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ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸುು ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಲಸಗಳ್ನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಬಹುತ್ೇಕ
ಬಾರಿ ನಿಜ. ಶ್ಿಮ್ಪಟ್ುಟ ಸ್ಟಾಧಿಸಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಮ್ಹನಿೇಯರಿದ್ಾಾರ್. ಅವರನ್ುನ ನ್ನ್ಯುತ್ತೇವ್.
ಆದರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವುದು ಕಷ್ಟವ್ನಿಸಿದ್ಾಗ ಮ್ರ್ಯುತ್ತೇವ್ ಕೊಡ.
ಅಂತ್ಯೇ ಜ್ಞಾನ್ವೂ ಸಹ. ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಆಸಕ್ಲತ ಹುಟ್ಟಟ, ಅದನ್ುನ ತ್ರಳಿಯುವ
ತವಕವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಹುತ್ೇಕರಿಗ್ ಬಂದುಬಿಡುವುದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ. ಆದರ್, ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡ
ಆ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಪರಿಣಿತ್ರ ಸ್ಟಾಧಿಸುವವರು ವಿರಳ್. ಇದ್್ೇ ಆಯಾಮ್ವನ್ುನ ಇನ್ೊನ ವಿಸತರಿಸಿ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದರ್, ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಒರ್ಗ್
ಹಚಿಿ ನ್ೊೇಡದ್್ ಒಂದು ನಾಮಾಂಕ್ಲತದಲಿಿ ಎಲಿವನ್ೊನ ಒಪ್ಪಿ ಇಲಿವ್ೇ ಎಲಿವನ್ೊನ ತಯಜಿಸುವುದು ಅರಿಯುವ ಬಾಗಿಲನ್ುನ ನಾವ್ೇ
ಮ್ುಚಿಿ ಕ್ೊಂಡಂತ್. ಶ್ಂಕರ ಮೊಕಾಶಿಯವರ-ಅವಧ್ೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿನ್ ಈ ಮಾತುಗಳ್ು ನ್ನ್ಯಲು ಯೇಗಯ.
“ನ್ಮ್ಗ್ ಯಾವುದೊ ಹ್ೊಸತಲಿ; ಹ್ೊರತಲಿ”, “ನಿವೃತ್ರತ ಮ್ನ್ುಷ್ಯನಿಗ್ ಇಲಿವ್ೇ ಇಲಿ. ಮಾನ್ವ ಬ್ೇಡುವುದು ನಿವೃೃತ್ರಯನ್ುನ,
ನಿವೃತ್ರತಯನ್ನಲಿ”, “ಸತಯಗಳ್ು ಗಹನ್ವಾಗಿರುತತವ್. ಸ್ಟಾಕ್ಷಿ ಆಯಾ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ ಅಂತರಾತಮನ್ೇ”
ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಕುತೊಹಲವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಟರುತತದ್್. ಅದನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿ, ಪೇಷಿಸುವ ಕತೃವಯವೂ
ನ್ಮ್ಮದ್್ೇ. ಸಿೇಮೆಯಿಲಿದ್್, ಮ್ುಕತವಾಗಿ ಎಲಿ ಕಡ್ಯಿಂದಲೊ ವಿಚಾರವನ್ುನ ಪಡ್ದು, ಮ್ಂಥನ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಂತರ ಸಿವೇಕರಿಸುವುದ್್ೊೇ,
ತಯಜಿಸುವುದ್್ೊೇ ಎಂದು ನಿರ್ೃರಿಸಿದರ್, ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಪರಿಚಯವಾಗುತತದ್್. ನ್ಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ ಭಂಡಾರವೂ
ವೃದಿಿಸುತತದ್್.
ಚಿಲುಮೆಯಲಿಿ ಕಳ್ದ್್ರಡು ವಷ್ೃದಲಿಿ ಪಿಕಟ್ಗ್ೊಂಡ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ ಬಗ್ಗಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ಾಿಯವನ್ುನ ಓದುಗರಾದ
ನಿೇವುಗಳ್ು ಕ್ೊಟ್ುಟ, ನ್ಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಾವಸವು ಅಧಿಕವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಿದಿಾೇರಿ. ಬರುವ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕೊಡ ನಾನಾ ವಿಷ್ಯಗಳ್
ಬಗ್ೆ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ು ಹ್ೊರಬರಲಿವ್. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ದ ಬಾಯಾರಿಕ್ಯನ್ುನ ತಣಿಸುವ ಅಕ್ಷರ ಜಲವು ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯಲಿಿ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಚಿಮ್ುಮತ್ರತರಲಿ ಎಂಬುದ್್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಆಶ್ಯ. 

ಎರಡ ತಂಗಳ ಪರಮ ಖ ದಿನಗಳು
ಜ ಲೆೈ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,
ಗಿರೀಷ್ಮ ಋತ್ , ಆಷಾಢ/ನಿಜ ಆಷಾಢ ಮಾಸ
02 ಗು - ಹುಣಿಿಮೆ
05 ಭಾ - ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥೃ
14 ಮ್ಂ - ಷ್ಬ್ ಎ ಕಾವಡರ್
15 ಬು - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
16 ಗು - ನಿಜ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭ
18 ಶ್ - ಕುತುಬ್ ಎ ರಂಜಾನ್
27 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಏಕಾದಶಿ

ಆಗಸ್್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,
ಗಿರೀಷ್ಮ/ವಷ್ಾ ಋತ್ , ನಿಜ ಆಷಾಢ/ಶ್ಾರವಣ ಮಾಸ
03 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥೃ
10 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಕಾಮಿಕಾ ಏಕಾದಶಿ
14 ಶ್ು - ನಿಜ ಆಟ್ಟ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
15 ಶ್ - ಭಾರತದ ಸ್ಟಾವತಂತಿಯ ದಿನ್, ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ
18, 25 ಮ್ಂ - ಮ್ಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ
19 ಬು - ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ
26 ಬು - ಪುತಿದ್ಾ ಏಕಾದಶಿ
28 ಶ್ು - ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿಿ ವಿತ
29 ಶ್ - ನ್ೊಲ ಹುಣಿಿಮೆ
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ಸಥಳ ಮಹಿಮೆ

ಸಿಡ್ನಿಯ ನೆನಪುಗಳು

ನಿರಾಸೆತ್ಂದ ’ಸೆಪೈಸಿೀಪಾವ್ ಬಾಜಿ’

ಸಿೀತ್ ಕೆೀಶವ

ಹಾಯರಿಸ್ ಪ್ಾಕ್ೃ ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿರುವ ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗ್ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಬಡಾವಣ್ ಹಾಗೊ ನ್ೊಯ ಸ್ಟೌತ್ ವ್ೇಲ್ಸು ನ್ ಅತುಯತತಮ್
ಉಪನ್ಗರ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಎಂದು ಕರ್ಯಲಿಟ್ಟಟರುವ ’ಪ್ಾಯರಾಮ್ಟ್ಟಟ’ ಸಬಬ್ೃ ಗ್ ಅಂಟ್ಟಕ್ೊಂಡಿರುವಂತ್ರದ್್.
ನಾಲಿಗ್ ಚಪಲ ತ್ರೇರಿಸಲು ಹಿೇಗ್ ಒಂದು ಸಂಜ್ ಹಾಯರಿಸ್ ಪ್ಾಕ್ೃ ನ್ಲಿಿ ಹಿಂದ್್ ಇದಾದಾನ್ನೇ ಇನ್ೊನ ವಿಸ್ಟಾತರವಾಗಿರುವ ಜಾಗಕ್ೆ
ವಗಾೃಯಿಸಿರುವ ಚಾಟ್ಟ ಖಾಜ಼್ ಗ್ ರಾತ್ರಿ ಊಟ್ಕ್ೆ ಹ್ೊೇದ್್ವು. ಗ್ೊತ್ತೇ ಇದ್್ಯಲಾಿ ಹಾಯರಿಸ್ ಪ್ಾಕ್ೃ ವಿಗಿಮ್ ಸಿರೇಟ್ಟ ಎಂದರ್ ಎರಡು
ಭಾಗಗಳ್ಲೊಿ ನಾನಾತರಹದ ರ್ಸ್ಟ್ೊಟೇರ್ಂಟ್ುಗಳ್ು,ಅದರಲೊಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಹ್ೊೇಟ್ಲುಗಳ್ು ಬಹಳ್ಷಿಟದ್್. ಇವ್ಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತತರ
ಭಾರತ್ರೇಯ ಹ್ೊೇಟ್ಲುಗಳಾದರೊ, ಕ್ಲವಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ರೇಯ ಊಟ್ವೂ ಸಿಗುವುದು. ದಿನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೊ ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದು
ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕಾಗ್ೇ ಇಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ೆ ಎರಡ್ರಡು ಬಾರಿ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ಸುತಾತಡಿದ ಮೆೇಲ್ ಕಾರು ನಿಲಿಿಸಲು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಲೆತು. ಯಾರಾದರೊ
ವಿಗಿಂ ಸಿರೇಟ್ಟಗ್ಹ್ೊೇಗಿದಾರ್ ತ್ರಳಿಯುತತದ್್ ಕಾರ್ ಪ್ಾಕ್ೃ ಸಿಕುೆವುದು ಎಷ್ುಟ ಸುಲಭ ಅಂತನನ ಏನ್ಪ್ಾಿ ಅಂದರ್ ಚಾಟ್ಟ ಕಾಜ಼್ ವಿಗಿಮ್
ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿರದ್್ ಅದರ ಹಿಂಬಾಗದ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿದ್್ ಅಷ್ಟನನ ಹ್ೊೇಟ್ಲಿನ್ ಮ್ುಂಭಾಗದಲೊಿ ಕಾರು ನಿಲಿಿಸಲು ಸೆಳ್ ಇದ್್ ಆದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಸಿಕೆಲಿಲಿ.
ಹ್ೊೇಟ್ಲಿನ್ ಮ್ುಂದ್್ ಎಲಾಿ ಜನ್ವೇ ಜನ್, ಕೊಯ, ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಮಾತು, ಮ್ಕೆಳ್ ಅಳ್ು, ನ್ಗು, ಹ್ಸರು ನ್ೊೇಂದ್ಾಯಿಸಿ ಅವರ ಸರದಿಗ್
ಕಾದುಕೊತ್ರರುವವರು ಎಷ್ೊಟೇ ಮ್ಂದಿನ ವಾತಾವರಣವಂತೊ ಹಬುದ ಸಂಭಿಮ್ ಮ್ೊಡಿಸಿತುತ.

ನಾವು ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಹ್ಸರು

ನ್ೊಂದ್ಾಯಿಸಿದ್ಾಗ ಸುಮಾರು ಹದಿನ್ೈದು ನಿಮಿಷ್ ವ್ಂದರು. ಆದರ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಬ್ೇಗಲ್ೇ ಕರ್ದರ್ನಿನಸಿತು.
ವ್ಬ್ ಸ್ಟ್ೈಟ್ನಲಿಿ ’ಸ್ಟ್ಿೈಸಿೇ ಪ್ಾವ್ ಬಾಜಿ’ ಚಿತಿ ತುಂಬಾ ಆಕಷಿೃಸಿ ಮೊದಲ್ೇ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡಿದಾರಿಂದ, ಮೆನ್ುಯ ಕಾರ್ಡೃ ಕ್ೊಟಾಟಗ ನ್ೊೇಡಿ
ಕುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹ್ೇಳಿದ್ಾಾಯಿತು. ತಂದಿಟಾಟಗ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಬರಿೇ ಗ್ಿೇವಿಯಲಿಿ (ಹುಳಿ) ಮ್ೊರು ನಾಲುೆ ಬ್ಿರ್ಡ ತುಂಡುಗಳಿದುಾ ತುಂಬಾ
ನಿರಾಸ್ಟ್ಯಾಯಿತು ಹಾಗೊ ಮ್ಸ್ಟಾಲ್ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ನ್ೊ ಹ್ೇಳಿತುತ. ಅದೊ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇದುಾ, ಕಾರಿಗ್ ಬಂದು ಕೊತಕೊಡಲ್ೇ, ಹ್ೊಟ್ಟನ್ೊ
ತುಂಬದಿದಾರಿಂದ ನ್ನ್ಗ್ ನಾನ್ೇ ಸ್ಟ್ಿೈಸಿೇ ಪ್ಾವ್ ಬಾಜಿ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊಟ್ಟ ಹುಣಾಿಗುವಹಾಗ್ ನ್ಕುೆ ಇನ್ನಂದೊ ಚಿತಿ ನ್ೊೇಡಿ ತ್ರೇಮಾೃನ್
ಮಾಡಬಾರದ್್ನ್ುನವ ಪ್ಾಠ ಪ್ಾವ್ ಬಾಜಿ ಕಲಿಸಿ, ಚಿತಿದ ಆಕಷ್ೃಣ್ಯೇ ರ್ಸ್ಟ್ೊಟೇರ್ಂಟ್ಟನ್ಲಿಿ ಕೊತು ತ್ರಂದಿದಿಾಕ್ಲೆಂತ ಹ್ಚಿಿನ್ ತೃಪ್ಪತಕ್ೊಟ್ಟಟತುನ 

ಸಿಡ್ನಿಯಂದರೆ............

ಮ್ಹಾಂತ್ೇಶ್. ಸಿ

ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನ್ಧಿಕೃತ ರಾಜಧಾನಿ, ಭಾರಿೇ ದುಬಾರಿ ನ್ಗರ, ಒಪ್್ರಾ ಹೌಸನ್ ತುಂಬಿದ ಪಿದಶ್ೃನ್ಗಳ್ ನ್ಗರ.
ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ವಾರಾಂತಯದಲಿಿ ರಂಗ್ೇಳ್ುವ ಡಾಲಿೃಂಗ್ ಹಾಬೃರಿನ್ ಪ್ಾಟ್ಟೃಗಳ್ು, ಬ್ೇಸಿಗ್ಯಲಿಿ ದಿೇರ್ೃ ಹಗಲುಗಳ್ು, ಜೊನ್ ನ್ಂತರ ಮೆೈ
ಕ್ೊರ್ಯುವ ಚಳಿ, ಅತುುತತಮ್ ರ್ೈಲು ನ್ಟ್ವಕ್ೃ, ಜಾಜೃ ಸಿರೇಟ್ಟ, ಮಾಕ್ೇೃಟ್ ಸಿರೇಟ್ಟ, ಪ್ಪೇಟ್ ಸಿರೇಟ್ಟ, ಟೌನ್ ಹಾಲ, ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿಲ್ಸ, ವಿನ್ಯಾಡೃದ
ಜನ್ಸ್ಟಾಗರ, ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಕ್.ಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಯ ಹಾಗ್ ಕಾಣುವ ಪ್್ಿೇಮಿಂಗ-ಟ್ನ್ ತುಂಬಿದ ಸಂತ್, ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ಹಾಯರಿಸ ಪ್ಾಕೃ,
ಪ್ಾಯರಾಮ್ಟ್ಟದ ಭಾರತ್ರೇಯರು, ಅಂಗಡಿಗಳ್ು ಮ್ತುತ ಹ್ೊೇಟ್ಲಗಳ್ು, ರೌಂರ್ಡ ಅಬ್ೊೇಟ್, ಸ್ಟಾಟಪ್, ಗಿವ್ ವ್ೇ, ಮೊಟ್ರವ್ೇಗಳ್ು, ವಿಪರಿೇತ
ಕಾಯಾಗಳ್ು ಹಾಗೊ ದುಬಾರಿ ದಂಡಗಳ್ು ಖಚಿತ.
ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ಲಿವರಪೂಲ ಮ್ತುತ ಪ್ಾಯರಮ್ಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಗಳ್ು, ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗಾಗಿ ಟ್ೊಂಕ ಕಟ್ಟಟ ನಿಂತ ಕನ್ಕಾಪೂರ
ನಾರಾಯಣ (ನಾವು ಕರ್ಯೇದು ಹ್ರ್ಡ ಮೆೇಷ್ುರ ಅಂತ) ಮ್ತುತ ಅವರ ಕುಟ್ಂಬ, ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯ ಕ್ಲತಾಪತ್ರ ಮಾಡುವ ಅಮೊೇರ್, ದೃವ ಮ್ತುತ
ಇನಿನತರ ವಿದ್ಾಯರ್ಥೃಗಳ್ು.ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ಶ್ನಿವಾರದ ೨ ರ್ಂಟ್ಯಿಂದ ೩ ರ್ಂಟ್ಗ್ ರಾಜ ನ್ಟ್ರಾಜನ್ ಮ್ತುತ ಸಿಡಿನ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್ರು
ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಡುವ ಕನ್ನಡ ಬಾನ್ುಲಿ ಕಾಯೃಕಿಮ್, ಮ್ನ್ ಬಾಡಿಗ್ಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒದ್ಾಾಡಬ್ೇಕಾದ ಜಾಗ, ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶ್ಗಳ್ು ಕನ್ನಡಿಯ
ಗಂಟ್ು.
ಸಿಡಿನಯಂದರ್ ಆಕ್ಲುಡ್ಂತಲ ಬಾರ್ ಮ್ತುತ ಕ್ೊೇಗರ ಹ್ೊಟ್ಲನ್ಲಿಿ ಪಿಸ್ಟಾದ, ಹ್ೇಮ್ಂತ ಮ್ತುತ ಬಸು ಜ್ೊತ್ಯ ಚಚ್ೃಗಳ್ು, ಪಿಸ್ಟಾದನ್
ಜ್ೊತ್ ವಾದಗಳ್ು, ಪಿಸ್ಟಾದ ಮ್ಗನಾದ ಸಮ್ಥೃ ಜ್ೊತ್ಯ ಆಟ್ಗಳ್ು, ಶ್್ ೇಭಾ ಮ್ತುತ ಶ್್ ೇಭವರ ಸಹಾಯಗಳ್ು. ಸಿಡಿನಯಂದರ್
ಹ್ಲನ್ುಬಗೃನ್ ದ್್ೇವಸ್ಟಾೆನ್ದ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ ಮ್ತುತ ರ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ರೇಯ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು, ಪ್ಾಯರಮ್ಟ್ಟದ ತಮಿಳಿಗರ ಪರಮಾದ್್ೈವ ಮ್ುರಗನ್
ದ್್ೇವಸ್ಟಾೆನ್, ಮಿಂಟ್ೊೇದ ಶಿವಾಲಯ, ಸಿಡಿನಯ ಸ್ಟಾಯಿಬಾಬಾ, ಬಾಿಕಟೌನ್ನ್ ಗುರುದ್ಾವರದ ಲಂಗರು, ಸಿಡಿನಯ ಬಸವ ಸಮಿತ್ರ ಬಸು ಮ್ತುತ
ಇನಿನತರರು ಖಂಡಿತ ನ್ನ್ಗ್ ನ್ನ್ಪ್ಪಗ್ ಬರುವರು. 'ಇಲಿಿರಲಾರ್, ಅಲಿಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಲಾರ್' ಅಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ 'ಬದಲಾವಣ್ ಜಗದ ನಿಯಮ್'
ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊಸ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಯಲಿಿ ವಿದ್ಾಯ ಸಿಡಿನಗ್. 
(ಜಯಂತ ಕಾಯಿೆಣಿ ಅವರ ಅಂಕ್ೊೇಲ್ ಎಂದರ್ ಲ್ೇಖನ್ದಿಂದ ಪ್್ಿೇರಿತ)

ಪುಟ - 2

ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ತುತ ಕ್ಲೇತೃನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದ ಕನಾೃಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ ಪದಾತ್ರಯ
ಪ್ಪತಾಮ್ಹ ದ್ಾಸವರ್ೇಣಯ ಶಿಿೇ ಪುರಂದರದ್ಾಸರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ್ ವಿರಳ್.
ಕಠಿಣ ಸಂಸೃತ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ ಮ್ತುತ ವ್ೇದ ಮ್ಂತಿಗಳ್ ಗ್ೊೇಜಿಲಿದ್್ ಸರಳ್ವಾಗಿ ಕನ್ನಡ
ಆಡುಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರು ಶಿಿೇ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರು. ಅವರು ಬರ್ದ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿಿ

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈರ್ಡ

ಜಿೇವನ್ದ ಅನ್ುಭವ ಸ್ಟಾರ, ಆಧಾಯತಮ, ಆತಾಮನ್ುಭಾವ, ತತವಜ್ಞಾನ್ ಇವುಗಳ್ಲಿವನ್ುನ ಇಟ್ುಟ ಹಾಡಿನ್
ರೊಪದಲಿಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ಗಳ್ನ್ುನ ತಲುಪ್ಪದ ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವರು ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರು.
ಶಿಿೇಯುತ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ರವರು ಹ್ೇಳಿದಂತ್ 'ಭಜನ್ ಭಕ್ಲತಗ್ ಸುಲಭ'. ಭಕ್ಲತ ಆಧಾಯತಮ ಶಿಖರದ ಮೊದಲ
ಮೆಟ್ಟಟಲು. ದ್್ೇವರನಾಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬರ್ದು ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಭಜನ್ಯ ರೊಪದಲಿಿ ಭಜಿಸುವಂತ್ ಮಾಡಿ ಆಧಾಯತಮವನ್ುನ
ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರ ಮ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಿತ್ರತದ ಹ್ಗೆಳಿಕ್ ಶಿಿೇ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರದು. ಶಿಿೇ ಪುರಂದರರ ಮೆೇರು ಕೃತ್ರ
'ಭಾಗಯದ ಲಕ್ಷಿಿ ಬಾರಮ್ಮ' ಹಾಡದ ಸಂಗಿೇತಗಾರರಿಲಿ.

ಶಿಿೇ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರು ಹಲವು ಮ್ುಂಡಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕೊಡ ರಚಿಸಿದ್ಾಾರ್. ಮ್ುಂಡಿಗ್ಗಳ್ು ಎಂದರ್ ಗೊಢಾಥೃವಿರುವ
ಕೃತ್ರಗಳ್ು. ಈ ಮ್ುಂಡಿಗ್ಗಳ್ು ಮೆೇಲ್ೊನೇಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟಾಮ್ನ್ಯ ಅಥೃ ಬರುವಂತ್ ಕಂಡರೊ ಅವುಗಳ್ೂ ಳ್ಗ್ ಅಧಾಯತಮದ ಮ್ತುತ ಜಿೇವನ್
ವಿಚಾರದ ಸ್ಟಾರವಿದ್್.
ಶಿಿೇ ಪುರಂದರರ 'ಮಾಡು ಸಿಕೆದಲಾಿ ಮಾಡಿನ್ ಗೊಡು ಸಿಕೆದಲಾಿ' ಒಂದು ಮ್ುಂಡಿಗ್ಯ ರಿೇತ್ರಯ ಕೃತ್ರ. ಆ ಸ್ಟಾಲಿನ್
ಮ್ುಂದಿನ್ದು 'ಜ್ೊೇಡು ಹ್ಂಡಿರಗಂಜಿ ಓಡಿ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಗ್ೊೇಡ್ ಬಿದುಾ ಬಯಲಾಯಿತಲಾಿ'
ಮಾಡು ಎಂದರ್ ಮ್ನ್, ಗೊಡು ಎಂದರ್ ಆ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ೊಠಡಿ. ನಾನ್ು ನ್ನ್ನದು ಎಂಬ ಈ ಪಿಪಂಚದ
ಮ್ಹಲಿನ್ಲಿಿ ನ್ನ್ನದು ಎಂಬ ಗೊಡು ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಇಲ್ಿೇ ಇರಲು ಆಗುವುದ್್ೇ ಇಲಿ, ಕ್ೊನ್ಗ್ ಅದನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಲ್ೇ ಬ್ೇಕು.
ಮ್ನ್ಸುು ಮ್ತುತ ಬುದಿಾ ಎಂಬ ಹ್ಂಡತ್ರಯರಿಗ್ ಅಂಜಿ, ಇವ್ರಡರ ಸಂರ್ಷ್ೃಣ್ಯಲಿಿ ಆತಮ ದ್್ೇಹ ತ್ೊರ್ದು 'ಗ್ೊೇಡ್ ಬಿದುಾ
ಬಯಲಾಯಿತಲಾಿ' ದ್್ೇಹ ಮ್ಣಿಿಗ್ ಬಿದುಾ ಬಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಮ್ುಂಡಿಗ್ಯ ಮಿಕೆ ಚರಣಗಳ್ಲಿಿ 'ಮ್ುಪುಿ ಬಂದಿತಲಾಿ ತಪಿದ್್ ಪ್ಾಯಸ ಉಣಲಿಲಾಿ'
'ತುಪಿದ ಬಿಂದಿಗ್ ತ್ರಪ್್ಿಯಮೆೇಲ್ ತ್ೊಪಿನ್ ಬಿತತಲ'ಿ ಅತುುತತಮ್ವಾದದುಾ.
ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್್ಿೇಷ್ಟವಾದದುಾ. ತುಪಿದ ಬಿಂದಿಗ್ಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಬ್ಲ್ಯಿದ್್ಯೇ ಹಾಗ್ಯೇ ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ೆ ಬ್ಲ್ ಇದ್್.
ಅಂತಹ ಜನ್ುಮ್ಕ್ೆ ಮ್ುಪುಿ ಅಡರಿದರೊ 'ಆ ರಾಮ್ನಾಮ್ ಪ್ಾಯಸ' ತಪಿದ್್ ಉಣದ್್ ಕ್ೊನ್ಗ್ ನ್ಲಕ್ೆ ಬಿತತಲಿ ಎಂಬ ದುುಃಖವನ್ುನ
ದ್ಾಸರು ಹ್ೊರಗ್ಡಹಿದ್ಾಾರ್.
ಮ್ತ್ೊತಂದು ಚರಣದ ಸ್ಟಾಲು 'ಯೇಗವು ಬಂತಲಿ ಬದುಕು ವಿಭಾಗವಾಯಿತಲಿ'. ಮ್ನ್ುಷ್ಯನ್ ಜನ್ಮದ ಯೇಗ ನ್ನ್ಗ್ ಒದಗಿ
ಬಂದಿದ್್. ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಬದುಕು ಮ್ಕೆಳ್ು, ಮೊಮ್ಮಕೆಳ್ು ಮ್ತುತ ಮ್ರಿ ಮ್ಕೆಳಾಗಿ 'ವಿಭಾಗ' ವಾಯಿತು
ಮ್ತುತ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಿಯೊ ಆಯಿತು. ಆದರೊ 'ಭ್ೊೇಗಿಶ್ಯನ್ ಶಿಿೇ ಪುರಂದರ ವಿಠಠಲನ್ ಆಗ ನ್ನ್ಯಲಿಲಿ' ಎಂದು ದ್ಾಸರು
ಪ್್ೇಚಾಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಾಾರ್.
ಶಿಿೇ ವಾಯಸರಾಯರು ತ್ರಳಿಸಿದಂತ್ 'ದ್ಾಸರ್ಂದರ್ ಪುರಂದರ ದ್ಾಸರಯಯ'. ಶಿಿೇ ಪುರಂದರರು ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವರು, ಇದರಲಿಿ
ಸಂಶ್ಯವಿಲಿ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ನ್ನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ತುತ ಭಜಿಸಿ ನಾವು ಕೊಡ ಆ ಅಗ್ೊೇಚರ ಶ್ಕ್ಲತಯಾದ ಭಗವಂತನಿಗ್
ದ್ಾಸರಾಗುವ. ನ್ಮ್ಮ ಅಂತಯ ತಲುಪುವ ಒಳ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಹಂನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಸವೃಶ್ಕತನಿಗ್ ಶ್ರಣಾಗಿ ವಿಶ್್ೇಷ್ರಾಗುವ.
ಸವ್ೇೃ ಜನಾುಃ ಸುಖಿನ್ೊೇ ಭವಂತು. 
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ರಾ0
ರಾಮ್

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು

ಇದ ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಯೀಗಾಯೀಗ

ಮೊನ್ನ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ಳ್ ಬಿತುತ.
ಒಂದು ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ಿ ಇನ್ೊನಂದುಚಿತನ
ಆದಾರಿಂದ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ರ ಬಿತುತನ
ಭಿೇಮ್ಸ್ಟ್ೇನ್ ದ್ಾಪುಗಾಲಿಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗುವಾಗ ಹನ್ುಮ್ಂತನ್ ಬಾಲ ಅಡಡಬಂದಂತ್ 40 ಅಡಿ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ 30
ಅಡಿ ಎತತರದ, ಅಲಿ, ಉದಾದ, ಅದೊ ಅಲಿ, ಅಗಲದ...
ಹೌದುನ ನಿಂತ್ರದ್ಾಾಗ ಎತತರ, ಮ್ಲಗಿದ್ಾಾಗ ಉದಾ ಸರಿ. ಆದರ್ ರಸ್ಟ್ತಗ್ ಅಡಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ಾಾಗ ಅದು
ಉದಾವೇ, ಅಗಲವೇ?
ಯಾವುದ್್ೊೇ ಒಂದು. ಅಂತೊ 30 ಅಡಿಯ ಮ್ರ ಬಿತುತ.
ವಿದುಯತ್ ಅಗಿನಸವರೊಪ. ಮ್ಳ್ ಜಲಸವರೊಪ. ಜಲವಿರಲ್ಸ ಅಗಿನಯಿಕುೃಮೆೇ? ಮೊದಲ ಕ್ಲವು ಹನಿಗಳ್

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಯ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

ಟ್ಪಟ್ಪಕ್ೆ ವಿದುಯತ್ ಢಂ ಢಮಾರ್ನ
ಇನ್ುನ ಹತತಡಿ ಇದ್್ ಎಂದಿರ್ೇ? ಅದರಲಿಿ ಐದು ಅಡಿ ಪ್ಾಟ್ೊಹೇಲ್ಸ, ಐದು ಅಡಿ ಹ್ನ್ೊೆರೇಚ್ಮಂಟ್ಟ.
ಏನ್ು? ಹ್ನ್ೊೆರೇಚ್ಮಂಟ್ಟ ಅಲಿ ಅಂದಿರ್?
ಗಂಡು ಅಕಿಮ್ವಾಗಿ ಜಾಗ ಹ್ೊಂದಿದಾರ್ ಎನ್ೊೆರೇಚ್ಮಂಟ್ಟ; ಹ್ಣುಿ ಅಕಿಮ್ವಾಗಿ ಜಾಗ ಹ್ೊಂದಿದಾರ್
ಹ್ನ್ೊೆರೇಚ್ಮಂಟ್ಟನ

ಸ್ಟ್ೈಕಲುಿಗಳ್ು ಕಲುಿಮ್ಣುಿಗಳಿದಾರೊ ಸ್ಟ್ೈ ಎಂದು ಅಲಿಿಯೇ ನ್ುಸುಳಿದವು.
ಸೊೆಟ್ನ್ೃವನ್ೊಬು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ಸ ಫಾಲ್ೊೇ ಮಾಡಿದ.
ಪ್ಾಟ್ೊಹೇಲನ ಆಳ್ ಸೊೆಟ್ನ್ೃ ಕಾಬ್ೊೃರ್ೇಟ್ರ್ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಲೆಂತ ಹ್ಚಿಿತುತ.
ಸೊೆಟ್ರ್ ಸಂಪು ಹೊಡಿತು. ಹಿಂದಿದಾವರ್ಲಿ ಶ್ುದಿ ಪಲಿೇಸ್ ಸಂಸೃತದಲಿಿ ಸೊೆಟ್ರಿಗನ್ ಹ್ಣುಿಸಂಕುಲಕ್ೆ ಶ್ಕಾುನ್ುಸ್ಟಾರ ಆಶಿೇವಾೃದ
ಮಾಡಿದರು.
ಅಂತೊ ಬಂದ ದ್ಾರಿಗ್ ಸುಂಕವೂ ಇಲಿ, ಸುಖವೂ ಇಲಿ.
ಹ್ದ್ಾಾರಿಯ ಪಕೆದ ಮೆದ್ಾಾರಿ(ಹಾಕ್ಲದಾ ಟಾರಿನ್ಲಿಿ ಅರ್ೃ ಕಂಟಾಿಕಟರ್, ಅರ್ೃ ಸಕಾೃರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆದಾ ದ್ಾರಿ)ಗ್ ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಭವಿಷ್ಯದಲಿಿ
ಸಿರಿವಂತರ ಕಾರುಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಣುವ ಯೇಗ ಎಂದು ಬರ್ದಿತತಂತ್.
ಯಮ್ನ್ ಚಮ್ೃದ ಅಂರ್ಕಾರಕ್ೆ ಊವೃಶಿಯ ಮೆೈಬಣಿದ ಹ್ಡ್ಿೈಟ್ಟು ಹ್ೊಂದಿದ ವಾಹನ್ಗಳ್ು ತ್ವಳ್ುತಾತ ಸ್ಟಾಗಿದವು.
ಜಿೇವಮಾನ್ದಲ್ಿೇ ಕೊಯ ನಿಲಿದ ಸ್ಟಾಹು-ಕಾರ್ ಸಹ ಇಲಿಿ ಸರತ್ರಬದಿ.
ಆದರ್... ಎವ್ರಿ ರೊಲ್ಸ ಹಾಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ುಪಷನ್ನ
ಆಟ್ೊೇ ಒಂದು ಎಲಿಿಂದಲ್ೊೇ ಸುಯಯನ್ ನ್ುಗಿೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ೈಕಲೆಳ್ ಮ್ಧ್ಯ ನ್ುಸುಳಿ, ಒಬು ಮ್ುದುಕನ್ ಮೊಣಕ್ೈನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಟು ರಿೇಅರ್ೇಂಜ
ಮಾಡಿ, ಮ್ೊತ್ರಗ್ ಮ್ೊತ್ರ ಹತ್ರತರ ತಂದಿದಾ ಒಂದು ಎಲ್ೊಿೇ ಬ್ೊೇರ್ಡೃ ಕಾರ್, ಒಂದು ನಿೇರು ಹ್ೊರುವ ಟಾಿಕಟರ್ ಮ್ಧ್ಯ ಕಾಪ್್ೃಂಟ್ಟಿಯಲಿಿ ಎರಡು
ಮ್ರದ ಸಂದಿಗಳ್ ಮ್ಧ್ಯ ಒಂದು ಪ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ುಟ ವ್ರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ್ ವ್ಡಿ್ಸಿಕ್ೊಂಡಿತು.
ವಾಹನ್ಲ್ೊೇಕದ ತ್ರಿ-ಶ್ಂಖುಗಳಾದ ಈ ವಾಹನ್ಗಳ್ ವ್ೈಶಿಷ್ಟಯವ್ೇ ವ್ೈಶಿಷ್ಟಯನ
ಮ್ಣಿಿನ್ ಮ್ಕೆಳ್ು ಮ್ಣುಿ ಬಿಟ್ುಟ ನ್ಗರ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಮೆೇಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಫಾಲ್ೊೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ನ್ಗರಕ್ೆ ಬಂದ ಷ್ಟ್ಟವೇಲಿ ವಾಹನ್ಲ್ೊೇಕದ ಮೆಳ್ಳಗಣಿಿನ
ಮೆಳ್ಳಗಣಿಿನ್ವರು ಎಲಿಿ ನ್ೊೇಡುತ್ರತದ್ಾಾರ್ಂದು ಹ್ೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ಲಾಗದ್್ೊೇ ಹಾಗ್ಯೇ ಟಾಿಕಟನ್ೃ ಮ್ೊತ್ರ ನ್ೊೇಡಿ ಇದು ಹಿೇಗ್ಯೇ ಹ್ೊೇಗುವುದು ಎಂದು
ಯಾರಿಗೊ ನಿರ್ೃರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಯವಿಲಿ.
ಕುಣ್ಿೈಕುಡಿ ವ್ೈದಯನಾಥನ್ ವಾಯಿಲನ್ ವಾದನ್ ಕ್ೇಳಿದಿಾೇರಾ? ಎಲ್ೊಿೇ ಷ್ಡ್ದಲ್ೊಿೇ, ಕ್ೇದ್ಾರದಲ್ೊಿೇ, ತಾರಕದಲ್ೊಿೇ ವಿಹರಿಸುತಾತ ಇದಾಕ್ಲೆದಾಂತ್
ಮ್ಂದಿಕ್ೆ ಬಂದು ಅಚಿರಿಗ್ೊಳಿಸುವ ಆ ಚಾಲನ್ ಅದುುತವಾದದುಾ. ಆ ಚಾಲನ್ಯನ್ುನ ಗಾಿಫ್ನಲಿಿ ಮ್ಂಡಿಸಿ, ಆ ಗಾಿಫ್ ಪಿಕಾರವ್ೇ
ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಚಲನ್ಯಂಬುದು ಇದಾರ್ ಅದ್್ೇ ಆಟ್ೊೇ ಚಲನ್ನ ಎಲ್ೊಿೇ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಎಲ್ೊಿೇ ನಿಂತು, ಇದಾಕ್ಲೆದಾಂತ್ ಎಕ್ಲು್ರೇಮ್ ಲ್ಫ್ಟಟನಂದ
ಎಕ್ಲು್ರೇಮ್ ರ್ೈಟ್ೆ ಯಾವುದ್್ೇ ಸೊಚನ್ ಕ್ೊಡದ್್ ಚಲಿಸುವ ಜಾಣ್ಮ, ಕೌಶ್ಲ, ಧ್ೈಯೃ, ಬ್ೇರಾವ ವಾಹನ್ಕೊೆ ಸಿದಿಿಸುವುದು ಅಸ್ಟಾರ್ಯ.
ಆದರ್ Nothing is impossible ಎನ್ುನತಾತರ್ ನ್ಪೇಲಿಯನ್ ಬ್ೊೇನ್ಪ್ಾಟ್ೃ.
ಇದನ್ುನ ಎಲ್ೊಿೇ ಬ್ೊೇರ್ಡೃ ಟಾಯಕ್ಲುಯವರು ನ್ಂಬಿದ್ಾಾರ್.
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ಆಟ್ೊೇಗಳ್ು ಹ್ೊೇಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸಂದಿಯಲಿಿ ಎಲ್ೊಿೇ ಬ್ೊೇಡೆೃಳ್ು ಸರಸವಾಡುತತವ್ನ
ಮ್ೊವರ ಬಾಯಿಯೊ ಬ್ೊಂಬಾಯೇನ ಇವರ ವಾಹನ್ದ ಚಕಿಕ್ೆ ಸಿಕ್ಲೆ ಏನ್ೇನ್ೊ ಆಗದ್್ ಉಳಿದವರು ಇದ್ಾಾರ್. ಆದರ್ ಇವರ ಬಾಯಿಗ್ ಸಿಕ್ಲೆ?
ಅದಕ್ೆೇ ಇವರನ್ುನ ಜನ್ತ್ ಭಿೇತಾಯದರಗಳಿಂದ ತ್ರಿ-ಶ್ಂಖುಗಳ್ು ಎನ್ುನತಾತರ್.
ಟ್ೈಯಾಂಗಲ್ಸ ಶ್್ೇಪನಲಿಿ ನಿಂತ ತ್ರಿ-ಶ್ಂಖುಗಳ್ ಆಭೃಟ್ ವಷ್ೃವಾದರೊ ನಿಲುಿತ್ರತತ್ೊತೇ ಇಲಿವೇ. ಆದರ್ ವಷ್ೃಧಾರ್ ಹ್ಚಾಿದಾರಿಂದ ನ್ನ್ದ
ಟಾಿಕಟರಿ ವಾಹನ್ದ ಮ್ೊತ್ರಯನ್ುನ ಟ್ೈರನ್ೊೇಸ್ಟಾರಸ್ ರ್ಕ್ು ತ್ರರುಗಿಸುವಂತ್ ತ್ರರುಗಿಸಿ ಕ್ೊೇಲೆತಾತದ ಕ್ಲಕ್ಲೆರಿದ ಸಂದಣಿಯಲೊಿ ಸರಾಗವಾಗಿ
ಸ್ಟಾಗುವ ಮಿನಿಸಟನ್ೃ ಕಾರಿನ್ಂತ್ ಸುತತಮ್ುತತದ ವಾಹನ್ಗಳ್ ಸಂದಿಗಳ್ನ್ುನ ಭಿೇತಾಯಸರದಿಂದ ಹಿಗೆಲಿಸಿ ಹ್ೊರಟ್ೇಬಿಟ್ಟನ
ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಕಾರನ್ುನ ಇಂಚಿಂಚ್ೇ ಮ್ುಂದ್್ ತೊರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊರಟ್. ಕಾನ್ೃ ಎಡಗಡ್ಯ ಚಕಿ ಯಾವುದ್್ೊೇ ದಿಬು ಹತ್ರತ ಇಳಿದಂತಾಯಿತು.
ಢಕ್ನನನ
ಇದಾಕ್ಲೆದಾಂತ್ ಕಾರ್ ಏಕಪ್ಾದ್ಾಸನ್ದಲಿಿ ನಿಂತ್ರತುನ
ಅಂದರ್ ಬಲಗಡ್ಯ ಚಕಿಗಳ್ು ನ್ಲದಲಿಿದಾರ್ ಎಡಗಡ್ಯವು ಹಳ್ಳದ ಮೆೇಲಿನ್ ಗಾಳಿಯಲಿಿನ
ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದಲ್ೇ ಸಿೇಟ್ಟನ್ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೈ ಇಟ್ುಟ, ಇಡಿೇ ಮೆೈಯನ್ುನ ಆ ಕ್ೈಯಮೆೇಲ್ ಬಾಯಲ್ನ್ು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಮ್ಯೊರಾಸನ್ದಲಿಿ
ಎಡಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಿಂದ ಹ್ೊರನ್ೊೇಡಿದ್್.
ಆ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ್ ಬ್ೈಕ್ಲಗ ರ್ೊಯಯರಯ್ಯಯ ಅನಿನಸಿದಾರಿಂದ ಹ್ಚುಿ ಹ್ಡ್ಿೈಟ್ಟ ಬ್ಳ್ಕು ಬಿತುತ.
ಅಲಿಿ ಡ್ೊಗರು ಇದಾದಾನ್ುನ ತುಂಬಿದ ನಿೇರು ಸಮ್ಥೃವಾಗಿ ಮ್ುಚಿಿತುತ. ಆ ಡ್ೊಗರಿನ್ಲಿಿ ಕಾರ್ ಬಿೇಳ್ದಂತ್ ಬಿದಿಾದಾ ಒಂದು ಮ್ರದ ಟ್ೊಂಗ್
ತಡ್ದಿತುತನ ಎಡಚಕಿ ಹತ್ರತದುಾ ದಿಬುವಲಿ, ಟ್ೊಂಗ್ನ
ಮ್ಯೊರಾಸನ್ದಿಂದ ಕುಕುೆಟಾಸನ್ಕ್ೆ ಬಂದು ಕುಕೆರಿಸಿದ ಕಡ್ಯಲ್ಿೇ ಅಬೌಟ್ಟ ಟ್ನ್ೃ ಮಾಡಿ ಕಾರಿನಿಂದಿಳಿದು ಎಡಗಡ್ಗ್, ಟ್ೊಂಗ್ಯ ಬಳಿ
ಬಂದ್್.
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಸತತರೊ ಜನ್ ಸಿಗದ್್ ಇರಬಹುದು. ಆದರ್ ಕಾರ್ ತಳ್ಳಲು ಬಾರದಿರುವಷ್ುಟ ಹೃದಯಹಿೇನ್ರಲಿ.
‘ಮೆೈ ವಿೇಲ್ಸ ಪರ್ ಬ್ೈಠಿತೇ. ತೊ ಅಂದರ್ ರ್ುಸ್ಟ್ೆ ಕಾಯ ಹ್ೊೇಗಯಾ ಹ್ೈ ದ್್ೇಖ್ೊೇ ಸ್ಟಾಬ್’ ಎಂದನ್ೊಬು ಉದಾಗಡಿಡ.
ಸರಿಯಂದು ತಲ್ಯಾಡಿಸಿ, ಪಕೆದ ಕಾಂಪ್ೌಂಡಿಗ್ ಕಾಲು ಜ್ೊೇಡಿಸಿ, ಟ್ೊಂಗ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೈಯಿಟ್ುಟ ಹಲಾಸನ್ದ ಭಂಗಿಯಲಿಿ ಕಾರ್ ಕ್ಳ್ಗ್ ಮ್ುಖ
ತೊರಿಸಿ ಭುಜಂಗಾಸನ್ದಲಿಿ ತಲ್ಯತ್ರತ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದ್್.
ಹಿಂದಿನ್ ಬ್ೈಕ್ಲಗ ಮ್ತ್ತ ರ್ೊಯಯರಯ್ಯಯ ಅಂದ.
ರ್ೇಡಿಯೇಟ್ರ್ ಹತ್ರತರಕ್ೆ ಟ್ೊಂಗ್ಯ ತುದಿಗಳ್ು ತಾಗಿದಾವು.
ಏನ್ು ಮಾಡುವುದ್್ಂದು ತ್ೊೇಚದ್್ ಭುಜಂಗಾಸನ್ದಿಂದ ಹ್ೊರಬಂದು ಗರುಡಾಸನ್ದಲಿಿ ನಿಂತ್.
‘ಪ್ಾಶ್ವೃಕ್ೊೇನಾಸನ್ ಟ್ೈ ಕರ್ೊೇ’ ಉದಾಗಡಿಡ ಉವಾಚ.
ಕಾಲನ್ುನ ಕಾಂಪ್ೌಂಡಿಗಾನಿಸಿದಂತ್ಯೇ ಟ್ೊಂಗ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಇಟ್ಟನ್ೊೇ ಇಲಿವೇ ಅನ್ುನವ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಇನ್ೊನಂದು ಕಾಲಿಟ್ುಟ ಕ್ೈಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ
ಟ್ೊಂಗ್ಯಿಂದ ಕಾರನ್ುನ ಬಿಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್್. ಎಡಗಾಲು ಉಳ್ುಕ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಗಡಡದ್ಾರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದ್್.
‘ಠಿೇಕ್ ಹ್ೈ. ತ್ರಿಕ್ೊೇನಾಸನ್ ಕರ್ೊೇ’
ಭಾರ ಬಲಗಾಲಿಗ್ ಟಾಿನ್ುಫರ್ ಆಯಿತು. ಮ್ತತಷ್ುಟ ಟ್ೊಂಗ್ ಕ್ಲತ್ತ.
ಬಲಗಾಲೊ ಉಳ್ುಕ್ಲತು.
ಕಾರ್ ತೊಗಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು.
‘ಕುಛ್ ತ್ೊೇ ಕರ್ೊೇ. ಗಾಡಿ ಹಿಲ್ಸ ರಹಾ ಹ್ೈ’ ಉದಾಗಡಿಡ ಹಿಸಟರಿಕ್ ಆಗಿದಾ.
ಉತಾೆನ್ಪ್ಾದ್ಾಸನ್ದಲಿಿ ಎರಡೊ ಕಾಲುಗಳ್ನ್ುನ ಜಾಯಕನಂತ್ ಕ್ೊಟ್ಟ.
ಸ್ಟ್ೊಂಟ್ವೂ ಉಳ್ುಕ್ಲತು.
ಕಾರ್ ಮ್ತತಷ್ುಟ ವಾಲಿತು.
ಇದಾಕ್ಲೆದಾಂತ್ ರ್ಡಬಡ ಸದ್ಾಾಯಿತು.
ಅದ್್ೇ ನಿೇರಿನ್ ಟಾಿಕಟರ್ ಹಿಂದಿನ್ ಸರತ್ರಗಿಂತ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ನ್ುಗಿೆ ಬಂದ. ಮ್ುಂದಿನ್ ಚಕಿ ನ್ನ್ನ ಕಾರನ್ುನ ದ್ಾಟ್ಟ ಸ್ಟಾಗಿತು.
ಆ ಆಟ್ೊೇ, ಟಾಯಕ್ಲು ಇನ್ೊನ ಜಗಳ್ವಾಡುತಾತ ಅಲ್ಿೇ ಇದಾರು.
ಟಾಿಕಟರ್ ಅವರನ್ುನ ಅವಾಯ್ಯಡ ಮಾಡಿದ.
ಹಿಂದಿದಾ ನಿೇರಿನ್ ಟಾಯಂಕರ್ ನ್ನ್ನ ಕಾಗ್ೃ ರಭಸದಿಂದ ಹ್ೊಡ್ಯಿತು.
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ಕಾರ್ ಒಲಿಂಪ್ಪಕುನಲಿಿ ಚಿೇನಿೇಯರು ನ್ಗ್ಯುವಂತ್ ಒಮೆಮಗ್ ನ್ಗ್ಯಿತು.
ಟ್ೊಂಗ್ ನ್ನ್ನ ಮ್ೊತ್ರಗ್ ಬಡಿಯಿತು. ಉದಾಗಡಿಡ ‘ಮ್ರ್ ಗಯಾ ರ್ೇ’
Credits: You Said It. RK Laxman

ಎಂದ.
ಟ್ೊಂಗ್ಗೊ, ಕಾಂಪ್ೌಂಡಿಗೊ ಮ್ರ್ಯ ಸಿಲುಕ್ಲದಾ ಮ್ೊತ್ರಯನ್ುನ
ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಗಡಡದ್ಾರಿಗ್ ಏನಾಗಿದ್್ಯಂದು ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇದ್್.
ಕಾರ್ ಜಕ್ೃ ಆದ ರಭಸಕ್ೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಮ್ರ್ಯದಲಿಿ ಗಡಡ
ಸಿಲುಕ್ಲ ಉದಾಗಡಿಡ ಗಿಡಡಗಡಿಡ ಆಗಿದಾ.
ಮ್ಳ್ ನಿಂತ್ರತು.
ಗಿಡಡಗಡಿಡಯಾದ ಉದಾಗಡಿಡಗ್ ಕಾರಿನ್ಲಿಿದಾ ಗ್ೊಿೇ ಹ್ೇರ್ ಶ್ಾಂಪೂ
ನಿೇಡಿದ್್.
ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ್್. ಹತುತಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಶ್ವಾಸನ್ ಹಾಕ್ಲದ್್.
ಕಣುಿಬಿಟ್ಟ.
ಜೊನ್ 21!
ವಿಶ್ವ ಯೇಗ ದಿನ್ನ

ಸ್ಟಾನನ್, ಬಟ್ಟ ಮ್ನ್ ಎಲಾಿ ಇದರಲ್ಿೇ ತ್ೊಳಿೇತಾ

ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ಲದ ಆಸನ್ಗಳ್ಲಾಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ೆ ಬಂದವು.

ಇದ್ಾಾರ್…. ನಿೇರು ಖಾಲಿ ನ

ಮ್ತ್ತ ಶ್ವಾಸನ್ಕ್ೆ ಮ್ರಳಿದ್್. 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ್ೆೈಪ್
ಮಾಡೆ ೀದ ಹೆೀಗೆ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂಣೃ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದೆ

ಗೊಗಲ್ಸ ಇನ್ುಿಟ್ಟ ಟ್ೊಲ್ಸು (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇರ್ಡ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ತಂತಾಿಂಶ್. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ 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 ಮಾಡುತ್ರತದ್ಾಾಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಿವಾಗುತತದ್್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು
ಮ್ತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ು

ಕಾಣಿಸದಿದಾರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ ನಿೀಡಲ್ ಬಯಸ ವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಬೆಕ ಕ ಬಾವುಲಿ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ಮ್ರದಿಂದ ಮ್ರಕ್ೆಹಾರುತಾತ ಬಾವುಲಿಯಂದು
ನ್ಲಕ್ೆ ಬಿದಿಾತು. ಹಸಿದ ಬ್ಕ್ೊೆಂದು ಹತ್ರತರದಲ್ಿೇ ಅವಿತು
ಕುಳಿತ್ರತುತ. ನ್ಲಕ್ೆ ಬಿದಾ ಬಾವುಲಿಯನ್ುನ ಕಂಡಿತು. ಬ್ಕುೆ ತಕ್ಷಣ
ಅದರ ಮೆೇಲ್ರಗಿತು, ಭಯಗ್ೊಂಡ ಬಾವುಲಿ "ನ್ನ್ನನ್ುನ
ಕ್ೊಲಿಬ್ೇಡ" ಎಂದು ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡಿತು. ಆಗ ಬ್ಕುೆ"ಪಕ್ಷಿಗಳ್ು
ನ್ಮ್ಮ ಆಜನ್ಮ ಶ್ತುಿಗಳ್ು. ಅವನ್ುನ ನಾವ್ಂದೊ ಜಿೇವಸಹಿತ
ಬಿಡ್ವು" ಎಂದಿತು. ತಕ್ಷಣ ಬಾವುಲಿ "ನಾವು ಇಲಿಗಳ್ ಜಾತ್ರಗ್
ಸ್ಟ್ೇರಿದವರು, ಪಕ್ಷಿಯಲಿ" ಎಂದಿತು. ಬ್ಕುೆ ಬಾವುಲಿಯನ್ುನ
ಕ್ೊಲಿದ್್ ಹಾಗ್ೇ ಬಿಟ್ಟಟತು.

ಸವಲಿ ದಿನ್ಗಳ್ ಬಳಿಕ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಆ ಬಾವುಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ರತರಲು ನ್ಲಕ್ೆ ಬಿದಿಾತು. ಆದರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ೇರ್ೊಂದು ಬ್ಕುೆ ಅದನ್ುನ
ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಾವುಲಿ ಮ್ತತದ್್ೇ ರಿೇತ್ರ ಪ್ಾಿಣಭಿಕ್ಷ್ ಬ್ೇಡಿತು. ಬ್ಕುೆ ತಾನ್ು ಇಲಿಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತಿ ತ್ರನ್ುನವುದು ಎಂದಿತು. ಕೊಡಲ್ೇ ಬಾವುಲಿಯು
“ಆದರ್ ನಾನ್ು ಇಲಿಯಲಿ..... ನಾನ್ು ಪಕ್ಷಿ ಜಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದವ" ಎಂದಿತು. ಅದನ್ುನ ನ್ಂಬಿದ ಬ್ಕುೆ ಬಾವುಲಿಯನ್ುನ ಕ್ೊಲಿದ್್ೇ ಹಾಗ್ೇ ಬಿಟ್ಟಟತು.
ಸಮ್ಯಕ್ೆ ತಕೆ ಉತತರ ಪ್ಾಿಣವನ್ುನ ಉಳಿಸಿತು 

ಬಾಲಗ್
ಲೆ ೀಕ
ಓದಲ್ ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗಿರ ವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ೃನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ”

ಮ್ಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ಬೆೀಕಾಗ ವ ಸಾಮಗಿರಗಳು


ಒಂದು(ಲ್ೊೇಟ್) ಅಳ್ತ್ ರವ್ಗ್ ಮ್ುಕಾೆಲು ಅಳ್ತ್ ಹ್ಸರು ಬ್ೇಳ್



ಎರಡು ಚಮ್ಚ ಉಪುಿ, ಒಂದು ಚಮ್ಚ ಮೆಣಸು, ಒಂದು ತುಂಡು ಹಸಿ ಶ್ುಂಠಿ



ಮ್ೊರು ಚಮ್ಚ ಗ್ೊೇಡಂಬಿ, ಅರ್ೃಲ್ೊೇಟ್ ತುಪಿ

ಮಾಡ ವ ವಿಧಾನ


ರವ್ ಮ್ತುತ ಹ್ಸರುಬ್ೇಳ್ಯನ್ುನ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ಯಾಗಿ ತುಪಿದಲಿಿ ಹುರಿದುಕ್ೊಳಿಳ. ಉಳಿದ ತುಪಿ ಬಾಣಲ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕಾದ ನ್ಂತರ
ಗ್ೊೇಡಂಬಿ, ಮೆಣಸು, ಜಿೇರಿಗ್ ಶ್ುಂಠಿ ಹಾಕ್ಲ. ಅದು ಸಿೇದು ಹ್ೊೇಗುವ ಮೊದಲ್ೇ ನಾಲುೆ ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಸುರಿಯಿರಿ



ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭವಾದ್ಾಗ ಉಪುಿ ಹಾಕ್ಲ ನ್ಂತರ ಹುರಿದ ರವ್ ಮ್ತುತ ಹ್ಸರು ಬ್ೇಳ್ ಬ್ರ್ಸಿ



ಗಟ್ಟಟ ಎನಿಸಿದಲಿಿ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಬಿಸಿನಿೇರು ಬ್ರ್ಸಿ

ಇನ ಿ ನ ರಾರ ರೆಸಿಪಿಪಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡ್ನ.
೧.ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸಕರಿಸ ವಾಗ ಸಪಶ್ಾಸ ವ ಮ ರಕ್ಷರದ ಅಂಗವಿದ
ಒಂದರ

ಲೆ ಲಂದ
ಒಗಟ

೨.ಮೊದಲೆರೆಡಕ್ಷರವು ಒಂದೆೀ ಜಾಗದಲಿಲ ನಿಲ್ ಲವದಿಲ್ಲವೆಂದ ಸ ಚಿಸ ವುದ
೩.ಕೆ ನೆಯೆರಡ ಕ ಡ್ನದರೆ ಯ ದಧದ ಸಮಾನಾಥಾಕವಾಗ ವುದ
೪ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆ ನೆಯಕ್ಷರ ಸೆೀರಿ ಸಮಯದ ಒಂದ ಸಣಣ ಅಳತೆಯಾಗ ವುದ

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆ
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಉತ್ತರಕೆಕ
ಪುಟ ೮
ನೆ ೀಡ್ನ
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ ಮೆ

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಪರಲಾಪ …
ಏಕ್ ದೊರ ಹ್ೊೇದ್್ ಚಿನ್ನ
ಬರದ್್ ನ್ನ್ನ ಬಾಳಿಗ್
ನ್ನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ೊರಳ್ ಕ್ೊಟ್ಟ
ಅರಿಯದವನ್ ತಾಳಿಗ್

ದಿೇಪವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಗುತ್ರರುವ್

ನ್ನ್ನ ಹೃದಯದಲಿಿ ನಿನ್ನ

ತಾಪದಿಂದ ಬ್ೇಯುತ್ರರುವ್

ಮ್ೊರುತ್ರಯನ್ು ನಿಲಿಿಸಿ
ವರವ ಮಾತಿ ಅವಗ್ ಇತ್ತ

ಅವನ್ ಎದ್್ಯ ಗುಡಿಯಲಿ
ನಿನ್ನ ನ್ನ್ಪ್ಪನ್ಡಿಯಲಿ

ಆರತ್ರಯನ್ು ಸಲಿಿಸಿ

ಸೊಸುತ್ರರುವ ಹೊವು ನಿೇನ್ು

ನಾಕವಾದ್್ ಅವಗ್ ನಿೇನ್ು

ಮಾಸಿಹ್ೊೇದ ಪುಟ್ವು ನಾನ್ು

ಶ್ಾಖವಾದ್್ ಹ್ೊರಳ್ಲಿ
ನ್ರಕವಾದ್್ ನ್ನ್ಗ್ ನಾನ್

ನ್ನ್ನ ಬಾಳ್ ಲತ್ಯಲಿ
ನ್ಮ್ಮ ಪ್್ಿೇಮ್ ಕಥ್ಯಲಿ
-ಮಾಲ್ , ಅಡ್ನಲೆೈಡ್

ಶ್್ ೇಕ ಇಳಿಸಿ ಒಡಲಲಿ

೧. ’ದ್ಾರ್ೊೇಜಿ’, ಇದು ಎಲಿಿದ್್? ಈ ಸೆಳ್ದ ವಿಶ್್ೇಷ್ವ್ೇನ್ು?
೨. ’ಅಣಶಿ’ ರಾಷಿರೇಯ ಉದ್ಾಯನ್ವನ್ ಎಲಿಿದ್್? ಇದು ಯಾವ
ವನ್ಯಮ್ೃಗದ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾಗಿದ್್?
ಸರಿ ಉತತರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೫ ನ್ೊೇಡಿ

ಹುಚಾಿಸಿತ್ಿಯಲಿಿ ಕ್ೇಳಿುದುಾ
"ನಿನ್ನ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು"
"ಪಂಡಿತ್ ನ್ಹರೊ"
ಕ್ಲಸ?, … ಭಾರತದ ಪಿಧಾನಿ,
ಯಾವೇನ್ ಹಂಗಂತ ಹ್ೇಳಿದುಾ? ,,,,
"ದ್್ೇವರು" ಎಂದ,
ತಕ್ಷಣ ಪಕೆದಲಿಿ ಕುಳಿತ್ರದಾವ
"ನಾನ್ ಹಾಗ್ ಹ್ೇಳಿಲಿಪಿನ" ಅನ್ನಬ್ೇಕ್ೇ

ಒಂದರಲೆ ಲಂದ ಒಗಟ – ಉತ್ತರ

೧. ಚರಣ ೨. ಚರ ೩.ರಣ ೪. ಚಣ

ಮತ್ತಷ್ ್ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೀಟಿ ಕೆ ಡ್ನ – ಸ ಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಜ ನ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕಯಕ್ೆ ಅಥೃಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು







ಶ ಭಶ್ರ, ಸಿಡ್ನಿ
ಸ ಮ ಅಶ್ೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರ
ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕನಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ಬಿ. ಆರ್. ಪುಷ್ಪವಲಿಲ ಚಂದರಶ್ೆೀಖರ್, ಕೆಂಗೆೀರಿ ಉಪನಗರ
ಜ ನ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ಸ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಜ ಲೆೈ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ಸ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯೃಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ
ಹ್ಣುಿ ಮ್ಕೆಳ್ು ತಮ್ಮ ದ್್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್್
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದಾರ್ ಅದ್್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣನ
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್್,
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ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್್ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬುನ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852
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ಲ್ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ್್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕನಾಾಟಕವನಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೮

ಮಾಹಿತ
ಕೆಳದಿಯ ಚೆನಿಮಮ

ಕುಂದ್ಾಪುರದ ಶ್್ಿೇಷಿಠ ಸಿದಾಪಿ ಶ್್ಟ್ಟರಿಗ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಲವಿಗಳ್ನ್ುನ
ನ್ಂಬಲಾಗಲಿಲಿ. ಬಿದನ್ೊರಿನ್ ಅರಮ್ನ್ಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸುದಿಾ
ಅಂತಹದ್ಾಗಿತುತ. ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಮ್ದುವ್ಯೇ ಬ್ೇಡವ್ಂದು ಅನ್ೇಕ
ರಾಜ ಮ್ನ್ತನ್ಗಳ್ ಸಂಬಂರ್ಗಳ್ು ಬಂದರೊ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ವಿವಾಹವಾಗದ್್ಯೇ ಉಳಿದಿದಾ ರಾಜ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರ ನಾಯಕ ನಾಡಿನ್
ಪಿಜ್ಗಳ್ ಮ್ನ್ಸಿುನ್ಲಿಿ ಕಳ್ವಳ್ ಮ್ೊಡಿಸಿದಾ. ಅನ್ುಪಮ್ ಚ್ಲುವನಿಗ್
ಕನ್ಯಯರನ್ುನ ಕ್ೊಡಲು ಅನ್ೇಕ ರಾಜಮ್ನ್ತನ್ದವರು ತುದಿಗಾಲಿನ್ಲಿಿ
ನಿಂತ್ರದಾರು. ಅಂತಹ ಅರಸು ತನ್ನ ಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಯಸಿದ್ಾಾನ್ಂದ್ಾಗ,
ಸಿದಾಪಿಶ್್ಟ್ಟರ ಸಂತ್ೊೇಷ್ಕ್ೆ ಪ್ಾರವ್ೇ ಇಲಿದಂತಾಗಿತುತ.
ಮೊದಲು ಆಶ್ಿಯೃವಾದುದು ಪಿಧಾನಿ ತ್ರಮ್ಮಣಿನಾಯಕರಿಗ್, ಈ
ತಮ್ಮ ಯುವರಾಜ ಎಲಿಿ ಜಿೇವನ್ ಪಯೃಂತ ಮ್ದುವ್ಯಾಗದ್್ಯೇ
ಉಳಿದುಬಿಡುತಾತನ್ೊೇ ಎಂದು ಚಿಂತಾಕಾಿಂತರಾಗಿದಾರು. ನ್ಂತರ
ರಾಮೆೇಶ್ವರದ ಜಾತ್ಿಯಲಿಿ ಕಂಡ ಬಾಲ್ಯನ್ುನ ತಾನ್ು ವರಿಸುತ್ತೇನ್ಂದು
ಯುವರಾಜ ಹ್ೇಳಿದ, ಕ್ೇಳಿ ಸಂತಸವಾದರೊ, ಆ ಹುಡುಗಿ ರಾಜಮ್ನ್ತನ್ಕ್ೆ
ಸ್ಟ್ೇರಿದವಳ್ಲಿವ್ಂದು ಹಿಂಜರ್ದರೊ, ಅವಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊರತಾಗಿ ಬ್ೇರಾರನ್ೊನ
ತಾನ್ು ಮ್ದುವ್ಯಾಗಲಾರ್ ಎಂದ್ಾಗ ಸಮ್ಮತ್ರಸಿದಾರು.
ಈ ಸುದಿಾ ಸತಯವ್ಂದು ಅರಿವಾದ ಮೆೇಲ್ ತನ್ನ ಕುವರಿಯ ಭಾಗಯಕ್ೆ ಎಣ್ಯೇ ಇಲಿವ್ಂದು ಸಿದಾಪಿಶ್್ಟ್ಟಟಯೊ ಬಿೇಗಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ತನ್ನ
ಪುತ್ರಿಯೊ ಸಹ ಈ ಸಂಬಂರ್ ಪಡ್ಯಲು ಯೇಗಯಳ್ಂದ್್ೇ ಅವನ್ ಭಾವನ್.
ಬಾಲಕ್ಲ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ, ಪರಮ್ ದ್್ೈವ ಭಕ್ತ, ಅಪಿತ್ರಮ್ ಚ್ಲುವ್, ಸದುೆಣ ಸಂಪನ್ನ, ವಿದ್ಾಯವಂತ್, ಧಿೇರ್, ಕರುಣಾಳ್ು, ಏನಿದಾರೊ
ರಾಜಕುಲದಲಿಿ ಹುಟ್ಟಟಲಿವ್ಂಬುದ್್ೊಂದಷ್ಟೇ ಕುಂದು. ಅವಳ್ನ್ುನ ವರಿಸುವ ಯಾರ್ೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶ್ಾಲಿಯೇ ಸ್ಟ್ೈ.
ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ೊ ಅಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ೆ ಬ್ರಗಾಗಿದಾಳ್ು. ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರ ನಾಯಕನ್ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸುತ, ಚ್ಲುವಿನಿಂದ್ಾಗಿ ಅವಳ್ು
ಮ್ರುಳಾಗಿರಲಿಲಿ. ಆದರ್ ಅವನ್ ಶ್ೌಯೃ, ಸದುೆಣಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದಾ ಅವಳ್ ಮ್ನ್ಸುು ಉಲಾಿಸದಿಂದ ಹೊವಾಗಿತುತ.
**********
ಬಿದನ್ೊರಿನ್ ಅರಮ್ನ್ಯಲಿಿ ವಿಜೃಂಭಣ್ಯ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿತುತ. ಶಿವ-ಪ್ಾವೃತ್ರಯರಂತಹ ಜ್ೊೇಡಿ. ರೊಪ, ಗುಣ ಎರಡರಲೊಿ ಹ್ೇಳಿ
ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಹ್ೊಂದ್ಾಣಿಕ್. ಇಂತಹ ರಾಜ-ರಾಣಿಯರು ದ್್ೊರ್ತ್ರರುವುದು ನ್ಮ್ಮ ಭಾಗಯವ್ಂದು ಕ್ೊಂಡಾಡುತಾತ ಪಿಜ್ಗಳ್ು ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ
ಬಿೇಗಿದರು. ರಾಜಯದ ಎಲ್ಿಡ್ಯ ದ್್ೇವಾಲಯಗಳ್ಲಿಿ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಪೂಜ್ಗಳ್ು ಜರುಗಿದವು, ಬಡಬಗೆರಿಗ್ ದ್ಾನ್ಗಳ್ ಏಪ್ಾೃಡಾಯಿತು.
ಬಲುಬ್ೇಗ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರನಾಯಕನ್ ಮೆಚಿಿನ್ ಮ್ಡದಿಯಾಗಿ, ಪಿಜ್ಗಳ್ ಪ್ಪಿೇತ್ರಯ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾೆನ್ ಪಡ್ದಳ್ು.
ರಾಜನ್ೊಡನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ರಾಜಯದ ಸಕಲ ವಯವಹಾರಗಳ್ು, ಶ್ಸ್ಟಾರಸರ ಪಿಯೇಗಗಳ್ಲಿಿ ಪರಿಣಿತ್ರ ಪಡ್ದಳ್ು. ಸಂಗಿೇತದಲಿಿ ಪ್ಾರಂಗತಳಾಗಿ,
ಸ್ಟಾಹಿತಯಗಳ್ಲಿಿ ಅಪ್ಾರ ಆಸಕ್ಲತ ತ್ೊೇರಿಸಿದುದ್್ೇ ಅಲಿದ್್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಉತ್ತೇಜನ್ ನಿೇಡಿದಳ್ು. ಅರಮ್ನ್ಯ ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗ್ ಅಚುಿಮೆಚಿಿನ್
ಒಡತ್ರಯಾಗಿ, ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಹ್ಚಾಿಗಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ಲಿಿ ಅವರು ಪ್ಪಿೇತ್ರ ವಿಶ್ಾವಸ ಇರಿಸಿದಾರು. ಯಾವುದ್್ೇ ನಾಯಯ ತ್ರಮಾೃನ್ವಾಗಬ್ೇಕಾಗಿದಾಲಿಿ,
ಮೊದಲು ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಂತರ ರಾಜನ್ನ್ುನ ಸಮಿೇಪ್ಪಸುತ್ರತದಾರು. ಪಿಜ್ಗಳ್ು ರಾಣಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ನ್ುನ ತಮ್ಮ ಪ್ಾಲಿನ್ ಪಿತಯಕ್ಷ
ದ್್ೇವತ್ಯಂದ್್ೇ ಭಾವಿಸಿದಾರು. ರಾಜಯದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಿಡ್ ಕಾಣುತ್ರತತುತ. ಎಲಾಿ ಮ್ತಗಳಿಗೊ, ರ್ಮ್ೃಗಳಿಗೊ ಗೌರವವಿತುತ. ಸ್ಟಾಹಿತಯ, ಸಂಗಿೇತ,
ಕಲ್ ಎಲಿಕೊೆ ಮ್ನ್ನಣ್ಯಿತುತ.
ಕಾಮೊೀಾಡ ಕವಿದಾಗ
ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಹ್ಮೆಮಯ ಕ್ೊಡುಗ್ಯಾದ ದಸರಾ ನಾಡಹಬುದ ಆಚರಣ್ ಕ್ಳ್ದಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದಲೊಿ ಮ್ುಂದುವರ್ದಿತುತ.
ಅನ್ೇಕ ಪಿತ್ರಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರ ಪಿತ್ರಭ್ಯ ಪದಶ್ೃನ್ದ್್ೊಡನ್ ಈ ಸಲದ ನಾಡಹಬುಕ್ೆ ವಿಶ್್ೇಷ್ ಆಕಷ್ೃಣ್ಯಾಗಿ ಜಂಬುಖಂಡಿಯ
ಕಲಾವತ್ರಯ ನ್ೃತಯ ಪಿದಶ್ೃನ್ ಏಪ್ಾೃಡಾಗಿತುತ.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ನಾಟ್ಯದಲಿಿ ನ್ವಿಲಾಗಿ, ಸಂಗಿೇತದಲಿಿ ಕ್ೊೇಗಿಲ್ಯಾಗಿ, ಅಪಿತ್ರಮ್ ಚ್ಲುವ್ ಕಲಾವತ್ರ ಜನ್ಮ್ನ್ ಸೊರ್ಗ್ೊಂಡಳ್ು. ಅವಳ್ ಕಲ್ಯನ್ುನ
ಅಪ್ಾರವಾಗಿ ಮೆಚಿಿ ಅವಳಿಗ್ ಕಾಣಿಕ್ಗಳ್ನಿನತತರೊ, ರಾಣಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮಳ್ ಹೃದಯದಲಿಿ ಅಳ್ುಕು ಮ್ೊಡಿಸಿದುಾ, ತನ್ನ ಪತ್ರ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರನಾಯಕ
ಕಲಾವತ್ರಯಲಿಿ ಅವಶ್ಯಕ್ಲೆಂತಲೊ ಹ್ಚಾಿಗಿ ತ್ೊೇರಿದ ಆಸಕ್ಲತ. ಅಷ್ಟಲಿದ್್ ಕಲಾವತ್ರಯ ಸ್ಟಾಕುತಂದ್್ ಭರಮೆಮಾವುತನ್ ಸವಭಾವವೂ ವಿಪರಿೇತ
ಕೃತ್ರಿಮ್ವಾಗಿದುಾ, ಅವನ್ಲಿಿ ಯಾವುದ್್ೊೇ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಸಂಚಿನ್ ಸೊಚನ್ ರಾಣಿಗ್ ಕಂಡಿತು. ಕಲಾವತ್ರಯ ಕುಟ್ುಂಬದ ಸ್ಟ್ಳ್ತಕ್ೆ ಒಳ್ಗಾದ
ನಾಯಕ ಅವಳ್ನ್ುನ ಆಸ್ಟಾೆನ್ ನ್ತೃಕ್ಲಯಾಗಿ ಘೊೇಷಿಸಿದ. ರಾಜನಿಗ್ ಸಂತಾನ್ವಿಲಿದ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ಮ್ುಂದಿರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಭರಮೆಮಾವುತ,
ಔಷ್ಧಿಯನ್ುನ ಕ್ೊಡುವ ನ್ಪದಲಿಿ ರಾಜನ್ನ್ುನ ತನ್ನ ಮ್ನ್ಗ್ೇ ಕರ್ದ್್ೊಯಾ. ಅವನ್ ಔಷ್ರ್, ಕಲಾವತ್ರಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಮೊೇಹ, ಇವುಗಳ್ ಪರಿಣಾಮ್
ನಾಯಕನ್ ಮೆೇಲ್ ತ್ೊೇರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅರಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುವುದನ್ನೇ ನಿಲಿಿಸಿದ. ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು
ಕಲಾವತ್ರಯ ಮ್ನ್ಗ್ೇ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬ್ೇಕಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ಾಲಿನ್ ಭಾಗಯದ್್ೇವತ್ಯಾದ ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ನ್ನೇ ಮ್ರ್ತು, ಭರಮೆನಾಯಕನ್ ವಿಷ್ದ
ಮಾತುಗಳಿಗ್, ಔಷ್ದಗಳಿಗ್ ದ್ಾಸನಾಗಿ ತನ್ನ ಮ್ನ್ಸುು, ಆರ್ೊೇಗಯ ಎರಡನ್ೊನ ಹದಗ್ಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ.
ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ ಕನ್ಸಿನ್ ಗ್ೊೇಪುರ ಕುಸಿಯಿತು. ಅನಾರ್ೊೇಗಯ ಪ್ಪೇಡಿತನಾದ ದ್್ೊರ್ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡರ್, ಮ್ುಂದ್್ ರಾಜಯವನಾನಳ್ುವವರು ಯಾರು
ಎಂಬ ಗ್ೊಂದಲ ಪಿಜ್ಗಳ್ಲಿಿ ತಲ್ದ್್ೊೇರಿತು. ಅಪ್ಾರ ಸಂಪತ್ರತನ್ ಕಣಜವಾದ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾೆನ್ದ ಮೆೇಲ್ ವಿಜಾಪುರದ ಸುಲಾತನ್ನಿಗ್ ಸದ್ಾ ಕಣುಿ,
ಅವನ್ು ಸುಸಮ್ಯಕಾೆಗಿ ಕಾಯುತ್ರತದಾ. ಇಂತಹ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ, ರಾಜಯದ ಒಳಿತ್ರನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಠಿಣ ತ್ರೇಮಾೃನ್ಗಳ್ನ್ುನ
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳಲ್ೇಬ್ೇಕಾಗಿತುತ. ತನ್ನ ಅಂತಸುತ, ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ಟಾೆನ್ಮಾನ್ಗಳ್ ಅಭಿಮಾನ್ವನ್ುನ ಬದಿಗ್ೊತ್ರತ ರಾಜನ್ ಮ್ನ್ವಲಿಸಲು ಸವತುಃ
ಭರಮೆಮಾವುತನ್ ಮ್ನ್ಗ್ೇ ಹ್ೊೇದಳ್ು.
“ದ್್ೊರ್, ಚೌಡಪಿನಾಯಕ, ಸದ್ಾಶಿವ ನಾಯಕ, ವ್ಂಕಟ್ಪಿನಾಯಕರಂತಹ ಧಿೇರ ನಾಯಕರುಗಳ್ು ಕಟ್ಟಟ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವಿದು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ, ಸಮ್ಥೃರೊ, ಶ್ ರರೊ, ಪಿಜಾನ್ುರಾಗಿಗಳ್ೂ ಕ್ಳ್ದಿಯ ವಂಶ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಮ್ುಕುಟ್ಮ್ಣಿಯನಾನಗಿ ಬ್ಳ್ಗಿಸಿದ
ಶಿವಪಿನಾಯಕರ ರಕತವ್ೇ ನಿಮ್ಮಲಿಿ ಹರಿಯುತ್ರತದ್್. ಅವರ್ಲಿರನ್ೊನ ಮಿೇರಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಲತ, ಯುಕ್ಲತ, ಸ್ಟಾಮ್ಥಯೃಗಳ್ು ನಿಮ್ಗಿದ್್ ಪಿಭು.
ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪಿತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದೊ ರ್ಮ್ೃದ ಉತಾೆನ್ಕಾೆಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಅಭುಯರ್ಯಕಾೆಗಿ ಪಣತ್ೊಟ್ುಟ ದುಡಿಯುತ್ರತರುವ ರಾಜಯ
ನ್ಮ್ಮದು. ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿನ್ ಜನ್ತ್ಯ ಕಣಮಣಿಯಾಗಿದಾ ನಿಮ್ಗ್ ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್್. ಒಮೆಮ ಮ್ನ್ಸಿುನ್ ಕಣಿನ್ುನ ತ್ರ್ದು ನ್ೊೇಡಿ, ನಿಮ್ಗಾಗಿ, ಜನ್ತ್,
ಈ ರಾಜಯ ಎಷ್ುಟ ಪರಿತಪ್ಪಸುತ್ರತದ್್ಯಂದು. ಈಗಲೊ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲಿ. ನ್ನ್ೊನಡನ್ ಬನಿನ, ಆಸ್ಟಾೆನ್ ವ್ೈದಯರು ಅತುುತತಮ್ ಚಿಕ್ಲತ್ುಯನ್ುನ ನಿೇಡಬಲಿರು,
ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಉತತಮ್ ಕುಲದ ಕುವರನ್ನ್ುನ ದತುತ ಪಡ್ದು, ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾೆನ್ದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ುನ ಮ್ುಂದುವರ್ಸ್ಟ್ೊೇಣ. ಬನಿನ ಪಿಭು, ನಿಮ್ಮನ್ುನ
ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ್, ಅರಮ್ನ್ಗ್ ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬನಿನ”.
ರಾಣಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ ದ್್ೊರ್ಯನ್ುನ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬ್ೇಡಿದಳ್ು. ಭರಮೆಮಾವುತನ್ ಮೊೇಡಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ, ಮ್ತ್ರತನ್ ಔಷ್ರ್ಗಳಿಂದ
ಮ್ತ್ರಹಿೇನ್ನ್ಂತಾಗಿದಾ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರ ನಾಯಕ ರಾಣಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗ್ ಕ್ಲವಿಗ್ೊಡಲ್ೇ ಇಲಿ. ರಾಜಯದ ಜನ್ತ್ಯ ಆತಂಕ, ಮೆೇಲ್ರಗಲು
ಹದುಾಗಳ್ಂತ್ ಕಾಯುತ್ರತರುವ ಶ್ತೃಗಳ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯದ ಸಂಚು ಎಲಿವನ್ೊನ ವಿವರಿಸಿ. ರಾಜನ್ ಮ್ನ್ವಲಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ ನಿರಾಶ್ಳಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಳ್ು.
ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದ್್ೊಂದ್್ೇ ದ್ಾರಿ, ತಾನ್ೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ುನ ಕ್ೈಗ್ತ್ರತಕ್ೊಂಡು ರಾಜಯಭಾರ ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕು. ಬಳ್ ತ್ೊಡುವ ಕ್ೈ ಖಡೆವನ್ುನ
ಕೊಡ ಹಿಡಿಯಬಲಿದು, ರಾಜಯವನಾನಳ್ಬಲಿದು ಎಂದು ತ್ೊೇರಿಸಬ್ೇಕು. ಶ್ತುಿಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಯಬ್ೇಕು. ಅದಕ್ೆ ಸಮ್ಥೃರೊ ನಿಷ್ಠರೊ ಆದ
ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ ಸಹಕಾರ ಅತಯವಶ್ಯಕ, ಎಂದ್್ಲಾಿ ಯೇಚಿಸುತಾತ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ್ ಕಾಯೃಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಚಿಂತ್ರಸಿದಳ್ು. ಅವಳ್ ತಂದ್್ ಸಿದಾಪಿಶ್್ಟ್ಟಟಯ
ಸ್ಟಾಂತವನ್ ಹಾಗೊ ಧ್ೈಯೃದ ನ್ುಡಿಗಳ್ು ಅವಳ್ಲಿಿ ಚ್ೇತನ್ ತುಂಬಿದವು.
ಆದರ್ ಗಾಯದ ಮೆೇಲ್ ಬರ್ ಎಳ್ದಂತ್ ಅರಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಮ್ತ್ೊತಂದು ತ್ೊಡಕು ತಲ್ದ್್ೊೇರಿತುತ. ಪಿಧಾನಿ ತ್ರಮ್ಮಣಿನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಿಪಿ,
ನ್ರಸಪಿಯಯ, ಲಕ್ಷಿಯಯ ಮ್ುಂತಾದ ಪಿಮ್ುಖ ಸ್ಟಾೆನ್ಗಳ್ಲಿಿರುವ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು, ಅವರ ಆಯೆಯ ಬಾಲಕನ್ನ್ುನ ದತುತ ಸಿವೇಕರಿಸಿದರ್ ಮಾತಿ ರಾಣಿಗ್
ರಾಜಯದ ಆಡಳಿತದಲಿಿ ಬ್ಂಬಲ ನಿೇಡುವುದ್ಾಗಿಯೊ ಇಲಿವಾದರ್, ತಮಿಮಂದ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯ ಸಹಾಯವೂ ದ್್ೊರ್ಯದ್್ಂದು ಘೊೇಷಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಸಂದಿಗಿ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯಲೊಿ ದಿಕುೆಗ್ಡದ್್ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿದ ರಾಣಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗ್ ಒಪಿಲಿಲಿ. ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಯೇಚಿಸಿ, ರಾಜಯವನ್ುನ
ಶ್ತುಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸಮ್ಥೃವಾಗಿ ಮ್ುನ್ನಡ್ಸುವ ಸ್ಟಾಮ್ಥಯೃವುಳ್ಳ ಬಾಲಕನ್ು ದ್್ೊರ್ಯುವವರ್ವಿಗೊ ದತುತ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದಿಲಿವಎಂದು
ತ್ರೇಮಾೃನಿಸಿದಳ್ು. ಆಗ ಅವಳಿಗ್ ದ್್ೊರ್ತ ಬಾಲಕ ಬಸಪಿನಾಯಕ.
ಇಂತಹ ಗ್ೊಂದಲದ ಪರಿಸಿೆತ್ರಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ರತದಾ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲಾತನ್ ಜನ್ೊನೇಪಂತನ್ಂಬುವನ್ನ್ುನ ಸಂಧಿಯ ನ್ಪದಲಿಿ ಕ್ಳ್ದಿ
ಸಂಸ್ಟಾೆನ್ಕ್ೆ ಕಳ್ುಹಿಸಿದ. ಆದರ್ ಗುಟಾಟಗಿ ಭಾರಿೇ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯವನ್ೊನ ಕೊಡ ಹಿಂದ್್ಯೇ ಕಳ್ುಹಿಸಿದಾ. ಯುದಾ ಮಾಡುವ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯಲಿಿಲದ
ಿ ರಾಣಿ
ಅಪ್ಾರವಾದ ಹಣವನಿನತುತ ಜನ್ೊನೇಪಂತನ್ೊಡನ್ ಒಪಿಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಳ್ು. ಆದರ್ ತನ್ನ ಗೊಢಚಾರರ ಮ್ೊಲಕ ಸುಲಾತನ್ನ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯ ಹಿಂದ್್ಯೇ
ಬರುತ್ರತರುವ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ಕೊಡ ತ್ರಳಿದಿದಾಳ್ು. ಅರಮ್ನ್ಯಲಿಿದಾ ಸಂಪತತನ್ನಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರಿಗ್, ಪಿಜ್ಗಳಿಗ್ ವಿತರಿಸಿದಳ್ು. ತಮ್ಮ ಧ್ೈಯೃ
ಸ್ಟಾಹಸಗಳ್ ಒರ್ಗ್ ಹಚುಿವ ಸಂದಭೃ ಈಗ ಬಂದಿದ್್. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಕಲಿಗಳ್ ಶ್ಕ್ಲತ ಪಿದಶ್ೃನ್ ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕ್ಲದ್್ ಎನ್ುನತಾತ ಜನ್ತ್ಯನ್ುನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಳ್ು.
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ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಹಣ ಪಡ್ದ ಜನ್ೊನೇಪಂತ ಭರಮೆಮಾವುತನ್ ಮ್ನ್ವಲಿಸಿ ರಾಜ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರನಾಯಕನ್ನ್ುನ ಕ್ೊಲಿಿಸಿದ. ದಿಗುರಮೆಗ್ೊಂಡ
ರಾಣಿ ಶ್್ ೇಕತಪತಳಾದರೊ, ಪರಿಸಿೆತ್ರಯ ಸಲುವಾಗಿ ಧ್ೈಯೃ ತಾಳ್ಲ್ೇ ಬ್ೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ೊನ ಚಿಕೆವಯಸಿುನ್ಲ್ಿೇ ದುಷ್ೆಮಿೃಗಳ್ ತಂತಿದಿಂದ
ಅಸ್ಟಾವಭಾವಿಕ ಮ್ರಣಕ್ಲೆೇಡಾದ ಪತ್ರಯ ಅವನ್ತ್ರಗ್ ಕಾರಣರಾದವರಿಗ್ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷ್ಯಾಗಬ್ೇಕ್ಂದು ಪಣತ್ೊಟ್ಟಳ್ು ಚ್ನ್ನಮ್ಮ.
ತನ್ನ ದುಷ್ಟಬುದಿಾಯನ್ುನ ಇನ್ೊನ ತ್ೊೇರುತಾತ ಹ್ೊೇದ ಭರಮೆಮಾವುತ, ಹಣ ಪಡ್ದು ಸುಲಾತನ್ನ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ಗ್, ಬಿದನ್ೊರಿನ್ ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುನ
ವಶ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿದ. ಅಪ್ಾರ ಸಂಖ್ಯಯಲಿಿದಾ ಸುಲಾತನ್ನ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ಯನ್ುನ ಎದುರು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಅಪ್ಾಯಕಾರಿಯಂದು
ಸಿದಾಪಿಶ್್ಟ್ಟಟ ಮ್ತುತ ಉಳಿದ ಹಿತ್ೈಷಿಗಳ್, ಹಿರಿಯರ ಸಲಹ್ಯಂತ್ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ ಬಿದನ್ೊರಿನ್ ಅರಮ್ನ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತುತ ಮ್ತುತ ಖಜಾನ್ಯ
ಅಪ್ಾರ ದಿವಯರಾಶಿಯಂದಿಗ್, ಭುವವನ್ಗಿರಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡಳ್ು. ಮೊೇಸದಿಂದ ಅರಮ್ನ್ಗ್ ನ್ುಗಿೆದ ಸುಲಾತನ್ನ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ಗ್ ನಿರಾಶ್್ ಕಾದಿತುತ.
ಅಪ್ಾರ ಸಂಪತತನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ಳ ಹ್ೊಡ್ಯುವ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಯಿಂದಿದಾವರು ಬರಿದ್ಾದ ಖಜಾನ್ ಕಂಡು ಸಿಟ್ಟಟಗ್ದಾರು.ಆದರ್ ರಾಣಿಯ ಪರಿವಾರವನ್ುನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಭುವನ್ಗಿರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುವುದು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಭುವನ್ಗಿರಿ, ದಟ್ಟ ಕಾನ್ನ್ದ ನ್ಡುವ್ ಅಭ್ೇದಯವಾಗಿತುತ.
**********
ಮ ಡ್ನದ ಹೆ ಂಬೆಳಕ
ಭುವನ್ಗಿರಿಯನ್ುನ ತಲುಪ್ಪದ ಮೆೇಲ್ ಒಂದು ದಿನ್ ಪಿಧಾನ್ಮ್ಂತ್ರಿ ತ್ರಮ್ಮಣಿನಾಯಕರು ಅರಮ್ನ್ಗ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ಾಗ ರಾಣಿಗ್ ಆಶ್ಿಯೃವಾಯಿತು.
"ಮ್ಹಾರಾಣಿಯವರು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಮ್ನಿನಸಬ್ೇಕು, ನ್ನಿನಂದ ಮ್ಹಾಪರಾರ್ವಾಯಿತು".
"ತ್ರಮ್ಮಣಿನಾಯಕರ್ೇ ನಿೇವು ನ್ನ್ನ ತಂದ್್ಯವರಿಗೊ ಹಿರಿಯರು, ನಿೇವು ನ್ನ್ನಲಿಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದ್್ೇ, ಅಂತಹದ್್ೇನಾಯಿತು?"
"ಇಲಿ ತಾಯಿ ನಾನ್ು ಮ್ನಿನಸಲಾರದಂತ ಅಪರಾರ್ವ್ಸಗಿದ್್ಾೇನ್. ಬಿದನ್ೊರಿನ್ಲಿಿಯೇ ಹುಟ್ಟಟಬ್ಳ್ದು ಅಲಿಿಯ ಅನ್ನತ್ರಂದವನ್ು ನಾನ್ು. ದತುತ
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಾನ್ು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದುಡುಕ್ಲದ್್. ರಾಜಯದ ಹಿತದೃಷಿಟಯಿಂದ ಚಿಂತ್ರಸದ್್ ಸಣಿತನ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದ್್. ಬಿದನ್ೊರು ಶ್ತೃಗಳ್
ಪ್ಾಲಾದುದರಲಿಿ ನ್ನ್ನ ತಪೂಿ ಇದ್್. ಆ ತಪಿನ್ುನ ಅರಿತುಕ್ೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್್ಾೇನ್, ಈಗ ಎಲಿರೊ ಒಂದ್ಾಗಿ
ಹ್ೊೇರಾಡ್ೊೇಣ, ಅವಕಾಶ್ ನಿೇಡುವಿರಲಿವ್ೇ", ಎಂದು ಗದೆದಿತರಾಗಿ ನ್ುಡಿದರು.
“ಪಿಧಾನಿಗಳ್ೇ, ನಿೇವ್ಂದ್್ಂದಿಗೊ ರಾಜಯದ ಹಿತ್ೈಷಿಗಳ್ೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿವಪಿನಾಯಕರ ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್ರು ತಾವು, ತಮ್ಮಂತಹವರು ಈ ರಾಜಯಕ್ೆ
ಕ್ೇಡು ಬಯಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಯವ್ೇ ಇಲಿ. ಏನ್ೊೇ ನ್ಮ್ಮ ದುದ್್ೈೃವದಿಂದ ಕ್ಲವು ತಪುಿಗಳ್ು ನ್ಡ್ದು ಹ್ೊೇದವು. ನಿೇವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವುದು
ನ್ಮ್ಮ ಭಾಗಯ. ಮ್ತ್ತ ಎಲಿರೊ ಒಂದ್ಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ುನ ವಶ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ೂ ಳೇಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಗೃದಶ್ೃನ್ವಿಲಿದ್್ೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಯವಿಲಿ”,
ಎಂದ್್ನ್ುನತಾತ ರಾಣಿ ಆದರದಿಂದ ಅವರನ್ುನ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸಿದಳ್ು.
ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ಶ್್ೇಖರ ನಾಯಕನ್ ಮ್ರಣ, ಶ್ತೃಗಳ್ ಆಕಿಮ್ಣ, ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ಗ್ೊಂದಲಗಳ್ಲಲಿಿ ಬಳ್ಲಿದಾ ರಾಜಯದ ಜನ್ತ್ ಮ್ತ್ತ ರಾಣಿಯಲಿಿ ಹ್ೊಸ
ನಾಯಕತವವನ್ುನ ಕಂಡು ಸಂತಸ ಹ್ೊಂದಿದರು. ರಾಣಿಗ್ ಬ್ಂಬಲ ತ್ೊೇರುತಾತ, ದೊರವಾಗಿದಾ ಅನ್ೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು, ಸ್ಟ್ೈನಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ್ು
ಭುವನ್ಗಿರಿಗ್ ಬಂದರು. ಹ್ೊಸ ಹುರುಪ್ಪನಿಂದ ರಾಣಿ ಮ್ತ್ತ ಬಿದನ್ೊರಿನ್ತತ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯದ್್ೊಂದಿಗ್ ಹ್ೊರಟ್ಳ್ು. ಅತತಲಿಂದ ಭುವನ್ಗಿರಿಯಡ್ಗ್
ಬರುತ್ರತದಾ ಶ್ತೃ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯ, ಆ ಕಾನ್ನ್ದಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಕಲಿಗಳ್ೂ ಡನ್ ಕಾದ್ಾಡಲಾರದ್್ ಸ್ಟ್ೊೇತು ಹಿಮೆಮಟ್ಟಟದರು.
೧೬೭೧ ರಲಿಿ ಚ್ನ್ನಮ್ಮನ್ು ಭುವನ್ಗಿರಿಯಲಿಿ ಕ್ಳ್ದಿ ಸಂಸ್ಟಾೆನ್ದ ಮ್ಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರ್ೊೇಹಣ ಮಾಡಿದಳ್ು.
ಮ್ುಂದಿನ್ ಕಂತ್ರನ್ಲಿಿ ಮ್ುಂದುವರಿಯುವುದು …
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ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ವಚನ್, ಕಗೆ, ಗಮ್ಕ, ಹರಿದ್ಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತಯಗಳ್ು ಕ್ಲವು
ಪಿಮ್ುಖ ಪ್ಾಿಕಾರಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಭಗವಂತನ್ ನಾಮ್ಸಮರಣ್ಯಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್್, ವಚನ್ಗಳ್ು ತಮ್ಮ ಸರಳ್
ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಅನ್ುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿಿ ನ್ರವಾದರ್, ಹರಿದ್ಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತಯವು ಸಂಗಿೇತ ಮ್ತುತ ಸ್ಟ್ೊಬಗಿನ್
ಸ್ಟಾಹಿತಯದ ಮಿಲನ್ವಾಗಿದ್್. ಕಗೆ, ತ್ರಿಪದಿ,ಷ್ಟ್ಿದಿಗಳ್ು ಅಥೃಪೂಣೃ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿ ಜಿೇವನ್ದಶ್ೃನ್
ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂಣೃ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಯ ಮ್ತುತ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ್ ಎಂದಿಗೊ ಗಗಗಗಿಸುವ
ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳಾಗಿವ್.
ಅಂತಜಾೃಲದ ಈ ಮ್ಹಾ ಜಗತ್ರತನ್ಲಿಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಾೃಟ್ಕದಿಂದ
ಹ್ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅವರ್ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದಿದಾರೊ ಆಸಕತರಿಗ್ ನ್ನ್ದ್ಾಗ ಬ್ರಳ್ಂಚಿನ್ಲ್ಿೇ
ಒಂದ್್ೇ ಕಡ್ ಕ್ೈಗ್ಟ್ಕುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ನಮಮ ಸ ಗಮ ಕನಿಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಾಲ್ ಕ್ೆೀತ್ರದಲಿಲ
ಸ ಪರಸಿದಧ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತರಪದಿಗಳು ಹಿೀಗೆ ಇನ ಿ ಅನೆೀಕ ರಚನೆಗಳನ ಿ ಸಂಗರಹ
ಮಾಡ ವ ಯೀಜನೆಯನ ಿ ಹಮ್ಮಮಕೆ ಂಡ್ನದೆ. ಇದಕ್ೆ ತಮ್ಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ್ೇಕಾಗಿದ್್. ತಮ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಳ್ಚುಿ
ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಯವಿದಾಲಿಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದಂತ್ೇ ಎಂದುಕ್ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸ್ಟಾವಿರಕೊೆ ಮಿೇರುವಂತ್
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ್ ಹಾಕುವ ಯೇಚನ್ ಇದ್್. ಈ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತ್ರಯಿಲಿದಂತ್ ಹ್ಗಲುಕ್ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮ್ಮಲಿಿ ಹ್ಚಿಿನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದಾಷ್ೊಟ ಹ್ಚಿಿನ್ ಸಹಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಯವ್ಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್ ನ್ಮ್ಮದು.
೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫ ರ್ೊಳ್ಗ್ ಈ ಕಾಯಕ ಮ್ುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ್ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ ನ್ಮ್ಮದು.
ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯಿಂದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ರತೇಣೃರಾದ ಮ್ಕೆಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಪಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತವರೊ,ಪಿಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ್ಯಿಂದ
ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ್ೈ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದ್ಾಾರ್.
ಸಹಾಯ ಹೆೀಗೆ?
೧.ಮೊದಲ್ ಆಸಕತರ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹೆಸರ ನೆ ಂದಾಯಿಸಿಕೆ ಳುುವುದ .
೨.ಸ ಪರಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತರಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲ ಸ ಮಾರ ನಾಲೆಕೈದ
ಪುಟಗಳಷ್ ್ ತ್ಮಗೆ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ದಲಾಗ ವುದ .
೩.ಅದನ ಿ ತಾವು ಬರಹ-ಯ ನಿಕೆ ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ್ೆೈಪ್ ಮಾಡ್ನ ನಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸ ವುದ .
೪.ಅವುಗಳನ ಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರ ನ ಿ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿ
ಮ ದಿರಸಲಾಗ ವುದ . ಅತ ಹೆಚ ು ನೆರವು ನಿೀಡ್ನದವರಿಗೆ ಕನಿಡ ಶ್ಾಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡ ಗೆ ರೆ ಖಚಿತ್.
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ಹಾಸಯ

ಫಿಟ್ೆಿಸ್ ಮಂತ್ರದ ಸ ಂದರ ಬೆಡಗಿ !!!

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್

ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಅತ್ತ, ತನ್ನ ಮ್ುದಿಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ( ಪ್ಾಪ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಹುಡುಗಿನ್ೇ ಆದರ್ ಫಾರಿನ್ converted) ಮ್ತುತ ಮ್ಗನ್
ನ್ೊೇಡಲು, ಚಕ್ಲಿ, ಮ್ುಚ್ೊಹರ್, ಲಾಡು ಬಫ್ಟೃ ಎಲಾಿ ಸವತುಃ ತನ್ನ ಕ್ೈಯಾರ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ಸ ಪ್ಾಯಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ಪ್ಾಕ್ಟ್ಟ ಮೆೇಲ್ ಅದರ ಕುಲಗ್ೊೇತಿದ ವಿವರಗಳ್ನ್ುನ ಅಚುಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು, ದ್್ೇವರದಯದಿಂದ ಹ್ೇಗ್ೊೇ ಕಸಟಮ್ು ನ್ವರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ್ ಬಂದು
ಇಳಿದಳ್ು.
ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ ಅತ್ತ ಬ್ೇಗನ್ದುಾ ನ್ೊೇಡಾತಳ ್, ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ೫ ಗಂಟ್ಗ್ ಎದುಾ ಎಲ್ೊಿೇ ಹ್ೊೇಗಿಬಿಟ್ಟಟದ್ಾಾಳ ್. ಮ್ಗನ್ ಕ್ೇಳಿದ್್ಿ, ಎಲ್ೊಿೇ ಓಡಿ
ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ೇಕು ಅಂತಾನ್. ಏನ್ಪ್ಾಿ ನಾನ್ು ಬಂದ ದಿನಾನ್ ಅವಳ್ು ಓಡಿ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಮ್ಹೊತೃನಾ ಅಂತ ಹೌ ಹಾರಿದರ್, ಮ್ಗ ಕೊಲ್ಸ ಆಗಿ
ಅಮ್ಮ ನಿೇ ಕಾಫ್ಟ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಕುಡಿ ಅಂದ. ಅತ್ತ ಬಿಸಿ ಕಾಫ್ಟ ಕುಡಿದು, ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಬಗ್ೆ ಯೇಚಿಸುತಾತ ತಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ ಕೊತಾಗಲ್ೇ
ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಸದ್ಾಾಯಿತು.
ಪೂತ್ರೃ ಬ್ವರಿ, ಕ್ಂಪನ್ ಮಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಒಳ್ ಬಂದ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್, ಅತ್ತ ನಿದ್್ಾ ಬಂತಾ ಚ್ನಾನಗಿ ಅಂತ ಕೊಲ್ಸ ಆಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಟ್ೊೇದ್್.
ಓಡಿ ಹ್ೊೇಗಿ ತ್ರರುಗಿ ಬಂದ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ನಿಂತರ್, ಅತ್ತ ನಾನ್ು Nutriblast ಕುಡಿಯೇದು ಅಂತ ಉಲಿದಳ್ು.
ಇದ್್ೇನ್ು ಕಾಫ್ಟ ಬಿಟ್ುಟ ಅದ್್ಂತದ್್ೊೇ ಬಾಿಸ್ಟ ಮಾಡ್ೊೇದ್್ೇ ವಿಚಿತಿನ್ಪ್ಾಿ ಕುಡಿದ ಮೆೇಲ್... ಯಾರಿಗ್ ಎಲಿಿ ಬಾಿಸ್ಟ ಆಗುತ್ೊತೇ ಏನ್ೊೇ ದ್್ೇವರ್ೇ
ಬಲಿ ನ
ಮ್ಗರಾಯ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಆಫ್ಟೇಸ್ಟ್ೆ ಹ್ೊರಡ್ೊೇ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹ್ೇಳಿದ… ಫ್ಟಿರ್ಡ್ ಒಳ್ಗ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ದ್್ೊೇಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ುಟ ಇದ್್, ನಿೇನ್ು
ತ್ರಂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಮ್ಮ, ನ್ಂಗ್ ಲ್ೇಟ್ಟ ಆಗಾತ ಇದ್್ ಬತ್ರೇೃನಿ ಅಂತ ಹ್ೊರಟ್ೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಇಬುರೊ ಒಟ್ಟಟಗ್ ತ್ರಂದರಾಯಿತು ಅಂತ
ಅತ್ತ ವ್ೈಟ್ಟಂಗ್ೊೇ ವ್ೈಟ್ಟಂಗ್ ನನನ
ಅತ್ತ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರಂದ್ಾಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ು ತ್ರನ್ೊನೇ ಓಟ್ಟು ರುಚಿ ನ್ೊೇಡಿತೇರ್ೊೇ ಅಂದಳ್ು, ತ್ೊೇರಿಸ್ಟ್ೇ ಮಾರಾಯಿತ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ ನಿನ್ನ ಸವಿ
ತ್ರಂಡಿ, ಎಂಥದ್್ೊೇ ನ್ಮೊಮರ ಹಸು ಎಮೆಮಗ್ ಹಾಕ್ೊೇ ತೌಡು ತರ ಇದ್್, ಅದನ್ನ ಮ್ಜಿ್ಗ್ಗಿಂತ ತ್ಳ್ಳನ್ ಹಾಲಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಯಿಸಿ, ಮೆೇಲ್ೊಂದಿಷ್ುಟ ಹಣುಿ
ಉದುರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗ್ೇ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬ್ೇಕಂತ್… ಅಯಯೇ ಏನ್ಪ್ಾಿ ಕಮ್ೃ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ ಆಹಾರ ಮ್ತುತ ಮ್ನ್ುಷ್ಯರ ಆಹಾರಕ್ೆ ವಯತಾಯಸವ್ೇ
ಗ್ೊತಾತಗಾತ ಇಲಿ ಅಂತ ಅತ್ತ ಒಳ್ಗ್ೊಳ್ಗ್ೇ ಬಡ ಬಡಾಯಿಸಿದಳ್ು. ಅತ್ತ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಎಣ್ಿ ಪದ್ಾಥೃ ಒಳ್ಳೇದಲಿ ಎಂಬ ಪ್ಾಠ ಬ್ೇರ್ ನ್ಡ್ಯಿತು
ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯಿಂದ.
Old fashioned ಅತ್ತ ಪ್ಾಪ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ೊೇಸೆರ ಹ್ೊಸ ನ್ಮ್ೊನ್ ಬಳ್ ಸರ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದರ್, ಅಲಿಿಯೊ ಕೊಡ ಅತ್ತಗ್ ಪ್್ಚುಿ
ಮ್ುಖವಾಯಿತು. ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಎಂತದ್್ೊೇ ಫ್ಟಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ್ ರಬುರ್ ಬಳ್ ತ್ೊಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು, ಬಳ್ ಅಂದ್್ಿ ಬಳ್ ಅಲಿ. ತ್ರಂದ ಆಹಾರ ಅದರ ಕಾಯಲ್ೊೇರಿ
ಎಣಿಕ್, ಹಾಟ್ಟೃ ಬಿೇಟ್ಟ, ಎಷ್ುಟ ಕ್ೊಬುು ಕರಗಿಸಿದ್್ಾೇವ್ ಎಲಾಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ತ. ಅತ್ತ ಬಂದ ದಿನ್ದಿಂದ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಫ್ಟಟ್ನಸ್ ಮ್ಂತಿ
ಹಾಡ್ೊೇದು ನ್ೊೇಡಿ ನ್ೊೇಡಿ ಸುಸ್ಟಾತದಳ್ು. ಇತತ ಕಡ್ ಅತ್ತ ಹನ್ುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಮ್ಂತಿ, ಅತತ ಕಡ್ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ Zumba ನ್ೃತಯ… ಒಂದಕ್ೊೆಂದು
ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಾತ ಇದಾವು.
ಬ್ಳ್ಗಾಗ್ದಾರ್ ಸ್ಟಾಕು ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಯ ಯೇಗಾಸನ್ಗಳ್ು ಅತ್ತಯನ್ೊನ ತಕೆ ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ಸ್ಟ್ಳ್ಯಲು ತ್ೊಡಗಿತು. ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಪ್ಾಠ ಬ್ೇರ್ ಇರುತ್ರತತಲಿ,
ಅದೊ ಅತ್ತ ತಲ್ಯಳ್ಗ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಇಳಿಯತ್ೊಡಗಿತು. ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ, ಅತ್ತ ಪ್ಾಿಣಾಯಾಮ್, ಯೇಗಾಸನ್ಗಳ್ು, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮ್ತುತ
ಆರ್ೊೇಗಯಕರ ಊಟ್ ತ್ರಂಡಿ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಳ್ು. ತನ್ನ ಮ್ುತ್ರತನ್, ಚಿನ್ನದ ಬಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಚಿಿಟ್ುಟ ಫ್ಟಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಬಳ್ಗಳ್ ಸಹವಾಸವಾಯಿತು.
ಗ್ೊತ್ರತದಾ ಅಲಿ ಸವಲಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿಯೇ ತನ್ನ ನಿತಯದ ಫ್ಟಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ reading ನ್ೊೇಡ ತ್ೊಡಗಿದಳ್ು. ದಿನ್ ದಿನ್ಕ್ೆ ಅತ್ತಯ ದ್್ೇಹ ಕರಗ
ತ್ೊಡಗಿತು. ಸವಲಿ ಬಾಯಿಕಟ್ಟಟ, ಡಯಟ್ಟ ಮಾಡ್ೊೇದು ಅಷ್ೊಟಂದು ಸುಲಭದ ಕ್ಲಸವ್ೇ... ಆದರೊ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ ಒಳ್ಳ ಕಾಂಪ್ಪಟ್ಟಷ್ನ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕು
ಎಂದು, ತನ್ನ ಎಲಾಿ ಶ್ಿಮ್ ಹಾಕ ತ್ೊಡಗಿದಳ್ು. ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹ್ೊಸ ಉತಾುಹ, ತನ್ನ ಅತ್ತ ಚ್ೇಂಜ ಆಗಾತ ಇದ್ಾಾರಲಿ ಅಂತ.
ಹಾಗು ಹಿೇಗೊ ಅತ್ತ ವಿೇಸ್ಟಾ ಮ್ುಗಿದು ಮ್ತ್ತ ಊರಿಗ್ ಹ್ೊರಡ್ೊೇ ದಿನ್ ಬಂದ್್ೇ ಬಿಟ್ಟಟತು. ಮ್ಗನಿಗ್ ಆಶ್ಿಯೃ ಇದ್್ೇನ್ು ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ನ್ನ್ನ ಅಮ್ಮ
ಇದ್್ೇನಾ... ೨೦ ವಷ್ೃ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನ್ನ್ನ ಅಕೆನ್ ಹಾಗಿದ್ಾಾರಲಿ ಅಂತ... ಬಹಳ್ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಹ್ೊರಡುವ ಮ್ುನ್ನ ಮ್ಗ ಶ್ಾಪ್ಪಂಗ್
ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ, ಅಮ್ಮ ಏನ್ು ಬ್ೇಕಮ್ಮ ನಿಂಗ್ ಇಲಿಿಂದ ಅಂತ ಕ್ೇಳಿದರ್... ಏನ್ೊ ಬ್ೇಡಪಿ ನ್ನ್ಗ್ “ಒಂದ್್ೇ ಒಂದು ರಬುರ್ ಫ್ಟಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ
ಕ್ೊಡಿಸಿಬಿಡು ಸ್ಟಾಕು ಅನ್ೊನೇದ್್ೇ”
ಅತ್ತ ಫ್ಟಟ್ನಸ್ ಬ್ಡಗಿ ಆದ ಕಥ್ ಹ್ೇಗಿತುತ ? 
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ವಿಜ್ಞಾನ

ನಿೀರ ಮತ್ ತ ಮಂಜ ಗಡೆೆ

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡ ಲ

ಬೆೀಕಾಗ ವ ಸಾಮಗಿರ:


ಒಂದು ಗಾಜಿನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ತುಂಬ ನಿೇರು



ಒಂದು ಸಣಿ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡ (icecube)



ಒಂದು ಟ್ಿೇ

ವಿಧಾನ:


ತುಂಬಿರುವ ಲ್ೊೇಟ್ದ ನಿೇರನ್ುನ ಟ್ಿೇ ಮೆೇಲಿಡಿ. (ನಿೇರು ಚ್ಲಿಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ೆ)



ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯನ್ುನ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಇಳಿಸಿ. (ನಿೇರು ಚ್ಲಿದಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳಿಳ. ನಿಧಾನ್ಕ್ೆ ಇಳಿಸಿದರ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಚ್ಲುಿವುದಿಲಿ.)



ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡ ಕರಗಿದಂತ್ ನಿೇರಿನ್ ಮ್ಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ರತದ್್ ಎಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.



ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯ ಗಾತಿದ ಸಮ್ಕ್ೆ ನಿೇರು ಚ್ಲುಿವುದ್್ೇ ಎಂದು ಅಂದ್ಾಜು ಮಾಡಿ

ಏನಾಗ ತತದೆ:
ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡ ಕರಗಿದರೊ, ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿೇರು ಲ್ೊೇಟ್ದಿಂದ ಹ್ೊರ ಚ್ಲುಿವುದಿಲಿ. ನಿೇರು ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯಾಗಲು ಹ್ಪುಿಗಟ್ುಟವಾಗ
ವಿಸ್ಟಾತರಗ್ೊಳ್ುಳತತದ್್ (expands). ಹಿೇಗಾಗಿ, ನಿೇರಿಗಿಂತ ಹ್ಚುಿ ಜಾಗವನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತತದ್್. ಅದ್್ೇ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯು ಕರಗಿ
ನಿೇರಾದ್ಾಗ, ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತತದ್್. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇರು ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ತುಂಬಿದಾರೊ, ಕರಗಿದ ಆ ಸಣಿ
ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯು ಲ್ೊೇಟ್ದ ನಿೇರಿಗ್ ಹ್ಚುಿ ನಿೇರು ಸ್ಟ್ೇರಿಸುವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿೇರು ಚ್ಲುಿವುದಿಲಿ.
ಅದ್್ೇ ಲ್ೊೇಟ್ಕ್ೆ ದ್್ೊಡಡ ಗಾತಿದ ಮ್ಂಜುಗಡ್ಡಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಲದರ್, ಖಂಡಿತ ನಿೇರು ಚ್ಲುಿತತದ್್.
ಈ ಪಿಯೇಗದ ಉದ್್ಾೇಶ್, ದಿವ ರೊಪದ ನಿೇರಿಗಿಂತ ರ್ನಿೇಕೃತ ನಿೇರು ಹ್ಚುಿ ಜಾಗ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತತದ್್ ಎಂಬುದ್ಾಗಿದ್್.
ಶಿೇತವಲಯದಲಿಿ ನಿೇರಿನ್ ಕ್ೊಳ್ವ್ಗಳ್ು ಹ್ಚುಿ ಒಡ್ಯುತತವ್ (Burst Pipes) ಎಂದು ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ೆ ಕಾರಣವು ಈ
ಪಿಯೇಗದಿಂದ ನಿೇವು ತ್ರಳಿಯಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲಿಿ ಕ್ೊಳ್ವ್ಯಲಿಿನ್ ನಿೇರು ಹ್ಪುಿಗಟ್ಟಟದಂತ್, ಜಾಗ ಸ್ಟಾಲದ್ಾಗಿ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ುಟ
ಒಡ್ಯುತತವ್. 

೧. ದ್ಾರ್ೊೇಜಿ ಬಳಾಳರಿ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿದ್್. ಇದು ಕರಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾದ ಅಭಯಾರಣಯ.
೨. ಅಣಶಿ ಉತತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಿಯಲಿಿದ್್. ಇದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಾದ ಉದ್ಾಯನ್ವನ್.

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನೆೀನ

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದದರೆ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

BLACKTOWN SHOWGROUND
RICHMOND ROAD, BLACKTOWN – 2148
SUNDAY 23rd AUGUST 2015
9 AM – 5:30 PM
www.uia.org.au

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ ಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರ – ಸ ಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ ತ ಮ ಖಯ ಸಂಪಾದಕರ – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡ ಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸ ದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಾ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿರ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾೃಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃೃಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಾ.
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