಷ್ಟತ್ ಕಾರಣ ಎಂದರ್, ಇರಾಕ್ ತ್ನ್ನ ಬಳಿ 
ಮಾರಣಾಂತ್ರಕವಾದ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕ ಮ್ತ್ುತ ಜ್್ೈವಕ ಆಯುಧ್ಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರ್ ಎಂದು. ಅಲಿರ್ ಇರಾಕಲಿ ಿ ಸರಾದಮ್ರ ಆಡಳಿತ್ ಕ್ೊನ್ಗಾಣಿಸುವುದು. 
ಆದರ್ ಅಮೆೇರಿಕಾ, ಮೊದಲ ಕಾರಣವನ್ುನ ಮಾರಣಾಂತ್ರಕ ಅಸರಗಳ್ು ಸಿಗದಿದದಕಾೆಗಿ ಹಿಂದಿಕ್ಲೆ, ಸರಾದಂರ ದುರಾಡಳಿತ್ ಕ್ೊನ್ಗಾಣಿಸಿ ಇರಾಕ್ಲಗರನ್ುನ 
ಸಿತ್ಂತ್ಿಗ್ೊಳಿಸುವುದು ಮ್ುಖಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನ್ಾರ್ೇಶದ ವಚಾರದಲಿಿ ತ್ಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಕ್ೊನ್ಗೊ ಯಾವುರ್ೊೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ೆ ಸರಾದಂರನ್ುನ 
ಗಲಿಿಗ್ೇರಿಸಿರಾದಯಿತ್ು.  

 

ಇದಲಿರ್ ಕ್ಲವು ಅಘೊೇಷ್ಟತ್ ಕಾರಣಗಳ್ಲಿಿ ಇರಾಕ್ಲನ್ ತ್ೈಲಸಂಪತ್ರತನ್ ಮೆೇಲ್ ಹಿಡಿತ್ ಸ್ಟಾಧಸುವುದು. 
ಏಕ್ಂದರ್ ತ್ೈಲದ ಮೆೇಲ್ ಹಿಡಿತ್ವರುವವರು ಪಿಪಂಚದ ಆರ್ಥೇಕ ನಾಯಕರಾಗುವರ್ಂದು. ಇರಾಕ್ ೨೦೦೩ 
ರಲಿಿ ಪಿಪಂಚದ ಶ್ೇ ೨೫  ರಷ್ುಟ ತ್ೈಲ ಉತಾುದಿಸುತ್ರತತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಪಿಪಂಚದ ಶ್ೇ೬೦ ತ್ೈಲ ನಿಕ್ಷ್ೇಪವನ್ುನ 
ಹ್ೊಂದಿದದಲಿರ್, ರ್ೇಶದ ಶ್ೇ ೯೦ ರಷ್ುಟ ಅನ್ಿೇಷ್ಣ್ಯಾಗಿರಲಿಲಿ.  ಸ್ಟೌದಿ ಅರ್ೇಬಿಯಾ ನ್ಂತ್ರದ ಸ್ಟಾಮ್ಥಾೇದಲಿಿ  

ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾನಿ್ದಲಿಿತ್ುತ. ಇದಕ್ೆ ಪಪರಕವಾಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಪಿಪಂಚದ ಅತ್ರ ಹ್ಚುು ತ್ೈಲ ಆಮ್ದು ಮಾಡುವ ರ್ೇಶ. ೧೯೯೯ ರಲಿಿ ಇರಾನ್ ಮ್ತ್ುತ 
೨೦೦೦ ದಲಿಿ ಇರಾಕ್ ತ್ೈಲ ವಹಿವಾಟ್ನ್ುನ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗ್ ಪಯಾೇಯವಾಗಿ ಯುರ್ೊೇ ವನಿಮ್ಯದಲಿಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಸಿದರು.  
ಮ್ುದಿಿತ್ವಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರಿಗ್ ಬ್ಲ್ ಇಲಿರಾಗಿ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಆರ್ಥೇಕ ಸಂಕಟ್ವನ್ುನ ಎದುರಿಸಬ್ೇಕಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಇರ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ೨೦೦೩ ರಲಿ ಿ
ಇರಾಕ್ಲನ್ ಮೆೇಲ್ ಧ್ಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. ಮಾರಕಾಸರದ ಕಾರಣವ್ೇ ಪಿಮ್ುಖವಾಗಿದದರ್ ಅಣಿಸರ ಹ್ೊಂದಿದ ಭಾರತ್, ಪಾಕ್ಲಸ್ಟಾತನ್ ಹಾಗು  ಅಣಿಸರದ 
ಅನ್ುಮಾನ್ವರುವ ಇರಾನ್ ಮ್ತ್ುತ ಉತ್ತರ ಕ್ೊರಿಯಾ ಮೆೇಲ್ೇಕ್ ಧ್ಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲಿ?.  ಅಲಿರ್ ಧ್ಾಳಿಯ ನ್ಂತ್ರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಟ್ೇನ್ ಇರಾಕ್ಲನ್ ತ್ೈಲ 
ಮ್ಂತಾಿಲಯವನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಹತ್ೊೇಟ್ಟಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು, ಆರಕ್ಷಣ್, ಇರಾಕ್ ಸ್ಟ್ೇನ್  ಎಲಿವನ್ುನ ವಜ್ಾಗ್ೊಳಿಸಿ ರ್ೇಶದ ಅಧ್್ೊೇಗತ್ರಗ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು. 

 

ಧ್ಾಳಿಯ ಸಮ್ಯ ಇದದ ಕಾರಣವನ್ುನ ಸ್ಟಾಬಿೇತ್ುಪಡಿಸಲಾಗದಿರಾದಗ, ಸರಾದಂರ ಆಡಳಿತ್ವನ್ುನ ದೊರಲಾಯಿತ್ು ಮ್ತ್ುತ ಸರಾದಂರನ್ುನ ಬಂಧಸಿ 
೧೯೮೨ ರಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ೧೪೮ ಜನ್ರ ಹತ್ಾಗ್ ಕಾರಣರ್ಂದು ಗಲಿಿಗ್ೇರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಸರಾದಮ್ ಒಬು ಸವಾೇಧಕಾರಿಯಾಗಿದದರೊ ಅವರ ಕಾಲದಲಿಿ ಆದ 
ಹತ್ಾಗಳ್ಷ್ುಟ ಮ್ತ್ುತ ಅಮೆೇರಿಕ ಧ್ಾಳಿಯಿಂರಾದ ಸ್ಟಾವುನ್ೊೇವುಗಳ್ಷ್ುಟ? ಧ್ಾಳಿಯ ಸಮ್ಯ ಇಲಿದ Shi'ites ಮ್ತ್ುತ  Sunnis ಕಾರಣ ಮ್ತ್ುತ ವವಾದ 
ಹಾಗು ಹಿಂಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲಾಿ  ಮಿೇಡಿಯಾಗಳ್ಲೊಿ ಸಹ ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಪಿತ್ರ ಘಳಿಗ್ ಮಿಂಚುತ್ರತರ್. ಇದು ಅಂದಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ತ್ಪುನ್ುನ ಮ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ೇರ್ಯ 
ರೊಪ  ಕ್ೊಡುವ ಹುನಾನರವ್ೇ?   

 

ಸರಾದಂಗ್ ೧೪೮ ಜನ್ರ ಹತ್ಾಗ್ ಗಲಾಿದರ್ ೧೧ವಷ್ೇಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಯುತ್ರತರುವ ಇರಾಕ್ಲನ್ ಸ್ಟಾವರಾರು ಜನ್ರ ಹತ್ಾಗ್ ಜವಾಬಾದರಿ ಯಾರು? 

ಧ್ಾಳಿಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಇರಾಕ್ಲನ್ ನಿಧ್ಾೇರ ಬ್ೇಕ್ಲರಲಿಲಿ. ಆದರ್ ಈಗ ಇರಾಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಪಾತ್ಿದ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದರ್ ಇರಾಕ್ ಸಕಾೇರದಿಂದ  
ಸರಿಯಾದ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಯೇಜನ್  ಬ್ೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಅಲಿಿನ್ ಸಕಾೇರದ ಜವಾಬಾದರಿ ಎಂದು ಧ್ಾಳಿ ನ್ಡ್ಸಿ ಇದುವರ್ಗೊ ಸ್ಟಾವು ನ್ೊೇವಗ್ ಕಾರಣರಾದ 
ಅಮೆರಿಕಾದ  ಉತ್ತರ ಎಷ್ುಟ ಸಮ್ಂಜಸ? 

 

ಅಮೆೇರಿಕಾ ಪಿಕಾರ ಪಿಜ್ಾಪಿಭುತ್ಿ ಎಂದರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರ್? ಅಂದರ್ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಹಾಗ್ ಇರುವುರ್ೇ ಪಿಜ್ಾಪಿಭುತ್ಿವ್ೇ? ಪಿಪಂಚದ 
ಸ್ಟಾವೇಭೌಮ್ತ್ಿ ಸ್ಟಾಧಸಲು ಇರ್ೇ ರಾರಿಯೇ? ಯೇಚಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ ನಿೇವ್ೇ ಹ್ೇಳಿ.  

 

ಮಾಹಿತ್ರಯುಕತ ಉಪಯುಕತ ಕ್ೊಂಡಿಗಳ್ು  
 

http://iraquna2.blogspot.com.au/2005/06/why-did-america-invade-iraq.html 

http://www.theguardian.com/world/2004/jul/28/iraq.usa 

http://www.popularsocialscience.com/2012/10/25/why-did-the-united-states-invade-iraq-in-2003-2/ 
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ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜುಲ್ೈ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ್್ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ) ಜ ನ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ 
ನ್ಮ್ಮ ಧ್ನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ 

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶ್ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ಬ.ಆರ್. ವ್ತಸಲ್ ದಾವರಕನಾಥ್ , ಕ್.ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣಸಂದರ, ಕಾಯನ್ೆರ 

 ರಾಘವ್ೀಂದರ ಮ ತಯ, ಬ್ಂಗಳೂರು  

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವ್ದ್ಹಲಿ 

 ಚಂದ್ದರಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ  

 ಶ್ರೀಲ್ಕ್ಷಿಿ ಗಾಯತರ ಪರಕಾಶ್, ಬ್ಂಗಳೂರು  

 ರ್ೀಖ ರ್ಶ್ಕಾಂತ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ಗಿೀತ ಪರಸಾದ್ , ಅಡ್ಲ್ೀಡ್ 

 
 

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

 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯೇಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂರ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅರ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಜ ನ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿರ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅರ್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ೆ ಅಥೇಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜ್ಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 
1. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗದ ಸಣಣವರಲಿ, ಹ್ಸರಾಂತ್ ನಿರ್ೇೇಶಕ. ಇವರು ಈಗಿಲಿ  

       
2. ನ್ೇತ್ಿಧ್ಾರ್ ಹರಿಸುವ ತ್ರಕಾರಿ 

   
3. ನಿರ್ಿಯಲಿಿ ಶಬದ ಜ್್ೊೇರಾಗಿರ್ 

   
4. ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕ್, ಪರಸತ್ರ ಬಯಕ್ಯ ಸಂಹಾರದ ಕಥ್? 

    
5. ಕನಾೇಟ್ಕ ಮ್ತ್ುತ ಹಿಂದುಸ್ಟಾಿನಿ ಇವ್ರಡೊ... 

   
ಮೆೇಲಿನ್ ಆಯದ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ನಿಗೊಢ ಪದ ಹುಡುಕ್ಲ 

ಕನ್ನಡದ ವೇರಯೇಧ್  
      

 

 

ರಚನ್: ಪುಷ್ು ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

15 – 8 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಕನ್ಸಿನ್ಂತಾಗಿರುವ ಇಪುತ್ೈದು ವಷ್ೇಗಳ್ ಹಿಂದಿನ್ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಯ ವವರಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ಯುತಾತ ಹ್ೊೇದಂತ್, ನ್ನ್ಗ್ೇ ಅರಿವಲದಿಂತ್ 
ಅನ್ೇಕ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ು ಕಣಣಮ್ುಂರ್ ಇಂದು ನ್ನ್ನ  ನ್ಡ್ದಂತ್ ನಿಚುಳ್ವಾಗಿ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್ ಬಂದಿದದವು. ನಾನ್ೊ, ನ್ನ್ನಣಣ ಬರ್ದಿಟ್ಟಟದದ ದಿನ್ಚರಿಗಳ್, 

ಅರ್ಷ್ಟನ್ಯ ಸ್ಟಾರಿಯೇ, ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಓದಿರ್. ಊರಿಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡಿ ನ್ನ್ನಣಣನ್ೊಡನ್ ಅನ್ೇಕ ವಷ್ಯಗಳ್ ಕುರಿತ್ು ಚಚಿೇಸಿರ್. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ನ್ನ್ಗ್ೇ ಅರಿವಲಿದಂತ್, ಚಿಲುಮೆಯ ರೊವಾರಿಗಳ್ ಸತ್ತ್ ಪೊಿೇತಾಿಹ, ಮ್ನ್ಯವರ, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ಲತಗಳ್ೂ ಬ್ರ್ತ್ು, ಎರಡನ್ಯ ಬಾರಿಗ್ ನ್ನ್ನ 
ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪಯಣ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದ ರೊಪದಲಿ ಿ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು. ಎರಡು ಕಂತ್ರನ್ಲಿಿ ಬರ್ಯಬಹುರ್ಂದುಕ್ೊಂಡಿದುದ ಏಳ್ಂಟ್ು ಕಂತ್ುಗಳಾಯಿತ್ು. 
ಮ್ುಗಿಸುವಾಗ  ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಪಯಣವ್ೇ ಮ್ುಗಿದುಹ್ೊೇಯಿತ್ೇನ್ೊೇ ಎನ್ುನವಷ್ುಟ ಬ್ೇಸರವಪ ಆಯಿತ್ು. ಈಗ ನ್ನ್ನ ಪಯಣದಿಂರಾಚ್ಗಿನ್ ಕ್ಲವು 
ವಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಳಿ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯನ್ುನ ಮ್ುಗಿಸುತ್ತೇನ್. 

 

“ದುಡುು ಉಳಿಸಕ್ಕ ಸ್ೈಕಲ್ ನಲಿಲ ಹ್ ೀಗಿತೀರಾ?” ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಜನ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಕ್ೇಳಿದ ಪಿಶ್ನ ಇದು.  
“ರ್ಹಲಿ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ಂದರ್ ಅಷ್ೊಟಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡಬ್ೇಕಾ, ಚ್ನಾನಗಿ ದುಡುಡ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಮೆೇಲ್ೇ ಹ್ೊೇದರಾಯತಲಿವಾ!”. ಅಂದರು ಕ್ಲವರು. 

ನ್ಮ್ಗಾದ ಖಚುೇ  ಕ್ೇಳಿ, “ ಆ ಪಾಟ್ಟ ದುಡುಡ ಸುರಿದು, ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಅಂಥಾ ಹುಚುು ಯಾಕ್ೊ,  ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ೇಿನ್ ನ್ಲ್ಿೇ 
ಆರಾಮ್ವಾಗಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಬರಬಹುದಿತ್ತಲಿವಾ!” ಎಂದರು ಮ್ತ್ೊತಂದಷ್ುಟ ಜನ್. 

ಹ್ೊರಟ್ು ಕ್ೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿಲ,ಿ ಆಗಲ್ೇ ರಾರಿಯಲಿಿ ಸಿಕೆ ಒಬು ರ್ೈತ್, ನಾವು ರ್ಹಲಿಗ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತರ್ದೇವ್ 
ಎಂರಾಗ, ಬಿದುದ ಬಿದುದ ನ್ಗುತಾತ, “ನ್ಗಸ್ಟಾರ ಮಾಡಬ್ೇಡಿ ಬುದಿದ, ದಿಟ್ ಹ್ೇಳಿ ಎಲ್ೊಿೇಯಿತೇರಾ ಅಂತ್”, ಎಂದು ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಹುಚುರಂತ್ ನ್ೊೇಡಿದ. 
ಅರಾದ ಮೆೇಲ್ ನ್ಮ್ಮಣಣ, “ನಾವು ರ್ಹಲಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತರ್ದೇವ್ಂದು ನಿೇನ್ು ಯಾರ ಬಳಿಯೊ ಈಗಲ್ೇ ಕ್ೊಚಿುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಡ” ಎಂದು ಆರ್ೇಶ್ಸಿದ. 

 

ದುಡುು ಉಳಿಸುವ್ ಪರಶ್ಿ: ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪಿವಾಸಕ್ೆ ನ್ಮ್ಗ್ ಅಂದು ಆಗಿದದ ಖಚುೇ ಒಬ್ೊುಬುರಿಗೊ ನಾಲುೆ ಸ್ಟಾವರ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ್ಲೊ 
ಹ್ಚುು. ನ್ಮ್ಮ  ಪಿವಾಸದ ವ್ಚುವನ್ುನ ಭರಿಸಿರ್ಂದು ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿಯೊ ಹ್ೊೇಗಿರಲಿಲಿ, ಸಂಪಪಣೇ ನ್ಮ್ಮರ್ೇ ಖಚುೇ. ನಾವು 
ಉಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದುದದೊ ರಾರಿಯಲಿಿ ಸಿಗುತ್ರತದದ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗಳ್ಲಿಿ.  ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗ್ ೩೦ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ಲವು ರ್ೊಡಡ 
ಊರುಗಳ್ಲಿ ಿರಾತ್ರಿಗ್ ೧೨೦ ರೊಪಾಯಿಗಳ್ ವರ್ವಗೊ ಕ್ೊಟ್ಟಟರ್ದವು.   

ಊಟ್ ತ್ರಂಡಿಗೊ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಖಚಾೇಗುತ್ರತತ್ುತ.  ನಾವು ಪಡುತ್ರತದದ ಶಿಮ್ದಿಂರಾಗಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಹಲವು ಸಲ ಊಟ್ 
ಒಂದು ಕಡ್ ಸರಿಹ್ೊೇಗಲಿಲಿವ್ಂದರ್, ಕೊಡಲ್ೇ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಕಡ್ ತ್ರನ್ುನತ್ರತರ್ದವು. ಪರ್ೊೇಟ್, ಸಿಹಿತ್ರಂಡಿಗಳ್ು, ಕಾಫ, ಟ್ಟೇ, ಹಾಲು ಗಳ್ನ್ುನ 
ಯಥ್ೇಚಛವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇವಸುತ್ರತರ್ದವು. ರ್ಹಲಿಯಲಿಂತ್ೊ ನ್ಮ್ೊಮರಿನ್ ಊಟ್ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಂಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಹ್ಸರಿರುವ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗಳಿಗ್ಲಾಿ 
ನ್ುಗಿೆರ್ದವು. 

ಮೊದಲ್ೇ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ು,  ಉತ್ತರಕ್ೆ ಹ್ೊೇದಂತ್ಲಾಿ ರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ಕ್ೊರ್ಯುವ ಚಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲವು ಕಡ್ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗಳ್ಲಿಿ  
ಹ್ಚಿುನ್ ದುಡುಡ ಕ್ೊಟ್ುಟ ರಜ್ಾಯಿಗಳ್ನ್ುನ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕಾಗುತ್ರತತ್ುತ. 

ಹಿೇಗ್ಲಾಿ ಇರಲು ದುಡಡನ್ನಲಿಂಿದ ಉಳಿಸುವುದು. 
 

ಸ್ೈಕಲ್ ಮೆೀಲ್ ಹ್ ೀಗುವ್ುದ್ ಂದು ಹುಚುು: ಹೌದು, ಏರ್ೊೇಪ್ಿೇನಿನ್ಲ್ೊಿೇ, ರ್ೈಲಿನ್ಲ್ೊಿೇ ಹ್ೊೇಗಿ, ಇಷ್ಟೇ ಖಚಿೇನ್ಲಿ,ಿ  ಇನ್ೊನ ಬ್ೇಗ  ಈ ಎಲಿ 
ಊರುಗಳ್ನ್ೊನ ಇನ್ೊನ ಚ್ನಾನಗಿ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದಿತ್ುತ.  ಆದರ್  ಇಪುತ್ೈದು ವಷ್ೇಗಳಾದ ನ್ಂತ್ರವಪ, ಇಂದು ನಾನ್ು ಈ ರಿೇತ್ರ 
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ಹರ್ದೇನ್ೊ ಇರುತ್ರತರಲಿಲಿ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ,ಿ ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಕಡ್ ನಿಂತ್ು, ಪಿಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಆಸ್ಟಾಿದಿಸುತ್ರತರ್ದ. ರಾರಿಯುದದಕೊೆ ಕಾಣುತ್ರತದದ ವವಧ್ ರಿೇತ್ರಯ ಬ್ಳ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಹತ್ರತರ ಹ್ೊೇಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲಿಿನ್ ರ್ೈತ್ರನ್ುನ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿ ವಷ್ಯ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತರ್ದ. ಬ್ಳ್ದಿರುತ್ರತದದ ಹಣುಣಗಳ್ು, ಕಬುು, ಕಬಿುನ್ ಹಾಲುಗಳ್ನ್ುನ 
ರ್ೈತ್ರು, ವಶಾಿಸದಿಂದ ನಿೇಡಿದರ್, ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸುತ್ರತರ್ದವು. ವವಧ್ ಪಿರ್ೇಶದ ಜನ್ತ್ಯ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಹತ್ರತರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ರತರ್ದವು. 
ಮಾಲಿಕ್ಯಲಿಿ ನಾನ್ು ಬರ್ದಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಮ್ನ್ ಮಿಡಿಯುವ ಸನಿನವ್ೇಶಗಳ್ ಅನ್ುಭವಗಳ್ಂತ್ೊ,  ರ್ೈಲು, ವಮಾನ್ಗಳ್ಲಿ ಿ ಖಂಡಿತ್ 
ರ್ೊರ್ಯುತ್ರತರಲಿಲಿ. ಜಗತ್ರಸಿದಧವಾದ ತಾಜ್ ಮ್ಹಲ್, ರ್ಹಲಿಯ ಭವನ್ಗಳ್ು, ಜಯಪುರ್, ಉದಯಪುರಗಳ್ ಅರಮ್ನ್ಗಳಿಗಿಂತ್ಲೊ 
ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ಳ್ಯುವ,ಆದರ್ ಹ್ಸರು ಮಾಡದ ಅನ್ೇಕ ಸಿಳ್ಗಳಿರ್ಯಂದರಿವಾಯಿತ್ು. ನ್ಮ್ಮ ರ್ೇಶದ ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಯ ಪಾಿಕೃತ್ರಕ ಸ್ಟೌಂದಯೇ, 

ಹವಾಮಾನ್, ಭೌಗ್ೊೇಳಿಕ ವ್ೈವಧ್ಾತ್ಗಳ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತ್ು.    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಅನುಭವ್ ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 
ನ್ನ್ಪ್ಪನ್ ಪಯಣ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೮ 

ನಾಗಶ್ೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲಿಲ ಕ್ೈಗ್ ಂಡ್ದಿ “ಸ್ೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನುಭವ್ ಲ್ೀಖನದ ಕ್ ನ್ಯ ಕಂತು ... 
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ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿ ಿಹ್ೇಳ್ುವುರಾದರ್ ಯಾವುರ್ೇ ವರಾಾಲಯದಲೊಿ ಕಲಿಸದ ವಷ್ಯದಲಿಿ ಪದವ ಪಡ್ದಂತಾಯಿತ್ು. 
ಈಡ್್ೀರಿದ ಬ್ಯಕ್: ಈ ಲ್ೇಖನ್ ಮಾಲ್ಯ ಆರಂಭದಲಿಿ ಬರ್ದಿರ್ದ, ಹರಿರಾಿರದ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ೇವಯ ಮ್ಂದಿರದಲಿ,ಿ ಮ್ುಂರ್ೊಂದು ದಿನ್, ನ್ನ್ನ 
ತಾಯತಂರ್ಯರನ್ುನ ಹಿಮಾಲಯದ ಯಾತ್ಿಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬರುವ ನಿಧ್ಾೇರ ಮಾಡಿರ್ದನ್ಂದು. ಸುಮಾರು ಎರಡೊವರ್ ವಷ್ೇಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ಆ 
ಬಯಕ್ಯನ್ುನ ಈಡ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡ್. ಮೆೇ ೧೯೯೧ ರಲಿಿ ಅವರನ್ುನ ಬದರಿ, ಕ್ೇರಾರ, ಕಾಶ್, ಗಯಾಗಳಿಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿಬಂರ್. ಆಗ 
ಅವರಿಗಾದ ಆನ್ಂದ ಕಂಡು, ನ್ನ್ನ ಜನ್ಮ ಸ್ಟಾಥೇಕವ್ನಿಸಿತ್ುತ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇದುವ್ರ್ವಗ  ನನಿಣಣನಿಗ್ ತಳಿಸದ ವಷಯ: ಉದಯಪುರಕ್ೆ ಬಂರಾಗ ನ್ಮ್ಮ ಕಾಾಮೆರಾ ಕ್ಟ್ುಟಹ್ೊೇಯಿತ್ಂದು ತ್ರಳಿಸಿರ್ದೇನ್. ನ್ನ್ನಣಣನಿಗಂತ್ೊ 
ಸಂಗಾತ್ರಯೇ ಇಲಿವಾದಂತಾಯಿತ್ು. ಅವನಿಗ್ ವಪರಿೇತ್ ಫೇಟ್ೊ ತ್ಗ್ಯುವ ಹುಚುು. ತ್ುಂಬಾನ್ೇ ಬ್ೇಜ್ಾರು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ. 
ಬ್ೇರ್ೊಂದು ಕಾಾಮೆರಾ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕ್ಂದರ್, ಹಣದ ಬಗ್ೆಯೊ, ಎಚುರವಹಿಸಬ್ೇಕ್ಲತ್ುತ. ಸರಾಸರಿ ದಿನ್ಕ್ೆ ಇಷ್ುಟ ಎಂಬಂತ್ ಖಚುೇ ಲ್ಕೆ 
ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು, ದುಡುಡ ಬಳ್ಸುತ್ರತರ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಬಳಿ ಹ್ಚಿುನ್ರ್ೇನ್ೊ ಹಣವರಲಿಲಿ. ತ್ುತ್ರೇನ್ ಸಮ್ಯಕ್ಲೆರಲಿ ಎಂದು ಅನ್ಾತಾ ಖಚೊೇ 
ಮಾಡುತ್ರತರಲಿಲಿ. 

“ಇನ್ೊನಂದು ಐನ್ೊರು ರೊಪಾಯಿಗಳಿದಿದದದರ್ ಒಂದು ಕಾಾಮೆರಾ ಕ್ೊಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ುತ” ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಸಲ 
ಪ್ೇಚಾಡಿಕ್ೊಂಡ. ನಾನ್ೊ ಹೌರ್ಂದಿರ್ದ. 

ಆದರ್ ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ರ್ಹಲಿಯಲಿ ಿ ನ್ನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಎಂ.ಡಿ ಕ್ೊಟ್ಟಟದದ ೧೨೦೦ ರೊಪಾಯಿಗಳಿತ್ುತ. ಆದರ್ ನಾನ್ದನ್ುನ ಬಳ್ಸಲು 
ಸಿದಧನಿರಲಿಲಿ. ಏಕ್ಂದರ್ ಅದನ್ುನ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿಧ್ೇರಿಸಿರ್ದ, ಬಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟರ್ ಅಷ್ುಟ ದುಡುಡ ಮ್ತ್ತ 
ಹ್ೊಂದಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್?   

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
 

 

ಗೊಟ್ಟ ಬಳಿ ನ್ೊೇಡಿದ ಸೊಯಾೇಸತಮಾನ್  ರಾರಿಯಲಿಿ ಕಂಡ ಹಚು ಹಸಿರಿನ್ ಗರ್ದ 

ಡ್ೈರಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ುಟ ಪುಟ್ಗಳ್ು  
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ಆ ದುಡುಡ ನ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟಾಲದಂತ್ ಅನಿನಸುತ್ರತತ್ುತ. ಕಾಾಮೆರಾಗಿಂತ್ಲೊ ತ್ುತ್ರೇನ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯೇನಾದರೊ ಬಂದರ್ ಬಳ್ಸಬಹುರ್ೇ ವನ್ಹ, ಬ್ೇರ್ 
ಕಾರಣಗಳಿಗ್ ಬಳ್ಸಲು ನ್ನ್ಗ್ ಇಷ್ಟವರಲಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಹ್ಚಿುನ್ ಹಣವರ್ಯಂಬ ವಷ್ಯವನ್ುನ ನ್ನ್ನಣಣನಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಲಿಲಿ. 
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಬಂದ ನ್ಂತ್ರ ನ್ಮ್ಮ ಎಂ.ಡಿ. ಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಹ್ೊೇರಾಗ, ಅವರು “ಅದನ್ುನ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಕೆಕ್ೆ ಬರ್ದು ಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತೇನ್, 
ಒಂದು ಪತ್ಿ ಬರ್ದು ಕ್ೊಟ್ುಟಬಿಡು, ಆ ಹಣ ನಿೇನ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊೇ” ಎಂದರು!! 
ಹಿೇಗಾಗುತ್ತ ಅಂತ್ ಅನಿನಸಿದಿದದದರ್ ಕಾಾಮೆರಾ ಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತೇನ್ೊೇ ಅನ್ುನಸುತ ಆವಾಗ! ಇನ್ುನ ಈ ವಷ್ಯನ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳಿರ್ಿ ನ್ಮ್ಮಣಣನಿಂದ 
ಬ್ೈಸಿಕ್ೊಳೂ್ ಳೇದು ಖಂಡಿತ್ ಅಂತ್ಾೇಳಿ,  ಆ ವಷ್ಯ ಇದುವರ್ವಗೊ ಗೌಪಾವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಹ್ೊೇಗಿತ್ುತ!!. 
 ಹಿರಿಯರ ನುಡ್, ಸಾಹಸದ ಮತ್್ ತಂದು ಮುಖ: ನ್ಮೆಮದುರಿನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿ,ಿ ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ಯವರಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಟಾಗಿದದ ನ್ನ್ನ 
ಆಪತರ್ೊಬುರಿದದರು. ಅವರು ದಿನ್ವಪ ಸಂಜ್್ಯ ವ್ೇಳ ,್ ಅವರ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂರ್ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಿಸುತ್ರತದದರು. ನ್ನ್ಗ್ 
ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು, ಹಿತ್ಚಿಂತ್ಕರಂತ್ ಇದದರು. ನಾವು ಪಿವಾಸ ಹ್ೊರಟಾಗ ಅವರು ಊರಿನ್ಲಿಿರಲಿಲಿ. ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೆೇಲ್, ಎಂದಿನ್ಂತ್ 
ನ್ನ್ೊನಡನ್ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಕುಳಿತಾಗ “ ಅಲಿ, ನಿೇನ್ು, ಗಣ್ೇಶ ಮಾಡಿದುದ, ಸರಿೇನಾ? ಸ್ಟಾಹಸ ಏನ್ೊೇ ಮಾಡಿದಿದೇರ, ಮೆಚುಬ್ೇಕಾರ್ದ, ಆದರ್ 
ಹ್ೊರಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯತಂರ್ಯರ ಬಗ್ ೆಒಮೆಮ ಯೇಚನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ?” ಎಂದರು. ನ್ನ್ಗ್ ಅಥೇವಾಗಲಿಲಿ. ಮ್ತ್ತ ಹ್ೇಳಿದರು “ 

ಇರುವ ಇಬುರು ಗಂಡು ಮ್ಕೆಳ್ೂ ಹಿೇಗ್ ಸ್ಟಾಹಸ ಎಂದು ತ್ರಂಗಳಾನ್ುಗಟ್ಟಲ್, ಸ್ಟಾವರಾರು ಮೆೈಲಿಗಳ್ ದೊರ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೊೇಗಿಬಿಟ್ಟರ್, 
ಅವರಿಬುರೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ೆ ದಿನ್ ನಿತ್ಾ ಎಷ್ುಟ ಕ್ೊರಗಿರಬಹುದು ಯೇಚಿಸಿದಿದೇರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಣಣ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡ ದುಖಃವ್ೇ ಅವರಿಗಿನ್ೊನ ಆರಿಲಿ, ಇನ್ುನ 
ನಿಮ್ಗ್ ಏನಾದರೊ ಹ್ಚುು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದಿದದರ್, ಅವರ ಗತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಇನ್ುನ ಮೆೇಲ್ ಇಂತ್ಹ ಹುಚುು ಸ್ಟಾಹಸಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಬ್ೇಡಿ” 

ಎಂದರು. ಐದು ಮ್ಕೆಳ್ ತ್ಂರ್ಯಾದ ಅವರ ಮಾತ್ುಗಳ್ಲಿದಿದ ಕಟ್ು ಸತ್ಾ, ನ್ನ್ಗಾಗರಿವಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ನಲಿ ಿತ್ಪ್ಪುತ್ಸಿ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವಮ್ೊಡಿತ್ು. 
೩೨ ವಷ್ೇವಾಗಿದದ ನ್ಮ್ಮ ರ್ೊಡಡಣಣ, ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡು ಇನ್ೊನ ಒಂದೊವರ್ ವಷ್ೇಗಳಾಗಿತ್ತಷ್ಟ. ಅದು ನ್ಮೆಮಲರಿಿಗೊ ರ್ೊಡಡ 

ಆಘಾತ್. ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ ತಾಯಿಯರಂತ್ೊ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಹಣಾಣಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದದರು. ಆದರೊ ಯಾವುರ್ೇ ವರ್ೊೇಧ್ ವಾಕತ ಪಡಿಸರ್ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ 
ಕಳ್ುಹಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟಟದದರು. 

ಕನ್ೊೇಲಿನ್ ಬಳಿ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ರಸ್ಟ್ತಬದಿಯಲಿಿ ಕಳ ಳ್ಕಾಯಿ ಮಾರುತ್ರತದದ ಅಜಿಯೆಬುಳ್ೂ ಹಿೇಗ್ೇ ಹ್ೇಳಿದದಳ್ು, “ಅಲಿಪಾು, ನಿೇವ್ೇನ್ೊೇ 
ಸ್ಟ್ೈಕಲು,ಿ ಡ್ಲಿ ಿ ಅಂತ್ಲಾಿ ಊರೊರು ಸುತ್ುತತ್ರತೇರ, ಆರ್ಿ ಮ್ನ್ೇನ್ಲಿ,ಿ ನಿಮ್ಮಪು ಅಮ್ಮ, ಹ್ಂಗ್ ನಿಮ್ಗ್ೊೇಸೆರ ಹಗೊ ಿ ರಾತ್ರಿ ಕಣಿಣಗ್ ಎಣ್ಣ 
ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಕಾಯಿತತಾೇರ್ ಅಂತ್ೇನಾದೊಿ ಯಚ್ನ ಇರಾಾ ನಿಮೆೆ” ಅಂದಿದದಳ್ು. ನ್ಂತ್ರ ಒಂದು ದಿನ್ ನ್ನ್ನಮ್ಮನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿರ್ “ ನಿನ್ಗ್ ಭಯ, 

ಯೇಚ್ನ ಆಗಲಿಲಿವಾ, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕಳ್ುಹಿಸ್ಟ್ೊೇದು ಬ್ೇಡ ಅಂತ್ನಿನಸಲಿಲಾಿ” ಅದಕ್ೆ ನ್ನ್ನಮ್ಮ ಹ್ೇಳಿದುದ, “ ನ್ೊೇಡು ಶ್ೈಲ್ೇಶು, ನಾವು ಬ್ೇಡ 
ಅಂದೊಿ, ಬ್ೇಕೊ ಅಂದೊಿ ನ್ಡ್ಯೇದು ನ್ಡಿತಾನ್ ಇರುತ್ತ, ಹಿೇಗಾಗ್ುೇಕು ಅಂತ್ರರ್ೊೇದದನ್ನ ಯಾರಿಂರಾನ್ೊ ತ್ಪಿಕಾೆಗಲ ಿ ಯಾವದಕೊೆ 
ಹ್ದಿಕ್ೊಂಡು, ಯೇಚ್ನ ಮಾಡ್ೊೆಂಡು ಕೊತ್ಿ  ಏನ್ೊ ಉಪಯೇಗ ಇಲಿ, ಚಿಂತ್ ಮಾಡಿದಷ್ುಟ ನ್ಮ್ಮ ಆರ್ೊೇಗಾ, ನ್ಮ್ಮದಿ ಹಾಳ್ು 
ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿತೇವಷ್ಟ”. 

ಸ್ೈಕಲ್ ಹತುತವ್ುದ್ೀ ಒಂದು ಸಾಹಸ: ಒಂದು ಮೊೇಜಿನ್ ಸಂಗತ್ರಯಂದರ್, ನಾನ್ು ಪಿವಾಸಕಾೆಗಿ ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನಿಂದ ಒಂದು B S A ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ 
ಎರವಲು ಪಡ್ದಿರ್ದ. ಅದು ತ್ುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿತ್ುತ. ಐವತ್ುತ ದಿನ್ಗಳಿಗ್, ಛಳಿ ತ್ಡಯಲ್ಂದು, ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಿದದ ಬ್ಚುನ್ಯ ಬಟ್ಟಗಳ್ು, ಒಂರ್ರಡು 
ಕಂಬಳಿಗಳ್ು ಎಲವಿಪ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಇಬುರದೊ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ರ್ೊಡಡ ರ್ೊಡಡ ಏರ್ ಬಾಾಗುಗಳ ೇ್ ಇದದವು. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ, ರ್ಹಲಿ, ಜ್್ೈಪುರಗಳ್ಲಿ,ಿ 

ಉಡುಗ್ೊರ್ಗ್ಂದು ಕ್ೊಂಡ ಶಾಲುಗಳ್ು, ಸ್ಟ್ಿಟ್ರ್ ಗಳ್ು, ಸಿೇರ್ಗಳ್ು ಬ್ೇರ್. ಅದನ್ುನ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಕಾಾರಿಯರ್ ಮೆೇಲಿರಿಸಿ, ಹಗೆಗಳಿಂದ 
ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಳ್ುಳವುರ್ೇ ದಿನ್ವಪ ಒಂದು ರ್ೊಡಡ ಕ್ಲಸವಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಅವಶಾಕತ್ ಇಲಿದಿದದರ್ ನಾವದನ್ುನ ಇಳಿಸಲು ಹ್ೊೇಗುತ್ತಲ್ೇ ಇರಲಿಲಿಿ. 
 ಹಿಂರ್ ಕಾಾರಿಯರ್ ಮೆೇಲ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಎತ್ತರಕ್ೆ ಕುಳಿತ್ರರುತ್ರತದದ, ಆ ಬಾಾಗಿಗಿಂತ್ಲೊ ಎತ್ತರಕ್ೆ ಕಾಲ್ೇರಿಸಿ, ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಹತ್ುತವುರ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಒಂದು 
ರ್ೊಡಡ ಸ್ಟಾಹಸವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ರತತ್ುತ. ರ್ೇಶವನ್ನಲಾಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಮೆೇಲ್ ಸುತ್ುತತ್ರತದದರೊ, ಪ್ಡಲ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಹತ್ುತವುದನ್ುನ ನಾನ್ು 
ಕಲಿಯಲಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಹತ್ತಲು, ಯಾವುರಾದರೊ ಜಗುಲಿಯೇ, ಮೆಟ್ಟಟಲ್ೊೇ ಇರುವ ಸಿಳ್ ಹುಡುಕುತ್ರತರ್ದ. ಮ್ತ್ೊತ 
ತ್ಮಾಷ್ಯಂದರ್, ಆ ಸಮ್ಯಗಳ್ಲಿಿ, ಸ್ಟ್ೈಕಲಿಿನ್ ಹಿಂಬಾರ ಹ್ಚಾುಗಿ, ಸಮ್ತ್ೊೇಲನ್ ತ್ಪ್ಪು, ಮ್ುಂದಿನ್ ಚಕಿ ಮೆೇಲಕ್ೆತ್ರತಕ್ೊಂಡು, ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ 
ಸಮೆೇತ್ ನಾನ್ೊ ಕ್ಳ್ಗ ಬಿೇಳ್ುತ್ರತರ್ದ. ಆಗ ನ್ನ್ನಣಣ “ ಇವನ್ೊಬು,ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ ಆದುಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಹತ್ೊತೇದ್ ಕಲಿತಲ”ಿ ಅಂತ್ ಬ್ೈಯುತಾತ 
ಸಹಾಯಕ್ೆ ಬರುತ್ರತದದ. 
ಕ್ಲ್ವ್ು ಅಂಕ ಅಂರ್ಗಳು 
ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ತ್ುಳಿದ  ಒಟ್ುಟ ದೊರ = ಸುಮಾರು ೪೫೦೦ ಕ್ಲಲ್ೊೇ ಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳ್ು. ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡ ಸಮ್ಯ = ೪೫ ದಿನ್ಗಳ್ು. ಒಂದು ದಿನ್ದಲಿ ಿ
ತ್ುಳಿದ ಅತ್ರ ಹ್ಚುು ದೊರ = ೧೬೦ ಕ್ಲಲ್ೊೇ ಮಿೇಟ್ರ್, ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ದೊರ = ೫೫ ಕ್ಲಲ್ೊೇ ಮಿೇಟ್ರ್. ಪಯಣಿಸಿದ ರಾಜಾಗಳ್ು = ಕನಾೇಟ್ಕ, 

ಆಂಧ್ಿ ಪಿರ್ೇಶ, ಮ್ಹಾರಾಷ್ರ, ಮ್ಧ್ಾ ಪಿರ್ೇಶ, ಉತ್ತರ ಪಿರ್ೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜ್ಾಸ್ಟಾಿನ್. ಎಷ್ುಟ ಸುತ್ರತದದರೊ, ಹಲವು ಜ್ಾಗಗಳ್ು ಮ್ನ್ದಲಿ ಿ
ಅಳಿಯದ ನ್ನ್ಪನ್ುನಳಿಸಿವ್, ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಲವು.:       ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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ನ್ನಪಿನ ಪಯಣ ಬ್ರಹದಡ್ ಇದುವ್ರ್ವಗ  ಶ್ರೀ ನಾಗಶ್ೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಭಾರತದಲಿಲ ಕ್ೈಗ್ ಂಡ್ದಿ ತಮಮ ಸ್ೈಕಲ್ ಪಯಣವ್ನುಿ 
ಬ್ಹಳ ಆತೀಯತಯಂದ “ಹ್ ರನಾಡ ಚಿಲ್ುಮೆ” ಓದುಗ ಬ್ಳಗದವ್ರ್ ಂದ್ದಗ್ ಹಂಚಿಕ್ ಂಡ್ದಾಿರ್. ಬ್ಹಳ ಮುತುವ್ಜಿಯಯಂದ 

ಪರತೀಸಂಚಿಕ್ಗ್ ಬ್ರಹವ್ನುಿ ಕ್ ಟು್, ತ್್ರ್ದ ಮನದ್ದಂದ ಓದುಗರ ಮೆಚುುಗ್, ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿದಾಿರ್.  

ಇವ್ರಿಗ್ ಚಿಲ್ುಮೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತಯು ಹೃತ ಪವ್ಯಕ ಅಭಿನಂದನ್ಗಳನುಿ ಅಪಿಯಸುತತದ್ ... 

ಕನಾಯಟಕ ಚಿತರದುಗಯದ ಕ್ ೀಟ್, ಬಜಾಪುರದ ಗ್ ೀಲ್ ಗುಂಬ್ಜ್ 

ಉತತರಪರದ್ೀರ್ ಝಾನಿಿ ಅವಶ್ೇಷ್ಗಳ್ು, ಆಗಾಿದ ಕ್ೊೇಟ್, ಹರಿರಾಿರದ ಗಂಗ್, ರ್ಹಲಿಯ ಬಹಾಯಿ ಮ್ಂದಿರ. 

ರಾಜಾಸಾಾನ ಅರಾವಳಿ ಪವೇತ್ಶ್ಿೇಣಿ, ಜಯಪುರ್ ನ್ಗರ, 

ಮಧಯಪರದ್ೀರ್ ನ್ಮ್ೇರಾ ನ್ದಿತ್ರೇರ. 

ಮಹಾರಾಷರ ಬಿೇಬಿ ಕಾ ಮ್ುಕಾಬಿ, ಕನ್ನಡ್ ಘಾಟ್. 
 

ಆದರ್ ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚಿುನ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಿರ್ದಂದರ್, ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣದುದದಕೊೆ ಕಂಡು ಕ್ೇಳ್ರಿಯದ ಸಿಳ್ಗಳ್ಲಿ,ಿ ಅಪರಿಚಿತ್ರಾದರೊ ನ್ಮ್ಗ್ 
ರ್ೊರ್ತ್ ಸತಾೆರ,ನ್ಮೆಮಡ್ಗ್ ಜನ್ತ್ ತ್ೊೇರಿದ ಮಾನ್ವೇಯತ್, ಪ್ಪಿೇತ್ರ ವಶಾಿಸ, ಆದರ. ನ್ನ್ಪ್ಪಸಿಕ್ೊಂಡಾಗ ಇಂದಿಗೊ ಹೃದಯ ತ್ುಂಬಿ ಬರುವ 
ಹಲವಾರು ಘಟ್ನ್ಗಳ್ು. 
 

ವ್ಂದನ್ಗಳು: ಅಬು ಇರ್ಲ ಿ ನ್ಡ್ದು ಇಪುತ್ೈದು ವಷ್ೇಗಳಾದರೊ, ಇನ್ೊನ ಇಂದು ನ್ನ್ನ ನ್ಡ್ದಂತ್ ನ್ನ್ಪುಗಳ್ು ಹಸಿರಾಗಿರ್. ಸುಖವಾಗಿ 
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಮ್ನ್ಯವರ್ಲಿರ್ೊಡನ್, ಮ್ಲ್ಿೇಶಿರದ ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ ನ್ಮ್ಸೆರಿಸಿ ಮ್ನ್ಗ್ ನ್ಡ್ದು ಬಂದದುದ ನ್ನ್ನ ಸಂಜ್್ಯಂತ್ರರ್. ಬರ್ಯುತಾತ 
ಹ್ೊೇದಂತ್ಲ,ಿ ಆ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಮ್ೊಡುತ್ರತರ್. ಇದು ನ್ಡ್ದದುದ ನಿಜವ್, ನ್ನಿನಂದ ಇದು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಯಿತ್ೇ, ಎಂದು ನ್ನ್ಗ್ 
ಆಶುಯೇವಾಗುತ್ತರ್. ಜಿೇವನ್ದಲಿ ಿಏನ್ೊೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಧ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಹ್ಮೆಮ ಇರ್. ಈ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಗ್ ಪ್ಿೇರ್ೇಪ್ಪಸಿದ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ, ಮ್ತ್ುತ ಈ 
ಬರವಣಿಗ್ಗ್ ಪ್ಿೇರ್ೇಪ್ಪಸಿದ, ಓದಿ ಅಭಪಾಿಯ ತ್ರಳಿಸಿ, ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಎಲಿರಿಗೊ ವಂದನ್ಗಳ್ು.  

 

 

 

 

 

೧. ಸ ತರ: ಪಿತ್ರಯಂದು ಭಾಗವನ್ೊನ ಒಂದರಿಂದ (1) ಕಳ್ದು, ಬಂದ ಸಂಖ್್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಗುಣಿಸಬ್ೇಕು, ಈ ಗುಣಲಬಧದಿಂದ ಶ್ೇಷ್ವನ್ುನ 

ಭಾಗಿಸಿದರ್ ಒಟ್ುಟ ರಾಶ್ ಎಷ್ಟಂದು ತ್ರಳಿಯುತ್ತರ್. 
[1- (1/6)] x [1-(1/5)] x [1-(1/4)] x [1-(1/3)] x [1-(1/2)] = (1/6) 

ಆದದರಿಂದ ಒಟ್ುಟ ರಾಶ್ಯಲಿಿದದ ಹಣುಣಗಳ್ು = 3 / (1/6)= 18. 

ಕುತ ಹಲ್ಕಾರಿ ಪರಶ್ಿ: ಪಿತ್ರಯಬುರಿಗೊ ಎಷ್ಟಷ್ುಟ ಹಣುಣಗಳ್ು ಬಂದುವು? 

 

೨. ಸ ತರ: ಇಬುರ ವ್ೇಗಗಳ್ ವಗೇಗಳ್ನ್ೊನ ಕೊಡಿ; ಬಂದ ಸಂಖ್್ಾಯನ್ುನ ಈ ವಗೇಗಳ್ ವಾತಾಾಸದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. ಬಂದ ಭಾಗಲಬಧವನ್ುನ 

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿ ಚಲಿಸಿದ ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರ್ ಕಣಯದ (hypotenuse) ದ್ದಕಕನಲಿಲ ನಡ್್ದ ದ್ದನಗಳ ಸಂಖ್್ಾ ರ್ೊರಕುವುದು.  
[3 2 + 2 2] / [3 2 - 2 2] = 13/5 

ಕಣೇದ ದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿ ಿನ್ಡ್ದ ದಿನ್ಗಳ್ು: (13/5) x 5 = 13 

ಒಟ್ುಟ ದಿನ್ಗಳ್ು: 5 + 13 = 18 
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  ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ ಅಂಗಳ್ದ ಹೊವೊಂದು ಹಾರಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಿದುದ ಅಲಿಿಂದಲ್ೇ ಎಲರಿಿಗೊ ಪರಿಮ್ಳ್ 
ಬಿೇರುತ್ರರ್. ಯಾವ ಹೊವು ಏನ್ು ಪರಿಮ್ಳ್, ಎಲಿಿಂದ ಬಂದಿದುದ ಅಂತ್ ಯೇಚಿಸಿತಾತ ಇದಿದೇರಾ ? ನಾನ್ು 
ಹ್ೇಳ್ುತಾತ ಇರುವ ಒಬು ಸರಳ್ ವಾಕ್ಲತ ಶ್ವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕಾಿಡ್. ಹ್ಸರು ಎಲಿಿಯೊ ಕ್ೇಳಿಲ ಿಅಂರಾಿ ? 

ಈಗಿನ್ ಸೊಪರ್ ಸ್ಟಾಟರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಂಬ ಹ್ಸರನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ರ್ ಇರುವುದಿಲಾಿ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡರ್ೇ ಇರದ ಯಾರೊ ಇಲಿ.   

ಕನಾೇಟ್ಕದಲ್ಿೇ ಹುಟ್ಟಟ ತ್ಮಿಳ್ುನಾಡಿನ್ ಜನ್ಕ್ೆ ರ್ೇವರಿಗ್ ಸಮಾನ್ ಎಂಬ ರಿೇತ್ರ 
ಮ್ನ್ಮ್ಗನಾಗಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ್ ಮ್ಗ ಎಂದರ್ ಆಶುಯೇ, ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ೇ  

ಆಗುತ್ತರ್. ಕನಾೇಟ್ಕದಲ್ಿೇ ಹುಟ್ಟಟದರೊ ಮ್ನ್ಭಾಷ್ ಮ್ರಾಠಿ.  ನ್ಮ್ಮ ಕನಾೇಟ್ಕದ ರಾಜಧ್ಾನಿಯಲಿಿ ಒಂರಾನ್ೊಂದು ಕಾಲದಲಿ ಿಸೊಪರ್ 
ಸ್ಟಾಟರ್ ರಜನಿ ಕಂಡಕಟರ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರದದರು ಎಂದರ್ ಮ್ೊಗಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ರಳಿಡುವ ವಷ್ಯವ್ೇ ಸರಿ.  

ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿ ಿಕಂಡಕಟರ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ತ್ಮ್ಮನ್ುನ ವವಧ್ ನಾಟ್ಕಗಳ್ಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡರು.  
ಅಲಿಿಂದ ಮ್ುಂರ್ ಅವರ ನ್ಟ್ನಾ ಪಯಣ ೧೯೭೫ ರಲಿ ಿಒಂದು ಚಿಕೆ ಪಾತ್ಿದಿಂದ ಶುರು.  ನ್ಂತ್ರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮಾಡರ್ ಇರುವ ಪಾತ್ಿವ್ೇ 
ಇಲಿ.  ಕೊಲಿ, ಹಾಲು ಮಾರುವವನ್ು, ಆಟ್ೊೇ ಚಾಲಕ,  ಖಳ್ನಾಯಕ.  ರಜನಿಯವರ ಹಾವ ಭಾವ,  ನ್ಡ್ ನ್ುಡಿ, ಹಾಸಾ ಪಾತ್ಿಗಳ್ಲಿ ಿಅವರು 
ಪಾತ್ಿರ್ೊಂದಿಗ್ ಒಂರಾಗುವ ರಿೇತ್ರ ಎಲಿರನ್ುನ ದಂಗು ಬಡಿಸುತ್ತರ್. ಇಡಿೇ ತ್ಮಿಳ್ುನಾಡಿನ್ ಚಿತ್ಿಪಿಪಿಂಚದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಂರ್ೇ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು. 
೧೯೭೬ ರಲಿಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಥಾಸಂಗಮ್ (ಪುಟ್ಟಣಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿಮಿೇಸಿದ) ಚಿತ್ಿದಲಿಿ ಅಭನ್ಯಿಸಿದದರು.  

ರಜನಿಯವರಿಗ್ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ೊಟ್ಟ ನಿರ್ೇೇಶಕ K. ಬಾಲಚಂದರ್. ಹ್ೊಸ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್ನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಲಿಿ ಎತ್ರತದ ಕ್ೈ.  
ರಜನಿಯ ವಾಕ್ಲತತ್ಿವ್ೇ ಸಿನಿಮಾಗ್ೊೇಸೆರ ಮಾಪಾೇಡಾಯಿತ್ು. ಪಿತ್ರಯಂದು ಚಿತ್ಿವಪ ಸೊಪರ್ ಹಿಟ್.  ಚಿತ್ಿದ ಮೆೇಲ್ ಹಾಕ್ಲದದ ಹಣ 
ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಗಿಂತ್ ಮಿೇರಿ ಬಂರಾಗ,  ರಜನಿಯವರ ಗಾಿಫ್ ಇನ್ೊನ ಉತ್ುತಂಗಕ್ೆೇರಿತ್ು.  ರಜನಿಗ್ೊಸೆರ ಕಥ್,  ಚಿತ್ಿಕಥ್, ಹಾಡು ಹಾಸಾ, ಸಂಭಾಷ್ಣ್ 
ಪಾಿರಂಭವಾಯಿತ್ು.  ಜನ್ ಹುಚ್ುದುದ ಅವರನ್ುನ ಮೆಚುತ್ೊಡಗಿದರು.  ರಜನಿಯವರ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಮಾತ್ಿವಲಿರ್ೇ ಹ್ೊರ ರ್ೇಶಗಳ್ಲೊಿ 
ಬಿಡುಗಡ್ ಆಗತ್ೊಡಗಿದವು. ತ್ಮಿಳ್ು ಎಂದರ್ ಏನ್ು ಎಂದರಿಯದ ಜಪಾನ್ ರ್ೇಶದಲಿಿ ರಜನಿ ಜನ್ಪ್ಪಿಯ ಎಂದರ್ ವಸಮಯದ ವಷ್ಯ.  

ಇಷ್ುಟ ರ್ೊಡಡ ಮೆೇರುನ್ಟ್ ತ್ಮಿಳಿನ್ಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ರ್ೊಡಡ ಸ್ಟಾಿನ್ಮಾನ್ ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡ.  ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅಭನ್ಯಿಸಿದುದ ಬಹಳ್ ಕಮಿಮ. 
ಹಿಂದಿಯ ಮೆೇರುನ್ಟ್ ಅಮಿತಾಬುಚುನ್ ಜ್್ೊತ್ ಕೊಡ ಒಂದು ಚಿತ್ಿ ಮಾಡಿರಾದರ್. ತ್ಮಿಳ್ುನಾಡಿನ್ ಜನ್ತ್ ಪ್ಪಿೇತ್ರಯಿಂದ "ತ್ಲ್ೈವರ್" ಎಂದು 
ಬಿರುದು ಕ್ೊಟ್ಟಟರಾದರ್. ಬಿರುದು ಪಿಶಸಿತಗಳಿಗ್ ಲ್ಕೆವಲಿ ಆದರೊ ಕೊಡ ನಿಗವೇ, ಸರಳ್ ವಾಕ್ಲತ. ಇಷ್ುಟ ಜನ್ಪ್ಪಿಯವಾದ ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಯಾಕ್ೊೇ 
ರಾಜಕ್ಲೇಯದ ಒಳ್ಗ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಟಲಿ. ಇರುವುದರಲಿ ಿತ್ೃಪ್ಪತ ಪಡ್ದ ವಾಕ್ಲತ.  

ಇತ್ರತೇಚಿಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ ಚಿತ್ಿವೊಂದರಲಿ ಿರಜನಿಯವರನ್ುನ ೨೫ ವಷ್ೇದ ನ್ವಯುವಕನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಅನಿಮೆೇಷ್ನ್ ಚಿತ್ಿಕೊೆ 
ಒಳ ಳ್ಯ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯ ಬಂದಿರ್. ಈ ಚಿತ್ಿ ನಿಮಿೇಸಿದುದ ಸಿತ್ಃ ರಜನಿ ಅವರ ಮ್ಗಳ ೇ್. ಬಿಡುಗಡ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಹಿಂದಿಯ ಸೊಪರ್ ನ್ಟ್ 
ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುತಾತ,  ರಜನಿಯವರ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಎರ್ಡ್ರಡು ಸ್ಟಾರಿ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕು,  ಏಕ್ಂದರ್ ಮೊದಲ ಸಲ ಜನ್ ಹ್ೊಡಿಯುವ 
ಸಿಳ ಳ್, ಉತಾಿಹದ ಆಭೇಟ್ದಲಿಿ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಗಳ್ು ಕ್ೇಳ್ುವುದಿಲ ಿಎಂದರು.  ನ್ನ್ನ ಕಂಡಕಟರ್ ಆಗಿರ್ದ, ಇಂದು ಸೊಪರ್ ಸ್ಟಾಟರ್,  ನಾಳ  ್ಏನ್ೊೇ 
ತ್ರಳಿಯದು ಎಂದು ವನ್ಯಪಪರಕವಾಗಿ ನ್ುಡಿಯುತಾತರ್.  ಇಂತ್ಹ ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಬಹಳ್ ಅಪರೊಪ.  

೧. ಮೆೈಸೊರು ಅರಸರು 
೨ ಮಿತ್ಿವಂದ ಗ್ೊೇವಂದ (ರಚನ್ 1680) 

 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ್ ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ 
ಕ್ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶೇನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಪರಿಚಯ ರಜನಿ – ನಮಮ ಮನ್ಯ ಹ ವ್ು  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್

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/
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ಮತತಷು್ ಚಿಲ್ುಮೆ ... 

ಇಗ್ೊೇ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ನ್ೊೇಡಬಂರ್  
ನಿನ್ನನ್ು ಹಾಬೇರ್ ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್ 
ಸುಂದರ ಸಿಡಿನಯ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯವಾಗಿ  
ಅಗ್ೊೇ ಅಲಿಿ ಬೃಹತಾತಗಿ ನಿಂತ್ರರುವ್ 
 

ಒಂರ್ೊಂದು ದಿಕ್ಲೆನ್ಲೊಿ ಒಂರ್ೊಂದು ರಿೇತ್ರ  
ವಭನ್ನವಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಕಣಿಣಗ್ ಕಾಣುವ್ 
ಧ್ೊಳ್ು ಗಲಭ್ಗಳ್ ಮ್ಧ್್ಾ ನ್ನ್ಗ್  
ದಿನ್ನಿತ್ಾ ತ್ಂಗಾಳಿ, ಶಾಂತ್ತ್ಯ ತ್ರುವ್ 
 

ಅಯಾೇ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಟ ತಾಗುವುರ್ೊೇ ನಿನ್ಗ್  
ಎಂದು ಸರಾ ಚಿಂತ್ರಸುವ್ 
ವನ್ವೃಕ್ಷಗಳ್ ನ್ಡುವಣ ನಿೇನ್ನ್ನ  
ನ್ೇತ್ಿಗಳಿಗ್ ಸರಾ ಮ್ುದ ನಿೇಡುವ್  

ಒಳ ಳ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಒಬುರಿಗ್ೊಬುರು 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತಾತರ್ 
ಆತ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಒಬುರನ್ೊನಬುರು ಅಥೇ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತರ್ 
ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಒಟ್ಟಟಗ್ೇ ಇರುತಾತರ್, ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 

==================================== 
ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಎಂದರ್ ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಷ್ೊ ಇದದ ಹಾಗ್ 
ಕ್ಲವು ಬಿಗಿ ಕ್ಲವು ಸಡಿಲ 

ಆದರೊ ಅವು ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡಿಗ್ಗ್ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತವ್ 
==================================== 
ನಾನ್ು ಮಾತಾಡಿತತ್ರೇೇನಿ ನಿೇನ್ು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟ್ೊೆಳಿತತ್ರೇೇಯ 

ಅದು ಒಳ ಳ್ಯ ಸ್ಟ್ನೇಹ 

ನಿೇನ್ು ಮಾತಾಡಿತತ್ರೇೇಯ ನಾನ್ು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟ್ೊೆಳಿತತ್ರೇೇನಿ 

ಅದು ಉತ್ತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹ 

ನಾನ್ು ಏನ್ೊ ಮಾತಾಡುವುರ್ೇ ಇಲಿ ಆದರ್ ನಿೇನ್ು ಅಥೇ 
ಮಾಡ್ೊೆತ್ರೇಯ 

ಅದು ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹ 

======================================= 

ಚಿತರಕ್ ಕಂದು ಕಾವ್ಯ  
ರ್ೀಖ ರ್ಶ್ಕಾಂತ್, ಸಿಡ್ಿ 

 

ಕಿ್ಲಕ್: ರ್ೇಖ ಶಶ್ಕಾಂತ್ 

 

ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಸಮ್ುದಿದಂತ್ ಭಾವಸು 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ್ೇ ಸಮ್ುದಿದ ದಂಡ್ 
ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರ್ೇ ಅಲ್ಗಳ್ು 
ಸಮ್ುದಿದಲಿಿ ಎಷ್ುಟ ಅಲ್ಗಳಿವ್ ಎನ್ೊನೇದು ಮ್ುಖಾವಲ ಿ

ಎಷ್ುಟ ಅಲ್ಗಳ್ು ದಡವನ್ನ ಅಪ್ಪುದವು ಎನ್ೊನೇದು 
==================================== 
ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನ್ನ್ುನ ಹೊವನ್ಂತ್ ಪ್ಪಿೇತ್ರಸಬ್ೇಡ 

ಏಕ್ಂದರ್ ಹೊವು ಬ್ೇಗ ಬಾಡುತ್ತರ್ 
ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನ್ನ್ುನ ನ್ದಿಯಂತ್ ಪ್ಪಿೇತ್ರಸು 
ಏಕ್ಂದರ್ ನ್ದಿ ನಿರಂತ್ರ ಹರಿಯತ್ರತರುತ್ತರ್ 
==================================== 
ಗಣಾವಾಕ್ಲತಗಳ್ನ್ನ ರ್ೇವರ್ೇ ಸೃಷ್ಟಟಸಿರುತಾತನ್ 
ಸಂತ್ೊೇಷ್ದ ಕ್ಷಣಗಳ್ನ್ುನ ರ್ೇವರ್ೇ ಆರಿಸಿರುತಾತನ್ 
ಆದರ್ 
ನಿನ್ನಂತ್ಹ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ರ್ೇವರ ಉಡುಗ್ೊರ್ 
==================================== 
ನ್ಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ು ಒಟ್ಟಟಗ್ೇ ಕಂಡರೊ 

ಅವು ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ 
ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ದಿನ್ಗಟ್ಟಲ್ ಮಾತಾಡದಿದದರೊ 

ಅವರ ಹೃದಯಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಬ್ಸ್ಟ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುತ್ತವ್ 
=================================== 

ಒಳ ಳ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಒಬುರಿಗ್ೊಬುರು 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತಾತರ್ 

ಆತ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಒಬುರನ್ೊನಬುರು ಅಥೇ 

 

ಬ್ೀಲ್ ರು ರಾಮಮ ತಯ  
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ಈ ಸಂಚಿಕ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ್ರೀಲಿಯಾ 

ವನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ್ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವೀಣಾ ಸುದರ್ಯನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ್ೀಂದರ ಅನಂತಮ ತಯ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಷ್ಯಗಳ್ು ವವಧ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುರ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸುಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿರ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜ್ಾೇಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃೇಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಚಳಿಗಾಲ್ಕ್ಕ ಯಾವ್ ಬ್ಟ್್ ಸ ಕತ! 

ಕ್ೊರ್ಯುವ ಚಳಿಗಾಲಕ್ೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟ ಸೊಕತ ಎಂದು ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ್ೊೇಣ. 
ಬ್ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿರ: 

4 ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ (ಗಾಜು) ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ ಉಷಾಣಂಶವರುವ ನಿೇರು (ಆರ್ೊೇಗಾವಂತ್ ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ ತಾಪಮಾನ್ ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ) 
4 ತ್ರಹದ ಬಟ್ಟ ತ್ುಂಡುಗಳ್ು (ಉಣ್ಣ (wool), ಹತ್ರತ, ನ್ೈಲಾನ್, ಜ್ಾಳಾದ ಬಟ್ಟ – ಬಟ್ಟಯ ತ್ುಂಡು ಲ್ೊೇಟ್ ಸುತ್ುತವಷ್ಟಟರಬ್ೇಕು)  
ಒಂದು ಥಮಾೇಮಿೇಟ್ರ್ 

ವಧಾನ: 
ಉಷ್ಣ ನಿೇರಿರುವ ಪಿತ್ರಯಂದು ಲ್ೊೇಟ್ಕೊೆ ಒಂರ್ೊಂದು ತ್ರಹದ ಬಟ್ಟ ತ್ುಂಡುಗಳ್ನ್ುನ ಸುತ್ರತರಿ  
ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷ್ ಸುಮ್ಮನ್ ಇರಲು ಬಿಡಿ  
ನ್ಂತ್ರ ಪಿತ್ರಯಂದರ ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ಥಮಾೇಮಿೇಟ್ರ್ ಇರಿಸುತ್ತ ತಾಪಮಾನ್ ಎಷ್ಟಟರ್ಯಂದು ನ್ೊೇಡಿ  

ಏನಾಗುತತದ್: 
ಉಣ್ಣಯಿಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಲ್ೊೇಟ್ದ ನಿೇರಿನ್ ತಾಪಮಾನ್ ಮಿಕ್ೆಲಿವುದಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚಿುರುತ್ತರ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಉಣ್ಣಯ ಎಳ್ಗಳ್ು ಹ್ಚುು ಒತ್ೊತತಾತಗಿ 

ಹ್ಣ್ಯಲುಟ್ಟಟರುತ್ತರ್. ಉಷ್ಣತ್ಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ಪ್ಪುಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ೆ ಜ್ಾಗವ್ೇ ಇರುವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಲ್ೊೇಟ್ದ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿನ್ ಉಷ್ಣತ್ಯನ್ುನ ಹಾಗ್ 
ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಿರಲು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಗುತ್ತರ್.  

ಇರ್ೇ ನಿಯಮ್ದಡಿ, ನಾವುಗಳ್ು ಉಣ್ಣಯಿಂದ (wool) ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡಾಗ, ಅದು ನ್ಮ್ಮ ರ್ೇಹದ ಉಷ್ಣತ್ಯು ಆಚ್ 
ಹ್ೊೇಗದಂತ್ ತ್ಪ್ಪುಸುವುದರಿಂದ ರ್ೇಹದ ಶಾಖವು  ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ತ್ಪುುತ್ತರ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲಿಿ ಉಣ್ಣಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಉಷ್ಣತ್ಯು ಹರಿದುಹ್ೊೇಗದಂತ್ಹ ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಧ್ರಿಸಿದರ್, ಚಳಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತ್ಹ ಬಟ್ಟಗಳಿಲಿದಿದದರೊ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಉಷಾಣಂಶ 

ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುಳವ ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಎರಡು ಮ್ೊರು ಪದರ ಕೊಡ ಧ್ರಿಸಬಹುದು. 

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ್ ಂಡುಲ 
 

ವಜ್ಞಾನ  

(Vedanta Centre of Sydney (Sri Ramakrishna Mission)) 
 
Tuesday, 15th July 2014 
7pm—7.30pm: Aarathi, 7.30pm –9pm: Devaranama rendition 
9.15pm: Prasadam 
 
VENUE: 2 Stewart Street, Ermington, NSW 2115 
 
Contact: 
Anu Ananda: 04211 683 649, Uma Mohan: 97771 9229 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ್ೀನು 

ಸುಗಮ್ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾದರಪಡಿಸುತ್ರತರ್   

ಗಾನ್ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ಸದಸಾರಿಗೊ ಹಾಡಲು ಮ್ುಕತ ಅವಕಾಶ 

ಅಂದು ವ್ೇದಿಕ್ಯಲಿಿ  ಹಲವಾರು  ಹ್ೊಸ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
 

ಸಿಳ್: WattleGrove Public School, Cressbrook Drive  

NSW 2173 

ಸಮ್ಯ: 05:30pm 

ದಿನ್ : 17th or 23rd Aug (Yet to be confirmed) 

ನಿಮಮ ಕಾಯಯಕರಮವದಿರ್ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

Prakash Rai, Urvashi * in OGGARANE- 
Kannada Movie Screening in Adelaide  

Date & Time: Sunday the 10th August 2014 

@ 2 PM Sharp 

Place: Mercury Cinema, Morphett Street, 
Adelaide City  

Ticket Price Adult: $15/- , Child, (12-18 yrs):$ 

10/- Entry Below 12 years FREE with Parents 

For More Details Contact Umesh Nagasandra 

FT on 0401 034 456 

 
02-Aug-2014 At 6:30 PM 
 
Strathfield Townhall, Redmyre Road, 
Strathfield 
 
Entry: Adult $15/Child $10 (Including Dinner) 
 

Contact: Aparna – 0400548713, 
Nagashayana - 0400548752 
bhavikasydney@gmail.com 

mailto:horanadachilume@gmail.com

