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ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರ್ ಯಾರಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಇ ಿ? ಎ ಿ ತ್ಮ್ಮ ಬಾ ಾ ಹಾಗು ಹರ್ಯದ ದಿನ್ಗಳ್ನ್ುನ
ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡರ್ ಒಂದ ಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ದ ಮ್ಜಾ ಅನ್ುಭವಿಸಿದುು ಕಣುಮಂದ್ ಬರುತ್ತದ್. ಆದರ್
ಕನಾಾಟ್ಕದಿಂದ ಬಹಳ್ ದೊರ, ಈ ಕಾಂಗರು ನಾಡಿನ್ ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ಅದೊ ಮ್ುಖ್ಾವಾಹಿನಿಯ
ಬ್ಳ್ಳಳಪರದ್ಯ ಮೆೇಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮ್ ನ್ೊೇಡುತ್ತೇವ್ ಎಂದು ಬಹಳ್ ಜನ್ರಲಿಿ ತ್ುಂಬಾ
ಕಾತ್ುರ ಇತ್ುತ.
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಇತ್ರ್ ಚಿಕಕ ಮ್ಂದಿರಗಳ್ಲಿಿ ಅಪರೊಪಕ್ಕ ತ್ರ್ ಕಾಣುತ್ರತದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಳಗ್
ಹ್ೊರತಾಗಿ ಇತ್ರತೇಚಿಗಷ್ಟೇ ಏಪಿಿಲ್ ತ್ರಂಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ್ಲಿಿ ತ್ರ್ಕಂಡು ೫೦ ದಿನ್ ಭಜಾರಿ
ಪಿದಶಾನ್ ಮೇರಿ ಮ್ುನ್ುನಗುುತ್ರತರುವ ಕ್ಲಚ್ಚ ಸುದಿೇಪ್ ಅಭಿನ್ಯದ ಹಾಗು ಮೊಗಿುನ್ ಮ್ನ್ಸು, ಕೃಷ್ಣನ್

ವ್

ಸ್ಟ್ೊಟೇರಿ ಖ್ಾಾತ್ರಯ ಶಶಾಂಕ್ ನಿದ್ೇಾಶನ್ದ ಪಕಾಕ ಕಮ್ರ್ಷಾಯಲ್ ಚಿತ್ಿ ಬಚ್ಚನ್.
ಸಿಡಿನಯ ಲಿವಪಪಾಲ್ ನ್ ಇವ್ಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ೨೦ ಜುಲ್ೈ ೨೦೧೩ ರಂದು ಮ್ಧ್ಾಾಹನ
೩ ಘಂಟ್ಗ್, ಬ್ಳ್ಳಳ ಪರದ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡುವ ತ್ವಕ ಹ್ೊರಗ್ ನಿಂತ್ ಎ ಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ೊಿ ಎದುು
ಕಾಣುತ್ರತತ್ುತ. ಹ ವಾರು ಜನ್ ತ್ಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ ದಿನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಸಿೇಟ್ ನ್ಂಬರ್
ಹುಡುಕ್ಲ ತ್ಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದವರನ್ುನ ಪಕಕದಲಿಿ ಕೊಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಹಾತ್ೊರ್ಯುತ್ರತದುರು. ಅಂತ್ು ಇಂತ್ು
ನ್ೊೇಡ ನ್ೊೇಡುತ್ತ ಮ್ಂದಿರ ಭತ್ರಾ!
ಸಕಕತ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ್ೊಂದಿಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಆರಂಭ. ಸಿನಿಮಾ ಉದುಕೊಕ ಬುಲ್ಟ್ ಪಿಕಾಶರ
ಕಾಮಡಿ ನ್ಗು ತ್ರಿಸುವಲಿಿ ಸಫ ವಾಯುತ. ಶಶಾಂಕ್ ರ ಮೊನ್ಚಾದ ನಿರೊಪಣ್ ಕಥ್ಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ
ತ್ರರುವುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಸುದಿೇಪ್ ರ angry young man ಪಾತ್ಿ ಅಗಿನಪತ್ ಸಿನ್ಮಾದ ಅಮತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್
ನ್ನ್ಪಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ುನ ಸಮಾಜಕ್ಕ ತ್ೊೇರಿಸುವ ಪಿಯತ್ನವಪ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ
ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಮ್ೊಡಿ ಬಂದಿತ್ುತ. ಚಿತ್ಿದ ನಾಯಕ್ಲಯರಾದ ಪರುಲ್ ಯಾದವ್ , ಭಾವನ್ ಹಾಗು
ಟ್ುಲಿಪ್ ಜ್ೊೇರ್ಷ ಕೊಡ ಚಿತ್ಿ ರಸಿಕರಿಗ್ ಮ್ುದನಿೇಡಿದರು. ಹರಿಕೃಷ್ಣರ ಸಂಗಿೇತ್ ಚಿತ್ಿಕ್ಕ ಕಮ್ರ್ಷಾಯಲ್
ಹಾಗು ಮಾಧುಯಾದ ಲ್ೇಪನ್ ನಿೇಡಿತ್ುತ. ಚಿತ್ಿ ಮ್ುಗಿದು ಹ್ೊರಗ್ ಬರುತ್ರತದು ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗಂತ್ು ದ್ೊಡಡ
ಪರದ್ಯ ಮೆೇಲ್ ನ್ೊರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರ್ೊಂದಿಗ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡಿದ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಎದುು ಕಾಣುತ್ರತತ್ುತ.
ಎ ಿರೊ ಹಿೇಗ್ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡುವ ತ್ಮ್ಮ ಅಭಿಪಾಿಯ ಹಂಚಿಕ್ೊಳ್ಳ ು
ಹಾತ್ೊರ್ಯುತ್ರತದುರು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಿಂದ ದೊರವಿದುರೊ ಕನ್ನಡದ ನ್ ದಲ್ಿೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡಿದಷ್ುಟ
ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು ಅಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದು ನ್ಮ್ಮ ಜನ್. ಹಿೇಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಕನ್ನಡದ ನ್
ದಾಟಿ ಬರಲಿ, ಉಳ್ಳಯಲಿ , ಬ್ಳ್ಯಲಿ, ಕನ್ನಡ ಕಂಪನ್ುನ ಬಿೇರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಎ ಿರ ಮ್ನ್ದಲಿಿತ್ುತ.
ಸಿಡಿನ ಅ ಿದ್, ಮೆಲ್ೊುೇನ್ಾ ಮ್ತ್ುತ ಅಡಿಲ್ೇಡ್ ನ್ಗರಗಳ್ ೊಿ ತ್ುಂಬಿದ ಪಿದಶಾನ್ವಾದ ವರದಿ
ಬಂದಿದ್. ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್, ಕಲ್ಯನ್ುನ ನಾವ್ೇ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಬ್ಳ್ಸುವವರನ್ುನ ಪ್ಿೇತಾಾಹಿಸಬ್ೇಕು
ಅ ಿವ್ೇ.
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ಆಗಸ್ಟಟ ಎಂದ ಕೊಡಲ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಕಣುಣಗಳ್ು ೧೫ನ್ ತಾರಿೇಖಿಗ್ಡ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ತವ್. ಭಾರತ್ ಬಿಿಟಿಷ್ ಆಡಳ್ಳತ್ದಿಂದ
ಮ್ುಕ್ಲತ ಹ್ೊಂದಿದ ದಿನ್. ಸವತ್ಂತ್ಿ ರಾಷ್ರವಾದ ದಿನ್. ನಾವು ಅಷ್ುಟ ಹ್ಮೆಮಯಂದ ಹ್ೇಳ್ುವ ಈ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಎ ಿರೊ ಇಷ್ಟಪಡುವ
ಶಬು. ಹಾಗಾದರ್ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಅಂದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಅನಿಸಿದುು, ಯಾರೊ ಪಿಶ್ನಸದ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಿಿತ್ರಯೇ? ನಿಜ ನಿೇವು
ನಿಘಂಟ್ುವಿನ್ಲಿಿ ಹುಡುಕ್ಲದರ್ ಅದರ ಅರ್ಾ ಯಾರ ಅಧೇನ್ಕೊಕ ಒಳ್ಪಡದ, ನಿಬಾಂಧವಿ ಿದ ಎಂಬ ಅರ್ಾ ಸಿಗುವುದು.
ಮಾನ್ವ ಸಮಾಜ ಜೇವಿ. ಅಂದಮೆೇಲ್ ಅವ ಂಬನ್ ನಿಶ್ಚತ್. ಎಲಾಿ ನಾನ್ೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುತ್ತೇನ್, ಯಾರ ಹಂಗೊ ಬ್ೇಡ ಅನ್ೊನೇ ಮ್ನ್ಸಿಿತ್ರ ಇದಾುಗ ನಾವು
ಸಮಾಜದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸ ು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿ ಿ. ಹಾಗ್ಂದ ಮಾತ್ಿಕ್ಕ ಎ ಿವನ್ುನ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ, ಧಿನಿ ಎತ್ತಬ್ೇಡಿ ಎಂದ್ೇನ್ು ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತ ಿ. ಎ ಿರ ಒಳ್ಳತ್ೇ
ನ್ಮ್ಮ ಜೇವನ್ದ ಉದ್ುೇಶವಾಗಿರಬ್ೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ಿ ಹ್ೇಗ್ ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಹಾಗ್ ಇದುು ಇತ್ರರನ್ುನ ತ್ುಳ್ಳತ್ಕ್ೊಕಳ್ಪಡಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ನಿ ಾಕ್ಷಿಸುವುದು ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯದ
ಕ್ಷಣವ ಿ ಎಂದಷ್ಟೇ ನ್ನ್ನ ಇಂಗಿತ್. ಹಾಗಾದಾಗ ಬಿಿಟಿಷ್ರು ತಾವು ಭಾರತ್ವನ್ುನ

ೊಟಿ ಮಾಡುತ್ರತದುುದುಕೊಕ ನ್ಮ್ಗೊ ಏನ್ು ವಾತಾಾಸ ಹ್ೇಳ್ಳ. ಅವರು ಪರಕ್ಲೇಯರು

ಎನಿಸಿಕ್ೊಂಡು ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇಶವನ್ುನ ಸ್ಟಾರಿಸಿ ಹ್ೊೇದರು. ನಾವುಗಳ್ು ಸುಮ್ಮನ್ ದ್ೇಶಾಭಿಮಾನ್ದ ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಆಡುತ್ತ ದ್ೇಶವನ್ುನ ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಅಧ್್ೊೇಗತ್ರಗ್ ತ್ಳ್ುಳತ್ರತದಿುೇವಿ
ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಮ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್, ಸಂಸೃತ್ರ ಬ್ೇಡವಾಗುತ್ರತದ್, ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ರ ಬಗ್ು ನ್ಮ್ಗ್ೇ ಕ್ಲೇಳ್ರಿಮೆ ಬರುತ್ರತದ್, ಸ್ಟ್ಕುಾ ರ್ ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನ್ ದೊಷ್ಣ್ ಅರ್ವಾ
ಮ್ತಾಂಧತ್ಯ ಇನ್ೊನಂದು ಪರಮಾವಧ. ಹಿೇಗಿದಾುಗ ಅದು ಸವತ್ಂತ್ಿ ಹ್ೇಗಾಗುತ್ತದ್? ಕ್ೇವ ನಾವು ಮ್ುಂದ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ೊೇಣ, ಬ್ೇರ್ಯವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ್ ನ್ಮ್ಗ್ೇಕ್ೇ. “ಪರ
ಚಿಂತ್ ನಿನ್ಗ್ ಏಕಯಾ” ಎಂದು ಶರಣರು ಹ್ೇಳ್ಳ ಿವ್ೇ ಎಂದ್ಲಾಿ ವಾದಮ್ಂಡಿಸುವ ಪರಿ ಹ್ಚಾಚಗುತ್ರತದ್. ಅದರ ಬದ ು “ನಾವಪ ಬದುಕ್ೊೇಣ ಇತ್ರರಿಗೊ ಬದುಕ ು ಬಿಡ್ೊೇಣ”
ಎನ್ುನವ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ ಒಂದು ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ ಒಂದು

ಕ್ಷಣ, ಅದು ಈಗ ಇ ಿವಾಗುತ್ರತದ್. ನಿೇವು ಗಮ್ನಿಸಿರಬಹುದು, “ಚಿ ುಮೆ” ಯ ಜೊನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯ

ಹಿರಿನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಈ ವಾಕಾವಿತ್ುತ “ಜೇವನ್ದಲಿಿ ನಿೇನ್ೊಬುನ್ೇ ಏನಾದರೊ ಸ್ಟಾಧಸಿ ಮೆೇಲ್ ಬರುವುದಕ್ಲಕಂತ್ ಹತ್ುತ ಜನ್ರನ್ುನ ಮೆೇಲ್ ತ್ಂದರ್ ಅದಕ್ಲಕಂತ್ ದ್ೊಡಡ ಸ್ಟಾಧನ್
ಬ್ೇರ್ೊಂದಿ ಿ”. ಅದರಂತ್ ನಾವುಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಮೆೇಲ್ ಬರುವುದಕ್ಲಕಂತ್ ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮ್ುತ್ತ ಅವಶಾಕತ್ ಇರುವ ಜನ್ರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ ನ್ಮ್ಮ ಜೇವನ್ ಸ್ಟಾಗಿಸ್ಟ್ೊೇಣ
ಅ ಿವ್ೇ. ಅದುವ್ೇ ನಿಜವಾದ ಸವತ್ಂತ್ಿ ದಿನ್ದ ಆಚ್ರಣ್ ಅ ಿವ್ೇ?

ಕನಾಿಟಕದ ವ ೈಶಿಷ್ಟಟಯಗ್ಳು

ಬಿರಟಿಷ್ಟರ ವಿರುದಿ ಧ್ವನಿ ಎರ್ತತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ ಕತ್ ತರು

ಕನಾಿಟಕ ಖಾದಿ ಗಾರಮೊೀದ ಯೀಗ್ ಸಂಯುಕತ ಸಂಘ (KKGSS) ಹುಬಬಳಿಿಯ

ಚ ನಿಮಮ (೧೮೨೪ರಲ್ಲಿ – ಕಪಪ ತ ರಿಗ ವಿರುದಧ). ಝಾನಿಿ

ಬ ಂಗ ೀರಿಯಲ್ಲಿದ . ಇದು ಭಾರತ್ದ ಧ್ವಜ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇರುವ

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯ ಹ ೀರಾಡ್ನದುಿ ೧೮೫೭ರಲ್ಲಿ

ಏಕ ೈಕ ಘಟಕವಾಗಿದ . ಇದನುಿ 1957 ರಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಲಾಯತ್ು.

ತ್ವರಿನ ಸುದಿಿ

ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕನಾಿಟಕ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬುದು ಎಲಿರ
ಅರಿರ್ತರುವ ವಿಷ್ಟಯ. ಹಿಂದ ಸಾತನಿ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಮೆೀಲ ಇವರ ಪರಭಾವವಿದ
ಎಂದು ಹ ೀಳುತಾತರ . ತಾನ ಿೀನ್ ರ ಗ್ುರು ಹರಿದಾಸರು ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಶಿಷ್ಟಯರು.

ಕನಾಾಟ್ಕ ಮ್ತ್ುತ ಭಾರತ್ ದ್ೇಶದ ಮ್ುಖ್ಾಾಂಶಗಳ್ು – ಜುಲ್ೈ ೨೦೧೩



ಭರಪೂರ ಮಳ ಯಂದ ಬಹುತ ೀಕ ಅಣ ಕಟುಟಗ್ಳು ಭರ್ತಿ. ಸಿದಿರಾಮಯಯನವರಿಂದ ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಬಾಗಿನ ಅಪಿಣ



ಗ್ಯಾದ ಬುದಧ ದ ೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ ಪೀಟ. ಇಂಡ್ನಯನ್ ಮುಜಾಹಿದಿೀನ್ ಕ ೈವಾಡದ ಶಂಕ



ಕ ೀಲಾರದ ಚಿನಿದ ಗ್ಣಿ ಪುನರಾರಂಭಕ ೆ ಸುಪಿರೀಂ ಕ ೀರ್ಟಿ ಒಪಿಪಗ .



ಬ ಂಗ್ಳೂರಿನ ನಾಡ ಪರಭುವಿಗ ಸಂದ ಗೌರವ. ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿಣ್ವಿೀಗ್ “ಕ ಂಪ ೀಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿಣ್”



ಆದಿಚ್ುಂಚ್ನಗಿರಿ ಮಠಕ ೆ ಐ.ಟಿ ಧಾಳಿ



ಬಿ ಎಸ್ ಯಡ ಯರಪಪ ಮರಳಿ ಬಿ.ಜ .ಪಿ ಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತ . ಹಲವು ಕಡ ಇಂಗಿತ್ ತ ೀರಿಕ ಂಡ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂರ್ತರ



ಹ ೀಳಾದ ಆಂಧ್ರ ಪರದ ೀಶ. ಬಹು ದಿನದ ತ ಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯಕ ೆ ಕ ೀಂದರ ಸಮಮರ್ತ

ಪುಟ - 2

ಬ ಂಗ್ಳೂರು ಅಂದು-ಇಂದು

ಮಾಸಟರ್ ಮಾತ್ು

ಬ್ಳ್ಯುವ ಪರಿಪಾಠ ಜೇವಿಗಳ್ಳಗಷ್ಟೇ ಸಿೇಮತ್ವಾದದುು ಎಂಬುದು ಶ್ಿೇಸ್ಟಾಮಾನ್ಾನ್ ದೃರ್ಷಟಯಲಿಿ
ಇರಬಹುದು. ಆದರ್ ಸ್ಟಾಿವರ ರೊಪಿಯಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳ್ಳಗೊ ಅದು ಅನ್ವಯಸುತ್ತ, ಅ ಿದ್ ಜೇವಿಗಳ್ಳಗಿಂತಾ ಹ್ಚ್ುಚ
ವ್ೇಗವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯಬಹುದು ಎಂಬ ಸತ್ಾ ತ್ರಳ್ಳಯ ಬ್ೇಕಾದರ್ ಬ್ಂಗಳ್ೂರನ್ನೇ ಬಂದು ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕು. ಹ್ೇಗ್
ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ ಬ್ಳ್ಯುವಿಕ್ಯನ್ುನ, ದ್ೈಹಿಕ-ಮಾನ್ಸಿಕ (ಬೌದಿಧಕ) ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದ್ೊೇ, ಹಾಗ್ಯೇ
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯನ್ೊನ ನಾನಾ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ಲಿಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನ್ೊೇಡಬಹುದು. ಸೊಿ ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ

ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ

ಬಹುದ್ಂದರ್, ಸ್ಟಾಮಾಜಕ (ನ್ಗರ), ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ, ಧ್ಾಮಾಕ ಹಾಗೊ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ...

ಂಚಾವತಾರ ಖ್ಾಾತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೊಮ ಕಲಾವಿದರು

ಇತಾಾದಿ ಇತಾಾದಿಗಳ್ು.
ನಾನ್ು ಪಿಪಿರ್ಮ್ವಾಗಿ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್ ಬಂದಿದುು, 1942 ರಲಿಿ. ಆಗಿನ್ೊನ ನ್ನ್ಗ್ 8 ವಷ್ಾ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ್ವರ್ಗ್-ಅಂದರ್ 60ಕೊಕ ಹ್ಚ್ುಚ ವಸಂತ್ಗಳ್
ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತ್ತಲ್ೇ ಬರುತ್ರತದ್ುೇನ್-ಬ್ಳ್ದಿದ್ುೇನ್. ಅದ್ ಿವನ್ೊನ ವಿವರವಾಗಿ ದಾಖ್ಲಿಸ ಬ್ೇಕ್ಂದರ್ ಅದ್ೊಂದು ಬೃಹತ್ ಗಿಂರ್ವ್ೇ ಆದಿೇತ್ು. ಪಿಕೃತ್
ಅತ್ಾಂತ್ ಸಂಕ್ಷಿಪತವಾದ ಪಕ್ಷಿನ್ೊೇಟ್ವಂದನ್ುನ ಇಲಿಿ ದಾಖ್ಲಿಸ ು ಯತ್ರನಸಿದ್ುೇನ್. ಅಂದರ್ ಇದು ಕ್ೇವ

ನ್ನ್ನ ದೃರ್ಷಟ-ಅಭಿರುಚಿ-ಅನ್ುಭವೇಕ್ಲತಗಳ್ೇ ವಿನ್ಃ ಅನ್ಾಥಾ ಅ ಿ.

ಸ್ಟಾಮಾಜಕವಾಗಿ-ನ್ಗರ ಹಾಗೊ ನ್ರಮಾನ್ವರ, ವಿಶಾ -ವ್ೈವಿಧಾಮ್ಯ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ್ನ್ುನ ಗಮ್ನಿಸಿದರ್, ಬಹುಶಃ ವ್ೇಗದಲಿಿ-ವಾಾಪಿತಯಲಿಿ-ಬದುಕುಭಾಷ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ೊಮರು ಮ್ತಾಾವುದ್ೇ ನ್ಗರಕ್ಲಕಂತಾ ಹಿಂದ್ ಬಿದಿುಲಾಿ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಪಾ ು ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇಗಿದ್ ಎಂಬುದು ಸವಾರ ಗಮ್ನ್ಕೊಕ ಬಂದಿದ್. ಬಹುಶಃ ನ್ಗರದ
ಬಡಾವಣ್ಗಳ್ಳಗ್ ಇಡ ು ಹ್ಸರುಗಳ್ೇ ಮ್ುಗಿದು ಹ್ೊೇಗಿ, ಇನ್ನೇನಿದುರೊ ಸಂಖ್್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟ ಕರ್ಯುವ ಸಿಿತ್ರ ಬಂದಿದ್ ಅಂದರ್, ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ಯನ್ುನ ನಿೇವ್ೇ ಊಹಿಸಿ. ಹತ್ುತ ಬಾರಿ
ಹ್ೊೇಗಿ ಬಂದಿದುರೊ, ಕತ್ತಲಾದ ಮೆೇಲ್ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಅದ್ೇ ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗ ು ದುಸ್ಟಾಾಧಾವ್ನ್ುನವ ವ್ೇಗದಲಿಿ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರತದ್.
ಉದುಗ ಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ುಟಿಟ-ಮೇರಿ-ಮ್ುಗಿಸಿ ಈಗ ಗಗನ್ದತ್ತ ಮೆೈಚಾಚಿತ್ರತರುವ ಕಾಂಕ್ಲಿೇಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ು ಮೆೈನ್ವಿರ್ೇಳ್ುಸುತ್ರತದ್. ಹಿಂದ್ೊಮೆಮ ಇದು 3-4
ಸಂಖ್್ಾ ಇಂದು 60-70

ಕ್ಷ ಜನ್

ಕ್ಷ ದಾಟಿದುರೊ, ಊರು-ನಿೇರು-ದಾರಿ-ದಿೇಪಗಳ್ು ಆ ಸ್ಟಾಂದಿತ್-ಗಾತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಳ್ಯದ್ೇ ಇರುವುದು ವಿಪಯಾಾಸವ್ೇ ಸರಿ. ಈಗಿನ್ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಎಂ.

ಕ್ೇಂದಿ ಕಟ್ಟಡದ ಚೌಕದಲಿಿನ್ ಎರಡು ದ್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ಗಳ್ೇ ಅಂದು ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ ರಸ್ಟ್ತಯ ಕ್ೊನ್ಯಾಗಿದುು, ನ್ಮ್ಮಪಪ ನ್ನ್ಗ್ ಅಲಿಿಂದಾಚ್ಗ್ ಸಂಜ್ 7 ರ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೊೇಗಬಾರದ್ಂದು
ಕಟ್ಟಪಪಣ್ ಮಾಡಿದುರು. ಇನ್ುನ ಅವಿನ್ೊಾ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿಯಲಿಿನ್ 80% ಅಂಗಡಿಗಳ್ಳಗ್ ತಾರಸಿಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಕರಿೇ ಕ ುಿ ಚ್ಪಪಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಸಿ, ಮ್ಳ್ಗಾ ದಲಿಿ ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಹು ುಿ
ಬ್ಳ್ದಿದುು ಒಂದು ಬಗ್ಯ ಗಾಿಮಾಂತ್ರದ ಪ್ೇಟ್ ಬಿೇದಿಯನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ಅಂದಿನ್ ವಾಹನ್ ಚಾ ಕರಿಗ್ ಇಂದಿನ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಹುಚ್ುಚ ಹಿಡಿಸಿದರ್ ಆಶಚಯಾ ಪಡಬ್ೇಕ್ಲ ಿ. ಶಬಧ
ರಹಿತ್, ಶುದು ಗಾಳ್ಳಯನ್ುನ ಇಂದು ಹುಡಿಕ್ಲ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ಅಂದು ಇಡಿೇ ಊರ್ೇ ಹಾಗಿತ್ುತ.
ನಾನ್ು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗ್ ಸಂಸ್ಟಾರ ಹೊಡಿದುು 1963 ರರಲಿಿ. ತಾತಾ ಸಿಲ್ಕ ಫಾರಂನ್ಲಿಿ ಮ್ನ್ಯಂದನ್ುನ (30x50 ಯಲಿಿ ಕಟಿಟದು 2 ಬ್ಡೊಿಂನ್ 12 ಚ್ದುರದುು) 23
ಸ್ಟಾವಿರಕ್ಕ ಕ್ೊಂಡು, ಅಲಿಿ 12 ವಷ್ಾವಿದ್ು. ಇಂದಿನ್ ಗರಡಿ ಅಪಾಟ್ಾಮೆಂಟ್ಾ ಮ್ತ್ುತ ಸುತ್ತಲಿನ್ ಜಾಗವ್ಲಾಿ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿತ್ುತ. ಪಿತ್ರ ದಸರಾದ ಆಯುಧ ಪಪಜ್ಯ ದಿನ್ ಅಲಿಿ
ನಾನ್ು, ನ್ನ್ನ ಮತ್ಿ, ದಿ|ರಾಮ್ದಾಸ್ಟಾನಯಕ್, ಮ್ತ್ುತ ದಿ| ಚಾಮ್ರಾಜುಗಳ್ು (ಇಂದಿನ್ ಬಹುದ್ೊಡಡ ಉದಾಮ-ಕಂಟಾಿಕಟರ್ ಕುಟ್ುಂಬ) ನ್ಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ತ್ುತ ಒಂದ್ರಡು
ಲಾರಿಗಳ್ನ್ುನ

ನಿಲಿಿಸಿ

ಶ್ಿೇ ಲಿತಾಸಹಸಿನಾಮ್,

ಪಪಜಸುತ್ರತದುುದು,

ಪಿತ್ರ

ಶುಕಿವಾರ-ಮ್ಂಗಳ್ವಾರಗಳ್ಂದು

ಬಡಾವಣ್ಯ

ಎಲಾಿ

ಮ್ುತ್ೈದ್ಯರೊ

ಸ್ಟಾ ುಸ್ಟಾಲಾಗಿ

ಮ್ನ್,ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿನ್

ಕ್ಷಿಮೇಪಪಜ್, ವಿತಾದಿಗಳ್ಳಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ, ಕ್ೈಯಲಿಿ ಕುಂಕುಮ್-ಕ್ೊೇಸಂಬರಿ-ಕಾಯ ಪಡ್ದು ನ್ಗುನ್ಗುತಾತ ನ್ಡ್ದಾಡುತ್ರತದುುದು, ಅದ್ೇ ಬಯಲಿನ್ಲಿಿ

ನಾವ್ಲಾಿ ಶ್ಿೇಗೌರಿೇ-ಗಣಪತ್ರಯರನ್ುನ ಕೊರಿಸಿ, ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಾಕಿಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸುತ್ರತದುದು, ಬದುಕ್ಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ಾಕತ್ಗ್-ಸಹನಾವವತ್ು ಸಹನೌಭುನ್ಕುತ ಸಹವಿೇಯಾಂ
ಕರವಾವಹ್ೈ.....ಎಂಬ ಶಾಂತ್ರ ಮ್ಂತ್ಿಕ್ಕ ಹಿಡಿದ ಕ್ೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಮಾನ್ಸಿಕ ನ್ಮ್ಮದಿ, ಐಕಾತ್, ನಿರಾಡಂಬರ ಸಹ ಬಾಳ್ವ, ಪಿತ್ರಫಲಾಪ್ೇಕ್ಷ್ ರಹಿತ್ವಾದ ಮೆೈತ್ರಿ,
ಇವ್ಲಾಿ ಇಂದ್ಷ್ುಟ ಕೃತ್ಕತ್ಗ್ ಮಾಪಾಟ್ುಟ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದ್? ಇಂದಿನ್ ಇಲಿಿಯ ಬದುಕು `ಯಾರಿಗಾಗಿಯೇ ಆಡುವ ನಾಟ್ಕವಾಗಿದ್ಯೇನ್ೊೇ ಅನಿನಸುತ್ತದ್.
“ಮ್ನ್ಗಳ್ು ಬ್ಳ್ದ್ತ್ತರಕ್ೊಕೇ, ಹರಡಿದ ವ್ೈಶಾ ಾತ್ಗ್ೊೇ, ತ್ುಂಬಿರುವ ನ್ವನಾಗರಿೇಕತ್ಯ ಆಡಂಬರಕ್ೊಕೇ”, ಸರಿಸ್ಟಾಟಿಯಾಗಿ “ಮ್ನ್ಗಳ್ು” ಬ್ಳ್ಯದ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿರುವುದನ್ುನ
ಗುರುತ್ರಸಿದಾಗ, “ಈಗಲ್ೇ ಹಿೇಗ್ ಇನ್ುನ ಮ್ುಂದಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಂತ್ತ್ರಗಳ್ ಕಾ ಕ್ಕ ಹ್ೇಗ್ೊೇ” ಅನ್ುನವುದನ್ುನ ನ್ನ್ದಾಗ, ನ್ಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕ್ೊಟಿಟದು-ಬಿಟಿಟದು ಸವಗಾವನ್ುನ ಉಂಡ
ನಾವು, ನಾಳ್ಯ ಮ್ಕಕಳ್ಳಗ್ ಬಿಡುತ್ರತರುವುದು ಏನ್ನ್ುನ-ಎಂಬುದನ್ುನ ಚಿಂತ್ರಸದಿರುವುದ್ೇ ಲ್ೇಸ್ಟ್ೇನ್ೊೇ? 
ಟೌನ್ ಹಾಲ್

ಎಂ. ಜ. ರ್ೊೇಡ್

ಅವ್ನ್ೊಾ ರಸ್ಟ್ತ

ಬಿಿಗ್ೇಡ್ ರಸ್ಟ್ತ

ಮೆಟ್ೊಿೇ

ಬಿ ಎಂ ಐ ಸಿ ಮೆೇಲ್ಾೇತ್ುವ್
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ಆರ ೀಗ್ಯ

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ – ಪರಶ ್ಿೀತ್ತರ

ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್ (Accredited Practising Dietician)
Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಟ ಸಿಹಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖ್ಾಯಲ್ ನಿಜ. ಹಾಗ್ಂದು ಜೇವನ್ಕ್ಕ ಸಿಹಿಯೇನ್ ಿ. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಟ
ಇರುವವರಿಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ವಾಾಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ುನತಾತರ್. ಅದು ಎಷ್ುಟ ಮ್ತ್ುತ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ್ ಎಂಬ ಮಾಹಿತ್ರ ಈ ಸರಳ್
ಪಿಶ್್ನೇತ್ತರದಿಂದ ತ್ರಳ್ಳಯಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪಿಯತ್ನ.

ಪಿಶ್ನ ೧. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಟ ಇರುವವರು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಟ ಎಷ್ುಟ ನಿಮಷ್ಗಳ್ು ವಾಾಯಾಮ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು?
1. 400 ನಿಮಷ್ಗಳ್ು
2. 300 ನಿಮಷ್ಗಳ್ು
3. 200 ನಿಮಷ್ಗಳ್ು
4. 100 ನಿಮಷ್ಗಳ್ು
ಉತ್ತರ: ವಾಾಯಾಮ್ವು ಎ ಿರಿಗೊ ಆರ್ೊೇಗಾಕರ, ಮ್ಧುಮೆೇಹಿಗಳ್ಳಗ್ ಬಹು ಮ್ುಖ್ಾ. ಅದು ರಕತದಲಿಿನ್ ಸಕಕರ್ ಪಿಮಾಣ, ರಕತದ್ೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದ ಿದ್, ಇನ್ುಾಲಿನ್ ಪಾಿಭಾವ ಹ್ಚಿಚಸುತ್ತದ್. ಹೃದಯದ ಅರ್ೊೇಗಾವನ್ೊನ ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸುತ್ತದ್. ಅದು ಔಷ್ಧಯ ಪಾಿಮಾಣವನ್ೊನ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆರ್ೊೇಗಾ ತ್ಜ್ಞರ ಪಿಕಾರ ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರ್ ವಾರಕ್ಕ ೨೦೦ ನಿಮಷ್ವಾದರೊ ವಾಾಯಾಮ್ ಅತ್ಾಗತ್ಾ. ಅವು ಟ್ನಿನಸ್ಟ,
ಕಾ ನಡಿಗ್, ಬ್ೈಕ್ಲಂಗ್ ಇತ್ರ್ ಯಾವುದ್ೇ ಇರಬಹುದು.

ಪಿಶ್ನ ೨. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಟ ಇರುವವರಿಗ್ Strength training ಏಕ್ ಬಹು ಮ್ುಖ್ಾ?
1. ಅದು ಶಕ್ಲತ ಮ್ತ್ುತ ಚ್ುರುಕುತ್ನ್ ಹ್ಚಿಚಸುತ್ತದ್.
2. Insulin ಪಿಭಾವ ಹ್ಚಿಚಸುತ್ತದ್.
3. ರಕತದಲಿಿನ್ ಸಕಕರ್ ಪಿಮಾಣ ನಿಯಂತ್ಿಣದಲಿಿಡುತ್ತದ್.
4. ಮೆೇಲಿನ್ದ್ುಲಾಿ ಉತ್ತರ ಸರಿ.
ಉತ್ತರ: ಏರ್ೊೇಬಿಕ್ಾ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಭಾರ ಎತ್ುತವ ಅರ್ವಾ ರ್ಸಿಸ್ಟ್ಟನ್ಾ ತ್ರಬ್ೇತ್ರಯನ್ೊನ ವಾರಕ್ಕ ಎರಡು ಮ್ೊರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬ್ೇಕು.
ಮಾಂಸಖ್ಂಡ/ಸ್ಟಾನಯು ಬ್ಳ್ವಣಿಗ್ ದ್ೇಹವನ್ುನ ಬ ಗ್ೊಳ್ಳಸುವುದು ಮಾತ್ಿವ ಿದ್ ಇನ್ುಾಲಿನ್ ಪಾಿಭಾವ ಹ್ಚಿಚಸುತ್ತದ್ ಮ್ತ್ುತ ರಕತ ದಲಿಿ ಸಕಕರ್ ಪಿಮಾಣವನ್ೊನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದ್. ಹ್ಚ್ುಚ ಕಾಾಲ್ೊರಿ ಬಳ್ಕ್ಯಾಗಿ ದ್ೇಹದ ತ್ೊಕವನ್ೊನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದ್. ಇದಕಾಕಗಿ ಜಮಮಗ್ೇ (Gym) ಹ್ೊೇಗುವ ಅಗತ್ವಿ ಿ.
ಯಗಾಸನ್, ಪುಶ್ ಅಪ್ಾ, ಡಂಬಲ್ಾ ಅರ್ವಾ ರ್ಸಿಸಟನ್ಾ ಬಾಾಂಡ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಮಾಡಬಹುದು.

ಜುಲ ೈ ರ್ತಂಗ್ಳ ಪ ರಶ ಿಗ ಉತ್ತರ
ಹಣ್ುಣಗ್ಳನುಿ ರ್ತನಿಬಾರದು (ಅದರಲ ಿ ಡಯಾಬಿಟಿೀಸ್ ಇರುವವರು) ಏಕ ಂದರ ಅವುಗ್ಳಲ್ಲಿ ಸಕೆರ ಇರುತ್ತದ .ಬಾಳ ಹಣ್ುಣ, ಹಲಸಿನಹಣ್ುಣ ಮತ್ುತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ುಣಗ್ಳಲಿಂತ್ ಅರ್ತ
ಹ ಚ್ುಚ ಸಕೆರ ಇರುತ್ತದ . ಆದಿರಿಂದ ಮದುಮೆೀಹಿಗ್ಳಿಗ ಅವು ನಿಷ್ಟ್ದಧ. ಸರಿಯೇ - ತ್ಪ್ಪೇ ?

ಉತ್ತರ - ತ್ಪುಪ
ಹಣುಣಗಳ್ಲಿಿ ಸಕಕರ್ ಇರುತ್ತದ್, ನಿಜ. ಆದರ್ ಹಣುಣಗಳ್ು ಅತ್ಾಂತ್ ಪೌರ್ಷಟಕ ಆಹಾರ. ವಿಟ್ಮನ್, ಮನ್ರಲ್ ಗಳ್ು, ಉತ್ಕಷ್ಾಣ ನಿರ್ೊೇಧಕಗಳ್ು (antioxidants)
ಮ್ತ್ುತ ನಾರಿನಾಂಶ (fibre) ಯಥ್ೇಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದ್.
ನ್ನ್ಪಿಡಿ: ಸಿಹಿಪದಾರ್ಾಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತ್ಿವ ಿ, ಅಕ್ಲಕ, ಗ್ೊೇಧ, ರಾಗಿ, ಜ್ೊೇಳ್ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಳ್ುಗಳ್ ೊಿ ಸಕಕರ್ಯ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದ್. ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಾವ್ೇ
ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗ,ಎಷ್ುಟ ತ್ರನ್ುನತ್ತೇವ್ ಎನ್ುನವುದು ಮ್ುಖ್ಾ. ದಿನ್ಕ್ಕ 2-3 ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ್ ಆರ್ೊೇಗಾಕ್ಕ ಬಹಳ್ ಸಹಕಾರಿ.
ಒಂದು ಹಣುಣ = 150 ಗಾಿಂ ತ್ೊಕದ ಯಾವ ಹಣಾಣದರೊ ಸರಿ ಅದು 15-20 ಗಾಿಂ ಸಕಕರ್ಯನ್ುನ ರಕತಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡುತ್ತದ್.
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ರಾ0
ರಾಮ್
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್
ಪಿಸಿದಧ “ಅಣಕುವಾಡುಗಳ್ ಸರದಾರ”, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು

ತಾತ್ನ ತಾಪತ್ರಯ

ತಾತ್: ತ್ುಂಬಾ ಹ್ೊಟ್ಟ ಉರಿೇತ್ರದ್ ಡಾಕ್ರ
ಡಾಕಟರ್: ಡ್ೊೇಂಟ್ ವರಿ, ಮಾತ್ಿ ಕ್ೊಡಿತೇನಿ
ತಾತ್: ಬ್ೇಡ. ಉಸಿರಾಡಕಾಕಗ ಿ
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್?
ತಾತ್: ಕ್ೈ ನ್ಡುಗತ್ತ. ಮಾತ್ಿ ಬಾಯಗ್ ಹಾಕ್ೊಕಳ್ಕ್ಕ ಹ್ೊೇಗಿ ಎಷ್ೊಟೇ ಸರಿ ಮ್ೊಗಿಗ್ ಒಳ್ಳ ವ್ಡ್್ ಆದ ಹಾಗ್ ಕೊತ್ರುಡತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಔಷ್ಧ ಕ್ೊಡಿತೇನಿ
ತಾತ್: ಬ್ೇಡ. ಹ್ಂಡಿತ ಬ್ೈತಾಳ್
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್ ಬ್ೈತಾರ್?
ತಾತ್: ಡಾಕಟಸ್ಟಾ ಬಾಿಂದಿೇನ್ ಎಷ್ೊಟೇ ವಷ್ಾ ಡಾಕಟರ್ ಕ್ೊಟ್ಟ ಔಷ್ಧೇಂತ್ ಅವಳ್ಳಗ್ ಸುಳ್ುಳ ಹ್ೇಳ್ಳ ಕುಡಿೇತ್ರದ್ು . ಗ್ೊತಾತದಾಗಿಿಂದ ಯಾವ ಡಾಕುರ ಯಾವ
ಬಾಟ್ಲ್ ಕ್ೊಟ್ೊಿ ಬಾಿಂದಿೇಂತ್ ಅವಳ್ ಭಾಿಂತ್ರ!
ಡಾಕಟರ್: ಇಂಜ್ಕ್ಷನ್ುನ?
ತಾತ್: ನ್ೊೇವಾಗತ್ತ. ಒಂದಾತ್ರಾ ಇಂಜ್ಕ್ಷನ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿದ್ು, ತ್ಕ್ಷಣ ಟ್ೈರ್ ಅಂಗಡಿೇಗ್ ಹ್ೊೇದ್.
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್?
ತಾತ್: ಆ ನ್ಸ್ಟಾ ಮಾಡಿದ ತ್ೊತ್ರಗ್ ಪಂಕ್ಷರ್ ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್ೊಕಳ್ಕ್ಕ.

ಡಾಕಟರ್: ಸರಿೇ, ಹ್ೊಟ್ಟ ಉರಿ ಶುರು ಆಗಿದುು ಯಾವಾಗ?
ತಾತ್: ಪಕಕದ ಮ್ನ್ಯವನ್ು ಹ್ೊಸ ಕಾರ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಾಗಿಿಂದ!
ಡಾಕಟರ್: ನಿೇವು ಈ ವಯಸಾಲಿಿ ಈ ತ್ರಹ ಹ್ೊಟ್ಟ ಉಕ್ೊೇಾಬಾದುಾ
ತಾತ್: ಹಾಗಾದ್ಿ ಹ್ೊಟ್ಟ ಉಕ್ೊಾಳ್ಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ವಯಸುಾ ಯಾವುದು ಡಾಕ್ರ?
ಡಾಕಟರ್: ತಾತಾ... ನ್ನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಟ್ೈಂ ವ್ೇಸ್ಟಟ ಮಾಡ್ುೇಡಿ. ನಿಮ್ಗ್ ನಿಜವಾಗ ೊ ಏನಾಗಿತದ್ ಹ್ೇಳ್ಳ
ತಾತ್: ವಯಸ್ಟಾಾಗಿತದ್ ಡಾಕ್ರ.
ಡಾಕಟರ್: ತಾತಾ.....
ತಾತ್: ನ್ನ್ನ ಎಡಗಡ್ ಕಾ ು ಬಹಳ್ ನ್ೊೇವತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಅದು ವಯಸ್ಟಾಾಗಿರ್ೊೇದಿಿಂದ ಹಾಗ್ ತಾತ್.
ತಾತ್: ಸುಮ್ಮನ್ ಏನ್ೊೇ ಹ್ೇಳ್ುೇಡಿ ಡಾಕ್ರ. ನ್ನ್ನ ಬ ಗಾಲಿಗೊ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಟಾಾಗಿದ್, ಅದಾಾಕ್ ನ್ೊೇಯತ ?ಿ
ಡಾಕಟರ್: ಅದು ಹಾಗ ;ಿ ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೆೇಲ್ ಭಾರ ಬಿಡಿತೇವೇ ಅದು ನ್ೊೇವು ಬರತ್ತ.
ತಾತ್: ಆದರ್ ನಾನ್ು ಭಾರ ಬಿಡ್ೊೇದು ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಸಿಟಕ್ ಮೆೇಲ್. ಅದಕ್ಕೇ ಅಯೇಡ್ಕ್ಾ ಹಚಿಚಬಿಡ್ಿೇನ್ು?
ಡಾಕಟರ್: ತಾತಾ...
ತಾತ್: ನಿೇವು ಡಾಕಟರುಳ ್ೇ ಹಾಗ್
ಡಾಕಟರ್: ಹ್ೇಗ್?
ತಾತ್: ಪ್ೇಷ್ಂಟ್ ಬತಾಾ ಇದುಹಾಗ್ೇ ತಾ ತಾ ಅಂತ್ ಬರಿೇ ಕ್ೈಯಡ್ೊಡೇದ್ೇ ಆಗ್ೊಹೇಯುತ.

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು
ಉತ್ತರಿಸುವ “ನಿೇವು ಕ್ೇಳ್ಳದಿರಿ”
ಬಾಿಗನಲಿಿ ಭಾ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದಿರಿ

ಡಾಕಟರ್: ಪಿಿೇಸ್ಟ ಅಜ್, ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್ ತ್ರನ್ುೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಿೇಂಟ್ ಏನ್ೊಂತ್ ಹ್ೇಳ್ಳ.
ತಾತ್: ಬ್ಳ್ಗ್ು ಪಾಕಾಲಿಿ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ ಎದ್ ಬಹಳ್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಹ್ೊಡ್ೊಕಳ್ತ್ತ
ಡಾಕಟರ್: ಈ ವಯಸಾಲಿಿ ನಿೇವು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಓಡಿತೇರಾ?
ತಾತ್: ನಾನ್ ಿ
ಡಾಕಟರ್: ಮ್ತ್ತ?
ತಾತ್: ಸೊಪರ್ ಆಗಿರ್ೊೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಓಡಾತರ್, ನ್ನ್ನದ್ ಹ್ೊಡ್ೊಕಳ್ತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಅಜ್... ಪಿಿೇಸ್ಟ ಬಿ ಸಿೇರಿಯಸ್ಟ
ತಾತ್: ಯಾಕ್ ಡಾಕ್ರ, ಸಿೇರಿಯಸ್ಟ ಆದ್ಿ ಒಳ್ಳ ಕಾಸು ಎಳ್ೂ ಕೇಬಹುದು ಅಂತಾನಾ?
ಡಾಕಟರ್: ರ್ೊ, ಆ ತ್ರಹ ಸಿೇರಿಯಸಾ ಿ ಅಜ್ ನಾ ಹ್ೇಳ್ಳದುು. ಸರಿ, ಈಗ ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದಿದಾುದೊಿ ಯಾಕ್ ಹ್ೇಳ್ಳ.
ತಾತ್: ಹ್ೇಳ್ಳದನ ಿ ಡಾಕ್ರೇ, ಕಾ ು ಬಹಳ್ ನ್ೊೇಯತ್ತ ಅಂತ್
ಡಾಕಟರ್: ಸರಿ. ಒಬು ಸಜಾನ್ಗ್ ರ್ಫರ್ ಮಾಡಿತೇನಿ, ಅಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ
ತಾತ್: ಸಜಾನಾನ? ಬ್ೇಡ
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್?
ತಾತ್: ಗಾದ್ ಕ್ೇಳ್ಳ ಿವ್ೇನ್ು? ಸಜ್ನ್ರ ಸಹವಾಸ ಹ್ಜ್್ೇನ್ು ಸವಿದಂತ್, ಸಜಾನ್ರ ಸಹವಾಸ ಹ್ಜ್್ೇನ್ು ಕಡಿದಂತ್. ನ್ನ್ನ ಫ್ಿಂಡ್ಗ್ ಆಗಿದುನ್ನ ಕ್ೇಳ್ಳ ಏನ್ೇ ಆದರೊ ಸಜಾನ್ ಹತ್ಿ ಹ್ೊೇಗಬಾರದೊಂತ್ ಡಿಸ್ಟ್ೈಡ್
ಮಾಡಿದಿುೇನಿ
ಡಾಕಟರ್: ಏನಾಯುತ?
ತಾತ್: ಹ್ೊಟ್ಟ ಆಪರ್ೇಷ್ನ್. ಮೊದ ು ಮಾಡಿದರು. ಇವನಿಗ್ ಬಹಳ್ ಬಾಯಾರಿಕ್ ಶುರುವಾಯುತ.
ಡಾಕಟರ್: ಏಕ್?
ತಾತ್: ಒಳ್ಗ್ ಸಪಂಜ್ ಬಿಟಿುಟಿಟದುಿ. ಮ್ತ್ತ ಕ್ೊಯುುು.
ಡಾಕಟರ್: ಸರಿಹ್ೊೇಯಾತ?
ತಾತ್: ಇ ಿ. ಇದುಕ್ಲಕದು ಹಾಗ್ ಆಕಡ್ಯಂದ ಈ ಕಡ್ಗ್ ತ್ರರುಗಿದಾಗಲ್ಲಾಿ ಒಳ್ಗ್ ಕಚ್ಕ್ ಅಂತ್ ಶಬು ಬತ್ರಾತ್ುತ.
ಡಾಕಟರ್: ಅಯಾೇ, ಯಾಕಂತ್?
ತಾತ್: ಒಳ್ಗ್ ಕತ್ತರಿ ಬಿಟಿುಟಿಟದುಿ. ಮ್ತ್ತ ಹ್ೊಟ್ಟ ಕ್ೊಯುದಾುಯುತ.
ಡಾಕಟರ್: ಆಗ ಸರಿಹ್ೊೇಯೊತನಿನ.
ತಾತ್: ಇ ಿ. ಒಳ್ಗ್ೇ ಏನ್ೊೇ ಚ್ುಚಿಚದಹಾಗ್ ಆಗಿತತ್ುತ. ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಸೊಜ.

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್
ನ್ೊೇಡಿ
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ಡಾಕಟರ್: ಮ್ತ್ತ ಆಪರ್ೇಷ್ನ್ ಆಯೊತನಿನ.

ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ನ್ - ತಾತ್ನ್ ತಾಪತ್ಿಯ, ಮ್ುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ತಾತ್: ಇ ಿ.
ಡಾಕಟರ್: ಮ್ತ್ತ?
ತಾತ್: ಹ್ೊಟ್ಟ ಮೆೇಲ್ ಒಂದು ಮಾಾಗ್ನಟ್ ಕಟ್ೊಕಂಡಿುಟಿಟದಾುನ್. ಈಗ ಸೊಜ ಅಲಾಿಡದ್ ಒಂದ್ೇ ಜಾಗದಲ್ಿೇ ಇರ್ೊೇದಿಿಂದ ನ್ೊೇವಿ ಿ!
ಡಾಕಟರ್: ಒಳ್ಗ್ ರಸ್ಟಟ ಆಗಿುಟ್ಿ?
ತಾತ್: ಆಗ ,ಿ ಆಗಾಗ್ು ಹ್ೊಟ್ಟಗ್ ಸವ ಪ ಎಣ್ಣ ಬಿಟ್ೊಕಳ್ಕ್ಕ ಹ್ೇಳ್ಳದಿುೇನಿ.
ಡಾಕಟರ್: ಹಾಗ್ೇ ಇರ್ೊೇದು ಒಳ್ಳೇದ ಿ ತಾತ್. ತ್ಗ್ಸಿಕ್ೊಂಡುಬಿಡಕ್ಕ ಹ್ೇಳ್ಳ.
ತಾತ್: ‘ಬ್ೇಡ, ಇನ್ನೇನಾದೊಿ ಒಳ್ಗ್ ಬಿಡಾತರ್. ಇದ್ೇ ವಾಸಿ’ ಅಂದ
ಡಾಕಟರ್: ನಿೇವ್ೇನ್ಂದಿಿ?
ತಾತ್: ಆಪರ್ೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇ, ಆದರ್ ಹ್ೊಲಿಗ್ ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡ ಅಂದ್.
ಡಾಕಟರ್: ಮ್ತ್ತ?
ತಾತ್: ಝಿಪ್ ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್ೊಕೇಂದ್. ಏನ್ೇ ಬಿಟಿಟದೊಿ ಝಿಪ್ ಝರ್ ಅಂತ್ ಎಳ್ಯೇದು, ತ್ಗ್ಯೇದು, ಝಿಪ್ ಎಳ್ಯೇದು!

ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರ
“ರಾಜಕೀಯ ರಾಗ್” – ಅಣಕುವಾಡುಗಳ್ು
YouTube ನ್ಲಿಿ ನ್ೊೇಡ ು
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲಕಸಿ

ಡಾಕಟರ್: ಸೊಪರ್ ಐಡಿಯ ಅಜ್. ಆದರೊ, ನಿಮ್ಮ ಕಾ ುನ್ೊೇವಿಗ್ ಒಮೆಮ ಸಜಾನ್ನ್ ನ್ೊೇಡಿಬಿಡಿ.
ತಾತ್: ಬ್ೇಡ.
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್?
ತಾತ್: ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ ಹತ್ರತರ ಇರ್ೊೇ ಸಜಾನ್ ಬ್ೊೇಡ್ಾ ಹಾಕ್ಲದಾುನ್.
ಡಾಕಟರ್: ಏನ್ಂತ್?
ತಾತ್: ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಶಸರಚಿಕ್ಲತ್ಾ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೊಂಡವರಿಗ್ ಶಾಿದಧದ ಖ್ಚ್ುಾ ಉಚಿತ್ ಅಂತ್!
ಡಾಕಟರ್: ಹ್ೊೇಗಲಿ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗ್ ಆಯುವ್ೇಾದಿಕ್ ಟಿಿೇಟ್ಮೆಂಟ್ೇ ಕ್ೊಡಿತೇನಿ.
ತಾತ್: ಇದಿುದಿಲಿಿ ಸಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ೊೇ ಲ್ೇಹಾಾನ್ೇ ಕ್ೊಡಿ ಡಾಕಟರ್
ಡಾಕಟರ್: ಏನಾದರೊ ಡಿಿಂಕ್ಾ ಗಿಂಕ್ಾ ಅಭಾಾಸ ಇದ್ಯೇನ್ು?
ತಾತ್: ಈಗಿ ಿ ಡಾಕ್ರ. ನ್ನ್ಗ್ ಡಿಿಂಕ್ಾ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ಿ ಬಹಳ್ ನ್ಗಡಿ ಆಗತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಡಿಂಕ್ಾ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ಿ ನ್ಗಡಿ ಆಗತಾತ?
ತಾತ್: ಹೊಂ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ಹ್ಂಡತ್ರ ತ್ಲ್ಮೆೇಲ್ ನಿೇರು ಸುರಿೇತಾಳ್ಲಾಿ, ಅದರಿಂದ ನ್ಗಡಿ ಆಗತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಓಕ್. ಅಲಿಿಗ್ ನ್ೊೇ ಡಿಿಂಕ್ಾ ಅಂತಾಯುತ. ಖ್ಾರ ತ್ರಂತ್ರೇರಾ?
ತಾತ್: ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಮಾತ್ರನ್ ಮ್ುಂದ್ ಮೆಣಸಿನ್ಪುಡಿೇನ್ೊ ಸಿವೇಟ್ ಡಾಕ್ರ!
ಡಾಕಟರ್: ಅಂದರ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳ್ಳತೇರಾನಿನ.
ತಾತ್: ಕ್ೇಳ್ದ್ ಇದ್ಿ ಕ್ಲವಿ ಆಪರ್ೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿತೇನಿ ಅಂತಾಳ್ ಡಾಕ್ರ.
ಡಾಕಟರ್: ಡಿಿಂಕುಾ, ಖ್ಾರ ಇಲಾಿಂದ್ೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾ ುನ್ೊೇವಿಗ್ ಕಾರಣ ವಾಯುಬಾಧ್್ ಅ ;ಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ಿ ಹ್ೇಗಿದ್?
ತಾತ್: ರಿಟ್ೈರಾದ ಸವ ಪ ದಿವಸ ನಿದ್ಿೇನ್ೇ ಬತ್ರಾರಲಿ ಿ.
ಡಾಕಟರ್: ಆಮೆೇಲ್?
ತಾತ್: ನಾನ್ು ವಕ್ಾ ಮಾಡಿತದು ಸಕಾಾರಿ ಕಚ್ೇರಿಯಂದ ನಾನ್ು ದಿನಾ ಕೊತ್ು ನಿದ್ಿ ಮಾಡಿತದು ಚ್ೇರ್ ತ್ರಿಸ್ಟ್ೊಕಂಡ್. ಅದರಲಿಿ ಕೊತ್ಿ ಸ್ಟಾಕು, ಹ್ೈ ಕಾಿಸ್ಟ ನಿದ್ಿ ಬರತ್ತ.
ಡಾಕಟರ್: ಸರಿ; ನಿದ್ಿ, ವಾಯು ಪಾಿಬಿಂ ಅಲಾಿಂತಾಯುತ. ನಿಮ್ಗ್ ಯಾವಾಗ ನ್ೊೇವು ಜಾಸಿತ ಇರತ್ತ?
ತಾತ್: ಶನಿವಾರ, ಭಾನ್ುವಾರ.
ಡಾಕಟರ್: ಅದ್ೇನ್ು?
ತಾತ್: ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಕ್ಲಟಿಟ ಪಾಟಿಾಗ್ ಹ್ೊೇಗಿತಾಾಳ್.
ಡಾಕಟರ್: ಅದಕೊಕ ಇದಕೊಕ ಏನ್ು ಸಂಬಂಧ?
ತಾತ್: ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲಿಿ ಒಂದು ಲ್ೇಡಿೇಸ್ಟ ಹಾಸ್ಟ್ಟಲ್ ಇದ್.
ಡಾಕಟರ್: ಸರಿ. ಅದಕೊಕ, ಕ್ಲಟಿಟ ಪಾಟಿಾಗೊ, ಕಾ ುನ್ೊೇವಿಗೊ ಏನ್ು ಸಂಬಂಧ?
ತಾತ್: ಸುಮ್ಮನ್ ಹಾಗ್ ನಿಂತ್ಿ ಆ ಹಾಸ್ಟ್ಟಲ್ನ್ಲಿಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಚ್ ುಿಚ್ಲಾಿಗಿ ಆಡ್ೊೇದು ಕಾಣ ಿ
ಡಾಕಟರ್: ಅದಕ್ಕ?
ಡಾಕಟರ್: ಹೊಂ?
ತಾತ್: ಬ ಗಾ ು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆೇಲಿರತ್ತ, ನ್ೊೇವಿರ ,ಿ ಎಡಗಾ ು ಏಣಿ ಮೆೇಲಿರತ್ತ, ನ್ೊೇವು ಬರತ್ತ!
ಡಾಕಟರ್: ತಾತಾ... ಈ ವಯಸಾಲಿಿೇ... ಹುಡುಗಿೇನ್ಾ ಕದುು ನ್ೊೇಡ್ೊೇದೊಂದ್ಿ.... ಛೇ!
ತಾತ್: ಹಾಗ್ಲಾಿ ಬಿಡಕಾಕಗತಾತ, ಇದು ನ್ನ್ನ ಗ್ೊೇ ಡನ್ ಜೊಾಬಿಲಿ ವಷ್ಾ ಗ್ೊತಾತ?
ಡಾಕಟರ್: ನಿಮ್ಗ್ ಇನ್ೊನ ಐವತ್ತೇನಾ?

Credits: You Said It. RK Laxman

ತಾತ್: ಒಂದು ಏಣಿ ಹಾಕ್ೊಕಂಡು ನಿಲಿತೇನಿ.

ತಾತ್: ನ್ನ್ಗ ,ಿ ಹುಡುಗಿೇನ್ಾ ನ್ೊೇಡಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡಿ ಐವತ್ುತ ವಷ್ಾ. 16ಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ು, ಈಗ 66!
ಡಾಕಟರ್: ಟಿಿೇಟ್ಮಂಟ್ ಬ್ೇಕಾದುು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗ ,ಿ ತ್ಲ್ಗ್. ಗ್ಟ್ ಔಟ್ ತಾತ್. ಯಾವುದಾದರೊ ಹುಚಾಚಸಪತ್ಿೇಲಿ ಟಿಿೇಟ್ಮಂಟ್ ತ್ೊಗ್ೊಳ್ಳಳ, ಸರಿಹ್ೊೇಗತ್ತ.
ತಾತ್: ಅ ೊಿ ಹ್ೊೇಗಿದ್ು. ಸ್ಟ್ೇರಿಸ್ಟ್ೊಕಳ್ಲಾಿಂದುಿ
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕಂತ್?
ತಾತ್: ಅಲಿಿ ವಾಸಿಯಾಗ್ೊೇ ಹುಚ್ಚರನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸ್ಟ್ೊಕಳಾತರಂತ್!
ಡಾಕಟರ್: ಸರಿ ಅಜ್. ನಿಮ್ಗ್ೇನ್ು ಟಿಿೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕೊಂತ್ ಗ್ೊತಾತಯುತ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯ ್ೇನ್ ನ್ಂಬರ್ ಏನ್ು?
ತಾತ್: ಯಾಕ್?
ಡಾಕಟರ್: ಅಜ್ಗ್ ಕ್ಲಟಿಟ ಪಾಟಿಾ ಮ್ನ್ೇಲ್ೇ ಇಟ್ೊಕಳ್ಳಕ್ಕ ಹ್ೇಳ್ಳತೇನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ, ನ್ೊೇವು ಮಾಯ ಆಗತ್ತ.
ತಾತ್: ಥಾಾಂಕೊಾ ವ್ರಿ ಮ್ಚ್. ನ್ನ್ಗೊ ಅದ್ೇ ಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುತ.
ಡಾಕಟರ್: ಯಾಕ್?
ತಾತ್: ಇವಳ್ ಕ್ಲಟಿಟ ಪಾಟಿೇಾಲಿ ಹಾಸ್ಟ್ಟಲ್ ಹುಡುಗಿೇರಿಗಿಂತ್ ಚ್ನಾನಗಿರ್ೊೇವುಿ ಸ್ಟ್ೇತಾಾರ್. ಥಾಾಂಕ್ಾ ಡಾಕಟರ್. ತ್ೊಗ್ೊಳ್ಳಳ, ನ್ಂಬರ್ ಬಕ್ೊಾಳ್ಳಳ!!! 

ಯೇಗ ಮ್ತ್ುತ Indian songs ಆರ್ೇ ವಾರದಲಿಿ, self-realisation
ನಾಲ್ಕೇ ವಾರದಲಿಿ ಇಲಾಿಂದ್ಿ moneyback ಗಾಾರಂಟಿ!
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ

ಮನವರಿಕ

ಲ್ೇಖ್ಕರು:

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಮ್ುದುಕನ್ೊಬುನ್ು ತ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ನ್ಂತ್ರ ತ್ನ್ನ ಮ್ಗನ್ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ
ವಾಸ ಮಾಡ ು ನಿಧಾರಿಸಿದ.ವಯಸಿಾನ್ ಅಂತ್ರದ ಕಾರಣ ಮ್ಗ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಆಗಾಗ್ು ಮ್ುದುಕನ್
ಮ್ನ್ಸಿಾಗ್ ನ್ೊೇವಾಗುವ ಹಾಗ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದುರು.ಊಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ಟ್ಟಯಂದ ಆಹಾರ ಚ್ಲಿಿದರ್,
ಹಾ ು ಲ್ೊೇಟ್ದಿಂದ ಚ್ಲಿಿದರ್, ಕ್ೈಜಾರಿ ಚ್ಮ್ಚ್ ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿದುರ್ ಮ್ಗ ಸಿಟಿಟನ್ಲಿಿ ತ್ಂದ್ ಎನ್ುನವುದನ್ನೇ
ಮ್ರ್ತ್ು ರ್ೇಗುತ್ರತದು. ಕ್ೈಲಾಗದ,ಕ್ೈನ್ಡುಗುವ ಮ್ುದುಕ ತ್ನ್ನ ಮ್ಗ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಳದರೊ
ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬದುಕು ಸ್ಟಾಗಿಸುತ್ರತದು.ದಿನಾ ಊಟ್ಕ್ಕ ಒಟಿಟಗ್ ಕುಳ್ಳೇತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದುವರು ಮ್ುದುಕನ್ನ್ುನ
ಬ್ೇರ್ೊಂದು ಮೆೇಜು ಹಾಕ್ಲ ಕೊಡಿಸಲಾಯತ್ು. ಕ್ೈಜಾರಿ ಒಡ್ದ ಕಾರಣ ಪಿಂಗಾಣಿ ತ್ಟ್ಟಯ ಬದಲಿಗ್
ಮ್ರದ ತ್ಟ್ಟ,ಮ್ರದ ಚ್ಮ್ಚ್ವನ್ೊನ ಕ್ೊಟ್ಟರು.ಕುಟ್ುಂಬದವರ್ಲಾಿ ಒಟಿಟಗ್ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿ ಉಣಣ ು
ಮ್ುದುಕ ಮಾತ್ಿ ಬ್ೇಸರದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮ್ೊಲ್ಯಲಿಿ ಕುಳ್ಳತ್ು ಒ ಿದ ಮ್ನ್ಸಿಾನ್ಲಿಿ ಊಟ್
ಮಾಡುತ್ರತದುನ್ು.
ಅವನ್ು ಊಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆೇಲ್ ಆ ಜಾಗವನ್ುನ ಸವಚ್ಚ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ಟ್ಟಯ ಸುತ್ತ ೊ ಚ್ಲಿಿದುಕಾಕಗಿ ಬ್ೈಗುಳ್ ಕ್ೇಳ್ಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುತ. ಇವ್ ಿವನ್ೊನ ಅದ್ೇ
ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಇದುು ಗಮ್ನಿಸುತ್ರತದು ಮ್ುದುಕನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ನಾ ುಕ ವಷ್ಾದ ಬಾ ಕ.ಅವನ್ು ಆಟ್ವಾಡುವಾಗ ಒಮೆಮ ಮ್ರದ ಹ ಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಗರಗಸದಿಂದ
ಕತ್ತರಿಸ ು ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ರತದು.ಹರಿತ್ವಾದ ಹ ುಿಗಳ್ಳದು ಗರಗಸ ಮ್ಗನ್ ಕ್ೈಗ್ ತ್ಗುಲಿತ್ಂದು ಅವನ್ ತ್ಂದ್ ಮೆ ಿನ್ ಅದನ್ುನ ಕಸಿದುಕ್ೊಂಡು"ಮ್ಗೊ ಏನ್ು
ಮಾಡಿತದಿುೇಯಪಾಪ?"ಎಂದು ಕ್ೇಳ್ಳದ.ಅದಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬಾ ಕ "ಅಪಾಪ ಮ್ರದಲಿಿ ಎರಡು ತ್ಟ್ಟ, ಚ್ಮ್ಚ್ ಮಾಡಿತದ್ುೇನ್ ಮ್ುಂದ್ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾಗಬಹುದ ಿವ್ೇ"
ಅಂದ.ಆತ್ನ್ ತ್ಂದ್ ತಾಯ ಈ ಮಾತ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ಳ ದಂಗಾದರು,ತಾವು ಮಾಡಿದ ತ್ಪುಪ ಅರಿವಾಯತ್ು.ಮ್ರುದಿನ್ವ್ೇ ಮ್ುದುಕನಿಗೊ ಒಂದ್ೇ ಮೆೇಜನ್ ಮೆೇಲ್
ಊಟ್ ಬಡಿಸಲಾಯತ್ು.ಎ ಿರೊ ಕೊಡಿ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಉಂಡು ಬಾಳ್ಳದರು.
ನಿೀರ್ತ: ಮಕೆಳ ಮನಸುಿ ಬಲು ಸ ಕ್ಷ್ಮ, ಮಕೆಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟುಟ ಹಿರಿಯರ ಕಲ್ಲಯುವುದಿದ .

ರ

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು:
ಅಕೆ1ಪಾವು(ಲ ೀಟ),ಹಸಿ ಅವರ ೀಕಾಳು1ಪಾವು,ಟ ಮೊಟ ೀ 5,ಈರುಳಿಿ 3-4,ಒಣ್ಮೆಣ್ಸಿನ ಕಾಯ 8-10,ಗ್ರಂ ಮಸಾಲ 1ಚ್ಮಚ್,ಗ್ಸಗ್ಸ 1ಚ್ಮಚ್,ಬಿಳಿ
ಎಳುಿ1ಚ್ಮಚ್,ಶುಂಟಿ 2ಗ ೀಲ್ಲ ಗಾತ್ರ, ಕ ತ್ತಂಬರಿ ಸ ಪುಪ 1ಕಂತ ,ತ ಂಗಿನ ತ್ುರಿ 1ಬಟಟಲು ಎಣ ಣ 40 ಗಾರಂ,ಉಪುಪ 1-2 ಚ್ಮಚ್,

ಸಿ
ಪಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
*ಮೆಣ್ಸಿನ ಕಾಯ,ಎಳುಿ,ಗ್ರಂ ಮಸಾಲ ಒಟಿಟಗ ಹುರಿದು ನುಣ್ಣಗ ರುಬಿಬಕ ಳಿಿ,
*ಪಾತ ರಯಲ್ಲಿ ಎಣ ಣಹಾಕ ಕಾದ ನಂತ್ರ ಹ ಚಿಚದ ಈರುಳಿಿ,ಟ ಮೊೀಟ

ಕ

ಹಾಕ ಬಾಡ್ನಸಿ,

ಡ್ನತೀ

*ನಂತ್ರ ಅವರ ೀಕಾಯ ಸವಲಪನಿೀರು ಸ ೀರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಬ ೀಯಸಿ,
*ಅದಕ ೆ ನ ನ ಸಿಟಟ ಅಕೆಗ ರುಬಿಬದ ಮಸಾಲ ,ಉಪುಪ ಸ ೀರಿಸಿ ಸುರಿದು ಅಕೆ ಬ ೀಯುವ ವರ ಗ್ ಬ ೀಯಸಿ,

ರಾ!

*ಮೆೀಲ ಎರಡು ಚ್ಮಚ್ ತ್ುಪಪ,ಕ ತ್ತಂಬರಿ ಉದುರಿಸಿ ಬಿಸಿಯರುವಾಗ್ಲ ೀ ರ್ತನಿಲು ಕ ಡ್ನ.
ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್ನ.

ಇದ ೀನಾಿ
ಇದು

ಉತ್ತರಕ ೆ

೧. ಅವನ ಬಬ ಅಡವಿ ಕುಮಾರ, ಕಣ್ುಣ ಕ ಂಪಗ , ಕವಿ ನ ಟಟಗ , ಮ ಗ್ು ಚ್ ಪಗ

ಪುಟ ೮

೨. ನ ೀಡ್ನದರ ನ ೀಟ, ನಕೆರ ನಗ್ು, ಒಡ ದರ ಚ್ ರು

ನ ೀಡ್ನ

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

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
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳ್ಳಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಎದ್ಗ್ ಎದ್ಯು ಒಲಿದು ಬ್ಸ್ಟ್ದ
ನ್ನ್ನ ಇವನ್ ಪ್ಿೇಮ್

ತ್ನ್ು ಒ0ದಾಯುತ |

ಉರಿವ ಧೊಪದಿಂದ ಬಂದ

ಮ್ನ್ ಒ0ದಾಯುತ |

ಘಮೆಮನ್ುವ ಧೊಮ್!

ತ್ನ್ುಮ್ನ್ಗಳ್ು ಕೊಡಿದಾನ್0ದಕ್
ಸ್ಟಾಕ್ಷಿಯನಿಸ್ಟ್ |

ಮಾತ್ರಗಿಂತ್ ಮ್ುತ್ುತ ಹಿರಿದು

ಆನ್0ದ ಮ್ಧುಮ್ತ್ರಗಳ್

ಎಂಬುವುದು ನ್ಮ್ಮ ನಿಯಮ್

ಮ್ನ್ಮ್ನ್ತ್ನ್ ವೃದಿಧಸುವ |

ತ್ುಟಿಗ್ ತ್ುಟಿಯ ಬ್ರ್ಸುವುದ್ೇ

ಆನ್0ದಕ0ದ ಅವರ ತ್ೊಡ್ಯೇರಿ

ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ನ್ೇಮ್!

ಆಡಿದರವರ |
ಮ್ನ್ಕಾನ್0ದ ವಣಿಾಸ್ಟ್

ಕಳ್ದ ನಿನ್ನ ಬರುವ ನಾಳ್

ಫಣಿಪತ್ರಗು0 ಅಸದಳ್ಮ್ಕುಕ0 |

ನ್ಮ್ಗಿ ಿ ಅದರ ಚಿಂತ್
ಇಂದು ಮ್ುಗಿವ ಮ್ುನ್ನ ಇಹ್ವು
ರಾಧ್್ೇ ಶಾಾಮ್ರಂತ್!

ರಚ್ನ : ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ

ರಚ್ನ : ಮಾಲು (ಅಡ್ನಲ ೈಡ್)

ಹುಚಾಚಸಪತ್ಿಯಲಿಿ ರ್ೊೇಗಿಯಬು ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತ ೊ ಸುತ್ುತತಾತ
27,,,,27,,,,27,,,,27,,,,ಅನ್ುನತ್ರತದು.

ದ್ೇಶದ ಪಿಧ್ಾನಿ ನ್ಹರು ಹುಚಾಚಸಪತ್ಿಗ್
ಒಮೆಮ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೊಟ್ಿಂತ್. ಬಾಗಿಲಿನ್ಲ್ಿೇ ಒಬಾುತ್
ಅವರನ್ುನ ನಿಲಿಿಸಿ "ಯಾರು ನಿೇನ್ು?" ಅಂದ.

ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಕ್ ಸಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದು
ವ್ೈದಾರು ಕುತ್ೊಹ ದಿಂದ ಹತ್ರತರಕ್ಕ
ಹ್ೊೇಗಿ ಬಾವಿಯಲಿಿ ಏನಿದ್ ಹಿೇಗ್
ಎಣಿಸುತ್ರತದಾುನ್ಲಾಿ ಎಂದು ಇಣುಕ್ಲದನ್ು...
ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಅವನ್ನ್ುನ ಆ ರ್ೊೇಗಿ
ಒಳ್ಕ್ಕ ದಬಿು 28,,,28,,,28,,,ಎಂದು ಮ್ತ್ತ

ಅದಕ್ಕ ಅವರು "ನಾನ್ು ಭಾರತ್ದ ಪಿಧ್ಾನಿ," ಅಂದರು. ಹುಚ್ಚ ನ್ಕುಕ
"ನಾನ್ೊ ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ಗಾಂಧೇ ಅಂತ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳ್ಳತದ್ು, ಒಳ್ಗ್
ಹ್ೊೇಗು ಎ ಿ ಸರಿ ಮಾಡಾತರ್, ಕಕ್ೊಾಂಡು ಹ್ೊೇಗಿಿ ಇವನ್ನ್ನ"
ರ್ೊೇಗಿ: ಡಾಕ್ರೇ ಇದು Operation
Theatre. ಇಲ್ಿೇಕ್ ಹೊವಿನ್ ಹಾರ ಇದ್?

ಸುತ್ುತತ್ರತದುನ್ು

ಡಾಕಟರ್: ಇದು ನ್ನ್ನ ಮೊದ
ಆಪರ್ೇಶನ್, ಸಕಾಸ್ಟ ಆದ್ಿ ನ್ನ್ಗ್,
ಇಲಿುದ್ುು.........

೧. ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಪಿರ್ಮ್ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿತ ತ್ಂದುಕ್ೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ ಯಾರು? ಯಾವ ಕೃತ್ರಗ್? ಯಾವ
ವಷ್ಾದಲಿಿ?
೨. “ಚಿಕಕ ವಿೇರ ರಾಜ್ೇಂದಿ” ಕೃತ್ರಗ್ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ ಯಾರು? ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕ
ದ್ೊರಕ್ಲದ ಎಷ್ಟನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿತ?
ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೧ ನ್ೊೇಡಿ

ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಾಕ್ಕ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೊಡಿ – ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್
ಇದ ೀನಾಿ ಇದು – ಉತ್ತರ
೧. ಮೊ

2. ಕನ್ನಡಿ
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ಸಂತ ೀಷ್ಟಕ ೆ ಹಬಬ ಹರಿದಿನ

ಸಂಸೃರ್ತ

ಲ್ೇಖ್ಕರು:

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆಯ ಬುಗ್ುಯು ಮ್ೊರನ್ೇ ತ್ರಂಗಳ್ಳಗ್ ಕಾಲಿಟಿಟದ್. ಉಪಯುಕತ ಮಾಹಿತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಹಂಚಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತರುವ ಚಿ ುಮೆಯಲಿಿ ಹಬು ಹರಿದಿನ್ದ
ವಿಶ್ೇಷ್ ದಿನ್ಗಳ್ ಬಗ್ು ತ್ರಳ್ಳದುಕ್ೊಳ್ೂ ಳೇಣ.
ಆಗಸ್ಟಟ ತ್ರಂಗಳ್ು, ಶಾಿವಣ ಮಾಸದಲಿಿ ಹಬುಗಳ್ ಸ್ಟಾ ು ಸ್ಟಾಲಾಗಿ ಬರುವುದು. ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ಜಂಜಾಟ್ಗಳ್ಳಗ್ ಒಂದು ಕ್ೊನ್. ಬಂಧು ಮತ್ಿರ ಒಡಗೊಡಿ
ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬುಗಳ್ು ಇನಿನ ಿದ ಉತಾಾಹ , ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಹುಮ್ಮಸುಾ ತ್ರುವುದು. ಹಿಂದಿನ್ಂತ್ ಹಬು ಎಂದರ್ ಎಣ್ಣ ಸ್ಟಾನನ್ , ಮ್ನ್ ಶುಚಿಗ್ೊಳ್ಳಸಿ, ಹಸಿರು ಮಾವಿನ್
ಎಲ್ಗಳ್ಳಂದ ತ್ೊೇರಣ ಕಟಿಟದಲಿಿ ಮ್ನ್ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನ್ಸಿಾಗ್ ಒಂದು ವಿಶ್ಷ್ಟ ಕಳ್ ನ್ಮ್ಮದಿ ಬಂದು ಬಿಟಿಟರುತ್ರತ್ುತ . ಈಗಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಕ ಹಬುದಾಚ್ರಣ್
ಮಾಯವಾಗುತ್ರತದುರು, ಕ್ ವು ದ್ೊಡಡ ಹಬುಗಳ್ನ್ುನ ಜನ್ರು ಮ್ರ್ತ್ರ ಿ . ತ್ಮ್ಮ ಸಮ್ಯದ ಇತ್ರ ಮತ್ರಯಲಿಿ ಇಂದಿಗೊ ಎ ಿ ಹಬುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ೈಲಾದ
ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಆಚ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊಗುತ್ರತದಾುರ್.
ಮೊದಲಿಗ್ ಶಾಿವಣ ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ ಒಂದು ದಿನ್ ಹಿಂದ್ ಬರುವುದ್ೇ ಭಿೇಮ್ನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ (ಜ್ೊಾೇತ್ರಭಿೇಾಮೆೇಶವರ ವಿತ್). ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ ಕತ್ತ
ಪಿತ್ರೇಕವಾದರ್, ಈ ಪಪಜಾ ದಿನ್ದಂದು ತ್ಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಾದಲಿಿ ಬ್ಳ್ಕು ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪಾವಾತ್ರ ಪರಮೆೇಶವರನ್ನ್ುನ ಬ್ೇಡುತಾತ ಸುಮ್ಂಗಲಿಯರು ದಿೇಪದ ಕಂಬಗಳ್ಳಗ್
ಪಪಜಸುವ ಪಿತ್ರೇಕ ನ್ಮ್ಮ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಪೌಿಢತ್ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ತದ್. ನ್ಂತ್ರ ಬರುವುದು ನಾಗರಪಂಚ್ಮ, ಹಾವಿನ್ ಹುತ್ತಕ್ಕ ಹಾಲ್ರ್ದು, ಅಣಣ ತ್ಮ್ಮoದಿರನ್ುನ ಕರ್ದು
ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬು. ಅಂದಿನ್ ವಿಶ್ೇಷ್ ಅಡಿಗ್ ಕಾಯ ಕಡುಬು ಉದಿುನ್ ಕಡುಬು ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡರ್ ಬಾಯಲಿಿ ನಿೇರೊರುತ್ತದ್. ಕಷ್ಟವೇ ಸುಖ್ವೇ ಅಮ್ಮoದಿರುಗಳ್ು
ಹಬುದ ದಿನ್ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರೇರ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ ದ್ೇವರಿಗ್ ಅಪಿಾಸಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ಎ ಿರಿಗೊ ಊಟ್ ಬಡಿಸಿ ತ್ೃಪಿತ ಗ್ೊಳ್ಳಸುತ್ರದುರು. ಇನ್ೊನಂದು
ಹ್ಂಗ್ಳ್ಯರ ಹಬು ವರಮ್ಹಾ ಕ್ಷಿಮ.

ಕ್ಷಿಮೇ ವಿತ್ ಕ್ೈಗ್ೊಂಡು ಭಕ್ಷ ಭ್ೊೇಜಾಗಳ್ನ್ೊನ ದ್ೇವರಿಗ್ ಸಮ್ಪಿಾಸಿ, ಮ್ುತ್ೈದ್ಯರಿಗ್ ಎಲ್ ಅಡಿಕ್ ಅರಿಶ್ನ್ ಕುಂಕುಮ್

ಕ್ೊಟ್ುಟ ದ್ೇವರ ಕೃಪ್ಗ್ ಪಾತ್ಿರಾಗುವರು.
ಕೃಷ್ಣನ್ು

ಹುಟಿಟದ ದಿನ್ ಜನಾಮಷ್ಟಮ . ಮ್ಂಟ್ಪ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತ ೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗ್ ಪಿಿಯವಾದ ಹಣುಣ ಹಂಪ ು, ಕರಿದ ಖ್ಾದಾಗಳ್ನ್ುನ ಇಳ್ಳಬಿಟ್ುಟ , ಹೊವು

ಮ್ತ್ುತ ಎಲ್ಗಳ್ಳಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ನ್ಂಟ್ರೊ ಇಷ್ಟರನ್ುನ ಕರ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಮರಣ್ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಪಡುವ ದಿನ್.
ಸವಣಾ ಗೌರಿ ವಿತ್ ಶಿದ್ು ಭಕ್ಲತಗಳ್ಳಂದ ಮಾಡುವ ಇನ್ೊನದು ಹಬು ಅರಿಶ್ನ್ದಲಿಿ ಗೌರಿಯನ್ುನ ಮಾಡಿ, ತ್ರ ತ್ರದ ಪತ್ಿ ಹೊವುಗಳ್ಳಂದ ಅ ಂಕರಿಸಿ, ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿ,
ಹಣುಣಗಳ್ಳಂದ ದ್ೇವರಿಗ್ ನ್ೈವ್ೇದಾ ಮಾಡಿ, ಹ್ಂಗ್ಳ್ಯರು ಅರಿಶ್ನ್ದ ಪವಿತ್ಿ ದಾರವನ್ುನ ಕ್ೈಗ್ ಕಟಿಟ ಪಪಜಸುತಾತರ್. ಈ ಹಬುದ ವಿಶ್ೇಷ್ , ಮೊರದ ಬಾಗಿನ್ ಕ್ೊಡುವ
ಸಂಪಿದಾಯ. ಬಾಗಿನ್ದಲಿಿ ಧ್ಾನ್ಾಗಳ್ು, ಬ್ ಿ ಅಕ್ಲಕ, ಹ್ೊಸಬಟ್ಟ, ಬಳ್ಗಳ್ು ಇಟ್ುಟ ಮ್ುತ್ೈದ್ಯರಿಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಪುಣಾ ಸಂಪಾದನ್ ಎಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್.
ಇನ್ೊನಂದು ಬಹು ದ್ೊಡಡ ಹಬು ವಿನಾಯಕ ಚ್ತ್ುರ್ಥಾ. ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ, ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಮ್ತ್ುತ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಸವಾರೊ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬು . ಗಣ್ೇಶನ್
ಪಿತ್ರಮೆಯನ್ುನ ಮ್ಣಿಣನಿಂದ ಮಾಡಿ , ಗಣ್ೇಶನಿಗ್ ಪಿಿಯವಾದ ಕಡುಬು ಚ್ಕ್ಲಿಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೈವ್ೇದಾಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಪಪಜಸುತಾತರ್. ಹಬುದ ದಿನ್ ಚ್ಂದಿನ್ ದಶಾನ್ ನಿಷ್ೇದ,
ಒಂದು ವ್ೇಳ್ ನ್ೊೇಡಿದಲಿಿ ಶಮ್ಂತ್ಕ ಮ್ಣಿಯ ಕತ್ಯನ್ುನ ಓದಬ್ೇಕು ಎಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್ ಕೊಡ ಇದ್. ಗಣ್ೇಶನ್ ಹಬುದ ಇನ್ೊನಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಂದರ್, ಪಪಜ್ಯ ಿ
ಮ್ುಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಜ್ೈಕಾರದ್ೊಂದಿಗ್ ಪಿತ್ರಮೆಯನ್ುನ ನ್ದಿ, ಕ್ರ್ಯಲಿಿ ವಿಸಜಾಸುವುದು.
ದಸರಾ ಹಬು, ನ್ವರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಕ ಗ್ೊಂಬ್ಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟ ಅದಕ್ಕ ದ್ೊಡಡವರ ಜ್ೊತ್ ಮ್ಕಕಳ್ೂ ಕೊಡ ಪಪಜ್ ಪುನ್ಸ್ಟಾಕರ ಸಲಿಿಸುತಾತರ್.
ಸರಸವತ್ರ, ಕ್ಷಿಮ , ಆಯುಧಕ್ಕ, ವಾಹನ್ಗಳ್ಳಗ್ ಕೊಡ ಪಪಜ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ತದ್. ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಪಪಜ್ ಬಂದವರಿಗ್ ಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕ್. ಒಂಬತ್ತನ್ೇ ದಿನ್ವ್ೇ ವಿಜಯ ದಶಮ .
ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರನ್ುನ ಯುದುದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ ವಿಜಯದ ಪತಾಕ್ ಹಾರಿಸಿದ ದಿನ್. ನಾವು ಏನ್ೇ ಹ್ೊಸದನ್ುನ ಅಂದು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರ್ ವಿಜಯ ಖ್ಂಡಿತ್ ಎಂದು
ನ್ಂಬಿರುವ ವಿಶ್ೇಷ್ ಹಬು.
ಮ್ತ್ೊತಂದು ದ್ೊಡಡ ಹಬು ದಿೇಪಾವಳ್ಳ. ಬಲಿಚ್ಕಿವತ್ರಾಯನ್ುನ ಪಪಜಸಿ, ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ದಿೇಪದ ಹಣತ್ಗಳ್ಳಂದ ಅ ಂಕರಿಸಿ , ಕತ್ತಲ್ಯಂಬ ಅಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ
ಹ್ೊಡ್ದ್ೊೇಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನ್ವ್ಂಬ ಬ್ಳ್ಕು ಮ್ನ್ಯ ಿ ಪಸರಿಸುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಹಬು. ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ೇನ್ಂದರ್ ಈ ಹಬುದಲಿಿ ಮ್ಕಕಳ್ು ದ್ೊಡಡವರು

ಪಟಾಕ್ಲ , ಸುರು

ಸುರುಬತ್ರತ , ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳ್ನ್ುನ, ಸುಡು ಮ್ದುುಗಳ್ನ್ುನ ಹಚಿಚ, ಕ್ೇಕ್ ಹಾಕ್ಲ , ಖ್ುರ್ಷ ಪಟ್ುಟ , ಇಡಿೇ ತಾರಾಮ್ಂಡ ವ್ೇ ಕ್ಳ್ಗಿಳ್ಳದಿದ್ಯೇನ್ೊೇ ಎಂಬ ಭಿಮೆ
ಹುಟಿಟಸುತಾತರ್.
ಶ್ವನ್ ಆರಾಧನ್ಗ್ ಶ್ವರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಿ ನಿದ್ು ಮಾಡದ್ ಜಾಗರಣ್ ಮಾಡುತಾತ ಭಜನ್ ಮಾಡುವ ಹಬು . ಶ್ಿೇರಾಮ್ಚ್ಂದಿನ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಯುವ ದಿನ್
ರಾಮ್ನ್ವಮ. ಕ್ೊೇಸಂಬರಿ ಪಾನ್ಕ ಹಂಚಿ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬು.
ಮ್ುಸಿಿಂ

ಬಾಂಧವರ ಬಕ್ಲಿೇದ್ ಮ್ತ್ುತ ರಮ್ದಾನ್ ಕೊಡ ಎ ಿರ್ೊಡಗೊಡಿ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬು . ವಷ್ಾದ ಕ್ೊನ್ಗ್ ಬರುವ ಹಬು ಕ್ಲಿಸಮಸ್ಟ . ಕ್ಸಸತ

ಭಾಂದವರು ಯೇಸು ಕ್ಲಿಸತನ್ನ್ುನ ನ್ನ್ದು , ತ್ರಹಾವರಿ ಕ್ೇಕುಗಳ್ು ಬಿಸಕತ್ುತಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ ಮತ್ಿರಿಗ್ ಹಂಚಿ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಪಡುವ ದಿನ್.
ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹಬಬಗ್ಳ ವಿಷ್ಟಯ ಹ ೀಳಬ ೀಕ ಂದರ ಚಿಂತ ಗ್ಳನ ಲಾಿ ಮರ ತ್ು, ಸಡಗ್ರ ನ ಮಮದಿ ಸಂತ ೀಷ್ಟ ಕಾಣ್ುವ ದಿನ. ಮ ಢ ನಂಬಿಕ ಗ್ಳು ಏನಾದರು
ಇರಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾವಾರ್ಿ ಜನಗ್ಳನುಿ ಒಗ್ ೂಡ್ನಸುವುದು !!!

ಬಾಿಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕ ಳಗಿರುವ ಲ್ಲಂಕ್
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಾನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಇವರ “ಚ್ಕ್ಕ ಮೊಗುು”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ”

ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ”

ಪುಟ - 9

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ)

ಜುಲ ೈ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ
ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ೨೦ಕೊಕ ಹ್ಚ್ುಚ ಪದಗಳ್ನ್ನ
ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.







ಏನ್ ರ ಲ ಿ ?
ಮೆೇಲಿನ್ ಒಂಭತ್ುತ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 2 ರಿಂದ 9
ಅಕ್ಷರಗಳ್ಳರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿ.


ಮ್ಧಾದ ಅಕ್ಷರ “ರ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ ಕನಿಷ್ಟ 10 ಪದಗಳ್ು
ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು.



ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಸ



10 ಸ್ಟಾಧ್ಾರಣ, 15 ಉತ್ತಮ್, 20+ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್

ಬಳ್ಸಬ್ೇಕು

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)

ಸಿಮತಾ ಮೆೀಲ ೆೀಟ , ಸಿಡ್ನಿ
ನಳಿನಾ ವ ಂಕಟನಾಗ್, ಮೆಲ ಬೀನ್ಿ
ಸುಮಾ ಅಶ ್ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ಜಯಶಿರೀ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು

ಜುಲ್ೈ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ

ಮ ಡಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪದಗ್ಳು:

ಮ್ೊರಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚಿಚನ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು ಸಂಯುಕತ
ಪದಗಳ್ಳರಬಹುದು



ರವಿ ರ್ತರುಮಲ ೈ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು

ವಿಜಯ, ವಿರಸ, ವಿನ್ಯ, ವಿಜನ್, ಜಗ, ಜನ್, ಜನ್ಪದ, ಜಪ, ಜಯ
ಜರ, ಯಜನ್, ನ್ಗ, ನ್ಗರ, ನ್ದ, ನ್ಯ, ನ್ರ, ಗಜ, ಗರ, ಗವಿ, ರಜ
ರದ, ರಯ, ರವಿ, ಸಂಗ, ಸಂಗರ, ಸಂದ, ಸಂಪದ, ಪದ, ಪದರ,
ಪಯ, ಪರ, ಪರದ, ಪರವಿ, ಪವಿ, ಪಸ, ಪಸದನ್, ಪಸರ, ದನ್,
ದರ, ದರಗ, ದಯ, ವಿಜಯನಗ್ರ ಸಂಪದ

20 ಕೊಕ ಹ್ಚ್ುಚ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮ್ುಂದಿನ್
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆಗ್ಸ್ಟ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ.

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

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

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಣುಣ
ಮ್ಕಕಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ಯ ಒಂದು
ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಇದುರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ
ಕ್ೇವ

ಕ್ಷಣ!

ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿದ್, ರಂಗ್ೊೇಲಿ

ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್
ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ
ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿ ಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ... 

ರಚ್ನ್: ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ ಕಿಕ್

ನಿೀವು ತ ಗ ದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬ ೀಕ ೀ
ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com
ಕ್ನಿ ವತ್ಾ ಅಕಾವಟಿಕ್ ತ್ೊೇಟ್, ಅಮೆೇರಿಕ
ಕ್ಲಿಕ್: ಶ್ಿೇವತ್ಾ ಜ್ೊೇರ್ಷ

ಕ್ನಿ ವತ್ಾ ಅಕಾವಟಿಕ್ ತ್ೊೇಟ್, ಅಮೆೇರಿಕ
ಕ್ಲಿಕ್: ಶ್ಿೇವತ್ಾ ಜ್ೊೇರ್ಷ

ಸಿಡಿನ ನ್ಗರದ ವಾಾಕೊಿಸ್ಟ
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಕುಂಭ ಮೆೇಳ್ವ ಿ! ಸಿಡಿನಯ ಮಾಾನಿಿ ಸಮ್ುದಿ ತ್ರೇರದ ಅರುಣ್ೊೇದಯ ನ್ೊೇಟ್
ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ
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ವಿಮಶ ಿ

'ಹ ಜ 'ೆ ಮತ್ುತ 'ಗಾಂಧಿ ಬಂದ' ಪುಸತಕಗ್ಳ ಬಗ ೂ

ಲ್ೇಖ್ನ್: ವಿೇಣಾ ಸುದಶಾನ್

ಯಾವುದ್ೇ ದ್ೇಶದ ಕಾ ಘಟ್ಟವನ್ುನ ಅರ್ಾಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಇತ್ರಹಾಸದ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅಂದಿನ್ ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಜೇವನ್ದ ಚಿತ್ಿಣ ಕ್ೊಡುವ
ಸೃಜನ್ ಶ್ೇ

ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಕೊಡ ಅಗತ್ಾವಾಗುತ್ತದ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಭಾರತ್ದ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿ ಚ್ಳ್ುವಳ್ಳಯ ಸಂದಭಾವು ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ದಾಖ್ಲಾಗಿದ್

ಎಂದು ನ್ೊೇಡುವಾಗ ಕಳ್ದ ದಶಕದಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎರಡು ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ಸರಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಒಂದು ವಾಾಸರಾಯ ಬಲಾಿಳ್ರ ‘ಹ್ಜ್್ ‘ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ತ್ೊತಂದು
ಎಚ್ ನಾಗವ್ೇಣಿ ಅವರ ‘ಗಾಂಧ ಬಂದ” ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ು.
ಈ ಎರಡೊ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ರಾಷ್ರಪಿತ್ ಮ್ಹಾತ್ಮಗಾಂಧಯವರ ಪಿಭಾವ ಮ್ತ್ುತ
ಗಾಂಧತ್ತ್ವವು ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದ ಗಾಿಮೇಣ ಬದುಕನ್ುನ ತ್ಟಿಟದ ರಿೇತ್ರಯನ್ುನ ತ್ರ್ದು ಇಡುತ್ತದ್. ಭಾರತ್ದ
ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಚ್ಳ್ುವಳ್ಳಯ ಒಟಿಟಗ್ೇ ಬಂದ ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಪರಿವತ್ಾನ್ಗಳ್ು ಮ್ೊಡಿಸಿದ ಹ್ಜ್್ ಗುರುತ್ುಗಳ್ನ್ುನ
ಕಾಣಬಹುದು.
ಕ್ೇಂದಿ ಹಾಗು ಕನಾಾಟ್ಕ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮ ಪಿಶಸಿತಗಳ್ನ್ುನ ಪಡ್ದ ದಿವಂಗತ್ ವಾಾಸರಾಯ
ಬಲಾಿಳ್ರು ಕನ್ನಡದ ಪಿಗತ್ರಪರ ಹಾಗೊ ಚಿಂತ್ನ್ಶ್ೇ

ಲ್ೇಖ್ಕರಲ್ೊಿಬುರು.ವಷ್ಾ ೨೦೦೦ ರಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಇವರ

“ಹ್ಜ್್” ಕಾದಂಬರಿಯು ಗಾಂಧೇಜಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ಕ್ಕ ಬಂದ ಮ್ೊವತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ
ಹತ್ಾಯಾದ ತ್ನ್ಕದ ಕಾ ವಾಾಪಿತಯಲಿಿದ್.
ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ಮ್ತ್ತವಳ್ ಗಂಡ ವಿದಾಾಧರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಪಾತ್ಿಗಳ್ು. ಗಾಂಧಯವರ ಸತ್ಾ ಮ್ತ್ುತ ಅಹಿಂಸ್ಟ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಗ್ು ತ್ುಂಬಾ
ಗೌರವವಿರುವ ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ಗಂಡನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ‘ಗಾಂಧ ಹುಡುಗಿ’ ಅನ್ುನವ ಟಿೇಕ್ಗ್ ಒಳ್ಗಾಗುತಾತಳ ್.ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿ ಗಂಡನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬರುವಾಗ ತ್ಂದಿದು
ಗಾಂಧೇಜಯವರ ಚ್ರಕ ನ್ೊ ುವ ಚಿತ್ಿವಂದು ಎಷ್ೊಟೇ ದಿವಸ ಪ್ಟಿಟಗ್ಯಲ್ಿೇ ಇರುತ್ತದ್. ಆಚಾರ, ಧಮ್ಾ, ರಿೇತ್ರ, ರಿೇವಾಜು, ಸಂಪಿದಾಯಗಳ್ೇ ಶ್ಿೇಷ್ಠ
ಮಕ್ಕ ಿವಪ ಕನಿಷ್ಠ ಎನ್ುನವಂತ್ರದು ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಗಾಂಧೇಜಯ ಚಿತ್ಿ ಪ್ಟಿಟಗ್ಯಂದ ಹ್ೊರಬಂದದ್ುೇ ದ್ೊಡಡ ಕ್ೊೇಲಾಹ ಕ್ಕ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ್. ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತಲಿನ್
ವಿರ್ೊೇಧದ ೊಿ ಕ್ಳ್ಜಾತ್ರಯವರಿಗ್ ಪಾಠ ಹ್ೇಳ್ಳಕ್ೊಡುತಾತಳ ್. ಚಿಕಕ ವಯಸಿಾನ್ ಬಾಿಹಮಣ ವಿಧವ್ಯಬುಳ್ಳಗ್ ಕ್ೇಶಮ್ುಂಡನ್ಕ್ಕ ಒಪಪಬ್ೇಡ. ಓದು
ಮ್ುಂದುವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಾ ರೊಪಿಸಿಕ್ೊ ಎಂದು ಪ್ಿೇರ್ೇಪಿಸುತಾತಳ ್. ಶ್ದಿ ಹುಡುಗನ್ೊಬುನಿಗ್ ಅವಳ್ು ಕ್ೊಡುವ ‘ಗಾಂಧೇ ಟ್ೊೇಪಿ’ ಒಂದು ಬದಲಾವಣ್ಯ
ಸಂಕ್ೇತ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ . “ವಸುದ್ೈವ ಕುಟ್ುಂಬಕಂ... ಸವ್ೇಾ ಜನಾಃ ಸುಖಿನ್ೊೇ ಭವಂತ್ು” ಎನ್ುನವುದು ಕ್ೇವ

ಮೆೇ ವಗಾದವರಿಗ್ ಮಾತ್ಿವ್ೇ

ಅರ್ವಾ ಎ ಿರಿಗೊ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದ್ಯೇ ಎನ್ುನವ ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿಯ ಪಿಶ್ನ ಅವಳ್ ಮಾವನ್ವರಿಗ್ ತ್ಮ್ಮ ಸಂಪಿದಾಯ ನ್ಡವಳ್ಳಕ್ಗಳ್ನ್ೊನಮೆಮ
ಪರಾಮ್ಶ್ಾಸುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತದ್. ಒಂದು ಪಿೇಳ್ಳಗ್ಗ್ ಗಾಂಧೇ ತ್ತ್ವಗಳ್ು ಕ್ೇವ

ಹುಚ್ುಚ ಅನಿಸಿದರ್, ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿಗ್ ಅದ್ೊಂದು ತ್ರಳ್ುವಳ್ಳಕ್ಯಾಗುತ್ತದ್. ಗಾಂಧೇ

ತ್ತ್ವ ಮ್ತ್ುತ ಆದಶಾಗಳ್ು ಅವಳ್ ಇಡಿೇ ಬದುಕನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತದ್.
ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ಮ್ತ್ುತ ವಿದಾಾಧರರ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಹ್ೊೇರಾಟ್ದ ಸ್ಟ್ಳ್ತ್ ಹಾಗು ಸವರಾಜಾದ ಕನ್ಸು ಕುಟ್ುಂಬದವರ್ ಿರ ವಿರ್ೊೇಧಕ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಿ
ಹುಟಿಟದೊರು ತ್ೊರ್ದು ಮ್ುಂಬ್ೈಗ್ ಬರುತಾತರ್. ಮ್ುಂದ್ ‘ಚ್ಲ್ೇಜಾವ್ ಚ್ಳ್ುವಳ್ಳಯ’ ಕಾವು ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ವಿದಾಾಧರರನ್ೊನ ತ್ಟ್ುಟತ್ತದ್. ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ಗಾಂಧೇಜಯ
ಹತ್ಾಯಾಗುವಲಿಿಗ್ ಕಥ್ ಮ್ುಗಿದರೊ ಮ್ುಂದ್ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಭಾರತ್ದ ಜವಾಬಾುರಿಯ ಬಗ್ು ಚಿಂತ್ರಸುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ .
ನ್ಮೆಮ ಿರ ವ್ೈಯಕ್ಲತಕ, ಕೌಟ್ುಂಬಿಕ ಹಾಗು ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ನ್ಡತ್ಯಲಿಿ ನ್ೈತ್ರಕತ್ಯ ಎಚ್ಚರ ತ್ರುವ ಶಕ್ಲತಯಾಗಿ ಗಾಂಧಯನ್ುನ ಬಲಾಿಳ್ರು ತ್ಮ್ಮ
‘ಹ್ಜ್್’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಸಮ್ರ್ಾವಾಗಿ ತ್ಂದಿದಾುರ್.
೧೯೯೯ರಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಚ್ ನಾಗವ್ೇಣಿಯವರ “ಗಾಂಧ ಬಂದ” ಪುಸತಕಕ್ಕ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮ ಪಿಶಸಿತ ಬಂದಿದ್. ತ್ಮ್ಮ ‘ನಾಕನ್ೇ
ನಿೇರು” ಕಥಾಸಂಕ ನ್ದ್ೊಂದಿಗ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಲ್ೊೇಕವನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿದ ನಾಗವ್ೇಣಿಯವರು ಸದಾಕ್ಕ ಹಂಪಿ ವಿಶವವಿದಾಾನಿ ಯದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸುತ್ರತದಾುರ್.
ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಪಪವಾದಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಿಗ್ ಗಾಂಧೇಜಯವರು ಬಂದ ಸಂದಭಾವನ್ನೇ ಹಿನ್ನಲ್ಯಾಗಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ತ್ುಳ್ು ನಾಡಿನ್ ಬದುಕು ಮ್ತ್ುತ
ಜಾನ್ಪದ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ಚಿತ್ರಿಸುತಾತ ಹ್ೊೇಗುವ ಈ ಕಥ್ಯುದುಕೊಕ ಉಪಿಪನ್ ಸತಾಾಗಿಹ, ವಿದ್ೇಶ್ ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಸುಟಿಟದುು, ಸವದ್ೇಶ್ ಬಟ್ಟಗಳ್ ಆದಾತ್ಯ
ಹ್ೊೇರಾಟ್ದ ವಿವರಣ್ಯದ್.
ಜಾತ್ರ ಪಂಗಡಗಳ್ ಕಟ್ುಟಪಾಡು, ಸನಾತ್ನ್ ಧಮ್ಾಸಂಹಿತ್ಯ ರಿೇತ್ರ ರಿವಾಜನ್ ಮ್ುಸುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಕಾಣುವ ಹ್ಣಿಣನ್ ಶ್್ೇಷ್ಣ್, ಶ್ದಿರ ಮ್ತ್ುತ
ಕ್ಳ್ಜಾತ್ರಯವರ ಅಸಹಾಯಕತ್, ಉಳ್ಳವರ ದಪಾ ಗತ್ುತಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ುತ್ತಲ್ೇ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಕಡ್ ಕ್ೊೇ , ಕಂಬಳ್, ಆಟ್, ಕುಣಿತ್, ನ್ೇಮ್ ಜಾತ್ಿಗಳ್ ಸಂಭಿಮ್ದ
ಗಿಜ ಗಿಜಯನ್ೊನ ಹ್ೇಳ್ುತ್ತದ್. ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಕ ಆಚ್ರಣ್, ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ು ಜನ್ರ ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಸಂಭಿಮ್, ವ್ೈವಿದಾತ್ಯನ್ುನ ತ್ಂದಿದುವೇ ಹಾಗ್ೇ ಜನ್ರನ್ುನ
ಕಟಿಟ ಹಾಕ್ಲದುವಪ ಕೊಡ.

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ
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ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮ್ುಖ್ಾ ಪಾತ್ಿವಾದ ಪಟ್ೇ

ಹ್ಜ್್

ಸಿೇನ್ಪಪಯಾ ಹ್ಬಾುರರ ದಪಾಕ್ಕ ಮ್ಗಳ್ು ದೌಿಪದಿ

ಮೌನ್ವಾಗಿಯೇ ಸವಾಲಾಗುತಾತಳ ್. ತ್ರೇರ ಎಳ್ ವಯಸಿಾನ್ಲ್ಿೇ ವಿಧವ್ಯಾಗಿ ಧಮ್ಾಸಂಹಿತ್ಯ ರಿವಾಜನ್ಂತ್ ತ್ಲ್ಕೊದ ು

ಮ್ತ್ುತ

ತ್ಗ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಎ ಿರಿಂದ ೊ ಅಮ್ಂಗಳ್ ಎನಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದುವಳ್ು ಮ್ುಂದ್ ಮ್ುಸಲಾಮನ್ ಅದಾಿಮ್ನ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗುತಾತಳ ್. ದ್ೊೇಪು
ಬಾಾರಿಯಾಗಿ ಹ್ೊಸ ಬದುಕನ್ುನ ಕಟಿಟಕ್ೊಳ್ುಳತಾತಳ ್ . ಗಾಂಧಯ ತ್ತ್ವ ಮ್ತ್ುತ ಆದಶಾಗಳ್ಳಂದ ಪಿಭಾವಿತ್ನಾದ ಅದಾಿಮ್ನ್ೊಟಿಟಗ್ ಸವರಾಜಾದ

ಗಾಂಧೇ

ಚ್ಳ್ುವಳ್ಳಯಲಿಿ ತಾನ್ೊ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತಳ ್. ಬದುಕ್ಲನ್ ಅರ್ಾವನ್ುನ ಕಂಡುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತಳ ್. ಸವತ್ಃ ಚ್ರಕದಿಂದ ನ್ೊ ು ತ್ಗ್ದು ಅದರಿಂದಲ್ೇ

ಬಂದ

ಮಾಡಿದ ಖ್ಾದಿ ಬಟ್ಟಯನ್ುನ ತ್ೊಡುವುದೊ ಸಹ ಹ್ೊೇರಾಟ್ದ ಇನ್ೊನಂದು ಮ್ಗುುಲಾಗುತ್ತದ್. ಖ್ಾದಿಯು ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯದ
ಎಳ್ಯಾಗಿ ಕಥ್ಯುದುಕೊಕ ಹರಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್.
ಸವರಾಜಾದ ಅರಿವು ಮ್ೊಡಿಸ ು ದ್ೇಶದ ಮ್ೊಲ್ ಮ್ೊಲ್ಗೊ ಸುತಾತಡುತ್ರತದು ಗಾಂಧ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಜಲ್ಿಗ್ ಮ್ೊರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದುರಂತ್. ಕಾನಾಾಡ ಸದಾಶ್ವರಾಯರ ಜ್ೊತ್ ಗಾಂಧೇಜ ಸಹ ಮ್ಂಗಳ್ೂರಿಗ್
ಬರುತಾತರ್ಂದು ತ್ರಳ್ಳದಾಗ, ಶ್ದಿರ ಮ್ಕಕಳ್ಳಗ್ ಒಂದು ಸಂಧಗಧ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಎದುರಾಗುತ್ತದ್. ಎಷ್ೊಟೇ
ದಿನ್ದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸುತ್ರತದು ಗಾಂಧಯವರ ಭಾಷ್ಣ ಕ್ೇಳ್ ು ಹ್ೊೇಗುವುದ್ೊೇ ಅರ್ವಾ ಸಂಪಿದಾಯದ
ಆಚ್ರಣ್ಯಂತ್ ಜುಮಾದಿ ದ್ೈವದ ಕಂಬಳ್ಕ್ಕ ಹ್ೊೇಗುವುದ್ೊೇ ಎಂದು. ಕ್ೊನ್ಗ್ ಗಾಂಧಯವರನ್ುನ
ನ್ೊೇಡ ು ಹ್ೊೇಗುವುದ್ೇ ಮ್ುಖ್ಾವಾಗುತ್ತದ್.
ಗಾಂಧೇ ತ್ತ್ವ ಮ್ತ್ುತ ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ು ದ್ೇಶಕ್ಕ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ತ್ಂದು ಕ್ೊಡುವ ಒಂದು
ಸ್ಟಾಧನ್ವಾಗುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ರ ಬದುಕನ್ೊನ ಆವರಿಸಿ, ಸ್ಟಾಮಾಜಕ
ಪರಿವತ್ಾನ್ಗ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ್.
ಈ ಎರಡೊ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಲಿಿ ಬರುವ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿಯ ಪಪವಾ ಭಾರತ್ದ ಮ್ಹಿಳ್ಯು ತ್ಳ್ದ ನಿ ುವು ಮ್ತ್ುತ ಇಟ್ಟ ಹ್ಜ್್ಗಳ್ು ಅವಾಸತವ ಅನಿಸಿದರೊ ಅದು

ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಯ ವತ್ಾಮಾನ್ದ ಆಶಯವ್ನ್ುನವುದು ಗಮ್ನಿಸಬ್ೇಕಾದ ಅಂಶ.
ಬಲಾಿಳ್ರ ‘ಹ್ಜ್್’ಯನ್ುನ ಐದು ಭಾಷ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತಾತರ್ಂಬ ಸುದಿು ಇದ್. ಇತ್ರತೇಚ್ಗಷ್ಟೇ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ನ್ನ್ನ ಗ್ಳ್ತ್ರ ಚ್ಂಪಾ ಶ್ಟಿಟ
ಎಂಬುವರು ‘ಗಾಂಧೇ ಬಂದ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಯಶಸಿವ ನಾಟ್ಕ ಪಿಯೇಗನ್ುನ ಸಹ ಮಾಡಿದಾುರ್. ನ್ನ್ಗಿೇಗ ಇದರ ರಂಗರೊಪ ಹ್ೇಗಿರಬಹುದ್ಂಬ ಕುತ್ೊಹ
ಕಾಡುತಾತ ಇದ್. 
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ಪಾರಚಿೀನ ಕನಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಹರಿೇಶ್ . ಜ

ತ್ನ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ನ್ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡವು ಸಂಸೃತ್-ಹಿಂದಿ-ಮ್ರಾಠಿ-ಗುಜರಾತ್ರಗಳ್ ಆಯಾ ಭಾಷಾವಗಾಕ್ಲಕಂತ್ ಭಿನ್ನವಾದ ದಾಿವಿಡ ಭಾಷಾವಂಶಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ತ್ನ್ನದ್ೇ ಆದ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯಗಳ್ಳದುರೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯು ಎ ಿ ಭಾಷ್ಗಳ್ಳಂದ ತ್ನ್ಗ್ ಅಗತ್ಾವಾದ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ತ ಬ್ಳ್ದಿದ್.
ಸಂಸೃತ್ದಿಂದ ಯಥ್ೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರೊ ಅದು ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ದ್ೇಸಿ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಹಿಂದಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಿ.
ಸಂಸೃತ್ ಪದಗಳ್ು ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನ್ಕ್ಕ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡ್ೇ ಬಳ್ಕ್ಯಾಗಿವ್. ಅಲಿಿಂದ ೊ ಪಾಿಕೃತ್ದಿಂದ ೊ ಬಂದ ತ್ದಭವಗಳ್ಂತ್ೊ ಕನ್ನಡ
ದ್ೇಶಾ ಪದಗಳ್ೇ ಎನ್ುನವಷ್ುಟ ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿಯಡನ್ ಸಮ್ರಸವಾಗಿ ಬ್ರತ್ವು.
ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವಪ ಅಷ್ಟೇ; ಮ್ಡಿವಂತ್ರಕ್ಯನ್ುನ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ಳದ್, ಉಳ್ಳದ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಗಳ್ ಪಿಭಾವಕ್ಕ ತಾನ್ು ಸಂಪಪಣಾವಾಗಿ ಶರಣಾಗದ್, ಎ ಿ
ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಗಳ್ಳಂದ ಪ್ಿೇರಣ್ ಪಿಚ್ೊೇದನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸಿ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವನ್ುನ ಕನ್ನಡವು ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡಿತ್ು.
ಚ್ಂಪಪ, ವಚ್ನ್, ರಗಳ್, ಷ್ಟ್ಪದಿ, ಸ್ಟಾಂಗತ್ಾ ಈ ಯಾವ ಪಿಕಾರಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡರು ಕನ್ನಡವು ತ್ನ್ನ ಸವಂತ್ರಕ್ಯನ್ುನ ಉಳ್ಳಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್.
ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವಾಾಸರು ಮ್ಹಾಭಾರತ್ದ ವಸುತವನ್ುನ ಆರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದುರೊ ಅವು ಕನ್ನಡದ ನ್ ಕ್ಕ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡಿವ್. ಹ ವು
ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ್ಷ್ುಟ ಹಿಂದಿನ್ದಾದರೊ ನ್ಮ್ಮ ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಅಲಿಿ ಮ್ೊಡಿಸಿದಾುರ್.
ವಚ್ನ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವಂತ್ೊ ಕನ್ನಡದ್ುೇ ಎಂಬಷ್ುಟ ಸವಂತ್ರಕ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವಾಗಿದುು ಅದು ವಿಶವಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಕ್ಕ ಕನ್ನಡವು ಕ್ೊಟ್ಟ ಅತ್ಾಂತ್
ಮ್ಹತ್ವದ ಕಾಣಿಕ್ಯಾಗಿದ್. ಸವಂತ್ ಅನ್ುಭವ, ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಕಳ್ಕಳ್ಳಗಳ್ ದೃರ್ಷಟಯಂದ ವಚ್ನ್ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದ ಜ್ೊತ್ ಹ್ೊೇಲಿಸ ು ಭಾರತ್ದಲಿಿ
ಮ್ತ್ೊತಂದು ಉದಾಹರಣ್ ನಿಶ್ಚತ್ವಾಗಿಯೊ ದ್ೊರಕುವುದಿ ಿ. ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ್ಗಳ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಶ್ೈಲಿ ಇಡಿೇ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಮ್ತ್ೊತಂದ್ಡ್ ಕಾಣಸಿಗದು
ಈ ಎ ಿ ಬಿಡಿ ಕ್ಷಣಗಳ್ನ್ುನ ಒಟಿಟಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜನ್ರಲಿಿ ಸಹೃದಯತ್, ಸನ್ನಡತ್ಗಳ್ು
ಎರಡನ್ಯ ಸವಭಾವವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಹ್ೊೇಗಿವ್. ಇತ್ರ ಜನ್ರ ಮ್ತ್ುತ ಭಾಷಾ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಗಳ್ ಪಿಭಾವಕ್ಕ ಒಳ್ಗಾಗಿಯೊ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಂಸೃತ್ರಯು ತ್ನ್ನ
ವಾಕ್ಲತತ್ವವನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಟಿಟ ಿ
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ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ತ್ವ

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಿ

ಬಿಸಿ ನಿೇರಲಿಿ ಏಕ್ ಪದಾರ್ಾವು ಬ್ೇಗ ಕರಗುತ್ತದ್ ?

ಬಿಸಿನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಸಕಕರ್ ಅರ್ವಾ ಇನಾಾವುದ್ೇ ಕರಗುವ ವಸುತ ಹಾಕ್ಲದಾಗ ತ್ಣಿಣೇಗಿಾಂತ್ ಬ್ೇಗ ಕರಗುತ್ತದ್. ಏಕ್ ಎಂದು ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದ
ಮ್ೊ ಕ ತ್ರಳ್ಳದು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಅರಿಯೇಣ.

ಬಿಸಿ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿದ ಒಂದು ಸಪಷ್ಟ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್, ತ್ಣಿಣೇರು ತ್ುಂಬಿದ ಒಂದು ಸಪಷ್ಟ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್, ಆಹಾರ ಬಣಣ (Food Colour), ಒಂದು ಕಣಿಣನ್
ಡಾಿಪರ್ (Eye Dropper)
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಪಿಯೇಗವನ್ುನ ಅಡುಗ್ಮ್ನ್ ಸಿಂಕ್ ಬಳ್ಳ ಅರ್ವಾ ಮ್ನ್ ಹ್ೊರಗ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟಾಧಾವಿದುಷ್ುಟ ಮ್ಟಿಟಗ್ ಒಮೆಮಗ್ ಎರಡೊ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ಕ್ಕ ಆಹಾರ ಬಣಣದ ಒಂದು ತ್ೊಟ್ಟನ್ುನ
ಡಾಿಪರ್ ಮ್ೊ ಕ ಹಾಕ್ಲ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಅದು ಹರಡುವುದನ್ುನ ಗಮ್ನಿಸಿ.

ಲ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ಸಮೇಪದಿಂದ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಬಿಸಿನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಬಣಣದ ಕಣ ಕಣಗಳ್ು ತ್ಣಿಣೇರಿಗಿಂತ್
ವ್ೇಗವಾಗಿ ಚ್ಲಿಸುತ್ರತರುತ್ತವ್. ನಿೇರಿನ್ ತಾಪಮಾನ್ ಹ್ಚಾಚದಂತ್ ಹಾಕ್ಲದ ಪದಾರ್ಾದ ಅಣುಗಳ್ ಚ್ ನಾ ಶಕ್ಲತ (Kinetic Energy) ಹ್ಚ್ುಚತ್ತದ್. ಹಿೇಗ್ ವ್ೇಗವಾಗಿ
ಚ್ಲಿಸುವ ಅಣುಗಳ್ು ಒಂದಕ್ೊಕಂದು ಡಿಕ್ಲಕ ಹ್ೊಡ್ದು ಬ್ೇಗನ್ ಕರಗುತ್ತದ್.
ಪದಾರ್ಾವು ಬ್ೇಗನ್ ಕರಗ ು ಬಿಸಿ ಏಕ್ ಸೊಕತ ಎಂದು ತ್ರಳ್ಳದು ಕ್ೊಂಡಿರ ಿವ್ೇ! ಮ್ುಂದಿನ್ ಸರತ್ರ ಅಡುಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಹ್ೇಗ್ ಕ್ ಸ
ಮಾಡುತ್ರತದ್ ಎಂದು ಕುತ್ೊಹ ದಿಂದ ನ್ೊೇಡುತ್ರತೇರ ಿವ್ೇ !

ಅಲಿಲ್ಲಿ ಏನ ೀನು

ನಿಮಮ ಕಾಯಿಕರಮವಿದಿರ ರ್ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

organising

25 Aug 2013 - 00:00

Whitlam leisure centre,
90a Memorial Ave, Liverpool NSW 2170

Edwina Flack Avenue, Homebush
Start Time: 12:00 AM | End Time: 12:00 AM
India Australia Friendship Fair 2013 is being held in Olympic Park,
Athletic Centre on 25th August 2013

Sept 14 & 15th September
14th Morning 8 AM Ganesha Pooje,
Cultural Function - Evening 5 pm onwards followed by Dinner
15th Sathyanarayana Pooje & Visarjana

organising
Vishwa Mangala Homa
Guidance of Rev. Chandrashekhar Udupa,
DivinePark India
22-Sep-2013 Sunday 5:00AM - 8:00AM
Bala Murugan Temple Premises
12 Mandogalup Rd, Mandogalup, PERTH.
Mantra chanting - Offer Ahuthi - Prasadam FREE ENTRY
Contacts: Shrikant -0423861065, Prasanna -0401171637

25th August 2013 (9 AM – 1PM)
Venue: SRI Mandir
286, Cumberland Road, Auburn

ತಾರಾಗಣ: ಕ್.ಎಸ್ಟ.ಶ್ಿೇಧರ್, ನಿಮ್ಾಲಾ, ನಾಗ್ೇಂದಿ ಶಾ
ಚಿತ್ಿಕತ್, ನಿದ್ೇಾಶನ್: ಸುದಶಾನ್. ಎನ್.
ಸಿಳ್ : Hurstville Civic Theatre, Hurstville
ಭಾನ್ುವಾರ Sept 22nd, 3 ಗಂಟ್ಗ್ & 6 ಗಂಟ್ಗ್ (2 shows)
ಪಿವ್ೇಶ: $15 (ಮ್ಕಕಳ್ು ಹಾಗು ಇತ್ರರಿಗ್: $12)

Pooja starts with sankalpa and concludes
with Maha Prasada
Contacts:
Sridhar and Nanda Kumsy – 96728485
Jagannath & Lakshmi Rao – 98961670

ಟಿಕ ರ್ಟಗ್ಳಿಗ ಸಂಪಕಿಸಿ:
ವಿೇಣಾ ಸುದಶಾನ್ : 0410 432 528
ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ : 0488295837
ನಾರಾಯಣ : 0423 634 979
ಸುದಶಾನ್ : 0414 992 528

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲ್ಲಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಿನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ ನಾರಾಯಣ್
ಸಲಹಾ ಸಮಿರ್ತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ತಿ
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾುರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿು ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಾ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುು. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಾಗಳ್ಳಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುು.
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