ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೪, ಸೆಂಚಿಕ ೭, ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೨೦೧೬

೨೦೧೬ ರಲಿ, ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯನುನ ಕ ೈಹಿಡಿದು ನಡ ಸಿದ ಬರಹಗಾರರಿಗ , ಓದುಗರಿಗ , ಪೇಷಕರಿಗ ಧನಯವಾದಗಳ್ು

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join)

ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೧

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

… ಪು. ೫

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ

... ಪು. ೧೨

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು

... ಪು. ೨

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೬

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೩

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

… ಪು. ೧೯

ಪದಪುಂಜ/ರಂಗ ೀಲಿ

... ಪು. ೧೪

ಮತ ೊತೆಂದು ವರುಷವು ಕಳ ದು,ಬರಲರುವ ವರುಷವನುನ ಸಾಾಗತ್ರಸುವ
ಹ ೊಸಿತಲನಲಿದ್ದೇವಿ. ಈ ಸಮಯದಲಿ ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯೆಂಬ ಹ ೊರನಾಡಿನಲಿರುವ ಕನನಡ

ಮನಗಳ್ ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಿಯತ್ನವಾದ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಗ ಉಸಿರು ತ್ುೆಂಬುತ್ರತರುವ
ಬರಹಗಾರರು, ಓದುಗರು ಮತ್ುತ ಪೇಷಕರಿಗ ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯು ಕೃತ್ಜ್ಞತ ಯ
ಭಾವದ್ೆಂದ ಧನಯವಾದಗಳ್ನುನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದ .
ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಸೆಂಚಿಕ ಯಲೊಿ ಕನನಡ ಭಾಷ ಗ ನಿಮಮನುನ ನಿೇವು ಅರ್ಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ನಿಮಮದ ೇ ಆದ ಈ ಮಾತ್ೃಭಾಷ ಯನುನ
ಬ ಳ ಸಿ, ಪೇಷಿಸಿ ಎೆಂದು ಕರ ಕ ೊಡುತ್ರತರುವುದು ಸಾಸಿತಮೆಂತ್ಿದೆಂತ ಸದಾಾವದ್ೆಂದ ನಮೊಮಳ್ಗ ೇ ಅನುರಣನಗ ೊಳ್ಳಲ ಎೆಂದು. ಇೆಂತ್ಹ
ಕಳ್ಕಳಿಯನುನ ಬಹಳ್ ಮೆಚ್ುುಗ ಯೆಂದ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ, “ನಾನು ಈಗ ಮೊಬ ೈಲನಲಿ ಕನನಡದಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಲ ಿ. ಇಮೆೇಲನುನ ಕನನಡದಲಿ
ಬರ ಯಬಲ ಿ, ನಾನು ಈ ಲ ೇಖನವನುನ ಬರ ಯಲು ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯೇ ಕಾರಣ …” ಹಿೇಗ , ಹಲವಾರು ಓದುಗರು, ಬರಹಗಾರರು
ತ್ರಳಿಸಿದಾಗ ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಕಾಯಕಕ ೆ ಸಾರ್ಿಕಯದ ಮುಗುಳ್ನಗ ಸಿಗುತ್ತದ . ಈ ವಷಿದಲಿ ಇದಕ ೊೆೆಂದು ಹ ೊಸ
ಸ ೇಪಿಡ ಯೆಂದರ ಕನನಡದಲಿ ದ್ನಸಿ ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಬರ ಯುವುದು. ಇದರಲ ಿೇನು ವಿಶ ೇಷ ಎನುನತ್ರತೇರಾ. ಖೆಂಡಿತ್ ಇದ . ಒಮೆಮ ನಿೇವು
ಪಿಯತ್ರನಸಿ ನ ೊೇಡಿ.
ದ್ನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳ್ು ಬಹುತ ೇಕ ಆೆಂಗಿಮಯವಾಗಿದ . ಅದನೊನ ನಾವ ೇ ರೊಢಿಸಿಕ ೊೆಂಡದುದ. ಇಲಿ ಸರಿತ್ಪುುಗಳ್ ಚ್ರ್ ಿ
ಬ ೇಡ. ಅಕ್ಲೆ, ಎಣ್ ,ೆ ಉಪುು, ಕಾಯ-ಪಲ ಿ ಎೆಂದು ಬರ ಯುತ್ರತದದ ನಾವುಗಳ್ು, ರ ೈಸ್, ಆಯಲ್, ಸಾಲ್ಟ, ಸಿುನಾಚ್, ಫ್ರಿಟ್ಸ್ ಎೆಂದು
ನ ನರ್ಪನಲಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದೇವಿ. ಈ ದ್ನನಿತ್ಯದ ವಸುತಗಳ್ನುನ ನಾವು ನಮಮ ಭಾಷ ಯಾದ ಕನನಡದಲಿ ಬರ ದುಕ ೊಳ್ಳಲು
ಶುರುಮಾಡಿದರ , ನಮಮ ದ್ನನಿತ್ಯದ ಬಳ್ಕ ಯಲಿ ಅದು ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಬಳ್ಕ ಯು ಮತ್ತಷುಟ ಹ ಚ್ುುತ್ತದ . ನಿೇವು ಇದನುನ
ಉಪಯೇಗಿಸಿದರ , ನಿಮಮ ಮಕೆಳಿಗೊ ಆ ಪದಗಳ್ ಪರಿಚ್ಯ ಮುೆಂದುವರಿಯುತ್ತದ . ಮೊಬ ೈಲ್, ಇಮೆೇಲ್ ಗಳ್ಲ ಿೇ ಕನನಡವನುನ
ಉಪಯೇಗಿಸಿವುದನುನ ಕಲತ್ರದ್ದೇವಿ. ಇನುನ ಇದು ಯಾವ ಮಹಾ.

ಮುೆಂದ್ನ ಬಾರಿ ನಿೇವು ಖರಿೇದ್ಗ ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವ ನ ನಪು ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಕನನಡದಲಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗಾದ
ಅನುಭವವನುನ ನಮೊಮಡನ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತೇರಿ ಎನುನವ ಭರವಸ ನಮಗಿದ . ನಿಮಮ ಆ ಅನುಭವವನುನ ಓದ್ ಪುಳ್ಕಗ ೊಳ್ುಳವ ಸಮಯ
೨೦೧೭ ರಲಿ ಬ ೇಗನ ಬರಲ ಎೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತ, ಹ ೊಸವರುಷದ ಶುಭ ಹಾರ ೈಕ ಯೆಂದ್ಗ ೨೦೧೬ ಕ ೆ ಬೇಳ ಕೆಡುತ್ರತದ್ದೇವಿ 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಡ್ನಸ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಜನವರಿ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹ ೀಮಂತ್ ಮಾಗುಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ

ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಷ್ಯ/ಮಾಘ ಮಾಸ

01 ಗು - ವಿಶಾ ಏಡ್ಸ್ ದ್ನ

01 ಭಾ - ಆೆಂಗಿ ಹ ೊಸ ವಷಿ

10 ಶ – ಮೊೇಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ/ಗಿೇತಾ ಜಯೆಂತ್ರ

09 ಸ ೊೇ - ಪೌಷ ಪುತ್ಿದ ಏಕಾದಶಿ

12 ಸ ೊೇ – ಹನುಮ ಜಯೆಂತ್ರ/ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

12 ಗು - ಪೌಷ ಹುಣ್ಣೆಮೆ

13 ಮೆಂ – ಹ ೊಸಿತಲ ಹುಣ್ಣೆಮೆ/ದತ್ತ ಜಯೆಂತ್ರ

14 ಶ - ಮಕರ ಸೆಂಕಾಿೆಂತ್ರ,

14 ಬು – ಹುತ್ತರಿ ಹಬು/ವಿಷುೆ ದ್ೇಪೇತ್್ವ

ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣಯಕಾಲ ಆರೆಂಭ

17 ಶ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಿ

15 ಭಾ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಿ

24 ಶ - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಾಸ ಮುನಾನ ದ್ನ

23 ಸ ೊೇ - ಷಟ್ಟಲ ಏಕಾದಶಿ

25 ಭಾ - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಸ್ / ಸಫಲಾ ಏಕಾದಶಿ

28 ಶ - ಮೌನಿೇ ಅಮಾವಾಸ ಯ

28/29 ಅಮಾವಾಸ ಯ

29 - ಭಾ - ಮಾಘ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

ಪುಟ - 1

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಕನಕ ನಮನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ಸಿಡಿನಯಲಿ ಕಳ ದ ಎರಡು ವಷಿಗಳಿೆಂದ
ನಡ ದುಬೆಂದ "ಕನಕ ನಮನ" ಬರಿಯ ಕನಕದಾಸರ
ಕೃತ್ರಗಳಿಗ ಮಿೇಸಲದದ ಕಾಯಿಕಿಮವು ಈ
ಬಾರಿಯೆಂದ ಉಳಿದ ಲಾಿ ದಾಸ- ಶರಣರು ನಮಮ
ನಾಡಿಗ ನಿೇಡಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸೆಂಗಿೇತ್ದ ಕ ೊಡುಗ
ನ ನ ಯುವ, ಸವಿಯುವ ಒೆಂದು ವಿಶ ೇಷ
ಕಾಯಿಕಿಮವಾಗಿತ್ುತ. ಹತಾತರು ಗಾಯಕರು ಆರಿಸಿದ
ಅಪರೊಪದ ಹಾಗು ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಕ್ಲೇತ್ಿನ ಗಳ್ನೊನ
ಶರಣರ ವಚ್ನಗಳ್ನೊನ ಇೆಂಪಾದ ಸೆಂಗಿೇತ್ಕ ೆ
ಅಳ್ವಡಿಸಿ ಕ ೇಳ್ುವ ಭಾಗಯವೆಂದ ೇ ಅಲಿದ ಆ
ರಚ್ನಕಾರರ ಪರಿಚ್ಯ, ಹಿನ ನಲ , ಆ ಕಾಲಕ ೆ ಆದ
ಘಟ್ಣ್ ಇವ ಲಿದರ ಮಾಹಿತ್ರಯೊ ತ್ರಳಿಯುವ
ಅವಕಾಶವಾಯತ್ು.

ಕುಮಾರಿ ಆಸಾತ ಹಾಡಿದ "ಇಷುಟ ದ್ನ ಈ ವ ೈಕುೆಂಠ" ಸ ೊಗಸಾದ ಕ್ಲೇತ್ಿನ ಯೆಂದ್ಗ ನಾೆಂದ್ಯಾದ ನಮನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪೂಣ್ಣಿಮಾ
ಮತ್ುತ ಶಿಿೇ ರಾಮ ಕುಡುವಾ, ಪಕೆವಾದಯವಾದ ತ್ಬಲದ ೊೆಂದ್ಗ ಶಿಿೇ ವ ೆಂಕಟ್ಸ ಅವರ ೊೆಂದ್ಗ ಮುೆಂದ್ನ ಮೊರೊ ಕ್ಲೇತ್ಿನ ಗಳ್ು ಹಾಗು ಒೆಂದು
ಅಕೆನವರ ವಚ್ನ ಹಾಡಿದರು. ಶಿಿೇ ರಾಮ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಜಗನಾನರ್ ವಿಠಲ ದಾಸರ "ಶಿಿೇ ನಿಕ ೇತ್ನಾ" ಕಾಯಿಕಿಮದ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನ
ಆರೆಂಭದಲ ಿೇ ಉತ್ುತೆಂಗಕ ೆೇರಿಸಿತ್ು.
ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳಾದ ಚಿ। ಆಯಿನ್ "ಇಕ ೊೆೇ ನ ೊೇಡು ರೆಂಗನಾರ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ" ಚ್ಪಾುಳ ಮೊಲಕ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರು ತಾಳ್ ಹಾಕುವೆಂತ
ಮಾಡಿದರ , ಚಿ| ಸೆೆಂದ ಕ್ಲಿಷಟ ಸಾಹಿತ್ಯದ "ದಾಸನಾಗು ವಿಶ ೇಷನಾಗು" ಸುಲಭ ಸರಳ್ ಹಾಗು ಸುಶಾಿವವಾಗಿ ಹಾಡಿದನು. ಇೆಂಪಾದ ಕೆಂಠದ್ೆಂದ
ಕು ಸಿೆಂಧು ಬಸವಣೆನವರ "ಕೆಂಡಿದ ನಯಾಯ ನಿನನ ನ ೊೇಡುವರಿಲಿದ " ವಚ್ನ ವಲಚಿ ರಾಗದಲಿ ಮತ್ುತ ಕನಕದಾಸರ "ಸಜಜನರ ಸೆಂಗದ ೊಳ್ು
ಇರಿಸ ನನ ರೆಂಗ" ಬ ೇಹಾಗ್ ರಾಗದಲಿ ಹಾಡಿ ಸೆಂಗಿೇತ್ದ ಪುಟ್ಟ ಅಲ ಎಬುಸಿದಳ್ು.
ಸುಗಮ ಕನನಡ ವ ೇದ್ಕ ಗ ಹ ೊಸ ಪರಿಚ್ಯ ಆದವರ ಪ ೈಕ್ಲ ಮೊವರು ಗಾಯಕರು ಕ ೇಳ್ುಗರ ಮನ ಸೊರ ಗ ೊೆಂಡರು. ಶಿಿೇಯುತ್ರಾದ
ಶಿಿೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮತ್ುತ ವಿಕಾಸ್ , ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶುಿತ್ರ ಕುಲಕಣ್ಣಿ ಒಳ ಳಯ ಗಾಯಕರ ಮಾಲ ಗ ಪೇಣ್ಣಸಿದ ಮುತ್ುತಗಳ ನಿಸಿದರು, ಎಲಿರ ಮೆಚ್ುುಗ
ಪಡ ದರು. ಶಿಿೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ವಿಜಯದಾಸರ "ನಿನನ ಒಲುಮೆಯೆಂದ " ಎೆಂಬ ಹಾಡನುನ ಹಾಡುವುದರ ಜ ೊತ ಗ ಹಾಡಿನ ಹಿನ ನಲ ಮತ್ುತ ವಿಜಯ
ದಾಸರ ಕ್ಲರು ಪರಿಚ್ಯವನೊನ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟರು. ಮಾಧುಯಿಕ ೆ ಹ ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕೆಂಠ ವಿಕಾಸ್ ಅವರದುದ, ಅವರು "ರ ೊೇಗಹರನ ೇ ಕೃಪಾ
ಸಾಗರ " ಶಿಿೇ ಜಗನಾನರ್ ವಿಠಲರ ರಚ್ನ ಹಾಡಿದರ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶುಿತ್ರ "ಬೆಂದನ ೊೇ ಗ ೊೇವಿೆಂದ " ವಾಯಸ ತ್ತಾಾೆಂಗ ತ್ರೇರ್ಿರ ರಚ್ನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ
ಹಾಡಿದರು. ಎಲಿರ ನ ಚಿುನ ಗಾಯಕ್ಲ ಕು। ಆಸಾತ ಮತ ತ ವ ೇದ್ಕ ಅಲೆಂಕರಿಸಿ ಕ್ಲೇಬ ೊೇಡ್ಸಿ ಹಾಗೊ ಎಲ ಕಾರನಿಕ್ ತ್ಬಲ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಪಿಸನನ
ವ ೆಂಕಟ್ ದಾಸರ "ಹನುಮೆಂತಾ ಹನುಮೆಂತಾ" ಎೆಂಬ ಸ ೊಗಸಾದ ಕ್ಲೇತ್ಿನ ಹಾಡಿದಳ್ು. ನೆಂತ್ರ ಶಿಿೇ ಮನ ೊೇಜ್ ದ ೇಸಾಯ್ ಹಾಡಿದ
ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ್ "ತಾನು ನಿನನದು" ಮತ್ುತ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಮತ ೊತೆಂದು ಕನಕದಾಸರ ಸುಪಿಸಿದದ ರಚ್ನ "ಈಶ ನಿನನ ಚ್ರಣ"
ಭಜನ ಯ ಒೆಂದು ವಿಭಿನನ ಶ ೈಲಯಲಿ ಪಿಸುತತ್ಪಡಿಸಿದರು. ದ ೇವರಿಗ ಆರತ್ರ ಬ ಳ್ಗುವ ಮೊಲಕ ಕಾಯಿಕಿಮಕ ೆ ಅೆಂತ್ಯಕ ೆ ಬೆಂದ್ತ್ು. ಗಾಯನದ
ನಡುವ ಶಿಿೇ ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ "ವಾತಾರ್ಪ ಗಮಪತ್ರೆಂ" ಬಗ ೆಯ ಕನಾಿಟ್ಕ ನೆಂಟ್ಟನ ವಿಷಯ. ಶತಾವನಾನಿ ಗಣ್ ೇ
ಅವರ "ಕನಾಿಟ್ಕ ಸೆಂಗಿೇತ್" ಎನುನವ ಶಬದದ ವಿರ್ಾರದ ಒೆಂದು ವಿಡಿಯೇ ಪಿದಶಿನ, ಶಿಿೇಯುತ್ರಾದ ಅಶ ೇಕ್, ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ಅವರ ವಿಶ ಿೇಷಣ್ , ವಿಸಾತರವಾದ ಭಕ್ಲತ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ುತ ದಾಸ- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೆಲಕು ಮನಸಿ್ನಲಿ ಮೆಂರ್ನ ಮೊಡಿಸಿದರ ನೆಂತ್ರದ
ಭ ೊೇಜನ ಉದರಕೊೆ ಮುದ ನಿೇಡಿತ್ು. 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದ್ದಿ

ಸಿಡ್ನಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ – ವಾರ್ಷುಕ ೀತ್ಸವದ ವರದ್ದ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ

ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ವತ್ರಯೆಂದ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ಹನ ೊನೆಂದು ತ್ೊೆಂಗಾಬ ಈಸ್ಟ ಶಾಲ ಯ ಆವರಣದಲಿ, ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ
ವಾಷಿಿಕ ೊೇತ್್ವ ಏಪಿಡಿಸಿತ್ುತ.
ಮುಖಯ ಅರ್ಥತ್ರಯಾಗಿ ಬೆಂದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶಾೆಂತ್ ಶ ಟ್ಟಟ ಮತ್ುತ ಸರಸಾತ್ರಯವರು ಸಮಾಜ ಸ ೇವ ಯಲಿ ಎತ್ರತದ ಕ ೈ.

ಮುಖಯ

ಅತ್ರರ್ಥಗಳ್ು ಮಕೆಳ್ನುನ ಉದ ದೇಶಿಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಶಿಿೇಯುತ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಕಾಯಿಕಿಮವನುನ ಆರೆಂಭಿಸಿ, ಸಭಿಕರಿಗ ಸಾಾಗತ್
ಕ ೊೇರಿ, ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಮತ್ುತ ಮಕೆಳ್ ಬ ಳ್ವಣ್ಣಗ ಬಗ ೆ ಒೆಂದ ರಡು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ನೆಂತ್ರ

ಪಿತ್ರಭಾ ದ್ೇಪಕ್ ಕಾಯಿಕಿಮದ

ನಿವಿಹಣ್ ಹ ೊತ್ತರು. ತ್ಮಮ ಇೆಂಪಾದ ಕೆಂಠದ್ೆಂದ ಮಕೆಳ್ನುನ ವ ೇದ್ಕ ಗ ಬರಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಅವರ ಹಾಡು ಮತ್ುತ ನೃತ್ಯವನುನ
ಶಾಿಘಿಸಿದರು.
ಲವಪೂಿಲ್ ಮತ್ುತ ತ್ೊೆಂಗಬ ಶಾಲ ಯ ಮಕೆಳ್ು ಮನ ಯಲಿಯೇ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದದ ಹಾಡು ಮತ್ುತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ,
ಅಲಿ ನ ರ ದ್ದದವರ ಮನರೆಂಜಿಸಿದರು. ಮಕೆಳ ಲಿರೊ ಗುೆಂಪಾಗಿ ತ್ರೆಂಡಿ ಹಾಡ ೊೆಂದನುನ ಬಹಳ್ ರಸಭರಿತ್ವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಅದರಲಿದದ
ಸವಿ ತ್ರೆಂಡಿ ಹ ಸರುಗಳ್ನೊನ ಕ ೇಳಿ, ಬಾಯ ನಿೇರೊರಿಸಿ, ಹ ೊಟ ಟ ತಾಳ್ ಹಾಕಲು ಮರ ಯಲಲಿ.
ಶಾಲ ಯ ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಮಗುವೂ ಸೆಂಭಿಮದ್ೆಂದ ತ್ನನ ಪಿತ್ರಭ ಯನುನ ಎಲಿರ ಮುೆಂದ ಬಚಿುಟ್ಟಟತ್ುತ. ಮಕೆಳ್ ನ ೈಯಿ ಮತ್ುತ
ಆತ್ಮಸ ೈಥ ಯಿ ನ ೊೇಡಿದ ಪೇಷಕರ ಮತ್ುತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನಸು್ ನಿಜವಾಗಲೊ ಗರಿಗ ದರಿತ್ುತ.
ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಅೆಂತ್ರಮ ಪರಿೇಕ್ಷ ಬರ ದು ಉತ್ರತೇಣಿರಾದ ಮಕೆಳಿಗ ಶಾಲ ಯ ವತ್ರಯೆಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತ್ರಣ್ ಯಾಯತ್ು.
ಪರಿೇಕ್ಷ ಬರ ದ ಮಕೆಳ್ು, ವ ೇದ್ಕ ಗ

ಅನುಭವ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು. ಸುಷಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲಿರ ಮೆಚ್ುುಗ ಕೊಡ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇನ ೊನೆಂದು ಸಾಾರಸಯಕರ ವಿಷಯವ ೆಂದರ , ಲವಪೂಿಲ್ ಶಾಲ ಯ ಮಕೆಳ್ು " ಭಾಳ್ ಒಳ ಳಯವರು ನಮ ಮಿಸು್ " ಹಾಡಿಗ ಹ ಜ ಜ
ಹಾಕ್ಲ, ಕ ೊನ ಯಲಿ ತ್ಮಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಲಾಿ ಜ ೊತ ಗ ಕರ ದ ೊಯುದ ಅವರ ಮನ ಯ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ, ಎಲಿರ ಕಣುೆ ಮನ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ
ಮಾಡಿದರು .
ಶಾಲ ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೊ ಕೊಡ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಕ ಯನುನ ಕ ೊಡಲುಟ್ಟಟತ್ು. ವಾರಾೆಂತ್ಯ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಾಿ
ಸಾಇರ್ ೆಯೆಂದ ಬೆಂದು ಭಾಷ ಮೆೇಲರುವ ಅಭಿಮಾನವನುನ ಮಕೆಳಿಗ

ನಾರ ಎರ ಯುತ್ರತರುವವರ . ಅದನುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಶಿಿೇಯುತ್

ಕನಕಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಮೆಚ್ುುಗ ವಯಕತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಮಕೆಳ್ , ಪೇಷಕರ ಮತ್ುತ ಅನಾಯಪಕರ ಶಿಮ , ಸಾರ್ಿಕತ ಗ

ಕನನಡಿ ಹಿಡಿದೆಂತ ಈ

ಕಾಯಿಕಿಮ ಮುಗಿಯತ್ು.

ಬ ೇಸಿಗ ಯ ಧೇಘಿ ರಜದ ಮಜವನುನ ಎದುರು ನ ೊೇಡುತಾತ ಮಕೆಳ್ು ಕುಣ್ಣದಾಡುತಾತ ಹ ೊರಟ್ರು. 

ಸಿಡ್ನಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಯ ವಾರ್ಷುಕ ೀತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದ್ದನ ಪುಟದಲಿಿ

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

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
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ಕಗಗ ರಸಧಾರ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಏನು ಜೀವನದರ್ು? ಏನು ಪರಪಂಚಾರ್ು? |
ಏನು ಜೀವಪರಪಂಚಗಳ ಸಂಬಂಧ? ||
ಕಾಣದ್ದಲಿಿಪುುದ ೀನಾನುಮುಂಟ ? ಅದ ೀನು? |
ಜ್ಞಾನಪರಮಾಣವ ೀಂ?-ಮಂಕುತಿಮಮ ||

ಕಾಣದ್ಲಿಪುಿದ ೇನಾನುಮುೆಂಟ =ಕಾಣದ +ಇಲಿ+ಇಪುಿದು+ಏನಾನುೆಂ(ಏನಾದರೊ)+ಉೆಂಟ .
ಇಪುಿದು=ಇರುವುದು, ಏನಾನುೆಂ=ಏನಾದರೊ.
“ಈ ನಮಮ ಜಿೇವನಕ ೆ ಏನಾದರೊ ಅರ್ಿ ಇದ ಯೇ? ನಾವಿರುವ ಈ ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಅರ್ಿವ ೇನು? ನಮಮ ಮತ್ುತ ನಾವು ಇರುವ ಈ
ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಪರಸುರ ಸೆಂಬೆಂಧವ ೇನು? ಇವ ರಡನೊನ ಬ ಸ ದ್ರುವ, ನಮಮ ಕಣ್ಣೆಗ ಕಾಣದ ಒೆಂದು ಶಕ್ಲತ ಏನಾದರೊ ಇದ ಯೇ? ಹಾಗಿದದರ ಅದ ೇನು?
ಅದು ನಮಮ ವಿರ್ಾರ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಧಯೆಂದ ಮಿೇರಿದ ಯೇ? ಹಾಗಾದರ ಅದು ಏನು?” ಎೆಂಬ ಭಾವಗಳ್ನುನ ವಯಕತಪಡಿಸುತಾತರ ಈ
ಮುಕತಕದಲಿ ಮಾನಯ ಶಿಿೇ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು.
ವಾಚ್ಕರ ೇ, ಅಲು ಸಾಲು ವಿರ್ಾರಮಾಡುವ ಶಕ್ಲತ ಇರುವವರೊ ಸಹ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ತ್ಮಲ ಿೇ ತಾವು ಅನ ೇಕ ಬಾರಿ
ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತರ . ಅಲಿವ ೇ? ನಾವು ಹುಟ್ುಟತ ೇತ ವ , ಬ ಳ ಯುತ ತೇವ , ಬದುಕುತ ತೇವ ಮತ್ುತ ಒೆಂದು ದ್ನ ಸಾವಿನ ತ ಕ ೆಗ ಬೇಳ್ುತ ತೇವ . ಈ ಎಲಿಕೊೆ
ಏನಾದರೊ ಅರ್ಿವಿದ ಯೇ? ನಾವು ಇಲಿರುವಾಗ ನಮಮ ಜಿೇವನದಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ ೊತ ಯಲಿ ರ್ಪಿೇತ್ರ, ಪ ಿೇಮ, ಕ ೊೇಪ, ದ ಾೇಷ, ಅಸೊಯ, ಅನುರಾಗ
ಮುೆಂತಾದ ಹಲವಾರು ಭಾವನ ಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇವ . ಆ ಭಾವನ ಗಳ್ ಜ ೊತ ಗ ಜಿೇವಿಸುತ ತೇವ . ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಜಿೇವನಕ ೆೇನಾದರೊ
ಅರ್ಿವಿದ ಯೇ? ವಾಸತವ ಬದುಕ್ಲಗ ಮಾತ್ಿ ವಾಸತವವ ೇ ಕಾರಣವ ೇ ಅರ್ವಾ ನಮಮ ಕಣ್ಣೆಗ ಕಾಣದ ಆದರೊ ಈ ಎಲಿವನೊನ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುವ ಬ ೇರ
ಯಾವುದಾದರೊ ಶಕ್ಲತ ಇದ ಯೇ? ಇದದರ ಅದರ ಸಾರೊಪವ ೇನು ಮತ್ುತ ಅದರ ಕಾಯಿ ವ ೈಖರಿಯೇನು? ಎನುನವುದು ಎಲಿ ವಿರ್ಾರವೆಂತ್ರಿಗೊ
ಬರುವ ಸೆಂದ ೇಹಗಳ್ು.
ಪಿತ್ರ ಜಿೇವಿಯ ಹುಟ್ುಟ ಏಕಾಗುತ್ತದ ? ಭೌತ್ರಕ ಕಾರಣವು ಎಲಿರಿಗೊ ಗ ೊತ್ುತ. ಆದರ ಈ ಭೌತ್ರಕ ಕಾರಣವಲಿದ ಬ ೇರ ಏನಾದರೊ
ಕಾರಣವಿದ ಯೇ? ಆ ಕಾರಣವ ೇ ನಮಮ ಪಿತ್ರ ನಿಮಿಷದ ಕಾಯಿಗಳ್ನೊನ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುತ್ತದ ಯೇ? ನಮಮ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಿದಾಧೆಂತ್ದ ಪಿಕಾರ ಪಿತ್ರ
ಜಿೇವಿಯೊ ಒೆಂದು ಪೂವಿ ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ುತ ಆ ಪೂವಿ ನಿಯೇಜಿತ್ ಕಿಮದಲಿಯೇ ತ್ನನ ಜಿೇವನವನುನ ನಡ ಸುತ್ತದ
ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಲುಟ್ಟಟದ . ಹಾಗಿದದರ ಆ ಕಾರಣದ ಮೊಲವ ೇನು? ಆ ಕಾರಣಕ ೆ ಕಾರಕರಾರು? ಬಹಳ್ ಕ್ಲಿಷಟವಾದ ಪಿಶ ನ.
ನಮಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ್ಕ ಸಹ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಶ ನಗಳಿಗ ಉತ್ತರವನುನ ಕಾಣಲು ಮಾಡಿದ ಪಿಯತ್ನದ ಫಲವ ೇ ಭಾರತ್ರೇಯ
ವ ೇದಶಾಸರಗಳ್ು, ಉಪನಿಷತ್ುತಗಳ್ು. ಹಿೇಗ ಎಲಿರಲೊಿ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಉದಾವವಾಗುವ ಮತ್ುತ ಎಲಿರೊ ವಿರ್ಾರ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅರ್ವಾ
ಮಾಡಲ ೇಬ ೇಕಾದ ಪಿಶ ನಗಳ್ ಸಾರೊಪವ ೇ ಈ ಮುಕತಕ. 
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ರಾ0
ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಗ ೀರಿಗ್ಲೀತ ಗಳು

ಆೆಂಗಿದವರದು ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಗುಣವಿದ . ಅವರು ಹಾಸಯವನುನ ಸತ್ತರೊ ಬಡಲಿ ಎನುನವುದಕ ೆ
ಅವರಲಿರುವ ಎರ್ಪಟಾಫ್ಗಳ ೇ ಸಾ್ಷಿ.. ಗ ೊೇರಿಯ ಮೆೇಲ ವಯಕ್ಲತಯ ಬಗ ೆ ಕ ೊರ ದ ಕ ೊನ ಯ ಸಾಲುಗಳ್ಲಿ
ಅಪಾರವಾದ, ಮನಮುಟ್ುಟವೆಂತ್ಹ, ಮನಮಿಡಿಯುವೆಂತ್ಹ ಹಾಸಯ, ವಿಡೆಂಬನ ಗಳಿರುತ್ತವ . ಕನನಡದಲಿ
ಇವು ವಿರಳ್. ಇದ ೊೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಒೆಂದಷುಟ ಗ ೊೇರಿಗಿೇತ ಗಳ್ು.
ಅಬಾಷ್ುನ್ ವ ೈದಯಳ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಹ ಣ್ಣೆನ ಭೊಿಣವ ಹ ೊಸಕುತ್ ದ್ನವು
ಹ ಣ್ಣೆನ ಕುಲಕ ೇ ಕೆಂಟ್ಕವಾದಳ್ು
ಮಣೆಲ ಮಲಗಿಹಳ್ಬಾಶಿನಿ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದ್ರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

ಸಲಿಸದ್ರಿ ನಿೇವ್ ಕೆಂಬನಿ
ಆಟ ೀ ಚಾಲಕನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಅಡಡೆಂ ತ್ರಡಡೆಂ ದುಡುದುಡು ಓಟ್ೆಂ
ತ್ರಟ್ಟೆಂ ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾರಿಸುವಾಟ್ೆಂ
ಆಟ ೊೇ ಬಟ್ೊಟ ಅದ ಒಡಾಡಟ್ೆಂ
ದುಢುೆಂ ಗ ೊೇರಿಯ ಹಳ್ಳಕ ಸ ೇದಿೆಂ
ಆದ ೊಡ ೆಂ ಮನದ ೊಳ ಕೆಂದ ೇ ವಯಸನೆಂ –
ಕಡ ಯ ಸವಾರಿಯಳ್ ಡಬಲ್ ಮಿೇಟ್ರ್ ಇಲಿೆಂ!

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಮಿಲಟನ್ ಶ ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ಶ ೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಶ ಲಡನ್ ಶ ೇಕ್ಸ್ರ್ಪಯರ್ ಶಾೆಂಪ ೇನ್ ಕುಡಿಸಿ
ಷಲಿಲ ಡಬಲ ಲ್ ವಿಲಿಲ ಡಬಲ ಲ್ ಎೆಂದವ
ರಿಲಿವು ಪಾಯಸಿವ್ ವಾಯ್ೇ ಇವರದು ಇನ ನೆಂದೊ
ಗಾಯಕನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಮೆಲಿಮೆಲಿಗ ಹ ಜ ಯ
ಜ ರಿಸಿರಿ
ಮಲಗಿಹನು ಗಾಯಕನು ಇಲಿ
ಸಪುಳ್ಕ ಎಚ್ುರವು ಆದರ
ಅಪುಳಿಸುವ ದನಿಯಲ ಪಾಡಾನು
ಮಸಣದಲಿಹ ಎಲಿ ಶವಗಳ್ು ಎದುದ ಕೊಡುವುವು
ಛಂದ ೀಬದಧ ಕವಿಯ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಸಾೆಂಗತ್ಯವ ಉತಾ್ಹದ್ ಬ ೊೇಧಸಿ
ಛೆಂದದ್ ಲಘುಗುರು ಪಾಿಸವ ಜ ೊೇಡಿಪ
ಛೆಂದದ ಕವಿಯದು ಜಿೇವನ ಪರ್ದ ೊಳ್ು
ಮೆಂದಾಕಾಿೆಂತ್ದ್ ಶಾದೊಿಲದ ಮುೆಂದ್ನ ರಗಳ
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ವಾಯಕರಣ ಮೆೀಷ್ರ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಅಕೆರ ಇಲಿದ ಕನನಡ ಜನತ ಗ
ಅಕೆರ ಕಲಸುವ ಹುಚಿುಗ ಸಿಲುಕ್ಲ
ಕುಕೆರುಬಡಿದರು ಬಸವಳಿದು
ಸವಣಿ ದ್ೇಘಿದ ಗುೆಂಗಿನ ೊಳಿದುದ
ಸುವಣಿ ಹ ೊೆಂದುವ ಗುಣವನ ಮರ ತ್ು
ನಾರಾ ಯಣ್ ಎನುತ್ ಕೆಂತ ಯ ಒಗ ದರು
ಸಾಫ್ಟ್ ವ ೀರ್ ಇಂಜನಯರಿ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ ೇ ನನನ ತಾಯತ್ೆಂದ
ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ ೇ ನನನ ಬೆಂಧುಬಳ್ಗ
ಲಾಯಪುಟಾಪನು ತ್ರ್ಪು ಮರ ತ್ರ ಮೆಚ್ುನಾ ಟ್ಟೇೆಂ ಹ ಡಡನು
ಲಾಯಪ್ ಟಾಪ ೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ೆಂಬ ಸಾ.ವ ೇ.ಇೆಂ.ನ ಕಥ ಯದು
ಲಾಯಪು ಆಯತ್ು ಧರ ಯು ಇವನಿಗ
ಟಾಪು ಆಯತ್ು ಕಲುಿ ಚ್ಪುಡಿ
ಪಾಿಪರ್ ಪ ಿಷರಿನ ಫ ೈಲು ತ ಗ ಯದ
ಲ ೈಫು ಕ ೊಿೇಸ್ ಆಗ ೊಹೇಯತ್ು
ಲ ೈಫ ಲಿ ಫ ೈಲಲ ಿ ಕಳ ದ ಸಾ.ವ ೇ.ಇೆಂ.ನ ಗ ೊೇರಿಯದು
ಟರಕ್ ಡ್ ೈವರಿ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಸಾಗುತ್ ದೊರ ದೊರ ನಿೇ
ಹಾಕ್ಲದ ಗುೆಂಡನು ಪೂರಾ
ಟ್ಿಕ್ ಚ್ಲಸಿತ್ು ಹಾವಿನ ವಕಿ
ಢಕೆನ ಸಾವಿನ ದಾಾರ
ಸಾಮಾನಯ ವ ೈದಯನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಬೆಂದ ರ ೊೇಗಿಗಳ ಲಿ ರ ೊೇಗವ
ಅೆಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ನ ೆಂದ ವ ೈದಯನು
ಸೆಂದ ವಿವಿಧೆಂಫ ಕ್ಷನಿಗ ಬಲಯಾಗಿ ಸ ೇರಿಹನಿಲಿಗ .
ಉಳಿದುಹ ೊೇದರ ೈ ಊರ ಜನಗಳ್ು
ಗುಳಿಗ ಗ ೊೆಂದು ಗೆಂಡಾೆಂತ್ರ ತ್ರ್ಪು
ಸುಳಿಯದ್ನುನ ಸಾವು ಸನಿಹ ವಾರವಾರವು ಊರಿಗ
ನ ೀತ್ರವ ೈದಯನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಎಲಿರದು ಕಣ್ ತರ ಸಿ ತ ೊಟ್ುಟಗಳ್ ಸುರಿದವನು
ಇಲಿ ತಾ ಕಣುಮಚಿು ಪವಡಿಸಿಹನು
ಇಲಿ ಲ ನ್್ ಹುಡುಕಾಟ್, ಕನನಡಕದ ೊಡನಾಟ್
ಇಲಿಹುದ ೊೆಂದ ೇ ಲ ನು್; ಅದುವ ೇ ಸ ೈಲ ನು್.
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ಸಜುನ್ನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಆಪರ ೇಷನಿನ ಗೆಂಧವ ಇಲಿದ
ಪಾಪದ ರ ೊೇಗಿಯ ಕ ೊಯುಯತ್ಲದದನ ೊ
ಕೊಪದ್ನ ೇಳ್ದ ರಿೇತ್ರಯು ಸುತ್ತಲು
ಜರ್ಪುಸಿ ಗ ೊೇರಿಗ ಹ ೊಲಗ ಯ ಹಾಕ್ಲಹ ವು
ಕಾಪ ುಂಟರಿ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಯೇಗದ್ ಪಾಿಣ್ಾಯಾಮವ ಮಾಡಲು
ಮೊಗನು ರ್ಪಡಿದನು ಬ ರಳ್ುಗಳ ಕಳ್
ಬ ರಳ್ುಗಳ್ವುವೇ ಫ ವಿಕಾಲ್ ಮಯವು
ಬ ರಳಿನ ಹಿಡಿತ್ದ್ ನಾಸಿಕ ಸಿಲುಕ್ಲ
ಹ ೊರಟ್ು ಹ ೊೇದ ಬಡಪಾಯ ಬಡಗಿ
ಲಂಚಗುಳಿ ನೌಕರನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಎಷುಟ ಯತ್ನವನು ಮಾಡಿದರ ೇನು
ಹುಟ್ುಟಗುಣವದು ಹ ೊೇಗುವುದ ೇನು
ಇಟ್ಟರು ದ ೇಹವ ಗ ೊೇರಿಯ ಒಳ್ಗಡ
ನ ಟ್ಟನ ರ್ಾಚಿಹುದ ೈ ಕ ೈ ಹ ೊರಗ ೇ
ಸುಟ್ಟರು ಹ ೊೇಗದು ಲೆಂಚ್ದ ಗುಣವು.
ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಡಿಮಾಮಗಿಹ ದ ೇಹ ಹ ೊತ್ುತ
ಸಿಿಮಾಮಗುವ ಆಶ ಬಟ್ುಟ
ಸಿಮಮಲಿನ ಜನರ ರ್ಪಡಿದು
ಸುಮಾಮನದ್ ಮೆರ ದನ ೊೇ/ಳ ಕೇ
ಹಮುಮ ಬಮುಮ ಇದದರ ೇನು
ಸ ೊಮುಮ ಎಮಮ ಕಾವುದ ೇನು
ಢುಮೆಮೆಂದು ಬದದನ ೊ/ಳ ಕಮೆಮ
ಡಿಮುಮ ಢೆಂ ಢಮಾರ್
ಶ್ರೀಸಾಮಾನಯನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ತ ರಿಗ ಯ ತ ೇರಿನ ಚ್ಕಿಕ ಸಿಲುಕ್ಲ
ತ್ರತ್ರ ಆಶಾಾಸನ ಯೆಂ ನಲುಗಿ
ಬರ ನ ರ ನ ರ ಹ ೊರ ಲೆಂಚ್ಕ ಕರಗಿ
ಮರಣ್ಣಸಿ ಪಡ ದನು ನ ಮಮದ್ ಮನದ್
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ಕ ಮಿಸಿರ ಟೀಚರ್ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಎನಿತ ನಿತ ೊ ಕ ಮಿಕಲ್ ಸ ೇರಿಸುತ್ ಲಾಯಬನಲ
ಅನಿತ್ನಿತ್ು ಹ ೊಸ ಸಮಿೇಕರಣಗಳ್ ಅರಿತ್ವಗ
ಮನ ಯಲಿ ಸತ್ರಯಡನ ಸ ೊಫೇಟ್ವೇ ಸ ೊಫೇಟ್ವ ೈ
ಕ ೊನ ಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚ್ರಿೆಂ ಬ ೇಪಿಟ್ಟ ಕ ಮಿಕಲಾದನ್
ಕಂಟಾರಕ್ರನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲಲಿ, ಗ ೀರಿಯ ಬಳಿ:
ಎಚ್ುರ! ದ ೊಡಡವರಿರಲ, ಮಕೆಳ್ ಕ ೈಯೆಂದಲೊ ಮುಟ್ಟಟಸಬ ೇಡಿರಿ. ದೊರ ನಿಲಿರಿ. ಈ ಗ ೊೇರಿ ಇದ ೇ ಕೆಂಟಾಿಕಟರನ ಮೆೇಸಿರ
ಕಟ್ಟಟದುದಾದದರಿೆಂದ ಯಾವುದ ೇ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು.
ವಕೀಲನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಏನ ೇ ಯತ್ರನಸಿದರೊ ಸಾವಿನ ದ್ನಕ ೆ
ಅಡಜನ್ಿಮೆೆಂಟ್ಸ ಪಡ ಯಲಾಗಲಲಿ.
ಕ ೇಸ್ ಕ ೊಿೇಸ್
ಚುಟುಕು ಕವಿಯ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಇದ ದ
ಸತ್ರತದ ದ
ಹ ೊೇದ
ಗದದ
ದಂತ್ವ ೈದಯನ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಆತ್ ತ್ುೆಂಬದ ಕಟ್ಟಕಡ ಯ ಕುಳಿ ಇದು.
ಮಾಜ ಪರಧಾನಯ ಗ ೀರಿಯ ಮೆೀಲ :
ಮಲಗಿಹರಿಲಿ ಮಾಜಿ ಪಿನಾನಿ – ಎೆಂದ್ನೆಂತ ಯೇ. 

ಕನಿಡದಲಿಿ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ್ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಿ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತಿ ಇಲಿಿದ

ಗೊಗಲ್ ಇನುುಟ್ಸ ಟ್ೊಲ್್ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ಸ ಆನಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ್ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದ್ಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದ್ೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತ್ತದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್್

ಕಾಣ್ಣಸದ್ದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ
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ಯತಿ ವರತಿ ಪತಿವರತಾ ಚ
ವಿೀರಶ್ಚ ಶ್ೂರಶ್ಚ ದಯಾಪರಶ್ಚ|
ತಾಯಗ್ಲ ಚ ಯೀಗ್ಲೀ ಚ ಬಹುಶ್ುರತ್ಶ್ಚ
ಸವಸಂಗಮಾತ ರೀಣ ದಹಂತಿ ಪಾಪಂ||

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ಸ

ಈ ಮೆೀಲಿನ ಸುಭಾರ್ಷತ್ ಶ ೂಿೀಕ ವಿದಾವನ್ ಶ್ರೀ ಕ .ಜ.ಸುಬಬರಾಯ ಶ್ಮುರ 'ಸುಭಾರ್ಷತ್ ಸಂವತ್ಸರ' ದ್ದಂದ ಆಯಿದುಿ.
ಈ ಮೆೀಲಿನ ಶ ೂಿೀಕದ ಅರ್ು ಹೀಗ್ಲದ :
ಸನಾಯಸಿ, ತ್ಪಸಿವ, ಪತಿವರತ , ಧಮುವಿೀರ, ಶ್ೂರ, ದಯಾನಧಿ, ತಾಯಗ್ಲ
ಯೀಗ್ಲ ಮತ್ುತ ವ ೀದಾಂತ್ಪುರುಷ್ - ಈ ಒಂಬತ್ುತ ಮಹಾತ್ಮರು ತ್ಮಮ
ಸಂಪಕುಮಾತ್ರದ್ದಂದ ಇತ್ರರ ಪಾಪಗಳನುಿ ಸುಟು್ ಬ ದ್ದ ಮಾಡುತಾತರ .
ಸಾವು ಮತ್ುತ ಬ ಂಕ ಸಮವತಿು. ಸಾವು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳನುಿ ಹ ತ್ುತಕ ಂಡು ಹ ೀಗುತ್ತದ . ಬ ಂಕ ಸಕಲವನುಿ ನಾಶ್
ಮಾಡ್ನಬಿಡುತ್ತದ .
ಆದರ
'ನ ೈನಂ ಛಂದಂತಿ ಶ್ಸಾಾಣಿ ನ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ'
ಶ್ಸಾಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ ೆ ಆಗದಂರ್ ಮತ್ುತ ಬ ಂಕ ಸುಡಲು ಆಗದಂತ್ಹದುಿ ಆತ್ಮ.
ನಾವು ಮಾಡ್ನದ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ನಮಮ ಆತ್ಮಕ ೆ ಪಾಪವು ಅಂಟಕ ಂಡ್ನರುತ್ತದ . ಆ ಪಾಪಗಳು ಮೆೀಲಿನ
ಶ ೂಿೀಕದಲಿಿ ತಿಳಿಸಿದ ಒಂಬತ್ುತ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳು ನಮಮ ಆತ್ಮಕ ೆ ಅಂಟದ ಪಾಪಗಳನುಿ ಅವರ ಸಂಪಕುದ್ದಂದ
ಸುಟು್ ಹಾಕುತಾತರ .
ಯತಿಗಳು - ಸವುಸಂಗ ಪರಿತಾಯಗ್ಲಗಳು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನುಿ ಪಡ್ ದ್ದರುವ ಸಾಧಕರು.
ವರತಿಗಳು - ಬರಹಮಚಯುವ ೀ ಇವರಿಗ ವರತ್. ಅಹಂಸ , ತ್ಪಸುಸ, ಸಾಧನ , ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತ್ುತ ಶಾಂತ್ ಮ ತಿುಗಳು.
ಪತಿವರತ - ತ್ನಿ ಪತಿಯನ ಿೀ ಸವುಸವವ ಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಹ ಣುು. ತ್ನಿ ತಿರಕರಣಗಳಿಂದ ಶ್ುದಧವಾಗ್ಲ ಸಾತಿವಕ
ಪತಿಯನುಿ ಅರಾಧಿಸುವವಳು.
ವಿೀರ - ಸತ್ಯ, ಧಮು ಮತ್ುತ ಅಹಂಸಾಪರನಾಗ್ಲ ದ ೀಶ್ಕಾೆಗ್ಲ ಧ ೈಯುವಾಗ್ಲ ಹ ರಡುವ ಮಹಾತ್ಮ.
ಶ್ೂರ - ಮಹಾ ತ್ಪಸಿವಯಾಗ್ಲ ನಷ್ಾಾವಂತ್ನಾಗ್ಲರುವ ಸಾಧಕ.
ದಯಾಪರ - ದ್ದೀನ ದಲಿತ್ರನುಿ ಕಂಡ್ಾಗ ಅವರನುಿ ಪಿರೀತಿಯಂದ ಮಾತ್ನಾಡ್ನಸಿ ಅವರಿಗ ಅನುಕ ಲ
ಮಾಡ್ನಕ ಡುವವ.
ತಾಯಗ್ಲ - ಸಾವರ್ು ಮತ್ುತ ಅಹಂಕಾರಗಳನುಿ ಬಿಟು್ ಸರಳ ಜೀವನವನುಿ ನಡ್ ಸುತಿತರುವ ಮಹಾತ್ಮ
ಯೀಗ್ಲ - ಯಮ ನಯಮಾದ್ದ ಸಾಧನ ಗಳಲಿಿ ತ ಡಗ್ಲ ಶಾಂತ್ತ ಯನುಿ ಸಾಧಿಸಿದವನು.
ಬಹುಶ್ುರತ್ - ಎಲಿ ವ ೀದಗಳನುಿ ಅಧಯಯನ ಮಾಡ್ನದಂರ್ವನು
ಈ ಮೆೀಲಿನ ಎಲಿ ಒಂಬತ್ುತ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಲಿಿ ಒಬಬ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಪಕುವಾದರ ನಮಗ ದ ರಕಲಿ. ಸಿಕೆ ಆ
ಮಹಾತ್ಮ ನಮಮನುಿ ಪಾಪ ರಹತ್ನಾಗ್ಲ ಮಾಡಲಿ..



ಬಾಿಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕ ಳಗ್ಲರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಿನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚ್ಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇ

ಸಿ.

ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...”
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಎರಡು ಸ ೀಬು

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ಆಡುವ ಮಗು ಆರುಣ್ಣ ಕ ೈಯಲಿ ಎರಡು ಸ ೇಬು ಹಿಡಿದು ಟ್ಟ ವಿ ಯಲಿ
ಬರುತ್ರತದದ ಕಾಟ್ೊಿನ್ ನ ೊೇಡುತಾತ ಅವಳ್ ತಾಯ ಅಲಿಗ ಬೆಂದು "ಆರುಣ್ಣ ಎರಡು
ಸ ೇಬು ನಿನಗ ೇತ್ಕ ? ಎಲಿ ನನಗ ೊೆಂದು ಕ ೊಡು" ಎೆಂದಳ್ು. ಆರುಣ್ಣ ತ್ನನ
ಬಲಗ ೈಯಲಿದದ ಸ ೇಬನುನ ಕೊಡಲ ೇ ಒಮೆಮ ಕಚಿುದಳ್ು. ಸರಿ ತಾಯ ಆರುಣ್ಣಯ
ಎಡಗ ೈಯಲಿದದ ಸ ೇಬನ ಕಡ ಗ ಕ ೈ ರ್ಾಚಿದಳ್ು. ತ್ಕ್ಷಣ ಆಕ ಆ ಸ ೇಬನೊನ ಕಚಿುದಳ್ು,
ಒಮೆಮ ಅಮಮನ ಕಡ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮುಗುಳ್ನಕೆಳ್ು. ಅದಕ ೆ ತಾಯ ಇರಲ
ಮಗುವಿನ ತ್ುೆಂಟ್ತ್ನ, ಎರಡೊ ಸ ೇಬು ತ್ರನುನವ ದುರಾಸ ಏಕ ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡು
ಅವಳ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ು ಬುದ್ಧಮಾತ್ು ಹ ೇಳ್ಲು ಅಣ್ಣಯಾದಳ್ು. ಅಷಟರಲಿ ಮಗು
"ಅಮಾಮ ತ್ಗ ೊೇ ಈ ಹಣುೆ ರುಚಿಯಾಗಿದ " ಎೆಂದು ಒೆಂದನುನ ಅವಳ್ ಕಡ ಹಿಡಿದಳ್ು.
ತಾಯಗ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ತ್ನನ ಅಪಾರ್ಿದ ಅರಿವಾಯತ್ು. 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ಲರಗಳು


ತ ೊಗರಿ ಬ ೇಳ ಅಧಿ ಕ್ಲಲ ೊೇ



ಕಡಲ ಬ ೇಳ ನೊರು ಗಾಿೆಂ



ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯ ತ್ುರಿ ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್



ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ ಹತ್ುತ, ಶುೆಂಟ್ಟ - ಗ ೊೇಲ ಗಾತ್ಿ

ಸಿ



ಕ ೊತ್ತೆಂಬರಿ ಒೆಂದು ಕೆಂತ , ಐದು ಎಳ್ಸು ಕರಿಬ ೇವು



ಜಿೇರಿಗ ಒೆಂದು ಚ್ಮಚ್, ಉಪುು ಒೆಂದೊವರ ಚ್ಮಚ್

ಪಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ಬ ೇಳ ಗಳ್ನುನ ತ ೊಳ ದು ನಾಲುೆ ಘೆಂಟ ನ ನ ಸಿ ನೆಂತ್ರ ತ್ರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ರುಬುಕ ೊಳಿಳ



ರುಬುದ ಹಿಟ್ಟಟಗ ತ ೆಂಗಿನತ್ುರಿ,ಶುೆಂಟ್ಟ,ಹ.ಮೆ.ಕಾಯ ಹಾಕ್ಲ ಮತ ತರುಬು



ಹ ಚಿುದ ಕ ೊತ್ತೆಂಬರಿ,ಕರಿಬ ೇವು,ಜಿೇರಿಗ ,ಉಪುು ಸ ೇರಿಸಿ ಕ ೈ ಹಿಡಿಯಲಿ ಉೆಂಡ ಮಾಡಿ ಇಡಿಿಯೆಂತ ಹತ್ುತ/ಹದ್ನ ೈದು ನಿಮಿಷ

ರ

ಕ
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಹಬ ಯಲಿ ಬ ೇಯಸಿ


ಬ ೆಂದ ಉೆಂಡ ಗ ಬಸಿಯಲ ಿೇ ತ್ುಪು ಸವರಿ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ ನಿೇವೂ ತ್ರನಿನ
ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಕ ಡ್ನ.

ಒಗಟು

೧. ಗ ೀಡ್ ಮೆೀಲ ಕರರಗ್ಲನ ರ ಟ್
೨. ಚಿಕೆ ಮನ ಗ ಚಿನಿದ ಬಿೀಗ

ಉತ್ತರಕ ೆ
ಪುಟ ೧೩
ನ ೀಡ್ನ
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಮಬುಬ ಕವಿದ್ದಹ ಮನ
ಉಬಿಬಕುಣಿದ್ದರುವುದುಂಟ
ಹರಿಯ ನಂಬದ ನಾ

ಗ ಬಬರದಾ ಮುಂದ

ದರಿ ಜನರ ನಂಬುವುದುಂಟ

ದ್ದಬಬಣ ಹಾಯುವದುಂಟ

ಹಬಬದಡ್ನಗ ಯ ಎಲಿ

ಇಬಬರು ಗಂಡರ ನಾ

ನಾನ ಬಬಳುಣುವುದುಂಟ

ಬಿಗ್ಲ ತ್ಬಿಬ ನಡ್ ವುದುಂಟ

ಕಬಬ ರಸವನು ನಾ

ಇಬಬಗ ಯಲಿರುವ ನು ನಾ

ಬರಿ ಗಬುಬಯೆನುವುದುಂಟ

ಹ ಬಬಯಕ ಹಡ್ನವುದುಂಟ

ತ್ಬಿಬ ಹಡ್ನವ ಪತಿಯ

ಹರಿಯ ನಂಬದ ನಾ

ಸದ ಬಡ್ನದಬುಬವುದುಂಟ

ಸಿರಿಯ ನಂಬುವುದುಂಟ
-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್

೧. ಅಲಮಟ್ಟಟ ಅಣ್ ಕಟ್ಟನುನ ಯಾವ ನದ್ಗ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ ? ಇದು
ಕನಾಿಟ್ಕದ ಯಾವ ಜಿಲ ಿಯಲಿದ ?
೨. ವ ೇದಾವತ್ರ ನದ್ಗ ಚಿತ್ಿದುಗಿ ತಾಲೊಕ್ಲನ ಹಿರಿಯೊರಿನ
ಸಮಿೇಪದಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಜಲಾಶಯ ಯಾವುದು? ಇದರ ವಿಶ ೇಷತ
ಏನು?

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೯ ನ ೊೇಡಿ

ಮೆೇಷುರ: "ಯಾವ ದಿವಯವು ಕಾಯಸಿದಾಗ ಘನ
ವಸುತ ಆಗುತ್ತದ ?"
ಗುೆಂಡ:"ಇಡಿಿ ಹಿಟ್ುಟ ಸಾರ್"

ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಬ ರಣಿ ೨. ಮ ಗುತಿ

ಮತ್ತಷ್ು್ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟ ಕ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)

ನವ ಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್ಿಬರುವೆಂತ ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು







ಸುಮ ಅಶ ೂೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಜ ೀಶ್ವರಿ ಜಯದ ೀವ್, ಸಿಡ್ನಿ
ಕ . ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ ಂಗಳೂರು
ನಾಗ ೀಶ್ ಸಿ.ಎಂ, ಮೆೈಸ ರು
ಪುಷ್ಿವಲಿಿ ಚಂದರಶ ೀಖರ್, ಬ ಂಗಳೂರು
ನವ ಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮಮ ಉತ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಜನವರಿ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ್ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್
ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಿಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುೆ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದ್ನ
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
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ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣ್ಣತ್
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 
ರಚ್ನ - ನರ ೇೆಂದಿ, ಬ ೆಂಗಳ್ಕರು
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ಕಥ

ಲ ೇಖಕರು:
ರಾಜ ೇಶಾರಿ ಜಯದ ೇವ್

ಮಲಿಿಗ ವನ ಮತ್ುತ ಅಮಮನ ತ್ವರು

ಬ ಳ್ಗಿನ ಜಾವ, ಎೆಂದ್ನೆಂತ ವಾಕ್ಲೆಂಗ್ ಹ ೊೇಗುತ್ರತದ ದ. ಇದದಕ್ಲೆದದೆಂತ ಎಲಿೆಂದಲ ೊೇ ಮಲಿಗ ಯ ನವಿರಾದ ಕೆಂಪು ತ್ೆಂಗಾಳಿಯಲಿ ತ ೇಲ
ಬೆಂತ್ು. ಅದರ ಸವಿಗ ಮನದಾಳ್ದಲಿ ಹುದುಗಿದದ ನ ನಪೆಂದು ಮಿಸುಕ್ಲತ್ು. ವಸೆಂತ್ ಮಾಸ, ಎಲ ಿಲೊಿ ಅಚ್ು ಬಳ್ುರ್ಪನ ಮಲಿಗ ಅರಳಿ
ಘಮಘಮಿಸುತ್ರತ್ುತ. ನಿನಾನವಾಗಿ, ಹೃದಯದಾಳ್ಕ್ಲೆಳಿದ ಮಲಿಗ ಯ ಕೆಂಪು, ಮನದೆಂಗಳ್ದ ಮೊಲ ಯಲಿ ಬ ಚ್ುಗ ಕುಳಿತ್ರದದ ನ ನಪನುನ,
ಹಲವಾರು ವಷಿಗಳಿೆಂದ ನನಗರಿವಿಲಿದೆಂತ ಕಾಪಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದ ನ ನರ್ಪನ ತ್ೆಂತ್ರಯೆಂದನುನ, ಮಿೇಟ್ಟತ್ು.
ನ ನಪು, ಮಲಿಗ ಯ ಸುವಾಸನ ಯನುನ ಸವಿದ ೊಡನ ಯೇ ನಿೇರಿನ ಕಾರೆಂಜಿಯೆಂತ , ಜಿೇವೆಂತ್ರಕ ಯೆಂದ ಪುಟ್ಟದ ದದ ನ ನಪು, ದ ೇಶ
ದ ೇಶಗಳ್ನುನ ದಾಟ್ಟ, ಸಾಗರಗಳ್ನುನ ಹಾಯುದ, ಸುಮಾರು ೬೦ ವಷಿಗಳ್ಷುಟ ಹಿೆಂದಕ ೆ, ನಾನು ನ ಲಸಿರುವ ಸಿಡಿನಯೆಂದ ನಮೊಮರು ಸಾಗರಕ ೆ,
ಸಾಗರದ್ೆಂದ ಅಮಮನ ತ್ವರುಮನ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ, ಅಲಿರುವ ಅಜಿಜಯ ಮನ ಗ , ಅಜಿಜಯ ಮನ ಯೆಂದ ಮಲಿಗ ವನಕ ೆ ಕರ ದ ೊಯದತ್ು.
ನನಗಾಗ ಐದು ಅರ್ವಾ ಆರು ವಷಿಗಳಿರಬಹುದು. ನಾವು ಆರು ಜನ ಮಕೆಳ್ು, ನಾನ ೇ ಕ ೊನ ಯವಳ್ು. ಬ ೇಸಿಗ ರಜದಲಿ ನಾವು
ಅಮಮನ ೊಡನ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗುತ್ರದ ದವು.
ಅಪುನ ದನಿ ನನಗ ಈಗ ಕ ೇಳಿದೆಂತ್ರದ . “ಹ ೊಳ ಯಪುೆಂಗ ನಾಳ ಕಾರ್ ತ್ರಾಕ ಹ ೇಳ್ ಬಾ” ಅಪು ಕ ಲಸದಾಳಿಗ ಹ ೇಳ್ುತ್ರದದರು.
ಗೆಂಟ ಎೆಂಟಾದರೊ ಮಲಗಿದದ ನನಗ ಗಕೆನ ಎಚ್ುರವಾಯತ್ು. ಹಾಸಿಗ ಯೆಂದ ಹಾರಿ ಎದುದ, ಅಡಿಗ ಮನ ಗ ಓಡಿದ . ಅಮಮ ಒಲ ಯ ಮುೆಂದ
ಕುಳಿತ್ು ರ ೊಟ್ಟಟ ಮಾಡುತ್ರತದದಳ್ು. “ಅಮಮ, ನಾವು ನಾಳ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿತೇವಾ?” ಅಮಮನ ಕುತ್ರತಗ ಗ ಜ ೊೇತ್ು ಬೇಳ್ುತಾತ ಕ ೇಳಿದ . ಅಮಮ
ಮೃದುವಾಗಿ ನಕೆಳ್ು. ಅವಳ್ ಕಣುೆಗಳ್ು ಹ ೊಳ ಯುತ್ರತದದವು. “ಹೊ೦ ಪುಟ್ಟ, ಮುಖ ತ ೊಳ ಕೆೆಂಡ್ಸ ಬಾ, ರ ೊಟ್ಟಟ ಕ ೊಡಿತೇನಿ”. ಎಲಿಗೊ ಈ ವಿಷಯ
ತ್ರಳಿಸಲು ಓಡಿದ . ‘ಅರ , ಎಲಿಗೊ ಆಗ ಿೇ ವಿಷಯ ಗ ೊತಾತಗಿದ ಯಲಾಿ’? ಎಲಿರೊ ಬಟ ಟಬರ ಗಳ್ನುನ, ಇತ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳ್ನುನ ಅಣ್ಣ
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದರ
ದ ು. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲಾಿ ಸವಿ ಕನಸುಗಳ್ು.
ಬ ಳಿಗ ೆ ಎದಾದಗ ಎಲಿರೊ ಗಡಿಬಡಿಯೆಂದ ಹ ೊರಡಲು ತ್ಯಾರಾಗುತ್ರತದದರು. ಎಲ ಿಲೊಿ ಉತಾ್ಹ, ಅವಸರ, ಸೆಂಭಿಮ. ಹ ೊಳ ಯಪುನ
ಹಳ ಯ ಅೆಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರು ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ನಿೆಂತ್ರತ್ುತ. ಅಪು ಏರಿದ ದನಿಯಲಿ ಹ ೊಳ ಯಪುನಿಗ ನಮೆಮಲಿರ ಬಾಯಗು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ
ಸಾಮಾನುಗಳ್ನುನ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಲೆಯಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ ೊೇಡಿಸುವೆಂತ ಸಲಹ ನಿೇಡುತಾತ “ಹ ೊತಾತಗ್ ಹ ೊೇಯುತ, ಬ ೇಗ್ ಬ ೇಗ್ ಹ ೊರಡಿ” ಅೆಂತ್
ನಮಮನುನ ಅವಸರಿಸುತ್ರತದರ
ದ ು. ಹಕ್ಲೆಗಳ್ೆಂತ ಕಚ್ರ್ಪಚ್ಗುಟ್ುಟತ್ರತದದ ನಮಮನುನ ತ್ುೆಂಬಕ ೊೆಂಡ ಕಾರು ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊರಟ್ಟತ್ು.
ಕುೆಂದಾಪುರ ನಮೊಮರು ಸಾಗರದ್ೆಂದ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರದಲಿದ . ಪಶಿುಮ ಘಟ್ಟದ ಕ ಳ್ಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಊರು
ಸಮುದಿದ ದೆಂಡ ಯಲಿದ .
ಹರಟ ಜಗಳ್ಗಳಿೆಂದ ಶುರುವಾದ ಪಿಯಾಣ, ಕಾರು ಘಟ್ಟವನಿನಳಿಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ೊಡನ ಯೇ ಮೌನದಲಿ ಸಾಗತ ೊಡಗಿತ್ು.
ನಮಗ ಲಿ ನಿದ ದಯ ಮೆಂಪರು ಕೊಡ. ಹಲವಾರು ಗೆಂಟ ಗಳ್ ನೆಂತ್ರ ಇದದಕ್ಲೆದದೆಂತ “ಹಾಲಾಡಿ ಹ ೊಳ ಬೆಂತ್ು, ಇಳಿೇರಿ” ಅನುನವ ಧವನಿ ಕ ೇಳಿ
ಎಚ್ುರವಾಯತ್ು. ಪಿಯಾಣದ್ೆಂದ ಸುಸಾತಗಿದದ ನಮಗ ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ ಬೇಸಿಬೆಂದ ಗಾಳಿ ಬಹಳ್ ಆಹಾಿದಕರವ ನಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ಬ ೇಸಿಗ ಯಲಿ
ಹ ೊಳ ಯಲಿ ಬಹಳ್ ನಿೇರಿರುತ್ರತರಲಲಿ. ನಾವ ಲಾಿ ಕಾರಿಳಿದು ಕಾಲನಡಿಗ ಯಲ ಿೇ ಹ ೊಳ ದಾಟ್ುತ್ರತದ ದವು. ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಸಲ, ನಿೇರು ನನನ
ಮೊಣಕಾಲಗಿೆಂತ್ ಮೆೇಲಕ ೆ ಬರುವಷಿಟರುತ್ರತತ್ುತ. ಆಗ ಅೆಂಬಗರು ನನನನುನ ಎತ್ರತಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊಳ ದಾಟ್ಟಸುತ್ರತದದರು. ನನಗಾಗ ಸಿಟ್ುಟ, ನಾಚಿಕ . ಇದ ೇ
ರ್ಾನು್ ಅೆಂತ್ ಎಲೊಿ ನನನ ಚ್ುಡಾಯಸಾತ ಇದುಿ. ಕಾರನನ ಹ ೊಳ ಯಲಿ ಡ ೈವ್ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದನನ ಆಶುಯಿದ್ೆಂದ, ಬಟ್ಟ ಕಣುೆ
ಮುಚ್ುದ ನ ೊೇಡುತ್ರತದ ದ. ಮತ ತ ಎಲಿರನೊನ ತ್ುೆಂಬಸಿಕ ೊೆಂಡ ಕಾರು ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊರಡುತ್ರತತ್ುತ.
ಅಮಮನ ತ್ವರುಮನ ಕುೆಂದಾಪುರದ ಹ ೊರ ಬಡಾವಣ್ ಯಲಿದ . ಮನ ಸಮಿೇರ್ಪಸುತ್ರತದದೆಂತ ಕಬುಣದ ದ ೊಡಡ ಕಮಾನಿರುವ, ಕಮಾನಿನ
ಮೆೇಲ ‘ಶಾೆಂತ್ರನಿಕ ೇತ್ನ’ ಎೆಂದು ಬರ ದ್ರುವ ಗ ೇಟ್ು ಕಾಣುತ್ತದ . ಇಕ ೆಡ ಯಲಿರುವ ಮಾವು, ಹಲಸು, ಗ ೇರು ಮುೆಂತಾದ ಹಣ್ಣೆನ ಮರಗಳ್ನುನ
ದಾಟ್ಟಕ ೊೆಂಡು ಕಾರು ಮುೆಂದ ಹ ೊೇಗುತ್ರತದೆಂ
ದ ತ ಇದದಕ್ಲೆದೆಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಗುಲ ಇರುವ ಚಿಕೆ ಮನ ಕಣ್ಣೆಗ ಬೇಳ್ುತ್ತದ . ಇದ ೇ ನಮಮ
ಮಾವನ ಮನ . ಮನ ಯ ಹಿೆಂದ ಬಟ್ೆಲ್ ಮಲಿಗ ಯ ತ ೊೇಟ್. ತ ೊೇಟ್ದ ಹಿೆಂದಕ ೆ ಸುಮಾರು ಐದು-ಆರು ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ನಡ ದುಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊೇದರ ಅರಬು ಸಮುದಿದ ನಿೇಲ ನಿೇರು, ಬಳಿ ನ ೊರ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ತದ . ನಿೇರಿನ ಹತ್ರತರ ಹ ೊೇಗಬಾರದ ೆಂದು ನಮಗ ಲಾಿ ಕಟ್ಟಪುಣ್ ಮಾಡಿದದರು.
ಮರಗಳ್ ತ್ುೆಂಬಾ ಹಣುೆಗಳಿರುವುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ನಮಗ ಲಾಿ ತ್ುೆಂಬಾ ಆಶುಯಿ. ಯಾರೊ ಇರದ್ರುವೆಂತ್ ಸಮಯ ನ ೊೇಡಿ ಹಣುೆ ಕ್ಲೇಳ್ಲು
ಹ ೊೇಗಿ ಬಯಯಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದ ವ
ದ ು. ಒೆಂದ ೊೆಂದು ದ್ನ ನಮಮ ಮಾವನ ಮಕೆಳ್ ಜ ೊತ ಮಲಿಗ ಹೊವು ಬಡಿಸಲು ಹ ೊೇಗುತ್ರತದ ದವು. ಅವರ ಹಾಗ
ನಾವೂ ವ ೇಗವಾಗಿ ಮಲಿಗ ಬಡಿಸಲು ಹ ೊೇಗಿ ಹೊವನ ನಲಿ ತ್ರಿದು ಹಾಕ್ಲಬಡುತ್ರತದ ದವು. ಸಣೆ ಹಾವುಗಳ್ು ಅಲಿಲಿ ಹರಿದಾಡುವುದ ನ ೊೇಡಿ
ಕ್ಲರುಚಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದ ವ
ದ ು. ಅವುಗಳ ೇನೊ ಮಾಡುವುದ್ಲಿ ಅೆಂತ್ ಅತ ತ, ಮಾವ ಹ ೇಳ್ುತ್ರತದದರು.
ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ನಾವು ಸಾಗರದಲಿ ಬಹಳ್ ಒತ ೊತತಾತಗಿರ ೊೇ ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಬ ಳ ದ್ರುವವರು. ನಮಮನ ಯಲಿೆಂತ್ೊ ಕ ೊಟ್ಟಟಗ ಯ ತ್ುೆಂಬಾ ದನಕರುಗಳ್ು,
ಮನ ತ್ುೆಂಬಾ ಮಕೆಳ್ು ಮರಿ, ಬೆಂದು ಹ ೊೇಗುವ ಜನರೊ ಜಾಸಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮಮನ ತ್ವರುಮನ ಸಾಗಿ ಎೆಂದ ನಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ದ್ನವ ಲಿ ಮಲಿಗ
ವನದಲಿ ಗ ೊತ್ುತ ಗುರಿಯಲಿದ ಅಲ ಯುತ್ರತದ ದವು.
ಸೆಂಜ ಯ ಹ ೊತ್ುತ ಎಲಿರೊ ತ ೊೇಟ್ದ್ೆಂದ ಮನ ಗ ಬೆಂದಮೆೇಲ ದ ೊಡಡವರ ಲಿ ಅಡಿಗ ಮನ ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದದರು. ನಾವು ಮಕೆಳ ಲಿರೊ
ಬಚ್ುಲು ಮನ ಯಲಿ ಒಲ ಯ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತ್ುಕ ೊೆಂಡು ಗ ೇರು ಹಣುೆ, ಉಪುು ಖಾರ ಹಚಿುದ ಮಾವಿನಕಾಯ ತ್ರನುನತಾತ ಹರಟ ಹ ೊಡ ಯುತ್ರತದ ದವು.
ನಮಮ ಅಜಿಜ, ಮನ ಯೆಂದ ಬಚ್ುಲುಮನ ಗ (ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರ), ಬಚ್ುಲುಮನ ಯೆಂದ ಮನ ಗ ಓಡಾಡುತಾತ ಗ ೇರು ಬೇಜ, ಹಲಸಿನ
ಹಪುಳ್, ಗ ಣಸಿನ ಹಪುಳ್ಗಳ್ನುನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ರತದರ
ದ ು. ನಮಮ ಮಾವನ ಮಕೆಳ್ು ಹ ೇಮ ಮತ್ುತ ಗುಲಾಬ, ಹಪುಳ್ಗಳ್ನುನ ಕ ೆಂಡದಲಿ
ಸುಟ್ುಟಕ ೊಡುತ್ರತದದರು. ಒಮೊಮಮೆಮ ಗ ೇರುಕಾಯಗಳ್ನುನ ಸುಟ್ುಟ, ಹ ೊರಕವಚ್ವನುನ ಕಲಿನಲಿ ಜಜಿಜ ತ ಗ ದು ಒಳ್ಗಿನ ಬೇಜವನುನ ನಮಗ
ಕ ೊಡುತ್ರತದದರು. ಅದರ ರುಚಿ ವಣ್ಣಿಸಲಸಾದಯ. ಅಜಿಜ ಬೆಂದು “ಊಟ್ ತ್ಯಾರಾಯುತ, ಏಳಿ ಮಕಾಳ” ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುವ ತ್ನಕ ಬಚ್ುಲುಮನ , ಹರಟ
ಮತ್ುತ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ ೇ ನಮಮ ಪಿಪೆಂಚ್ವಾಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಅತ ,ತ ಮಾವ, ಅಮಮ ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು ಒಳ ಳೇ ರುಚಿಕಟಾಟದ ಊಟ್ ತ್ಯಾರಿಸಿರುತ್ರತದರ
ದ ು. ಎಲ ಯ
ಮುೆಂದ ಕುಳಿತ್ಕ ೊಡಲ ೇ, ಅತ ತ ಮತ್ುತ ಅಮಮ ಬಗ ಬಗ ಯ ಪದಾರ್ಿಗಳ್ನುನ ತ್ೆಂದು ತ್ೆಂದು ಬಡಿಸುತ್ರತದದರು. ನಾವ ಲಾಿ ಮಾತ್ರಲಿದ , ಹ ೊಟ ಟ
ಬರಿಯುವೆಂತ ಉಣುೆತ್ರತದ ವ
ದ ು.
ರಾತ್ರಿ ನಾವ ಲಿರೊ ಹ ೊರ ಜಗುಲಯ ಮೆೇಲ ಮಲಗುತ್ರತದ ದವು. ಜಗುಲಯ ಮೆೇಲನ ತ ೊಲ ಗ ಸಾಲಾಗಿ ಮಗಿಸೌತ ಕಾಯಗಳ್ನುನ
ಕಟ್ಟಟರುತ್ರತದದರು. ನನಗ ನಿದ ದ ಮಾಡಲು ಬಲು ಹ ದರಿಕ ‘ಮಗಿಸೌತ ಕಾಯ ಮೆೈಮೆೇಲ ಬದುದಬಡಬಹುದು, ಬೇದ್ನಾಯ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ರತಕ ೊೆಂಡು
ಬೆಂದುಬಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಮಲಿಗ ವನದಲಿ ಈ ದ್ನ ನ ೊೇಡಿದ ಹಾವು ಮೆಲಿಗ ಹರಿದುಕ ೊೆಂಡು ಹಾಸಿಗ ಹತ್ರತರ ಬರಬಹುದು’ ಎೆಂದು. ‘ನೆಂಗ
ಹ ದರಿಕ ಯಾಗುತ್ರತದ ’ ಎೆಂದು ಪಕೆದಲಿ ಮಲಗಿದದ ದ ೊಡಡಕೆನ ಹತ್ರತರ ರ್ಪಸುಗುಟ್ುಟತ್ರತದ .ದ ಅಷಟರಲಿ ಅಜಿಜ ಬೆಂದು “ನಿದ ದ ಬೆಂತಾ ಮಕ ಳೇ” ಎೆಂದು
ಕ ೇಳ್ುತ್ರತದದರು. “ಇಲಿ” ಎೆಂದು ನಾವ ಲಿರೊ ಒಕ ೊೆರಳಿನಿೆಂದ ಹ ೇಳ್ುತ್ರತದ ದವು. ಅಜಿಜ ಕತ ಹ ೇಳ್ುವುದಕ ೆ ಬೆಂದ್ದಾದರ ಎೆಂದು ನಮಗ ಗ ೊತ್ುತ.
ಏಳ್ು ಮಲಿಗ ಹೊವಿನ ತ್ೊಕದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕತ . ಸುೆಂದರಿಯಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುನ ರಾಕ್ಷಸನ ೊಬು ಮೊೇಹಿಸಿ,
ಅಪಹರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ, ಏಳ್ು ಕಬುಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಒೆಂದು ಕ ೊೇಟ ಯಲಿ ಸ ರ ಯಲಿಟ್ಟಟರುತಾತನೆಂತ . ರಾಕ್ಷಸನು ‘ತಾಕಡಿ, ಮಾಕಡಿ’
ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದರ ಮಾತ್ಿ ಏಳ್ು ಬಾಗಿಲುಗಳ್ು, ಒೆಂದ ೊೆಂದಾಗಿ ತ ರ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದವ
ದ ೆಂತ . ದ್ನಾ ರಾತ್ರಿ ಸ ರ ಮನ ಗ ಬೆಂದು ‘ನನನ
ಮದುವ ಯಾಗು’ ಎೆಂದು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುನ ಬಲವೆಂತ್ ಮಾಡುತ್ರತದದನೆಂತ . ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ತ್ನನ ಪಾಿಣವನುನ ಒೆಂದು ಮುದಾದದ ಗಿಳಿಯಲಿಟ್ುಟ,
ಆ ಗಿಳಿಯನುನ ರಾಜಕುಮಾರಿಗ ಉಡುಗ ೊರ ಯಾಗಿ ಕ ೊಟ್ಟಟದದನೆಂತ . ಒೆಂದು ದ್ನ ಬ ೇಟ ಗ ಬೆಂದ ಒಬು ರಾಜಕುಮಾರ ಆ ಕ ೊೇಟ ಗ ಬೆಂದು,
ಗಿಳಿಯನುನ ಕ ೊೆಂದು, ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುನ ಬಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತಾತನೆಂತ . ರಾಜಕುಮಾರ, ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುನ
ಮದುವ ಯಾಗುವುದರ ೊಳ್ಗ ನಾವ ಲಿರೊ ನಿದ ಹ
ದ ೊೇಗಿರುತ್ರತದ ದವು.
-೦-೦“ಹ ೊಳ ಯಪುೆಂಗ ನಾಳ ಕಾರ್ ತ್ರಾಕ ಹ ೇಳ್ ಬಾ” ಅಪು ಕ ಲಸದಾಳಿಗ ಹ ೇಳ್ುತ್ರದದರು. ಸೆಂಜ ಅದ ೇ ತಾನ ೇ ಸೊೆಲನಿೆಂದ ಬೆಂದ್ದ ದ.
ಅಪು ಹ ೇಳ್ುವುದು ಕ ೇಳಿ ಬಹಳ್ ಆಶುಯಿವಾಯುತ. ‘ನಾವು ಈಗಾಯಕ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗಾತ ಇದ್ೇವಿ? ಬ ೇಸಿಗ ರಜ ಇನೊನ ಬೆಂದ್ಲಾಲಿ’?
ಸೊೆಲ್ ಬಾಯಗನನ ಬಸಾಡಿ, ಅಡಿಗ ಮನ ಗ ಓಡಿದ . ಸ ೊೇದರತ ತ ಸಾವಿತ್ಿಮಮ ಒಲ ಮುೆಂದ ಕುಳಿತ್ುಕ ೊೆಂಡು ಟ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ರತದದರು. ‘ಅಮಮ ಎಲಿ’?
ಅಮಮ ಒಲ ಎದುರುಗಡ ಇದದ ಗ ೊೇಡ ಗ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕ ೊೆಂಡು, ಅತ ತಗ ಅಡಿಗ ಮನ ಯಲಿದದ ಸಾಮಾನುಗಳ್ನುನ ತ ೊೇರಿಸುತಾತ ಸಣೆ ದನಿಯಲಿ
ಏನ ೇನ ೊೇ ಹ ೇಳ್ುತ್ರತದದಳ್ು. ಅಮಮ ತ್ುೆಂಬಾ ಸುಸಾತದವಳ್ೆಂತ ಕೆಂಡಳ್ು. “ಅಮಮ, ನಾವು ನಾಳ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿತೇವಾ?” ಅಮಮನ ಕುತ್ರತಗ ಗ
ಜ ೊೇತ್ು ಬೇಳ್ುತಾತ ಕ ೇಳಿದ . ಉತ್ತರ ಬರಲಲಿ. ಕತ ತತ್ರತ ನ ೊೇಡಿದ . ‘ಅಮಮನ ಕಣೆಲಿ ಯಾಕ ನಿೇರು? ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗಲು ಇಷಟ ಇಲಾಾ’? “ಈ
ಸಲ ನಾನ ೊಬ ಳೇ ಹ ೊೇಗಿತೇನಿ. ನಿೇನು ಅತ ತ ಹ ೇಳಾದಗ ಕ ೇಳ ಕೆೆಂಡು, ಒಳ ಳೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು”, ಅಮಮ ನನನ ಅರ್ಪುಕ ೊೆಂಡು, ಬ ನುನ ಸವರುತಾತ
ಹ ೇಳಿದಳ್ು. “ನಾನೊ ನಿೆಂಜ ೊತ ಬತ್ರೇಿನಮಾಮ” ಅಳ್ುವ ದನಿಯಲಿ ಕ ೇಳಿದ . ಉತ್ತರ ಬರಲಲಿ.
ಆ ದ್ನ ಸೆಂಜ ಅಮಮನನ ನ ೊೇಡ ೊೇಕ ಬಹಳ್ ಜನ ಬೆಂದರು. ಎಲಿರೊ ಸಣೆ ದನಿಯಲಿ ಮಾತಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದದರು – ಅಮಮನ ಅಸತಮಾ
ತ್ುೆಂಬಾ ಉಲುಣ್ಣಸಿಬಟ್ಟಟದ ಯೆಂತ . ಇವತ್ುತ ಬ ಳ ಗ ೆ ಡಾಕಟರ್ ನ ೊೇಡ ೊೇಕ ಹ ೊೇಗಿದದರೆಂತ . ಶುದದವಾದ ವಾತಾವರಣವಿರುವ, ಗಾಳಿ, ಬ ಳ್ಕು
ರ್ ನಾನಗಿರುವ, ದೊಳಿಲಿದ ಜಾಗದಲಿದದರ ಅಸತಮ ಹತ ೊೇಟ್ಟಗ ಬರಬಹುದು ಎೆಂದು ಡಾಕಟರು ಹ ೇಳಿದರೆಂತ . ಸಮುದಿದ ಪಕೆದಲಿರುವ
ಕುೆಂದಾಪುರ, ಮಲಿಗ ವನದಲಿರುವ ಅಮಮನ ತ್ವರುಮನ ಸರಿಯಾದ ಸಥಳ್, ಅಮಮ ಅಲಿ ಸಾಲು ದ್ನ ಕಳ ಯುವುದು ಒಳ ಳಯದು ಎೆಂದು ಅಪು
ನಿಶುಯಸಿದರೆಂತ .
ಮರುದ್ನ ಬ ಳಿಗ ೆ ಅಮಮ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇದಳ್ು.
-೦-೦ಮುೆಂದ್ನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಹ ೊಳ ಯಪುೆಂಗ ನಾಳ ಕಾರ್ ತ್ರಾಕ ಹ ೇಳ್ ಬಾ” ಅಪು ಕ ಲಸದಾಳಿಗ ಹ ೇಳ್ುತ್ರದದರು. ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಕ ೊಳ್ಳಲು
ಸಿದದವಾಗುತ್ರತರುವಾಗ ಅಪುನ ಈ ಮಾತ್ು ಕ ೇಳಿ, ಹೃದಯ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ನಿೆಂತ್ೆಂತಾಯುತ – ಅಮಮನನ ನ ೊೇಡ ೊೇಕ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿತೇವಿ. ಆದ ಿ
ಬ ೇಸಿಗ ರಜ ಇನೊನ ಬೆಂದ್ಲಿವಲಾಿ? ಆದರ ೇನೆಂತ . ಹಾರುತಾತ, ನ ಗ ಯುತಾತ ಅಡಿಗ ಮನ ಗ ಓಡಿದ . ಅಕೆಪಕೆದ ಮನ ಯವರ ಲಿ ಅಲಿ ಸ ೇರಿದದರು.
ಎಲಿರ ಕಣೆಲೊಿ ನಿೇರು, ಮೌನ ಮತ್ುತ ವಯಥ . ಯಾಕ ? ನಾನು ಮೆಲಿಗ ನುಸುಳ್ುತಾತ ದ ೊಡಡಕೆನ ಬಳಿ ಹ ೊೇಗಿ “ನಾವು ನಾಳ ಕುೆಂದಾಪುರಕ ೆ
ಹ ೊೇಗಿತೇವಾ?” ಎೆಂದು ರ್ಪಸುಗುಟ್ಟಟದ . ಅವಳ್ು ‘ಹುೆಂ’ ಅನುನವೆಂತ ತ್ಲ ಅಲಾಿಡಿಸಿದಳ್ು. ಕಣ್ಣೆೇರು ಅವಳ್ ಕ ನ ನಯ ತ್ುೆಂಬಾ ಹರಿಯುತ್ರತತ್ುತ. ಆ
ರಾತ್ರಿಯಲಾಿ ಅರ್ಿವಿಲಿದ ಕನಸುಗಳ್ು.
ಈ ಸಲದ ಪಿಯಾಣ ಏನೊ ಮಜಾ ಇರಲಲಿ. ಅಪು ಕೊಡ ನಮಮ ಜ ೊತ ಇದದರು. ಎಲಿರೊ ಸುಮಮನ ಮರಗಿಡಗಳ್ನ ೊನೇ, ರಸ ತಯನ ೊನೇ
ನ ೊೇಡುತಾತ ಕುಳಿತ್ರತದದರು. ‘ಸದಯ, ಅಳ್ುತ್ರತಲಿವಲಿ’. ಮಳ ಗಾಲ. ಹಾಲಾಡಿ ಹ ೊಳ ತ್ುೆಂಬ ಹರಿಯುತ್ರತತ್ುತ. ನಾವ ಲಿರೊ ದ ೊೇಣ್ಣಯಲಿ ಹ ೊಳ
ದಾಟ್ಟದ ವು. ಎರಡು ದ ೊೇಣ್ಣಯ ಮನ ಯ ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಮರದ ಹಲಗ ಯನಿನಟ್ುಟ ಕಾರನುನ ಆ ಹಲಗ ಯ ಮೆೇಲ ಹತ್ರತಸಿದರು. ಅೆಂಬಗರು
ಹುಟ್ುಟಹಾಕುತಾತ ದ ೊೇಣ್ಣಯನೊನ, ಅದರ ೊೆಂದ್ಗ ಕಾರನೊನ ಆರ್ ದಡಕ ೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ನಾನೆಂತ್ೊ ರ ಪ ು ಮಿಟ್ುಕ್ಲಸದ ನ ೊೇಡುತ್ರತದ .ದ ಆದರ
ಇನಾನಾರಿಗೊ ಇದರಲಿ ಆಸಕ್ಲತ ಇರಲಲಿ. ಹ ೊಳ ದಾಟ್ಟದ ಕೊಡಲ ಮತ ತ ಕಾರ್ ಹತ್ರತ ಕುೆಂದಾಪುರ ತ್ಲುರ್ಪದ ವು. ಗ ೇಟ್ನುನ ದಾಟ್ುತ್ರತದೆಂ
ದ ತ ಬಕ ೊೇ
ಎನುನವ ಮೌನ ಸಾಾಗತ್.
ಅಮಮ ಜಗುಲಯ ಮೆೇಲ ಮಲಗಿಕ ೊೆಂಡಿದದಳ್ು. ಅಜಿಜ, ಅತ ,ತ ಮಾವ, ಮಾವನ ಮಕೆಳ್ು ಇನೊನ ಯಾರೊ ಯಾರ ೊೇ ಬಹಳ್ ಜನ
ಅಮಮನ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತ್ರದದರು. ನಾವೂ ಗ ೊೇಡ ಗ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕ ೊೆಂಡ ವು. ನನಗೆಂತ್ೊ ಬಹಳ್ ಹ ದರಿಕ . ಎಲಿರ ಮುಖ ನ ೊೇಡಿದ . ಎಲಿರೊ
ಅಳ್ುತ್ರತದದರು. ‘ಅಮಮೆಂಗ ಏನಾಗಿದ ? ನನಗಾಯಕ ಅಳ್ು ಬತಾಿ ಇಲಾಿ? ಎೆಂಥಾ ನಾಚಿಗ ೆೇಡು’. ಕಣುೆ ಉಜಿಜ, ಉಜಿಜ ನಿೇರು ತ್ರಿಸಲು ಪಿಯತ್ನಪಟ ಟ.
ಆ ಸೆಂಜ ಅಮಮನನುನ ಮಲಿಗ ವನಕ ೆ ಒಯುದ, ಮಲಿಗ ಗಿಡಗಳ್ ಮನ ಯ ತ ೊೇಡಿದದ ಗುೆಂಡಿಯಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಗುೆಂಡಿಯನುನ ಮಣ್ಣೆನಿೆಂದ
ತ್ುೆಂಬ ಎರಡು ಮಲಿಗ ಗಿಡಗಳ್ನುನ ಅದರ ಮೆೇಲ ನ ಟ್ಟರು. 

ಪುಟ - 17

ಸತ್ರೇ

ಭದಿಣೆ

ಡಾಕಟರ್ ಚ್ೆಂದಿಶ ೇಖರ್ ಅವರು ೧೯೩೫ರಲಿ ಚಿತ್ಿದುಗಿ ತಾಲೊಕ್ಲನ ತಾಳ್ಯ ಎೆಂಬ ಗಾಿಮದಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ೧೯೬೬ರಲಿ
ತ್ಮಮ ವ ೈದಯಕ್ಲೇಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಪೂತ್ರಿಗ ೊಳಿಸಿದರು. ಅದ ೇ ವಷಿ ಕನಾಿಟ್ಕ ಸಕಾಿರದ ಸಕಾಿರಿ ವ ೈದಯರಾಗಿ ನ ೇಮಕಗ ೊೆಂಡು ೧೯೭೧ರ
ತ್ನಕ ಹಲವಾರು ಗಾಿಮಗಲಿ, ಜಿಲ ಿಗಳ್ಲಿ ಜನರ ಸ ೇವ ಸಲಿಸಿದರು.
೧೯೭೧ ರಲಿ ತ್ಮಮ ಪತ್ರನ ನಿಮಿಲ ಹಾಗೊ ಒಬುನ ೇ ಪುತ್ಿನಾದ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಜ ೊತ ಗ ಆಸ ರೇಲಯಾಗ ವಲಸ ಬೆಂದರು. ಆಗ
ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ವ ೈದಯರಿಗ ತ್ುೆಂಬಾ ಬ ೇಡಿಕ ಯತ್ುತ. ವ ೈದಯರನುನ ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಆ ಪಾಿೆಂತ್ಯದ ಮೆೇಯರ್ ಖುದಾದಗಿ ಏಪೇಿಟ್ಸಿ ಗ
ಬೆಂದು ಆಹಾಾನಿಸುತ್ರತದರ
ದ ು.
ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಅವರು ತ್ಮಮ ಮೊದಲ ವ ೈಧಯಕ್ಲೇಯ ಹುದ ಧಯನುನ hunter valley cessknock ಆಸುತ ಿಯಲಿ ಶುರು
ಮಾಡಿದರು.೧೯೭೩ ರಿೆಂದ ೧೯೭೪ರ ತ್ನಕ Canterburry ಆಸುತ ಿಯಲಿ ಸ ೇವ ಸಲಿಸಿದಾದರ . ೧೯೭೪ ರಿೆಂದ ೨೦೧೨ ರ ತ್ನಕ
northmead, Liverpool,Bankstown ಹಿೇಗ ಹಲವಾರು suburbs hospitalನಲಿ G.P ಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಿಸಿರುತಾತರ .
ವ ೈದಯರಾಗಿ ಅವರ ಸ ೇವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ ೈನ್್ ಗ ಮಾತ್ಿ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರದ ಅವರು ತ್ಮಮ ಕನನಡ ಸ ನೇಹಿತ್ರ ೊಡನ ಕನನಡ ರ್ಪಕ್ಲನಕ್ ಅೆಂತ್
ಕನನಡದ ಸ ೇವ ಯನುನ ಶುರುಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡುಿ. ಯಾರ ೇ ಕನನಡದವರು ಬೆಂದರೊಅವರಿಗ ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗ ತ್ೆಂಗಲು ವಯವಸ ಥ
ಮಾಡುತ್ರತದದರು.
ಇದು ಅವರು ಹಾಗೊ ಅವರ ಕ ಲವ ೇ ಕನನಡ ಸ ನೇಹಿತ್ರು ಕಟ್ಟಟದ ಮೊದಲ ಕನನಡ ಸೆಂಘ.
ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಇದದರೊ ಅವರು ಯಾವತ್ೊತ ತ್ನನ ತಾಯನಾಡನುನ ಮರ ತ್ರರಲಲಿ. ಅವರ ಮನಸು ಸದಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಟ ಬ ಳ ದ
ನಾಡಿನ ಋಣ ಹ ೇಗ ತ್ರೇರಿಸುವುದು ಎೆಂದು ಯೇಚಿಸುತ್ರತದದರು ಹಾಗೊ ಹಲವಾರು ಮಠಧ ಸಾಾಮಿೇಜಿಗಳ ಕಡನ ಸಮಾಲ ೊೇಚಿಸುತ್ರತದರ
ದ ು.
ಅನ ೇಕ ಬಾರಿ ಆವರಿಗ M.L.A. ಚ್ುನಾವಣ್ ಗಳಿಗ ಆಹಾಾನ ಬೆಂದರೊ ಅಧಕಾರದ ಆಸ ಗ ಎೆಂದೊ ಹಾತ ೊರ ಯಲಲಿ. ಅವರು ಅವರ
ತ್ಮಮನನುನ ಪಿೇತಾ್ಹಿಸಿ ಅವರನುನ M.L.A ಚ್ುನಾವಣ್ ಯಲಿ ಗ ಲಿಸಿ ಅವರ ಮೊಲಕ ಜನ ಸ ೇವ ಸಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಾಲವಾರು
ಗಾಿಮಗಳ್ಲಿ ವಿದಾಯಸೆಂಸ ಗ
ಥ ಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
೧೯೮೧ರಲಿ ತಾವು Sydney ಕನನಡ radio programನಲಿ ತ್ಮಮನುನ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡರು. ಕನನಡದ ಹಾಗೊ ಭಾರತ್ ಸಮುದಾಯದ
ಜನರಿಗ ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವರು. ಯಾರಾದರೊ ವೃದಧ ಪೇಷಕರು ಆರ ೊೇಗಯ ತ್ರ್ಪುದಾಧಗ ಅವರ ಮನ ಗ ಹ ೊೇಗಿ
ಅವರನುನ ಚಿಕ್ಲತ ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತ್ ಔಷಧಯನುನ ಕೊಡ ಕ ೊಟ್ುಟ ಅವರು ಸೆಂಪೂಣಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುವವರ ಗೊ ಅವರನುನ
ವಿರ್ಾರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದದರು.
ಹಿೇಗ ಅವರ ವಿಷಯ ಹ ೇಳ್ಲು ಪದಗಳ್ು ಸಾಕಾಗ ೊೇದ್ಲಿ. ಅವರ ಸರಳ್ ಹಾಗೊ ಸ ನೇಹ ಮನ ೊೇಭಾವ ಎಲಿರನೊನ ಅವರ ಬಳಿಗ
ಆಕಷಿಿಸುತ್ರತ್ುತ. ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಲು ಯಾವ ವಿಷಯವಾದರೊ ಸರಿ ತಾಸಾಗಲು ಸಾಲುತ್ರತರಲಿಲಿ. ಅವರ ನ ಚಿುನ ವಿಷಯ Cricket and
Politics. ಅವರ favourite cricket teams India, South Africa. ಅವರ ವಿರ್ಾರದ ಆಳ್ ಎಷಿಟತ ತೆಂದರ ಯಾವ ಪ ಿೇಯರ್ ಎಷುಟ ರನ್
ಗಳಿಸಿದ ಎಷುಟ ವಿಕ ಟ್ಸ ಕಬಳಿಸಿದ, ಎಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಹ ೇಳಿಕ ಕ ೊಟ್ಟ ಎೆಂಬ ಕೊಲೆಂಕುಷ ವಿವರಗಳ್ು ಅವರ ಬಳಿ ಲಭಯವಿದದವು.
೨೦೧೧ ರಲಿ ಅವರ ವ ೈದಯಕ್ಲೇಯ ಹಾಗೊ ಸಮುದಾಯದ ಸ ೇವ ಗ ಆಗಿನ NSW premier ಆಗಿದಧ Kristina Keneally ಅವರು
ಅವರಿಗ ಸತ್ೆರಿಸಿದರು. ಅದ ೇ ವಷಿ ಅವರಿಗ ಬಸವ ಶಿಿೇ ಪುರಸಾೆರವನಿತ್ುತ ಗೌರವಿಸಲಾಯತ್ು.
ಡಾಕಟರ್ ಚ್ೆಂದಿಶ ೇಖರ್ ಅವರು ೨೨ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ ಬ ಳ ಳಗಿನ ಜಾವ ೪.೩೦ರ ಸಮಯಕ ೆ ವಿಧವಶರಾದರು. ಅವರು
ನಮಮನನಗಲ ಹ ೊೇದರೊ, ಅವರ ನ ನಪುಗಳ್ು ನಮಲಿ ಸಾದಾ ಜಿೇವೆಂತ್ವಾಗಿರುವುದು. ಅವರ ಆತ್ಮಕ ೆ ಶಾೆಂತ್ರ ಸಿಗಲ ೆಂದು ಆ ಭಗವೆಂತ್ನಲಿ
ನಮೆಮಲಿರ ಕ ೊೇರಿಕ 

ಪುಟ - 18

ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ಮನ ಯ ಒಳಗ ಮಳ !

ಸಂಗರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಿ

ನಿಸಗಿದಲಿ ಬೇಳ್ುವ ಮಳ ಯು ಹ ೇಗ ಉೆಂಟಾಗುತ್ತದ ಎೆಂದು ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದ್ೆಂದ ತ್ರಳಿಯೇಣ!
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ಲರ


ಒೆಂದು ಗಾಜಿನ ಲ ೊೇಟ್/ಬಾಟ್ಲ



ಒೆಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಪ ಿೇಟ್ಸ



ಕುದ್ಯುವ ನಿೇರು (ಕಾಲು ಲ ೊೇಟ್)



ಮೆಂಜುಗಡ ಡ - 10 (ICE-CUBES)

ವಿಧಾನ
ಲ ೊೇಟ್ದ ಕಾಲುಭಾಗದಷುಟ ಬಸಿನಿೇರನುನ ತ್ುೆಂಬ ಮುಚ್ುಳ್ವಾಗಿ ಪ ಿೇಟ್ಸ ಒೆಂದನುನ ಮುಚಿು.
ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗ ಬಟ್ುಟ, ನೆಂತ್ರ ಪ ಿೇಟ್ಸ ಮೆೇಲ ಮೆಂಜುಗಡ ಡಗಳ್ನುನ ಇಟ್ುಟ ಏನಾಗುವುದ ೆಂದು ವಿೇ್ಷಿ.ಸಿ.
ಒೆಂದಷುಟ ನಿಮಿಷಗಳಾದ ಮೆೇಲ ಮಳ ಹನಿಗಳ್ೆಂತ ಲ ೊೇಟ್ದ ಒಳ್ಭಾಗದಲಿ ನಿೇರಿನ ಬೆಂದುಗಳ್ು ಇಳಿಯಲಾರೆಂಭಿಸುತ್ತದ .

ಏನಾಗುತಿತದ
ಲ ೊೇಟ್ದ ೊಳ್ಗಿನ ಉಷೆ ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಗಾಳಿಯು ಬ ಚ್ುಗಾಗಿ ಪ ಿೇಟ್ಸ ಹತ್ರತರ ಹ ೊೇಗುತ್ತದ . ಪ ಿೇಟ್ಸ ಮೆೇಲರುವ ಮೆಂಜುಗಡ ಯ
ಡ ು
ಲ ೊೇಟ್ದ ೊಳ್ಗಿನ ಬ ಚ್ುಗಿನ ಗಾಳಿಯಲಿನ ತ ೇವಾೆಂಶವನುನ ಹ ಚ್ುು ಸಾೆಂದಿವಾಗುವೆಂತ ಮಾಡಿ ನಿೇರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ ಳ್ಗ
ಇಳಿಯುವೆಂತ ಮಾಡುತ್ತದ . ಮಳ ಬರುವುದೊ ಹಿೇಗ ಯೇ. ವಾತಾವರಣದಲಿನ ಉಷೆ ಮತ್ುತ ತ ೇವಾೆಂಶದ ಗಾಳಿಯು ಗಗನದಲಿನ
ಶಿೇತ್ ಗಾಳಿಯಡನ ಬ ರ ತ್ು ನಿೇರಿನ ಹನಿಯಾಗಿ ಮಳ ಯಾಗಿ ಕ ಳ್ಗ ಬೇಳ್ುತ್ತದ . 

೧. ಅಲಮಟ್ಟಟ ಅಣ್ ೇಕಟ್ಟನುನ ಕೃಷಾೆ ನದ್ಗ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ . ಇದು ವಿಜಯಪುರ (ಬಜಾಪುರ) ಜಿಲ ಿಯಲಿದ .
೨. ವಾಣ್ಣೇವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಅರ್ವಾ ಮಾರಿೇಕಣ್ಣವ . ಇದು ಕನಾಿಟ್ಕದ ಮೊದಲ ಜಲಾಶಯವ ೆಂಬ ಹ ಗೆಳಿಕ ಪಡ ದ್ದ .

ಅಲಿಲಿಿ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯುಕರಮವಿದಿರ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗ್ಲ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ುನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು
ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದ್ದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸುಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದ್ದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾಿಲದ್ೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಿಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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