
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು 
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ  ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  
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ಭಾಷ ಯ ಪ್ರಿಢತ ಯನುನ ಜಗತ್ರಿಗ  ಪರಿಚಯಿಸಲು, ಆ ಭಾಷ ಯಲಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತ್ರಗಳೆಂದ 
ಸಾಧ್ಯ. ಕನನಡದ ಕವಿರಾಜಮಾಗ್ದಲಿ ಸಿಗುವ ಭಾಷಾ ಬಳ್ಕ ಯ ಚರಕಟ್ಟಟನ ಮಾಗ್ಸೊಚಿಗಳ್ು 
ಇದಕ ೆ ಒೆಂದು ಉತ್ಿಮ ಉದಾಹರಣ .  

ಸದಾ ಚಲನ ಯುಳ್ಳದುು ಎೆಂದು ಅರ ಥ್ಸಲು, ಭಾಷ ಯನುನ ನದಿಗ  ಹ ೊೇಲಸುತಾಿರ . 
ಹ ೇಗ  ನದಿಯು ನೆಂತ್ ನೇರಲವಿೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಭಾಷ ಯೊ ಸದಾ ಹರಿಯುತ್ರಿರಬ ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ಿ ಅದ ೊೆಂದು ಜೇವೆಂತ್ ನದಿ. ಈ 
ಭಾಷಾ ನದಿಯನುನ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿಡಬ ೇಕಾದರ , ಭಾಷ ಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರ ಜ ೊತ್ಗ  ಭಾಷ ಗ  ನಮ್ಮೆಂದ ಕ ೊಡುಗ ಯೊ 
ನೇಡಬ ೇಕು. ಹ ೊಸ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚನ ಯು ಆ ಕ ೊಡುಗ ಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಂದಿನ ಅನ ೇಕ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ ನೇ ಇನೊನ ಜೇರ್ಣ್ಸಿಕ ೊೆಂಡಿಲಿ, 
ಈಗ ೇಕ  ಹ ೊಸ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಮಾತ್ು, ಎೆಂಬ ಪಿಶ್ ನ ಉದಭವಿಸಬಹುದು. ಒಮೆಮ ಯೇಚಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ. ಕಾಲವು ಅದರ ಕ ಲಸವನುನ 
ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ಿದ . ಅರಾ್ತ್, ಅದು ಯಾರಿಗೊ ಕಾಯುವುದಿಲಿ. ಆಯಾ ಕಾಲದಲಿ ನಡ ಯುವ ವಿದಯಮಾನಗಳ್ನುನ 
ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿ ಸ ೇರಿಸದಿದುರ , ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಗ ಗ , ಆ ಕಾಲಮಾನದ ಒೆಂದು ದೃಶ್ಯವ ೇ ಅರ್್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲಿ. ನಾವು ಎಷ ಟೇ 
ಇತ್ರಹಾಸ, ಇತಾಯದಿಗಳ್ನುನ ಓದಿಕ ೊೆಂಡಿದುರೊ ಬರದ ಚಿತ್ಿಣವು, ತ್. ರಾ. ಸು ಅವರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ನುನ ಓದಿದಾಗ ಚಿತ್ಿದುಗ್ದ ಆ 
ಕಾಲದ ಚಿತ್ಿಣವು ನಮಮ ಕಣಣ ಮುೆಂದ  ಬೆಂದು ಬಿಡುತ್ಿದ . ಭಾಷ ಯ ಸ ೊಗಡನುನ ಬಳ್ಸಿ, ಅ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಅೆಂದಿನ ಜನಜೇವನವನುನ 
ದೃಶ್ಯಕಟ್ಟಟ ರಚಿಸದ ೇ ಹ ೊೇಗಿದುರ , ಚಿತ್ಿದುಗ್ದ ಇತ್ರಹಾಸವನುನ ಕ ೇವಲ ಪ್ಾಠ ಪಿವಚನಗಳ್ ಮೊಲಕ ತ್ರಳದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಾದ 
ಅನವಾಯ್ತ  ಇರುತ್ರಿತ್ುಿ.  

ಇದು, ಎಲಿರೊ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಲು ಶ್ುರುಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎನುನವ ಆಗಿಹವಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನಮಮ ಇಷಾಟನುಸಾರ, ನಮಗ  
ಯಾವುದರಲಿ ಆಸಕ್ಲಿ ಇದ ಯೇ ಆ ಪಿಕಾರಗಳ್ಲಿ ನಮಮ ಕಾಲಮಾನದ ಚಿತ್ಿಣವನುನ ಸ ೇರಿಸಿ. ನೇವು ಬರ ಯುವ ಕರ ಯಿರಬಹುದು, 
ಕವಿತ ಯಿರಬಹುದು, ಹಾಸಯ ಚಟಾಕ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲಿ ನಮಮ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿ ನಡ ಯುವುದನುನ ಬಣಣನ  ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗ  ಗ ೊತ್ುಿ, 
ನೇವು ಬರ ದ ಕೃತ್ರಯು ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಗ ಗ , ಈ ಕಾಲದ ಚಿತ್ಿಣವನುನ ಮಾಡಿಕ ೊಡುವ ದಿೇಪವಾಗಬಹುದು.  

ಹ ೇಗ  ಹ ೊಸ ಚಿಗುರು ಮತ್ುಿ ಹಳ ಬ ೇರು ಒೆಂದು ಮರಕ ೆ ಅವಶ್ಯವೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಭಾಷ ಗೊ ಕೊಡ ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಚಿಗುರಿನ 
ಅಗತ್ಯವಿದ . ಕನನಡದ ಬ ೇರುಗಳ್ು ಸಾಕಷ್ುಟ ಆಳ್ಕ್ಲೆಳದಿವ , ಆ ಗಟ್ಟಟ ಬ ೇರುಗಳ್ ಮೊಲಕ ಕನನಡದ ಸತ್ವವನುನ ಹೇರಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊಸ 
ಹ ೊಸ ಚಿಗುರುಗಳ್ು ಮೊಡುತ್ಿಲ ೇ ಇರಬ ೇಕು. ಆಗಷ ಟೇ ಕನನಡದ ನತ್ಯ ವಸೆಂತ ೊೇತ್ಸವವು.  

ನಮಮ ಮನದಲಿ ಕನನಡದ ಹ ೊಸ ಚಿಗುರುಗಳ್ು ಮೊಡಲ ಎೆಂಬ ಹಾರ ಥಕ ಗಳ ೊಡನ  ಯುಗಾದಿಯ ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳ್ು, 
ಕನನಡಬನವನುನ ನತ್ಯಹರಿದವಣ್ಮಯವಾಗಿಸುವತ್ಿ ನಮಮ ಪಿಯತ್ನವಿರಲ.  
 

ಮಾರ್ಚ್ ಶ್ರೀ ದುಮು್ಖಿ/ಹ ೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಫಾಲುಗಣ/ಚ ೈತ್ರ ಮಾಸ  
04 ಶ್ - ರಾಷ್ತ್ರೇಯ ಭದಿತಾ ದಿನ  
08 ಬು - ಮಹಳಾ ದಿನ/ಅಮಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶಿ  
12 ಭಾ - ಹ ೊೇಳ ಹುರ್ಣಣಮೆ  
16 ಗು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥ್  
24 ಶ್ು - ಪ್ಾಪ ಮೊೇಚಿನ ಏಕಾದಶಿ  
27/28 - ಅಮಾವಾಸ ಯ  
29 ಬು - ಚಾೆಂದಿಮಾನ ಯುಗಾದಿ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು 

ಎಪಿರಲ್ ಶ್ರೀ ಹ ೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,  

ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಚ ೈತ್ರ/ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ  
05 ಬು - ಶಿಿೇ ರಾಮ ನವಮ್  
09 ಭಾ - ಮಹಾವಿೇರ ಜಯೆಂತ್ರ  
10/11 – ಹುರ್ಣಣಮೆ,  
14 ಶ್ು - ಗುಡ್ ಫ ೈಡ  / ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥ್  
15 ಶ್ - ಹ ೊೇಲ ಸಾಟ್ಡ ೇ್, 16 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸೆಂಡ ೇ  
22 ಶ್ – ಏಕಾದಶಿ, 26 ಬು - ಅಮಾವಾಸ ಯ  
27 ಗು - ವ ಥಶ್ಾಖ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
29 ಶ್ - ಅಕ್ಷಯ ತ್ದಿಗ /ಬವವ ಜಯೆಂತ್ರ  
30 ಭಾ - ಶಿಿೇ ಶ್ೆಂಕರಾಚಾಯ್ ಜಯೆಂತ್ರ 
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"ಇದು ಭಾಗಯ ಇದು ಭಾಗಯ ಇದು ಭಾಗಯವಯಯ, ಪದುಮನಾಭನ ಪ್ಾದ  ಭಜನ  ಸುಖವಯಾಯ ", ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ಈ ಪದ ಬಹುಶ್: 
ನಮಮ ಸಿಡಿನ ನಗರದಲ ಿಫ ಬಿವರಿ ೧೨ ರೆಂದು ಎಮ್್ೆಂಗಟನ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲಿ ಆಯೇಜಸಿದು ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧ್ನ ಗ  ಸೊಕಿ ವಣ್ನ  
ಆಗಬಹುದು.    

 

೧೫ನ ೇ ಹಾಗು ೧೬ನ ೇ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿ ದಾಸ ಸಾಹತ್ಯ ಹಾಗು ಕನಾ್ಟ್ಕ ಶ್ಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತ್ಕ ೆ ಅಮೊಲಯ ಕ ೊಡುಗ ಯಿತ್ಿ ಪುರೆಂದರ 
ದಾಸರು "ಕನಾ್ಟ್ಕ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಪತಾಮಹ" ಎೆಂದ ೇ ಖ್ಾಯತ್ರ ಪಡ ದವರು  -- ಈ ೨೧ನ ೇ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿ ಯಾವುದ ೊೇ ಬ ೇರ  ದ ೇಶ್ ಬ ೇರ ಯೇ 
ಖೆಂಡದಲ ಿಇರುವ ನಮಗ  ಇವರ ಕ ೊಡುಗ ಯ ಮಹತ್ವವನುನ ಸುೆಂದರ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಆಯೇಜಸಿದ "ಪುರೆಂದರ ಕಮ್ಟ್ಟ" ಅವರಿಗ  ಎಲರಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ  
ಸಲಿಬ ೇಕಾಗಿದ .  

  

ಪಳಾಳರಿ ಗಿೇತ ಗಳ ೊೆಂದಿಗ  ಶ್ುರುವಾದ ಕಾಯ್ಕಿಮವು - ಎರಡು 
ಗುೆಂಪುಗಳ್ು ಕ ೊಳ್ಲು ಹಾಗು ಮೃದೆಂಗ ವಾದಯಗಳ ೊೆಂದಿಗ  ಇೆಂಪ್ಾಗಿ ಮೊಡಿ 
ಬೆಂದಿತ್ು. ಶ್ಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಲಕ ಗ  ಇದು ಯಾಕ  ನಾೆಂದಿಯಾಯಿತ್ು, 
ಹ ೇಗ  ಮಾಯಾಮಾಳ್ವಗರಳ್ದ ಜನಯ ರಾಗಗಳ್ು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಗಿಹಸಲಪಡುತ್ಿದ   ಎೆಂಬ ವಿವರಣ  ಕ ೊಟ್ಟರು  ಡಾ|| ಶಿಿೇ ಗಿರಿಧ್ರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೇ 
ಕುಮಾರಗುರುಪನ್ ಹಾಗು ದಿೇಪ ಿಜತ ೇೆಂದಿ.   

 

ನವರತ್ಿಮಾಲಿಕಾ  
ರಾಮನ ಗುಣಲೇಲ ಗಳ್ನುನ ವರ್ಣ್ಸುವ "ಜಯ ಜಾನಕ್ಲ ಕಾೆಂತ್ " 

ನಾಟ್ ರಾಗದಿೆಂದ ಶ್ುರುವಾಗಿ, ಮುೆಂದ  ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಳೆಂಗ ಮದ್ನ ಮೆೇಲನ 
"ಆಡಿದನ ೊೇ ರೆಂಗ" ಆರಭಿಯಲ,ಿ ಕ ೇಳ್ುಗರ ಮನದಲಿ "ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮನ ಗ  
ಬೆಂದರು ಬಾಗಿಲ ತ ಗ ಯಿರ ೊೇ, ಕಾಮಧ ೇನು ಬೆಂದೆಂತಾಯಿತ್ು ವರವ 
ಬ ೇಡಿರ ೊೇ" ಅನನಸಿರಬ ೇಕು.  

 

ಇವರಿಬುರ ಅವತಾರ ಗುಣಗಳ್ು ನಮಗ  ಹ ೇಗ  ಸಹಾಯವಾಗುತ್ಿದ  
ಅೆಂತ್ ಪಿಶ್ ನ ಬೆಂದಾಗ ದಾಸರು ಹ ೇಳ್ುತಾಿರ , "ಕಲುಿ ಸಕೆರ  ಕ ೊಳಳರ ೊೇ".  
ಕ ೊಳ್ಳಲಕಾೆಗದ ವಸುಿವನುನ - ಅೆಂದರ  ವಿಠಠಲನ ನಾಮಸಮರಣ  ಮಾಡಿ  

ಲಾಭಗಳಸಿ ಎನುನವ ಈ ಹಾಡು ಸ ೊಗಸಾಗಿ "ಕಲಾಯರ್ಣ" ರಾಗದಲಿ ಮೊಡಿ ಬೆಂತ್ು.  ದ ೇವರನುನ ಕಾಣುವ ತ್ವಕ "ಓಡಿ ಬಾರಯಯ ವ ಥಕುೆಂಠಪತ್ರ" 
ಯಲಿ ಭ ಥರವಿ ರಾಗದಲ,ಿ ಅವನ ಕೃಪ್  ಇದುರ  ಸಾಕು, ಗಿಹಗಳ ಲಿ ಅವನ ಅಧೇನ ಎೆಂದು ಸಾರುವ "ಸಕಲ ಗಿಹ ಬಲ ನೇನ  ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ" ರಾಗ 
ಅಠಾಣ ದಲ,ಿ ಮತ್ುಿ "ಪೊಗದಿರ ಲ ೊೇ ರೆಂಗ" ಶ್ೆಂಕರಭರಣದಲ,ಿ "ನಾ ನನನ ಧಾಯನದ ೊಳರಲು" ಕಾನಡ ರಾಗದಲ,ಿ ಕಾೆಂಬ ೊೇಧಯಲ ಿ"ಕೃಷ್ಣಮೊತ್ರ್ 
ಕಣಣ ಮುೆಂದ ", ಕಡ ಯಲಿ "ಬೆಂದನ ೇನ ೇ ರೆಂಗ"  ಶಿಿೇ ರಾಗದಲಿ ಮಾಲಕ  ಮುಗಿಯಿತ್ು. "ಇೆಂದಿನ ದಿನವ ೇ ಶ್ುಭದಿನವು" ಎನುನತಾಿ ಸುರುತ್ರ ರಾಗದಲ ಿ
ನವರತ್ನ ಮಾಲಕ ಗ  ತ ರ  ಎಳ ದರು.   
ಮುೆಂದ   ಚಿಕೆ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ಸೆಂಗಿೇತ್ವನುನ, ಗಾಯನವನುನ ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳ್ಲಿ - ದಾಸರ "ಗಜವದನ ಬ ೇಡುವ ", "ಯಾರ ೇ ರೆಂಗನ", " ತಾರಕೆ 
ಬಿೆಂದಿಗ ", "ಪೆಂಢರ ಪುರವ ೆಂಬ", "ಕ ಥಯಯ ತ ೊೇರ ೊೇ ಕರುರ್ಣಗಳ್ರಸನ ೇ ", "ತ್ೆಂಬೊರಿ ಮ್ೇಟ್ಟದವ", "ಶ್ರಣು ಸಿದಿ ಿವಿನಾಯಕ" ಹಾಡುಗಳ ೊೆಂದಿಗ  
ಸಮರ್್ವಾಗಿ ನಭಾಯಿಸಿದರು.   
 

ವಿವಿಧ  ೀಪಚಾರ   
ವಿಠಠಲನಗ  ಸಾಮಾನಯ ಜನರಾದ ನಾವು ಹ ೇಗ  ಮೆಚಿಿಸಬ ೇಕು ? ಈ ಪಿಶ್ ನಗ  ಉತ್ಿರವ ೆಂಬೆಂತ  ದಾಸರ ಕೃತ್ರಗಳ್ು, ಉಗಾಭ ೊೇಗಗಳ್ು - ವಿವಿಧ್ 
ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗು ಸೆಂಗಿೇತಾಸಕಿರು ಪಿಸುಿತ್ ಪಡಿಸಿದರು. "ಏಳ್ಯಯ ಬ ಳ್ಗಾಯಿತ್ು" ಎೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ರಾಮರತ್ರನೆಂ ಅವರ ತ್ೆಂಡ ಕ ಲವು 

ಉಗಾಭ ೊೇಗಗಳೆಂದ ಕೊಡಿ ಬರಳ ರಾಗದಿೆಂದ ಎಬಿುಸಿದರು.     

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನ   ಅಶಿವನ್ ಲಕ್ಷಮಣ್

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಬೃೆಂದಾವನೇ ಸಾರೆಂಗದಲ ಿ "ಒಲ ಿನ ೊೇ ಹರಿ ಕ ೊಳ್ಳನ ೊೇ ಎಲಿ ಸಾಧ್ನವಿದುು ತ್ುಳ್ಸಿ ಇಲಿದ ಪೂಜ ", ತ್ುಳ್ಸಿಯ ಮಹತ್ವ ತ್ರಳಸಿತ್ು. 

"ನ ಥವ ೇದಯವ  ಕ ೊಳ ೊಳೇ" ಹಾಡಿದ ಪುಷ್ಪ ಜಗದಿೇಶ್ ಅವರ ತ್ೆಂಡ ನಮಮ ಕಣಣ ಮುೆಂದ ಯೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂಗ  ಉರ್ಣಸಿದರ ೇನ ೊೇ ಅನುನವಷ್ುಟ 
ಭಾವಪೂಣ್ವಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬೆಂತ್ು. 'ನಲವತ್ು ಿಶ್ಾಖಗಳ್ು' ಎೆಂಬ ನುಡಿಗ  ಬರುವ ಅರ್್ ಡಾ|| ಗಿರಿಧ್ರ್ ಅವರು ತ್ರಳಸಿದರು. ರಾಗಮಾಲಕ ಯಲಿ 
ಇದು ಈ ಉಪಚಾರ ಜನರ ಮೆಚುಿಗ ಗ  ಪ್ಾತ್ಿವಾಯಿತ್ು. ಹೆಂಸಾನೆಂದಿಯಲಿ "ಶ್  ೇಭಾನ ಶ್  ೇಭಾನವ ೇ" ಮತ್ುಿ ರಾಗಮಾಲಕ ಯಲಿ "ಕ್ಷ್ೇರಾಬ ಿ 
ಕನನಕ " ಶಿಿೇಲಕ್ಷ್ಮೇ ದ ೇವಿಗ  ನಮನವಿತ್ು,ಿ "ತಾೆಂಬೊಲವ ಕ ೊಳ ೊಳೇ " ರಿೇತ್ರಗರಳ್ದಲಿ ಉಪಚಾರಿಸಿದರು. "ಧ್ೊಪ್ಾರತ್ರಯ ಮಾಡುವ ಬನನರ ೇ" - 
ಇದು ಹೆಂದೊಸಾಿನ ಶ್ ಥಲಯಲಿ ಆರತ್ರ ಮಾಡಿ, "ಪವಡಿಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ೇ" , "ತ್ೊಗಿರ  ರೆಂಗನ ತ್ೊಗಿರ  ಕೃಷ್ಣನ" ಪ್ಾಡುತ್ಿ ಶ್ಯನ ೊೇತ್ಸವ 
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 

 

ಡಾ|| ಮೆಂಗಲೆಂಪಲಿ ಬಾಲಮುರಳಕೃಷ್ಣ - ಕನಾ್ಟ್ಕ ಸೆಂಗಿೇತ್ಕ ೆ ಬೆಂದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕ ಈಗ ನಮೊಮೆಂದಿಗ  ಇಲಿ. 
೨೦೧೬ ರಲಿ ತ್ರೇರಿಕ ೊೆಂಡ ಇವರು ತ್ಮಮ ೮ನ ೇ ವಯಸಿಸನೆಂದಲ ೇ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಛ ೇರಿ ಕ ೊಟ್ಟವರು. ಅವರ ಸಮರಣಾರ್್ವಾಗಿ ಒೆಂದು 
ನಮ್ಷ್ ಮರನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಇವರು ಹಾಡಿದ ಅನ ೇಕ ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ಕೃತ್ರಗಳ್ು ಇೆಂದಿಗೊ ಜನ ಸಾಮಾನಯರ 
ನಾಲಗ ಯಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ರಿದ  - ಯರಟ್ೊಯಬನಲಿ ನ ೊೇಡಬಹರದು, ಕ ೇಳ್ಬಹುದು.  

  
ಕಾಯ್ಕಿಮದ ಮುಕಾಿಯಕ ೆ ಭಜನ್ ಸೆಂಧಾಯ ತ್ೆಂಡದಿೆಂದ "ಭಾಗಯದ ಲಕ್ಲಸಮ ಬಾರಮಮ" ಹಾಡಿ, "ಪುರೆಂದರ ಗುರುಮ್ 

ವೆಂದ ೇ, ದಾಸ ಶ್ ಿೇಷ್ಠ ದಯಾನಧಮ್" ಎೆಂದು ವೆಂದಿಸುತಾಿ ನ ರ ದ ಎಲಿ ಜನರ ಬಾಯಲಿ "ವಿಠಠಲ ವಿಠಠಲ" ಎನನಸುತ್ಿ ಕಾಯ್ಕಿಮಕ ೆ 
ಇತ್ರಶಿಿೇ ಹಾಡಿದರು. ನೆಂತ್ರ ಎಲಿರೊ ಪಿಸಾದ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು.  

  
"ಹರಿದಾಸರ ಸೆಂಘ ದ ೊರಕ್ಲತ್ು ಎನಗಿೇಗ ಇನ ನೇನ್ ಇನ ನೇನು, ವರಗುರು ಉಪದ ೇಶ್ ನ ರವಾಯಿತ್ು ಎನಗಿೇಗ ಇನ ನೇನ್ 

ಇನ ನೇನು". ಹದಿನ ೇಳ್ು ವಷ್್ಗಳೆಂದ ಈ ಆರಾಧ್ನ  ನಡ ಯುತ್ರಿದುು ಮುೆಂದ ಯೊ ಹೇಗ  ಜನರಿೆಂದ, ಪಿಮುಖವಾಗಿ ಯುವಜನರಿೆಂದ 
ಪೊಿೇತಾಸಹ ಖೆಂಡಿತ್ ಸಿಗುವೆಂತಾಗಲ.   

 
            

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ಥಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣ್ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಿದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ಥಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ಥಪ್ ಮಾಡುತಿ್ರದಾುಗ ಕನನಡ ಟ ಥಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಿವಾಗುತ್ಿದ . ನೆಂತ್ರ ನೇವು 
ಮತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತಿ್ರ. 

ಕನಿಡದಲಿಿ 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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ವಿಶಿಷ್ಟ ರಿೇತ್ರಯ ಸೆಂಗಿೇತ್ಕಾಯ್ಕಿಮಗಳ್ ಆಯೇಜನ ಯ ಮೊಲಕ ಕನನಡ ಚಿತ್ಿಸೆಂಗಿೇತ್, ಸುಗಮಸೆಂಗಿೇತ್ ಮತ್ು ಿರೆಂಗಸೆಂಗಿೇತ್ದ 
ವ ಥವಿಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ ಪಸರಿಸುವ ಉದಿಿಶ್ಯ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ‘ರಾಗಮಾಧ್ುರಿ’ ಸೆಂಸ ,ೆ  ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ಿರೆಂಗವನುನ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ಗ ೊಳಸಿದ ಹನ ನಲ ಗಾಯಕ-
ಗಾಯಕ್ಲಯರು, ಸಾಹತ್ರಗಳ್ು, ಸೆಂಗಿೇತ್ ನದ ೇ್ಶ್ಕರುಗಳ್ ಬಗ ಗೊ  ವಿಸøಿತ್ವಾದ ಬ ಳ್ಕು ಚ ಲುಿವ ಪಿಯತ್ನ ನಡ ಸಿದ . ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಾಗಿ ಸೆಂಸ ೆಯ 
ಮುೆಂದಿನ ಕಾಯ್ಕಿಮವಾಗಿ,  ಮಾಧ್ುಯ್ಸಾವ್ಭರಮ ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಮತ್ು ಿಸೆಂಗಿೇತ್ ರಸಋಷ್ತ್ ವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಅವರುಗಳ್ ಮಧ್ುರ 
ನ ನಪು (``ನೇ ತ್ೆಂದ ಕಾರ್ಣಕ  ನಗ ಹೊವ ಮಾಲಕ ..’’ - ಸೆಂಗಿೇತ್ ರಸಸೆಂಜ ) ಇತ್ರಿೇಚ ಗ  2.2.2017ರೆಂದು ನಗರದ ರವಿೇೆಂದಿ ಕಲಾಕ್ ೇತ್ಿದಲಿ 
ನಡ ಯಿತ್ು.  

ಕನನಡ ಚಿತ್ಿರೆಂಗಕ ೆ, ನಾಡು ಕೆಂಡ ಇನದನಯ ಗಾಯಕ ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಮತ್ುಿ ಸೆಂಗಿೇತ್ನದ ೇ್ಶ್ಕ ವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಅವರುಗಳ್ 
ಕ ೊಡುಗ  ಅನನಯ. ಕನನಡ ಚಿತ್ಿಸೆಂಗಿೇತ್ ಇವರ ಅನುಪಮ ಕಾರ್ಣಕ ಗಳೆಂದ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ಗ ೊೆಂಡಿದ . `ರಾರ್ಣ ಹ ೊನನಮಮ’, `ಸೆಂತ್ ತ್ುಕಾರಾೆಂ’, `ನಾೆಂದಿ’, 

`ಉಯಾಯಲ ’, `ಸಿೇತಾ’, `ಗ ಜ ೆಪೂಜ ’, `ಶ್ರಪೆಂಜರ’, `ಹೃದಯ ಸೆಂಗಮ’, `ಬಾಳ್ು ಬ ಳ್ಗಿತ್ು’, `ಅನರಿೇಕ್ಷ್ತ್’, `ಮುಕ್ಲ’ಿ, `ಭೊಪತ್ರ ರೆಂಗ’, `ಮರ್ಣಣನ 
ಮಗ’, `ಉಪ್ಾಸನ ’, `ಶ್ುಭಮೆಂಗಳ್’, `ಮಾನಸ ಸರ ೊೇವರ’,  ಮೊದಲಾದ ಅನ ೇಕ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ನೊರಾರು ಚಿತ್ಿಗಿೇತ ಗಳ್ು ಇವರಿಬುರ 
ಒಡನಾಟ್ದಲ ಿಸಮಸಿ ಕನನಡಿಗರ ಕ್ಲವಿಗಳಗ  ಅಮೃತ್ಧಾರ  ಎರ ದಿದ .  ಅೆಂತ ಯೇ ಈ ಇಬುರು ಮಹನೇಯರ ಹ ಸರುಗಳ್ು ಕನನಡ ಚಿತ್ಿರೆಂಗದ 
ಇತ್ರಹಾಸದಲ ಿಚಿರಸಾೆಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಬುರ ಮಧ್ುರ ನ ನಪನಲಿನ ಸೆಂಗಿೇತ್ಸೆಂಜ  ಅೆಂದಿನ ಕಾಯ್ಕಿಮದ ವಿಶ್ ೇಷ್ತ .   

ಈ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಾಯ್ಕಿಮಕ ೆ  ಹರಿಯ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ಿ ನಟ್ರಾದ ಪಿಣಯರಾಜ ಡಾ||ಶಿಿೇನಾಥ್ ಮತ್ುಿ ಹ ಸರಾೆಂತ್ ಸಾಹತ್ರ, ಸೆಂಗಿೇತ್ 
ನದ ೇ್ಶ್ಕರಾದ ವಿ.ಮನ ೊೇಹರ್ ಅವರುಗಳ್ು ಮುಖಯ ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮ್ಸಿ, ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಮತ್ು ಿವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಅವರುಗಳ್ 
ಜ ೊತ ಗಿನ ತ್ಮಮ ನ ನಪುಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು. ``ನನನ ಚಲನಚಿತ್ಿ ಜೇವನದಲ ಿಮರ ಯಲಾಗದ ಇಬುರು ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು ಪುಟ್ಟಣಾಣಜ ಮತ್ುಿ 
ಕ .ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಾವಮ್ೇ. ಹಾಗ ಯೇ ಇವರಿಬುರ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲನಿ ಅವಿಭಾಜಯ ಅೆಂಗಗಳಾದ ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಮತ್ುಿ ವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಅವರುಗಳ್ 
ಜ ೊತ  ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸ ನೇಹಮಯ, ಸೆಂಗಿೇತ್ಮಯ ಸಮಯವನುನ ನಾನು ಕಳ ದಿದ ುೇನ . ಅವರಿಬುರ ೊಡನ   ಮಧ್ುರ ಬಾೆಂಧ್ವಯವನುನ ಸವಿದಿದ ುೇನ ’’, 
ಎನುನತಾಿ ನಾಯಕ ನಟ್ ಶಿಿೇನಾಥ್ ತ್ಮಮ ಅಭಿನಯದ ಸಿ.ಐ.ಡಿ.72 ಮತ್ುಿ ಮಾನಸ ಸರ ೊೇವರ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಕ ಲವು ಘಟ್ನ ಗಳ್ನುನ ರಸವತಾಿಗಿ 
ಸೆಂಗಿೇತ್ಪ್ ಿೇಮ್ಗಳ್ ಜ ೊತ  ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು.  

ಸೆಂಗಿೇತ್ನದ ೇ್ಶ್ಕ ವಿ.ಮನ ೊೇಹರ್ ಮಾತ್ನಾಡುತಾಿ, ``ಮಧ್ುರ ಧ್ವನಯ ಗಾಯಕ ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಅವರಿೆಂದ ನಾನು 
ಹಾಡಿಸಲಾಗಲಲವಿಲಾಿ ಎೆಂಬ ವಿಷಾದವಿದ , ಆದರ  ವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಅವರ ಸವರಸೆಂಯೇಜನ ಯಲಿ ನನನ ಸಾಹತ್ಯ ಹಾಡಾಗಿದ . ಅದು ನನನ 
ಭಾಗಯ’’, ಎೆಂದರು. ಹಾಗ ಯೇ ಮುೆಂದುವರ ಸುತಾ,ಿ ಈ ಇಬುರು ಮಹನೇಯರ ಅತ್ುಯತ್ಿಮ ಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಉತ್ೆøಷ್ಟವಾದ ಸೆಂಗಿೇತ್ 
ಸೆಂಜ ಯನುನ ಆಯೇಜಸಿದ `ರಾಗಮಾಧ್ುರಿ’ ಸೆಂಸ ೆಯನುನ ಶ್ಾಿಘಿಸಿದರು.  

ಈ ಕಾಯ್ಕಿಮದಲಿ ನಾಡಿನ ಖ್ಾಯತ್ ಹನ ನಲ ಗಾಯಕ್ಲಯಾದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಮೆಂಜುಳಾ ಗುರುರಾ ಮ ಮತ್ುಿ ರಾಜಯಪಿಶ್ಸಿ ಿವಿಜ ೇತ್ ಲ ೇಖಕ 
ಮತ್ುಿ ಗಾಯಕರಾದ ಶಿಿೇ ಆರ್.ಶಿಿೇನಾಥ್ ಅವರುಗಳ್ ಧ್ವನಯಲಿ ವಿಜಯಭಾಸೆರ್ ಸವರಸೆಂಯೇಜನ ಯ ಜಯತ್ು ಜಯ ವಿಠಲ, ಮರನವ ೇ ಆಭರಣ, 

ಭಾರತ್ ಭೊಷ್ತ್ರ ಮೆಂದಿರ ಸುೆಂದರಿ, ಮನಸ ೇ ನಗಲ ೇಕ  ಹರುಷ್ದಿ ನೇನು ಈ ದಿನ, ಹಾರುತ್ ದೊರ ದೊರ, ಕಮಲದ ಹೊವಿೆಂದ, ಕಲುಿ ಕವಿತ ಯ 
ಹಾಡುವುದು, ಹಕ್ಲೆಯು ಹಾರುತ್ರದ ೇ, ಬ ಳ್ದಿೆಂಗಳನಾ ನ ೊರ ಹಾಲು, ಮೊದಲಾದ  ಸುಮಧ್ುರ ಗಿೇತ ಗಳ್ು ಕ್ಲಕ್ಲೆರಿದು ನ ರ ದಿದು ಸೆಂಗಿೇತ್ಪ್ ಿೇಮ್ಗಳ್ನುನ 
ತ್ರ್ಣಸಿದವು. `ಅರಿಶಿನ ಕುೆಂಕುಮ’ ಚಿತ್ಿದ ಇಳದು ಬಾ ತಾಯಿ, `ಶ್ರಪೆಂಜರ’ ಚಿತ್ಿದ ಕ ೊಡಗಿನ ಕಾವ ೇರಿ, `ಸಿೇತಾ’ ಚಿತ್ಿದ ಬರ ದ  ನೇನು ನನನ 
ಹ ಸರ, ಗಿೇತ ಗಳ್ಲಿನ ಕ ೊೇರಸ್ ಧ್ವನಗಳ್ನುನ ನಗರದ ಸಾಧ್ನಾ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಶ್ಾಲ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥ್ನಯರು ಸಮರ್್ವಾಗಿ ಪಿಸುಿತ್ಪಡಿಸಿದರು.   

ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ಿ ಹನ ನಲ ಗಾಯನದಲಿ ಅಪ್ಾರ ಸ ೇವ  ಸಲಸಿಿದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಮೆಂಜುಳಾ ಗುರುರಾ ಮ ಅವರನುನ ಗಾಯಕ, ಲ ೇಖಕ ಆರ್. 
ಶಿಿೇನಾಥ್ ಮತ್ುಿ ಹರಿಯ ಪತ್ಿಕತ್್, ರಾಷ್ರಪಿಶ್ಸಿಿ ವಿಜ ೇತ್ ಲ ೇಖಕ ದ ೊಡಡಹುಲೊರಿು ರುಕ ೊೆೇಜ ಅವರುಗಳ್ು ಆತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸನಾಮನಸಿದರು. 
ಅಲಿದ , ಡಾ||ಪ.ಬಿ.ಶಿಿೇನವಾಸ್ ಅವರ ವಿಶ್ ೇಷ್ ಅಭಿಮಾನಯಾದ ಇಳ್ಕಲಿನ ಶಿಿೇ ರವಿೇೆಂದಿ ದ ೇವಗಿರಿಕರ್ ಅವರನೊನ ಸಹ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ 
ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಸನಾಮನಸಲಾಯಿತ್ು.   

ಕನನಡ ಚಿತ್ಿಸೆಂಗಿೇತ್, ಸುಗಮಸೆಂಗಿೇತ್, ಆಧ್ುನಕ ರೆಂಗಭೊಮ್, ಸಾಹತ್ಯ ಕ್ ೇತ್ಿದ ಗಣಯರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪಿತ್ರನಧಗಳ್ು ಜ ೊತ ಗ  ಅಪ್ಾರ 
ಸೆಂಖ್ ಯಯಲ ಿಸೆಂಗಿೇತ್ಪ್ ಿೇಮ್ಗಳ್ೊ ಭಾಗವಹಸಿದು ಈ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸೆಂಜ  ಎಲಿರ ನ ನಪನಲ ಿಒೆಂದು ಸಮರರ್ಣೇಯ ಕಾಯ್ಕಿಮವಾಗಿ ಉಳಯುವಲಿ 

ಯಶ್ಸಿವಯಾಯಿತ್ು.   

ಬ ಂಗ್ಳೂರು ಸುದಿ್ದ ಸಂಗೀತ್ ರಸಸಂಜ   ಆರ್. ಶಿಿೇನಾಥ್
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ಬದುಕ್ಲಗಾರ್=ಬದುಕ್ಲಗ +ಆರ್, ಧ್ರುಮವೇ=ಧ್ಮ್ವೇ, ಅೆಂಧ್ಬಲವೇ=ಅೆಂಧ್ 
ಶ್ಿದ ಿಯೇ, 
ಈಯವಯವಸ ೆಯ=ಈ+ಅವಯವಸ ಯೆ, ಅದಿಗುದಿ=ಸೆಂದ ೇಹ ಅರ್ವಾ ತ್ಳ್ಮಳ್. 

 

ಈ ಬದುಕ್ಲಗ  ಯಾರು ನಾಯಕರು? ಒಬುನ ೊೇ ಅರ್ವಾ ಅನ ೇಕರಿದಾುರ ಯೇ? ಅರ್ವಾ ಈ ಬದುಕ್ಲಗ  ನಾಯಕ ವಿಧಯೇ, 
ಧ್ಮ್ವೇ, ಅರ್ವಾ ಅೆಂಧ್ಶ್ಿದ ಿಯೇ? ಅವಯವಸ ೆ ಸರಿಯಾಗುವುದ ೊೇ ಇಲಿವೇ? ಅರ್ವಾ ಇವ ಲಿರದರ ವಿಚಾರದ ತ್ಳ್ಮಳ್ದಲಿಯೇ 
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಇರಬ ೇಕ ? ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಶ್ ನಗಳ್ನುನ ಸನಾಮನಯ ಡಿ.ವಿ. ಗುೆಂಡಪಪನವರು ತ್ಮಮನ ನೇ ತಾವು ಕ ೇಳಕ ೊಳ್ುಳತಾಿ, 

ಓದುಗರ ಮುೆಂದ  ಪಿಸಾಿಪಸುತಾಿರ .  
ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಸೆಂದ ೇಹಗಳ್ು ಎಲಿ ಕಾಲಕೊೆ ಎಲಿ ವಿಚಾರವೆಂತ್ರಿಗೊ ಮನದಲಿ ಉದಭವವಾಗುತ್ಿದ . “ಕ್ಲಮೆೇಕೆಂ ದ ಥವತ್ೆಂ 

ಲ ೊೇಕ ? ಕ್ಲೆಂ ವಾಪ್ ಯೇಕೆಂ ಪರಾಯಣೆಂ? ಸುಿವನಿಃ ಕೆಂಕಮಚ್ೆಂತ್ಃ ಪ್ಾಿಪುನಯುಮಾ್ನವಾಃ ಶ್ುಭೆಂ? ಕ ೊೇ ಧ್ಮ್ಃ ಸವ್ ಧ್ಮಾ್ಣಾೆಂ 
ಭವತ್ಃ ಪರಮೊೇ ಮತ್ಃ? ಕ್ಲೆಂ ಜಪನುಮಚಯತ ೇಜ್ೆಂತ್ುರ್ ಜನಮ ಸೆಂಸಾರ ಬೆಂಧ್ನಾತ್” ಇವು ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ ಧ್ಮ್ರಾಯನು 
ಭಿೇಷ್ಮರು ಶ್ರ ಶ್ಯಯಯಲಿರುವಾಗ, ಸೆಂಜ  ನಡ ಯುವ ಸತ್ಸೆಂಗದಲಿ ಕ ೇಳ್ುವ ಪಿಶ್ ನ. ಒಬುನ ೇ ದ ೇವನಾರು? ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ್ ಮ್ಗಿಲಾದ 
ಧ್ಮ್ವಾವುದು? ಎೆಂಬ ಸೆಂದ ೇಹಗಳ್ು ಧ್ಮ್ರಾಯನಗ ೇ ಬರುವುದಾದರ , ಇನುನ ನಮಗ  ಎೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ ೇಹಗಳ್ು ಬರಬ ೇಕು ಹ ೇಳ? 

ಇದು ಸಹಜ. ಈ ಸೃಷ್ತ್ಟಯ ರಹಸಯವನುನ ಛ ೇಧಸಲು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭವ ೇ?  

ದ ೇವನ ೊಬು ನಾಮ ಹಲವು ಎೆಂಬ ಮಾತ್ು ಎಲಿರಿಗೊ ಗ ೊತ್ರರಿುವುದ ೇ. ಆದರ  ಆ ದ ೇವನಾರು? ಮೊತ್್ರೊಪದಲಿಹನ ? 

ಅರ್ವಾ ಅಮೊತ್್ನ ? ಅೆಂದರ  ಆಕಾರ ಉೆಂಟ , ಇಲಿವ ೇ? ಆ ಜಗತ್ರಿಗ  ಮತ್ುಿ ಜಗತ್ರನಿ ಜೇವಿಗಳಗ  ಅವನು ನಾಯಕನ ೇ? ಧ್ಮ್ಕ ೆ 
ನಮಮಲಿ ಬಹಳ್ ಪ್ಾಿಧಾನಯವಿದ . ಧ್ಮ್ವ ೆಂದರ , ಒೆಂದು ವಸುಿವಿನ ಸವಭಾವ ಎನುನವ ಅರ್್ವೂ ಇದ . ಹಾಗ ಯೇ, ಧ್ಮ್ಕ ೆ ಬ ೇರ  
ಬ ೇರ ಯವರು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ರಿೇತ್ರಯಲಿ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡಿದಾುರ . ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ರಿನಲಿ ಇಷ ೊಟೆಂದು ಭಿನನ-ಭಿನನ ಮತ್ಗಳ್ು. ಅೆಂತ್ಹ 
ಧ್ಮ್ವ ೇ ಈ ಜಗತ್ರಿನ ನಾಯಕನ ೇ? ಎನುನವ ಪಿಶ್ ನಯೊ ಸಹ ಬರುತ್ಿದ . ವಿಧ ಎೆಂದರ  ಪೂವ್ ನಯಮ್ತ್ ಅರ್ವಾ ನಧಾ್ರಿತ್ ಕಿಮ 
ಎೆಂದು ಅರ್್. ಮೊದಲ ೇ ವಿಧಸಿದ ರಿೇತ್ರ, ಹಣ ಯ ಬರಹವ ೆಂದೊ ಅನುನತಾಿರ . ನಮಮ ಬದುಕನುನ ನಡ ಸುವುದು ಈ ಹಣ ಯ ಬರಹವ ೇ? 

ಯಾವುದಾದರೊ ಆಗಲ ಅರ್ವಾ ಇರಲ, ಈ ಜಗತ್ರಿನ ಅಸಮತ , ಅಸಮಾನತ , ವ ಥಚಿತ್ಿಯ, ಅರ್ವಾ ಅವಯವಸ ೆಯು ಸರಿಯಾಗುವ ಬಗ  
ಇದ ಯೇ ಇಲಿವ ೇ? ಅರ್ವಾ ಇದನುನ ಅರಿಯುವ ಮತ್ುಿ ನಧ್್ರಿಸುವ ತ್ಳ್ಮಳ್ದಲಿಯೇ ನಾವು ಎೆಂದಿಗೊ ಇರಬ ೇಕ ? ಎನುನತಾಿರ  
ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಈ ಮುಕಿಕದಲಿ.  

ದ ೇವರನ ನೇ ನೆಂಬುವ, ದ ೇವರನುನ ಮತ್ುಿ ಧ್ಮ್ವನುನ ನೆಂಬುವ (ಇಲಿ ಧ್ಮ್ ಬ ೇರ ಯಲಿ ದ ೇವರು ಬ ೇರ ಯಲಿ ಎೆಂಬ ವಾದ 
ಮಾಡುವವರೊ ಉೆಂಟ್ು) ದ ೇವರನುನ ಮತ್ುಿ ವಿಧಯನುನ ಎೆಂದರ  ಹಣ ಬರಹವನ ನೇ ನೆಂಬುವ ಮತ್ುಿ ಸವಶ್ಕ್ಲಿಯನ ನೇ ನೆಂಬುವ, ಎಲಿ 
ರಿೇತ್ರಯ ಜನರು ಜಗತ್ರನಿ ಎಲ ಡಿ ಯಲೊಿ, ಎಲಿ ಮತ್ಗಳ್ಲೊಿ ಇದಾುರ . ಕಾರಣವ ೇ ತ್ರಳಯದ, ಈ ಜಗತ್ರನಿ ಅಸಮಾನತ , ಜಗತ್ರಿನಲಿ 
ಎಲ ಿಲೊಿ ಇದ  ಅಲಿವ ? ಇದು ಏಕ  ಹೇಗ ? ಇದು ಸರಿಯಾಗುವುದ ೊೇ ಇಲಿವೇ? ಎನುನವ ನ ನ ಗುದಿಯಲ ಿೇ ಮಾನವರು ಬದುಕು 
ದೊಡುತ್ರಿದಾುರ . ಇೆಂತ್ಹ ಭಾವಗಳ್ನ ನೇ ವಯಕಪಿಡಿಸುತಾಿರ  ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು, ಈ ಮುಕಿಕದಲಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ ೇಹಗಳ್ು ನಮಮ-
ನಮಮ ಮತ್ುಿ ಸಕಲರಲೊಿ ಉೆಂಟಾಗುತ್ಿದಲಿವ ೇ? 

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರ  ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ಥ

ಬದುಕಗಾರ್ ನಾಯಕರು, ಏಕನ  ೀ ಅನ ೀಕರ  ೀ? |  

ವಿಧಿಯೀ ಪೌರುಷವೀ ಧರುಮವೀ ಅಂಧಬಲವೀ? || 

ಕುದುರುವುದ ಂತ್ು ಈಯವಯವಸ್ ೆಯ ಪಾಡು? | 

ಅದ್ದಗ್ುದ್ದಯೆ ಗ್ತಿಯೆೀನ  ೀ?-ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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   ಎೆಂದಿನೆಂತ  ಕುಪ್ ಪತ ೊಟ್ಟಟಯ ಎಡಮೊಲ ಯಲಿ ಶ್ಾವನಸಭ  ಸ ೇರಿತ್ು.ಿ  
“ಶ್ಾವನಜ,ೆ ನಾಯಿಗಳ್ು ರಾಜಕಾರಣಕ ೆ ಸ ೇರುತ್ಿವ ಯ?” ಪುಟಾನಯಿಮರಿ ಕ ೇಳತ್ು.  
“ಛ ! ಬಿಡು ಿಅನುನ. ರಾಜಕ್ಲೇಯ ನಾಯಿಗಳಗಲ,ಿ ಅದು ನಾಯಕರಿಗ  ಮಾತ್ಿ ಮ್ೇಸಲಾದುದು. ನಾವು 
ನಯತ್ರಿಗ  ಹ ಸರಾದವರು. ನಯತ್ರಿನವರು ರಾಜಕಾರಣಕ ೆ ಇಳದರ  ಮಡಿ ಅಜೆಯರು ಹತ್ರಿರ ಹ ೊೇದ 
ನಾಯಿಯನುನ ಮಡಿಕ ೊೇಲನೆಂದ ಹ ೊಡ ದು ಅಟ್ುಟವೆಂತ  ಅಟ್ಟಟಬಿಡುತಾಿರ . ಪ್ಾಿಮಾರ್ಣಕರಿಗ  
ಪ್ಾಕ್ಲಸಾಿನವಿದುೆಂತ  ನಾಯಿಗಳಗ  ನಾಯಕರ ಚ ೇೆಂಬಸ್್. ಶ್ಾವನಕುಲಕ ೆೇ ಅವಮಾನವಾಗುವೆಂತ್ಹ 
ಇೆಂತ್ಹ ಪಿಶ್ ನಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳ್ಬಾರದು” ಗುರುಗುಟ್ಟಟತ್ು ಶ್ಾವನಜ.ೆ  
“ಹಾಗಾದರ .... ತಾವರ ಯ ಎಷ್ುಟ ನಾಯಿಗಳ್ು ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯಸೆಂಗಾಿಮದಲಿ ಮಡಿದರು ಅೆಂತ್ ಒಬುಿ 
ದ ೊಡಡವರು ಕ ೇಳದರು?” ಸಣಾನಯಿಮರಿ ಕುಳತ್ಲಿೆಂದಲ ೇ ಕುರುಗುಟ್ಟಟತ್ು. 
“ನಾಯಿಗಳ್ು ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯ ಸೆಂಗಾಿಮದಲಿ ಪ್ಾಲ ೊಗೆಂಡಿದುವ ?” ಕರಿ ಜೊಲುನಾಯಿ ಕ ೇಳತ್ು.  
“ಪ್ಾಲ ೊಗಳ್ಳದ  ಏನು! ನಮಗ  ಬೆಂದೊಕು ಹಡಿಯಲು ಆಗದಿರಬಹುದು; ಕತ್ರಿವರಸ  ಕಲಯಲು 
ಆಗದಿರಬಹುದು; ಬಾೆಂಬುಗಳ್ನುನ ಎಸ ಯಲು ಕ ಥ ಇಲಿದಿರಬಹುದು. ಆದರ  ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯಕ ೆ ಹ ೊೇರಾಡಿದ 
ವಿೇರಯೇಧ್ರ ಪಡ ಯ ಜ ೊತ ಜ ೊತ ಗ  ತ್ಮಮದ ೇ ಆದ ವಿಧ್ದಲ ಿವಿೇರಶ್ಾವನಗಳ್ು ಹ ೊೇರಾಡಿ 
ಮಡಿದಿವ . ಒೆಂದು ವಿಧ್ದಲ ಿನಾವು ಕ ಲವು ಮನುಜ ನಾಯಕರಿಗಿೆಂತ್ ಶ್ ಿೇಷ್ಠರು. ನಾಯಕನ ೊಬು ಬಿಳಯ 

ತ ೊಗಲು ಎೆಂದರ  ಬಾಯಿಬಿಡುತ್ರದಿುನೆಂತ . ಆದರ  ನಮಮ ಶ್ಾವನಕುಲ ಎೆಂದೊ ವಿದ ೇಶಿೇ ತ್ಳಗಳಗ  ಬಾಲ ಅಲಾಿಡಿಸಲಲಿ.” ಹರಿಶ್ಾವನ ಗವ್ದಿೆಂದ 
ನುಡಿಯಿತ್ು.  
“ಯಾವ ವಿಧ್ ಅದು?” 
“ಒೆಂದ ೇ... ಎರಡ ೇ? ಭಾರತ್ದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಕರಲ ಿಕ Àಲವರು ಬಿಳಯರ ಬೊಟ್ು ನ ಕುೆತ್ರಿದುರು. ಆದರ  ಶ್ಾವನನಾಯಕರು ಅೆಂತ್ಹ 
ಬೊಟ್ುಗಳ್ನುನ ರ ೊೇಷ್ದಿೆಂದ ಕಚುಿತ್ರಿದುವು. ಇನುನ ಕ ಲವರು ಬಿಳಯರ ಕಾಲು ನ ಕುೆತ್ರದಿುರು. ನಮಮ ಕುಲಜರು ಅವರ ಕಾಲನೊನ ಕಚುಿತ್ರದಿುರು. 
ಇದು ನ ೇರವಾದ ಅಟಾಯಕ್”  
“ಬ ೇರ  ವಿಧ್ಗಳ್ೊ ಇದುವ ೇನು?” 
“ಕ ಲವು ಶ್ಾವನಗಳ್ು ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರ ಪದಿತ್ರಯನ ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಅವರ ಮನ ಗ  ಸ ೇರಿ ಅವರನ ನೇ ದಾರಿತ್ಪಪಸುತ್ರಿದುವು. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ನಾಯಿಯನುನ 
ವಾಕ್ಲೆಂಗ್ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗುತ್ರಿದ ುೇವ  ಎೆಂಬ ಭಿಮೆಯಲರಿುತ್ರಿದುರು. ವಾಸವಿವಾಗಿ ಪೂಜಯವಾದ ನಮಮ ಹರಿಯ ಶ್ಾವನಗಳ್ು ಚ ಥನನುನ ಜಗಿಗದ 
ಕಡ ಗ  ಅವರು ಬರಬ ೇಕಾಗುತ್ರಿತ್ು.ಿ ಭಾರತ್ದವರನುನ ದಾರಿ ತ್ಪಪಸುತ್ರಿದು ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರನುನ ನಾವು ಈ ರಿೇತ್ರ ದಾರಿ ತ್ಪಪಸುತ್ರಿದ ುವು. ನೇನ ೇ ಹ ೇಳ್ು, 
ಆಗ ಯಾರು ಬಾಸ್? ಬಿಿಟ್ಟಷ್ನ ೊೇ, ನಾಯಿಯೇ?” 
“ವೆಂಡರು ುಲ್.” ಎೆಂದಿತ್ು ಸಣಾನಯಿಮರಿ 
“ವಾಟ್ ಎಬರಟ್ ದ ಕುದುರ ಗಾಡಿ ಅಟಾಯಕ್? ಮರ ತ ಯೇನು ಅಜನೆಜೆನಜೆನಜೆ ಹ ೇಳ್ುತ್ರಿದುುದು?” ಕ ೇಳತ ೊೆಂದು ಆಲ ಸೇಷ್ತ್ಯನ್.  
“ಹರದಲಿವ ೇ... ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರ ಕುದುರ ಗಾಡಿಯನುನ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗಿ ಕುದುರ ಯ ಕಾಲನುನ ಕಚಿಿಬಿಡುತ್ರಿದ ುವು. ಗಾಡಿ ಮೊಕ್ಲ ಎದುು, ಒಳ್ಗಿನವರ ಲಿ 
ಬಿದಾುಗ ಆ ರಸ ಿಯಲದಿು ನಾಯಿಗಳ ಲಿ ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯ ಹ ೊೇರಾಟ್ಗಾರರ ಕಾಲುಗಳ್ ಸುತ್ಿಲೊ ಸುತ್ುಿತಾಿ, ನಮಮ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವನುನ ಜ ೊೇರಾಗಿ ಬಾಲ 
ಅಲಾಿಡಿಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಸೊಚಿಸುತ್ರಿದ ುವು. ಒಮೆಮ ಆ ತ್ರಹ ಬಾಲಗಳ ಲಿ ಸ ೇರಿ ಒಟಾಟಗಿ ಬಿೇಸಿದಾಗ ಉೆಂಟಾದ ಗಾಳಯ ರಭಸಕ ೆ ಸಣಕಲ 
ಬಿಳಯನ ೊಬು ಹಾರಿಹಾರಿಬಿದಿುದುನೆಂತ . ಆದರೊ ಅದು ಸುಖ-ದುಃಖದ ಮ್ಶ್ಿ ಸನನವ ೇಶ್” ಎೆಂದಿತ್ು ಓಲ್ಡ ಡಾಗ್.  
“ದುಃಖವ ೇಕ ?” 
“ದ ೊರ ಯೇನ ೊೇ ಬಿಳಯ. ಆದರ  ಕುದುರ  ಭಾರತ್ರೇಯ. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರಿಗ  ತ ೊೆಂದರ  ಕ ೊಡಲು ನಮಮವರನ ನೇ ಕಚಿಬ ೇಕಾದುದು ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ುಿ” 
“ಅದಕ ೆೇ ಆೆಂಟ್ಟಯಾೆಂಟ್ಟಯಾೆಂಟ್ಟಯ ಮುತ್ಿಜ ೆನಾಯಿಯ ಸಿಸಟಮ್ ಇಷ್ಟವಾಗ ೊೇದು” ಎೆಂದಿತ್ು ಸಿರೇಶ್ಾವನ.  
“ಏನದು?” 
“ಕುದುರ ಗ  ಕಚುಿತ್ರರಿಲಲಿ. ಅದರ ಕಾಲುಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ  ತ್ೊರಿ ಕುದುರ ಯನುನ ತ್ಬಿುಬುು ಮಾಡುತ್ರಿತ್ು.ಿ ಕುದುರ  ನೆಂತಾಗ ಇಳದ ದ ೊರ ಯ ಕಾಲುಗಳ್ 
ನಡುವ  ತ್ೊರಿ, ಅವನು ಬ ದರಿ ಬಿೇಳ್ುವೆಂತ  ಮಾಡಿ, ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದಿೆಂದ ಬ ೊಗಳ್ುತಾಿ ಹ ೊೇಗುತ್ರಿತ್ುಿ.” ಹ ಮೆಮಯಿೆಂದ ನುಡಿಯಿತ್ು ಹ ಣಾನಯಿ.  
“ಅದಕ್ಲೆೆಂತ್ ಉತ್ಿಮವಾದ ಉಪ್ಾಯವೆಂದಿತ್ು”ಿ ನುಡಿಯಿತ್ು ಕ್ಲಲಾಡಿ ಶ್ಾವನ.  

 
ಶಾಾನ ಚರಿತ ಯ  ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹ  ೀರಾಟವೂ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಿರಿಸುವ  
“ನೇವು ಕ ೇಳದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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“ಯಾವುದು?” ಎಲಿ ಶ್ಾವನಗಳ್ೊ ಒಕ ೊೆರಲನೆಂದ ಕ ೇಳದವು.  
“ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ಇದು ಏರಿಯಾದಲ ಿೇ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಮೊಕಾೆೆಂ ಹೊಡಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳ ಯುವುದನ ನೇ ಕಾದಿದುು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ೊಟ ತಾರಕ ಸವರದಲಿ 
ಊಊಊಊ ಎೆಂದು ಊಳಡುತ್ರಿದುವು. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ಹ ೊರಬರುವಷ್ಟರಲ ಿಮೊಲ  ತ್ರರುಗಿ ಮುೆಂದಿನ ಬಿೇದಿಗ  ಕಾಯಾ್ಚರಣ  ಶಿಫ್ಟಟ. ಅಲಿನ 
ಜನರನುನ ಊಳಟ್ುಟ ಎಬಿುಸಿ, ಅವರು ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡುಬೆಂದಾಗ ಮೊದಲ ರಸ ಿಗ  ಹೆಂದಿರುಗುತ್ರಿದುವು. ಅಷ್ಟರಲಿ ನದ ಿಗ  ಜಾರಿರುತ್ರಿದು ಅವರನುನ 
ಮತ ಿ ಊಳಟ್ುಟ ಎಬಿುಸುತ್ರಿದುವು. ಅೆಂತ್ೊ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ದಾೆಂದಲ  ಎಬಿುಸುತ್ರಿದುರೆಂತ . ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರಿಗ  ಬ ಳ್ಗ ಲಿ ಮನುಜ ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯಸ ೇನಾನಗಳ್ು 
ಮಲಗಲು ಬಿಡುತ್ರಿರಲಲವಿೆಂತ . ರಾತ್ರಿ ನಮಮವರ ಪ್ಾಳ” 
“ಅವರು ಬೆಂದೊಕ್ಲನೆಂದ ಗುೆಂಡಿಟ್ುಟ ಕ ೊಲುಿತ್ರರಿಲಲಿವ ?” 
“ಹಹ! ಹನ ನರಡರ ಹ ೊತ್ರಿಗ  ಕುಡಿದ ಕ ಥ ಸಿೆಮ್ತ್ದಲಿರುತ್ರಿರಲಲಿವೆಂತ ” ನಗುತಾಿ ನುಡಿಯಿತ್ು ಡಾಬರ ಮನ್. 
“ಈಗ ಕ ಲವು ಶ್ಾವನಗಳ್ು ಕಾರುಗಳ್ನುನ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ನ ೊೇಡಿರುವಿರಲಿ, ಅದು ಹ ರಿಡಿಟ್ರಿ ಕಾಯರ ಕಟರ್. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರನುನ ಕೆಂಡರ  
ಆಗದ ಶ್ಾವನ ೊೇತ್ಮಿಗಳ್ು ಅವರ ಕಾರು, ಗಾಡಿ, ಸೊೆಟ್ರ್, ಬ ಥಕ್, ಎಲಿವನೊನ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗಿ ಅವರಿಗ  ಶ್ಾವನಭಯ 
ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುತ್ರದಿುವು. ಕ ೊೇರ್ಚ ಗಾಡಿಯಿೆಂದ ಇಳಯಬ ೇಕಾದರ  ಹ ದರಿ ಸಾಯುವೆಂತಾಗಿರುತ್ರಿದುರು ಹಲವಾರು ಬಿಳಯರು” 
ಕ ೊಚಿಿಕ ೊೆಂಡಿತ ೊೆಂದು ಗ ಿೇಟ್ ಡ ೇನ್. 
“ಡ ೇನಣಣ, ನೇನು, ಆ ಪ್ಾಮರ ೇನಯನುನ, ಡಾಬರ ಮನುನ ಎಲಿರೊ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರ ವೆಂಶ್ದವರ ೇ ಅಲಾವ? ನಮಮ ಕುಲದವರು ಅದ ಹೇಗ  ಭಾರತ್ದ 
ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯ ಸೆಂಗಾಿಮದಲಿ ಹ ೊೇರಾಡಿದರು?” 
“ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ನಮಗ  ಮಾೆಂಸ, ಮೊಳ  ಎಸ ಯುತ್ರಿದುರು. ಭಾರತ್ರೇಯರ ೇ ನಮಗ  ಅನನ ಹಾಕುತ್ರಿದುದುು. ಅನನದ ಋಣ ತ್ರೇರಿಸುವುದು ಶ್ಾವನಕುಲದ 
ಅತ್ುಯತ್ಮಿ ಧ್ಮ್” ಹ ೇಳತ್ು ಡ ೇನ್.  
“ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರ ವಿರುದಿ ಪತ್ರಿಕಾಯುದಿ ಸಾರಿದ ಶ್ಾವನದ ಕರ  ಹ ೇಳ್ು ಶ್ಾವನಜೆ...” ಕ ೇಳತ ೊೆಂದು ಮರಿಮರಿ 
“ಲಾಡ್್ ವ ಲ ಿಸಿಿ ಕಾಲದ ಕರ ಯಲಿವ ೇ.... ಬಹಳ್ ಚ ನಾನಗಿದ . ನನನ ಹೆಂದಿನ ಹನ ನರಡನ ಯ ತ್ಲ ಮಾರಿನ ಶ್ಾವನಣಣನಗ  ವ ಲ ಿಸಿಿ ಎೆಂದರ  ಅಸಾಧ್ಯ 
ದ ವೇಷ್. ಆತ್ನ ಚಿತ್ಿ ಭಿತ್ರಪಿತ್ಿದಲದಿುರ  ಹಾರಿ ಹರಿದುಹಾಕುತ್ರಿದುನೆಂತ . ಆ ಶ್ಾವನಣಣನ ಮನ ಗ  ದಿನವೂ ದಿನಪತ್ರಿಕ  ಬರುತ್ರಿತ್ು.ಿ ಮುಖಪುಟ್ದಲಿ 
ವ ಲ ಿಸಿಿಯ ಚಿತ್ಿವಿದುರ  ಗುರುಗುಡುತಾಿ ಹಾರಿ, ಕಾಲನೆಂದ ಕ ೊರ ದು, ಹಲಿನೆಂದ ಹರಿದು, ಚಿೆಂದಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ರಿತ್ೆಿಂತ . ಇದ ೇ ನಮಮ 
ಪತ್ರಿಕಾಯುದ”ಿ ಹ ಮೆಮಯಿೆಂದ ಹ ೇಳತ್ು ಶ್ಾವನಜೆ.  
“ಇಷ ಟಲ ಿಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಯ ಹ ೊೇರಾಟ್ದ ಇತ್ರಹಾಸ ಇರುವ ನಮಮ ಬಗ ಗ ತ್ುಚಛವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದುದು ಸರಿಯ?” ಕ ೇಳದ ಶ್ಾವನಜ.ೆ  
ಕೊಡಲ  ಹರಿ-ಕ್ಲರಿ-ಮರಿ-ಮುಮಮರಿ ಶ್ಾವನಗಳ್ು ಧಕಾೆರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಾಲ ಬಿೇಸುತಾಿ, ವಿವಿಧ್ ರಾಗಗಳ್ಲಿ ಬ ೊಗಳ್ುತಾಿ, ಕ ೊಿೇಧ್ದಿೆಂದ ಹಲು ಿ
ಮಸ ಯುತಾಿ ವಿಧಾನಸರಧ್ದತ್ಿ ಓಡುನಡಿಗ ಯಲ ಿಧಾವಿಸಿದವು.   
 
 

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

         

 
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   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

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

ರವಿ ಒಬು ಒಳ ಳಯ ಹುಡುಗ.ಎಲರಿಿಗೊ ಆತ್ನನುನ ಕೆಂಡರ  ಬಹಳ್ ಪಿೇತ್ರ.ಆತ್ನನುನ ಅತ್ರ ಮುದುು 

ಮಾಡಿ ಆತ್ನಗ  ಸವಲಪವೂ ನ ೊೇವಾಗದೆಂತ  ಜಾಗರೊಕತ ಯಿೆಂದ ಕಾಣುತ್ರಿದುರು.ಕ ೇಳ್ುವ ಮೊದಲ ೇ 

ಆತ್ನಗ  ಎಲಾ ಿವಸುಗಿಳ್ು ಸಿಗುತ್ರಿದುವು.ಅತ್ರ ಮುದಿುನೆಂದಾಗಿ ಅವನು ಚಿಕೆಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ ೆ ಅಳ್ುವುದು,ಸಣಣ 

ವಿಶ್ಯಕ ೆ ಬ ೇಸರ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು, ತ್ನನ ಪ್ಾದರಕ್ ಯಲ ಿಚಿಕೆ ಕಲುಿ ನುಸುಳದರ  ಪ್ಾಿಣವ  ಹ ೊೇದೆಂತ  

ಆಡುವುದು ಹಾಗೊ ಬಿಸಿಲು ನ ತ್ರಗಿ  ಒೆಂದು ನಮ್ಷ್ ತಾಕ್ಲದರ  ಸಾಕು ತ್ಲ  ಸುತ್ರಿ ಬಿೇಳ್ುತ್ರಿದು.ಹೇಗ ಯೇ ಆತ್ 

ಅತ್ರ ನಾಜೊಕು ಆಗಿಹ ೊೇದ. ಒಮೆಮ ದಾರಿಯಲಿ ನಡ ದು ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಒಬು ತಾಯಿ ತ್ನನ ಮಗುವಿಗ  

"ಸಾಕು ಅತ್ರದಿುು ಏಳ ೊ , ನೇನ ೇನು ಅಳ್ುಬುರುಕ ರವಿೇನಾ? ಏನೊ ಆಗಿಲಿ ಏಳ್ು,ಸುಮಮನ  ತ್ರಚಿದ  ಅಷ ಟ 

ರಕಿ ಕೊಡಾ ಬರಲಲ ಿಸಾಕು ನನನ ನಾಟ್ಕ ನಡಿ"ಎನುನತ್ರಿದುಳ್ು.ಅದನುನ ಕ ೇಳ ರವಿಗ  ಬಹಳ್ 

ಬ ೇಸರವಾಯಿತ್ು. ತ್ನನ ಶ್ಾಲ ಗ  ಬೆಂದಾಗ ತ್ನನ ಟ್ಟೇಚರ್ ಬಳ ಹ ೇಳಕ ೊೆಂಡ.ಸೆಂಜ  ಮನ ಗ  

ಬೆಂದ ೊಡನ ಯ ತ್ೆಂದ ಯ ಬಳಯೊ ಹ ೇಳಕ ೊೆಂಡ ಇಬುರೊ ಒೆಂದ ೇ ಉಪ್ಾಯ 

ಹ ೇಳಕ ೊಟ್ಟರು.ಮರುದಿನದಿೆಂದಲ ೇ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡ.ಮುೆಂದಕ ೆ ಅಳ್ುಬುರುಕನಾಗದ  ಸವಶ್ಕ್ಲ ಿಅರಿತ್ು 

ಧ ಥಯ್ದಿೆಂದ ಬಾಳದ. ಉಪ್ಾಯ ಇದಾಗಿತ್ುಿ "ದಿನಕ ೆ ಒೆಂದು ಮ್ಠಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ತ್ರನುನ,ದಿನಕ ೆ ಐದು 

ನಮ್ಷ್ ಹ ಚಿಿಗ  ಓದು, ಅಳ್ುವ ಮೊದಲು ಒೆಂದರಿೆಂದ-ಹತ್ುಿ ಎರ್ಣಸು" ಇದ ೇ ಅವನರಿತ್ ಪ್ಾಠ.    

 

 

ಒಗ್ಟು 

 

೧. ತ್ಲ  ಮೆೀಲ  ಹರಳು , ಬಾಯಲಿಿ ಬ ರಳು  

೨. ಅರಳುತ ತ , ಹ ವಲಿ ! ಬಿಸಿಲಿಗ  ಬಾಡುವುದ್ದಲಿ 

ಉತ್ತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ಮುದುಿ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೀ 

ರಾ! 

 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸ್ಾಮಗರಗ್ಳು 

• ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ ಮೊಸರು  
• ನೊರು ಗಾಿೆಂ ಖಜೊ್ರ  
• ಒೆಂದು ಹ ೊೇಳ್ು ತ ೆಂಗಿನತ್ುರಿ  
• ಕರಿಮೆಣಸು ನಾಲುೆ  
• ಉಪುಪ ರುಚಿಗ  

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

• ಖಜೊ್ರವನುನ ಬಿೇಜ ತ ಗ ದು, ಮೆಣಸು ಮತ್ುಿ ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತ್ುರಿಯೆಂದಿಗ  ಸ ೇರಿಸಿ ರುಬಿುಕ ೊಳಳ 
• ಅದಕ ೆ ಉಪುಪ ಸ ೇರಿಸಿ ಮೊಸರಿಗ  ಬ ರ ಸಿ  
• ಪುಟ್ಟ ಬಾಣಲ ಯಲಿ ತ್ುಪಪದ ಒಗಗರಣ  ಮಾಡಿ ಮ್ಶ್ಿಣಕ ೆ ಬ ರ ಸಿ, ಉಣಬಡಿಸಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್ನ. 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 
ಗುೆಂಡ: ಅಪ್ಾಪ ನೇನು ಈಜಪ್ಟ ಗ  
ಹ ೊೇಗಿದಾಯ?  
ಅಪಪ: ಇಲಾಿ ಕಣ ೊೇ,ಯಾಕ ?  
ಗುೆಂಡ:ಹಾಗಿದ ಿ ಈ ಮಮ್ಮ ನನನಹತ್ಿ 
ಹಾಯಗ  ಬೆಂದಳ್ು? 
 

ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಉಂಗ್ುರ ೨. ಕ  ಡ  

 

೧. ಇತ್ರಿೇಚ ಗ  ಕನನಡದ ಹರಿಯ ಪೊೇಷ್ಕ ನಟ್ಟಯಬುರು, ಕ್ಲರುತ ರ ಯ 
ಧಾರಾವಾಹಯೆಂದರ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣದ ವ ೇಳ ಯಲಿ  ಅಸವಸೆರಾಗಿ 

ನಧ್ನರಾದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ಿದಲಿಯೇ ಶ್ ಿೇಷ್ಠ ಪೊೇಷ್ಕ 
ನಟ್ಟ ಎೆಂದು ರಾಜಯ ಪಿಶ್ಸಿ ಿಗಳಸಿದುರು. ಈ ನಟ್ಟ ಯಾರು? ಅವರ 

ಮೊದಲ ಚಿತ್ಿ ಯಾವುದು? 
೨. ಈ ನಟ್ಟಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ಿ ಕನನಡದ ಖ್ಾಯತ್ ಲ ೇಖಕರ ಕಾದೆಂಬರಿಯ 
ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿತ್ು.ಿ ಇದ ೇ ಲ ೇಖಕರ ಮತ ೊೆಿಂದು ಕಾದೆಂಬರಿ ಇತ್ರಿೇಚಿನ 
ವಷ್್ಗಳ್ಲಿ ಪ. ಶ್ ೇಷಾದಿಿಯವರ ನದ ೇ್ಶ್ನದಲ,ಿ ಹರಿಯ ನಟ್ ಹ ರ್ಚ. 

ಜ. ದತಾಿತ ಿೇಯರವರ ಅಭಿನಯದಲಿ ಚಲನಚಿತ್ಿವಾಗಿ ಮೊಡಿ 
ಬೆಂದಿತ್ು.ಿ ಇದು ಯಾವ ಚಿತ್ಿ ಮತ್ುಿ ಈ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ ಲ ೇಖಕರು 

ಯಾರು? 

ಸರಿ ಉತ್ಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೬ ನ ೊೇಡಿ  
 

ನಮಮ ಕವನ ಕಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷುು ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

 

ಮಾತ್ು ಮುತ್ ತ ಮೌನ ಚಿನಿವು 
ಹಸಿರು ಹಸಿರಿನ ನಾಣುಿಡ್ನ 

ನುಡ್ನಯನುಲಿಯುತ್ ಪ ರೀಮವ ರ ದರ  
ಹಸಿರ ಬದುಕಗ  ಮುನುಿಡ್ನ 

 

ಕ  ೀಪ ತಾಪವು ಸಹಜ ಮನುಜಗ  
ಮಂಜಿನಂತ ಯೆ ಬರುವುದು 
ಒಂದು ನಮಿಷದ ಮೌನ ಬ ಳಕಲಿ 

ಕರಗ ನೀರಾಗ್ುವುದದು 

 

 

 

 

ಮುತಿತನಂತ ಯೆ ಮಾತ್ ಪೀಣಿಸ್  
ಸ್  ಗ್ವು ಸಿಗ್ುವುದು ಹರುಷದ್ದ 

ಒಳ್ ೆ ಮಾತಿನ ನಾರಿಕ ೀಳವು 
ಶ  ೀಭ  ತ್ರುವುದು ಕಲಶದ್ದ 

 

ಸದ್ದಾಚಾರದ ಮಾತ್ ಮಥಿಸುತ್ 

ಬುದ್ದಿಯುಳುಮೆಯ ಮಾಡಲು 
ಚ ನಿ ಕೃಷಣನ ಗೀತ್ ಸ್ಾರವು 
ಧುನಸಿ ಮೊಳ್ ವುದು ಎದ ಯಳು 

 

-ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಿ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಮಮ ಉತ್ಿರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಏಪಿರಲ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) ಫ ಬರವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತ್ಿರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿ್, ಬ ಂಗ್ಳೂರು 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ 

 ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 
 

 

 

 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ಥನೆಂದಿನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದುರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಫ ಬರವರಿ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗರ್ಣತ್ 
ಉತ್ಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ಥ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್್ಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ಿರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ರಚನ : ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ನನನ ಕಾಲುಗಳ್ು ಪದ ಹಾಡುತ್ರಿದುರೊ, ಹ ೊಟ ಟ ಚುರುಗುಡುತ್ರಿದುರೊ, ಸುತ್ುಿವುದನುನ ಮಾತ್ಿ ನಲಸಿುತ್ರರಿಲಲಿ. ತ್ರನನಲು ಏನೊ 
ಸಿಗದಿದುರೊ, ಯಾವುದ ೊೇ ಒೆಂದು ಹಣ ೊಣೇ, ಹರ್ಣಣನ ರಸವನ ೊನೇ ಕುಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಮತ  ಿನಡ ಯಲು ಸಿದಿ. ಅದರಲೊ ಿಶ್ಾಪೆಂಗ್ ಪಿಯರ 
ಸವಗ್ವ ನಸಿಕ ೊೆಂಡ ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ಎೆಂದರ  ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕ ೇ? ಜ ೊತ ಗ  ನಮಮದ ೇ ನಾಡಿನಲಿರುವೆಂತ್ಹ ಭಾವನ  ಮೊಡಿಸುವ ದ ೇವರುಗಳ್ು ಬ ೇರ ....., 
 

ಮಾಲಾಷ  ುೀತ್ತರ ಶತ್ನಾಮಾವಳಿೀ: 
ಇದ ೇನ ೊೇ ಅಷ ೊಟೇತ್ರಿ ಪೂಜ  ಎೆಂದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಡಿ,  ಇದು ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನಲಿರುವ ಮಾಲುಗಳ್ ಅೆಂದರ  ವಾಯಪ್ಾರಿೇ ಮಳಗ ಗಳ್ ಬಗ ಗ 

ನಾನು ಹ ೇಳ್ ಹ ೊರಟ್ಟರುವುದು. ಬರಿೇ ಅಷ ೊಟೇತ್ರಿವ ೇ ಏನು, ಸಹಸಿನಾಮ ಕೊಡ ಹ ೇಳ್ಬಹುದಾದಷ್ುಟ ಮಳಗ ಗಳವ  ಅಲಿ. ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನ 
ಸಿಯಾಮ್ ಪಿದ ೇಶ್ದಲಿ ಎತ್ಿ ತ್ರರುಗಿದರೊ ಭವಯ ಶ್ಾಪೆಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳ ೇ. ಪಿಪೆಂಚದ ಆರನ ಯ ಅತ್ರ ದ ೊಡಡದಾದ ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ವಲ್ಡ್ , 

ಅತಾಯಧ್ುನಕ ಫಾಯಷ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳ್ು, ಜಗತ್ರಿನ ಎಲಿ ಬಾಿಯೆಂಡ್ ಗಳೆಂದ ಯುವ ಪೇಳಗ ಯನುನ ಆಕಷ್ತ್್ಸುವ ಸಿಯಾಮ್ ಪ್ಾಯರಗಾನ್, 

ಗ ೇಸ ೊೇನ್್ ಪ್ಾಿಜಾ, ಅಮಾರಿ ಪ್ಾಿಜಾ, ಸಿಯಾಮ್ ಡಿಸೆವರಿ, ಟ್ಮ್್ನಲ್21, ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ಎೆಂಬ ಸಿ, ಎೆಂ ಕಾವಟ್ಟ್ಯರ್, ಹೇಗ  ಹತಾಿರು ದುಬಾರಿ 
ಬಾಿಯೆಂಡುಗಳ್ ಮಾಲುಗಳ ೇ ಒೆಂದ ಡ ಯಾದರ , ಅವುಗಳ್ ನಡುವ  ಎೆಂ ಬಿ ಕ  ಮಾಲ್, ಸವಲಪ ಮುೆಂದ  ಹ ೊೇದರ  ಪ್ಾಿಟ್ಟನಮ್ ಪ್ಾಿಟ್ಟನಮ್ ಪ್ಾಿಜ, 

ಪಕೆದಲ ಿೇ ಪ್ಾಯೆಂಟ್ಟಪ್ ಪ್ಾಿಜಾ, ಎದುರಿಗ ೇ ಪಿರ್ುನಾಮ್ ಮಾಕ ್ಟ್, ಜ ೊತ ಗ ೇ ಇೆಂದಿ ಮಾಕ ್ಟ್, ಮುೆಂತಾದ ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ದ ಬಾಿಯೆಂಡುಗಳ್ು, 
ನಕಲ ಬಾಿಯೆಂಡುಗಳ್  ಉಡುಪು, ವಸುಿಗಳ್ ಮಾರುವ ಮಾಲ್ ಗಳ್ೊ ಹ ೇರಳ್ವಾಗಿದ .  

ಎೆಂ ಬಿ ಕ  ಮಾಕ ್ಟ್ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜನಪಿಯ ಸೆಳ್ವಾಗಿದುು, ಕಡಿಮೆ ಬ ಲ , ವ ಥವಿಧ್ಯತ , ಚರಕಾಸಿ ವಾಯಪ್ಾರ, ಒೆಂದ ೇ ಸೊರಿನಡಿ ಸಕಲ 
ವಸುಿಗಳ್ ದ ೊರಕುವಿಕ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮವಗ್ದ ಪಿವಾಸಿಗರನುನ ಆಯಸಾೆೆಂತ್ದೆಂತ  ಸ ಳ ಯುತ್ದಿ  ಏಳ್ು ಮಹಡಿಗಳ್ ಈ ಮಾಲ್ ನಲಿ 
ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಮಹಡಿಯೊ ಒೆಂದ ೊೆಂದು, ರಿೇತ್ರಯ ವಸುಿಗಳಗ   ಮ್ೇಸಲಾಗಿದ . ಬಟ ಟಗಳ್ು, ವಾಚು, ಆಭರಣ, ಬಾಯಗ್, ಕಾಯಮರಾ, ಮೊೇಬ ಥಲ್ 
ಫೇನ್, ಗೃಹಾಲೆಂಕಾರ ವಸುಗಿಳ್ು, ಕರಕುಶ್ಲ ಸಾಮಗಿಿಗಳ್ು, ಹೇಗ  ಇಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ ಿಎನುನವೆಂತ್ಹ ವಸುಗಿಳಲಿ ಇಲಿ.  

ಹ ೆಂಗಸರು, ಮಕೆಳ್ು, ಗೆಂಡಸರು ಎಲಿರ ಬಟ ಟಗಳ್ ಬಯಕ ಯನುನ ಈಡ ೇರಿಸುವ ಸೆಳ್ ಪ್ಾಿಟ್ಟನಮ್ ಫ಼ಯಾಷ್ನ್ ಮಾಲ್. ಆರು 
ಮಹಡಿಗಳ್ ಪೂತ್್ ಬರಿೇ ಬಟ ಟ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ೇ. ಸುಮಮರು ೧೩೦೦ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ು!! ಹ ೊೇಲ ಸೇಲ್ ವಾಯಪ್ಾರ ಮಾಡಿದರ ಇಲ ಿಬಲು ಅಗಗ. 
ಪ್ಾಿಟ್ಟನಮ್ ಪ್ಾಿಝಾದ ಬದಿಗಿರುವ ಪ್ಾಯೆಂಟ್ಟಪ್ ಮಾಲ್ ಅತಾಧ್ುನಕ ಎಲ ಕಾರನಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ್ ಬೃಹತ್ ಮಳಗ . ದುಬಾರಿ ಬ ಲ ಯ ಅಸಲ 
ಉಪಕರಣಗಳೆಂದ ಹಡಿದು, ಅದ ೇ ಉಪಕರಣಗಳ್ು ಅಚಿರಿ ಮೊಡುವಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆ ಬ ಲ ಯಲ,ಿ ನಕಲನ ರೊಪದಲ ಿದ ೊರಕುವ ಜಾಗ ಇದು. 

ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಚಕಿವೂಯಹದ ಬಗ ಗ ಎಲಿರೊ 
ಕ ೇಳದ ುೇವಷ ಟ. ಬಾಯೆಂಗಾೆಕನಲ ಿಸವತ್ಃ ನಾವ ೇ ಅದರ ಒಳ್ 
ಹ ೊೇಗಬಹುದು, ಕಳ ದೊಹ ೊೇಗಬಹುದು. ಆದರ  ಇದು 
ಚಕಿವೂಯಹವಲ,ಿ ಚಾಟ್ುಚಕ್ ಮಾರುಕಟ ಟ. ಪಿಪೆಂಚದ ಅತ್ರ ದ ೊಡಡ 
ತ ರ ದ ಮಾರುಕಟ ಟ ಎೆಂಬ ಖ್ಾಯತ್ರ ಪಡ ದಿರುವ ಈ 
ಮಾರುಕಟ ಟಯಲ ಿಒಮೆಮ ನ ೊೇಡಿದ ಜಾಗಕ ೆ ಮತ ೊಮಿೆಮ 
ಹ ೊೇಗಬ ೇಕ ೆಂದರ  ಪರದಾಡಲ ೇ ಬ ೇಕು.   ಚಾಟ್ುಚಕ್ 
ಮಾರುಕಟ ಟಯಲ ಿಗೃಹಾಲೆಂಕಾರ, ಕರಕುಶ್ಲ ಮತ್ು ಿ
ಚಿತ್ಿಕಲ ಯು ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಗಮನ ಸ ಳ ಯುತ್ಿದ . ಅಲ ಿೇ ಕುಳತ್ು 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾರಾಟ್ಮಾಡುವ ಪಿತ್ರಭಾವೆಂತ್ 
ಕಲಾವಿದರನೊನ ಕಾಣಬಹುದು. ವ ಥವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ವಸುಗಿಳ್ು 
ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬ ಲ ಯಲ ಿಸಿಗುತ್ಿದ  ಎೆಂಬ ಮಾತ್ರದುರೊ, 

ನನಗ ೇನ ೊೇ ಎೆಂ ಬಿ ಕ  ಮಾಲ್ ಇದಕ್ಲೆೆಂತ್ಲೊ ವಾಸಿ ಎನನಸಿತ್ು.  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

ಪರವಾಸ ಜಿೀವಂತಿಕ ಯ ನಗ್ರ – ಬಾಯಂಗಾೆಕ್ 
ಲ ೇಖಕರು:  

ನಾಗಶ್ ಥಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ್ …  
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ಕಡ ಗ , ನೇವು ಕ ೊೆಂಡ ವಸುಿಗಳ್ ಮೊಟ ಯನೊನ ಹ ೊತ್ುಿ ನಮಮ ಪಿವಾಸ ಮುೆಂದುವರ ಸಬ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಆಗಲ ೇ ಅಲಿೆಂದಲ ೇ ನಮಮ ಊರಿಗ , ಮನ ಗ  
ಪ್ಾಯಕ್ ಮಾಡಿಕಳಸಲು ನಮಮ ಸ ೇವ ಗ  ಡಿ ಹ ರ್ಚ ಎಲ್ ಮುೆಂತಾದ ಕಾಗ ೊೇ್ ಸವಿೇ್ಸ್ ಗಳ್ು ಕೊಡ ಅಲಿ  ಲಭಯ. ಎಲಾಿ ಮುಗಿಯಿತ್ು ಹ ೊರಗ  
ಹ ೊೇಗ ೊೇಣವ ೆಂದು ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ಲ  ನೇವು ಹ ೊರಬರುವಷ್ಟರಲಿ ಮತ ೊಿೆಂದಷ್ುಟ ಬ ೇಡದುನುನ ಕ ೊೆಂಡಿರುತ್ರಿೇರ. ಮಾರುಕಟ ಟಯಿೆಂದ ಹ ೊರಬರಲು 
ಮತ ೊಿಮೆಮ ಪರದಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ದಾರಿ ಹುಡುಕಬ ೇಕು. 

ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನಲಿ ಮಳಗ ಗಳ್ಷ ಟೇ ಜನಪಿಯ ಬಿೇದಿ ಹಾಗೊ ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ ಟಗಳ್ು. ಸಾಧಾರಣ ನಾವುಗಳ್ು ನ ೊೇಡುವೆಂತ , 
ಸಿಡಿನಯಲಿ ಸೆಂಜ  5 ರ ಮೆೇಲ  ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ು ತ ರ ದಿರುವುದ ೇ ಕಮ್ಮ, ಬ ೆಂಗಳ್ೊರಿನಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒೆಂಬತ್ರಿವರ ವಿಗೊ ವಾಯಪ್ಾರ ನಡ ಯುತ್ರಿರುತ್ಿದ . 
ರಾತ್ರಿ ಹತ್ುಿ ಗೆಂಟ ಗ , ಊಹೊೂ...ಎಲಿರೊ ಮನ ಯಲಿ....ರಾತ್ರಿ ಹತ್ುಿ ಗೆಂಟ ಯ ಮೆೇಲ  ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ನುನ ಹೊಡಿ ವಾಯಪ್ಾರ ಆರೆಂಭಿಸುವುದ 
ಕ ೇಳದಿುೇರಾ? ಅದೊ ದ ೊಡಡ ರಸ ಗಿಳ್ ಉದುಕೊೆ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ ಸಾಲು. ವಾಯಪ್ಾರವೂ ಕೊಡ ಜ ೊೇರು.  ಹ ಚಾಿಗಿ ಪಿವಾಸಿಗರ ೇ ಇರುವ ಈ 
ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಅಸಲ, ನಕಲ ಎಲವಿೂ ಲಭಯ. ಜ ೊತ ಗ  ಅಷ ಟೇ ಜ ೊೇರಿನೆಂದ ವಾಯಪ್ಾರ ನಡ ಸುವ ರಸ ಿ ಬದಿಯ ಹ ೊೇಟ್ಲಗಳ್ೆಂತ್ೊ ಕ್ಲಕ್ಲೆರಿದು 
ತ್ುೆಂಬಿರುತ್ಿವ . ಇದುವ ೇ ಜೇವೆಂತ್ರಕ ಯ ನಗರವ ೆಂದು ಕರ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನ ವ ಥಶಿಷ್ಟಯ. ನಗರದ ತ್ುೆಂಬಾ ಅಲಲಿಿ ತ ರ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ 
ಹತಾಿರು ರಾತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ ಟಗಳ್ು ಶ್ಾಪೆಂಗ್ ಪಿಯರ ನದ ುಗ ಡಿಸಿ, ಜ ೊೇಬಿಗ  ಕನನ ಹಾಕ್ಲದರೊ, ಮನಸಿಸಗ  ಸಮಾಧಾನ ತ್ರುವೆಂತ  
ಸಾಮಗಿಿಗಳ್ನುನ ಒದಗಿಸುವುದೆಂತ್ೊ ಖೆಂಡಿತ್. 
ಕ ಥಮುಗಿದು ಒಳ್ಗ  ಹ ೊೇಗಿ:- 

ಹರದು, ನೇವು ಶ್ಾಪೆಂಗ್ ಮಾಲಗಳ್ ಒಳ್ಗ  ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಬಹುಶ್ಃ ಕ ಥಮುಗಿದ ೇ ಒಳ್ಗ  ಹ ೊೇಗಿರುತ್ರಿೇರ. “ಇಲಿನ ಬ ಲ ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿ ನಾನು 
ಮೊಛ ್ ಹ ೊೇಗದೆಂತ  ಕಾಪ್ಾಡು ದ ೇವರ ೇ!!” ಎೆಂದ ೇನಲಿ.  

ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನಲಿ ಮಾರಿಗ ೊೆಂದಲಿದಿದುರೊ ಮನ ಗ ೊೆಂದು ಅರ್ವಾ ಮಾಲ್ 
ಗ  ಒೆಂದು ದ ೇವರಿರುವುದೆಂತ್ೊ ಖೆಂಡಿತ್. ಅದ ೇನ ೊೇ ಸರಿ ಆದರ  ರ ಥಲಾಯೆಂಡ್ 
ದ ೇವರಿಗ  ನಾನ ೇಕ  ನಮಸಾೆರ ಹಾಕಲ ಎನನಬ ೇಡಿ. ಏಕ ೆಂದರ  ಅಲಿರುವ 
ದ ೇವರುಗಳ್ು, ಗಣ ೇಶ್, ಬಿಹಮ, ವಿಷ್ುಣ, ಲಕ್ಷ್ಮ ಇತಾಯದಿ ನಮಮ ದ ೇವರುಗಳ ೇ. 

ನಾನು ಚಿತ ೊಿೇಮ್ ಸ ಟೇಷ್ನ್ ನಲ ಿಇಳದು ಸುತ್ಿಮುತ್ಲಿೊ ಇರುವ 
ತಾಣಗಳಗ  ಭ ೇಟ್ಟ ಕ ೊಡ ೊೇಣವ ೆಂದು ಪ್ಾದಚಾರಿ ಮೆೇಲ ಸೇತ್ುವ ಯ ಮೆೇಲ  
ಬರುತ್ರಿದ ು. ಕ ಳ್ಗ  ನಗರದ ನಾಲುೆ ಪಿಮುಖ ರಸ ಿಗಳ್ು ಕೊಡುವ ಜಾಗದಲ,ಿ  ಒೆಂದು 
ಭವಯ ಹ ೊೇಟ್ಲ್ ಮುೆಂದ  ಒೆಂದು ಮೆಂಟ್ಪದಲಿ ದ ೇವರಮೊತ್ರ್ಗ  ಪೂಜ  
ನಡ ಯುತ್ರಿತ್ುಿ. ನಮಮ ಊರಿನ ಹಾಗ ೇ ನೊರಾರು ಭಕಿರು. ಕ ಥಯಯಲಿ ಹೊವು 
ಹಣುಣಗಳ್ ಬುಟ್ಟಟಗಳ್ು. ಚ ೆಂಡು ಹೊವು, ಹಣುಣಗಳ್ು, ಗೆಂಧ್ದ ಕಡಿಡಗಳ್ು ತ್ುೆಂಬಿದ ಆ 
ಬುಟ್ಟಟಯನುನ ದ ೇವರಿಗ  ಅಪ್ಸಿ, ಪಿದಕ್ಷ್ಣ  ಬೆಂದು, ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಯಲಿ ನಮಸಾೆರ 
ಹಾಕುತ್ರಿದುರು. ಕುತ್ೊಹಲಗ ೊೆಂಡು ಕ ಳ್ಗಿಳದು ಹ ೊೇದ . ನಾಲುೆ ತ್ಲ ಗಳ್ 
ದ ೇವರಮೊತ್ರ್ಯನುನ ಕೆಂಡು ಇದಾಯವ ದ ೇವರಿರಬಹುದು ಎೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರ , 
ಎರಾವನ್/ ಇರಾವನ್ ಎೆಂದು ತ್ರಳಯಿತ್ು. ನನಗ ೇನ ೊೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  
ಬಿಹಮನನುನ ಕೆಂಡೆಂತ  ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಯಿತ್ು. ರಸ  ಿಬದಿಯಲ ಿಹೊವು ಹರ್ಣಣನ 
ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳ್ು, ಗೆಂಟ  ನಗಾರಿಗಳ್ ಸದುು, ಸುಶ್ಾಿವಯವಾದ ರ ಥ ಸೆಂಗಿೇತ್, ಕಾರ್ಣಕ  
ಹುೆಂಡಿ, ದ ೇವರಿಗ  ಅಪ್ಸಲು ಆನ ಗಳ್ ವಿವಿಧ್ ಆಕಾರದ ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ು, ಕಪುಪ ಬಣಣದ 
ಸಫಾರಿ ತ್ರದ ಶ್ಟ್್ ಪ್ಾಯೆಂಟ್ು ಧ್ರಿಸಿ ಭಕಿರು ನೇಡುತ್ರದಿು ಹೊವು ಹಣುಣಗಳ್ನುನ 
ದ ೇವರ ಮುೆಂದಿಡುತ್ರಿದು ನಾಲಾೆರು ಜನರು, ಎಲಿವನುನ ಬ ರಗಿನೆಂದ ನ ೊೇಡುತಾಿ 
ನೆಂತ . ಅತ್ರೇವವಾದ ಜನದಟ್ಟಣ ಯ ಪಿದ ೇಶ್ದಲಿದು ಆ ತ ರ ದ ದ ೇಗುಲಕ ೆ 
ಜನಪಿವಾಹ ಹರಿದು ಬರುತ್ರಿತ್ುಿ. ಬದಿಯಲಿದು ಮತ ೊಿೆಂದು ಮೆಂಟ್ಪದಲಿ ಹತಾಿರು 
ಮೆಂದಿ ನತ್್ಕ್ಲಯರು ಕುಳತ್ರದುರು. ಭಕಿರು ದ ೇವರಿಗ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ನೃತ್ಯ ಸ ೇವ  
ಸಲಿಸುವುದಿದುರ , ಆ ನತ್್ಕ್ಲಯರಿಗ  ಹಣ ನೇಡಿದರ , ಅವರು ಸೆಂಗಿೇತ್ವನುನ 
ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ದ ೇವರಿಗ ದುರಾಗಿ ನತ್ರ್ಸುತ್ರದಿುರು. 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ನಾನೊ ಆ ದ ೇವರಿಗ  ನಮಸೆರಿಸಿ ಅಲೆಿಂದ ಹ ೊರಟ . ರೊಮ್ಗ  ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ ಅೆಂತ್ಜಾ್ಲದಲ ಿಹುಡುಕಾಡಿ ಅಲಿನ ವಿವರಗಳ್ನುನ 
ತ್ರಳದುಕ ೊೆಂಡ . ಅದು “ರಾವೇ ಮಹಾ ಫಿೇಮ್” ಎೆಂದು ಕರ ಯುವ ದ ೇವರು, ಅೆಂದರ  ನಮಮ ’ಪರ ಬಿಹಮ’. ಶ್ುಭವನುನ ತ್ರುವ, ಅನಷ್ಟಗಳ್ನುನ 
ದೊರ ಮಾಡುವ ದ ೇವರು. ಏನ ೇ ಇರಲ ತ್ಮಮ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ನುನ ಈಡ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಭಕಿರು ಮೊರ  ಹ ೊೇಗುವ ದ ೇವರು ಈ ಬಿಹಮ, ಅದಕ ೆೇ ಅಲಿ 
ಸದಾ ಜನಜೆಂಗುಳ. 

ಆ ನೆಂತ್ರ ಎಲ ಿಡ  ಸುತ್ುಿವಾಗ ಗಮನಕ ೆ ಬರಲಾರೆಂಭಿಸಿದವು  ,ನಗರದ ಎಲಿ ಮಳಗ ಗಳ್ ಮುೆಂದೊ ಇರುತ್ರದಿು ದ ೇವರುಗಳ್ು .
ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ವಲ್ಡ್ ಹತ್ರಿರ ತ್ರಿಮೊತ್ರ್  ,ಹಾಗೊ ಗಣ ೇಶ್ನ ಮೊತ್ರ್ಗಳ್ು ,ಅಮಾರಿನ್ ಪ್ಾಿಜ಼ ಮುೆಂದ  ಇೆಂದಿನ ಮೊತ್ರ್ ,ಗ ೇಸ ೊೇನ್್ ಪ್ಾಿಜಾದ 

ಒಳ್ಗ  ಲಕ್ಷ್ಮಯ ಮೊತ್ರ್ ,ಇೆಂಟ್ರ್ ಕಾೆಂಟ್ಟನ ೆಂಟ್ಲ್ ಹ ೊೇಟ್ಲ್ ಮುೆಂದ  ಗರುಡನನ ನೇರಿರುವ ವಿಷ್ುಣ ,ವಿಶ್ ೇಷ್ವ ೇನು ಗ ೊತ ಿ ಇಲಿ ಬರುವ ಭಕರಿು 
ಯಾರೊ ಭಾರತ್ರೇಯರಾಗಲೇ ,ಹೆಂದೊಗಳಾಗಲೇ ಅಲಿ ,ಎಲರಿೊ ಈ ದ ೇಶ್ದ ಜನ ,ಬಹುಪ್ಾಲು ಬರದ ್ ಧ್ ಧ್ಮ್ೇ್ಯರು. 

ಹೇಗ  ಶ್ಾಪೆಂಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳ್ ಮುೆಂದಷ ಟೇ ಅಲಿ  ,ಸಣಣಸಣಣ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ು ,ಮನ ಗಳ್ ಮುೆಂದೊ ಮೆಂಟ್ಪಗಳ್ಲ ಿದ ೇವರ ವಿಗಿಹಗಳ್ು .ಬಹುಶ್ಃ ಇಲಿ 
ಅೆಂಗಡಿ ,ಮನ ಗಳ್ ಮುೆಂದ  ಇರುವಷ್ುಟ ಗಣ ೇಶ್ನ ವಿಗಿಹಗಳ್ು ಬಹುಶ್ಃ ನಮಮ ಊರಿನಲೊ ಿಕಾಣಲಾರದು .ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲೊಿ ಅಷ ಟೇ ಮುದಾುದ 

ಗಣ ೇಶ್ ,ಲಕ್ಷ್ ,ಸರಸವತ್ರ ,ಶಿವಪ್ಾವ್ತ್ರ ,ದುರ ್ ಗ  ,ಬಿಹಮ ,ಹೇಗ  ಎಲಿ ದ ೇವರ ವಿಗಿಹಗಳ್ೊ ಮಾರಾಟ್ಕ ೆ ಇರುತ್ಿವ  .ನಜ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕ ೆಂದರ  ,
ನಮಮ ಊರಿನಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ರ್ಗಳಗಿೆಂತ್ಲೊ ಇವು ಮುದಾುಗಿ ,ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೊ ಇರುತ್ಿವ  .ಈ ಸಲ ನಾನ ೊೆಂದು ಚಾಮುೆಂಡ ೇಶ್ವರಿಯ 

ಮೊತ್ರ್ಯನುನ ಕ ೊೆಂಡು ತ್ೆಂದ  .  

 

ಹಿೀಗ ೀಕ  ಬೌದಧರ ನಾಡ್ನನಲಿಿ ಹಿಂದ  ದ ೀವತ ಗ್ಳಿಗ  ಪೂಜ ? 
ರ ಥಲಾಯೆಂಡ್ ಪಿಮುಖವಾಗಿ ಬರದ ಿಧ್ಮ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ ರಾಷ್ರ  .ಹತ್ರರಿ ಶ್ ೇಕಡಾ ೯೫ ರಷ್ುಟ ಬರದಿರ ೇ ಇದುರ  ,ಶ್ ೇಕಡಾ ೦ .೧ ರಷ್ುಟ ಕೊಡ 
ಹೆಂದೊ ಧ್ಮ್ೇ್ಯರಿಲಿ  .ಆದರ  ಭಾರತ್ದಿೆಂದಲ ೇ ಬೆಂದಿರುವ ಬರದಿ ಧ್ಮ್ದ ಪಿಭಾವ ಇಲಿ ಗಾಢವಾಗಿದ .  

ಅಲಿದ  ಕ್ಲಿ .ಶ್. 1300 ರವರ ಗ  ಇಲ ಿಆಳದ ಖ್ ೀರ್ ರಾಜವೆಂಶ್ ಹೆಂದೊ ಧ್ಮಾ್ನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದುು, ರ ಥಲಾಯೆಂಡ್ ನ ಪೂಜ , ವಿಧವಿಧಾನಗಳ್ಲಿ 
ಸೆಂಸೃತ್, ಮತ್ುಿ ಹೆಂದೊ ದ ೇವತ ಗಳ್ ಪಿಭಾವ ಇೆಂದಿಗೊ ಉಳದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದಿದ  .ಈ ದ ೇಶ್ದ ಜನತ  ಮೊಲವಾಗಿ ಚಿೇನಾದ ೇಶ್ದ 
ವೆಂಶಿೇಯರಾಗಿ, ಬುದಿನ ಧ್ಮ್ವನುನ ಪ್ಾಲಸಿದರೊ ಅವರು ಮೊರ  ಹ ೊೇಗುವುದು ಮಾತ್ಿ ಹೆಂದೊ ದ ೇವತ ಗಳಗ  .ಏಕ ೆಂದರ  ಅವರ ಧ್ಮ್ದಲ ಿ
ನಮಮ ದ ೇವತ ಗಳ್ ಹಾಗ  ಶ್ಕ್ಲಿಶ್ಾಲ ದ ೇವತ ಗಳಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮನ ಮನ ಗಳ್ ಮುೆಂದ  ಸುೆಂದರವಾದ ಮೆಂಟ್ಪಗಳ್ಲ ಿಹೆಂದೊ 
ದ ೇವತ ಗಳ್ನನರಿಸಿ  ,ಪೂಜ  ಸಲಸಿುವುದನುನ ಕಾಣಬಹುದು.  

ರಾಮಾಯಣವೆಂತ್ೊ  ’ರಾಮಕ್ಲಯನ್ ’ಎೆಂಬ 
ಹ ಸರಿನೆಂದ  ಇವರ ಮೆಚಿಿನ ಕಾವಯ  ,ಮತ್ುಿ ಅತ್ರ ಹ ಚುಿ 
ಪಿದಶ್್ನಗ ೊಳ್ುಳವ ನೃತ್ಯರೊಪಕ.  ರಾಜನನುನ ರಾಮನ 
ಅವತಾರವ ೆಂದೊ ಭಾವಿಸುತಾಿರ  .ರಾ ಜನ ಆಸಾೆನ 
ಪುರ ೊೇಹತ್ರು ಬಾಿಹಮಣರಾಗಿದುು, ಹೆಂದೊ 
ಪದುತ್ರಯಲಿಯೇ  ಅರಮನ ಯಲ ಿ ಪಟಾಟಭಿಷ ೇಕ, ಮುೆಂತಾದ 
ಕಾಯ್ಗಳ್ನುನ ನ ರವ ೇರಿಸುತಾಿರ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾಿರ .  

ರ ಥಲಾಯೆಂಡ್ ನಲಿ ಎಲ ಿಡ ಯಲಿಯೊ ನಾವು ಕಾಣುವ 
ಸಿಯಾಮ್ ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿನ ಮೊಲ ಶ್ಾಯಮ )ದ ೇಶ್( , ಆಯುತಾಿಯ 
ಎೆಂಬ ನಗರದ ಹ ಸರಿನ ಮೊಲ ಅಯೇಧ್ಯ  ,ಹೇಗ  ಇಲಿನ 
ಅನ ೇಕ ಹ ಸರುಗಳ್ನುನಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸಿದಾಗ 
ಸೆಂಸೃತ್ದ  ,ಭಾರತ್ದ  ಛಾಯಯನುನ ಕಾಣಬಹುದು  .ಆದರ  
ಸಾವಿರಾರು ವಷ್್ಗಳ್ ಹೆಂದ  ಇಲಿಗ  ಬೆಂದ ಪ್ರರಾರ್ಣಕ ಕರ ಗಳ್ು 
ಕಾಲಕಿಮೆೇಣ ಪ್ಾಿದ ೇಶಿಕ ಪರಿಸರಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಯತ್ಯಯ 
ಹ ೊೆಂದಿದುು, ಇೆಂದು ನಾವಲ ಿಕೆಂಡು ಕ ೇಳ್ುವ ಕರ ಗಳ್ಲ ಿಆ 
ಬದಲಾವಣ  ಕಾಣಬಹುದು . 

ಒಟ್ಟಟನಲ ಿನಾನು ಬಾಯೆಂಗಾೆಕ್ ನಲಿ  ,ಸೆಳೇಯ ಜನತ ಯಿೆಂದ ಪೂಜ ಗ ೊಳ್ುಳವ ಹೆಂದೊ ದ ೇವರುಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡಾಗ ,ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗೊ ,ಅ 
ದ ೇಶ್ದವರಿಗೊ ಬಲವಾದ ನೆಂಟ್ಟರುವೆಂತ  ,ಆತ್ರೀಯ ಭಾವ ಮೊಡಿತ್ು.    
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿ್ 

ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾುರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿು ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾ್ಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃ್ಗಳಗ  ಸ ೇರಿದುು. 
 

ಚಳಿಗಾಲಕ ೆ ಯಾವ ಬಟ ು ಸ ಕತ! ಸಂಗ್ರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ನೀವು ಮಾಡ್ನ 

ಅಲಿಲಿಿ ಏನ ೀನು ನಮಮ ಕಾಯ್ಕರಮವಿದಿರ  ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ನಟ್ಟ ಪದಾಮ ಕುಮುಟ್, ಚಿತ್ಿ ಚ ೊೇಮನ ದುಡಿ. 
೨. ಚಿತ್ಿ ಬ ಟ್ಟದ ಜೇವ, ಲ ೇಖಕರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರೆಂತ್. 

ಕ ೊರ ಯುವ ಚಳಗಾಲಕ ೆ ಯಾವ ಬಟ ಟ ಸೊಕಿ ಎೆಂದು ತ್ರಳದುಕ ೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ. 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸ್ಾಮಗರ: 

4 ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ (ಗಾಜು) ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ ಉಷಾಣೆಂಶ್ವಿರುವ ನೇರು (ಆರ ೊೇಗಯವೆಂತ್ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ) 
4 ತ್ರಹದ ಬಟ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ು (ಉಣ ಣ (wool), ಹತ್ರಿ, ನ ಥಲಾನ್, ಜಾಳಾದ ಬಟ ಟ – ಬಟ ಟಯ ತ್ುೆಂಡು ಲ ೊೇಟ್ ಸುತ್ುಿವಷ್ತ್ಟರಬ ೇಕು)  
ಒೆಂದು ರ್ಮಾ್ಮ್ೇಟ್ರ್ 

ವಿಧಾನ: 
ಉಷ್ಣ ನೇರಿರುವ ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕೊೆ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ತ್ರಹದ ಬಟ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಸುತ್ರಿರಿ  
ಸುಮಾರು 15-20 ನಮ್ಷ್ ಸುಮಮನ  ಇರಲು ಬಿಡಿ  
ನೆಂತ್ರ ಪಿತ್ರಯೆಂದರ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ರ್ಮಾ್ಮ್ೇಟ್ರ್ ಇರಿಸುತ್ಿ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ತ್ಟದ ಯೆಂದು ನ ೊೇಡಿ  

ಏನಾಗ್ುತ್ತದ : 
ಉಣ ಣಯಿೆಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಲ ೊೇಟ್ದ ನೇರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮ್ಕ ೆಲಿವುದಕ್ಲೆೆಂತ್ ಹ ಚಿಿರುತ್ಿದ . ಏಕ ೆಂದರ  ಉಣ ಣಯ ಎಳ ಗಳ್ು ಹ ಚುಿ ಒತ ೊಿತಾಿಗಿ 

ಹ ಣ ಯಲಪಟ್ಟಟರುತ್ಿದ . ಉಷ್ಣತ ಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ಪಪಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ೆ ಜಾಗವ ೇ ಇರುವುದಿಲಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಲ ೊೇಟ್ದ ನೇರಿನಲಿನ ಉಷ್ಣತ ಯನುನ ಹಾಗ  
ಹಡಿದಿಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ಿದ .  

ಇದ ೇ ನಯಮದಡಿ, ನಾವುಗಳ್ು ಉಣ ಣಯಿೆಂದ (wool) ಮಾಡಿದ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದು ನಮಮ ದ ೇಹದ ಉಷ್ಣತ ಯು ಆಚ  
ಹ ೊೇಗದೆಂತ  ತ್ಪಪಸುವುದರಿೆಂದ ದ ೇಹದ ಶ್ಾಖವು  ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ತ್ಪುಪತ್ಿದ . ಹೇಗಾಗಿ ಚಳಗಾಲದಲಿ ಉಣ ಣಯಿೆಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ ಟ ಅರ್ವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಉಷ್ಣತ ಯು ಹರಿದುಹ ೊೇಗದೆಂತ್ಹ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಧ್ರಿಸಿದರ , ಚಳಯಿೆಂದ ಸೆಂರಕ್ಷ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಬಟ ಟಗಳಲಿದಿದುರೊ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಉಷಾಣೆಂಶ್ 

ಹಡಿದಿಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಎರಡು ಮೊರು ಪದರ ಕೊಡ ಧ್ರಿಸಬಹುದು. 

mailto:horanadachilume@gmail.com

