
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು 
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ  ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  
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ಭಾಷ ಯ ಉಳಿವಿಗ  ಬ ೇಕಾದದುು ಏನು? ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದವರ ೊೆಂದಿಗ  ಚಚಿಿಸಿದರ , 
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಬರುವುದು ಇವ ರಡು. ಭಾಷ ಯನುನ ಬಳ್ಸುವುದು ಮತ್ುು ಭಾಷ ಯ ಬಗ   
ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ  ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವುದು. ಇದರಾಚ ಗೊ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳ್ು ಇರುತ್ುವ . ಇವ ರಡರ ಬಗ   
ಒೆಂದ ರಡು ಮಾತ್ು. 

 

ಮಾನವನ ನಡುವಿನ ಸೆಂವಹನಕ ೆ ಭಾಷ ಯ ಉಗಮವಾಯಿತ್ು ಎೆಂದು ಬಲವಿರ ಹ ೇಳಿಕ . ಐತ್ರಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನ ೊೇಡಿದರೊ 
ಇದು ಸತ್ಯವ ೆಂದು ಮನಗಾಣುತ ುೇವ . ಭಾಷಾ ತ್ಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳ್ನುನ ವಯಕುಪಡಿಸುತ್ು, ಈಗಿರುವ ಎಲಿ ಭಾಷ ಗಳ್ 
ಮೊಲವು ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ಒೆಂದ ೇ ಆಗಿತ್ುು ಎೆಂದೊ ಹ ೇಳ್ುತಾುರ . ಭಾಷ ಯ ಮೊಲವನುನ ಹಿಡಿದು ಹ ೊರಟ್ರ  ಮೆೈ 
ಪುಳ್ಕ್ಲತ್ವಾಗುವುದರಲಿ ಸೆಂದ ೇಹವ ೇ ಇಲಿ. ಭಾಷ ಯ ಬಗ   ಓದುತಾು, ಹ ಚುು ಹ ಚುು ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ು ಎಷ ೊಟೇ ಬಾರಿ 
ಮೊಕವಿಸಿಿತ್ರಾದರ  ಅಚುರಿ ಪಡಬ ೇಕ್ಲಲಿ. ಅಷ ೊಟೆಂದು ಆಳ್ವಾಗಿದ  ಈ ಭಾಷ ಯೆಂಬ ಸಮುದಿ. 

ಹಿೇಗಾಗಿ ಭಾಷ ಯೆಂಬುದು, ಕ ೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳ್ು, ಸೆಂಕ ೇತ್ಗಳ್ಷ ಟೇ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಯದ , ಆ ಭಾಷಾ ವಿಸಿಯಲ ೊೇಕದಲಿ 
ವಿಹರಿಸಿದರ  ಮಾತ್ಿ ಅದರ ವ ೈಭವವು ಅನಾವರಣವಾಗುತ್ು ಹ ೊೇಗುತ್ುದ . ಕ್ಲಿಸು ಪೂವಿ ಐದನ ೇ ಶತ್ಮಾನದಲ ಿೇ, ಪ್ಾಣಿನಿಯು 
ಸೆಂಸೃತ್ದ ವಾಯಕರಣವನುನ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಯೆಂತ  ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ಉದಾಹರಣ  ನಮಿ ಮುೆಂದಿದ . ಹಾಗ ಯೇ ಕನನಡ 
ಭಾಷ ಯೊ ಹಲಿಡಿ ಶಾಸನದ ಸಮಯಕ ೆ ಬಹಳ್ ಮುೆಂದುವರಿದ ಭಾಷ ಯಾಗಿತ್ುು ಎೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯುತ ುೇವ . ಅದನುನ ಕ ೇವಲ ಭರತ್ 
ಭೊಮಿಯ ಅಥವಾ ಕನನಡನಾಡಿನ ಹ ಮೆಿಯೆಂದು ಬೇಗಿ, ಅದನುನ ಅಭಯಸಿಸದ  ಸುಮಿನ  ಹ ಮೆಿಪಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡರ  ಬರುವ ಭಾಗಯವು 
ಅಧಿಕವಲಿ. ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗ ಗಳಿಗ  ನಾವುಗಳ್ು ಮಾದರಿಯಾಗಬ ೇಕ ೇ ವಿನಹ ಅವರನುನ ದಾರಿಯಿೆಂದ ವಿಮುಖ್ರನಾನಗಿಸುವ 
ಅಡಚಣ ಯಾಗಬಾರದು. ನಾವುಗಳ್ು ಭಾಷ ಯ ಬಗ   ಹ ಚುು ಹ ಚುು ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡು ಅದನುನ ಉಪಗೇಗಿಸಿ ಮುೆಂದ  ಸಾಗಬ ೇಕು. 

ಭಾಷ ಯ ಬಳ್ಸುವಿಕ ಯನುನ ಮನ ಕಟ್ುಟವ ಇಟ್ಟಟಗ ಯೆಂದುಕ ೊೆಂಡರ , ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ ಯಿೆಂದ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷಾ 
ಪಿಗೇಗವು ಆ ಇಟ್ಟಟಗ ಯನುನ ಒಟ್ಟಟಗ  ಹಿಡಿದಿರುವ ಗಾರ ಯೆಂತ . ಭಾಷ ಯೆಂಬ ಕಟ್ಟಡಕ ೆ ಎರಡೊ ಮುಖ್ಯ. ಬಳ್ಸುತ್ು ಬಳ್ಸುತ್ು 
ಒೆಂದ ೊೆಂದ ೇ ಇಟ್ಟಟಗ ಯನುನ ಆ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ ಯೆಂಬ ಗಾರ ಗೆಂದಿಗ  ಸ ೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಟದಾಗ, ನ ೊೇಡಲು ಮನ ೊೇಹರವಾದ ಭಾಷ ಯ 
ಅರಮನ ಯು ಕಾಣುತ್ುದ .  

ಬನಿನ, ಭಾಷಾ ಕುತ್ೊಹಲಗಳಾಗಿ, ಕನನಡವ ೆಂಬ ಇಟ್ಟಟಗ ಯಿೆಂದ ಕನನಡದ ಅರಮನ ಯನುನ ಕಟ ೊಟೇಣ. ಕನನಡದ ಒಳಿತ್ರಗ  ನಮಿ 
ಎದ ಯು ಮಿಡಿಯಲ. ಉಸಿರು ಕನನಡಮಯವಾಗಲ.    
 

ನವ ಂಬರ್ - ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ್/ ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಕಾತಿೀುಕ/ಮಾಗ್ುಶ್ರ ಮಾಸ  
01 ಭಾ - ಕನನಡ ರಾಜ ೊಯೇತ್ಸವ ದಿನ  
10 ಗು - ಪಿಭ ೊೇಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ  
11 ಶು - ಉತಾಾನ ದಾಾದಶಿ  
17 ಗು - ಕನಕದಾಸರ ಜಯೆಂತ್ರ/ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥಿ  
14 ಸ ೊೇ - ಗುರು ನಾನಕ್ ಜನಿದಿನ/ಮಕೆಳ್ ದಿನ  
25 ಶು - ಉತ್ಪನನ ಏಕಾದಶಿ  
29 ಮೆಂ – ಛಟ್ಟಟ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
30 ಬು - ಮಾಗಿಶಿರ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 

 

ಡ್ನಸ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹ ೀಮಂತ್ ಮಾಗ್ುಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ  
01 ಗು - ವಿಶಾ ಏ್ಸ ದಿನ  
10 ಶ – ಮೊೇಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ/ಗಿೇತಾ ಜಯೆಂತ್ರ  
12 ಸ ೊೇ – ಹನುಮ ಜಯೆಂತ್ರ/ಈದ್ ಮಿಲಾದ್  
13 ಮೆಂ – ಹ ೊಸಿುಲ ಹುಣಿಿಮೆ/ದತ್ು ಜಯೆಂತ್ರ  
14 ಬು – ಹುತ್ುರಿ ಹಬು/ವಿಷ್ುಿ ದಿೇಪೇತ್ಸವ  
17 ಶ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥಿ  
24 ಶ - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಾಸ ಮುನಾನ ದಿನ  
25 ಭಾ - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಸ್ / ಸಫಲಾ ಏಕಾದಶಿ  
28/29 ಅಮಾವಾಸ ಯ 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು 
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ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಸಹಾಯಧನಕಾೆಗಿ ಏಪಿಡಿಸಿದು " Unplugged with ಮಯೊರ್ " ರಸ ಸೆಂಜ  ಕಾಯಿಕಿಮವು ಕಳ ದ 
ಆಕ ೊಟಬರ್ ೨೩ರ ಭಾನುವಾರ ಸೆಂಜ  ವಾಟ್ಲ್ ಗ ೊಿೇವ್ ಸಾವಿಜನಿಕ ಶಾಲ ಯ ಆವರಣದಲಿ ನಡ ಯಿತ್ು. ಅದರ ಬಗ   ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ 
ವರದಿಯನುನ ನಿಮಿ ಮುೆಂದಿಡುವ ಪಿಯತ್ನವಿದು.  

ಸೆಂಜ  ೫ಕ ೆ ಆರೆಂಭವಾದ ಮನರೆಂಜನ ಯು, ಶಾಲ ಯ ಮಕೆಳಿೆಂದ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮುೆಂದಿನ ಅೆಂಚಿನಲಿ ಸಾಲು ದಿೇಪಗಳ್ನುನ ಹಚಿುಟ್ುಟ 
ಸಾಾಗತ್ವನುನ ಕ ೊೇರುವುದರ ಮೊಲಕ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಜ ೊತ ಗ  ಹಿನ ನಲ ಯಲಿ ಕುಮಾರಿಯರಾದ ಸಿೆಂಧು ಮತ್ುು ನಿರಿೇಕ್ಷ, ಕಕ್ಲಿ ಅವರ "ಹಚ ಛೇವು 
ಕನನಡದ ದಿೇಪ್ಾ" ಹಾಡನುನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ನೆಂತ್ರ ಪುಟಾಣಿಗಳಾದ ಚಿ। ಆಯಿನ್ “ಗಜಮುಖ್ನ  ಗಣಪತ್ರಯೇ” ಮತ್ುು ಚಿ।ಚಿನಿಯಿ 
ರೆಂಗಿತ್ರೆಂಗ ಚಿತ್ಿದ “ಕರ ಗೇಲ  ಕರ ಗೇಲ ” ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಅಚುುಕಟಾಟಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಶಿಿೇಮತ್ರಯಾರಾದ ವಿದಾಯ ಅರಸ್ ಹಾಗೊ ಸೃತ್ರ 
ರಾವ್ ನಿರೊಪಸಿದ ಮಕೆಳ್ ತ್ೆಂಡದ "ಕನನಡ ಕೊಸುಗಳ್ು" ಎೆಂಬ ನೃತ್ಯರೊಪಕ  ಮನಸ ಳ ಯಿತ್ು.  

ಆ ದಿನದ ಮತ ೊುೆಂದು ವಿಶ ೇಷ್; ಕನನಡದ ಹುಡುಗಿ 
ಚರಿಶಾಿ ಲವಪುಿಲ್ ಕ್ ೇತ್ಿದಿೆಂದ ಕೌನಿಸಲ್ ಚುನಾವಣ ಯಲಿ ಗ ದುು 
ಬೆಂದದುು, ಅವರನುನ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೆೇಲ  ಕರ ದು ಹೊಗುಚುವನಿನತ್ುು 
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

ಇಲಿಯವರ ಗೊ ಕಾಯಿಕಿಮ ನಿರೊಪಣ  ಶಿಿೇಮತ್ರ 
ದಿೇಪು ಜಿತ ೇೆಂದಿ ಸುಪಟ್ವಾದ ಕನನಡದಲಿ ಸ ೊಗಸಾಗಿ 
ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟರು. ತ್ದನೆಂತ್ರದ ನಿರೊಪಣ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪೂಣಿಿಮಾ 
ಭಟ್ "ಬ ೊೆಂಬಾಟ್ ಗುರು" ಶ ೈಲಯಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರನುನ 
ಬರಮಾಡಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ರ ೇಡಿಗೇ ಜಾಕ್ಲ ಮಯೊರ್ 
ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ತ್ಮಿ ಪರಿಚಯವನುನ ವಿಡಿಗೇ ಮೊಲಕ 
ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡರ  ಗಾಯಕರಾದ ದಿೇಪಕ್ ದ ೊಡ ಡೇರ ಮತ್ುು 
ಆಕಾೆಂಕ್ಾ ಬಾದಾಮಿ ತ್ಮಿ ಸ ೊಗಸಾದ ಕೆಂಠದಿೆಂದ  

ಮೆಟ ೊಿೇದಿೆಂದ ರ ಟ ೊಿೇ ವರ ಗ  ಅನ ೊನೇ ಟ ೈಟ್ಲ್ ಹ ೊೆಂದುವೆಂತ  ಹಳ ೇ - ಹ ೊಸ ಹಾಡುಗಳ್ ಮಿಶಿಿತ್ ಹಾಡುಗಳ್ ಸರಮಾಲ  ಸುರಿಸಿದರು. 
ಹಾಡುಗಳ್ ನಡುವ  ಕನನಡ ಚಿತ್ಿರೆಂಗದ, ನೆಂತ್ರ ತ್ರಳಿಯದ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಮಾಹಿತ್ರಗಳ್ು ಪ್ ಿೇಕ್ಷಗರ ಮೆಚುುಗ  ಪಡ ಯಿತ್ು.  

ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜ ಏಪಿಡಿಸಿದ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸೆಂಜ ಯ ಜ ೊತ  ಜ ೊತ ಗ  ನ ೊೇಡುಗರಿಗ  ಕಾದಿತ್ುು ವಿಶ ೇಷ್ ಬ ೊೆಂಬ  ಪಿದಶಿನ. 
ದಸರಾ ವಿಶ ೇಷ್ತ ಯ ಮೆರುಗು ಇರುವುದು ಆ ಸಣ ಿಪುಟ್ಟ ಬ ೊೆಂಬ  ಸಾಲುಗಳ್ಲಿ. ಅದನುನ ಮಕೆಳ್ು ಮತ್ುು ದ ೊಡಡವರು ನ ೊೇಡಿ, ಮೆಚಿುಕ ೊೆಂಡರು. 

 ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಾಯಿಕಿಮದ ಇನ ೊನೆಂದು ಭಾಗದಲಿ ಜನಪಿಯ ಸಿನಿಮಾ “ಪ್ ಿೇಮ ಲ ೊೇಕ”ದ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಹಾಡುವುದರ ಜ ೊತ  ನಟ್ಟಸಿ 
ಕೊಡ ಜನಗಳ್ ಮನರೆಂಜಿಸಿದರು. R J ಮಯೊರ ಅವರ ಮಾತ್ರನ ಚಕಮಕ್ಲ, ಹಾಡುಗಳ್ ವಿವರಣ , ಹಿನ ನಲ  ಗಾಯಕರ ಮಾತ್ುಕಥ  
ಕಾಯಿಕಿಮಕ ೆ ವಿಶ ೇಷ್ ಅಥಿ ನಿೇಡಿತ್ುು.  

“ಹುಟ್ಟಟದರ ೇ ಕನನಡ ನಾಡಲಿ ಹುಟ್ಟಬ ೇಕು” ಹಾಡು ಸಿಡಿನ ಜನಗಳ್ ಕನನಡ ಪ್ ಿೇಮವನುನ ಸಾಕಷ್ುಟ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿತ್ುು. ಕ ಲವು ಹಾಡಿಗ  
ವಿೇಕ್ಷಕರೊ ಕೊಡ ಹ ಜ  ೆಹಾಕ್ಲ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಪಟ್ಟರು.  

ಸಿಡಿನಯ ಗಾಯಕ ಶಿಿೇನಿವಾಸ್ ಗ ೊೇಪನಾಥ್ ಅವರಿಗ  ಸನಾಿನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ು. ಕಮಿೇಟ್ಟೇಗ  ಸ ೇಪಿಡ ಯಾದ ಹ ೊಸ ಸದಸಯರಾದ 
ನಾಗಭೊಷ್ಣ್ ಮತ್ುು ದಿೇಪಕ್ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ ಆಯಿತ್ು.  

ಹಾಗ ಯೇ ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯಲಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ರುರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ವ ೇದಿಕ  ಮೆೇಲ  ಕರ ದು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು.  
ಇನ ನೇನು ಕಾಯಿಕಿಮ ಅೆಂತ್ಯ ಕಾಣತ್ರುರುವಾಗಲ ೇ , ಹ ೊರಗಡ  ಇಟ್ಟ ಬಸಿಬ ೇಳ  ಬಾತ್ , ಮೊಸರನನ , ಮೆೈಸೊರ್ ಪ್ಾಕ್ ನ ಘಮ 

ಘಮವು ಜನರನುನ ಕ ೈ ಬೇಸಿ ಕರ ದಿತ್ುು .  
ದಿೇಪಕ್ ದ ೊಡ ಡೇರಾ , ಆಕಾೆಂಕ್ಷ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ುು ಮಯೊರ್ ಅವರ ೊೆಂದಿಗ  ಜನ ಮಾತಾಡಿ, ಫೇಟ ೊೇ ತ ಗ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಸೆಂತ್ೃಪು 

ಪಟ್ಟರು.  
 
            

 

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ ಸಿಡ್ನಿ ದಸರಾ, ಬ  ಂಬ  ಹಬಬ  ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ 
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ತ್ರಳಿಯಗ ೊಡದ ೊೆಂದು=ತ್ರಳಿಯಗ ೊಡದ ಒೆಂದು, ವಿಹರಿಪುದದ ೊಳಿಳತ ೆಂಬುದು=ವಿಹರಿಪುದು (ವಿಹಾರ 
ಮಾಡುವುದು)+ಅದು+ಒಳಿಳತ್ು=ಒಳ ಳಯದು+ಎೆಂಬುದು, ನಿಸದವಾದ ೊಡಾ=ನಿಸದವಾದ ೊಡ +ಆ 

ವಿಹರಿಪುದು=ವಿಹರಿಸುತ್ುದ , ಒಳಿಳತ ೆಂಬುದು=ಒಳ ಳಯದು+ಎೆಂಬುದು, ನಿಸದವಾದ ೊಡ =ನಿಜವಾದರ , ಗಹನ ತ್ತ್ುವಕ =ಗುಹಯವಾದ, 

ಮಹತ್ುರವಾದ ತ್ತ್ುವಕ , ಶರಣ ೊೇ=ನಮಸಾೆರ.  
ವಿಹಾರಮಾಡುವುದು ಎೆಂದರ , ಎಲಿದರಲೊಿ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಚ ೈತ್ನಯ ರೊಪದಲರಿುವುದು ಎೆಂದೊ ಅಥ ೈಿಸಬಹುದು. ನಿಸದವಾದ ೊಡ  

ಎೆಂದರ  ನಿಜವಾದರ  ಎೆಂದ ೇ ಅಥ ೈಿಸಬ ೇಕು.. 
ಮಾನವರಲ ಿಇದು ಒೆಂದು ನಿರೆಂತ್ರ ಪಿಶ ನ. ಆ ದ ೇವರ ೆಂಬ ವಸುು “ಇದ ಗೇ-ಇಲಿವೇ” ಎೆಂದು. ಇದ  ಎೆಂದರ , ಅದಕ ೆ ನಾನಾ 

ಹ ಸರುಗಳ್ು, ರೊಪಗಳ್ು, ಪೂಜ ಗಳ್ು, ಹಲವು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳ್ು, ಆಚಾರಗಳ್ು, ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ು, ಆ ದ ೇವರ ರೊಪ ಮತ್ುು ಕಾಯಿವ ೈಖ್ರಿಗ  
ನಾನಾ ಭಾಷ್ಯಗಳ್ು. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲೊಿ ಆ ದ ೇವರ ಅಸಿುತ್ಾವನುನ ಪಿಶಿನಸುವ “ಚಾವಾಿಕ”ರ ೆಂಬುವರೊ ಇದುರು. ಇೆಂದಿಗೊ ಆ ದ ೇವರ ೆಂಬ 
ವಸುುವನುನ ನೆಂಬದಿರುವರೊ ಇದಾುರ . ಕ ಲವರಿಗ  ದೃಾವಾದ ನೆಂಬಕ . ಇನೊನ ಕ ಲವರಿಗ  ಅನುಮಾನ. ಮತ ು ಕ ಲವರಿಗ  ಅದು ಆಗಾಗ ಬೆಂದು 
ಹ ೊೇಗುವ ವಿಚಾರ. ಕ ಲವರಿಗ  ಸೆಂಕಟ್ ಬೆಂದಾಗ ಮಾತ್ಿ ದ ೇವರ ನ ನಪು, ಕ ಲವರಿಗ  ಬರಿೇ ತ ೊೇರಿಕ ಗ  ಭಕ್ಲು ಮತ್ುು ಕ ಲವರಿಗ  ಹ ೊರಗ  
ತ ೊೇರದಿದುರೊ ಆೆಂತ್ಯಿದಲಿ ಶುದಧಭಕ್ಲು. 

ಇಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರೊ ಸಹ “ನಿಸದವಾದ ೊಡ ” ಎೆಂದಿದಾುರ . “ಜಗವ ಸೃಜಿಸಿ, ಗತ್ರ ಸೊತ್ಿವನಾಡಿಸಿ” ಎೆಂದಿದಾುರ  ದಾಸರು. ಅೆಂದರ  
ಜಗತ್ುನುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ, ಜಗತ್ರುನ ಎಲಿ ಜಿೇವರಾಶಿಗಳ್ನೊನ, ಪರಮಾತ್ಿ ತ್ನನ ಇಷ್ಟದೆಂತ  ಆಡಿಸುವನ ೆಂಬ ಅಥಿದಲಿದ  ದಾಸರ ಉಕ್ಲು. ಹಾಗ  ಇಡಿೇ 
ವಿಶಾವನುನ ಸೃಷ್ಟಟಮಾಡಿ, ಎಲಿ ಜಡ ಮತ್ುು ಜಿೇವಿಗಳ್ಲೊಿ ತಾನ ೇ ತಾನಾಗಿ ವಾಯಪಸಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಿನ ೆಂಬುವುದು ಒಳ ಳಯದು ಮತ್ುು 
ಇರುವುದು ಸತ್ಯವಾದರ , ಆ ‘ಗಹನ'ಕ ೆ ಅೆಂದರ  ಗೊಾವಾದ, ಊಹ , ಅರಿವು ಮತ್ುು ತ್ಕಿಕ ೆ ನಿಲುಕದ, ಆ ಗುಹಯವಾದ ವಸುುವಿಗ  ಶರಣಾಗು 
ಎನುನತಾುರ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಇಲಿ ‘ನಿಸದವಾದ ೊಡ ' ಎೆಂದು ಸತ್ಯವಾದರ  ಎೆಂದಿದಾುರ . ಅೆಂದರ  ಅದು ಅಸತ್ಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದ ೇ? ಎೆಂದರ , ಅದು 
ಹಾಗಲಿ. ನೆಂಬುವವನ ಮನಸಿಸಗ , ಭಾವಕ ೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಎೆಂದು ಗ ೊೇಚರಿಸಿದರ , ಅದನುನ ನೆಂಬು ಮತ್ುು ಶರಣಾಗು ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದಾುರ . ನಾನು 
ನೆಂಬಲ ಿಎೆಂಬುವವನೊ ಸಹ “ನಾನು ದ ೇವರನುನ ನೆಂಬುವುದಿಲ”ಿ ಎನುನತಾುನ . ಅೆಂದರ  ಅವನು “ದ ೇವರು” ಎನುನವ ವಸುುವೆಂದಿದ , ನಾನು 
ಅದನುನ ನೆಂಬುವುದಿಲಿ ಎೆಂದು ಅಥಿವಲಿವ ೇ? 

ಹಾಗಾಗಿ ವಾಚಕರ  ನಿಮಗ  ಆ ಪರಮಾತ್ಿ ವಸುುವಿನಲ ಿನೆಂಬಕ  ಇದುರ , ಶುದಧವಾಗಿ ನೆಂಬ, ಶರಣಾಗಿ ಎನುನತಾುರ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರ  ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಇಹುದ  ೀ ಇಲಲವೀ ತಿಳಿಯಗ  ಡದ  ಂದು ವಸುು ನಜ | 

ಮಹಿಮೆಯಂ ಜಗ್ವಾಗಿ ಜೀವವ ೀಷ್ದಲಿ || 

ವಿಹರಿಪುದದ  ಳಿಿತ ಂಬುದು ನಸದವಾದ  ಡಾ | 

ಗ್ಹನ ತ್ತ್ುವಕ  ಶರಣ  ೀ-ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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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   

 

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

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗ್ಯ ತ್ುಪಪ  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜಿ ಜಯದ ೇವ್  

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

ತ್ುಪಪ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಬಗ  – ಆಯುವ ೀುದದಲಿಲ ಹ ೀಳಿರುವಂತ  
ಜುಲ ೈ 2016 ರ ಚಿಲುಮೆಯಲ ಿ ಬ ೇಳ  ಮತ್ುು ಕಾಳ್ುಗಳ್ 

ಮಹತ್ಾದ ಬಗ   ಬರ ದಿದ ು. ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ 2016 ರ ಚಿಲುಮೆಯಲಿ ಅನನ 
ಮಾಡಲು ಯಾವ ಬಗ ಯ ಅಕ್ಲೆ ಉಪಗೇಗಿಸಬ ೇಕು ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತ್ರ 
ಕ ೊಟ್ಟಟದ ು. ಅನನ, ಸಾರು ಸವಿಯಲು ಒೆಂದ ರಡು ಚಮಚ ತ್ುಪಪವಿದುರ  ಬಲು 
ರುಚಿ. ಡಾ. ಮಧುಸೊದನರವರು ‘ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ’ ಯಲಿ 
ಸ ೊೇಮೆೇಶಾರ ಶತ್ಕದ ಬಗ   ಬರ ದ ಲ ೇಖ್ನದಲಿನ ಈ ವಾಕಯ ನ ೊೇಡಿ - 
“ಸುಡು ಸೊಪ ಘೃತ್ಮಿಲಿದೊಟ್ವ" - ಅೆಂದರ  ‘ಸಾರು, ತ್ುಪಪವಿಲಿದ 
ಊಟ್ವನುನ ಬ ೆಂಕ್ಲಗ  ಹಾಕು’ ಎೆಂದು. ಆದರ  ನನಗ  ತ್ರಳಿದೆಂತ  ಬಹಳ್ 
ಜನರಿಗ  ತ್ುಪಪ ಉಪಗೇಗಿಸಲು ಭಯ. ಕಾರಣ, ತ್ುಪಪ ಕ ೊಲ ಸ ಟರಾಲ್ 
ಅೆಂಶವನನ, ತ್ೊಕವನನ ಹ ಚಿುಸುತ್ುದ  ಎೆಂದು. ಹಾಗಿದುರ  ಅನನಕ ೆ ಒೆಂದ ರಡು 
ಚಮಚ ತ್ುಪಪ ಉಪಗೇಗಿಸುವುದನುನ ಬಟ್ುಟಬಡಬ ೇಕ ೇ? ಈ ವಿಷ್ಯದ 
ಬಗ   ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ ಮುೆಂದ ೊಮೆಿ ಕ ೊಡುತ ುೇನ .  ಈಗ 
ತಾಜಾ ತ್ುಪಪ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಬಗ ಯನುನ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ ್ ಳೇಣ. 

ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಕ ೊೆಂಡ ತ್ುಪಪ ತಾಜಾ ಇರುವುದಿಲ.ಿ ಆದುರಿೆಂದ ಬ ಣ ಯಿನುನ ಕ ೊೆಂಡು ತ್ುಪಪ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಒಳ ಳಯದು. ಮಾಕ ಿಟ್ನಲಿ ಸಿಗುವ 
ಬ ಣ ಿಯಲಿ ಎರಡು ಬಗ . 

೧. ಸಾಲ ಟ್ ಬಟ್ರ್ (Salted butter) – ತಾಜಾ ಕ ನ ಯನುನ (fresh/pure cream) ಕಡ ದು ತ ಗ ದ ಬ ಣ ಿಯನುನ ಉಪುಪ ನಿೇರಿನಲಿ 
ತ ೊಳ ಯುತಾುರ . 
೨. ಅನ್-ಸಾಲ ಟ್ ಕಲು್ಿ ಬಟ್ರ್ (unsalted cultured butter).  ತಾಜಾ ಕ ನ ಗ  ಸಾಲಪ ಮೊಸರನುನ ಸ ೇರಿಸಿ ಕಡ ದು ತ ಗ ದ 
ಬ ಣ ಿಯನುನ ತ್ಣಿಿೇರಿನಲಿ ತ ೊಳ ಯುತಾುರ . ಇದರಲಿ ಆರ ೊೇಗಯಪೂರಕ ಜಿೇವಾಣುಗಳ್ು (probiotics) ಸಾಲಪಮಟ್ಟಟಗ  ಇರುತ್ುವ . ಈ 
ಬ ಣ ಿಯಿೆಂದ ತ್ುಪಪ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ುಮ. 

ಆದರ  ಆಯುವ ೇಿದದ ಪಿಕಾರ ಶುದು ತ್ುಪಪವನುನ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಬಗ  ಅತ್ುಯತ್ುಮ. ಈ ಕ ಳ್ಗ  ನ ೊೇಡಿ.  
ತಾಜಾ ಕ ನ ಯನುನ (fresh/pure cream) ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವೆಂತ  ಕಾಯಿಸಿ, ಉಗುರು ಬ ಚುಗಾಗುವಷ್ುಟ ತ್ಣಿಸಿ. ಸಾಲಪ ಮೊಸರನುನ 

ಸ ೇರಿಸಿ ಬ ಚುಗಿನ ಜಾಗದಲಿ ೧೦-೧೨ ಗೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಹ ಪ್ಾಪಗಲು ಬಡಿ. ಈ ಮೊಸರನುನ ಕಡ ದು ತ ಗ ದ ಬ ಣ ಿಯಿೆಂದ ತ್ುಪಪ ತ್ಯಾರಿಸಿ. 
ಇದರಲಿ ಆರ ೊೇಗಯಪೂರಕ ಜಿೇವಾಣುಗಳ್ು (probiotics) ಹ ಚಿುನ ಮಟ್ಟದಲಿರುತ್ುವ . conjugated linoleic acid ಎೆಂಬ ದ ೇಹಕ ೆ ಅವಶಯಕವಾದ 
ಕ ೊಬುು ಇರುತ್ುದ . conjugated linoleic acid ಗಳ್ು ರಕುದ ಏರ ೊೇತ್ುಡವನುನ ನಿಯೆಂತ್ಿಣದಲಿಡಲು ಮತ್ುು ಅನ ೇಕ ರ ೊೇಗಗಳ್ನುನ 
ತ್ಡ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ನಿೇಡಬಹುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಬೆಂದಿದ .  

ಈ ರಿೇತ್ರ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಬ ಣ ಿ ಅಥವಾ ತ್ುಪಪವನುನ ದಿನಕ ೆ ಒೆಂದ ರಡು ಟ ೇಬಲ್ ಸೊಪನ್ ಉಪಗೇಗಿಸುವುದರಿೆಂದ ಆರ ೊೇಗಯಕ ೆ 
ಯಾವ ಹಾನಿಯೊ ಇಲ.ಿ ಇದರ ರುಚಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗ ಯದು. ಆರ ೊೇಗಯದ ಬಗ   ಕಾಳ್ಜಿ ಇದುಲಿ ಹ ಚುು ಕ ೊಬುು ಮತ್ುು ಸಕೆರ  ಇರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ುು 
ಪ್ಾನಿೇಯಗಳ್ನುನ ದೊರವಿಡಿ.   

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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‘ಸ ೈಡಿಗುನಿನ ಸಾರ್, ರಿವಸ್ಿ ಫಾಿಾಷ್ ಆಗತ ು’ ಎೆಂದ ಲ ೈಟ್ ಬಾಯ್. . ಲ ೈಟ್ ಬಾಯ್.  
ಮಾತ್ುಗಳ್ನುನ ಲ ೈಟಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳಲಾಗದ  ಪಕೆಕ ೆ ಸರಿದ .  

ಅವನ ತ್ಪ್ ಪೇನಿಲಿ. ಹ ೈವ ೇಯಲ ಿರಾತ್ರಿ ಹ ೊತ್ುು ಸೆಂಚರಿಸುವಾಗ ಎದುರಿನಿೆಂದ ಬರುವ 
ಲಾರಿಗಳ್ು ಸಹ ದೊರದಿೆಂದಲ ೇ ನನನ ತ್ಲ  ಕೆಂಡಾಗ ಡಿಮ್ & ಡಿಪ್ ಮಾಡುತ್ುವ . ನಾನೊ ತ್ಲ ಗ  
ಪ್ ೇಪರನ ೊನೇ, ಪುಸುಕವನ ೊನೇ ಅಡಡ ಹಿಡಿದು, ತ ಗ ದು, ಹಿಡಿದು, ತ ಗ ದು ಮಾಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಡಿಮ್ & 
ಡಿಪ್ ಎಫ ಕ್ಟ ಕ ೊಡುತ ುೇನ . 
‘ಟ ೊೇಪ ಹಾಕ ೊೆಳಾುದ ೇಿನಿಿೇ...’ ನುಡಿದರು ನಿದ ೇಿಶಕರು.  
‘ಅದಕ ೆ ಸ ಲ್್ ಸವಿೇಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಬ ೇಕಾದಷ್ುಟ ಜನರಿದಾುರ ’ ಎೆಂದ .  

ನನನದು ತ್ರರುಪತ್ರ, ಧಮಿಸಾಳ್ ಮುೆಂತಾದ ತ್ರೇಥಿಕ್ ೇತ್ಿಗಳ್ ಕ್ೌರಿಕರ ಪಿಭಾವದಿೆಂದ 
ಉೆಂಟಾದ ಟ ೆಂಪರರಿ ಬ ೊೇಡಲ.ಿ ಜಗತ್ರುನ ಅತ್ಯೆಂತ್ ದ ೊಡಡ ಹ ೇರ್ ಡ ಿಸರ್ ಆದ ನಿಸಗಿಮಿ 
ಬ ೊೇಡಿಸಿದ ಬ ೊೇಡು. ಹ ೆಂಡತ್ರ, ಪ್ ಿೇಯಸಿ, ಗ ಳ್ತ್ರ, ಬ ಿೇ್ ಕೆಂಪನಿಗಳಿೆಂದ ಉೆಂಟಾದ ಬ ೊೇಡುತ್ನ 
ಮತ ೊುಮೆಿ ಚಿಗುರಿದರೊ ಚಿಗುರಿೇತ್ು, ಪಿಕೃತ್ರ ಒಮೆಿ ಬ ೊೇಡಿಸಿದರ  ಭ ೊೇಲಾನಾಥನೊ ಮತ ು 
ಚಿಗುರಿಸಲಾರ.  

ಇರಲರಲ. ಬ ೊೇಡುತ್ನ ಶ ಿೇಷ್ಠವ ೆಂದ ೇ ನನನ ಅಭಿಪ್ಾಿಯ. ‘ದ ೇವನು ಮೊದಲು ತ್ಲ ಗಳ್ನುನ 
ಸೃಷ್ಟಟಸಿದನು. ಯಾವ ತ್ಲ ಗಳ್ು ಸೃಷ್ಟಟಸಿದಾಲ ೇ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಕೆಂಡವೇ ಅವನುನ ಹಾಗ ಯೇ ಬಟ್ಟನು.  

ಸುೆಂದರವಲಿದ ತ್ಲ ಗಳಿಗ  ಕೊದಲನ ಹ ೊದಿಕ  ತ ೊಡಿಸಿದನು’ ಎೆಂದಿದಾುರ  ಒಬು ಆೆಂಗಿ ಕವಿ. ಆೆಂಗಕಿವಿ ಹ ೇಳಿದಮೆೇಲ  ಅದು ಹರಿಶುೆಂದಿನ 
ಮಾತ್ರನಷ ಟೇ ಸತ್ಯವ ೆಂದು ಸಾಮಾನಯ ಕನನಡಿಗ ಒಪಪಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಅನೊಚಾನವಾಗಿ ಬೆಂದ ಸೆಂಪಿದಾಯ. 
ನಮಿ ತ್ಲ ಗೊ ಶುಕಿಪಕ್ಷದ ಚೆಂದಿನಿಗೊ ಸಾಮಯವಿದ . ಕಪಪನ ಯ ಮೊೇಡವನುನ ಪಿತ್ರ ದಿನವೂ ಸರಿಸುತಾು ಸಾಗಿ ಹುಣಿಿಮೆಯ ಹ ೊತ್ರುಗ  
ಕತ್ುಲ ಯನುನ ಸೆಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಇಲಿವಾಗಿಸುವ ತಾನ ೇ ತಾನಾಗಿ ಹ ೊಳ ಯುವ ಚೆಂದಿನೆಂತ ಯೇ ಬಾಲಡಯ ತ್ಲ ಯು ಸುತ್ುಲನ ಕೊದಲನುನ 
ಇನಿತ್ರನಿತ ೇ ಇಲಿವಾಗಿಸುತಾು ಸಾಗಿ ಕ ೊನ ಗ  ಹುಣಿಮಿೆಯೆಂತ  ಥಳ್ಥಳಿಸುತ್ುದ . ನಿಸಗಿದಲ ಿಹುಣಿಮಿೆ ಸರಿದು ಮತ ು ಅಮಾವಾಸ ಯ ಕತ್ುಲು 
ಹರಡುತ್ುದ . ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಮಾತ್ಿ ಕ ೇಶರಾಶಿ ಅವಿನೊಯ ರ ೊೇಡಿನೆಂತ  – ಒನ್ ವ ೇ! 

ಎನತ ನತ್ು ಶ್ರವಿಹುದ   ಅನತ್ನತ್ು ಬಾಲಿಿಹುದು 
ಎಣಿಸಲ್ ೆ ಶಕಯವ ೀಂ ಬಾಲುಗಿ್ಳ ಪರಿಯ 
ಎಳ ತ್ನದಿ ಹರ ಯದಲಿ ಮುಪಿಪನಲಿ ತ್ಪಿಪನಲಿ 
ಎಲಲರನು ಅಪುಪವುದು ಬ  ೀಡುತ್ನವು 

ಎೆಂದರು ನನನ ಗುರು ಟ್ಟೇಕಾಚಾಯಿರು. ಈ ಬ ೊೇಡುತ್ನದ ಆದಿ, ಅದರ ಫಲಗಳ್ು, ಅದು ಎಲ ಿಲಿ ಪಿಗೇಜನಕ ೆ ಬರುತ್ುದ  ಎೆಂಬುದನ ನಲಿ 
ನ ೊೇಡ ೊೇಣ.  

ಕೃತ್ ಮತ್ುು ತ ಿೇತಾಯುಗದಲಿ ಇದುವರ ಲಿರೊ ಸಾಕಷ್ುಟ ಕೆಂದಮೊಲಗಳ್ು, ಸ ೊಪುಪಸದ ಗಳ್ನುನ ತ್ರನುನತ್ರುದುುದರಿೆಂದ ವಿಟ್ಮಿನ್ ರಿಚ್ 
ಮತ್ುು ಫ ೈಬರ್ ರಿಚ್ ಆಹಾರ ತ್ರೆಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೊ, ಸೊಯಿನ ಬ ಳ್ಕ್ಲಗ  ಒಡಿಡಕ ೊಳ್ುಳತ್ರುದುುದರಿೆಂದ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಡಿ ಕ ೊರತ  ಇಲಿದ ಯೊ 
ಜಿೇವಿಸುತ್ರುದುುದರಿೆಂದ ಘೊೇರತ್ಪಸಿಸನಲಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದುು, ತ್ಲ  ಬಾಚಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವಿಲಿದಿದುರೊ, ಶಾೆಂಪೂ ಬಾತ್ ಇಲಿದಿದುರೊ, ಅವರ 
ಸಮತ್ೊಕದ ಆಹಾರದ ಸುಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಬ ೊೇಡಾದ ಪಿಸೆಂಗ ಎಲಿಯೊ ಕೆಂಡುಬರುವುದಿಲಿ. ಬ ೊೇಡುತ್ನದ ಮೊದಲ ಪಿಸೆಂಗ 
ಬರುವುದ ೇ ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ.  
ಅರಣಯಪವಿದಲಿ ದೌಿಪದಿಯನುನ ಕ ಣಕ್ಲದ ಜಯದಿಥನನುನ ಭಿೇಮನು ಧಮಿರಾಯನ ಮುೆಂದ  ಎಳ ತ್ೆಂದು ನಿಲಿಸಿ ‘ಅಣ,ಿ ಅಪಪಣ  ಕ ೊಡು; ಇವನ 
ಶಿರಚ ಛೇದ ಮಾಡುತ ುೇನ ’ ಎೆಂದ. ಧಮಿರಾಯ ‘ಬ ೇಡ ಭಿೇಮಸ ೇನ. ಅವನ ಕ ೇಶಕತ್ಿನ ಮಾಡಿಬಡು’ ಎೆಂದ. ತ್ತ್್ಲವಾಗಿ ಮೊದಲ 
ಆಯುಷ್ೆಮಿ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡವನು ಜಯದಿಥನ ೆಂದೊ, ಮೊದಲ ಆಯುಷ್ೆಮಿ ಮಾಡಿದವನು ಭಿೇಮನ ೆಂದೊ ಅರಿಯಬಹುದು. ನ ೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ 
ಜಗತ್ರುನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬ ೊೇಡ ಎೆಂಬ ಖ್ಾಯತ್ರಗ  ಗಿಿೇಸ್ ನ ಕ ೈರ ೊೇಸ್ ಭಾಜನನಾಗುವುದನುನ ಒೆಂದ ೇ ಒೆಂದು ಕೊದಲ ಳ ಯ ಅೆಂತ್ರದಿೆಂದ 
ತ್ಪಪಸಿಕ ೊೆಂಡ. ಕ ೈರ ೊೇಸ್ ಹುಟ್ಟಟನಿೆಂದ ಕ ೊನ ಯವರ ಗ  ಒೆಂದ ೇ ಕೊದಲು ಇದುು, ಅದು ಉದುರದ ಕಾರಣ ಬ ೊೇಡನಾಗದ , ಏಕ್ ಹಿೇ ಬಾಲ್ 
ಹ ೊೆಂದುವುದರ ಮೊಲಕ ಇಕ್ ಬಾಲ್ ಎೆಂಬ ಹ ಸರನುನ ಹುಟ್ುಟಹಾಕಲು ಕಾರಣನಾದನ ೆಂಬ ಉಲ ಿೇಖ್ ಗಿಿೇಕ ೊೇ-ಅರಬ್ ಪುರಾಣದಲ ಿ

ದ ೊರಕಬಹುದ ೇನ ೊೇ.          

 
ಬ  ೀಡ್ ಈಸ್ ಬ ಯಟಿಫಲ್ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ುರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕ ೀಳಿದಿರಿ  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಬ ೊೇಡುತ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಭಾರತ್ದಲಿ ಸಿುೇಯರಿಗ ೇ ಹಲವಾರು ಯುಗಗಳ್ು ಆದಯತ  ನಿೇಡಲಾಗಿತ್ುು. ಪತ್ರ ಸತ್ು ತ್ಕ್ಷಣ ಚಿತ ಗಾಗಿ 
ಸೌದ  ಕತ್ುರಿಸುವುದಕ ೆ ಮುೆಂಚ  ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಕೊದಲನುನ ಕತ್ುರಿಸಲಾಗುತ್ರುತ್ುು. ತ್ರೆಂಗಳಿಗ ೊೇ, ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳಿಗ ೊೇ ಒಮೆಿ ಈ ಬ ೊೇಡುತ್ನದ 
ಸ ಟೇಟ್ಸ್ ಮೆೇಯ್. ನ್ ಟ ೇಯ್. ನ ಮಾಡಲು ಮನ ಗ ೇ ಕ್ೌರಿಕರನುನ ಕರ ಸಲಾಗುತ್ರುತ್ುು. ಗ ೊರೊರು ಒೆಂದು ಹಳಿಳ. ಅಲಿಗ  ತ್ರೆಂಗಳಿಗ ೊಮೆಿ ಬರುತ್ರುದು 
ಕ್ೌರಿಕ ಮೊರು ತ್ರೆಂಗಳಾದರೊ ಬರಲಲಿ. ಮೊಲ ಮನ ಯ ವಿಧವ ಯ ತ್ಲ ಯಲಿ ಕೊದಲು ಹ ಚಾುಗಿಯೇ ಬ ಳ ದಿತ್ುು. ವಿಧವ ಗ  ಕೊದಲರುವುದು 
ವಜಿಾ. ಕ್ೌರಿಕನಿಲಿ. ಅದ ೇ ಹಳಿಳಯ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಅಯಯೆಂಗಾರ್ ತ್ಮಿ ಕ ೇಶಕತ್ಿನ ತಾವ ೇ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರುದುುದನುನ ಅರಿತ್ ಅಜಿ ೆ‘ರಾಮೊ, 
ಯಾರಿಗೊ ಹ ೇಳ್ದ  ಇದ ೊೆಂದು ಸಾರಿ ನನನ ತ್ಲ ಯ ಕ್ೌರ ಮಾಡಿಬಡ ೊ’ ಎೆಂದು ಗ ೊೇಗರ ಯಿತ್ು. ಮನಕರಗಿದ ರಾಮಸಾಾಮಿಗಳ್ು ಮರುದಿನ 
ಅಜಿೆಯ ಹಿತ್ುಲಗ  ನಡ ದು, ಯಾರಿಗೊ ತ್ರಳಿಯದೆಂತ  ಅಜಿೆಯ ತ್ಲ  ನುಣಿಗಾಗಿಸಿದರು. ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಕ ೈಯಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾು ಅಜಿ ೆ‘ಆ 
ಕ್ೌರಿಕನಿಗಿೆಂತ್ ನಿೇನ ೇ ವಾಸಿ. ತ್ರೆಂಗಳಿಗ ೊಮೆಿ ಮಾಡಿಬಡು’ ಎೆಂದು ಬ ನುನಬದಿುತ್ು. ಒಮೆಿ ರಾಮಸಾಾಮಿಯವರ ಮಾವ ಅಳಿಯನನುನ 
ನ ೊೇಡಲ ೆಂದು ಊರಿಗ  ಬೆಂದರು. ಅಳಿಯ ಮನ ಯಲಿಲಿ. ಊರ ಲ ಿಹುಡುಕುತ್ು ಅಜಿೆಯ ಮನ ಗ  ಬೆಂದರು. ಅಜಿೆಗ  ಕ್ೌರ ಮಾಡುತ್ು ಕುಳಿತ್ರದು 
ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮಾವನ ಭಯದಿೆಂದ ‘ಬೆಂದ  ಅಜಿ’ೆ ಎನುನತಾು ಮರವ ೇರಿ ಕುಳಿತ್ರು. ಮರದ ಮೆೇಲ  ಅಳಿಯ; ಕ ಳ್ಗ  ಮಾವ; ಒಳ್ಗ  ಅಜಿೆ. ಕಾದು 
ಬಸವಳಿದ ಅಜಿೆ ‘ಎಲ ೊಹೇದಿಗೇ ರಾಮೊ...’ ಎನುನತಾು ಹ ೊರಬೆಂದಾಗ ಎಲಿವೂ ಬಯಲಾಗಿ, ರಾಮಸಾಾಮಿಯ ಪ್ಾಡು ಯಾರಿಗೊ ಬ ೇಡ 
ಎೆಂಬೆಂತಾಗಿತ್ುು! ಬ ೊೇಡುತ್ನ ಸಿರೇಯರಿಗ  ಅೆಂದು ಶಾಪ. ಇೆಂದು? ಫಣಿಯಮಿ ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ ಎಲ್.ವಿ. ಶಾರದಾ, ಸಾಟರ್ ಟ ಿಕ್ ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ 
ಪಸಿಿಸ್ ಕೆಂಬಾಟಾ, ಮಾಯ್ ಮಾಯಕ್ಸ ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ ಚಾಲಿಜ್ ಥ ರಾನ್, ಮೌತ್ ಟ್ು ಮೌತ್ ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ ಎಲ ನ್ ಪ್ ೇಜ್, ಮುೆಂತಾದವರು ವ ೈದಿಕ 
ಆಚಾಯಿರಿಗಿೆಂತ್ ನುಣಿಗ  ತ್ಲ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ಹಲವಾರು ಕಾಯಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮಾಡಲ್ ಗಳ್್ ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಕ ೈಯಿಟ್ಟರ  ಗಲಿದವರ ಗ  
ಜಾರುವಷ್ುಟ ನುಣುಪ್ಾಗಿ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಅದನ ನೇ ಒೆಂದು ಫಾಯಷ್ನಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಿಸಿ, ಅದರಿೆಂದಲ ೇ ಖ್ಾಯತ್ರಯನೊನ ಪಡ ದಿದಾುರ . ಹಿೆಂದಿ 
ಚಿತ್ಿರೆಂಗದಲ ಿಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ ಯೇ ಕಾಯಮರಾ ಝೊಮ್ ಇನ್ ಆಗುವುದರ ಮೊಲಕ ಒಬು ನಟ್ನ ಪರಿಚಯವಾಯಿತ್ು. ಶಾನ್ ಚಿತ್ಿದಲಿ 
ಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಕ ೈಯಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಿೇನ್ ನಿೆಂದಲ ೇ ಪರಿಚಿತ್ನಾದ ಈ ನಟ್ ಇೆಂದಿಗೊ ಒಳ ಳಯ ಹ ಸರನುನ ಪಡ ದಿರುವ ಕುಲ್ ಬೊಶನ್ 
ಕಬಿೆಂದ.  

ಬ ೊೇಡುಗೆಂಡುಗಳ್ು ಆ ಕಾಲದಲೊಿ ಇದುರ ೆಂಬ ಅೆಂಶವನುನ ಖ್ಲಾಾಟ ೊೇ ದಿವಸ ೇಶಾರಸಯ ಕ್ಲರಣ ೈೈಃ ಸೆಂತಾಪತ ೊೇ ಮಸುಕ ೇ ತಾಲಸಯ 
ಮೊಲೆಂ ಗತ್ೈಃ | ತ್ತಾಿಪ ಪತ್ರತಾತ್ ಫಲಾತ್ ಭಗನೆಂ ಸಶಬುೆಂ ಶಿರೈಃ | ಪ್ಾಿಗೇ ಗಚಛತ್ರ ಯತ್ಿ ಭಾಗಯರಹಿತ್ೈಃ ತ್ತ ೈವ ಯಾೆಂತ್ರ ಆಪದೈಃ || ಎೆಂಬ 
ಸುಭಾಷ್ಟತ್ದಿೆಂದ ಅರಿಯಬಹುದು. ಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಯವನ ೊಬು ಬಸಿಲನುನ ತಾಳ್ದ  ಮರದ ಬುಡಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ ನಿೆಂತ್ನು. ಮರದಿೆಂದ ಫಲವೆಂದು 
ಅವನ ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಬದಿುತ್ು. ಪ್ಾಿಯಶೈಃ ಎಲಿ ಭಾಗಯರಹಿತ್ನು ಹ ೊೇಗುವನ ೊೇ ಅಲಿಗ ೇ ದುರದೃಷ್ಟವು ಅವನನುನ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡು 
ಹ ೊೇಗುವುದು ಎೆಂಬ ಅಥಿದ ಈ ಸುಭಾಷ್ಟತ್ ಪೂವಿಕಾಲದಲ ಿಬ ೊೇಡುತ್ನ ಇದುುದಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . 

 ಬಾಲಡತ್ನದ ಆರೆಂಭ ಒಬ ೊುಬುರಲಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ವಿಧ. ಮೊದಲಗ  ನ ತ್ರುಯ ಸುತ್ು ಒೆಂದು ಸಣಿ ಬೆಂದುವಿನೆಂತ  ಕೆಂಡು, 
ಹಣ ಗ  ಧರಿಸುವ ಬ ೊಟ್ಟಟನಾಕಾರಕ ೆ ಬ ಳ ದು, ಬಾವಿಯೆಂತ  ಅಗಲವಾಗುತಾು ಸಾಗಿ, ಕ ರ ಯ ದಡದೆಂತ  ಅಸುವಯಸುವಾಗಿ ಸುತ್ುಲೊ ಆವರಿಸಿ, 
ಕಟ್ಟಕಡ ಗ  ಸವಿಚಮಿಸಮನಾಯದೆಂತ  ಪಸರಿಸುವ ಫುಲ್ ಬಾಲಡತ್ನ ಕ ಲವರಿಗ ೇ ಶ  ೇಭಾಯಮಾನ. ಸಾಯೆಂಪಲ್ ಗೊ ಕೊದಲಲಿದಿದುರೊ 
ಮಗುವಿನ ಮುಗಧತ ಯ, ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನ ಮೊಲಕ ಜನಸ ಳ ದ ಮಹಾತ್ಿ ಗಾೆಂಧಿ ಇದಕ ೆ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಉದಾಹರಣ . ಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಯಲೊಿ 
ಕ ಲವು ಮಾಯಟ್ ಫಿನಿಷ್; ಕ ಲವು ಗಾಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ುವ . ಮಾಯಟ್ ಫಿನಿಷ್ ಗ  ಈದಿ ಅಮಿೇನ್ ಉತ್ುಮ ಉದಾಹರಣ ; ಗಾಿಸಿ ಫಿನಿಷ್ ಗ  ಸಿಹಿಕಹಿ 
ಚೆಂದುಿವಿಗಿೆಂತ್ ಉತ್ುಮರಿಲಿವಿೇ ಜಗದ ೊಳ್. 

  ಕ ರ ಗಳ್ ಸುತ್ುಮುತ್ುಲನ, ಅರಣಯಪಿದ ೇಶದ ಅಥವಾ ಗ ೊೇಮಾಳ್ದ ಜಾಗವನುನ ಇೆಂಚಿೆಂಚಾಗಿ ಆಕಿಮಿಸುವ ರಿೇತ್ರಯಲ ಿ
ಹಣ ಯ ಮುೆಂಭಾಗದಿೆಂದ ಆರೆಂಭವಾಗಿ, ಅಧಿಚೆಂದಾಿಕಾರದಲಿ ಮುೆಂದುವರಿಯುತಾು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹ ಕೆತ್ರುನವರ ಗ  ಸಾಗುವುದೊ ಇನ ೊನೆಂದು 
ವಿಧವಾದ ಬಾಲಡತ್ನ. ಆದರ  ಪಿಕೃತ್ರಯೊ ಜನರೆಂತ ಯೇ ಸ ೊೇಮಾರಿ. ಕ ೈಗ ೊೆಂಡ ಕ ಲಸವನುನ ಎಷ ೊಟೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕ ೆೇ ನಿಲಸಿಿಬಡುತ್ುದ . ಆಗ 
ಫುಟ್ ಪ್ಾತ್ ಬಾಲಡ, ಗ ರಿಬಾಲಡ ಮತ್ುು ಪ್ಾಯಚ್ ಬಾಲಡ ಎೆಂಬ ಮೊರು ವಿಧಗಳ್ು ಉದಭವಿಸುತ್ುವ . ಚಿಕೆಮಕೆಳ್ು ಕ ದಕ್ಲ ಕ ದಕ್ಲ ಊಟ್ ಮಾಡಿ 
ಪ್ ಿೇಟ್ಟನ ಅಲಿಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ುಟ ಉಳಿಸಿದೆಂತ  ತ್ಲ ಯಲಿ ಬ ೊೇಡುಪಿದ ೇಶದ ಮಧ ಯ ಕ ೇಶಪಿದ ೇಶವು ಲಕ್ಷದಿಾೇಪದ ದಿಾೇಪಗಳ್ೆಂತ  ಕಾಣಿಸುವುದ ೇ ಪ್ಾಯಚ್ 
ಬಾಲಡ. ಶಿರದ ಮಧಯಭಾಗವು ಸೆಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಕೊದಲುರಹಿತ್ವಾಗಿದುು, ಎರಡೊ ಕ್ಲವಿಗಳ್ ಬದಿಯಲಿ ಮಾತ್ಿ ಕೊದಲು ಉಳಿದವರು ಫುಟ್ ಪ್ಾತ್ 
ಬಾಲಡ. ಮುಚಿುದುಕ್ಲೆೆಂತ್ಲೊ ಬಚಿುದ ುೇ ಹ ಚಾುದ ಐಟ್ೆಂ ಸಾೆಂಗ್ ಹಿೇರ ೊೇಯಿನ್ ಗಳ್ ಬಟ ಟಯೆಂತ  ಕೊದಲು ಇದ ಯೆಂದರ  ಇದ , ಇಲಿವ ೆಂದರ  ಇಲಿ 
ಎನುನವ ಮಟ್ಟಕ ೆ ಅಲಿಲ ಿಇದುು, ನ ೊೇಡುಗರಿಗ  ಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಎಕಸರ  ಸೈಝ್ ಪ ಪುಸುಕದಲ ಿಹಾಕ್ಲದ ಗಿೇಟ್ುಗಳ್ೆಂತ  ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಕ ೆ 
ಕೊದಲು ಇರುವುದ ೇ ಗ ರಿಬಾಲಡ. 

ಆಧುನಿಕ ಹುಡುಗರು ಸಾಯೆಂಪ್ ಿೇರಣ ಯಿೆಂದ ಫುಲ್ ಬಾಲ್ಡ ಅಥವಾ ‘ಕೊಲ್ ಕಟ್’ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾುರ . ಅದು ನಿಜಕೊೆ ಕೊಲ್ ಕಟ ಟೇ 
– ಎಸಿಯಲಿ ಹ ೊೇದತ್ಕ್ಷಣ ತ್ಲ  ತ್ಣಿಗಾಗುವುದರಿೆಂದಲ ೇ ಅದಕ ೆ ಆ ಹ ಸರು ಬೆಂದಿತ್ೆಂತ .      
           

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಇನುನ ಕ ಲವರು ಮೆೇಲ  ಸೆಂಪೂಣಿ ಕೊದಲನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ಪಕೆಗಳ್ಲಿ ಕ ೊಚಿುದ ಎಳ್ನಿೇರಿನ ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾುರ  – ಇದಕ ೆ ಟ ೆಂಡರ್ ಕ ೊೇಕ ೊೇನಟ್ ಕಟ್ ಎೆಂದು ಕರ ಯಬಹುದ ೇನ ೊೇ. ಇನುನ ಕ ಲವರು ಕ ೇವಲ ಮೊಗು-ನ ತ್ರುಯ 
ನ ೇರಕ ೆ ಕೊದಲನುನ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಮಿಕ ೆಲಿವನೊನ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾುರ . ಇದಕ ೆ ರ ೊೇ್ ಡಿವ ೈಡರ್ ಕಟ್ ಎನನಬಹುದು.  

 ಬ ೊೇಡುತ್ನ ಉಚಾಛಾಯ ಸಿಾತ್ರಯನುನ ತ್ಲುಪದುು ಚಾಣಕಯನ ಕಾಲದಲಿ. ಊಹೊೆಂ. ಚರಿತ ಿಯ ಚೆಂದಿಗುಪುನ ಕಾಲದಲಿಲ;ಿ 
ಟ್ಟವಿಯ ಚಾಣಕಯ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಕಾಲದಲಿ. ಪಿತ್ರ ಸಿೇನ್ ನಲೊಿ ಛಕೆನ  ಹ ೊಳ ಯುವ ತ್ಲ ಗಳ್ ದ ೊಡಡ ಗುೆಂಪ್ ೇ ಇರುತ್ರುದು ಆ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಕೆಂಡು 
ಬಾಲಡತ್ನವನುನ ಮೆಚಿುದ ಕವಿಗಬು 

ಬ  ೀಡು ಮ ಡ್ನತ  ೀ ಮಂಚು ಮಂಚಿತ  ೀ 
ತ್ಲ್ ಯಾಗ  ಕ ೀಶ ತ್ುಂಬಿ ಕತಿರ ಛಕೆಂತಾಡ  ೀವಾಗ್ 
ಬ  ೀಡು ಮ ಡ್ನತ  ೀ ಮಂಚು ಮಂಚಿತ  ೀ || 
 
ತ್ಲ್ ಯಾಗ  ಹ ೀನು ಓಡ್ನ ಝುಂಗ್ುಟ್ ೈತ  
ಕವಿಯನ ಿ ದಾಟಿ ಕ ದುಲ ಬ ಳ ದುಬಟ್ ಟೈತ  
ನವ ಯು ಆಗ್ುತಿದ  ಪರಪರ ಕ ರ ಯುತಿದ  
ನವ ಯು ಆಗ್ುತಿದ  ಪರಪರ ಕ ರ ಯುತಿದ  
ಹ  ಟ ಟ ಮೆೈ ಬಟ್ ಟಮಾಯಗ  ಉದುರಿ ಉದುರಿ ಬಿೀಳುತಿದ  
ಬ  ೀಡು ಮ ಡ್ನತ  ೀ ಮಂಚು ಮಂಚಿತ  ೀ || 
 
ಬಾಟ್ಾಲಗಿನ ನೀರ ಹನ ಚುಮುಗ್ುಟ್ ೈತ  
ಕ ೈಯಾಗಿನ ಕತ್ುರಿಯು ಕತಿರಸ ೈತ  
ಕ ದ ಲ ಹ  ೀಗ್ುತಿದ  ಬ ೈತ್ಲ್  ಕರಗ್ುತಿದ  
ಕ ದ ಲ ಹ  ೀಗ್ುತಿದ  ಬ ೈತ್ಲ್  ಕರಗ್ುತಿದ  
ಫಳಳಿ ಫಳಿಂತ್ ಮಂಚ  ೀ ಬುಲ್ ೀಿ ಚ ಂದಾಗ್ ಕಾಣುತಿದ  
ಬ  ೀಡು ಮ ಡ್ನತ  ೀ ಮಂಚು ಮಂಚಿತ  ೀ  || 
ಎೆಂದು ‘ಬ ಳಿಳ ಮೊಡಿತ ೊೇ ಕ ೊೇಳಿ ಕೊಗಿತ ೊೇ’ ಸ ಟೈಲ್ ನಲ ಿಬರ ದು ಹಾಡಿ ಖ್ಾಯತ್ನಾದನೆಂತ . 
 ಬ ೊೇಡುತ್ನದಲಿ ಬಹಳ್ ಲಾಭಗಳಿವ . ದಿನವೂ ಟ್ಟವಿ, ಜಾಹಿೇರಾತ್ುಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುತಾು ಯಾವ ಶಾೆಂಪು, ಯಾವ ಹ ೇರ್ 

ಕೆಂಡಿೇಷ್ನರ್, ಯಾವ ಡಾಯೆಂಡಿಫ್ ಕೆಂಟ ೊಿೇಲರ್ ಬಳ್ಸಬ ೇಕ ೆಂದು ನಿಣಿಯಿಸುವ ಗ ೊೇಜಿಲಿ. ಬಾಚಣಿಗ  ಜಸೊಸರಿನದ ೊೇ, ಅಗಲ 
ಬಾಯಿಯದ ೊೇ, ಚಿಕೆಬಾಯಿಯದ ೊೇ ಎೆಂದು ಹುಡುಹುಡುಕ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಕ ೇಶತ ೈಲಗಳಿಗ  ವೃಥಾ ಹಣ 
ಖ್ಚುಿಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಹ ೇರ್ ಸ ಟೈಲ್ ಯಾವುದ ೆಂದು ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕ್ಲಲಿ. ಕೊದಲು ಇದುರ  ಅದು ಅಸುವಯಸುವಾಗಿ, ಕಣಿಿನ ಮೆೇಲ  ಬದುು, 
ಡ ೈವಿೆಂಗ್ ಗ  ತ ೊೆಂದರ  ಆಗಬಹುದು. ಬ ೊೇಡರಿಗ  ಈ ತ ೊೆಂದರ ಯೇ ಇಲಿ. ಕ ೇಶರಾಶಿ ಇರುವವರ ಕೊದಲು ಗಾಳಿಗ  ಹಾರಿದರೊ ‘ಸರಿಯಾಗಿ 
ತ್ಲ  ಬಾಚಿಕ ೊಳ್ಳಕ ೆೇನು ರ ೊೇಗ’ ಎೆಂದು ಬ ೈಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು; ಬ ೊೇಡುತ್ಲ  ಯಾವಾಗಲೊ ನಿೇಟ್! ಬ ೊೇಡುತ್ಲ ಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡರ  ‘ಹಿರಿಯರು. ಪಕೆ 
ಕೊರಬಹುದು’ ಎನುನತಾು ಸುೆಂದರ ಹುಡುಗಿಯರೊ ಸನಿಹ ಬರುತಾುರ . ಬ ೊೇಡರನುನ ಬುದಿಧವೆಂತ್ರು ಎೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯುವ ದ ೊ(ದ)ಡಡ ಪಡ ಗಳ ೇ 
ಇವ . ಒೆಂದ ೇ ತ ೊೆಂದರ  - ನಿಮಿನುನ ಯಾರೊ ಬಾಚಿ ತ್ಬುಕ ೊಳ್ುಳವುದಿಲ ಿ- ಬಾಚುವುದಕ ೆ ಕೊದಲು ಇರುವುದಿಲವಿಲಿ! 

 ಇಡಿೇ ಗುೆಂಪು ಹ ೊರಗ  ನಿೆಂತ್ರದಾುಗ ಮಳ  ಬೆಂದರ  ಮೊದಲು ತ್ರಳಿಯುವುದು ಬ ೊೇಡರಿಗ ೇ. ದೊರದಿೆಂದಲ ೇ ಇೆಂತ್ಹವರ ೇ 
ಬರುತ್ರುದಾುರ ೆಂದು ಅರಿಯಲೊ ಹ ೊಳ ಹ ೊಳ ವ ತ್ಲ  ಸಹಕಾರಿ. ಬ ೊೇಡುತ್ನ ತ್ಪಪಲಿ – ಆದರ  ಆ ಬ ೊೇಡುತ್ನ ಕ ೇವಲ ಹ ೊರಭಾಗಕ ೆ 
ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿದುರ  ಮಾತ್ಿ. ಅೆಂದಹಾಗ ೇ... ದಿೇಪ್ಾವಳಿ.... ಅಳಿಯೆಂದರು ಬತಾಿರೆಂತ ... ದರಗಳ್ು ಆಕಾಶದಲಿ... ಎಷ್ುಟ ಬ ೊೇಡಾಗುತ ೊುೇ 
ಏನ ೊೇ..... ಆದರೊ, ಏನಾಿಡಕಾೆಗತ ು.  

ಬ ೊೇಡುೆಂ ಶರಣೆಂ ಗಚಾಛಮಿ.  
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಗೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಿ ಮಾಹಿತ್ರಗ  ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಿ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾುಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತ್ುದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ ು ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರು. 

ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾಣಿಸದಿದುರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ್ ೈಪ್ 

ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

ಅಖಿಲ ಬಾಿಹಿಣ ಮಹಾಸಭಾದ ಸದಸಯರಲ ೊಿಬುರಾದ ಮತ್ುು ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರಾದ ಶಿಿೇ 
ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಿಯವರು 1200 ಸರಳ್ ಚೌಪದಿಯಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಶಿಿೇ ಶೆಂಕರ ಚರಿತಾಮೃತ್ 
ಗಿೆಂಥವನುನ ಮೆಂಗಳ್ವಾರ ತಾ. 11.10.2016 ರೆಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸೆಂದಭಿದಲಿ ವಿಜಯ 
ದಶಮಿಯೆಂದು ಶೃೆಂಗ ೇರಿಯಲಿ ನಡದ   ಶಿಿೇ ರಾಮ ಪಟಾಟಭಿಷ ೇಕ ವಾಚನ ಮತ್ುು ಋತ್ರಾಕ್ ಜನರಿಗ  
ಪ್ಾರಿತ ೊೇಷ್ಕ ನಿೇಡುವ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ ಶೃೆಂಗ ೇರಿ ಪೇಠದ ಜಗದು ರುಗಳಾದ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇ 
ಭಾರತ್ರೇತ್ರೇಥಿ ಮಹಾಸಾಾಮಿಗಳ್ು ಮತ್ುು ಕ್ಲರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶಿಿೇ ವಿಧುಶ ೇಖ್ರಭಾರತ್ರ ಸಾಾಮಿಗಳ್ು 
ಲ ೊೇಕಾಪಿಣ  ಮಾಡಿದರು. ಇದಕೊೆ ಮೊದಲು ಉಭಯ ಜಗುಗುರುಗಳಿಗ  ಗುರುವೆಂದನಾ ಸಮಯದಲಿ 
ಕೃತ್ರಯನುನ ಲ ೇಖ್ಕರು ಅಪಿಸಿದುರು. ಉಭಯ ಜಗದ ರುಗಳ್್ ಪುಸುಕವನುನ ನ ೊೇಡಿ 
ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಪಟ್ಟರು. ಗಿೆಂಥ ಪಿಕಟ್ಣ ಗ  ಮುನನ ಲ ೇಖ್ಕರು ಗಿೆಂಥದ ಹಸು ಪಿತ್ರಯನುನ ಶಿಿೇಮಠಕ ೆ 
ಕಳ್ುಹಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಗುರುಗಳ್ು ಅದನುನ ಪರಾಮಶಿಿಸಿ ಆಶಿೇವಾಿದ ಪೂವಿಕ ಶಿಿೇಮುಖ್ ಕಳಿಸಿದುರು.  

ಲ ೇಖ್ಕರಿಗ  ಉಭಯ ಜಗದು ರುಗಳ್್ ಆಶಿೇವಾಿದ ಮಾಡಿ ಶಿಿೇ ಶೆಂಕರರ ಚರಿತ ಯನುನ ವಿಶ ೇಷ್ ಚೌಪದಿ ರೊಪದಲಿ ರಚಿಸಿರುವುದನುನ 
ಶಾಿಘಿಸಿದರು. ಶಿಿೇ ವಿಧುಶ ೇಖ್ರ ಭಾರತ್ರ ಸಾಾಮಿಗಳ್ು ಲ ೇಖ್ಕರಿೆಂದ ಸಾಕಷ್ುಟ ವಿವರಗಳ್ನುನ ಪಡ ದುಕ ೊೆಂಡು ತಾವು ಬಡುವು ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಪುಸುಕವನುನ ಓದಿ 
ಮತ ೊುಮೆಿ ಆಶಿೇವಾಿದ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದರು.  

ಚಿಕೆದಾದ ಚ ೊಕೆದಾದ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ ನೊಕು ನುಗ ಲನಷ್ುಟ ಭಕುರು ಆಗಮಿಸಿದುು ಅವರ ಲಿರೊ ಪುಸುಕದ ಲ ೊೇಕಾಪಿಣ  ಕಾಯಿದಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು. ಪುಸುಕಗಳ್ ಪಿತ್ರಗಾಗಿ ಲ ೇಖ್ಕರನುನ ಈ ಮೆೈಲ್ ಮೊಲಕ ಸೆಂಪಕ್ಲಿಸಬಹುದು – belururamamurthyhy@gmail.com ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲಿ 
ಎಸ್. ಎೆಂ. ಎಸ್. ಮುಖ್ಾೆಂತ್ರವೂ ಸೆಂಪಕ್ಲಿಸಬಹುದು ( 98860 61400 )  

 
ಕ ಲವು ಚೌಪದಿಗ್ಳ ಉದಾಹರಣ   
ಪತಾಮಹರು ಜಗತ್ರುಗ ೇ ಅದ ಾೈತ್ ಸಿದಾುೆಂತ್ ಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಮಹಿಮರು 
ಭಕುರಿಗ  ಅನೆಂತ್ ಅಭಯ ನಿೇಡುತ್ ಸಲಹಿದ ಅವತಾರ ಪುರುಷ್ರು  
ಸನಾತ್ನ ಧಮಿ ಪುನುರುತಾಾನಕ  ಇಳಿದ  ದ ೈವಾೆಂಶ ಸೆಂಭೊತ್ರು 
ಜಗದಲ ಬ ಳ್ಗಿತ್ು ನವಿೇನ ಕಾೆಂತ್ರ   
   
ಶತ್ಮಾನಗಳ್ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಬರ ದು ಸನಾತ್ನ ಸೆಂಸೃತ್ರಗ  ಮುನುನಡಿ  
ಆತ್ಿ ಪರಮಾತ್ಿ ಜಗತ್ರುನಲಿ ಎರಡಲಿ ಒೆಂದ ೆಂದು ಹಿಡಿದರು ಕನನಡಿ 
ಅವರ ಸತಾಯತ್ಿ ಸಾರದ ಹಾದಿಗಳ್ಲ ಕಲುಿ ಮುಳಿಳನಲ ಇಟ್ಟರು ಅಡಿ  

ಸ ಳ ದರು ಭಕುರನು ಭಕ್ಲುಯ ಭಾವದಲ  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಶ್ೀಲಂ ಶೌಯುಂ ಅನಾಲಸಯಂ ಪಾಂಡ್ನತ್ಯಂ ಮತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಂ  
ಅಚ  ೀರಹರಣಿಯಾನ ಪಂಚ ೈತಾನಯಕ್ಷಯೀ ನಧಿಹಿ | 

 

ಈ ಮೆೇಲನ ಶುಭಾಷ್ಟತ್ವನುನ ವಿದಾಾನ್ ಶಿಿೇ ಕ .ಜಿ.ಸುಬಾಿಯಶಮಿ ರವರ  
'ಸುಭಾಷ್ಟತ್ ಸೆಂವತ್ಸರ'ದಿೆಂದ ಆಯುದುು.  
 

ಈ ಮೆೇಲನ ಶ  ೇಿಕದ ಅಥಿ:  
ಶಿೇಲ, ಶೌಯಿ, ಚುರುಕುತ್ನ, ಪ್ಾೆಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ುು ಸನಿಿತ್ಿರ ಸೆಂಗಿಹ  
ಈ ಐದು ನಾಶವಾಗದ ನಿಧಿಗಳಿದುೆಂತ . ಯಾವ ಕಳ್ಳನು ಈ ಸೆಂಪತ್ುುಗಳ್ನುನ  
ಅಪಹರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಲಾರ.  
 

ಜಗತ್ರುನ ಸೆಂಪತ್ುುಗಳ್ಲ ಿಎರಡು ವಿಧ. ಒೆಂದು ಶಾಶಾತ್ ಇನ ೊನೆಂದು ನಶಾರ.  
ಬ ಳಿಳ, ಬೆಂಗಾರ, ಹಣ, ವಾಹನ ಇತಾಯದಿ ಪರರು ಅಪಹರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಬಹುದು. ಈ ಸೆಂಪತ್ುು ಗಳ್ ಬಗ   
ಭಯ ಮತ್ುು ಆತ್ೆಂಕಗಳ್ು ಇರುವುದು ಸಹಜ.  
 

ಮೆೇಲನ ಶ  ಿೇಕದಲಿ ಹ ೇಳಿರುವುದ ಲಾಿ ನಾಶವಾಗದ  ಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ ನಮೊಿಡನ  ಇರುವೆಂತ್ಹ ನಿಧಿಗಳ್ು. 
 

ಮೊದಲನ ಯ ನಿಧಿ ಶಿೇಲಮ್. ಸನನಡತ  ಮತ್ುು ಸತ್ ಚಾರಿತ್ಿಾ ಜಿೇವನದಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಬ ೇಕಾದ ಅತ್ರ ಉತ್ುಮ 
ಗುಣಗಳ್ು. 
 

ಎರಡನ ಯದು ಶೌಯಿೆಂ. ಜಿೇವನದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸೆಂದಭಿದಲಿ ಎದ ಗುೆಂದದ   
ಬೆಂದ ಸಮಸ ಯಗಳ್ನುನ ಎದುರಿಸಲು ಧ ೈಯಿ ಬ ೇಕಾಗುತ್ುದ . ಶೌಯಿ ಎೆಂದರ  ಕ ೇವಲ ಧ ೈಹಿಕ ಬಲಾಡಯತ ಯೇ 
ಅಲಿ.  
 

ಮೊರನ ಯ ನಿಧಿ ಅನಾಲಸಯೆಂ. ಯಾವಾಗಲು ನಮಿನುನ ಲವಲವಿಕ ಯಲಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳಲು ಬ ೇಕಾದ ಗುಣ. 
ಆಲಸಯವಿಲಿದಿರುವಿಕ  ಗುಣವೂ ಒೆಂದು ಉತ್ುಮ ಗುಣ. ಇದರಿೆಂದ ಸಾಕಷ್ುಟ ಲಾಭವಿದ  ಎೆಂದು ನಮಗ  ತ್ರಳಿಯದ 
ವಿಷ್ಯವಲಿ.  
 

ನಾಲೆನ ಯ ನಿಧಿ ಪ್ಾೆಂಡಿತ್ಯೆಂ. ಲೌಕ್ಲಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು ಅಲೌಕ್ಲಕ ಜ್ಞಾನ ವಯಕ್ಲುಯನುನ ಉತ್ುಮ ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ರೊಪಗ ೊಳಿಸುತ್ುದ . 'ನಹಿ ಜ್ಞಾನ ೇನ ಸದೃಶೆಂ'. ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಸಮಾನವಾದದುು ಯಾವುದೊ ಇಲಿ.  
 

ಕ ೊನ ಯ ನಿಧಿ ಮಿತ್ಿ ಸೆಂಗಿಹೆಂ. ಜಿೇವನದಲ ಿಉತ್ುಮ ಮಿತ್ಿರರು ನಮಿ ಒಡನಾಡುತಾು ನಮೊಿಡನ  ಇರುವುದು 
ನಿಧಿಯಲಿದ  ಮತ ುೇನು!  
 

ಈ ಮೆೇಲನ ಐದೊ ಸೆಂಪತ್ುುಗಳ್ನುನ ನಮಿ ಜಿೇವನದಲಿ ಸೆಂಪ್ಾದಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡುವ.      
 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈ್ 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ್  ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗು ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊುರಿ” 

 

ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಿನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

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/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಸಿೆಂಹದ ಸ ನೇಹ ಮಾಡಿದ ಒೆಂದು ಅಳಿಲು ತ್ನನ ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಮೆೇಲನ 

ಭಕ್ಲುಯಿೆಂದಾಗಿ ನಿಷ ಟಯಿೆಂದ ಅದರ ಸ ೇವ  ಮಾಡತ ೊಡಗಿತ್ು. ಅದನುನ ಮೆಚಿುದ 

ಸಿೆಂಹವು "ಅಯಾಯ ಅಳಿಲ ೇ, ಹಿೇಗ ೇ ನನನ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ರುರು ನಿನಗ  ನಿನನ 

ನಿವೃತ್ರುಯ ಹ ೊತ್ರುಗ  ಒೆಂದು ಚಿೇಲದಷ್ುಟ ಬಾದಾಮಿಯನುನ ಕ ೊಡುವ " ಎೆಂದಿತ್ು. 

ಅಳಿಲು ಬಾದಾಮಿಯ ಆಸ ಯಿೆಂದಿ ಆ ದಿನವನ ನೇ ನ ನ ಯುತಾು, "ಆಹಾ ಮಿಕೆ 

ಅಳಿಲುಗಳ್ು ಜಿೇವನವಿಡಿೇ ಅಲ ದರೊ ಸಿಗದಷ್ುಟ ಬಾದಾಮಿ ನನಗ  ದ ೊರ ಯುತ್ುದ " 

ಎೆಂದು ಜೆಂಭದಿೆಂದ ಅಲ ದಾಡುತಾು ಇತ್ುು. ಹಿೇಗ ೇ ಎಡಬಡದ  ನಿಷ ಟಯಿೆಂದ 

ಕಾಡಿನರಾಜನ ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ರುರಲು ಆ ದಿನ ಬೆಂದ ೇ ಬಟ್ಟಟತ್ು. ಅಳಿಲು ಇಳಿಯ 

ವಯಸಿಸಗ  ಬರಲು ಸಿೆಂಹವು ಅದಕ ೆ ಒೆಂದು ಚಿೇಲ ಬಾದಾಮಿ ಕ ೊಟ್ುಟ ಕಳಿಸಿತ್ು. 

ಆದರ  ಬಹುದಿನಗಳಿೆಂದ ಆಸ  ಹ ೊತ್ುುಕ ೊೆಂಡಿದು ಅಳಿಲಗ  ಅದನುನ ಕೆಂಡು 

ಬ ೇಸರವಾಯಿತ್ು, ಏಕ ೆಂದರ  ಅವನುನ ಕಡಿಯಲು ಅದರ ಬಾಯಿಯಲಿ ಹಲುಗಿಳ ೇ 

ಇಲಿವಾಗಿದುವು.   

 

 

ಒಗ್ಟು 

 

೧. ಒಂದು ಹಸುಕ ೆ ನ ರ ಂಟು ಬ ರಳು  

೨. ಅಟಟದ ತ್ುಂಬ ಹಗ್ಗ ಹಾಸ ೈತ  , ಅದರ ಮೆೀಲ್  ಭ ತ್ ಕ ತ್ವ ಿ 

ಉತ್ುರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೨ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ಅಳಿಲು  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಅಕ್ಲೆ1 ಪ್ಾವು, ಹಸಿ ಅವರ ೇಕಾಳ್ು 1ಪ್ಾವು, ಟ ೊಮೊಟ ೊೇ 5  
 ಈರುಳಿಳ 3-4, ಒಣಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 8-10, ಗರೆಂ ಮಸಾಲ 1 ಚಮಚ 

 ಗಸಗಸ  1 ಚಮಚ, ಬಳಿ ಎಳ್ುಳ 1 ಚಮಚ, ಶುೆಂಟ್ಟ 2 ಗ ೊೇಲ ಗಾತ್ಿ  
 ಕ ೊತ್ುೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುಪ 1 ಕೆಂತ , ತ ೆಂಗಿನ ತ್ುರಿ 1 ಬಟ್ಟಲು  
 ಎಣ ಿ 40 ಗಾಿೆಂ, ಉಪುಪ 1-2 ಚಮಚ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ,ಎಳ್ುಳ,ಗರೆಂ ಮಸಾಲ ಒಟ್ಟಟಗ  ಹುರಿದು ನುಣಿಗ  ರುಬುಕ ೊಳಿಳ  
 ಪ್ಾತ ಿಯಲಿ ಎಣ ಿಹಾಕ್ಲ ಕಾದ ನೆಂತ್ರ ಹ ಚಿುದ ಈರುಳಿಳ, ಟ ೊಮೊೇಟ ೊ ಹಾಕ್ಲ ಬಾಡಿಸಿ  
 ನೆಂತ್ರ ಅವರ ೇಕಾಯಿ ಸಾಲಪನಿೇರು ಸ ೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಬ ೇಯಿಸಿ  
 ಅದಕ ೆ ನ ನ ಸಿಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ  ರುಬುದ ಮಸಾಲ , ಉಪುಪ ಸ ೇರಿಸಿ ಸುರಿದು ಅಕ್ಲೆ ಬ ೇಯುವ ವರ ಗೊ ಬ ೇಯಿಸಿ  
 ಮೆೇಲ  ಎರಡು ಚಮಚ ತ್ುಪಪ,ಕ ೊತ್ುೆಂಬರಿ ಉದುರಿಸಿ ಬಸಿಯಿರುವಾಗಲ ೇ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನುೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ಮಕೆಳ ೇ ನಿೇವು ಆರ ೊೇಗಾಯವಾಗಿರಬ ೇಕೊೆಂದ ಿ ಕಡಿಮೆ 

ಅೆಂದೊಿ ಎೆಂಟ್ು ಗೆಂಟ  ಮಲಗಬ ೇಕು.  

ತ್ರಮಿ ಕ ೇಳಿದ  

”ಅದ್ ಹ ೇಗ  ಸಾಧಯ ಸಾರ್? ಶಾಲ  7ಕ ೆೇ ಶುರು ಆಗತ ು?” 

 
ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ುರ 

೧. ಬಾಳ ಗ  ನ  ೨. ಕುಂಬಳಕಾಯ 

 

ವಷ್ಿ ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತ್ರಯ ಪಿಕಾರ, 
೧. ವಿಸಿುೇಣಿದಲಿ ಕನಾಿಟ್ಕ ರಾಜಯದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ದ ೊಡಡ ಜಿಲ ಿ ಯಾವುದು? 

ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚಿಕೆ ಜಿಲ ಿ ಯಾವುದು? 
೨. ಕನಾಿಟ್ಕದ ಯಾವ ಜಿಲ ಿ ಅತ್ರ ಹ ಚುು ಜನಸಾೆಂದಿತ ಯನುನ 
ಹ ೊೆಂದಿದ ? ಯಾವ ಜಿಲ ಿ ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಾೆಂದಿತ ಯನುನ 

ಹ ೊೆಂದಿದ ? 
ಸರಿ ಉತ್ುರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೦ ನ ೊೇಡಿ  

 

ನಿಮಿ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ುಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ಉತ್ಸವ  … 

 

ಕನಿಡದಿಟಿಟಗ  ನಮಮನವಣಣ 
ಕನಿಡದರಮನ  ಕಟುಟವ ವು 
ಕನಿಡದ  ಳಿತಿಗ  ನಮೆಮದ ಯಣಣ 
ಕನಿಡ್ನಗ್ರಿಗ್ದು ಮಡ್ನಯುವುದು 
 

ಮಾಸವು ಯಾವುದ  ಆದರು ಕ ಡ 

ಮಾಸದು ಕನಿಡದಾ ಒಲುಮೆ 

ಮಾಸದ  ಳನುದಿನ ತಾಯುಿಡ್ನ ನುಡ್ನದ  ಡ  
ಮಾಸವ  ಕನಿಡದಾ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನತ  ಯೀತ್ಸವದ ನಾಡ್ನದು ನಮಮದು  
ನತ್ಯವು ಬ ಳಗ್ಲಿ ಕನಿಡವು 
ನತ್ಯವು ಕನಿಡ ನಲಿದಿರ  ಮನದಿ 

ನತ್ಯವು ಕನಿಡದುತ್ಸವವು 
 

 

- ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 

ನಸಾಸರ  … 

ಪಾರಸವಿಲಲದ ಕವಿತ   
ಕಾಸು ಮಾಡುವ ಕೃಪಣ  
ಮಾಸಿ ಹ  ೀಗಿಹ ಪುಟವು  
ಬರಿಯ ನಸಾಸರ 

ಭಾವವಿಲಲದ ಭಕುತಿ  
ಹ ವು ಇಲಲದ ತ  ೀಟ  
ದ ೀವರಿಲಲದ ಮನ ಯು  
ಬರಿಯ ನಸಾಸರ 

ಬ ೀಸರಾಗ್ುವ ಮಾತ್ು  
ಸ  ೀಸು ಹ  ೀಗಿಹ ಸಾರ  
ದ  ೀಷ್ವಾಗಿಹ ದ ೀಹ  
ಬರಿಯ ನಸಾಸರ 

ಮೊಮುಮ ಕ  ಡದಿಹ ಮಾಯ  
ಉಮಮ ಕ  ಡದಿಹ ಮಡದಿ  
ಹಮುಮ ತ್ುಂಬಿಹ ಗ ಳ ಯ  
ಬರಿಯ ನಸಾಸರ 

ಮತ್ುುಬರಿಸದ ಮದಿರ   
ಬತಿು ಹ  ೀಗಿಹ ಬಾವಿ  
ಸುತ್ುಸುಳಿಯುವ ಸಾವು  
ಬರಿಯ ನಸಾಸರ 

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ್ ೈಡ್ 

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


  

 ಪುಟ - 13 

 

  

ನಿಮಿ ಉತ್ುರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಡ್ನಸ ಂಬರ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) ಅಕ  ಟೀಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ಕ . ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ ಂಗ್ಳಳರು 

 ಆಶಾ ಮ ತಿು, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರ ೀಣುಕಾ, ಗ್ುಲಬಗ್ು 

 ನಾಗ ೀಶ್ ಸಿ.ಎಂ, ಮೆೈಸ ರು  
 

 

 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಿಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಿ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾುರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದುರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಅಕ  ಟೀಬರ್ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ುರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 
ಉತ್ುಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಿ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥಿಬರುವೆಂತ  ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ುರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

 

ರಚನ - ನರ ೇೆಂದಿ, ಬ ೆಂಗಳ್್ರು  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಮೆಲುಕು ಕನಿಡ ಕಥಾಲ್  ೀಕ......ಒಂದು ಅವಲ್  ೀಕನ 
ಲ ೇಖ್ಕರು:  

ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಕನನಡದ ಹ ಮೆಿಯ ನಿದ ೇಿಶಕರಾದ ಪುಟ್ಟಣಿಕಣಗಾಲ್ ತಾವು ನಿಮಿಿಸಲರುವ ನೊತ್ನ ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ ಮೆೈಸೊರಿನ ಅಗಿಹಾರವೆಂದರಲಿ 
ಕಥ ಗ , ಚಿತ್ರಿೇಕರಣಕ ೆ ಹ ೊೆಂದುವೆಂತ್ಹ ಮನ ಗೆಂದನುನ ಹುಡುಕುತ್ರುದುರೆಂತ . ಹಾಗ ೇ, ಇದು ಆಗಬಹುದು ಎನಿನಸುವೆಂತ್ಹ ಮನ ಗೆಂದು ಕಣಿಿಗ  
ಕೆಂಡಾಗ, ಆ ಮನ ಯನುನ ಒಳ್ಹ ೊಕುೆ ಪರಿಶಿೇಲಸಲು ಮುೆಂದಾದರು. ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ಕ ೈಯಯಲ ಿಪುಸುಕವೆಂದನುನ ಓದುತಾು ಕುಳಿತ್ರದು 
ಹುಡುಗಿಯನುನ ಸಮಿೇಪಸಿ, ಮನ ಯನುನ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಹ ೊಕುೆ ನ ೊೇಡಬಹುದ  ಎನನಲು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಕುತ್ೊಹಲದಿೆಂದ ಯಾವ 
ಚಿತ್ಿಕಾೆಗಿ ಎನನಲು, ಪುಟ್ಟಣಿನವರು ’ಗ ಜ ೆಪೂಜ ’ ಎೆಂದರೆಂತ . ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರಮಾಶುಯಿದಿೆಂದ ತಾನು ಓದುತ್ರುದು ಪುಸುಕವನುನ ತ ೊೇರಿಸಿದರ , ಆ 
ಪುಸುಕವೂ ಎೆಂ.ಕ . ಇೆಂದಿರಾವರ ಕಾದೆಂಬರಿ “ಗ ಜ ೆಪೂಜ ” ಆಗಿರಬ ೇಕ . ಜನಪಿಯವಾದ ಆ ಕಾದೆಂಬರಿ, ಪುಟ್ಗಳಿೆಂದ ಪರದ ಗ  ಏರಿ, ಅದಿಾತ್ರೇಯ 
ಚಿತ್ಿವೆಂದರ ನಿಮಾಿಣವಾಗಿ, ರಾಷ್ರಪಿಶಸಿು ಗಳಿಸಿತ್ು. ಕಾದೆಂಬರಿ, ಚಲನಚಿತ್ಿಗಳ್ ಸೆಂಗಮ ಎೆಂತ್ಹ ಸೆಂಚಲನವನುನೆಂಟ್ು ಮಾಡಬಹುದ ೆಂದು 
ಆ ಚಿತ್ಿ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟತ್ುು. 

ಅಭೊತ್ಪೂವಿ ಯಶಸುಸ ಪಡ ದು, ಧಿೇಘಿ ಕಾಲ ಚಿತ್ಿಮೆಂದಿರಗಳ್ಲಿ 
ಪಿದಶಿಿತ್ವಾಗಿ ದಾಖ್ಲ  ನಿಮಿಿಸಿದ ನೊರಾರು ಕನನಡ ಚಿತ್ಿಗಳಿವ . ಬೆಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, 
ನಾಗರಹಾವು, ಗ ಜ ೆಪೂಜ , ಶರಪೆಂಜರ, ಬೊತ್ಯಯನ ಮಗ ಅಯುಯ, ಹ ೊೆಂಬಸಿಲು, ಎರಡು 
ಕನಸು, ಬೆಂಧನ, ಹಿೇಗ  ಹಲವಾರು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಕನನಡ ಚಿತ್ಿರೆಂಗದ ಮೆೈಲುಗಲುಿಗಳಾಗಿ, 

ಚಿತ್ಿರಸಿಕರ ಮನಸಿಸನಲ ಿಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುವೆಂತ್ಹ ಪಿಭಾವ ಬೇರಿವ . ನಿದ ೇಿಶನ, 

ಅಭಿನಯ, ಸೆಂಗಿೇತ್, ಛಾಯಾಗಿಹಣ ಹಿೇಗ  ಅನ ೇಕ ಅೆಂಶಗಳ್ು ಈ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲನಿ 
ಹ ಗ ಳಿಕ ಗಳಾದರೊ, ಈ ಎಲಿ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಯಶಸಿಸನ ಪಿಮುಖ್ ಕಾರಣ ಆ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಕಥ .  

ಈ ಯಶಸಿಾೇ ಚಿತ್ಿಗಳ ಲವಿೂ ಕಾದೆಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ ೆಂಬುದು ಒೆಂದು ವಿಶ ೇಷ್. ಕನನಡದ ಲ ೇಖ್ಕರ ಜನಪಿಯ 
ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಉತ್ುಮ ನಿದ ೇಿಶನದಲಿ ಬೆಂದ ಚಿತ್ಿಗಳ ಲಿವೂ ಜನಮನ ಗ ದಿುವ .  

ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿಗೊ, ಚಲನಚಿತ್ಿಗಳಿಗೊ ವಿಶ ೇಷ್ ನೆಂಟ್ು. ೧೯೬೨ರಲಿ ನಿಮಾಿಣವಾದ ಕೃಷ್ಮಿೊತ್ರಿ ಪುರಾಣಿಕರ ಕಾದೆಂಬರಿ ಧಮಿ 
ದ ೇವತ  ಆಧಾರಿತ್ ಕರುಣ ಯೇ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಕಣು ಿಚಿತ್ಿದಿೆಂದ,  ಇತ್ರುೇಚಿನ ದ ೊಡ ಡೇರಿ ವ ೆಂಕಟ್ಗಿರಿರಾಯರ ’ಇಷ್ಟಕಾಮಯ’, ತ ೇಜಸಿಾಯವರ 
’ಕ್ಲರುಗೊರಿನ ಗಯಾಯಳಿಗಳ್ು’ ಚಿತ್ಿದವರ ವಿಗೊ ಸುಮಾರು ಇನೊನರರಷ್ುಟ ಕಾದೆಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ತ್ಯಾರಾಗಿ, ಅದರಲಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಭಾರಿೇ ಯಶಸುಸ ಕೆಂಡಿವ . 

ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ್ ಕಾಲ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಪಿದಶಿಿತ್ವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ವಷ್ಿಗಳ್ ನೆಂತ್ರ 
ಮತ ು ಮತ ು ಬಡುಗಡ ಯಾದಾಗಲೊ ಶತ್ದಿನ ೊೇತ್ಸವ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ, ಕನನಡದ ಸಾವಿಕಾಲಕ 
ಶ ಿೇಷ್ಠ ಚಿತ್ಿ ಬೆಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ. ನಿಮಾಿಪಕ ನಿದ ೇಿಶಕರ ಊಹ ಗೊ ಮಿೇರಿ ಭಾರತ್ರೇಯ 
ಚಿತ್ಿರೆಂಗದ ಇತ್ರಹಾಸದಲ ಿೇ ಅಪೂವಿವ ನಿಸುವ ಯಶಸುಸ ಕೆಂಡಿತ್ುು ಈ ಚಿತ್ಿ. ಈ ಚಿತ್ಿದ 
ಯಶಸಿಸನ ಬಗ   ನೆಂತ್ರದ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಚಚ ಿಯಾದಾಗ, ಎಲಿರೊ ಒಪಪಕ ೊೆಂಡ ಕಾರಣ, 

ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯ ಮತ್ುು ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ್ ಹ ಚಾುಗಿ ನಮಿ ನ ಲದ, ಹಳಿಳ ಹಳಿಳಗಳ್ ಕಥ . 
ಈ ಕಥ  ಜನರನುನ ಎಷ್ುಟ ಆಕಷ್ಟಿಸಿತ ುೆಂದರ , ಆಮೆೇಲನ ದಿನಗಳ್ಲ ಿಅನ ೇಕ ಯುವಜನರು 
ಬ ೇಸಾಯದ ಬಗ   ಆಸಕ್ಲು ತ್ಳ ದು, ಹಳಿಳಯ ಜಿೇವನದತ್ು ನಡ ದಿದುರು. ಈ ಬೆಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, 
ಖ್ಾಯತ್ ಕತ ಗಾರ ಟ್ಟ.ಕ .ರಾಮರಾಯ ಕಾದೆಂಬರಿ. 

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ರ ದಿ.ಗ ೊರೊರು ರಾಮಸಾಾಮಿ ಐಯಯೆಂಗಾರರ ಬೊತ್ಯಯನ ಮಗ ಅಯುಯ ಮತ ೊುೆಂದು ಗಾಿಮಿೇಣ ಬದುಕ್ಲನ ಕಥ . 
ವಿರುದಧ ಗುಣಗಳ್ ಮನುಜರ ನಡುವಿನ ಹ ೊೇರಾಟ್ದಲ,ಿ ಮಾನವಿೇಯತ ಯೇ ಗ ಲುಿವ ಈ ಕಥ ಯು ಚಲನಚಿತ್ಿವಾದಾಗ, ಅದು ಕೆಂಡ ಯಶಸುಸ 
ಊಹ ಗೊ ನಿಲುಕದುು. ಬೆಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೊ ಬೊತ್ಯಯನ ಮಗ ಅಯುಯ ಎರಡೊ ಚಿತ್ಿಗಳ್್, ನಿದ ೇಿಶಕ ಸಿದಧಲೆಂಗಯಯ ಸಾಣ  ಹಿಡಿದ 
ವಜಿಗಳ್ು. 

ಭಾಗ್ ೧ - ಪುಟಗ್ಳಿಂದ ಪರದ ಗ  
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ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿಗ  ಚಲನಚಿತ್ಿಗಳ್ ರೊಪು ಕ ೊಟ್ುಟ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಯಶಸುಸ ಗಳಿಸಿದ ನಿದ ೇಿಶಕರಲ ಿಮೊದಲಗ  ನ ನಪ್ಾಗುವುದು ಚಿತ್ಿಶಿಲಪ 
ಪುಟ್ಟಣಿಕಣಗಾಲ್. ತ್ಮಿ ಮೊದಲ ನಿದ ೇಿಶನಕ ೆೇ ತ್ರಿವ ೇಣಿಯವರ ಬ ಳಿಳಮೊೇಡ ಕಥ ಯನಾನರಿಸಿದುರು. ಒೆಂದ ರಡು ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹ ೊರತ್ುಪಡಿಸಿದರ   
ತ್ರಿವ ೇಣಿ, ಎೆಂ.ಕ .ಇೆಂದಿರಾ. ತ್ರಾಸು, ವಾಣಿ, ಅಶಾತ್ಾ, ದ ೊಡ ಡೇರಿ ವ ೆಂಕಟ್ಗಿರಿ ರಾವ್, ಹಿೇಗ  ಅನ ೇಕರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ನುನ ಆಧರಿಸಿ ಶ ಿೇಷ್ಠ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಿಸಿದುರು. ಸಿರೇಯರ ಸಮಸ ಯಗಳ್ ಕುರಿತ್ೆಂತ್  ಕಥ ಗಳಿಗ  ಅವರ ಪಿಥಮ ಆದಯತ . ಬ ಳಿಳಮೊೇಡ, ಗ ಜ ೆ ಪೂಜ , ಶರಪೆಂಜರ, 

ಉಪ್ಾಸನ , ಬಳಿೇಹ ೆಂಡಿು, ನಾಗರಹಾವು, ಶುಭಮೆಂಗಳ್, ಎಡಕಲುಿ ಗುಡಡದ ಮೆೇಲ , ಧಮಿಸ ರ , ರೆಂಗನಾಯಕ್ಲ, ಹಿೇಗ  ಅವರು ನಿಮಿಿಸಿದ 
ಕಾದೆಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ ಲಾಿ ಅಪೂವಿ ಯಶಸುಸ ಕೆಂಡವು. ಚಿತ್ಿರೆಂಗದಲಿ ಪಿಥಮ ಬಾರಿಗ , ಹೆಂಗು, ಮುನಿತಾಯಿ, ಅತ್ರರ್ಥ ಎೆಂಬ 
ಮೊರು ಸಣಿಕಥ ಗಳ್ನುನ ಆಧಾರಿಸಿ ಕಥಾಸೆಂಗಮ ನಿಮಿಿಸಿದರು. 

ಚಿತ್ಿನಿದ ೇಿಶಕರಲ ಿಕಾದೆಂಬರಿ ಆಧಾರಿಸಿ ನಿಮಿಿಸಿದವರಲ ಿಪುಟ್ಟಣಿ 
ಮೊದಲಗರಾದರ , ಕಥ ಗಾರರಲ ಿಅತ್ರ ಹ ಚಿುನ ಸೆಂಖ್ ಯಯ ಕಥ ಗಳ್ನುನ ಚಲನಚಿತ್ಿಕ ೆ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವುದು ತ್ರಾಸುರವರದು. ಚೆಂದವಳಿಳಯ ತ ೊೇಟ್, ನಾಗರಹಾವು, 
ಚೆಂದನದ ಗ ೊೆಂಬ , ಬ ೆಂಕ್ಲಯ ಬಲ , ಚಕಿತ್ರೇಥಿ, ಗಾಳಿಮಾತ್ು, ಹೆಂಸಗಿೇತ , ಹಿೇಗ  
ಸುಮಾರು ಇಪಪತ್ುಕೊೆ ಹ ಚುು ಅವರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಚಲನಚಿತ್ಿಗಳಾಗಿವ . ಅಷ ಟೇ 
ಅಲಿ ಬಹುತ ೇಕ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅದುಭತ್ ಯಶಸುಸ ಕೆಂಡಿವ .  

ವಾಣಿಯವರ ಹ ೊಸಬ ಳ್ಕು, ಶುಭಮೆಂಗಳ್, ಎರಡುಕನಸು, ಅಶಿಾನಿರವರ 
ಮೃಗತ್ೃಷಾಿ ಆಧಾರಿತ್ ಕಾಮನಬಲು,ಿ ಬ ಸುಗ ,  ಉಷಾನವರತ್ನರಾಮ್ ರವರ 
ಬೆಂಧನ, ಹ ೊೆಂಬಸಿಲು, ತ್ರಿವ ೇಣಿಯವರ ಬ ಳಿಳಮೊೇಡ, ಶರಪೆಂಜರ, ಹಣ ಿಲ  
ಚಿಗುರಿದಾಗ, ಎೆಂ.ಕ . ಇೆಂದಿರಾರವರ ಗ ಜ ೆಪೂಜ , ಫಣಿಯಮಿ, ಮುೆಂತಾದ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು 
ಹ ೆಂಗ ಳ ಯರ ಮನಗ ದು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು. ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಿ ಅಲನಹಳಿಳಯವರ, ಪರಸೆಂಗದ 
ಗ ೆಂಡ ತ್ರಮಿ, ಕಾಡು, ಭುಜೆಂಗಯಯನ ದಶಾವತಾರ, ಮಾಸಿುಯವರ ಕಾಕನಕ ೊೇಟ  
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ವಿಭಿನನ ಅನುಭವ ನಿೇಡಿದವು, ಸೆಂಧಾಯರಾಗ, ಹೆಂಸಗಿೇತ , ಉಪ್ಾಸನ , 
ಉತ್ುಮ ಕಥ ಗಳ ್ ಡನ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸುಧ ಯನೊನ ಹರಿಸಿದುವು. 
ಕ .ಎಸ್.ನರಸಿೆಂಹಸಾಾಮಿಯವರ ಕವನಗಳ್ನ ನೇ ಆಧಾರಿಸಿ ತ ಗ ದ ಹ ೊಸಪಿಗೇಗದ 
ಮೆೈಸೊರು ಮಲಿಗ ಯೆಂತ್ೊ, ಜನಮನ ಸೊರ ಗ ೊೆಂಡಿತ್ುು. 

ಬೆಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಹ ೊರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಮಣಿಿನ ದ ೊೇಣಿ, ಮರಳ್ು ಸರಪಣಿ, ಸ ೇಡಿನಹಕ್ಲೆ ಮುೆಂತಾದವು ಟ್ಟ.ಕ .ರಾಮಾರಾಯರ 
ಪತ ುೇದಾರಿಯ ಒಲವನುನ ಚಿತ್ರಿಸಿದರ , ಹೊವುಹಣು,ಿ ಎರಡುಮುಖ್, ಶರಪೆಂಜರ, ಬ ಳಿಳಮೊೇಡ ತ್ರಿವ ೇಣಿಯವರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಸಿರೇಯರ 
ಮಾನಸಿಕ ತ್ುಮುಲಾಟ್ವನುನ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ುು. ಹಿೇಗ  ವಿವಿಧ ಲ ೇಖ್ಕರು, ನಿದ ೇಿಶಕರುಗಳ್ ಒಲವಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು 
ಬ ಳಿಳಪರದ ಯಮೆೇಲ  ಮೊಡಿ ಬೆಂದಿವ .  

ತಾವು ನಿದ ೇಿಶಿಸಿದ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗ ಲಾಿ ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಶಸಿು ಗಳಿಸಿದ ವಿಭಿನನರಿೇತ್ರಯ ಚಿೆಂತ್ನ ಯ ನಿದ ೇಿಶಕ 
ಎೆಂ.ಲಕ್ಷಿಮೇನಾರಾಯಣ್, ಚದುರೆಂಗರ ಉಯಾಯಲ , ಎಲ್.ಎಸ್.ಶ ೇಷ್ಗಿರಿರಾಯರ ಮುಯಿಯ, ವಿ.ಎೆಂ.ಇನಾೆಂದಾರರ ಮುಕ್ಲು, ಮುೆಂತಾದ ಗೆಂಭಿೇರ 
ವಸುುಗಳ್ನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಯಶಸಿಾಯಾದರು. ಅೆಂತ ಯೇ ನಿದ ೇಿಶಕ ಎೆಂ.ಆರ್. ವಿಠಲ್ ರವರು ಕೊಡ ಮಿಸ್.ಲೇಲಾವತ್ರ, ಮಾಗಿದಶಿಿ, 

ಹಣ ಿಲ  ಚಿಗುರಿದಾಗ, ಎರಡುಮುಖ್ ದೆಂತ್ಹ ಗೆಂಭಿೇರ ವಸುುಗಳ್ನುನ ಆರಿಸಿ ಉತ್ುಮ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ನಿೇಡಿದರು.  
ದ ೊರ ೈ-ಭಗವಾನ್ ಜ ೊೇಡಿ ಸುಮಾರು ಇಪಪತ್ುು ಕಾದೆಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ್ವಾದ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಿಸಿ ಪಿಮುಖ್ ಸಾಾನದಲಿ ನಿಲುತಿಾುರ . 

ಎರಡುಕನಸು, ಬಯಲುದಾರಿ, ಹ ೊಸಬ ಳ್ಕು, ಚೆಂದನದ ಗ ೊೆಂಬ  ಹಿೇಗ  ಇವರ ಚಿತ್ಿಗಳ ಲಾಿ ಜನಪಿಯ. 
’ಸೆಂತ ಯ ಹ ೊತ್ರುಗ  ಮೊರು ಮೊಳ್ ನ ೇಯುರು’ ಎೆಂಬೆಂತ  ಸಿದಧ ಮಸಾಲ  ಸೊತ್ಿಗಳಿೆಂದ ಹ ೊಸ ದ ಚಿತ್ಿಕಥ ಗಳ್ ನಡುವ  ಬರುವ 

ಕಾದೆಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಬರುಬ ೇಸಿಗ ಯಲ ಿತ್ೆಂಪ ತ್ರುವ ತ್ೆಂಗಾಳಿಯೆಂತ . ಇದನುನ ಅರಿತ್ ಅನ ೇಕ ನಿದ ೇಿಶಕರು ಉತ್ುಮ 
ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿಗ  ಮೊರ ಹ ೊೇಗಿ ಜನಪಿಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನಿನತ್ುರು. ಟ್ಟ.ವಿ.ಸಿೆಂಗ್ ಠಾಕೊರ್, ಗಿೇತ್ಪಿಯ, ರಾಜ ೇೆಂದಿಸಿೆಂಗ್ ಬಾಬು, ನಾಗಾಭರಣ, 

ಗಿರಿೇಶ್ ಕಾಸರವಳಿಳ, ಕ .ವಿ.ಜಯರಾೆಂ, ಮುೆಂತಾದವರನುನ ಇಲಿ ಪಿಮುಖ್ವಾಗಿ ಹ ಸರಿಸಬಹುದು. 
ಶಿವರಾಮ ಕಾರೆಂತ್, ಕುವ ೆಂಪು, ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ ೈರಪಪ, ಮುೆಂತಾದ ಮಹಾನ್ ಲ ೇಖ್ಕರ ಕೃತ್ರಗಳ್್ ಬ ಳಿಳತ ರ ಯನುನಕೆಂಡು 

ಯಶಸಿಾಯಾಗಿವ . ಕೆಂಬಾರ, ಕಾನಾಿಡ ಮುೆಂತಾದವರ ಜಾನಪದ ಕತ ಗಳ್ು ಕಾವಯಮಯವಾಗಿ ತ ರ ಯಕೆಂಡಿವ . 
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ಆದರ  ಇದರಲಿ ವಿಫಲವಾದವೂ ಹ ೇರಳ್ವಾಗಿವ . ಅನ ೇಕ ಕಡ ಗಳ್ಲಿ ಕಥ ಗಾರರು, ಯಾಕಾದರೊ ತ್ಮಿ ಕಥ ಗಳ್ನುನ ಚಿತ್ಿಮಾಡಲು 
ಕ ೊಟ ಟವೇ ಎೆಂದು ವಯಥ  ಪಟ್ಟಟದೊು ಉೆಂಟ್ು. ಕನನಡದ ಅತ್ರ ಯಶಸಿಾೇ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲ ೊೆಿಂದಾದ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಚಿತ್ಿವನುನ ಕಾದೆಂಬರಿಕಾರರಾದ 
ತ್ರಾಸು ಅವರು ‘ಇದು ನಾಗರಹಾವಲ,ಿ ಕ ೇರ ಹಾವು’ ಎೆಂದು ವಯೆಂಗಯವಾಡಿದುರು.  

ಏನ ೇ ಆದರೊ, ಚಿತ್ಿರಸಿಕರು ಕಾದೆಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ವಾದ ಚಿತ್ಿವ ೆಂದರ  ಅಪ್ಾರವಾದ ನಿರಿೇಕ್  ಹ ೊೆಂದಿರುತಾುರ . ಆ ನಿರಿೇಕ್  
ಇದುವರ ವಿಗೊ ಹುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಂದಭಿಗಳ್್ ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯಷ ಟೇ ಕಡಿಮೆ.  ಉತ್ುಮ ಕಥ ಗಳ್ು ಓದುಗರ ಮನಸಿಸನಲಿ ಧಿೇಘಿಕಾಲ 
ನ ಲ ಯಾಗುವುದುೆಂಟ್ು. ಕ ಲವಮೆಿ ಆ ಕಥ ಗಳ್ ಪ್ಾತ್ಿಗಳ್ು ಮನಸಸನುನ ಹ ೊಕುೆ, ತ್ಲಿೇನರಾಗಿ ಕಲಪನಾಲ ೊೇಕದಲಿ ವಿಹರಿಸುವುದೊ ಉೆಂಟ್ು. 
ಉದಾಹರಣ ಗ  ತ್ರಾಸು ರವರ, ದುಗಾಿಸುಮಾನ ಮುೆಂತಾದ ಚಿತ್ಿದುಗಿದ ಕುರಿತಾದ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ನುನ ಓದಿದ ಯಾರ ೇ ಆದರೊ 
ಆ ವ ೈಭವ, ದುರೆಂತ್ಗಳ್ನುನ ಕಲಪಸಿಕ ೊಳ್ಳದ  ಇರುವುದಿಲಿ. ಅೆಂತ ಯೇ ಕ .ವಿ ಅಯಯರ್ ರವರ ಕಾದೆಂಬರಿಯಿೆಂದಾಗಿ, ಕನನಡನಾಡಿನ ನಾಟ್ಯಕಲ ಯ 
ರಾಣಿ ಶಾೆಂತ್ಲಾಳ್ ಪ್ಾತ್ಿದಲ ಿಯಾರು ನಟ್ಟಸಿದರ  ಚ ನನ ಎನುನವಷ್ುಟ ಚಚ ಿಗಳಾದದೊು ಉೆಂಟ್ು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪಿಯ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ನುನ ಆಯುು, 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಿಸಿದರ , ಚಿತ್ಿರೆಂಗ ರಸಿಕರನುನ ಸ ಳ ಯುವುದಷ ಟೇ ಅಲಿ ಉತ್ುಮ ಚಿತ್ಿಗಳಿೆಂದ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ವಾಗುವುದರಲ ಿಸೆಂಶಯವಿಲಿ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕ ಲವು ಕಾದಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ್ ಯಶಸಿವೀ ಚಲನಚಿತ್ರಗ್ಳು. 
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 ದಿನಕರ ದ ೀಸಾಯ  - ಒಂದು ನ ನಪು  ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಿ

ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿ  ನಮಿ ನಡುವ  ಇದು ಚುಟ್ುಕ ಬಿಹಿ ( ಜನನ 10.9.1909 – ಮರಣ 6.11.1982  ಮುೆಂಬ ೈಯಲಿ ) 
 

20ನ ೇ ವಯಸಿಸನಲಿ ಬರವಣಿಗ  ಪ್ಾಿರೆಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಾತ್ೃಭಾಷ  ಕ ೊೆಂಕಣಿಯಲ ಿ- ಒಟ್ುಟ 12 ಕೃತ್ರಗಳ್ು ದಿನಕರನ 
ಚೌಪದಿಗಳ್ು ಸೆಂಗಿಹಕ ೆ ಕನಾಿಟ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮಿ ಬಹುಮಾನ ನಾ ಕೆಂಡ ಪಡುವಣ - ಪಿವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ  

 

ಪತ್ರನ ಇೆಂದಿರಾ –ತ್ುೆಂಬಾ ಸರಳ್ವಾದ ಮದುವ  – ಖ್ಚುಿ 7 ರೊಪ್ಾಯಿ – ಅದೊ ನ ೊೆಂದಣಿಗ . ಒಮೆಿ ಅವರು ತ್ಮಿ ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ನನನ 
ಅೆಂಗಿಗ  ಜ ೇಬು ಇಲಿ ಎೆಂದರ  ಅವರ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಅದಕ ೇ ನಿಮಿನು ಮದುವ ಯಾಗುತ್ರುರುವುದು ಎೆಂದರು 

 

ಇಬುರು ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ಮೊದಲ ಮಗಳ್ು ಉಷಾ ಪಿಧಾನ್ ( 
4.8.1938 ) – ಎೆಂ.ಎ. - ಬಾಯೆಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ - ನಿವೃತ್ರು - ಪತ್ರ 
ವಿಜಯ ಪಿಧಾನ್ ಮುೆಂಬ ೈಯಲ ಖ್ಾಯತ್ ನಾಯಯವಾದಿ – ಇಬುರು 
ಮೊಮಿಕೆಳ್ು ರಣಜಿತ್ ಮತ್ುು ಸೆಂಜಿತ್ – ಎರಡನ ೇ ಮಗಳ್ು ನಿಶಾ 
ವ ೆಂಗಸಕಾಿರ್ 30.8. 1940ರೆಂದು ಜನಿಸಿದರು. - ಪತ್ರ ಸತ್ರೇಶುೆಂದಿ 
ವ ೆಂಗಸಕಾಿರ್ – ಇಬುರು ಮೊಮಿಕೆಳ್ು ಮೊನಾಲ ಮತ್ುು ಮೆೇಘನಾ – 

ಇವರು ಬರ ೊೇಡದಲಿದಾುರ   
 

ದಿನಕರ ಎೆಂದರ  ಸೊಯಿ – ಇೆಂದು ಎೆಂದರ  ಚೆಂದಿರ (ಇೆಂದಿರ) 
ಸೊಯಿ ಚೆಂದಿರು ಹಗಲು (ಉಷಾ) ಮತ್ುು ರಾತ್ರಿ (ನಿಷಾ) ಗಳಿಗ  
ಕಾರಣರಾದರು ಎೆಂದು ಬರ ಯುತಾುರ .  

 

ಲಾಯರ್ ಆಗ ಬಯಸಿದು ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಓದಿದುು ಎೆಂ.ಎ. 
ಕಲಾಯಣದ ಚಾಲುಕಯರು ಅವರ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಕೃತ್ರ 

 

ಮುೆಂಬಯಿಯಲ ಿಹಡಗು ನೌಕರರ ಕ್ ೇಮಾಭಿವೃದಿುಗ  
ಶಿಮಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 12 ವಷ್ಿಗಳ್ ಕಾಲ ಮುೆಂಬಯಿ 
ಕಾಪಿರ ೇಷ್ನಿನನ ಸದಸಯರಾಗಿದುರು. ಅವರ ಚಿೆಂತ  ಊರ ಕಡ ಗ  
ಹರಿಯಿತ್ು. 1957ರಲಿ ಕ ನರಾ ವ ಲ್ ಫ ೇರ್ ಟ್ಿಸ್ಟ ಸಾಾಪನ  ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ ೆ 
ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಲದರು. ಈಗ ಈ ಟ್ಿಸ್ಟ ಅಡಿಯಲಿ 37 ಶಾಲ ಗಳ್ು – 18 
ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ು - ಸುಮಾರು 10000 ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ್ು ಕಲಯುತ್ರುದಾುರ  – 

ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಿಗ  ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಿೆಂತ್ರಗ  ಹರಿಕಾರರಾದರು  
 

 

ಕನನಡ ಕಲಕ ಯ ಬಗ ಗ  ಆಗಲ ೇ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಹಿೇಗ  ಬರ ದಿದುರು  
 

ಕನಿಡ ಕಲಿಸಿ ಸಾಕ ನುಿವರು ಮಂದಿ 

ಆದರ  ಈ ಜಾಣರಿಗ  ಬ ೀಕು ಹಿಂದಿ 

ಕ ಲವರಿಗ  ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷ ಯ ಮೆೀಲ್  ಪಿರೀತಿ 

ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಯಳಗ  ಮಕೆಳಿಗ  ಫಜೀತಿ  
 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಗ ೊೇಖ್ಲ  ಸ ೆಂಟ್ನರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಸಾಾಪನ  ಅಲ ಿೇ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ಪಿತ್ರಮೆ ಇದ . 
ಜನಸ ೇವಕ ಎನುನವ ಪತ್ರಿಕ  ಪ್ಾಿರೆಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 17 ವಷ್ಿ ನಡ ಸಿದರು – ಗೌರಿೇಶ ಕಾಯಿೆಣಿ ಅದಕ ೆ ಬರ ಯುತ್ರುದುರು. 1950ರಲ ಿ

ಮೊದಲ ಕವನ ಸೆಂಗಿಹ – 1955ರಲಿ ಎರಡನ  ಕವನ ಸೆಂಗಿಹ ಹೊಗ ೊೆಂಚಲು  
 

ಗಡಿಯಾರದ ಹಾಡು ತ್ುೆಂಬಾ ಪಿಸಿದಿು   
 

ಗ್ಂಟ್ ಯ ನ ಂಟನ  ಓ ಗ್ಡ್ನಯಾರ  
ಬ ಳಿಿಯ ಬಣಣದ ಗ  ೀಲ್ಾಕಾರ  
ವ ೀಳ ಯ ತಿಳಿಯಲು ನೀನಾಧಾರ  
ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಗ ಳ ಯಾ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ 

 

ನೆಂತ್ರ ನಾಲ ೆೇ ಸಾಲನ ಚೌಪದಿಗಳ್ನುನ ಬರ ಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು.  ಪ್ಾಿರೆಂಭಕ ೆ ಇವು ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಿಯಲ ಿಒೆಂದು 
ಕಾಿೆಂತ್ರಯನ ನೇ ಪ್ಾಿರೆಂಭ ಮಾಡಿದವು. ನೆಂತ್ರ ಕನನಡದಲಿ ಬರ ಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು. ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕ ಯಲಿ ಪಿತ್ರವಾರವೂ ಅವರ 
ಚುಟ್ುಕಗಳ್ು ಇರುತ್ರುದುವು. ಇವು ಸವಿಜ್ಞ ವಚನಗಳ್ೆಂತ , ಮೆಂಕುತ್ರಮಿನ ಕಗ ದೆಂತ  ಪಿಸಿದಿು ಪಡ ದಿವ  .  

 

1975ನ ೇ ಇಸವಿಯಲ ಿಕನಾಿಟ್ಕ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯದಿೆಂದ ಗೌರವ ಡಾಕಟರ ೇಟ್.  
 

60 ವಷ್ಿವಾದಾಗ ಷ್ಷ್ಟಾಬು ಮಾಡುತ ುೇವ ೆಂದರ  ಅದಕ ೊೆೆಂದು ಚುಟ್ುಕ ಹ ೇಳಿದರು  
 

ನನಗ ೀಕ  ಷ್ಷ್ಟಯಬಿಿ ಸಾಕು ಬರವಣಿಗ  
ಕವಿಗ  ಬ ೀಕಾಗಿಲಲ ಯಾವ ಮೆರವಣಿಗ  
ಮ ಲ್ ಯಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಬರ ದರ  ಒಂದು ಪದಯ 
ತಾಯುಿಡ್ನಗ  ಅಪಿುಸಿದ ಹಾಗ  ನ ೈವ ೀದಯ 

 

ಮರಣಶಯಯಯಲಿದಾುಗ ಕೊಡಾ ಹಾಸಯ ಮನ ೊೇಭಾವ 

 

ಜಗ್ದಿೀಶವರನು ಮೊನ ಿ ಮಾಡ್ನದಿನು ಟ್ ಲಿಫೀನು 
ಕ ೀಳಿದನು ದ ೀಸಾಯ ಹ ೀಗಿದಿಿ ನೀನು 
ಮುಗಿಯಲಿಲಲವ ೀ ನನಿ ಚುಟುಕಗ್ಳ ಹುಚುು 
ಇನ ಿರಡು ಬರ ದು ನೀ ಪುಸುಕವ ಮುಚುು 

 

ಅವರ ಸರಳ್ತ ಗೊ ಇದ  ಒೆಂದು ಚೌಪದಿ  
 

ಹದಿನ ಂಟು ಶಾಲ್  ಕಾಲ್ ೀಜುಗ್ಳ ಕಟಿಟ  
ಮಕೆಳಿಗ  ಬಡ್ನಸಿದ ನು ಜೀವನದ ರ  ಟಿಟ  
ಆದರ  ತ್ೃಪಿುಯಲಲವೀ ಕರುಣ ಸಿಂಧು 
ನಾನು ಮಾಡ್ನದ ಕ ಲಸ ಬರಿ ಒಂದು ಬಿಂದು 

 

 

ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ಇನನಷ್ುಟ ಚುಟ್ುಕಗಳ್ು ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶುನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು 

ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲುಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾುರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿು ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾಿಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಿಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುು. 
 

ಅರಿಶ್ನದಿಂದ ಕುಂಕುಮ 

ರಾಜ ೊಯೇತ್ಸವದ ಈ ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಿ ಹಳ್ದಿೇ ಕ ೆಂಪನ ಕನನಡದ ಬಾವುಟ್ವನುನ ನ ನ ಯದಿರುವವರು ಇರುವರ ೇ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ 
ಅೆಂಕಣದಲೊಿ ಕನನಡದ ಬಣಗಿಳ್ ನ ರಳಿನಲ ಿೇ ಇರ ೊೇಣ. ಅೆಂದರ , ಅರಿಶಿನದಿೆಂದ ಕುೆಂಕುಮ ಮಾಡುವ ಬಗ  ತ್ರಳಿಗೇಣ. 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರ 
 ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ 

 ಎಲ -ಅಡಿಕ ಗ  ಉಪಗೇಗಿಸುವ ಸುಣಿ (Slaked lime) 

 ಒೆಂದಷ್ುಟ ನಿೇರು, ಕಲಸಲು ಒೆಂದು ಸಣಿ ಪ್ಾತ ಿ 
ವಿಧಾನ  
ಅರಿಶಿನಪುಡಿಯ ಮೆೇಲ  ಸುಣವಿನುನ ಹಾಕ್ಲ ಸಾಲಪ ನಿೇರಿನುನ ಚಿಮುಕ್ಲಸಿ ಕಲಸಿ 

ಕಲಸುತ್ು ಹ ೊೇದೆಂತ  ಆ ಮಿಶಿಣವು ಕ ೆಂಪು ಬಣಿಕ ೆ ತ್ರರುಗುತ್ುದ   
ಏನಾಗ್ುತಿುದ   
ಅರಿಶಿನದಲಿರುವ ಕಕುಿಮಿನ್ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಅೆಂಶದಿೆಂದ ಅದಕ ೆ ಹಳ್ದಿೇ ಬಣಿವಿರುತ್ುದ . ಈ ಅೆಂಶವು ಅಸಿಡಿಕ್ (ಆಮಿ) 
ಗುಣವುಳ್ಳದುು. ಸುಣದಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಕಾಯಲಸಯೆಂ ಹ ೈಡಾಿಕ ಸೈ್  ಆಗಿದುು, ಅದು ಆಲೆಲ (ಕ್ಾರಿೇಯ) ಗುಣವುಳ್ಳದುು. ಈ 
ಕಕುಿಮಿನ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಾವ ೆಂದರ  ಅಸಿಡಿಕ್ ಮಾಧಯಮದಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಬಣಿ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದ 
ಅರಿಶಿನದಲಿ ತ್ನನ ಮೊಲಬಣವಿಾದ ಹಳ್ದಿಯಲಿರುತ್ುದ . ಯಾವಾಗ ಆಲೆಲ ಮಾಧಯಮವಾದ ಸುಣಿವನುನ ಬ ರ ಸುತ ುೇವೇ, ಆಗ ಅದು 
ಕ ೆಂಪು ಬಣಿಕ ೆ ತ್ರರುಗುತ್ುದ . ಈ ಮಿಶಿಣವನುನ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಕುೆಂಕುಮವು ದ ೊರ ಯುತ್ುದ . (ಕ ೆಂಪುಬಣದಿ ವಿವಿಧ ಚಾಯಗಳ್ನುನ 
ಪಡ ಯಲು ಮತ್ರುತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಳ್ನೊನ ಬ ರ ಸಬಹುದ ೆಂಬ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ ಯಿದ ) 
ಆರತ್ರ ಎತ್ುುವಾಗ ಓಕುಳಿಯೆಂದು ತ್ಯಾರಿಸುತಾುರ . ಅಲೊಿ ಅರಿಶಿನವನುನ ಸುಣದಿ ನಿೇರಿನಲಿ ಹಾಕ್ಲದಾಗ ಕ ೆಂಪ್ಾಗುವುದನುನ ನಿೇವು 

ಕಾಣಬಹುದು.  

ಸಂಗ್ರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ನೀವು ಮಾಡ್ನ 

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು ನಮಮ ಕಾಯುಕರಮವಿದಿರ  ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ಬ ಳ್ಗಾವಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ದ ೊಡಡ ಜಿಲ ಿ, ಇದರ ವಿಸಿುೇಣಿ ೧೩,೪೧೫ ಚ.ಕ್ಲ.ಮಿೇ. ಅತ್ರ ಚಿಕೆ ಜಿಲ ಿ ಬ ೆಂಗಳ್್ರು ನಗರ, ಇದರ ವಿಸಿುೇಣಿ ೨,೧೯೦ ಚ.ಕ್ಲ.ಮಿೇ. 
೨. ಬ ೆಂಗಳ್್ರು ನಗರ ೪,೩೮೧/ಚ.ಕ್ಲ.ಮಿೇಟ್ರ್ ನೆಂತ  ಅತ್ರ ಹ ಚಿುನ ಜನಸಾೆಂದಿತ ಯನುನ ಹ ೊೆಂದಿದ . 

ಕ ೊಡಗು ಜಿಲ ಿ ೧೩೫/ಚ.ಕ್ಲ.ಮಿೇಟ್ರ್ ನೆಂತ  ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಾೆಂದಿತ ಯನುನ ಹ ೊೆಂದಿದ . 
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