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ಕನನಡವ ನ  ಕುಣಿದಾಡುವುದ ನ ನದ , ಕನನಡವ ನ  ಕ್ಲವಿ ನಿಮಿರುವುದು ಎೆಂಬ ರಸಋಷಿಯ 
ಮಾತನುನ ಕ ೇಳಿದಾಗ, ಮೆೈ ಪುಳ್ಕಗ ೊಳ್ಳಳವುದು ಪಿತ್ರಯೊಬು ಕನನಡಿಗನ ಗುಣವು. ಅೆಂತ ಯೇ, 

ರಸಋಷಿಯ ಇನ ೊನೆಂದು ಉದಾಾರವಾದ “ಕುಮಾರವಾಾಸನು ಹಾಡಿದನ ೆಂದರ  ಕಲಯುಗ 
ದಾಾಪರವಾಗುವುದು” ಎೆಂಬುದು. ಭಾಷ ಯೊೆಂದಿಗಿನ ಇೆಂತಹ ಭಾವಕುಸುಮಗಳ್ಳ ಅರಳಿದಾಗ 
ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿಗ  ಎಲ ಿಯಿರುವುದಿಲಿ. 

ನಾವುಗಳ್ಳ ಬ ಳ ಯುತಿ ನಮಮ ಕ್ಲವಿಗ  ಬಿದದ ಕನನಡ ಪದಗಳ್ಳ, ಕಥ , ಕಾವಾ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಳ ಅದ ಷ್ುಟ ನಮೊಮಳ್ಗ  
ಒೆಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಟರುತಿದ ಯೆಂದರ , ಅದು ನಮಮ ಉಸಿರ ೇ ಆಗಿರುತಿದ , ಅದು ನಮಮನುನ ಎೆಂದಿಗೊ ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗುವುದಿಲಿ. ಇದಕ ೆ ಮೊಲ 
ಕಾರಣವು, ಆ ಸಿರಿನುಡಿಗಳ್ನುನ ನಾವು ಮತ ಿ ಮತ ಿ ಮನ ಮನ ಗಳ್ಲಿ, ಸಭ  ಸಮಾರೆಂಭಗಳ್ಲ,ಿ ದಿನ ನಿತಾದ ಮಾತುಗಳ್ಲ ಿ
ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಿ ಬೆಂದಿರುವುದರಿೆಂದ. ಭಾಷಾ ಪಿಯೊೇಗಗಳ್ನುನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆಂತ ಲಿ ಸುಲಲತ ಪದಗಳ ೇ ಕ್ಲಷಿ್ಟ ಪದಗಳಾಗಿಬಿಡುವ 
ಸೆಂಭವವು ಇದ . 

ಒೆಂದಷ್ುಟ ವಷ್ಷದ ಹೆಂದಿನ ನಮಮ ಜೇವನಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಿದರ , ಅದ ಷ್ುಟ ಕನನಡ ಪದಗಳ್ನುನ ದಿನನಿತಾದಲಿ, ಹಬು 
ಹರಿದಿನಗಳ್ಲ,ಿ ಮನ ಗ  ಬೆಂದವರ ಜ ೊತ ಗಿನ ಮಾತುಕತ ಯಲಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತ್ರಿದ ದವು. ಅದು ಕಿಮೆೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ ೊಡಗಿದ . 
“ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ ನಿೇರು” ಕ ೊಡಿ ಹ ೊೇಗಿ “ಒನ್ ಗಾಿಸ್ಟ ವಾಟ್ರ್ ಪ್ತಿೇಸ್ಟ” ಆಗಿಹ ೊೇಗಿದ . “ಹ ೇ, ಹ ೇಗಿದಿದೇಯೊೇ” ಮರ ತುಹ ೊೇಗಿ “ಹ ೇಯ್ 
ಮಾಾನ್, ಹೌ ಯು ಡುಯಿೆಂಗ್” ಬೆಂದು ಬಿಟ್ಟಟದ . ಇಷ್ುಟ ಭಾಷಾ ದಾರಿದಿಯತ  ಬ ೇಕ ೇ ಎೆಂದು ಪಿಶ್ನನಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವವರು ವಿರಳಾತ್ರ 
ವಿರಳ್ರಾಗುತ್ರಿದಿದೇವಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕ ಯ ಘೆಂಟ ಯಾಗಬ ೇಕು ನಮಗ . 

ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸವ ೆಂದರ  ಹಬುಗಳ್ ಸಾಲು. ಭಾಷಾ ಸೆಂಸೃತ್ರಯ ತ್ರಳ್ಳವಳಿಕ ಗ  ಸಕಾಲ. ಪೂಜ ಯು ವ ೈಯಾಕ್ಲಿಕ ನಿಜ. ಆದರ  
ಕ್ಲವಿತ ರ ದು ಕ ೇಳ್ಳವುದು ಐಖ್ಯಾಕ. ಮನ  ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹಬುಗಳಾಚ್ರಣ ಯಲಿ ಕನನಡವನುನ ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರೇ ಹಬುಕೊೆ 
ಅದ ಷ್ುಟ ರಸವತಾಿದ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಹ ಣ ದಿದಾದರ  ಜಾನಪದರು, ದಾಸರುಗಳ ಲಿರು. ಹಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲ ೇ ಬ ೇಕ ೆಂದಿಲಿ. ಒಮೆಮ ಓದಿಕ ೊಳಿಳ, 
ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಮುದಿಣವಾದ ಹಾಡನುನ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳಿಳ. ಯಾವ ಪದಗಳ್ಳ ನಿಮಗ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಿಹಸಲು ಆಗಲಲಿ ಎೆಂದು ಮನನ 
ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಾವಾದರ  ಕನನಡದ ಹರಿಕಥ , ಸೆಂಗಿೇತಕಛ ೇರಿ ನಡ ಯುತ್ರಿದದರ  ಹ ೊೇಗಿ ಬನಿನ. ಆಯಾ ಹಬುಗಳಿಗ  ಕಥ ಗಳ್ೂ ಇವ . ಅವನುನ 
ಸುಮಮನ  ಓದಿ. ಕನನಡವನುನ ಹಬುಗಳ್ ಆಚ್ರಣ ಯಲಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಿ ಬೆಂದರ  ಕನನಡವೂ ನಮೆಮಲಿರ ಕ್ಲವಿಗ  ಬಿೇಳ್ಳತಿದ . ಹೇಗ  ಕನನಡ 
ಪದಗಳ್ಳ ನಮಗ  ಕ ೇಳಿಸುತಿ ಹ ೊೇದರ , ಕನನಡದ ಶ್ಾಿವಣವನುನ ಆಚ್ರಿಸಿದೆಂತಾಗುತಿದ . ಒಮೆಮ ಯೊೇಚಿಸಿ ...  

 

ಆಗಸ್್ ಶ್ೆೀ ದುಮುಷಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, 

ಗ್ೆೀರ್ಮ/ವರ್ಷ ಋತ್ು, ಆಷಾಢ/ಶ್ಾೆವಣ ಮಾಸ  
02 ಮೆಂ – ಭೇಮನ ಅಮಾವಾಸ ಾ 03 ಬು – ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
06 ಶ - ನಾಗರ ಚೌತ್ರ 07 ಭಾ - ನಾಗ/ಗರುಡ ಪೆಂಚ್ಮಿ  
09,16,23,30 ಮೆಂ - ಮೆಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ  
12 ಶು - ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿತ 14 ಭಾ - ಪವಿತಾಿ ಏಕಾದಶ್ನ  
15 ಸ ೊೇ - ಭಾರತ ಸಾಾತೆಂತಿ ದಿನ 17 ಬು - ಋಗ್ ಉಪಾಕಮಷ  
18 ಗು – ಯಜುರ್ ಉಪಾಕಮಷ/ ನೊಲ ಹುಣಿಿಮೆ  
19 ಶು ಗಾಯತ್ರಿ ಪಿತ್ರಪತ್  
20 ಶ - ಶ್ನಿೇ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಸಾಾಮಿ ಆರಾಧ್ನ   
21 ಭಾ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ  
25 ಗು - ಶ್ನಿೇಕೃಷ್ಿ ಜನಾಮಷ್ಟಮಿ  
28 ಭಾ - ಅಜಾ ಏಕಾದಶ್ನ 

 

ಸರಪರ್ಂಬರ್ ಶ್ೆೀ ದುಮುಷಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತ್ು, ಶ್ಾೆವಣ/ಭಾದೆಪದ ಮಾಸ  
01 ಗು - ಬ ನಕನ ಅಮಾವಾಸ ಾ, 02 ಶು - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
04 ಭಾ - ಸಾಣಷ ಗೌರಿ ವಿತ, 05 ಸ ೊೇ - ಗಣ ೇಶ ಚ್ತುರ್ಥಷ  
06 ಮೆಂ - ಋಷಿ ಪೆಂಚ್ಮಿ  
09 ಶು – ರಾಧಾ ಜಯೆಂತ್ರ  
12 ಸ ೊೇ – ಬಕ್ಲಿೇದ್/ಝಲ ಝಾಲನಿ ಏಕಾದಶ್ನ  
15 ಮೆಂ – ಅನೆಂತ ಪದಮನಾಭ ವಿತ/ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಜನಮ ದಿನ  
16 ಶು – ಅನೆಂತನ ಹುಣಿಿಮೆ  
19 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ  
17 ಶ - ಪ್ತತೃ ಪಕ್ಷ ಆರೆಂಭ  
26 ಸ ೊೇ - ಇೆಂದಿರಾ ಏಕಾದಶ್ನ  
30 ಶು – ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಾ 
 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪೆಮುಖ ದಿನಗಳು 
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ಭಾರತಕ ೆ ಮುದಿಣ ಯೆಂತಿ ಮೊದಲು ತೆಂದದುದ ಕ್ಲಿ ಶ1556 ರಲಿ ಪೇಚ್ುಷಗಿೇಸರು. ಈ ಯೆಂತಿವು ಇಡಿೇ ಕ ೊೇಣ ಯ ಗಾತಿದಾದಗಿತುಿ. 
ಇದನುನ ಬ ೈಬಲ್ ಮುದಿಣಕಾೆಗ ೆಂದ ೇ ಭಾರತಕ ೆ ತರಲಾಗಿತುಿ. ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗ  ಇದನುನ ನ ೊೇಡಲು ಅವಕಾಶವಿತ ಿೇ ಹ ೊರತು ಮುಟ್ಟಲು ಇರಲಲ.ಿ 
ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗೊ ಮುದಿಣ ಯೆಂತಿವನುನ ತರಲು ಇದು ಪ ಿೇರಣ  ಯಾಯಿತು. ದ ೇಶದ ಕ ಲವ ಡ  ಮುದಿಣ ಯೆಂತಿಗಳ್ಳ ಕ ಲಸ ಆರೆಂಭ 
ಮಾಡತ ೊಡಗಿದವು. 

       ಟಿಪುು ಪೆಯತ್ನ 
ಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾಾನದ ಟ್ಟಪುುಮುದಿಣ ಯೆಂತಿವನುನ 

ತರಲು  ವಿವಿಧ್ ರಾಷ್ರಗಳ್ ಸೆಂಪಕಷ ಬಳ್ಸಿದರು, 1787ರಲ ಿ
ಫಾಿನಿಿಗ  ತಮಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳ್ನೊನ ಕಳ್ಳಹಸಿದರು. ತಮಮ 
ಹ ೊೇರಾಟ್ಕ ೆ ಇದು ಶಕ್ಲಿ ಕ ೊಡುವುದ ೆಂದೊ ಅವರು ಅರಿತ್ರದದರು. 
ಆದರ  ಟ್ಟಪುು ಎಷ ಟೇ ಗುಪಿವಾಗಿ ಪಿಯತನ ನಡ ಸಿದರೊ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ರು 
ಸದಾ ಅವರ ಮೆೇಲ  ಹದಿದನ ಕಣಿಟಿ್ಟಟದದರು, ತ್ರಪುುವಿನ ಪಿಯತನ 
ವಿಫಲಗ ೊೆಂಡಿತು.1799 ರಲಿ ಟ್ಟಪುು ಆೆಂಗ-ಿಮೆೈಸೊರು ಯುದಧದಲಿ 
ವಿೇರ ಮರಣ ಹ ೊೆಂದಿದ.ಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾಾನವನುನ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ರು 
ನಾಲುೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು.ಉತರಿ ಮತು ಿಈಶ್ಾನಾ ಭಾಗವನುನ 
ಮರಾಠರು ಮತುಿ ನಿಜಾಮರಿಗ  ನಿೇಡಿದರು.  

ಕರಾವಳಿ ಕಡಲ ತ್ರೇರವನುನ ಬಿಿೇಟ್ಟೇಷ್ರು ತಾವ ೇ ವಹಸಿಕ ೊೆಂಡರು, ಉಳಿದ ಒೆಂಭತುಿ ಜಲ ಿಗಳ್ಳ ಮೆೈಸೊರು ಅರಸರಿಗ  ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 
ಅದರಲೊಿ ಸ ೈನಾದ ಪದದತ್ರಯನುನ ಒಪ್ತುದ ಕಾರಣ ಸ ೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿದ ೇ ಬರ ೇ ಆಡಳಿತ ಮತುಿ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ರೆಂಗಕ ೆ ಮಾತಿ 
ಸಿೇಮಿತವಾಗಿತು.ಿ 1799 ಜೊನ್ 30ರೆಂದು ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಬೆಂದಾಗ ಮುಮಮಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ಒಡ ಯರು ಬರ ೇ ಎರಡು ವಷ್ಷದ ಮಗು. ಮಗು 
ವಯಸಿಿಗ  ಬರುವ ತನಕ ತಾಯಿ ಮತುಿ ದಿೇವಾನ್ ಪೂಣಷಯಾನವರ ೇ ಅಧಿಕಾರ ನಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದರು. ಪೂಣಷಯಾನವರು 
ಟ್ಟಪುುವಿನಕಾಲದಿೆಂದಲೊ ಇದುದದರಿೆಂದ ಮುದಿಣ ಯೆಂತಿದ ಇತ್ರಹಾಸ ತ್ರಳಿದಿತು.ಿ ಮತ ಿ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿದರೊ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ರು ಅವರ ಬಯಕ ಯನುನ 
ಚಿವುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲದರು. ಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾಾನ ಮುೆಂದ ೆಂದು ಮುದಿಣ ಯೆಂತಿ ಹ ೊೆಂದಬಾರದು ಎನುನವ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗ  ತೆಂದರು. 
 

ಮೊದ ಮೊದಲ್ ಮುದೆಣಾಲ್ಯಗಳು 
ಈ ಮಧ ಾ ಖಾಸಗಿ ಪಿಯತನಗಳ್ಳ ನಡ ಯುತಿಲ  ಇದದವು. 1840 ನವ ೆಂಬರ್ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನ ಕೆಂಟ ೊನ ಮೆಂಟ್ಟನ ವ ಸಿಿಯನ್ ಪ ಿಸ್ಟ ರಾಜಾದಲಿ ಮೊದಲ 
ಮುದಿಣ ಯುಗಕ ೆ ನಾೆಂದಿಯಾಯಿತು, Canarese and English Instructor ಇದು ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ಮುದಿಣಗ ೊೆಂಡರೊ ಮದಾಿಸಿಗ  
ಬ ೈೆಂಡಿೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಳಿಸಬ ೇಕಾಯಿತು. ಕ ೊಲೆಂಬಿಯನ್ ಪ ಿಸ್ಟ ಎರಡನ ೇ ಪ ಿಸ್ಟ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ಆರೆಂಭಗ ೊೆಂಡದುದ.ಹತು ಿವಷ್ಷಕ ೆ ಬರ ೇ 
ಎೆಂಟ್ು ಪುಸಿಕಗಳ್ಳ ಪಿಕಟ್ ಗ ೊೆಂಡವು. ಮುೆಂದ  ಅಚ್ುಚಮೊಳ ಯಲಿ ಆದ ಕಾಿೆಂತ್ರಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ ಯಿೆಂದ ಹ ಚ್ುಚ ಪುಸಿಕಗಳ್ಳ ಬೆಂದವು. 1862 ರಲಿ 
ಹ ೊಳ್ಕಲ್ ನರಸಿೆಂಹಯಾನವರ "ವಿಚಾರ ದಪಷಣ ಪ ಿಸ್ಟ", 1872ರಲಿ ವಿ.ಬಿ.ಸುಬುಯಾನವರ "ಮೆೈಸೊರು ಡಿಪೇ ಪ ಿಸ್ಟ" ಆರೆಂಭವಾಯಿತು. ಎಮ್ 
ರುದಿಪುನವರ - ಚಾಮುೆಂಡ ೇಶಾರಿ ಪ ಿಸ್ಟ, ನೆಂತರ ವಾಗಿೇಶಾರಿ ಪ ಿಸ್ಟ,ತೌನ್ ಪ ಿಸ್ಟ, ವಾಜಪ ೇಯೆಂ ಗ ೊೇವಿೆಂದಯಾ ಅವರ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಬುಕ್ 
ಡಿಪೇ, ಕಾಕ್ಿ ಟೌನ್ ಪ ಿಸ್ಟ, ಫೇನಿಕ್ಿ ಪ ಿಸ್ಟ, ರಿಲಯನ್ಿ ಪ ಿಸ್ಟ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ವಿಲಾಸ್ಟ ಪ ಿಸ್ಟ, ಬಿ ಎಸ್ಟ ಅಯಾೆಂಗಾರ್ ಪ ಿಸ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ 
ಸುಮಾರು 37 ಪ ಿಸ್ಟ ಗಳ್ಳ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಮುದಿಣಾಲಯ ಸಾಾಪನ ಗ  ಮೊದಲ ೇ ಶುರುವಾಗಿದದವು. 
 

ಬ್ರೆಟಿೀರ್ರ ಪರೆಸ್ 

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ ಮುದಿಣಾಲಯ ಹ ಚ್ುಚ ಲಾಭದಾಯಕ ವಾಾಪಾರ / ಹುದ ದ ಆಗಿರಲಲಿ. ಹ ಚ್ುಚ ಓದುಗರೊ ಇರಲಲ ಿಏಕ ೆಂದರ  ಪಾಿಥಷಮಿಕ 
ಶ್ಾಲ ಗಳ್ಳ ಆರೆಂಭವಾಗಿದ ದೇ 1830 ರಲ.ಿ ಅದರಲೊ ಿಅಕ್ಷರಸರಿು ಕಡಿಮೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಓಲ ಗರಿಗಳ್ಲಿದದ ಆಧಾಾತ್ರಮಕ 
ಗಿೆಂಥಗಳ್ನುನ,ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ,ಯೊೇಗ ವಸಿಷ್ಠ ವಿತಗಳ್ಳ, ದ ೇವರ ನಾಮಗಳ್ಳ ಹ ಚಾಚಗಿ ಪಿಕಟ್ ಆಗುತ್ರತಿುಿ. 

ಪೆಸುುತ್ ಬರಂಗಳೂರು ಪರೆಸ್ – ೧೦೦  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
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ಹೇಗ  ಖಾಸಗಿ ಪ ಿಸ್ಟ ಗಳ್ಳ ಬರುತ್ರಿದದೆಂತ  ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ ಸಕಾಷರ ತನನ ಆಡಳಿತಕ ೆ ಅನುಕೊಲಕಾೆಗಿ ಕ್ಲಿ ಶ 1850 ರಲಿ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಕ ೊೇಟ ಯಲಿರುವ 
ಟ್ಟಪುು ಅರಮನ ಯಲ ಿಅರೆಂಭಗ ೊೆಂಡು ಕ ಲವ ೇ ವಷ್ಷಗಳ್ಲಿ, ನೃಪತುೆಂಗ ರಸ ಿಗ  ಸಾಳಾೆಂತರಗ ೊೆಂಡು,ಕ್ಲಿ ಶ 1873ರಲ ಿ ಕಬುನ್ ಪಾಕ್ಷ ಬಳಿಗ  
ಬೆಂದಿತು. 130 ವಷ್ಷ ಅಲಿಯೇ ಕಾಯಷ ಮುೆಂದುವರ ಸಿ 1902ರಲ ಿಕ ೆಂಗ ೇರಿ ಸಮಿೇಪಕ ೆ ವಗಾಷಯಿಸಲಾಯಿತು.ಇಲಿ ಕ ೈ ಚಾಲತ ಯೆಂತಿಗಳ್ಳ 
ಮೊದಲು ಇದುದ ನೆಂತರ ಕಾಲನಿೆಂದ ಚ್ಲಸುವ ಯೆಂತಿಗಳಾಗಿ ಆರೆಂಭಗ ೊೆಂಡವು.ಗಾಾಸ್ಟ ಚಾಲತ ಯೆಂತಿಗಳ್ಳ ಬೆಂದವು. 1907ರ ವ ೇಳ ಗ  
ವಿದುಾತ್ ಚಾಲತ ಯೆಂತಿಗಳ್ಳ ಕ ಲಸ ಆರೆಂಭಸಿದವು. 
 

ಚಾಮರಾಜ ಒಡರಯರ ಸಾವು 
1875-76 ಅವಧಿಯಲ ಿಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾಾನದಲಿ ತ್ರೇವಿ ಕ್ಷಾಮ ತಲ ದೊರಿತು.ಆಗ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ ಕಮಿಷ್ನರ ೇ ಮೆೈಸೊರಿನ ಆಡಳಿತ ನಡ ಸುತ್ರಿತುಿ. 
ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದದ ಸಿ ಬಿ ಸಾಾೆಂಡಲ್  ಕ್ಷಾಮದ ನೆಂತರ ಸಮಸ ಾ ಎದುರಿಸಬ ೇಕಾಯಿತು, ಸಠಳಿಯರ ಸಹಕಾರವಿಲಿದ  ಆಡಳಿತ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜ  ಡಿ 
ಗ ೊೇಡಷನ್ ನೊತನ ಕಮಿಷ್ನರ್ ಆದರು, ಮುೆಂದ  ರ ಸಿಡ ೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ ೇಮಕವಾದರು. ನೆಂತರ 1881ರಲ ಿಚಾಮರಾಜ ಒಡ ಯರು ಮೆೈಸೊರಿಗ  
ಅರಸರಾದರು. ಆದರ  24 ಒಪುೆಂದಕ ೆ ಸಹ ಹಾಕಬ ೇಕ್ಲತುಿ. ಅದರೆಂತ  ಸ ೈನಾ, ಸೆಂಘಟ್ನ ,ರ ೈಲ ಾ, ಟ ಲಗಾಿಫ್, ನಾಣಾ ಯಾವುದರ ಮೆೇಲೊ 
ಮೆೈಸೊರು ಸೆಂಸಾಾನದ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಲ.ಿಚಾಮರಾಜ ಒಡ ಯರು 1894ರಲಿ ಭಾರತ ಪಿವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂದ ನೆಂತರ ಆಯಾಸದಿೆಂದ ಜಾರ, 

ನೆಂತರ ಡಿಫಿೇರಿಯಾಕ ೆ ತ್ರರುಗಿ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದರು. ಅವರಿಗಾಗ ಕ ೇವಲ 32 ರ ಪಾಿಯ. ಆಗ ಅವರ ಹರಿಯ ಮಗ ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ಒಡ ಯರಿಗ  
ಇನೊನ ಹತುಿ ವಷ್ಷ.ಬಾಲಕನು ಸೆಂಪಿದಾಯವಾಗಿ ಅರಸನಾದರೊ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ ದಿವಾನ್ ಶ್ ೇಷಾದಿಿ ಅಯಾರ್ ನಡ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದರು. 
 

"ರಾಜರ್ಷಷ" ಎನಸಿಕರ ಂಡ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃರ್ಣರಾಜ ಒಡರಯರು  
ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ಒಡ ಯರಿಗ  ಆರೆಂಭಕ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಪ್ತ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ರಾಯರು 

ನಿೇಡಿದರು, ಕನನಡ, ಇೆಂಗಿಿೇಷ್, ಸೆಂಸೃತ, ಪಿಭುತಾ ಪಡ ದು ಕುದುರ  ಸವಾರಿ,ಭಾರತ್ರೇಯ 
ಪಾಶ್ಾಚತಾ ಸೆಂಗಿೇತ ಪಾೆಂಡಿತಾರಾದರು.1990ರಲಿ ಕಾಥ ೇವಾಡದ ಅರಸ ವಿಜಯಸಿೆಂಹ ಅವರ 
ಪುತ್ರಿ ಪಿತಾಪ ಕುಮಾರಿಯ ಜ ೊತ  ವಿವಾಹವಾಗುತಿದ .ಇದಕಾೆಗಿ ಮದಾಿಸಿನ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ 
ಮುದಿಣಾಲಯದಲ ಿಲಗನ ಪತ್ರಿಕ  ಅಚ್ುಚಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲಿ ಎೆಂಟ್ು ವರಹಗಳ್ಳ 
ವ ಚ್ಚವ ೆಂದು ಪಾವತ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು." ಈ ವ ಚ್ಚದಲ ಿಸಾೆಂತ ಮುದಿಣಾಲಯವನ ೇ 
ಸೆಂಸಾಾನವು ಹ ೊೆಂದಬಹುದು" ಎೆಂದು ಅರಸರು ಉದಾಾರ ಎತ್ರಿದರು.ಮುೆಂದ  ಮುದಿಣದ ವ ಚ್ಚ 
ಏರುತಾಿ ಹ ೊೇದೆಂತ ಲಾಿ ಅರಸರಿಗ  ಮುದಿಣಾಲದ ಕನಸು ಕಾಡುತ್ರಿತುಿ.1911ರಲ ಿಐದನ ೇ 
ಜಾರ್ಜಷ ದ ೊರ ಯ ದಬಾಷರಿಗ  ಒಡ ಯರಿಗ  ಆಹಾಾನ ಸಿಕ್ಲೆತು. ಮುದಿಣಯೆಂತಿದ 
ಮಾತುಕತ ಯೊ ನಡ ಯಿತು.ಪೂರಕ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯ ಕೊಡಾ ಸಿಕ್ಲೆತುಿ. 

ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ಒಡ ಯರು ಸೆಂಗಿೇತ ಸಾಹತಾದ ಆರಾಧ್ಕರು. ಅವರ ಕಾಲವನುನ "ಕನಾಷಟ್ಕ ಸೆಂಗಿೇತದ ಉತೆಷ್ಷಣ ಯ ಯುಗ’ ಎೆಂದು 
ಕರ ಯಲಾಗಿದ . ಸಾತಃ ಹದಿನ ೆಂಟ್ು ಸೆಂಗಿೇತ ವಾದಾ ಗಳ್ನುನ ಅವರು ನುಡಿಸುತ್ರಿದದರು.ಮೆೈಸೊರು ವಾಸುದ ೇವಾಚಾಯಷರು,ವ ೈಣಿಕ ಶ್ನಖಾಮಣಿ 
ಶ್ ೇಷ್ಣ,ಿ ಗಾನ ವಿಹಾರ ಬಿಡಾರಾೆಂ ಕೃಷ್ಿಪು,ವ ೈಣಿಕ ಸುಬುಣ,ಿ ಪ್ತಟ್ಟೇಲು ಮಾೆಂತ್ರಿಕ ಚೌಡಯಾ,ಚಿೆಂತನಪಲಿ ವ ೆಂಕಟ್ರಾವ್, ನೃತಾ ಕಲಾವಿದರಾದ 
ತ್ರರುಮಕೊಡಲ ಸುೆಂದರಮಮ,ಜಟ್ಟಟ ತಾಯಮಮ,ಚಿತಿಕಾರ ವ ೆಂಕಟ್ಪುನವರು  ಒಡ ಯರ ಆಸಾಾನದಲಿ ಆಶಿಯ ಪಡ ದಿದದರು. ಸಾತಃ ಬರಹಗಾರರೊ 
ಆಗಿದದ ಅರಸರಿಗ  ಮುದಿಣದ ಅವಶಾಕತ  ಬಹಳ್ ಕಾಡುತ್ರತಿುಿ. 
 

ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ಒಡ ಯರು ಸೆಂಸಾಾನದ ಪಿಗತ್ರಗ  ಪೂರವಾದ ದಕ್ಷರೊ ಪಾಿಮಾಣಿಕರೊ ದಿೇವಾನರನೊನ ನ ೇಮಿಸಿದರು.ಪ್ತ ಎನ್ 
ಕೃಷ್ಿಮೊತ್ರಷ,ವಿ ಪ್ತ ಮಾಧ್ವರಾಯರು, ಟ್ಟ ಆನೆಂದ ರಾಯರು, ಸರ್ ಎೆಂ ವಿಶ್ ಾೇಶಾರಯಾ, ಮಿಜಾಷ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಇವರಲಿ 
ಪಿಮುಖರು.ಪಿತ್ರನಿತಾವೂ ಸಾಮಾನಾ ನೌಕರರೆಂತ  ಕಚ ೇರಿಗ  ಹಾಜರಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೊ ನಿಷ ಟ ಕಾಯಾಷಸಕ ಿ ಹ ಚಾಚಯಿತು.ಶ್ಾಸನ ಸಭ  
ನ ೇಮಕವಾಯಿತು,ನೆಂತರ ದಿಾಸದನ ಸಭ ಯಾಯಿತು.ಸವಷತ ೊೇಮುಖ ಪಿಗತ್ರಗ  ನಾೆಂದಿಯಾಯಿತು.ಪಿಗತ್ರಯನುನ ಕೆಂಡ ಮಹಾತಮ ಗಾೆಂಧಿ 
ಒಡ ೇಯರನುನ "ರಾಜಷಿಷ" ಎೆಂದು ಕರ ದರು. ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಾಲ್ ಬೊಾನುನ್, ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಜಾನ್ ಗುೆಂಥರ್ ಮುಕಿ ಕೆಂಠದಿೆಂದ 
ಶ್ಾಿಘಿಸಿದರು. 
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ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಬರಂಬಲ್ - ಸುವಣಷ ಯುಗ 

ಮೆೈಸೊರಿನ ದಿೇವಾನರಾಗಿ ಟ್ಟ ಆನೆಂದ ರಾಯರು 1912ರಲಿ ನಿವೃತರಿದರು. ನೆಂತರ 
ಸ್ಟೆಂಸಾಾನದ ಮುಖಾ ಇೆಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿದದ ಸರ್ ಎೆಂ ವಿಷ ಾೇಶಾರಯಾನವರು 
ದಿವಾನರಾದರು.ಶ್ನಸಿಿನ ಸಿಪಾಯಿ ದಕ್ಷತ ಯ ಮೊತ್ರಷಯೊ ಆದ ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಜನಿಸಿದುದ 1880 
ಚಿಕೆಬಳಾಳಪುರದ ಮುದ ದೇನಹಳಿಳಯಲಿ.ಬಡತನದ ಬಾಲಾ, ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ಕಾಲ ೇಜನಲಿ ಬಿ ಎ ಪದವಿ 
ನೆಂತರ ಪುಣ ಯಲಿ ತಾೆಂತ್ರಿಕ ಕಾಲ ೇಜನಲಿ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಪದವಿ ಉನನತ ಶ್ ಿೇಣಿಯಲಿ 
ಮುಗಿಸಿ,ಮುೆಂಬ ೈ, ಸಿೆಂಧ್ ಪಾಿೆಂತಾ, ಜಪಾನ್ ಚಿೇನಾ,ಈಜಪ್ಟಟ, ಕ ನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷಾಾ 
ಪಿವಾಸ ಮಾದಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಪಡ ದರು. 1913ರಲಿ ಪಿತ ಾೇಕ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಮತು ಿವಾಣಿಜಾ 
ಇಲಾಖ  ಸಾಾಪ್ತಸಿದರು.ಅದ ೇ ವಷ್ಷದಲಿ ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಲನಿೇತ್ರಯನೊನ 
ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸಿದರು.ಜನರಿಗ  ಅಗತಾವಾದ ಕಾಗದ, ಔಷ್ಧಿ, ಬಟ ಟ, ಗಾಜು, ಪ ನಿಿಲ್, ಸಿಮೆೆಂಟ್, 

ಎಣ ನ,ಬ ಲ,ಿ ಸಕೆರ  ಇವುಗಳ್ ಉತಾುದನ ಗ  ಮಹತಾ ನಿೇಡಿದರು. 1916 ರಲ ಿಗೆಂಧ್ದ ಎಣ ಿ, 1915 
ರಲಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜ ೇೆಂದಿ ಬಟ ಟ ಗಿರಣಿ,1918 ರಲಿ ಭದಾಿವತ್ರ ಕಬಿುಣ ಮತುಿ ಉಕ್ಲೆನ ಕಾಖಾಷನ , 1916 
ಛ ೇೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಟಷ ಆರೆಂಭ ಮಾಡಿದರು. 

1914 ನಾಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಿರಾಜರ ಜ ೊತ  ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಕೊಡಾ ಲೆಂಡನ್ ಪಿವಾಸ ಕ ೈಗ ೊೆಂಡರು. ಚ್ಕಿವತ್ರಷ ಐದನ ೇ ಜಾರ್ಜಷ ಜ ೊತ  ವಿಶ್ ೇಷ್ 
ಮಾತುಕತ  ನಡ ಯಿತು. ಸಾಯೆಂ ಆಡಳಿತಕೊೆ ಹಸಿರು ಬಾವುಟ್ ಸಿಕ್ಲೆತು, ಇದರಿೆಂದ ಮುದಿಣಾಲಯಕ್ಲೆದದ ಅಡಿಿ ದೊರವಾಯಿತು.ಆದರ  ಈ 
ಯೊೇಜನ  ಆದಾಯಪೂರಕವ ೇನೊ ಆಗಿರಲಲಿ. ಸೆಂಸಾಾನಕ ೆ ಆರ್ಥಷಕ ಚ ೈತನಾವೂ ಇರಲಲಿ.ಅದ ೇ ಸಮಯದಲಿ ಮೊದಲನ  ಮಹಾಯುದಧದ 
ಸಮಯ ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ರಿಗ  ಆ ಕಡ  ಹ ಚ್ುಚ ನಿಗಾ ಇತು.ಿ ಇದರಿೆಂದ ಸರ್ ಎಮ್ ವಿ ನಿರಾಶರಾಗಲಲಿ, ಗಣಾರ ನ ರವು ಪಡ ದರು, ಅವರೊ 
ಸುೆಂದಿಸಿದರು.1915 ರಲಿ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು. ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಹದಿನ ೆಂಟ್ು ಮೆಂದಿಯ ಗಣಾರ ಮೆಂಡಳಿ ರಚಿಸಿದರು. ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ 5 ರೆಂದು ಶ್ನಿೇ 
ಕಾರಣಿಕ ಕೃಷ್ಿಮೊತ್ರಷಯವರ ಮನ ಯಲಿ ನಡ ದ ಸಭ ಯಲಿ "ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಮುದಿಣಾಲಯ" ಕುರಿತು ನಿಧಾಷರ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡರು. ರಾವ್ 
ಬಹದೊದರ್, ಸರ್ ಕ  ಪ್ತ ಪುಟ್ಟಣಿ ಚ ಟ್ಟಟ, ಶ್ನಿೇ ಚ್ೆಂಗಯಾ ರ ಡಿ,ಿ ಡಾ ಪ್ತ ಎಸ್ಟ ಅಚ್ುಚತ ರಾವ್, ಬಹದೊದರ್ ಶೆಂಕರ ರಾವ್, ಶ್ನಿೇ ಸುಬಿಹಮಣಾ ಅಯಾರ್, 

ಶ್ನಿೇ ಬಿ ಕ  ಗರುಡಾಚಾರ್, ಶ್ನಿೇ ಕಾರಣಿಕ ಕೃಷ್ಿಮೊತ್ರಷ,ಶ್ನಿೇ ಸುಬಿಹಮಣಾ ಅಯಾೆಂಗಾರ್,ಶ್ನಿೇ ವಿ ಎಸ್ಟ ಸೆಂಜೇವ ರಾವ್, ಶ್ನಿೇ ಹಯವದನ ರಾವ್ ಈ 
ಸಭ ಯಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದದ ಬಹು ಮುಖಾಸಾರು.ಸೆಂಸಾಾಪಕ ಸರ್ ಕ  ಪ್ತ ಪುಟ್ಟಣ ಿಚ ಟ್ಟಟ ಚ ೇಮಷನ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ ೊೆಂಡರು.ಹದಿಮೊರು 
ಸಾವಿರ ಬೆಂಡವಾಳ್ದ ೊೆಂದಿಗ  ಕೆಂಪನಿ ಆರೆಂಭವಾಯಿತು.1916 ರಲಿ "ದಿ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಪ್ತಿೆಂಟ್ಟೆಂಗ್ ಅೆಂಡ್ ಪಬಿಿಷಿೆಂಗ್ ಕೆಂಪನಿ" ಆರೆಂಭವಾಯಿತು 
ಬಹುಬ ೇಗ ಎಲ ಿಡ  “ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಪ ಿಸ್ಟ” ಎೆಂದು ವಾಡಿಕ ಯಾಯಿತು.ಸ ಟೇಟ್ ಬಾಾೆಂಕ್ ಆವರಣದಲ ಿೇ "ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಮುದಾಿಣಾಲಯ" ಕೊಡಾ 
ಆರೆಂಭವಾಯಿತು.ಯಸಸಿಾಯಾಗಿ ಬ ೇರ  ಜಲ ಗಿಳ್ಲೊಿ ಶ್ಾಖ ಗಳ್ಳ ಆರೆಂಭವಾಯಿತು.ಆಗಿನ ಮೆೈಸೊರಿನ ರ ಸಿಡ ೆಂಟ್ ಆಗಿದದ ಹೊಾಡಲ ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ 
ಜ ೊತ  ಒಳ ಳಯ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಇತು.ಿ ಆದರ  ಅವರ ನೆಂತರ ಬೆಂದ ಎಚ್ ಎ ಕಾಬ್ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಪ್ತತೊರಿ ನಡ ಸಿದದರು, ಇದರಿೆಂದ ಅಸಮಧಾನಗ ೊೆಂಡ 
ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ 1919ರಲಿ ನಿವೃತಿರಾದರು. ನೆಂತರ "ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಮುದಾಿಣಾಲಯದ ಸಲಹ ಗಾರರಾಗಿ ಕಾಯಷ ನಿವಷಹಸತ ೊಡಗಿದರು.  

1921ಕಾಾಲ ೆಂಡಗಷಳ್ಳ 
ಪಿಕಟ್ಗ ೊೆಂಡವು 1936ರಲಿ ಕನನಡ 
ಕಾಾಲ ೆಂಡರ್ ಪಿಕಟ್ಗ ೊೆಂಡು ಜನಪ್ತಿಯತ  
ಕೆಂಡಿತು. ಇೆಂದಿಗೊ ಅಷ ಟೇ ಜನಪ್ತಿಯತ  
ಉಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದ . ಕಾಾಲ ೆಂಡಗಷಳ್ 
ಮೆೇಲ  ಮೊದಲ ರ ಡು ದಶಕಗಳ್ಳ ರಾಜ 
ಮನ ತನಕ ೆ ಸ ೇರಿದವರ ಅರಸರ ಭಾವ 
ಚಿತಿಗಳ್ನುನ ಗೌರವ ಪೂಣಷವಾಗಿ 
ಮುದಿಿಸಲಾಗುತ್ರಿತುಿ. ನೆಂತರ 
ಗಾೆಂಧಿ,ನ ಹರು,ಪಟ ೇಲ್ ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಕೆಂಡವು.  

 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಷ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದರ 

ಗೊಗಲ್ ಇನುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಾಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ಟ ಮಾಡುತಿ್ರದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ಟ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತಿದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತಿ್ರ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ  ಕಾಣಿಸದಿದದರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತಿ್ರ 

ಕನನಡದಲಿಲ ಟರೈಪ್ 

ಮಾಡರ ೀದು ಹರೀಗರ 

         

 
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   

 

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರರ ನಮಗರ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

1960 ರಲಿ ಮುದಿಣದಲ ಿಕಾಿೆಂತ್ರಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ  ಆಗಿ, ಕಾಾಲ ೆಂಡರ್ ವಿನಾಾಸವೂ ಬದಲಾಯಿತು, 1988ರಲಿ ಟ ೇಬಲ್ ಕಾಾಲ ೆಂಡರ್ 2000ಕ ೆ 
ಕೆಂಪೂಾಟ್ರ್ ಮತುಿ ಈಗ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲೊ ಿಅಳ್ವಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಾಲ ೆಂಡರ್ ಈ ಸೆಂಸ ಾ ರೊಪ್ತಸಿದುದ ಕಾಲದ ಓಟ್ದ ಜ ೊತ ಗೊ ಸಾಗುತಾಿ 
ನಡ ದಿದ . 
 

 

1916ರಲ ಿ ಮುದಿಣಾಲಯ ಅಲಿದ  ಇನೊನ ಕ ಲವು ಸೆಂಸ ಾಗಳಿಗ   ನೊರರ ಸೆಂಭಿಮ ನಡ ಯಲದ .  ಇವ ಲಿಕೊೆ ಮುಖಾ ರೊವಾರಿಯು 
ವಿಶ್ ಾೇಶಾರಯಾನವರ ೇ ಎನುನವುದು ಮತ ೊಿೆಂದು ಹ ಮೆಮಯ ವಿಷ್ಯ. 1913ರಲಿ ಸ ಟೇಟ್ ಬಾೆಂಕ್ ಆಫ್ ಮೆೈಸೊರು,  1916ರಲಿ ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಾಬೊನು 
ಕಾಖಾಷನ  (KS & DL), 1915 ರಲಿ  ಆರೆಂಭವವಾಯಿತು ಕನನಡ ಸಾಹತಾ ಪರಿಷ್ತ್ ,  1923  ರಲ ಿಭದಾಿವತ್ರ ಕಬಿುಣ ಮತು ಿಉಕ್ಲೆನ ಕಾಖಾಷನ ,  
1924 ರಲಿ ಕ .ಆರ್.ಎಸ್ಟ ಆಣ ಕಟ್ುಟ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ. 
 

ಬದಲಾವಣ ಗಳ್ಳ ಆವಿಷಾೆರಗಳ್ಳ ಅಗತಾ, ಅದರಿೆಂದ ನೊರಾರು ವಷ್ಷಗಳಿೆಂದ ನಡ ದುಬೆಂದ ಹುದ ದ ಶಿಮಗಳ್ಳ ವಾಥಷವಾಗಬಾರದು. 
ಮೆೈಸೊರಿಗ  ಮುದಿಣಯೆಂತಿ ತರಲು ಅದ ಷ್ುಟ ಅಡಿಿ ಅಡಚ್ಣ ಗಳ್ಳ, ಆರ್ಥಷಕ ಬಿಕೆಟ್ುಟ ಇದದವು, ಇವುಗಳ್ ಮಧ ಾ ಎೆಂಥ ೆಂಥಾ ಗಣಾರು ಹ ಗಲು, 
ಸಮಯ ಕ ೊಟ್ುಟ, ಕಟ್ಟಟ ಬ ಳ ಸಿದ ಸೆಂಸ ಾ ಇನೊನ ನಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದ  ಎೆಂದರ  ಶ್ಾಿಘನಿೇಯ ಅಲವಿ ೇ.  ಟ್ಟಪುು, ಮೆೈಸೊರ ಅರಸರು ಹಾಗೊ 
ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಅವರಿೆಂದ ಹಡಿದು ಇಲಿಯವರ ಗೊ ಅಷ ಟೇ ಖಾಾತ್ರಯನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿರುವ ಎಲಿ ಗಣಾರಿಗೊ ಹೃದಯಪೂವಷಕ 
ಅಭನೆಂದನ ಗಳ್ಳ ಹಾಗೊ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಪ ಿಸ್ಟ ಗ  ನೊರು ವಷ್ಷದ ಹುಟ್ುಟ ಹಬುದ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ಳ.  
(ಈ ಲ ೇಖನವು ಮಲಿಗ  ದಿನಚ್ರಿ ಮತುಿ ಅೆಂತಜಾಷಲ ಮಾಹತ್ರಗಳ್ ಸೆಂಗಿಹ) 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಸಿೇನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೇವಿತಕ ೆ ಖರಿೇದಿಸಬ ೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳ್ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡುತಾಿ ಕುಳಿತ್ರದದ.  
“ಭಜ ಬಾಲಾಕ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮಂ; ಭಜ ಟಾಯಕ್ಸ್ ರಹಿಾಂಾಂ 
ಖಳವಿತ್ುಂ ಭಜ ಮ ಢಮಾಂರೀ | 
sum ಪಾೆಪರುೀ ಅನಯಪಥರೀ ಅಧಿಕಂ 
ನಹಿ ನಹಿ ಸಾಾಪಯಾಂರೀ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಕ್ರೀಾಂರೆೀ ||” 

ಎನುನತಾಿ ಟ್ಟೇಕಾಚಾಯಷರು ಒಳ್ಬೆಂದರು.  
“ಅಭವಾದಯೇ ಗುರುಗಳ . ಏನಿೇ ಹ ೊಸ ಮೆಂತಿ?” 
“ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿವಿತಕ ೆ ಅಗತಾವಾದುದ ಲಿ ಕ ೊಡಿಸದಿದದರ  ಗೆಂಡನಿದದರೊ ವೃಥಾ” 
“ನಿಜ” 
“ಆದದರಿೆಂದ ಆ ವಿತಕ ೆ ಪೂರಕವಾದುದೊ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ ೆ ಅಗತಾವಾದದೊದ ಆದ ಕೃಷ್ಲಿಕ್ಷ್ಮಿೇವಿತದ ಬಗ ಾ 
ಮೊದಲ ಸಾಟನಾಾ ಅದು” 
“ಅಥಷ?” 
“ಕಪುುಹಣವನುನ ಧಾಾನಿಸು; ತ ರಿಗ  ರಹತವದು; ಕಾಳ್ಸೆಂತ ಯ ಹಣವನುನ ಧಾಾನಿಸ ೈ ಮೊಢಮತ್ರ; ಹಣವು 
ಅನಾ ಮಾಗಷದಿೆಂದ ಬೆಂದಾಗ ಯಾವುದ ೇ ಬಾಾೆಂಕ್ಲನಲಿ ಇಡುವುದು ತರವಲಿ ಅೆಂತ ಅಥಷ ಕಣಯಾ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಇದದರ ೇನ ೇ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗ  ವಿಶ್ ೇಷ್ ಕಳ ” ಎೆಂದರು ಟ್ಟೇಕಾಚಾಯಷರು.  

“ಗುರುಗಳ , ಇದ ೆಂತಹ ವಿತವು? ಇದರ ಉಗಮ ಯಾವುದು? ಇದನುನ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಏನ ೇನು ಫಲ ಪಡ ದಿದಾದರ ? ಈ ವಿತದ 
ರಿೇತ್ರರಿವಾಜುಗಳ್ಳ ಏನು?” ಎೆಂದು ಕ ೈಯಲಿದದ ಮೊಬ ೈಲನೊನ ಸಿಾಚಾಫ್ ಮಾಡಿ ವಿತಮಹಾತ ಮ ಅರಿಯಲು ಪೇಕ ಮಾನ್ ಮೊಡಿದ ಸಿೆರೇನನುನ ಕಾಣಲು 
ಪಡ ಿ ಹುಡುಗ ತ ೊೇರುವ ಕಾತರದಷ ಟೇ ಕಾತರವನುನ ಕಣಿಲಿ ಹ ೊತುಿ ಕುಳಿತ ಸಿೇನು.  
“ಎಲ ೈ, ಸಕಾಷರದಲಿದೊದ ಇನೊನ ಪಾಿಚಿೇನ ಕಾಲದವರೆಂತ  ಸೆಂಬಳ್ಕಾೆತುಕುಳಿತ ಪಾಿಣಿಯ, ಕ ೇಳ್. ಪೂವಷದಲ.ಿ... ಕ್ಷಮಿಸು... ಪಶ್ನಚಮದಲಿ ಸಿಾಸ್ಟ 
ಬಾಾೆಂಕಮಮ ಎೆಂಬ ಒಬು ಮಹಾನ್ ದ ೇವಿ ಇರುವಳ್ಳ. ಭಾರತಕ ೆ ಸಾಾತೆಂತಿಯ, ಅದನುನ ಆಳ್ಳವವರಿಗ  ಸ ಾೇಚಾಾಚಾರ, ಬೆಂದ ದಿನಗಳ್ಲ ಿಸಮೃದಧ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಗೆಂಗ -ಯಮುನ ಯರೆಂತ  ಹರಿದಳ್ಳ” 
“ಗೆಂಗ  ಎೆಂದರಷ ಟೇ ಸಾಕಲ,ಿ ಯಮುನ  ಏಕ ?” 
“ಗೆಂಗ  ಶುಭಿತ ಯ ಸೆಂಕ ೇತವ ೆಂದು ತ್ರಳಿ. ಹಾಗ  ಹರಿದುದು ವ ೈಟ್ ಮನಿ. ಯಮುನ ಯ ಬಣಿ ಕಪುು; ಹಾಗ  ಹರಿದುದು ಬಾಿಯಕ್ ಮನಿ ಉರುಫ್ ಕಪುುಹಣ. 
ಗೆಂಗ ಯನುನ ಎಲಿರೊ ಥಾಲಗಳ್ಲ ಿತುೆಂಬಿಕ ೊಳ್ಳಳತಾಿರ . ಅದು ಲ ಕೆಕುೆೆಂಟ್ು. ಯಮುನ ಯ ನಿೇರು ಎಲಿ ಕಾಲಕೊೆ ಬ ೇಕು; ಆದರ  ಹ ಸರು ಹ ೇಳ್ಳವುದಿಲಿ. 
ಕಪುುಹಣವ ೇ ಹಾಗ . ಸಭಾ ನಾಗರಿಕನ ಚ್ಪಲದೆಂತ  – ಒಳ್ಗ  ಇರುತದಿ , ಹ ೊರಗ  ವಾಕಿವಾಗುವುದಿಲ”ಿ  
“ಆಚಾಯಷರ , ವಿಷ್ಯಾೆಂತರವಾಯಿತು” 
“ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನ ಗುಣವಯಾಾ. ಮೆೇಯ್ನ್ ರ ೊೇಡಿನಲ ಿಟಾಿಫಕುೆ, ಹೆಂಪು, ಹಳ್ಳ ತಪ್ತುಸಿ ಅಡಿದಾರಿ, ಐ ಮಿೇನ್, ಕಾಿಸ್ಟ ರ ೊೇಡ್ ಹಡಿದೆಂತ , ಮಾತೊ 
ಪಥ ಮಿೇರಿತು. ಹಾೆಂ. ಆ ಸಿಾಸ್ಟ ಬಾಾೆಂಕಮಮಳ್ಳ ನಿಜಕೊೆ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ. ಬಳಿಬೆಂದ ಎಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನೊನ ಏಕಭಾವದಿೆಂದ ನ ೊೇಡುತಾಿ ಮಡಿಲಗ  
ಏರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವಳ್ಳ. ವಿಶಾದ ಲ ಿಡ ಯ ಕಪುುಲಕ್ಷ್ಮಿಗ  ಇದ ೇ ತವರುಮನ  ಎೆಂದು ತ್ರಳಿ.” 
“ಈ ಕಪುುಲಕ್ಷ್ಮಿಯನುನ ಒಲಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವುದು ಹ ೇಗ ?” 
“ತ ೊಗ ೊ ಈ ಸ ೊಿೇತಿವನುನ. ಇದನುನ ದಿನವೂ ನಾಲುೆ ಬಾರಿ ರಾಗಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿಕ ೊೇ” 
ಸಿೇನು ಕಾಗದ ಬಿಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿದ. ಮೆೇಲ  ದಪುಕ್ಷರಗಳ್ಲಿ ಶ್ನಿೇ ಕೃಷ್ಲಿಕ್ಷ್ಮಿೇ ಸ ೊಿೇತಿೆಂ ಎೆಂದು ಬರ ದಿತುಿ. ನೆಂತರ 

ಕಪುನರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ ದರ ಡಡಮಮ ನೀ ಗೌಪಯದ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ \\ 
ಪಬುು ಬಾರ ಗಳ ಣಿಯಯ ಸರೀರುತ್ ಕಟಿ್ನ ಮೆೀೆರ ಕಟ್ನು ಹರೀರುತ್ 
ಸವಜನ ಪಾಟಿಷ ಮಾಡುವ ವರೀಳರಗರ ಕಾಕಷನು ಚಿಮ್ಮಮದ ಶ್ಾಂಪರೀನಂಾಂರ...  
ಕಪುನರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ.... \\ 
ೆರಕಕವಿಲ್ಲದರ ರಾಶ್ಯ ಕರ ಟು್ ಾಂರಂಕಣ ಕರೈಯ ಹಿಡಿಯಲ್ು ಬಾರರ 
ಕಪುು ಮಾಕಷಾಂರ ಕಶ್ಮಲ್ೆರ ೀಚನರ ಸಂಕಟರಮಣನ ಪರಿಹರ ರಾಿಯ 
ಕಪುನರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ.... \\           
           ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ 

… 

 
ಶ್ೆೀಕಪುುಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ವೆತ್ಕಥಾನಕವು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶ್ನಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಿರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಾ. 

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕರೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಕನಕವೃರ್ಷ್ಯ ಕರರಯುತ್ ಬಾರರ ಷರೀಮಾಷಕರಷಟ್ ನ ಸಿದಿಧಿಯಯ ಾಂರ ೀರರ 
ದಿನ ಕರ ತ್ಪಿುಸಿ ವರೀಗದಿ ಬರಳರವ ಕುಟಿಲ್ ಮನುಜರ ಮೆಚಿಿನ ದರೀವಿ 
ಕಪುನರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ.... || 
ಸಿಕಕರು ಲ್ಂಚದ ಕಾಲ್ುವರ ಹರಿಸಿ ರರೈಡು ಸಾಕಾಮನು ಮ್ಮೀರುತ್ ಹಾರರ 
ಸಿವಸಸಕೌಂಟಲಿ ರಾಜಿಾಂರ ಭ ರ್ಷಾಂರ ಕಳಳಹಾದಿಯ ಬ್ರಂಕದ ರಾಿಯ 
ಕಪುನರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀ ಬಾರಮಮ... || 

ಎೆಂಬ ಗಿೇತ  ಇತುಿ.  
“ಕ ಲವು ಪದಗಳ್ಳ ಅಥಷವಾಗಲಲಿ ಗುರುಗಳ ...” 
“ಅನಥಷಕ ೆೆಂತದಯಾ ಅಥಷ? ಇರಲ, ಕ ೇಳ್ಳ” 
“ತ ೆಂಕಣ ಕ ೈ ಎೆಂದರ  ಏನು?” 
“ಈಗ ಬಾಿಯಕ್ ಮನಿ ಇರ ೊೇದು ಹ ಚಾಚಗಿ ಉತಿರಭಾರತದಲ ಿೇ. ಮೊದಿದನೆಂಥ ಮಗನ ಚಿನನದೆಂಥ ರಾಣಿಯೊಬುಳ್ಳ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪರಮ ಭಕ ಿ. ಅಲಿದ  ಮಿನಿ, 
ಮೆೈಕ ೊಿೇಮಿನಿ ದಾಸಿಯರಾದ ನಟ್ಟಯರು, ಅವರ ವೆಂದಿಮಾಗಧ್ರಾದ ನಟ್ರ ಲಿರೊ ಈಕ ಯ ಭಕಿವೃೆಂದದ ಮುಕುಟ್ಮಣಿಗಳ್ಳ. ದಕ್ಷ್ಮಣಭಾರತದಲಿ 
ತಾಯಿ ಎೆಂದ ೇ ಪಿಖಾಾತಳಾದವಳ್ಳ, ಕರುನಾಡಿನ ಕ ಲವು ಬಿಳಿಯ ಹುಲಗಳ್ಳ ತಕೆಮಟ್ಟಟಗ  ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧ್ನ  ಮಾಡಿದದರೊ, ಈ ತಾಯಿ ಇನೊನ 
ದಕ್ಷ್ಮಣಭಾರತದವರಿಗ  ಅಷ್ುಟ ಒಲದಿಲಿ. ತ ೆಂಕಣ ಎೆಂದರ  ದಕ್ಷ್ಮಣ. ದಕ್ಷಣದಲೊ ಿಆಕ ಯ ಸಾಮಾಿಜಾ ಸಾಾಪನ ಯಾಗಿ ನಿೇನೊ ಅದರ ಪಿಜ ಯಾಗು 
ಎನುನವುದ ೇ ಇದರ ಆಶಯ”  
“ಕಪುುಮಾಕ್ಲಷತ ?” 
“ಕೃಷ್ನಿ ಲ ಕೆ” 
“ಕೃಷ್ಲಿಕ್ಷ್ಮಿೇ ಎೆಂದರ ?” 
“ಸೆಂಸೆøತದಲಿ ಕೃಷ್ ಿಎೆಂದರ  ಕಪುು.” 
“ಕಶಮಲಲ ೊೇಚ್ನ ?” 
“ಎರಡು ಅಥಷ. ಸಮಮತವಲಿದ ಮಾಗಷದಲ ಿೇ ದೃಷಿಟ ಹಾಯಿಸುವುದರಿೆಂದ ಕಶಮಲ ಲ ೊೇಚ್ನ ; ದೃಷಿಟಯಲ ಿೇ ಅಕೌೆಂಟ್ ತಪ್ತುಸಬ ೇಕ ೆಂಬ ಹುನಾನರ 
ಕಾಣುವುದರಿೆಂದಲೊ ಕಶಮಲಲ ೊೇಚ್ನ ”  
“ಸೆಂಕಟ್ರಮಣ?” 
“ನಿೇನ ೇ. ಹ ೆಂಡತ್ರ ಕ ೇಳಿದದನುನ ಸೆಂಬಳ್ದಲ ಿಕ ೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಾವ ೇನಯಾ? ಮಾಕ ಷಟ್ಟೆಂಗ್ ನಲ ಿಮಾರಾ ುಡು ಮಾಡಿ, ಕ ಟ್ಟ ಸೆಂಪಾದನ  ಮಾಡುವುದ ೇ 
ಮಾಕ ಷಟ್ಟೆಂಗ್ ಸೊತಿವನಾನಗಿಸಿಕ ೊೇ. ತನೊಮಲಕ ಒಲದ ಬಾಿಯಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿನನ ಸೆಂಕಟ್ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಾ. ಆದದರಿೆಂದಲ ೇ ಸೆಂಕಟ್ರಮಣನ, ಅಥಾಷತ್ 
ಸೆಂಕಟ್ದಲಿರುವ ಗೆಂಡನ ಪರಿಹಾರಕ ೆ ಒದಗುವ ರಾಣಿ ಎೆಂದದುದ.”  
“ಈ ವಿತವನುನ ಮಾಡುವ ಪರಿ ಹ ೇಗ ?” 
“ಎಲಿವನೊನ ವಿಳ್ೆಂಬಕಾಲದಲಿ ಮಾಡು. ಕಲಯುಗದಲ hurry, ನಾಮವ ನ ನ ದರ  ಕುಲಕ ೊೇಟ್ಟಗಳ್ಳ ಉದಧರಿಸುವುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದಿಲಿವ ?” 
“ನನಗ  ತ್ರಳಿದಿರುವುದು ನ ೇರ ಅಥಷ; ನಿಮಮ ಅೆಂತರಾಥಷವ ೇನು ಗುರುವಯಷ?” 
“hurry, ಅಥಾಷತ್ ಆತುರದಲಿ ಇರುವವರು ಕ ೊಡುಗ ೈದ ೊರ ಗಳ್ಳ. ಬಸವನಹುಳ್ಳವನುನ ನಿನನ ಮನ  ದ ೇವರಾಗಿಸಿಕ ೊೇ. ಅದರಷ ಟೇ ಮೆಂದಗತ್ರಯಲಿ 
ನಿನನ ಕ ಲಸ ಸಾಗಲ. ಕ ಲಸ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದಷ್ೊಟ ಹ ಚ್ುಚ ಹಣ ಹರಿದುಬರುತಿದ . ಅನಗತಾವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ುಟ ನಿನನ ಭವಿಷ್ಾಕ ೆ ನಿೇನ ೇ 
ಸೆಂಚ್ಕಾರ ತೆಂದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಡ. ಬುದಿಧಯಿಲಿದವರು, ಧ ೈಯಷವಿಲಿದವರಿೆಂದ ಹಣ ಪಡ ದು ನಾಮ ಹಾಕು. ಇದ ೇ ಈ ವಿತದ ಮೊಲಮೆಂತಿ.” 
“ಈ ಮೆಂತಿವನುನ ಯಾರು ಆಚ್ರಿಸಬಹುದು?” 
“ಅಧಿಕಾರದಲಿ ಕ ೈ ಮೆೇಲ , ಟ ೇಬಲಿನ ಮಟ್ಟದಲಿ ಕ ೈ ಕ ಳ್ಗ  ಇರುವ ಎಲಿರೊ ಈ ವಿತವನುನ ಆಚ್ರಿಸಬಹುದು.” 
“ಈ ವಿತ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಷಿದಧವಾದುದು ಏನಾದರೊ ಇದ ಯ?” 
“ಹಾೆಂ. ಈ ದ ೇವಿಗ  ಸಿಸಿಕಾಾಮರ  ಎೆಂದರ  ಮೆೈಲಗ . ಅದು ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ ಈ ವಿತ ವಜಿಯ. ಇೆಂದಿನಿೆಂದಲ ೇ ಈ ವಿತ ಆರೆಂಭಸು. ಗುರುದಕ್ಷ್ಮಣ  
ಎೆಂದು ಐದು ಸಾವಿರವನುನ ರಸಿೇದಿ ಕ ೇಳ್ದ  ನಗದು ರೊಪದಲ ಿತೆಂದಿಡು”  
ಸಿೇನು ಅೆಂತ ಯೇ ಮಾಡಿದ. ಅೆಂದಿನ ಬಾಡಿಗ ಮನ ಯಿೆಂದ ಇೆಂದಿನ ಮಲಟಸ ೊಟೇರಿ ಬೆಂಗಲ ಗ  ಬರಲು ಈ ವಿತದ ಮಹಮೆಯೇ ಕಾರಣ.  
ತಡವ ೇಕ ... ನಿೇವೂ ಆರೆಂಭಸಿ...  
ಭಜ ಬಾಿಯಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿೆಂ; ಭಜ ಟಾಾಕ್ಸ್ಟ ರಹತಾೆಂ..........  
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'ದ ೇಹವಿದು ನಿೇನಿರುವ ಗುಡಿಯೆಂದು ತ್ರಳಿದು  
ಗುಡಿಸುವ ನು ದಿನ ದಿನವು ಹ ೇ ದ ೇವ ದ ೇವ' 

 

ಈ ಮೆೇಲನ  ಸಾಲುಗಳ್ಳ  ಶ್ನಿೇ ಕುವ ೆಂಪುರವರ  ಒೆಂದು  ಕವಿತ ಯಿೆಂದ ಆಯದದುದ. ದ ೇಹವ ೆಂಬುದು  
ದ ೇವಸಾಾನ. ಆ  ದ ೇವಸಾಾನದಲರಿುವವನು ದ ೇವನು ಅಥವಾ  ಆತಮನು. ನಮಮ  ಈ  ದ ೇಹವ ೆಂಬ  
ದ ೇವಸಾಾನವನುನ  ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡಬ ೇಕು. ರಾಜಸಿಕ  ಆಹಾರಗಳಿೆಂದ, ರಾಜಸಿಕ  ತಾಮಸಿಕ ಪಾನಿಯಗಳಿೆಂದ  
ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯಿೆಂದ ನಮಮ ಈ ದ ೇವಸಾಾನ  ಕ ಡುತಿದ . ಕ ೊಿೇಧ್, ದ ಾೇಷ್, ಲ ೊೇಭ 
ಮೊದಲಾದವುಗಳಿೆಂದ ನಿದಾಿ ಆಲಸಾ ಪಿಮಾದ ಇವುಗಳಿೆಂದ ಈ ದ ೇವಾಲಯಕ ೆ ಧ್ಕ ೆ ಉೆಂಟಾಗುತಿದ . ದ ಾೇಷ್ 
ಅಸೊಯ ಮತು ಿಲ ೊೇಭದಿೆಂದ  ಉೆಂಟಾದ  ಕ ೊೇಪ  ದ ೇವಾಲಯನುನ  ಅಲುಗಾಡಿಸುತಿದ .  
 

ಮನ ಯನುನ  ಹ ೇಗ   ದಿನವೂ  ಗುಡಿಸುತ ಿೇವ ಯೊೇ  ಹಾಗ ಯೇ ನಮಮ ದ ೇಹದ ದ ೇವಸಾಾನವನುನ 
ಅಧಾಾತಮ, ಆತಮವಿಶ್ಾಾಸ  ಮತು ಿ ಸುಸೆಂಸಾೆರದ ಪರಕ ಯಿೆಂದ ನಮಮಲ ಿ ಉೆಂಟಾದ  ಅಸಹನಿೇಯ 
ವತಷನ ಗಳ್ನುನ  ದಿನವೂ  ಗುಡಿಸಬ ೇಕು. ದ ೇಹವ ೆಂಬ ಈ  ಅಸಿಿಪೆಂಜರ ನಿಜವಾದ ಹಸಿಿನಾಪುರ. ನಮಮ  
ಅಜ್ಞಾನವ ೇ ಈ  ನಗರದ ಕುರುಡು ದ ೊರ  ದೃತರಾಷ್ರ ಎನುನತಾಿರ   ಶ್ನಿೇ ಜ.ಪ್ತ.ರಾಜ ರತನೆಂ ರವರು.  
 

ಈ  ದ ೇಹದ ಅಸಿಿನಾಪುರದಲ ಿನಮಮ ಸುಜ್ಞಾನವ ೇ ಧ್ಮಷ ರಾಜನಾದ ಯುಧಿಷಿಠರ. ನಮಮ ದ ೇಹ ಒೆಂದು 
ರಥ ಕೊಡ. ಈ  ದ ೇಹವ ೆಂಬ ರಥ ಸನಾಮಗಷದಲ ಿನಡ ಯುವೆಂತಾಗಲ. ಸಕಲ ಕುಲ ಸೆಂಪನನ ಶ್ನಿೇ ಕೃಷ್ಿ ನಮಮ 
ದ ೇಹದ ರಥದ  ಸಾರರ್ಥಯಾಗಲ. ಇಹಲ ೊೇಕದ ಕುರುಕ್ಷ ೇತಿದಲಿ ಜಯಾಪಜಯಗಳ್ಳ ಸಹಜ.  
 

ಶ್ನಿೇಮತ್ ಭಗವತ್ ಗಿೇತ ಯಲಿನ 'ಸುಖ ದುಃಖ ಸಮಾ ಕೃತಾಾ ಲಾಭ  ಲಾಭೌ ಜಯ ಜಯೌ' ಶ್ ್ ಿೇಕದೆಂತ  ಸುಖ  ಮತುಿ ದುಃಖವನುನ 
ಸಮವಾಗಿ  ಸಿಾೇಕರಿಸುವ ಮನ ೊೇಸಿಯಷವನುನ  ಯೊೇಗ, ಪೂಜ , ದಾನ ಮತು ಿ ಧ್ಮಷಗಳಿೆಂದ ಪಡ ಯಲು ಪಿಯತ್ರನಸುವ. ಶ್ನಿೇ  ಪುರೆಂದರ 
ದಾಸರು ಹ ೇಳಿದೆಂತ  'ರಾಮ ನಾಮ  ಪಾಯಸಕ ೆ ಶ್ನಿೇ ಕೃಷ್ಿ ನಾಮಸಕೆರ ' ಯನುನ ಬ ರ ಸಿ ನಮಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲಿ ಸವಿಯುವ.  
 

'ರಕ್ಷೆಂತ್ರ ಪುಣಾಾನಿ ಪುರಾ ಕೃತಾನಿ'  

 

ಇದು ಶ್ ಿೇಷ್ಠ ಸೆಂಸೃತ  ಕವಿ ಬತುಿಷಹರಿ ಹ ೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ್ಳ. ಹೆಂದ  ಮಾಡಿದ ಪುಣಾಗಳ್ಳ ನಮಮನುನ ಕಾಪಾಡುತಿವ  ಎೆಂಬುದು ಈ  
ವಾಕಾದ  ಅಥಷ. ಹೆಂದೊ ಧ್ಮಷವನುನ ನೆಂಬಿದವನು ಪುನಜಷನಮದಲಿ ನೆಂಬಿಕ ಯನುನ ಹ ೊೆಂದಿರುತಾಿನ . ಈ  ಜನಮದಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣಾ 
ಕಮಷಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ. ಈ ಪುಣಾಕಮಷಗಳ್  ಫಲಗಳ್ಳ  ನಮಮ ಮುೆಂದಿನ ಜನಮದಲ ಿಕಾಪಾಡಬಹುದು.  

 

ನಮಮ ದ ೇಹ  ಐದು ಇೆಂದಿಿಯಗಳ್ ಕುದುರ ಯ ರಥ. 'ವಿಷ್ಯಾನ್ ತ ೇಷ್ು ಗ ೊೇಚ್ರಾನ್'. ನಮಮಲಿರುವ ಈ ಐದು ಇೆಂದಿಿಯ ಕುದುರ ಗಳ್ಳ  
ತಮಗ   ಬ ೇಕಾದ ಕಡ  ಓಡಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತಿವ . ಇದನುನ ಸುಸೆಂಗತ್ರಗಳಿೆಂದ ಶಕ್ಲಿಯನುನ ಸೆಂಪಾದಿಸಿ ಈ  ಐದು ಕುದುರ ಗಳ್ನುನ ನಮಮ 
ಹಡಿತದಲ ಿಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ನಮಮ ದ ೈನೆಂದಿಕ ಜೇವನದಲಿನ ನಮಮ  ದ ೇಹದ ರಥವನುನ ನಡ ಸುವ.  

 

'ಸವ ೇಷ  ಜನಾಃ ಸುಖ್ಯನ ೊೇ ಭವೆಂತು' ಎೆಂಬುದು ನಮಮ ದ ೇಹವ ೆಂಬ ದ ೇವಸಾಾನದ ಸುಮೆಂತಿವಾಗಲ.  
ಸಕಲರಿಗೊ  ಮೆಂಗಳ್ವಾಗಲ.    

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

 ಬಾಲಗ್ 

ೆರ ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ೆದ 
ಕರಳಗ್ರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ೆ ಮೊಗುಾ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಷನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

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/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಮರದಿೆಂದ ಮರಕ ೆಹಾರುತಾಿ ಬಾವುಲಯೊೆಂದು ನ ಲಕ ೆ ಬಿದಿದತು.ಹಸಿದ 

ಬ ಕ ೊೆೆಂದು ಹತ್ರಿರದಲ ಿೇ ಅವಿತು ಕುಳಿತ್ರತುಿ.ನ ಲಕ ೆ ಬಿದದ ಬಾವುಲಯನುನ ಕೆಂಡಿತು. 

ಬ ಕುೆ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೆೇಲ ರಗಿತು,ಭಯಗ ೊೆಂಡ ಬಾವುಲ "ನನನನುನ ಕ ೊಲಿಬ ೇಡ" 

ಎೆಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿತು.ಆಗ ಬ ಕುೆ"ಪಕ್ಷ್ಮಗಳ್ಳ ನಮಮ ಆಜನಮ ಶತುಿಗಳ್ಳ ಅವನುನ 

ನಾವ ೆಂದೊ ಜೇವಸಹತ ಬಿಡ ವು"ಎೆಂದಿತು.ತಕ್ಷಣ ಬಾವುಲ "ನಾವು ಇಲಗಳ್ ಜಾತ್ರಗ  

ಸ ೇರಿದವರು, ಪಕ್ಷ್ಮಯಲಿ" ಎೆಂದಿತು.ಬ ಕುೆ ಬಾವುಲಯನುನ ಕ ೊಲಿದ  ಹಾಗ ೇ 

ಬಿಟ್ಟಟತು.ಸಾಲು ದಿನಗಳ್ ಬಳಿಕ ಮತ ೊಿಮೆಮ ಆ ಬಾವುಲ ಹಾರಾಡುತ್ರಿರಲು ನ ಲಕ ೆ 

ಬಿದಿದತು ಆದರ  ಈ ಬಾರಿ ಬ ೇರ ೊೆಂದು ಬ ಕುೆ ಅದನುನ ಹಡಿಯಿತು. 

ಬಾವುಲ ಮತಿದ ೇ ರಿೇತ್ರ ಪಾಿಣಭಕ್ಷ  ಬ ೇಡಿತು.ಬ ಕುೆ ತಾನು ಇಲಗಳ್ನುನ ಮಾತಿ ತ್ರನುನವುದು ಎೆಂದಿತು. ಕೊಡಲ ೇ ಬಾವುಲ ಆದರ  

ನಾನು ಇಲಯಲಿ..... ನಾನು ಪಕ್ಷ್ಮ ಜಾತ್ರಗ  ಸ ೇರಿದವ" ಎೆಂದಿತು.ಅದನುನ ನೆಂಬಿದ ಬ ಕುೆ ಬಾವುಲಯನುನ ಕ ೊಲಿದ ೇ ಹಾಗ ೇ ಬಿಟ್ಟಟತು. 

ಸಮಯಕ ೆ ತಕೆ ಉತಿರ ಪಾಿಣವನುನ ಉಳಿಸಿತು    

 

 

ಒಗಟು 

 

೧. ಸುತ್ುಮುತ್ು ಕಪುು ಗರಿಕರ , ನಡುವರಯಂದು ಕಪುು  ಕುಡಿಕರ 

೨. ಸಾಸಿವರ ಗಾತ್ೆದ ಕಲ್ುಲ ಬ್ರದದರರ , ಸಾವಿರ ರ ಪಾಯಿನ ಾಂರ ೀಟ ಹಾಳು 

ಉತ್ುರಕರಕ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನರ ೀಡಿ  

ಬರಕುಕ ಬಾವಲಿ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬರೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ೆಗಳು 

 ತ ೊಗರಿ ಬ ೇಳ  ಅಧ್ಷ ಕ್ಲಲ ೊೇ , ಕಡಲ  ಬ ೇಳ  ನೊರು ಗಾಿೆಂ  
 ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್  
 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹತು,ಿ ಶುೆಂಟ್ಟ ಗ ೊೇಲ ಗಾತಿ  
 ಕ ೊತಿೆಂಬರಿ ಒೆಂದು ಕೆಂತ , ಐದು ಎಳ್ಸು ಕರಿಬ ೇವು  
 ಜೇರಿಗ  ಒೆಂದು ಚ್ಮಚ್  
 ಉಪುು ಒೆಂದೊವರ  ಚ್ಮಚ್ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬ ೇಳ ಗಳ್ನುನ ತ ೊಳ ದು ನಾಲುೆ ಘೆಂಟ  ನ ನ ಸಿ ನೆಂತರ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ  
 ರುಬಿುದ ಹಟ್ಟಟಗ  ತ ೆಂಗಿನತುರಿ,ಶುೆಂಟ್ಟ,ಹ.ಮೆ.ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲ ಮತ ಿರುಬಿು  
 ಹ ಚಿಚದ ಕ ೊತಿೆಂಬರಿ,ಕರಿಬ ೇವು,ಜೇರಿಗ ,ಉಪುು ಸ ೇರಿಸಿ  
 ಕ ೈ ಹಡಿಯಲ ಿಉೆಂಡ  ಮಾಡಿ ಇಡಿಿಯೆಂತ  ಹತುಿ/ಹದಿನ ೈದು ನಿಮಿಷ್ ಹಬ ಯಲ ಿಬ ೇಯಿಸಿ  
 ಬ ೆಂದ ಉೆಂಡ ಗ  ಬಿಸಿಯಲ ಿೇ ತುಪು ಸವರಿ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ ನಿೇವೂ ತ್ರನಿನ 

 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರರಸಿಪಿುಗಳಿಗರ www.sugamakannada.com ಗರ ಭರೀಟಿಕರ ಡಿ. 
 

 

 

 

 

ರರ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕರ  

ಡಿುೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಸೆಂಟಾ ತನನ ಗ ಳ್ತ್ರಗ  ಪತಿ 
ಬರ ಯುತ್ರಿದದ, ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿದ ಬೆಂಟಾ ಕ ೇಳಿದ 
"ಏನ ೊೇ ಲ ಟ್ರ್ ಖಾಲ ಇದ ,ಯಾಕ  ಏನೊ 
ಬರ ದಿಲಾ?ಿ"  

ಅದಕ ೆ ಸೆಂಟಾ ಹ ೇಳಿದ " ಈ ನಡುವ  

ನಾವು ಮಾತಾಡ ೊೇದು ನಿಲಿಸಿದ ದೇವ " 

ಒಗಟು  – ಉತ್ುರ 

೧. ಕಣುಣ ಗುಡರಡ ೨. ಕಣುಣ 

 

೧. ಭಾರತ್ರೇಯ ದ ೇಗುಲಗಳ್ ಶ್ನಲುಕಲ ಯ ತ ೊಟ್ಟಟಲು ಎೆಂದು 
ಕರ ಯಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಪಿಸಿದಧ ಪಿವಾಸಿೇ ತಾಣ ಯಾವುದು? ಇದು 

ಯಾವ ರಾಜವೆಂಶದ ಕ ೊಡುಗ ? ಇದರ ಸಮಿೇಪದ ಮತ ಿರಡು 
ಶ್ನಲುಕಲ ಯ ಬಿೇಡಿನ ಸಾಳ್ಗಳ್ನುನ ಹ ಸರಿಸಿ.  

 
೨. ಕನಾಷಟ್ಕದ ಅತಾೆಂತ ದ ೊಡಿ ದ ೇವಾಲಯ ಯಾವುದು? ಇದು 

ಯಾರ ಕಾಲದಲಿ ನಿಮಿಷತವಾಗಿದ ? 
ಸರಿ ಉತಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೩ ನ ೊೇಡಿ  

 

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ುರ್ು್ ಹಾಸಯಕರಕ ಭರೀಟಿ  ಕರ ಡಿ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

 

ಮೆರನಾಡಿನ  ಮಳರಗಾಲ್ದ  
ಮ್ಮಸುಕಾಡುವ ಮುಗ್ಲ್ು 

ಮನದಲಿಲನ ಮೊರರಯೆಲ್ಲವು  
ಹುಸಿಯಾಗುವ ದಿಗ್ಲ್ು 

 

ಧರ ೀ ಎನುನತ್ ಕ ಗುತ್ುೆರ 
 ಸುರಿಯುತುದರ ಮಳರಯು 

ಹಾ ಎನುನತ್ ಬ್ರೀಗುತ್ುೆರ  
ಹರಿಯುತುಹ ಹರ ಳರಯು 

 

ಮನರ ಮಾಡಿನ ಮೆತ್ು ಮೆಾಂರುಯ  
ತಳಿ ಬಣಣದ ಹಾಸು 

ಬಗಲ್ಲಿಲಯೆ ಬ್ರಗ್ ಹಿಡಿದಿಹ  

ಹಠ ಮಾಡುವ ಕ ಸು 

ಬಾ ಎಂದರು ಬರೆಾಗದ  
ಮಣಾಣಗ್ಹ ಗರಣರಯ  

ಅಣಕಾಡಿದರ ಕರಿಮಿಯ ಸರ  
ಕರಂಪಿಲ್ಲದ ಹಣರಯ 

 

ಹಳರ ನರನಪನು ಮೆರರಸುತುಹ  
ಬ್ರಳಿ ಗರ ೀಡರಯ ಚಿತ್ೆ 

ಅವ ಬರರದಿಹ ಒಳ ಹಾಡಿನ  
ಕರೈ ಬರಹದ ಪತ್ೆ   
 

ಕರನರನಯಮೆೀಲ್ ಜಾರುತುದರ  
ಮಡುಗಟಿ್ದ ನೀರು  

ಕಮರಿಾಂರ ಈ ಬಾಳಿನ ಮರ? 

 ಅಲ್ುಗಾಡಿಾಂರ ಬರೀರು 
 

ನಾಳರಗರ ಇನರನೀನದರ?  ಬರಿ ನೀರಸ ಬದುಕು 
ಹಾಳರಯ ಮೆೀಲ್ ಬರರಯಲ್ು ಹರ ಸಪದಗಳ ಬರದಕು 

 

-ಮಾಲ್ು, ಅಡಿೆರೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4


  

 ಪುಟ - 11 

 

  

ನಿಮಮ ಉತಿರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಆಗಸ್್ ೩೧ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡರಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) ಜುೆರೈ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತಿರಿಸಿದವರು 
 ಶ್ುಭಶ್ೆೀ, ಸಿಡಿನ 

 ಬ್ರ.ಆರ್.ವತ್ಸಲ್ ದಾವರಕನಾಥ್, ಕರ.ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಪುರ್ುವಲಿಲ ಚಂದೆಶ್ರೀಖರ್, ಬರಂಗಳೂರು 

 ರಾಘವರೀಂದೆ ಮ ತಷ, ಬರಂಗಳೂರು 

 ಸುಮ ಅಶ್ರ ೀಕ್, ಸಿಡಿನ 

 ಪುಷಾು ಜಗದಿೀಶ್, ಸಿಡಿನ 
 

 

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ಳ ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಜುೆರೈ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ುರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ 
ಉತಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ಳ, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ಳ, 
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ಳ. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಾವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಾಕ ೆ ಅಥಷಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತಿರ ಹುಡುಕ್ಲ 
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ಮೆೈಸೊರಿನಿೆಂದ, ವಿದ ೇಶದಲಿದದ  ಮಗನ  ಮನ ಗ  ಬೆಂದ   ರಾಯರು, ಅಲ ಿೇ  ಸುತ ಿ ಮುತಿ  ಇದದ  ಕ ಲವು ಇೆಂಡಿಯನ್ಿ  ಗಳ್  
ಪರಿಚ್ಯ  ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು  ಬ ಳ್ಗಿನ ಹ ೊತು ಿ ಕಾಲ ಕಳ ಯಲು, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಭ ಟ್ಟಟಯಾಗುತ್ರಿದದರು.  ಬ ಳ್ಗ ಾ ಮತುಿ ಸೆಂಜ  
ವಾಕ್ಲೆಂಗು ಮತುಿ  ಟಾಕ್ಲೆಂಗು  ಗ ಳ ಯ  ಜ ೊೇಸ ಫ್  ಯಾಕ ೊೇ  ಮೊರು   ನಾಲುೆ ದಿನದಿೆಂದ ಕಾಣಲಲಿ.  ಮೆಸ ೇರ್ಜ ಕಳಿಸಿದರು, ನಿರುತಿರ.  
ಫೇನ್ ಮಾಡಿದರು, ಎತಿಲಲಿ.  ರಾಯರಿಗ  ಸಾಲು  ಗಾಭರಿಯೇ  ಆಯಿತು.  ಜ ೊೇಸ ಫ್ ವಯಸುಿ  ಕೊಡ ಎಪುತಿರ ಮೆೇಲ  ಇರಬ ೇಕು . 
ಆರ ೊೇಗಾಕ ೆ ಏನಾಯಿತ ೊೇ ಏನ ೊೇ  ಎೆಂದು   ಮನ ಗ ೇ    ಹ ೊೇಗಿ  ನ ೊೇಡ ೊೇಣ  ಎೆಂದು  ಯೊೇಚ್ನ  ಮಾಡಿ, ಮರುದಿನ  ಮಗ ಸ ೊಸ    
ಕ ಲಸಕ ೆ  ಹ ೊರಟ್  ಬಳಿಕ,  ತಾವು ರ ಡಿ  ಆಗಿ  ಜ ೊೇಸ ಫ್ ಮನ   ಕದ  ಬಡಿದ ೇ  ಬಿಟ್ಟರು. ಬ ಲ್ ಒತ್ರಿ,  ಕ ೊೆಂಚ್ ಸಮಯ ಹ ೊರಗಡ  ನಿೆಂತು  
ಕಾಯುವಾಗ, ರಾಯರ  ಹೃದಯವೂ ಕೊಡ  ಕಾಲೆಂಗ್ ಬ ಲನಷ ಟೇ   ಜ ೊೇರಾಗಿ  ಸದುದ  ಮಾಡುತ್ರತು.ಿ  

 

ಐದು ಹತು ಿನಿಮಿಷ್ ಕಾದ ಮೆೇಲ ,  ನಿಧಾನವಾಗಿ  ಬಾಗಿಲು ತ ರ ಯಿತು.  ರಾಯರಿಗ ೊೇ ತವಕ.  ಆಚ   ಬೆಂದ ಗ ಳ ಯ   ಜ ೊೇಸ ಫ್  
ಕೆಂಡು, ರಾಯರಿಗ  ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳಲಾಗದ  ಸೆಂತ ೊೇಷ್.  ಆನೆಂದದಲಿ ಗ ಳ ಯನನುನ  ಅಪ್ತು,  ಅಬಾು  ಸಧ್ಾ  ಅೆಂತ  ನಿಟ್ುಟಸಿರುಟ್ಟರು.  

ಆಶಚಯಷವಾಗಿ  ಜ ೊೇಸ ಫ್,  ಏನು  ರಾಯರು  ಮನ   ಕಡ   ಅೆಂತ  ಕ ೇಳಿದ ಿ,  ಅಬಾು  ನಿಮಮನನ  ಯಾವಾಗ  ನ ೊೇಡುತ್ರಿೇನ ೊೇ  
ಅನಿನಸಿತುಿ ..  ಯಾಕ ೊೇ  ನಿೇವು  ಮೊರು  ನಾಲಕುೆ  ದಿನ  ಆಚ   ಕಾಣಿಸಲಲಿ,  ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕ ೊೆಂಡು  ಹ ೊೇಗ ೊೇಣವ ೆಂದು  ಬೆಂದ .  

 

ಜ ೊೇಸ ಫ್ ಆಗ,  ರಾಯರಿಗ    ಬನಿನ  ಬನಿನ   ಒಳ್ಗ  ಕೊತು  ಮಾತಾನಡ ೊೇಣ.  ಎಲಾಿ  ನಿಧಾನವಾಗಿ  ಹ ೇಳಿಿೇನಿ.   ನನನ ಮಗಳ್ಳ  
ಹ ೊಸ  ಮನ   ಕಟ್ಟಟಸಿರುವ   ವಿಚಾರ  ಹ ೇಳಿದನಲ.ಿ  ಅದಕ ೆ  ಬ ೇಕಾದ  ಫನಿಷಚ್ಗಷಳ್ನುನ  ಕ ೊೆಂಡು  ತೆಂದಿದ ದೇವ ..  ಈ ಕ ಲಸದ ಮೆೇಲ  ಸಾಲು  
ಬಿಜ ಅಷ ಟೇ.   ರಾಯರಿಗ   ಕೊಡ ತಮಮ  ಮನ  ನ ನಪಾಯಿತು .  ಮಗಳ್ಳ  ಅಳಿಯ  ಕ ೊೆಂಡು  ತೆಂದ  ಕೆಂಪೂಾಟ್ರ್  ಟ ೇಬಲ್  ಜ ೊೇಡಿಸಲು  
ಹರ  ಸಾಹಸ   ಮಾಡುತ್ರಿದಾದರ .  ಅೆಂಗಡಿಯವರು ಹಲಗ ಗಳ್ನುನ , ಅದಕ ೆ ಬ ೇಕಾದ  ಬ ೊೇಲುಟ ನಟ್ುಟಗಳ್ಳ, ಚಿತಿ ,  ವಿಧಾನ ಕೊಲೆಂಕಷ್ವಾಗಿ  
ಪ್ತಿೆಂಟ್  ಮಾಡಿ  ಕ ೊಟ್ುಟ ಬಿಡುತಾಿರ .  ಮನ ಗ   ತೆಂಡ  ಹ ೊಸ  ಟ ೇಬಲ್ ,  ಟ ೇಬಲ್  ಆಗಿ   ಉಪಯೊೇಗಕ ೆ ಬರಬ ೇಕಾದರ   ಗೆಂಟ  ಗಟ್ಟಲ   
ನಾವ ೇ  puzzle   ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗ   ಬಿಡಿಸಬ ೇಕು.  ಅದಕ ೆ  ಈ  ದ ೇಶದಲ ಿ DIY ಅೆಂತ  ಕರಿೇತಾರ   ಅಲ ಾೇ  ಜ ೊೇಸ ಫ್  ಎೆಂದು  ರಾಯರು  
ಕ ೇಳಿದರು.  

ಜ ೊೇಸ ಫ್  ಹೌದು  ರಾಯರ ೇ,  ಇಲಿ  ಕ ಲಸಕ ೆ  ಜನ ಬರ ೊೇದು    ಕಡಿಮೆ.    ನಮಮ ನಮಮ   ಕ ಲಸ ನಾವ ೇ  ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಳತ್ರಿೇವಿ.  
ಮನ  ಕ ಲಸ, ತ ೊೇಟ್ದ ಕ ಲಸ , ನಲಿ  ರಿಪ ೇರಿ  ಕೊಡ  ಕಲತ್ರರಬ ೇಕು. ಕ ಲಸದ  ಸಹಾಯಕ ೆ ಜನ  ಬ ೇಕು ಅೆಂದ ಿ  ಒೆಂದಕ ೆ  ಎರಡಷ್ುಟ  ದುಡುಿ 
ಕ ೊಟ್ುಟ  ಪಡಿೇಬ ೇಕು.  ಅದಕ ೆ  ನಾವ ೇ  ಎಲಿ   ರೌೆಂಡರ್ ಆಗಿ  ಬಿಟ್ಟರ  ಒಳ ಳೇದು  ನ ೊೇಡಿ.  

ರಾಯರಿಗ   ತಮಮ  ದ ೇಶದಲ,ಿ ಕಾಲಗ ೊೆಂದು, ಕ ೈಗ ೊೆಂದು  ಸಹಾಯಕರನುನ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು  ಸ ೊೇಮಾರಿಯಾಗಿ  ಕಾಲ  
ಕಳ ಯುವವರ   ನ ನಪು  ಬೆಂತು.  ಇಲ ಿ  ಕ ಸದವರಿಗ  ಸಿಗುವ  ಮಯಾಷದ    ಕೊಡ  ಬಹು  ದ ೊಡದಿು.  ಅದು  ನಮಮ  ದ ೇಶದಲಿ  
ಕ ೊರತ ಯಾಗಿ ಕಾಡುತ ಿ  ಎೆಂದು  ರಾಯರು  ತಮಮ  ಅಸಮಾಧಾನ  ತ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡರು.  

 

ಅದು ಸರಿ  ಜ ೊೇಸ ಫ್   ನಿೇವ ೇಕ  ಮನ ಯಲಿಯೇ  ಇದಿದೇರಿ,  ಅೆಂತ  DIY  ಪಾಿಜ ಕ್ಟ  ಏನಪಾು  ಎೆಂದು  ಕುತೊಹಲ ವಾಕ ಿಪಡಿಸಿದರು  
ರಾಯರು.  ಹ ೊಸ  costco  ಸೊಪರ್  ಮಾಕ ಷಟ್ ಇಲ ಿ ನಮಮ  ಮನ    ಹತ್ರಿರ   ಓಪನ್  ಆಗಿದುದ ಗ ೊತುಿ  ತಾನ ೇ?  ಅಲಿ   ಪ್ತನ್ ನಿೆಂದ  
ಹಡಿದು ಪ ಿೇನ್ ತನಕ  ಮಾರ ೊೇ  ವಿಷ್ಯ  ಜಗಜಾಾಹರ ಅಲ ಾೇ.    ಹೇಗ  ಹ ೊೇದ  ವಾರ   ಶ್ಾಪ್ತೆಂಗ್  ಹ ೊೇದಾಗ ಹ ೊಸ  ವಸುವಿೊೆಂದ್  ಕಣಿಿಗ   
ಬಿಟ್ುಟ ರಾಯರ ೇ.  ಅದು   ನನಗ  ಕ ೊನ ಗಾಲ ಕ ೆ ಬ ೇಕಾಗುತ  ಿ ಎೆಂದು   ನಾನ ೇ ಖುದಾಧಗಿ   ಕ ೊೆಂಡು  ತೆಂದಿದ ದೇನ .  ಅದರ  ಜ ೊೇಡಿಸ ೊೇ  
ಕ ಲಸ  ಭರದಿೆಂದ  ನಡಿೇತ್ರದ .   

 

ರಾಯರಿಗ    ಏನಿಿೇ ಜ ೊೇಸ ಫ್  ಎಷ್ುಟ  ಸಸ ುನ್ಿ  ಮಾಡಾಿ  ಇದಿದೇರಾ.  ಬ ೇಗ  ಹ ೇಳಿ  ಏನೆಂಥ  ಪಾಿಡಕ್ಟ  ನಿಮಮನುನ  ಅಷ್ುಟ  
ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ  ಮನ ಯಲ ಿ ಬೆಂದಿಯಾಗಿಸಿದ  ?  ಜ ೊೇಸ ಫ್  ತಮಮ  ನ ಲಮಾಳಿಗ ಯಲದಿದ  ವಕ್ಷ ಶ್ಾಪ್ಟ ಗ   ಕರ ದ ೊಯದರು  ರಾಯರನುನ.  ಅಲಿ  
ಕೆಂಡ  ದೃಶಾ   ರಾಯರನುನ ಮೊಕನನಾನಗಿಸಿತು.  

 

ಜ ೊೇಸ ಫ್   ಸೊಪರ್ ಮಾಕ ಷಟ್ ನಿೆಂದ " Coffin'   ತೆಂದು, ಜ ೊೇಡಿಸುತ್ರಿದದರು.  ಸಾವಿನ  ತಯಾರಿ  ಕೊಡ  ಉತಾಿಹದಿೆಂದ 
ಮಾಡುತ್ರದದ  ಜ ೊೇಸ ಫ್ ಮೆೇಲ  ನನನ  ಗೌರವ  ಹ ಚಿಚತು.  

ಅನುಭವ ಡಿ  ಐ   ವರೈ ಲ ೇಖಕರು:  
ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  

 



  

 ಪುಟ - 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ಸಂಚಿಕರಯನುನ ನಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸರರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ಾಂಾಯಮಗರ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ಷನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗರೀಂದೆ ಅನಂತ್ಮ ತಷ 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ಳ. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲಿಗಳ್ಳ 
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ಳ ಸುಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖ್ಯಸಿರದಿದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಅೆಂತಜಾಷಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಷಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ರಾಕರಟ್ ಸರೈನ್ಸ ! 

ಬರೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ೆ 
 ಉದದಕ ೆ ಊದಬಹುದಾದ ಬಲೊನ್ 

 ೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದದದಷ್ುಟ ಟ ಾೈನ್ ದಾರ 

 ಒೆಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಾರ 
 ಅೆಂಟ್ಟಸಲು ಸ ಲ ೊಿೇಟ ೇಪ್ಟ 

 

ವಿಧಾನ  
 ದಾರವನುನ ಸಾರ ಒಳ್ಗ  ತೊರಿಸಿ ಎರಡು ಚ ೇರ್ ಗಳ್ ನಡುವ  ದಾರವನುನ ಕಟ್ಟಟ 
 ಬಲೊನ್ ಅನುನ ಸಾಕಷ್ುಟ ಊದಿ ಗಾಳಿ ಹ ೊೇಗದೆಂತ  ಅದರ ತುದಿ ಹಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಸ ಲ ೊಿೇ ಟ ೇಪ್ಟ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಚಿತಿದಲಿ 

ತ ೊೇರಿಸಿದೆಂತ  ಸಾರ ಗ  ಅೆಂಟ್ಟಸಬ ೇಕು 
 ಬಲೊನ್ ತುದಿ ಬಿಡುತ್ರದಿದೆಂತ  ರಭಸವಾಗಿ ಬಲೊನ್ ಮುೆಂದ  ಚ್ಲಸುತಿದ  
 

ಏನಾಗುತುದರ 
ಗಾಳಿಯು ಬಲೊನ್ ಒಳ್ಗ  ಒತಿಡದಿೆಂದ ಇರುತಿದ . ಬಲೊನ್ ತುದಿಯನುನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಡಿೇ ಗಾಳಿ ಒಮೆಮಗ  ಹ ೊರಬರಲು 
ಪಿಯತ್ರನಸಿ ಮುೆಂಚ್ಲನ ಯನುನ ಸೃಷಿಟಸುತಿದ . ವಿಭನನ ಗಾತಿದ ಮತುಿ ಆಕಾರಗಳ್ ಬಲೊನ್ ಹ ಚ್ುಚ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತಿಡವನುನ 
ರಚಿಸುತಿದ . ನಿಜವಾದ ರಾಕ ಟ್ ನಲಿ ಇೆಂಧ್ನವನುನ ಉರಿಸಿ ಅದರಿೆಂದ ಒತಿಡ ಸೃಷಿಟಸಿಲಾಗುತಿದ . ಈ ಒತಿಡವನುನ ಕ ಳ್ಮುಖವಾಗಿ 
ಹ ೊರಹ ೊೇಗುವೆಂತ  ರಚಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ರಾಕ ಟ್ ಮೆೇಲಕ ೆ ಹ ೊೇಗುತಿದ .   

ಸಂಗೆಹ: ಬದರಿ ಾಂಾಯಮಗರ ಂಡುಲ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನರೀನು ನಮಮ ಕಾಯಷಕೆಮವಿದದರರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ಐಹ ೊಳ , ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕಾರು, ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲುಿ. 
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