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ಭಕತ ಗಿೀತ ಗಳ ಹ ಹಾರ - ೨೦೧೪ ಸಿಡ್ನ ದಸರಾ ಸಡಗರ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
ಭಕ್ಲಿ ಗಿೇತ್ಗಳ್ು, ಅದರಲೊ ಿ ಹರಿದಾಸರ ನಿತ್ಾ ಹರಿದಾಣವ ಗಿೇತ್ಗಳ್ ಸಿರಿಯನ್ುನ ಅಜರಾಮರವಾಗಿಸಿದ ಕ್ೇವಲ ಕ್ೈಬ್ರಳ್ಣಿಕ್ಗ್ 

ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿರುವ ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರು ಹಾಗೊ ಗಾಯಕರಲಿಿ ಮುಂಚೊಣಿಯಲಿರಿುವವರು ಶ್ಿೇ ಪುತ್ೊಿರು ನ್ರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಇವರ 

“ಪವಮಾನ್ ಜಗದ ಪ್ಾಿಣ”, “ದಾಸನಾಗು ವಿಶ್ೇಷನಾಗು”, “ಅನ್ುದಿನ್ ನಿನ್ನ ನ್ನ್ದು ಮನ್ವು ನಿನ್ನಲ್ೇ ನಿಲಿಲಿ”.....ಹೇಗ್ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡುತಾಿ ಸ್ಟಾಗಿದರ್ 

ಕ್ೊನ್ಯೇ ಇಲಿವ್ೇನ್ೊೇ ಎನಿಸುವ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ದ, ಅರಿಯದ ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇ ಇಲಿವ್ೇನ್ೊೇ ಎನಿಸುವಷಟರ ಮಟ್ಟಟಗ್ ಜನ್ಪ್ರಿಯರಿವರು. 

ಆಸಿಿಕರು ಹಾಗೊ ಭಕಿರನ್ೇಕರಿಗ್ ಇವರ ಗಿೇತ್ಯ ಮಾಧುಯವದ ಸುಪಿಭಾತ್ದ್ೊಂದಿಗ್ೇ ದಿನ್ದ ಆರಂಭ, ಹಾಗೊ ಅದರ ಗುಂಗಿನ್ಲಿಯಿೇ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ 

ಕ್ಲಸ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿ. ದೊರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ್ಗಳ್ಲಿಿಯೊ ಸಿ.ಡಿ. ಹಾಗೊ ಧವನಿ ಸುರುಳಿಗಳ್ ರೊಪದಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿರುವ ಇವರು, 

ಎಲ್ೊಿೇ ದೊರ ಬಹು ದೊರದಲಿಿರುವ ಧುಿವ ತಾರ್ಯಂಬ ಭಾವನ್ ನ್ಮಗ್ ಇದದದುದ ಅವರು ನ್ಮೆೆಲಿರ್ೊಡನ್ ಬ್ರ್ತ್ು ಒಂದಾಗಿ ಗಿೇತ್ಗಳ್ 

ಹೊಹಾರವನ್ುನ ನಾಡ ದ್ೇವಿಗ್ ಅಪ್ರವಸಿ, ನ್ಮೆಲಿ ಿಧನ್ಾತ್ಯ ಭಾವ ಮೊಡಿಸಿ, ಸಿಡಿನ ದಸರಾ ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ಕಳ್ಕಟ್ಟಟಸುವವರ್ಗ್. 

 

ಇದು ಸ್ಟಾಧಾವಾದದುದ, ಸಿಡಿನಯ ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ವು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ಅವರನ್ುನ ಅವರ ಶಕ್ಲಯಿೊಡನ್(ಅವರ 

ಧಮವಪತ್ರನ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಕಲಪನ್ರ್ೊಡನ್) ಇಲಿಿಗ್ ಕರ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಅಭೊತ್ಪೂವವ ಹಾಗೊ ವಿಶ್ಷಟ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಸುಂದರ ಕಾಯವಕಿಮವನ್ುನ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ 

ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ುಟ ನ್ಮೆೆಲರಿ ಹೃದಯದಲಿಿ ಮಾಸದ ಸವಿನ್ನ್ಪ್ಾಗಿಸಿದಾಗ. ೨೬ ನ್ೇ ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ ೨೦೧೪ ರ ಸಂಜ್ ವಾಾಟ್ಲ್ ಗೊಿವ್ ಶಾಲ್ಯ 

ಸಭಾಂಗಣವು ದಸರಾ ಬ್ೊಂಬ್ಗಳ್ ಪಿದಶವನ್, ರಂಗ್ೊೇಲಿಗಳ್ ಚಿತಾಿರ ಹಾಗೊ ತ್ಳಿರು ತ್ೊೇರಣಗಳಿಂದ ಸಜುುಗ್ೊಂಡಿದುದ ಸಿಡಿನಯ ಅನ್ೇಕ 

ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ಿವಲಿದ್ೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರುತ್ರದಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿತ್ುಳ್ುಕುತ್ರಿದುದ ಗಾನ್ 

ಗಾರುಡಿಗರ ಭಕ್ಲಗಿಿೇತ್ಯ ಸಿಂಚನ್ದಿಂದ ಪ್ಾವನ್ರಾಗಲು ಕಾಯುತ್ರಿರುವಂತ್ಯೇ, ನಿರೊಪಕ್ಲ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪೂಣಿವಮಾ ಭಟ್ಟ ಅವರ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಅಚಚ 

ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾಾಗತ್ ಭಾಷಣದ್ೊಂದಿಕ್ ಕಾಯವಕಿಮದ ಶುಭಾರಂಭವಾಯಿತ್ು.      (ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …) 

          ಮತ್ಿಷುಟ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು – ಪುಟ್ ೧೫, ೧೬ನ್ೊೇಡಿ 

ನಿಮೆ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಸಿ. 

೧೧೦ ವಷವದ ಹಂದ್ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷಣಪಪನ್ವರು ಹಾಡಿರುವ 
ಎಚ್.ಎಂ.ವಿ. ಮುದಿಿತ್ “ಕರುಣಾಕರ ನಿೇ …” ಕ್ೇಳ್ಲು 

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 
 

ಸುಂದರ ಕನಾವಟ್ಕ - ಕನಾವಟ್ಕ ರಾಜಾ ಪಿವಾಸದ 
ವಿೇಡಿಯೊ ಮಾಗವದಶ್ವ ನ್ೊೇಡಲು ಚಿತ್ಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 

https://www.youtube.com/watch?v=A_0pA-xUaqc
http://www.youtube.com/watch?v=tn8N71o9A84
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ಭಕತ ಗಿೀತ ಗಳ ಹ ಹಾರ - ೨೦೧೪ ಸಿಡ್ನ ದಸರಾ ಸಡಗರ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
ಗಣಪತ್ರ ಪ್ಾಿರ್ವನ್ಯೊಂದಿಗ್ ಪ್ಾಿರಂಭವಾದ ಗಿೇತಾರಾಧನ್ ಸ್ಟಾಗುತಾಿ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಕ್ೊೇರಿಕ್ಯ ಗಿೇತ್ಗಳ್ು, ಹರಿದಾಸರ 

ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಕೃತ್ರಗಳ್ು, ವಚನ್ ಸ್ಟಾಹತ್ಾದ ಗಿೇತ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ಿವಲಿದ್ೇ ಕ್ಲವು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಭಾವಗಿೇತ್ಗಳ್ ಗಾಯನ್ದ ರಸದೌತ್ಣವಾಯಿತ್ು.ಮುಂದ್ 

ಶ್ಿೇ ನಾರಾಯಣ ಕನ್ಕಾಪುರ ಅವರಿಂದ ವಂದನಾಪವಣ್. ಭಕ್ಲಗಿಿೇತ್ ಹಾಗೊ ಸಂಗಿೇತ್ಕಾೆಗಿ ನಿಸ್ಟಾಾರ್ವ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸುತ್ರಿರುವ ಸಥಳಿೇಯ ಕಲಾವಿದರಾದ 

ಶ್ಿೇ ರಾಮ ಕುಡಾ ಹಾಗೊ ಶ್ಿೇ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ ದಂಪತ್ರಗಳಿಗ್ ನ್ರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ ಸನಾೆನ್ ಪತ್ಿವನ್ುನ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಸಿಡಿನಯ 

ಶ್ಿೇಷಠ ತ್ಬಲಾವಾದಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದಾನ್ ಹಾಗೊ ಶ್ಿೇಷಠ ತಾಳ್ವಾದಕ್ಲ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪೂಣಿವಮ ಕುಡಾ ಅವರುಗಳ್ು ಅಂದಿನ್ ಸುಂದರ ಗಾನ್ಯಾನ್ದಲಿ ಿ

ಸುಂದರ ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ನಿೇಡುತಾಿ ಸ್ಟಾಗಿದುದ ಅವರುಗಳ್ನ್ುನ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ಯಿಂದ ಸೆರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

 

ಆಕಾಶದಿೇಪದಂತ್ರದದ ಶ್ಿೇನ್ರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ದಂಪತ್ರಗಳ್ು ಬಂದು ಇಲಿಿದುದ ನ್ಮೊೆಡನ್ ಬ್ರ್ತಾಗ, ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಹೃದಯಗಳ್ಲಿ ಿ

ಭಗವನಾನಮದ ಜ್ೊಾೇತ್ರಯನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗುತ್ರಿರುವ ಇವರ ಶ್ಿೇಷಠತ್ಯಿರುವುದು ಇವರ ಸರಳ್ತ್ಯಲಿಿ ಹಾಗೊ ಸಜುನಿಕ್ಯಲಿಿ ಎಂದು ಎನಿಸುತ್ರಿತ್ುಿ. 

 

ಮುಂದಿನ್ ಭಾಗದಲಿ ಿ ಜ್ಞಾನ್, ಭಕ್ಲಿ, ವ್ೈರಾಗಾಗಳಿಗ್ ಒತ್ನಿಿನಟ್ುಟ ಭಗವಂತ್ನ್ ಧ್ಾಾನ್ಕ್ೆ ಮನ್ ಪ್್ಿೇರಿಸುವ ಅತ್ಾಂತ್ ಸುಂದರ ಗಿೇತ್ಗಳ್ 

ಅಪವಣ್ಯೊಂದಿಗ್ ಕಡ್ಯದಾಗಿ “ದಾಸನಾಗು ವಿಶ್ೇಷನಾಗು” ಗಿೇತ್ಯೊಡನ್ ಮುಕಾಿಯವಾದಾಗ ಎಲರಿಲೊ ಿ ಜಿೇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ವಕತ್ಯ ಭಾವನ್ 

ಇದಿದತ್ು.  

 

ಕಡ್ಯದಾಗಿ ರುಚಿಕರ ಭ್ೊೇಜನ್ದ ವಾವಸ್ಟ್ಥಯಿದುದ ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ಸುಂದರ ಮುಕಾಿಯವನ್ುನ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು. ಇದ್ಲಿ ನ್ಡ್ದದುದ ಕನ್ಸ್ಟ್ೊೇ, 

ನಿಜವೇ ಎಂಬತ್ರದುದ ಮಿಂಚಿ ಮರ್ಯಾದಂತ್ರದದರೊ ಒಂದ್ೊಂದೊ ಗಿೇತ್ಗಳ್ ಗುಂಗು ಬಹುಷಃ ಎಂದ್ಂದಿಗೊ ಮರುಕಳಿಸುತ್ರರಿುತ್ಿದ್. ಜ್ೊತ್ಗ್ 

ಭಾವಾರ್ವವೂ ಹೃದಯದಲಿಿ ನಾಟ್ಟ ಭಗವದಭಕ್ಲಿಯ ಅಂಕುರವು ಮೊಳ್ತ್ರ್ ಮಿಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ ಈ ಕಾಯವಕಿಮವು ಜಿೇವನ್ ಸ್ಟಾರ್ವಕತ್ಯ ಕಾರಣವ್ೇ 

ಆಗಬಹುದಲಿವ್ೇ? ಹೇಗಾಗಲ್ಂಬುದ್ೇ ನ್ಮೆೆಲಿರ ಹೃತ್ೊಪವವಕ ಹಾರ್ೈಕ್.  ವರದಿ: ಅಶ್ ೇಕ್ 

ಚಿತ್ಿಗಳ್ು: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 

 

ನವ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,  

ಶರದ್/ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಕಾರ್ೀಾಕ/ಮಾಗಾಶ್ರ ಮಾಸ  
1 ಶ - ಕನಾವಟ್ಕ ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ  
03 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಪಿಭ್ೊೇದಿನಿ ಏಕಾದಶ್  
04 ಮಂ - ತ್ುಳ್ಸಿ ವಿವಾಹ, ಮೊಹರಮ್ ಹತ್ಿನ್ೇ ದಿನ್  
6 ಗು - ಗುರುನಾನ್ಕ್ ಜಯಂತ್ರ  
10 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕಷಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  
18 ಮಂ - ಉತ್ಪನ್ನ ಏಕಾದಶ್  
21/22 ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
23 ಭಾ - ಮಾಗವಶ್ರ ಮಾಸ ಆರಂಭ 

 

 

ಡ್ಸ್ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,  

ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಮಾಗಾಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ  
2 ಮಂ - ಗಿೇತಾ ಜಯಂತ್ರ, ಏಕಾದಶ್  
6 ಶ - ಶ್ಿೇ ದತಾಿತ್ಿೇಯ ಜಯಂತ್ರ, ಹುತ್ಿರಿ ಹುಣಿಣಮೆ  
09 ಮಂ - ಸಂಕಷಟ ಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  
18 ಗು ಏಕಾದಶ್ 21/22 ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
23 ಮಂ - ಪುಷಾಮಾಸ ಆರಂಭ  
25 ಗು - ಕ್ಲಿಸೆಸ್ ಹಬು 

ಮುಂದ ರಡು ರ್ಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 
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ನ್ಮೆ ಮನ್ಸಿಸಗ್ ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವದ 

ನ್ನ್ಪು ತ್ರಲು ನ್ವ್ಂಬರಿನ್ಲಿ ಿ ಕ್ಂಪು ಹಳ್ದಿ 

ಬಣಣ ಕಾಣಲ್ೇಬ್ೇಕು.  

ನ್ಮೆ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಅಷಟರ ಮಟ್ಟಟಗ್  

ಸಂಕ್ಲೇಣವಗ್ೊಳಿಸಿದ್ದೇವ್ಯೇನ್ೊೇ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ಿದ್. ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕಾದ ಯಾವ 

ಅಭಿಮಾನ್ಕ್ೆ ಹ್ೊೇಲಿಕ್ ಬ್ೇಕ್ಲರಲಿಲವಿೇ, ಅದ್ೇ ಇಂದು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ 

ಸಂಘದ್ೊಡನ್, ಕನ್ನಡಪರ ಹ್ೊೇರಾಟ್ದವರ್ೊಂದಿಗ್ ಗುರುತ್ರಸಿಕ್ೊಂಡು “ನಾನ್ು 

ಕನ್ನಡಿಗ” ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುವಷಟರಮಟ್ಟಟಗ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ರದ್ಯೇನ್ೊೇ ಎಂದ್ನಿಸುತ್ರಿದ್.  

ತ್ರಿಭಾಷ ಕಲಿಕ್ಯ ಸೊತ್ಿದ್ೊಂದಿಗ್ ಎಷುಟ ಉಪಯೊೇಗವಾಯಿತ್ೊೇ 

ತ್ರಳಿಯದು. ಅತ್ಿಕಡ್ ಪೂಣವವಾಗಿ ಹಂದಿ/ಸಂಸೃತ್/ಅಂಗಿವನ್ೊನ ಕಲಿಯದ್, ಇತ್ ಿ

ಮನ್ಮಾತಾದ ಕನ್ನಡವನ್ೊನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾರದ್ ಹ್ೊೇಯಿತ್ಲಿ ಎಂದು ಅನ್ೇಕರು 

ಹ್ೇಳ್ುವುದು ಕ್ಲವಿಯ ಮೆೇಲ್ ಬಿೇಳ್ುತ್ರಿರುತ್ಿದ್.  

ನಾವು ಮಾತ್ನಾಡುವ ನ್ುಡಿಯು, ನ್ಮೆ ಸುತ್ಮಿುತ್ಿಲಿನ್ವರ್ೊಂದಿಗ್ 

ಮಾತ್ನಾಡಲು ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾಧನ್. ಇಂದಿನ್ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ದ್ೇಶ, ಭಾಷ್ , 

ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ಮಿೇರಿ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವುಗಳ್ು ವಾಸಿಸುವ 

ಸಥಳ್ದ ಭಾಷ್ ಕಲಿತ್ುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗುತ್ಿದ್. ಅದರಲಿ ಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಿ. ಆದರ್ 

ಹುಟ್ಟಟನಿಂದ ಅರ್ವಾ ಬ್ಳ್ದ ಪರಿಸರದಲಿ ಿಕಲಿತ್ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಮರ್ತ್ು ಮುನ್ನಡ್ದರ್, 

ಅದು ನಾವ್ೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಆತ್ೆವಂಚನ್ಯಲಿವ್ೇ? 

ಈ ಹನ್ನಲ್ಯಲಿ,ಿ ಕನಾವಟ್ಕ ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವದ ಆಚರಣ್ಯ ಒಂದು ನ್ಪ 

ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಾದರೊ, ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿಯ ಬಗ್ೆ ಒಂದಿಷುಟ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ೊೇ, 

ಕನ್ನಡ ಪುಸಿಕಗಳ್ನ್ುನ (ಅಂತ್ಜಾವಲ ಮಾಧಾಮವೂ ಸ್ಟ್ೇರಿ) ಓದುವುದ್ೊೇ, ಹರಟ್ 

ಹ್ೊಡ್ಯುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡುವುದ್ೊೇ, ಅರ್ವ ಅತ್ಾಲಪವಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ 

ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಜನ್ರಿಗ್ ಪ್ಿೇತಾಸಹ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಸಹಾಯ ಹಸ ಿ

ಚಾಚುವುದನಾನದರೊ ಮಾಡಿದರ್, ಈ ಹ್ೊನ್ುನಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಲು ಒಂದಷುಟ 

ಅಳಿಲುಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ಿದ್. ಹಾಗಾದರ್, ಈ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್ಯ 

ನಿಮಾವಣಕ್ೆ ನಾವುಗಳ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸಲು ಹ್ೊರಡ್ೊೇಣವಲಿವ್ೇ. ನಿೇವು 

ಖಂಡಿತ್ ಬರಲ್ೇ ಬ್ೇಕು.  ರಚ
ನ್
: ಬ

ದರಿ
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ಾಾ
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ಗ್ೊ
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ನಮಮವರು ಪರಖ್ಾಯತ್ ತ್ಂದ ಯ ಪರಖ್ಾಯತ್ ಮಗ  - ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ಾಾಮಿ 

ಹೇಗ್ಂದು ಅಂದಿನ್ ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಉಮಾಶಂಕರ್ ದಿೇಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಂದ ಕರ್ಸಿಕ್ೊಂಡವರು ಡಾ. 
ಬಿಜಿಎಲ್ ಸ್ಟಾಾಮಿ. ತ್ಂದ್ಯಷ್ಟೇ ಮಗನ್ೊ ಪಿಖ್ಾಾತ್ನ್ೊೇ, ಮಗನ್ ಖ್ಾಾತ್ರಯೊ ತ್ಂದ್ಯ ಖ್ಾಾತ್ರಗ್ ಸಮಸಮವಾಗಿ ನಿಂತ್ರತ್ೊೇ ತ್ರಳಿಯದು. 
ಆದರ್ ತ್ಂದ್ ಮಗ ಇಬುರೊ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ರಂಗದ ಧೃವತಾರ್ಗಳ್ು ಎಂದರ್ ತ್ಪ್ಾಪಗಲಾರದು.  

ಡಾ,ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಹುಟ್ಟಟದುದ 1918 ರಲಿಿ. ತ್ಂದ್ಗ್ ಒಬುನ್ೇ ಮಗ  ಚಿಕೆ 
ವಯಸಿಸನ್ಲಿಿಯೇ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡರು. ತಾಯಿಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ ನ್ನ್ಪ್್ೇ ಇಲಿ. 
ಒಮೆೆ ಲ್ೇಖಕ್ಲಯೊಬುರು ಪಿಸಿದದ ವಾಕ್ಲಿಗಳ್ ಪತ್ರನಯರು ಎನ್ುನವ ಲ್ೇಖನ್ ಮಾಲ್ 
ಬರ್ಯತ್ೊಡಗಿದಾಗ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರಿಗ್ ಪತ್ಿ ಬರ್ದು ನಿಮೆ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ್ಗ್ ಮಾಹತ್ರ 
ಕ್ೇಳಿದಾದಗ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ನ್ನ್ಗ್ ಆಕ್ ಪರಿಚಯವಿಲ,ಿ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಬ್ೇರ್ಯವರ ಹ್ಂಡತ್ರಯರ 
ಬಗ್ಗ್ ಮಾತಾಡಿ ನ್ನ್ಗ್ ಅಭಾಾಸವಿಲಿ ಅಂತ್ ಬರ್ದಿದದರಂತ್. ಪ್ಾಿರಂಭಿಕ ವಿದಾಾಭಾಾಸ 
ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿಲ್ ಕಾಲ್ೇಜಿನಿಂದ ಇಂಡರ್ ಮಿೇಡಿಯಟ್. ಅವರಿಗ್ ರಸ್ಟಾಯನ್ ಶಾಸರ, ಪ್ಾಿಣಿ ಶಾಸರ, 
ಸಸಾ ಶಾಸರಗಳ್ಲಿ ಿಹ್ಚಿಚನ್ ಅಂಕಗಳ್ು ಬಂದಿದದವು. ಆಗ ಜಿ.ಪ್ರ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು  

ಬಾಟನಿ,ಜಿಯಾಲ್ಜಿ,ಜ ಆಲ್ಜಿಗಲ  ಂದ ಡ  ಸ್ ೀಗುಾಮೆೀ  
ಸ್ ೀಗುಾಮಾ ಸಾಗಾದಲಿಲ, ಕಲ್ಪಗಳ ಚಿಂತ ಗಳ 

ಕಾಮಗಳ ಕಳಕ  ಂಡು 
ಮೆೀಣ ಮಮ ಸ್ ೈನುಸ ಕಾಲ ೀಜುಗಳಲಿಲ  
 

ಎಂದಿದದರು. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರಿಗ್ ಪ್ಾಿಣಿಶಾಸರ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡ್ೊೇ ಆಸ್ಟ್ಯಾಯಿತ್ು. ಆಗ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣ ಶಾಸಿರಗಳ್ು ರ್ೊ ಏನ್ಯಾ ಅದು 
ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ನ್ುನ ಕುಯೊೆಂಡು, ಮಾಡ್ೊೆಂಡು, ಅದರ ಬದಲಿಗ್ ಸಸಾ ಶಾಸರ ತ್ಗ್ೊೇ, ಹೊವು ಗಿಡ ಎಲಿ ಚನಾನಗಿರುತ್.ಿ ಹಾಗ್ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು 
ಮೆೈಸೊರು ವಿಶಾವಿದಾಾನಿಲಯಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿ 1939ರಲಿಿ ಸಸಾ ಶಾಸರದಲಿ ಿಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪದವಿ ಪಡ್ದರು.  

ತ್ಂದ್ ಡಿವಿಜಿ ಅವರಿಂದ ಓದಲು ಪ್್ಿೇರ್ೇಪಣ್. ಓದಿದಿದೇನಿ ಅಂತ್ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಡಿವಿಜಿ ಕ್ಲವು ಪ್್ಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರಿದದರು. 
ಹೇಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಒಲವು ಸ್ಟಾಹತ್ಾದತ್ಿ ಬಂತ್ು. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅಂದಿನ್ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ದಿಗೆಜರಾದ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಣಶಾಸಿರ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಿೇ, ವಿ.ಸಿೇ 
ಮುಂತಾದವರ ಸಂಗಮ ಮನ್ಯಲಿಿ ಆಗುತ್ರತಿ್ುಿ.  

1947ರಿಂದ 1951ರವರ್ಗ್ ಹಾವವರ್ಡವ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದಲಿಿ ರಿೇಸಚ್ವ ಫ್ಲ್ೊೇ 
1953 ರಿಂದ ಮದರಾಸಿನ್ ಪ್್ಿಸಿಡ್ನಿಸ ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ಲಿಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇವ್ 
1962 ರಿಂದ ಪ್ರಿನಿಸಪ್ಾಲ್ – 1977ರಲಿಲ ನಿವೃತ್ರಿ. 
ನ್ಂತ್ರ ಮೆೈಸೊರು ವಿಶಾವಿದಾಾನಿಲಯದ ಸಂದಶವನ್ ಪ್ಾಿಧ್ಾಾಪಕ. 
 

ರಚಿಸಿದ ಗಿಂರ್ಗಳ್ು - ಹಸಿರು ಹ್ೊನ್ುನ ( ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪಿಶಸಿ,ಿ ) ಸಂತಾನ್ ರಹಸಾ ( ದ್ೇವರಾಜ ಬಹದೊದರ್ ಪಿಶಸಿಿ ) 
ಅಮೆರಿಕಾದಲಿ ಿನಾನ್ು ( ರಾಜಾ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪಿಶಸಿ ಿ) ಕಾಲ್ೇಜು ರಂಗ ( ಕ್ಲಿಶ್ಚಯನ್ ಲಿಟ್ರ್ೇಚರ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ೈಟ್ಟ ಪಿಶಸಿಿ ) ಕಾಲ್ೇಜು ತ್ರಂಗ 
, ಪ್ಾಿಧ್ಾಾಪಕನ್ ಪ್ರೇಠದಲಿ,ಿ ತ್ಮಿಳ್ು ತ್ಲ್ಗಳ್ ನ್ಡುವ್, ನ್ಮೆ ಹ್ೊಟ್ಟಯಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ದೌಗವಂಧಿಕಾಪಹರಣ, ಶಾಸನ್ಗಳ್ಲಿಿ 
ಗಿಡಮರಗಳ್ು, ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೆರದ ಹಾದಿಯಲಿಿ, ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ದಿಗೆಜರಾದ ಪ್ಿ. ಎ.ಆರ್. ಕೃಷಣಶಾಸರಗಳ್ು, ಪ್ಿ. ಬ್ಳಾಳವ್ 
ವ್ಂಕಟ್ನಾರಾಯಣಪಪನ್ವರು, ಪ್ಿ. ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ಿೇಕಂಠಯಾನ್ವರು, ಪ್ಿ. ಟ್ಟ.ಎಸ್. ವ್ಂಕಣಣಯಾನ್ವರು, ಮತ್ುಿ ಪ್ಿ. ವಿ. ಸಿೇತಾರಾಮಯಾನ್ವರು 
ಇವರುಗಳ್ ಕುರಿತ್ ಗಿಂರ್ ಪಂಚಕಲಶಗ್ೊೇಪುರ, ಸಸಾಶಾಸಿತ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗ್ 1976ರಲಿ ಿಬಿೇರ ುಲ್ ಸಹಾನಿ ಗ್ೊೇಲ್ಡ್  ಮೆಡಲ್. 

 

ನ್ಮೆ ಹ್ೊಟ್ಟಯಲಿ ಿದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಪುಸಿಕದಲಿ ಿನಾವು ಬಳ್ಸುಕ ಕಾಯಿ-ಪಲಾ, ಗ್ಡ್ಡ್ -ಗ್ಣಸು, ಹಣುಣ-ಹಂಪಲು ಎಲಿವೂ ಅಮೆರಿಕಾ 
ಮೊಲದುದ. ಇವುಗಳ್ು ಯಾವಾಗ ಹ್ೇಗ್ ಭಾರತ್ಕ್ೆ ಬಂದವು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ವಿವರಿಸುವ ಪುಸಿಕ. ಹಾಗ್ಯೇ ತ್ಮಿಳ್ು ತ್ಲ್ಗಳ್ ನ್ಡುವ್ 
ಪುಸಿಕದಲಿಿ ಅವರು ಮದರಾಸಿನ್ಲಿಿದಾದಗ ತ್ಮಿಳ್ರ ಭಾಷ್, ಸ್ಟಾಹತ್ಾ, ಮುಂತಾದುವುಗಳ್ ಉತ್ರೇಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳ್ನ್ುನ ವಿರ್ೊೇಧಿಸಿ 
ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದಿದದರು. ಅವುಗಳ್ ಸಂಕಲನ್. ಯಾವ ಭಾಷ್ಯೇ ಆಗಲಿೇ ತ್ಮೆದ್ೇ ಹ್ಚ್ಚಂಬ ಧ್್ೊೇರಣ್ಯನ್ುನ ತ್ಳ್ಯದಿರುವುದು ಉತ್ಮಿ. 
ಆಯಾ ಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿ ಿಅವುಗಳ್ ಹ್ಚಚಳ್ ಎಂದೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ ಿಎಂಬ ವಿವ್ೇಕವನ್ುನ ತ್ರಳಿಸುವ ಪುಸಿಕ ಇದು. 

        ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್ೇಲೊರು 
ರಾಮಮೊತ್ರವ 
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ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಬರವಣಿಗ್ಯ ಶ್ೈಲಿಗ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣ್ – “ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾೆರದ ಹಾದಿಯಲಿ”ಿ ಪುಸಿಕದಲಿಿ ಅವರು ಹೇಗ್ ಬರ್ಯುತಾಿರ್ 
“ ಹ್ೊರದ್ೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ ಅಲ್ಯಾಗಿ ಬಂದು, ನ್ಲ್ ನ್ಲ್ಯಾಗಿ ನಿಂತ್ು, ಎಲ್ ಎಲ್ಯಾಗಿ ಬ್ಳ್ದು, ತ್ಲ್ ತ್ಲ್ಯಾಗಿ ಕ್ದರಿ, ಬಲ್ ಬಲ್ಯಾಗಿ 
ಹರಡಿ, ನ್ಮೆಲಿ ಿಅನ್ೇಕರನ್ುನ ಕ್ಡವಿ ಮೆೇಲುಗ್ೈಯಾಗಿರುವ ಎಲ್-ಅಡಿಕ್, ತ್ಂಬಾಕು-ಅಫೇಮು-ಗಾಮಜಾ, ಕಾಫ-ಟ್ಟೇ ಇವು ಭಾರತ್ರೇಯ 
ರಕಿನಾಳ್ಗಳ್ಲಿಿ ಹರಿಯುತ್ರಿವ್.  

ಸಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನಾನಗಿಯೇ ಬರ್ದರ್ ಜನ್ ಅಷುಟ ಓದುತಾಿರ್ೊೇ ಇಲವಿೇ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದ್ೇಹ ಬಂದಿದದರಿಂದ ಅದಕ್ೆ 
ಕ್ೊಂಚ ಹಾಸಾವನ್ುನ ಒಂದು ಮಾಧಾಮವನಾನಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡರ್ ಅದನ್ುನ ಓದ್ೊೇ ಭಾರದಲಿ ಿಒಂದ್ರಡು ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷಯಗಳ್ು 
ಓದುಗರ ಮನ್ಸುಸ ಹ್ೊಕ್ಲೆೇತ್ು ಅಂತ್ ಅಂದುಕ್ೊಂಡು ನ್ನ್ನ ಎಲಾಿ ಪುಸಿಕಗಳ್ಲೊಿ ಅಲಲಿಿಿ ಹಾಸಾರಸ ಹ್ೊಮುೆವಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ದೇನ್ 
ಎಂದಿದದರು. ಹಾಸಾವನ್ುನ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸ್ಟಾಹತ್ಾದಲಿಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದರಿಂದ ಅದನ್ುನ ಓದುವ ಭರದಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ವಿಷಯಗಳ್ೂ ಜನ್ರ 
ಮನ್ಸಿಸಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ಿವ್ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಾಿಯ ಪಟ್ಟಟದದರು.  

ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಬರವಣಿಗ್ ಪ್ಾಿರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಸಾಶಾಸರದ ಬಗ್ಗ್ ಒಂದು ಲ್ೇಖನ್ ಬರ್ದು ತ್ಂದ್ಯವರಿಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದಾದಗ 
ಅವರು ನಿೇನ್ು ಬರವಣಿಗ್ ಬಿಟ್ುಟ ಅಧಾಯನ್ದ ಕಡ್ ಗಮನ್ ಕ್ೊಡು. ಮನ್ಗ್ೊಬು ಲ್ೇಖಕ ನಾನಿರುವುದ್ೇ ಸ್ಟಾಕು ಎಂದಿದದರು. ಆದರ್ ಮುಂದ್ 
ಹಸುರು ಹ್ೊನ್ುನ ಪುಸಿಕ ಬರ್ದಾಗ ಅದರ ಹಸಪಿಿತ್ರಯನ್ುನ ತ್ಂದ್ಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದದರು. ಡಾ. ಡಿವಿಜಿಯವರು  ಹಸುರು ಹ್ೊನ್ುನ “ ಹಸ ಿಪಿತ್ರಯನ್ುನ 
ಓದಿಸಿ ಕ್ೇಳಿಯಾದ ಮೆೇಲ್ “ ಕನ್ನಡದಲಿ ಿಇಂಥಾ ಪುಸಿಕಗಳ್ು ಬ್ೇಕು” ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದದರು. ಆದರ್ ಹಸುರು ಹ್ೊನ್ುನ ಪುಸಿಕ ಪಿಕಟ್ವಾಗುವ 
ವ್ೇಳ್ಗ್ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಇರಲಿಲಿ.                                                                                                                                    

ಹಸಿರು ಹ್ೊನ್ುನ ಪುಸಿಕವನ್ುನ  ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ತ್ಮೆ ತ್ಂದ್ಗ್ೇ ಅಪವಣ್ ಮಾಡಿದದರು. ಅಪವಣ್ಯ ಮಾತ್ುಗಳ್ು ಹೇಗಿವ್   “ ನಿೇನ್ು 
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಬರ್ಯುವುದು ಬ್ೇಡ, ಮನ್ಗ್ೊಬುನಿದ್ದೇನ್ಲಿ ನಾನ್ು, ಸ್ಟಾಕು ಎಂದು ಬುದಿದ ಮಾತ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರಿದದರಾದರೊ “ ಹಸುರು ಹ್ೊನ್ುನ “ ಹಸಿ 
ಪಿತ್ರಯನ್ುನ ಓದಿಸಿ ಕ್ೇಳಿಯಾದ ಮೆೇಲ್ “ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಇಂಥಾ ಪುಸಿಕಗಳ್ು ಬ್ೇಕು” ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿ ಪುಸಿಕ ಅಚಾಚಗುವುದರ್ೊಳ್ಗಾಗಿಯೇ ಕಣುೆಚಿಚದ 
ನ್ನ್ನ ಪೂಜಾ ತ್ಂದ್ಯವರ ಸಾರಣ್ಗ್”. ಇದು ತ್ಂದ್ ಮಗ ಇವರುಗಳ್ ಧ್್ೊೇರಣ್ಯನ್ುನ ತ್ೊೇರುತ್ಿದ್. ಹಸುರು ಹ್ೊನ್ುನ ಕೃತ್ರಗ್  ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ 
ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪಿಶಸಿಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ುನ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ತ್ಗ್ೊಂಡಿರಲಿಲಿ. ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ಕುವ್ಂಪು ಅವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿಯ ಗೌರವ 
ಸದಸಾತ್ಾ ಪಿದಾನ್ ಮಾಡುವ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರಿಗೊ ಪಿಶಸಿ ಿಕ್ೊಡುವ ಕಾಯವಕಿಮ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡರು. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಇದಕ್ೆ 
ಒಪಪದ್ೇ ಕುವ್ಂಪು ಅವರ ಸಮಾರಂಭದ ಜ್ೊತ್ ಇದನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದರ್ ಕುವ್ಂಪು  ಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂದರೊ ಕಡ್ಗ್ 
ಒಪಪಬ್ೇಕಾಯಿತ್ು. ಅಂದಿನ್ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದದ ಉಮಾಶಂಕರ ಜ್ೊೇಶ್ಯವರು ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ 
ಬಗ್ಗ್ ಮಾತಾಡುತಾಿ ಪಿಖ್ಾಾತ್ ತ್ಂದ್ಯ ಪಿಖ್ಾಾತ್ ಮಗ ಎಂದು ಬಣಿಣಸಿದದರು. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ ಬದುಕ್ಲದಿದದದರ್ ಈ 
ಪಿಶಸಿಿ ತ್ಗ್ೊೇಳೂ್ೇಕ್ ಬಿಡುತ್ರಿರಲಿಲ,ಿ ನಿೇನ್ು ಮಾಡಿದುದ ಏನ್ು ಮಹಾ ಎನ್ುನತ್ರಿದದರು ಎಂದು ವಿನ್ಯ ಪಿದಶ್ವಸಿದದರು.   

ಹತ್ುಿ ಹಲವು ಭಾಷ್ ಮತ್ುಿ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುನ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡ್ೊೇದರಲಿಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರಿಗ್ ಆಸಕ್ಲ.ಿ ಅವರಿಗ್ ಜಮವನ್, ಲಾಾಟ್ಟನ್, 

ಸ್ಟಾಾನಿಷ್, ಇಂಗಿಷಿ್, ಕನ್ನಡ, ತ್ಮಿಳ್ು, ತ್ಲುಗು ಭಾಷ್ಗಳ್ು ಬರುತ್ರತಿ್ುಿ.  
ಕ್ಲವರಿಗ್ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ನ್ನ್ ಅಂತಾರ್. ಆದರ್ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ಆಲೊ ಹೌದು, ಜಾಕ್ ಆಫ್ 

ಆಲೊ ಹೌದು. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವರಿಗ್ ಸಂಗಿೇತ್, ಕಸೊತ್ರ, ಚಿತ್ಿಕಲ್, ವಾಂಗಾಚಿತ್ಿ, ಪ್್ೈಂಟ್ಟಂಗ್ ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಕೊಡಾ ವಿಶ್ೇಷ ಆಸಕ್ಲಿ ಇತ್ುಿ. ಕ್ಲವು 
ಕಾಲ ಅವರು ಹಂದೊ ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಸಂಗಿೇತ್ ವಿಮಶ್ವ ಬರ್ಯುತ್ರಿದದರು.  

ಬದುಕನ್ುನ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಗುಲಾಬಿ ಹೊವಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿ ನಾವೂ ಅದರಂತ್ರರಬ್ೇಕು ಎನ್ುನತ್ರಿದದರು. ಆದರ್ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು 
ಡಿವಿಜಿಯವರು ಬರ್ದ  

ರ್  ೀಡಾ ಗುಲಾಬಿ ತಾನರಳಿ ಸ್ಾರುವುದ್ದಂತ್ು 
ಜಗದ  ಳಗ  ರ್ಾಂ ಬಂದು ನಗುನಗುತ  ನಿಂತ್ು 
ಬಿಗಿದ್ದರದ  ಪಟುು ಚಿೀಲ್ವನಿತ್ುತ ಬಿಚ್ುುತ ತ 
ಮಗಮಗಿಪ ನಿಧಿಯರ್ ಲ್ಲವ ರ್ ರ ಯುರ್ಹ ನು 

 

ಎನ್ುನವಂತ್ ತ್ಮೆ ಪಿತ್ರಭ್, ಸ್ಟ್ನೇಹ, ಹಾಸಾ, ಇವುಗಳ್ ಮುಖ್ಾಂತ್ರ ಪರಿಮಳ್ವನ್ುನ ಬಿೇರುತ್ಿಲ್ೇ ಹ್ೊೇದರು.  ಸುಮಾರು 50ಕೊೆ ಹ್ಚುಚ 
ವಿದಾಾರ್ಥವಗಳಿಗ್ ಡಾಕಟರ್ೇಟ್ ಪದವಿಗ್ ಮಾಗವದಶ್ವಯಾಗಿದದರು.  

ಪಿತ್ರದಿನ್ ನಿದ್ದಗ್ ಜಾರ್ೊೇ ಮೊದಲು ಏನ್ನಾನದರೊ ಓದ್ೊೇದು ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಅಭಾಾಸ. ಇದು ಬಹಳ್ ಹಂದಿನಿಂದ ಬಂದುದು. ಒಮೆೆ 
ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಉಪನಿಷತ್ಿನ್ುನ ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡು ಓದುತ್ರಿದದರಂತ್. ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ ಡಿವಿಜಿ ಉಪನಿಷತ್ಿನ್ುನ ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡು ಓದುತ್ರದಿಿದೇಯಾ, 

ಕುಚಿವಯಲಿಿ ಕೊತ್ು ಟ್ಟಪಪಣಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿ ಓದಬ್ೇಕಾದ ಪುಸಕಿ ಅದು ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದದರು.  ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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ಯಾವುದ್ೇ ಉಪನಾಾಸವಾಗಲಿೇ ಅದಕ್ೆ ಸರಿಯಾದ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳ್ನ್ುನ ಜುಬುದ ಜ್ೊೇಬಿನ್ಲಿ ಿ
ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ರಿದದರು. ಒಮೆೆ ಉಪನಾಾಸ ಕ್ೊಡುವಾಗ ತ್ುಳ್ಸಿ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗ್ ವಿವರಣ್ ಕ್ೊಡುತಾಿ ನ್ೊೇಡಿ ಇದು ಶ್ಿೇತ್ುಳ್ಸಿ, ಇದು 
ಕೃಷಣ ತ್ುಳ್ಸಿ ಇದು ನ್ಮೆ ದ್ೇಶದುದ ಅಲಿವ್ೇ ಅಲ.ಿ ಇಲಿಿದ್ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಮೆ ದ್ೇಶದುದ ತ್ುಳ್ಸಿ ಎಂದು ಒಂದು ಎಸಳ್ು ತ್ುಳ್ಸಿಯನ್ುನ ಕೊತ್ರದದವರಿಗ್ 
ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮೊಸಿ ನ್ೊೇಡಿ ಏನ್ು ಘಮ ಅಂದರಂತ್. ತ್ುಳ್ಸಿಯನ್ುನ ಮೊಸಿದ ಅವರು ಇದು ನಾಯಿ ತ್ುಳ್ಸಿ ಎಂದರು. ಅದಕ್ೆ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು 
ನ್ಕುೆ ಹೌದು ಇದು ನಾಯಿ ತ್ುಳ್ಸಿ ನಿಜ ನಾವ್ಲಾಿ ನ್ಮೆ ದ್ೇವರನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಬ್ೇಕಲಾಾ, ನ್ಮೆ ದ್ೇವರು ನ್ಮೆ ಗಿಡದಲಿಿ ತಾನ್ೇ ಇತಾವನ್, 
ಪ್ಾರಿಜಾತ್ದಲಿ ಿಇದದ ಹಾಗ್ ಎಂದರು. 

ಒಮೆೆ ಒಂದು ಉಪನಾಾಸಕಾೆಗಿ ಬ್ೇರ್ ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದರು. ಎರಡು ದಿನ್ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಹ್ೊೇಗಿ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಚನಾನಗಿ 
ಸುತಾಿಡಿದರು. ಉಪನಾಾಸದ ದಿನ್ ಕ್ಲವ್ೇ ನಿಮಿಷಗಳ್ು ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ನಿೇವ್ಲ ಿನ್ನ್ನ ಜ್ೊತ್ ಬನಿನ ನ್ನ್ನದು ಸ್ಟಾಥವರ ಉಪನಾಾಸವಲಿ ಜಂಗಮ 
ಉಪನಾಾಸ ಅಂದು ಎಲಿರನ್ೊನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಊರಿನ್ ಅನ್ೇಕ ಕಡ್ ತಾವು ನ್ೊೇಡಿದದ ಗಿಡ ಮರಗಳ್ ಬಗ್ಗ್ ವಿವರಣ್ ಕ್ೊಡುತಾಿ ಉಪನಾಾಸ 
ಮುಗಿಸಿದರಂತ್.  

ಗ್ೊೇಖಲ್ ಸಂಸ್ಟ್ಥಗ್ ಒಂದು ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ಬಂದು ಹ್ೊರಟಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ು ಿಗಂಟ್ಯಾಗಿತ್ುಿ. ದಾರಿಯಲಿಿ ಬಂದ ರಿಕ್ಷಾ ಲಿಲಿಿಸಿ  
ಬನ್ಶಂಕರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು ಡಬುಲ್ ಛಾಜುವ ಕ್ೊಡಿಿೇನಿ ಬತ್ರೇವಯಾಪಪ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರಂತ್.  

ಒಮೆೆ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಮಗನ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಕಾಲ್ೇಜಿಗ್ ಬಂದಿದದರು. ಸ್ಟಾಾಮಿ ಎಲಿ ಿಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರು. ಅಲಿಿದದವರಿಗ್ಲಿ ಏನಿದು ಯಾರಿೇ 
ಮುದುಕ ನ್ಮೆ ಪ್ರಿನಿಸಪ್ಾಲರನ್ುನ ಹೇಗ್ ಹ್ಸರಿಡಿದು ಕೊಗುತಾಿರ್ ಅಂತ್. ಬತಾವರ್ ಕೊತ್ೊೆಳಿ ಅಂದರು. ಕ್ೊಂಚ ಹ್ೊತ್ರಿನ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಾಮಿ ಬಂದರು. 
ಅವರ ಮುಂದ್ ಕ್ೈ ಕಟ್ಟಟ ನಿಂತ್ೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ನ್ಯ ವಿನ್ಯ ತ್ೊೇರಿದರು. ಕಾಲ್ೇಜಿನ್ವರಿಗ್ ಆನ್ಂತ್ರ ಗ್ೊತಾಿಯುಿ ಅವರು ನ್ಮೆ 
ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ತ್ಂದ್ ಡಿವಿಜಿ ಎಂದು. ಮನ್ುಷಾ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಳ್ದಿದದರೊ ಹರಿಯರ ಮುಂದ್ ತ್ೊೇರಬ್ೇಕಾದ ವಿನ್ಯ, ಗೌರವ ಇವುಗಳ್ ಬಗ್ಗ್ 
ಸ್ಟಾಾಮಿ ದಿೇಘವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದದರು.  

ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಮದುವ್ಯಾದದುದ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ವಸಂತ್ಪುರದ ದ್ೇವಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿ.ಿ ಸಂಬಂಧದಲಿ ಿಪರಿಚಯವಿದದ ಹುಡುಗಿ ವಸಂತ್.  
ಮದುವ್ಗ್ ಸೊಟ್ು ವಾಚು ಉಂಗುರ ಅಂತ್ಲಿ ಮಾತಾದಾಗ ನಾನಿರುವುದು ಮದರಾಸಿನ್ ಉರಿಊರಿನ್ಲಿಿ. ಅಲಿಿ ಸೊಟ್ಟನ್ ಅವಶಾಕತ್ಯಿಲಿ. 
ಇನ್ುನ ವಾಚು ನಾನ್ು ಕಟ್ೊಟೇದಿಲ.ಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ದೊರವ್ೇ ಅಂದು ಎಲಿವನ್ೊನ ತ್ರರಸೆರಿಸಿದದರು. ಇನ್ುನ ಆರತ್ಕ್ಷತ್ಗೊ ತ್ುಂಬಾ ಸರಳ್ 
ಉಡುಗ್ಯೇ. ಪಂಚ್ ಜುಬುದಲಿಿದದ ಮಗನ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಗುಂಡಪಪನ್ವರು ಬ್ೇಗ್ ಬ್ೇಗ ಸಿದದವಾಗು ಅಂದಿದದಕ್ೆ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ನಾನ್ು 
ಸಿದದವಾಗಿದ್ದೇನ್ ಅಂದರು. ಮದುವ್ ಅಂತ್ ಯಾಯಾವರ್ೊೇ ಸೊಟ್ು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಬಂದಿದದರು. ಅದನ್ುನ ಕಂಡ ಗುಂಡಪಪನ್ವರು ಅವರನ್ುನ 
ನ್ೊೇಡಿಯಾದರೊ ನಿೇನ್ೊ ಬಟ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸು ಅಂದರು. ನ್ಂತ್ರ ಡಿವಿಜಿಯವರು ಅವರ ಬಿೇಗರಿಗ್ ಚಿನ್ನದಂರ್ ಅಳಿಯನ್ನ್ುನ ಪಡ್ದಿದಿದೇರಿ 
ನಿೇವ್ೇ ಅದೃಷಟವಂತ್ರು ಅಂದಿದದರು.  

ಸ್ಟಾಾಮಿ ವಸಂತ್ ಅವರದು ಅನ್ೊಾೇನ್ಾ ದಾಂಪತ್ಾ. ವಸಂತ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಬರಹಗಳ್ನ್ುನ ಪಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ರುಚಿಕರ 
ಅಡುಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ವಿದಾಾರ್ಥವಗಳಿಗ್ ಕ್ೊಡುತ್ರಿದದ ಆರ್ಥವಕ ಸಹಾಯದ ವಿತ್ರಣ್, ಸಭ್, ಸಮಾರಂಭ, ಸಂಗಿೇತ್ ಕಛ್ೇರಿಗಳಿಗ್ 
ಜ್ೊತ್ಜ್ೊತ್ಯಾಗಿ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು, ಸಸಾಗಳ್ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗ್ ಕಾಡಿಗ್ ಹ್ೊರಟಾಗ ಜ್ೊತ್ೇಲಿ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು, ಹೇಗ್ ಅವರ ನ್ರಳಾಗ್ೇ ಇದದರು. 
ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಬಹು ಚನಾನಗಿ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿದದರು. ತಾವ್ೇ ಅಡಿಗ್ ಮನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅವರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ೊೇದು, 
ಮನ್ಗ್ಲಸದಲಿ ಿನ್ರವಾಗ್ೊೇದು ಮಾಡುತ್ರಿದದರು. ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಸಕೆರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದು ದಿನಾ ಚುಚುಚಮದುದ ತ್ಗ್ೊೇಳೂ್ೇ ಸಂದಭವ ಬಂದಾಗ 
ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ್ೇ ದಿನಾ ಅವರಿಗ್ ಚುಚುಚ ಮದುದ ಕ್ೊಡುತ್ರಿದದರು. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಏನ್ೇ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರಿದದರೊ ಹ್ಂಡಿಿದು ತ್ರಂಡಿ ಆದದುದ 
ತ್ರಳಿಯುತ್ರಿತ್ುಿ. ಅವರ್ೇ ಎದುದ ಬಂದು ಚಚುಚಮದುದ ಕ್ೊಡುತ್ರದಿದರು ಮತ್ುಿ ಚುಚುಚಮದುದ ಕ್ೊಡ್ೊೇದನ್ುನ ಎಂದೊ ಮರ್ತ್ವರ್ೇ ಅಲಿ. ಅದಕ್ೆ ವಸಂತ್ 
ಅವರು ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರನ್ುನ ಕಂಡು ನ್ನ್ನ ಮೆೈಯನ್ುನ ತ್ೊತ್ು ಮಾಡ್ೊೇದ್ೇ ನಿಮೆ ನಿತ್ಾ ಕಾಯಕ ಅಂತ್ ತ್ಮಾಷ್ ಮಾಡುತ್ರದಿದರು    

ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಸಂಬಳ್ದ ವಿಂಗಡನ್ಯೊ ಕಿಮಬದದ  – ತ್ಂದ್ಗ್ ಅಷುಟ, ಮನ್ ಖಚಿವಗ್ ಅಷುಟ – ವಿದಾಾರ್ಥವಗಳ್ ಸಹಾಯಕ್ೆ ಅಷುಟ – 
ಉಳಿದದುದ ತ್ಮೆ ಖಚಿವಗ್. ತ್ರಂಗಳ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಬಾಡಿಗ್ ಕಾರು ಅರ್ವಾ ರಿಕ್ಷಾ, -  ಮುಂದಿನ್ ವಾರ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ, - ನ್ಂತ್ರದ ವಾರ  
ಮುನ್ುಷಾರ್ೇ ಎಳ್ಯುವ ಗಾಡಿ – ಕಡ್ೇ ವಾರ ಬಸುಸ – ಇನ್ುನ ಎಷ್ೊಟೇ ಸಲ ಪ್ಾದಯಾತ್ಿಯೇ ಗತ್ರ. ಸಿಗರ್ೇಟ್ು ಕಾಫಗಳಿಗ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ 
ಸ್ಟಾಲ. ಆದರ್ ಕಛ್ೇರಿಗಾಗಲಿೇ ಮನ್ಗಾಗಲಿೇ ಬರುವವರಿಗ್ ಸರಿಯಾದ ಸತಾೆರ ಆಗಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ 25 ವಷವಕೊೆ ಹ್ಚುಚ 
ದುಡಿದರೊ ಒಂದು ವಾಹನ್ ಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ,ಿ ಸಾಂತ್ ಮನ್ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲಿ.  

ಕಡ್ಯ ತ್ನ್ಕವೂ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಆರ್ೊೇಗಾವನ್ುನ ಕಾಪ್ಾಡಿಕ್ೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಹೃದಯಾಘಾತ್ಕ್ೆ 
ತ್ುತಾಿದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಸಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಸುಧ್ಾರಿಸಬ್ೇಕ್ಂಬುದ್ೇ ಗ್ೊತಾಿಗಲಿಲಿ.  ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಅಗಲಿಕ್ಯನ್ುನ 
ವಸಂತ್ ಅವರಿಗ್ ಬಹುಕಾಲ ಸಹಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲಿ. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ಹ್ೊೇದ ಒಂದ್ೇ ವಷವಕ್ೆ ಅವರೊ ಹ್ೊೇದರು. ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವವರು ಸ್ಟಾಹತ್ರಯಾಗಿರುವುದು ಅಸಂಭವವ್ೇನ್ಲಿ ಆದರ್ ಅಪರೊಪ. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರದು ನ್ೇರವಾದ, ಸರಳ್ವಾದ 
ಶ್ೈಲಿ, ಬ್ೇವಿಗ್ ಬ್ಲಿದ ಲ್ೇಪದಂತ್. ಕ್ಲಿಷಟ ವಿಚಾರಗಳ್ನ್ುನ ಮನ್ೊೇರಂಜಕವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ುವ ಕಲ್ಗಾರ. ಯಾವ ಪುಟ್ ತ್ಗ್ದರೊ ಅಲಿಿ ಒಂದಿಷುಟ 
ಹಾಸಾದ ಹ್ೊನ್ಲು. ಎಂಥಾ ಹಾಸಾವ್ಂದರ್ ತ್ಂಗಾಳಿಯಲಿಿ ಕಂಪು ಸೊಸುವ ಪುಷಪದಂತ್ ಆಹಾಿದಕರ. ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರ ಎಲ ಿರಚನ್ಗಳ್ನ್ೊನ 
ವಿಜ್ಞಾನ್, ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಮತ್ು ಿಹಾಸಾಗಳ್ ತ್ರಿವ್ೇಣಿ ಸಂಗಮ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಸರು ಹ್ೊನ್ುನ ಕೃತ್ರಗ್ ರಚನ್ಯಾದ ವಾಂಗಾಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರಿಗ್ 
ಮೆಚುಚಗ್ಯಾಗದ್ೇ ಹ್ೊೇದಾಗ ಅವರ್ೇ ಕುಂಚ ಹಡಿದು ವಾಂಗಾಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿದರು. 

ಇಂಥಾ ಅಪಿತ್ರಮ ವಾಕ್ಲಿತ್ಾದ ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ಟಾಾಮಿಯವರು ನ್ಮೆನ್ುನ ಅಗಲಿದುದ 2 ನ್ವಂಬರ್ 1980. ಅವರು ದ್ೈಹಕವಾಗಿ 
ನ್ಮೊೆಂದಿಗ್ ಇಲಿದಿರಬಹುದು ಆದರ್ ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಮೊಲಕ ಸದಾ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿರುತಾಿರ್.   

 

     'ಸುಖ ದುುಃಖ್ ೀ ಸಮೆ ಕೃತ್ಾ ಲಾಭ ಲಾಭೌ ಜಯ ಜಯೌ' 

ಇದರ ಅರ್ವ?! 

'ಸುಖ-ದುಃಖ, ಲಾಭ-ನ್ಷಟ, ಜಯ-ಅಪಜಯಗಳ್ನ್ುನ ಸಮಚಿತ್ದಿಿಂದ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು'  
 

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಸ್ಟಾಲು ಶ್ಿೇಮದಭಗವದಿೆೇತ್ಯಲಿಿನ್ ಒಂದು ಶ್ ೇಿಕದ ಸ್ಟಾಲು. 
 

ಶ್ಿೇ ಕೃಷಣನ್ು ಯುದಿ ಭೊಮಿಯಲಿಿ ಹ್ೇಳಿದ ಈ ಶ್ ಿೇಕದ ಸ್ಟಾಲು ಕ್ೇಳ್ದವರು ಅಪರೊಪ. 
ಸಮಚಿತ್ಿ ಸಿಥತ್ರಯು ಸಿಥತ್ಪಿಜ್ಞನ್ ಲಕ್ಷಣ. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ರಾದ ನಾವು ಶ್ಿೇ ಕೃಷಣನ್ು ತ್ರಳಿಸಿದ  
ಈ ಉತ್ಮಿ ಗುಣವನ್ುನ ನ್ಮೆ ಜಿೇವನ್ದಲಿ ಿಧ್ಾರಣ್ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಸ್ಟಾಧಾವಾದುದಲಿ.  
 

ಈ ದ್ೈವಿೇ ಗುಣವು ಸಿಥತ್ಪಿಜ್ಞನಾಗಿದದ ಭಗವಾನ್ ಬುದಿನ್ಲಿಿತ್ು.ಿ  
 

ಒಮೆೆ ಭಗವಂತ್ನಾದ ಬುದನಿ್ು ಧ್ಾಾನ್ ಸಿಥತ್ರಯಲಿಿ ಕುಳಿತ್ರದದನ್ು. 
ಅಲಿಿಗ್ ಆಕ್ೊಿೇಶ ಭಾರದಾಾಜ ಎಂಬ ಒಬು ವಾಕ್ಲಿಯು ಬುದನಿ್ ಎದುರು 
ನಿಂತ್ು, ಸಮಚಿತ್ ಿಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಒಂದ್ೇ ಸಮನ್ ಬಯಾಲು 
ಪ್ಾಿರಂಭಿಸಿದನ್ು. ಬುದನಿಿಂದ ಏನ್ೊ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯ ಬರದಿರುವ ಕಾರಣ, 

ಮತ್ಿಷುಟ ಕ್ೊೇಪಗ್ೊಂಡು ಬಯುಾವುದನ್ುನ ಮುಂದುವರ್ಸಿದನ್ು. ಕ್ೊನ್ಗ್ 
ಏನ್ು ತ್ೊೇಚದ್ ಸುಮೆನ್ ನಿಂತ್ನ್ು.  

 

ಬುದಿನ್ು ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕಣಣನ್ುನ ತ್ರ್ದು, ಸಮಾಧ್ಾನ್ ಚಿತ್ಿದಿಂದ  
 

'ಭಾರದಾಾಜ, ನಿನ್ನ ಮನ್ಗ್ ಯಾರಾದರೊ ಇಷಟ ಮಿತ್ಿರು ಬರುತ್ರರಿುತಾಿರ್ಯೇ' ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದನ್ು  
'ಹೌದು, ಬರುತ್ರಿರುತಾಿರ್' ಎಂದು ಭಾರದಾಾಜ ಹ್ೇಳಿದ  
'ನಿೇನ್ು ಅವರಿಗ್ ಆದರದಿಂದ ಆಹಾರ ನಿೇಡುತ್ರಿೇಯ?' 

'ಹೌದು, ಆಹಾರವನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ಿೇನ್' 
'ಅದು ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇಡವ್ನಿಸಿದರ್ ಏನ್ು ಮಾಡುತ್ರಿೇಯ?' 

'ಇನ್ನೇನ್ು ಮಾಡುವುದು, ನಾನ್ೇ ಅದನ್ುನ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ತ್ರನ್ುನತ್ಿೇನ್' 
'ಒಳ ಳ್ಯದು ಭಾರದಾಾಜ, ನಿೇನ್ು ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಅಂದ ಬಯೆಳ್ನ್ುನ ನಾನ್ು ಸಿಾೇಕರಿಸಲಾರ್, ಅವುಗಳ್ು ನಿನ್ನಲ್ೇಿ ಇರಲಿ' ಎಂದ ಬುದ.ಿ  
 

ಅಂದಿನಿಂದ ಆಕ್ೊಿೇಶ ಕಳ್ದು ಭಾರದಾಾಜ ಬುದಿನ್ ಶ್ಷಾನಾದ.  
ಆಕ್ೊಿೇಶ ಭಾರದಾಾಜವನ್ಂರ್ವರು ಈ ಜಗತ್ರಿನ್ನಲಿಿ ಬಹಳ್. ಆದರ್ ಶ್ಿೇ ಕೃಷಣನ್ು ತ್ರಳಿಸಿದ ಸಿಥತ್ಪಿಜ್ಞತ್ಯುಳ್ಳ ಸಮಚಿತ್ದಿವರು ವಿರಳ್. 
 

ಬುದಿನಿಗ್ ಇದದ ಆ ಸಮಚಿತ್ಿವನ್ುನ ನ್ಮೆ ಜಿೇವನ್ದಲಿ ಿಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಪಿಯತ್ನವನ್ುನ ನಾವುಗಳ್ೂ ಕೊಡ ಮಾಡಿದರ್ ಉತ್ಿಮ.   

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈರ್ಡ 
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ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಹ್ಸರು ಕ್ೇಳಿದ್ೊಡನ್ ನ್ನ್ಪ್ರಗ್ ಬರುವುದು ಅದರ ಕಟ್ು ವಾಸನ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿದ ಎರಡು 
ಮೊರು ಘಂಟ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರವೂ ಉಸಿರಿನಿಂದ, ಚಮವದಿಂದ ವಾಸನ್ ಹ್ೊರಹ್ೊಮುೆತ್ರಿರುತ್ಿದ್. ಕ್ಲವರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ 
ತ್ರನ್ನದಿರುವುದಕ್ೆ ಇದೊ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರ್ ಕ್ಲವರ ಅಡಿಗ್ಮನ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಗ್ ಅಗಿಸ್ಟಾಥನ್. ಹಲವಾರು ಕಡ್ 
ಹೊವಿನ್ ಹಬು ಆಚರಿಸುವುದನ್ುನ ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿರುತ್ರಿೇರಿ ಮತ್ುಿ ನ್ೊೇಡಿರುತ್ರಿೇರಿ. ಆದರ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಹಬು ಕೊಡ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ಿದ್ ಎಂದರ್ ನ್ಂಬುವಿರಾ? ಕಾಾಲಿಫೇನಿವಯಾದ ಗಿಲಾಿಯ್ (Gilroy) ಎಂಬ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಪಿತ್ರ ವಷವ 
ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಹಬು ಕೊಡ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ಿದ್. ಈ ಹಬುದಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಐಸಿೆರೇಮ್, ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಚಾಕ್ೊಲ್ೇಟ್, ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಚಹಾ 

ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ತ್ರಂಡಿತ್ರೇರ್ವಗಳ್ನ್ುನ ಮಾರುತಾಿರ್. ಕಟ್ು ವಾಸನ್ ಇದದರೊ ಜನ್ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಆರ್ೊೇಗಾದಾಯಕ ಗುಣಗಳ ೇ್ ಚಲನ್ಚಿತ್ಿ 
ನಿದ್ೇವಶಕ ಲ್ಸ್ ಬಾಿಯಂಕ್ ಅವರ ‘Garlic as good as ten mothers’ ಎನ್ುನವ ಸ್ಟಾಕ್ಷಯಚಿತ್ಿಕ್ೆ ಪ್್ಿೇರಣ್. ಯೊರ್ೊೇಪ್ರನ್ಲಿಿ ಹಳ್ಯಕಾಲದ ಒಂದು ಉಕ್ಲಿ ಇದ್ - 
‘Garlic as good as ten mothers for keeping girls away’. 

ನಿೇತ್ರ: ಹ್ಣುಣ ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಮತ್ುಿ ಪ್್ಿೇಯಸಿಯನ್ುನ ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗುವಾಗ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ತ್ರನ್ನಬಾರದು!   

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗಯ ಬ ಳುುಳಿು ಮಹಿಮೆ  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜಿ ಜಯದ್ೇವ್  

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

ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಹ್ಸರು ಏಲಿಯಂ ಸಟ್ೈವಂ (Allium sativum), ಅಮರಿಲಿಿಡ್ೇಸಿ ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. ಕ್ಲವು 
ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ camphor of the poor, stinking rose ಎಂದೊ ಕರ್ಯುತಾಿರ್. ಮಧಾ ಏಷಾಾ ಇದರ ತ್ವರು. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಬ್ಳ್ಯುವುದರಲಿ ಿ
ಚ್ೈನಾ ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ಟಾಥನ್ (77%) ಮತ್ು ಿಭಾರತ್ ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾಥನ್ (4.1%) ಗಳಿಸಿವ್.  

ಹಂದೊ ಪುರಾಣದಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಉಗಮದ ಬಗ್ೆ ಒಂದು ಕತ್ ಇದ್. ದ್ೇವತ್ಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಅಸುರರು ಅಮೃತ್ವನ್ುನ ಪಡ್ಯುವುದಕಾೆಗಿ 
ಸಮುದಿ ಮಂರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಕಥ್ಯನ್ುನ ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿದೇರಿ. ಇಬುರು ಅಸುರರು ಮೊೇಸದಿಂದ ಅಮೃತ್ವನ್ುನ ಪಡ್ದು ಒಂದ್ರಡು ಗುಟ್ುಕನ್ುನ 
ಕುಡಿದರಂತ್. ಇದನ್ುನ ತ್ರಳಿದ ದ್ೇವನ್ು, ಅಮೃತ್ವನ್ುನ ನ್ುಂಗುವ ಮೊದಲ್ೇ ಅಸುರರ ಗಂಟ್ಲನ್ುನ ಹಸುಕ್ಲದಾಗ ಅಮೃತ್ದ ಹನಿಗಳ್ು ಭೊಮಿಗ್ 
ಬಿದುದ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಗಿಡವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯಿತ್ಂತ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಆರ್ೊೇಗಾದಾಯಕ ಮತ್ುಿ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದ್ ಎಂದು ನ್ಂಬಿಕ್. 
ಸಂಸೃತ್ದಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಗ್ ಹದಿನ್ಂಟ್ು ಹ್ಸರುಗಳಿವ್. ಅವುಗಳ್ಲಿಿ “ಮಹೌಷಧಿ ಅರ್ವ ಮಹೌಷಧ” ಎಂಬುದೊ ಒಂದು. ಆಶಚಯವಕರ 
ಸಂಗತ್ರಯಂದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಯೊರ್ೊೇಪ್ರನ್ಲಿಿ nectar of Gods ಎಂದು ಕರ್ಯುತ್ರಿದದರು ಎಂಬ ದಾಖಲ್ ಇದ್,  

ಮಾನ್ವರು ಸ್ಟಾವಿರಾರು ವಷವಗಳಿಂದಲೊ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಆಹಾರವನಾನಗಿಯೊ, ಔಷಧಿಯನಾನಗಿಯೊ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿದಾದರ್. 
ಕ್ಲಿಸಿಪೂವವ ಆರುನ್ೊರರಲ್ಿೇ ಬರ್ದ ಅವ್ಸಟ (Avesta) ಎಂಬ Zoroastrian ಪವಿತ್ಿ ಗಿಂರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳ್ ಬಗ್ೆ 
ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್. ಪುರಾತ್ನ್ ಈಜಿಪ್ಟಟ ಮತ್ು ಿಗಿಿೇಸ್ ದ್ೇಶದ ಜನ್ರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಆರ್ೊೇಗಾದಾಯಕ ಮತ್ು ಿಶಕ್ಲಿದಾಯಕ ಎಂದು ನ್ಂಬಿದದರು. ಆದದರಿಂದ 
ಪ್ರರಮಿರ್ಡ ಕಟ್ುಟತ್ರಿದದ ಗುಲಾಮರಿಗ್, ಒಲಿಂಪ್ರಯಾದ ಆಟ್ಗಾರರಿಗ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡುತ್ರಿದದರಂತ್. ಪ್ಾಿಚಿೇನ್ ಗಿಿೇಸ್ ದ್ೇಶದ ವ್ೈದಾರು, 
ದಾಶವನಿಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು (Hippocrates, Galen, Pliny the Elder, Dioscorides), ಚ್ೈನಾ ಮತ್ು ಿಭಾರತ್ದ ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಿಕ 
ಚಿಕ್ಲತ್ಸಕರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಮಹತ್ಾದ ಬಗ್ೆ ಬರ್ದಿದಾದರ್. ಅಜಿೇಣವ, ಉಸಿರಾಟ್ದ ತ್ೊಂದರ್ಗಳ್ು, ಕ್ಮುೆ, ಶ್ೇತ್, ಕ್ಲೇಲುನ್ೊೇವು, ಕ್ಲಿಮಿಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ು 
ಮತ್ುಿ ಜಂತ್ುಹುಳ್ಗಳ್ು ಮುಂತಾದುವುಗಳ್ ನಿವಾರಣ್ಗ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಬಳ್ಸಿದಾದರ್. 

ಉಪಯೀಗಗಳು 
ಹಲವಾರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿ ಿಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಮಸ್ಟಾಲ್ಪದಾರ್ವಗಳಿಗ್ ಮತ್ುಿ ಒಗೆರಣ್ಗ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಿರ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ  ದಂಟ್ು ಮತ್ುಿ 

ಹೊವುಗಳ್ನ್ುನ ಕೊಡ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಿರ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಶುಂಠಿ ಮಿಶಿಣ ಬಹು ಜನ್ಪ್ರಿಯ. ಶುಂಠಿಯನ್ುನ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಜ್ೊತ್ 
ಉಪಯೊೇಗಿಸಿದರ್ ಅದರ ಪಿಭಾವ ಹ್ಚ್ಚಂದು ಈ ಹಂದ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನ್. ಗಾಲಿವಕ್ ಬ್ಿರ್ಡ, ಬುಿಷ್ಟ್ಟ, ಕಾಿಷ್ಟೇನಿ ಮುಂತಾದ ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಬ್ಿರ್ಡ ಗಳ್ 
ತ್ಯಾರಿಕ್ಗ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಿರ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಸುವಾಸನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಾಲರ್ಡ, ಬ್ಿರ್ಡ ಮತ್ುಿ ಪ್ಾಸ್ಟಾಟಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸುತಾಿರ್. 
ಮಧಾ ಪೂವವ ಮತ್ುಿ ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ದ್ೇಶದವರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ, ಉಪುಪ ಮತ್ುಿ ಗಟ್ಟಟ ಮೊಸರಿನ್ ಮಿಶಿಣವನ್ುನ (ಲಾಾಬ್ನ) ಬ್ಿರ್ಡ ಜ್ೊತ್ ತ್ರನ್ುನತಾಿರ್. 

ಆರ  ೀಗಯಪೂರಕ ಮತ್ುತ ಔಷ್ಧಿೀಯ ಗುಣಗಳು  
ಪಯಾಾಯ ವ ೈದಯಕೀಯ ಚಿಕತ ಸಯಲಿಲ, ರಕಿದಲಿಿನ್ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಮತ್ುಿ ಸಕೆರ್ಯ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ಕಡಿಮೆಗ್ೊಳಿಸಲು, ಅಧಿಕ 

ರಕಿದ್ೊತ್ಿಡವನ್ುನ ತ್ಗಿೆಸಲು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಬಳ್ಸುತಾಿರ್. ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ು, ಕಾಾನ್ಸರ್, ಅಸಿಮಾ, ಉಸಿರಾಟ್ದ ತ್ೊಂದರ್ಗಳ್ು, ಕ್ಮುೆ, 
ಶ್ೇತ್, ಕ್ಲೇಲುನ್ೊೇವು, ಚಮವರ್ೊೇಗಗಳ್ು, ಕ್ಲಿಮಿಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಜಂತ್ುಹುಳ್ಗಳ್ು ಮುಂತಾದುವುಗಳ್ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಗ್ ಕೊಡ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ 
ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಿರ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ Antibiotic ಮತ್ುಿ antiseptic ಗುಣಗಳ್ು ಮನ್ಮಾತಾಗಿದ್. ಆದರ್ ಕ್ಲವ್ೇ ಕ್ಲವು ಉಪಯೊೇಗಗಳಿಗ್ 
ಮಾತ್ಿ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವ್ಗಳಿವ್.        ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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ಆಧುನಿಕ ವ್ೈದಾ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ು 
ನ್ಡ್ದಿವ್ ಮತ್ುಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ರಿವ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ರಕದಿಲಿಿನ್ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಮತ್ುಿ ಟ್್ಗಿಿಸರ್ೈರ್ಡಸ (ಒಂದು ಬಗ್ಯ ಕ್ೊಬುು) ಪಿಮಾಣವನ್ುನ 
ಕಡಿಮೆಗ್ೊಳಿಸುತ್ಿದ್, ಅಧಿಕ ರಕದಿ್ೊತ್ಿಡವನ್ುನ ತ್ಗಿಸೆುತ್ಿದ್, ರಕಿ ಹ್ಪುಪಗಟ್ುಟವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಯುತ್ಿದ್, ಹೃದಯದ ಶುದಿ ರಕಿನಾಳ್ಗಳ್ನ್ುನ (artery) 

ಸುಸಿಥತ್ರಯಲಿಿಡುತ್ಿದ್ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳಿಂದ, ಅಧಾಯನ್ಗಳಿಂದ ತ್ರಳಿದುಬಂದಿದ್. ಹಸಿ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಿಂದ ಅಂಟ್ು 
ರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಡ್ಯಬಹುದು, ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಮುಲಾಮು ಹಚುಚವುದರಿಂದ ಚಮವರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಯೊೇಗಶಾಲ್ಯಲಿಿ 
ನ್ಡ್ದ ಕ್ಲವು ಅಧಾಯನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗಿದ್. ಇನ್ೊನ ಕ್ಲವು  ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ದ್ೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವಾವಸ್ಟ್ಥಯನ್ುನ ಉದಿದೇಪ್ರಸಬಹುದು, 
ಕಾಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳ್ು ಮತ್ುಿ  ಕಾಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡ್  ಬ್ಳ್ಯದಂತ್ ತ್ಡ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಹ್ೇಳಿವ್. ಆದರ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ರಕದಿಲಿಿನ್ ಸಕ್ೆರ್ಯ ಅಂಶವನ್ುನ 
ತ್ಗಿೆಸುತ್ಿದ್, ಕಾಾನ್ಸರ್ ನಿವಾರಿಸುತ್ಿದ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ೆ ಯಾವ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವ್ಯೊ ಇಲ.ಿ 

ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಆರ್ೊೇಗಾಪೂರಕ ಮತ್ುಿ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು. ಮುಖಾವಾಗಿ allicin, alliin, 

ಮತ್ುಿ ajoene. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಬ್ೇಯಿಸಿದಾಗ, ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಈ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು ಬಹುಮಟ್ಟಟಗ್ ನಾಶವಾಗುತ್ಿದ್. 
ಮಾರುಕಟ್ಟಗಳ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ು/ಪೂರಕಗಳ್ು (products/supplements) ದ್ೊರ್ಯುತ್ಿವ್. ಉದಾ: Aged 

Garlic Extract (AGE),  Crushed raw garlic, Garlic powder, Garlic essential oil, Garlic tablets, Garlic capsules, 

odourless garlic. ಹಲವಾರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ‘ಪ್ಾಿಡಕ್ಟ’ ಗಳ್ಲಿಿ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಇರುವುದಿಲಿ. 
ಉದಾ: ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಪುಡಿ, ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಎಣ್ಣ ಮತ್ು ಿಕ್ಲವು ವಾಸನಾರಹತ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಏನ್ೊ 
ಪಿಯೊೇಜನ್ವಾಗಲಾರದು.  

ಅಪ್ಾಯ ಮತ್ು ಿಮುನ್ನಚಚರಿಕ್ 
ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ಏನ್ೊ ತ್ೊಂದರ್ ಇಲಿ, ಆರ್ೊೇಗಾಕೊೆ ಒಳ ಳ್ಯದು. ಆದರ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ 

ಮಿತ್ರಮಿೇರಿದಲಿಿ ಅಪ್ಾಯವಿದ್. ಗಭಿವಣಿಯರು, ಎದ್ಹಾಲೊಡಿಸುವವರು, warfarin ಮಾತ್ಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವವರು, ಅಧಿಕ ರಕಿದ್ೊತ್ಿಡಕ್ೆ ಮಾತ್ಿ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವವರು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ನ್ೇರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದು ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ. ಅತ್ರ ಹ್ಚುಚ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಿಂದ ರಕಿಸ್ಟಾಿವವಾಗಬಹುದು, ಬಾಯಿಯ 
ಒಳ್ ಚಮವ ಸುಟ್ುಟಹ್ೊೇಗಬಹುದು, ಜಿೇಣಾವಂಗಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಲುಿನ್ೊೇವಿಗ್, ಮೊಡವ್ಗಳ್ ನಿವಾರಣ್ಗ್ ಜಜಿುದ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಹಚಿಚ 
ಚಮವ ಸುಟ್ುಟಕ್ೊಂಡ ಅನ್ೇಕ ವರದಿಗಳ್ನ್ುನ ಓದಿದ್ದೇನ್ ಮತ್ುಿ ಕ್ೇಳಿದ್ದೇನ್. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ‘ಪ್ಾಿಡಕ್ಟ’ ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕ್ಂದಿದದಲಿಿ ನಿಮೆ 
ವ್ೈದಾರ್ೊಂದಿಗ್ ಚಚಿವಸಿ. 

 

ಬ ಳುುಳಿುಯನುನ ಉಪಯೀಗಿಸುವ ಬಗ : 
ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯನ್ುನ ಜಜಿು 5-10 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರ್ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗುತ್ಿವ್. ಒಗೆರಣ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲದಲಿಿ 

ಈ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು ನಾಶವಾಗುತ್ಿವ್. ನ್ಮಗ್ ಸಿಗುವುದು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ವಾಸನ್ ಮಾತ್ಿ! ಆಹಾರ ಬ್ೇಯಿಸುವ ಮಧಾದಲಿಿ ಅರ್ವಾ ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ 
ಹಾಕ್ಲ. ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದಾದರ್ 1/8 ಟ್ಟೇ ಚಮಚ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಹಳ್ಕು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಗ್ ಸಮ. ಆದರ್ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಔಷಧಿೇಯ 
ಗುಣಗಳಾವುವೂ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಪುಡಿಯಲಿಿ ಇರುವುದಿಲಿ. 

ಪ್ಾಕವಿಧ್ಾನ್ - ಲಾಾಬ್ನ  
ಇದು ಮಧಾ ಪೂವವ ದ್ೇಶದವರಿಗ್ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ಪಿತ್ರದಿನ್ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಲ್ಬನಿೇಸ್ ಬ್ಿರ್ಡ ಜ್ೊತ್ ತ್ರನ್ುನತಾಿರ್ (ನಾವು ಚಪ್ಾತ್ರ, ಚಟ್ಟನ 

ತ್ರಂದಂತ್). ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗ್ ರುಚಿಸುವಂತ್ ಸಾಲಪ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇನ್.  
500 ಗಾಿಮ್ ಕ್ೊಬುುರಹತ್ ಮೊಸರನ್ುನ ಒಂದು ತ್ಳ್ುವಾದ ಬಟ್ಟಯಲಿಿ ಕಟ್ಟಟ ನಿೇರು ಸ್ಟ್ೊೇರಲು ಆರು – ಎಂಟ್ು ಘಂಟ್ಗಳ್ ಕಾಲ 

ತ್ೊಗುಹಾಕ್ಲ. (ಸ್ಟ್ೊೇರಿದ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಉತ್ೃಷಟವಾದ ಪ್ಿೇಟ್ಟೇನ್ ಇರುತ್ಿದ್. ಅಧವ ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಲ ಮಜಿುಗ್ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಅಡಿಗ್ಗ್ 
ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು). ಗಟ್ಟಟ ಮೊಸರಿಗ್ ಒಂದ್ರಡು ಹಳ್ಕು ಜಜಿುದ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ, ಅದವ ಟ್ಟೇ ಚಮಚ್ ಜಜಿುದ ಶುಂಟ್ಟ, ನಿಮಗಿಷಟವಿದದಷುಟ ಸಣಣಗ್ ಹ್ಚಿಚದ 
ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ು ಿಕ್ೊತ್ಂಿಬರಿ ಸ್ಟ್ೊಪುಪ ಬ್ರ್ಸಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ ಕಡ್ಯಿರಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಮುಚಚಳ್ ಮುಚಿಚ 
ರ್ಫಿಜರ್ೇಟ್ರಿನ್ಲಿಿಡಿ. ಒಂದು ವಾರದ್ೊಳ್ಗ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ.  

ಚಪ್ಾತ್ರ ಮತ್ುಿ ಪೂರಿಗ್ ಚಟ್ಟನಯಂತ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು. ಬ್ಿರ್ಡ ಮೆೇಲ್ ಸವರುವುದಾದರ್ ಕ್ೊಬುುಸಹತ್ ಮೊಸರನ್ುನ 
ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ. 

ಆಹಾರವ್ೇ  ನಿನ್ಗ್  ಔಷಧಿಯಾಗಲಿ, ಔಷಧಿಯೇ  ನಿನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಲಿ  -  ಹಪ್ೇಕಿಟ್ಟೇಸ್ *(c. 460 -370 BCE) 
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ಟ್ಟವಿ ಎಂದರ್ ರಾವಣಾಸುರನ್ ಆಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿಿನ್ ಹನ್ುಮಂತ್ನ್ ಬಾಲಕ್ೆ ದೌಿಪದಿಯ ಮಾಾಜಿಕ್ 
ಸಿೇರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಷುಟ ಉದದದ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ ೇ್ ಇರುತ್ಿವ್. ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್ೊಾಸ್ 
ಎನ್ುನತಾಿ ಇರುವುದು, ಇಲಿದದ, ಎಲಿವನ್ೊನ ಗಳ್ಹುತಾಿರ್. ಗಣ್ೇಶನ್ ಶ್ರಚ್ಛೇದದ ಸಂದಭವದಲಿ ಿಟ್ಟವಿ 
ಇದಿದದದರ್...... 

     *   *   * 
ನ್ಮಸ್ಟಾೆರ ವಿೇಕ್ಷಕರ್, “ಹ್ೊೇಯು ಿತ್ಲ್, ಬಂತ್ು ತ್ಲ್” ವಿಶ್ೇಷ ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ನಿಮಗ್ 

ಸ್ಟಾಾಗತ್; ನಾನ್ು ಇಂದುಶ್ಿೇ.  ಇದ್ೊೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್ೊಾಸ್. ಇದಿೇಗ ತಾನ್ೇ ಬಂದ 
ವಿಶ್ೇಷ ಸುದಿದ – ಕ್ೈಲಾಸದ ಈಶಾರ ಅನ್ೊನೇವಿ ಮನ್ಯಲಿಿ ತ್ಂದ್ಯಾದ ಈಶಾರನ್ೇ ತ್ನ್ನ ಸಾಂತ್ 
ಮಗನಾದ ಗಣ್ೇಶ ಎಂಬ ಹಸುಗೊಸಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೊೇಪದ ಆವ್ೇಶದಲಿಿ ಕ್ೈಮಾಡಿ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ 
ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಒಂದು ದಾರುಣ ಘಟ್ನ್ ನ್ಡ್ದಿದ್. ಗಣ್ೇಶನ್ ತಾಯಿಯಾದ ಪ್ಾವವತ್ರ ಸ್ಟಾನನ್ಕ್ೆ 
ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾದಾಗ ಮನ್ೇಲಿ ಯಾರೊ ಇಲಿದಿರುವ ಸಂದಭವದಲಿಿ ಮನ್ಯನ್ನ ಕಾಯಕ್ೆೇಂತ್ ಈ 
ಗಣ್ೇಶನ್ನ ಸೃಷ್ಟಸಿದುಿ., ಹ್ೊರಗ್ ಸುತಾಿಡಿ , ಮನ್ಗ್ ಬಂದ ಅಪಪ ಈಶಾರನ್ನ್ನೇ  ಮಗ ಗಣ್ೇಶ ಒಳ್ಕ್ೆ 
ಬಿಡದಿರುವ ಕಾರಣ ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಗಣ್ೇಶನ್ ತ್ಲ್ಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದಾದರ್ೇಂತ್ ಸುದಿದ ಬಂದಿದ್. ಈ 
ದಾರುಣವಾದ ಘಟ್ನ್ಯ ಬಗ್ೆ ಕ್ೈಲಾಸದಲಿರಿುವ ನ್ಮೆ ವಿಶ್ೇಷ ವರದಿಗಾರರಾದ ಡಿಂಕು ಏನ್ು 
ಹ್ೇಳಾಿರ್ೇಂತ್ ಕ್ೇಳೂ್ೇಣ. ಡಿಂಕು ಅವರ್ೇ, ಆಕುಚಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲಿಿ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತ್ು?  

ಇಂದು: ಸರಿ ಡಿಂಕು ಅವರ್ೇ, ಪ್ಾವವತ್ರಯವರು ಸ್ಟಾನನ್ಕ್ೆ ಹ್ೊೇದಮೆೇಲ್ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತ್ು ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿ... 
ಡ್ಂಕು: ಅದ್ೇ ಮೆೇಡಂ, ಹ್ಂಡತ್ರ ಸೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ೇಶ ಅಪಪನ್ನ ನ್ೊೇಡಿಲಿದ ಕಾರಣ ಅಪಪನ್ನ್ನೇ ಒಳ್ಗ್ ಬಿಡಲಿಲ.ಿ ತಾವು ಎಷ್ಟೇ 
ಹ್ೇಳಿದರೊ, ತಾನ್ೇ ಈ ಮನ್ಯ ಯಜಮಾನ್ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದರೊ, ಗಣ್ೇಶ ಒಳ್ಕ್ೆ ಬರಕ್ೆ ಬಿಡದ್ ಇದಾದಗ ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಕ್ಂಡವಾದ 
ಈಶಾರ ಮಗನ್ ತ್ಲ್ಯನ್ನ ಒಂದ್ೇ ಏಟ್ಟಗ್ ಕತ್ಿರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಈ ಈಶಾರ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕ್ೊೇಪದ ಸಾಭಾವಾನಾ? ಹ್ೇಗ್ ಅವರ ಕಾಾರ್ಕಟರ್?  
ಡ್ಂಕು: ಒರಿಜಿನ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ್ ಸ್ಟಾಫ್ಟ ಕಾಾರ್ಕಟರ್ ಅಂತ್ ಹ್ಸರು ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿದಾರ್ ಮೆೇಡಂ. ಸಮುದಿಮರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದ 
ವಿಷ ಪಿಪಂಚಕ್ೆ ತ್ೊಂದರ್ ಮಾಡತ್ಿೇಂತ್ ಅವರ್ೇ ಅದನ್ುನ ಕುಡಿದುಿ ಮೆೇಡಂ. ಇನ್ೊನಬುರಿಗ್ ಕಷಟ ಕ್ೊಡ್ೊೇದಿ ಬದಲು ಅವರ್ೇ ಕಷಟ 
ತ್ೊಗ್ೊಳೂ್ ಳೇದನ್ನ ಇದು ತ್ೊೇಸವತ್ಿ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಹಾಗಾದ್ಿ ಅವರು ಯಾವತ್ೊಿ ಕ್ೊೇಪ್ಾನ್ೇ ಮಾಡ್ೊೆಂಡಿಲಾಿನಿನ ಡಿಂಕು 
ಡ್ಂಕು: ಒಂದು ಇನಿಸಡ್ಂಟ್ ಇದ್ ಮೆೇಡಂ. ಅವರು ತ್ಪಸುಸ ಮಾಡ್ೊೇವಾಗ ಅದಾಾರ್ೊೇ ಮದನ್ ಅನ್ೊನೇವುಿ ಹೊವಿನ್ ಬಾಣದಿಂದ 
ಅವರನ್ನ ಹ್ೊಡ್ದದದಕ್ೆ ಅವರನ್ನ ದುರುಗುಟ್ಟಟ ನ್ೊೇಡಿ ಅವರನ್ನ ಭಸೆ ಮಾಡಿುಟ್ಟಟದುಿ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ವಿೇಕ್ಷಕರ್, ಈಶಾರ ಬಹಳ್ ಪವರು ಾಲ್ ದ್ೇವುಿ, ಕಣಿಣನಿಂದಾನ್ೇ ಎದುರಾಳಿಗಳ್ನ್ುನ ಭಸೆ ಮಾಡಾಿರ್ೇಂತ್ ದಾಖಲ್ ಇದ್. 
ಇಂತ್ಹವರು ಒಂದು ಸಣಣ ಮಗು ತ್ಮೆ ಎದುರು ನಿಂತ್ು ಹ್ೊೇರಾಡಿದರ್ ಕ್ೊೇಪ ಬರ್ೊೇದು ಸಹಜಾನ್ೇ. ಕ್ೊೇಪದ ಭರದಲಿಿ 
ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಮಾಡಿದಾದರ್. ಡಿಂಕೊ ಅವರ್. ತ್ಲ್ ಕಡಿದರೊಂದಿಲ,ಿ ಅಂದ್ಿ ದ್ೇಹದಲಿಿನ್ ಪ್ಾಿಣಾನ್ೊ ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ೇಕಲಾಾ?  
ಡ್ಂಕು: ಅದ್ೇ ಆಶಚಯವ ಮೆೇಡಂ. ಶ್ವ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಮಾಡಿದ ನ್ಂತ್ರವೂ ಮಗುವಿನ್ ದ್ೇಹದ ಕಳ  ್ಕುಂದಿಲ,ಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ್ ಇನಾನ 
ಇದ್ ಅಂದ್ಿ ಇದ್ೊಂದು ಪವಾಡಾನ್ೇ ಅನ್ಸತ್ ಿಮೆೇಡಂ. ಶ್ವನ್ೇ ಯಾವುದ್ೊೇ ಉನ್ನತ್ ಕಾರಣಕ್ೆ ಈ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ 
ಮಾಡಿರಬಹುದೊಂತ್ ಊಹ್ಗಳ್ೂ ಎದಿದವ್ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಡಿಂಕು ಅವರ್, ಇದ್ಲಾಿ ನ್ಡ್ದು ಸಾಲಪ ಸಮಯವ್ೇ ಆಗಿದ್. ಪಿಸುತಿ್ದಲಿಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಆ ಸಥಳ್ದಲಿಿ ಏನ್ು ನ್ಡಿೇತಾ ಇದ್?  
ಡ್ಂಕು: ಈಗ ತಾನ್ೇ ಸ್ಟಾನನ್ ಮುಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಪ್ಾವವತ್ರಯವರು ಬಂದು ಮಗನ್ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಕಂಡು ಬಹಳ್ ಆಕ್ೊಿೇಶದಲಿಿದಾದರ್. 
“ನಾನ್ು ಸೃಷ್ಟಸಿದ ಜಿೇವದ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಮಾಡ್ೊೇ ಹಕುೆ ನಿಮಗಿಲ,ಿ ಮೊದಲು ತ್ಲ್ ಜ್ೊೇಡಿಸಿ” ಅಂತ್ ತ್ಮೆ ಪತ್ರಗ್ ದುಂಬಾಲು 
ಬಿದಿದದಾದರ್ ಮೆೇಡಂ. ಶ್ವ ಏನ್ು ಮಾಡ್ುೇಕೊಂತ್ ತ್ೊೇಚದ್ ಒಂದು ಶ್ವಗಣಗಳ್ ಹ್ೈ ಲ್ವ್ಲ್ ಮಿೇಟ್ಟಂಗನ್ನ ಬ್ಟ್ಟದ ಮೆೇಲಿನ್ ಶ್ಖರದಲಿಿ 
ಇಟ್ೊೆಂಡಿದಾರ್ ಮೆೇಡಂ. ಮಿೇಟ್ಟಂಗ್ ಆದ ಮೆೇಲ್ ಮುಂದಿನ್ ಆಗುಹ್ೊೇಗುಗಳ್ನ್ನ ನಿಮೆ ಮುಂದ್ ತ್ತ್ರೇವನಿ ಮೆೇಡಂ. 
          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

 
ಹ  ೀಯುತ ತ್ಲ , ಬಂತ್ು ತ್ಲ  

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮರ್ಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಿರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/


  

 ಪುಟ - 11 

  ಇಂದು: ವಿೇಕ್ಷಕರ್, ನಿೇವು ನ್ೊೇಡಿದಿಿ, ಹ್ೇಗ್ ಹೃದಯ ಕಲಕುವ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಒಬು ತ್ಂದ್ ತ್ನ್ನ ಮಗನ್ ಶ್ರವನ್ನೇ ಛ್ೇದಿಸಿದರು ಅಂತ್. 
ಆದರ್ ದ್ೇಹದಲಿಿ ಇನ್ೊನ ಜಿೇವ ಇದ್ ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ಆಶಚಯವ. ಇದರ ಬಗ್ೆ ನ್ಮೆ ಆಸ್ಟಾಥನ್ಜ್ೊಾೇತ್ರಷ್ಗಳ್ು ಏನ್ು ಹ್ೇಳಾಿರ್ ಕ್ೇಳೂ್ೇಣ. 
ಜ್ೊಾೇತ್ರಷ್ಗಳ ೇ್, ತ್ಲ್ ಹ್ೊೇದರೊ ಜಿೇವ ಇರ್ೊೇ ಪವಾಡಾನ್ ನಾವು ಕಾಣಾಿ ಇದಿೇವಿ. ಇದು ಬಹಳ್ ಸ್ಟ್ೊೇಜಿಗದ ಸಂಗತ್ರ. ಇದರ 
ಹನ್ನಲ್ ಏನ್ೊಂತ್?  

 

ಜ  ಯೀರ್ಷಿ: ಯಾರದ್ೇ ಪ್ಾಿಣ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾದರ್ ಮೆೇಲಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು. ಜಗತ್ರಿನ್ಲಿ ಿಅತ್ರ ಎತ್ರಿವಾದ ಸಥಳ್ವ್ೇ ಕ್ೈಲಾಸ. ಅಲಿಂಿದ 
ಮೆೇಲ್ ಏನ್ೊ ಇಲ.ಿ ಆ ಬಾಲಕನ್ ಜಿೇವ ಅತ್ರ ಎತ್ಿರದ ಜಾಗದಲಿಿ ಹ್ೊೇದದದರಿಂದ ಹ್ೊೇದರೊ ಹ್ೊೇಗದ್ ಅಲ್ಿೇ ಇದ್ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಬಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಉತ್ರಿಿಸಿದಿದೇರಿ ಜ್ೊಾೇತ್ರಷ್ಗಳ .್ ವಂದನ್ಗಳ್ು. ವಿೇಕ್ಷಕರ್ ನ್ಮೆ ಡಿಂಕು ಅವರು ಆಗಲ್ೇ ಲ್ೈನ್ ನ್ಲಿಿದಾದರ್. 
ಶ್ವಗಣದವರ ಮಿೇಟ್ಟಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ ಅನ್ಸತ್.ಿ ಏನ್ು ಸುದಿದಯನ್ನ ಅವರು ನ್ಮಗಾಗಿ ತ್ಂದಿದಾದರ್ೇಂತ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ. ಡಿಂಕು ಅವರ್. 
ಏನ್ು ಸುದಿದ?  

ಡ್ಂಕು: ಈಗತಾನ್ೇ ಶ್ವಗಣದ ಎಲಾಿ ತ್ಂಡದವರೊ ಹ್ೊರಗ್ ಬಂದುಿ ಮೆೇಡಂ. ಅವರ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳೂ್ೇ ಪಿಕಾರ ಉತ್ರಿ ದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿ ಿತ್ಲ್ 
ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಮಲಗಿರ್ೊೇ ವಾಕ್ಲ ಿಅರ್ವಾ ಪ್ಾಿಣಿಯ ತ್ಲ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡುಬಂದು ದ್ೇಹಕ್ೆ ಅಂಟ್ಟಸಿದರ್ ಮಗು ಮತ್ಿ ಮೊದಲಿನ್ಂತ್ 
ಓಡಾಡ್ೊೆಂಡಿರತ್ ಿಅಂರ್ ಡಾಕಟರ್ ಧನ್ಾಂತ್ರಿ ಈಗ ತಾನ್ೇ ಫೇನ್ ನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳಿರ್ೊೇದಿಿಂದ ಉತ್ಿರದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿ ಮಲಗಿರ್ೊೇ ವಾಕ್ಲಿ ಅರ್ವಾ 
ಪ್ಾಿಣಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ೆ ಹ್ೊರಟ್ಟದಾದರ್ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ವಿೇಕ್ಷಕರ್, ಅವರು ತ್ಲ್ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊರಟ್ರು. ತ್ಲ್ ಸಿಗತಾ,ಿ ಗಣ್ೇಶ ಮತ್ಿ ಬತಾವನಾ ಅನ್ೊನೇದನ್ನ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ. 
ಅದಕ್ೆ ಮುಂಚ್ ಒಂದು ಸಣಣ ಬ್ಿೇಕ್.  

    *   *   * 
ಇಂದು: ಬ್ಿೇಕ್ ನ್ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ ಿಹ್ೊೇಯುಿ ತ್ಲ್ ಬಂತ್ು ತ್ಲ್ ಕಾಯವಕಿಮಕ್ೆ ಸ್ಟಾಾಗತ್. ಇದಿೇಗ ಬಂದ ಸುದಿದಯಂತ್ ಒಂದು ಆನ್ 
ಮಾತ್ಿ ಉತ್ಿರದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿ ಮಲಗಿತ್ಿಂತ್ ಅದರ ತ್ಲ್ಯನ್ನೇ ಕತ್ರಿಿಸಿ ತ್ಂದಿದಾದರ್. ಅದಕ್ೆ ಮುಂಚ್ ಒಂದು ಪಿಶ್ನ; ಡಿಂಕು ಅವರ್, 
ಉತ್ಿರದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿದದ ಪ್ಾಿಣಿಯ ತ್ಲ್ಯೇ ಯಾಕ್?  

ಡ್ಂಕು: ದ್ೇವತ್ಗಳಿಗ್ ತ್ಲ್ ಉತ್ರಿಪಿದ್ೇಶ, ಹ್ೊಟ್ಟ ಮಧಾಪಿದ್ೇಶ, ಕಾಲು ದಕ್ಷಿಣಪಿದ್ೇಶ ಅಂತ್ ಮೆೇಡಂ. ಉತ್ರಿಪಿದ್ೇಶದಲಿ ಿ
ಉಂಟಾದ ಕ್ೊರತ್ಗ್ ಉತ್ಿರ ದಿಕ್ಲೆನ್ಲ್ಿೇ ಪರಿಹಾರ ಇರತ್ಿೇಂತ್ ಹ್ೇಳಿದುಿ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಸರಿ ಡಿಂಕು ಅವರ್. ಆದರ್ ಈ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಸಂದಭವದಿಂದ ಹಡಿದು ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ವಾಕ್ಲಗಿಳ್ ಅಭಿಪ್ಾಿಯ 
ಹ್ೇಗಿದ್ೇಂತ್?  

ಡ್ಂಕು: ವುಮೆನ್ ಎಂರ್ಡ ಚ್ೈಲ್ಡ್  ವ್ಲ್ ಫ್ೇರ್ ಸಚಿವರು ಮಗುವಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಪವರು ಾಲ್ ಆದ ತ್ಂದ್ಯೇ ಆಕಿಮಣ ಮಾಡಿದದನ್ನ 
ಖಂಡಿಸಿದಾದರ್ ಮೆೇಡಂ. ನ್ಂತ್ರ ಅರಣಾದಲಿಿ ಅಕಿಮವಾಗಿ ನ್ುಗಿೆ ಮಲಗಿದದ ಆನ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಆಕಿಮಣ ಮಾಡಿದದನ್ನ ಅರಣಾಸಚಿವರು 
ಖಂಡಿಸಿ ತ್ಮೆ ಆಕ್ೊಿೇಶ ವಾಕಿಪಡಿಸಿದಾದರ್ ಮೆೇಡಂ. ಆನ್ ತ್ಲ್ಯನ್ನ ಕತ್ರಿಿಸಿದದಕ್ೆ ಪ್ಾಿಣಿದಯಾ ಸಂಘದವರೊ ತ್ಮೆ ಕ್ೊಿೇಧ, 

ಆಕ್ೊಿೇಶ ವಾಕಿಪಡಿಸಿದಾದರ್ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಡಿಂಕು ಅವರ್, ಆನ್ಯ ತ್ಲ್ ಏನ್ೊೇ ಬಂತ್ು, ಆದರ್ ಅದನ್ನ ದ್ೇಹಕ್ೆ ಅಂಟ್ಟಸ್ಟ್ೊೇ ಬಗ್ ಹ್ೇಗ್? ಅದಕ್ೆ ಬಳ್ಸುವ ಅಂಟ್ು 
ಯಾವುದು ಅಂತ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಏನಾದಿ ಮಾಹತ್ರ ಇದ್ಯಾ? 

ಡ್ಂಕು: ಇದ್ ಮೆೇಡಂ. “ತಾಯಿ ಮಮತ್” ಬಾಿಯಂರ್ಡ ಗ್ೊೇಂದಿನಿಂದ ತ್ಲ್ೇನ್ ದ್ೇಹಕ್ೆ ಅಂಟ್ಟಸಬಹುದಂತ್ ಮೆೇಡಂ. ಪಿಪಂಚದಲಿ ಿ
ತಾಯಿ ಮಮತ್ ಅನ್ೊನೇದಕ್ಲೆಂತ್ ಶ್ಿೇಷಠವಾದ ಗ್ೊೇಂದ್ೇ ಇಲಾಂತ್ ಮೆೇಡಂ. ಅದಿಿಂದ ಎಲಿವನ್ೊನ ಎಲಿಕೊೆ ಅಂಟ್ಟಸ್ಟ್ೊುೇದಂತ್ 
ಮೆೇಡಂ 

ಇಂದು: ವ್ರಿ ಗುರ್ಡ ಡಿಂಕು. ಆದರ್ ಮತ್ೊಿಂದು ಪಿಶ್ನ ನ್ಮೆ ವಿೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕಾಡಾಿ ಇದ್. ಈ ತ್ರಹದ ದ್ೊಡಡ್  ತ್ಲ್ಯಿಂದ ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ 
ಏನ್ೊ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗಾಿ ಇಲಾಾಂತ್? 

ಡ್ಂಕು: ಇಲಾಿ ಮೆೇಡಂ. ಗಣ್ೇಶನ್ೊ ಬಹಳ್ ಸಂತ್ೊೇಷದಿಂದ ಅವರ ಅಪಪನಿಗ್ ಥಾಾಂಕ್ಸ ಹ್ೇಳಿದುಿ ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಯಾಕ್?  

ಡ್ಂಕು: ಮೊದಲು ಇದದದುದ ಎರಡ್ೇ ಕ್ೈ, ಈಗ ನಾಲುೆ ಕ್ೈಗಳ್ು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ೊಂಡಿಲು ಇರ್ೊೇದಿಿಂದ ಹ್ಚುಚ ಹ್ಚುಚ ಕಡುಬುಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ೇಗ 
ಬ್ೇಗ ತ್ರನ್ನಬಹುದೊಂತ್ ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ ಸಂತ್ೊೇಷವಾಗಿದ್ಯಂತ್ ಮೆೇಡಂ 

         ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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ಇಂದು: ಸರಿ ಡಿಂಕು ಅವರ್. ಇನ್ೊನ ಎರಡು ಪಿಶ್ನಗುಳ ನ್ಮೆನ್ನ ಕಾಡಾಿ ಇವ್. ಮೊದಲನ್ಯದಾಗಿ ಗಣ್ೇಶನ್ ಕತ್ಿರಿಸಿದ ತ್ಲ್ ಅಲ್ಿೇ 
ಇದೊಿ ಬ್ೇರ್ ತ್ಲ್ ಯಾಕ್ ಹುಡುಕ್ಲದೊದಂತ್?  
ಡ್ಂಕು: ಪ್ಾವವತ್ರಯವರು ಸ್ಟಾನನ್ ಮಾಡಿ ಆಚ್ ಬಂದಾಗ ಕತ್ರಿಿಸಿದ ತ್ಲ್ ನ್ೊೇಡಿದಿಲ ಿಮೆೇಡಂ, ಮೊದಲ್ೇ ಮಣಿಣಂದ ಮಾಡಿದ ತ್ಲ್, 
ಅದನ್ನ ನ್ೊೇಡಿ ಪ್ಾವವತ್ರಯವರು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಕಣಿಣೇರು ಸುರಿಸಿದುಿ ಮೆೇಡಂ. ಆ ಕಣಿಣೇರಿನ್ ರಭಸಕ್ೆ ಆ ಇಡಿೇ ತ್ಲ್ ಕರಗಿಹ್ೊೇಯಿಂತ್ 
ಮೆೇಡಂ.  
ಇಂದು: ಕಡ್ೇ ಪಿಶ್ನ ಡಿಂಕು ಅವರ್, ತ್ಲ್ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ಆನ್ಯ ದ್ೇಹ ಏನಾಯೊಂಿತ್?  
ಡ್ಂಕು: ಅದು ಹಾಗ್ೇ ಇದ್ ಮೆೇಡಂ, ಮುಂದ್ ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ ಆ ತ್ಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ೊೇ ಆನ್ೇನ್ೇ ವ್ೈಟ್ ಎಲಿಫ್ಂಟ್ ಆಗಿ 
ವಿಧ್ಾನ್ಸ್ಟೌಧದಲಿಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗತ್ಂಿತ್ ಮೆೇಡಂ  
 
ಥಾಾಂಕ್ಸ ಡಿಂಕು ಅವರ್.  

ವಿೇಕ್ಷಕರ್, ಹ್ೊೇಯುಿ ತ್ಲ್, ಬಂತ್ು ತ್ಲ್ ಕಾಯವಕಿಮದಲಿಿ ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಒಬು ತ್ಂದ್ ಶ್ರಚ್ಛೇದನ್ ಮಾಡಿಯೊ ಮಗನಿಗ್ 
ಉನ್ನತ್ ಸ್ಟಾಥನ್ವನ್ನ ಕ್ೊಡಿಸಿದಾಂತ್ ನ್ೊೇಡಿದಿರಿ. ಗಣ್ೇಶ ಈಗ ಗಣನಾಯಕ ಆಗಿ ಆಯೆ ಆಗಿದಾದನ್. ಬಹಳ್ ಖುಷ್ಯಲಿಿದಾದನ್, 
ನಿಮಗ್ಲಿರಿಗೊ ಶುಭ ಕ್ೊೇತಾವ ಇದಾನ್ೇಂತ್ ಹ್ೇಳಾಿ ನ್ಮೆ ಈ ವಿಶ್ೇಷ ಕಾಯವಕಿಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಟಾಿ ಇದಿದೇವಿ. ನಿರಂತ್ರ ಸುದಿದಗಾಗಿ 
ನ್ೊೇಡಾಿ ಇರಿ ಸಾಣವಗೌರಿ ನ್ೊಾಸ್!  
  *   *   * 

ಕ್ೈಲಾಸದಲಿ ಿಟ್ಟವಿ ನ್ೊೇಡುತ್ರದಿದ ಶ್ವ ‘ಬಿಹೆನಿಗ್ ಇನ್ುನ ಮುಂದಾದರೊ ಇಂತ್ಹ ವರದಿಗಾರರು, ನ್ೊಾಸ್ ರಿೇಡರ ೆಳ್ನ್ುನ 
ಸೃಷ್ಟಸಬ್ೇಡವ್ಂದು ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕು’ ಎನ್ುನತಾಿ ಫೇನ್ ನ್ತ್ಿ ಸ್ಟಾಗಿದ.  

         

 
Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 

Mobile   0412 918 511 
 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

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

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣವ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿರ್ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇರ್ಡ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮೆ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡುತಿ್ರದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಿವಾಗುತ್ಿದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ್ಿ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತಿ್ರ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತಿ್ರ 

 

ಕನನಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ರಾಜ ಕೃಷಣದ್ೇವರಾಯನ್ ರಾಜಾದಲಿಿ ಒಮೆೆ ಸ್ಟಾಧು ಒಬುನ್ು ಬಂದು ದ್ೇವರ ಗುಡಿ 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ಜನ್ರಿಗ್ ತಾನ್ು ತ್ನ್ನ ಮಂತ್ಿಶಕ್ಲಿಯಿಂದ ಪ್ಾಪಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ಯಬಲ್ಿ, ನ್ೊೇವುಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿೇಗಿಸಬಲ್,ಿ ರ್ೊೇಗ ರುಜಿನ್ಗಳ್ನ್ುನ ವಾಸಿಮಾಡಬಲ್,ಿ ಕಷಟಗಳ್ನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಿ ಎಂದ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳಿ 
ಅವರಿಂದ ಹ್ಚುಚ ಹ್ಚುಚ ಹಣ ಧ್ಾನ್ಾ, ಉಡುಗ್ೊರ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಡ್ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. 

 

ತ್ನಾನಲಿ ರಾಮನಿಗ್ ಈತ್ನ್ ಮೆೇಲ್ ಸಂಶಯ ಮೊಡಿತ್ು. ಆತ್ನ್ೊ ಗುಡಿಗ್ ತ್ರಳಿ ತ್ನ್ಗೊ 
ಏನ್ೊೇ ತ್ೊಂದರ್ ಇದ್ ಎನ್ುನವಂತ್ ಆ ಸ್ಟಾಧುವಿನ್ ಪಕೆದಲ್ಿೇ ಕುಳಿತ್. ಆದರ್ ಸ್ಟಾಧು ಮತ್ಿ ಮತ್ಿ 
ಮಂತ್ಿಗಳ್ನ್ನೇ ಜಪ್ರಸುತ್ರಿದದ.  

 

ಈತ್ನ್ು ಅಸಲಿ ಸ್ಟಾಧುವಲಿ ಎಂದು ತ್ರಳಿದ ಕೊಡಲ್ೇ ಅವನ್ ಮುಂದ್ ಬಂದು ತ್ಲ್ ಬಾಗಿ ನ್ಮಸೆರಿಸುವ ಹಾಗ್ ಬಗಿ ೆಸ್ಟಾಧುವಿನ್ 
ಗಡಡ್ ದ ಒಂದು ಕೊದಲನ್ುನ ಕ್ಲತ್ುಿ ಕೊಡಲ್ೇ ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಗ್ ಓಡತ್ೊಡಗಿದ.ಓಡುತಾಿ ಓಡುತಾಿ "ಹಾ! ಸಿಕ್ಲೆತ್ು ಸಿಕ್ಲೆತ್ು ಸಾಗವಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗಲು 
ಬಿೇಗದ ಕ್ೈ ಸಿಕ್ಲೆತ್ು ಎಂದು ಕೊಗಿದ". ಜನ್ರ್ಲಾಿ ವಿಷಯವ್ೇನ್ಂದು ತ್ರಳಿಯಲು ಅವನ್ನ್ುನ ಹಂಬಾಲಿಸಿದರು. ನ್ಂತ್ರ ನ್ೊರಾರು ಜನ್ ಗುಡಿಯ 
ಕಡ್ ಧ್ಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಇನ್ುನ ಸ್ಟಾಧು ತ್ನ್ನ ಮುಂದಿನ್ ಗತ್ರ ಊಹಸಿ ತ್ನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗ್ ಬುದಿ ಿಹ್ೇಳಿದನ್ು. 

ಇದ ೀರ್ಾಲ 
ಇದು 

೧. ಬಳ  ಅಂದ ರ ರುಚಿಯಾದ ಬಳ  ಯಾವ ಬಳ    
೨. ಅವರ್  ಬಬ ಅಡವಿ ಕುಮಾರ, ಕಣುು ಕ ಂಪಗ ,ಕವಿ ರ್ ಟುಗ , ಮ ಗು ಚ್ ಪಗ   

ಉತ್ತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೪ 
 ರ್  ೀಡ್  

ಕಳುಸ್ಾಧು  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು 

 ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ಕಡಲ್ೇಹಟ್ುಟ  
 ಕಾಲು ಕ್ಲಲ್ೊೇ ತ್ುಪಪ ,ನಿೇರು(ಕಾಲು ಲ್ೊೇಟ್)  
 ಸಕೆರ್ ಕಾಲು ಕ್ಲಲ್ೊೇ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಮೊದಲು ಕಡಲ್ ಹಟ್ಟನ್ು ಸಾಲಪತ್ುಪಪದಲಿಿ ಘಮಘಮ ವಾಸನ್ ಬರುವವರ್ಗೊ ಹುರಿಯಿರಿ  
 ಸಕೆರ್ಗ್ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಗಟ್ಟಟ ಎಳ್ಪ್ಾಕ ಬರುವಂತ್ ಕುದಿಸಿ  
 ಪ್ಾಕ ಚ್ನಾನಗಿ ಎಳ  ್ಬಂದಮೆೇಲ್ ಒಲ್ಯಮೆೇಲಿದಾದಗಲ್ೇ ಅದಕ್ೆ ಹಟ್ಟನ್ುನ ಸುರಿಯಿರಿ  
 ಉಳಿದತ್ುಪಪವನ್ುನ ಒಂದ್ೇಸಮನ್ ಹಾಕುತಾಿ ತ್ರರುವುತ್ರಿರಿ  
 ಮಿಶಿಣ ಪ್ಾತ್ಿಯ ತ್ಳ್ ಬಿಡುವ ಹ್ೊತ್ರಿಹ್ ತ್ುಪಪ ಸವರಿದ ತ್ಟ್ಟಗ್ ಸುರಿಯಿರಿ  
 ಐದು ನಿಮಿಷದ ಬಳಿಕ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬ್ೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ೆ ಕತ್ಿರಿಸಿ  
 ನ್ಂತ್ರ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ್ ಬ್ೊೇರಲು ಹಾಕ್ಲ ಮೆೈಸೊರ್ ಪ್ಾಕ್ ತಾನಾಗ್ೇ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇದುದ ತ್ರನ್ನಲು ಚ್ನ್ನ 

 

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

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್ 
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶವನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 
ಸದಾವರ್ ಉಡುಪ್ರ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಆಡವರ್ 

ಮಾಡಿ ಬರಿೇ ಪಲಾ ತ್ರಂದು ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ,ನ್ಂತ್ರ ಒಂದು ಸಮೊೇಸ 
ಆಡವರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲಿಿದದ ತ್ರಕಾರಿ ಪಲಾ ಮಾತ್ಿ ತ್ರಂದು ಮಿಕ್ಲೆದುದ 
ಬಿಟ್ಟ,ವಡ್ ಆಡವರ್ ಮಾಡಿ ಗರಿಗರಿ ಎನ್ುನವ ಮೆೇಲಿನ್ ಪದರ ಬಿಡಿಸಿ 
ಒಳ್ಗಿದದ ಮೃದುವಾದ ಭಾಗ ಮಾತ್ಿ ತ್ರಂದ. ಕುತ್ೊಹಲ 
ತ್ಡ್ಯಲಾರದ್ ಮಾಣಿ ಕ್ೇಳಿದ ”ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಿದಿದೇರಿ?” 
ಎಂದು. ಅದಕ್ೆ ಸದಾವರ್ ”ನ್ನ್ಗ್ ಆರ್ೊೇಗಾ ಸರಿ ಇಲ,ಿ ಡಾಕಟರ್ 

ಹ್ೇಳಿದಾದರ್  ಹ್ೊರಗಡ್ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನ್ನ ಬ್ೇಡ ಅಂತ್” 

ಇದ ೀರ್ಾಲ ಇದು – ಉತ್ತರ 

೧. ಕ್ೊೇಡುಬಳ  ್

೨. ಮೊಲ 

 

೧. ತ್ನ್ನ ವಿಸಿಿೇಣವದಲಿಿ ಕಣಾವಟ್ಕ ರಾಜಾವು ಭಾರತ್ದ ರಾಜಾಗಳ್ ಪ್್ೈಕ್ಲ 
ಎಷಟನ್ೇ ಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿಿದ್? 

 

೨. ಜನ್ಸಂಖ್್ಾಯಲಿಿ ಕಣಾವಟ್ಕವು ಭಾರತ್ದ ರಾಜಾಗಳ್ ಪ್್ೈಕ್ಲ ಎಷಟನ್ೇ 
ಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿಿದ್? 

 

ಸರಿ ಉತ್ಿರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೮ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮೆ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀಗುರು ಧಾಯನ 

ಗುರು ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಾಮಿ  
ನಿಮೆ ಭಜಿಸುವ್ವು ಅನ್ುದಿನ್ವು ಸವಾವಂತ್ಯಾವಮಿ || 
 

 

ವರ ಮಂತಾಿಲಯದಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿ 

ಪ್ರ್ವ ಸುರರಾಗಿ ನ್ಮೆನ್ನನ್ುಕ್ಷಣವು ಹರಿಸಿ  
ಧರುಮವ ನ್ಮೆಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿ, ನ್ಮೆ  
ಬರಿದಾದ ಬಾಳ್ಲಿ ಿಶಕುತ್ರಯನ್ುಳಿಸಿ || 
 

   

ಚಂದನ್ ಲ್ೇಪ್ರತ್ ಚ್ಂದದ ಮೊತ್ರವ  
ಕಂದನ್ ಸಲಹುವಂತ್ ಮಂದಿಯ ಸಲುಹ  
ಹಂದಿನ್ ಕರುಮವ ಅಳಿಸಿ, ನ್ಮೆ  
ಮುಂದಿನ್ ಬಾಳಿಗ್ ಯುಕುತ್ರಯ ತ್ರಳಿಸಿ || 
 

 

ತ್ುಂಗ್ಯ ತ್ರೇರದಿ ನಿಂದಿಹ ದ್ೇವ  
ಭಂಗವಾಗಿಸಿ ತ್ರೇರದ ದ್ೇಹದ ಮೊೇಹ  
ಶೃಂಗಕ್ೆೇರಿಸಿ ನ್ಮೆ ಭಕುತ್ರ, ನಿಮೆ  
ಮಂಗಳ್ ರೊಪದಿ ಕಂಗಳ್ ತ್ಣಿಸಿ || 
 

ರಚ್ರ್ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್  

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

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ) ಅಕ  ುೀಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಉತ್ಿರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ 
ನ್ಮೆ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ರಿ 

ಕಳ್ುಹಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮೆ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ರ್ಾ, ಬ ಂಗಳೂರು  

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

 
 

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

 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮನ್ಯ 

ಹ್ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮೆ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಿರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಅಕ  ುೀಬರ್ ರ್ಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ಿಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ 

ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆೆ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ೆ ಅರ್ವಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ಿರ ಹುಡುಕ್ಲ 

೧. ಉತ್ಿಮ ನಿವಾಸವ್ ದ್ೊರಕ್ಲತ್ಲಿ ಈತ್ನಿಗ್,  
    ಒಂದು ಹಡಿ ಅವಲಕ್ಲೆ ನಿೇಡಿದದಕ್ೆ 
   

೨. ರುದಿ ಭಿೇಕರಗಳಿಗಿಂತ್ಲೊ ಭಯಾನ್ಕವಾದುದು. 
   

೩. ನಾಚಿ ಕ್ಂಪ್ಾಗಿರುವ ಹ್ೊಸ ಹ್ಣುಣ, ಯಾರಿೇಕ್? 

    

೪.ಅಬು, ಕ್ಲವಿಗ್ ಸಹಲಾರದಂತ್ಹ ಘೊೇರ ಸದಿದದು. 
     

೫. ಗವಾಕ್ಷಿಯಲಿಿ ಬಂದ ಪ್ರಶಾಚಿಯನ್ುನ, ಈಗತಾನ್ ಏನ್ಂದು ಕ್ೇಳಿದಿದರಿ 

   

ಮಾಡಬ ೀಕಾದ ಪದ : 
ಅಧವ ಶತ್ಮಾನ್ ಕಾಯಬ್ೇಕಾಯಿತ್ೇ, ಕ್ೊೇಲಾರದದಿರಿನ್ ಈ ದ್ೊಡಡ್  ಹಬುಕ್ೆ? 

       

 

 

ರಚನ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಪದೆ ಅರ್ವಾ ಹೃದಯ ಕಮಲ (ಇದು ಒಂದ್ೇ ಗ್ರ್ಯ ರಂಗ್ೊೇಲಿ) 
ಚುಕ್ೆಗಳ್ು ಎಂಟ್ು ದಿಕುೆಗಳಿಗೊ ಐದ್ೈದು ಚುಕ್ೆಗಳ್ು  

ಚುಕ್ೆಗಳ್ನ್ುನ ಈ ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತಾಿ ಬಂದಲಿಿ ಶುರು 
ಮಾಡಿದ ಚುಕ್ೆಯಲ್ಿೇ ಅಂತ್ಾಗ್ೊಳ್ುಳತ್ಿದ್  
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  ನ್ವ್ಂಬರ್ ಬಂದರ್ ಸ್ಟಾಕು ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಜನ್ದ ನಾಡಿ ಬಡಿತ್ ಕನ್ನಡಮಯವಾಗುತ್ಿದ್. ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಜನ್ ನ್ೊರ್ಂಟ್ು 
ಊರು ಮತ್ುಿ ಹತಾಿರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿದಾದರ್ ಆದರೊ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಬಡಿತ್ ಅಡಗಿಲಿ.  ಕನ್ನಡ ಕ್ಲವಿಗ್ ಬಿದದರ್ ಸ್ಟಾಕು ಅದ್ೇನ್ೊೇ 
ಹ್ೇಳ್ಲಾರದ ಸಡಗರ ಅನ್ುಭವಕೊೆ ಮಿೇರಿದ ಸಂತ್ೊೇಷ.  ಹ್ೊರ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಬಂದ ಮೆೇಲ್ಯೇ ನ್ಮೆ ಊರು, ನ್ಮೆ ಜನ್, ನ್ಮೆ ಭಾಷ್ ಅಂತ್ 
ಸಾಲಪ ಜಾಸಿಿಯೇ ಮಮಕಾರ ಬ್ಳ್ಯುತ್ಿದ್. 

 

 ಹ್ೊರದ್ೇಶಕ್ೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನ್ಮೆ ಭಾಷ್ ಕನ್ನಡ ಅದರ ಸ್ಟ್ೊಗಡನ್ುನ ಇನ್ೊನ ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿ ನ್ೊೇಡುತ್ರಿದ್ದೇನ್. ಫ್ೇಸುುಕ್ ಪಿಪಂಚ 
ಬಂದಾದ ಮೆೇಲ್ ಕನ್ನಡದ ಜನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಗುಂಪುಗಳ್ು, ಅದರಲಿಿ ಪ್ೇಸ್ಟ ಮಾಡುವ ನ್ಮೆ ನಾಡಿನ್ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಗಳ್ು ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಓದಿದರಂತ್ೊ,  ನ್ಮೆ ತ್ವರೊರ ಬಿಟ್ುಟ ಬಂದಿರುವುದ್ೇ ಮರ್ಸುತ್ರಿದ್. ಹ್ೇಗ್ೊೇ ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಹ್ೊರ ನಾಡಿನ್ಲೊಿ 
ಕೊಡ ಸ್ಟ್ೊಂಪ್ಾಗಿ ಬ್ಳ್ಸುತ್ರಿರುವುದು ನ್ೊೇಡುವುದು ನ್ಮೆ ಅದೃಷಟವ್ೇ ಸರಿ.  

ಸಿಡಿನಗ್ ಬಂದ ಹ್ೊಸದು, ಸುಮಾರು ವಷವಗಳ್ ಹಂದ್ ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿಲ್ ರ್ೈಲ್ಾ ಸ್ಟ್ಟೇಷನ್ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಲು ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಮಷ್ೇನ್ ನ್ಲಿಿ ಟ್ಟಕ್ಟ್ 
ಹಾಕುವುದು ಹ್ೇಗ್ ಎಂದು ಗ್ೊತಾಿಗದ್ ಹ್ೇಗಪ್ಾಪ ಇದು ಎಂದು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡು ಚಡಪಡಿಸುತ್ರಿರಬ್ೇಕಾರ್, ಅಲಿಿಯೇ ಇದದ ಒಬು 
ಆಫೇಸರ್ ಬಂದು ಮೆೇಡಂ ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಹೇಗ್ ಹಾಕ್ಲದರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ಿ ಎಂದು ಅಚಹ ಕನ್ನಡದಲಿ ಿಹ್ೇಳಿದಾಗ ನ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟ್ಟೇಷನ್ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುವುದ್ೇ 
ಮರ್ತ್ು, ಆನ್ಂದದಿಂದ ಕನ್ನಡದವನ್ನ್ುನ ದ್ೈವ ಸಾರ್ೊಪವ್ಂಬಂತ್ ನಾನ್ು ನ್ೊೇಡಿದುದ ಇನ್ೊನ ಮನ್ದಲಿಿ ಅಚಚಳಿಯದ್ ನಿಂತ್ರದ್.  

ವಿಮಾನ್ದಲಿ ಿನ್ಮೆ ನಾಡಿಗ್ ಮರಳಿ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ, ಯಾರಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತಾಿರ್ಯೇ ಇಲಿಿ ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಕ್ಲವಿಗಳ್ು 
ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ರಿರುತ್ಿವ್. ನ್ಮೆ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಪಿಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಮಾತ್ು ಕಥ್ ಹರಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ಿ. ಅದರ ನ್ನ್ಪು ಮತ್ಿ ಮತ್ಿ ಬರುತ್.ಿ 
ಅದ್ೇ ಇಲಿ ಿಜನ್ ತಾವಾಯುಿ ತ್ಮೆ ಬುಕ್ ಆಯು ಿಅರ್ವಾ ಸಿೇಟ್ ಮುಂದಿರುವ ಟ್ಟವಿ ಆಯಿತ್ು ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ೊೇ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ಹಾಗ್,  ಮಾತ್ರಗ್ 
ಸಿಕೆದ ಜನ್, ಸಿಕ್ಲೆದರೊ ಒಂದ್ೊೇ ಎರಡ್ೊೇ ನ್ುಡಿ –ನ್ಗುವಿನ್ಲಿ ಿಅಂತ್ಾ.  ಅದ್ೇ ಸಿಂಗಪೂನ್ವಲಿಿ ಇಳಿದು ಕ್ಲ ಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಬ್ೇರ್ ವಿಮಾನ್ಕ್ೆ 
ಕಾಯುವಾಗ ಎಷ್ೊಟೇ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಯಣಿಗರು ಮಾತ್ರಗ್ ಸಿಕ್ಲೆ, ಎಷ್ೊಟೇ ವಷವದಿಂದ ಗುರುತ್ರರುವ ಹಾಗ್ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಪರಿಯಂತ್ೊ ಎಷುಟ 
ಹ್ೊಗಳಿದರೊ ಸ್ಟಾಲದು.  

ಸವವಂ ಇಂಗಿಿಷ್ ಮಯಂ ಊರಿಗ್ ಕಾಲಿರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಹಾತ್ೊರ್ಯುತ್ರಿದ್ದ,  ಕನ್ನಡ ಮತ್ುಿ ಕನ್ನಡದವರ 
ಮಹತ್ಾ ಅರಿಯುವುದು ನಾವು ಅದನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ಮೆೇಲ್ಯೇ.  ಸಿಡಿನಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುಂಪು ನ್ನ್ಗ್ ಮರಳ್ುಗಾಡಿನ್ ಓಯಸಿಸ್ 
ಹಾಗ್ನಿಸಿತ್ು. ಕನ್ನಡದಲಿಿ ನ್ಡ್ಸುವ ಕಾಯವಕಿಮಗಳ್ು ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಹರಿಮೆಯನ್ುನ ಎತ್ರ ಿಆಡಿಸುತ್ರಿದ್. ಕನ್ನಡದ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರು,  
ಹಾಸಾಗಾರರು ದ್ೇಶ ವಿದ್ೇಶ ಸುತ್ರಿ ಅಲಿಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಜನ್ತ್ಯನ್ುನ ಮನ್ರಂಜಿಸುತ್ರರಿಬ್ೇಕಾದರ್ ಕನ್ನಡಮೆನ್ ಖ್ಾಾತ್ರ ಎಷುಟ ಮೆೇಲ್ೇರಿದ್ 
ಅನಿನಸುತ್ರಿದ್.   

ಕನ್ನಡದ ಚಲನ್ಚಿತ್ಿವಂದರ cd ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲಿಿ ಸಿಕ್ಲೆದಲಿ,ಿ ಐಶಾಯವ ಸಿಕೆ ಹಾಗ್ ಬಾಚಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದು ನ್ೊೇಡುತ್ರದದ ಕಾಲ 
ಒಂದಿತ್ು.ಿ ಈಗಂತ್ೊ ವಾರಕ್ೊೆಂದು ತ್ರಂಗಳಿಗ್ೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಬಿಡುಗಡ್ ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ರೇಯ ಚಿತ್ಿಮಂದಿರಗಳ್ಲಿಿ ಆಗುವುದು 
ನ್ೊೇಡಿದರ್, ನ್ಮೆ ಕನ್ನಡದ ಭವಿಷಾ ಬಹಳ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ರಿದ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿವಂದು ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇಗುವುದು ಸುಲಭ. ಅದ್ೇ 
ವಿದ್ೇಶದಲಿಿದುದ ಕ್ೊಂಡು, ಸಾದ್ೇಶಕ್ೆ ತ್ರಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ವಂದು ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡವ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವ್ೇ ? ನ್ಮೆ ಸಿಡಿನ 
ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಶ್ಿೇ ಸುದಶವನ್ ಅವರಿಗ್ ನ್ೊೇಡಿ ಅದು ನಿೇರು ಕುಡಿದಷುಟ ಸುಲಭವಾಗಿದ್. ಅಂರ್ವರ ನ್ಡುವ್ ನಾವುಗಳ್ು ಇದ್ದೇವ್ ಎಂಬುದ್ೇ 
ನ್ನ್ಗ್ ಹ್ಮೆೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  

 

ಈಗಿೇಗ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮೆನ್ು ಕಾರ್ಡವ ಗಳ್ು ಸಿಂಗಪೂರಿನ್ ವಿಮಾನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ೊೇಡಲು ಸಿಗುತ್ರಿವ್.  ಅಂತ್ರರಾಷ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ನ್ಮೆ 
ಭಾಷ್ ಗುರುತ್ರಸಲಪಟ್ಟಟದ್ ಎಂದು ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡರ್ ಮೆೈನ್ವಿರ್ೇಳ್ುತ್ದಿ್. ಸಥಳಿೇಯ ಗಿಂಥಾಲಯಗಳ್ಲಿ ಿಕನ್ನಡದ ಪುಸಿಕಗಳ್ು ಕ್ಲವ್ೇ ಕಂಡರೊ 
ಅಗುವ ಸಂತ್ಸ ಮಾತ್ಿ ವಣಿವಸಲಸ್ಟಾದಾ.  

     

೧. ವಿಸಿಿೇಣವದಲಿಿ ೮ ನ್ೇ ಸ್ಟಾಥನ್ 

೨. ಜನ್ಸಂಖ್್ಾಯಲಿಿ ೯ನ್ೇ ಸ್ಟಾಥನ್ 

 

ಅನುಭವ ಕನನಡದ ಅನುಭವ  ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್
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ಕನಾವಟ್ಕವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ವಷವಗಳ್ ಕಾಲ ಅನ್ೇಕ ರಾಜವಂಶಗಳಿಂದ  ಆಳ್ಲಪಟ್ಟಟದ್. ಒಂದು ರಾಜವಂಶದ 
ಆಳಿಾಕ್ಯಂದರ್, ಕ್ೇವಲ ಯುದ,ಿ ರಾಜಾಭಾರಗಳ್ಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ವಿಷಯಗಳ್ಲಿಿ ಆ ರಾಜಾದ ಪಿಗತ್ರ,ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್, ಬದಲಾವಣ್, 
ಇತಾಾದಿಗಳ್ ನಿಧ್ಾವರವಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ಪಿಮುಖವಾಗಿ, ಗಡಿರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು ಹ್ಚುಚಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರದಿದವು, ಭಾಷ್, ಸ್ಟಾಹತ್ಾ, ಕಲ್, ಸಂಸೃತ್ರ, ವಾಾಪ್ಾರ, 

ವಿಜ್ಞಾನ್, ಗಣಿತ್, ವಾವಸ್ಟಾಯ, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ್, ಆರ್ಥವಕ ಸಿಥತ್ರಗತ್ರ, ಹೇಗ್ ಎಲಿವೂ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರತಿ್ುಿ. ರಾಜವಂಶದಿಂದ ರಾಜವಂಶಕ್ೆ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಹ್ೊಂದುತಾಿ, ಬ್ೇರ್ ರಾಜಾಗಳೂ್ಡನ್ ಪ್್ೈಪ್ೇಟ್ಟಯೊಡನ್ಯೊೇ, ಅರ್ವಾ ಸ್ಟಾಮರಸಾದಿಂದಲ್ೊೇ, ತ್ಮೆ ರಾಜಾವನ್ುನ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್ೊಳಿಸುತ್ರಿದದರು.  

ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ಕನಾವಟ್ಕವು ಭಾರತ್ದ ಬ್ೇರ್ ರಾಜಾಗಳಿಗಿಂತ್ಲೊ ಮೆೇಲುಗ್ೈ ಸ್ಟಾಧಿಸಿತ್ಿಂದ್ೇ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು. ಅನ್ೇಕ ಶ ರ ಹಾಗು 
ಮಹತಾಾಕಾಂಕ್ಷಿ, ಗಣಾ ರಾಜರುಗಳ್ ಆಳಿಾಕ್ಯಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಸಮಯದಲಿಿ ಕನಾವಟ್ಕವು ಗುಜರಾತ್, ಒರಿಸ್ಟಾಸಗಳ್ು, ಆಂಧಿ, ತ್ಮಿಳಾನಡುಗಳ್ೂ 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡಿದದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವಾಗಿತ್ು.ಿ ಅಲದಿ್ ಭಾರತ್ದ ಭಾಷ್ ಹಾಗೊ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದಲಿಿ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿದದ ಕನ್ನಡಭಾಷ್ ಹಾಗೊ 
ಸ್ಟಾಹತ್ಾ, ಕನಾವಟ್ಕದ ಶ್ಲಪಕಲ್, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಿದ್ೇಶ್ೇಯರ್ೊಡನ್ ನ್ಡ್ಸಿದದ ವಾಣಿಜಾ ವಾವಹಾರ, ಇತ್ರರಿಗ್ ನಿೇಡುತ್ರಿದದ ಸಹಾಯ, 

ಔದಾಯವ, ಸವವ ಧಮವ ಸಹಷುಣತ್, ಎಲಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ ಏಳಿಗ್ಗ್ ನಿೇಡುತ್ರಿದದ ಉತ್ಿೇಜನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ೇವಲ ಭಾರತ್ದಲಿಷ್ಟೇ ಅಲಿ, 
ವಿದ್ೇಶ್ೇಯರುಗಳಿಂದಲೊ ಹ್ೊಗಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಂತ್ಹ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವಾಗಿತ್ುಿ. ಇಂತ್ಹ ಸ್ಟಾಥನ್ಮಾನ್ವನ್ುನ ನ್ಮೆ ನಾಡಿಗ್ ದ್ೊರಕ್ಲಸಿಕ್ೊಟ್ಟ ಅನ್ೇಕ 
ರಾಜವಂಶಗಳ್ು ಅನ್ೇಕ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ತ್ಮೆ ಛಾಪನ್ುನ ಉಳಿಸಿ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ವಷವಗಳ್ ನ್ಂತ್ರವೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಕ್ೊಡುಗ್ಯನ್ುನ 
ನಿೇಡಿವ್. 

ಕ್ಲಿಸಿ ಪೂವವ 500 ರಿಂದಲ್ೇ ಕನಾವಟ್ಕದ ನ್ಲ ಹಾಗು ಜನ್ಗಳ್ ಬಗ್ಗಿನ್ ಉಲ್ಿೇಖಗಳ್ು ದಾಖಲಾಗಿದದರೊ, ಆ ಸಮಯಗಳ್ಲಿ ಿ
ಕನಾವಟ್ಕವು, ಮೌಯವರು, ನ್ಂದರು, ಮಗಧರು, ಗುಪಿರು ಮೊದಲಾದ ಉತ್ಿರ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಗಳ್ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಆಳಿಾಕ್ ಕಂಡಿತ್ುಿ.  

ಶಾತ್ವಾಹನರು: ಕನಾವಟ್ಕದಿಂದಲ್ೇ ಆಢಳಿತ್ ನ್ಡ್ಸಿದ ಪಿರ್ಮ ಪಿಮುಖ ರಾಜಮನ್ತ್ನ್ವ್ಂದರ್ ಶಾತ್ವಾಹನ್ರದು. ಆದರ್ 
ಮೊಲತ್ಃ ಆಂಧಿದವರಾದ ಇವರು ಅಮರಾವತ್ರಯನ್ುನ ರಾಜಧ್ಾನಿಯಾಗಿರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕನಾವಟ್ಕದ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ನ್ುನ ಆಳಿದದರು. ಸಿಮುಖ, 

ಶಾತ್ಕಣಿವ, ಗೌತ್ಮಿೇಪುತ್ಿ, ವಾಶ್ಷ್ಠೇ ಪುತ್ಿ, ಇವರುಗಳ್ು ಈ ರಾಜವಂಶದ ಪಿಮುಖ ಅರಸರು. ಇವರ ಕಾಲದಲಿಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯು 
ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿತ್ುಿ. ಐಹ್ೊಳ್ಯಲಿ,ಿ , ರಾಮದುಗವ, ಮತ್ುಿ ಅಂಕ್ೊೇಲಾ ತಾಲೊಕುಗಳ್ಲಿಿ ಇವರು ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿವಸಿದಾದರ್. 

ಕರಸತಶಕ 345 : ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಕನ್ನಡದ ಪಿಪಿರ್ಮ ರಾಜಮನ್ತ್ನ್ವ್ಂಬ ಹ್ಗೆಳಿಕ್ 
ಹ್ೊಂದಿದ್. ಶಾತ್ವಾಹನ್ರ ನ್ಂತ್ರ ಕನಾವಟ್ಕವು ಕ್ಲ ಕಾಲ ಪಲಿವರ ಆಳಿಾಕ್ಯಲಿಿದದ ಶಾಸನ್ಗಳಿವ್. 
ನ್ಂತ್ರ ತಾಳ್ಗುಂದದ ಅಗಿಹಾರದವನಾದ ಮಯೊರಶಮವನ್ು ಕಾಂಚಿಯ ಪಲಿವರ ವಿರುದಿ 
ಬಂಡಾಯವ್ದುದ, ಪಲಿವರ ವಶವಾಗಿದದ ಕನಾವಟ್ಕದ ಭಾಗಗಳ್ನ್ುನ ಸಾತ್ಂತ್ಿಗ್ೊಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಮೊಲದ 
ಪಿರ್ಮ ರಾಜನ್ಂಬ ಕ್ಲೇತ್ರವಗ್ ಭಾಜನ್ನಾಗಿದಾದನ್. ತ್ನ್ನ ಮನ್ಯ ಬಳಿಯಿದದ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ 
ತ್ಮೆನ್ುನ ಕದಂಬರ್ಂದು ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡಿದಾದನ್. ಇವನ್ ಬಗ್ಗಿನ್ ಒಂದು ಶಾಸನ್ವು “ ದಭ್ವ ಹಡಿಯುವ 
ಕ್ೈ ಅದನ್ುನ ತ್ಾಜಿಸಿ ಉಜಾಲ ಖಡವೆನ್ುನ ತ್ೊಟ್ಟಟತ್ು” ಎಂದು ಬಾಿಹೆಣನಾದ ಮಯೊರಶಮವನ್ು, 
ಕ್ಷಾತ್ಿಧಮವವನ್ುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದುದನ್ುನ ಬಣಿಣಸಿದ್. ಅಂತ್ಯೇ ಇವನ್ ವಂಶಸಥರು ಮುಂದ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಂತ್  

ವಮವ ಎಂದ್ೇ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್. ಮಯೊರ ಶಮವ, ಭಗಿೇರರ್, ರಘು, ಕಾಕುಸಥವಮವ, ಶಾಂತ್ರವಮವ,  ರವಿವಮವ ಇವರುಗಳ್ು 
ಕದಂಬವಂಶದ ಪಿಮುಖ ಅರಸರುಗಳ್ು. ಗ್ೊೇವಾ ಮತ್ುಿ ಕಳಿಂಗಗಳಿಂದಲೊ ಕದಂಬ ಕುಲದವರು ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದದರು. ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿಸ ಿ
ಶಕ 540 ರಲಿಿ ಇವರ ಪಿಮುಖ ಆಳಿಾಕ್ ಕ್ೊನ್ಯಾಯಿತಾದರೊ, ಮುಂದ್ ಹಲವಾರು ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಕದಂಬರ ಉಪಶಾಖ್್ಗಳ್ು ಗ್ೊೇವ್, 
ಹಾನ್ಗಲು,ಿ ಬಂದಣಿಕ್, ಬಯಲುನಾಡು, ಬ್ೇಲೊರು, ಬಂಕಾಪುರ, ಹಾಗೊ ಚಂದಾಪುರಗಳಿಂದ ಆಳಿಾಕ್ ನ್ಡ್ಸಿತ್ು.ಿ 

ತ್ಮೆ ಅತ್ುುನ್ನತ್ ಸಿಥತ್ರಯ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕದಂಬರು ಉತ್ರಿದ ಗುಪಿರಿಗ್ ಸಮನಾಗಿದದರು ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗಿದ್. ಗುಪಿರ ಆಸ್ಟಾಥನ್ದಿಂದ 
ಕಾಳಿದಾಸನ್ು ಕಾಕುಸಥವಮವನ್ ಆಸ್ಟಾಥನ್ಕ್ೆ ಧೊತ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್. ಕದಂಬರು ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಪಿಮುಖ ರಾಜ 
ಮನ್ತ್ನ್ಗಳೂ್ಡನ್ ವ್ೈವಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳ್ನ್ೊನ ಬ್ಳ್ಸಿದದರು. 

ಕದಂಬರು ತ್ಮೆ ಬಾಷ್ಯಾದ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಆಢಳಿತ್ದಲಿಿ ಬಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರು. ಶಾಲ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಕನ್ನಡವನ್ೊನ 
ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ರತಿ್ುಿ. ಕನ್ನಡದ ಪಿರ್ಮ ಶಾಸನ್ವ್ಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಹಲಿೆಡಿ ಶಾಸನ್ವು, ಕದಂಬರದ್ದೇ ಆಗಿದ್. ಬನ್ವಾಸಿಯು 
ರಾಜಧ್ಾನಿಯಾಗಿ, ಗ್ೊೇವಾ, ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲು,ಿ ಹಾನ್ಗಲು,ಿ ಗದಗ್, ಲಕುೆಂಡಿ ತಾಳ್ಗುಂದ ಇವರ ಆಳಿಾಕ್ಯಲಿಿದದ ಪಿದ್ೇಶಗಳಾಗಿದದವು. 

          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

 

ಮಾಹಿರ್ ಲ್ೇಖಕರು:  
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾನಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೧ 

ಮಯೊರ ವಮವ  
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ವ್ೈದಿೇಕ ಧಮಿೇವಯರಾದ ಕದಂಬರು ಶ್ವನ್ನ್ುನ ಪೂಜಿಸುತ್ರದಿದರು. 
ಬನ್ವಾಸಿಯ ಮಧುಕ್ೇಶಾರ ಅವರ ಆರಾಧಾ ದ್ೈವ. ಜ್ೈನ್ ಸಂಪಿದಾಯಕೊೆ 
ಪ್ಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡುತ್ರಿದುದದ್ೇ ಅಲದಿ್ ಬನ್ವಾಸಿಯು ಸಾತ್ಃ ಒಂದು ಬೌದಿ 
ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿತ್ುಿ. ಬನ್ವಾಸಿ, ಹಲಸಿ, ಕಾದರ್ೊೇಳಿಗಳ್ಲಿಿ ಮತ್ುಿ ಐಹ್ೊಳ ,್ 

ದ್ೊಡಡ್ ಗದದವಳಿಳ ಮೊದಲಾದವ್ಡ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕದಂಬರು ನಿಮಿವಸಿದ ಮತ್ುಿ ಕದಂಬ 
ಶ್ೈಲಿಯ ದ್ೇವಾಲಯಗಳಿವ್. 

 

 
ಕರಸತ ಶಕ ೩೫೦ ಗಂಗವಾಡ್ಯ ಗಂಗರು: ಕದಂಬರ ಆಳಿಾಕ್ಯ ಸಮಯದಲಿಿಯೇ ಅವರಿಗ್ ಪಯಾವಯವಾಗಿ ರಾಜಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿಿ 

ಗಂಗರ ಆಳಿಾಕ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರಿತ್ುಿ. ಸುಮಾರು ಇನ್ೊನರು ವಷವಗಳ್ ಕಾಲ ಸಾತ್ಂತ್ಿವಾಗಿ ಆಳಿದದ ಗಂಗರು, ಮುಂದ್ ಹತ್ಿನ್ಯ 
ಶತ್ಮಾನ್ದವರ್ವಿಗೊ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳ್ುಕಾರು ಮತ್ುಿ ರಾಷರಕೊಟ್ರ ಮಾಂಡಲಿೇಕರಾಗಿ ಆಳಿದದರು. ಮೊದಲಿಗ್ ಕ್ೊೇಲಾರ, ಮುಂದ್ 
ತ್ಲಕಾಡು ಮತ್ುಿ ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಬಳಿಯ ಮಣ್ಣ ಇವರ ಆಡಳಿತ್ ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿತ್ು.ಿ  

 

ಗಂಗರು ಕೊಡ ಕದಂಬರಂತ್ಯೇ ಪಲಿವರ ವಿರುದಿ ಬಂಡ್ದುದ ಸಾತ್ಂತ್ಿ ರಾಜಾ ಸ್ಟಾಥಪ್ರಸಿದದರು. ಗಂಗರು ತ್ಮೆನ್ುನ ಆಂಧಿದ ಇಕ್ಷಾವಕು 
ವಂಶದವರ್ಂದು ಗುರುತ್ರಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್. ದಡಿಗ ಮತ್ುಿ ಮಾಧವ ಎಂಬ ಸ್ಟ್ೊೇದರರು ಗಂಗ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಕ್ೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಮಾಧವನಿಗ್ 
ಕ್ೊಂಗಣಿ ಅರಸನ್ಂಬ ಹ್ಸರಿತ್ುಿ. ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ. ೫೨೯ ರಿಂದ ೫೭೯ ರವರ್ಗ್ ರಾಜಾಭಾರ ಮಾಡಿದ ದುವಿವನಿೇತ್ ಗಂಗ ವಂಶದಲಿಿಯೇ 
ಪಿಖ್ಾಾತ್ನಾದ ಅರಸ.  ಈತ್ನ್ು ಪರಾಕಿಮಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ,ಿ ವಿದಾಾಂಸ, ಬರಹಗಾರ ಹಾಗು ಉತ್ಿಮ ಆಡಳಿತ್ಗಾರನ್ೊ ಆಗಿದದ. ಮುಷೆರ, 

ಶ್ಿೇವಿಕಿಮ, ಭೊವಿಕಿಮ, ಶ್ವಮಾರI, ಶ್ಿೇ ಪುರುಷ, ಶ್ವಮಾರ II, ಬೊತ್ುಗ II, ಇವರುಗಳ್ು ಗಂಗರಲಿಿ ಪಿಮುಖರಾದ ಅರಸರುಗಳ್ು. ಅದರಲು ಿ
ಶ್ವಮಾರI ಶ್ಿೇ ಪುರುಷ, ಬೊತ್ುಗ II  ಇವರುಗಳ್ು ಅನ್ೇಕ ಕಾಳ್ಗಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದುದ್ೇ ಅಲಿದ್ ರಾಜಾವನ್ುನ ವಿಸಿರಿಸಿ, ಕಲ್, ಸ್ಟಾಹತ್ಾ 
ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೊ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಪ್ಿೇತಾಸಹ ನಿೇಡಿದದರು. 

 

ಆಸಕ್ಲಿಕರ ವಿಷಯವ್ಂದರ್ ಕ್ಲಿ.ಶ. ೯ನ್ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದಲಿ ಿಗಂಗರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಾಗತ್ಿರನ್ಂಬುವನ್ ಶಾಸನ್ದಲಿಿ ಬ್ಂಗುಳ್ೂರು 
ಬಗ್ೆ ಉಲ್ೇಿಖವಿದ್. ಅಂದರ್ ನಾವು ಕ್ೇಳಿರು ಬ್ಂದಕಾಳ್ೂರಿನ್ ಕಥ್ಗ್ ಮುಂಚ್ಯೇ ಬ್ಂಗುಳ್ುರು ಆಸಿಿತ್ಾದಲಿಿತ್ುಿ. 

ಗಂಗರ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ು ಿದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದದ ಚಾವುಂಡರಾಯನ್ು ಅವರ 
ಅರಸುಗಳ್ಷ್ಟೇ ಗಣಾ ಸ್ಟಾಥನ್ ಹ್ೊಂದಿದಾದನ್. ಈತ್ನ್ು ಮಹಾವಿದಾಾಂಸನಾಗಿದುದ 
ಸಂಸೃತ್ ಹಾಗೊ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾದನ್. ಖ್ಾಾತ್ ಕವಿ ರನ್ನ 
ಮೊದಲಾದ ವಿದಾಾಂಸರಿಗ್ ಆಶಿಯ ನಿೇಡಿದದ. ಜಗದಿಾಖ್ಾಾತ್ ಶಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ದ 
ಗ್ೊೇಮಟ್ೇಶಾರ ಚಾವುಂಡರಾಯನ್ ಕ್ೊಡುಗ್ಯೇ. ’ಸಮರ ಪರಶುರಾಮ’ ನ್ಂದು 
ಬಿರುದು ಪಡ್ದಿದದ ಈತ್ನ್ು ಅನ್ೇಕ ಶತ್ುಿಗಳ್ನ್ುನ ಸದ್ ಬಡಿದಿದುದ, ಇವನ್ 
ಮರಣಾನ್ಂತ್ರ ಗಂಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಅವನ್ತ್ರಯತ್ಿ ಸ್ಟಾಗಿತ್ು.   

ಗಂಗರು ವ್ೈದಿೇಕ ಸಂಪಿದಾಯಿಗಳಾಗಿದದರೊ, ಅವರ ಅಡಳಿತ್ದಲಿ ಿಜ್ೈನ್ 
ಧಮವವೂ ಪಿಬಲವಾಗಿತ್ುಿ. ಬೌದ ಿದಮವಕ್ೆ ಆಶಿಯ ನಿೇಡಿದದರೊ ಅದು ಆ ವ್ೇಳ್ಗ್ 
ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಾಿ ಬಂದಿತ್ುಿ. ಗಂಗರ ಕಾಲದಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ ಹಾಗೊ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಅನ್ೇಕ  

ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚನ್ಯಾಯಿತ್ು. ರನ್ನ, ವ್ೈಯಾಕರಣಿಯಂತ್ಹ ವಿದಾಾಂಸರ್ೇ ಅಲಿದ್ ಸಾತ್ಃ ರಾಜರುಗಳ ೇ್ ಅನ್ೇಕ ಶ್ಿೇಷಠ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾದರ್. 
ಇವರ ಕಾಲದಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತ್ಾ ಉತ್ಮಿ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ ಕಂಡಿತ್ು. 

ಶಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ದ ಗ್ೊಮೆಟ್, ಗುಳ್ಳಕಾಯಜಿು ಎಂಬ ಯಕ್ಷಿಣಿಯ ಉಬುುಶ್ಲಪ, ಜ್ೈನ್ಬಸದಿಗಳ್ು, ಕ್ೊೇಲಾರದ ಕ್ೊೇಲಾರಮೆನ್ 
ದ್ೇವಾಲಯ, ಮಣ್ಣ, ಬ್ೇಗೊರು, ನ್ರಸಮಂಗಲ ಮುಂತಾದ್ಡ್ಗಳ್ಲಿಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಕಲಾವ್ೈಭವವನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಪಲವಿರ ಶ್ೈಲಿಯಿಂದ 
ಪಿಭಾವಿತ್ರಾಗಿದದರೊ, ಮಾನ್ಸಿಂಭ, ಬಿಹೆಸಿಂಭಗಳ್ಂತ್ಹ ತ್ಮೆದ್ೇ ಆದ ಹ್ೊಸ ಅಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ, ಅನ್ೇಕ ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿಮಿವಸಿದಾದರ್. ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ.೩೫೦ ರಿಂದ ಕ್ಲಿ.ಶ.೯೯೯ ರವರ್ಗಿನ್ಷುಟ ದಿೇಘವಕಾಲ ಕನಾವಟ್ಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ ಿಆಳಿದ ಗಂಗರು 
ಕ್ೊೇಲಾರ, ಮೆೈಸೊರು, ಬ್ಂಗಳ್ೂರುಗಳ್ಲಿ ಿತ್ಮೆ ಛಾಪನ್ುನ ಉಳಿಸಿದಾದರ್.   ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಮುಂದುವರ್ಯುವುದು … 

ಬನ್ವಾಸಿಯ ಮಧುಕರ್ೇಶಾರ ದ್ೇಗುಲ 

ಶಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ದ ಗ್ೊಮೆಟ್ೇಶಾರ 



  

 ಪುಟ - 21 

 

  ನ್ನ್ನ ಮಗ ರಾಜನಿಗ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೊ ಯಾವುದ್ೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳ ಬ್ೇಕ್ಲದದರೊ ಇಂಟ್ರ್ ನ್ಟ್ಟಟಗ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿ ವಿವರವಾಗಿ 
ಮಾಹತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಸಂಗಿಹಸಿ ಮುಂದುವರ್ಯುವ ಚಾಳಿ !. ಉದಾ- ಹ್ೊಸ ಫೇನ್, ಕಾಾಮೆರಾ, ಟ್ಟೇವಿ ಹೇಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಹ್ೊಸ ವಸುಿ ಗಳ್ನ್ನ 
ಖರಿೇದಿ ಮಾಡುವಾಗಲ್ಿಲಾಿ, ಅಂತ್ಜಾವಲ ವ್ಂಬ ಮಹಾ ಸ್ಟಾಗರಕ್ೆ ಇಳಿದು ಅಲಿ ಿಗಂಟ್ ಗಟ್ಟಲ್ ಈಜಾಡಿ ತ್ಕೆ ಮಾಹತ್ರಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ದಡಕೆ ಐ 
ಮಿೇನ್ ರೊಮಿನಿಂದ ಹ್ೊರಗ್ ಬರುವ ಅಭಾಾಸ. ಇದು ಹ್ೊೇಗಲಿ ಬಿಡಿ, ತ್ನ್ನ ಫ್ೇಸ್ ಕಟ್ಟಟಗ್ ಯಾವ ಕಟ್ ಒಪುಪತ್ಿದ್ ಅಂತಾನ್ೊ ಈ ಇಂಟ್ರ್ 
ನ್ಟ್ಟನ್ಲ್ಿೇ ನ್ೊೇಡಿ ನಿಧವರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ರಿದದ...  

ಹೇಗ್ ಅವನ್ು ಎಲಿದದಕೊೆ ನ್ಟ್ಟಗ್ ಇಂಟ್ರ್ ನ್ಟ್ಟಟಗ್ೇ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು ನ್ೊೇಡಿ ನಾವ್ಲರಿೊ ಅವನ್ನ್ುನ ರಾಜ ಅನ್ುನವ ಬದಲು ನ್ಟ್ ರಾಜ 
ಎಂದು ಹ್ೊಸದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಿಾ.  

ಕ್ಲವು ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳ್ು ಮಲಗ್ೊೇವಾಗ ಈ ಬಾಬಿವ ಬ್ೊಂಬ್, ಟ್ಡಿಡ್  ಬ್ೇರ್ ಗಳ್ನ್ನನ ಅವಚಿ ಕ್ೊಂಡು ನಿದ್ಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು 
ನ್ೊೇಡಿರುತ್ಿೇವ್,  ಆದರ್ ನ್ಮೆ ನ್ಟ್ ರಾಜನಿಗ್ ಸಾಲಪ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿ ಮಲಗುವ ರೊಢಿ. ಚಿಕೆವನಿದಾದಗ ಅವನ್ ಮಂಚದ ತ್ುಂಬಾ ರಾಶ್ ಆಟ್ದ 
ಕಾರುಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಆ ಟಾಿಫಕ್ ಜಾಮಿನ್ಲ್ಿೇ ಹಾಯಾಗಿ ನಿದಿಿಸಿ ಬಿಡುತ್ರಿದದ !. ಇನ್ುನ ಇತ್ರಿೇಚಿಗ್ ಲಾಪ್ಟ ಟಾಪ್ಟ ಕ್ೊಡಸಿದ ಮೆೇಲ್, ಒಮೊೆಮೆೆ 
ಅದನ್ನೇ ನ್ೊೇಡಾಿ ನ್ೊೇಡಾಿ ಎದ್ ಮೆೇಲ್ ಇಟ್ೊೆಂಡ್ೇ ಹಾಗ್ ಮಲಗಿಬಿಟಾಟಗ. ನಾವ್ೇ ಅವನ್ ಕನ್ನಡಕ ತ್ಗಿದಿಟ್ುಟ, ಲಾಾಪ್ಟ ಟಾಪ್ಟ ಸಿಾಚ್ ಆಫ್ 
ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಪಕೆದಲ್ಿೇ ಅದನ್ೊನ ಮಲಗಿಸಿ ಬತಾವ ಇದದದುದ.. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವನ್ ಸುಪಿಭಾತ್ ದ ಮಂತ್ಿ “ಕರಾಗ್ಿ ವಸತ್ೇ ಲಕ್ಲಸಿ ಅನ್ುನವ 
ಬದಲು ಕರದಲಿಿ ವಸತ್ೇ ಲಾಪ್ಟ ಟಾಪ್ಟ “ ಅನ್ುನವ ಹಾಗ್ ಕಣಣ ಬಿಟ್ಟ ತ್ಕ್ಷಣ ದ್ೇವರ ಪಟ್ ಕ್ಲೆಂತ್ ಮುಂಚ್ ಲಾಾಪ್ಟ ಟಾಪ್ರನ್ ದಶವನ್ ಮಾಡಾಿ ಇದದ.  

 

ಹ್ೊೇದ ತ್ರಂಗಳಿಗ್ ಇವನಿಗ್ ಹದಿನ್ಂಟ್ು ತ್ುಂಬಿತ್ು. ಚಿಗುರು ಮಿೇಸ್ಟ್ ಹುಡುಗ. ಅಂತ್ೊ ಇಲಿನಿ್ ಡ್್ವಿಂಗ್ ಲ್ೈಸನ್ಸನ್ುನ ಕಷಟಪಟ್ುಟ 
ಸಂಪ್ಾದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ನ್ಮೆ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಲ್ೈಸ್ಟ್ನ್ುಸ ತ್ೊಗ್ೊಳೂ್ ಳೇದು ಅಂದ್ಿ ಅಂದು ದ್ೊಡಡ್  ಸ್ಟಾಹಸ. ಒಂದು ಡಿಗಿಿ ಪಡ್ದಷ್ಟೇ ಕಷಟ. ಆದಕ್ಲೆಂತ್ ಕಾರು 
ಕ್ೊಂಡುಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ೇ ಬಹಳ್ ಸುಲಭ. 

ಇರಲಿ, ಅವನ್ು ಲ್ೈಸ್ಟ್ನ್ಸ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಮನ್ಗ್ ಎಂಟ್ಟಿ ಕ್ೊಟಾಟಗ ನಾನ್ೊ ಖುಷ್ೇಲಿ ತ್ೇಲುತಾಿ “ ಸದಾ ಆಯಿತ್ಲ ಿನಿನ್ನ ಲ್ೈಸ್ಟ್ನ್ಸ, 
ಅದನ್ೊನ ಇಂಟ್ರ್ ನ್ಟ್ನಲ್ಿೇ ತ್ೊಗ್ೊಂರ್ಡ ಬಿಟ್ಟಟದ್ಿ ಚನಾನಗಿತ್ರವತ್ಿಲ್ೊಿೇ “ ಎಂದು ತ್ಮಾಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ತ್ಕ್ಷಣ “ ಅದ್ೇನ್ು ಇವನ್ು 
ಆನ್ಲ್ೈನ್ ನ್ಲಿ ಿಸಿಾಮಿೆಂಗ್ ಕಲಿತ್ ಹಾಗ್ ಅನ್ೊೆಂರ್ಡ ಬಿಟಾು ! ? “ ಅಂತ್ ಅವನ್ು ಸಿಾಮಿೆಂಗ್ ಕಾಿಸಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಾ ಿಇದಾದಗ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಮುಂದ್ 
ಅದ್ೇನ್ೊೇ ನ್ೊೇಡಾಿ ಈಜೊ ಹಾಗ್ ಕ್ೈ ಕಾಲು ಬಡಿೇತ್ರಿದದದುದ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿ ಕ್ೊಟ್ುರ. ! ನಾನ್ು ತ್ಕ್ಷಣ “ ಅಲ್ಾೇ ಮತ್ಿ ? ಸಿಾಮಿೆಂಗ್ ಕಾಿಸಿಗ್ 
ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಕ್ ಮುಂಚ್ ಸಾಲಪ ಹ್ೊೇಂ ವಕ್ವ ಮಾಡಾಿ ಇದದ ಅನ್ಸತ್ಿ, ನಿೇರು ಇಲಿದಿದದದರ್ ಏನಾಯು,ಿ ನಿೇರಿನ್ ಕಲಪನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳ ಬಹುದಲಾಾ “ 

ಮಗರಾಯನ್ನನ್ುನ ಸಮರ್ವ ವಾಗಿ ಸಮತ್ರವಸಿ ಕ್ೊಂಡ್ ! 
 

ಸರಿ ಲ್ೈಸ್ಟ್ನ್ಸ ಸಿಕೆ ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ವ್ೇ ನ್ನ್ನ ಮಗ ಅವನ್ ಗ್ಳ್ಯ ನ್ೊಬುನ್ ಮನ್ಗ್ ಪ್ಾಟ್ಟವಗ್ ಅಂತ್, ಅಪಪನ್ ಕಾರ್ ತ್ಗ್ದು 
ಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಲು ನಿಧವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ.  

ಇವರು ಅವನ್ು ಅಷುಟ ದೊರ ಕಾರನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇಗುವುದು ತ್ರಳಿದು ಅವನಿಗ್ ಆ ಏರಿಯಾದ ರೊಟ್ೆಳ್ ಬಗ್ೆ ಅವನಿಗ್ ಮಾಹತ್ರ ಖಂಡಿತ್ 
ಇರಲಾರ ದ್ಂದು ಕಳ್ವಳ್ ವಾಕ ಿಪಡಿಸಿದಾಗ “ ಅಪಪ ಚಿಲ್ ( ಚಿಂತ್ ಮಾಡ್ುೇಡ ), ನಾನ್ು ಹ್ೇಗೊ ಹ್ೊಸ ಜಿೇಪ್ರೇಎಸ್ ಹಾಕ್ಲಸೇದಿೇನ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ 
ಏನ್ೊ ಸಮಸ್ಟ್ಾನ್ೇ ಇಲಿ. ಅದಕ್ೆ ಮೊದಲ್ೇ ನಾವು ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿರುವ ಸಥಳ್ ಫೇರ್ಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ರಾಯುಹತ. ಅದ್ೇ ದಾರಿ ಉದದಕೊೆ ಸರಿಯಾಗಿ 
ರೊಟ್ ತ್ೊೇರಸತ್ಿ “ ಅಂತ್ ಹುರುಪ್ರನ್ಲಿ ಿಉತ್ಸಿಿದ. “ ಸರಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಾ “ ಅನ್ನದ್ ನ್ಮಗೊ ಬ್ೇರ್ ವಿಧಿ ಇರಲಿಿಲಾಿ.  

ಒಂದು ಗಂಟ್ಯ ಬಳಿಕ ಅವನ್ ಫೇನ್ು, ಘಬರಿ ತ್ುಂಬಿದ ದಾನಿಯಲಿಿ !. “ ಅಪಪ ಇದಾಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂತ್ ಗ್ೊತಾಿಗಾಿನ್ ಇಲಿ, ಸುತ್ರ ಿ
ಸುತ್ರಿ ಸ್ಟಾಕಾಯಿತ್ು ! ಹಾಳಾದುದ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಜಿೇಪ್ರೇಎಸ್ ಹಾಕಾಸಬಾದಿವತ್ುಿ, ಛ್ ! ನ್ನ್ಗೊ ಎಲಿ ಕನ್ ಫ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿುಡು,ಿ ಬ್ೇಗ ನಿೇನ್ 
ರೊಟ್ ಹ್ೇಳ್ಪಪ, ಪ್ಾಟ್ಟವ ಗ್ ಲ್ೇಟ್ ಆಗಾಿ ಇದ್. “. 

“ನ್ೊೇಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ್ ಕರಾಮತ್ುಿ “ (ಆಗ ಮಾತ್ಿ ನ್ನ್ನ ಮಗ ಆಗಿತಾವನ್ ! ) ಅಂತ್ ಇವರು ಬಯುದ ದೊರವಾಣಿ ಮುಖ್ಾಂತ್ರವ್ೇ 
ಅವನಿಗ್ ಗ್ಳ್ಯನ್ ಮನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುವ ಮಾಗವ ಗಳ್ನ್ನ ತ್ರಳಿಸಿ, ಪ್ಾಟ್ಟವಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಟಸಿದರು.  

 

ಜಿೇಪ್ರೇಎಸ್ ವಾವಸ್ಟ್ಿ ಇದಾದಗ ನಿಗದಿತ್ ಸಥಳ್ಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗುವ ಮಾಗವಗಳ್ನ್ುನ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಬಲಿದು, ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಒಬುನ್ೇ 
ಸ್ಟ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿೇಲಿನ್ ಹಂದ್ ಕುಳಿತ್ು ರ್ೊೇಡಿಗಿಳಿದ ನ್ಮೆ ರಾಜ ಅದನ್ನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ವ್ೇಳ  ್ಏನಾದರು ತ್ಪ್ರಪ ಈ ಯಡವಟ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು.!
   

          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು: ಆರತ್ರ ಘಟ್ಟಕಾರ್ , ದುಬ್ೈ 
 

ನ್ಟ್ ರಾಜನ್ ಸೊಪರ್ ಐಡಿಯಾಗಳ್ು 
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ಇರಲಿ, ಏನ್ೇ ಆದರೊ ನ್ಮೆ ನ್ಟ್ ರಾಜ ಎಲಾಿ ತ್ರದ ಆಧುನಿಕ ಎಲ್ಕಾರನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ್ತ್ಿ ಅವನಿಗಿದದ ಒಲವನ್ನ ಹೇಗ್ ಆಗಾಗ 
ಅನಾವರಣ ಗ್ೊಳಿಸುತ್ರಿದದ. 

 

ಮೊನ್ನ ನ್ನ್ನ ಗ್ಳ್ತ್ರಯೊಬುಳ್ು ತ್ನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ನ್ಮೆ ಮನ್ಗ್ ಬಂದಿದದದಳ್ು. ತ್ರಂಡಿ ಹರಟ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ಅವಳ್ು ಹ್ೊರಡುವ 
ಸಮಯಕ್ೆ ಅವಳ್ ಮಗಳ್ು ಪ್ರಂಕ್ಲ ತ್ನ್ನ ಶ  ಲ್ೇಸ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಷಟ ಪಡುತ್ರಿರುವುದನ್ನ ನ್ಮೆ ನ್ಟ್ ರಾಜ ನ್ೊೇಡಿ “ಆಂಟ್ಟ ನಿೇವು ಯು ಟ್ೊಾಬ್ ಗ್ 
ಹ್ೊೇದರ್ ಅಲಿ ಿಈ ಶ  ಲ್ೇಸನ್ುನ ಮಕೆಳಿಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಕಲಿಸಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಬ್ೇಕಾದಷುಟ ರ್ೈಮ್ಸ ಗಳಿವ್. ( ಚಿಕೆ ಪದಾದ 
ರೊಪದಲಿಿ) ಅದನ್ನ ಪ್ರಂಕ್ಲ ಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಟ್ಟಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಪ್ಾಿಬ್ಿಮ್ ಆಗಲಾಿ “ ಅಂತ್ ತ್ನ್ನ ಅದುಭತ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಯನ್ುನ ಮುಂದಿಟ್ಟ.  

ನಾನ್ು “ ಅಯೊಾೇ ಇನ್ೊನ ಚಿಕೆ ಹುಡುಗಿ, ತ್ಪುಪ ಮಾಡಿದರೊ ಪರವಾಗಿಲಿ ಹೇಗ್ೇ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕಲ್ೊಿೊತಾಳ  ್ಬಿಡ್ೊೇ,, ಇನ್ುನ ಈ ಶ  
ಲ್ೇಸ್ ಕಟ್ಟಲು, ಸೊಜಿಗ್ ದಾರ ಪ್ೇಣಿಸಲು, /ಲಂಗಕ್ೆ ಲಾಡಿ ಹಾಕಲು ಎಲಾಿನ್ೊ ಈ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನಿಂದಲ್ೇ ಕಲಿಯುವ ಹಾಗಾಯತ್ಲಿ, ! ನಿನ್ನ 
(ಹುಟ್ೊಟೇ) ಮಕೆಳಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದರ್ ಹೇಗ್ ಕಲಸಪಪ “ ಅಂತ್ ತ್ಮಾಷ್ ಮಾಡ್ದ. ಆದರ್ ಪ್ರಂಕ್ಲಯ ಅಮೆನಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಮಗನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ್ ಹಡಿಸಿ “ 

ಒಹ್ ಹೌದಾ ! ನ್ೊೇಡು ನ್ನ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ಿೇ ಇಲಿವಲ,ಿ ನ್ಮೆ ಪ್ರಂಕ್ಲ ಮೊಬ್ೈಲು, ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಎಲಾಿ ಸಲಿೇಸ್ಟಾಗಿ ಆಪರ್ೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಾಿಳ ,್ ಆದರ್ ಈ 
ಶ್ ೇ ಲ್ಸ್ ಕಟ್ೊಟೇದು ಎಷುಟ ಸಲಿ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ಇನ್ೊನ ಬರಲಿ !, ಥಾಾಂಕ್ಸ ಕಣ್ೊೇ, ಇವತ್ಿೇ ಯು ಟ್ೊಾಬನಲಿಿ ಚ್ಕ್ ಮಾಡಿಿೇನಿ “ ಅಂತ್ 
ಧನ್ಾಳಾಗಿ ಹ್ೊರಟ್ಳ್ು.  

ಅಷಟರಲ್ೇಿ ನ್ಮೆ ಅತ್ಿಯ ದಾನಿ ಒಳ್ಗಿನಿಂದ “ ಸರಸು ಕುಕೆರ್ ವ್ೇಟ್ ಸಿಕಾಿ ಇಲ ಿಕಣ್, ಎಲಾಿ ಕಡ್ ಹುಡುಕ್ಲದ್, ನಿೇನ್ ಸಾಲಪ ಬತ್ರೇವಯ 
“ ಸರಿ ನಾನ್ು ಅಡುಗ್ ಮನ್ಗ್ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಆಪರ್ೇಶನ್ ಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿಿ ಪ್ಾಲ್ೊಂೆಡ್.  

ಇಷ್ಟೇ ಸಣಣ ಗಾತ್ಿದ ವ್ೈಟ್ು ಎಲ್ೊಿೇ ಪ್ಾತ್ಿಯೊಳ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ನ್ಮೆಂರ್ಹ ಹ್ವಿ ವ್ೈಟ್ಸ ಗ್ೇ ಆಟ್ ಆಡಿಸ ತ್ೊಡಗಿತ್ುಿ 
ಅಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಮಗ ಅಪಪನಿಗ್ “ಅಪಪ ಯಾಕ್ ವರಿ ಮಾಡ್ೊೆೇತ್ರಯ, ನಿನ್ಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಮಾಹತ್ರ ಬ್ೇಕಾದರೊ ಗೊಗಲ್ ಗ್ 

ಹ್ೊೇಗಿ ಟ್ೈಪ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡು,ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಹುಡುಕ್ಲ ಕ್ೊಟ್ಟಬಿಡತ್ಿ “ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಾಿ ಇರ್ೊೇದ್ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಅತ್ಿ “ ಲ್ೊೇ ರಾಜ ನಿಮೆ ಆ ಗೊಗಲ್ ೆ
ನ್ಮೆ ಕುಕೆರ್ ವ್ೇಟ್ ಎಲಿಿದ್ ಅಂತ್ ಬ್ೇಗ ಕ್ೇಳ್ಪಪ, ಹಾಳಾದುದ ನಾನ್ು ನಿಮೆಮೆಿ ಎಷುಟ ಹುಡುಕ್ಲದರೊ ಸಿಗಾಿ ಇಲಾಿ “ ಅಂತ್ ಕೊಗಿ ಹ್ೇಳಿದರು.  

ನ್ಮೆ ನ್ಟ್ ರಾಜ ನ್ಗುತ್ಿ “ ಅಯೊಾೇ ಅಜಿು ! ನಿಂದು ಅಮೆಂದು ದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗಾದ್ಿ ಇದ್ೇ ಗ್ೊೇಳ್ು, ಸಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ನ ಎಲ್ಿಲ್ೊಿೇ 
(ಜ್ೊೇಪ್ಾನ್ವಾಗಿ ) ಇಟ್ುಟ ಮರ್ತ್ು ಬಿಡಿಿೇರಾ ಆಮೆೇಲ್ ಎಡ್ಬಿಡದ್ ಹುಡುಕಾಟ್, ಯೊೇಚನ್ ಮಾಡ್ುೇಡಿ, ಅದಕ್ೆ ನ್ನ್ನ ಹತ್ರಿರ ಒಂದು ಸೊಪರ್ 
ಉಪ್ಾಯ ಇದ್ ! ಅಡುಗ್ಮನ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ಸಿಸಿಟ್ಟೇವಿ (cctv) ಕಾಾಮೆರ ಹಾಕ್ಲಸಿುಡಿಿೇನಿ, ನಿೇವುಗಳ್ು ಹೇಗ್ ಅಡುಗ್ ಮನ್ಯಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಾ ಿ
ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಎಲ್ಿೇ ಇಟ್ುಟ ಮರ್ತ್ರೊ ಕಾಾಮೆರಾ ರಿೇವ್ೈಂರ್ಡ ಮಾಡಿ ನ್ೊೇಡಿದರಾಯು ಿ “ ಅಂತ್ ನ್ಮೆ ಬೃಹದಾಕರದ ಸಮಸ್ಟ್ಾಗ್ 
ಕ್ಷಣಾಧವದಲ್ಿೇ ಪರಿಹಾರ ಅನೌನನ್ಸ ಮಾಡಿದ ! 

 

ಇತ್ರಿೇಚಿಗ್ ಮರ್ಗುಳಿತ್ನ್ ನ್ನ್ನಲಿ ಿಸಿಕೆ ಪಟ್ಟ ಹ್ಚಾಚಗಿ, ದಿನ್ಸಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಅದರ ಅವಶಾಕತ್ ಇದಾದಗಲ್ೇ ಅವುಗಳ್ನಿನಟ್ಟ ಜಾಗ 
ನ್ನ್ಪ್ಾಗದ್ ಒದಾದಡಿಕ್ೊಂಡು, ಕ್ೊನ್ಗ್ ಹರ ಸ್ಟಾಹಸ ಮಾಡಿ ಪತ್ ಿಮಾಡಿದಾದಗ ನಾನ್ು ಇದನ್ುನ ಏನ್ು ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಾಡುತ್ರಿದ್ ಅಂತ್ ನ್ನ್ಪು 
ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳ ಬ್ೇಕಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ !. ಇಂತ್ಹ ಪಿಸಂಗ ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಅನ್ುಭವಿಸಿದದರಿಂದ ನ್ನ್ಗಂತ್ೊ ನ್ಮೆ ರಾಜನ್ ಉಪ್ಾಯ 
ಮರಳ್ುಗಾಡಿನ್ಲಿ ಿಓಯಸಿಸ್ ನ್ಂತ್ ಅನಿಸಿತ್ು.  

ಅಷಟರಲಿಿ ನ್ಮೆ ಈ ಸಂಭಾಷಣ್ಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ಚಾಚು ತ್ಪಪದ್ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಂಡ ನ್ಮೆ ಮನ್ಯವರು ದಾನಿ ಹಾಲಿನಿಂದಲ್ೇ ತ್ೇಲಿ ಬಂದಿತ್ು 
“ ಅಯೊಾೇ ರಾಜ, ಸದಾ ಹಾಗ್ೇನಾದೊಿ ನಿೇನ್ು ಸಿಸಿಟ್ಟೇವಿ ಕಾಾಮೆರ ಹಾಕ್ಲಸ ಬಿಟ್ಿ ನಿಮೆಮೆ ಅಲ್ಿೇ ಪ್ೇಸ್ ಕ್ೊಡಾಿ ನಿಂತ್ು ಬಿಟ್ಟರ್ ಕಷಟ ! 
ಮೊದಲ್ೇ ನಿಮೆ ಅಮೆನಿಗ್ ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ಗ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ಂದರ್ ಪಂಚ ಪ್ಾಿಣ !, ಆಮೆೇಲ್ ಅಡುಗ್ ಮಾಡ್ೊೇರು ಯಾರು “ ? ನ್ಗುತಾಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ 
(ಸಿಕಾೆಪಟ್ಟ ) ರ್ೇಗಿಸಿದಾಗ, ಅತ್ಿ ಅಲ್ಿೇ ಇದದದುದ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ನ್ನ ಸಿಟ್ುಟ ನ್ಗುವಿನ್ಲ್ಿೇ ತ್ರರುಗಿದುದ ಇವರ ಪುಣಾ.! 

 

 ನಿೇವ್ೇನ್ ಅನಿನ ಈ ಗಂಡಸರಗ್ ನ್ಮೆ ಸಮಸ್ಟ್ಾ /ಕಷಟ ಕಾಣಿಸ್ಟ್ೊೇದ್ ಇಲಾಿ ! ಪ್ಾಪ ನ್ಮೆ ನ್ಟ್ ರಾಜ ನ್ಮೆ ಸಮಸ್ಟ್ಾ ಗಳ್ನ್ನಲಾಿ 
ಎಷುಟ ಚನಾನಗಿ ಅರ್ವ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಇಂರ್ ಒಳ ಳ್ ಐ ಡಿಯಾ ಕ್ೊಡಾಿ ಇರಬ್ೇಕಾದ್ಿ ಇವರಿಗ್ ಸದಾ ತ್ಮಾಷ್ೇನ್ ಅಂತ್ ಮನ್ಸಿನ್ನಲ್ಿೇ 
ಬ್ೈದುಕ್ೊಂಡರೊ, ಸದಾ ನ್ಮೆ ರಾಜ ಇರ್ೊೇವಾಗ ಈ ಚಿಂತ್ ಎಲಾಿ ಯಾಕ್ ?, ಅಂದುಕ್ೊಂಡು ಸಮಾದಾನ್ದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತಾಿ ನ್ನ್ನ 
ಸುಪುತ್ಿನ್ಡ್ಗ್ ಹ್ಮೆೆಯ ನ್ೊೇಟ್ ಬಿೇರಿದ್ ! ಅಂತ್ೊ ಅವತ್ು ಿ ರಾತ್ರಿಯಲಾಿ ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಮೆ ಹ್ೈಟ್ಕ್ ಅಡುಗ್ಮನ್ಯಲಿ ಿ ಕಾಾಮೆರಾ ಮುಂದ್ 
ನಿಂತ್ು ಅಡುಗ್ ಮಾಡುತ್ರವಿಂತ್ಯೇ ಕನ್ಸು. ! ಶ್ೇಘಿದಲ್ಿೇ ನ್ಮೆ ರಾಜ ನ್ನ್ನ ಕನ್ಸನ್ುನ ಸ್ಟಾಕಾರ ಗ್ೊಳಿಸುತಾಿನ್ ಅನ್ುನವ ನ್ಂಬಿಕ್ಯೊ 
ನ್ನ್ಗಿದ್ ! ಏನ್ಂತ್ರೇರಾ ?  

ಕೃಪ್್: ಈ ಬರಹವು ಕನ್ನಡಪಿಭದ “ಸಖಿ” ಪತ್ರಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿದ್ಯಂದು ಲ್ೇಖಕರು ತ್ರಳಿಸಿರುತಾಿರ್. 
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  ಮಾಹತ್ರ ಮೊಲ : ಅಂತ್ಜಾವಲ, ಒದಗಿಸಿದವರು: ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ಾ 

ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಲ  ೀಕ 

 

ಕೃರ್   ಕವಿರಾಜಮಾಗಾ 

ಕಾವಯ   ಆದಿಪುರಾಣ 

ಗದಯ   ವಡಾಡ್ ರಾಧನ್  

ರ್ಾಟಕ   ಮಿತಾಿವಿಂದಾ ಗ್ೊೇವಿಂದಾ 

ಗಿೀತ್ ರ್ಾಟಕ   ಮುಕಿದಾಾರ  

ಜ  ಯೀರ್ಷ್ಯ ಗರಂಥ   ಜಾತ್ಕ ತ್ರಲಕ (ಶ್ಿೇಧರಾಚಾಯವ ) 

ಸಾತ್ಂತ್ರ ಪೌರಾಣಿಕ ರ್ಾಟಕ   ಪೃರ್ು ವಿಜಯ 

ಗಾದ ಗಳ ಸಂಕಲ್ನ   ಕನ್ನಡ ಗಾದ್ಗಳ್ು 

ಒಗಟುಗಳ ಸಂಗರಹ   ಮಕೆಳ್ ಒಡಪುಗಳ್ು  

ಪರಬಂಧ ಸಂಕಲ್ನ   ಲ್ೊೇಕರಹಸಾ 

ಛಂದಶಾಸರ ಗರಂಥ   ಛಂದ್ೊೇಂಬುಧಿ 

ವ ೈದಯ ಗರಂಥ   ಗ್ೊೇವ್ೈದಾ ( ಕ್ಲೇತ್ರವವಮವ )  

ವಿಷ್ಯ ವಿಶಾಕ  ೀಶ   ವಿವ್ೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ವಿಶಾಕ  ೀಶ   ಲ್ೊೇಕ್ೊೇಪಕಾರ 

ಮಕೆಳ ವಿಶಾಕ  ೀಶ   ಬಾಲ ಪಿಪಂಚ  

ನವಯತ ಯರ್  ನಳಗ  ಂಡ 
ಕಾದಂಬರಿ  

 ವಿಶಾಾಮಿತ್ಿನ್ ಸೃಷ್ಟ (ಶ್ಿೇರಂಗ)  

ಮರ್  ೀವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ   ಅಂತ್ರಂಗ ( ದ್ೇವುಡು ) 

ವಾಯಕರಣ ಗರಂಥ   ಶಬದಮಣಿ ದಪವಣ 

ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಗರಂಥ   ಕವಿರಾಜ ಮಾಗವ 

ಬ ೈಬಲ್ ಕನನಡ್ೀಕರಣ   ಜಾನ್ ಹಾಾಂರ್ಡಸ  

ಐರ್ಹಾಸಿಕ ರ್ಾಟಕಕಾರ   ಸಂಸ 

ಪರವಾಸ ಕಥನ   ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಯಾತ್ಿ 

ಪತ ತೀದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ   ಚ್ೊೇರಗಿಹಣ ತ್ಂತ್ಿ 

ಆಯುವ ೀಾದ ಗರಂಥ   ಕಣಾವಟ್ಕ ಕಲಾಾಣಕಾರಕ 

ಸಾತ್ಂತ್ರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾದಂಬರಿ  

 ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ 

ಐರ್ಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ   ಮುದಾಿಮಂಜೊಷ 

ಜಿೀವನಚ್ರಿತ ರ   ಕುಣಿಗಲ್ ರಾಮಾಶಾಸಿರಗಳ್ 
ಜಿೇವನ್ ಚರಿತ್ಿ 

ಅಭಿನಂದರ್ಾ ಗರಂಥ  ಸಂಭಾವನ್ (ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಿೇ.ಯವರಿಗ್)  

ಇಂಗಿಲೀಷ್~ಕನನಡ 
ನಿಘಂಟುಕಾರ  

 ವಿಲಿಯಮ್ ರಿೇವ್ಸ 

ತಾಂರ್ರಕ ಪದಕ  ೀಶ   ಔದಾಮಿಕ ನಿಘಂಟ್ು 

ಕಾವಯ ನಿಘಂಟು   ರನ್ನಕಂದ 

ಗದಯ ನಿಘಂಟು   ಕಣಾವಟ್ಕ ಶಬದಸ್ಟಾರ 

ವ ೈದಯಕೀಯ ನಿಘಂಟು   ವ್ೈದಾ ಪದಕ್ೊೇಶ 

 

ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು 

ಭಾರತ್ರತ್ನ ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ ಾೀಶಾರಯಯ 

ಮಾಯಗ ಸಸ್ ೀ ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಕ್.ವಿ.ಸುಬುಣಣ 

ಜ್ಞಾನಪಿೀಠ ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಕುವ್ಂಪು 

ಪಂಪ ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಕುವ್ಂಪು 

ರಾಷ್ರಕವಿ   ಗ್ೊೇವಿಂದ ಪ್್ೈ 

ಕಾಳಿದಾಸ್ ಸಮಾಮನ್ 
ವಿಜ ೀತ್ರು  

 ಮಲಿಿಕಾಜುವನ್ ಮನ್ೊಸರ್ 

ಕಬಿೀರ್ ಸಮಾಮನ್ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಗ್ೊೇಪ್ಾಲಕೃಷಣ ಅಡಿಗ 

ಜಮನ್ ಲಾಲ್ ಪರಶಸಿತ 
ವಿಜ ೀತ್ರು  

 ತ್ಗಡೊರು ರಾಮಚಂದಿರಾವ್ 

ಗ  ೀಯಂಕಾ ಪರಶಸಿತ ವಿಜ ೀತ್ರು   ಪ್ಾ.ವ್ಂ.ಆಚಾಯವ 

ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ ಪಡ ದ 
ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ  

 ಹಾರಾಡಿ ರಾಮಗಾಣಿಗ  

ಕನನಡ ಕ ಲ್ಸಕ ೆ ಡಾಕುರ ೀಟ್   ಫಡಿವನ್ಂರ್ಡ ಕ್ಲಟ್ಟಲ್ 

ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ ಹಿರ್ ನಲ  ಗಾಯನಕ ೆ 
ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ  

 ಶ್ವಮೊಗೆ ಸುಬುಣಣ 

ಪುಸತಕ ಪರಕಾಶನಕ ೆ ಪದಮಶ್ರೀ   ಜಿ.ಬಿ.ಜ್ೊೇಷ್ 

ಸ್  ೀವಿಯತ್ ಲಾಯಂಡ್ ಪರಶಸಿತ   ಬಸವರಾಜ್ ಕಟ್ಟಟಮನಿ 

 

ರ್ಾಡ್ನ ಮೊದಲ್ುಗಳು 

ರಾಜವಂಶ   ಕದಂಬ 

ಕ ರ    ಚಂದಿವಳಿಳ 

ಶ್ಲ್ಪ   ನಾಗಶ್ಲಪ 

ಶಾಸನ   ಹಲಿೆಡಿ 

ಕ  ೀಟ    ಬಾದಾಮಿ ಕ್ೊೇಟ್ 

ಜ ೈನ ದ ೀವಾಲ್ಯ   ಪಿಣವ್ೇಶಾರ ದ್ೇವಾಲಯ, ತಾಳ್ಗುಂದ 

ಬೌದಧ ವಿಹಾರ   ಬನ್ವಾಸಿ 

ಅರ್ ಪಾರಚಿೀನ ಕಲಿಲನ 
ನಿಮಿಾತ್ ಕಟುಡ  

 ಹಲಸಿಯ ಜ್ೈನ್ ಬಸದಿ  

ವಿಶಾವಿದಾಯಲ್ಯ   ಮೆೈಸೊರು ವಿ.ವಿ. 

ಕಾಲ ೀಜು   ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿಲ್ ಕಾಲ್ೇಜು, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು 

ವ ೈದಯಕೀಯ ಕಾಲ ೀಜು   ಮೆೈಸೊರು  

ಪಾಲಿಟ ಕನಕ್ ಕಾಲ ೀಜು   ಶ್ಿೇ ಜಯಚಾಮರಾಜ್ೇಂದಿ 
ಪ್ಾಲಿಟ್ಕ್ಲನಕ್ ಕಾಲ್ೇಜು, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು 
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ಬಣುದ ಲ  ೀಕ 

ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ ಪಡ ದ ಚಿತ್ರ   ಬ ೀಡರ ಕಣುಪಪ 

ಐರ್ಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ   ರಣಧಿೇರ ಕಂಠಿೇರವ 

ಮ ಕ ಚಿತ್ರ   ಮೃಚಛಕಟ್ಟಕ 

ವಣಾ ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ   ಅಮರಶ್ಲಿಪ ಜಕಣಾಚಾರಿ 

ಚಿತ್ರಮಂದ್ದರ   ಪ್ಾಾರಾಮೌಂಟ್ (೧೯೦೫)  

ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ್ 
ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ  

 ಕರುಣ್ಯೇ ಕುಟ್ುಂಬದ ಕಣುಣ 

ರಿಯಾಯಿರ್ (ಸಬಿಸಡ್ ) ಪಡ ದ 
ಚಿತ್ರ  

 ನ್ಕೆರ್ ಅದ್ೇ ಸಾಗವ  

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ   ಸಂಸ್ಟಾರ ನೌಕ್ (೧೯೩೬)  

ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ ಹಿರ್ ನಲ  
ಗಾಯನಕ ೆ ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ  

 ಶ್ವಮೊಗೆ ಸುಬುಣಣ 

ಚಿತ್ರ ಸಂಗಿೀತ್ಕ ೆ ೨ ಬಾರಿ 
ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ  

 ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ್ 

ಭಾವಗಿೀತ  ಧವನಿಸುರುಳಿ   ನಿತ್ೊಾೇತ್ಸವ 

ವೃರ್ತರ್ಾಟಕ ಕಂಪ ನಿ  ಶ್ಿೇ ವಿೇರನಾರಾಯಣ 
ಪ್ಾಿಸ್ಟಾದಿತ್ ಕೃತ್ಪುರ 
ನಾಟ್ಕ ಮಂಡಳಿ 

ಬಿೀದ್ದ ರ್ಾಟಕ ಪರಯೀಗ    ಕಟ್ುಟ 

ಹವಾಯಸಿ ರ್ಾಟಕ ತ್ಂಡ  ಭಾರತ್ ಕಲ್ೊೇತ್ಿೇಜಕ 
ಸಂಗಿೇತ್ ಸಮಾಜ 

ರ ೀಡ್ಯೀ ರ್ಾಟಕ  ನಿೇರಗಂಟ್ಟ ಮಾರ 
(ವಿ.ಕ್.ಶ್ಿೇನಿವಾಸನ್ ) 

ಪರದಶಾನಗ  ಂಡ ಅಸಂಗತ್ 
ರ್ಾಟಕ  

ಬ್ೊಕೆತ್ಲ್ಯ ನ್ತ್ವಕ್ಲ 
(ಸುಮತ್ರೇಂದಿ ನಾಡಿಗ್) 

 

 ಮೊದಲಿಗ ಮಹಿಳ ಯರು 

ವಚ್ನಗಾರ್ಾ   ಅಕೆಮಹಾದ ೀವಿ 

ಪತ್ರಕತ ಾ / ಪರಕಾಶಕ   ನ್ಂಜನ್ಗೊಡು 
ತ್ರರುಮಲಾಂಬಾ 

ರ್ಾಟಕ ರಂಗದ ಮೆೀಲ  
ಮೊದಲ್ ಸಿರೀ  

 ಗಂಗೊಬಾಯಿ ಗುಳ ೇ್ದಗುಡಡ್   

ಮಹಿಳಾ ಮಂರ್ರ   ಗ್ಿೇಸ್ ಠಕೆರ್  

ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಸಮೆೇಳನದ 
ಮಹಿಳಾ ಅಧಯಕ್ಷರು  

 ಜಯದ್ೇವಿ ತಾಯಿ ಲಿಗಾಡ್  

ಸ್  ೀವಿಯತ್ ಲಾಯಂಡ್ 
ಪರಶಸಿತ ಪಡ ದ ಕನನಡ್ರ್  

 ಅನ್ುಪಮಾ ನಿರಂಜನ್ 

ನವೀದಯ ಕವಯಿರ್ರ   ಬ್ಳ್ಗ್ರ್ ಜಾನ್ಕಮೆ 
 

ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ುಗಳು 

ದ  ರ    ಮಯ ರವಮಾ 

ಗಣಿತ್ ಶಾಸರಜ್ಞ   ಮಹಾವಿೇರಾಚಾಯವ 

ವಚ್ನಗಾರ   ದ್ೇವರದಾಸಿಮಯಾ 

ಕನನಡ ಅಕ್ಷರ ಅಚಿುನಮೊಳ  ವಿರ್ಾಯಸ   ಅತಾಿವರ ಅನ್ಂತಾಚಾರಿ 

ಕನನಡ ಬ ರಳಚ್ುು ಯಂತ್ರ / ಕೀಲಿಮಣ     ಅನ್ಂತ್ ಸುಬುರಾವ್ 

ಕನನಡ ಲಿಪಿಯನನ ಕಂಪೂಯಟರ್ 
ಗಳವಡ್ಸಿ ಸರಳ FONT ರಚ್ರ್   

 ಕ್.ಪ್ರ.ರಾವ್ 

ಕನನಡ ಶ್ೀಘರಲಿಪಿ   ರ್ವರ್ಂರ್ಡ ಬಿ.ಲೊರ್ಥ 

ಪಾರಧಾಯಪಕ   ಟ್ಟ.ಎಸ್.ವ್ಂಕಣಣಯಾ 

ರಾಜಕೀಯ / ಅತ್ುಯನನತ್ ಹುದ  ಿ  

ಸ್ ೀರ್ಾ ದಂಡರ್ಾಯಕ   ಕ್.ಎಂ.ಕಾಯವಪಪ 

ಪರಧಾನಮಂರ್ರ   ಹ್ಚ್.ಡಿ.ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ 

ರಾಜಯಪಾಲ್  ಜಯಚಾಮರಾಜ್ೇಂದಿ 
ಒಡ್ಯರ್ 

ಮುಖಯಮಂರ್ರ  ಕ್.ಸಿ.ರ್ಡಿಡ್   

ಏಕೀಕೃತ್ ಕರ್ಾಾಟಕದ ಮೊದಲ್ 
ಮುಖಯಮಂರ್ರ  

ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪಪ 

 

ಪರ್ರಕಾ ಲ  ೀಕ 

ಪರ್ರಕ    ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ (೧೮೪೮) 

ದ್ದನಪರ್ರಕ    ಸೊಯೊೇವದಯ ಪಿಕಾಶ್ಕ (೧೮೭೦) 

ಕನನಡ e ಪರ್ರಕ    ವಿಶಾಕನ್ನಡ  

ವಾರ ಪರ್ರಕ    ಸುಬುದಿ ಿಪಿಕಾಶ (೧೮೫೦) 

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರ್ರಕ    ವಿಜ್ಞಾನ್ 

ವಿಡ್ಯೀ ಪರ್ರಕ    ಬ್ಳಿಳಚುಕ್ಲೆ 

ಮಕೆಳ ಪರ್ರಕ    ಮಕೆಳ್ ಪುಸಿಕ 

ಮಹಿಳಾ ಪರ್ರಕ    ಕನಾವಟ್ಕ ನ್ಂದಿನಿ (೧೯೧೩) 

ಸ್ಾಹಿರ್ಯಕ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರ್ರಕ    ಕನಾವಟ್ಕ ಜ್ಞಾನ್ ಮಂಜರಿ (೧೮೭೮) 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರ್ರಕ    ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ್ ಬ್ೊೇಧಿನಿ (೧೮೬೨) 

ಜಿಲಾಲ ಪರ್ರಕ    ಜ್ಞಾನ್ೊೇದಯ (ಶ್ವಮೊಗೆ) 

ಕಾಮಶಾಸರ ಪರ್ರಕ    ಪ್್ಿೇಮ 

ಕಾನ ನು ಪರ್ರಕ    ನಾಾಯ ಸಂಗಿಹ 

ಚ್ಲ್ನಚಿತ್ರ ಪರ್ರಕ    ಸಿನಿಮಾ 

ಹಾಸಯ ಪರ್ರಕ    ವಿಕಟ್ ಪಿತಾಪ 

ಅರ್ ಹ ಚ್ುು ರಾಷಿರೀಯ ಪರಶಸಿತ 
ಪಡ ದ್ದರುವ ಪರ್ರಕ   

 ಉದಯವಾಣಿ 
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿರ್ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ಾ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲಿಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾವಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃವಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಬ ೀಸಿಗ  ಕಾಲ್ಕ ೆ ಯಾವ ಬಣುದ ಉಡುಪು 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಗಿರ: 
ಎರಡು ಗಾಜಿನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ತ್ುಂಬ ನಿೇರು 
ರ್ಮಾವಮಿೇಟ್ರ್  
ಎರಡು ಎಲಾಸಿಟಕ್ ಬಾಾಂರ್ಡ 

ಗಾಜಿನ್ ಲ್ೊೇಟ್ ಸುತ್ುಿವಷುಟ ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ಮತ್ುಿ ಕಪುಪ ಕಾಗದ 

ವಿಧಾನ: 
ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿರುವ ಗಾಜಿನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಪೂರಾ ಸುತ್ವಿಂತ್,  ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ಕ್ೆ ಕಪುಪ ಬಣಣದ ಮತ್ು ಿಇನ್ೊನಂದಕ್ೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣದ ಕಾಗದ 
ಸುತ್ರಿ ಮೊತ್ರಗ್ ಹ್ೊಂದುವಂತ್ ಎಲಾಸಿಟಕ್ ಬಾಾಂರ್ಡ ಹಾಕ್ಲ ಬಿಗಿಗ್ೊಳಿಸಿ. ಎರಡೊ ಲ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿ ಿಒಂದು ಘಂಟ್ ಇಡಿ. 
ತ್ದನ್ಂತ್ರ, ಮನ್ ಒಳ್ಗ್ ಲ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಂದು ನಿೇರಿನ್ ತಾಪಮಾನ್ವನ್ುನ ರ್ಮಾವಮಿೇಟ್ರಿನಿಂದ ಅಳ್ಯಿರಿ. 
ಕಪುಪ ಬಣಣದ ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚಿಚದದ ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿನ್ ನಿೇರು ಹ್ಚುಚ ಉಷಣತ್ಯಿಂದ ಕೊಡಿರುತ್ಿದ್. 

ಏರ್ಾಗುರ್ತದ :  
ಗಾಢ/ಕಡು ಬಣಣದ ವಸುಿವು ಶಾಖವನ್ುನ ಹ್ಚುಚ ಹೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಗುಣವನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುತ್ಿದ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಬಿಳಿಯಂತ್ ತ್ಳ್ುಬಣಣದ ವಸುಿವು 

ಶಾಖವನ್ುನ ಹ್ಚುಚ ಪಿತ್ರಫಲಿಸುತ್ದಿ್. ಹೇಗಾಗಿ ಕಪುಪ ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚಿಚದದ ಲ್ೊೇಟ್ದ ನಿೇರು ಹ್ಚುಚ ಶಾಖವನ್ುನ ಹೇರಿಕ್ೊಂಡು ನಿೇರನ್ುನ ಹ್ಚುಚ 

ಬಿಸಿ ಇರುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ಿದ್. ಇದ್ೇ ಕಾರಣಕ್ೆ, ಬ್ೇಸಿಗ್ಯಲಿಿ ತ್ಳ್ು ಬಣಣದ ಉಡುಪನ್ುನ ಧರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುವುದು.   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

(ವಿಚಾರ, ಸಂಗಿೇತ್, ಪಿದ್ೇಶ ಸಮಾಚಾರ, ವಾತ್ವ, ಸಂದಶವನ್, ಇತಾಾದಿ, ಇತಾಾದಿ) 

ಪಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 2 ರಿಂದ 3 ರವರ್ಗ್, 2RRR, FM 88.5 ತ್ರಂಗಾಂತ್ರದಲಿ.ಿ ಕಾಯವಕಿಮದಲಿಿ 
ಭಾಗವಹಸುವ ಆಸಕ್ಲಯಿುಳ್ಳವರು ಮತ್ುಿ ಹ್ಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳ್ನ್ುನ ಬಯಸುವವರು ನ್ಮೆನ್ುನ 
ಸಂಪಕ್ಲವಸಿ 

 

ರಾಜ್ ನ್ಟ್ರಾಜನ್ ಮತ್ು ಿಸಿಡಿನ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ 0418 649 904 / 0402 375 275 

 
 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನು 

Invites you, your family & friends for annual Dosa Camp @ Park. 
Enjoy outdoor with delicious food and while kids play, adults catch-up 

with fellow Basava community. 
 
Date: Sunday 16th November 2014. 
Location: Garrison Point, Off Beatty Parade, Entry from Henry 
Lawson Drive, Bankstown. 
Nominal cost per person 
$10 pp members $15 pp non members 
For more information contact.bsoa.sydney@gmail.com 
 

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದಿರ  ರ್ಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 
Saturday Jan 10

th
 2015 

10AM – 5PM 
 
Jones Park Banks, Cornet of Pitt Street  
Parramatta 
 
0425 285 390 
0420 781 160 

  

 
Friday 28th Nov  2014 
7PM 
 
York Theatre, symour Centre 
 
 
9351 7940 
www.seymourcentre.com 

ತ್ಪ್ಾಪಯುಿ: ಕಳ್ದ ಸಂಚಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಅಂಕಣದಲಿಿ “ಕಾಬ್ೊೇವಲಿಕ್ ಆಸಿರ್ಡ ಉತ್ಪತ್ರಿ ಆಗುತ್ಿದ್” ಎಂದಿದ್. ಇದನ್ುನ “ಕಾಬ್ೊೇವನಿಕ್ ಆಸಿರ್ಡ ಉತ್ಪತ್ರಿ ಆಗುತ್ಿದ್” ಎಂದು ಓದಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು 

mailto:horanadachilume@gmail.com

