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ಮಾನ್ವನ್

ಜೇವನ್ವು

ಶತಾಯುಷಿಗಳ್ು ಸಿಕುುವರು!

ಹಲವಾರು

ವರ್ಷಗಳ್ಷ್ಟೇ.

ಅಬ್ುಬ್ು

ಎಂದರ್

ನ್ಮಗ್

ಎರ್ುಟ

ಇವ್ಲಿವು ನ್ಮಗ್ ತ್ರಳಿದಿದ್, ಈಗ್ೊಂದು ಪಿಶ್್ನ. ನ್ಮಮ ಜೇವನ್ವನ್ುನ

ಸಂತ್ೊೇರ್ದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟಾಾದಿಸುವ ಮನ್ೊೇಭಾವವು ನ್ಮಮ ಬ್ಳಿ ಇರುತ್ತದ್ಯೇ? ಇದನ್ುನ
ನಾವ್ೇ ನ್ಮಮನ್ುನ ಪಿಶ್ನನಸಿಕ್ೊಂಡು ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಷ್ಟೇ!
ಹಲವಾರು ಆದಶಷಗಳ್ು, ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ು, ಹಲವು ರಿೇತ್ರಯ ಜೇವನ್ದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲುಿತ್ತೇವ್ ಅಥವಾ ಅನ್ುಮೊೇದನ್ಯನ್ುನ
ಮಾಡುತ್ತೇವ್. ಅಂತ್ಹ ನ್ಮಮ ನಿಲುವಲಿಿ ಸತ್ಯವ್ರ್ುಟ, ಹುಸಿ ಅದಶಷವಾದವ್ರ್ುಟ ಎಂದು ನ್ಮಗ್ ನಾವ್ೇ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು. ಹೇಗ್ೊಂದು ಉಕ್ಲತಯಿದ್
“ಮಾನ್ವರು ಇತ್ರ ಜನ್ರ ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಹಳ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಿಶ್ನನಸುತಾತರ್. ಆದರ್ ತ್ಮಮ ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ ವಿರ್ಯ ಬ್ಂದಾಗ, ಅದನ್ುನ
ಪಿಶ್ನನಸುವುದಕ್ು ಆಸಪದವ್ೇ ಕ್ೊಡುವುದಿಲಿ, ಬ್ದಲು ಅದರ ರಕ್ಷಣ್ಯಲಿಿ ತ್ೊಡಗುತಾತರ್”. ಇಂತ್ಹ ಹ್ೊರಗ್ೊಂದು, ಒಳ್ಗ್ೊಂದು ವಿರ್ಯವಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು
ಜೇವಿಸಿದರ್ ಅದು ಸುಖವನ್ುನ ಕ್ೊಡಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವ್ೇ?
“ಮಂಚಬ್ೇಕ್ಂದು ಬ್ಲು ಜ್ೊಯೇತ್ರಗಳ್ನ್ು ಹಚಿಿ ವಂಚನ್ಯಿಂದಲಿ ಪೂಜ್ ಮಾಡುವುದು – ಉದಯ ವ್ೈರಾಗಯವಿದು” ಎಂದು
ದಾಸರು ಹ್ೇಳಿದರೊ, “ಒಳ್ಗರ್ ಕಪಟ್ ಹ್ೊರಗರ್ ಬ್ರ್ಣ, ಆ ತ್ೊಡಿಗ್ಯ ನಿನ್ನ ನಿೇನ್ರಿ” ಎಂದು ವಚನ್ಕಾರರು ಕೊಗಿ ಹ್ೇಳಿದರೊ ಡಾಂಭಿಕತ್
ಹಾಗ್ಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ುನ ನಾವು ನ್ೊೇಡುತ್ತಲ್ೇ ಇದಿದೇವಿ. ಎಷ್ಟೇ ವ್ೈಚಾರಿಕತ್ಯಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೊ, ನಾವು ಒಳ್ಗಡ್ಯೊ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ಾಲ
ಮನ್ಸಿಿನಿಂದ ಯೇಚಿಸುತ್ತೇವ್ಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಅರಿತ್ುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಷ್ಟೇ. ನ್ಮಮ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮಾತ್ಿ ನ್ಮಗ್ ಮುಕ್ಲತ. ಯಾವುದ್ೇ ತ್ೊೇರಿಕ್ಯ
ಆದಶಷಭಾವದಿಂದಲಿ.
ವಸಂತ್ದ ನ್ೊೇಟ್ ಯಾರಿಗ್ ತಾನ್ೇ ಇರ್ಟವಿಲಿ. ಹಳ್ಯ ಎಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊಸ ಚಿಗುರಿನ್ೊಂದಿಗ್ ಪಿತ್ರೇ ವರ್ಷವೂ
ನ್ಳ್ನ್ಳಿಸುವ ಆ ಸಸಯ ರಾಶ್ನಯ ನ್ೊೇಟ್ವ್ ಚ್ನ್ನ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ಎಂದರ್ ವಸಂತ್ಮಾಸ. ಹಬ್ುಗಳ್ ಸರಮಾಲ್ಯೇ ಹ್ೊತ್ುತ ತ್ರುವ
ಶ್ಾಿವರ್ಮಾಸವೂ ಅರ್ಟರ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತದ್. ನ್ಮಮಲಿಿರಬ್ಹುದಾದ ಆಷಾಡಭೊತ್ರಯನ್ುನ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಂಡು, ಇದದರ್ ಅದನ್ುನ ತ್ೊರ್ದು,
ಬ್ರುವ ವಸಂತ್ಮಾಸವನ್ುನ ಸಂಭಿಮದಿಂದ ಸ್ಟಾಾಗತ್ರಸಿದರ್ “ಶ್ಾಿವರ್ ಬ್ಂತ್ು ಕಾಡಿಗ್, ಬ್ಂತ್ು ನಾಡಿಗ್, ಬ್ಂತ್ು ಬಿೇಡಿಗ್, ಓ! ಬ್ಂತ್ು ಶ್ಾಿವರ್ …”
ಎಂಬ್ ಹಾಡು ಹ್ೇಗ್ ಮೊೇಡಿ ಮಾಡುತ್ತದ್ಯೇ, ನ್ಮಮ ಜೇವನ್ಗಾನ್ವೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಡಗಿನಿಂದ ಕೊಡಿರುತ್ತದ್. 
ಭಾರತ್ದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ರಪತ, ಭಾರತ್ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಎ. ಪಿ. ಜ ಅಬುುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ನಿಧನಕ ೆ ಹ ರರ್ಾಡ ಚಿಲ್ುಮೆಯು
ಸಂತಾಪವನುನ ಸ ಚಿಸುತ್ತದ . ಅವರ ಸದುುಣಗಳು ಜಿೀವನಕ ೆ ದಾರಿದಿೀಪವಾಗಲಿ ಎನುನವುದು ನಮಮ ಆಶಯ.

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,

ಸ ಪ ್ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,

ಗ್ರೀಷ್ಮ/ವಷ್ಾ ಋತ್ು, ನಿಜ ಆಷಾಢ/ಶ್ಾರವಣ ಮಾಸ

ವಷ್ಾ ಋತ್ು, ಶ್ಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ

03 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕರ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥಷ

01 ಮಂ - ಮಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ್, ಸಂಕರ್ಟ ಚತ್ುರ್ಥಷ

10 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಕಾಮಕಾ ಏಕಾದಶ್ನ

05 ಶ - ಶ್ನಿೇ ಕೃರ್ಣ ಜನಾಮರ್ಟಮ

14 ಶು - ನಿಜ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ

08 ಮಂ -ಮಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ್, ಅಜಾ ಏಕಾದಶ್ನ

15 ಶ - ಭಾರತ್ದ ಸ್ಟಾಾತ್ಂತ್ಿಯ ದಿನ್, ಶ್ಾಿವರ್ ಮಾಸ ಆರಂಭ

12 ಶ - ಬ್ನ್ಕನ್ ಏಕಾದಶ್ನ, 13 ಭಾ - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ

18, 25 ಮಂ - ಮಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ್

14 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭ

19 ಬ್ು - ನಾಗರ ಪಂಚಮ

15 ಮಂ - ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್್ಾೇಶಾರಯಯನ್ವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್

26 ಬ್ು - ಪುತ್ಿದಾ ಏಕಾದಶ್ನ

16 ಬ್ು - ಸಾರ್ಷ ಗೌರಿ ವಿತ್,

28 ಶು - ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿತ್

17 ಗು - ಗಣ್ೇಶ ಚತ್ುರ್ಥಷ

29 ಶ - ನ್ೊಲ ಹುಣ್ಣಣಮೆ

24 ಗು - ಬ್ಕ್ಲಿೇದ್, ಏಕಾದಶ್ನ
27 ಭಾ - ಅನ್ಂತ್ಪದಮನಾಭ ವಿತ್
28 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಅನ್ಂತ್ನ್ ಹುಣ್ಣಣಮೆ/ಪಿತ್ೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ
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ಕೌತ್ುಕ

ಮಾಯಾಚೌಕ – ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧ್ುಸೊದನ್

ಭಾರತ್ದ ಖಜುರಾಹ್ೊೇವಿನ್ಲಿಿ ಚಂದ್ೇಲಾ ರಾಜನ್ು ಕಟಿಟಸಿದ ಜ್ೈನ್ರ ಪಾಶಾಷನಾಥ ದ್ೇವಾಲಯವಿದ್. ಇದನ್ುನ ನಿಮಷಸಿದುದ ಕ್ಲಿ.ಶ.
೯೫೪ರಲಿಿ ಎಂದು ಅಲಿಿರುವ ಶ್ಾಸನ್ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದ್. ಈ ಮಂದಿರದಲಿಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಕ್ತ್ತನ್ಯಿದ್, ಚಿತ್ಿ 1 (a): ಇದು ಒಂದು 4 x 4 ಮಾಯಾಚೌಕ –
ಪಿಪಂಚದಲಿಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಳ್ಯ ಮಾಯಾಚೌಕಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು. ಇದನ್ುನ ರ್ೊೇಮನ್ ಅಂಕ್ಗಳ್ಲಿಿ ಚಿತ್ಿ 1(b) ಯಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಲಾಗಿದ್.

ಎಲಿ “ಸ್ಟಾಧಾರರ್” ಮಾಯಾಚೌಕಗಳ್ ವ್ೈಶ್ನರ್ಟಯವ್ೇನ್ಂದರ್ ಇವುಗಳ್ ಪಿತ್ರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಎಡದಿಂದ ಬ್ಲಕಾುಗಲಿ,
ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ್ಳ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚೌಕದ ಒಂದು ಮೊಲ್ಯಿಂದ ಇನ್ೊನಂದು ಮೊಲ್ಗಾಗಲಿ ಕೊಡಿದರ್ ಒಂದ್ೇ ಮೊತ್ತ ಬ್ರುತ್ತದ್. ಮೆೇಲಿನ್
ಉದಾಹರಣ್ಯಲಿಿಿ ಈ ಮೊತ್ತ 34. ಅದಕ್ುೇ ಇದನ್ುನ ಚೌತೀಸ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾತರ್.
“ಸ್ಟಾಧಾರರ್” ಮಾಯಾಚೌಕಗಳ್ಲಿಿ ಅಂಕ್ 1 ರಿಂದ ಆಯಾ ಚೌಕದ ಆಯಾಮಕ್ು ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಎಲಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ೊನ ಒಂದು ಸಲ
ಮಾತ್ಿ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ 3 x 3 ಚೌಕದಲಿಿ 1 ರಿಂದ 9 ರ ವರ್ಗ್, 4 x 4 ಚೌಕದಲಿಿ 1 ರಿಂದ 16 ರ ವರ್ಗ್, ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ n x n
ಚೌಕದಲಿಿ 1 ರಿಂದ n2 ರ ವರ್ಗ್ ಎಲಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ೊನ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕು.
ಹ್ೈಸೊುಲ್ ಓದಿರುವ ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದಂತ್, 1 ರಿಂದ n2 ರ ವರ್ಗಿನ್ ಎಲಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ ಮೊತ್ತ:
S = 1+2+3+...+ n2 = n2 x (n2 + 1)/2
ಚೌಕದಲಿಿ n ಅಡಡಸ್ಟಾಲು (row) ಅಥವಾ ಕಂಬ್ಸ್ಟಾಲು (column) ಗಳಿವ್.
ಅದದರಿಂದ ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೊತ್ತ, Cn = S/n = n x (n2 + 1)/2
ಮೆೇಲಿನ್ ಸಮೇಕರರ್ದ Cn ಗ್ ಮಾಯಾಮೊತ್ತ “Magic Constant” ಎಂದು ಹ್ಸರಿದ್.
ಆದದರಿಂದ 3 x 3 ಚೌಕಕ್ು C3 = 3 x (9+1)/2 = 15, 4 x 4 ಚೌಕಕ್ು C4 = 4 x (16+1)/2 = 34 (ಮೆೇಲ್ ಕಂಡಂತ್), C5 = 65, ಇತಾಯದಿ.

ಬ್ ಸ ಸಂಖ್ ಯಯ ಚೌಕ (Odd Square). [ಚಿತ್ಿ 2(a) ಮತ್ುತ 2(b)]. ಎಲಿಕ್ಲುಂತ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮಧ್ಯದ ಮನ್ಯಲಿಿ 1 ಅನ್ುನ ಇಡಬ್ೇಕು.
ಮುಂದಿನ್ ಸಂಖ್್ಯ 2 ಅನ್ುನ ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಮತ್ುತ ಬ್ಲಗಡ್ಯಲಿಿರುವ ಮನ್ಯಲಿಿಡಬ್ೇಕು. ಹಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೌಕದಿಂದ ಮೆೇಲ್
ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿ ಬ್ಂದರ್, ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ್ಂದಿದದ ಉದದದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಮನ್ಯಲಿಿ ಸಂಖ್್ಯಯನಿನಡಬ್ೇಕು (1→2). ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ
ಚೌಕದಿಂದ ಬ್ಲಗಡ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿ ಬ್ಂದರ್, ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ್ಂದಿದದ ಅಡಡ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಎಡಗಡ್ಯ ಮನ್ಯಲಿಿ ಮುಂದಿನ್ ಸಂಖ್್ಯಯನ್ುನ
ಇಡಬ್ೇಕು (2→3). ಒಂದು ವ್ೇಳ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ್ಂದಿದದ ಮನ್ ಆಗಲ್ೇ ತ್ುಂಬಿದದಲಿಿ ನ್ೇರವಾಗಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಮನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ (3→4), ಚಿತ್ಿ 2(b)
ಯಲಿಿರುವಂತ್ ಮುಂದುವರಿಸಬ್ೇಕು (4→5, 5→6) ಇತಾಯದಿ.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಕ್ಳ್ಗ್ ಕ್ೊಟಿಟರುವ 5 x 5 , ಮುಂತಾದ ಚೌಕಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಬ್ಹುದು.

ಸಮ ಸಂಖ್ ಯಯ ಚೌಕ (Even Square)
ಉದಾಹರಣ್: 4 x 4 ಮಾಯಾ ಚೌಕ: [ಚಿತ್ಿ 3(a) ಮತ್ುತ 3(b)]
ಚೌಕದ ಎಡದಿಂದ ಬ್ಲಕೊು ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ್ಳ್ಕೊು ಎಣ್ಣಸುತ್ತ, 1 ರಿಂದ 16 ರ ವರ್ಗಿನ್ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಎರಡು ಕಣಾಗಳು ಹಾದು
ಹ ೀಗುವ ಮರ್ ಗಳಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಕಿಮವಾಗಿ ತ್ುಂಬ್ುತ್ತ ಬ್ನಿನ [ಚಿತ್ಿ 3(a)]. ಈಗ ಉಳಿದ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಪಿತ್ರಲ್ೊೇಮ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ (reverse
order), ಎಂದರ್ 15, 14, 12, 9, 8, 5, 3, 2 ಈ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಖ್ಾಲಿ ಇರುವ ಮನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದ್ೊಂದಾಗಿ ತ್ುಂಬಿಸಿ [ಚಿತ್ಿ 3(b)].

ಇಲಿಿ ನಾವು ರಚಿಸಿರುವ ಚೌಕ, ಖಜುರಾಹ್ೊೇ ಚೌಕದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ಯಲಿವ್ೇ? ಒಂದ್ೇ ಆಯಾಮದ ಚೌಕಕ್ು ಅನ್ೇಕ ರೊಪಾಂತ್ರಗಳ್ು
ಇರಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯ ಎಂಬ್ುದಕ್ು ಇದ್ೊಂದು ಉದಾಹರಣ್.
ಇದ್ೇ ಬ್ಗ್ಯಲಿಿ 8 x 8, 12 x 12 ( n = 4m; m ≥ 1) ಮುಂತಾದ ಮಾಯಾ ಚೌಕಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಬ್ಹುದು.
ಆದರ್ 6 x 6 , 10 x 10 (n = 2m; m, ಬ್ಸ ಸಂಖ್್ಯ) ಮುಂತಾದ ಚೌಕಗಳಿಗ್ ಬ್ೇರ್ ವಿಧಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಬ್ೇಕು.

ಖಜುರಾಹ್ೊೇ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾತ್ಿವಲಿ, ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಮಾಯಚೌಕಗಳ್ು ವ್ೇದಗಳ್ ಕಾಲದಿಂದಲೊ ಬ್ಳ್ಕ್ಯಲಿಿವ್. ಕ್ಲಿ.ಪೂ. ಒಂದನ್ಯ
ಶತ್ಮಾನ್ದ ಸುಮಾರಿನ್ಲಿಿದದ ಗಗಷ ಮುನಿಯು 3 x 3 ಮಾಯಾ ಚೌಕವನ್ುನ ನ್ವಗಿಹಶ್ಾಂತ್ರಗಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರತದದನ್ಂತ್. (ಚ್ೈನಾದ
ಪಾಿಚಿೇನ್ ಕಥ್ಯಾದ ಲ ೀ ಷ್ು ವಿನ್ಲಿಿ ಇದ್ೇ 3 x 3 ಚೌಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನ್ದಿೇಪಿವಾಹವನ್ುನ ತ್ಡ್ಗಟಿಟದರ್ಂದು ತ್ರಳಿದುಬ್ರುತ್ತದ್).
ಅಶುಭವನ್ುನ

ನಿವಾರಿಸುವುದಕೊು, ಮಂಗಳ್ವನ್ುನ ತ್ರುವುದಕೊು ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಿರೇಯರು ತ್ಮಮ

ಮನ್ಗಳ್

ಮುಂದ್ ಇಡುವ

ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲೊಿ 3 x 3 ಮಾಯಾ ಚೌಕವನ್ುನ ಕ್ಲವು ವ್ೇಳ್ ಬ್ಳ್ಸುವುದುಂಟ್ು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಇದು ಎರ್ುಟ ಶತ್ಮಾನ್ಗಳ್ ಕಾಲದಿಂದ ನ್ಡ್ದುಬ್ರುತ್ರತದ್ಯೇ ತ್ರಳಿಯದು. ಭಾರತ್ರೇಯರು ವಿವಿಧ್ 4 x 4 ಚೌಕಗಳ್ “ಯಂತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ”
(ತಾಯಿತ್ಗಳ್ನ್ುನ) ತ್ಮಮ ರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರತದದರ್ಂದು ಲಘುನ್ಂದನ್ನ್ ಸೃತ್ರತ್ತ್ತವ (ಕ್ಲಿ,ಶ, ೧೫೦೦) ತ್ರಳಿಸುತ್ತದ್ (ಕ್ಳ್ಗಿನ್
ಪಟಿಟಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ). ಸ ಚರ್ : ಈ ಪಟ್ಟ್ಯಲಿಲ 34 ಮಾಯಾಮೊತ್ತವಿರುವ 4 ರ್ ಯದು ಮಾತ್ರ “ಸಾಧಾರಣ” ಮಾಯಾಚೌಕ:

ಕಿಮಾಂಕ ಮಾಯಾಮೊತ್ತ

ಉದ್ದೇಶ

1

20

ವಿರ್ಪರಿಹಾರಕಾುಗಿ

2

28

ಬ್ಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ಲಿಮಕ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷ್ಮಸಲು

3

32

ಸುಖಪಿಸವಕಾುಗಿ

4

34

ಪಿಯಾಣ್ಣಕರ ಸುರಕ್ಷ್ಗ್

5

50

ಭೊತ್ಪ್ಿೇತ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಲು

6

64

ಯೇಧ್ರ ರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ

7

72

ಬ್ಂಜ್ತ್ನ್ ನಿವಾರಣ್ಗ್

8

84

ಅಳ್ುವ ಮಕುಳ್ನ್ುನ ಸಂತ್ೈಸುವುದಕ್ು

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹನ್ನಲ್ಯಿಂದ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಮಾಯಾಚೌಕದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಉಲ್ಿೇಖ ನ್ಮಗ್ ಸಿಗುವುದು ವರಾಹಮಿಹಿರನ
ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತ ಯಲಿಲ (ಕ್ಲಿ.ಶ.೫೫೦). ಇದರಲಿಿ 4 x 4 ಮಾಯಾಚೌಕವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿ ವಿವಿಧ್ ಸುಗಂಧ್ ದಿವಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ ಘಟ್ಕ
ಪದಾಥಷಗಳ್ (ingredients) ಪಿಮಾರ್ಗಳ್ು ಎಷ್ಟರ್ುಟ ಇರಬ್ೇಕ್ಂದು ತ್ರಳಿಸುತಾತನ್. ನಾರಾಯರ್ ಪಂಡಿತ್ನ್ು ತ್ನ್ನ ಗಣ್ಣತ್ಕೌಮುದಿೇ
(ಕ್ಲಿ.ಶ.೧೩೫೬) ಎಂಬ್ ಗಿಂಥದ ಕ್ೊನ್ಯ ಅಧಾಯಯವಾದ ಭದಿಗಣ್ಣತ್ದ ೫೫ ಶ್್್ಿೇಕಗಳ್ಲಿಿ ಚೌಕಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ್ಗಳ್ನ್ೊನ,೧೭
ಶ್್್ಿೇಕಗಳ್ಲಿಿ ಉದಾಹರಣ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಕ್ೊಟಿಟರುತಾತನ್. ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣ್ 14 x 14 ಆಯಾಮದ ಬ್ೃಹತ್ ಮಾಯಾಚೌಕ,
ಮಾಯಮೊತ್ತ 1379! ಇವ್ೇ ಅಲಿದ್ ನಾರಾಯರ್ನ್ು ಮಾಯಾವೃತ್ತ (C = 360) ಮತ್ುತ ಮಾಯಾಕಮಲ (C = 294) ಇವುಗಳ್ನ್ೊನ
ವಿವರಿಸಿದಾದನ್. ಮೆೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದ 4 x 4 ಚೌಕಕ್ು 384 ರೊಪಾಂತ್ರಗಳ್ು ಇರಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯ ಎಂದೊ ನಾರಾಯರ್ನ್ು ತ್ರಳಿಸುತಾತನ್.

ಮಾಯಾಚೌಕವನ್ುನ ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅಸ್ಟಾಧಾರರ್
ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ರಾದ ಶ್ನಿೇನಿವಾಸ ರಾಮಾನ್ುಜಂ (1887-1920)
ಅವರು ತ್ಮಮ ಎರಡು Notebook ಗಳ್ಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಾದರ್.
ಅಂದಹಾಗ್ ಇವರ ಜನ್ಮದಿನ್ದ (22-12-1887) ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ನ್ುನ
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ ಮಾಯಚೌಕವನ್ುನ ನಿೇವು
ನ್ೊೇಡಿರಬ್ಹುದು.(ಚಿತ್ಿ 4). ಇದರ ಮಾಯಮೊತ್ತ 139.
ಆದರ್ ಇದು “ಸ್ಟಾಧಾರರ್” ಮಾಯಾಚೌಕವಲಿ. ಇದ್ ರಿೇತ್ರ ಬಾಪೂಜ
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ್ದ (02-10 -1869) ಮಾಯಚೌಕವನ್ೊನ ರಚಿಸಿದಾದರ್.

ಮೆೇಲ್ ವಿವರಿಸಿದ ಮಾಯಾಚೌಕಗಳ್ಲಿದ್ ಬ್ರಿಯ ಬ್ಸ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ (odd numbers only), ಬ್ರಿಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಸಂಖ್್ಯಗಳ್ (prime
numbers only) ಮತ್ರತತ್ರ ಅನ್ೇಕ ಚೌಕಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಬ್ಹುದು. ಈ ಲ್ೇಖನ್ವು ಮಾಯಾಚೌಕದ ಕ್ಲರುಪರಿಚಯ ಮಾತ್ಿ. ಮಾಯಚೌಕದ ಬ್ಗ್ೆ
ನ್ೊರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ರ್ದಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟಾಾರಸಯಮಯ ಗಿಂಥಗಳ್ೂ ವಿದಾತ್ೊಪರ್ಷ ಪಿಬ್ಂಧ್ಗಳ್ೂ ಲಭಯವ್ಂದು ನಿಮಗಿೇಗಾಗಲ್ೇ
ವ್ೇದಯವಾಗಿರಬ್ೇಕು. 
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ಅನ್ನದಾತ್ುರಕ್ಲಂತ್ ಚಿನ್ನದಾತ್ುರ ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣ
ಚಿನ್ನದಾತ್ುರಕ್ಲಂತ್ ಹ್ರ್ುಣಗಂಡ್ೊಲವು
ಮನ್ನಣ್ಯ ದಾಹ ಈ ಎಲಿಕುಂ ತ್ರೇಕ್ಷರ್ತ್ಮ
ತ್ರನ್ುನವುದಾತ್ಮವನ್ - ಮಂಕುತ್ರಮಮ

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಅಥಷಪೂರ್ಷ ನಾಕು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಉತ್ತಮ ಉಕ್ಲತ ಶ್ನಿೇ ಡಿ.ವಿ.ಜ. ರವರ ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್
ಕಗೆದಿಂದ ಆಯದದುದ.
ಶ್ನಿೇ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪಪನ್ವರು ದಾಶಷನಿಕರು. ಮನ್ುರ್ಯನ್ ನಿತ್ಯ ಜೇವನ್ವನ್ುನ ಸೊಕ್ಷಿವಾಗಿ ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲಸಿ,
ನ್ಮಗ್ 'ಮಂಕು ತ್ರಮಮನ್ ಕಗೆ' ದಂತ್ಹ ಉತ್ತಮ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಕ್ೊಟಿಟದಾದರ್.
ಶ್ನಿೇಮದ್ ಭಗವತ್ ಗಿೇತ್ಯಲಿಿ ಎರ್ುಟ ಜೇವನ್ದ ಸ್ಟಾರವಡಗಿದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ ಶ್ನಿೇಯುತ್ರ
ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗೆದಲಿಿ ಅಡಗಿದ್ ಎಂದರ್ ಅತ್ರಶಯೇಕ್ಲತ ಆಗಲಾರದು.
ಮೆೇಲಿನ್ ಕಗೆದ ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳಿರುವ ಅನ್ನದಾತ್ುರ ಸಹಜ, ಅವಶಯಕ ಮತ್ುತ ಸ್ಟಾಾಭಾವಿಕ. ಆದರ್
ಹ್ೊನಿನನಾತ್ುರ ಅಂದರ್ ಹರ್ ಸಂಗಿಹಸುವ ಕ್ಲಿಯಯ ಸ್ಟ್ಳ್ತ್ ಹಸಿವಿಗಿಂತ್ಲೊ ಹ್ಚುಿ. ಹ್ರ್ುಣ ಗಂಡಿನ್ ಪಿಿೇತ್ರ ಅನ್ನದಾತ್ುರ ಮತ್ುತ
ಚಿನ್ನದಾತ್ುರವನ್ುನ ಮೇರಿಸುತ್ತದ್. ಮನ್ನಣ್ಯ ದಾಹ ಎಂದರ್ ತಾನ್ು ಮುಖಯ, ತಾನ್ು ಉತ್ತಮ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ಗ್ ಮೊದಲು ಪಾಿಶಸಯ
ಕ್ೊಡಬ್ೇಕು ಎಂಬ್ುದು.
ಅನ್ನದಾತ್ುರ, ಚಿನ್ನದಾತ್ುರ ಮತ್ುತ ಹ್ರ್ುಣ ಗಂಡ್ೊಲವಿನ್ ಸ್ಟ್ಳ್ತ್ ಇವ್ಲಿದರ ಆತ್ುರವನ್ುನ ಮನ್ನಣ್ಯ ದಾಹ ಮೇರಿಸುತ್ತದ್.
ಈ ಮನ್ನಣ್ ಎಂಬ್ುವುದು ನ್ಮಮ ಒಳ್ಳಯ ಗುರ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿಣಾಷಮ ಮಾಡುತ್ತದ್ ಎಂಬ್ ಉತ್ತಮ ಸಂದ್ೇಶವನ್ುನ ಶ್ನಿೇ ಡಿ.ವಿ.ಜ ರವರು
ತ್ಮಮ ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಮೊಲಕ ನ್ಮಗ್ ತ್ರಳಿಸಿದಾದರ್.
ಒಂದು ಕಥ್.
ಒಂದು ಊರು. ಆ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಸಮಾರಂಭ. ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಪಿಮುಖರಿಗ್ ಆ ಸಮಾರಂಭಕ್ು
ಆಹಾಾನ್. ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ಔತ್ರ್ದ ಕಾಯಷಕಿಮ. ಆ ಕಾಯಷಕಿಮದ ಕಾಯಷಕತ್ಷರು ಎಲಿರಿಗೊ ವಿನ್ಮಿವಾಗಿ
ಭ್ೊೇಜನ್ಕ್ು ಬ್ರಲು ಆಮಂತ್ಿರ್ ನಿೇಡುತಾತರ್. ಒಂದು ಸರ್ಣ ಊರಿನ್ ಪರವಾಗಿ ಆ ಕಾಯಷಕಿಮಕ್ು ಬ್ಂದ ಪಿಮುಖ ಬ್ಹಳ್ ಜಂಭದ
ಮನ್ುರ್ಯ ಮತ್ುತ ಗವಿಷ. ಭ್ೊೇಜನ್ಶ್ಾಲ್ಯನ್ುನ ನ್ೇರವಾಗಿ ಪಿವ್ೇಶ್ನಸಿದ ಮತ್ುತ ಭಕ್ಷಯಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಡಿಸಿದ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೊದಲನ್ಯ
ಎಲ್ಯಮುಂದ್ ಕುಳಿತ್.
ಅಲಿಿಯೇ ಓಡಾಡುತ್ರತದದ ಒಬ್ು ಕಾಯಷಕತ್ಷ ವಿನ್ಮಿದಿಂದ, ಆ ಊಟ್ದ ಎಲ್ಯು ಮತ್ುತ ಆ ಸಥಳ್ವು ಒಬ್ು ಪಿತ್ರಷಿಿತ್ ವಯಕ್ಲತಗ್
ಮೇಸಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಆ ಪಿಮುಖನ್ನ್ುನ ತ್ರ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ.
ಆ ಪಿಮುಖ ಎರಡನ್ಯ ಊಟ್ದ್ಲ್ಯ ಮುಂದ್ ಕುಳಿತ್, ಅವನ್ು ಅಲಿಿಂದಲೊ ನಿಗಷಮಸಬ್ೇಕಾಯುತ. ಹೇಗ್ಯೇ
ಇವನಿಗಿಂತ್ಲೊ ಪಿತ್ರರ್ಿರ್ನಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳಿಗ್ ಮೇಸಲಾಗಿದದ ಎಲ್ಗಳ್ ಮುಂದ್ ಕೊಡಲು ಅಲಿಿನ್ ಆ ಕಾಯಷಕತ್ಷರು ಬಿಡಲಿಲಿ. ಅವನಿಗ್
ಮುಖ ಭಂಗವಾಯಿತ್ು. ಊಟ್ ಮಾಡದ್ ಅಲಿಿಂದ ತ್ನ್ನ ಊರಿಗ್ ಮರಳಿದ.
ಸಾಲಪ ಹ್ೊತ್ರತನ್ ನ್ಂತ್ರ ಆ ಕಾಯಷಕಿಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಟಾಥನ್ ಆಕಿಮಸಿದದ ಗೌರವಾನಿಾತ್ ವಯಕ್ಲತ ಔತ್ರ್ ಆಲಯವನ್ುನ
ಪಿವ್ೇಶ್ನಸಿದ. ನ್ೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕ್ೊನ್ ಎಲ್ಯಲಿಿ ಕುಳಿತ್. ಅಲಿಿನ್ ಹತ್ುತ ಹಲವು ಕಾಯಷಕತ್ಷರು ಗಾಬ್ರಿಗ್ೊಂಡು, ಆ
ಗೌರಾವಾನಿಾತ್ ವಯಕ್ಲತಗ್ ಕ್ೈಮುಗಿದು ಅವನ್ನ್ುನ ವಿಶ್್ೇರ್ ಅಡುಗ್ಯನ್ುನ ಬ್ಡಿಸಿದ ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮೊದನ್ಯ ಎಲ್ಗ್ ಕರ್ದ್ೊಯುದ
ಕೊಡಿಸಿದರು.
ಆ ಸರ್ಣ ಊರಿನ್ ಪಿಮುಖ ಮನ್ನಣ್ಯ ದಾಹವಿರುವವ. ಅವನಿಗ್ ತಾನ್ೇ ದ್ೊಡದವನ್ಂಬ್ ಭಿಮೆ. ಈ ಮನ್ನಣ್ಯ ಭಿಮೆಯಿಂದ
ಅವನಿಗ್ ಅಲಿಿನ್ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ್ ಸಿಗದಂತಾಯಿತ್ು. ಆದರ್, ಆ ಇನ್ೊನಬ್ು ಪಿಮುಖವಯಕ್ಲತ ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದಿದದ ಎಲಿ ಜನ್ರ ಗಮನ್
ಸ್ಟ್ಳ್ದ. ಅವನ್ ವಿನ್ಮಿತ್ ಮತ್ುತ ಸಜಜನಿಕ್ ಅವನ್ನ್ುನ ಮತ್ತರ್ುಟ ಎತ್ತರಕ್ು ಕ್ೊಂಡ್ೊಯಿದತ್ು. ಈ ಎರಡನ್ಯವ ಮನ್ನಣ್ಯ ದಾಹವನ್ುನ
ಮೇರಿದವ.
ನಾವು ಕೊಡ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರಾಗುವ. ನಾವು ಅಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದದರ್ ನ್ಮಮ ಸುತ್ತಲು ನ್ರ್ದ ಪಿಜ್ಗಳ್ು ಗುರುತ್ರಸಲಿ. ನ್ಮಮ
ಯೇಗಯತ್ಗ್ ತ್ಕುಂತ್ ಸ್ಟಾಥನ್ ಅವರುಗಳ್ೇ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. 
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ರಾ0
ರಾಮ

ರಾಮರ್ಾಥ್

ಉಗ್-ಬಂಡ್

ಭಾರ್ರ್ಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಕಾನ್ೊನ್ು ಇರ್ುಟ ಕಠಿರ್ವಾಗವಾಗಬಾರದು ಸ್ಟಾಾಮ. ಉಗುಳ್ುವುದು ನ್ಮಮ ಪರಂಪರ್.
ನ್ಮಮ ತಾತ್, ಮುತಾತತ್, ಕ್ೊೇಲಾತತ್ ಎಲಿರೊ ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಉಗುಳಿದವರ್ೇ. ಉಗಿತ್ದಿಂದ ಬ್ಹಳ್
ಪಿಯೇಜನ್ಗಳಿವ್. ಹಾಡಾತ ಹಾಡಾತ ರಾಗ, ಉಗುಳಾತ ಉಗುಳಾತ ರ್ೊೇಗ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿಲಿವ್ೇ?
ನ್ಮಮ ಉಗಿತ್ವ್ೇ ಹಲವಾರು ನ್ಸಿಷಂಗಹ್ೊೇಂಗಳಿಗ್ ಕಾಲಕಿಮೆೇರ್ ಬ್ಂಡವಾಳ್ವಾಗುವುದು.
ಉಗಿತ್ಕೊು, ನ್ಮಮ ಜೇವನ್ಕೊು ಒಂದು ವಿಧ್ವಾದ ಬ್ಸುಗ್ ಏಪಷಟಿಟದ್. ಆದದರಿಂದಲ್ೇ ಬ್ಸುಗ್
ಚಿತ್ಿದ ಟ್ೈಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾಂಗನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಿೇ
ಉಗಿತ್ ಉಗಿತ್ ಉಗಿತ್ ಉಗಿತ್

ಶ್ನಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಯ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದಿರಿ

ಒಮೆಮ ಉಗಿದರ್ ಮತ್ೊತಂದುಗಿತ್
ಕಾಯಕರಿಸುತ್ತ ಉಗಿಯುವ ಉಗಿತ್
ಗುಟಾು ಲ್ೇಪದ ಕ್ಂಪಿನ್ ಉಗಿತ್
ತ್ಂಬಾಕ್ಲನ್ ಜ್ೊತ್ ಅಡಕ್ಯ ಜಗಿತ್
ಎಲಿವು ಸ್ಟ್ೇರಿ ಉಗಿತ್ವೊ ಉಗಿತ್

ಎಂದು ಹಾಡುತಾತ ಸಂತ್ೊೇರ್ದಿಂದ ಉಗಿಯುತಾತ ಸ್ಟಾಗುವ ಉಗಿ-ಬ್ಂಡಿಗಳ್ು ನಾವು. ಹಂದಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ
ಉಗಿಯುವುದಕ್ುೇ ಒಂದು ಮಹತ್ಾವಿತ್ುತ. ಹ್ೊರಗ್ ಹ್ೊೇಗಲು ಆಗದ ಅನಾರ್ೊೇಗಯವೊೇ, ಸ್ಟ್ೊೇಮಾರಿತ್ನ್ವೊೇ ಇರುವ ಹರಿಯರು
ಕೊತ್ಡ್ಯೇ ಒಂದು ಡಬಿುಯಲಿಿ ಉಗಿಯುತ್ರತದದರು. ದ್ೊಡಡವರ ಮನ್ಗಳ್ಲಿಿ ವಿೇಳ್ಯದ್ಲ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡ ನ್ಂತ್ರ ಉಗಿಯಲ್ಂದು
ಪಿೇಕದಾನಿಗಳ್ನ್ನೇ ಇಟಿಟರುತ್ರತದರ
ದ ು.
ಜ್ೈಪುರವನ್ುನ ಅದಾಯರ್ೊೇ ಅದಾಯಕ್ೊೇ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ್ ಕರ್ದರು. ನಾವೂ ನ್ಮಮನ್ಮಮ ನ್ಗರಗಳಿಗ್ ಬ್ರ್ಣ
ಕ್ೊಡ್ೊೇಣಾಂತ್ ತ್ರೇಮಾಷನ್ ಮಾಡಿ ಗುಟಾು ಹಾಕ್ೊುಂಡು ಉಗಿದು, ಉಗಿದು ನ್ಮಮ ಸಿಟಿೇನ್ ರ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವು.
ಕ್ಂಪಾದವೊೇ ಎಲಿ ಕ್ಂಪಾದವೊೇ| ಹಸಿರಿದದ ಗಿಡ ಮರ|
ಕಪಪಗಿದದ ರ್ೊೇಡ್ಲಿ| ಗುಟಾುದ ಪಿಿಯರಿಂದ ಕ್ಂಪಾದವೊೇ|
ಮೊೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡುಗಳ್ು ಕ್ಂಪಾದವೊೇ|
ಎಂಬ್ ಮಟ್ಟಕ್ು ನ್ಮಮ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಎಲ್ಿಲಿಿಯೊ ಕ್ಂ-ಬ್ರ್ಣ. (ನ್ಮಗ್ ಕ್ಮುಮ, ಬಿೇದಿಗ್ ಬ್ರ್ಣ). ಛ್! ಸಕಾಷರ ಗುಟಾು
ಬಾಯನ್ ಮಾಡಿ ನ್ಮಮ ನಿತ್ೊಯೇತ್ಿವವವಾದ ಉಗುಳ್ೂ ೇತ್ಿವಕ್ು ಭಂಗ ತ್ಂದು ನ್ಗರದ ರಂಗನ್ುನ ಹಾಳ್ುಗ್ಡವಿತ್ು. ವಜಿವನ್ುನ
ವಜಿದಿಂದಲ್ೇ ಕತ್ತರಿಸು ಅನ್ುನವಂತ್ ಉಗಿತ್ವನ್ುನ ಉಗಿತ್ದಿಂದಲ್ೇ ಎದುರಿಸು ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ನ್ಮಮ ಮೊೇಟ್ೊೇ. ಮನ್ಯಲಿಿ ಹ್ಂಡತ್ರ
ಉಗಿಯುತಾತಳ ್. ಕಚ್ೇರಿಯಲಿಿ ಬಾಸ್ಟ ಉಗಿಯುತಾತರ್. ನಾವು, ಮೇಸ್ಟ್ ಹ್ೊತ್ತ ಗಂಡಸರು, ಎಲಿಿ ಉಗಿಯುವುದು ಹ್ೇಳಿ!
ಮನ್ಯಲುಿಗಿದರ್ ಮಾರಿಪೂಜ್, ಆಫೇಸಲುಿಗಿದರ್ ಗ್ೇಟ್ಪಾಸ್ಟ. ಆದದರಿಂದ ಬಿೇದಿಯೇ ಗತ್ರಯಂದು ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಉಗಿದರ್ ಅದಕೊು
ಸಕಾಷರ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತೇವ್ ಎನ್ುನವುದಲಿ!

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಇನ್ುನಮುಂದ್ ನ್ೊರು ರೊ ದಂಡ ಅಥವಾ ಐವತ್ುತ ಲಂಚ ಎನ್ುನವ ಪೊಲಿೇಸ್ಟಗ್ ಕಂಡಕಂಡ ಉಗಿತ್ಕ್ುಲಿ ಐವತ್ತರ ಸಮಾರಾಧ್ನ್.
ಥೊ! ಉಗಿತ್ಕ್ು ಒಂದು ಪಿಮುಖ ಕಾರರ್ವೂ ಇದ್. ಕ್ಲವೊಮೆಮ ನಾವು ಹ್ೊಸ ಬ್ಡಾವಣ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ತೇವ್, ಬ್ರಲು ದಾರಿ
ತ್ರಳಿದಿರುವುದಿಲಿ. ಹೇಗ್ ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಉಗಿದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇದರ್ ನ್ಮಮ ಉಗಿತ್ದ ಜಾಡು ಹಡಿದ್ೇ ವಾಪಸ್ಟ ಬ್ಂದರ್ ಮನ್
ಸ್ಟ್ೇರುವುದು ಖಚಿತ್.
ಉಗಿಯುವಿಕ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ು ಹ್ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನೇ ಇತ್ತವರು ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್ು. ದಿನ್ಕ್ೊುಂದು ಆರ್ೊೇಪ ಹ್ೊರಿಸಿ, ಜನ್ಮ
ಜಾಲಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ು ಉಗಿಯುತಾತ ಇಡಿೇ ಸದನ್ವನ್ನೇ ಪಿೇಕದಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಪಷಡಿಸುವ ತಾಕತ್ುತ ಇರುವ ಇವರು
ಉಗಿತ್ದ್ೊಂದಿಗ್ ಆಡುವ ಭಾಷ್, ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ರಿೇತ್ರ ಅನ್ನ್ಯ, ಅಸಹಯ. ಅದು ಅವರ ತ್ಪೂಪ ಅಲಿವಂತ್. ಹುಟಿಟನಿಂದ
ಬ್ಂದಿಲಿದಿದದರೊ, ಬ್ಳ್ದಂತ್ ಉಗಿಯುವ ಗುರ್ವನ್ುನ ರೊಢಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಇವರು ರೌಡಿಯಾಗುತಾತರ್. ರೌಡಿಗ್ ಸಭಯ ಭಾಷ್ಯ
ಅಲಜಷ. ವ್ೇರ್ಕ್ು ತ್ಕು ಭಾಷ್ ಇರಬ್ೇಕಾದದರಿಂದ ಉಗಿತ್ದಲಿಿ ಪಿಹ್ಚ್ಡಿ (ಪಿ ಫಾರ್ ಪೊೇಲಿ, ಹ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹಲಾು, ಡಿ ಫಾರ್ ಡಟಿಷ)
ಮಟ್ಟ ತ್ಲುಪುವ ಇವರ ಭಾಷ್ ಹೇಗಿರುವುದ್ೇ ಸೊಕತವಂತ್. ಹಾಗ್ಲಿ ಉಗಿಯಬ್ೇಡಿರ್ೈ ಎಂದರ್ ಉಗಿಯುವಿಕ್ ನ್ಮಮ
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕುು ಎನ್ುನತ್ತವ್ ಆಡಳಿತ್ಪಕ್ಷ ಮತ್ುತ ವಿರ್ೊೇಧ್ಪಕ್ಷಗಳ್ು. ಈ ಎರಡೊ ಪಕ್ಷಗಳ್ು ಒಪುಪವುದು ಎರಡ್ೇ
ವಿರ್ಯಗಳಿಗ್ – ಸಂಬ್ಳ್ ಹ್ಚಿಳ್, ಬ್ೈಗುಳ್ದ ಸುರಿಮಳ್! ನಿೇವ್ೇ ಹ್ೇಳಿ ಸ್ಟಾಾಮ, ಲ್ೊೇಕಸಭ್ಯಲ್ಿೇ ಪರಸಪರ ಉಗಿಯುವಾಗ ನಾವು,
ಹುಲುಮಾನ್ವರು ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಉಗಿದರ್ ತ್ಪ್ಪನ್ುನವುದು ತ್ಪಪಲಿವ್ೇ?
ಇಂತ್ರಪಪ ನಾಡಿನ್ೊಳ್ ಉಗಿದರ್ ನ್ೊರು ರೊಪಾಯಿ ದಂಡ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿವುದು ತ್ರವ್ೇ? ಉಗಿತ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ು ಬ್ೈಗುಳ್,
ಹೇಯಾಳಿಕ್, ಅವಹ್ೇಳ್ನ್ ಎಲಿವೂ ಪಯಾಷಯ ಪದಗಳ್ಲಿವ್ೇ... ಬ್ೈಗುಳ್ ಇಲಿದಿದದರ್ ಜೇವನ್ ಸ್ಟಾಧ್ಯವ್ೇ? ಬ್ೈಗುಳ್ ಇಲಿದಿದದರ್
ಪಿೇತ್ಪತ್ರಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಲು ಆಗುವುದಿಲಿ. ಅತ್ತ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯನ್ುನ, ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಮಗನ್ನ್ುನ ಬ್ಯಯದಿದದರ್ ಸಿೇರಿಯಲ್ಗಳ್ ಕಥ್ ಸ್ಟಾಗುವುದ್ೇ
ಇಲಿ. ಕ್ರಂ ನ್ೊಯಸ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸುವವರಂತ್ೊ ನ್ೊತ್ನ್ ಬ್ೈಗುಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸೃಷಿಟಸುವಲಿಿ ಪರಿಣ್ಣತ್ರು. ನ್ೊಯಸ್ಟ ಚಾನ್ಲ್ಗಳಿಗಂತ್ೊ
ಅವರಿವರನ್ುನ ತ್ಗಳ್ದಿರಿ ಎಂದರ್ ವಿರ್ಯವ್ೇ ಇಲಿದ್ ಮೌನ್ವಿತ್ ಆಚರಿಸುವ ಸಿಥತ್ರ ಒದಗಿಬಿಡುತ್ತದ್. ಶ್ಾಲ್ಯಲಿಿ ವಿದಾಯರ್ಥಷಯನ್ುನ
ಮೆೇರ್ುರ, ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಮೆೇರ್ರನ್ುನ ವಿದಾಯರ್ಥಷ ಬ್ಯಯದಿದದರ್ ಅದ್ಂತ್ಹ ಆಧ್ುನಿಕ ಸಂಬ್ಂಧ್ವಾದಿೇತ್ು? ಇತ್ರತೇಚ್ಗ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ
ದ್ೈನಿಕವು ಬ್ೈಗುಳ್ದ ಪದಗಳ್ನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ದಿನ್ಕ್ೊುಂದು ಪದಕ್ು ಅಥಷ ನಿೇಡುತ್ರತತ್ುತ. ಬ್ೈಗುಳ್ ಉರುಫ್ ಉಗಿತ್
ಪಿಸುತತ್ವಲಿದಿದದರ್ ಈ ಕಾಯಷ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತರಲಿಲಿ.
ಚಲನ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ೂ ಬ್ೈಗುಳ್ಗಳ್ ಬ್ಳ್ವಣ್ಣಗ್ಗ್ ಕಾರರ್ವಾಗಿದ್. ಕಾಗ್ ಹಾರಿಸುವುದು, ಡಗಾರ್, ಜ್ೊಲುಿ, ಇತಾಯದಿ ಪದಗಳ್
ಪರಂಪರ್ಯನ್ನೇ ಸೃಷಿಟಸಿ, ಜನ್ಪಿಿಯಗ್ೊಳಿಸಿದ ಹೇರ್ೊೇಗಳ್ ಸ್ಟಾಲುಸ್ಟಾಲುಗಳ್ೇ ನ್ಮಮಲಿಿವ್. ಒಳ್ಳಯ ಭಾಷ್ ಇಲಿದಿದದರ್ೇನ್ಂತ್,
ಕುಭಾಷ್ಯಲಿಿ ನಾವ್ೇ ಪರಿಣ್ಣತ್ರು ಎಂಬ್ ಗಿೇತ್ರಚನ್ಕಾರರು, ಡ್ೈಲಾಗ ಬ್ರ್ಯುವವರು ಕ್ದರಿದ ಇರುವ್ ಗೊಡಿನಿಂದ ಹ್ೊರಟ್
ಇರುವ್ಗಳ್ಂತ್ ಎಲ್ಿಲೊಿ ಕಂಡುಬ್ರುತ್ರತದಾದರ್.
ಬ್ೈಗುಳ್ ನ್ಮಮ ಪರಂಪರ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ು ಮತ್ೊತ ಉದಾಹರಣ್ಗಳಿವ್. ಕ್ೊಡಗಿನ್ ಪಾಿಂತ್ಯದಲಿಿ ಒಂದು ವಿಶ್್ೇರ್ ಹಬ್ುದ
ಸಂದಭಷದಲಿಿ ಜನ್ರು ತ್ಮಗ್ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಎಲಿ ವಿಧ್ದ ಬ್ೈಗಳ್ನ್ುನ ಪರಸಪರರ ಮೆೇಲ್ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಆ ಹಬ್ುದ ಒಂದು
ಪಿಮುಖ ಅಂಗ. ಆ ಹಬ್ುಕ್ು ಹ್ೊೇದರ್ ಅವರಿವರಿರಲಿ, ಪೊಲಿೇಸರಿಗೊ ಹ್ೊಸ ಹ್ೊಸ ಪದಗಳ್ು ದ್ೊರ್ಯುವುವಂತ್. ಅವರ
ಬ್ೈಗುಳ್ದ ಭಾಷ್ ಅರ್ುಟ ಶ್ನಿೇಮಂತ್ವಂತ್. ಅವರಿವರ ಮಾತ್ು ಹಾಗಿರಲಿ. ಶ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣ್ಯ ಸಂದಭಷದಲಿಿ ಈಶಾರನಿಗ್
ನಿಂದಾಸುತತ್ರಯ ಮೊಲಕ ಪೂಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ್. ಶುದಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಷವಾದ ಸಂಸೃತ್ದಲಿಿ ದ್ೇವನಿಗ್ ನಿಂದ್ಯ
ಮೊಲಕ ಹ್ೊಗಳಿಕ್ ಅನ್ೊಚಾನ್ವಾಗಿ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದಿರುವ ಸಂಪಿದಾಯ.
ಇಷ್ಟಲಿ ಐತ್ರಹಯ ಇರುವ ಬ್ೈಗುಳ್, ನಿಂದ್, ಉಗಿತ್ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಿ ಎನ್ುನವುದು ಅಕ್ಷಮಯ ಅಪರಾಧ್. ಉಗುಳ್ೇಶಾರನಿಗ್ ಜ್ೈ;
ಉಗಿಯಬಾರದು ಎನ್ುನವವರಿಗ್ ಧಿಕಾುರ! 
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ಕಾರ್ ಒಲಿಂಪಿಕಿನಲಿಿ ಚಿೇನಿೇಯರು ನ್ಗ್ಯುವಂತ್ ಒಮೆಮಗ್ ನ್ಗ್ಯಿತ್ು.
ಟ್ೊಂಗ್ ನ್ನ್ನ ಮೊತ್ರಗ್ ಬ್ಡಿಯಿತ್ು. ಉದದಗಡಿಡ ‘ಮರ್ ಗಯಾ ರ್ೇ’
Credits: You Said It. RK Laxman

ಎಂದ.
ಟ್ೊಂಗ್ಗೊ, ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೊ ಮಧ್ಯ ಸಿಲುಕ್ಲದದ ಮೊತ್ರಯನ್ುನ
ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಗಡಡದಾರಿಗ್ ಏನಾಗಿದ್ಯಂದು ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇದ್.
ಕಾರ್ ಜಕ್ಷ ಆದ ರಭಸಕ್ು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲಿಿ ಗಡಡ

ಉತ್ತರ ಈ ಪುಟ್ದಲ್ಿೇ :ಎಲ್ೊಿೇ ಅಡಗಿದ್

ಸಿಲುಕ್ಲ ಉದದಗಡಿಡ ಗಿಡಡಗಡಿಡ ಆಗಿದದ.
ಮಳ್ ನಿಂತ್ರತ್ು.
ಗಿಡಡಗಡಿಡಯಾದ ಉದದಗಡಿಡಗ್ ಕಾರಿನ್ಲಿಿದದ ಗ್ೊಿೇ ಹ್ೇರ್ ಶ್ಾಂಪೂ
ನಿೇಡಿದ್.
ಮನ್ಗ್ ಬ್ಂದ್. ಹತ್ುತಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಶವಾಸನ್ ಹಾಕ್ಲದ್.
ಕರ್ುಣಬಿಟ್ಟ.
ಜೊನ್ 21!
ವಿಶಾ ಯೇಗ ದಿನ್!

ಸ್ಟಾನನ್, ಬ್ಟ್ಟ ಮನ್ ಎಲಾಿ ಇದರಲ್ಿೇ ತ್ೊಳಿೇತಾ

ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಲದ ಆಸನ್ಗಳ್ಲಾಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ು ಬ್ಂದವು.

ಇದಾದರ್…. ನಿೇರು ಖ್ಾಲಿ !

ಮತ್ತ ಶವಾಸನ್ಕ್ು ಮರಳಿದ್. 

ಕನನಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂರ್ಷ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒಂದು ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಮ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾರ್ಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ು ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತ್ತದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು
ಮತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ

ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: 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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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಗೌತ್ಮ ಬುದಧ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯರ್

ಗೌತ್ಮ ಬ್ುದಧನ್ು ತ್ನ್ೊನಡನ್ ಐನ್ೊರು ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ವ್ೈಶ್ಾಲಿ ಎಂಬ್ ಪುಟ್ಟ ಹಳಿಳಯ
ಕಡ್ಯಿಂದ ಹ್ೊರಟಿದದ. ಒಮೆಮ ಹಂತ್ರರುಗಿ ಹಳಿಳಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ. ಅದನ್ುನ ಕಂಡ ಒಬ್ು ಅನ್ುಯಾಯಿ "ಯಾಕ್ ನಿೇವು ಆ
ಹಳಿಳಯಕಡ್ ನ್ೊೇಡುತ್ರತದಿದೇರಿ? ಎಂದು ಪಿಶ್ನನಸಿದ. ಅದಕ್ು ಗೌತ್ಮ ಬ್ುದಧನ್ು"ನಾವು ಆ ಹಳಿಳಗ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು" ಎಂದ. "ಅರ್
ಆ ಹಳಿಳ ಬ್ಹಳ್ ಚಿಕುದು ಸಾಲಪವ್ೇ ಮನ್ಗಳಿವ್, ನಾವ್ಲಾಿ ಅಲಿಿಗ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಕೊರುವುದಾದರೊ ಎಲಿಿ?" ಎಂಬ್ ಪಿಶ್್ನಗಳ್ು
ಕ್ೇಳಿಬ್ಂದರೊ, ಬ್ುದಧ ಮೌನ್ವಾಗಿದುದ ನ್ಂತ್ರ "ನ್ಡ್ಯಿರಿ ವ್ೈಶ್ಾಲಿಯ ಕಡ್ಗ್" ಎಂದು ಆಜ್ಞ್ ಮಾಡಿದ. ಹಳಿಳಯನ್ುನ
ಸಮೇಪಿಸುತ್ರತದದಂತ್ ಒಬ್ು ಯುವತ್ರ ಹ್ೊಲದಲಿಿದದ ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ಗ್ ಊಟ್, ನಿೇರು ಕ್ೊಡಲು ಹ್ೊರಟಿದದಳ್ು. ಬ್ುದಧನ್ನ್ುನ ಕಂಡವಳ್ೇ ಅವನಿಗ್
ನ್ಮಸುರಿಸಿ "ಸ್ಟಾಾಮ ನಾನ್ು ಹಂತ್ರರುಗಿ ಬ್ರುವವರ್ಗೊ ನಿೇವು ಪಿವಚನ್ವನ್ುನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬ್ೇಡಿ" ಎಂದು ಬ್ೇಡಿದಳ್ು.
ಹಳಿಳಯ ಜನ್ರಿಗ್ ಆಶಿಯಷವೊೇ ಆಶಿಯಷ. ಎಲಿರೊ ಬ್ುದಧನ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ದೊರದೊರುಗಳಿಂದ ಬ್ಂದರ್ ಇಲಿಿ ಬ್ುದಧನ್ೇ ನ್ಮೊಮರಿಗ್
ಬ್ಂದಿದಾದನ್ ಎಂಬ್ ಆನ್ಂದದಿಂದ ಊಟ್ ಉಪಚಾರಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಲುಬ್ೇಗ ಸಿದಧ ಮಾಡಿದರು. ಎಲಿ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳ್ೂ ಕೊರಲು ಸ್ಟಾಕಾಗುವರ್ುಟ
ಸಥಳಾವಕಾಶವಾಯಿತ್ು. ಹಳಿಳಯ ಮುಖಯಸಥನ್ು ಎದುದನಿಂತ್ು ಸ್ಟಾಾಗತ್ವನ್ುನ ಕ್ೊೇರಿ ಬ್ುದಧನಿಗ್ ಪಿವಚನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಕ್ೊೇರಿದ. ಆದರ್ ಬ್ುದಧ
ಸಾಲಪ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಲ್ೇ ಇಲಿ, ಎಲ್ಿಲೊಿ ಮೌನ್ ಆವರಿಸಿತ್ು, ತ್ುಸು ಹ್ೊತ್ರತನ್ ಬ್ಳಿಕ ಯುವತ್ರ ಓಡ್ೊೇಡಿ ಬ್ುದಧನ್ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳ್ಲು ಬ್ಂದು
ಕುಳಿತ್ಳ್ು. ತ್ಕ್ಷರ್ ಬ್ುದಧನ್ ಮುಖ ಕಮಲದಂತ್ ಅರಳಿತ್ು, ತ್ನ್ನ ಹತ್ನ್ುಡಿಗಳ್ ಉಪದ್ೇಶವನ್ುನ ಆರಂಭಿಸಿದ. "ನಾನ್ು ಈ ಹಳಿಳಗ್ ಬ್ಂದದ್ದೇ ಈ
ಯುವತ್ರಗಾಗಿ, ಆಕ್ಗ್ ಆಧಾಯತ್ಮದಲಿಿರುವ ಇರುವ ಆಸಕ್ಲತ, ಆಸ್ಟ್ ನ್ನ್ನನ್ನೇ ಇಲಿಿಗ್ ಬ್ರಮಾಡಿತ್ು. ಆಕ್ಯೇ ನಿಜವಾದ ಅನ್ುಯಾಯಿ" ಎಂದ.
ಆಕ್ಯಿಂದ ಇಡಿೇ ಹಳಿಳಗ್ೇ ಜ್ಞಾನ್ೊೇದಯವಾಯಿತ್ು. ನಿೇತ್ರ: ಯಾವ ವಯಕ್ಲತಯು ವಿದ್ಯ ಜ್ಞಾನ್ಗಳಿಗ್ ಬಾಯಾರಿಕ್ಯಿಂದ, ಹಸಿವಿನಿಂದ, ಆಸ್ಟ್ಯಿಂದ,
ಆಸಕ್ಲತಯಿಂದ ಕಾದು ಕಲಿಯುತಾತರ್ೊೇ ಅಂತ್ವರು ನಿೇರಿನ್ ಬ್ಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುವಷಿಟಲಿ ನಿೇರ್ೇ ನ್ದಿಯಾಗಿ ಅವರಿರುವಲಿಿಗ್ ಹರಿದು ಬ್ರುತ್ತದ್. 
ಬ್ಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ
ಕ ಳಗ್ರುವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯರ್

ಸುದಶಷನ್. ಏನ್

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ್ು ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊುೇಟ್
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ”

ಬ್ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಗಳು


ಅಧ್ಷ ಕ್ೇಜ ಗ್ೊೇಡಂಬಿ



ಸಕುರ್ ಒಂದೊವರ್ ಕ್ೇಜ



ಏಲಕ್ಲು ಹತ್ುತ, ನಾಲುು ಚಮಚ ತ್ುಪಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ಗ್ೊೇಡಂಬಿಯನ್ುನ ಸರ್ಣ ಚೊರುಗಳ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾರ್ಲ್ಯಲಿಿ ಎರಡು ಚಮಚ ತ್ುಪಪ ಹಾಕ್ಲ ಹುರಿದಿಟ್ುಟಕ್ೊಳಿಳ



ಮತ್ೊತಂದು ಪಾತ್ಿಯಲಿಿ ಕಾಲು ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಬ್ರ್ಸಿ ಸಕುರ್ಯ ಉಂಡ್ಪಾಕ (ಗಟಿಟ) ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಸಿ



ಪಾಕಕ್ು ಗ್ೊೇಡಂಬಿ, ಏಲಕ್ಲು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಮೊಗಚಿ, ತ್ಟಿಟ.



ಆರಿದಮೆೇಲ್ ಬಿಲ್ಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬ್ಡಿಸಿ. (ಆಡುವ ಮಕುಳಿಗಿದು ಶಕ್ಲತದಾಯಕ)

ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನನ...”

ರ
ಸಿ
ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟ್ಟಕ ಡ್.

ಒಂದರ
ಲ ಲಂದು
ಒಗಟು

೧.ಅನುಕರಮವನುನ ಹ ೀಳುವ ಮ ರಕ್ಷರದ ಪದವಿದು
೨.ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವು ಅಂಗರ್ ಯರ ಕುತತಗ ಯನುನ ಅಲ್ಂಕರಿಸುವುದು
೩.ಕ ರ್ ಯೆರಡು ಕ ಡ್ದರ ಮನಮಥನ ಮೊೀಹಿನಿಯಾಗುವಳು
೪.ಮೊದಲಿಗ ಕ ರ್ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿ ಹ ಂಡತ ಎನಿಸಿಕ ಳುುವಳು

ಉತ್ತರಕ ೆ
ಪುಟ ೧೦
ರ್ ೀಡ್
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ನಿಮಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಬ್ ಳಕು …
ಇರುಳ್ನ್ು ಸರಿಸಿ
ಬ್ಳ್ಕನ್ು ಸುರಿಸಿ
ಕಣ್ ತ್ರ್ದನ್ೊ ತ್ರಣ್ಣ
ನ್ಗುವನ್ು ಧ್ರಿಸಿ
ಸ್ಟ್ೊಗವನ್ು ಹರಿಸಿ

ಮರಗಳ್ ತ್ಕ್ುಯ
ಸುರ ಸಾರ ಹಕ್ಲುಯು
ಹ್ೊರ ಹಾರಿದ್ ಈಗ
ಕರುಮವನ್ರಿತ್ವ
ಮರುಮವನ್ರಿತ್ವ

ಬ್ಳ್ಕುಟ್ಟಳ್ು ಧ್ರಣ್ಣ

ತ್ರ್ ಸರಿಸ್ಟ್ೊೇ ಬ್ೇಗ

ಬಿತ್ತರ ಬಾನಿಗ್

ಕಳ್ಯಿತ್ು ನಿನ್ನ

ಬ್ತ್ತದ ಕಡಲಿಗ್
ಹತ್ರತತ್ೊ ಬ್ಗ್ ಬ್ರ್ಣ
ಚಿತ್ತವ ಸ್ಟ್ಳ್ದಿದ್
ಸುತ್ತಲ ಹೊಗಳ್ು
ಪತ್ತಲ ವನ್ವರ್ಣ

ಬ್ಲಿವ ಅವನ್ೇ
ಎಲಿವು ಅವನ್ೇ

ಇಳಿವುದು ನಾಳ್

ಸ್ಟ್ೊಲಿಡಗಿಸ್ಟ್ೊ ನಿೇನ್ು

ಬಾಳ್ಂದರ್ ಇಂದು

ಸಲಿಿಸ್ಟ್ೊ ಅವಗ್

ಜೇಕುವ ಪಾಿರ್ಕ್

ಮಲಿಿಗ್ಯಂದ

ಲೌಕ್ಲಕ ಘ್ರಿರ್ಕ್

ಅವನ್ಲಿಿದದರ್ ಏನ್ು?!

ಆಳಾಗುವ ಬ್ಂದು

-ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೈಡ್

೧. ಭಾರತ್ದ ಉಪರಾರ್ರಪತ್ರಯಾಗಿ ಕಾಯಷನಿವಷಹಸಿ, ಹಲವು
ತ್ರಂಗಳ್ುಗಳ್ ಕಾಲ ಹಂಗಾಮ ರಾರ್ರಪತ್ರಗಳಾಗಿದದವರು ಯಾರು?
ಅವರ ಪೂರ್ಷ ಹ್ಸರನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿ.

೨. ಡಾ || ಎ. ಪಿ. ಜ್. ಅಬ್ುದಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ
ತ್ರಬ್ೇತ್ರಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಸಂಸ್ಟ್ಥ ಯಾವುದು. ಮತ್ುತ ಅವರು
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಲಸಕ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಸಂಸ್ಟ್ಥ ಯಾವುದು?
ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ು ಪುಟ್ ೨೨ ನ್ೊೇಡಿ

ತ್ಂದ್: ಯಾವೊೇನ್ೊೇ ಅವುನ ಲ್ಕುದಲಿಿ ನ್ೊರಕ್ು ಹತ್ತೇ
ಹತ್ತ?ಎಲಿಿದಾನ್ೊೇ ಅವುನ!
ಮಗ: ಅದ್ೇ ನಾನ್ೊ ಕ್ೇಳ್ುೇಕೊ ಅಂದ್ೊುಂಡ್,
ನ್ಡಿರಿೇಪಪ ನ್ಂಗ್ೊತ್ುತ ಮೆೇರ್ರ ಮನ್.
 ಬಿೇಚಿ

ಒಂದರಲ ಲಂದು ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಸರತ ೨. ಸರ ೩.ರತ ೪. ಸತ

ಮತ್ತಷ್ು್ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟ್ಟ ಕ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊುೇಬ್ೇಡಿ)

ಜುಲ ೈ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕಯಕ್ು ಅಥಷಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು






ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಾ, ಬ್ ಂಗಳೂರು
ಸುಶ್ೀಲ್ ಮ ತಾ, ಬ್ ಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ

ಜುಲ ೈ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಆಗಸ್ಟ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದಿರ್ಾಂಕ.
ನಿಮಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾರ್ಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ಯ
ಹ್ರ್ುಣ ಮಕುಳ್ು ತ್ಮಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ರ್ುಟ ಲಕ್ಷರ್!
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,

7-11

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ರ್ುಟ
ಚುಕ್ಲುಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ... 

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ಮಂಟ್ಪ – ೧೫ – ೧೫ - ರಚನ್ – ಶ್ನಿೇವಿದಾಯ ಮಧ್ುಸೊದನ್ , ಬ್ಂಗಳ್ೂರು
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ಮಾಹಿತ

ಲ್ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ್್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾನಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೯

ಕ ಳದಿಯ ಚ ನನಮಮ – ಭಾಗ ೨
ರಾಣ್ಣಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ ಚ್ನ್ನಮಮ, ಶತ್ೃಗಳಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ುನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಹ್ೊೇರಾಡಿದ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರಿಗ್,
ಸ್ಟ್ೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಕಾಣ್ಣಕ್ಯಿತ್ುತ ಗೌರವಿಸಿದಳ್ು. ತ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂಬ್ಲವಾಗಿ ನಿಂತ್ು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಉನ್ನತ್
ಹುದ್ದಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿ ನಾಯಯ ಸಲಿಿಸಿದಳ್ು. ಇರ್ುಟ ದಿನ್ಗಳ್ ಗ್ೊಂದಲಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಡವಾಗಿದದ ರಾಜಯದ ವಯವಸ್ಟ್ಥಯನ್ುನ ಸುಸಿಥತ್ರಗ್ ಮರಳಿ ತ್ರುವ
ಕಾಯಕವನ್ುನ ಕ್ೈಗ್ೊಂಡಳ್ು. ಕ್ಳ್ದಿವಂಶದ ಶ್್ಿೇರ್ಿ ಅರಸು ಶ್ನವಪಪನಾಯಕರು ಹಾಕ್ಲದದ ಮಾಗಷವನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಿ ರಾಜಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್
ಮುಂದಾದಳ್ು. ತ್ಮಮ ರಾಜಯದಲ್ಿೇ ಇದುದ ಒಳ್ಸಂಚು ಹೊಡಿ ರಾಜಯವನ್ುನ ಅವನ್ತ್ರಗ್ ಕಾರರ್ನಾಗಿದದ ಭರಮೆ ಮಾವುತ್ ಹಾಗೊ ಜನ್ೊನೇಪಂತ್ನಿಗ್
ಮರರ್ದಂಡನ್ ಶ್ನಕ್ಷ್ ವಿಧಿಸಿದಳ್ು.
ರಾಣ್ಣ ಕ್ಲರಿಯಳಾದರೊ ಸಮಥಷ ಆಡಳಿತ್ ನಿೇಡುವಲಿಿ ತ್ೊೇರುತ್ರತದದ ಬ್ುದಿಧವಂತ್ರಕ್, ರಾಜಯದ ಏಳಿಗ್ಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳ್ೂ ಪಡುತ್ರತದದ ಶಿಮ
ಪಿಧಾನಿಗಳ್ನ್ುನ ಮೊಕ ವಿಸಿಮತ್ರನಾನಗಿಸಿತ್ುತ.
“ ತಾಯಿ ಈ ರಾಜಯದ ಜನ್ತ್ ನಿಜವಾಗಲೊ ಪುರ್ಯ ಮಾಡಿದಾದರ್, ರಾಜಯಕ್ು ಕವಿದಿದದ ಕಾಮೊೇಷಡವನ್ುನ ತ್ೊಲಗಿಸಿದ ದ್ೇವತ್ಯಾಗಿ,
ಕಂಗಾಲಾಗಿದದ ಜನ್ತ್ಗ್ ಸ್ಟಾಂತ್ಾನ್ ನಿೇಡುವ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ನಿೇವು ಜನ್ತ್ಯ ಮನ್ವನ್ುನ ಗ್ದಿದದಿದೇರಿ”
“ನಿಮೆಮಲಿರ ಬ್ಂಬ್ಲವಿಲಿದಿದದರ್ ನ್ನಿನಂದ ಏನ್ೊ ಸ್ಟಾಧ್ಯವಿರುತ್ರತರಲಿಲಿ ಪಿಧಾನಿಗಳ್. ಮತ್ುತ ರಾಮೆೇಶಾರ, ಅಘೊೇರ್ೇಶಾರ ಮತ್ುತ ಮಾತ್
ಮೊಕಾಂಬಿಕ್ಯ ಕೃಪ್ಯೊ ನ್ಮಗಿತ್ುತ. ಪಿಧಾನಿಗಳ್, ಈ ಎಲಿ ದ್ೇವಳ್ಗಳ್ಲಿಿ ನಿರಂತ್ರ ಪೂಜ್ಗಳಿಗ್ ಅನ್ುಕೊಲ ಕಲಿಪಸಿ, ದ್ೇವತ್ಗಳಿಗ್
ಚಿನಾನಭರರ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಪಿಭಾವಳಿ, ದಿೇಪಸತಂಭಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಸಲು ಏಪಾಷಡು ಮಾಡಿ.”
“ಮತ್ೊತಂದು ಆಸ್ಟ್ಯಿದ್ ನ್ನ್ಗ್, ಶ್ನವ್ೈಕಯರಾದ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಟ್ೊೇಮಶ್್ೇಖರನಾಯಕರ ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿ ಅಗಿಹಾರವನ್ುನ ನಿಮಷಸಿ, ಅಲಿಿ
ವಿದಾಾಂಸರಿಗ್ ವಸತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಕಲಿಪಸಿಕ್ೊಡಬ್ೇಕ್ಂದು. ಅದಕ್ು ನಿಮಮ ಸಲಹ್, ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ನಿೇವ್ೇನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತೇರಿ”.
“ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವ ಅಗತ್ಯವ್ೇ ಇಲಿ, ರಾಜಯದ ಅಭುಯದಯ ಕಾಯಷಗಳ್ು ನಿರಂತ್ರ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತರಬ್ೇಕ್ಂಬ್ುದ್ೇ
ನ್ನಿನಚ್ಿಯೊ ಸಹ”. ಹೇಗ್ ರಾಣ್ಣ ಮತ್ುತ ಪಿಧಾನಿಗಳ್ ಜ್ೊೇಡಿ ರಾಜಯಕ್ೊುಂದು ವರದಾನ್ವಾಗಿತ್ುತ.
**********
ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ಕ್ಲುದದ ದಿೇಘಷವಾದ ಕಡಲತ್ರೇರ ಮತ್ುತ ಅದರ ಸ್ಟಾಾಭಾವಿಕ ಬ್ಂದರುಗಳ್ು ಪರಂಗಿಗಳ್ೂ ಡನ್ ವಾಯಪಾರ ನ್ಡ್ಸಲು
ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪಸಿತ್ುತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಳ್ದಿಗ್ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವಿದುದ, ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮಲ್ನಾಡಿನ್ ಅರರ್ಯಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರ್ಯುವ ಸಂಪತ್ೊತ ಸ್ಟ್ೇರಿ
ರಾಜಯ ಸಂಪದಭರಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಇಂತ್ಹ ಆದಾಯದ ಮೊಲಗಳಿಲಿದ ಮೆೈಸೊರು, ಹಾಗೊ ಇತ್ರ ಸರ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ಗಳ್ವರು ಕ್ಳ್ದಿಯನ್ುನ
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಅವಕಾಶಕಾುಗಿ ಹ್ೊಂಚು ಹಾಕುತ್ರತದದರು.
ಅಂಧ್ಕ ವ್ಂಕಟ್ ನಾಯಕನ್ಂಬ್ ಕ್ಳ್ದಿ ವಂಶಸಥನ್ೊಬ್ು “ಕ್ಳ್ದಿ ಸಿಂಹಾಸನ್ ನಾಯಯವಾಗಿ ನ್ನ್ಗ್ ದ್ೊರಕಬ್ೇಕಾದುದ. ನಿೇವು ನ್ನ್ಗ್
ಅದನ್ುನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿದರ್, ಅದರ ಅಧ್ಷ ಭಾಗವನ್ುನ ನಿಮಗ್ ನಿೇಡುತ್ತೇನ್” ಎಂದು ಮೆೈಸೊರಿನ್ ದ್ೊರ್
ಚಿಕುದ್ೇವರಾಯನಿಗ್ ಪತ್ಿ ಬ್ರ್ದ. ಆ ಚಿಕು ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ವನ್ುನ ಗ್ಲುಿವುದ್ೇನ್ು ಕರ್ಟ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಚಿಕುದ್ೇವರಾಯ ಚ್ನ್ನಮಮನ್ ಮೆೇಲ್ ಯುದಧ
ಸ್ಟಾರಿದ. ಮೆೇಲ್ ಮೆೇಲ್ ನ್ಡ್ದ ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿ ಚ್ನ್ನಮಮ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ೊೇಲನ್ನನ್ುಭವಿಸಿದರೊ, ಕಡ್ಗ್ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯವನ್ುನ
ಹ್ೊಡ್ದ್ೊೇಡಿಸುವಲಿಿ ಯಶಸಿಾಯಾದಳ್ು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಕ್ಲರುಕುಳ್ ನಿೇಡುತ್ರತದದ, ಸಿಸಿಷ, ಸ್ಟ್ೊೇದ್ ಮತ್ುತ ಬ್ನ್ವಾಸಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ್ ಸದದಡಗಿಸಿದಳ್ು.
ಯುದಧದಲಿಿ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಗಿದದ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ೊಳಿಸಿ, ಗೌರವಪೂವಷಕವಾಗಿ ಕಳ್ುಹಸಿಕ್ೊಟ್ಟಳ್ು. ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ುರ್ಟನಾದ
ಮೆೈಸೊರಿನ್ ದ್ೊರ್ ಕ್ಳ್ದಿಯಡನ್ ಶ್ಾಂತ್ರಯ ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ.
ಸಿಂಹಾಸನ್ಕ್ು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ‘ಬ್ಸಪಪ ನಾಯಕ’ ಎಂಬ್ ಬಾಲಕನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಹತ್ಚಿಂತ್ಕರ ಅನ್ುಮತ್ರಯಡನ್ ದತ್ುತ ಪಡ್ದಳ್ು.
ಸಾತ್ಃ ಮುತ್ುವಜಷಯಿಂದ ಪಿತ್ರದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಬಾಲಕನಿಗ್ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ನಿೇಡುವಲಿಿ ನಿಂತ್ು ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸುತ್ರತದದಳ್ು. ರಾಜಕಾರರ್, ಶಸ್ಟಾರಸರ,
ವಾಣ್ಣಜಯ ವಯವಹಾರಗಳ್ು, ಧಾಮಷಕ, ಕಲ್ ಹೇಗ್ ಎಲಾಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ಲೊಿ ಬ್ಸಪಪನಾಯಕನ್ು ಪರಿಣ್ಣತ್ರ ಪಡ್ವಂತ್ ಏಪಾಷಡು ಮಾಡಿ, ರಾಜಯಕ್ು
ಮುಂದ್ ಒಬ್ು ಸಮಥಷ ರಾಜನ್ ತ್ಯಾರಿಯನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದಳ್ು.
**********
ರಾಣಿಯ ಸತ್ಾ ಪರಿೀಕ್ಷ
ರಾಣ್ಣಯ ಆಸ್ಟಾಥನ್ಕ್ು ನಿತ್ಯವೂ ಹಲವಾರು ಅಹವಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊತ್ುತ ಅನ್ೇಕರು ಬ್ರುತ್ರತದರ
ದ ು. ಆದರ್ ಅಂದು ಬ್ಂದ ನಾಲಾರಲಿಿ ಏನ್ೊೇ
ಪಿತ್ಯೇಕತ್ಯಿತ್ುತ. ಅವರಲಿಿ ಒಬ್ುರಂತ್ೊ ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರಂತ್ ಕಾರ್ದ್, ಮುಖದಲಿಿ ತ್ುಂಬಿದದ ತ್ೇಜಸುಿ, ನ್ಡ್ಯಲಿಿನ್ ಗಾಂಭಿೇಯಷ, ರಾಣ್ಣಯಲಿಿ
ಆಸಕ್ಲತ ಮೊಡಿಸಿತ್ು.
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“ಶರರ್ು ಮಹಾತ್ಮರಿಗ್, ತ್ೇಜ್ೊೇವಂತ್ರಾದ ತಾವು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರಲಿವ್ಂದು ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸುಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತದ್. ತಾವು ಯಾರು, ನಿಮಗ್
ನ್ನಿನಂದ ಆಗಬ್ೇಕಾದುದಾದರೊ ಏನ್ು, ದಯಮಾಡಿ ತ್ರಳಿಸಿದರ್, ಅದು ನ್ನ್ನ ಭಾಗಯವ್ಂದು ತ್ರಳಿದು ನ್ಡ್ಸುತ್ತೇನ್”. ಎಂದು ಕುತ್ೊಹಲದಿಂದ
ನ್ುಡಿದಳ್ು.
“ಅಹುದು ರಾಣ್ಣ ಚ್ನ್ನಮಾಮಜ, ನಿಮಮ ಊಹ್ ಸರಿಯೇ, ನಾನ್ು ಅಸ್ಟಾಮಾನ್ಯನ್ೇನ್ು ಅಲಿದಿದದರೊ, ನಿಮಮಂದ ಸಹಾಯ ಕ್ೊೇರಿ
ಬ್ಂದಿರುವ, ಅಸ್ಟಾಹಾಯಕ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯಲಿಿರುವ ರಾಜಾರಾಮ, ಶ್ನವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ನಾನ್ು”.
ರಾಣ್ಣ ದಿಗಾಭರಂತ್ಳಾಗಿ “ ಛತ್ಿಪತ್ರ ಶ್ನವಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನ್ೇನ್ು ತಾವು? ಈ ರಿೇತ್ರ ವ್ೇರ್ ಮರ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಇಲಿಿಯವರ್ವಿಗೊ
ಬ್ರುವಂತ್ಹ ಸಿಥತ್ರಯಾದರೊ ತ್ಮಗ್ ಏಕ್ ಬ್ಂತ್ು? ಹ್ೇಳಿ ಇಂತ್ಹ ಸಿಥತ್ರಯಲಿಿ ನಿಮಗ್ ನಾನ್ು ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಬ್ಲ್ಿ?” ಎಂದವಳ್ು,
“ಮೊದಲು ನಿೇವು ವಿಶಿಮಸಿ ನಿಮಮ ದಣ್ಣವಾರಿಸಿಕ್ೊಳಿಳ, ನ್ಂತ್ರ ಪಿಧಾನಿ, ಅಪಾಪಜ, ಹಾಗೊ ಇತ್ರ ಹರಿಯರನ್ೊನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತ್ತೇನ್” ಎಂದು
ರಾಜಾರಾಮನ್ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯನ್ುನ ಅರಿತ್ು ನ್ುಡಿದಳ್ು.
ವಿಚಾರ ಗಹನ್ವಾದುದ್ೇ ಇರಬ್ೇಕ್ಂದು ಪಿಧಾನಿ ತ್ರಮಮಪಪ ನಾಯಕ, ರಾಣ್ಣಯ ತ್ಂದ್ ಸಿದದಪಪ ಶ್್ಟಿಟ, ಮಂತ್ರಿ ನ್ರಸಪಪಯಯ,
ಸ್ಟ್ೈನಾಯಧಿಕಾರಿ ಭದಿಪಪ, ಮಂತ್ರಿ ನ್ರಸಪಪಯಯ, ಮುಂತಾದ ಹರಿಯರ ಸಭ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದಳ್ು ಚ್ನ್ನಮಮ.
ದ್ಹಲಿಯ ಸುಲಾತನ್ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ ದುರಾಡಳಿತ್ದ ವಿರುದಧ ಮೆಟಿಟ ನಿಂತ್ವರಲಿಿ ಮರಾಠರ ಮಹಾರಾಜ ಛತ್ಿಪತ್ರ ಶ್ನವಾಜ ಪಿಮುಖ
ದ್ೊರ್. ಮುಸಲಾಮನ್ರ ಆಡಳಿತ್ದ ವಿರುದಧ ಕ್ಲಡಿಕಾರಿ, ಹಂದೊ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವನ್ುನ ಸ್ಟಾಥಪಿಸುವುದ್ೇ ಶ್ನವಾಜಯ ಗುರಿಯಾಗಿ, ಅದರಲಿಿ ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ
ಯಶಸಿನ್ೊನ ಕಂಡಿದದ. ಅವನ್ ನಿಧ್ನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಅವನ್ ಮಕುಳಾದ ಸ್ಟಾಂಬಾಜ, ರಾಜಾರಾಮರೊ ತ್ಂದ್ಯ ಹ್ೊೇರಾಟ್ವನ್ುನ
ಮುಂದುವರ್ಸಿದದರು.
ಶ್ನವಾಜಯ ಹರಿಯ ಮಗ ಸ್ಟಾಂಬಾಜಯನ್ುನ ಕುತ್ಂತ್ಿದಿಂದ ಸ್ಟ್ರ್ಹಡಿದಿದದ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್. ಮುಸಲಾಮನ್ ಧ್ಮಷಕ್ು ಮತಾಂತ್ರ
ಹ್ೊಂದಿದರ್ ಬ್ಂಧ್ನ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ೊಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಷ ಸ್ಟಾಾತ್ಂತ್ಿಯವನ್ುನ ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ು ಸ್ಟಾಂಬಾಜಗ್ ಹ್ೇಳಿದ. ಇದಕ್ೊುಪಪದ
ಸ್ಟಾಂಬಾಜಯನ್ುನ ಕೊಿರವಾಗಿ ಕ್ೊಲಿಿಸಿದ. ನ್ಂತ್ರ ರಾಜಯಭಾರ ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ ರಾಜಾರಾಮನ್ನ್ೊನ ಸ್ಟ್ರ್ ಹಡಿಯಲು ತ್ನ್ನವರನ್ುನ ಕಳ್ೂಹಸಿದ
ಔರಂಗಜ್ೇಬ್. ಹತ್ೈಷಿಗಳ್ ಸಲಹ್ಯಂತ್ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ರಾಜಾರಾಮನ್ು ವ್ೇರ್ ಮರ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ತ್ನ್ಗ್ ಆಪತರಾದ
ಮತ್ಿರ್ೊಡನ್ ಸುರಕ್ಷ್ಮತ್ ಸಥಳ್ವನ್ನರುಸುತಾತ ಕ್ಳ್ದಿಗ್ ಬ್ಂದಿದದ.
"ತಾಯಿ, ನ್ಲ್ಯಿಲಿದವನಾಗಿ ನಿಮಮ ಆಶಿಯ ಸಹಾಯ ಕ್ೊೇರಿ ಬ್ಂದಿದ್ದೇನ್, ನಾನ್ೊಂದು ಸುರಕ್ಷ್ಮತ್ ಸಥಳ್ ಸ್ಟ್ೇರುವವರ್ವಿಗೊ ನ್ನ್ಗ್
ಆಶಿಯವಿತ್ುತ, ಸಹಾಯ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಕ್ೊೇರುತ್ತೇನ್".
"ಚಿಂತ್ರಸದಿರಿ ಮಹಾರಾಜ, ನಿೇವೊಮೆಮ ಕ್ಳ್ದಿಯ ಆಶಿಯ ಕ್ೊೇರಿದಿರ್ಂದರ್ ತ್ರೇರಿತ್ು, ನಿಮಗಿನಾಯವ ಭಯವೂ ಇಲಿ. ತ್ನ್ನಲಿಿ
ಆಶಿಯವಾಗಲಿೇ, ಸಹಾಯವಾಗಲಿೇ ಕ್ೊೇರಿ ಬ್ಂದವರಿಗ್, ಇದುವರ್ವಿಗೊ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ದಲಿಿ ನಿರಾಶ್್ಯಾದುದಿಲಿ".
"ಆದರ್ ತಾಯಿ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ನ್ುನ ನಿೇವು ಎದುರು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ಳ ಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್. ನಾನ್ು ವ್ೇರ್ ಮರ್ಸಿ ಹ್ೊರಟಾಗಿನಿಂದಲೊ ಅನ್ೇಕ
ಹಂದೊ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ಗಳ್ ನ್ರವನ್ುನ ಯಾಚಿಸಿದ್. ಅವರಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಬ್ಲಿರ್ಿ ರಾಜರುಗಳ್ೇ ಇದದರು. ಆದರ್ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ ಭಿೇತ್ರಯಿಂದಾಗಿ
ನ್ರವನಿನೇಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಿೇವು ನ್ನ್ಗ್ ಯಾವುದ್ೇ ಸಹಾಯ ನಿೇಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಯೇಚಿಸಿ. ಬ್ೇಕ್ಲದದಲಿಿ ನಾನ್ು ಇಲಿಿಗ್ ಬ್ಂದಿದದ
ಸುಳಿವ್ೇ ಇಲಿದಂತ್ ಹ್ೊರಟ್ು ಬಿಡುತ್ತೇನ್, ಆದರ್ ನಿಮಗ್ ತ್ೊಂದರ್ಯಾಗುವುದು ಬ್ೇಡ".
"ಹಂದೊ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹ್ೊೇರಾಡಿದ ಧಿೇರ ವಯಕ್ಲತ ಶ್ನವಾಜ ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರ ಮಕುಳಿಗ್ೇ ನ್ರವು ನಿೇಡದರ್ುಟ
ಬ್ಲಹೇನ್ರೊ, ಕೃತ್ಘನರೊ, ಆದುವ್ೇ ನ್ಮಮ ಹಂದೊ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ಗಳ್ು?" ಚ್ನ್ನಮಮ ಕನ್ಲಿದಳ್ು, "ಆದರ್ ಈ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ ಉಳಿದ
ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ಗಳ್ಂತ್ಲಿ ಎಂದು ಮರ್ಯದಿರಿ. ನಿಮಗ್ ನ್ನಿನಂದ ಯಾವುದ್ೇ ಸಹಾಯಬ್ೇಕಾದರೊ ಚಿಂತ್ರಸದ್ ಕ್ೇಳಿ. ಅದನ್ುನ ಈಡ್ರಿಸಲು ನಾನ್ು
ಯಾವ ತ್ೊಂದರ್ಯನ್ನಗಲಿೇ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಧ".
ಆದರ್ ಪಿಧಾನಿ ಹಾಗೊ ಉಳಿದ ಹರಿಯರು ಸಿದಧರಿರಲಿಲಿ. ರಾಣ್ಣಗ್ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ ಶಕ್ಲತಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿದರು, ಅವನ್ ಅಪಾರ
ಸ್ಟ್ೇನಾಬ್ಲ, ಅವನ್ ಕೊಿರತ್ನ್, ಅವನ್ ಎಂಜಲು ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಕ್ೈಚಾಚಿ ತ್ಮಮವರ ಬ್ನಿನಗ್ೇ ಚೊರಿ ಹಾಕುವ ಪಿತ್ೊರಿಗಾರರ ಬ್ಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದರು.
ಅವನಿಂದ ಸ್ಟ್ೊೇಲಾದರ್ ಕ್ಳ್ದಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವು ಎದುರಿಸ ಬ್ೇಕಾಗುವ ಸ್ಟಾವು ನ್ೊೇವುಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಮರಾಠಾ
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವ್ೇ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ ಕ್ೈ ವಶವಾಗಿರುವಾಗ, ರಾಜಯವ್ೇ ಇಲಿದ ರಾಜನ್ನ್ುನ ಉಳಿಸಹ್ೊೇಗಿ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ವ್ೇ ನಿನಾಷಮವಾಗಿ
ಬಿಡಬ್ಹುದ್ಂದು ಎಚಿರಿಸಿದರು.
ಯಾರ ಎಚಿರಿಕ್ಯ ನ್ುಡಿಗಳ್ೂ ರಾಣ್ಣಯ ಮೆೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಲಿಲಿ.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 13

ಸಾತ್ಃ ರಾಜಾರಾಮನ್ೇ , ಆಶಿಯ ಬ್ೇಡಿ ಬ್ಂದವನಾದರೊ ರಾಣ್ಣಗ್ ಇರುವ ಸತ್ಯವನ್ುನ ಅರುಹುದ್ೊಳ್ಳಯದ್ಂದು, ತ್ನ್ನರ್ಣ
ಸ್ಟಾಂಬಾಜಯೊ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ನೇಹತ್ನ್ೊ ಬಾದಶಹನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಳ್ುಗಳಾಗಿ ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಕೊಿರ ಹಂಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ಅಲಿಿದದವರಿಗ್ ವಿವರಿಸಿದ. ಕ್ೇಳಿ
ಅಲಿಿದದವರ ಎದ್ ನ್ಡುಗಿತ್ು, ಎಲಿರೊ ರಾಣ್ಣಯ ಮುಖ ನ್ೊೇಡಿದರು, ಅಲಿಿ ಬ್ದಲಾವಣ್ಯ ಸುಳಿವೂ ಕಾರ್ಲಿಲಿ, ಭಿೇತ್ರಯ ಛಾಯಯೊ ಇರಲಿಲಿ.
ಎಲಿರೊ ಚ್ನ್ನಮಮಳ್ ಉತ್ತರಕ್ು ಕಾಯುತ್ರತದದರು.
"ದಿಲಿಿಯ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ು ಮುನಿದು ನ್ನ್ನ ರಾಜಯವನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡರೊ ಸರಿಯ, ನ್ಮಮ ಮೊರ್ಹ್ೊಕ್ಲು ಬ್ಂದವರ ಕ್ೈ ಬಿಡುವುದು
ನ್ಮಮ ಧ್ಮಷವಲಿ", ಎಂದು ದೃಢಚಿತ್ತಳಾಗಿ ನ್ುಡಿದಳ್ು.ಅವಳ್ ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಹರಿಯರ್ಲಿರೊ ದಿಗಾಭರಂತ್ರಾಗಿ ಮೌನ್ವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರ್,
ಯುವರಾಜ ಬ್ಸಪಪನಾಯಕ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಯುವಪಿೇಳಿಗ್ಯ ಸಭಾಸದರು ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ತ್ಮಮ ಬ್ಂಬ್ಲ ಸೊಚಿಸಿದರು.
ರಾಜಾರಾಮನ್ು ಗದೆದಿತ್ನಾಗಿ "ಚ್ನ್ನಮಾಮಜ, ನಿೇವು ನ್ನ್ನ ಪಾಲಿನ್ ದ್ೇವತ್ಯೇ ಸರಿ", ಎಂದು ಪಿಣಾಮಗ್ೈದ.
ರಾಜಾರಾಮನ್ು ಶ್ನವಮೊಗ್ಯ ಮಾಗಷವಾಗಿ ಕಳ್ಸ, ಖ್ಾಂಡಯ ಗಳ್ನ್ುನ ಹಾದು ಚಂದಿಯಗಡವನ್ುನ ಸುರಕ್ಷ್ಮತ್ವಾಗಿ ತ್ಲುಪುವಂತ್, ಚ್ನ್ನಮಮನ್ು
ಸಕಲ ಏಪಾಷಡುಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿದಳ್ು. ನ್ಂಬಿಕಸತರಾದ ಜನ್ರ್ೊಡನ್ ಮಾತ್ಿ ವಿರ್ಯವನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿ, ಗ್ೊೇಪಯವಾಗಿ ನ್ಡ್ದ ಕಾಯಾಷಚರಣ್ಯ
ಸುಳಿವು, ರಾಜಾರಾಮನ್ು ನ್ಲ್ ಸ್ಟ್ೇರುವವರ್ವಿಗೊ ಹ್ೊರಬಾರದಂತ್ ಎಚಿರ ವಹಸಿದಳ್ು.
ಹ್ೇಗ್ೊೇ ವಿರ್ಯ ತ್ರಳಿದ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ ಚ್ನ್ನಮಮನ್ ಬ್ಳಿಗ್ ತ್ನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ುಹಸಿದ. ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ದವರೊ ತಾನ್ೊ
ಸ್ಟ್ನೇಹತ್ರಂತ್, ತ್ಮಗ್ ಬ್ೇಕಾಗಿರುವುದು ರಾಜಾರಾಮ ಮಾತ್ಿ, ಆತ್ನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ವಶಕ್ು ಒಪಿಪಸಿದರ್ ಕ್ಳ್ದಿಗ್ ಯಾವ ತ್ೊಂದರ್ಯೊ ಆಗದ್ಂದು
ಉಪಾಯವಾಗಿ ಪತ್ಿ ಬ್ರ್ದ.
ಅದಕುುತ್ತರವಾಗಿ ಚ್ನ್ನಮಮನ್ೊ ಸಹ "ರಾಜಾರಾಮನ್ು ತ್ಮಮ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ದ್ೊಳ್ಗ್ೇ ಹಾದು ಹ್ೊೇದುದಾಗಿಯೊ, ಆದರ್ ಆತ್ನಿಗೊ
ತ್ನ್ಗೊ ಯಾವುದ್ೇ ಬ್ಗ್ಯ ಸಂಪಕಷವಾಗಲಿಲಿ, ಅಥವಾ ಆತ್ನ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ಯಾವ ವಿರ್ಯವೂ ತ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಿಯದು” ಎಂದು ಪಿತ್ುಯತ್ತರ ಕಳ್ುಹದಳ್ು.
ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತ್ನಾದ ಬಾದರ್ಹ ಭಾರಿೇ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯದ್ೊಂದಿಗ್ ಸಾತ್ಃ ತ್ನ್ನ ಮಗ ಅಜಮತಾರನ್ನ್ನೇ ಕ್ಳ್ದಿಗ್ ಮುತ್ರತಗ್ ಹಾಕಲು
ಕಳ್ುಹಸಿದ.ಚ್ನ್ನಮಮನ್ೊ ಹೇಗಾಗಬ್ಹುದ್ಂಬ್ ಅರಿವಿನಿಂದ ಬ್ೃಹತಾತದ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯವನ್ುನ ಸಿದಧಗ್ೊಳಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದದಳ್ು.
ಆರಂಭದಲಿಿ ಮೊಘಲರ ಸ್ಟ್ೇನ್ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನ್ುಗಿೆ ಬ್ಂದಿತ್ು. ಮೊದಲಲಿಿ ದ್ೊರಕ್ಲದ ಹಲವು ಕ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಗ್ದುದ ಉತಾಿಹದಿಂದ
ಮುಂದ್ ಬ್ಂದ ಅವರಿಗ್ ಕನ್ನಡನಾಡನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶ್ನಸಿದ ಮೆೇಲ್ ನಿಜ ಸಿಥತ್ರಯ ಅರಿವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತ್ು. ಬ್ಯಲು ಸಿೇಮೆಗಳ್ಲಿಿ ಯುದಧಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ
ಅನ್ುಭವವಿದದ ಅವರಿಗ್, ಇಲಿಿನ್ ಗಿರಿಕಂದರಗಳ್ೇ ದ್ೊಡಡ ಶತ್ುಿವಾಗಿ ಪರಿರ್ಮಸಿತ್ುತ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಕಾಡುಮೃಗಗಳ್ು, ಕ್ಲಿಮಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ು,
ಅಲಿಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳ್ು ಅವರನ್ುನ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತ್ು.
ಇದರ ಅರಿವಿದದ ಚ್ನ್ನಮಮ ಶತ್ೃ ಸ್ಟ್ೈನ್ವು ಕಣ್ಣವ್ಗಳ್ೂ ಳ್ಗ್ ಬ್ಂದಂತ್ಲಾಿ ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಮುಚಿಿಸಿ, ಅವರು ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುವ
ಮಾಗಷವ್ೇ ಇಲಿದಂತಾಗಿ ಭಯಭಿೇತ್ರಾಗುತ್ರತದದರು, ಸಥಳಿೇಯರ್ೇ ಆದ ಚ್ನ್ನಮಮನ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರು ನಿದಾಷಕ್ಷ್ಮರ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ುನ ಸದ್ ಬ್ಡಿಯುತ್ರತದದರು.
ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮಲ್ನಾಡಿನ್ ಮಳ್ಯ ಆಭಷಟ್ ಬ್ೇರ್,ಮೊಘಲರ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯ ಅಪಾರ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಿೇ ಬ್ಂದರೊ ಈ ಹ್ೊಸ ರಿೇತ್ರಯ
ಯುದಧವನ್ನದುರಿಸಲಾರದ್ ಸ್ಟ್ೊೇತ್ು ಸುರ್ಣವಾದರು. ಅಜಮತಾರನ್ಂತ್ೊ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹ್ೊೇದ ಹಂದ್ ಹ್ೊೇದರ್ ತ್ಂದ್ಯ ಭಯ, ಮುಂದ್ ನ್ುಗಿೆ
ಯುದಧ ಮಾಡಲು ಚ್ನ್ನಮಮನ್ ಭಯ. ಆಗಲ್ೇ ಅವನ್ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟ್ೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಚ್ನ್ನಮಮನಿಂದ ಬ್ಂಧಿತ್ರಾಗಿದದರು.
ಈ ವ್ೇಳ್ಗ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ು ಜಂಜಯ ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುನ ಸುರಕ್ಷ್ಮತಾಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡನ್ು. ಈ ವಿರ್ಯ ತ್ರಳಿದ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನ್ು ಮೊಗಲರ
ಸ್ಟ್ೈನ್ಯಕ್ು ಯುದಧ ನಿಲಿಿಸಿ ಹಂದಿರುಗಿ ಬ್ರುವಂತ್ ತ್ರಳಿಸಿದನ್ು. ಚ್ನ್ನಮಮನ್ ಜ್ೊತ್ ಮೊಘಲರು ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ಯುದಧ ನಿಲಿಿಸಿದರು
ಬ್ಂಧಿಗಳಾಗಿದದ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟ್ೈನಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಚ್ನ್ನಮಮ ಗೌರವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ೊಳಿಸಿದಳ್ು.ಬ್ದುಕ್ಲದ್ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಅಜಮತಾರ ದ್ಹಲಿಗ್
ಹಂದಿರುಗಿದ.
ಜಂಜಯನ್ುನ ತ್ಲುಪಿದ ರಾಜರಾಮ ಪತ್ಿವನ್ುನ ಬ್ರ್ದು, “ ಔರಂಗಜ್ೇಬ್ನಿಗ್ ಹ್ದರಿ ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯಗಳ್ ರಾಜರುಗಳ್ು
ಸಹಾಯ ನಿೇಡಲು ಮುಂದ್ ಬಾರದಿರುವಾಗ, ನಿೇವು ದಿಟ್ಟತ್ನ್ದಿಂದ ನ್ನ್ಗ್ ಸಂಪೂರ್ಷ ಬ್ಂಬ್ಲವಿತ್ುತ, ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿ ಹಂದೊ ಧ್ಮಷ ಉಳಿಸಲು
ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿದಿದೇರಿ.
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ನಿಮಮ ಧ್ೈಯಷ ಮತ್ುತ ಸಹಾಯವನ್ುನ ಎಂದಿಗೊ ಮರ್ಯಲಾರ್. ಮಾತ್ ಭವಾನಿಯ ಕೃಪ್ ಸದಾ ನಿಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪಾಿರ್ಥಷಸುತ್ತೇನ್” ಎಂದು
ತ್ನ್ನ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ ಸೊಚಿಸಿದ.
ಚ್ನ್ನಮಮನಿಗೊ ಯುದಧ ನಿಂತ್ದುದ ನ್ಮಮದಿಯಾಗಿ, ರಾಜಯದ ಇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಯಷಗಳ್ಡ್ ಗಮನ್ ಹರಿಸುವಂತಾಯಿತ್ು.
ಬ್ಸಪಪನಾಯಕನಿಗ್ ರಾಜಕಾರರ್ದಲಿಿ ಸಂಪೂರ್ಷ ಪರಿಣ್ಣತ್ನಾಗುವಂತ್ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿದಳ್ು. ಅರಬ್ರು, ಪೊೇಚುಷಗಿೇಸರ್ೊಡನ್ ಉತ್ತಮ
ವಾಯಪಾರ ಸಂಬ್ಂಧ್ವಿರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ರಾಜಯವನ್ುನ ಆರ್ಥಷಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ೊಳಿಸಿದಳ್ು. ರಾಜಯದ ರಕ್ಷಣ್ಗ್ ಅರಬ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ತ್ಳಿಯ
ಕುದುರ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಂಡಳ್ು.
“ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಮೃದಧವಾಗಿರಲಿ, ಜನ್ತ್ ಸಂತ್ೊೇರ್ವಾಗಿರಲಿ, ಮಾತ್ು ಮುತಾತಗಿರಲಿ, ಪಾಪ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿಿ ತ್ೊಡಗದ್, ಸತ್ಯ, ಕರುಣ್,
ಉತ್ತಮ ಮಾಗಷಗಳ್ೇ ನಿನ್ನ ನ್ಡ್ಯಾಗಿರಲಿ. ವೃಥಾ ಕಾಲಹರರ್ ನ್ಡ್ಸದ್, ಪಿಜ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಕುಳ್ಂತ್ ಕಾಪಾಡುತಾತ, ಕ್ಳ್ದಿ ಮನ್ತ್ನ್ಕ್ು ಉತ್ತಮ
ಹ್ಸರು ಬ್ರುವಂತ್ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊೇ. ಕ್ಳ್ದಿ ಸುಖಸಮೃದಿಧಯ ಬಿೇಡಾಗಲಿ”. ಇದು ಮರರ್ಶಯಯಯಲಿಿದದ ಚ್ನ್ನಮಾಮಜ ಮಗ ಬ್ಸಪಪನಾಯಕನಿಗ್
ಭ್ೊೇಧಿಸಿದ ನ್ುಡಿಗಳ್ು.
ಇಪಪತ್ೈದು ವರ್ಷಗಳ್ ಕಾಲ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ಸುವಣಾಷಕ್ಷರಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ರ್ದಿಡುವಂತ್ಹ ರಾಜಯಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿ, ೧೬೯೬ ರಲಿಿ
ವಿಧಿವಶಳಾದಳ್ು ಚ್ನ್ನಮಾಮಜ. 

ಕ್ಳ್ದಿಯ ರಾಮೆೇಶಾರ
ದ್ೇವಾಲಯ

ಶ್ನವಪಪನಾಯಕನ್
ಅರಮನ್, ಶ್ನವಮೊಗೆ
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ಕಥ

ಲ್ೇಖಕರು:
ವ್ೈ. ಕ್. ಸಂಧಾಯ ಶಮಷ

ದಿೀಪದ ಕ ಳಗ …

ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರ ಮನ್ಯ ವರಾಂಡದ ಎಲಾಿ ಕುಚಿಷಗಳ್ೂ ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳ್ುಕುತ್ರತದದವು. ನಿಂತ್ುಕ್ೊಂಡಿದದ ಅನ್ೇಕರು ಅಸಹನ್,
ಆತ್ಂಕಗಳಿಂದ ಹ್ಜ್ಜ ಬ್ದಲಿಸುತ್ತ, ಅತ್ರತತ್ತ ಹ್ೊಯಾದಡುತ್ತ, ಮಂತ್ರಿಗಳ್ ಪಿ.ಎ. ತ್ಮಮ ಹ್ಸರನ್ುನ ಕರ್ಯಬ್ಹುದ್ೇ? ಎಂದು ಕಾತ್ರಿಸುತ್ರತದದರು. ಇನ್ುನ
ಹಲವರು ತ್ಮಮ ಕ್ಲವಿಗಳ್ನ್ುನ ಮೊರದಂತ್ ಅಗಲಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಪಿ.ಎ. ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ತ್ಮಮತ್ತ ಹರಿದಿೇತ್ೇ ಎಂದು ತ್ಮಮ ಸರದಿಗಾಗಿ
ಚಡಪಡಿಸುತ್ರತದದರು. ಎಲಿರೊ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಯಲಿಿದುದದರಿಂದ ಒಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಬಿಗುವಿನ್ ವಾತಾವರರ್ ಹರಡಿತ್ುತ.
ತ್ರ್ದ ದ್ೊಡಡ ವರಾಂಡದಲಿಿ ಸುಮಾರು ನ್ಲವತ್ೈದಕೊು ಹ್ಚುಿ ಮಂದಿ ಜಮಾಯಿಸಿದದರು. ಬ್ಂಗಲ್ಯ ಮುಂಭಾಗದ ಪೊೇಟಿಷಕ್ೊೇದಲಿಿ
ರಾಜಹಂಸನ್ಂತ್ ರಾಜಠಿೇವಿಯಿಂದ ಮೆೈಚಾಚಿ ನಿಂತ್ರದದ ಕ್ನ್ ಬಿಳ್ುಪಿನ್ ನಿೇಳ್ವಾದ ಇನ್ೊೇವಾ ಕಾರು. ಅದಕ್ು ಮಾಲ್ ಹಾಕ್ಲದಂತ್
ಮಾಳಿಗ್ಯಿಂದ ತ್ೊಗುಬಿದಿದದದ ಮೆಜ್ಂತಾ-ಹಳ್ದಿ ಬ್ರ್ಣದ ಗುಲ್ ಮೊಹರ್ ಗ್ೊಂಚಲುಗಳ್ು. ಪೊೇಟಿಷಕ್ೊೇದ ಇಕ್ುಲದ ದಾರಿ ವತ್ುಷಲಾಕಾರದಲಿಿ
ಸುತ್ರತಕ್ೊಂಡು ಮುಂಭಾಗದ ದ್ೊಡಡ ಗ್ೇಟ್ುಗಳ್ವರ್ಗೊ ತ್ಲುಪಿತ್ುತ. ಹ್ೊರಗ್ ಗ್ೇಟಿನ್ ಒಂದು ಪಿಲಿನ್ಷ ಹ್ೊರ ಮೆೈಯಲಿಿದದ ಕಪಪನ್ಯ ಗಾಿನ್ೈಟ್
ಕಲಿಿನ್ ಮೆೇಲ್ `ಧ್ಮಷ ರತಾನಕರ ಶ್ನಿೇ ತಾಯಗರಾಜಯಯ'ನ್ವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಸುವಣಾಷಕ್ಷರಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ತ್ತಲಾಗಿತ್ುತ. ಇನ್ೊನಂದು ಪಿಲಿನ್ಷ ಗಾಿನ್ೈಟ್ ಮೆೇಲ್
ಅವರ ಮಾತ್ೃಶ್ನಿೇಯವರ ಹ್ಸರು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ುತ.
ಮಣ್ಣಪೊೇಣ್ಣಸಿದಂತ್ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ಉದದಕ್ು ನಿಂತ್ರದದ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಜನ್ ದುಬ್ುದುಬ್ನ್ ಇಳಿಯುತ್ರತದರ
ದ ು. ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುತ್ರತದದ ಗೊಖಷಆಲ್ಿೇರ್ನ್ ನಾಯಿಯಿಂದ ಹಡಿದು ಗಾಡಷನ್ನಲಿಿದದ ಮಾಲಿ,ಆಳ್ು-ಕಾಳ್ು, ಸಿಬ್ುಂದಿ, ಅಡಿಗ್ಯವರು, ಆಫೇಸಿನ್ ಸ್ಟಾಟಯಫ್, ಪಿ.ಎ.ವರ್ಗೊ
ಪಿತ್ರಯಬ್ುರಿಗೊ ಡ್ೊಗುೆ ಸಲಾಮು ಹಾಕುತ್ತ, ಮುಖವನ್ುನ ನ್ಗುವಿನ್ ಕ್ೊಡ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹಲುಿಕ್ಲರಿಯುತ್ತ, ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರ
ಸಂದಶಷನ್ದಿಂದ ಪುಲಕ್ಲತ್ರಾಗಿ, ಧ್ನ್ಯತ್ಯಿಂದ ಹರಿಹರಿ ಹಗಿೆ ಅವರ ಮುಂದ್ ಮುಖಯಪಾಿರ್ನ್ಂತ್ ಕ್ೈಮುಗಿದು ವಿಧ್ೇಯತ್ಯಿಂದ ನಿಲುಿತ್ರತದದ
ದೃಶಯ ಇಲಿಿ ಪಿತ್ರದಿನ್ದ ಕಾರ್ಬ್ಹುದಾಗಿದದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ನ್ೊೇಟ್.
ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರು, ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಮೊದಲ ಕ್ಲರರ್ ಕರ್ುಣ ಬಿಚಿಿದಾಗಲ್ೇ ಕರ್ುಣತ್ರ್ದು ಹಾಸಿಗ್ಯಿಂದ ಮೆೇಲ್ದದವರು, ರಾತ್ರಿ
ರ್ಪ್ಪಗೊಡಿಸುವವರ್ಗೊ ಉಸಿರಾಡಲೊ ಪುರುಸ್ಟ್ೊತಾತಗದಂಥ ಪಿಚಂಡ ಬಿಜ ಮನ್ುರ್ಯ. ಬ್ಹುಮತ್ದಿಂದ ಆರಿಸಿಬ್ಂದ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಬ್ಹು
ಪಿಭಾವಿೇ ಕಾಯಬಿನ್ಟ್ ದಜ್ಷಯ ಮಂತ್ರಿಯನ್ುನವುದಕ್ಲುಂತ್ ಹ್ಚಾಿಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜಸ್ಟ್ೇವಾ ಧ್ುರಿೇರ್, ಜನಾನ್ುರಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪಿಸಿದಧರು.
ಅವರು ಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ಂದ ಹಾದಿ ಜನ್ಸ್ಟ್ೇವ್-ಹ್ೊೇರಾಟ್ಗಳ್ದು. ಬಾಲಯದಿಂದ ನ್ೇತಾರನಾಗುವ ಲಕ್ಷರ್ ಅವರಲಿಿತ್ುತ. ಸಮಾಜಸ್ಟ್ೇವ್ಯೇ ತ್ಮಮ
ಪರಮಗುರಿಯಂದು ಅವರು ಭಾರ್ರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತದದರು. ಶ್ಾಲ್-ಕಾಲ್ೇಜು ದಿನ್ಗಳಿಂದಲೊ ಬ್ಡಬ್ಗೆರಿಗ್ ಸಹಾಯ, ಆಸಪತ್ಿದ್ೇವಸ್ಟಾಥನ್,ಧ್ಮಷಸಂಸ್ಟ್ಥಗಳಿಗ್ ಅವರು ಕ್ೊಟ್ಟ,ಕ್ೊಡಿಸಿದ ದಾನ್,ಹರ್ ಸಂಗಿಹ, ಮಾಡಿದ ಘನ್ ಕಾಯಷಗಳಿಗ್ ಲ್ಕುವ್ೇ ಇರಲಿಲಿ. ಸದಾ
ಜನ್ೊೇಪಕಾರಿೇ ಆಲ್ೊೇಚನ್-ಚಿಂತ್ನ್ಗಳ್ು. ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳ್ ಶ್ನಕ್ಷರ್ಕ್ು ನ್ರವು, ಬ್ಡ ಹುಡುಗರಿಗಾಗಿ ಊಟ್-ವಸತ್ರನಿಲಯಗಳ್ ಸ್ಟಾಥಪನ್,
ನಿರುದ್ೊಯೇಗಿಗಳಿಗ್ ಉದ್ೊಯೇಗ ಕ್ೊಡಿಸುವುದು, ಅನ್ಂತ್ರ ವಗಷ-ಬ್ಡಿತ, ಸ್ಟ್ೈಟ್ು, ಮನ್ ಕ್ೊಡಿಸುವುದು, ವಿಧ್ವ್ಯರಿಗ್ ಪಿಂಚಣ್ಣ,ವೃದಧರಿಗ್
ವ್ೈದಯಕ್ಲೇಯ ನ್ರವು ಮುಂತಾದ ನಾನಾ ಬ್ಗ್ಯ ಸಹಾಯಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿದದರವರು. ಹೇಗಾಗಿ ಸದಾ ಅವರ ಬ್ನ್ನ ಹಂದ್ ಜನ್ಗಳ್ ದಂಡು. ಅವರ
ಮುಖ ಕಂಡ್ೊಡನ್ ದ್ೇವರನ್ನೇ ಕಂಡರ್ುಟ ಸಂತ್ೊೇರ್. ನಾನಾ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅವರ ಮುಂದಿಡುತ್ರತದದರು ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರು. ಒಟಿಟನ್ಲಿಿ ಇವರು
ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಗಳ್ನ್ನಲಿ ಪಟಿಟ ಮಾಡುತ್ತ ಹ್ೊೇದರ್ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಕಡತ್ವ್ೇ ಆದಿೇತ್ು. ತ್ಮಮ ಹ್ಸರು ಎಲ್ಿಡ್ ಪಸರಿಸಿ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿ
ನಿಲಿಬ್ೇಕ್ಂಬ್ುದ್ೇ ಅವರ ತ್ರೇವಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ್. ಅದರ ಲಲವ್ೇ ಅವರಿಗ್ ದತ್ತವಾದ `ಧ್ಮಷರತಾನಕರ' ಎಂಬ್ ಬಿರುದು. ಎಲಿಕ್ಲುಂತ್ ಮಗಿಲಾಗಿ ಅವರ
`ಬ್ಡವರ ಬ್ಂಧ್ು' ಎಂಬ್ ವಯಕ್ಲತತ್ಾಕ್ು ಸ್ಟಾಥಷಕತ್ ತ್ಂದುಕ್ೊಡಲು ಸಕಾಷರದಲಿಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ್ ಹುದ್ದ!
ಆ ದಿನ್ ಅವರು ತ್ಮಮ ಧ್ಮಷಪತ್ರನ ಶ್ಾರದಮಮನ್ವರ್ೊಡನ್ ಊರ ಹ್ೊರವಲಯದಲಿಿ ನ್ೊತ್ನ್ವಾಗಿ ನಿಮಷತ್ವಾಗಿದದ ಹ್ೈಟ್ಕ್
`ವೃದಾಧಶಿಮ'ದ ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ು ಹ್ೊರಡುವ ಅವಸರದಲಿಿದದರು. ಅವರನ್ುನ ಕಾರ್ಲು ಬ್ಂದ ಜನ್ಗಳ್ ಗುಂಪು ಇನ್ೊನ ಕರಗಿರಲಿಲಿ.
ಈಗ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗ್ ಪುರುಸ್ಟ್ೊತ್ರತಲಿ ಎಂದು ಪಿ.ಎ. ಗದರುತ್ತ ಜನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಚ್ದುರಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರತದಂ
ದ ತ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲ್ೇ ಕಾರು ಹತ್ುತವ
ಸನಾನಹದಲಿಿದದರು. ಆ ಗುಂಪನ್ುನ ಸಿೇಳಿಕ್ೊಂಡು ತ್ಮಮ ಕೃಶವಾದ ಕಂಠದಲಿಿ ನಾಗರಾಜಯಯ ಮೆಲಿನ್ ಧ್ವನಿ ಹ್ೊರಡಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ತ, ಸ್ಟ್ೊೇತ್
ಹ್ಜ್ಜಗ್ ಕಸುವನ್ುನ ತ್ುಂಬ್ುತ್ತ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಎತ್ರತದ ಪಾದ ಕುಸಿಯುತ್ತ, ಸಚಿವರನ್ುನ ಸಮೇಪಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ
ಶತ್ಪಿಯತ್ನವ್ಲಿ ವಯಥಷವಾಯಿತ್ು. ಆತ್ನ್ ಕ್ಷ್ಮೇರ್ಕಂಠವು ಭುರಿನ್ ಹ್ೊರಟ್ ಕಾರಿನ್ ಸದಿದನ್ಲಿಿ ಕರಗಿಹ್ೊೇಯಿತ್ು. ಜಂಘ್ರಬ್ಲ ಉಡುಗಿದಂತಾಗಿ
ನಾಗರಾಜಯಯ ನಿಂತ್ಲ್ಿೇ ಕುಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ನ್ಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ಲ.ಮ. ದೊರದಲಿಿದದ ಆ ನ್ೊತ್ನ್ವಾದ `ವೃದಾಧಶಿಮ'ದ ಭವಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ುನ ಕಂಡು ತಾಯಗರಾಜಯಯ ನಿಜಕೊು
ದಂಗಾಗಿಹ್ೊೇಗಿದದರು. ಸುತ್ತ ಐದು ಎಕರ್ಯ ಜಾಗದ ನ್ಡುವಿನ್ಲಿಿ ಸಮೃದಧ ಕ್ೈತ್ೊೇಟ್!...ಸುತ್ತ ಬ್ೇಲಿಯ ಅಂಚಿನ್ಲಿಿ ನ್ಟ್ಟ ನ್ೊರಾರು ತ್ೇಗದ
ಸಸಿಗಳ್ು. ಅದಕ್ು ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡಂತ್ ಮಾವು-ಬಾಳ್ಯ ತ್ೊೇಟ್. ಹಸಿರುವನ್ದ ಮಧ್ಯದಲಿಿ ತ್ಲ್ ಎತ್ರತ ನಿಂತ್ರದದ ಆ ಮಹ್ೊೇನ್ನತ್ ಸಂಸ್ಟ್ಥಯ
ನಿಮಾಷರ್ಕ್ು ಕಾರರ್ಕತ್ಷರಾಗಿದದವರು ಬ್ೇರಾರೊ ಅಲಿ, ಅವರ್ೇ, ಉದಾಾಟ್ನ್ಗ್ ಸಜುಜಗ್ೊಂಡಿದದ ಆ ವೃದಾಧಶಿಮ ಅವರ ಒಡ್ತ್ನ್ಕ್ುೇ ಸ್ಟ್ೇರಿತ್ುತ.
ಏನಿಲಿವ್ಂದರೊ ರಾಷಿರೇಯ ಹ್ದಾದರಿಯಲಿಿದದ ಅವರ ಜಮೇನ್ು ಕ್ೊೇಟಾಯಂತ್ರ ರೊಪಾಯಿಗಳ್ ಆಸಿತ, ಬ್ಂಗಾರದ ಬ್ಲ್. ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ಬಿೇಗಿತ್ು
ಅವರ್ದ್. ಮನ್ಸುಿ ಧ್ನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳ್ುಕ್ಲತ್ು. ಭವನ್ದ ಮುಖಯದಾಾರದ ಕಮಾನಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಅವರ ನಾಮಧ್ೇಯ ಬ್ಂಗಾರದ ಬ್ರ್ಣದ
ಲ್ೊೇಹದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಲಳ್ಲಳಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ಇಕ್ುಲದಲಿಿ ಹಸಿರುವಾಣ್ಣಯ ಹೊ ಚಪಪರ.
ಕ್ೊಕುರ್ಯ ಗರಿಯ ಬಿಳ್ುಪಿನ್ ಜುಬ್ುದ ಮೆೇಲಿನ್ ಉತ್ತರಿೇಯವನ್ುನ ನಾಜೊಕಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತ, ಚಿನ್ನದ ಕಟಿಟನ್ ಕನ್ನಡಕದ್ೊಳ್ಗಿನ್
ಕರ್ುಣಗಳಿಂದ ಆ ಸ್ಟೌಧ್ವನ್ುನ ತ್ೃಪಿತಯಿಂದ ದಿಟಿಟಸುತ್ತ, ಆನ್ಂದಬಾರ್ಪ ತ್ುಳ್ುಕ್ಲಸುತ್ತ ಟ್ೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಪುರ್ಪವೃಷಿಟಯಾದಂತ್
ತ್ಟ್ಟನ್, ಬ್ಹುಮಹಡಿಯತ್ತರ್ದ ಮೆೇಲಿನ್ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಅವರ ಮೆೇಲ್ ಪರಿಮಳ್ಭರಿತ್ ಹೊರಾಶ್ನ....ಮಲಿಿಗ್ಯ ಹೊಮಳ್ಗರ್ಯಿತ್ು!!..
ಚಪಾಪಳ್ ಗಡಚಿಕ್ಲುತ್ು.
ನ್ರ್ದ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದ್ ಅವರು ಆನ್ಂದಭಾರ್ಪಗಳ್ನ್ುನದುರಿಸಿ ಮೆೈದುಂಬಿ ಭಜಷರಿಯಾಗಿ ಭಾರ್ರ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರ ಮೊಗದಲಿಿ ಸ್ಟಾಥಷಕತ್ಯ ಭಾವ ಜನ್ುಗಿದಂತ್ ಕಂಠದಲಿಿ ಭಾವುಕತ್ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ.
`ನ್ನ್ನ ಬ್ಹುದಿನ್ಗಳ್ ಕನ್ಸು ಇದು...ದ್ೇವರು ಈಗ ಇದನ್ುನ ಸ್ಟಾಕಾರಗ್ೊಳಿಸಲು ಮುಹೊತ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದದ ಅಂತ್ ಕಾರ್ತ್ತ...
ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಎಲಿದಕ್ಲುಂತ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಹರಿದಾದ ಭಾಗಯವ್ಂದರ್, ನ್ಮಮ ಪಾಲಿನ್ ಅತ್ಯಮೊಲಯ ವಸುತವ್ಂದರ್ ನ್ಮಮ ಹ್ತ್ತವರು...ಅವರ ಋರ್
ತ್ರೇರಿಸಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವ್ೇ ಇಲಿ...ಹ್ೊಟ್ಟ ಬ್ಟ್ಟ ಕಟಿಟ, ತ್ಮಮ ಸುಖ-ಸಂತ್ೊೇರ್ಗಳ್ನ್ನಲಿ ಬ್ದಿಗ್ೊತ್ರತ, ಮಕುಳ್ ಭವಿರ್ಯಕಾುಗಿ ತ್ಮಮ ಜೇವನ್ವನ್ನೇ
ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ುಟ ಸವ್ಯುವ ಅವರ ನಿವಷಂಚನ್ಯ ತಾಯಗಜೇವನ್ವನ್ುನ ನಾವು ಎರ್ುಟ ಹ್ೊಗಳಿದರೊ ಸ್ಟಾಲದು. ಈಗ ನ್ಮಮ ಸರದಿ, ಅವರ
ಕ್ೈಲಾಗದ ಮುಪಿಪನ್ ಬಾಳಿನ್ಲಿಿ ನಾವು ಮಕುಳ್ು, ಅವರಿಗ್ ಊರುಗ್ೊೇಲಾಗಬ್ೇಕು, ಅವರ ಕಡ್ಯ ದಿನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸುಖ-ಶ್ಾಂತ್ರಯಿಂದ
ಕಳ್ಯುವಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ನ್ಮಮ ಜವಾಬಾದರಿ. ಅವರನ್ುನ ನಾವು ಮಕುಳ್ಂತ್ ಜ್ೊೇಪಾನ್ವಾಗಿ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ನ್ಮಮ ಆದಯ
ಕತ್ಷವಯ...ಅವರ ಆಶ್ನೇವಾಷದ ಬ್ಹಳ್ ಮುಖಯ' ಮುಂತಾಗಿ ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರು ಮಾಡಿದ ಅಮೊೇಘ ಭಾರ್ರ್ವನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದ
ಜನ್ಸ್ಟ್ೊತೇಮ ಮತ್ೊತಮೆಮ ಕ್ಲವಿಗಡಚಿಕುುವಂತ್ ಚಪಾಪಳ್ ತ್ಟಿಟದರು, ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ಲದರು.
ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರ ವಾತ್ಿಲಯಮಯ ವಯಕ್ಲತತ್ಾ ಹಾಗೊ ಮಾನ್ವಿೇಯ ಅಂತ್ಃಕರರ್ ಕಂಡು ಜನ್ ಅವರನ್ುನ ಮನ್ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ೊಂಡಾಡಿದರು.
ಪತ್ರಯ ಗುರ್ಗಾನ್ ಕ್ೇಳಿ ಶ್ಾರದಮಮನ್ವರು ಹರಿಹರಿ ಹಗಿೆದರು. ಅವರ ಕ್ೊರಳ್ನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸಿದದ ವಜಿದ ಹಾರ ಲಳ್ಲಳಿಸಿತ್ು. ಆ
ಕ್ಲವಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಲವಿಯವರ್ಗೊ ಬಾಯಿ ಹಗೆಲಿಸಿ ನ್ಗುತ್ತ `ಇಂಥ ಒಳ್ಳಯ ಮನ್ಸಿಿನ್ ಗಂಡನ್ನ್ುನ ಪಡ್ಯಲು ನಾನ್ು ಪುರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ'
ಎಂದುಕ್ೊಂಡರು ಮನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಿೇ.
`ಇಂಥ ಪುಣಾಯತ್ಮನ್ನ ಹ್ತ್ತಮಮ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ'-ಎಂದಿತ್ು ಒಂದು ಹರ್ುಣ ಹರ್ುಣ ಮುದುಕ್ಲ.
`ನ್ಮಮಂಥ ಬ್ಡವರಿಗ್ೇ ಇಂಥ ಮಹಲುಿ ಕಟಿಟಕ್ೊಟ್ೊಟೇರು, ಇನ್ುನ ಅವರ ಸಾಂತ್ ತಾಯತಂದ್ಗಳಿಗ್ ಇನ್ನಂಥ ರಾಜವ್ೈಭ್ೊೇಗದಲಿಿ
ಮುಳ್ುಗಿಸಿರಬ್ೊೇದು!!...ಇಂಥ ಸದುೆರ್ಗಳ್ ಯೇಗಯ ಮಗನ್ನ ಪಡ್ಯೇಕ್ು ಅವರೊ ಅದೃರ್ಟ ಮಾಡಿದುಿ'- ಎಂದು ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದ ಹರಿ ಜೇವಗಳ್ು
ಉದಾೆರವ್ತ್ರತದವು.
ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿಯುವರ್ಟರಲಿಿ ಅವರು ಹೊವಿನ್ ತ್ೇರಿನ್ೊಳ್ಗ್ ಹುದುಗಿಹ್ೊೇಗಿದದರು. ನ್ೊರಾರು ಜನ್ ವೃದಧರು ಸಚಿವ ದಂಪತ್ರಗಳ್ನ್ುನ
ಹರಸಿದರು. ವಾಸತವವಾಗಿ ಅಲಿಿದದ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ್ ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್ ದಂಡ್ೇ ದ್ೊಡಡದಿತ್ುತ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಸಚಿವರನ್ುನ ಮುತ್ರತದದ ಚ್ೇಲಾಗಳ್
ಹಂಡು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ…
ಪುಟ - 17

ಎಸ್ಟ್ಟೇಟಿನ್ ಪಿವ್ೇಶ ದಾಾರದಿಂದ ಉದದಕ್ು ನ್ೊರಾರು ಕಾರುಗಳ್ು ಪೊೇಣ್ಣಸಿದಂತ್ ನಿಂತ್ರದದವು. ಗರಿಗರಿ ಇಸಿರ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿಯ ಖ್ಾದಿೇ
ಪ್ೈಜಾಮ-ಜುಬ್ುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ೊಟ್ಟವರ ಓಡಾಟ್ ಪ್ೈಪೊೇಟಿಯ ಮೆೇಲ್ ನ್ಡ್ದಿತ್ುತ. ಒಂದ್ಡ್ ಊಟ್ದ ಏಪಾಷಡು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ನ್ಡ್ದಿತ್ುತ. ವಿಶ್ಾಲವಾದ
ಲಾನ್ ಮೆೇಲ್ ನಿೇಟಾಗಿ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದದ ಟ್ೇಬ್ಲುಿ-ಕುಚಿಷಗಳ್ು. ಬಿಸಿಲಿನ್ ಬ್ೇಗ್ಗ್ ಛತ್ರಿ ಹಡಿದಂತ್ ನ್ತ್ರತಯ ಮೆೇಲ್ ಸುಭದಿ ಷಾಮಯಾನ್ವನ್ುನ
ಹಾಕಲಾಗಿತ್ುತ. ಕ್ೇಟ್ರಿಂಗ ಜನ್ಗಳ್ು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ರತದದರು. ಯಾರ್ೊೇ ದ್ೊಡಡ ಕುಳ್ ಪಕಾಾನ್ನಭರಿತ್ ಭೊರಿ ಭ್ೊೇಜನ್ದ ವಯವಸ್ಟ್ಥ
ಮಾಡಿದುದ ಕಂಡುಬ್ರುತ್ರತತ್ುತ. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಲಾಡು-ಮೆೈಸೊರು ಪಾಕುಗಳ್ ಸಿಹ ಹಂಚುತ್ರತದದವರು ಕ್ಲವರು.
ಮುಸಿಂಜ್ ಕಳ್ದು ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲು ಅಂಬ್ಗಾಲಿಡುವರ್ಟರಲಿಿ ಝಗೆನ್ ಸ್ಟಾಲು ದಿೇಪಗಳ್ು ಬ್ಳ್ಗಿದವು. ಭವನ್ದ ನ್ಖಶ್ನಕಾಂತ್ ಇಳಿಬಿಟಿಟದದ ಆಕಾಶ
ನಿೇಲಿ ಬ್ರ್ಣದ ದಿೇಪಗಳ್ ಗ್ೊಂಚಲು ದಿವಯವಾದ ಪಿಭ್ ಬಿೇರುತ್ತ ಮಾಯಾಲ್ೊೇಕ ಸೃಷಿಟಸಿತ್ುತ.
ಮುಂದಿನ್ ಕಾಯಷಕಲಾಪಗಳ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಮಂತ್ರಿವಯಷರು ಮನ್ ತ್ಲುಪುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ುತಗಂಟ್ ದಾಟಿತ್ುತ. ಅವರು ತ್ುಂಬಾ
ಬ್ಳ್ಲಿಹ್ೊೇಗಿದದರು.
ಮಾಮೊಲಿನ್ಂತ್ ಕಾರಿನ್ ಶಬ್ದ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರತದದ ಹಾಗ್ ಗ್ೇಟ್ು ತ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲಿಲಿ. ಬ್ೇಜವಾಬಾದರಿ ಗೊಖಷನ್ ಬ್ಗ್ೆ ರ್ೇಗಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತ ಡ್ರವರ್
ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಯುವರ್ಟರಲಿಿ ಗ್ೇಟಿನ್ತ್ತಲ್ೇ ಕರ್ುಣ ಹೊತ್ು ಅಲ್ಿೇ ಪಕುದ ಕಟ್ಟಯ ಮೆೇಲ್ ಕುಸಿದು ಕೊತ್ರದದ ನಾಗರಾಜಯಯನ್ವರು , ಕಾರಿನ್ ಹಾರನಿನನ್ ಸದಿದಗ್
ಬ್ಚಿಿಬಿದುದ ಧ್ಡಬ್ಡಿಸುತ್ತದುದ ನ್ಡುಗುವ ಕ್ೈಗಳಿಂದ ಮೆಲಿನ್ ಗ್ೇಟ್ನ್ುನ ತ್ರ್ದರು.
ಕಾರು ಭುರಿನ್ ಅವರ ಮೊಗಕ್ು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ುನ ಎರಚುತ್ತ ಪೊೇಟಿಷಕ್ೊೇದತ್ತ ಸ್ಟಾಗಿತ್ು.
ಆತ್ಂಕ-ಗಾಬ್ರಿಗಳ್ ಮುಖಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ಕಾಲ್ಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ನ್ಡ್ದುಬ್ಂದ ಆತ್ನ್ ಬಾಗಿದ ಬ್ನ್ುನ, ಸುಕುುಗಟಿಟದ
ಮುಖ,ಗುಳಿಬಿದದ ಕರ್ುಣಗಳ್ಲಿಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ರತದದ ಸರ್ಣ ಪಾಪ್ಗಳ್ು ದ್ೈನ್ಯದ ಶ್ನಲಪವಾಗಿದದವು.
ಕಾರಿನಿಂದ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದ ತಾಯಗರಾಜಯಯನ್ವರು ಅವರತ್ತ ಕರ್ೊಣ ಹಾಯಿಸದ್ ತ್ಮಮ ಪಾಡಿಗ್ ತಾವು ಮುನ್ನಡ್ದರು.
ಪಸ್ಟ್ಯಾರಿದ ತ್ಮಮ ಗಂಟ್ಲಿನ್ೊಳ್ಗ್ ಎಂಜಲನ್ುನ ನ್ುಂಗಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತ ನಾಗರಾಜಯಯ ಅವರ ಬ್ಳಿಸ್ಟಾರಿ ಕುಗಿೆದ ದನಿಯಲಿಿ`ನಿಮಮ ತಾಯಿಗ್ ಇದದಕ್ಲುದದ ಹಾಗ್ ತ್ುಂಬ್ ಸಿೇರಿಯಸ್ಟ ಆಗಿದ್ಯಪಪ....'
-ಬ್ಹುಪಿಯಾಸದಿಂದ ಒಂದ್ೊಂದ್ೇ ಅಕ್ಷರವನ್ುನ ಉಚಛರಿಸುವುದರಲಿಿ ಆತ್ನಿಗ್ ಉಬ್ುಸ ಹ್ಚಾಿಯಿತ್ು.
ಮಂತ್ರಿಗಳ್ ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಲುತ್ು. ಅವರಿಗ್ ಹಾಸಿಗ್ ಕಂಡ್ೇನ್ೇ ಎಂಬ್ರ್ುಟ ಸುಸ್ಟ್ೊತೇ ಸುಸುತ. ಮತ್ತೇನ್ು ನಿಮಮ ಗ್ೊೇಳ್ು ಎಂಬ್ಂತ್ ಮುಖವನ್ುನ
ಹಂಡಿದರು.
ಮತ್ತ ನಾಗರಾಜಯಯನ್ೇ`ಡಾಕಟರುಿ ಬ್ಂದು ಹ್ೊೇದರು...ಇನ್ೊನ ಅವಳಿಗ್ ಜ್ಞಾನ್ ಬ್ಂದಿಲಿ....ನ್ಸಿಷಂಗ ಹ್ೊೇಂಗಾದೊಿ....'
- ಇರ್ುಟ ಮಾತ್ನಾಡುವರ್ುಟ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಆತ್ನ್ ಕಂಠ ಬಿಗಿದುಬ್ಂತ್ು...ಮುಖದಲಿಿ ಕ್ಲಕ್ಲುರಿದ ಗಾಬ್ರಿ!
ಮಂತ್ರಿಗಳ್ು ಗಲಿಬಿಲಿಗ್ೊಂಡರು ಒಂದು ಕ್ಷರ್...ಆದರವರ ಕಣ್ಿಪ್ಪಗಳ್ು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮೆತ್ರತಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದದವು. ದ್ೇಹ ದಣ್ಣದುಹ್ೊೇಗಿತ್ುತ. ಕ್ಲವಿ
ಕ್ಲವುಡಾದಂತ್ ಅವರು ಧ್ಡಧ್ಡನ್ ಮಹಡಿಯೇರುತ್ತ`ಸರಿ ಸರಿ...ನ್ಂಗಿೇಗ ತ್ುಂಬ್ ಆಯಾಸವಾಗಿದ್...ನಾಳ್ ನ್ೊೇಡಿದರಾಯುತ....'-ಎನ್ುನತ್ತ ತಾಯಗರಾಜಯಯ , ತ್ಂದ್ಯತ್ತ ತ್ರರುಗಿ ಸಹ ನ್ೊೇಡದ್
ನ್ುಡಿದು ತ್ಮಮ ಮಲಗುವ ಕ್ೊೇಣ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊಕುರು. ಬಾಗಿಲು ಟ್ಪ್ಪಂದು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡಿತ್ು.
ಕಮಕ್ ಕ್ಲಮಕ್ುನ್ನದ್ ತ್ುಟಿಗಳಿಗ್ ಕ್ಲೇಲಿಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಮಗನ್ನ್ುನ ಬಿಮಮನ್ ಹಂಬಾಲಿಸಿ ನ್ಡ್ದ ಸವಾಷಲಂಕಾರಭೊಷಿತ್ಯಾದ ತ್ಮಮ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್
ಶ್ಾರದದ್ೇವಿಯನ್ನೇ, ಎವ್ಯಿಕುದ್ ದ್ೈನ್ಯದಿಂದ ದಿಟಿಟಸುತ್ತ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನಿಂತ್ ನಾಗರಾಜಯಯನ್ವರು ನಿಂತ್ಲ್ಿೇ ಕಂಭವಾಗಿದದರು.
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ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತ್ಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ವಚನ್, ಕಗೆ, ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹತ್ಯಗಳ್ು ಕ್ಲವು
ಪಿಮುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಭಗವಂತ್ನ್ ನಾಮಸಮರಣ್ಯಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, ವಚನ್ಗಳ್ು ತ್ಮಮ ಸರಳ್
ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಅನ್ುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿಿ ನ್ರವಾದರ್, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹತ್ಯವು ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ುತ ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗಿನ್
ಸ್ಟಾಹತ್ಯದ ಮಲನ್ವಾಗಿದ್. ಕಗೆ, ತ್ರಿಪದಿ,ರ್ಟ್ಪದಿಗಳ್ು ಅಥಷಪೂರ್ಷ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿ ಜೇವನ್ದಶಷನ್
ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂರ್ಷ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತ್ಯ ಮತ್ುತ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ್ ಎಂದಿಗೊ ಝಗಝಗಿಸುವ
ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳಾಗಿವ್.
ಅಂತ್ಜಾಷಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರತನ್ಲಿಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಾಷಟ್ಕದಿಂದ
ಹ್ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅವರ್ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದಿದದರೊ ಆಸಕತರಿಗ್ ನ್ನ್ದಾಗ ಬ್ರಳ್ಂಚಿನ್ಲ್ಿೇ
ಒಂದ್ೇ ಕಡ್ ಕ್ೈಗ್ಟ್ಕುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟನ್ಲಿಿ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನನಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಾಲ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರದಲಿಲ
ಸುಪರಸಿದಧ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗು, ತರಪದಿಗಳು ಹಿೀಗ ಇನ ನ ಅರ್ ೀಕ ರಚರ್ ಗಳನುನ ಸಂಗರಹ
ಮಾಡುವ ಯೀಜರ್ ಯನುನ ಹಮಿಮಕ ಂಡ್ದ . ಇದಕ್ು ತ್ಮಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ತ್ಮಗ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಳ್ಚುಿ
ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಿದದಲಿಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದಂತ್ೇ ಎಂದುಕ್ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸ್ಟಾವಿರಕೊು ಮೇರುವಂತ್
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ್ ಹಾಕುವ ಯೇಚನ್ ಇದ್. ಈ ಕ್ಲಸಕ್ು ಗರಿರ್ಟ ಮತ್ರಯಿಲಿದಂತ್ ಹ್ಗಲುಕ್ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ
ನಿೇಡಬ್ಹುದು.ನಿಮಮಲಿಿ ಹ್ಚಿಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದದರ್ೊಟ ಹ್ಚಿಿನ್ ಸಹಾಯ ಸ್ಟಾಧ್ಯವ್ಂಬ್ ನ್ಂಬಿಕ್ ನ್ಮಮದು.
೩೧ ಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೫ ರ್ೊಳ್ಗ್ ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ್ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ ನ್ಮಮದು.
ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯಿಂದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ರತೇರ್ಷರಾದ ಮಕುಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯ
ಶ್ನಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪಿಂಗ ಮಾಡಲು ಕಲಿತ್ವರೊ,ಪಿಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ್ಯಿಂದ
ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಓದುಗರೊ, ಬ್ರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತ್ಮಮ ಕ್ೈ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದಾದರ್.
ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ?
೧.ಮೊದಲ್ು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹ ಸರು ರ್ ಂದಾಯಿಸಿಕ ಳುುವುದು.
೨.ಸುಪರಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗು, ತರಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ರ್ಾಲ ೆೈದು
ಪುಟಗಳಷ್ು್ ತ್ಮಗ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕ ದಲಾಗುವುದು.
೩.ಅದನುನ ತಾವು ಬರಹ-ಯ ನಿಕ ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡ್ ನಮಗ
ಕಳುಹಿಸುವುದು.
೪.ಅವುಗಳನುನ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲರ ಹ ಸರುನ ನ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗ್
ಮುದಿರಸಲಾಗುವುದು. ಅತ ಹ ಚುು ರ್ ರವು ನಿೀಡ್ದವರಿಗ ಕನನಡ ಶ್ಾಲ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಉಡುಗ ರ ಖಚಿತ್.
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ಹಾಸಯ

ಬ್ಾಯಗಾಯಣ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊುೇಟ್

ಪುರಾರ್ ಪುರ್ಯ ಕಥ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಾದರಾಯರ್ ಸೊತ್ಿ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳ್ಪಟಿಟರಬ್ಹುದು. ಇದ್ೇನ್ು ಬಾಯಗಾಯರ್ ಅಂತ್ ಯೇಚಿಸುತಾತ ಕೊರ್ೊೇಕ್ು
ಸಮಯವಿಲಿ ಸ್ಟಾಾಮ. ಬ್ೇಗ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ನ್ಮಮ ಬಾಯಗ ಇಟ್ುಟ ಸಿೇಟ್ ರಿಸರ್ವಷ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನ್. ನಿಮಗಿಂತ್ ಮುಂಚ್ ಬಾಯಗ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಳ್ಗಿಂದ ತ್ೊರಿ,
ಜನ್ ಜಂಗುಳಿಯಲಿಿ, ಮೆೈ ಕ್ೈ ನ್ೊೇವು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಸ್ಟ ಹತ್ರತ ಒಳ್ ಬ್ಂದಿದ್ದನ್ಪೊಪೇ.. ಎಂಥ ಕ್ಲರಿ ಕ್ಲರಿ ಮಾಡಿತಯೇ.. ಹಂಗ ಮನ್ಸುಿ ಯೇಚನ್
ಮಾಡಾತ ನಿಂತ್ರರಬ್ೇಕಾದರ್,.. ಏಪೊೇಷಟ್ಷ ಕೌಂಟ್ನ್ಷಲಿಿ ಕುಳಿತ್ರದಾದಕ್ ಲಲನಾಮಣ್ಣ ಮೆಲಿನ್, “ನಿಮಮ ಬಾಯಗ್ೇಜು ಇಲಿಿಡಿ” ವ್ಯಿಟ್ ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕು
ಅಂದಾಗಲ್ೇ ಎಚಿರ !!!
ಬಾಯಗು ಎರ್ುಟ ತ್ೊಕ, ಅದರ ಸುತ್ತಳ್ತ್, ಅಗಲ, ಎತ್ತರದ ಬ್ಗ್ೆ ತ್ಲ್ ಕ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಂಡು, ನ್ೊರ್ಂಟ್ು ಬಾರಿ ತ್ೊಕ ಹಾಕ್ಲ, ಸ್ಟಾವಿರ ಸಲ ಎತ್ರತ ನ್ೊೇಡಿ,
ಮೊದಲ ಸಲ ಪರ ದ್ೇಶಕ್ು ಹ್ೊೇಗುತ್ರತರುವ ನಾನ್ು, ಬಾಯಗ ಬ್ಗ್ೆ ಬ್ಹಳ್ವ್ೇ ಯೇಚನ್ ಮಾಡಹತ್ರತದ್ದ. ಏನ್ಪಾಪ ಮಾಡ್ೊೇದು ಸಾಲಪ ಜಾಸಿತ ಆದರೊ,
ಏಲ್ೈಷನ್ ನ್ವರು ನ್ನ್ನ ಬಾಯಗ ಬಿಡಲಿ ಒಳ್ಗ್, ಇಲಾಿಂದ್ಿ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ರುಪಾಯಿ ಕ್ೊಟ್ುಟ, ಎಕಾಿರರ ಪಕಾಿರರ ದುಡುಡ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಹ್ೊತ್ುತ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು.
ಹಂಗ್ೇ ಬಾಯಗಾಯರ್ ಮಂತ್ಿ ಜಪಿಸಿಕ್ೊಂಡು ನಿಂತ್ರದಾನ.. ಪಕುದಲಿಿ ಇನ್ೊನಬ್ುಳ್ು ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಲಗ್ೇಜ್ ಹಡಿದು ನಿಂತ್ರದುದ ಕಣ್ಣಣಗ್ ಬಿದುದ,
ನಾನ್ು ಬ್ಹಳ್ ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ, ಹುಡುಗಿ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಿಟ್ ಎರ್ುಟ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದದಕ್ು, ನಿಮಗಾಯಕ್ಲಿೇ ಚಿಂತ್, ನ್ನ್ನ ವ್ಯಿಟ್ ನಾನ್ು ಹ್ೊತ್ುತಕ್ೊಂಡು ನಿಂರ್ಥದಿದೇನಿ,
ನಿಮಗೊ ಅದಕೊು ಸಂಬ್ಂಧ್ ಇಲಿ ಅಂತ್ ಮುಖಕ್ು ರಪ್ ಅಂತ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಹ್ೇಳಿ, ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಕ್ಂಪಗಾದಳ್ು. ಬಾಯಗಾಯರ್ ನ್ನ್ನ ಪುರ್ಯಕ್ು
ಬ್ೊೇರಾಯರ್ ಆಗಬಾರದು ನಿಮಗ್..
ಇನ್ೊನಂದು ಸಂಸ್ಟಾರ, ಮಕುಳ್ು ಮರಿಗಿಂತ್ ಜಾಸಿತ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಗ ಹಡಿದು ನಿಂತ್ರದದವು. ಕ್ೈಯಲ್ೊಿಂದು, ಬ್ನ್ನಲ್ೊಿಂದು, ತ್ಲ್ಯಲ್ೊಿಂದು
ಚಿಕು ಕ್ೊಂಡಿಗ್ ರಾಜಾ ರ್ೊೇರ್ವಾಗಿ ಬಾಯಗ ಗಳ್ು ತ್ೊಗಾಡಿಕ್ೊಂಡಿದದವು. ಅದ್ೇನ್ು ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಹ್ೊತ್ುತ ತ್ಂದಿದಾದರ್ೊೇ ನಾಕಾಣ್. ಗಂಡ ಮತ್ುತ ಹ್ಂಡತ್ರ
ಮಧ್ಯ ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಸಾಲಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಚ್ಷ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದದವು. ನ್ನ್ಗನಿಸಿದ ಪಿಕಾರ, ಗಂಡ ಬ್ೇಡ ಅಂದರೊ ಹ್ಂಡತ್ರ ಹ್ೊತ್ುತ ತ್ಂದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಬ್ಗ್ೆಯೇ
ಇರಬ್ೇಕು. ಹ್ಂಡತ್ರ ಜ್ೊೇರಾಗಿ unaccompanied ಕಳಿಸರ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತ್ುತ.
ನ್ಂಗೊ ಮೊದಲ ಸಲ, ಸಧ್ಯ ನ್ನ್ನ ಜ್ೊತ್ ನ್ನ್ನ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಬಿಟ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಂತ್ ಚಿಂತ್. ಕೌಂಟ್ರ್ ಲಲನಾ ಮಣ್ಣ, ನ್ನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ೊಪೇಟ್ಷ ಚ್ಕ್
ಮಾಡಿ, ಬಾಯಗ ತ್ೊಕ ಹಾಕ್ಲ, ನ್ಮಮ ಪಾಯಂಟ್ ಹ್ೊಲ್ಯುವ ಟ್ೈಲರ್ ಹಾಗ್ ನ್ನ್ನ ಸೊಟ್ುೇಸ್ಟ ಪೂತ್ರಷ ಟ್ೇಪ್ ಅಂಟಿಸಿ, ತ್ನ್ನ ಹಂದ್ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಳ್ು.
ನ್ನ್ಗ್ೊೇ ಬಾಯಗ ಕಾಣ್ಯಾದ ಹಾಗ್ ಮನ್ಸಿಿನ್ಲಿಿ ವಿರಹ ವ್ೇದನ್. ಬ್ೇನಿನಗಂಟಿದದ ಚಿಕು ಬಾಯಗ್ೊಂದು ಹಡಿದು, "ನಾನ್ೊಂದು ಪ್ಿೇನ್ು ನಿೇನ್ೊಂದು ಪ್ಿೇನ್ು
ಮನ್ಸು ಮನ್ಸು ದೊರ ತ್ೊಕ ಮಾತ್ಿ ಭಾರ ಭಾರ" ಅಂತ್ ಗ್ೊತ್ರತದದ ಹಳ್ಗನ್ನಡ ಹಾಡಿನ್ ರಾಗ ಹಾಕ್ಲ ಹಾಡಿ, ಮನ್ಸುಿ ಸಾಲಪ ತ್ಹಬ್ದಿಗ್ ತ್ರುವ
ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್.
ವಿಮಾನ್ ಆಕಾಶದಲಿಿ ಹಕ್ಲುಯಂತ್ ಹಾರಾಡಿ. ನ್ನ್ನ ಹ್ೊಟ್ಟಯಲಿಿ ಚಿತಾಿನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ಗಂಟ್ಲು ಬಾಯಿಗ್ೇ ಬ್ರುವ ಹಾಗ್ ಆಗಿ, ತ್ಲ್ ಸುತ್ುತ
ಬ್ಂದು ಕರ್ುಣ ಮುಚಿಿ ಮತ್ತ ನ್ನ್ನ ಬಾಯಗ ಧಾಯನ್ದಲಿಿ ನಿರತ್ನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅಮೆೇರಿಕ ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದರ್, ಅಲಿಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಾಣ್ಣಸಬ್ೇಕ್ಂದು ಬ್ಹಳ್ರ್ುಟ
ಹ್ೊಸಬ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಂಡಿದ್ದ. ಅಲಿಿ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ನ್ಲಿಿ ಏನ್ು ಊಟ್ ತ್ರಂಡಿ ಸಿಗುತ್ೊತೇ ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಅಮಮನ್ ನ್ಳ್ಪಾಕ ಕೊಡ ಪಾಕ್ಟ್ನಲಿಿ ಪಾಯಕ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ
ಸಮಯ ವಿಮಾನ್ದ ಒಳ್ಗ್ ಕಳ್ದು, ಅಲಿಿ ಸಪ್ಿೈ ಮಾಡಿದ ಸಪ್ಪ ಊಟ್ ತ್ರಂದು ಸ್ಟಾಕಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಇಳಿಯುತ್ತೇನ್ೊೇ, ಯಾವಾಗ ಅಮಮ ಕಟಿಟ ಕ್ೊಟ್ಟ
ಖ್ಾರದ ಚಕ್ಲಿ ಅಗಿಯುತ್ತೇನ್ೊೇ ಅಂತ್ ಕನ್ಸು ಕಾರ್ುತಾತ ಇರಬ್ೇಕಾದರ್, ವಿಮಾನ್ ಭೊಮಗಿಳಿಯುವ ಸೊಚನ್ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಸಧ್ಯ ಎಲಾಿ ಸುಖ್ಾ೦ತ್ವಾದರ್
ಸರಿ ದ್ೇವರ್ೇ, ನ್ನ್ನ ಬಾಯಗ ನ್ನ್ನ ಮತ್ತ ಸ್ಟ್ೇರಿದರ್ ಸ್ಟಾಕಪಪ. ನಿನ್ಗ್ ಭಾರತ್ಕ್ು ಬ್ಂದ ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೇ ಅಭಿಷ್ೇಕ ಮಾಡಿಸಿತೇನಿ, ಕಾಪಾಡಪಪ ಅಂತ್
ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡು ವಿಮಾನ್ದಿಂದ ಇಳಿದ್.
ಗಗನ್ ಸಖಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದ ಕಡ್ ನ್ಡ್ಯುತಾತ “ಎಲಿಿರುವ್ ನ್ನ್ನ ಮನ್ವ ಕಾಡುವ ಬಾಯಗ್ೇ, ಬ್ೇಗ ನ್ನ್ನ ಬ್ಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಗ್ …” ಅಂತ್ ಗುನ್ುಗುತಾತ,
ಕನ್ಾೇಯರ್ ಬ್ಲಿಟನ್ ಬ್ಳಿ ಬ್ಂದು ನಿಂತ್, ಕಾದ್, ಕಾದ್, ಕಾದ್ ಕಾದ್ೇ ಕಾದ್!!!!
ಗಂಟಾನ್ುಗಂಟ್ಯಾದರೊ ಕೊಡ ನ್ನ್ನ ಬಾಯಗು ಕಣ್ಣಣಗ್ ಬಿೇಳ್ಲಿಲಿ, ಅಯಯೇ ನ್ನ್ನ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ ವಿಮಾನ್ ಏರಿ ಹ್ೊೇಗಿಬಿಟ್ಟಯಾ ಎಂದು
ಪರಿತ್ಪಿಸುತಾತ, ಅಮೆೇರಿಕಾದ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾದರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಬ್ಳಿ ನ್ಡ್ದ್, ನ್ನ್ನ ಕರುಣಾಜನ್ಕ ಸಿತತ್ರಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿದ್. ಅವರು ಇದ್ಲಾಿ ಮಾಮೊಲು,
ಬ್ೇರ್ ವಿಮಾನ್ ಹಡಿದು ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ೇಕು. ನಿೇವು ಏನ್ೊ ಯೇಚನ್ ಮಾಡಬ್ೇಡಿ, ನಿಮಮ ಅಡ್ಿಸ್ಟ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದು ಚಿಕು ಕ್ಲಟ್ ಕ್ೈಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ನ್ನ್ನ
ದುಃಖ ತ್ಡ್ಯಲಾಗಲಿಲಿ. ಛ್! ಎಂಥಾ ಕ್ಲಸವಾಯಿತ್ು, ನ್ನ್ನ ಪಿಿೇತ್ರಯ ಬಾಯಗ ಕಳ್ದು ಹ್ೊೇಯಿತ್... " ಎಲಿಿ ಮರ್ಯಾದ್ ನ್ನ್ನ ಪಿಿೇತ್ರಯ ಬಾಯಗ್ೇ,
ಹ್ೇಗ್ ದೊರಾದ್ ಎಂದು ಶ್ನಿೇರಾಮ ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಹುಡುಕುವ ಹಾಗ್ ಎಲಾಿ ಕಡ್ ಹುಡುಕ್ಲ ನ್ೊೇಡಿದ್.. ಏನ್ೊ ಪಿಯೇಜನ್ವಾಗಲಿಲಿ..
ಟಾಯಕ್ಲಿ ಹಡಿದು ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಬ್ಂದು ಏಪೊೇಷಟ್ಷ ನ್ವರು ಕ್ೊಟ್ಟ ಚಿಕು ಬಾಯಗ ತ್ಗ್ದು ನ್ೊೇಡಿತೇನಿ, ೩-೫ ದಿನ್ಕ್ು ಬ್ೇಕಾದ ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ು,
ಬ್ಿಷ್ ಪ್ೇಸ್ಟಟ ಪಾಯಕ್ ಮಾಡಿ ೨೦೦ ಡಾಲರ್ ವೌಚ್ರ್ ಬ್ೇರ್ ಇಟಿಟದಾದರ್. ಸರಿ ನ್ನ್ನ ಆಫೇಸ್ಟ ಟಿಿಪ್ೆ ಏನ್ು ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಕ್ೊಂಡು, ಹ್ೇಗ್ೊೇ ಸಂಭಾಳಿಸಿದ್.
ವಾರದ ಬ್ಳಿಕ ಮತ್ತ ಭಾರತ್ಕ್ು ಮರಳಿ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ, ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಚಿಕು ಬಾಯಗ ಮಾತ್ಿ ಹಡಿದು ವಾಪಸ್ಟ ಮನ್ ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟ, ಅಮಮ ಬಾಗಿಲು
ತ್ರ್ದ ತ್ಕ್ಷರ್, ದುಃಖತ್ಪತ ಕರ್ುಣಗಳಿಂದ “ಅಮಾಮ ಬಾಯಗ ಏನಾಯಿತ್ು ಗ್ೊತ್ತೇನ್ಮಮ …“ ಅಂದಾಗ...
ಅಮಾಮ “ಅಯಯೇ ರಾಮ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಗಾ.. ನಿೇನ್ು ಅಮೆೇರಿಕ ಹ್ೊರಟ್ು, ಎರಡು ದಿನ್ಕ್ು ನಿಯತ್ರತನ್ ನಾಯಿ ಹಾಗ್ ನ್ಮಮ ಮನ್ ಬಾಗಿಲಿಗ್
ಡ್ಲಿವರಿ ಬ್ಂದಿತ್ುತ” ಅಂದಳ್ು..
ನ್ೊೇಡಿತೇನಿ... ಬಾಯಗ ಪಾಯಕ್ ಮಾಡ್ೊೇ ಅವಾಂತ್ರದಲಿಿ.... ಅಡ್ಿಸ್ಟ ಭಾರತ್ದ್ದೇ ಬ್ರ್ದು ಬಿಟಿಟದ್ದ !!! 
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಶಕತವಂತ್ ವಾಯು

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಬ್ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರ:


ಚೊಪಿಲಿದ ಗಟಿಟಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಟಾರಗಳ್ು (ಪಾಿಸಿಟಕ್)



ಒಂದು ಆಲೊಗಡ್ಡ

ವಿಧಾನ:


ಕ್ೈನ್ಲಿಿ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸ್ಟಾರ ಹಡಿದು (ಮೆೇಲುತದಿ ಮುಚಿದಂತ್), ಆಲೊಗಡ್ಡಯನ್ುನ ಚುಚಿಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುನ ಗಮನಿಸಿ.



ಈಗ ಇನ್ೊನಂದು ಸ್ಟಾರ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಮತ್ೊತಮೆಮ ಆಲೊಗಡ್ಡಯನ್ುನ ಚುಚಿಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ. ಆದರ್ ಈ ಸಲ, ಚುಚುಿವುದಕ್ು ಮೊದಲು
ನಿಮಮ ಹ್ಬ್ುರಳ್ು ಸ್ಟಾರ ತ್ುದಿಯನ್ುನ ಮುಚಿಿರಲಿ. ಈಗ್ೇನಾಗುತ್ತದ್ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ

ಏರ್ಾಗುತತದ :
ಹ್ಬ್ುರಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ ಮುಚಿಿ ಚುಚುಿವುದರಿಂದ ಆಲೊಗಡ್ಡಯನ್ುನ ತ್ರವಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಮತ್ುತ ಮತ್ತರ್ುಟ ಅಳ್ಕ್ು
ಹ್ೊೇಗಬ್ಹುದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ನಿೇವು ಅರಿಯುವಿರಿ. (ಸ್ಟಾರ ಆಲೊಗಡ್ಡಯನ್ುನ ಮತ್ತರ್ುಟ ಆಳ್ವಾಗಿ ಚುಚಿಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ್.)
ಹ್ಬ್ುರಳ್ು ಮುಚಿದ್ೇ ತ್ರವಿದಾಗ ಸಾಲಪ ಆಳ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ಿ ಚುಚಿಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದ್ ಎನ್ುನವುದನ್ೊನ ನಿೇವು ಕಾರ್ಬ್ಹುದು.
ಹ್ಬ್ುರ್ಳ್ು ಮುಚುಿವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಗಿರುವ ಗಾಳಿಯು ಬ್ಂಧಿಯಾಗುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ ನಿೇವು ಆಲೊಗಡ್ಡಯನ್ುನ ಚುಚಿಿದಂತ್
ಗಾಳಿಯು ಕುಗಿೆ ಮತ್ತರ್ುಟ ಒತಾತಗುತ್ತದ್ (compress). ಮತ್ುತ ಇದು ಸ್ಟಾರ ಮೆೇಲ್ ನಿೇವು ಹಾಕುತ್ರತರುವ ಒತ್ತಡದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಕ್ಲಸಮಾಡಿ,
ಮತ್ತರ್ುಟ ಆಳ್ಕ್ು ಸ್ಟಾರವನ್ುನ ತ್ಳ್ುಳತ್ತದ್. ಹ್ಬ್ುರಳ್ು ಮುಚಿದ್ೇ ಮಾಡಿದಲಿಿ, ಗಾಳಿಯು ಸ್ಟಾರ ಆಚ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ರಿೇ ನಿೇವು ಹಾಕುವ
ಒತ್ತಡದರ್ುಟ ಮಾತ್ಿ ಒಳ್ಕ್ು ಹ್ೊೇಗುತ್ತದ್.
ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ುನ (air pressure) ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಹಲವಾರು ಯಂತ್ೊಿೇಪಕರರ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇವು ದಿನ್ನಿತ್ಯದ ಬ್ಳ್ಕ್ಯಲಿಿ
ಕಾರ್ಬ್ಹುದು. ನಿಮಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಣಾಣಡಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಕ್ೇಳಿ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳಿಳ, ನಿಮಗ್ೇ ತ್ರಳಿಯುವುದು ವಾಯು ಎರ್ುಟ ಶಕ್ಲತವಂತ್ನ್ಂದು. 

೧. ಬಿ.ಡಿ. ಜತ್ರತ - ಬ್ಸಪಪ ದಾನ್ಪಪ ಜತ್ರತ
೨. ಹ್ಚ್. ಎ .ಎಲ್ (ಭಾರತ್ರೇಯ ವಿಮಾನ್ ಕಾಖ್ಾಷನ್) ಮತ್ುತ ಎ.ಡಿ.ಇ (Aeronautical Development Establishment)

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನು

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದುರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

Wattle Grove Public School, 19 Cressbrook Drive, Wattle Grove

Contact for
Programme
Details and
Sponsorship

Sridhar Kumsy

9672-8485 0405 508 802

Jagannath Rao

8840-9733 0407 547 815

Kanakapura Narayana
Sudheendra Rao
Vijayendra Rao

0423 634 979

9621-5501 0415 291 723
043 0182 234

"ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್" ಅಭಿನಯಕ ೆ ಅತ್ುಯತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ರ ಪರಶಸಿತ ಗಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ
Event Cinemas Liverpool
Sunday 30th Aug 2015 3 PM
Please text msg for your booking
ರ್ಾರಾಯಣ - 0423634979
ಸುದಶಾನ್ - 0414992528

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುನ ನಿಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಾ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ು ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುುಗಳ್ು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಷಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊು ಅದರದರ ಕತ್ೃಷಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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