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ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

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

ಮುಂದ ರಡು ತಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು 

ಪುಟ ೩ ರಲಿಲ ... 
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http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಪಾರಾಮಟ ಕನನಡ ಶಾಲ  – ವರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 

ದ. ರಾ. ಬ್ೇಂದ್್ಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ಿ 
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಚಿಕಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟಾಣಿಗಳ್ು ಪಾಟೇ-ಚಿೇ  ಹ್ೊತ್ುು ವಾರಾಂತ್ಾದ ಹುಟ್ುಟ ಹಬ್ುದ ಪಾಟ್, ಇನಿನತ್ರ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ುಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಭಾನ್ುವಾರ ಸಂಜ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಗ್ ಬ್ರುವುದ ನ್ೊೇಡಿದ ಯಾರಿಗ್ೇ ಆದರೊ ಸಂತ್ೊೇಷ ಆಗುತ್ು. ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಶಾಲ್ ಎಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ುದ್್ ಎಂದು 
ಕುತ್ೊಹ ವಾಗುತ್ರುದ್್ಯೇ? ಸಿಡಿನಯ ಲಿವಪಪ್ಲ್, ಪಾರಾಮ್ಟ್ ಮ್ತ್ುು ಎಪ್ಪಂಗ್ ನ್ಲಿಿ, ಪಿತ್ರೇ ಶನಿವಾರ ಮ್ತ್ುು ಭಾನ್ುವಾರ ಎರಡು ಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾ  
ನ್ಡ್ಯುವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್. 

 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ್ ಬ್ಂದು ನ್ಲ್ಸಿದ ಪೇಷಕರು, ಅವರ ಮ್ುದುು ಮ್ಕಕಳ್ ಬಾಯಲಿಿ ತ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ು ಕ್ೇಳ್ ು 
ಪರಿತ್ಪ್ಸುವುದಿ ಿವ್ೇ. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಪಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದರೊ, ಹ್ೊರಗಿನ್ ಆಂಗಿ ಜಗತ್ುು ಬ್ಹಳ್ ಪಿಬ್ ವಾಗಿದ್್. ಮ್ಕಕಳ್ು, ಅಪಪ 
ಅಮ್ಮನಿಗ್ೇ ಇಂಗಿಷಿ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡ ು ಮ್ುಂದ್ಾಗುತಾುರ್. ಹಿತ್ು  ಗಿಡ ಮ್ದು ಿ ಎಂಬ್ ನಾಣ್ುನಡಿ ಇಲಿಿ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಅಪಪ ಅಮ್ಮನ್ ಪಾಠ, ಮ್ಕಕಳ್ 
ತ್ಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಇಳಿಯುವುದು ಕಷಟವ್ೇ. ಈ ಕಾರಣ್ದಿಂದಲ್ೇ ಮ್ಕಕಳ್ು ಶಾಲ್ಗ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ೇರ್ ಮ್ಕಕಳ್ ಜ್ೊತ್ ಬ್ರ್ತ್ು, ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಹ್ಚ್ುು 
ಸೊಕು!! 

ಪಾರಾಮ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ ಆಟ್ ಪಾಠಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ಒಂದು ಕ್ಲರುನ್ೊೇಟ್ 
ಬೇರ್ೊೇಣ್ವ್ೇ? ಈ ಶಾಲ್ ೨೭೧ ಓಲ್್ ವಂಡಸರ್ ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿರುವ ಶಕ್ಲು ದ್್ೇವಸ್ಟಾುನ್ದ 
ಆವರಣ್ದಲಿಿ ಪಿತ್ರ ಭಾನ್ುವಾರ ಸಂಜ್ ೩-೩೦ ಯಂದ ೫ ಗಂಟ್ಯ ವರ್ಗ್ 
ನ್ಡ್ಯುತ್ುದ್್. ದ್್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ದ ಸಮ್ಯ ಸಂಜ್ ಐದು ಗಂಟ್ಯ ಮೆೇಲಾದುರಿಂದ, 

ಶಾಲ್ಗ್ ಬಡ ು ಬ್ರುವ ಪೇಷಕರಿಗ್ ಕಾರ್ ನಿಲಿಿಸ ು ಜಾಗದ ವಾವಸ್ಟ್ು ಇದ್್. ಈ 
ಶಾಲ್ಗ್ ಸುಮಾರು ೧೦-೧೫ ಮ್ಕಕಳ್ು ಬ್ರುತಾುರ್. ಮ್ೊವರು ಅಧ್ಾಾಪಕರು 
ಇದ್ಾುರ್. ನಾ ಕರಿಂದ ಆರು ವಷ್ದ ಒಳ್ಗಿರುವ ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಒಬ್ು ಗುರುಗಳ್ು. ಮ್ತ್ುು 
ದ್್ೊಡ ್ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಅವರವರ ಬ್ುದಿುಮ್ತ್ುಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡುವ ಮ್ತ್ರುಬ್ುರು 
ಗುರುಗಳ್ು. 

ಚಿಕಕ ಮ್ಕಕಳಿಗ್, ಅಕ್ಷ್ರ ಮಾಲ್ಯಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕಾಗುಣಿತ್, 

ಪದಗಳ್ು, ವಾಕಾಗಳ್ು ಮ್ತ್ುು ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಪಿಬ್ಂಧಗಳ್ನ್ುನ ಓದ ು ಮ್ತ್ುು 
ಬ್ರ್ಯ ು, ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಪತ್ಿ ಬ್ರ್ಯ ು ಗಣ್ಕಯಂತ್ಿದಲಿಿಯೊ ಕೊಡ 
ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಲಾಗುತ್ುದ್್. ಇದ್್ೇ ಮ್ಕಕಳ್ು ಭಾರತ್ದಲಿದಿು ತ್ನ್ನ ತಾತ್-ಅಜ್ಜಿಗ್ 
ಇಮೆೇಲ್ ಮ್ೊ ಕ ಕನ್ನಡದ ಪತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ರವಾನಿಸಿದರ್ ಆಗುವ ಸಂತ್ೊೇಷ 
ಊಹಿಸಿದರ್ ಮೆೈ ನ್ವರ್ೇಳ್ುತ್ುದ್್.  

ಚಿಕಕ ಮ್ಕಕಳ್ು ಕಲಿಯುವುದರಲಿಿ ಬ್ಹಳ್ ಚ್ುರುಕು, ಅವರ ಕಲಿಕ್ಯ ವ್ೇಗಕ್ಕ ಸರಿಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಗುರುಗಳ್ು ಸಿದುರಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಮ್ಕಕಳ್ 
ಪಿಶ್ನಗಳ್ು ಬ್ಹು ಮ್ುಗು. ಕ್ ವೊಮೆಮ ಗುರುಗಳ್ನ್ನೇ ಸಂದಿಗಧದಲಿ ಿಸಿ ುಕ್ಲಸುತಾುರ್. ಅಂತ್ ಒಂದು ಚಿಕಕ ದದ್ಾಹರೆ್, ಎ ಿರೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಿೇ 
ಮಾತಾಡಬ್ೇಕು, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ುಗಳ್ ಬ್ಳ್ಕ್ ಆಗಬ್ೇಕು ಎಂದ್ಾಗ ಒಂದು ಮ್ರಿ ವಧ್ಾಾರ್ಥ್... ಹಾಗಾದರ್ ಬ್ಸ್ ಮ್ತ್ುು ಕಾರಿಗ್ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕು ಅಂತ್ 
ಮ್ರುಪಿಶ್ನ ಹಾಕ್ಲದ್ಾಗ, ಗುರುಗಳಾದ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೇಚಿಸುವ ಹಾಗಾಯತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ನಾವು ಆದಷುಟ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ್ ಬ್ಳ್ಕ್ ಮಾಡ್ೊೇಣ್, 

ಕ್ ವು ಇಂಗಿಷಿ್ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿದರ್ ತ್ಪ್ಪ ಿ ಎಂದು ಸರಿ ಪಡಿಸಬ್ೇಕಾಯತ್ು.     (ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ) ... 

 

ಸರ್. ಎಂ. ವ ಬ್ಗ್ಗಿನ್ ದೊರದಶ್ನ್ ಕಂತ್ು  
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=_xd4dflXvgo
http://www.youtube.com/watch?v=PStlO6WYVxA
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ಫಾ ುೆಣ್ ಮಾಸ ಮ್ುಗಿದು ಹ್ೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಬ್ರಮಾಡ ು ಯುಗಾದಿ ಕಾದು ನಿಂತ್ರದ್್. 

ಇನ್ೊನಂದಿಷ್ಟೇ ದಿನ್ಗಳ್ು. ವಜಯನಾಮ್ ಸಂವತ್ಸರದಲಿಿ ಪಾಿರಂಭವಾದ “ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ” 

ನಿಮೆಮ ರಿ ಪಿೇತಾಸಹದಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಕ್ಲಚ್ುು ಹ್ಚಿುಸುವಲಿಿ ವಜಯಯಾಗುತ್ರುದ್್ ಎಂದು ನಿಸಸಂಶಯವಾಗಿ 

ಹ್ೇಳ್ಬ್ಹುದು. ನ್ೊತ್ನ್ ಸಂವತ್ಸರವಾದ “ಜಯ” ದ ೊ ಿನಿಮೆಮ ರಿ ಸಹಕಾರ ಇರುವುದ್್ಂದು 

ನ್ಂಬದಿುೇವ.  

ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರಂಗಳ್ು ಯುಗಾದಿಗಿಂತ್ ೊ ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ಹ್ಚಾುಗಿ ನ್ನ್ಪ್ಗ್ ಬ್ರುವುದು “ವಶವ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನಾಚ್ರೆ್” ಯಂದ. ೧೯೧೦ ರ 

ಮಾರ್ಚ್ ೮ ರಂದು ನ್ೊಾ ಯಾಕ್್ ನ್ಲಿಿ “ವೃತ್ರುಯಲಿಿ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಲಕ”ಗಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಆಂದ್್ೊೇ ನ್ ಇಂದು ಮ್ಹಿಳ್ಯರಿಗ್ ಅವರು 

ಸ್ಟಾಮ್ರಸಾದ ಜ್ಜೇವನ್ಕ್ಕ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ೊಡುಗ್ಗಾಗಿ ಅಭಿನ್ಂದಿಸುವ ಒಂದು ಒಳ ಳ್ಯ ಅವಕಾಶದ ದಿನ್ ಎನ್ನಬ್ಹುದು. ಬ್ಹುತ್ೇಕ ನ್ಗರ-

ಪಟ್ಟಣ್ಗಳಿಗ್ ಸಿೇಮಿತ್ವಾದ ಈ ಆಚ್ರೆ್, ಇನಿನತ್ರ್ಡ್ ಇರುವ ಅಸಮಾನ್ತ್ಯತ್ು ದೃಷ್ಟಟ ಹರಿಸಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ ಎನಿಸುತ್ುದ್್. ಈ ನಿಟಟನ್ಲಿಿ 

ಯೇಚಿಸಿದ್ಾಗ ಸಂಘ ಕಟಟ ದಿನಾಚ್ರೆ್ ಆಚ್ರಿಸದ್್, ಸವಂತ್ ಪರಿಶಿಮ್ದಿಂದ ಸುತ್ು ಮ್ುತ್ುಲಿನ್ ಜನ್ಕ್ಕ ಸಹಾಯವಾಗಲ್ಂದು ಸ್ಟಾ ು ಮ್ರಗಳ್ನ್ುನ 

ನ್ಟ್ಟ “ಸ್ಟಾ ು ಮ್ರದ ತ್ರಮ್ಮಕಕ” ಕ್ೇವ  ಆಚ್ರೆ್ ಮಾತ್ಿವ ದಿ್್ ರೊಡಿಮಾಡಿದವರ ಸ್ಟಾ ಲಿ ಿನಿ ುಿತಾುಳ .್ ಇತ್ರಹಾಸದುದುಕೊಕ ಇಂತ್ಹ ಅನ್ೇಕ 

ಸ್ಟಾವವ ಂಬ ಮ್ಹಿಳ್ಯರನ್ುನ ಕಾಣ್ುತ್ುೇವ್. ಬ್ಿಹಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೆೈತ್ಿೇಯ, ಗಾಗಿ್ಯರಿರಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಇತ್ರುೇಚಿನ್ ರಾಣಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ, ಝಾನಿಸ 

 ಕ್ಷಿಯರಿರಬ್ಹುದು. ಅವರಲಿಿದುದುು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮ್ುಖಿ ಚಿಂತ್ನ್. ಸಮಾನ್ತ್ ಎನ್ುನವುದು ಮ್ತ್ೊುಬ್ುರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ 

ಪಡ್ಯುವುದ ಿವ ಿವ್ೇ, ಹ್ೊಂದ್ಾಣಿಕ್, ಪ್ಿೇತ್ರ, ಗೌರವದಿಂದ ಸಮಾನ್ತ್ ಸ್ಟಾಧಾ. ಸಮಾನ್ತ್ಯಂದ ಸ್ಟಾಮ್ರಸಾ. ಸ್ಟಾಮ್ರಸಾದಿಂದ ಸಂತ್ುಷಟ 

ಜ್ಜೇವನ್. ಇದನ್ುನ ಪುರುಷರು ಮ್ತ್ುು ಮ್ಹಿಳ್ಯರು, ಇಬ್ುರೊ ತ್ರಳಿದಿರಬ್ೇಕಷ್ಟೇ. 

ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯ “ರಾಂ ರಾಮ್” ದಲಿಿ ನ್ಮೆಮ ಿರ ನ್ಚಿುನ್ ಹಾಸಾ ಲ್ೇರಕರಾದ ರಾಮ್ನಾ ರ ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ುನ ಮ್ೊರು ಯುಗಗಳಿಗ್ 

ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತಾುರ್. ಅವರ ಹಾಸಾಧ್ಾಟಯಲಿ,ಿ ಮ್ಹಿಳ  ್ಸವ್ಕಾ  ಪಾಿಧ್ಾನ್ಾಳ್ು ಎಂದು ಪಾತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ದಲ್ಿೇಖಿಸಿ ವವರಿಸುತಾುರ್. 

ಅವರಿಗ್ ಪಪರಕವ್ಂಬ್ಂತ್ ಮ್ಹಿಳ  ್“ಮ್ಲಿಟ ಟಾಸಕರ್” ಎಂದು ವಶಿಷಟ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ “ಸಕ  ಕಲಾ ವ ಿಭ್” ಎಂಬ್ 

ಹಾಸಾಬ್ರಹದಲಿ ಿವವರಿಸುತಾುರ್. ತ್ಪಪದ್್ೇ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾಿಯ ತ್ರಳಿಸಿ. 

ಬ್ರಲಿರುವ ಜಯ ನಾಮ್ ಸಂವತ್ಸರ ತ್ನ್ನ ನಾಮ್ ಬ್ ದಂತ್ ಎ ಿರಿಗೊ ಸುಜಯವನ್ುನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂಬ್ ಹಾರ್ೈಕ್ ಚಿ ುಮೆ 

ತ್ಂಡದುು. ನಿಮೆಮ ರಿಿಗೊ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ುದ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ು  

 

ಪಾರಾಮಟ ಕನನಡ ಶಾಲ  – ವರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 

(ಹಿಂದಿನ್ ಪುಟ್ದಿಂದ) ... ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಕನ್ನಡ ವಾರದ ದಿನ್ಗಳ್ು, ತ್ರಂಗಳ್ು ಹ್ಸರುಗಳ್ನ್ುನ ಬಾಯ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸುತ್ುೇವ್. ಮ್ಕಕಳಿಗ್ 
ಇಷಟವಾಗುವುದು ಪದಆಟ್. ಇಲಿಿ ಇಂಗಿಿಷ್ ಪದಕ್ಕ ಸರಿ ಸಮಾನ್ವಾದ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಹುಡುಕುವುದು. ಕ್ ವು ಚ್ೊಟ ಮ್ಕಕಳ್ು ಸಮಾನ್ ಅಥ್/ 
ವರುದು ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಳಿದರ್ ಆಶುಯ್ ಪಡುವ ಸರದಿ ಗುರುಗಳ್ದ್ಾಗಿರುತ್ು. ಇದಕ್ಕ ಕಾರಣ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿನ್ ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣ್.  

ಮ್ಕಕಳಿಂದ ಅವರ ಮಾತ್ರನ್ಲ್ಿೇ ಅವರಿಗ್ ಇಷಟವಾದ ೨-೩ ಸಂಗತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಳಿಸುತ್ುೇವ್. ಇದರಿಂದ ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಬ್ೇರ್ಯವರ 
ಮ್ುಂದ್್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ವಶಾವಸ ನ್ಂಬಕ್ ಬ್ರುತ್ುದ್್.  

ಸಿಡಿನ ನ್ಗರದಲಿಿ ನಿೇವದುು, ನಿಮ್ಗೊ ಈ ಶಾಲ್ಯ ದಪಯೇಗ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕ್? ಶಿಿೇ ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ರನ್ುನ ಸಂಪಕ್ಲ್ಸಿ. ಅವರ 
ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಾ +61 423634979.  

 

ತಾಯನಾಡಿನ್ ಭಾಷ್ ಯಾವ ಮ್ಣಿಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಕಾದರೊ ಬ್ಳ್ಸಬ್ಹುದು ಎಂದು ತ್ೊೇರಿಸ್ಟ್ೊೇಣ್!!! ಬ್ನಿನ ಜ್ೊತ್ಗೊಡಿ  
 ವರದಿ:  ಸಿಿತಾ ಮೆೀಲ  ಕೀಟ  

ಚಿತ್ಿಗಳ್ು: ರಾಜ್ೇಶ್ ಹ್ಗಡ್, ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ 
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ಈ ವಷ್ವಪ ಪಿತ್ರವಷ್ದಂತ್ ಸಿಡಿನ  ಶಿಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಭಕು ಮ್ಂಡಳಿಯವರು  ಮಾಘ 
ಮಾಸದಲಿಿ ಬ್ರುವ  ಶಿಿೇ ಮ್ಧವ ನ್ವಮಿಯನ್ುನ ಎ ಿ ಭಕಾುದಿಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ದಿನಾಂಕ ೧೬/೨/೧೪ ರಂದು 
ಆಬ್ರ್ನ್ ನ್ಲಿಿ ಇರುವ ಶಿಿೇ ಮ್ಂದಿರದಲಿಿ  ಆಚ್ರಿಸಿದರು. ಶಿಿೇಮಾರ್ನ  ಮ್ಧ್ಾವಚಾಯ್ರು ಮಾಘ ಶುದು 
ನ್ವಮಿಯಂದು ಬ್ದರಿಕ್್ೇತ್ಿದಲಿಿ ವಾಾಸರ್ೊಡನ್ ವಲಿೇನ್ರಾಗ ು ಶಿಷಾರಿಗ್ ಪಿವಚ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ  
ಆಕಾಶದಿಂದ ಪುಷಪಗಳ್ ಮ್ಳ್ಯಾಗ ು ಅದರಲಿಿ ಅದೃಷಾರಾದರು. ಈ ದಿನ್ವನ್ುನ 
ಶಿಿೇಮ್ಧವನ್ವಮಿಯಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು. ಶಿಿೇ ಆಚಾಯ್ರು ಶಿಿೇವಾಯುದ್್ೇವರ ಹಾಗು ಭಿೇಮ್ದ್್ೇವರ 
ಅವತಾರವ್ಂದು ಮ್ಧವಮ್ತ್ವನ್ುನ ಪಾಲಿಸುವವರು ನ್ಂಬ್ುತಾುರ್. ಶಿಿೇಮ್ಧ್ಾವಚಾಯ್ರನ್ುನ ಆನ್ಂದತ್ರೇಥ್ 
ಎಂದೊ ಗುರುತ್ರಸುತಾುರ್. ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಮ್ಂತ್ಿವು ಅದನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತ್ುದ್್ 

"ಅಭಿಮ್ಂ ಭಂಗರಹಿತ್ಂ ಅಜಡಂ ವಮ್ ಂ ಸದ್ಾ ಆನ್ಂದತ್ರೇಥ್ಮ್ತ್ು ಂ ಭಜ್ೇ ತಾಪತ್ಿಯಾಪಹಂ" 
ಈ ವಷ್ವಪ ಎ ಿ ಭಕಾುದಿಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದಮೆೇಲ್ ಸುಮಾರು ೧೦ ಗಂಟ್ಗ್ ಎ ಿರೊ ಸಂಕ ಪ ಮಾಡಿ ನ್ಂತ್ರ ಶಿಿೇ ವಘ್ನೇಶವರನ್  

ಪಪಜ್ಯಂದಿಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಮೆೇಲ್ ಶಿಿೇ ಮ್ಧ್ಾವಚಾಯ್ರ  ಚಿತ್ಿಪಟ್ಗಳಿಗ್ ಹಾಗೊ ಶಿಿೇ ಕೃಷನಿಿಗ್ ಪಪಜ್ ಮಾಡಲಾಯತ್ು. ಎ ಿರೊ ತ್ಂದ 
ಅವರವರ ಸ್ಟಾಲಿಗಾಿಮ್ ಹಾಗೊ ವಗಿಹಗಳಿಗ್ ವಾಯುಸುುತ್ರ ಪಠಣ್ದಿಂದ ಅಭಿಷ್ೇಕವನ್ುನ ಹಾ ು, ಮೊಸರು, ತ್ುಪಪ, ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪಪ, ಸಕಕರ್ ಹಾಗು 
ಬಾಳ್ಹಣ್ುಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಲಿಿಸಿದರು. ಆಮೆೇಲ್ ಎ ಿ ವಗಿಹಗಳ್ನ್ುನ ತ್ೊಳ್ದು ಮ್ತ್ು ಇಟ್ುಟ ಸುಧೇಘ್ಪಪಜ್ಯನ್ುನ ಸುಗಂಧಪದ್ಾಥ್ಗಳಿಂದ 
ಹಾಗೊ ಪಿಸ್ಟಾದದ್್ೊಂದಿಗ್ ಮ್ುಗಿಸಿದರು. 

 ಆಮೆೇಲ್ ಶಿಿೇ ಆಚಾಯ್ರ ಶಿಿೇಮ್ಧವವಜಯದ ಒಂದನ್ೇ ಅಧ್ಾಾಯ, ಕೃಷಿ ನಾಮಾವಳಿ, ದ್ಾವದಶಸ್ಟ್ೊುೇತ್ಿ , ಶಿಿೇ ಮ್ಧವನಾಮ್, ಶಿಿೇ  
ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟ್ೊುೇತ್ಿಗಳ್ನ್ೊನ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ಹಾಪಿಸ್ಟಾದ ನ್ೈವ್ೇದಾ ಮಾಡಿ, ಆಮೆೇಲ್ ಭಕಾುದಿಗಳ್ು ಹಾಡು ಹ್ೇಳಿ ಎ ಿರಿಗೊ ಹೊವು ಮ್ಂತಾಿಕ್ಷ್ತ್ 
ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮ್ಂತ್ಿಪುಷಪಂ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ಧಾಹನ ೧.೩೦ ಕ್ಕ ನ್ಮ್ಸ್ಟಾಕರಗಳ ್ಂದಿಗ್ ಮ್ುಗಿಸಿದರು. 

ಹ್ೊರಗ್ ಪುಷಕಳ್ವಾದ ಪಿಸ್ಟಾದ ವನ್ಯೇಗ ಬಸಿಬ್ೇಳ  ್ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಕ್ೊೇಸಂಬ್ರಿ, ಹಯಗಿಿೇವ ಹಾಗು ಪಾಯಸದ್್ೊಂದಿಗ್ 
ನ್ಡ್ದು ಬ್ಂದವರ್ ಿರೊ ಆಚಾಯ್ರ ಕೃಪ್ಗ್ ಪಾತ್ಿರಾಗಿ ತ್ರಳಿದರು.  

ಮಾರ್ಚ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ/ಜಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ೂರಾಯಣ, 

ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಮಾಘ/ಫಾಲುೆಣ/ಚ ೈತ್ರ ಮಾಸ (MARCH) 

01 ಶ - ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  

02 ಭಾ - ಫಾ ುೆಣ್ ಮಾಸ ಆರಂಭ  

12 ಬ್ು - ಸವ್ತ್ಿ್ ಏಕಾದಶಿ  

16 ಭಾ - ಕಾಮ್ನ್ ಹಬ್ು/ಹ್ೊೇಳಿ ಹಬ್ು  

20 ಗು - ಸಂಕಷಟಹರ ಗಣ್ಪತ್ರ ಪಪಜ್  

27 ಗು - ಸವ್ತ್ಿ್ ಏಕಾದಶಿ  

30 ಭಾ - ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  

31 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ು / ಚ್ೈತ್ಿ ಮಾಸ, ವಸಂತ್ ಋತ್ು ಆರಂಭ 

ಏಪಿರಲ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ೂರಾಯಣ, ವಸಂತ್ ಋತ್ು, 

ಚ ೈತ್ರ/ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ (APRIL) 

04 ಶು - ದ್್ೇವರ ದ್ಾಸಿಮ್ಯಾ ಜಯಂತ್ರ  

08 ಮ್ಂ ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನ್ವಮಿ  

11 ಶು - ಸವ್ತ್ಿ್ ಏಕಾದಶಿ  

13 ಭಾ - ಮ್ಹಾವೇರ ಜಯಂತ್ರ  

14 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸ್ಟೌರ ಯುಗಾದಿ  

15 ಮ್ಂ ಹನ್ುಮಾರ್ನ ಜಯಂತ್ರ  

18 ಶು - ಗುಡ್ ಫ್ೈಡ್ೇ, ಸಂಕಷಟಹರ ಗಣ್ಪತ್ರ ಪಪಜ್  

19 ಶ - ಹ್ೊೇಲಿ ಸ್ಟಾಟ್ಡ್ೇ್ 

20 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸಂಡ್ೇ  

25 ಶು - ಸವ್ತ್ಿ ಏಕಾದಶಿ  

28/29 - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  

30 ಬ್ು - ವ್ೈಶಾರ ಮಾಸ ಆರಂಭ 

 

ಮುಂದ ರಡು ತಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು   ಮಾಹಿತಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿ ಕ  ಡ್  

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವನವಮಿ ೨೦೧೪ ಆಚರಣ  

ವರದಿ:  ಸುಧೀಂದರ ರಾವ್ 

http://www.sugamakannada.com/
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ಆರ  ೀಗ್ಯ 
ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ವಶವದ ಅತ್ಾಂತ್ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಬ್ಳ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು. ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿಿರುವ ಪ್ರು ದ್್ೇಶ ಇದರ ತ್ವರು. 

ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದನ್ುನ ಕ್ಲೇನ್ೊೇಪೇಡಿಯಂ ಕ್ಲವನ್ೊಯ (Chenopodium quinoa) ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾುರ್. ಕ್ಲವನ್ೊಯ 
(Quinoa) ಸ್ಟಾಪನಿಷ್ ಪದ. ಇದರ ದಚಾುರೆ್ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ (KEEN-wah) ಎಂದು.   

 

ಕೀನ್-ವಾ (Quinoa)    (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ್ಜ ಜಯದ್್ೇವ್  

Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd) 

 ‘ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ’, ಈ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮೊದ ಬಾರಿಗ್ ನಾನ್ು ಕ್ೇಳಿದುು ೨೦೦೬ರಲಿ,ಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಪಿವಾಸ ಕ್ೈಕ್ೊಂಡಾಗ. ೩೨ ದಿನ್ಗಳ್ 
ಪಿವಾಸ, ೩೧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಮ್ತ್ುು ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಯಾದ ನಾನ್ು. ಹಸಿ ತ್ರಕಾರಿ, ಹಣ್ುಿ, ಹಾ ು, ಬ್ಿಡ್ ಮ್ತ್ುು ಚಿೇಜ್, ಇವುಗಳ್ಲಿ ಿ೧೦ ದಿನ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಕಳ್ದ ಬ್ಳಿಕ, ಬಸಿಯೊಟ್ಕ್ಕ ಹಾತ್ೊರ್ಯತ್ೊಡಗಿದ್್. ಹ್ೊೇದ ರ್ಸ್ಟ್ೊಟೇರ್ಂಟ್ ಗಳ್ಲ್ಿಲಾ ಿಬಸಿಯಾದ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರವದ್್ಯೇ ಎಂದು ಕ್ೇಳ್ತ್ೊಡಗಿದ್್. 
ಒಂದು ಹಳಿಳಯ ರಿಸ್ಟಾಟ್್ ಹ್ೊೇಟ್ಲಿನ್ಲಿಿ (ಮಾನ್ೇಜರ್ ಭಾರತ್ರೇಯ!) ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ  ಸೊಪ್ ಇದ್್ ಎಂದ್ಾಗ ನ್ನ್ನ ಸಂತ್ೊೇಷಕ್ಕ ಮಿತ್ರಯೇ ಇ ಿವಾಯತ್ು. 
ಸೊಪ್ ತ್ುಂಬ್ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ುು. ಮ್ತ್ುರಡು ಸ  ಹಾಕ್ಲಸಿಕ್ೊಂಡು ಸವದ್್. ೨೦೦೮ರಲಿಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹ್ಲ್ು ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ೊಟೇರ್ ಗಳ್ಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡ  
ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ಬ್ಹು ಬ್ೇಗ ಜನ್ಪ್ಿಯಗ್ೊಂಡು ೨೦೧೨ರಲಿ ಿಸೊಪರ್ ಮಾಕ್್ಟಟಗ್ ಕಾಲಿಟಟತ್ು. 
ಅಕ್ಲಕ, ರಾಗಿ, ಗ್ೊೇದಿಗಳ್ಂತ್ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ಒಂದು ಧ್ಾನ್ಾವ ಿವಾದರೊ ಇದನ್ುನ ದಪಯೇಗಿಸುವುದು ಇತ್ರ ಧ್ಾನ್ಾಗಳ್ಂತ್. ಇದು ಬೇಟ್ೊಿಟ್ ಮ್ತ್ುು 
ಸಿಪನಾಾರ್ಚ ಕುಟ್ುಂಬ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಸಸಾ. 

ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ, ಒಂದು ದತ್ೃಷಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಾಥ್ (super food) ಎಂದು ಖ್ಾಾತ್ರಪಡ್ದಿದ್್. ಏಕ್ಂದರ್ ಅಕ್ಲಕ, ರಾಗಿ, ಗ್ೊೇದಿ ಮ್ುಂತಾದ ಇತ್ರ 
ಧ್ಾನ್ಾಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ಹ್ಚ್ುು ಪಿೇಟೇನ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದ್್. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಪಾಿಣಿಜನ್ಾ ಆಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ಪಿೇಟೇನಿನ್ ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟ ದತ್ುಮ್ 
ದಜ್್ಯದ್ಾಗಿರುತ್ುದ್್. ಅಂದರ್ ಪಿೇಟೇನ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸ ು ಬ್ೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಬ್ಗ್ಯ amino acidಗಳ್ು ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಪಿಮಾಣ್ದಲಿ ಿಇರುತ್ುವ್. ಸಸಾಜನ್ಾ 
ಆಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ಪಿೇಟೇನಿನ್ ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟ ಎರಡನ್ಯ ದಜ್್ಯದ್ಾಗಿರುತ್ುದ್್. ಆದರ್ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾದಲಿಿ (ಪಾಿಣಿಜನ್ಾ ಆಹಾರಗಳ್ಲಿಿರುವಂತ್) ದತ್ುಮ್ 
ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟದ ಪಿೇಟೇರ್ನ ಇದ್್. ಹ್ೊಟ್ುಟ (ಫ್ೈಬ್ರ್), ದ್್ೇಹರಕ್ಷ್ಕ anti-oxidants, ಹ ವಾರು ವಟ್ಮಿರ್ನಸ (ದದ್ಾ. B ಮ್ತ್ುು E), ಮಿನ್ರಲ್ಸ (ದದ್ಾ. 
phosphorus, copper, magnesium, zinc), ಮ್ತ್ುು ಒಮಿೇಗಾ ೩ ಕ್ೊಬ್ುು ಕೊಡ ಗಣ್ನಿೇಯ ಪಿಮಾಣ್ದಲಿಿವ್. 
ಕಡಿಮೆಮ್ಟ್ಟದ Glycemic Index ಹ್ೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ, wholegrain ಆಹಾರಪದ್ಾಥ್. Wholegrain ಆಹಾರಪದ್ಾಥ್ಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ 
ಜ್ಜೇೆಾ್ಂಗಗಳ್ನ್ುನ ಸುಸಿಾತ್ರಯಲಿಿಡುತ್ುವ್. ಡಯಾಬಟಸ್ ಮ್ತ್ುು ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುತ್ುವ್.  
ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ, ಅಕ್ಲಕ ಮ್ತ್ುು ಗ್ೊೇದಿಯಲಿಿರುವ ಪೇಷಕಾಂಶಗಳ್ ಪಟಟ. 

ಆಹಾರಪದಾರ್್ – ೧೦೦ ಗಾರಂ  ಅಕಕ ಗ  ೀದ್ದ  ಕೀನ್-ವಾಾ 

Energy - ಶಕೂ  (ಕಾಯಲ  ೀರಿ) 340  330  370  

Protein - ಸಸಾರಜನಕ (ಗಾರಂ) 6.6  12  14 (ಶ್ಿೇಷಠಮ್ಟ್ಟದುು) 

Carbohydrate - ಶಕ್ರಪಿಷ್ಟ (ಗಾರಂ) 80  70  64  

Fibre - ನಾರು, ಹ  ಟುಟ ( ಗಾರಂ) 2.3  11  7  

Fat - ಕ  ಬುು  (ಗಾರಂ) 0.5  1.54  6 (ಒಮಿೇಗಾ ೩ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿದ್್)  
 

ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು ಹ ೀಗ ? 

ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾವನ್ುನ ಅನ್ನದಂತ್ ಬ್ೇಯಸಿ ಸ್ಟಾಂಬಾರ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇವಸಬ್ಹುದು. ಮೊಳ್ಕ್ಬ್ರಿಸಿದ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾವನ್ುನ ಕ್ೊೇಸುಂಬ್ರಿ, ಸ್ಟಾಂಬಾರ್, 

ಮ್ಜ್ಜಿಗ್ಹುಳಿ, ಪ ಾ, ಸ್ಟಾಗು ಮ್ುಂತಾದವುಗಳಿಗ್ ಹಾಕಬ್ಹುದು. ಇದು ಕ್ೇವ  ೨ – ೪ ಗಂಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮೊಳ್ಯುತ್ುದ್್. 
ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾದ ಹ್ೊರ ಕವಚ್ದಲಿಿ ಸವ ಪ ಕಹಿಯರುತ್ುದ್್. ಆದುರಿಂದ ದಪಯೇಗಿಸುವುದಕ್ಕ ಮ್ುನ್ನ ಚ್ನಾನಗಿ ದಜ್ಜಿ ತ್ೊಳ್ಯಬ್ೇಕು. ೧ ಲ್ೊೇಟ್ ಕ್ಲೇರ್ನ-
ವಾಗ್, ೨ ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ, ನಿೇರು ಇಂಗುವತ್ನ್ಕ ಬ್ೇಯಸಬ್ೇಕು. ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾವನ್ುನ ಹುರಿದು ದಪಯೇಗಿಸಿದರ್ ರುಚಿ ಹ್ಚ್ುಂದು ಕ್ೇಳಿದ್್ುೇನ್. 
ಕ  ನ ಯ ಮಾತ್ು. 

ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ಒಂದು ದತ್ೃಷಟ ಆಹಾರ ಎನ್ುನವುದರಲಿ ಿಎರಡು ಮಾತ್ರ ಿ. ಆದರ್ ಆರ್ೊೇಗಾವನ್ುನ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ನಿೇವು ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ 
ಸ್ಟ್ೇವಸಲ್ೇ ಬ್ೇಕು ಎಂದ್್ೇನ್ೊ ಇ ಿ. ಭಾರತ್ರೇಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಾಥ್ಗಳ್ಲಿಿ ದ್್ೇಹಕ್ಕ ಬ್ೇಕಾದ ಎ ಿ ಪೇಷಕಾಂಶಗಳ್  ಇವ್. ಯಾವ ದ್್ೇಶದ ಆಹಾರ 
ಪದುತ್ರಯೇ ಆಗಲಿ, ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ಯ ಪುಷ್ಟಟದ್ಾಯಕ ಆಹಾರವನ್ುನ ಮಿತ್ವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇವಸಿದರ್ ಮಾತ್ಿ ಆರ್ೊೇಗಾಕ್ಕ ಒಳ ಳ್ಯದು. ಆಯುವ್ೇ್ದದ ಒಂದು ಹ್ೇಳಿಕ್: 
“ನಾವು ಸ್ಟ್ೇವಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಆರ್ೊೇಗಾ, ತ್ೃಪ್ು ಸಿಗಲಿ” ಎಂದು. ಅನ್ನ, ಸ್ಟಾರು ದಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ತ್ೃಪ್ು, ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾ ಮ್ತ್ುು ಸ್ಟಾರು ದಂಡಾಗ 
ಸಿಗದಿದುರ್ ಏನ್ು ಪಿಯೇಜನ್?  ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷುಟ ಮೊಳ್ಕ್ಬ್ರಿಸಿದ/ಬ್ೇಯಸಿದ  ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾವನ್ುನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲದರ್ ರುಚಿಯೊ 

ಬ್ದಲಾಗುವುದಿ .ಿ ಕ್ಲೇರ್ನ-ವಾದಲಿಿರುವ ದತ್ೃಷಟ ಪೇಷಕಾಂಶಗಳ್  ಸಿಗುತ್ುವ್. 
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ನಮಿವರು ನಾ (ವರಿಯದ) ಕಸ ೂರಿ – ಭಾಗ್ ೨ 

ಹಿಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಂದ ಮ್ುಂದುವರಿದಿದ್್ ... 

ಇವ್ ಿವುಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಳ್ಸವಟ್ಟ ಹಾಗ್ ಅವರ ಅನ್ಥ್ ಕ್ೊೇಶ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ್ ಲ್ೊಕಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ನ್ಾ ಕ್ೊಡುಗ್. ಅದರ ಕ್ ವು 
ಸ್ಟಾಾಂಪ ೆಳ್ು ಹಿೇಗಿವ್.  

 
ಅಕೊಿರ    - ರಿಟ್ೈರಾದ ದನ್ನತಾಧಕಾರಿ 
ಅಧ್ಾಾಪಕ  - ಶಾಲ್ಯಂಬ್ ಗ್ೊಂಡಾರಣ್ಾದಲಿಿ ರ್ೊೇಧನ್ ಮಾಡುವವ 
ಅಮಾಮವರ ಗಂಡ  - ತ್ನ್ನ ಪತ್ರನಯನ್ನೇ ಪ್ಿೇಮ್ದಿಂದ ಮ್ುದಿುಸುವ ಪತ್ರ 
ಆಫೇಸ್    - ಮ್ನ್ ತಾಪತ್ಿಯಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ರ್ತ್ು ನೌಕರರು ನಿದ್್ು ಮಾಡುವ ಜಾಗ 
ಅಡುಗ್   - ಸಂಪಾದಿಸಿ ತ್ಂದಿದುನ್ುನ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಹಾಳ್ುಮಾಡುವ ವಧ್ಾನ್ಗಳ್ಲ್ೊಿಂದು 
ಅಯೇಗಾ  - ನಾವು ಬ್ಯಸುವ ಹುದ್್ುಗ್ ಪ್ೈಪೇಟ ಮಾಡುವವ 
ಈಜಾನ್ುಬಾಹು  - ಈಜುವುದಕ್ಕ ಅನ್ುಕೊ ವಾಗುವಷುಟ ದದುವಾದ ಬಾಹುದಳ್ಳವನ್ು 
ದತ್ುರಕ್ಲಿಯ  - ಪರಿೇಕ್್ಗಳ್ಲಿಿ ದತ್ುರ ಬ್ರ್ಯುವ ಕ್ಲಿಯ 
ದಳಿತಾಯ  - ನ್ಮ್ಗ್ ಸ್ಟಾ  ಕ್ೊಡಬ್ೇಕಾದವರು ಮಾಡಬ್ೇಕಾದ ಕತ್್ವಾ 
ಏಕಪತ್ರನೇವಿತ್ಸಾ  - ಒಂದ್್ೇ ದ್್ೇವರನ್ುನ ಪಪಜ್ಜಸುವವ 
ಅಗಸ    - ನ್ಮ್ಮ ಬ್ಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬ್ಂಡ್ಯನ್ುನ ಒಡ್ಯಲ್ತ್ರನಸುವ ಧೇರ. ಅರಿವ್ಯನ್ುನ  
       ಹರಿವ್ ಎಂದ್್ೇ  ಹ್ೇಳ್ುವವನ್ು  
ಅಗಿನಮಿತ್ಿ  - ಪ್ಟ್ೊಿೇಲ್ 
ಅಡುಗ್   - ಸಂಪಾದಿಸಿ ತ್ಂದಿದುನ್ುನ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಹಾಳ್ುಮಾಡುವ ವಧ್ಾನ್ಗಳ್ಲ್ೊಿಂದು 
ಅಮಾಮವಿ ಗಂಡ   - ತ್ನ್ನ ಸತ್ರಯನ್ನೇ ಪ್ಿೇಮ್ದಿಂದ ಮ್ುದಿುಸುವ ಪತ್ರ 
ಅಯೇಗಾ  - ನಾವು ಬ್ಯಸುವ ಹುದ್್ುಗ್ ಪ್ೈಪೇಟ ಮಾಡುವವ 
ಆಫೇಸ್   - ಮ್ನ್ ತಾಪತ್ಿಯಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ರ್ತ್ು ನೌಕರರು ನಿದ್್ು ಮಾಡುವ ಸಾಳ್ 
 
ಇವುಗಳ್ು ಕ್ೇವ  ಸ್ಟಾಾಂಪಲ್ ಗಳ್ಷ್ಟ. ಇಂಥಾ ಸ್ಟಾವರಾರು ಅನ್ಥ್ಗಳ್ ಮ್ುಖ್ಾಂತ್ರ ಮ್ುದ ಕ್ೊಟ್ಟವರು ಕಸೊುರಿ.   
ಅವರ ಹಾಸಾ ಲ್ೇರನ್ದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹಿೇಗಿದ್್.  
 

ಬಾಲವ ೀ ನಾಸಿೂ 
 
ಸುಗಿಿೇವ, ಆಂಜನ್ೇಯ ಮ್ುಂತಾದ ಕಪ್ಗಳ್ ಿರೊ ಶಿಿೇರಾಮ್ನ್ೊಂದಿಗ್ ಸಿೇತ್ಮ್ಮನ್ವರನ್ುನ ಬಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ರುವುದಕಾಕಗಿ  ಂಕ್ಗ್ 

ಹ್ೊರಟ್ರು. ¸ಸುಗಿಿೇವನ್ ರಾಣಿೇವಾಸದವರಿಗ್ ಅವರ್ ಿರೊ ಎಂದು ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬ್ರುತಾುರ್ೊೇ ಎಂಬ್ುದ್್ೇ ಚಿಂತ್. ರಾಮ್ನ್ ಅನ್ುಗಿಹದಿಂದ 
ಕಪ್ಗಳಿಗ್ ಯಾವ ಅಪಾಯವಪ ತ್ಗು ುವುದಿ ಿವ್ಂದು ಅವರಿಗ್ ಗ್ೊತ್ುು. ಅವರಿಗಿದು ಬ್ಯಕ್ ಬ್ೇರ್ೊಂದು.  

 
ರಾಣಿೇವಾಸದವರು ಯಾರೊ ಮ್ನ್ುಷಾ ಜಾತ್ರ ಹ್ಂಗಸನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರಲಿ ಿ. ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ುನ ಅವರು ಕಂಡಿದ್್ು ಇ ಿ. ಸಿೇತಾದ್್ೇವ, 

ಮ್ಹಾರಾಜನ್ ಮ್ಗಳ್ು, ಮ್ಹಾರಾಜನ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್. ಅವಳ್ ಅಂದವನ್ೊನ ಚ್ಂದವನ್ೊನ ಎ ಿರೊ ಕ್ೊಂಡಾಡುತ್ರುದುರು.  ಂಕಾಧೇಶವರನ್ು ಅವಳ್ನ್ುನ 
ಅಪಹರಿಸಿದನ್ು. ಶಿಿೇರಾಮ್ಚ್ಂದಿನ್ು ಅವಳ್ನ್ುನ ಬಡಿಸಿತ್ರ ು ದಂಡು, ಧ್ಾಳಿ ಕಟಟಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ರುದ್ಾುನ್. ಆದುರಿಂದ ರಾಣಿಯವರಿಗ್ 
ಸಿೇತಾದ್್ೇವಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ಂದ ಆಸ್ಟ್ ದಂಟಾಯತ್ು. 

 
ರಾಕ್ಷ್ಸರನ್ುನ ಕ್ೊಂದು ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಅಯೇಧ್್ಾಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ದ್ಾರಿಯಲಿಿ ತ್ಮ್ಮ ಊರಿಗ್ ಬ್ಂದು ಒಂದು ದಿನ್ 

ತ್ಂಗಲ್ೇಬ್ೇಕ್ಂದು ಅವರು ಬ್ ವಂತ್ ಪಡಿಸಿದರು. ರಾಮ್ನ್ೊ ಕೊಡಾ ಆಗಬ್ಹುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪದನ್ು. 
        ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
 

ಲ್ೇರಕರು: ಬ್ೇ ೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ 
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ಒಂದ್್ರಡು ತ್ರಂಗಳಾದ ಕೊಡಲ್ೇ ರಾಣಿವಾಸದವರ್ ರಿೊ ಎತ್ುರವಾದ ಒಂದು ಮ್ರವನ್ುನ ಹುಡುಕ್ಲದರು. ಅದರ ತ್ುತ್ು ತ್ುದಿಯಲ್ಿೇ 
ಕುಳಿತ್ು ದಿನ್ವಪ  ಂಕ್ಯ ಕಡ್ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ನ್ೊೇಡುವರು. ಹನ್ುಮ್ಂತ್ನ್ ಹ್ಗ  ಮೆೇಲ್ ಗಂಡ, ಹ್ಂಡತ್ರ, ಮೆೈದುನ್ ಬ್ರುವರು ಎಂದು ಅವರ 
ನ್ಂಬಕ್. ಆದರ್ ರಾಮ್ನ್ು ಆ ರಿೇತ್ರ ಬ್ರಲಿ ಿ. ಕುಬ್ೇರನ್ ವಮಾನ್ದಲಿಿ ಬ್ಂದಿಳಿದನ್ು. ವಮಾನ್ದ್್ೊಳ್ಗಿಂದ ರಾಮ್,  ಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಿೇತ್, ವಭಿೇಷಣ್, 
ಕಪ್ವೇರರು ಎ ರಿೊ ಹ್ೊರಕ್ಕ ಬ್ಂದರು. ಅವರ್ ಿರೊ ಸುಗಿಿೇವನ್ ಅರಮ್ನ್ಯ ಅಂಗಳ್ದ ಕಡ್ಗ್ ನ್ಡ್ದರು. 

 
ರಾಣಿೇವಾಸದವರ್ಂದರ್ ಹ್ಣ್ುಿ ಕಪ್ಗಳ್ು. ಅವರು ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಬಟ್ಟ ಕಣ್ು ಿಬಟ್ಟ ಹಾಗ್ ಕ್ೊಂಚ್ ಹ್ೊತ್ುು ನ್ೊೇಡಿದರು. ನ್ೊೇಡಿ, 

ಕ್ಲಚಿಪ್ಚಿ ನ್ಕಕರು. ಅವರ ಮ್ನ್ಯಳ್ಕ್ಕ ಛಂಗನ್ ನ್ಗ್ದರು. ನ್ ದ ಮೆೇಲ್ ಬದುು ನ್ಕಕರು. ಇವಳ ೇ್ನ್ೇ ಸಿೇತ್? ಸವ ಪವಪ ಚ್ನಾನಗಿ .ಿ ಮ್ುರ 
ಮ್ುಂದಕ್ಕ ಚಾಚಿರಬ್ೇಡವ್ೇ? ಎಷುಟ ಅಗ  ಅವಳ್ ಕಣ್ು.ಿ ಹೆ್ಯೊ ತ್ುಂಬಾ ಅಗ . ದದುವಾದ ಜಡ್ ಬ್ೇರ್. ವಪರಿೇತ್ ಎತ್ುರ. ಕ್ೈ ಬ್ೇರ್ 
ಮೊೇಟ್ು. ಬಾ ವ್ೇ ನಾಸಿು ಎಂದು ಒಬ್ುರಿಗ್ೊಬ್ುರು ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡರು.  

 
ಇದು ಅವರ ಹಾಸಾ ಲ್ೇರನ್ದ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಇಂತ್ಹ ನ್ೊರಾರು ಸ್ಟಾವರಾರು ಲ್ೇರನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ದು ಜನ್ಮಾನ್ಸದಲಿಿ 

ನ್ಲ್ಸಿದರು. 
 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಇಂದು ನ್ಮ್ಗ್ ಿ ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಂದರ್ ಏನ್ು ಮಾಡ್ೊೇದು ಎನ್ುನವ ಯೇಚ್ನ್ ಇರುತ್ುದ್್. ಭಾನ್ುವಾರ ಮಾಡ್ೊೇಣ್ 

ಅಂತ್ ಅನ್ೇಕ ಕ್ ಸಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ುಂದುಮ್ುಂದಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದಿರುತ್ುೇವ್. ಆದರ್ ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಂದರ್ ಮಾತ್ಿ ಯಾವ ಕ್ ಸ 
ಮಾಡ್ೊೇದು ಯಾವ ಕ್ ಸ ಬಡ್ೊೇದು ಎನ್ುನವ ಚಿಂತ್ ಕಾಡಿ ಕ್ೊನ್ಗ್ ಯಾವ ಕ್ ಸವನ್ೊನ ಮಾಡದ್್ೇ ಎ ಿವನ್ೊನ ಮ್ುಂದಿನ್ ಭಾನ್ುವಾರಕ್ಕ 
ಮ್ುಂದೊಡಲಾಗುತ್ುದ್್. ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿಯೊ ಈತ್ರದ ಜ್ಜಜ್ಞಾಸ್ಟ್ ಮ್ೊಡುತ್ರುತ್ುಂತ್.ಅದನ್ುನ ಕಸೊುರಿಯವರು ತ್ುಂಬಾ ಚ್ನಾನಗಿ ಒಂದು 
ಕವನ್ದ ಮ್ೊ ಕ ವವರಿಸಿದ್ಾುರ್. ಅದು ಹಿೇಗಿದ್್. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಸಂಡ ೀ ಸಂದ ೀಹ 
 
ಪ್ೇಪರ್ೊೇದಲ್ ? ಷ್ೇವು ಮಾಡಲ್ೇ? 
ಸುಂನ್ ಕುಚಿ್ಲಿ ಕೊರಲ್ೇ 
ಮ್ಕಕಳಿಬ್ುರ ಹ್ೊೇಮ್ುವಕ್ನ್ು  
ಮಾಡಿಕ್ೊಡಲ್ೇ ಈಗಲ್ೇ 
ಭಾನ್ುವಾರವು ಹಾಳ್ು ಬ್ಂದರ್ 
ಏನ್ು ಮಾಡುವುದ್್ಂದು ತ್ೊೇಚ್ದು 
ಗಾಣ್ದ್್ತ್ುನ್ು ಬಚಿು ಬಟ್ಟರ್  
ಮ್ತ್ು ರೌಂಡ್ೇ ಹ್ೊಡ್ವುದು 
 
ಮಾವಗ್ೊಂದು ಪತ್ಿ ಬ್ರ್ಯಲ್ೇ? 
ಹಿತ್ು ನ್ು ಗುಡಿಸಲ್ೇ 
ಬ್ಟ್ಟ ಒಗ್ಯಲ್ೇ? ಎರ್ದು ಕ್ೊಳ್ಳಲ್ೇ? 
ಮಾನಿ್ಂಗ್ ಷ್ೊೇವಗ್ ಹ್ೊೇಗಲ್ೇ? 
ಹಳ್ಯ ಗ್ಳ್ಯರಿಗಿತ್ು ಸ್ಟಾ ವ 
ಕಾಡಿ ಬ್ೇಡಿ ಪಡ್ಯಲ್ೇ? 
 

ಹರಿದ ಷಟ್್ನ್ು ಹ್ೊಲಿದು ಮ್ಡಗಲ್ೇ 
ರಾಮ್ನಾಮ್ವ ಬ್ರ್ಯಲ್ೇ 
ಸಣ್ಿ ಕೊಸನ್ು ಆಸುಪತ್ರಿಗ್  
ಸ್ಟಾಗಿಸ್ಟೌಷಧ ಕುಡಿಸಲ್ೇ 
 
ಅವಳ್ ಕ್ೊೇಪವ ತ್ಣಿಸಿ ಸಿೇರ್ಯ 
ಕ್ೊಂಡು ಕಾಲಿಗ್ ಬೇಳ್ಲ್ೇ 
ಅಚ್ುುಕಟಾಟಗೊಟ್ ಮಾಡ ು 
ಆ ೊಗ್ಡ್್ಯ ಹ್ಚ್ುಲ್ೇ 
 
ಭ್ೇದಿ ಮಾತ್ಿಯ ನ್ುಂಗಿ ಹ್ೊಟ್ಟಯ 
ಕ್ಲಿೇನ್ು ಮಾಡಲ್ೇ ಮ್ ಗಲ್ೇ? 
 
ದಳಿದ ದಿನ್ಗಳ್ು ಏನ್ು ಮಾಡುವು 
ದ್್ಂಬ್ುದ್್ ಿವು ಗ್ೊತ್ರುದ್್ 
ಭಾನ್ುವಾರವು ಬ್ಂದಿತ್ಂದರ್ 
ಮೆದುಳಿಗ್ೇನ್ೊ ತ್ೊೇಚ್ದು. 
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ಪರಶ ್ ನೀತ್ೂರ 

 

ನ್ಮ್ಮ ದ್್ೇಶದ ಅತ್ರ ದ್್ೊಡ್ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಯಾವುದು  - ತ್ರರುಪ್ 

ಅದಕ್ಲಕನ್ೊನಂದು ಹ್ಸರು ಹ್ೇಳಿ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ್  - ಮಾಮ್ೊ ು 

ವಶವವದ್ಾಾನಿ ಯದ ಪದವೇಧರರಿಗ್ ಕರಿ ಅಂಗಿ ಯಾಕ್ - ವದ್ಾಾಗಣ್ಪತ್ರ ‘ಕರಿ’ವದನ್ನ್ ಿವ್ೇ 

ಈಗಿನ್ ಲಾರಿಗಳಿಗ್ ಆರು ಚ್ಕಿಗಳ್ು ಯಾಕ್  - ದ್ಾರಿಹ್ೊೇಕರ್ ಿರೊ ನಾ ುಕ ಚ್ಕಿಗಳಿಂದ  

       ತ್ಪ್ಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುರುವುದರಿಂದ 

ಹಾಲಿಗ್ ನಿೇರು ಬ್ರ್ಸುವುದ್್ೇಕ್   - ಹಸುವಗ್ ಎಷುಟ ನಿೇರು ಕುಡಿಸಿದರೊ  

        ಪಿಯೇಜನ್ವ ದಿಿರುವುದರಿಂದ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಂದ್ದನ ಗಾದ ಗ್ಳು 

 

 ಬೇಗರು ಬೇಗರು ಒಂದು ಅವರನ್ುನ ಕೊಡಿಸಿದ ಪುರ್ೊೇಹಿತ್ರ್ೇ ಒಂದು 

 ಅಳಿಯನಿಗ್ ಅಧಕಾರ ಸಿಕಕರ್ ಅತ್ು ಅಟ್ಟಕ್ಕ ಹ್ೊೇದಳ್ು 

 ಮ್ದುವ್ ಕಾ  ಬ್ಂದರ್ ಸರಿ, ಮಾವಾ್ಡಿ ಮೆರ್ದದೊು ಮೆರ್ದದ್್ುೇ 

 ಸ್ಟಾ ಂಕೃತ್ ಕನಾಾದ್ಾನ್ ಮಾಡಿದರ್ ಸ್ಟಾ  ಕ್ೊಟ್ಟ ಶ್ಟಟ ಸುಮ್ಮನಿದ್ಾುನ್ಯೇ 

 ಮ್ದುವ್ಗ್ ಬ್ಂದ ಬ್ಡ ಬೇಗಿತ್ರುಗ್ ಇಜ್ೊಿೇಡಿ ಮ್ಕಕಳ್ು  

 ಜಡಿಿ ವರ ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ಗುಮಾಸ್ಟ್ು ಕ್ೊಡಬ್ೇಕ  ಿ

 ಚ್ೊೇಟ್ುದು ಲಾಯರಿಗ್ ಮೊೇಟ್ುದು ಗುಮಾಸ್ಟ್ು 

 ಕಕ್ಷಿ ಕೆ್ಿಲಾಿ ಸ್ಟಾಕ್ಷಿ ಮೆೇಲ್ 

 ಲಾಯರ ಮೆೇಲ್ ಲಾಯರು ಬದುರ್ ಸತ್ಾ ಹ್ೊರ ಬ್ರುತ್ಾೇ  

 ಬ್ರಳ್ು ತ್ೊೇರಿಸಿದರ್ ದಂಗುರ ಹಾಕ್ಲಬಡುತಾುರ್ 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 

 

ಅಳಿಯ ಮಾವನಿಗ  ಹ ೀಳ  ೀ ಮಾತ್ು 
 
ನಾನಾಾಕ್ ಬ್ಡವನ್ು ನಾನಾಾಕ್ ಪರದ್್ೇಶಿ 
ಸ್ಟ್ೊೇಮಾರಿ ಹ್ೇ ಮಾವ ನಿೇನಿರುವ ತ್ನ್ಕ 
 
ಪುಟಟಸಿದ ತಾಯ ತ್ಂದ್್ ಎಷುಟ ಮಾತ್ಿದ ನ್ಂಟ್ು 
ಕಷಟದಲಿ ಕ್ೈ ಹಿಡಿದ ಸತ್ರಯ ತ್ಂದ್್ 
 
ಪ್ಟಟಗ್ಯಳ್ಗಿನ್ ಚ್ಕುಕ ಬ್ುಕ್ಲಕನ್ ಹಾಳ  ್
ನ್ಟ್ಟಗ್ ರುಜು ಹಾಕ್ಲ ನಿೇ ಕ್ೊಡುವ ತ್ನ್ಕ 
 
ಬ್ೊಟ್ುಸ ಕ್ೊಟ್ಟವ ನಿೇನ್ ಪಾಲಿಷ್ ಹಾಕುವವ ನಿೇನ್ 
ದಡ ು ಹ್ೊದಿಯ ು ಬ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಡುವವ ನಿೇನ್ 
 

 

 
 
ಮ್ಡದಿ ಬಾಣ್ಂತ್ನ್ವ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಡುವವ ನಿೇನ್ 
ಬಡದ್್ ಸ ಹುವ, ಮ್ಡ್ಯ, ನಿೇನಿರುವ ತ್ನ್ಕ 
 
ವದ್್ಾ ಕಲಿಯ ು ನಿೇನ್ ದುಡು್ ಬಚಿುದ್್ ಸುಮ್ಮನ್ 
ದದ್ಾುರ ಕತ್್ ಮ್ಮ್ ಸ್ಟಾವಮಿ ನಿೇನ್ 
 
ಪ್ದುನಿೇ ಹಣ್ವಂತ್, ಮಾವ, ನಿನ್ನಡಿ ಮೆೇಲ್ 
ಬದುುಕ್ೊಂಡಿರುವ ನ್ನ್ಗ್ ಯಾತ್ರ ಭಯವು 
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ಪರಿೀಕ್ಷ ಗ  ಸಂಬಂಧ್ ಪಟಟ ಗಾದ ಗ್ಳು 
 

ಕ್ೊಡುವುದು ಒಂದು ಕವಶುರ್ನ - ಬಡುವುದು ನ್ೊರ್ಂಟ್ು ಬ್ುರುಡ್ 

ರಾತ್ರಿಯಲಾಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟ್ುಟ ಬ್ಳ್ಗಾಗ್ದುು ರಾಮ್ನಿಗೊ ಸಿೇತ್ಗೊ ಏನ್ು ಸಂಬ್ಂಧ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳ್ುತಾುರ್ 

ಇನಿನಲಾ ಿಅಂತ್ ಬ್ರ್ದರೊ ಚ್ನಿನಲಾ ಿಅಂತ್ ಜರ್ಯುತಾುರ್ 

ಆನ್ಸರ್ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಅವ ಕ್ಷ್ಣ್ ಅಂತ್ ಅನಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಹಾಗ್ 

ಗುರುಗಳ್ು ಕಲಿಸಿದುು ಠಕುಕ ಹುಡುಗ ನ್ಂಬದುು  ಕುಕ  

ದಡ್ನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಸಿೇಟನ್ಲಿ ಿಕೊರಬಾರದು ಪ್ಚ್ುನ್ ಪಕಕದ ಸಿೇಟನ್ಲಿ ಿಕೊರಬಾರದು 

ಕ್ಟ್ಟ ಮೆೇಲ್ ಬ್ುದಿು ಬ್ಂತ್ು ಕ್ೊಟ್ಟ ಮೆೇಲ್ ದತ್ುರ ಹ್ೊಳ್ಯತ್ು 

ಕಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕ ಬ್ರದವನ್ು ಕವಶುರ್ನ ಪ್ೇಪರ್ ದೊರಿದ 

 

ಅಣಕ ಹಾಡು 

( ಡಿವಜ್ಜ ಯವರ ಕ್ಷ್ಮೆ ಕ್ೊೇರಿ ) 
 

ಮಾತ್ು  
 

ಕ್ೊೇಪ ಸಹಜದ ಧಮ್್ ರ್ೇಗುವುದು ಪತ್ರ ಧಮ್್ 

ರ್ೇಗಿ ರ್ೇಗಿಸುತ್ರಹುದ್್ೇ ಪತ್ರದಮ್್ 

ರ್ೇಗಿ ರ್ೇಗಿಸಿ ದರಿದು ಸತ್ರಯ ಗ್ೊೇಳಾಡಿಸುವ 

ವರವ ನಿಮ್ಗಿತ್ುನ್  ದ್್ೇವ ಬ್ೊಮ್ಮ 
 

ಮ್ರು ಮಾತ್ು 
 

ಅಳ್ುವು ಸಹಜದ ಧಮ್್ ಅಳ್ುತ್ರಹುದ್್ೇ ಸಿರೇ ಧಮ್್ 

ಅತ್ುು ಅಳ್ು ಬ್ರಿಸುವುದ್್ೇ ಸತ್ರಯ ಧಮ್್ 

ಅಳ್ುವ ಅಳಿಸುವ ಅತ್ುು ಪತ್ರಯ ಗ್ೊೇಳಾಡಿಸುವ 

  ನ್ಯರ ಸೃಜ್ಜಸಿದನ್ೇ ಮ್ಂಕು ಬ್ೊಮ್ಮ 
 

ಕಡ್ಯದ್ಾಗಿ ಕಸೊುರಿಯವರು ತ್ಮ್ಮಲಿಿದು ಹಾಸಾಪಿಜ್ಞ್ಯನ್ುನ ಹಿೇಗ್ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸುತಾುರ್. ಹಾಸಾಪಿಜ್ಞ್ ಇದುರ್ ಜ್ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಕ್ಷ್ುದಿವಾದುದು 

ಯಾವುದು ಮ್ುರಾವಾದುದು ಯಾವುದು ಎಂಬ್ ಸ್ಟಾರಾಸ್ಟಾರ ಜ್ಞಾನ್, ಮೌ ಾ, ವವ್ೇಚ್ನ್, ಸುರ-ದು:ರ ಭಯ-ಕ್ಿೇಷ ಏರಿಳಿತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಸನ್ನ ಚಿತ್ುದಿಂದ 

ನ್ೊೇಡುವ ಸಮ್ತ್ೊೇಲಿತ್ ಮ್ನ್ೊೇಧಮ್್ ಬ್ಳ್ಯುತ್ುದ್್. ಅದಮ್ಾವಾದ ಕುತ್ೊಹ , ವಸಮಯಗಳ್ು ನ್ಮ್ಗ್ ನಾವ್ೇ ತ್ಂದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ತಾಪತ್ಿಯಗಳ್ 

ಬ್ಗ್ೆ ಔದ್ಾಸಿೇನ್ಾ ನ್ನ್ನ ಸವಭಾವದಲಿಿ ಬ್ಳ್ದು ಬ್ಂದ ಗುಣ್ಗಳ್ು. (ಮ್ುಕಾುಯ) 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ 
ಇವರ “ಚ್ಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊುರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶ್ರ್ನ. ಏರ್ನ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

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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‘ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟ್ು ಬ್ಂತ್ು ಕೆ್ೊೇ’ 
‘ಸ್ಟ್ೊೇ ವಾಟ್? ಟ್ೈಂ ಮಾಚ್್ಸ್ ಆರ್ನ. ಮಾರ್ಚ್ ಏಳಾದ ಮೆೇಲ್ ಎಂಟ್ು ಬ್ಂದ್್ೇ ಬ್ರತ್ು’ 
‘ಏಯ್; ಇವತ್ುು ವಮೆರ್ನಸ ಡ್ೇ ಕೆ್ೊೇ’  
‘ನಾನ್ಸರ್ನಸ; ಪಿತ್ರ ದಿನ್, ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳ್ು, ಪಿತ್ರ ವಷ್, ಪಿತ್ರ ಯುಗವಪ ಹ್ಂಗಸರದ್್ೇ. ಎವ್ರಿ ಎರಾ ಈಸ್ 
ವಮೆರ್ನಸ ಎರಾ’ 

‘ಹಾಗ್ೇನಿ ಿ ಬಡು. ತ್ಿೇತಾಯುಗದಲಿಿ ಪುರುಷರದ್್ೇ ಪಾಿಧ್ಾನ್ಾ’ 
‘ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಧ್ಾನ್ಾಕ್ಕ ಅವರು, ಪಾಿಧ್ಾನ್ಾಕ್ಕ ಹ್ಂಗಸರ್ೇ’ 
‘ಪಪಿವ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಂಟ್’  

‘ಓಕ್. ಶಿಿೇರಾಮ್ನ್ು ಶುಚಿಭೊ್ತ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾನ್ಟಯರ ಮೆೈಕಾಂತ್ರ, ಸ್ಟಾಧುಗಳ್ ಜಾೆ್ಮ, ಕ್ೇಸರಿಗಳ್ 
ಅದಟನಿಂದ ಶ್ ೇಭಿಸುತಾು ರಾಜಠೇವಯಂದ ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕಕ್ಕ ಅಣಿಯಾದ್ಾಗ ‘ಸ್ಟಾಟಪ್ ಇಟ್ ಮಿಸಟರ್ 
ದಶರ ರ. ದಿಸ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಹಾಾಪರ್ನ. ಆಫ್ ಯು ಗ್ೊೇ ಟ್ು ದ ಫಾರ್ಸ್ಟ ಮಿಸಟರ್ ರಾಮ್’ ಎಂದು 
ಕಣಿಿನ್ಲ್ಿೇ ರ್ಡ್ ಸಿಗನಲ್ ಕ್ೊಟ್ಟದುು ಕ್ೈಕ್ೇಯ. ಕ್ೈಕ್ೇಯ ಹ್ಣ್ು;ಿ ನ್ಡ್ದದುು ಅವಳ್ ಮಾತ್ೇ; ದಶರಥ 
ಮೆೈನ್ಸ್ ಟ್ರ್ನ ರಥಾಸ್ ಆಗಿ ನ್  ಕಚಿುದ. ಸಿರೇಶಕ್ಲು ವಜೃಂಭಿಸಿತ್ು!’ 
‘ಯೊ ಮೆೇ ಹಾಾವ್ ಎ ಪಾಯಂಟ್ ದ್್ೇರ್’ 

‘ಕ್ೈಕ್ೇಯಯ ದ್ಾಸಿ ಮ್ಂಥರ್. ದಶರಥನಿಗ್ ವಸಿಷಠರಂತ್ಹ ಗುರುಗಳಿದುರು. ಆದರೊ ಗುರುಗಳ್ು, ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ ಮಾತ್ರಗಿಂತ್ ೊ ಹ್ಚ್ುು ಪಿಭಾವ 
ಬೇರಿದುು ದ್ಾಸಿಯ ಮಾತ್ು! ವುಮ್ರ್ನ ಇರ್ನ ಎನಿ ಪೇಸ್ಟ ಕಾಾರಿೇಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನಕ್ಕ ಮ್ಂಥರ್ಗಿಂತ್ ಸೊಪರ್ ದದ್ಾಹರೆ್ ಸಿಕಕ ಿ’ 
‘ಒಪ್ಪದ್್. ಆದರೊ...’ 
‘ಕ್ೇಳ್ು ಬ್ಗ್ರ್ ಮೆೇಯವನ್, ಸ್ಟ್ಲ್ ಫೇರ್ನ ಪಾ , ನ್ಟಟನ್ ಬಾ . ಅದ್್ೇ ಯುಗದಲಿ ಿಅಹಲ್ಾ ಎಂಬ್ ಓವ್ ತ್ರುಣಿ ಇದುಳ್ು. ಅವಳ್  
ಶಿೇ ವನ್ುನ ಅವಳ್ ಪತ್ರಯ ರೊಪದಲಿಿ ಬ್ಂದ ಇಂದಿನ್ು ಭಂಗ ಮಾಡಿದನ್ು. ಗಂಡ ಬ್ಂದ. ಕ್ೊೇಪಗ್ೊಂಡ. ಅಹಲ್ಾ ಡಿಪ್ಿಸ್ ಆದಳ್ು, ಕುಳಿತ್ಲ್ಿೇ 
ಶಿಲ್ಯಾದಳ್ು. ಇದು ಏನ್ನ್ುನ ಸೊಚಿಸುತ್ುದ್್? ಮೊೇಸಹ್ೊೇದ ಹ್ಣಿನಿ್ ಮ್ನ್ಸುಸ ಒಮೆಮ ಕಲಾಿದರ್ ಅವಳ್ನ್ುನ ಕರಗಿಸ ು ಭಗವಂತ್ನ್ೇ ಇಳಿದು 
ಬ್ರಬ್ೇಕು ಎಂದು. ಇಲಿಿಯೊ ಹ್ಣಿಿನ್ ಪಿಟ್ಸಿಟಂಗ್ ಪವರ್ ಕಾಣ್ುತ್ುದ್್ ನ್ೊೇಡಯಾಾ. ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ್ ಗಂಡಸರಿಗೊ ಎಷ್ಟಷ್ೊಟೇ ಮೊೇಸಗಳಾಗಿವ್. 
ಆದರ್ ಯಾರೊ ಕಲಾಿಗಲಿ .ಿ ಏಕ್? ಪುರುಷರು ಸಿರೇಯರಷುಟ ಗಟಟಯ ಿ ಎಂಬ್ುದ್್ೇ ದತ್ುರ ಕಣ್ಯಾ. ಸ್ಟ್ೊೇ... ಸಜ್ಷರ್ನಸ ಇರಲಿ, ಪಿಟ್ಸ್ಟ 
ಇರಲಿ, ಆ ಯುಗದಲಿ ಿಸಿರೇಯರ್ೇ ಗ್ಿೇಟ್.  ತ್ಿೇತಾಯುಗ ಸಿರೇಪಿಧ್ಾನ್ ಯುಗ’ 

‘ನಾನ್ು ಒಪಪ .ಿ ಗಂಡನ್ ಶಾಪದಿಂದ ಅವಳ್ು ಕಲಾದಿಳ್ು. ಸ್ಟ್ೊೇ... ಅದು ಪುರುಷ ಪಿಧ್ಾನ್ವ್ೇ’ 
‘ತ್ಪುಪ ತ್ರಳಿದಿದಿುೇಯ; ಇಂದಿ ಅಯೇಗಾನ್ೇ, ನಿನ್ನದ್್ೇನ್ೊ ತ್ಪ್ಪ .ಿ ನಿೇನ್ು ಮ್ತ್ು ಶಿೇಲ್ಯಾಗು ಅಂತ್ ಗಂಡ ವರ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಇವಳ್ು, ಮೊದಲ್ೇ 
ಡಿಸಟರ್ಬ್್್ ಮೆೈಂಡು, ಶಿಲ್ಯಾಗು ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿಸ್ಟ್ೊಕಂಡು ಕಲಾಿಗಿಬಟ್ಟಳ್ು ಮೆೈ ಬಾಯ್. ದಿಸ್ ಷ್ೊೇಸ್ ಒರ್ನ ಮೊೇರ್ ರ್ಥಂಗ್. ಹ್ಂಗಸರು ತ್ಮ್ಮ 
ಗಂಡಂದಿರು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ನ್ುನ ಗಮ್ನ್ವಟ್ುಟ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದಿ ಿ!’  
‘ನಿನ್ನದು ವತ್ಂಡವಾದ’  

‘ಇರಬ್ಹುದು. ನೌ ಲ್ಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸಕಸ್ ಶ ಪ್ನ್ಖಿ’ 

‘ಪಾಪ! ಮ್ದುವ್ಯಾಗು ಅಂದರ್ ಮ್ೊಗು, ಕ್ಲವ ಕ್ೊಯಸಕ್ೊಂಡಳ್ು ಅವಳ್ು’ 
‘ನಿೇನ್ೊ ಸರಿ ಕಣ್ಯಾ; ಅವಳ್ು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್್ುೇ ರಾಂಗ್ ನ್ಂಬ್ರುಿ. ರ್ೈಟ್ ಪಸ್ರ್ನ ಹ್ೇಗ್ ಸಿಗಕ್ಕ ಸ್ಟಾಧಾ? ಅಂತ್ಹದರ ೊ ಿ ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವಳ್ 
ರೊಪ ನ್ೊೇಡಿ ‘ಛ್! ಹ್ಣ್ು ಿಇಷುಟ ಕುರೊಪ್ಯಾಗಿದುರ್ ಮ್ದುವ್ ಆಗುವುದು ಕಷಟ. ಸವ ಪ ಮ್ೊಗು, ಕ್ಲವಗಳ್ನ್ುನ ಕತ್ುರಿಸಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಜ್ರಿ 
ಮಾಡಿದರ್ ಕ್ೊಂಚ್  ಕ್ಷ್ಣ್ವಾಗಿ ಕಂಡಾಳ್ು’ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಮ್ೊಗು, ಕ್ಲವ ಕತ್ುರಿಸಿ. ಸಜ್ರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ಮೊದಲ್ೇ ಅವಳ್ು ಓಡಿಹ್ೊೇದಳ್ು. 
ಪಪರ್  ಕ್ಷ್ಮಣ್. ಪಿಪಂಚ್ದ ಮೊಟ್ಟಮೊದ  ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಜ್ರ್ನ ಅಂತ್ ಗಿನ್ನಸ್ ಬ್ುಕ್ ನ್ಲಿ ಿಸ್ಟ್ೇರಬ್ೇಕಾಗಿದುನ್ನ ಶ ಪ್ನ್ಖಿ ತ್ಪ್ಪಸಿಬಟ್ಟಳ್ು. ಹಾಗ್ 
ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಪಿಟ್ಸಿಟಂಗ್ ಪವರ್ ನ್ಲಿಿ ಶ ಪ್ನ್ಖಿ ಈಸ್ ಗ್ಿೇಟ್ರ್ ದ್ಾಾರ್ನ ಅಹ ಾ. ರಾವಣ್ನ್ ಕ್ಲವ ಕಚಿು, ಸಿೇತ್ಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಸಿ,  ಕ್ಷ್ಮಣ್ 
ಮ್ೊಛ್್ ಬದ್ಾುಗ ಡಾಾರ್ನಸ ಮಾಡುವವರ್ಗ್ ಅವಳ್ು ತ್ನ್ನ ಪಿಟ್ಸ್ಟ ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿದಳ್ು. ಸ್ಟ್ೊೇ... ತ್ಿೇತಾ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆರ್ನ. ಐ ರ್ಸ್ಟ 
ಮೆೈ ಕ್ೇಸ್’  

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ವಿಮೆನ್ಸ ಎರಾ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷಣ್ಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇರಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾ ರ ಅವರು ದತ್ುರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿ ಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  
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‘ತಾಳ್ು. ವಾಟ್ ಎಬೌಟ್ ಸಿೇತ್?’ 

‘ನ್ೊಾಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾಾಮಿಲಿಯ ಜನ್ನಿ ಕಣ್ಯಾ ಅವಳ್ು. ಅರಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ್ ರಾಮ್ ಹ್ೊೇಗಲಿ, ನಿೇನ್ು ಇಲ್ಿೇ ಇರು ಅಂದುಿ. ಊಹೊ. 
ಒಂದು ಅತ್ುೇನ್ೇ ನಿಭಾಯಸ್ಟ್ೊೇದು ಕಷಟ, ಇಲಿಿ ಮ್ೊರು ಮ್ೊರು ಅತ್ುಯರು. ಕಾಡ್ೊೇ ಅತ್ುೇಗಿಂತ್ ಕಾಡ್ೇ ವಾಸಿ ಅಂತ್ ಹ್ೊರಟ್ೇಬಟ್ಟಳ್ಯಾ ಆ 
ಮಾತ್. ಕಾಡ ೊಿ ಕಟಟಗ್ ತ್ತ್ರ್ದುದುು  ಕ್ಷ್ಮಣ್, ಒಲ್ ಹಚಿುದಿುದುು  ಕ್ಷ್ಮಣ್, ಅಡಿಗ್ ಮಾಡಿುದಿುದುು ರಾಮ್. ಸಿೇತ್ ಝುಂ ಅಂತ್ರದಯಿಾಾ... ಷ್ಟ ವಾಸ್ ದ 
ಫಸ್ಟ ಫ್ೈಿಟ್ ಪಾಾಸ್ಟ್ಂಜರ್. ಪುಷಪಕ ವಮಾನ್ದ ಮೊದ  ಪಿವಾಸಿ ಅವಳ್ು. ರಾವಣ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ೈ ಟ್ ಯೊ ನ್ೊೇ.  ಂಕ್ಯ ೊಿ ಅವಳ್ನ್ುನ 
ಗಾಡ್ರ್ನ ರ್ಸ್ಟಾಟ್್ಲ್ಿೇ ಇರಿಸಿದುು. ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಬ್ೇಸಿಕಲಿ ಎ ಿರೊ ಚ್ನಾನಗ್ೇ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡರಯಾ. ಕಡ್ೇಲಿ ‘ಸಿೇತ್ಯ ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ು 
ಮ್ಲಿನ್ವಾಗಿದ್್’ ಅಂತ್ ಅಗಸ ಹ್ೇಳಿದುನ್ನ ಕ್ೇಳಿ ಸಿೇತ್ಯೇ ಮ್ಲಿನ್ವಾಗಿದ್ಾುಳ  ್ಅಂತ್ ರಾಮ್ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಂಡನ್ಂತ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿಜ ಗ್ೊತಾುದರೊ, 

ಬೇಯಂಗ್ ಡ್ಮಾಕ್ಿಟಕ್ ಬ್ೈ ನ್ೇಚ್ರುಿ ದ್್ೊೇ ಡ್ೈನಾಸಿಟಕ್ ಬ್ೈ ರೊ ು, ಸಿೇತ್ಗ್ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗದ್್ ಇರಲಿ ಅಂತ್ ವಾಲಿೀಕ್ಲ ನ್ಸಿ್ಂಗ್ ಹ್ೊೇಂ 
ಎಂಡ್ ಡ್ೇ ಕ್ೇರ್ ಸ್ಟ್ಂಟ್ರ್ ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ, ನ್ಂತ್ರ ಅವಳ್ು ‘ನಿೇನ್ು ಬ್ೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ್ಟಾನ್ೊ ಬ್ೇಡ’ ಅಂದ್ಾಗ ಒಂದು ಬ್ೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ನ್ಲಿಿನ್ 
ಫಾಿಯಟ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಟ್ುಟ ಅವಳ್ು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ೇರ್ಂಟ್ ಆಗಿರಕ್ಕ ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟನ್ಯಾ. ಸಿೇತ್ಯ ಮ್ನ್ಕ್ಕ ನ್ೊೇವು ಕ್ೊಡುವುದು ರಾಮ್ನಿಗೊ 
ಇಷಟ ಇರಲಿ  ಿಕಣ್ಯಾ. ರಾಜನಾದ ಅವನ್ು ಎ ವಿನ್ೊನ ಬಡಿಸಿ ಹ್ೇಳ್ದಿದುರೊ ಒಳ್ಗ್ೊಳ್ಗ್ೇ ಸಿೇತ್ಗ್ ಅನ್ುಕೊ  ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟನ್ಯಾ.ಯೊ 
ಮ್ಸ್ಟ ಹಾಾವ್ ಎ ಪಾಿಪರ್ ವಷರ್ನ ಟ್ು ವಪಾ ಇಟ್. ಸಿೇತ್ ವಾಸ್ ಗಿವರ್ನ ಪಾಿಮಿನ್ರ್ನಸ, ಹರ್ ವಡ್ಸ್ ಕಾಾರಿೇಡ್ ವ್ೇಯ್ಟ. ತ್ಿೇತ್ ಸಿರೇಯರ 
ಯುಗ’ 

‘ಸ್ಟಾಕು ಮಾಡಯಾ, ನಿನ್ನ ನಾನ್ಸನ್ುಸ. ನಿನ್ನದು ಟವಸ್ಟ್ಟಡ್ ರಾಮಾಯಣ್’ 

‘ನಾನ್ು ಬ್ುದಿಧಜ್ಜೇವ ಕಣ್ಯಾ. ಹಿೇಗ್ಲಾಿ ಬ್ರ್ಯುವುದು, ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಬ್ುದಿಧಜ್ಜೇವಗಳ್ ಆಜನ್ಮಸಿದಧ ಹಕುಕ!’ 
‘ಎನಿವ್ೇ, ಸ್ಟಾಕು ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಈ ರಾಮಾಯಣ್’ 

‘ಓಕ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟ್ು ಮ್ಹಾಭಾರತ್...’ 
‘ಒಂದ್್ೇ ಕಾಾರ್ಕಟರ್ ಬ್ಗ್ೆ ಹ್ೇಳ್ು ಸ್ಟಾಕು’ 
‘ಸ್ಟ್ೊೇ ಬ ಇಟ್.’ 
‘ದ್ೌಿಪದಿಗ್ ಐದು ಜನ್ ಗಂಡಂದಿರು. ತ್ಪಪಲಾವ? 

“ಎಲಿಝಬ್ತ್  ಟ್ೈ ರ್ ಗ್ ಒಂಬ್ತ್ುು ಮ್ದುವ್, ಎಂಟ್ು ಗಂಡಂದಿರು. ಇದು ತ್ಪ್ಪ ಿ ಅಂದರ್ ಅದೊ ತ್ಪಪ ಿ!’ 
‘ಅವಳ್ನ್ುನ ಪಣ್ಕ್ಕ ಒಡಿ್ದುು?’ 

‘ಎ ವ್ೈಫ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಿೇಟ್ಸ್ಟ ಅಸ್ಟ್ಟ್ ಅನ್ೊನೇದನ್ನ ಇದು ಪಪಿವ್ ಮಾಡತ್ು.  ುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಫಿಪ್ ಸ್ಟ್ೈಡ್. ದ್ೌಿಪದಿ, ಭಿೇಮ್ ಒಂದು ಕಡ್ 
ಕೊತ್ರದುಿ. ಎಲಿಿಂದಲ್ೊೇ ಒಂದು ಹೊ ಬತ್ುು. ನ್ನ್ಗದು ಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಅವಳ್ು ರಚ್ು ಹಿಡಿದಳ್ು. ಭಿೇಮ್, ಪಾಪ, ಒಂದು ಹೊವಗಾಗಿ 
ಹುಚಾುಪಟ್ಟ ಅಲ್ದು, ಕಡ್ಗ್ ನ್ಂದನ್ವನ್ದವರ್ಗೊ ಹ್ೊೇಗ್ುೇಕಾಯುು. ಅಷ್ಟೇ ಅ ,ಿ ಅವಳ್ು ತ್ನ್ನ ತ್ಲ್ ಬಾಚಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ದುಶಾಾಸನ್ ಬಾಿಯಂಡ್ 
ಮ್ೊಳ  ್ಬಾಚ್ಣಿಗ್, ಅದ್್ೇ ಬಾಿಯಂಡ್ ಬ್ಿಡ್ ರ್ಡ್ ಶಾಂಪಪ ಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ಾಗ ಹನ್ೊನಂದು ಅಕ್್ೊೇಹಿಣಿ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾ ಕ್ೊಂದು ಬಾಚ್ಣಿಗ್, 
ಶಾಂಪಪ ಕ್ೊಟ್ಟರು ಪಾಂಡವರು. ಹ್ಣಿಿನ್ ಮಾತ್ೇ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುತ್ುು ದ್ಾವಪರದ ೊಿ ಅನ್ನಕ್ಕ ಇನ್ನೇನ್ು ದದ್ಾಹರೆ್ ಬ್ೇಕು ಹ್ೇಳ್ು? ಸ್ಟ್ೊೇ... 
ದ್ಾವಪರ ಟ್ೊ ವಾಸ್ ಎ ಸಿರೇಯುಗ’ 

‘ಕಲಿಯುಗ?’ 

‘ಕನ್ನಡ ವಾಾಕರಣ್ವ್ೇ ಹ್ೇಳ್ತ್ು ಿ! ಪತ್ರಯ ಮಾತ್ುಗಳಿಗ್ ನ್ಕಾರದ ಒತ್ುು ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಪತ್ರನ! ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಎ ಿ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿಗಳ್ ೊಿ ಗಂಡು 
ಹಿಂದು, ಹ್ಣ್ುಿ ಮ್ುಂದು. ಹ್ರ್ಚ ಆದಮೆೇಲ್ಯೇ ಡಬ್ೊಿಯ ಬ್ರ್ೊೇದು. ಅಂದರ್... ಹ್ಣ್ಿನ್ುನ ಗಂಡು ಫಾಲ್ೊೇ ಮಾಡ್ೊೇದು ನ್ಡ್ಯ ಿಷ್ಟೇ ಅ ,ಿ 

ನ್ುಡಿಯ ೊಿ ಇದ್್! ವಾಟ್ ಐ ಮಿೇರ್ನ ಟ್ು ಸ್ಟ್ೇ ಈಸ್, ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟ್ರ ಮ್ಹಿಳಾದಿನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ ಎ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರ್ಪ್ಿಸ್ಟ್ಂಟ್ೇಷರ್ನ ಆಪ್ 
ಮ್ಹಿಳಾ ಯುಗ. ಆದರೊ ಈ ಡ್ೇಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್್’ 
‘ಹ್ೇಗ್?’ 

‘ದಿನ್ವಪ ನಿೇವು ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರ್, ಅಥಾ್ತ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರ್, ನಿಮ್ಮ ಫಗರ್ 8 ತ್ರಹ ಆಗತ್ು ಅಂತ್! ಹ್ಣಿಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದೊು ಅದ್್ೇ ಆದುರಿಂದ 
ಈ ಡ್ೇಟ್ೇ ರ್ೈಟ್. ಬ್ೈ ದಿ ಬ್ೈ, ನಾನ್ು ಹ್ೊರಟ್, ಐ ಮ್ಸ್ಟ ಬ ರಷ್ಟಂಗ್...’ 
‘ಎಲಿಿಗ್?’ 

‘ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಷಾಪ್ಂಗಿಂದ ಪ್ಕಪ್ ಮಾಡ್ುೇಕು. ಇ ಿದಿದುರ್ ವುಮೆರ್ನಸ ಡ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಆದಿೇತ್ು ಬಾಿಯಕ್ ಡ್ೇ... ಬ್ೈ....     
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ಚಿೇನಾ ದ್್ೇಶದ ಒಂದು ಹಳಿಳಯಲಿಿ ಒಬ್ು ಮ್ುದುಕ್ಲ ಇದುಳ್ು, ಆಕ್ಗ್ ಇಬ್ುರು ಗಂಡು ಮ್ಕಕಳ್ು. 
ಅವರಿಗ್ ಮ್ದುವ್ಯೊ ಆಗಿತ್ುು. ಅವಳ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯರು ತ್ಮ್ಮ ತ್ವರೊರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ರ ು ಅತ ು್ಯ ಬ್ಳಿ 
ಕ್ೊೇರಿಕ್ೊಂಡರು. ಸು ಭವಾಗಿ ಒಪುಪವ ಅತ ು್ ಅವಳ್ ಿ. ಗಂಡುಮ್ಕಕಳ್ ಮಾತ್ರಗ್  ಅವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ 
ಬ್ಲ್ಯ .ಿ ಮ್ುದುಕ್ಲಯದ್್ ಮೆೇ ುಗ್ೈ.  ಮ್ುದುಕ್ಲಗ್ ಅವರನ್ುನ ಕಳಿಸ ು ಇಷಟವರಲಿ ಿ."ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ 
ಅಮ್ಮನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ರ ು ನ್ನ್ಗ್ ಅಭಾಂತ್ರವ  ಿಆದರ್ ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬ್ರುವಾಗ ದ್್ೊಡು ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ 
ಕಾಗದದಲಿಿ ಸುತ್ರುಟ್ಟ ಬ್ಂಕ್ಲಯನ್ೊನ, ಚಿಕಕ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಕಾಗದದಲಿ ಿಸುತ್ರುಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಈ ಎರಡೊ ದಡುಗ್ೊರ್ಯನ್ುನ 
ತ್ರಬ್ೇಕು, ಇ ಿದಿದುರ್ ಇಲಿಿಗ್ ಬ್ರಲ್ೇಬ್ೇಡಿ"ಎಂದು ಶರತ್ುು ಹಾಕ್ಲದಳ್ು.   

ಬ್ಂಕ್ಲ ಗಾಳಿ ಇದ್ಾಾವಸಿಮೆ ದಡುಗ್ೊರ್? ಇಬ್ುರಿಗೊ ತ್ಲ್ ಕ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವಹಾಗಾಯುು, ಆದರೊ ತ್ಮ್ಮ ತ್ವರೊರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುವ ತ್ವಕದಲಿ ಿಅವರೊ 
ಸಹ ಅದಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಹ್ೊರಟ್ರು. ಊರಿನ್ಲಿಿ ತ್ಮ್ಮ ನ್ಂಟ್ರೊ ಇಷಟರೊ ಎ ಿರ್ೊಡನ್ ಸಂತ್ೊೇಷದಿಂದ ಕಾ  ಕಳ್ದು ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬ್ರುವಾಗ ಅವರಿಗ್ 
ಅತ ು್ ಹ್ೇಳಿದು ಮಾತ್ು ನ್ನ್ಪ್ಗ್ ಬ್ಂದಿತ್ು. ತ್ಲ್ಯ ಮೆಲ್ ಕ್ೈಯಟ್ುಟ ಆಲ್ೊೇಚ್ನ್ ಮಾಡುತಾು ಕುಳಿತ್ರು.ಆ ವ್ೇಳ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಂಗ್ ಚ್ೊ ಎನ್ುನವ 
ಜಾಣ್ ರ್ೈತ್ ಅವರನ್ುನ ಕಂಡು,ಅವರ ಕಷಟ ವಚಾರಿಸಿದ.ಸವ ಪ ಕಾ  ಆತ್ನ್ೊ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ ನ್ಂತ್ರ ಜಾೆ್ಮಯಂದ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ಲದು ದಡುಗ್ೊರ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಅವರ ಕ್ೈಗಿಟ್ಟ. ಅದನ್ುನ ಸಂತ್ೊೇಷದಿಂದ ತ್ಂದು ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯರು ಅತ ು್ಗ್ ಒಪ್ಪಸಿದರು. ಮ್ುದುಕ್ಲಗ್ ಆಶುಯ್, ಯಾವ ಕ್ ಸವು ಅಸ್ಟಾಧಾ 
ಎಂದುಕ್ೊಂಡಿದುಳ ್ೇ ಅದು ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯರಿಗ್ ಸು ಭವಾಗಿ ಸ್ಟಾಧಾವಾಯತ್ು. ಆದರ್ ಅವರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವಾಂಗ್ ಚ್ೊ ವಚಾರ ಮ್ುದುಕ್ಲಯ 
ಬ್ಳಿ ಬಾಯ ಬಡಲಿ .ಿ ವಾಂಗ್ ಚ್ೊ ದ್್ೊಡು ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ ಕಾಗದದಲಿ ಿಸುತ್ರುಟ್ಟ ಬ್ಂಕ್ಲಗ್ - ಚ್ೈನಿೇಸ್ ಲಾಟರ್ನ ಮ್ತ್ುು ಚಿಕಕ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ ಕಾಗದದಲಿ ಿಸುತ್ರುಟ್ಟ 

ಗಾಳಿಗ್ - ಕ್ೈ ಬೇಸಣಿಗ್ ಕ್ೊಟಟದು.. 

         

 

ಇದ ೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಚಿಪುಪಂಟು ಆಮೆಯಲಲ, ಜುಟುಟಂಟು ಪೂಜಾರಿಯಲಲ  
೨. ಬಾಲಯದಲಿಲ ಹಸಿರು, ಪಾರಯದಲಿಲ ಹಳದ್ದ, ಮುಪಿಪನಲಿಲ ಕಪುಪ, ಹ ಣಣಲಲ ನಾನು ಹಣುಣ 

 

ಉತ್ೂರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೨ 

 ನ  ೀಡ್  

ಬ ಂಕ - ಗಾಳಿ ! ಲ್ೇರಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್

 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಮ್ೊರು ನಿಂಬ್ಹಣ್ುಿ, ಒಂದು ಬ್ಟ್ಟ ು ತ್ೊಗರಿಬ್ೇಳ್, ಎರಡು ಮಾಗಿದ ಟ್ೊಮಾಟ್ೊೇ ಹಣ್ುಿ  
 ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯ, ಮ್ೊರು ಕ್ಂಪು ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯ 

 ಕಡ್ಿೇ ಬ್ೇಳ  ್ಕ್ೊತ್ುಂಬ್ರಿ ಬೇಜ ತ್ಲಾ ಒಂದು ಚ್ಮ್ಚ್  
 ಜ್ಜೇರಿಗ್,ಮೆಣ್ಸು,ಅರಿಶಿನ್,ಸ್ಟಾಸಿವ್ ತ್ಲಾ ಅಧ್ ಚ್ಮ್ಚ್  
 ಒಗೆರೆ್ಗ್ ಚಿಟಕ್ ಇಂಗು, ಎೆ್ಿ, ಕರಿಬ್ೇವು, ರುಚಿಗ್ ತ್ಕಕಷುಟ ದಪುಪ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬ್ೇಳ್ಯನ್ುನ ಅರಿಶಿನ್ ಬ್ರ್ಸಿ ಬ್ೇಯಸಿ ಚ್ನಾನಗಿ ತ್ರರುವ ಇಡಿ 

 ಹುರಿದ ಒಣ್ ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯ, ಕ್ೊತ್ುಂಬ್ರಿ ಬೇಜ, ಕಡ್ಿೇಬ್ೇಳ ,್ ಮೆಣ್ಸು, ಜ್ಜೇರಿಗ್, ಇಂಗು ಎಲಾಿ ಒಣ್ಗಿಸಿ ಕುಟಟ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಲಸಯಲಿಿ 
ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಳ 

 ಎರಡು ಬ್ಟ್ಟ ು ನಿೇರು ಕುದಿಸಿ ಅರಿಶಿನ್ ಹ್ಚಿುದ ಟ್ೊಮಾಟ್ೊೇ,ಕತ್ುರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯ ದಪುಪ ಹಾಕ್ಲ ಬ್ೇಯಸಿ 

 ನಿೇರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಬ್ೇಳ  ್ಬ್ರ್ಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರರುವ ರುಬುದ ಪುಡಿ ಬ್ರ್ಸಿ ಕುದಿಸಿ 

 ನಿಂಬ್ ರಸವನ್ುನ ಬ್ರ್ಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟಾಸಿವ್ ಕರಿಬ್ೇವು ಒಗೆರೆ್ ಹಾಕ್ಲ ಒಲ್ಯಂದಿಳಿಸಿ 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ೂೀ 

ರಾ! 

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   

 

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  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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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

ಒಲವಿನ ಸವಿರುಚಿ 

 

ಅಡುಗ್ ಮ್ನ್ಯಲಿ ಏನಿದ್್, 
ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರಿಮ್ಳ್ ಬ್ರುತ್ರದ್್ 
                                                                                                                                                                 

ಸ್ಟಾರ್ೊೇ ಕೊಟ್ೊೇ ಮ್ಜ್ಜಿಗ್ ಹುಳಿಯೇ,   
ಪ ಾವೊ ಗ್ೊಜ್ೊಿೇ, ತ್ಂಬ್ುಳಿಯೇ. 
 

ಇಂಗು ತ್ಂಗುಗಳ್ು, ಚ್ಕ್ಕ ಮೊಗುಗೆಳ್ು,  
ಒರಳ ್ಳ್ಗ್ೇ ಒಂದ್ಾಗಿದ್್ೇ, 
 

ಮೆಣ್ಸು ಜ್ಜೇರಿಗ್, ಮೆಂತ್ಾ ಧನಿಯವು,  
ಹದವಾಗಿೇ ತ್ರರುವಾಗಿದ್್, 
 

ದಪಪಪ ಹುಳಿಯನ್ು  ಕೊಡಿಸಿ ಕುದಿಸ ು, 
ಅಂತ್ರಮ್ ಹಂತ್ವ ತ್ ುಪ್ದ್್. 
 

ಒಲ್ಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಬಾಣ್ಲ್ಯಲಿಿ  
ಎೆ್ಿಯು ಕಾದು ಕುಳಿತ್ರದ್್, 
 

 
 
ಹ್ಂಡತ್ರ: ಏನಿಿ ದಿನಾ ಈ ಥರ ಅಡುಗ್ ಮಾಡಿದ್್ಿ ನ್ನ್ಗ್ೇರ್ನ ಸಿಗತ್ು? 
ಗಂಡ: LIC  ಇನ್ುುರರ್ನಸ ಹಣ್ ಸಿಗತ್ು. 

 
 
 
 
 

 

ಹ್ಂಡತ್ರ: ರಿೇ ಏಳಿಿೇ ಬ್ೇಗಾ ! 
ಗಂಡ: ಏನಾಯುೇ? ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟ್ಗ್ ಎಬುಸ್ಟಾು ಇದಿುೇಯಾ? 
ಹ್ಂಡತ್ರ: ನಿೇವು ನಿದ್್ು ಮಾತ್ಿ ತ್ೊಗ್ೊೇಳ ್ ಳೇದು ಮ್ರ್ತ್ರದಿುೇರಿ 

ಇದ ೀನಾಲ ಇದು – ಉತ್ೂರ 

೧. ತ್ಂಗಿನ್ಕಾಯ 

೨. ಬಾಳ ೇ್ಹಣ್ುಿ 

 

೧. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ಿೇಮಿ, ಸ್ಟಾ ುಮ್ರದ ತ್ರಮ್ಮಕಕನ್ವರು 
ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ ತ್ಮ್ಮ ಎಷಟನ್ೇ ಹುಟಟದದಿನ್ವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡರು? ಇವರು ೫೦ 
ವಷ್ಗಳ್ ಹಿಂದ್್ ತ್ಮ್ಮ ಪತ್ರಯಡನ್ ನ್ಟ್ಟ ರಸ್ಟ್ು ಬ್ದಿಯ ಮ್ರಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ 
ಎಷುಟ? 

೨. ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಖ್ಾಾತ್ ಪರಿಸರ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ಿಕಾರ ಜ್ೊೇಡಿ ಯನ್ುನ 
ಕುಖ್ಾಾತ್ ಕಾಡುಗಳ್ಳ  ವೇರಪಪರ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದು. ಈ ಜ್ೊೇಡಿ ಯಾರ್ಂದು 
ನಿಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ ು್? ಎಷುಟ ದಿನ್ಗಳ್ ಕಾ  ಇವರು ಅಪಹರಣ್ದಲಿಿದುರು? 

 

ಸರಿ ದತ್ುರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೭ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ಆಶಾಭಾವ ... 
 

ಮ್ುಗಿಲಿನಿಂದ ಸುರಿದ ನಿೇರು  
ಹರಿಯದಿರುವುದ್್ 
ತ್ೊರ್ಯ ಸ್ಟ್ೇರದಿರುವುದ್್ೇ 
 

ಬರಿದ ಹೊವಗ್ೊಂದು ದುಂಬ 

ಬಾರದಿರುವುದ್್ 
ಮ್ಧುವ ಹಿೇರದಿರುವುದ್್ೇ  
 

ಬ್ಳ್ದ ಹುಡುಗಿಯಲಿಿ ಒ ವು  
ಮ್ೊಡದಿರುವುದ್್ 
ಬಡದ್್ ಕಾಡದಿರುವುದ್್ೇ 
 

ನಾಕದಲ್ಿೇ ನಿಧತ್ಗ್ೊಂಡ  
ಏಕಮೆೇವ ಸರನ್ ವಧಯು  
ತ್ೊೇರದಿರುವುದ್್ 
ಸುರವ ತಾರದಿರುವುದ್್ೇ  

ರಚನ : ಮಾಲು (ಅಡ್ಲ ೈಡ್) 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ೂಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

ಸ್ಟಾಸಿವ್ ಕಾಳ್ು ಸಿಡಿಯುತ್ ಜ್ೊತ್ಗ್  
ಕರಿಬ್ೇವನ್ ಎಸಳ್ನ್ು ಕರ್ದಿದ್್. 
 

ತ್ಟ್ಟಯ ಸದಿುಗ್ ಹ್ೊಟ್ಟಯು ಕಾದು  
ಸಹನ್ಯ ಕಟ್ಟಯು ಒಡ್ದಿದ್್. 
 

ಅಡುಗ್ ಮ್ನ್ಯಲಿ ಏನಿದ್್,  
ಕ್ೈ ಬ್ಳ್ಗಳ್ ಸದೊು ಕ್ೇಳಿದ್್, 
 

ಅಕಕನ್ೊ ತ್ಂಗಿಯ ಮ್ಡದಿಯ ತಾಯಯ, 

ಒ ುಮೆಯು ತ್ುಂಬದ ಹ್ಣಿದಿ್್, 
 

ಒ ವನ್ ಹೃದಯದ ಸ್ಟಾರವು ಬ್ರ್ತ್ೊ, 

ಅಡುಗ್ಗ್ ರುಚಿಯನ್ು ತ್ಂದಿದ್್  
 

 

 

 

 

 

ರಚನ : ನಾಗ್ಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ (ಸಿಡ್ನ) 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಕಥ  ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲಲಭ  ಲ್ೇರಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಎಲ್ಿೇ ಹ್ೊೇಗಿದಿುೇಯಾ … ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಇಂದ ನ್ನ್ಗ್ೊಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಕಾಫ ಕೊಡ ಕ್ೊಟಟ ಿ … ಇಬ್ುರಿಗೊ ಆಫೇಸ್ ಗ್ ಬ್ೇರ್ ಲ್ೇಟ್ ಆಗಾು ಇದ್್. ಮ್ನ್ 
ಬ್ೇರ್ ಯಾಕ್ೊೇ ನಿಶಾಬ್ುವಾಗಿದ್್. ಇದ್್ೇನ್ು ನ್ನ್ನ ಮ್ುಂಚ್ನ್ೇ ಇವಳ್ು ಆಫೇಸ್ ಕಡ್ ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೇದಳ ೇ್? ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ಪಿಕಾರ ನ್ನ್ಗ್ ಕಾಫ ಕ್ೊಟ್ುಟ 
ಎಬುಸಿ, ಆಮೆೇಲ್ ಬ್ೇರ್ ಕ್ ಸದ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡುತ್ರದುವಳಿಗ್, ಅಂಥದ್್ೇನ್ು ಅವಸರದ ಕ್ ಸ ಇರಬ್ಹುದು? ಹುಷಾರಿ ಿದ್್ ಮ್ ಗಿದ್ಾುಳಾ? ಮ್ನ್ಯಲಾಿ 
ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಹುಡುಕ್ಲದ ಗಂಡ ದಸಸಪಾಪ ಅಂತ್ ಸ್ಟ್ೊೇಫಾ ಮೆೇಲ್ ಕುಕಕರಿಸಿದ. ಹಾಗ್ ತ್ೊಕಡಿಕ್ ಬ್ಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಕಣ್ುಿ ಮ್ುಚಿು ಒರಗಿದ.  

ಏನಿಿೇ ನ್ೊೇಡಿ, ನಾನ್ು ಬ್ಂದಿದಿುೇನಿ, ಬ್ಳಿಗ್ೆಯಂದ ಹುಡುಕ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲ ಸ್ಟಾಕಾಗಿ ಮ್ತ ು್ ಮ್ ಗಿ ಬಟ್ಟರಾ ... ಒಮೆಮ ಕಣ್ುಿ ಬಟ್ುಟ ನ್ೊೇಡಿ ... ಗಂಡ 
ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕಣ್ುಿ ದಜ್ಜಿಕ್ೊಂಡು ನ್ೊೇಡುತಾುನ್ ... ಶಕ್ಲು ದ್್ೇವತ್ಯ ಹಾಗ್ ಆರು ಕ್ೈಗಳ್ು, ಒಂದ್್ೊಂದೊ ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡಿದ್್, ಮ್ುರ 
ನ್ೊೇಡುತಾುನ್, ಅನ್ುಮಾನ್ವ್ೇ ಇ ಿ, ಅವಳ ೇ್ ನ್ನ್ನ ಪಾಿಣ್ ಪ್ಿಯ ಪತ್ರನ. ಅಯಾೇ ಏನ್ೇ ಆಯತ್ು ನಿಂಗ್ ... ಇದ್್ೇನ್ೇ ಇಷ್ೊಟಂದು ಕ್ೈಗಳ್ು ... ರಿೇ ನ್ೊೇಡಿಿೇ 
ನಾನ್ು ಮಾಡ್ೊೇ ಕ್ ಸಗಳಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಎರಡು ಕ್ೈಗಳ್ು ಏನ್ೇನ್ು ಸ್ಟಾ ದು ಎಂದು, ದ್್ೇವರ ಮ್ನ್ೇಲಿ ಕೊತ್ು ಪಾಿಥ್ನ್ ಮಾಡುತಾು, ನ್ಂಗೊ ಒಂದ್ಾರು 
ಕ್ೈಯೆಳ್ು ಇದಿುದುರ್ ಚ್ನಿನತ್ುು ಅಂತ್ ಅಂದುಕ್ೊಂಡ್ ನ್ೊೇಡಿ, ದ್್ೇವರು ತ್ಕ್ಷ್ಣ್ವ್ೇ ವರ ದಯಪಾಲಿಸಿಬಟಟದ್ಾುನ್.  

“ಅಯಾೇ ಹೌದ್ಾ ಸವ ಪ ವಚಿತ್ಿವಾಗಿ ಕಂಡರೊ ನಿನ್ಗ್ ಅನ್ುಕೊ  
ಆಗ್ೊೇ ಹಾಗಿದ್್ಿ ಇರಲಿ ಬಡು . ಅದು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಆರು ಕ್ೈಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ 
ದಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು ಗ್ೊತ್ುುಂಟ್ೊೇ?” 

ನ್ನ್ನ ಬ್ ಗ್ೈಯ ಪಾಪುಗ್ ಮಿೇಸ ು. ಯಾವಾಗ ು ಎತ್ರುಕ್ೊಂಡ್ೇ 
ಇರಬ್ೇಕು. ಬಟಟರಕ್ಕ ಆಗ ಿ. ಇನ್ೊನಂದು ಕ್ೈಯೆ ನ್ನ್ನ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಸ್ಟಾಮಟ್್ 
ಫೇರ್ನ, ನ್ನ್ನ ಗ್ಳ್ತ್ರಯರ ಜ್ೊತ್ ಹರಟ್ುವುದಕ್ಕ, ಮೆಸ್ಟ್ೇಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ 
ಬ್ೇಕಾಗುತ್ು. ನಿಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ ು್ೇ ಇದ್್ ನ್ನ್ನ ಓದಿನ್ ಗಿೇಳ್ು, ಇನ್ೊನಂದು ಕ್ೈಗ್ 
ಪುಸುಕಗಳ್ು ಅ ಂಕರಿಸುತ್ುವ್. ಇನ್ೊನಂದು ಕ್ೈಯನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಸವಂತ್ ಕ್ ಸಗಳಿಗ್ 
ಮಿೇಸಲಾಗಿಡುತ ು್ೇನ್. ದಳಿದ ಕ್ೈಗಳ್ು ಆಫೇಸ್ ಕಂಪಪಾಟ್ರ್ ಚಾ ೊ ಮಾಡಕ್ಕ 
ಬ್ೇಕು . ಮ್ದುವ್ ಆದ್ಾಗಿನಿಂದ ಆಟ್ ಆಡ್ೊೇದ್್ೇ ಮ್ರ್ತ್ು ಹ್ೊೇದ ಹಾಗಿದ್್, 
ಇನ್ೊನಂದು ಕ್ೈ ಆಟ್ ಓಟ್ಕ್ಕ!!! 

ಇದ್್ೇನ್ೇ ನಿನ್ನ ಸವರೊಪ, ವಾಕ್ಲುತಾವನ್ೇ ಬ್ದಲಾದ ಹಾಗಿದ್್ ಇಷ್ೊಟಂದು ಕ್ೈಯೆಳ್ು ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್. ಅಡಿಗ್ ತ್ರಂಡಿ ಮ್ನ್ ಕ್ ಸ ಯಾರು 
ನ್ೊೇಡುತಾುರ್. ಹ್ೊೇಗಲಿ ದ್್ೇವರನ್ುನ ಇನ್ೊನಂದು ಎರಡು ಹ್ಚಾುಗಿ ಕ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದುರ್ ನಿನ್ನ ಗಂಟ್ು ಏನ್ು ಹ್ೊೇಗುತ್ರತ್ುು . ಅಡಿಗ್ಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ೈಯೆಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಗ್ 
ಕ್ೊಟಟದ್ಾುನ್ ಸ್ಟಾ ದ್್ೇ!!! ನ್ಳ್ ಪಾಕದ ರುಚಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ!! ರಿೇ ಇವತ್ುು ವಶವ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನ್ ...  ನಾನ್ು ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಯಾವ ಕ್ ಸ ಮಾಡಕ್ಕ ಆಗ ಿ. ನ್ಮ್ಮ 
ಕಚ್ೇರಿಯ ಎ ಿ ಹ್ಣ್ುಿ ಮ್ಕಕಳ್  ಸ್ಟ್ೇರಿ, ಸಿರೇ ದ್ೌಜ್ನ್ಾ, ಪುರುಷ ಪಿಧ್ಾನ್ ಸಮಾಜದ ತ್ಡ್ ಹ್ೇಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ್ ಚ್ಚ್್ ಮ್ತ್ುು ನಿಧ್ಾ್ರಗಳ್ನ್ುನ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ ಇದ್್. ನ್ನ್ನ ತ್ರಂಡಿ ಸವ ಪ ಬ್ೇಗ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಬಡುತ್ರುೇರಾ ... ಸಮ್ಯ ಮಿೇರುತಾು ಇದ್್. ನಾನ್ು ನ್ವ ಸಿರೇ ಸಮಾಜದ ನಿಮಾ್ಣ್ದ 
ಕ್ ಸಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು .  

ಅ ಿ ಕೆ್, ಈಗಾಗಲ್ೇ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಣ್ುಿ ಕು  ಎ ಿ ಕ್್ೇತ್ಿದ ೊಿ ಕಾಲಿಟಾಟಗಿದ್್, ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ವ್ೈದಾಕ್ಲೇಯ, ಪೇಲಿೇಸ್ ವೃತ್ರು, ವಕ್ಲೇ  ವೃತ್ರು, ಸರಕಾರಿೇ 
ಕಚ್ೇರಿ, ವಮಾನ್ಯಾನ್, ಸ್ಟಾ ದಕ್ಕ, ಬ್ಸ್ ಡ್ೈವರ್, ಆಟ್ೊೇ ಓಡಿಸುವುದು, ಪ್ಟ್ೊಿೇಲ್ ಸ್ಟ್ಟೇಶನ್ೆಳ್ಲಿಿ ಕೊಡ ಹ್ೆ್ಿೇ ಕಾಣಿಸುತಾು ಇದ್ಾುರ್. ಇನ್ನಂಥಾ ಹ್ೊಸ 
ಸಮಾಜದ ನಿಮಾ್ಣ್ ಮಾಡುತ್ರುೇರಿ, ಎಲಾಿ ಕ್್ೇತ್ಿದಲಿಿಯೊ ಹ್ಣ್ುಿಗಳ್ ಜ್ೊತ್ ಸಪಧ್್್ಗಿಳಿಯಬ್ೇಕು ನಾವು . ಗಂಡುಗಳಿಗ್ ಕ್ ಸ ಸಿಗುವುದು ಕಷಟ 
ಆಗಿಬಟಟದ್್ಯಲ್ಿೇ!!! ಅದು ಬಡು, ಮ್ದುವ್ ಆಗ್ೊೇಣ್ ಎಂದರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯೊ ಒಪುಪವುದಿ ಿವಲ್ಿೇ, ನ್ೊರ್ಂಟ್ು ಪಿಶ್ನಗಳ್ು, ಅವರ ಷರತ್ುುಗಳ್ 
ಸುರಿಮ್ಳ ,್ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಬ್ಿಹಮಚಾರಿ ಪಟ್ಟವ್ೇ ವಾಸಿ ಎನಿಸುತ್ುಲ್ಿೇ??  

ನಿೇವು ಹ್ೇಳ್ುವುದು ಎಲಾಿ ಒಪುಪತ ು್ೇನ್, ನ್ಮ್ಮ ಹ್ಣ್ುಿ ಕು  ಇಷುಟ ಮ್ುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಸಂತ್ೊೇಷವ್ೇ ... ಆದರ್ ಹ್ಣ್ಿನ್ುನ ನ್ೊೇಡುವ ಧ್್ೊೇರೆ್ 
ಸರಿಯ ಿ. ಅವಳ್ು ಎ ಿರಿಗೊ ದುಡಿಯುವುದು ಅದನ್ುನ ಎ ಿರೊ ತ್ಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕ ದಪಯೇಗಿಸುತಾು ಬ್ಂದಿದ್ಾುರ್ . ಅದನ್ುನ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬ್ೇಕು. 
ಸಮಾನ್ತ್ಯ ಪಟ್ಟವನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಕ್ಲತ್ುುಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ಲಕಂತ್, ಅದನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ ಸಂತ್ೊೇಷವಾಗಿ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚಿುನ್ ಆನ್ಂದ, ಸೊಕು ಅ ಿವ್ೇ ... ಅದು 
ಅಕ್ಷ್ರಶಃ ನಿಜ ಮಾರಾಯು ... ನಿನ್ಗ್ ನ್ಮೊೇ ನ್ಮ್ಃ!!  

ರಿೇ... ರಿೇ... ಬ್ೇಗನ್ ಎದುು ಇಲಿಿ ಬ್ಂದು ಸ್ಟ್ೊೇಫಾ ಮೆೇಲ್ ಒರಗಿ ಮ್ತ್ು ನಿದ್ ು್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ುತ್ರುದಿುೇರಾ??? ನಿಮ್ಮ ತ್ರಂಡಿ, ಊಟ್ ಎ ಿ 
ಟ್ೇಬ್ಲ್ ಮೆೇಲ್ ರ್ಡಿ ಆಗಿದ್್, ಬ್ೇಗ ತ್ರಂದು ನ್ನ್ನನ್ೊನ ಆಫೇಸ್ ಗ್ ಡಾಿಪ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು!!  

ಲ್ೇ ಇವಳ ೇ್ ಇವತ್ುು ವಶವ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನ್, ನಿೇನ್ು ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುಯೇ ಹಾಗ್ ಮಾಡುತ್ುೇನ್ ಪಿಚ್ಂಡ ಶಕ್ಲು ದ್್ೇವತ್!!. ದ್್ೇವತ್ ಪಟ್ಟ ಬ್ೇಡ 
ರಾಯರ್ೇ, ವಷ್ದಲಿಿ ಒಂದು ದಿನಾ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನ್ ಅಂತ್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಭಾಷಣ್ ಬಗಿದು, ಬ್ೇರ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಹತ್ರುರ ದುಡಿಸುಕ್ೊಳ್ುಳವುದಿ ಿ ಅಂತ್ ಏನ್ು 
ಗಾರಂಟೇ?  

ರಂಡಿತ್ ಹಾಗಾಗುವುದಕ್ಕ ನಿೇವುಗಳ್ು ಬಟ್ಟರ್ೇ ತಾನ್ೇ ... 
ಇನ್ುನ ಮ್ುಂದ್್ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನ್, ದಿನಾ ದಿನಾ!!! ಮ್ಹಿಳಾ ಪಿಪಂಚ್ಕ್ಕ ಜ್ೈ ಜ್ೈ   
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ನಿಮ್ಮ ದತ್ುರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಮಾರ್ಚ್ 25 ತ್ಮಿ ಉತ್ೂರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ) ಫ ಬರವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ೂರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ದತ್ುರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ದತ್ುರ ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ 

ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶ ್ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ 

 ಶ್ರೀಧ್ರ್ ಬಾಣಸಂದರ, ಕಾಯನ ುರ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತ್, ಬ ಂಗ್ಳ ರು  

 ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲ ದಾಾರಕನಾಥ್ , ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 ರಾಜಿ ಜಯದ ೀವ್, ಸಿಡ್ನ 

 ನರ ೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡ್ನ 

 ಅಪಣ್. ವ ೈ, ಸಿಡ್ನ 

 ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಳಂದ ರು 

 ಕುಸುಮ ಚ ೀತ್ನ್ 

 ಅನು ಶ್ವರಾಂ 

 ಆಶಾ ಫಣಿರಾಜ್, ಬ ಂಗ್ಳ ರು 

 ಗಿೀತ್ ಪರಸಾದ್, ಅಡ್ಲ ೀಡ್  

 ನವಯ ಪಿ  
 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚ್ನ್: ಪುಷಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣ್ುಿ ಮ್ಕಕಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದುರ್ ಅದ್್ಷುಟ  ಕ್ಷ್ಣ್! 

ಫ ಬರವರಿ ತಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿದ್್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 

ದತ್ುಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್್ಷುಟ 

ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿ ಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು – ೧೩- ೧ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ರಾಜಧಾನಿಯಲಿಲ ರಾಜಭ  ೀಗ್: ದ್್ಹಲಿಯಲಿಿ ನ್ಮ್ಮಣ್ಿನ್ ಕಚ್ೇರಿಯ ಅತ್ರರ್ಥ ಗೃಹದಲಿಿ ಕ್ೊಠಡಿಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಮ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿರಸಲಾಗಿತ್ುು ವದ್್ೇಶಿೇ 
ರಾಯಭಾರಿಗಳ್ ಬ್ಂಗಲ್ಗಳ್ ನ್ಡುವಲಿಿ, ಸದ್ಾ ಬ್ಂದೊಕುದ್ಾರಿ ಸಿಪಾಯಗಳ್ು ಕಾವಲಿರುತ್ರುದು ಶಿಿೇಮ್ಂತ್ ಬ್ಡಾವೆ್ಯಲಿಿತ್ುು ಆ ಅತ್ರರ್ಥ ಗೃಹ. ಪಂಚ್ತಾರಾ 
ಹ್ೊೇಟ್ಲಿಿನ್ಂತ್ರದು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕ್ೊಠಡಿ, ಸದ್ಾ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ ಸಿದುವಾಗಿರುತ್ರುದು ಬ್ಟ್ಿರ್, ನಾವು ಎಂದೊ ಕಂಡರಿಯದ ಅಧುನಿಕ ಸ್ಟೌ ಭಾಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮನ್ುನ 
ತ್ಬುಬ್ುುಗ್ೊಳಿಸಿತ್ುು. ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿದ್್ ನಿೇವು ಬ್ರುವ ಸಮ್ಯವನ್ುನ ಮೊದಲ್ೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದುರ್ ಒಳ ಳ್ಯ ಸ್ಟಾವಗತ್ ನಿೇಡಬ್ಹುದಿತ್ುು ಎಂದು ಅಲಿಿದು 
ನ್ಮ್ಮಣ್ಿನ್ ಕಚ್ೇರಿಯಯವರುಗಳ್ು ಬ್ೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರು. ಇಷುಟ ದಿನ್ ಸಿಕ್ಲಕದುಕ್ಕ ನಾವು ಒಗಿೆ ಕ್ೊಳ್ಳಬ್ಕಾಗಿತ್ುು, ಆದರ್ ಇಲಿಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕ್ಲದುಕ್ಲಕಂತ್ 
ಹ್ಚಾುಗ್ೇ ಸಿಕ್ಲಕತ್ುು. ದ್್ಹಲಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಮೊದ  ದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ುರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸುಮಾರು ೪೫ ಪತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ, ಮ್ನ್ಗ್, ನ್ಂಟ್ರು, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರುಗಳಿಗ್ ಬ್ರ್ದ್್ವು. 

ಸರಿ ದ್್ಹಲಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ರಿಕ್ಾ, ನ್ಮ್ಮದ್್ೇ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್, ಆಟ್ೊೇ, ಹಿೇಗ್ ಎ ಿದರ ೊಿ ಸುತ್ರುದ್್ವು. ಅಲಿಿನ್ ಪಿಮ್ುರ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಣಿೇಯ ಸಾಳ್ಗಳ್ನ್ನಲಾಿ 
ನ್ೊೇಡಿದ್್ವು. ನ್ಮ್ಗ್ ಎ ಿಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚಾುಗಿ ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ಳ್ದ ಜಾಗವ್ಂದರ್ ಆಗ ಹ್ೊಸದ್ಾಗಿ ನಿಮಿ್ತ್ವಾಗಿದು ಬ್ಹಾಯ ಅಥವಾ ಲ್ೊೇಟ್ಸ್ ಟ್ಂಪಲ್. ಅಲಿಿನ್ 
ಪಿಶಾಂತ್ ಪರಿಸರ, ಕ್ೇವ  ದಿೇಪವೊಂದ್್ೇ ಕ್ಂದಿ ಬಂದುವಾಗಿ, ಜಾತ್ರಮ್ತ್ ಅಂತ್ಸುುಗಳ್ ಭ್ೇದಭಾವವ ಿದ,ಆ ಪಾಿಥ್ನಾ ಮ್ಂದಿರ ನಿಜಕೊಕ ಅದಿವತ್ರೇಯ. 
ಮ್ತ ು್ ದ್್ಹಲಿಯ ಬಲಾ್  ಕ್ಷಿಮೇನಾರಾಯಣ್ ಮ್ಂದಿರಕ್ಕ ಹ್ೊೇದ್ಾಗ ಅಲಿಿದು ಪಿವಾಸಿೇ ಕಚ್ೇರಿಯಂದರ ಜಾಹಿೇರಾತ್ರನಿಂದ ಆಕಷ್ಟ್ತ್ರಾಗಿ, ಹರಿದ್ಾವರ, 
ಋಷ್ಟಕ್ೇಷಗಳ್ ಒಂದು ದಿನ್ದ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಪಿವಾಸಕೊಕ ಬ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇಗಿಬ್ಂದ್್ವು. ಆ ಪಿವಾಸ ಮ್ುಂದಿನ್ ಮ್ತ್ೊುಂದು ಪಿಮ್ುರ ಪಿವಾಸಕ್ಕ 
ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ುದ್್ಂದು ನಾನ್ಂದು ಊಹಿಸಿರಲಿ ಿ. ಹರಿದ್ಾವರದಲಾಿದ ರ್ೊೇಮಾಂಚ್ನಿೇಯ ಅನ್ುಭವವಂತ್ೊ ವಣಿ್ಸ ಸ್ಟಾದಾ. ಅದನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಈ ಲ್ೇರನ್ 
ಮಾಲ್ಯ ಅರಂಭದಲಿಿ ತ್ರಳಿಸಿದ್ ು್ೇನ್. 

 
ಮಾಲಿೀಕರ  ಡನ  ಮುಖಾಮುಖಿ; ದ್್ಹಲಿಯಲಿಿ ನಾನ್ು ನ್ಮ್ಮ ಕಾಖ್ಾ್ನ್ಯ ಮಾರಾಟ್ ಕಚ್ೇರಿಗ್ ಭ್ೇಟ ಕ್ೊಡ್ೊೇಣ್ವ್ಂದು ಹ್ೊರಟ್. ಅಲಿಿದುವರ್ ಿರೊ ಬ್ ು 
ಆದರದಿಂದ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದರು. ಮ್ತ ು್ ನಿೇವು ತ್ುಂಬಾ ಒಳ ಳ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ಕೇ ಬ್ಂದಿದಿುೇರ, ಈಗ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನಿಂದ ಎಂ.ಡಿ. ಯವರು ಬ್ರುತ್ರುದ್ಾುರ್ 
ಅವರನ್ುನ ಭ್ೇಟ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿ ಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ ಎಂದರು. ನ್ನ್ಗ್ ಗಾಬ್ರಿಯಾಯತ್ು, ಏಕ್ಂದರ್ ನಾನ್ು ಅಂತ್ಹ ವಷಯಗಳಿಂದ ಯಾವತ್ೊು 
ದೊರವ್. “ಇ ಿ ಇ ಿ ಸಮ್ಯವಾಗುತ್ುದ್್, ನಾನ್ು ಹ್ೊರಡುತ್ುೇನ್, ಬ್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಹ್ೊೇದ ನ್ಂತ್ರ ಮಾತ್ನಾಡಿಸುತ ು್ೇನ್” ಎಂದ್್. “ಅಯಾೇ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲಿಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವುದು ಇದ್್ುೇ ಇದ್್, ಈಗ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿ, ಇನ್ನೇನ್ು ಬ್ಂದು ಬಡುತಾುರ್”, ಎನ್ುನವಷಟರಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಎಮ್.ಡಿ ಬ್ಂದ್್ೇ ಬಟ್ಟರು. ಅತ್ು ಇತ್ು 
ನ್ೊೇಡದ್್, ಸಿೇದ ತ್ಮ್ಮ ಚ್ೇಂಬ್ರ್ ಗ್ ಹ್ೊೇದರು. ನಾನ್ು ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೇಗಪಾಪ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಎಂದು ಚ್ಡಪಡಿಸುತ್ರುದ್ ು್.  ಅಷಟರಲ್ಿೇ “ಎಂ.ಡಿ. ಅವರು 
ಕರಿೇತಾ ಇದ್ಾುರ್ ಬ್ನಿನ” ಎಂದ್ಾಗ, ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲಿಿ  ಎಂದೊ ಮಾತ್ನಾಡಿಸದ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲಿೇಕರು, ದ್್ಹಲಿಗ್ ನಾನ್ು ಬ್ಂದ ಸಮ್ಯದಲ್ಿೇ ಬ್ರಬ್ೇಕ್ ….. 
ಎಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾು ಚ್ೇಂಬ್ರ್ೊಳ್ಗ್ ನ್ಡ್ದ್್. ಅವರ್ೇನ್ೊೇ ತ್ುಂಬಾ ಒಳ ಳ್ಯವರ್, ಆದರ್ ನ್ನ್ಗ್ ಮ್ುಜುಗರವಷ್ಟ! ಅವರು ಆಂಧಿ ಕಡ್ಯವರು, ಅವರ ಮಾತ್ು 
ಒಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಒರಟ್ಂತ್ ಕಂಡರೊ, ಅವರ ಶ್ೈಲಿಯಷ್ಟ ಅದು.  

“ಏನ್ು ಬ್ಂಗಳ್ ರಿಂದ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನ್ಲಿಿ ಬ್ಂದಿದಿುೇಯಂತ್? ಯಾಜ್ೊ್ತ್ ಬ್ಂದಿದಿುೇಯ? ಅಲಿಿ ನ್ನ್ಗಾಾಕ್ ತ್ರಳಿಸಲಿ ಿ ನಿೇನ್ು?” 
“ಅಣ್ಿನ್ ಜ್ೊತ್ ಬ್ಂದಿದಿುೇನಿ ಸರ್, ಅಲಿಿ ಜ್ಜ.ಎಮ್ ಅವರಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿದ್ ು್” 
“ಸರಿ ಸರಿ ದ್ಾರಿೇಲಿ ಏನ್ೊ ತ್ೊಂದ್್ಿ ಆಗಲಿ ಿ ತಾನ್ೇ” 
“ಇ ಿ ಸರ್”.  

ಹಿೇಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ುಕತ್ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ುು. ನ್ಂತ್ರ ಕೊ ಂಕುಷವಾಗಿ ನ್ನ್ನನ್ನೇ ದಿಟಟಸಿ ನ್ೊೇಡಿದರು. “ಏನ್ು ಬ್ುದಿು ಇ ಿವಾ ನಿನ್ಗ್” ಎಂದರು. ನ್ನ್ಗ್ 
ಗಾಬ್ರಿಯಾಯತ್ು. ಏನ್ೊ ಮಾತ್ನಾಡದ್್ ಅವರನ್ನೇ ನ್ೊೇಡಿದ್್, “ಅ ಿ ಕತ್ರುನ್ಲಿಿ ಸರ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ದ್್ೇಶನ್ಲಾಿ ಸುತ್ುುತಾು ಇದಿುೇಯ ಿ, ಯಾರಾದೊಿ 
ಅದಕ್ೊಕೇಸಕರ ನಿನ್ನ ಹ್ೊಡ್ದು ಹಾಕಾುರ್, ಮೊದುಿ ಅದನ್ನ ಕತ್ರುನಿಂದ ತ್ಗಿ” ಎಂದರು, ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸಿದ್್. “ಕನ್ನಡಕ ಇದ್್ಯಾ” ಎಂದರು, “ಹಾಕ ಿ ಸ್ಟಾರ್” ಎಂದ್್, 
“ಮ್ತ ು್ ಸ್ಟಾವರಾರು ಮೆೈಲಿ ಗಾಳಿ, ಬಸಿ ು, ಧೊಳ್ು, ಎಲಾಿದಿ ುಿ ಪಿಯಾಣ್ ಮಾಡಿುೇಯ, ಒಂದು ಕೊಲಿಂಗ್ ಗಾಿಸ್ ಹಾಕಬ್ೇಕೊಂತ್ ಗ್ೊತಾುಗಲ್ಿೇರ್ನ ನಿಂಗ್” 
ಎಂದರು, “ಗ್ೊತಾುಗಲಿ ಿ ಸರ್” ಎಂದ್್. “ಊರಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ೀಲ್ ಮ್ನ್ಯವರ ಕೊಡ ಮಾತಾನಡಿದ್್ುೇನ್ು” ಎಂದರು, “ಇ ಿ ಸರ್ ನ್ಮ್ಮನ್ಯಲಿಿ ಫೇರ್ನ ಇ ಿ” 
ಎಂದ್್. ಕೊಡಲ್ೇ ಟ್ೇಬ್ಲ್ ಮೆೇಲಿದು ಫೇನಿನಿಂದ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಡಿಪಾಟ್ಮ್ಂಟ್ ಗ್ ಫೇರ್ನ ಮಾಡಿದರು. “ಯಾರ ಜ್ೊತ್ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ರುೇಯ” 
ಎಂದು ಕ್ೇಳಿ, “ಏ ಅಲಿಿ ಆ ಗ್ೊೇಪಾಲ್ ಇದ್್ಿ ಕರಿ, ಡ್ಲಿಿ ಇಂದ ನಾಗಶ್ೈ  ಮಾತಾನಡಾುನ್ಂತ್ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳ್ು” ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ನ್ನ್ಗ್ ಫೇರ್ನ ಕ್ೊಟ್ಟರು. 
ನ್ಂತ್ರ ಒಂದ್್ೈದು ನಿಮಿಷ ನ್ನ್ನಪಿಯಾಣ್ದ ವವರವನ್ನಲಾಿ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಂಡರು. ಇನ್ುನ ಬ್ರುತ್ುೇನ್ ಸರ್ ಎಂದು ಹ್ೊರಟಾಗ, ಸರಿ ಎಂದವರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ 
ಇರು ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ತ್ಮ್ಮ ಪಸಿ್ನ್ಲಿಿ ಇದುಷೊಟ ಹಣ್ವನ್ುನ ತ್ಗ್ದು ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗಿತ್ುರು. ನಾನ್ು ಬ್ೇಡ ಪರವಾಗಿ ಿ ಎಂದರೊ ಬಡಲಿ ಿ. “ಇರಲಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೊೇ, 
ಏನಾದರೊ ತ್ುತ್ು್ ರಚಿ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾಗಬ್ಹುದು, ಇ ಿವಾದರ್ ಈಗಲ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿ ಒಂದು ಕೊಲಿಂಗ್ ಗಾಿಸ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊೇ” ಎಂದರು. ನಾನ್ು ಮ್ತ್ು ಪರವಾಗಿ ಿ 
ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದ್ಾಗ “ ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಇಟ್ೊಕಂಡಿರು, ಅದ್ನನ ನಿೇನ್ು ಬ್ಳ್ಸದ್್ ಇದುರ್ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸು”, ಎಂದರು. ನಾನ್ು ಮ್ತ ು್ 
ಮಾತ್ನಾಡದ್್ ಸರಿ ಎಂದ್್. ಅವರಿಗೊ, ಮ್ತ ು್ ಿರಿಗೊ ವದ್ಾಯ ಹ್ೇಳಿ ಹ್ೊರಬ್ಂದ್್.    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಅನುಭವ ಲ್ೇರಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 

 
ನ್ನ್ಪ್ನ್ ಪಯಣ್ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೪ 

ನಾಗ್ಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಕ ೈಗ  ಂಡ್ದಿ “ಸ ೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನುಭವ ಲ ೀಖನದ ಮುಂದ್ದನ ಕಂತ್ು ... 
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ಎಮ್.ಡಿ ಯವರ ಅಂತ್ಃಕರಣ್ಕ್ಕ ಮ್ನ್ಸುಸ ಮ್ೊಕವಾಗಿತ್ುು. ಇಂದಿಗೊ ಯೇಚಿಸುತ್ುೇನ್, ಅಂದು ಅವರನ್ುನ ಭ್ೇಟಯಾಗದ್್ ಬ್ಂದಿದುರ್, ಎಂತ್ಹ ಒಂದು 
ಒಳ ಳ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ುನ ಕಳ್ದು ಕ್ೊಂಡಿರುತ್ರುದ್ ು್ ಎಂದು. ಕಾಕತಾಳಿೇಯವ್ಂದರ್ ಅದ್್ೇ ದಿನ್ ನ್ಮ್ಮಣ್ಿನ್ೊ ಅವರ ಕಚ್ೇರಿಗ್ ಹ್ೊೇದ್ಾಗ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನಿಂದ 
ಅವರ ಚಿೇಫ್ ಎಂಜ್ಜನಿಯರ್ ಕೊಡ ಬ್ಂದಿದುು, ನ್ಮ್ಮಣ್ಿನ್ನ್ುನ ಭ್ೇಟಯಾಗಿದುರು. 
ಜನ್ವರಿ ೧೨ ರಿಂದ ೧೬ ರವರ್ಗ್ ದ್್ಹಲಿಯಲಿಿ ಕಳ್ದು ೧೭ ರ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ನ್ಮ್ಮ ಹಿಮ್ುಮರ ಪಿವಾಸವನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದ್್ವು. ನ್ಮ್ಮಣ್ಿನ್ ದ್್ಹಲಿ ಕಚ್ೇರಿಯ 
ಹ ವಾರು ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ವಶಾಿಂತ್ರ ಗೃಹದ ಬ್ಳಿ ಬ್ಂದು ಶುಭ ಕ್ೊೇರಿ ವದ್ಾಯ ಹ್ೇಳಿ ಬೇಳ ್ ಕಟ್ಟರು..  

 

ಅಪರಿಚಿತ್ ಅಮಾಯಕನ ಪಿರೀತ: ದ್್ಹಲಿಯಂದ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ್ ಗುರಿ ಜಯಪುರ್. ಏರ್ ಪೇಟ್್ ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿಯೇ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ್ ಸ್ಟಾಗಿ, ರಸ್ಟ್ು ರರ್ನ 
ವ್ೇಯಷುಟ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗ್ೇ ಇದುರೊ, ಭೊತಾಕಾರದ ಲಾರಿಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ಇರ ು ಬಡದ್್ ಚ್ೊಪಾದ ಜಲಿಿ ಕ ುಿಗಳ್ು ತ್ುಂಬದು ರಸ್ಟ ು್ಯ ಬ್ದಿಗ್ 
ತ್ಳ್ುಳತ್ರುದುವು. ನ್ಮ್ಮಣ್ಿ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗ್ ಒಂದ್್ೇ ಸ ಕ್ಕ ನಾ ುಕ ಪಂಕುರ್ ಹಾಕಬ್ೇಕಾಯತ್ು. 
 

ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ೊತ್ಗ್ೇ ಒಬ್ು ರ್ೈತ್ನ್ಂತ್ರದು ವಾಕ್ಲು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗ್ ನಾ ುಕ ಹಾಲಿನ್ 
ಕಾಾರ್ನ ಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಬ್ರುತ್ರುದು. ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಸುಮಾರು ಹ್ೊತ್ುು ಗಮ್ನಿಸುತ್ರುದುು, 
ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ನಾವು ಎಲಿಿಂದ ಬ್ಂದಿರುವುದು, ಎಲಿಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರುೇವ ಎಲಾಿ ವಷಯಗಳ್ನ್ುನ 
ವಚಾರಿಸಿಕ್ೊಂಡ. “ಬ್ಂಗಳ್ ರ್ಂದರ್ ಅದ್್ಲಿಿದ್್? ದ್್ೊಡ್ ಊರಾ, ಹಳಿಳಯಾ?”;ಎಂದ್್ಲಾಿ 
ಕ್ೇಳಿದ. ನ್ಂತ್ರ “ದ್್ಹಲಿ ಹ್ೇಗಿದ್್ ಸ್ಟಾರ್ಬ್?” ಎಂದ. “ಓ ತ್ುಂಬಾ ಚ್ನಾನಗಿದ್್, ನ್ಮ್ಮ 
ಊರಿಗಿಂತ್ ತ್ುಂಬಾ ದ್್ೊಡ್ದಿದ್್” ಎಂದ್್. “ಹೌದ್ಾ?” ಎಂದು ಆಶುಯ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದ. 
ನ್ನ್ಗಾಾಕ್ೊೇ ಅನ್ುಮಾನ್ವಾಗಿ, “ನಿೇನ್ು ಆಗಾಗ್ೆ ದ್್ಹಲಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರುರುತ್ರುೇಯ?” ಎಂದು 
ಕ್ೇಳಿದ್್. ಅವನ್ು ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ನ್ಮ್ಗ್ಲಿಿಯ ದ್್ಲಿಿ ಸ್ಟಾರ್ಬ್, ಅದ್್ೇನಿದುರೊ ದ್್ೊಡ್ ಜನ್ಗಳಿಗ್ 
ಮಾತ್ಿ, ನಾನ್ು ಒಮೆಮಯೊ ದ್್ಹಲಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಿ” ಎಂದ.  

ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಂಬ್ಲಾಗಲಿ ಿ, ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟಾವರ ಕ್ಲಲ್ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಗಿಂತ್ ೊ ಹ್ಚಿುನ್ ದೊರದಿಂದ ದ್್ಹಲಿ ನ್ೊೇಡ ು ಬ್ಂದಿದ್ ು್ೇವ್, ಆದರ್ ಕ್ೇವ  ಮ್ೊವತ್ುು 
ಕ್ಲಮಿೇ ದೊರದಲಿಿರುವ ಇವನ್ು ದ್್ಹಲಿ ನ್ೊೇಡಿ ಿವ್ಂದರ್, ಅದೊ ಅವನಿಗೊ ಆಗಲ್ೇ ಮ್ುವವತ್ುು ವಷ್ಗಳ ೇ್ ಆಗಿರಬ್ಹುದು. “ಸ್ಟಾರ್ಬ್ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದು 
ತ್ರಂಡಿ ತ್ರಂದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ” ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದ, “ಇ ಿಪಪ, ನ್ಮ್ಗ್ ಹ್ೊತಾುಗಿ ಬಡುತ್ುದ್್, ಕತ್ುಲಾಗುವುದರ್ೊಳ್ಗ್ ಮ್ುಂದಿನ್ ಊರು ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು” 
ಎಂದ್್ವು.  ಸರಿ, ಮ್ುಂದ್್ ಹ್ದ್ಾುರಿ ಕವಲಾಗಿತ್ುು, ಎರಡು ಭಾಗವಪ ದ್್ೊಡ್ದ್ಾಗ್ೇ ಇತ್ುು. ಅದು ಬ್ೈಪಾಸ್ ನ್ಂತ್ರದುು ಯಾವುದ್್ೇ ಸೊಚ್ನ್ ಇರಲಿ ಿ. ಜ್ೈಪುರ್ ಗ್ 
ಯಾವ ಕಡ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು ಎಂದು ಅವನ್ನ್ನೇ ಕ್ೇಳಿದ್್ವು. “ನಾನ್ು ಹ್ೊೇಗುವ ದ್ಾರಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಬ್, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ” ಎಂದು ಮಾತ್ನಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹಾಗ್ೇ 
ಮ್ುಂದ್್ ಸ್ಟಾಗಿದ. ಸವ ಪ ದೊರ ಸ್ಟಾಗಿದ ಮೆೇಲ್ ನ್ಮ್ಗಾಾಕ್ೊೇ ಅನ್ುಮಾನ್ ಬ್ಂತ್ು, ಇದೊ ಹ್ದ್ಾುರಿಯಂತ್ೇ ಇದುರೊ, ದ್್ೊಡ್ ದ್್ೊಡ್ ಗಾಡಿಗಳಾಾವುದೊ ಈ 
ರಸ್ಟ್ುಗ್ ಬ್ರುತ್ರುರಲಿ ಿ. ಹಾಗ್ೇ ಮೆನ್ಗಳ್  ಒತಾುಗಿ ಸಿಗತ್ೊಡಗಿದವು.  

ಅವನ್ು ಒಂದು ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್್ ನಿಲಿಿಸಿ “ಇದ್್ೇ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್, ದಯವಟ್ುಟ ಬ್ಂದು 
ತ್ರಂಡಿ ತ್ರಂದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ, ನಿೇವು ಆ ರಸ್ಟ್ುಯ ೊಿ ಹ್ೊೇಗಬ್ಹುದಿತ್ುು, ಆದರ್ ನಿೇವು 
ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ರದ್್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರುೇರ ಿ ಎಂದು ನಾನ್ು ನಿಮ್ಮನ್ುನ ಈ ಕಡ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು 
ಬ್ಂದ್್, ಕ್ಷ್ಮಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಬ್” ಎಂದ್ಾಗ ನಾವು ಅವನ್ ಮ್ಗಧ ಪ್ಿೇತ್ರಗ್ ಬ್ರಗಾಗಿದ್ ು್ವು. 

 
 ಮನಮೀಹಕ ರಾಜಾಸಾಾನ: ಜ್ೈಪುರ ದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ್ ನಿ ುಗಡ್. ಜ್ೈಪುರ 

ಬ್ರಿೇ ಮ್ನ್ಮೊೇಹಕವಷ್ಟೇ ಅ ಿ, ವಣ್್ರಂಜ್ಜತ್ ಕೊಡ. ಬ್ಣ್ಿ ಬ್ಣ್ಿದ ವ್ೇಷ ಭೊಷಣ್ಗಳ್ು 
ಒಂದ್್ಡ್ಯಾದರ್ ಕಣ್ುಿ ಕ್ೊೇರ್ೈಸುವ ಬ್ಟ್ಟ, ಬ್ಳ ,್ ಒಡವ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುು ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ 
ಅಂಗಡಿಗಳ್ು ಸ್ಟಾ ು ಸ್ಟಾ ು. ವಾಾಪಾರ ಪ್ಿಯರಿಗಂತ್ೊ (ನ್ನ್ನಂಥಹ) ಸವಗ್. 
ಮ್ನ್ಯವರ್ ಿರಿಗೊ ಸಿೇರ್ಗಳ್ು, ಶಾ ು ಮ್ುಂತಾಗಿ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ವಾಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್್ವು. ಇನ್ುನ 
ಜ್ೈಪುರದ ಅರಮ್ನ್, ಬ್ಟ್ಟದ ಮೆೇಲಿನ್ ಅರಮ್ನ್, ಭವಾವಾದ ಮ್ಹಲ್ ಗಳ್ು, ಜಗತ್ರಸಿದಧ 
ಹವಾಮ್ಹಲ್ ಎ ಿವಪ ನ್ಗರವನ್ುನ ವ್ೈಭವಯುತ್ವಾಗಿಸಿತ್ುು. ಅಲಿಿ ಹ್ೊಸದ್ಾಗಿ ಕಟಟಸಿದು 
ಅರಮ್ನ್ಯಂತ್ಯೇ ಇದು “ರಾಜ್ ಮ್ಂದಿರ್’ ಎಂಬ್ ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರದಲಿಿ “ನ್ೊಾ ಡ್ಲಿಿ” ಎಂಬ್ 
ಹಿಂದಿ ಸಿನ್ಮಾ ಕೊಡ ನ್ೊೇಡಿದ್್ವು. ಜ್ೈಪುರದಿಂದ ಮ್ುಂದಿನ್ ಪಿಯಾಣ್ 
ದದಯಪುರದ್್ಡ್ಗ್. ರಾಜಾಸ್ಟಾಾನ್ವಾದುರಿಂದ ನಾವು ಎಲಾಿದರೊ ಮ್ರಳ್ುಗಾಡನ್ುನ 
ಕಾಣ್ುತ ು್ೇವ್ೇನ್ೊೇ ಎಂದು ಕಾತ್ರದಿಂದ್ ು್ವು. ಆದರ್ ಬ್ರಿೇ ಗುಡ್ಗಾಡಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಲಕದುು. ದ್್ಹಲಿ 
ಬಟಾಟಗಿನಿಂದ ೊ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ೊತ್ಗ್ೇ ಬ್ರುತ್ರುದು ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ ಸ್ಟಾಲ್ೇ “ಅರಾವಳಿೇ ಪವ್ತ್ಗಳ್ು”, 
ಎಂದು ನಾನ್ು ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಹಿಂದ್್ ಓದಿದುನ್ುನ ನ್ನ್ಪ್ಸಿಕ್ೊಂಡ್. 

      ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
 

 

ಹಿೇಗೊ ಇತ ು್ೇ ದ್್ಹಲಿ 

 

 

ರಾಜ್ ಮ್ಂದಿರ್ ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರ  

ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಸಜ್ರ್ನ  
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೧. ೧೦೨ನ್ೇ ಹುಟ್ುಟ ಹಬ್ು, ೨೮೪ 

೨ ಕೃಪಾಕರ-ಸ್ಟ್ೇನಾನಿ, ೧೪ ದಿನ್ಗಳ್ು 
 

ಇತ್ರಹಾಸ ಹಾಗೊ ಧ್ಾಮಿ್ಕ ಪಿಸಿದಧ ಅಜ್ಜೀರ್ ಮ್ೊ ಕ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ್ 
ಸ್ಟಾಗಿತ್ುು. ರಾಜಾಸ್ಟಾಾನ್ದ ಪಿಯಾಣ್ದಲಿಿ ಎರಡು ಪಿಮ್ುರ ಅಂಶಗಳ್ಂದರ್ ಏರು ತ್ಗುೆಗಳ್ 
ಹಾದಿಯುದುಕೊಕ ಅರಾವಳಿಯ ಕಣ್ಮನ್ ತ್ಣಿಸುವ ದೄಶಾಾವಳಿ, ಮ್ತ್ುು ತ್ರಂದಷೊಟ 
ಬ್ೇಕ್ನಿಸುವ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ು. ಎಷ್ಟೇ ಸಿಹಿತ್ರಂಡಿಯನಾನಗಲಿೇ ಏನ್ೇ 
ಆಗಲಿೇ ತ್ರಂದದ್ ು್ಲಾಿ, ಮ್ತ ು್ ಗಂಟ್ಯಳ್ಗ್ ಅರಗಿ ಹ್ೊೇಗಿರುತ್ರುತ್ುು. ಒಂದು ಕಡ್ಯಂತ್ೊ 
ಪ್ಡಲ್ ಮಾಡದ್್ಯೇ ಸುಮಾರು ಮ್ುವವತ್ುು ಕ್ಲಲ್ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳ್ಷುಟ ದೊರ ಹಸಿರಾದ, 
ಸುಂದರವಾದ ಕಣಿವ್ ಪಿದ್್ೇಶದಲಿಿ ಸ್ಟಾಗಿದ್್ವು. ಆಗ ಪಿಸಿದಧ ಕ್್ೇತ್ಿ ಮೌಂಟ್  ಅಬ್ುವಗ್ 
ಬ್ಹಳ್ಷ್ಟೇ ಹತ್ರುರದಲಿಿದುರೊ, ಸಮ್ಯಾಭಾವದಿಂದ ಹ್ೊೇಗಲಾಗಲಿ ಿ.  

ಹಾಗ್ೇ ಶಿಿೇನಾಥಜ್ಜ ಎಂದು ಕರ್ಯ ಪಡುವ ಕೃಷಿನ್ ದ್್ೇವಾ ಯವರುವ ನಾಥದ್ಾವರ ಮ್ತ್ುು ಸುಂದರವಾದ ಏಕಲಿಂಗಜ್ಜ, ಎಂಬ್ ದ್್ೇವಾ ಯಗಳಿಗೊ 
ಹ್ೊೇಗಲಾಗಲಿ ಿ. ಅರಾವಳಿಯನ್ುನ ಗುಜರಾತ್ರನ್ಡ್ಗ್ ಕಳಿಸಿಕ್ೊಟ್ುಟ ನಾವು ಮ್ತ್ೊುಂದು ಸುಂದರ ನ್ಗರ ದದಯಪುರವನ್ುನ ಸುಂದರ ಸಂಧ್ಾಾ ಸಮ್ಯದಲಿ 
ಪಿವ್ೇಶಿಸಿದ್್ವು. 

ಮುಂದ್ದನ ಸಂಚಿಕ ಯಲಿಲ; ನಮಿ ಮುಂದ  ಗ  ೀಡ ಯಂತ  ಅಡಡಲಾಗಿ ಬ ಟಟವಂದು ಎದುಿ ನಿಂತತ್ುೂ. ಅ ಬ ಟಟವನುನ ಹತ್ುೂತೂದಿ 
ದ  ಡಡ ದ  ಡಡ ಲಾರಿಗ್ಳು ಗ  ೀಡ ಯ ಮೆೀಲ  ನಿಧಾನವಾಗಿ ತ ವಳುತೂರುವ ಹಲಿಲಗ್ಳಂತ  ಕಾಣುತೂದಿವು,  ಸರಿ ಇದನ ನೀರುವುದ  ಒಂದು 

ರಿೀತಯ ಸವಾಲ ೀ ಎನುನತ್ೂ ಯುದಧಕ ಕ ಸಿದಧರಾದವರಂತ  ಮುನನಡ ದ ವು... 

 
ಜ್ೈಪುರದ ಅಂಬ್ರ್ ಪಾಾಲ್ೇಸ್  
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುೂ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತ್  
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಷಯಗಳ್ು ವವಧ ಲ್ೇರಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬ್ಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲುಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾುರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿು ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ದಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾ್ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುು. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃ್ಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುು. 

 

ನಾಡ್ಮಿಡ್ತ್  

ಮಾನ್ವನ್ ನಾಡಿಮಿಡಿತ್ವನ್ುನ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದಿಂದ ದೃಶಿಾೇಕರಿಸಬ್ಹುದು (Visualize) !  

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು: 

ಡಾಿಯಂಗ್ ಪ್ರ್ನ,  ಬ್ಂಕ್ಲ ಕಡಿ್ 

ವಿಧಾನ 

ಬ್ಂಕ್ಲಕಡಿ್ಯ ಬ್ುಡಕ್ಕ ಒಂದು ಡಾಿಯಂಗ್ ಪ್ರ್ನ ಚ್ುಚಿುರಿ.  

ಇದನ್ುನ, ನಿಮ್ ಕ್ೈನ್ ಮ್ಣಿಕಟಟನ್ (wrist) ಜಾಗದಲಿಿ ಸಮ್ತ್ೊೇ ನ್ ಬ್ರುವಂತ್ ನಿಲಿಿಸಿ. 

ಸಮ್ತ್ೊೇ ನ್ ಬ್ರ ು ನಿಮ್ಮ ಕ್ೈಯನ್ುನ ಒಂದು ಬ್ಂಚಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಇಡಬ್ಹುದು.  

ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಿದ್ಾಗ ಬ್ಂಕ್ಲಕಡಿ್ ಅತ್ರುಂದಿತ್ು ವಾ ುವುದನ್ುನ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. 

ನಾಡ್ಮಿಡ್ತ್ ಏಕ  ? 

ಹೃದಯದ ಎದ್್ಬ್ಡಿತ್ ದ್್ೇಹದ ಅಪಧಮ್ನಿ ವಾವಸ್ಟ ಾ್ಯಲಿಿ (arterial system) ನಾಡಿಮಿಡಿತ್ವನ್ುನ (pulse) ತ್ರುತ್ುದ್್. ಇದನ್ುನ sthethoscope ಮ್ೊ ಕವಪ 

ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಮೆೇಲ್ ತ್ರಳಿಸಿದ ಸು ಭ ಮಾಗ್ದಿಂದ ನ್ೊೇಡಬ್ಹುದು   

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

Hurstville Civic Theatre  
 
March 22

nd
  2014 

1:30 PM and 3:30 PM 
 
For Tickets contact: 
Narayan – 0423434979, JP – 0411115885 
Balaji – 0422164480, Shiva Shankar - 0410568021 

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು 

 
 
Darling Harbour Sydney 
21st to 23rd March 2014 
 
www.holimahotsav.com.au 
Contact 1300BHAVAN (1300 242 826) 

 

ನಿಮಿ ಕಾಯ್ಕರಮವಿದಿರ  ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

ಮ್ಕಕಳ್ು ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ 

 

ದಿನಾಂಕ 03-05-2014 

 

WattleGrove Public school, Cressbrook drive, 

Wattlegrove 
NSW 2171 

 
Sat & Sun 26-27 April 2014 
8:30 AM - 5:30 PM 
 
Workshops, networking and discussions. 
Organised by Vishva Hindu Parishad of 
Australia Inc. 
 
Both Day Registration Fee: $50 
Details: www.vhp.org.au or email: 
conference@vhp.org.au 

mailto:horanadachilume@gmail.com

