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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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ನಾವು ದೇಪಗಳ್ನುನ ಹಚ್ುುವುದು ನಾವಿರುವ ಪರಿಸರದಲಿ ಬ ಳ್ಕು ಮೊಡಲ ೆಂದು. ಅತ್ರ 
ಸರಳ್ವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತ ಯಲೊಿ ಹಚ್ುಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮಮ ನಮಮ ಅಭಿರುಚಿ, ಇಚ್ ೆ ಮತ್ುು 
ಸಾಮಥ್ಯದೆಂತ  ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ್, ಬ ಲ ಬಾಳ್ುವ ಮನಮೊೇಹಕ ದೇಪಸಥೆಂಭಗಳ್ಲೊಿ 
ಹಚ್ುಬಹುದು. ಅಥವಾ ವಿದು್ಚ್ೆಕ್ಲು ದೇಪಗಳ್ಲೆಂಕಾರವನೊನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ ಟೇ ದುಬಾರಿ 
ದೇಪಗಳ್ ವ್ವಸ ಥ ಮಾಡಿಯೊ, ನಮಗ  ಬ ೇಕಾಗುವೆಂತ್ಹ ಬ ಳ್ಕನುನ ಅದು ಕ ೊಡದದದರ  ಅದು 
ವ್ಥ್ಯವ ೇ ಸರಿ. ಅದ ೇ ರಿೇತ್ರ ಅತ್ರ ಸರಳ್ತ ಯನುನ ಪಿದರ್ಯನಕಾಾಗಿ ವ್ಕುಪಡಿಸುವ ನ ೆಂದು, 
ಸೇಳಿರುವ ಹಣತ ಯೇ, ಅಥವಾ ಸೊಕುವಿರದ ಬತ್ರು ಅಥವಾ ತ ೈಲವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸದರ , 
ಅಲಿಯೊ ಸರಿಯಾದ ಬ ಳ್ಕು ಸಗದ ೇ ಹ ೊೇಗಬಹುದು. 

 

ಸೆಂಘಜೇವಿಯಾದ ಮಾನವನು, ತಾನು ಮಾಡುತ್ರುರುವ ಕ ಲಸವನುನ ಇತ್ರರು ಗುರುತ್ರಸಲ ಎೆಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಹಜ. 
ಆದರ  ಆ ಗುರುತ್ರಸುವಿಕ ಗ  ಮಾತ್ಿವ ೇ ಕ ಲಸವನುನ ಮಾಡಲು ಹ ೊರಟ್ರ , ಈ ಮುೆಂಚ್  ಸೊಚಿಸದೆಂತ , ಆ ಕಾಯಕವು ಸೊಕುವಲದಿ 
ದೇಪದೆಂತಾಗುತ್ುದ . ಅೆಂತ್ಹ ಕ ಲಸದೆಂದ ಸಮಾಜಕ ಾ ಬ ಳ್ಕು ಕ ೊಡುವ ಬದಲು ಅಲಿ ಕ ೇವಲ ಆಡೆಂಬರದ ಮಬುು ಎದುದ ತ ೊೇರುತ್ುದ .  

 

ಈ ವಿಷಯದಲಿ ಭಾಷ ಯೊ ಹ ೊರತ್ಲಿ. ಭಾಷ ಯು ಮನುಷ್ರ ನಡುವ  ಸೆಂವಹನಕಾಾಗಿ ಇರುವುದು ಎನುನವುದು ಎಲಿರಿಗೊ 
ತ್ರಳಿದ ವಿಷಯವ ೇ. ಆದರ  ಈ ಭಾಷ ಯೆಂಬ ದೇಪದೆಂದ ನಮಮ ನಮಮ ಬದುಕ್ಲನಲಿ ಅದ ೆಂತ್ಹ ಅಮೊೇಘ ಬ ಳ್ಕನುನ ನಾವ ೇ 
ಪಡ ದುಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನುನವುದನುನ ಅಷಾಟಗಿ ಎಲರಿೊ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡಿರುವುದಲಿ. ಕನನಡದ ಮಟ್ಟಟಗ  ಹ ೇಳ್ುವುದಾದರ , ಕನನಡವನುನ 
ಕಲತ್ ನಮಮ ತ್ಲ ಮಾರು, ಕನನಡವ ೆಂಬ ದೇಪಕ ಾ ಸೊಕುವಾದ ಬತ್ರು, ಸ ೊಡಿಲು, ತ ೈಲಗಳ್ನುನ ಪೂರ ೈಸದ , (ನಾವ ೇ ಭಾಷ ಯನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸುವುದನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಡುತಾು) ಆ ಕನನಡ ದೇಪವು ಮುೆಂದನ ತ್ಲ ಮಾರಿನ ಹ ೊತ್ರುಗ  ಆರಿಯೇ ಹ ೊೇಗಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎನುನವ 
ಪರಿಸಥತ್ರಗ  ತ್ೆಂದಟ್ಟಟದದೇವಿ ಎೆಂದರ  ಅತ್ರರ್ಯೇಕ್ಲು ಆಗಲಾರದು. ಇಲಿ ಯಾರನೊನ ದೊಷಿಸ ಪಿಯೇಜನವಿಲಿ. ಆದರ  
ನೆಂದಹ ೊೇಗುತ್ರುರುವ ಕನನಡ ದೇವಿಗ ಗ  ಸೊಕುವಾದ ಕಾಯಕಲಪವನುನ ನಾವ ೇ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಅದು ಎಷ ಟೇ ಸಣಿ ಪಿಮಾಣದಲಾಿದರೊ 
ಸರಿ, ನಾವುಗಳ್ು ಕೊಡಲ ೇ ಕಾಯಯಪಿವೃತ್ುರಾಗಬ ೇಕು. ಇಲಿ ನಮಮಗಳ್, ನಾವು ಗುರುತ್ರಸಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಸೆಂಘಸೆಂಸ ಥಗಳ್ 
ಸವಹಿತಾಸಕ್ಲುಯು ಮುಖ್್ವಾಗದ , ನಮಮ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಕನನಡ ದೇಪ್ುಯನುನ ಬ ಳ್ಗಿಸಲಷ ಟೇ ಪಾಿಮುಖ್್ತ ಯನುನ ಕ ೊಡಬ ೇಕು. ಹಾಗ  
ಮಾಡಿದಾಗ ಬ ಳ್ಗುವ ಕನನಡದ ಬ ಳ್ಕು ನಿತ್್ ದೇಪಾವಳಿಯನುನ ತ್ರುವುದರಲಿ ಸೆಂದ ೇಹವ ೇ ಇಲಿ. 
 

ಅಕೆ್ಟೀಬರ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,  

ಶರದ್ ಋತ್ು, ಆಶಾಯುಜ/ಕಾತಿೀೀಕ ಮಾಸ  
01ಭಾ - ಏಕಾದಶಿ  
02 ಸ ೊೇ - ಗಾೆಂಧೇಜ ಜನಮ ದನ  
05 ಗು - ಹುಣ್ಣಮಿೆ  
08 ಭಾ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಯ  
15 ಭಾ - ಏಕಾದಶಿ  
18 ಬು - ನರಕ ಚ್ತ್ುದಯಶಿ  
19 ಗು - ದೇಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ ್  
20 ರ್ು - ಬಲಪಾಡ್ಮಿ/ ಕಾತ್ರೇಯಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
31 ಮೆಂ - ಏಕಾದಶಿ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು 

ನವೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,  

ಶರದ್ ಋತ್ು, ಕಾತಿೀೀಕ/ ಮಾಗ್ೀಶ್ರ ಮಾಸ  
01 ಬು - ಕನನಡ ರಾಜ ೊ್ೇತ್ಸವ/ತ್ುಳ್ಸ ವಿವಾಹ  
03/04 - ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
04 ರ್ - ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯೆಂತ್ರ  
06 ಸ ೊೇ - ಕನಕದಾಸ ಜಯೆಂತ್ರ  
07 ಮೆಂ - ಸೆಂಕಷಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಯ  
14 ಮೆಂ - ಮಕಾಳ್ ದನಾಚ್ರಣ /ಏಕಾದಶಿ  
17/18 ಅಮಾವಾಸ ್  
19 ಭಾ - ಮಾಗಯಶಿರ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
29 ಬು - ಮೊೇಕ್ಷದಾ ಏಕಾದಶಿ 
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ನಾದ ಸುರಭಿ – ಸಡಿನ ಕೆಂಡ ಅದುುತ್ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸೆಂಜ  ಅಶಿವನ್. ಪ್. ಲಕ್ಷಮಣ್ 

 ಶಿಿೇ ಗಣ ೇಶ್ ದ ೇಸಾಯಿ ಹಾಗು ಶಿಿೇ ಪಿಕಾಶ್ ಹ ಗ ೆ ಇವರುಗಳ್ ಜ ೊತ  ಸಡಿನಯ ತ್ಬಲಾ ವಾದಕರಾದ ಶಿಿೇ ಅಭಿಜತ್ ದಾನ್ – 

ನಡ ಸಕ ೊಟ್ಟ “ನಾದ ಸುರಭಿ” ಕಾಯಯಕಿಮ ಯರ್ಸುಸ ಕೆಂಡ ಪರಿ ಹಿೇಗ .  
ಹಿಲಾೆ ಎೆಂ. ಡ ೇವಿಸ್ ಸಟ್ಟಜನ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ನಲ ಿಸಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಫೆಂಡ್ ರ ೈಸ ರ್ ಗಾಗಿ ಆಯೇಜಸಲಾಗಿದದ ಈ ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿ 

ಸರಿಯಾಗಿ ೬ ಘೆಂಟ ಗ  ವ ೇದಕ  ಮೆೇಲ  ಎಲಾ ಿಕಲಾವಿದರು ಉಪಸಥತ್ರಿದುದ, ಶಿಿೇ ಗಣ ೇಶ್ ದ ೇಸಾಯಿ ಅವರ ಕ ೈಯಿೆಂದ ದೇಪ ಬ ಳ್ಗುವುದರ 
ಮೊಲಕ ರ್ುರುವಾಯಿತ್ು.ಇವರು ಪಾಿಥಯನ ಯಿೆಂದ ರ್ುರು ಮಾಡಿ, ದಸರಾ ಹಬುದ ರ್ುಭಾರ್ಯಗಳ್ನುನ ಕ ೊೇರುತ್ು ಎಲಾಿ ಸಡಿನ ನಿವಾಸಗಳ್ನುನ 
ಕಾಯಯಕಿಮಕ ಾ ಬರ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡರು.  
 

ಮೊದಲ ಕಂತ್ು 
“ಕಾವ ೇರಿ ಇೆಂದ ಮಾ ಗ ೊೇದಾವರಿ ವರಮಿದಯ ನಾಡದಾ ಕನನಡದ ೊಳ್” – ಎೆಂದು ಶಿಿೇ ವಿಜಯ, ನೃಪತ್ುೆಂಗ ರಾಜನಿಗ  ಅಪ್ಯಸದ 

ಹಳ ಗನನಡದ ಕವಿತ ಯ ಕೆಂಪು ಇಲಿ ತ ೇಲಸದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ು, ಗುಣ್ಣಗಳ್ು, ಸುಪಿಭುಗಳ್ು, ಗೆಂಭಿೇರ ಚಿತ್ು, ವಿವ ೇಕ ಉಳ್ಳವರು, ಚ್ ಲವರು ಎೆಂದು 
ಇದರ ಅಥಯದ ವಿವರವನುನ ಕ ೊಟ್ಟರು. ಕನನಡ ನಾಡಿನ ವಿಸಾುರ ಹಾಗು ಅದರ ಜನರ ವ ೈವಿಧ್ತ  ಮೆರ ದ ಸಾಲುಗಳ್ು ಇವು. ಗಣ ೇಶ್ ರವರ 
ಕೆಂಠದಲಿ ಸುಶಾಿವ್ವಾಗಿ ಬೆಂದತ್ು. 

ಇನುನ ಭಕ್ಲು(ಗಿೇತ )ಯಿೆಂದ ರ್ುರು ಮಾಡಿ ಭಕ್ಲುಯಿೆಂದ ಮುಗಿಸಬ ೇಕ ೆಂದು ಅವರ ಗುರುಗಳ್ು ಶಿಿೇ ವಸೆಂತ್ ಕನಕಪುರ ಹಾಕ್ಲಕ ೊಟ್ಟ 
ಕಿಮದೆಂತ  – ಜಗನಾನಥ ದಾಸರ “ನಿೇಲ ಲ ೊೇಹಿತ್...” ಪದವು ಮನ ೊೇಭಿಮಾನಿ ದ ೇವರಾದ ಶಿವನ ಧ್ಾ್ನದೆಂದ “ಯೇಗದ ಭಜಸುವ 
ಭಾಗವತ್ರ ೊಳಿಡು” ಎನುನವಲಿಗ , ಆಗಲ ೇ ಜನರು ಇವರ ಗೆಂಟ್ಲ ಸರಿಗ  ಮನಸ ೊೇತ್ು ಇವರ ೊಡನ  ತಾಳ್ ಹಾಕಲು ಆರೆಂಭಿಸದದರು 

ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ “ಹರಿ ಕುಣ್ಣದ” – ಪಿಕಾಶ್ ಅವರ ಕ ೊಳ್ಲನ ನಾದಕೊಾ, ಗಣ ೇರ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್್ದಲಿ ಬರುವ ರ್ಬದಗಳ್ನುನ ತ್ಬಲ 
ಬ ೊೇಲ್ ಗಳಿಗ  ಅನವಯಿಸ - “ದಟ್ಟ ಮಲಿರ ಗೆಂಡ” ಸಾಲು ಹಾಡಿದುದ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕ ಯಲ,ಿ ಸೆಂಯೇಜನ ಯಲಿ ಇರುವ ಕ್ಲಿಯಾಶಿೇಲತ  
ಹ ೊರಗ  ಬೆಂದತ್ು. “ದಟ್ಟ” ಅೆಂದ ಕೊಡಲ ೇ ಅಭಿಜತ್ ಇೆಂದ ತ್ಬಲದಲಿ “ಧ” “ಟ್” ಬರುತ್ರುತ್ುು. ಆಡುವ ಭಾಷ  ಬ ೇರ  ಆದರೊ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಹ ೇಗ  
ಅದ ಲಿವನುನ ಸ ೇರಿಸುತ್ುದ  ಅನುನವುದಕ ಾ ಇದ  ಸಾಕ್ಷಿ. 

ಇದರ ರುಚಿ ಮೆಲುಿತ್ರುರುವೆಂತ ಯೇ ಕನಾಯಟ್ಕ ಹಾಗು ಹಿೆಂದುಸಾುನಿ ಶ ೈಲಯ ಮಿರ್ಿ ಸೆಂಯೇಜನ ಯಲಿ “ಪೇಗದರ ಲ ೊೇ ರೆಂಗ” 

ಹಾಗು “ಕೃಷಿ ನಿೇ ಬ ೇಗನ  ಬಾರ ೊೇ”, ರ್ೆಂಕರಾಭರಣ ಹಾಗು ಯಮನ್ ರಾಗದಲಿ – ಅಲಿ ಬಾಗಿಲೆಂದಾಚ್ ಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಡ ಅನುನತ್ು ಇಲಿ “ಬ ೇಗನ  
ಬಾರ ೊೇ, ಮುಖ್ವನ ನೇ ತ ೊೇರ ೊೇ” !!. ಈ ವಿಧದ ಪಿಯೇಗ ಸೆಂಯೇಜನ ಯಲ ಿಕೆಂಡಿದುದ ಅತ್ರ ವಿರಳ್. ಗಣ ೇಶ್ ಅವರ ಸೃಜನಶಿೇಲತ  
ಈಗಾಗಲ ೇ ಜನರಿಗ  ತ್ರಳಿದುಹ ೊೇಗಿತ್ುು. ಇವರು ಇನುನ “ಜೇನಿಯಸ್ ದ ೇಸಾಯಿ” ಅೆಂತ್ ಹ ಸರಿಟ್ುಟಕ ೊಳ ್ ಳೇದು ಸೊಕುವ ೇನ ೊೇ? 

ಗುರು ರಾಯರ ಮೆೇಲನ ಜಗನಾನಥ ದಾಸರ “ಬಾರ ೊೇ ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಬಾರ ೊೇ”  ಹಾಡು ಶಿಿೇ ವಾಸುದ ೇವ್ ಹಾಗು ಶಿಿೇಮತ್ರ ನಾಗವ ೇಣ್ಣ 
ಅವರಿಗ  ಸಮಪ್ಯಸ ಹಾಡಿದರು. 

 

ಎರಡನೆೀ ಕಂತ್ು  
ವಚ್ನ ಸಾಹಿತ್್ದ ಕಡ ಗ  ನಡ ಯುತಾು.... 
ಬಸವಣಿನವರ “ಲ ೊೇಕದ ಡ ೊೆಂಕ ನಿೇವ ೇಕ  ತ್ರದುದವಿರಿ”, “ಕಾಗ ಯೆಂದಗಳ್ ಕೆಂಡರ ”, “ಕಲುಿ ನಾಗರ ಕೆಂಡರ ”, “ಗಿೇತ್ವ 

ಹಾಡಿದರ ೇನು”, “ಚ್ಕ ೊೇರೆಂಗ  ಚ್ೆಂದಿಮನ ಬ ಳ್ಗಿನ ಚಿೆಂತ ” – ಇವ ಲಿ ವಚ್ನಗಳ್ ತಾತ್ಪಯಯ ಮನುಷ್ನ ಶ  ೇಕ್ಲ, ಬೊಟಾಟ್ಟಕ  (hypocrisy), 

ಸಾವಥಯ, ಭಕ್ಲುಯ ಮುಖ್ಗಳಿಗ  ಕನನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ುವ , ಕಣ ುರ ದು ಮನವರಿಕ  ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಅವರವರ ಧಮಯ. 
ಸವಯಜ್ಞನ ವಚ್ನಗಳ್ು – “ಸಾಲವನು ಕ ೊೆಂಬಾಗ” – ಬಹುರ್ ಇವತ್ರುನ ದನದಲಿ ಮನ  ಕಟ್ಟಟದವರು, ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಯ ಉಳ್ಳವರಿಗ  

ಎಲಿರಿಗೊ ಅನವಯ ಆಗುತ್ುದ . “ಸ ೇೆಂದಯನು ಸ ೇವಿಪನು ಹೆಂದಯೆಂತ್ರರುತ್ರಹನು” – ಇವ ಲಿವೂ ಸಾಮಾಜಕ ತ್ತ್ವ ಮೌಲ್ಗಳ್ ಕುರಿತ್ು ಹ ೇಳಿದುದ 
ಎೆಂದಗೊ ಪಿಸುುತ್. 

ಅರಿಷಡವಗಯಗಳ್ನುನ ಜಯಿಸ ಸಾಧನ ಯ ಹಾದ ಹಿಡಿಯಿರ ೆಂಬ ತ್ತ್ವಗಳ್ು ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಗಣ ೇರ್ರ ಆಯಾಯಲಿ ಕೆಂಡು ಬೆಂದದುದ 
ಸಾಹಿತ್್ದಲಿರುವ ತ್ತ್ವ ಹಾಗು ಸೆಂಗಿೇತ್ ಎರಡನುನ ಮಿರ್ಿಣ ಮಾಡಿ, ಹಾಡಿ ಮತ್ುಷುಟ ಮೆಚ್ುುಗ ಗ  ಪಾತ್ಿರಾದರು. ಪಿಕಾರ್ರ ಕ ೊಳ್ಲು ಇೆಂಪು 

ಇದನುನ ಮತ ೊುೆಂದು ಪರಾಕಾಷ ೆಗ  ಎತ್ರುತ್ುು. 

 ಸಿಡ್ನಿ ವರದಿ

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಮಂಕು ತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  
ಅಧ್ಾ್ತ್ರಮಕ ದಾರಿಯಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜ. ಅವರ ಕ ೊಡಿಗ  ಅತ್್ೆಂತ್ ಮನ ಮೆಚ್ುುವೆಂತ್ದುದ. ಗಣ ೇಶ್ ಅವರು ಕಗಗಗಳ್ನುನ ಹಾಡಿ ಅದರ ಅಥಯ 

ತ್ರಳಿಸ, ಸಾಮಾನ್ ಜನರಿಗ  ತ್ರಳಿಸುವ ಪಿರ್ೆಂಸಾಹಯಕ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ರದಾದರ . ಕಗಗ ಕಗಗೆಂಟಾಗದ , ಕರದೆಂಟ್ ಆಯಿತ್ು. 
“ಅಕ್ಲಾಯಯಳ್ಗನನವನು ಮೊದಲಾರು ಕೆಂಡವರು” , “ದವಸದೆಂ ದವಸಕ ಾ”, “ಸಮತ್ವಿರಲ ವದನದಲಿ”, “ಇಳ ಯಿೆಂದ ಮೊಳ್ಕ ”, 

“ಬದುಕು ಜಟ್ಕಾ ಬೆಂಡಿ”, “ಗೌರವಿಸು ಜೇವನವ”. “ ಒಮೆಮ ಹೊದ ೊೇಟ್ದಲ”ಿ, “ನಗುವುದು ಸಹಜದ ಧಮಯ” – ಎೆಂಟ್ು ಕಗಗ ಗಳ್ನುನ ಅಥಯ 
ಸಹಿತ್ ಹ ೇಳಿ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ುುಗ ಗ  ಪಾತ್ಿರಾದರು. 

ಇನುನ ಸೆಂತ್ ಶಿರ್ುನಾಳ್ ರ್ರಿೇಫರ “ಕ ೊೇಡಗನ ಕ ೊೇಳಿ ನುೆಂಗಿತಾು” ಜನಪ್ಿಯ ಹಾಡು ಚ್ಪಾಪಳ  ರ್ುರುವಿನಿೆಂದನ ೇ ಗಿಟ್ಟಟಸತ್ುು. 
ಮ್ರನೆೀ ಕಂತ್ು 

ಹವ್ಕ ಜನಪದ ಹಾಡು “ಅಪಪಯ್ ಎೆಂಗ  ಬ ೇಕು ಚ್ೆಂದಕ್ಲದದವ” – ಇದರ ಟ್ಟೇಸ ರ್ ವಿೇಡಿಯ ನ ೊೇಡಿದವರು ಇದಕಾಾಗಿ ಕಾದು 
ಕುಳಿತ್ರದದರು ಎೆಂದರ  ಅತ್ರರ್ಯೇಕ್ಲು ಆಗಲಾರದು. ರ್ುರು ಮಾಡಿದ ದೇ ತ್ಡ, ಎಲಿರು ಶಿಳ ಳ ಊದ ಕ ೈ ಸ ೇರಿಸ ಆಹಾಿದಸದರು. ಪ ಿೇಕ್ಷಕರ ಮನಸುಸ 
ಅತ್ರವ ೇಗದಲಿ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬಲಿ ಗಣ ೇರ್ರಿಗ  ಸಮಯಸೊಪತ್ರಯಗ  ಯಾವ ಕ ೊರತ ಯು ಇಲಿ. “ಅಪಪಯ್ ಎೆಂಗ  ಬ ೇಕು ಸಡಿನಲದದವ” ಎೆಂದು 
ಛೆಂದವೂ / ಚ್ೆಂದವೂ ಹ ೊೆಂದುವೆಂತ  ಹಾಡಿದರು. 

ಇೆಂದನ ಹಾಗು ಹಿೆಂದನ ರ್ತ್ಮಾನದ ಖ್ಾ್ತ್ ಕವಿಗಳ್ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿ ಪಿಸದಧವಾದೆಂತ್ಹ – “ ಯೆಂಡ ಯಡಿು ಕನನಡ್ ಪದಗ ೊಳ್” ಜ. ಪ್. 
ರಾಜರತ್ನೆಂ ಅವರ ಕನನಡ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ರು ಹಾಡುವ ಪದ, ಬಹಳ್ ಖ್ುಷಿ ಕ ೊಟ್ಟಟತ್ು. ಹಾಗ ಯೇ ಎೆಂ.ಅರ್. ಕಮಲ ಅವರ “ ಅಮಮ ಹಚಿುದ ೊೆಂದು 
ಹಣತ ” – ತಾಯಿಯ ಪ್ಿೇತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಕ ಾ – ಭಾವಪೂಣಯ ಅಪಯಣ , ಗಣ ೇರ್ರು ಹೃದಯಕ ಾ ನಾಟ್ುವೆಂತ  ಹಾಡಿದರು. ಕ ಲವರ ಕಣಿಲಿ ನಿೇರು 
ತ್ುೆಂಬಿದುದ ಸತ್್. 
ನಾಲಕನೆೀ ಕಂತ್ು 

ಪಿಕಾಶ್ ಹ ಗ ೆ ಅವರು ತ್ಮಮ ಕ ೊಳ್ಲನ solo - ರಾಗ ಹೆಂಸಧವನಿಯಲಿ ಬೆಂದಶ್ ಅನುನ ಮಧ್ಲಯದಲಿ ರ್ುರು ಮಾಡಿ, ನೆಂತ್ರ ದೃತ್ 
ಹಾಗು ಅತ್ರ ದೃತ್ ನಲಿ ನುಡಿಸದುದ ಅವರ ಕ ೈನಲ ಿಇರುವ ಮಾ್ಜಕ್ ತ ೊೇರಿಸದರು. ಮತ್ುಷುಟ, ಮುಗಿಯದಷುಟ ತಾನ್ ಗಳ್ು. ಪಿಕಾರ್ರು 
“ಸವಾಲ್” ಎಸ ದಾಗ – ಅದಕ ಾ ತ್ಕಾೆಂತ  ತ್ಬಲದಲ ಿಅಭಿಜತ್ ಅವರ “ಜವಾಬ್”, ಮಿೇೆಂದ್, ಮುರ್ಖಯ, ಸಪಾಟ್ ಗಳ್ು ಹ ೇರಳ್ ವಾಗಿದುದ, 
ಅವರಿಬುರ ನುಡಿಸುತ್ರುದಾಗಿನ ಖ್ುಷಿ ಅವರ ಮುಖ್ದಲಿ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ರತ್ುು. ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರು ಕೊಡ ಅತ್ರ ದೃತ್ ನಲ ಿಚ್ಪಾಪಳ  ಸ ೇರಿಸ 
ಹಷ ೊೇಯದಾಗರ ಮಾಡಿದರು. 

ವೆಂದನಾಪಯಣ  ನೆಂತ್ರ – ಕ . ಎಸ್. ನರಸೆಂಹ ಸಾವಮಿ ಅವರ “ ಆತ್ರುತ್ು ನ ೊೇಡದರು” – ಚ್ೆಂದದ ಲಾಲ ಹಾಡು ಸುಮಧುರವಾಗಿ 
ಹಾಡಿದರು. 
ಐದನೆೀ ಕಂತ್ು 

ವಿಶ ೇಷ ಇನುನ ಮುಗಿೇಲಲಿ – “ಭಾಗ್ದ ಲಕ್ಷಿಮ ಬಾರಮಮ” ಹಾಡು ಭಿೇಮಸ ೇನ್ ಜ ೊೇಷಿ ಅವರ ಪಿಸದಧಸದ ರಾಗ ಬಿಭಾಸ್ ನಲ ಿರ್ುರು 
ಮಾಡಿ, ಮೊರನ ೇ ಚ್ರಣಕ ಾ ರಾಗ ಸ ೊೇಹಿಣ್ಣ, ರಾಗ ಮಾಲ ೊಾೆಂಸ್, ರಾಗ ದುಗಾಯ ಹಾಗು ಕಡ ಯದಾಗಿ ರಾಗ ಮಧ್ಮಾವತ್ರಯಲಿ ಕನಾಯಟ್ಕ 
ಶ ೈಲಯಲಿ ಮುಗಿಸದರು. ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಥಾಟ್ ಗಳ್ಲಿ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ರಾಗಗಳ್ಲಿ ಆಲಾಪ್, ಪಲಿವಿ, ಚ್ರಣಗಳ್ು ಹಾಡಿದುದ ಜನರು “ಶಾಕ್” ನಲಿ 
ಇದದರು ಅೆಂದರ  ಅತ್ರರ್ಯೇಕ್ಲು ಆಗಲಾರದು. 

ಜ. ಎಸ್.ಶಿವರುದಿಪಪನವರ “ಎದ  ತ್ುೆಂಬಿ ಹಾಡಿದ ನು” – ಗಣ ೇರ್ರ ಬಾಯಲಿ ಅಕ್ಷರರ್ಃ ಸತ್್. “ಎಲಾಿ ಕ ೇಳ್ಲ ಎೆಂದು ನಾನು 
ಹಾಡುವುದಲ”ಿ ಅನುನವ ಸಾಲು ಮಾತ್ಿ ಬಹುರ್: ಸಡಿನ ಅವರಿಗ  ಅನವಯ ಆಗಲಕ್ಲಾಲ,ಿ ಎಷುಟ ಹಾಡಿದರೊ ಕ ೇಳ್ುತ ುೇವ  ಅನುನತಾುರ  !!! 
ಕೆ್ನೆ ಮಾತ್ು 

ಒೆಂದು ಸೆಂಜ ಯಲಿ ಒೆಂದು ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಭಾಷ ಯ ಗಾತ್ಿ ವಿಸುೇಣಯ ತ್ರಳಿಯುವುದು ಕಷಟಸಾಧ್. ಆದರ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೩ 
ಮಾತ್ಿ ಮರ ಯಲಾಗದೆಂತ್ ದನ. ಕೆಂತ್ು ಕೆಂತ್ುಗಳ್ ಕೆಂತ  ತ ಗ ದು ನಮಗ  ಹಳ ಗನನಡದೆಂದ ಇೆಂದನ  ನವಿೇನ ಕಾಲದವರ ಗಿನ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ರಯ 
ಸಾಹಿತ್್ದ ಅಡುಗ  ಉಣ್ಣಸದ ಗಣ ೇರ್ರಿಗ  ಹಾಗು ಪಿಕಾರ್ರಿಗ  ಸಡಿನಗರಿೆಂದ ಹೃತ್ೊಪವಯಕ ಧನ್ವಾದಗಳ್ು. ಕನನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನದ ಕ ೊರತ  
ಅೆಂದು ಯಾರಲಯಿಾದರೊ ಇದದರ  ಅದನುನ ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸದ ದನ ಅದು, 

ಇನ ನಷ ೊಟೇ ಕೆಂತ್ುಗಳ್ು ಉಳಿದವ , ಮುೆಂದನ ದನಗಳ್ಲಿ ಅದನುನ ನಮಮ ಮುೆಂದಡುವ ಅವಕಾರ್ ಒದಗಿ ಬರಲ ಎೆಂದು ಹಾರ ೈಸ ೊೇಣ.  
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ನಾದ ಸುರಭಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ಳು 
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ಪರಖ್ಾಯತ್ ತ್ಂದೆಯ ಪರಖ್ಾಯತ್ ಮಗ್  - ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ಾಾಮಿ  ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಯ

ಹಿೇಗ ೆಂದು ಅೆಂದನ ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡ ಮಿ ಅಧ್ಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಉಮಾರ್ೆಂಕರ್ ದೇಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿೆಂದ ಕರ ಸಕ ೊೆಂಡವರು ಡಾ. 
ಬಿಜಎಲ್ ಸಾವಮಿ. ತ್ೆಂದ ಯಷ ಟೇ ಮಗನೊ ಪಿಖ್ಾ್ತ್ನ ೊೇ, ಮಗನ ಖ್ಾ್ತ್ರಯೊ ತ್ೆಂದ ಯ ಖ್ಾ್ತ್ರಗ  ಸಮಸಮವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ರತ ೊೇ ತ್ರಳಿಯದು. 
ಆದರ  ತ್ೆಂದ  ಮಗ ಇಬುರೊ ಕನನಡ ಸಾಹಿತ್್ ರೆಂಗದ ಧೃವತಾರ ಗಳ್ು ಎೆಂದರ  ತ್ಪಾಪಗಲಾರದು.  

ಡಾ. ಬಿ.ಜ.ಎಲ್.ಸಾವಮಿಯವರು ಹುಟ್ಟಟದುದ 1918 ರಲಿ. ತ್ೆಂದ ಗ  
ಒಬುನ ೇ ಮಗ  ಚಿಕಾ ವಯಸಸನಲಯಿೇ ತಾಯಿಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡರು. 
ತಾಯಿಯನುನ ನ ೊೇಡಿದ ನ ನಪ ೇ ಇಲಿ. ಒಮೆಮ ಲ ೇಖ್ಕ್ಲಯಬುರು ಪಿಸದದ 
ವ್ಕ್ಲುಗಳ್ ಪತ್ರನಯರು ಎನುನವ ಲ ೇಖ್ನ ಮಾಲ  ಬರ ಯತ ೊಡಗಿದಾಗ 
ಸಾವಮಿಯವರಿಗ  ಪತ್ಿ ಬರ ದು ನಿಮಮ ತಾಯಿಯವರ ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತ್ರ 
ಕ ೇಳಿದಾದಗ ಸಾವಮಿಯವರು ನನಗ  ಆಕ  ಪರಿಚ್ಯವಿಲ,ಿ ಜ ೊತ ಗ  
ಬ ೇರ ಯವರ ಹ ೆಂಡತ್ರಯರ ಬಗ ಗ  ಮಾತಾಡಿ ನನಗ  ಅಭಾ್ಸವಿಲಿ ಅೆಂತ್ 
ಬರ ದದದರೆಂತ . ಪಾಿರೆಂಭಿಕ ವಿದಾ್ಭಾ್ಸ ಸ ೆಂಟ್ಿಲ್ ಕಾಲ ೇಜನಿೆಂದ 
ಇೆಂಡರ್ ಮಿೇಡಿಯಟ್. ಅವರಿಗ  ರಸಾಯನ ಶಾಸರ, ಪಾಿಣ್ಣ ಶಾಸರ, ಸಸ್ 
ಶಾಸರಗಳ್ಲಿ ಹ ಚಿುನ ಅೆಂಕಗಳ್ು ಬೆಂದದದವು. ಆಗ ಜ.ಪ್. ರಾಜರತ್ನೆಂ ಅವರು  

 

ಬಾಟನ,ಜಿಯಾಲಜಿ,ಜ್ಆಲಜಿಗ್ಲೆ್ ಂದೆಡೆ ಸ್ೆೀಗ್ುೀಮೆೀ  
ಸ್ೆೀಗ್ುೀಮಾ ಸಾಗ್ೀದಲ್ಲ,ಿ ಕಲಪಗ್ಳ ಚಿಂತೆಗ್ಳ 

ಕಾಮಗ್ಳ ಕಳಕೆ್ಂಡು 
ಮೆೀಣೆಮಮ ಸ್ೆೈನುಸ ಕಾಲೆೀಜುಗ್ಳಲ್ಲಿ  
 

ಎೆಂದದದರು. ಸಾವಮಿಯವರಿಗ  ಪಾಿಣ್ಣಶಾಸರ ಅಧ್ಯನ ಮಾಡ ೊೇ ಆಸ ಯಾಯಿತ್ು. ಆಗ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಿ ಶಾಸರಗಳ್ು ಥೊ ಏನಯ್ ಅದು 
ಪಾಿಣ್ಣಗಳ್ನುನ ಕುಯಾೆಂಡು, ಮಾಡ ೊಾೆಂಡು, ಅದರ ಬದಲಗ  ಸಸ್ ಶಾಸರ ತ್ಗ ೊೇ, ಹೊವು ಗಿಡ ಎಲಿ ಚ್ನಾನಗಿರುತ ು. ಹಾಗ  ಸಾವಮಿಯವರು 
ಮೆೈಸೊರು ವಿರ್ವವಿದಾ್ನಿಲಯಕ ಾ ಸ ೇರಿ 1939ರಲಿ ಸಸ್ ಶಾಸರದಲ ಿಬಿ.ಎಸ್.ಸ. ಪದವಿ ಪಡ ದರು.  

 

ತ್ೆಂದ  ಡಿವಿಜ ಅವರಿೆಂದ ಓದಲು ಪ ಿೇರ ೇಪಣ . ಓದದದೇನಿ ಅೆಂತ್ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಕ ೊಳ್ಳಲು ಡಿವಿಜ ಕ ಲವು ಪ ಿಶ ನಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳ್ುತ್ರುದದರು. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಾವಮಿಯವರ ಒಲವು ಸಾಹಿತ್್ದತ್ು ಬೆಂತ್ು. ಜ ೊತ ಗ  ಅೆಂದನ ಸಾಹಿತ್್ ದಗಗಜರಾದ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷಿಶಾಸರ, ಬಿ.ಎೆಂ.ಶಿಿೇ, ವಿ.ಸೇ 
ಮುೆಂತಾದವರ ಸೆಂಗಮ ಮನ ಯಲಿ ಆಗುತ್ರುತ್ುು.  

 

1947ರಿೆಂದ 1951ರವರ ಗ  ಹಾವಯಡ್ಯ ವಿರ್ವವಿದಾ್ಲಯದಲಿ ರಿೇಸರ್ಚಯ ಫ ಲ ೊೇ 
1953 ರಿೆಂದ ಮದರಾಸನ ಪ ಿಸಡ ನಿಸ ಕಾಲ ೇಜನಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ ದಗಳ್ಲಿ ಸ ೇವ  
1962 ರಿೆಂದ ಪ್ಿನಿಸಪಾಲ್ – 1977ರಲಿ ನಿವೃತ್ರು. 
ನೆಂತ್ರ ಮೆೈಸೊರು ವಿರ್ವವಿದಾ್ನಿಲಯದ ಸೆಂದರ್ಯನ ಪಾಿಧ್ಾ್ಪಕ. 
 

ರಚಿಸದ ಗಿೆಂಥಗಳ್ು - ಹಸರು ಹ ೊನುನ ( ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡ ಮಿ ಪಿರ್ಸು, ) ಸೆಂತಾನ ರಹಸ್ ( ದ ೇವರಾಜ ಬಹದೊದರ್ ಪಿರ್ಸು ) 
ಅಮೆರಿಕಾದಲ ಿನಾನು ( ರಾಜ್ ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡ ಮಿ ಪಿರ್ಸು ) ಕಾಲ ೇಜು ರೆಂಗ ( ಕ್ಲಿಶಿುಯನ್ ಲಟ್ರ ೇಚ್ರ್ ಸ ೊಸ ೈಟ್ಟ ಪಿರ್ಸು ) ಕಾಲ ೇಜು ತ್ರೆಂಗ , 
ಪಾಿಧ್ಾ್ಪಕನ ಪ್ೇಠದಲ,ಿ ತ್ಮಿಳ್ು ತ್ಲ ಗಳ್ ನಡುವ , ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ, ದೌಗಯೆಂಧಕಾಪಹರಣ, ಶಾಸನಗಳ್ಲ ಿಗಿಡಮರಗಳ್ು, 
ಸಾಕ್ಷಾತಾಾರದ ಹಾದಯಲ,ಿ ಸಾಹಿತ್್ ದಗಗಜರಾದ ಪಿ. ಎ.ಆರ್. ಕೃಷಿಶಾಸರಗಳ್ು, ಪಿ. ಬ ಳಾಳವ  ವ ೆಂಕಟ್ನಾರಾಯಣಪಪನವರು, ಪಿ. ಬಿ.ಎೆಂ. 
ಶಿಿೇಕೆಂಠಯ್ನವರು, ಪಿ. ಟ್ಟ.ಎಸ್. ವ ೆಂಕಣಿಯ್ನವರು, ಮತ್ುು ಪಿ. ವಿ. ಸೇತಾರಾಮಯ್ನವರು ಇವರುಗಳ್ ಕುರಿತ್ ಗಿೆಂಥ 
ಪೆಂಚ್ಕಲರ್ಗ ೊೇಪುರ, ಸಸ್ಶಾಸಿತ ಸೆಂಶ  ೇಧನ ಗ  1976ರಲಿ ಬಿೇರ ುಲ್ ಸಹಾನಿ ಗ ೊೇಲ್ೆ ಮೆಡಲ್. 
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ನಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲ ಿದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಪುಸುಕದಲ ಿನಾವು ಬಳ್ಸುಕ ಕಾಯಿ-ಪಲ್, ಗ ಡ -ೆಗ ಣಸು, ಹಣುಿ-ಹೆಂಪಲು ಎಲಿವೂ ಅಮೆರಿಕಾ 
ಮೊಲದುದ. ಇವುಗಳ್ು ಯಾವಾಗ ಹ ೇಗ  ಭಾರತ್ಕ ಾ ಬೆಂದವು ಎನುನವುದನುನ ವಿವರಿಸುವ ಪುಸುಕ. ಹಾಗ ಯೇ ತ್ಮಿಳ್ು ತ್ಲ ಗಳ್ ನಡುವ  ಪುಸುಕದಲಿ 
ಅವರು ಮದರಾಸನಲಿದಾದಗ ತ್ಮಿಳ್ರ ಭಾಷ , ಸಾಹಿತ್್, ಮುೆಂತಾದುವುಗಳ್ ಉತ ರೇಕ್ಷಿತ್ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ್ನುನ ವಿರ ೊೇಧಸ ಲ ೇಖ್ನಗಳ್ನುನ 
ಬರ ದದದರು. ಅವುಗಳ್ ಸೆಂಕಲನ. ಯಾವ ಭಾಷ ಯೇ ಆಗಲೇ ತ್ಮಮದ ೇ ಹ ಚ್ ುೆಂಬ ಧ್ ೊೇರಣ ಯನುನ ತ್ಳ ಯದರುವುದು ಉತ್ುಮ. ಆಯಾ 
ಸಾಥನದಲಿ ಅವುಗಳ್ ಹ ಚ್ುಳ್ ಎೆಂದೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲಿ ಎೆಂಬ ವಿವ ೇಕವನುನ ತ್ರಳಿಸುವ ಪುಸುಕ ಇದು.  

ಸಾವಮಿಯವರ ಬರವಣ್ಣಗ ಯ ಶ ೈಲಗ  ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣ  – “ಸಾಕ್ಷಾತಾಾರದ ಹಾದಯಲ”ಿ ಪುಸುಕದಲಿ ಅವರು ಹಿೇಗ  ಬರ ಯುತಾುರ  “ 

ಹ ೊರದ ೇರ್ಗಳಿೆಂದ ಅಲ  ಅಲ ಯಾಗಿ ಬೆಂದು, ನ ಲ  ನ ಲ ಯಾಗಿ ನಿೆಂತ್ು, ಎಲ  ಎಲ ಯಾಗಿ ಬ ಳ ದು, ತ್ಲ  ತ್ಲ ಯಾಗಿ ಕ ದರಿ, ಬಲ  ಬಲ ಯಾಗಿ 
ಹರಡಿ, ನಮಮಲ ಿಅನ ೇಕರನುನ ಕ ಡವಿ ಮೆೇಲುಗ ೈಯಾಗಿರುವ ಎಲ -ಅಡಿಕ , ತ್ೆಂಬಾಕು-ಅಫೇಮು-ಗಾಮಜಾ, ಕಾಫ-ಟ್ಟೇ ಇವು ಭಾರತ್ರೇಯ 
ರಕುನಾಳ್ಗಳ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ರುವ .  

ಸಸ್ ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ವಿಜ್ಞಾನವನಾನಗಿಯೇ ಬರ ದರ  ಜನ ಅಷುಟ ಓದುತಾುರ ೊೇ ಇಲವಿೇ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಸೆಂದ ೇಹ ಬೆಂದದದರಿೆಂದ ಅದಕ ಾ 
ಕ ೊೆಂಚ್ ಹಾಸ್ವನುನ ಒೆಂದು ಮಾಧ್ಮವನಾನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಕ ೊೆಂಡರ  ಅದನುನ ಓದ ೊೇ ಭಾರದಲ ಿಒೆಂದ ರಡು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳ್ು ಓದುಗರ 
ಮನಸುಸ ಹ ೊಕ್ಲಾೇತ್ು ಅೆಂತ್ ಅೆಂದುಕ ೊೆಂಡು ನನನ ಎಲಾಿ ಪುಸುಕಗಳ್ಲೊಿ ಅಲಿಲಿ ಹಾಸ್ರಸ ಹ ೊಮುಮವೆಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿದ ದೇನ  ಎೆಂದದದರು. 
ಹಾಸ್ವನುನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್್ದಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಕ ೊಳ್ುಳವುದರಿೆಂದ ಅದನುನ ಓದುವ ಭರದಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳ್್ ಜನರ ಮನಸಸಗ  
ಹ ೊೇಗುತ್ುವ  ಎೆಂದು ಅಭಿಪಾಿಯ ಪಟ್ಟಟದದರು.  

ಸಾವಮಿಯವರು ಬರವಣ್ಣಗ  ಪಾಿರೆಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಸ್ಶಾಸರದ ಬಗ ಗ  ಒೆಂದು ಲ ೇಖ್ನ ಬರ ದು ತ್ೆಂದ ಯವರಿಗ  ತ ೊೇರಿಸದಾದಗ 
ಅವರು ನಿೇನು ಬರವಣ್ಣಗ  ಬಿಟ್ುಟ ಅಧ್ಯನದ ಕಡ  ಗಮನ ಕ ೊಡು. ಮನ ಗ ೊಬು ಲ ೇಖ್ಕ ನಾನಿರುವುದ ೇ ಸಾಕು ಎೆಂದದದರು. ಆದರ  ಮುೆಂದ  
ಹಸುರು ಹ ೊನುನ ಪುಸುಕ ಬರ ದಾಗ ಅದರ ಹಸುಪಿತ್ರಯನುನ ತ್ೆಂದ ಗ  ತ ೊೇರಿಸದದರು. ಡಾ. ಡಿವಿಜಯವರು  ಹಸುರು ಹ ೊನುನ “ ಹಸು ಪಿತ್ರಯನುನ 
ಓದಸ ಕ ೇಳಿಯಾದ ಮೆೇಲ  “ ಕನನಡದಲ ಿಇೆಂಥಾ ಪುಸುಕಗಳ್ು ಬ ೇಕು” ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿದದರು. ಆದರ  ಹಸುರು ಹ ೊನುನ ಪುಸುಕ ಪಿಕಟ್ವಾಗುವ ವ ೇಳ ಗ  
ಡಿವಿಜಯವರು ಇರಲಲಿ.                                                                                                                                    

ಹಸರು ಹ ೊನುನ ಪುಸುಕವನುನ  ಸಾವಮಿಯವರು ತ್ಮಮ ತ್ೆಂದ ಗ ೇ ಅಪಯಣ  ಮಾಡಿದದರು. ಅಪಯಣ ಯ ಮಾತ್ುಗಳ್ು ಹಿೇಗಿವ    “ ನಿೇನು 
ಕನನಡದಲಿ ಬರ ಯುವುದು ಬ ೇಡ, ಮನ ಗ ೊಬುನಿದ ದೇನಲಿ ನಾನು, ಸಾಕು ಎೆಂದು ಬುದದ ಮಾತ್ು ಹ ೇಳ್ುತ್ರುದದರಾದರೊ “ ಹಸುರು ಹ ೊನುನ “ ಹಸು 
ಪಿತ್ರಯನುನ ಓದಸ ಕ ೇಳಿಯಾದ ಮೆೇಲ  “ ಕನನಡದಲಿ ಇೆಂಥಾ ಪುಸುಕಗಳ್ು ಬ ೇಕು” ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿ ಪುಸುಕ ಅಚ್ಾುಗುವುದರ ೊಳ್ಗಾಗಿಯೇ ಕಣುಮಚಿುದ 
ನನನ ಪೂಜ್ ತ್ೆಂದ ಯವರ ಸವರಣ ಗ ”. ಇದು ತ್ೆಂದ  ಮಗ ಇವರುಗಳ್ ಧ್ ೊೇರಣ ಯನುನ ತ ೊೇರುತ್ುದ . ಹಸುರು ಹ ೊನುನ ಕೃತ್ರಗ   ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹಿತ್್ 
ಅಕಾಡ ಮಿ ಪಿರ್ಸು ಬೆಂದಾಗ ಅದನುನ ಸಾವಮಿಯವರು ತ್ಗ ೊೆಂಡಿರಲಲಿ. ಮೆೈಸೊರಿನಲಿ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರಿಗ  ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡ ಮಿಯ ಗೌರವ 
ಸದಸ್ತ್ವ ಪಿದಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ ಸಾವಮಿಯವರಿಗೊ ಪಿರ್ಸು ಕ ೊಡುವ ಕಾಯಯಕಿಮ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರು. ಸಾವಮಿಯವರು ಇದಕ ಾ 
ಒಪಪದ ೇ ಕುವ ೆಂಪು ಅವರ ಸಮಾರೆಂಭದ ಜ ೊತ  ಇದನುನ ಸ ೇರಿಸದರ  ಕುವ ೆಂಪು  ಗೌರವ ತ ೊೇರಿಸದೆಂತಾಗುವುದಲಿ ಎೆಂದರೊ ಕಡ ಗ  
ಒಪಪಬ ೇಕಾಯಿತ್ು. ಅೆಂದನ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹಿತ್್ ಅಕಾಡ ಮಿಯ ಅಧ್ಕ್ಷರಾಗಿದದ ಉಮಾರ್ೆಂಕರ ಜ ೊೇಶಿಯವರು ಸಾವಮಿಯವರ 
ಬಗ ಗ  ಮಾತಾಡುತಾು ಪಿಖ್ಾ್ತ್ ತ್ೆಂದ ಯ ಪಿಖ್ಾ್ತ್ ಮಗ ಎೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸದದರು. ಸಾವಮಿಯವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನನ ತ್ೆಂದ  ಬದುಕ್ಲದದದದರ  ಈ 
ಪಿರ್ಸು ತ್ಗ ೊೇಳ ್ ೇಕ  ಬಿಡುತ್ರುರಲಲ,ಿ ನಿೇನು ಮಾಡಿದುದ ಏನು ಮಹಾ ಎನುನತ್ರುದದರು ಎೆಂದು ವಿನಯ ಪಿದಶಿಯಸದದರು.   

ಹತ್ುು ಹಲವು ಭಾಷ  ಮತ್ುು ವಿಷಯಗಳ್ನುನ ಅಧ್ಯನ ಮಾಡ ೊೇದರಲಿ ಸಾವಮಿಯವರಿಗ  ಆಸಕ್ಲು. ಅವರಿಗ  ಜಮಯನ್, ಲಾ್ಟ್ಟನ್, 

ಸಾಾನಿಷ್, ಇೆಂಗಿಷಿ್, ಕನನಡ, ತ್ಮಿಳ್ು, ತ ಲುಗು ಭಾಷ ಗಳ್ು ಬರುತ್ರುತ್ುು.  
ಕ ಲವರಿಗ  ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ನನ್ ಅೆಂತಾರ . ಆದರ  ಸಾವಮಿಯವರು ಮಾಸಟರ್ ಆಫ್ ಆಲೊ ಹೌದು, ಜಾಕ್ ಆಫ್ 

ಆಲೊ ಹೌದು. ಏಕ ೆಂದರ  ಅವರಿಗ  ಸೆಂಗಿೇತ್, ಕಸೊತ್ರ, ಚಿತ್ಿಕಲ , ವ್ೆಂಗ್ಚಿತ್ಿ, ಪ ೈೆಂಟ್ಟೆಂಗ್ ಇವುಗಳ್ಲಿ ಕೊಡಾ ವಿಶ ೇಷ ಆಸಕ್ಲು ಇತ್ುು. ಕ ಲವು ಕಾಲ 
ಅವರು ಹಿೆಂದೊ ಪತ್ರಿಕ ಗ  ಸೆಂಗಿೇತ್ ವಿಮಶ ಯ ಬರ ಯುತ್ರುದದರು.  

ಬದುಕನುನ ಡಿವಿಜಯವರು ಗುಲಾಬಿ ಹೊವಿಗ  ಹ ೊೇಲಸ ನಾವೂ ಅದರೆಂತ್ರರಬ ೇಕು ಎನುನತ್ರುದದರು. ಆದರ  ಸಾವಮಿಯವರು ಡಿವಿಜಯವರು 
ಬರ ದ  

ನೆ್ ೀಡಾ ಗ್ುಲಾಬಿ ತಾನರಳಿ ಸ್ಾರುವುದಿಂತ್ು 
ಜಗ್ದೆ್ ಳಗೆ ನಾಂ ಬಂದು ನಗ್ುನಗ್ುತೆ ನಂತ್ು 
ಬಿಗಿದಿರದೆ ಪಟುಟ ಚಿೀಲವನತ್ುು ಬಿಚ್ುುತೆು 

ಮಗ್ಮಗಿಪ ನಧಿಯನೆಲಿವ ನೆರೆಯುತಿಹೆನು 
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ಎನುನವೆಂತ  ತ್ಮಮ ಪಿತ್ರಭ , ಸ ನೇಹ, ಹಾಸ್, ಇವುಗಳ್ ಮುಖ್ಾೆಂತ್ರ ಪರಿಮಳ್ವನುನ ಬಿೇರುತ್ುಲ ೇ ಹ ೊೇದರು.  ಸುಮಾರು 50ಕೊಾ ಹ ಚ್ುು 
ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗ  ಡಾಕಟರ ೇಟ್ ಪದವಿಗ  ಮಾಗಯದಶಿಯಯಾಗಿದದರು.  

 

ಪಿತ್ರದನ ನಿದ ದಗ  ಜಾರ ೊೇ ಮೊದಲು ಏನನಾನದರೊ ಓದ ೊೇದು ಸಾವಮಿಯವರ ಅಭಾ್ಸ. ಇದು ಬಹಳ್ ಹಿೆಂದನಿೆಂದ ಬೆಂದುದು. ಒಮೆಮ 
ಸಾವಮಿಯವರು ಉಪನಿಷತ್ುನುನ ಮಲಗಿಕ ೊೆಂಡು ಓದುತ್ರುದದರೆಂತ . ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿದ ಡಿವಿಜ ಉಪನಿಷತ್ುನುನ ಮಲಗಿಕ ೊೆಂಡು ಓದುತ್ರುದದೇಯಾ, 

ಕುಚಿಯಯಲಿ ಕೊತ್ು ಟ್ಟಪಪಣ್ಣ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತಾು ಓದಬ ೇಕಾದ ಪುಸುಕ ಅದು ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿದದರು.  
 

ಯಾವುದ ೇ ಉಪನಾ್ಸವಾಗಲೇ ಅದಕ ಾ ಸರಿಯಾದ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಬ ೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳ್ನುನ ಜುಬುದ ಜ ೊೇಬಿನಲ ಿ
ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ರುದದರು. ಒಮೆಮ ಉಪನಾ್ಸ ಕ ೊಡುವಾಗ ತ್ುಳ್ಸ ಗಿಡದ ಬಗ ಗ  ವಿವರಣ  ಕ ೊಡುತಾು ನ ೊೇಡಿ ಇದು ಶಿಿೇತ್ುಳ್ಸ, ಇದು ಕೃಷಿ 
ತ್ುಳ್ಸ ಇದು ನಮಮ ದ ೇರ್ದುದ ಅಲಿವ ೇ ಅಲ.ಿ ಇಲಿದ  ನ ೊೇಡಿ ನಮಮ ದ ೇರ್ದುದ ತ್ುಳ್ಸ ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಎಸಳ್ು ತ್ುಳ್ಸಯನುನ ಕೊತ್ರದದವರಿಗ  ಕ ೊಟ್ುಟ 
ಮೊಸ ನ ೊೇಡಿ ಏನು ಘಮ ಅೆಂದರೆಂತ . ತ್ುಳ್ಸಯನುನ ಮೊಸದ ಅವರು ಇದು ನಾಯಿ ತ್ುಳ್ಸ ಎೆಂದರು. ಅದಕ ಾ ಸಾವಮಿಯವರು ನಕುಾ ಹೌದು 
ಇದು ನಾಯಿ ತ್ುಳ್ಸ ನಿಜ ನಾವ ಲಾಿ ನಮಮ ದ ೇವರನ ನೇ ಪೂಜಸಬ ೇಕಲಾವ, ನಮಮ ದ ೇವರು ನಮಮ ಗಿಡದಲಿ ತಾನ ೇ ಇತಾಯನ , ಪಾರಿಜಾತ್ದಲಿ 
ಇದದ ಹಾಗ  ಎೆಂದರು. 

 

ಒಮೆಮ ಒೆಂದು ಉಪನಾ್ಸಕಾಾಗಿ ಬ ೇರ  ಊರಿಗ  ಹ ೊೇದರು. ಎರಡು ದನ ಮುೆಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಹ ೊೇಗಿ ಊರಿನಲಿ ಚ್ನಾನಗಿ 
ಸುತಾುಡಿದರು. ಉಪನಾ್ಸದ ದನ ಕ ಲವ ೇ ನಿಮಿಷಗಳ್ು ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ನಿೇವ ಲ ಿನನನ ಜ ೊತ  ಬನಿನ ನನನದು ಸಾಥವರ ಉಪನಾ್ಸವಲಿ ಜೆಂಗಮ 
ಉಪನಾ್ಸ ಅೆಂದು ಎಲಿರನೊನ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಊರಿನ ಅನ ೇಕ ಕಡ  ತಾವು ನ ೊೇಡಿದದ ಗಿಡ ಮರಗಳ್ ಬಗ ಗ  ವಿವರಣ  ಕ ೊಡುತಾು ಉಪನಾ್ಸ 
ಮುಗಿಸದರೆಂತ .  

 

ಗ ೊೇಖ್ಲ  ಸೆಂಸ ಥಗ  ಒೆಂದು ಕಾಯಯಕಿಮಕ ಾ ಬೆಂದು ಹ ೊರಟಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ುು ಗೆಂಟ ಯಾಗಿತ್ುು. ದಾರಿಯಲಿ ಬೆಂದ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲಿಸ  
ಬನರ್ೆಂಕರಿಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಡಬುಲ್ ಛಾಜುಯ ಕ ೊಡಿುೇನಿ ಬತ್ರೇಯಯಾಪಪ ಅೆಂತ್ ಕ ೇಳಿದರೆಂತ .  

ಒಮೆಮ ಡಿವಿಜಯವರು ಮಗನನುನ ನ ೊೇಡಲು ಕಾಲ ೇಜಗ  ಬೆಂದದದರು. ಸಾವಮಿ ಎಲ ಿಅೆಂತ್ ಕ ೇಳಿದರು. ಅಲಿದದವರಿಗ ಲಿ ಏನಿದು ಯಾರಿೇ 
ಮುದುಕ ನಮಮ ಪ್ಿನಿಸಪಾಲರನುನ ಹಿೇಗ  ಹ ಸರಿಡಿದು ಕೊಗುತಾುರ  ಅೆಂತ್. ಬತಾಯರ  ಕೊತ ೊಾಳಿ ಅೆಂದರು. ಕ ೊೆಂಚ್ ಹ ೊತ್ರುನಲಿ ಸಾವಮಿ ಬೆಂದರು. 
ಅವರ ಮುೆಂದ  ಕ ೈ ಕಟ್ಟಟ ನಿೆಂತ ೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಯ ವಿನಯ ತ ೊೇರಿದರು. ಕಾಲ ೇಜನವರಿಗ  ಆನೆಂತ್ರ ಗ ೊತಾುಯುು ಅವರು ನಮಮ 
ಸಾವಮಿಯವರ ತ್ೆಂದ  ಡಿವಿಜ ಎೆಂದು. ಮನುಷ್ ಎಷ ಟೇ ಬ ಳ ದದದರೊ ಹಿರಿಯರ ಮುೆಂದ  ತ ೊೇರಬ ೇಕಾದ ವಿನಯ, ಗೌರವ ಇವುಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಸಾವಮಿ 
ದೇಘಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದದರು.  

 

ಸಾವಮಿಯವರ ಮದುವ ಯಾದದುದ ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿನ ವಸೆಂತ್ಪುರದ ದ ೇವಸಾಥನದಲ.ಿ ಸೆಂಬೆಂಧದಲ ಿಪರಿಚ್ಯವಿದದ ಹುಡುಗಿ ವಸೆಂತ್.  
ಮದುವ ಗ  ಸೊಟ್ು ವಾಚ್ು ಉೆಂಗುರ ಅೆಂತ ಲಿ ಮಾತಾದಾಗ ನಾನಿರುವುದು ಮದರಾಸನ ಉರಿ ಊರಿನಲಿ. ಅಲಿ ಸೊಟ್ಟನ ಅವರ್್ಕತ ಯಿಲಿ. ಇನುನ 
ವಾಚ್ು ನಾನು ಕಟ ೊಟೇದಲಿ. ಬೆಂಗಾರದೆಂದ ದೊರವ ೇ ಅೆಂದು ಎಲವಿನೊನ ತ್ರರಸಾರಿಸದದರು. ಇನುನ ಆರತ್ಕ್ಷತ ಗೊ ತ್ುೆಂಬಾ ಸರಳ್ ಉಡುಗ ಯೇ. 
ಪೆಂಚ್  ಜುಬುದಲದಿದ ಮಗನನುನ ನ ೊೇಡಿ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಬ ೇಗ  ಬ ೇಗ ಸದದವಾಗು ಅೆಂದದದಕ ಾ ಸಾವಮಿಯವರು ನಾನು ಸದದವಾಗಿದ ದೇನ  ಅೆಂದರು. 
ಮದುವ  ಅೆಂತ್ ಯಾಯಾಯರ ೊೇ ಸೊಟ್ು ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದದದರು. ಅದನುನ ಕೆಂಡ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಅವರನುನ ನ ೊೇಡಿಯಾದರೊ ನಿೇನೊ ಬಟ ಟ 
ಬದಲಾಯಿಸು ಅೆಂದರು. ನೆಂತ್ರ ಡಿವಿಜಯವರು ಅವರ ಬಿೇಗರಿಗ  ಚಿನನದೆಂಥ ಅಳಿಯನನುನ ಪಡ ದದದೇರಿ ನಿೇವ ೇ ಅದೃಷಟವೆಂತ್ರು ಅೆಂದದದರು.  

 

ಸಾವಮಿ ವಸೆಂತ್ ಅವರದು ಅನ ೊ್ೇನ್ ದಾೆಂಪತ್್. ವಸೆಂತ್ ಅವರು ಸಾವಮಿಯವರ ಬರಹಗಳ್ನುನ ಪಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ರುಚಿಕರ ಅಡುಗ  
ಮಾಡುವುದು, ಸಾವಮಿಯವರು ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳಿಗ  ಕ ೊಡುತ್ರುದದ ಆರ್ಥಯಕ ಸಹಾಯದ ವಿತ್ರಣ , ಸಭ , ಸಮಾರೆಂಭ, ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಛ ೇರಿಗಳಿಗ  
ಜ ೊತ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಹ ೊೇಗ ೊೇದು, ಸಸ್ಗಳ್ ಸೆಂಶ  ೇಧನಗ  ಕಾಡಿಗ  ಹ ೊರಟಾಗ ಜ ೊತ ೇಲ ಹ ೊೇಗ ೊೇದು, ಹಿೇಗ  ಅವರ ನ ರಳಾಗ ೇ ಇದದರು. 
ಸಾವಮಿಯವರು ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ಬಹು ಚ್ನಾನಗಿ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರುದದರು. ತಾವ ೇ ಅಡಿಗ  ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಅವರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡ ೊೇದು, 
ಮನ ಗ ಲಸದಲ ಿನ ರವಾಗ ೊೇದು ಮಾಡುತ್ರುದದರು. ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ಸಕಾರ  ಕಾಯಿಲ  ಬೆಂದು ದನಾ ಚ್ುಚ್ುುಮದುದ ತ್ಗ ೊೇಳ ್ ೇ ಸೆಂದಭಯ ಬೆಂದಾಗ 
ಸಾವಮಿಯವರ ೇ ದನಾ ಅವರಿಗ  ಚ್ುಚ್ುು ಮದುದ ಕ ೊಡುತ್ರುದದರು. ಸಾವಮಿಯವರು ಏನ ೇ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ರುದದರೊ ಹ ೆಂಡಿುದು ತ್ರೆಂಡಿ ಆದದುದ 
ತ್ರಳಿಯುತ್ರುತ್ುು. ಅವರ ೇ ಎದುದ ಬೆಂದು ಚ್ಚ್ುುಮದುದ ಕ ೊಡುತ್ರುದದರು ಮತ್ುು ಚ್ುಚ್ುುಮದುದ ಕ ೊಡ ೊೇದನುನ ಎೆಂದೊ ಮರ ತ್ವರ ೇ ಅಲಿ. ಅದಕ ಾ ವಸೆಂತ್ 
ಅವರು ಸಾವಮಿಯವರನುನ ಕೆಂಡು ನನನ ಮೆೈಯನುನ ತ್ೊತ್ು ಮಾಡ ೊೇದ ೇ ನಿಮಮ ನಿತ್್ ಕಾಯಕ ಅೆಂತ್ ತ್ಮಾಷ  ಮಾಡುತ್ರುದದರು    
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ಸಾವಮಿಯವರ ಸೆಂಬಳ್ದ ವಿೆಂಗಡನ ಯೊ ಕಿಮಬದದ  – ತ್ೆಂದ ಗ  ಅಷುಟ, ಮನ  ಖ್ಚಿಯಗ  ಅಷುಟ – ವಿದಾ್ರ್ಥಯಗಳ್ ಸಹಾಯಕ ಾ ಅಷುಟ – 

ಉಳಿದದುದ ತ್ಮಮ ಖ್ಚಿಯಗ . ತ್ರೆಂಗಳ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಬಾಡಿಗ  ಕಾರು ಅಥವಾ ರಿಕ್ಷಾ, -  ಮುೆಂದನ ವಾರ ಸ ೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ, - ನೆಂತ್ರದ ವಾರ  
ಮುನುಷ್ರ ೇ ಎಳ ಯುವ ಗಾಡಿ – ಕಡ ೇ ವಾರ ಬಸುಸ – ಇನುನ ಎಷ ೊಟೇ ಸಲ ಪಾದಯಾತ ಿಯೇ ಗತ್ರ. ಸಗರ ೇಟ್ು ಕಾಫಗಳಿಗ  ತ್ರೆಂಗಳ್ ಕ ೊನಯಲಿ 
ಸಾಲ. ಆದರ  ಕಛ ೇರಿಗಾಗಲೇ ಮನ ಗಾಗಲೇ ಬರುವವರಿಗ  ಸರಿಯಾದ ಸತಾಾರ ಆಗಲ ೇಬ ೇಕು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿಯೇ 25 ವಷಯಕೊಾ ಹ ಚ್ುು 
ದುಡಿದರೊ ಒೆಂದು ವಾಹನ ಕ ೊಳ್ಳಲಾಗಲಲ,ಿ ಸವೆಂತ್ ಮನ  ಮಾಡಲಾಗಲಲಿ.  

ಕಡ ಯ ತ್ನಕವೂ ಸಾವಮಿಯವರು ಆರ ೊೇಗ್ವನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ ೊೆಂಡರು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿಯೇ ಸಾವಮಿಯವರು ಹೃದಯಾಘಾತ್ಕ ಾ 
ತ್ುತಾುದಾಗ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ವಸೆಂತ್ ಅವರಿಗ  ಸಾವಮಿಯವರನುನ ಹ ೇಗ  ಸುಧ್ಾರಿಸಬ ೇಕ ೆಂಬುದ ೇ ಗ ೊತಾುಗಲಲಿ.  ಸಾವಮಿಯವರ ಅಗಲಕ ಯನುನ 
ವಸೆಂತ್ ಅವರಿಗ  ಬಹುಕಾಲ ಸಹಿಸಕ ೊಳ್ಳಲಾಗಲಲಿ. ಸಾವಮಿಯವರು ಹ ೊೇದ ಒೆಂದ ೇ ವಷಯಕ ಾ ಅವರೊ ಹ ೊೇದರು.  

ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವವರು ಸಾಹಿತ್ರಯಾಗಿರುವುದು ಅಸೆಂಭವವ ೇನಲಿ ಆದರ  ಅಪರೊಪ. ಸಾವಮಿಯವರದು ನ ೇರವಾದ, ಸರಳ್ವಾದ 
ಶ ೈಲ, ಬ ೇವಿಗ  ಬ ಲದಿ ಲ ೇಪದೆಂತ . ಕ್ಲಿಷಟ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನುನ ಮನ ೊೇರೆಂಜಕವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ುವ ಕಲ ಗಾರ. ಯಾವ ಪುಟ್ ತ ಗ ದರೊ ಅಲ ಿಒೆಂದಷುಟ 
ಹಾಸ್ದ ಹ ೊನಲು. ಎೆಂಥಾ ಹಾಸ್ವ ೆಂದರ  ತ್ೆಂಗಾಳಿಯಲಿ ಕೆಂಪು ಸೊಸುವ ಪುಷಪದೆಂತ  ಆಹಾಿದಕರ. ಸಾವಮಿಯವರ ಎಲ ಿರಚ್ನ ಗಳ್ನೊನ 
ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್್ ಮತ್ುು ಹಾಸ್ಗಳ್ ತ್ರಿವ ೇಣ್ಣ ಸೆಂಗಮ ಎನನಬಹುದು. ಹಸರು ಹ ೊನುನ ಕೃತ್ರಗ  ರಚ್ನ ಯಾದ ವ್ೆಂಗ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಸಾವಮಿಯವರಿಗ  
ಮೆಚ್ುುಗ ಯಾಗದ ೇ ಹ ೊೇದಾಗ ಅವರ ೇ ಕುೆಂಚ್ ಹಿಡಿದು ವ್ೆಂಗ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ನುನ ಬಿಡಿಸದರು. 

ಇೆಂಥಾ ಅಪಿತ್ರಮ ವ್ಕ್ಲುತ್ವದ ಡಾ. ಬಿ.ಜ.ಎಲ್.ಸಾವಮಿಯವರು ನಮಮನುನ ಅಗಲದುದ 2 ನವೆಂಬರ್ 1980. ಅವರು ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ 
ನಮೊಮೆಂದಗ  ಇಲಿದರಬಹುದು ಆದರ  ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಮೊಲಕ ಸದಾ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿರುತಾುರ .  

ಇದು ನಮಮ ಸಾಂತ್ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮಮ ಆಲೆ್ ೀಚ್ನೆಯ್ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ನೀವು ಕಥೆ ಕವನಗ್ಳ ಮ್ಲಕವೂ ತಿಳಿಸಬಹುದು.  

ಚಿಲುಮೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಆರಿಸಲಪಟಟ ಬರಹಗ್ಳನುಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಲಾಗ್ುವುದು. 

ನಮಮ ಬರಹಗ್ಳನುಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ horanadachilume@gmail.com  
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ಕಾಣುತ ೊೆಂದ  = ಕಾಣುತ್+ಒೆಂದ , ತ್ುಳಿಯುತ ೊೆಂದ  = ತ್ುಳಿಯುತ್+ಒೆಂದ , ನಿೇಗುಯಡಿದು = 
ನಿೇರು+ಕುಡಿದು, ಗಾಳಿಯನುಸವಯ = ಗಾಳಿಯನು+ಉಸವಯ, ನರಜಾತ್ರಯಳ್ಗ ೆಂತ್ು = 
ನರ+ಜಾತ್ರಯ+ಒಳ್ಗ +ಎೆಂತ್ು, ಉಣುಿ = ತ್ರನುನ, ಉಸವಯ = ಉಸರಾಡುವ, ನರಜಾತ್ರ = ಮಾನವ 
ಜನಾೆಂಗ, ವ ೈಷಮ್ = ದ ವೇಷ, ಎೆಂತ್ು-ಹ ೇಗ . 

ಒೆಂದ ೇ ಆಕಾರ್ವ ಕಾಣುತ್, ಒೆಂದ ೇ ನ ಲವನುನ ತ್ುಳಿಯುತ್ ಒೆಂದ ೇ ಧ್ಾನ್ವನುನ ಉಣುಿತ್ ಒೆಂದ ೇ ಗಾಳಿಯನು ಉಸರಾಡುವ ಮಾನವಜಾತ್ರಯ 
ಒಳ್ಗ  ಈ ದ ವೇಷ ಹ ೇಗ  ಬೆಂತ್ು ಎೆಂದು ತ್ಮಗ  ತಾವ ೇ ಪಿಶಿನಸುತ್ು ಈ ವಿಚ್ಾರವನುನ ಓದುಗರ ಮುೆಂದಟ್ಟಟದಾದರ , ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. 

ಈ ಜಗತ್ರುನಲಿರುವ ಮಾನವರಿಗಷ ಟೇ ಏನು, ಸಕಲ ಜೇವಿ ಸೆಂಕುಲಕೊಾ ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲನ ಆಕಾರ್ ಒೆಂದ ೇ. ಇರುವ ಭೊಮಿಯೊ ಒೆಂದ ೇ. ಎಲಿರೊ 
ತ್ರನುನವುದು ಈ ಭೊಮಿಯ ಮೆೇಲ  ದ ೊರ ಯುವ ಆಹಾರವನ ನೇ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿಗೊ ಒೆಂದ ೇ ಮೊಲ, ಹಾಗಿದದರೊ ಏಕ  ಈ ವ ೈಷಮ್, ಈ ದ ವೇಷ ಎೆಂಬ ಪಿಶ ನ 
ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ ಾ ಎಲಿ ಚಿೆಂತ್ಕರ ಮನಗಳ್ಲೊ ಿಸುಳಿದು, ಉತ್ುರ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ಳಲು ಪಿಯತ್ನ ನಡ ದದ . 

ಆದರ  ವಿಚಿತ್ಿವ ೇನ ೆಂದರ , ಅನಾದ ಕಾಲದೆಂದಲೊ ಮನುಷ್ರ ಗುೆಂಪುಗಳ್ ನಡುವ , ಒೆಂದು ದ ೇರ್ ಮತ್ುು ಮತ ೊುೆಂದು ದ ೇರ್ದ ನಡುವ , ಅಣಿ-
ತ್ಮಮೆಂದರ ನಡುವ , ಎರಡು ಊರಿನ ನಡುವ , ಹಿೇಗ  ಎರಡು ಗುೆಂಪುಗಳ್ ನಡುವ  ಉದುವವಾಗುವ ದ ವೇಷ, ದ ವೇಷದೆಂದ ಆವ ೇರ್, ಇವ ರಡರ ಫಲವಾಗಿ 
ಜಗಳ್, ಹ ೊಡ ದಾಟ್ಕ ಾ ಕಾರಣವಾಗುತ್ುದ . ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಉಲ ಿೇರ್ಖಸರುವೆಂತ  ಇವುಗಳ್ ಮೊಲ, ನಿೇರು ನ ಲಗಳ ೇ ಅಲಿವ ೇ? ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ 
ಜಗತ್ರುನ ಎಲಿ ಹ ೊೇರಾಟ್ಗಳ್್ ನಡ ದವ . ಇೆಂದು ನಮಮ ದ ೇರ್ದ ನಾ್ಯಾಲಯಗಳ್ಲ ಿಹೊಡಲಪಡುವ ಕಟ್ಟಳ ಗಳ್ಲ ಿ90 ಪಿತ್ರರ್ತ್ ಭೊಮಿಗ  ಸೆಂಬೆಂಧಸದುವ  
ಆಗಿರುತ್ುದ . “ಇಷಿಟದದರ  ಮತ್ುಷಟರಾಸ ” ನಮಮ ಜೇವಿಕ ಗ  ಎಷುಟ ಬ ೇಕ ೊೇ ಅಷಟನುನ ಪಡ ದು ಕಾಯ ಕಮಯ ಮಾಡಿ ಜೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕಿಮ. ಆದರ  
ಮಾನವನ ಆಸ ಗ  ಗಗನವ ೇ ಮಿತ್ರ. ಹಿೆಂದ  ನಾ ಕ ೇಳಿದ ಕಥ ಯನುನ ಮತ ೊುಮೆಮ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕು. ಒಬುನಿಗ  ಬಹಳ್ ಬಹಳ್ ಭೊಮಿ ಬ ೇಕ ನಿನಸತ್ೆಂತ . ಅವನ 
ತ್ಪಸಸಗ  ವ ುಚಿು ದ ೇವರು ಏನು ವರಬ ೇಕ ೆಂದಾಗ, “ನನಗ  ಹ ಚ್ುು ಭೊಮಿ ಬ ೇಕು” ಎೆಂದನೆಂತ . “ನ ೊೇಡು ನಿೇ ನಿೆಂತ್ರರುವ ಜಾಗದೆಂದ ಇೆಂದು ಸೆಂಜ ಯವರ ಗ  
ಎಷುಟದೊರ ಓಡಿ, ಎಷುಟ ಭೊಮಿಯನುನ ಕಿಮಿಸ ಮತ ು ಸೊಯಾಯಸುಮಾನದ ವ ೇಳ ಗ  ನಿೇ ಈಗ ನಿೆಂತ್ರರುವ ಜಾಗಕ ಾ ಬೆಂದು ಸ ೇರಿದರ , ನಿೇ ಎಷುಟ 
ಭೊಮಿಯನುನ ಉಪಕಿಮಿಸರುತ್ರುೇಯೇ ಅದನ ನಲ ಿನಿನಗ  ಕ ೊಡುತ ುೇನ ” ಎೆಂದನೆಂತ  ಆ ದ ೇವರು. ಮಾನವರ ಬಲಹಿೇನತ  ಆ ದ ೇವರಿಗ ೇ ಗ ೊತ್ರುಲಿವ ೇ. 
ಅದನುನ ಕ ೊಟ್ಟದೊದ ಅವನ ೇ ತಾನ ೇ? ಸರಿ ಇವ ಓಡಿದ, ಓಡಿದ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಇನೊನ ಸವಲಪ ಮುೆಂದ  ಹ ೊೇಗುವ, ಇನೊನ ಸವಲಪ ಮುೆಂದ  ಹ ೊೇಗುವ, ಎೆಂದು ಓಡಿ 
ಓಡಿ ಮಧ್ಾ್ಹನದ ತ್ನಕ ಓಡಿದ. “ಅಯ್ೇ ಹಿೆಂತ್ರರುಗಬ ೇಕಲ ಿಎೆಂದು ಯೇಚ್ನ  ಮಾಡಿ ಮತ ು ಸವಸಾಥನ ಸ ೇರಲು ಮೊದಲಟ್ಟ. ಆರೆಂಭದ ಹುಮಮಸುಸ ಮತ್ುು 
ರ್ಕ್ಲು ಕುೆಂದತ್ುು. ಬರುತಾು ಬರುತಾು ಬಹಳ್ ಸುಸಾುಗಿ ಕುಸದ. ಇನ ನೇನು ತಾ ರ್ುರುಮಾಡಿದ ಸಥಳ್ “ಅಗ ೊೇ, ಅಲಿ ಕಾಣುತ್ರುದ ” ಎನುನವಾಗ ಆ ಸೊಯಯ 
ಮುಳ್ುಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ದ ೇವರೊ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇವನಿಗ  ಉಳಿದದುದ ಏನು ಬರಿೇ ರ್ಿಮ. ಪಶಾುತಾುಪ. ಹಿೇಗ  ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ, ವಸುು, ವ್ಕ್ಲು, 
ವಿಷಯಗಳ್ನುನ ಬಯಸುವಾಗ, ನಮಮ ಮಿತ್ರಗಳ್ನುನ ಅರಿತ್ುಕ ೊೆಂಡರ  ಸುಖ್ ಇಲಿದದದರ ? ಇಲಿದದದರ , ನಮಗ  ಸಗಲಲಿವ ೆಂದು ಕ ೊೇಪ, ನಮಗಿೆಂತ್ ಪರರಿಗ  
ಅಧಕವಾಗಿ ಸಕ್ಲಾದ  ಎೆಂದು ಅಸೊಯ, ಸಕಾರ  ಮತ್ುಷಟರ ಲ ೊೇಭ, ಅಧಕವಾಗಿ ಸಕಾರ  ಮದ, ಸಕಾದುದ ನನನಲ ಿೇ ಇರಬ ೇಕ ನುನವ ಮೊೇಹ, ಹಿೇಗ  ಎಲಿವೂ 
ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊಳ್ುಳತ್ುದ . ಜೇವನವ ೇ ನರಕವಾಗುತ್ುದ . ಒೆಂದ ೇ ಭೊಮಿ ಒೆಂದ ೇ ಆಕಾರ್. ಈ ಭೊಮಾ್ಕಾರ್ಗಳ್ ಸೆಂಬೆಂಧವನುನ ಎಲಿರೊ ಒೆಂದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ಹ ೊೆಂದರುವಾಗ ಏಕ  ಈ ವ ೈಷಮ್ವ ೆಂದರ , ಜಾತ್ರ, ಮತ್, ಭಾಷ , ಪಾಿೆಂತ್, ದ ೇರ್ಗಳ್ ಎಲ ಿಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಮಾನವರು ಅದನುನ ದಕ್ಲಾಸಕ ೊಳ್ಳಲು, 
ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಆಧಕ್ವನುನ ಸಾರಲು, ಸಥರಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ನಿರೆಂತ್ರ ಹ ೊೇರಾಟ್ದ ಫಲವ ೇ ಈ ದ ವೇಷಾಸೊಯಗಳ್ ವಿಷ ವೃತ್ು. ತ್ೃಪ್ುಗ  
ಒೆಂದು ಎಲ ಿ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರ  ಎಲಿರಿಗೊ ಸುಖ್, ಇಲಿದದದರ  ಎಲಿರಿಗೊ ಹಿೆಂಸ  ಮತ್ುು ಈ ಬಾಳ ೇ ನರಕ ಸದೃರ್. ಈ ಜಗತ್ರುನ ಮಾನವರ ಲಿ 
ಒೆಂದ ೇ. ಈ ಭೊಮಿ, ಆಕಾರ್, ನಿೇರು ಎಲಿವನೊನ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲಿರ ಉಪಯೇಗಕಾಾಗಿ ನಿಮಿಯಸದಾದನ . ಇದು ಯಾವುದೊ ಶಾರ್ವತ್ವಾಗಿ ನಮಮ 
ಸವೆಂತ್ವಾಗಲು ಸಾಧ್ವ ೇ ಇಲಿ. ಏಕ ೆಂದರ  ಈ ಭೊಮಿಯೇ ನಮಗ  ಸವೆಂತ್, ನಿರೆಂತ್ರ ಮತ್ುು ಶಾರ್ವತ್ವಲಿದದದ ಮೆೇಲ , ಈ ಭೊಮಿಯ ಮೆೇಲನ ವಸುುಗಳ್ು 
ಹ ೇಗ  ಸವೆಂತ್ವಾಗಲು ಸಾಧ್. ಅೆಂತ್ಕನ ೊಬು ಬಾಳಿನೆಂಚ್ಲಿ ಕಾದಲಿವ ೇ, ಇದಕ ಾಲ ಿಒೆಂದು ಅೆಂತ್್ ಹಾಡಲು. 

ಇೆಂತ್ಹ ಪಿವೃತ್ರುಯಿೆಂದ, ನಿರೆಂತ್ರ ದ ವೇಷಾಸೊಯಗಳ್ ವಿಷ ವೃತ್ುದಲ ಿನಾವು ಬಿೇಳ್ುವುದು ಬ ೇಡ. ಹಾಗ  ಬಿದದವರನುನ ಬಿಡಿಸುವ ಪಿಯತ್ನ 
ಮಾಡುವ. 

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಒಂದೆೀ ಗ್ಗ್ನವ ಕಾಣುತೆ್ ಂದೆ ನೆಲವನು ತ್ುಳಿಯು | 

ತೆ್ ಂದೆ ಧಾನಯವನುಣುುತೆ್ ಂದೆ ನೀಗ್ುೀಡ್ನದು || 

ಒಂದೆೀ ಗಾಳಿಯನುಸಿವೀ ನರಜಾತಿಯೊಳಗೆಂತ್ು | 

ಬಂದುದಿೀ ವೆೈಷಮಯ? ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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“ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರ ಬಣಿ ದರ್ಯನ ಕಾಯಯಕಿಮಕ ಾ ಸಾವಗತ್. ನಿಮಮ ನಿಜವಾದ ಬಣಿ ತ್ರಳಿಯಲು ಕರ  
ಮಾಡಿ” ಎೆಂದಳ್ು ಲಲನ . ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರ ಕುಚಿಯಯ ಹಿೆಂದನ ಫಲಕದಲಿ ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರ ಬೃಹತ್ 
ಬಣಿ ವ ೇದಕ  ಎೆಂದು ಬರ ದತ್ುು.  

“ಮೊದಲನ ಯ ಕರ  ಮಿಸ್ ಮಾಲನಿಯವರದು. ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರಿಗ ” 
“ಆಚ್ಾಯಯರ , ನನನದು ಬಿಳಿಯ ಮೆೈಬಣ”ಿ 
“ಕ ೊೆಂಚ್ ತ್ಡ ಯಿರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಲನಿ. ಬಿಳಿಯಲ ಿಪೇಸಯಲ ೈನ್ ಬಿಳಿ, ಹಾಲು ಬಿಳಿ, ದೆಂತ್ದ ಬಿಳಿ, 
ಮೊಟ ಟಯ ಚಿಪ್ಪನ ಬಿಳಿ, ಹತ್ರುಯ ಬಿಳಿ, ಹಿಮದ ಬಿಳಿ, ಮುತ್ರುನ ಬಿಳಿ, ಇದರಲಿ ನಿಮಮದು ಯಾವ ಬಿಳಿ?” 
“ನನನದು ಪಾಲಷ್ ಮಾಡಿಸದ ಅಕ್ಲಾಯ ಬಿಳಿ. ನನಗ  ಯಾವ ಲಪ್ ಸಟಕ್ ಒಪುಪತ್ುದ ?” 
“ನಿೇವು ವ ಜಾಾ, ನಾನ್ ವ ಜಾಾ?” 
“ಏನು ಸೆಂಬೆಂಧ?” 
“ವ ಜ್ ಆದರ  ಕಾ್ರ ಟ್ ಕ ೆಂಪ್ನಿೆಂದ ಬಿೇಟ್ೊಿಟ್ ಕ ೆಂಪ್ನವರ ಗ  ಶ ೇಡ್ಸ ನಿೇಡುತ ುೇನ . ನಾನ್ ವ ಜ್ ಆದರ  
ರಕುದ ಕ ೆಂಪ್ನಿೆಂದ ಡಿೇಪ್ ಫ ೈಡ್ ಕಬಾಬ್ ವರ ಗ  ವಿವಿಧ ಕ ೆಂಪುಗಳ್ು ಇರುತ್ುವ ”  
“ನಾನು ವ ಜ್” 

“ಬಕ ೊಯಳಿ. ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಸೆಂದಭಯಕ ಾ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಬಣಿ ಹ ೇಳ್ುತ ುೇನ . ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇೆಂ ಪಾಲಯರ  ಗ ಹ ೊೇದಾಗ ಕಾ್ೆಂಡಿ ರ ಡ್ ಬಳ್ಸ. ಇದರಿೆಂದ ನಿೇವು 
ದಪಪವಿದದರೊ ಕಾ್ೆಂಡಿ ತ್ರನುನತ್ರುೇರಿ ಎೆಂದು ನಿಮಮ ತ್ುಟ್ಟಯನುನ ಕೆಂಡು ಗ ಳ್ತ್ರಯರು ಗುಸುಗುಸು ಆಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದನುನ ತ್ಪ್ಪಸಬಹುದು. ಮನ  
ಕಟ್ಟಟಸುವ ಸೆಂದಭಯದಲಾಿದರ  ಪಾಿಸಟರಿೆಂಗ್ ಆಗುವುದಕ ಾ ಮುನನ ಬಿಿಕ್ ರ ಡ್ ಹಚಿುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದರ  ಇಟ್ಟಟಗ ಯ ಪಕಾದಲಿ ನಿೆಂತ್ು ಸ ಲಾೇ 
ತ ಗ ಸಕ ೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೊಲ”  
“ಚಿನನ ಕ ೊಳ್ಳಲು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದರ ?” 
“ಕಾ್ರ ಟ್ ಬಣಿ. 24 ಕಾ್ರ ಟ್ ಚಿನನವನ ನೇ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕ ೆಂದು ನ ನಪ್ಸಲು” 
“ಅತ ುಯ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದಾಗ?” 
“ನಿಮಮದು ಸೇರಿಯಲ್ ಅತ ು ಸ ೊಸ ಯೆಂತ್ಹ ಸೆಂಬೆಂಧವ ?” 
“ಅದಕ್ಲಾೆಂತ್ಲೊ ಹ ೊಲಸು” 
“ಹಾಗಾದರ  ತ್ುಟ್ಟ ನ ೊೇಡಿದಾಗಲ ೇ ಮಾತಾಡಿದರ  ರಕು ಚಿಮುಮವೆಂತ್ಹ ನುಡಿಗಳ್ು ಬರುತ್ುದ  ಎೆಂದು ಸೊಚಿಸುವ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡ್ ರ ಡೆನ ನೇ ಬಳ್ಸ. 
ಆ ಶ ೇಡ್ ಗ  ನಾವು ಕದನಕುತ್ೊಹಲ ಕ ೆಂಬಣಿ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತ ುೇವ ” ನುಡಿದರು ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರು. 
“ಆದರ ... ರಕುದ ಕ ೆಂಪು ನಾನ್ ವ ಜ್ ಗ  ಎೆಂದರಿ. ನಾನು ವ ಜ್” 
“ವ್ತಾ್ಸವಿಲ.ಿ ಜಗಳ್ದ ಯೇಚ್ನ ಯೇ ನಾನ್ ವ ಜ್” 
ಮಾಲನಿ ಥಾ್ೆಂಕ್ಸ ಹ ೇಳಿ ಡಿಸ್ ಕನ ಕ್ಟ ಮಾಡಿದಳ್ು.  
“ಮುೆಂದನ ಕರ  ಬಾಟ್ಟಿಬಾಯ್ ಬರಮಣಿನವರದು. ಕ ೇಳಿ ಸಾರ್ ನಿಮಗ  ಆಗಿಬರುವ ಬಣಿ ಯಾವುದ ೆಂದು” ಲಲನ  ಉಲದಳ್ು.  
“ನನನ ಹ ಸರು ಬರಮಣಿ. ನನನ ಹವಾ್ಸ ಡಿಿೆಂಕ್ಸ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದು. ನಾನು ಯಾವ ಬಣಿದ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಧರಿಸಬ ೇಕು?” 
“ಮದುವ  ಆಗಿದ ಯಾ?” 
“ಆಗಿದ ” 
“ಕುಡಿದು ಮೊೇರಿಯಲ ಿಬಿದದರೊ ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಕ ೈಗ  ಸಗಬಾರದು ಎೆಂದದದರ  ಬಾಟ್ಲ್ ಗಿಿೇನ್ ಬಳ್ಸ. ಮೊೇರಿಯಲಿನ ಪಾಚಿಗ  
ಹ ೊೆಂದಕ ೊಳ್ುಳವುದರಿೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣಕ ಾ ಸಕ್ಲಾಬಿೇಳ್ುವುದಲ.ಿ ಮೊೇರಿ ಇಲಿದ ವಿಶಾಲ ಮೆೈದಾನದ ಜಾಗದಲಿದದರ  ಅಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣಿದ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ 
ಧರಿಸ. ಸಟ್ಟಯಲಿದದರ  ಯಾವುದು ಬ ೇಕಾದರೊ ಧರಿಸ. ಆದರ  ಟಾಿಫಕ್ ಜಾಸು ಇರುವ ರಸ ುಯ ಪಕಾದಲಿಯೇ ಬನಿನ. ನಿೇವು ಯಾವ ಬಣಿ 
ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಿದದರೊ ಅದು ಹ ೊಗ ಯ ಬಣಿಕ ಾ ತ್ರರುಗಿ, ಹ ೊಗ ಯ ಮಧ್ ್ ನಿೇವ ೇ ಹ ೊಗ  ಹಾಕ್ಲಸಕ ೊೆಂಡರೊ ಜನಕ ಾ ತ್ರಳಿಯುವುದಲ”ಿ ಅಷಟರಲಿ 
ಫೇನ್ ಡಿಸ್ ಕನ ಕ್ಟ ಆಯಿತ್ು.  
“ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರ , ಈ ಹ ೊೇಳಿ ಹಬುದ ಸೆಂದಭಯದಲಿ ನಿಮಮ ಬಣದಿ ವಿಶ ೇಷತ  ಏನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ುವಿರಿ?” ಲಲನ  ಕ ೇಳಿದಳ್ು.  
“ಮಹಿಳ ಯ ದನಾಚ್ರಣ ಯೇ ನಿಜವಾದ ಹ ೊೇಳಿ ಹಬು ಕಣಮಮ” ಎೆಂದರು ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರು. 

“ಎಲಿ ಬಣಿಗಳ್್ ಇರತಾು? ಕಪುಪ?” 

 
ಟಿೀಕಾಚಾಯೀರ ಬಣು ದಶೀನ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸ್ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ುರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭ್. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ  

ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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“ಬಿಳಿಯದು ಹರಡಿದ ತ್ಲ ಗ  ಕಪ ಪೇ ಭೊಷಣ; ಹ ೊಳ ಯುವ ಕಪಪನ  ತ್ಲ ಗ  ಬಣ ಿಕಾರಣ; ವದನದ ಅೆಂದಕ ಾ ಎೆಂದೊ ಕಪ ಪೇ ಕಾರಣ” ಎೆಂದು 
“ಚ್ ಲುವ ಯ ಅೆಂದದ ಮೊಗಕ ” ರಾಗದಲಿ ಹಾಡಿದರು ಟ್ಟೇಕಾಚ್ಾಯಯರು.  
“ನಾನೊ ಅದರ ಬಗ ಗ ಒೆಂದು ಹಾಡು ಕ ೇಳಿದ ದ ಸಾರ್.  
ಹಚ್ ುೇವು ಕೊದಲಗ  ಕಪಪ| ಗ ೊೇದ ಿಜುಾ ಕಪಪ| ಲ ೊೇರಿಯಲುಿ ಕಪಪ|  
ಬಿಳಿಯನುನ ಮುಚ್ುುವಾ ಕಪಪ| ಹಚ್ ುೇವು ಕೊದಲಗ  ಕಪಪ| 
ಬಲು ದನಗಳಿೆಂದ ಕಳ ಗುೆಂದ ನಿೆಂತ್ ಕೊದಲಗ  ಬಣಿ ಹಚ್ ುೇವು 
ಎಲ ಿಲಿ ಬಿಳಿಬಿಳಿಯ ಕ ೇರ್ ತ ೊೇವುಯದ ೊೇ ಅಲಲಿಿ ಬಿರ್ುು ಮಾಡ ೇವು 
ಬಳಿದ ೇವು ಕುರುಳಾ ಹ ೊಸ ದ ೇವು ಹ ರಳ್ ಫಳ್ಫಳ್ನ  ಹ ೊಳ ಸ ಕಡ ತ್ನಕ 
ಎಳ ಎಳ ಗಳ್ಲ ಿಸರಿ ಬಣಿ ತ್ರಲು ಹಚ್ ುೇವು ಕೊದಲಗ  ಕಪಪ || 
“ನಿಜ. ಕಕ್ಲಯಯ ಹಾಡಿಗ  ಬರ ದ ಈ ಅಣಕವಾಡನುನ ಮೆೈತ್ರಿೇಯಿ ಎೆಂಬ ಹುಡುಗಿ ಹಾಡುತ್ರುದದಳ್ು. ಈಗ ಅವಳ್ು ವಾ್ನಿಶಿೆಂಗ್ ಕ್ಲಿೇೆಂ 
ಹಚಿುಕ ೊೆಂಡಳ ೇನ ೊೇ... ಎಲಿಯೊ ಕಾಣುತ್ರುಲಿ. ಇರಲ. ತ್ಲ ಯಿೆಂದ ಕಣ್ಣಿಗ  ಬರ ೊೇಣ” 
“ನಾನ ೇ ಹ ೇಳ್ುತ ುೇನ . ರ ಪ ಪಯ ಅೆಂದಕಾಾಗಿ ಹಚಿುರಿ ಕಪಪಟ್ ಕಪುಪ ಕಾಡಿಗ . ಸರಿೇನಾ ಸಾರ್?” 
“ಔಟ್ ಡ ೇಟ ಡ್ ಗಲ್ಯ. ಮೊದಲ ಲ ಿದುೆಂಬಿಗಣು,ಿ ಜ ೇನುಗಣು,ಿ ಸಮುದಿದ ಆಳ್ದ ನಿೇಲಕಣುಿ ಎಲಿವೂ ಇರುತ್ರುದದವು” 
“ಈಗ?” 
“ಈಗ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್! ನಿಮಮ ಬಟ ಟಯ ಬಣಿಕ ಾ ತ್ಕಾೆಂತ್ಹ ಕೆಂಟಾಕ್ಟ ಲ ನ್ಸ ಧರಿಸ! ಬ ಳ್ಗಿಗನ ದುೆಂಬಿಗಣ ೇಿ ಮಧ್ಾ್ಹನಕ ಾ ಜ ೇನುಗಣುಿ, ಸೆಂಜ ಗ  
ನಿೇಲಗಣು,ಿ ರಾತ್ರಿಗ  ತ ೇಲುಗಣುಿ ಆದೇತ್ು. ಆದರ  ಯಾವುದ ೇ ಬಣದಿ ಕೆಂಟಾಕ್ಟ ಲ ನ್ಸ ಧರಿಸದರೊ, ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ ಸರೇಯರಲಿ 
ಕೆಂಡುಬರುವುದು ಒೆಂದ ೇ ಬಣಿದ ಕಣುಿ” 
“ಯಾವುದು?” 
“ಅವಳಿಗಿರುವುದು ತ್ನಗಿಲಿವಲಾಿ ಎೆಂಬ ಕಾಮಾಲ  ಕಣು”ಿ 
ಅಷಟರಲಿ ಮತ ೊುೆಂದು ಕರ  ಬೆಂದತ್ು.  
“ಕಾಪಯರ ೇಟ್ ಶ ವೇತ್ ಮಾತ್ನಾಡಿುದೇನಿ. ರಾಜಕ್ಲೇಯದಲ ಿಇರುವವರಿಗ  ಸೊಕುವಾದ ಬಣ ಿಯಾವುದು ಸಾರ್?” 
“ಕಪ ಪೇ ಕಣಮಮ. ನಿಮಮ ಹಣ ಕಪುಪ, ನಿಮಮ ನಡ  ಕಪುಪ, ನಿಮಮ ಆಲ ೊೇಚ್ನ  ಕಪುಪ, ನಿಮಮ ಆಚ್ಾರ ಕಪುಪ.” 
“ಆದರ  ಕಪುಪ ನನಗ  ಮಾ್ರ್ಚ ಆಗುವುದಲಿ ಸಾರ್” 
“ರ್ನಿಯ ಸೆಂಕ ೇತ್ ಕಪುಪ. ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ ಎಲಿ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳಿಗ  ಇದು ಹ ೊೆಂದುತ್ುದ ” 
“ನನನ ಮೆೈಬಣಿವೂ ಕಪುಪ. ಕಪುಪ ಧರಿಸದರ  ಫೇಟ ೊೇದಲಿ ಬರಿೇ ನ ರಳ್ು ಕೆಂಡೆಂತಾಗುತ್ುದ  ಸಾರ್” 
“ಓಹ್! ಸರಿ. ಕಾೆಂಟಾಿಸ್ಟ ಕಲರ್ ಧರಿಸ. ಬಿಳಿ ಸರಿಹ ೊೆಂದುತ್ುದ . ಅದಕ ಾೇ ಎಲ ಿರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್್ ಬಿಳಿಯ ವಸರ ಧರಿಸುವುದು.” 
“ಪಲ್ಯ ವ ೈಟ್ ಇರಲೇನ ೊೇ, ಆಫ್ ವ ೈಟ್ ಇರಲೇನ ೊೇ ಸಾರ್?” 
“ಪಲ್ಯ ವ ೈಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರ  ಬಟ ಟಯಲ ಿೇ ಪಲ್ಯ ಇರುವಾಗ ಬಿೇರುವಿನಲೊ ಿಪಲ್ಯ ಇದದೇತ ೆಂಬ ಗುಮಾನಿ ಬೆಂದು ರ ೈಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ತ  
ಇದ . ಆಫ್ ವ ೈಟ ೇ ಧರಿಸ” 
ಫೇನ್ ಡಿಸ್ ಕನ ಕ್ಟ ಆಯಿತ್ು.  
“ಸರ್, ವ ೈದ್ರಿಗ  ಯಾವ ಬಣಿ ಸೊಕು?” 
“ವ ೈದ್ರು, ವಕ್ಲೇಲರಿಗ  ವೃತ್ರುಯೇ ಸೊಚಿಸದ ಯಲಾಿ.... ಕ ೇಸ್ ಗ ದುದಕ ೊೆಂಡರ  ಶಾೆಂತ್ರಯ ಸೊಚ್ಕವಾಗಿ ಇವರ ಬಿಳಿ, ಅನಾ್ಯದ ವಿರುದಧದ 
ಹ ೊೇರಾಟ್ಕ ಾ ಸೆಂಕ ೇತ್ವಾಗಿ ಅವರ ಕಪುಪ ಸರಿಹ ೊೆಂದುತ್ುದ ”  
“ಕ ೇಸ್ ಉಲಾಟ ಆದರ ?” 
“ವ ೈದ್ರ ಕ ೇಸ್ ಉಲಾಟ ಆದರ  ಕಡ ಯಲಿ ಹ ೊದದಸುವ ಬಟ ಟ ಬಿಳಿಯೇ; ವಕ್ಲೇಲರ ಕ ೇಸ್ ಉಲಾಟ ಆದರ  ನ ೇಣ್ಣಗ  ಮುನನ ತ್ಲ ಗ  ಹ ೊದ ಸುವ ಬಟ ಟ 
ಕಪ ಪೇ. ಆಗಲೊ ಹ ೊೆಂದಾಣ್ಣಕ  ಆಗುತ್ುದ ” 
ಠಣಿನ  ದೃರ್್ ಬದಲಾಯಿತ್ು. “ಬಣಿ ಹ ೊೇಯಿತ ೇ? ನಿಮಮ ನಿಜವಾದ ಬಣಿ ಬದಲಾಗುತ್ರುದ ಯ? ಬಳ್ಸರಿ ನ ೊೇ ರ ೈಡ್ ಸಾಬೊನುಗಳ್ನುನ” 
ಎನುನತಾು ಜಾಹಿೇರಾತ್ು ಮೊಡಿಬೆಂದತ್ು.  
ಬ ಿೇಕ್ ನ ನೆಂತ್ರ ಸೆಂದರ್ಯನ ಮುೆಂದುವರಿಯುತ್ುದ . ಪ್ಿೇಸ್ ಡ ೊೇೆಂಟ್ ಗ ೊೇ ಅವ ೇ................    
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಅಕುರನ ಆಸಾುನದಲ ಿಬಿೇರಬಲ್ ಬಹಳ್ ಚ್ತ್ುರ ಎನಿಸದದ.ಇದನುನ ಕೆಂಡಿದದ 

ಇತ್ರರು ಆತ್ನಿಗ  ಏನಾದರೊ ಮಾಡಿ ಮೊಖ್ಯನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಿಧಯರಿಸದರು.ಒಮೆಮ 

ಬಿೇರಬಲ್ ಸಭ ಗ  ಬೆಂದಾಗ ರಾಜ ಅಕುರ್ ಎಲಿರ ಸಲಹ ಯೆಂತ  "ಬಿೇರಬಲ್ ನಿನಗ  

ನಾ್ಯ ಬ ೇಕ ೊೇ ಅಥವಾ ಚಿನನದ ನಾಣ್ ಬ ೇಕ ೊೇ"ಎೆಂದ.ಬಿೇರಬಲ್ "ನನಗ  ನಾಣ್ 

ಬ ೇಕು" ಎೆಂದ.ಅದಕ ಾ ಎಲಿರೊ ತಾವು ಹೊಡಿದದ ಸೆಂಚ್ು ಸಾಥಯಕವಾಯಿತ್ು ಎೆಂದು 

ಸೆಂತ ೊೇಷದೆಂದ ನಕಾರು.ಅಕುರ್ ಹ ೇಳಿದ "ಬಿೇರಬಲ್ ನಾನ ೇನ ೊೇ ನಿೇನು ಹಣದಾಸ  

ಪಡುವವನಲಿ ಎೆಂದು ಕ ೊೆಂಡಿದ ದ,ಆದರ  ನಿೇನು ನನಗ  ನಿರಾಸ  ಮಾಡಿದ .ಎಲರಿೊ 

ನ ನ ಸದೆಂತ ಯೇ ನಿೇನು ನಡ ದ ".ಅದಕ ಾ ಬಿೇರಬಲ್ "ಸಾವಮಿ ಯಾರಲಿ ಏನಿಲಿವೇ 

ಅದನ ನೇ ಬಯಸುತಾುರ ,ನನಗ  ನಿಮಮ ರಾಜ್ದಲ ಿನಾ್ಯ ಸಕ್ಲಾದ ದ,ಹಣದ ಅಭಾವ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾಣ್ ಕ ೇಳಿದ "ಎೆಂದು ಉತ್ುರಿಸದ.ಅಕುರನಿಗ  ವಿನಾಕಾರಣ 

ಬಿೇರಬಲನಿನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸದದಕಾಾಗಿ ನಾಚಿಕ ಯಾಯಿತ್ು.   

 

ಒಗ್ಟು 
೧. ಒಂದು ಸುಣುದ ಗೆ್ ೀಡೆಗೆ , ಒಂದ್ ಬಾಗಿಲ್ಲಲ ಿ  

೨. ಹಿಡ್ನ ಹಿಡ್ನದರೆ ಹಿಡ್ನ ತ್ುಂಬಾ ! ಬಿಟಟರೆ ಮನೆ ತ್ುಂಬಾ 

ಉತ್ುರಕೆಕ 
 ಪುಟ ೧೭ 

 ನೆ್ ೀಡ್ನ  

ನಾಯಯ-ನಾಣಯ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸ್ಾಮಗಿರಗ್ಳು 
• ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ ಮೊಸರು  
• ನೊರು ಗಾಿೆಂ ಖ್ಜೊಯರ  
• ಒೆಂದು ಹ ೊೇಳ್ು ತ ೆಂಗಿನತ್ುರಿ  
• ಕರಿಮೆಣಸು ನಾಲುಾ  
• ಉಪುಪ ರುಚಿಗ  
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

• ಖ್ಜೊಯರವನುನ ಬಿೇಜ ತ ಗ ದು, ಮೆಣಸು ಮತ್ುು ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತ್ುರಿಯೆಂದಗ  ಸ ೇರಿಸ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ 
• ಅದಕ ಾ ಉಪುಪ ಸ ೇರಿಸ ಮೊಸರಿಗ  ಬ ರ ಸ  
• ಪುಟ್ಟ ಬಾಣಲ ಯಲಿ ತ್ುಪಪದ ಒಗಗರಣ  ಮಾಡಿ ಮಿರ್ಿಣಕ ಾ ಬ ರ ಸ, ಉಣಬಡಿಸ 

 

ಇನ್ಿ ನ್ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ್ಡ್ನ. 
 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ್ 

ಡ್ನುೀ 
ರಾ! 

http://www.sugamakannada.com/
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸ – horanadachilume@gmail.com  

 

  

ಕರೆದು ತಾರೆ ಸರಸಿ ಸಖಿಯೆ 

ಕೆ್ಳಲನ್ದುವ ಜಾಣನ 

ನೆ್ ೀಡ್ನ ಒಲ್ಲಯುವೆ ನೆ್ ೀಡ್ನ ನಲ್ಲಯುವೆ  
ಅವನ ಚೆಲುವಿನ ಆನನ 

 

ಕರೆದು ತಾರೆ ಸರಸಿ ಸಖಿಯೆ 

ಮನವ ಕದಿಿಹ ಚೆ್ೀರನ 

ಸದುಿ ಮಾಡದೆ ಹೆ್ ದುಿ ಮಲಗ್ುವೆ 
ಮದನ ಮೊೀರೆಯ ಪೀರನ 

 

 

 

ಕರೆದು ತಾರೆ ಸರಸಿ ಸಖಿಯೆ 

ಹರಿಯ ಹೆಸರಿನ ಚೆನಿನ 

ಅವನ ಮೆೈಯಿಗೆ ದವನ ಸುರಿಯುವೆ  
ಕೆೈಗೆ ಪೂಸುವೆ ಚೆಂದನ 

 

ಕರೆದು ತಾರೆ ಸರಸಿ ಸಖಿಯೆ 

ನನಿ ಬಾಳಿನ ಚ್ಂದರನ  
ಬಳಿಿಯಂದದಿ ಬಳಸಿ ತ್ಬುುವೆ 
ಗಿರಿಯನೆತಿುಹ ಕಂದನ 

 

ಕರೆದು ತಾರೆ ಸರಸಿ ಸಖಿಯೆ 

ಕೆ್ಳಲು ನುಡ್ನಸಲ್ಲ ಮೊೀಹನ  
ಮುಡ್ನವ ಮೊಲೆಿಯನಡ್ನಯಲ್ಲಡುವೆನು  
ಹೃದಯವಾಗ್ಲ್ಲ ಪಾವನ 

 

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್ 

 

 ಬಾಿಗ್ 

ಲೆ್ ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲ್ಲಂಕ್ 
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ಾ ಮೊಗುಗ” 

 

ಬದರಿ ತಾ್ಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವ್ ಕಸೊುರಿ” 

 

ಸಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಾೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದರ್ಯನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...” 

 

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

         

 
Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 

Mobile   0412 918 511 
 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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/
mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ನಿಮಮ ಉತ್ುರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಅಕೆ್ಟೀಬರ್ ೧೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊಾೇಬ ೇಡಿ) 

ಆಗ್ಸ್ಟಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಾ ಉತ್ುರಿಸದವರು 
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ್ತಿೀ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದೆಹಲ್ಲ 

 

 

 

 

 

 
 

 

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕ್ಕ ಾ ಅಥಯಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ುರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಯ ಮಾಹಿತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ್ಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂರ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂ್ಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾ್ದ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾ್ದಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆೆಂಗಿದೆಂದ ಕನನಡಕ ಾ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸದಧವಾಗುತ್ುದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ ು ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರು. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾಣ್ಣಸದದದರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು 
 

ಕನಿಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್ 
ಮಾಡೆ್ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನ್ವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕಾಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದನ 
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಕ ೊೆಂಡಿರುತಾುರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್ 
ಉತ್ುಮಪಡಿಸಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲಾಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವ್ವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

ತ್ರಮಮನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ನಿನನಗೆಂಡ ದನಾ 
ಕುಡ ೊಾೆಂಡು ಬತಾಯನಲಾ ಿನಿೇನು ಕ ೇಳ್ಲಾವ?   
 
ಗುೆಂಡನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ಕ ೇಳ ದ.........ಕ ೊಡಲಾಿ 
ಅೆಂದುಿ 

ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ುರ 

೧. ಮೊಟೆಟ ೨. ದಿೀಪ 

 

 
೧. ರ ೈಟ್ ಸಹ ೊೇದರರು ವಿಮಾನ ಕೆಂಡು ಹಿಡಿದ ಕ ೇವಲ ೮ ವಷಯಗಳ್ 
ನೆಂತ್ರ  ವಿಮಾನವನುನ ವಿನಾ್ಸಗ ೊಳಿಸದದಷ ಟೇ ಅಲಿದ  ಯರ್ಸವಯಾಗಿ 
ಹಾರಿಸದ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ರೇಯ ಎೆಂಬ ಹ ಗಗಳಿಕ ಗ  ಪಾತ್ಿವಾಗಿರುವ 
ವ್ಕ್ಲು ಯಾರು? ಇವರು ವಿನಾ್ಸಗ ೊಳಿಸದ ವಿಮಾನ ಯಾವುದು? 

 
೨. ಹಿೆಂದೊಸಾುನ್ ಏಕಾಿಯಫ್ಟ ( ನೆಂತ್ರ ಹಿೆಂದೊಸಾುನ್ ಏರ ೊೇನಾಟ್ಟಕ್ಸ 
ಲಮಿಟ ಡ್) ಕ ೈಗಾರಿಕ ಯನುನ ಸಾಥಪ್ಸದ ಪಿಮುಖ್ ಕ ೈಗಾರಿಕ ೊೇದ್ಮಿ 
ಯಾರು? ಇದನುನ ಬ ೆಂಗಳ್್ರಿನಲಿ ಸಾಥಪ್ಸಲು ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿ 

ಉತ ುೇಜಸದವರು ಯಾರು? 
 

ಸರಿ ಉತ್ುರಕ ಾ ಪುಟ್ ೧೮ ನ ೊೇಡಿ  
 

 

ಮತ್ುಷುಟ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೀಟಿ  ಕೆ್ಡ್ನ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ 

ರಚ್ನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್  

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶೀನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ್ತಿೀ 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಾ ಸೆಂಬೆಂಧಸದ ವ್ಕ್ಲುಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಾಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇರ್ಖಸರದದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಾ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾಯಲದೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಾ ಅದರದರ ಕತ್ೃಯಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ಛಳಿಗಾಲಕೆಕ  ಯಾವ ಬಟೆಟ ಸ್ಕು ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ ಂಡುಿ ನೀವು ಮಾಡ್ನ 

ಅಲಿಲಿ್ಲ ಏನೆೀನು ನಮಮ ಕಾಯೀಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ಮೆೈಸೊರಿನ ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನ ವ ೆಂಕಟ್ಸುಬು ಸ ಟ್ಟಟ. ಮೆೈಸೊರಿನ ವಾ್ಪಾರಸಥರ ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ಾ ಸ ೇರಿದ ಇವರು, ಲೆಂಡನಿನನ ಆವಿೇ ವಿಮಾನ ಕೆಂಪನಿಗ  ಸ ೇರಿ, 

ಯರ್ಸವೇ ತ್ೆಂತ್ಿಜ್ಞರ ೆಂದು ಹ ಸರು ಪಡ ದದದರು. ವಿಫಲಗ ೊೆಂಡಿದದ ಆವಿೇ ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯೆಂದನುನ ಮರು ವಿನಾ್ಸಗ ೊಳಿಸ ಯರ್ಸವಯಾಗಿ ಹಾರಿಸದದರು. 
೨. ಹಿೆಂದೊಸಾುನ್ ಏಕಾಿಯಫ್ಟ ಕಾಖ್ಾಯನ ಯನುನ ಆರೆಂಭಿಸದವರು ಶಿಿೇ ವಾಲುೆಂದ್ ಹಿೇರಾಚ್ೆಂದ್ ರವರು. ಅದಕ ಾ ಧನ ಹಾಗೊ ಸಥಳ್ದ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿ 

ಪ ಿೇರ ೇಪ್ಸದವರು ಮೆೈಸೊರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದದ ಶಿಿೇ ಜಯಚ್ಾಮರಾಜ ೇೆಂದಿ ಒಡ ಯರ್ ಹಾಗೊ ದವಾನ್ ಮಿಜಾಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ರವರು. (ಮೆೈಸೊರು 
ಸೆಂಸಾಥನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ). 

ಕ ೊರ ಯುವ ಚ್ಳಿಗಾಲಕ ಾ ಯಾವ ಬಟ ಟ ಸೊಕು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ಳಲು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ. 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸ್ಾಮಗಿರ: 

4 ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ (ಗಾಜು) ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ ಉಷಾಿೆಂರ್ವಿರುವ ನಿೇರು (ಆರ ೊೇಗ್ವೆಂತ್ ಮನುಷ್ನ ತಾಪಮಾನ ಸುಮಾರು 37 ಡಿಗಿಿ) 
4 ತ್ರಹದ ಬಟ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ು (ಉಣ ಿ (wool), ಹತ್ರು, ನ ೈಲಾನ್, ಜಾಳಾದ ಬಟ ಟ – ಬಟ ಟಯ ತ್ುೆಂಡು ಲ ೊೇಟ್ ಸುತ್ುುವಷಿಟರಬ ೇಕು)  
ಒೆಂದು ಥಮಾಯಮಿೇಟ್ರ್ 

ವಿಧಾನ: 
ಉಷಿ ನಿೇರಿರುವ ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕೊಾ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ತ್ರಹದ ಬಟ ಟ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಸುತ್ರುರಿ  
ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷ ಸುಮಮನ  ಇರಲು ಬಿಡಿ  
ನೆಂತ್ರ ಪಿತ್ರಯೆಂದರ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಥಮಾಯಮಿೇಟ್ರ್ ಇರಿಸುತ್ು ತಾಪಮಾನ ಎಷಿಟದ ಯೆಂದು ನ ೊೇಡಿ  

ಏನಾಗ್ುತ್ುದೆ: 
ಉಣ ಿಯಿೆಂದ ಆವೃತ್ವಾದ ಲ ೊೇಟ್ದ ನಿೇರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಿಕ ಾಲಿವುದಕ್ಲಾೆಂತ್ ಹ ಚಿುರುತ್ುದ . ಏಕ ೆಂದರ  ಉಣ ಿಯ ಎಳ ಗಳ್ು ಹ ಚ್ುು ಒತ ೊುತಾುಗಿ 

ಹ ಣ ಯಲಪಟ್ಟಟರುತ್ುದ . ಉಷಿತ ಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ಪ್ಪಸಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ಾ ಜಾಗವ ೇ ಇರುವುದಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಲ ೊೇಟ್ದ ನಿೇರಿನಲಿನ ಉಷಿತ ಯನುನ ಹಾಗ  
ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ವಾಗುತ್ುದ .  

ಇದ ೇ ನಿಯಮದಡಿ, ನಾವುಗಳ್ು ಉಣ ಿಯಿೆಂದ (wool) ಮಾಡಿದ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದು ನಮಮ ದ ೇಹದ ಉಷಿತ ಯು ಆಚ್  
ಹ ೊೇಗದೆಂತ  ತ್ಪ್ಪಸುವುದರಿೆಂದ ದ ೇಹದ ಶಾಖ್ವು  ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ತ್ಪುಪತ್ುದ . ಹಿೇಗಾಗಿ ಚ್ಳಿಗಾಲದಲಿ ಉಣ ಿಯಿೆಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟ ಟ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಉಷಿತ ಯು ಹರಿದುಹ ೊೇಗದೆಂತ್ಹ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಧರಿಸದರ , ಚ್ಳಿಯಿೆಂದ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಬಟ ಟಗಳಿಲಿದದದರೊ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಉಷಾಿೆಂರ್ 
ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಎರಡು ಮೊರು ಪದರ ಕೊಡ ಧರಿಸಬಹುದು. 
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