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ಸಿಡ್ಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಯ ವಾರ್ಷಾಕ  ೀತ್ಸವದ ವರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
೨೦೧೪ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣ್ಯ ಪಿಯುಕತ ಡಿ ೧೪ ರಂದು Wattle Grove ಸ್ಟಾವಿಜನಿಕ ಶಾಲ್ಯ ಆವರಣದಲಿಿ ಹಮ್ಮಿಕ್ೊಂಡಿದದ 

ಕಾಯಿಕಿಮಕ್ೆ ಪೇಷಕರೊ, ಮಕೆಳ್ೂ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ು ಎಲಿರೊ ನ್ರ್ದು ಮಧ್ಾಾಹನ ಮೊರಕ್ೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳಂದ ಶಾಲ್ಯ ಪ್ಾಿರ್ಿನ್ಯಂದ ಶುರುವಾಯತು.  
ಬಂದವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಾಗತ ಕ್ೊೇರುವ ಮೊಲಕ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ು ಮತುತ ಶಾಲ್ಯ ಮುಖ್ಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲಿರನ್ೊನ ಆಹಾಾನಿಸಲಾಯತು. ಮೊದಲಿಗ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು 
ಪಿಸುತತವಾಗಿ ಆಗುತ್ರತರುವ ತ್ೊಂದರ್ ತ್ೊಡಕು ಮತುತ ಅದಕ್ೆ ತಕೆ ಸುಲಭ ಉಪ್ಾಯಗಳ್ನ್ುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ವೇಣಾ ತಮಿ ಚಿಕೆ ಭಾಷಣದಲಿಿ ತ್ರಳಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು. ನ್ಂತರ 
ಶಾಲ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಥಿಿಕ ವರದಿಯನ್ುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸಿಡಿನಯ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಲಿಿ ಒಬುರಾದ ಶಿಿೇಯುತ ಅಶ್ ೇಕ್ ಅವರು ಅಂದಿನ್ 
ಮುಖ್ಾ ಅತ್ರಥಿಗಳಾಗಿ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಉಪಸಿಿತರಿದದರು. ದೊರದೊರಿನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಬರುತ್ರತರುವ ಮಕೆಳ್ ಮತುತ ಅವರನ್ುನ ಶಾಲ್ಗ್ ಕರ್ತರುವ ಪೇಷಕರನ್ೊನ 
ಪಿಶಂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು,ಧಮಿ ಮತುತ ಭಾಷ್ಯ ಬಗ್ೆ ಎಲಿರಲೊಿ ಪ್್ಿೇಮ ಉಕುೆವಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನ್ಂತರ ಶಿಿೇ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ವಷಿದ ಉತತಮ 
ವಧ್ಾಾಥಿಿಗಳ್ ಹ್ಸರು ಸೊಚಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ಶಿಿೇ ಅಶ್ ೇಕ್ ಮತುತ ಶಿಿೇ  ಶಿಿೇಧರ್ ಅವರಿಂದ ಉಡುಗ್ೊರ್, ಪಿಶಂಸ್ಟಾ ಪತಿವನ್ೊನ ವತರಿಸಿದರು. ಈ ವಷಿ ಕುಮಾರಿ 
ಭಾರತ್ರ ಗ್ೊೇಟಾಾಳ್ ಎಲಾಿ ಕ್್ೇತಿದಲುಿ ಅತುಾತತಮ ಎನಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದಳ್ು.   

ಶಾಲ್ಯ ನಿರಂತರ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ ನಿಂತ್ರರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೊ ಉಡುಗ್ೊರ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಕ್ೊಡಲಾಯತು.   
ಮುಂದ್ ಮಕೆಳ್ು ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟ ಚಿಕೆ ಮನ್ರಂಜನಾ ಕಾಯಿಕಿಮ ಚ್ನಾನಗಿ ಮೊಡಿ ಬಂದಿತು. ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳಂದ "ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳ್ಲ್ ಹರಡು" ಮತುತ 

"ನ್ದಿಯಲ್ೊಂದು ಬಕ" ಈ ಎರಡು ಶಿಶುಗಿೇತ್  ಮುದಾದಗಿ ಹಾಡಿದರು.ಅದಾದ ನ್ಂತರ ಎಲಾಿ ಶಾಲ್ಯ ಮಕೆಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ತ್ರಂಡಿ ಹಾಡನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಹಾಡಿ ಪ್್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ 
ಮುದನಿೇಡಿದರು.ಅಂತ್ರಮ ಪರಿೇಕ್್ ಉತ್ರತೇಣಿರಾದ ಮಕೆಳಂದ ಶಾಲ್ಯ ಬಗ್ೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲಿಿ ಸ್ಟೌಮಾ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ 
ಸ್ಟಾಾರಸಾವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಳ್ು.ಅದಲಿದ್ೇ ಮಕೆಳ್ು ವಚನ್, ಪದಾ, ಒಗಟ್ು ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಿಕಿಮ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು.ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸೆಂದ ದ್ೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಸಾಲಿವೂ ತಡವರಿಸದ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಜಯ ಭಾರತ ಜನ್ನಿಯ ತನ್ುಜಾತ್ ಹಾಡಂತೊ ಎಲಿರನ್ೊನ ಅಚಚರಿಗ್ೊಳಸಿತು. 

ನಿರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ಸಿಂಧು ಇಬುರೊ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಾರ ಕ್ಲೇತ್ರಿ ಗಳಸಿ ಮೆರ್ವ ಭವಾ ನಾಡಿದು ಕಾಾರ್ಯೇಕ್ ಇಂಪ್ಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬಂದು ಮಕೆಳ್ಲಾಿ 
ಚಪ್ಾಿಳ್ಯಂದಿಗ್ ತಾಳ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದರು.ಆಂಗಿ ಮತುತ ಭಾರತ ಸಂಸೃತ್ರಯ ನ್ಡುವ್ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರತರುವ ಮಕೆಳ್ು ಎರಡೊ ರಿೇತ್ರಯನ್ುನ ಎತ್ರತ ಹಿಡಿಯುವ ರಿೇತ್ರ ಒಂದು 
ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಿಗ್ ನ್ೃತಾ ಮಾಡಿದುದ ಚ್ನಾನಗಿ ಮೊಡಿಬಂದಿತು. ಒಂದು ಕಡ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಶ್ೈಲಿಯಾದರ್ ಮತ್ೊತಂದು ಕಡ್ ಪ್ಾಶಿಚಮಾತಾ ಇವ್ರ್ಡರ ಮ್ಮಶಿಿತ ಶ್ೈಲಿ 
ವಭಿನ್ನವಾಗಿದದರೊ ಮಕೆಳ್ ಕುರ್ಣತ ನ್ೊೇಡಲು ಚ್ನಾನಗಿತುತ. ಮಕೆಳ್ಲಾಿ ಗುಪತವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಶಿಿೇ ನಾರಾಯಣ ಮತುತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗ್ ಒಂದು ಉಡುಗ್ೊರ್ ಕ್ೊಟ್ಟಿಟದುದ 
ಸಭಿಕರ್ಲಿರಲಿಿ ಖ್ುರ್ಷಯಾದ ವಷಯವಾಗಿತುತ.ಕಡ್ಯಲಿಿ ಈ ವರ್ಗೊ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ ತ್ರ್ದ ಭಾವಚಿತಿಗಳ್ ಪವರ್ ಪ್ಾಯಂಟ್ ಪಿದಶಿನ್ ಎಲಿರ 
ಮನ್ಮುಟ್ುಟವಂತ್ರತುತ.          (ಮತತಷುಟ ಚಿತಿಗಳಗ್ ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ) … 

 

 

ನಿಮಿ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಕನ್ಕ ನ್ಮನ್ - ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಕಾಯಿಕಿಮದಲಿಿ, ಗಾಯಕ್ಲ 
ಶಿಿೇಮತ್ರ ಅಪಣಿ ನಾಗಶಯನ್ ಹಾಡಿರುವುದನ್ುನ ವೇಕ್ಷ್ಮಸಲು  
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

 

ಕನ್ಕ ನ್ಮನ್ - ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಕಾಯಿಕಿಮದಲಿಿ, ಗಾಯಕ್ಲ 
ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸ್ಟೌಮಾ ರಾಜೇವ್ ಹಾಡಿರುವುದನ್ುನ ವೇಕ್ಷ್ಮಸಲು  
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

https://www.youtube.com/watch?v=j0lQbyaODy8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6CuLP8yWGFw&feature=youtu.be
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ಸಿಡ್ಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಯ ವಾರ್ಷಾಕ  ೀತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
 

ಜನವರಿ ೨೦೧೫ ಶ್ರೀ ಜಯರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ/ಉತ್ತರಾಯಣ, 

ಹ ೀಮಂತ್/ಶ್ಶ್ರ ಋತ್ು, ಪುಷ್ಯ /ಮಾಘ ಮಾಸ 

01 ಗು - ಆಂಗಿ ಹ್ೊಸವಷಿದ ಮೊದಲ ದಿನ್ 

02 ಶ - ಮ್ಮಲದ್ ಅನ್ ನ್ಬಿ 

05 ಸ್ಟ್ೊೇ- ಹುರ್ಣಿಮೆ 

17 ಶ -  ಏಕಾದಶಿ  
15 ಗು -  ಮಕರ ಸಂಕಾಿಂತ್ರ 

20 ಮಂ  - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ 
21 ಬು -  ಮಾಘ ಮಾಸ/ ಶಿಶಿರ ಋತು ಆರಂಭ 

24 ಶ -  ವಸಂತ ಪಂಚಮ್ಮ 

26 ಸ್ಟ್ೊೇ -  ಗಣ ರಾಜ್ೊಾೇತಸವ,  30 ಶು -  ಏಕಾದಶಿ 

 

ಫ ಬ್ರವರಿ ಶ್ರೀ ಜಯ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶ್ಶ್ರ ಋತ್ು, 
ಮಾಘ/ಫಾಲ್ುುಣ ಮಾಸ  
03 ಮಂ - ಭಾರತ/ವಾಾಸ ಹುರ್ಣಿಮೆ  
07 ಶ - ಸಂಕಷಟ ಚತುಥಿಿ  
14 ಶ - ವಾಾಲ್ಂಟ್ೈನ್ಸ ಡ್ೇ  
15 ಭಾ - ವಜಯಾ ಏಕಾದಶಿ  
17 ಮಂ - ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ  
18 ಬು - ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ, ಆಶ್ ವ್ಡ್ನಸ್ ಡ್ೇ 
19 ಗು - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
20 ಶು - ಶಿಿೇ ರಾಮಕೃಷಿ ಪರಮಹಂಸ ಜಯಂತ್ರ 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 
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“ಹ್ೊಸತು, ಹ್ೊಸತು, ಹ್ೊಸತು. ಎಲಿವೂ ಹ್ೊಸತಾಗಿರಬ್ೇಕು. ಹಳ್ಯದು ಬ್ೇಡವ್ೇ ಬ್ೇಡ. 

ನ್ಮಿ ಕಣುಿ ಮುಂದಿರುವುದು ಮಾತಿ ಸತಾ … ಇತಾಾದಿ.”. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳ್ು ಹ್ಚುಚ ಹ್ಚಾಚಗಿ 

ಕ್ೇಳಬರುತ್ರತದ್ ಎಂಬುದು ಕ್ೇವಲ ಬಹುತ್ೇಕ ಜನ್ರ ಅನಿಸಿಕ್ಯೇ ಅರ್ವಾ ವಾಸತವಕತ್ಯೇ ಎಂದು 

ಪಿಶಿನಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತಾಗಿದ್.  

ತಮಿ ತಮಿ ತತಾ ಸಮರ್ಿನ್ಯಲಿಿ ನಿರತರಾಗಿ ಅವರವರ ನಿಲುವ್ೇ ಸರಿ ಎಂದು ಮನ್ುಷಾತಾಕ್ೆ ಬ್ಲ್ ಕ್ೊಡದ್, ಸುಮಿನ್ೇ 

ಪಿತ್ರಪ್ಾದನ್ ಮಾಡುವುದು ವಷಾದನಿೇಯ ಸಂಗತ್ರಯೇ ಸರಿ! 

ಮೆೇಲಿನ್ ಎರಡು ವಷಯಗಳ್ನ್ುನ, ವಷಿದ ಮೊದಲಲ್ಿೇ ಮೆಲಕು ಹಾಕ್ಲ ಒಂದಷುಟ ಆತಾಿವಲ್ೊೇಕನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದರಿಂದ, 

ನಾವ್ೇ ಬಾಳ ಬದುಕಬ್ೇಕಾದ ಈ ಜಗದಲಿಿ ಹಿತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುತತದ್ಯಲಿವ್ೇ! 

ಈ ನಿಟ್ಟಿಟನ್ಲಿಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವ ಒಂದು ಉತತಮ ಹ್ೇಳಕ್ ಹಿೇಗಿದ್. “ನಾನ್ು ನಿೇನ್ು ಹ್ೇಳದದನ್ುನ ಅನ್ುಮೊೇದಿಸದ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರ್ 

ನ್ನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ತನ್ಕ ನಾನ್ು ನಿನ್ನ ವಾದವನ್ುನ ಮಂಡಿಸುವುದಕ್ೆ ಬ್ಂಬಲ ಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್” (I do not agree with what you have to 

say but i defend to death your right to say it). ಅಂತ್ಯೇ, ನ್ಮಿ ನ್ಲದ ಮಾತುಗಳ ೇ್ ಆದ ಬಸವಣನಿ್ - “ಅರಿವಂಗ್ ಹಿರಿದು, 

ಕ್ಲರಿದುಂಟ್”, ಗಿೇತ್ಯ - “ತದಿಾದಿದ ಪಿರ್ಣಪ್ಾತ್ೇನ್ ಪರಿಪಿಶ್ನೇನ್ ಸ್ಟ್ೇವಯಾ-ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಮನ್ವರಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು” 

ಎನ್ುನವುದನ್ೊನ ಕ್ೇಳರುತ್ತೇವ್. ಹಾಗಿದೊದ ಕೊಡ, ನ್ಮಿ ಯೇಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ುನ ಪಿಶಿನಸಲು ಬಂದವರನ್ುನ ಏಕಾಏಕ್ಲ ನ್ೊಕ್ಲ, ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲ 

“ನಾನ್ು ಗ್ದ್ದೇ” ಎಂದರ್, ಅದು ಸತಾದ ಮಾತಾಗುವುದಿಲಿ. ಅದು ತನ್ನಹಮ್ಮಕ್ಯ ದಪಿವಾಗುತತದಷ್ಟೇ. ಅವಸ್ಟಾನ್ದ ದಾರಿಯಾಗುತತದಷ್ಟೇ. 

ಹಳ  ್ ಬ್ೇರು ಹ್ೊಸ ಚಿಗುರು ಕೊಡಿರಲು ಮರ ಸ್ಟ್ೊಬಗು ಎನ್ುನವ ಉತತಮ ಚಿಂತನ್ಯನ್ುನ ಬದಿಗಿಟ್ುಟ, ಪುರಾತನ್ವಾದ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುನ ಒರ್ಗ್ ಹಚಚದ್ೇ ಸ್ಟಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತ್ರರಸೆರಿಸಿ, ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ತಲ್ಮಾರಿನ್ ಯೇಚನ್ ಮಾತಿ ಸರಿ ಎನ್ುನವುದರಿಂದ, ಹಳ  ್

ಬ್ೇರಿನ್ ಗಟ್ಟಿಟತನ್ವನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು, ಜೇವನ್ವ್ಂಬ ಮರವನ್ುನ ಅಸಿಿರಗ್ೊಳಸುತ್ರತರುವುದು ನಾವ್ೇ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಮರ್ಯುತ್ತೇವ್. 

ಹಾಗ್ಯೇ, “ಎಷುಟ ಕಷಟವೇ ಹ್ೊಂದಿಕ್ಯಂಬುದು ನಾಲುೆ ದಿನ್ದ ಈ ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿ …” ಎಂಬ ಕವವಾರ್ಣಯಂತೊ ಅನ್ೇಕರ ದಿನ್ನಿತಾದ 

ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಬಹುತ್ೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದು ಬಂದು, ಜ್ಞಾಪ್ಪಸುತ್ರತರುತತದ್. ಒಣ ಪಿತ್ರಷ್ೆಯ ಕಡ್ಗ್ೇಕ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದ್ ಮನ್ುಕುಲ ಎಂದು 

ಚಿಂತ್ರಸುವಂತಾಗುತ್ರತದ್. 

ವಷಿದ ಮೊದಲಲಿಿ ಇದ್ಂತಹ ಒಣ ಮಾತುಗಳ್ು ಎಂದ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಳ ಳ್ಯ ಆಶಾ ಭಾವನ್ ನಿಜಕೊೆ ಮುಖ್ಾ. ಅದಕ್ಲೆಂತಲೊ 

ಹ್ಚುಚ ಮುಖ್ಾ ನಾವು ಕಾಯಿರೊಪಕ್ೆ ತರುವ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ು. ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ, ಹ್ಚುಚಹ್ಚುಚ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಭಾವನ್ಗಳ್ು ಎಲಿರ 

ಮನ್ಸಿನ್ಲಿಿಯೊ ನ್ಲಸಿ, ಮಾಡುವ ಪಿತ್ರಯಂದು ಕಾಯಕವೂ ಎಲಿರ ಹಿತವನ್ುನ ಬಯಸಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವ್. 

೨೦೧೫ ರಲಿಿ ಸವಿಹಿತ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ು ನ್ಮೆಿಲಿರಲಿಿ ಚಿಲುಮೆಯಂತ್ ಚಿಮಿಲಿ. ಈ ಭುವಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತಾಗಲಿ. ಪಿತ್ರೇ 

ದಿನ್ವೂ “ ಸುಂದರ ದಿನ್, ಸುಂದರ ಇನ್, ಸುಂದರ ವನ್ ನ್ೊೇಡು ಬಾ” ಎನ್ುನವಂತಾಗಲಿ.  

 



  

 ಪುಟ - 4 

 

  

ವಿಶ ೀಷ್ ಮಹಾ ಕವಿ ಮುದಿಣ - ಒಂದು ರ್ ನಪು – ಭಾಗ ೧ ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಬ್ೇಲೊರು 
ರಾಮಮೊತ್ರಿ 

ಆರಂಕುಶಮ್ಮಟ್ೊಟಡಂ ನ್ನ್ವುದ್ನ್ನಮನ್ಂ ಬನ್ವಾಸಿ ದ್ೇಶಮಂ ಅಂದ್ೊಡನ್ ನ್ಮಗ್ ನ್ನ್ಪ್ಾಗುವುದು ಪಂಪ. ಹಾಗ್ೇ ನಿೇರಿಳಯದ 
ಗಂಟ್ಲ್ೊಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಕ್ಲದಂತಾಯುತ, ಕನ್ನಡಂ ಕತೊತರಿಯಲ್ತ, ಪದಾಂ ವದಾಂ ಗದಾಂ ಹೃದಾಂ, ಹೃದಾಮಪಿ ಗದಾದ್ೊಳ  ್ಪ್್ೇಳ್ುಾದು, 
ಸಪ್ಾತಕ್ಷರಿೇ ಮಂತಿ,  ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ  ಕ್ೇಳದಾಗ ನ್ಮಗ್ ನ್ನ್ಪ್ಾಗುವುದು ಮುದದಣ. ಕನ್ನಡ ಹ್ೊಸ ಸ್ಟಾಹಿತಾದ ಮುಂಗ್ೊೇಳ 
ಎಂದ್ೇ ಹ್ಸರಾಗಿದದ ಮುದದಣ ನ್ಮಿನ್ನ ಅಗಲಿ ಹ್ೊೇಗಿ 107 ವಷಿಗಳ್ು ಕಳ್ದರೊ ಇಂದಿಗೊ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸಾತ ಲ್ೊೇಕದಲಿ ಿಪಿಸುತತನಾಗಿದಾದನ್ 
ಅಂದರ್ ಹುಟ್ಟಿಟದರ್ೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ಲಿಿ ಹುಟ್ಟಬ್ೇಕು ಅನ್ೊನೇ ಹಾಗ್ ಬದುಕ್ಲದರ್ೇ ಮುದದಣನ್ ಹಾಗ್ ಬದುಕಬ್ೇಕು ಅನಿಸುತತದ್. ಹೌದು ಅವನ್ು 
ಬದುಕ್ಲದುದ ಕ್ೇವಲ 31 ವಷಿಗಳ ೇ್ ಆದರೊ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾಧನ್ ಮಾತಿ ಅಪ್ಾರ.   

 

ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕವ ನ್ಂದಳಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇನಾರಾಯಣ ಹುಟ್ಟಿಟದುದ 24.1.1870 ರಲಿ ಿಉಡುಪ್ಪಯ ಬಳಯ ನ್ಂದಳಕ್ ಗಾಿಮದಲಿ.ಿ 
ಕಾಲವಾಗಿದುದ ಉಡುಪ್ಪಯಲಿ.ಿ ಹುಟ್ಟಿಟದುದ 19ನ್ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿಯಿಾದರ್ ಕಾಲವಾಗಿದುದ 20ನ್ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಪ್ಾಿರಂಭದಲಿಿ ಅಂದರ್ 
16.2.1901.  

 

ಹುಟ್ೊಟ ನ್ಮಗ್ ಗ್ೊತ್ರತರುವುದಿಲಿ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ರತೇವ ಅನ್ುನವುದೊ ನ್ಮಗ್ ಗ್ೊತ್ರತರುವುದಿಲಿ. 
ಆದರ್ ಅದ್ಲ್ೊಿೇ ಆಸ್ಟ್ಯ ಬಿೇಜವಂದು ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿಟದದರ್ ಅದು ಚಿಗುರ್ೊಡ್ಯುವುದನ್ನೇ 
ಕಾಯುತ್ರತರುತತದ್. ಚಿಗುರ್ೊಡ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಬ್ಳ್ಯುತತದ್ ಅನ್ುನವುದು ಸಾತಹ ಆ ಬಿೇಜಕ್ೆೇ 
ಗ್ೊತ್ರತರುವುದಿಲಿ. ಹಾಗ್ೇ ಆಗಿದುದ ಮುದದಣನ್ ಬದುಕ್ಲನ್ ಕಥ್ಯೊ ಕೊಡ. ಹುಟ್ಟಿಟದುದ ಉಡುಪ್ಪಯ ನ್ಂದಳಕ್ 
ಅಂದ ಮೆೇಲ್ ಪ್ಾಿರ್ಮ್ಮಕ ವದಾಾಭಾಾಸವೂ ಅಲಿಿಯೇ ನ್ಡ್ಯತು. ಮುದದಣ ಹ್ಸರಿಗ್ ತಕೆ ಹಾಗ್ ಮುದುದ 
ಮುದಾದಗಿದದನ್ಂತ್. ಅವನಿಗ್ ಮುದದಣ ಹ್ಸರು ಬರಲು ಇದ್ೇ ಕಾರಣ. ಲಕ್ಷ್ಮಿೇನಾರಾಯಣ ಮುದದಣನಾಗಿ 
ರೊಪುಗ್ೊಂಡಿದುದ ಹಿೇಗ್. ಮನ್ ದ್ೇವರು ನ್ಂದಳಕ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗ್ೇಶಾರ ಸ್ಟಾಾಮ್ಮ. ತಂದ್ ತಮಿಯಾ 
ಮುದದಣನಿಗ್ ಓದುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಚಿಕೆಪುಟ್ಟ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ತಂದ್ಯ ಜ್ೊತ್ ದಿನಾ 
ದ್ೇವಾಲಯಕ್ೆ ಹೊವು ಕಟ್ಟಿಟಕ್ೊಡುವ ಕ್ಲಸ. ತಮಿಯಾನಿಗ್ ಇಬುರು ಗಂಡು ಮಕೆಳ್ು. ಮುದದಣನ್ೇ 
ಹಿರಿಯ. ಚಿಕೆವನ್ು ಶಿವರಾಮಯಾ. ಅವನಿಗ್ ಏನ್ೊಂದು ಆಸಿತಯೊ ಇರಲಿಲ.ಿ ದುಡಿಯಬ್ೇಕು ಉಣಿಬ್ೇಕು 
ನಾಲುೆ ಹ್ೊಟ್ಟ ತುಂಬಬ್ೇಕು. ಹಿೇಗ್ ದಿನಾ ದ್ೇವಾಲಯಕ್ೆ ಹೊವು ಕಟ್ಟಿಟಕ್ೊಡುವ ಕಾಯಕದಲಿಿ 
ಮುದದಣನ್ೊ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ರತದದ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಹಬುದ ಸಂದಭಿಗಳ್ಲಿಿ ಅಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದದ ಯಕ್ಷಗಾನ್ 
ಪಿಸಂಗಗಳ್ನ್ುನ ಅವನ್ು ಕುತೊಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ರತದದ. ಇದು ಅವನ್ ಮೆೇಲ್ ಎಷಟರ ಮಟ್ಟಿಟಗ್ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತುತ ಅಂದರ್ ಅವನ್ು ಎಲಿಯಿಾದರೊ ಏಕಾಂತದಲಿ ಿನಿಂತು ತಾನ್ು ಕಂಡು ಕ್ೇಳದ 
ಯಕ್ಷಗಾನ್ದ ಮಟ್ುಟಗಳ್ನ್ುನ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡುತ್ರತದದ ಓದಿನ್ಲಿಿಯೊ ಹಿಂದ್ ಬಿೇಳ್ದ ಮುದಿಣನ್ ಈ 
ಆಸಕ್ಲತಯನ್ುನ ಗಮನಿಸಿದ ಹಿರಿಯರ್ೊಬುರು ತಮಿಯಾನಿಗ್ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಲಿಸು ಎಂದು 
ಸಲಹ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರ್ ಸಂಸ್ಟಾರದ ಹ್ೊರ್ ಬಹಳ್ ಭಾರವಾಗಿದುದದರಿಂದ ತಮಿಯಾ ಮುದದಣನ್ನ್ುನ 
ನಾಲೆನ್ೇ ಕಾಿಸು ಮುಗಿದ್ೊಡನ್ ಒಬುರ ಮನ್ಗ್ ಕೊಲಿಗ್ ಕಳಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಮುದದಣನ್ ಬದುಕ್ಲನ್ 
ದಿಕೆನ್ನೇ ಬದಲಾಯಸಿತು. ಬ್ಟ್ಟದಷುಟ ಆಸ್ಟ್ ಹ್ೊತುತ ನಾನ್ು ಮುಂದ್ ಓದಬ್ೇಕು ಅಂತ ಹಂಬಲಿಸುತ್ರತದದ 
ಮುದದಣ ಪಿಪ್ಾತಕ್ೆ ಬಿದದ ಹಾಗ್ ಒದಾದಡಿದ. ನಾನ್ು ಉಡುಪ್ಪಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಓದಿ ಮುಂದ್ ಬತ್ರಿನಿ ಅಂತ 
ಹ್ೊರಟ್ೇ ಬಿಟ್ಟ. 

ಓದುವುದು ಸಕಾಿರಿೇ ಶಾಲ್ಯಾದರೊ ಅವನ್ ನ್ಲ್ಗ್, ವಾರಾನ್ನಕ್ೆ ವಾವಸ್ಟ್ ಿಆಗಬ್ೇಡವ್ೇ. ಓದುವುದು ಅವನ್ ಹಣ್ಯಲಿ ಿಬರ್ದಿತುತ 
ಅದಕ್ೆೇ ವಧಿ ಅವನ್ನ್ುನ ಉಡುಪ್ಪಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಟತು. ವಾರಾನ್ನದ ಮನ್ಯಂದನ್ುನ ಗ್ೊತುತಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಮುದಿಣ ಉಡುಪ್ಪಯ 
ಸಕಾಿರಿೇ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಐದನ್ೇ ಕಾಿಸಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಐದಾಯತು, ಆರಾಯತು. ಮತ್ತ ಮುಂದ್ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸ್ಟಾಧಾವರಲಿಲಿ. 
ಆಗ ಅಲಿನಿ್ ಹ್ಡ್ ಮಾಸಟರ್ ಸಲಹ್ಯಂತ್ ಕನ್ನಡ ತರಪ್್ೇತ್ರ ಶಾಲ್ಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿದ. ಅಲಿ ಿಸ್ಟ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಿಗತ್ರತದುದರಿಂದ ಅದು ಅವನ್ ಬದುಕ್ಲಗೊ 
ಸಹಾಯಕವಾಯತು. ಆದರ್ ಎರಡು ವಷಿ ತರಪ್್ೇತ್ರ ಪಡ್ದು ಬಂದರೊ ಅವನಿಗ್ ಕ್ಲಸ ಸಿಗಲಿಲಿ. ಆಗ ಮುದದಣನ್ ಕಟ್ುಟಮಸ್ಟಾತದ ದ್ೇಹವನ್ುನ 
ಕಂಡು ನಿೇವು ಮದರಾಸಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ದ್ೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಪ್್ೇತ್ರಯನ್ೊನ ಪಡ್ದು ಬನಿನ ಅಂದರು. ಮುದದಣ ಮದರಾಸಿಗ್ ಹ್ೊೇದ. ಅಲಿ ಿದ್ೈಹಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಇನಿನತರ ಓದನ್ೊನ ಮಾಡಿದ. ಆಮೆೇಲ್ ಉಡುಪ್ಪಯ ಸಕಾಿರಿೇ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ವಾಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಕನ್ ಹುದ್ದ ದ್ೊರ್ಯತು. 

          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …   

ಚಿತಿಕೃಪ್್: ವಕ್ಲಪ್ಪೇಡಿಯ 

ರತಾನವತ್ರ ಕಲಾಾಣ ಮತುತ ಕುಮಾರ ವಜಯ 
- ಯಕ್ಷಗಾನ್, 

  ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ, ಶಿಿೇ ರಾಮ 
ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕ ಮತುತ  ಶಿಿೇ ರಾಮಾಶಾಮೆೇಧ  

- ಕಾವಾಗಳ್ು  
ಇವುಗಳ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮಕೆಳಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ 

ಜ್ೊೇ ಜ್ೊೇ ಪದಗಳ್ು,  
ಮಂಗಳ್ೂರಿನಿಂದ ಪಿಕಟ್ವಾಗುತ್ರತದದ 
ಸುವಾಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಬರ್ದ ಬಿಡಿ 

ಲ್ೇಖ್ನ್ಗಳ್ು 

ಕವ ಮುದದಣ 
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ಹಿೇಗ್ ಬದುಕ್ಲಗ್ೊಂದು ಆಸರ್ಯಾದ ನ್ಂತರ ಮುದದಣ ತನ್ನ ಆಸಕತ ವಷಯದತತ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿದ. ಶಾಲ್ಯಲಿಿದದ ಪುಟ್ಟ 
ಗಿಂಥಾಲಯದಲಿಿದದ ಪುಸತಕಗಳ್ನ್ುನ ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆಗ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರು ಅಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಪಂಡಿತರಾಗಿದದರು. ಅವರು 
ಮುದದಣನ್ ಓದಿನ್ ಆಸಕ್ಲತಯನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸತಕಗಳ್ನ್ುನ ಓದಬ್ೇಕು ಅನ್ುನವ ಸಲಹ್ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಅದಾಗಲ್ೇ ಮುದದಣ 
ಯಕ್ಷಗಾನ್ದ ವಷಯಗಳ್ನ್ುನ ಚನಾನಗಿ ಅರಿತುಕ್ೊಂಡು ಓದುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಬರ್ಯುವುದನ್ೊನ ಹವಾಾಸ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು 1889-92ರ 
ಸುಮಾರಿನ್ಲಿ ಿರತಾನವತ್ರ ಕಲಾಾಣ, ಕಮಾರ ವಜಯ ಅನ್ುನವ ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಪಿಸಂಗಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದ. ಆದರ್ ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಕಟ್ಣ್ 
ಮಾಡ್ೊೇರು ಯಾರು. ಬರ್ದದದನ್ುನ ಹಾಗ್ೇ ಮನ್ಯಲಿಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ಳಲು ಅವನ್ ಮನ್ಸುಸ ಒಪಿಲಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗ್ ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ತಾನ್ೇ ಮುದಿಣ, 

ಪಿಕಟ್ಣಗ್ೊಳಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಕ್ೈ ಸುಟ್ುಟಕ್ೊಂಡ ಅನ್ುನವುದು ಬ್ೇರ್ ಮಾತು. ಅಲಿಿಂದ ಮುಂದ್ ಅವನ್ು ಯಾವ ಪುಸತಕಗಳ್ನ್ೊನ 
ಪಿಕಟ್ಟಿಸುವ ಗ್ೊೇಜಗ್ ಹ್ೊೇಗಲಿಲಿ.  

 

ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರು ಓದುತ್ರತದದ ಗಿಂರ್ಗಳ್ಲವಿೂ ಮುದದಣನ್ ಓದಿಗೊ ದ್ೊರಕ್ಲದವು. ಅ ಕಾಲದಲಿಿ ಮುದದಣನ್ ಸಮಕಾಲಿೇನ್ರು 
ಎಂದರ್ ಹುರುಳ ಭಿೇಮರಾಯರು ( ಇವರ ಮನ್ಯ ಪಕೆದಲ್ಿೇ ಮುದದಣನ್ ವಾಸ. ಭಿೇಮರಾಯರ ಅಣಿನ್ ಓರಗ್ಯವನ್ು ಮುದದಣ. ) ಅನ್ೇಕ 
ದಿನ್ ಭಿೇಮರಾಯರ ಮನ್ಯಲ್ಿೇ ಓದು, ಊಟ್ ಎಲ ಿನ್ಡ್ಯುತ್ರತತುತ ), ಐರ್ೊೇಡಿ ಶಿವರಾಮಯಾನ್ವರು, ವ್ಂಕಟ್ರಮಣ ಹ್ಬಾುರರು, 
ಮಂಜ್ೇಶಾರ ಗ್ೊೇವಂದ ಪ್್ೈಗಳ್ು ಮುಂತಾದವರಾರೊ ಮುದದಣನ್ ಓದಿಗ್, ಬರವರ್ಣಗ್ಗ್ ಸೊಿತ್ರಿ ಇತುತ ಆಸಕ್ಲತಯನ್ುನ ಮೊಡಿಸಿದವರು ಮಳ್ಲಿ 
ಸುಬುರಾಯರು. ಅವರ ಸಲಹ್ಯಂತ್ ಮುದದಣ ಹಳ್ಗನ್ನಡವನ್ೊನ ಸಂಸೃತವನ್ೊನ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡಿದ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಕ್ೇಶಿೇರಾಜನ್ 
ಶಬದಮರ್ಣದಪಿಣ, ಕ್ಲಟ್ಟಲ್ ಪದಕ್ೊೇಶ ಅವನಿಗ್ ಸಹಾಯಕವಾದವು. ನಿತಾವೂ ಮುದದಣ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರ ಬಳ ಕೊತು ಅವರ 
ಸಲಹ್ಯಂತ್ ರಚಿಸಲು ತ್ೊಡಗಿದದ ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣಕೃತ್ರಯ ಬಗ್ಗ್ ಚಚ್ಿ ನ್ಡ್ಸುತ್ರತದದ. ಇದು ಮುದದಣನ್ ಬದುಕ್ಲಗ್ೊಂದು ತ್ರರುವಾಯತು. 
ಅಲಿಿಂದ ಮುಂದ್ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರಿಗ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಶಾಲ್ಗ್ ವಗಿವಾದಾಗ ಅವನಿಗ್ ಬಹಳ್ ಬ್ೇಸರವಾಯತು. ಯಾಕ್ಂದರ್ 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರ ಸಂಪಕಿ ತಪ್ಪಿಹ್ೊೇಗುತತದ್. ಅವರ್ೊಡನ್ ಚಚ್ಿ ತಪ್ಪಿಹ್ೊೇಗುತತದ್ ಅಂತ. ಆದರ್ ಅವರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ೆ 
ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು ಅನಿವಾಯಿವಾಯತು.  ಆದರೊ ಮುದದಣ ಕುಂದಾಪುರಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತಾತ ಇದುದ ಕೃತ್ರ ರಚನ್ಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಭಂಗ 
ಬರದಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡ. ಹಿೇಗ್ ತಯಾರಾದದ್ದೇ ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ.  ಹಾಗ್ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ್ದ ಹ್ೊರತಾಗಿ ಮುದದಣ ಬರ್ದು 
ಮೊರು ಗಿಂರ್ಗಳ್ೂ ರಾಮಾಯಣ ಕುರಿತದ್ದೇ. 

 

ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ ವಷಯದ ಆಯೆ, ರಚನಾ ಕೌಶಲ ಮುಂತಾದುವುಗಳ್ನ್ುನ ಅವನ್ು ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರ ಸಲಹ್ಯಂತ್ಯೇ 
ರಚಿಸಿದ. ಗಿಂರ್ ಅಂತೊ ತಯಾರಾಯತು, ಮುಂದ್ ಏನ್ು ಮಾಡುವುದು. ತಾನ್ಂತೊ ಅದನ್ುನ ಕ್ೈಯಂದ ದುಡುು ಹಾಕ್ಲ ಪಿಕಟ್ಟಿಸುವುದಂತೊ 
ಆಗದ ಮಾತು. ಹಾಗಾದರ್ ಅದರ ಗತ್ರ. ಆಗ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರು ಸಲಹ್ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಮೆೈಸೊರಿನಿಂದ ಕಾವಾಮಂಜರಿ ಅನ್ುನವ 
ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ರತತುತ.  

 

ಸುಬುರಾಯರು ಅದಕ್ೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದದರು. ಕಾವಾಮಂಜರಿಯನ್ುನ ಮುದದಣನ್ೊ ಓದಿದದ. ಸುಬುರಾಯರು ನಿೇವು ನಿಮಿ ಅದುುತ 
ರಾಮಾಯಣ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಕಾವಾಮಂಜರಿಗ್ ಯಾಕ್ ಕಳಸಬಾರದು ಅನ್ುನವ ಸಲಹ್ಯನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಮುದದಣನಿಗೊ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಿದರೊ 
ಯಾಕ್ೊೇ ಅಳ್ುಕು ಮನ್ ಮಾಡಿತು. ಹ್ೇಳ ಕ್ೇಳ ನಾನ್ು ಕ್ೇವಲ ಆರನ್ೇ ಕಾಿಸು ಪ್ಾಸು ಮಾಡಿರುವವನ್ು. ನ್ನ್ನಂರ್ವನಿಂದ ಇಂಥಾ ಗಿಂರ್ 
ರಚಿತವಾಗಿದ್ ಅಂದರ್ ಪಿಕಾಶಕರು ಅನ್ುಮಾನ್ ಪಡ್ೊೇದು ನಿಶಚಯ, ಜ್ೊತ್ಗ್ ನಾನ್ು ಯಾವುದ್ೊೇ ಕೃತ್ರಚೌಯಿ ಮಾಡಿದಿೇನಿ ಅನ್ುನವ 
ಅನ್ುಮಾನ್ವನ್ೊನ ಪಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಿಂದ್ೇಟ್ು ಹಾಕ್ಲದ. ಆದರ್ ಮಳ್ಲಿ ಸುಬುರಾಯರು ಧ್್ೈಯಿ ತುಂಬಿದರೊ ಅವನ್ು ಕಾವಾಮಂಜರಿಗ್ 
ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ ಕೃತ್ರ ಕಳಸುವಾಗ ಇದು ನ್ನ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲೆದ ಹಸತಪಿತ್ರ. ಇದರ ಲ್ೇಖ್ಕರು ಯಾರ್ೊೇ ಗ್ೊತ್ರತಲಿ ಇದು ಸೊಕತ ಅನಿಸಿದರ್ 
ಪಿಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದು ಕಳಸಿದ. ಕ್ಲವ್ೇ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕಾವಾಮಂಜರಿಯಂದ ಶಿಿೇ ರಾಮಾನ್ುಜ್ೈಯಂಗಾರರು ಪತಿ ಬರ್ದು ಕೃತ್ರ ಅದುುತವಾಗಿದ್ 
ಇದನ್ುನ ನಾವು ಕೊಡಲ್ೇ ಪಿಕಟ್ಣ್ಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳತ್ತೇವ್. ಇದರ ಕತೃ ಯಾರ್ಂದು ತ್ರಳಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದರು. ಆಗ ಸುಬುರಾಯರು ಈಗಲಾದರೊ 
ನಿಜ ಹ್ೇಳ ಅಂದರ್. ಮುದದಣ ಆಗಲೊ ಹಿಂದ್ೇಟ್ು ಹ್ೊಡ್ದ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿ ಅದು ನ್ನ್ನದಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳರುವಾಗ ಈಗ ಅದು ಚನಾನಗಿದ್ 
ಅಂದಾಗ ಅದು ನ್ನ್ನದು ಅಂತ ಹ್ೇಳೂ್ೇದು ಹ್ೇಗ್ ಅಂತ ಇದರ ಕತೃ ಯಾರ್ೊೇ ನ್ನ್ಗೊ ಗ್ೊತ್ರತಲಿ ಅದನ್ುನ ಯಥಾವತಾತಗಿ ಪಿಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂತ 
ಬರ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಹಿೇಗ್ ಕಾವಾಮಂಜರಿಯಂದ ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಹ್ಸರಿಲಿದ್ೇ ಅಚಾಚಯತು. ಮುಂದ್ ಅವನ್ು ರಚಿಸಿದ ಶಿಿೇ ರಾಮ 
ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕ ಕೃತ್ರಗ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ವರಚಿತ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾಯಯ ಹ್ಸರಿಟ್ಟ. ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರು ಎಲಿಿದಾದರ್ ಅಂತ ಕ್ೇಳದಾಗ ಕೊಡಾ 
ಯಾರ್ೊೇ ನ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಯದು. ನ್ನ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲೆದ ಹಸತಪಿತ್ರ ನಿಮಗ್ ಕಳಸಿದ್ದೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ದುಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗ್ ಯಾಕಂಥಾ ಕ್ಲೇಳ್ರಿಮೆ ಬಂದಿತುತ 
ಅನ್ೊನೇದು ಯಾರಿಗೊ ಅರ್ಿವಾಗದ ವಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಯತು…   ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು  
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ಇಂಗು ಎಂಬ ಹ್ಸರು ಕ್ೇಳದ್ೊಡನ್ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್ ಬರುವುದು 
ಅದರ ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣ ಕಟ್ು ವಾಸನ್. ಕಹಿಯಾಗಿದದರೊ ಒಗೆರಣ್ಗ್ 
ಹಾಕ್ಲದ್ೊಡನ್ ಸ್ಟಾಾದಯುಕತ ರುಚಿ ಕ್ೊಡುತತದ್. ಇಂಗಿನ್ ಒಗೆರಣ್ 
ಹಾಕ್ಲದ ತ್ರಳಸ್ಟಾರಿನ್ ಕಂಪು ಮನ್ಯಲ್ಿಲಾಿ ಹರಡಿ ಬಾಯಲಿಿ 
ನಿೇರೊರಿಸುತತದ್. ಇದರ ತವರು ಪೂವಿ ಇರಾನ್ ಮತುತ ಪಶಿಚಮ 
ಅಫಾಾನಿಸ್ಟಾತನ್. ಪ್ಾಕ್ಲಸ್ಟಾತನ್ ಮತುತ ಭಾರತದ ಎತತರ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ 
ಬ್ಳ್ಯುತತದ್. 

 

ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯ ಹ್ಸರು ಫ್ರುಲ ಅಸಫೇಟ್ಟಿಡ (Ferula 

assa-foetida). ಅಸ ಎಂದರ್ ಗಿಡಮರಗಳ್ ಅಂಟ್ು, ಫೇಟ್ಟಿಡ ಎಂದರ್ 
ದುಗಿಂಧ. ಏಪ್ಪಯೇಸಿ (Apiaceae) ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 
ಇಂಗಿಿೇರ್ಷನ್ಲಿಿ ಅಸಫೇಟ್ಟಿಡ ಎಂದೊ, ಹಿಂದಿಯಲಿಿ ಹಿಂಗ್ ಎಂದೊ 
ಕರ್ಯುತಾತರ್. ಇತರ ಹ್ಸರುಗಳ್ು – ಅಸ್ಟಾಂಟ್, ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ 
ಗಾಡ್ಸ, ಸಿಟಂಕ್ಲಂಗ್ ಗಮ್, ಡ್ವಲ್ಸ ಡಂಗ್. 

 

ಇಂಗು, ಬ್ೇರಿನಿಂದ ಮತುತ ಕಾಂಡದಿಂದ ಒಸರುವ ಅಂಟ್ು. 
ಎಳ್ಯ ಕಾಂಡ ಮತುತ ಎಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ತರಕಾರಿಯಂತ್ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲಿಿ ದ್ೊರಕುವ ಇಂಗಿನ್ 
ಉತಿನ್ನಗಳ್ು: ಇಂಗಿನ್ ಪುಡಿ, ಹರಳ್ು, ಇಂಗಿನ್ ಎಣ್ಿ ಮತುತ ಇಂಗಿನ್ 
ನಿೇರು (asafoetida tincture). ಇಂಗಿನ್ ಹರಳ್ು ಮತುತ ಪುಡಿಯಲಿಿ 
ಶ್ೇಕಡಾ 30ರಷುಟ ಇಂಗಿನ್ ಅಂಟ್ು, 70ರಷುಟ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ವಾ ಗ್ೊೇಧಿ 
ಹಿಟ್ುಟ ಮತುತ ಅರ್ೇಬಿಕಾ ಅಂಟ್ು, ಎಣ್ಿಯಲಿಿ ಅಸಫೇಟ್ಟಿಡ ಡ್ೈಸಲ್ಫೈ ಡ್ 
(asafoetida disulfide) ಮತುತ ಇತರ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು 
ಇರುತತವ್.  

 

ಕ್ಲಿಸತಪೂವಿ ನಾಲುೆನ್ೊರರಲಿಿ ಅಲ್ಗಾ್ಯಂಡರ್ ದ ಗ್ಿೇಟ್, ಇತರ ಸ್ಟಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಿಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಇಂಗನ್ುನ ಕೊಡ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ 
ಪ್ಾಶಿಚಮಾತಾ ದ್ೇಶಗಳಗ್ ಕ್ೊಂಡ್ೊಯದನ್ಂಬ ಉಲ್ಿೇಖ್ ಪುರಾತನ್ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ್ಲಿಿದ್. ಪುರಾತನ್ ರ್ೊೇಮ್ಮನ್ಲಿಿ ಇಂಗನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್ 
ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರತದದರಂತ್. ಪ್ಾಿಚಿೇನ್ ಗಿಿೇಸ್ ದ್ೇಶದ ವಜ್ಞಾನಿ ಡಿಯೇಸ್ಟ್ೊೆರಿಡ್ಸ್ (Dioscorides), ಇಂಗನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಮತುತ 
ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಬಗ್ೆ ಒಂದನ್ೇ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಿೇ ಬರ್ದಿದಾದನ್. 

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗಯ ಇಂಗು, ಏನಿದರ ಕಂಪು  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್  

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

ಉಪಯೀಗಗಳು 
 

ಕ್ೇವಲ ಬ್ರಳ್ರ್ಣಕ್ಯಷುಟ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತಿ ಇಂಗನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಬಳ್ಸುತಾತರ್. ಇಂಗಿನ್ ಬಳ್ಕ್ ಹ್ಚಾಚಗಿರುವುದು ಭಾರತದಲಿಿ 
ಮತುತ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಗಳ್ಲಿಿ. ಕಟ್ು ವಾಸನ್ ಇದದರೊ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಿ ಅರ್ವಾ ತುಪಿಕ್ೆ ಹಾಕ್ಲದ್ೊಡನ್ ಕಟ್ುತಾ ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತತದ್, ರುಚಿ ಹುರಿದ 
ನಿೇರುಳಳ ಮತುತ ಬ್ಳ್ುಳಳಳಯಂತಾಗುತತದ್. ಜ್ೈನ್ರಿಗ್, ವ್ೈಷವಿರಿಗ್ ಮತುತ ಧ್ಾಮ್ಮಿಕ ಹಿಂದುಗಳಗ್ ನಿೇರುಳಳ ಮತುತ ಬ್ಳ್ುಳಳಳ ನಿರ್ಷದದ; 
ಬದಲು ಇಂಗನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ್. ಬೌದಧರು ಇಂಗನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಿಲಿ.    (ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ) … 
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ಮಸ್ಟಾಲ್ ಪುಡಿ, ಹಪಿಳ್ ಮತುತ ಉಪ್ಪಿನ್ಕಾಯ ತಯಾರಿಕ್ಗ್, ಬಗ್ಬಗ್ಯ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಇಂಗನ್ುನ ಬಳ್ಸುವುದು ನಿಮಗ್ ಗ್ೊತ್ತ 
ಇದ್. ಆದರ್ ವೇಸಟಶ್ೈಿರ್ ಸ್ಟಾಸ್ ನ್ (Worcestershire sauce) ತಯಾರಿಕ್ಗ್ ಇಂಗು ಬಹು ಮುಖ್ಾವ್ಂದು ನಿಮಗ್ 
ತ್ರಳದಿದ್ಯೇ? ವಚಿತಿವ್ಂದರ್, ಇಂಗನ್ುನ ಸುವಾಸನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟೌಂದಯಿವಧಿಕಗಳ್ ತಯಾರಿಕ್ಗೊ, ದುವಾಿಸನ್ಗಾಗಿ 
ಕ್ಲಿಮ್ಮಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ, ನಾಯ, ಬ್ಕುೆ ಇತರ ಕಾಡುಪ್ಾಿರ್ಣಗಳ್ನ್ುನ ಹಿಮೆಿಟ್ಟಿಟಸುವ ಉತಿನ್ನಗಳ್ ತಯಾರಿಕ್ಗೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ್! 

 

ವ ೈದಯಕೀಯ ಉಪಯೀಗಗಳು 
ಪಯಾಿಯ ವ್ೈದಾಕ್ಲೇಯ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಯಲಿಿ ಅಜೇಣಿ, ಹ್ೊಟ್ಟ ನ್ೊೇವು, ಮಲಬದದತ್, ವಾತ, ಅಸತಮಾ, ಉಸಿರಾಟ್ದ 

ತ್ೊಂದರ್ಗಳ್ು ಮುಂತಾದುವುಗಳ್ ನಿವಾರಣ್ಗ್ ಇಂಗನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ್. ಮೊರ್್ಿರ್ೊೇಗ ತಡ್ಹಿಡಿಯಲು, ಅಪ್ಪೇಮು 
ಸ್ಟ್ೇವನ್ಗ್ ಪಿತೌಾಷಧಿಯಾಗಿಯೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ್. ಇವುಗಳಗ್ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳ್ು,  
ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ು ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕಾದ ಅಗತಾವದ್.  

ಇಂಗು, ರಕತದಲಿನಿ್ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಮತುತ ಟ್ೈಗಿಿಸರ್ೈಡ್ಸ (ಒಂದು ಬಗ್ಯ ಕ್ೊಬುು) ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ಕಡಿಮೆಗ್ೊಳಸುತತದ್, 
ರಕತದ್ೊತತಡವನ್ುನ ತಗಿಸೆುತತದ್, ರಕತ ಹ್ಪುಿಗಟ್ುಟವುದನ್ುನ ತಡ್ಯುತತದ್, ರಕತವನ್ುನ ತ್ಳ್ುವಾಗಿಸಿ ರಕತ ಪರಿಚಲನ್ ಸರಾಗವಾಗುವಂತ್ 
ಮಾಡುತತದ್ ಎಂದು ಕ್ಲ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ ಮತುತ ಅಧಾಯನ್ಗಳಂದ ತ್ರಳದುಬಂದಿದ್. ಆದರ್ ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ಎಷುಟ 
ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇವಸಬ್ೇಕು ಎಂದು ತ್ರಳದಿಲಿ.   

ಇರಿಟ್ಬಲ್ ಬವ್ಲ್ ಸಿಂಡ್ೊಿೇಮ್ (Irritable Bowel Syndrome) ಖಾಯಲ್ ಇರುವವರು ನಿೇರುಳಳ ಮತುತ 
ಬ್ಳ್ುಳಳಳಯನ್ುನ  ತ್ರನ್ನಬಾರದು. ಇಂಗಿನ್ಲಿಿರುವ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು ಈ ಖಾಯಲ್ಯ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಗ್ ಸಹಕಾರಿಯಂದು ಕ್ಲ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ 
ಅಧಾಯನ್ಗಳಂದ ತ್ರಳದುಬಂದಿದ್. 

 

ಅಪಾಯ ಮತ್ುತ ಮುರ್ ಿಚ್ಚರಿಕ   
ಇಂಗನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಏನ್ೊ ತ್ೊಂದರ್ ಇಲಿ, ಆರ್ೊೇಗಾಕೊೆ ಒಳ ಳ್ಯದು. ಚಿಟ್ಟಿಕ್ ಇಂಗನ್ುನ ಒಂದು 

ಲ್ೊೇಟ್ ಮಜ್ಗ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕುಡಿದಲಿಿ ವಾಯು ಮತುತ ಹ್ೊಟ್ಟಯುಬುರ ನಿವಾರಣ್ಯಾಗುತತದ್. ಆದರ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಮ್ಮತ್ರಮ್ಮೇರಿದಲಿಿ 
ಅಪ್ಾಯವದ್. ಗಭಿಿರ್ಣಯರು, ಎದ್ಹಾಲೊಡಿಸುವವರು, aspirin, heparin ಮತುತ warfarin ಮಾತ್ಿ ಸ್ಟ್ೇವಸುವವರು, ಅಧಿಕ 
ರಕತದ್ೊತತಡಕ್ೆ ಮಾತ್ಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವವರು, ಹ್ೊಟ್ಟಹುಣುಿ (ulcers) ಮತುತ ಮೊರ್್ಿರ್ೊೇಗದಿಂದ ಬಳ್ಲುತ್ರತರುವವರು, ಇಂಗನ್ುನ 
ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಹುದಿನ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಸ್ಟ್ೇವಸುವುದು ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ. ಅತ್ರ ಹ್ಚುಚ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಂದ ರಕತಸ್ಟಾಿವವಾಗಬಹುದು, ರಕತದ್ೊತತಡ 
ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಲೆಳಯಬಹುದು, ವಾಂತ್ರ, ಬ್ೇಧಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು.  

 

ನ್ನ್ಪ್ಪಡಿ: ಪಿಕೃತ್ರ ಸಹಜ ಉತಿನ್ನಗಳಂದ (natural products) ಅಪ್ಾಯವಲಿ ಎನ್ುನವುದು ಸತಾವಲಿ.  

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ತ್ರಳದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಿ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಿಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಿ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತತದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಟಗ್ ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾರ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 

ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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 ದಾನ್ವ್ಂಬ ಧಮಿ ನಾವು ತ್ರಳದುಕ್ೊಂಡಿರುವಷುಟ ಸುಲಭವಲಿ ಮತುತ ಸರಳ್ವಲಿ. ಅದು ಹರಿತವಾದ 
ಖ್ಡೆ ಧ್ಾರ್ಯಂತ್; ಪವತಿವಾದ ದಭ್ಿಯ ಅಲಗಿನ್ಂತ್; ಹ್ಡ್ ಬಿಚಿಚದ ವಷ್ೊೇಗರನ್ಂತ್. ವವ್ೇಕವಲದಿ 
ದಾನ್ ಹಾನಿಕಾರಕ. ವವ್ೇಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದಾನ್ ಉದಾಧರಕ. ಧಮಿದ ಮರಕ್ೆ ದಯ ಮೊಲವಾದರ್, 
ದಾನ್ ಅದರ ದಿಂಡು.  

    

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ತಮಿ ವಚಾರ ತರಂಗದಲಿಿ ಹ್ೇಳದವರು ಶಿಿೇಯುತ 
ಜ.ಪ್ಪೇ.ರಾಜರತನಂ ರವರು  

 

ಮಹಾ ದಾನಿ ಎಂದು ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ಒಬು ರಾಜನಿದದನ್ಂತ್.  
ಒಮೆಿ ಯಾವನ್ೊೇ ಬಡವ ಆ ಧಮಿ ರಾಜನ್ ಬಳಗ್ ಬಂದು ಏನ್ೊೇ ಯಾಚಿಸಿದ. 
ಆ ಧಮಿ ರಾಜ 'ನಾಳ  ್ಬಾ ಅದನ್ುನ ಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್' ಎಂದನ್ಂತ್.  

  

ಧಮಿ ರಾಜ ಹ್ೇಳದುದ ಅಲಿಿಯೇ ಇದದ ಅವನ್ ಮಂತ್ರಿಯ ಕ್ಲವಗ್ ಬಿತುತ. 
ಕೊಡಲ್ ಅವನ್ು ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಗರದ ಮಧ್್ಾ ಇದದ ಜಯಭ್ೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಜಯಭ್ೇರಿಯ 
ಸದುದ ಕ್ೇಳ ಆ ರಾಜಾದ ಜನ್ರು ಸ್ಟ್ೇರಿದರು. ಧಮಿ ರಾಜನ್ೊ ಬಂದ. ಆ ಬಡವ 
ಯಾಚಕನ್ೊ ಬಂದ.  

 

"ಜಯಭ್ೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮತತವ್ೇನ್ು?" ಎಂದು ಎಲರಿೊ ಕ್ೇಳದರು  
 

"ನ್ಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಟಗ್ ಯಮನ್ನ್ುನ ಗ್ದಿದದಾದರ್. 
ಒಬು ಬಡವನ್ು ಕ್ೇಳದದನ್ುನ ನಾಳ  ್ಕ್ೊಡುವ್ನ್ಂದು ಹ್ೇಳದಾದರ್. ಈ ದಿನ್ ಅವರು 
ಸ್ಟಾವನ್ುನ ಜಯಸಿದಾದರ್ ಎಂಬ ಖಾತ್ರಿ ಅವರಿಗಿದ್, ಆದದರಿಂದ ಸಂತ್ೊೇಷಕ್ೆ ಈ 
ಜಯಭ್ೇರಿ.  

ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕ್ೇಳ ರಾಜನಿಗ್ ನಾಚಿಕ್ಯಾಗಿ, ಆ ಯಾಚಕನಿಗ್  ಏನ್ು ಬ್ೇಕ್ೊೇ  ಅದನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಕಳಸಿದನ್ಂತ್.  
 

ಕಣಿನ್ ದಾನ್ವನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ದವರು ಯಾರು?! ಒಂದು ಸಲ ಕಣಿ ಅಭಾಂಜನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ೆ ಎಣ್ಿ ಒತ್ರತಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದದಂತ್. ಎಡಗ್ೈಯಲಿ ಿ 
ಚಿನ್ನದ ಪ್ಾತ್ಿ, ಅದರಲಿಿ ಪರಿಮಳ್ದ ಎಣ್ಿ. ಬಲಗ್ೈಗ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ನ್ತ್ರತಗ್ ತಟ್ಟಿಟಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದದ.  
ಆಗ ಅಲಿಿಗ್ ಶಿಿೇ ಕೃಷ ಿಬಂದನ್ಂತ್.  
 

"ಕಣಿ, ಆ ಬಟ್ಟಲನ್ುನ ನ್ನ್ಗ್ ದಾನ್ ಕ್ೊಡು" ಎಂದನ್ಂತ್.  
ಕ್ೇಳದ ಕೊಡಲ್ ಕಣಿ ಎಡ ಕ್ೈಯಲಿಿದದ ಬಟ್ಟಲನ್ುನ ಎಡ ಕ್ೈಯಂದಲ್ೇ ಕೃಷಿನಿಗ್ ನಿೇಡಿದ.  
 

"ಏನಿದು ಕಣಿ?! ಕ್ೊಡುವ ದಾನ್ ಎಡಗ್ೈಯಲಿ ಿಕ್ೊಡಬಹುವುದ್?! ಎಂದು ಕೃಷ ಿಅಸಮಾಧ್ಾನ್ವನ್ುನ ನ್ಟ್ಟಿಸುತಾತ ಕ್ೇಳದ.  
"ಕೃಷಾಿ, ಬಲದ ಕ್ೈ ಎಣ್ಯಿಾಗಿತುತ. ಅದನ್ುನ ತ್ೊಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬರುವುದರ್ೊಳ್ಗ್ ದಾನ್ ಕ್ೊಡುವ ಮನ್ಸುಸ ಎಲಿಿ ಬದಲಾಗುತತದ್ೊೇ  
ಎಂದು ಹ್ದರಿ, ಹಿೇಗ್ ಎಡಗ್ೈಯಂದಲ್ೇ ಕ್ೊಟ್ಟ" ಎಂದ ಕಣಿ.  
ಇದು ಕಣಿನ್ ಮನ್ೊೇಧಮಿ.  
 

"ಆಗ ಬಾ, ಈಗ ಬಾ, ಹ್ೊೇಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲ್  
ಆಗಲ್ೇ ಕರ್ದುಕ್ೊಡುವವನ್ ಧಮಿ  
ಹ್ೊನಾನಗದ್ ಬಿಡದು" ಎಂದಿದಾದನ್ ನ್ಮಿ ಸವಿಜ್ಞ.  
 

ಪ್ಾತಿರಿಗ್ ದಾನ್ ಕ್ೊಡುವಾಗ ಯೇಚಿಸಬಾರದು. ದಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಮನ್ುಷಾನ್ ಸಹಜ ಧಮಿ, ಅದನ್ುನ ನ್ಮಿ ಜೇವನ್ದಲಿಿ  
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು.  

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 
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‘ಬನಿನ ಗುರುಗಳ ,್ ವಷ್ ಯೊ ಎ ಹಾಾಪ್ಪ ನ್ೊಾ ಇಯರ್’ ಎಂದ್.   
‘ಭಾರತ್ರೇಯ ಕಣಯಾಾ ನಿೇನ್ು, ಸಾಲಿವಾದರೊ ಸು-ಸಂಸೃತನಾಗಯಾಾ’ ಎಂದ್ೇ ವಷಾಿರಂಭಗ್ೈದರು 
ಟ್ಟಿೇಕಾಚಾಯಿರು.  
‘ತ್ರಳಯುವ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಹ್ೇಳ ಗುರುಗಳ .್..’ 
‘ಏತತ್ ಆಂಗಸಿಂವತಸರ್ೇ ಶುಭಂ ಭವತು ಅಂತ ಹ್ೇಳ್ಯಾಾ... ಕಾಲಕಾಲಕ್ೆ ಬದಲಾಗಬ್ೇಕು. ಹೌ ಡೊ 
ಯೊ ಸ್ಟಾಟಟ್ಿ ಯುವರ್ ಡ್ೇ?’ 
‘ಗುಡ್ ಓಲ್ು ಮೆರ್ಡ್ುೇ ಗುರುಗಳ ೇ್, ಕರಾಗ್ಿೇ ವಸತ್ೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ...’  
“ಪೂರ್ ಓಲ್ು ರ್ಾಪ್. ಬ್ಳ್ಗಾಗ್ದುದ ಆ taxation ಮಂತಿ ಹ್ೇಳೂ್ೇದ್ೇ...? ರ್್ರ್್!’ 
‘Taxation ಮಂತಿ????’ 
‘ಹಹ! ಅರ್ಿ ಗ್ೊತ್ರತಲಾಿನ್ುನ! ಕರಾಗ್ಿೇ ವಸತ್ೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ – ಕರ ಅಂದ್ಿ ಟಾಾಕ್ಸ ಅಲ್ಾೇನ್ಯಾಾ... ಕರಾಗ್ಿೇ 
ವಸತ್ೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ಿ taxationಗ್ ಬ್ೇಸಿಸ್ಟ್ಸೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ಉರುಫ್ money ಅಂತ ಅರ್ಿ.’ 
‘ಕರಮಧ್್ಾೇ ಸರಸಾತ್ರ?’ 
‘ಎಜುಕ್ೇಷನ್ುನ ಕಣಯಾಾ. ಸರಸಾತ್ರ... ಡ್ೊನ್ೇಷನ್ುನ, ಟ್ೊಾಷನ್ುನ, ಟ್ುಟ್ೊೇರಿಯಲುಿ... ಇವ್ಲಾಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಇದಾದಗಲ್ೇ ಅಲಿವ್ೇನ್ಯಾಾ, ಇವೂ ಒಂದು ವಧವಾದ ಟಾಾಕ್ಸೇ... Taxingಊ ಹೌದು!’  

‘ಕರಮೊಲ್ೇ ಸಿಿತ್ೇ ಗೌರಿ?’ 
‘ಗೌರಿ is ವ್ೈಟ್ು. Only white money is taxable ಅಂತ ಅದರರ್ಿ’ 
‘ಪಿಭಾತ್ೇ ಕರದಶಿನ್ಂ?’ 
‘ಬ್ಳ್ಗಾಗ್ದುದ ಯಾವ ಚಾನ್ಲ್ ನ್ೊೇಡು, ಪ್್ೇಪರ್ ನ್ೊೇಡು, ಅದರ ಟಾಾಕ್ಸ ಇಷುಟ ಏರಿದ್, ಇದರ ಟಾಾಕ್ಸ ಅಷುಟ ಹಾರಿದ್ ಅನ್ೊನೇ ಸುದಿದೇನ್ೇ... 
ಟಾಾಕ್ಸ ಉರುಫ್ ಕರ; ಪಿಭಾತ್ೇ – ಬ್ಳ್ಳಂಬ್ಳ್ಗ್ೆಯೇ, ಕರ- ಟಾಾಕ್ಸ (ಸಂಬಂಧಿತ ವಷಯಗಳ್ು) ದಶಿನ್ಂ. ತ್ರಳಯತ್ೇನ್ಯಾಾ?’ 
‘ಓಹ್! ತ್ರಳದಿರಲಿಲಿ. ಆದರ್.. ಬ್ಳ್ಗಾಗ್ದುದ ಒಂದು ಮಂತಿ ಬ್ೇಕಲಿ, ಈಗ ಯಾವ ಮಂತಿ ಸರಿ?’ 
‘‘ಕರಾಗ್ಿೇ ವಸತ್ೇ ವಾಾಟ್ಸ ಅಪ್, ಕರಮಧ್್ಾೇ ಚ ಲಿಂಕಡಿನ್, ಕರಮೊಲ್ೇ ಸಿಿತಾ ಟ್ಟಿಾಟ್ಟರ್, ಪಿಭಾತ್ೇ ಮೊಬ್ೈಲ್ ದಶಿನ್ಂ’ 
‘ವಾಹ್! ಗುರುಗಳ ೇ್... ಅಪ್ ಟ್ು ಡ್ೇಟ್ ಅಂದ್ಿ ಇದು! ಸರಿ, ಎದದ ನ್ಂತರದ ಮಂತಿಗಳ್ು?’ 
‘ನಿೇನ್ು ಟ್ಟಿೇ ಕುಡಿೇತ್ರೇಯೇ, ಕಾಫೇನ್ೊೇ?’ 
‘ಟ್ಟಿೇ’ 
‘ಧಮೆೇಿಚಾ, ಅಥ್ೇಿಚಾ, ಕಾಮೆೇಚಾ ನಾತ್ರಚರಾಮ್ಮ’  
‘ಆದರ್... ಇದು ಮದುವ್ ಮಂತಿ ಅಲಿವ್ೇ?’ 
‘ಏನ್ು ಮಹಾ ವಾತಾಾಸ? ಕುದಿಕುದಿಯುವ ನಿೇರ್ೇ ಗಂಡು, ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟಾಗುತಾತ ದಿನ್ಗಳ್ದಂತ್ ಗಂಡನ್ನ್ುನ ಸಂಪೂಣಿ ಆವರಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ತನ್ನ ಗುಣ ಮಾತಿ ಎದುದ ತ್ೊೇರುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಟ್ಟಿೇ ಪುಡಿಯೇ ಹ್ಣುಿ. ಲ್ೊೇಟ್ವ್ೇ ಸಂಸ್ಟಾರ. ಅದರ ಆನ್ಂದ ಸವಯುವವರ್ೇ 
ಬಂಧುಮ್ಮತಿರು, ಆತ್ರೀಯರು’  
‘ಸರಿ ಸರಿ; ಆ ಮಂತಿದ ನ್ೇರ ಅರ್ಿವನಾನದರೊ ಹ್ೇಳ.’ 
‘ಧಮೆೇಿಚಾ ಎಂದರ್ ಯಾರದ್ೊೇ ಖ್ಚಿಿನ್ಲಿ,ಿ ಧಮಿಕ್ೆ, ಕುಡಿಯುವ ಟ್ಟಿೇ, ಅಥ್ೇಿಚಾ ಎಂದರ್ ನಾವ್ೇ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಕುಡಿಯುವ ಟ್ಟಿೇ, ಕಾಮೆೇಚಾ 
ಅಂದರ್ ಬಯಸಿದಾಗಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ಟ್ಟಿೇ, ನಾತ್ರಚರಾಮ್ಮ ಎಂದರ್ ಯಾವುದ್ೇ ಬಗ್ಯಲಿಿ ಟ್ಟಿೇ ಕುಡಿದರೊ ಲಿಮ್ಮಟ್ ಬಿಟ್ುಟ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ ಿ
ಅಂತ ಅರ್ಿ ಕಣಯಾ’  
‘ಗ್ಿೇಟ್; ಒಂದು ವ್ೇಳ  ್ಟ್ಟಿೇ ಕುಡಿಯದ್ ಕಾಫ ಕುಡಿಯುವವನಾದರ್?’ 
‘ಶುಕಾಿಂಬರಧರಂ ವಷುಿಂ ಶಶಿವಣಿಂ ಚತುಭುಿಜಂ. ಪಿಸನ್ನವದನ್ಂ ಧ್ಾಾಯೇತ್ ಸವಿವಜ್ಞ್ೊೇಪಶಾಂತಯೇ...’ ಕುಲುಕುಲು ನ್ಗುತಾತ 
ನ್ುಡಿದರು ಟ್ಟಿೇಕಾಚಾಯಿರು. 
‘ಆದರ್...?’ 

 
ಅನರ್ಾದ ಟೀಕಾಚಾಯಾರು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮರ್ಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  ‘ಶುಕಾಿಂಬರ – ಬಿಳಯ ಬಣಿದುದ – ಹಾಲು; ವಷುಿಂ – ಕಂದುಬಣಿ ಅರ್ವಾ ಕಪುಿ ಬಣಿದುದ – ಕಾಫಪುಡಿ; ಶಶಿವಣಿಂ – ಬಿಳಯಲಿಿ ಕ್ೊಂಚ 
ಕಡಿಮೆ ಇದುದ ಚಂದಿನ್ ಬಣ ಿಇರುವುದು – ಸಕೆರ್; ಚತುಭುಿಜಂ – ನಾಲೆನ್ಯ ಭುಜ – ನಿೇರು; ಈ ನಾಲೆನ್ೊನ ಬ್ರ್ಸಿ, ಹದವಾಗಿ 
ಹಿೇರಿರಲು ವದನ್ದಲಿಿ ಪಿಸನ್ನತ್ ಮೊಡುವುದ್ೇ ಪಿಸನ್ನ ವದನ್ಂ; ಧ್ಾಾಯೇತ್ ಸವಿವಜ್ಞ್ೊೇಪಶಾಂತಯೇ ಎಂದರ್ ಈ ಕಾಫಯನ್ುನ 
ಧ್ಾಾನಿಸಿ (ಪಡ್ದರ್) ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ತಪ್ಪಿ, ಎಲಿ ವಘನಗಳ್ೂ ತಪುಿತತವ್’ 
‘ಸ್ಟಾನನ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ ಗಂಗ್ೇಚ ಯಮುನ್ೇ ಚ್ೈವ...’ 
‘ಸ್ಟಾಟಪ್! ಸಂಪುಶಚ ಬ್ೊೇರುವ್ೈಲ್ ಚ್ೈವ ಓವಹ್ಿಡ್ ಟಾಾಂಕ್, ಪುಾರಿೇಫ್ೈಯರ್, ಪಂಪುಶಚ ಸ್ಟ್ೊೇಲಾರಶ್ೈವ ಜಲ್ೇಸಿಿನ್ ಮಾಜಿನ್ಂ 
ಕುರು!’  
‘ಆ ಮಂತಿ ಏಕ್ ಪಿಸುತತವಲಿ ಗುರುಗಳ ?್’ 

‘ನ್ದಿಗಳ್ ನಿೇರು ಸಿಟ್ಟಿೇಲಿ ಬರ್ೊೇದು ವಾರಕ್ೊೆೇ, ಎರಡು ವಾರಕ್ೊೆೇ ಒಂದು ದಿನ್. ಬ್ೇಕಾದ್ಿ ಆ ಮಂತಿ ಒನ್ಸ ಇನ್ ಎ ವೇಕ್ ಆರ್ 
ಫೇಟ್ಿ ನ್ೈಟ್ ಹ್ೇಳೂ್ೆ. ಮ್ಮಕೆ ದಿವಸವ್ಲ ಿಸಂಪು, ಪಂಪು., ಇತಾಾದಿಗಳ ೇ್ ಇರ್ೊೇದಿಿಂದ ದಿಸುಸ ಈಸ್ ದ ರ್ೈಟ್ ಮಂತಿ ಮೆೈ 
ಪೂಾಪ್ಪಲು’ಿ 
‘ಹ್ೊೇಗಲಿ, ಆ ಪೂಾಪ್ಪಲ್ ನ್ ಮಂತಿವಾದರೊ ರಿೇಟ್ೈನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದಾ?’ 

‘ಯಾವುದು?’ 

‘ಸರಸಾತ್ರೇ ನ್ಮಸುತಭಾಂ ವರದ್ೇ ಕಾಮರೊಪ್ಪರ್ಣೇ, ವದಾಾರಂಭಂ ಕರಿಷಾಾಮ್ಮ ಸಿದಿಧಭಿವತು ಮೆೇ ಸದಾ’  

‘ವ್ೈ ನಾಟ್? ಸ್ಟ್ಿೈಟ್ ಚ್ೇಂಜ್ ಮಾಡ್ೊೆೇಬ್ೇಕಷ್ಟ.’ 
‘ಏನ್ು?’ 

‘ಫಸ್ಟ ಹಾಫ್ ನ್ಲಿ ಿ‘ಕಾಮರೊಪ್ಪಣ’ ಇದ್ಯಲಾಿ, ಅದನ್ನ ‘,’ ರೊಪ್ಪರ್ಣ, ಅಂತ ಬಕ್ೊೇಿ.’  
‘ಅಂದರ್?’ 

‘ವಡ್ಸಿ ಬದಲು ಪಂಕುಚಯೇಷನ್ ಮಾಕ್ಿ’ 

‘ಯಾಕ್?’ 

‘ವದ್ಾಗ್ ಕ್ೊನ್ಯಲ,ಿ ಅಂದ್ಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಿಪ್ ಇಲಿ. ‘.’ ಇಲಿವಾದದರಿಂದ ‘,’!’  
‘ಒಪ್ಪಿದ್’ 
‘ಸ್ಟ್ಕ್ಂಡ್ ಹಾಫ್ ನ್ಲಿ ಿಮೆೇ ಸದಾ ಅನ್ೊನೇದಿಲಿಿ ಮೆೇ ಅನ್ೊನೇದನ್ನ May ಅಂತ ಬರಿ’ 

‘ಯಾಕ್?’ 

‘May ತ್ರಂಗಳ್ಲ್ಿೇ ಪಿಮುಖ್ ಪರಿೇಕ್್ಗಳ್ ರಿಸಲ್ಟ ಬರ್ೊೇದು, ಸಿಇಟ್ಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗ್ೊತಾತಗ್ೊೇದು, ಡ್ೊನ್ೇಷನ್ ಫಕ್ಸ ಆಗ್ೊೇದು, 
ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿೇಟ್ ಗಳ್ ರ್ೇಟ್ ಫಕ್ಸ ಆಗ್ೊೇದು, ಹಾಸ್ಟ್ಟಲ್ ಗಳ್ು ಸಿಗತ್ೊಾೇ ಇಲ್ೊಾೇ ಅಂತ ಗ್ೊತಾತಗ್ೊೇದು. 
ಆದದರಿಂದ ಸಿದಿಧಭಿವತು May ಸದಾ – ಮೆೇ ತ್ರಂಗಳ್ು ನ್ಮಗ್ ಸಿದಿಧಸಲಿ, ಮ್ಮಕೆ ಎಲಿ ತ್ರಂಗಳ್ೂ ಹ್ೇಗಿದದರೊ ಪರವಾಗಿಲಿ ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ಆ 
ಮಂತಿದ ಅರ್ಿ’  

‘ಆಹಾ! ಗುರುಗಳ ೇ್. ನಿೇವೇ... ನಿಮಿ ಅನ್ರ್ಿವೇ... ಅದಕ್ೆೇ ಅಂದಿನ್ ಶಿಷಾರು ಹಾಗ್, ಇಂದಿನ್ ಶಿಷಾರು ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತರುವುದು’ 
ಎಂದ್. 
‘ಹ್ೇಗ್?’ 

‘ಅಂದಿನ್ವರು ಗುರವ್ೇ ನ್ಮಃ ಎನ್ುನತ್ರತದದರು. ಈಗಿನ್ವರು ಗುರು ಏನ್ು ಮಹಾ ಅಂತಾರ್. ಸ್ಟಾಕು ಮಾಡಿ ಗುರುವಯಾಿ ನಿಮಿ ಈ 
ಅಸಂಬದಧತ್ಯನ್ುನ’ ಎನ್ುನತಾತ ಕ್ೈಮುಗಿದ್.  
‘ಯೊ ಅಂಡ್ ಯುವರ ಓಲ್ು ಸೊೆಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ ಬಿ ಡಾಾಮ್ು. ನಾನ್ು ಹ್ೊರಡಿತೇನಿ. ನ್ಮಸ್ಟಾೆರ ಮಾಡು. ಆಶಿೇವಾಿದ ಮಾಡಿತೇನಿ’ 

ಎಂದರು.  
ಕಾಲಿಗ್ರಗಿದ್.  
‘ಸಪತಸ್ಟಾಗರಪಯಿಂತಂ ಗ್ೊೇಬಾಿಹಿಣ್ೇಭಾಃ ಶುಭಂ ಭವತು’ ಎಂದರು.  
‘ಅದು ಚತುಸ್ಟಾಸಗರ ಅಲಿವ್ೇ ಗುರುಗಳ ?್’ 

‘ಮಂತಿ ಬರ್ದಾಗ ನಾಲ್ೆೇ ಗ್ೊತ್ರತದಿದದುದ. ಆಮೆೇಲ್ ಕ್ೊಲಂಬಸುಸ, ಕ್ೊಲಂಟ್ೈನ್ು, ಕ್ೊಲಂಪ್್ಿೇನ್ು ಎಲಿ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಇನ್ೊನ ಮೊರು ಸಮುದಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ,ಿ ಈಗ ಸಪತಸ್ಟಾಗರಪಯಿಂತಮೆೀ ಸರಿ’ 
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‘ಓಕ್. ಗ್ೊೇಬಾಿಹಿಣ ಅಂದ್ಿ ಏನ್ು?’ 

‘ಗ್ೊೇ ಅನ್ೊನೇದು ಇಂಗಿಿಷ್; G & O. ಜ ಅಂದ್ಿ ಗವನ್ಿಮೆಂಟ್ 
ಬಾಿಹಿಣರು, ಓ ಅಂದ್ಿ ಓಂಕಾರದ ಮೊಲಕ ಬಾಿಹಿಣರು. 
ಎಲಿರಿಗೊ ಒಳ ಳ್ೇದಾಗಲು ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ಇದರ ಅರ್ಿ’ ಎಂದು ಎಕ್ಸ 
ಪ್್ಿೇಯನಸಿದ ಗುರುಗಳ್ು ‘ಬತ್ರೇಿನ್ಯಾಾ, ಹಬುದ ದಿನ್ ಅಲಾಾ, 
ಮನ್ೇಲಿ ಅಪಿ, ಅಮಿ, ಬಂಧುಮ್ಮತಿರ್ಲಾಿ ಇತಾಿರ್. ಸಾಲಿ ಲ್ೇಟ್ 
ಆದ್ಿ ಮಾತಾ nasty, ಪ್ಪತಾ nasty, nasty ಬಂಧುಃಸಖಾ ಮಮ 
ಆಗಾತರ್. ಸಿೇ ಯೊ. ಬ್ೈ’ ಎನ್ುನತಾತ ತಮಿ ಕಾರ್ ಏರಿದರು.  
‘ಗುರುಗಳ ೇ್, ಕಾರ್ ಡ್ೈವಂಗ್ ಗೊ ಒಂದು ಮಂತಿ...?’  

‘ಇದ್ಯಲಾಿ... ಬಂಧಮೊೇಕ್ಷಕಮ್ ಆದಾಯ.. ಕ್ಲೇ ತ್ೊಗ್ೊಳೂ್ ಳೇದು; 
ರಂಧ್್ಿೇ ನಿಕ್ಷ್ಮಪಾ – ಅದಕಾೆಗಿ ಇರುವ ಸ್ಟಾಿಟ್ ನ್ಲಿ ಿಇಡ್ೊೇದು, 
ಪುರಾಭಿಮುಖ್ ಚಾಲನ್ಂ ಕೃತಾಾ – ಮುಂದಕ್ೆ ಚಲಾಯಸುವುದರ 
ಮೊಲಕ ಸ್ಟಾಟಟ್ಿ ಮಾಡಿ; ನಿಬಿಂಧಕಂ ವಮೊೇಕ್ಷಯ – ಕಿಚ್ ಬಿಟ್ುಟ, 
ವ್ೇಗವಧಿಕ ಚಾಲನ್ಂ ಕೃತಾಾ– ಆಕ್ಲಸಲ್ೇಟ್ರನ್ುನ ಒತ್ರತ, ತಾರಿತಂ 
ಪುರತಃ ಗಚಾಾಮಃ – ವ್ೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ; ಎನ್ುನತಾತ 
ನ್ೊೇಡುನ್ೊೇಡುತ್ರತದದಂತ್ಯೇ ಸರ್ ರ್ ರ್ ಎಂದು ಮುನ್ುನಗಿೆ ಕ್ಲರ್ 
ರ್ ರ್ ರ್... ಎಂದು ಬ್ಿೇಕನ್ುನ ಸಿೆರೇಚಿಸುತಾತ ಟ್ನಿಿಂಗ್ ನ್ಲಿಿ 
ಸಿೆಡಿುಸುತಾತ ಮರ್ಯಾದರು.  
ಅವರು ಹ್ೊೇದ ಸಿಿೇಡಿನಿಂದ ಭಿೇತನಾದ ನಾನ್ು ಹನ್ುಮಾನ್ 
ಚಾಳೇಸ ಗುನ್ುಗುತಾತ ಮನ್ಯತತ ಹ್ಜ್್ ಹಾಕ್ಲದ್.  

         

 
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   

 

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ತಮಿ, ವಮಾನ್ ಸಾಲಿ ತಡವಾಗಿ ಹ್ೊರಡುವುದು 
ಅಲಿಿಯವರ್ಗೊ ಬ್ಳ್ಗಿನೆ್ ತ್ರಂಡಿ 10 ಕ್ೆ, ಮಧ್ಾಾನ್ಹದ 

ಊಟ್  2 ಕ್ೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ್ 8 ಕ್ೆ ಮಾಡಲು 
ಕಾಾಂಟ್ಟಿನ್ ಕಡ್ ದಯಮಾಡಿ ತ್ರಳ್ಬ್ೇಕಾಗಿ ವನ್ಂತ್ರ 

Cr
ed
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ou
 S
aid
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K 
La
xm
an

 

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

ಆಶಿಮವಂದರಲಿ ಿಹತಾತರು ವಧ್ಾಾಥಿಿಗಳ್ು ಕಲಿಯುತ್ರತದದರು.ಅವರಲಿಿ ಒಬು 
ಹುಡುಗ ಬ್ೇರ್ೊಬುರ ವಸುತಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ಳತನ್ ಮಾಡುತ್ರತದದ.ಗುರುಗಳಗ್ ದೊರು ಕ್ೊಟ್ಟರೊ 
ಅವರು ಸುಮಿನ್ ಇದದರು.ಒಂದು ದಿನ್ ಅವನ್ ಕಳ್ಳತನ್ ಮ್ಮತ್ರಮ್ಮೇರಿ ದೊರು ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ತಮಿ 
ಗುರುಗಳ್ೂ ಆತನಿಗ್ ಏನ್ೊ ಕಿಮ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳದಿರುವುದನ್ುನ ಕಂಡು ಬ್ೇರ್ 
ವದಾಾಥಿಿಗಳ್ಲಾಿ ಆ ಶಿಮವನ್ನೇ ತಾಜಸಿ ಹ್ೊೇಗಲು ನಿಧಿರಿಸಿದರು.ಆಗ ಗುರುಗಳ್ು ವಷಯ 
ತ್ರಳದು ಎಲರಿನ್ೊನ ಕರ್ದು"ಮಕೆಳ ೇ್ ನಿೇವ್ಲಾಿ ಒಳ ಳ್ಯ ಮಕೆಳ್ು ಇಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ರೊ 
ನಿಮಗ್ ಬ್ೇರ್ ಆಶಿಮ ಸ್ಟ್ೇರುವುದು ಕಷಟವಲ,ಿಆದರ್ ನಿಮಿ ಸಹ್ೊೇದರನಿಗ್ ಎಲಿಿ ಆಶಿಯ 
ಸಿಗುತತದ್ ಹ್ೇಳ,ಅವನಿಗಿನ್ೊನ ತಪುಿ-ಸರಿಗಳ್ ಅರಿವ್ೇ ಇಲ,ಿನಿೇವ್ಲಾಿ ಹ್ೊೇದರೊ ಆತನ್ನ್ುನ 
ಕ್ೈಬಿಡುವಹಾಗಿಲಿ ನಾನ್ು" ಎಂದರು. ತುಂಟ್ ಹುಡುಗನ್ ಕರ್ಣನಿಿಂದ ಕ್ನ್ನಯ ಮೆೇಲ್ ನಿೇರು 

ಹರಿಯತು.ತನ್ನ ತಪಿನ್ನರಿತು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ  

ಒಂದರ
ಲ  ಲಂದು 
ಒಗಟು 

೧. ಹರಿಯ ಸುತ್ನು, ಕಾಮ ಇವನು, ಎಂದು ಅರ್ಾನುಡ್ಯುವುದು, ಮ ರಕ್ಷರ ಸ ೀರಿದಾಗ ಇದಕ  ರ ಪ ಪಡ ಯುವುದು   ? 

೨. ಸ  ಕುು ಎಂಬ್ ಅರ್ಾ ಉಂಟು ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರ ಸ ೀರಲ್ು   
೩. ಪಾರಣಿ ಎಂದು ನುಡ್ಯುತಹುದು ಕ  ರ್ ಯೆರಡಕ್ಷರ ಸ ೀರಲ್ು 
೪. ಚಿತ್ತ ಎಂದು ಅರ್ಾ ಇದಕ  ಒಂದು ಮ ರು ಸ ೀರಲ್ು 

ಉತ್ತರಕ ು 
 ಪುಟ ೧೩ 

 ರ್  ೀಡ್  

ವಾಯಪಾರ ಬ್ುದ್ದ ಿ  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

 ಕಳ್ತಾದ ಹುಣಸ್ಟ್ೇ ಹಣುಿ ಒಂದು ನಿಂಬ್ೇ ಗಾತಿ  
 ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ್ ಪುಡಿ ಚಿಟ್ಟಿಕ್  
 ಬ್ಲಿ (ಸಿಹಿಗ್) ನಾಲುೆ ಚಮಚ  
 ಉಪುಿ ಚಿಟ್ಟಿಕ್ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಹುಣಸ್ಟ್ೇಹಣಿನ್ುನ ಐದು ನಿಮ್ಮಷ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿಟ್ುಟ ಅನ್ಂತರ ಕ್ಲವುಚಿ ಚರಟ್ ಎಸ್ಟ್ಯರಿ.  
 ಎರಡು ಮೊರು ಲ್ೊೇಟ್ ಪಿಮಾಣದಷುಟ ನಿೇರಿಗ್ ಹುಳ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ  
 ಬ್ಲಿ,ಉಪುಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕದಡಿರಿ. 

**ಶಿೇತ ಪಿಕೃತ್ರಯ ಖಾರ ಪ್ಪಿಯರಿಗ್ ತುಸು ಕರಿಮೆಣಸಿನ್ ಪುಡಿ ಬ್ರ್ಸಿ ಕ್ೊಡಿ.  
**ಪ್ಪತತಹರವಾದ ಈ ಪ್ಾನ್ಕ,ಪ್ಪತತದ ವಾತಕೊೆ ಉಪಶಮನ್ ಕ್ೊಡುತತದ್. 
ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಕ  ಡ್. 
 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್ 
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಿನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

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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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಸರದಾರ್ ಜೊಸ್ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ಬಹಳ್ ಹ್ೊತುತ ಕಣಲಿಿಿ ಕರ್ಣಟಿ್ುಟ 
ನ್ೊೇಡುತತಲ್ೇ ಇದದದದನ್ುನ ಕಂಡು ಮತ್ೊತಬು ಯಾಕ್ಂದು 
ಕ್ೇಳದ.ಅದಕ್ೆ ಸದಾಿರ್ ಹ್ೇಳದ `ಅದರಮೆೇಲ್ 
CONCENTRATE ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್? 

ಒಂದರಲ  ಲಂದು ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಮದನ  ೨.ಮದ  ೩.ದನ  ೪.ಮನ 

 

೧. ಬನ್ವಾಸಿಯು ಕನಾಿಟ್ಕದ ಯಾವ ರಾಜವಂಶದ ರಾಜಧ್ಾನಿಯಾಗಿತುತ. 
ಇಲಿಿರುವ ಪಿಮುಖ್ ದ್ೇವಾಲಯ ಯಾವುದು? 

 

೨. ಗದುಗಿನ್ಲಿಿರುವ ಖಾಾತ ದ್ೇವಾಲಯ ಯಾವುದು? ಇಲಿಿ ರಚಿತವಾದುದ್ಂದು 
ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಪಿಸಿದಧ ಕಾವಾ ಯಾವುದು? 

 

ಸರಿ ಉತತರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೬ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮಿ ಕವನ್ ಕಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ು ಭ ೀಟ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ನಿೀನಿರದಾ ವಿಚಾರ  
 

ಈ ತ್ರೇರ ವಶಾಲ ಸುಶಿೇಲ  
ಸುಧ್ಾರ ವನ್ೊೇದ ವಹಾರ  
ಸುಮೊೇದ ಅಮೊೇದ ಪಿಮಾದ  
ನಿೇನಿರದಾ ವಚಾರ 

 

ಈ ನಿೇಲ ಸುನಿೇಲ ವಶಾಲ  
ಅತ್ರೇತ ಸುನಿೇತಾ ಸುಪ್ಪಿೇತ  
ಅಘೊೇರ ಅಪ್ಾರ ಸಮ್ಮೇರ  
ನಿೇನಿರದಾ ವಚಾರ 

   

ಈ ತಾರ ಸಿತಾರ ಪಿಕಾರ  
ಸಹನಾ ಅಸಹನ್ ಮದನಾ  
ಸಕಾರ ಶರಿೇರಾ ವಕಾರ  
ನಿೇನಿರದಾ ವಚಾರ 

 

ಈ ಪ್ಾನ್ ಸಾಪ್ಾನ್ ಸ್ಟ್ೊೇಪ್ಾನ್ 

ಅಲ್ೊಿೇಲ ಕಲ್ೊಿೇಲ ಸುಲಿೇಲ  
ಅಧಿೇರ್ ಸುನಿೇರ್ ಸುಧಿೇರ  
ನಿೇನಿರದಾ ವಚಾರ 

 

ರಚ್ರ್ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಿ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜನವರಿ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದರ್ಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ) ಡ್ಸ ಂಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಾ, ಬ ಂಗಳೂರು  

 ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಪುಷ್ಿವಲಿಲ ಚ್ಂದರಶ ೀಖರ್, ಕ ಂಗ ೀರಿ 

 ಚ್ಂದ್ದರಕ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ 

 
 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಿಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮನ್ಯ 
ಹ್ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತಮಿ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಿಕ್ಯ 
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಡ್ಸ ಂಬ್ರ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗರ್ಣತ 
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ 
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಿಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ೆ ಅರ್ಿಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ರಚನ್: ವಭಾ. ಎ. ನಾಡಿಗ್, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು – ೯ ವಷಿ 
 

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 
0401193852 

ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜದ ೪ ನ್ೇ ಪಿಶ್ನಯ ಶ್ೇಡಿಂಗ್ ತಪ್ಾಿಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿತುತ 
(ಎರಡನ್ೇ ಮನ್ ಬದಲು ಮೊದಲ ಮನ್). ಈ ತಪಿನ್ುನ ನ್ಮಿ ಗಮನ್ಕ್ೆ ತಂದ ವತಸಲಾ 
ದಾಾರಕನಾಥ್ ಅವರಿಗ್ ಧನ್ಾವಾದವನ್ುನ ಅಪ್ಪಿಸುತತ, ಆಗಿರುವ ದ್ೊೇಷಕ್ೆ ವಷಾದವನ್ುನ 

ವಾಕತಪಡಿಸುತ ತ್ೇವ್ –ಸಂ  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಕರಾವಳಿಯ ಆಳುಪರು - ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ.೧೦೦- ೧೬೦೦. ಆಳ್ುಪರ ಆಡಳತದ ಆರಂಭ ಮತುತ ಅಂತಾದ ಬಗ್ೆ ಖ್ಚಿತವಾದ 
ವಷಿಗಳ್ು ತ್ರಳದಿಲ.ಿ ಆದರ್ ಅವರು ಬಲು ದಿೇರ್ಘಿವದಿಯ ಆಡಳತ ನ್ಡ್ಸಿದದರೊ, ತಾವ್ೇ ಸಾತಂತಿ ರಾಜರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹ್ೊಂದಿದುದ ಬಲು 
ಕಡಿಮೆ. ತಮಿ ೧೦೦೦ ವಷಿಗಳಗೊ ಹ್ಚುಚ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲಿ,ಿ ಕದಂಬರು, ಚಾಲುಕಾರು ರಾಷರಕೊಟ್ರು, ಹ್ೊಯಸಳ್ರು, ವಜಯನ್ಗರದ 
ಅರಸರು, ಹಿೇಗ್ ಇತರ ಪಿಮುಖ್ ರಾಜವಂಶಗಳ್ ಅಧಿೇನ್ದಲಿ ಿಆಡಳತ ನ್ಡ್ಸಿದಂತ್ ತ್ೊೇರುತತದ್. ಆದರೊ ಈ ಎಲಾಿ ಪಿಮುಖ್ ರಾಜವಂಶಗಳ್ 
ಜ್ೊತ್ಯಲಿಿ ವ್ೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಳ್ಸಿ, ಅವರು ನ್ಡ್ಸಿದ ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ, ಹಲವಮೆಿ ಅವರಿಂದಲ್ೇ ಹತರಾಗಿ, ಬಲು 
ದಿೇಘಿಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲಿಿದದ ಸ್ಟಾಧನ್ ಆಳ್ುಪರದು. 

ಆರಂಭದಲಿಿ ಮಂಗಳಾಪುರ ಅರ್ವಾ ಮಂಗಳ್ೂರು ಇವರ ರಾಜಧ್ಾನಿಯಾಗಿದುದ, ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಉಡುಪ್ಪ ಬಳಯ ಉದಾಾವರ 
ಹಾಗೊ ಬಾರಕೊರುಗಳಂದ ಆಳದದರು. ಮೊದಲಿಗ್ ತ್ರಳದು ಬಂದಿರುವ ಆಳ್ುಪ ದ್ೊರ್ ಪಶುಪತ್ರ. ಇವನ್ ಬಗ್ೆ ಕದಂಬರ ಹಲಿಿಡಿ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ 
ಉಲ್ಿೇಖ್ವದ್. ಅಳ್ುವರಸ I ಎಂಬ ದ್ೊರ್ ಚಾಳ್ುಕಾರ ಎರಡನ್ಯ ಪುಲಿಕ್ೇಶಿಯ ಮಾವ. ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಚಿತಿವಾಹನ್ ಎಂಬ ಆಳ್ುಪ 
ದ್ೊರ್ಯನ್ುನ ಚಾಳ್ುಕಾ ವಜಯಾದಿತಾನ್ ಪುತ್ರಿ ಕುಂಕುಮ ದ್ೇವಯು ವವಾಹವಾಗಿದದಳ್ು.ಚಿತಿವಾಹನ್, ಕುಂದವಮಿ, ಜಯಸಿಂಹ, 

ಪಟ್ಟಿಟಯಡ್ಯ, ಪ್ಾಂಡಾ ಪಟ್ಟಿಟಯಡ್ಯ, ಪಟ್ಟಿಟಯಡ್ಯ ಕುಲಶ್ೇಖ್ರ, ವೇರಪ್ಾಂಡಾ, ರಾರ್ಣೇ ಬಲಿ ಮಹಾದ್ೇವ, ಕುಲಶ್ೇಖ್ರ, ಕುಲಶ್ೇಖ್ರ III, 
ಇವರುಗಳ್ು ಆಳ್ುಪ ಕುಲದ ಪಿಮುಖ್ ಅರಸರುಗಳ್ು. ಹ್ೊಯಸಳ್ ದ್ೊರ್ ವೇರಬಲಾಿಳ್ III, ಆಳ್ುಪ ರಾಜಕುವರಿ ಕೃಷಾಿಯತಾಯ ಯನ್ುನ 
ವರಿಸಿದುದ, ಇವರಿೇವಿರ ಪುತಿ ಕುಲಶ್ೇಖ್ರನ್ೊ ಆಳ್ುಪರ ಪಿಮುಖ್ ದ್ೊರ್ಯಾಗಿದದ. 

ಆಳ್ುಪರು ಶ್ೈವರಾಗಿದುದ, ಜ್ೈನ್, ಬೌದಧ, ವ್ೈಷಿವ ಧಮಿಗಳ್ೂ ಆಚರಣ್ಯಲಿಿತುತ. ಆಚಾಯಿ 
ಶಂಕರರ ಪಿಭಾವ ವಶ್ೇಷವಾಗಿದುದ, ಸೆಂದ, ದುಗ್ಿ, ವಷುಿ ಆರಾಧನ್ ಜನ್ಪ್ಪಿಯವಾಗಿತುತ. ಇವರ 
ಕಾಲದಲಿಿಯೇ ಮಧ್ಾಾಚಾಯಿರ ಜನ್ನ್ವಾಗಿ ವ್ೈಷಿವ ಪಂರ್ ಹರಡಿತು. ಇವರ ಪಿದ್ೇಶವು 
ಬಂದರುಗಳಂದ ಕೊಡಿತಾತಗಿ, ಹ್ೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಮುಸಲಾಿನ್ರೊ ಬಲವಾಗಿ ನ್ಲ್ಯಾಗಿ, ಬಹುವಾಗಿ 
ವಾಾಪರದಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿದದರು. 

ಇವರ ಕಾಲದ ಪಿಮುಖ್ ರಚನ್ಗಳ್ಂದರ್, ಕದಿರ್ಯ ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲತ್ೇಶಾರ, ಬಾರಕೊರಿನ್ 
ಪಂಚಲಿಂಗ್ೇಶಾರ, ಬಿಹಾಿವರದ ಬಿಹಿಲಿಂಗ್ೇಶಾರ, ಕ್ೊೇಟ್ೇಶಾರದ ಕ್ೊೇಟ್ಟಿನಾರ್, ಸೊರತೆಲ್ ನ್ 
ಸದಾಶಿವ. 

ಕಲಾಯಣದ ಚಾಲ್ುಕಯರು – ೯೭೩ ರಿಂದ ೧೧೬೨ :  ಕಲಾಾಣದ ಚಾಳ್ುಕಾರು, ಬಾದಾಮ್ಮಯ ಚಾಳ್ುಕಾರ ವಂಶಜರ್ಂದು 
ಹ್ೇಳಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್. ಇವರು ರಾಷರಕೊಟ್ರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ, ೯೭೨ ರಿಂದ ತಮಿ ಅಧಿಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತ್ೈಲII ಇವರ ಮೊದಲ ದ್ೊರ್. ಇವರ 
ಆಳಾಕ್ಯ ಬಗ್ ೆವಫುಲವಾಗಿ ಶಾಸನ್ಗಳ್ು ದ್ೊರ್ತ್ರವ್.  

ರಾಷರಕೊಟ್ರ ಮಾಂಡಲಿೇಕನಾಗಿದದ ತ್ೈಲ್ೊೇಕಾಮಲಿ ಅರ್ವಾ ತ್ೈಲ ೯೭೨ ರಲಿಿ ರಾಷರಕೊಟ್ರ ರಾಜಧ್ಾನಿ ಮಳ್ಖ್ೇಡವನ್ುನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ. ಚ್ೊೇಳ್, ಪರಮಾರ, ಶಿಲಾಹಾರ ಮುಂತಾದವರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ, ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾಪಿ್ಪತವಾದ ತನ್ನ 
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಕ್ೆ ಭದಿವಾದ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಲ, ೨೪ ವಷಿಗಳ್ ಕಾಲ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ. ಇವನ್ ಮಗ ಸತಾಾಶಿಯ ಕನ್ನಡದ ಖಾಾತಕವ ರನ್ನನ್ 
ಗಧ್ಾಯುದದ ದ ಭಿೇಮನ್ ಪ್ಾತಿದಲಿಿ ಲಿೇನ್ವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಾದಲಿಿ ಅಮರನಾಗಿದಾದನ್. ನ್ಂತರದಲಿಿ ಜಯಸಿಂಹ II ಚ್ೊೇಳ್ರ್ೊಡನ್ 
ಹ್ೊೇರಾಡುತತಲ್ೇ ೨೮ ವಷಿಗಳ್ು ರಾಜಾಭಾರ ಮಾಡಿದ. 

ಸ್ಟ್ೊೇಮೆೇಶಾರ I  ಈ ವಂಶದ ಗಣಾ ಅರಸರಲಿ ಿಒಬು. ೧೦೪೩ 
ಈತನ್ು ಪಟ್ಟವ್ೇರಿದ. ಈತನ್ೊ ತನ್ನ ರಾಜಾಭಾರದುದದಕೊೆ ಚ್ೊೇಳ್ರ 
ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ಣಸುತತಲ್ೇ ಇರಬ್ೇಕಾಯತು. ಸ್ಟ್ೊೇಲು ಗ್ಲುವು ಎರಡೊ 
ಈತನಿಗ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿತುತ. ಆದರೊ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂದ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ನ್ನಲಿ 
ಮತ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದರಲಿಿ ಈತ ಯಶಸಿಾಯಾಗುತ್ರತದದ. ಕ್ೇವಲ 
ಚ್ೊೇಳ್ರಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, ಧ್ಾರಾದ ಪರಮಾರ ಭ್ೊೇಜ, ಕ್ೊಂಕಣದ 
ಶಿಲಾಹಾರ, ಸ್ಟ್ೇವುಣ, ಮುಂತಾದವರ ಜ್ೊತ್ ಯದಧ ಮಾಡುತತಲ್ೇ ತನ್ನ 
ಸಮಾಿಜಾವು ಕುಂದದಂತ್ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದ ಸ್ಟ್ೊೇಮೆೇಶಾರ. 

   ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಮಾಹಿತ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೩ 

ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲತ್ೇಶಾರ 

ಬಾದಾಮ್ಮಯ ಗುಹಾಂತರ ದ್ೇವಾಲಯ 
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೧. ಕದಂಬ ವಂಶ, ಮಧುಕ್ೇಶಾರ ದ್ೇವಾಲಯ. 
೨. ವೇರನಾರಾಯಣ, ಕುಮಾರವಾಾಸ ಭಾರತ (ಗದುಗಿನ್ ಭಾರತ, ಕಣಾಿಟ್ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಎಂದೊ ಕರ್ಯಲಿಡುತತದ್) 

 

ವಕಿಮಾದಿತಾ VI ಕಲಾಾಣದ ಚಾಳ್ುಕಾ ವಂಶದಲಿಿ ಮಾತಿವಲ,ಿ  ಕನಾಿಟ್ಕದ ಶ್ಿೇಷೆ ಅರಸರಲಿಿ ಒಬುನ್ು. ಎಲ್ಿಡ್ಯೊ ಶತೃಗಳ್ನ್ುನ 
ಸಂಹರಿಸಿ, ರಾಜಾದಲಿಿ ಶಾಂತ್ರಯನ್ುನ ಸ್ಟಾಿಪ್ಪಸಿ, ಪಿಜ್ಗಳಗ್ ಪ್ಪಿಯನಾದವನ್ೊ, ಕಲಾಪೇಷಕನ್ೊ, ಕವ ವದಾಾಂಸರ ಆಶಿಯಧ್ಾತನ್ೊ ಆಗಿ, ೬೧ 
ವಷಿಗಳ್ಷುಟ ಧಿೇಘಿಕಾಲ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ವಕಿಮಾದಿತಾ VI. ಚ್ೊೇಳ್ರ ವೇರ ರಾಜ್ೇಂದಿನ್ ಮಗಳ್ನ್ುನ ವರಿಸಿ, ಚ್ೊೇಳ್ರ ಜ್ೊತ್ 
ಸ್ಟ್ನೇಹದಿಂದಿದದ. ಇವನ್ು ಅನ್ೇಕ ಯುದಧಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದದರೊ, ಶಾಂತ್ರ ಸಮೃದಿಧಗಳಗ್ ಈತನ್ ಮೊದಲ ಪ್ಾಿಶಸಯವಾಗಿತುತ. ಪರಮಾರರು ಇವನಿಗ್ 
ಮಾಂಡಳೇಕರಾದರು, ಹ್ೊಯಸಳ್ರ ವಷುವಿಧಿನ್ನ್ು ಇವನಿಗ್ ಸ್ಟ್ೊೇತು ವಧ್್ೇಯನಾಗಿರಬ್ೇಕಾಯತು. ಕಂಚಿಯಂದ ನ್ಮಿದ್ಯವರ್ವಗೊ 
ಕನಾಿಟ್ಕವು ಇವನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ವಸ್ಟಾತರಗ್ೊಂಡಿತುತ. ಬಿಲಹಣ ಕವ ಇವನ್ನ್ುನ ಕುರಿತಾಗಿ “ವಕಿಮಾಂಕ ದ್ೇವಚರಿತಂ” ರಚಿಸಿದ. ಇವನ್ ಪಿಧ್ಾನ್ 
ರಾರ್ಣ ಚಾಂದಲದ್ೇವಯೊ ಸಂಗಿೇತ ನ್ೃತಾ ಕಲ್ಗಳ್ಲಿ ಿಪರಿರ್ಣತಳಾಗಿ “ಅಭಿನ್ವ ಸರಸಾತ್ರ” ಎನಿಸಿದದಳ್ು. ವಕಿಮಾದಿತಾ ತನ್ನ ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕವಾದ 
೧೦೭೬ ರಿಂದ ಚಾಳ್ುಕಾ ವಕಿಮಶಕ ವ್ಂಬ ಹ್ೊಸ ಸಂವತಸರವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ. 

ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮತ್ತ ಸಮರ್ಿರಾದ ರಾಜರನ್ುನ ಕಾಣದ ಕಲಾಾಣದ ಚಾಳ್ುಕಾ ವಂಶ, ಕುಗುೆತಾತ ಸ್ಟಾಗಿ ೧೯೬೨ ರಲಿಿ 
ಕಲಚೊರಿಗಳ್ ಪ್ಾಲಾಯತು. 

ಕಲ್ಚ್ ರಿಗಳು: ಕ್ೇವಲ ೨೦ ವಷಿಗಳ್ಷುಟ ಕಾಲ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ಕಲಚೊರಿಗಳ್ು, ಮಧಾಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರು. 
ಕನಾಿಟ್ಕದಲಿಿನ್ ತಮಿ ಆಡಳತಕ್ೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೊ ಹ್ೊರಗಿನಿಂದಲ್ೇ, ಬಾದಾಮ್ಮಯ ಚಾಳ್ುಕಾರು, ರಾಷರಕೊಟ್ರು, ಕಲಾಾಣದ ಚಾಳ್ುಕಾರ 
ಜ್ೊತ್ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದಿದದರು.  

ಈ ವಂಶದಲಿ ಿಗಣಾನಾದ ಏಕ್ೈಕ ಅರಸ ಬಿಜ್ಳ್. ೧೧೫೭ ರಲ್ಿೇ ಸಾತಂತಿನಾದರೊ, ಬಿಜ್ಳ್ನ್ು ೧೧೬೨ ರಲಿಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಟ್ನಾಗಿ ತನ್ನ 
ಆಳಾಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈತ ಪರಾಕಿಮ್ಮಯಾದ ರಾಜನಾಗಿದುದ, ಹ್ೊಯಸಳ್ರು, ಸ್ಟ್ೇವುಣರು, ಚ್ೊೇಳ್, ಕಳಂಗ, ಮುಂತಾದ ರಾಜರನ್ನಲಿ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿದದ. 
ಆದರ್ ಕ್ೇವಲ ಐದು ವಷಿಗಳ್ಲಿ ಿಪದತಾಾಗ ಮಾಡಿದ. 

ಚಾಳ್ುಕಾರ ಕಾಲದಲಿ ಿವ್ೈದಿಕ ಸಂಪಿದಾಯವು ಜನ್ಪ್ಪಿಯವಾಗಿತುತ. ಶ್ೈವ, ವ್ೈಶಿವ ಧಮಿಗಳ್ು ಪಿಬಲವಾಗಿತುತ. ಈ ಸಮಯದಲಿಯಿೇ 
ವೇರಶ್ೈವ ಪಂರ್ವು ಬಲವಾಗಿ ಬ್ೇರೊರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಶ್ೇಷವಾಗಿ, ಧ್ಾಮ್ಮಿಕ ಕಾಿಂತ್ರಯ ಕಾಲ ಇದು. ಆದರ್ ಬಸವಣಿನ್ವರಿಗಿಂತ 
ಮುಂಚ್ಯೇ ಜ್ೇಡರ ದಾಸಿಮಯಾ  ಈ ಪಂರ್ದ ಭ್ೊೇಧನ್ ಆರಂಭಿಸಿದದರು. ಈ ಸಮಯದಲಿ,ಿ ಶ್ೈವ, ವೇರಶ್ೈವ, ಜ್ೈನ್ ಪಂರ್ಗಳ್ ನ್ಡುವನ್ 
ಪ್್ೈಪೇಟ್ಟಿ ಬಲವಾಗಿ, ಮತಾಂತರಗಳ್ು ಹ್ಚಾಚದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಸ್ಟಾಹಿತಾ, ಭಾಷ್,ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಚಟ್ುವಟ್ಟಿಕ್, ಶಾಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ಲಿೇಡ್, ಅನ್ೇಕ 
ಕಲ್ಗಳ್ೂ, ಕಲಾಾಣದ ಚಾಲುಕಾರ ಕಾಲದಲಿಿ ಅಪ್ಾರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್ೊಂದಿದವು. 

ವಾಸುತ, ಶಿಲಿಕಲ್ಯ ವಚಾರದಲೊಿ ಕಲಾಾಣದ ಚಾಳ್ುಕಾರ ಕ್ೊಡುಗ್ ಅನ್ುಪಮವಾದುದು. ಕ್ೊಣೊರಿು, ಸವಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಆರಂಭವಾದ 
ಇವರ ಶ್ೈಲಿಯ ರಚನ್ಗಳ್ು, ನ್ಂತರ ವಕಸನ್ ಹ್ೊಂದುತಾತ ಬಂದಿತು. ಪಟ್ಟದಕಲಿಿನ್ ಪ್ಾಪನಾರ್ ದ್ೇವಾಲಯ ಇವರ ಕಾಲದಲಿಿ 
ಸಂಪೂಣಿಗ್ೊಂಡಿತು. ಲಕುೆಂಡಿಯ ಕಾಶಿ ವಶ್ಾೇಶಾರ, ಕುರುವತ್ರತಯ ಮಲಿಿಕಾಜುಿನ್, ಇಟ್ಗಿಯ ಮಹಾದ್ೇವ, ಇವರ ಕಾಲದ ಶ್ಿೇಷೆ 
ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳ್ು. 

ಇವರ ಕಾಲದಲಿಿ ಜ್ೈನ್ ಕವ ಹಾಗೊ ಸಂಸೃತ ವದಾಾಂಸ ವಾದಿರಾಜ, 

“ಯಶ್ ೇಧರ ಚರಿತಂ” ಮತುತ “ಪ್ಾಶಾಿನಾರ್ ಚರಿತಂ” ರಚಿಸಿದ. ಬಿಲಹಣನ್ 
“ವಕಿಮಾಂಕದ್ೇವ ಚರಿತ”,  ವಜ್ಞಾನ್ೇಶಾರನ್, ಹಿಂದೊ ಕಾನ್ೊನ್ು ಗಿಂರ್ “ಮ್ಮತಾಕ್ಷರ”, 

ಸ್ಟ್ೊೇಮೆೇಶಾರ III ರ “ಅಭಿಲಿರ್ಷತಾರ್ಿ ಚಿಂತಾಮರ್ಣ” ಎಂಬ ಖಾಾತ ವಶಾಕ್ೊೇಶ, 

ಕವಚಕಿವತ್ರಿ ರನ್ನನ್ “ಗಧ್ಾಯುದದ” ಮತುತ ಅಜತ ಪುರಾಣ, ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ಶ್ಿೇಷೆ ಕೃತ್ರಗಳ್ 
ರಚನ್ಯಾಯತು. ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಈ ಕಾಲದ ಪಿಮುಖ್ ಸ್ಟಾಹಿತಾದ ಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ಯಂದರ್ 
ಶರಣರ ವಚನ್ ಸ್ಟಾಹಿತಾದ ಉಗಮ ಮತುತ ಅದರ ವಕಸನ್. ಜ್ೇಡರ ದಾಸಿಮಯಾ, ಬಸವಣ,ಿ 

ಅಲಿಮ ಪಿಭು, ಚನ್ನಬಸವಣ,ಿ ಸಿದಧರಾಮ, ಮಡಿವಾಳ್ ಮಾಚಯಾ, 
ಅಕೆಮಹಾದ್ೇವಯಂರ್ವರು ಸರಳ್ ಕನ್ನಡದಲಿ,ಿ ವಚನ್ಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ 
ಹ್ೊಸದ್ೊಂದು ಸ್ಟಾಹಿತಾ, ಧ್ಾಮ್ಮಿಕ ಮತುತ ತಾತ್ರಾಕ ಕಾಿಂತ್ರಯನ್ನೇ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದರು…  



  

 ಪುಟ - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಾ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಷಯಗಳ್ು ವವಧ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಿಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಿಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಿಗಳಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಗುಳ್ ೆಯಡರ್  ಆಟ – ದುಂಬಿ ಮರ್ ಯ ಪಾಠ 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ: 
ವಾಶಿಂಗ್ ಪ್ೌಡರ್ – ೩ ಪಿಮಾಣ 

ಬ್ಚಚಗಿನ್ ನಿೇರು – ೭ ಪಿಮಾಣ 

ಗಿಿಸರಾಲ್ – ೧ ಪಿಮಾಣ 

ಯಾವುದ್ೇ ಬಣಿದ ಸಾಲಿ ಅಕ್ಲಿಲಿಕ್ ಪ್್ೇಯಂಟ್  
೧ ಬಿಳೇ ಕಾಗದ, ೧ ಸ್ಟಾರ, ೧ ತಟ್ಟ 

ವಿಧಾನ: 
ಮೊದಲ ನಾಲುೆ ಪದಾರ್ಿವನ್ುನ ಒಂದು ತಟ್ಟಯಲಿಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಲ್ಸಿ, ಸ್ಟಾರ ಮುಖಾಂತರ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ಬರುವ ಹಾಗ್ ಊದಿರಿ 

ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಬಿಳೇ ಕಾಗದವನ್ುನ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ರತ.  
ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ್ಲಾಿ, ವವಧ್ಾಕಾರದ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ ಚಿತಿಣ ಮೊಡುತತದ್.  
(ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಬಣಿಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ಮಾಡಿದರ್, ನ್ೊೇಡಲು ಇನ್ೊನ ಚ್ನಾನಗಿರುತತದ್) 

ಏರ್ಾಗುತತದ :  
ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ನಾವಂದುಕ್ೊಂಡಂತ್ ಯಾವಾಗಲೊ ದುಂಡಾಗಿ ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕ್ಂದಿಲ.ಿ ಅದನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವ್ೇ ಈ 

ಪಿಯೇಗ. ಈ ಪಿಯೇಗದಲಿ,ಿ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ಬರುವ ಹಾಗ್ ಊದಿದಾಗ, ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ಪರಸಿರ ಒತ್ರತಕ್ೊಳ್ುಳತತವ್. ಪಕೆದಲಿನಿ್ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು 
ಒಂದ್ೇ ಗಾತಿವಾದರ್, ಗುಳ ಳ್ಯ ಹ್ೊರಮೆೈ  ಸಮತಟಾಟಗಿರುತತದ್ (ಫಾಿಟ್). ವಭಿನ್ನ ಗಾತಿದಾದಗಿದದರ್, ಸಣಿ ಗುಳ ಳ್ಯು, ದ್ೊಡು ಗುಳ ಳ್ಯನ್ುನ ಒತ್ರತ 
ಉಬಿುಕ್ೊಂಡಿರುತತದ್.  

ಪ್್ೇಪರ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿಣವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಯ ರಚನ್ಗಳ್ು ಕಾಣುತತವ್. ನಿೇವು ಹ್ಚುಚ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಊದಿದದರ್, 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಷಡುುಜದ (ಆರು ಬದಿ) ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕಾಣುತತದ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಹ್ಚುಚ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ಒಂದು ಪರಿಮ್ಮತ್ರಯಲಿಿ ಇರಬ್ೇಕಾದರ್ 
ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ ನ್ಡುವನ್ ಅಂತರ ಸ್ಟಾಧಾವಾದಷುಟ ಕಡಿಮೆ ಇರಬ್ೇಕು. ಶಡುುಜದ (ಹ್ಕಸಗನ್) ಪಿತ್ರ ಮುಖ್ವು ಇನ್ೊನಂದು ಶಡುುಜಕ್ೆ ಯಾವುದ್ೇ 
ಅಂತರವಲಿದ ಕುಳತುಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದಾದದರಿಂದ, ಹ್ಚುಚ ಒತಾತಗಿ ಗುಳ ಳ್ಗಳ್ು ಇದಾದಗ, ಗ್ೊೇಳಾಕಾರದ ಬದಲು, ಶಡುುಜದ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಣಸುತತದ್.  

ಜ್ೇನ್ುನ್ೊಣದ (ದುಂಬಿ) ಗೊಡನ್ುನ ನಿೇವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಗೊಡಿನ್ ಪಿತ್ರಯಂದು ಮನ್ಯೊ ಶಡುುಜದ ಆಕೃತ್ರಯಲಿಿರುತತದ್. 
ಕಾರಣವಷ್ಟೇ. ಗರಿಷಟ ಪಿಮಾಣದ ಜಾಗವನ್ುನ ಕನಿಷಟ ಪಿಮಾಣದ ಪದಾರ್ಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಸ್ಟಾಧಿಸಲು ಶಡುುಜ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಧಾ. 
ದುಂಡಾಗಿದದರ್ ಅರ್ವಾ ಅಷಟಬುಜ ಇತಾಾದಿ ಇದದರ್, ನ್ಡುವ್ ಅಂತರ ಉಳಯುತತದ್. ತ್ರಿಕ್ೊಣವೇ ಅರ್ವಾ ಚತುಬುಿಜವೇ ಆದರ್ 

ಗರಿಷಟಮಟ್ಟದ ಒಳ್ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲಿ. ತನ್ನ ಅವಶಾಕತ್ಗ್ ಸೊಕತವಾದ ಗೊಡು ಕಟ್ಟಿಟಕ್ೊಳ್ುಳವ ದುಂಬಿ ಮತುತ ಪಿಕೃತ್ರಯು ಎಷುಟ ಜಾಣರಲಿವ್ೇ!   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

Sunday, 8th February 2015 
Ermington Community Hall     

9:00 am – 2:00 pm  

8 River Road,  Ermington NSW 

 
Purandarasydney@yahoo.com.au 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನು 

Venue:     SRI MANDIR  

Address:  No 286 Cumberland Road AUBURN 

(Corner of Albert & Cumberland Roads) 

Time:       9.30am to 2.00pm 

Date:        SATURDAY 07/02/2015    
Contact:  Sridhar & Nanda Kumsy - 9672-8485 
Vadiraja & Shantha Tekkatte         9745-4883 
 

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದಿರ  ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

mailto:horanadachilume@gmail.com

