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ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ು ನ್ವ್ಂಬರ್ 30ರಂದು ‘ಕನ್ಕ ನ್ಮನ್’ ಎನ್ುನವ ಒಂದು ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ಬಹಳ್ ಆತ್ರೀಯ
ವಾತಾವರಣದಲಿಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದುವರ್ಗೊ ಪುರಂದರ ಆರಾಧನ್, ತಾಾಗರಾಜ ಆರಾಧನ್ ಬಗ್ೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ೇಳಿದದ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್,
ಕನ್ಕನ್ಮನ್ದ

ಮೊಲಕ ಕನ್ಕದಾಸರ ಬಗ್ೆ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಮತುು ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತು. ಕ್ಲರಿಯರು

ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನ್ುರಿತ ಗಾಯಕರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲಿರೊ ಬಹಳ್ ಆಸ್ಟ್ೆಯಿಂದ ಕ್ಲೇತಯನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಸುುತಪಡಿಸಿದರು.

ಶ್ಿೇ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ ಅವರ ‘ಭಜ್ೊೇರ್ ಹನ್ುಮಂತಂ’ ಹಾಡಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನ್ಂತರ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶುಭ ಮತುು ಪಿಣವ
ಜ್ೊತ್ಯ ತಬಲಾ ದ್ೊಂದಿಗ್ ‘ನಿೇ ಮಾಯೆಯೊಳ್ಗ್ೊೇ’ ಹಾಡನ್ುನ ಅರ್ಯಪರಣಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಧು ಹಾಡಿದ
‘ದಾಸನಾಗಬ್ೇಕು’ ಶ್ಿೇ ಶಂಕರ್ ಮಧಾಸೆ ಅವರ ‘ಭಜಿಸಿ ಬದುಕ್ಲ್ೊೇ ಮಾನ್ವ’, ವಿಜು ಪಡಕ್ಲ ಅವರು ಹಾಡಿದ ‘ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ ವ್ೈಕುಂಠ’
ಎಲಿವರ ತಲ್ದೊಗುವಂತ್ರತುು. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಸ್ಟೌಮಾ ಅವರು ‘ದಾಸ ದಾಸರಮನ್ಯ ದಾಸ ನಾನ್ು’ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ್ ಕನ್ಕದಾಸರ ವಿನಿೇತ
ಭಾವವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದರ್, ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಚಂದಿಿಕಾ ಅವರು ತಮಮ ದಿಟ್ಟ ಸವರದಲಿಿ ‘ಯಾರು ಕ್ೊರ್ದಿಟ್ಟರು ಈ ಕನ್ನ’ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ುನ
ಹಾಡಿದರು. ಶ್ಿೇ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಕನ್ಕದಾಸರ ಭಕ್ಲುಪದಾ ಗಿಂರ್ವಾದ ‘ಹರಿಭಕ್ಲುಸ್ಟಾರ’ದ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳ್ನ್ುನ ಗಮಕ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ ಹಾಡಿದರು.
ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಅಪಣಯ ತಾವ್ೇ ರಾಗ ಸಂಯೊೇಜಿಸಿದ ‘ನಾನ್ು ನಿೇನ್ು ಎನ್ನದಿರು ಹಿೇನ್ಮಾನ್ವ’ ಎನ್ುನವ ಹಾಡನ್ುನ ಬಹಳ್ ಸುಶಾಿವಾವಾಗಿ
ಹಾಡಿದರು. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪ್ರಿಯ, ಜಯಂತ್ರ ಮತುು ಪರರ್ಣಯಮಾ ಅವರು

ಕನ್ಕದಾಸರ ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಕೃತ್ರಗಳಾದ ‘ಬಾರ್ೊೇ ಕೃಷ್ಣಯಾ’,

‘ತ್ೊರ್ದು ಜಿೇವಿಸಬಹುದ್ೇ’ ಮತುು ‘ಬದುಕ್ಲದ್ನ್ು ಬದುಕ್ಲದ್ನ್ು’ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಶ್ಿೇನಾಥ್ ಅವರ ತಬಲಾ ಮತುು ರಾಮ ಕುಡುವ ಅವರ
ಹಾಮೊೇಯನಿಯಂನ್ೊಂದಿಗ್ ಹಾಡಿದರು . ರಾಮ ಕುಡುವ ಅವರ್ೇ ಮತ್ೊುಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಹಾಡು ‘ತಲಿರ್ಣಸದಿರು ಕಂಡಾ ತಾಳ್ುಮನ್ವ್’
ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕ್ೊನ್ಗ್ ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲ ಅವರಿಂದ ‘ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನ್’ ಎಂಬ ಮಂಗಳ್ಗಿೇತ್ಯೊಂದಿಗ್ ಕನ್ಕನ್ಮನ್
ಮುಗಿಯಿತಾದರೊ ಕನ್ಕದಾಸರು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬಗ್ೆ ಒಂದಿಷ್ುಟ ಯೊೇಚಿಸುವಂತಾಯಿತು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಕನ್ಕದಾಸರ ಬಗ್ೆ ಕನಾಯಟ್ಕ ಸಕಾಯರ ಸಿದಧಪಡಿಸಿರುವ

ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನ್ಯದ ಭಕು ಕನ್ಕದಾಸ

ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತಿ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸಲು

ಚಿತಿದ “ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವ್ಂದು …” ಹಾಡು ನ್ೊೇಡಲು

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ಚಿತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ನಿಮಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಶ್ಿೇಯುತರಾದ ಅಶ್ ೇಕ್, ನಾಗಶಯನ್, ಹಾಗು ಸುದಶಯನ್ ಅವರಿಂದ ಕನ್ಕದಾಸರ ಜಿೇವನ್, ಸ್ಟಾಹಿತಾ ರಚನ್, ಮತುು ಅವರ
ಬಗ್ಗಿನ್ ಐತ್ರಹಾಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಇರುವ ವಿವಾದಗಳ್ ಸೊೆಲ ಪರಿಚಯವರ ಸಹ ಆಯಿತು. ಶ್ಿೇ ನಾಗಶಯನ್ ಅವರು ಹ್ೇಳ್ುವಂತ್ ‘ರಾಮಧಾನ್ಾ
ಚರಿತ್’ ಯಲಿಿ ಬರುವ ಅಕ್ಲಿ ರಾಗಿಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ಸಿರಿವಂತರ ಮತುು ಬಡವರ ನ್ಡುವ್ ಇರುವ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗಿನ್ ಚರ್್ಯಯಾಗಿ
ಇಂದಿಗೊ

ಪಿಸುುತವಾಗಿದ್.

ಯಾವುದ್ೇ

ಐತ್ರಹಾಗಳ್

ಮೆೇಲಿನ್

ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳ್ು

ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ

ಮತುು

ರಾಜಕ್ಲೇಯ

ಮಟ್ಟದಲಿಿ

ದುರುಪಯೊೇಗವಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ೆ ಎಚಚರವಿರಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಸುದಶಯನ್ ಅವರ ಮಾತು ಇಲಿಿ ಗಮನಾಹಯ.

ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮಕಾಲಿೇನ್ರಾಗಿದದ ಕನ್ಕದಾಸರಿಗ್ ದಾಸಸ್ಟಾಹಿತಾದಲಿಿ ಒಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ ಸ್ಟಾೆನ್ವಿದದರೊ ಜಾತ್ರಯ
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸಮಾಜದ ತಾರತಮಾವನ್ುನ ಸವತಹ ಅನ್ುಭವಿಸಿದವರು. ಸಮಾಜದ ಓರ್ಕ್ೊೇರ್ಗಳ್ನ್ುನ ದಿನ್ನಿತಾ ಕಂಡವರು. ಆದನ್ನೇ
ಅವರು ತಮಮ ಕ್ಲೇತಯನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕೊಡ ಮಾರ್ಮಯಕವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ುತಾುರ್. ಕನ್ಕದಾಸರ ಕ್ಲೇತಯನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕಾಣುವ ಭಕ್ಲು , ವ್ೈರಾಗಾ ಮತುು
ಸಮಪಯಣಭಾವಗಳ್ನ್ುನ ನಾವು ಹಾಡುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅವರ ಅನ್ುಭವ ಲ್ೊೇಕ್ೊೇಕ್ಲುಗಳ್ು ಸಹ ಒಂದಿಷ್ುಟ ಮಾಗಯದಶ್ಯಯಾಗಲಿ. 
ವರದಿ: ವಿೇಣಾ ಸುದಶಯನ್

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಡ್ಸ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯರ್ಾಮ ಸಂವತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,
ಹ ೀಮಂತ ಋತು, ಮಾಗಾಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ
2 ಮಂ - ಗಿೇತಾ ಜಯಂತ್ರ, ಏಕಾದಶ್
6 ಶ - ಶ್ಿೇ ದತಾುತ್ಿೇಯ ಜಯಂತ್ರ, ಹುತುರಿ ಹುರ್ಣಣಮೆ
09 ಮಂ - ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪರಜ್
18 ಗು ಏಕಾದಶ್ 21/22 ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
23 ಮಂ - ಪುಷ್ಾಮಾಸ ಆರಂಭ
25 ಗು - ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬು

ಜನವರಿ ೨೦೧೫ ಶ್ರೀ ಜಯರ್ಾಮ ಸಂವತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ/ಉತತರಾಯಣ,
ಹ ೀಮಂತ/ಶ್ಶ್ರ ಋತು, ಪುಷ್ಯ /ಮಾಘ ಮಾಸ
01 ಗು - ಆಂಗಿ ಹ್ೊಸವಷ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನ್
02 ಶ - ರ್ಮಲದ್ ಅನ್ ನ್ಬಿ
05 ಸ್ಟ್ೊೇ- ಹುರ್ಣಣಮೆ
11 ಶ - ಏಕಾದಶ್
15 ಗು - ಮಕರ ಸಂಕಾಿಂತ್ರ
20 ಮಂ - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
21 ಬು - ಮಾಘ ಮಾಸ/ ಶ್ಶ್ರ ಋತು ಆರಂಭ
24 ಶ - ವಸಂತ ಪಂಚರ್ಮ
26 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಗಣ ರಾಜ್ೊಾೇತಸವ,

27 ಮಂ - ಏಕಾದಶ್
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ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರ್ೇ,
ಮತ್ೊುಂದು ಕ್ೈಸು ವಷ್ಯ ಮುಗಿದು ಹ್ೊಸ ವಷ್ಯವಂದನ್ುನ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸುವ ಹ್ೊಸಿುಲಿನ್ಲಿಿದಿದೇವಿ.
ಎಂದಿನ್ಂತ್, ಈ ವಷ್ಯವರ ಪಿತ್ರಯೊಬುರಿಗೊ ವಿಭಿನ್ನ ಅನ್ುಭವ ನಿೇಡಿರುವುದು ಅವರವರ ಅನ್ುಭವಕ್ಿ
ಬಂದಿರುತುದ್. ನಿಮಮ ಪಿತ್ರಯೊಂದು ಅನ್ುಭವವರ ನಿಮಮ ಜಿೇವನ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಯಕಾತ್ಯ ಹತ್ರುರ ಹ್ೊೇಗಲು
ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಟಲು ಎನ್ುನವುದು ನ್ಮಮ ಅಭಿಮತ. ಈ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಿ, ಸ್ಟ್ೊೇಲು-ಗ್ಲುವ್ನ್ನದ್ ಪಿತ್ರ ಕ್ಷ್ಣವನ್ೊನ
ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ತೃಪ್ರು ನಿಮಮದಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಕೊಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಸರ್ಮತ್ರಯಿಂದ.
ಹ್ೊಸ ವರುಷ್ಕ್ಿ “ರ್ಸಲೊಾಶನ್” ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ “ನಾನ್ು ಹಿೇಗ್ ಮಾಡುತ್ುೇನ್” ಅರ್ವಾ “ಇಂತಹದನ್ುನ ಮಾಡುವುದಿಲಿ” ಎಂದು ಒಂದಷ್ುಟ
ಸಂಕಲಪಗಳ್ನ್ುನ ನಾವುಗಳ್ನ್ೇಕರು ಪಿತ್ರ ವಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ುೇವ್. ಅದರಿಂದಾಗುವ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಾ ಉಪಯೊೇಗವ್ಂದರ್, ನಾವುಗಳ್ು ಒಂದು
ನಿದಿಯಷ್ಟ ಗುರಿಯೆಡ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡ್ಯುವಂತಾಗಲು ಒಂದು ಮಾಗಯದ ನಿಮಾಯಣ. ಒಂದು ಒಳ್ಳಯ ಮಾಗಯವಿದದರ್ ವಾಹನ್ವು ಹ್ೇಗ್
ಸರಾಗವಾಗಿ ಸ್ಟಾಗಬಹುದ್ೊೇ, ಹಾಗ್ಯೆೇ ಒಂದಷ್ುಟ ಒಳ್ಳಯ ಸಂಕಲಪಗಳಿದದರ್ ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ವನ್ೊನ, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಲಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ಸಲು
ಅನ್ುಕೊಲವಾಗುತುದ್.
ಸಂಕಲಪಗಳ್ು ಮುಖ್ಾ, ನಿಜ. ಅದಕ್ಲಿಂತಲೊ ಒಂದು ಪಟ್ುಟ ಹ್ಚಿಚನ್ದುದ, ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಪರಣಯಗ್ೊಳಿಸಿ
ಸಂತ್ೊೇಷ್ಪಡುವುದು. ಅದು ಎಂತಹ ಚಿಕಿ ಸಂಕಲಪವ್ೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ ಹೊತ್ೊೇಟ್ ಮಾಡುತ್ರುೇನ್ಂದ್ೊೇ, ಮನ್ಯ ಒಳ್ಗ್ ಶುಚಿ
ಮಾಡುತ್ರುೇನ್ಂದ್ೊೇ, ಇಲಿ ಮತ್ೊುಬುರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಹಸು ರ್ಾಚುತ್ರುೇನ್ಂದ್ೊೇ ಇತಾಾದಿ.
ಸಣಣ ಕಾಯಯವ್ಂದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯದಲಿಿ ತೃಪ್ರುಪಡದ್ ಬ್ೇರ್ೊಬುರ ಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ ಕಂಡು ಮತಸರ ಪಡುವಂತಾದರ್ ನಾವು
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ ಸಂಕಲಪಗಳ್ು ವಾರ್ಾಯವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಷ್ಯದ ಕ್ೊನ್ಯ ಮಾಸದಲಿಿರುವ ಈ ಘಳಿಗ್ಯಲಿಿ ನಾವು ವಷ್ಯ ಪರತ್ರಯ ಮಾಡಿದ
ಒಳ್ಳಯ ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ ಯಾರು ಬ್ನ್ುನ ತಟ್ಟದಿದದರೊ, ನಾವುಗಳ್ೇ ಬ್ನ್ುನ ತಟ್ಟಟಕ್ೊಳ್ುಳವ ಮೊಲಕ ನ್ಮಗ್ ನಾವ್ೇ ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಗಿಫ್ಟನ್ುನ
ಕ್ೊಟ್ಟಟಕ್ೊಳ್್ ಳೇಣವಲಿವ್ೇ.
ಎಲಿರಿಗೊ ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬುದ ಶುಭ ಆಶಯಗಳ್ು …

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪರಣಯ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಮ ಕಂಪರಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಿ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತುದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು
ಮತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರು.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಸ

ಕಾರ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು
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ಸಂಭ್ರಮ

ಮೀದ್ದ ಮಾಡ್ದ ಮೀಡ್

ರ ೀಖ ಶಶ್ಕಾಂತ್, ಸಿಡ್ಿ

ಇಪಪತ್ುಂಟ್ು ವಷ್ಯಗಳ್ ನ್ಂತರ ಭಾರತದ ಪಿಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶಕ್ಿ ಬರುವ ಯೊೇಜನ್ ಕ್ೈಗ್ೊಂಡಿದಾದರ್ - ಇಷ್ಟೇ ಸುದಿದ
ಸ್ಟಾಕಾಗಿತುು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಭಾರತ್ರೇಯರನ್ುನ ಹಷ್ಯಗ್ೊಳಿಸಲು ....!! ಆದರ್ ಸುದಿದ ಅದಕ್ಲಿಂತಲೊ ಹ್ಚುಚ ಸ್ಟಾವರಸಾಕರವಾಗಿತುು .... ಯಾಕ್
ಅಂತ್ರೇರಾ? ಪಿಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ರುರುವುದು ಯಾರು? ಶ್ಿೇ ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿಯವರು!!! ಇಡಿೇ ಭಾರತ ದ್ೇಶ ತಮಮ ಹ್ಮೆಮಯ ಅಧಾಕ್ಷ್
ಶ್ಿೇ ಮೊೇದಿಯವರ ವಿಜಯವನ್ುನ ಅತ್ರ ಉಲಾಿಸದಿಂದ ಕ್ೊಂಡಾಡುತ್ರುರುವ ಸಮಯದಲ್ಿೇ ..... ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶಕ್ಿ ವಲಸ್ಟ್ ಬಂದ
ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗೊ ಶ್ಿೇ ಮೊೇದಿಯವರನ್ುನ ಸಂಭಿಮದಿಂದ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸುವ, ಮನ್ೊೇರಂಜನ್ ನಿೇಡಿ, ಎರಡೊ ದ್ೇಶಗಳ್ ನ್ಡುವಣ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು
ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟ್ನೇಹ ಸ್ಟೌಹಾದಯತ್ಯನ್ುನ ಸ್ಟಾರುವ ಸದವಕಾಶ ಕಲಿಪಸಿಕ್ೊಟ್ಟ Indian Australian Community Foundation ಸಂಸ್ಟ್ೆಗ್, ಈ
ಸಂಸ್ಟ್ೆಯೊಂದಿಗ್ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಹದಿನಾರು ಸ್ಟಾವಿರಕೊಿ ಹ್ಚಿಚನ್ ಸದಸಾರಿಗ್ ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸಲು ಅನ್ುವು
ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟ ಇತರ ಎಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಟ್ೆಗಳಿಗ್ ಎಷ್ುಟ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ನ್ುನ ಅಪ್ರಯಸಿದರೊ ಸ್ಟಾಲದು.
ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಿಡಿನ ನ್ಗರದ 'ಲತಾ ಮಂಗ್ೇಶಿರ್' ಎಂದ್ೇ ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪುಷ್ಪ
ಜಗದಿೇಶ್ ಅವರನ್ುನ 'ವಂದ್ೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡಿದ ಅವರ ಅನ್ುಭವ ಹ್ೇಗಿತುು ಎಂದು ನಾನ್ು ಕ್ೇಳಿದಾಗ ಈ ರಿೇತ್ರ ವಿವರಿಸುತಾುರ್ - ರ್ೇಖಾ, ಶ್ಿೇ
ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿ ಸಿಡಿನಗ್ ಬರುತ್ರುರುವ ವಿಷ್ಯ ಕ್ೇಳಿದ್ೊಡನ್ ನಾನ್ು ಮತುು ನ್ನ್ನ ಪತ್ರ ಜಗದಿೇಶ್ ತಕ್ಷ್ಣ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯನ್ುನ ಸಂಪಕ್ಲಯಸಿ ಟ್ಟಕ್ಟ್
ಪಡ್ದ್ವು. ಆದರ್ ಅದ್ೇ ದಿನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾಯಯಕತಯರಲ್ೊಿಬುರಾದ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್ ಕರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಪಿಸುುತ ಪಡಿಸಲು
ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ನ್ನ್ಗಾದ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಅಷ್ಟಟಷ್ಟಲಿ. ನ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಿದ ದ್ೇಶಭಕ್ಲು ಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ನಲಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡುತ್ರುದಂ
ದ ತ್ಯೆೇ ಅವರಿಂದ 'ವಂದ್ೇ
ಮಾತರಂ' ಹಾಡುವಂತ್ ಬಿನ್ನಹ ಬಂತು. ನ್ನ್ಗ್ ಹಾಡು ಹ್ೊಸದು, ಕ್ೇಳಿದ್ದ, ಆದರ್ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಿರಲಿಲಿ, ಇಂರ್ ದ್ೊಡಡ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ಿ, ಇಷ್ುಟ
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿಿ ಕಲಿತು ಹಾಡುವುದು ಹ್ೇಗ್ೊೇ ಏನ್ೊೇ ಎಂಬುದು ದ್ೊಡಡ ಸವಾಲಾಗಿತುು. ದ್ೇವರ ಕೃಪ್ಯಿಂದ ಎಲಿವರ ಸುಗಮವಾಗಿ
ಸ್ಟಾಗಿತು. ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಇಷ್ುಟ ದ್ೊಡಡ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕ ಸಮೊಹದ ಮುಂದ್ ನಿಂತು ಹಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ನ್ನ್ನದಾಯಿತು. ನ್ನ್ಗ್
ಅತಾಂತ ರ್ೊೇಚಕವ್ನಿನಸಿದ್ದೇನ್ಂದರ್ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ಿ ದ್ೊರಕ್ಲದ ಪಿರ್ಾರ! ವ್ೇದಿಕ್ಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಕಾಯಯಕಿಮ ಒಂದ್ೇ ಅಲಾಿ .... ನಾವು
ಅಭಾಾಸ ಮಾಡುತ್ರುಡ್ಗ್ ಸಹಾ ಭಾರತ್ರೇಯ ಟ್ಟವಿ ಸಿಬುಂದಿ ಆಗರ್ಮಸಿ ಗಾಯಕರು, ನ್ತಯಕರು, ವಾದಾ ವೃಂದದವರು ಎಲಿರನ್ೊನ ಸಂದಶ್ಯಸಿ
ಭಾರತದ ಕ್ಲರುತ್ರ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಪಿಸುುತ ಪಡಿಸಿದಾದರ್. ಮತ್ು ಒಲಿಂಪ್ರಕ್ Allphones Arena ದ ಶ್ಸುು, ರಕ್ಷ್ಣಾ ವಾವಸ್ಟ್ೆ, ಅಚುಚಕಟಾಟದ ನಿವಯಹಣ್
ಇವ್ಲಿವರ ಅತುಾನ್ನತವಾಗಿದುದ, ಕ್ೊಂಚ ಕೊಡ ಅಡ್-ತಡ್ಯಿಲಿದ್ ಮುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿತುು. ಅಮೊೇಘ ನ್ಗ್ಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಬುದ ವಾತಾವರಣ
ಎಲ್ಿಡ್. ಒಬು ರಾಜಕಾರರ್ಣಯನ್ುನ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸಲು ಜನ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದ ಉತಾಸಹ ಇದ್ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನ್ು ನ್ೊೇಡಿದುದ. ನ್ಂತರ ಶ್ಿೇ
ಮೊೇದಿಯವರ ಮನ್ ಮುಟ್ಟಟದ ಉಪನಾಾಸ ಅದಿನ್ನಷ್ುಟ ಉತ್ುೇಜಕ ಹಾಗೊ ರಂಜಕವಾಗಿತ್ುಂದರ್ ಒಂದು ಘಂಟ್ಗೊ ರ್ಮೇರಿ ಮಾತಾಡಿದದರೊ
ಇಷ್ುಟ ಬ್ೇಗ ಮುಗಿದ್ೇ ಹ್ೊೇಯಿತ್ೇ ಎಂದ್ನಿಸಿತು. ಬಹಳ್ ವಷ್ಯಗಳ್ ನ್ಂತರ ಒಬು ರಾಜಕಾರರ್ಣಯ ಭಾರತದ ಮೆೇಲಿನ್ ಪ್ಿೇಮ ಹಾಗೊ
ದ್ೇಶಭಕ್ಲುಯನ್ನ, ಬರಿೇ ಮಾತಲಿ, ಕಾಯಯತಃ ಕಂಡು ಇಂತಹ ಪಿಧಾನಿ ದ್ೊರ್ತ ಭಾರತದ ಪಿಗತ್ರಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ವಿಶವವ್ೇ ಕಾದಿದ್
ಎಂದ್ನಿಸಿತು.
ನ್ನ್ನ ಮತ್ೊುಬು ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಅತ್ರ ಆನ್ಂದದಿಂದ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕ್ಯನ್ುನ ಈ ರಿೇತ್ರ ವಾಕು ಪಡಿಸುತಾುಳ ್ - ರ್ೇಖಾ, ನಾವ್ಲಾಿ ಜುಮಮಂತ
ಸಭಾಂಗಣದಲಿಿ ಕುಳಿತು ಭಜಯರಿ ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸುವುದರಲಿಿ ಮಗನರಾಗಿದಾದಗ, ಹ್ೊರಾಂಗಣವನ್ುನ ಸಂಪರಣಯವಾಗಿ ಸವಚಛಗ್ೊಳಿಸಿದ
ಎಲಿ ನಿಸಪೃಹ ಸ್ಟ್ೇವಕರಿಗೊ ನ್ನ್ನ ನ್ಮನ್. ಕಾಯಯಕಿಮ ಸಂಜ್ ಆರು ಘಂಟ್ಗ್ ಪಾಿರಂಭವಾದದುದ.... ಆದರ್ ಮಧಾಾಹನ ಮೊರು ಘಂಟ್ಗ್ ನಾನ್ು
ಒಳ್ಗ್ ಬರುತ್ರುದಂ
ದ ತ್ಯೆೇ ಅಲಿಲಿಿ ಎಂಜಲು ತಟ್ಟ-ಲ್ೊೇಟ್ಗಳ್ ಕಂಡು ನಾನ್ು, ಅಯೊಾೇ ಸವಚಛತ್ಯ ಆಂದ್ೊೇಳ್ನ್ ಎಬಿುಸಿರುವ ಒಬು ಪಿಧಾನಿಗ್
ನಾವು ಈ ರಿೇತ್ರಯ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಪಸಿದ್ದೇವ್ಯೆೇ ... ಎಂದು ಯೊೇಚಿಸಿ ನಿರಾಶ್ಗ್ೊಂಡಿದ್ದ... ಆದರ್ ಕಾಯಯಕಿಮ ಮುಗಿಸಿ ಆರ್್ ಬಂದಾಗ
ಎಲಿ ಕಸ-ಕ್ೊಳ್ಕು ಮಾಯವಾಗಿ ಇದ್ೇ ಹ್ೊರಾಂಗಣ ಸವಚಛ ಮಾಡಲಾಗಿತುು... ಶಭಾಶ್! ಅದುುತ ಸವಯಂಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸಿದ ಸವಯರಿಗೊ ನ್ನ್ನ
ಹೃತೊಪವಯಕ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು
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ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಪಿಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ಿೇ ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿಯ ಮೊೇಡಿಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಭಾರತ್ರೇಯರು ಸುಂಭಿೇಭೊತರಾದದದಂತೊ ನಿಜ ...!
ನ್ವ್ಂಬ್ರ್ ೧೭ನ್ ತಾರಿೇಖ್ು ಸಿಡಿನ ಒಲಿಂಪ್ರಕ್ ಕ್ಲಿೇಡಾಂಗಣ ದ್ಹಲಿಯ ಸ್ಟಾವತಂತಿಯ ದಿನಾಚರಣ್ಯ ಹಬುದಷ್ುಟ ಬಣಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುದ ಸೆಳಿೇಯ
ಯುವ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳಿಗ್ ಒಂದು ಸುವಣಾಯವಕಾಶ ತಂದ್ೊದಗಿಸಿತು. ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯ ಹ್ಮೆಮ ಪಡಬ್ೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವ್ೇನ್ಂದರ್ ಸ್ಟಾವಗತ
ಗಿೇತ್ಯಿಂದ ಅಂತಾದ ರಾಷ್ರಗಿೇತ್ಯವರ್ಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟ ಕ್ೊಡುಗ್! ಕುಮಾರಿ ಅಂಕ್ಲತ ಆನ್ಂದ ತನ್ನ ಕಂಚಿನ್ ಕಂಠದಲಿಿ ಮೊದಲು ಶ್ ಿೇಕ ನ್ಂತರ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಾಷ್ರಗಿೇತ್ ಯನ್ುನ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದಳ್ು. ನ್ಮೆಮಲರ ನ್ಚಿಚನ್ ಕಲಾವಿದ್ ಪುಷ್ಪ ಜಗದಿೇಶ್ 'ವಂದ್ೇ-ಮಾತರಂ' ಹಾಡಿ
ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರನ್ುನ ಮಂತಿ-ಮುಗಧರನಾನಗಿಸಿದರು. ಕುಮಾರಿ ಗಾಗಿಯ ಬ್ಳಾಳವ್ ಕರ್ಕ್ ನ್ೃತಾದ ಮೊಲಕ ಹದಿನಾರು ಸ್ಟಾವಿರ ಭಾರತ್ರೇಯರ ಮುಂದ್
ತನ್ನ ಪಿತ್ರಭ್ಯನ್ುನ ಅದುುತವಾಗಿ ಪಿದಶ್ಯಸಿದಳ್ು.... ಮತ್ೊುಂದು ಸ್ಟಾವರಸಾಕರ ಘಟ್ನ್ ಘಟ್ಟಸಿತು - ನ್ಮಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯ ವಾಂಗಾ
ಚಿತಿಕಾರರಾದ ಶ್ಿೇ ರಮೆೇಶ್ ಆಳ್ನ್ದಕರ್ ಶ್ಿೇ ಮೊೇದಿಯವರನ್ುನ ಭ್ೇಟ್ಟ ಮಾಡಿ ತಮಮ ಕಲ್ಯನ್ುನ ವಯಾಕ್ಲುಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡು ತಮಮ ವಷ್ಯಗಳ್ ಕಾಲದ ಕನ್ಸನ್ುನ ನ್ನ್ಸ್ಟಾಗಿಸಿಕ್ೊಂಡರು.
ಕನಾಯಟ್ಕದ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪಟ್ು ಜವಗಲ್ ಶ್ಿೇನಾಥ್ ಆಗರ್ಮಸಿದುದ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ಲಿ ಮಗದ್ೊಂದು ಸಂತ್ೊೇಷ್ಕರ ವಿಷ್ಯವಾಯಿತು 

ಪುಟ - 5

ನಮಮದು

ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಮತುತ ಹಾಸಯ

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧುಸೊದನ್

ಸಂಸೃತದಲಿಿ ಸುಭಾಷ್ಟತ ಎಂದರ್ ಒಳ್ಳಯ ಮಾತು ಎಂದು ಅರ್ಯ. ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ವಿಧ. ಸಮಾಜದಲಿಿ ನ್ಮಮ ನ್ಡವಳಿಕ್
ಹ್ೇಗಿರಬ್ೇಕು, ಯಾವುದನ್ುನ ಮಾಡಿದರ್ ನ್ಮಗ್ ಹಿತ, ಬುದಿಧವಂತನ್ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳ್ೇನ್ು, ಮೊಖ್ಯನ್ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳ್ೇನ್ು, ಮಹಾತಮರ ಗುಣಗಳ್ಂರ್ವು,
ವಿದ್ಾಯ ಮಹಿಮೆ ಇತಾಾದಿ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಮನ್ದಟ್ುಟವಂತ್ ಸಂಕ್ಷ್ಮಪುವಾಗಿ ತ್ರಳಿಯ ಹ್ೇಳ್ುವುದು ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ ವ್ೈಶ್ಷ್ಟಯ. ಈಗ
ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿರುವ ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ ಮೊಲಗಳ್ು ಹಲವಾರು:
* ನ್ಮಮ ಪವಿತಿ ಗಿಂರ್ಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮತುು ಮಹಾಭಾರತ
* ನಿೇತ್ರಬ್ೊೇಧಕ ಕಥಾಸಂಕಲನ್ಗಳಾದ ಪಂಚತಂತಿ ಮತುು ಹಿತ್ೊೇಪದ್ೇಶ
* ಗುಣಾಢ್ಾನ್ ಕಥಾಸರಿತಾಸಗರ
* ಎಲಿಕ್ಲಿಂತ ಹ್ರ್ಾಚಗಿ ಭತೃಯಹರಿಯ ನಿೇತ್ರಶತಕ ಮತುು ರ್ಾಣಕಾನ್ ನಿೇತ್ರ.
ಆದರ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಯಾವ ಮೊಲಕೊಿ ಸ್ಟ್ೇರದ ಅರ್ವಾ ಮೊಲ ಯಾವುದ್ಂದ್ೇ ತ್ರಳಿಯದ ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್್ ಬ್ೇಕಾದಷ್ಟಟವ್.
ಸ್ಟಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ು ಎರಡ್ೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಶ್ ಿೇಕಗಳ್ು ಮತುು ಇವುಗಳ್ ಭಾಷ್ ತುಂಬ ಸರಳ್; ಆದಕಾರಣ ಇವನ್ುನ ನ್ನ್ಪ್ರನ್ಲಿಿಡುವುದು
ಕಷ್ಟವಿಲಿ. ಆದದರಿಂದಲ್ೇ ಇವುಗಳ್ು ನ್ೊರಾರು, ಏಕ್ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ವಷ್ಯಗಳ್ಷ್ುಟ ಹಳ್ಯವಾದರೊ, ಭಾರತದ ಆದಾಂತ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ ಇವುಗಳ್ಲಿಿ
ಕ್ಲವನಾನದರೊ ಉದಧರಿಸಬಲಿರು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ‘ವಸುಧ್ೈವ ಕುಟ್ುಂಬಕಂ’ ಎಂಬ ಎಲಿರಿಗೊ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪದಗುಚಛ ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್
ಸುಭಾಷ್ಟತದಲಿಿದ್:
ಅಯಂ ನಿಜಃ ಪರ್ೊೇವ್ೇತ್ರ ಗಣನಾ ಲಘು ರ್್ೇತಸ್ಟಾಂ |
ಉದಾರಚರಿತಾನಾಂ ತು ವಸುಧ್ೈವ ಕುಟ್ುಂಬಕಂ ||
‘ಇವನ್ು ನ್ಮಮವ, ಇವನ್ು ಪರಕ್ಲೇಯ’ ಈ ರಿೇತ್ರ ನ್ನ್ಸುವುದು ಕ್ಲೇಳ್ುಬುದಿಧಯವರ ಲಕ್ಷ್ಣ. ಔದಾಯಯದ ಸವಭಾವದವರಿಗಾದರ್ೊೇ ಈ
ಸಮಸು ಪಿಪಂಚವ್ೇ ಒಂದು ಕುಟ್ುಂಬದಂತ್. ಎಂದರ್ ಸವಭಾವತಃ ಧಾರಾಳ್ ಮನ್ಸಿಸನ್ವರಿಗ್ ಯಾವ ಬಗ್ಯ ಪರವಯದ್ವೇಷ್ವರ (prejudice)
ಇರುವುದಿಲಿ. ಮಾತನಾಡಿದರ್ ಎಂತಹ ಮಾತನಾನಡಬ್ೇಕು ಎಂಬುದನ್ುನ ಈ ಸುಭಾಷ್ಟತ ತ್ರಳಿಸುತುದ್:
ಸತಾಂ ಬೊಿಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬೊಿಯಾತ್ ನ್ ಬೊಿಯಾತ್ ಸತಾಮಪ್ರಿಯಂ |
ನಾಸತಾಂ ಚ ಪ್ರಿಯಂ ಬೊಿಯಾತ್ ಏಷ್ ಧಮಯಃ ಸನಾತನ್ಃ ||
ಸತಾವನ್ುನ ನ್ುಡಿಯಬ್ೇಕು, ಕ್ೇಳ್ುವವರಿಗ್ ಇಷ್ಟವಾದದದನ್ುನ ನ್ುಡಿಯಬ್ೇಕು. ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತಾವನ್ುನ ನ್ುಡಿಯಕೊಡದು.
ಕ್ೇಳ್ುವವರಿಗ್ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದಾದರೊ ಅಸತಾವನ್ುನ ನ್ುಡಿಯಬಾರದು - ಇದ್ೇ ಸನಾತನ್ ಧಮಯ. ಈ ಶ್ ೇಿ ಕದಲಿಿನ್ ‘ನ್ ಬೊಿಯಾತ್
ಸತಾಮಪ್ರಿಯಂ’ ಎಂಬ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ವಾಲಿೀಕ್ಲ ರಾಮಯಣದ ಒಂದು ಸಂದಭಯ ನ್ನ್ಪ್ರಗ್ ಬರುತುದ್. ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲು ತನ್ಗ್
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು, ರಾವಣನ್ು ಮಾರಿೇಚನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾುನ್. ಮಾರಿೇಚನ್ು ಹಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಂದೊ, ಸಿೇತಾಪಹರಣದಿಂದ
ರಾವಾಣನಿಗ್ ಯಾವ ಶ್ಿೇಯಸೊಸ ಉಂಟಾಗಲಾರದ್ಂದೊ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಬ್ೊೇಧಿಸುತಾುನ್. ಆದರ್ ರಾವಣನ್ು ಮಾರಿೇಚನ್ ಯಾವ ಮಾತ್ರಗೊ
ಕ್ಲವಿಗ್ೊಡುವುದಿಲಿ. ಆಗ ಮಾರಿೇಚನ್ು ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ುತಾುನ್:
ಸುಲಭಾಃ ಪುರುಷಾಃ ರಾಜನ್ ಸತತಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಃ |
ಅಪ್ರಿಯಸಾ ಚ ಪರ್ಾಸಾ ವಕಾು ಶ್ ಿೇತಾ ಚ ದುಲಯಭಃ ||
ಮಹಾರಾಜ! ಯಾವಾಗಲೊ ಪಿಭುವಿಗ್ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡುವವರು ಬ್ೇಕಾದಷ್ುಟ ಮಂದಿ. ಆದರ್ ಕ್ೇಳ್ುವುದಕ್ಿ
ಇಷ್ಟವಾಗದ್ ಇರಬಹುದಾದರೊ, ಹಿತವಾದ, ನ್ಮಗ್ ಶ್ಿೇಯಸಿರವಾದ ಮಾತನ್ುನ ಆಡುವವರೊ ಅಪರೊಪ, ಕ್ೇಳ್ುವವರೊ ಅಪರೊಪ.
ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ಲಿಿ ಬುದಿಧ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತಿವಲಿ, ಅನ್ೇಕ ವ್ೇಳ್ ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಹಾಸಾವನ್ೊನ, ವಿಡಂಬನ್ಯನ್ೊನ, ಪದ ಚಮತಾಿರಗಳ್ನ್ೊನ
ಕಾಣಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ಲಿಿರುವ ಹಾಸಾಪಿಜ್ಞ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರಿ (ಇವುಗಳ್ ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇವು ಒಪಪಬ್ೇಕ್ಂಬ
ಬಲಾತಾಿರವ್ೇನ್ೊ ಇಲಿ!)
ಕನಾಾ ವರೌತ್ೇ ರೊಪಂ ಮಾತಾ ವಿತುಂ ಪ್ರತಾ ಶೃತಮ್ |
ಬಾಂಧವಾಃ ಕುಲರ್ಮಚಛಂತ್ರ ಮೃಷಾಟನ್ನಂ ಇತರ್ೇ ಜನಾಃ ||
ಮದುವ್ ಎಂದರ್, ಕನ್ಾಯು ತನ್ನ ವರನ್ು ರೊಪವಂತನಾಗಿರಬ್ೇಕ್ಂದು ಇಚಿಛಸುತಾುಳ ್; ತಾಯಿಯು ಐಶವಯಯವನ್ುನ ಬಯಸುತಾುಳ ್;
ತಂದ್ಯು ವರನ್ು ಎಷ್ುಟ ತ್ರಳಿದವನ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ಗಮನಿಸುತಾುನ್; ಬಂಧುಗಳ್ು ವರನ್ ಕುಲ ಎಂತಹುದು ಎಂದು ನ್ೊೇಡುತಾುರ್; ಇತರ
ಜನ್ರಿಗಾದರ್ೊೇ ಒಳ್ಳಯ ಊಟ್ ಸಿಕ್ಲಿದರ್ ಸ್ಟಾಕು.
ಮದುವ್ಯಾದ ಹ್ೊಸದರಲಿಿ ಅಳಿಯನಿಗ್ ಅತ್ು ಮಾವಂದಿರಿಂದ ದ್ೊರಕುವ ಉಪರ್ಾರಕೊಿ, ಆದರಾತ್ರರ್ಾಗಳಿಗೊ ರ್ಮತ್ರಯಿಲಿ ಎಂದರ್ ಹ್ೊಸ ಅಳಿಯನಿಗ್ ಮಾವನ್ ಮನ್ ಒಂದು ಸವಗಯದಂತ್ಯೆೇ ತ್ೊೇರುತುದ್. ಹರಿ ಹರಾದಿಗಳಿಗೊ ಈ ರಿೇತ್ರ ಅನಿಸಿರಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ?
ಅಸ್ಟಾರ್ೇ ಖ್ಲು ಸಂಸ್ಟಾರ್ೇ ಸ್ಟಾರಂ ಶವಶುರಮಂದಿರಮ್ |
ಹರ್ೊೇ ಹಿಮಾಲಯೆೇ ಶ್ೇತ್ೇ ವಿಷ್ುಣಃ ಶ್ೇತ್ೇ ಮಹ್ೊೇದಧೌ ||
ಈ ಶುಷ್ಿವಾದ ಜಗತ್ರುನ್ಲಿಿ, ಸ್ಟಾರಭರಿತವಾವುದ್ಂದರ್ ಅದು ಮಾವನ್ ಮನ್ಯೆೇ. ಆದದರಿಂದಲ್ೇ ಶ್ವನ್ು ಹಿಮಾಲಯದಲಿಿ
ನ್ಲಸಿದಾದನ್ (ಪಾವಯತ್ರಯು ಹಿಮವಂತನ್ ಮಗಳ್ು); ವಿಷ್ುನವು ಕ್ಷ್ಮೇರಸ್ಟಾಗರದಲಿಿ ಪವಡಿಸಿದಾದನ್ (ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸಮುದಿರಾಜನ್ ಪುತ್ರಿ). ಆದರ್
ನ್ಮಮ ನಿಮಮಂರ್ವರು ಶಾಶವತವಾಗಿ ಮಾವನ್ ಮನ್ಯಲಿಿ ಬ್ೇರೊರಲು ಸ್ಟಾಧಾವಿಲಿ. ಕ್ಲವು ದಿನ್ಗಳಾದ ಮೆೇಲ್ ಅತ್ು ಮಾವಂದಿರು ‘ಈ ಶನಿ
ಎಲಿಿಂದ ಬಂದು ವಕಿರಿಸಿದನ್ಪಾಪ? ಯಾವಾಗ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ತನ್ನ ಮನ್ಗ್ ಹ್ೊೇದಾನ್ು?’ ಎಂದು ಪ್ರಸುಗುಟ್ಟಲು
ಶುರುಮಾಡುತಾುರ್. ಮೊದಲು ವರನಾಗಿದದವನ್ು ಈಗ ಅನಿಷ್ಟ ಗಿಹವಾಗುತಾುನ್!
ಸದಾ ವಕಿಃ ಸದಾ ಕೊಿರಃ ಸದಾ ಪರಜಾಮಪ್ೇಕ್ಷ್ತ್ೇ |
ಕನಾಾರಾಶ್ಸಿುಥ್ೊೇ ನಿತಾಂ ಜಾಮಾತಾ ದಷ್ಮಗಿಹಃ ||
ಇವನ್ ಬುದಿದಯು ಯಾವಾಗಲೊ ಕ್ೊಂಕು; ಇವನಿಗ್ ಬ್ೇರ್ಯವರ ಸುಖ್ ದುಃಖ್ಗಳ್ ಪರಿವ್ಯಿಲಿ; ಇವನಿಗ್ ಸದಾಕಾಲವರ ಉಪರ್ಾರ
ಮಾಡುತ್ರುರಬ್ೇಕು. ಬ್ೇರ್ಯ ನ್ವಗಿಹಗಳಾದರ್ೊೇ ರಾಶ್ಯಿಂದ ರಾಶ್ಗ್ ಚಲಿಸುತ್ರುರುತುವ್. ಈ ಅಳಿಯನ್ಂಬ ಹತುನ್ಯ ಗಿಹವು ಶಾಶವತವಾಗಿ
ಕನಾಾರಾಶ್ (ಮಾವನ್ ಮನ್) ಯಲ್ಿೇ ನ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟಟದಾದನ್! ಆದರ್ ಹರಿಹರಬಿಹಾಮದಿಗಳ್ು ತಮಮ ನ್ಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ಆಯೆಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಿ ಬ್ೇರ್ಯ
ಕಾರಣವ್ೇ ಇರಬಹುದ್ಂದು ಮತ್ೊುಬು ಸುಭಾಷ್ಟತಕಾರನ್ು ಸೊಚಿಸುತಾುನ್:
ಕಮಲ್ೇ ಬಿಹಾಮ ಶ್ೇತ್ೇ ಹರಃ ಶ್ೇತ್ೇ ಹಿಮಾಲಯೆೇ |
ಕ್ಷ್ಮೇರಾಬೌಧ ಹರಿಃ ಶ್ೇತ್ೇ ಮನ್ಾೇ ಮತುಿಣಶಂಕಯಾ ||
ಬಿಹಮನ್ು ಕಮಲದಲಿಿ ನ್ಲಸಿದಾದನ್; ಶಂಕರನ್ು ಮಲಗುವುದು ಹಿಮಲಯದಲಿಿ; ನಾರಾಯಣನಾದರ್ೊೇ ಕ್ಷ್ಮೇರಾಬಿಧಶಯನ್. ಇದ್ಲಿಕೊಿ
ಕಾರಣ ಒಂದ್ೇ. ಇವರ್ಲಿರಿಗೊ ರಾತ್ರಿಯ ತ್ರಗಣ್ಗಳ್ ಭಯ! ದ್ೇವಾಧಿದ್ೇವರೊ ಸುಭಾಷ್ಟತಕಾರರ ಹಾಸಾಕ್ಿ ಗುರಿಯಾಗಬಲಿರು ಎಂದ ಮೆೇಲ್
ಸಮಾಜದಲಿಿ ಗೌರವಾನಿವತ ಜನ್ರೊ ಇವರ ಕುಹಕ ನ್ೊೇಟ್ದಿಂದ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾರರು:
ವ್ೈದಾರಾಜ ನ್ಮಸುುಭಾಂ ಯಮರಾಜ ಸಹ್ೊೇದರ |
ಯಮಸುು ಹರತ್ರ ಪಾಿಣಾನ್ ವ್ೈದಾಃ ಪಾಿಣಾನ್ ಧನಾನಿ ಚ ||
ವ್ೈದಾರಾಜ ನಿನ್ಗ್ ನ್ಮಸ್ಟಾಿರ; ನಿೇನ್ು ಯಮರಾಜನ್ ಅಣನನ್ೇ ಸರಿ. ಯಮನಾದರ್ೊೇ ಪಾಿಣಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತಿ ಅಪಹರಿಸುತಾುನ್.
ನಿೇನ್ು ಪಾಿಣವನ್ೊನ ತ್ಗ್ಯುವ್, ಹಣವನ್ೊನ ಕಸಿಯುವ್. ಈ ಮೆೇಲ್ ಪಿಸುುತ ಮಾಡಿರುವುದು ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ ಸೊೆಲ ಪರಿಚಯ ಮಾತಿ. ಈಗ
ಲಭಾವಿರುವ ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ ಸಂಖ್ಾ ನ್ೊರಾರು. ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ದಿನ್ಕ್ಿ ಒಂದಾದರೊ ಸುಭಾಷ್ಟತವನ್ುನ ಓದಿ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರ್ ಅ ಸಮಯ
ವಾರ್ಯವಲಿ, ಮನ್ರಂಜನ್ಯೊ ಆದಿೇತು. 
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ನಾವು ಮನ್ುಷ್ಾರು. ನ್ಮಗ್ ಒಂದು ಧಮಯವಿದ್.
ನಾಸಿುಕವಾದಿಗಳಾದ ಶ್ಿೇ ಜಿಡುಡ ಕೃಷ್ಣಮೊತ್ರಯಯಂರ್ವರಿಗೊ ಒಂದು ಧಮಯವಿತುು. ಅದು ಮನ್ುಷ್ಾ
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಧಮಯವರ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಮನ್ುಕುಲದವರು. ಮನ್ುವಿನ್ ಕಾಲ ಮನ್ವಂತರ. ಹದಿನಾಲುಿ ಮನ್ುಗಳಿದದರು.
ಅವರಲಿಿ ಒಬು ವ್ೈವಸವತ ಮನ್ು, ನಾವು ವ್ೈವಸವತ ಮನ್ು ಸಂವತಸರದಲಿಿ ಇದ್ದೇವ್. ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದಲಿಿ
852,000 ದ್ೇವತಾ ವಷ್ಯಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ 306,720,0000 ಮನ್ುಷ್ಾ ವಷ್ಯಗಳ್ು ಇವ್. ನಾವಿರುವ

ವತಯಮಾನ್ಕಾಲದಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುವುದು ವ್ೈವಸವತ ಮನ್ವಂತರ. ಸಮಾಜದಲಿಿ ಮನ್ುಷ್ಾ ಹ್ೇಗ್ ನ್ೈತ್ರಕವಾಗಿ ಬದುಕು ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕ್ಂಬ
ನಿಯಮಗಳ್ು ಮತುು ಕಟ್ುಟಬಂಧಗಳ್ೇ ಮನ್ುಸೃತ್ರ, ಮನ್ುವಿನಿಂದ ರಚಿತವಾದದುದ.
ಹಲವಾರು ಮನ್ುಸೃತ್ರಯ ಕಟ್ುಟಬಂಧಗಳ್ು ಈಗಾಗಲ್ೇ ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಬ್ರ್ತು ಹ್ೊೇಗಿವ್. ಮನ್ುವಿನ್ ಕ್ಲವು 'ಸೃತ್ರಗಳ್ು'
ಪುರುಷ್ ಪಿಧಾನ್ವಾಗಿವ್ ಮತುು ಹ್ಣುಣಗಳಿಗ್ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಪುರುಷ್ನ್ಷ್ಟೇ ಆದಾತ್ ಮನ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಟಲಿವ್ಂಬ ಆಪಾದನ್ಗ್ ಅವನ್ ಮನ್ುಸೃತ್ರ
ಚರ್್ಯಗ್ ಒಳ್ಪಟ್ಟಟದ್.
ಮನ್ುಸೃತ್ರಯ 'ನ್ ಸಿರೇ ಸ್ಟಾವತಂತಿಂ ಅಹಯತ್ರ' ಶ್ ಿೇಕದ ಪರವಯ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳದ್ ಅವನ್ ಈ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ನ್ುನ
ಮಾತಿ ಬಳ್ಸಿ ಈಗಲೊ ಆ ಋಷ್ಟ ಮನ್ುವಿಗ್ ಅನಾಾಯ ಮಾಡುತ್ರುರುವುದು ಸಮಂಜಸವ್ನಿಸದು. ಆ ಸ್ಟಾಲನ್ೊನಳ್ಗ್ೊಂಡ ಪರಣಯ ಶ್ ಿೇಕ
ಇಲಿಿದ್:
"ಪ್ರತಃ ರಕ್ಷ್ಂತ್ರ ಕೌಮಾರ್
ಪತ್ರ ರಕ್ಷ್ತ್ರ ಯವವನ್
ಪುತ್ೊಿೇ ರಕ್ಷ್ಂತ್ರ ವದಯಕ್ಾೇ
ನ್ ಸಿರೇ ಸ್ಟಾವತಂತಿಂ ಅಹಯತ್ರ"
ಇದರ ಅರ್ಯ?
ಹ್ಣುಣ ಕೌಮಾಯಯ ಸಿೆತ್ರಯಲಿಿರುವಾಗ ತಂದ್ಯಾದವನ್ು ರಕ್ಷ್ಮಸಬ್ೇಕು
ಯವವನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಅವಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದ ಪತ್ರಯಾದವನ್ು ರಕ್ಷ್ಮಸಬ್ೇಕು
ತಾಯಿಯಾದ ಆದ ಅವಳ್ನ್ುನ ವೃಧಾಾಪಾದಲಿಿ ಮಕಿಳ್ು ರಕ್ಷ್ಮಸಬ್ೇಕು
ಹ್ಣಣನ್ುನ ಒಬುಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಬಿಡಬಾರದು
ಆದದರಿಂದ ಹ್ಣುಣ ಸ್ಟಾವಂತಂತಿಯವನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರಬಾರದು.
ಹ್ರ್ಣಣನ್ ಸರಿಸಮಾನ್ತ್ಗ್ ಪಿಪಂಚದ ಮೊಲ್ ಮೊಲ್ಯಲೊಿ ಚರ್್ಯಗಳ್ು ಮತುು ಹ್ೊೇರಾಟ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುದದರೊ ಕೊಡ 'ಲ್ೇಡಿೇಸ್ ಫ್ಸ್ಟ'
ಎನ್ುನವ ಪುರುಷ್ರ ಸ್ಟೌಜನ್ಾತ್ಯು ಮೆರ್ಯುತುಲ್ೇ ಇದ್.
ಶ್ಿೇ ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣಣಯಾ ನ್ವರು ಒಂದು ಭಾಷ್ಣದಲಿಿ ಅವರ ಪತ್ರನಯನ್ುನ ತಮಮ 'ತಾಯಿ' ಎಂದು ಕ್ೊಂಡಾಡಿದರು. ಹೌದು, ಹ್ರ್ಣಣಗ್
ಅದು ಕೊಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಾವಾದ ಒಂದು ಗುಣ. ಆ ಗುಣವ್ೇ 'ಕರುಣ್ೇಷ್ು ಮಾತಾ'.
'ಭಾಯಾಯಚ ಪರಮ ಸಖ್' ಹ್ಂಡತ್ರ ಪರಮ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ಯೊ ಹೌದು.
'ಸ ಭಾಯಯ ಯಾ ಗೃಹ್ೇ ದಕ್ಷಾ'. ಇದರ ಅರ್ಯ?
ಯಾವ ಹ್ಣುಣ ಗೃಹದಲಿಿ ದಕ್ಷ್ಯಳ್್ ೇ ಅವಳ್ೇ ಹ್ಂಡತ್ರ' ಇದು ವಾಾಸ ವಚನ್. ಶ್ಿೇ ಜಿ.ಪ್ರ.ರಾಜರತನಂ ರವರು ತಮಮ ಗೃಹಕಾಯಯದಲಿಿ
ದಕ್ಷ್ಯಳಾದ ಪತ್ರನಯನ್ುನ ಈ ರಿೇತ್ರ ನ್ನ್ಪ್ರಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರು.
ಒಂದಂತೊ ಸಪಷ್ಟ:
'ಯತಿ ಪರಜಾಸುು ನಾಯಾಯಹ, ರಮಾತ್ ತತಿ ದ್ೇವತಾಹ'
ಯಾವ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಹ್ಣುಣ ಗೌರವಿಸಲಪಡುತಾುಳ ್್ ೇ
ಅಲಿಿ ದ್ೇವತ್ಗಳ್ು ಸುಪ್ರಿೇತರಾಗುತಾುರ್.
ಇದು ಮನ್ುವಿನ್ ಮನ್ುಸೃತ್ರಯ ರತನ.
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮರ್ಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು

ಭಿಕ್ಷುಕ ೀಪಾಖ್ಾಯನವು

ಸ್ಟಾ ರ್ಮಲ್ ನ್ಲಿಿ ಬೃಹತ್ ಗರಗಸ ಮರ ಕ್ೊಯುಾವ ಸದುದ ಕ್ೇಳಿದಿದೇರಲಾಿ, ಅದಕ್ಲಿಂತಲೊ ಹತುು
ಪಟ್ುಟ ಘೊೇರ ನ್ಮಮ ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ ಬಂದು ‘ಅಮಾಮ... ತಾಯಿೇ...’ ಎಂದು ಅರಚುವ ಭಿಕ್ಷ್ುಕನ್ ದನಿ.
In fact, ಆ ಗರಗಸದ ಸದುದ ಇವನ್ ಗಂಟ್ಲಿನಿಂದ ಹ್ೊರಡುವ ಸದಿದಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಸುಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಯ
ಸಂಗಿೇತ!
ಅಂದೊ ಬಂದ. ಆದರ್ ‘ಅಮಾಮ ತಾಯಿೇ’ ಬದಲಿಗ್ ‘ಯಜಮಾನ್ಿೇ...’ ಎಂದರಚಿದ. ನ್ಮಮ
ಮನ್ಯ ಯಜಮಾನ್ುಿ ನ್ನ್ನವಳ್ೇ ಆದದರಿಂದ ‘ನ್ೊೇಡ್ೇ.....’ ಎಂದರಚಿ ಟ್ಟವಿಯತು ತ್ರರುಗಿ ಕುಳಿತ್.
‘ಆ ಸುಟಪ್ರಡ್ ಫ್ಲ್ೊೇ ನಿೇವ್ೇ ಯಜಮಾನಾಂತ ತ್ರಳ್್ ಿಂಡಿದಾನ್. ನಿೇವ್ೇ ಬ್ೇಕಂತ್’
ಧವನಿಸುನಾರ್ಮ ಎಸ್ಟ್ದು ಸ್ಟಾಗಿದಳ್ು ನ್ನ್ನ ಮನ್ದ್ೊಣ್ಣ...ಅಲಿ, ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಿ... ನ್ನ್ನ ಮನ್ದನ್ನ.
ನಾನ್ು ವ್ೇದಿಕ್ಯೆೇರಿದಾಗ ಪಾದರಸ, ಕಛ್ೇರಿಯಲಿಿ ಆಮೆ, ಮನ್ಯಲಿಿ ಕುಂಭಕಣಯನ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತುರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಾ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

ಕ್ೊನ್ಯ ತುಂಡು. ಬಿದದಲಿಂ
ಿ ದ ಎದುದ ಹ್ೊರಬಾಗಿಲಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕಾದರ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಕಾಯರಿ ಕಾವಟ್ಯಸ್ಯ
ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹ್ೊರಡಲ್ೇಬ್ೇಕಾದಾಗ ಆಗುವಷ್ುಟ ಸಂಕಟ್ ಪಡುವವನ್ು. ನಾನ್ು ಬಾಗಿಲಿಗ್
ಹ್ೊೇಗದಿದದರ್ ಅವನ್ೇ ಕಾದು, ಕಾದು, ಸುಸ್ಟಾುಗಿ, ಹ್ೊೇಗಿಯಾನ್ಂದು ಆಶ್ಸುತಾು ಹಾಗ್ಯೆೇ ದಿವಾನ್ ನ್
ಲ್ೊೇಡಿಗ್ ಆತುಕ್ೊಂಡ್.

‘ಯಜಮಾನ್ಿೇ............’ ಮೊಳ್ಗಿದ ಸಿೇಳ್ುದನಿ ರಾವಣ, ಮಾರಿೇಚ, ಬಕಾಸುರ, ಜರಾಸಂಧ, ಭಸ್ಟಾಮಸುರ, ಹಿಡಿಂಬಾಸುರರ
ದನಿಗಳ್ನ್ುನ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿ ಹತುರಷ್ುಟ amplify ಮಾಡಲಾದ ದನಿಯಷ್ುಟ ಘಟ್ಟಟಯಾಗಿತುು. ಬ್ಂಗಳ್್ರಿನ್ ನ್ೈಸ್ ರ್ೊೇಡಿನ್ಲಿಿನ್ ಎಲಾಿ
ಲಾರಿಗಳ್್ ಒಟ್ಟಟಗ್ೇ ಹಾರನ್ ಮಾಡಿದರ್ ಬರುವಂತಹ ಕಕಯಶತ್ಯ ನ್ೊರು ಪಟ್ುಟ ಕಕಯಶತ್ ತುಂಬಿತುು. ಬ್ಚಿಚ, ಬ್ದರಿ, ಬ್ಂಡಾಗಿ,
ಮತ್ು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ, ಹ್ೊರಗ್ ಬಂದ್.
‘ಏನ್ುೇಕ್ೊೇ ಅಮಾಮವಿನ್ನ ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ಯೊೇದಲ್ವೇನ್ಪಾಪ...’
‘ನಿೇನ್ೇ ಬ್ೇಕು ಸ್ಟಾರ್’
‘ಯಾಕ್?’
‘ನಿೇನ್ು ಸ್ಟಾಯಿುೇಯಂತ್?’
‘ಎಲಿರೊ ಒಂದಲಿ ಒಂದು ದಿನ್ ಸ್ಟಾಯೊೇವ್ಿೇ ಅಲಿವ್ೇನ್ಯಾ’ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯನ್ುನ ಹತ್ರುಕ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿದ್.
‘ಆ ಸ್ಟಾಯೊೇದಲಿ ಸ್ಟಾರ್, ಬರ್ದು ಸ್ಟಾಯೊೇದು. ಸ್ಟಾಯಿುೇ.... ರ್ೈಟ್ುಿ’
ಎದ್ಯಲಿಿ ನ್ವಿಲು ಕುರ್ಣದಾಡಿತು. ಗಗನ್ದಲಿಿ ರ್ಮಂಚು ಕಂಡಂತಾಯಿತು. ನಾನ್ು... ಸಿೇನ್ು ಉರುಫ್ ಸಿೇನ್ಪಪ ಉರುಫ್
ಶ್ಿೇನಿವಾಸನ್... ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಮನ್ಮನ್ಗೊ ತ್ರಳಿದಿಲಿದಿದದರೊ ಮನ್ಮನ್ಗೊ ತ್ರರುಗುವ ಭಿಕ್ಷ್ುಕನಿಗಾದರೊ ತ್ರಳಿಯಿತಲಿ! ಇನ್ುನ
ಕ್ಲವ್ೇ ದಿನ್! ಈ ಭಿಕ್ಷ್ುಕನಿಂದ ಮತ್ೊುಬು ಭಿಕ್ಷ್ುಕನಿಗ್, ಅವನಿಂದ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಸಂಘದ ಕಾಯಯದಶ್ಯಗ್, ಅವನಿಂದ ನ್ಗರಪಾಲಿಕ್ಗ್,
ಅಲಿಿಂದ ಮೆೇಯಗ್ಯ, ಮೆೇಯರಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗ್, ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಾಮಂತ್ರಿಗ್ ನಾನ್ು ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ ಎಂಬ ಸುದಿದ ತಲುಪ್ರ, ಮುಂದಿನ್
ರಾಜ್ೊಾೇತಸವದಲಿಿ ಮನ್ಗ್ ಕನ್ನಡದ ರರ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ ರಾಜ್ೊಾೇತಸವ ಪಿಶಸಿು ನಿೇಡಿ.....
‘ಯಜಮಾನ್ಿೇ....’ ಹತುು ಲಾರಿ ಹಾರನ್ ಗಳ್ ಕಕಯಶ ಧವನಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಕನ್ಸು ಹಾರಿತುು.
“ಏನ್ಯಾ?’
‘ನಿೇನ್ು ನ್ಮಮ ರಾಜ್ೊಾೇಶವ ಫ್ಂಕ್ಷ್ನ್ ಗ್ ಅಧಾಕ್ಷ್ ಆಗಬ್ೇಕು ಸ್ಟಾರ್’
‘ನಿೇನ್ು ಅನ್ನಬಾರದು ಕಣಯಾ, ನಿೇವು ಅನ್ುನ’
‘ಸರಿ. ನಿೇವು ಬಾ ಸ್ಟಾರ್’
ಖ್ನ್ನಡದ ಪುತಿನ್ೇ ಸ್ಟ್ೈ! ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಸರಿಪಡಿಸುವುದೊ ಒಂದ್ೇ, ಸ್ಟಾವಯಜನಿಕ ಟ್ಟವಿಯ ನಿರೊಪಕ್ಲಯ ಕನ್ನಡ ಸರಿಪಡಿಸುವುದೊ
ಒಂದ್ೇ ಎಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾು, ‘ಯಾವ ಫ್ಂಕ್ಷ್ನ್? ಯಾರು ಮಾಡುತಾುರ್?’ ಎಂದ್.
‘ನ್ಮಮದ್ೇ. ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಸಂಘ. ನಾನ್ೇ ಪ್ಸಿಡ್ಂಟ್ು ಸ್ಟಾರ್’
ನ್ನ್ಗ್ೊೇ ಉಭಯಸಂಕಟ್! ಅಧಾಕ್ಷ್ಸ್ಟಾೆನ್ವನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಕ್ೊಡಲು ಖ್ಂಡಿತ ಮನ್ಸಿಸಲಿ. ಆದರ್ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಸಂಘದ ಫ್ಂಕ್ಷ್ನಿನಗ್? ನ್ನ್ನ
ಮಾವನಿಗ್ ತ್ರಳಿದರ್... ವಾಟ್ ಎಬೌಟ್ ಮೆೈ ಪ್ಿಸಿಟೇಜ್?
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ಅಳ್ದೊ ಸುರಿದೊ ಕಡ್ಗ್ ‘ಇಲಿ ಕಣಯಾ. ಆಗಲಿ’ ಎಂದ್.
‘ಒಪ್ಿೇ ಸ್ಟಾರ್, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ಿ ನ್ಮಮ ಗುಂಪ್ೇ ಬರತ್ು. ನ್ಮಮ ಗುಂಪಲಿಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಫಾಟಗಿ ಕೊಗ್ೊೇವುನ ನಾನ್ೇ ಸ್ಟಾರ್’
ಕಣುಮಂದ್ ರಸ್ಟ್ುಭತ್ರಯ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರು ತುಂಬಿನಿಂತು ಅಣುಬಾಂಬ್ ಸ್ಟ್ೊಫೇಟ್ದ ಸಮಯದಲಿಿ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದ ಸದುದ ಮಾಡುತಾು ‘ಬಾ
ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂದು ಕೊಗುವ ದೃಶಾ ಮೊಡಿಬಂತು. ಆ ಸದಿದನಿಂದ ಹ್ೊರಡುವ ಕಂಪನ್ಗಳಿಂದ ಮನ್ಗಳ್ ಗಾಜುಗಳ್ು ಒಡ್ದಾವು,
ಗ್ೊೇಡ್ಗಳ್ು ಬಿರುಕು ಬಿಟಾಟವು.... ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಟ್ಟವಿ ಸಿಿರೇನ್ ಚಪಾಪಚೊರಾದಿೇತು ಎಂದು ಭಯವಾಯಿತು. ಕೊಡಲ್ ಅಧಾಕ್ಷ್ನಾಗಲು
ಒಪ್ರಪದ್.
ಹ್ೇಳಿದ ದಿನ್, ಹ್ೇಳಿದ ಸಮಯಕ್ಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ರಸ್ಟ್ುಯಗಲದ ಕಾರು ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ ನಿಂತ್ರತು. ಕಾರ್ ಡ್ೈವ್ ಮಾಡುತ್ರುದದವನ್ು
ನ್ಮಮ ಮನ್ಯ ಭಿಕ್ಷ್ುಕನ್ೇ!
“ಏನ್ಯಾಾ, ನಿನ್ಗ್ ಡ್ೈವಿಂಗೊ ಬರತಾು?’
‘ಕಾರ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ೀಲ್ ಕಲಿತ್ ಸ್ಟಾರ್’
‘ಯಾವ ಕಾರು? ಫಿಯಟಾಟ, ಅಂಬಾಸಿಡರಾಿ, ಹ್ರಾಲಾಡ?’
‘ಅವ್ಲಾಿ ಓಲ್ಡ ಮಾಡಲುಿ ಸ್ಟಾರ್. ಇದ್ೇ ನ್ನ್ನ ಕಾರು’
ಟಾಟಾ ಸುಮೊೇ ಭಿಕ್ಷ್ುಕನ್ದು! ನ್ನ್ನಲಿಿ ಮಾರುತ್ರಯೊ ಇಲಿ! ನ್ನ್ನ ಕ್ೊಶ್ಚನ್ ಮಾಕ್ಲಯನ್ಂತಹ ಆಕಾರವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ, ನ್ಗುತಾು ಅವನ್ೇ
‘ನಾನ್ು ಮಾಕ್ಯಟ್ ಎಂಟ್ಿನ್ಸಲೇ ಕೊತ್ೊಿೇತ್ರದನಲಾಿ ಸ್ಟಾರ್, ಆ ಜಾಗ 15 ಲಕ್ಷ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗ್ ಬಿಟ್ೊಿಟ್ಟ. ಹತುಕ್ಿ ಕಾರ್, ಐದು
ಡಿಫಾಸಿಟ್ಿೇ ಪ್ಟ್ೊಿೇಲ್’ ಎಂದು ಎಕ್ಸ ಪ್ಿೇಯಿನಸಿದ.
‘ಮತ್ು ಭಿಕ್ಷ್ ಯಾಕ್ ಬ್ೇಡಿುೇಯಾ?’
‘ಫಾಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್’!
‘ಅಂದ್ಿ?’
‘ನ್ಮಮಪಪ ಪಾಲಿಯಮೆಂಟ್ ಮುಂದ್ ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್ೇಡಾುನ್, ಅಮಮ ರ್ೇಸ್ ಕ್ೊೇಸ್ಯ ಮುಂದ್. ಅಣಣ ತಾಜ್ ಬಾರ್ ಮುಂದ್. ನಿೇವ್ೇನ್ೇ ಅನಿನ
ಸ್ಟಾರ್, ಕುಡುಕರು ಕ್ೊಡ್ೊೇವಷ್ುಟ ಭಿಕ್ಷ್ ಇನಾಾರೊ ಕ್ೊಡಲಿ ಸ್ಟಾರ್’
ಸುಮಮನಿರಬ್ೇಕ್ಲತುು. ಇರಲಿಲಿ. ‘ಕಡಿಮೆ ಕ್ೊಡುವವರು?’ ಎಂದ್.
‘ಸ್ಟಾಯಿುಗುಳ ಸ್ಟಾರ್. ಪಾಪ! ಅವರಿಗ್ೇ ತ್ರನ್ನಕ್ಿ ಇರತ್ೊುೇ ಇಲ್ೊವೇ... ಕ್ಲವರು ಕಾಗದ ತ್ರಂದು ಇಂಕ್ ಕುಡಿದು ಜಿೇವನ ಮಾಡಾುರಂತ್
ಹೌದಾ ಸ್ಟಾರ್?’
ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಸೆಳ್ ಬಂದದದರಿಂದ ಉತುರಿಸುವುದು ತಪ್ರಪತು.
ಕಾರಿನಿಂದಿಳಿದ್. ಅಮೊೇಘವಾದ ‘ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಭವನ್’ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಡು ಮೊಕವಿಸಿಮತನಾದ್.
‘ಇದ್ಲಾಿ ಹ್ೇಗ್?’
‘ಪ್ರಡಬಲ್ ಯೊಡಿೇ ಕಂತಾಿಟ್ುಗಳ್ವರು ಇಟ್ಟಟಗ್, ಸಿಮೆಂಟ್ು, ಕಬಿುಣ ಎಲಿ ಭಿಕ್ಷ್ ಕ್ೊಟ್ುಿ ಸ್ಟಾರ್’
‘ಸರಿ. ಸ್ಟ್ೈಟ್ು?’
‘ಐವತುು ಸ್ಟಾವಿರ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಸದ್ ಸ್ಟಾರ್. ಮಂತ್ರಿಗ್ೊೇಳ್ೇ ಓಡಾಡಿ ಸ್ಟ್ೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೊಟ್ುಿ’
‘ಐವತುು ಸ್ಟಾವಿರ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರಿದಾದರ್ೇನ್ಯಾ ನ್ಮಮ ಸಿಟ್ಟೇಲಿ?’
‘ಇಪಪತ್ುೇ ಸ್ಟಾವಿರ ಸ್ಟಾರ್. ಕ್ಲವರು ಎರಡು ಕಡ್, ಕ್ಲವರು ಮೊರು ಕಡ್ ಹಾಕ್ಲದರು’
ವ್ರಿ ಗುಡ್ ಎಂದುಕ್ೊಂಡ್. ಒಂದು ಓಟ್ನ್ೊನ ಹಾಕದ ವಿದಾಾವಂತರಿಗಿಂತ ಮೊರು ಓಟ್ು ಹಾಕುವ ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ್ೇ ವಾಸಿ!!!
ಭವನ್ದ್ೊಳ್ಗ್ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್. ಮತುಷ್ುಟ ಅಚಚರಿ ಕಾದಿತುು.
ಭವನ್ದಲಿಿನ್ ಆಸನ್ಗಳ್ು ಅತಾಂತ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾದಗಿದದವು. ಅಲಿಿದದ ಮೆೈಕ್ ಸಿಸಟಮ್ ನ್ಷ್ುಟ ಉತೃಷ್ಟವಾದ ಮೆೈಕ್ ಸಿಸಟಮಮನ್ುನ ನಾನ್ು
ಅದುವರ್ಗೊ ಎಲೊಿ ಕಂಡಿರಲಿಲಿ.
‘ಆಸನ್ಗಳ್ು ವಿಧಾನ್ಸ್ಟೌಧ ಮತುು ಪಾಲಿಯಮೆಂಟ್ಟನ್ವು. ಮೆೈಕೊ ಅಷ್ಟ’ ಹ್ೇಳಿದ ಭಿಕ್ಷ್ುಕ.
‘ಹ್ೇಗ್?’
‘ಸದನ್ದಲಿಿ, ಪಾಲಿಯಮೆಂಟ್ಟನ್ಲಿಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ್ು ಜಗಳ್ ಆಡುವಾಗ ಒಬುರು ಇನ್ೊನಬುರತು ಬಿಸ್ಟಾಡುವ ರಭಸದಲಿಿ ಕ್ಲವನ್ುನ ಹ್ೊರಕೊಿ
ಎಸ್ಟ್ದುಬಿಡುತಾುರ್. ಅಲಿಿಯೆೇ ಇರುವ ನ್ಮಮ ಭಿಕ್ಷ್ುಕತಂಡ ಅವನ್ುನ ಕಾಾಚ್ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಇಲಿಿಗ್ ಹಾಕ್ಲವ್’ ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ಉಲಿದ
ಭಿಕ್ಷ್ುಕರ ಸಂಘದ ಅಧಾಕ್ಷ್.
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ಕಾಯಯಕಿಮ ಸ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನ್ರವ್ೇರಿತು. ‘ಊಟ್ ಮಾಡಿಯೆೇ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು’ ಎಂದನ್ವ. ಹ್ೊಟ್ಟ ಹಸಿದಿತುು. ತಲ್ ಆಡಿಸಿದ್.
ಅಡಿಗ್ಯವನ್ು ಒಂದ್ೊಂದಾಗಿ ಐಟ್ಂಗಳ್ನ್ುನ ಬಡಿಸಿಕ್ೊಂಡುಬಂದ. ಏಳ್ಂಟ್ು ಬಗ್ಯ ಸಿಹಿತ್ರನಿಸುಗಳ್ು, ಐದಾರು ಬಗ್ಯ ಖಾರದ
ತ್ರಂಡಿಗಳ್ು, ಚೊರುಚೊರು ಹಪಪಳ್ಗಳ್ು ಎಲಿವರ ಇದದವು. ಮೆೇಯ್ನನ ಕ್ೊೇಸ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್ಭಾತ್ ಬಡಿಸಿದ.
ಅರ್ವಾ ನಾನ್ು ಹಾಗ್ಂದುಕ್ೊಂಡ್.
ಆ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್ಭಾತ್ ನ್ಂತಹ ಅನ್ನದರ್ಮಶಿಣ ವಿಚಿತಿವಾಗಿತುು. ಸ್ಟಾರು, ರಸಂ, ಸ್ಟಾಂಬಾರು, ಹುಳಿ, ಮಜಿಿಗ್ಹುಳಿ, ಎಲಿವರ
ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದಂತ್ರತುು. ರುಚಿಯಿದುದದರಿಂದಲ್ೊೇ, ಹಸಿವಾಗಿದುದದರಿಂದಲ್ೊೇ, ಸಕಲವನ್ೊನ ಪ್ಗದಸ್ಟಾುಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ‘ಊಟ್ ಎಲಿಿಂದ
ತರಿಸಿದುದ?’ ಎಂದ್. ಕ್ೇಳ್ಬಾರದಿತುು.
‘ನ್ಮಮವರ್ೇ ಬ್ಳ್ಗ್ೆಯಿಂದ ಎಲಿ ಮದುವ್ಮನ್ಗಳ್ ಹಿತುಲಿನಿಂದಲೊ ಆಯುದಕ್ೊಂಡುಬಂದದುದ ಸ್ಟಾರ್. ಲಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕಲಾಾಣಮಂಟ್ಪದುದ, ಮೆೈಸೊರುಪಾಕ್ ಜ್ೈನ್ ಮಂದಿರದುದ, ರಸಗುಲಾಿ ಮಾವಾಯಡಿ ಭವನ್ ದು....’ ಹ್ೇಳ್ುತಾು ಸ್ಟಾಗಿದ.
‘ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್ಭಾತ್?’
‘ಹಹ! ಅದು ಮಾತಿ ಹ್ೊೇಮ್ ಮೆೇಡ್’
‘ಅಂದರ್?’
‘ಎಲಾಿ ಮನ್ಗಳಿಂದಲೊ ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್ೇಡಿ ತಂದುದರ ರ್ಮಶಿಣ. ತಂಗಳ್ು, ಪಂಗಳ್ು, ಎಂಜಲು.....’ ಹ್ೇಳ್ುತಾು ಸ್ಟಾಗಿದ.
ಉದರದಿಂದ ತ್ರಂದದ್ದಲಾಿ ವಿರ್ೊೇಧಪಕ್ಷ್ದ ನಾಯಕ ಸಭಾತಾಾಗ ಮಾಡುವೇಪಾದಿಯಲಿಿ ಹ್ೊರಬರಲು ಹವರ್ಣಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು.
ಮುಖ್ ಠ್ೇವರ್ಣ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ಮಂತ್ರಿಯಂತಾಯಿತು.
ಇದಾಗಿ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳಾಗಿದ್. ಭಿೇಕರ ಫುಡ್ ಪಾಯಸನಿಂಗ್ ಅಂತ್. ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಂತ್. ಬ್ಡ್ ನ್ಲ್ಿೇ ಬಿದಿದದ್ದೇನ್. ಮಂಪರಿಗ್
ಹ್ೊೇದಾಗಲ್ಲಾಿ ‘ಯಜಮಾನ್ಿೇ...’ ಎಂಬ ನ್ೈಸ್ ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಲಾರಿಗಳ್ು ಸದುದ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸದಿದನ್ಂತಹ ಸದುದ
ಕ್ೇಳಿದಂತಾಗಿ ಬ್ಚಿಚಬಿೇಳ್ುತ್ರುದ್ದೇನ್.
ಆದರ್.... ನಾನ್ೊಂದು ಬಗ್ದರ್ ಪತ್ರನಯೊಂದು ಬಗ್ದಿದಾದಳ ್.
ನ್ಜುಿಗುಜಾಿಗಿರುವ ಅಲುಾರ್ಮನಿಯಮ್ ಪಾತ್ಿಯೊಂದನ್ುನ ಕ್ೊಂಡುತಂದಿದಾದಳ ್.
‘ನಿಮಮ ಭಾಷ್ಣಕ್ಲಿಂತ ‘ಅಮಾಮ...ತಾಯಿೇ...’ ಎಂದು ಕೊಗಿಯೆೇ ಹ್ಚುಚ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಿದೊಿ ತ್ರಳ್್ ಿಳಿ’ ಎನ್ುನತ್ರುದಾದಳ ್.
ಏನ್ೇನ್ು ಗಿಹರ್ಾರಗಳ್ು ಕಾದಿವ್ಯೊೇ ಏನ್ೊೇ......... 

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಲ್ು 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

ವ್ಾಯಪರ ಬುದ್ದಿ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಚಿೇನಾದ ನ್ಗರದಲಿಿ ರ್ಾಂಗ್ ಮತುು ವಾಂಗ್ ಎಂಬ ಇಬುರು ಯುವಕರು ವಾಾಪಾರ ಸ್ಟ್ೇಲಸಿನ್
ಆಗಿ ಕ್ಲಸಕ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದರು.ಸವಲಪ ದಿನ್ಕ್ಿ ವಾಂಗ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮೆಚುಚಗ್ ಪಡ್ದು
ಪಿಗತ್ರ/ಪಿಮೊೇಶನ್ ಕೊಡಾ ಗಿಟ್ಟಟಸಿಕ್ೊಂಡನ್ು.ರ್ಾಂಗ್ ಅದನ್ುನ ಕಂಡು ಸಹಿಸದ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ುನ
ವಿರ್ಾರಿಸಿದನ್ು. ಅದಕ್ಿ ಇಬುರಿಗೊ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಕ್ೊಟ್ಟನ್ು.ಇಬುರೊ ಹ್ೊೇಗಿ ಹಲನಿನ್ ಹರ್ಣಣನ್
ವಾಾಪಾರದ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡ್ದು ಬರಲು ಹ್ೇಳಿದ.ರ್ಾಂಗ್ ಮೊದಲು ಹ್ೊೇಗಿ ಕ್ಲಲ್ೊೇಗ್ 12 ಡಾಲರ್
ಎಂದು ತ್ರಳಿದು ಬಂದ.ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಂಗ್ ನ್ನ್ುನ ಕಳ್ುಹಿಸಿ ಅವನ್ ವಿರ್ಾರಣ್ ಹ್ೇಗಿದ್ ಎಂದು
ತ್ರಳಿಯುವಾಗ ರ್ಾಂಗ್ ನ್ನ್ೊನ ಪಕಿದಲಿಿರಲು ಹ್ೇಳಿದ.ವಾಂಗ್ ವಾವಹಾರದ ವಿವರ ನಿೇಡಿದ"ಬಾಸ್
ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲಿಿ ಇಬುರು ಮಾತಿ ಹಲಸಿನ್ ಹಣುಣ ಮಾರುತ್ರುದಾದರ್, ಕ್ಲಲ್ೊೇಗ್ 12ಡಾಲರ್, 10ಕ್ಿ
100ಡಾಲರ್,ಒಬ್ೊುಬುರೊ 300 ಹಣುಣ ತಂದಿದಾದರ್,ಮೆೇಜಿನ್ ಮೆೇಲ್ 30 ಹಣುಣ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದಾದರ್,ಒಂದ್ೊಂದು ಹಣುಣ 15 ಕ್ಲಲ್ೊೇ ತೊಕವಿದ್,ಅವರು
ದಕ್ಷ್ಮಣದ ರಾಜಾದಿಂದ ಅವನ್ುನ ತಂದಿದಾದರ್.ತಂದು ಎರಡು ದಿನ್ ಆಗಿದ್.ಹಣುಣಗಳ್ು ಒಂದು ವಾರ ಕ್ಡುವುದಿಲಿ.ದಿನ್ಕ್ಿ40 ರಿಂದ 50 ಹಣುಣ
ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತಾುರ್. ಇದನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ರ್ಾಂಗ್ ಗ್ ನಾಚಿಕ್ಯಾಯಿತು ರಾಜಿನಾಮೆ ಕ್ೊಡುವುದರ ಬದಲು ವಾಂಗ್ ನಿಂದ ಬುದಿಧ ಕಲಿತು
ಮುನ್ನಡ್ದ.

ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಯನ್. ಏನ್

ಇವರ “ಚಕ್ಿ ಮೊಗುೆ”

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊುರಿ”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು


ಕಾಾರ್ಟ್ ಅಧಯ ಕ್ಲಲ್ೊೇ



ಅಧಯ ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯಿ ತುರಿದದುದ



ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹತುು



ಉಪುಪ ಒಂದು ಟ್ಟೇ ಚಮಚ



ಹುಣಸ್ಟ್ೇ ಹಣುಣ ನಿಂಬ್ ಗಾತಿ



ಕ್ೊತುಂಬರಿ ಸ್ಟ್ೊಪುಪ ಒಂದು ಕಟ್ುಟ



ವಗೆರಣ್ಗ್ ಸವಲಪ ಎಣ್ಣ ಕರಿಬ್ೇವು, ಸ್ಟಾಸಿವ್, ಇಂಗು, ಉದಿದನ್ಬ್ೇಳ್

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ಕಾಾರ್ಟ್ ತ್ೊಳ್ದು ತುರಿದಿಟ್ುಟಕ್ೊಳಿಳ



ತುರಿದ ಕಾಾರ್ಟ್,ಹುಣಸ್ಟ್ೇಹಣುಣ ಹಾಗೊ ರ್ಮಕಿಎಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನಿನ್ ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಅಧಯಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಬ್ರ್ಸಿ ರುಬಿುಕ್ೊಳಿಳ



ರುಬಿುದ ರ್ಮಶಿಣಕ್ಿ ವಗೆರಣ್ ಹಾಕ್ಲ, (ಚಪಾತ್ರ ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಜ್ೊತ್ ತ್ರನ್ನಲು ರುಚಿ)

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಿೇಟ್
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ”

ರ
ಸಿ
ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗಳಿಗ www.sugamakannada.com ಗ ಭ ೀಟಿಕ ಡ್.

ಇದ ೀರ್ಾಲ
ಇದು

೧. ಒಂದು ಕಂಬಕ ೆ ರ್ಾಲ್ುೆ ಕವಿ
೨. ಹ ಕೆದುಿ ಒಂದಾಗಿ, ಹ ರಟಿದುಿ ಹತತಪಪತ್ಾತಗಿ

ಉತತರಕ ೆ
ಪುಟ ೧೩
ರ್ ೀಡ್
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

ನಿಮಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಅಲ್ಿೇ ಅರಳಿಹ ರ್್ಂಗುಲಾಬಿಯು
ನಿನ್ನ ರ್್ಲುವಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಕ್
ಬಳಿಳ ತುಂಬಾ ಮೊಲ್ಿ ಹೊಗಳ್ು
ನಿನ್ಗ್ ಆಗಿದ್ ಮಾಲಿಕ್

…ಗ

ನ್ನ್ನ ಬಾಳ್ಲಿ ಚಿತಿದಂತಹ

ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗ್ ನಿನ್ನ ರ್್ಲುವಿಗ್

ಮನ್ಯೆ ದ್ೇಗುಲ ನಿೇನ್ ದ್ೇವತ್

ಬಾಗಿ ತೊಗಿದ್ ಲತ್ಗಳ್ು
ನಿೇರನ್ರ್ದಿಹ ನಿನ್ನ ಕ್ೈಯನ್ು

ನಿನ್ನ ಹ್ಜ್ಿಯ ಗುರುತ್ರದ್
ಎಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್ ತರುತ್ರದ್

ಬಳ್ಸಿ ಹಿಡಿದಿದ್ ಮುದದ್ೊಳ್ು

ಎಲ್ೊಿೇ ದೊರದಲ್ೊಬು ಬಾಲಕ

ಸುಳಿವ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನ ಹ್ರಳ್ನ್ು

ನಿನ್ನ ಹ್ೊಗಳ್ುವ ಎಲಿ ಪದಗಳ್

ಬಿಡದ್ ಕಾಡಿಸಿ ತೊಗಿದ್
ಬ್ಳಿಳ ಚಂದಿನ್ ಒಳ್ಳ ಬ್ಳ್ಕದು
ನ್ಲ್ಿ ನಿನ್ನನ್ು ಬ್ಳ್ಗಿದ್

ನ್ುಡಿಸಿ ರಾಗವ ಕ್ೊಳ್ಲಲಿ
ಉಳಿಸಿ ಹ್ೊೇದನ್ು ಕ್ೊರಳ್ಲಿ
ರಚರ್ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್

ತ್ರಮಮ:ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಏನ್ು ಆಗ್ುೇಕು ಅಂದ್ೊಿೇಂಡಿದಿದೇಯಾ?
ಗುಂಡ: ನಾನ್ೊ ನ್ನ್ನ ತಂದ್ಯಂತ್ ಡಾಕಟರ್ ಆಗ್ುೇಕೊ
ಅಂದ್ೊಿೇಂಡಿದಿದೇನಿ.
ತ್ರಮಮ:ಹಾಗಾದ್ಿ ನಿನ್ನ ತಂದ್ ಡಾಕಟರಾ?
ಗುಂಡ:ಇಲಾಿ ಅವರೊ ಡಾಕಟರ್ ಆಗ್ುೇಕೊ
೧. ಭಾರತದ ರಾಷ್ರಧವಜವನ್ುನ ತಯಾರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾಯರದಿಂದ

ಅಂದ್ೊಿೇಂಡಿದಿಂತ್

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನ್ುಮತ್ರ ಪಡ್ದಿರುವ ಏಕ್ೈಕ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಯಾವುದು? ಇದು
ಎಲಿಿದ್?
೨. ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ೨೦೦೯ ರಲಿಿ ಗುಲುಗಯ ಜಿಲ್ಿಯಿಂದ ವಿಭಜನ್ಯಾಗಿ
ರೊಪ್ರತವಾದ, ಹ್ೊಸ ಜಿಲಾಿ ಕ್ೇಂದಿ ಯಾವುದು? ಇದು ಕನಾಯಟ್ಕದ
ಎಷ್ಟನ್ಯ ಜಿಲ್ಿ ಎನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತು?
ಸರಿ ಉತುರಕ್ಿ ಪುಟ್ ೧೬ ನ್ೊೇಡಿ

ಮತತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
ಇದ ೀರ್ಾಲ ಇದು – ಉತತರ
೧. ಲವಂಗ
೨. ಶಾವಿಗ್
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಿೇಬ್ೇಡಿ)

ನವ್ ಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ಿ ಅರ್ಯಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತುರ ಹುಡುಕ್ಲ

೧. ತನ್ನನ್ುನ ತಾನ್ೇ ಕ್ೊಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುಳವವಳ್ು ಅಪಣಯ ಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊೇಲುತಾುಳ್ಲಿ.

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಿ ಉತುರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್




೩. ಯಮನಿಗೊ, ತಾಳ್ಮಗೊ, ಸಂಬಂಧ ಉಂಟ್ೇ?

೪. ಆತುರ ಪಡಬ್ೇಡಿ, ಭಗನಗ್ೊಳಿಸುತ್ರುಲ,ಿ ಕ್ೇವಲ ಅರಿಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದಿದೇವಷ್ಟ. 

೨. ಬರಹ ಸರಿಯಿಲಿವ್ಂದು ಚಚಿಚಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಜಾಗ.

ನ್ಮಮ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತುರ
ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಘವ್ ೀಂದರ ಮ ತಾ, ಬ ಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಆರ್. ವತಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್
ಪುಷ್ಪವಲಿಲ ಚಂದರಶ ೀಖರ್, ಕ ಂಗ ೀರಿ
ಚಂದ್ದರಕ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಜಿ ಜಯದ ೀವ್, ಸಿಡ್ಿ

೫. ಅವನ್ನ್ುನ “ನಿೇನ್ು ಕ್ಲೇಟ್ಲ್ ಬುದಿಧಯವ” ಎಂದು ಕರ್ದರ್, “ತನಿನ” ಎನ್ುನವುದ್ೇ!
ಉತುರ: ತ್ೇರ್ಳ್ದಾದ ಮೆೇಲ್ ದ್ೇವಾಲಯದಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ಭಜಯರಿ ಭ್ೊೇಜನ್ ಕೊಟ್.

ನಿಮಮ ಉತುರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಡ್ಸ ಂಬರ್ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದರ್ಾಂಕ.

ನವ್ ಂಬರ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತತರ

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

ನಿಮಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮನ್ಯ
ಹ್ಣುಣ ಮಕಿಳ್ು ತಮಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್
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ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷ್ಣ!

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗರ್ಣತ
ಉತುಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲಿಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ರಚನ್: ಪುಷ್ಪವಲಿಿ ಚಂದಿಶ್ೇಖ್ರ್, ಕ್ಂಗ್ೇರಿ ಉಪನ್ಗರ & ದಿವಾಶ್ಿೇ.ಡಿ, ಕ್.ಜಿ.ಎಫ್.
ಮೆೇಲ್ ಮತುು ಕ್ಳ್ಗ್: 6ಚುಕ್ಲಿ-5ಸತ್ರಯ, ಮಧಾ:16ಚುಕ್ಲಿ-6ಸತ್ರಯ
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ಮಾಹಿತ

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೨

ಲ್ೇಖ್ಕರು:
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲ್ುಕಯರು (ಕರ.ಶ.೫೪೦ ರಿಂದ ಕರ.ಶ.೭೫೩) : ಕನ್ನಡ ನಾಡನಾನಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳ್ಲಿಿ ಬಾದಾರ್ಮಯ ರ್ಾಲುಕಾ ವಂಶ
ಬಲು ಪಿಮುಖ್ಸ್ಟಾೆನ್ ಪಡ್ದಿದ್ಯೆಂದು ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು. ರಾಜಾದ ವಿಸಿುೇಣಯದಲಿಿ, ಆಡಳಿತದಲಿಿ, ಕಲ್, ಸ್ಟಾಹಿತಾ, ಧಮಯ, ಎಲಿದರಲಿಿಯೊ ಅವರು
ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಹಿರಿಮೆಯನ್ುನ ಕ್ೇವಲ ಭಾರತದಲಿಿ ಮಾತಿವಲಿದ್ ವಿದ್ೇಶಗಳ್ಲೊಿ ಹರಡುವಂತ್ ಮಾಡುವುದರಲಿಿ ಪಿರ್ಮರಾದರು. ಇನ್ೊನರಕೊಿ
ಹ್ಚುಚ ವಷ್ಯಗಳ್ ಕಾಲ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿ, ಅಂದಿನ್ ಉತುರ ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶಗಳಿಗ್ ಪ್ೈಪ್ೇಟ್ಟಯಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಕಟ್ಟಟದರು.
ಮೊಲತಃ ಕನಾಯಟ್ಕದವರ್ೇ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗಿರುವ ಇವರು, ಬನ್ವಾಸಿಯ ಕದಂಬರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ ೫೪೦ರಲಿಿ ಸವತಂತಿ ರಾಜಾ
ಸ್ಟಾೆಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಲಿ ಶ ೫೪೩ ರಲಿಿ ಬಾದಾರ್ಮಯ ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಟದರು. ಮೊದಲ ದ್ೊರ್ ಜಯಸಿಂಹ, ಅವನ್ ಮಗ ರಣರಾಗ ನ್ಂತರ
ಅವನ್ ಮಗ ಒಂದನ್ಯ ಪುಲಕ್ೇಶ್. ಈ ಒಂದನ್ಯ ಪುಲಕ್ೇಶ್ ಕದಂಬರನ್ುನ ಸಂಪರಣಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ ರ್ಾಲುಕಾ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವನ್ುನ
ಬಲಪಡಿಸಿದ. ಅವನ್ ಮೊಮಮಗ ಎರಡನ್ಯ ಪುಲಕ್ೇಶ್ ರ್ಾಲುಕಾವಂಶದಲಿಿಯೆೇ ಅತ್ರ ಪಿಸಿದಧನಾದ ರಾಜ.
ಕ್ಲಿ. ಶ. ೬೦೯ರಿಂದ ಕ್ಲಿ.ಶ. ೬೪೨ ರವರ್ಗ್ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ಎರಡನ್ಯ ಪುಲಕ್ೇಶ್, ತನ್ನ ಅವಧಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ುನ
ಯುದಧಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸುತುಲ್ೇ ಕಳ್ದು, ನ್ಮಯದ್ಯಿಂದ ಕಾವ್ೇರಿಯವರ್ವಿಗೊ ರಾಜಾವನ್ುನ ವಿಸುರಿಸಿದ. ಮೊದಲಿಗ್ ತನ್ಗ್ ಮೊೇಸ ಮಾಡಲ್ತ್ರನಸಿದ
ತನ್ನ ಚಿಕಿಪಪ ಮಂಗಳ್ೇಶನ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ, ನ್ಂತರ, ಕದಂಬರು, ಆಳ್ುಪರು, ಲಾಟ್(ದಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಜರಾತ್), ಮಾಳ್ವ, ಗೊಜಯರ, ಕಳಿಂಗ, ವ್ಂಗಿ,
ಹಿೇಗ್ ಎಲ್ಿಡ್ಯೊ ಜಯಭ್ೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಪಲಿವರನ್ುನ ಅಡಗಿಸಿ, ರ್್ೊೇಳ್ ಕ್ೇರಳ್, ಪಾಂಡಾರ ಸ್ಟ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ. ಇವನ್ ಹಿರಿಮೆಯೆಂದರ್
ಉತುರಾಧಿಪತ್ರಯೆನಿಸಿದದ ಕನ್ೊೇಜದ ಹಷ್ಯವಧಯನ್ನ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿದುದ. ನೌಕಾಬಲವನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ಕ್ೊಂಕಣದ ಮೌಯಯರ
ರಾಜಾಪುರಿಯನ್ುನಗ್ದದ. ಇವನ್ ವಿಜಯಯಾತ್ಿಗಳ್ ದಾಖ್ಲ್ಗಳ್ು ಐಹ್ೊಳ್ಯ ಶಾಸನ್ಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರಕ್ಲವ್. ತನ್ನ ಜಯಭ್ೇರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವನ್ು
ಪರಮೆೇಶವರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ುನ ಗಳಿಸಿದದ. ಇವನ್ ಕಡ್ಗಾಲದಲಿಿ ಬಾದಾರ್ಮಯು ಪಲಿವರ ವಶವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಇವನ್ು ಮರಣ
ಹ್ೊಂದಿದ.
ಪುಲಕ್ೇಶ್ಯ ಮೊರನ್ಯ ಮಗ ವಿಕಿಮಾದಿತಾ, ಪಲಿವರಿಂದ ಮತ್ು ರಾಜಾವನ್ುನ ವಶ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಇನ್ೊನಮೆಮ ರ್ಾಲುಕಾರ
ಪಾಿಬಲಾವನ್ುನ ಮೆರ್ಸಿದ. ೬೫೫ ರಿಂದ ೬೮೨ ರವರ್ಗ್ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ಇವನ್ ಕಾಲವರ ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿಯೆೇ ಕಳ್ಯಿತು. ಇವನ್ ಮಗ
ವಿನ್ಯಾದಿತಾ (೬೮೧-೬೯೬) ನ್ಂತರ ವಿನ್ಯಾದಿತಾನ್ ಮಗ ವಿಜಯಾದಿತಾರೊ ರ್ಾಲುಕಾರಲಿಿ ಬಲು ಪಿಮುಖ್ರಾದ ಅರಸರುಗಳ್ು.
ವಿಜಯಾದಿತಾನ್ಂತೊ ( ೬೯೪-೭೩೪) ತಂದ್ ಹಾಗೊ ತಾತಂದಿರ್ೊಡನ್ ಗಳಿಸಿದ ಯುದಧಗಳ್ ಅನ್ುಭವಗಳಿಂದ ಮಹಾನ್ ಪಿತಾಪಶಾಲಿಯಾಗಿ
ಮೆರ್ದ. ಪುಲಕ್ೇಶ್, ವಿಕಿಮಾದಿತಾ, ವಿನ್ಯಾದಿತಾ, ವಿಜಯಾದಿತಾ, ಇವರುಗಳ್ ಕಾಲದಲಿಿ, ರ್ಾಲುಕಾ ಸ್ಟ್ೇನ್ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಬಲವ್ಂದ್ೇ ಹ್ಸರು
ಪಡ್ದಿತುು.
ತಮಮ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ುನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವನ್ುನ ವಿಸುರಿಸುವುದರಲಿಿಯೆೇ ಕಳ್ದ ರ್ಾಲುಕಾರು ತಮಮ ನ್ಡುವ್ಯೆೇ
ಹ್ೊಗ್ಯಾಡುತ್ರುದ,ದ ಮಾಂಡಳಿೇಕರ ಕಡ್ಗ್ ಗಮನ್ ಹರಿಸಲಿಲಿ. ಮಾಂಡಳಿೇಕರಾಗಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಕಟ್ಟಟದದ ಇವರು ಮುಂದ್ ಮಾಂಡಳಿಕರಿಂದಲ್ೇ
ಸ್ಟ್ೊೇಲನ್ನನ್ುಭವಿಸಿ ರಾಜಾ ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾಯಿತು. ಪಲಿವರನ್ುನ ಗ್ದುದ ಪರಾಕಿರ್ಮಯೆನಿಸಿದದ ಕ್ಲೇತ್ರಯವಮಯನ್ು ೭೫೩ ರಲಿಿ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರಿಂದ
ಪರಾಜಿತನಾಗಿ , ಬಾದಾರ್ಮಯ ರ್ಾಲುಕಾರ ಆಳಿವಕ್ ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಂಡಿತು.
ಧಾರ್ಮಯಕವಾಗಿ, ರ್ಾಲುಕಾರು ಆರಂಭದಲಿಿ ವ್ೈಷ್ಣವರಾಗಿದುದ, ನ್ಂತರ ಶ್ೈವರಾದರು. ಜ್ೈನ್, ಬೌದಧ ರಿಗೊ ಪಾಿಮುಖ್ಾತ್ಯಿತಾುದರೊ
ಬೌದಧ ಧಮಯ ಕ್ಷ್ಮೇಣವಾಗುತಾ ಬಂದಿತುು. ರ್್ೈನಿೇ ಪಿವಾಸಿ, ಹೊಾಯೆನ್ ತಾಸಂಗ್ ಮತುು ಪಾಸಿೇಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳ್ು ಇವರ ಆಸ್ಟಾೆನ್ಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟ
ನಿೇಡಿದದರು. ಅಲಿದ್ ರ್ಾಲುಕಾ ರಾಜಾದಿಂದಲೊ ಚಿೇನಾ ದ್ೇಶಕ್ಿ ಬೌದಧ ಬಿಕ್ಷ್ುಗಳ್ು ತ್ರಳಿದದರು.
ಕಲ್, ಸಂಗಿೇತ ಸ್ಟಾಹಿತಾಗಳಿಗ್ ಪ್ಿೇತಾಸಹವಿತುು. ವಿೇಣ್, ಕ್ೊಳ್ಲು, ಶಂಖ್, ಡ್ೊೇಲು ಮುಂತಾದ ಸಂಗಿೇತ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸುತ್ರುದದ
ಕುರುಹಿದ್. ಪುಲಕ್ೇಶ್ಯ ಸ್ಟ್ೇನಾನಿಯಾಗಿದದ ರವಿಕ್ಲೇತ್ರಯಯು ಪಂಡಿತನ್ೊ ಆಗಿದುದ, ತಾನ್ು ಭಾರವಿ ಹಾಗು ಕಾಳಿದಾಸರಿಗ್ ಸರಿ ಸಮಾನ್ನ್ು
ಎಂದು ಅವನ್ೇ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದಾದನ್. ಅವರ ಬಹುಪಾಲು ಶಾಸನ್ಗಳ್ು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆಗಿದ್.
ಶ್ಲಪಕಲ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಂತೊ ರ್ಾಲುಕಾರು ಕನಾಯಟ್ಕಕ್ಿ ಅನ್ುಪಮ ಕ್ೊಡುಗ್ ನಿೇಡಿದಾದರ್. ಇಂದೊ ನಾವು ಕಾಣುವ ದಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾರತದ
ದ್ೇಗುಲಗಳ್ ಶ್ೈಲಿಗ್ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೊದ ಅಲಿದ್ ಭದಿ ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಲದವರೊ ರ್ಾಲುಕಾರ್ೇ. ಮುಂದ್ ರಾಷ್ರಕೊಟ್, ಕಲಾಾಣದ ರ್ಾಲುಕಾ,
ಹ್ೊಯಸಳ್ ಹಾಗೊ ವಿಜಯನ್ಗರದ ವಂಶಗಳ್ವರು ನಿರ್ಮಯಸಿರುವ ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ ಕಲ್ಗ್ ಇವ್ೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿವ್. ಗುಹ್ ಕ್ೊರ್ದು ರಚಿಸಿದ
ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್್ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಶ್ೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಣ್ಯ ದ್ೇಗುಲಗಳ್್ ಇವರ ಕ್ೊಡುಗ್ಯೆೇ ಆಗಿದ್.ಶ್ಲಪ ಕಲ್ಯ ತ್ೊಟ್ಟಟಲ್ಂದ್ೇ ಕರ್ಸಿ ಕ್ೊಂಡಿರುವ
ಐಹ್ೊಳ್ಯು ಕಲುಿ ಕ್ತುನ್ಯ ಉಗಮ ಸ್ಟಾೆನ್ದಂತ್ರದ್. ಇದ್ೊಂದು ಕಲಾ ಶಾಲ್ಯಾಗಿದುದ, ಇಲಿಿ ನಿರ್ಮಯಸಿರುವ ಹಲವಾರು ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ು
ಮುಂದಿನ್ ಭಜಯರಿ ರಚನ್ಗಳ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿವ್.
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ಇನ್ುನ ಗುಹಾ ರಚನ್ಗಳ್ ಬಾದಾರ್ಮ, ಅನ್ುಪಮ ಕಲ್ಯ ಪಟ್ಟದ ಕಲಿಿನ್ ದ್ೇಗುಲಗಳ್ಂತೊ ರ್ಾಲುಕಾರ ಅಸ್ಟಾಧಾರಣ ಕ್ೊಡುಗ್.
ರಾಷ್ರಕ ಟರು ( ಕರ.ಶ.೭೫೩- ಕರ.ಶ.೯೭೩): ರ್ಾಲುಕಾರ ಮಾಂಡಲಿೇಕರಾಗಿದುದಕ್ೊಂಡಿದದ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರ ದಂತ್ರದುಗಯ ೭೫೩ ರಲಿಿ
ಅವರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ, ರಾಷ್ರಕೊಟ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಸ್ಟಾೆಪ್ರಸಿದ. ರ್ಾಲುಕಾ ಆಡಳಿತದ ಮುಂದುವರ್ದ ಭಾಗದಂತ್ರದದ ಇವರ ಆಳಿವಕ್ಯೊ ಕನಾಯಟ್ಕ
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ ವಿಸುರಣ್, ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿಯೆೇ ಕಳ್ಯಿತು. ದಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾರತದಲಿಿ ಇವರು ಕೊಡ ಪಿಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮೆರ್ದು, ಕಲ್, ಸ್ಟಾಹಿತಾಗಳ್ಲಿಿ
ಅನ್ುಪಮ ಕ್ೊಡುಗ್ ನಿೇಡಿದಾದರ್. ಧುಿವ, ಗ್ೊೇವಿಂದIII, ಅಮೊೇಘವಷ್ಯ, ಇಂದಿ III, ಕೃಷ್ಣ III, ಇವರುಗಳ್ು ಪಿಮುಖ್ರಾದ ಅರಸುಗಳ್ು.
ಕಲಿವಲಿಭ, ಶ್ಿೇವಲಿಭ ಮುಂತಾಗಿ ಬಿರುದು ಪಡ್ದಿದದ ಧುಿವ ಉತುರದ ಬಂಗಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಕ್ಷ್ಮಣದ ಕಂಚಿಯವರ್ವಿಗೊ
ದಂಡಯಾತ್ಿ ನ್ಡ್ಸಿ, ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದದ. ಇವನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವು ಅತುಾಚಚ ಸಿೆತ್ರಯಲಿಿತ್ುಂದು ಹ್ೇಳಿದಾದರ್.ಅವನ್ ಮಗ
ಗ್ೊೇವಿಂದ III ಕೊಡ ಅತಾಂತ ಸಮರ್ಯ ದ್ೊರ್ಯಾಗಿದದ. ಗ್ೊೇವಿಂದನ್ ಮಗ ಅಮೊೇಘವಷ್ಯ ನ್ಂತೊ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರ ಕ್ಲೇತ್ರಯಪತಾಕ್ಯನ್ುನ
ಹಾರಿಸಿದ ದ್ೊರ್. ಬಾಲಕನಾಗಿದಾದಗಲ್ೇ ಸಿಂಹಾಸನ್ವ್ೇರಿದ ಅಮೊೇಘವಷ್ಯ ಅನ್ೇಕ ಬಂಡಾಯಗಳ್ನ್ನದುರಿಸ ಬ್ೇಕಾಯಿತು. ಇವನ್ು ವ್ಂಗಿಯ
ರ್ಾಲುಕಾರು, ಗಂಗರು, ಪಲಿವರ ಜ್ೊತ್ ಯುದಧಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿ, ವಿೇರನಾರಾಯಣನ್ಂಬ ಬಿರುದು ಗಳಿಸಿದರೊ ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ
ಎಲಿರ್ೊಡನ್ಯೊ ಸ್ಟ್ನೇಹ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದನ್ು. ಯುದಧಕ್ಲಿಂತ ಅವನಿಗ್ ಶಾಂತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚಿಚನ್ ಒಲವಿತುು ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದಾದರ್. ತನ್ನ
ಕುಟ್ುಂಬದಲಿಿ ಗಂಗರು, ಪಲಿವರು, ವ್ಂಗಿಯ ರ್ಾಳ್ುಕಾರ್ೊಡನ್ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿದದನ್ು. ನ್ೃಪತುಂಗ, ಅತ್ರಶಯ
ಧವಳ್,ರಟ್ಟಮಾತಾಯಂಡ, ವಿೇರನಾರಯಣ ಶ್ಿೇ ವಲಿಭ ಎಂದ್ಲಿ ಬಿರುದು ಪಡ್ದಿದದ ಇವನ್ು ತನ್ನ ಪಿಜ್ಗಳ್ ಹಿತಕಾಿಗಿ ತನ್ನ ಎಡಗ್ೈ ಹ್ಬ್ುರಳ್ನ್ುನ
ಕ್ೊಲಾಿಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ಬಲಿ ನಿೇಡಿದದ. ಇವನ್ ಕಾಲದ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವು ಅಂದಿನ್ ಜಗತ್ರುನ್ ನಾಲುಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾಗಳ್ಲಿಿ
ಒಂದಾಗಿತ್ುಂದು ಪಿವಾಸಿಗ ಸುಲ್ೇಮಾನ್ ಹ್ೇಳಿದಾದನ್.
ಅಮೊೇಘವಷ್ಯನ್ ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇಂದಿIII ಮತುು ಕೃಷ್ಣ III ಕೊಡ ಪಿಭಾವಶಾಲಿ ಅರಸುಗಳಾಗಿ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದರು.
ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ರಾಷ್ರಕೊಟ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಅವನ್ತ್ರಯತು ಸ್ಟಾಗಿ ೯೭೩ ರ ಸುಮಾರರಲಿಿ ಈ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ ಕ್ೊನ್ಯಾಯಿತು.
ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರ ಕಾಲದಲಿಿ ಕನ್ನಡಭಾಷ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ೊಂಡು, ಅರಸರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಶಾಸನ್ ಹಾಗೊ ರುಜು ಮಾಡುವುದರಲಿಿ
ಆಸಕ್ಲು ತ್ೊೇರುತ್ರುದರ
ದ ು. ಪಂಪನ್ಂತಹ ಮಹಾಕವಿಯ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚನ್ಯಾಯಿತು. ಪಂಪನ್ಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಪ್ನ್ನ, ತ್ರಿವಿಕಿಮ, ಅರಿಕ್ೇಸರಿ,
ಪದಮಪಾದ, ಸುರ್ೇಶವರ ಮುಂತಾದ ಅನ್ೇಕ ಕವಿಗಳಿಂದ ಅನ್ೇಕ ಮಹತವದ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚನ್ಯಾಯಿತು. ವಿೇರಸ್ಟ್ೇನ್, ಜಿನ್ಸ್ಟ್ೇನ್, ಗುಣಭದಿ
ಮುಂತಾದ ಗಣಾ ಜ್ೈನ್ ವಿದಾವಂಸರಿದದರು. ಪಂಪನ್ು ಆದಿಪುರಾಣ, ಮತುು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕಾವಾ ಎನಿಸಿಕ್ೊಂಡ ವಿಕಿಮಾಜುಯನ್ ವಿಜಯ
ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ನಾಡ್ೊೇಜ ಮತುು ಆದಿಕವಿ ಎನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾದನ್. ಮತ್ೊುಂದು ಖಾಾತ ಕನ್ನಡದ ಕೃತ್ರ ಕವಿರಾಜ ಮಾಗಯ ರಚಿಸಿದುದ
ಅಮೊೇಘವಷ್ಯ ನ್ೃಪತುಂಗ ಎಂಬ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯಿದದರೊ, ವಾಸುವವಾಗಿ ಅದನ್ುನ ರಚಿಸಿದವನ್ು ಅಮೊೇಘವಷ್ಯನ್ ಆಸ್ಟಾೆನಿಕನಾದ ಶ್ಿೇವಿಜಯ ನ್ಂಬ
ಕವಿ.
ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರು ವ್ೈದಿೇಕ ಧಮಯ ಪಾಲಿಸುತ್ರುದದರೊ, ಅವರ ಕಾಲದಲಿಿ ಜ್ೈನ್ಧಮಯ ಅತುಾಚಚ ಸಿೆತ್ರಯಲಿಿತುು. ಬೌದಧರಿಗ್ ಕೊಡ
ಪಾಿಶಸಯವಿತುು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಕರಾವಳಿಯ ಪಾಿಂತಾಗಳ್ಲಿಿ ಮುಸಿಿಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ನ್ೊನ ನಿಯೊೇಜಿಸಿದದರು.
ರಾಷ್ರಕೊಟ್ರ ಕಾಲದಲಿಿ ರಚನ್ಯಾದ ದ್ೇವಾಲಯಗಳಾಗಲಿೇ ಅವರ ಶ್ೈಲಿಯೆಂದು ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ರಚನ್ಗಳಾಗಲಿೇ ಅಷಾಟಗಿ ಇಲಿ.
ಆದರ್ ಅವರ ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳಾದ ಮುಂಬ್ೈ ಬಳಿಯ ಎಲಿಫ್ಂಟಾ ಗುಹ್ಗಳ್್, ಅಜಂತಾ ಎಲ್ೊಿೇರಾ ಗುಹ್ಗಳ್್ ಅವರ ಅದಿವತ್ರೇಯ
ನಿಮಾಯಣಗಳಾಗಿವ್.

೧. ಕನಾಯಟ್ಕ ಖಾದಿ ಗಾಿಮೊೇದ್ೊಾೇಗ ಸಂಯುಕು ಸಂಘ. ಇದು ಹುಬುಳಿಳಯಲಿಿದ್
೨. ಯಾದಿೆೇರ್. ೩೦ ನ್ೇ ಜಿಲ್ಿ
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ವಿಜ್ಞಾನ

ರಾಕ ಟ್ ಸ ೈನ್ಸ !

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ:
ಉದದಕ್ಿ ಊದಬಹುದಾದ ಬಲೊನ್
೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದದದಷ್ುಟ ಟ್ವೈನ್ ದಾರ
ಒಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸ್ಟಾರ
ಅಂಟ್ಟಸಲು ಸ್ಟ್ಲ್ೊಿೇಟ್ೇಪ್
ವಿಧಾನ:
ದಾರವನ್ುನ ಸ್ಟಾರ ಒಳ್ಗ್ ತೊರಿಸಿ ಎರಡು ರ್್ೇರ್ ಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ದಾರವನ್ುನ ಕಟ್ಟಟ
ಬಲೊನ್ ಅನ್ುನ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಊದಿ ಗಾಳಿ ಹ್ೊೇಗದಂತ್ ಅದರ ತುದಿ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟ್ಲ್ೊಿೇ ಟ್ೇಪ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಚಿತಿದಲಿಿ
ತ್ೊೇರಿಸಿದಂತ್ ಸ್ಟಾರ ಗ್ ಅಂಟ್ಟಸಬ್ೇಕು
ಬಲೊನ್ ತುದಿ ಬಿಡುತ್ರುದಂ
ದ ತ್ ರಭಸವಾಗಿ ಬಲೊನ್ ಮುಂದ್ ಚಲಿಸುತುದ್
ಏರ್ಾಗುತತದ :
ಗಾಳಿಯು ಬಲೊನ್ ಒಳ್ಗ್ ಒತುಡದಿಂದ ಇರುತುದ್. ಬಲೊನ್ ತುದಿಯನ್ುನ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷ್ಣ ಇಡಿೇ ಗಾಳಿ ಒಮೆಮಗ್ ಹ್ೊರಬರಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ
ಮುಂಚಲನ್ಯನ್ುನ ಸೃಷ್ಟಟಸುತುದ್. ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತಿದ ಮತುು ಆಕಾರಗಳ್ ಬಲೊನ್ ಹ್ಚುಚ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತುಡವನ್ುನ ರಚಿಸುತುದ್. ನಿಜವಾದ
ರಾಕ್ಟ್ ನ್ಲಿಿ ಇಂಧನ್ವನ್ುನ ಉರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒತುಡ ಸೃಷ್ಟಟಸಿಲಾಗುತುದ್. ಈ ಒತುಡವನ್ುನ ಕ್ಳ್ಮುಖ್ವಾಗಿ ಹ್ೊರಹ್ೊೇಗುವಂತ್
ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಾಕ್ಟ್ ಮೆೇಲಕ್ಿ ಹ್ೊೇಗುತುದ್. 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದಿರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

(ವಿರ್ಾರ, ಸಂಗಿೇತ, ಪಿದ್ೇಶ ಸಮಾರ್ಾರ, ವಾತ್ಯ, ಸಂದಶಯನ್, ಇತಾಾದಿ, ಇತಾಾದಿ)
ಪಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 2 ರಿಂದ 3 ರವರ್ಗ್, 2RRR, FM 88.5 ತರಂಗಾಂತರದಲಿಿ. ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಸಕ್ಲುಯುಳ್ಳವರು ಮತುು ಹ್ಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳ್ನ್ುನ ಬಯಸುವವರು ನ್ಮಮನ್ುನ
ಸಂಪಕ್ಲಯಸಿ
ರಾಜ್ ನ್ಟ್ರಾಜನ್ ಮತುು ಸಿಡಿನ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ 0418 649 904 / 0402 375 275

Saturday Jan 10th 2015
10AM – 5PM

Date and Time : Thursday 1 Jan 2015 - 08:30 AM – 11:30 AM
Venue : 6 Boulton Avenue, Baulkham Hills
More Info : Contact Ashi on 02 9686 1994, Jagadish on 0414 703
151 or Dr Uma Jana on 9659 2614
Email : sydney@chinmaya.net.au

ದಿನಾಂಕ 20-12-2014

Jones Park Banks, Cornet of Pitt Street
Parramatta
0425 285 390
0420 781 160

Meet and Greet the New Year with
Vishnu Sahasranama Pooja & Archana

ಮದಾಾಹನ 3 ರಿಂದ 5 ರ ವರ್ಗ್
ಸೆಳ್ : Wattlegrove Public School
Cressbrook Drive NSW 2173
ಮಕಿಳಿಂದ ಕಲಾಪಿದಶಯನ್, ಅತುಾತುಮ ವಿದಾಾರ್ಥಯಗಳಿಗ್
ಪಿಶಸಿು ಸಮಾರಂಭ
ಪಿವ್ೇಶ - ಉಚಿತ

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿರ್ಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತಮ ತಾ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲುಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಿಸಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಯಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಿ ಅದರದರ ಕತೃಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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