
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ ಸಂಚಿಕ್ ೧೨, ಮೇ ೨೦೧೪ 

  

 

ಈಗಿನ ಸುದ್ದ ಿ            ... ಪು. ೧  
ಸಂಪಾದಕೀಯ             ... ಪು. ೨ 

ಆರ  ೀಗ್ಯ                 ... ಪು. ೩ 

 

 
 

ಕರುನಾಡು-ಕಾಂಗ್ರುನಾಡು        ... ಪು. ೧೨ 

ಪದ ಪುಂಜ         ... ಪು. ೧೩ 

ರಂಗ  ೀಲಿ         ... ಪು. ೧೩ 

 

ಗ  ರ ರರ ತಿಳಿ ಹಾಸಯ         ... ಪು. ೫ 

ಪಂಚತಂತರದ ಕಥ ಗ್ಳು         ... ಪು. ೬ 

ರಾಂ ರಾಮ! ಹಾಸಯ         ... ಪು. ೭ 

 

 

 

 

 

 

ಸ ೈಕಲ್ ಪಯಣ         ... ಪು. ೧೪ 

ವಿಜ್ಞಾನ           ... ಪು. ೧೭ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು                  ... ಪು. ೧೭ 

 

ಕಥಾಚಿಲ್ುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ ಕ  ಡ್ತೀರಾ!  ... ಪು. ೧೦ 

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ         ... ಪು. ೧೧ 

ಹಾಸಯ ಚಿಲ್ುಮೆ         ... ಪು. ೧೧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಪಂಚತಂತರದ ಕಥ ಗ್ಳು 

 ಪುಟ ೬ ರಲಿಲ ... 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಪುತಿತಗ  ಶ್ರೀಗ್ಳ ಆಸ ರೀಲಿಯಾ ಭ ೀಟಿ – ವ್ರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 

ಬಂಗಾರದ ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಚಿತ್ಿದ ಒಂದು ಒಳ್ ಳ್ಯ ಹಾಡು 
ನ್ೊೇಡಲು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಉಡುಪಿ ಎಂದ್ೊಡನ್, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟರೊಪದ ಕಡಗ್ೊೇಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ನ್ನ್ಪು ಹಾಗ್ 

ಕಣ್ಣಮ್ುಂದ್ ಸುಳಿಯುತ್ತದ್. ಉಡುಪಿಯ ದ್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ದ ನಿವವಹಣ್ಯಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ 

ಅಷ್ಟಮ್ಠಗಳ್ ಪ್ೈಕ್ಲ ಪುತ್ರತಗ್ ಮ್ಠವಒ ಒಂದು. ಈ ಮ್ಠದ ಶಿಿೇಗಳ್ಾದ ಶಿಿೇ ಸುಗುಣ್ೇಂದಿ 

ತ್ರೇರ್ವರು ಮಾಚಿವ ಮ್ತ್ುತ ಏಪಿಿಲಿನ್ಲಿಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಿವಾಸದ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಪಿಮ್ು  

ನ್ಗರಗಳ್ಲಿ ಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕತರನ್ುನ ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಭ್ೇಟಿಯ ಸಮ್ಯದಲಿ ಿ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದ್ೇಶದಲ್ೊಿಂದು ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಠವನ್ುನ ಆಸಿತಕ ಜನ್ರ ಅನ್ುಕೊಲಕಾಾಗಿ 

ತ್ರ್ಯುವ ಯೇಜನ್ಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿದರು.  

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಾನ್ುರಾದಲಿಿ ಮಾರ್ಚವ ೨೮ ಮ್ತ್ುತ ೨೯ 

ಉಪಸಿಾತ್ರಿದದರು. ಭಕತರ್ೊಬುರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅವರು ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟ ತ್ೊಟಿಟಲಸ್ಟ್ೇವ್ಯಂದ 

ನ್ರ್ದಿದದ ಭಕತರು ಭಾವಪರವಶರಾದರು. ಕಾಾನ್ುರಾದ ಫ್ೇಿರಿಯಲಿಿರುವ ಹಿಂದೊ  

ದ್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ದಲಿ ಿ ನ್ೊರಾರು ಸಂಖ್್ಾಯಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದದ ಭಕತವೃಂದದ ಸಮ್ುಮ ದಲಿಿ ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಣ 

ಪಒಜ್ಯನ್ುನ ನ್ರ್ವ್ೇರಿಸಿದರು. 

ಸಿಡಿನಯ ಹ್ಲ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಗವ ನ್ಲಿರಿುವ ಶಿಿೇ ವ್ಂಕಟ್ೇಶವರ ದ್ೇವಮ್ಂದಿರದ ದಿವಾ 

ಸ್ಟಾನಿಧ್ಾದಲಿಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ವವಾಗುವಂತ್ಹ ಸಂಸೃತ್ದಲಿಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ 

ಆ ಭಾಷ್ಯ ಬಗ್ೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ೊಡಲು ಕಾರಣ್ರಾದರು. ಅವರ ಅನ್ನ್ಾ ಪಒಜಾ 

ವಿಧಾನ್ದಿಂದ ನ್ರ್ದಿದದ ಜನ್ರು ಸಂತ್ಸಗ್ೊಂಡರು. ಶಿಿೇಗಳ್ ಜ್ೊತ್ ಬಂದಿದದ 

ಶಿಷ್ಾವೃಂದದವರು ತ್ಮ್ಮ ಸಿರಿ ಕಂಠದಿಂದ ದಾಸರ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಡಿ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ 

ಸಂಕ್ಲೇತ್ವನ್ಯನ್ುನ ಜನ್ಸ್ಟ್ೊತೇಮ್ದ ಆಹಾಿದಕ್ಾ ಧಾರ್ಯೆರ್ದರು.  

ಕನಾವಟ್ಕ ಮ್ೊಲದ ಒಂದು ದ್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ದ ಯೇಜನ್ ಇಡಿೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿ ಿ

ಇದ್ೇ ಮೊದಲ್ೇನ್ೊೇ! ಪುತ್ರತಗ್ ಶಿಿೇಗಳ್ ಯೇಜನ್ ಸ್ಟಾಕಾರಗ್ೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುಡಿ 

ಆದಷ್ುಟ ಬ್ೇಗ ಇಲೊಿ ತ್ರ್ಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರ್ೈಕ್ ಚಿಲುಮ ಬಳ್ಗದಿಂದ.   

    

 

 

 

ಪು. ತ್ರ. ನ್ ಬಗ್ೆ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ಿ- ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ  
ನ್ೊೇಡಲು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ವರದಿ:  ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 

ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ಪಒರಕ ಮಾಹಿತ್ರ: ರಾಜ ನಾಗ್ರಾಜ 

https://www.youtube.com/watch?v=rLp9xv8yO5A
https://www.youtube.com/watch?v=X8jw30edUn0
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ಭಾರತ್ದಲಿ ಿಸ್ಟಾವವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣಾ ಸಮ್ಯ. ಇನ್ೊನ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲಿವಷ್ಟೇ! ಫಲಿತಾಂಶ 
ಬಂದು ಸಕಾವರ ರಚನ್ಯ ಪಿಕ್ಲಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತ. ಪಒಣ್ವ ಬಹುಮ್ತ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ್ ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡರ್ 
ಸರಿ. ಇಲಿವ್ಂದಾದರ್ ಹ್ೊಂದಾಣಿಕ್ಯ ತಾಲಿೇಮ್ು ಶುರು. ಯಾವ ಸಕಾವರ ಬರುತ್ತ, ಹ್ೇಗ್ ಹ್ೇಗ್ 
ಹಸತಗಳ್ು ಚಾಚುತ್ತವ್, ಕಮ್ಲ ವದನ್ಯ ಮ್ಂದಹಾಸವನ್ುನ ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾರಲಿ ಿಮ್ೊಡಿಸುವ ಸರಕಾರ 
ಬರುತ್ತದ್ಯೆೇ, ಇಲ ಿಪರಸಪರ ಕ್ಲತಾತಟ್ದಿಂದ, ಪಿಜಾತ್ಂತ್ಿವು ಕಸದಂತಾಗಿ ಪೊರಕ್ಯಂದ  

ಗುಡಿಸುಹಾಕುವಂತ್ ಆಗುತ್ತದ್ಯೆೇ! ಇವ್ಲಾಿ ಕುತ್ೊಹಲ ಭಾರತ್ದಲಿ ಿ ನ್ಲಸಿರುವ ಜನ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, ಹ್ೊರ ದ್ೇಶದಲಿ ಿ ನ್ಲಸಿರುವ ಭಾರತ್ 
ಮ್ೊಲದವರ್ಲರಿಲೊಿ ಇದ್. ಇವ್ಲಿಗಳ್ ಮ್ಧ್ಾ, ಹಲವಾರು ವಷ್ವಗಳಿಂದ ತಾಯಾನಡಿನಿಂದ ದೊರವಿದದರೊ, ಬ್ಳ್್ದ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ಮಮ 
ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು, ಭಾರತ್ದ ಒಳ್ ಳ್ಯ ಸಂಪಿದಾಯಗಳ್ು ಹ್ೊರನಾಡಿನ್ಲೊಿ ಬ್ಳ್ಗುವಂತ್ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಯಂದ ಸಹಕರಿಸುವ ಜನ್ರು 
ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡುವ್ ಕಾಣ್ಸಿಗುತಾತರ್. ಅಂತ್ಯೆೇ, ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಲಸಿರುವ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ರಿಗ್ ಭಾಷ್, ಕಲ್, ಸಂಗಿೇತ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ಮ್ೊಲಕ 
ತ್ವರಿನ್ ಸಿರಿಯನ್ುನ ಅನ್ೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಬಡಿಸುತಾತ ಬಂದಿದಾದರ್. ಅವರಿಗ್ಲಿ “ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮ” ಯ ತ್ಂಡವು ಹೃತ್ೊಪವವಕವಾಗಿ 
ಅಭಿನ್ಂದಿಸುತಾತ, ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ಅವರಿಗ್ ಸಮ್ಪಿವಸುತ್ತದ್. 
 

ಚುನಾವಣ್ಯ ಸಂದಬವಕ್ಾ ಸರಿ ಹ್ೊಂದುವಂತ್ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರ “ಛೇಟಿವಿಯ ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ಸ ಬುಲ್ಟಿನ್ಸ” ವರದಿ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ಯಷ್ಟೇ 
ಅಲಿದ್, ವಾಸತವ ಸಾತ್ರ ಹ್ೇಗಿದ್ ಎಂದು ಎತ್ರತ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ತದ್. ಸಾಳಿೇಯರಾದ ನಾಗ್ೇಂದಿ ಅನ್ಂತ್ಮ್ೊತ್ರವಯವರ “ಕಾಂಗರೊ ನಾಡು – ಕರುನಾಡು” 
ಎಂಬ ವಿಶ್ಿೇಷ್ಣಾ ಲ್ೇ ನ್ ಎರಡು ದ್ೇಶ-ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ ಸ್ಟಾಮ್ಾತ್ಯನ್ುನ ತಾಳ್್ಹಾಕ್ಲ ನ್ೊೇಡುತ್ತದ್. ನಿೇತ್ರಕಥ್ಗಳ್ಲಿ ಿ ಒಂದಾದ ಪಂಚತ್ಂತ್ಿದ 
ಒಂದು ಕಥಾ ಪರಿಚಯವನ್ುನ ಸಾಳಿೇಯರಾದ ಕೃಷ್ಣಪಿಸ್ಟಾದ್ ಅವರು ತ್ಮ್ಮ “ಮಾಲು” ಅಂಕ್ಲತ್ದ್ೊಂದಿಗ್ ಪಿಸುತತ್ ಪಡಿಸಿದಾದರ್.  

 

ಪಿಜಾತ್ಂತ್ಿದ ರಾಜ ಯಾರು? ಭಾರತ್ದ ಭವಿಷ್ಾವ್ೇನ್ು ಎಂದು ಕಾಲವು ಹ್ೇಳ್ುತ್ತದ್. ಅಲಿಿಯ ತ್ನ್ಕ ಸಿಗುವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ನಿಮ್ಮ 
ಕಾಲವು ಚಿಲುಮಯಂದಿಗ್ ಕಳ್್ಯರ್ಂದು ನ್ಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹ. ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾಿಯದ ಪೊಿೇತಾ್ಹವನ್ುನ ಇಮೇಲ್ 
(horanadachilume@gmail.com) ಮ್ೊಲಕ ಅರ್ವಾ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗೊಿಪ್ (https://www.facebook.com/groups/hchilume/) ಮ್ೊಲಕ 
ಕ್ೊಡುವಿರ್ಂದು ಭಾವಿಸಿದಿದೇವಿ. 

 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮಯು ಜೊನ್ಸ ೨೦೧೩ ರಲಿಿ ಶುರುವಾಯತ್ು. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯೊ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ ಇಲಿಿಯ ತ್ನ್ಕ ೧೨ ಸಂಚಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಪಿಕಟಿಸಿದಿದೇವಿ. ಇದು ಓದುಗರ ಮ್ತ್ುತ ಬರಹಗಾರರ ಬ್ಂಬಲದಿಂದ ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಯತ್ಷ್ಟೇ. ಚಿಲುಮಯ ನಿರಂತ್ರ ಪಿಕಟ್ಣ್ಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ೊಲಾ 
ವೇಟ್ ಸದಾ ನ್ಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ವಿಶಾವಸಮ್ತ್ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರತದ್ದೇವ್ ...  
 

ಜ ನ್ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ಉತತರಾಯಣ,  

ಗಿರೀಶ್ಮ ಋತು, ಜ ಯೀಷ್ಟ/ಆಶಾಡ ಮಾಸ  
 

09 ಸ್ಟ್ೊೇ - ನಿಜವಲ ಏಕಾದಶಿ  
12/13 - ನ್ರಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ, ಹುಣಿಣಮ  
14 ಶ - ಶಬ್-ಇ-ಬಾರಾತ್  
15 ಭಾ - ಫಾದರ್ಸವ ಡ್ೇ  
16 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣ್ಪತ್ರ ಪಒಜ್  
23 ಸ್ಟ್ೊೇ -ಯೇಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ  
26/27 - ಮ್ಣ್ಣತ್ರತನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
28 ಶ - ಆಶಾಡ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
29 ಭಾ - ರಂಜಾನ್ಸ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭ 

 

ಮೆೀ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ಉತತರಾಯಣ, ವ್ಸಂತ/ಗಿರೀಷ್ಮ 
ಋತು, ವ ೈಶಾಖ/ಜ ಯೀಷ್ಠ ಮಾಸ (MAY) 
01 ಗು -ಮೇ ಡ್ೇ  
02 ಶು - ಅಕ್ಷ್ಯ ತ್ದಿಗ್, ಬಸವ ಜಯಂತ್ರ  
04 ಭಾ - ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ರ  
10 ಶ - ಸವವತ್ಿವ ಏಕಾದಶಿ  
11 ಭಾ -ಮ್ದರ್ಸವ ಡ್ೇ  
13 ಮ್ಂ - ನ್ರಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ  
14 ಬು - ಬುದಧಪಒಣಿವಮ  
17 ಶ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣ್ಪತ್ರ ಪಒಜ್  
24 ಶ - ಸವವತ್ಿವ ಏಕಾದಶಿ  
28 ಬು - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
29 ಗು - ಜ್ಾೇಷ್ಟ ಮಾಸ ಆರಂಭ 

 

ಮುಂದ ರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು   ಮಾಹಿತಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿ ಕ  ಡ್  

mailto:horanadachilume@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/hchilume/
http://www.sugamakannada.com/
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ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗ್ಯ 
2013 ಅಕ್ೊಟೇಬರ್, ನ್ವ್ಂಬರ್ ಮ್ತ್ುತ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಚಿಲುಮ ಸಂಚಿಕ್ಗಳ್ಲಿಿ, ಉತ್ತಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಂದ ಕಾಾನ್್ರ್ 

ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಕ್ೊಟಿಟದ ದ್. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾಾನ್್ರ್ ರ್ೊೇಗಕ್ಲಾೇಡಾದಲಿಿ, ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಚಿಕ್ಲತ್್ಗ್ ಮ್ುನ್ನ ಮ್ತ್ುತ ಚಿಕ್ಲತ್್ 
ಪಡ್ಯುವಾಗ ಅನ್ುಸರಿಸಬ್ೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಧತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಕ್ಲವು ಮಾಹಿತ್ರಗಳಿವ್. ವ್ೈಯುಕ್ಲತಕವಾದ, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುನ 
ಆಹಾರತ್ಜ್ಞರಿಂದ (dietician) ಪಡ್ಯರಿ.   

ನಿಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿದಂತ್ ಮಾನ್ವನ್ ಹಲವಾರು ಕಾಯಲ್ಗಳ್ ನಿವಾರಣ್ಗ್ ಅರ್ವಾ ನಿಯಂತ್ಿಣ್ಕ್ಾ ಮ್ು ಾ ಮಾಗವಗಳ್ು ಮ್ೊರು. 

1. ಸೊಕತ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ 2. ವಾಾಯಾಮ್ 3. ವ್ೈದಾಕ್ಲೇಯ ಚಿಕ್ಲತ್್ 

ಸ ಕತ ಆಹಾರ ಸ ೀವ್ನ  ಮತುತ ಕಾಯನಸರ್ 

ಚಿಕತ್ ಸ 

 (Accredited Practising Dietician)ರಾಜಿ ಜಯದ್ೇವ್  

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

ಕಾಯನಸರ್  ಚಿಕತ್ ಸ ಪಡ ಯುವ್ ಮುನನ: 
 ದಂತ್ವ್ೈದಾರನ್ುನ ಕಾಣ್ುವುದು 

ಹಲುಿಗಳ್ನ್ುನ ಆರ್ೊೇಗಾದ ಅಂಗರಕ್ಷ್ಕ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾತರ್. ವಿವಿದ ಆಹಾರಪದಾರ್ವಗಳ್ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಗ್ ರ್ೊೇಗರಹಿತ್  ಹಲುಿಗಳ್ು ಬ್ೇಕು. ಕಾಾನ್್ರ್ ಗ್ 
ಚಿಕ್ಲತ್್ ಪಡ್ಯುವ ಮ್ುನ್ನ ದಂತ್ವ್ೈದಾರನ್ುನ ಕಾಣ್ುವುದು ಅಗತ್ಾ. ಏನಾದರೊ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ (ಉದಾ: ಹುಳ್ುಕು ಹಲುಿ) ಇದದಲಿಿ ಕೊಡಲ್ ಚಿಕ್ಲತ್್ 
ಪಡ್ಯಬಹುದು.  ಕಾಾನ್್ರ್ ಗ್ ಚಿಕ್ಲತ್್ (ಉದಾ: chemotherapy, radiotherapy) ಪಡ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ ದಂತ್ಚಿಕ್ಲತ್್ 
ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಗಲಾರದು. 

 ತ್ೊಕ ಹ್ಚಿಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು  
ನಿಮ್ಮ ದ್ೇಹ ತ್ೊಕ ಕಡಿಮ ಇದದಲಿಿ ನಿೇವು ತ್ೊಕ ಹ್ಚಿಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್. ಆರ್ೊೇಗಾಕರ  ತ್ೊಕಕ್ಲಾಂತ್ ಸುಮಾರು 5 ಕ್ಲಲ್ೊೇಗಾಿಂ ಹ್ಚಾಿಗಿದದಲಿಿ 
ಒಳ್ ಳ್ಯದು. ಏಕ್ಂದರ್  ಕಾಾನ್್ರ್ ಚಿಕ್ಲತ್್ಯ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮ್ದಿಂದಾಗಿ ತ್ೊಕ ಕಳ್್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸಂಭವ ಹ್ಚುಿ. ತ್ೊಕ ಹ್ಚಿಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ 
ಸುಲಭ್ೊೇಪಾಯವ್ಂದರ್, ಹ್ಚುಿ ಕಾಾಲ್ೊರಿ, ಪೊಿೇಟಿೇನ್ಸ, ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ್ ಮ್ತ್ುತ ಮಿನ್ರಲ್್ ಇರುವ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುಧ್ು. ಅವುಗಳ್ಲಿಿ 
ಕ್ಲವನ್ುನ ಇಲಿಿ ಹ್ಸರಿಸಿದ್ದೇನ್ - ಫಾಮ್ವಸಿಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರಕುವ Sustagen, Ensure, Resource, ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವ milkshakes, 

smoothie, ಬಾದಾಮಿ ಖೇರು ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ು.   
ಕಾಯನಸರ್ ಚಿಕತ್ ಸ ಪಡ ಯುವಾಗ್:  

ಉತ್ತಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಎಲಿರಿಗೊ ಅವಶಾಕ, ಅದರಲೊಿ ಕಾಾನ್್ರ್ ನಿಂದ ಬಳ್ಲುತ್ರತರುವವರಿಗ್ ಬಹು ಮ್ು ಾ. ಏಕ್ಂದರ್ ಕಾಾನ್್ರ್ ಚಿಕ್ಲತ್್, ಕಾಾನ್್ರ್ 
ಭರಿತ್ ಜಿೇವಕಣ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಾಶಮಾಡುವುದರ್ೊಂದಿಗ್ ಆರ್ೊೇಗಾವಂತ್ ಜಿೇವಕಣ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಕೊಡ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದ್. ಚ್ನಾನಗಿ ಪೊೇಷ್ಣ್ಪಡ್ದ ದ್ೇಹ, ಕಾಾನ್್ರ್ 
ಚಿಕ್ಲತ್್ಯ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಮ್ಪವಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತದ್.  ದ್ೇಹದ ರಕ್ಷ್ಣಾ ವಾವಸ್ಟ ಾ್ಯನ್ುನ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಸ್ಟ್ೊೇಂಕು, ಜಾಡಾಗಳ್ು ತ್ಗಲದಂತ್ 
ಕಾಪಾಡುತ್ತದ್. ಮಾಂಸ ಂಡಗಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ಶಕ್ಲತಯನ್ುನ ಕಳ್್ದುಕ್ೊಳ್ಳದಂತ್, ದಿನ್ನಿತ್ಾದ ಕ್ಲಸಕಾಯವಗಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಶಕ್ಲತ, ಹುರುಪು ಇರುವಂತ್ 
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತದ್.  ಕಾಾನ್್ರ್ ಚಿಕ್ಲತ್್ಯಂದ ಗಾಯಗ್ೊಂಡ, ಹಾನಿಗ್ೊಳ್ಗಾದ ದ್ೇಹ ಬ್ೇಗ ಗುಣ್ಹ್ೊಂದುತ್ತದ್.  

ಸರಳ್ವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ುವುದಾದರ್ ಇದು ಕಾಾನ್್ರ್ ಮೇಲ್ ಯುದದ ಸ್ಟಾರಿದಂತ್. Chemotherapy, radiotherapy ಮ್ತ್ುತ ಶಸರಚಿಕ್ಲತ್್ಯನ್ುನ 
ಆಯುಧ್ವನಾನಗಿ ಬಳ್ಸುತ್ರತರುವಿರಿ. ಆಯುಧ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಸುವುದಕ್ಾ ಶಕ್ಲತವಂತ್ ದ್ೇಹ ಬ್ೇಕು. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಹಣ್ುಣ, ತ್ರಕಾರಿ, ಧ್ವಸ 
ಧಾನ್ಾ ಮ್ುಂತಾದ ಪುಷ್ಟಟಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ುನ ಪಿತ್ರ ದಿನ್ವಒ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದ್ೇಹಕ್ಾ ತ್ಕಾ ಪೊೇಷ್ಣ್ ಒದಗುತ್ತದ್. ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ 2013ರ 
ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಚಿಲುಮ ನ್ೊೇಡಿ. ಹ್ಚುಿ ಪೊೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ ಪಒರ್ೈಕ್ಗಾಗಿ ಪಿತ್ರ ದಿನ್ ಒಂದು multi-vitamin ಮಾತ್ಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. 

ಚಿಕತ್ ಸಯ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮಗ್ಳು 
ಈ ಕ್ಳ್ಗ್ ಕ್ೊಟಿಟರುವ ಎಲಾಿ ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ು ಚಿಕ್ಲತ್್ ಪಡ್ಯುವ ಎಲಿರಿಗೊ ಆಗಲಾರದು. ಅಡಡ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳ್ ತ್ರೇವಿತ್ ಕೊಡ ಚಿಕ್ಲತ್್ ಪಡ್ಯುವ 

ವಾಕ್ಲತಗಿರುವ ಇತ್ರ ಖ್ಾಯಲ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ವಯಸಿ್ನ್ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದ್  
1. ತ ಕ ಇಳಿಯುವಿಕ   
ತ್ೊಕ ಇಳಿಯುತ್ರತದದರ್, ನಿಮ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಷ್ುಟ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಪಿತ್ರದಿನ್ 200 – 500 ಮಿಲಿ ಲಿೇಟ್ರ್ ನ್ಷ್ುಟಮೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದ ಪೊಿೇಟಿೇನ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಾಲ್ೊರಿಯುಕತ 
ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ಕುಡಿಯರಿ. 

2. ಹಸಿವಿಲ್ಲದ್ದರುವಿಕ   
ನಿೇವು ಇತ್ರ ಖ್ಾಯಲ್ಗಳಿಂದ ಬಳ್ಲುತ್ರತದದರ್ (ಉದಾ: ಡಯಾಬಿಟಿರ್ಸ) ನಿಮ್ಮ dietician ಹ್ೇಳಿದಂತ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ.  ಬ್ೇರಾವ ಖ್ಾಯಲ್ಗಳ್ು 

ಇಲಿದಿದದಲಿಿ, ನಿೇವು ನಿಯಮಿತ್, ಉತ್ತಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಗ್ ಬದದರಾಗಬ್ೇಕ್ಲಲಿ. ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬಹುದು. ಎಣ್ಣ, ತ್ುಪಪದಲಿಿ ಕರಿದ ಕುರುಕು 
ತ್ರಂಡಿಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ು, ಯಾವುದು ಬ್ೇಕ್ನಿಸುತ್ತದ್ೊೇ ಅದನ್ುನ ತ್ರನಿನ. ಕ  ಬುುಸಹಿತ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚಿೇಜ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ. 
ವಿಧ್ವಿಧ್ವಾದ ಆಹಾರವನ್ುನ, ಕುರುಕು ತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಶ್ೇ ರಿಸಿಟ್ುಟಕ್ೊಳಿಳ. ಮೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದ ಹ್ಚುಿ ಪೊಿೇಟಿೇನ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಾಲ್ೊರಿಯುಕತ 
ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ದಿನ್ವಿಡಿೇ ಗ್ುಟುಕು, ಗ್ುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿಯರಿ. 10 - 30 ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ನ್ಡಿಗ್ ಅರ್ವಾ ಸರಳ್ ವಾಾಯಾಮ್ಗಳ್ು ಹಸಿವ್ ಮ್ತ್ುತ ಜಿೇಣ್ವಶಕ್ಲತಯನ್ುನ 
ಉದಿದೇಪಿಸುತ್ತದ್. 
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3. ಬಾಯಿ ಹುಣುು ಮತುತ ಬಾಯಿ ಒಣಗ್ುವಿಕ    
ಅತ್ರ ಬಿಸಿ ಮ್ತ್ುತ ಅತ್ರ ತ್ಣ್ಣಗಿನ್ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ು, ಹಣಿಣನ್ ರಸ, ಹುಳಿ, ಉಪುಪ ಮ್ತ್ುತ ಖ್ಾರಭರಿತ್ ಆಹಾರಗಳ್ನ್ುನ ದೊರವಿಡಿ. ಗಂಜಿ, ಪೊಂಗಲ್, 

ಪಾಯಸ ಮ್ುಂತಾದ ಮ್ೃದುವಾದ ಆಹಾರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಬ್ಿಡ್, ಬಿಸಿಾೇಟ್, ಚಕುಾಲಿಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಲು ಅರ್ವಾ ಕಾಫಿಯಲಿಿ ಅದಿದ ತ್ರನಿನ. ಊಟ್, ತ್ರಂಡಿಗಳ್ ್ಂದಿಗ್ 
ನಿೇರನ್ುನ ಕುಡಿಯರಿ. ಬಾಯಲಿಿ ಜ್ೊಲುಿ ಸಿವಿಸುವಂತ್ ಮಾಡಲು ಸಕಾರ್ ರಹಿತ್ chewing gum ಬಳ್ಸಿ.  

ಬಾಯ ಹುಣ್ುಣ ವಾಸಿಯಾಗಲು ಉಪುಪ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಪಿತ್ರದಿನ್ 3-4 ಬಾರಿ ಬಾಯ ಮ್ುಕಾಳಿಸಿ 

  
 4. ವಾಕರಿಕ  (nausea) ಮತುತ ವಾಂತಿಯಾಗ್ುವಿಕ  (vomiting) 

ವಾಕರಿಕ್ಯಾಗುತ್ರತದದರ್, ಊಟ್ಕ್ಾ ಮ್ುಂಚ್ ಅದವ ಲ್ೊೇಟ್ ಶುಂಟಿ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಟಿೇ ಕುಡಿಯರಿ. ಊಟ್ದ ಜ್ೊತ್ ಕಹಿ, ಹುಳಿ, ಉಪುಪ, ಖ್ಾರ 
ಬ್ರ್ತ್ ಮಂತ್ಾ ಗ್ೊಜುು, ಹಾಗಲಕಾಯ ಚಟಿನ, ಹುಣಿಸ್ಟ್ೇತ್ೊಕುಾ, ಉಪಿಪನ್ಕಾಯ ಮ್ುಂತಾದ ಪದಾರ್ವಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಂಚಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೇಗಿಸಿ.  ಶುಂಟಿ ನಿೇರನ್ುನ 
ದಿನ್ವಿಡಿೇ ಗುಟ್ುಕು ಗುಟ್ುಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ರತರಿ.  
ವಾಂತ್ರಯಾಗುತ್ರತದದರ್ ಶುಂಟಿ ನಿೇರು, ಶುಂಟಿ ಟಿೇ, ಹದಮ್ಜಿುಗ್, ginger ale, flat lemonade, soda, Lucozade, Gatorade ಮ್ುಂತಾದ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ 
ದಿನ್ವಿಡಿೇ ಗುಟ್ುಕು ಗುಟ್ುಕಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ರತರಿ. 24 ಗಂಟ್ಯಳ್ಗ್ ವಾಂತ್ರ ನಿಲಿದಿದದರ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ೈದಾರನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ.  

ಶುಂಟಿ ನಿೇರು: ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರ್ಮಾವರ್ಸ ಫಾಿಸಿಾನ್ಲಿಿ ಬಿಸಿ ನಿೇರು ಮ್ತ್ುತ 2 
ಹ್ೊೇಳ್ು ಶುಂಟಿ ಹಾಕ್ಲಡಿ. ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ. 

ಶುಂಟಿ ಟಿೇ: ಟಿೇ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹ್ೊೇಳ್ು ಶುಂಟಿ ಹಾಕ್ಲ. 

ಹದಮ್ಜಿುಗ್: ಶುಂಟಿ, ಈರುಳಿಳ, ಜಿೇರಿಗ್, ಮಣ್ಸಿನ್ಕಾಳ್ು, ಉಪುಪ ಜಜಿು, ನಿೇರು ಮ್ಜಿುಗ್ಗ್ ಬ್ರಸಿ. 
ಒಂದ್ರಡು ಗಂಟ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟ್ೊೇಸಿ ಕುಡಿಯರಿ.    

ವಾಂತ್ರಯಾಗುವುದು ನಿಂತ್ ಬಳಿಕ, 24 ಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾಲ ದಿವ ಪದಾರ್ವಗಳ್ನ್ುನ (ಕ್ೊಬುುರಹಿತ 
lactose free ಹಾಲು, ಎಳ್್ನಿೇರು, ಮ್ಜಿುಗ್, ಹಣಿಣನ್ ರಸ, ಬ್ೇಳ್್ಕಟಿಟನ್ ಸ್ಟಾರು, ರಸಂ, ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ, 
ಗಂಜಿ ಇತಾಾದಿ) ಮಾತ್ಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಅನ್ಂತ್ರ ಕ್ೊಬುುಸಹಿತ lactose free ಹಾಲು, ಪಾಯಸ, ಮ್ುಂತಾದ 
ದಿವ ಪದಾರ್ವಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ತ್ುತ ಗಟಿಟ ಪದಾರ್ವಗಳ್ನ್ುನ (ಉಪುಪ, ಕಾರ ಕಡಿಮ ಇರಲಿ) ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬಹುದು. 

5. ಭ ೀದ್ದ 

ಕೊಡಲ್ ವ್ೈದಾರನ್ುನ ಬ್ೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಭ್ೇದಿ ನಿಲಿಲು ಮಾತ್ಿ ಪಡ್ಯರಿ. Dehydration ತ್ಡ್ಯಲು ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಉದಾ: 
ನಿೇರು, ಎಳ್್ನಿೇರು, ನಿೇರು ಮ್ಜಿುಗ್, ನಿಂಬ್ ಪಾನ್ಕ, ಫಾಮ್ವಸಿಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರಕುವ rehydration  drinks, ಇತಾಾದಿ. ಭ್ೇದಿ ನಿಂತ್ ಬಳಿಕ ಮ್ೊರು ದಿನ್ಗಳ್ ಕಾಲ 
ಕ್ೊಬುುರಹಿತ್ ಆಹಾರ ಮ್ತ್ುತ lactose free skim milk ಉಪಯೇಗಿಸಿರಿ.  
 

6.  ಮಲ್ಬದಧತ್  (constipation)  
ಮ್ಲಬದಧತ್ ನಿವಾರಿಸಲು ದಿನ್ಕ್ಾ 2 - 3 ಲಿೇಟ್ರ್ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. 

ಉದಾ: ನಿೇರು, ಎಳ್್ನಿೇರು, ಹಣಿಣನ್ ರಸ.  ವಿಧ್ವಿಧ್ವಾದ ಹಣ್ುಣ, ಮ್ು ಾವಾಗಿ ಅಂಜೊರ ಮ್ತ್ುತ 
ಕಜೊವರ, ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಸಿಪ್ಪ ಸಹಿತ್ ತ್ರನಿನ. ಚಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ತೌಡುಯುಕತ ಗ್ೊೇದಿಹಿಟ್ುಟ 
ಬಳ್ಸಿ. ವಿವಿಧ್ ಬ್ೇಳ್  ್ಮ್ತ್ುತ ಕಾಳ್ುಗಳ್ು, ಕ್ೊಬುುಳ್ಳ ಬಿೇಜಗಳ್ನ್ುನ (ಸಿೇಕುಂಬಳ್ಕಾಯ ಬಿೇಜ, 
ಕಡ್ಿೇಕಾಯ ಇತಾಾದಿ) ಪಿತ್ರದಿನ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ. 6 ಪಒಿನ್ಸ ಹಣ್ುಣಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಸಿ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ 
ರಾತ್ರಿಯಡಿೇ ನ್ನ್ಸಿ, ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಹಣ್ುಣ ಮ್ತ್ುತ ನಿೇರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ದಿನ್ಕ್ಾ 30 ನಿಮಿಷ್ ಸರಳ್ 
ವಾಾಯಾಮ್ (ಉದಾ: ನ್ಡಿಗ್, ಯೇಗ) ಮಾಡಿ.  

 

ಕ  ನ ಯ ಮಾತು: ಕಾಾನ್್ರ್ ಅನ್ುನ ಪತ ತ್ ಹಚಿಿದ ಕೊಡಲ್ ಆಹಾರತ್ಜ್ಞರನ್ುನ 
(dietician) ಬ್ೇಟಿಮಾಡಿ, ಸೊಕತ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯ ಬಗ್ೆ ಸಲಹ್ ಪಡ್ಯುವುದು ಬಹು 
ಮ್ು ಾ. ಪಿತ್ರದಿನ್ ಬ್ಳಿಗ್ೆ 1 ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರಿಗ್ ನಾಲಾಾರು ಚಮ್ಚ್ ನಿಂಬ್ರಸ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯರಿ. 
ರಾತ್ರಿ 1 ಲ್ೊೇಟ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗ್ ಅರಶಿಣ್, ಜಿೇರಿಗ್ ಮ್ತ್ುತ ಮಣ್ಸು ಪುಡಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ 
ಕುಡಿಯರಿ.  ಇಷ್ಟವಿದದಲಿಿ ಸಕಾರ್ ಬ್ರಸಿ. ನಿೇರಿನ್ ಬದಲು ಶುಂಟಿ ನಿೇರನ್ನೇ ಉಪಯೇಗಿಸಿ.  

ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಹ್ಚುಿ ಪೊಿೇಟಿೇನ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಾಲ್ೊರಿಯುಕತ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ್ ಬ್ೇಕಾದಲಿಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸಂಪಕ್ಲವಸಿ - 
rajijayadev2002@yahoo.com 

 

ಹ್ಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್: 
www.cancer.org.au 
cancer council helpline 131120 

 

http://www.cancer.org.au/
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ನಮಮವ್ರು ಗ  ರ ರರ ತಿಳಿಹಾಸಯದ ನ ರ ಂಟು ಮುಖಗ್ಳು – ಭಾಗ್ ೨ 

ಬ್ೈಲಹಳಿಳ ದ್ೇವರಿಗ್ ನಾಯಯೆೇ ಕಾವಲು ಎಂದರ್ ನಿಮ್ಗ್ ಅಚಿರಿ ಮ್ೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಕಥ್ಯೊ ಸ್ಟಾವರಸಾವಾಗಿದ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿ 
ದ್ೇವರ ಸ್ಟಾಲಿಗಾಿಮ್ಕ್ಾ ಹಾಕ್ಲದದ ಸರವನ್ುನ ಯಾರ್ೊೇ ಕದದರಂತ್. ಹ್ೇಗ್ ಹುಡುಕುವುದು ಅಂತ್ ಎಲಾಿ ಯೇಚನ್ಯಲಿಿದಾದಗ ಪಒಜಾರಿ ಚನಾನಗಿ 
ಮಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯಯನ್ುನ ಅರ್ದು ಅದನ್ುನ ಲಿಂಗಕ್ಾ ಹಚಿಿದನ್ಂತ್. ಬ್ಳ್ಗಾಗುವುದರಲಿಿ ನ್ರಸಿೇಪುರದ ದಾರಿೇಲಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದವನಿಗ್ ಮೈಯೆಲಾಿ 
ಉರಿ ಕ್ಲತ್ೊಾಂಡು ಅವನ್ು ತಾನ್ು ಕದಿದದದ ಸ್ಟಾಲಿಗಾಿಮ್ದ ಸರದ ಸಮೇತ್ ಬಂದು ದ್ೇವರಿಗ್ ಒಪಿಪಸಿದನ್ಂತ್. ಅವನಿಗ್ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾಯತ್ು. ಆದರ್ 
ಲಿಂಗಕ್ಾ ಮಣ್ಸಿನ್ಕಾಯ ಅರ್ದಿದದ ಉರಿ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಲ.ಿ ಅದಕ್ಾ ಅರಮ್ನ್ಯಂದ ನ್ೊರು ಹಸುಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಕರ್ಸಿ ಅಭಿಷ್ೇಕ ಮಾಡಿದರಂತ್. 
ಅಲಿಿಂದಿೇಚ್ಗ್ ಆ ನಾಯ ದ್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ಕ್ಾ ಕಾವಲು ಇದ್ಯಂತ್.  

ಇದನ್ುನ ಓದುವಾಗ ತ್ುಂಬಾ ಹಿಂದ್, ಅಂದರ್ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲಿ ಿನಿೇವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನ್ೊೇಡುತ್ರತದದರ್ ಇಂರ್ದ್ೇ ಒಂದು ಪಿಸಂಗ 
ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಚಂದವಳಿಳಯ ತ್ೊೇಟ್. ಅದರಲಿಿ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ಳ್  ್ಆಗಿಲಿ. ಬ್ಳ್  ್ಒಣ್ಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದ್. 
ಜಾನ್ುವಾರುಗಳಿಗ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿಲಿ. ನ್ಲ ಬಿರುಕು ಬಿಟಿಟದ್. ಜನ್ ತ್ತ್ತರಿಸಿ ಹ್ೊೇಗಿದಾದರ್. ಊರಿನ್ ಜನ್ ಹನ್ುಮ್ಂತ್ನಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷ್ ಪಒಜ್ 
ಮಾಡಿ ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಳ್ ್ ಳೇಣ್ ಅಂದ್ಿ ಊರಿನ್ ಗೌಡ ಹನ್ುಮ್ಂತ್ನಿಗ್ ಪಒಜ್ ಮಾಡಿತೇನಿ ಎಂದು ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಮಣ್ಸಿನ್ ಕಾಯಯನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ 
ಅರ್ದು ತ್ಂದು ಹನ್ುಮ್ಂತ್ನ್ ಹ್ೊಟ್ಟಗ್ ಸವರಿ, ನಿೇನ್ು ನ್ಮ್ಮ ಊರಿಗ್ ಮ್ಳ್್ಯಾಗದಂತ್ ಮಾಡಿ ನ್ಮ್ಮ ಊರಿನ್ ಜನ್ರ ಹ್ೊಟ್ಟ ಉರಿಸ್ಟಾತ 
ಇದಿೇಯಲ,ಿ ನಿನ್ನ ಹ್ೊಟ್ಟಯೊ ಹಿೇಗ್ಯೆೇ ಉರಿಯಲಿ ಅಂತಾನ್. ಕಾಕತಾಳಿೇಯ ಎನ್ುನವಂತ್ ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ವ್ೇ ಮ್ಳ್  ್ಬರುತ್ತದ್.  

ಒಂದು ನಾಯಯ ಪಿಸಂಗ ಇನ್ೊನ ಚನಾನಗಿದ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿ ಒಬು ಕುರುಬ ತ್ನ್ನ ಮ್ುನ್ೊನರು ಕುರಿ ಹ್ೊಡ್ೊಾಂಡು ಬತ್ರವದನಂತ್. ಅವನ್ 
ಗುಂಪಿನಿಂದ ಎರಡು ಕುರಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದುವಂತ್. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಹುಡುಕುತಾತ ಹ್ೊೇದವನಿಗ್ ಕಂಡದುದ ಇನ್ೊನಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡು. ಆ 
ಗುಂಪಿನ್ವನಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಎರಡು ಕುರಿಗಳ್ು ನಿನ್ನ ಕುರಿ ಗುಂಪಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡಿದ್ ಅಂದನ್ಂತ್. ಅದಕ್ಾ ಆ ಗುಂಪಿನ್ವನ್ು ನ್ನ್ನ ನಾನ್ೊರು ಕುರಿೇಲಿ 
ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕುರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ್ ಹುಡುಕ್ೊೇದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೇದು ಹ್ೇಗ್. ನಿೇನ್ೇ ನ್ೊೇಡಿ ಕಕ್ೊವಂಡು ಹ್ೊೇಗು ಅಂದನಂತ್. ಇವನಿಗೊ 
ತ್ನ್ನ ಕುರಿ ಹುಡುಕ್ೊೇದು ಕಷ್ಟವ್ೇ ಆಯತ್ು. ಆ ಕುರುಬನ್ ಹತ್ರತರ ಒಂದು ನಾಯ ಇತ್ುತ. ಅದರ ಹ್ಸರು ಸಿಂಗ ಅಂತ್. ಅವನ್ು ನಾಯಯನ್ುನ 
ಸವರಿ, ಸಿಂಗ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ನ್ನ್ನ ಕುರಿ ಕಕ್ೊವಂಡು ಬಾ ಅಂದನಂತ್. ಆಗ ನಾಯ ಕುರಿ ಗುಂಪಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅತ್ರತತ್ತ ಓಡಾಡಿ, ಮ್ೊಸಿ ನ್ೊೇಡಿ ಕಡ್ಗೊ 
ತ್ನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ್ ಎರಡು ಕುರಿಗಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬಂತ್ಂತ್.  

ಈ ಪಿಸಂಗ ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗ್ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬಂತ್ೇ, ನ್ನ್ಗಂತ್ೊ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬಂತ್ು. ಅದು ರಾಜ್ೇಶ್  ನಾನ 
ಅಭಿನ್ಯದ ಸಚಾಿ ಝೊಟ್. ಅದರಲಿಿ ನಾಯಕ ದಿವಪಾತ್ಿಧಾರಿ. ಒಬು ಒಳ್ ಳ್ಯವನ್ು ಇನ್ೊನಬು ಕ್ಟ್ಟವನ್ು. ಆದರ್ ಸವತ್: ಅವನ್ ತ್ಂಗಿಗ್ೇ ತ್ನ್ನ 
ನಿಜವಾದ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ್ ತ್ರಳಿಯೇದಿಲ.ಿ  ನಾಾಯಾಲಯದಲಿ ಿಇಬುರೊ ಇತಾವರ್. ಇಬುರೊ ಒಂದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ವತ್ರವಸುತಾತರ್. ಆಗ 
ನಾಾಯಾಧೇಶರಿಗೊ ಗ್ೊಂದಲ. ಆಗ ತ್ಂಗಿ ಹ್ೇಳ್ಾತಳ್  ್ನ್ಮ್ಮನ್ೇಲಿ ಒಂದು ನಾಯ ಇದ್. ಅದು ನ್ನ್ನ ಅಣ್ಣನ್ನ್ನ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿಯುತ್ತ ಅಂತ್. 
ಹಾಗ್ ನಾಯ ನಾಾಯಾಲಯಕ್ಾ ಬಂದು ತ್ನ್ನ ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನ್ನ್ನ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿಯುತ್ತ. ಒಳ್ ಳ್ಯವನ್ನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡುತಾತರ್, 
ಕ್ಟ್ಟವನಿಗ್ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾಗುತ್ತದ್. 

“ನ್ಮ್ಮ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು” ಪುಸತಕದಲಿಿ ಇರುವ ಲ್ೇ ನ್ಗಳ್್ಲಾಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಮ್ನ್ೊೇಜ್ಞವಾಗಿವ್. ಒಂದ್ೊಂದು ಲ್ೇ ನ್ದೊದ ಒಂದ್ೊಂದು 
ಸ್ಟ್ೊಗಸು. ಎಲಿವನ್ೊನ ಉದಾಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲಿ ಿಇಬುರು ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಮ್ನ್ ಕಡ್ ಹ್ೊೇಗಾತ ಇತಾವರ್. ದಾರಿೇಲಿ ಬಾಳ್  ್ಹಣ್ುಣ ಕಂಡಾಗ ಒಬು 
ಬಾಳ್  ್ಹಣ್ುಣ ಕ್ೊಂಡ್ೊಾಳ್ ್ೇಣಾವ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರ್ ಇನ್ೊನಬು ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ೇಡ ನಿೇನ್ು ಬ್ೇಕಾದರ್ ಕ್ೊಂಡ್ೊಾ ಅಂತಾನ್. ಸರಿ ಒಬು ಎರಡಾಣ್ಗ್ 5 
ಬಾಳ್  ್ಹಣ್ುಣ ಮ್ತ್ತ ಬ್ಲಿ ಕ್ೊಂಡ್ೊಾತಾನ್. ಅವನ್ು ಒಂದು ಬಾಳ್್ಹಣ್ುಣ ಸುಲಿದು ತ್ರನ್ುನವಾಗ ಇನ್ೊನಬುನ್ೊ ತಾನ್ೊ ಒಂದು ಹಣ್ುಣ ತ್ರನ್ುನತಾತನ್. 
ಮ್ತ್ತ ಇನ್ೊನಂದನ್ೊನ ತ್ರನ್ುನತಾತನ್. ಆಗ ಮೊದಲನ್ಯವನ್ು ಏನ್ಯಾಾ ಬಾಳ್  ್ಹಣ್ುಣ ಬ್ೇಡ ಅಂದಾಲಿ ಅಂದ್ಿ ಹೌದು ಬ್ೇಡ ಅಂದಿದ್ದ. ಆದರ್ 
ನಿೇನ್ು ತ್ರನ್ುನತ್ರತರುವಾಗ ನಾನ್ು ಯಾಕ್ ಸುಮ್ಮನ್ ಕೊತ್ರರಬ್ೇಕು ಅದಕ್ಾೇ ನ್ನ್ಗೊ ತ್ರನ್ನಬ್ೇಕು ಅನಿಸಿತ್ು ಅದಕ್ಾ ತ್ರಂದ್ ಅಂದನ್ಂತ್. ಅಲಿಿಗ್ 
ಬಾಳ್್ಹಣಿಣನ್  ಚುವ ಉಳಿಸಿದೊದ ಆಯತ್ು, ಹ್ೊಟ್ಟ ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೊದ ಆಯತ್ು. 

ಗರುಡಗಂಬದ ದಾಸಯಾ ಯಾರೊ ಮ್ರ್ಯಲಾರದ ಲ್ೇ ನ್. ಇದು ಅವರ ಅನ್ುಭವವ್ೇ ಹೌದು. ಗ್ೊರೊರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರಿ ಊರಿಗ್ 
ಹ್ೊರಟಾಗ ಅವರೊರಿನ್ ದಾಸಯಾ ಸ್ಟಾವಮಿ ಬರುವಾಗ ನ್ನ್ಗ್ ಒಂದು ಗರುಡ ಗಂಬ ತ್ಂದ್ೊಾಡಿ. ನಾನ್ಂತ್ೊ ಹ್ೊೇಗಕ್ಾ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಇರ್ೊೇ 
ಗರುಡಗಂಬ ಹಾಳ್ಾಗಿದ್ ಅಂತ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡಾಗ ಗ್ೊರೊರರು ಆಗಲಿ ಅಂತ್ ಒಪಿಪಕ್ೊಳ್ುಳತಾತರ್. ಆದರ್ ಅವರು ಸಂತ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು, 
ಗರುಡಗಂಬ ಕ್ೊಂಡ್ೊಾಳ್ ್ ಳೇದು, ಅದನ್ುನ ತ್ರ್ೊೇದರಲಿಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ೊೇದು, ಕಡ್ಗ್ ರ್ೈಲಿನ್ಲಿ ಿಅದನ್ುನ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಕೊತಾಗ ಅಕಾಪಕಾದ 
ಪಿಯಾಣಿಕರಿಗ್ ಆಗ್ೊೇ ತ್ೊಂದರ್. ಗ್ೊರೊರರನ್ನೇ ದಾಸಯಾ ಅಂದ್ೊಾಂಡು ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಪ್ಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ ್ೇದು, ಇವ್ಲ ಿತ್ುಂಬಾ 
ಕುತ್ೊಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿದ್. 

ಲ್ೇ ಕರು: ಬ್ೇಲೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರವ 
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 ಕಡ್ಗ್ ಅವರು ರ್ೈಲ್ವೇ ಸ್ಟ್ಟೇಷ್ನಿನನ್ಲಿಿ ಇಳಿದು ಗರುಡಗಂಬವನ್ುನ ಬಹಳ್ ಪಿಯಾಸ ಪಟ್ುಟ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿತದಾದಗ ಸ್ಟ್ಟೇಷ್ನ್ಸ 
ಮಾಸಟರು, ಯಾರ್ೊೇ ಅದು ದಾಸಯಾ ಅಂತ್ ಕೊಗಿದರ್ ಅದುವರ್ಗೊ ತ್ಡ್ದುಕ್ೊಂಡಿದದ ಸಿಟ್ುಟ ನ್ುಗಿೆಬಂದು ಗ್ೊರೊರರು, ಸ್ಟ್ಟೇಷ್ನ್ಸ ಮಾಸಟರ್ 
ಕಡ್ ತ್ರರುಗಿ ನಿೇನ್ು ದಾಸಯಾ, ನಿಮ್ಮಪಪ ದಾಸಯಾ ಅಂದು ಅಲಿಂಿದ ನ್ಡ್ಯುತಾತರ್.  

ಗ್ೊರೊರರ ಲ್ೇ ನ್ಗಳ್ ವ್ೈಶಿಷ್ಟಯ ಅಂದರ್ ಅವರು ಎಲಿಿಯೊ ಹಾಸಾ ಲ್ೇಪನ್ ಮಾಡ್ೊೇಕ್ ಹ್ೊೇಗಿಲಿ. ಬ್ೇಡದ ಉಪಮಗಳ್ನಾನಗಲಿೇ, 
ಪಾಿಸಗಳ್ನಾನಗಲಿೇ ಬಳ್ಸ್ಟ್ೊೇ ಕಸರತ್ುತ ಮಾಡಿಲಿ. ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಶಬದಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡಿಲ.ಿ ಅನ್ಾಥಾ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿಲಿ. 
ಘಟ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ತಾವು ಹ್ೇಗ್ ನ್ೊೇಡಿದರ್ೊೇ ಹಾಗ್ೇ ಪಿಸುತತ್ ಪಡಿಸಿದಾದರ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವು ನ್ಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತರವಂರ್ ಘಟ್ನ್ಗಳ್ ೇ್ 
ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದ್. ಒಬು ಲ್ೇ ಕ ಎಲಿಿ ಹ್ೊೇದರೊ ಅನ್ುಭವದ ಮ್ೊಟ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊತ್ುತಕ್ೊಂಡು ಬರಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವುದು ಗ್ೊರೊರಿಂದ ನಾವು 
ಕಲಿಯಬ್ೇಕಾದ ವಿಷ್ಯ. ಅವರು ಅಮರಿಕಾಕ್ಾ ಹ್ೊೇದಾಗಿನ್ ಅನ್ುಭವಗಳ್ನ್ುನ ಅಮರಿಕಾದಲಿಿ ಗ್ೊರೊರು ಅಂತ್ ಬರ್ದಿದಾದರ್. ( ಇಲಿಿ ನ್ನ್ಗೊ 
ಅವರಿಗೊ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಸ್ಟಾವಮ್ಾವಿದ್ – ಅವರು ಅಮರಿಕಾ ಪಿವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲ್ “ಅಮರಿಕಾದಲಿಿ ಗ್ೊರೊರು ಬರ್ದರ್”  ನಾನ್ು 
ಜಪಾನ್ಸ ಪಿವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು “ ಜಪಾನಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಲೊರು” ಬರ್ದ್ )  

ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ್ ಲ್ೊೇಕಕ್ಾ ಮ್ಹತ್ವದ ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿದ ಗ್ೊರೊರು ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಚಳ್ುವಳಿಯ ಸಿಹಿ ಕಹಿಗಳ್ನ್ೊನ ಉಂಡವರು. 
ಗ್ೊರೊರರಿಗ್ 1974ರಲಿ ಿಮೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಾಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕಟರ್ೇಟ್ ಪದವಿ ನಿೇಡಿದ್. 1982ರಲಿಿ ಸಿರಸಿಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 
ಸಮೇಳ್ನ್ದ ಅಧ್ಾಕ್ಷ್ರಾಗಿದದರು. ಇದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅವರ “ ಅಮರಿಕಾದಲಿಿ ಗ್ೊರೊರು “ ಕೃತ್ರಗ್ ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪಿಶಸಿತ ದ್ೊರ್ತ್ರದ್.  
ಗ್ೊರೊರರು ಬರ್ದ ಬರವಣಿಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಅಪರೊಪದುದ ಮ್ತ್ುತ ತ್ುಂಬಾ ಅನ್ುರೊಪವಾದದುದ. ಈಗ ಗ್ೊರೊರು ನ್ಮ್ಮಲಿಿಲಿ. ಅವರು ಕಂಡಂರ್ 
ಸಮಾಜವಒ ನ್ಮ್ಮಲಿಿಲ.ಿ ಎಲಿವಒ ಬದಲಾವಣ್ಗ್ೊಳ್ುಳತ್ರತವ್. ಆದರ್ ಗ್ೊರೊರರಂರ್ ಮ್ಹನಿೇಯರನ್ುನ ನ್ನ್ಸಿ ಮ್ುನ್ನಡ್ಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಾದುದ 
ನ್ಮ್ಮ ಪುಣ್ಾ.  

 

ವಿಷ್ುಣ ಶಮ್ವ ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ ಜಿೇವನ್ಕ್ಾ ಅವಶಾಕತ್ ಇರುವ ಐದು ತ್ಂತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಕಥಾ ರೊಪದಲಿಿ ಹ್ೇಳಿ 
ಒಬು ರಾಜನ್ ದಡಡ ಮ್ಕಾಳ್ನ್ುನ ಬುದಿದವಂತ್ರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಥಾ ಮಾಲ್ಯೆೇ 'ಪಂಚ ತ್ಂತ್ಿ'. 'ಮಿತ್ಿ ಬ್ೇಧ್', 

'ಮಿತ್ಿ ಲಾಭ', 'ಕಾಕ್ೊೇಲುಕ್ಲೇಯ', 'ಲಬಧ ಪಿಣಾಶ' ಮ್ತ್ುತ 'ಅಪರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಕಾರಕ' ಇವುಗಳ್ು ಆ ಐದು ತ್ಂತ್ಿಗಳ್ು 
ಅರ್ವಾ ಯುಕ್ಲತಗಳ್ು. ಮೊದಲನ್ಯ ತ್ಂತ್ಿ 'ಮಿತ್ಿ ಬ್ೇಧ್'ದಿಂದ ಆಯದ ಕಥ್ಯಂದು ಇಲಿಿದ್: 

 

ಒಬು ರಾಜ ಇದದ. ಇವನಿಗ್ ಎಲರಿಲೊಿ ನ್ಂಬಿಕ್ ಕಡಿಮ. ಈ ರಾಜ ಬಹಳ್ ಯೇಚಿಸಿ, ಒಂದು ಮ್ಂಗನ್ನ್ುನ ತ್ರಿಸಿ, ಅದಕ್ಾ ಬ್ೇಕಾದ 
ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಅದನ್ುನ ಖ್ಾಸ್ಟಾ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ. ಆ ಮ್ಂಗನಿಗ್ೊೇ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆನ್ಂದ! ರಾಜ ಮ್ಯಾವದ್, ರಾಜನ್ ಜ್ೊತ್ 
ಸ್ಟ್ನೇಹ ಮ್ತ್ುತ ಸದಾ ರಾಜ ಭ್ೊೇಗ ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಿ ತ್ನ್ಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯವನ್ುನ ಯಥ್ೇಚಹವಾಗಿ ಬಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಸಂತ್ಸ ಪಡುತ್ರತ್ುತ. 

ಈ ಗ್ಳ್್ಯ ರಾಜನಿಗ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಕೃತ್ಜ್ಞನಾಗಿರಬ್ೇಕು ಮ್ತ್ುತ 
ಅವನಿಗ್ ಪಿತ್ುಾಪಕರಿಸಬ್ೇಕು ಎಂಬುದು ಮ್ಂಗನ್ ಮ್ನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಇತ್ುತ. ಒಂದು 
ಬ್ೇಸಿಗ್ಯ ಸಂಜ್, ಮತ್ತನ್ಯ ಹಾಸಿಗ್ಯಲಿಿ ರಾಜ ಮ್ಲಗಿದದ. ಅಲ್ಿೇ ಓಡಾಡುತ್ರತದದ 
ಮ್ಂಗನ್ ಮ್ನ್ಸು್ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿ, ಉಪಕರಿಸಲು ಇದ್ೇ ಸಮ್ಯವ್ಂದು, ರಾಜನಿಗ್ 
ಬಿೇಸಣಿಗ್ಯಂದ ಗಾಳಿ ಬಿೇಸಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿತ್ು. ಒಂದು ನ್ೊಣ್ ರಾಜನ್ ಮ್ು ದ 
ಮೇಲ್ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೊಂಡಿತ್ು. 

ರಾಜನ್ ನಿದಾಿ ಭಂಗ ನ್ೊಣ್ದಿಂದ ಎಲಿಿ ಆಗುತ್ತದ್ೊೇ ಎಂದು ಆ 
ನ್ೊಣ್ವನ್ುನ ಓಡಿಸಲು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬಿೇಸಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿತ್ು. ಆದರೊ ನ್ೊಣ್ 
ಹಾರಿ ಹ್ೊೇಗದ್, ರಾಜನ್ ಮ್ು ದ ಮೇಲ್ಯೆೇ ಓಡಾಡುತ್ರತತ್ುತ.  

ನ್ೊಣ್ ಓಡಿಸಲಾಗದದಕ್ಾ ಮ್ಂಗನಿಗ್ ಮೈಯೆಲಾಿ ಉರಿ! ರಾಜನ್ ಪಕಾದಲಿಿದದ ಬಿಚುಿ ಕತ್ರತಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿತ್ು, ಅದನ್ುನ ತ್ಗ್ದು ಆ ನ್ೊಣ್ದ ಮೇಲ್ 
ಬಿೇಸಿತ್ು. ಮ್ಂಗನ್ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಿಸಿತ್ು! ನ್ೊಣ್ ಹಾರಿ ಹ್ೊೇಯತ್ು. ಆದರ್ ರಾಜ ತ್ಲ್ ಸಿೇಳಿ ಸತ್ತ! 

ನಾವ್ು ಉತತಮ ಸ ನೀಹಿತರನುನ  ನಮಮ ಜೀವ್ನದಲಿಲ  ಹ  ಂದ್ದರಬ ೀಕು  ಎಂಬುದು ಈ ಮೆೀಲಿನ ಕಥ ಯ ನೀತಿ. 
 

"ಮ್ೊಢ ಮ್ೊಖ್್ೊೇವ ಗಾಧ್ವಭ್ೊೇ ಏಕ ರಾಶಿಹಿ"! (ಅರ್ವ: ಮ್ೊಢ, ಮ್ೊ ವ ಮ್ತ್ುತ ಗಾಧ್ವಭ ಇವರ್ಲಿರ ಹುಟಿಟನ್ ರಾಶಿ ಒಂದ್ೇ!) 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 
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ಗುಡ್ ಮಾನಿವಂರ್ಗ ವಒಾಯರ್ಸವ. ಛೇಟಿವಿಯ ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ಸ ಸ್ಟ್ಪಷ್ಲ್ ಕಾಯವಕಿಮ್ಕ್ಾ  ನಿಮ್ಗ್ 
ಸ್ಟಾವಗತ್. ನಾನ್ು ನಿಮ್ಮ ನ್ಚಿಿನ್  ಆಾಂಕರ್ ಇಂದುಶಿಿೇ. ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ಸ ಗ್ ಇನ್ುನ ಕ್ಲವ್ೇ ಗಂಟ್ಗಳ್ು ಉಳಿದಿವ್. 
ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ ಗಳ್ ಬಳಿ ಯಾವುದ್ೇ ಪಕ್ಷ್ದ ಚಿಹ್ನಗಳ್ನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸುವಂತ್ರಲಿ. ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿ ಿ
ಹಲವಾರು ಮ್ುನ್ನಚಿರಿಕ್ಗಳ್ನ್ನ ತ್ೊಗ್ೊೇಬ್ೇಕಾಗತ್ತ. ಈ ಸಂದಭವದಲಿಿ ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ಸ ಕಮಿಷ್ನ್ಸ ಏನ್ೇನ್ು 
ಕಿಮ್ಗಳ್ನ್ನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡಿದ್ ಅಂತ್ ತ್ರಳಿಸ್ಟ್ೊೇಕ್ ನ್ಮ್ಮ ರಿಪೊೇಟ್ವರ್ ಡಿಂಕು ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ 
ಹತ್ರತರವ್ೇ ಇದಾದರ್. ಬನಿನ ಡಿಂಕು ಅವರನ್ನ ಏನ್ೇನ್ು ಕಿಮ್ಗಳ್ನ್ನ  ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ ಅಂತ್ 
ಕ್ೇಳ್ ್ೇಣ್.  
ಡಿಂಕು ಅವರ್ ಅಲಿಿ ನಿಜಕೊಾ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದ್. 

     

    ಡಿಂಕು: ಒಂದು ಮ್ಗು, ಇಬುರು ಮ್ುದುಕರು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದಾರ್ ಮೇಡಮ್ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಅದಲಿ ಡಿಂಕು ಅವರ್, ಈ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್, ಮ್ತ್ಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದ್ ಅಂತ್ 

ಡಿಂಕು: ಎರಡು ಎಮಮಗಳ್ು, ಒಂದು ಕುರಿ ನ್ಡಿೇತಾ ಇವ್ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ವಿೇಕ್ಷ್ಕರ್ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ ಬಳಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ್ದವರೊ ಇರ್ೊೇಹಾಗಿಲಿ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದೊಿ 
ಇಬುರು ಎಮಮಲ್ಿಗಳ್ು, ಒಬು ಶಿಿೇಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಅಲಿಿ ಇದಾರ್ ಅಂತ್ ಡಿಂಕು ಹ್ೇಳ್ಾತ ಇದಾರ್. ಡಿಂಕು, 
ಎಮಮಲ್ಗಿಳ್ು ಯಾವ ಪಾಟಿವ, ಆ ವಾಕ್ಲತ ಯಾರು ಅಂತ್ ಏನಾದರೊ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಿಕಾತ? 

ಡಿಂಕು: ಎಮಮಲ್ಿ ಅಲಿ ಮೇಡಮ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ೇಳಿಸ್ಟ್ೊಾಳಿ ಮೇಡಂ, ಇಲಿಿ ತ್ುಂಬಾ ಕಾಗದಗಳ್ು, ಪಾಂಪ್ಿಟ್ುಟಗಳ್ು, ಹುಲಿಿನ್ ಹ್ೊರ್ ಎಲಾಿ ಬಿದಿದದುವ. 
ಅದನ್ನ ತ್ರನ್ನಕ್ಾ ಎಮಮಗಳ್ು, ಕುರಿ ಬಂದಿವ್ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಡಿಂಕು ಅವರ್, ಅಲಿಿ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದ್ ಅಂದ್ಿ ಎಮಮ, ಕುರಿ ಅಂತ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳಿ ವಿೇಕ್ಷ್ಕರ ಸಮ್ಯ ಹಾಳ್ು ಮಾಡಬ್ೇಡಿ. ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ 
ಬೊತ್ಲಿಿ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತ್ರದ್ ಅಂತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ೊೇಡಿ ಹ್ೇಳಿ 

ಡಿಂಕು: ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ ಬಂದ್ ಮೇಡಂ (ಕ್ೊಂಚ ಗಾಾಪ್ ನ್ಂತ್ರ) ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡಿ ಬಂದ್. ಇಲಿಿ ಗ್ೊೇಡ್ಗ್ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ 
ಹಾಕ್ಲದಾರ್, ಅದು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದ್ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಡಿಂಕು ಅವರ್, ಅಲಿಿ ರಾಜಕ್ಲೇಯಕ್ಾ ಸಂಬಂಧ್ ಪಟ್ಟಂತ್ ಏನ್ು ಮ್ುಂಜಾಗರೊಕತ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿದಾದರ್ ಅನ್ೊನೇದನ್ನ ಮಾತ್ಿ ಹ್ೇಳಿ. 
ಪಿಿೇರ್ಸ, ಪಿಿೇರ್ಸ 

ಡಿಂಕು: ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಹಿತ್ ಬಗ್ೆೇನಾ ಮೇಡಂ? 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಸಧ್ಾ! ಅರ್ವ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರಲ.ಿ ಹೌದು, ಚುನಾವಣಾ ಸಂಹಿತ್ಯ ಬಗ್ೆಯೆೇ ಹ್ೇಳಿ.  
ಡಿಂಕು: ಈ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ ಹತ್ಿ ಒಂದು ಸಕವಲ್ ಇದ್. ಆ ಸಕವಲಿಲಿಿ ದಿನಾ ಒಬು ಟಾಿಫಿಕ್ ಪೊಲಿೇರ್ಸ ಇತಾವ ಇದದ. ಇವತ್ುತ ಅವನ್ು 
ಬಂದಿಲ ಿ 
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕ್?  

ಡಿಂಕು: ವ್ಹಿಕಲ್ ಗಳ್ು ನಿಲಿಕ್ಾೇಂತ್ ಸ್ಟಾಟಪ್ ಸಿಗನಲ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದರ್ ಕಾಂಗ್ಿರ್ಸ ನ್ ಸಿಂಬಲ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದಹಾಗ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ್.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಇನ್ನೇನ್ು ಮಾಡಿದಾರ್ ಅಲಿ?ಿ 

ಡಿಂಕು: ಇಲಿಿ ಒಂದು ಕ್ೈ ನ್ೊೇಡಿ ಭವಿಷ್ಾ ಹ್ೇಳ್ ್ೇ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ುತ, ಅದನ್ನ ಕ್ೊಿೇರ್ಸ ಮಾಡಿ್ದಾರ್ ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಇದಿಷ್ೊಟ ಕಾಂಗ್ಿರ್ಸ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ ೆಆಯುತ. ಇತ್ರ ಪಕ್ಷ್ಗಳ್ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಏನ್ು ಕಿಮ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್ ಡಿಂಕು?  

ಡಿಂಕು: “ಈ ಬಿೇದಿಯಲಿ ಿಮ್ಹಿಳ್್ಯರು ತ್ಲ್ಯ ಮೇಲ್ ತ್ನ್ ಹ್ೊರುವುದನ್ುನ ನಿಷ್ೇಧಸಲಾಗಿದ್. ತ್ನ್ ಹ್ೊರಲ್ೇಬ್ೇಕ್ಲದದರ್ ಅದನ್ುನ ಗಂಡಸರ 
ಮೇಲ್ ಹ್ೊರಿಸಿರಿ. ಇಲಿ ಿಓಡಾಡುವ ಮ್ಹಿಳ್್ಯರು ಹಸಿರು ಸಿೇರ್ ಉಡುವುದನ್ುನ ನಿಷ್ೇಧಸಲಾಗಿದ್” ಅಂತ್ ಬ್ೊೇಡ್ವ ಹಾಕ್ಲದಾರ್ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಅದು ಜ್ಡಿಎರ್ಸ ಸಿಂಬಲ್ ಬಗ್ ೆಆಯುತ.  
ಡಿಂಕು: ಗಣ್ೇಶನ್ ಹಬು, ಅನ್ಂತ್ನ್ವಿತ್ದ ಟ್ೈಮ್ಲಿಿ ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ಸ ಇಡದ್ೇ ಇರ್ೊೇದು ಒಳ್ ಳ್ೇದಾಯುತ ಅಂತ್ ಇಲ್ೊಿಬುಿ ಹ್ೇಳಿತದುಿ ಮೇಡಂ 

 
          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ಛೀಟಿವಿಯ ಎಲ ಕ್ಷನ್ ಬುಲ ಟಿನ್ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣ್ಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇ ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವ್ು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕಂತ್? 

ಡಿಂಕು: ಆ ಹಬುಗಳ್ನ್ನ ಮಾಡಕ್ಾ ಕಮ್ಲದ ಹೊವು ಬ್ೇಕಲಾವ ಮೇಡಂ. ಕಮ್ಲದ ಹೊವು ಕ್ೈಲಿ ಹಿಡ್ೊಾಂಡು ಹ್ೊೇದ್ಿ ಸಂಹಿತ್ ಉಲಂಿಘನ್ ಅಂತ್ 
ಕ್ೇರ್ಸ ಆಗಿತತ್ತಲವ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ನಿಜಾನ್ೇ. ಆದರ್ ಈಗ ಆ ಪಾಿಬಿಂ ಇಲಿವಲ ಿ

ಡಿಂಕು: ಆದರ್ ಇನ್ೊನಂದು ಪಾಿಬಂಿ ಆಗಿದ್ ಮೇಡಂ. ಅದಾಾರ್ೊೇ ಒಬುಿ ಟ್ೇಪ್ ರ್ಕಾಡವರ ನಲಿ ಿಜ್ೊೇರಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಕ್ೊಾಂಡು ಹ್ೊೇಗಾತ ಇದುಿ 
ಮೇಡಂ. ಅವರನ್ನ ಅರ್ರ್ಸಟ ಮಾಡಿದಾರ್.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕಂತ್? 

ಡಿಂಕು: ಆ ಹಾಡು ಹಾಗಿತ್ುತ ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾವ ಹಾಡು ಅದು?  

ಡಿಂಕು: ಕಮ್ಲದ ಮ್ು ದವ್ಳ ಕಮ್ಲದ ಕ್ೈಯವಳ್  ್ಕಮ್ಲದ ಮೇಲ್ ನಿಂತ್ವಳ್ .್.. 
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಇನಾಾವಾಾವ ಹಾಡು ಬಾಾನ್ಸ ಮಾಡಿದಾರ್ ಡಿಂಕು? 

ಡಿಂಕು: ಹನಿ ಹನಿಗೊಡಿದ್ಿ ಹಳ್ಳ, ತ್ನ್ತ್ನ್ ಕೊಡಿದ್ಿ ಬಳ್ಳ ಹಾಡು ಕೊಡ ಬಾಾನ್ಸ ಮಾಡಿದಾರ್. 
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕ್? 

ಡಿಂಕು: ತ್ನ್ತ್ನ್ ಅಂದ್ಿ ಜ್ಡಿಎರ್ಸ, ಸಿಪಿಎಂ ಸಿಂಬಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರತ್ತ ಅಂತ್!  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಇನ್ನೇನ್ು ವಿಶ್ೇಷ್ ಸುದಿದ ಡಿಂಕು? 

ಡಿಂಕು: ಇಲಿಿ ಒಬು ಭಿಕ್ಷ್ುಕನ್ನ ಈಗತಾನ್ೇ ಅರ್ರ್ಸಟ ಮಾಡಿದರು ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕ್?  

ಡಿಂಕು: ಅವನ್ು ನ್ಮೊೇ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ, ನ್ಮೊೇ ತ್ರರುಮ್ಲ್ೇಶ ಅಂತ್ ಹಾಡಿತದದ ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಓ! ನ್ಮೊೇ ಅಂದ್ಿ ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿ ಅಂತ್ ಅರ್ರ್ಸಟ ಮಾಡಿರಬ್ೇಕು. ಪಾಪ!  
ಡಿಂಕು: ಆದರ್ ಇವ್ಲಿಕ್ಲಾಂತ್ ಬಹಳ್ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗಿತರ್ೊೇದು ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ಲಿಿರ್ೊೇ ಆಫಿೇಸರ್ಸ ವಗ್  ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಏನ್ು ತ್ೊಂದರ್ ಡಿಂಕು?  

ಡಿಂಕು: ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ಲಿ ಿತ್ುಂಬಾ ಧ್ೊಳಿದ್ ಮೇಡಂ. ಪೊೇಲ್ ಬೊತ್ ಆಫಿೇಸರ್ ೆ ಧ್ೊಳ್ು ಅಲಜಿವ ಅಂತ್ ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಧ್ೊಳ್ು ಕ್ೊಡವಿಸಿ, ಗುಡಿಸಿ ಕ್ಲಿೇನ್ಸ ಮಾಡಬಹುದಲಿ!  
ಡಿಂಕು: ಆಗಲ ಿಮೇಡಂ. ಓಟಿಂರ್ಗ ಮ್ುಗಿಯೇವರ್ಗೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲಿಿ ಎಲೊ ಿಪೊರಕ್ ಬಳ್ಸ್ಟ್ೊೇಹಾಗಿಲಿ ಮೇಡಂ. ಅದಕ್ಾೇ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ 
ಇರ್ೊೇ ರಸ್ಟ್ತಯ ಯಾವ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ೇನ್ೊ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕ್ಲಲಿ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಲಲಿ? 

ಡಿಂಕು: ಗುಡಿಸದ್, ನಿೇರು ಚಿಮ್ುಕ್ಲಸದ್ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕಕಾಾಗಲಿ ಮೇಡಂ. ನಿೇವು ಈಗಿನ್ ಕಾಲದವರಾದದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ರತರಲಿ 
ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಒಳ್ ಳ್ ಪಿೇಕಲಾಟ್ ಆಯುತ. ಸರಿ, ಇನ್ನೇನ್ು ನ್ಡಿೇತ್ರದ್ ಅಲಿ?ಿ  

ಡಿಂಕು: ಒಂದು ಗಂಡ-ಹ್ಂಡತ್ರ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ುಣ ಮಾರಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದರು ಮೇಡಂ. ಗಂಡನ್ನ್ುನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ?  

ಡಿಂಕು: ಓಡಿಸಲಿಲಿ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಏನ್ು ಇದರ ಹಿನ್ನಲ್? 

ಡಿಂಕು: ಮಾವಿನ್ಹಣ್ುಣ ಮಾರ್ೊೇವುನ ಆಮ್ ಆದಿಮ ಮೇಡಂ ಅದಕ್ಾೇ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು 
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಅವನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ? 

ಡಿಂಕು: ಆಮ್ ಔರತ್ ಮೇಡಂ. ಆದದರಿಂದ ದ್ೊೇಷ್ ಇಲ ಿಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಹೌದಾ!  
ಡಿಂಕು: ಮೇಡಂ, ಈಗತಾನ್ೇ ಇಲಿಿ ಒಬು ಮೇಷ್ರನ್ನ ಅರ್ರ್ಸಟ ಮಾಡಿದುಿ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕ್? 
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ಡಿಂಕು: ಅವರು ಅವರ ಸೊಟಡ್ಂಟ್ ನ್ ಎಲರಿಿಗೊ ಕ್ೇಳ್ ್ೇತ್ರಹ ಕತ್ತ ಅಂತ್ ಬ್ೈದುಿ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಅದಕ್ಾ ಯಾಕ್ ಅರ್ರ್ಸಟ ಮಾಡಿದುಿ? 

ಡಿಂಕು: ಅವರು ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ್ವನ್ನ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಾತಯದುಿ ಅಂತ್ ಆರ್ೊೇಪದ ಮೇಲ್ ಮೇಡಂ.  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಆದರ್ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಟ್ೊೇ ಅಲಾವ?  

ಡಿಂಕು: ನಿಜ ಮೇಡಂ. ಆದರ್ ಅವರು ಹ್ಚಿಿಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಟ್ೊೇ ವ್ಹಿಕಲ್ ಎಮಮ ಮೇಡಂ. ವಾಟಾಳ್ ಅಂದ್ಿ ಎಮಮ, ಒಂಟ್, ಕತ್ತ, ಹಂದಿ ಎಲಿ 
ಜನ್ರ ಮ್ನ್ಸಿ್ಗ್ ಬರ್ೊೇದಿಿಂದ ಆ ಎಲಿ ಪಾಿಣಿಗಳ್ ಚಿತ್ಿ, ಹ್ಸರು ಬಳ್ಸ್ಟ್ೊೇದನ್ನ ನಿಷ್ೇಧಸಿದಾದರ್ ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಇನ್ನೇನಾದರೊ ವಿಶ್ೇಷ್... 
ಡಿಂಕು: ಇದ್ ಮೇಡಂ. ಇಲಿಿ ಒಬುರು ಮ್ತ್ದಾರರು ಬಂದು ಕ್ೇಜಿಿೇವಾಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ್ ಕಂಫ್ಯಾರ್ಸ ಆಗಿದ್ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದುಿ 
ಮೇಡಂ 

ಇಂದುಶಿಿೇ: ಯಾಕಂತ್ ಕಂಫ್ಯಾಷ್ನ್ಸ? 

ಡಿಂಕು: ಟಿವಿಲಿ ಕ್ೇಜಿಿೇವಾಲ್ ನ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದರಂತ್ ಮೇಡಂ. ಅವರ ಕ್ೈಲಿ ಪೊರಕ್ ಇತ್ತಂತ್, ಕ್ನ್ನ ಮೇಲ್ ಕ್ೈ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂತ್. ಆದದರಿಂದ ಅವರ 
ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ೈಯೇ, ಪೊರಕ್ೇನ್ೊೇ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರು  
ಇಂದುಶಿಿೇ: ನಿೇವ್ೇನ್ು ಹ್ೇಳಿದಿರಿ ಡಿಂಕು 
ಡಿಂಕು: ನ್ನ್ಗೊ ಕಂಫ್ಯಾರ್ಸ ಆಗ್ೊಹೇಯುತ, ಕ್ೇಝ್ಿೇವಾಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮ್ಫಲರ್ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿಬಿಟ್ಟ. 
ಇಂದುಶಿಿೇ: ಸಧ್ಾ! ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಆಫಿೇಸರ್ ಮಾಡಿಲಿವಲಿ; ಮಾಡಿದಿದದ್ಿ ಯಾರ ಸಿಂಬಲ್ ನ್ ಯಾರಿಗ್ೊೇ ಹ್ೇಳಿ, ಮಾಡಬಾರದದನ್ನ ಮಾಡಿ,  

ಏನ್ು ಗಬ್ುಬಿುಸಿತದ್ೊಿೇ ಏನ್ೊೇ. ಡಿಂಕುರವರ್, ಅಲಿಿಗ್ ಪೊೇಲಿಂರ್ಗ ಬೊತ್ ಹತ್ರತರ ಎಲ ಿವಾವಸ್ಟ್ಾಗಳ್  ಸರಿ ಇದ್ ಅಂತಾಯುತ. ಥಾಾಂಕ್್ ಫಾರ್ ದ 
ರಿಪೊೇಟ್ವ ಡಿಂಕು. ವಿೇಕ್ಷ್ಕರ್, ಮ್ುಂದಿನ್ ಮ್ನ್ಹಾಳ್ು ಸುದಿದಯನ್ುನ ಬ್ಿೇಕ್ಲಂರ್ಗ ನ್ೊಾರ್ಸ ಅಂತ್ ತ್ರ್ೊೇವಗೊವ ದಿರ್ಸ ಈರ್ಸ ಇಂದುಶಿಿೇ ಸ್ಟ್ೈನಿಂರ್ಗ 
ಆಫ್ ಫಿಂ ಛೇಟಿವಿ ಅಲಾಂರ್ಗ ವಿತ್ ರಿಪೊೇಟ್ವರ್ ಡಿಂಕು ಎಂಡ್ ಕಾಾಮ್ರಾಮಾಾನ್ಸ ಮ್ಂಕು. ನಿರಂತ್ರ ತ್ಲ್ಶ್ಲ್ಗಾಗಿ ನ್ೊೇಡುತ್ರತರಿ 
ಛೇಟಿವಿ!!! 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮ  

ಬ್ಸತನ್ೊಬು ಪಿತ್ರದಿನ್ವಒ ತಾನ್ು ಹಿಡಿದ ಮಿೇನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲಿಿ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದ. ದಾರಿಯಲಿ ಿಒಂದು ನ್ರಿಗ್ ಅಷ್ೊಟಂದು ಮಿೇನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಬಾಯಯಲಿ ಿನಿೇರೊರಿ 
ಬಂದಿತ್ು. ಹ್ೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ಮಿೇನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬ್ೇಕ್ಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ಬ್ಸತ ಬರುವ 
ದಾರಿಯಲಿಿ ಸತ್ತಂತ್ ಮ್ಲಗಿತ್ು, ಬ್ಸತನ್ು ಇರಲಿ ಈ ಸತ್ತ ನ್ರಿಯ ಚಮ್ವವನ್ುನ ಮಾರಿ ಹಣ್ವನ್ುನ 
ಪಡ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ ನ್ರಿಯನ್ುನ ಎತ್ರತ ಗಾಡಿಯಲಿ ಿಮಿೇನ್ುಗಳಿದದ ಕಡ್ ಹಾಕ್ಲದನ್ು. 
ದಾರಿಯುದದಕೊಾ ನ್ರಿ ಹ್ೊಟ್ಟತ್ುಂಬುವಷ್ುಟ ಮಿೇನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕಬಳಿಸಿತ್ು. ಬ್ಸತನಿಗ್ ತ್ರಳಿಯದ ಹಾಗ್ 
ಕ್ಳ್ಕ್ಾ ಜಿಗಿದು ಕಾಡಿಗ್ ಓಡಿತ್ು, ಇದನ್ುನ ಕಂಡ ತ್ೊೇಳ್ವಂದು "ಆ ಗಾಡಿಯಲಿಿ ನಿೇನ್ೇನ್ು 
ಮಾಡುತ್ರತದ್ದ?"ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು, ನ್ರಿ ನ್ಡ್ದದ್ದಲಾಿ ವಿವರಿಸಿತ್ು. ತ್ೊೇಳ್ವಒ ರ್ಟ್ಟನ್ ಓಡಿ ತಾನ್ೊ 
ಆ ಬ್ಸತನ್ ಗಾಡಿಯ ಮ್ುಂದ್ ಸತ್ತಂತ್ ಮ್ಲಗಿತ್ು. 

 

ಬ್ಸತನಿಗ್ ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವಾಗಿ ಆ ತ್ೊೇಳ್ದ ಚಮ್ವವನ್ುನ ಮಾರಿ ಹಣ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಂದು ಅದನ್ುನ ಎತ್ತಲು ಹ್ೊೇದನ್ು ತ್ೊೇಳ್ವು 
ಭಾರವಾಗಿದದ ಕಾರಣ್ ಒಂದು ಗ್ೊೇಣಿ ಚಿೇಲದಲಿಿ ಅದನ್ುನ ತ್ಳಿಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಟ ಗಾಡಿಯಳ್ಕ್ಾ ಧ್ೊಪ್ಪಂದು ಎಸ್ಟ್ದು ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿದನ್ು. 
ತ್ೊೇಳ್ಕ್ಾ ಒಂದು ಮಿೇನ್ನ್ೊನ ತ್ರನ್ನಲಾಗಲಿಲಿ. ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಸತನ್ು ಚಿೇಲವನ್ುನ ಬಿಚಿಿದಕೊಡಲ್ೇ ಪಾಿಣ್ ಭಿೇತ್ರಯಂದ ಕಾಡಿನ್ ಕಡ್ ಓಡಿತ್ು 
ನೀತಿ: ಒಬುರಿಗಾದ ಅನುಕ ಲ್ ಮತ್  ತಬುರಿಗ್  ಆಗ್ದ ೀ ಇರಬಹುದು.  

         

 

ಇದ ೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಅರ್ಧ ಏರಿದಾಗ್ ಅಳು ಪೂತಿಧ ಏರಿದಾಗ್ ನಗ್ು ಯಾವಾಗ್?  
೨. ಕುಂತಲ ಲ ಸುತುತತ್ ತೀನ , ಲ  ೀಕವ್ನ ನೀ ಎಚಚರಿಸುತ್ ತೀನ   

ಉತತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೧ 
 ನ  ೀಡ್  

ಅನುಕ ಲ್ ಲ್ೇ ಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್

 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಅಕ್ಲಾ ಮ್ೊರು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಉದುದ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಮಂತ್ಾ ಉಪುಪ ಒಂದ್ೊಂದು ಚಮ್ಚ  
 ಹಸಿ ಅರಿಸಿನ್ ಎರಡು ತ್ುಂಡು 

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ 

 ಅಕ್ಲಾ,ಅರಿಸಿನ್,ಮಂತ್ಾ ಜ್ೊತ್ಯಾಗಿ ನ್ನ್ಸಿ ನ್ುಣ್ಣಗ್ ರುಬಿು  
 ಉದದನ್ುನ ಪಿತ್ಾೇಕ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ೊರು ಘಂಟ್ ನ್ನ್ಸಿ  
 ಉದದನ್ುನ ತ್ೊಳ್್ದು ನ್ುಣ್ಣಗ್ ನಿೇರಿಲಿದ್ೇ ರುಬಿು  
 ಎರಡನ್ೊನ ಉಪುಪ ಹಾಕ್ಲ ಆರ್ೇಳ್ು ಘಂಟ್ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ  
 ಕಾದ ಕಾವಲಿಗ್ ಎಣ್ಣ ಸವರಿ ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಹುಯಾರಿ  
 ಮ್ೊಲಂಗಿ ಅರ್ವಾ ಪುದಿೇನಾ ಚಟಿನ ಜ್ೊತ್ಗ್ ತ್ರನ್ನಲು ಚ್ನ್ನ 

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

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

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   

 

ನೀವ್ೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

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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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 
ಸಂಟಾ ತ್ನ್ನ ಗ್ಳ್ತ್ರಗ್ ಪತ್ಿ ಬರ್ಯುತ್ರತದದ, ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ ಬಂಟಾ 
ಕ್ೇಳಿದ 
"ಏನ್ೊೇ ಲ್ಟ್ರ್ ಖ್ಾಲಿ ಇದ್,ಯಾಕ್ ಏನ್ೊ ಬರ್ದಿಲಾಿ?"  
ಅದಕ್ಾ ಸಂಟಾ ಹ್ೇಳಿದ " ಈ ನ್ಡುವ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ೊೇದು 
ನಿಲಿಿಸಿದ್ದೇವ್" 

 
 
 
 
 

ಟಿೇಚರ್: ಗುಂಡಾ ನಿೇರು ಮ್ತ್ುತ ನ್ಲದಮೇಲ್ ಎರಡೊ ಕಡ್ 
ಬದುಕಬಲ ಿಪಾಿಣಿ ಯಾವುದು? 
ಗುಂಡ: ಕಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ 
ಟಿೇಚರ್: ಗುಡ್, ಇನ್ೊನ ಎರಡು ಉದಾಹರಣ್ ಕ್ೊಡು 
ಗುಂಡ: ಕಪ್ಪಯ ಆಪಪ ಮ್ತ್ುತ ಅದರ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ 

ಇದ ೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ 

೧. ಬಳ್  ್ತ್ೊಡುವಾಗ 

೨. ಗಡಿಯಾರ 

 

೧. ೮೦ ರ ದಶಕದಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಷ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಲಿಿಸಿದ ಗ್ೊೇಕಾಕ್ 
ವರದಿಯ ಖ್ಾಾತ್ರಯ ಶಿಿೇ ಗ್ೊೇಕಾಕ ರ ಸಂಪಒಣ್ವ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು? ಇವರ ಯಾವ 
ಕೃತ್ರಗಾಗಿ ಇವರಿಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿತ ದ್ೊರಕ್ಲತ್ು? 

 

೨. ’ಇಂದಿರಾಬಾಯ’ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹ್ಗೆಳಿಕ್ ಏನ್ು? ಇದರ ಲ್ೇ ಕರು 
ಯಾರು? 

 

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಾ ಪುಟ್ ೧೬ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

 

 

ಏಕ್ ಅರಸುವ್ ಏಕ್ ಅರಸುವ್  
ಸು ದ ಸವಗವ ಲ್ೊೇಕ  
ನ್ರಳಿನ್ಂತ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ರದ್  
ಸು ದ ಹಿಂದ್ ಶ್್ ೇಕ... 
 

ಹಿಡಿಯನ್ನ ಉದರಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಂದ್ೇ  
ಅಂದು ನ್ೊೇವಿನ್ಲಿಿ ನಿೇನ್ು...  
ಕಾಮಿನಿಯು ಮ್ತ್ುತ ಕನ್ಕ  
ಬ್ೇಕ್ಂದ್ ಮ್ತ್ತ ನಿೇನ್ು... 
 

ನ್ಲ್ಗ್ೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಂದ್  
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೊರು...  
ಅದಕ್ಲಾಂತ್ ಚ್ನಿನಹುದು ಬ್ೇಕ್ಂದ್ೇ  
ಇನ್ೊನ ಹತ್ುತ ನ್ೊರು... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮ್ಕಾಳ್ ಮ್ದುವ್ಯ ಔತ್ಣ್ಕ್ಲಾದದರ್  
ಸ್ಟಾಕ್ಂದು ಜಪಿಸುತ್ರತದ್ದ  
ಪರಿತ್ಪಿಸಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಕಾಳ್ು  
ತ್ೊಡ್ಯಮೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಂದು ನಿದ್ದ... 
 

ಮ್ಣಿಣಗಂಟಿದ ಮೊೇಹವಿದ್ಲಾಿ  
ತ್ರಳಿಯ ಜಿೇವನ್ದ ತ್ರರುಳ್ಾ...  
ಕಣಿಣಗಂಟಿದಾ ಪೊರ್ಯ ಕಳ್ಚಿ  
ಕರ್ಯಮಮ ದ್ೇವನಿಗ್ ಮ್ರುಳ್ಾ...  

ರಚನ : ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲ ೈಡ್) 

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


  

 ಪುಟ - 12 

 

  

ಟ ೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕರುನಾಡು – ಕಾಂಗ್ರುನಾಡು ಲ್ೇ ಕರು: ನಾಗ್ೇಂದಿ 
ಅನ್ಂತ್ಮ್ೊತ್ರವ 

ಕನಾವಟ್ಕ ಎಂದರ್ ಶಿಿೇಗಂಧ್ದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳ್ದಿದದರ್ ಹ್ೇಗ್? ಬಹಳ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ, 
ಕನಾವಟ್ಕ (ಕರುನಾಡು) ಎಂದರ್ ಶಿಿೇಗಂಧ್ದ ತ್ವರೊರ್ಂದ್ೇ ಪಿಖ್ಾಾತ್ರ. ಅಲಿದ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ 
ಹ್ಮಮಯ ಹಾಗು ಹಿರಿಮಯ ವಿಷ್ಯವಒ ಹೌದು. ಕಾರಣ್ ಸ್ಟಾಾಂಟ್ಲಮ್ ಆಲುಮ್ (Santalum 

album), ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರೇಯ ಶಿಿೇಗಂಧ್ (Indian sandalwood) ಎಂಬ ಶಿಿೇಗಂಧ್ದ ತ್ಳಿಯ 
ಉತಾಪದನ್ ಉನ್ನತ್ ಗುಣ್ಮ್ಟ್ಟದುದ ಮ್ತ್ುತ ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಪಾಿಮ್ಣ್ದಲಿಿ ಕನಾವಟ್ಕದದಿಂದಲ್ೇ 
ಹ್ೊರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ರಫಾತಗುವುದು. ರಾಜಾದ ಪಶಿಿಮ್ ಘಟ್ಟಗಳ್ಲಿ ಿಹಾಗೊ ಮೈಸೊರು ವಿಭಾಗದಲಿಿ 
ಹ್ಚಿಿನ್ ಪಿಮಾಣ್ದಲಿಿ ಬ್ಳ್್ಯುವುದು. ಇದು ಕನಾವಟ್ಕದ ಒಂದು ಹ್ಮಮಯ ವಿಷ್ಯ.  

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಕನ್ನಡಿಗರ್ಲಾಿ ನ್ಲ್ಸಿರುವ ಕಾರಣ್ವೇ ಏನ್ೊೇ ಕಾಂಗರುನಾಡು, 
ಕರುನಾಡನ್ುನ ಹಿಂದಿಕ್ಲಾ ಶಿಿೇಗಂಧ್ದ ಉತಾಪದನ್ಯಲಿಿ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಲಿದ್. ಅಲಿದ್ ೨೦೧೮ ರ 
ವ್ೇಳ್್ಗ್ ವಿಶವದಲ್ಿೇ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಾನ್ಕ್ಾೇರಲಿದ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅದೊ ಸಹ 
ಭಾರತ್ರೇಯ ಶಿಿೇಗಂಧ್ದ ಉತಾಪದನ್ಯಲಿಿ.  

ಅಂದ ಹಾಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶಿಿೇಗಂಧ್ (Australian sandlewood) or ಸ್ಟಾಾಂಟ್ಲಮ್ 
ಸಿಪಕಟ್ಂ (Santalum spicatum) ಹ್ಚಾಾಗಿ ಬ್ಳ್್ಯುವುದು ಪಶಿಿಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (western 

Australia)ದ ಪಥ್ವ ಬಳಿ. ಭಾರತ್ರೇಯ ಶಿಿೇಗಂಧ್ವನ್ೊನ ಸಹ ಬ್ಳ್್ಯುವುದು ಪಶಿಿಮ್ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕುನ್ುನ್ುರಿದಲಿ ಿ(Kununurra). 

 

 

ಸವಲಪ ರಾಜಕ್ಲೇಯಕ್ಾ ಬರ್ೊೇಣ್, ಹ್ೊೇಲಿಕ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ಿ ಕನಾವಟ್ಕದ ಭಾ ಜ ಪ (B J P) ವನ್ುನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ ಲ್ೇಬರ್ (Labour) 

ಪಾಟಿವಗ್ ಹಾಗು ಕಾಂಗ್ಿರ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷ್ಗಳ್ನ್ುನ  ಹ್ೊೇಲಿಸ್ಟ್ೊೇಣ್. 
ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ವರ ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಬಿಜ್ಪಿ ಅಧಕಾರ ನ್ಡ್ಸಿದಂತ್ ಇಲಿಿ ಲ್ೇಬರ್ ಕ್ಲವು ಸವತ್ಂತ್ಿರ 

ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸಕಾವರ ನ್ಡ್ಸಿತ್ು ಆದರ್ ಆಡಳಿತ್ದ ಸಮ್ಯ ಸವಲಪ ಹಿಂದುಮ್ುಂದಾಗಿತ್ುತ.  
ವಿರ್ೊೇಧ್ ಪಕ್ಷ್ದಲಿಿ ಮಾಲಾಂ ಟ್ನ್ುುವಲ್ ರನ್ುನ ಹಿಂದಿಕ್ಲಾ ಟ್ೊೇನಿ ಅಬ್ೊಟ್ ನಾಯಕರಾದಂತ್ 

ಮ್ುಂಚೊಣಿಯಲಿಿದದ ಮ್ೊಲ ಕಾಂಗ್ಿರ್ಸ ನಾಯಕರನ್ುನ ಹಿಂದಿಕ್ಲಾ ನ್ಮ್ಮ ಸಿದಾಿಮ್ಣ್ಣ ನಾಯಕರಾದರು.  
ಅಲಿದ್ ಬಿಜ್ಪಿ ಸವತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಸಕಾವರ ನ್ಡ್ಸಿದಂತ್ ಇಲಿ ಿ ಲ್ೇಬರ್ ಕೊಡ ಸವಂತ್ ಬಲದಲಿ ಿ

ಸಕಾವರ ನ್ಡ್ಸಿತ್ು. ಇಲಿ ಿ ನ್ಮ್ಮ ಯಡಿಡಯವರಿಗೊ ಹಾಗೊ ಕ್ವಿನ್ಸ ರಡ್ ಗೊ ಹ್ೊೇಲಿಕ್ ನ್ೊೇಡಿ: ಈ 
ನಾಯಕರ್ೇ ಯಶಸಿ್ನ್ ಕಾರಣ್ಕತ್ವರಾದರು ಆದರ್ ಕ್ೊನ್ಗ್ ಇಬುರೊ ದುರಂತ್ ನಾಯಕರಾಗಿ 
ಅಧಕಾರದಿಂದ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದರು. ಮ್ತ್ತ ಅದಿಕಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂದಾದಾಗ (ಸಿಕಾದಿದಾದಗ) ಇಬುರೊ 
ಮ್ುಂಚೊಣಿಯಲಿಿ ಬಂದರು. ಇಲಿ ಿರಡ್ ರ ಕಥ್ ಮ್ುಗಿದರೊ ನ್ಮ್ಮ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಬ್ೇರ್ ಬಿಡಿ. ಕ್ೊನ್ಗ್ ಅಲಿಿ 
ಕಾಂಗ್ಿರ್ಸ ಇಲಿಿ ಲಿಬರಲ್ ಸಕಾವರ ಬಂದಿದ್.  

 

ಕನಾವಟ್ಕದ ಹ್ೊರತಾಗಿ ಸವಲಪ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಭಾರತ್ದಲ್ೊಿಂದು ಹ್ೊಸ ಪಕ್ಷ್ ಉದಯವಾಯತ್ು 
ಆಮ್ ಅದಿಮಯ ರೊಪದಲಿಿ, ಕ್ೇಜಿಿಯ ಕೃಪ್ಯಂದ. ಇಲೊ ಿಸಹ ಆಮ್ ಅಲಿದ ಆದಿಮ ( ಕ್ೊೇಟಾಾಧಪತ್ರ) 
ಕ್ಿೈವ್ ಪಾಮ್ರ್ ಕೃಪ್ಯಂದ ಪಾಮ್ರ್ ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ರೊಪದಲಿಿ ಹ್ೊಸ ಪಕ್ಷ್ವಂದು ಬಂತ್ು. ಆಮ್ 
ಆದಿಮಯಂತ್ ಪಾಮ್ರ್ ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಕೊಡ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸು್ ಕಂಡಿತ್ು. ಅಲಿಿ ಅಧಕಾರ ಹ್ೊೇಯತ್ು. 
ಇಲಿಿ, ಸಿಕಾ ಕ್ಲವು ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ ಸಿೇಟ್ುಗಳ್ು ಮಿಸಿ್ಂರ್ಗ ಮ್ತ್ಗಳ್ ಕಾರಣ್ ಇಲಿವಾಗಿ ಮ್ರುಮ್ತ್ದಾನ್ವಾಯತ್ು. 
ಅಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಕ್ಜಿಿ ಮ್ರು ಚುನಾವಣ್ಗ್ ರಾಜಾಪಾಲರ ಹಿಂದ್ ಬಿದಿದದಾದರ್. 

 

ಇದು ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಟ್ೈಮ್ ಪಾರ್ಸ ವಿಶ್ಿೇಷ್ಣ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ೊನ ಹಲವು ಸ್ಟಾಮ್ಾತ್ಗಳ್ು ಹಾಗು ವಿಶ್ೇಷ್ತ್ಗಳ್ು ಇರಬಹುದು. ಹಿೇಗ್ ತಾಳ್  ್
ಹಾಕುತಾತ ಹ್ೊೇಗುವುದು ಒಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ಯೆೇ ಸರಿ. ಅಲಿವ್ೇ?  
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ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಮೆೀ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಾೇಬ್ೇಡಿ) ಏಪಿರಲ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ 
ನ್ಮ್ಮ ಧ್ನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ 
ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.

 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ 

 ಬಿ.ಆರ್. ವ್ತಸಲ್ ದಾಾರಕನಾಥ್ , ಕ .ಜ.ಎಫ್ 

 ಗಿೀತ ಪರಸಾದ್, ಅಡ್ಲ ೀಡ್ 

 ಶ್ರೀರ್ರ್ ಬಾಣಸಂದರ, ಕಾಯನ ುರ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿಧ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು  

 ಪುಷ್ಿ ಜಗ್ದ್ದೀಶ್, ಸಿಡ್ನ 

 ಆಶಾ ಫಣಿರಾಜ್, ಬ ಂಗ್ಳೂರು 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವ್ದ ಹಲಿ 

 ರಾಜ ೀಶ್ಾರಿ, ಸಿಡ್ನ 

 ಅನು ಶ್ವ್ರಾಂ, ಸಿಡ್ನ 

 ನವ್ಯ. ಪಿ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು 

 ಜಯಶ್ರೀ ನಾಗ್ರಾಜ, ಕಾಯನ ುರ 

 ಚಂದ್ದರಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ನ  

 ಗ್ಣ ೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬ ಂಗ್ಳೂರು 
 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣ್ುಣ ಮ್ಕಾಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷ್ಣ್! 

ಏಪಿರಲ್ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲಾಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ಾ ಅರ್ವಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 
1. ಯಶವಂತ್ ಚಿತಾತಲರು ತ್ೊೇರಿದ ಮಾಗವಗಳ್ು ಒಂದ್ರಡಲಿ, ನ್ಂತ್ರದುದ. 

 ರು  ರಿ   
2. ಸಿರಿದ್ೇವಿಯು ನ್ವನಿೇತ್ದಂತ್ ಬರಲು, ದಾಸರ ಪಿಕಾರ ಬ್ೇಕಾದ ತ್ಂಪು ಪಾನಿೇಯ? 

ಮ್   
3. ಹಿಂದಿಂದಾದರೊ ಸರಿ, ಮ್ುಂದಿಂದಾದರೊ ಸರಿ, ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸಾ ಕವಿಯೆೇ. 

ವಿ  ಟ್   
4. ಕಾದಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ ತ್ರಹ ತ್ರಹದ ಚಲನ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಈ ಖ್ಾಾತ್ 
ಲ್ೇ ಕರದು. 

 ರಾ  
5. ಬನ್ವಾಸಿಯನ್ುನ ನ್ನ್ವ ಕವಿಯ ಈ ಮ್ಹಾಕಾವಾಕ್ಾ ಮ್ಧ್ಾಮ್ ಪಾಂಡವನ್ೇ ನಾಯಕ. 

ವಿ ಕಿ  ಜುವ   ಜ  
ಮೇಲಿನ್ ಆಯದ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ನಿಗೊಢ ಪದ ಹುಡುಕ್ಲ 

ಅಜಿು ನಿದ ದ್ಯಲಿ ಕಂಡುದನ್ುನ ಬರ್ದು ಕನ್ನಡದ ಅಜು ಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದರು. 
         

 

 

ರಚನ್: ಪುಷ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಗ  ೀಡ ಯ ಮೆೀಲಿನ ಹಲಿಲಗ್ಳು: ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಚಾಲಿೇರ್ಸ ಗಾಂವ್ ನಿಂದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ್. ಸಮ್ತ್ಟಾಟದ ರಸ್ಟ್ತ, 
ಒಳ್ ಳ್ಯ ಹವ್, ಓ ಪರವಾಗಿಲಿ ಇವತ್ುತ ಒಳ್ ಳ್ಯ ಆರಂಭವ್ೇ ಆಗಿದ್ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದ್ದವು. ಸವಲಪ ದೊರ ಹ್ೊೇದಮೇಲ್ ಬ್ಟ್ಟವಂದು 
ಎದುರಿಗ್ ಕಾಣ್ತ್ೊಡಗಿತ್ು. ಅದು ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ್ದಲಿಿ ಮಾಮ್ೊಲ್ೇ, ಎಲ್ೊಿೇ ಬದಿಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಗಿಹ್ೊೇಗುತ್ತೇವ್ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಅದನ್ನೇ 
ನ್ೊೇಡುತಾತ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದದಂತ್, ನ್ಮಮದುರಿಗ್ ಬೃಹತಾತದ ಅಡಡ ಗ್ೊೇಡ್ಯಂತ್ ಕಾಣ್ತ್ೊಡಗಿತ್ು. ಇನ್ೊನ ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ 
ಅದರ ಮೇಲ್ ರಸ್ಟ್ತಗಳ್ು ಗ್ೊೇಡ್ಗ್ ಅಂಟಿಸಿದಂತ್ ಕಾಣ್ುತಾತ. ಆ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ಮೇಲ್ ಹತ್ುತತ್ರತದ ಲಾರಿಗಳ್ು ತ್ವಳ್ುತ್ರತರುವ ಹಲಿಿಗಳ್ಂತ್ರದದವು. 
ನಾನ್ೊ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ ಮ್ು ಮ್ು  ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡ್ವು. ಮೊದಲಿಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಹತ್ುತವುದು ಆ ಗ್ೊೇಡ್ಯನ್ುನ ಎಂದುಕ್ೊಂಡ್ವು, ನ್ಂತ್ರ ನ್ೊೇಡ್ಬಿಡ್ೊೇಣ್ 
ಬಾ, ಇದೊ ಒಂದು ಸವಾಲ್ೇ, ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಆ ತ್ಡ್ಗ್ೊೇಡ್ಯ ಕಡ್ಗ್ ಯುದಧಕ್ಾ ಸಿದಧರಾದವರಂತ್ ಮ್ುನ್ನಡ್ದ್ವು.  

  
ರಸ್ಟ್ತ ನ್ಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಾ ಉತ್ತಮ್ ಸಿಾತ್ರಯಲಿಿಯೆೇ ಇತ್ುತ. ಯಾವುದ್ೇ ಆತ್ುರ ಪಡದ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಏರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ವು. ಬ್ಟ್ಟವ್ೇನ್ೊ 

ಅಂತ್ಹ ಎತ್ತರವಿಲಿದಿದದರೊ, ಒಂದ್ೇ ಸಮ್ನಾಗಿ ಏರು ಹಾದಿಯಾದದರಿಂದ ಹತ್ುತವುದು ಕಷ್ಟವ್ೇ ಇತ್ುತ. ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಲಾರಿಗಳ್ ೇ್ ಏದುಸಿರು 
ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಇದದ ಬದದ ಗ್ೇರ್ ಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ಬದಲಾಯಸಿಕ್ೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ರತದದವು. ನಾವು ಏನ್ೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನಿಂದ ಕ್ಳ್ಗ್ 
ಇಳಿಯಬಾರದ್ಂದು ತ್ರೇಮಾವನಿಸಿ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದ್ದವು. ಬ್ಳ್ಗ್ ೆಚ್ನಾನಗಿ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರಂದದುದ ಉಪಯೇಗವಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ನ್ಮ್ಗ್ೇ 
ಒಂದು ಹ್ೊಸ ಹುರುಪು ಮ್ೊಡತ್ೊಡಗಿತ್ುತ. ಅನ್ೇಕ ಲಾರಿಗಳ್ವರು ನ್ಮ್ಮ ಲಾರಿ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಬನಿನ ಎಂದರೊ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ 
ಧ್ನ್ಾವಾದ ಸಲಿಿಸಿ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿದ್ವು. ಮ್ತ್ತ ಕ್ಲವು ಲಾರಿಗಳಿಗ್ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಹಿಂದ್ ಹಾಕ್ಲ ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇಗಲೊ ಸ್ಟಾಧ್ಾವಾಗಲಿಲಿ. ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ 
ಹ್ೊದಂತ್ಲಾಿ ಮ್ುಂದ್ ಕಾಣ್ುತ್ರತದದ ರಮ್ಣಿೇಯ ಪಿಕೃತ್ರ ಸ್ಟೌಂದಯವ, ನ್ಮ್ಗ್ ವರವಾಗಿ ದ್ೊರ್ತ್ರದದ ತ್ಂಗಾಳಿ, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಆ 
ಘಟ್ಟವನ್ುನ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಮೇಲ್ೇರಲು ಸಹಾಯ ನಿೇಡುತ್ರತತ್ುತ. ಕಡ್ಯ ತ್ರರುವನ್ುನ ಮ್ುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನ್ು ಮ್ುಗಿಯುತ್ರತದ್ ಎನ್ುನವಾಗ  

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಕುರಿಗಳ್ ಹಿಂಡ್ೊಂದು ಅಡಡಬಂದು ಬಿಟಿಟತ್ು. ಮೊದಲ್ೇ 
ಗ್ೊತ್ತಲಿ, ಒಂದು ಕುರಿ ಅಡಡ ಬಂದರ್........ . ಆದರೊ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ ಛಲ 
ಬಿಡದ್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಬ್ಲ್ ಹ್ೊಡ್ಯುತಾತ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಯದ್ೇನ್ೇ, ಆ ಕುರಿಗಳ್ 
ನ್ಡುವ್ಯೆೇ ನ್ುಗಿೆಸಿದ, ನಾನ್ು ಅವನ್ನ್ುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಅಂತ್ೊ ಇಂತ್ೊ 
ಕುರಿಮ್ಂದ್ಯಂದ ಹ್ೊರ ಬಂದ್ವು. ಗ್ೊೇಡ್ಯಂತ್ರದದ ಘಟ್ಟವನ್ುನ 
ಸಂಪಒಣ್ವವಾಗಿ ಹತ್ರತ, ಮೇಲ್ ಬಂದು, ನಾವು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ುನ 
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ, ಹ್ಮಮಯಂದ, ಉತಾ್ಹದಿಂದ ಹ್ೊೇ! ಎಂದು 
ಕೊಗಿ ಸಂಭಿಮಿಸಿದ್. 

 

ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಕಿಮಿಸಿದ ಆ ಘಟ್ಟದ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು ಗ್ೊತ್ತ? “ಕನ್ನಡ್ ಘಾಟ್” 

 

ಕಾಳಿೀಮಠಕ ೆ ಭ ೀಟಿ: ಮ್ುಂದ್ ಸಿಕಾ ಊರೊ ಕೊಡ ಕನ್ನಡ್. ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ಲಿಿ ಕುತ್ೊಹಲ ಕನ್ನಡ್ ಗೊ ಕನ್ನಡಕೊಾ ಏನಾದರೊ ಸಂಬಂಧ್ 
ಇರಬಹುದ್ೇ ಎಂದು, ಹಾಗೊ ಮ್ತ್ೊತಂದ್ಡ್ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಮ್ಹಾರಷ್ರದಲಿ ಿನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಹ್ಸರಿನ್ ತಾಲೊಕ್ೇ ಇದ್ಯಲಿ ಎಂದು. 
ಮ್ಹಾರಾಷ್ರದಲಿ ಿಸುಮಾರು ವಿದಾಾಸಂಸ್ಟ್ಾಗ್, ಪಿಕೃತ್ರಗ್ ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾಳ್ . ಆದರ್ ಎಲೊಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಣಿಸಲೊ ಇಲ,ಿ ಕ್ೇಳಿಸಲೊ ಇಲಿ. 
ಅಲಿಿ ಮ್ತ್ೊತಮಮ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರಂದು ಚ್ನಾನಗಿ ಕಬಿುನ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊರಟ್ವು. ಮ್ತ್ತ ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಒಂದು ಕಾಳಿಮ್ಠ ಮ್ತ್ುತ 
ಮ್ಂದಿರವಿರುವುದು ತ್ರಳಿಯತ್ು. ಮ್ಧಾಾಹನ ಪಒಜ್ಗಳ್್ಲಾಿ ಮ್ುಗಿದಿರುವ ಸಮ್ಯ, ಆದರೊ ಹ್ೊೇದ್ವು. ಸ್ಟಾವಮಿಗಳ್ು ಭಕತರ ಕುಶಲ್ೊೇಪರಿ 
ವಿಚಾರಿಸುವುದರಲಿಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದದರು. ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕಂಡು ಮ್ುಗುಳ್ನಗ್ಯಂದಲ್ೇ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಸನ್ನಮಾಡಿದರು. ನ್ಮ್ಗ್ೇಕ್ೊೇ ಅಲಿಿನ್ 
ಅಪರಿಚಿತ್ ವಾತಾವರಣ್, ನ್ಮ್ಮ ಕಲಪನ್ಗ್ ತ್ಕಾಂತ್ರರದ ಸ್ಟಾವಮಿೇಜಿ (ಇದು 25 ವಷ್ವಗಳ್ ಹಿಂದ್, ಸ್ಟಾವಮಿೇಜಿಯೆಂದರ್, ಕೃಶಕಾಯರು, ತ್ುಂಬು 
ಗಡಡ, ಸುಮಾರು ವೃದದರು, ಹಿೇಗ್ಲಾಿ ನ್ಮ್ಮ ಕಲಪನ್) ಯಾಕಾದರೊ ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದ್ವೇ ಎನಿನಸಿತ್ು. 
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ಸ್ಟಾವಮಿೇಜಿ ನ್ಮ್ಮ ಬಗ್ ೆವಿವರಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದರು, ನ್ಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿದ ಹರಕು ಮ್ುರುಕು ಹಿಂದಿಯಲಿಿಯೆೇ ಎಲಾಿ ವಿವರಿಸಿದ್ವು. ಬಲು 
ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಪಟ್ುಟ, ನ್ಮ್ಮ ಕ್ೈಗ್ ಹಣ್ುಣಗಳ್ನಿನತ್ುತ ಆಶಿೇವವದಿಸಿದರು. ಊಟ್ವಾಯತ್ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಇಲಿ ಈಗ ಹ್ೊರಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ 
ಮಾಡುತ್ತೇವ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ, ಅವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಸಾರಿಸಿ ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಬಂದ್ವು. ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟಾಮಿೇಜಿಯ ಶಿಷ್ಾನ್ಂತ್ರದದ 
ವಾಕ್ಲತಯಬು ನ್ಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಯೆೇ ಬಂದು, ನಾವು ಎಲಿಿ ಹ್ೊೇದರಲಿ ಿನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾರಂಬಿಸಿದ. ಮ್ಠದ ಎದುರಿಗ್ೇ ಸ್ಟಾಲು ಸ್ಟಾಲು 
ಅಂಗಡಿಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಕೊಡ ಇತ್ುತ. ನಾವು ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ನ್ ಒಳ್ಹ್ೊಕುಾ ತ್ರಂಡಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ ್ ಳೇಣ್ವ್ಂದು ಕುಳಿತ್ರ್, ಆ 
ವಾಕ್ಲತ ನ್ಮ್ಮ ಬಳಿಯೆೇ ಒಂದು ಕುಚಿವ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಕುಳಿತ್. ನ್ಮ್ಗ್ ಯಾಕ್ಲರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತ್ೊಹಲ. ನಾವು ಮಾಣಿಯನ್ುನ ಕರ್ದು ಏನಿದ್ 
ತ್ರಂಡಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ನ್ನ್ಗ್ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಒರಿಸ್ಟಾಗು ತ್ರಲು ಹ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್, ಆ ವಾಕ್ಲತ ಹ್ೇಳಿದ  ಇಲಿಿ ನಿೇವು ಏನ್ು ಬ್ೇಕಾದರೊ ತ್ರನಿನ, ಎಷ್ುತ 
ಬ್ೇಕಾದರೊ ತ್ರನಿನ, ಹಣ್ವ್ೇನ್ೊ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕಾಗಿಲಿ ಎಂದ, ನಾವು ಆಶಿಯವದಿಂದ ಏಕ್ ಎಂದರ್, ಇಂದು ನಿೇವು ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಠದ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ು, 
ನಿಮ್ಮನ್ುನ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾವಮಿೇಜಿಯವರು ಹ್ೇಳಿ ಕಳ್ುಹಿಸಿದಾದರ್ ಎಂದ. ಮ್ತ್ತ ಬಲವಂತ್ ಪಡಿಸಿ,  ಆತ್ನ್ೇ ನಿಂತ್ು ನಾವು ಹ್ೊಟ್ಟ 
ತ್ುಂಬಾ, ವಿಧ್ವಿಧ್ವಾದ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ುನವಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಬಿೇಳ್ ್ಾಟ್ಟ. ಅಲಿನಿ್ ಭಿನ್ನ ರಿೇತ್ರಯ ಅತ್ರಥಿ ಸತಾಾರ ಸ್ಟ್ೊೇಜಿಗ 
ಮ್ೊಡಿಸಿ, ವೃಥಾ ಅನ್ುಮಾನ್ ಪಟಿಟದದಕ್ಾ ನಾಚಿಕ್ಯೊ ಆಯತ್ು. 

 

ವಿಶ್ಾ ಪರಸಿದಧ ಎಲ  ಲೀರಾ ಭ ೀಟಿ: ಅಲಿಿಂದ ಮ್ುಂದ್ ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣ್ ಔರಂಗಾಬಾದಿನ್ಡ್ಗ್ ಸು ಕರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಗಿತ್ು. ವಿಶವಪಿಸಿದಧ 
ಗುಹಾಂತ್ದ್ೇವವಾಲಯಗಳಿರುವ ಎಲ್ೊಿೇರಾದ ಮ್ೊಲಕವ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಹಾದಿಯದಿದದು ನ್ಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದುುತ್ವಾದ, ಅಗಾಧ್ವಾದ ಕಲಾ 
ನ್ೈಪುಣ್ಾತ್ಯಂದ ವಿಶವ ವಿಖ್ಾಾತ್ವಾದ ಎಲ್ೊಿೇರಾ ಒಂದು ವಿಸಮಯವ್ೇ ಸರಿ. ಪಿಕೃತ್ರ ಸ್ಟೌಂದಯವದ್ೊಡನ್ ತ್ಮ್ಮ ಪರಿಶಿಮ್, ಕಲಾ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ 
ಬ್ರ್ಸಿ ಸೃಷ್ಟಟಸಿರುವ ಈ ಮ್ಂದಿರಗಳ್ ಮಾಲ್ಯನ್ುನ ವಣಿವಸಲಸ್ಟಾಧ್ಾ. ಬೌದಧ, ಹಿಂದು ಮ್ತ್ುತ ಜ್ೈನ್ ಮ್ತ್ಗಳ್ ಸುಮ್ಧ್ುರ ಸಂಗಮ್ವಿದು. 
ಸ್ಟಾವಿರದ ಐನ್ೊರು ವಷ್ವಗಳ್ ಹಿಂದ್ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮ್ುಂದ್ ಮ್ೊರೊ ಮ್ತ್ಗಳ್ ಪಿಮ್ು  ಧಾಮಿವಕ ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿ ರೊಪುಗ್ೊಂಡಿತ್ು ಎಲ್ೊಿೇರ. 
ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತ್ತಲ್ೇ, ಇದರ ಹಿಂದ್ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್  ರಾಷ್ರಕೊಟ್ ದ್ೊರ್ ಒಂದನ್ೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕ್ೊಡುಗ್ಯೊ ಇಲಿಿದ್ಯೆಂಬ ಹ್ಮಮ 
ಮ್ೊಡಿತ್ು. ಸಮ್ಯದ ಅಭಾವ, ಹಾಗೊ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣನಿಗಾಗಿದದ ಅಯಾಸದಿಂದಾಗಿ, ಅಜಂತಾ ಗುಹ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುವ ಬಯಕ್ಯನ್ುನ ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ 
ತ್ಡ್ಹಿಡಿದ್ವು.  

 

ಮ್ುಂದ್ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಅರ್ವಾ ದ್ೇವಗಿರಿಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ್ವು. ಈ ಸಾಳ್ಕ್ಾ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ವಷ್ವಗಳಿಗಿಂತ್ಲೊ ಹಿಂದಿನ್ 
ಇತ್ರಹಾಸವಿದುದ, ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾವಿರ ವಷ್ವಗಳ್ ಕ್ೊೇಟ್ಯ ಪಳ್್ಯುಳಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಈಗಲೊ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಎಲಕಿ್ಲಾಂತ್ ಹ್ಚಾಿಗಿ ಇಲಿ ಿನ್ನ್ಗ್ 
ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬಂದದುದ, ದ್ಹಲಿಯಂದ ತ್ನ್ನ ಇಡಿೇ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ುನ ದ್ೇವಗಿರಿಗ್ ವಗಾವಯಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ಸ ತ್ುಘಲಕ್ ನ್ ಬಗ್ ೆಓದಿದ 
ಚರಿತ್ಿ. 

 

ಬಡವ್ನ ತ್ಾಜ್ ಮಹಲ್: ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನ್ಲಿ ಿನ್ಮ್ಮವಿಶಾಿಂತ್ರ. ಅಂದು ಸಮಿೇಪದಲ್ಿೇ ಇದದ ಬಿೇವಿ-ಕಾ-ಮ್ುಕಾುರಾ 
ಎಂಬ ಸ್ಟಾಮರಕವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇದ್ವು. ಸುಮಾರು 1670/80 ರಲಿಿ ನಿಮಿವತ್ವಾಗಿರುವ ಇದು ಆಗಾಿದ ತಾಜ್ ಮ್ಹಲ್ ನ್ ಪಿತ್ರರೊಪ. 
ದ್ಹಲಿಯ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ ಬಾದ್ ಶಾಹನ್ ಮ್ಗ ಅಜಮ್ ಶಾ ತ್ನ್ನ ತಾಯ ರಬಿಯಾ ದುರಾನಿ ಯ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿ ನಿಮಿವಸಿರುವ ಇದು ತಾಜ್ 
ಮ್ಹಲ್ ನ್ ಪಿತ್ರಬಿಂಬವ್ೇ ಆಗಿದದರೊ, ಅಲಿಿನ್ ಶಿಿೇಮ್ಂತ್ರಕ್ ಇಲಿದ್, ’ಬಡವನ್ ತಾಜ್ ಮ್ಹಲ್’ ಎಂಬ ಕ್ಲೇತ್ರವಗ್ ಪಾತ್ಿವಾಗಿದ್. ಗಾತ್ಿ, ವಿನಾಾಸ 
ಎಲಿವಒ ಅಲಿಿಯದ್ೇ, ಆದರ್ ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿದದ ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವ್ೈಭವಯುತ್ವಾಗಲಿಲಿ. ಆದರೊ ಸುತ್ತಲಿನ್ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಸುಂದರ ಉದಾಾನ್ವನ್, ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಕುದುರ್ ಲಾಳ್ದಾಕೃತ್ರಯಲಿಿರುವ ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ ಸ್ಟಾಲು ಈ ಸ್ಟಾಮರಕದ ಅಂದವನ್ುನ ಹ್ಚಿಿಸಿದ್. 

 

 ಹ ಸರಿಗ  ಉಡುಪಿ ಹ  ೀಟ ಲ್: ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಮ್ುಂದ್ ನಾವು ಬಿೇಡ್ ಎಂಬ ಊರಲಿಿ ತ್ಂಗಿದ್ದವು. ಅಂದು 
ದಾರಿಯುದದಕೊಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರನ್ನಲು ಏನ್ೊ ಸಿಗದ್ ರಾತ್ರಿಯ ವ್ೇಳ್್ಗ್ ಬಹಳ್ ಹಸಿವಾಗಿತ್ುತ. ಊರು ಪಿವ್ೇಶಿಸುತ್ರತದದಂತ್ ದ್ೊರಕ್ಲದ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ 
ಒಂದರಲಿಿ ಇದದ, ಜಾಮ್ೊನ್ಸ, ಲಾಡು, ಬಾದುಷಾ ಮ್ುಂತಾದ ಸಿಹಿತ್ರಂದಿಗಳ್ನ್ುನ ಕಬಳಿಸಿದ್ವು. ನ್ಂತ್ರ ಒಂದು ರೊಮ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ಸಿದಧರಾಗಿ, 

ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿಿ ಕಂಡಿದದ ಉಡುಪಿ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗ್ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಹ್ೊೇದ್ವು. ನ್ಮ್ೊಮರ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಸಿಕ್ಲಾದ್ ಎಂಬ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಲಿಿ ಇಡಿಿ, 
ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಲಾಿ ತ್ರಿಸಿದ್ವು. ಆದರ್ ಇಡಿಿಗ್ ಸುತ್ರತಗ್, ದ್ೊೇಸ್ಟ್ಗ್ ಕತ್ತರಿಗಳ್ನ್ೊನ ಕ್ೊಟಿಟದದರ್ ಸರಿಹ್ೊೇಗುತ್ರತತ್ತೇನ್ೊೇ. ಎಲಿವನ್ೊನ ಹಾಗ್ೇ ಬಿಟ್ುಟ 
ಸಪ್ಪ ಮ್ು ದಿಂದ ಹ್ೊರಬಂದ್ವು. 

 

         ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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ತುಳಜಾಪುರದ ಭವಾನ: ಮ್ರಾಠರ ಆರಾಧ್ಾ ದ್ೇವತ್, ಮ್ಹಾರಾಷ್ರದ ಬಹುತ್ೇಕ ಜನ್ರ ಕುಲದ್ೈವತ್, ಶಕ್ಲತ ಪಿೇಠಗಳ್ಲಿ ಿ
ಒಂದ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಯ ದ್ೇಗುಲವಿರುವ ತ್ುಳ್ಜಾಪುರ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ್ ಪಿಮ್ು  ಭ್ೇಟಿಯ ತಾಣ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಸುಮಾರಾದ 
ಬ್ಟ್ಟಗುಡಡಗಳ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಪರಿಸರದಲಿಿತ್ುತ ದ್ೇಗುಲ. ಶಿಿೇ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾಯವರಿಂದ ಪಿತ್ರಷಾಾಪಿಸಲಿಪಟಿಟತ್ಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುವ, ಎಂಟ್ು ಕ್ೈಗಳ್, 

ಮ್ಹಿಷಾಸುರ ಮ್ಧವನಿಯ ಅವತಾರದಲಿಿರುವ ಈ ದ್ೇವತ್ಯೆೇ ಛತ್ಿಪತ್ರ ಶಿವಾಜಿಗ್  ಡ ೆನಿೇಡಿದ್ದಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುತ್ತದ್. ದ್ೇವಿಯ ದಶವನ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ಪಿಸ್ಟಾದವಾಗಿ ಅಲಿಿ ನಿೇಡುವ ದೊಧ್ಪ್ೇಡಗಳ್ನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಹ್ೊರಬಂದ್ವು. ಅಂದು ನ್ಮ್ಗ್ ಮ್ಧಾಾನ್ಹ ಹಾಗು ರಾತ್ರಿ, ಎರಡು 
ಹ್ೊತ್ೊತ ಒಳ್ ಳ್ಯ ಊಟ್ ದ್ೊರಕ್ಲತ್ುತ. 

 

 ಇದ ೀ ಮಹಾ ಸುದ್ದನ: ೨/೨/೧೯೮೯ ಗುರುವಾರ, ತ್ುಳ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಹ್ೊರಟಾಗಲ್ೇ ಇಂದು ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿಗ್ ಪುನ್ಃ ಹ್ಜ್ು 
ಇಡುತ್ತೇವ್ಂಬ ಸಂತ್ಸ ಮ್ನ್ದಲಿ.ಿ ಅದಕ್ಾ  ಪಒರಕವಾಗಿ ಆಗಲ್ೇ ಅಲಿಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ್ು ಕ್ೇಳ್ಲಾರಂಭವಾಗಿತ್ುತ ಮ್ುಂದ್ 
ಸ್ಟ್ೊಲಾಿಪುರದಲಿಂತ್ೊ ಇನ್ನೇನ್ು ನ್ಮ್ಮ ಊರು ಬಂದ್ೇ ಬಿಟಿಟತ್ೇನ್ೊೇ ಎಂಬ ಭಾವನ್. ನಾವು ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು 
ತ್ರಳಿಯುತ್ರತದದಂತ್ ಜನ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಿೇ ಮಾತ್ನಾಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಅನ್ೇಕ ಜನ್ ಕಾಫಿ, ಟಿೇ, ತ್ರಂಡಿಗ್ ಆಹಾವನಿಸಿ ಸತ್ಾರಿಸಿದರು. ಸ್ಟ್ೊಲಾಿಪುರದಿಂದ 
ಮ್ುಂದ್ ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೊ ಹ್ಚುಿ ಬಿಸಿಲು, ಬರಡು ನ್ಲ ಮ್ರಳ್ುಗಾಡಿನ್ಲಿಿ ಪಯಣಿಸಿದಂತ್ಹ ಅನ್ುಭವ. ಆದರ್ ಕನಾವಟ್ಕವನ್ುನ ಇನ್ನೇನ್ು 
ಪಿವ್ೇಶಿಸುತ್ರತೇವ್ಂಬ ಕಾತ್ರವ್ೇ ಎಲಿವನ್ೊನ ತ್ಣಿಸಿ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟ್ಳ್್ದ್ೊಯುಾತ್ರತತ್ುತ.  

 

ಸಮ್ಯ ಮ್ಧಾಾನ್ಹ  ೧೨.೩೮ ತ್ಂಪಾದ ಮ್ರಗಳ್ ಸ್ಟಾಲು ಕಾಣಿಸಿತ್ು, ಆ ಮ್ರಗಳ್ ನ್ಡುವಿನ್ಲಿಿ ನಿಶಾಬಧವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ರತರುವ ಭಿೇಮಾ 
ನ್ದಿ, ಅದುವ್ೇ ಕನಾವಟ್ಕ, ಮ್ಹಾರಾಷ್ರಗಳ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಗಡಿರ್ೇಖ್್. ಅದಕ್ಲಾದದ ಪುಟ್ಟದ್ೊಂದು ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್ಯನ್ುನ ದಾಟ್ುತ್ರತದದಂತ್, ಸವಗವವನ್ನೇ 
ಪಿವ್ೇಶಿಸಿದಷ್ುಟ ಸಂತ್ೊೇಷ್, ನ್ಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಪಿಯಾಣ್ದಲಿಿಯೆೇ ಅತ್ಾಂತ್ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದ ಕ್ಷ್ಣ್ವದು. ನ್ಮ್ಮನ್ನದುಗ್ೊವಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ರತದದವರು 
ರಸ್ಟ್ತಯ ಬದಿಯಲಿಿಯೆೇ ನಿಂತ್ರದದ ನ್ಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಾ ದ್ೈವ ಆಂಜನ್ೇಯನ್ ಮ್ೊತ್ರವ, ಪುಟ್ಟದ್ೊಂದು ಕಲುಿ ಮ್ಂಟ್ಪದಲಿಿ.  ಮಾರುತ್ರ ರಾಯನಿಗ್ 
ಕ್ೈಗಳ್ ಮ್ುಗಿಯುತಾತ ಕನಾವಟ್ಕದ್ೊಳ್ಗ್ ನ್ಲವತ್ುತ ದಿನ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ಮ್ತ್ತ ಪಿವ್ೇಶ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವನ್ುನ ಆಚರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ೇನ್ೊೇ 
ಎಂಬಂತ್ ಆರಂಭದಲಿಿಯೆೇ ರಸ್ಟ್ತ ಬದಿಯಲಿಿಯೆೇ ಇದದ ಒಂದು ಆಲ್ಮ್ನ್ಗ್ ನ್ುಗಿೆದ್. ಅಲಿನಿ್ವರು ಯಥ್ೇಚಿವಾಗಿ ಕಬಿುನ್ ಹಾಲು, ಬಿಸಿ ಬ್ಲಿ ಎಲ ಿ
ಕ್ೊಟ್ುಟ ಉಪಚರಿಸಿದರು. ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೇಗಿದದ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಬಂದು, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬ್ೈಯುಾತ್ತಲ್ೇ ಅವರ ಆತ್ರರ್ಾ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ. 

 

ಗ  ೀಲ್ ಗ್ುಂಬಜ್ ನ ಹಿರಿಮೆ: ನ್ಮ್ಮ ಅಂದಿನ್ ಗುರಿ ಬಿಜಾಪುರ. ರಸ್ಟ್ತ ಬದಿಯಲಿಿದದ ಮೈಲಿಕಲು ಿ೩೦ ಕ್ಲ ಮಿೇ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ರತತ್ುತ. 
ಬಟ್ಟಬಯಲಿನ್ ಪಿದ್ೇಶದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಅಧ್ವ ಗ್ೊೇಳ್ಾಕೃತ್ರಯ ದಿಬು ಕಾಣ್ುತ್ರತತ್ುತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರ್ ಸಂಪಒಣ್ವ ಮ್ಟ್ಟವಾದ ನ್ಲ. ಮ್ುಂದ್ 
ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಆಶಿಯವವಾಗತ್ೊಡಗಿತ್ು. ಏಕ್ಂದರ್ ಅಂತ್ಹ ಸಪಷ್ಟವಾದ ಗ್ೊೇಳ್ಾಕೃತ್ರಯ ದಿಬು ಹ್ೇಗ್ ಇರಲು ಸ್ಟಾಧ್ಾ 
ಎಂದು.ಇನ್ೊನ ಹತ್ರತರ ಹ್ೊೇದಂತ್ ನ್ಮ್ಗನಿನಸಿತ್ು ಅದು ಗ್ೊೇಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು. 

 

ಮುಂದ್ದನ ಸಂಚಿಕ ಯಲಿಲ: ನಮಮನ ಯ ಬಿೀದ್ದಗ  ತಿರುಗ್ುತಿತದಿಂತ್  ಉದ ಾೀಗ್ದಲಿಲ ಎದ  ಢವ್ ಢವ್ ಎನುನತಿತತುತ, ಆನಂದದ ಉದ ಾೀಗ್ದಲಿಲ 
ಸ ೈಕಲ್ ತುಳಿಯಲ್  ಆಗ್ದಂತಹ ಪರಿಸಿಿತಿ.... 

 

೧. ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ೊೇಕಾಕ್,   ಭಾರತ್ ಸಿಂಧ್ು ರಶಿಮ 
೨ ಕನ್ನಡದ ಪಿರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ( ಸುಮಾರು 1889). ಗುಲಾವಡಿ ವ್ಂಕಟ್ರಾಯರು 

 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ 
ಇವರ “ಚಕ್ಾ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೇಲ್ೊಾೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶವನ್ಸ. ಏನ್ಸ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಮಗಾಗಿ ತಂದವ್ರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ಧನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತಮ ತಿಧ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇ ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಾ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಾಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಾ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾವಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಾ ಅದರದರ ಕತ್ೃವಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಬ ರಡ್, ದ  ೀಸ , ಇಡ್ಲಗ್ಳಲಿಲ ತ ತ್ ೀಕ  ? 

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಾನು: 

ಈರ್ಸಟ – 2 ಚಮ್ಚ 

ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ – 1 
ಸಕಾರ್ – 1 ಚಮ್ಚ 

ಸವಲಪ ಬ್ಚಿಗಿನ್ ನಿೇರು 
ಬಲೊನ್ಸ – 1 

ವಿಧಾನ: 

ಬಾಟ್ಲ್ ಗ್ ಬ್ಚಿಗಿನ್ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ನ್ಂತ್ರ ಈರ್ಸಟ ಮ್ತ್ುತ ಸಕಾರ್ ಹಾಕ್ಲ ಬಲೊನಿನ್ ಮ್ೊತ್ರಯನ್ುನ ಬಾಟ್ಲಿನ್ ಬಾಯಗ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡಿ. ಬಲೊನ್ಸ ಬಾಟ್ಲಿನ್ 
ಬಾಯಗ್ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೊತ್ುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು. ಹಾಗಿಲಿದಿದದರ್, ದಾರದಿಂದ ಬಿಗಿಯರಿ. ಒಂದಷ್ುಟ ಘಂಟ್ ಹಾಗ್ ಬಿಡಿ. ಬಲೊನ್ಸ ಊದಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದ್. 
 

ಏನಾಗ್ುತಿತದ : 
ಈರ್ಸಟ ಒಂದು ಸೊಕ್ಷಾಾಣ್ು ಜಿೇವಿ. ಅದು ಬ್ಚಿಗಿನ್ ವಾತಾವರಣ್ದಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ವೃದಿಧಸುತ್ತದ್. ಸಕಾರ್ ಹಾಕ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ುನ ತ್ರಂದು ಅದು 

ಬ್ಳ್್ಯಲು ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತ್ತದ್. ಹಾಗ್ ಸಕಾರ್ಯನ್ುನ ತ್ರಂದು ಅದು ಕಾಬವನ್ಸ ಡ್ೈ ಆಕ್್ೈಡ್ ಅನಿಲವನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡುತ್ತದ್. ಅದ್ೇ ಬಲೊನ್ಸ ಊದಲು 
ಕಾರಣ್. (ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ುಟ ರ್ಂಡಿ ಇದದರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗು ಬರದಿರಲು ಈ ಸೊಕ್ಷಾಾಣ್ು ವೃದಿಧಸದಿರುವುದ್ೇ ಕಾರಣ್) 

ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ, ಹುದುಗು ಬರುವ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ಲಿಿ (ಬ್ಿಡ್, ದ್ೊೇಸ್ಟ್, ಇಡಿಿ ಇತಾಾದಿ), ಈರ್ಸಟ ಎಂಬ ಈ ಜಿೇವಾಣ್ು ಅನಿಲವನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ುಟ 
ಉಬುುವಂತ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದ್. ಆದರ್ ಎಲಿ ಗಾಳಿಯೊ ಹ್ೊರ ಹ್ೊೇಗಲು ಆಗಿರುವುದಿಲಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಓವ್ನ್ಸ ನ್ಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಕುಕಾರ್, ಕಾವಲಿ ಮೇಲ್ 
ಬ್ೇಯಸಿದಾಗ, ಶಾ ದ ಪಿಭಾವದಿಂದ ಅನಿಲವು ಆಚ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಆ ಜಾಗವು ಬರಿದಾಗಿ, ರಂದಿಗಳಿಂದ ಇರುವು ಪದಾರ್ವವಾಗುತ್ತದ್.     

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

 

ಮ್ಕಾಳ್ು ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ ಕಾಯವಕಿಮ್ 

ದಿನಾಂಕ 17-05-2014, 5:30 PM 

WattleGrove Public school, Cressbrook drive, Wattlegrove - NSW 2171 

 
Booking is must. Simply text your name & number of seats to any one of: 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ – 0423634979, ನಾಗ್ೇಂದಿ ಅನ್ಂತ್ಮ್ೊತ್ರವ - 0401193852 

ನಾಗರಾಜ್ -0400836415, ಶಿಿೇಧ್ರ್ - 0422549695 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು 

 
Date :  6 June 2014, 7:30 pm, 7 June 2014, 7:30 pm, 8 June 
2014, 1:00 p.m 
 
Address : King Street Theatre, 644 King Street. Newtown, Sydney 
 
Contact number :  0408 029 336 
Website :  www.saradavedanta.org 
 
Ticket Price :  $25 (Concession $15) 

ನಮಮ ಕಾಯಧಕರಮವಿದಿರ  ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

The annual Blacktown City Festival is back  
 
Saturday 24 to 31 May 2014!  
 
 
http://www.weekendnotes.com/blacktown-city-
festival/ 

 
23

rd
 May – 09

th
 June 2014 

6:00 PMOnwards 
 
Fantastic display of lights around Circular 
Quay. Don’t miss out the Lighting of the Sails 
– Projections on Opera House  
 
 
Details: http://www.vividsydney.com/ 

http://www.saradavedanta.org/
mailto:horanadachilume@gmail.com

