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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನ – ವರದ್ದ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ನ್ಮ್ಮ ಸಂಗಿೇತ ಪಿತಾಮ್ಹರ್ಂದ್ೇ ಪಿಸಿದ್ಧಿ. ಸರಳ್ ವರಸ್ಟ್, ಜಂಟಿ ವರಸ್ಟ್, ಅಲಂಕಾರಗಳ್ು, ಪಿಳಾಳರಿ ಗಿೇತ್ಗಳ್ು ಮ್ತುು
ದ್ೇವರನ್ುನ ಒಲಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ಮ್ತುು ಸರಳ್ವಾದ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿರುವ ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವರು. ನಾಲಕುು ಲಕ್ಷಕೊು ಹ್ಚಿಿನ್
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾಾರ್. ಆದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಹಾಡುಗಳ್ ವಿವರ ಯಾವ ಕಾಗದಲಿಿಯು ಉಲ್ಿಖವಾಗಿಲಿದ್ಧರುವುದ್ೇ ವಿಪಯಾ್ಸ. ಎಲಾಿ
ಹಾಡುಗಳ್ು ಒಬ್ುರಿಂದ ಒಬ್ುರು ಕ್ೇಳಿ ಬ್ಂದ್ಧರುವುದು. ಅಂತ ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವನ್ ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಾಧನ್ಯು ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ಡ್ಯಿತು.
ಸಿಡಿನ ಪುರಂದರ ಸಮಿತ್ರಯು ಪುರಂದರ ಆರಾಧನ್ಯನ್ುನ ೮ ಫ್ಬ್ಿವರಿ ಭಾನ್ುವಾರದಂದು ಏಮಿ್ಂಗಟನ್ ಕಮ್ೊೂನಿಟಿ ಸಭಾಭವನ್ದಲಿಿ
ಏಪ್ಡಿಸಿತುು. ಇದು ೧೫ನ್ ವರ್್ದ ಆಚರಣ್. ನ್ನ್ಗ್ ಮ್ೊನಾ್ಲುು ಕಡ್ಯಿಂದ ಆರಾಧನ್ ವಿರ್ಯ ತ್ರಳಿದ್ಧತುು. ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಬಿಟ್ಟಕ್ಲಸ ಬಿಟ್ಟ
ಹಾಗ್ ಮ್ನ್ಯಿಂದ ಹ್ೊರಟ್. ಕಳ್ದ ಮ್ೊರು ನಾಲುು ವರ್್ಗಳಿಂದ ಹ್ೊೇಗುತ್ರದಾ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಕ್ು ತಪಿಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ನಾನ್ು ತಯಾರಿರಲಿಲಿ. ಒಂಬ್ತುು
ಗಂಟ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದಾ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ದಲಿಿ, ಮೊದಲಿಗ್ ಹ್ಂಗಸರು ಮ್ತುು ಗಂಡಸರು ರಾಗವಾಗಿ ನ್ವರತನ ಮಾಲಿಕ್ಯನ್ುನ ಹಾಡಿದರು.
ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ದ್ೊಡಡದಾದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಚಿತಿ, ಕೃರ್ಣನ್ ಮ್ೊತ್ರ್ ಸ್ಟ್ಟೇಜ್ ಮೆೇಲ್ ಕಂಗ್ೊಳಿಸುತಾು ಇದಾವು. ನ್ವರತನ ಮಾಲಿಕ್ಯ ಕ್ಲವು
ಹಾಡುಗಳ್ಲಿಿ “ಓಡಿ ಬಾರಯಾೂ ವ್ೈಕುಂಟ್ಪತ್ರ”, “ಕಲುಿ ಸಕುರ್ ಕ್ೊಳಿಳರ್ೊೇ”, “ಪೇಗದ್ಧರಲ್ೊೇ ರಂಗ”, “ಕೃರ್ಣ ಮ್ೊತ್ರ್ ಕಣ್ಣ ಮ್ುಂದ್”, “ಇಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ವ್ೇ
ಶುಭ ದ್ಧನ್ವು” ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿತುು.

ಎಲಾಿ ಹಾಡುಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಮೆೈನಿಮಿರುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ರತುು.

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಶುಭಾ ರವಿಯವರು ಹಾಡುಗಳ್ ಅರ್್

ವಿವರಣ್ಯನ್ುನ ಸಭಿಕರಿಗ್ ಮ್ನ್ೊೇಜ್ಞವಾಗಿ ನಿೇಡಿದರು.
ಆರಾಧನ್ಯ ಮ್ುಖೂ ವಿರ್ಯ “ಗುರು” ಪುರಂದರ ದಾಸರನ್ುನ ದ್ೊಡಡ ಗುರುವಾಗಿ ನ್ೊೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಕಾಯ್ಕಿಮ್ದ ವಸುು “ಗುರು”
ಎಂದು ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ಸಂಗಿೇತ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಎಲಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಿತುು

ಕಾಯ್ಕಿಮ್. ಲ್ಷ್ಮಿ  ಅಭಿಷ್ೇಕ್ ರವರು ಗುರು ಯಾರು ?

ಗುರುವಿನ್ ಮ್ಹತವ ಎಂರ್ದುಾ ಎಂದು ಬ್ಹಳ್ ಸವಿಸ್ಟಾುರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಗುರುಗಳ್ು " ವಾೂಸರಾಯ " ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಬ್ರ್ದ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಪುರಂದರ ಉಪನಿರ್ತ್ ಎಂದೊ ಕರ್ಯಲಾಗುವುದು. "ಕತುಲ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ್ದ್ಧಂದ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಬ್ಳಿ ಕರ್ ತರುವವನ್ೇ ಗುರು
" ನ್ವವಿಧ ಭಕ್ಲುಯ ಮಾಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದ ಪುರಂದರರು ಒಂದು ದ್ೇವರ ನಾಮ್ದಲಿಿ " ದ್ೇವರ ನಾಮ್ ಸಮರಣ್ ಮಾತಿವ್ೇ ಸ್ಟಾಕು ಮ್ುಕ್ಲುಯ ಬ್ಳಿಗ್
ಹ್ೊೇಗಲು

ಕಲಿಗಾಲದಲಿಿ ಎನ್ುನತಾುರ್. ಗುರುವಿನ್ ಗುಲಾಮ್ನಾಗುವ ತನ್ಕ ಮ್ುಕ್ಲು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ.

ಏನ್ೇ ಶಾಸರ ವ್ೇದಪಂಡಿತರಾದರೊ ಸಹ

ಗುರುವಿನ್ ಪಾತಿ ದ್ೊಡಡದು. ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಲ್ಷ್ಮಿ ಯವರು ಕ್ಲವು ದ್ೇವರ ನಾಮ್ವನ್ುನ ಹಾಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ುನ ಮ್ುಗಿಸಿದರು.
Youth Teachers Segment ನ್ಲಿಿ ಲ್ಷ್ಮಿ  ಅಭಿಷ್ೇಕ್, ದ್ೇವಿಕ ಕೃರ್ಣಮ್ೊತ್ರ್, ಮ್ತುು ಕೃರ್ಣ
ರಾಮ್ನಾರ್ನ್ " ವಂದ್ಧಸ್ಟ್ವ್ವುದಾದ್ಧಯಲಿಿ ಗಣ್ನಾರ್ ", "ಗುರು ರಾಯರ ನ್ಂಬಿರ್ೊೇ " " ರಾಮ್ಕೃರ್ಣರು ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದರು" ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಲಯ,ತಾಳ್
ಬ್ದಿವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಆರಾಧನ್ಯ ಮ್ಧೂದಲಿಿ ಬಾಯಾರಿದ ಎಲಾಿ ಸಭಿಕರಿಗೊ ಮ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮ್ಜ್ಜಿಗ್ ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರ್ೇಷ್ಮ ಲಂಗ
ತ್ೊಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯರು ಕುಡಿದ ಮ್ಜ್ಜಿಗ್ ಲ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ಬಿನ್ ಕವನ್್ಲಿಿ ಹಾಕುತ್ರದುಾ ನ್ೊೇಡಿ ಬ್ಹಳ್ ಸಂತ್ೊೇರ್ವಾಯಿತು. ಸಭಿಕರು ಮ್ತ್ು
ಕಾಯ್ಕಿಮ್ದ ವಿೇಕ್ಷಣ್ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕುಚಿ್ಯಿಂದ ಏಳ್ದ್ೇ ಮ್ುಂದುವರಿಯಿತು.
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಜ್ಜ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರವರ

ಜ್ಜ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರವರ

“ಋತು ವಸಂತ …” ಕ್ೇಳ್ಲು

“ಸಿರೇ ಎಂದರ್ …” ಕ್ೇಳ್ಲು

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾೂದ್ಧ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನ – ವರದ್ದ

ವಿಶವ ಹಿಂದೊ ಪರಿರ್ತ್ ಸಿಡಿನ ಆರಾಧನ್ಯ ಮ್ುಖೂ ಪಾಿಯೇಜಕರು. Dr ಶ್ ೇಭಾ ಬಾಲಸಂಸ್ಟಾುರ ಕ್ೇಂದಿದ ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ ಬ್ಗ್ೆ ಒಂದ್ರಡು
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ವ್ೇದಶಾಲ್, ಸಂಸೃತಶಾಲ್, ರುದಿ,ಉಪನಿರ್ತ್ ಪಾಠಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ವಿವರ ನಿೇಡಿ,

ಆಸಕುರಿಗ್ ಹ್ಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗಾಗಿ

ದೊರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ೂ ಕೊಡ ನಿೇಡಿದರು.
ಇನ್ು್ರುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಗ್ಮಂಟ್ ನ್ಲಿಿ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪೂಣಿ್ಮಾ ನಾಗರಾಜ್ ವಿೇಣ್, ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ದ್ೇವಕ್ಲ ವಿಜ್ಞ್ೇಶ್ ಕ್ೊಳ್ಲು, ಕಾಿಂತ್ರ ಕ್ಲರಣ್ ವಯಲಿನ್ ನ್ುಡಿಸಿದರು.
“ಎನ್ಗೊ ಆಣ್ ರಂಗ”, “ಯಾರ್ೇ ರಂಗನ್”, “ವ್ಂಕಟಾಚಲ ನಿಲಯಂ”, “ಜಗದ್ೊದಾಾರನ್” ಹಾಡುಗಳ್ು ಸಭಿಕರನ್ುನ ಮ್ಂತಿ ಮ್ುಗಿರನಾನಗಿಸಿತು.
ಸಿೇನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಗ್ಮಂಟ್ ನ್ಲಿಿ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪ್ಿೇಮ್ ಆನ್ಂದಶ್ಿೇಕೃರ್ಣನ್, ಚಿತಿ ಕೃರ್ಣಮ್ೊತ್ರ್, ಮೆೈಥಿಲಿಮ್ಲಿಿ ಅಯೂರ್, ಕಲಾ ಶಮ್್ ಮ್ತುು ಚಾರುಮ್ತ್ರ ಅಯೂರ್
" ನ್ೊೇಡುವುದ್ೇ ಕಣ್ುಣ ", "ವ್ಂಕಟ್ ರಮ್ಣ್ನ್ ಬಾರ್ೊೇ ", "ಇನ್ುನ ದಯಾ ಬಾರದ್ " ್ೇರಾಬಿಿ ಕನಿನಕ್ (ರಾಗ ಮಾಲಿಕ ) ಹಾಡಿ ಎಲಿರನ್ೊನ ಸಂತುರ್ಟಗ್ೊಳಿಸಿದರು.
ಶ್ಿೇ ಸುಬ್ಿಮ್ಣ್ೂರವರು ಕಡ್ಯಲಿಿ ವಂದನಾಪ್ಣ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ಧನ್ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಕ್ು ಪರ್ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲಿರನ್ೊನ ನ್ನ್ದರು.
ಮ್ಹಾ ಮ್ಂಗಳಾರತ್ರಯಾದ ನ್ಂತರ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಮೆೇಧಾ ಪಾಟ್ಕ್ ಹಿಂದೊಸ್ಟಾಾನಿ ಶ್ೈಲಿ ಯಲಿಿ ಹಾಡಿದ ಜನ್ಪಿಿಯ ಭಾಗಾೂದ ಲ್ಷ್ಮಿ  ಬಾರಮ್ಮ ಹಾಡಿಗ್
ಅರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಮ್ತುು ವಿದಾೂ ಐ ಭಟ್ ರವರು ಭರತ ನಾಟ್ೂ ಮಾಡಿ ಸಭಿಕರ ಸಂತ್ೊೇರ್ವನ್ುನ ಇಮ್ಮಡಿಗ್ೊಳಿಸಿದರು.
ಮ್ಹಾ ಪಿಸ್ಟಾದ ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಹ್ಸರುವಾಸಿ ತ್ರಂಡಿಗಳಾದ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್ ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಮೆೈಸೊರ್ ಪಾಕ್ ಬ್ಂದವರ್ಲಿರ ಹ್ೊಟ್ಟ ಕೊಡ ತುಂಬಿಸಿತು.
ಪುರಂದರ ಆರಾಧನ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಡಿನಯ ಎಲಿ ಸಂಗಿೇತ ಆಸಕುರೊ ಒಂದ್ಡ್ ಸ್ಟ್ೇರುವoತಾಗಿತುು. ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಆರಾಧನ್ಗ್ ಒಂದು ವರ್್ ಕಾಯಬ್ೇಕಲಿ
ಎಂಬ್ ಭಾವನ್ಯಿಂದ ನ್ನ್ನ ವರದ್ಧಯನ್ುನ ಅಂತೂಗ್ೊಳಿಸುತ್ರುದ್ಾೇನ್.


ವರದ್ಧ ಮ್ತುು ಚಿತಿಗಳ್ು: ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊುೇಟ್

ಪುಟ - 2

ಜ್ಜೇವನ್

ನ್ಡ್ಯಲಿಿನ್

ಸಹಜತ್ಯು

ನ್ಮ್ಮ

ನಿಜವಾದ

ರೊಪವನ್ುನ

ಸಮಾಜಕ್ು

ಪರಿಚಯಿಸುತುದ್. ಹಾಗಾದರ್ ಸಹಜವ್ಂದರ್, ಯಾವಾಗಲೊ ಸತೂವನ್ನೇ ನ್ುಡಿಯಬ್ೇಕ್ಂಬ್ ನ್ುಡಿಗ್
ಕಟ್ುಟ ಬಿೇಳ್ಬ್ೇಕ್ ಎಂದು ಅನಿನಸಬ್ಹುದು. ಹೌದು ಎನ್ುನವುದು ಉತುರವಾದರೊ, ಕ್ೇವಲ ಸತೂ
ನ್ುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಾಗಿರಲು ಆಗದ್ ಇರಬ್ಹುದು. ಸಂದಭ್ಕ್ು ತಕುದಾದ ವ್ೇರ್ಗಳ್ು ಬ್ಹುತ್ೇಕ
ವ್ೇಳ್ ಅಗತೂವೂ ಆಗುತುದ್. ಅದು ತಪ್ಿನಿಸುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರ್ ಕ್ೇವಲ ಮೆಚಿಿಸಲ್ೊೇಸುಗ ಮಾಡುವ
ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿಿ ಪಳ್ುಳತನ್ ಬ್ಹು ಬ್ೇಗವಲಿದ್ಧದಾರೊ ಖಂಡಿತ ತ್ರಳಿದು ಬಿಡುತುದ್.
ಪಿಕೃತ್ರಯಲಿಿನ್ ಆ ಸುಂದರ ಸಹಜತ್ಯನ್ುನ ತ್ರ್ದ ಕಣಿಣದರಾ ್ ಅದ್ರ್ುಟ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಬ್ಹುದು. ಮೆಚಿಿಸಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಂದು ಹೊವು
ಅರಳ್ುತುದ್ಯೇ. ಸಭಿಕರಿದಾಾರ್ಂದ್ೇ ಕ್ೊೇಗಿಲ್ಗಳ್ು ಕುಹೊ ಕುಹೊ ಎಂದು ಮ್ಧುರ ಕಂಠದ್ಧಂದ ಹಾಡುತುವ್ಯೇ, ಪಿಶಸಿು ಕ್ೊಡುತಾುರ್ಂದ್ೇ
ನ್ವಿಲುಗಳ್ು ನ್ತ್ರ್ಸುತುವ್ಯೇ … ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ದೃಷಾಟಂತಗಳ್ು ಗ್ೊೇಚರವಾಗುತುವ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ, ಫಲಾಪ್ೇಕ್ಷ್ ಇಲಿದ್ೇ ಮಾಡುವ
ನ್ಮೆಮಲಿರಿಗೊ ದಕ್ಲುರುವ ಅಮ್ೊಲೂ ಆಸಿುಯಂದರ್ “ತಾಯಿಯ ಮ್ಮ್ತ್”.
ಮ್ನ್ುಜ ಸಂಕುಲವನ್ುನ ಹಡ್ದು, ಪರ್ಯುವ

ಶಕ್ಲುಗ್ “ಮಾತೃ ದ್ೇವೇಭವ” ಎಂದು ನ್ಮಿಸಿದರೊ, ಅವಳ್ನ್ುನ ದ್ಧನ್ನಿತೂ

ನ್ೊೇಡಿದರೊ, ಹತ್ರುರವಿದಾರೊ, ಅವಳ್ಲಿಿನ್ ಆ ಸಹಜತ್ಯನ್ುನ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದ್ಧಲಿವ್ಂದ್ನಿಸುತುದ್. ಕರ್ಟಗಳ್ು ಸ್ಟಾವಿರವಿದಾರೊ, ಅದ್ರ್ುಟ
ಸಹಜವಾಗಿ ಮ್ಕುಳ್ನ್ುನ ಪೇಷಿಸಿ, ಮ್ಮ್ತ್ಯನ್ುನ ಚಿಗುರಿಸಿ ಹ್ಮ್ಮರವಾಗುವಂತ್ ಪೇಷಿಸುತಾುಳ ್. ಮ್ುಖವಾಡದ ಅವಶೂಕತ್
ಇಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ಳದ್, ಆ ಸಂಸ್ಟಾರಕ್ು ಬ್ಲಿದ ಪಾಯಸವನ್ನೇ ಬ್ಡಿಸುತು, ಕರ್ಟಗಳ್ಂಬ್ ಬ್ೇವನ್ುನ ತಾನ್ು ಜ್ಜಗಿಯುತುಲ್ೇ ಇರುತಾುಳ ್.
ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನಾಚರಣ್ ಎನ್ುನವ

ಸಂದಭ್ದಲಿಿ, ಹ್ಣ್ಣಂಬ್ ಆ ದ್ೇವಿಗ್ ಯುಗ ಯುಗಗಳ್ೇ ಬ್ಂದರೊ, ಸಲಿಿಸಬ್ೇಕಾಗಿರುವ ಎಲಿ

ನ್ಮ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಲಿಿಸಿ ಯುಗಾದ್ಧಯನ್ುನ ಬ್ರಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರ್ ಅದ್ಂತಹ ಅದುುತ ಚ್ೈತನ್ೂವು ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಚಿಗುರುತುದಲಿವ್ೇ!
“ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ” ಇ-ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಎಲಾಿ ಓದುಗರಿಗ್, ಲ್ೇಖಕರಿಗ್ ಯುಗಾದ್ಧಯ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊೇರುತ್ುೇವ್.
ವಷಾ್ದ್ಧಯಲಿಿ ಪಿಿೇತ್ರಯಂಬ್ ಸಸಿಯು ಚಿಗುರಿ, ನ್ಮೆಮಲಿರ ಸಹಜ ವೂಕ್ಲುತವದ್ಧಂದ ಪೇರ್ಣ್ ಪಡ್ದು, ಸಂತಸವ್ಂಬ್ ಹ್ಮ್ಮರವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯಲಿ.
ಬಾಳಿಗ್ ತಂಪನ್ರ್ಯುತು ಹಸನಾಗಿರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತ್ುೇವ್. 

ಎರಡು ತಂಗ್ಳ ಪಾಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು
ಮಾರ್ಚಾ ಶ್ಾೀ ಜಯ/ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,

ಏಪಿಾಲ್ ಶ್ಾೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ್ ಋತ್ು,

ಉತ್ತರಾಯಣ,ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಫಾಲ್ುುಣ/ಚ ೈತ್ಾ ಮಾಸ

ಚ ೈತ್ಾ/ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ

01 ಭಾ - ಅಮ್ಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶ್

02 ಗು - ಮ್ಹಾವಿೇರ ಜಯಂತ್ರ

05 ಗು - ಹ್ೊೇಳಿ ಹಬ್ು, ಹ್ೊೇಳಿ ಹುಣಿಣಮೆ

08 ಭಾ - ಅಂ ರಾ ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್
09 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕರ್ಟ ಚತುಥಿ್

03 ಶು - ಗುಡ್ ಫ್ೈಡ್, 04 ಶ - ಹ್ೊೇಲಿ ಸ್ಟಾಟ್ಡ್ೇ್,
16 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಪಾಪಮೊೇಚಿನಿ ಏಕಾದಶ್

05 ಭಾ -

ಸಟರ್ ಸಂಡ್ೇ

19 / 20 - ಗು/ಶು ಯುಗಾದ್ಧ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ೂ

07 ಮ್ಂ - ಸಂಕರ್ಟ ಚತುಥಿ್

21 ಶ - ಚಾಂದಿ ಮಾನ್ ಯುಗಾದ್ಧ, ಚ್ೈತಿ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು,

14 ಮ್ಂ - ಸ್ಟೌರ ಯುಗಾದ್ಧ, ಡಾ ಅಂಬ್ೇಡುರ್ ಜಯಂತ್ರ

ಶ್ಿೇ ಮ್ನ್ಮರ್ ನಾಮ್ ಸಂವತ್ರ ಆರಂಭ

15 ಬ್ು - ವರೊಥಿನಿ ಏಕಾದಶ್, 18 ಶ - ಅಕ್ಷಯತದ್ಧಗ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ೂ

25 ಬ್ು - ದ್ೇವರ ದಾಸಿಮ್ಯೂ ಜಯಂತ್ರ

19 ಭಾ - ವ್ೈಷಾಖ ಮಾಸ ಆರಂಭ

28 ಶ - ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ ನ್ವಮಿ

21 ಮ್ಂ - ಅಕ್ಷಯ ತದ್ಧಗ್, ಬ್ಸವ ಜಯಂತ್ರ, 23 ಗು - ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ರ

31 - ಕಾಮ್ದಾ ಏಕಾದಶ್

24 ಶು - ರಾಮಾನ್ುಜಾಚಾಯ್ರ ಜಯಂತ್ರ
29 ಬ್ು - ಮೊೇಹಿನಿೇ ಏಕಾದಶ್
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ಮತ್ತಷ್ುು ಸುದ್ದಿ
ಪಿತ್ರ ವರ್್ದಂತ್

ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಮಧವ ನವಮಿಯ ಆಚರಣ್ – ವರದ್ದ
ವರುರ್ವು ಸಹ ಮಾಘ ಮಾಸ ಬ್ಹುಳ್ ತೃತ್ರೇಯ ದ್ಧನ್ದಂದು ಅಂದರ್ ಶನಿವಾರ ಫ್ಬ್ಿವರಿ ೭ನ್ಯ

ದ್ಧನಾಕ ಶ್ಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಭಕು ಮ್ಂಡಳಿ ಸದಸೂರು ಮ್ತುು ಭಕುರು ಒಡಗೊಡಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಪಿಂಗಳ್ ನಾಮ್ ಸಂವತ್ರ, ೧೩೧೭ ಇಸವಿ
ಮಾಘ ಶುಕಿ ನ್ವಮಿಯ ದ್ಧನ್ ಶ್ಿೇ ಮ್ಧಾವಚಾಯ್ರು ಉಡುಪಿಯಲಿಿ ಶ್ರ್ೂರಿಗ್ ಪಾಠ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುರುವಾಗ ಹೊವಿನ್ ಮ್ಳ್ಯಾಗಿ ಆಚಾಯ್ರು
ಶ್ಿೇ ವ್ೇದವಾೂಸರ ಬ್ಳಿ ಇರಲು ಬ್ದರಿಕಾಶಿಮ್ಕ್ು ಅದೃಶೂರಾದರು.

ದ್ಧನ್ವನ್ುನ ಕಳ್ದ ೭೦೦ ವರುರ್ಗಳಿಂದ ಶ್ಿೇ ಮ್ಧವ ನ್ವಮಿ

ಎಂದು ಮ್ಧವ ಜನಾಂಗ ಆಚರಿಸುತ್ರುದಾಾರ್.
ಶ್ಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಭಕು ಮ್ಂಡಳಿ ಸಿಡಿನ ನ್ಗರದಲಿಿರುವ ಆಬ್ನ್ನ್ಲಿಿ ಇರುವ ಶ್ಿೇ ಮ್ಂದ್ಧರದಲಿಿ

ಮ್ಹ್ೊೇತ್ವವನ್ುನ ಅಂದು

ಬ್ಳಿಗ್ೆ ದ್ೇವರ ಮ್ಂಟ್ಪವನ್ುನ ನಿಮಿ್ಸಿ ಶ್ಿೇ ಕೃರ್ಣ ದ್ೇವರು, ಶ್ಿೇ ಆಂಜನ್ಯ ಸ್ಟಾವಮಿ, ಭಿೇಮ್ಸ್ಟ್ೇನ್ ದ್ೇವರ ಅವತಾರಿಯಾದ
ಶ್ಿೇಮ್ಧಾವಚಾಯ್ರಿಗ್ ಷ್ೊೇಡಶ ಉಪಚಾರ ಪೂಜ್ ಸಲಿಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ ಸಂಕಲಿದ್ಧಂದ ಆರಂಭಗ್ೊಂಡು ಅಭಿಷ್ೇಕ, ಅಚ್ನ್, ಅಷ್ೊಟೇತುರ,
ನ್ೈವ್ೇದೂ ಸಮ್ಪ್ಣ್ ಮ್ತುು ಮ್ಹಾಮ್ಂಗಳಾರತ್ರಗಳಿಂದ ಓಡಗೊಡಿತುು. ಭಕುರು ಸಹ ಜ್ೊತ್ಯಲಿಿ ಶ್ಿೇ ಹರಿ ವಾಯುಸುುತ್ರ, ಶ್ಿೇ ಸುಮ್ಧವ
ವಿಜಯ, ಕ್ಲವು ದಾವದಶ ಸ್ಟ್ೊುೇತಿಗಳ್ು, ಮ್ಧವನಾಮ್ ಶ್ಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾವಮಿಗಳ್ ಸ್ಟ್ೊುೇತಿಗಳ್ನ್ುನ ಪಾರಾಯಣ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲವು
ಭಕುರು ದ್ೇವರನಾಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಭಕ್ಲು ಪರವಶದ್ಧಂದ ಹಾಡಿದರು. ನ್ೊರಕೊು ಹ್ಚುಿ ಜನ್ರು

ಮ್ಹ್ೊೇತ್ವದಲಿಿ ಪಾಲ್ೊೆಂಡು ದ್ೇವರ

ಅನ್ುಗಿಹಕ್ು ಪಾತಿರಾದರು. ಭಕುರು ಪಿಿೇತ್ರಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಶ್ಿೇ ಹಯಗಿಿೇವ, ಪಾಯಸ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ ಮ್ತುು ನಿವ್ೇದ್ಧಸಿದ ಪಿಸ್ಟಾದ,
ತ್ರೇರ್್, ಪಂಚಾಮ್ೃತ ಮ್ತುು ಮ್ಹಾಪಿಸ್ಟಾದ ವಿನಿಯೇಗದ್ಧಂದ ಮ್ಧಾೂನ್ಹ
ಹಷಿ್ಸುತ್ುೇವ್.



ಮ್ಹ್ೊೇತ್ವವು ಮ್ುಕಾುಯಗ್ೊಂಡಿತು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಲು
ವರದ್ಧ ಮ್ತುು ಚಿತಿಗಳ್ು: ಶ್ಿೇಧರ್ ಕುಂಸಿ / ಸುಧಿೇಂದಿ ರಾವ್
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ಪುಸತಕ ಬಿಡುಗ್ಡ

ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ ಕಥಾ ಪಿಪಂಚ ಹಾಗೊ ನ್ಗ್ ಮ್ತುು ಹೊ ನ್ಗ್ ಪುಸುಕ ಬಿಡುಗಡ್ ಸಮಾರಂಭ

ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಜನ್ಪಿಿಯ ಹಾಸೂ ಬ್ರಹಗಾರ ಶ್ಿೇ ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ “ಕಥಾ
ಸಂಚಯ” ಮ್ತುು “ನ್ಗ್ ಮ್ತುು ಹೊ ನ್ಗ್” ಪುಸುಕಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಸುರಾನಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನ್ಲಿಿ
ಭಾನ್ುವಾರ 15.2.2015 ರಂದು ಕನಾ್ಟ್ಕ ಸುಗಮ್ ಸಂಗಿೇತ ಪರಿರ್ತ್ರುನ್ ಅಧೂಕ್ಷರಾದ ಶ್ಿೇ ವ್ೈ. ಕ್
ಮ್ುದುಾಕೃರ್ಣ ಅವರು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ುತ್ರ್ಯವರ
ಸ್ಟಾಹಿತೂ ರಂಗದ ಹ್ಜ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ತಾವಿಬ್ುರೊ ಕೊಡಾ ಹಾಸನ್ ಜ್ಜಲ್ಿಯವರ್ೇ ಎನ್ುನವುದು ಒಂದು
ಹ್ಮೆಮಯ ಸಂಗತ್ರ ಎಂದರು. ಸದಭಿರುಚಿಯ ಲ್ೇಖಕರ್ಂದು ಹ್ಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಲ್ೇಖಕರು ತಮ್ಮನ್ುನ
ತಾವು ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳ್ಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಮ್ತುು ಅವರು ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ರುತ್ರುರುವ
ಹಾಸ್ಟ್ೊೂೇತ್ವದ ಬ್ಗ್ಗ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇಂದು ವಿಶವದಾದೂಂತ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುವ
ಹಾಸೂ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ್ ಪಿಮ್ುಖ ತಳ್ಹದ್ಧಯೇ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಪಿತ್ರವರ್್ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬ್ರ್ 25 ರಂದು
ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುವ ಹಾಸ್ಟ್ೊೂೇತ್ವ ಎಂದರು
ಕಥಾಸಂಚಯದ ಬ್ಗ್ಗ್ ಕನಾ್ಟ್ಕದ ಸುಪಿಸಿದಾ ಕಥ್ಗಾರರಾದ ಶ್ಿೇ

ಶವರಚಂದಿ ಅವರು

ಹಿಂದ್ ಅವರು ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾದಂಬ್ರಿಯನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿ
ಮಾತಾಡಿದಾನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಂಡರು. ಕಥಾ ಪಿಪಂಚದ ಎಲಿ ಕಥ್ಗಳ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮಿ ವಾಗಿ ವಿಮ್ಶ್್
ಮಾಡಿದ ಶ್ಿೇ

ಶವರಚಂದಿ ಕಥ್ಗಳ್ ಒಳ್ನ್ೊೇಟ್ ಮ್ತುು ಆಶಯ ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಚಿಟಟ್ಟರು. ಪಿಸುುತ

ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗುತ್ರುರುವ ಕಥಾ ಪಿಪಂಚ ಹಾಗೊ ನ್ಗ್ ಮ್ತುು ಹೊನ್ಗ್ ಪುಸುಕಗಳ್ು ಅವರ 97 ಮ್ತುು 98ನ್ೇ
ಕೃತ್ರಯಾಗಿದುಾ ಶ್ೇಘಿದಲ್ಿೇ ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ ನ್ೊರನ್ಯ ಪುಸುಕವೂ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗಲಿ
ನಾವ್ಲಿ ಆ ಸಂತ್ೊೇರ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಟ್ೊೇಣ್ ಎಂದು ಆಶ್ಸಿದರು
ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ ಇನ್ೊನಂದು ಪುಸುಕ ನ್ಗ್ ಮ್ತು ಹೊನ್ಗ್ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಸೂ ಬ್ರಹಗಾರ ಶ್ಿೇ ಎಂ.ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹಮ್ೊತ್ರ್ಯವರು ಗ್ೊರೊರು ರಾಮ್ಸ್ಟಾವಮಿ
ಅಯೂಂಗಾರರೊ ಬ್ೇಲೊರರೊ ಇಬ್ುರೊ ಹಾಸನ್ ಜ್ಜಲ್ಿಯವರು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಪಿವಾಸ ಮಾಡಿ
ಅಮೆರಿಕದಲಿಿ ಗ್ೊರೊರು ಬ್ರ್ದರ್ ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರು ಜಪಾನ್ ಪಿವಾಸ ಮಾಡಿ
ಜಪಾನಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಲೊರು ಕೃತ್ರ ಬ್ರ್ದರು ಎಂದು ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಂಡರು. ನ್ಗ್ ಮ್ತುು ಹೊ ನ್ಗ್ ಪುಸುಕದಲಿಿನ್
ಹಲವು ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ವಿಶ್ೇರ್ವಾಗಿ “ ಅಮ್ಮ ಎಂದರ್ “ ಪಿಬ್ಂಧದ ಬ್ಗ್ಗ್ ಅವರು ಮೆಚುಿಗ್
ಸೊಚಿಸಿದರು.
ಲ್ೇಖಕ ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರು ಇಂರ್ ಸಮಾರಂಬ್ಗಳ್ಲಿಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು
ಏನ್ೊ ಇಲಿವ್ಂದರೊ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಹಿತೂ ಕೃಷಿಯಲಿಿ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡುತ್ರುರುವ ಹ್ೇಮ್ಂತ ಸ್ಟಾಹಿತೂವನ್ುನ
ಗ್ಳ್ಯರನ್ೊನ, ತಮ್ಮ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಕಟಿಸುತಾು ಬ್ಂದ್ಧರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಮ್ೊಹವನ್ುನ ಕೃತಜ್ಞತ್ಯಿಂದ
ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಂಡರು.

ಶವರ ಚಂದಿ ಮ್ತುು ಎಂ.ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹಮ್ೊತ್ರ್ಯವರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್

ಗ್ಳ್ಯರು ಹಾಗೊ ಒಬ್ುರು ಇನ್ೊನಬ್ುರ ಸ್ಟಾಧನ್ಯನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಗೌರವಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ರುತ್ರುದ್ಾೇವ್
ಎಂದರು.
ಅದೂಕ್ಷತ್ ವಹಿಸಿದಾ ಸುರಾನಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನ್ ಪಾಿಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್ ಶ್ಿೇಕಂಠ ಅವರು
ಹಿಂದ್ ಸುರಾನಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರ ಎರಡು ಪುಸುಕಗಳಾದ ಹಾಸೂ ರತನಗಳ್ು
ಮ್ತುು ನಾಲುು ನ್ಗ್ ನಾಟ್ಕಗಳ್ು ಕೃತ್ರಗಳ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಸುರಾನಾ ಕಾಲ್ೇಜು ಸದಾ
ಸ್ಟಾಹಿತ್ರೂಕ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಉತ್ುೇಜನ್ ಕ್ೊಡತುದ್ ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ವಿಶ್ೇರ್ವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ್ಧಂದ ಶ್ಿೇ ಕನ್ಕಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು
ಆಗಮಿಸಿದಾರು. ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಮ್ುಖ್ಾಂತರ ವಿಶಾವದೂಂತ ಕನ್ನಡ ಘಮ್ವನ್ುನ ಪಸರಿಸುತ್ರುರುವ
ಅವರು ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಭ್ೇಟಿಕ್ೊಡುವ ದ್ಧನ್ಕ್ು

ಸಮಾರಂಭ ಆಯೇಜನ್ಯಾಗಿದುಾ ಒಂದು ಶ್ೇರ್ವಾಗಿತುು.

ಬ್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರನ್ುನ ಅಭಿನ್ಂದ್ಧಸಿದ ಶ್ಿೇ ಕನ್ಕಪುರ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ
ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಬ್ರ್ಯುವಂತ್ ನ್ರ್ದ್ಧದಾ ಬ್ಂಧುಗಳಿಗ್ ಆಹಾವನ್ ಕ್ೊಟ್ಟರು.
ಹ್ೇಮ್ಂತ ಸ್ಟಾಹಿತೂದ ಶ್ಿೇ ಎಂ. ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್, ಶ್ಿೇ ವಿ. ಹ್ೇಮ್ಂತ ಮ್ತುು ಸುರಾನಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನ್
ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮ್ುಖೂಸ್ಟ್ಾ ಡಾ. ವತ್ಲ ಮೊೇಹನ್ ಮ್ತುು ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟಾಹಿತಾೂಸಕುರು ಕಾಯ್ಕಿಮ್ದಲಿಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು. 
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ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ,ೆ ಹೃದಯರ ೀಗಿಗ್ಳಿಗ ಂದು ವರವ ೀ?

ರಾಜ್ಜ ಜಯದ್ೇವ್ (Accredited Practising Dietician)
Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ಆಲಿವ್ ಮ್ರದ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ್ಸರು ಓಲಿಯ ಯೊರ್ೊೇಪಿಯ (Olea europaea), ಓಲಿಯೇಸಿ
(Oleaceae) ಕುಟ್ುಂಬ್ಕ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ. ಆಲಿವ್ ಹಣಿಣನಿಂದ ತ್ಗ್ಯಲಿಡುವ

ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಹಲವಾರು

ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್. ಆದರ್ ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ಸಮ್ುದಿದ ಬ್ಳಿಯಿರುವ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಇದರ
ಉಪಯೇಗ ಬ್ಲು ಹ್ಚುಿ. ಆಹಾರಪದಾರ್್ಗಳ್ು, ಔರ್ಧಿಗಳ್ು, ಸ್ಟೌಂದಯ್ ಪಿಸ್ಟಾಧನ್ ವಸುುಗಳ್ು,
ಸ್ಟಾಬ್ೊನ್ು ಇವುಗಳ್ ತಯಾರಿಕ್ಯಲಿಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್.
ಆಲಿವ್ ಹಣ್ುಣ, ಅತೂಂತ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಆಹಾರಪದಾರ್್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು. ಕ್ಲಿಸುಪೂವ್ 3000 ಇಸವಿಯಲ್ಿೇ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಆಹಾರಪದಾರ್್ ಮ್ತುು
ಔರ್ಧಿಗಳ್ ತಯಾರಿಕ್ಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರುದಾರ್ಂದು ತ್ರಳಿದುಬ್ಂದ್ಧದ್. ಗಿಿೇಸ್ ದ್ೇಶದ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ ಆಲಿವ್ ಟ್ೊಂಗ್ ಶಾಂತ್ರ ಮ್ತುು ಜ್ಞಾನ್ದ
ಚಿಹ್ನ.
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉತಾಿದ್ಧಸುವಲಿಿ ಸ್ಟ್ಿೇನ್ ದ್ೇಶ ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ಟಾಾನ್ (43.8%), ಇಟ್ಲಿ
ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾಾನ್ (21.5%), ಗಿಿೇಸ್ ಮ್ೊರನ್ಯ ಸ್ಟಾಾನ್ (೧೨.೧%) ಗಳಿಸಿವ್.

ಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲೊಿ

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉತಾಿದ್ಧಸುತಾುರ್ ಮ್ತುು ಹಲವಾರು ದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ರಫ್ತುಮಾಡುತಾುರ್. ಇತರ ದ್ೇಶದ
ಜನ್ರಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಗಿಿೇಕರು ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ (ಒಂದು ವರ್್ಕ್ು ಒಬ್ು ವೂಕ್ಲು (26 ಲಿೇಟ್ರ್) ಆಲಿವ್
ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್).
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ೆಯ ಜನಪಿಾಯತ ಗ ಮುಖಯ ಕಾರಣ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ೆಯನುಿ ಯಥ ೀಚಛವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಮೆಡ್ಟರ ೀನಿಯನ್ ಆಹಾರಕಾಮ.
ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶಗಳ್ು ಯಾವುವ್ಂದರ್ - ದ್ಣ್ ಇಟ್ಲಿ, ಗಿಿೇಸ್, ಸ್ಟ್ಿೇನ್, ಪೇಚು್ಗಲ್, ದ್ಣ್ ಫಾಿನ್್, ಮೊರಾಕ್ೊ ಮ್ತುು ಟ್ಕ್ಲ್.
ದ್ೇಶದ ಜನ್ರು ಉತುಮ್ ಆರ್ೊೇಗೂ ಹ್ೊಂದ್ಧರುತಾುರ್ ಮ್ತುು ದ್ಧೇರ್ಘ್ಯುಷಿಗಳಾಗಿರುತಾುರ್. ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ಆಹಾರಕಿಮ್ ಆರ್ೊೇಗೂದಾಯಕ,
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ು, ಕಾೂನ್್ರ್ ಮ್ುಂತಾದ ಖ್ಾಯಿಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯುತುದ್ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳ್ು ಮ್ತುು
ಅಧೂಯನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗಿದ್.
ಮೆಡ್ಟರ ೀನಿಯನ್ ಆಹಾರಪದಧತ/ಪಥಯಪದಿತ (ಡಯಟ್) ಎಂದರ ೀನು?
ಇದು ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಪಾಲಿಸುವ ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಿಕ ಆಹಾರಪದಿತ್ರ. ಪಿತ್ರದ್ಧನ್ ಬ್ಗ್ಬ್ಗ್ಯ ತರಕಾರಿಗಳ್ು, ಹಣ್ುಣಗಳ್ು, ಟ್ೊಮೆೇಟ್ೊ,
ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ, ತಾಜಾ ಗಿಡಮ್ೊಲಿಕ್ಗಳ್ು (ಹರ್ಬ್್್), ಬ್ೇಳ್ ಮ್ತುು ಕಾಳ್ುಗಳ್ು, ಧಾನ್ೂಗಳ್ು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ, ಮೊಸರು, ಕ್ೊಬಿುನ್ ಬಿೇಜಗಳ್ು, ಮಿೇನ್ು ಮ್ತುು
ಕ್ಂಪು ವ್ೈನ್ ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುತಾುರ್.

ಆಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲ್ಡ್ಂಟ್್ (anti-oxidants), ಒಮೆೇಗಾ 3 ಕ್ೊಬ್ುು (omega 3

fat), ನಾರು (fibre) ಮ್ತುು ಒಳ್ಳಯ ಕ್ೊಬ್ುು (good fats) ಹ್ೇರಳ್ವಾಗಿವ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ು, ಕಾೂನ್್ರ್ ಮ್ುಂತಾದ
ಖ್ಾಯಿಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯಲು ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದ ಎಲಾಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್್ಗಳ್ೂ ಬ್ೇಕು. ಮಾಂಸ, ಹಾಲು, ಬ್ಣ್ಣ, ಸಿಹಿತ್ರಂಡಿಗಳ್ು ಮ್ತುು
ಸಂಸುರಿಸಿದ ಆಹಾರಪದಾರ್್ಗಳ್ನ್ುನ ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್.

ಪರ್ೂಪದಾತ್ರಯ ವಿಶ್ೇರ್ತ್ ಏನ್ಂದರ್ ಇದರಲಿಿ ಮಾನ್ೊೇ ಅನ್-

ಸ್ಟಾೂಚುರ್ೇಟ್ಡ್ ಕ್ೊಬ್ುು (ಒಳ್ಳಯ ಕ್ೊಬ್ುು) ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಮ್ತುು ಸ್ಟಾಂದ್ಧಿೇಕೃತ ಕ್ೊಬ್ುು (ಕ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಬ್ುು) ಅತೂಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ದ್ೈಹಿಕ ದುಡಿತ
ಮ್ತುು ಕ್ಲಿಯಾಶ್ೇಲತ್ ಇವರ ಜ್ಜೇವನ್ಕಿಮ್ದಲಿಿ ಹಾಸುಹ್ೊಕಾುಗಿದ್.
ಗ್ಮನಿಸಿ: ಈ ಆರ ೀಗ್ಯದಾಯಕ ಪಥಯಪದಿತಯಲಿಲ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ೆ ಒಂದು ಚಿಕಕ ಭಾಗ್ ಮಾತ್ಾ.
ಪೀಷ್ಕಾಂಶಗ್ಳು
ಇತರ ಎಣ್ಣಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯಲಿಿ ಮಾನ್ೊೇ ಅನ್-ಸ್ಟಾೂಚುರ್ೇಟ್ಡ್ (mono-unsaturated) ಕ್ೊಬ್ುು ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ (70%)
ಇರುತುದ್. ಅಲಿದ್ ವಿಟ್ಮಿನ್ ‘ಇ’, ವಿಟ್ಮಿನ್ ‘ಕ್’ ಗಣ್ನಿೇಯ ಪಿಮಾಣ್ದಲಿಿವ್. ಮ್ುವವತುಕೊು ಹ್ಚುಿ ಪಾಲಿಫೇನಾಲ್್ ಗುಂಪಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ
ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲ್ಡ್ಂಟ್್ (anti-oxidants) ಗಳಿವ್. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ 100 ಪಟಿಟನ್ವರ್ಗೊ ಹ್ಚುಿ ಪಾಲಿಫೇನಾಲ್್ ಗಳ್ು ಆಲಿವ್
ಹಣಿಣನ್ಲಿಿವ್. ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಪಿತ್ರದ್ಧನ್ ಆಲಿವ್ ಹಣ್ಣನ್ುನ ತ್ರನ್ುನತಾುರ್ಂದು ಇಲಿಿ ಗಮ್ನಿಸಬ್ೇಕು.
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಆರ ೀಗ್ಯದಾಯಕ ಮತ್ುತ ಆರ ೀಗ್ಯಪೂರಕ ಗ್ುಣಗ್ಳು
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯ ಮ್ಹತವದ ಬ್ಗ್ೆ ನ್ಡ್ದ್ಧರುವ ಮ್ತುು ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುವ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳಿಂದ ಮ್ತುು ಅಧೂಯನ್ಗಳಿಂದ ವ್ೈದೂಕ್ಲೇಯ
ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳ್ ಪುಟ್ಗಳ್ು ತುಂಬಿಹ್ೊೇಗಿವ್. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಬ್ಳ್ಸುವುದರಿಂದ 1. ರಕುದಲಿಿನ್ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಮ್ತುು ಟ್ೈಗಿಿಸರ್ೈಡ್್ (triglycerides, ಒಂದು ಬ್ಗ್ಯ ಕ್ೊಬ್ುು) ಪಿಮಾಣ್ವನ್ುನ ನಿಯಂತಿಣ್ದಲಿಿಡಬ್ಹುದು ಅರ್ವಾ
ತಗಿೆಸಬ್ಹುದು.
2. ಒಳ್ಳಯ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲನ್ುನ (HDL) ಹ್ಚಿಿಸಬ್ಹುದು. ಕ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲನ್ುನ (LDL) ತಗಿೆಸಬ್ಹುದು.
3. ರಕುನಾಳ್ಗಳ್ ಉರಿಯೊತ (inflammation), ಹೃದಯಾರ್ಘತ, ಪಾಶವ್ವಾಯು (ಲಕವ) ಮ್ುಂತಾದ ರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯಬ್ಹುದು.
4. ಕ್ಲವು ಬ್ಗ್ಯ ಕಾೂನ್್ರ್ ಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಯಬ್ಹುದು.
ಯಾವ ಬಗ ಯ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ?ೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸೊಪರ್ ಮಾಕ್್ಟ್ ಗ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಅಲಿಿರುವ ಹತಾುರು ಬ್ಗ್ಯ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಕಂಡು ನಿೇವು
ಗ್ೊಂದಲಕ್ೊುಳ್ಗಾಗಬ್ಹುದು. ಪೂೂರ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ (pure olive oil) ಅರ್ವಾ ಲ್ೈಟ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ (light olive oil) ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ುಣ
ಸ್ಟ್ಳ್ಯಬ್ಹುದು. ಕಾರಣ್: ಪೂೂರ್ ಅಂದರ್ ತಾಜಾ, ಲ್ೈಟ್ ಅಂದರ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾೂಲ್ೊರಿಯುಳ್ಳದುಾ ಎಂದು ಅರ್್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುತ್ರುೇರಿ. ನಿಮ್ಮ
ನ್ಂಬಿಕ್ ಸರಿಯೇ?

ಗ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ್.

ಮ್ುಖೂವಾಗಿ ಎರಡು ಬ್ಗ್ಯ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಗಳಿವ್.
ಸಂಸಕರಿಸದ (unrefined) ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ,ೆ ಇದರಲಿಲ ಎರಡು ವಿಧ.
1. ಎಕಾಸರಾ ವರ್ಜಾನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ೆ (extra virgin olive oil) - ಉತುಮ್ ದಜ್್ಯ ಹಣ್ಣನ್ುನ ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಡಿ (first press) ತ್ಗ್ದ
ಎಣ್ಣ. ಎಣ್ಣ ತ್ಗ್ಯಲು ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ೊನ ಮ್ತುು ಶಾಖವನ್ೊನ ಬ್ಳ್ಸುವುದ್ಧಲಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲಿಿ ಎಣ್ಣ ತ್ಗ್ಯುವುದಾದರ್ ಮಾತಿ ಸವಲಿ
ಶಾಖವನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್.
2. ವರ್ಜಾನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ ೆ (virgin olive oil) ತ್ಗ್ಯಲು ಎರಡನ್ೇ ದಜ್್ಯ ಹಣ್ಣನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು ಅರ್ವಾ ಹಣ್ಣನ್ುನ ಎರಡನ್ೇ ಸಲ
ಹಿಸುಕ್ಲ ಎಣ್ಣ ತ್ಗ್ಯಬ್ಹುದು. ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸುವುದ್ಧಲಿ. ಸವಲಿ ಶಾಖವನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್.
ಸಂಸುರಿಸಿದ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ (refined olive oil) – ಕ್ಳ್ದಜ್್ಯ ಹಣಿಣನಿಂದ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ೊನ, ಶಾಖವನ್ೊನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ತ್ಗ್ದ ಎಣ್ಣ.
ಹಲವಾರು ಪೇರ್ಕಾಂಶಗಳ್ು ನಾಶವಾಗಿರುತುವ್. ಇದರಲಿಿ ಮ್ೊರು ವಿಧ.
1. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ (olive oil) ಮ್ತುು ಪೂೂರ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ (pure olive oil)
2. ಲ್ೈಟ್ (light) ಮ್ತುು ಎಕಾ್ರು ಲ್ೈಟ್ (extra light) ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ
3. ಆಲಿವ್ ಪೇಮೆೇಸ್ ಎಣ್ಣ (olive pomace oil)
ನಿೇವು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿಧ್ರಿಸಿದಾಲಿಿ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯೇ ಅತುೂತುಮ್ ಆಯು. ಇದು ತಾಜಾ ಹಣಿಣನ್
ರಸದಂತ್. ಆಲಿವ್ ಹಣಿಣನ್ಲಿಿರುವ ಪೇರ್ಕಾಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಅತೂಂತ ಹ್ಚಿಿನ್ ಪಿಮಾಣ್ದಲಿಿ ಹ್ೊಂದ್ಧದ್. ಫ್ಿೇವನಾಯಡ್್ ಮ್ತುು (ಅಗಸ್ಟ್
ಬಿೇಜದಲಿಿರುವ) ಲಿಗನನ್ ಎಂಬ್ ಪಾಲಿಫೇನಾಲ್್ ಗಳ್ು (ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲ್ಡ್ಂಟ್್) ಇರುವುದು ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯಲಿಿ ಮಾತಿ. ಎಣ್ಣ
ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್್ದ್ೊಳ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದು ಉತುಮ್. ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯ ಮೆೇಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾರಿೇಕನ್ುನ ನ್ಮ್ೊದ್ಧಸಿರುತಾುರ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ
ಉತಾಿದ್ಧಸಿದ ಎಣ್ಣ ಹ್ೊಸತಾಗಿರುವುದು ಸಹಜ. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವು ಸ್ಟ್ಿೇನ್ ಅರ್ವಾ ಇಟ್ಲಿಯಿಂದ ಆಮ್ದು ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣಗಿಂತ ಬ್ಲು ಬ್ೇಗ
ಸೊಪರ್ ಮಾಕ್್ಟ್ ತಲುಪುತುವ್. ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಯೇಗೂತಾ ಮ್ುದ್ಿ (certification seal) ಇದ್ಯಂದು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಳ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಉತಾಿದ್ಧಸಿದ ಶ್ೇಕಡಾ 90ರರ್ುಟ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಬ್ಗ್ಯದು. ಆಮ್ದುಮಾಡಿದ ಶ್ೇಕಡಾ 90ರರ್ುಟ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯೇಗೂತಾ ಮ್ುದ್ಿ ಪಡ್ಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿವ್. ಕ್ಳ್ಮ್ಟ್ಟದ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಎಣ್ಣಗ್ ಕಲಬ್ರಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಅತ್ರ ಸುಲಭ.
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 7

ಎಷ್ುು ಬ ೀಕು?
ನ್ಮ್ಮ ಆರ್ೊೇಗೂರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಪಿತ್ರದ್ಧನ್ ಕನಿರ್ಠ ಎರಡು ಟ್ೇಬ್ಲ್ ಚಮ್ಚ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬ್ೇಕು. ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ
ವಾಸಿಸುವವರು ಪಿತ್ರದ್ಧನ್ 60 ಮಿಲಿಲಿೇಟ್ರ್ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುತಾುರ್.
ಶ ೀಖರಿಸಿಡುವುದು ಹ ೀಗ ?
ಗಾಳಿ, ಬ್ಳ್ಕು ಮ್ತುು ಶಾಖ ತಗಲಿದರ್ ಎಣ್ಣಯ ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟ ್ೇಣಿಸುತುದ್. ರುಚಿ ಕ್ಡುತುದ್. ಫಿೇ ರಾಡಿಕಲ್್ (free radicals) ಉಂಟಾಗುತುವ್.
ಹೃದಯರ್ೊೇಗ, ಕಾೂನ್್ರ್ ಮ್ುಂತಾದ ಮಾರಕ ರ್ೊೇಗಗಳಿಗ್ ಮ್ುಖೂ ಕಾರಣ್, ದ್ೇಹದಲಿಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಫಿೇ ರಾಡಿಕಲ್್.
ಕಪುಿ ಬ್ಣ್ಣದ ಗಾಜ್ಜನ್ ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯಲಿಿರುವ ಅರ್ವಾ ಸ್ಟ್ಟೈನ್ ಲ್ಸ್ ಸಿಟೇಲ್ ಡಬ್ುದಲಿಿರುವ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ನೇ ಖರಿೇದ್ಧಸಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮ್ುಚಿಳ್ ಮ್ುಚಿಿ, ತಂಪಾದ, ಬ್ಳ್ಕ್ಲಲಿದ ಸಾಳ್ದಲಿಿಡಿ. ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಮ್ತುು ಇತರ ಲ್ೊೇಹದ ಡಬ್ುದಲಿಿರುವ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ
ಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಡಿ.
ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು ಹ ೀಗ ?
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಎಲಾಿ ವಿಧದ ಅಡುಗ್ಗಳಿಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರ್ ಕ್ಲ ಪೇರ್ಕಾಂಶಗಳ್ು
ನಾಶವಾಗುತುವ್. ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಸ್ಟಾಲಡ್ ಮೆೇಲ್ ಮ್ತುು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಮೆೇಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತುಮ್. ಒಗೆರಣ್ಗ್
ಒಂದು ಟಿೇ ಚಮ್ಚ್ ಎಣ್ಣ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಆಹಾರ ಬ್ೇಯಿಸುವ ಮ್ಧೂದಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ.
ಪಾಕವಿಧಾನ - ಮೆಡ್ಟರ ೀನಿಯನ್ ‘ಡ ಾಸಿಸಂಗ್’
ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶದ ಜನ್ರು ಇದನ್ುನ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳ್ (ಸ್ಟಾಲಾಡ್) ಮೆೇಲೊ, ಬ್ೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳ್ ಮೆೇಲೊ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್.
3-5 ಮೆೇಜ್ಜನ್ ಚಮ್ಚ ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ, 1 ಮೆೇಜ್ಜನ್ ಚಮ್ಚ ನಿಂಬ್ ರಸ, 1 ಹಿಳ್ುಕು ಜಜ್ಜಿದ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ, ರುಚಿಗ್ ತಕುರ್ುಟ ಉಪುಿ ಮ್ತುು
ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಪುಡಿ ಬ್ರಸಿಟ್ುಟಕ್ೊಳಿಳ. ಸ್ಟಾಲಡ್ ಮ್ತುು ಪಲೂ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವ ಮ್ುನ್ನ

‘ಡ್ಿಸಿ್ಂಗ್’ ಬ್ರಸಿ. ರ್ಫಿಜರ್ೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಇಡುವುದಾದರ್ ಗಾಜ್ಜನ್

ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮ್ುಚಿಳ್ ಮ್ುಚಿಿ, ಒಂದು ವಾರದ್ೊಳ್ಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ.
ಕ ನ ಯ ಮಾತ್ು :
1.

ಸೊಕು ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವಿಸದ್ಧದಾಲಿಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪಿಯೇಜನ್ವೂ ಇಲಿ.

2.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿಧ್ರಿಸಿದಾಲಿಿ ಪಿತ್ರದ್ಧನ್ ಕನಿರ್ಠ 2 ಮೆೇಜ್ಜನ್ ಚಮ್ಚ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಉತಾಿದ್ಧಸಿದ

ಎಕಾ್ರು ವಜ್ಜ್ನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಬ್ಳ್ಸಿ.
3.

ಭಾರತದಲಿಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಂಧುಮಿತಿರಿಗ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪಿಯೇಜನ್ವೂ ಇಲಿ; ಬ್ದಲು ಭಾರತದಲ್ಿೇ

ಉತಾಿದ್ಧಸಿದ ಶ್ಿೇರ್ಠ ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟದ ಎಣ್ಣಯನ್ನೇ (ಉದಾ: ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣ) ಬ್ಳ್ಸಿ ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿ. 
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ಮಾಕಾಸ್ ಔರ ೀಲಿಯಸ್

ಚರಿತ ಾ

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮ್ಧುಸೊದನ್

ರ್ೊೇಮ್ನ್ ಚಕಿವತ್ರ್ಗಳ್ು ಸುಮಾರು ಐನ್ೊರು ವರ್್ಗಳ್ ಕಾಲ ಯೊರ್ೊೇಪಿನ್ ಬ್ಹುಭಾಗವನ್ೊನ ಅಲಿದ್ ಬಿಿಟ್ನ್ ಮ್ತುು ಪಶ್ಿಮ್
ಏಷಿಯಾದ ಕ್ಲವು ಪಾಿಂತಗಳ್ನ್ೊನ ಆಳಿದರು. ಇವರಲಿಿ ಜೊಲಿಯಸ್ ಸಿೇಸರನ್ಂತಹ ಧಿೇರರು ಅನ್ೇಕರಿದಾರು; ಅಗಸಟಸ್, ಕಾಿಡಿಯಸ್
ಮ್ುಂತಾದ ಸಮ್ರ್್ರೊ, ಚಾಣಾಕ್ಷರೊ ಇದಾರು; ಕಲಿಗುಳ್ ಮ್ತುು ನಿೇರ್ೊೇ ಬ್ಗ್ಯ ಕೊಿರಿಗಳ್ೂ, ಅವಿವ್ೇಕ್ಲಗಳ್ೂ ಇದಾರು. ಆದರ್
ಚಕಿವತ್ರ್ಗಳ್ಲ್ಿಲಿ ಅತೂಂತ ಗೌರವಕೊು, ಆದರಕೊು ಪಾತಿರಾದವರಲಿಿ ಮಾಕ್ಸ್ ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ (ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೨೧ - ೧೮೦) ಅಗಿಗಣ್ೂನ್ು.
ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ು ಒಂದು ಕುಲಿೇನ್, ಶ್ಿೇಮ್ಂತ ಮ್ನ್ತನ್ದಲಿಿ ಜನಿಸಿದವನ್ು.

ತನಿಗ್ ೧೭ ವರ್್ ವಯಸ್ಟಾ್ಗಿದಾಾಗ, ಆಗಿನ್ ಚಕಿವತ್ರ್

ಆಂಟ್ೊನಿನ್ಸ್ ಪಯಸ್ ಇವನ್ನ್ುನ ತನ್ನ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ತಕುವನ್ಂದು ತ್ರಳಿದು, ಕಾಲಕಿಮ್ದಲಿಿ ತನ್ನ ಮ್ಗಳ್ು ಫಾಸಿಟೇನಾಳ್ನ್ುನ
ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮ್ದುವ್ ಮಾಡಿದನ್ು. ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೪೦ ರಲಿಿ ಇವನ್ನ್ುನ ಚಕಾಿಧಿಪತೂದ ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ಲಿಿ ಒಬ್ುನಾಗಿ ನ್ೇಮ್ಕ ಮಾಡಿದರು. ಮ್ುಂದ್ಧನ್
ಇಪಿತುು ವರ್್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ುನ ದಕ್ಷತ್ಯಿಂದಲೊ, ಪಾಿಮಾಣಿಕತ್ಯಿಂದಲೊ ನಿವ್ಹಿಸಿ ಚಕಿವತ್ರ್ಗ್ ತುಂಬ್ ಅಚುಿಮೆಚಿಿನ್ವನಾದನ್ು.
ಅದ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ತತುವಶಾಸರವನ್ೊನ, ನಾೂಯಶಾಸರವನ್ೊನ, ಆಳ್ವಾಗಿ ಅಭಾೂಸಮಾಡಿದನ್ು. ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೬೦ ರಲಿಿ ಪಯಸ್ ದ್ೊರ್
ಕಾಲವಾಗಲು, ಇವನ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಅಧಿಪತ್ರಯಾಗಿ ಅಭಿಷ್ೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಿೇ ಏಕ್, ಸುಮಾರು ಹದ್ಧನಾರನ್ಯ
ಶತಮಾನ್ದವರ್ಗೊ, ಯೊರ್ೊೇಪಿನ್ಲಿಿ ಯಾರಾದರೊ ರಾಜನಾದ ಕೊಡಲ್ೇ, ಮಿಕ್ುಲಿ ವಾರಸುದಾರರನ್ೊನ (ಅವರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದ್ಧರ್ೇ
ಆಗಿದಾರೊ ಸಹ) ಗಡಿೇಪಾರು ಮಾಡಿಯೇ ಅರ್ವಾ ಸಂಹರಿಸಿಯೇ, ತನ್ನ ಸ್ಟಾಾನ್ವನ್ುನ ಭದಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ೂವಾಗಿತುು. ಆದರ್
ಸವಭಾವತಃ ಉದಾರಿಯಾದ ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ು ಹಾಗ್ೇನ್ೊ ಮಾಡಲಿಲಿ, ಬ್ದಲಿಗ್ ಸಮ್ಸು ರಾಜೂಭಾರವನ್ುನ ತನ್ನ ದತುು ತಮ್ಮನಾದ ಲೊಸಿಯಸ್
ವ್ರಸ್ ಎಂಬ್ುವನ್ ಜತ್ಗ್ ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡನ್ು. ರ್ೊೇಮ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂಕ್ು ಒಂದ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಎರಡು ಚಕಿವತ್ರ್ಗಳಿದುಾದು ಇದ್ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ.
ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ು ಚಕಿವತ್ರ್ಯಾಗಿದಾಾಗ ರ್ೊೇಮ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂವು ಅನ್ೇಕ ಕರ್ಟನ್ರ್ಟಗಳಿಗ್ ಒಳ್ಗಾಯಿತು. ಆದರ್ ಇವು ಯಾವುದಕೊು ಇವನ್ು
ಕಾರಣ್ಕತ್ನ್ಲಿ. ವ್ರಸ್ ನ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರು ಏಷಾೂದ ಪಾಥಿ್ಯನ್ನರನ್ುನ ಅಡಗಿಸಿ ಹಿಂತ್ರಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಜತ್ಯಲ್ಿೇ ಪ್ಿೇಗ್ ಮಾರಿಯನ್ೊನ
ತಂದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ರ್ೊೇಮಿನ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಮ್ಂದ್ಧ ಮ್ೃತರಾದರು. ತಾನ್ು ಸವತಃ ಶಾಂತ್ರಪಿಿಯನಾಗಿದಾರೊ, ತನ್ನ
ಚಕಾಿಧಿಪತೂದ ಬಿಿಟ್ನ್,

ಗಿನ್ ಜಮ್್ನಿ, ಪಶ್ಿಮ್ ಏಷಾೂ ಮ್ುಂತಾದ ಮ್ೊಲ್ಮ್ೊಲ್ಗಳ್ಲಿಿ ಆಗಾಗ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುದಾ ದಂಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಹುಟ್ುಟ

ಹಾಕಲು, ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಯುದಿ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗಿ ಬ್ಂದ್ಧತು. ಇದಲಿದ್, ಪ್ಿೇಗಿನ್ ಜತ್ಗ್ ರ್ೊೇಮ್ ನ್ಗರವು ಭೊಕಂಪ, ಪಿವಾಹ ಇತಾೂದ್ಧ ಪಿಕೃತ್ರಯ
ಪಿಕ್ೊೇಪಕೊು ಒಳ್ಗಾಯಿತು. ರಾಜೂದಲಿಿ ಕ್ಷಾಮ್ವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪತ್ರನ ಫಾಸಿಟೇನಾಳ್ು ಹದ್ಧಮ್ೊರು ಮ್ಕುಳಿಗ್ ಜನ್ಮವಿತುಳ್ು. ಆದರ್ ಅವರಲಿಿ
ಉಳಿದವರು ಐದು ಮ್ಂದ್ಧ ಮಾತಿ. ಜ್ಜೇವಮಾನ್ ಪಯ್ಂತ, ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ ಆರ್ೊೇಗೂವೂ ಅಷ್ಟೇನ್ೊ ಉತುಮ್ ಮ್ಟ್ಟದಾಾಗಿರಲಿಲಿ. ಆದರ್
ಎಂರ್ ಕರ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸ ಬ್ೇಕಾದರೊ ಮ್ತುು ಕತ್ವೂ ಪಾಲನ್ಗಾಗಿ ಅಪಿಿಯವಾದ, ತನ್ಗ್ ಅಸ್ಟಾವಭಿಕವಾದ ಕ್ಲಸಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡ
ಬ್ೇಕಾದರೊ, ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ು ತನ್ನ ಮ್ನ್ಸ್ನ್ುನ ಕಹಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲಿಲಿ, ಸಮ್ತ್ೊೇಲತ್ಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ಲಿಲಿ. ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಅಖಂಡತ್ಗ್
ಭಂಗವಾಗದಂತ್ ಅದನ್ುನ ರ್ಸಿದನ್ು. ಆದರ್ ವರ್್ಗಳ್ು ಕಳ್ದಂತ್, ಆತನ್ು ಹ್ಚುಿ ಹ್ಚುಿ ಅಂತಮ್ು್ಖಿಯಾಗಿ, stoicism (ಎಂರ್
ಕರ್ಟವನಾನದರೊ ನಿವೂ್ಗಿತ್ಯಿಂದ ಸಹಿಸುವ ಧಿೇರ ಸಂಯಮ್ತ್) ಎಂಬ್ ದಶ್ನ್ಶಾಸರಕ್ು ಒಲಿದನ್ಂಬ್ುವುದರಲಿಿ ಸಂದ್ೇಹವಿಲಿ. ಡಾೂನ್ೊೂರ್ಬ್
ನ್ದ್ಧೇತ್ರೇರದಲಿಿ ಅವನ್ು ಒಮೆಮ ವಿಹಾರಾರ್್ವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ರುದಾಾಗ meditations (ಚಿಂತನ್ಗಳ್ು) ಎಂಬ್ ಗಿಂರ್ವನ್ುನ ಬ್ರ್ದನ್ು.
ಚಿಂತನ್ಗಳ್ು ಯಾರ್ೊೇ ಬ್ೇರ್ಯವರು ಬ್ರ್ದದಾನ್ುನ ಓದ್ಧಯೇ ಅರ್ವಾ ಹ್ೇಳಿದಾನ್ುನ ಕ್ೇಳಿಯೇ ಬ್ರ್ದವಲಿ. ಅಂರ್ವು ಕ್ಲವು ಇರಬ್ಹುದು.
ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ೇ ತಾನ್ು ಯಾರು ಯಾರಿಂದ ಏನ್ೇನ್ು ಕಲಿತ್ ಎಂಬ್ ಪಟಿಟಯನ್ುನ ಮಾಡಿದಾಾನ್! ಆದರ್ ಹ್ಚಾಿಗಿ ಸವಂತ ಅನ್ುಭವದ್ಧಂದ
ಪಕವವಾದ ಅಂತರಾಳ್ದ್ಧಂದ ಬ್ಂದ ಮಾತ್ರಗಳಿವು.

ಗಿಂರ್ವನ್ುನ ಬ್ರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಾವಿರದ ಎಂಟ್ುನ್ೊರ ವರ್್ಗಳ್ ಮೆೇಲಾಗಿದಾರೊ,

ಇಂದ್ಧಗೊ ತನ್ನ ಜನ್ಪಿಿಯತ್ಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಇದಕ್ು ಮ್ುಖೂ ಕಾರಣ್ ಇಷ್ಟ. ಇವನ್ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಕಂಡರೊ, ಅವು
ಬಾಳ್ವಯ

ಏರಿಳಿತಗಳ್ನ್ುನ

ಸಮಾಧಾನ್

ಚಿತುದ್ಧಂದ

ಎದುರಿಸುವ

ಸ್ಟಾಮ್ರ್ೂ್ವನ್ೊನ,

ಜ್ಜೇವನ್ವನ್ುನ

ಸಫಲಗ್ೊಳಿಸಲು

ಬ್ೇಕಾದ

ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ವನ್ೊನ ನ್ಮ್ಗ್ ಕ್ೊಡಬ್ಲಿವು. ಅಂರ್ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಲವನ್ುನ ಮಾತಿ ಓದುಗರ ಮ್ುಂದ್ಧಡುತ್ರುದ್ಾೇನ್. ಪಿತ್ರ ಪಾಿತಃಕಾಲವೂ
ಇದನ್ುನ ಸಮರಿಸು: ಇಂದು ನ್ನ್ಗ್ ಕೃತಘನತ್, ದುರಹಂಕಾರ, ದ್ೊಿೇಹ, ಸ್ಟಾವರ್್ಪರತ್ ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ ಅನ್ುಭವವಾಗಬ್ಹುದು. ಇವ್ಲಿವೂ
ಆಗುವುದು ಇಂರ್ವನ್ುನ ಮಾಡುವವರಿಗ್ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳಯದು ಮ್ತುು ಯಾವುದು ಕ್ಟ್ಟದುಾ ಎಂಬ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ವಿಲಿದ್ಧರುವುದರಿಂದ. ನ್ನ್ನ
ಮ್ಟಿಟಗಾದರ್ೊೇ ಒಳ್ಳಯದು ಯಾವುದು ಮ್ತುು ಅದರ ಹಿರಿಮೆ, ಕ್ಟ್ಟದು ಯಾವುದು ಮ್ತುು ಅದರ ಕ್ಲೇಳ್ಮ ಇವುಗಳ್ ಅರಿವು ಚ್ನಾನಗಿದ್,
ಯುಕಾುಯುಕು ವಿವ್ೇಚನ್ಯಿದ್. ಆದಾರಿಂದ ಇವು ಯಾವುವೂ ನ್ನ್ನ ಮೆೇಲ್ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ೊನ ಮಾಡಲಾರವು. ಅಲಿದ್ ಕ್ಟ್ಟದಾನ್ುನ
ಮಾಡಿದವರಲಿಿಯೊ, ನ್ನ್ನಲಿಿರುವಂತ್ಯೇ ಒಂದು ದ್ೈವಾಂಶವಿದ್.

ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಬ್ಗ್ೆ ಕ್ೊೇಪವನ್ೊನ ಮಾಡಲಾಗದು. ವಿಧಿಯು ನಿನ್ಗ್ ಕರ್ಟವೇ ಅರ್ವಾ ಸುಖವೇ, ಏನ್ೇನ್ನ್ುನ ತರುತುದ್ೊೇ
ಅದನ್ುನ ನಿವಿ್ಕಾರವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸು,

ಜ್ಜೇವನ್ದಲಿಿ ದ್ೇವರು ಯಾರನ್ುನ ನಿನ್ನ ಒಡನಾಡಿಗಳ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿರುವನ್ೊೇ ಅವರನ್ುನ

ಮ್ನ್ಃಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಪಿಿೇತ್ರಸು. ನಿನ್ನ ಜ್ಜೇವನ್ದ ಪಿತ್ರಯಂದು ಕತ್ವೂವನ್ೊನ, ಅದ್ೇ ಕ್ೊಟ್ಟಕ್ೊನ್ಯದ್ೊೇ ಎಂಬ್ಂತ್ ನ್ರವ್ೇರಿಸು. ಕ್ೊೇಪದ
ಕಾರಣ್ಗಳಿಗಿಂತಲೊ, ಅಂರ್ ಕ್ೊೇಪದ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ೇ ಹ್ಚುಿ ದುಃಖಕರವಾದುವು. ನಿನ್ನ ನ್ರ್ಯವನ್ು ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತಾುನ್, ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುನ್
ಅರ್ವಾ ಏನ್ು ಯೇಚಿಸುತಾುನ್ ಎಂದು ಚಿಂತ್ರಸಬ್ೇಡ. ಹಾಗ್ ಚಿಂತ್ರಸುವುದು ವೃಥಾ ಕಾಲಹರಣ್. ಕ್ಲಸವು ಸರಿಯಲಿದ್ಧದಾರ್ (ಅಧಮ್್ವಾಗಿದಾರ್)
ಅದನ್ುನ ಮಾಡಬ್ೇಡ; ಮಾತು ನಿಜವ್ಂದು ನಿನ್ಗ್ ತ್ೊೇರದ್ಧದಾರ್, ಅಂರ್ ಮಾತನ್ುನ ಆಡಬ್ೇಡ. ನಿನ್ನಲಿಿ ಏನಿಲಿ ಎಂದು ಯೇಚಿಸುವ ಬ್ದಲು,
ನಿನ್ನಲಿಿ ಆಗಲ್ೇ ಎಷಿಟದ್ ಎಂದು ಯೇಚಿಸು. ಯಾರಾದರೊ ನಿನ್ಗ್ ಅನಾೂಯ ಮಾಡಿದಾರ್ ಅರ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ುನ ನ್ೊೇಯಿಸಿದಾರ್, ಅದಕ್ು ಸರಿಯಾದ
ಮ್ುಯಿೂ ನಿೇನ್ೊ ಅವರಂತ್ ಮಾಡದ್ಧರುವುದು. ಯಾವ ಧನ್ವನ್ುನ ನಿೇನ್ು ಒಳ್ಳಯ ಕಾಯ್ಕಾುಗಿ ದಾನ್ ಮಾಡಿರುವ್ಯೇ, ಅದ್ೇ ನಿನ್ನಲಿಿ
ಶಾಶವತವಾಗಿ ನಿಲುಿವ ಐಶವಯ್. ನಿನ್ನ ಜ್ಜೇವನ್ದಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ಅನ್ೇಕ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ನಿನ್ಗ್ ಹತ್ೊೇಟಿಯಿರುವುದ್ಧಲಿ, ಇದು ನಿಜ. ಆದರ್
ನಿನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ ನಿಯಂತಿಣ್ ನಿನ್ನ ಕ್ೈಯಲಿಿದ್. ಇದು ನಿನ್ಗ್ ಅರಿವಾದರ್ ಕರ್ಟವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೈರಿಸುವ ಶಕ್ಲು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬ್ರುವುದು. ಮೆೇಲ್
ಉದಿರಿಸಿರುವ ಚಿಂತನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಲವಾದರೊ, ಭಾರತದ ದಾಶ್ನಿಕರಾದ ತ್ರರುವಳ್ುಳವರ್, ಭತೃ್ಹರಿ, ಸವ್ಜ್ಞ ಮ್ುಂತಾದವರ ವಿಚಾರಗಳ್ನ್ುನ
ನ್ನ್ಪಿಗ್ ತರುತುವ್ಯಲಿವ್? ಅದು ಹ್ೇಗಾದರೊ ಇರಲಿ. ಮಾಕ್ಸ್ ಔರ್ೇಲಿಯಸ್ನ್ ಜ್ಜೇವನ್ ಚರಿತ್ಿಯನ್ೊನ, ಅವನ್ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಗಮ್ನಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿದರ್, ಭಗವದ್ಧೆೇತ್ಯ "ಸಿಾತಪಿಜ್ಞ" ನ್ೊ, ಧಮ್ಮಪದದ "ನಿಜವಾದ ಬಾಿಹಮಣ್" ನ್ೊ ಇಂರ್ವರ್ೇ ಇರಬ್ೇಕ್ೇನ್ೊೇ ಎನಿನಸುತುದ್. 
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'ಕಪಿಗ್ ಚಪಲತ್ ಸಹಜಂ'
ಮೆೇಲಿನ್ ವಾಕೂ ಹಳ್ಗನ್ನಡದ ಕವಿಯಬ್ುರಿಂದ ಬ್ಂದದುಾ.
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಕಪಿಗ್ ಚಪಲತ್ ಸಹಜ, ಇದು ನಿಜ. ಹಾಗ್ಯೇ, ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿ್ಗೊ ಮ್ತುು ಬಾಯಿಗೊ ಕೊಡ ಚಪಲತ್
ಸಹಜ.
ಚಂಚಲ ಮ್ನ್ಸಿ್ಗ್ ಸಿಾರ ಎನ್ುನವ ವಿರ್ಯ ಅರ್ುಟ ರುಚಿಸದು. ಮ್ನ್ಸು್ ಚಂಚಲ, ಅದಕ್ು ಎಲಿ
ವಿರ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ತುಂಬಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಚಪಲ. ತ್ರನ್ುನವ ಬಾಯಿಗಂತೊ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕಾದ್ಾ ಇಲಿ, ಎಲಿ
ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು ಬ್ೇಕು.
ಹ್ಚುಿ ಅನ್ವಶೂಕತ್ ವಿರ್ಯಗಳಿಂದ ಮ್ನ್ಸು್ ಕ್ಡುತುದ್. ಜ್ಜಹಾವ ಚಾಪಲೂದ್ಧಂದ ಅತ್ರಯಾಗಿ
ತ್ರಂದ ಬಾಯಿ ದ್ೇಹ ಕ್ಡಿಸುತುದ್.
ಬಾಯಿಗ್ ಅತ್ರಯಾಗಿ ತ್ರನ್ನದ ಹಾಗ್ ನಾವ್ೇ ಆಗಾಗ ಬಿೇಗ ಹಾಕಬ್ೇಕಾದಾ ಅವಶೂಕತ್ ಇದ್.
ಬಾಯಿಗ್ ತ್ರನ್ುನವುದಷ್ಟೇ ಚಪಲ ಅಲಿ!

ಮಾತನಾಡುವ ಚಪಲವೂ ಇದ್. ಬ್ೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ತ್ರ್ಯಬ್ೇಕು, ಬ್ೇಡವಾದಾಗ ಬಾಯಿ ಮ್ುಚಿಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು ಅನ್ುನವ ಪಿಜ್ಞ್ ಇದಾಲಿ,ಿ
ನ್ಮ್ಗೊ ಲಾಭ ಮ್ತುು ನ್ಮ್ಮ ಸುತುಮ್ುತುಲಿರುವವರಿಗೊ ಲಾಭ! ಯಾವುದಕೊು ಮಿತ್ರ ಇರಬ್ೇಕು. ಯಾವುದ್ೇ ಅತ್ರಯಾದರೊ ಅದರಿಂದ
ಅನ್ುಮಾನ್ ಖಂಡಿತ.
ಬಾಯೇ ಬಿಡದವನ್ು ಲ್ಕುಕ್ು ಬ್ರದವನಾಗುತಾುನ್. ಹ್ೊತುು ಗ್ೊತುು ಇಲಿದ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವನ್ು ಅವಹ್ೇಳ್ನ್ಕ್ು ಗುರಿಯಾಗುತಾುನ್.
ಮಾತುಗಳ್ು ಶ್ಿೇ ಜ್ಜ.ಪಿ.ರಾಜರತನಂ ರವರು ತಮ್ಮ 'ವಿಚಾರ ರಶ್ಮ'ಯಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದಾಾರ್.
ಒಂದು ಊರಿನ್ಲಿಿ ಒಬ್ು ರಾಜ. ಅವನ್ ಪುರ್ೊೇಹಿತ ತುಂಬಾ ವಾಚಾಳಿ. ಎದುರಿಗ್ ಇದಾವರು ಆಕಳಿಸಿದರೊ ಅವನ್ ಪಾಡಿಗ್ ಅವನ್ು
ಸುಮ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುತುಲ್ೇ ಇರುವ. ಅವನ್ ಬಾಯಿ ಮ್ುಚಿಿಸ್ಟ್ೊೇದು ಹ್ೇಗ್ ಎಂದು ಮ್ಂತ್ರಿಗೊ ತ್ರಳಿಯದಾಗಿತುು.
ಒಂದು ದ್ಧನ್ ರಾಜ ಮ್ತುು ಮ್ಂತ್ರಿ ತ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ತ್ರರುಗುತಾು ಇರುವಾಗ, ಅಲಿಿ ಒಬ್ು ಕುರುಬ್ರ ಹುಡುಗನ್ನ ನ್ೊೇಡಿದರು. ಅವನ್ು
ಕ್ೈಯಲಿಿ ಒಂದು ಕ್ೊಳ್ವ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು, ಅದರಲಿಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಿನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಉಫ್ ಎಂದು ಊದ್ಧ ಮ್ರಗಳ್ ಎಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ತೊತು ಮಾಡುತ್ರುದಾ. ಆ
ಮ್ಂತ್ರಿಗ್ ಏನ್ೊೇ ಒಂದು ಹ್ೊಳ್ಯಿತು, ದ್ೊರ್ಗ್ ಹ್ೇಳಿದ. ದ್ೊರ್ ಅದನ್ುನ ಒಪಿಿದ. ಮ್ಂತ್ರಿ ಕುರುಬ್ರ ಹುಡುಗನ್ನ ಕರ್ದು ಏನ್ೊೇ ಹ್ೇಳಿದ.
ಹುಡುಗನ್ೊ ಆಗಲಿ ಎಂದ.
ಮಾರನ್ಯ ದ್ಧನ್ ಸಭ್ಯಲಿಿ ಕುಳಿತಾಗ ಆ ಪುರ್ೊೇಹಿತ ಎಂದ್ಧನ್ಂತ್ ಮಾತ್ರಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಬಾಯಿ ತ್ರ್ದ, ಹುಡುಗ
ಕ್ೊಳ್ವ್ಯತ್ರು, ಪುರ್ೊೇಹಿತನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಗುರಿ ಇಟ್ುಟ ಊದ್ಧದ. ಕ್ೊಳ್ವ್ಯಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ ಕಲುಿ ನ್ೇರವಾಗಿ ಪುರ್ೊೇಹಿತನ್ ಗಂಟ್ಲನ್ುನ ಮ್ುಟಿಟತು.
ಪುರ್ೊೇಹಿತ ತನ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ರುಲಿದ ಹಾಗ್ ಅದನ್ುನ ನ್ುಂಗಿದ. ಮ್ತ್ು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ುಟ ಮಾತನಾಡಲು ಹತ್ರುದ. ತ್ರರುಗಿ ಇನ್ೊನಂದು ಕಲುಿ ಅವನ್
ಬಾಯಿಗ್ ಬಿತುು. ಹಿೇಗ್ಯೇ ಹತುು ಹಲವು ಕಲುಿಗಳ್ು ಅವನ್ ಹ್ೊಟ್ಟಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಹ್ೊಟ್ಟ ಉಬ್ುರಿಸಿ ಬ್ಂತು. ಅಂದ್ಧನಿಂದ ಅವನ್ು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು
ಹ್ದರುತ್ರುದ.ಾ
ಸ್ಟಾರಾಂಶ ಏನ್ಂದರ್ - ತಾವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗ್ ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ಳದ್ಧದಾರ್, ಯಾರಾದರೊ ಬ್ರುತಾುರ್, ಬ್ಂದು ಬಿೇಗ
ಜಡಿಯುತಾುರ್!
ಅದಕ್ು ಅವಕಾಶ ಕ್ೊಡದ್ ಇರುವುದ್ೇ ಜಾಣ್ತನ್. 
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ರಾ0
ರಾಮ್

ರಾಮನಾಥ್

ಸಿೀನುವಿನ ಬಜ ಟ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ

ಭಾರ್ಣ್ಕಾರರು, ಹಾಸೂ ಲ್ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

‘ವಾಟ್ ಎ ಬ್ೊೂಟಿಫ್ತಲ್ ಬ್ಜ್ಟ್’ ಅಂದ ಸಿೇನ್ು.
‘ಏನಿದ್ ಬ್ಜ್ಟ್ನಲಿಿ?’
‘

ಬ್ಜ್ಟಿನಂದ ಜನ್ರು ಸುರ್ತವಾಗಿತಾ್ರ್. ದ್ೇಶ ಕ್ಲಿೇನಾಗಿರತ್ು. ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಒತುು

ನಿೇಡಲಾಗಿದ್’
‘ಹಣ್ಕಾಸಿಗೊ ಇವಕೊು ಏನ್ೊೇ ಸಂಬ್ಂಧ?’
‘ನಿನ್ಗ್ ಎಟಿಎಂನ್ಲಿಿ ದುಡುಡ ಡಾಿ ಮಾಡಕ್ು ಹ್ೊೇದವಿ ಕ್ೊಲ್ ಆಗಿದುಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ಯಾ?’
‘ಹೊಂ’
‘ಇನ್ುನಮ್ುಂದ್ ಆ ತರಹದ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ು ಮೊೇದ್ಧ ಕಿಮ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿದಾರ್’
‘ಹ್ೇಗ್?’

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತುರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದ್ಧರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭೂ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

‘ಕ್ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್್, ಡ್ಬಿಟ್ ಕಾಡ್್ ಗಳ್ ಸವಿೇ್ಸ್ ಚಾಜ್್ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದಾರ್. ಜನ್ ಹತುು ಸರತ್ರ ಡಾಿ
ಮಾಡ್ೊೇದರ ಬ್ದಲು ಒಂದ್ೊೇ ಎರಡ್ೊೇ ಸರತ್ರ ಡಾಿ ಮಾಡ್ೊೇಕ್ು ಎಟಿಎಂಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದ್ಧಿಂದ ಕ್ೈಂ
ಚಾನ್ು್, ಕ್ೈಂ ರ್ೇಟ್ು ಎರಡೊ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ು’
‘ಡಾಿ ಮಾಡದ್ಇದೊಿ ಕಾಡ್್ ಬ್ೇರ್ ಕಡ್ ಬ್ಳ್ಸಿದರ್ ಚಾಜ್್ ಆಗತುಲ್ೊಿೇ’
‘ಅದಕೊು ಹಿ ಹಾೂಸ್ ಟ್ೇಕನ್ ಸ್ಟ್ಟಪ್ಸ್. ಡ್ೈನಿಂಗ್ & ಡಿಿಂಕ್ಲಂಗ್ ಔಟ್ ಗ್ ಸವಿೇ್ಸ್ ಚಾಜ್್
ಏರಿಸಿರ್ೊೇದ್ಧಿಂದ ಜನ್ ಹ್ೊರಗಡ್ ತ್ರನ್ೊನೇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ು. ಔಟ್ ಸ್ಟ್ೈಡ್ ಓಡಾಡ್ೊೇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಿ
ರ್ೇಪ್ಸ ಕ್ೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ು. ಸ್ಟ್ೊೇ... ದ್ಧಸ್

ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ೇಫ್ ಬ್ಜ್ಟ್!’

‘ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಸರಿ. ಆದರ್ ನಿೇರಿನ್ ಬಾಟ್ಲು, ಏರ್ೇಟ್ಡ್ ಡಿಿಂಕು್, ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಚಿೇಲ, ಎಲಿದರ ಬ್ಲ್ೇನ್ೊ ಏರಿಸಿದಾರಲ್ೊಿೇ...?’
‘ತಂಗಳ್ು ದ್ೇಹಕ್ು ಒಳ್ಳೇದಲಿ’
‘ಅದಕೊು ಇದಕೊು ಏನ್ೊೇ ಸಂಬ್ಂಧ?’
‘ರ್ೇಟ್ ಏರಿರ್ೊೇ ಹ್ೊಟ್ಲ್ ತ್ರಂಡಿ ಪೂತ್ರ್ ತ್ರನ್ನಕಾುಗದ್ ಇದ್ಿ ಡಾಗಿ ಬಾೂಗ್ ಅಂತ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಚಿೇಲದಲಿಿ ಮ್ನ್ಗ್ ತಂದು ತ್ರಂತಾರಲಿ, ಅದನ್ನ
ತಪಿಿಸಕ್ು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಚಿೇಲದ ರ್ೇಟ್ ಏರಿಸಿದುಾ. Of course, ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜ್ಂಡಾನ್ೊ ಇದ್.’
‘ಏನ್ೊೇ ಅದು?’
‘ನ್ಮ್ಮ ಹಿಲ್ ರ್ಸ್ಟಾಟ್್್ ಜನ್ರ ಬ್ೇಜವಾಬಾಾರಿತನ್ದ್ಧಂದ ill resorts ಆಗಿುಟಿಟವ್’
‘ಅಂದ್ಿ?’
‘ಉತುರ ತುದ್ಧಯಿಂ ದ್ಣ್ ತುದ್ಧಗೊ ಭಾರತ ದ್ೇಶವು ಹ್ೊಳ್ಯುತ್ರದ್
ಸೊಯ್ನ್ ಬ್ಳ್ಕಲೊ ಟಾಚಿ್ನ್ ಹ್ೊಳ್ಪಲೊ ರ್ಳ್ರ್ಳ್ ಹ್ೊಳ್ಪ್ೇ ಕಾಣ್ುತ್ರದ್
ಪಾಿಸಿಟಕುು ಚಿೇಲವು ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ ಹರಡುತ ಮಿರಮಿರಮಿರಮಿರ ಮಿಂಚುತ್ರದ್
ಟ್ೊರಿಸುಟ ಸ್ಟಾಿಟ್ೊಳ್ು ಬಾಟ್ಲು ರಾಶ್ಯು
ತಾನ್ೇ ರ್ಳ್ರ್ಳ್ ಹ್ೊಳ್ಯುತ್ರದ್.... 2
ನಿೇಬಾ್ಟ್ಲ ಡಿಿಂಕ್್ ಸ್ಟಾೂಚ್ಯ ಜನ್ಗಳ್ು ಕುಂತಲಿ ನಿಂತಲಿ ಎಸ್ಟ್ಯುತ್ರರ್
ಚಂದದ ಭಾರತ ಗಾಬ್ೇ್ಜ್ೊುಳ್ಕಲಿ
ತಾನ್ೇ ಕ್ೊಸಕ್ೊಸ ಕ್ೊರಗುತ್ರದ್... 2
‘so?’
‘so... ಗಾಂಧಿೇಜ್ಜೇಗ್ 2019ಕ್ು ಕ್ಲಿೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕಾದ್ಿ
ಏರಿಸಿದಾಾರ್ ಮೊೇದ್ಧ. ಆದಾರಿಂದ ದ್ಧಸ್

ಗಿನಿಂದಲ್ೇ ಪಾಿಸಿಟಕುು, ಬಾಟ್ುಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ುೇಂತ ಅವುಗಳ್ ರ್ೇಟ್

ಸ್ ಎ ಕ್ಲಿೇನ್ ಬ್ಜ್ಟ್’

‘ನಿೇನ್ೊೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತ್ೊೇ... ತಲ್ೇನ್ೇ ಕ್ಟ್ೊಹೇಯುು. ಇರು, ಒಂದು ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಸ್ಟ್ೇದ್ಧುಡಿುೇನಿ.’
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 12

‘ತಂಬಾಕು ಉತಿನ್ನಗಳ್ ಬ್ಲ್ ಜಾಸಿು ಆಗಿದ್. ಗ್ೊತಾು?’
‘ಹಾಞಂ? ಯಾಕಂತ್ೊೇ? ನ್ನ್ನಂತಹ ಕವಿಗಳ್ ಗತ್ರ ಏನ್ೊೇ?’
‘ಪರಿಸರಸ್ಟ್ನೇಹಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ನಿಮ್ಮದೊ ಕಾಂಟಿಿಬ್ೊೂರ್ನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ

ಉಪಾಯ.’

‘ಹ್ೇಗ್ೊೇ?’
‘ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಇಲ್ಾ ಇದ್ಿ ನಿಮ್ಗ್ ತಲ್ ಓಡಲಿ, ತಲ್ ಓಡ್ಾ ಇದ್ಿ ಕವಿತ್ ಮ್ೊಡಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಒನ್ ಮೊೇರ್ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ ಹ್ೊರಬ್ರಲಿ.
ಇದರಿಂದ ಪ್ೇಪರ್ ಉಳಿದು, ಕಾಡು ಉಳಿದು, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣ್ ಆಗತ್ು. ದ್ೇರ್

ಸ್ ಎ ಹಿಡನ್ ಅಜ್ಂಡಾ ಟ್ೊ’

‘ಏನ್ೊೇ?’
‘ಸವಚಛ ಭಾರತ’
‘ಗ್ೊೇ ಎಹ್ಡ್, ವಿವರಣ್ ನಿೇಡುವಂತಹವನಾಗು’
‘ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಸ್ಟ್ೇದ್ಧದರ್ ಶಟ್್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ೊದ್ಧ ಬಿದುಾ ಕ್ೊಳ್ಯಾಗತ್ು. ಲ್ಸ್ರ್ ದ ಸಿಗರ್ೇಟ್, ಕ್ಲಿೇನ್ರ್ ದ ಶಟ್ು್. ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಸ್ಟ್ೇದ್ಧದವರು
ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಗ್ೊತಾುಗದ್ ಇರಲಿೇಂತ ಗುಟಾು, ಪಾನ್, ಅಡಿಕ್ ತ್ರಂದು, ಪಾೂಕ್ಟ್ ಎಲಿಿೇಂದ್ಿ ಅಲಿಿ ಎಸಿೇತಾರ್. ಸಿಗರ್ೇಟ್ ರ್ೇಟ್ ಏರಿಸಿದ್ಿ
ಆಟ್ೊಮಾೂಟಿಕಲಿ ಇವ್ಲಿಕೊು ಸಂಚಕಾರ ಬ್ಂದು ಕ್ಲಿೇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗತ್ು’
‘ಯೊ ಮೆೇ ಹಾೂವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ೇರ್. ಆದರ್ ತಂಬಾಕು ಬ್ಳ್ಯೇ ಜನ್ರ ಗತ್ರ? ಅಡಿಕ್ ಬ್ಳ್ಗಾರರ ಗತ್ರ?’
‘ನ್ೊೇ ಪಾಿಬ್ಿಮ್. ಒಂದಕ್ು ನಾಲುರರ್ುಟ ರ್ೇಟ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಎಸ್ಇಝೆಡ್ ಗ್ ತಮ್ಮ ಜಮಿೇನ್ು ಮಾರಿಬಿಟ್ಿ ಆಯುು.’
‘ಅಂದ್ಿ...

ಬ್ಜ್ಟ್ ರ್ೈತವಿರ್ೊೇಧಿ ಆಯುಲ್ೊಿೇ ಸಿೇನ್ು...’

‘ನಾಟ್ ಎಟಾಲ್. ರ್ೈತರು ಬಿಸಿಲಲಿಿ ಕರ್ಟಪಟ್ುಟ ಬ್ವರು ಸುರಿಸಿ, ಇಷ್ಟೇ ದುಡುಡ ದುಡಿಯೇದನ್ನ ನ್ೊೇಡಕಾುಗದ್ ನ್ಮ್ಮ ಕರುಣಾಮ್ಯಿಯಾದ
ಮೊೇದ್ಧ ರ್ೈತರ ಕ್ೈಲೊ ಚ್ನಾನಗಿ ದುಡುಡ ಓಡಾಡಲಿ, ಸಿಟಿಗ್ ಬ್ರಲಿ, ಒಳ್ಳೇ ಲ್ೈಫ್ ಲಿೇಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮ್ುಂದಾಲ್ೊೇಚನ್ಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ೊೇ
ಬ್ಜ್ಟ್ ಇದು’
‘ಮ್ತ್ು ನ್ಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಗತ್ರ?’
‘ಕೃಷಿಗಿಂತ ಖುಷಿ ಮ್ುಖೂ ಮೆೈ ಬಾಯ್!’
‘ಟ್ು ಹ್ಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ ಥಿಯರಿ. ಅಲ್ೊವೇ ಸಿೇನ್ು, ಕ್ಲಿೇನ್ ಇಬ್ೇ್ಕು ದ್ೇಶ ಅನ್ೊನೇವುಿ ಡ್ೈ ಕ್ಲಿೇನ್ ರ್ೇಟ್ ಯಾಕ್ೊೇ ಏರಿಸಿದುಾ?’
‘ಹಿಡನ್ ಅಜ್ಂಡಾ...’
‘ಏನ್ೊೇ ಅದು?’
‘ಡ್ೈಕ್ಲಿೇನ್ ರ್ೇಟ್ ಏಸ್ಟ್ೊೇ್ದ್ಧಿಂದ ಜನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಟ್ಟ ತಾವ್ೇ ಒಗ್ದುಕ್ೊಳಾುರ್. ತಾವ್ೇ ಐರನ್ ಮಾಡ್ೊುಳಾುರ್. ಹಿೇಗ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟಾನ್ ತಾವ್ೇ
ಮಾಡ್ೊುಳ್ೂ ೇದ್ೇ ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ೇಸಿಕು್!’
‘ಸರಿ. ಆದರ್

ಫಿಡ್ಿ ಬ್ಲ್ ಏರಿಸಿದುಾ, ಮೆೈಕ್ೊಿೇವ್ೇವ್ ಒವನ್ ಬ್ಲ್ ಇಳಿಸಿದುಾ ಯಾಕ್?’

‘ಹ್ಲಿು ಇಂಡಿಯಾ ದೃಷಿಟಯಿಂದ. ಮೊೇದ್ಧ ಯಾರು?’
‘ನ್ಮ್ಮ ಪಿಧಾನಿ.’
‘ಅದಕೊು ಮ್ುಂಚ್? ತುಂಬಾ, ತುಂಬಾ ಮ್ುಂಚ್?’
‘ಟಿೇ ಮಾರ್ೊೇ ಹುಡುಗ.’
‘ಎಕಾ್ಕ್ಲಟಿ! ಟಿೇ ಮಾರ್ೊೇ ಹುಡುಗನಿಗ್ ಗಮಾ್ಗರಂ ಚಾಯ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ೊುಳ್ೂ ೇ ಒವನ್ ಮ್ುಖ್ಾೂನ್ೇ ಹ್ೊರತು ತಂಗಳ್ು ಪಂಗಳ್ು ಇಟ್ುಟ
ಜನ್ಗಳ್ ಆರ್ೊೇಗೂ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೇ ಫಿಡ್ಿ ಅಲಿ.’
‘ಬ್ಟ್, ಮ್ನ್ೇಲಿರ್ೊೇಣಾಂದೊಿ ಕ್ೇಬ್ಲ್, ಡಿಟಿಹ್ರ್ಚ ಬ್ಲ್ ಏರಿಸಿದಾಾರ್...’
‘ಬಿಿಲಿಯಂಟ್ ಅಲಾವ... ಇದಕ್ು ಅವರಿಗ್ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶವರಯೂನ್ೇ ಆದಶ್ವಂತ್’
‘ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ಯಾವಾಗ ಕ್ೇಬ್ಲ್ ಬ್ಲ್ ಏರಿಸಿದ್ೊಿೇ?’
‘ಅದಲ್ೊವೇ... ಹ್ೇಗೊ ಕ್ೇಬ್ಲುಿ, ಡಿಟಿಹ್ಚಿಲಿಿ ನ್ೊೇಡಕ್ು ಆಗದ್ ಇರ್ೊೇದು, ಅರ್ವಾ ನ್ೊೇಡಬಾರದ ಪಿೇಗಾಿಮ್ುಗಳ್ೇ ಬ್ರ್ೊೇದು. ಜನ್ ಅದನ್ನ
ಬಿಟ್ುಟ ಸರ್ ಎಂ.ವಿ. ತರಹ ಮ್ಂದ ಬ್ಳ್ಕಲಿಿ ಓದ್ಧದ್ಿ ಬಿಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಬ್ಹುದೊಂತ ದೊರಾಲ್ೊೇಚನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಡರ ಬ್ಲ್ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ,
ಎಲಿ್ಡಿ ಬ್ಲ್ ತಗಿ್ದಾರ್.’
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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‘ಥಿೇಂ ಪಾಕು್, ಎಂಟ್ಟ್ೈ್ನ್ ಮೆಂಟ್ ಪಾಟಿ್ಗಳ್ು ಇವುಗಳ್ ಟಾೂಕ್್
ಏರಿಸಿರ್ೊೇದೊ ಜನ್ ಮ್ನ್ೇಲಿದುಾ ಓದಲಿ ಅಂತಾನಾ?’
‘ಆದರ್ ಎಲಿ ಅಂದ್ಿ ಎಲಿಕೊು ಸವಿೇ್ಸ್ ಟಾೂಕ್್ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದಾರಲ್ೊಿೇ...
ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಎದ್ ಒಡ್ದ ಹಾಗ್ ಆಗತುಪಿ’
‘ನ್ೊೇ ಪಾಿಬ್ಿಮ್. ಅದಕ್ುೇಂತಾನ್ೇ ಪ್ೇಸ್ ಮೆೇಕರ್ ರ್ೇಟ್ ಕಡಿಮೆ

Credits: You Said It. RK Laxman

‘ಗುಡ್. ನಿನ್ಗೊ ಕ್ೊಂಚ ಬ್ಜ್ಟ್ ಅರ್್ ಆಗಿದ್ ಅಂತ ಆಯುು.’

ಮಾಡಿದಾರ್.’
‘ಆದೊಿ... ಎಲ್ಿಲೊಿ ಇಂಡಸಿರೇಸ್ಟ್ೇ ಬ್ಂದು, ಹಸಿರು ನಾಶವಾಗಿ, ಆರ್ೊೇಗೂ
ಕ್ಟ್ಟರ್?’
‘ನ್ೊೇ ಪಾಿಬ್ಿಂ. ಆಂಬ್ುಲ್ನ್್ ರ್ೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಾರ್.’
‘ಅಲ್ೊವೇ, ಫಲಂ ರ್ೇಟ್ ಜಾಸಿು, ಡಿಟಿಹ್ರ್ಚ ಜಾಸಿು, ಹ್ೊಟ್ಲ್ ದುಬಾರಿ, ಡಿಿಂಕ್್
ತುಟಿಟ, ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಸುಡ್ೊೇಮ್ಟ್ಟಕ್ು ರ್ೇಟ್ು. ಕಾಮ್ನ್ ಮಾೂನ್
ಏನಾಮಡ್ುೇಕ್ೊೇ?’
‘ಝೊಗ್ ಹ್ೊೇಗಲಿ. ಅದರ ರ್ೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರ್’
‘ಯಾಕ್?’
‘ಏನ್ೊ ಇಲ್ಾೇ ಇದಾಾಗ ಮ್ನ್ುರ್ೂ ಹ್ೇಗ್ ಇರಬ್ೇಕೊಂತ ಪಾಿಣಿಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡಿ

ತಗ್ೊೇಪಿ,

ಬಾೂಟ್ನಲಿಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಬಾರಿಸಬ್ಹುದು

ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲಿ.’
‘ಯಾಕ್ೊೇ ಬ್ದ್ೊುೇಕ್ಲುಂತ ಸ್ಟಾಯೇದ್ೇ ಸುಲಭ ಅನ್್ತುಲ್ೊಿೇ ಸಿೇನ್ು...’
‘ಆಹ್! ಮೊೇದ್ಧಯವರು ಸ್ಟಾವಿನ್ ಬ್ಗ್ೆೇನ್ೊ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ಯೇಚನ್
ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದಾಾರ್’
‘ಏನ್ೊೇ?’
‘ಶವಕ್ು ತಣಿಣೇರು ಬ್ೇಡ, ಬಿಸಿನಿೇರ್ೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ೊೇಲಾರ್ ವಾಟ್ರ್
ಹಿೇಟ್ರ್ ಬ್ಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಾರ್. ಕಡ್ೇ ಸವಾರಿೇಲಾದೊಿ ಸುವಾಸನ್ ಇರಲಿ
ಅಂತ ಅಗರಬ್ತ್ರು ರ್ೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಾರ್!’ 

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: 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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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಜಂಭದ ಕತ ತ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್
ಪಿತ್ರಮೆಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡುವ ಶ್ಲಿಿಯಬ್ು ತನ್ನ ಕುಶಲದ್ಧಂದ ಎಂದ್ಧನ್ಂತ್ ಒಂದು

ಸುಂದರ ಪಿತ್ರಮೆಯನ್ುನ ಕ್ತ್ರು, ಅದನ್ುನ ಒಂದು ಕತ್ುಯಮೆೇಲ್ ಸ್ಟಾಗಿಸುತ್ರುದಾ.ಹಾದ್ಧಯಲಿಿ
ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಅದನ್ುನ ಕಂಡವರ್ಲಾಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ್ ನಿಂತು ಅದಕ್ು ನ್ಮ್ಸುರಿಸಿ ಮ್ುಂದ್
ಹ್ೊೇಗುತ್ರುದರ
ಾ ು.ಆದರ್ ಅದನ್ುನ ಹ್ೊತುು ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದಾ ಕತ್ುಯು ಎಲಿರೊ ನ್ನ್ನನ್ನೇ
ನ್ೊೇಡುತ್ರುದಾಾರ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿದು ಜಂಭ ಪಟಿಟತು,ಸವಲಿ ಹ್ೊತ್ರುನ್ ಬ್ಳಿಕ ಜನ್ರ್ಲಾಿ ಕ್ಲಕ್ಲುರಿದು
ನ್ೊೇಡುತ್ರುರಲು ಇದಾಕ್ಲುದಾಹಾಗ್ೇ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗದ್ೇ ಒಂದು ಕಡ್ ಕಲಿಿನ್ ಹಾಗ್ ನಿಂತ್ರತು.ಶ್ಲಿಿ
ಎರ್ುಟ ಜಗಿೆದರೊ ಕದಲಲಿಲಿ ಕತ್ು, ಸರಿ ಮ್ುಂದ್ೇನ್ೊ ಮಾಡಲು ತ್ೊೇಚದ್ ಶ್ಲಿಿ ಆ
ಶ್ಲ್ಯನ್ನೇ ಇತ್ರುಕ್ೊಂಡು ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿದ.ಕತ್ು ಜಂಭದ್ಧಂದ ತನ್ನ ಕತುನ್ು ಎತ್ರು ಸುತುಲೊ
ನ್ೊೇಡಿತು,ಯಾರೊ ಕಾಣ್ುತ್ರುಲಿ ಎಲಿರೊ ಆ ಶ್ಲಿಿ ಹ್ೊತುು ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದಾ ಪಿತ್ರಮೆಯನ್ನೇ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ರುದಾರು.ಕತ್ುಗ್ ತನ್ನ ತಪುಿ ಅರಿವಾಯಿತು,ಓಡಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಗುಂಪನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿತು.ಮ್ತ್ು
ಶ್ಲ್ಯನ್ುನ ತನ್ನ ಬ್ನಿನಗ್ೇರಿಸಿ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿತು. 

ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಾದ
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್

ಸುದಶ್ನ್. ಏನ್

ಬ್ದರಿ ತಾೂಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊುೇಟ್

ಮ್ಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ.

ಇವರ “ಚಕ್ು ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವೂ ಕಸೊುರಿ”

ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ”

ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿಾಗ್ಳು


ಒಂದು ಎಳ್ೇ ಸ್ಟೌತ್ೇಕಾಯಿ, ಅಧ್ ಚಮ್ಚ ಉಪುಿ



ಒಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ಮೊಸರು, ಹಸಿ ಶುಂಟಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು



ವಗೆರಣ್ಗ್
o

ಎರಡು ಚಮ್ಚ ತುಪಿ, ಕರಿಬ್ೇವು, ಸ್ಟಾಸಿವ್, ನಾಲುು ಒಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯಿ

ರ
ಸಿ
ಪಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ಸ್ಟೌತ್ೇಕಾಯನ್ುನ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ,ಹಸಿ ಶುಂಟಿಗಳ್ನ್ುನ ಸಣ್ಣಗ್ ಹ್ಚಿಿಕ್ೊಳಿಳ



ಹ್ಚಿಿದ ಮಿಶಿಣ್ವನ್ುನ ಮೊಸರಿಗ್ ಉಪುಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ



ತುಪಿದ ವಗೆರಣ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಸಿವ್ ಸಿಡಿಸಿ ಒಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲ



ಕಲಸಿದ ಮಿಶಿಣ್ಕ್ು ವಗೆರಣ್ ಬ್ರ್ಸಿ.



ಗಮ್ನಿಸಿ ಇದನ್ುನ

ರುಳಿಳೇ, ಮ್ೊಲಂಗಿಯಿಂದಲೊ ಮಾದಬ್ಹುದು.

ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್.

ಒಂದರ
ಲ ಲಂದು
ಒಗ್ಟು

೧.ಹಿರಿದಾದ ಊರು ಎಂಬಾಥಾ ಕ ಡುವ ಮ ರಕ್ಷರದ ನಗ್ರವು
೨.ಮೊದಲ ರ ಡು ಮುಸಿಲಂ ದ ರ ಯ ಕ ನ ಗ ಹಚುುವ ಪದವು
೩.ಕ ನ ಯೆರಡು ಕ ಡ್ ಶ್ವನ ಂಬ ಅಥಾವು
೪ ಮೊದಲಿಗ ಕ ನ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿ ಬಾಣ ಎಂಬಾಥಾ ಚ ಂದವು

ಉತ್ತರಕ ಕ
ಪುಟ ೧೬
ನ ೀಡ್
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ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ
ಅವಳು …

horanadachilume@gmail.com

ಅವಳ್ ಘಮ್ದ ರ್ಘಿಣ್

ಅವಳ್ು ನ್ನ್ನ ಕಾವೂ

ಜ್ಜೇಕುತ್ರರುವ ಪಾಿಣ್

ಅವಳ್ ದವಸ ಧಾನ್ೂ

ನ್ನ್ನ ಎದ್ಯ ತಾಿಣ್

ಅವಳ್ ನ್ನ್ಗ್ ಮಾನ್ೂ

ಅವಳ್ ನ್ನ್ನ ಸತ್ರಯು

ಮ್ನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಮ್ಹವು

ಉತೃರ್ಟ ರೊಪ ರತ್ರಯು

ಕನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಜಪವು

ಉತುುಂಗ ಕಾಮ್ವತ್ರಯು

ಮೌನ್ವಿರುವ ತಪವು

ಅವಳ್ ನ್ನ್ನ ವನಿತ್

ಅವಳ್ು ನ್ನ್ಗ್ ದೃಷಿಟ

ನ್ನ್ನ ಎಲಿ ಘನ್ತ್

ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ೊೇ ಸೃಷಿಟ

ಮ್ನ್ ಬ್ಳ್ಗುವ ಹಣ್ತ್

ಪಿತ್ರವರ್್ದ ವೃಷಿಟ

ಎದುರು ಇರುವ ವಿಧಿಯು

ಅವಳ್ು ನ್ನ್ಗ್ ಜಲವು

ಅವಳ್ು ಮ್ುತುು ಹವಳ್

ಜ್ಜೇವ ಮ್ುಕ್ಲು ಫಲವು

ಬಾಳ್ ತಟ್ಟಯಲಿಿ

ಬ್ದುಕುಳಿಸುವ ಒಲವು

ಬ್ಂದು ಬಿದಾ ಕವಳ್

ಸಿಹಿಗಳ್ಲಿಿ ಜ್ೇನ್ು

ರಚನ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್

ಬ್ಳ್ದು ನಿಂತ ಕಾನ್ು
ಬ್ಳ್ಕು

ವ ಭಾನ್ು

ತ್ರಮ್ಮನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ: ನಿನ್ನಗಂಡ ದ್ಧನಾ ಕುಡ್ೊುಂಡು
ಬ್ತಾ್ನ್ಲಾಿ ನಿೇನ್ು ಕ್ೇಳ್ಲಾವ?
ಗುಂಡನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ: ಕ್ೇಳ್ಾ.........ಕ್ೊಡಲಾಿ ಅಂದುಿ
೧. ಪಣಿಯಮ್ಮ ಚಿತಿ ಯಾವ ಖ್ಾೂತ ಲ್ೇಖಕ್ಲಯ ಕಾದಂಬ್ರಿಯ ಅಧಾರಿತ
ಚಿತಿ?

ಚಿತಿದ ನಿದ್ೇ್ಶಕರು ಯಾರು? ನಾಯಕ್ಲ ಪಿಧಾನ್

ಚಿತಿದ,

ಮ್ುಖೂ ನ್ಟಿ ಯಾರು?

ಮತ್ತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ

೨. ಮೆೈಸೊರು ಸಂಸ್ಟಾಾನ್ದ ಆಸ್ಟಾಾನ್ ವಿದುಷಿಯಾಗಿ, ನ್ತ್ಕ್ಲಯಾಗಿ, ಕಲ್ಗ್
ಅಪಾರ ಕ್ೊಡುಗ್ ನಿೇಡಿ, ಪದಮಭೊರ್ಣ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ ಹಲವಾರು ಪಿಶಸಿುಗಳ್ನ್ುನ
ಗಳಿಸಿ, ೯೬ ವರ್್ಗಳ್ ತುಂಬ್ು ಜ್ಜೇವನ್ ನ್ಡ್ಸಿ ೨೦೦೨ ರಲಿಿ ನಿಧನ್ರಾದ
ಕಲಾವಿದ್ ಯಾರು? ಇವರ ಸಂಗಿೇತ ಹಾಗೊ ನ್ೃತೂ ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ಸರಿಸ
ಬ್ಲಿಿರಾ?
ಸರಿ ಉತುರಕ್ು ಪುಟ್ ೨೧ ನ್ೊೇಡಿ

ಒಂದರಲ ಲಂದು ಒಗ್ಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಶಹರ ೨. ಶಹ ೩.ಹರ ೪. ಶರ
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ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯದ ಮತ್ತಷ್ುು ಚಿಗ್ುರುಗ್ಳು

horanadachilume@gmail.com

ಸಿಡ್ಿ ಮತ್ುತ ಮಳ

ಮುಂಜಾವಿನ ಸ ಬಗ್ು

ಸಿಡಿನ ವಲಸ್ಟ್ ಬ್ಂದೊರು
ಹ್ೊರಗಡ್ ಬಿಸಿಲು ಜ್ೊೇರು
ಮೊದಲ ದ್ಧನ್ಗಳ್ು ಕಡು ಬ್ೊೇರು
ಅವಕಾಶದ ಹುಡುಕಾಟ್ದ ಕಾರುಬಾರು !1!
ಚಿಗುರಿದ ಸ್ಟ್ೊಂಪಿನ್ ಮ್ರಗಳ್ ಮೆೇಲ್
ಕುಹೊ ಕುಹೊ ಕ್ೊೇಗಿಲ್ ಕೊಗುತ್ರಹ್
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ುಟವ ಹಕ್ಲುಯ ಕಲರವ
ಸವಿಗಾನ್ದ್ೊಳ್ು ಮೊಳ್ಗುತ್ರಹ್.
ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ ಬ್ಣ್ಣದ ಹೊಗಳ್ು ಅರಳಿ
ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರಿಮ್ಳ್ ಬಿೇರುತ್ರಹ್
ಮ್ುಂಜಾವಿನ್ ರವಿ ಕ್ಲರಣ್ಗಳ್ದುರು
ಪಿಕೃತ್ರಯ ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗು ಚಿಮ್ುಮತ್ರಹ್.
ಗಿರಿ ಶ್ಖರದ್ೊಳ್ು ಸುಂದರ ನ್ವಿಲು
ಕೊಗುತ ನಾಟ್ೂವ ನಾಡುತ್ರಹ್
ಮ್ುಂಜಾವಿನ್ೊಳ್ು ಮ್ುಂಗ್ೊೇಳಿಗಳ್ು
ಕೊಗುತ ಎಲಿರ ಎಚಿರಿಸುತ್ರಹ್.
ಮ್ೊಡಣ್ ದ್ಧಕ್ಲುನ್ ಗಾಳಿಯು ಬಿೇಸಿ
ಗಿಡಮ್ರಗಳ್ು ಅಲಾಿಡುತ್ರಹ್

ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿ ಲಿಂಕ್,ಬಾೂಂಕ್,ಮೆದ್ಧಕ್ರನ್ಲಿಿ ಮೊದಲ ವಾರ
ಸಂಜ್ ಸಿೇಕ್.ಕಾಮ್ನ್ಲಿಿ ಜಾತಕದ ಪಿವರ
ಯಾರಾದರೊ ಕರ್ ಮಾಡುವವರ್ೇ? ಎಂಬ್ ಕಾತುರ
ಮ್ುಗಿದ್ಧದುಾ ತ್ರಳ್ಯಲಿಲಿ ಮೊದಲ ವಾರ !2!
ಮ್ಗಳ್ು,ಮ್ಡದ್ಧ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಪಯಣ್
ಅನಿಸಿತ್ರಲಿಿ ಮಾಡವದು ಸಂಸ್ಟಾರ ಕಠಿಣ್
ಕ್ಲಸದ ಅಲ್ದಾಟ್ ನಿತೂ ನ್ವನ್ವಿೇನ್
ಬ್ಿಡುಡು,ಅನ್ನ,ಉಪಿನಿಕಾಯಿಯೇ ನ್ನ್ನ ಜ್ಜೇವನ್ !3!
ಮ್ಳ್ ಮ್ತ್ು ಬ್ರುತ್ರದ್,
ಹಳ್ಯದ್ಯಲಿ ನ್ನ್ಪಿಸುತ್ರದ್
ಮ್ಳ್ಯ ಶಕ್ಲು ಅಪಾರ
ಮ್ಗಳ್ ನ್ನ್ಪು ನಿರಂತರ !4!
ಇರುವದ್ಲಿವ ಬಿಟ್ುಟ ಇರದುದಕಡ್ ತುಡಿಯುವದ್ ಜ್ಜೇವನ್
ಕವಿ ಅಡಿಗರ ಸ್ಟಾಲು ನಿರಂತರ ಸತೂ

ಪಡುವಣ್ ಕಡಲಿನ್ ತ್ರ್ಗಳ್ು
ಬ್ೊೇಗ್ರ್ಯುತ ಬ್ಂದು ಅಪಿಳಿಸುತ್ರಹ್.
-ನ್ಳಿನಾ್ ಹಿೇನ್ಗಾರ್

ಹ್ೊಂದ್ಧಕ್ೊಂಡು ಬ್ೇಗ,ಸಂಸ್ಟಾರ ಕರ್ಸುವಲಿಿ ಗಮ್ನ್
ತಲುಪುವನ್ೇ ನಾನ್ು ನಿಧ್ರಿಸಿದ ಗಮ್ೂ??? !5!
-ಮ್ಹಾಂತ್ೇಶ್ . ಸಿ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊುೇಬ್ೇಡಿ)

ಫ ಬಾವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕೂಕ್ು ಅರ್್ಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತುರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತುರಿಸಿದವರು






ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಘವ ೀಂದಾ ಮ ತಾ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು
ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕನಾಥ್, ಕ .ರ್ಜ.ಎಫ್
ಪುಷ್ಿವಲಿಲ ಚಂದಾಶ ೀಖರ್, ಕ ಂಗ ೀರಿ
ಫ ಬಾವರಿ ತಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಉತುರ

ಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)

ಮಾರ್ಚಾ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ೂವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ
ಹ್ಣ್ುಣ ಮ್ಕುಳ್ು ತಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದ್ಧನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದಾರ್ ಅದ್ರ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ್!
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,
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ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ
ಉತುಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ರ್ುಟ
ಚುಕ್ಲುಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವೂವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತು ... 

ತಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ತಾವಿಟ್ಟ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಕಳಿಸಿದವರು - ದ್ಧವೂಶ್ಿೇ ವಿಕಿಮ್, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು
Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852
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ಹಾಸಯ

ಮಹಿಳಾ ದ್ದನಾಚರಣ್ !

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊುೇಟ್

ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಅಲಾಮ್್ ಹ್ೊಡ್ಯಕೊು ಮ್ುಂಚ್ಯೇ whats app ಪಿಂಗಿಸ್ಟಾು ಇತುು .. ಅಧ್ ತ್ರ್ದ ಕಣ್ಣಲ್ಿೇ ಏನ್ು ಅಜ್್ಂಟ್ ಮೆಸ್ಟ್ೇಜ್
ಬ್ಂದ್ಧದ್ಯೇ ಅಂತ ಚ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್. ನ್ಮ್ಮ ಲ್ೊೇಕಲ್ ಮ್ಹಿಳಾ ಮ್ಣಿಗಳ್ ಗುಂಪಂದು " ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನಾಚರಣ್ " ಅಂತ ಗುಂಪಂದು
ಕಟಿಟಕ್ೊಂಡು ಏನ್ು ಮಾಡ್ೊೇದು ಎತು ಅಂತ ದ್ಧನ್ ಬ್ಳ್ಗಾದರ್ ಚಚ್್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತುು.
ಭಾನ್ುವಾರದ ಒಂದು ಸುಮ್ಹೊತ್ದಲಿಿ ಎಲಿರೊ ಸಿಡಿನಯ ಒಂದು ಕ್ಫ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿ , ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನಾಚರಣ್ಯ ಸಂಭಿಮ್ , ಸಂತ್ೊೇರ್
ಹಂಚಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಉದ್ಾೇಶ ಸಫಲಗ್ೊಳ್ುಳವ ಕಾಲ ಹತ್ರುರ ಬ್ಂದ್ಧತುು .
ಲಲನಾ ಮ್ಣಿಗಳ್ು, ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ಕ್ು ಯಾವ ಬ್ಣ್ಣದ ಬ್ಟ್ಟ, ಯಾವ ಕಲರ್ ತುಟಿಗ್ , ಎರ್ುಟ ಹ್ೊತ್ರುಗ್, ಯಾರು ಯಾರನ್ುನ ಪಿಕ್
ಅಪ್ಸ ಮಾಡಬ್ೇಕು, ಯಾರನ್ುನ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಿಡಬ್ೇಕು ಎಂಬ್ ಚಚ್್ಯ ವಿರ್ಯವ್ೇ ದ್ಧನ್ದ್ಧಂದ ದ್ಧನ್ಕ್ು ಹ್ಚುಿತಾು ಇತುು ಹ್ೊರತು ಮ್ಹಿಳಾ
ದ್ಧನ್ದ ಆಚರಣ್ಯ ಅಜ್ಂಡಾನ್ೇ ಮಾಯವಾಗಿತುು. ನಾನ್ೊ ಗುಂಪಿನ್ಲಿಿ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಅಂತ ಯಾರು ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತಾುರ್ೊೇ ಅದಕ್ು ಅಸುು
ಅಸುು ಅಂತ ನ್ನ್ನ ಹ್ಬ್ುಟಿಟನ್ ಮ್ುದ್ಿ  ಆಗಾಗ ಕಳಿಸುತ್ರುದ್ಾ. ಮ್ಕುಳ್ು ಮ್ತುು ಗಂಡಂದ್ಧರ ವೂವಸ್ಟ್ಾ ಬ್ಗ್ೆಯೊ ಮಾತು ಕಥ್
ಧಾರಾಳ್ವಾಗಿ ನ್ಡ್ದ್ಧತುು. ಮ್ಕುಳ್ ಟ್ೊಶನ್ೆ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗುತ್ೊುೇ ಇಲಿವೇ, ತ್ರಂಡಿ ತ್ರೇರ್್ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದಲಿಿ ಏನ್ು ಮಾಡುವುದು, ಫಿಡಿಿನ್ಲಿಿ
ಇಡಬ್ೇಕ್ೊೇ, ಫಿೇಜನ್್ಲಿಿ ಒಳ್ಳೇದ್ೊೇ ಅಂತ ಕೊಡ ಬಿಸಿ ಚಚ್್ ನ್ಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ್ಲಿಿ . ಗುಂಪಿನ್ ನಿಧಿ್ರ್ಟ ವಿರ್ಯದ್ಧಂದ ಬ್ಹು ದೊರ
ಹ್ೊೇಗಿಬಿಡುತ್ರತುು . ಸಧೂ ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ ಬ್ಂದರ್ ಸ್ಟಾಕು ಅನಿನಸ್ಟ್ೊವರ್ುಟ ಹರಟ್ಗಳ್ು.
ರಾತ್ರಿೇ ಹಗಲೊ ನ್ಡ್ದ ಚಚ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೊನ್ಯoಬ್oತ್ , ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ದ ಸಂಭಿಮ್ ಬ್ಂದ್ೇ ಬಿಟಿಟತು. ಶನಿವಾರ -ಭಾನ್ುವಾರ
ರಸ್ಟ್ುಗಳ್ಲಿಿ ಅಷ್ೊಟಂದು ಸಂಚಾರ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಮ್ನ್ ಬಿಟ್ಟ ನಾನ್ು ನಿರಾಳ್ವಾಗಿ ಡ್ೈವ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ರ್ೇಡಿಯೇ ನ್ಲಿಿ ಬ್ರುವ ಹಾಡು
ಕ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊರಟ್. ಆ ಹಾಡಿನ್ ಮ್ಧ್ೂ ಜ್ೊೇರಾಗಿ whats app ಟಿಂಗಿಣಿಸಿತು. ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಒಂದು ಗ್ಳ್ತ್ರಯ ಕಾರು ಕ್ಟ್ುಟ ಅಧ್
ದಾರಿಯಲಿಿ ನಿಂತ್ರದಾಾಳ ್. ತಕ್ಷಣ್ವ್ೇ "ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್" ದ organizerಗ್ ಫೇನಿಸಿ, ನಾನ್ು ಸವಲಿ ತಡವಾಗಿ, ಇನ್ೊನಬ್ುರನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು
ಬ್ರುತ್ುೇನ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಫೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್. whats app ನ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಯಾರು ಎಲಿಿದಾಾರ್ ಎಂದು
ಚ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಗಾಡಿ ಮ್ುಂದ್ ಓಡಿಸಿದ್. ಕ್ಟ್ಟ ಕಾರಿಗ್ ಒಂದು ಗತ್ರ ಕಾಣಿಸಬ್ೇಡವ್ೇ ? ಗ್ಳ್ತ್ರಯ ಕಾರಿನ್ ಪಕುದಲಿಿ ನಿಲಿಿಸಿ ಅವಳ್ು
ಫೇನ್ ಕರ್ ಮ್ುಗಿಸುವ ತನ್ಕ ಕಾಯುಾ, ಅವಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಕ್ಫ್ ಕಡ್ಗ್ ವಾಹನ್ವನ್ುನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್.
ಕ್ಫ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಎಲಾಿ ಮ್ಹಿಳಾ ಮ್ಣಿಗಳ್ು, ಒಬ್ುರನ್ುನ ಒಬ್ುರು ಕಂಡು ಸಂತ್ೊೇರ್ಗ್ೊಂಡು .ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ಕ್ು ಫ್ತಲ್ ಹಾಜರಿ ಅಂತ
ಹ್ಮೆಮ ಪಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು , ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ದ ಬ್ಗ್ ಒಂದ್ರ್ಡು ಮಾತಾಡಿ , ಮ್ಹಿಳ್ಯ ಸ್ಟಾವಂತಂತಿವನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು ಎಂದು
ಚಚ್್ ಮಾಡಿ, ಅಲಿಿ ಕಾಫ ತ್ರಂಡಿ ಸವಿದು, ಒಬ್ುರಿಗ್ೊಬ್ುರು ಬಿೇಳ್ೂ ುಟ್ುಟ ಹ್ೊರಟ್ವು.
ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನ್ದ ಸಂಭಿಮ್ವನ್ನೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ರದಾ ನ್ನ್ಗ್ ಪೇಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ರಸ್ಟ್ು ಸಂಚಾರ ನಿಗಮ್ದವರು ವಾಹನ್
ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಫೇನ್ ಬ್ಳ್ಸಿದಾಕ್ು ಕ್ೇವಲ ೩೦೦$ ಫ್ೈನ್ ಅನ್ುನ ಗಿಫ್ಟ cheque ತರಹ ಕಳಿಸಿದಾರು . ಫ್ೈನ್ ಕಟ್ಟಬ್ೇಕಾದ ನ್ನ್ಗ್
ಮ್ಹಿಳಾ ದ್ಧನಾಚರಣ್ ಮ್ರ್ಯಲಾರದ ಆಚರಣ್ !! 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂಣ್್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು

ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸಂಕ್ಷ್ಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಿಟ್ ಟ್ೊಲ್್ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂೂಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾೂದ್ಧ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣ್ಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ್ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾೂದ್ಧಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html -

ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡುತ್ರುದಾಾಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಸ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದ್ಧಂದ ಕನ್ನಡಕ್ು ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಿವಾಗುತುದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು
ಮ್ತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರು.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ

ಬಾಕ್್

ಕಾಣಿಸದ್ಧದಾರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು
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ಲ್ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕನಾಾಟಕವನಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗ್ಳು – ಭಾಗ್ ೫

ಮಾಹಿತ

ವಿಶಾ ಮಹಿಳಾ ದ್ದನಾಚರಣ್ – ಮಾರ್ಚಾ ೮
ಲ್ೇಖಕರು

ಸಂದಭ್ಕ್ು ಸರಿಯನ್ುನವಂತ್,

ಕಂತ್ರನ್ಲಿಿ

“ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂ ಲ್ಷ್ಮಿ  - ರಾಜವಂಶಗಳ್ಲಿಿ ಮ್ಹಿಳ್ಯ ಪಾತಿ”
ಎಂಬ್ ಹಿನ್ನಲ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಬ್ರ್ದ ವಿಶ್ರ್ಟ ಪಿಸುುತ್ರ ಇದು.
ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ವಿಯನ್ುನ ಪುರಸುರಿಸಿ, ಲ್ೇಖನ್ ಸರಣಿಗ್ ಮಾಪಾ್ಟ್ು ಮಾಡಿ, ಸಕಾಲದಲಿಿ ಬ್ರಹವನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟಂತಹ
ಅವರಿಗ್
ಓದುಗರ್ಲಿರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ೂವಾದಗಳ್ನ್ುನ ಅಪಿ್ಸುತ್ರುದ್ಧಾೇವಿ.
~ ಹ ರನಾಡ ಚಿಲ್ುಮೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತ ~
ಲ ೀಖಕರ ಮುನುಿಡ್.
ನಾವಿಂದು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಸಂಸೃತ್ರ, ಬಾಷ್, ಕಲ್ ಇವುಗಳ್ಲಾಿ ಇಂದು ನಿನ್ನಯದಲಿ. ಸ್ಟಾವಿರಾರು ವರ್್ಗಳಿಂದ
ಹಲವಾರು ರಾಜವಂಶಗಳ್ ಆಶಿಯಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಳ್ದು ಬ್ಂದಂತದುಾ. ಅದರಲೊಿ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಶ್ಿೇಮ್ಂತ ಸಂಸೃತ್ರಗ್ ಮ್ೊಲ
ವಿಜಯನ್ಗರ, ಅದಕ್ು ಮ್ೊಲ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ನಬ್ಹುದು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ನ್ಚಿಿನ್, ಹ್ಮೆಮಯ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲ್ ಹ್ೊಯ್ಳ್ರ
ಪಟ್ಟಮ್ಹಾದ್ೇವಿ, ಚತುರ್, ಭರತನಾಟ್ೂ ಪಿವಿೇಣ್. ಅವಳ್ ನ್ಂತರ ಇನ್ೊನ ಹಲವು ರಾಣಿಯರು ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಯಶಸಿ್ಗ್
ಪರ್ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣ್ರಾಗಿದಾಾರ್. ಇಲಿಿ ೧೧೭೩ ರಿಂದ ೧೨೨೦ ರವರ್ಗ್ ರಾಜೂಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ಹ್ೊಯ್ಳ್ರ ಅತೂಂತ ಯಶಸಿವೇ ದ್ೊರ್
ವಿೇರ ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ ರಾಣಿ ಉಮಾದ್ೇವಿಯ ಪರಿಚಯದ ಬ್ಗ್ೆ ಒಂದು ಕ್ಲರು ಪಿಯತನವಿದ್.
ಊರುಗ್ಳ ಹಳ ಯ ಹ ಸರು

ಇಂದ್ದನ ಹ ಸರು

ಸ ಸ ವೂರು

ಅಂಗಡಿ

ವ ೀಲಾಪುರಿ

ಬ್ೇಲೊರು

ದಾಾರಸಮುದಾ

ಹಳ್ೇಬಿೇಡು

ಲ ಕಕಗ್ುಂಡ್

ಲಕುುಂಡಿ

ಭಂಡಾರ ವಾಡ

ಅರಸಿೇಕ್ರ್

ಬ ಳಗ್ುವತತ

ಬ್ಳ್ವತ್ರು

ಬಳಿಿಗಾಮೆ

ಬ್ಳಿಳಗಾವಿ

ಹಾನುಂಗ್ಲ್ುಲ

ಹಾನ್ಗಲ್

ಗರುಡ ಎಂದರ್ ಮ್ಹಾರಾಜನ್ ಆಪು ಅಂಗರಕ್ಷಕ. ಗರುಡ ಸ್ಟ್ೇನ್
ಎಂಬ್ುದು ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ಗಿದಾ ಹ್ಸರು.

ವ್ೇಲಾಪುರಿಯಲಿಿ ಅರಸ ಬಿಟಿಟಗನ್ು ಕಟಿಟಸಿದಾ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ ದ್ೇವಳ್ದ ವ್ೈಭವ ದ್ಧನ್ಗಳ್ದಂತ್ ಭರತಖಂಡದಲ್ಿಲಾಿ ಹಬ್ುುತ್ರುತುು.
ಕನಾ್ಟ್ ದ್ೇಶದವರ್ೇ ಆದ ಗಂಗ,ಕದಂಬ್, ಚಾಲುಕೂ, ಕಲಚೊರಿ, ರಾರ್ರಕೊಟ್ರಿರಲಿ, ದ್ಣ್ದ ಪಲಿವ, ಚ್ೊೇಳ್, ಪಾಂಡೂರ್ೊೇ, ಕಾಕತ್ರೇಯ,
ಅರ್ವಾ ಉತುರದ ನ್ಂದ, ಮೌಯ್, ಗುಪು, ಪಿತ್ರೇಹಾರ, ಹಿೇಗ್ ಯಾರ್ೇ ಇರಲಿ, ಇದುವರ್ವಿಗೊ ಇಂತಹದ್ೊಂದು ದ್ೇಗುಲದ ನಿಮಾ್ಣ್
ಮಾಡಿರಲಿಲಿ.
ನ್ೊೇಡಿದರ್ೊಟ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ನಿಸುವ, ಹ್ೇಳಿದರ್ೊಟ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ನಿಸುವ, ಕ್ೇಳಿದರ್ೊಟ ಕ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ನಿಸುವ ಸ್ಟ್ೊಗಸು ಆ ದ್ೇಗುಲ.
ವ್ೈಕುಂಠವ್ೇ ಧರ್ಗ್ ಬ್ಂದಂತ್, ಶ್ಿೇಮ್ನಾನರಾಯಣ್ನ್ೇ ಅಲಿಿ ಬ್ಂದು ನ್ಲ್ಸಿದಂತ್, ಸವಗ್ದ ಅಪ್ರ್ಯರ್ಲಾಿ ಅಲ್ಿೇ ಸ್ಟ್ೇರಿರುವಂತ್, ದ್ೇಗುಲದ
ನಿಮಾ್ಣ್ವಾಗಿತುು.
“ಎಂಥಾ ಚ್ಲುವೇ ನ್ನ್ನಪಿ, ಕಣ್ಣರಡೊ ಸ್ಟಾಲದಾಗಿದ್ ನಿನ್ನ ಚ್ಲುವನ್ುನ ತುಂಬಿಕ್ೊಳ್ಳಲು, ಹ್ಸರಿಗ್ ತಕುಂತ್ ನಿೇನ್ು ಚ್ನ್ನಕ್ೇಶವನ್ೇ
ತಂದ್” ವಯಸ್ಟಾ್ಗಿದಾ ಮಾಚವ್ವ ಆನ್ಂದಬಾರ್ಿ ಸುರಿಸುತ್ರುದಾಳ್ು.

ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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“ಹೌದಬ್ು,

ಗುಡಿಯ ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗ ಕಂಡು, ವ್ೈಕುಂಠಕ್ಲುಂತ ಇದ್ೇ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿದ್ಯಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತ್ ವಿರ್ುಣವ್ೇ ಆನ್ಂದದ್ಧಂದ ಇಲಿಿಗ್

ಬ್ಂದಂತ್ರದ್ ಅಲಿವ್ೇ, ಸರಿ ಸರಿ, ನ್ಡಿ ಹ್ೊತಾುಯಿತು, ಜಾನ್ುವಾರುಗಳಿಗ್ ಮೆೇವನಿನಡಬ್ೇಕು, ಕರುಗಳ್ು ಹಾಲಿಗ್ ಕಾದ್ಧರುತುವ್, ಇನ್ುನ ನಾಳ್
ನ್ಸುಕ್ಲಗ್ೇ ಕ್ರ್ಯ ಕ್ಲಸಕ್ು ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು” ಎನ್ುನತಾು ರ್ೇವಕ ವಯಸ್ಟಾ್ಗಿದಾ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಹೊವಿನ್ಂತ್ ಎತ್ರು ಭುಜದ ಮೆೇಲ್ ಕುಳಿಳರಿಸಿಕ್ೊಂಡು
ಹಟಿಟಯ ಕಡ್ಗ್ ನ್ಡ್ದ.
ಅರಸ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಮ್ಹಿಷಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ, ರಾಣಿ ಕ್ೇತಲದ್ೇವಿ, ರಾಣಿ ಪದಮಲಾದ್ೇವಿ ಮ್ತುು ಇತರ ರಾಜ
ಪರಿವಾರದ್ೊಡನ್, ಹ್ೊಯ್ಳ್ರ ಕುಲದ್ೇವತ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ವೂರಿನ್ ವಸಂತಮ್ಮನಿಗ್ ವಿಶ್ೇರ್ ಪೂಜ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಲಿಿಸಿ, ತನ್ನ ರಾಣಿಯರಿಗ್ ತನ್ನ
ವಂಶದವರ ಶೌಯ್ಸ್ಟಾಹಸಗಳ್ ಇತ್ರಹಾಸದ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಸಿದ. ನ್ಂತರ ಪಿಜ್ಗಳ್ ಕುಂದು ಕ್ೊರತ್ಗಳ್ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಬ್ೇಕಾದ
ಅನ್ುಕೊಲಗಳಿಗ್ ಏಪಾ್ಡು ಮಾಡಿ, ದ್ೊೇರಸಮ್ುದಿಕ್ು ಹಿಂದ್ಧರುಗುತ್ರುದಾ. ದ್ೊೇರಸಮ್ುದಿ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದಾರೊ ವ್ೇಲಾಪುರಿಯ ಮೆೇಲಿನ್
ವಾೂಮೊೇಹ ತಗಿೆರಲಿಲಿ, ರರ್ಗಳ್ನ್ುನ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ನ್ ಮ್ಂದ್ಧರದ ಬ್ಳಿಗ್ ತಂದಾಗ ನ್ೇಸರನ್ು ಪಡುವಣ್ದ್ ಮ್ರ್ಯಾಗುತ್ರುದಾ.
ದ್ೇಗುಲದ್ೊಳ್ಗಿನ್ ನ್ವರಂಗ ಮ್ಂಟ್ಪದಲಿಿ ದ್ೇವಾಲಯದ ನ್ತ್ಕ್ಲಯ ಸ್ಟ್ೇವ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುತುು. ಸಂಗಿೇತ, ವಾದೂಗಳ್ೂ ಡನ್ ನ್ೃತೂವೂ
ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಸವಗ್ವ್ೇ ಅಲಿಿ ಸೃಷಿಠಯಾಗಿತುು. ಕಂಬ್ಗಳ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಮ್ದನಿಕ್ಯರೊ ಜ್ಜೇವ ತಳ್ದು ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ರತುು.
ರಾಣಿಯರು ದ್ೇವಾಲಯದ್ೊಳ್ಗ್ ನ್ಡ್ದರ್, ರಾಜ ಅಂದ್ಧನ್ ಕ್ಲಸ ಮ್ುಗಿಸಿ ಮಾರನ್ಯ ದ್ಧನ್ದ ಕ್ಲಸಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ಶ್ಲಿಿಗಳಿಗ್
ಸೊಚನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ರುದಾ ಮ್ುಖೂ ರುವಾರಿ, ಶ್ಲಿಿ ಮ್ಲ್ೊಿೇಜನ್ ಬ್ಳಿ ಸ್ಟಾಗಿದ.
ನ್ಡು ಬಾಗಿಸಿ, ಕ್ೈ ಮ್ುಗಿದ ಮ್ಲ್ೊಿೇಜ, “ದ್ೊರ್ಗಳ್ು ಅಪಿಣ್ ಕ್ೊಡಿಸಿದಾರ್ ನಾನ್ೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಳಿ ಬ್ರುತ್ರುದ್ಾ” ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುತುಲ್ೇ ನ್ಲದ್
ಮ್ಲಗಿ ದ್ೊರ್ಯ ಪಾದಕ್ು ವಂದ್ಧಸಿದ.
“ಇಂತಹ ಅದುುತವಾದ ಕಲಾಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಸೃಷಿಠಸುತ್ರುರುವ ನಿಮ್ಗ್ ಅಷ್ೊಟಂದು ಬಿಡುವ್ಲಿಿದ್ ಮ್ಲ್ೊಿೇಜ, ಅಜಿ ವಿರ್ುಣವಧ್ನ್ರು
ಸುಮಾರು ಎಂಟ್ು ದಶಮಾನ್ಗಳ್ ಹಿಂದ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ನ್ನ್ುನ ಪಿತ್ರಷಾಠಪಿಸಿದ
ದಾಸ್ಟ್ೊೇಜರ ಶಿಮ್ದ್ಧಂದ ಅಚಿರಿ ಮ್ೊಡುವಂತ್ ನ್ಡ್ಯಿತು.

ದ್ೇವಾಲಯದ ಕ್ಲಸ ನಿಮ್ಮತಂದ್

ಗ ಅದಕ್ು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶಿಮ್ವೂ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸ್ಟಾಟಿಯೇ ಇಲಿದಂತಹ ಕಲಾಮ್ಂದ್ಧರ

ನಿಮಾ್ಣ್ವಾಗುತ್ರುದ್”. ಎಂದು ಶ್ಲಿಿಯನ್ುನ ಪಿಶಂಸಿದ ಬ್ಲಾಿಳ್ ದ್ೊರ್.
ಅರ್ಟರಲಿಿ ದ್ೊರ್ಯನ್ುನ ಅರಸುತು ಮ್ಹಾರಾಣಿ ಉಮಾದ್ೇವಿಯ ಆಗಮ್ನ್ವಾಯಿತು. “ಅಹುದು ಮ್ಲ್ೊಿೇಜರ್ೇ ಇಲಿಿನ್ ಕಲ್ಯನ್ುನ
ನ್ೊೇಡುತ್ರುದಾರ್, ದ್ೇವಲ್ೊೇಕದ್ಧಂದ ಬ್ಂದ ಶ್ಲಿಿಗಳ್ೇನ್ೊೇ ನಿೇವು ಎಂದು ಸಂದ್ೇಹ ಮ್ೊಡುತುದ್. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶ್ಿೇರ್ಠಕಲಾವಿದರನ್ುನ ಪಡ್ದದುಾ
ಕನಾ್ಟ್ ದ್ೇಶದವರ ಭಾಗೂ”. ಎಂದು ಅರಸನ್ ಮಾತ್ರಗ್ ಇಂಬ್ುಕ್ೊಟ್ಟಳ್ು.
“ನಿೇನ್ು ನ್ುಡಿವುದು ನಿಜವ್ೇ ದ್ೇವಿ, ಇವರುಗಳ್ು ದ್ೇವಲ್ೊೇಕದ ಶ್ಲಿಿಗಳ್ೇ, ಎಷ್ಟೇ ಆದರೊ ನ್ಮ್ಮ ಹಿರಿಯವ್ವಯರಾದ ಪಟ್ಟಮ್ಹಿಷಿ
ಶಾಂತಲಾದ್ೇವಿಯವರ ಊರಾದ ಬ್ಳಿಳಗಾಮೆಯವರಲಿವ್ೇ,

ಶ್ಲಿಿಗಳ್ಲಿ”.

“ಮ್ಹಾರಾಜರು ತಪುಿ ಭಾವಿಸದ್ಧದಾರ್ ನ್ನ್ನದ್ೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ೊೇರಿಕ್” ನ್ಯವಾಗಿ ನ್ುಡಿದಳ್ು ಉಮಾದ್ೇವಿ, “ಇಲಿಿ ಭಕುರ
ಅನ್ುಕೊಲಕಾುಗಿ ಧಾನಾೂಗಾರ ಮ್ತುು ಪಾಕಶಾಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿ್ಸಬ್ೇಕ್ಂದು ನಾವು ಮ್ೊವರು ರಾಣಿಯರು ಮಾತನಾಡಿಕ್ೊಂಡ್ವು. ನಿಮ್ಮ
ಅಭೂಂತರವಿಲಿದ್ಧದಾರ್..”
“ ಅಭೂಂತರವ್ೇಕ್ ದ್ೇವಿ, ಅದೊ ನ್ಡ್ಯಲಿ ಎಷಾಟದರೊ ಹಿರಿಯವ್ವ ಶಾಂತಲಾದ್ೇವಿಯ ಮ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯಾಗಿ ಬ್ಂದವರವಲಿವ್
ತಾವು, ಅವರಂತ್ಯೇ ನಿಮ್ಮಲೊಿ ಪಿಜಾಹಿತ ಚಿಂತನ್ ತುಂಬಿದ್” ಎಂದು ದ್ೇವಿಯನ್ುನ ಪಿಶಂಶ್ಸಿ, “ ಆಗಬ್ಹುದಲಿವ್ೇ ಮ್ಲ್ೊಿೇಜ”, ಎಂದ
ದ್ೊರ್.
“ ಆಗಲಿ ದ್ೊರ್, ಅದರ ಬ್ಗ್ೆ ವಾಸುುಶ್ಲಿಿಗಳ್ೂ ಡನ್ ನಾಳ್ಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ುೇನ್” ಎಂದು ಮ್ತ್ೊುಮೆಮ ರಾಜ ರಾಣಿಯರ ಪಾದಕ್ು
ನ್ಮಿಸಿ ಮ್ಲ್ೊಿೇಜ ಹಿಂದ್ ಸರಿದ.
************
“ ದ್ೊರ್ಯೇ ಏಕ್ೊೇ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸು್ ಸರಿಯಿಲಿವ್ಂದ್ನಿಸುತ್ರುದ್.

ದ್ೇಗುಲದ್ೊಳ್ಗ್ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚುಿ

ಚಿಂತಾಕಾಿಂತರಾದಂತ್ರದ್. ಬ್ೇರ್ಲಿರ ಮ್ುಂದ್ ನ್ುಡಿಯಬಾರದ್ಂದು ನಾನ್ು ಸುಮ್ಮನಿದ್ಾ. ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ನ್ನ್ುನ ವಂದ್ಧಸಲೊ ಒಳ್ಗ್ ಬ್ರದ್
ಹ್ೊರಗ್ೇ ಉಳಿದ್ಧರಲಿ, ಎಂದೊ ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿದವರಲಿ ನಿೇವು”, ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ನ್ುಡಿದಳ್ು ಉಮಾದ್ೇವಿ.

ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

೧. ಲ್ೇಖಕ್ಲ ಎಂ.ಕ್.ಇಂದ್ಧರಾ, ನಿದ್ೇ್ಶಕ್ಲ ಪ್ಿೇಮಾ ಕಾರಂತ, ನ್ಟಿ ಎಲ್.ವಿ.ಶಾರದ
೨. ಕಲಾವಿದ್ ಕ್. ವ್ಂಕಟ್ಲಕ್ಷಮ್ಮ. ಇವರ ನ್ೃತೂಗುರು ಜಟಿಟ ತಾಯಮ್ಮ, ಹಾಗೊ ಸಂಗಿೇತದ ಗುರುಗಳ್ು ಬಿಡಾರಂ ಕೃರ್ಣಪಿನ್ವರು ಮ್ತುು ಬಿ. ದ್ೇವ್ೇಂದಿಪಿನ್ವರು
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“ಆ

ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ನಿಗ್

ನ್ನ್ನ

ಮೊಗವನ್ುನ

ತ್ೊೇರಿಸಲು

ನಾಚಿಕ್ಯಾಗುತುದ್

ದ್ೇವಿ,

ನ್ನ್ನ

ಅಜಿನ್

ಆಸ್ಟ್ಯನ್ುನ

ಪೂರ್ೈಸಲಾಗುತ್ರುಲಿವಲಿವ್ಂಬ್ ಕ್ೊರಗು”, ಎಂದ ಬ್ಲಾಿಳ್.
ಉಮಾದ್ೇವಿ

ದ್ಧಗಿಲುಗ್ೊಂಡಳ್ು”

ಅಂತಹುದ್ೇನಾಯಿತು

ದ್ೊರ್,

ವಿಜಯನಾರಾಯಣ್ನ್

ದ್ೇವಾಲಯವನ್ುನ

ಇನ್ೊನ

ವಿಜೃಂಭಣ್ಯಿಂದ ಕಟಿಟಸುತ್ರುರುವಿರಿ, ದ್ೊೇರಸಮ್ುದಿದಲೊಿ ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ ಕ್ಲಸ ಭರದ್ಧಂದ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದ್. ಬ್ಳ್ವಾಡಿ ಅಮ್ೃತಾಪುರ,
ಅರಸಿೇಕ್ರ್, ಹಿೇಗ್ ಎಲ್ಿಲೊಿ ಮ್ಂದ್ಧರಗಳ್ ನಿಮಾ್ಣ್ವಾಗುತ್ರುದ್”. ದ್ೊರ್ ಮೌನ್ವಾಗಿದಾ.
“ ದ್ೇಗುಲಗಳ್ ನಿಮಾ್ಣ್ವಾದಂತ್ಲಾಿ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಶ್ಲಿಿಗಳಿಗ್ ಕ್ಲಸ ದ್ೊರ್ಯುತುದ್, ಪೂಜ್ಯ ಕ್ಲಸ ಬಾಿಹಮಣ್ರದಾಗುತುದ್,
ಹೊವಾಡಿಗರು ಬ್ರುತಾುರ್, ವತ್ಕರು ಬ್ರುತಾುರ್, ನ್ತ್ಕ್ಲಯರು, ಸಂಗಿೇತಗಾರರು ಸ್ಟ್ೇರುತಾುರ್. ದ್ೇಗುಲಗಳ್ಲ್ಿೇ ವಿದಾೂಲಯಗಳ್ನ್ುನ
ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರ್, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬ್ೇಕಾಗುತಾುರ್, ಹ್ೊಸದ್ೊಂದು ಗಾಿಮ್ವ್ೇ ನಿಮಾ್ಣ್ವಾಗುತುದ್. ಲ್ಕ್ಲುಗರು, ಸುಂಕದವರು, ಗಾವುಂಡರು,
ತಳ್ವಾರರು ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ಉದ್ೊೂೇಗಗಳ್ೂ ಸೃಷಿಟಯಾಗುತುದ್. ಇದ್ಲಿವೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜಿನ್ವರು ಕಂಡ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಕನ್ಸಲಿವ್ೇ.
ವಾೂಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ುಗಳ್ೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲಿಿ ಹ್ಚಾಿಗಿದ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಕವಿವಯ್ರಾದ ಸುಮ್ನ್ೊೇಬಾಣ್, ಕವಿಚಕಿವತ್ರ್ ಜನ್ನ, ರುದಿಭಟ್ಟ,
ಹರಿಹರ, ಕವಿಚಕಿವತ್ರ್, ಹಿೇಗ್ ಮ್ಹಾನ್ ವಿದಾವಂಸರ ಸಮ್ೊಹವ್ೇ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದಲಿಿ ಮಿನ್ುಗುತ್ರುವ್. ನಿಮ್ಮ ಅಜಿನ್ವರ
ಪರಂಪರ್ಯನ್ುನ ನಿೇವು ಅವರ ಆತಮಕ್ು ಸಂತ್ೊೇರ್ ತರುವಂತ್ ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ರುರುವಿರಿ, ಇನ್ೊನ ಏಕ್ ಕ್ೊರಗುವಿರಿ”
ಉಮಾದ್ೇವಿ ದ್ೊರ್ಯ ಮ್ುಖವನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತಾು, ಅವನ್ನ್ುನ ಸಮಾಧಾನ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ತ್ರನಸಿದಳ್ು.
ಎರ್ುಟ ಹ್ೊತಾುದರೊ ಹಿರಿಯ ರಾಣಿ ಮ್ತುು ದ್ೊರ್ ಬ್ರದ್ಧರುವದನ್ುನ ಕಂಡು ರಾಣಿ ಕ್ೇತಲಾದ್ೇವಿ ಮ್ತುು ರಾಣಿ ಪದಮಲಾದ್ೇವಿ,
ಇವರಿರುವಲಿಿಗ್ೇ ಬ್ಂದರು. ಅವರ್ಲಿರ ನ್ಡುವಲೊಿ ಮ್ುಚುಿಮ್ರ್ ಮಾಡದಂತ ಅನ್ೊೂೇನ್ೂತ್ ಇತುು. ಅಸೊಯ, ಅಸಮಾಧಾನ್ಗಳ್ ಅರಿವೂ
ಇರಲಿಲಿ.
ಬ್ಲಾಿಳ್ ದ್ೊರ್ಯ ಗರುಡ, ಕುವರಲಕ್ಷಷ್ಮಿ ನ್ು ಅರಸರ ಪರಿವಾರ ನಿಂತ್ರರುವಲಿಿಗ್ೇ ಸುಖ್ಾಸಿೇನ್ಗಳ್ನ್ುನ ತಂದ್ಧರಿಸಿ ಅವರಿಗ್
ಕುಳಿತುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಅನ್ುಕೊಲ ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟನ್ು, ಅವನ್ ಸತ್ರ ಸುಗೆಲದ್ೇವಿ ಎಲಿರಿಗೊ ಹಿತವಾದ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ ವೂವಸ್ಟ್ಾ ಮಾಡಿದಳ್ು.
ಮಾತು ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿದ ಬ್ಲಾಿಳ್ರಾಯ,“ ಅಬ್ು, ಅದ್ರ್ುಟ ಹ್ೇಳಿದ್ ದ್ೇವಿ, ನಿೇನ್ು ಹ್ೇಳಿದ ನ್ುಡಿಯಲಿವೂ ನಿಜವ್ೇ, ಆದರ್ ಅದಾೂವುದೊ ನ್ನ್ನ
ಕ್ೊರಗಲಿ. ಬಿಟಿಟದ್ೇವ ದ್ೊರ್ಗಳಿಗ್ ಅಖಂಡ ಕನಾ್ಟ್ ರಾಜೂವನ್ುನ ಸ್ಟಾಾಪಿಸಬ್ೇಕ್ನ್ುನವ ಮ್ಹದಾಸ್ಟ್ಯಿತುು. ತಾವು ಸವತಂತಿ ರಾಜೂ ಸ್ಟಾಾಪಿಸಿ,
ಸ್ಟಾಮಾಿಟ್ರಾಗಿ ಯಾಗಾದ್ಧಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ಧಲಿವ್ಂಬ್ುದೊ, ಅವರು ಜ್ೈನ್ ಧಮ್್ವನ್ುನ ತೂಜ್ಜಸಿ, ವ್ೈರ್ಣವ ಸಂಪಿದಾಯವನ್ುನ
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಉದ್ಾೇಶವಾಗಿತುು. ಆದರ್ ದುರದೃರ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ ಕಾಲದಲಿಿ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ರಾಜೂ ಸವತಂತಿ ರಾಜೂವಾಗಲ್ೇ ಇಲಿ. ಅವರಂರ್
ಧಿೇರ ಪುರುರ್ನಿಗ್ ತಕು ಮ್ಗನಾಗದ್ ನ್ನ್ನ ಅಪಾಿಜ್ಜ ಅವರು ಗಳಿಸಿದಾ ರಾಜೂ ಕ್ೊೇಶಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ತಮ್ಮ ಸುಖಲ್ೊೇಲುಪತ್ಯಿಂದ ಕಳ್ದು,
ನ್ಮ್ಮರಾಜೂವನ್ುನ ಹಿನ್ನಡ್ಸಿದರು” ಬ್ಲಾಿಳ್ ನ್ೊೇವಿನಿಂದ ನ್ುಡಿದ.
“ಆದರ್ೇನ್ು ದ್ೊರ್, ಸಿಂಹಾಸನ್ವ್ೇರಿದ ಕೊಡಲ್ೇ ಅದ್ಷ್ಟೇ ತ್ೊಂದರ್ಗಳ್ದುರಾದರೊ ಎಲಿವನ್ೊನ ನಿವಾರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರಿ. ಚ್ೊೇಳ್,
ಕಲಚೊರಿ, ಯಾದವ, ಎಲಿರ್ೊಡನ್ ಹ್ೊೇರಾಡಿ, ಉಚಿಂಗಿ, ಲ್ೊಕ್ಲುಗುಂಡಿ, ಬ್ನ್ವಾಸಿ, ಅಣಿಣಗ್ೇರಿ, ಗದಗ, ಗುತುವಳ್ಲು, ಹಾನ್ಂಗಲ್, ಗುತ್ರು
ಮ್ುಂತಾದ ಅನ್ೇಕ ಊರುಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂಕ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕನಾ್ಟ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಟ್ನ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಜಿನ್ವರು
ಬ್ಯಸಿದುದು ಅದನ್ನ ತಾನ್ೇ”.
“ಆದರ್

ಹ್ೊೇರಾಟ್ಗಳ್ು ಮ್ುಗಿಯುವಂತ್ಯೇ ಇಲಿವಲಿ ದ್ೇವಿ. ಎಲಿವೂ ಮ್ುಗಿಯಿತು ಎನ್ುನವರ್ಟರಲಿಿಯೇ

ಕಡ್ಯಿಂದ ವಿಪತುುಗಳ್ು ಎದುರಾಗುವಂತ್ರದ್. ವ್ೇಲಾಪುರಿ, ಮ್ತುು ರಾಜಧಾನಿಗಳ್ರಡನ್ೊನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು,

ಗ ಮ್ತ್ೊುಂದ್ರಡು

ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ ಕಾಯ್,

ರಾಜಾೂಡಳಿತ, ಪಿಗತ್ರಯಲಿಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಯೇಜನ್ಗಳ್ು ಇವ್ಲಿಕೊು ನಾನ್ು ಮ್ಹತವ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕು. ಆದರ್ ಅದಾೂವುದೊ ಸ್ಟಾಧೂವಾಗುತುಲ್ೇ
ಇಲಿ. ನ್ನ್ನಜ್ಜೇವನ್ವೂ ಬ್ರಿಯ ರಣ್ರಂಗದಲಿಿಯೇ ಕಳ್ದು ಹ್ೊೇಗುತ್ರುದ್. ನಾನ್ೇನ್ೊ ಇನ್ೊನ ಯುವಕನ್ಲಿ, ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಟಾಟಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು.
ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದ್ಧರುವ ಸುದ್ಧಾಯ ಪಿಕಾರ ನಾನ್ು ಕೊಡಲ್ೇ ನ್ೊಣ್ಂಬ್ವಾಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅಲಿಿನ್ ಪರಿಸಿಾತ್ರಯನ್ುನ ಹತ್ೊೇಟಿಗ್ ತರಬ್ೇಕು, ನ್ಂತರ
ಎರಂಬ್ರ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಬ್ಹುದು. ಹಾನ್ುಂಗಲಿಿನ್ಲೊಿ ಇನ್ೊನ ತ್ೊಂದರ್ಯಿದ್ಯಂದು ಸುದ್ಧಾ. ಅಲಿಿನ್ ಕದಂಬ್ ಕಾಮ್ದ್ೇವನ್ನ್ೊನ ಹತ್ೊೇಟಿಗ್
ತರಬ್ೇಕು. ಇದ್ಧೇಗ ತಾನ್ೇ ನಾನ್ು ಲ್ೊಕ್ಲುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಂದ್ಧರುಗಿದ್ಾೇನ್, ಮ್ತ್ು ಇಲಿಿನ್ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗುವುದು ಸರಿಬ್ರುತ್ರುಲಿ”.
ಇರ್ುಟ ಹ್ೇಳಿ ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ದ್ೊರ್ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಕುಳಿತನ್ು.
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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“ನ್ಮ್ಮ ಪಾಲಿನ್ ದ್ೇವರಿಗ್ ಅಳಿಲು ಸ್ಟ್ೇವ್ಯನಾನದರೊ ಸಲಿಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ಯಲಿವ್ೇ ದ್ೊರ್” ಕ್ಲ ನಿಮಿರ್ಗಳ್ ಮೌನ್ದ ನ್ಂತರ
ಮಾತನಾಡಿದಾಕ್ ರಾಣಿ ಕ್ೇತಲದ್ೇವಿ. ದ್ೊರ್ಗ್ ರಾಣಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುರುವುದ್ೇನ್ಂದು ಅರಿವಾಗದ್ ಗ್ೊಂದಲವಾಯಿತು. “ಹೌದು ದ್ೊರ್,
ಅನ್ುಭವಿಗಳ್ೂ, ಧಿೇರ್ಯೊ ಅದ ಅಕು ಉಮಾದ್ೇವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಗ್ದಶ್ನ್ದಲಿಿ ರಾಜಕಾರಣ್ವ ಅರಿತ್ರರುವ ನಾನ್ು, ನ್ಮ್ಮ ಬ್ನ್ನಲುಬಾಗಿ
ತಂಗಿ ಪದಮಲ್ ಇರುವಾಗ ನಿೇವ್ೇಕ್ ಚಿಂತ್ರಸುತ್ರುೇರಿ. ಅಲಿದ್ ಹಿರಿಯರ್ೇ ಇರುವ ಪಂಚ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ ಪರಿರ್ತ್ರುರುವಾಗ ನಿೇವು ನಿಶ್ವಂತರಾಗಿ
ಹ್ೊೇಗಿಬ್ನಿನ”.
ಪದುಮ್ಲದ್ೇವಿ

ಗ ದನಿಗೊಡಿಸಿದಳ್ು” ಕುವರ ನ್ರಸಿಂಹನ್ೊ

ಗ ಬ್ಳ್ದು ನಿಂತ್ರದಾಾನ್, ಸಕಲ ವಿದಾೂಪಾರಂಗತನ್ೊ ಆಗಿದಾಾನ್.

ಅವನಿಗ್ ಅಪಾಿಜ್ಜಯವರ್ೊಡನ್ ರಣ್ರಂಗಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅನ್ುಭವ ಪಡ್ಯಬ್ೇಕ್ಂಬ್ ಬ್ಯಕ್. ತನ್ನ ಶೌಯ್ ಸ್ಟಾಹಸಗಳಿಂದ, ತಂದ್,
ಮ್ುತಾುತನ್ ಹ್ಸರಿಗ್ ಕ್ಲೇತ್ರ್ ತರಬ್ೇಕ್ಂಬ್ ಮ್ಹದಾಸ್ಟ್. ನ್ನ್ನ ಬ್ನ್ುನಹತ್ರು ಪಿೇಡಿಸುತ್ರುರುತಾುನ್. ನಿಮ್ಗ್ೇನ್ೊ ಅವನ್ು ಹ್ೊರ್ಯಾಗಲಾರ. ನಿಮ್ಗಿೇ
ಮಾತನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದು ಅವನ್ ಒತಾುಯ. ಅವನ್ನ್ುನ ಕರ್ದ್ೊಯಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಸವೂ ಹಗುರವಾಗಬ್ಹುದು ಪಿಭು”
“ಆಯಿತಲಿ ಪಿಭು, ಇಲಿಿನ್ ಸಕಲ ಉಸುುವಾರಿಯನ್ೊನ ನ್ಮ್ಗ್ ಬಿಡಿ. ಸುತುಲಿನ್ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುನ ನಾನ್ು ಹ್ೊರುತ್ುೇನ್,
ಜ್ೊತ್ಗ್ ಡಣಾಣಯಕರೊ ಇರುತಾುರ್. ಇನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ದಂಡಯಾತ್ಿಯ ಸಿದಿತ್ಯಂದ್ೇ ಬಾಕ್ಲ, ನ್ಡ್ಯಿರಿ ಇನ್ುನ”, ಎನ್ುನತಾು ತ್ರೇಮಾ್ನ್ದ
ಮಾತನಾನಡಿದಳ್ು ಪಟ್ಟಮ್ಹಿಷಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ.
ಮಾರನ್ಯ ದ್ಧನ್ ಮ್ಂತ್ರಿ ಪರಿರ್ತುು ಮ್ತುು ಡಣಾಣಯಕರುಗಳ್ೂ ಡನ್ ಸಮಾಲ್ೊೇಚನ್ಯ ನ್ಂತರ ರಾಜನ್ು ಮ್ತ್ೊುಮೆಮ ವಿಜಯ
ಯಾತ್ಿಗ್ ಹ್ೊರಟ್. ದ್ೊೇರಸಮ್ುದಿದ ಶಾಂತಲ್ೇಶವರ, ಹ್ೊಯ್ಳ್ೇಶವರ, ದ್ೇಗುಲಗಳ್ಲಿಿ, ಆದ್ಧನಾರ್, ಶಾಂತ್ರನಾರ್ ಮ್ತುು ಪಾಶವ್ನಾರ್
ಬ್ಸದ್ಧಗಳ್ಲಿಿ ವಿಶ್ೇರ್ ಪೂಜ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಲಿಿಸಲಾಯಿತು.
ಇಮ್ಮಡಿ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ ಸತ್ರಯರಾದ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ, ಕ್ೇತಲದ್ೇವಿ, ಪದುಮ್ಲದ್ೇವಿ, ಬ್ಮ್ಮಲಾದ್ೇವಿ, ತುಳ್ುವಲದ್ೇವಿ,
ಚ್ೊೇಳ್ಮ್ಹಾದ್ೇವಿ, ಅಭಿನ್ವ ಕ್ೇತಲದ್ೇವಿ, ಎಲಿರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿ ರಾಜನಿಗ್ ಆರತ್ರಯತ್ರು ಬಿೇಳ್ೂ ುಟ್ಟರು.
*************
ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು ವಿಶಾಿಂತ್ರರಹಿತನಾಗಿ ನಾಲುು ವರ್್ಗಳ್ ಕಾಲ ಹಾನ್ುಂಗಲ್, ವಿಜಯಸಮ್ುದಿ ಮ್ುಂತಾದ್ಡ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸತತವಾಗಿ
ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂವನ್ುನ ಭದಿಪಡಿಸುತಾು, ಬ್ಂಡಾಯವ್ೇಳ್ುತ್ರುದಾ ಮಾಂಡಲಿೇಕರ ಸದಾಡಗಿಸುತಾು, ಡಣಾಣಯಕರುಗಳ್ೂ ಡನ್ ತನ್ನ
ವಿಜಯಯಾತ್ಿಯನ್ುನ ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿರಲು, ಇತು ಕ್ೇತಲಾದ್ೇವಿಯು ಮ್ಂತ್ರಿಪರಿರ್ತ್ರುನ್ ಸಹಯೇಗದ್ೊಂದ್ಧಗ್ ದಾವರಸಮ್ುದಿದ ಆಡಳಿತ
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾರಂಬಿಸಿದಳ್ು.
ಹಿರಿಯರಾಣಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ ರಾಜಧಾನಿ, ವ್ೇಲಾಪುರಿ, ಭಂಡಾರ ವಾಡ, ದ್ೇವಳ್ೆ ನಾಡು ಮ್ತುು ಸುತುಲಿನ್ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ ರಕ್ಷಣ್ಯ
ಭಾರವನ್ುನ ಹ್ೊತುಳ್ು. ತನ್ನ ತವರೊರಾದ ಭಂಡಾರವಾಡವನ್ುನ ಉಪರಾಜಧಾನಿಯನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲಿಿ ಕ್ರ್ಯಂದರ ನಿಮಿ್ಸಿದಳ್ು.
ರಾಜ ಹ್ೊರಗಿರುವ ಸುಸಮ್ಯಕಾುಗಿ ಹಲವಾರು ಪುಂಡ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರು ಕಾಯುತುಲೊ ಇದಾರು. ಅವರಲಿಿ ಬ್ಳ್ಗುವತ್ರುಯ

ಸಿಂಧ

ಶವರನ್ಂತೊ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪಟ್ಳ್ ನಿೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದಾ.
ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು ಕುವರ ನ್ರಸಿಂಹನ್ನ್ುನ ತನ್ೊನಡನ್ ವಿಜಯ ಯಾತ್ಿಗ್ ಕರ್ದ್ೊಯೂದ್, ರಾಜಾೂಢಳಿತದ ಅನ್ುಭವವು ಬ್ರಲ್ಂದು ಅವನ್ನ್ುನ
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಿೇ ಉಳಿಸಿದಾ
“ಯವರಾಜರ್, ಬ್ಳ್ಗುವತ್ರುಯಲಿಿ ಸಿಂಧ

ಶವರನ್ ಉಪಟ್ಳ್ ಹ್ಚಾಿಗಿದ್ಯಂತ್, ಹ್ೊಯ್ಳ್ರ ಆಳಿವಕ್ಯನ್ುನ ಬ್ದ್ಧಗ್ೊತ್ರು ಸ್ಟ್ೇವುಣ್ರ

ಪರವಾಗಿ ಸಂಚು ನ್ಡ್ಸುತ್ರುರುವನ್ಂತ್”, ಧೊತನ್ೊಬ್ು ರಾಜೂದ ಉತುರದ ಕಡ್ಯಿಂದ ಬ್ಂದು ಯುವರಾಜನಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿದ. ತಂದ್ಯಂತ್ಯೇ
ನ್ರಸಿಂಹನ್ೊ ಮ್ಹತಾವಕಾಂ್, ಮ್ತುು ವಿೇರನಾಗಿದಾ, ಆಗವನಿಗಿನ್ೊನ ಹದ್ಧಮ್ೊರು-ಹದ್ಧನಾಲುು ವರ್್ಗಳ್ಷ್ಟ.
“ ಮ್ಹಾರಾಜರು ಇಲಿವ್ಂದು ಅವರಿಗ್ ಸ್ಟ್ೊಕಾುಗಿರಬ್ಹುದು, ಹ್ೊಯ್ಳ್ ರಾಜೂದಲಿಿ ಪಿತ್ರಯಬ್ುನ್ೊ ಅಪಿತ್ರಮ್ ವಿೇರ, ರಣ್ಶ ರ
ಎಂದು ತ್ರಳಿದಂತ್ರಲಿ” ಎಂದು ಉಮಾದ್ೇವಿ ನ್ುಡಿದಳ್ು.
“ಹೌದು ದ್ೊಡಡವ್ವ, ಇಂತಹ ಕ್ಷುಲಿಕ ಪುಂಡರನ್ುನ ಸದ್ಬ್ಡಿಯಲು ಮ್ಹಾರಾಜರ್ೇ ಇರಬ್ೇಕ್ಂದ್ೇನಿಲಿ, ನಾನ್ು ಹ್ೊೇಗಿ ಹತ್ರುಕ್ಲು ಬ್ರಲ್ೇ,
ಅಪಿಣ್ ಕ್ೊಡಿ.” ಎಂದು ನ್ರಸಿಂಹ ನ್ುಡಿದ.
“ಬ್ೇಡ ಕುಮಾರ, ನಿೇನಿನ್ೊನ ಯುದಿರಂಗದಲಿಿ ಪಳ್ಗಬ್ೇಕು, ನಿೇನ್ು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಿೇ ಇದುಾ ಆಡಳಿತ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊೇ, ಅದ್ೇ ನಿಮ್ಮ
ಅಪಾಿಜ್ಜಯವರ ಉದ್ಾೇಶ ಕೊಡ. ನಾನ್ು ಬ್ಳ್ಗುವತ್ರುಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ, ಅವನ್ ಸ್ಟ್ೊಲಿಡಗಿಸಿ ಬ್ರುತ್ುೇನ್”
ಉಮಾದ್ೇವಿಯ ಮಾತ್ೇ ಸರಿಯಂದು ಪಂಚಪಿಧಾನ್ರೊ ಮ್ತುು ಇತರ ರಾಣಿಯರೊ ಒಪಿಿಕ್ೊಂಡರು.
ಮ್ುಂದ್ಧನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಉಮಾದ್ೇವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮ್ತುು ವ್ೇಲಾಪುರಿಯ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ಂದು, ಗರುಡ ಪಡ್ಯಂದನ್ುನಳಿಸಿ ತಾನ್ು, ಬ್ಳ್ಗುವತ್ರುಯಡ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ೂ
ನ್ಡ್ಸಿದಳ್ು. ದಾರಿಯುದಾಕೊು ಜನ್ರ ಆದರದ ಸತಾುರ ಹಾಗೊ ದ್ೊರ್ತ ಬ್ಂಬ್ಲಗಳಿಂದ ಮ್ೊಕವಿಸಿಮತಳಾಗಿ, ಮ್ತುರ್ುಟ ಆತಮ
ವಿಶಾವಸದ್ೊಂದ್ಧಗ್ ಬ್ಳ್ಗುವತ್ರುಯ ಹ್ೊರಗ್ ಬಿೇಡು ಬಿಟ್ಟಳ್ು.
ರಿೇತ್ರಯ ಮ್ುತ್ರುಗ್ಯನ್ುನ

ಶವರನ್ು ಎದುರು ನ್ೊೇಡಿರಲಿಲಿ. ಆದರೊ ಹ್ಣ್ುಣ ತಾನ್ೇ ಎಂಬ್ ಉದಾಸಿೇನ್ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ

ಅವನ್ಲಿಿತುು. ಆದರ್ ಆದ ಕದನ್ದಲಿಿ ಉಮಾದ್ೇವಿಯ ಭಿೇಕರ ರೊಪ ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದ. ತನ್ಗ್ ಸಹಾಯ ದ್ೊರ್ತ್ರೇತ್ಂದು ತನ್ನ
ಆಶಿಯಧಾತರಾದ ಹಾನ್ುಂಗಲಿಿನ್ ಪಿಭುಗಳ್ಲಿಿಗ್ ಪರಾರಿಯಾದ.
ಆದರ್ ಮ್ತ್ು ಕ್ಲವ್ೇ ದ್ಧನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅವನ್ು ಮ್ತ್ು ತಲ್ಯತ್ರು ಉಪಟ್ಳ್ ನಿೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಮ್ತೊು ಹ್ಚಿಿನ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ೂದ್ೊಡನ್ ಅವನ್ನ್ುನ
ಮ್ುತ್ರು ಅವನ್ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಿದಳ್ು. ಅವನ್ ಹ್ಡ್ ಮ್ುರಿ ಕಟಿಟ ಮ್ತ್ು ನಿನ್ನ ಬ್ಗ್ೆ ಮಾತ್ೇನಾದರೊ ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದಲಿಿ ಕ್ೇಳಿಬ್ಂದರ್ ಸ್ಟಾವ್ೇ
ನಿನ್ನ ಗತ್ರ ಎಂದಳ್ು. ಅವನ್ ಅಪಾರ ಸಂಪತುನ್ುನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಅವನ್ು ಮ್ತ್ು ತಲ್ಯತುಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿದಂತ ಸಿಾತ್ರಯನ್ುನಂಟ್ು
ಮಾಡಿದಳ್ು
ಬ್ದುಕುಳಿದದ್ಾೇ ಹ್ಚ್ಿನ್ುನತು, ಹ್ೊಯ್ಳ್ರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಬ್ಗ್ೆ ವಿರ್ ಕಾರುತು,

ಶವರ ತಲ್ತಪಿಿಸಿಕ್ೊಂಡ.

ಯಶಸಿವಯಾದ ಸಂತ್ೊೇರ್ದಲಿಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ ರಾಜಧಾನಿಗ್ ಹಿಂದ್ಧರುಗಿದಳ್ು. ಮಾಗ್ಮ್ಧೂದ್ಧ ತನ್ನ ಬ್ಹುದ್ಧನ್ದ ಬ್ಯಕ್ಯಂತ್
ಬ್ಳಿಳಗಾಮೆಗ್ ಭ್ೇಟಿಯಿತುಳ್ು.
ಬ್ಳಿಳಗಾಮೆ ಶ್ೈವ, ವ್ೈರ್ಣವ, ಜ್ೈನ್ ಧಮ್್ಗಳ್ ಪಿಮ್ುಖ ಕ್ೇಂದಿ, ಶಾತವಾಹನ್, ಕದಂಬ್, ಚಾಲುಕೂ ಹಿೇಗ್ ಎಲಿ ರಾಜವಂಶಗಳ್ೂ
ಅದನ್ೊನಂದು ಶ್ಲಿಕಲ್, ಧಾಮಿ್ಕ, ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ನ್ಲ್ವಿೇಡನಾನಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾವು. ಕವಿಗಳ್ು, ಶರಣ್ರು, ವಿದವಜಿನ್ರು, ಶ್ಲಿಿಗಳ್ು, ಕಲಾವಿದರು,
ಹಿೇಗ್ ಎಲಾಿರಿೇತ್ರಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆರ್ಯುತ್ರುದಾ ಸಾಳ್. ಭರತಖಂಡದ ಎಲ್ಿಡ್ಯೊ ಬೌದಿಧಮ್್ ್ೇಣಿಸುತಾು ಬ್ಂದ್ಧದಾರೊ, ಬ್ಳಿಳಗಾಮೆಯು
ಬೌದಿರಿಗೊ ಪವಿತಿ ಕ್ಷ್ೇತಿವಾಗುಳಿದ್ಧತುು.
ಉಮಾದ್ೇವಿಯು ಕ್ೇದಾರ್ೇಶವರ, ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ್ೇಶವರ ದ್ೇವಾಲಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, ಜ್ೈನ್ ಬ್ಸದ್ಧಗಳ್ು, ಬೌದಾಿಲಯಗಳಿಗೊ,
ವಿದಾೂಸಂಸ್ಟ್ಾಗಳ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಅಪಾರವಾಗಿ ಧನ್ವನ್ುನ ಕಾಣಿಕ್ಯಿತುು, ಪಿಜ್ಗಳ್ ಅನ್ುಗಿಹಕ್ು ಪಾತಿಳಾದಳ್ು.
ಹ್ೊಯ್ಳ್ ವಂಶದ ಹ್ಮೆಮಯ ಅರಸಿ ಶಾಂತಲಾ ದ್ೇವಿಯ ತವರು ಎಂಬ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಮಾದ್ೇವಿಗ್. ತಾನ್ೊ ಆಕ್ಯಂತ್ಯೇ
ಸಂಗಿೇತ ನ್ೃತೂವಾದೂಗಳ್ ಪಿವಿೇಣ್ ಎಂಬ್ುದ್ೊಂದು ಹ್ಮೆಮ. ಆಕ್ ನ್ತ್ರ್ಸಿರಬ್ಹುದಾದ ನ್ವರಂಗಗಳ್ು, ಓಡಾಡಿರಬ್ಹುದಾದ ತಾಣ್ಗಳ್
ಸಂದಶ್್ಸಿ ಮ್ುದಗ್ೊಂಡಳ್ು.
ರಾಜಧಾನಿಗ್ ಹಿಂದುರಿಗಿದ ಉಮಾದ್ೇವಿಗ್ ಅಭೊತಪೂವ್ ಸ್ಟಾವಗತ ದ್ೊರ್ಯಿತು. ತನ್ನ ರಾಣಿಯರ ಬ್ಗ್ೆ ತಾನ್ು ಇರಿಸಿದಾ ವಿಶಾವಸ,
ನ್ಂಬಿಕ್ ಸುಳಾಳಗದ್, ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು ಹ್ೊಯ್ಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂದ ಉನ್ನತ್ರಗ್ ಕಾರಣ್ರಾದ ರಾಣಿಯರನ್ುನ ತನ್ನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜೂ ಲ್ಷ್ಮಿ ಯರ್ಂದ್ೇ ತ್ರಳಿದ.
ಖ್ಾೂತ ಕಾವೂ ’ಜಗನಾನರ್ವಿಜಯ’ ರಚಿಸಿದ ಆಸ್ಟಾಾನ್ ಕವಿ, ರುದಿಭಟ್ಟ ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ನ್ುನ “ಉಮಾಕಾಮಿನಿೇ ಜ್ಜೇವಿತ್ೇಶವರ” ಎಂದು
ಸಂಭ್ೊೇದ್ಧಸಿದಾಾನ್. 
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಕಾಯಂಡಲ್ ಜ ತ ಆಟ ಪಾಠ

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿಾ:


ವ್ೈಟ್ ವಿನ್ಗರ್



ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಸ್ಟ್ೊೇಡ



ಒಂದು ಹೊಜ್ಜಯಂತಹ ಪಾತ್ಿ



ಬ್ಂಕ್ಲ ಪಟ್ಟಣ್



ಕಾೂಂಡಲ್ ಗಳ್ು

ವಿಧಾನ:


ನಾಲ್ುೈದು ಕಾೂಂಡಲ್ ಗಳ್ನ್ೊನ ಒಂದು ಅಡಿ ಅಂತರದಲಿಿ ಹಚಿಿಡಿ



ಹೊಜ್ಜಯಲಿಿ ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಸ್ಟ್ೊೇಡಾ ಹಾಕ್ಲ ವಿನ್ಗರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ



ನ್ೊರ್ ನ್ೊರ್ಯಾಗಿ ದಾಿವಣ್ವು ಉಕುುತಾು ಬ್ರುತುದ್



ನ್ೊರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೆೇಲ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ, ನಿೇರು ಚ್ಲಿದಂತ್ ಹೊಜ್ಜಯನ್ುನ ಹತ್ರುರುವ ಕಾೂಂಡಲ್ ಜಾವಲ್ಯ ಬ್ಳಿ ಬ್ಗಿೆಸಿ



ಕಾೂಂಡಲ್ ನ್ ಜಾವಲ್ ಆರಿ ಹ್ೊೇಗುತುದ್

ಏನಾಗ್ುತತದ
ಬ್ಂಕ್ಲಯು ಉರಿಯಲು ಆಕ್ಲ್ಜನ್ ಬ್ೇಕು. ಆಕ್ಲ್ಜನ್ ಇಲಿದ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಂಕ್ಲಯನ್ುನ ಆರಿಸಬ್ಹುದು.
ವಿನ್ಗರ್ ಎನ್ುನವುದು ದುಬ್್ಲ ಅಮ್ಿವಾಗಿದುಾ (ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್), ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಸ್ಟ್ೊೇಡ ಒಂದು ಬ್ೇಸ್ ಆಗಿರುತುದ್ (ಸ್ಟ್ೊೇಡಿಯಂ ಬ್ೈ
ಕಾಬ್ೊೇ್ನ್ೇಟ್). ಇವ್ರಡರ ಮಿಶಿಣ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಕಾಬ್ೊೇ್ನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತಿತ್ರುಯಾಗುತುದ್. ಕಾಬ್ೊೇ್ನಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಅಸಿಾರವಾಗಿದುಾ, ನಿೇರು ಮ್ತುು ಕಾಬ್್ನ್ ಡ್ೈ ಆಕ್್ೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ತವಾಗುತುದ್. ಆ ನ್ೊರ್ ನ್ೊರ್ಯಾಗಿ ಉಕುುವುದು
ಕಾಬ್್ನ್ ಡ್ೈ ಆಕ್್ೈಡ್ ಉತಿತ್ರುಯಿಂದಲ್ೇ. ಹೊಜ್ಜಯನ್ುನ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಕಾೂಂಡಲ್ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಗಿೆಸಿದಾಗ, ಕಾಬ್್ನ್ ಡ್ೈ ಆಕ್್ೈಡ್,
ಜಾವಲ್ಗ್ ಆಕ್ಲ್ಜನ್ ಇಲಿದ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ುನ ಆರಿಸುತುದ್ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು
Sunday, 22nd March 2015, 3PM
Event Cinemas, Liverpool, Sydney

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕಾಮವಿದಿರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

15 March 2015Blacktown Showground Precinct
Richmond Road, Blacktown, NSW

Booking only by SMS – Contact
Narayana - 0423634979

More Info: http://holimela.com.au/

Nagabhushan - 0433763911
or email – sugamakannada@yahoo.com.au

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣ್ಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷ್ಮ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದಾ ಅನಂತ್ಮ ತಾ
ಸೊಚನ್:

ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವೂಕ್ಲುಗಳ್ು
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ.

ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದ್ಧಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುುಗಳ್ು ಸಿರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದ್ಧದಾರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾ್ಲದ್ಧಂದ ಪಡ್ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊು ಅದರದರ ಕತೃ್ಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ.

ಪುಟ - 25

