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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಮೇಂತಾರಲಯವಾದ್ ಸಿಡ್ನ: ಶ್ರ  ರಾಘವೆ ೇಂದ್ರ ಸ್ಾವಮಿಗ್ಳ ಆರಾಧನೆ - ವರದಿ ಈಗಿನ ಸುದಿಿ 

ದತಾಾತ್ಿೇಯ ರಾಮ್ಚಂದಿ ಬ್ೇಂದ್್ಿ – ಇವರ ಬಗ್ೆ ತ್ಗ್ದ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ಿ 
ನ್ೊೇಡಲು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಶ್ಾಿವಣದಲಿ ಿಹಬುಗಳ್ ಸ್ಟಾಲು ಒಂದರ ಹಿಂದ್್ೊಂದರಂತ್ ಬರುತ್ಾದ್್. ಎಲರಿೊ 
ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನ್ಲಿಯಲು ಈ ಹಬುಗಳ್ು ಒಳ್ ಳ್ಯ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ಾಗಿವ್. 
ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿ ಿಅನ್ೇಕ ಭಕ್ಲಾ ಪಂಥದ ಸಂತ್ರು, ಜನ್ರು ಧಮ್ಾ ಹಾದಿಯಲಿಿ ನ್ಡ್ಯಲಿ 
ಎಂದು ಸುಮಾಗಾ ತ್ೊೇರಿದ್ಾಾರ್. ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನಿಂತ್ ಅಂತ್ಹ ಒಬು ಶ್್ಿೇಷ್ಠ 
ಹರಿಭಕಾರು ಶ್ಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಗಳ್ು. ಹ್ೊರದ್್ೇಶದಲಿಿ ಇದಾರೊ ಚಿಕಕಂದಿನಿಂದ 
ನ್ಮ್ಮತ್ನ್ದಲಿ ಿಉಸಿರಾಗಿರುವ ಅವರ ಆರಾಧನ್ಯನ್ುನ ಮ್ರ್ಯಲು ಆದಿೇತ್! 

 

೨೦೧೩ ವಷ್ಾದ ಶ್ಿೇ ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಗಳ್ ಆರಾಧನ್ಯನ್ುನ ಬಹಳ್ 
ಭಕ್ಲಾ ಪೂವಾಕವಾಗಿ ಸಿಡಿನಯ ಆಬರ್ನಾ ಶ್ಿೇಮ್ಂದಿರದಲಿ ಿಇತ್ರಾೇಚ್ಗ್  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಅದರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ ಇಲಿಿದ್್. 

 

ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸದ ಆಗಸ್ಟಟ೨೫ ಭಾನ್ುವಾರದಂದು ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ಎಂಟ್ಕ್ಕೇ 
ಹಲವಾರು ಭಕಾರು ಸಭ್ಸ್ಟ್ೇರಿ ಪೂಜ್ಗ್ ಸಜುುಗ್ೊಳಿಸುವ ಮ್ೊಲಕ ಸಡಗರದಿ ಸಿದಧತ್ 
ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ಕಾಯಾಕಿಮ್ದಲಿ ಿಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್, ಪೂಜ್ಗ್ ಕುಳಿತ್ವರ 
ಸಂಕಲಪವಾಯಿತ್ು. ಅಭಿಷ್ೇಕವು ಸುಮಾರು ಒಂದೊವರ್ ಘಂಟ್ಕಾಲ ಹಾಲು, 
ಮೊಸರು, ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪಪ, ಬಾಳ್ ೇ್ಹಣುು, ಸಕಕರ್ಯಿಂದ ಮಾಡಿದುಾ ನ್ೇತಾಿನ್ಂದ 
ತ್ಂದಿತ್ು. ಎಲಿರೊ “ಮ್ಂತಾಿಯಲದಲ್ಿೇ ಇದ್್ಾವೇ ಎಂಬಂತ್ ಅನಿಸುತ್ರಾದ್್” ಎಂದು 
ಹ್ೇಳಿದರು. 

 

ಯಥಾಪಿಕಾರ ಶ್ಿೇಮ್ಧ್ಾಾಚಾಯಾರನ್ುನ ನ್ನ್ಸಿ ಅವರ ವಾಯುಸುಾತ್ರ 
ಹ್ೇಳ್ುತಾಾ ಅಭಿಷ್ೇಕ ಮಾಡಿ, ಎಲಿರೊ ಶ್ಿೇರಾಘವ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಾಮಿಗಳ್  ಸ್ಟ್ೊಾೇತ್ಿಗಳ್ು 
ಹ್ೇಳಿ ಮ್ಹಾ ಮ್ಂಗಳ್ಾರತ್ರ ಮಾಡಿದರು . ಭಕಾಾದಿಗಳ್ು ರಾಯರ ಪಾದಕ್ಕ ನ್ಮಿಸಿದ 
ನ್ಂತ್ರ ಹ್ೊರಾಂಗಣದಲಿ ಿ ಎಲರಿಿಗೊ ಪಿಸ್ಟಾದ ವಿನಿಯೇಗವಾಯಿತ್ು. ಮ್ನ್ಗಳಿಂದ 
ಮಾಡಿತ್ಂದಿದಾ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್  ್ಭಾತ್, ಪಾಯಸ ಇನ್ೊನ ಕ್ಲವು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಬಯೇ 
ಡಿೇಗ್ಿೇಡಬಲ್ ತ್ಟ್ಟಗಳ್ಲಿ ಿಹಂಚಿದೊಾ ಈ ವಷ್ಾದ ವಿಶ್್ೇಷ್. 

 

ಮ್ನ್ಯೇ ಮ್ಂತಾಿಲಯ, ಮ್ನ್ವ್ೇ ದ್್ೇವಾಲಯ ಎಂದರೊ ಎಲಿರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿ 
ಪೂಜ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಸ್ಟಾದ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ಾಗ ಸಿಗುವ ಆನ್ಂದ ಹ್ೇಳ್ಲು ಅತ್ರೇತ್. 
 

 
ವರದಿ ಮ್ತ್ುಾ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು:  ಶ್ರ  ಸುಧ ೇಂದ್ರ ರಾವ್ 

ಬ್ೇಂದ್್ಿ ಅವರ “ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ” ಗಿೇತ್  
ನ್ೊೇಡಲು/ಕ್ೇಳ್ಲು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=_xd4dflXvgo
http://www.youtube.com/watch?v=AqWd3T9i5m8
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ಕನಾಾಟಕದ್ ವೆೈಶ್ಷ್ಟಟಯಗ್ಳು 

ವಿನಾಯಕ ಚತ್ುರ್ಥಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ ಹಬು. ಇದರ ಆಚರೆ್ಯಿಂದ ಜನ್ ಸಮ್ೊಹ ಒಂದ್ಾಗಿ 

ಸ್ಟ್ೇರಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ ತ್ರಲಕರದುಾ ಎಂದು ನಾವ್ಲಿ ಅರಿತ್ರದಿಾೇವಿ. ಅದ್್ೇ ಲಹರಿಯಲಿಿ ಇನ್ೊನಂದು 

ಆಯಾಮ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ.  

ನ್ಮ್ಮ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಎಲಿವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕ್ಂದಹಾಗ್ ನ್ಡ್ಯುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಅರಿತ್ರರುತ್ರಾೇವಿ.  

ಆದರ್ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಸ್ಟಾರಿ ಅದನ್ುನ ಮ್ರ್ತ್ು ಅವರಿವರಿಂದಲ್ೇ ನ್ಮ್ಗ್ ತ್ೊಂದರ್ ಆಯಿತ್ು ಎಂದು ವೃಥಾ ದೊಷಿಸುತ್ಾ ಕಾಲದೊಡುತ ಾ್ೇವ್ ಕೊಡ. ಕ್ಲವಮೆಮ ಅದು 

ನಿಜವಿದಿಾರಬಹುದು, ಇಲಿವ್ನ್ುನವುದಿಲಿ. ಆದರ್ ಅದ್್ಷ್ುಟ ಬಾರಿ ನಾವೂ ಇನ್ೊನಬುರಿಗ್ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯಿಂದ್ಾದರೊ ಅವರ ದುುಃಖಕ್ಕ/ತ್ೊಂದರ್ಗ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದಿಾೇವಿ 

ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದಿಾೇವಾ? ವಾಸಾವವಾಗಿ ಬಹುಷ್ುಃ ಈ ಪಿಶ್್ನಗ್ “ಹೌದು ನ್ನಿನಂದ ಅವರಿಗ್ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ವಿಶ್್ಿೇಷ್ೆ್ ಮಾಡುವ ಸಿಿತ್ರ ನ್ಮ್ಮ 

ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲಿ. “ನಾನ್ು ಮಾಡಿದ್ ಾ್ೇ ಸರಿ. ಬ್ೇರ್ಯವರು ಮಾಡುವುದು ತ್ಪುಪ” ಎಂದ್್ೇ ಅಹಂ ಪಿಧ್ಾನ್ವಾದ ನ್ಮೆಮಲಿರ ಮ್ನ್ 

ರಿಂಗಣಿಸುವುದು. ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ುವಾಗ ಇನ್ೊನಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠತ್ಯನ್ುನ ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ಲ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಅದು “ನ್ನಿನಂದ್ಾನ್ೇ ಅವರಿಗ್ ತ್ೊಂದರ್ ಆಗಿದ್್ಯೇನ್ೊೇ” ಎಂದು 

ಹಲುಬಿ “ನಿೇವು ಹ್ೇಳಿದಂತ್ೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಸುಮ್ಮನ್ೇ ಹೊೂಗುಟ್ುಟವುದು ಮ್ತ್ುಾ ನ್ಂತ್ರ ಕ್ೊರಗುವುದು.  

 

ಬದಲಾವೆ್ ಜಗದ ನಿಯಮ್ವಾದರೊ, ನ್ಮ್ಮ ಅಭಾಾಸದ ಬದಲಾವೆ್ ಯಾವ ನಿಯಮ್ಕೊಕ ಸಿಕುಕವುದಿಲಿ. ನಿಸಗಾಕ್ಕ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಗೆ್ೇಶ 

ಬಂದು ಹ್ೇಳಿದರೊ, ನಾವು ಗೆ್ೇಶನ್ ವಿಗಿಹಕ್ಕ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕ ಬಣು ಹ್ೊಡ್ದ್್ೇ ಅವನ್ ಪೂಜ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಷ್ುಟ ಸಿಿರ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸುು ಇಂತ್ಹದಾರಲಿಿ. 

ಗೆ್ೇಶನ್ ಹಬುದ ಈ ಸಂದಭಾದಲಿಿ, ನ್ಮ್ಮ ನ್ಡವಳಿಕ್ ಯಾರಿಗಾದರೊ ತ್ೊಡಕಾಗಿದ್್ಯೇ ಎಂದು ಪಯಾಾಲ್ೊೇಚಿಸಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭಾಾಸವನ್ುನ ತ್ರದುಾಕ್ೊಂಡು 

ನಾವ್ೇ ಅವರಿಗ್ “ಗೆ್ೇಶನಾಗುವ” ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಲಿವ್ೇ!  

 

 

 ತ್ಲಂಗಾಣ – ಸಿೇಮಾಂಧಿ: ಮ್ುಂದುವರಿದ ಬಿಕಕಟ್ುಟ, ರಾಜಿೇನಾಮೆ, ಬಂದ್, ಮ್ೊಲಕ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ನಿಲುವಳಿ ಪಿದಶಾನ್ 

 ಬ್ಲ್ಕ್ೇರಿ ಅದಿರು ಪಿಕರಣ: ರ್ಡಿ ಿಆರ್ೊೇಪಿ ನ್ಂ ೧ 

 ಸಬಮರಿೇರ್ನ “ಸಿಂಧು ರಕ್ಷ್ಕ್” ಸ್ಟ್ೊಪೇಟ್-18 ಸ್ಟಾವು 

 ಮೊೇಸ್ಟಟ ವಾಂಟ್ಡ್ ಉಗಿರಾದ “ತ್ುಂಡಾ” ಮ್ತ್ುಾ “ಯಾಸಿರ್ನ ಭಟ್ಕಳ್” ಬಂಧನ್ 

 ಅಧ್್ೊೇಮ್ುಖವಾದ ರುಪಾಯಿಯ ಬ್ಲ್ – ೬೫ ರ ಗಡಿ ದ್ಾಟಿದ ರುಪಾಯಿ. 

 ಲ್ೊೇಕಸಭ್ ಮ್ಧಾಂತ್ರ ಚುನಾವೆ್, ಚಿತ್ಿನ್ಟಿ ರಮಾಾಗ್ ಮ್ತ್ುಾ ಡಿ ಕ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ೊೇದರ ಸುರ್ೇಶ್ ಗ್ ವಿಜಯ 

 ಆಹಾರ ಭದಿತ್ ಕಾಯಾ ಗ್ ಸಂಸತ್ ಒಪಿಪಗ್ 

 “ದುಂಢೇ” ಪುಸಾಕ ವಿವಾದ: ಧಮ್ಾದ ಅವಹ್ೇಳ್ನ್ ಎಂದ ಧಮಿಾಷ್ಟರು: ವಾಕಾುಾತ್ಂತ್ಿಯದ ಹರಣ ಎಂದ ಬುದಿಧಜಿೇವಿಗಳ್ು 

 

ಕನಾಾಟ್ಕ ಮ್ತ್ುಾ ಭಾರತ್ ದ್್ೇಶದ ಮ್ುಖಾಾಂಶಗಳ್ು – ಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೩ ತವರಿನ ಸುದಿಿ 

ತುಮಕ ರು ಬಳಿಯ ಗ್ ಳೂರು ಗ್ಣೆ ಶನ ನಿಮಾಾಣ್ (೯.೫ ಅಡ್) 
ಚೌತಿಯೇಂದ್ು ಶುರುವಾಗಿ ದಿ ಪಾವಳಿಗೆ ಮುಗಿಯುತತದೆ. ಹದಿನೆೇಂಟು 

ಸಮುದಾಯದ್ ಜನ ಪಾಲೆ ಗೇಂಡು ಸ್ಾಮರಸಯ ಮೆರೆಯುತಾತರೆ 

ಮಸ್ಾಲ ದೆ  ಸ್ೆಯ  ಅವಿಷಾಾರ ಉಡುಪಯಲಿ್ಲ ಎೇಂದ್ು 
ಹೆ ಳಲಾಗ್ುತತದೆ. (ಉಡುಪಯ ಡಯಾನಾ ಹೆ  ಟೆಲ್ ನಲಿ್ಲ). ಪರಪೇಂಚದ್ 

50 ಅತಿ ಪರಯ ಖಾದ್ಯಗ್ಳಲಿ್ಲ ಮಸ್ಾಲ ದೆ  ಸ್ೆಯ  ಒೇಂದ್ು 

ವಿಶವ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ 2 ರ ಸಮಯದ್ಲಿ್ಲ ಅಕಾಯ ಕೆ ರತೆ ಉೇಂಟಾದಾಗ್, 
ಬ್ೆೇಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಾವಳಿಿ ಟಿಫಿನ್ ರ ೇಂ (MTR), ಗೆ  ಧ ಮ ಲದ್ ರವೆಯೇಂದ್ 

ಮಾಡ್ದ್ ಪರಯ ಗ್ “ರವೆ ಇಡಿ್” ಯ ಸೃಷ್ಟಟಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಯತು 
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ಆಗ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ತ್ುತ್ುಾ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಮ್ಧಾಕಾಲ. ಮಾತಾಜಿ ಇ0ದಿರಗಾ0ಧೇಜಿಯವರು ತ್ಮ್ಮ 
ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಉಳಿವಿಗ್ ಅನ್ಾ ಮಾಗಾ ಕಾಣದ್್, ಕ್ೇವಲ ಸ್ಟಾಾಥಾಕಾಕಗಿ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ನಿರಪರಾಧಗಳ್ ಇಡಿೇ 
ದ್್ೇಶವನ್ುನ ನ್ರಕಕ್ಕ ದೊಡಿದ ಮ್ಹಾರ್ನ ಪವಾಕಾಲವದು. ಯಾವ ಸ್ಟಾಾತ್0ತ್ಿಕಾಕಗಿ ಶತ್ಮಾನ್ಕೊಕ ಮಿೇರಿದ 
ಕಾಲದಿ0ದ, ಸಹಸ್ಟಾಿರು ನಿಸ್ಟಾಾಥಾ ನಾಯಕರು, ದ್್ೇಶ್ಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ು, ತ್ಮ್ಮ ಸವಾಸಾವನ್ೊನ ಬಲಿಗ್ೊಟ್ುಟ, 
ಸ್ಟ್ರ್ವಾಸದಿ0ದ ಹಿಡಿದು ನ್ರಕವಾಸದವರ್ಗ್ ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾರ್ೊೇ, ಅ0ಥಾ ಪರಮ್ ಪವಿತ್ಿ ಸ್ಟಾಾತ್0ತ್ಿವನ್ುನ, ತ್ನ್ನ 
ವ್ೈಯುಾಕ್ಲಾಕ ಹಾಗೊ ಕೌಟ್ು0ಬಿಕ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಲಾಭಕಾಕಗಿ, ಕ್ಲತ್ಾದು, ಇಡಿೇ ನಾಡನ್ುನ ಸ್ಟ್ರ್ಮ್ನ್ಗ್ ತ್ಳಿಳದಾ ಅಕ್ಷ್ಮ್ಾ 
ಕಾಲವದು. ಬಿಿಟಿಷ್ರ ಕಾಲದಲಿಿ ಒ0ದು ಬಗ್ಯ ಸ್ಟ್ರ್ವಾಸವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾ ನಾಡ ನ್ೇತಾರರ್ಲಾಿ, ಈಗ 
ಪುನ್ಹುಃ ಮ್ತ್ೊಾ0ದು ಬಾರಿ, ಹ್ಣಿುನ್ ದುರಾಗಿಹಕಾಕಗಿ ಸ್ಟ್ರ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಿದಿಾದಾ ಕಾಲವದು. 

  
ಕ0ಬಿ ಎಣಿಸಲು ಕಾರಣವ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಲಲಿ. ಪೇಲಿೇಸಿನ್ವರ ಬೊಟಿನ್ ಏಟಿಗ್ ಅವರಿವರ್0ಬ ಭ್ೇದವ್ೇ ಇಲಿ. ಯಾವುದ್್ೊೇ ಓಬಿೇರಾಯನ್ಕಾಲದ ವ್ೈಯುಾಕ್ಲಾಕ 

ದ್್ಾೇಷ್ವನ್ೊನ ಸಹ, ತ್ರೇರಿಸಿಕ್ೊಕಳ್ಳ ಬಹುದ್ಾದ ಸುವೆಾಾವಕಾಶ ಆರಕ್ಷ್ಕರಿಗ್. ಬಾಯಿ0ದ ಇ0ದಿರಾ ಎ0ಬ ನಾಲಕಕ್ಷ್ರ ಬ0ದರ್ೇ ಸ್ಟಾಕು, ಅವನಿಗ್ ಜ್ೈಲ್ೇ. ಜ್ೈಲು 
ಸ್ಟ್ೇರಿದವರಿಗ0ತ್ೊ ಮಾತಾಡಲೊ ಅವಕಾಶವಿಲಿ, ಏನಿದಾರೊ ಅನ್ುಭವಿಸುವದಷ್ಟೇ. ಎಲಿರನ್ೊನ ಒ0ದ್್ೇ ಕಡ್ ಇಟಿಟದಾರ್, ಇನ್ನೇನ್ು ಮ್ಸಲತ್ುಾ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾಾರ್ೊೇ ಎ0ಬ 
ಅಳ್ುಕ್ಲ0ದ, ಅಮಾಮವರು ಒಬ್ೊುಬುರನ್ೊನ ಪಿತ್ಾೇಕ್ಲಸಿ ಪಿತ್ಾೇಕ್ಲಸಿ, ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಜ್ೈಲುಗಳ್ಲಿಿ ಇರಿಸಿದಾನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದರ್, ಎಲಿವೂ ಅದ್್ಷ್ುಟ ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ, 

ನಿಧಾರಿಸಿ, ನಿಯೇಜಿಸಲಪಟಿಟದಿಾರಬಹುದು ಎ0ಬುದು ವ್ೇದಾವಾಗುತ್ರಾತ್ುಾ. ಭಾರತ್ ಮಾತ್ಿವಲಾಿ, ಇಡಿೇ ವಿಶಾವ್ೇ ಈ ವಿನಾಕಾರಣದ ತ್ುತ್ುಾ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯನ್ುನ ಕ0ಡು 
ಕ0ಗಾಲಾಗಿತ್ುಾ ಮಾತ್ಿವಲಾಿ ಖ0ಡಿಸಿಯೊ ಇತ್ುಾ. ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗ್ ಸ0ವಿಧ್ಾನ್ದತ್ಾವಾಗಿ ಬ0ದಿದಾ ಮ್ೊಲಭೊತ್ ಹಕುಕಗಳ್ಾದ ವಾಕ್ ಸ್ಟಾಾತ್0ತ್ಿ-ವಾಕ್ಲಾಸ್ಟಾಾತ್0ತ್ಿ, 
ಅಭಿವಾಕ್ಲಾಸ್ಟಾಾತ್0ತಾಿ, ಪತ್ರಿಕಾ- ಸ್ಟಾಾತ್0ತ್ಿ, ಇತಾಾದಿ ಸಕಲವೂ, ಏಕವಾಕ್ಲಾಯಾದ ಮಾತಾಜಿ ಇ0ದಿರಾಗಾ0ಧಯವರ ಸ್ಟಾಾಥಾ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಾಗಿ ಬಲಿಕ್ೊಡಲಪಟಿಟತ್ುಾ. ಇದನ್ುನ ಕ0ಡು 
ಕ್ರಳಿದ ಅನ್ೇಕ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ್ು, ಬುದಿಧಜಿೇವಿಗಳ್ು, ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ಒಡಲ ಸಿಟ್ಟನ್ುನ-ಅಸಮಾಧ್ಾನ್ವನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ಬಗ್ಗ್ಗಳ್ಲಿಿ ಹ್ೊರಹಾಕ್ಲದೊಾ ಉ0ಟ್ು. ಉದ್ಾಹರೆ್ಗ್ 
ಕಡಲಭಾಗಾವ, ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿಾ ಪುರಸೃತ್ರಾದ, ಪದಮಭೊಷ್ಣ ಡಾ|ಶ್ವರಾಮ್ ಕಾರ0ತ್ರು, ತ್ಮ್ಗ್ ಕ್ೇ0ದಿ ಸಕಾಾರ ನಿೇಡಿದಾ ಪದಮಭೊಷ್ಣ ಪಿಶಸಿಾಯನ್ುನ, ಮ್ುಖಕ್ಕ 
ಹ್ೊಡ್ದ0ತ್ ಸಕಾಾರಕ್ಕೇ ಹಿ0ತ್ರರುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಅಜು, ವರಕವಿ, ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿಾ ಪುರಸೃತ್ರಾದ ದ.ರಾ.ಬ್ೇ0ದ್್ಿಯವರ0ತ್ೊ ತ್ಮ್ಮ ನಿತ್ಾ ಉಪನಾಾಸಗಳ್ಲಿಿ, 
ಅತ್ಾ0ತ್ ಮೊನ್ುಚಾಗಿ, ಎಲಿಿಯೊ-ಯಾವಗಾಳ್ಕೊಕ ಸಿಗದ0ತ್, ಸಕಾಾರದ ಹಿೇನ್ಕೃತ್ಾವನ್ುನ ಖ0ಡಿಸುತ್ಾಲ್ೇ ಇದಾರು. ಪದಾಗಳ್ ಮ್ೊಲಕ, ಕವನ್ಗಳ್ ಮ್ೊಲಕ, ಚುಟ್ುಕು 
ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಗಳ್ ದ್ಾಾರ, ಧ್ಾಳಿ ನ್ಡ್ಸಿಯೇ ಇದಾರು.  

 

ಇ0ಥಾ ವಿಷ್ಮ್ ಸನಿನವ್ೇಶದಲಿಿಯೊ ನ್ಮ್ಮ ನಾಟ್ಕಗಳ್ು ನಿಲುಿವ0ತ್ರಲಿ. ಕಾರಣ 70-80 
ಜನ್ರ ಕ0ಪನಿ. ಆ ಎಲಾಿ ಕುಟ್ು0ಬಗಳಿಗೊ ನಾಟ್ಕವ್ೇ ಆಧ್ಾರ. ನ್ಮ್ಮ ನಾಟ್ಕಗಳ್ ್ೇ, ಎಲಾಿ 
ಸಕಾಾರದ ಅನಿೇತ್ರ-ಭಿಷ್ಟತ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಕಟ್ುವಾಗಿ, ಅಪರಾಧಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ಸರಿಸಿ ಟಿೇಕ್ಲಸುವುದ್್ೇ ಆಗಿತ್ುಾ. 
ಅ0ದ ಮೆೇಲ್ ಅಪಾಯದ ತ್ೊಗುಗತ್ರಾ ಸದ್ಾ ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ೇ ತ್ೊಗುತ್ರಾತ್ುಾ. ಕಾಯಾಾ0ಗದಲಿಿನ್ 
ಹ್ಚಿಿನ್ವರಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಮೆೇಲ್ ಕ್0ಗೆ್ುೇ. ನ್ನ್ನ ಸ0ಚಾರಿೇ ಊರುಗಳ್ಲಿಿ ಬಿಟ್ುಟ, ಉಳಿದ್್ಲಿಕಡ್ಯೊ ನ್ಮ್ಮ 
ಕ0ಪನಿಯನ್ುನ ಸಕಾಾರದವರು ಮ್ುಚಿಿಸಿ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಜ್ೈಲಿಗ್ ಹಾಕ್ಲದ್ಾಾರ್0ದ್್ೇ ಸುದಿಧ. ಆದರ್ ಆ 18 
ತ್ರ0ಗಳ್ುಗಳ್  ನಾನ್ು ಕ0ಪನಿಯನ್ೊನ ನಿಲಿಿಸಲಿಲಾಿ, ನಾಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಆಡದ್್ೇ ಬಿಡಲಿಲಿ, ಎ0ದಿನ್ ನ್ನ್ನ 
ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣಮಾತ್ುಗಳ್ ಟಿೇಕ್ಗಳ್ನ್ೊನ ನಿಲಿಿಸಲಿಲಿ. ಇದು ಆದದ್ಾಾದರೊ ಹ್ೇಗ್? ನ್ನ್ಗ್ ತ್ೊೇಚ್ೊೇದು 
ಎರಡ್ೇ ಕಾರಣಗಳ್ು-ಒ0ದು, ತ್ುತ್ುಾ ಪರಿಸಿಿತ್ರಗ್ ಕಾರಣಿೇಭೊತ್ರಾದ ಮಾತಾಜಿ 
ಇ0ದಿರಾಗಾ0ಧಯವರ ವತ್ಾನ್ಯಿ0ದ ರ್ೊೇಸಿ ಹ್ೊೇಗಿದಾವರಿಗ್, ಅದನ್ುನ ಖ0ಡಿಸಿ ಕೊಗುವ ಮ್ತ್ುಾ 
ತ್ಮೊಮಳ್ಗಿನ್ ಸತ್ಾವನ್ುನ ಕೊಗಿ ಹ್ೇಳ್ುವ ಧವನಿಯ0ದರ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುಾ. ಅದನ್ುನ ನ್ನ್ನಲಿಿ ಕ0ಡ ಸಮಾಜ 
ಹಾಗೊ ಸಕಾಾರ ಮ್ತ್ುಾ ನಾಾಯಾ0ಗ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಆಡಲು ಬಿಟಿಟರಬ್ೇಕು. ಮ್ತ್ೊಾ0ದು ಕಾರಣ, ಸತ್ಾಕ್ಕ 
ಸ್ಟಾವಿಲಿ ಹಾಗೊ ತ್ಡ್ಯೊ ಇಲಿ ಎ0ಬ ನಾಣುನಡಿಯಲಿಿ ಸತ್ಾವಿರಬ್ೇಕು. ಅ0ತ್ೊ ಆಗಲೊ ಸ್ಟಾಗಿತ್ುಾ 
ನ್ನ್ನ ಅರಣಾರ್ೊೇದನ್. 

 

ಆಗ ನ್ಮ್ಮ ರಾಜಾವನ್ುನ ದಿ| ಡಿ.ದ್್ೇವರಾಜಅರಸು ರವರು ಆಳ್ುತ್ರಾದಾರು. ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿಿ 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗ್ ಇ0ದಿರಾ ಕಾ0ಗ್ಿಸ್ಟು ಅನ್ುನ ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ಲದ ಕ್ಲೇತ್ರಾ ಅರಸುರವರದುಾ. ಅಷ್ುಟ 
ಮಾತ್ಿವಲಾಿ, ಬ್0ಗಳ್ ರು ಮ್ಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್ಯನ್ೊನ, ನ್0ತ್ರ ಇಡಿೇ ರಾಜಾವನ್ೊನ “ಐ 
ಕಾ0ಗ್ಿಸಿುಗ್” ವಹಿಸಿಕ್ೊಟಿಟದೊಾ ಅವರ್ೇ. ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿಿ ಚಾಕೊ-ಚೊರಿ-ಚ್ೈನ್ುಗಳ್ ರಾಜಕ್ಲೇಯಕ್ಕ 
ನಾ0ದಿ ಹಾಡಿದೊಾ ಅರಸುರವರ್ೇ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗ್ ಭೊಸುಧ್ಾರೆ್ಯ ಕಾನ್ೊನ್ನ್ುನ ಜಾರಿಗ್ ತ್0ದು, 
ಉಳ್ುವವನ್ೇ ಒಡ್ಯಾ ಎ0ಬ ಮ್0ತ್ಿಕ್ಕ ಎಡ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ುಟ, ಸಮಾಜದ ಒ0ದು ವಗಾದ ಶ್ಾಪಕ್ಕ 
ಗುರಿಯಾದದೊಾ ಅರಸುರವರ್. ಹಿೇಗ್ ನಾನಾ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ ಮ್ುಖಾಮ್0ತ್ರಿಯಾಗಿದಾ ಅವರ ಕಾಲದಲಿಿ, 

ಅದರಲೊಿ ತ್ುತ್ುಾ ಪರಿಸಿಿತ್ರಯ ಮ್ಧಾ ಕಾಲದಲಿಿ, ಧ್ಾರವಾಡದಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಘಟ್ನ್ಯೇ ಇದು-
ಬ್ೇ0ದ್್ಿಯವರ್ೊ0ದಿಗ್ ನ್ನ್ಗ್ ಆದ ಸನಾಮನ್ ... 

 ಮಾಸಟರ್ ಮಾತು 
 

 

 

 
 

 

 

ಮಾಸಟರ್  ಹಿರಣ್ಣಯಯ  
ಲಂಚಾವತಾರ ಖಾಾತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೊಮಿ ಕಲಾವಿದರು  

 

 

ಬ್ೆ ೇಂದೆರಯವರೆ ೇಂದಿಗೆ ಸನಾಾನ  - ಭಾಗ್ ೧ 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಮ್ುಂದುವರಿಯುವುದು  
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ಆರೆ  ಗ್ಯ 
ಧೊಮ್ಪಾನ್ ವಯಾಕ್ಲಾಕ ವಿಚಾರವ್ೇ ಸರಿ. “ಅಯಾೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಗರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ೇದಲು ಬಿಡಲಿಪಪ ಜನ್” ಅಂತ್ 

ಅನಿನಸಬಹುದು ಸ್ಟ್ೇದುವವರಿಗ್. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗ್ ಆನ್ಂದ ಸಿಗುವುದಿರಲಿ, ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್್ೇ ಸುತ್ಾಮ್ುತ್ಾ ಇರುವವರಿಗ್ ಆಗುವ 

ತ್ೊಂದರ್ಯೇ ಹ್ಚುಿ. ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಒಂದ್್ರಡು ಪಿಶ್್್ ನೇತ್ಾರ ಎಲಿರ ಹಿತ್ಕಾಕಗಿ ...  

ಧ ಮಪಾನ – ಪರಶೆ್ ನ ತತರ  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜಿ ಜಯದ್್ೇವ್  

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

ಪಿಶ್್ನ ೧. ಧೊಮ್ಪಾನ್ದ ಹ್ೊಗ್ಯಲಿಿ ಅಂದ್ಾಜು ಎಷ್ುಟ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕ ವಸುಾಗಳ್ು (ಕ್ಮಿಕಲ್ು) ಇರುತ್ಾದ್್? 

ಅ. 10 

ಆ.  100 

ಇ.  2000 

ಈ. 4000ಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚುಿ 
 

ಪಿಶ್್ನ ೨. ಧೊಮ್ಪಾನ್ ಮಾಡುವುದನ್ುನ ನಿಲಿಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಹೃದಯ ರ್ೊೇಗದ ಅಪಾಯ ಅಧಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗಲು ಎಷ್ುಟ ಕಾಲ ಬ್ೇಕು? 

ಅ.1 ವಷ್ಾದ್್ೊಳ್ಗ್ 
ಆ. 3-5 ವಷ್ಾದ್್ೊಳ್ಗ್ 
ಇ. ಕನಿಷ್ಟ 15 ವಷ್ಾ 
ಈ.  ಎಂದಿಗೊ ಇಲಿ, ಅಪಾಯ ಎಂದಿಗೊ ತ್ಪಪದು. 
 

ತ್ರಲಕ ಧರಿಸುವ ರಿೇತ್ರ, ವಿಧ್ಾನ್, ಉದ್ ಾ್ೇಶ ಹಾಗು ಉಪಯೇಗದ  ಬಗ್ೆ ಸಾಲಪ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ ್ ಳೇಣ.  ತ್ರಲಕ ಎಂದ 
ಕೊಡಲ್ ಅದನ್ುನ ಧರಿಸಿರುವವರಲೊಿ ಹಾಗೊ  ನ್ೊೇಡುವವರಲುಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ಿ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ ಮ್ೊಡಿಸುತ್ಾದ್್. ಕುಂಕುಮ್ 
ಹಿಂದೊ ಧಮ್ಾದ ಒಂದು ಧ್ಾಮಿಾಕ ಸಂಕ್ೇತ್ವ್ಂದ್್ೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್್. ತ್ರಲಕದ ಬಣು, ಆಕಾರ ಹಾಗು ಧರಿಸುವ 
ವಿಧ್ಾನ್ಗಳ್ು ಪಿತ್ರಯಬುರೊ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಜಾತ್ರ, ಪಂಗಡ ಮ್ತ್ುಾ ಪೂಜಿಸುವ ಭಗವಂತ್ನ್ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ಾದ್್.  

ಮ್ೊಲವಾಗಿ ಹಿಂದ್್ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾಾರಿಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿ ಬಾಿಹಮಣ, ಕ್ಷ್ತ್ರಿಯ, ವ್ೈಶಾ ಮ್ತ್ುಾ ಶ್ದಿ ಎಂದು ಗುರುತ್ರಸಲಾಗುತ್ರಾತ್ುಾ. 
ಎಲಿರೊ ಬ್ೇರ್ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ತ್ರಲಕ ಧರಿಸುತ್ರಾದಾರು. ಬಾಿಹಮಣರು ಸಾಚಿತ್ಯ, ತ್ರಿಕರಣ ಶುದಿಧಯ ಹಾಗು ನಿಮ್ಾಲತ್ಯ ಸಂಕ್ೇತ್ವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣುದ ತ್ರಲಕ ಧರಿಸುತ್ರಾದಾರು. 
ಕ್ಷ್ತ್ರಿಯರು ಶ್ೌಯಾ, ಪರಾಕಿಮ್ದ ಸಂಕ್ೇತ್ವಾಗಿ ಕ್ಂಪು ಕುಂಕುಮ್ವನ್ುನ , ವ್ೈಶಾರು ಸಮ್ೃದಿಧಯ ಸಂಕ್ೇತ್ವಾಗಿ ಹಳ್ದಿ ತ್ರಲಕವನ್ೊನ ಹಾಗೊ ಶ್ದಿರು ಸ್ಟ್ೇವ್ಯ 
ಸಂಕ್ೇತ್ವಾಗಿ ಕಪುಪ ಭಸಮವನ್ೊನ ಧರಿಸುತ್ರಾದಾರು. (ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಈಗಿನ್ ಕಾಲದ Employment Badge ತ್ರಹ ಅನ್ನಬಹುದು - Attender/Security/Clerk/Advisor 
ಎನ್ುನವಂತ್)  

ಇದಲಿದ್್ ವಿಷ್ುುವಿನ್ ಆರಾಧಕರು U ಆಕಾರದ ತ್ರಲಕವನ್ೊನ, ದ್್ೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು 
ದುಂಡಾದ ಕ್ಂಪು ಕುಂಕುಮ್ವನ್ೊನ ಹಿೇಗ್ ಹಲವು ಆಕಾರದ ತ್ರಲಕವನ್ುನ ಸಹ 
ಧರಿಸುತ್ರಾದಾರು. ತ್ರಲಕವು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಎರಡು ಹುಬಿುನ್ ಮ್ಧಾದ ಜಾಗದಲಿಿ ಧರಿಸಬ್ೇಕು. ಈ 
ಜಾಗವು ಯೇಚಿಸುವ ಹಾಗು ನ್ನ್ಪಿನ್ ಶಕ್ಲಾಯ ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿದ್್ ಎಂದು ಮ್ನ್ುಃ ಶ್ಾಶರಜ್ಞರೊ 
ಹ್ೇಳ್ುತಾಾರ್. ಯೇಗದ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಹ್ೇಳ್ುವುದ್ಾದರ್ ಆ ಜಾಗ "ಆಜ್ಞಾ ಚಕಿ"ವ್ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್್. ತ್ರಲಕವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ಲಾಯನ್ುನ ನಿಗಿಹಿಸುವ ಶಕ್ಲಾಯ ಸಂಕ್ೇತ್ವೂ ಹೌದು ಎಂದು 
ನ್ಂಬುತಾಾರ್. ಸಂಪೂಣಾ ಶರಿೇರದಲಿಿ  ವಿದುಾತಾಕಂತ್ರೇಯ ತ್ರಂಗಗಳ್ ರೊಪದಲಿ ಿ
ಚ್ೈತ್ನ್ಾವು ಉತ್ಪತ್ರಾಯಾಗುತ್ಾದ್್, ವಿಶ್್ೇಷ್ವಾಗಿ ಹೆ್ ಮ್ತ್ುಾ ಎರಡು ಹುಬುುಗಳ್ ಮ್ಧ್್ಾ. ಅದ್್ೇ 
ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೇ ಚಿಂತ್ಯು ಶ್ಾಖವನ್ೊನ, ಅದರಿಂದ ತ್ಲ್ನ್ೊೇವನ್ುನ ತ್ರುತ್ಾದ್್. ತ್ರಲಕವು ಅದನ್ುನ 
ಶಮ್ನ್ಗ್ೊಳಿಸಿ ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಚ್ೈತ್ನ್ಾ ನಾಶವಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಯುತ್ಾದ್್.  

 

ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬ್ೊಟ್ುಟಗಳ್ು ಅಲಂಕಾರಕಾಕಗಿ ಬಳ್ಕ್ಯಾದರೊ ಅದರ ಮ್ೊಲ ಉದ್ ಾ್ೇಶವು 
ಈಡ್ೇರುವುದಿಲಿ.  ತ್ದ್್ೇಕ ಚಿತ್ಾದಿಂದ ಪೂಜ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ ಾ್ೇಶದಿಂದಲೊ ಸಹ ಪೂಜ್ಯ 
ಸಮ್ಯದಲಿಿ ತ್ರಲಕ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ಾದ್್. ಸಂಸೃತ್ರಯ ಮ್ತ್ುಾ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನಲ್ಯುಳ್ಳ ಈ 
ತ್ರಲಕಧ್ಾರೆ್ಯು ಒಂದು ಶುಭಪಿದವಾದ ವಿಧ್ಾನ್  
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ಸಿಡಿನಯ ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾಣಿ ಜ್ೊತ್ ಮಾತಾಡ್ೊೇೆಾಂತ್ ಫೇರ್ನ ಮಾಡಿದ್್. ಎರಡನ್ಯ ರಿಂಗ ಗ್ೇ ಕನ್ಕ್ಷ್ರ್ನ 
ಸಿಕ್ಲಕತ್ು. ಆದರ್ ನಾನ್ು ಹಲ್ೊೇ ಅನ್ೊನೇಕುಮಂಚ್ೇನ್ೇ ಮಾತ್ುಗಳ್ು ಕ್ೇಳಿಸಿದವು. ಅವರಿವರ ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ನ ನ್ೇರವಾಗಿ 
ಕ್ೇಳ್ ್ೇದು ನ್ನ್ಗ್ ಒಂದಿಷ್ೊಟ ಇಷ್ಟವಿಲಿ. ಆದರ್ ಅವರಿವರ ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ನ ಕದುಾ ಕ್ೇಳ್ ್ೇದನ್ನ ಮಾತ್ಿ ಬಿಟಿಟಲಿ. ಈಗ 
ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದ್್ೊರ್ತ್ ಕಾಿಸ್ಟ ಟಾಕ್! ಬಾಯುಮಚಿಿ, ಕ್ಲವಿ ತ್ರ್ದು, ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ್.  
“ಗೌರಿೇನಾ?” 

“ಹೌದು. ನಿೇವು?” 

“ಏಯ್, ನಾನ್ು ಕೆ್ೇ, ಮ್ಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ” 

“ಓ! ಯಾವಾಗುಂದ್್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ? ವಾಯುೇ ಛ್ೇಂಜ್ ಆಗಿುಟಿಟದ್್ೇ...” 

“ಹೊ ಕೆ್. ಕಲಬ್ರಕ್ ತ್ುಪಪ, ಪೌಡರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಲ ಕ್ೊಟ್ಟ ಹ್ೊೇಳಿಗ್ ತ್ರಂದು ಮೊದಲು ಥ್ೊಿೇಟ್ು, ಆಮೆೇಲ್ ಥೊಿಔಟ್ು 
ಇಂಫ್ಕ್ಷ್ರ್ನ ಆಗಿದ್್”  

“ಸ್ಟ್ೊೇ ಸ್ಟಾರಿ. ಹೌ ವಾಸ್ಟ ಯುವರ್ ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟ್ಲಿಬ್ಿೇಷ್ರ್ನ?” 

“ಅದ್್ಹೇಳ್ಕ್ಕ ಫೇರ್ನ ಮಾಡಿದುಾ. ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಕಂಡಿೇಷ್ರ್ನು ಒಂದು ಚೊರೊ ಚ್ನಾನಗಿಲಿ ಗೌರಿ. ನಿಮೆಮಜಮಾನ್ುಿ ಏನ್ೊ ಹ್ೇಳ್ಲಿಲಿವಾ?” 

 “ಇಲಿ. ಏನ್ು ವಿಷ್ಯ?” 

“ಅಲಿ ಗೌರಿೇ, ಈ ಗಂಡಸ್ಟ್ಿೇ ಹಿೇಗ್ ನ್ೊೇಡು. ಮಿಸಟರ್ ಈಶಾರ್ ೆ ಉತ್ಾರಾಖಾಂಡದಲಿಿ ಕುತ್ರಾಗ್ಗ್ೇ ಆಪತ್ುಾ ಬಂದಿತ್ುಾ. ಎಲ್ಿಲಿಿ ನ್ೊೇಡಿದೊಿ ಅದ್್ೇ ಫೇಟ್ೊೇಗಳ್ು” 

“ಕುತ್ರಾಗ್ೇಗ್ೇ ಬಂದಿತಾಾ? ವಿಧ ಯಾನ್ೊಾ ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕ ಇದ್್ೇ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮ ನ್ೊೇಡು. ಅವತ್ುಾ ನ್ಮ್ಮ ಗಣುು ಕುತ್ರಾಗ್ೇಗ್ ಆಪತ್ುಾ ತ್ಂದಿದಿಾದಾರ ಫಲ ಇದು. ಸಧಾ! ಏನ್ೊ ಅನಾಹುತ್ 
ಆಗಲಿಲಿ ತಾನ್?” 

“ಆ ಅಲಕಾ ಇದ್ಾಾಳ್ಲಾಿ...? 

“ಯಾರು? ಉತ್ಾರಾಖಾಂಡದಲಿಿ ಗಂಗ್ ತ್ರಹಾನ್ೇ ಹರಿೇತ್ರತಾಾಳ್ಲಾಿ ಅವಳ್ಾ?” 

“ಅವಳ್ ೇ್. ಗಂಗ್ೇಗ್ೇ ಕಾಂಪಿಟ್ೇಷ್ರ್ನ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಹರಿದು ಬಂದುಳ. ನಿಮೆಮಜಮಾನ್ಿ ಕುತ್ರಾಗ್ ಹತ್ರಾರ ಬಂದ್ಾಗ ಅವರು ವಿಷ್ಕಂಠ, ಮ್ುತ್ರಾಕ್ೊಂಡ್ಿ ಅವಳಿಗೊ ಇಂಫ್ಕ್ಷ್ರ್ನ 
ಆಗಬಹುದು ಅಂತ್ ಭಯ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ಟ ಹ್ೊರಟ್ೊಹೇದುಳ.” 

“ಶ್ವನ್! ಅವಳ್  ಸ್ಟ್ೇಕ್ೊಾಂಡಿುಟಿಟದಿಾದ್್ಿ ಡಬಲ್ ಸವತ್ರ ಸಿಂಡ್ೊಿೇಮ್ ಆಗಿುಡ್ೊೇದು!” 

“ಕಲಿಗಾಲ ಗೌರಿ. ಸಿಂಗಸುಾ, ಡಾಾನ್ುಸುಾ, ಕಲಾವಿದರೊಂದ್್ಿ ಮ್ಹಿಳ್ಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ು ಕ್ೊಂಚ ಜಾಸಿಾೇನ್ೇ. ಅದಿಲಿಾ, ನಿೇನ್ು ಈ ಸರತ್ರ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಹ್ೊೇಗಿಾಲಿ ತಾನ್?” 

“ಹ್ೊೇಗಲಾಿಂದ್್ಿ ಆಗತ್ಾೇ? ನ್ಮ್ಮ ವಿನಾಯೊಕ ಅಂತ್ೊ ತ್ುದಿಗಾಲು, ತ್ುದಿ ಇಲಿೇಲ್ೇ ನಿಂತ್ರದ್ಾನ್. ಇನ್ನೇನ್ು ಹ್ೊರಡ್ೊೇದ್್ೇ...” 

“ಅದ್್ೇ ಬ್ೇಡ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳ್ಕ್ಕೇ ನಾನಿೇಗ ಪೇರ್ನ ಮಾಡಿದುಾ?” 

“ಯಾಕ್? ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ಿ ಚಂಚಲ್, ಗೌರಿ ಕುಂತ್ಲ್ಿೇ’ ಅಂತ್ ಜನ್ ಆಡ್ೊಕೇಬ್ೇಕ್ೇನ್ು?” 

“ಬಿೇ ಸಿೇರಿಯಸ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬ್ೇಕಾದ್್ಿ ಕ್ಲಟ್ೊಟನ್ೇ ಕ್ೇಳ್ು. ಇಂಡಿಯಾ, ಅದಿಲೊಿ ಕನಾಾಟ್ಕ ಮೊದಲಿನ್ ತ್ರಹ ಇಲಿ ಕೆ್ೇ”  

“ಯಾಕ್? ಏನಾಯುಾ ಕ್ಲಟ್ೊಟಗ್?” 

“ಮೊನ್ನ ಜನಾಮಷ್ಟಮಿ ಅಂತ್ ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ ಎಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದುಾ ಚಕುಕಲಿ, ಕ್ೊೇಡುಬಳ್ ,್ ಮ್ುಚ್ೊಿೇರ್, ನಿಪಪಟ್ುಟ, ಎಲಾಿ ತ್ರನ್ೊನೇೆಾಂತ್ ಹ್ೊೇಗಿದನಲಾಿ, ಅವ್ಲಾಿ ಇರಲಿ, ಒಂದಿಷ್ುಟ 
ವ್ೈನ್ವಾದ ಬ್ೆ್ು ಕೊಡ ಸಿಗದ್್ ಹಸಿದುಕ್ೊಂಡ್ೇ ವಾಪಸ್ಟ ಬಂದ” 

“ಸುಮೆನ ತ್ಮಾಷ್ ಮಾಡ್ುೇಡ. ಕನ್ನಡದವರೊ... ಔದ್ಾಯಾಕ್ಕ ಹ್ಸರಾದವರೊ...” 

“ಗುಣ ಇದಿುಟ್ಿ ಹಣ ಇದಿಾೇತ್ೇ? ಚಕಕಲಿೇಲಿ ಚಕಕಲಿಗಿಂತ್ ತ್ೊತ್ೇ ಜಾಸಿಾ ಇತ್ಾಂತ್, ಕ್ೊೇಡುಬಳ್  ್ಸ್ಟ್ಮಿಸಕಾಲ್ೆೇ ಕಟ್, ನಿಪಪಟ್ುಟ ಹಳ್ ೇ್ ನಾಲಾಕೆ್ ಸ್ಟ್ೈಝಂದು! ಎಲ್ೊಿೇ ಮ್ೊಲ್ೇಲಿದಾ 
ಡ್ೈರಿ ಬ್ೆ್ುೇನ್ ಚೊರ್ೇ ಚೊರು ನ್ಕ್ಲಕದಾಕ್ಕ ಸಡರ್ನ ಇಂಫ್ಕ್ಷ್ರ್ನ ಆಗಿ ಧನ್ಾಂತ್ರಿ ಹತ್ಿ ಟಿಿೇಟ್ ಮೆಂಟ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡು ಸುಧ್ಾರಿಸ್ಟ್ೊಕೇತ್ರದ್ಾನ್ ಕ್ಲಟ್ುಟ”  

“ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಲಿಬ್ಿೇಷ್ನ್ುನ?” 

“ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿೇಂತ್ ಇಲಿಿಂದ ಅಲಿಿವರ್ಗೊ ಹ್ೊೇದ್್ಿ ಅಲಿಿ ಫಾರಿರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ಾಳ್ಲಾಿ, ಅದ್್ೇ ಆ ಡಾಲರಿ, ಅವಳ್ ಮೆರ್ದ್ಾಟ್ ಸಿಕಾಕಪಟ್ಟ ಜಾಸಿಾ ಆಗಿುಟಿಟದ್್. ರೊಪಾಯಿ ನ್ೊೇಟ್ಲಿಿ 
ಗಾಂಧ ಇರ್ೊೇದು ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದ್್ ನ್ೊೇಡು” 

“ಯಾಕ್?” 

“ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸ್ಟ್ೊರಗಿದ ಗಾಂಧೇಜಿ ತ್ರಹಾನ್ೇ ರೊಪಾಯೊ ಸ್ಟ್ೊರಗಿಹ್ೊೇಗಿದ್್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಟ್ೈಮ್ನಲಿಿ ಬಂದ ಅತ್ರರ್ಥೇನ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ತ್ರಹ, ನ್ನ್ನನ್ೊನ 
ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕ ಬರಮಾಡ್ೊಕಂಡು, ಬ್ೇಗ ಕಳಿಸಿಕ್ೊಟಿುಟ್ುಿ. ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ನಿೇವು.....” 

“ಆದೊಿ ಹ್ೊೇಗಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಒಂದ್್ಕಲು ಮಾಡಿಾೇನಿ. ಗೆ್ೇಶ್ಗ್, ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದಷ್ುಟ ಫುಡ್ ಪಾಸಾಲ್ ಮಾಡ್ೊಕಂಡ್ೇ ಹ್ೊರಡಿಾೇನಿ”  

“ಹಠಮಾರಿ ನಿೇನ್ು. ಈಶಾರನ್ನೇ ತ್ಪಪಸುು ಮಾಡಿ ಪಡ್ದವಳ್ು. ಸರಿ; ಹ್ೊೇಗ್ಿೇಬ್ೇಕೊಂದ್್ಿ ನಾನ್ಹೇಳ್ ್ೇದನ್ನಲಾಿ ಪಾಾಕ್ ಮಾಡ್ೊಕ” 

“ಹ್ೇಳ್ು” 

“ನಿನ್ಗ್ೊಂದು ಮಾಮ್ೊಲು ಹ್ಲ್ಮಟ್ುಟ, ಗೆ್ೇಶನಿಗ್ ಆನ್ ತ್ಲ್, ಕ್ಲವಿಗಳ್ು, ಸ್ಟ್ೊಂಡಿಲು ಮ್ುಚ್ೊಿೇತ್ರಹದ ಹ್ಲಮಟ್ುಟ. ಅವನ್ ಇಲಿೇಗ್ೊಂದು ಹ್ಲ್ಮಟ್ುಟ. ಆದನ್ನ ಈಗ್ಿೇ ಆಡಾರ್ 
ಮಾಡಿುಡು. ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ದಿವಸಕ್ಕ ಸಿಗಬಹುದು” 

“ಜನ್ರ ತ್ಲ್ ಕಾಯೇ ನ್ಮ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ತ್ಲ್ ಕಾಯುಾಕ್ೊಳ್ಳಕಾಕಗಲಾಾ?” 

“ಹುಚಿಿ. ತ್ಲ್ ಇಲ್ಾ ಇರ್ೊೇವಿ ತ್ಲ್ ಯಾರು ಬ್ೇಕಾದೊಿ ಕಾಯಾಾರ್. ತ್ಲ್ ಇರ್ೊೇವುಿ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಲ್ ಕಾಪಾಡ್ೊಕೇಬ್ೇಕಷ್ಟ”  

“ಏನಾಗುಹುದೊಂತ್ ನಿನ್ನ ಅಂಬ್ೊೇಣ? ವಾಟ್ ಈಸ್ಟ ಯುವರ್ ಅಪ್ಿಹ್ಂನ್ಷನ್ುನ?” 

 
ಆಲ್ಲಸಿದೆನು ಮಾತು ಜಗ್ನಾಾತೆs.s.ಯರಾ..s.s. 

ಇದ್ು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್ೊೇಡಿ 

 ರಾ0
 ರಾಮ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಾರಿಸುವ 

 “ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಾ.  
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ನಿ ವು ಕೆ ಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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“ಮೊದಲು ಅಡಾಿದಿಡಿಿ ಲಾರಿಯವರು ಮಾತ್ಿ ತ್ೊಂದರ್ ಕ್ೊಡಿಾದುಿ. ಆಮೆೇಲ್ ಆಟ್ೊೇ, ಬ್ೈಕ್ ಗಳ್ವರು ಅವರ ತ್ರಹಾನ್ೇ ಅಡಾಿದಿಡಿಿ ಓಡಿಸಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪರಮ್ 
ಘಾತ್ುಕರಾದುಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ೈಕಲನವೂಿ...” 

“ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನ್ಮ್ಮ ಗಣೊುಗ್ ಢಕ್ಲಕ ಹ್ೊಡ್ದ್್ಿ ಅದ್್ೇ ರಿಬೌಂಡ್ ಆಗತ್ಾ ಅಷ್ಟ”  

“ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಡಿಕ್ಲಕ ಹ್ೊಡ್ಯಲಿ ಗೌರಿ. ಮ್ಲ್ಿೇಶಾರದಲಿಿ ಆಗಿದುಾ ಗ್ೊತ್ರಾಲ್ಾೇನ್ು ನಿನ್ಗ್? ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗ್ ಬಾಂ ಸ ಸಿಕ್ಲು ಸುಮೆನ ಒಂದಕಡ್ ನಿಲಿಿಸ್ಟಾಾರ್. ಅದು ಸುತ್ಾಮ್ುತ್ಾ ಇರ್ೊೇವಿನ್ನಲಾಿ ಢಂ 
ಅನ್ುತ್ಾ. ಮೊದಲ್ೇ ನಿನ್ನ ಮ್ಗ ಮ್ುಗಧ. ಎಲಿರ ಜ್ೊತ್ೇನ್ೊ ನ್ಗುನ್ಗುತಾಾ ಇತಾಾನ್. ಎಲ್ೊಿೇ ಹ್ೊೇಗಿ, ಏನ್ೊೇ ನ್ೊೇವುಗಳ್ು ಆದ್ಾತ್ೊಂತ್ ಮ್ುನ್ನಚಿರಿಕ್ಗ್ ಈ ಹ್ಲ್ಮಟ್ುಟಗಳ್ು”  

“ಅಗಿಿೇಡ್. ನ್ಕ್ು್ ಹ್ೇಳ್ು”  

“ಎರಡು ಆಕ್ಲುಜರ್ನ ಮಾಸ್ಟಕ” 

“ನಾವು ಹ್ೊೇಗಿಾರ್ೊೇದು ದ್್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ಕ್ಕ, ನ್ಸಿಾಂಗ ಹ್ೊೇಂಗಲಿ” 

“ಅದಕ್ಕೇ ಹ್ೇಳಿದುಾ! ಡಾಲಾಿ ದಿೇಪದ ವಾಸನ್, ಕಿ್ಲೇನ್ೇ ಮಾಡ್ಾೇಯಿರ್ೊೇ ಗಭಾಗುಡಿ ವಾಸನ್,  
ಢಂ ಪಟಾಕ್ಲಗಳ್ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನ್...” 

“ಆಯುಾ ಬಿಡು. ಎರಡು ಆಕ್ಲುಜರ್ನ ಮಾಸ್ಟಕ. ನ್ಕ್ು್?” 

“ಇಯರ್ ಪಿಗುೆ, ನ್ೊೇಸ್ಟ ಫಿಲ್ಟ್ ರು, ಟ್ಿಂಕ್ ಫಿಲ್ಟ್ ರು” 

“ಯಾಕ್?” 

“ನಾಯ್ು ಪಲೊಾಷ್ನ್ುನ, ಸ್ಟ್ೊೋಕ್ ಪಲೊಾಷ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಕ್ಕ. ನಿನ್ಗ್ ಕ್ಲವಿ, ಮ್ೊಗಿಗ್. ಮ್ಗನಿಗ್ ಕ್ಲವಿ, ಸ್ಟ್ೊಂಡಲಿಗ್” 

“ನ್ಕ್ು್?” 

“ನಿನ್ನ ಮ್ಗನಿಗ್ ಬ್ೇಕಾಗುವಷ್ುಟ ಗರಿಕ್ ಹುಲುಿ” 

“ನಿೇನ್ೊ ಸರಿಯೇ. ಅಷ್ುಟ ದ್್ೊಡಿ ಬ್ಂಗಳ್ ರಲಿಿ ಗರಿಕ್ ಹುಲುಿ ಸಿಗಲ್ಾೇನ್ೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ?” 

“ಎಲ್ಿಲಿಿ ನ್ೊೇಡಲಿ, ಕಾಂಕ್ಲಿೇಟ್ೇ ಕಾಣುವ್. ರ್ೊೇಡಲಿಿ, ಮೊೇರಿಯಲಿ, ಮ್ನ್ಯಲು ಹುಲುಿ ಎಲುಿ ಕಾಣದ್್ೈ”  

“ಸುತ್ಾಮ್ುತ್ಾ ಹಳಿಳಗಳ್ಲಿಿ?” 

“ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಗಾಬ್ೇಾಜು ಅಲೊಿ ಹರಡಿ ನ್ೊೇ ಹುಲೊಿ ಈಸ್ಟ ಸೊಟ್ಬಲೊಿ ಗೌರಿ”  

“ಸರಿ. ಹುಲೊಿ ತ್ೊಗ್ೊೇತ್ರೇನಿ. ಇನ್ನೇನ್ು ತ್ೊಗ್ೊೇಬ್ೇಕು ಹ್ೇಳ್ು”  

“ಸ್ಟಾಧಾವಾದರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದ್್ೊೇವ್ಿೇ ಟಾಿರ್ನಸ್ಟ ಪೇಟ್ಾ ವಾವಸ್ಟ್ಿ ಮಾಡಕಾಕಗಂತಾಾಂತ್ ಕ್ೇಳ್ು”  

“ಯಾಕ್?” 

“ಊರು ಭತ್ರಾ ಹಳ್ಳಗಳಿವ್. ಗೆ್ೇಶನ್ ಇಲಿ ಯಾವುದ್್ೊೇ ಹಳ್ಳದಲಿಿ ಇಳಿದಿುಟ್ಿ ಹತ್ಾಕ್ಕ ತ್ುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ಾ. ಹಾಗ್ೇ ಹ್ೊೇಗಾಾ ನಿನ್ಗ್ೊಂದಷ್ುಟ ಒಬುಟ್ುಟ. ನಿನ್ನ ಮ್ಗನಿಗ್ೊಂದಷ್ುಟ 
ಕಡುಬು ಕಟಿಟಸ್ಟ್ೊಕಂಡ್ೇ ಹ್ೊೇಗು”  

“ಅಲ್ಾೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ, ಎಲಾಿ ನಾವ್ೇ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ೊಹೇದ್್ಿ ಅವರ್ೇನ್ೇ ಹಬು ಮಾಡ್ೊೇದೊ?” 

“ಅವರು ಕ್ೊಡ್ೊೇದು ಯಾವ ಮ್ೊಲ್ೇಗೊ ಆಗಲಿ ಗೌರಿ. ನಿನ್ಗ್ ಗ್ೊತಾಾಗಲಿ. ಈಗ 50% ಜನ್ಕ್ಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸುು, ಇನ್ುನ 50% ಜನ್ಕ್ಕ ಡಯಟ್ುಟ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ೊೇದ್್ೇ 
ಅಪರೊಪ ಆಗಿುಟಿಟದ್್. ಮಾಡಿದರೊ ತ್ರೇರಾ ಸಣುಸಣುದುಾ. ಹಿಟ್ುಟ ಸೊಪರ್ ಹಿಟಾಟಗಿರಲಿ, ತ್ುಪಪ ತ್ರಪ್ಪಗೊ ಯೇಗಾವಾಗಿರಲಿ. ಇಂಥಾದಾನ್ನಲಾಿ ದ್್ೇವರುಗಳ್ಾದ ನಾವು ತ್ರನ್ೊನೇದು 
ಸರಿಯಲಿ ಅಲಿವಾ?” 

“ಭಕಾರು ಏನ್ು ಕ್ೊಟ್ೊಿ ನಾವು ತ್ರನ್ಿೇಬ್ೇಕಲಾಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ?” 

“ಒಪಕಂಡ್ ನಿನಾಮತ್ು. ಆದರ್ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ಲಾ ಇರ್ೊೇವುಿ ವಿರಳ್ ಗೌರಿ.  
ಎಲಿರೊ ದುಡುಿ, ವಿದ್್ಾ, ಅಧಕಾರ, ಅಂತ್ಸುಾ, ಮೊೇಕ್ಷ್ ಕ್ೇಳ್ ್ ಕಂಡ್ೇ ಪೂಜ್ ಮಾಡಾಾಯೇಾ ವಿನ್ಹ ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ 

ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ಕ್ೊಟ್ಾಲಾಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಕು, ಥಾಾಂಕ್ು ಅನ್ೊನೇ ಗುಡ್ ಓಲ್ಿ ಕಾಾಲಿಟಿ ಭಕಾ ಒಬೊನ ಕಾೆ್”  

“ಈಗ್ೇನ್ು ಮಾಡ್ೊೇದ್್ೇ? ನಿನ್ನ ಮಾತ್ೊ ಸರಿ ಅನ್ುತ್ಾ. ಆದರ್ ಹ್ೊೇಗದ್್ ಇದ್್ಿ ನ್ನ್ಗೊ ವಷ್ಾಕ್ೊಕಂದು ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಲಾಸು, 
 ಗೆ್ೇಶಂಗೊ ಮ್ನ್ಸಿುಗ್ ಬ್ೇಜಾರು.” 

“ಇನ್ನೇನಾಮಡಕಾಕಗತ್ಾ. ಶ್ವನ್ ಮೆೇಲ್ ಭಾರ ಹಾಕ್ಲ ಹ್ೊೇಗಾು. ಸರಿ ಕೆ್. ನ್ಮೆಮಜಮಾನ್ುಿ ಕೊಗಿಾದ್ಾರ್.  
ಕಾಲ್ೊತ್ೊಾೇ ಟ್ೈಮಾಯುಾ. ಬತ್ರೇಾನಿ. ಬ್ಸ್ಟಟ ವಿಷ್ಸ್ಟ. ಬ್ೈ ದಿ ವ್ೇ, ಬ್ಂಗಳ್ ರಲಿಿ ಗೆ್ೇಶನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕ ಕ್ರ್ೇಲೊ ನಿೇರಿಲಿ,  

ನ್ಲಿಿೇಲೊ ನಿೇಬಾರಲಿ. ಒಂದ್್ರಡು ಬಕ್ಟ್ ನಿೇರು, ಕುಡಿಯಕ್ೊಕಂದಷ್ುಟ ಕಾದ್ಾರಿದ ನಿೇರು ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ೇ ಹ್ೊೇಗು.  
ಬಂದ್್ೋಲ್ ಫೇರ್ನ ಮಾಡು. ಬ್ೈ”  

 

ಕಾಿಸ್ಟ ಕನ್ಕ್ಷ್ರ್ನ ಕಟ್ ಆಯಿತ್ು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕನ್ಕ್ಷ್ರ್ನ ಸಿಗಲ್ೇ ಇಲಿ.  
 

ನಿಮ್ಗ್ೇನಾದರೊ ನಾಣಿ ಸಿಕಕರ್ ಹಿೇಗಿಹೇಗಾಯುಾ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿುಡಿ.  
 

ನಾಳ್ ೇ್ನ್ೇ ಹಬು.  
ಬಾಳ್ ೇ್ಕಂಬ ತ್ದ್್ೇಾಯಿದ್್ಿ ನ್ನ್ನನ್ನ ಸಿಗಿದು ತ್ೊೇರಣ ಕಟಿಾೇನಿೇಂತ್ ಮ್ನ್ಯವಳ್ು ಆಶ್ಾಾಸನ್ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾಾಳ್ .್  
ರಣ ಆಗಿ ತ್ೊೇರಣ ಆಗಕುಮಂಚ್ ಮಾಕ್ಾಟ್ ಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ುೇಕು. ಬಲಾಾ.......ಬಾ...ಯ್.....!!!!!!!  
 

ನಾನ್ೊ ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾರ ಹಾಗ್ೇ ಇತ್ರೇಾನಿ ಅಂತ್ ಎರಡ್ೇ ಎರಡು 
ದಿನ್ ಹಳಿಳಯಲಿಿ ಬಡವರ ಮ್ನ್ ಊಟ್ ಮಾಡಿದ್್ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿಾದುಿ.... 
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ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರ  
“ರಾಜಕ ಯ ರಾಗ್” – ಅಣಕುವಾಡುಗಳ್ು 
YouTube  ನ್ಲಿಿ ನ್ೊೇಡಲು  
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿ 

ಹಾಸಯ ಲೆ ಖನ  - ಆಲ್ಲಸಿದೆನು ಮಾತು ಜಗ್ನಾಾತೆs.s.ಯರಾ..s.s. – ಮುೇಂದ್ುವರಿದ್ ಭಾಗ್ 

 

http://www.youtube.com/user/anakuramanath/videos
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ದೊರದ ಫಾಮ್ಾ ಹೌಸ್ಟ ಬಳಿಯಲಿಿ "ನಾಯಿ ಮ್ರಿಗಳ್ು ಮಾರಾಟ್ಕ್ಲಕವ್ " ಎಂದು ಫಲಕವಂದು 
ತ್ೊಗಾಡುತ್ರಾತ್ುಾ. ಡ್ೈವರ್ ಗ್ ಕಾರ್ ನಿಲಿಿಸಲು ಹ್ೇಳಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಕಾರಿನಿಂದಿಳಿದು ಅಲಿಿದಾ ಮಾಲಿೇಕನ್ನ್ುನ ಕಂಡು 
"ನ್ನ್ಗ್ ಒಂದು ನಾಯಿಮ್ರಿ ಬ್ೇಕ್ಲದ್್ ಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದ್್ೇ" ಎಂದ, ಬ್ೊೇಡಾ ಹಾಕ್ಲರುವುದ್್ೇ ಉಂಟ್ಂತ್ ಸರಿ  "ಒಂದು 
ನಾಯಿಮ್ರಿಗ್ ಹತ್ುಾ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ಾದ್್" ಎಂದ ಮಾಲಿೇಕ, ಬಾಲಕ ತ್ನ್ನ ಜ್ೇಬಿನ್ಡಿಗ್ ಕ್ೈ ಹಾಕ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲ ತ್ಡಕ್ಲ 
"ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದ್್ೇ ಎಂಟ್ು ಡಾಲರ್ ಮಾತ್ಿ, ಆಗಬಹುದ್ಾ" ಎಂದು ಮ್ುಖ ಪ್ಚಿಗ್ ಮಾಡಿ ಹ್ೇಳಿದ. ಹ್ೊೇಗಲಿ 
ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ತಾನ್ ಎಂದು ಮಾಲಿೇಕ ನಾಯಿ ಗೊಡಿನ್ ಕಡ್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಶ್ಳ್ ಳ್ ಹ್ೊಡ್ದ, ಉೆ್ುಯ ಉಂಡ್ಗಳ್ಂತ್ 
ಗುಂಡುಗುಂಡಾದ ನಾಯಿ ಮ್ರಿಗಳ್ು ಗುಡುಗುಡು ಓಡಿ ಬಂದವು,"ನಿನ್ಗ್ ಯಾವುದು ಬ್ೇಕ್ೇ ಅರಿಸಿಕ್ೊೇ" ಎಂದ 
ಮಾಲಿೇಕ,  

ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಗೊಡಿನ್ ಕಡ್ಯಿಂದ ಮ್ತ್ೊಾಂದು ಮ್ರಿ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಉಳಿದ ಮ್ರಿಗಳ್ ಗುಂಪನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಓಡುತಾಾ ಬರುವುದನ್ುನ ಕಂಡು 
ಬಾಲಕ "ನ್ನ್ಗ್ ಆ ಮ್ರಿ ಬ್ೇಕು" ಎಂದ, "ಅಯಾೇ ಅದು ಬ್ೇಡ ಮ್ಗು ನಿನ್ಗ್ ಅದರ ಜ್ೊತ್ ಆಡಲು ಅಷ್ುಟ ಸೊಕಾವಲಿ ನ್ೊೇಡು ಅದು ಕುಂಟ್ ನಾಯಿ ಮ್ರಿ" 
ಎಂದ. 

ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಬಾಲಕ ತ್ನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ್ ಪಾಾಂಟ್ನ್ುನ ಮೆೇಲಕ್ಕ ಸರಿಸಿ ಸಿಟೇಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತ್ನ್ನ ಕೃತ್ಕವಾದ ಕಾಲನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ "ಇರಲಿ ನ್ನ್ಗೊ 
ಅಷ್ಟೇನ್ು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಓಡಲು ಸ್ಟಾಧಾವಿಲಿ ಅದರ ಕಷ್ಟವನ್ುನ ನಾನ್ೊಬುನ್ೇ ಅಥಾಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬಲ್ಿ" ಎಂದು ಓಡಿಬಂದು ಬಾಗಿ ಬಾಚಿ ತ್ಬಿು ಆ ಮ್ರಿಯನ್ುನ 
ಮ್ನ್ಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದ. 

         

 

ಇದೆ ನಾಿ 
ಇದ್ು 

೧. ತಣ್ಣ ರಾದೆರ ತೆ ಲಾಡತೆತ, ಬಿಸಿನಿ ರಾದೆರ ಮಾಯವಾಗ್ತೆತ 
೨. ಅಣ್ಣನ ಮನೆ ದಿ ಪದಿೇಂದ್ ತಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳಕು 

 

ಉತತರಕೆಾ 
 ಪುಟ ೮ 

 ನೆ  ಡ್  

ಕುೇಂಟು ನಾಯಮರಿ ಲ್ೇಖಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ್ೆ ಕಾಗ್ುವ ಸ್ಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಒಂದು ಕ್ಲಲ್ೊೇ ಮೆೈದ್ಾಹಿಟ್ುಟ  - ಒಂದು ಕ್ಲಲ್ೊೇ ಸಕಕರ್  
 ಅಧಾಕ್ಲಲ್ೊೇ ಸಣುರವ್  
 ಯಾಲಕ್ಲಕ 10  

 ಕಾಲು ಕ್ಲಲ್ೊೇ ತ್ುಪಪ - ಅಧಾ ಬಟ್ಟಲು ಎೆ್ು  
  

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ರವ್ಯನ್ುನ ಘಂ ಎಂದು ವಾಸನ್ ಬರುವವರ್ಗೊ ಹುರಿದು ಅದಕ್ಕ ಎರಡರಷ್ುಟ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಬ್ೇಯಿಸಿ ಸಕಕರ್ ಸಾಲಪ 
ತ್ುಪಪ ಬ್ರ್ಸಿ ಬಾಡಿಸಿ  

 ಆರಿದ ರವ್ಮಿಶಿಣಕ್ಕ ಯಾಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ ಬ್ರ್ಸಿ ನಿಂಬ್ ಗಾತ್ಿದ ಉಂಡ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಳ )ಹೊರಣ(   

 ಮೆೈದ್ಾಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಪೂರಿ ಹಿಟಿಟನ್ಂತ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಲಸಿ ನಾದಿರಿ   

 ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ನಿಂಬ್ ಗಾತ್ಿದಲಿಿ ತ್ಗ್ದು ಬಟ್ಟಲಿನ್ಂತ್ ಹಳ್ಳಮಾಡಿ ಹೊರಣ ತ್ುಂಬಿ ಅದ್್ೇ ಹಿಟಿಟನಿಂದ ಮ್ುಚಿಿ ಲಟಿಟಸಿ  

 ಕಾದ ಕಾವಲಿಯ ಮೆೇಲ್ ತ್ುಪಪ ಬಳ್ಸಿ ಸುಡುವುದು.  
 ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇದ್ಾಾಗಲ್ೇ ಹಾಲು ತ್ುಪಪದ್್ೊಡನ್ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡಿ  

 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರೆಸಿಪೆಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆ ಟಿಕೆ ಡ್. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪ 

 

ಕೆ  

ಡ್ತ  

ರಾ! 

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 
Mobile   0412 918 511 

 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

ನಿ ವೂ ಜಾಹಿ ರಾತು ನಿ ಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆ ಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

ಕಡಲ ತ್ಡಿಗ್ ಹ್ೊಡ್ದು ಹ್ೊಡ್ದು 
ಮೊರ್ಯುತ್ರರುವ ಅಲ್ಗಳ್ು; 
 

ಸುಡುವ ಮ್ುಖದ ಸೊಯಾ ಅಲ್ಿೇ 
ಕಳ್್ದಿಹ ಹಲ ಯುಗಗಳ್ು; 
 

ಬಿಡದ್್ ಬ್ಸಾ ಬಿೇಸಿ ಎಸ್ಟ್ದ ಮಿೇನ್ 
ಹಿಡಿವ ಬಲ್ಗಳ್ು; 
 

ಬಿಡಿ ಮ್ರಳಿನ್ ಮೆೇಲ್ ನ್ಡ್ವ ಅರ್ 
ಬ್ತ್ಾಲ ಜನ್ಗಳ್ು; 
 

ತ್ಡ್ ಇಲದಿ ಈ ನ್ೊೇಟ್ಕ್ ಎಂದೊ 
ಸಿಗದು, ಗ್ಳ್್ಯ  
ಹಿಡಿದ ದುುಃಖ ಹ್ೊರಗ್ಡಹದ 
ಮೌನ್ದ ಕ್ಲ ಮ್ನ್ಗಳ್ು.   

ರಚನೆ: ಮಾಲು, ಅಡ್ಲೆೈಡ್ 

ತ್ರಮ್ಮ : ಊರಲಿಿ ರಜದಲಿಿ ಏನ್ು 
ಮಾಡಿಾದ್ ಾ್?  

ಗುಂಡ:ನ್ಮ್ಮಪಪಂಗ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿಾದಾ 

ತ್ರಮ್ಮ: ನಿಮ್ಮಪಪ ಏರ್ನ 
ಮಾಡಿಾದುಿ?  

ಗುಂಡ:ಏನ್ೊ ಕ್ಲಸ ಇರ್ೊೇಲಿ 
ಸುಮ್ಮನ್ ಇತ್ರಾದುಿ.. 

ನಾಾಯಾಧೇಶ: ಈತ್ನಿಗ್ ಎರಡೊ ಕ್ಲವಿಗಳ್ನ್ುನ 
ಕತ್ಾರಿಸಿ 

ಗುಂಡ:ಅಯಾೇ ಬ್ೇಡಾ ಸ್ಟಾಾಮಿ ನಾನ್ು ಕುರುಡ 
ಆಗ್ೊೇಗಿಾೇನಿ 

ನಾಾಯಾಧೇಶ:ಮ್ೊಖಾ ಕ್ಲವಿ ಕತ್ಾರಿಸಿದರ್ ಕುರುಡು 
ಹ್ೇಗ್ ಆಗಾಾರ್?  

ಗುಂಡ:ಆಮೆೇಲ್ ಕನ್ನಡಕ ಎಲಿಿ ಹಾಕಲಿ? 

ಇದೆ ನಾಿ ಇದ್ು – ಉತತರ 

೧. ಬ್ೆ್ು ೨. ಸೊಯಾ ಚಂದಿ 

 

೧.  ಕನಾಾಟ್ಕದ ಅತ್ಾಂತ್ ಉದಾದ ನ್ದಿ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕ ಅಡಿಲಾಗಿ 
ಕಟಿಟರುವ ಪಿಮ್ುಖ ಅೆ್ಕಟ್ುಟ ಯಾವುದು? 

೨. ಮಾರಿಕಣಿವ್ ಜಲಾಶಯ ಯಾವ ನ್ದಿಗ್ ಅಡಿಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್್?  

ಈ ಅೆ್ಕಟ್ಟಗ್ ಇರುವ ಮ್ತ್ೊಾಂದು ಹ್ಸರು ಏನ್ು? 

 
ಸರಿ ಉತ್ಾರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೪ ನ್ೊೇಡಿ  

 

 

 

 

ಅತ್ುಾ ಇಳ್್ಗ್ ಬ0ದು ಅಪಿಪದ್ಾಗ | 
ಸಾತ್ುಾ ನ್ಮ್ಮದ್್0ದು ತ್ಪುಪ ತ್ರಳಿದು | 

ಎತ್ರಾ ಆಡಿಸುತ್ಾ ಸುತ್ಾಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ಾ | 
ಎತ್ಾರದ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ಕ ಹತ್ರಾಸುತ್ಾ | 

ಎತ್ಾ ಹ್ೊದರತ್ಾ ಬ್ನ್ನಹತ್ರಾ ಕಾಯುತ್ಾ | 
ಮ್ುತ್ಾನಿಟ್ುಟ ಅಪಿಪಕ್ೊ0ಡು ಸ್ಟಾಕ್ಲಹ್ವು | 

ಮ್ುತ್ರಾನ್0ಥ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಗಳ್ | 
ಇತ್ುಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ೈಲಿ | ಮ್ುಗಿದು ನ್ಮ್ಮ ಕ್ೈಯ | 
ಅತ್ುಾ ಬ್ೇಡುವ್ವು | ತ್ಪಪನ್ಲಿ ಅತ್ಾ ಇರಿಸಿ | 

ಎತ್ರಾಕ್ೊಳಿಳ ಸುತ್ಾಬಳ್ಸಿ |ಕುವರಿ ನಿಮ್ಮದ್್0ದುಕ್ೊಳಿಳ| 
 

 

 

 
 

 

ರಚನೆ: ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತತಷ್ಟುಟ ಹಾಸಯಕೆಾ ಭೆ ಟಿ  ಕೆ ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಸೇಂಸೃತಿ ಭಾಷೆಯ ಹಿರಿಮೆ ಲ್ೇಖಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

 

ಹ್ೊರನಾಡ  ಚಿಲುಮೆ ಪತ್ರಿಕ್ ನ್ಮ್ಮ  ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಪರನಾಡಿನ್ಲಿಿಯೊ  ಕೊಡ  ಮ್ನ್ ಮಾತಾಗಿಸುತ್ರಾದ್್. ನ್ನ್ನ ಅಚುಿಮೆಚಿಿನ್ ಭಾಷ್ಯ ಪತ್ರಿಕ್ 
ಓದ್್ೊೇದಂತ್ು ನ್ನ್ಗ್ ಇನಿನಲಿದ ಹುಮ್ಮಸುು ತ್ರುತ್ಾದ್್. ಭಾಷ್, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಎಷ್ುಟ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬ್ೇರ್ಯುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ಾದ್್ ಎಂದರ್, ಕ್ೇವಲ ಮ್ೊಕ 
ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಒಮೆಮ ಊಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು ನ್ೊೇಡಿ! ಭಾರತ್ದ ಮ್ಟಿಟಗ್ ಹ್ೇಳ್ುವುದ್ಾದರ್ ಆ ದ್್ೇಶ ಹಲವು ಭಾಷ್ಗಳ್ ರತ್ನ ಭಂಡಾರ.   ಅಂತ್ಹ ಭಾಷ್ಗಳ್  ಬಗ್ೆ  ಒಂದು  ಚಿಕಕ  
ಕ್ಲರುನ್ೊೇಟ್  ಬಿೇರ್ೊೇಣವ್ೇ ? 

ಭಾಷ್ಯ  ಮ್ೊಲ  ಉದ್್ಾೇಶ  ಅಥವಾ  ಧ್್ಾೇಯ  ಏನ್ು?   ನಾವು  ಜನ್ಗಳ್  ಜ್ೊತ್  ನಿರಂತ್ರ  ಸಂಪಕಾ,  ಪರಸಪರ  ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ   ಮ್ತ್ುಾ ಭಾವನ್ಗಳ್ನ್ುನ   
ಹಂಚಿಕ್ೊಳ್ುಳವ  ಏಕಮಾತ್ಿ ಮಾಧಾಮ್. ಪಿಪಂಚದಲಿಿ   ಸುಮಾರು  ಆರು  ಸ್ಟಾವಿರದಿಂದ  ಏಳ್ು ಸ್ಟಾವಿರ ಭಾಷ್ಗಳ್ು  ಚಾಲಿಾಯಲಿಿವ್.  ನ್ಮ್ಮ  ಭಾರತ್ದಲ್ಿೇ  ೧೫೦೦ ಕೊಕ   
ಹ್ಚುಿ  ಭಾಷ್ಗಳ್ು  ಇವ್  ಎಂದು  ಅಂಕ್ಲ  ಅಂಶಗಳ್  ಪಿಕಾರ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗಿದ್್.  

 

ಒಂದು ಭಾಷ್ಯಲಿಿ  ಬ್ೇರ್  ಬ್ೇರ್  ಭಾಷ್ಗಳಿಂದ  ಆಮ್ದು ಮಾಡಿದ  ಪದಗಳಿರಬಹುದು. ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಗೊ ಸಹಕಾರಿ. ಪಿತ್ರಯಂದು ಭಾಷ್ಗೊ  
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅದರದ್್ೇ  ಆದ   ಲಿಪಿ ಇರುತ್ಾದ್್. ಬಹುತ್ೇಕ ಸಮ್ಯ ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರೊ, ಧ್ಾಖಲಿಸಲು, ಕಲಿಸಲು, ಮ್ತ್ೊಾಮೆಮ 
ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲಸಲು ಈ ಲಿಪಿ ಅನ್ುಕೊಲ ಮಾಡಿಕ್ೊಡುತ್ಾದ್್.  

ಚಿಕಕಂದಿನ್ಲಿ,ಿ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಮ್ಮ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟ್ಟ  ಭಾಷ್ ,  ಅದು  ನ್ಮ್ಮ  ಮಾತ್ೃಭಾಷ್. ಮಾತ್ೃ  ಭಾಷ್ಯಲಿಿ   
ಯಾರ್ೊಡನ್   ಸಂಭಾಷಿಸಿದರೊ  ಅದಕ್ೊಕಂದು  ವಿಶ್್ೇಷ್  ಸ್ಟಾಿನ್. ಆಹಾ! ಕ್ೇಳ್ಲದ್್ಷ್ುಟ ಇಂಪು. ಸವಿಜ್ೇನ್ು ಸವಿದಂತ್. 
ಹ್ೊರಗ್ಲಿಿ  ಪಿಯಾಣಿಸಿದರೊ  ನ್ಮ್ಮ   ಭಾಷ್ಯವರು  ಸಿಕಾಕಗ  ಆಗುವ  ಸಂತ್ೊೇಷ್  ವಣಿಾಸಲು ಪದಗಳ್ು ಸ್ಟಾಲದು. 
ಸರಾಗವಾಗಿ  ಮ್ನ್ಸುು  ಬಿಚಿಿ  ಮಾತಾಡಬಹುದು  ಎಂಬುದ್್ೇ ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ಗ್ ಇರುವು ಬಹು ದ್್ೊಡಿ ಹಿರಿಮೆ. ಆಗಿಂದ್ಾಾಗ್ೆ 
ಪರಭಾಷಿಕರ ಜ್ೊತ್  ಮಾತಾಡಬ್ೇಕ್ಂದರ್ , ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ  ಚಾಲಿಾಯಲಿಿರುವ  ಇಂಗಿಿಷ್  ಅಥವಾ  ಹಿಂದಿ  ಭಾಷ್  
ಬಳ್ಸುತ್ಾೇವ್. ಕಛ್ೇರಿಗಳ್ಲಿಂತ್ೊ  ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯೇ  ಕಾಯಂ ಆಗಿದ್್. ಭಾಷ್ ಯಾವುದ್ಾದರ್ೇನ್ು ಸಂಬಂಧ ಮ್ುಖಾ ಅಂತ್  
ಕ್ಲವಮೆಮ ಅತ್ರ ಪಿಿಯವಲಿದ ಭಾಷ್ೇನ್ೊ ಉಲಿಯಬ್ೇಕಾಗುತ್ಾದ್್. 

 

ದ್್ೇವ  ಭಾಷ್ಯಾದ  ಸಂಸೃತ್ಕ್ಕ  ವಿಶ್್ೇಷ್  ಸ್ಟಾಿನ್ವಿದ್್.  ಇದರ  ಉಚಾಿರ  ನ್ಮ್ಮ  ನ್ರ  ನಾಡಿಗಳ್ಲಿಿ  
ಶಕ್ಲಾಯನ್ುನ  ತ್ುಂಬುತ್ಾದ್್.  ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ  ಧವನಿಯಲಿಿ  ಆಗುವ   ಏರು  ತ್ಗುೆಗಳ್ು  ನ್ಮ್ಮ   ಉಸಿರನ್ುನ  ಭಾವನ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಹತ್ೊೇಟಿಯಲಿಿ  ಕೊಡ  ಇಡುತ್ಾದ್್  ಎಂದು  ವಿಜ್ಞಾನ್  ಹ್ೇಳ್ುತ್ಾದ್್.  ಅದರಿಂದ  ಬಹುತ್ೇಕ  ಮ್ಂತ್ಿಗಳ್ು  ಸಂಸೃತ್ದಲಿಿವ್. 
ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿಿ ,  ಮ್ತ್ೊಾರ್  ಎಂಬ ಹಳಿಳಯಲಿಿ   ವ್ೈದಾನಿಂದ ಹಿಡಿದು  ರ್ೈತ್ರು , ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ು  ಕೊಡ  ದಿನ್ ನಿತ್ಾ  
ಸಂಸೃತ್ವನ್ುನ  ಬಳ್ಸುತಾಾರ್.  

ಪರಭಾಷ್ ಮಾತ್ನಾಡುವ ನ್ರ್ಹ್ೊರ್ಯವರು  ಇದ್ಾಾಗ,  ಅವರ್ೊಡನ್ ಮಾತಾಡುತಾಾ  ಅವರ  ಭಾಷ್ಯ  ಎಷ್ೊಟೇ ಪದಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಕ್ಲವಿಯ ಮೆೇಲೊ ಬಿದುಾ  
ಮ್ನ್ದಟ್ುಟ ಆಗಿರುತ್ಾದ್್.  ನ್ಮ್ಮ  ಭಾಷ್ಯನ್ುನ  ಕೊಡ  ಅವರಿಗ್ ಸಾಲಪವಾದರೊ  ಅಥಾ  ಮಾಡಿಸಿರುತ್ಾೇವ್. ಹಿೇಗ್   ಭಾಷ್ಗಳ್  ವಿನಿಮ್ಯ  ಸ್ಟಾಗುತ್ಾದ್್.  

ಇನ್ುನ ಮ್ೊಕರು  ಮ್ತ್ುಾ  ಕ್ಲವುಡರು  ಉಪಯೇಗಿಸುವ  ಸನ್ನಯ ಭಾಷ್ ತ್ಳಿಳ ಹಾಕುವಂತ್ರಲಿ.  ನ್ೊೇಡಿದವರು  ಮ್ೊಕ  ವಿಸಿಮತ್ರಾಗುತಾಾರ್.  ನಾವು  ಶಬಾದಿಂದ  
ಎಷ್ುಟ ವ್ೇಗವಾಗಿ  ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ಾೇವ್ಯೇ  ಅಷ್ಟೇ  ವ್ೇಗವಾಗಿ  ಸನ್ನಯ  ಮ್ೊಲಕ ಅವರು ಸಂಭಾಷ್ೆ್ಯಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿರುತಾಾರ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಬ್ೈಲ್ ಭಾಷ್ 
ಕೊಡ.  ಈ  ಭಾಷ್ಯಲಿಿ   ಓದಿ   ಡಿಗಿಿೇ  ಪಡ್ದವರು  ಬ್ೇಕಾದಷ್ುಟ  ಜನ್ ಇದ್ಾಾರ್. 

  ನಾವು   ಮ್ನ್ಸಿುನ್ಲಿಿ  ಯೇಚಿಸುವಾಗ  ಯಾವ  ಭಾಷ್  ಬಳ್ಸುತ್ಾೇವ್? ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅದು ನ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್ಯೇ ಆಗಿರುತ್ಾದ್್. ಬ್ೇಕಾದರ್ ಪಿಯತ್ರನಸಿ 
ನ್ೊೇಡಿ. ಏನಾದರೊ ಎಣಿಸುವಾಗ “ಒಂದು ಎರಡು ಮ್ೊರು...”  ಎಂದ್್ೊೇ, ಅಥವಾ ಹ್ೊಸ ಜಾಗಕ್ಕ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಅದರ ದ್ಾರಿಯನ್ುನ “ಒಹ್ ಸಿೇದ್ಾ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಲಗಡ್ ತ್ರಗಿಾ 
ಒಂದ್ ದ್್ೊಡಿ ರ್ೊೇಡ್ ದ್ಾಟಿ ... “ ಎಂದ್್ೊೇ ಯೇಚಿಸುತ್ರಾೇವಿ. ನ್ಂತ್ರವಷ್ಟೇ ಬಾಯಿಂದ ತ್ಜುಾಮೆ ಆಗಿ ಬ್ೇಕಾದ ಭಾಷ್ ಹ್ೊರಬರುವುದು.  

ಮ್ತ್ಾಷ್ುಟ ಸಂದಬಾಗಳ್ಲಿಿ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ಕ ತ್ಕಕ ಭಾಷ್. ಉದ್ಾ: ಹುಟಿಟದ ಎಳ್  ್ಮ್ಗುವಿಗ್ ಯಾವ  ಭಾಷ್ ?   ಅಮ್ಮ  ಅಥಾ  ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ  ಮ್ಗುವಿನ್  ಭಾಷ್. 
ಇನ್ುನ  ಕಣುುಗಳ್ಲಿಿಯೇ  ಮಾತಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ  ಪ್ಿೇಮಿಗಳ್  ಭಾಷ್ ... ಬಲು ಮ್ಧುರ, ರ್ೊೇಮಾಂಚಕ!  

ಪಿಪಂಚದಲಿಿ  ತಾಂತ್ರಿಕತ್ ಮ್ುಂದುವರಿದ  ಹಾಗ್ಲಾಿ  ಸ್ಟ್ೊೇಶ್ಯಲ್ ಮಿೇಡಿಯಾದಲಿಿ  ನ್ಮ್ಮ  ಭಾವನ್ಗಳ್ನ್ುನ   ಚಿತ್ಿಗಳ್  ಮ್ೊಲಕ ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುತ್ರಾದ್್ಾೇವ್.  
ಅದ್್ೇ  ಈಗ  ಹ್ೊಸ  ಭಾಷ್ಯಾಗಿ  ಮಾಪಾಾಡಾಗಿದ್್.  ಅನ್ುಕೊಲಕ್ಕ  ತ್ಕಕ  ಹಾಗ್  ಭಾಷ್ಗಳ್ು  ಹುಟಿಟಕ್ೊಳ್ುಳತ್ಾವ್ .  

ಇಷ್ೊಟಂದು  ರಿೇತ್ರಯ  ಭಾಷ್ಗಳಿದ್ಾಾಗ  ಯಾವುದು  ಹ್ಚುಿ  ಯಾವುದು  ಕಡಿಮೆ  ಎಂದು  ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುವುದ್್ೇ?  ಒಂದಕ್ಲಕಂತ್ ಇನ್ೊನಂದು ವಿಭಿನ್ನ. ಅದ್್ೇನ್ೇ 
ಇರಲಿ, ನ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನಷ್ುಟ ಪಿಚಲಿತ್ವಾಗಬ್ೇಕು. ನ್ಮ್ಮ ಅಚುಿ ಮೆಚಿಿನ್ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಲಿ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಸಹೃದಯತ್ಯಿಂದ 
ಗೌರವಿಸ್ಟ್ೊೇಣ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಬ್ಾಿಗ್ 

ಲೆ  ಕ 

 
ಓದ್ಲು ಚಿತರದ್ 

ಕೆಳಗಿರುವ ಲ್ಲೇಂಕ್ 
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ 

 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊಾರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಾರ್ನ. ಏರ್ನ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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  ಕಲ್ಲಕೆ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಟೆೈಪೇಂಗ್ ಲ್ೇಖಕರು:  ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳಿವ್, ವಿಧ್ಾನ್ಗಳಿವ್. (ಬರಹ, ನ್ುಡಿ ಇತಾಾದಿಯನ್ುನ ನಿೇವು ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುತ್ರಾೇರಷ್ಟೇ) 
ಆದರ್ ಈ ತ್ಂತಾಿಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಅದರ್ೊಡನ್ ಬಂದ fonts ಉಪಯೇಗಿಸಿಯೇ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುವುದು. ಅದ್್ೇ ಈ font ರಗಳ್  ್ಇಲಿದ್್ ನಾವು 
ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಿದುಾ ಎಲಿರೊ ಓದುವ ಹಾಗಿದಾರ್ ಚ್ನ್ನ ಅಲಿವ್ೇ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಸಿದಧತ್ ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾಧಾ. 
ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ತ್ಂತಾಿಂಶ “Google Input Tools”. ಇದನ್ುನ install ಮಾಡಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ವಿಧ್ಾನ್ ತ್ರಳಿಸುವ ಉದ್್ಾೇಶ ಈ ಲ್ೇಖನ್ದುಾ. 
 

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ು (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install 

ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟಾೇರ್ ಅಲಿದ್್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳ್ಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ 
ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

2. ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್ಗಳ್ು ಬ್ೇಕ್ಲದಾರ್ ಅವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ) 

 
 

3. ನ್ಂತ್ರ, (I agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy.) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, Download ಬಟ್ರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 
4. ಬರುವ dialog box ನ್ಲಿಿ “save file” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

 
ಇದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ \downloads folder ನ್ಲಿಿ save ಆಗುತ ಾ್. 

5. ಅಲಿಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ  ಎನ್ುನವ file ಮೆೇಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

6. ನ್ಂತ್ರ ಇನಿನತ್ರ ಸ್ಟಾಫ್ಟಾೇರ್ ಹ್ೇಗ್ install ಮಾಡುತ್ರಾೇರ್ೊೇ ಹಾಗ್ install ಮಾಡಿ 

(Click on Run button and click “Yes” if it promts) 
7. ಎಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರ್ “Google Input Tools Successfully Installed” ಎಂಬ ಮೆಸ್ಟ್ೇಜ್ ಬರುತ್ಾದ್್. 
8. ಇದ್ಾದ ಮೆೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ಟಕ ಬಾರ್ ಬಲ ಬದಿಯಲಿಿ ಈ ಕ್ಳ್ಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿರುವಂತ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಕ್ು ಕಾಣುತ ಾ್ 

 
ಇಲಿಿಂದ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಸ ಸುಲಭ. 
 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ 

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
http://www.google.com/intl/en/policies/terms/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
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   ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೊೇ ಆಗ ಈ ಬಾಕ್ು ನ್ಲಿಿ  “ಕ” ಇದ್್ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಳ. ಒಂದು ವ್ೇಳ್  ್“ಕ” 

ಬದಲು ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್ಯ ಅಕ್ಷ್ರ ಇದಾರ್, ಆ ಅಕ್ಷ್ರದ ಮೆೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಆಗಿರ್ೊೇ ಎಲಾಿ 

ಭಾಷ್ಯ ಲಿಸ್ಟಟ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ಾದ್್. ಅದರಿಂದ Kannada ಅನ್ುನವುದರ ಮೆೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. .  
 

 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕ್ಲೇ ಬ್ೊೇಡ್ಾ ಶ್ಾಟ್ಾ ಕಟ್ ಕೊಡ ಬಳ್ಸಬಹುದು. 
ಉದ್ಾ: ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಾದ್ಾಾಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ೆ್ 
ಸಿದಧವಾಗುತ್ಾದ್್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು ಮ್ತ್ಾ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ಾ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರಾ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ು  ಕಾಣಿಸದಿದಾರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ 
 

 ಹಿೇಗ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ತ್ುಾ ಇತ್ರ installed ಭಾಷ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲಿಿ ಬ್ೇಕ್ಂದರಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

 
 

 ಈ ತ್ಂತಾಿಂಶದ ಇನ್ೊನಂದು ಹಿರಿಮೆ ಎಂದರ್ ನಾವು ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಾದಾಂತ್ ಆ ಶಬಾ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಸೊಚಿಸುತ್ಾದ್್. 

 ಇದನ್ುನ ನಿೇವ್ಲಾಿ install ಮಾಡಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ. ಏನಾದರು ಪಿಶ್್ನಗಳಿದಾರ್ horanadachilume@gmail.com ಗ್ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ. 

 

ಕೇಂಪೂಯಟರ್ ನಲಿ್ಲ ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಟೆೈಪೇಂಗ್  - ಮುೇಂದ್ುವರೆದ್ ಭಾಗ್ 

ಇದ್್ೊಂದು ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ ಶ್ಷ್ಟಪದಾತ್ರ (protocol ಅನ್ನಬಹುದು). 

ಹ್ಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೊಡಿ (http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode) 

ಜಗತ್ರಾನ್ ನ್ೊರಾರು ಭಾಷ್ಯ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಇದ್್ೊಂದ್್ೇ ನ್ಮ್ೊನ್ಯಲಿಿ 

ಬರ್ಯಬಹುದು ಹಾಗೊ ಓದಬಹುದು. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ,  ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ 

ಭಾಷ್ಯವರು ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್ಯ ಫಾಂಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಸಿಕಕ ಸಿಕಕ 

ಕಂಪೂಾಟ್ರಿನ್ಲ್ಿಲಾಿ Install ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕ್ಂಬ ತಾಪತ್ಿಯವಿಲಿ. 

ಕಂಪೂಾಟ್ರಿನ್ಲಿಿ ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಹಾಗೊ ಸಿಳಿೇಯ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ Enable 

ಮಾಡಿದರ್ ಸ್ಟಾಕು.  

ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರಿನ್ಲಿಿ Windows 7/8 ಅಥವಾ Windows 2003 

ಅಥವಾ XP ಇದಾರ್, ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ು 

ಕಾಣಿಸುತ್ಾವ್ .ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳಿದಾ ಜಾಗದಲಿಿ ಅಥವಾ 

ಕಾಣಿಸಿದರ್, ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಟಟ ವ್ೇರ್ ಅಥವಾ ಬೌಿಸರ್ 

ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಂಬಲಿಸುತ್ರಾಲಿ ಎಂದು ಅಥಾ .ಉದ್ಾ: 

Windows 95 ಹಾಗೊ 98, ಕನ್ನಡ ಯೊನಿಕ್ೊೇಡನ್ುನ ಬ್ಂಬಲಿಸುವುದಿಲಿ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ತ್ಂತಾಿಂಶದಲಿಿ ಭಾರತ್ರೇಯ ಭಾಷ್ಯನ್ುನ ಪಿೇತಾುಹಿಸಬ್ೇಕು ಎಂದು 

ಪಣತ್ೊಟ್ುಟ ಮಾಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದವರಲಿಿ “ನಾಡ್ೊೇಜ ಪಿ|| ಕ್. ಪಿ. ರಾವ್” 

ಮೊದಲಿಗರು. “c” ಪಿೇಗಾಿಮಿಂಗ ನ್ಲಿಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ “ಸ್ಟ್ೇಡಿಯಾಪು” 

ಎಂಬ ತ್ಂತಾಿಂಶ ಕ್ೇವಲ 72 ಘಂಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸಿದಾಪಡಿಸಿದುಾ! ಇದು 

ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಪರದ್್ಯ ಮೆೇಲ್ ಮ್ೊಡಿಸಿದ ಸ್ಟಾಫ್ಟಾೇರ್ 

ಗಳ್ಲಿಿ ಪಿಪಿಥಮ್. ತ್ಮ್ಮ ಗುರುಗಳ್ ನ್ನ್ಪಿಗಾಗಿ “ಸ್ಟ್ೇಡಿಯಾಪು” ಎಂದು 

ಹ್ಸರಿಟ್ಟರು. 

 

UNICODE ಎೇಂದ್ರೆ ನು ಕನನಡ ಟೆೈಪೇಂಗ್ ಸಾರಣ್ ಯರು – ಕೆ.ಪ. ರಾವ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
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ಏನ್ ರ ಲ ೂ ? 

ಮೆೇಲಿನ್ ಒಂಭತ್ುಾ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 2 ರಿಂದ 9 

ಅಕ್ಷ್ರಗಳಿರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿ. 
 ಮ್ೊರಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ್ ಅಕ್ಷ್ರ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು ಸಂಯುಕಾ 

ಪದಗಳಿರಬಹುದು 
 ಮ್ಧಾದ ಅಕ್ಷ್ರ “ಕ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ ಕನಿಷ್ಟ 10 ಪದಗಳ್ು 

ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 ಒಂದು ಅಕ್ಷ್ರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್್ೇ ಸಲ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕು 
 10 ಸ್ಟಾಧ್ಾರಣ,  15 ಉತ್ಾಮ್,  20+ ಅತ್ುಾತ್ಾಮ್ 

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಾರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
20 ಕೊಕ ಹ್ಚುಿ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮ್ುಂದಿನ್ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸ್ೆಪೆಟೇಂಬರ್ 25 ತಮಾ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾೇಂಕ. 

 

ಪದ್-ಪುೇಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ) 

 

ಆಗ್ಸ್ಟಟ ಪದ್ ಪುೇಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತ್ಾರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ೨೦ಕೊಕ ಹ್ಚುಿ ಪದಗಳ್ನ್ನ 

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮಾ ಅಶೆ್  ಕ್, ಸಿಡ್ನ 
 ಸಿಾತಾ ಮೆ ಲೆ ಾ ಟೆ, ಸಿಡ್ನ  
 ನಳಿನಾ ವೆೇಂಕಟನಾಗ್, ಮೆಲೆ ಬ ನ್ಾ 

 ನಾಗ್ಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡ್ನ 
 ರಾಘವೆ ೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಟಣಮ ತಿಾ, ಮೆಲೆ ಬ ನ್ಾ 

 

ಮ ಡಬಹುದಾದ್ ಹಲವು ಪದ್ಗ್ಳು:  

ಜನ್ರ, ಅರ, ಅವಿಕಾರ, ಅರವಿಲ,ಿ ಅದರ, ನ್ರ, ನ್ರವಿಲಿದ, ನ್ವಿರಲಿದ, ಜನ್ರಲಿ, 

ಜನ್ವಿರಲಿ, ಜನ್ರಕಾವಿ, ಕಾದಜನ್ರಲಿ, ಕಾವಿರದ, ವಿಕಾರ, ರವಿ, ರಜ, ದರ, 

ಕಾಜವಿರದ, ಕಾರವಿಲ,ಿ ಕಾವಿರಲ,ಿ ಕಾದರಲಿ, ನ್ರವಿಲ,ಿ ವಿಕಾರಜನ್, ರವಿದಲಿ, 

ಕಾದಜನ್, ನ್ಲಿ, ದರವಿಲ,ಿ ಅಜ, ಕಾದ, ಜರ, ಕಾಜ, ಅಕಾರ, ಜನ್, ಅಲಿ, ಹಂದರ, 

ಹಂದರವಿಲಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಹಂಜರ 

ಅಹೇಂಕಾರವಿಲಿದ್ಜನ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 

ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ, ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚನ್: ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಣುು 

ಮ್ಕಕಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ ಒಂದು 

ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಾರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್್ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಇದಾರ್ ಅದ್್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷ್ಣ! 

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್್, ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ಾಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ...  

ಆಗಸ್ಟಟ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಗಾಲ್್  ಪಿಿಯ. ಅವನ್ು ಹ್ೇಳ್ುವುದು ಗಾಲ್್ ಒಂದು addictive sport ಅಂತ್. ಆದರ್ ನ್ನ್ಗ್ ಅನಿನಸಿದುಾ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಬಹಳ್ 
addictive ಆಟ್ ಅಂತ್. ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಪಿತ್ರ ಶನಿವಾರ ಮ್ತ್ುಾ ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಆಡುವ ನ್ನ್ನ ಲಿವಪೂಾಲ್ ಗ್ಳ್್ಯರಂತ್ೊ ನ್ನ್ನ ಈ ಮಾತ್ನ್ುನ 
ಒಪುಪತಾಾರ್. ನಾನ್ಂತ್ು ಒಂದು ವಾರದಲಿಿ ೪-೫ ದಿನ್ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಆಡುತ ಾ್ೇನ್. ಒಂದು ಥರ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ addict. ಈಗಿನ್ ಮ್ಕಕಳ್ು computer game 
ಆಡಿದಂತ್.  

ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಆಟ್ವನ್ುನ ಎಂದೊ ಆಡದವರಿಗ್ ಇದ್್ೊಂದು ಬಹಳ್ ಸುಲಭವಾದ ಆಟ್ ಅಂತ್ ಅನಿನಸಬಹುದು. ಆದರ್ ಈ ಆಟ್ ಬಹಳ್ technical, 
skilled ಮ್ತ್ುಾ ದಣಿವಾಗುವ ಆಟ್ ಕೊಡ.  ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಆಟ್ ಮೊದಲು ಶುರುವಾದದುಾ ಗಭಿಾಣಿ ಸಿರೇಯರಿಗ್ ವಾಾಯಾಮ್ಕ್ಕಂದು. ಆದರ್ ಈಗ ಅದು ಒಂದು 
ಒಲಿಂಪಿಕ್ು ಪಂದಾವಾಗಿದ್್.  

 
ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಅಂದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ಲಿ ನ್ನ್ಪಾಗುವುದು ಕನಾಾಟ್ಕದ ಪಿಕಾಶ್ ಪಡುಕ್ೊೇೆ್.  

ಪಿಕಾಶ್ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಏಳ್ು ಸಲ ರಾಷಿರೇಯ ಚಾಂಪಿಯರ್ನ ಆದವರು. ಸ್ಟಾಕಷ್ುರ ಅಂತ್ರ ರಾಷಿಟೇಯ 
ಪಿಶಸಿಾ ಗ್ದಾವರು. ಅದರಲಿಿ ಮ್ುಖಾವಾದದುಾ All England championship ಗ್ದಾದುಾ. ಪಿಕಾಶ್ ಅವರ 
ಮ್ತ್ೊಾಂದು ಸ್ಟಾಧನ್ ಅಂದರ್ ಅಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಈ ಆಟ್ದ ಮೆೇಲಿದಾ ದಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂವಾ ಎಷಿಯಾದ 
ಪಾಿಬಲಾವನ್ುನ ಮ್ುರಿದರು ಅಂತ್ನ್ೊ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು.  
 
ಪಿಕಾಶ್ ಅವರನ್ುನ ರಾಷಿರೇಯ ಚಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ ನ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿದ ಸಯಾದ್ ಮೊೇದಿ ಸಹ ಒಬು 
ಹ್ಸರಾಂತ್ ಆಟ್ಗಾರ. ಕಾಮ್ನ್ಾಲ್ಾ ಗ್ೇಮ್ು ನ್ಲಿಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತ್ಂದು ಕ್ೊಟ್ಟ ಆಟ್ಗಾರ. 
ದುರಂತ್ವ್ಂದರ್ ಇವರನ್ುನ ಹಾಡು ಹಗಲ್ೇ ಗುಂಡಿಕ್ಲಕ ಕ್ೊಲಿಲಾಯಿತ್ು (ಹಂತ್ಕರು ಇನ್ೊನ ಸಿಕ್ಲಕಲಿ, 
ಹಂತ್ಕರು ಯಾರು? ಅದ್್ೊಂದು ತ್ರ್ದ ರಹಸಾ). ಅಂತ್ಜಾಾಲದಲಿಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ರ್ೊೇಚಕ ವಿವರೆ್ಗಳ್ು 
ಲಭಾವಿದ್್.  
ಹ್ೈದರಾಬಾದ್ ಗೊ  ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಗೊ ಬಹಳ್ ನ್ಂಟ್ು ಅನ್ನಬಹುದು. ಇತ್ರಾೇಚಿಗ್ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ 
ಆಟ್ಗಾರರು ಅಲಿಿಂದ ಬಂದಿದ್ಾಾರ್. ಬಹುಶುಃ ಇದಕ್ಕ ಪಿ ಗ್ೊೇಪಿಚಂದ್ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಗ್ೊೇಪಿಚಂದ 
ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಬಹಳ್ ಪಿಸಿದಿಧ. ಈಗ ಭಾರತ್ದ ಅಂತ್ರ ರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಪಿದಶಾನ್ 
ಮಾಡುತ್ರಾರುವ ಎಲಾಿ ಆಟ್ಗಾರರು ಇಲಿಿಂದ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಹ್ೊಂದಿದವರ್. ಪುಲ್ೇಲಾ ಗ್ೊೇಪಿಚಂದ್ ಭಾರತ್ 
ಕಂಡ ಮ್ತ್ೊಾಬು ವಿಶಾಮ್ಟ್ಟದ ಆಟ್ಗಾರ. ಹಲವಾರು ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಪಿಶಸಿಾ, ಬಹು ಮ್ುಖಾವಾಗಿ All 
England 2001 ರಲಿಿ ಪಿಶಸಿಾ ಪಡ್ದ ಮ್ತ್ೊಾಬು ಆಟ್ಗಾರ. ಸ್ಟ್ೈನಾ ನ್ೇಹಾವಾಲ್ ಹ್ೈದರಾಬಾದಿನ್ 
ಮ್ತ್ೊಾಬು ಆಟ್ಗಾತ್ರಾ. ಗ್ೊೇಪಿಚಂದ್ ಶ್ಷ್ಾಯಾದ ಈಕ್, ವಿಶಾದ 3ನ್ೇ rankನ್ ಆಟ್ಗಾತ್ರಾ. ಕ್ಲವರು 
ಹ್ೇಳ್ುವ ಪಿಕಾರ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಟ್ಗಾರರನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಅತ್ರಹ್ಚುಿ ಸಂಭಾವನ್ ಪಡ್ಯುವ ಕ್ಲಿೇಡಾ ಪಟ್ು erotic 
ಸ್ಟ್ೈನಾ ಎಂದು ಖಾಾತ್ರ ಆಗಿರುವ, ಗ್ಲುಿವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೊೇತ್ು, ಸ್ಟ್ೊೇಲಿನ್ ದವಡ್ಯಿಂದ ಗ್ಲುಿವ 
ಛಲಗಾತ್ರ. ಒಲಂಪಿಕ್ು ನ್ಲಿಿ ಕಂಚು Commonwealthನ್ಲಿಿ ಬಂಗಾರ. ಇವಳಿಂದ All England ಗ್ಲುಿವ 
ನಿರಿೇಕ್ಷ್ ಕೊಡ ಇದ್್. ಇನ್ೊನಬು ಹ್ೈದರಾಬಾದ್ ಆಟ್ಗಾತ್ರಾ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಹದಿನ್ಂಟ್ು ವಷ್ಾದ ಅತ್ರ 
ಎತ್ಾರದ ಆಕಷ್ಾಕ ಆಟ್ಗಾತ್ರಾ. ಹ್ೊೇದವಷ್ಾ 40ನ್ೇ rankನ್ಲಿಿ ಇದುಾ ಈಗ 7 ನ್ೇ 
rankಗ್  ಜಿಗಿದಿರುವಳ್ು. ಭಾರತ್ದ ಭರವಸ್ಟ್ಯ ಆಟ್ಗಾತ್ರಾ, ಪಿ. ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಆಟ್ ನ್ೊೇಡಲು 
ಬಹಳ್ ಚ್ಂದ, “ಯೊಟ್ೊಾ ಸ” ನ್ಲಿಿ ಇವರು ಆಡಿರುವ ಪಂದಾಗಳ್ು ಲಭಾವಿದ್್. 

 

ಈಗಂತ್ೊ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ  ಆಟ್ಗಾರರು ವಿಶಾಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಆಡುತ್ರಾದ್ಾಾರ್. ಜಾಾಲಾಗುಟ್ಟ, ಅಶ್ಾನಿ ಪನಾನಪಪ, ಕಶಾಪ್, ಅಜಯ್ ಜಯರಾಮ್ 
ಪಿಪಂಚದ 25ನ್ೇ rankನ್ ಒಳ್ಗ್ ಇದ್ಾಾರ್. 
 

ಈಗ ಭಾರತ್ದಲಿಿ IBL (ಇಂಡಿಯರ್ನ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಲಿೇಗ) ನ್ಡ್ಯುತ್ರಾದ್್. ಕ್ಲಿಕ್ಟಿಟನ್ IPL ತ್ರಹ. ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಅತ್ರ 
ಪಿಸಿದಿಧ ಪಡ್ದಿರುವ ಆಟ್ವಂತ್! IBL ಈಗ ಎಲಿ ಕಡ್ ಸುದಿಾ. 6 ತ್ಂಡಗಳ್ು ಮ್ುಂಬ್ೈ, ಬ್ಂಗಳ್ ರು, ಪೂನಾ, ಹ್ೈದರಾಬಾದ್, ದ್್ಹಲಿ ಮ್ತ್ುಾ ಲಕೌನ. 
ವಿಶ್್ೇಷ್ವ್ೇನ್ಂದರ್ ಮ್ುಂಬ್ೈ ತ್ಂಡದ ಒಡ್ಯರು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸಕರ್ ಮ್ತ್ುಾ ಚಿತ್ಿನ್ಟ್ ನಾಗಾಜುಾನ್. ಈ IBL ಈಗ ಯೊಟ್ೊಾ ಸ ನ್ಲಿಿ ಲ್ೈವ್ 
ನ್ೊೇಡಬಹುದು. ಈ IBL ನಿಂದ ಮ್ುಂದ್್ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಯುವ ಪಿತ್ರಭ್ ಬರುವ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ ಇದ್್ ಹಾಗೊ ಭಾರತ್ದ ಬಾಾಡಿಮಂಟ್ರ್ನ ಕೊಡಾ ಒಳ್ ಳ್ ಭವಿಷ್ಾ ಇದ್್ ಎಂದು 
ಕ್ಲ ಪರಿಣಿತ್ರ ಅಭಿಪಾಿಯ.  
 

 

ಕರ ಡೆ ಲ್ೇಖಕರು: ಪರಮೆೇಶ್ ಹಾಲಾರಾಧಾ 
 

ಬ್ಾಯಡ್ಾೇಂಟನ್ 

 

ಪಿಕಾಶ್ ಪಡುಕ್ೊೇೆ್ 

ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಗ್ೊೇಪಿಚಂದ್ 

ಸ್ಟ್ೈನಾ ನ್ಹವಾಲ್ 
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ 
ನಿ ವು ತೆಗೆದ್ ಚಿತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬ್ೆ ಕೆ  

ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಈ ಮಾಯಾಮ್ೃಗದ ಮೆೈ ಸ್ಟಾಫ್ಟಟ ಅಂದ್್ೊಕಂಡಾಿ! ಮ್ುಟಿಟದರ್ ಬಿಷ್ ಇದಾಹಾಗಿತ್ುಾ 
ಕಿ್ಲಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 

ನ್ಯಾಗರ ಫಾಲ್ು 
ಕಿ್ಲಕ್: ವಿಜಯಶ್ಿೇ 

ನ್ಯಾಗರ ನ್ದಿ 

ಕಿ್ಲಕ್: ಅರವಿಂದ್ ಲ್ೊೇಗನಾಥರ್ನ,  

೧. ಕೃಷಾು ನ್ದಿ, ಆಲಮ್ಟಿಟ ಅೆ್ಕಟ್ುಟ ( ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಯಿಲಿಿ). 
೨. ವ್ೇದ್ಾವತ್ರ ನ್ದಿ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸ್ಟಾಗರ. 
 (ಚಿತ್ಿದುಗಾದ ಹಿರಿಯೊರಿನ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಜಲಾಶಯ ಬಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್್, ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ಿದ  “ಕಪೂಾರದ್ಾ ಬ್ೊಂಬ್ ನಾನ್ು” ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಇಲಿಿ ಚಿತ್ರಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್್). 
 

ನ್ೇಸರನ್ ಮ್ರ್ಯಲಿಿ ... 
ಕಿ್ಲಕ್: ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ   

ಕಾಕ್ಲಂಗ ಟ್ರ್ನ ಉದ್ಾಾನ್, ಕಾಾನ್ುರಾಿ 
ಕಿ್ಲಕ್: ನಾಗರಾಜ್ ನ್ಂಜುಂಡಯಾ  
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ಅನಿಸಿಕೆ ಉತತಮ ಪುಸತಕದ್ ಲಕ್ಷಣ್ಗ್ಳು ... 

ಉತ್ಾಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್, ಪೇಷ್ಕ, ಮಾಗಾದಶ್ಾ, ಉಪಾದ್ಾಾಯ, ತ್ತ್ಾಜ್ಞಾನಿ, ವ್ೈದಾ ಮ್ತ್ುಾ ಕಲಾವಿದ, ಈ ಎಲಿವೂ ಒಬುರಲ್ಿೇ ಕಲ್ತ್ು ನ್ಮ್ಗ್ 
ಸಂಗಾತ್ರಯಾಗಿ ದ್್ೊರ್ತ್ರ್? ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕ್ಂದ್ಾಗ, ಬ್ೇಕ್ಂದಲಿಿ ಆ ಸಂಗಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತ್ರದಾರ್? 

ಖಂಡಿತ್ ಅಂತ್ಹ ಸಂಗಾತ್ರ  ಎಂದರ್ ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ. ನಿಮ್ಮನ್ುನ ನ್ಗಿಸುವ, ಅಳಿಸುವ, ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ ಹಚುಿವ, ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್ಗ್ೊಳಿಸುವ 
ಸಂಗಾತ್ರ, ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ. ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ಾಲೊ ನ್ಮ್ಗರಿವಿಲಿದ್್ಯೇ ಇರುವ ವಿಸಮಯ ಜಗತ್ರಾನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಡುವುದು ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ. 
ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕವ್ಂದರ್ೇ ಇಂತ್ಹುದ್್ೇ ವಿಷ್ಯದುಾ ಇರಬ್ೇಕ್ಂಬ ಕಟ್ಟಳ್್ಯೇನಿಲಿ. ಓದುಗರ ಆಸಕ್ಲಾಗನ್ುಸ್ಟಾರವಾಗಿ ಯಾವುದ್್ೇ ಪುಸಾಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಥ್ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ು, ಜಿೇವನ್ ಚರಿತ್ಿಗಳ್ು, ಇತ್ರಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಪಾಿಕೃತ್ರಕ, ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಕಲ್, ಹಿೇಗ್ ಯಾವ ವಿಷ್ಯವಾದರೊ ಸರಿ, ಆಸಕಾ 
ಓದುಗನ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ರ್ ಹಿಡಿದು, ಮ್ುಗಿಯುವವರ್ಗು, ಬಿಡದ್್ಲ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ುಟ, ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ ಹಚಿಬಲಿದು ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ. 

ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ,  ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ೆ ಅರಿವು ಮ್ೊಡಿಸಿ, ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ್ಯಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡಬಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ಾಾಸ ಮ್ೊಡಿಸಬಲಿದು, 
ಕುಳಿತ್ಲಿಿಂದಲ್ೇ ಪಿಪಂಚ ಪಯಾಟ್ನ್ ಮಾಡಿಸಬಲಿದು. ವ್ೈಭವಯುತ್ ಅಥವ ಘನ್ ಘೊೇರ ಇತ್ರಹಾಸಗಳ್ ಭೊತ್ಕ್ಕ ಒಯುಾ, ರಾಜಾಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಗಳ್ ಉತಾಿನ್ 
ಪತ್ನ್ಗಳ್, ರಾಜ ಮ್ಹಾರಾಜರುಗಳ್ ದಭಾಾರುಕಾರುಭಾರುಗಳ್, ಸವಾಾಧಕಾರಿಗಳ್ು ನ್ಡ್ಸಿದ ಮಾರಣ ಹ್ೊೇಮ್ಗಳ್, ಹ್ಣುು, ಹ್ೊನ್ುನ, ಮ್ಣುುಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ಡ್ದ 
ಯುದಾ ಮ್ಹಾಯುದಾಗಳ್, ಮ್ತ್ಧಮ್ಾ ಕ್ೊೇಮ್ುಗಳ್ ಅಂಧ ಶಿದ್ ಧ್ಯಲಿ ನ್ಡ್ದ ಅಮಾನ್ವಿೇಯ ಹಿಂಸ್ಟಾ ತಾಂಡವಗಳ್, ದಶಾನ್ ಮಾಡಿಸಬಲಿದು. ಕಲಪನಾತ್ರೇತ್ 
ಭವಿಷ್ಾಕ್ಕ ಕರ್ದ್್ೊಯುಾ ಮ್ುಂದ್ಾಗಬಹುದ್್ನ್ುನವ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಅವಿಷಾಕರಗಳ್ ಉಯಾಾಲ್ಯಲಿ ತ್ೊಗಿಸಿ,ಸಕಲ ತಾರಾಲ್ೊೇಕಗಳ್ ಸುತ್ರಾಸಿ, ಅನ್ಾ ಲ್ೊೇಕ 
ಜಿೇವಿಗಳ್ ್ಡನ್ ಬ್ರ್ತ್ು ಬಾಳ್ುವಂತ್ ಭಿಮೆಯಲಿಿ ರಮಿಸುವುದು. 

ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕ ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಶಾವಿದ್ಾಾಲಯಗಳ್ಲಿಿ ಪದವಿ ಪಡ್ವುದಕ್ಲಕಂತ್ಲೊ ಹ್ಚಿಿನ್ ಜ್ಞಾನ್ ನಿೇಡಬಲಿದು. ಸುದಿೇಘಾ ಪಯಣಗಳ್ನ್ುನ 
ಹಿಸಾವನಾನಗಿಸಿಯೊ, ಬ್ೇಸರದ ಸಮ್ಯವನ್ುನ ರಂಜನಿೇಯವಾಗಿಯೊ ಮಾಡಬಲಿದು. 

ಒಬು ಉತ್ಾಮ್ ಲ್ೇಖಕ ತಾನ್ೊಂದು ಪುಸಾಕವನ್ುನ ಬರ್ಯಬ್ೇಕಾದರ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಸಿದಾತ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾಾನ್. ತಾನ್ು ಬರ್ಯಬ್ೇಕಾಗಿರುವ 
ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಆಳ್ವಾಗಿ ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡ್ಸುತಾಾನ್. ತ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಿದಿರುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ತಾನ್ು ಬರ್ಯಲಿರುವ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದಲಿಿನ್ ತ್ಜ್ಞರ ಬಳಿ 
ಮಾಹಿತ್ರಸಂಗಿಹಿಸುತಾಾನ್.ಉದ್ಾಹರೆ್ಗ್ ಒಬು ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರನ್ ಬಗ್ೆ ಬರ್ಯುವಾಗ, ಅನ್ೇಕ ರಿೇತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾಾನ್. ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರನ್ುನ 
ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಗಿೇತ್ ಕಚ್ೇರಿಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅದರ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಅರಿತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳವುದರಿಂದ, ವಿಮ್ಶಾಕರ ಜ್ೊತ್ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಕ್ಲವು ಸಲ 
ತಾನ್ೇ ಸಂಗಿೇತ್ ಕೊಡ ಕಲಿತ್ು ಅದರ ಅಂತ್ರಾಳ್ಕ್ಕೇ ಹ್ೊಕುಕ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಸಂಪಾದಿಸಿರುತಾಾನ್. ಇದ್್ೇ ರಿೇತ್ರ ನಾಟ್ಾ, ಚಿತ್ಿಕಲ್ ಮ್ುಂತಾದ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಕೊಡ. ಇನ್ುನ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಪತ ಾ್ೇದ್ಾರಿಕ್, ಯುದಧ, ಭಯೇತಾಪದನ್, ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಚರಿತ್ಿ ಮ್ತ್ುಾ ಯಾವುದ್್ೇ ವಿಷ್ಯವಿರಲಿ ಆ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದ ತ್ಜ್ಞರನ್ುನ ಭ್ೇಟಿ 
ಮಾಡಿಯೇ, ಅಥವಾ ಅಲಿಿೇಯೇ ಕ್ಲ್ವು ಕಾಲ ಓಡಾಡಿ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಅನ್ುಭವ ಗಳಿಸಿ, ನ್ಂತ್ರ ಬರ್ಯುತಾಾನ್.ಅಂದರ್ ಅವನ್ು ಆಯಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಪರಿಣಿತ್ನಾಗಿರಬ್ೇಕ್ಂದ್್ೇನ್ೊ ಇಲಿ, ಆದರ್ ಅವುಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೇಡಬಲಿ ಸ್ಟಾಮ್ಥಾಾ ಹ್ೊಂದಿರುತಾಾನ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕವನ್ುನ ರಚಿಸಲು 
ವಷ್ಾಗಳ್ ೇ್ ಬ್ೇಕಾಗಬಹುದು 

ಪಿವಾಸ ಕಥನ್ಗಳ್ ವಿಷ್ಯಕ್ಕ ಬಂದರ್, ಕ್ಲವು ಪುಸಾಕಗಳ್ು ಕ್ೇವಲ ಸಿಳ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲಿ, ಒಂದು ಸಿಳ್ದ ಚರಿತ್ಿ, ಅಲಿಿನ್ 
ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ್ು, ಜನ್ ಜಿೇವನ್, ಅಲಿಿನ್ ಸಂಸೃತ್ರ, ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ಮಾಹಿತ್ರಗಳ್ನ್ುನ  ನಿೇಡುತ್ಾದ್್. 
 ಇನ್ುನ ವಾಕ್ಲಾಗಳ್ ಜಿೇವನ್ ಚರಿತ್ಿಗಳ್ಂತ್ೊ, ಯಶಸುನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಗಳಿಸುವುದು ಎನ್ುನವುದಕ್ಲಕಂತ್ಲೊ, ವ್ೈಪಲಾವನ್ುನ ಎದುರಿಸಿ ಹ್ೇಗ್ ಬದುಕುವುದು 
ಎಂಬುದನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿಕ್ೊಡುತ್ಾದ್್.ನಾವು ಬ್ಳ್್ದಂತ್ ಬದುಕ್ೇ ನ್ಮ್ಗ್ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಾಗ, ಬ್ೇರ್ೊಬುರು ಬರ್ದದುಾ ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕ್ ಎನಿನಸಬಹುದು, ಆದರ್ 
ಎಲಿರಿಗೊ ಒಂದ್್ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಕಷ್ಟವನ್ನದುರಿಸುವ, ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮ್ನ್ುಃಶಕ್ಲಾಯಿರುವುದಿಲಿ, ಅಂತ್ಹ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಕ್ಲವು ಪುಸಾಕಗಳ್ು 
ಮಾನ್ಸಿಕ ವ್ೈದಾರ ಕ್ಲಸ ಕೊಡ ಮಾಡಬಲಿವು. 
 ಕ್ಲವು ಕತ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ಾಲೊ ದಿನ್ನಿತ್ಾ ನ್ಡ್ಯುವ ನ್ೈಜ ಘಟ್ನ್ಗಳ್  ್ಆಗಿದುಾ, ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹ್ೊೇಗುಗಳ್ನ್ುನ 
ಪಿತ್ರಬಿಂಬಿಸುತ್ಾದ್್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ೇ ಅದರ ಪಾತ್ಿದ್ಾರಿಗಳ್್ನಿಸುವಷ್ುಟ ಸ್ಟಾಮ್ರಸಾವಿರುತ್ಾದ್್. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಹಲವು ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾಗಳಿಗ್ ಉತ್ಾರ ಸಿಗುವ 
ಸ್ಟಾಧಾತ್ಗಳ್  ಇರುತ್ಾದ್್. 
 ಕೆಾುರ್ ಕಂಡು, ಸಾತ್ುಃ ಅನ್ುಭವಿಸುವುದಕ್ಕ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಿನ್ವಾದರ್, ಬರಹದಲಿಿ ಬಣಿುಸಿರುವುದನ್ುನ ಓದಿ ಅರಿತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ಕ ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾಿನ್. 
ನ್ೈಜ ಚಿತ್ಿಣವನ್ುನ ನಿೇಡಿ, ಮ್ನ್ದ್ಾಳ್ಕ್ಕ ಇಳಿಯುವ ಪುಸಾಕಗಳ್ು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕಗಳ್ಾಗುತ್ಾವ್, ಚಿಂತ್ನ್ಗ್ ತ್ೊಡಗಿಸುತ್ಾದ್್, ಸಮಾನ್ ಅಭಿರುಚಿಯ 
ಗ್ಳ್್ಯರನ್ುನ ಒದಗಿಸುತ್ಾದ್್, ತಾವ್ೇ ಸಾತ್ುಃ ಉತ್ಾಮ್ ಗ್ಳ್್ಯರಾಗುತ್ಾದ್್. ಹಲವು ಪುಸಾಕಗಳ್ಲಿಿ ಹಾಸಾವೂ ತಾನ್ೇ ತಾನಾಗಿ ಹ್ೊಕುಕ ನ್ಮ್ಮ ಹಾಸಾ ಪಿಜ್ಞ್ಯನ್ುನ 
ಹರಿತ್ಗ್ೊಳಿಸುವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ಾದ್್. 
 ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕಗಳ್ ಉದ್ಾಹರೆ್ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದರ್ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದಲಿಿ, ಶ್ವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್, ಕುವ್ಂಪು, ಮಾಸಿಾ, ತ್ರಾಸು, ತ್ರಿವ್ೇಣಿ, 

ಎಂ ಕ್ ಇಂದಿರಾ, ಅನ್ುಪಮಾ ನಿರಂಜನ್, ಕ್ ಪಿ ತ್ೇಜಸಿಾ, ಎಸ್ಟ ಎಲ್ ಭ್ೈರಪಪ, ಕ್ ಟಿ ಗಟಿಟ, ಹಿೇಗ್ ಇನ್ೊನ ಹಲವಾರು ಲ್ೇಖಕರ ಕೃತ್ರಗಳ್ು, ಮ್ನ್ರಂಜನ್ 
ಮಾತ್ಿವಲಿದ್್, ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ಓದುಗರನ್ುನ ಸ್ಟ್ರ್ ಹಿಡಿದಿವ್. 

ಒಂದು ಉತ್ಾಮ್ ಪುಸಾಕವನ್ುನ ಓದಿ ಮ್ುಗಿಸುವವರ್ವಿಗೊ ನಾನ್ು ಕ್ೈಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಿರುತ ಾ್ೇನ್, ಓದಿ ಮ್ುಗಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಅ ಪುಸಾಕ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ದಲಿಿ 
ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿದಿರುತ್ಾದ್್.  
 

ಲ್ೇಖನ್: ನಾಗಶ್್ೈಲ ಕುಮಾರ್  



 

ಪುಟ - 16 

 

  

 

ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ವಾಹನ್ದ ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿಿ ದ್ಾರಿ ಹುಡುಕ್ಲ ಕಚ್ೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಾಗ ಆಗಲ್ೇ ಎಂಟ್ರ 
ಮೆೇಲಾಗಿತ್ುಾ. ಎಂದಿನ್ಂತ್, ಅಮ್ಮ "ಕಾಲ್ ತ್ೊಳ್ ್ ಕಂಡು ಬಾ, ಊಟ್ ಮಾಡುವಿಯಂತ್" ಎಂದರು.   
ಏನ್ನಿಸಿತ್ೊೇ ನ್ನ್ಗ್. "ಅಮ್ಮ ಇವತ್ುಾ ಪಾನಿ ಪೂರಿ ತ್ರಂದ್್ೊಕಂಡ್ ಬತ್ರೇಾನಿ" ಅಂದ್್. ಮ್ರು ಮಾತ್ರಲಿದ್್ "ಸರಿನ್ಪಪ, 
ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಡುಗ್ ಇದ್್, ಹ್ೇಳ್ ಾ್ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಾದರು.  
 

ಆಚ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರ ಜ್ೊತ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಚಾಟ್ು ತ್ರಂದು ವಾಪಸ್ಟ ಬಂದ್ಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹತಾಾಗಿತ್ುಾ. ಅಮ್ಮ 
ಹಾಸಿಕ್ೊಂಡು ಮ್ಲಗಿದಾರು. ಎಚಿರ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, "ಇವತ್ುಾ ದ್್ೇವಸ್ಟಾಾನ್ದಲಿಿ ಪಂಗಲ್ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಾಾರ್, ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ 
ಅಲಾ, ಊಟ್ದ ಜ್ೊತ್ ಹಾಕ್ೊಕೇ" ಎಂದರು. ಸರಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಕಾಲು ತ್ೊಳ್್ಯದ್್ೇ ರೊಮ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ 
ಏನ್ೊೇ ಕುಟ್ುಟತ್ಾ ಕೊತ್. ಹನ್ೊನಂದ್್ೊೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನರಡ್ೊೇ ಆಯಿತ್ು ನಿದ್ ಾ್ ಎಳ್್ಯತ್ೊಡಗಿದ್ಾಗ ಲ್ೈಟ್ ಆರಿಸಿ 
ಮ್ಲಗಿದ್್. ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಎದ್ಾಾಗ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರು "ನಿಂಗ್ ಇಟಿಟದಾ ಪಂಗಲ್ ಫಿಿಡ್ು ನ್ಲಿಿ ಇಟಿಟದಿಾೇನಿ", ಸ್ಟಾನನ್ ಮಾಡಿ 
ತ್ೊಗ್ೊ...  

 

ಹತ್ುಾ ಹನ್ನರಡು ವರುಷ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರದ ಸಿಿತ್ರ. ಕ್ಲಸ ನಿಮಿತ್ಾ ಬ್ೇರ್ ಊರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಲಸಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಟಾರದ 
ಸ್ಟಾರಥಾ ವಹಿಸಿದ್್. ಈ ನ್ಡುವ್ ಅಮ್ಮನ್ ನ್ನ್ಪಿಗಿಂತ್ ಆ ಸ್ಟಾಿನ್ದ ಮ್ಹತ್ಾ ಹ್ಚುಿ ಹ್ಚಾಿಗಿ ನ್ನ್ಪಾಗುತ್ರಾದ್್.  
ಅಡುಗ್ ಮಾಡುವ ಸರದಿ ನ್ನ್ನದು. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಡುಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ದಿನ್ ಅಡುಗ್ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲಿವ್ಂದರ್ ಮ್ನ್ಸಿಗ್ 
ಆಗುವ ನ್ೊೇವು ಅರಿವಾಗುತ್ರಾದ್್. ಒಂದ್್ೇ ವಾತಾಾಸ, ಅಮ್ಮ ಎಲಿವನ್ುನ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಪಿಿೇತ್ರ ಹರಡುತ್ರಾದಾರು. ನಾನ್ು 
ಮ್ನ್ಸು ಕಸಿವಿಸಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಕ್ೊರಗುತ್ರಾದ್್ಾೇನ್.  
 

ಸುಮ್ಮನ್ ಹ್ೇಳಿರುವರ್ೇ "ಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಧರಿತ್ರಿೇ ... " ಎಂದು.  
 

ಭೊಮಿಯಷ್ುಟ ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಕ್ಷ್ಮಾ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮಾತ್ಗ್ ನ್ನ್ನ ಹೃದಯಾಂತ್ರಾಳ್ದ ನ್ಮ್ನ್ ... 
     

 

ಸರಿಸ್ಟಾಟಿ ಯಾವುದು ನ್ಮ್ಮದಿಗ್, ಅಮ್ಮನ್ ಮ್ಡಿಲು, ಅಪಪನ್ ಅಪುಪಗ್ ...  

 ಜ್ೈನ್ ಧಮ್ಾ - ಭಾರತ್ದ ಶ್್ೇ ೫೦ಕೊಕ ಹ್ಚುಿ ಜ್ೈನ್ ಸ್ಟಾಮರಕಗಳ್ು ತ್ರೇಥಾಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ು ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿಿವ್ 

 ಹಿಂದೊ ತ್ರಿಮ್ತ್ಸಾರಿಗೊ ಪವಿತ್ಿಸ್ಟಾನಿ್ 

 ಹಿಂದೊಧಮ್ಾ ಪುನ್ರುದ್ಾಧರಕರಾದ ಆದಿಶಂಕರರ ಕಮ್ಾಭೊಮಿ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಶೃಂಗ್ೇರಿ 

 ಶ್ಿೇವ್ೈಷ್ುವ -  ಶ್ಿೇರಾಮಾನ್ುಜಾಚಾಯಾರು ಚ್ೊೇಳ್ರಾಜನಿಂದ ತ್ರರಸೃತ್ರಾಗಿ ಹ್ೊಯುಳ್ರಲಿಿ ಆಶಿಯಪಡ್ದರು 

 ಶ್್ೈವ - ಕನಾಾಟ್ಕವು ವಿೇರಶ್್ೈವ ಧಮ್ಾದ ಉಗಮ್ಸ್ಟಾಿನ್.  

 ವಿೇರಶ್್ೈವಧಮ್ಾದ ಅಧವಯುಾಗಳ್ಾದ ಅಲಿಮ್ಪಿಭು ಬಸವಣು ಅಕಕಮ್ಹಾದ್್ೇವಿಯರು ಅಚಿ ಕನ್ನಡಿಗರು 

 ಮಾಧವ - ಶ್ಿೇ ಮ್ಧ್ಾಾಚಾಯಾರ ಪವಿತ್ಿ ಕಮ್ಾಭೊಮಿ 

 ಮ್ುಸಲಾಮನ್ - ಮ್ಧಾಯುಗದಿಂದ ಇಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿರುವ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಣಿುನ್ ಮ್ಕಕಳ್ ೇ್ ಆದ ಮ್ುಸಲಾಮನ್ರಲಿಿನ್ ಅನ್ೇಕ ಸಂತ್ರು ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ 

ಸಂಸೃತ್ರಗ್ ಬಳ್ುವಳಿ ನಿೇಡಿದ್ಾಾರ್ (ಉದ್ಾ: ಶ್ಶುನಾಳ್ರು) 

 ಹ್ೊಯುಳ್ರ ಒಂದು ಶ್ಾಸನ್ ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ುತ್ಾದ್್: (ಬ್ೇಲೊರಿನ್ ಚ್ನ್ನಕ್ೇಶವ ದ್್ೇವಾಲಯದಲಿಿ) 

 ಯಂ ಶ್್ೈವಾುಃ ಸಮ್ುಪಾಸತ್ೇ ಶ್ವ್ೇತ್ರ ಬಿಹ್ೋತ್ರ ವ್ೇದ್ಾಂತ್ರನ್ುಃ |  ಬೌದ್ಾಧುಃ ಬುದಧ ಇತ್ರ ಪಿಮಾಣಪಟ್ವುಃ ಕತ್ಾ ಇತ್ರ  ನ್ೈಯಾಯಿಕಾುಃ 

 ಅಹಾರ್ನ ಇತ್ಾರ್ಥ ಜ್ೈನ್ ಶ್ಾಸನ್ರತಾುಃ ಕಮೆೇಾತ್ರ ಮಿೇಮಾಂಸಕಾುಃ | ಸ್ಟ್ೊೇಯಂ ವೇ ವಿಧಧ್ಾತ್ು ವಾಂಛಿತ್ಫಲಂ ತ್ೈಲ್ೊೇಕನಾಥ್ೊೇ ಹರಿುಃ 

ಅಥಾಾತ್ 

ಯಾವ ದೆ ವನನುನವೆ ದಾೇಂತಿಗ್ಳು ಬರಹಾನೆೇಂದ್ು, ಶೆೈವರು ಶ್ವನೆೇಂದ್ು, ಭೌದ್ಧರು ಬುದ್ಧನೆೇಂದ್ು, ನೆೈಯಾಯಯಕರು ಕತಾನೆೇಂದ್ು, ಜೆೈನರು ಅರಿಹೇಂತನೆೇಂದ್ು, 

ಮಿ ಮಾೇಂಸಕರು ಕಮಾನೆೇಂದ್ು ತಿಳಿಯುತಾತರೆ   ಅೇಂತಹ ದೆೈವನು ತಿರಲೆ  ಕನಾಥನಾದ್ ಶ್ರ  ಹರಿಯು. ಅವನು ಮನದ್ ಅಪೆ ಕ್ಷೆಯನುನ ದ್ಯಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲ 

ಕ ನನ ಡ 

ಅಮಾನ 
ನೆನಪು 

ಲ್ೇಖನ್: ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 

ಕನಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಧಮಾ ಸಮನವಯ 

 

ಲ್ೇಖಕರು: ಹರಿೇಶ್ . ಜಿ 

ತ್ನ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ನ್ ಕನ್ನಡ 
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ಈ ಸೇಂಚಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತೇಂದ್ವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ್ೆರ ಲ್ಲಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸೇಂಪಾದ್ಕರು – ಬದ್ರಿ ತಾಯಮಗೆ ೇಂಡುಿ ~ ಸೇಂಕಲನ – ವಿ ಣಾ ಸುದ್ಶಾನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆ ೇಂದ್ರ ಅನೇಂತಮ ತಿಾ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲಾಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಾಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಾಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ. 

 

ಎಣೆಣ ಮತುತ ನಿ ರು ಏಕೆ ಬ್ೆರೆಯುವುದಿಲಿ 

ಎೆ್ುಯ ಮೆೇಲ್ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಅಥವಾ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಎೆ್ು ಹಾಕ್ಲ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಲಕ್ಲ. ಆದರೊ ಅವ್ರಡು ಬ್ರ್ಯುವುದಿಲ ಿಏಕ್? 

 

ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ನಿೇರು ಇನಿನತ್ರ್ೇ ದಿವ ಪದ್ಾಥಾದ ಜ್ೊತ್ ಬ್ರ್ಯುತ್ಾದ್್. (ಉದ್ಾ: 

ಬ್ಲಿದ ಪಾಕಕ್ಕ ಹಾಲು ಬ್ರ್ಸಬಹುದು, ನಿೇರಿಗ್ ಹಾಲು, ಇತಾಾದಿ). ಆದರ್ ಎೆ್ುಯ ಜ್ೊತ್ 

ಬ್ರ್ಯದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ತ್ತ್ಾ ಹಿೇಗಿದ್್. 

ನಿೇರಿನ್ ಅಣುಗಳ್ು ಮ್ತ್ುಾ ಎೆ್ುಯ ಅಣುಗಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಅಣುಗಳ್ ಆಕಷ್ಾೆ್ಗ್ 

ಒಳ್ಗಾಗುವ ಸಾಭಾವ ಹ್ೊಂದಿರುತ್ಾದ್್. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇವು ನಿೇರು ಮ್ತ್ುಾ ಎೆ್ುಯ ಮಿಶಿಣ 

ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಅದರದರ ಅಣುಗಳ್ ಜ್ೊತ್ ಬ್ರ್ತ್ು ಪಿತ್ಾೇಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ಾದ್್. ಹಾಗ್ೇ 

ನಿೇವು ಗಮ್ನಿಸಿರಬಹುದು. ಎೆ್ು ತ್ೇಲುತ್ಾದ್್. ಏಕ್ಂದರ್ ಎೆ್ುಯ ಸ್ಟಾಂದಿತ್ ನಿೇರಿನ್ದಕ್ಲಕಂತ್ 

ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ಾದ್್.  

ಎೆ್ು ನಿೇರು ಏಕ್ ಬ್ರ್ಯುವುದಿಲಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ್ ತ್ತ್ಾ ಅರಿತ್ರರಿ. ಈ ತ್ತ್ಾವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ್ಾಗ, ನ್ಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲಿಿ ನಾವುಗಳ್್ಲ ಿಎೆ್ು 

ನಿೇರಿನ್ಂತ್ರರದ್್ ಹಾಲು ಜ್ೇನಾಗಿ ಬ್ರ್ತ್ು ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಆಸ್ಟಾಾದಿಸುವುದು ಒಳ್ ಳ್ಯದು ಎನಿಸುವುದಿಲವಿ್ೇ ! 

 

ಬದ್ರಿ ತಾಯಮಗೆ ೇಂಡುಿ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ ತತವ  

organising  
Whitlam leisure centre,  
90a Memorial Ave, Liverpool NSW 2170 
 
Sept 14 & 15th September 
14th Morning 8 AM Ganesha Pooje,  
Cultural Function - Evening 5 pm onwards followed by Dinner 
 
15th Sathyanarayana Pooje & Visarjana  

 
 

ಅಲಿಲಿ್ಲ ಏನೆ ನು 

ತಾರಾಗಣ: ಕ್.ಎಸ್ಟ.ಶ್ಿೇಧರ್, ನಿಮ್ಾಲಾ, ನಾಗ್ೇಂದಿ ಶ್ಾ, ಚಿತ್ಿಕತ್, ನಿದ್್ೇಾಶನ್: ಸುದಶಾರ್ನ. ಎರ್ನ. 
ಸಿಳ್ : Hurstville Civic Theatre, Hurstville,  

ಭಾನ್ುವಾರ Sept 22nd, 3 ಗಂಟ್ಗ್ & 6 ಗಂಟ್ಗ್ (2 shows)  

ಪಿವ್ೇಶ: $15 (ಮ್ಕಕಳ್ು ಹಾಗು ಇತ್ರರಿಗ್: $12) 

ಟಿಕೆಟ ಗ್ಳಿಗೆ ಸೇಂಪಕಾಸಿ:  
ವಿೇೆಾ ಸುದಶಾರ್ನ : 0410 432 528, ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ : 0488295837, ನಾರಾಯಣ : 0423 634 979 

ಸುದಶಾರ್ನ : 0414 992 528 

 

ನಿಮಾ ಕಾಯಾಕರಮವಿದ್ಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 
Organised by Hindu council of Australia 
 
Venue: 
Sydney Olympic Park Athletic Centre  
 
Date: 
Sunday 26th Oct from 12 PM – 8:30 PM 
 
ENTRY: 
$7 per person 
 
MultiCultural Dances, Ravan Effigy, 
Fireworks. 

 
VENUE: Sri Venkateswara Temple, Temple 
Road, Helensburgh, NSW 2508 
 
Sunday15th Sept 2013 
 
Pooja and function at 12noon 
 
Visarjan at 3pm 
 
Special buses from Parramatta, Homebush 
and other Suburbs. 
 
More details at  www.svtsydney.org 

mailto:horanadachilume@gmail.com

