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Charity Run Cardiff 10K by Rajath 

Sathyaprakash September 8  2013   

I started running in order to bring about a 

semblance of discipline into my life. With time, 

my fitness improved and I 

wanted to do something 

worthwhile. Thanks to my 

mother, who informed me 

about the 10 kilometre 

charity event in Cardiff, I 

began to run with some 

purpose in mind. It was 

exciting that my effort 

would not only improve my lifestyle, but also 

contribute to the welfare of all those in need. I 

persevered until I had the confidence to 

register for the run. On the big day, it was a 

fantastic atmosphere and an honour to 

run amongst 5000 people who included 

Olympic athletes, one of whom came first by 

finishing the race in 29 minutes. I finished in 54:22. 

Thanks to the support of my father, sister and a 

few people, a total of £226 was raised for Kidney 

Wales Foundation. Hopefully, I can continue to 

contribute to the society in this manner and 

participate in future marathons.  

—Rajath Sathyaprakash,Cardiff, South Wales, UK.   
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Dr Priyadarshini daughter of  

Dr Jaya and Dr. Muttu 

Puranik married Dr. Will 

Kieffer son of George and 

Maureen Kieffer on May 4  

2013 at Poundon House, 

Oxon. We wish a very long 

and happy married life to 

this young couple.. 
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�ಾಶ2�ಕರು iೇ�ರುವಂ�ೆ ನಾ!ೆಲ�ರೂ ಒಂ�ಾ", ಒಮZನyನo� ಹುರುs�ಂದ 
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ನೇತೃತvದo�  ಮು. ಮ. ಚಂದು? ಮತುh �? ಕೃjೆ�ೕ[ೌಡರ 
ಉಪr
ಯo� ಯು[ಾ� ಸXಾರಂಭದ ಉ�ಾ�ಟನೆfಾದ 
>ೕ�ೆ ಸZರಣ ಸಂ;(ೆಯ �ಡುಗIೆ.  ಅ
�ಗಳ 
Tತವಚನ, !ಾ"Zಗಳ ಸಾvರಸBದ \ಾಷಣ; ತದನಂತರ 
ಸr�ೕಯ ಕ�ಾDದರ ಸಮಪ2�ೆ;  
 
 
 
 
 

ತeದವ�. (ರಸ hೆಯo� ಆ�yIೆಂx�ಂ�ಾ" ಊಟ ಬರಲು 
ತಡ!ಾ�ತಂ�ೆ!). ಹದವ)[ೆ ಇನೊ�ಂದು �ನದ 
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ಪಟqಣ ಕಂ[ೊ�ಸು
hತುh.  Newcastle under Lyme 

ಕೂU The Potteriesಎಂ�ೇ iೆಸ<ಾದ ಈ ಊರು 
ಅಪರೂಪದ sಂ[ಾe ವಸುhಗಳ ಆಗರ. ಅಂ�ೆbೕ ಈ 
ಅಪೂವ2 Hಲನದo� ಬಳಗದ ಕ�ಾDದ)ಂದ DDಧ 
Dನೋ�ಾವ�, D¤ನ� ಸK¢ೆ2, ನಂತರ ಲ�� 
ಚಂದ?ಶೇಖರ ಅವರ ಏಕ @ಾ�ಾ?¤ನಯ iಾಸB ನಾಟಕ, 
ಉಡುಪ ತಂ�ೆ-ಮಗಳ ಅದು�ತ ಸಂ"ೕತ(ೆc ಪ?Dೕಣ 
<ಾವ ಅವರ ಸಾ�, ’ಅ�c (ಾಳ*’ !ೆಂಕYೇಶರ ಕ�ೆ ಇ!ೆಲ� 
೩೦ ವಷ2ದ  iೆ>Zಯ (ಾe(ೆ  ಆ"ದgವ�. ಎರಡನೆಯ 
�ನ �ೆ�[ೆ� (ಾದಂಬ)(ಾರ \ೈರಪKನವ<ೊಡನೆ ನIೆದ 
ಸಂ!ಾದ ((ೆಳ[ೆ ನೋU)) ಸ¤ಕರನು� ಮಂತ? 
ಮೂಢರನಾ�"ತು. (ೆಲವ� ಸಂದಭ2ಗಳo� 
ಧ��ವಧ2ಕದ  �ೊಂದ<ೆ, ’T�Xಾ’ (Tಂ�ೆ �ಂತು 
Xಾ�ಾಡುವವರು)ಗಳ ಕಲರವ  ಸvಲK ಕುಂದು 
(ೊರ�ೆಗಳನು� (ೆಲವರು ತIೆದು(ೊಳR" ಬಂ��ಾದರೂ 
ಒxqನo� ಮೂವತhರ >ೖಲುಗಲು� �ಾxದ ಈ ಮಹತvದ 
ಘಟನೆ ಅತBಂತ ಯಶvfಾ" ನIೆ��ೆಂದು ನನ� 
ಅ¤@ಾ?ಯ. 
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ಸಂ �ೇ ಶಸಂ �ೇ ಶಸಂ �ೇ ಶಸಂ �ೇ ಶ     

�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2�ಧನ!ಾ�ೆ2            
            

            

            

            

            

            
ಯುಯುಯು...((ೆೆ(ೆ. . . ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಪ?ಥಮ ತಂಡದ ಆ=ೕವ ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಪ?ಥಮ ತಂಡದ ಆ=ೕವ ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಪ?ಥಮ ತಂಡದ ಆ=ೕವ 
ಸದಸBರo� ಒಬ�<ಾ"ದg 3?ೕಮ
ಸದಸBರo� ಒಬ�<ಾ"ದg 3?ೕಮ
ಸದಸBರo� ಒಬ�<ಾ"ದg 3?ೕಮ
. . . ನಾಗರತ� ನಾಗರತ� ನಾಗರತ� 
ಸತBನಾ<ಾಯಣ ಸತBನಾ<ಾಯಣ ಸತBನಾ<ಾಯಣ ೨೩೨೩೨೩---೦೬೦೬೦೬---೨೦೧೩ ೨೦೧೩ ೨೦೧೩ ರಂದು ರಂದು ರಂದು 
ಲಂಡ��ನo� �ಧನ<ಾದ<ೆಂದು 
�ಸಲು ಲಂಡ��ನo� �ಧನ<ಾದ<ೆಂದು 
�ಸಲು ಲಂಡ��ನo� �ಧನ<ಾದ<ೆಂದು 
�ಸಲು 
Djಾ�ಸು� hೇ!ೆDjಾ�ಸು� hೇ!ೆDjಾ�ಸು� hೇ!ೆ. . . ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಚಟುವx(ೆಗಳo� ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಚಟುವx(ೆಗಳo� ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಚಟುವx(ೆಗಳo� 
ಸಂ�ೋಷ�ಂದ \ಾಗವTಸು
hದg 3?ೕಮ
ಸಂ�ೋಷ�ಂದ \ಾಗವTಸು
hದg 3?ೕಮ
ಸಂ�ೋಷ�ಂದ \ಾಗವTಸು
hದg 3?ೕಮ
. . . ನಾಗರತ� ನಾಗರತ� ನಾಗರತ� 
ಕನ�ಡ @ೆ?ೕHfಾ"ದgರುಕನ�ಡ @ೆ?ೕHfಾ"ದgರುಕನ�ಡ @ೆ?ೕHfಾ"ದgರು...   
ಕನ�ಡ ಬಳಗದ  ಸದಸBರ ಪರ!ಾ" ಮೃತರ ಆತZ(ೆc ಕನ�ಡ ಬಳಗದ  ಸದಸBರ ಪರ!ಾ" ಮೃತರ ಆತZ(ೆc ಕನ�ಡ ಬಳಗದ  ಸದಸBರ ಪರ!ಾ" ಮೃತರ ಆತZ(ೆc 
ಶಾಂ
 (ೋರು�ಾhಶಾಂ
 (ೋರು�ಾhಶಾಂ
 (ೋರು�ಾh, , , ಅವರ ಕುಟುಂಬ(ೆc ಈ ಅವರ ಕುಟುಂಬ(ೆc ಈ ಅವರ ಕುಟುಂಬ(ೆc ಈ 
ದುಃಖವನು� ಭ)ಸುವ ಶ�h �ೕಡ�ೆಂದು �ೇವರನು� ದುಃಖವನು� ಭ)ಸುವ ಶ�h �ೕಡ�ೆಂದು �ೇವರನು� ದುಃಖವನು� ಭ)ಸುವ ಶ�h �ೕಡ�ೆಂದು �ೇವರನು� 
@ಾ?�2ಸು� hೇ!ೆ@ಾ?�2ಸು� hೇ!ೆ@ಾ?�2ಸು� hೇ!ೆ...   

SANDESHA  Newsletter  of Kannada Balaga UK      
(ಾದಂಬ)(ಾರ \ೈರಪKನವ<ೊಂ�[ೆ ಸಂ!ಾದ(ಾದಂಬ)(ಾರ \ೈರಪKನವ<ೊಂ�[ೆ ಸಂ!ಾದ(ಾದಂಬ)(ಾರ \ೈರಪKನವ<ೊಂ�[ೆ ಸಂ!ಾದ(ಾದಂಬ)(ಾರ \ೈರಪKನವ<ೊಂ�[ೆ ಸಂ!ಾದ    
ಎM.ಎ�.\ೈರಪKನವರು ಬಳಗದ ಸದಸB)ಂದ ಪ?ಶೆ�ಗಳನು� 
�ದ�ೇ ಆiಾv�ದgರು. ಆ ಸಂ!ಾದ ಬಹಳ 
;ಂತನಾತZಕವ©, D:ಾ<ಾತZಕವ© ಆ"ತುh. 
"�ೕವ� ಬಲಪಂಥದವ<ೇ?" ಎಂಬ ಪ?ಶೆ�[ೆ, \ಾರತದ ಮತುh 
ಅಂತ<ಾ}«ೕಯ <ಾಜ(ಾರeಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� (ೊಟುq, 
ಬಲಪಂಥ-ಎಡಪಂಥಗಳ* ಸಾ@ೇC. ನೋಡುವವರ 
ದೃ}q(ೋನದ >ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ಸುತh�ೆ ಎಂದರು. 
"�ಮZ =ೕವನದ ಅನುಭವಗಳ* (ಾದಂಬ)ಗ�ಾ" 
iೊರಬರುತh!ೆbೕ?" ಎಂಬುದ(ೆc, ತಮZ =ೕವನದ 
ಅನುಭವಗಳನು� ಹಂ;(ೊಂಡು, ತಮZ ಸvಂತ ಅನುಭವಗಳ* 
ಮತುh ನೋU (ೇ�ರುವ ಅನುಭವಗಳ* �ಸyಂ�ೇಹ!ಾ" ಕ¬ೆಯ 
ರೂಪ iೊಂ�!ೆ ಎಂದರು.  
"\ಾರತದ <ಾಜ�ೕಯದo� ಭ?jಾq:ಾರ ತುಂ��ೆ. �ೕ!ಾB(ೆ 
ಇದರ ಬ[ೆ� (ಾದಂಬ) ಬ<ೆ�ಲ�?" ಎಂಬ ಪ?ಶೆ�[ೆ, "ಮತ�ಾನ" 
ಮತುh "ತಂತು" ಈ Tನೆ�ಯ (ಾದಂಬ)ಗ�ೇ, ಬಹಳ ವಷ2ಗಳ 
Tಂ�ೆ ಬ<ೆ�ದgರೂ, ಈಗಲೂ ಅವ� ಸಮ�ೕ;ತ!ಾ"!ೆ. 
ಮ� hೆ ಮ� hೆ ಅ�ೇ ಬ<ೆಯುವ ಅವಶBಕ�ೆ ಇಲ�!ೆಂದರು. 
"(ಾದಂಬ)ಗಳ ಮೂಲಕ ಸXಾಜದo� ಬದ�ಾವ�ೆ ತರುವ�ದು 
�ೇಖಕನ ಕತ2ವB!ೇ?" ಎಂದು (ೇ�ದg(ೆc, ಕತ2ವBವಲ��ದgರೂ 
XೌಲBಗಳ ಪ)H
ಯo�ರ�ೇ(ೆಂದು iೇ�ದರು. ಸXಾಜದ 
ಮತುh =ೕವನದ XೌಲBಗಳ ಸ�ಾBನೆvೕಷ�ೆbೕ ತಮZ 
(ಾದಂಬ)ಗಳ ಪ?ಮುಖ ಉ�ೆgೕಶ!ೆಂದರು.   
ಎ�ಾ� ಧಮ2ಗಳ ಒಂ�ೇ ಅಲ�!ೆಂದೂ, ಅದರ�ೇ ಆದ 
�ೋಧನೆ ಮತುh ತತvಗ�!ೆbಂದೂ ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ೆಂ�[ೆ 
Dವ)ದರು. ಖು<ಾ�ನo� ಉ� �ೇ®ರುವ �ಹಮZW 
@ೈಗಂಬರರ =ೕವನ[ಾ¬ೆ ಮತುh ತಮZ "ಅನಾವರಣ" 
(ಾದಂಬ)ಯo� ಬ<ೆ�ರುವ ಚ)�ೆ?ಯ (ೆಲವ� ಘಟನೆಗಳನು� 
ಮನಮುಟುqವಂ�ೆ ಪ?ಸಾhsದರು. 
ಒxqನo�, ಎM.ಎ�.�. ಅವ<ೊಂ�"ನ ಸಂ!ಾದದ ಸಮಯ 
ಕ�ೆದ�ೆgೕ [ೊ�ಾhಗoಲ�. ಪ?ಪಂಚದ DDಧ D:ಾರಗಳo� 
ಅವ)"ರುವ [ಾಢ!ಾದ ¯ಾನ, ಅದನು� ವBಕhಪUಸುವ !ೈಖ) 
ಮತುh fಾವ Tಂಜ)ತDಲ��ೆ ತಮZ ಅನುಭವ ಮತುh 
ಅ�(ೆಗಳನು� ಹಂ;(ೊಂಡ )ೕ
 fಾ)[ೇ ಆದರೂ, 
ಅವರo�ದg [ೌರವವನ� ನೂಮ2U�ೆಂದ<ೆ ತ@ಾKಗ�ಾರದು! 
ಇಂ¬ಾ ಒಬ� >ೕ¢ಾDೕ �ೇಖಕ<ೊಂ�[ೆ (ಾಲ ಕ�ೆದ 
ಬಳಗದ ಸದಸB<ೇ ಧನBರು!      ——— ಅನ�ಪೂಣ2 ಆನಂದ ಅನ�ಪೂಣ2 ಆನಂದ ಅನ�ಪೂಣ2 ಆನಂದ ಅನ�ಪೂಣ2 ಆನಂದ  
 

                                                                                ಪ?ಶh  ಮತುh  ಪುರಸಾcರಗಳ* ಪ?ಶh  ಮತುh  ಪುರಸಾcರಗಳ* ಪ?ಶh  ಮತುh  ಪುರಸಾcರಗಳ* ಪ?ಶh  ಮತುh  ಪುರಸಾcರಗಳ*     
ನ>Zಲ�ರ iೆ>Zಯ ಕನ�Uಗ, Xಾ= >ೕಯL ನಾ±2 
�ಾBಂ�ೆ±, ಲಂಡO Iಾ. �ೕರ² @ಾxೕ�  ಅವರು ಇ
hೕ:ೆ[ೆ 
�ೇಬL @ಾx2ಯ <ಾ}«ೕಯ  @ಾo !ೇ�(ೆ[ೆ ಸದಸBರನಾ�" 
ಚುನಾ�ಸಲKxq�ಾg<ೆ.  Iಾ. @ಾxೕಲರ ಈ ಸಾಧನೆಯನು� 
ಕನ�ಡ ಬಳಗ ಸಾvಗ
ಸುತh�ೆ ಮತುh ಬಳಗದ ಪರ!ಾ" ನ>Zಲ�ರ 
iಾ�2ಕ  ಶು\ಾಶಯಗಳ*. 

iೊರನಾಡ ಕನ�Uಗರ ಸು�giೊರನಾಡ ಕನ�Uಗರ ಸು�giೊರನಾಡ ಕನ�Uಗರ ಸು�giೊರನಾಡ ಕನ�Uಗರ ಸು�g    
೧. ಂಗಪುರದ ಕನ�ಡ ಸಂಘ(ೆc ಈ �ಾ)ಯ ಚುನಾವ�ೆಯo� 
�ತh�ದಲ �ಾ)[ೆ ಮT�ೆ�ಬ�ರು ಅಧB�ೆfಾ" 
ಆbcfಾ"�ಾg<ೆ. 3?ೕಮ
 . Dಶಾ�ಾ� !ೈದB<ೇ ಈ ಅಭB�2. 
೨. ಅ>)(ೆಯ ಕನೆ�qಕ� ನo� ಅ>)ಕನ�ಡ ಶಾ�ೆ ಯಶvfಾ" 
ತನ�    ನಾಲcನೆಯ  !ಾ}2ಕ ಘx(ೋತyವ (ಾಯ2ಕ?ಮವನು� 
ಇ�ೇ ಜೂO 
ಂಗಳ ೧೫ ರಂದು ಆಚ)ತು. 
೩. ಕನ�ಡವನು� ತಂತ?¯ಾನದo� ಅಳವUದ<ೆ Xಾ�ಾ? \ಾjೆ 
ಉ�ಸಲು ಸಾಧB ಎಂದು D�sೕUfಾ ಕನ�ಡ  ಸಂ@ಾದಕ 3?ೕ. 
ಯು.�.ಪವನಜ ಅ¤@ಾ?ಯ ಪxq�ಾg<ೆ. 
 
    

NOVEMBER 2013 

3?ೕಮ
 ನಾಗರತ� ಸತBನಾ<ಾಯಣ3?ೕಮ
 ನಾಗರತ� ಸತBನಾ<ಾಯಣ3?ೕಮ
 ನಾಗರತ� ಸತBನಾ<ಾಯಣ3?ೕಮ
 ನಾಗರತ� ಸತBನಾ<ಾಯಣ    
೨೩೨೩೨೩೨೩----೧೧೧೧೧೧೧೧----೧೯೩೭ ೧೯೩೭ ೧೯೩೭ ೧೯೩೭ )ಂದ )ಂದ )ಂದ )ಂದ ೨೩೨೩೨೩೨೩----೦೬೦೬೦೬೦೬----೨೦೧೩೨೦೧೩೨೦೧೩೨೦೧೩    
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ಕನಾ2ಟಕ ರತ�ಗಳ*ಕನಾ2ಟಕ ರತ�ಗಳ*ಕನಾ2ಟಕ ರತ�ಗಳ*ಕನಾ2ಟಕ ರತ�ಗಳ*    
ಸL �ೕCಗುಂಡ` DಶೆvೕಶvರಯB ಸL �ೕCಗುಂಡ` DಶೆvೕಶvರಯB ಸL �ೕCಗುಂಡ` DಶೆvೕಶvರಯB ಸL �ೕCಗುಂಡ` DಶೆvೕಶvರಯB ((((ಸLಸLಸLಸL....ಎ`ಎ`ಎ`ಎ`....DDDD) ) ) )     

ಅವರನು� ಸಂ'ದ ಆ �ನಅವರನು� ಸಂ'ದ ಆ �ನಅವರನು� ಸಂ'ದ ಆ �ನಅವರನು� ಸಂ'ದ ಆ �ನ....    
ಆಧು�ಕ >ೖಸೂ)ನ Dಶvಕಮ2ನೆಂ�ೇ ಪ?ದ´<ಾದ, 
\ಾರತರತ�. ಸL ಎ` D ಅವ<ೊಂ�[ೆ 
XಾತನಾUದುದು ೧೯೫೩-೪ನೆ ಇಸDಗಳ ಸಮಯದo�. 
ಆಗ ನಾ�ನೂ� iೈಸೂcoನo� ಓದು
h�ೆg. ಒಂದು ಸಂNೆ 

ಶಾ�ೆ ಮು"ದ ನಂತರ ನಾನು ಮತುh ಇ��ಬ�ರು ಸೆ�ೕTತ<ೊಂ�[ೆ 
iೊಸ�ಾ" �Xಾ2ಣ!ಾಗು
hದg ಜಯನಗರ ಬIಾವ�ೆಯo�ದg 
ಇನೊ�ಬ� ಸೆ�ೕTತನನೊಂ�[ೆ ಸೇ) ನಮZ ಸೈಕಲು�ಗಳನೆ�ೕ), ಊರು 

ರು[ಾಡಲು iೊ<ೆYೆವ�. ಆಗ ಜಯನಗರದo� ಅಷುq ಮನೆಗ�ರoಲ�, 
ಆದ<ೆ ಅo�ನ ರಸ hೆಗಳ* Dಶಾಲ!ಾ"ದುg, ಅವ�ಗಳ ಇಬ��ಯಲೂ� 
�ೊಡ¶ ಬಯಲುಗ�ದgವ�. ಜಯನಗರ�ಂದ <ಾ}«ೕಯ D�ಾBಲಯ 
ರಸ hೆಯo�ದg ಒಂದು ಸಣ� ವೃತhದಬ�[ೆ ನಾವ� ಬಂ�ೆವ�. ಆಗ ಒಂದು 
ಸುqU�ೇಕL (ಾರು ನ>Zದು)[ೆ iಾದುiೋ�ತು. ಆ (ಾ)ನ 
Tಂಬ�ಯo� ಸೂಟು ಮತುh iಾBಟನು� ಧ)ದg ವೃದ´ 
ಮಹ�ೕಯ<ೊಬ�ರು ಕು�
ದgರು. ಅವರು ಸL ಎ` Dbೕ ಎಂದು 
ಗುರುತು TUಯುವಷqರo� ಆ !ಾಹನ ಸರ?ನೆ ಮುಂ�ೆ ಸಾ"ತು. ಆ 
(ಾರನು� ಸHೕsಸಲು ನಾವ�ಗಳ* ಆದಷುq !ೇಗ!ಾ" ನಮZ 
ಸೈಕಲು�ಗಳನು� ತು��ೆವ�. 
    ಆದ<ೆ ಆ !ಾಹನವ� ಆ ·ಾo ರಸ hೆಯo� ಬಹಳ ದೂರ ಸಾ"�gತು, 
ಆದರೂ ನಾವ� ನಮZ ಸೈಕಲು�ಗಳ @ೆಡಲುಗಳನು� ರಭಸ!ಾ" 
ತು�ಯ�ೊಡ"�ೆವ�. ಆ ರಸ hೆ[ೆ ಇನೂ� Yಾರನು� iಾ�ರoಲ� ಮತುh 
<ಾ}«ೕಯ D�ಾBಲಯ ರಸ hೆಯು ಮುಂದುವ<ೆದು ಜಯನಗರದ iೊಸ 
ಬIಾವ�ೆ[ೆ ಸೇ)(ೊಂಡಂ
ದುg, ಅದರ (ೊನೆಯ� �ೇ iೊಸ�ಾ" 
�H2ತ!ಾದ ನಂ�ಾ ;ತ? ಮಂ�ರ ಆ ಬIಾವ�ೆಯ ಜನಗ�[ೆ 
iೊಸ ಆಕಷ2�ೆbಂ�ೆ�ತುh. ಆ ರಸ hೆಯು ಒಂದು ಇಳ*ವ)�ಂದ 
��ೆ�ಯ >ೕ�ೆ ಸಾ"�gತು. ಆ ��ೆ�ಯ ರಸ hೆಯo� ಸL.ಎ`.D ಅವರ 
(ಾರು �ಂ
ದುg, :ಾಲಕನು iೊರ[ೆ ಬಂ�ದgನು. ಸL ಎ` D 
ಯವರು Xಾ�ಾ? ಇನೂ� (ಾ)ನ� �ೇ ಕು�
ದgರು.  
    iೊಸ ಬIಾವ�ೆಯ ಆ Nಾಗವ� Dಶಾಲ!ಾ" ಸvಚ�!ಾದ 
!ಾ�ಾವರಣ�ೊಂ�[ೆ fಾವ !ಾಹನ ಸಂ:ಾರDಲ�ದುದ)ಂದ, ಸL 
ಎ` D ಅವರು ಆ Nಾಗವನು� ತಮZ Diಾರ(ೆc ಬಳದgರು.  ಸvಲK 
ಸಮಯದನಂತರ ನಾವ� ನಮZ ಸೈಕಲು�ಗಳ >ೕ�ೆ ಏದು)ನೊಂ�[ೆ 
ಆ !ಾಹನ�ೆIೆ[ೆ ಸೇ)�ೆವ�.  !ಾಹನದ :ಾಲಕನು ರಸ hೆಯನು� �ಾx 
ಇನೊ�ಂದು ಪಕc(ೆc ಬಂದು �ಂ
ದgನು. ಅವನ ಎದು)[ೆ ನಾ!ೆಲ�ರೂ 
�ಂತು, ‘ಆ ಮಹ�ೕಯರು ಸL ಎ` D ಯವ<ೇ?’  ಎಂದು 
(ೇ��ೆವ�. ಅದ(ೆc ಅವನು, ‘ಅಹುದು, ಅವರು ಸL ಎ` Dbೕ’ 
ಎಂದು iೇ�ದನು. ‘ಅವ)[ೆ ನಮಸಾcರ iೇಳಬಹು�ೆ?’ ಎಂದು 
:ಾಲಕ�[ೆ (ೇ��ೆವ�.  ಅದ(ೆc ಅವನು, ‘ಸL ಎ` D ಅವ)[ೆ 
�ಮZಂತಹ ಉ�ಾyಹಭ)ತ D�ಾB�2ಗಳನು� ನೋಡುವ�ದ(ೆc ಬಹಳ 
ಆಸ�h��ೆ, ��Zಂ�[ೆ ಅವರು  ನIೆಯಲೂ ಬಯಸಬಹುದು’ 
ಎಂದು iೇ�, ’ಸL ಎಂD ಯವರು �ೆಂಗಳ)ನ ಉತhರ \ಾಗ�ಂದ 

ಜಯನಗರ(ೆc XಾUದ ಪ?fಾಣದ ಪ?fಾಸ�ಂದ 
Dಶ?H(ೊಳ*R
h�ಾg<ೆ, ಅo�ಯವ<ೆಗೂ ಸvಲK (ಾ�)’ ಎಂದು 
iೇ�ದನು. 
  ನಾವ� ಹಲವ� �Hಷಗಳ* (ಾಯ�ೇ(ಾ�ತು. ಸvಲK iೊ
hನ ನಂತರ 
ಅವರ ಆಳ* ಆ !ಾಹನದ ಮುಂ�ನ �ಾ"o�ಂದ ಬಂದು ಸL ಎ` 
D ಯವರು ಕು�
ದg Tಂಬ�ಯ �ಾ"ಲನು� �ೆ<ೆದು ಅವರು iೊರ[ೆ 
ಬರಲು ನೆರ!ಾದನು. ಸvಲK ದುಬ2ಲ<ಾ" ಅಶಕh<ಾ"ದgರೂ ಕೂಡ 
ಅವರು ಬಹಳ ಚುರು(ಾ"ದgರು. :ೊಕc!ಾದ ಬೂದುಬಣ�ದ ¸ಾ಼�ನ� 
ಸೂಟು ಮತುh ಅದ(ೆc ತಕc iಾBಟನು� ಧ)ದgರು. ಅವರ ಆಳ* ಒಂದು 
iೊಳ@ಾದ !ಾ�ಂ� qಕcನು� (ೊಟುq ಅವರು rರ!ಾ" ನೆಲದ >ೕ�ೆ 
�ಲ�ಲು ಸiಾಯXಾUದನು. ಅವರ ಆಳ*, ಒಂದು ಥXಾ2M ¸ಾ಼�Mc, 
ಮಡ;ದ ಛ
?, ಶಾಲು ಮತುh �?xಷರು ಉಪ�ೕ"ಸು
hದg ತರಹದ  
ಒಂದು ತಗUನ ಹಗುರ!ಾದ ಮಡ;ದ ಸಣ� ಕು;2ಯನು� iೊ
hದgನು.  
   ನಾ!ೆಲ�ರೂ ಅವ)[ೆ, -ನಮಸಾcರ ಸಾL- ಎಂ�ೆವ�. ಅದ(ೆc ಅವರು 
ಪ?
fಾ" ನಮಸc), ನಮZ iೆಸರು, ನಾವ� fಾವ ತರಗ
ಗಳo� 
ಓದು
h�ೆgವ� ಮತುh ನಮZ ತಂ�ೆ�ಾ�ಗಳ* fಾ<ೆಂದು ಕನ�ಡದo� 
(ೇ�ದರು. ನಾವ� ನಮZ Dವರಗಳನು� ಅವ)[ೆ 
�ದ ನಂತರ, ಅವರ 
Nೊ�ೆಯo� ನIೆಯಲು ಸೂ;ದರು. ನಾವ� �¢ಾನ!ಾ" ಅವರ Tಂ�ೆ 
ಅವರ ಆ�ನೊಂ�[ೆ ನIೆ�ೆವ�.  ಸvಲKದೂರದ Tಂ�ೆ :ಾಲಕನು 
!ಾಹನ�ೊಂ�[ೆ �¢ಾನ!ಾ" ನಮZ Tಂ�ೆbೕ ಚoಸು
hದgನು. ಸvಲK 
ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ[ೆ ಹಲವ� Tತವಚನಗಳನು� iೇಳಲು 
(ೋ)�ೆವ�.  
  ನಮZ (ೋ)(ೆಯನು� ಮ�� ಈ )ೕ
 iೇ�ದರು, ’�ಮZ 
D�ಾB\ಾBಸ(ೆc ಎಲ��cಂತ iೆ;�ನ @ಾ?ಮುಖB�ೆ (ೊಡ�ೇಕು. ಒ�ೆRಯ 
D�ಾB\ಾBಸ ಮತುh ಪದDಗಳ* �ಮZ =ೕವನದo� fಾವ ಭಯವ© 
ಇಲ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಸಾಗಲು ನೆರ!ಾಗುವ�ವ�’. ”=ೕವನವ� ಒಂದು 
iೋ<ಾಟ, ಪ?ಪಂಚವ� ಕ¼ಣ” ಎಂದರು. ಈ (ೊನೆಯ ಬು�´!ಾದ ನನ� 
ಮನyನo� ಇನೂ� ಪ?
ಧ��ಸು
h�ೆ.  
   ಅಧ2 ಗಂYೆಯಷುq ನIೆದನಂತರ ಅವರ ಆಳ* ಕು;2ಯನು� 
iಾ�ದನು, ಸL ಎ` Dಯವರು ಅದರ>ೕ�ೆ ಕು�ತರು. ಆವರು 
rರ!ಾ" ಕೂ
ದgನು� ಅವರ ಆಳ* ಖ;ತಪUದನು. ಸL ಎ` 
Dಯವರು ತಮZ �ೊಂಭತhರ ವಯyನo�ದgರು ಎಂಬುದನು� 
¯ಾಪಕದo�ಡ�ೇಕು! 
   ಹಲವ� �Hಷಗಳನಂತರ ಅವರ !ಾಹನ ನಮZ ಬ�[ೆ ಬಂ�ತು. 
ಅವರ ಆಳ* ಅವರನು� !ಾಹನವನೆ�ೕ) ಕೂಡಲು ಸiಾಯXಾUದ 
ನಂತರ iೊರಟ ಅವರ (ಾರನು�, ದೂರದo� ಕಣZ<ೆfಾಗುವವ<ೆಗೂ 
�xq ನೋಡು
h�ೆgವ�. ರಸ hೆಯ� �ೆದg ಧೂಳನು� [ಾ�bೕ 
ಸvಚ½[ೊ�ತು.  ನಂತರ ರಸ hೆಯು ಬ)�ಾ" �ಶ¾ಬg[ೊಂUತು. ನಾವ� 
ನಮZ �ೈಕಲು�ಗಳನೆ�ೕ) ಮನೆಯ ಕIೆ[ೆ iೊರYೆವ�. ತರುಣ<ಾದ 
ನಾವ� ಎಷುq \ಾವಪರವಶ<ಾ"�ೆg!ೆಂದ<ೆ, ಆ ಘಟನೆಯ ಬ[ೆ� 
ಹಲ!ಾರು �ನಗಳವ<ೆಗೂ Xಾ�ಾಡು
h�ೆgವ�. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ 
ಘಟನೆ ನನ� ಮನyನo� ಅಚ��ಯ�ೇ �ಂ
�ೆ.    
�ೇಖಕರು : IಾIಾIಾIಾ....<ಾNಾ<ಾಮ (ಾವ�ೆ<ಾNಾ<ಾಮ (ಾವ�ೆ<ಾNಾ<ಾಮ (ಾವ�ೆ<ಾNಾ<ಾಮ (ಾವ�ೆ....    


