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ಮೆೈಸೊರು ದಸರಾ ಹಬುವು ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಪಟ್ುಟ ನನೊಲಲಕ ನನರನುನ 
ಸ ಳ ಯುವುದನುನ ಎಲಿರೊ ನ ೊೇಡಿರುತ ತೇವ . ರಾನವ ೈಭವದ ಆ ಐಭ ೊಗವನುನ, ಇೆಂದಿನ ಪಿಜಾಪಿಭುನವದ 
ದಿನಗಳ್ಲೊಿ ಸೆಂತ ೊೇಷದಿೆಂದ ಆಚರಿಸಲಪಡುತ್ರತದಿದೇವಿ ಎೆಂದರ , ಅದು ಕ ೇವಲ ರಾನಮಹಾರಾನರ 
ಹಬುವಾಗಿರದ , ನಾಡಹಬುವಾಗಿ ನನಸಾಮಾನಯರ ಮನನಣ  ಪಡ ದಿನುತ ಎೆಂಬುದು ಗ ೊತಾತಗುನತದ .  

    ಅನ ೇಕಬಾರಿ, ನಾವು ವಿಶಿಷಟತ ಯನುನ ಇಷಟಪಟ್ಟರೊ, ಅದನುನ ಬಳ್ಕ  ಮಾಡುವುದರಲ ಿ
ಹೆಂದ ಬೇಳ್ುತ್ರತೇವಿ. ಎಲಿರ ಮನ ಯಲಿ ಬ ೊೆಂಬ  ಕೊರಿಸುತ್ರತದದ ಕಾಲವೆಂದಿನುತ. ಮನ ಯವರ ಲಿರೊ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗ ಯವರಾದ 
ಮಕಕಳ್ನುನ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಆ ಚೆಂದದ ಒಪಪ ಓರಣದಿೆಂದ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸುವ ಬ ೊೆಂಬ  ಮೆಟ್ಟಟಲು, ಮೊಳ್ಕ ಯೊಡ ಯುವ ಪ ೈರು, ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಇತಾಯದಿಯನುನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬುಕ ಕೆಂದು ಅಣಿ ಮಾಡುತ್ರತದದರು. ಈಗಲೊ ಸಾಕಷುಟ ನನರು ಮಾಡುತ್ರತದಾದರ . ಅವರಿಗ  ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ನುನ 
ಹ ೇಳ  ೇಣ. ಈ ಪೇಠಿಕ ಯು ಏಕ ೆಂದರ , ನಾವು ಭಾಷ ಯ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಮರ ಯುತ್ರತರುವುದಕ ಕ ಮನುತ ಅದನುನ ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗ ಯವರು 
ಮುೆಂದುವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದಕ ಕ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ ೊಡದಿರುವುದಕ ಕ. 

ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಪಿಯೊೇಗವ ೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರತರುವಾಗ, ಇದ ೆಂನಹ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ಮಾತ್ರಲ ಿಎೆಂದು ಚಕ್ಲನರಾಗಬಹುದು. ನಿನ 
ಭಾಷ ಯ ಬಳ್ಕ ಯ ಬಗ ೆ ಒನುತ ಕ ೊಡುನತ ಈ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಎತ್ರತಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು. ಈ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯಾದರೊ ಯಾವುವು ಎನುನವಿರಾ. ಅದಕ ೊಕೆಂದು 
ಸಿೇಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟಟಲಿ. ಉದಾಹರಣ  ಕ ೊಡುವುದಾದರ , ಅದು ನಮಲ ಜಾನಪದ ಗಿೇತ ಗಳ್ು, ಗಿೇಗಿ ಪದಗಳ್ು, ಆರತ್ರ ಹಾಡುಗಳ್ು, ಮದುವ  ಇತಾಯದಿ 
ಆಚರಣ ಗ ೆಂದ ೇ ಹಾಡುತ್ರತದದ ಅದುುನ ಪದಯಗಳ್ು. ಇದರ ಜ ೊತ ಗ  ಛೆಂದ ೊೇಬದಧ ಕಾವಯ ಪರೆಂಪರ , ಗದಯಗಳ್ು, ನಾಟ್ಕಗಳ್ು, ವಾಯಕರಣಾದಿಗಳ್ು, 
ಒೆಂದ ೇ ಎರಡ ೇ. ಈ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಬಗ ಯನೊನ ದಸರ ಯ ನೆಂಬೊಸವಾರಿಯಲಿ ಬರುವ ಬಗ ಬಗ ಯ ಪಿದರ್ಶನಕ ಕ ಹ ೊೇಲಸಿ ನ ೊೇಡಿ. ಹ ೇಗ  ಆ 
ವಿನಯದರ್ಮಿಯ ನೆಂಬೊ ಸವಾರಿಯನುನ ಆಸಕ್ಲತಯೆಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಆನೆಂದಿಸುತ ತೇವ ಯೊೇ, ಈ ಭಾಷಾ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಕ ೇಳಿದಾಗ, ಉಪಯೊೇಗ 
ಮಾಡಿ ನ ೊೇಡಿದಾಗ, ಅೆಂನಹುದ ೇ ಸೆಂತ ೊೇಷವು ನಮಗಾಗುನತದ .  

 ಗದುಗಿನ ವಿೇರನಾರಯಣನ ಮೊಲಕ ಭಾರನದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಕುಮಾರವಾಯಸನ ಷಟ್ಪದಿಯನುನ ಒಮೆಲ ಓದಿ ನ ೊೇಡಿ. 
ಷಟ್ಪದಿಯನುನ ಹ ೇಗ  ರಚಿಸಿಬಹುದು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡರ , ನಿೇವ ೇ ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾವಯವನುನ ರಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೊ ಕಷಟವಲಿ, ಆಸಕ್ಲತಯ 
ಬೇನವನುನ ನ ಡಬ ೇಕು. ಅದು ಖ್ೆಂಡಿನವಾಗಿಯೊ ಮೊಳ್ಕ ಯೊಡ ಯುನತದ . ಇನೊನ ಸುಲಭವಾದ ಕಾವಯ ರಚನಾ ಕಿಮವು ಬ ೇಕ , ಮುಕತವಾಗಿ 
ಭಾವಪೂಣಶತ ಯೆಂದ ಪದಯ ರಚಿಸಿ. ನೆಂನರ ಅದನುನ ಯಾವುದಾದರೊ ಛೆಂದಸಿಿಗ  ಸರಿಹ ೊೆಂದಿಸಬಹುದ ೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಿ. ಅದೊ ಬ ೇಡವ ೇ. 
ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥ  ಬರ ಯರಿ. ನಾಲುಕ ನನರ ಜ ೊತ  ಹೆಂಚಿಕ ೊಳಿಳ. ಸಾಹನಯದ ಯಾವುದಾದರೊ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ. ರ್ುರುಮಾಡಿ ಎೆಂಬುದಷ ಟೇ ವಿನೆಂತ್ರ. 

ನ ನಪಡಿ, ನಿೇವು ನ ಟ್ಟ ಸಾಹನಯ ಬೇನವ ೇ ಮುೆಂದ  ಹ ಮಲರವಾಗಿ ಬರುವ ನಲ ಮಾರನುನ ಕಾಯಬ ೇಕ ೇ ಹ ೊರನು ಬರಲರುವ ನವ ೆಂಬರ್ 
ಕನನಡ ೊೇನಿವವಲಿ. ಆಸಕ್ಲತ ಮನುತ ಉತಾಿಹದಿೆಂದ ನಿೇವು ಮಾಡುವ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕನನಡಪರ ಕ ಲಸವೂ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಹಣತ ಯನುನ ಹಚಿಿದೆಂತ . 
ದಿೇಪಾವಳಿಯಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ದಿೇಪಗಳ್ನುನ ಇಟ್ುಟ ಹ ೇಗ  ಬ ಳ್ಕನುನ ನ ೊೇಡಿ ಸೆಂಭಿಮಿಸುತ ತೇವ ಯೊೇ, ಹಾಗ ಯೇ ಕನನಡದ ಸಾಹನಯದಲನಿ 
ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ  ಳೇಣ. ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ನಮೊಲಳ್ು ನಗಮಗಿಸುವ ಕನನಡದಕ್ಷರದ ಬ ಳ್ಕನುನ ಕೆಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ 
ದಿೇಪಾವಳಿಯನುನ ಆಚರಿಸ ೊೇಣ.   

ಅಕ  ಟೀಬರ್ - ಶ್ರೀದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತ್ು, ಆಶವಯುಜ/ಕಾತಿೀುಕ ಮಾಸ  
01 ರ್ - ಆರ್ವಯುನ ಮಾಸ / ನವರಾತ್ರಿ ಆರೆಂಭ  
02 ಭಾ – ಗಾೆಂಧಿ/ಲಾಲ್ ಬಹದೊದರ್ ಶಾಸಿಿ ನಯೆಂತ್ರ  
07 ರ್ು – ಸರಸವತ್ರ ಪೂಜ  09 ಭಾ - ದುಗಾಶಷಟಮಿ  
10 ಸ ೊೇ – ಮಹಾನವಮಿ / ಆಯುಧ್ ಪೂಜ   
11 ಮೆಂ - ವಿನಯ ದರ್ಮಿ 12 ಬು - ಮೊಹರೆಂ 10ನ ೇ ದಿನ  
15 ರ್ - ಮಹಷಿಶ ವಾಲೀಕ್ಲ ನಯೆಂತ್ರ 16 ಭಾ - ಹುಣಿಿಮೆ  
17 ಸ ೊೇ – ನುಲಾ ಸೆಂಕಿಮಣ, 19 ಬು - ಸೆಂಕಷಟ ಚನುರ್ಥಶ/ಕರವಾ ಚೌತ್  
26 ಬು - ರಾಮಾ ಏಕಾದಶಿ  
29 ರ್ – ನರಕ ಚನುದಶಶಿ, 30 ಭಾ – ಅಮಾವಾಸ ಯ ಲಕ್ಷಿಿ ಪೂಜ   
31 ಸ ೊೇ - ಬಲ ಪಾಡಯಮಿ / ಕಾತ್ರಶಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 

 

ನವ ಂಬರ್ - ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಶರದ್/ ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಕಾತಿೀುಕ/ಮಾಗುಶ್ರ ಮಾಸ  
01 ಭಾ - ಕನನಡ ರಾಜ ೊಯೇನಿವ ದಿನ  
10 ಗು - ಪಿಭ ೊೇಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ  
11 ರ್ು - ಉತಾಾನ ದಾವದಶಿ  
17 ಗು - ಕನಕದಾಸರ ನಯೆಂತ್ರ/ಸೆಂಕಷಟ ಚನುರ್ಥಶ  
14 ಸ ೊೇ - ಗುರು ನಾನಕ್ ನನಲದಿನ/ಮಕಕಳ್ ದಿನ  
25 ರ್ು - ಉನಪನನ ಏಕಾದಶಿ  
29 ಮೆಂ – ಛಟ್ಟಟ ಅಮಾವಾಸ ಯ  

30 ಬು - ಮಾಗಶಶಿರ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗಳು 



  

 ಪುಟ - 2 

 

  

 

ಕಡ ಗೊ ಕಾದಿದದ ಗಣ ೇಶ  ೇನಿವವು ಬೆಂದ ೇ 
ಬಟ್ಟಟನು. ಅದರ ಸೆಂಭಿಮ, ಸಡಗರಗಳ್ 
ಭಾವೇದ ಿೇಕವನುನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತ್ರಳಿಯಬ ೇಕು.  
ಸೆಂನಸ, ರ್ಕ್ಲತ ಮನುತ ಭರವಸ ಯ ಸೆಂಕ ೇನವಾದ 
ಗಣಪತ್ರಯ ಉನಿವಕ ಕ, ಸಮುದಾಯವು  ಕಡಿಮೆ 
ಎೆಂದರ  ಆರು ತ್ರೆಂಗಳ್ ಹೆಂದಿನಿೆಂದಲ ೇ 
ಪೂವಶಸಿದಧತ ಯನುನ ಆರೆಂಭಿಸುನತದ . ಚಿಕಕದಾಗಿ 
ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ ಮಟ್ಟಟಗ  ಪಾಿರೆಂಭವಾದ ಈ ಆಚರಣ ಯು, 
ಈಗ ಇಲನಿ ಒೆಂದು ಗಮನಾಹಶ ಉನಿವವಾಗಿದುದ, 
ನಮಲ ಏಕತ ಯ ಸೆಂಕ ೇನವಾಗಿದುದ ಮನುತ ನಮಲ 
ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಬೆಂಬಸುವ 
ವ ೇದಿಕ ಯಾಗಿದುದ ಎಲಿ ಆಸಕತರಿಗ  ಮನುತ 
ಕಾಯಶಕನಶರಿಗ  ನಮಲ ಸೃನನಾನಲಕ ಕಲಪನ ಗಳ್ನುನ 
ಸಾಕಾರಗ ೊಳಿಸಿ ಸಾದರ ಪಡಿಸುವ ಅಪೂವಶ 
ಅವಕಾರ್ವಾಗಿದ . 
 

ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣ ೇಶ  ೇನಿವದಲ ಿಸುೆಂದರವಾದ ಪೂಜಾ ವ ೇದಿಕ  ಮನುತ ಮೆಂಟ್ಪದಲ,ಿ ಕುರ್ಲಕಾಯಶಕನಶರ ಕಲಪನ ಗಳ್ ಗರಿಕ ದರಿ 
ಹಾರುತ್ರತದುದದು ಗ ೊೇಚರವಾಗುತ್ರತನುತ. ಇಪಪನತಕೊಕ ಹ ಚಿಿನ ಕಾಯಶಕನಶರು ಅಾವಾ ಕುರ್ಲಗಳ್ು ನಮಲ ಮನಸುಿ, ಸಮಯ ಮನುತ ಸೃನನಾನಲಕ 
ಕ್ಲಿಯಗಳ್ನುನ ಸಾಕಾರಗ ೊಳಿಸಿ, ಗಣ ೇರ್ನ ೊಬುನಿಗ ೇ ಮಿೇಸಲಾಗಿರುವೆಂತ  ಕಣಲನ ನಣಿಸುವ ವ ೈಭವವನುನ ಸೃಷಿಟಸಿದದರು. ಅದಕ ಕ ಒಪುಪವೆಂತ  
ಕಡ ಯ ದಿನದ ಮೆರವಣಿಗ ಗಾಗಿ ಸಿದಧವಾಗಿದದ ರಾವು ಇನ ೊನೆಂದು ಅನುಪಮ ರಚನ ಯಾಗಿನುತ. 

 

ಈ ವಷಶದ ಉತಾಿಹದ ಆಚರಣ ಯಲಿ, ಸುಮಾರು ೫೦೦೦ ಮೆಂದಿ ಮೆಂದಿ ಪಾಲ ೊೆೆಂಡಿದದಕ ಕ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ವು. ರ್ುಕಿವಾರವು 
ಉನಿವದ ಮೊದಲನ ೇ ದಿನವಾಗಿದುದ ಅೆಂದು ಮೊೇಜಿನ ನಯಾರಿಯ ದಿನ. ರ್ನಿವಾರದ ಬ ಳಿಗ ೆ ಬಹಳ್ಷುಟ ನೆಂದ , ತಾಯಯರು ನಮಲ ಮುೆಂದಿನ 
ಪೇಳಿಗ ಗಳಾದ ಮಕಕಳ್ುಗಳ್ು ಸವಯೆಂ ತಾವು ಪೂಜ  ಮಾಡುತ್ರತದುದದನುನ ಕಣಲನಗಳ್ಲಿ ನುೆಂಬಕ ೊೆಂಡು ಪುಳ್ಕ್ಲನಗ ೊೆಂಡರು. ಪೂಜ ಯು 
ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡ ದಿದುದ ಭಾಗವಹಸಿದ ಮಕಕಳಿಗ  ಅಪೂವಶ ಅನುಭವವಾಗಿನುತ. ನಮಲ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ ಬಗ ೆ ಅರಿವು ಮೊಡುವೆಂತ  
ಮಾಡಿದುದ ಮಾನಿವಲಿದ ೇ ಅೆಂನಹ ಆಚರಣ ಗಳ್ ಹೆಂದಿನ ಅಾಶ ಮನುತ ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ಅವರಿಗ  ತ್ರಳಿಸಲಪಟ್ಟಟನು. ನಮಲ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನದಲಿ 
ಮಕಕಳಿಗ  ಇರುವ ನೆಂಬಕ ಯನುನ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದ ೆಂಬ ಆರ್ಯದಿೆಂದ ಈ ಬಾರಿಯಷ ಟೇ ಸ ೇಪಶಡ ಯಾದ ಗಮನಾಹಶ ಕ್ಲಿಯ ಇದು. ಎಲಿರೊ 
ಆಸಕ್ಲತಯೆಂದ ಭಾಗವಹಸಿ ಪೂಜ ಯನುನ ಮಾಡುತ್ರತರುವುದು, ಇನಿನನರ ಕಾಯಶಕಿಮಗಳ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸುತ್ರತರುವುದನುನ ಮನುತ 
ಪ ಿೇಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದನುನ ಕೆಂಡಮೆೇಲ , ನಮಲ ಈ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ು ಸಿಾರವಾಗಿರುನತವ  ಹಾಗೊ ನಮಲದಾಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡ ಈ ದ ೇರ್ದಲಿ ನಮಲ 
ಸಮುದಾಯದ ನ ಲ ಗಟ್ಾಟಗಿ ವಧಿಶಸುನತದ  ಎೆಂಬುದು ದೃಢವಾಯನು. 

 

ರ್ನಿವಾರ ಸೆಂಜ , ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಸೆಂಜ ಯಾಗಿದುದ ಕಣುಿ ಕ ೊೇರ ೈಸುವ ವ ೈಭವದ ನೃನಯ ಗಾಯನಗಳ್ನುನ ಸಿಡಿನಯ ನನರ ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು 
ಕಾನರಿಸಿ ಕಾಯುವ ಸೆಂಜ . ಈ ಬಾರಿ ೧೫ಕೊಕ ಹ ಚಿಿನ ನೃನಯ ಹಾಗೊ ಸೆಂಗಿೇನದ ಪಿಕಾರಗಳ್ು ಪಿದಶಿಶಸಲಪಟ್ಟವು. ಬಹಳ್ಷುಟ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಾಗಳ್ 
ಗಣಯರು, ಸಾಳಿೇಯ ರಾನಕಾರಿಣಿಗಳ್ು ಮುೆಂತಾದ ಮಾನಯರಿೆಂದ ಕೊಡಿದ ಈ ಕಾಯಶಕಿಮದಲಿ, ನುರಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮನುತ ಮಕಕಳ್ ಪಿದರ್ಶನವು 
ಎಲಿರನೊನ ಭಾವೇದ ಿೇಕದ ಉನುತೆಂಗಕ ಕ ಕರ ದ ೊಯಯನು. ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಹ ಜ ೆ, ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಚಲನ ಗಳ್ ಹರಿವನೊನ ಪರಿಪೂಣಶಗ ೊಳಿಸಲು ಆರು 
ತ್ರೆಂಗಳಿಗೊ ಹ ಚಿಿನ ಅವರುಗಳ್ ಅಭಾಯಸಕ ಕ ಒಡಿಿದ ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಾಗಿದುದ, ಅೆಂದು ವಿಟ್ಾಿಾಮ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ನಲಿ ಕಾಯಶಕಿಮದ ಶ  ೇಭ ಯಾಗಿ, 

ಕಲಾವಿದರನುನ ಉತ ತೇಜಿಸಲು ಸ ೇರಿದದ ನನಗಳ್ ಮಹಾಪೂರದ ಹಷ ೊೇಶದಾೆರಗಳ್ು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ುಟವೆಂತ್ರನುತ. 
           ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ ೨೧ನ ೀ ಗಣ ೀಶ  ೀತ್ಸವ  ರೆಂಗನಾಾ ರಾವ್



  

 ಪುಟ - 3 

 

  

ಪೂಜ  ಮನುತ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಶಕಿಮಗಳಿಗಿೆಂನ ಮಿಗಿಲಾದದ ದೆಂದರ  ಮಹಾಪಿಸಾದ ವಿನರಣ ಯ ಸ ೇವ . ಅಡಿಗ ಯ ನಯಾರಿ, ವಿನರಣ  
ಮನುತ ರ್ುಚಿಗ ೊಳಿಸುವುದರ ಯೊೇನನ ಗಳ್ು ಮನುತ ನಿವಶಹಣ ಗಳಿಗ  ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ್ ಹೆಂದಿನ ಮನುತ ಕಾಯಶಕಿಮದ ಮೊರು ದಿನಗಳ್ ನೆಂನರದಲೊಿ 
ಬಹಳ್ಷುಟ ಸಮಯದ ರ್ಿಮವಿರುನತದ . ಆಹಾರ ವಿನರಣಾ ಸ ೇವ ಯನುನ ಒೆಂದು ಭಾರತ್ರೇಯ ಭವಯ ಮದುವ ಯ ಸಮಾರೆಂಭದ ಸೆಂಭಿಮಕ ಕ 
ಹ ೊೇಲಸಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸತಾಕರ ಮನುತ ಸ ೇವ ಯು ಅದಿವತ್ರೇಯವಾಗಿದುದ, ಮೊರು ದಿನಗಳ್ಲ ಿಸ ೇವಾ ಮನ ೊೇಭಾವದ 
ಕಾಯಶಕನಶರುಗಳ್ು ವಿನರಿಸಿದ ಸುಮಾರು ೬೦೦೦ ಊಟ್ಗಳ್ು ಒೆಂದು ಅದುುನ ಸಾಧ್ನ ಯೇ ಸರಿ. ರ್ನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ೩೦೦೦ ಕೊಕ ಹ ಚಿಿನ 
ನನರಿಗ  ಒೆಂದ ೇ ಘೆಂಟ್ ಯೊಳ್ಗ  ಯಾವ ಸಮಸ ಯಯೊ ಇಲಿದ ೇ ಮಹಾಪಿಸಾದವನುನ ವಿನರಿಸಲಾಯತ ೆಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, 

ಕಾಯಶಕನಶರಿಗ  ಊಟ್ವನುನ ಬಡಿಸುವುದ ೊೆಂದು ಹನಕರವಾದ, ಖ್ುಶಿ ಕ ೊಡುವ ಅನುಭವವ ನಿಸುನತದ . ನೊರಾರು ಕಾಯಶಕನಶರನುನ ಆಹಾರ 
ವಿನರಿಸಲು ಕ ಲವ ೇ ಘೆಂಟ್ ಯೊಳ್ಗ  ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿದುದ, ನಿವಶಹಣಾ ನೆಂಡವು ಸಾವಿರಾರು ನನಗಳಿಗ  ಹಸನುಲಖ್ರಾಗಿ ಯಾವ ಪಿಮಾದವೂ 
ಇಲಿದೆಂತ  ಮಹಾಪಿಸದವನುನ ವಿನರಿಸುವ ಪರಿಪೂಣಶವಾದ ಯೊೇನನ ಯನುನ ರಚಿಸಿ ಕಾಯಶರೊಪಕ ಕ ನೆಂದಿದದರು. ಸವಯೆಂ ಸ ೇವ ಯು ಒೆಂದು 
ನವಾಬಾದರಿಯನಿಸದ ೇ ಗೌರವವ ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿವಶಹಸುವ ಕಾಯಶಕಿಮವಿದು. ಇಲಿ ಬ ೇಕಾದಾಗ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಮುೆಂದ ಬರುವ ಕಾಯಶಕನಶರ 
ಮಹಾಪೂರವನ ನೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿೆಂದ ಈ ಕಾಯಶಕಿಮವು ಉನಿವಕ್ಲಕೆಂನ ಮಿಗಿಲಾದದ ದನಿಸುನತದ . ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಮೆಂದಿಯ ಹೃದಯ 
ಮನುತ ಆನಲಗಳ್ನುನ ಬ ಸ ಯುವ ಅವಕಾರ್ವಾಗಿದ . 

 

ಉನಿವದ ಕಡ ಯ ದಿನ ಎೆಂದರ  ಭಾನುವಾರವು, ಎಲಿ ಒಳ ಳಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೊ ಕ ೊನ  ಇರಲ ೇಬ ೇಕ ೆಂಬ ಕಟ್ುಸನಯವನುನ ನ ನಪಸುನತದ . 
ಈ ಬಾರಿಯ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ್ನುನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುೆಂದುವರ ಯಬಹುದ ೆಂಬ ಆಲ ೊೇಚನ ಗಳ್ು ನನರಲಿ ಮೊಡಿ ಹ ೊಸ ಹುರುಪು, ಹ ೊಸ 
ಉತಾಿಹಗಳಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರ ಯುವೆಂತ  ಮಾಡುವ ದಿನವೂ ಇದಾಗಿದ . ಪಿತ್ರವಷಶದೆಂತ  ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕವಾಗಿ ಶಿಿೇ ಸನಯನಾರಾಯಣ 
ಪೂಜ ಯೆಂದ ಆರೆಂಭವಾದ ಈ ದಿನ, ಕ ೊನ ಯ ದಿನದೆಂದು ನಮಲ ವಿಶಿಷಟ ಲಾೆಂಛನ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದಾದ ಚಿಣಿರ ವಿವಿಧ್ ವ ೇಷಭೊಷಣಗಳ್ 
ಕಾಯಶಕಿಮದಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರ ದು, ನಮಲ ಸಮುದಾಯದ ಸಿಿೇಯರ ನೆಂಡದ ವಿಸ ೊಫೇಟ್ಕ ನೃನಯ ಕಾಯಶಕಿಮವಿದಿದನು. ಬಾಲವುಡ್ ಬೇಟ್ಸಿ 
ಗಳ್ನುನ ಬಾರಿಸಿ ಮನರೆಂಜಿಸುತ್ರತದದ ಸೆಂಗಿೇನಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಳ ಯರು ವಯಸಕರ ನನದ ೇ ಎಲಿರೊ ಇಡಿಯ ಸಭಾೆಂಗಣವನ ನೇ ನನಶನ 
ವ ೇದಿಕ ಯನಾನಗಿಸಿ ನತ್ರಶಸಿದರು. ಇದರ ಸೆಂಭಿಮವು ತಾರಕಕ ಕೇರಿದ ಹೆಂದ ಯೇ ಶಿವಘನಶನ ಯವರ ಡ ೊೇಲುಗಳ್ ರ್ಬದವು ಛಾವಣಿಯನುನ 
ಹಾರಿಸುವೆಂತ್ರದುದ ಸಭಾೆಂಗಣದಲದಿದ ಎಲಿರನೊನ ನನಶನಕ ಕ ಆಹಾವನವಿತ್ರತನು. ಇಡಿಯ ವಿಟ್ಾಿಾೆಂ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ಜ ೈ ಗಣ ೇರ್ ಮನುತ ಗೆಂಟ್ ಗಳ್ ಸದಿದನಿೆಂದ 
ನುೆಂಬ ಹ ೊೇಗಿ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಏಕತ  ಮನುತ ಉನಿವಗಳ್ ದಿವಯ ಪಿಭ  ಮನುತ ವಾತಾವರಣವನುನ ಸೃಷಿಟಸಿನು. ಗಣ ೇರ್ನಿಗ  ಒಪುಪವೆಂತ  ಸೆಂಭಿಮ 
ಹಾಗೊ ಸಡಗರಗಳಿೆಂದ, ಸುೆಂದರ ಮನುತ ಕಲಾನಲಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ರಾದಲಿರಿಸಿ, ಡ ೊೇಲು ಮುೆಂತಾದ ವಾದಯಗಳಿೆಂದ ಹಾಗೊ ಸೆಂತ ೊೇಷವಾಗಿ 
ಉನಿವದಲಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದ ನೊರಾರು ಭಕಾತದಿಗಳಿೆಂದ ಕೊಡಿ ಮೆರವಣಿಗ ಯಲ ಿಕ ೊೆಂಡ ೊಯುದ ಚಿಪಪೆಂಗ್ ನಾಟ್ಶನ್ ಸರ ೊೇವರದಲಿ 
ವಿಸಜಿಶಸಲಾಯನು. 

 

ಫ ಿೆಂಡ್ಿ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯ ಸೆಂಸ ಾಯ ವತ್ರಯೆಂದ ನಡ ಯುವ ಮೆೇರು ಉನಿವವಾದ ಗಣ ಶ  ೇನಿವವು ವಯಕ್ಲತ ಕ ೇೆಂದಿಿನದಿೆಂದ ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ಕ, 
ಕುಟ್ುೆಂಬದಿೆಂದ ರಸ ತಗ , ರಸ ತಯೆಂದ ಸಮುದಾಯಕ ಕ, ಸಮುದಾಯದಿೆಂದ ಇೆಂದಿನ ಇಲಿನ ನಮಲ ಪರೆಂಪರ ಯ ಕ ೇೆಂದಿಿನವಾಗಿ, ಸೆಂಸ ಾಯಾಗಿ 
ಮಾನಿಲಿದ ೇ ಸವಯೆಂ ಸ ೇವಕರಿೆಂದಲ ೇ, ಜಿೇವನವನುನ ಸೆಂಭಿಮಿಸಲು ಶಾೆಂತ್ರ ಮನುತ ಸಾಮರಸಯ ಸೆಂದ ೇರ್ವನುನ ಹರಡುತಾತ ನಮಗ  ವರವಾಗಿ 
ಬೆಂದ ಎಲಿವನೊನ ಆನೆಂದಿಸುತಾತ, ಬ ಳ ಯುತಾತ ಮುೆಂದುವರ ದಿದ . ಗಣ ೇಶ  ೇನಿವವನುನ ಸಾಧ್ನವಾಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಎಫ್.ಓ.ಐ. ಸೆಂಸ ಾಯು 
ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ನಾವ ಲಿ ನಮಲ ಧ್ಮಾಶಚರಣ ಗಳ್ನುನ ಅಥ ೈಶಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮನುತ ಆಚರಿಸುತಾತ, ವಿರ್ವ ಭಾನೃನವದ ಪರಿಸರವನುನ 
ಸೃಷಿಟಸುವ ಡ ಗ  ಪಯಣಿಸುತ್ರತದ  ಎೆಂದರ  ಅತ್ರರ್ಯೊೇಕ್ಲತಯಲಿ.  
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ಪಿಪೆಂಚವನದಾವುದ ೊೇ=ಪಿಪೆಂಚವನ್+ಅದು+ಆವುದ ೊೇ, 
ಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡುಮೊಳ್ನ ರ ದುಮಿಹುದೆಂತ =ಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡುೆಂ+ಒಳ್ನ ರದುೆಂ+ಇಹುದೆಂತ , ಭಾವಕ ೊಳ್ಪಡದೆಂತ =ಭಾವಕ +ಒಳ್ಪಡದೆಂತ , 
ಅಳ್ತ ಗಳ್ವಡದೆಂತ =ಅಳ್ತ ಗ +ಅಳ್ವಡದೆಂತ . 
 

ಜಿೇವ=ಚ ೇನನ, ನಡ=ಸಾಾವರ ಅಾವಾ ಚಲನ ಯಲದಿುದ, ಒಳ್ನ ರದು=ಒಳ್ಗ ಲಾಿ ಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ಅಳ್ವಡದೆಂತ =ಅಳ್ತ ಗ  ಸಿಗದೆಂತ . 
ಈ ಪಿಪೆಂಚದಲ ಿಇರುವುದು ಎರಡ ೇ. ಒೆಂದು ನಡ ಮನುತ ಮತ ೊತೆಂದು ಜಿೇವ. ನಡವ ೆಂದರ  ಚ ೇನನವಿಲಿದುದ. ಜಿೇವವ ೆಂದರ  ಚ ೇನನ, ಇವ ರಡರ 
ಸಮಿಲಲನವ ೇ ನಗದಾವಾಪಾರ, ಇವ ರಡರಲೊ ಿಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ, ಭಾವದಿೆಂದ ಊಹಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ, ಅಳ್ತ ಗ  ಸಿಗದ ವಾಯಪಕನವವು 
ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಆ ವಿಶ ೇಷಕ , ಪರಮಾನಲನಿಗ  ನಮಿಸ ೊೇ, ಮಣಿಯೊೇ, ನಮಸಕರಿಸ ೊೇ ಮೆಂಕುತ್ರಮಲ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 
 

ಈ ಪರಮಾನಲ-ನಡ-ಜಿೇವ ಪರಸಪರ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನುನ ಕುರಿನು ಹ ೇರಳ್ವಾದ ವಾಯಖ್ಾಯನಗಳಿದದರೊ “ಇದ ೇ-ಇದು” ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುವುದು 
ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಅನುಭವ ವ ೇದಯ. ತ ಲುಗಿನ ಭಕ್ಲತಮಾಗಶದ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ಅನನಮಾಚಾಯಶರು-“ಅೆಂದರಿಲ ೊೇ ಪುಟ್ಟಟ ಅೆಂದರಿಲ ೊೇ ಚ ೇರಿ 
ಅೆಂದರಿ ರೊಪಮುಲು ಆಟ್ು ತಾನ ೈ” ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ . ಅೆಂದರ  “ಎಲಿರಲೊಿ ಹುಟ್ಟಟ ಎಲಿರಲೊಿ ಸ ೇರಿ ಎಲರಿ ರೊಪವು ತಾನ ೇ ಆಗಿ” ಎೆಂದು ಆ 
ಪರಮಾನಲನನುನ ವಣಿಶಸುತಾತರ . ಇಲಿ ನಮಗ  ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಇಡಿೇ ನಗನುತ ಮನುತ ಅದರಲರಿುವ ಸಕಲವೂ ಆಗಿ ತಾನ ೇ 
ಪಿಕಟ್ಗ ೊೆಂಡಿದಾದನ  ಎೆಂದು ಅಾಶ ಬರುನತದ . ಇರಲ ನಾವೂ ಸಹ ಇದನುನ ನಮಲ ನಮಲ ಮತ್ರಯ ಮಿತ್ರಯಲಿ ವಿಚಾರದ ಓರಗ  ಹಚಿಿ ನಮಲ 
ನಮಲ ವಿಚಾರದ ಪರಿಧಿಯನುನ ಹ ಚಿಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಪಿಯನನಪಡಬ ೇಕು. 

 

ಮಹಾಭಾರನ ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ,ಿ ಭಿೇಷಲ ಪತಾಮಹರು ರ್ರ ರ್ಯಯಯ ಮೆೇಲ  ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಒೆಂದು ದಿನ ಸನಿೆಂಗದಲ ಿ
ಯುಧಿಷಿಿರನು ಕ ೇಳ್ುವ ಪಿಶ ನಗಳಿಗ  ಉನತರಿಸುತಾತ, “ಯನಃ ಸವಾಶಣಿ ಭೊತಾನಿ ಭವೆಂತಾಯದಿ ಯುಗಾಗಮೆ | ಯಸಿಲೆಂರ್ಿ ಪಿಳ್ಯೆಂ ಯಾೆಂತ್ರ 
ಪುನರ ೇವ ಯುಗಕ್ಷಯೇ.” ಎೆಂದು ಪರಮಾನಲ ಸವರೊಪವನುನ ವಿವರಿಸುತಾತ “ಯುಗದ ಆದಿಯಲಿ ಯಾರಿೆಂದ ಎಲಿವೂ ಪಿಕಟ್ಗ ೊಳ್ುಳನತದ ೊೇ ಮನುತ 
ಯುಗದ ಅೆಂನಯದಲಿ ಯಾರಲಿ ಎಲಿವೂ ವಿಲೇನವಾಗುನತದ ೊೇ, ಅದ ೇ ಪರಮಾನಲ” ಎನುನತಾತರ . 

 

ಆದರ  ಎೆಂತ ೆಂನಹ ಮಹಾಮಹಮಾನಿವನರಿಗೊ ಊಹಸಲು, ಅಳ ಯಲು ಮನುತ ತ್ರಳಿಯಲು ಕಷಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ಪರಮಾನಲನನುನ, 
“ವಿಚಿನಿ” “ವಿಶ ೇಷ”ಎೆಂದು ಕರ ದು, ಅದಕ ಕ ನಮಿಸು, ಮಣಿ ಎೆಂದು ಆದ ೇಶಿಸುತಾತರ  ಮಾನಯ ಡಿ.ವಿ.ಗುೆಂಡಪಪನವರು.  

ಕಗಗ ರಸಧಾರ  ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಜೀವ ಜಡರ ಪ ಪರಪಂಚವನದಾವುದ  ೀ | 

ಆವರಿಸಿಕ  ಂಡುಮೊಳನ ರ ದುಮಿಹುದಂತ  || 

ಭಾವಕ  ಳಪಡದಂತ  ಅಳತ ಗಳವಡದಂತ  | 

ಆ ವಿಶ ೀಷಕ  ಮಣಿಯೀ-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 ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಹ  ೀದ ವಷು ಬಂದ ಹಬಬ ಹ  ೀದ ವರುಷ ಹ  ಳ ದ ಬ ಳಕು 
ಮತ ೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿತಿಂದು ಮತ ೆ ಮರಳಿ ಹ  ಳ ಯಿತ್ು 
ರಾನಶ ೇಖ್ರ ಭೊಸನೊರಮಠರ ಈ ಗಿೇತ  ಕಾಳಿೆಂಗರಾಯರ ಕೆಂಠದಲಿ ಮೊಳ್ಗಿದಾಗಲ ಲಿ 

ದಿೇಪಾವಳಿಯೇ. ದಿೇಪಗಳ್ ಆವಳಿಯ ಆ ಕಾಲದಿೆಂದ ರ್ಬದಗಳ್ ಹಾವಳಿಯ ಈ ದಿನದವರ ಗ  ಎಷುಟ 
ದಿೇಪೇನಿವಗಳ  ೇ, ಎಷುಟ ದಿವಯೇನಿವಗಳ  ೇ! ಕುಂಬಾರನ ಹಣತ ಯಲಿಿ ಗಾಣಿಗರ ಎಣ ೆ ಹಾಕ, 
ಒಕಕಲಿಗರ ಹತಿೆಯ ಬತಿೆಯನಿಟುಟ, ಬಡಗಿ ಕ  ಯಿಿಟಟ ಸಿಬಿರಿಗ  ಕಡ್ನ ತಾಗಿಸಿ ಹ  ತಿೆಸಿದರ  ಕುಲಗ ಟಟ ಬ ಳಕು 
ನ  ೀಡಾ ಎನುನತಾತರ  ಕವಿ ನರಗನಹಳಿಳ ಶಿವರ್ೆಂಕರ್. ಯಾವ ಕುಲ, ಯಾವ ಮನದವರು ಹಚಿಿದರೊ 
ಢೆಂ ಎನುನವ, ಹ ೊತ್ರತಸಿದರೊ ಸುರುಸುರು ಉರಿಯುವ ಜಾನಯತ್ರೇನತ  ಪಟ್ಾಕ್ಲಗಳ್ದು! 

ದಿೇಪಾವಳಿಯ ಸೆಂಭಿಮವ ೇ ಸೆಂಭಿಮ. ಢೆಂ ಎೆಂದರ  ಹ ದರುವ ಹ ೆಂಗಳ ಯರ ಮುೆಂದ  
ಕ ೈಯಲಿ ಪಟ್ಾಕ್ಲ ಅೆಂಟ್ಟಸಿ ಎಸ ಯುವ ಪೇರನ ಸೆಂಭಿಮ; ಚಿಕಕಮಕಕಳ್ ಹ ೊಸ ಬಟ್ ಟ ತ ೊಟ್ುಟ ನಲಯುವ 
ಉತಾಿಹ; ಮಾರವಾಡಿಗಳ್ ಹ ೊಸವಷಶದ ಸಡಗರದ ಮಧ ಯ ಬ ೊಗಸ ಗಟ್ಟಲ  ಗ ೊೇಡೆಂಬ, ಬಾದಾಮಿ 
ಮೆಲುಿವ ಆಗೆಂನುಕರ ಸೆಂಭಿಮ; ಇವ ಲಿವುಗಳ್ ಮಧ ಯ ಆಗತಾನ ೇ ಫ ಿಶಾಾಗಿ ಪಿಯನಮೆ ಕ ೈಕ ೊಟ್ುಟದನುನ 
ನ ನಪಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತ ಏಕ್ ವೀ ಭೀ ದಿವಾಲಿೀ ಥೀ; ಏಕ್ ಏ ಭೀ ದಿವಾಲಿೀ ಹ ೈ; ಉಝಡಾ ಹುವಾ ಗುಲಶನ್ 
ಹ ೈ; ರ  ೀತಾ ಹುವಾ ಮಾಲಿೀ ಹ ೈ ಎನುನವ ಮುಕ ೇರ್ನ ಹಾಡು ಗುನುಗುವುದರ ಮೊಲಕ 
ಮೊಕರ ೊೇದನ.  

ದಿೇಪಾವಳಿಯ ಉತಾಿಹವನುನ ಕವಿ ನರಸಿೆಂಹಸಾವಮಿಗಳ್ ಮಾತ್ರನಲ ಿೇ ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕು.  
ಹ ವು ಬಳಿಿಗ  ದಿೀಪ; ಹಸಿರು ಬಯಲಿಗ  ದಿೀಪ 
ಹುಲಿಯ ಕಣಿೆನ ದಿೀಪ ಕಾಡ್ನನಲಿ;ಿ  
ಮುತ್ುೆ ಕಡಲಿಗ  ದಿೀಪ; ಹಕಕ ಗಾಳಿಗ  ದಿೀಪ;  
ಗರಹತಾರ ಗಳ ದಿೀಪ ಬಾನನಲಿಿ  

ಎನುನತಾತ ನಿಸಗಶದ ನಿನಯ ದಿೇಪಾವಳಿಯ ಚಿನಿಣ ನಿೇಡುವ ಆ ಲಲನಮಯ ಕವಿ ಬದುಕ್ಲನ ದಿೇಪಾವಳಿಯನೊನ ವಣಿಶಸುತಾತ  
ಬಲ್ ಮ ತ  ೀಳಿಗ  ದಿೀಪ; ದುಡ್ನಮೆ ಬ ವರಿನ ದಿೀಪ;  
ಸಹನ  ಅನುಭವ ದಿೀಪ ಬದುಕನಲಿಿ; 
ಮುನಸು ಒಲವಿಗ  ದಿೀಪ; ಉಣಿಡು ಒಡಲಿಗ  ದಿೀಪ; 
ಕರುಣ  ನಂದಾದಿೀಪ ಲ್  ೀಕದಲಿಿ  

ಎನುನತಾತ ಗೆಂಡ-ಹ ೆಂಡಿರ ಮುನಿಸಿನಲ ಿೇ ಒಲವಿನ ಛವಿ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸುವುದು, ದುಡಿಮೆಯ ಬ ವರಲ ಿಜಿೇವನದ ಪಾಕ ಕ ಪಾರ್ಿವದಿೇಪಗಳ್ು 
ಬ ಳ್ಗುವುದನುನ ನುಡಿಮಾಲ ಯಲ ಿನಿೇಡಿದಾದರ . ಮಾಮರದ ಚಿಗುರಲಿ, ಮಾವನ ಮಗಳ್ ಚಿಗುರಬ ರಳ  ಡನ  ಆಡುತಾತ, ತ ೊೇರಣವ ಕಟ್ುಟವ 
ಸ ೊಬಗು; ಆ ಕ ೊೇಮಲ ಕದಪುಗಳ್ಲಿನ ಲಜ ೆಭರಿನ ರೆಂಗು, ಹ ಜ ೆಗಳ್ಲಿ ಸಿರೆಂಗಿನೆಂತ  ಪುಟ್ಟಪುಟ್ಟಯುವ ಲಾಲನಯ, ಎಲಿವೂ ಒೆಂದು ಕನಸಿನ 
ಲ ೊೇಕದ ಮುನುನಡಿಯೆಂತ್ರರುತ್ರತದದವು. 

ತ  ೀರಣದ ತ್ಳಿರಲಿ;ಿ ಹ  ಸಿಲ ಹಣತ ಗಳಲಿ ಿ
ಬಾಣಬಿರುಸುಗಳಲಿಿ ನಲಿವು ಮ ಡ್ನ;  
ಕತ್ೆಲ್ ಯ ಪುಟಗಳಲಿ; ಬ ಳಕನಕ್ಷರಗಳಲಿ 
ದಿೀಪಗಳ ಸಂದ ೀಶ ಥಳಥಳಿಸಲಿ 

ಎೆಂದರು ಕವಿಗಳ್ು. ಈಗಾದರ   
ಪಾಿಸಿಟಕಕ ಹಸಿರಲಿ;ಿ ಸಿೀರಿಯಲ್ ಸ ಟ್ಟಟನಲಿ 
ಟ್ಟವಿ ಕಂಪೂಯಟರ ಗಳಲಿ ಒಲವು ಮ ಡ್ನ 
ವಾಟಸಪ್ ನ ಪ ೀಜನಲಿ; ಫ ೀಸ್ ಬುಕ್ ನ ್ಾಯಗಿನಲಿ 
ದಿವಾಳಿ ಪೀಸುಟಗಳು ಮ ಡುತಿರಲಿ 

ಎನನಬ ೇಕಾಗಿತ ತೇನ ೊೇ.         ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 
ದಿೀವಳಿಗ  ಎಂಬ ಹ  ೀಳಿಗ  

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

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

ನೀವು ಕ ೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ದಿೇಪಾವಳಿಗ  ಮುನುನಡಿಯಾದ ನಿೇರು ನುೆಂಬುವ ಹಬು ಅೆಂದಿಗ  ಸ ೊಗಸು. ಈ ವಷಶವೆಂನೊ ನಿೇರು ನುೆಂಬುವ ಹಬುವನುನ ಕ ೇವಲ ಮೆಟ್ೊಟರು 
ಡಾಯಮ್ ಮಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು! 

ಹ ೊೇದ ವಷಶ ‘ನಾಳ  ನಿೇರು ನುೆಂಬುವ ಹಬು’ ಎೆಂದು ನ ರ ಮನ ಯವರು ಹ ೇಳಿದಾಗ ನನಾನಕ  ‘ಬ ೆಂಗಳ್ ರಿಗ  ಬೆಂದಾಗಿನಿೆಂದ ವಾರಕ ಕ 
ಮೊರು ದಿನ ನಿೇರು ನುೆಂಬುವ ಹಬುವ ೇ’ ಎೆಂದುದಲಿದ  ‘ನಮಲ ಮನ ಯವರಿಗ  ಎಣ  ಿಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡರ  ಶಿೇನ; ಸಿೇಗ ಪುಡಿ ಹತ್ರತರ ನೆಂದರ  ಸಿೇನು. 
ನಿಮಲ ಮನ ಯಲ ಿಹ ೇಗ ?’ ಎೆಂದಳ್ು. ‘ನಮಲ ಮನ ಯಲ ಿಪಿತ್ರರಾತ್ರಿ ಎಣ ಿನಿೇರು. ಯನಮಾನರು ಎಣ ಿ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಬರುತಾತರ . ನಾನು ನಿೇರು 
ಸುರಿದು ಒಳ್ಗ  ಕರ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ . ಆಯನಲ ಿಎಣ -ಿನಿೇರು’ ಎೆಂದಿದದರು.  

ನಿೇರು ನುೆಂಬುವ ಹಬುದ ಮರುದಿನದ ಸಡಗರ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲಕ ೊಳ್ುಳವುದು. ಹೆಂಡ ಯ ಸುನತ ರೆಂಗ ೊೇಲ  ಹಾಕ್ಲ, ಹೆಂಡ  ಭತ್ರಶ ನಿೇರು 
ನುೆಂಬಸಿ, ಹ ೆಂಗಳ ಯರು ಗೆಂಡ, ಮಕಕಳಿಗ  ಅಭಯೆಂನನ ಸಾನನ ಮಾಡಿಸುವುದನುನ ವ ೈ.ವಿ. ಗುೆಂಡೊರಾವ್ ಹಾಡುವ, ಎಸ್. ಮೆಂನುನಾಥ್ 
ವಿರಚಿನ ಅಣಕವಾಡು ನಿೇಡುವ ಚಿನಿಣವ ೇ ಚೆಂದ 

ಹಂಡ  ಕರಿಯ ಹಂಡ   
ಮುತಾೆತ್ ತ್ನಿ ಮದುವ ೀಲಿ ಪಡ ದ ಮಣಭಾರದ 
ಭವಯ ಒಡಲ ಬಹಳ ಹಳ ಯ ಹಂಡ  ಕರಿಯ ಹಂಡ  || 

 
ಮಿಂದು ಬ ಳ ದವು ಮಕುಿ ಮರಿಗಳು 
ಸರಿದುಹ  ೀದವು ವರಾುಂತ್ರಗಳು  
ದುರಾಕಲ ಬಂತ್ಲಿ ಕ  ಳಿಲು ಸಾಧ್ಯವ  ಇನುಿ ಇಂತ್ಹ 
ಹಂಡ  ಕರಿಯ ಹಂಡ     || 
 
ಈ ಹಂಡ  ತ್ುಂಬ ನೀರನುಿ ಕಾಯಿಸಿ 
ಮನ ಯವಗ ುಲಿ ಎಣ ೆಯ ಲ್ ೀಪಿಸಿ 
ಮನಸಾರ  ನೀರನು ಎರ ಯುವ ನೀರ ಯ 
ಕ ೈಯ ಬಳ ಗಳ ನಾದದ ಇಂಪು ಪಿರೀತಿ ಪ ರೀಮಗಳು ಬ ಸ ದಿಹ ಸ  ಂಪು 
ಮಂದಹಾಸ ಮುಖ ತ್ೃಪಿೆ ತ್ಂದ ಸುಖ ಅಂದಿನ ಸರಸ ಸೌಖಯಕ  ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹಂಡ  ಕರಿಯ ಹಂಡ     || 

 
ಮ ವತ್ುೆ ಕ  ಡ ನೀರು ಹಡ್ನಯುವಾ ಹಂಡ  
ಮಸಿಗಟ್ಟಟ ಕಪಾಾದ ತಾಮರದಾ ಹಂಡ  
ಬಳಸಲು ಯೀಗಯತ  ನಾವ್ ಪಡ ದಿಲ ಿ
ಲಿೀಟರ್ ಲ್ ಕಕದ ನೀರಿನ ಬಿಲಿಿನ ಸಂಸಾಕರಕು ಸೌದ  ಇಲಿದ ಕಾಲ 
ಅದಕ  ನಾವಿಂದು ಬಾಯಿರ್ ಬಳಸ  ಮ ಲ್  ಹಡ್ನದು ಕ ತಿದ  ನಮಮ  
ಹಂಡ  ಕರಿಯ ಹಂಡ     || 
ಎೆಂಬ ಗಿೇತ  ಅಭಯೆಂನನದ ಅೆಂಗಳ್ಕ ಕ ಸವಶದಾ ಸೊಕತ. ನರಕಾಸುರನ ವಧ  ಮಾಡಿ, ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಸಿಿೇಯರಿಗ  ವಿಮೊೇಚನ  

ನಿೇಡಿದ ಕಾರಣ ಶಿಿೇಕೃಷನಿನುನ ಅವರ ಪತ್ರ ಎೆಂದರ  ಕಾಪಾಡಿದವನು ಎೆಂದಾಶದಲಿ ನುಡಿದದದನುನ ನಮಗ  ನಕಕೆಂತ  ಅಥ ೈಶಸಿಕ ೊೆಂಡು 
‘ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ಟೇನ್ ಥೌಸೆಂಡ್ ಹ ೆಂಡತ್ರಯರು. ನಾನೊ ಆಗಬಹುದ ?’ ಎೆಂದ ನನನ ಗ ಳ ಯ. ‘ಖ್ೆಂಡಿನ. ಮೊದಲು ಏಳ್ುಹ ಡ ಯ ಸಪಶವನುನ ಮಟ್ಟ 
ಹಾಕು; ಕ್ಲರುಬ ರಳಿನಲ ಿಬ ಟ್ಟ ಎನುತ; ಅತಾಯಚಾರವಾಗುತ್ರತರುವ ಹ ಣಿಗಿ  ವಸಿವನಿನನುತ ಕಾಪಾಡು. ನೆಂನರ ಹದಿನಾರ ೇನು, ಇಪಪನುತಸಾವಿರ 
ಸಿಿೇಯರನುನ ಬ ೇಕಾದರೊ ವರಿಸು’ ಎೆಂದ . ಮಹಾಭಾರನದಲಿ ಎರಡು ಸುಳ್ುಳಗಳಿವ  ಎೆಂದರ ೊಬು ಅಸಹಷುಿತ  ಸೆಂಘದ ಕಾಯಶದಶಿಶ. 
‘ಗಾೆಂಧಾರಿಯ ಶಾಪಕ ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಡಿೇ ಯಾದವಕುಲ ನಾರ್ವಾಯನು’ ಎೆಂಬುದು ಸುಳ್ುಳ ಎನನಲು ಇೆಂದಿಗೊ ಲಲೊ,ಿ ಮುಲಾಯಮ್, 
ರ್ರದ್ ಯಾದವರು ಇದಾದರ  ಎೆಂದರು ಆ ಬುದಿಧಜಿೇವಿ. ಯಾದವರ ಬಗ ೆಯೇ ಬರ ಯುತಾತ ಕವಿ ಡುೆಂಡಿರಾಜ್ ‘ಅವರು ಯಾದವರು; ನಾವೂ 
ಅಷ ಟೇ; ಮದುವ -ಯಾದವರು’ ಎೆಂದಿದಾದರ .  
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‘ಮಹಾಭಾರನದ ಮತ ೊತೆಂದು ಸುಳ ಳೆಂದರ  ಅೆಂಧ್ಕಾಸುರನ ವಧ  ಆಯನು ಎನುನವುದು’ ಎೆಂದರವರು. ಒೆಂದು ವಿಧ್ದಲಿ ಸರಿಯೇ. ಕನಾಶಟ್ಕ 
ಸಕಾಶರ ಇರುವವರ ಗ  ನಗರಗಳ್ಲಿ ಪಿತ್ರ ದಿನಕ ಕ ಕನಿಷಿ ಎರಡು ಗೆಂಟ್ ಗಳ್ವರ ಗ  ಮನುತ ಹಳಿಳಗಳ್ಲಿ ಎೆಂಟ್ರಿೆಂದ ಹನುತ ಗೆಂಟ್ ಗಳ್ವರ ಗ  
ಅೆಂಧ್ಕಾಸುರ ದಿನವೂ ನನಲ ತಾಳ್ುನತಲ ೇ ಇರುತಾತನ . ಇರಲ. ಅವರು ಏನು ಹ ೇಳಿದರ ೊೇ, ನಾವು ಏನು ಅಾಶ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ ವೇ...  
ಕ .ಎಸ್.ನ. ದಿೇಪದ ಬಗ ೆಯೊ ಬರ ಯುತಾತ ‘ದಿೇಪವು ನಿನನದ  ಗಾಳಿಯು ನಿನನದ  ಆರದಿರಲ ಬ ಳ್ಕು’ ಎನುನತಾತರ . ಒೆಂದು ವಿಧ್ದಲ ಿಇೆಂದಿಗೊ ಆ 
ಹಾಡು ಪಿಸುತನ. ಕ ೊೆಂಚ ಲರಿಕ್ಿ ಚ ೇೆಂಜ್ ಆಗಬ ೇಕಷ ಟ. 

ದಿೀಪವು ನನಿದ  ಗಾಳಿಯು ನನಿದ ; ಆಡದಿರಲಿ ವ ೈರ ... 
ಮಳ ಯ  ನನಿದ  ಕರ ಂಟ  ನನಿದ  ಹ  ೀಗದಿರಲಿ ಲ್ ೈಟ ...  || 
 

ಸಿಿಚ ಿ ನನಿದ  ಗಿರಡ ೂ ನನಿದ  ನಮೊಮಳಿರಲಿ ಪಿರೀತಿ 
ಮಿಕಸ ಗ ರಂಡರ್ ಎಲಿವು ನಂತಿವ  ಬರಲಿ ವಿದುಯತ್ ಕಾಂತಿ  || 
 

ಆಗ  ಂದು ಕಡ್ನತ್ ಈಗ  ಂದು ಕಡ್ನತ್ ಇಲ್ಾಖ ಗಲಂಕಾರ 
ಅಲ್  ಿಂದು ಹಕಕ ಢಂ ್ಾರನ್ಸ್ ಫಾಮುರ್ ನನಗ  ನಮಸಾಕರ 
ಮಳ ಯ  ನನಿದ  ಕರ ಂಟ  ನನಿದ  ಹ  ೀಗದಿರಲಿ ಲ್ ೈಟ ... || 
ಎೆಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಇಲಾಖ್ ಯನುನ ಬ ೇಡಿ, ಲ ೈನ್ ಮನ್ ಗ  ಶಾಖ್ಾಯ ಲವಣಾಯ ಇನತರ  ಇೆಂದಿನ ದಿೇಪಾವಳಿಗ  ದಿೇಪ; 

ಇಲಿವಾದರ ? ಇಗ ೊೇ ಇದ ೊೆಂದು ಪುಟ್ಟಕವನ; 
ಅಂದು ಕ ಂಪ ೀಗೌಡರ ಕಾಲ; ಎಲ್ ಿಲುಿ ಹಸಿರು; ಹ ಗಳು ಕ ಂಪುಕ ಂಪು 
ಇಂದು ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಕಾಲ; ಮಾಲಿನಯದುಸಿರು; ಕಂಗಳು ಕ ಂಪುಕ ಂಪು  
ಆದರ  ಅಂದಿಗ  ಇಂದಿಗ  ಎಂತ್ಹ ಸಾಮಯ 
ಅಂದಿಗ  ಮಿಣುಕುದಿೀಪ; ಇಂದಿಗ  ಮಿಣುಕುದಿೀಪ.  
ಈಗ ಒೆಂದು ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಿ ಇನ ೊನೆಂದುಚಿನ ಎನುನವ ದಿನಗಳಾದದರಿೆಂದ ‘ಲ ೈಟ್ಸ ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಿ ಸೌೆಂಡ್ ಫ್ಿೇ’ ಎನುನತಾತ ಅಪಾರ ರ್ಬದವನುನ 

ಮಾಡುವ ಪಟ್ಾಕ್ಲಗಳ್ ಹಾವಳಿ. ಅೆಂದಿಗ  ಹನಮಿನವಾಗಿದುದ, ಬ ಳ್ಕ್ಲನಲಿ ಸದಿದನ ಪಟ್ಾಕ್ಲ, ಇರುಳಿನಲಿ ಬ ಳ್ಕು ಬೇರುವ ಮದುದಗಳ್ನುನ 
ಹ ೊತ್ರತಸುವಿಕ  ಇದಿದನು. ಈಗ, ಬಡಪಾಯ ಸಾಫ್ಟ್ಸ ವ ೇರ್ ಮೆಂದಿ ಮನುತ ಖ್ಾಸಗಿ ನೌಕರರು ಅೆಂದೊ ಕ ಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನ ಗ  ಬರುವಾಗಲ ೇ 
ಇರುಳಾಗುವುದರಿೆಂದ ಒಟ್ ೊಟಟ್ಟಟಗ ೇ ಸೌೆಂಡ್ & ಲ ೈಟ್ಸ ಎಫ ಕ್ಟ. ಎಲ ಡಿ ಯೊ ಒೆಂದ ೇ ಬಾರಿ ಸದುದ ಮೊಳ್ಗುವುದರಿೆಂದ ಸರೌೆಂಡ್ ಸೌೆಂಡ್ 
ಎಫ ಕ್ಟ. ಆದರೊ...  

ಪಕಕದ ಮನ ಯಲ ಿಹಬುಕ ಕೆಂದು ಊರಿನಿೆಂದ ಪತ್ರಯ ಅತ ತ, ಇಬುರು ನಾದಿನಿಯರು, ಅತ ತಯ ನೆಂಗಿ ಬೆಂದಿಳಿದಿದದರು. ಮಗಳ  ಡನ  
ಪಟ್ಾಕ್ಲ ಹಚುಿವಾಗಲೊ ಮಾತ ೊೇ ಮಾನು. ಆ ಮಾತ್ರನ ಭರಾಟ್ ಯಲಿ ಪತ್ರ ಹಚಿಿದ ಒೆಂದು ಪಟ್ಾಕ್ಲಯ ಸದಾದದರೊ ಕ ೇಳಿಬರಲಲಿ! ಮೆೇಲನ 
ಫಾಿಟ್ಟನಲಿ ಒಬುರ ಮನ ಯಲೆಿಂನೊ ಹಬುದ ವಾತಾವರಣವ ೇ ಇಲಿ. ಏನಾಯತ ೆಂದು ಹ ೊೇಗಿ ‘ಪಟ್ಾಕ್ಲ ನರಲಲವಿ ೇ?’ ಎೆಂದ .  

ಅಮಮ ಆನ ಪ್ಾಕ ಅಪಾ ಆಟಂಬಾಂಬು 
ಚಿನಕುರುಳಿ ಹ ಕುಂಡ ಮಕಕಳಾ ಗುಂಪು 
ಅತ ೆ ಸುರುಸುರುಬತಿೆ ಮಾವ ದಿೀಪದ ಬುಡ್ನೂ 
ಮನ ಯಳಗ  ದಿೀವಳಿಗ  ಮಂಕುದಿಣ ೆ 
ಎೆಂದರವರು. ವಷಶವಷಶವೂ ಬರುವ ಲಕ್ಷಿಿ ಪಟ್ಾಕ್ಲ, ಏರ ೆನ್, ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲಿದ  ಹ ೊಸ ಪಟ್ಾಕ್ಲಗಳ್ು ಬೆಂದರ  ಹ ೇಗ  ಎೆಂದು 

ಯೊೇಚಿಸುತ್ರತದ ದ. ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗ  ನಕಕೆಂತ  ಹಚಿಿದ ನಕ್ಷಣ ‘ಢೆಂ’ ಎೆಂದ ೊೇ, ‘ಠುಸ್’ ಎೆಂದ ೊೇ ಅನುನವುದರ ಬದಲು ‘ನಣಿಿೇ ನಣಿಿೇ’ ಎೆಂದ ೊೇ 
‘ನಿೇರು ನಿೇರು’ ಎೆಂದ ೊೇ ಸದುದ ಮಾಡುವ ದಪಪನ ಯ ಹ ಣಿಿನ ಚಿನಿವಿರುವ ಪಟ್ಾಕ್ಲಯೊೆಂದು ಇೆಂದಿಗ  ಮೆಂಡಯದ ಸುನತಮುನತ ಬಹಳ್ವ ೇ 
ಮಾರಾಟ್ವಾಗುತ್ರತನುತ. ಅೆಂತ ಯೇ ‘ಭಾಗಯ ಬಾಿಾೆಂಡ್’ ಪಟ್ಾಕ್ಲಗಳ್ನುನ ಈ ವಷಶ ಪರಿಚಯಸಬಹುದಿನುತ. ಕ್ಲಡಿ ಹಚಿಿದ ನಕ್ಷಣ ಒಮೆಲ ‘ಕಮಲ’, 
ಒಮೆಲ ‘ಸೆಂಗ ೊಳಿಳ’ ಎನುನವ ಡಬಲ್ ಸೌೆಂಡ್ ಪಟ್ಾಕ್ಲಯನುನ ಕೆಂಡುಹಡಿದಿದದರ  ಶಿವಮೊಗೆದ ಸುನತಮುನತ ಬಹಳ್ವ ೇ ಬ ೇಡಿಕ  ಇರುತ್ರತನುತ. ಕ್ಲಡಿ 
ಬದದನಕ್ಷಣ ಹನ ನರಡು ಹ ೊೇಳ್ುಗಳಾಗಿ ‘ಜ ೈಲ್’ ಎೆಂದು ಬರ ದಿರುವ ಡಬುದನತ ಸರಿದು ಸಿಡಿಯುವ ಎಎಪ ಬಾಿಾೆಂಡ್ ಪಟ್ಾಕ್ಲಗಳ್ನುನ ದ ಹಲಯ 
ಸುನತಮುನತ ಚ ನಾನಗಿಯೇ ಮಾರಬಹುದಿನುತ. ಬುಸುಗುಟ್ುಟವ ಹಾವಿನಮಾತ ಿಗಳ್ನುನ ಭಿನನಮನ ಭುಗಿಲ ದಿದರುವ ಒರಿಸಾಿದಲಿ ಹೆಂಚಬಹುದಿನುತ. 
‘ನಿೇರು’ ಎೆಂದಾಕ್ಷಣ ಠುಸ್ ಎನುನವ ಕ ೆಂಪುಕಟ್ಟಡದ ಚಿನಿವಿರುವ ಪಟ್ಾಕ್ಲಯೊ ನನರ ಮೆಚುಿಗ  ಗಳಿಸುತ್ರತನುತ. 
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ಆದರ  ಈ ಯಾವ ಪಟ್ಾಕ್ಲಯನುನ ಹಚುಿವಾಗಲೊ ಟ್ಟವಿಯಲಿ ಆನಶಬ್ ಗ ೊೇಸಾವಮಿ ಬರದೆಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಅಗನಯವಾಗಿನುತ. ಆನನ 
ಪಟ್ಪಟ್ ಮಾತ್ರನ ಮುೆಂದ  ಪಟ್ಾಕ್ಲ ಮೌನಗೌರಿ 

ಇಸ ೊಿೇದವರು ಒಟ್ ೊಟಟ್ಟಟಗ  ರಾಕ ಟ್ಸ ಗಳ್ನುನ ಬಟ್ಟಟದದರಿೆಂದ ಈ ವಷಶ ರಾಕ ಟ್ಸ ಮನವ ನಿಸುವುದಿಲಿ. ಬದಲಗ  ‘ಪಾಕ್ ಮಾನು’ ಎೆಂಬ ಹ ೊಸ 
ಪಟ್ಾಕ್ಲಯನುನ ನಯಾರಿಸಿದಿದದದರ  ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ ನೆಂತ ಯೇ ಚಿಮುಲತಾತ ಇದದಕ್ಲಕದದೆಂತ  ಢೆಂ ಎನುನವುದರ ಮೊಲಕ ನಿಬ ುರಗಾಗಿಸುತ್ರತನುತ. ಎಲ ಿಲ ೊಿೇ, 
ಹ ೇಗ ಹ ೇಗ ೊೇ ಸಿಡಿದು ನ ೊೇಡಿಗರಲಿ ನಗ  ಉಕ್ಲಕಸುವ ರಿೇತ್ರಯ ‘ರೌಲ್ ವಿನಿಿ’ ಪಟ್ಾಕ್ಲಯನೊನ ಹ ೊರನರಬಹುದಿನುತ.  

ಓಹ್! ಬ ಿೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸ್ ಒೆಂದಿದ . ಪಾತಾಳ್ದ ಬಲಚಕಿವತ್ರಶಯು ‘ನಿೇವು ಕ ೇವಲ ಐದು ಅಡಿ ಎನತರವಿದಾದಗ ದಾನ ಕ ೇಳಿದಿರಿ. ಆ ಅಳ್ತ ಗ  
ನಕಕೆಂತ  ಮೊರು ಹ ಜ  ೆಭೊಮಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಬದಲು ಪಾದ ಬ ಳ ಸಿ ಅಳ್ತ  ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡಿರಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಐದು ಅಡಿ ಎನತರದ ಮನುಷಯನ ಪಾದದ 
ಅಳ್ತ ಗ  ಸರಿಯಾದ ಮೊರು ಹ ಜ ಗೆಳ್ನುನ ಮಾನಿ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಮಿಕಕ ಅಕಿಮ ಜಾಗವನುನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ’ ಎೆಂದು ವಾಮನನಿಗ  ನ ೊೇಟ್ಟೇಸ್ 
ಜಾರಿ ಮಾಡಿದನೆಂತ .  

ವಾಮನನ ಲಾಯರ್ ‘ನಿೇವು ಬರ ದುಕ ೊಟ್ಟ ಪನಿದಲಿ ಮೆೇಲ  ಆಕಾರ್ ಕ ಳ್ಗ  ಪಾತಾಳ್ ಇರುವ ಭೊಮಿ ಒೆಂದು ಹ ಜ ೆ; ಕ ಳ್ಗ  ರ್ ನಯ, ಮೆೇಲ  
ಭೊಮಿ ಇರುವ ಪಾತಾಳ್ ಒೆಂದು ಹ ಜ ೆ; ಮೆೇಲ  ರ್ ನಯ, ಕ ಳ್ಗ  ಭೊಮಿ ಇರುವ ಆಕಾರ್ ಒೆಂದು ಹ ಜ ೆ ಎೆಂದು ಬರ ದುಕ ೊಟ್ಟಟದಿದೇರಿ. ಚಕುಕಬೆಂದಿಗಳ್ ಮಧ ಯ 
ಇರುವ ಸಮಸತವೂ ನಮಗ ೇ ಸ ೇರನಕಕದುದ’ ಎೆಂದು ಉನತರ ನಿೇಡಿದಾದರೆಂತ . ಕ ೇಸು ಮುೆಂದಿನ ದಿೇಪಾವಳಿಗ  ಅಡೆನ್ಶ ಆಗಿದ ಯೆಂತ .  
ಮುಗಿಸುವ ಮುನನ ಮತ ತ ನರಸಿೆಂಹಸಾವಮಿಯವರ ಕವನದ ಸಾಲಗ  ಮರಳ  ೇಣ.  

ಬ ಳಕನಸಿೆತ್ವವನ  ಅಣಕಸುವ ಕತ್ೆಲ್ ಗ   
ತ್ಕಕ ಉತ್ೆರವಿಲಿಿ ಕ ೀಳಿಬರಲಿ; 
ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಜ  ಯೀತಿ ಅಭಯ ಹಸೆವನ ತೆಿ 
ಎಲಿರಿಗ  ಎಲಿಕ ಕ ಶುಭಕ  ೀರಲಿ.  

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಶ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪೆ ಮಾಹತಿ ಇಲಿಿದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ಸ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿನ ಒೆಂದು ನೆಂತಾಿೆಂರ್. ಇದನುನ ನಿಮಲ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾನ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈ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 ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುನತದ . ನೆಂನರ ನಿೇವು 
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆಲ ಈ ಬಾಕ್ಿ  ಕಾಣಿಸದಿದದರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನಿಡದಲಿಿ ್ ೈಪ್ 

ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಉದ ೊಯೇಗೆಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣೆಂ ಎೆಂಬುವ ಸುಭಾಷಿನದ ಸಾಲು ನಮಗ ಲಿರಿಗೊ ಚಿರಪರಿಚಿನ.  
ಈ ಮೆೇಲನ ಸಾಲನ ಪೂಣಶ ಸುಭಾಷಿನ ಶ  ೇಿಕ ಹೇಗಿದ  :  

 

ಅಶವಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವ ೀಗ  ೀ ಮದ  ೀ ಮಾತ್ಂಗಲಕ್ಷಣಂ| 

ಚಾತ್ುಯುಂ ಲಕ್ಷಣಂ ನಾಯು ಉದ  ಯೀಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ|| 

 

ಅರ್ವಸಯ ಲಕ್ಷಣೆಂ ವ ೇಗ ೊೇ. ಕುದುರ ಗ  ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದ ೇ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ವ ೇಗವಾಗಿ ಓಡದಿದದಲಿ ಅದು 
ಕತ ತಗ  ಸಮನಾಗಿಬಡುನತದ ! ಓಡುವುದು ಕುದುರ ಯ ಬರಿೇ ಲಕ್ಷಣವಲಿ ಅದು ಕುದುರ ಯ ವಿಶ ೇಷ ಲಕ್ಷಣ.  
 

ಮದ ೊೇ ಮಾನೆಂಗ ಲಕ್ಷಣೆಂ. ಮಾನೆಂಗವ ೆಂದರ  ಆನ . ಬೃಹುತ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಆನ ಯ ದೃಷಿಟಯಲಯಿೇ ಮದ 
ಎೆಂಬುವ ಗುಣ ಇದ . ಕಾಡಿನಲ ಿರಾನನಿಗ  ಎದುರಿಸುವ ರ್ಕ್ಲತ ಗನನಿಗಲಿದ  ಬ ೇರ  ಯಾವ ಪಾಿಣಿಗುೆಂಟ್ು! ಮದ 
ಆನ ಗ  ವಿಶ ೇಷ ಲಕ್ಷಣ.  
 

ಚಾನುಯಶೆಂ ಲಕ್ಷಣೆಂ ನಾಯಶ. ಚನುರತ  ಸಿಿೇಗ  ಇರುವ ಅತ್ರ ವಿಶ ೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಜಿೇವನದಲಿ ಹಲವು 
ಪಾನಿಗಳ್ನೊನ ನಿವಶಹಸಿ ಮನ ಯನುನ ದಕ್ಷತ ಯೆಂದ ನಡ ಸಬ ೇಕಾದರ  ಚಾಣಕ್ಷಾತ  ಹ ಣಿಿಗ  ಬ ೇಕಾಗುನತದ .  
 

ಉದ ೊಯೇಗೆಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣೆಂ. ಪಿಕೃತ್ರ ಬಲಾಡಯತ ಯನುನ ಗೆಂಡುಪಾಿಣಿಗ  ವರವಾಗಿ ಕ ೊಟ್ಟಟದ . ಗೆಂಡಿನ ದ ೇಹದ 
ರಚನ ಯೇ ಹಾಗ , ಕಮಶವನುನ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿಯೇ ಗೆಂಡಸು ಬದುಕ್ಲದಾದನ ೇನ ೊೇ ಎನಿಸಿಬಟ್ಟರ  ಆರ್ಿಯಶವಿಲಿ!  
 

ಕುಟ್ುೆಂಬದ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಗೆಂಡು ಕ ಲಸ ಮಾಡಲ ೇ ಬ ೇಕಾಗುನತದ . ಪಾಲನ  ಹ ಣಿಿನ ಕನಶವಯ ಮನುತ ಪೇಷಣ  
ಗೆಂಡಿನ ಕನಶವಯ. ಇದು ರ್ನಃ ಸಿಧ್ಧ. 
 

ವೃತ್ರತಯೆಂದ ನಿವೃನತರಾದಮೆೇಲ ಯೊ ಗೆಂಡು ಏನಾದರ ೊೆಂದು ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ರತರಬ ೇಕು. ಕ ಲಸವ ೆಂದರ  ಹಣ 
ಗಳಿಸುವ ಕ ಲಸವೂ ಆಗಬಹುದು ಮನುತ ಹಣದ ಅಪ ೇಕ್ಷ  ಇಲದಿ  ಇನರರಿಗ  ಸಹಾಯ ಹಸತ ನಿೇಡುವ ಕ ಲಸವೂ 
ಆಗಬಹುದು.  
 

ಸುಭಾಷಿನ ಎೆಂದರ  ಒಳ ಳಯ ಮಾನುಗಳ್ು. ಸುಭಾಷಿನದಲಿ ಸನವವಿದ , ನಕಶವಿದ  ಮನುತ ಸಕಲರೊ ಒಪುಪವ 
ಅಾಶವಿದ . ಆದುದರಿೆಂದಲ ೇ ಸುಭಾಷಿನದಲಿ ಬರುವ ಶ  ಿೇಕದ ಭಾಗಗಳ್ು ನನ ಮನಗಳ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಗಿ 
ಬ ೇರೊರಿದ .  
 

ನಯೆಂತ್ರ ತ ೇ ಸುಕೃತ್ರನ ೊೇ ರಸಸಿಧಾಧಹ ಕವಿೇರ್ವರಃ|  
 

ಕವಿವಯಶರು ಅದೃಷಟವೆಂನರೊ ಮನುತ ನಯಶಿೇಲರೊ. ಏಕ ೆಂದರ  ಸುಭಾಷಿನದೆಂಾ ಕೃತ್ರಗಳಿಗ  ಸಾವಿಲಿ. ಉನತಮ 
ಕೃತ್ರಗಳ್ು ಬರ ದ ಕವಿಗಳ್ು ಅಮರ ಮನುತ ಅವರ ಕೃತ್ರಯೊ ಅಮರ.     

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

 ಬಾಿಗ್ 

ಲ್  ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಲತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ್  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದರ್ಶನ್. 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/


  

 ಪುಟ - 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ನಿವೃನತ ಮುದುಕನ ೊಬು ಮುೆಂಬ ೈನ ಗಲಿಯಲ ಿವಾಸಿಸುತ್ರತದದ.ಅದ ೇ ಗಲಿಯಲಿ ಯುವಕರು 
ಪಿತ್ರದಿನ/ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ ಟ್ಸ ಆಡುತ್ರತದದರು.ಗಲಾಟ್  ತಾಳ್ಲಾರದ ಅಲನಿ ನಿವಾಸಿಗಳ್ು ಎಷುಟ 
ಬ ೇಡಿಕ ೊೆಂಡರೊ ಅವರು ಬ ೇರ ಕಡ  ಮೆೈದಾನಕ ಕ ಹ ೊೇಗಲು ಒಪುಪತ್ರತರಲಲಿ. ಮೊದಲ ೇ ವಾಹನಗಳ್ 
ಸದುದ ಅದರ ಜ ೊತ ಗ  ಯುವಕರ ಕ್ಲರುಚಾಟ್ ಮುದುಕನಿಗ  ರ ೊೇಸಿ ಹ ೊೇಗಿನುತ.ಒೆಂದು ದಿನ 
ಯುವಕರನ ನಲಾಿ ಕರ ದು "ಹುಡುಗರ ೇ ನನಗ  ಕ್ಲಿಕ ಟ್ಸ ಅೆಂದ ಿ ನನಗ  ಬಹಳ್ ಇಷಟ ,ನಿೇವು ದಯವಿಟ್ುಟ 
ಇನುನ ಮುೆಂದ  ಇಲ ಿೇ ದಿನ/ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ ಟ್ಸ ಆಡಿದರ  ನಿಮಗ  ವಾರಕ ಕ 25 ರೊಪಾಯ ಕ ೊಡುತ ತೇನ " 
ಎೆಂದ.  

ಹುಡುಗರೊ ಖ್ುಷಿಯೆಂದ ಒಪಪದರು. ವಾರ ಕಳ ಯನು ಒಪಪದೆಂತ  ಹಣವೂ ದ ೊರಕ್ಲನು, ಮತ ೊತೆಂದು ವಾರ ಕಳ ಯನು ಮುದುಕ ಬರಿೇ 
20 ರೊಪಾಯ ಕ ೈಗಿಟ್ಟ, ಇರಲ , ಎೆಂದು ಹುಡುಗರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮುೆಂದಿನ ವಾರ ಬರಿೇ15 ರೊಪಾಯ ! ಅದರ ಮುೆಂದಿನ ವಾರ ಬರಿೇ 10 
ರೊಪಾಯ!! ನೆಂನರ ವಾರ ಬರಿೇ 5 !!! "ಅರ  ಏನ್ ಸಾವಮಿೇ ವಾರಕ ಕ 25 ರೊಪಾಯ ಅೆಂನ ಹ ೇಳಿ ಈಗ ಬರಿೇ 5 ಕ ಕ ಇಳಿದಿದಿದೇರ ? ಇದು 
ಯಾವ ನಾಯಯ ?" ಅದಕ ಕ ಮುದುಕ "ನ ೊೇಡಿಪಾಪ ನನಗ  ಪ ನ್ ರ್ನ್ ಹಣ ಬರ ೊೇದ ೇ ಕಡಿಮೆ ನನಿನೆಂದ ವಾರಕ ಕ 25 ರೊಪಾಯ ಕ ೊಡಕಾಕಗಲಿ" 
ಅೆಂದ, ಬ ೇಕ ೇ ಬ ೇಕ ೆಂದು ಹುಡುಗರು ಹಟ್ ಹಡಿದರು, ಆಗದ ೆಂದು ಮುದುಕ ಪಟ್ುಟ ಹಡಿದ, ಕಡ ಗ  ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ಮುದುಕ "ಆಗಲಾಿ ಅೆಂದ ಿ ಆಗಲಿ 
ಅದ ೇನ್ ಮಾಡಿತೇರ ೊೇ ಮಾಡಿ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ" ಎೆಂದ.ಹುಡುಗರು " ಲ ೇ ಬನ ೊಿೇ ಇನ ೀಲ  ಈ ಬೇದಿೇಲ ೇ ಕ್ಲಿಕ ಟ್ಸ ಆಡ ೊೇದು ಬ ೇಡ" ಎೆಂದು 
ಹ ೊರಟ್ುಹ ೊೇದರು, ಮುದುಕನಿಗ  ಬ ೇಕಾದೊದ ಅದ ೇ ಅಲ ವೇ ?   

 

 

ಒಗಟು 

 

೧. ಅವವ ನ  ೀಡುದ ರ ಕುಳಿಿ , ಮಗಳ ನ  ೀಡುದ ರ ಮಾರುದಿ ಅವ ಿ  

೨. ಕಪ ಾ ಮುಟಟದ ಕ ೈಲ್ಾಸದ ನೀರು 

ಉತ್ೆರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೩ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ಕರಕ ಟ್ (ಹಾಸಯ)  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

 ಎರಡು ದ ೊಡಿ ಹಸಿ ರ್ುೆಂಠಿ  
 ಒೆಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು  
 ಅಧ್ಶಚಮಚ ಸಕಕರ   
 ತ ೆಂಗಿನ ನುರಿ ಒೆಂದು ಸೌಟ್ು  
 ಒಗೆರಣ ಗ  ಎಣ ,ಿಇೆಂಗು,ಅಧ್ಶ ಚಮಚ ಸಾಸಿವ  ಮನುತ ಜಿೇರಿಗ , ಕರಿಬ ೇವು  
 ರುಚಿಗ  ನಕಕ ಉಪುಪ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ರ್ುೆಂಠಿ ಹ ರ ದು ಕಣಕವಾಗುವೆಂತ  ತ ೆಂಗು ಸ ೇರಿಸಿ ಅರ ಯರಿ  
 ಕಣಕ ಬ ರ ಸಿ ಮೊಸರು ಕಡ ದು ಉಪುಪ ಸ ೇರಿಸಿ  
 ಸಾಸಿವ ,ಜಿೇರಿಗ ,ಕರಿಬ ೇವು,ಇೆಂಗು ಒಗೆರಣ  ಹಾಕ್ಲ ಮೊಸರಿಗ  ಸುರುವಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಾಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟ್ಟಕ  ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನೆೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ದ ೇವರು:ಭಕಾತ ಏಳ್ು ನಿನನ ನಪಸಿಿಗ  ಮೆಚಿಿದ ದೇನ ,ಎರಡು 
ವರವನುನ ಕ ೇಳ್ು  

ಭಕತ:ಮೊದಲನ ಯದು ನನಗ  ನಿದ ದೆಯಲ ಿ ಸಾವು 
ಬರಬ ೇಕು.  

ದ ೇವರು: ನಥಾಸುತ ಸರಿ ಎರಡನ ಯದು?  
ಭಕತ:ಎರಡನ ಯದು ನನಗ  ಎೆಂದಿಗೊ ನಿದ ದೇನ ೇ 
ಬರಕೊಡದು. 

ಒಗಟು  – ಉತ್ೆರ 

೧. ಸ ಜ ದಾರ ೨. ಎಳನೀರು 

 

೧. ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಯ ಒಟ್ುಟ ಉದದ ಎಷುಟ? ಇದರಲಿ ಕನಾಶಟ್ಕ 
ರಾನಯದಲ ಿಹರಿಯುವ (ಕನಾಶಟ್ಕ ಹಾಗೊ ನಮಿಳ್ುನಾಡಿನ 

ಗಡಿಯಾಗಿರುವುದನುನ ಬಟ್ುಟ) ದೊರ ಎಷುಟ? 
೨. ಕೃಷಿರಾನ ಸಾಗರ ನಲಾರ್ಯದ ಬಳಿ ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಯೊಡನ  
ಸೆಂಗಮವಾಗುವ ಎರಡು ಪಿಮುಖ್ ಉಪನದಿಗಳ್ು ಯಾವುವು? 

ಮತ ೊತೆಂದು ಪಿಮುಖ್ ಉಪನದಿಯಾದ  ಕಬನಿ ಕಾವ ೇರಿಯೊಡನ  ಎಲಿ 
ಸೆಂಗಮವಾಗುನತದ ? 

ಸರಿ ಉನತರಕ ಕ ಪುಟ್ ೧೫ ನ ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮಲ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ೆಷುಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟ್ಟ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

 

ಹ ವನರಸದ  ದುಂಬಿ  
ಹಾವು ಸರಿಯದಿಹುದ  
ಸಾವು ನ  ೀವುಗಳಿರದ ? 

ಕಾವದಿರುವನ  ಕಮಲನಾಭ 

 

ಮಗುವನಾಡ್ನಸಳ  ತಾಯಿ 

ಮುಗಿಲು ಊಡದ  ಮಳ ಯ  
ನಗುವ ತ  ೀರಳ  ಲಲನ   
ದಿಗಿಲುಂ್  ನಮಮ ಜಗದಿೀಶಗ  
 

ಬಳುಕು ಬಳಿಿಗ  ಸಹಜ  
ತ  ಳ ವುದು ಮಳ ಯು ಇಳ ಯ  
ಸುಳಿಯುವುದು ಎಲರಿಗ  ಕಾಯ  
ಸಲಹುವವನು ನಜ ದ ೀವನು 
 

ತ್ರಳ  ತ್ಬಬಳ  ಪಿರಯನ  
ಬ ರಳಿಗ  ಬಾಯ್ ಇಡದ  ಶ್ಶುವು  
ಅರಳದಿಹುದ  ಅಂಗಳದ ಹ ವು  
ಮರುಕ ತ  ೀರನ  ಲಕುಮಿ ಸಖನು 
 

ಬಗ  ಬಗ ಯ ನ  ೀವಾಡುವುದು 
ಮುಗಿಯುವುದು ಬಾಳು ಕ  ನ ಗ   
ಹ  ಗ ಯಾಗುವುದು ಈ ದ ೀಹ 

ಸಿಗದ  ಹ  ೀದನ  ನನಗ  ಆ ಮಹಮನು 
 

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ್ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಲ ಉನತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ನವ ಂಬರ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ೆರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ನಲ  ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ) ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ೆರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂನಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉನತರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ಶ್ರೀಧ್ರ್ ಆರಾಧ್ಯ, ಸಿರಾ 

 ಕ . ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

 ಪರಮೆೀಶವರ್, ಗ  ೀವಾ 

 ಚಂದಿರಕಾ, ಕುಣಿಗಲ್ 

 ಆಶಾ ಮ ತಿು, ಸಿಡ್ನಿ 
 

 

 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಶಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕಕಳ್ು ನಮಲ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತೆ್ರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣಿನ 
ಉನತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ 
ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂನಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ನರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಲ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇನು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಾಶಬರುವೆಂತ  ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ನುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉನತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

 

ರಚನ - ಭವಯ ಪಿಕಾಶ್, ಸಿಡಿನ – ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು ೮-೧೫  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುೆ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶುನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು 

ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಾವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು 
ನವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿನಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿನಿಗಳ್ು ಅೆಂನಜಾಶಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕನೃಶಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ತ ೀಲುವ ಮೊ್ ಟ 

ಇಸ ಿೇಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೃನ ಸಮುದಿದ (Dead Sea) ಬಗ ೆ ಕ ೇಳಿದಿದೇರಲಿವ ೇ? ಈ ಸರ ೊೇವರದಲಿ ನಿೇವು ಈನದ ೇ 
ತ ೇಲಬಲಿರಿ! ಆರ್ಿಯಶವ ೇ. ಇದರ ರಹಸಯ ತ್ರಳಿಯಲು ಈ ಪಿಯೊೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ ಬನಿನ. 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ 
 ಎರಡು ಗಾಜಿನ ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು,  
 ಎರಡು ಮೊಟ್ ಟಗಳ್ು,  
 ಐದಾರು ಚಮಚ ಅಡುಗ  ಉಪುಪ, 
ವಿಧಾನ  
ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್ಕೊಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರನುನ ನುೆಂಬ. ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಐದಾರು ಚಮಚ ಉಪಪನುನ ಹಾಕ್ಲ ಕದಡಿ. 
ಇರುವ ಎರಡು ಮೊಟ್ ಟಯನುನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕ ಕ ಹಾಕ್ಲ ಏನಾಗುವುದ ೆಂದು ಗಮನಿಸಿ. 
ರ್ುದಧ ನಿೇರಿರಿರುವ ಲ ೊೇಟ್ದಲ ಿಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ನಳ್ ಸ ೇರುವುದು. ಉಪಪನ ನಿೇರಿನ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ನಳ್ ಸ ೇರದ  
ತ ೇಲುವುದು  
ರಹಸಯ 
ಯಾವುದ ೇ ವಸುತ ಮುಳ್ುಗಬ ೇಕಾದರ  ಅದರ ಸಾೆಂದಿತ  (Density) ಹ ಚಿಿರಬ ೇಕು. ಮೊಟ್ ಟಯ ಸಾೆಂದಿತ  ರ್ುದಧ ನಿೇರಿನ 
ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂನ ಜಾಸಿತ. ಹೇಗಾಗಿ ಮುಳ್ುಗನತದ . ಆದರ , ನಿೇರಿಗ  ಉಪುಪ ಬ ರ ಸುತಾತ ಹ ೊೇದೆಂತ , ನಿೇರಿನ ಸಾೆಂದಿತ  ಮೊಟ್ ಟಯ 
ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂನ ಹ ಚಾಿಗುತಾತ ಹ ೊೇಗುನತದ . ಈ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಉಪುಪನಿೇರಿನಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ತ ೇಲುನತದ .  

ಸಂಗರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ನೀವು ಮಾಡ್ನ 

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

 

ಉನತರಗಳ್ು: ೧. ಕಾವ ೇರಿ ನದಿಯ ಒಟ್ುಟ ಉದದ ೭೬೫ ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳ್ು. ಕನಾಶಟ್ಕದಲಿ ಹರಿಯುವ ದೊರ ಸುಮಾರು ೩೨೦ ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಗಳ್ು. 
೨. ಲಕ್ಷಿಣತ್ರೇಾಶ ಮನುತ ಹ ೇಮಾವತ್ರ ನದಿಗಳ್ು ಕೃಷಿರಾನ ಸಾಗರದ ಬಳಿ ಕಾವ ೇರಿಯನುನ ಸ ೇರಿದರ , ತ್ರರುಮಕೊಡಲು ನರಸಿೇಪುರದ ಬಳಿ ಕಬನಿ ಕಾವ ೇರಿಯರ 

ಸೆಂಗಮವಾಗುನತದ . 

mailto:horanadachilume@gmail.com

