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ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಛಾಯಾಗಾಿಹಕ: 

ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ೨ದ್ದನದ ಕನಿಡ ಕಾಾಶ್ ಕ  ೀರ್ಸಾ – ವರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
ತಾಯಿ ನಾಡು, ಮಾತೃ ಭೊಮಿ/ಭಾಷ್ ಇವುಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ಹ್ೊರನಾಡಿಗ್ ಬ್ಂದಮೆೇಲ್ ಉಲುಣಗ್ೊಳ್ಳಳತತದ್ ಎನ್ುನವ ಮಾತು ಎಷ್ೊಟಂದು ಬಾರಿ ಆಲಿಸಿದ ದ್ೇವ್. 

ಆದರೊ ಈ ನ್ುಡಿ ಸುಳ್ಾಳಗುತ್ರತರುವುದು ಸತಯ. ನ್ಮ್ಮವರ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಬ್ಗ್ೆ ತ್ೊೇರುತ್ರತರುವ ಆಸಕತ ಕ್ಷೇಣಿಸುತ್ರತದ್. ಇನ್ುನ ಕನಾಾಟ್ಕದಂದ ಬ್ಂದು 
ಹ್ೊರದ್ೇಶದಲಿಿ ನ್ರ್ಸಿರುವವರಿಗ್ ಪರ ಭಾಷಿಗರಿಗ್ ತಂತಮ್ಮ ನ್ುಡಿಯಮೆೇಲ್ ಅದ್ಲಿಿಲಿದ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಕ್ಲಿ ನ್ಮ್ೊಮರಿನ್ಲ್ಿೇ ಬ್ಂಡವಾಳ್ ಹೊಡಿ, ಹ್ೊರಗಿನಂದ 
ರಜ್ಯಲಿಿ ಹಾರಿ ಅಲಿಿಗ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿ ಇಳಿದು ನ್ಮ್ೊಮರಿನ್ಲ್ಿೇ ಮೊೇಜು ಮ್ಜ ಶಾಪಂಗ್ ಎಲಾಿ ಮಾಡಿಬ್ರುವ ಹವಾಯಸವಿದದರೊ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿ ಬ್ೇಡ, ಇದು ಶುದಧ 
ಅನಾಯಯ.  

ವಿಷಯ ಹೇಗಿರುವಾಗ ನಾವು (ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್) ಯಾಕ್ ಎರಡು ದನ್ದ ಕಾಿಶ್ ಕ್ೊೇರ್ಸಾ ಮಾಡಬಾರದು? ಎಷ್ೊಟೇ ಮ್ಕಿಳ್ಳ ನ್ಮ್ಮ ವಾರಾಂತಯದ 
ಶಾಲ್ಗ್ ಕಳ್ಳಹಸಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಾಗುತ್ರತಲಿ, ಕ್ಲವು ಮ್ಕಿಳ್ದುದ ದೊರದ ನ್ಗರಗಳ್ಲಿಿ ವಾಸ, ಇನ್ೊನ ಕ್ಲವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬ್ಲಿವರಾದರೊ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 
ಕನ್ನಡ ಓದಬ್ರ್ಯಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಾಗಿಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇ ಆಗಿದುದ ಅವರ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಹ್ೊರನಾಡಿನ್ಲಿಿ ಆಗಿದದರಬ್ಹುದು ಅಂತಹವರನ್ನಲಾಿ 
ಗಮ್ನ್ದಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೊಡು ಈ ಯೇಜನ್ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ೇರ್ ರಾಜಯ/ಊರಿನಂದ ಬ್ರುವವರಿಗ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕ್ೊಳ್ಳಳವ ವಯವಸ್ಟ ತ್ ಇದದರೊ 
ಸಿಡಿನಯವರ್ೇ ಹ್ಚ್ುು ನ್ೊಂದಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರು. ಹ್ೊರರಾಜಯ/ದ್ೇಶಗಳಿಂದ ಈ ತರಬ್ೇತ್ರಯ ಓದುವ ಮಾಹತ್ರಗಳಿಗ್ ಮಾತಿ ಬ್ಹಳ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಬ್ಂದತು. ಸುಮಾರು 
ಹದನಾರು ಜನ್ ಈ ತರಬ್ೇತ್ರಗ್ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ್ ಮೊದಲ್ೇ ನ್ೊಂದಣಿಸಿ, ಜನ್ವರಿ ೧೭ ಮ್ತುತ ೧೮ ರಂದು ಎಲಿವಯಸಿಿನ್ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳ್ಳ ಸಮ್ಯಕ್ಿ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಹಾಜರಾಗಿದದದು.ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ  ಮ್ುಖ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿ ಹ್ೊತ್ರತದದ ನ್ನ್ಗ್ ಶುರುಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎದ್ಯಲಿಿ ಡವಡವ ಎನ್ುನತ್ರತತುತ. ಏನ್ಪ್ಾಾ, ಇವರಲಿಿ ಸೊಾತ್ರಾ ತುಂಬಿ 
ಮ್ರುದನ್ವೂ ವಾಪರ್ಸ ಬ್ರುವ ಹಾಗ್ ಪ್ಾಠ ಮಾಡಲು ಆಗುತತದ್ಯೇ? ಎನ್ುನವ ಭಿೇತ್ರ ಮ್ನ್ದಲಿಿತುತ. ಏಕ್ಂದರ್ ಅವರ್ಲಾಿ ಪುಟ್ಟ ಮ್ಕಿಳ್ಲಿ. ಆದರ್ ಆ ಭಯ ಅಧ್ಾ 
ಘಂಟ್ಗ್ ಕರಗಿಹ್ೊೇಯಿತು.  ಅವರ ಕಲಿಯುವ ಶಿದ್ಧ ಆಸಕ್ಲತ ಎಲಿರನ್ೊನ ಅಚ್ುರಿ ಮ್ೊಡಿಸಿತು. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ತಮಿಳ್ಳ, ಕ್ೊಂಕಣಿ ಮ್ತುತ ಫ್ಿಂಚ್ ಮ್ೊಲದವರೊ ಒಬ್ುರು 
ಇದುದ ಮಿಕಿವರ್ಲಾಿ ಕನ್ನಡದವರ್ೇ ಆಗಿದದರು. ಕ್ಲವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬ್ಲಿವರಿದದರು ಮಿಕಿವರು ಒಂದಕ್ಷರ/ಪದದ ಗಂಧ್ವ್ೇ ತ್ರಳಿಯದವರಿದದರು.ಆದರೊ 
ಅದ್ಂಥಾ ಕಲಿಯುವ ಆಸ್ಟ್ಯಂದರ್ ಮ್ತ ತ್ ಮ್ತ ತ್ ಹ್ೇಳ್ಳವ ಗ್ೊೇಜ್ೇ ಇಲಿದ್, ಬ್ಹಳ್ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಮೊದಲನ್ೇ ದನ್ಕ್ಿೇ ಕಾಗುಣಿತ ಮ್ತುತ ಅಕಾಾವತುತ ಕಲಿತು ಮಾರನ್ೇ 
ದನ್ ನಾವು ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ಯುವ ಮ್ುನ್ನವ್ೇ ಎಲಿರೊ ಬ್ಂದು ಕಾಯುತ್ರತದುದದು ಅಚ್ುರಿ ಮ್ೊಡಿಸಿತು. ಮ್ರುದನ್ ಭಾನ್ುವಾರ ಒತುತ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಯುಕತ ಅಕ್ಷರ ಮ್ತುತ 
ಕ್ಲವು ಮ್ುದ ನೇಡುವ ಆಟ್ಗಳ್ ್ಂದಗ್ ಮ್ಧ್ಾಯಹನದ ವ್ೇಳ್್ಗಾಗಲ್ೇ ವಾಕಯಗಳ್ನ್ುನ ಒದುವಂತಾದರು. ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಅವರು ಪಿತ್ರ ಪದ ವಾಕಯಗಳ್ನ್ುನ ಓದುವಾಗ 
ಅವರು ಅನ್ುಭವಿಸುತ್ರತದದ ಆನ್ಂದ ಅವರ ಮ್ುಖ್ದಲಿಿ ಸಾಷಟವಾಗಿ ಗ್ೊೇಚ್ರಿಸುತ್ರತತುತ. ಕ್ಲವರಂತೊ oh my god I can read this big word now ! ಎಂದು 
ಕುಚಿಾಯಿಂದ ಎದ ದ್ೇ ಬಿಡುತ್ರತದದರು. ಅವರ ಎರಡು ದನ್ದ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಗ್ ಕಡ್ಯಲಿಿ ಪಿಶಂಸ್ಟಾ ಪತಿಗಳ್ನ್ುನ  ಹಂಚ್ಲಾಯಿತು. ಕಲಿತದದನ್ುನ ಮ್ತ್ತ  ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ 
ಕ್ೊೇರ್ಸಾ ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಉತಾಿಹದ ಮಾತ್ರನ್ೊಂದಗ್ ಎಲಿರನ್ೊನ ಬಿೇಳ್ ್ಿಡಲಾಯಿತು. ಮ್ುಂದನ್ ವಷಾವೂ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಕಾಿಶ್ ಕ್ೊೇರ್ಸಾ ಕಡ್ೇಯ 
ಬಾರಿ ಏಪಾಡಿಸುವ ಆಲ್ೊೇಚ್ನ್ ಇದ್ ಎನ್ುನವ ಸಿಹಸುದದಯಂದಗ್ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅನಸಿಕ್ ಅಥವಾ ವರದಗ್ ಅಂತಯ ಹ್ೇಳ್ಳತ್ರತದ್ದೇನ್..      

 

 

ನಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಯದ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ಳಹಸಿ. 

ಪ್್ಿೇಮ್ಕವಿ, ಕ್.ಎರ್ಸ.ನ್ ಅವರ 

“ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ರ್ದತತಂದು …” ಕ್ೇಳ್ಲು 
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

 

ಕಾಕನ್ಕ್ೊೇಟ್ ಚ್ಲನ್ಚಿತಿದ ಒಂದು ಅದುುತ ಹಾಡಾದ  
“ಕರಿ ಹ್ೈದನ್ಂಬ್ೊೇನ್ು ಮಾದ್ೇಶವರ …” ವಿೇಕ್ಷಸಲು  ಮೆೇಲಿನ್ 

ಚಿತಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ವರದ ಮ್ತುತ ಚಿತಿಗಳ್ಳ: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ  

https://www.youtube.com/watch?v=cEKsyfpYizw
https://www.youtube.com/watch?v=47rydLhMxOU
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“ಅಂಗ್ೈಯಯಲಿಿ ಬ್ಣ್ ೆ ಹಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಊರ್ಲಾಿ ತುಪಾಕ್ಿ ಅಲ್ದರಂತ್” ಎನ್ುನವ ಮಾತು 

ಕ್ೇಳಿರುತ್ರತೇರಿ. ಇನ್ೊನ ವಿಸತರಿಸಿ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದರ್, ಬ್ಹುಶಃ ನಾವುಗಳ್್ಲಾಿ ಸವತಃ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ 

ಸಂದಭಾಗಳ್ಲಿಿ ಇದನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಿಯೊ ಇದ್ದೇವ್ೇನ್ೊೇ. 

ದನ್ನತಯದ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಜೇವನ್ದ ನ್ಡುವ್, ನ್ಮ್ಮ ಮೆದುಳ್ಳ ಯಂತಿದಂತ್ 

ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟರುತತದ್ ಎಂದು ನ್ಮ್ಗ್ ಅನಸಬ್ಹುದಲಿವ್ೇ. ಕುಡಿಯಲು ನೇರು ಹಡಿದುಕ್ೊಂಡು  

ಬ್ಂದರುತ್ತೇವ್. ಟ್ಟ.ವಿ ನ್ೊೇಡುತತಲ್ೊೇ ಅಥವಾ ಬ್ಂದ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಕರ್ ಸಿವೇಕರಿಸಲ್ೊೇ ದೃಷಿಟ ವಿಚ್ಲಿತರಾಗಿ, ತಂದಟ್ುಟಕ್ೊಂಡ ನೇರು 

ಮ್ರ್ತುಹ್ೊೇಗಿ, ಮ್ತ್ೊತಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ತುಂಬಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕುಡಿದು, ನ್ಂತರ ಅಯಯೇ! ಏನ್ು ಮಾಡಿದ್ ಎಂದು ತಲ್ ಚ್ಚಿುಕ್ೊಂಡ ಅನ್ುಭವವೂ 

ಆಗಿರಬ್ಹುದು.  

ಇಷ್ಟಲಾಿ ಹ್ೇಳ್ಳವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಮ್ುಂದನ್ ಸಂತ್ೊೇಷಕಾಿಗಿ ಮ್ನ್ುಷಯ ಹಲವು ಬ್ಗ್ಯ ಸಿದಧತ್ ಮಾಡುತತಲ್ೇ ಸ್ಟಾಗಿದಾದನ್. ಆದರ್ 

ವಷಾ ಕಳ್್ದಂತ್, ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಆ ತಯಾರಿ ಮ್ರ್ತ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ಹುದು. ಉದಾ: ಹತುತ ವಷಾದ ಮ್ುಂಚಿನ್ ಯೇಚ್ನಾ ಲಹರಿಯಲಿ ಿ

ಮಾಡಿಟ್ಟ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯವೇ, ಅಥವಾ ಒಡಂಬ್ಡಿಕ್ಯೇ ಇತಾಯದ ಮ್ರ್ತ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ಹುದು. ಮ್ರ್ತ್ರರಲ್ೇ ಬ್ೇಕಂತಲಿ. ನ್ಮ್ಮ 

ಸಧ್ಯದ ಸೃತ್ರಯಿಂದ ಜಾರಿರಬ್ಹುದು. ಮ್ತುತ ಅದರಿಂದ ಪಿಸುತತಃ ಏನ್ೊ ಉಪಯೇಗ ಪದ್ದುಕ್ೊಳ್ಳದರುತತಲಿರಬ್ಹುದು ಹೇಗಾಗಿ, ಬ್ರಿೇ 

ಮ್ುಂದನ್ ಜೇವನ್ಕಾಿಗಿ ಯೇಚಿಸಿ, ಯೇಚಿಸಿ ವಯಸುಿ ಕಳ್್ಯುವ ಬ್ದಲು, ಮ್ುಂದಾಲ್ೊೇಚ್ನ್ಯಂದಗ್ ಈಗಿನ್ ಕ್ಷಣದ ಚ್ಲುವನ್ೊನ, 

ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸದದದರ್ ಜೇವನ್ದ ರುಚಿ ಸಿಗಲಾರದಲವಿ್ೇ.  

ದೊರದ ಒಂದು ದ್ೇಶಕ್ಿ ಹ್ೊೇದರ್ ಮಾತಿವ್ೇ ಜನ್ಮವು ಸ್ಟಾಥಾಕ ಎನ್ುನವ ಕಲಾನ್ ಕ್ಲವರಲಿಿರಬ್ಹುದು. ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ಂದವರ 

ಮಾತುಗಳ್ಳ ರ್ಕ್ಿ ಪುಕಿ ತುಂಬಿರಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ದೊರದ ಬ್ಟ್ಟ ನ್ುಣೆಗ್ ಎನ್ುನವಂತ್ ಎಲಿ ಕಡ್ಯೊ ಸುಖ್ ದುಃಖ್ಗಳ್ ಮಿಳಿತವಿದ್ದೇ 

ಇರುತತದ್ ಎನ್ುನವುದೊ ಮ್ನ್ಗಾಣಬ್ೇಕು. ನ್ಮ್ಮ ಸಂದಭಾಕ್ಿ ಯಾವುದು ಹತವೇ ಅದರ ಆಯಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಳವುದು ಉಚಿತವು. ಇದ್ೇ 

ಸಿದಾಧಂತವು ಇನನತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೊ ಅನ್ವಯಿಸಬ್ಹುದು. ಉದಾ: ಇಂತಹುದ್ೇ ಕ್ಲಸ, ಈ ತರಹದ್ದೇ ಮ್ನ್ ಇತಾಯದ … 

ನ್ೊತನ್ ವಷಾದ ಕಾಯಾಾರಂಭವಾಗಿದ್, ಹ್ೊಸ ಆಲ್ೊೇಚ್ನ್ಗಳ್ಳ ಬ್ರುತತಲಿರುತತವ್. ಹ್ೊಸ ಆಸ್ಟ್, ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಗಳಿಗ್ 

ಮಿತ್ರಯಿರುವುದಲವಿಷ್ಟೇ! ಇವ್ಲಿದರ ನ್ಡುವ್, ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ಬ್ಳಿ ಇರುವ ಅವಕಾಶವ್ಂಬ್ ಬ್ಣ್ೆಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಸಂಪೂಣಾ ಅಪಾತ 

ಮ್ನ್ದಂದ ಹದದಲಿಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಸಿಗುವ ಆ ಸಂತ್ೊೇಷವ್ಂಬ್ ತುಪಾದ ಆಘ್ರಿಣವನ್ುನ ಮಾಡ್ೊೇಣವಲಿವ್ೇ!  
 

ಮಾರ್ಚಾ ಶ್ಾೀ ಜಯ/ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ಉತ್ತರಾಯಣ,ಶ್ಶ್ರ/ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ಫಾಲ್ುಗಣ/ಚ ೈತ್ಾ ಮಾಸ  
01 ಭಾ - ಅಮ್ಲಕ್ಲೇ ಏಕಾದಶ್    05 ಗು - ಹ್ೊೇಳಿ ಹಬ್ು, ಹ್ೊೇಳಿ ಹುಣಿೆಮೆ  
08 ಭಾ - ಅಂ ರಾ ಮ್ಹಳ್ಾ ದನ್  
09 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕಷಟ ಚ್ತುರ್ಥಾ    16 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಪ್ಾಪಮೊೇಚಿನ ಏಕಾದಶ್  
19 / 20 - ಗು/ಶು ಯುಗಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ  
21 ಶ - ಚಾಂದಿ ಮಾನ್ ಯುಗಾದ, ಚ್ೈತಿ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು,  
ಶ್ಿೇ ಮ್ನ್ಮಥ ನಾಮ್ ಸಂವತಿರ ಆರಂಭ  
25 ಬ್ು - ದ್ೇವರ ದಾಸಿಮ್ಯಯ ಜಯಂತ್ರ  
28 ಶ - ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ ನ್ವಮಿ  
31 - ಕಾಮ್ದಾ ಏಕಾದಶ್ 

 

ಫ ಬ್ಾವರಿ ಶ್ಾೀ ಜಯ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಶ್ಶ್ರ ಋತ್ು, 
ಮಾಘ/ಫಾಲ್ುಗಣ ಮಾಸ  
03 ಮ್ಂ - ಭಾರತ/ವಾಯಸ ಹುಣಿೆಮೆ  
07 ಶ - ಸಂಕಷಟ ಚ್ತುರ್ಥಾ  
14 ಶ - ವಾಯಲ್ಂಟ್ೈನ್ಸಿ ಡ್ೇ  
15 ಭಾ - ವಿಜಯಾ ಏಕಾದಶ್  
17 ಮ್ಂ - ಮ್ಹಾ ಶ್ವರಾತ್ರಿ  
18 ಬ್ು - ಶ್ವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ, ಆಶ್ ವ್ಡ್ನರ್ಸ ಡ್ೇ 
19 ಗು - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
20 ಶು - ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ಕೃಷೆ ಪರಮ್ಹಂಸ ಜಯಂತ್ರ 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪಾಮುಖ ದ್ದನಗಳು 
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ವಿಶ ೀಷ ಮಹಾ ಕವಿ ಮುದಿಣ - ಒಂದು ರ್ ನಪು – ಭಾಗ ೨ ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಬ್ೇಲೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಾ 

ಮ್ುದದಣ ಮ್ುಂದ್ ಉಡುಪಯ ಕ್ಲಿಶ್ುಯನ್ಸ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಹುದ್ದ 
ಖಾಲಿ ಇದ್ ಅಂತ ಅರಿವಾಗಿ ತುಸು ಸಂಬ್ಳ್ ಹ್ಚ್ುು ಬ್ರುತ್ತ ಅನ್ುನವ ಕಾರಣಕ್ಿ ತಾನ್ೊ ಅಜಾ 
ಹಾಕ್ಲದ. ಅವನಗ್ ಕ್ಲಸವೂ ಸಿಕ್ಲಿತು. ಅಲಿ ಿಕ್ಲವು ತ್ರಂಗಳ್ಳಗಳ್ ಕಾಲ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ 
ನ್ಂತರ ಮ್ಂಗಳ್ ರನ್ಲಿದಿದ ಸಕಾಾರಿೇ ಶಾಲ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯಪಕರ ಹುದ್ದಗ್ ಕರ್ ಬ್ಂದತುತ.  
ಸಂದಶಾನ್ಕ್ಿ ಹ್ೊೇದ್ೊೇರು ಇಬ್ುರ್ೇ:  ಮ್ುದದಣ ಒಬ್ುನಾದರ್ ಪಂಜ್ ಮ್ಂಗ್ೇಶರಾಯರು 
ಇನ್ೊನಬ್ುರು. ಆದರ್ ಆಯಿಯಾಗಿದುದ ಪಂಜ್ ಮ್ಂಗ್ೇಶರಾಯರು. ಅವನಗ್ ಪಂಜ್ 
ಮ್ಂಗ್ೇಶರಾಯರ ಪರಿಚ್ಯವಾದದುದ ತುಂಬಾ ಸಂತ್ೊೇಷವಾಗಿತುತ. ಆದರ್ ಅಲಿ ಿಮ್ುದದಣ 
ಆಯಿಯಾಗದ್ೇ ಪದವಿೇಧ್ರರು ಅನ್ುನವ ಕಾರಣಕ್ಿ ಪಂಜ್ಯವರು ಆಯಿಯಾದಾಗ 
ಪಂಜ್ಯವರು “ಭತತದ ಸಿಪ್್ಾಯನ್ುನ ಕುಟ್ುಟವ ಒನ್ಕ್ಯನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ತಂದರು. ಆದರ್ 
ಚಿತಿ ಬಿಡಿಸುವ ಬ್ಣೆದ ಗರಿಯನ್ುನ ಕ್ಲವಿ ಕ್ೊಳ್  ್ತ್ಗ್ಯುವ ಕುಗ್ ೆಕಡಿಯಿನಾನಗಿ ಮಾಡಿದರು” 
ಅಂತ ನ್ೊಂದು ನ್ುಡಿದದದರು. ಮ್ುಂದ್ ಅವನ್ು ಬ್ರ್ದ ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಕೃತ್ರಗ್ ತನ್ನನ್ುನ 
ಚಿಕಿಂದನಂದ ಮ್ನ್ಯವರು ಕರ್ಯುತ್ರತದದ “ಮ್ುದದಣ” ಎನ್ುನವ ಹ್ಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟ.  ಆಗ 
ಕಾವಯಮ್ಂಜರಿ ಪತ್ರಿಕ್ ನಂತುಹ್ೊೇಗಿತುತ. ಮ್ುದದಣನಗ್ ಬ್ಹಳ್ ಬ್ೇಸರವಾಗಿತುತ. ಈಗಿನ್ಂತ್ 
ಆಗ ಅನ್ೇಕ ಪತ್ರಿಕ್ಗಳಿರಲಿಲಿ. ಆದರ್ ಕ್ಲವ್ೇ ದನ್ಗಳ್ಲಿ ಿರಾಮಾನ್ುಜ್ೈಯಂಗಾರರು ನಾವು 
ಕನಾಾಟ್ಕ ಕಾವಯಕಲಾನಧಿ ಅನ್ುನವ ಪತ್ರಿಕ್ ಪ್ಾಿರಂಭಿಸುತ್ರತದ್ದೇವ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ದಾಗ ಅದಕ್ಿ 
ಮ್ುದದಣ ತಾನ್ು ರಚಿಸಿದ ಶ್ಿೇ ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಕಳಿಸಿದ.  ಕೃತ್ರ ತಲುಪದ ಮೆೇಲ್ 
ರಾಮಾನ್ುಜ್ೈಯಂಗಾರರು ಕಾಗದ ಬ್ರ್ದು ನೇವು ಕಳಿಸಿದ ಮ್ೊರೊ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚ್ನ್, ಪದ 
ವಿನಾಯಸ, ಪದ ಪುಂಜ ಎಲಿದರಲೊಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಮ್ಯವಿದ್. ಇವು ಮ್ೊರನ್ೊನ ಬ್ರ್ದವರು 
ಒಬ್ುರ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು ಅನ್ುನವ ಅನ್ುಮಾನ್ ನ್ಮ್ಗಿದ್. ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಬ್ರ್ದವರು ನೇವ್ೇ 
ಇರಬ್ೇಕು ಅಂತ ನ್ಮ್ಮ ಊಹ್. ಹಾಗಿದದ ಮೆೇಲ್ ಹಂದನ್ ಎರಡು ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ದವರೊ 
ನೇವ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು ಅಂತ ಬ್ರ್ದರೊ ಅವನ್ು ಬ್ದಲು ಉತತರ ಬ್ರ್ಯಲಿಲಿ. ಆದರ್ 
ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಮಾತಿ ಅಚಾುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರ್ ಅದು ಪೂಣಾವಾಗುವ ವ್ೇಳ್್ಗ್ 
ಅವನ್ು ಇರಲ್ೇ ಇಲಿ. ಕ್ಷಯ ರ್ೊೇಗ ಅವನ್ನ್ುನ ಬ್ಲಿ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡಿತುತ. 

 

ಅವನ್ ಸ್ಟಾಂಸ್ಟಾರಿಕ ಸಿಿತ್ರಗತ್ರಗಳ್ ಕಡ್ಗ್ ಒಮೆಮ ಗಮ್ನ್ ಹರಿಸುವುದಾದರ್, 
ಮ್ುದದಣನಗ್ ಒಂದು ಕ್ಲಸ ಅಂತ ಆಯುತ ಅಂತ ಸಮಾಧ್ಾನ್ ಹ್ೊಂದದ ತಮ್ಮಯಯ 
ಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿ ದಂಪತ್ರಗಳ್ಳ ಮ್ುದದಣನಗ್ ಶ್ವಮೊಗೆದ ಬ್ಳಿಯ ಕಾಗ್ಕ್ೊೇಡಮ್ಗಿೆ ಗಾಿಮ್ದ 
ಹುಡುಗಿ ಕಮ್ಲ ಅನ್ುನವವಳ್ನ್ುನ ತಂದು ಮ್ದುವ್ ಮಾಡ್ೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಪುಟ್ಟ ಮ್ನ್ ಪುಟ್ಟ 
ಸಂಸ್ಟಾರ. ಕಮ್ಲ ಹ್ಚ್ುು ಓದದವಳ್ಲಿ. ಅವಳಿಗ್ ಅವನ್ ಸ್ಟಾಹತಯದ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಯ ಬ್ಗ್ಗ್ 
ಹ್ಚಿುನ್ ಒಲವು ಇರಲಿಲಿ. ಆದರ್ ಇಷಟಂತೊ ನಜ. ಎಳ್್ಯ ವಯಸಿಿನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಕಮ್ಲ ಅಕಿ 
ಪಕಿದ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಂಗಸರ ಬ್ಳಿ ಇರುವ ಸರ, ಬ್ಳ್ ,್ ಓಲ್, ಸಿೇರ್ ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ನ್ುನ 
ಕಂಡು ಅಂಥವು ನ್ನ್ಗೊ ಬ್ೇಕು ಅನ್ುನವ ಆಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ಮ್ುದದಣನ್ ಬ್ಳಿ ವಯಕತಪಡಿಸಿರಲಿಕ್ಿ 
ಸ್ಟಾಕು. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಡಲು ಶಕತನ್ಲಿದ ತನ್ನ ಸಿಿತ್ರಯಿಂದ ಅವನಗ್ 
ಬ್ೇಜಾರಾಗಿರುವುದಕೊಿ ಸ್ಟಾಕು. ಅದಕ್ಿೇ ಅವನ್ು ಶ್ಿೇ ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಕೃತ್ರ ಬ್ರ್ಯುವಾಗ 
ಒಂದು ಕಡ್ “ಎಳ್್ಯ ಹ್ಂಡಿರ ಕ್ೈಯಲಿಿ ಸಿಕುಿ ನ್ಲುಗುವ ಕವಿಗಳ್ ಬಾಳ್ ೇ್ ದೊಷಯ“ ಅಂತ 
ಬ್ರ್ದದಾದನ್. ಕ್ಲವ್ೇ ದನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮ್ುದದಣ ತಂದ್ಯಾದ. ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಪುಟ್ಟ ಮ್ಗು 
ಆಟಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುವುದು ಅವನಗ್ ಸಂತಸ ತಂದು ಅವನ್ ಬ್ಡತನ್ವನ್ೊನ ಮ್ರ್ಸಿತು. ಆದರ್ 
ವಿಧಿಯಾಟ್ವ್ೇ ಬ್ೇರ್ ಇತುತ.      ಮ್ುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …   

ಪಂಜ್ ಮ್ಂಗ್ೇಶರಾಯರು ಮ್ುದದಣನ್ 
ಕಾವಯರಚ್ನ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊಗಳ್ಳತಾತ ಕುಮಾರವಿಜಯ 
ಬಿಟ್ಟರ್ ಪಿಸಂಗವಿಲಿ ನ್ಂದಳಿಕ್ಯವರನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರ್ 

ಕವಿಯಿಲಿ ಎಂದು ಹ್ೊಗಳಿದದರು 

ಮೊದಲು ಮೊದಲಿಗ್ ಅಳ್ಳತ್ರತರುವ ಮ್ಕಿಳ್ನ್ುನ ತೊಗುವ 
ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ಸುವಾಸಿನ ಪತ್ರಿಕ್ಗ್ ಜ್ೊೇ ಜ್ೊೇ 

ಅನ್ುನವ ಕವಿತ್ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ದ. ಅದಕ್ಿ ಚ್ಕಿಧ್ಾರಿ 

ಅನ್ುನವ ಕಾವಯನಾಮ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡ 

1895ರಲಿಿ ರಚಿತವಾದ ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ ಮ್ತುತ 
1896ರಲಿಿ ರಚಿತವಾದ ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕ  

ಎರಡೊ ಕೃತ್ರಗಳ್ಳ ಮ್ದರಾಸು ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯದ 
ಎಫ.ಎ.ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಪಠಯಪುಸತಕಗಳ್ಾಗಿದದವು. 

   
ಶ್ಿೇ ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ ಕೃತ್ರ ಕುರಿತು ಪ್ಿೇ. ಎರ್ಸ.ವಿ. 

ರಂಗಣೆ ಅವರು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತು  

“ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ಚಿತಿಕ್ಿ ಸುವಣಾದ ಚೌಕಟ್ುಟ “ 

ನ್ಂದಳಿಕ್ ಲಕ್ಷಿೇನಾರಾಯಣನಗ್ ( ಮ್ುದದಣನಗ್ ) 
ಬ್ರವಣಿಗ್ಗ್ ಪ್್ಿೇರಣ್ ಕ್ೊಟ್ಟ ಇತರರು ಅಂದರ್: ಹುರುಳಿ 

ಭಿೇಮ್ರಾಯರು ಮ್ತುತ ಅವರ ಅಣೆ, ಐರ್ೊೇಡಿ 
ಶ್ವರಾಮ್ಯಯನ್ವರು, ವ್ಂಕಟ್ರಮ್ಣ ಹ್ಬಾುರರು, 

ಮ್ಂಜ್ೇಶವರ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಪ್್ೈಗಳ್ಳ.  ಮ್ುದದಣನ್ ಮೊದಲ 
ಓದು ಅನ್ೇಕ ಸಂಸಿøತ ಗಿಂಥಗಳ್ಳ, ಶಬ್ದಮ್ಣಿದಪಾಣ, 

ಕ್ಲಟ್ಟಲ್  ಪದಕ್ೊೇಶ 

ಬ್ನ್ಗಲ್ ರಾಮ್ರಾಯರು ಮ್ದರಾಸು ಬಿಟ್ುಟ 
ಮ್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಹಂದರುಗುವ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ಮ್ುದದಣನಗ್ 

ಅವರ ಮ್ದರಾಸಿನ್ ಕ್ಲಸ ಕ್ೊಡಿಸುವ ವಯವಸ್ಟ್ಿ 
ಮಾಡಿದರು. ಆದರ್ ಆಗಲ್ೇ   ಮ್ುದದಣನಗ್ ಕ್ಷಯ ರ್ೊೇಗ 
ಅಂಟ್ಟದದರಿಂದ ಇನ್ುನ ಅಲಿಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಒದಾದಡುವುದು ಬ್ೇಡ 

ಅಂತ ಅವನ್ೇ ಆಸಕ್ಲತ ತ್ೊೇರಲಿಲಿ 

ಕವಿಯ ಕಾಲಾನ್ಂತರ ತಂದ್ಯೇ ಸ್ಟ್ೊೇದರನ್ೊ 
ಹ್ಂಡತ್ರಯೊ ಅವನ್ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ಆಸಕ್ಲತ 

ತ್ೊೇರಲಿಲಿ. ಹೇಗಾಗ್ ಮ್ುದದಣ ಕಾಲವಾದ ಬ್ಹಳ್ 
ವಷಾಗಳ್ ನ್ಂತರವೂ ಅವನ್ ಬ್ಗ್ಗ್ ಏನ್ೊ ಚ್ಚ್ಾ 
ಆಗಿರಲಿಲಿ. ಪುಣಯ,  ಕಾವಯ ಮ್ಂಜರಿ,ಮ್ತುತ ಕನಾಾಟ್ಕ 

ಕಾವಯಕಲಾನಧಿ ಇದುದದರಿಂದ ಅವನ್ ಮ್ೊರು 
ಕೃತ್ರಗಳ್ಾದರೊ ದ್ೊರ್ತು ಕವಿಯ ಬ್ಗ್ಗ್ ಚ್ಚ್ಾಗ್ 

ಆಸಾದವಾಯಿತು 
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ಕ್ಮ್ುಮ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದುದ ಅವನಗ್ ಕ್ಲವ್ೇ ದನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಅದು ಕ್ಷಯ ರ್ೊೇಗ ಅಂತ ಗ್ೊತಾತಯಿತು. ಆಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಅದು 
ಸ್ಟಾಂಕಾಿಮಿಕ ರ್ೊೇಗ. ಒಬ್ುರಿಂದ್ೊಬ್ುರಿಗ್ ಬ್ಲು ಬ್ೇಗ ಹರಡುತ್ರತತುತ. ಕ್ಷಯ ರ್ೊೇಗ ಬ್ಂದವರನ್ುನ ಒಂದು ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿಿ ಕೊಡಿಹಾಕುತ್ರತದದರು. 
ಅವರ ಹತ್ರತರ ಯಾರೊ ಸುಳಿಯುತ್ರತರಲಿಲಿ. ಊಟ್, ತ್ರಂಡಿ ಎಲ ಿಬ್ಹಳ್ ದೊರದಂದಲ್ೇ. ಅಂಥಾ ಭಯಾನ್ಕ ಕಾಹಲ್ ಮ್ುದದಣನಗೊ ಬ್ಂತು. ಆಗ 
ಮ್ುದದಣ ಯೇಚಿಸಿದ. ಈ ಹಾಳ್ಳ ಕಾಹಲ್ ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದದ್ ಇದು ಕಮ್ಲ್ಗೊ ಮ್ಗು ರಾಧ್ಾಕೃಷೆನಗೊ ಬ್ರದ್ೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನ್ೊೇ ಒಂದು 
ನ್ಪ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಲ್ ವಿರ್ೊೇಧ್ ವಯಕತಪಡಿಸಿದರೊ ಬ್ಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳ್ನ್ೊನ ಮ್ಗುವನ್ೊನ ಅವಳ್ ತವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಗಹಾಕ್ಲದ್. ಅವರು ಊರಿಗ್ 
ಹ್ೊರಟಾಗ ಮ್ುದದಣನಗ್ ಅನಸಿತುತ ನಾನ್ು ಇವರಿಬ್ುರನ್ೊನ ನ್ೊೇಡುತ್ರತರುವುದು ಇದ್ೇ ಕಡ್ಯ ಸ್ಟಾರಿ ಅಂತ. ಉಕ್ಲಿಬ್ಂದ ದುಖ್ವನ್ುನ 
ತಡ್ದುಕ್ೊಂಡು ಅವರನ್ುನ ಸ್ಟಾಗಹಾಕ್ಲದ. ಇತತ ರ್ೊೇಗ ಉಲುಣವಾಗುತಾತ ಬ್ಂತು. ಚಿಕ್ಲತ್ಿಗೊ ಹಣ ಇಲಿ. ಕ್ಷಯರ್ೊೇಗ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್ ಅವನ್ು 
ಶಾಲ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಲಿಲಿ. ಒಂದ್ರಡು ತ್ರಂಗಳ್ಳ ಮಾತಿ ಸಂಬ್ಳ್ ಬ್ಂತು. ಆಗ ಮ್ುದದಣ ತನ್ನ ಶ್ಷಯರಲ್ೊಬಿ್ುನಾದ ರಾಜಗ್ೊೇಪ್ಾಲಕೃಷ ೆ
ಅನ್ುನವವನ್ನ್ುನ ಕರ್ದು “ನ್ೊೇಡು ಈ ಪುಸತಕಗಳ್ಳ, ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ಳ ನ್ನ್ಗ್ ಇನ್ುನ ಬ್ೇಡ. ಇವುಗಳಿಂದ ನ್ನ್ಗ್ ಇನ್ನೇನ್ೊ ಪಿಯೇಜನ್ವಿಲಿ. 
ಇದನ್ುನ ನೇನ್ು ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ನನ್ಗ್ ತ್ೊೇಷಿದಷುಟ ಹಣ ಕ್ೊಡು. ಅದು ನ್ನ್ಗ್ ಸಹಾಯಕವಾಗುತತದ್.” ಅಂದ. ಕವಿಗ್ ಅಂಥಾ ಬ್ಡತನ್ 
ಕಾಡುತ್ರತದುದದು ನಜ. ಏನ್ೇ ಆದರೊ ಅವನಗ್ ಬ್ಂದಂಥ ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವ ಚಿಕ್ಲತ್ಿಗೊ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ್ೇ ಕ್ಮಿಮ ಕ್ಮಿಮ ರಕತ ಕಾರಿಕ್ೊಂಡು 
ಮ್ುದದಣ ಇಹಲ್ೊೇಕ ವಾಯಪ್ಾರ ಮ್ುಗಿಸಿದ. ಅಂದು 16.2.1901. ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ ಲ್ೊೇಕದ ಮ್ುಂಗ್ೊೇಳಿ ಎಂದ್ೇ ಕರ್ಸಿಕ್ೊಂಡ ಮ್ಹಾನ್ಸ 
ಕವಿಯಬ್ುನ್ ದಾರುಣ ಅಂತಯ ಹೇಗಾಯಿತು. ಆದರ್ ಮ್ುದದಣ ನ್ಮ್ಮನ್ನಗಲಿ 107 ವಷಾಗಳ್ ೇ್ ಕಳ್್ದುಹ್ೊೇಗಿದದರೊ ಇಂದಗೊ ಅವನ್ ಕೃತ್ರಗಳ್ 
ಮ್ುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ಜೇವಂತವಾಗಿದಾದನ್ ಎಂದರ್ ತಪಾಲಿ. 

 

ಅವನ್ ಮ್ರಣಾನ್ಂತರ ಮ್ುದದಣನ್ ತಂದ್ ಮ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಅಳಿದುಳಿದದದ ಮ್ುದದಣನ್ ರಚ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ವಿಲ್ೇವಾರಿ 
ಮಾಡಿದರ್ೊೇ. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಜ್ೊೇಪ್ಾನ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು, ಇವು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ ಲ್ೊೇಕದ ಅನ್ಘಯಾ ರತನಗಳ್ಳ ಅಂತ ಅವರಿಗ್ ಖ್ಂಡಿತಾ 
ತ್ರಳಿದರಲಿಲ.ಿ ಮ್ುದದಣ ಮ್ಗ ರಾಧ್ಾಕೃಷೆ ಬ್ಳ್್ದು ದ್ೊಡಿವನಾದ ಮೆೇಲ್ ಪಿಕಾಶಕರ್ೊಬ್ುರ ಬ್ಳಿ ನಾನ್ು ಮ್ುದದಣನ್ ಮ್ಗ, ನ್ನ್ನ ತಂದ್ಯ 
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಗೌರವಧ್ನ್ವ್ೇನಾದರೊ ದ್ೊರ್ಯಬ್ಹುದ್ೇ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸುತ್ರತದದ ಅಂತಲೊ ಕ್ಲವರು ಹ್ೇಳ್ಳತಾತರ್. ಹೇಗ್ ಕವಿಗ್ ತನ್ನ ಕಾವಯದಂದ 
ತನ್ಗೊ ತನ್ನ ಕುಟ್ುಂಬ್ಕೊಿ ಏನ್ೊ ಉಪಯೇಗವಾಗಲಿಲ ಿಅನ್ೊನೇದು ಸತಯ. ಆದರ್ ಅವನ್ ಹ್ಸರು ಮಾತಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರಸವತ ಲ್ೊೇಕ 
ಇರುವವವರ್ಗೊ ಅಜರಾಮ್ರ ಅನ್ೊನೇದು ಸುಳ್ಳಲಿ.  

 

ಮ್ುದದಣನ್ ನ್ನ್ಪನ್ುನ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿಸಿರಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಉತಿಟ್ಪ್್ೇಕ್ಷ್ಯಿಂದ ನ್ಂದಳಿಕ್ಯವರ್ೇ ಆದ ಶ್ಿೇ ಬಾಲಚ್ಂದಿರಾಯರು 
ಮೊದಲಿಗ್ ಮ್ುದದಣ ಸ್ಟಾಮರಕ ರ್ೈತ ಸಂಘ ಅಂತ ಇದುದದನ್ುನ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ುದದಣ ಸ್ಟಾಮರಕ ಮಿತಿ ಮ್ಂಡಳಿ ಅಂತ ಬ್ದಲಾಯಿಸಿ 1979ರಲಿಿ 
ಯುವಕರನ್ನಲ ಿಸಂಘಟ್ಟಸಿ ಮ್ಹಾಲಿಂಗ್ೇಶವರ ದ್ೇವಾಲಯಕ್ಿ ಬ್ೇಕಾದ ಅನ್ುಕೊಲತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಮ್ುದದಣನ್ ಹ್ಸರನ್ುನ 
ಜೇವಂತವಾಗಿಸುವ ಕಾಯಾದಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿಕ್ೊಂಡರು. ಮ್ುದದಣನ್ 125ನ್ೇ ಜನ್ಮದನ್ೊೇತಿವವನ್ುನ ( 1995 ) ಆಚ್ರಿಸುವುದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ 
ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಮ್ುದದಣನ್ ಹ್ಸರು ಅಜರಾಮ್ರವಾಯಿತು. ಅದರ ಹಂದ್ಯೇ ಮ್ುದದಣನ್ ಜನ್ಮಶತಮಾನ್ೊೇತಿವ ( 2000 ) ವನ್ೊನ ಆಚ್ರಿಸಿತು. 
ಅದ್ೇ ವಷಾ ಪುತೊತರಿನ್ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಂಘ ನ್ಂದಳಿಕ್ಯ ನ್ಂದಾದೇಪಗಳ್ಳ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿತು. ಮಿತಿಮ್ಂಡಲಿಯ ಬ್ಳಿಳಹಬ್ುದ ಅಂಗವಾಗಿ 
2004ರಲಿಿ ನ್ಂದಳಿಕ್ಯ ನ್ಂದನ್ ಪುಸತಕವನ್ುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿತು. ನ್ನ್ನ ಮ್ಹಾಕವಿ ಮ್ುದದಣ ಪುಸತಕ ಪಿಥಮಾವೃತ್ರತ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾದದ್ದೇ 
ನ್ಂದಳಿಕ್ಯಲಿ.ಿ ಇದು ನ್ನ್ನ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ ಒಂದು ಬ್ಹುದ್ೊಡಿ ಭಾಗಯ ಎಂದುಕ್ೊಳ್ಳಳತ್ತೇನ್. ಆಗ ಡಾ. ಹಾ ಮಾ ನಾಯಕರು ನ್ಂದಳಿಕ್ಗ್ ಬ್ಂದು 
ಪುಸತಕ ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ೇ ದನ್ ಉಡುಪಯ ಮ್ುನಸಿಪಲ್ ಆಫೇರ್ಸ ಆವರಣದಲಿಿ ಮ್ುದದಣನ್ ಪುತಿಳಿಯನ್ೊನ 
ಅನಾವರಣಗ್ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹೇಗ್ ನ್ಂದಳಿಕ್ ಬಾಲಚ್ಂದಿರಾವ್ ಅವರ ಮ್ುಂದಾಳ್ತವದಲಿ ಿನ್ಂದಳಿಕ್ಯನ್ೊನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಂತ್ ದಕ್ಷಣ 
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮ್ುದದಣನ್ ನ್ನ್ಪನ್ುನ ಅಜರಾಮ್ರವಾಗಿಸುವ ಕಾಯಾ ನರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಗಿದ್. ಬ್ರಿೇ ಇದಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಲದು ಮ್ುದದಣನ್ ಎಲ ಿಕೃತ್ರಗಳ್ 
ಕುರಿತು ನಾಡಿನ್ ನಾನಾ ಕಡ್ ಸ್ಟಾಹತಯ ಗ್ೊೇಷಿಿಗಳ್ಳ ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕು, ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ ಪಟಾಟಭಿಷ್ೇಕ, ಅದುುತ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ಿೇ ರಾಮಾಶವಮೆೇಧ್ 
ಮ್ುಂತಾದ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕುರಿತು ಉಪನಾಯಸ ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕು. ಇಂದನ್ ಪೇಳಿಗ್ಗ್ ಮ್ುದದಣನ್ ಎಲಿ ಕಾವಯಗಳ್ ಪರಿಚ್ಯವಾಗಬ್ೇಕು. ನಾನ್ಂತೊ 
ಯಾರು ಎಲಿಿ ಕರ್ದರೊ ಹ್ೊೇಗಿ ಮ್ುದದಣನ್ ಬ್ದುಕು ಮ್ತುತ ಸ್ಟಾಹತಯದ ಬ್ಗ್ಗ್ ಉಪನಾಯಸ ಕ್ೊಡುತ್ರತದ್ದೇನ್. ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಗಾಂಧಿೇ ಸ್ಟಾಹತಯ 
ಸಂಘದಲಿ,ಿ ಗ್ೊೇಖ್ಲ್ ಇನಿಟ್ಟಟ್ೊಯಟ್ ಆಫ್ ಪಬಿಿಕ್ ಅಫ್ೇರ್ಸಾ ನ್ಲಿ ಿಹಾಗೊ ಬ್ಳ್ಗಾಂ ಸ್ಟಾಹತಯ ಕೊಟ್ದಲಿಿ ಉಪನಾಯಸ ಕ್ೊಟ್ಟಟದ್ದೇನ್. ಇದೇಗ 
ನ್ನ್ನ ಕೃತ್ರ ಮ್ಹಾಕವಿ ಮ್ುದದಣ ಎರಡನ್ೇ ಆವೃತ್ರತ ಕೊಡಾ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿ ಅಪ್ಾರ ಜನ್ಮ್ನ್ನಣ್ ಗಳಿಸಿದ್.  ( ಆಸಕತರ ಹ್ಚಿುನ್ ಓದಗ್ – ಮ್ಹಾಕವಿ 
ಮ್ುದದಣ (ಬ್ದುಕು ಬ್ರಹ ) ( ಪಿಕಾಶಕರು - ಸಪನ ಬ್ುಕ್ ಹೌರ್ಸ ) ಕಾದಂಬ್ರಿಯನ್ುನ ಓದಬ್ಹುದು.  
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 “ಭಗವದೆೇತ್” ಎಂದ ಕೊಡಲ್ೇ ಅದು ಹಂದೊ ಧ್ಮ್ಾಗಿಂಥ ಅನನಸುವುದು ಸಹಜ. ಏಕ್ಂದರ್ ಗಿೇತ್ಯ ಹನ್ನಲ್ ಮ್ಹಾಭಾರತ, ಅಲದಿ್ 
ಮ್ಹಾಭಾರತವು ಪ್ಾಶ್ುಮಾತಯರ ಪಿಕಾರ ಚ್ರಿತ್ಿಯಲಿದ್ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ನ್ಂಬಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಪುರಾಣ ಮಾತಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಅಥಾವತಾತಗಿ ತ್ರಳಿದರ್, 
ಭಗವದೆೇತ್ಯನ್ುನ ಭಗವಂತನ್ ಗಿೇತ್ಗಳ್ಳ ಎಂದು ಅಥ್ೈಾಸಬ್ಹುದು.  

ಸ್ಟಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಗಿೇತ್ಯು ಕುರುಕ್ಷ್ೇತಿವ್ಂಬ್ ರಣರಂಗದಲಿ ಿಅಜುಾನ್ನಗ್ ಶ್ಿೇ ಕೃಷೆನ್ು ಆತಮಸ್ಟ್ಿೈಯಾ ತುಂಬಿದ 
ಸನನವ್ೇಶದುದ. ಅಜುಾನ್ನ್ು ತನ್ನ ದುಷಟ ದಾಯಾದಗಳ್ ವಿರುದಧ ಯುದಧ ಮಾಡಲು ಹಂಜರಿದಾಗ ಶ್ಿೇ ಕೃಷೆನ್ು ಅಜುಾನ್ನಗ್ “ಧ್ಮ್ಾಪ್ಾಲನ್” 
ಮಾಡ್ಂದು ಸ್ಟ್ನೇಹತನಾಗಿ ಓಲ್ೈಸುವು ವಿವರಣ್ಯುಳ್ಳದುದ. 

ಧ್ಮ್ಾ ಎಂದ್ೊಡನ್ ಎಲರಿು ತ್ರಳಿಯುವಂತ್ ಹಂದೊ ಧ್ಮ್ಾವ್ೇನ್ಲಿ, ಅದು ಅಜುಾನ್ನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧ್ಮ್ಾ, ಮಾನ್ವ ಧ್ಮ್ಾ ಅಥವಾ ಅವನ್ 
ಕತಾವಯ. ಮಾಡಬ್ೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಸವ್ೇ ಧ್ಮ್ಾವು. ಭಗವದೆೇತ್ಯು ಜ್ಞಾನ್, ಕಮ್ಾ, ಭಕ್ಲತ ಮ್ತುತ ಯೇಗದ ಮ್ೊಲಕ ಮೊೇಕ್ಷವನ್ುನ 
ಹ್ೊಂದುವ ದಾರಿ ತ್ೊೇರುವ ಒಂದು ಬ್ೊೇಧ್ನ್.  

ರಣರಂಗದ ಸನನವ್ೇಶವು ಮಾನ್ವ ಜೇವನ್ದ ನ್ೈತ್ರಕ ಹಾಗು ಮಾನ್ಸಿಕ ಹ್ೊೇರಾಟ್ದ ಸ್ಟಾಂಕ್ೇತ್ರಕದಂತ್ರದ್. ಗಿೇತ್ಯಲಿಿರುವ ೧೮ 
ಅಧ್ಾಯಯಗಳ್  ಮಾನ್ವನ್ ದ್ೇಹ ಮ್ತುತ ಮ್ನ್ಸಿಿಗ್ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ುಟ ನಮಿಾಸಿ ತರಬ್ೇತ್ರ ಕ್ೊಡುವ ಒಂದು ಸ್ಟಾಧ್ನ್ವಾಗಿದ್. 

ಭಗವದೆೇತ್ಯು ಮ್ಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷ್ೇತಿ ಯುದಧದ ಸಮ್ದಲಿಿ ಉಪದ್ೇಶ್ಸಿರುವುದು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಬಿಟ್ಟರ್ (ಅದೊ ಕೊಡ, 
ಸ್ಟಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ಮಾನ್ವ ಜೇವನ್ದ ಸಹಜ ಹ್ೊೇರಾಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಂಬಿಸುವುದಕ್ಿ) ಗಿೇತ್ಯ ಕರ್ಯೇ ನಸ್ಟಾವಥಾ ಕಮ್ಾ. ಇದರಲಿಿ ಮಾನ್ವ 
ಧ್ಮ್ಾದ ಉಲ್ಿೇಖ್ವ್ೇ ಹ್ೊರತು ಹಂದೊ ಧ್ಮ್ಾವ್ಂದು ಉಲ್ೇಿಖ್ವಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ಿೇಷಿಸುವ ಮ್ನ್ಸಿಿದದಲಿಿ ಕ್ೇವಲ ಕ್ಲವ್ೇ ವಾಕಯಗಳ್ನ್ುನ 
ಆಯಿಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ವಿಶ್ಿೇಷಿಸದ್ೇ, ಇಡಿೇ ಗಿಂಥವನ್ುನ ಒರ್ಗ್ ಹಚ್ುುವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಭಾರತ ದ್ೇಶದ ಸತಯದ ಹರಿಕಾರನ್ಂದು ನ್ಂಬ್ುವ 
ಮ್ಹಾತಮ ಗಾಂಧಿೇಜೇಯೇ “ಗಿೇತ್” ತಮ್ಮ ಆಧ್ಾಯತ್ರಮಕ ನಘಂಟ್ಂದು ಹ್ೇಳಿದಾದರ್.  ಅಲಿದ್ ಹಲವಾರು ಪ್ಾಶ್ುಮಾತಯರೊ ಕೊಡ  ಗಿೇತ್ಯ 
ಮ್ಹತವವನ್ುನ ಕ್ೊಂಡಾಡಿದಾದರ್.  

ಗಿೇತ್ಯ ಆಯದ ಕ್ಲವು ಉಲ್ೇಿಖ್ಗಳ್ಳ  ಹೇಗಿವ್ … 

ಅಧ್ಾಯಯ ೩ ಶ್್ ಿೇಕ ೩೫  
ತನ್ನ ನಯತ ಕತಾವಯಗಳ್ನ್ುನ ತಪ್ಾಾಗಿಯಾದರೊ ನವಾಹಸುವುದು ಪರಧ್ಮ್ಾವನ್ುನ ಪರಿಪೂಣಾವಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಲಿಂತ ಉತತಮ್ವಾದದುದ. ಸವಧ್ಮ್ಾದಲಿಿ ನಾಶವು ಮ್ತ್ೊತಬ್ುರ ಧ್ಮ್ಾವನ್ುನ ಆಚ್ರಿಸುವುದಕ್ಲಿಂತ ಉತತಮ್.  
 

ಅಧ್ಾಯಯ ೩ ಶ್್ ಿೇಕ ೪೫ 

ಕ್ಲಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದಿಯಗಳ್ಳ ಜಡವಸುತಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ಿೇಷಿ. ಮ್ನ್ಸುಿ ಇಂದಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ಿೇಷಿ. ಬ್ುದಧಯು 
ಮ್ನ್ಸಿಿಗಿಂತಲೊ ಇನ್ೊನ ಬ್ಹು ಶ್ಿೇಷಿ. ಆತಮನ್ು ಬ್ುದಧಗಿಂತಲೊ ಇನ್ೊನ ಶ್ಿೇಷಿ.  

 

ಇವು ಕ್ಲವ್ೇ ಉದಾಹರಣ್ಗಳ್ಳ, ಇಂತಹ ಅಮ್ೊಲಯ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ಲಿ ಿಮಾನ್ವ ಜೇವನ್ದ ಸಫಲತ್ ಸ್ಟಾಧಿಸುವ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಕಾಣಬ್ಹುದ್ೇ  ಹ್ೊರತು ಮ್ತ್ತೇನ್ನ್ೊನ ಅಲಿ ಅಲಿವ್ೇ!     

ಇತ್ರತೇಚ್ಗ್ ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ರಾಷಿರೇಯ ಗಿಂಥವನಾನಗಿ ಘೊೇಷಿಸುವ ವಿಷಯ ಪಿಸ್ಟಾತಪಸಿದ್. ಇದರ ಅಥಾ ಎಲಿರನ್ೊನ 
ಹಂದೊ ಧ್ಮ್ಾದ ಮ್ತಾನ್ುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಎಂದ್ೇನ್ಲಿವಲ.ಿ ಗಿೇತ್ಯ ಸ್ಟಾರವನ್ುನ ಎಲಿರಿಗೊ ತಲುಪಸುವ ಒಂದು ಉತತಮ್ ನಧ್ಾಾರದಂತ್ 
ಸಿವೇಕರಿಸಬ್ೇಕಲಿವ್ೇ. ಇನ್ುನ, ಭಾರತದಲಿಿ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ವ್ೇ ರಾಷಿರೇಯ ಗಿಂಥವ್ಂದಾದರ್, ಅದು ಎಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗೊ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಾದರ್ 
ಜಮ್ುಮ ಕಾಶ್ೀರದಲಿಿ ಏಕ್ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಲಿ ಹಾಗು ಮ್ುಸಲಾಮನ್ರಿಗ್ೇ ಏಕ್ ಬ್ೇರ್ ಕಾನ್ೊನ್ು …ಇತಾಯದ ಪಿಶ್ನಗಳ್ಳ ಸಹಜವಾಗ್ೇ ಏಳ್ಳತತವ್. 
ಹಾಗಾದರ್ ಸಂವಿಧ್ಾನ್ವ್ೇ ರಾಷಿರೇಯಗಿಂಥವ್ಂಬ್ುದು ಬ್ರಿೇ ಕಡತದ ಮಾತಾಯಿತ್? ಹೇಗಾಗಿ ಈ ರಿೇತ್ರ ವಿಮ್ಶ್ಾಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಲಾರದು. 
ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದು ಪುಸತಕವು ತನ್ನ ಗುಣಾವಗುಣದ ಬ್ಗ್ೆ ಮೆಚ್ುುಗ್-ಟ್ಟೇಕ್ಗ್ ತ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ಳದದದರ್ ಅದು ಜನ್ರ ಮ್ನ್ಸನ್ುನ ನಾಟ್ಲಾರದು. ಈ 
ನಟ್ಟಟನ್ಲಿ,ಿ ಸುಮ್ಮನ್ೇ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಅಥವಾ ಇನನತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಿ ಒಂದು ಪುಸತಕವ್ೇ ಬ್ೇಡ ಅನ್ುನವುದರಲಿಿ ಅಥಾವಿಲ.ಿ ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಮ್ತುತ ಅದರ 
ಸ್ಟಾರವನ್ುನ ಅಥಾಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳದ್ ಸುಮ್ಮನ್ ವಾದಸುವುದರಿಂದ ಆಯಾ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಷಟವ್ೇ ಹ್ೊರತು, ಕಾಲಾತ್ರೇತವಾಗಿ ಉಳಿದರುವ ಗಿೇತ್ಗಲಿ. 
ರಾಷಿರೇಯ ಗಿಂಥವಾಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಗಿೇತ್ಯು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ್ ಭಂಡಾರವ್ಂಬ್ುದರಲಿ ಿಎರಡು ಮಾತ್ರಲಿ.  

Mustafa Bülent Ecevit, the four-time Turkish prime minister, had said that the Gita’s verses, which said that if one were 
morally right, one need not hesitate to fight injustice, had given him the courage to send Turkish troops to Cyprus. The Gita “is truly 
a book of the world. [The] Quran and [the] Bible can’t be compared with [the] Gita, as they are specific to the religions - See more 

at: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/global-gita/#sthash.uxo7Oskw.dpuf  

ವಿಶ ಲೀಷಣ  ಭಗವದ್ದಗೀತ  ನಾಗ್ೇಂದಿ 
ಅನ್ಂತಮ್ೊತ್ರಾ 

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/global-gita/#sthash.uxo7Oskw.dpuf


  

 ಪುಟ - 6 

 

  

 'ನ್ಂಬಿದನ್ು ಪಿಹಾಿದ ನ್ಂಬ್ದದಾನ್ು ತಂದ್'  
ಇದು ಶ್ಿೇಯುತ ಡಿ.ವಿ.ಜ. ರವರ ಕಗೆವಂದರ ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ಟಾಲು.  
ಅದರ ಮ್ುಂದನ್ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ಳ?!  

'ನ್ಂಬಿಯುಂ ನ್ಂಬ್ದರುವ ಇಬ್ುಂದ ನೇನ್ು  
ಕಂಬ್ದನ್ೊ ಬಿಂಬ್ದನ್ೊ ಮೊೇಕ್ಷವವರಿಗಾಯುತ  
ಸಿಂಬ್ಳ್ದ ನ್ೊಣ ನೇನ್ು - ಮ್ಂಕುತ್ರಮ್ಮ'  

 

ಚ್ೊೇಟ್ುದದ ಪಿಹಾಿದ ಸವಾ ಶಕತ ಪಿಭು ಶ್ಿೇಹರಿ ಎಲ್ಿಲಿಿಯೊ ಇರುವನ್ಂದು ಬ್ಲವಾಗಿ ನ್ಂಬಿದದ.  
ಅವನ್ ಅಪಾ ಹರಣಯಕಶಪುವಿಗ್ ಅವನ್ ಸುಪುತಿನ್ ದ್ೇವರಲಿಿ ನ್ಂಬಿಕ್ ಇರಲಿಲ.ಿ  
ಆದರ್, ಈ ಇಬ್ುರಿಗೊ ಕಂಬ್ ಸಿೇಳಿ ಬ್ಂದ ಆ ದ್ೈವದ ದಶಾನ್ ಆಯಿತು.  

 

ಮ್ನ್ುಷಯ ಮಾತಿರಾದ ನಾವು ಅವರಿಬ್ುರ ಹಾಗಲಿ. ನಾವು ನ್ಂಬಿಕ್ ಮ್ತುತ ನ್ಂಬ್ದರುವಿಕ್ಯ 
ನ್ಡುವ್ ಸಿಕ್ಲಿರುವ ಸಿಂಬ್ಳ್ದ ನ್ೊಣದಂತ್ ಎಂದದಾದರ್ ಡಿ.ವಿ.ಜ ರವರು ಅವರ ಮ್ಂಕುತ್ರಮ್ಮನ್ 
ಮ್ೊಲಕ.  

 

 

ಒಂದು ಕಥ್.   
ಕಾಡಿನ್ಲಿಿ ಯಾರ್ೊೇ ಒಬ್ು ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದ. ಯಾವುದ್ೊೇ ವಿಷದ ಮ್ುಳಿಳನ್ ಮೆೇಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟ. ಆ ಮ್ುಳ್ಳಳ ಬ್ಲವಾಗಿ ಕಾಲಿನ್ ಪ್ಾದಕ್ಿ 

ನ್ಟ್ಟಟಕ್ೊಂಡಿತು.  
ಅಸ್ಟಾಧ್ಯ ನ್ೊೇವು ತಾಳ್ಲಾರದ್ೇ ಅಲಿಿಯೇ ಕುಸಿದುಬಿದದ. ಅದ್ೇ ದಾರಿಯಲಿಿ ಒಬ್ು ಊರು ವ್ೈದಯ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದ. ಇವನ್ 

ನ್ರಳ್ಳವಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದ.  
'ಅಯಾಯ! ಬ್ಹಳ್ ವಿಷವಾದ ಮ್ುಳ್ಳಳ. ಈ ಮ್ುಳಿಳನ್ ಬ್ಗ್ೆ ನಾನ್ು ಚ್ನಾನಗಿ ಬ್ಲ್.ಿ ನನ್ಗ್ ಪ್ಾಿಣಕ್ಿ ಅಪ್ಾಯವಿದ್, ಬ್ೇಗನ್ ಮ್ದುದ ಹಾಕ್ಲ 

ಗುಣಪಡಿಸಬ್ೇಕು.  
ನ್ನ್ನಲಿ ಿಮ್ದುದ ಇದ್, ನನ್ನ ಕಾಲು ಇತತ ಕ್ೊಡು' ಎಂದು ತನ್ನ ಕ್ೈ ನೇಡಿದ.  
ಮ್ುಳ್ಳಳ ನಾಟ್ಟದವ ಅವನ್ ಕ್ೈಯನ್ುನ ತಡ್ದು, 'ನೇನ್ು ಹ್ೇಳ್ವುದನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ನ್ಂಬ್ಲಿ?! ನೇನ್ು ನಜವಾದ ವ್ೈದಯನ್ಂಬ್ುದು ನ್ನ್ಗ್ 

ಖಾತರಿ ಆಗದ ಹ್ೊರತು  
ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಕಾಲನ್ುನ ನನ್ಗ್ ಕ್ೊಡಲಾರ್. ನೇನ್ು ಹಾಕುವ ಮ್ದುದ ವಿಷ ಇಳಿಸುತತದ್ ಎಂಬ್ ಭರವಸ್ಟ್ ಬ್ೇಕು' ಎಂದ. 
ಆ ವ್ೈದಯ ನ್ಕುಿ 'ಅಯಾಯ, ನಾನ್ು ಕ್ೊಡುವ ಮ್ದುದ ಸಿವೇಕರಿಸು, ನನ್ನ ಸಂಕಟ್ ಎಷುಟ ಬ್ೇಗನ್ ಪರಿಹಾರವಾಗುತತದ್ ಎಂಬ್ುದನ್ುನ 

ನ್ೊೇಡು ಬ್ೇಕಾದರ್. ಈಗಾಗಲ್ೇ ವಿಷ ಮೆೇಲುಮಖ್ವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೆೈಯಲಿ ವಾಯಪಸಲು ಶುರು ಆಗಿದ್' ಎಂದ.  
'ಅದು ನಜ ಇರಬ್ಹುದು, ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಕಾಲನ್ುನ ಯಾರಿಗ್ೊೇ ಒಪಾಸುವ ಮ್ೊಖ್ಾನ್ಲಿ. ಮೊದಲು ನ್ನ್ನ ಸಂಶಯ ಪರಿಹರಿಸು. ನೇನ್ು 

ಎಷುಟ ವಷಾದಂದ ವ್ೈದಯ ವೃತ್ರತ ಮಾಡುತ್ರತದದೇಯ? ಇದು ಯಾವ ಮ್ುಳ್ಳಳ, ಏಕ್ ಇದು ಇಷುಟ ವಿಷ? ನಜವಾಗಲೊ ಈ ಮ್ುಳ್ಳಳ ಅಷುಟ 
ವಿಷವಾಗಿದದರ್, ನನ್ನ ಊರಿನ್ ಜನ್ಗಳ್ಳ ಈ ಮ್ುಳಿಳನ್ ಗಿಡವನ್ುನ ಏಕ್ ತರಿದು ಹಾಕಲಿಲ?ಿ ನಾನ್ು ಇನ್ೊನ ಹತುತ ಹಲವು ಪಿಶ್ನ ಕ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಲದ್. 
ನನನಂದ ಉತತರ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್ಯೇ...' ಅವನ್ ಕ್ೊನ್ಯ ವಾಕಯ ಪೂಣಾ ವಾಗುವ ಮೊದಲ್ೇ ಪ್ಾಿಣ ಬಿಟ್ಟ.  

ಇವನಗ್ ಅವನ್ು ವ್ೈದಯ ಎಂಬ್ು ಗ್ೊತಾತಯಿತು ಆದರ್ ಇವನಗ್ ಪುರಾವ್ ಬ್ೇಕ್ಲತುತ.  ಇವನ್ು 'ನ್ಂಬಿಯೊ ನ್ಂಬ್ದರುವ ಇಬ್ುಂದ' ಯ 
ಜಾತ್ರ.   

 

'ವ್ೈದ್ೊಯೇ ನಾರಾಯಣ್ೊ ಹರಿಃ' ಎಂಬ್ ವಾಕಯದಂತ್, ನ್ಮ್ಮ ಕಷಟಕ್ಿ ಆಗಿ ಬ್ರುವ ಮ್ಹಾನ್ಸ ವ್ೈದಯ ಆ ಜಗತ್ ಪಿಭುವನ್ುನ ನ್ಂಬಿ 
ಶಿದ್ಧಯಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಕಾಯಾ ನವಾಹಸಬ್ೇಕು. ಇಲಿವ್ೇ, ಹರಣಯಕಶಪುವಿನ್ಂತ್ 'ನಾನ್ೇ ಸವಾ ಶಕತ, ನ್ನ್ನ ಕಾಯಾ ನಾನ್ು ನವಾಹಸಬ್ಲ್ಿ' ಎಂಬ್ 
ಪೂಣಾ ವಿಶಾವಸದಂದ ಕಾಯೇಾನ್ುಮಖ್ನಾಗಬ್ೇಕು.  

ಮ್ಂಕುತ್ರಮ್ಮ ಹ್ೇಳಿದಂತ್ ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿ 'ಇಬ್ುಂದ' ಯಾಗಬಾರದು ಮ್ತುತ 'ಸಿಂಬ್ಳ್ದ ನ್ೊಣ' ವಾಗಬಾರದು. 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 
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ಬ್ದರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಫೇನ್ಸ ಮಾಡಿ ‘ಮಾಚ್ಾಲಿಿ ವ್ೈಫ್ ಸಮೆೇತ ಸಿಡಿನಗ್ ಬ್ನನ’ ಅಂದುಿ. ವಿೇಸ್ಟಾಗ್ ಅಪ್್ಿೈ 
ಮಾಡಕ್ಿ ನ್ಮ್ಮ ಮಾಯರ್ೇಜ್ ರಿಜಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ುೇಕಾಗಿತುತ. ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಕಚ್ೇರಿಗ್ ಹ್ೊೇದ್.  
‘ನ್ಮ್ಮ ಮಾಯರ್ೇಜ್ ರಿಜಸಟರ್ ಮಾಡಿಸಬ್ೇಕಾಗಿತುತ’ ಎಂದ್.  
‘ನಮ್ಮ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬ್ನನ’ ಎಂದ ಆ ಫರ್ಸಟ ಡಿವಿಷನ್ಸ ಕಿಕ್ಾ.  
‘ಇವಳ್ ೇ್ ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ’ ಪಕಿದಲ್ೇಿ ಇದದವಳ್ನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಹ್ೇಳಿದ್.  
‘ಇವರಾ?’ ಆ ಕಡ್ ಬ್ೊಟ್ುಟ ಮಾಡುತಾತ ನ್ಂಬ್ದವನ್ಂತ್ ಕ್ೇಳಿದ. ನ್ನ್ಗೊ ಡೌಟ್ ಬ್ಂತು. ಪಕಿ ತ್ರರುಗಿ 
ನ್ೊೇಡಿದ್.  
ಪಕಿದಲಿಿ ಇದದದುದ ಒಂದು ಎಪಾತತರ ಅಜಿ!  
ಆ ಕಚ್ೇರಿಯ ನ್ೊಕುನ್ುಗೆಲಲಿ ಿನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಕಳ್್ದುಹ್ೊೇಗಿದದಳ್ಳ.  
ರಾಮ್ ಎಂದು ಹ್ಸರಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಮೆೇಲ್ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಹುಡುಕುವುದು ಪರಂಪರಾಗತವಲಿವ್ೇ! ಆ 
ರಾಮ್ನಗಾದರ್ೊೇ ಹ್ಂಡತ್ರ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಕಪಸ್ಟ್ೈನ್ಯವ್ೇ ಇತುತ. ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ುನ 
ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಡಲು ಯಾವ ಕ್ೊೇತ್ರಯೊ ಸಿಗಲಿಲ.ಿ  
ಅರಸುತಾತ ಹ್ೊೇದ್. ಕಚ್ೇರಿಯ ಮ್ೊಲ್ಯಲಿಿ ನಾಲುಿ ಧ್ಡೊತ್ರ ಹ್ಂಗಸರ ಮ್ಧ್್ಯ ರ್ೊೇಟ್ಟ ಮೆೇಕರ್ ನ್ಲಿಿ 
ಸಿಲುಕ್ಲದ ಹಟ್ಟಟನ್ಂತ್ ಅಪಾಚಿುಯಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪದದ ಅವಳ್ನ್ುನ ಆ ಗುಂಪನ್ ಒತತಡದಂದ 
ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದ್.  
‘ಇವರಾ?’ ಮ್ತ್ತ ಕ್ೇಳಿದ ಆ ಫರ್ಸಟ ಡಿವಿಷನ್ಸ ಕಿಕ್ಾ.  
‘ಇವರ್ೇ’ ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ನ್ುಡಿದ್.  
ಅವನ್ು ನ್ನ್ನನ್ೊನಮೆಮ, ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಯನ್ೊನಮೆಮ ಅಡಿಯಿಂದ ಮ್ುಡಿಗ್, ಮ್ುಡಿಯಿಂದ ಅಡಿಗ್ ನ್ೊೇಡಿದ. 
ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ನ್ೊೇಡಿದ.  
‘ಇವರ್ೇನಾ?’ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಕ್ೇಳಿದ.  
‘ವ್ೈ ಡೊ ಯೊ ಡೌಟ್ು?’  
‘ಬ್ದ್ೇಾ ಇತಾದಾ? ನಮ್ಮ ಮ್ುಖ್ ನ್ೊೇಡ್ೊಿಳಿ ಹ್ೊೇಗಿ’ ಎನ್ನಬ್ೇಕ್ ಅವನ್ು!  
ಪ್ಾಪ! ಅವನ್ದೊ ತಪಾಲ.ಿ ಎಷಾಟದರೊ ಫರ್ಸಟ – ಮೊದಲಿಗ್ೇ; ಡಿವಿಷನ್ಸ – ಭಿನಾನಭಿಪ್ಾಿಯವ 
ಮ್ೊಡಿಸುವ; ಕಿಕ್ಾ! ಅಲಿದ್ ನಾವು ಇದದದೊದ ಹಾಗ್ಯೇ ಅನನ.  
ನ್ನಾನಕ್ ಎಂದಗೊ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಕಳ್್ದುಕ್ೊಳ್ಳದ್ ಚಿರಯೌವನ್ ಹ್ೊಂದರುವ ಹಂದ ಚಿತಿತಾರ್ ರ್ೇಖಾಳ್ 
ಪಿತ್ರರೊಪ.  

ಅವಳ್ದು ಫಳ್ಫಳ್ ಹ್ೊಳ್್ಯುವ ಕಣುೆ.  
ನ್ನ್ನ ಒಂದು ಕಣು ೆಸಿಡಿನ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಇನ್ೊನಂದು ರಷಾಯ ನ್ೊೇಡುತ್ರತರುತತದ್.  
ಅವಳ್ದು ಶಾಂಪೂ ಜಾಹರಾತ್ರನ್ಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸುವಂತಹ ಜಲಪ್ಾತದಂತ್ ಕ್ಳ್ಗುರುಳ್ಳವ ಕ್ೇಶರಾಶ್.  
ನ್ನ್ನದು? ಇದದರಲಿವ್ೇ ವಣಾನ್! ರಾತ್ರಿ ಡ್ೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿನ್ ಎಷ್ೊಟೇ ಲಾರಿಗಳ್ಳ ನ್ನ್ನ ತಲ್ಯ ಮೆರುಗನ್ುನ ತಗಿೆಸಲು ವಿನ್ಂತ್ರಸುವಂತ್ 
ತಮ್ಮ ಹ್ಡ್ ಲ್ೈಟ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಡಿಮ್ & ಡಿಪ್ ಮಾಡುತತವ್. ಫಲ್ಮ ಷೊಟ್ಟಂಗ್ ಇರ್ೊೇ ಜಾಗದಲಿಿ ಟ್ೊೇಪ ಧ್ರಿಸದದದರ್, ರಿವರ್ಸಾ ಫಾಷಿ್  
ಆಗುವುದರಿಂದ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹತ್ರತರಕ್ಿೇ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುವುದಲಿ. 
ಅವಳ್ಳ ನ್ಕಿರ್ ಹಾಲು ಸಕಿರ್.  
ನಾನ್ು ನ್ಕಿರ್ ಕ್ೊೇಳಿ ಕ್ೊಕಿರ್!  
ನ್ಮ್ಗೊ, ಒಬಾಮ್ನ್ ತಂದ್ತಾಯಿಗಳಿಗೊ ಬ್ಹಳ್ವ್ೇ ಸ್ಟಾಮ್ಯ.  
ಹ್ಂಡತ್ರ ಹುಣಿೆಮೆ, ಗಂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ.  
‘ನೇವ್ೇ ಗಂಡ-ಹ್ಂಡತ್ರ ಅನ್ನಕ್ಿ ಏನದ್ ಪೂಿಫ್?’ ಕ್ೇಳಿದ ಆ ಮೊದಗು(ಮೊದಲ ದಜ್ಾಯ ಗುಮಾಸ್ಟ್ತ) 
ನ್ಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಲಗನಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸಿದ್.       ಮ್ುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
 

 
ರ್  ೀಂದಣಿ ಪುರಾಣವು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮರ್ಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನೇವು ಕ್ೇಳಿದರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಯ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  ‘ನ್ೊರು ರೊಪ್ಾಯಿ ಬಿಸ್ಟಾಕ್ಲದ್ಿ ಈ ತರಹದ್ ಇನವಟ್ೇಷನ್ಸ ಯಾವ ಪಿಂಟ್ಟಂಗ್ ಪ್್ಿಸನವುನ ಬ್ೇಕಾದೊಿ ಮಾಡ್ೊಿಡಾತನ್!’  
‘ಮ್ದುವ್ಗ್ ಬ್ಂದದದ ನ್ಮಿಮಬ್ುರ ಕಡ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ಷಗಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದದ್ದೇನ್’ 
‘ಸ್ಟಾಕ್ಷಗಳ್ ರ್ೇಟ್ು ಐನ್ೊರು. ನಂತ ಜಾಗದಲ್ೇಿ ಕರಿಸ್ಟಾಿ?’ ಮೊದಗುವಿನ್ ಸವಾಲು!  
‘ರಿೇ... ಕಾಂಚಾಣಂ ಕಾಯಾಸಿದಧಃ’ ನ್ನ್ಪಸಿದಳ್ಳ ಭಾಯಾ.  
ಚ್ಂಚ್ಲ ಲಕ್ಷಿ ನ್ನ್ನ ಜ್ೇಬಿನಂದ ಮೊದಗುವಿನ್ ಕ್ೈಗ್ ವಗಾವಾದಳ್ಳ.  
ಮೊದಗುವಿನ್ ಮ್ುಖ್ ಬಿಸಿಯಣ್ಯೆಲಿಿ ಬಿದದ ಹಪಾಳ್ದಂತ್ ಅರಳಿತು. 
‘ನ್ೊೇಡಪ್ಾಾ, ನಾನ್ೇ ಗಂಡ, ಈಕ್ಯೇ ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ. ಅಲಿಿ ನಂತ್ರದಾದರಲಾ,ಿ ಅವರ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ಕಿಳ್ಳ’ ಎಂದ್.  
‘ಎಂಥ ಹ್ಣಿೆಗ್ ಎಂಥ ಮ್ುಸುಡಿ ಗಂಟ್ುಬಿದದದ್. ಸಧ್ಯ! ಮ್ಕಿಳ್ಳ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹ್ೊೇತ್ರರ್ೊೇದಿಂದ ಬ್ಚಾವ್!’ ಸಣೆದಾಗಿ ಗ್ೊಣಗಿದ. ಹ್ಂಡತ್ರ ನ್ಕಿಳ್ಳ.  
‘ಏನ್ಂದ್ೇ?’ ಎಂದು ಘಜಾಸಿದ್.  
‘ಏನಲ.ಿ ಐನ್ೊರಕ್ಿಲಿ ಆಗಲಾಿಂದ್’  
ಚ್ಂಚ್ಲ ಲಕ್ಷಿ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಹಾರಿದಳ್ಳ.  
ಮೊದಗುವಿನಂದ ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಮ್ುಂದನ್ ಕುಚಿಾಗ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಬ್ಡಿತ ದ್ೊರ್ಯಿತು.  
ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಜಾಯನ್ುನ ಶಂಕ್ಲತ ಉಗಿರನ್ುನ ಸ್ಟ್ಾಷಲ್ ಟಾರ್ಸಿ ಫೇರ್ಸಾ ನ್ವರು ನ್ೊೇಡುವಂತ್ ಸಂಪೂಣಾ ಗುಮಾನಯಿಂದ 
ನ್ೊೇಡುತ್ರತದದರು.  
‘ಸ್ಟಾಕ್ಲಿ ಬ್ಂದವ್ಿೇನ್ಯಾಯ?’ 

‘ಮ್ಕಿಳ್ ೇ್ ಇದಾರ್ ಸ್ಟಾರ್’ 

‘ಸುಮಿಿರಿಿ. ನಮ್ ಮ್ದ್ವೇನಾಗ್ ಇದ್ೊದೇವ್ಿ ಮಾತಿ ಸ್ಟಾಕ್ಲಿ, ಮ್ಕಾಳಗಾಕ್ಲಲಿ’  
‘ನ್ಮ್ಮ ತಂದ್ ತಾಯಿ ಇದಾದರ್ ಸ್ಟಾರ್’ 

‘ಅವರ್ೇ ನಮ್ಮ ತಂದ್, ತಾಯಿ ಅನ್ನಕ್ಿ ಸ್ಟಾಕ್ಲಿ?’ 

ಸ್ಟಾವಿರದ ಒಂದು ನ್ೊೇಟ್ು ಹ್ೊರಬಿತುತ.  
‘ಓಕ್. ಒಪ್ಂೆಬಾಣ. ಎಲಿ,ಿ ಆ ಇನ್ುನಟ್ೇಸನ್ಸ ಇತತ ಕ್ೊಡಿ’  

ಕ್ೊಟ್ಟ. ವಿಜ್ಞಾನ ಹ್ೊಸ ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾವನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷಸುವಂತ್ ಪರಿೇಕ್ಷಸಿದ ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ‘ಒಂದು ಕಯಲಿ ಮಾಡಿಪ್ಾ. ನೇವು ಮ್ದವ ಆದ 
ಸ್ಟೌಲಿರೇನಾಗ್ ರಿಕಾಲ್ಿ ಇತಾದ್. ಅದರದ್ೊಂದು ಎಕ್ಿ ಟಾಿಕ್ಟ ತಗಂಬ್ನನ’ ಎಂದರು.  
‘ಸ್ಟಾಧ್ಯವಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್’ 

‘ಯಾಕ್?’ 

‘ಆ ಚೌಲಿರ ಒಡ್ದು ಅಲಿ ಿಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಟದಾರ್’  
‘ಅಂಗಾದ್ಿ ನಾವು ಲಿಜಸಿರ ಮಾಡಕಾಿಗಾಕ್ಲಲಿ’ ಎನ್ುನತಾತ ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಒಳ್ಕ್ೊೇಣ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದರು.  
ಜ್ೇಬಿನಂದ ಮ್ತತಷುಟ ನ್ೊೇಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊರತ್ಗ್ದ್. ತ್ರಪ್್ಾಯ ವಾಸನ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೊಳ್ ಳ್, ನ್ೊಣ ಬ್ರುವಂತ್ ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಹ್ೊರಬ್ಂದರು.  
‘ಅದ್ಲಾಿ ಅಂಗಿಲಿಾ. ನೇವು ಗಂಡ-ಎಡಿತೇಂತ ಎಂಗ್ ನ್ಂಬ್ೊೇದು?’  

‘ಬ್ಡ್ೊಿಂಡ್ ನಮೆೆ. ಆ ಸಿಡಿನಯೊ ಬ್ೇಡ, ಮೆಲ್ೊುೇನ್ೊಾ ಬ್ೇಡಾಂತ. ಎಲಿ ಿಕ್ೇಳಿತೇರ ನ್ನ್ನ ಮಾತು. ಮ್ದುವ್ಗ್ ಮೊದಲ್ೇ ನ್ಮ್ಮಪಾ ‘ಬ್ೇಡ 
ಮ್ಗಳ್ ;್ ಸ್ಟಾಹತಗಳ್ ಸಹವಾಸ ಹ್ಂಡತ್ರ ಮ್ಕಿಳ್ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಗಾದ್ೇನ್ೇ ಇದ್’ ಅಂತ ಬ್ುದಧ ಹ್ೇಳಿದುಿ. ಅವರ ಮಾತು ಕ್ೇಳಿದದದ್ಿೇ....’ 
ಎಂದು ಖಾರಾವ್ೇಷದಂದ ನ್ುಡಿದು ಹ್ೊರನ್ಡ್ದಳ್ಳ ಮ್ಡದ. ನಾನ್ು ಮಾತು ಹ್ೊರಡದ್ ಮ್ುದುಡಿ ಕುಳಿತ್.  
‘ಏಯ್ ಮೊದಗು, ಆಯಮ್ಮ ಇಂಗ್ ಬ್ಯಯೇದು, ಈವಯಯ ಇಂಗ್ ಮ್ುದುಕಾಂಡಿರ್ೊೇದು ನಾವಡಿದ್ಿ ಗಂಡ-ಎಂಡ್ಿೇ ಸ್ಟ್ೈ ಬ್ುಡಯಯ’ ಒಪಾಗ್ ಇತತರು 
ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್.  
ನಾನ್ು ಮ್ಡದಯನ್ುನ ಅರಸಿ ಹ್ೊರಗ್ ಬ್ಂದ್. ‘ರಿೇ, ನೇವು ನ್ನ್ನ ಪಿತ್ರ ವಾಕಯಕೊಿ ಐನ್ೊರು ಕ್ೊಡಾತ ಬ್ನನ. ಹತ್ತೇ ನಮಿಷದಲಿಿ ಸಟ್ಟಾಫಕ್ೇಟ್ 
ಕ್ೊಡಿಸಿತೇನ’ ಎಂದಳ್ಳ ಮ್ಡದ. ಅಸುತ ಎಂದ್.  
ಮ್ತ್ತ ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಮ್ುಂದ್ ಕುಳಿತ್ವು. 
‘ಸ್ಟಾರ್, ಇತ್ರತೇಚ್ಗ್ ಮಾತ್ರನಂದಲ್ೇ ತುಂಬಾ ಫ್ೇಮ್ರ್ಸ ಆಗಿರ್ೊೇವಿಬ್ುಿ ನಮ್ಮ ತರಹವ್ೇ ಮಾತಾಡಾತರ್ ಸ್ಟಾರ್. ನೇವು ಥ್ೇಟ್ ಅವರ್ೇ ಸ್ಟಾರ್’ 

ಎಂದಳ್ಳ ಮ್ಡದ.  
ಐನ್ೊರು ಮ್ುಂದಟ್ಟ.  
ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಮ್ುಖ್ ಕಾದ ಎಣ್ೆಗ್ ಬಿದದ ಸಂಡಿಗ್.      ಮ್ುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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‘ಸ್ಟಾರ್, ನಮ್ಮ ನ್ಡವಳಿಕ್ ಕಂಡರ್ ಜಗ್ೆೇಶ್ ಫಲ್ಮ ಟ್ೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಿ 
ಬ್ರತ್ತ ಸ್ಟಾರ್. ನಮ್ಮದೊ ಅದ್ೇ ಗುಣ ಸ್ಟಾರ್’ ಹ್ೊಗಳ್ಳವ ದನಯಲಿಿ 
ಉಲಿದಳ್ಳ ನ್ನಾನಕ್. 
ಇನ್ೊನಂದು ಐನ್ೊರು ಮ್ುಂದಟ್ಟ.  
‘ಏಯ್ ಮೊದಗು, ಇವರ ಸಲಿಟಪಕ್ೇಟ್ ರಡಿ ಮಾಡಯಯ’ 
‘ಸ್ಟಾರ್, ರ್ಡ್ ರ್ೊೇರ್ಸ ಹಂದ ಪಕುರ್ ನ್ಲಿ ಿಲಾರ್ಸಟ ಸಿೇನ್ಸ ನ್ಲಿ ಿರಾಜ್ೇಶ್ 
ಖ್ನಾನ ಥ್ೇಟ್ ನಮ್ಮ ತರಹಾನ್ೇ ಇದದ ಸ್ಟಾರ್’  

ಮ್ಗದ್ೊಂದು ಐನ್ೊರು ಮ್ುಂದಟ್ಟ.  
ಸಬ್ ರಿಜಸ್ಟಾರರ್ ಸಿೇಲ್ ಹಾಕ್ಲ, ಸ್ಟ್ೈನ್ಸ ಹಾಕ್ಲ ‘ಬಾಳ್ ಒಳ್ ಳ್ೇವಿಮ್ಮ ನೇವು. 
ನೇವು ನ್ಕ್ಿ್ ಠ್ೇಮ್ೊ ಲಿಜಸಟರ್ ಮಾಯರ್ೇಜ್ ಆಗ್ುೇಕಂದ್ಿ ನ್ನಾತವ್ೇ ಬ್ನನ. 
ಬಿನ್ಾ ಮಾಡ್ೊಿಡಿತೇನ’ ಎಂದರು.  
ಸಟ್ಟಾಫಕ್ೇಟ್ ಪಡ್ದು ಇಬ್ುರೊ ಹ್ೊರಬ್ಂದ್ವು.  
‘ರಾಜ್ೇಶ್ ಖ್ನಾನ ತರಹ ಇದ್ಯಾ ಈ ಮ್ೊತ್ರ?’ 

‘ರ್ಡ್ ರ್ೊೇರ್ಸ ನ್ಲಿ ಿರಿೇ. ಲಾರ್ಸಟ ಸಿೇನ್ಸ. ಅದರಲಿ ಿಅವನ್ು ಫುಲ್ ಮೆಂಟ್ಲ್ 
ಆಗಿತಾಾನ್. ಇವನ್ೊ ಹಾಗ್ೇಂದ್’ ನ್ಸುನ್ಕಿಳ್ಳ ಮ್ಡದ.  
‘ಜಗ್ೆೇಶ್ ಫಲ್ಮ ಟ್ೈಟ್ಲ್?’ 

‘ತಲ್ಾ ನ್ನ್ಮಗ!’ 
‘ಈಗ ಮಾತ್ರನಂದಲ್ೇ ಫ್ೇಮ್ರ್ಸ ಆಗಿರ್ೊೇವುಿ?’ 

‘ಹುಚ್ು ವ್ಂಕಟ್!’ 
ಹ್ೊಗಳಿದಂತ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ೈದು, ಸಟ್ಟಾಫಕ್ೇಟ್ ಗಿಟ್ಟಟಸಿದ ಅವಳಿಗ್ ಜ್ೈ ಎಂದ್.  
‘ನ್ಡಿೇರಿ, ಫಾರಿನ್ೆ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದೊಂದ್ಿ ಹುಚಾುಪಟ್ಟ ಶಾಪಂಗ್ ಇರತ್ತ’ ಎಂದು 
ಆಡಾರಿಸಿದಳ್ಳ ಆಕ್.  
ನಾನ್ು ಬ್ಸವನ್ ಹಂದ್ ಬಾಲವಾದ್.  

         

 
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   

 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ನ್ನ್ನ ಎಲಾಿ ಕಷಟ-ಕಾಪಾಣಯ, ಮ್ನ್ದ ವ್ೇದನ್, 
ಅಂತರಂಗ ಬ್ಹರಂಗವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದದೇನ ನ್ೊೇಡಿ 

Cr
ed
its
: Y
ou
 S
aid
 It
. R
K 
La
xm
an

 

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

ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದನ್ ಬ್ೇಲಿಯ ಹಂದ್ ಒಣಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದದ ದ್ೊಡಿ ಮ್ರವಂದು 
ಇತುತ.ಮ್ನ್ಯ ಮಾಲಿೇಕನಗ್ ಪಕಿದ ಮ್ನ್ಯವನ್ು"ಒಣಗಿದ ಮ್ರ ಮ್ನ್ಯಮ್ುಂದರುವುದು 
ಒಳ್ ಳ್ಯದಲ,ಿಏನ್ೊೇ ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ುನ ಕತತರಿಸಿ"ಎಂದ. ಅದರಂತ್ 
ಮಾಲಿೇಕ ಒಣಗಿದದ ಮ್ರವನ್ುನ ಕ್ಡವಿದ.ಬ್ೇಲಿಯಿಂದ ಹ್ೊರಗ್ ಎಳ್್ದು ರಸ್ಟ್ತಯ ಬ್ದಗ್ ತಂದು 
ಹಾಕ್ಲದ.ಪಕಿದ ಮ್ನ್ಯವನ್ು ತನ್ನ ಮ್ಗನ್ೊಡನ್ ಬ್ಂದು"ಹಾಗಾದರ್ ಈ ಮ್ರ ನಮ್ಗ್ 
ಬ್ೇಡಾ?"ಎಂದ.ಅದಕ್ಿ ಉತತರ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದು ತ್ೊೇಚ್ದ್"ಊಹು"ಎಂದ.ಕೊಡಲ್ೇ 
ಪಕಿದಮ್ನ್ಯಾತ ತನ್ನ ಮ್ಗನ್ ಸಹಾಯದಂದ ತಮ್ಮ ಮ್ನ್ಗ್ ಎಳ್್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ 
ಒಲ್ ಉರಿಸಲು ಬ್ಳ್ಸಲು,ಕತತರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. "ಮ್ರ ಕಡಿದದದದಕ್ಿ ಯಾವ ಒಳ್ ಳ್ಯದೊ 
ನ್ನ್ಗಾಗಲಿಲ,ಿಆದರ್ ಪಕಿದಮ್ನ್ಯವನಗ್ ಆಗಿದುದ ಖ್ಂಡಿತ"ಎಂದು ಪ್್ಚಾುಗಿ ಕುಳಿತ. ನೇತ್ರ: 
ಬ್ುದಧವಂತರು ಒಳ್ ಳ್ಯ ಮಾತ್ರನಂದ ಬ್ೇರ್ಯವರ ಕ್ೈಯಲಿಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಸವನ್ೊನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ಲಿರು.  

ಒಂದರ
ಲ  ಲಂದು 
ಒಗಟು 

೧. ಮ ರು ಅಕ್ಷರದ ಪದವು ಹಳ ಯ ರ್ಾಣಯ ರ್ ರ್ ಯುವುದು 
೨.ಒಂದು ಎರಡು ಕ ಡ್ ನಳನ ಸತಯ ತ್ಮಮ ಎನುವುದು 
೩. ಕ  ರ್ ಯ ಎರಡು ತ  ಳ ದ ಬ್ಟ್ ೆ ಶುಭಾ ಎನುವುದು 
೪. ಒಂದು ಮ ರು ಕ ಡ್ ಸಿೀರ  ಸ ರಗು ಎಂದು ನುಡ್ವುದು 

ಉತ್ತರಕ ು 
 ಪುಟ ೧೧ 

 ರ್  ೀಡ್  

ಬ್ುದ್ದಿ ಮಾತ್ು  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿಾಗಳು 

 ಹಾಲಿನ್ ಪುಡಿ 50ಗಾಿಂ, ನೇರು ಅಧ್ಾ ಲಿೇಟ್ರ್  
 ಜ್ೊೇಳ್ದಹಟ್ುಟ 1 ಚ್ಮ್ಚ್, ಖ್ೊೇವಾ 50 ಗಾಿಂ  
 ಕ್ೇಸರಿ 1 ಚಿಟ್ಟಕ್, ಹತುತ ಬಾದಾಮಿ ಚ್ೊರು  
 ಸಕಿರ್ 75ಗಾಿಂ, ಐರ್ಸ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಎರಡು ಕಪ್ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ನೇರಿನ್ೊಂದಗ್ ಹಾಲಿನ್ ಪುಡಿ ಬ್ರ್ಸಿ,ಸಕಿರ್ ಕ್ೇಸರಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಹತುತ ನಮಿಷ ಕುದಸಿ  
 ಖ್ೊೇವಾ ಮ್ತುತ ಬಾದಾಮಿಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಮ್ತ ತ್ ಹತುತ ನಮಿಷ ಕುದಸಿ  
 ಜ್ೊೇಳ್ದ ಹಟ್ಟನ್ುನ ಮ್ೊರು ಚ್ಮ್ಚ್ ನೇರಿನ್ಲಿಿ ಬ್ರ್ಸಿ,ಐರ್ಸ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಅನ್ೊನ ಮಿಶಿಣಕ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಮ್ತ ತ್ ಹತುತ ನಮಿಷ ಕುದಸಿ  
 ಒಲ್ಯ ಮೆೇಲಿಂದ ಇಳಿಸಿ ತಣೆಗಾಗಲು ಬಿಡಿ  
 ಅಗಲವಾದ ಪ್ಾತ್ಿಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಫಿಡ್ಿ ನ್ಲಿಿ ಅಧ್ಾಗಂಟ್ ಇಟ್ುಟ ಬ್ೇಕಾದ ಅಕಾರಕ್ಿ ಕತತರಿಸಿ ಕಡಿಿ ಚ್ುಚಿುಡಿ  
 ಮ್ತ ತ್ ಒಂದು ಗಂಟ್ ಫಿಡ್ಿ ನ್ಲಿಿಟ್ುಟ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡಿ. 

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

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪ್ 

 

ಕ   

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಾದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ್ಿ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಿೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಾನ್ಸ. ಏನ್ಸ 

ಇವರ “ಅನವಾಸಿ” 
 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 
ಬಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಟ್ು ಮ್ಹಮ್ದ್ ಆಲಿ ಒಮೆಮ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿಿ 
ವಿಮಾನ್ ಹತ್ರತದ. ಗಗನ್ ಸಖಿ ಸಿೇಟ್ ಬ್ಲ್ಟ ಹಾಕಲು 
ಹ್ೇಳಿದಳ್ಳ. ಅದಕ್ಿ ಆಲಿ"ಸೊಪರ್ ಮಾಯನ್ಸ ಗ್ ಸಿೇಟ್ ಬ್ಲ್ಟ 
ಅಗತಯವಿಲಿ"ಎಂದ. ತಕ್ಷಣ ಆಕ್" ಸೊಪರ್ ಮಾಯನ್ಸ ಗ್ 
ವಿಮಾನ್ದ ಅಗತಯವ್ೇಕ್ೊ?" ಎಂದು ಹಾಸಯ ಮಾಡಿ ಗ್ದದಳ್ಳ 

ಒಂದರಲ  ಲಂದು ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ದಮಡ್  ೨.ದಮ  ೩.ಮಡ್  ೪.ದಡ್ 

 

೧. ಒಲವಿನ್ ಕವಿಯಂದು ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕ್. ಎರ್ಸ 
ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾವಮಿಯವರ ಹುಟ್ೊಟರು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಜಲ್ಿಯಲಿದಿ್.? 

 

೨. ನ್ಡ್ದಾಡುವ ದ್ೇವರ್ಂದ್ೇ ಪಿಖಾಯತರಾದ ಶತಾಯುಷಿ, ಶ್ಿೇ ಶ್ಿೇ 
ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ಟಾವಮಿಗಳ್ ಹುಟ್ೊಟರು ಯಾವುದು ಮ್ತುತ ಅದು ಇಂದನ್ ಯಾವ 
ತಾಲೊಕು ಮ್ತುತ ಜಲ್ಿಯಲಿಿದ್? 

 

ಸರಿ ಉತತರಕ್ಿ ಪುಟ್ ೧೫ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ನಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷುೆ ಹಾಸಯಕ ು ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ರ್ಾರ್ ಂಬ್ ವಿೀಣ  
 

ನ್ುಡಿಸದರುವ ವಿೇಣ್ ನಾನ್ು  
ನ್ುಡಿಸು ಒಮೆಮ ನ್ನ್ನನ್ು  
ನ್ನ್ನ ನ್ುಡಿಸಿ ಜಾಣ ನೇನ್ು  
ಪಡ್ಯ ಕ್ೊಂಚ್ ಹ್ೊನ್ನನ್ು 
 

ನ್ುಡಿವ ನ್ನ್ನ ಮಿಡಿವ ಮ್ುನ್ನ 
ಎದ್ಗ್ ಒತ್ರತ ಚ್ುಂಬಿಸು  
ಜೇವಮಾನ್ ಗ್ಳ್್ಯನ್ಂದು  
ನ್ನ್ನನಂದು ನ್ಂಬಿಸು 

   

ಶೃತ್ರಯ ಮಾಡು ಧ್ೃತ್ರಯ ನೇಡು  
ನ್ನ್ನ ದ್ೇಹ ತಂತ್ರಗ್  
ಕೃತ್ರಯ ನ್ುಡಿಸಿ ಸುಕೃತನಾಗು 
ಅಂತಯ ವಾಡು ಚಿಂತ್ಗ್ 
 

ನನ್ನ ಎದ್ಯಳ್ಾನ್ು ಐಕಯ  
ಇದನ್ು ಯಾರು ನ್ಂಬ್ರು 
ನಾನ್ು ನೇನ್ು ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್  
ಎಂಬ್ ಜನ್ರು ಹುಂಬ್ರು 
 

ರಚರ್ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್  

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಮ್ಮ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಫ ಬ್ಾವರಿ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದರ್ಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಿೇಬ್ೇಡಿ) ಜನವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದಾ ಮ ತಾ, ಬ ಂಗಳೂರು  

 ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದ್ಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಪುಷಪವಲಿಲ ಚಂದಾಶ ೀಖರ್, ಕ ಂಗ ೀರಿ 

 ಚಂದ್ದಾಕ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದ್ ಹಲಿ 

 ಅಪಣಾ, ಸಿಡ್ಿ 
 

 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಯಮ್ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 
ಹ್ಣುೆ ಮ್ಕಿಳ್ಳ ತಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದನ್ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಜನವರಿ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ 
ಉತತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲಿಗಳ್ಳ, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ಳ, ತರಹಾವರಿ 
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ಳ. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಯಕ್ಿ ಅಥಾಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ರಚ್ನ್: ದವಯಶ್ಿೇ ಡಿ,  ಕ್.ಜ.ಎಫ್ – ಚ್ುಕ್ಲಿಗಳ್ಳ – ೧೫-೮ 
 

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 
0401193852 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಹಾಸಯ ಶಕ ು - ಶಾಪ್ಂಗ್ !!!  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಿೇಟ್

ನ್ಮ್ಮ ಶಕೊಿ ಯಾವಾಗಲೊ ವಿಂಡ್ೊೇ ಶಾಪಂಗ್ ನ್ೇ ಮಾಡ್ೊೇದಪಾ.  ವಿಧ್ ವಿಧ್ವಾದ ವಯಾಯರವಾದ ಮಾಲ್ ಗಳ್ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು, ಬ್ಟ್ಟ 
ಬ್ರ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು, ಫಿಡುಿ- ಗಿಜುಿ ಎಲಾಿ ನ್ೊೇಡ್ೊೇದು ಬ್ರ್ೊೇದು ಬಿಟ್ುಟ,  ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಇಂದ ನ್ೊೇಡಿ ಬ್ರ್ೊೇದಕ್ಿ ವಿಂಡ್ೊೇ ಶಾಪಂಗ್ ಅಂತಾರಲವ.  ಆದರ್ ಶಕೊಿ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲ 
ಪಕಿದ ಬಾಗಿಲ ಒಳ್ಗ್ ರಾಜ ರ್ೊೇಷವಾಗಿ ತ್ೊೇರಿ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಟದದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಲಿವನ್ೊನ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಗ್ ತೊರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕಷಟ ಪಟ್ುಟ ಮ್ನ್ಗ್ 
ಬ್ತಾಾಳ್ಲಿ.  ನ್ನ್ಗ್ ಇನನಲಿದ ಕ್ೊೇಪ ಉಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲಿ ಬ್ರುತ ತ್ ನ್ೊೇಡಿ.  ಮ್ನ್ೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ವ ಮಾರಾಯಿತ, ತಂದು ತಂದು ತುಂಬ್ಬ್ೇಡವ್ ಅಂತ ಎಷುಟ ಹ್ೇಳಿದೊಿ 
ಕ್ಲವಿ ಒಳ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕ್ೊಳ್ ್ ಳೇದ್ೇ ಇಲಿ.  

ನ್ಮ್ಮ ಶಕೊಿ ಕೊಡ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಸಿಲಿಕನ್ಸ ಸಿಟ್ಟ ಒಳ್ಗ್ ಒಂದು IT ಕಂಪನನ್ಲಿಿ ಕ್ಲಸ. ಇರಕ್ಿ ಗಂಡ ಮಾಡಿದ ಮ್ನ್. ಚಿಕಿ ಮ್ಕಿಳ್ಳ. ಅವರನ್ನ 
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ಳಕ್ಿ ಒಬ್ು ಆಯ,  ಅಡಿಗ್ ಮಾಡಕ್ಿ ಕುಕ್, ಮ್ನ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಕ್ಿ ಒಬ್ು ಆಳ್ಳ.  ೫ ದನ್ ಆಫೇಸ್ಟ್ೆ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ಂದಲೊ ಅಂದ್ಿ ಸ್ಟಾಕು,  ಉಸಿಪ್ಾಾ ಅಂತ 
ಕೊತು ಬಿಡಾತಳ್ .್ ಅದ್ಂತದ್ೊೇ ಸ್ಟ್ರರ್ಸ ಅಂತ್.  ಆದ್ಿ ಶನವಾರ - ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಂದ್ಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಸ್ಟ್ರರ್ಸ ಮ್ಣುೆ ಮ್ಸಿನ್ ಮ್ರ್ತು ಶಾಪಂಗ್ ಹ್ೊರಟ್ು ನಂತು 
ಬಿಡಾತಳ್ .್ ನನ್ಗ್ ಸಿಗ್ೊೇದು ರಜ ಎರಡ್ೇ ದನ್ ಕಣ್,  ಹಾಯಾಗಿ ಮ್ಕಿಳ್ಳ ಗಂಡ ಅಂತ ಮ್ನ್ೇಲಿ ಇರಬಾರದ ಅಂದ್ಿ,  ಇಲಾಿರಿೇ ನ್ಂಗ್ ಆಗಿರ್ೊೇ ಸ್ಟ್ರರ್ಸ 
ಹ್ೊೇಗ್ುೇಕೊಂದ್ಿ,  ನಾನ್ು ಈ ರಿೇತ್ರ ಶಾಪಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಅಂತಾಳ್ .್  ಶಾಪಂಗ್- ತ್ರಪ ಅಂತ ಕರಿೇಬ್ಹುದು ಅಲ್ವ. ಏನ್ೊೇ ಒಂದು ಹ್ೇಳಿ 
ನ್ನ್ನ ಬಾಯಿ ಮ್ುಚಿುಸ್ಟ್ೊೇ ಕಲ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿದಾದಳ್  ್ನ್ನ್ನ ಪತ್ರನ.   

 ಹೇಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಜೇವನ್ ಮ್ನ್ ಭತ್ರಾ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ತುಂಬಿ ತುಳ್ಳಕಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಸಂತ್ೊೇಷದಂದ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತರುವಾಗ,  ನ್ಮ್ಮ ಶಕೊಿ ಡಿಯರ್,  ಅದ್ೇ 
ಶಾಪಾಂಗ್- ಶಕೊಿ ಶನವಾರ -ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಂದರೊ ಮ್ನ್ೇಲ್ ಇದಾದಳ್ .್  ನ್ನ್ಗ್ ಇಷಟವಾದ ತ್ರಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ ಗ್ ರಜ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಬಿಟ್ಟಟದಾದಳ್ .್ ಮ್ಕಿಳ್ 
ವಿಧ್ಾಯಭಾಯಸ ಎತತ ಸ್ಟಾಗಿದ್ ಎಂಬ್ ಮಾತು ಕತ್ ಬ್ೇರ್.  ಅಬ್ು! ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇವರು ಕಡ್ಗೊ ಕಣುೆ ಬಿಟ್ಟ.  ಶಾಪಂಗ್ ಹುಚ್ುು ಬಿಡುತ ಸಧ್ಯ !! ದ್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ಕ್ಿ ನ್ಮ್ಮ 
ಸಕುಟ್ುಂಬ್ ಸಮೆೇತ ಹ್ೊೇಗಿ ದ್ೇವರಿಗ್ ಥಾಯಂಕ್ಿ ಹ್ೇಳಿ ಬ್ಂದು ಬಿಡಬ್ೇಕು.  

ನ್ಮ್ಮ ಚಿಕಿ ಮ್ೊರು ಕ್ೊೇಣ್ಯ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಶಕುಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ನ್ೊೇಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಚ್ಳಿಯಲೊಿ ಬ್ವರಿದ್. ನ್ಮ್ಮನ್ 
ಯಾರಾರು ರ್ೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಿ, ಎಲಾಿ ದನ್ ಪತ್ರಿಕ್ಯಲೊಿ ದ್ೊಡಿ ದ್ೊಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಂದು ಬಿಡುತ ತ್.  " ಶಾಪಂಗ್ ಶಕುಿ ಕೊಡಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಸ್ಟ್ಲ್ಬಿಿಟ್ಟಗಳ್ 
ಮ್ನ್ಯಲೊಿ ಕೊಡ ಸಿಗ್ೊೇಲಿ " ಇದಕ್ಿಲಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಡಿಯಲ್ೇ ಬ್ೇಕು ಅಂತ,  ನಾನ್ು ಕೊಡ ಚಿಂತಾ ಮ್ಗನನಾದ್.  ನ್ನ್ನ ಚಿಂತ್ಗ್ ಪರಿಹಾರ 
ಸಿಗುವವರ್ಗೊ ಶಕೊಿ ಆಗ್ೊಂದು ಈಗ್ೊಂದು ಟ್ಟೇ - ಕಾಫ ಸರಬ್ರಾಜು ಮಾಡಿದಳ್ಳ.   

ಮ್ಕಿಳಿಗ್ ಸೊುಲಿಗ್ ರಜ್ ಬ್ಂತು. ಶಕೊಿ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಸವಲಾ ದನ್ ಇದುದ ಬ್ತ್ರೇಾನ ಅಂತ ಹ್ೊರಟ್ು ನಂತಳ್ಳ. ನ್ನ್ಗೊ ಪ್ಾಪ ಶಕೊಿ 
ಶಾಪಂಗ್ ಕೊಡ ನಂತು ಹ್ೊೇಗಿದ್. ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ಟಾತಗಿತಾಾಳ್ .್  ಮ್ಕಿಳ್ ಜ್ೊತ್ ನರಾಳ್ವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಇದುದ ಬ್ರಲಿ ಎಂದು 
ಸಂತ್ೊೇಷದಂದ ಕಳಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟ. ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಎದದ ತಕ್ಷಣ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸುಿ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ಏಳ್ಳ ಇನ್ುನ ಸಮ್ಯ ಹಾಳ್ಳ ಮಾಡಬ್ೇಡ. ಕೊಡಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳಿಗ್ 
ಒಂದು ಗತ್ರ ಕಾಣಿಸು.  ಮ್ನ್ಯಲಿ ಸವಚ್ಹ ಮಾಡು ಎಂದು ಕ್ೊಗಿ ಕ್ೊಗಿ ಹ್ೇಳಿತು.  ರೊಮ್ು, ಅಡಿಗ್ ಮ್ನ್, ಅಟ್ಟ ಎಲ್ೊಿೇ ಬಿಡದ್,  ಇನ್ೊನ ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಪ್ಾಯಕ್ಲಂಗ್ 
ಕೊಡ ಬಿಚ್ುದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಒಂದು ಕಡ್ ಗುಡ್ಿ ಹಾಕ್ಲ, ಸವಲಾ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಮ್ತುತ ಅವಶಯಕತ್ ಇಲಿದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಗಳ್ನ್ೊನ ದಾನ್ವಾಗಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕ್ಂದು 
ಒಂದು ಕಡ್ ಇಟ್ಟ. ಹ್ೊಸ ಹ್ೊಸ ಶಟ್ಾ ಗಳ್ಳ, ಪ್ಾಯಂಟ್ ಗಳ್ಳ,  ಟ್ೈಗಳ್ಳ ನ್ನ್ನ ಕ್ೈ ಸ್ಟ್ೇರಿತು.  ಹ್ೇಗೊ ebay,  OLX ಅಂತ ಆನ್ಿೈನ್ಸ ಮಾರಾಟ್ ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್ 
ಸಹಾಯ ತಗ್ೊಂಡು ಮಾರಿ ಸವಲಾ ದುಡುಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆದರ್ ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಮ್ರಳಿ ಬ್ಂದಾಗ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಳವುದು ಅಂತ ಕೊಡ ಮ್ನ್ಸಿಲ್ಿೇ ಪ್ಾಿನ್ಸ 
ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ವಾಗಿದ ದ್.  

ತ್ರಂಗಳ್ ಬ್ಳಿಕ ಶಕೊಿ ಬ್ಂದಳ್ಳ,  ಮ್ನ್ಯಲಾಿ ಯಾಕ್ೊೇ ಖಾಲಿ ಕಾಣಿಸಿತು ಅವಳಿಗ್. ಏನಿೇ ಆಯಿತು ಮ್ನ್ೇಲಿ ಇದದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಅಂತ 
ದಬಾಯಿಸಿದಳ್ಳ.  ನಾನ್ು ಮ್ುಂಚ್ಯೇ ಪೂವಾ ಸಿದದತ್ ಮಾಡಿದದ ಉತತರ " ಒಂದು ದನ್ ಮ್ನ್ ಒಳ್ಗ್ ಬ್ತ್ರೇಾನ, ಸ್ಟಾಮಾನ್ಲಿ ಚ್ಲಾಿಪಲಿಿ,  ಎಷ್ೊಟಂದು 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಕಳ್ವು ಆಗಿತುತ.  ಅಡಿಗ್ ಮ್ನ್ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲ ಬ್ೇರ್ ಸವಲಾ ಓಪನ್ಸ ಆಗಿತುತ " ಅಂತ ನಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಲಿ ಇದು ನಜ ಎನ್ುನವ ಹಾಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ುಗಿಸಿದ್. ಶಕೊಿ 
ಪ್ಾಪ ಬ್ಹಳ್ ನ್ೊಂದುಕ್ೊಂಡಳ್ಳ,  ಅಷ್ೊಟಂದು ಇಷಟ ಪಟ್ುಟ ತಂದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳಿಗ್ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಅಂತಯವಾಯಿತಲಿ ಅಂತ.  ದುಃಖ್ದಂದ ಮಾತ್ ಹ್ೊರಡಲಿಲಿ. 
ಫ್ಬ್ಿವರಿ ೧೪ ಬ್ಂತು ನ್ೊೇಡಿ, ಮ್ತ ತ್ ಶಾಪಂಗ್ ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ಂಪು ಬಿಳಿೇ ಬ್ಲೊನ್ಸ ಕಟ್ಟಟ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ಅಂತ ಬ್ೊೇಡ್ಾ ಬ್ರ್ದು ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಬ್ಫ್ಫೂನ್ಸ 
ಮಾಡ್ೊೇ ದನ್.  ಪಿತ್ರ ವಷಾ ನ್ಮ್ಮ ಶಕೊಿ ಮೆೇಡಂ ನ್ವರು ವಾರಗಟ್ಟಲ್ ಮಾಲೆಳ್ಲಿಿ ಸುತ್ರತ ನ್ನ್ಗ್ ಗಿಫ್ಟ ತರುತ್ರತದದಳ್ಳ..  ಆದರ್ ಈಸ್ಟಾರಿ ಹಾಗ್ೇನ್ು ಆಗಲಿಲಿ.  
ಸಧ್ಯ ಇನ್ೊನ ಶಕೊಿ ಹಾಗ್ ಇದಾದಳ್ .್  ಶಾಪಂಗ್ ಭೊತ ಮ್ತ ತ್ ಮೆಟ್ಟಟಲಿ ಅಂತ ಸಮಾಧ್ಾನ್.  

ದ್ೊಡಿ ಪ್ಾಯಕ್ಲಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ ಹಡಿದು ಶಕೊಿ " Happy Valentines Day " ಅಂತ ಕ್ೊಟ್ಟಳ್ಳ. ಬಿಚಿು ನ್ೊೇಡಿತೇನ,  ನಾನ್ೇ ಮಾರಿದ ಶಟ್ಾ ಪ್ಾಂಟ್ 
ಟ್ೈಗಳ್ಳ ಮ್ತ ತ್ ನಯತ್ರತನ್ ನಾಯಿ ಮ್ರಿ ತರ ನ್ನ್ನ ಬ್ಳಿಗ್ ಮ್ತ ತ್ ಬ್ಂದವ್. ಶಕೊಿ ಏನ್ೇ ಇದು ನೇನ್ು ಯಾವಾಗಲ್ೇ ಇಷ್ೊಟಂದು ಶಾಪಂಗ್ ಮಾಡಿದ್.   

ರಿೇ ನಾನ್ು ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಮ್ುಂಚ್ಯಿಂದಾನ್ ನ್ಮ್ಮನ್ಗ್ ತಂದವಲಿ ಹ್ೊಸ ವಿಂಡ್ೊೇರ್ಸ ೮ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್,  ಅದರಲಿಿ ಆಗಾಗ ಆನ್ಿೈನ್ಸ ಶಾಪಂಗ್ 
ಮಾಡಾತ ಇದ ದ್.  ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದಾಗ,  ಆನ್ಿೈನ್ಸ ಸವಲಾ ಜಾಸಿತನ್ ನ್ೊೇಡಾತ ಇದ ದ್ ಆಗ, ಕ್ಲವು ಸ್ಟ್ೈಟ್ೆಳ್ಲಿಿ ಜನ್ ತಮ್ಗ್ ಬ್ೇಡದ ಕ್ಲವು ವಸುತಗಳ್ನ್ುನ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಲ್ಗ್ 
ಮಾರಿ ಬಿಡಾತರ್.  ಹಾಗಂತ ಅದನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿತಾಾರ್ ಅಂತ ಹ್ೇಳ್ಕ್ಿ ಆಗಲಿ.....  ಅಂತ ಇನ್ೊನ ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಹ್ೇಳ್ಾತ ಇದಾದಗ ನ್ನ್ಗ್ ತಲ್ ತ್ರರುಗಿ ಪಿಜ್ಞ್ 
ತಪಾತು...   

window ಶಾಪಂಗ್ ಈಗ windows ಶಾಪಂಗ್ ಆಗಿ ತ್ರರುಗಿ ಬ್ಂದತುತ !! " ಹ್ೊೇದಾಯ ಪಚಾಚಿ ಅಂದ್ಿ ಬ್ಂದಾಯ ಗವಾಕ್ಷಲಿ" ನಾಣುನಡಿ ಸುಳ್ಳಳ 
ಮಾಡಕ್ಿ ಆಗುತತದಯೇ ದ್ೇವರ್ೇ ???!!!  
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ಹ  ಯಸಳರು, ( ಕಾ.ಶ.950 ರಿಂದ 1343): ಹ್ೊಯಿಳ್ರ್ಂದರ್ ನ್ನ್ಪ್ಾಗುವುದು ಅವರ ಕಲಾ ಸಮಾಿಜಯ. ಇವರು ಕನಾಾಟ್ಕದ ಹ್ಸರನ್ುನ 
ಕಲ್ಯ ಜಗತ್ರತನ್ಲಿ,ಿ ಅದರಲೊಿ ಶ್ಲಾಕಲ್ಯಲಿ ಿಕ್ಲೇತ್ರಾಯ ಉತುತಂಗಕ್ಿ ಕ್ೊಂಡ್ೊಯಿದದಾದರ್. ದಕ್ಷಣದ ಗಂಗರ ಮಾಂಡಲಿೇಕರಾಗಿದದ ಹ್ೊಯಿಳ್ರು, 
ಗಂಗರ ಪತನಾನ್ಂತರ ಸವತಂತಿ ರಾಜರಾಗಿ, ಇಂದನ್ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಬ್ಹುಭಾಗವನ್ುನ ಆಳಿದದರು. ಪಿಚ್ಲಿತವಿರುವ ಜನ್ಪಿಯ ಕಥ್ " 
ಸುದತಾತಚಾಯಾ ರ್ಂಬ್ ಗುರುವಿನ್ ಆಣತ್ರಯಂತ್ ಹುಲಿಯನ್ುನ ಕ್ೊಂದ ಸಳ್ನಂದ 'ಹ್ೊಯಿಳ್' ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಸ್ಟಾಪಿತವಾಯಿತು ಎಂಬ್ುದು 
ವಿವಾದಗಿಸತ. ಗಂಗರ ಮಾಂಡಲಿೇಕರಾಗಿದದ ಹ್ೊಯಿಳ್ ಕುಲದವರು ಮ್ೊಲತಃ ಮ್ಲ್ನಾಡಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ವೂರು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ್ ಸಳಿ್ದವರು.  

ಕ್ಲಿ.ಶ.950 ರಲಿ ಿಹ್ೊಯಿಳ್ ಅರ್ಕಲಿ ಎಂಬಾತನಂದ ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಇತ್ರಹಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತತದ್. ನ್ೃಪಕಾಮ್ನ್ಂಬ್ುವವನ್ು 
ಹ್ೊಯಿಳ್ರಲಿಿ ಮೊದಲ ಗಣಯ ದ್ೊರ್. ನ್ೃಪಕಾಮ್ನ್ ಮ್ಗ ವಿನ್ಯಾದತಯ ಹಾಗೊ ಅವನ್ ಮ್ಗ ಎರ್ಯಂಗ ಪಿಮ್ುಖ್ ಅರಸುಗಳ್ಾಗಿ ಹ್ೊಯಿಳ್ 
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯಕ್ಿ ಭದಿ ತಳ್ಹದ ಹಾಕ್ಲದರು. 

ವಿಷುುವರ್ಾನ: ಎರ್ಯಂಗನ್ ಸ್ಟ್ೊೇದರ ಬಿಟ್ಟಟದ್ೇವ ಹ್ೊಯಿಳ್ ವಂಶದ ಅತ್ರ ಗಣಯ 
ಅರಸು. ಹ್ೊಯಿಳ್ರನ್ುನ ಚಾಳ್ಳಕಯರಿಂದ ಸವತಂತಿರಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇವನ್ು ಸ್ಟಾಕಷುಟ 
ಶಿಮ್ವಹಸಿದ. ಅದಕಾಿಗಿ ಅನ್ೇಕ ದಂಡಯಾತ್ಿಗಳ್ನ್ುನನ ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕಾಯಿತು. ಚ್ೊೇಳ್, 

ಕ್ೊಂಗಾಳ್, ಚ್ಂಗಾಳ್ವ. ಚಾಳ್ಳಕಯ, ಹೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ಅರಸುಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಯುದದ 
ನ್ಡ್ಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದರೊ, ಕಡ್ಯಲಿಿ ಸಿಂಧ್ವಂಶದ ಪ್್ಮ್ಾನ್ಂಬಾತನ್ ಕ್ೈಲಿ ಸ್ಟ್ೊೇತು 
ಮ್ತ್ತ ಚಾಳ್ಳಕಯರ ಸ್ಟಾಮ್ಂತನ್ೇ ಆಗಬ್ೇಕಾಯಿತು. ತನ್ನ ವಿಜಯಗಳ್ ಸಲುವಾಗಿ 
ತಲಕಾಡಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಲೇತ್ರಾನಾರಾಯಣ ಮ್ತುತ ಬ್ೇಲೊರಿನ್ಲಿಿ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ದ್ೇಗುಲಗಳ್ನ್ುನ 
ಕಟ್ಟಟಸಿದ. ತಾನ್ು ಚ್ಕಿವತ್ರಾ ಎನಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಯಜಿ ಯಾಗಾದಗಳ್ನ್ುನ ಜ್ೈನ್ ಸಂಪಿದಾಯದಲಿಿ 
ಸ್ಟಾದಯವಿಲವಿ್ಂದು, ಮ್ತುತ ಶ್ಿೇ ರಾಮಾನ್ುಜರಿಂದ ಪಿಭಾವಿತನಾಗಿ ವ್ೈಷೆವ ಧ್ಮ್ಾವನ್ುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಮ್ತುತ ವಿಷುೆವಧ್ಾನ್ನ್ಂಬ್ ಹ್ಸರು ಸಿವೇಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಬಿಟ್ಟಟದ್ೇವನ್ು ಕವಿಯು, 
ರಾಜನೇತ್ರ ಚ್ತುರ, ಸಂಗಿೇತ ಪರಿಣಿತನ್ೊ ಆಗಿದದ. ಇವನ್ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ  ಶಾಂತಲ್ ನಾಟ್ಯ 
ಸರಸವತ್ರಯಂದ್ೇ ಪಿಸಿದಧಳ್ಾಗಿದಾದಳ್ .್ 

ವಿೀರಬ್ಲಾಲಳ (ಬ್ಲಾಲಳII): ವಿಷುವೆಧ್ಾನ್ನ್ ಮ್ಗ ಸಮ್ಥಾನಾದ ರಾಜನಾಗದ್, 
ಅವನ್ ಮ್ಗ ಬ್ಲಾಿಳ್II ತಂದ್ಯ ವಿರುದಧ ಬ್ಂಡ್ದುದ ತಾನ್ೇ ೧೧೭೩ ರಲಿ ಿರಾಜಯಭಾರ 
ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ. ತನ್ನ ತಂದ್ಯ ಕಾಲದಲಿಿ ಕುಗುೆತಾತಾ ಹ್ೊೇಗಿದದ ಹ್ೊಯಿಳ್ ರಾಜಯವನ್ುನ ಸಕಲ 
ದಕುಿಗಳ್ಲಿಿಯೊ ವಿಸತರಿಸಿದ ಕ್ಲೇತ್ರಾ ಬ್ಲಾಿಳ್II ನಗ್ ಸ್ಟ್ೇರುತತದ್.  ಇವನ್ು ಹ್ೊಯಿಳ್ 
ವಂಶದಲಿಿಯೇ ಅದವತ್ರೇಯ ರಾಜನಾಗಿದುದ ದಕ್ಷಣದಲಿಿ ಕಂಚಿಯಿಂದ ಉತತರದ 
ಕೃಷ್ೆಯವರ್ವಿಗೊ ವಿಜಯಯಾತ್ಿಯನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದ. ಇವನ್ು ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿ ನರತನಾಗಿರಲು, 
ಇವನ್ ರಾಣಿ ಉಮಾದ್ೇವಿ ರಾಜಧ್ಾನಯಲಿಿ ರಾಜಯದ ವಯವಹಾರಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ಳಳವಷುಟ 
ಸಮ್ಥಾಳ್ಾಗಿದದಳ್ಳ, ಅಷ್ಟೇಅಲಿದ್ ಯುದಧಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿ ಜಯಶಾಲಿಯೊ ಆಗಿದದಳ್ಳ.  

ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು ತಮಿಳ್ಳನಾಡಿನ್ ರಾಜಕ್ಲೇಯದಲೊಿ ಭಾಗವಹಸಿ ಚ್ೊೇಳ್ರಿಗ್ ನ್ರವಾಗಿ ಚ್ೊೇಳ್ಪಿತ್ರಷಾಿಪನಾಚಾಯಾ ಎಂಬ್ ಬಿರುದಗ್ 
ಪ್ಾತಿನಾದನ್ು. ರಾಜಯ ವಿಸತರಣ್ ಮಾತಿವಲಿದ್ ಕಲ್ ಹಾಗೊ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕವಾಗಿಯೊ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ ಕಾಲ ಉತುತಂಗದಲಿತಿುತ. ನ್ಂತರದ 
ರಾಜರುಗಳ್ಳ ತಮಿಳ್ಳನಾಡಿನ್ಲಿಿ ರಾಜಧ್ಾನಯನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಅಲಿಿನ್ ರಾಜಕ್ಲೇಯದಲಿಿಯೇ ಕ್ಲವು ಕಾಲ ಮ್ಗನರಾಗಿದದರು.     

೧೨೯೧ ರಲಿಿ ಪಟ್ಟವ್ೇರಿದ ಬ್ಲಾಿಳ್ III ಮ್ತ್ೊತಬ್ು ಸಮ್ಥಾ ಅರಸು. ಪಿಥಮ್ ಭಾರಿಗ್ ದಕ್ಷಣಭಾರತದಲಿಿ ಪರಕ್ಲೇಯರನ್ುನ 
ಎದುರಿಸಿದವನ್ಂಬ್ ಹ್ಗೆಳಿಕ್ಯಷ್ಟೇ ಅಲದಿ್ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಸ್ಟಾಿಪನ್ಗ್ ಬ್ಳ್ಕು ಬಿೇರಿದವನ್ೊ ಇವನ್ೇ ಎಂಬ್ ಕ್ಲೇತ್ರಾಗ್ 
ಪ್ಾತಿನಾಗಿದಾದನ್. ಸ್ಟ್ೇಉಣರು, ಪ್ಾಂಡಯರ್ೊಡನ್ ಯುದದಗಳ್ಲಿಿ ನರತನಾಗಿರುವಾಗ ದ್ಹಲಿಯಿಂದ ಮ್ಲಿಿಕ್ ಕಾಫ಼ರನ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ ದಾವರಸಮ್ುದಿವನ್ುನ 
ಮ್ುತ್ರತತು. ಆಗ ರಾಜಧ್ಾನಗ್ ಹಂದರುಗಿ ಬ್ಂದು ರಕ್ಷಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ ಕಡ್ಗ್ ಸುಲಾತನ್ನಗ್ ಶರಣಾಗಿ ಒಪಾಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಅಪ್ಾರ 
ಧ್ನ್ವನ್ೊನ, ಆನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸುಲಾತನ್ನಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟ. ಅವರ್ೊಡನ್ ತಮಿಳ್ಾನಡಿನ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಯುದದಗಳ್ಲಿ ಿನ್ರವಾದ. ಆದರ್ ನ್ಂತರದ ದನ್ಗಳ್ಲಿಿ 
ದ್ಹಲಿಯ ಸುಲಾತನ್ನ್ ವಿರುದಧ ತ್ರರುಗಿದನ್ು. ಆಗ ಸುಲಾತನ್ನ್ ಸತತ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಣ ಭಾರತದ ರಾಜಮ್ನ್ತನ್ಗಳ್್ಲ ಿಕಣಮರ್ಯಾಗಿ 
ಕ್ೇವಲ ಹ್ೊಯಿಳ್ ರಾಜಯವಂದ್ೇ ಉಳಿದತುತ.        ಮ್ುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಮಾಹತ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೪ 
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೧. ಕ್ಲಕ್ಿೇರಿ, ಮ್ಂಡಯ ಜಲ್ಿ. 
೨. ವಿೇರಪುರ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೊಕು, ರಾಮ್ನ್ಗರ ಜಲ್ಿ 

 

ದಕ್ಲಿಣ ಭಾರತವನ್ುನ ಸುಲಾತನ್ರ ದಂಡಯಾತ್ಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಸಲು ಹ್ೊಸಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ವಿರೊಪ್ಾಕ್ಷಪುರವ್ಂಬ್ ರಾಜಧ್ಾನಯನ್ುನ ಸ್ಟಾಿಪಸಿ ಅಲಿ ಿ
ಸ್ಟ್ೇನ್ಯಂದನನಟ್ಟ. ಮ್ಧ್ುರ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಿಪತವಾಗಿದದ ಮ್ುಸಿಿಮ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವನ್ುನ ಕ್ಲತ್ೊತಗ್ಯಲು ಹ್ೊೇರಾಡುತಾತ ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು ೧೩೪೩ರಲಿ ಿ
ಮ್ರಣವನ್ನಪಾದ. ಯಾರ ನ್ರವೂ ಇಲಿದ್ ಎಂಬ್ತುತ ವಷಾಗಳ್ಷುಟ ವಯಸ್ಟಾಿಗಿದದ ವಿೇರ ಬ್ಲಾಿಳ್ III ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹ್ೊೇರಾಡಿ ವಿಜಯದ 
ಹಾದಯಲಿಿದದರೊ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಮೊೇಸದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಂಬಿ ಅನಾಯಯವಾಗಿ ಹೇನಾಯವಾದ ಮ್ರಣವನ್ುನ ಕಂಡನ್ು.  ಅದರ್ ಆ ವ್ೇಳ್್ಗ್ 
ಕನಾಾಟ್ಕದ ಸುವಣಾಯುಗವ್ನಸಿಕ್ೊಂಡ  ವಿಜಯಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಉದಯವಾಗುತ್ರತದುದ ಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ ದೊರದೃಷಿಟಯ ಫಲ 
ನೇಡಲಾರಂಭಿಸಿತುತ. ಸುಮಾರು ೨೦ ವಷಾಗಳ್ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೊ ಕೊಡ ಹ್ೊೇರಾಡಿದ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್III 

ಕನಾಾಟ್ಕ ಕಂಡ ಅದವತ್ರೇಯ ಅರಸು. 
ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ ಮ್ಗ ವಿೇರವಿರೊಪ್ಾಕ್ಷನಗ್ ಮ್ುಂದ್ ಪಟ್ಟವಾದರೊ, ಆತನ್ು ಸಮ್ಥಾನಾದ ಅರಸನಾಗದ್ ೧೩೪೬ರಲಿಿ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡು, 

ಹ್ೊಯಿಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಅಂತಯವಾಯಿತು. 
ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಕಾಲದಲಿಿ ವ್ೈದೇಕ ಧ್ಮ್ಾವು ಜನ್ಪಿಯವಾಗಿತುತ.  

ಜ್ೈನ್ ಧ್ಮ್ಾದಲಿ ಿ ಉನ್ನತ್ರ ಸ್ಟಾಧಿಸ ಬ್ಹುದ್ಂದು ಅನ್ೇಕ ಹಂದುಳಿದ 
ವಗಾಗಳ್ವರು ಜ್ೈನ್ ಧ್ಮ್ಾ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು. ಹ್ೊಯಿಳ್ರ್ೇ ಸವತಃ 
ಜ್ೈನ್ರಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಾತರಾದ ಮ್ಲ್ಪರು. ಶ್ಿೇ ರಾಮಾನ್ುಜಾಚಾಯಾರ 
ಪಿಭಾವವು ಹ್ಚಾುಗಿ ರ್ೈತ ಸಮ್ುದಾಯದವರೊ ಶ್ಿೇವ್ೈಷೆವರಾದರು. 
ತಮಿಳ್ಳನಾಡಿನಂದ ಬ್ಹು ಸಂಖ್ಯಯಲಿಿ ಶ್ಿೇವ್ೈಷವೆರು ಕನಾಾಟ್ಕಕ್ಿ 
ವಲಸ್ಟ್ಯಾದರು. ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ ನಮಾಾಣವ್ೇ ಹರಿಯದಾದ 
ಉದ್ೊಯೇಗವಕಾಶವನ್ುನ ಕಲಿಾಸಿತುತ. ಅನ್ೇಕ ಸಂಖ್ಯಯ ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ 
ನಮಾಾಣವಾಗಿ, ಅವುಗಳಿದ್ದಡ್ ಅಗಿಹಾರಗಳ್  ರೊಪುಗ್ೊಂಡವು. ಅನ್ೇಕ 
ಕ್ರ್ ತ್ೊರ್ಗಳ್ ನಮಾಾಣವಾಗಿ, ನೇರಾವರಿ ಪದದತ್ರಯು 
ವಯವಸಿತಿವಾಗಿತುತ. ಮ್ಲ್ನಾಡಿನ್ ಅರಣಯ ಉತಾನ್ನಗಳ್ಾದ ಏಲಕ್ಲಿ 
ಕಾಳ್ಳಮೆಣಸು ಆಗಲ್ೇ ರಪ್ಾತಗುತ್ರತದದವು. ಅಡಿಕ್, ವಿೇಳ್ ಯ್, ತ್ಂಗು 
ಸಮ್ುಿದಧವಾಗಿ ಬ್ಳ್್ಯುತ್ರತತುತ. ಕ್ೈಗಾರಿಕ್, ನ್ೇಯೆ, ವಾಯಪ್ಾರಗಳ್ಳ 
ಜ್ೊೇರಾಗಿ ನ್ಡ್ದು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ರಾಜಯವು ಸುಸಿಿಯಲಿಿತುತ. 

ಶ್ಲಾಕಲ್ಯಲಿಿ ಹ್ೊಯಿಳ್ರು ಚಾಲುಕಯರಿಂದ ಪಿಭಾವಿತರಾದರೊ, ತಮ್ಮದ್ೇ ಸವಂತ ಶ್ೈಲಿಯನ್ುನ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ನ್ೊರಾರು ಅದವತ್ರೇಯ 
ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ನ್ುನ ರಾಜಯದ ಉದದಗಲಕೊಿ ನಮಿಾಸಿದರು. ಇವರದು ಸಂಪೂಣಾ ದಾಿವಿಡ ಶ್ೈಲಿ. ಬ್ೇಲೊರು, ಹಳ್ ೇ್ಬಿೇಡು, ತಲಕಾಡು, 
ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ನಾಥಪುರ, ಬ್ಸರಾಳ್ಳ, ಅರಸಿೇಕ್ರ್, ದ್ೊಡಿಗದದವಳಿಳ, ಮ್ುಂತಾಗಿ ನ್ೊರಾರು ಸಿಳ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇಂದಗೊ ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಸುಂದರ ರಚ್ನ್ಗಳ್ಳ 
ಅಮ್ರವಾಗಿವ್.   

ಕನ್ನಡ ಹಾಗೊ ಸಂಸೃತ ಎರಡರಲಿಿಯೊ ಅನ್ೇಕ ಶ್ಿೇಷಟ ವಿದಾವಂಸರೊ ಕವಿಗಳ್  ಮೆರ್ದ ಕಾಲ ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಕಾಲ. ಈ ಸಮ್ಯದಲಿ ಿ
ಅನ್ೇಕ ಮ್ಹತವದ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚ್ನ್ಯಾಯಿತು. ಸಂಸೃತದಲಿಿ ಧ್ಾಮಿಾಕ, ದ್ವೈತ, ವಿಶ್ಷಾಟದ್ವೈತದ ಅನ್ೇಕ ಧ್ಾಮಿಾಕ ಕೃತ್ರಗಳ್ 
ರಚ್ನ್ಯಾಯಿತು. ಕವಿಚ್ಕಿವತ್ರಾ ಜನ್ನನ್ ಯಶ್್ ೇಧ್ರ ಚ್ರಿತ್, ಅನ್ಂತನಾಥ ಪುರಾಣ ಮ್ತುತ ಅನ್ೇಕ ಶಾಸನ್ಗಳ್ನ್ೊನ ರಚಿಸಿದಾದನ್. 
ಲ್ಕ್ಲಿಗನಾಗಿದದ ಹರಿಹರನ್ು ಖಾಯತ ಚ್ಂಪೂ ಕಾವಯವಾದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲಾಯಣವನ್ೊನ ಮ್ತುತ ವಿಶ್ಷಟವಾದ ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ಚ್ಂಪೂ ಕಾವಯಗಳ್ನ್ೊನ 
ರಗಳ್್ಗಳ್ನ್ೊನ ರಚಿಸಿದಾದನ್. ರಾಘವಾಂಕ ಷಟ್ಾದಯಂದ್ೇ ಹ್ಸರಾಗಿರುವ ಹರಿಶುಂದಿ ಕಾವಯದ ರಾಘವಾಂಕ ಮ್ತ್ೊತಬ್ು ಶ್ಿೇಷಿ ವಿದಾವಂಸ. 
ಇವನ್ು ಸಿದದರಾಮ್ ಪುರಾಣ,ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ನಾಥ ಚ್ರಿತ್, ವಿೇರ್ೇಶ ಚ್ರಿತ್ ಎಂಬ್ ಇತರ ಖಾಯತ ಗಿಂಥಗಳ್ನ್ೊನ ರಚಿಸಿದಾದನ್. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ 
ಅಭಿನ್ವ ಪಂಪ ಅಥವಾ ನಾಗನಾಥ, ರಾಜಾದತಯ, ರುದಿಭಟ್ಟ, ಶಬ್ಧಮ್ಣಿದಪಾಣವ್ಂಬ್ ವಾಯಕರಣ ಗಿಂಥ ಬ್ರ್ದ ಕ್ೇಶ್ರಾಜ, ಇವರ್ಲರಿೊ 
ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಕಾಲದ ಘನ್ ವಿದಾವಂಸರುಗಳ್ಳ.ಹ್ೊಯಿಳ್ರ ಆಳಿವಕ್ ನ್ವಕನಾಾಟ್ಕದ ಉದಯಕ್ಿ ನಾಂದ ಹಾಡಿ, ಮ್ುಂದ್ ಮ್ೊಡಿಬ್ಂದ ನಾಡಿಗ್ 
ಒಂದು ರೊಪುಕ್ೊಟ್ಟ ರಾಜಮ್ನ್ತನ್ವಾಯಿತು.       ಮ್ುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 
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ದ್ ೀವಗಿರಿಯ ಸ ೀಉಣರು(ಯಾದವರು): ಇವರು ದ್ೇವಗಿರಿಯಿಂದ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಉತತರಭಾಗವನ್ುನ ಆಳಿದ ಹ್ೊಯಿಳ್ರ 

ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್ರು. ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ.೮೫೦ ರಿಂದ ೧೩೩೪ ರವರ್ವಿಗೊ, ಆರಂಭದಲಿಿ ಚಾಲುಕಯರ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರಾಗಿ ನ್ಂತರ ಸವತಂತಿರಾಗಿ 
ಮ್ಹಾರಾಷರದ ದಕ್ಷಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಳಿದ ಸ್ಟ್ೇವುಣರು, ತಮ್ಮ ಉಚಾುಾಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ನ್ಮ್ಾದ್ಯಿಂದ ತುಂಗಭದ್ಿಯವರ್ವಿಗು ರಾಜಯವನ್ುನ 
ಹ್ೊಂದದದರು. ಮ್ರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೊ ಸಂಸೃತ ಇವರ ಆಡಳಿತ ಭಾಷ್ಯಾಗಿದದರೊ, ಮ್ೊಲತಃ ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದುದ, ನ್ಂತರದ 
ದನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮ್ರಾಠಿಯನ್ುನ ಒಪಾಕ್ೊಂಡಂತ್ರದ್. ಅಲಿದ್ೇ ಇವರ ಹ್ಸರುಗಳ್  ಕನ್ನಡದವ್ೇ ಆಗಿದುದ, ಶಾಸನ್ಗಳ್ಲೊಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಹ್ಚಾುಗಿ 
ಬ್ಳ್ಸುತ್ರತದದ ದಾಖ್ಲ್ಗಳಿವ್.  

ಸುಮಾರು ೮೫೦ ರಲಿ ಿ ಸ್ಟ್ೇಉಣಚ್ಂದಿನ್ಂಬಾತನಂದ 
ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಆಳಿವಕ್ ಇತರ ಗಣಯ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಿ, 
ಅವರಿಗ್ ಸಹಾಯ ನೇಡುತಾತ ಆಡಳಿತ ನ್ಡ್ಸುತ್ರತತುತ. ಆದ್ಿ ೧೧೭೩ ರಿಂದ 
ಸವತಂತಿ ರಾಜರಾಗಿ ಮ್ಹಾರಷರದ ದ್ೇವಗಿರಿಯಿಂದ (ದೌಲತಾಬಾದ್) 
ಆಡಳಿತ ನ್ಡ್ಸಿದರು. ಭಿಲಿಮ್ V, ಸಿಂಘಣ II, ಕನ್ನರ, ಮ್ಹಾದ್ೇವ ಮ್ತುತ 
ರಾಮ್ಚ್ಂದಿ ಈ ರಾಜವಂಶದ ಗಣಯ ಅರಸರುಗಳ್ಳ. ತಮ್ಮ ಕಡ್ಯ 
ದನ್ಗಳ್ಲಿಿ ದ್ಹಲಿಯ ಸುಲಾತನ್ರ ಕ್ೈಯಯಲಿ ಿ ಸಿಲುಕ್ಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಯವನ್ುನ 
ಕಳ್್ದು ಕ್ೊಂಡರು. 

ಇವರ ಕಾಲದಲಿ ಿ ವ್ೈದೇಕ ಧ್ಮ್ಾವು ಸ್ಟಾಕಷುಟ 
ಸವಾಲನ್ನದುರಿಸಬ್ೇಕಾಯಿತು. ವಿೇರಶ್ೈವ, ಭಕ್ಲತ ಮಾಗಾಗಳ್ಳ ಹ್ಚಾುಗಿ 
ಮ್ೊತ್ರಾ ಪೂಜ್ಗ್ ವಿರ್ೊೇಧ್ ಕಾಣುತ್ರತತುತ. ಕಮ್ಲಭವ ಇವರ ಆಸ್ಟಾಿನ್ದ 
ಗಣಯ ಕನ್ನಡ ವಿದಾವಂಸನಾಗಿದುದ, ಶಾಂತ್ರೇಶವರ ಪುರಾಣ ರಚಿಸಿದ.  

ವಿೇರಶ್ೈವ ವಚ್ನ್ಕಾರ ಅಮ್ುಗಿದ್ೇವ, ಚೌಂಡರಸ, ಅಚ್ಣ,ೆ ಈ ಕಾಲದ ಇತರ ಕನ್ನಡ ವಿದಾವಂಸರು. ಇವರ ಶಾಸನ್ಗಳ್ಲ್ಿೇ ಅನ್ೇಕ ಸುಂದರ 
ಕನ್ನಡ ಕವಿತ್ಗಳಿವ್. ಅನ್ೇಕ ಸಂಸೃತ ಹಾಗೊ ಮ್ರಾಠಿ ಕೃತ್ರಗಳ್ ರಚ್ನ್ಯಾಯಿತು, ಖಾಯತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಭಾಸಿರಾಚಾಯಾ ಸಿದಾಧಂತಶ್ರ್ೊೇಮ್ಣಿ 

ರಚಿಸಿದೊದ ಈ ಸಮ್ಯದಲಿಿಯೇ.  

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಾ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತ ಇಲಿಲದ್  

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಾಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಕ್ೊೇಡ್ ಆಧ್ಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಮ್ಮ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳ್ಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿರ್ಸಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಿ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತತದ್. ನ್ಂತರ ನೇವು 
ಮ್ತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚ್ನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ  ಕಾಣಿಸದದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ್ ೈಪ್ 

ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದಾ ಅನಂತ್ಮ ತಾ  
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಸಿಕ್ಗಳ್ಳ. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಿ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ಳ 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ಳ ಸಾಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಅಂತಜಾಾಲದಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಿ ಅದರದರ ಕತೃಾಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಸಾರಬ ರಿಯಂದ ಡ್.ಏನ್.ಎ ಪಾಠ 

ಡಿ.ಎನ್ಸ.ಎ (ಡಿ ಓಕ್ಲಿ ರ್ೈಬ್ೊ ನ್ೊಯಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್) ಎನ್ುನವುದು ಎಲಾಿ ಜೇವಿಗಳ್ಲೊ ಿಕಂಡುಬ್ರುವ  ಪಿಧ್ಾನ್ ಅನ್ುವಂಶ್ಕ ಜ್ೈವಿಕ ಅಣುವಾಗಿದ್. 
(ಹ್ಚಿುನ್ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟ ಕ್ೊಡಿ ಡಿ.ಏನ್ಸ.ಎ). ಇಂತಹ ಡಿ.ಏನ್ಸ.ಎ ಗುಂಪನ್ುನ ಬ್ರಿೇ ಕಣಿೆನಂದ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಪಿಯೇಗವನ್ುನ ಮಾಡ್ೊೇಣ. 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿಾ: 

 ೩-೪ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಳ್್ತ್ರರುವ ಸ್ಟಾರಬ್ರಿ ಹಣುಗೆಳ್ಳ 
 ಐಸ್ಟ್ೊೇಪ್ಿೇಪ್್ೈಲ್ ಆಲ್ೊಿೇಹಾಲ್  

o (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಾಿದರ್ Coles/Woolworths ನ್ಂತಹ ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ಯಬ್ಹುದು) 

 ಒಂದು ದ್ೊಡಿ ಚ್ಮ್ಚ್ದಷುಟ ಪ್ಾತ್ಿ ತ್ೊಳ್್ಯಲು ಬ್ಳ್ಸುವ ದಿವ (ಡಿಶ್ ವಾಶ್ಂಗ್ ಲಿಕ್ಲವಡ್) 
 ಕಾಲು ಚ್ಮ್ಚ್ ಉಪುಾ 
 ಬ್ಸಿಯುವ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ (ಸಣ ೆರಂಧ್ಿದುದ), ಚಿಮ್ಟ್ (tweezer), ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್, ಒಂದಷುಟ ನೇರು 

ವಿಧಾನ: 
 ಕಳ್್ತ ಸ್ಟಾರಬ್ರಿ ಹಣು,ೆ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ಂಗ್ ಲಿಕ್ಲವಡ್, ಉಪುಾ - ಇವಿಷಟನ್ುನ ಪ್ಾತ್ಿಯಲಿ ಿಒಂದು ೧೦೦ ಎಂ.ಎಲ್ ನೇರು ಬ್ರ್ಸಿ ಚ್ನಾನಗಿ 

ಕ್ಲವುಚಿರಿ. ನೇವು ಚ್ನಾನಗಿ ಕ್ಲವುಚಿದಷುಟ ಒಳ್ ಳ್ಯದು. (ಕ್ಲವುಚ್ುವುದನ್ುನ ಸುಲಭ ಮಾಡಲು ಮ್ತುತ ರ್ೇಜಗ್ ತಪಾಸಲು, ಒಂದು ಜಪ್ 
ಲಾಕ್ ಕವರ್ (Zip Lock Cover) ಒಳ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕ್ಲವುಚ್ಬ್ಹುದು) 

 ನ್ಂತರ ಕ್ಲವುಚಿದ ದಿವವನ್ುನ ಒಂದು ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ್ೊಳ್ಕ್ಿ ಬ್ಸಿಯುವ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ದ ಮ್ೊಲಕ ಬ್ಸಿಯಿರಿ. 
 ಆ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ಕ್ಿ ಐಸ್ಟ್ೊೇಪ್ಿೇಪ್್ೈಲ್ ಆಲ್ೊಿೇಹಾಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಲ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ನಮ್ಮ ಕಣಿೆನ್ ನ್ೇರಕ್ಿ ಹಡಿದು ನ್ೊೇಡಿರಿ 

 ಮೆೇಲಿನ್ ಪದರದಲಿಿ ಬಿಳಿೇ ಪದಾಥಾವು ಪಿತ್ಯೇಕ್ಲಸಲಾಟ್ಟಟರುವುದು ಕಾಣುವುದು. 
 ಇದು ಸ್ಟಾರಬ್ರಿ ಡಿ.ಏನ್ಸ.ಎ   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

Sunday, 8th February 2015 
Ermington Community Hall     

9:00 am – 2:00 pm  

8 River Road,  Ermington NSW 

 
Purandarasydney@yahoo.com.au 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನು 

Venue:     SRI MANDIR  

Address:  No 286 Cumberland Road AUBURN 

(Corner of Albert & Cumberland Roads) 

Time:       9.30am to 2.00pm 

Date:        SATURDAY 07/02/2015    
Contact:  Sridhar & Nanda Kumsy - 9672-8485 
Vadiraja & Shantha Tekkatte         9745-4883 
 

ನಮಮ ಕಾಯಾಕಾಮವಿದಿರ  ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A1%E0%B2%BF.%E0%B2%8E%E0%B2%A8%E0%B3%8D.%E0%B2%8E
mailto:horanadachilume@gmail.com

