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ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಅಮ್ೃತ ಘಳಿಗ್ ಚಿತಿದ “ಹಿಂದುಸ್ಟಾಾನ್ವು …” ಹಾಡು ಕ್ೇಳ್ಲು 
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 
 

ಗಣಪತ್ರ ಹಬ್ುಕ್ೊಕಂದು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಹಾಡು  
ಕ್ೇಳ್ಲು ಚಿತಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 

ಆಗಸ್ಟಟ ತ್ರಂಗಳ್ು ಬ್ಂದರ್ ಶ್ಾಿವಣದ ಹಬ್ುದ ಸ್ಟಾಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನ್ನ್ಪು ಬ್ರುವುದು ಭಾರತ 

ದ್ೇಶದ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ದಿನ್ವಾದ ಆಗಸ್ಟಟ ೧೫. ದ್ೇಶವು ಮ್ತ್ೊಾಬ್ುರ ಹಿಡಿತದಲಿತಿುಾ. ಅಂತಹ ಸಿಿತ್ರಯಂದ 

ಅದಕ್ಕ ಮ್ುಕ್ಲಾ ಸಿಕ್ಲಕದ ದಿನ್ವ್ಂದು ನಾವುಗಳ್ಲಿ ಹ್ಮೆಮಯಂದ ಹ್ೇಳ್ುವ ಈ ದಿವಸವು, ದ್ೇಶದ  ಬ್ಗ್ೆ 

ಅಭಿಮಾನ್ವಿಟ್ಟವರ್ಲಿರಲೊಿ ಒಂದು ಬ್ಗ್ಯ ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್ ತರಿಸುತಾದ್. ನಿಜ, ಅದು ಭಾವಕ್ಕ 

ಪುಟಿದ್ೇಳ್ುವ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯೆ. ಅದು ಸಹಜವೂ ಕೊಡ. ದಬ್ಾುಳಿಕ್ಯ ವಿರುದಧ ಹ್ೊೇರಾಡಿದ ಮ್ಹನಿೇಯರನ್ುನ 

ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸುದಿನ್ವದು. ಓದುಗರ್ಲರಿಿಗೊ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ದಿನ್ದ ಶುಭ 

ಆಶಯಗಳ್ನ್ುನ ಚಿಲುಮೆಯ ಬ್ಳ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಕ್ೊೇರುತ್ರಾದಿದೇವಿ.  

ಈ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಅನ್ೊನೇ ಪದ ಅದ್ಷ್ುಟ ಉಲಾಿಸ ತರಿಸುತಾದ್ ಅಲಿವ್ೇ? ಮ್ುಕಾತ್ಗ್ ಅಷ್ುಟ ಉತಾಾಹ ತುಂಬ್ುವ ಶಕ್ಲಾಯಂತೊ ಇದ್. 

ಹಾಗಾದರ್ ಸಾತಂತಿ ರಾಷ್ರವ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಎಲಿ ರಾಷ್ರಗಳ್ಲಿಿ ನಿಜಕೊಕ ಮ್ುಕಾ ವಾತಾವರಣವಿದ್ಯೆೇ. ಅದು ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಚರ್್ೆಯ 

ವಿಷ್ಯವ್ೇ ಸರಿ. “ಯಾರಿಗ್ ಬ್ಂತು ಎಲಿಿಗ್ ಬ್ಂತು ನ್ಲವತ್ಾೇಳ್ರ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ …” ಎಂದು ಕವಿಯೇವೆರು ಪಿಶ್ನನಸುವಾಗ, ನ್ಮ್ಮ ನಿಮೆಮಲರಿ 

ಮ್ನ್ದಲಿಿ ವಿಶ್್ಿೇಷ್ಣ್ ಶುರುವಾಗಬ್ಹುದು. ಸಮಾಜಮ್ುಖಿ ವಾವಸ್ಟ್ ಿಪಿಚಲಿತದಲಿಿದ್ಯೆೇ. ಇಲದಿಿದದರ್ ನಾಗರಿೇಕ ಸಮಾಜದ ವಾಕ್ಲಾಯಾಗಿ ಅದನ್ುನ 

ತರಲು ವಯಾಕ್ಲಾಕವಾಗಿ ಪಿತ್ರಯಬ್ುರೊ ಏನ್ು ಮಾಡಬ್ಹುದು? ಇತಾಾದಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನ್ ನಾವು ಸಾತಂತಿವಾಗಿ ಯೇಚಿಸುತ್ರಾರುವುದಕ್ಕ 

ಪಿಮಾಣವಾಗುತಾದ್.  

ನಾವು ಬ್್ಳ್ದ, ಬ್್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡ, ಪ್ಿೇರಿತಗ್ೊಂಡ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ ಪಿಭಾವದಿಂದ ನಾವ್ಲಿರೊ ಒಂದು ರ್ೌಕಟಿಟನ್ೊಳ್ಗ್ ನ್ೊೇಡುವುದು ಸಹಜ. 

ಒಂದು ಚಿತಿಪಟ್ದಲಿ ಿಒಂದು ಪರಿಮಿತ್ರ ಮಾತಿ ಹ್ೇಗ್ ಅಡಕಗ್ೊಳ್ುಳತಾದ್ಯೇ. ಹಾಗ್ ನ್ಮ್ಮ ದೃ್ಟಕ್ೊೇನ್ದಿಂದ ಮಾತಿವ್ೇ ಎಲಿವನ್ುನ ಅಳ್ದರ್ 

ಜಗತುಾ ಹಾಗ್ಯೆೇ ಕಾಣಿಸುತಾದ್. ಇದು ಸರಿ ತಪುು ಎಂದು ವಿಶ್್ಿೇ್ಸುವ ಅಗತಾಕ್ಲಕಂತ ಆ ರ್ೌಕಟಿಟನ್ ಬ್ಂಧನ್ದಿಂದ ಹ್ೊರ ಇಣುಕ್ಲ, ಬ್ಹುವಿಧದ 

ಚಿಂತನ್ಯನ್ುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯವನ್ುನ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿಗ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ, ಏಕರೊಪ್ರ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ ಕಟ್ುಟನಿಟಿಟನಿಂದ ಹ್ೊರಬ್ರುವುದು 

ಒಳಿತಲಿವ್ೇ? 

ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಶ್ನಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರ ಹಾಸಾಬ್ರಹದಲಿಿ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯದ ನಾನಾ ಮ್ುಖಗಳ್ ಅನಾವರಣವಾಗಿದ್. ಮಾಸಟರ್ 

ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ಹಿರಣಣಯಾನ್ವರು ದಿ|| ಎ. ಎಸ್ಟ. ಮ್ೊತ್ರೆ ಅವರ ಬ್ಗ್ೆ ತ್ರಳಿಸಿಕ್ೊಟಿಟದಾದರ್. ಬ್್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೆಯವರ “ಅ”ಕಾರಂತ ಕಥ್ಯಲಿಿ 

ಪಿತ್ರೇ ಸ್ಟಾಲು, ಕನ್ನಡ ವಣೆಮಾಲ್ಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಬ್ರುವಂತ್ ವಿಶ್ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹ್ಣ್ದಿದಾದರ್. ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ಯವರಂತೊ ಮ್ದುವ್ ಮ್ನ್ಗ್ 

ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಗುವನ್ುನ ಬ್ಡಿಸಿದಾದರ್. ಮ್ತ್ೊಾಂದು ವಿಶ್್ೇಷ್! ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಉತಾರ ಕನಾೆಟ್ಕ ಭಾಷ್ಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಂಕಣ 

“ಹುಬ್ುಳಿಳ ಜಂಕ್ಷನ್” ಎಂಬ್ ಹ್ಸರಿನಿಂದ ಪಾಿರಂಭಗ್ೊಳ್ುಳತ್ರಾದ್. ಬ್ಸವರಾಜು ಅವರ ಈ ಲ್ೇಖನ್ಕ್ಕ ಪ್ಿೇತಾಾಹ ಕ್ೊಡುವಿರ್ಂಬ್ ನ್ಂಬಿಕ್ ಇದ್.  

ಏಳ್ು ಸಾರವು ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸಂಗಿೇತವಾಯತು ಎನ್ುನವಂತ್, ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ಯ ಸಂಸೃತ್ರಯ ದಶೆನ್ ನ್ಮ್ಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ನಸ್ಟ್ೊೇಣ. ಎಲದಿದರಲಿಿ 

ಒಳ ಳ್ಯದನ್ುನ ಆರಿಸುವ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯವನ್ುನ ನ್ಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಈ ಜೇವನ್ವನ್ುನ ಹಬ್ುವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಟ್ೊೇಣವಲಿವ್ೇ!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ICNfeXMps8
https://www.youtube.com/watch?v=R5fmwPmqJ8g
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ಬ್ಹು ಮ್ುಖ ಪಿತ್ರಭ್ಯ ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತು ಬ್ರ್ಯಲು ಅಸದಳ್ ಎಂಬ್ ಸತಾ 
ಅರಿವಿದ್ದೇ ನಾನ್ು ಈ “ನಾ ಕಂಡಂತ್” ಎಂಬ್ ತಲ್ ಬ್ರಹವನ್ುನ ಇಟ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು. 
ಇಷ್ುಟ ವಷ್ೆಗಳ್ು ಅವರ ಸಂಗದಲಿಿದ್ದೇ ನ್ನ್ಗ್ ಅವರನ್ುನ ಇಷ್ುಟ ಮಾತಿ ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಳ್ಳಲು 
ಸ್ಟಾಧಾವಾಯುಾ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅವರ್ೊಡನ್ ಬ್್ರ್ಯುವ, ಒಡನಾಡುವ, ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ಲವ್ೇ 
ಅವಕಾಶಗಳ್ು ಸಿಕ್ಲಕದದರಲಿ,ಿ ನ್ನಿನೇ ಪರಿಚಯ ಲ್ೇಖನ್ಕ್ಕ ಒದಗಿದಷ್ಟನ್ುನ ಮಾತಾಿ 
ಉಲ್ಿೇಖಿಸುವ ಸ್ಟಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್.  

ನ್ನ್ನ ಅವರ ಪಿಥಮ್ ಭ್ೇಟಿಯ ಕಾಲವನಾನಗಲಿೇ, ಸಂದಭೆವನಾನಗಲಿೇ, ಇದಮಿಥಥಂ 

 ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾರ್. ಆದರ್ ಇಷ್ಟಂತೊ ನಿಜ. ಆ ಭ್ೇಟಿಗ್ ಮ್ುಂಚಿತವಾಗಿಯೆೇ ಉಭಯರೊ ಒಬ್ುರ ಬ್ಗ್ೆ ಒಬ್ುರು ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ತ್ರಳಿದು, ಎಂದು 
ಭ್ೇಟಿಯಾದ್ೇವೇ ಎಂಬ್ಷ್ುಟ ಕಾತುರ-ಆತುರ-ಮಾತಾಿ ಉಭಯತಿರಲೊಿ ಬ್ಲಿಾತುಾ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭ್ೇಟಿಯೆೇ ನ್ಮ್ಮ 
ಮೆೈತ್ರಿಯನ್ುನ ಶ್ಾಶಾತವಾಗಿ ಬ್್ಸ್ಟ್ದು ಬಿಟಿಟತು. ಇಂಗಿೇಿಷ್ನ್ಲಿ ಿಒಂದು ಗಾದ್ ಮಾತ್ರನ್ಂತ್-“Birds of same Feather Flock together when 

they meet each other” ಎಂಬ್ಂತ್. 
ಸಮಾಜ ನ್ನ್ನಲಿ ಿ ಕಂಡಿರುವ ಕ್ಲವು ಗುಣ-ಧ್ಾೇಯಗಳ್ನ್ುನ, ನಾನ್ು 

ಮ್ೊತ್ರೆಯವರಲಿಿ ಗುರುತ್ರಸಿದ್ದೇನ್. ಅದ್ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನ್ಮ್ಮ ಬ್್ಸುಗ್ ಇರಬ್್ೇಕು. 
ನ್ೇರ ನ್ುಡಿ, ಬಿಚುು ಮಾತು, ಕ್ಲವಮೆಮ ಚುಚುು ಮಾತೊ ಸಹ. ಆ ಮಾತು 
ಚುರ್ಾುದರೊ, ನ್ೊೇವಾಗದಂಥ ನ್ುಡಿಗಟ್ುಟ. ನ್ೇರ ನ್ುಡಿಯೊ ಹಾಗ್ೇ, ಬಿಚುು 
ಮಾತೊ ಅಷ್ಟ. ಎಲವಿೂ ಕಾಯಾ-ವಾರ್ಾ-ಮ್ನ್ಸ್ಟಾ ಎಂಬ್ಂತ್, ಮ್ೊಡಿದದನ್ನೇ 
ಆಡುವುದು, ಆಡಿದನ್ನೇ ನ್ಡ್ಯುವುದು. ಇವ್ಲಿವೂ ನ್ಮಿಮಬ್ುರ  ಸಮಾನ್ ಕೃಯೆ-
ಪಿಕೃಯೆ. ಅದರ ಭೊಮಿಕ್ಯೊ ಸಹ ಒಂದ್ೇ. ಅದು ರಂಗಭೊಮಿಯೆೇ ಇರಲಿ, 

ಆಕಾಶವಾಣಿಯೆೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಲರು-ಹಿರಿತ್ರ್ಗಳ ೇ್ ಆಗಲಿೇ, ಧವನಿ ಸುರುಳಿಯೆೇ ಆಗಲಿೇ, 
ಬ್ರವಣಿಗ್ಯಲ್ಿೇ ಆಗಲಿೇ-ಎಲಿದರಲೊ ಿ ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಕಳ್ಕಳಿ-ರಾಜಕ್ಲೇಯ 
ಶುದಿಧೇಕರಣ, ಧಮ್ೆದ ರುವಾರಿಯಾದ “ಕಾವಿ”ಯ ಕ್ೊಳ  ್ ತ್ೊಳ್ಯುವುದು, 
ಇವನ್ನೇ ಪರಮಾದಶೆವಾಗುಳ್ಳ ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಅಂತರಂಗದ 
ಪೂಜಾರಿಯನಾನಗಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಹಳ್ ಸಮ್ಯ ಬ್್ೇಕಾಗಲಿಲಿ. ಅಲಿಿನ್ 
ಕಲಾಮಾತ್ಗ್ ಸೊಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಎನಿನಸಿತು. ನಾ ಭಕಾ ಮಾತಿ.   

ಸನಿಮತಿ ದಿ| ಕಣಗಾಲ್ ಪುಟ್ಟಣಣನ್ “ಕಾನ್ಾಟೇಬ್ಲ್ ಕಸೊಾರಿ” ಚಲನ್ ಚಿತಿದ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣದಲಿ,ಿ ನ್ಮಿಮಬ್ುರ ಭ್ೇಟಿಯಾದಾಗ, ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ 
ಪಾತಿಗಳ್ಲಿಿ ನಾವು ತಲಿಿೇನ್ರಾಗಿದುದದನ್ುನ ಕಂಡು ಪುಟ್ಟಣಣ ನ್ಮಿಮಬ್ುರನ್ೊನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಂತರದ ಏಕದ್ೇಹಿಗಳ್ು ಎಂದದುದ ಖಂಡಿತಾ 
ಉತ್ರೇಕ್ಷ್ಯಲಿ. 

ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲಿ ಿ ತಮ್ಮ”ಸತಾ”ಕಾಕದ ಅಪರ್ಾರ-ಅವಮಾನ್ಗಳ್ ವಿರುಧಧ ಸಿಡಿದ್ದುದ, ಕಾನ್ೊನ್ು ಸಮ್ರ ಹೊಡಿ ಗ್ದದ 
ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ನ್ುನ, ಇಂದು ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ುನ ಹ್ೊತಾ ಸವೆರೊ ಆದಶೆವಾಗಿಟ್ುಟ ಕ್ೊಳ್ಳಬ್್ೇಕು.  

ಆಗ ಧವನಿಸುರುಳಿಗಳ್ಲಿಿ ನಾಟ್ಕಗಳ್ು ಹ್ೊರಹ್ೊಮಿಮ, ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಕಾಿಂತ್ರಯನ್ನೇ ಎಬಿುಸಿದದ ಕಾಲ. ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ ಮ್ತುಾ 
ನ್ನ್ನ ನಾಟ್ಕಗಳ್ ಬ್ಹು ಬ್್ೇಡಿಕ್ಯ ಕಾಲ ಅದಾಗಿತುಾ. ಆಗ್ೊಮೆಮ ಭ್ೇಟಿಯಾದ ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ು, “ನಾವಿಬ್ುರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ಒಂದು 
ನಾಟ್ಟ್ಕವನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಹ್ೇಗ್?” ಎಂಬ್ ಚಿಂತನ್ಯನ್ುನ ಮ್ುಂದಿಟ್ಟರು. ಹೊಂ ಎಂದದ್ದೇ ತಡ-ಕೊಡಲ್ೇ ಕಾಯೆಪಿವತೆರಾಗಿ ಬ್ರ್ದು ತಂದ್ೇ 
ಬಿಟ್ಟರು ಕೃತ್ರಯಂದನ್ುನ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ುರೊ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದೇ “ಕಪ್ುೇ ಮ್ೊತ್ರ ಮ್ಠಾವತಾರ” ಶಬ್ಧಸುರಳಿ. ಕಪಟ್ ಕಾವಿೇಧಾರಿಗಳ್ 
ಮ್ಮ್ೆ-ಅಂಥವರನ್ುನ ಮ್ೊಡನ್ಂಬಿಕ್ಯಂದ ಓಲ್ೈಸುತ್ರಾರುವ ಅಸಂಖ್ಾಾತ ಭಕಾರ ಕಮ್ೆ-ಅಂಥವರ ಕ್ೈಲಿ ಸಿಕ್ಲಕ ನ್ಲುಗುತ್ರಾರುವ, ಅನ್ಾರು 
ನ್ಗುತ್ರಾರುವ ನ್ಮ್ಮ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಪವಿತಿ ಧಮ್ೆ, ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಅವಕುಂಠನ್ಗ್ೊಳಿಸಿ, ಪರಿಹಾರವನ್ೊನ ಸೊಚಿಸುವಂಥಾ ಆ ನಾಟ್ಕ ಎಲರಿ ಮ್ನ್-
ಮ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಶ್ಾಶಾತ ಸ್ಟಾನಿ್ ಪಡ್ಯತು. 

 

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

 ಮಾಸಟರ್ ಮಾತು 
 

 

 
 

 

 

 

ಮಾಸಟರ್  ಹಿರಣ್ಣಯಯ  
ಲಂರ್ಾವತಾರ ಖ್ಾಾತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೊಮಿ ಕಲಾವಿದರು  

 

 

ನಾ ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ಮ ರ್ತಾಗ್ಳು 
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ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಕ ರಂಗಭೊಮಿಗ್ೇ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿದದ ನ್ನ್ನ ತಲ್ಗ್ ಒಂದು ಬ್ಗ್ಯ “ಬಿೇದಿ ನಾಟ್ಕ” ಸಾರೊಪದ ಗಣ್ೇಶ್್ ೇತಾವ, 

ರಾಜ್ೊಾೇತಾವಗಳ್ ಪಿಯೇಗದ ಕಲುನ್ ತುಂಬಿ, ಎಲ್ಿಲೊ-ಿಎಲಿರೊ ನಿಂತು ನ್ೊೇಡಿ-ಕ್ೇಳ್ುವಂತಾಗಬ್್ೇಕು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಿಂತ್ರಕಾರಿ ನಾಟ್ಕಗಳ್ು 
ಎಂಬ್ ಮ್ಂತ್ೊಿೇಪದ್ೇಶದಿಂದ, ನಾಲುಕ ಗ್ೊೇಡ್ಯಳ್ಗಿದದ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬಿೇದಿ ವೃತಾಗಳಿಗ್ ಎಳ್ತಂದ ಕ್ಲೇತ್ರೆ ಮ್ೊತ್ರೆಯವರಿಗ್ೇ ಸಲಿಬ್್ೇಕು. ಕಾರಣ 
ಅಂದು ಆ ಕಿಮ್ವನ್ುನ ನಾನ್ು ನಿರಾಕರಿಸಿದಿದದದರ್ ಇಂದಿನ್ ಈ “ಗಿಹಣಗಿಸಾ” ವೃತ್ರಾ ರಂಗಭೊಮಿಯ ಸುಳಿಗ್ ಸಿಕ್ಲಕ ನ್ಮ್ಮ ಮಿತಿ ಮ್ಂಡಲಿಯು 
ಎಂದ್ೊೇ ಅಸಾಂಗತವಾಗಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಿಡುತ್ರಾತುಾ.   

 

ಮ್ೊತ್ರೆಯವರಲಿಿ ನಾನ್ು ಗಮ್ನಿಸಿದ ಮ್ತ್ೊಾಂದು ಮ್ುಖ್ಾಾಂಶವ್ಂದರ್, ತಮ್ಮ ಕುಟ್ುಂಬ್ವನ್ನೇ ಕಲಾರಾಧನ್ಗ್ 
ತ್ೊಡಗಿಸಿರುವುದಲದಿ್ೇ, ಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್ನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ, ಕರ್ತಂದು ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ತರಬ್್ೇತ್ರ ನಿೇಡಿ, ರಂಗಕಲಾಕುಲ ಸಂಪತಾನ್ನೇ ಶ್ನಿೇಮ್ಂತ 
ಗ್ೊಳಿಸುತ್ರಾದಾದರ್. ಅಧೆ ಶತಮಾನ್ದಿಂದ “ಕಲಾಮ್ಂದಿರ”ದ ರುವಾರಿಯಾಗಿ, ತಂದ್ಯವರು ನ್ಡ್ದು ತ್ೊೇರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಿೇ ಅಡಿಯಡುತಾಾ, 
ನಾನಾ ಕಲಾ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊರತ್ಗ್ದು, ಅನ್ೇಕ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಟ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ಲ, ಪ್ರತೃಋಣ-ಕಲಾಋಣ ಹಾಗೊ ಸಮಾಜದ ಋಣವನ್ುನ 
ತ್ರೇರಿಸುವಲಿಿ ಅಗಿಮಾನ್ಾರ್ನಿಸಿದಾದರ್. 

 
ಮಾಧಾಮ್ಗಳ್ ಮ್ತ್ೊಾಂದು ಮ್ುಖಾ ಮ್ುಖವಾದ “ಪತ್ರಿಕ್ೊೇದಾಮ್”ದಲೊಿ ಸಹ ಮ್ೊತ್ರೆಯವರದುದ ಮೆೇಲುಗ್ೈ. ನಾನ್ು 

ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಚಲನ್ಚಿತಿ-ರಂಗಭೊಮಿ-ಕ್ಲರುತ್ರ್ಗಳ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮಾವ್ೇಶ, ಸಂದಶೆನ್ಗಳ್ಲಿ,ಿ ಮ್ೊತ್ರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪಿಶ್್ನಗಳ್ 
ಮ್ೊಲಕ ಹ್ಕ್ಲಕ ತ್ಗ್ಯುವ ಉತಾರಗಳ್ು, ಚರ್್ೆಗ್ಳ್ದು ಹ್ೊರಹಾಕುವ ವಿರ್ಾರಗಳ್ು, ಆ ವ್ೈಖರಿ ಇವ್ಲಿವನ್ೊನ ಅನ್ುಭವಿಸಿಯೆೇ ಆನ್ಂದಿಸ 
ಬ್್ೇಕು. ಮಾತ್ರಗ್ಳ್ದು ಚಿಂತನ್ಗ್ ಈಡುಮಾಡುವ ಅವರ ಕಲ್ ಅತಾದುುತ. 

 
ಇನ್ುನ “ಬಿೇದಿೇನಾಟ್ಕ”ಗಳಿಗ್ ಶ್ನಿೇಯುತರು ನಿೇಡಿರುವ ತ್ರರುವು ಸಮರಣಾಹೆ. ಆರ್ೊೇಗಾ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ ಯಂದ ಹಿಡಿದು, ಶ್ನಕ್ಷಣ-ಜನ್ಸಂಖ್ಾಾ 

ಸ್ಟ್ೊುೇಟ್-ಗಾಿಮಾಂತರಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಡುತ್ರಾರುವ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ು..ಹಿೇಗ್ ಅವರು ಮ್ುಟ್ಟದ ಪಾಿಕಾರಗಳಿಲ-ಿಕಥ್ ಕಟಿಟ ಆಡದ 
ಪಾಿಂಗಣಗಳಿಲಿ. ಎಲಿಕೊಕ ತ್ರಳಿಹಾಸಾ-ವಿಡಂಬ್ನಾ ರಸ ಸಿಂಚನ್. ಕ್ೇಳ್ುಗರಿಗ್ ರಸರಂಜನ್-ವಿರ್ಾರ ವಿಕಾಸಗಳ್ನ್ುನ ಏಕಕಾಲದಲಿಿ ನಿೇಡುವ 
ಅಪಿತ್ರಮ್ ಸ್ಟಾಧನ್ ಅವರದುದ. ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡಿದ ಆತಮತೃಪ್ರಾ ಅವರಿಗ್-ಪಿದಶೆನ್ ಕಲ್ಯ ಸಂಪೂಣೆ ಸ್ಟಾಥೆಕತ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾಕರ 
ನ್ಮ್ಗ್. 

 
ಇಷ್ಟಲಾಿ “ಸದುೆಣಗಳ್ ಗಣಿ” ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ು ಎಂದಾಗ, ಲ್ೊೇಪ-ದ್ೊೇಷ್ ರಹಿತರ್ೇ ಅವರು ಎಂಬ್ ಪಿಶ್್ನ ಹುಟ್ುಟವುದು ಸಹಜ. ಅನ್ಾರ 

ಅಸಹನ್-ಅಸೊಯೆಗಳ್ ಬ್ಾಯ ತ್ವಲಿಗಾಗಿಯೆೇ, ನಿವಿೆಕಾರವಾಗಿ-ನಿದ್ೊೇೆಶನಾಗಿ-ಮ್ಗುವಾಗಿ ಹುಟ್ುಟವ ಪಿತ್ರ ಮಾನ್ವನ್ೊ, ತಾನ್ು 
ಬ್್ಳ್ದಂತ್ಲಾಿ ಒಂದಲಾಿ ಒಂದು-ಕ್ಲವಮೆಮ ಹಲವಾರು, ಲ್ೊೇಪಗಳ್ನ್ುನ ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಯೆೇ ಕ್ೊಳ್ುಳತಾಾನ್ ಅಲಿವ್ೇ? ಅದಕ್ಕ ಯಾರು ತಾನ್ೇ 
ಅಪವಾದ? ಅದರಂತ್ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ು ಇದದರ್ ತಪ್ುೇ?  ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ೇ ಸೃ್ಟಸಿರುವ ದ್ೇವದ್ೇವನ್ಲೊಿ ಸಹ ಲ್ೊೇಪ ದ್ೊೇಷ್ಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟ 
ತೃಪ್ರಾ ಪಡುತಾಾನ್ ಈ ಮಾನ್ವ. ಆದರ್ ನಾವು ಸೃ್ಟಯ ಸ್ಟೌಂದಯೆವನ್ುನ ಮಾತಾಿ ಸವಿಯಲಿಚಿುಸುವಂತ್, ಕಪುು-ಕಡಿಡಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದು 
ಮ್ೃಷಾಟನ್ನವನ್ುನ ಮಾತಾಿ ಭುಂಜಸುವಂತ್, ಸ್ಟಾವು-ನ್ೊೇವುಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ರ್ತು ಬ್ದುಕನ್ುನ ಸ್ಟಾಗಿಸುವಂತ್, ಪಿತ್ರಯಬ್ುರಲಿಿನ್ ಗುಣಾವಗುಣಗಳ್ಲಿಿ 
ಸದುೆಣಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತಿ ಗಿಹಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರ್ೇ ಆತಮತೃಪ್ರಾ-ದ್ೈವಪ್ರಿೇತ್ರ ಅದ್ೇ ನಿಜ ಮಾನ್ವನ್ ರಿೇತ್ರ. ಗಾಿಹಾಾಗಾಿಹಾಗಳ್ ರಿೇತ್ರ ರಿವಾಜುಗಳ್ೂ 
ಅದ್ೇ ಅಲಿವ್ೇ? ತಪುುಗಳ್ನ್ನೇ ಹುಡುಕುವವನ್ು, ಮ್ರಳ್ುಗಾಡಿನ್ಲಿ ಿನ್ರಳ್ು ಅರಸುವವನ್ಂತಾಗಿ, ಈ ಲ್ೊೇಕದಲಿ ಿಪ್ರಿೇತ್ರಸಲು ಯಾರೊ 
ಸಿಗದಂತ್ ಅನಾಥನಾಗಿಬಿಡುತಾಾನ್. ಇದು ಕಾರಣ ಒಬ್ು, ಈ ಲ್ೊೇಕಕ್ಕ ಎಷ್ುಟ ಉಪಕಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ೇವಾ ಕಾಯೆಕ್ಕ ಎಂಥಾ ರುವಾರಿ, 
ತಾನ್ು ಪಡ್ದ ಸಕಲ ಶಕ್ಲಾಗಳ್ ಮ್ೊಲ ರೊಪವಾದ ಮಾನ್ವ ಕುಲಕ್ಕ ಅದ್ಷ್ುಟ ಆಭಾರಿ, ಎಂದಷ್ಟೇ ಅಳ್ದು-ತ್ರಳಿದು ನ್ೊೇಡಿದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ 
ಮ್ೊತ್ರೆಗಳ್ು ನಿಜಕೊಕ ಧನ್ಾ. “ಸತಾಂತ್ ಬ್ದುಕ್ಲರುವವರ ಪಟಿಟಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ, ಸತಾ ಮೆೇಲೊ ಬ್ದುಕ್ಲರುವವರ” ಪಟಿಟಯನ್ುನ ಬ್ದುಕ್ಲರುವಾಗಲ್ೇ 
ಸ್ಟ್ೇರಿರುವ ಶ್ನಿೇಮ್ೊತ್ರೆಯವರು “ಶತಮಾನ್ಂಭವತ್ರ ಶತಾಯುುಃಪುರುಷ್ ಶತ್ೇಂದಿಿಯ ಆಯುಷ್ಾೇವ್ೇಂದಿಿಯ ಪಿತ್ರತ್ರಷ್ಟತ್ರ”.  

 
ಶುಭಮ್ಸುಾ-ಶ್್ಿೇಯೇಸುಾ. 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ವಿಶೆೀಷ ಅಕಾರಾಂತದ ಕಥೆ  

ಅರವಿಂದನ್ು ಒಂದು ದಿನ್ ಏಕಾಂತದಲಿಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಕೊತ್ರದಾದಗ ಮ್ನ್ದಲಿಿ 
ಆಶ್ನೇವಾೆದ ಸದಾ ಇರಬ್್ೇಕು ಸ್ಟಾಧನ್ಗ್ ಹಿರಿಯರ ಮ್ತುಾ ಭಗವಂತನ್ ಎನಿಸಿ 

ಇಂಗು ತ್ರಂದ ಮ್ಂಗನ್ಂತಾಗಬ್ಾರದು ಬ್ದುಕ್ಲನ್ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ್ಲಿಿ ಎಂದರ್ 
ಈಸಬ್್ೇಕು ಇದುದ ಜ್ೈಸಬ್್ೇಕು ಎನ್ೊನೇ ಛಲ ತುಂಬಿಕ್ೊಂಡಿರಬ್್ೇಕು ಮ್ತುಾ 
ಉದ್ಾೇಗಕ್ೊಕಳ್ಗಾಗದ್ೇ ಸಹನ್ಶ್ನೇಲತ್ಯನ್ುನ ರೊಢಿಸಿಕ್ೊಂಡು  ತಾ ಹುಟಿಟದ 

ಊರಿಗ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಒಳ ಳ್ ಹ್ಸರು ತಂದುಕ್ೊಡುವಂತ್ ಬ್ದುಕ್ಲ ಭೊಮಿತಾಯಗ್ 
ಋಣಮ್ುಕಾನಾಗಿರಬ್್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಧ್ಾೇಯದ ವಾಕಾವು ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಮೊಳ್ಗಿತು 
ಎನ್ಗಿಂತ ಕ್ಲರಿಯರಿಲಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯರ್ೊಬ್ುರು ತ್ರಳಿ ಹ್ೇಳಿದುದ ನ್ನ್ಪಾಗಿ ನ್ನ್ಗ್ 
ಏಳ ೇ್ಳ್ು ಜನ್ಮಕೊಕ ನ್ನ್ಗ್ ಸದಾ ವಿನ್ಯವ್ೇ ಭೊಷ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬ್ಯಸಿ 

ಐಕಾಮ್ತಾವಿರಬ್್ೇಕು ನಾನ್ು ಕ್ೈ ಹಿಡಿಯುವ ಹ್ಣಿಣನ್ ಜ್ೊತ್  ಅಂದುಕ್ೊಂಡು 
ಒಂಟಿ ಜೇವನ್ ಸ್ಟಾಕು ಸ್ಟಾಕ್ನಿಸಿ ಸಂಸ್ಟಾರ ಸುಖ ಬ್್ೇಕ್ನಿಸಿ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿ   
ಓಹ್ೊೇ ಅಲಿದಿದದರೊ  ಆಹಾ ಎನ್ುನವಂತ್ ಹ್ಂಡತ್ರಯಂದಿಗ್ ಸಂಸ್ಟಾರ ಸ್ಟಾಗಿಸಿ 

ಔಷ್ಧಿ ಮಾತ್ಿಗಳಿಂದ ದೊರವಿದುದು, ಆದಷ್ೊಟ ಆರ್ೊೇಗಾವನ್ುನ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಂಡು 
ಅಂತ :ಕರಣದಿಂದ ನ್ರ್ಹ್ೊರ್ಯವರಿಗ್ ಅಷ್ೊಟೇ ಇಷ್ೊಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾಾ  
ಅಃ (ಆಹಾ) ಏನ್ು ಸುಂದರ ಈ ಬ್ದುಕು ಅಂತ ಆನ್ಂದದಿಂದ ಬ್ದುಕು ಸ್ಟಾಗಿಸಿದ  
 

ಕಲಿರಳಿ ಹೊವಾಗುವಂತ್ ಮ್ನ್ವರಳಿ ಬ್ಾಳಾಗಬ್್ೇಕು ಸಮಾಜದಲಿಿ ಅನಿಸಿದಾಗ 

ಖಂಡಿತವಾದಿ ಲ್ೊೇಕವಿರ್ೊೇಧಿ ಎನ್ುನವ ಮಾತ್ರನ್ ತ್ರರುಳ್ಂತ್ ಆಡುವ ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ 
ಗ್ಮ್ನ್ವಿರಬ್್ೇಕು, ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡ್ನ್ುಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಆಚರಣ್ ತಪುಬ್ಾರದು, ಇವನ್ೊಬ್ು 
ಘಟಾನ್ುಘಟಿ ಅಂತ ಹ್ೊಗಳಿದವರ ಮ್ುಂದ್  ಯಾವುದ್ೇ ವಿಷ್ಯದಲೊಿ  ಅ 

ಜ್ಞ ನಾಗದ್ೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವ ಹಸಿವನ್ುನ ಮೆೈಗೊಡಿಸಿಕ್ೊಳೂ್ ಳೇ ಗುರಿ ಮ್ೊಡಿತು 
 

ಚಂದದ ಹ್ಂಡತ್ರ ಚಂದನ್ದಂಥವಳ್ು, ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ ತುಂಬಿ ಘನ್ತ್ ಹ್ಚಿುಸಿದವಳ್ು 
ಛಲ್ೊೇ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ , ಪತ್ರಯನ್ುನ  ಅಥೆ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಾಳ್ುತಾಾ 
ಜಗಳ್ವ್ಂದರ್ ಏನ್ಂದ್ೇ ಅರಿಯದವಳ್ಂತ್ ಬ್ರಿೇ ಪ್ರಿೇತ್ರಯನ್ನೇ ಧಾರ್ಯದಾಗ 

ಝಂಝಾಟ್ದ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ  ಸುಖಕ್ಕ  ಕ್ೊರತ್ಯೆೇ ಇರಲಿಲಿ ಅರವಿಂದನಿಗ್ 
 

ಟಪಾಲಿನ್ಲಿಿ ಬ್ರುವ ಕಾಗದಗಳ್ು ಅನ್ುಬ್ಂಧ ತರ್ೊೇದು ಈಗಿೇಗ ಅಪರೊಪ 

ಠಕ್ಲಕನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮೊಬ್್ೈಲು, ಮೆಸ್ಟ್ೇಜು, ಈಮೆೈಲ್ ಗಳ್ೇ ಪಾಿಧಾನ್ಾವಾಗಿದುದ 
ಡಂಗುರ ಹ್ೊಡ್ದು ಸಂಬ್ಂಧ ಸ್ಟಾರಬ್್ೇಕಾಗಿರುವ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗ 

ಢಕಲಾಯಸುವ ಮ್ಂದಿಯೆೇ ನ್ಮ್ಮ ಸುತಾ ಮ್ುತಾ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ಮ್ತಾವರಿಗ್ ಹ 

ಣ್ವ್ೇ ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಸಂಬ್ಂಧಗಳ್ು ಅಥೆ ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಅಪಾಯ ಇದ್ ಎನಿಸಿತು. 
 

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್್ೇಲೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೆ 
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ತಲ್ೆ ತಾಪತಿಯಗಳ್ ಜಂಜಡದ ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಮ್ುಕ್ಲಾ ಇಲಿ ಎಂಬ್ುದು ನಿಜವಾದರೊ 

ಥಕಧಿಮಿತ ಕುಣಿಯಲ್ೇಬ್್ೇಕು ಸಂದಭೆಕ್ಕ ತಕಕ ಹಾಗ್, ಖಂಡಿತಾ ಬ್್ೇರ್ ದಾರಿ ಇಲಿ 
ದನ್ಕನ್ಕದ ಮೊೇಹಪಾಷ್ದಲಿಿ ಸಿಲುಕದವರ್ೇ ಇಲಿದಿರುವಾಗ, ನ್ಮ್ಗ್ ಖಂಡಿತಾ 

ಧಮ್ ಇರಲ್ೇಬ್್ೇಕು ಬ್ರುವ ಸವಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಗ್ಲಿಲು  .ಅದಕ್ಕೇ  

ನಗು ಇದದರ್ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗ್ೇ ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗು ಅಂತ ನ್ಗುಮ್ಂತಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ 

 

ಪಕ್ಷಿ  ಪಾಿಣಿಗಳ್ನ್ೊನ ಸಹ ನ್ಮ್ಮದಿಯಂದ ಬ್ದುಕಲು ಬಿಡಬ್್ೇಕು ನ್ಮ್ಮ ಜ್ೊತ್ಗ್ 
ಫಲಬಿಡುವ ಮ್ರಗಳ್ನ್ುನ  ನ್ಡಬ್್ೇಕು,  ನ್ಟ್ುಟ ನಿೇರ್ರ್ದು ಆರ್ೈಕ್ ಮಾಡುತ್ರಾರಬ್್ೇಕು  
ಬ್ರಡು ಭೊಮಿಯೆೇ ಇರದಂತ್ ಭೊದ್ೇವಿಯ ಪಾಲನ್ ಪ್ೇಷ್ಣ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು    
ಭವನ್ ಕಟಿಟಸಿದರೊ ಸರಿ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಲ್ೇಬ್್ೇಕು ಎಂಬ್ ಸತಾ ಅರಿತು ಬ್ದುಕಬ್್ೇಕು 
ಮಠ ಮ್ಂದಿರಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತಾಾ ಅಗ್ೊೇಚರ ಶಕ್ಲಾಯಲಿಿ ನ್ಂಬಿಕ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಿದದ. 
 

ಯಕ್ಷಿಣಿಯಲಿ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ ಯಶಸುಾ ಕಷ್ಟ ಪಡಬ್್ೇಕು ಅದಕ್ಕ ಎನ್ುನವ ನಿಜ ನ್ನ್ಪಾಗಿ 

ರತನದಂತ್ ಹ್ೊಳ್ಯುತ್ರಾರಬ್್ೇಕು ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡವಳಿಕ್ ಶಕ್ಲಾ ಉತಾಾಹಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಎನಿಸಿ 

ಲ್ವಲವಿಕ್ಯ ಕ್ಲಿಯಾಶ್ನೇಲತ್ಯ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಗುರಿಯೆೇ ಪಾಿಧಾನ್ಾವಾಗಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು 
ವ್ಕಿಬ್ುದಿದ ಕ್ಲಂಚಿತ್ ಕೊಡಾ  ನ್ಮ್ಮ ಸುತಾಮ್ುತಾ ಸುಳಿಯದಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು 
ಶಕ್ಲಾಯಂದಿಗ್ ಯುಕ್ಲಾಯನ್ೊನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಜೇವನ್ ರಥದ ಗಾಲಿ ತ್ರರುಗಿಸಿದರ್ 
ಷಡುೆಣ ಸಂಪನ್ನನಿವನ್ಂದು ನ್ಂಟ್ರು, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರೊ ಮ್ುಕಾ ಕಂಠದಿಂದ ಹ್ೊಗಳಿದರ್ 
ಸವಿನ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ೊನಪ್ರುಕ್ೊಂಡಾಗ ಅರವಿಂದನಿಗ್ ಮ್ುತ್ರಾನ್ಂತಹ ಮಾತ್ೊಂದು 

ಹಣಕಕಲಿ ಪಾಿಧಾನ್ಾತ್ ಗುಣಕ್ಕ ಅಂತ ಅದನ್ುನ ತನ್ನ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ. 

ಆಗ್ಸ್ಟ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, 

ವ್ಷಾ ಋತು, ಶಾರವ್ಣ್/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ (AUGUST) 
01 ಶು - ನಾಗಪಂಚಮಿ  
07 ಗು - ಪವಿತಾಿ ಏಕಾದಶ್ನ  
8 ಶು - ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿಿ ವಿತ  
10 ಭಾ - ಹುಣಿಣಮೆ/ರಕ್ಷಾ ಬ್ಂಧನ್/ಋಗ್ ಯಜುರ್ ಉಪಾಕಮ್ೆ  
13 ಬ್ು - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  
15 ಶು - ಭಾರತ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ದಿನಾಚರಣ್  
17 ಭಾ - ಶ್ನಿೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾಮಷ್ಟಮಿ  
21 ಗು - ಸವೆತಿೆ ಏಕಾದಶ್ನ  
24/25 - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
26 ಮ್ಂ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
28 ಗು - ಸಾಣೆ ಗೌರಿ ವಿತ  
29 ಶು - ಗಣ್ೇಶ ಚತುರ್ಥೆ 

 

 

 

 

ಸೆಪೆಟಂಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವ್ಷಾ/ಶರದ್ ಋತು, 
ಭಾದರಪದ/ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ  
05 ಶು - ಏಕಾದಶ್ನ  
06 ಶ - ತ್ರರು ಓಣಂ  
7 ಭಾ - ಅನ್ಂತ ಪದಮನಾಭವಿತ  
09 ಮ್ಂ - ಅನ್ಂತನ್ ಹುಣಿಣಮೆ  
12 ಶು - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  
15 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್್ಾೇಶಾರಯಾ ಜನ್ಮ ದಿನ್  
19 ಶು - ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶ್ನ  
23/24 ಬ್ು - ಮ್ಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
25 ಗು - ನ್ವರಾತ್ರಿ/ಆಶಾಯುಜಮಾಸ ಆರಂಭ 

 

ಮುಂದೆರಡು ರ್ತಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು 
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ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ - ಈ ಹ್ಸರು ಕ್ೇಳಿದ್ೊಡನ್ ಇದು ಗ್ೊೇಧಿಗ್ ಸಂಬ್ಂದಿಸಿದ ಧಾನ್ಾ ಎನಿಸಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ಇದು ರುಬ್ಾಬ್ (rhubarb) 

ಮ್ತುಾ ಸ್ಟ್ೊರ್ಲ್ (sorrel) ಜಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಸಸಾ. ಅಕ್ಲಕ, ರಾಗಿ, ಗ್ೊೇಧಿಗಳ್ಂತ್ ಧಾನ್ಾವಲಿವಾದರೊ ಇದನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಇತರ 
ಧಾನ್ಾಗಳ್ಂತ್. ಸಸಾಶ್ಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದನ್ುನ ಫಾಗ್ೊೇಪ್ೈರಂ ಎಸುಕಲ್ಂಟ್ಮ್ (Fagopyrum esculentum) ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾಾರ್. ಹಿಂದಿ 
ಮ್ತುಾ ತಮಿಳಿನ್ಲಿಿ ಇದರ ಹ್ಸರು ಕೊಟ್ು ಅಥವಾ ಕುಟ್ುಟ ಎಂದು. ಉತಾರ ಮ್ತುಾ ಪಶ್ನುಮ್ ಭಾರತದಲಿಿ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟಿಟನಿಂದ (ಕುಟ್ುಟ ಕ ಅಟ್ಟ) 
ಪೂರಿ, ಪಕ್ೊೇಡ ಮ್ುಂತಾದ ಖ್ಾದಾ ಪದಾಥೆಗಳ್ನ್ುನ ತಯಾರಿಸುತಾಾರ್. ಉಪವಾಸದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ (ಉದಾ: ಏಕಾದಶ್ನ, ಶ್ನವರಾತ್ರಿ) ಅಕ್ಲಕ ಮ್ತುಾ 
ಗ್ೊೇಧಿಯಂದ ಮಾಡಿದ ಪದಾಥೆಗಳ್ು ನಿ್ದದವಾದದರಿಂದ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾಥೆಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಾರ್. 

ಆಹಾರ - ಆರೆ ೀಗ್ಯ ಬ್ಕ್ ವಿೀಟ್ (Buckwheat)  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್  

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

ಅಕ್ಲಕ, ರಾಗಿ, ಗ್ೊೇಧಿ ಮ್ುಂತಾದ ಇತರ ಧಾನ್ಾಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಬ್ಕ್ ವಿೀಟ್ ಹೆಚುು ಪ್ರೀಟೀನನುುಹೆ ಂದಿದೆ. ಅಲಿದ್ ಪ್ರೀಟೀನಿನ 
ಗ್ುಣ್ಮಟಟ ಉತತಮ ದರ್ೆಾಯದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಪ್ಿೇಟಿೇನಿನ್ ಗುಣಮ್ಟ್ಟ ಪಾಿಣಿಜನ್ಾ ಆಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತಿ ಉತಾಮ್ 
ದಜ್ೆಯದಾಗಿರುತಾದ್; ಸಸಾಜನ್ಾ ಆಹಾರಗಳ್ಲಿ ಿಎರಡನ್ಯ ದಜ್ೆಯದಾಗಿರುತಾದ್. ಆದರ್ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್, ಸ್ಟ್ೊೇಯಾಬಿೇನ್, ಕ್ಲೇನ್-ವಾ 
ಮ್ುಂತಾದ ಬ್್ರಳ್ಣಿಕ್ಯಷ್ುಟ ಸಸಾಜನ್ಾ ಆಹಾರಗಳ್ು ಉತಾಮ್ ದಜ್ೆಯ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿವ್. ಹ್ೊಟ್ುಟ (dietary fibre), ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ 
antioxidant ಲಿಗನನ್ ಮ್ತುಾ ರುಟಿನ್, ಹಲವಾರು ವಿಟ್ಮಿನ್ಾ ಮ್ತುಾ ಮಿನ್ರಲ್ಾ (ಉದಾ: copper, phosphorus, iron, magnesium) ಕೊಡ 
ಗಣನಿೇಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಿವ್. ಗ್ೊಧಿಯಲಿಿರುವ gluten (ಒಂದು ಬ್ಗ್ಯ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್) ಬ್ಕ್ ವಿೇಟಿನ್ಲಿಿ  ಇರುವುದಿಲ.ಿ ಆದದರಿಂದ gluten 
ಅಲಜೆಯರುವವರು ಗ್ೊೇಧಿಯ ಬ್ದಲು ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು.      

ಕಡಿಮೆಮ್ಟ್ಟದ Glycemic Index (50) ಹ್ೊಂದಿರುವ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್, wholegrain ಆಹಾರಪದಾಥೆ. Wholegrain 
ಆಹಾರಪದಾಥೆಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಜೇಣಾೆಂಗಗಳ್ನ್ುನ ಸುಸಿಿತ್ರಯಲಿಡಿುತಾವ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಟ ಮ್ತುಾ ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯುತಾವ್. ಬ್ಕ್ 
ವಿೇಟ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕಾದಲಿಿರುವ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಮ್ತುಾ ಸಕಕರ್ಯ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ನಿಯಂತಿಣದಲಿಡಿಬ್ಹುದ್ಂದು ಹಲವಾರು 
ಅಧಾಯನ್ಗಳಿಂದ ತ್ರಳಿದುಬ್ಂದಿದ್.   

ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್, ಅಕ್ಲಕ ಮ್ತುಾ ಗ್ೊೇಧಿಯಲಿಿರುವ ಪಿಮ್ುಖ ಪ್ೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ ಪಟಿಟ. 
ಆಹಾರ ಪದಾಥೆ – 100 ಗಾಿಂ ಅಕ್ಲಕ  ಗ್ೊೇಧಿ  ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್  
Energy – ಶಕ್ಲಾ (ಕಾಾಲ್ೊೇರಿ)  340 330 343 

Protein – ಸಸಾರಜನಕ (ಗಾರಂ) 6.6 12 13.2 

Carbohydrate – ಶಕೆರಪ್ರಷ್ಟ (ಗಾಿಂ) 80 70 71.5 

Fat – ಕ್ೊಬ್ುು (ಗಾಿಂ) 0.5 1.54 3.4 

 (ಒಮಿೇಗಾ 3 ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿದ್) 
Dietary fibre – ಹ್ೊಟ್ುಟ (ಗಾಿಂ)  2.3 11 10 

Protein quality – ಸಸಾರಜನಕದ  ಗ್ುಣ್ಮಟಟ 71 43 99 

 

ಉಪಯೀಗಿಸುವ್ುದು ಹೆೀಗೆ? 

ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಮ್ತುಾ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟ್ುಟ ದ್ೊರ್ಯುತಾದ್. ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಒಂದು ಡಬಿುಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ, ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ 
ಮ್ುಚಿು ರ್ಫ್ರಿಜರ್ೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿ ಿಇಟ್ಟರ್ ಆರು ತ್ರಂಗಳ್ು ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ಪಲಾವ್ ಮ್ತುಾ ಕ್ಲಚಡಿ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಲಕಯ ಬ್ದಲು ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ನ್ುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ಚಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಗ್ೊೇಧಿಹಿಟಿಟಗ್ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿ. ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಮ್ತುಾ ಊತಪು 
ಮಾಡಲು ಅಕ್ಲಕ ಹಿಟಿಟನ್ೊಂದಿಗ್  ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಳ್ತ್ಯಲಿಿ ಬ್್ರಸಬ್ಹುದು. ರಾಗಿ ಮ್ುದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡ 
ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟವಿದದಷ್ುಟ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಬ್ಹುದು. ಕ್ೊನ್ಯ ಮಾತು: ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಗಳ್ು ಅಕ್ಲಕ, ರಾಗಿ, ಗ್ೊೇಧಿಯ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್, 
ಕ್ಲೇನ್-ವಾ, ರಾಜಗಿರಿ ಮ್ುಂತಾದ ಬ್ದಲಿ ಧಾನ್ಾಗಳ್ನ್ುನ (pseudo cereal) ಉಪಯೇಗಿಸಿದರ್ ಉತಾಮ್ ದಜ್ೆಯ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್ ಪಡ್ಯಲು 
ಸ್ಟಾದಾ.  
ಬ್ಕ್ ವಿೀಟ್ ಊತಪಪ 

 1 ಲ್ೊೇಟ್ ಬ್ಕ್ ವಿೇಟ್ ಹಿಟ್ುಟ, ½ ಲ್ೊೇಟ್ ಅಕ್ಲಕ ಹಿಟ್ುಟ ಅಥವಾ ರಾಜಗಿರಿ ಹಿಟ್ುಟ (amaranth flour), 1 ½ ಲ್ೊೇಟ್ ಗಟಿಟ ಮ್ಜಿಗ್ 
 ಉಪುು, ರುಚಿಗ್ ತಕಕಷ್ುಟ ಶುಂಟಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ, ನಿೇರುಳಿಳ, ಕ್ೊತಾಂಬ್ರಿ ಸ್ಟ್ೊಪುು – ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟವಿದದಷ್ುಟ.  

ಎಲಿ ಸ್ಟಾಮ್ಗಿಿಗಳ್ನ್ುನ ಕಲಸಿ. 15 – 20 ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ನ್ಂತರ ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಹುಯಾರಿ.     
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ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕ್ಂಡವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಕ್ಂಡ ಕ್ಂಡವಾಗುವುದಂತೊ ಅತ್ರ ವಿರಳ್, ಬ್್ಂಕ್ಲಯಾಗುವುದು 
ಅಪರೊಪ. ಆದದರಿಂದ ನ್ಮ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದ್ಲಾಿ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇಮ್. 

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ವಾಕಾವನ್ನ ಹ್ೇಳಿದುದ ಶ್ನಿೇ ಜ.ಪ್ರ.ರಾಜರತನಂ ರವರು, ಅವರ "ವಿರ್ಾರ ರಶ್ನಮ"ಯಲಿ ಿ, ೭೦ರ 
ದಶಕದ ಕನ್ನಡದ ಸಿಿತ್ರ ನ್ೊೇಡಿ! ಈಗಿನ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯ ಸಿತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ಊಹ್ಗ್ ಬಿಟಿಟದುದ.  

 

ನ್ಮ್ಗ್ ಒಬ್ುಳ್ು ಜನ್ನಿ ಇದಾದಳ  ್ಮ್ತುಾ ನಾವು ಹುಟಿಟದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಭೊಮಿ ಇದ್.  
 

"ಜನ್ನಿ ಜನ್ಮ ಭೊಮಿಶು ಸಾಗಾೆದಪ್ರ ಗರಿಯಸಿ" - ತಾಯ ಮ್ತುಾ ತಾಯನಾಡು ಸಾಗೆಕ್ಲಕಂತಲೊ ಹ್ಚಿುನ್ದು.  
ಈ ವಾಕಾದ ಪೂವಾೆಧೆ? -  

"ಅಪ್ರ ಸಾಣೆಮ್ಯ ಲಂಕಾ ನ್ ಮೆ ಲಕ್ಷಿಣ ರ್ೊೇಚತ್ " - ಲಕ್ಷಿಣ, ಈ ಸಾಣೆಮ್ಯ ಲಂಕ ನ್ನ್ಗ್ ಸಂತಸ ತರುತ್ರಾಲ.ಿ  
ಶ್ನಿೇರಾಮ್ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಿಣನಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದದ ವಾಕಾಗಳಿವು. ಲಕ್ಷಿಣ ರಾವಣನ್ ಲಂಕಾಪುರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಲ್ೇಪನ್ದ, ರತನಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ 
ಸ್ಟೌಧಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ, ನಿಬ್್ುರಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನ್ ಮ್ನ್ಸುಾ ಚಂಚಲವಾಗಿ ಲಂಕ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊಗಳಿರಬ್ಹುದು. ಆಗ ಶ್ನಿೇರಾಮ್ನಿಗ್ ತನ್ನ 
ತಾಯಯನ್ುನ ಮ್ತುಾ ತಾಯನಾಡನ್ುನ ನ್ನ್ದು  ತತ್ ಕ್ಷಣವ್ೇ ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ವಾಕಾಗಳ್ನ್ುನ ಉದಘರಿಸಿರಬ್ಹುದು.  
 

ನ್ಮ್ಮ ಅರ್ಥೆಕ ಸಿಿತ್ರ ಮ್ತುಾ ಜೇವನ್ದ ಮ್ಟ್ಟವನ್ುನ ಉತಾಮ್ಗ್ೊಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬ್್ೇರ್ ನಾಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಲಸುವುದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ. ಅಲಿಿ 
ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಲಸಿದ ನ್ಂತರ, ಲಕ್ಷಿಣನ್ಂತ್ ನಾವು ನ್ಲ್ಸಿದ ನಾಡನ್ುನ ಹ್ೊೇಗಳಿದರೊ ನಾವು ಶ್ನಿೇ ರಾಮ್ನ್ಂತ್ ಜನಿಸಿದ ನಾಡನ್ುನ 
ಮ್ರ್ಯಬ್ಾರದು. ನ್ಮ್ಮ  ಜನ್ಮ ಭೊಮಿಗ್ ಹಿಂತ್ರರುಗಿ, ತಾಯ ಮ್ತುಾ ತಾಯನಾಡಿನ್ ಋಣವನ್ುನ ತ್ರೇರಿಸುವ ಪಿಯತನವನ್ುನ ಮಾಡಲು 
ಮ್ರ್ಯಬ್ಾರದು.  
 

ತಾಯ ಮ್ತುಾ ತಾಯ ನಾಡಿನ್ ನ್ನ್ಪ್ರನ್ ಜ್ೊತ್ ಶ್ನಿೇರಾಮ್ ತನ್ನ ಆ ವಾಕಾದಲಿಿ  ತಾಯ ಭಾಷ್ಯನ್ೊನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಲಿ, ಆಗ ಕ್ೇವಲ 
ದ್ೇವನಾಗರಿಯಂದ್ೇ ವಾಡಿಕ್ಯಲಿಿರಬ್್ೇಕು.  
 

ನಾವು ಎಲ್ಿೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ದ್ೇಶದಲ್ಿೇ ಇರಲಿ, ನ್ಮ್ಮ ಬ್್ೇರು ಬ್ಲವಾಗಿ ಬ್್ೇರೊರಿರುವುದು ಅಲ್ಿೇ, ಆ ತಾಯನಾಡಿನ್ಲ್ಿೇ. ತಾಯಯಷ್ಟೇ 
ತಾಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯೊ ಮ್ುಖಾ. ಮ್ನ್ಶ್ಾಾಸರಜ್ಞರ ಪಿಕಾರ ಕಲಿತ ಭಾಷ್ ನ್ಮ್ಮ ಕ್ೊನ್ಗಾಲದಲಿ ಿಮ್ರ್ಯಬ್ಹುದು ಆದರ್ 
ನ್ಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷ್ ಮಾತಿ ಮ್ರ್ಯುವುದಿಲಿವಂತ್.  
 

ನ್ಮ್ಮ ತಾಯನಾಡಿನ್ ಭಾಷ್ ಮ್ತುಾ ಸಂಸೃತ್ರ ಉಳಿಸುವ-ಬ್್ಳ್ಸುವ ನ್ೈತ್ರಕ ಜವಾಬ್ಾದರಿ ನ್ಮ್ಮ ಪಿತ್ರಯಬ್ುರಲೊ ಿಇದ್.  
ಕನ್ನಡಕಾಕಗಿ ಲ್ಕಕವಿಲದಿಷ್ುಟ ವಿದಾಾಂಸರು, ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳ್ು, ಸಂಗಿೇತ ವಿದೊ್ಗಳ್ು, ನಾಟ್ಕಕಾರರು, ಹರಿದಾಸರು, ಆಧಾಾತ್ರಮಕರು, ಶರಣರು 
ಮ್ತುಾ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಶಿಮಿಸಿದಾದರ್ ಮ್ತುಾ ಶಿಮಿಸುತ್ರಾದಾದರ್.  
ಶ್ನಿೇ ಜ.ಪ್ರ.ರಾಜರತನಂ ರವರು ನಿರಾಸ್ಟ್ಯಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದಂತ್ ಇವರ್ಲಿರ ಶಿಮ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ  ಹ್ೊೇಮ್ವಾಗದಿರಲಿ, ಹ್ೊೇಮ್ದಲಿಿನ್ 
ಬ್ೊದಿಯಾಗದಿರಲಿ.  
ಅವರ್ಲಿರ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಸಮ್ಯ ಸಿಕಕಲಿ ಿಓದುವ, ನ್ೊೇಡುವ, ಅನ್ುಭವಿಸುವ ಮ್ತುಾ ಹ್ೊಸ ಸ್ಟಾಹಿತಾಾಸಕಾರಿಗ್ ಸ್ಟಾಹಿತಾ ಕೃ್ ಮಾಡಲು 
ಉತ್ಾೇಜಸುವ ಹವಾಾಸ ನ್ಮ್ಮದಾಗಲಿ. ಈ ಹವಾಾಸ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕ ಮ್ತುಾ ಬ್್ಳ್ಸುವುದಕ್ಕ ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತಾದ್.  
ನ್ಮ್ಮದು ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲ್ೊೇಕವಾಗಿದ್. ಪುಸಾಕವನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ುಳವ ಹವಾಾಸ ತ್ರೇರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಟಿಟದ್. ಆಗ್ೊಮೆಮ ಈಗ್ೊಮೆಮಯಾದರು 
ಕನ್ನಡ ಪುಸಾಕಗಳ್ನ್ುನ ನಾವು ಕ್ೊಳ್ಳಬ್್ೇಕು ಮ್ತುಾ ಪಿಕಟಿಸಿದವರಿಗ್ ಈ ಮ್ೊಲಕ ಉಪಕರಿಸಬ್್ೇಕು.  
 

ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಮ್ಯವಾಗದಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬ್್ಳ್ಯಲಿ ಮ್ತುಾ ಶ್ಾಶಾತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ .  
 

ಕನ್ನಡಾಂಬ್್ಗ್ ಜಯವಾಗಲಿ. 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 

http://www.sugamakannada.com/
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 ಬಿಿಟಿಷ್ರಿಗ್ ಗ್ೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಅರವತ್ಾೇಳ್ು ವಷ್ೆಗಳಾದವು. ಕ್ಲವರು ಅದನ್ುನ 
ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ಾ ಎಂದರು. ಕ್ಲವರು ದನ್ಕೊಕ, ಜನ್ಕೊಕ ಆಹಾರ ದಕುಕವುದು ಪ್ಂಡಿಂಗ್ ನ್ಲ್ಿೇ 
ಇರುವುದರಿಂದ ‘ಹಿಂಡಿ’ ಪ್ಂಡ್ನ್ಾ ಎನ್ುನತ್ರಾದಾದರ್. ಇನ್ುನ ಕ್ಲವರು ಇತರರ ಮೆೇಲಿನ್ ಅವಲಂಬ್ನ್ 
ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗದ್ ‘in-dependence’ ಎನ್ುನತ್ರಾದಾದರ್. ‘ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನ್ಂಟ್ೊೇಂಕಾ ಆಹಾರ್ ಮಿಲಾಾ ಹ್ೈ. 
ಇಸಿಿಯೆೇ ಭಾರತ್ ಕ್ೊೇ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನ್ಂಟ್ ಕಹತ್ೇ ಹ್ೈ’ ಎನ್ುನವ ಮಾತುಗಳ್ು ಕ್ೇಳಿಬ್ರುತ್ರಾರುವ ಈ 
ಸಂದಭೆದಲಿ,ಿ ತಾವುಗಳ್ು ‘ವಾಟ್ ಡಸ್ಟ ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ಾ ಮಿೇನ್ ಟ್ು ಯೊ’ ಎಂಬ್ ಪಿಶ್್ನಗ್ ಕ್ಲವರು 
ನಿೇಡಿದ ಜವಾಬ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಪರಾಂಬ್ರಿಸಿ ಕೃತಾಥೆರಾಗಬ್್ೇಕ್ಂದು ಬಿನ್ನಹ:  
 

ಪ್ೀಕರ: ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ಾಂದ್ಿ ಫುಲ್ ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ುಾ ಮ್ಗಾ. ಎಂಗಾನಾ ಬ್್ೈಕ್ ಓಡುಾ, ವಿೇಲಿಂಗ್ 
ಮಾಡು, ಡಿಕ್ಲಕ ಹ್ೊಡಿ, ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಲಗಿರ್ೊೇವಿ ಮೆೇಲೊ ಓಡುಾ... ಮ್ರ್ಾು, ದ್ೇವಾಿಣ್ 
ಏಳಿಾೇನ್ಕೇಳ್ು. ಏನ್ಂದ್ಿ ಏನ್ೊ ಆಗಲ ಿಡೊಾಡ್. ಸಿಕಾಕಕ್ೊಕಂಡ್ಿ ಎಡ್ೆ ಗಾಂಧಿ, ದ್ೊಡುದ... ಅಷ್ಟೇ. 
ಸೊಪರ್ ಕಂಟಿಿ ಮ್ಗಾ ನ್ಮ್ುದ. ಬ್್ೊೇಲ್ೊೇ ಇಟ್ಲಿ ಮಾತಾಕ್ಲೇ... ಸ್ಟಾಾರಿ... ಬ್್ೊೇಲ್ೊೇ ಭರತಮತಾ ಕ್ಲೇ...  
ಛೆ ೀಕರ: ಹ್ೇ, ಕೊಲ್ ಯಾರ್! ನ್ಮ್ಕಂಟಿಿ, ಫ್ರಿೇಡಂ ಎಂಡ್ ಆಲ್; ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಾ ಮೆೈಂಡ್ ಬ್್ೊಿೇಯಂಗ್. 
ವಾಟ್ ಐ ಮಿೇನ್ ಟ್ು ಸ್ಟ್ೇ ಈಸ್ಟ, ನಾನ್ೇನ್ಹೇಳ ು್ೇಕಂತ್ರದಿೇನ್ಂದ್ಿ ಇಟ್ಾ ಆಸಮ್. ಯಾ... ದ್ೇರ್ ಆರ್ ಎ  

ಫ್ಯಾ ರ್ೇಪ್ಸಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ಾದರಿಂಗ್ ಅಸ್ಟ. ಆದೊಿ ಮಿಡ್ ನ್ೈಟ್ಲಿ ಿಸಫ್ರೆಂಗ್ ದ ಸಿರೇಟ್ಾ, ಯೊ ನ್ೊೇ... ಥಾಾಂಕ್ಾ ಟ್ು ದ ಕನಾೆಟ್ಕ ಸಿಎಂ. 
ಹತಾಕ್ಕ ನ್ಶ್್ೇನ್ೇ ಹತ್ರಾರಲ ಿಅಂತ ಒನ್ ಓ ಕಾಿಕ್ ವರ್ಗ್ ಬ್ಾಸ್ಟೆ ಎಂಡ್ ಹ್ೊಟ್ಲ್ಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಕ್ಕ ಪಮಿೆಶನ್ ಕ್ೊಟ್ೊಿೇ ಏನ್ೊೇ... 
ಎನಿವ್ೇ, ವಂಡರ್ ಫುಲ್. ಗಾಂಧಿೇಜ ಹ್ೇಳಿದೊದ ಅದ್ೇ ಅಲಾಾ. ಮಿಡ್ ನ್ೈಟ್ಲಿ ಿಹುಡಿೆೇರು ಸಿರೇಟ್ಾಲಿ ಿವಿತೌಟ್ ಫ್ರಯರ್ ಸುತಾಾಡ್ುೇಕು ಅಂತ... ವಿ 
ಆರ್ ಆನ್ ದ ರ್ೈಟ್ ಕ್ೊೇಸ್ಟೆ ಟ್ು ಫುಲ್ ಫ್ರಲ್ ಹಿಸ್ಟ ವಿಷ್ಸ್ಟ. ಗ್ಿೇಟ್ ಕಂಟಿಿ. ಇಂಡಿಯಾ. ನ್ಮೆ ೆಫ್ರಿೇಡಂ ಆಫ್ ಡ್ಿಸಿಂಗ್, ಟಾಕ್ಲಂಗ್, ರ್ಾಾಟಿಂಗ್, 
ಎಲ ಿಇದ್. ಇಟ್ಾ ಕೊಲ್ ಮಾಾನ್.... 
ನಗ್ರವಾಸಿ: ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಅಂದ್ಿ ನ್ಮೆದೇ ಕಣಿಿೇ. ಸಿಂಗಪುರ, ಅಮೆರಿಕ, ಇಂಗ್ಿಂಡು ಇವ್ಲಿ ದ್ೇಶಗಳ ೇ್ನಿಿೇ? ನಿೇವು ತ್ರಂದ ಮಾವಿನ್ಹಣಿಣನ್ ಓಟ್ೇನ್ 
ಎದುರುಮ್ನ್ಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗ್ ಬಿಸ್ಟಾಕಕ್ಕ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಇಲ ಿಅಂದ್ೇಲ್ ಅದ್ೇನ್ು ದ್ೇಶಗಳ್ು ಬಿಡಿ. ನ್ಮ್ಮಲಿ ಿಎಲ್ಿಲಿಿ ಬ್್ೇಕಾದೊಿ ಏನ್ೇನ್ು 
ಬ್್ೇಕಾದೊಿ ಬಿಸ್ಟಾಡಬ್ಹುದು. ಗುರಿಯಟ್ುಟ ಮ್ೊರುಮ್ನ್ ಆರ್್ ಇರ್ೊೇ ಸ್ಟ್ೈಟಿಗ್ ಕಸದ ಪಾಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟ್ಯೇ ಮ್ಜ ಅವರಿಗ್ಲಿ ಿಗ್ೊತ್ರಿೇ? ಆ ತರಹ 
ಗುರಿಯಟ್ುಟ ಎಸ್ಟ್ಯೇ ಪಾಿಕ್ಲಟೇಸ್ಟ ಮಾಡಿದರ್ ನ್ಮ್ಮಲಿ ಿಇನ್ೊನ ಒಂದಷ್ುಟ ಅಭಿನ್ವ್ ಬಿಂದಾಿಗಳ್ು, ಷಾಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಸಟರ್ ಗಳ್ು ಉದಯ 
ಆಗಾಾರ್. ಐ ಲವ್ ಮೆೈ ಇಂಡಿಯಾ.  
ಗಾರಮವಾಸಿ: ಸ್ಟ್ೊಸಂತಾಿಂದ್ಿ ನ್ಮೆದೇಯ. ಸಿದಾಿಮ್ಣಣ ಬ್ಂದಾಗಿಂದ ಸ್ಟ್ೊಸಂತಿ ಇನ್ೊನ ಎರ್ಾುಗದ್. ಮೊದಮೊದಲು ನ್ಮೆೆೇಯೆಮ ನಾವ್ೇ 
ಮಾಡ್ುೇಕ್ಲತುಾ. ಈಗ ಅಂಗ್ಲ ಿಏನಿಲಿ ಬ್ುಡಿ. ನಾವು ಕುಂತ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಒಂದುಿಪಾಯಗ್ ಅಕ್ಲಕ ಕ್ೊಡಾಾ ಅವ್ಿ, ನ್ನ್ಮಗಿೇ ಇಸೊಕಲಿಗ್ ಓದ್ಿ 
ಎಲುಡುಪಾಯ; ಮ್ಗಿ ಮ್ದುವಿೇಗ್ ಸ್ಟಾದಿಬ್್ೊೇಗಾ. ಕ್ೇಮೆ ಇಲಿ ಅಂದಮಾಾಕ್ ಸ್ಟ್ೊಸಂತಾಿನ್ೇ ಅಲಿವಾಿ. ನಾನ್ು ಚಂಜೇಮ್ಟ್ಟ ಮ್ನಿೇನಾಗಿದುದ, 
ಸ್ಟ್ೊಸಂತಿವಾಗಿ ಗಡಂಗಿಗ್ ಓಗಿ, ಸಂದಾಗ್ ಪ್ೇಟ್ೊಕಂಡು ‘ಬ್ಿಮ್ಮ ನಿಂಗ್ ಜ್ೊೇಡಿಸಿಾೇನಿ ಎಂಡ ಮ್ುಟಿಟದ್ ಕ್ೈನ್’ ಅಂತ ಸ್ಟ್ೊಸಂತಿವಾಗಿ 
ಆಡ್ೊಕಂಡು ಸಂತ್ೊೇಸ್ಟಾಾಗಿದಿೇನಿ ನ್ನ್ೊನಡಾ. ಸ್ಟ್ೊತಂತಾಿಂದ್ಿ ನ್ಮೆದೇಯ. ಒಂದ್ೇ ತ್ೊಂದ್ಿ – ಫುಲ್ ಟ್ೈಟ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ೊಸಂತಿವಾಗಿ 
ನ್ಡಾಾಕಾಗಾಕ್ಲಲ.ಿ ಇದಕೊಕ ಸಲಾಕರ ಏನಾನಾ ಕುಡುಕನ್ೆ ಡ್ೊೇರ್ ಡ್ಲಿವರಿ ಮಾಡ್ೊೇ ಯವಸ್ಟ್ಾ ಮಾಡುುಟ್ಿ ಇನ್ೊನ ಸಂದಾಕ್ಲಬ್್ೈೆದು 
ನ್ನ್ೊನಡಾ. 
ಅಜ್ಞಾನಪಿೀಠಿ: ಎನಿತು ವಿಷ್ಯದಿ ಎನಿತು ಜನ್ಗಳ್ು ಮ್ುಗಧರ್ೈ ಈ ನಾಡ್ೊಳ್ು. ಮ್ೊತ್ರಿಗಳ್ ಬ್ಗ್ ೆಅನ್ಂತವಾಗಿ ಕ್ಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿದರೊ 
ನ್ನ್ನಂತಹ ಬಿೇದಿಬ್ಸವನಿಗೊ ಪಿಶಸಿಾ ನಿೇಡುವ ಜನ್ರಿರುವ ನಾಡ್ೇ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯಕ್ಕ ಹ್ಸರಾದುದಲಿವ್! ಬ್್ೇರ್ಡ್ ನ್ನ್ನಂತ್ ಟಿೇಕ್ ಮಾಡಿದಿದದದರ್ 
ಇಂದಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಪುಣಾತ್ರರ್ಥ! ಇಲಿ ಿನಾನ್ು ಪುಣಾವಂತ ಅತ್ರರ್ಥ! ವಿಷ್ಯಕ್ಕ ಬ್ರ ಇದದರೊ ವಿಷ್ಕ್ಕ ಬ್ರ ಇಲಿದವರ ಬ್ರಹಕ್ಕ, ಹಣ್ಬ್ರಹಕ್ಕ ನ್ಮ್ಮ 
ಅತಂತಿಭಾರತವ್ೇ... ಕ್ಷಮಿಸಿ; ಸಾತಂತಿ ಭಾರತವ್ೇ ಶ್್ಿೇಷ್ಠ. I am proud of my country where any and everybody can envisage a free for 
all !!! 
          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ನಮುಮ್ Free...ಢಂ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶ್ನಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತಾರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬ್ಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವ್ು ಕೆೀಳ್ಳದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/


  

 ಪುಟ - 10 

  ರ್ೆ ಯೀರ್ತಷಿ: ದ್ೇಶದಲಿ ಿಗುರುವಿನ್ ಸ್ಟಾಿನ್ ಉಚಛವಾಗಿದ್, ಬ್ುಧನ್ ಸ್ಟಾಿನ್ ನಿೇಚವಾಗಿದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಬ್ುದಿಧವಂತರು ನಿೇಚವಾದ ಸ್ಟಾಿನ್ದಲೊ ಿ
ನ್ಮ್ಮಂತಹ ಗುರುಗಳ್ು ಉನ್ನತ ಸ್ಟಾಿನ್ದಲೊ ಿಇತ್ರೇೆವಿ. ಆದದರಿಂದ ನ್ಮ್ಮಂತಹವರಿಗ್ ಬ್್ೇರ್ ಎಲ ಿದ್ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲಿ ಿಫ್ರೇಡಂ ಜಾಸಿಾ. 
ಏನ್ಂದಿಿ? ಫ್ರೇಡಂ ಅಲ,ಿ ಫ್ರಿೇಡಂ ಅಂದಾಿ? ಊಹೊಂ; ನ್ಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬ್ಂದಷ್ುಟ ಫ್ರೇ ತ್ೊಗ್ೊಳ್ಕ್ಕ ಫ್ರಿೇಡಂ ಇರ್ೊೇದಿಿಂದ ಫ್ರೇಡಂ ಅನ್ೊನೇ ಪದವ್ೇ 
ಕರ್ಕುಟ.  
ಬೆರೀಕಂಗ್ ನ ಯಸಿಗ್:  

ಅಪಾರ ಸುಳ್ುಳ ಬ್್ರ್ಸಿ ನ್ುಡಿವ ರ್ಾನ್ಲ್ ನ್ಮ್ಮದು  
ಟಿಆರ್ ಪ್ರ ಕಡ್ಯೆ ನ್ೊೇಟ್ ನ್ಡುವ ಕ್ಲೇತ್ರೆ ನ್ಮ್ಮದು 
ಅಪಾರ ಸುಳ್ಳರ್ೇ... 
 

ಹ್ೊಸ್ಟ್ದು ಸುಳ್ುಳ ಸುದಿದಗಳ್ನ್ು ಬಿತಾರಿಸುತಾಾ 
ಬ್್ೊಗಳ  ್ಚರ್್ೆ ಪಾಾನ್ಲುಗಳ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಸುತಾ 
ತ್ೊೇಸಿೆದದನ್ನ ತ್ೊೇಸಿೆ ಎಳ್ದು ಎಳ್ದು ಝಾಡಿಾ 
ಬ್ಾಿಯಕುಮೆೇಯಿನ್ಲ್ ಿಬ್್ಳ್ವ ಜಾಣ್ಮಯ ಬ್್ಳ್ಸಿ 
ಅಪಾರ ಸುಳ್ುಳ ಬ್್ರ್ಸಿ....... 

ಕನುಡ ಓರಾಟಗಾರ: ನ್ಮ್ಗಿರ್ೊೇ ಸ್ಟ್ೊತಂತಿದ ಬ್ಗ್ ೆನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಾಳ್ ಎಮೆಮ ಇದ್. ಪಿತ್ರ ಹಾಗಷ್ಟಲಿ ಿನಾವು ಹದೊದರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಾತಂತ್ೊಿೇಶವ 
ಮಾಡಿಾೇವಿ. ಬ್ಾವಾಟ್ ಆಸಿೆ, ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಸಿಇ ಅಂಚಿ, ಮ್ುಕಾ ಹತ್ರತ್ರಗಳ್ ಬ್ಾಸಣ ಮಾಡಿಸಿಾೇವಿ. ನ್ಮ್ಮ ವ್ೇಲಾಯುಧನ್ ಮಾಷ್ುರ ‘ಬ್್ೊೇಳೂ್ೇ 
ಪಾರತ್ ಮ್ದಾಗಿೇ ರ್್ೈ’ ಅಂತ ಏಳಾದಗ ಮ್ಕಕಳ್ು ಅಂಗ್ೇ ಏಳ್ತ್ಾ. ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ೊತಂತಿ ಇದ್. ನಾವು ಎಂಗ್ ಬ್್ೇಕಾದಾಿ ಮಾತಾಡ್ೊುೇದು, 
ಏನ್ುೇಕಾದಿ ಮಾತಾಡ್ೊುೇದು. ಹದಕ್ಕೇ ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಾಳ್ ಎಮೆಮ ಇದ್. ಹಿಂಡಿಯಾಗ್ೇ ಜ್ೈ. ಕಳಾನಟ್ಕಾಗ್ೇ ಜ್ೈ, ಕನ್ನಡಾಗ್ೇ ಜ್ೈ. ಹಿಂಟ್ೊಿ(interview) 
ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಗೊ ಜ್ೈ.  
ಲಾರಿ ಡ್ೆೈವ್ರ್:  ಎಂಥಾ ಫ್ರಿೇಡಮ್ಮಯಾ ನ್ಮ್ಮದ್ಂಥಾ ಫ್ರಿೇಡಮ್ಮಯಾ 
  ಟ್ನ್ುನಗಟ್ಟಲ್ ಏಸಿೆ ಅಡಾಡದಿಡಿಡ ಓಡಿಾ .... 2 
  ಭರದಿ ಹರಿವ ನ್ಮ್ಮದ್ಂಥಾ ಫ್ರಿೇಡಮ್ಮಯಾ 
 

  ಬ್ಲುಕ್ಟ್ಟ ರಸ್ಟ್ಾಯಲಿಿ ಚಲಿಸುತ ಹುಳಿಹ್ಂಡವನಿತು ಕುಡಿಯುತ 
  ಟ್ೊೇಲುಗ್ೇಟಿನ್ಲಿ ಿನ್ೊೇಟ್ನ್ಸ್ಟ್ಯುತ ಓಲಾಟ್ದಲ್ ಿಚಲಿಪಾ 
  ಎಂಥಾ ಫ್ರಿೇಡಮ್ಮಯಾ 
ವೆೈಯಾರಭಟಟ: ನ್ನ್ನಂತಹ ಇನ್ಾಸಿಟಗ್ೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳಿಗಂತೊ ನ್ಮೆದೇಶದ್ ಫ್ರಿೇಡಂ ಸೊಪರೋ ಸೊಪರುಿ. ಕರಡಿಗ್ ಜಾಮ್ೊನ್ು 

ತ್ರನಿನಸ್ಟ್ೊೇದು, ಗಂಡುಮ್ಕಕಳ್ ತವರುಮ್ನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೇದು, ಮ್ುದ್ದ ಬ್ುಡ, ಇಡಿ ಿತುದಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೇದು, ಇತಾಾದಿ ಇಂವ್ಂಷ್ನ್ ಗಳಿಗ್ 

ಸ್ಟಾಹಿತಾದ ಮ್ೊಲಕ ಫ್ರಿೇಡಂ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಕನ್ನಡನಾಡು, ಇಂಡಿಯಾ ದ್ೇಶದಲಿ ಿಇರ್ೊೇ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಇನ್ನಲೊ ಿಇಲ.ಿ ಇನ್ುನಮ್ುಂದ್ ಗ್ೊರಿಲಾಿಗ್ 

ಬ್ಗೆರ್ ತ್ರನಿನಸಬ್ಹುದ್ೇ, ರಸಗುಲಾಿದು ತುದಿ ಯಾವುದು, ಇತಾಾದಿ ಸ್ಟಾಹಿತಾದ ಮ್ೊಲಕ ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ಾ ಕ್ೊಟ್ಟ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ 

ಕ್ೊಡುಗ್ ಕ್ೊಡಿಾೇನಿ. ಮೆೇರಾ ಬ್ಾರಾತ್ ಮ್ಹಾನ್.  

ಸಿನೆಮಾ ನಿದೆರೀಶಕ: ನ್ಮ್ಗ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಂದ ಹಾಗ್ ಫ್ರಲ್ಮ ಗ್ ಹ್ಸರಿಡ್ೊೇಕ್ಕ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ುಟ ಬ್ಟ್ಟೇಲಿ ಹಿೇರ್ೊೇಯನ್ನನ್ನ ಮ್ಳ್ಯಲಿಿ ನ್ನ್ಸ್ಟ್ೊೇಕ್ಕ, 

ಹಿೇರ್ೊೇ ಬ್ಾಯಲಿಿ ಕಾಮ್ಶ್ಾಸರದ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರಗಳ್ನ್ೊನ ಹ್ೇಳಿಸ್ಟ್ೊೇಕ್ಕ, ಪ್ಲಿೇಸರೊ ಉಪಯೇಗಿಸಕ್ಕ ಹ್ೇಸುವಂತಹ ಭಾಷ್ಯನ್ನ ಹಿೇರ್ೊೇ 

ಕ್ೈಲಿ ಆಡಿಸ್ಟ್ೊೇಕ್ಕ, ಇನ್ೊನ ಇಂತಹ ಬ್್ೇಝಾನ್ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಇದ್. ಮ್ುಂದಿನ್ ಚಿತಿ ಲಂಗ್ೊೇಟಿ ಲಕ್ಷಿಣ, ಬಿಕ್ಲನಿ ಬಿಂದಿಯಾ 

ಚಿತಿದಲಿ ಿಹ್ೊಸಹ್ೊಸ ಬ್್ೈಗುಳ್, ಪಿಪಂಚದ ಅತ್ರ ಚಿಕಕ ಬ್ಟ್ಟ ಎಲಿವೂ ಇರತ್ಾ. ಇಷ್ಟಕ್ಕಲ ಿಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ಕ್ೊಟ್ಟ ಜನ್ನಿೇ, ಜನ್ಮಭೊಮಿಗ್ ನ್ಮೊೇ 

ನ್ಮ್ುಃ.  

ಗೆ ೀಪಾಯನಂದಸಾವಮಿ: ಕಾವಿ ಹಾಕ್ಲದ್ದೇ ಹಾಕ್ಲದುದ, ಹ್ಣುಣಗಳೂ್ಡನ್ ಹ್ೇಗ್ಂದರ್ ಹಾಗ್ ನ್ಡ್ಯುವ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ದ್ೊರಕ್ಲದ್. ಅದಕ್ಕ ತಕಕಂತ್ 

ಸಕಾೆರವ್ೇ ಎಕರ್ಗಟ್ಟಲ್ ಕಾಡಿನ್ಜಾಗದಲಿ ಿನಾನ್ು ಕುಳಿತ್ರರುವ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ ನಿೇಡಿದ್. ಹಣದ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ, ಮ್ಣಿಣನ್ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ, ಹ್ಣಿಣನ್ 

ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ... ಓಹ್! ಜಗದ್ೊಳಿಲವಿು ಈ ಪರಿಯ ಅನ್ುಪಮ್ ಸ್ಟಾಾತಂತಿಯ. ಈ ಹಾಳ್ು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಒಂದು ಇಲಿದಿದಿದದದರ್ೇ....  

          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
 



  

 ಪುಟ - 11 

 

  

ರೆೀಪಿಸಟ:   ಬ್ಸಿಾನ್ಲಿ ಿರ್ೇಪು, ರ್ೈಲಿನ್ಲಿ ಿರ್ೇಪು 

  ಕಾಿಸಿನ್ಲಿ ಿರ್ೇಪು, ರ್ೊೇಡಿನ್ಲಿ ಿರ್ೇಪು 

  ಬಿೇಸಬ್ಂದ ಪ್ೇದ್ ಮೆೇಲ್ ಹಾಕುತ್ರೇವಿ ರ್ೊೇಪು 

  ಕ್ೇಸು ಬ್ುಕುಕ ಮಾಡಹ್ೊೇದ್ಿ ಇಂಫುಿಯೆನ್ುಾ ಟಾಪು 

  ಲೊಪುಹ್ೊೇಲು ಕಾಯೆದಯಲಿಿ ಅದುವ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಹ್ೊೇಪು 

  ಡಿಪ್ಂಡಾಗ್ದ ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ಂಟಾದಳ್ಂದ್ಿ ಹ್ಣುಣ 

  ತಪುು ಮಾಡಾ ನ್ಮ್ಮ ಬ್ಾಯೆೆ ಬಿೇಳ್ುಾದಯಾ ಮ್ಣುಣ 

  ತಪ್ು ಒಪುು ಬ್್ಪ್ು ಕ್ೇಳ್ು ಸ್ಟ್ಾೇರ್್ಛಗಡಿಡಯರದಿರ್ 

  ಇಂಡಿಪ್ಂಡ್ನ್ಾ ಲ್ಕಕದಲಿಿ ಹಾಳ್ುಬಿೇಳ್ುಾದಿೇ ಧರ್ 

ನಾನು: ಯೆೇ ದಿಲ್ ಹ್ೈ ಮ್ು್ಕಲ್ ಜೇನಾ ಯಹಾ... ಝರಾ ಹಟ್ಕೇ. ಝರಾ ಬ್ರ್್ಕೇ ಯಹ್ ಹ್ೈ ಭಾರತ್ ಮೆೇರಿೇ ಜಾನ್    

         

 
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 ರ್ಾಹಿೀರಾತು ನಿೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

 

ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸದ ಐದನ್ೇ ದಿವಸಕಕ ಬ್ರುದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಈ 
ಪಂಚಮಿ ಅಂದುಕಡ್ಿ  ನ್ನ್ಪ ಬ್ರುದು ತರ ತರ ಉಂಡಿ, ಚಕ್ಲಕಿಮ್ತಾ ಇನ್ುನ ಏನ್ೇನ್ೊ 
ಸಿಹಿ ತ್ರನ್ಸು. ಈ ಹಬ್ುಕಕ  ಹ್ಣುಣಮ್ಕಕಳ್ ಹಬ್ು ಅಂತಾರ ಯಾಕಂದಿ ಅವತಾ ಎಲ ಿ
ಹ್ಣುಣಮ್ಕಕಳ್ ಹ್ೊೇಗಿ ನಾಗರಕಲಿಗಿ್ೊೇ, ಹುತಾಕ್ೊಕೇ ಅಥವಾ ಮ್ನಾಾಗ್ ಹುತ್ರಾನ್  
ಮ್ಣಿಣಂದ ಮಾಡಿದದ ನಾಗರಮ್ೊತ್ರೆಗ್  ಹಾಲ್ರಿತಾರ್.  

 

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ತಯಾಾರಿ ಹದಿನ್ೈದ ದಿವಸ ಮೊದಲ ಶುರುಹರ್್ೊಕಂಡಿರತಾರ. ಯಾಕಂದಿ 
ಕಡಮಿ ಅಂದುಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಥರ ಉಂಡಿ, ಚಕಕಲಿ ಮ್ತಾ ಇನ್ುನ ಇನ್ನೇನ್ೊ ಮಾಡಿರತಾರ. ಅವತ್ರಾನ್ ದಿನ್ 
ಮಾತಿ ತಂಬಿಟ್ುಟ, ಉದಿದನ್ ಕಡಬ್ು, ಸಿಹಿ ಕಡಬ್ು ಮಾಡಿತಾೆರ ಯಾಕಂದಿ ಸ್ಟಾತ್ರಾಕ್ ಆಹಾರ ತ್ರಂದ 
ಪಾರಮಾರ್ಥೆಕ ಚಿಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾ  ಹಗರಾಗಿ ನ್ಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ೈತ್ರ ಅಂತ.  

 

ಇನ್ೊನಂದ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಅಂದಿ ಈ ಹಬ್ುಕಕ ಅಣಣ ಹ್ೊೇಗಿ ತಂಗಿನ್ ತೌರಮ್ನಿಗಿ ಕರಕ್ೊಂಡ ಬ್ರುದ್ೊಂದ ಪದಧತ್ರ. ತಂಗಿ ಆದವಳ್ು ಗಂಡನ್ 
ಮ್ನಾಾಗ್ ಅಣಣ ಬ್ರತಾನ್ ಅಂತ ದಾರಿ ಕಾಯಕಂಡು ಕುಂತ್ರತಾೆಳ್. ಈ ಪದದತ್ರ ಯಾಕ್ ಮಾಡಾಾರ್ ಅಂದಿ ತಂಗಿ ಆದವಳ್ು ಹಾಲ್ರ್ದು 
ನ್ನ್ನಣಣ ಮ್ತುಾ ನ್ನ್ನ ತವರು ಮ್ನಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬ್್ೇಡ್ೊಕಳ್ತಾಳ್. ಇದಿಿಂದ ಸಂಬ್ಂಧ ಗಟಿಟ ಉಳಿತಾವ.  

 

ಮ್ತಾ ಇನ್ೊನಂದ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಅಂದಿ ಈ ಉತಾರ ಕನಾೆಟ್ಕದ ಹಳಿಳಕಡಿ ಅವತಾ ಸಂಜಕ ಜ್ೊೇಕಾಲಿ ಆಡು ಸುಧ್ೆ ಇಟಿಟರತಾರ. ಅದ 
ಹಾಾಂಗ ಅಂದಿ, ಜ್ೊೇಕಾಲಿ ದ್ೊಡಡ ಮ್ರಕಕ ಕಟಿಟತಾೆರ್, ಇನ್ೊನಂದ ತುದಿಗ್ ಚಕಕಲಿ, ಉಂಡಿ ಕಟಿಟ ಜ್ೊೇತ ಬಿಟಿಟರತಾರ.  ಒಬ್ುಬ್ುರ ಜ್ೊೇಕಾಲಿ 
ಆಡ್ೊಕಂಥ ಇನ್ೊನಂದ ತುದಿ ಕಟಿಟದುದ ಉಂಡಿ, ಚಕಕಲಿ ಬ್ರಿ ಬ್ಾಯಂದ ಕ್ಲತಾಗ್ೊಂಡು ತ್ರನ್ಬ್್ೇಕು, ಕ್ೈಇಂದ ಯಾರು ಮ್ುಟ್ಟಬ್ಾರದ. ಈ ಆಟ್ 
ನ್ೊೇಡಾಕು ಬ್ಾಳ್ರ್್ಂದ, ಆಡಾಕಂತು ಇನ್ುನರ್್ಂದ. 

(ನ್ಮ್ುದ ಖಡಕ್ ಭಾಷ್ರಿೇಯಪು) 
 

ಬ್ಸವರಾಜ್ ಕ್ಂಪಲಿಂಗಣಣವರ್ 

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

ಗುಬಿು ಮ್ರಿ ಹುಟಿಟನಿಂದಲ್ೇ ಕುರುಡಾಗಿತುಾ.ಬ್್ೇರ್ಲಾಿ ಹಕ್ಲಕಗಳ್ು ಹಾರಿ ದೊರ ಸ್ಟಾರಿ ಆಹಾರ 
ತರುವುದು ಅದರ ಗಮ್ನ್ಕ್ಕ ಬ್ಂದಿತು.ಒಂದು ದಿನ್ ಮ್ರಿ ಅಮ್ಮನ್ನ್ುನ ಕರ್ದು "ಅಮಾಮ ನ್ನ್ಗ್ 
ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಕಣುಣಕಾಣುತಾದ್" ಎಂದಿತು.ತಾಯ ಗುಬಿು ಅದನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಮಾಡಲ್ಂದು ಅದರ ಮ್ುಂದ್ 
ಎರಡು ಜ್ೊೇಳ್ದ ಕಾಳ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟ "ಏನಿದು" ಎಂದು ಕ್ೇಳಿತು.ಅದಕ್ಕ ಮ್ರಿ ಗುಬಿು "ಅರ್ ಇದು 
ಕಲುಿಗಳ್ು" ಎಂದಿತು.ಆಗ ತಾಯ ಗುಬಿು "ಮ್ಗೊ ನಿೇನ್ು ಕುರುಡು ಮಾತಿವಲಿ ನಿೇನ್ು ವಾಸನ್ ಕೊಡಾ 
ತ್ರಳಿಯುವ ಶಕ್ಲಾಯನ್ೊನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುವ್".ಎಂದು ಹ್ೇಳಿತು.  

ಇದೆೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಪಾತಾಳಕಿಳ್ಳಯುತ ತೆ,ಸಿದದನೆುಲಾಲ ಬಾಚತ ತೆ, ಒಡ್ೆಯನ ಬ್ಳ್ಳಗೆ ಬ್ಂದು ಕಕಿತ ತೆ  
೨. ಅಣ್ಣನಮನೆ ದಿೀಪದಿಂದ ತಮಮನ ಮನೆಯಲಿಲ ಬೆಳಕು  

ಉತತರಕೆಿ 
 ಪುಟ ೧೩ 
 ನೆ ೀಡ್  

ಕುರುಡು!  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಒಂದು ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯ, ಒಣ ಕ್ೊಬ್ುರಿ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಗ್ೊೇಧಿ ಹಿಟ್ುಟ ಅಧೆ ಲ್ೊೇಟ್  
 ಮೆೈದಾ ಹಿಟ್ುಟ ಅಧೆ ಕ್ಲಲ್ೊೇ  
 ಯಾಲಕ್ಲಕ 8,ಗಸಗಸ್ಟ್ 50 ಗಾಿಂ  
 ಎಣ್ಣ/ತುಪು ಕಾಲು ಕ್ಲಲ್ೊೇ 

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ 

 ಕಾಯ ತುರಿಯನ್ುನ ನಿೇರಿಲಿದ್ೇ ರುಬಿು ಬ್್ಲಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಬ್ಾಣಲ್ಯಲಿಿ ಬ್ಾಡಿಸಿ  
 ಏಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ, ಒಣಕ್ೊಬ್ುರಿ ಬ್್ರ್ಸಿ ನಿಂಬ್್ ಗಾತಿದ ಉಂಡ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಳ  
 ಮೆೈದಾ ಮ್ತುಾ ಗ್ೊೇಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ುನ 4/6 ಚಮ್ಚ ಎಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಕಲಸಿಕ್ೊಳಿಳ  
 ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ನಿಂಬ್್ ಗಾತಿದಲಿಿ ತ್ಗ್ದು ಬ್ಟ್ಟಲಿನ್ಂತ್ ಹಳ್ಳಮಾಡಿ ಹೊರಣ ತುಂಬಿ ಅದ್ೇ ಹಿಟಿಟನಿಂದ ಮ್ುಚಿು ಲಟಿಟಸಿ  
 ಕಾದ ಕಾವಲಿಯ ಮೆೇಲ್ ತುಪು ಬ್ಳ್ಸಿ ಸುಡುವುದು  
 ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇದಾದಗಲ್ೇ ಹಾಲು ತುಪುದ್ೊಡನ್ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡಿ  

 

ಇನ ು ನ ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳ್ಳಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಕೆ ಡ್. 
 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ  

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿದು 
ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣೆ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿರ್ತ ಇಲಿಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡುತ್ರಾದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತಾದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು 
ಮ್ತ್ಾ ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ಾ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರಾ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬ್ಾಕ್ಾ  ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ 
 

ಕನುಡದಲಿಲ ಟೆೈಪ್ 

ಮಾಡ್ೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

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

 ತ್ರಮ್ಮನ್ ತಂದ್ ಗ್ೊಟ್ಕ್ ಅಂದಿದದ, ಸಾಲುವೂ ಬ್್ೇಸರವಿಲಿದ್ 
ತ್ರರುಗಾಡುತ್ರಾದದ ಅವನ್ನ್ುನ ಕಂಡು ಗುಂಡ”ಅಲಿವೇ ಅಪು 
ಸತ್ರಾದಾದರ್ ಅಂತ ಸಾಲಾುನ್ೊ ಶ್್ ೇಕಾನ್ೇ ಇಲಾಲ್ೊಿೇ ನಿನ್ಗ್, 
ಕಡ್ೇ ಪಕ್ಷ ಪ್ೇಪನ್ೆಲಿಿ ಒಂದು ಶಿದಾಧಂಜಲಿೇ ನಾದೊಿ 
ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್ೊೇ”ಅಂದ. ಅದಕ್ಕ ತ್ರಮ್ಮ ಪ್ಪರ್ ನ್ಲಿಿ ಆಫರ್ ಇತುಾ 
ಏಳ್ು ಪದಗಳಿಗ್ ಏಳ್ು ಡಾಲರ್ ಅಂತ.ಕಡ್ಗ್ ಯೇಚನ್ 
ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಹಿರಾತು ಕ್ೊಟ್ಟ ಅದು ಹಿೇಗಿತುಾ “Dad died 
Toyota Corolla 1995 for sale” !!!!!   

ಇದೆೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ 

೧. ಮಿೇನಿನ್ ಬ್ಲ್ 

೨. ಸೊಯೆ- ಚಂದಿ 

 

೧. ಕನಾೆಟ್ಕದ ಈ ವಿೇರ ರಾಣಿಯರು ಯಾವ ವಿದ್ೇಶ್ನೇಯರ ವಿರುದಧ 
ಹ್ೊೇರಾಡಿದರು ತ್ರಳಿಸಿ. 
ಅ. ರಾಣಿ ಅಬ್ುಕಕ ದ್ೇವಿ.  
ಆ. ಕ್ಲತೊಾರು ರ್್ನ್ನಮ್ಮ 
 

೨. ಕ್ಳ್ದಿ ರ್್ನ್ನಮ್ಮ, ಬ್್ೇರ್ ಯಾವುದ್ೇ ದ್ೊರ್ಗಳ್ು ತ್ೊೇರದ ಧ್ೈಯೆ ತ್ೊೇರಿ, 

ಖ್ಾಾತ ಹಿಂದೊ ರಾಜನ್ ಪುತಿನ್ೊಬ್ುನಿಗ್ ಆಶಿಯ ನಿೇಡಿ, ಬ್ಲಶ್ಾಲಿಯಾದ 
ಮೊಘಲ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಟ್ನ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಿ ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದಳ್ು. 
ಅ. ಆ ರಾಜಪುತಿ ಯಾರು? 

ಆ. ಆ ಮೊಘಲ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಟ್ ಯಾರು? 

 

ಸರಿ ಉತಾರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೬ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತತಷುಟ ಹಾಸಯಕೆಿ ಭೆೀಟ  ಕೆ ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನುಡ ಕ ಟ 

 

ಬ್ದಿಯಲಿಿನ್ ಬ್ನ್ದಲಿಿದ್  
ಬ್ಗ್ ಬ್ಣಣದ ಮ್ುಗುಳ್ು  
ಹಸಿರ್ಲ್ಗಳ್ ಮ್ರ್ಯಲಿಿದ್  
ಕ್ೊೇಕ್ಲಲ ಮೆಲು ಕ್ೊರಳ್ು 
 

 

ಹ್ೊಸ ರ್್ೇತನ್ ಮ್ನ್ದಲಿಿದ್  
ಇನಿಯನ್ ನ್ನ್ದಿರಲು  
ಎದ್ ಬ್್ೇಡಿಕ್ ಮ್ರುಕಳಿಸಿದ್  
ಮ್ಧು ಮಾಸವು ಬ್ರಲು 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ರ್್ಲುವಲಿಿದ್ ನ್ಲಿವಲಿಿದ್  
ಒಲಿದವನ್ ಎದ್ಯಲಿಿ  
ರ್್ೈತಿವು ದಿನ್ ಕುಣಿದಾಡದ್  
ಅವನಿರ್ ಬ್ಳಿಯಲಿಿ 

 

ಒಲವಂದನ್ ಕಾಣುವ್ ನಾ  
ಹ್ೊಲವಾಗಿದ್ ಹೃದಯ  
ಹಸಿರಾಗಾಲಿ ಉಸಿರಾಗಲಿ  
ನ್ನ್ೊನಲವಿನ್ ಗ್ಳ್ಯ ರಚನೆ: ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲೆೈಡ್) 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ವಿಶೆಲೀಷಣೆ ಮೊದಲ್ ಮಹಾ ಯುದಧ -100 ವ್ಷಾ ನಾಗ್ೇಂದಿ 
ಅನ್ಂತಮ್ೊತ್ರೆ 

ಏನ್ಪಾು ಇದು ಹುಟಿಟದ ಹಬ್ುದ ಹಾಗ್ ಯುದಧಕೊಕ ಸಂಭಿಮ್ವ್ೇ? ಕ್ಲವರಿಗಂತೊ ಹೌದಿರಬ್ಹುದು. ಏಕ್ಂದರ್ ಇದೊ ಸಹ ಸ್ಟಾಯುವ 
ಹಾಗು ಸ್ಟಾಯಸುವ ಹಬ್ು. ಹುಟಿಟದ ಹಬ್ು ಒಂದು ದಿನ್ವಾದರ್ ಇದಕ್ಕ ಮಿತ್ರಯೆೇ ಇಲಿ, ಶಕ್ಲಾಹಿೇನ್ರಲಿಿ ಸ್ಟಾಯಲು ಜನ್ ಇಲದಿಂತಾಗಬ್್ೇಕು  ಅಥವಾ  
ಶಕ್ಲಾಶ್ಾಲಿಗಳಿಗ್ ಕ್ೊಂದು ಸ್ಟಾಕಾಗಬ್್ೇಕು. ಅಲಿದ್ ಯುದಧಕ್ಕ ಕ್ೊನ್ಯೆೇ ಇರದು.  

 

ಪಿಪಂಚದ ಮೊದಲ ಮ್ಹಾಯುದಧ ಪಾಿರಂಭವಾದದುದ ಇದ್ೇ ಆಗಸ್ಟಟ ತ್ರಂಗಳ್ ೪ ರಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ೧೦೦ ವಷ್ೆಗಳ್ ಹಿಂದ್ ಅಂದರ್ 
೧೯೧೪ರಲಿ.ಿ ಪಿಪಂಚ ಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿೇಘೆವಾದ ಘೊೇರ ಯುದಧ ಯುರ್ೊೇಪ್ಸ ಕ್ೇಂದಿಿತವಾಗಿ ೧೧ ನ್ವ್ಂಬ್ರ್ ೧೯೧೮ ರ ವರ್ಗ್ ಸ್ಟಾಗಿತು 
ಮಾರಣಹ್ೊೇಮ್. ಒಟಾಟರ್ ಸುಮಾರು ೯೦ ಲಕ್ಷ ಯೇಧರ ಆಹುತ್ರಯನ್ೊನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡಿತು.  

 

ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಗಡಿ ಹಾಗು ಅರ್ಥೆಕ ಬ್್ೇಧಗಳ್ು ಯುರ್ೊೇಪ್ಸ ನ್ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿ ಿಯುದಧಕ್ಕ ನ್ಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಪಿಮ್ುಖ central  powers 

ಗಳಾದ ಜಮ್ೆನಿ, ಆಸಿರಯ-ಹಂಗ್ೇರಿ, ಒಟ್ೊಟಮೊನ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ  ಹಾಗು ಬ್ಲ್ೆೇರಿಯ ಒಂದ್ಡ್ ಹಾಗು Allied Powers ಗಳಾದ ಫಾಿನ್ಾ, ಬಿಿಟಿಷ್ 
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ (ಅಂದಿನ್ ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶಗಳ್ನ್ೊನೇಳ್ಗ್ೊಂಡು) ಮ್ಧ್ಾ ನ್ಡ್ದ ಯುದಧ ಇದು. ರಶ್ನಯಾ, ಜಪಾನ್, ಇಟ್ಲಿ, ಅಮೆೇರಿಕಾ 
ಹಾಗು ಇತರ ದ್ೇಶಗಳ್ೂ ಸಹ ನ್ಂತರ allied powers ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದವು.   

 

ಪಿಪಂಚದ ಬ್್ೇರಾವ ಸಮ್ರವೂ ಸಹ ಯುರ್ೊೇಪ್ಸ ನ್ ನ್ಕ್ಷ್ಯನ್ುನ ಈ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಬ್ದಲಾಯಸಲಿಲಿ. ನಾಲುಕ ಪಿಮ್ುಖ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಗಳಾದ 
ಜಮ್ೆನಿ, ರಶ್ನಯಾ, ಒಟ್ೊಟೇಮ್ನ್ ಮ್ತುಾ ಆಸಿರಯಾ-ಹಂಗ್ೇರಿ ಕಣಮರ್ಯಾದವು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಟಾವು ನ್ೊೇವು ಮ್ತುಾ ಒಟಾಟರ್ ಸುಮಾರು ೮೦ 
ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನ್ಷ್ಟದ ನ್ಂತರ ೧೧ ನ್ೇ ತ್ರಂಗಳ್ು (ನ್ವ್ಂಬ್ರ್) ೧೧ನ್ೇ ತಾರಿೇಖು ೧೧ ಗಂಟ್ಗ್ ಆದ ಒಪುಂದದಂತ್ ಮೊದಲ 
ಮ್ಹಾ ಯುದಧ ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಂಡಿತು.  

 

ಇಷ್ಟಲಾಿ ಆದರೊ ಪಿತ್ರ ವಷ್ೆ ಹುಟಿಟದ ಹಬ್ು ಬ್ರುವಂತ್ ಎರಡನ್ೇ ಮ್ಹಾ ಯುದಧ ೧೯೩೯ಕ್ಕ ಮ್ರುಕಲಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ, ಸ್ಟಾಾಥೆ 
ಇವ್ಲಿವೂ ಉತೃಷ್ಟವಾದ ಮಾನ್ವ ಜನ್ಮವನ್ುನ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ್ ಮಾಡಿದ್. ನಾವು ಚರಿತ್ಿಯಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು  ಪರಸುರ ಶ್ಾಂತ್ರ 
ಸಹ ಬ್ಾಳ ಾ್ಯಂದ ವಿಶಾಶ್ಾಂತ್ರಯೆಡ್ಗ್ ಹಾಗು ಮ್ನ್ುಕುಲದ ಒಳಿತ್ರಗ್ ಹ್ಜ್ಿ ಇಡಬ್ಾರದ್ೇಕ್?  

 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೆ ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊಾರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶೆನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಯುದಧಕ್ಕ ಮೊದಲಿದದ ಯುರ್ೊೇಪ್ಸ ಭೊಪಟ್  ಯುದಧದ ನ್ಂತರ ಬ್ದಲಾದ ಯುರ್ೊೇಪ್ಸ  ಭೊಪಟ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಮ್ೊಲ: ವಿಕ್ಲಪ್ರೇಡಿಯ 

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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ನಿಮ್ಮ ಉತಾರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಆಗ್ಸ್ಟ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ್ೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್್ೇಡಿ) ಜುಲೆೈ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತಾರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ 
ನ್ಮ್ಮ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತಾರ 

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ು 

 ಬಿ.ಆರ್. ವ್ತಸಲ್ ದಾವರಕನಾಥ್ , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ ರ್ತಾ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು  

 ಚಂದಿರಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ು  

 ನಳ್ಳನ ವೆಂಕಟನಾಗ್, ಮೆಲೆ ಬೀನ್ಾ  

 ಶ್ರೀಲ್ಕ್ಷಿಿ ಗಾಯರ್ತರ ಪರಕಾಶ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು  

 ವಿಜಯಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷಣ, ಕಾಯಲಿಫೀನಿಾಯ 

 ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣ್ಸಂದರ, ಕಾಯನೆಬರ 

 ರೆೀಖ ಶಶ್ಕಾಂತ್, ಸಿಡ್ು 

 ಗಿೀತ ಪರಸಾದ್ , ಅಡ್ಲೆೀಡ್ 

 ರಾರ್ೆೀಶವರಿ, ಸಿಡ್ು 
 

 

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

 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯೆಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕಕಳ್ು ತಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಾರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಜುಲೆೈ ರ್ತಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ 

ಉತಾಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ಕ ಅಥೆಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತಾರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 
೧. ಸಾಭಾವಕ್ೊಕಂದು ರೊಪ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಗಣಿತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಿಗುವುದ್? 

    

೨. ನಿದ ದ್ ಬ್ರುತ್ರಾದ್ಯೆಂದು ಬ್ಾಯೆಾರ್ದರ್, ಕ್ೊಂಬ್ನಿನಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಕಾಮ್ಧ್ೇನ್ು ಬ್ಂದಳ್ು. 
   

೩. ಮೆೇಲಿನ್ ಊರಲಿ ಈ ಸಿಸಿಾನ್ ನಾಯಕರದು? 

   

೪.ಬಿಲಿಿನ್ ಸಂಗಾತ್ರ ಅಡುಗ್ಯವನ್ೊಡನ್ ಒಂದಾಗಿದ್. 
    

೫. ಮ್ಕಕಳೂ್ಡನ್ ಆಟ್ವಾಡಿಕ್ೊ ಎಂದರ್, ಹ್ೊೇಗಿ ಹ್ೊಲಗದ್ದಗಳ್ ಕಾವಲಿಗ್ ನಿಂತ. 
     

ಉತತರ 

ಅಂಧಕಾರವನ್ುನ ನಿೇಗಿಸಲು, ದಯಾಳ್ುವನ್ುನ ಕರ್ದರು ಶ್ನಿೇಕಂಠಯಾನ್ವರು. 
        

 
 

 

ರಚನ್: ನಾಗಶ್ನಿೇ ಹಷ್ೆ 9 – 3 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಶ್ನಿೇಚಕಿ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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  ‘ಏಯ್ ರಾಮ್ು, ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇ. ಚೊರು ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ನ್ೊೇಡ್ುೇಕು, 
“‘ಅಜಿ … ಆ! ಏನ್ಂದ್ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಆ!  ನಿನ್ಗಾಾಕ್ ಬ್್ೇಕು ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ಉಸ್ಟಾಬ್ರಿ ಈ 

ವಯಸಾಲಿಿ... ಸುಮ್ಮನ್ ರಾಮಾ … ಕೃಷಾಣ ಅಂತ ಇರಬ್ಾರದ ?” 
 
ರಾಮ್ು ನ್ನ್ಗೊ ಅದ್ೇಪಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರ್ ಏನ್ು ಮಾಡುವುದು, ನ್ನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ್ 

ಮ್ದುವ್ ಅಂತ್. ಹಿಂದಿನ್ ಕಾಲದ ರಿೇತ್ರ ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದು ಮ್ದುವ್ ಆಮ್ಂತಿಣ ಕ್ೊಡಲವಿಲಿ ಈಗ. 
ಎಲಾಿ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲ್ಿೇ ಕರ್ಯೇದು.  

 
ಅಜಿ... ಯಾರ ಜ್ೊತ್ ಮ್ದುವ್ ? ಯಾವಾಗ ? ಎಲಿಿ ? ಯಾವತುಾ ?  
ಅದಕ್ಕ ಕಣ್ೊೇ ನಾನ್ು ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಕ್ೇಳಾಾ ಇರ್ೊೇದು.. ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಲಗನ ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ 

ಫ್ೇಸುುಕ್ ನ್ಲಿಿ ಅಂಟಿಸಿದಾದರಂತ್... ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಮ್ದುವ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಬ್್ೇಕು.  
ಅಜಿ! ನಿಂದೊ ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ಯಾ?  
ಎಲಿರಿಗೊ ಫ್ೇಸ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಾೇನ್ೊೇ ಮಾರಾಯ. ಹಂಗ್ ಅದಕೊಕ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ... ಯಾತಕೊಕ ಇರಲಿ ಅಂತ. 

ಬ್ಾಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲಿಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು- ತ್ಗ್ಯುವ ತರಹ, ಇಲಿಿ ಪ್ೇಸ್ಟಟ ಜಮಾ ಮಾಡುವುದು, ಲ್ೈಕೆಳ್ ಪಟಿಟ ತ್ಗ್ಯುವುದು, 
ನ್ೊೇಡುವುದು. ಇದ್ೇ ಕಣಪು ದಿನ್ ಬ್್ಳ್ಗಾದರ್ ಅದರ ಹಣ್ಬ್ರಹ…  

ಏನ್ಜ,ಿ ನ್ನ್ಗ್ೇ ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಾಾ ಇದಿದೇಯ. ಒಳ ಳ್ ಅಜ,ಿ ಬ್ಾಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲದಿಿದದರೊ ಪರವಾಗಿಲ,ಿ ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ 
ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬ್್ೇಕು ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ನಿಮ್ಮ ರ್ಥಯರಿನಾ. ಸರಿ ತಗ್ೊಳಿಳ ಪರವಾಗಿಲ.ಿ.. ಕಾಲ ಬ್ದಲಾಗಿ ಹ್ೊೇಯುಾ..  

ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ರಾಮ್ು, ಮ್ದುವ್ ಅಮೆೇರಿಕಾ ಹತ್ರಾರದ ಯಾವುದ್ೊ ಐಲಾಾಂಡ್ ನ್ಲಿಂತ್… ಅಬ್ು ನ್ನ್ಗೊ ಈ ಜನ್ಮದಲಿಿ ವಿಮಾನ್ ಭಾಗಾ 
ಬ್ಂತು ನ್ೊೇಡು. ಇನ್ುನ ಟಿಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ೊೇದ್ೊಂದ್ೇ ಬ್ಾಕ್ಲ. ಬ್್ೇಗ ವಿೇಸ್ಟಾ ಅಪ್ಿೈ ಮಾಡ್ುೇಕು.  

ಏನ್ಜ,ಿ ಆ ಕಾಲದಲಿಿ ಮ್ದುವ್ಗ್ ಬ್ಸ್ಟ ಮಾಡಿದಂಗ್ ಈಗ ಊರ ಜನ್ವ್ಲಾಿ ಹ್ೊೇಗಕ್ಕ ವಿಮಾನ್ ಬ್ುಕ್ ಮಾಡಾಾರ್ೇನ್ೊೇ!   
 ಏನಾರು ಮಾಡಿ…ಿ ಮ್ಲ್ೇ್ಯನ್ ಏಲ್ೈೆನ್ಾ ಬ್ುಕ್ ಮಾಡದಿದದರ್ ಸರಿ,  
ಅಜಿ ಪರವಾಗಿಲ,ಿ ಎಲಿ ಟಿವಿ ನ್ೊಾಸ್ಟ ಫಾಲ್ೊೇ ಮಾಡಿದಿದೇಯಾ. ಅದು ಸರಿ ಹುಡುಗಿ ಮ್ನ್ಯವರು ಎಲಿಿಯವರು ? ಐಲಾಾಂಡ್ ನ್ಲಿ ಿ

ಮ್ದುವ್ ಮಾಡಿಾದಾದರಲ…ಿ ಭಾರಿ ಕುಳಾನ್ ಇರಬ್್ೇಕು. ಅಜಿ … ಹಾಗಾರ್ ನಿೇವು ಮ್ದುವ್ಗ್ ದ್ೊಡಡ ಗಿಫ್ಟೇ ಹಿಡ್ೊಕಂಡು ಹ್ೊೇಗಬ್್ೇಕು.  
ರಾಮ್ು, ವಿಮಾನ್ದಲಿಿ ಎಷ್ುಟ ಕ್ಜ ಬಿಡಾಾರ್ೊೇ ಏನ್ೊೇ.. ದ್ೊಡಡದ್ೊೇ ಚಿಕಕದ್ೊೇ ಗಿಫ್ಟ, ಆಮೆೇಲ್ ಯೇಚನ್ ಮಾಡಿಾೇನಿ. ನಾನ್ು 

ಮೊದಲು ದ್ೊಡಡ ಸೊಟ್ಕೇಸ್ಟ ಕ್ೊಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಬ್್ೇಕು, ವಿೇಸ್ಟಾ ರ್ಡಿ ಮಾಡ್ೊಕಬ್್ೇಕು. ಒಳ ಳ್ ರ್ೇಷ್ಮ ಸಿೇರ್ ಬ್್ೇಕು. ಅಲಿಿ ಚಳಿನ್ೊೇ ಏನ್ೊೇ ಬ್ಟ್ಟಬ್ರ್ 
ಶ್ಾಪ್ರಂಗ್ ಮಾಡ್ುೇಕು.  

ಅಜಿ … ನಿೇನ್ು ಮ್ದುವ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಾಾ ಇದಿದೇಯೇ ಅಥವಾ migrate ಆಗಾಾ ಇದಿದೇಯೇ. 
ಅಜ…ಿ ನ್ೊೇಡು ಬ್ಾ ಇನಿಾಟ್ೇಶನ್ ಡೌನ್ೊಿೇಡ್ ಆಗಿದ್.  
ನಿೇನ್ ಓದಪು… ಚಿಕಕ ಅಕ್ಷರ ಕಾಣ್ೊೇಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ.  
“ಕೃಷ್ಣ ಮ್ತುಾ ರಾಧ್ಯ ಮ್ದುವ್ಗ್ ನಿೇವುಗಳ್ಲಾಿ ಸಕುಟ್ುಂಬ್ ಸಮೆೇತ, ಬ್ಂಧು ಬ್ಳ್ಗದ ಜ್ೊತ್ಗ್, ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಥವಾ ಹ್ೊೇಟ್ಲನಲಿ ಿ

ಸಿಹಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ ಅಡಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು, IST ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಗಂಟ್ ಸಮ್ಯಕ್ಕ ಇಂಟ್ನ್ೆಟ್ ಮ್ುಂದ್ ಕುಳಿತು ಕ್ೊಳಿಳ. ಮ್ದುವ್ಯ ನ್ೇರ 
ಪಿಸ್ಟಾರವನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬ್್ೇಕಾಗಿ ವಿನ್ಂತ್ರ. ನ್ಂತರ ಫ್ೇಸ್ಟ ಬ್ುಕ್ ನ್ಲಿಿ ಅಪ್ಿೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಫೇಟ್ೊೇಸ್ಟ ಕ್ಳ್ಗ್ ಮ್ದುಮ್ಕಕಳಿಗ್ ನಿಮ್ಮ 
ಆಶ್ನವಾೆದದ ಲ್ೈಕ್ ಮ್ತುಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಉಡುಗ್ೊರ್ಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಲರಿ” 

ಅಯಯೀ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆ ಮದುವೆಯಲ್ಲ, ಇದು “e-ಮದುವೆ!!!”  

೧. ಅ. ಪ್ೇಚುೆಗಿೇಸರು  ಆ.ಬಿಿಟಿೇಷ್ರು 
೨. ಅ. ಛತಿಪತ್ರ ಶ್ನವಾಜಯ ಮ್ಗ ರಾಜಾರಾಮ್. ಆ. ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ 

 

ಹಾಸಯ e-ಮದುವೆ  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್
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ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದವ್ರು – ಸುಗ್ಮ ಕನುಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ು, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ್ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿರ್ತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮ ರ್ತಾ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲಾಗಳ್ು 

ಜವಾಬ್ಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸುಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾೆಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃೆಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮಳ  ೆ! 

ನಿಸಗೆದಲಿಿ ಬಿೇಳ್ುವ ಮ್ಳ್ಯು ಹ್ೇಗ್ ಉಂಟಾಗುತಾದ್ ಎಂದು ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದಿಂದ ತ್ರಳಿಯೇಣ! 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿರ: 

ಒಂದು ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್/ಬ್ಾಟ್ಲಿ 

ಒಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಪ್ಿೇಟ್  
ಕುದಿಯುವ ನಿೇರು (ಕಾಲು ಲ್ೊೇಟ್) 
ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡ - 10 (ICE-CUBES) 

ವಿಧಾನ: 
ಲ್ೊೇಟ್ದ ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ುಟ ಬಿಸಿನಿೇರನ್ುನ ತುಂಬಿ ಮ್ುಚುಳ್ವಾಗಿ ಪ್ಿೇಟ್ ಒಂದನ್ುನ ಮ್ುಚಿು. 
ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ ಹಾಗ್ ಬಿಟ್ುಟ, ನ್ಂತರ ಪ್ಿೇಟ್ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟ ಏನಾಗುವುದ್ಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 
ಒಂದಷ್ುಟ ನಿಮಿಷ್ಗಳಾದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಳ  ್ಹನಿಗಳ್ಂತ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಒಳ್ಭಾಗದಲಿಿ ನಿೇರಿನ್ ಬಿಂದುಗಳ್ು ಇಳಿಯಲಾರಂಭಿಸುತಾದ್. 

ಏನಾಗ್ುರ್ತತದೆ:  
ಲ್ೊೇಟ್ದ್ೊಳ್ಗಿನ್ ಉಷ್ಣ ನಿೇರಿನಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬ್್ಚುಗಾಗಿ ಪ್ೇಿಟ್ ಹತ್ರಾರ ಹ್ೊೇಗುತಾದ್. ಪ್ಿೇಟ್ ಮೆೇಲಿರುವ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯು 

ಲ್ೊೇಟ್ದ್ೊಳ್ಗಿನ್ ಬ್್ಚುಗಿನ್ ಗಾಳಿಯಲಿಿನ್ ತ್ೇವಾಂಶವನ್ುನ ಹ್ಚುು ಸ್ಟಾಂದಿವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಿ ನಿೇರಿನ್ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಳ್ಗ್ ಇಳಿಯುವಂತ್ 
ಮಾಡುತಾದ್. ಮ್ಳ  ್ಬ್ರುವುದೊ ಹಿೇಗ್ಯೆೇ. ವಾತಾವರಣದಲಿಿನ್ ಉಷ್ಣ ಮ್ತುಾ ತ್ೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿಯು ಗಗನ್ದಲಿಿನ್ ಶ್ನೇತ ಗಾಳಿಯಡನ್ ಬ್್ರ್ತು 
ನಿೇರಿನ್ ಹನಿಯಾಗಿ ಮ್ಳ್ಯಾಗಿ ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ುತಾದ್.  

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

ಪಿಕಾಶ್ ರ್ೈ ಅಭಿನ್ಯದ ಮ್ತುಾ ಇಳ್ಯರಾಜ ಅತುಾತಾಮ್ ಸಂಗಿೇತ 

ನಿದ್ೇೆಶನ್ದ   

 

Liverpool EVENTS ಚಿತಿಮ್ಂದಿರದಲಿಿ ಪಿದಶೆನ್ಕ್ಕ.  
Saturday 09th and 10th Sunday, August 2014 @ 03:00pm  
Adults $15, child $10, Under 5yr free. 
Text msg for bookings 
Narayana - 0423634979 
Nagabhushan - 0433763911 
 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನೆೀನು 

ಸುಗಮ್ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾದರಪಡಿಸುತ್ರಾದ್   

ಗಾನ್ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ಸದಸಾರಿಗೊ ಹಾಡಲು ಮ್ುಕಾ ಅವಕಾಶ 

ಅಂದು ವ್ೇದಿಕ್ಯಲಿಿ  ಹಲವಾರು  ಹ್ೊಸ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
(More information will be announced later) 
 

ಸಿಳ್: WattleGrove Public School, Cressbrook Drive, NSW 2173 

ಸಮಯ: 05:30pm, ದಿನ : 27th Sep 2014  

Contact: sugamakannada@yahoo.com.au 

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದದರೆ ರ್ತಳ್ಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

ಕ್ಲಚು ಸುದಿೇಪ್ಸ ಮ್ತುಾ ಕ್ಿೇಜ ಸ್ಟಾಟರ್ ರವಿಚಂದಿನ್ ಅಭಿನ್ಯದ 

Liverpool EVENTS ಚಿತಿಮ್ಂದಿರದಲಿಿ ಪಿದಶೆನ್ಕ್ಕ.  
Sunday 31st August 2014 @ 03:00 pm Adults 
$15, child $10, Under 5yr free. 
Booking starts from 10th August 2014 
Narayana - 0423634979 
Nagabhushan - 0433763911 
 

United Indian associations Inc presents 

17th Aug 10am-7:30pm 

Entry $5, Parking is free 

Blacktown International sportspark 
Athletic centre, Eastern road, Rooty Hill NSW 

2766 
For more details at - www.uia.org.au 
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