
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

೧. ಕೆ. ಎಸ್. ನ ಬಗ್ೆೆ ಲೆೇಖನ ... ಪು. ೩ 

೨. ರೇ ರೆಸಿಪಿ ಕೆೊಡ್ತೇರಾ! ... ಪು. ೪ 

೩. ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ   ... ಪು. ೬  
೪. ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ   ... ಪು. ೭ 

೫. VIVID Photos etc ... ಪು. ೧೦ 

೬. ಗಣ್ಯರ ಹಾರೆೈಕೆ  ... ಪು. ೨ & ೫  

 ದೆೇವ್ರ ದಯೆ ಮತ್ುತ ತ್ಮೆೆಲಲರ ಹಾರೆೈಕೆಯೊಂದಿಗ್ೆ 
ಆಸ್ಟೆರೇಲಿಯಾದಲಿಲ ಕನನಡದ ಮೊದಲ ಇ-ಸೊಂಚಿಕೆ  
"ಚಿಲುಮೆ" ಯನುನ ತ್ಮೆ ಕೆೈಗ್ೆೊಪಿಿಸುತ್ತತದ ದೆೇವೆ, 

ತಾವ್ು ಇದನುನ ಅಪಿಿ, ಒಪಿಿ ಹರಸಿದಲಿಲ ನಮೆ ಶ್ರಮ 
ಸ್ಟಾರ್ಥಕ  

ಇೊಂತ್ತ - "ಚಿಲುಮೆ" ಯ ಸೊಂಪಾದಕೇಯ ಸಮಿತ್ತ 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ ಸಂಚಿಕ್ ೧, ಜೂನ್ 2013 
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ಕನ್ನಡದ ತವರೂರು ಕರ್ಾಾಟ್ಕದಲಿಿ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಗಳು 
ಮುಚ್ುುತ್ರಿದ್ ಎಂದು ಕ್ೇಳುತ್ರಿರುವ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನನ 
ನ್ಗರದಲಿಿ ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಗಳು ತ್ರ್ಯುತ್ರಿವ್ ಎಂಬುದು 
ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್ದ ಆಶ್ಿಯದಲಿಿ, ಜೂನ್ ೨ 
ರಂದು ಸಿಡ್ನನ ನ್ಗರದ ಎಪ್ಪಂಗ್ ನ್ಲಿಿ ಮೂರರ್್ೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ 
ಉದಾಾಟ್ರ್್ಗ್ೂಂಡ್ನತು. ದೇಪ ಹಚಿು ಶ್ುಭ ಕ್ೂೇರುತಿ ಮಾತರ್ಾಡ್ನದ 
ಗಣ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಜೇವನ್ದ ಉಸಿರಾಗಬ್ೇಕು ಎಂದು ಒತ್ರಿ ಹ್ೇಳಿದರು. 
ಮಾಜ ಯು.ಐ.ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜ್ ನ್ಟ್ರಾಜನ್ ಮಾತರ್ಾಡುತಿ ಬ್ೇರ್ 
ಬ್ೇರ್ ಸಂಸೃತ್ರಗ್ ಒಗ್ಗಿಕ್ೂಂಡರೂ, ನ್ಮಮ ಮಾತೃ ಭಾಷ್ 
ಬ್ೇರ್ಯವರಿಗೂ ಹಂಚ್ುತಾಿ ಸ್ಟಾಗಬ್ೇಕು ಎಂದು ತ್ರಳಿಸಿದರು.  

ಪ್ರಿ. ಸಿಡ್ನನ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಮಾತರ್ಾಡುತಿ, ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಕಥ್ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಪರಿಚ್ಯ ಮಕಕಳಿಗಾಗಬ್ೇಕು ಎಂದರು. "ಮುಖಾ-ಮುಖಿ” 
ಮತುಿ “ತಲಿಣ್” ಚ್ಲನ್ಚಿತಿದ ಖಾಯತ್ರಯ ನ್ಟ್, ನಿದ್ೇಾಶ್ಕ ಎನ್. 
ಸುದಶ್ಾನ್ ಮಾತರ್ಾಡ್ನ, ಮರ್್ಯಲಿಿ ಪ್ರೇಷಕರು ಹ್ೇಗ್ ಒತುಿ ಕ್ೂಟ್ುಟ 
ಮಕಕಳಿಗ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕವಿಯತ್ರಿ ಅನ್ು 
ಶ್ವರಾಂ, ತಮಮ ಬಾಲಯದಲಿಿ ಅಡುಗ್ ಮರ್್ಯಂದ ಹ್ೇಗ್ ಹ್ಚ್ುು ಕನ್ನಡದ 
ಪದಗಳನ್ುನ ಕಲಿತ್ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪ್ಸಿಕ್ೂಂಡರು. ಹತಾಿರು ಮಕಕಳು 
ಇಂದನ್ ಶಾಲ್ ಶ್ುರುಮಾಡಲು ಸಂತಸದಂದ ಬಂದದದರು. 
ಕಾಯಾಕಿಮದ ನ್ಂತರ ಬಿಸಿ ಕ್ೇಸರಿ ಭಾತ್ರನ್ ಘಮ ಘಮ ಮತುಿ ಕಾಫಿ 
ಚ್ಳಿಗಾಲಕ್ಕ ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡ್ನಸಿದಂತ್ರತುಿ. 

 ಸಿಡ್ನನ ನ್ಗರದಲಿಿ ಸುಮಾರು ೬೦ಕೂಕ ಹ್ಚ್ುು ಮಕಕಳಿಗ್ 
ಪಾಠದ ಜ್ೂತ್ ಕಂಪಯಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿ ಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ಿಪ್ಂಗ್  ಕಲಿಸುವ ಹ್ೂ ್ 
ಹ್ೂತ್ರಿರುವ ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್ದ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲಿಿಚಾರ ್ ಹ್ೂತಿ 
ಕನ್ಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ್ ಮತುಿ ಸಹಕಾಯಾಕತಾರು, ಇನ್ೂನ ಹ್ಚ್ುು 
ಶಾಖ್ಗಳನ್ುನ ತ್ರ್ಯಲು ಉತುುಕರಾಗ್ಗದಾದರ್. ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾ 
ವಿವರಗಳಿಗ್ ಕ್ಳಗ್ಗನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ನ. 
http://www.sugamakannada.com/school.html 

 

ಕನನಡದ ಗೊಂಧ ಎಲ ಲೆಡೆ ಪಸರಸಲಿ ಎೊಂಬ ಸೊಂದೆೇಶ್ ನಮೆ 
ಕರ್ಾಥಟಕದಲೊಲ ಹರಡಲಿ ಅಲಲವೆೇ? 

ಶಾಲ್ಯ  -  ಉದಾಾಟ್ರ್್ಯ ಸಂದಭಾದಲಿಿ ತ್ಗ್ದ ಚಿತಿ 

ನಿಮಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಯದ ನ್ಮಗ್ ಕಳುಹಿಸಿ. 

ಸಿಡ್ನ ಯ ಎಪಿಿೊಂಗ್ ನಲಿಲ ಕನನಡದ ಮೊರರ್ೆೇ ಶಾಲೆ : ಮೊರು ನೊರಾಗಲಿ  ಈಗಿನ ಸುದಿದ 

ಕನ್ನಡವ್ಂದರ್ ಬರಿ ನ್ುಡ್ನಯಲಿ ಹಿರಿದದ್ ಅದರರ್ಾ. ಈ ಕವಿ ವಾಣಿ ಮೊಳಗ್ಗದಾಗ ಏರ್್ೂೇ ಒಂದು ಉತಾುಹ ಉಕುಕತ್ಿ ಅಲಿವ್ೇ! 
ಚಿಲುಮಯ ಹಾಗ್ ಎತ್ಿತಿರಕ್ಕ ಚಿಮುಮವ ಈ ಸಂತ್ೂೇಷ, ನ್ಮಮ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ್ದ ವ್ಿಶ್ಷಟಯ. ನ್ಮಮ ರ್ಾಡು, ನ್ಮಮ ಜನ್, ನ್ಮಮ ಭಾಷ್ 
ಇವ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಜೇವನ್ದ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗ. “ಆರಂಕುಶ್ವಿಪ್ೂಟೇಡಂ ರ್್ರ್್ವುದ್ನ್ನ ಮನ್ಂ....” ಇಂದ ಹಿಡ್ನದು ಇತ್ರಿೇಚಿನ್ "ಕನ್ನಡ - 
ಜೇವಸಿರ" ರಚ್ರ್್ವರ್ಗೂ ರ್್ೂೇಡ್ನದಾಗ ನ್ಮಮ ಸ್ಟಾಹಿತಯ ಅದ್ಷುಟ ಶ್ಿೇಮಂತ ಎಂದು ಹ್ಮಮಯಾಗುತಿದ್. ಅತ್ರ ಹ್ಚ್ುು ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ೇಠ ಪಿಶ್ಸಿಿ 
ತನ್ನದಾಗ್ಗಸಿಕ್ೂಂಡ್ನರುವ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ರ್ಾವ್ಲಿರ್ೇ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕು.  

ಎಲಿ ಭಾಷ್ಗಳು ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ನ್ಮಮ ಉಸಿರಾಗ್ಗರಲಿ ಎಂದು ರ್ಾವ್ಲಿರೂ ಪಣ್ ತ್ೂಡಬ್ೇಕು. ಶ್ಿೇಗಂಧ್ದ ರ್ಾಡು, ಚಿನ್ನದ ಬಿೇಡು, ಯಾವುದಕ್ಕ ಕಮ್ಮಮ ಇದ್ 

ಕರುರ್ಾಡು. ಹ್ೂರ ದ್ೇಶ್ದಲಿಿದೂದ ಸಮಯ ಮಾಡ್ನಕ್ೂಂಡು ನ್ಮಮ ಸಂಸೃತ್ರ, ಕಲ್, ಭಾಷ್ಗ್ ಇಲಿಿನ್ ಜನ್ರ ಬತಿದ ಭಾಷಾ ಉತಾುಹ ನಿಜಕೂಕ ಪಿಶ್ಂಸನಿೇಯ. 

ಬನಿನ ರ್ಾವ್ಲಿ ಸ್ಟ್ೇರಿ ತಾಯ ಭುವರ್್ೇಶ್ಿರಿಗ್ ಮತಿಷುಟ ಮರಗು ತರ್ೂೇಣ್. ಇದು ನಿಮಮ ಪತ್ರಿಕ್. ನಿಮಮ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿರುಚಿ ಏರ್್ೇ ಇರಬಹುದು. ಕಥ್, ಕವನ್, 

ಹಾಸಯ, ತಂತಿಜ್ಞಾನ್, ವಿಮಶ್ಾ, ಪಿವಾಸ, ಸಿನಿಮಾ ಇತಾಯದ. ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಕನ್ನಡ ಬಳಕ್ಗ್ ನ್ಮಮ ಪ್ರಿೇತಾುಹವಿದ್. ಹಿೇಗಾಗ್ಗ ಹಿಂಜರಿಯದ್ ಈ ಒಳ್ೆಯ 

ಕಾಯಾದಲಿಿ ಪಾಲ್ೂಿಳಿೆ. ನಿಮಮ ಲ್ೇಖ್ನ್ ಇತಾಯದಯನ್ುನ ನ್ಮಗ್ ಕಳಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಷಿಸುವ ಈ ನ್ಮಮ ಕಾಯಾದಲಿಿ ನಿಮಮ ಜ್ೂತ್ ನ್ಮೊಮಂದಗ್ ಇದ್ ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿದದೇವಿ. ಬನಿನ ಜ್ೂತ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಗ್ೂೇಣ್ ... 

ಜಯಂತ್ ಕಾಯಕಣಿ ರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಜೇವಸಿರ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ್ 
ಚಿತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ನ (Click picture to view) 

ರಘು ದೇಕ್ಷಿತ್ ರ “ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಮನ್ಶಾಂತ್ರಯ” ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಲಿನ್ 
ಚಿತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ನ (Click picture to view) 

https://www.youtube.com/watch?v=6CWJMCqU5ow
http://www.sugamakannada.com/school.html
http://www.youtube.com/watch?v=I9NfebsdRF4
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ಕಡಲಾಚ್ಯಂದ ಕನ್ನಡದ ತ್ೇರನ್ುನ ಎಳ್ಯುತ್ರಿರುವ ನಿಮಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ಿೇತ್ರಗ್, 

ಉತಾುಹಕ್ಕ ಗೌರವಪಯವಾಕ ನ್ಮಸ್ಟಾಕರ. 

ಜಗತ್ರನಿ್ ಯಾವಯಾವುದ್ೂೇ ಮೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಬಿೇಜಗಳನ್ುನ 

ಬಿತಿಬ್ೇಕು, ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕು. ಆಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಿವಾಯಪ್ಯಾಗ್ಗ ಬ್ಳ್ಯುವುದು. 

ನಿಮಮಂರ್ ಧೇಮಂತರು ಆ ಕ್ಲಸವನ್ುನ ನಿಷ್ಟಯಂದಲೂ, ಶ್ಿದ್ೆಯಂದಲೂ 

ನಿರಂತರ ಮಾಡುತಾಿ ಬರುತ್ರಿೇದದೇರಿ. ನಿಮಮ ಹ್ೂಸ ಪಿಯತನ ನಿಜಕೂಕ 

ಅರ್ಾಪಯಣ್ಾವಾದುದು. ನಿಮಮನ್ುನ ಮನ್ಸ್ಟಾ ಅಭಿನ್ಂದಸುತಾಿ ಎಲಿ 

ಶ್ುಭಗಳನ್ೂನ ಕ್ೂೇರುತ್ಿೇರ್್. 

ಪ್ಿೇತ್ರಯಂದ 

ಪ್ರಿ|| ಶ್ಿೇ ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡ, ಮಿಸೂರು 

ಹೆೊರರ್ಾಡ ಚಿಲುಮೆಗ್ೆ - ಗಣ್ಯರ ಶ್ುಭ ಹಾರೆೈಕೆಗಳು  

|| ಶ್ಿೇ ಮಾತಾ || 

ಉಕುುತ್ತತದೆ ಉತಾಾಹಿಗಳ ಒಲುಮೆ 

ದಕುುತ್ತತದೆ ಉಳಿದೆಲಲರ ನಲುಮೆ 

ಹಕುೊಂದ ಕರುರ್ಾಡ ಭಾಷೆಯ ಬಲುಮೆ 

ಹೆಕುತೆಗ್ೆದಾ ಆಸ್ಟೆರೇಲಿಯಾರ “ಚಿಲುಮೆ” 
 

 

|| ಲಂಚಾವತಾರಿ || 
ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ  

ಬ್ಂಗಳೂರು 
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ಮೂವತುಿ ಅರ್ವಾ ನ್ಲವತುಿ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದನ್ ಮಾತು. ಒಂದು ಚಿಕಕ ಊರು. ಅಲಿಿಗ್ ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾಿಮ್ಮಗಳ ಭ್ೇಟಿ ಮತುಿ  
ಭಾಷಣ್.   ಅವರು ಭಾಷಣ್ ಮುಗ್ಗಸುತಿ್ರದದಂತ್ ಜನ್ರ ಕ್ೂೇರಿಕ್, "ಮಿಸೂರ ಮಲಿಿಗ್ಯಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಯ ಓದ". ಈ ಕ್ೂೇರಿಕ್ 
ಎಂದ್ಂದೂ ಇದದದ್ದೇ. ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಹ್ೇಳಿದರು, "ಓದ್ೂೇದಕ್ಕ ಅಡಿ್ನ ಇಲಿ. ಆದರ್ ರ್ಾನ್ು ಆ ಪುಸಿಕ ತಂದಲಿವಲಿ". ಸಭ್ ಸುಮಮರ್ಾಯತು. 
ಆದರ್ ಓವಾ ಮಹಿಳ  ್ಅಲಿಿಂದ ಎದುದ ಹ್ೂರಟಿದದನ್ುನ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲಿ. ಆಕ್  ಹಿಂತ್ರರುಗ್ಗ ಬಂದು ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವರಿಗ್ ತನ್ನ 
ಮರ್್ಯಲಿಿದದ "ಮಿಸೂರು ಮಲಿಿಗ್" ಪುಸಿಕವನ್ುನ ನಿೇಡ್ನದಳು. ಅವರು ಪದಯವನ್ುನ ಓದದರು. ಇದು ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾಿಮ್ಮಗಳು ಪಡ್ದುಕ್ೂಂಡು 
ಬಂದದದ ಭಾಗಯ, ಜನ್ಪ್ಿಯತ್. ಜನ್ರ ಕವಿ ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾಿಮ್ಮ. ಹಿಂದ್ ಮದುವ್ಯಾದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ್ಗಗ್ ಮಿಸೂರ ಮಲಿಿಗ್ ಪುಸಿಕವನ್ುನ 
ಉಡುಗ್ೂರ್ ನಿೇಡುವುದು ಒಂದು ಪದೆತ್ರಯೇ ಆಗ್ಗಹ್ೂೇಗ್ಗತುಿ. 

 

ಇವರ ಮೊದಲ ಕೃತ್ರಯೇ ಮಿಸೂರ ಮಲಿಿಗ್. ಈ ಪುಸಿಕ ಮೂವತುಿ ಮುದಿಣ್ಗಳನ್ುನ ಕಂಡ್ನರುವುದು ಒಂದು ಬಗ್ಯ ರಿಕಾರ್ಡಾ. ಕನ್ನಡದ ಮತಾಿವ ಪುಸಿಕವಯ 
ಇಷುಟ ಮುದಿಣ್ ಕಂಡ್ನರಲಾರದು. ಅದೂ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನ್ಗಳು ಪುನ್ಮುಾದಿಣ್ ಕಾಣ್ುವುದ್ೇ ಅಪರೂಪ.  ಹಾಗ್ಯೇ ಅವರ  

"ಹತುಿ ವರುಷದ ಹಿಂದ್ ಮುತೂಿರ ಕ್ೇರಿಯಲಿ ಅತಿ್ರತಿ ಅಲ್ದವರು ನಿೇವಲಿವ್ೇ,  
ಹತಿ್ರರದ ಹ್ ್ಣಂದು ಮತ್ಿ ಸುತೂಿರಿನ್ಲಿ ಒಪ್ಪ ಕ್ಿ ಹಿಡ್ನದವರು ನಿೇವಲಿವ್ೇ" 

 

ಹಾಡನ್ುನ ಮದುವ್ಗಳಲಿಿ ಹಾಡ್ನ ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗ್ಗಯರನ್ುನ ಗ್ೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪಿದಾಯವ್ೇ ಆಗ್ಗತುಿ. ಇದು ಯಾವ ಕವಿಯಾದರೂ ಕನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಕಾಣ್ಬಹುದಾದ 
ಜನ್ಪ್ಿಯತ್. ಅದು ನ್ನ್ಸ್ಟಾದದುದ ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವರಲಿಿ ಮಾತಿ.  

 

ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾಿಮ್ಮಯವರು ಮೊದಲಲಿಿ ರಚಿಸಿದುದ ಯುವ ದಂಪತ್ರಗಳ ಕವಿತ್. ಪ್ಿೇಮ, ಸಡಗರ, ಸರಸ ಸಲಾಿಪ, ಇತಾಯದ. "ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ್ ಮರ್್ಗ್", 
"ಬಳ್ಗಾರ ಚ್ನ್ನಯಯ", ಶಾನ್ುಭ್ೂೇಗರ ಮಗಳು", "ನ್ವಿಲೂರಿರ್್ೂಳಗ್ಲಿ ನಿೇರ್್ ಬಲು ಚ್ಲುವ್",  ಈ ಕವಿತ್ಗಳು ಹಾಡಾದವು, ಮರ್್ ಮಾತಾದವು. ಇದನ್ುನ ರಚಿಸಿದುದ ಯಾರು 
ಎನ್ುನವುದು ತ್ರಳಿಯದದದರೂ ಜನ್ ಹಾಡುವುದಕ್ಕ, ಗುನ್ುಗುವುದಕ್ಕ ಅಡಿ್ನ ಇರಲಿಲಿ. 

 

ಜನ್ ಒಮಮಗ್ೇ ಇವರ ಕವಿತ್ಗಳಿಗ್ ಮನ್ಸ್ಟ್ೂೇತದುದ ಆಶ್ುಯಾವಲಿ. ಇವರ ಕವಿತ್ ಎಲಿರ ಅನ್ುಭವ ಅಲಿವ್ೇ? "ಮುನಿಸು ಮಾವನ್ ಮೇಲ್, ಮಗಳ ೇ್ನ್ 
ಮಾಡ್ನದಳು?", "ಆರು ಮೂರ್ೂಂಭತುಿ, ಹ್ೂೇಗಲಿದು ಮರ್್ಗ್, ನ್ುಡ್ನದ ಗರ ಬಿೇಳುವುದು ಸ್ಟ್ೂೇಲ್ ಸರಿ ನಿಮಗ್", "ಅಕ್ಲಕ ಆರಿಸುವಾಗ ಚಿಕಕ ನ್ುಚಿುನ್ ನ್ಡುವ್ ಬಂಗಾರವಿಲಿದ 
ಬ್ರಳು", "ಮದುವ್ಯಾಗ್ಗ ತ್ರಂಗಳಿಲಿ ರ್್ೂೇಡ್ನರಣ್ಣ ಹ್ೇಗ್ಗದ್?", "ತೌರ ಸುಖ್ದ್ೂಳಗ್ನ್ನ ಮರ್ತ್ರಹಳು ಎನ್ನದರಿ, ನಿಮಮ ಪ್ಿೇಮದ ಒರ್ಯ ನಿೇವ್ ಹಚಿು" ಈ ಸ್ಟಾಲುಗಳು ನ್ನ್ನ 
ನಿಮಮ ಎಲಿರ ಅನ್ುಭವ.  

 

ಇಂತಹ ರ್ಾಲಾಕರು ಸಂಗಿಹಗಳನ್ುನ ತಂದ ಮೇಲ್, ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ತಮಮ ಶ್ಲಾಲತ್ ಸಂಕಲನ್ದಲಿಿ ದಾಂಪತಯದ ಜಾಡನ್ನ ಬಿಟ್ುಟ ಮ್ಮಕಕ ವಿಷಯಗಳತಿ ಹ್ೂರಳಿದರು. 
ಇವರ ಶ್ಿಲಿ ಬ್ೇರ್ ಆಯತು. ಮುಂದ್ ಬಂದ ಪಿಸಿದೆ ಕವಿತ್ಗಳನ್ುನ ಹಾಡುವುದು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಿಲಿ. "ಗಡ್ನಯಾರದಂಗಡ್ನಯ ಮುಂದ್", "ಚ್ರಿತ್ಿಯ ಪಿಶ್ನ ಪತ್ರಿಕ್", "ಸುವಣ್ಾ 
ಮಧ್ಯಮ", "ತ್ರ್ದ ಬಾಗ್ಗಲು" ಇತಾಯದ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಕ್ೇವಲ ಭಾವರ್್ಗ್ಗಂತ ಅರ್ಾ ಮುಖ್ಯವಾಯತು. ಇವು ಕನ್ನಡದ ಅತುಯತಿಮ ಕವಿತ್ಗಳ ಸ್ಟಾಲಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರುತಿವ್. ಆದರ್ 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ಮನ್ುಷಯನಿಗ್ ನಿಲುಕದ ಅರ್ಾ ವಾಯಪ್ಿ. ಹಿೇಗಾಗ್ಗ ಇವು ಜನ್ಪ್ಿಯವಾಗಲಿಲಿ. ಇವರ ಮಿಸೂರು ಮಲಿಿಗ್ಯ ಕವಿತ್ಗಳಿಗ್, ಹಾಡುಗಳಿಗ್ ಜನ್ ತಮಮ ಹೃದಯದಲಿಿ 
ಸ್ಟಾಾನ್ ಕ್ೂಟ್ಟರು; ಇವರ ಶ್ಲಾಲತ್ ನ್ಂತರದ ಕವಿತ್ಗಳಿಗ್ ವಿಮಶ್ಾಕರು, ಕಾವಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಸ್ಟಾಹಿತಯ ಚ್ರಿತ್ಿಯಲಿಿ ಖಾಯಂ ಜಾಗ ನಿೇಡ್ನದರು.  

 

ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾಿಮ್ಮಗಳು ಕ್ಲವು ಪಿಬಂಧ್, ಅನ್ುವಾದಗಳನ್ೂನ ಪಿಕಟಿಸಿದಾದರ್. ಇವರ ಕ್ಲವು ಗ್ಗೇತ್ಗಳು ಚ್ಲನ್ಚಿತಿಗಳಲಿಿಯೂ ಮೂಡ್ನಬಂದವ್. 
ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವರ ಇರ್್ೂನಂದು ವಿಶ್ೇಷತ್ ಅಂದರ್, ಅವರು ತಮಮ ಕವಿತ್ಗಳಿಗ್ ತ್ರೇರಾ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಸನಿನವ್ೇಶ್ಗಳನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳುೆತಾಿರ್. ಇದನ್ನ ರ್್ೂೇಡ್ನ. 

ಯಾರ್ೂೇ ನ್ನ್ನವರಂತ್, ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರಂತ್, 
ಬಂದದದರಂತ್ ಸಂಜ್ಯಲಿ, 

ನ್ನ್ನ ಬಲಿವರಂತ್, ನ್ನ್ನ ಕ್ೇಳಿದರಂತ್,  
ಇಲಿ ಎಂದಟಿಟದಳು ಗೌರಿ. 

 

ಮತ್ೂಿಂದು ಗುಣ್. ಇವರ ನಿರಾಭರಣ್ ಶ್ಿಲಿ. "ಅಹಂಕಾರವಿಲಿ, ಅಲಂಕಾರವಿಲಿ, ನಿಜಾಕಾರ ನ್ನ್ನ ಕವಿತ್".  
 

ದ್ೇವರು, ದಂಡರು, ಬ್ೇಡದ ವ್ಿಭವ, ಕಲಪರ್ಾ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಇವ್ಲಿದರಿಂದ ದೂರವಾಗ್ಗದದವರು ಕ್ ಎಸ್ ಎನ್. ಸರಳ ಮನ್ುಷಯ, ಸರಳ ಬಾವರ್್.  
 

“ಪಿತಯಂಗಲ ಕ್ಸರ ತುಳಿದು, ಮಂಜನ್ನಗ್ದು 
ಏರಿಬರಬ್ೇಕು, ಕ್ೂಳ್ಯಾದರೂ ಬಪ್ಟಗಳು. 
ಮಣ್ುಣ ಕ್ೂಳ್ಯಲಿ, ಒಗ್ದೇರಿ, ಹ್ೂೇಗುವುದಲಿ, 

ನಿೇಲಿಯಲಿ ಒಗ್ದದುದ ಬ್ಳೆಗಾಗುವುದಲಿ" 
 

ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಬಡತನ್, ಕಷಟ ಏರ್್ೇ ಇದದರೂ ಅವನ್ುನ ಹ್ಚ್ೂು ಕಡ್ನಮ ಕಾವಯದಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟರು. ಹಲವಾರು ಪಿಶ್ಸಿಿಗಳು ಬಂದವು. ಇವರಿಗ್ ಬಂದದುದ ಜ್ಞಾನ್ 

ಪ್ೇಠವಲಿ, ಜನ್ಮನ್ದ ಹೃದಯ ಪ್ೇಠ.  'ಮಾನ್ವ ಜೇವದ ರ್್ೂೇವಿಗ್, ನ್ಲಿವಿಗ್ ಕನ್ನಡ್ನ" ಹಿಡ್ನದು, ಸ್ಟಾಹಿತಯದ ಯಾವುದ್ೇ ವಾದ, ವಿವಾದಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ಲಕಹಾಕ್ಲಕ್ೂಳೆದ್ ನಿಂತ ವಯಕಿ್ಲ. 
ನ್ಂತರ ತಾವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದಂತ್, 

"ಅರಮರ್ೆಯ ತೆೊರೆದು, ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು, ತ್ತರುಗಿ ರ್ೆೊೇಡದೆಯೆ ನಡೆದೆ". ಹಿೇಗ್ಾದರೊ ಅವ್ರ ಮೆೈಸೊರ ಮಲಿಲಗ್ೆ ಬಾಡುವ್ುದಿಲಲ. 

ಕ್. ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹ ಸ್ಟಾಿಮ್ಮ 

(26-1-1915 ರಿಂದ 27-12-2003) 

 

ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಸಿಡ್ನನ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್
ಉಪ ಮುಖ್ಯಸಾರು, ಏರ್ೂೇಸ್ಟ್ಪೇಸ್ ಶಾಲ್, ಮಕಾಯನಿಕಲ್ & ಮಕಾಯಪ್ೂಿೇನಿಕ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್, ಯೂನಿವಸಿಾಟಿ ಆಫ್ ಸಿಡ್ನನ,   
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ಹಿೇಗ್ೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಇದೆೊೇ ಇಲಿಲದೆ ಹಲವ್ು ಕಾರಣ್ಗಳು.  

೧. ರಕಿರ್ಾಳಗಳನ್ುನ ಸಡ್ನಲವಾಗ್ಗರಿಸಲು ಬ್ೇಕಾದ ಅತ್ರ ಹ್ಚ್ುು ಪ್ರಿೇಟಿೇನ್ ಮತುಿ ಅಗ್ಗಾನಿನ್ (ಅಮಿರ್್ೂ ಆಸಿರ್ಡ) ಹ್ೂಂದದ್   
೨. ಕ್ೂಲ್ಸ್ಟ್ೂರೇಲ್ ಪಿಮಾಣ್ ಕಡ್ನಮಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಒಳ್ೆಯ ಕ್ೂಬಿಿರ್ಾಂಶ್ವಿದ್  
೩. ಹೃದಯ ರ್ೂೇಗ ತಡ್ಯಲು , ರಕಿದ್ೂತಿಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತುಿ ಪ್ಿಪ್ ೨ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಲ್ಯ ನಿಯಂತಿಣ್ಕ್ಕ ಬ್ೇಕಾದ ಫೊಪಾಸಿಯಂ, ಮಾಯಗ್ಗನೇಸಿಯಂ  ಮತುಿ 
ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ಎ ಇದ್  
೪. ಕಡಲ್ೇಕಾಯ ಬಿೇಜದ ಮೇಲಿನ್ ಕ್ಂಪು ಸಿಪ್ಪ ರ್ಸ್ಟ್ಿರಪ್ೂಲ್ ಎನ್ುನವ  ಆಂಟಿ ಆಕ್ಲುಡ್ಂಟ್ ಹೃದಯರ್ೂೇಗ ತಡ್ಗ್ ಸಹಕಾರಿ  
 

ಇದನುನ ತ್ತನುನವ್ ಹಲವ್ು ಬಗ್ೆಗಳು -   

೧. ಅನ್ನದ ಜ್ೂತ್ಯ ಸ್ಟಾಂಬಾರ್ ಮತುಿ ಮಜಿಗ್ ಹುಳಿಗಳಲಿಿ ಬಳಸಬಹುದು  
೨. ಚ್ಪಾತ್ರ ಹಿಟಿಟನ್ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಬಹುದು  
೩. ಬ್ಿಡ್ನಿಗ್ ಹಚ್ುುವ ಪ್ೇನ್ಟ್ ಬಟ್ರ್ ಮರ್್ಯಲ್ಿೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. 

 (ಇದು ಬ್ ್ಣ ಅರ್ವಾ ಮಾಜಾರಿೇನ್ ಗ್ಗಂತ  ಆರ್ೂೇಗಯಕರ) 
೪. ಇದರ ಚ್ಟಿನಪುಡ್ನ ಮೊಸರಿರ್್ೂಂದಗ್ ಚ್ಪಾತ್ರ ಜ್ೂತ್ ಸವಿಯಲೂ ಚ್ಂದ. 
೫. ಸಲಾರ್ಡ ನ್ಲಿಿ ಬ್ರ್ಸಿದರ್ ಬಲು ರುಚಿಕರ   

 

ಆರ್ೂೇಗಯ 

ಸ್ಟೌತೆೇಕಾಯಿ ಸಿಹಿದೆೊೇಸ್ಟೆ (ಉಡುಪಿ ಶೆೈಲಿ)  
ಏರ್್ೇನ್ು ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ಬ್ೇಕು : ಅಕ್ಲಕ ಮೂರುಲ್ೂೇಟ್,ಸ್ಟೌತ್ೇಕಾಯತುರಿ ಎರಡು ಲ್ೂೇಟ್,ತ್ಂಗ್ಗನ್ಕಾಯ ತುರಿ ಮುಕಾಕಲು ಲ್ೂೇಟ್,ಬ್ಲಿದ ಪುಡ್ನ 
ಒಂದುಲ್ೂೇಟ್,ಉಪುಪ ಒಂದು ಚ್ಮಚ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗ್: 
*ಅಕ್ಲಕ ಎರಡು ಘಂಪ್ ರ್್ರ್್ಸಿ ತ್ೂಳ್ದು ರುಬಿಿ 
*ರುಬುಿವಾಗ ಅದನ್ೂನ ತರಿತರಿಯಾಗ್ಗದಾದಗ  ಕಾಯ,ಬ್ಲಿ,ಉಪುಪ ಹಾಕ್ಲ ನ್ುಣ್ಣಗ್ ರುಬಿಿಕ್ೂಳಿೆ 
*ಸ್ಟೌತ್ೇಕಾಯ ತುರಿ ಬ್ರ್ಸಿ 

*ಕಾದ ಕಾವಲಿಗ್ ಎ ್ಣ ಸವರಿ ದ್ೂೇಸ್ಟ್ ಹುಯಯರಿ.  
ಇನೊನ ನೊರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗಳಿಗ್ೆ www.sugamakannada.com ಗ್ೆ ಭೆೇಟಿಕೆೊಡ್. 
 

ರೆ 
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ಕೆೊ 

ಡ್ತೇ 

ರಾ! 

ಕಡಲೆೇಕಾಯಿ ಅತ್ಯೊಂತ್ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ. 
ಬೆಲೆಯಲಿಲ ಎಲಲರಗೊ ಕೆೈಗ್ೆಟುಕಬಹುದಾದ ಇದು 

ಬಡವ್ರ ಬಾದಾಮಿಯೆೇ ಸರ. 
ಪರತ್ತದಿನ ಸುಮಾರು 20 ರೊಂದ 30 ಗ್ಾರೊಂ ನಷ್ುಟ 
ಕಡಲೆೇಕಾಯಿ ಬೇಜವ್ನುನ  ಹಸಿಯಾಗಿ ಇಲಲವೆೇ 
ಹುರದು ಉಪುಿ ಬೆರೆಸಿಯಾದರೊ ತ್ತನನಬಹುದು. 

 

ಬಡವರ ಬಾದಾಮ್ಮ ... ಗಮಾಾ ಗರಂ ಕಡ್ಿೇಕಾಯ್ ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್ 

Mrs Raji Jayadev 
 

B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)  
Accredited Practising Dietician 
 

Phone: 97894000 or 97183484 

 
Dietician for 22 years, currently working in 

Fairfield Hospital 

ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಬುಕ್ 

ನಿಮಮ ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬ್ೇಕ್ೇ 
ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚ್ರ್್: ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪುಷಪ ವ್ಂಕಪ್ೇಶ್ 

ಬಿೇಜಗಳಲಿ ಿ(ಉದಾ: ಕಡಲ್ ಕಾಯ) 
ಕ್ೂಬಿಿರ್ಾಂಶ್ ಹ್ಚಿುರುತಿದ್. ದ್ೇಹ 
ಕರಗ್ಗಸುವವರು ಇವುಗಳನ್ುನ 

ತ್ರನ್ನಬಾರದು. ಸರಿಯೇ - ತಪ್ರಪೇ ? 
ಉತ್ತರ ಮುೊಂದಿನ ಸೊಂಚಿಕೆಯಲಿಲ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಈ ಹ್ೂತ್ರಿಗ್ ತಕಕ ಕನ್ನಡ ಹ್ೂತ್ರಿಗ್ 
ಏಪಾಡ್ನಸಿ ಕಳಿಸುತ್ರಿರುವ  
'ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್'ಕ್ಕ 

ನ್ಮಮ ನ್ಲಾಿರ್ಿಕ್. ನಿಮಮ ಕಸುವು ಹ್ಚ್ುಲಿ. 
~ ~ 

~~~  

'ತಲಿಣ್' ಚಿತಿ ನಿಮ್ಮಾಸಿರುವ 'ತನ್ಮಯ ಚಿತಿ'ದಂದ 

 

ಹೆೊರರ್ಾಡ ಚಿಲುಮೆಗ್ೆ - ಗಣ್ಯರ ಶ್ುಭ ಹಾರೆೈಕೆಗಳು  

ಹೆೊರರ್ಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಬಳಗಕೆು ಶ್ುಭ ಕೆೊೇರುವ್  
ರಾಜ್ ನ್ಟ್ರಾಜನ್ (OZ Indian TV) 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮ  

ರಾಜರ್್ೂಬಿ ಬ್ೇಪ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗ್ಗ ಹಿಂತ್ರರುಗುವಾಗ ಒಂದು ತ್ೂೇಟ್ದ ಹಾದಯಲಿಿ ಹಾದು ಹ್ೂೇಗುತ್ರಿರಲು ಅಲಿಿ 
ಮಾವಿನ್ ತ್ೂೇಪ್ರಂದು ಕಂಡ್ನತು.ತನ್ನ ಸ್ಟ್ೇವಕರಿಗ್ ಒಂದಷುಟ ಹಣ್ುಣಗಳನ್ುನ ಕ್ಲತುಿ ತರಲು ಆಜ್ಞ್ ಮಾಡ್ನದ. ಅಲ್ಿೇ 
ದಾರಿಯಲಿಿ  ಸ್ಟಾಗುತ್ರಿದದ ಒಬಿ ಕುರುಡ ಅಯಯೇ ಎಲಿಿ ಬಂತು ಮಾವಿನ್ ಹಣ್ುಣ? ಏನ್ೂ ಇಲಿ ಅಲಿಿ ಅಂದನ್ು. ಅವನ್ 
ಮಾತ್ರಗ್ ಬ್ಲ್ ಕ್ೂಡದ್ ಸ್ಟ್ೇವಕರು ತ್ೂೇಟ್ಕ್ಕ ನ್ುಗ್ಗಿ ಬರಿಗ್ಿಯಲಿ ಿ ತ್ರರುಗ್ಗ ಬಂದರು.ರಾಜನಿಗ್ ಕುತೂಹಲವಾಗ್ಗ ಆ 
ಕುರುಡನ್ನ್ುನ ಕೂಗ್ಗ "ಅಯಾಯ ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಗ್ೂತುಿ ಅಲಿಿ ಮಾವಿನ್ ಹಣ್ುಣ ಇಲಿ ಅಂತಾ?" ಅಂದ. ಅದಕ್ಕ ಆತ "ಸ್ಟಾಿಮ್ಮೇ 
ಮಾವಿನ್ ಕಾಲ ಮುಗ್ಗದು ಎರಡು ತ್ರಂಗಳಾಯುಿ, ನಿಮಗ್ ಕಾಣ್ುವುವು ಬರಿೇ ಕ್ೂಳ್ತ, ಕ್ಟ್ಟ ಹಣ್ುಣಗಳು". 
ಕುರುಡರ್ಾದರೂ ಆತನ್ ಜಾ ್ಮಯನ್ುನ  ಮಚಿು ರಾಜ ಆತನ್ನ್ುನ ತನ್ನ ರಾಜಯಕ್ಕ ಕರ್ತಂದ. ಊರ ಹ್ೂರಗ್ ಒಂದು 
ಗುಡ್ನಸಿಲು ಕಟಿಟಸಿಕ್ೂಟ್ುಟ. ದನ್ಕ್ಕ ಎರಡುಹ್ೂತುಿ ಊಟ್ದ ವಯವಸ್ಟ್ಿ ಮಾಡ್ನಕ್ೂಟ್ಟ.  
 

ಒಮಮ ರಾಜಯಕ್ಕ ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶ್ದ ವಾಯಪಾರಿ ಬಂದು ವಜಿವನ್ುನ ರಾಜನಿಗ್ ಮಾರಲು ಅರಮರ್್ಗ್ ನ್ಡ್ದ.ಎಲಿರಿಗೂ ಅವನ್ಲಿಿದದ ವಜಿದ ಸಂಗಿಹ ರ್್ೂೇಡ್ನ 
ಕ್ೂಳುೆವ ಆಸ್ಟ್ಯಾಯತು. ಆದರ್ ರಾಜನಿಗ್ ಅನ್ುಮಾನ್ ವಾಯತು, "ಎಲ್ಿ ವಾಯಪಾರಿಯೇ ಇವು ಅಸಲಿೇ ವಜಿಗಳು ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ 
ನ್ಂಬುವುದು?" ಎಂದನ್ು. ವಾಯಪಾರಿ "ಬ್ೇಕ್ಲದದರ್ ನಿಮಮಲ್ಿೇ ಇರುವ ಪರಿಣಿತರನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ರ್್ೂೇಡ್ನ" ಎಂದನ್ು. ಆಗ ರಾಜನಿಗ್ ಆ ಕುರುಡನ್ 
ರ್್ನ್ಪಾಯತು,ಅವನ್ನ್ುನ ಅರಮರ್್ಗ್ ಕರ್ತಂದರು.ವಿಷಯ ತ್ರಳಿಸಿದರು.ಸಭ್ಯಲಿಿದದವರಿಗ್ ನ್ಗು “ಈ ಕುರುಡ ಹ್ೇಗ್ ತಾರ್್ೇ ಹ್ೇಳಿಯಾನ್ು?”  ಅವನ್ು 
ರಾಜನ್ ಬಳಿ ಇದದ ಒಂದು ಹಳ್ಯ ವಜಿವನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ದನ್ು.ನ್ಂತರ ವಾಯಪಾರಿಯ ಬಳಿ ಒಂದನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಪಡ್ದು ಅಲ್ಿೇ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯ ಬಳಿ ಹ್ೂೇಗ್ಗ 
ನಿಂತನ್ು. ಕ್ಲವು ನಿಮ್ಮಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಿೇ ನಿಂತು ನ್ಂತರ ಹಿಂತ್ರರುಗ್ಗ ಬಂದು ವಾಯಪಾರಿ  ವಜಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೂಟ್ಟದದನ್ುನ ಅವನ್ ಕ್ಿಗ್ೇ ಇಟ್ಟನ್ು. 
ಬಳಿಕ ರಾಜನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ವಾಯಪಾರಿ ಕ್ೂಟ್ಟ ವಜಿ ನಿಜವಾದ ವಜಿವಲಿ ಬರಿೇ ಗಾಜನ್ ತುಂಡು ಎಂದನ್ು.ವಾಯಪಾರಿ ತಲ್ ತಗ್ಗಿಸಿದನ್ು. ಎಲಿರಿಗೂ 
ಆಶ್ುಯಾ, ಸ್ಟ್ೇವಕರು ಮೊೇಸದ ವಾಯಪಾರಿಯನ್ುನ ಹ್ೂಡ್ದ್ೂೇಡ್ನಸಿದರು.  
 

ನ್ಂತರ "ನ್ಕಲಿ ವಜಿವನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ನದ್" ಎಂದು ರಾಜನ್ು ಕ್ೇಳಿದನ್ು. ಅದಕ್ಕ ಆ ಕುರುಡನ್ು "ಅಯಾಯ ರಾಜ, ಗಾಜು ಬಿಸಿಲಿಗ್ ಹಿಡ್ನದಾಗ 
ಬಿಸಿಯಾಗುತದಿ್ ಆದರ್ ವಜಿ ಆಗದು" ಎಂದ. ಅವನ್ ಜಾ ್ಮ ಮಚಿು ರಾಜ ಅವನಿಗ್ ಬಹುಮಾನ್ವಿತಿ. ಹಿೇಗ್ೇ ಆ ಕುರುಡ ರಾಜನಿಗ್ ತುಂಬಾ 
ಉಪಕಾರಿಯಾಗ್ಗ ಇದದ. ಹಿೇಗ್ ಹಲವಾರು ಸಂದಭಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದ ಕ್ಲಸ ಕುರುಡ ತನ್ನ ಬುದೆವಂತ್ರಕ್ಯಂದ ರಾಜನಿಗ್ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತಾ ಿಬಂದ. 

ಕ್ಲವು ವಷಾಗಳು ಕಳ್ದವು. ರಾಜ ಒಮಮ ಒಂಟಿಯಾಗ್ಗದಾದಗ ಕುರುಡನ್ನ್ುನ ಕರ್ದು “ ರ್ಾನ್ು ಬಹಳ ದನ್ಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನಲಿ ಿ
ಹ್ೇಳಿಕ್ೂಳೆಬ್ೇಕು ಅನಿನಸುತ್ರಿದ್, ಇದು ತ್ರೇರಾ ಸಿಂತ ವಿಷಯ, ಅದ್ೇರ್್ಂದರ್ ರ್ಾನ್ು ಈ ರಾಜಯವನ್ುನ ಅರ್ಾಯಯವಾಗ್ಗ   ಕಸಿದುಕ್ೂಂಡು ರಾಜರ್ಾದ್” 
ಅಂದ. ಅದಕ್ಕ ಆ ಕುರುಡ “ಅದು ನ್ನ್ಗ್ ಎಂದ್ೂೇ ತ್ರಳಿದತುಿ ಸ್ಟಾಿಮ್ಮ” ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗ್ಗ ಉತಿರಿಸಿದ. ರಾಜನಿಗ್ ಅಚ್ುರಿಯಾಯತು. “ಹಾ! ನಿನ್ಗ್ 
ಮೊದಲ್ೇ ತ್ರಳಿದತಾ?ಿ ಯಾರು ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಳಿದುದ? “ ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಂದ ಕ್ೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕ ಆ ಜಾಣ್ನ್ ಉತಿರ ಹಿೇಗ್ಗತು ಿ

“ಸ್ಟಾಿಮ್ಮೇ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಉಪಯೇಗ್ಗಸಿಕ್ೂಳೆಲು ನಿಮೂಮರಿಗ್ ಕರ್ತಂದು ಊರ ಹ್ೂರಗ್ ಗುಡ್ನಸಿಲಿನ್ಲಿಿರಿಸಿ ಎರಡ್ೇ ಎರಡು ಹ್ೂತುಿ ಊಟ್ ಬಿಟ್ುಟ 
ಬ್ೇರ್ೇನ್ೂ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್ೂಳೆದದಾದಗಲ್ೇ ಅರಿವಾಗ್ಗತು”ಿ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗ್ಗ ಹ್ೇಳಿದ. ರಾಜನ್ು ತಲ್ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ. ತಾನ್ೂ ಮುಂದ್ ಭ್ೂೇಗ 
ಭಾಗಯ ಅನ್ುಭವಿಸುದನ್ುನ ಕಡ್ನಮ ಮಾಡ್ನ ಜ್ಞಾನ್ಕಾಕಗ್ಗ  ಹಿರಿಯರ ಸಂಗ ಬ್ಳ್ಸಿ ಸಿಂತ ಬುದಯೆಂದ ರಾಜಯಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ. 

 

         

 

ಇದೆೇರ್ಾಲ 
ಇದು 

೧. ಕತ್ತರೆ ಬಾಡುವ್ುದಿಲಲ, ರ್ೆಟಟರೆ ಬೆಳೆಯುವ್ುದಿಲಲ, ಇದಿಲಲದೆ ಮನುಜರಗ್ೆ ಲಕ್ಷಣ್ವಿಲಲ 
೨. ಕಾಡ್ನಲೆಲೇ ಹುಟಟತೆತ ಕಾಡ್ನಲೆಲೇ ಬೆಳೆಯತೆತ ಕಡ್ದರೆ ಕೊಂಪು ಸೊಸತೆತ  

 

ಉತ್ತರಕೆು 
 ಪುಟ ೫ 

 ರ್ೆೊೇಡ್  

ಜಾಣ್ ಕುರುಡ  ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ್

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 
Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 

Ph 02 9646 5679  
Mobile   0412 918 511 

 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
0404 215 605   

 

ನಿೇವ್ೂ ಜಾಹಿೇರಾತ್ು ನಿೇಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗ್ೆ ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

mailto:nagendra.a@nriseva.in
mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ 

ಕ್ೂಡಗಳಾ ತುಂಬ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಪಪವಹರಿಸಿ, 
ಅಡ್ನಯಂದ ಮುಡ್ನವರ್ಗ್ ಬಂಗಾರವರ್್ ತ್ೂಡ್ನಸಿ, 
ಹಗಲಿರುಳು ಜಪ್ಸಿದರು ಕ್ೂೇಟಿ ರ್ಾಮಗಳನ್ುನ, 
ಶ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಯೇ ಉಳಿದರ್ಾ ದ್ೇವನ್ು  ,ಶ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಯೇ ಉಳಿದರ್ಾದ್ೇವನ್ು.  

ಹಾಲುಣಿಸಿ ಎದ್ಗವಚಿ ಮುತ್ರಿಟ್ುಟ ಸಲಹಿ, 

ಅಡ್ನಯಂದ ಮುಡ್ನವರ್ಗ್ ಹೂವಂತ್ ಬ್ಳ್ಸಿ, 

ಹಗಲಿರುಳು ಕ ್ಿಪ್ಪ ತಾವಾಗ್ಗ ಕಾಪಾಡ್ನ, 

ಅನ್ುಕ್ಷಣ್ವು ನಿನ್ಗಾಗ್ಗ ಮ್ಮಡ್ನದರವರು,  
ಹಡ್ದವರ್ ಅಲಿವ್ ನಿಜ ದ್ೇವರು. 

ಕಾಶ್ ಕ್ಿಲಾಸವನ್ು ಸುತ್ರಿ ಬಂದೂ, 
ತ್ರರುಪತ್ರೇ ಬದರಿಯನ್ು ಹತ್ರಿ ಬಂದು, 
ಗಂಗಾದ ತ್ರೇರ್ಾದಲಿ  ಮುಳುಗ್ಗೇ ಮ್ಮಂದರೂ, 
ಶ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಯೇ ಉಳಿದರ್ಾದ್ೇವನ್ೂ , ಶ್ಲ್ಯಾಗ್ಗಯೇ ಉಳಿದರ್ಾದ್ೇವನ್ು.  
 ಕಣ್ಣ ಮುಂದನ್ ದ್ೇವರಾ ಕಾಣ್ದಾದ್, 

ನಿನ್ನ ಹರಸು ಹೃದಯವಾ ಅರಿಯದಾದ್ ,  
ಜೇವನ್ದ ಸಂಜ್ಯಲಿ ಬಳಲಿೇ ರ್್ೂಂದರಲು , 
ಶ್ಲ್ಯಾದ್ ನಿೇರ್್ೇಕ್ ಆ ಪ್ಿೇತ್ರಗ್ , 
ಹಡ್ದವರ್ ಅಲಿವ್ ನಿಜ ದ್ೇವರು.. 

 

ರಚರ್ೆ: ರ್ಾಗ ಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬರಹ - ಕ್ಂಡ ಸಂಪ್ಗ್ಯಲಿಿ  
 

 

 

ಸುದಶ್ಾನ್ ಅವರ ಬರಹ - ಕ್ಂಡ ಸಂಪ್ಗ್ಯಲಿ ಿ  

ಸುದಶ್ಾನ್ - ಇವರ ಬಾಿಗ್ 

 

 

 

ಕನ್ಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ್ - ಇವರ ಬಾಿಗ್ 

 

 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೂಂಡುಿ - ಇವರ ಬಾಿಗ್ 

   
 

 

ಹುಬಿಳಿೆಯಲಿಿ ಗಣ್ಪತ್ರ ಹಬಿಕ್ಕ ಚ್ಂದಾ ವಸೂಲಿಗ್ ಬಂದ ಹುಡುಗರು ಮರ್್ಯ 
ಬಾಗ್ಗಲಲಿಿದದ ಬಾಲಕನ್ನ್ುನ  
“ನಿಮಮ ಫಾದರ್ ಇದಾದರ್ೇನ್ಲಯಪಪ? ಸಿಲಪ ಕರಿ ಮತಿ” 
ಹುಡುಗ ಹ್ೇಳಿದ “ಇಲಿಿೇ”....  
”ಹ್ೂೇಗ್ಗಿ ಮದರ್?”...”ಇಲಿಿೇ”..... 
ಹ್ೂೇಗ್ಗಿ “ಬಿದರ್ ಇದದರಾ?”..... 

”ಅದಾರಿಿ ಆದ್ಿ ಬರಾಂಗ್ಗಲಿ” 
 ”ಯಾಕ್?”..... 

”ತ್ೂಟಿಟಲಲಿಿ ಮಲಗ್ಗದಾದರಿಿ” 
  
ಸ್ಟಾಲಗಾರ ಸ್ಟ್ೂೇಮಣ್ಣ ಬಾಯಂಕ್ ಗ್ ಪಮಾರ್್ಂಟ್ ಗ್ಗರಾಕ್ಲ “”ಸ್ಟಾಮ್ಮೇ ಕುರಿ 
ಸ್ಟಾಲ, ಹಸು ಸ್ಟಾಲ, ಬಾವಿ ಸ್ಟಾಲ, ಪಂಪ್ ಸ್ಟಾಲ, ಬರಗಾಲ ಸ್ಟಾಲ, ಬಿೇಜ 
ಸ್ಟಾಲ, ಗ್ೂಬಿರ ಸ್ಟಾಲ, ಇದು ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ೇ ಯಾವಾದದೂಿ ಸ್ಟಾಲ ಐತಾ” ಅಂತ 
ಕ್ೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಯರ್್ೇಜರ್ ಅದ್ಲಾಿ ಮೊದಲು ತ್ರೇರಿಸು,ಇರ್ಾಯವಯದ 
ಸ್ಟಾಲ ಇಲಿ ಹ್ೂೇಗು” ಎಂದ. 
ಅದಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೂೇಮಣ್ಣ “ಓಗ್ಗಿೇ ಯಾವಾದದೂಿ ಮನ್ನ ಆಗ್ೂೇ ಸ್ಟಾಲ ಐತಾ?” ಅಂದ. 

 
ಇದೆೇರ್ಾಲ ಇದು – ಉತ್ತರ 

೧. ಕೂದಲು 2. ಶ್ಿೇ ಗಂಧ್ 

(ಹ್ಸರಿನ್ ಮುಂದರುವ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ನ)  
 

೧. “ಕನ್ನರ್ಡ” ಎಂಬ ಊರು (ತಾಲೂಕುಕ್ೇಂದಿ) ಎಲಿದಿ್? 

೨. ಕನ್ನಡ ದ್ೇವಿಗ್ಂದ್ೇ ಮ್ಮೇಸಲಾಗ್ಗರುವ, ಸುಮಾರು ಮುನ್ೂನರು ವಷಾಗಳಷುಟ ಹಿಂದನ್ ಶ್ಿೇ 
ಭುವರ್್ೇಶ್ಿರಿ ದ್ೇವಾಲಯ ಎಲಿದಿ್? 

ಸರಿ ಉತಿರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೦ ರ್್ೂೇಡ್ನ  
 

 

ಅಂತರಾಳದ ಮಾತು ಆಡಲಾರದ್ ಹ್ೂೇದ್  
ನಿೇ ನ್ನ್ನ ಸನಿಹದಲಿ ಇದ್ದ ಆಗ... 
ಹಾಡಾಗ್ಗಹುದು ಗ್ಳ್ಯ, ಆ ನ್ುಡ್ನಗಳ್ಲ ಿ 

ಕ್ೇಳಲದನ್ು ನಿೇನಿಲಿಿ ಇಲಿ ಈಗ...  
 

ನ್ಭಕ್ ಮುಸುಕ್ಲದ್ ಮುಗ್ಗಲು  
ಹಗಲ ನ್ುಂಗ್ಗದ್ ಇರುಳು  
ಎದ್ಯ ಹಿಂಡ್ನದ್ 
ನ್ನ್ನ ಮನ್ದ ಅಳಲು...  
 

ನ್ನ್ಸಿರ್್ೂಳೂ್   

ಕನ್ಸಿರ್್ೂಳೂ್   

ಒಮಮ ಕಾಣಿಸಿ ಹ್ೂೇಗು  
ಸುಮಮರ್ಾಗಲಿ ನ್ನ್ನ  
ತುಡ್ನವ ಕರುಳು 

 

 

 

ರಚರ್ೆ: ಮಾಲು  

ನಿಮಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

http://kendasampige.com/writer_profile.php?id=440
http://www.kendasampige.com/writer_profile.php?id=107
http://anivaasi.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com


 

ಪುಟ - 8 

 

  

ಹರಟೆ ಗ್ಾದೆ ಮಾತ್ು ಗ್ಾಳಿ ಮಾತ್ು  (ಭಾಗ -೧) ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಸಿಮತಾ ರ್ಾಗರಾಜ್

ಏನ್ಪಾಪ   ಇದು   ಗಾಳಿ  ಮಾತು  ಗಾದ್  ಮಾತು  ಅಂತ  ಕ್ೇಳುತಾಿ ಇದದೇರಾ ?  ಗಾಳಿಯಲಿಿ  ತೂರಿಕ್ೂಂಡು  ಹಿಂದನ್ವರಿಂದ  

ನ್ಮಗ್  ಮಾತುಗಳಲಿ ಿಮಾತಿ   ಸಿಕ್ಲಕದುದ,  ಕ್ೇಳಿದುದ,  ಆಡ್ನದುದ  ಮತುಿ ಅನ್ುಭವಿಸಿದುದ .   ಈ  ಗಾದ್ಗಳು ಯಾರಿಂದ  ಯಾರಿಗ್ೂೇ  

ವಗಾಾಯಸಿ  ಜನ್ರ  ಬಾಯಂದ  ಬಾಯಗ್  ಹರಿದು  ಬಂದರುವ  ರ್ಾಣ್ುನಡ್ನಗಳು  ಎಂದರೂ  ತಪ್ಪಲಿ.  “ ವೆೇದ ಸುಳಾಳದರೊ  ಗ್ಾದೆ  

ಸುಳಾಳಗದು “ ಎನ್ುನತಾಿರ್  ಹಿರಿಯರು.  ಗಾದ್ಗಳು  ಜನ್  ಜೇವನ್ಕ್ಕ   ಕನ್ನಡ್ನ  ಹಿಡ್ನದ ಹಾಗ್ .    

ರ್ಾನ್ು  ಕ್ಲವು   ಗಾದ್ಗಳನ್ುನ  ವಿಶ್ಿೇಷ ್  ಮಾಡಲು  ಇಷಟ  ಪಡುತ್ಿೇರ್್ .  ರ್ಾನ್ು   ಗಾದ್  ರ್್ೂೇಡುವ  ರಿೇತ್ರಯನ್ುನ  ಹಾಸಯ 

ರೂಪಕವಾಗ್ಗ  ಓದ  ನ್ಕುಕ  ಬಿಡ್ನ.    ಇನ್ುನ  ತಡವ್ೇಕ್? ಬನಿನ  ನ್ನ್ನ  ಜ್ೂತ್ ಮರ್ತು  ಹ್ೂೇಗ್ಗರಬಹುದಾದ  ಕ್ಲವು  ಗಾದ್ಗಳನ್ುನ  

ರ್್ನ್ಪ್ಸಿಕ್ೂೇಳೂ್ ೆೇಣ್.  

ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ಗ  ಗ್ಳ್ಯರನ್ುನ, ರ್್ಂಟ್ರು ಇಷಟರನ್ುನ  ಮರ್್ಗ್   ಔತಣ್ಕ್ಕ    ಕರ್ಯುವ  ಅಭಾಯಸ.  ಹಾಗ್  ಕರ್ದಲಿ ಿ ಹ್ೂೇಗ್ಗ , 

ಪ್ರೇಗದಸ್ಟಾಿಗ್ಗ  ಉಂಡು, ಕ್ಲವೊಮಮ  ಸಿಹಿ  ತ್ರಂಡ್ನಗಳು/ಖಾರ ಬೂಂದ   ಮರ್್ಯವರ್ೇ    ಅತ್ರರ್ಥಗಳಿಗ್ ಚಿಕಕ  ಪ್ರಟ್ಟಣ್  ಕಟಿಟ  ಕ್ೂಡಾಿರ್ . 

ರ್್ೂೇಡ್ನ  ಆಗ ಬರುತೆತ  ನ್ಮಮ  ಅತ್ರರ್ಥ ಮಹಾನ್ುಭಾವರ  ಬಾಯಂದ  “  ಉೊಂಡೊ  ಹೆೊೇದ  ಕೆೊೊಂಡೊ  ಹೆೊೇದ “   ಇನ್ುನ  ಪಾಶಾುತಯ  ದ್ೇಶ್ದ  

ಸಂಪಿದಾಯಕ್ಕ  ಬರ್ೂೇಣ್,  ಅವರು ನ್ಮಮ  ಹಾಗ್   ಊಟ್ಕ್ಕ  ಕರ್ಯುವುದು ,ತ್ರಂಡ್ನಗ್  ಕರ್ಯುವುದು   ಪದ್ೇ  ಪದ್ೇ  ಮಾಡಲಿ.  ಸ್ಟ್ಟಿಲ್  

ಆಗ್ಗ ಹ್ೂೇಪ್ಲ್ೇಿ ಕರ್ದು  ಬಿಡುತಾಿರ್.  ನ್ಮಮ  ದುಡು ಿ ರ್ಾವ್ೇ  ಕ್ೂಟ್ುಟ  ಉಣ್ಣಬ್ೇಕು , ಬರಿೇ  ಅವರ  ಕಂಪನಿ ಮತು ಿ ಅವರ  ಸಮಯ  

ಮಾತಿ  ಕರ್ದವರದು . ಅಲಿಿಯೂ  ಉೊಂಡೊ  ಹೆೊೇದ  ಕೆೊೊಂಡೊ  ಹೆೊೇದ   ಗಾದ್  ಅನ್ಿಯಸುತ್ ಿ ಹ್ೇಗಂತ್ರೇರಾ?  ಅಲಿಿ  ಏರ್್ೇನ್ು  ಆಡಾರ್  

ಮಾಡ್ನಿೇವೊೇ  ಎಲಿವನ್ೂನ  ತ್ರಂದು  ಪಯರ್ಿಸಕ್ಕ  ಆಗಲಿ.  ಸರಿ  ಏನ್ು  ಮಾಡುವುದು,    ಸವಾರ್ ಗ್   ಹ್ೇಳಿ , ಬಿಟ್ಟ  ತ್ರಂಡ್ನಗಳನ್ುನ  ಪಾಯಕ್  

ಮಾಡ್ನಸ್ಟ್ೂಕೇ ತಾರ್ . ಅದನ್ುನ  ಇವರುಗಳು  ಡಾಗ್ಗ (doggy) ಬಾಯಗ್ ಅನ್ುನತಾಿರ್,   ಮರ್್ಗ್  ಹ್ೂೇದ  ಮೇಲ್  ರ್ಾಯಗ್ೇರ್ಾದೂಿ  

ಹಾಕುತಾಿರ್ೂೇ  ಗ್ೂತ್ರಿಲ ಿ!   ಆದರ್  ಹ್ಸರು  ಮಾತಿ  ರ್ಾಯ ಬಾಯಗ್ !!!  ಇಲೂ ಿ ಆಯತಲಿ  “ ಉೊಂಡೊ  ಹೆೊೇದ  ಕೆೊೊಂಡೊ ಹೆೊೇದ “  ಈ  

ಸನಿನವ್ೇಶ್ದಲಿಿ   ಕ್ೂಂಡೂ  ಎಂದರ್   ದುಡುಿ  ಕ್ೂಟ್ುಟ  ತಗ್ೂಂಡ  ತ್ರಂಡ್ನ  ಅಂತ  ಅಥ್ಿಾಸಿಸಬಹುದು. 

ಗಾದ್ಗಳ ಮಾತುಗಳು ಹಾಸಯವ್ೇ  ಸರಿ. ಗುಂಡನಿಗ್   ಪಾಪ  ಮದುವ್   ಆಗ್ಗಲ ಿ.  ತುಂಬಾ  ಕಡ್  ಹ್ಣ್ುಣ  ರ್್ೂೇಡ್ನದರೂ  ಸಿಕಾ ಿ 

ಇಲ.ಿ    ಹ್ಣ್ುಣ  ಸಿಗಲ ಿ ಬಿಡ್ನ  ಅಂತ  ಅಪಪ  ಅಮಾಮನ್ೂ  ಕ್ಿ  ಬಿಪಾಟಗ್ಗತುಿ!!!  ಹಿೇಗ್ಗರಬ್ೇಕಾರ್    ಸರಿ  ಪಕಕದ  ಮರ್್ಗ್   ಒಂದು  ಸಂಸ್ಟಾರ  

ಬಂತು.   ಮಗಳು  ವಯಸಿುನ್ಲಿಿ  ದ್ೂಡಿವಳು,  ಗುಂಡನ್  ರ್್ೂೇಡ್ನ  ಹ್ೇಳಿದಳು  “  ಮದುವೆಯಾಗ್ೆೊೇ  ಗುೊಂಡ   ಅೊಂದರೆ   ನಿೇರ್ೆೇ  ನನನ  

ಹೆೊಂಡತ್ತ    ಎಂದುಬಿಡುವುದ್ೇ!!  ಇದು  ಯಾರ್ೇ  ಉಪದ್ೇಶ್  ಮಾಡಲು  ಹ್ೂೇದಾಗ   ನಿೇವ್ೇ ಸಿಲಪ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡ್ನಬಿಡ್ನ  ಎಂದು 

ಹ್ೇಳುವವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ  ಮಾಡ್ನಸಿದ ಗಾದ್ !!!  ಕ್ಲಸವ್ೇ ಆಗ್ಗಲ ಿ ಮುಗ್ಗಲ್ತಿರದ  ಮಾತುಗಳು  ಹ್ೂೇಗುತಿವ್..  ಲ್ೇ ಅನ್ನಕ್ಕ  ಇವಳ ೇ್ ಇಲಿ   

ಪುಳ್ೆ ಪ್ೇರ್  ರಾಮಕೃಷಣ .   

ರ್ಾವು  ಚಿಕಕವರಾಗ್ಗದಾದಗ  ಚಾಕಲ್ೇಟ್ ಕ್ೂಡಾರಿ್, ತ್ರಂತ್ರೇವ  ಅಂತ  ಕಾಯುವ  ಕಾಲ ಇತುಿ.    ಈಗ  ದ್ೂಡದವರಾಗ್ಗದ್ದೇವ್, ನ್ಮಮ  

ಸಂಪಾದರ್್,  ನ್ಮಮ  ಬಾಯ,  ನ್ಮಮ  ಕಾಸು.  ಬ್ೇಕಾದಷುಟ    ಚಾಕಲ್ೇಟ್,  ಏನ್ು   ಬ್ೇಕಾದರೂ  ತ್ರರ್್ೂನೇ  ಕಾಲ  ಬಂದದ್ ,ಆದರೂ  

ತ್ರನ್ನಕ್ಕ  ಆಗಲಿ .  ಯಾಕ್  ಗ್ೂತ ಿ?  ತ್ರಂದ  ಮಿ ಕರಗ್ಗಸುವುದು ಹ್ೇಗ್  ಎಂಬ  ದ್ೂಡಿ  ಕಷಟ  ಬ್ೇಡಪಪ  ಅಂತ. ಇಲಿಿ  ಹ್ೇಳಬಹುದು  ರ್್ೂೇಡ್ನ  

“ ಹಲಿಲದದವ್ಗ್ೆ  ಕಡಲೆ  ಇಲಲ ಕಡಲೆ  ಇದದವ್ಗ್ೆ  ಹಲಿಲಲಲ” ಎೊಂಬ  ಗ್ಾದೆ !!! 

ರ್್ೂೇಡಿಪಾಪ   ಎಲಾಿ  ಕಡ್  ಸ್ಟ್ೇಲ್  ಸ್ಟ್ೇಲ್.  ಏನ್ು  ತ್ೂಗ್ೂಳೂ್ ೆೇದು ಏನ್ು ಬಿಡ್ೂೇದು   ಗ್ೂತಾಿಗಲಿ . ಎಲಿಿ  ರ್್ೂೇಡ್ನದರಲಿಿ  ಕಮ್ಮಮ  ದರ  
ಪಟಿಟಗಳು  ಕಣಿಣಗ್  ರಾಚ್ುತ/ಿರ್ಾಚ್ುತಾಿ  ನಿಂತುಬಿಟಿಟರುತ್ಿ.   ಸರಿ  ಬಲವಂತದ  ಮಾಘಸ್ಟಾನನ್ದ ಹಾಗ್  ಒಳ ನ್ುಗ್ಗ ಿ  ಬ್ೇಗ  ಸಿಕ್ಲಕದುದ  
ಖ್ರಿೇದಸಿ   ಆಚ್  ಬಂದರ್, ಶ್ಟ್ಾ ಬಪ್ಟ  ಟ್ವ್ಲ್  ಅಳತ್ , ಬೌಿಸ್ ಪ್ೇಸ್, ಕಚಿೇಾಫ್ ಆಗ್ಗದ್ . ಭಾರಿ ಮೊೇಸ . “ ಕಾಸಿಗ್ೆ  ತ್ಕು  ಕಜಾಾಯ “ ...  

... ಮುೊಂದಿನ ಸೊಂಚಿಕೆಯಲಿಲ ಮುೊಂದುವ್ರೆಯುವ್ುದು  
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ಏನ್ ರೊಲೊಾ ? 

ಮೇಲಿನ್ ಒಂಭತುಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ುನ ಉಪಯೇಗ್ಗಸಿ 2 ರಿಂದ 9 

ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿ. 
 ಮೂರಕ್ಲಕಂತ ಹ್ಚಿುನ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಪದಗಳು ಸಂಯುಕಿ 

ಪದಗಳಿರಬಹುದು 
 ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರ "ಸ" ವನ್ುನ ಒಳಗ್ೂಂಡ ಕನಿಷಟ 10 ಪದಗಳು 

ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಸಲ ಬಳಸಬ್ೇಕು 
 10 ಸ್ಟಾಧಾರಣ್,  15 ಉತಿಮ,  20+ ಅತುಯತಿಮ 

 ನಿಮಮ ಉತಿರ ಈಮಿಲ್ ಮಾಡ್ನ, (horanadachilume@gmail.com) 
 ಅತ್ರ ಹ್ಚ್ುು ಪದಗಳನ್ುನ ರಚಿಸಿದ ಮೂವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮುಂದನ್ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. 
 ಜೊನ್ 25 ತ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿರ್ಾೊಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುೊಂಜ (ಶಾರ್್ ತಲ್ ಕ್ಡ್ನಸ್ಟ್ೂಕೇಬ್ೇಡ್ನ) 

 

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿಲುಮೆ  

ಒಂದು ದನ್ ತ್ರ್ಾಲಿ ರಾಮನ್ 

ವತಾರ್್ಯನ್ುನ ಕಂಡು ರಾಜನ್ು 

ಅವನ್ನ್ುನ  ಕರ್ದು  "ನ್ನ್ನ 

ರಾಜಯದಂದ ಹ್ೂರಗ್ ತ್ೂಲಗು" 

ಎಂದ.  

ಇದಾದ ಕ್ಲವು ದನ್ಗಳ ನ್ಂತರ ರಾಜ ವಿಹಾರಕ್ಕಂದು ತನ್ನ 

ಕುದುರ್ಯ ಮೇಲ್ ಸವಾರಿ ಹ್ೂರಟಿರಲು ತ್ರ್ಾಲಿ ರಾಮನ್ು 

ಒಂದು ಮರವನ್ುನ ಏರುತ್ರಿರುವುದನ್ುನ ಕಂಡನ್ು.  

"ಅರ್ ನಿೇನ್ು ಇಲಿಿ ಏನ್ು ಮಾಡುತ್ರಿರುವ್ ನ್ನ್ನ ರಾಜಯ ಬಿಟ್ುಟ 

ತ್ೂಲಗು ಎನ್ನಲಿಲಿವ್ೇ" ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ತ್ರ್ಾಲಿ ರಾಮನ್ು 

"ಪಿಭು ಎಲಿಿ ಹ್ೂೇದರೂ ಇದು ಕೃಷಣದ್ೇವ ರಾಯರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ 

ಎನ್ುನತಾಿರ್ ಜನ್, ಅದಕ್ಕ ರ್್ೇರ ಸಿಗಾಕ್ಕೇ ಹ್ೂರಟಿರುವ್" 

ಎಂದ. ಅವನ್ ಜಾ ್ಮಯ ಮಾತನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ರಾಜ ನ್ಕುಕ 

ಆಸ್ಟಾಾನ್ಕ್ಕ ಹಿಂತ್ರರುಗಲು ಹ್ೇಳಿದ. 

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.srikrishnatravel.com.au/index.html
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ 
ನಿೇವ್ು ತೆಗ್ೆದ ಚಿತ್ರ ಇಲಿಲ ಕಾಣ್ಬೆೇಕೆೇ 

ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಬೂಿನಿ ದಿೇಪ, ಪಾಸ್ಟ್ೇನಿಯ 

ಕ್ಲಿಕ್: ವಿನ್ಯ್ ರ್ಾರಾಯಣ್  

ಎಲ್ಲ್ ಗುಬಿಚಿು ... 
ಕ್ಲಿಕ್: ವಿನ್ಯ್ ರ್ಾರಾಯಣ್  

ವಿವಿರ್ಡ ಸಿಡ್ನನ 
ಕ್ಲಿಕ್: ರ್ಾಗಶ್ಿಲ ಕುಮಾರ್ 

ವಿವಿರ್ಡ ಸಿಡ್ನನ 
ಕ್ಲಿಕ್: ರ್ಾಗಶ್ಿಲ ಕುಮಾರ್ 

ವಿವಿರ್ಡ ಸಿಡ್ನನಯಲಿಿ ಗ ್ೇಶ್ - ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೂಂಡು ಿ

ಭರಚ್ುಕ್ಲಕಯಲಿ ಿಮಂಗನ್ ಭರಾಪ್ 

ಕ್ಲಿಕ್: ರ್ಾಗಭೂಷಣ್  

ವಿವಿರ್ಡ ಸಿಡ್ನನಯಲಿಿ ಜ್ೇನ್ು ಗೂಡ್ನನ್ ಮರ್್  
ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೂಂಡು ಿ

ಕುವ್ಂಪು ನಿವಾಸ, ಕುಪಪಳಿೆ  
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ್  

೧. “ಕನ್ನರ್ಡ” ಎಂಬ ಊರು (ತಾಲೂಕುಕ್ೇಂದಿ) ಎಲಿದಿ್? – ಮಹಾರಾಷ್ರ ರಾಜಯದ ಔರೊಂಗ್ಾಬಾದಿನಲಿಲ  

೨. ಕನ್ನಡ ದ್ೇವಿಗ್ಂದ್ೇ ಮ್ಮೇಸಲಾಗ್ಗರುವ, ಸುಮಾರು ಮುನ್ೂನರು ವಷಾಗಳಷುಟ ಹಿಂದನ್ ಶ್ಿೇ ಭುವರ್್ೇಶ್ಿರಿ ದ್ೇವಾಲಯ ಎಲಿದಿ್? - ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಲೆಯ ಸಿದಾದಪುರದ ಭುವ್ನಗಿರಯಲಿಲ 
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ಕರೇಡೆ ಟೆೈಗರ್ ಪಟೌಡ್ 

ರ್ಾನ್ು ಪಪೌಡ್ನ ಅವರ ಆಟ್ವನ್ುನ ಚಿಕಕವರ್ಾಗ್ಗದಾದಗ ರ್್ೂೇಡ್ನದದರೂ ಚ್ರ್ಾನಗ್ಗ ರ್್ನ್ಪ್ದ್.ಭಾರತದ ರ್ಾಯಕರ್ಾಗ್ಗದದರು 
ಆಗ.ಹ್ಿದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲಿಿ ಕ್ೇವಲ ಆಟ್ಗಾರ, ಜಯಸಿಂಹ ಹ್ಿದರಾಬಾದ್ ರ್ಾಯಕ. ನ್ನ್ಗ್ ಬಹಳ ರ್್ನ್ಪ್ರುವ ಪಂದಯ ಅಂದರ್ 1972-73 

ಬ್ಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ ಿಹ್ೂಸದಾಗ್ಗ ಕಟಿಟದದ KSCA ಕ್ಲಿೇಡಾಂಗಣ್ದಲಿಿ ದಕ್ಷಿಣ್ವಲಯ ಮತುಿ ಪಿವಾಸಿ ಇಂಗ್ಂಿರ್ಡ ವಿರುದದ ಸಿಡ್ನಸಿದ ಅಮೊೇಘ ಸ್ಟ್ಂಚ್ುರಿ 
ಮತುಿ ಯುವಕ ಬಿಿಜ್ೇಶ್ ಪಪ್ೇಲ್ ಅವರ ಜ್ೂತ್ಯಾಟ್ ನ್ವಾಬ್ ಆಫ್ ಪಪೌಡ್ನ ಜೂನಿಯರ್, ಭಾರತದ ಅತುಯತಮಿ ರ್ಾಯಕ ಮತುಿ 
ಬಾಯಟ್ುಮನ್. 2011ರಲಿಿ ಉಸಿರಾಟ್ದ ತ್ೂಂದರ್ಯಂದ ನಿಧ್ನ್ ಹ್ೂಂದದರು.1961ರಲಿಿ ತಮಮ ಬಲಗಣ್ಣನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡ ನ್ಂತರ ಆರು 
ತ್ರಂಗಳಲ್ಿೇ  ಭಾರತವನ್ುನ ಪಿತ್ರನಿಧಸಿದರು.ರ್ಾಲುಕ ಪ್ಸ್ಟ ಗಳ ನ್ಂತರ ರ್ಾಯಕ. ಅತ್ರ ಚಿಕಕ ವಯಸಿುನ್ಲ್ಿೇ (21ವಷಾ)ರ್ಾಯಕರಾದವರು 
ಪಪೌಡ್ನ. 
 

ಪಪೌಡ್ನ ಫಿೇಲಿಂಿಗ್ ಮತುಿ physical fitness ಗ್ 
ಗಮನ್ ನಿೇಡ್ನದ ಪಿರ್ಮ ರ್ಾಯಕ. ಸಿತಃ ಒಳ್ೆ ಫಿೇಲರಿ್ ಮತುಿ 
ಆಕಿಮಣ್ಕಾರಿ ಬಾಯಟ್ುಮನ್ ಕೂಡ. ಭಾರತದ ಸಿಪನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ 
ಗುರುತ್ರಸಿ ಪ್ರಿೇತಾುಹಿಸಿದ ಮೊದಲಿಗರು ಪಪೌಡ್ನ. 60-70ರ 
ದಶ್ಕದಲಿ ಿಭಾರತ ಗ್ದದ ಎಲಿ ಪಂದಯಗಳಲಿ ಿಸಿಪನ್ನರ್ ಗಳ 
ಕ್ಿವಾಡವ್ೇ ಹ್ಚ್ುು.ಪಿಸನ್ನ ಬ್ೇಡ್ನ,ಚ್ಂದಿಶ್ೇಖ್ರ್ ಮತು ಿ
ವ್ಂಕಟ್ರಾಘವನ್ ಅವರನ್ುನ ಯಾರು ಮರ್ಯಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯ.  
ಭಾರತ ಮೊದಲು ವಿದ್ೇಶ್ದಲಿಿ ಗ್ದದದುದ 1968ರಲಿಿ 
ನ್ೂಯಜಲಾಯಂರ್ಡ ವಿರುದೆ.  

ಅದು ಪಪೌಡ್ನ ರ್ಾಯಕತಿದಲ್ಿೇ ಮತ್ಿ ಅದ್ೇ ಸಿಪನ್ನರ್ 
ಗಳ ಕ್ಿಚ್ಳಕದಂದ. 1971ರಲಿಿ ಪಪೌಡ್ನ ಅವರನ್ುನ ರ್ಾಯಕತಿ 
ಮತುಿ ತಂಡದಂದ ಕ್ಿಬಿಡಲಾಯತು.ಅದ್ೇ ವಷಾ 
ಇಂದರಾಗಾಂಧ ಇದದ ಭಾರತ ಸಕಾಾರ ನ್ವಾಬ್ 
ಗ್ಗರಿಯನ್ುನ,ರಾಜಧ್ನ್ವನ್ೂನ ರದುದ ಮಾಡ್ನತು.ನ್ಂತರ ಅವರ 
ಹ್ಸರು “ನ್ವಾಬ್ ಆಫ್ ಪಪೌಡ್ನ ಜೂನಿಯರ್” ಇಂದ ಬರಿ  
“ಮನ್ೂುರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಪಪೌಡ್ನ”ಯಾಯತು.ಎರಡು ಸಲ 
ಲ್ೂೇಕಸಭ್ ಚ್ುರ್ಾವ ್ಗ್ ಸಪಧಾಸಿ ಎರಡುಸಲ ಸ್ಟ್ೂೇಲನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು.ಕ್ಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ಜಂಕ್ ಬ್ೇಪ್ 
ಹಗರಣ್ದಲಿಿ ಸುದದಯಾಗ್ಗದದರು. 

 

MAK ಪಪೌಡ್ನ ಒಳ್ೆ ಕ್ಲಿೇಡಾ ಮರ್್ೂೇಭಾವದ ಆಟ್ಗಾರ, ಬಹಳಷುಟ ಕ್ಲರಿಯರನ್ುನ ಪ್ರಿೇತಾುಹಿಸಿದಾದರ್. ಅವರ ತಂದ್ ಇಫ್ಿಕರ್ 
ಆಲಿಖಾನ್ ಪಪೌಡ್ನ ಕೂಡಾ ಒಳ್ೆ  ಕ್ಲಿೇಡಾ ಮರ್್ೂೇಭಾವದ ವಯಕ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಿಂರ್ಡ ಮತುಿ ಭಾರತವನ್ುನ ಪಿತ್ರನಿಧಸಿದದರು. 1932-33 ಬಾಡ್ನಲ್ಿನ್ 
ಸಿೇರಿೇಸಿನ್ಲಿಿ ಇಂಗ್ಿಂದ್ ತಂಡದಲಿಿ ಇದುದ, ರ್ಾಯಕ ಡಗಾಿಸ್ ಜಾಡ್ನೇಾನ್ ಕ್ಲಿೇಡಾ ಮರ್್ೂೇಭಾವವಿಲಿದ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ುನ ಸಹಿಸದ್ ಪಿತ್ರಭಟಿಸಿ 
ತಂಡದಂದ  ಹ್ೂರನ್ಡ್ದದದರು.ಈಗ ಭಾರತ – ಇಂಗ್ಿಂರ್ಡ ನ್ಡುವ್   ಇಂಗ್ಂಿಡ್ನನ್ಲಿ ಿನ್ಡ್ಯುವ ಪಂದಯಗಳಿಗ್ ಪಪೌಡ್ನ ಪ್ೂಿೇಫಿ ಎಂದು 
ಹ್ಸರಿಡಲಾಗ್ಗದ್.  ಪಪೌಡ್ನ ಒಳ್ೆ ಹಾಸಯ ಪಿಜ್ಞ್ ಉಳೆವರು. ಅವರು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತು “ಪ್ಿಸ್ ನ್ವರು ರ್ಾನ್ು ಚ್ರ್ಾನಗ್ಗ ಆಡ್ನದಾಗ, ರ್್ೂೇಡು ಒಂದು 
ಕಣಿಣನ್ಲಿಿ ಇಷುಟ ಚ್ರ್ಾನಗ್ಗ ಆಡುತಾಿರ್್,ಹಾಗ್ೇ ರ್ಾನ್ು ಬ್ೇಗ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಇವನಿಗ್ ‘ಬಾಲ್ೇ ಕಾಣ್ಲಿ‘ . 
 ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸಕರ್ ಅವರು ಪಪೌಡ್ನ ಶ್ಿದಾೆಂಜಲಿ ಕಾಯಾಕಿಮದಲಿಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ರಿದದ ಪಾಿಂಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಿ ಬಹಳ ವಿವರ ್ ನಿೇಡ್ನದಾದರ್ 
ಪಿಸಿದದ ಸಿನಿಮಾ ತಾರ್ ಶ್ಮ್ಮಾಳಾ ಠಾಗೂರ್ (ಬ್ೇಗಂ ಆಯಷಾ ಸುಲಾಿನ್) ಪಪೌಡ್ನಯವ ಪತ್ರನ.  
ಮಗ ಸಹಿಫ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಮತು ಿಪುತ್ರಿಯರು ಸೂಹಖಾನ್, ಸಬಾಖಾನ್. 
ಪಪೌಡ್ನ ಸ್ಟಾಧ್ರ್್: 46 ಪ್ಸ್ಟ,  6 ಶ್ತಕ,  1 ದಿಶ್ತಕ.  
 

ಲ್ೇಖ್ನ್: ಪರಮೇಶ್ ಹಾಲಾರಾಧ್ಯ 
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ಈ ಸೊಂಚಿಕೆ ನಿಮಗ್ಾಗಿ ತ್ೊಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ್ಟೆರೇಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸೊಂಪಾದಕರು – ಬದರ ತಾಯಮಗ್ೆೊೊಂಡುಲ ~ ಸೊಂಕಲನ – ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ಥನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರ್ಾರಾಯಣ್ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ್, ರ್ಾಗ್ೆೇೊಂದರ ಅನೊಂತ್ಮೊತ್ತಥ  
ಸೂಚ್ರ್್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗ್ಗರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳು ವಿವಿದ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳು. ಯಾವುದ್ೇ ಅರ್ಾನ್ುಕೂಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ ಹಕುಕಗಳು ಸಪಷಟವಾಗ್ಗ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳು ಅಂತಜಾಾಲದಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೂಕ ಅದರದರ ಕತೃಾಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಮೊಬ್ಿಲ್ ಮಾಯಾ ಮಂತಿ; 20 ಸ್ಟ್ಕ್ಂರ್ಡ ನ್ಲಿಿ ಪಯರಾ ಚಾಜ್ಾ! 

ಅರ್! ಇವಳಾ ಅವಳು. ಇನ್ುನ ಲಂಗ ಹಾಕ್ೂಕಂಡು ಕುಂಪ್ ಬಿಲ್ಿ ಅಡ್ನಿದಿಲಿ. ಈಗ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಗ್ ಗ್ೂೇಲ್ಿ ಮಡಲಿಸ್ಟ. ಅಬಿ! ನ್ಂಬ್ೂೇಕ್ ಆಗ್ಗಿಲಿ. 
ಹಿೇಗ್ ಉದಾಿರ ನಿೇವು ಮಾಡ್ನರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸ್ಟಾಲಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಾದರ್ ನ್ಮಮ ಭಾರತ ಮೂಲದ 18 ವಷಾದ ಹುಡುಗ್ಗ "ಈಷಾ ಖ್ರ್" 
ಅವರ ಸ್ಟಾಧ್ರ್್ - ಸೂಪರ್ ಕ್ಪಾಸಿಟ್ರ್ ಮೂಲಕ 20 ಸ್ಟ್ಕ್ಂಡುಗಳಲಿಿ ನಿಮಮ ಫೊೇನ್ ಚಾಜ್ಾ! ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ. ಇದಕಾಕಗ್ಗ $ 50,000 ನ್ುನ ಗ್ಗಟಿಟಸಿದಾದಳ  ್ಈ 
ಪ್ರೇರಿ. 
ಕಾಯಲಿಫೊೇನಿಾಯಾದ ಈಷಾ ಖ್ರ್ ಅವರು ಸಂಶ್ ೇಧಸಿರುವ, ಮೊಬ್ಿಲ್ ಫೊೇನ್ ಬಾಯಟ್ರಿಗಳ ಒಳಗ್ ಇಡಬಹುದಾದ ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ವು 20-30 

ಸ್ಟ್ಕ್ಂಡುಗಳ ಒಳಗ್ ಚಾಜ್ಾ ಮಾಡುತ್ಿ, ಇದರ ಅಭಿವೃದೆಗಾಗ್ಗ ಇಂಪ್ಲ್ ಫೌಂಡ್ೇಶ್ನ್ ಮೂಲದ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪಿಶ್ಸಿಿ ಕೂಡ ನಿೇಡಲಾಗ್ಗದ್. 
ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಈ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ 10,000 ಚಾಜ್ಾ-ಪುನ್ಭಾತ್ರಾಕಾಯಾ ಚ್ಕಿಗಳನ್ುನ ಹ್ೂಂದರುತಿದ್. ಅಥಾಾತ್ 10000 ಸತ್ರ ರಿೇ-ಚಾಜ್ಾ ಮಾಡಬಹುದು. 
(ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗ್ಗ ರಿೇಚಾಜಾಬಲ್ ಬಾಯಟ್ರಿಗಳನ್ುನ ಸುಮಾರು 1000 ಬಾರಿ ರಿೇಚಾಜ್ಾ ಮಾಡಬಹುದು). 
 

ಸದಯಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ವನ್ುನ ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಕ್ೇವಲ ಒಂದು ಎಲ್ಇಡ್ನ  
ಬ್ಳಕ್ಲನ್ ಮೇಲ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ಗದುದ, ಫ್ಲಿತಾಂಶ್ ಉತಿಮವಾಗ್ಗದ್.  
ಹಿೇಗಾಗ್ಗ ಇದು ಮೊಬ್ಿಲ್ ಫೊೇನ್ ನ್ಂತಹ ಇತರ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಗಳಲಿಿ  
ಯಶ್ಸಿಿಯಾಗ್ಗ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ ಎಂದು ಆಶ್ಸಲಾಗ್ಗದ್. 
ಖ್ರ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮೊಬ್ಿಲ್ ಫೊೇನ್ ಬಾಯಟ್ರಿ ಬ್ೇಗರ್್ ಖಾಲಿ  
ಆಗುವುದನ್ುನ ರ್್ೂೇಡ್ನ ಬಹಳ ನಿರಾಶ್ಗ್ೂಂಡು ಒಂದು ಶಾಶ್ಿತ 

ಪರಿಹಾರ ರಚಿಸಲು ಪ್ಿೇರಿತಳಾದ್, ಎಂದು ಸುದದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿದಾದರ್. 
ಈ ಚಿಕಕ ವಯಸಿುನ್ ಸಂಶ್ ೇದಕ್ಲ ನಿಮಗ್ ಏನ್ು ಪ್ಿೇರ ್ ಮಾಡುತಾಿಳ್?  

ಒೊಂದೊಂತ್ು ಸತ್ಯ. ಪರಣ್ತ್ತ ಒೊಂದೆೇ ಸ್ಟಾಲದು, ಒೊಂದು ಪರಮಿತ್ತಯ ಹೆೊರಗ್ೆ ಇಣ್ುಕ ರ್ೆೊೇಡುವ್ ಅಭಾಯಸ ಬೆಳಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಅಲಲವೆೇ ! 
 

ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಾದ: ಬದರ ತಾಯಮಗ್ೆೊೊಂಡುಲ 
ಸುದದ ಮೂಲ: http://www.news.com.au 

 

ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ  
ಮೇ ೨೦೧೩ 

ಅಪ್ಾಸುತಿ್ರದ್ 

ಶ್ನಿವಾರ 06/07/2013, 6 pm start  (FREE ENTRY) 
Wattle Grove Public School, Cressbrook Drive, 

Wattle grove , NSW -2173 

More details -http://www.sugamakannada.com/PBStribute.html 
 

ಅಲಲಲಿಲ ಏರ್ೆೇನು 

organising 
 
Festival of Chariots 
Saturday 13th July, 10am start  
Biggie Park Liverpool 2170. 
Entry Free - Free Veg food - Street Parade - Cultural stage 
Contact Govardhan Das on 96010290 

 

ನಿಮೆ ಕಾಯಥಕರಮವಿದದರೆ ತ್ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

presents 

Talks on Swami Vivekananda by Dr. Subramanian Swamy 
Sunday 14th July 2013.  4.30 PM (Entry Free) 
Sydney Bahai Centre 107 Derby street, Silverwater 2128. 
Details at www.vivekananda150year.org 
 

is organising 
Talks on Indian Diaspora by Dr. Subramanian Swamy, 
Dinner with Delegates $50 pp  
6.30 pm on Saturday 13th July 2013  
Cherrybrook Community Centre 
Shephard Drive, Cherrybrook NSW 2126 
Details at www.vivekananda150year.org 
 

Melbourne 
6th July 2013 - 2:30pm & 5:30pm 
 
Venue: Union Cinema, Monash University Campus 
Wellington Road, Clayton 3800 
 
Cast: Kichcha Sudeep, Parul Yadav, Bhavana Menon,  
Direction: Shashank - Production:Uday K Mehta 
Music:V Harikrishna 
 
Contact:0435161571, 0416322568 - Tickets $15 Only 
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mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.vivekananda150year.org/
http://www.vivekananda150year.org/

