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ಸಂದರ ನೃತ್ಯರೂಪ ‘ಮಂಜರಿ’
ಗಾ

ಡಾ.ರಮಾ ವಿ ಬೆಣ್ಣೂರ್
ನಭಾರತೀಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೀಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿರುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾರಸಿಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ
ಪರಿಚಿತ ವಾದುದೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತೊ್ತಂದು ಸೀಪ್ಪಡೆ ಎಂದರೆ
ಈಚೆಗೆ ವಿೀಣೆ ಶೀಷಣ್ಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಮಂಜರಿ’ ದಿ
ಮಿಸಿ್ಟಕ್ ಫ್್ರಗೆ್ರನ್ಸ್ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಯೀಗ.
ಬಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದ
ವಿದುಷಿ ದಿವಾ್ಯ ರವಿ
ಅವರ
ವಿನೂತನ
ಕಲ್ಪನೆಯ
ಕೂಸೀ
‘ಮಂಜರಿ’.
ನೃತ್ಯ
ದಂಪತಗಳಾದ ಕಿರಣ್
ಮತ್್ತ ಸಂಧ್್ಯ ಅವರ
ಶಿಷ್್ಯ
ಷ್್ಯಯಾದ
ದಿವಾ್ಯ
ಅವರು, ಈಗ
ವಿದುಷಿ ಸಂದಯ್ಪ
ಶಿ್ರ ೀ ವ ತಸ್
ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಕ್ಯನ್್ನ
ಮಂದುವರೆಸುತ್ತದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ
ಪತಯಡಗೂಡಿ
ಈ ವಿನೂತನ ಏಕವ್ಯಕಿ್ತ ಪ್ರದರ್ಪನವನ್್ನ
ಹುಟ್್ಟಹಾಕಿರುವ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮನ್ಷ್ಯ
ಷ್ಯನ
ಬದುಕಿನ
ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ಅಂಗವಾದ
ಹೂಗಳ
ಬಗೆಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸದೀ ಹೀಗುವ ಅನೆೀಕ ಸಂಗತಗಳನ್್ನ
ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬಣ್ಣ್ಣ, ಸುಗಂಧದ
ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಉಲಲಿೀಖ, ಆಧ್್ಯತ್ಮಕ ಪರಿಮಳ ಮತ್್ತ
ಅಲೌಕಿಕ ಕಥನಗಳನ್್ನ ಹೆಕಿಕೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸುಂದರ ನೃತ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ
ಮಾಗ್ಪ ಶೈಲ್ಯ ಚೌಕಟ್್ಟನಲ್ಲಿಯೀ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಇದರ
ವಿಶೀಷ.
ಅಲರಿಪು, ಕೃತ, ವಣ್ಪ, ಜಾವಳಿ, ಪದ ಮತ್್ತ ತಲಾಲಿನದ
ಹರಮೈಯನ್್ನ ಹಂದಿದದಾ ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನೃತ್ಯ
ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮವು ನೀಡುಗರನ್್ನ ಸಂಪೂಣ್ಪವಾಗಿ
ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ
ಯರಸಿವಿಯಾಯಿತ್.
ಪ್್ರರಂಭದ
ಅಲರಿಪುವು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಮೊಗಗೆನ್್ನ
ಸೂಚಿಸುವ
ಹಸ್ತಮದ್ರಯನೆ್ನೀ ಬಳಸಿದುದೂ ಅಥ್ಪಪೂಣ್ಪವಾದ
ಪೀಠಿಕ್ಯಾಗಿತ್್ತ. ಮಂದ ಅಶೀಕ ಪುಷ್ಪವು ಅವರ

ಆಯಕೆಯಾಗಿತ್್ತ. ಅಹಂಕಾರಿ ತಶೀಕನ್ ಮನಿಯ ಶಾಪದಿಂದ
‘ಅಶೀಕ’ (ಶೀಕವಿಲಲಿದ) ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಪತವಾಗುವ
ಕಥೆಯನ್್ನ
ಅವರು
ಸಂಚ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರೂಪಸಿದರು.
ಕಾಳಿದ್ಸನ ‘ಮಾಳವಿಕಾಗಿ್ನಮಿತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಹೆಂಗಳೆಯರ
ಕಾಲ್ನ ತಾಡನದಿಂದ ಹೂ ತಳೆಯು’, ರಾಮಾಯಣದ
ಸಿೀತಾಮಾತೆಯು ಲಂಕ್ಯ ಅಶೀಕವನದಲ್ಲಿ ಸರೆಯಲ್ಲಿದದಾ
ಉಲಲಿೀಖವೂ ಪ್ರಸಾ್ತಪಗೊಂಡಿತ್.
ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಚೆೈತನ್ಯವನ್್ನ ಪಡೆಯುವ
ಕಮಲವು
ಮಂದಿನ

ನಾದ
ಲೋಕ

ನೃತ್ಯಬಂಧದ ವಸು್ತ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಚಿನ್ನದ ಕಮಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಯ್ಪ
ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಂಬ ಸಂಗತಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೀಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತ
ಚಕ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ದಳಗಳ ತಾವರೆಯಿಂದ ನಿದೀ್ಪಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದ
ಎಂಬುವವರೆಗೆ ಇದರ ಹರಹು ಇದಿದಾತ್. ಬಿಗಿಯಾದ ಅಡವುಗಳು
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದುದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ವಣ್ಪದ ರೂಪವನ್್ನ ನಿೀಡಿದವು.
ರೃಂಗಾರ ವಸು್ತವಿನ ಜಾವಳಿಗೆ ಅವರ ಆಯಕೆ ಪ್ರಿಜಾತವಾಗಿತ್್ತ.
ಸಹಜವಾಗಿಯೀ ಸತ್ಯಭಾಮಯ ಮನಿಸು, ಅಸೂಯ, ನಿರಾಶ
ಎಲಲಿದರ ಅಭಿವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ವಿಫುಲ ಅವಕಾರವಿದದಾ ವಸು್ತ. ಶಿ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್
ರುಕಿ್ಮಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದ ಪ್ರಿಜಾತದ ಸುದಿದಾಯು ಸತ್ಯಭಾಮಯನ್್ನ
ಸಿಟ್್ಟಗೆಬಿಬಿಸಿರುತ್ತದ. ಅವಳ ಎಲಲಿ ಭಾವಾಭಿನಯವು
ದಿವಾ್ಯ
ಅವರ
ಮೊಗದಲ್ಲಿ
ಸುಂದರವಾಗಿ
ಮೂಡಿಬಂದಿತ್.
ಶಿವನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥವಾಗಿ ಅವನ ಪೂಜೆಗೆ ಸಲಲಿದಿರುವ
ಕ್ೀತಕಿಯ ಕಥಾ ಭಾಗವು ಪದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್.
ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ತಾನೆೀ ಮತೆ್ತೀರಿದವಳಂತೆ ವತ್ಪಸುವ
ಕ್ೀತಕಿಯಲಲಿದ ಜೊ್ಯೀತಲ್್ಪಂಗದ ಅರರಿೀರವಾಣಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ
ಶಿವನ ಆದಿ-ಅಂತ್ಯವನ್್ನ ಅರಸುವ ವಿಷ್್ಣ ಮತ್್ತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕಥೆಯನ್್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿತ್್ತ. ಬ್ರಹ್ಮನಡಗೂಡಿ ಅನೃತವನಾ್ನಡುವ ಕ್ೀತಕಿಗೆ
ಎಂದಂದೂ ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅನಹ್ಪವಾಗುವ ಶಾಪವನ್್ನ ಶಿವನ್
ನಿೀಡುತಾ್ತನೆ.
ಇದನ್್ನ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಚ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಾ್ಯ ಅವರು ತೊೀರಿದರು.
ಹೂಗಳು ಮನ್ಕುಲದ ವಿಲಾಸವಷ್್ಟೀ ಅಲಲಿ, ವಿಕಾಸಕೂಕೆ
ಪ್ರೀರಣವಾಗಿ, ಆತೊ್ಮೀಜವಿಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್್ನ
ಅವರ ಕನೆಯ ತಲಾಲಿನ ರೂಪದ ನೃತ್ಯಬಂಧವು ತೊೀರಿತ್್ತ.
ಪೂಜೆಗೆ, ಗೌರವ ತೊೀರಲು, ಸಂತಸವನ್್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು,
ರರಣಾಗತ ತೊೀರಲೂ ಕುಸುಮಗಳು ಬಳಕ್ಯಾಗುತ್ತವೆ
ಎಂಬುದಷ್್ಟೀ ಅಲಲಿದ ಅವು ಹೆೀಗೆ ತಮ್ಮ ವಂಶೀದ್ಧಾರ
ಕಾಯ್ಪಕೂಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್್ನ ದಿವಾ್ಯ ಅವರು
ನಿರೂಪಸಿದರು.
ಸಪೂರ ಅಂಗ ಸಷ್ಠವ, ಸುಂದರ ಅಭಿನಯ, ಕುಂದಿಲಲಿದ
ಪ್ದಗತಗಳೊಡನೆ ಸೊಗಸಾದ ಶಿ್ರೀವತಸ್ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯು ಈ
ಪ್ರಯೀಗದ ಆಕಷ್ಪಣೆಯಾಗಿತ್್ತ.

ವಿವಾಹ-ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಿಚಯ
ತಾರೋಡಿ ಸುರೋಶ
ಷೇಡಶ ಸಂಸಾಕೆರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಂಸಾಕೆರವು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸುಪರಿಚಿತ.
ಅತ್ಯಂತ ವೆೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದ ಕೂಡ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆೀ ಇದನ್್ನ
ಸಂಸಾಕೆರವೆಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಮಹಷಿ್ಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ
ಪದಧಾತಯನ್್ನ ವಿಶೀಷವಾದ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಟ್್ಟದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ
ಮೌಲ್ಕವಾದ ಸತವಿದಿಂದ ಇಂದು ಜಾರಿದದಾರೂ ಅದರ ಅನೆೀಕ
ಅವಶೀಷಗಳನ್್ನ ನಮ್ಮ ದೀರದ ವಿವಾಹದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ
ಇಂದಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು.
ಕಳೆಯನ್್ನ ತೊಳೆದು ಹಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಕ
ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದೀ ಸಂಸಾಕೆರ. ದೀಹವನ್್ನ ಸಾ್ನನದಿಂದ
ಶುದಧಾವಾಗಿಟ್್ಟಕಳು್ಳತೆ್ತೀವೆ. ಹಾಗೆಯೀ ಅಂತಃಕರಣಗಳಾದ
ಮನೀಬುದಿಧಾಯನ್್ನ
ಶುದಧಾಗೊಳಿಸುವ
ಕಮ್ಪಗಳನ್್ನ
ಸಂಸಾಕೆರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ. ಅಂತಹ ಸಂಸಾಕೆರವನ್್ನ
ಕಟ್್ಟ ಶುದಿಧಾಯನ್್ನ ತಂದುಕಂಡಾಗ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮ
ದರ್ಪನವನ್್ನ ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವಾಹವೂ ಅಂತಹ ಒಂದು
ಸಂಸಾಕೆರವಾಗಿದ.
ವಿವಾಹವನ್್ನ ಎಂಟ್ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಗಿೀ್ಪಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ
ಆರಯವನ್್ನ ಅರಿತ್ ಅದಕಕೆನ್ಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ
ಬ್್ರಹ್ಮವಿವಾಹವೆಂದು ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೀರದಲ್ಲಿ
ಬ್್ರಹ್ಮವಿವಾಹವೆೀ ನಡೆಯುವಂತಹದುದಾ. ದೈವ, ಪ್್ರಜಾಪತಾ್ಯ ಆಷ್ಪ,
ಆಸುರ, ಗಾಂಧವ್ಪ, ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್್ತ ಪೈಶಾಚ ಎಂದು ಅನ್ಯ ಏಳು
ವಿವಾಹಗಳೂ ಉಂಟ್.
ಉದ್ವಿಹ, ಪರಿಣಯ, ಉಪಯಮ, ಪ್ಣಿಗ್ರಹಣ ಇತಾ್ಯದಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ
ನಮ್ಮ ದೀರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನ್ಯ ಮಂಗಳ ಹೆಸರುಗಳು. ಅನ್ಯದೀರಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ೀವಲ ಇಂದಿ್ರಯ ಸುಖಕಾಕೆಗಿ ವಿವಾಹವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವಿದ. ಆದರೆ
ಮಹಷಿ್ಪಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾವವನ್್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಹಳ ಯೀಗ್ಯವಾದ
ಪದಗಳನ್್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಇಂದಿ್ರಯಸುಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಕನ್್ನ

ಪ ರ ಮಾ ಥ ್ಪ ದ ಲ್ಲಿ
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅತೀಂದಿ್ರಯ
ಸುಖವೆರಡನೂ್ನ ಒಳಗೊಳು್ಳತ್ತದ.
ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನ್ಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾದದಾರಿಂದ
ಬ್್ರಹ್ಮವಿವಾಹ
ಎನಿ್ನಸಿದ.
ಎಂಟ್
ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ
ಇದು
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದುದು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪ್್ರಪ್ತಯನೆ್ನೀ ಜೀವನದ

ಮಹಾಧ್ಯೀಯವಾಗಿ ಹಂದಿದ. ಉಳಿದ ವಿವಾಹಗಳು ಎಲಲಿಕೂಕೆ
ಮೂಲನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್್ನ ಬಿಟ್್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್್ರರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಗಿಡವನ್್ನ ಬಳೆಸಲು ಕ್ಲವರು ಎಲಗಳಿಗೆ ನಿೀರೆರದರೆ
ಇನ್್ನ ಕ್ಲವರು ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಬೀರಿಗೆ ನಿೀರು
ಹಾಕಿದ್ಗ ತಾನೆೀ ವೃಕ್ಷ ಬಳೆಯುತ್ತದ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದ
ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಳಗುತ್ತರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಾದ ಬೀರನ್್ನ
ಸೀರುವಂತೆ
ನಡೆಸುವ
ವಿಧ್ನವನ್ನಳಗೊಂಡಿದದಾರಿಂದ
ಬ್್ರಹ್ಮವಿವಾಹವು ಶ್ರೀಷ್ಠವಾದದುದಾ. ಜೊತೆಗೆ ಧಮಾ್ಪಥ್ಪ
ಕಾಮಮೊೀಕ್ಷ ಎಂಬ ನಾಲುಕೆ ಪುರುಷಾಥ್ಪಗಳನೂ್ನ ಇದು
ಕೂಡಿಸಿಕಡುತ್ತದ.
ವಿಶೀಷವಾದ
ಮನೀಧಮ್ಪದಿಂದ
ಒಯು್ಯವಿಕ್,
ವಿಶೀಷವಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಒಯು್ಯವಿಕ್ಗೆ ವಿವಾಹವೆಂಬ
ಹೆಸರು. “ನಾವು ಒಟ್್ಟಗೆ ಸೀರೀಣ, ಸತಸ್ಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೀಣ,
ಒಳೆ್ಳಯ
ಪ್ರೀಮದಿಂದ
ಕೂಡಿರೀಣ,
ಬಳಗೊೀಣ,
ಸುಮನಸಕೆರಾಗೊೀಣ ಎಂಬುದು ವಧುವರರ ನಡುವೆ ಆಗುವ
ಒಪ್ಪಂದ. ಅದಕಕೆೀಸಕೆರ ವರನ್ ವಧುವನ್್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ.
ಭಗವಂತನ
ಆರಯವನ್್ನ
ವಿಸಾ್ತರಗೊಳಿಸುತಾ್ತ
ಪುನಃ
ಭಗವಂತನನೆ್ನೀ ಸೀರುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್್ನ ಪ್ರತನಿಧಿಸುವ
ಅಗಿ್ನಯನ್್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುವುದು ಪರಿಣಯ ಎನಿ್ನಸಿಕಳು್ಳತ್ತದ.
ಪ್ಣಿಗ್ರಹಣವೆಂದರೆ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕಳು್ಳವಿಕ್. ಮೀಲು್ಮಖವಾಗಿ
ಮಾಡಿಕಂಡಿರುವ ವಧುವಿನ ಹಸ್ತವನ್್ನ ತನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ, ಇಬಬಿರ
ಅಂಗುಷ್ಟವೂ ಮೀಲ ಬರುವಂತೆ ಹಿಡಿದುಕಳು್ಳವುದು. “ಊಧವಿ್ಪಂ
ಗಚ್ಂತ ಸತವಿಸಾ್ಥಃ” ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲಲಿ ಊಧವಿ್ಪಮಖವಾಗಿರಲ್
ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವಿರುತ್ತದ. ಪ್ಣಿಗ್ರಹಣ ಪ್ರ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್್ನ
ಪ್ರತನಿಧಿಸುವ ಐದು ಬರಳುಗಳ ಸೀರುವೆಯುಂಟಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಐಕ್ಯವನ್್ನ ಸಾಧಿಸಿಕಳು್ಳವ ಭಾವವಿರುತ್ತದ.
(ಮುಂದುರರಿಯುತ್ತದೆ)

ಮರದ ಕಳಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರ್ರರೈವ್ ಸ್ಕ್ಕೆಗ...
ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಸತ್ತೆಗಾಲ

ಸಾಂದರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರ

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ರ

ಸ್ನಾತಕೇತ್ತರ ಪ್್ರಯೀಗಿಕ ತರಗತಯನ್್ನ
ಮಗಿಸಿಕಂಡು ಮಧ್್ಯಹ್ನದ ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಬ್ಡಿ
ಬಸವಳಿದು ಎಷ್್ಟ ಬೀಗನೆ ರೂಮಿಗೆ ಹೀಗಿ
ಸೀರುವೆನ ಎಂಬ ಆತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗುತ್ತದ್ದಾಗ
ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ಪೌಷಿ್ಟಕಾಂರ ವಿಜಾಞಾನ ವಿಭಾಗದ
ಎದುರಿನ ಮರದ ಕ್ಳಗೆ ಕ್ಂಪು ಬಣ್ಣದ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ಕಂಡಿತ್.
ಬಿಸಿಲ್ನ ಬೀಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣ ನಗುವಂದು ಅರಳಿತ್. ಗೆಳೆಯ ಚಂದು್ರ
‘ಹಡಿೀತಲಲಿ ಜಾಕ್ಪ್ಟ್ ಮಗ, 32 ಜಬಿಯ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ಸಿಕಿಕೆತ್ತಲಲಿ’ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್್ಟ
ಮಾಡಿ
ಯಾರದಿದಾರಬಹುದು
ನೀಡೀಣ
ಇರು ಎಂದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿದದಾದುದಾ ಸಾಲು-ಸಾಲು
ಮಾಕ್ಸ್್ಪ ಕಾಡು್ಪಗಳು, ಕುಟ್ಂಬದ
ಕ್ಯಂಪಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೀಟೊಗಳು ಮತ್್ತ
ಒಂದು ಪ್ಸ್ಪೀಟ್್ಪ ಭಾವಚಿತ್ರ.
ಕಲರವ
ಹತ್್ತ ರೂಪ್ಯಿ ಸಿಕಿಕೆದರೂ ಖುಷಿ
ಪಡುತ್ತದದಾ ನನಗೆ, ಯಾಕೀ ಆ ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್
ಇಟ್್ಟಕಳ್ಳಲು
ಮನಸಾಸ್ಗಲ್ಲಲಿ.
ಅದು
ಹುಡುಗಿಯ ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ಆಗಿದದಾ ಕಾರಣ ವಾಪಸ್

ಕಡಬೀಕ್ಂದು ಮನಸಾಸ್ಯಿತ್. ನಂಬರ್ ಕಲಕ್್ಟ
ಮಾಡಿ ಫೀನ್ ಮಾಡಿಯೀ ಬಿಟೆ್ಟ.
‘ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲೀ... ಯಾರು?’
ಎನ್್ನವ ಧವಿನಿ ಕಿವಿಗಪ್ಪಳಿಸಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ತಳಿಸಿದ. ‘ಹತ್್ತ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಟ್್ಪಮಂಟ್
ಹತ್ತರ ನಿಂತರುವೆ, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್
ತೆಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಪೀನ್
ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಗ, ಇನ್್ನ ಸವಿಲ್ಪ ಹತ್್ತ
ಮಾತನಾಡಬ್ರದಿತೆ್ತೀ’ ಎಂದು ಹೃದಯ ನನ್ನ
ಜೊತೆ ಮನಿಸಿಕಂಡಿತ್್ತ.
ಮಂಜಾನೆ ಎದುದಾ ವಾ್ಯಯಾಮ ಮಾಡಿ,
ಒಳೆ್ಳ ಟ್ೀರಟ್್ಪ ಧರಿಸಿ, ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್
ಹಿಡಿದು ಅತ್ತ-ಇತ್ತ ನೀಡುತ್ತ ನಿಂತದದಾ. ಸವಿಲ್ಪ
ದೂರದಿಂದ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು, ಹಣೆಗೆ
ಸಿಂಧೂರವಿಟ್್ಟ, ಲೂಸ್ಹೆೀರ್ ಬಿಟ್್ಟಕಂಡು,
ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಯಂತೆ ಬಿಳಿ-ಗುಲಾಬಿ ಮಿಶಿ್ರತ
ಚೂಡಿದ್ರ್ ಧರಿಸಿದದಾ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು,
‘ಕಿರಣ್ ಅಂದ್ರ ನಿೀವೆನಾ’, ಎಂದ್ಗ ಎಚಚಾರ
ಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳನೆ್ನೀ ನೀಡುವತ್ತ
ಮಗ್ನನಾಗಿಬಿಟ್್ಟದದಾ. ಹಾಞಾ, ‘ನಾನೆೀ ತಕೀಳಿ ನಿಮ್ಮ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್’ ಎಂದ, ‘ತ್ಂಬ್ ಥಾ್ಯಂಕ್ಸ್, ಇದನ್್ನ
ಕಳೆದುಕಂಡು ಬಹಳ ನೀವಾಗಿತ್್ತ, ಇದರಲ್ಲಿ

ತ್ಂಬ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಕ್ೈ ಸೀರಿಸಿದದಾಕ್ಕೆ
ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಮ್ಮ ಥಾ್ಯಕ್ಸ್’ ಎಂದಳು.
ಹಿೀಗೆ... ಇಬಬಿರ ನಡುವೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿ,
ಪರಿಚಯ ಗೆಳೆತನವಾಯಿತ್. ಪ್ರತದಿನ ಕಾಲೀಜಗೆ
ಹೀಗುವಾಗ ನಮಿ್ಮಬಬಿರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮಯಾದರೂ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾ್ತಪವಾಗುತ್ತತ್್ತ.
ಸ್ನೀಹಿತೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರೆೀ ಮರೆತ್ಹೀಗಿ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ಎಂದು ಕರೆದು-ಕರೆದು ಅದು
ಅಡ್ಡಹೆಸರಾಗಿ ಹೀಗಿತ್್ತ. ಆಕ್ಯ ಸ್ನೀಹಿತೆಯರೂ
ಆ ಹೆಸರನೆ್ನೀ ಕರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದದಾರು.
ಒಮ್ಮ ಟ್ೀಚರ್, ‘ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ಸ್ ಸೀವ್
ಮಾಡಿದಿದಾೀನಿ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ಗೆ
ಹಾಕಿಕಂಡು
ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕಳಿ್ಳ’ ಎಂದ್ಗ ಈಡಿೀ ತರಗತ
ನಕಿಕೆದುದಾ, ಅದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಟ್ೀಚರ್ಗೂ
ತಳಿದು ಪ್ರಸಿದಿಧಾಯಾಗಿಬಿಟ್್ಟದದಾಳು ಆಕ್.
ನಾನ್ ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷ್್ಟೀ ದೂರವಿದದಾರೂ
ಪನ್ಡೆ್ರರೈವ್ ಎಂಬ ರಬದಾ ಕ್ೀಳಿದರೆ ನನಗೆ ನಿೀನೆ
ನೆನಪ್ಗುತ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ನಗುಮಖ ನನ್ನ
ಕಣ್ಣಮಂದ ಬರುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೀಜನ ಸುಂದರ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೀಹ ಸರಪಳಿಯಳಗೆ ಕಳೆದ
ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇನ್್ನ
ಹಚಚಾಹಸಿರಾಗಿದ.

ನೋವೂ
ಕಳುಹಿಸಿ
‘ಮೆಟ್ರೊ’ ಕುಂದುಕೊರತೆ,
ಕ್ಯುಂಪಸ್ ಕಲರವ, ಲೇಖನ
ಕಳುಹಿಸಲು...
ಇ ಮೆೇಲ್: mysoremetro@
prajavani.co.in

ಮೈಸೂರಿನ ಬೆೋಡನ್
ಪೋವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್
ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪಿ.ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಡಿಸಿದ
ಚಿತ್ರ

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್;
95133 22937

ಕುಂದು ಕೊರತೆ

ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ
ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲಾಲಿದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್್ಮೀಕಿ ರಸ್ತಯು ಹಳ್ಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾ, ದಿವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದ. ಅಲಲಿದೀ, ಮಳೆ ಬಂದ್ಗಲಲಲಿ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿೀರು ನಿಂತ್, ಸೊಳೆ್ಳಗಳ ತಾಣವಾಗಿ
ಮಾಪ್ಪಡುತ್ತದ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೀಗ ಹರಡುವ ಭಿೀತಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ರಸ್ತಯನ್್ನ ದುರಸಿ್ತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೊಳ್ಳಬೀಕು.
ಡಾ.ಟಿ.ರಘುನಾಥ್, ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ

ಫುಟ್ಪಾತ್
ಟೈಲ್ಸ್ ಸರಿಪಡಿಸ್
ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲಾಲಿದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.
ಬಿ.ಐ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿರುವ
ಫುಟ್ಪ್ತ್ ಚಪ್ಪಡಿ
ಕಲುಲಿಗಳು ಕಿತ್್ತ ಹೀಗಿದುದಾ,
ಪ್ದಚ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಯ
ಉಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದ.
ಸಾವ್ಪಜನಿಕರು
ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೀ
ಸಂದಭ್ಪದಲಾಲಿದರೂ
ಅಪ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಆದದಾರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫುಟ್ಪ್ತ್
ಟೆೈಲ್ಸ್ಗಳನ್್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೀಕು.
ಡಾ.ಟಿ.ರಘುನಾಥ್,
ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ

ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕಕೆ ಅಡಚಣೆ
ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರ ಮಂಭಾಗದ ರಸ್ತ ಕಿರಿದ್ಗಿದುದಾ, ರಸ್ತಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ
ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತ ಸಂಚ್ರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ.
ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವೆೀಳೆ, ದಿವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಸಬೀಕು ಅಥವಾ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು
ಪ್ಕಿ್ಪಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥ ಕಲ್್ಪಸಬೀಕು.
್ಣ ಗರ
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಡಿಗೇರ್, ರಾಮಕೃಷನ

ನಗೆ
ಗೆಹ
ಹನ

ನೈವೇದ್ಯಕಕೆ ಮ್್ಯಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ
ಈಶ್ವರ: ಪ್ವ್ಪತ ಪ್ವ್ಪತ
ಪಾರ್ವತಿ: ಏನಿ್ರ ನಿಮದಾ, ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿ್ತೀರಿ
ಈಶ್ವರ: ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತ್ರಶೂಲ?
ಪಾರ್ವತಿ: ನನೆಗೆೀನ್ ಗೊತ್್ತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗಣೆೀರನನ್್ನ ಕ್ೀಳಿ. ನಾನ್ ಬೀಡ
ಅಂದರೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೀದ.
ಈಶ್ವರ: ಯಾಕಂತೆ?
ಪಾರ್ವತಿ: ಯಾರೀ ನೆೈವೆೀದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾ್ಯಗಿ ಇಟ್್ಟದ್ದಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ.

ದರ್ಶನ್ ಜತೆ ನಟಿಸವಾಸೆ
ಒುಂದನೇ ಪುಟದುಂದ
2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್
ಕನಾ್ಪಟಕ’ ಸ್ಪಧ್ಪಯಲ್ಲಿ ಷೀಸಾ್ಟಪರ್
ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್
ಡೆಕತಾಲಿನ್ ಸ್ಪಧ್ಪಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗೆಂಡು
ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಪ
ಹೆೈದರಾಬ್ದ್ನಲ್ಲಿ
ನಡೆದ
ಬ್್ಯಟ್
ಪಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ
ಕಾಣಿಸಿಕಂಡು
ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫ್್ಯಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೀಸ್್ಪ
ಮಾಡುವ ಆಸಯೂ ಇದ. ಆದರೆ
ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಿಕೆರಿಪ್್ಟಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದದಾೀನೆ.
ಸಾ್ಯಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್
ನಟನೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದ. ಹಿೀರಗಳಲ್ಲಿ
ದರ್ಪನ್ ಅವರಂದಿಗೆ ನಟ್ಸಲು ತ್ಂಬ್
ಆಸಯಿದ. ನಟ್ಯಾಗದಿದದಾರೂ ತಂಗಿ,
ಸ್ನೀಹಿತೆ ಪ್ತ್ರವಾದರೂ ಅವರಟ್್ಟಗೆ ತೆರೆ
ಮೀಲ ಕಾಣಿಸಿಕಂಡರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದರು.
ದೆೇಹದ ಫಿಟ್ನಸ್ಗಾಗಿ ರರ್್ವಟ್: 5.7
ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸುಶಿ್ಮತಾ ಅವರು,
ದೀಹದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯುದಾಕಳ್ಳಲು
ಜಮ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ
ಕಸರತ್್ತ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಬಳಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ
ರಾತ್ರ ಚಪ್ತ, ಪಲ್ಯ ತನ್್ನತಾ್ತರೆ. ಮಧ್್ಯಹ್ನ
ಮಾತ್ರ ರಾಗಿ ಮದದಾ ತರಕಾರಿ ಸಾರು
ಬೀಕಂತೆ. ಜ್್ಯಸ್ ಹಾಗೂ ಹಣ್್ಣಗಳನ್್ನ ತನ್್ನವ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಸುತಾ್ತರೆ.
ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಬೇಡ: ‘ಇನೂ್ನ ಐದ್ರು ವಷ್ಪ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತ
ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತ್ತದದಾೀನೆ. ಅದು ನನಸಾಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ, ಬಳಿ್ಳಪರದ ಮೀಲ
ಮಿಂಚುತೆ್ತೀನೆ’ ಎಂದು ಮಗುಳ್ನಗುತಾ್ತರೆ ಸುಶಿ್ಮತಾ.

