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ಆತ್ರೀಯ ಓದುಗರ್ೇ, ಬರಹಗಾರರ್ೇ  ಮತ್ುು ಹಿತ್ೈಷಿಗಳ್ೇ, 

ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಮೂರನ್ೇ ಸಂಪುಟ್ದ ಮೊದಲನ್ೇ ಸಂಚಿಕ್ಯಿದು. ಅಂದರ್ 

ಸತ್ತ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ್ ಕಾಲ ನಿಮಮ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಆರ್ೈಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ದ ಈ ಇ-ಪತ್ರಿಕ್ಯು, ಈಗ 

ಮೂರನ್ೇ ವರ್ಷಕ್ೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಟದ್. ಸಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಸಮಿತ್ರಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ನಿಮೆಮಲಿರ ಸಹಕಾರದಂದ 

ಮಾತ್ಿ ಈ ಪತ್ರಿಕ್ಯು ವಿಕಸಿತ್ವಾಗುತ್ರುದ್ ಎಂದು ಮನ್ಸ್ಟಾರ್ ನ್ನ್ಯುತ್ುೇನ್. ಅದಕಾೆಗಿ 

ನಿಮಗ್ಲಿರಿಗೂ ನ್ನ್ನ ಪ್ಿೇತ್ರಯ ನ್ಮಸ್ಟಾೆರಗಳ್ು. ನಿಮಮ ವಿಶ್ಾಾಸ ಮತ್ುು ಸಹಯೇಗ ಸದಾ ಇದುು, 

ಅದು ಈ ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ ಸಲಹುವುದ್ನ್ುನವ ನಿಚ್ಚಳ್ ನ್ಂಬಿಕ್ಯು ನ್ನ್ನದು. 

 

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಬರಹಗಳಿಗ್ ಓದುಗರಾಗಿ ನಿೇವು ಮೆಚ್ುಚಗ್ಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಟ್ಟೇಕ್, ಸಲಹ್ಗಳ್ನ್ೂನ 

ಕ್ೂಟ್ಟಟದುೇರಿ. ಇದು, ಪತ್ರಿಕ್ಯ ನಾಡಿೇಮಿಡಿತ್ವ್ ಸರಿ. ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯು “ಕನ್ನಡದಲಿ ಿಬರ್ಯಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಆಸಕ್ಲು ತ್ರಿಸುತ್ರುದ್” 

ಎಂದು ಹಲವಾರು ಓದುಗರು ಇಮೆೇಲ್ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಿಸಿದುೇರಿ. ಇದು ಚಿಲುಮೆ ತ್ಂಡಕ್ೆ ಸೂೂತ್ರಷ ಮತ್ುು ಸ್ಟಾರ್ಷಕತ್ ತ್ರುವ 

ಮಾತ್ುಗಳ್ು. ಇದಕ್ೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು. 

 

ನಾವಾಡುವ ನ್ುಡಿಯ ಜ್ೂತ್ಗ್ೂಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ುದ್. ಅದನ್ುನ ನಾವ್ರ್ುಟ ಬಳ್ಸಿ, ಪೇಷಿಸುತ್ುೇವ್ 

ಎನ್ುನವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ುನ ನಾವು ಎರ್ುಟ ಜೇವಂತ್ವಾಗಿ ಇಟ್ಟಟರುತ್ುೇವ್ ಎಂಬುದು ತ್ರಳಿಯುತ್ುದ್. “ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ” 

ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಹ ತಾಯುನಡಿಯ ಬಳ್ಕ್ಯು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿದುು, ನಿಮೆಮಲಿರ ಪಾತ್ಿದಂದ ಸದಾ ಸೂೂತ್ರಷಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ 

ಚಿಮುಮತ್ರುರಲಿ ಎಂಬುದ್ೇ ಈ ತ್ಂಡದ ನಿಲುಮೆ. ನ್ಮಮ ನಿಮಮ ಜ್ೂತ್ ಕನ್ನಡದ ಜ್ೂತ್ …  

ಜ ನ್ ಶ್ಿೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ಿೀಷ್ಮ ಋತ್ು,  
ಜೆಯೀಷ್ಟ/ಆಷಾಢ ಮಾಸ  
01 ಸ್ಟ್ೂೇ - ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
02 ಮಂ - ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ,ವಟ್ ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ವಿತ್  
03 ಬು - ರ್ಬ್ ಎ ಬರಾತ್  
05 ಶು - ಸಂಕರ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಷ  
12 ಶು - ಯೇಗಿನಿೇ ಏಕಾದಶಿ  
16 ಮಂ - ಮಣ್್ಿತ್ರುನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ  
17 ಬು - ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
18 ಗು - ರಂಜಾನ್ ಪಾಿರಂಭ  
21 ಭಾ - ಫಾದರ್ಸಷ ಡ್ೇ  
28 ಭಾ - ಏಕಾದಶಿ 

 

ಜುಲೆೈ ಶ್ಿೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,  

ಗ್ಿೀಷ್ಮ ಋತ್ು, ಆಷಾಢ/ನಿಜ ಆಷಾಢ ಮಾಸ  
 

02 ಗು - ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
05 ಭಾ - ಸಂಕರ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಷ  
14 ಮಂ - ರ್ಬ್ ಎ ಕಾಾಡರ್  
15 ಬು - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ  
16 ಗು - ನಿಜ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
18 ಶ - ಕುತ್ುಬ್ ಎ ರಂಜಾನ್  
27 ಸ್ಟ್ೂೇ - ಏಕಾದಶಿ 

 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪಿಮುಖ ದಿನಗಳು 
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ಆಟ ಕಳೆದ ಬೆೀಸಿಗೆಯ ಕಿಕೆಟ್ – ಕೆಲ್ವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು  ಸಿೇತ್ ಕ್ೇಶವ

ಎಲ್ಿಲೂಿ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಸಂಭಿಮ ಅಂತ್ೂ ಮುಗಿದ್ೇ ಹ್ೂೇಯಿತ್ು. ಕಳ್ದ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ ತ್ರಂಗಳಿನಿಂದ ಭಾರತ್ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 
ದ್ೇಶದ ಮೆೇಲ್ ಆಡಿದ ಟ್ರ್ಸಟ ಸರಣ್ಣಯಲೂ,ಿ ಕ್ೂಹಿ,ಿ ರಹಾನ್ ದಶಕ ಗಳಿಸಿದುರೂ ಕ್ೈಗ್ ಬಂದ ತ್ುತ್ುು ಬಾಯಿಗಿಲಿದ ಹಾಗ್ ಆಡಿಸ್ಟ್ೂೇತ್ರದುು, ಸಿಡಿನ 
ಟ್ಸಟನಲಿ ಿಶತ್ಕಕ್ೆೇ ಹ್ಸರು ಗಳಿಸಿದು ಹ್ೂಸ ಆಟ್ಗಾರ ಮಂಗಳ್ೂರಿನ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೊೇಘ ಶತ್ಕ ಗಳಿಸಿದುರೂ ಇನ್ುನಳಿದವರ ಆಟ್ ಅರ್ಟಕೆಷ್ಟೇ 
ಆಗಿ ವರುಣನ್ ದಯೆಯಿಂದ ಡಾಿ ಆಗಿದೂು, ಎಲಿ ಒಂದು ತ್ರಹ ಸಂತ್ೂೇರ್ ಬ್ೇಜಾರು ಆಗಿ, ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ಿೇಮಿಗಳಿಂದಲೂ, ಯಾವ ಆಟ್ಗಾರ 
ಇರುವುದಲವಿೇ ಅವರನ್ುನ ಹಾಕ್ಲಕ್ೂಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುು, ನ್ಮಮಲಿಿ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಸಟ ಬೌಲರ್ ಇಲಿ ಎಂದು ಅವರವರ ತ್ೃಪ್ುಗ್ ಇನ್ೂನಬುರ ಜ್ೂತ್ 
ಸಂಭಾರ್ಣ್್ ಹಂಚಿಕ್ೂಳ್ುಳವುದು ಕ್ೇಳ್ಲು ಚ್ನಾನಗಿರುತ್ರುತ್ುು. ಅದಕ್ೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಏಕದನ್ ಸರಣ್ಣಯಲೂಿ ಇಂಗ್ಂಿಡ್ ಮೆೇಲೂ ಸ್ಟ್ೂೇತ್ು, ಇಂಗ್ಿಂಡ್ 
ಮತ್ುು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನ್ೇ ಫ್ೈನ್ಲ್ಗೆ ಬಂದದುು ಕಂಡು ಏಕಪಾೂ ನ್ಮಮವರು ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದರು ಎಂದು ಅನಿನಸಿಬಿಟ್ಟಟತ್ುು. 

 

ಎರ್ಸ.ಸಿ.ಜ ಟ್ರ್ಸಟ ಮಾಯಚ್ನಲಿಿ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಮಮ ಟ್ಟೇಮಿನ್ ಆಟ್ಗಾರನ್ಂದು ಗುರುತ್ರಸಲು ಬಹಳ್ ಕರ್ಟವಾಯಿತ್ು! ನ್ಂತ್ರ 
ನ್ಮಮ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಇವರು ಟ್ರ್ಸಟ ಆಟ್ಗಾರನ್ಲಿ, ಓ.ಡಿ.ಐ ನ್ವರ್ಂದದುರು. ಅದಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಲ್ಡಷ ಕಪ್ ಸರಣ್ಣಯಲಿ ಿತ್ುಂಬಾ ಚ್ನಾನಗಿ ಆಡಿ 
ರ್ಕಾಡ್ಷ ಮುರಿದು ಅದುುತ್ ಆಟ್ಗಾರನ್ನ್ಸಿಕ್ೂಂಡರು.  ಏಕದನ್ ಸರಣ್ಣ ಮುಗಿಯಿತ್ಂದರ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರುನ್ೂೇಡುತ್ರುದು ವಲ್ಡಷ ಕಪ್ 
ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದ್ೇ ಬಿಟ್ಟಟತ್ು. ಅದರಲೂಿ ‘ಎ' ಗೂಿಪ್ ‘ಬಿ’ ಗೂಿಪ್ ಪಟ್ಟಟಯನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ  ಭಾರತ್ ಟ್ಟೇಮಿಗ್ ಟ್ೂಿೇಫಿ ಪಡ್ಯುವ ಅವಕಾಶ 
ಚ್ನಾನಗಿದ್ಯೆಂದು ಆಡಿದ್ುೇ ಆಡಿದುು!!  ಹಾಗೂ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದುಕ್ೆ ಎಡವಟಾಟಗದ್ ಭಾರತ್, ಪಾಕ್ಲಸ್ಟಾಾನ್ದ ಮೆೇಲ್ ಗ್ದುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದುು ನ್ಂತ್ರ 
ಗ್ಲುವಿನ್ ಹಾದಯಲ್ಿೇ ಬಂದದು ಸ್ಟೌತಾಫಿಿಕಾ ನಿೇರಿಳಿಸಿ,  ಎದುರಿಸಿ ಆಡಿದ ಮಾಯಚ್ಗಳ್ು ಅದುುತ್ವಾಗಿದುುವು. ನ್ನ್ಗ್ ಭಾರತ್ ಪಾಕ್ಲಸ್ಟಾುನ್ದ ಮೆೇಲ್ 
ಆಡಿದಾಗ  ‘ಕ್ೂಹಿ’ಿ ಕ್ೂಟ್ಟ ಕಾಯಚ್ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಟದುರ್ ಆಟ್ದ ಮಜಾನ್ ಬ್ೇರ್ಯಾಗುತ್ರುತ್ುು! ಅಂತ್ ಅನಿಸಿತ್ು. ಅವರಿಗ್ ಜೇವದಾನ್ ಸಿಕ್ಲೆ 
ಭಾರತ್ದವರಿಗ್ ಅದೃರ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತ್ನಿನಸಿತ್ು. ಭಾರತ್ ಟ್ಟೇಮಿನ್ಲಿ ಿ ಮೊದಲು ಮೂರು ಶಮಷಗಳ್ ಹ್ಸರು, ಇ.ಶ, ಮೊೇ.ಶ, ರ್ೂೇ.ಶ. 
ನ್ೂೇಡಲು ಚ್ನಾನಗಿತ್ುು.  

 

 ಮೊದಲ ಸುತ್ರುನ್ ಮಾಯಚ್ ಗಳ್ಲಿ ಿಭಾರತ್ದ ಸುಮಾರು ಆಟ್ಗಾರರು ಹಿಂದನ್ ಹ್ಸರಾಂತ್ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ದಗಗಜರುಗಳ್ ರನ್ುನಗಳ್ು, ವಿಕ್ಟ್ಗ, 
ರಿಕಾಡ್ಷ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾಧನ್ ವಿಶ್್ೇರ್ವಾಗಿತ್ುು ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ಮಿಫ್ೈನ್ಲ್ಗ ವರ್ಗೂ ಗ್ದುುಕ್ೂಂಡ್ೇ ಬಂದದುು ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ಿೇಮಿಗಳ್ಲಾಿ ಆಗಲ್ೇ ಕನ್ಸು 
ಕಟ್ಟಟಕ್ೂಳ್ುಳತಾು ಭಾರತ್ ಮೂರನ್ೇ ಬಾರಿ ವಲ್ಡಷ ಕಪ್ ಗಿಟ್ಟಟಸುವರ್ಂಬ ಆಸ್ಟ್ ಮೂಡಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದುರು. ಆದರ್ ಆದದ್ುೇ ಬ್ೇರ್!! 

 

‘ಎ’ ಗೂಿಪನಲಂಿತ್ೂ, ಆಫಾಾನಿಸ್ಟಾಾನ್, ಸ್ಟಾೆಟ್ಿಂಡ್, ಬಾಂಗಾಿದ್ೇಶದವರುಗಳ್ಲಾಿ ಈಚಿೇಚ್ಗ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರುರುವ ಟ್ಟೇಮುಗಳ್ು. ಆದರೂ 
ಬಾಂಗಾಿದ್ೇಶದವರು ಮೊದಲ ಸುತ್ರುನ್ಲೂಿ ಒಳ ಳ್ಯ ಪಿದಶಷನ್ದ ಆಟ್ವ್ೇ ಆಡಿದರು. ಇನ್ುನಳಿದ ಟ್ಟೇಮಿನ್ವರಿಗ್ ಅವರ ದ್ೇಶ ವಲ್ಡಷ ಕಪನಲಿಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಭಾಗಯವಷ್ಟ!! 

 

ಇನ್ುನ ಗೂಿಪ್  ‘ಬಿ’ನ್ಲಿಿ, ಐಲಷಂಡ್, ಜಂಬಾಬ್ಾ, ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರ್ೇಟ್ಗ ಸೂರ್್ಷಯಲಿಿ ಹ್ಸರಿಗ್ ಮಾತ್ಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರು 
ಎನ್ನಬಹುದು.  ಆದರ್ ಐಲಷಂಡ್ ಹ್ಸರಾಂತ್ ವ್ಸಿಟಂಡಿೇರ್ಸ ನ್ವರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೂೇಲಿಸಿ ಮುಂದ್ ತ್ಮಮ ಪಂದಯಕ್ೆ ಒಳ ಳ್ಯ ಭವಿರ್ಯವಿರುವುದನ್ನ 
ತ್ೂೇರಿಸಿ ಹ್ೂೇದರು. ಹಿಂದನ್  ವ್ರ್ಸಟ ಇಂಡಿೇರ್ಸ ಹ್ಸರು ಉಳಿಸದ್ ಏಕ್ ಅಂತ್ ಕಳ್ಪ್ ಆಟ್ ಆಡಿ ಹ್ೂೇದರ್ೂೇ ಗ್ೂತಾುಗಲಿಲಿ!  ಯಾರನ್ುನ 
ಕ್ೇಳಿದರೂ ಫ್ೈನ್ಲ್ಗ ಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮತ್ುು ಸ್ಟೌತ್ ಆಫಿಿಕಾ ಅಂತಾನ್ೇ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುದುರು ಆದರ್ ನಾನ್ು ಮಾತ್ಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ುು ನ್ೂಯಜಲ್ಂಡ್ 
ಬರುವುದ್ಂದು ನಿಧಷರಿಸಿಬಿಟ್ಟಟದ್ು. ಅದರಂತ್ಯೆೇ ಆಯಿತ್ು. ಆದರ್ ನ್ೂಯಜಲ್ಂಡ್ ಫ್ೈನ್ಲ್ಗ ದವಸದ ಆಟ್ ಅವರದಾಗಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳವ ಸ್ಟಾಧಯವಾಗದ್ 
ಅವರಿಗ್ ವಲ್ಡಷ ಕಪ್ ಸಿಕೆದ್ ಇದುುದು ತ್ುಂಬಾ ನಿರಾಶ್್ಯಾಯಿತ್ು.  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಟ್ಟೇಮಿನ್ವರು ಮಾತ್ಿ ಹ್ಸರಾಂತ್ ಎ್..ಸಿ.ಜ. ನ್ಲಿ ಿ
ಬಿಟ್ುಟಕ್ೂಡದ್ ಎಷ್ಟೇ ರನ್ುನಗಳ್ು ಎದುರಿಸಬ್ೇಕಾಗಿದುರೂ, ಪಂಗಡದಲಿಿ ಒಳ ಳ್ಯ ಒಗಗಟ್ುಟ, ಭಾವ್ೈಕಯತ್ ಇದುು ಎದುರಾಳಿಗಳ್ನ್ುನ ಬಗುಗಬಡಿದು 
ತ್ಮಗ್ೇ ಜಯವ್ನ್ುನವುದು ಸ್ಟಾರ್ಷಕಪಡಿಸಿ ವಲ್ಡಷ ಕಪ್ ಅವರದಾಗಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದುು ನಿಜಕೂೆ ಹ್ಮೆಮಯನ್ುನಂಟ್ು ಮಾಡಿತ್ು. 

ಭಾರತ್, ಅಮೆೇರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಪಿದ್ೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರತ್ಕ್ೆ ಸಪೇಟ್ಷ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದ್ರ್ುಟ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ಿೇಮಿಗಳ್ು 
ಉತಾಗಹದಂದ ಮುಂಚ್ಯೆೇ ಟ್ಟಕ್ೇಟ್ು ಕ್ೂಂಡುಕ್ೂಂಡು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ೂಯಜಲ್ಂಡ್ ದ್ೇಶಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಯಚ್ಗಳ್ನ್ೂನ ನ್ೂೇಡಿ 
ಆನ್ಂದಸುವ ಅನ್ುಕೂಲವನ್ುನ ಪಡ್ದುಕ್ೂಂಡರು, ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಏಲ್ೈಷನ್ಗ, ಟಾಿವ್ಲ್ ಏಜ್ಂಟ್ಗ ಒಳ ಳ್ಯ ಸ್ಟೌಲಭಯ ಒದಗಿಸಿ 
ಪಿಯಾಣ್ಣಕರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವರು. ಇಲಿರಿುವ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪ್ಿೇಮಿಗಳ್ೂ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನ್ಲಿಿ ಟ್ಟಕ್ೇಟ್ು ಕ್ೂಡುವುದು ಗ್ೂತಾುದ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ 
ಟ್ಟಕ್ಟ್ುಟಗಳ್ನ್ುನ ಅವರದಾಗಿಸಿಕ್ೂಂಡರು ಇನ್ೂನ ಕ್ಲವರು ಕ್ೂನ್ಯ ಘಳಿಗ್ಯವರ್ಗೂ ಕಾದು, ಈಬ್ಯಲಿಿ ಫಜೇತ್ರ ಪಟ್ಟಟದೂು ಆಯಿತ್ು. ಬ್ಟ್ 
ಕಟ್ಟಟ ದುಡುಡ ಕಳ್ದುಕ್ೂಂಡವರ್ಷ್ೂಟೇ!! ಕ್ೂನ್ಗ್ ಗ್ೂತಾುದುದು ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರ್ ‘ಹಣದ ಆಟ್' ವ್ಂದು!!  
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 ಶಿಿೇ ಕೃರ್ಿ ಯುಗ ಪುರುರ್, ಗಿೇತಾಚಾಯಷ, ಸವೇಷತ್ುಮ, ಸುಂದರ ಕಾಯ, ಗ್ೂೇಪಾಲ, 

ಗಿರಿಧರ, ಗ್ೂೇಪ್ಕಾ ಪ್ಿಯ, ಅಗ್ೂೇಚ್ರ, ಕವಿಗಳ್ ಪ್ಿೇಮಿ, ಸಹಸಿ ನಾಮಾಂಕ್ಲತ್ ಹಾಗ್ಯೆೇ ಇವನ್ು  
ಸವ್ೇಷಶಾರ.  

ಶಿಿೇ ಕೃರ್ಿನ್ು ಹಲವು ಜನ್ಗಳ್ ಇರ್ಟ ದ್ೇವತ್. ಅವನ್ನ್ುನ ಇರ್ಟ ಪಡದವರು ಅಪರೂಪ. 
ಅವನ್ನ್ುನ ತ್ಮಮ ಕಾವಯದಲಿಿ ಬಂಧಿಸದ ಕವಿಗಳ್ು ಬಹಳ್ ಇಲಿ. 

ಬೃಂದಾವನ್ದ  ವಾಸಿ ಮತ್ುು ಸುಂದರಾಂಗ  ಶಿಿೇ ಕೃರ್ಿನ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡಲು ದೂರದ  ಪುರವಾಸಿ 
ಹ್ಂಗ್ಳ್ಯರು ಹ್ೇಗ್ ಮೊೇಹಕರಾಗಿ ಅವನ್ ಕ್ೂಳ್ಲಿನ್  ಕರ್ಗ್ ಮತ್ುು ಅವನ್ ದಶಷನ್ದ ಭಾಗಯಕ್ೆ 
ತ್ವಕಪಡುತ್ರುದುರು ಎಂಬುದನ್ುನ ಖ್ಾಯತ್ ಕವಿ ಶಿಿೇ ಪು.ತ್ರ. ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ರವರು ತ್ಮಮ ಪಿಖ್ಾಯತ್ 
ಕೃತ್ರ 'ಕೃರ್ಿನ್ನ ಕ್ೂಳ್ಲಿನಾ ಕರ್' ಯಲಿಿ  ನ್ಮಮ ಮುಂದ್ ತ್ರ್ದಡುತಾುರ್. 

 

'ಕೃರ್ನಿ್ನ ಕ್ೂಳ್ಲಿನಾ ಕರ್ 
ಆಲಿಸು ಕೃರ್ನಾನ ಕ್ೂರಳಿನಾ ಕರ್' ಇದು ಆ ಸುಂದರ ಕೃತ್ರಯ ಪಲವಿಿ  
 'ತ್ೂಟ್ಟಲಿನಾ ಹಸುಗೂಸ ಮರ್ೇ ಮರ್ೇ 
 ಪಕೆದ ಗಂಡನ್ ತ್ೂರ್ ತ್ೂರ್  
 ಬೃಂದಾವನ್ಕ್ ತ್ಾರ್ ತ್ಾರ್' 
ಇದು ಮೊದಲ ಚ್ರಣ.  
ಈ  ಗ್ೂೇಪ್ಕ್ಗ್ ಆ ಕೃರ್ಿನ್ ಕ್ೂಳ್ಲಿನ್ ಕರ್ ಕ್ೇಳಿ, ಅವನ್ನ್ನ ನ್ೂೇಡುವ ಕಾತ್ುರದಲಿಿ ತ್ೂಟ್ಟಲಿನ್ಲಿಿ ಇರುವ ಮಗುವನ್ನ ಮರ್ತ್ು ಮತ್ುು 

ತ್ನ್ನ ಪಕೆದಲಿಿ ಮಲಗಿದು ಗಂಡನ್ನ ತ್ೂರ್ದು ಹ್ೂೇಗಿಬಿಡಬ್ೇಕು ಅನಿಸುತ್ುದ್ ಅವಳಿಗ್.  
 'ಹ್ೂತಾುರ್ ಹ್ೂರ್ ಗ್ಲಸ ಮಿಕಾೆರ್ ಮಿಗಲಿ  
 ಪಕೆದ ನ್ರ್ಹ್ೂರ್ ನ್ಕಾೆರ್ ನ್ಗಲಿ  
 ಬೃಂದಾವನ್ದ್ೂೇಳ್ ಆಲಿಸಿದ್ ಮುರಳಿ'  

 ಇದು ಮತ್ೂುಂದು ಚ್ರಣ  
ಅವಳ್ು ಮನ್ಗ್ಲಸ ಎಲಿ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೂೇಗುತ್ುೇನ್. ನ್ನ್ನ ಮನ್ಯ ಅಸುವಯಸು ನ್ೂೇಡಿ ಪಕೆದ ಮನ್ಯವರು ನ್ಕೆರೂ ಪರವಾಗಿಲ.ಿ ನಾನ್ು 

ಆ ಬೃಂದಾವನ್ದಂದ ಬಂದ ಕ್ೂಳ್ಲಿನ್ ದನಿಯನ್ನ ಕ್ೇಳಿದ್ುೇನ್, ಮನ್ೂೇಹರ  ಕೃರ್ನಿ್ನ್ುನ  ನ್ೂೇಡಲ್ೇಬ್ೇಕು ಎನ್ುನತಾುಳ .್ ಆ ಗ್ೂೇಪ್ಕ್ಗ್ ಇನ್ುನ 
ಸಹಿಸುವುದಕ್ೆ ಆಗುವುದಲಿ ಆ ಕ್ೂಳ್ಲಿನ್ ಆಕರ್ಷಣ್್. ಆದರ್ ಆಗಿದದಾುದರೂ ಏನ್ು?! 

'ಮುತ್ರುನ್ ಕುಪುೂಸ ಹ್ರಳೂ್ೇಲ್ ' ಸಿಕ್ಲೆಸಿಕ್ೂಳ್ುಳತಾುಳ ,್  'ಮಲಿಿಗ್ ಜಾಜ ಮುಡಿ ಮಾಲ್' ಹಾಕ್ಲಕ್ೂಳ್ುಳತಾುಳ .್ ಆದರ್ ಅವನ್ನ್ುನ ಕಾಣುವ 
ಆತ್ುರದಲಿ ಿ'ಹ್ಜ್ೆಯ ನ್ೂಪುರ ಗ್ಜ್ೆಯ ಪ್ಳಿಳ' ಎರಡನ್ುನ  'ಮರ್ತ್ೇ ಬಂದ್ನ್ ಮನ್ಯಲಿ'ಿ ಎಂದು ಬ್ೇಸರ ಪಟ್ುಟ ಕ್ೂಳ್ುಳತಾುಳ .್  

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ದು ಮನ್ಸನ್ುನ ಹಿಂಡುವ ಗ್ೂೇಪ್ಕ್ಯ ಪಿಲಾಪ.  
ಕೃರ್ಿನ್ನ್ುನ ಅಲಕ್ಷಯದಂದ  ಕಾಣುವ ಆ ಅಭಿಮಾನ್ಧನ್ ದುಯೇಷಧನ್ನಿಗ್  ಆ ಗ್ೂೇಪ್ಕ್ಯ ಮೊೇಹನ್ ಕೃರ್ಿನ್ ದಶಷನ್ ಪಡ್ದಾಗ  

ಏನ್ನ್ಸಿತ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ಆದ ಕವಿ ಪಂಪನ್ ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಕ್ೇಳಿ! 
'ಬರವ್ೇಳ್ ಎಂಬುದು - ಅಂಜನಾಚ್ಲದವೇಲ್ ಕಣ್್ಗ ಒಪ್ೂ ಒಪಷ ಅಂಬುಜ್ೂೇದರನ್ಂ ಮೆಲಿನ್ ನ್ೂೇಡಿ, ಮೆಯ್ ಆಲಿದಂತ್ 

ಎಂತಾನ್ುಂ ಎಳಿುದುಷ, ಕ್ೇಸರಿ ಪ್ೇಠಗಿದಂ ಅಪ್ೂಕ್ೂಂಡು ಪಡ್ವಟ್ುಟ, ಅಘಯಷಮನಿತ್ುು, ಅನ್ಂತ್ರಮೆ ತಾಂ ಕುಳಿುದುಷ - ದುಯೇಷಧನ್ಂ...' 
ಕೃಷಾಿ ಪಾಂಡವರ ದೂತ್ನಾಗಿ ಹ್ೂೇದಾಗ, ಗವಷದಂದ  'ಬರ ಹ್ೇಳ್ು' ಎನ್ುನತಾುನ್ ಸುಯೇಧನ್ ತ್ನ್ನ  ಸ್ಟ್ೇವಕನಿಗ್. ಅವನಿಗ್ 

ಅರಿವಾಗದಂತ್ ಕೃರ್ ಿಪಿಫುಲಿ ಮುಖವನ್ುನ  ಅವನ್ ಕಣು ಿಕದುು ನ್ೂೇಡಿತ್ು. ನಿೇಲಿಯ ಪವಷತ್ವ್ೇ ನ್ಡ್ದು ಬರುತ್ರುದ್ುಯೆೇನ್ೂೇ ಅನಿನಸಿತ್ು. ಆ 
ಅಂಜನಾಚ್ಲದ ಆಗಮನ್ದ ಎದುರಿಗ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ದಲಿಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೂಳ್ಳಲಾಗದ್, ಎದುು ಹ್ೂೇಗಿ ಅವನ್ನ್ುನ  ಬರಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಬ್ೇಕಾಯಿತ್ು. ಅಷ್ಟ 
ಅಲ,ಿ ಅವನ್ ಅಭಿಮಾನ್ವನ್ುನ ಬದಗಿಟ್ುಟ, ಕೃರ್ಿನಿಗ್ ಅಘಯಷ ಕ್ೂಟ್ಟ,  ಪೂಜಸಿದ. ಅವನ್ು ಪ್ೇಠದಲಿಿ ಕುಳಿತ್ನ್ಂತ್ರವ್ೇ ತಾನ್ು ಸಿಂಹಾಸನ್ದಲಿಿ 
ಕುಳಿತ್.  

ಕೃರ್ಿನ್ ವಯಕ್ಲುತ್ುವ ಅಂತ್ಹದು.  
ಕೃರ್ಿನ್ು ಮಹ್ೂೇನ್ನತ್. ಅವನ್ ಸ್ಟ್ೂಗಸು ಎರ್ುಟ ವಣ್ಣಷಸಿದರೂ ಇನ್ೂನ ಮಿಕುೆತ್ುದ್.  
'ಸವಷ ದ್ೇವ ನ್ಮಸ್ಟಾೆರಂ ಕ್ೇಶವಂ ಪಿತ್ರ ಗಚ್ಛತ್ರ'  

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 
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‘ವಿವಾಹ ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವದ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ು’ ಎಂದ್.  
‘ಆನಿವಸಷರಿ ಅನ್ೂನೇ’ ಸಿೇನ್ು ಉವಾಚ್.  
‘ಎರಡೂ ಒಂದ್ೇ ಅಲಿವ್ೇನ್ೂೇ?’ 
‘ಮದುವ್, ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಗಳಿಗ್ ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ ಅನ್ನಬಾರದು. ಆನಿವಸಷರಿ ಅನ್ನಬ್ೇಕು’  
‘ಯಾಕ್?’ 
‘ಆನಿಯಂತ್ಹವಳ್ನ್ನ ಕಟ್ಟಟಕ್ೂಂಡು ಏನ್ೇ ಉಗಿದರೂ ಒರ್ಸಿಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂೇಗ್ೂೇ ಬುದಿ 
ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೂಳೂ್ ಳೇದಿಂದ ಆನಿವಸಷರಿ!’ 
‘ಮಂತ್ರಿಗಳ್ ಬಾಬುು?’ 
‘ಬಿಳಿ ಆನ್ಗಳ್ು, ನಾವು ಅಂದದುನ್ನಲಾಿ ಕ್ಲವಿಗ್ೇ ಹಾಕ್ಲಕ್ೂಳ್ಳದ್, ಉಗಿದದುನ್ುನ ಒರ್ಸಿಕ್ೂಂಡು ಸರಿದು 
ಹ್ೂೇಗ್ೂೇದಿಂದ ಆನಿವಸಷರಿ’  
‘ಒಳ ಳ್ ವಿಶ್್ೇಿರ್ಣ್್ ನಿನ್ನದು. ಹಿಂದಯವರು ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್ ಅಂತಾರಲಾಿ, ಅದು ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ ಒಂದ್ೇ 
ಅಲಾಾ?’ 
‘ಅಲ’ಿ 
‘ಹ್ೇಗ್?’ 

‘ಸ್ಟಾಲ ಮಾಡಿ ಗಿರವಿ ಇಡ್ೂೇ ಮಟ್ಟಕ್ೆ ಸಂಸ್ಟಾರ ಬಂದದುರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್ ಅನ್ನಬಹುದು! ಸ್ಟಾಲ ಮಾಡಿ, ಬಡಿಡ ಕಟ್ಟಕೂೆ ಆಗದ್ ತ್ಲ್ ಗಿರ್ 
ಅನಿನಸಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಹ್! ಅಂತ್ ಉದಾಗರ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಟ್ೂೇ ಸಿಾತ್ರೇಗೂ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್ ಅನ್ನಬಹುದು.’  
‘ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರಕ್ೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತ್ುಂಬಿತ್ು. ಇದು ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್ೂೇ ಅರ್ವಾ ಆನಿವಸಷರಿಯೇ?’ 
‘ಸದಯಕ್ೆ ಆನಿವಸಷರಿ. ಶಿೇಘಿದಲ್ಿೇ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್’ 
‘ಹ್ೇಗ್?’ 
‘ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ೂಟ್ುಟ ತ್ರಜ್ೂೇರಿ ಖ್ಾಲಿ ಮಾಡಿದರ್ ಸ್ಟಾಲಕ್ೆ ಕ್ೈಚಾಚಿ, ಚಾಚಿ, ಸ್ಟಾಲ್ ಗಿರಾಹ್ ಆಗ್ೂೇದು ಗಾಯರಂಟ್ಟ’ 
‘ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ ಯಾವುದು?’ 
‘ಬಹಳ್ ಇವ್. ವಾರ್ ಸಿಕ್ೂೆೇತ್ಗವ, ವಾರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ, ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ, ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ, ವಾಶಿಿೇಷಕ್ೂೇತ್ಗವ, ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ’ 
‘ಏನ್ೂೇ ಇವ್ಲಾಿ?’ 
‘ವಾರ್ ಸಿಕ್ೂೆೇತ್ಗವ ಅನ್ೂನೇದು ಚಾನ್ಲಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುು. War ಅರ್ವಾ ಕಾದಾಟ್ಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯ – ಗಾಯಂಗ್ ವಾರ್, ಮಿನಿಸಟರ್ 
ವಾರ್, ಮೆಗಾಸ್ಟಾಟರ್ ವಾರ್, ರಾಖಿ ಸ್ಟಾವಂತ್-ಸನಿ ಲಿಯೇನ್ ವಾರ್, ಯಾವುದೂ ಸಿಗದ್ ಇದುರ್ ಎದುರು ಇರುವ ದೇವಾರ್... ಇವು 
ಯಾವುದ್ೇ ಸಿಕೆರೂ ಅವರಿಗ್ ಅವತ್ರುನ್ ದನ್ವ್ಲಿ ಉತ್ಗವವ್ೇ. ಆ ಉತ್ಗವವ್ೇ ವಾರ್ ಸಿಕ್ೂೆೇತ್ಗವ!’ 
‘ಗಂಡ-ಹ್ಂಡತ್ರ ಜಗಳ್?’ 
‘ಅದು ವಿೇಕ್ಲಿ ಪಿೇಗಾಿಮೆೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರದ ವಾರ್’  
‘ಐ ಸಿೇ. ವಾರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ?’ 
‘ಅದರಲಿ ಿಮೂರು ವಿಧ. ಪಿತ್ರ ಶುಕಿವಾರದ ವಾ! ರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ, ಆಶಿಮದವರ ವಾ! ರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ, ಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರದ ವಾರ sickಓತ್ಗವ’  
‘ವಿworryಸು’ 
‘ಪಿತ್ರ ಶುಕಿವಾರ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಹಿೇರ್ೂೇಗಳ್ ಕಟೌಟ್ ಏರಿಸ್ಟ್ೂೆಂಡು ವಾ! ವಾ! ಅಂತ್ ಕೂಗಾು ಮೆರವಣ್ಣಗ್ ಹ್ೂೇಗ್ೂೇದು ಒಂದು 
ವಾರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ’  
‘ಸರಿ’ 
‘ಕಳ್ಳ ಆಶಿಮದ ಕಳ್ಳ ಶಿಿೇಶಿಿೇಗಳ್ು ಬಂದ ಸುಂದರಿಯನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ ವಾ! ಎನ್ುನತಾು ಉತ್ಗವದ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಅವಳ್ತ್ು ಸ್ಟಾಗುವುದು ಇನ್ೂನಂದು 
ವಾರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವ’  
‘ಇನ್ೂನಂದು ಬಿಟ್ಟಯಲ್ೂಿೇ...’ 
‘ಯಾವುದು?’           ಮುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ … 
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  ‘ಮಂತ್ರಿಗಳ್ು ವಿರ್ಾನ್ಸ್ಟೌಧದಲಿಿ ಕೂತ್ು ಪೇನ್ೂೇಷಗಿಫಿ ನ್ೂೇಡಾು ಜ್ೂಲುಿ ಸುರಿಸ್ಟ್ೂೇದು ವಾ! ರಸಿಕ್ೂೇತ್ಗವವ್ೇ ಅಲಿವ್ೇನ್ೂೇ..?’ 

‘ಯೂ ಆರ್ ರ್ೈಟ್’  

‘ಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರದುು?’ 

‘ಶನಿವಾರ, ಭಾನ್ುವಾರ ರಜ ಮುಗಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಬರಕ್ೆ ಲಂಚ್ ಸಖತ್ ಬರ್ೂೇವಿನಗ್ ಸಹ ಸ್ಟ್ೂೇಮಾರಿತ್ನ್ ಮೂಡತ್ು. 
ಇನ್ುನ ಪ್ೈವ್ೇಟ್ನವರಿಗ್ ಆಗದ್ೇ ಇರುತ್ಯೇ? ಅದಕ್ೆೇ ಸುಮಾರು ಪ್ೈವ್ೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ್ಲಿ ಿಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರಾನ್ೇ ಜಾಸಿು sick leave ಅಪ್ಿೈ 
ಮಾಡ್ೂೇದು. ಆ sick leave ಅಪ್ಿೈ ಮಾಡ್ೂೇ ಬಾಬ್ುೇ ವಾರ sickಓತ್ಗವ.’ 
‘ನ್ಕ್ಗ್ ಇನ್ ಲ್ೈನ್ ಇರ್ೂೇದು ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ. ವಾಟ್ ಎಬೌಟ್ ದಸುಗ?’ 

‘ಅದರಲಿಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಮೆೇಲ್ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ, ಫಿಮೆೇಲ್ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ. ಮೆೇಲ್ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವದಲೂ ಿಓಲ್ಡ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ, ನ್ೂಯ 
ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ ಅಂತ್ ಇವ್’ 
‘ಏನ್ೂೇ ಹಾಗಂದ್ಿ...?’ 

‘ಓಲ್ಡ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ ಅಂದ್ಿ ಹಿಂದನ್ ಕಾಲದಲಿ ಿಪ್ಳ್ುಳಜುಟ್ುಟ ಅಂತ್ ಇರ್ೂೇದು. ವಾರಕ್ೂೆಮೆಮ ಅದಕ್ೆ ಚ್ನಾನಗಿ ಎಣ್್ಿ ಹಾಕ್ಲ, ಚ್ನಾನಗಿ ನಿೇವಿ, 

ಒಂದ್ೇ ಅಳ್ತ್ ಇರ್ೂೇ ತ್ರಹ ಕೂದಲನ್ನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು, ಅದನ್ನ ಕುದುರ್ ಬಾಲದ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಎತ್ರು ಕಟ್ೂಟೇದಿಲಿಿ ಪಡಿುದು ಸಂಭಿಮವ್ೇ 
ಓಲ್ಡ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ’  

‘ನ್ೂಯ?’ 

‘ಇದು ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ. ಶಿಖ್್ ಅಂದ್ಿ ಕೂದಲು ಅಂತ್ broader senseನ್ಲಿಿ ತ್ೂಗ್ೂಂಡು derive ಮಾಡ್ೂೆಂಡಿರ್ೂೇ ಅರ್ಷ. 
ವಾರಕ್ೂೆಮೆಮ ಶ್್ೇವಿಂಗ್, ಗಡಡ ಟ್ಟಿಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ೂೆಳೂ್ ಳೇದ್ ಮೆೇಲ್ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ’  

‘ನಿೇನ್ೂೇ... ನಿನ್ನ ವಿಂಗಡಣ್್ಗಳೂ್ೇ... ನಿನ್ನ ತ್ಲ್ ಬ್ೂೇಳ್ಗ!’ ಸಿಡುಕ್ಲದ್.  
‘ಸುಮಮನಿರ್ೂೇ. ನಿೇನ್ೇನ್ು ಮಹಾ ಬ್ೂೇಳಿಸಬಲ್.ಿ ಬ್ೂೇಳಿಸಕೂೆ ತಾಕತ್ುು ಬ್ೇಕು’  
‘ಏನ್ೂೇ ಹಾಗಂದ್ಿ?’ 

‘ನಿೇನ್ು ಏನ್ೇ ಬ್ೂೇಳಿಸಿದರೂ ಒಂದು ವಾರಕ್ೆ ಕೂದಲು ವಾಪರ್ಸ ಬರತ್ು. ಆದರ್ ಸಕಾಷರ ತ್ರಿಗ್ ಮೂಲಕ, ಬ್ರ್ ಏರಿಕ್ ಮೂಲಕ, ಸ್ಟಾಲ 
ಮನಾನ ಮೂಲಕ ಬ್ೂೇಳಿಸಿದರ್ ಪಮಷನ್ಂಟ್ ಬ್ೂೇಳ್ು. Also, the best barber is nature itself. ಕ್ಷೌರಿಕ ಬ್ೂೇಳಿಸಿದ ಕೂದಲು ವಾಪರ್ಸ 
ಬರತ್ು. ಪಿಕೃತ್ರ ಒಂದು ಸರತ್ರ ಬ್ೂೇಳಿಸಿದರ್ ಬಾಂಡಿಿೇನ್ೇ!’  
‘ಓಕ್. Come back to the subject proper. ಫಿೇಮೆೇಲ್ ವಾರಶಿಖ್್ೂೇತ್ಗವ ಅಂದ್ಿ?’ 

‘ಬೂಯಟ್ಟ ಪಾಲಷಗಷಳ್ಲಿಿ ವಾರಕ್ೂೆಂದು ಸತ್ರಷ ಹ್ೇರ್ ಸ್ಟ್ಟೈಲ್, ವಾಯಕ್ಲಗಂಗ್, ಥ್್ಿಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ೂೆಳೂ್ ಳೇದು!’  
‘ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ?’ 

‘This is the most powerful of all utsavas. ಇದಕ್ೆ ಹಿಸ್ಟಾಟರಿಕ್ ಬಾಯಗೌಿಂಡ್, ಮೆೈರ್ಲಾಜಕಲ್ ಬಾಯಗೌಿಂಡ್, ಎಲಿ ಇವ್.’ 
‘ಅದ್ೇನ್ು ಎಳ್ಎಳ್ಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ೇಳೂ್ೇ...’ 
‘ಛಿ! ಎಳ್ಎಳ್ಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ೇಳ್ಕ್ೆ ನ್ನ್ನನ್ನೇನ್ು ಟ್ಟವಿ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಡ್ೈರ್ಕುರ ಅನ್ೂೆಂಡಾಯ? ಇರಲಿ. ಕೂದಲು ಬಿರಿಬಿಟ್ಟಟದ್ುೇ ಕಣ್್ೂೇ ಇದರ 
ವಿರ್ಯ. ರಾಮಾಯಣದಲಿಿ ಕ್ೈಕ್ೇಯಿ ತ್ನ್ನ ಕೂದಲು ಬಾಚ್ದ್ ಬಿಟ್ುಟ ಕ್ೂೇಪಗೃಹಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಕೂತ್ಳ್ು. ಹ್ಂಡತ್ರ ಕ್ೂೇಪ ಮಾಡ್ೂೆಂಡ್ಿ ಓಕ್, 
ಆದರ್ ಕೂದಲು ಬಿರಿಬಿಟ್ುಟ, ಬಾಚ್ೂೆಳ ು್ೇನ್ೇ ಕೂತ್ಿ ಮನ್ೇಲಿ, ಅಡಿಗ್ೇಲಿ, ಎಲಿ ಕಡ್ಯೂ ಕೂದಲು ಬಿೇಳ್ತ್ು. ಅವತ್ುು ಕ್ೈಕ್ೇಯಿ ಕ್ೂೇಪದಂದ 
ಕುದದು, ಕುದಯೇ ನಿೇರಿಗ್ ರವ್ ಹಾಕ್ಲ, ಉಪ್ೂಟ್ುಟ ಮಾಡಿ, ನ್ಂತ್ರ ಕ್ೂೇಪಗೃಹಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಿದುಂತ್. ಅವತ್ರುನಿಂದ ಇವತ್ರುನ್ವರ್ಗ್ ಉಪ್ೂಟ್ಟಟನ್ಲಿ ಿ
ಕೂದಲು ಸಿಗತ್ುಲ,ಿ ಅದಕ್ೆ ಕ್ೈಕ್ೇಯಿ ಎಫ್ಕ್ಟ ಅಂತಾನ್ೇ ಕರ್ಯೇದು.’ 
‘ವಿರ್ಯಾಂತ್ರ ಮಾಡಬ್ೇಡವೇ...’ 
‘ಸರಿ ಸರಿ. ರಾಮಾಯಣದಲಿ ಿಕ್ೈಕ್ೇಯಿ ಶಿಖ್್ ಉರುಫ್ ಕೂದಲು ಬಿರಿಬಿಟ್ುಟ ಗಂಡನ್ೂಡನ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗ ಮಾತ್ನಾಡಾು ವಾರ್ ಮಾಡಿದುು ಒಂದು 
ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ. ಚಾಣಕಯ ತ್ನ್ನ ಶಿಖ್್ಯನ್ನ ನ್ಂದರು ನಾಶವಾಗ್ೂೇವರ್ಗೂ ಕಟ್ುಟವುದಲ ಿಅಂತ್ ಶಪರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಂದ-ಚ್ಂದಿಗುಪು ವಾರ್ 
ನ್ಡ್ಸಿ, ಗ್ದುನ್ಂತ್ರ ಶಿಖ್್ ಕಟ್ೂೆಂಡಿದ್ೂುಂದು ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ. ಬಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ಸಟ ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ ವಾರ್ಸ ದಟ್ ಆಫ್ ದೌಿಪದ.’ 
‘ನಿಂದ್ೂಳ ಳ್ೇ ರಾಮಾಯಣ ಆಯುು!’ 
‘ರಾಮಾಯಣ ಮುಗಿೇತ್ೂೇ. ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ್. ಕುರುಕ್ಷ್ೇತ್ಿ ಯುದಿ ನ್ಡ್ದದುು ಯಾಕ್ ಅನ್ೂೆಂಡ್? ಭೂಮಿ, ವ್ೈರ, ಸ್ಟ್ೇಡು ಅವ್ಲಾಿ ಕಾರಣವ್ೇ 
ಅಲಿ.’ 
‘ಮತ್ು?’            ಮುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ … 
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‘ದೌಿಪದಯೆೇ! ತ್ುಂಬಿದ ಸಭ್ಯಲಿಿ ಬಿಚಿಚದ ಕೂದಲನ್ನ ಹದಮೂರು ವರ್ಷ ಬಾಚಿಕ್ೂಳ್ಳದ್ೇ ಇದುರ್ ತ್ಲ್ ಎರ್ುಟ ವಾಸನ್ ಬಂದರತ್ು ಅಂತ್ 
ಊಹಿಸಕೂೆ ಸ್ಟಾಧಯ ಇಲಿ. ‘ತ್ಲ್ ಬಾಚ್ೂೆೇ ದೌಿಪದ’ ಅಂದ್ಿ ‘ದುಶ್ಾಯಸನ್ ಬಿಡ್ ಬಾಿಯಂಡ್ ಹ್ೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತ್ಂದ್ೂೆಡು. ರಿಬ್ ಕೂಂಬ್ 
ತ್ಂದ್ೂೆಡು’ ಅಂತ್ರದುಳ. ಹ್ಣ್ಣಿನ್ ಹಠವ್ೇ ಹಠ. ಆಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ‘she stinks’ ಅನ್ೂನೇ ಕಾರಣಕ್ೆ divorce ಸಿಕ್ಲುರಲಿಲಿ. Also, ಧಮಷರಾಯ 
ವಿಚ್ಛೇದನ್ಂ ಮಹಾಪಾಪಂ ಅನ್ೂನೇವುನ. ಪಾಂಡವರ್ಲಿ united we stand, divided we fall ಅಂತ್ರದುಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ suffering draupadi was 

mandatory. ಆ ಸಫರಿಂಗ್ ತ್ಡ್ಯಕಾೆಗದ್, ಅವಳಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಬಾಚ್ಣ್ಣಗ್, ಹ್ೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳಿಸಕ್ೆೇಂತ್ ಆ war ನ್ಡ್ದದುು. ಕೂದಲನ್ುನ 
ಶಿಖ್್ಯಾಗಿ (ಜಡ್ಯಾಗಿ) ಕಟ್ಟಟಕ್ೂಳ್ಳಕಾೆಗಿ ಯುದಿ ನ್ಡ್ಸಿ ಗ್ದು ಸಂಭಿಮವ್ೇ ವಾಶಿಷಖ್್ೂೇತ್ಗವ!’  
‘ಅಬುಬು! ನಿನ್ನ ವಾದ ಕ್ೇಳಿುದ್ಿ ಕೂದಲ್ಲಾಿ ಕ್ಲತ್ೂೆಂಡು ಓಡಿಹ್ೂೇಗಿುಡ್ೂೇಣ ಅನ್ಗತ್ು. ಸ್ಟಾಕು ಮಾಡಯಯ ನಿನ್ನ ಕ್ೇಶಪುರಾಣ’ 

‘ಇದ್ೂೇ.. ಕೂದಲಿನ್ ವಿರ್ಯ ಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದನ್ದು ವಾಶಿಿೇಷಕ್ೂೇತ್ಗವ’ 

‘ಏನ್ು ಹಾಗಂದ್ಿ?’ 

‘ಬಿೇದ ನ್ಲಿಿ ಹತ್ರುರ, ಪಾಲಿಷಮೆಂಟ್ಲಿ,ಿ ಪಕ್ಷದ ಸಭ್ಗಳ್ಲಿ ಿshriek ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು, ಜುಟಾಟಜುಟ್ಟಟ, ಕ್ೇಶ್ಾಕ್ೇಶಿ, ಕಾಿಪಾಕಾಿಪ್, ಬಾಂಡಾಿಬಾಂಡಿಿ 
ಕದನ್, ಕಾಳ್ಗ, ಯುದ,ಿ ಸಮರ, ರಣ ಮಾಡಾುರಲಾಿ, ಅದ್ೇ ವಾಶಿಿೇಷಕ್ೂೇತ್ಗವ.’ 
‘ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ?’ 

‘she ಅಂದರ್ ಅವಳ್ು ಉತ್ಗವದ ಮೂಡನಲಿಿಯೆೇ ಇರುವಹಾಗ್ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲು ಟ್ಟಿಪ್, ಹ್ೂಟ್ಲ್, ರ್ಸ್ಟಾಟ್ಷ, ಶ್ಾಪ್ಂಗಳಿಗ್ 
ಕರ್ದುಕ್ೂಂಡುಹ್ೂೇಗ್ೂೇದ್ೇ ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ.’ 
‘ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ತ್ುಂಬಿತ್ಲ,ಿ ಅದರದೂ ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ ಅಲಿವ್ೇನ್ೂೇ?’ 

‘In a way.’ 

‘ಅಂದ್ಿ?’ 

‘ಲ್ೇಖಕರನ್ನಲಾಿ ವಾರವಾರವೂ ಆಟ್ಟಷಕಲ್ ಕ್ೂಡಿ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳ್ುತಾು, ವಿಳ್ಂಬವಾದಾಗ ಕಾಿಪ್ ಕೂದಲಲಿಿ ಕ್ೈಹಾಕ್ಲ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳತಾು, ಕಡ್ಗೂ 
ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಟದ ಉತ್ಗವ ಆದುರಿಂದ ವಾಷಿಷಕ್ೂೇತ್ಗವ ಅನ್ೂನೇದು ಸರಿೇನ್ೇ.’ 
‘ಸಿೇನ್ೂ... ಯಾವ ಯುದಿವೂ ಮಾಡದ್, ಜಗಳ್ವೂ ಕಾಯದ್, ಈ extentಗ್ ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್ ತ್ರಂದು ನ್ನ್ನನ್ನ ಚಿತ್ುು ಮಾಡಿಸ್ಟ್ೂೇ ಕಲ್ಗ್ 
ಏನ್ಂತಾರ್ೂೇ?’ 

ಸಿೇನ್ು ನಿರುತ್ುರನಾದ.  

         

 
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   

 

ನಿೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೂಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಷ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೂೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತ ಇಲಿಲದೆ 

ಗೂಗಲ್ ಇನ್ುೂಟ್ ಟ್ೂಲ್ಗ (Google input tools) ಯೂನಿಕ್ೂೇಡ್ ಆರ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಮ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿರ್ಸ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೂಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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 ಮಾಡುತ್ರುದಾುಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್್ ಸಿದಿವಾಗುತ್ುದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರು. 

ಸೂಚ್ನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಗ  ಕಾಣ್ಣಸದದುರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು 

ಕನನಡದಲಿಲ ಟೆೈಪ್ 
ಮಾಡೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಥ್ಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಮಳ್ಗಾಲದ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಭಿೇಕರ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗು ರ್ಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳ  ್
ಝರಿ ಪಿವಾಹದಂದುಕ್ಲೆ ಹರಿಯುವುದನ್ುನ ಅರಿತ್ ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಛಂಗನ್ ನ್ಗ್ಯುತಾು ನ್ಗ್ಯುತಾು ವಲಸ್ಟ್ 
ಹ್ೂೇಗುತ್ರುದುವು, ಆಗ ಎರಡು ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಕತ್ುಲ್ಯ ಕಾನ್ನ್ದ ಕಣ್ಾೆಣದ್ ಆಳ್ವಾದ ಕಂದರದಲಿ ಿಕಾಲುಜಾರಿ 
ಬಿದುುಬಿಟ್ಟವು.ಎರ್ುಟ ಪಿಯತ್ರನಸಿದರೂ ಮೆೇಲಕ್ೆ ಎಟ್ುಕದರ್ುಟ ಆಳ್, ಎರಡೂ ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಎಡಬಿಡದ್  

ಜಗಿಯಲ್ತ್ರನಸಿದವು. ಉಳಿದ ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಇದನ್ುನ ಕಂಡು    " ಅಯಯೇ ಬಿದುುಬಿಟ್ಟಟರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಅಲಿದಿುರ್ ನಿೇವು ಬದುಕ್ಲದುರೂ 
ಸತ್ುಂತ್,ಇನ್ನೇನ್ು ನಿಮಮ ಕಥ್್ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಹಾಸಯ ಮಾಡುತ್ು ನ್ಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು, ಈ ಎರಡೂ ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಬಿಡದ್ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ರುದುವು, 
ಉಳಿದವು ಕೂಗುತ್ುಲ್ೇ ಇದುವು"ಏ ಕ್ೇಳಿಸಲಿಲಿವ್ೇ ನಿಮಗ್, ನಿೇವಿನ್ುನ ಸತ್ುಂತ್,..ಸತ್ುಂತ್," ಅರ್ಟರಲಿಿ ಒಂದು ಕಪ್ೂ ನ್ಗ್ದೂ ನ್ಗ್ದೂ ಸುಸ್ಟಾುಗಿ 
ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ಬಿದುು ಪಾಿಣ ಬಿಟ್ಟಟತ್ು, ಇನ್ೂನಂದು ಮಾತ್ಿ ತ್ನ್ನ ಪಿಯತ್ನವನ್ುನ ಬಿಡದ್ೇ ಮಾಡಿತ್ುು,ಮೆೇಲಿದು ಕಪ್ೂಗಳ್ು ತ್ಂಪಾಡಿಗ್ ಕ್ೈಚಾಚಿ 
ಆಡಿಕ್ೂಳ್ುಳತಾು ಅರಚ್ುತ್ುಲ್ೇ ಇದುವು ಆದರ್ ಉಳಿದದು ಒಂದ್ೇ ಕಪ್ೂ ಎಗರಿೇ ಎಗರಿೇ ಸುಸ್ಟಾುದರೂ ಶಕ್ಲುಮಿೇರಿ ಮೆೇಲಕ್ೆ ಜಗಿದ್ೇ 
ಬಿಟ್ಟಟತ್ು,,ಮೆೇಲಿದು ಕಪ್ೂಗಳ್ು ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಬ್ಪಾೂಗಿ ಮುಂದ್ಬಂದು ಅದನ್ುನ ಅಭಿನ್ಂದಸಿದವು,"ನಾವ್ಲಾಿ ನಿನ್ನನ್ುನ ಅರ್ುಟ ದುಲಷಕ್ಷಯದಂದ 
ಕಡ್ಗಣ್ಣಸಿದರೂ ನಿೇನ್ು ಉತಾಗಹ ಕಳ್ದುಕ್ೂಳ್ಳದ್ ಜೇವಂತ್ವಾಗಿ ಮೆೇಲ್ೇರಿ ಬಂದ್,ನ್ಮಮನ್ು ಕ್ಷಮಿಸು ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾಹಸ ಮೆಚ್ುಚವಂರ್ದುು" ಎಂದು 
ಪಿಶಂಸಿಸಿದವು,ಅದಕ್ೆ ಆ ಕಪ್ೂ "ಅಯಾಯ ನಿೇವ್ೇನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುದುೇರ್ೂೇ ನ್ನ್ಗ್ೂಂದೂ ತ್ರಳಿಯದು ನ್ನ್ಗ್ ಹುಟ್ುಟ ಕ್ಲವುಡು, ನಿೇವ್ಲಾಿ ನ್ನ್ನ ಕಡ್ 
ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡು,ಕ್ೈ ಬಿೇಸುತಾು ಅರ್ುಟ ಪಿೇತಾಗಹಿಸಿದುಕ್ೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು" ಎಂದತ್ು. 

ಈ ಕಥ್್ಯಲಿಿ ಎರಡು ನಿೇತ್ರಗಳಿವ್.  
೧.ಮಾತ್ರನ್ ಶಕ್ಲು ಬಿದುವರನ್ುನ ಮೆೇಲಕೂೆ ಎತ್ುಬಹುದು.  
೨. ಕ್ಳ್ಕ್ೆ ಬಿದುವರನ್ುನ ಅದ್ೇ ಮಾತ್ರನಿಂದ ರ್್ೈಯಷಗ್ಡಿಸಿದರ್ ಮತ್ೂು ಪಾತಾಳ್ಕ್ೆ ತ್ಳಿಳದಂತಾಗಿ ಮೃತ್ುಯವ್ೇ ಬರಬಹುದು  

ಒಂದರ
ಲೆ ಲಂದು 

ಒಗಟು 

೧. ಮ ರಕ್ಷರದ ಪದ ಎತ್ತರವಾಗ್ದೆ 
೨. ಮೊದಲೆರೆಡಕ್ಷರ ಗೆ ೀಪಿಯನುನ ಪಿಿೀತಯಿಂದ ಕರೆದಂತದೆ 
೩. ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಕೆ ಕೆ ರ್ೆ ಅಕ್ಷರ ಸೆೀರಿ ಭಕತ ಕುಂಬಾರನ ಹೆಸರನುನ ತ್ಂದಿದೆ 

೪. ಮೊದಲ್ಕ್ಷರವ ಕೆೈಬಿಟಟರೆ ಊರು ಸಿಗುತ್ತದೆ  

ಉತ್ತರಕೆೆ 
 ಪುಟ ೮ 

 ರ್ೆ ೀಡ್  

ಎರಡು ಕಪೆೆಗಳು  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ಿಗಳು 

 ಬ್ಿಡ್ ಒಂದು ಪೌಂಡ್, ಹ್ಚಿಚದ ಈರುಳಿಳ 250 ಗಾಿಂ, ಹ್ಚಿಚದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ ಕಾಯಿ  
 ಅರಿಸಿನ್ಪುಡಿ ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್, ಗರಂಮಸ್ಟಾಲ್ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್, ಎಣ್್ಿ ಮೂರು ಚ್ಮಚ್  
 ಹ್ಚಿಚದ ಕ್ೂತ್ುಂಬರಿ ಸ್ಟ್ೂಪುೂ ಎರಡು ಚ್ಮಚ್, ಬ್ಣ್್ನ 50 ಗಾಿಂ, ಉಪುೂ ಅಧಷ ಚ್ಮಚ್ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ಎಣ್್ಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈರುಳಿಳ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಈರುಳಿಳ ಮೆತ್ುಗಾಗುವ ವರ್ಗೂ ಬ್ೇಯಿಸಿ.  
 ಅರಿಶಿನ್ ಗರಂ ಮಸ್ಟಾಲಾ,ಉಪುೂ,ಕ್ೂತ್ುಂಬರಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಒಲ್ಯಿಂದಳಿಸಿ. ಬ್ಿಡ್ ಮೆೇಲ್ ಮಿಶಿಣ ಹರಡಿ.  
 ಓವನ್ ನ್ಲಿಿ 10 ನಿಮಿರ್ 160 ಡಿಗಿಿ ಶ್ಾಖದಲಿಿ ಬ್ೇಯಿಸಿ ( ಈರುಳಿಳಯ ಜ್ೂತ್ ವಿವಿಧ ತ್ರಕಾರಿಕಳ್ನ್ೂನ ಬಳ್ಸಿ ಮಾಡಬಹುದು) 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರೆಸಿಪಿೆಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡ್. 
 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ  

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೆ ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಿದ 
ಕೆಳಗ್ರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ್ೆ ಮೊಗುಗ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೂಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೂುರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೂೆೇಟ್ 
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಷನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹಂಗ ಸು್.ನ...” 

 

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/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 ಸದಾಷರ್ ಉಡುಪ್ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ ದ್ೂೇಸ್ಟ್ 
ಆಡಷರ್ ಮಾಡಿ ಬರಿೇ ಪಲಯ ತ್ರಂದು ದ್ೂೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ,ನ್ಂತ್ರ 
ಒಂದು ಸಮೊೇಸ ಆಡಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲಿದಿು ತ್ರಕಾರಿ ಪಲಯ 
ಮಾತ್ಿ ತ್ರಂದು ಮಿಕ್ಲೆದುು ಬಿಟ್ಟ,ವಡ್ ಆಡಷರ್ ಮಾಡಿ ಗರಿಗರಿ 
ಎನ್ುನವ ಮೆೇಲಿನ್ ಪದರ ಬಿಡಿಸಿ ಒಳ್ಗಿದು ಮೃದುವಾದ ಭಾಗ 
ಮಾತ್ಿ ತ್ರಂದ. ಕುತ್ೂಹಲ ತ್ಡ್ಯಲಾರದ್ ಮಾಣ್ಣ ಕ್ೇಳಿದ 
”ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿುದುೇರಿ?”ಎಂದು.  

ಅದಕ್ೆ ಸದಾಷರ್  
”ನ್ನ್ಗ್ ಆರ್ೂೇಗಯ ಸರಿ ಇಲ,ಿ ಡಾಕಟರ್ ಹ್ೇಳಿದಾುರ್  

ಹ್ೂರಗಡ್ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನ್ನ ಬ್ೇಡ ಅಂತ್” 

ಒಂದರಲೆ ಲಂದು ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧.ಗೆ ೀಪುರ ೨.ಗೆ ೀಪು ೩.ಗೆ ೀರ ೪. ಪುರ 

 

 

೧. ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಧಮಾಷಂಬುದ ಕ್ರ್ ಇದು ಜಾಗದಲಿಿ ಈಗ 
ಏನಿದ್? ಈ ಕ್ರ್ಯನ್ುನ ಕಟ್ಟಟಸಿದವರು ಯಾರು? 

 

 

 

೨. ಆರ್. ಕ್. ನಾರಾಯಣ್ ರವರ ಮಾಲುಗಡಿ ಎಂಬ ಸಾಳ್ನಾಮಕ್ೆ 
ಕಾರಣ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುವ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಎರಡು 
ಬಡಾವಣ್್ಗಳ್ು ಯಾವುವು? 

 
ಸರಿ ಉತ್ುರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೫ ನ್ೂೇಡಿ  

 

ನಿಮಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ  ಕೆ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

ಶ್ಿೀ  ಹರಿ ಕೀತ್ಾನ … 

 

ಹಾಡುವ್ನ್ು ಹಾಡುವ್ನ್ು ಹರಿಯ ನ್ೂೇಡುತ್  
ಕುಣ್ಣಯುವ್ನ್ು ಕುಣ್ಣಯುವ್ನ್ು ಮೆೈಯ ಮರ್ಯುತ್  

 

ಗ್ಳ್ಯ ಅಜುಷನ್ನ್ ಸ್ಟಾರರ್ಥಯ ಎದುರಲಿ  
ನಿಲಿಸಿ  ಮುಕುಂದನ್ ಮೂರುತ್ರಯ ಮನ್ದಲಿ 

ಮಲಿನ್ವಾಗಿಹ ಮತ್ರಯ ತ್ೂಳ್ದು ಕ್ಷಣದಲಿ  
ಒಲವ ನಿೇಡಿರುವ ಘನ್ಶ್ಾಯಮನ್ನ್ುತ್ಲಿ  

 

ಭಕುಮಿೇರ ಭಜನ್ಯನ್ು ವಯಕುಗ್ೂಳಿಸುತ್  
ರಿಕುಹಸು ನ್ನ್ನ  ಶಕುಮಾಡು ಎನ್ುನತ್  
ಮುಕ್ಲು ಮಾಗಷವನ್ುನ ಅವನ್ಲಿಿ ಕಾಣುತ್  
ಯುಕ್ಲು ಇಹುದು ಭಕ್ಲುಯಲಿಿ ಎಂದುಸ್ಟಾರುತ್   
 

ಶರಧಿಶಯನ್ ಲಕ್ಷಿಿಸಖನ್ು ಆದಮೂರುತ್ರ  
ಪರಿಧಿ ಇರುವುದ್ೇ ಅವನ್ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗ್  
ನ್ರ್ದ ಜನ್ರ ಪರಿವ್ ಇನ್ುನ ನ್ನ್ಗ್ ಏತ್ಕ್  
ಪುರದಲಿರುವ ಪೌರರ್ೂಡನ್ ಕೂಡಿ ಗುಡಿಯಲಿ  

 

ಹಾಡುವ್ನ್ು ಹಾಡುವ್ನ್ು ಹರಿಯ ನ್ೂೇಡುತ್  
ಕುಣ್ಣಯುವ್ನ್ು ಕುಣ್ಣಯುವ್ನ್ು ಮೆೈಯ 
ಮರ್ಯುತ್  

 

-ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲೆೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಮ ಉತ್ುರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜ ನ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡೆಯ ದಿರ್ಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೂೆೇಬ್ೇಡಿ) ಮೆೀ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರಿಸಿದವರು 
 ಶುಭಶ್ಿ, ಸಿಡ್ನ 

 ರಾಜಿ ಜಯದೆೀವ್, ಸಿಡ್ನ 

 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ 

 ರಾಘವೆೀಂದಿ ಮ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು  

 ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಬಿ. ಆರ್. ಪುಷ್ೆವಲಿಲ ಚಂದಿಶೆೀಖರ್, ಕೆಂಗೆೀರಿ ಉಪನಗರ 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೂೇಲಿ 
ಬಿಡಿಸುವುದೂ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ಯ 
ಹ್ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ದ್ೈನ್ಂದನ್ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 
ರೂಡಿಸಿಕ್ೂಂಡಿರುತಾುರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ 
ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಇದುರ್ ಅದ್ರ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಮೆೀ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 
ರಂಗ್ೂೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್ 
ಉತ್ುಮಪಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ರ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 
ನ್ಮೂನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೂೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೂೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ್ೂೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕಯಕ್ೆ ಅರ್ಷಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ಪಾತ್ರಗಿತ್ರುಯರ ನ್ಲಿದಾಟ್ – ೨೧-೧೧ - ರಚ್ನ್- ಪುರ್ೂವಲಿಿ ಚ್ಂದಿಶ್್ೇಖರ್, ಕ್ಂಗ್ೇರಿ ಉಪನ್ಗರ 
 

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 
0401193852 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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  ಶ್ಿೀಮಂತ್ ಸಾಮಾಿಜಯ 
ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಪಾಪುರಿಯ ಆರಾಧಯದ್ೈವ, ಭರತ್ ಖಂಡದ ಉತ್ುರದಲಿ ಿವಾರಣ್ಾಸಿಗ್ 

ವಿಶ್್ಾೇಶಾರನ್ೇ ಅಧಿಪತ್ರಯಾದಂತ್, ದಕ್ಷಿಣದ ಪಂಪಾಪುರಕ್ೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ್ೇ ಅರಸು. ತ್ುಂಬಿ ಹರಿಯುವ 
ಪಂಪಾನ್ದಯ ದಡದಲಿ,ಿ ಮತ್ಂಗ ಪವಷತ್ದ ಮಡಿಲಲಿ,ಿ ಹಸಿರನ್ುಟ್ುಟ ನ್ಲಿಯುವ ಸುಂದರ ಪಿಕೃತ್ರಯ 
ಒಡಲಲಿಿ ವಿಶ್ಾಲವಾಗಿ ಹಬಿುತ್ುು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ. ಹ್ೂಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾಾಪ್ತ್ವಾದ ಹಿಂದೂಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ 
ಅರಸರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರವನ್ುನ ರಾಜರ್ಾನಿಯನಾನಗಿಸಿಕ್ೂಂಡು ವಿಜಯನ್ಗರವ್ಂದು ಕರ್ದದುರು. 
ಅನಾದಕಾಲದಂದಲೂ ಪುಣಯಕ್ಷ್ೇತ್ಿವ್ಂದು ಪಿಸಿದಿಯಾಗಿ, ಹರಿಹರ, ರಾಘವಾಂಕಾದ ಕವಿಗಳ್ ಆರಾಧಯ 
ದ್ೇವರ ನ್ಲ್ಯಾದ ವಿಜಯನ್ಗರ ಇಂದು ಭೂಮಂಡಲದ ಇತ್ರ ಮಹಾನ್ಗರಗಳ ೇ್ ನಾಚ್ುವಂತ್ ಬ್ಳ್ದು 
ನಿಂತ್ರದ್. ನ್ೂರಾರು ಸಹಸಿಗಳ್ ಜನ್ಸಂಖ್್ಯ, ಸಮಸು ಪಿಜ್ಗಳಿಗೂ ಅತ್ುುತ್ೃರ್ಟ ಜೇವನ್ ಸ್ಟೌಲಭಯ, 
ಭವಯವಾದ ಅರಮನ್ಗಳ್ು, ಸುಂದರ ಭವನ್ಗಳ್ು, ಜನ್ರ ಶ್್ಿೇಣ್ಣಗ್ ತ್ಕೆಂತ್ ನಿವಾಸಗಳ್ು, ಸುಂದರ 
ದ್ೇಗುಲಗಳ್ು, ಕಲಾಯಣ ಮಂಟ್ಪಗಳ್ು, ಅಶಾಶ್ಾಲ್, ಗಜಶ್ಾಲ್, ಎಲವಿೂ ಅಲಿಿತ್ುು. ನ್ಗರದ ಉದಾಯನ್ಗಳಿಗ್ 
ನಿೇರುಣ್ಣಸಲು ಕಾಲುವ್ಗಳ್ು ತ್ುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ರುತ್ುು. ಕ್ರ್ ಕಟ್ಟಗಳ್ು, ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಯಣ್ಣಗಳ್ು, ಸ್ಟಾನನ್ದ 
ಕ್ೂಳ್ಗಳ್ು ಜಲ ಸಮೃದಿತ್ಯ ದ್ೂಯೇತ್ಕವಾಗಿದುವು. ವಿವಿಧ ದ್ೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು, ವತ್ಷಕರು 
“ಇಂತ್ಹ ನ್ಗರವು ಮತ್ೂುಂದು ಇರುವುದನ್ುನ ಕ್ೇಳಿಲ,ಿ ಅರ್ವಾ ಇಂತ್ಹ ನ್ಗರವನ್ುನ ಪಿಪಂಚ್ದ 
ಬ್ೇರ್ಲೂಿ ಕಂಡಿಲ”ಿ ಎಂದು ತ್ಮಮ ದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಹಿಂದರುಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಬಣ್ಣಿಸಿೇ, ಬಣ್ಣಿಸಿೇ, ಈ ನ್ಗರವನ್ೂನ, 
ಅದರ ಸಂಪತ್ುನ್ೂನ ಕಾಣಲು ಬರುವ ಹ್ೂರದ್ೇಶಿೇಯರ ಸಂಖ್್ಯ ಹ್ಚಾಚಗಿತ್ುು. ರಾಜಯದ ಪಶಿಚಮಕ್ಲೆದು 
ಅರಣಯದ ಉತ್ೂನ್ನಗಳ್ು, ಸಮೃದಯಿಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರುದು ವಯವಸ್ಟಾಯೇತ್ೂನ್ನಗಳ್ು, ಬಯಲು ಸಿೇಮೆಯ 
ಶಿಿೇಗಂಧ, ವಸ್ಟಾಾಭರಣಗಳ್ು, ಖನಿಜಗಳ್ು, ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ  ವಸುುಗಳ್ು ಅಪಾರ ಪಿಮಾಣದಲಿ,ಿ ರಾಜಯದಲಿಿದು 
ನ್ೂರಾರು ಬಂದರುಗಳ್ ಮೂಲಕ ಹ್ೂರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಮಾರಾಟ್ವಾಗಿ, ರಾಜಯದ ಬ್ೂಕೆಸಕ್ೆ ಹಣದ 
ಹ್ೂಳ್ಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದುವು. ಅರಬುರ ದ್ೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ುಮ ತ್ಳಿಯ ಕುದುರ್ಗಳ್ು, ಚಿೇನಾ ದ್ೇಶದರ್ೇಷ್ಮ, 
ಕರಕುಶಲ ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳ್ು, ಪರಂಗಿಗಳಿಂದ (ಬಿಳಿಯರ್ಲಿರನ್ೂನ ಪರಂಗಿಗಳ್ಂದ್ೇ ಕರ್ಯುತ್ರುದುರು) 
ಶಸ್ಟಾಾಸಾಗಳ್ೂ ರಾಜಯಕ್ೆ ಬರುತ್ರುದುವು. 

ಬರಿದ್ ನ್ಗರ ಮಾತ್ಿವಲ,ಿ ಅಲಿಿ ವಾಸಿಸುತ್ರುದು ಜನ್ರೂ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ುನ್ನೇ ಹ್ೂಂದದುರು. ಹ್ಂಗಸರು ಬಣಿಬಣದಿ ಸಿೇರ್ ರವಿಕ್ಗಳ್ೂ, 

ಶಿರದಲಿ,ಿ ಕ್ಲವಿಗಳಿಗ್, ಆಭರಣಗಳ್ನ್ುನ, ಉಂಗುರ, ಬಳ ,್ ಮೂಗುತ್ರ, ತ್ೂೇಳ್ಬಂದ, ಒಡಾಯಣ, ಕಡಗ, ಕಂಠಿ ಇವ್ಲಿವನ್ೂನ ತ್ೂಡುತ್ರುದುರು. 
ಗಂಡಸರ್ೇನ್ೂ ಆಭರಣ ತ್ೂಡುವುದರಲಿಿ ಹಿಂದ್ ಬಿೇಳ್ುತ್ರುರಲಿಲಿ, ಅವರೂ ಸಹ ಉಂಗುರ, ಬಳ ,್ ಕಡಗ, ಕ್ಲವಿಗಳಿಗ್ ಉಂಗುರಗಳ್ನ್ೂನ 
ತ್ೂಡುತ್ರುದುರು. ಭತ್ು, ಜ್ೂೇಳ್, ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ರ್ಾನ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರುದುರು. ಕಬುು ಬ್ಳ್ದು ಬ್ಲಿ, ಸಕೆರ್ ತ್ಯಾರಿಸುತ್ರುದುರು. ಹತ್ರು ಬ್ಳ್ದು 
ಮನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ೂಲು ತ್ಗ್ದು ವಸಾ ತ್ಯಾರಿಸುತ್ರುದುರು. ನ್ಲಗಂದಾಯ, ಅಂಗಡಿ, ಮನ್, ಹುಲುಿಗಾವಲು, ಸಂತ್, ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ತ್ರಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿೇಡುತ್ರುದುರೂ ಕೂಡ, ಜನ್ರು ಆರ್ಥಷಕವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದುರು. 

ವಿಜಯನ್ಗರ ಇಷ್ಟಲಿ ಸಂಪದುರಿತ್ವಾಗಲು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ್ ಉತ್ುಮ ಆಡಳಿತ್ವ್ೇ ಕಾರಣ, ಸಂಗಮ ವಂಶದ ಹಕೆ, ಬುಕೆ, ೨ನ್ೇ 
ಹರಿಹರ, ದ್ೇವರಾಯ II, ಸ್ಟಾಳ್ುವ ನ್ರಸಿಂಹ, ಮುಂತಾದವರ ಸಮರ್ಷ ರಾಜಯಭಾರದ ನ್ಂತ್ರ ೧೫೦೯ರಲಿಿ ಶಿಿೇ ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್ು ಪಟ್ಟಕ್ೆ 
ಬಂದದು. ಸಿಂಹಾಸನ್ವ್ೇರಿದ ಸಮಯದಂದಲ್ೇ ರಾಯನ್ ಸಮಯ ಯುದಿಗಳ್ಲ್ಿೇ ಕಳ್ದುಹ್ೂೇಗಿದುರೂ, ರಾಜಯದ ಅಭಿವೃದ,ಿ ಜನ್ತ್ಗ್ ಅಗತ್ಯ 
ಸ್ಟೌಲಭಯಗಳ್ು ಒದಗಿಸುವುದರಲಿ ಿಎಲಿರಿಗಿಂತ್ ಒಂದು ಕ್ೈಮೆೇಲ್ೇ ಇದು.  

ರಾಜರ್ಾನಿಯಲಿಿ ಹ್ೂಸದಾಗಿ ಕೃರ್ಿಸ್ಟಾಾಮಿ, ವಿಠಠಲಸ್ಟಾಾಮಿ ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿಷಸುದುದ್ೇ ಅಲಿದ್ ರಾಮಸ್ಟಾಾಮಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ 
ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ ವಿಸುರಿಸಿದ. ಲಕ್ಷಿಿೇ ನ್ರಸಿಂಹನ್ ವಿಗಿಹವನ್ುನ ಸ್ಟಾಾಪ್ಸಿದ. ಸಾತ್ಃ ವ್ೈಣ್ಣಕನಾಗಿ, ವಿದಾಾಂಸನಾಗಿ, ‘ಅಮುಕುಮಾಲಯದ’ ಮತ್ುು 
‘ಜಾಂಬವತ್ರೇ ಕಲಾಯಣ’, ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸುದುದ್ೇ ಅಲದಿ್, ಅಲಿಸ್ಟಾನಿ ಪ್ದುನ್, ತ್ನಾಲಿ ರಾಮಕೃರ್,ಿ ತ್ರಮಮಣ,ಿ ಮುಂತಾದ ತ್ಲುಗು ಹಾಗೂ 
ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳಿಗ್ ಆಶಿಯ ನಿೇಡಿದು. ವಾಯಸತ್ರೇರ್ಷರು ಆಸ್ಟಾಾನ್ಗುರುಗಳಾದರ್, ಚ್ೈತ್ನ್ಯ ಮಹಾಪಿಭು, ವಲಿಭಾಚಾಯಷ ಮುಂತಾದವರು 
ಅಹಾಾನಿತ್ರಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲೂಟ್ಟಟದುರು.  ಹಿಂದೂ ಧಮಷದ ಯಾವುದ್ೇ  ಪಂರ್ವಿರಲಿ ಅದರ ಅಭುಯದಯಕ್ೆ ಪಾಿಮುಖಯತ್ ಇರುತ್ರುತ್ುು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕ್ 
ಇಸ್ಟಾಿಂ ಮತ್ುು ಕ್ೈಸು ಧಮಷಕ್ೆ ಕೂಡ ಮಯಾಷದ್ ಸಿಗುತ್ರುತ್ುು. ರಾಯನ್ ಕಾಲವು ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಶ್್ಿೇರ್ಠ ಕ್ೂಡುಗ್ಯನ್ುನ ನಿೇಡಿತ್ು. 

          ಮುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ … 

ಮಾಹತ ಲ್ೇಖಕರು:  
ನಾಗಶ್್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 
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ಒಂದೆೀ ರ್ಾಣಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು 
ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ ಹಿಂದನ್ ದನ್ವಷ್ಟೇ ಯುದರಿಂಗದಂದ ಹಿಂದರುಗಿ ಅಯಾಸದಂದ ಬಳ್ಲಿದುರೂ, ತ್ನ್ನ ದನ್ನಿತ್ಯದ ಕಿಮಗಳ್ನ್ುನ 

ತ್ಪ್ೂಸದ್, ಸೂಯಷನ್ು ಉದಯಿಸಲು ಇನ್ೂನ ತಾಸ್ಟ್ರಡು ಇರುವಾಗಲ್ೇ ವಾಯಯಾಮಶ್ಾಲ್ಗ್ ಆಗಮಿಸಿದು. ರಾಜನ್ ಬರವನ್ುನ ಎದುರು 
ನ್ೂೇಡುತ್ರುದು ಜಟ್ಟಟಗಳಿಬುರು  ಹದವಾಗಿ ಕಾಸಿದು ಎಳ ಳ್ಣ್್ಿಯನ್ುನ ಕಂಚಿನ್ ಪಾತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಕಾಯುತ್ರುದುರು. ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಎಣ್್ಿಯ 
ಹದವನ್ುನ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿ, ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸಿ ಒಪ್ೂಗ್ ನಿೇಡಿದ ನ್ಂತ್ರ ವಾಯಯಾಮ ಶ್ಾಲ್ಯ ಒಂದು ಬದಯಲಿಿ ವಿಶ್್ೇರ್ವಾಗಿ ನಿಮಿಷಸಿದು ಜಗಲಿಯ 
ಮೆೇಲ್ ಕುಳಿತ್ ರಾಜನ್ ನ್ತ್ರುಗ್ ಎಣ್್ಿಯನ್ುನ ಒತ್ರು, ಭುಜ, ಬ್ನ್ುನ, ತ್ೂೇಳ್ಗಳ್ು, ಎದ್, ಅಂಗ್ೈ, ತ್ೂಡ್, ಮಿೇನ್ಖಂಡಗಳ್ು, ಹಿಮಮಡಿ, ಪಾದ ಹಿೇಗ್ 
ಸಂಪೂಣಷವಾಗಿ ರಾಯನ್ ಮೆೈಗ್ ಎಣ್್ಿಯನ್ುನ ಹಚಿಚ, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ್ ನಿೇವುತಾು, ರಾಜನ್ ಮುಖಚ್ಹರ್ಯ ಆರ್ಾರದ ಮೆೇಲ್ ನಿೇಯುವುದರ 
ತ್ರೇವಿತ್ಯನ್ುನ ಹ್ಚಿಚಸುವುದು, ತ್ಗಿಗಸುವುದು ಮಾಡುತಾು, ಅಧಷ ತಾಸು ಅಂಗಮಧಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ರಾಯನ್ು ಕ್ೈ ಸೂಚ್ನ್ಯಲಿಿಯೆೇ ನಿಲಿಿಸಲು 
ತ್ರಳಿಸಿದ ಕೂಡಲ್ೇ ನ್ಡುಬಗಿಗಸಿ ಹಿಂದ್ ಸರಿದರು ಜಟ್ಟಟಗಳ್ು.  

ಆ ವ್ೇಳ್ಗ್ ವಾಯಯಾಮ ಶ್ಾಲ್ಯಲಿಿಯೆೇ ಇರುತ್ರುದು ಸಿಾೇಯರು ಆವರಣವನ್ುನ ಸಾಚ್ಚಗ್ೂಳಿಸಿ, ರಾಯನ್ ಮುಂದನ್ ಕಾಯಷಕಿಮಗಳಾದ 
ವಾಯಯಾಮ, ಅಂಗಸ್ಟಾಧನ್, ಕುಸಿುಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳ್ನ್ುನ ಅಣ್ಣಗ್ೂಳಿಸಿದುರು. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದು ಭಾರವಾದ ಗುಂಡುಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ 
ಕ್ಲಕಾಲ ವಾಯಯಾಮ, ಅಂಗಸ್ಟಾಧನ್, ಜಟ್ಟಟಗಳ್ ಜ್ೂತ್ ಕುಸಿು, ಕಡ್ಯಲಿಿ ಕುದುರ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರ್, ಮೆೈಗ್ ರ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಹಚಿಚದು ಎಣ್್ಿಯಲಿವೂ 
ಇಳಿದು ಬ್ವರು ರ್ಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದರುತ್ರುತ್ುು. ದ್ೂರ್ ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೂರಟ್ರ್ಂದರ್ ಅಲಿದಿುವರ್ಲಿರಿಗೂ ಅಂದನ್ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತ್ರ ಕಳ್ದಂತ್. 
ಏಕ್ಂದರ್  ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್ ಸಿಟ್ುಟ ಅಲಿಿದುವರ್ಲರಿಿಗೂ ಚ್ನಾನಗಿ ಗ್ೂತ್ರುತ್ುು. ಯಾವುದರಲೂಿ ಸಾಲೂವೂ ಹ್ಚ್ುಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು, ಎಲೂಿ 
ಕ್ೂಳ್ಕ್ಲರಬಾರದು, ಬ್ೇಕಾದುು ಕೂಡಲ್ೇ ಸಿಗಬ್ೇಕು, ಹಿೇಗ್ ಯಾವಾಗ ರಾಯನಿಗ್ ಸಿಟ್ುಟ ಬರುತ್ುದ್ೂೇ ಎಂದು ಎಲರಿೂ ಎಚ್ಚರದಂದರುತ್ರುದುರು. 

ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದಲಿಿ ಅರಸನ್ ಮುಂಗ್ೂೇಪಕ್ೆ ಬಲಿಯಾಗದ ಏಕ್ೈಕ ವಯಕ್ಲುಯೆಂದರ್ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ತ್ರಮಮರಸು ಮಾತ್ಿ. ಅಪಾೂಜಯೆಂದ್ೇ 
ಕರ್ಯುತ್ರುದು ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗ ಅಪಾರ ಗೌರವ, ವಿಶ್ಾಾಸ, ಪ್ಿೇತ್ರ, ಜ್ೂತ್ಗ್ ಭಯವೂ ಇತ್ುು. ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್, ಜೇವ, ಜೇವನ್, 

ಸಿಂಹಾಸನ್, ಯಶಸುಗ ಎಲಿವೂ ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಋಣದಲಿತಿ್ುು. ಮಹಾರಾಜನಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಎಲಾಿ ಗುಣಗಳ್ೂ ಅರಸನಿಗಿಂತ್ ಹ್ಚಾಚಗಿ 
ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯಲ್ಿೇ ಇದುರೂ, ತ್ರಮಮರಸು ಮಾತ್ಿ ಸಮಾಿಜಯದ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿರ್್ೇಯ ಸ್ಟ್ೇವಕ ಎಂದರ್ ತ್ಪಾೂಗಲಾರದು.  

ಶುಭಿ ಶ್್ಾೇತ್ ವಣಷದ ನ್ವಿರಾದ ರ್ೇಷಿಮೆಯ ವಸಾವನ್ುನ ಧರಿಸಿ, ಬಗ್ಬಗ್ಯ ವಜಿ ವ್ೈಢೂಯಷಗಳಿಂದ ಶ್್ ೇಭಿಸುವ ಕ್ಲರಿೇಟ್ ಧರಿಸಿದ 
ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ, ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿ ತ್ರರುಮಲಾಂಬ್, ಮಹಾರಾಣ್ಣ ಚಿನಾನದ್ೇವಿ ಮತ್ುು ರಾಣ್ಣ ಜಗನ್ೂೀಹಿನಿಯರ್ೂಡನ್ ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಷನಿಗ್ ಪೂಜ್ 
ಸಲಿಿಸಿ, ರಾಜಯದ ಆಡಳಿತ್ದ ಪಿಮುಖ ಕ್ೇಂದಿಗಳಿರುವ ಆವರಣಕ್ೆ ಬಂದ. ಅನ್ೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು, ಕ್ೈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ವರು, ಸ್ಟ್ೈನ್ಯದ ದಂಡನಾಯಕರು, 
ಗಾಿಮಗಳಿಂದ ಬಂದದು ತ್ೂೇಟ್ಟ, ತ್ಳ್ವಾರ, ನಿೇರಗಂಟ್ಟಗಳ್ು, ಹಿೇಗ್ ಎಲಾಿ ಹಂತ್ದವರೂ ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದು, ರಾಜಯದ ಅಭುಯದಯದ ಕಾಯಕ 
ನಿರಾಂತ್ಕವಾಗಿ ನ್ಡ್ದತ್ುು. 

“ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳ ,್ ನ್ನ್ನ ಪಾಲಿಗ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಸ ಉಳಿಸಿದುೇರ್ೂೇ, ಅರ್ವಾ ಎಂದನ್ಂತ್ೇ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾನ್ು 
ಉತ್ಗವಮೂತ್ರಷಯಾಗಿ ಸುತ್ುುವುದಷ್ಟ ಉಳಿದದ್ಯೇ” ರಾಯನ್ು ಛ್ೇಡಿಸುವಂತ್ ಮಾತ್ನಾಡುತಾು, “ನಿೇವು ಹಿೇಗ್ೇ ಮಾಡುತ್ರುದುರ್ ನಾನ್ು 
ರಾಜರ್ಾನಿಗ್ ಬರುವುದನ್ನೇ ನಿಲಿಸಿಿ, ಯುದಿಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಿರಬ್ೇಕಾಗುತ್ುದ್ ಅಷ್ಟೇ.” ಎಂದನ್ು. 

“ಎಂತ್ಹ ಮಾತ್ನಾಡಿದರಿ ಪಿಭು, ನಾನ್ು ನಿಮಮ ಸ್ಟ್ೇವಕ, ಈ ಮಹಾ ಹಿಂದೂ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಸ್ಟ್ೇವಕ ಅಷ್ಟೇ, ನಿೇವು ನ್ುಡಿದುದನ್ುನ 
ಆಚ್ರಣ್್ಗ್ ತ್ರುವವನ್ು ನಾನ್ು. ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ರಕ್ಷಣ್್, ಪಿಜ್ಗಳ್ ಹಿತ್, ಇವುಗಳ್ನ್ನೇ ಕುರಿತ್ು, ಚಿಂತ್ರಸುವವರು, ಹ್ೂೇರಾಡುವವರು 
ನಿೇವು. ನಿಮಮ ನ್ರಳಾಗಿ ನಾನಿರುವ್ನ್ಷ್ಟೇ. ನಿಮಮಂತ್ಹ ಧಿೇಮಂತ್, ಉದಾತ್ು, ಧಮಷರಕ್ಷಕ, ಅರಿಭಯಂಕರ, ವಯಕ್ಲುಯನ್ುನ ರಾಜನ್ನಾನಗಿ 
ಪಡ್ದರುವುದು, ಬರಿೇ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಮಾತ್ಿವಲಿ ಇಡಿೇ ಭರತ್ಖಂಡವ್ೇ ಹ್ಮೆಮಪಡುವ ವಿರ್ಯ”. 

“ ಅಪಾೂಜ”, ಎಲಿರಿರುವಾಗ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಸಂಭ್ೂೇದಸುತ್ರುದು ರಾಯನ್ು, ತಾವಿಬುರ್ೇ ಇರುವಾಗ ಸಲುಗ್ಯಿಂದ ಅಪಾೂಜೇ, 
ಅರ್ವಾ ಸಲುಗ್ಯಿಂದ ’ಸ್ಟಾಳ್ಾ ತ್ರಮಮ’ ಎಂದು ಕರ್ಯುತ್ರುದುುದೂ ಉಂಟ್ು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ತ್ಂದ್ಯಂತ್ಯೆೇ ತ್ರಳಿದದುನ್ು ಕೂಡ. “ವೃಥ್ಾ ನ್ನ್ನನ್ನೇಕ್ 
ಹ್ೂಗಳ್ುವಿರಿ, ನಿೇವಿಲಿದ್ೇ ನ್ನ್ನ ಬದುಕ್ೇ ಇರುತ್ರುರಲಿಲ,ಿ ಈ ನ್ನ್ನ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವ್ಂಬುದ್ೂಂದು ದ್ೇಹವಾದರ್, ಅದರ ಬ್ನ್ನಲುಬ್ೇ 
ನಿೇವು.” 

ಹಾಗ್ಯೆೇ ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ಕೃರ್ದಿ್ೇವರಾಯ, ತ್ರಮಮರಸು ಇಬುರೂ ಹ್ೇಮಕೂಟ್ ಪವಷತ್ದ ಮಂದರಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ಬಂದದುರು. ಅಲಿಿಂದ 
ಕಾಣುತ್ರುದು, ಪಂಪಾಪುರಿಯ ವಿಹಂಗಮ ನ್ೂೇಟ್ವನ್ುನ ನ್ೂೇಡುತಾು ಮೆೈಮರ್ತ್ರುದು ರಾಯನ್ನ್ುನ ಕುರಿತ್ು, “ನ್ೂೇಡು ಕೃರ್ಿ ನ್ೂೇಡು, ಹರಿಹರ, 

ಬುಕೆರಾಯರು ನ್ಟ್ುಟ, ನಿೇರ್ರ್ದು ಪೇಷಿಸಿದ ಈ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಇಂದು ಮಹಾನ್ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬ್ಳ್ದರುವುದನ್ುನ. ಅನ್ೇಕ 
ಕಂಟ್ಕಗಳ್ು, ಮುಸಲಾಮನ್ರ ರ್ಾಳಿಗಳ್ು, ಮನ್ತ್ನ್ದ, ದಾಯಾದಗಳ್ ಕಲಹಗಳ್ು, ಪುಂಡು ಸ್ಟಾಮಂತ್ರ  ಒಳ್ಸಂಚ್ು, ಪ್ತ್ೂರಿಗಳ್ು, ಎಲಿವನ್ೂನ 
ಎದುರಿಸಿ, ಎಷ್ಟತ್ುರಕ್ೆ ಬ್ಳ್ದದ್. ನಿೇನ್ು ಸಿಂಹಾಸನ್ವನ್ನೇರಿದ ನ್ಂತ್ರವಂತ್ೂ, ಕನ್ನಡನಾಡಿಗ್ೇ ನ್ ಭೂತ್ೂೇ ನ್ ಭವಿರ್ಯತ್ರ ಎಂಬಂತ್ 
ಸುವಣಷಯುಗವನ್ನೇ ಸೃಷಿಟಸಿದುೇಯೆ...’        ಮುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ … 
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ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಮಾತ್ನ್ುನ ತ್ಡ್ದು ರಾಯ ನ್ುಡಿದ “ನಿೇವಿಲಿದದುರ್ ನಾನ್ಲಿಿರುತ್ರುದ್ು ಅಪಾೂಜ, ನ್ನ್ನ ಪಿತ್ರಯಂದು ಹ್ಜ್ೆಗೂ 
ಮಾಗಷದಶಷಕರು ನಿೇವಲಿವ್, ಆರಂಭದಂದಲೂ ನಿಮಮ ನಿೇತ್ರಗಳ ೇ್ ಅಲಿವ್ ನ್ಮಮ ಶತ್ುಿಗಳ್ೂ ಮಿತ್ಿರಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಿದುು, ನಿಮಮ ತ್ಂತ್ಿಗಳ ೇ್ 
ಅಲಿವ್ ನ್ಮಮನ್ುನ ಕರ್ಟಸ್ಟಾಧಯವಾದ ಯದಿಗಳ್ನ್ುನ ಗ್ಲಿಲು ಸ್ಟಾಧಯವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಿದುದು. ಕಳಿಂಗ, ಕ್ೂಂಡವಿೇಡು, ಅದಲ್ ಷಾಹಿ, ನಿಜಾಮರು, 
ತ್ಲಂಗಾಣ, ರಾಯಚ್ೂರು, ಎಲ್ಡಿ್ಯ ವಿಜಯಗಳ್ಲೂ ಿನಿಮಮ ಪೂವಷ ನಿಯೇಜತ್ ವಿಧಿ ವಿರ್ಾನ್ಗಳ್ು ಪಿಮುಖ ಪಾತ್ಿವಹಿಸಿರುವುದು ಸುಳ ಳ್ೇನ್ು? 

ಅದರ್ೂಡನ್ ಸಮರ್ಷ ರಾಜಯಭಾರ ನಿಗಿಹಕೂೆ ನಿೇವ್ೇ ಹಿನ್ನಲ್ಯೆಂಬುದು ಅಲಿಗಳ್ಯ ಬ್ೇಡಿ” 

ತ್ರಮಮರಸು ಮರುನ್ುಡಿದರು, “ಕೃರ್ಿ, ನಾನ್ೇನಿದುರೂ ನಿಮಿತ್ು ಮಾತ್ಿವಷ್ಟೇ,  ನಿನ್ನ ಹ್ಸರು ಆಚ್ಂದಾಿಕಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಖಂಡಿತ್. 
ಇಲಿಿಂದ ಕಾಣುತ್ುಲಿರುವ ನ್ೂರಾರು ಗ್ೂೇಪುರಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡು, ಮುಗಿಲನ್ುನ ಮುಟ್ುಟವ ಆ ಶಿಖರಗಳ್ಂತ್ಯೆೇ ನಿನ್ನ ಕ್ಲೇತ್ರಷಯ ಶಿಖರವೂ ಬಹು 
ಎತ್ುರಕ್ೆೇರಿದ್. ದಕ್ಷಿಣದಾದಯಂತ್ ’ರಾಯ ಗ್ೂೇಪುರಗಳ್ು’ ನಿನ್ನ ಹ್ಸರನ್ುನ ಚಿರಸ್ಟಾಾಯಿಯಾಗಿಸುತ್ುವ್. ನಿೇನ್ು ಹಿಂದೂಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಏಳಿಗ್ಗಾಗಿ 
ಕಟ್ಟಟಸಿರುವ, ದ್ೇಗುಲಗಳ್ು, ಮಂಟ್ಪಗಳ್ು, ಕ್ರ್ಕಟ್ಟಗಳ್ು, ಹ್ೂಸ ನ್ಗರಗಳ್ು, ವ್ೈಭವದಂದ ಮೆರ್ಯುತ್ರುವ್. ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ತ್ು 
ತ್ರರುಗಿ ನ್ೂೇಡಲೂ ಹ್ದರುವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತ್ರಗ್ ಮುಸಲಾಮನ್ ಆಕಿಮಣಕಾರರನ್ುನ ತ್ಂದರುವ್. ಆದರೂ ಅಲಿಿಯೂ ಹಿರಿತ್ನ್ ಮೆರ್ದು ಕ್ಷಮಾಗುಣ 
ತ್ೂೇರಿರುವ್, ಅರ್ಟಲಿದ್ ನಿನ್ಗ್ ’ಯವನ್ರಾಜಯ ಪಿತ್ರಷಾಠಪನಾಚಾಯಷ’ ಎಂಬ ಬಿರುದ್ೇ ಇಲಿವ್?”  

“ಅಪಾೂಜ, ಈ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಸ್ಟಾಾಪನ್ಯ ಮೂಲ ಉದ್ುೇಶವ್ೇ ನ್ಮಮ ಧಮಷ, ಸಂಸೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಬ್ೇಕ್ಂಬುದು ಅಲಿವ್ೇ, 
ಅದಕ್ೆ ಭದಿತ್ಳ್ಹದಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಲಕ್ೂಟ್ಟರ್, ಮುಂದನ್ ತ್ಲ್ಮಾರಿನ್ವರು ನ್ಮಮದಯಿಂದ ತ್ಮಮ ಬದುಕನ್ುನ ಸ್ಟಾಗಿಸಬಹುದಲಿವ್ೇ”.  

ಆಗಸದ ದಟ್ಟೈಸಿದ ಕಾಮೊೇಷಡಗಳ್ ದಟ್ಟಟಸುತಾು “ಅಪಾೂಜ, ಭಾದಿಪದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಳ್ಯಿತ್ು, ನ್ವರಾತ್ರಿಯ ಸಿದುತ್ಗಳ್ು 
ಸ್ಟಾಗಿವ್ ತಾನ್, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗ್, ಮಿತ್ಿರಿಗ್, ಹ್ೂರದ್ೇಶದ ಪಿವಾಸಿಗರಿಗ್, ಪಿಜ್ಗಳಿಗ್ ಆಹಾಾನ್ ಪತ್ರಿಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ುಹಿಸಿ ಆಯಿತ್ು ತಾನ್ೇ. 
ಸನಾಮನಿತ್ರ ಪಟ್ಟಟ, ಬಿರುದುಗಳ್ು, ಶ್ಾಸನ್ಗಳ್ು, ಹ್ೂಸ ನಾಣಯಗಳ್ು, ದ್ೇವಾಲಗಳಿಗ್ ದತ್ರುಗಳ್ು ಎಲವಿೂ ಸಿದಿವಾಗಬ್ೇಕು. ರಾಜಯದ ಮೂಲ್ 
ಮೂಲ್ಗಳ್ಲಿಿರುವ ಪಿತ್ರಯಂದು ಗಾಿಮಗಳ್ಲೂಿ ಉತ್ಗವಗಳ್ು ನ್ಡ್ಯಲಿ, ಸಂಗಿೇತ್, ನ್ೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಕ, ಮಲಿಯುದು, ನ್ಂದಕ್ೂೇಲು, ಆಟ್ೂೇಟ್ 
ಸೂರ್್ಷಗಳ್ು, ದ್ೇವರ ರಥ್್ೂೇತ್ಗವಗಳ್ು ಏಪಾಷಡಾಗಲಿ. ಇನ್ುನ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರಿಗ್ ವಿಶ್್ೇರ್ ಭ್ೂೇಜನ್ಕೂಟ್, ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗ್ ಉಡುಗ್ೂರ್ಗಳ್ು, 
ವಸ್ಟಾಾಭರಣಗಳ್ು, ಹ್ಚಿಚನ್ ವರಾಹಗಳ್ು ಎಲಿವನ್ೂನ ನಿೇಡುವಂತ್ ಏಪಷಡಿಸಿ ಅಪಾೂಜ”. 

“ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ್ೇ ನ್ಮಮ ದ್ೇಶದ ಬ್ನ್ನಲುಬು ಅಪಾೂಜ, ಹಗಲಿರುಳ್ು ಹ್ೂೇರಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ದ್ೇಶ, ಹಿಂದೂ ಧಮಷವನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲು, 
ಪರಕ್ಲೇಯರ ದುರಾಕಿಮಣದ ವಿರುದಿ ಹ್ೂೇರಾಡಿ ಪಾಿಣಕ್ೂಡುವ ಅವರಿಗ್ ನಾವ್ರ್ುಟ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೆೇ”, ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ರಾಯನ್ು 
ನ್ುಡಿದ. ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನಿಗಿರುವ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ಮೆೇಲಿನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಂಡು ಮೂಕನಾದ ತ್ರಮಮರಸು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಈ ರಾಯರರಾಯ ತಾನ್ು 
ಬ್ಳ್ಸಿರುವ ಕೂಸ್ಟ್ಂಬ ಅಭಿಮಾನ್ಮಿಶಿಿತ್ ಹ್ಮೆಮಯೂ ಮೂಡಿತ್ು. 

ತ್ರಮಮರಸುವ್ಂದರ್ ರಾಯನಿಗ್ ಎಷ್ೂಟಂದು ಅಭಿಮಾನ್, ನ್ಂಬುಗ್, ಪ್ಿೇತ್ರ ಎಂದರ್, ತ್ರಮಮರಸುವಿಗ್ ಕನ್ಕಾಭಿಷ್ೇಕವನ್ುನ  ಏಪಷಡಿಸಿ, 

ವಿಶ್್ೇರ್ ನಾಣಯವನ್ುನ ಹ್ೂರಡಿಸಿ, ಆ ನಾಣಯದ ಒಂದು ಬದಗ್ ತ್ನ್ನ ಹ್ಸರು ಮತ್ುು ಮತ್ೂುಂದು ಬದಗ್ ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಹ್ಸರನ್ೂನ ಹಾಕ್ಲಸಿದುನ್ು. 
ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ ಮತ್ುು ತ್ರಮಮರಸು ಎಂದರ್ ಒಂದ್ೇ ಶರಿೇರದಂತ್ ಎಂಬ ಮಾತ್ು  ಎಲರಿ ಬಾಯಲಿತಿ್ು. ಅದ್ೇರಿೇತ್ರ ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್ 
ಮನ್ದಾಳ್ದ ಬಯಕ್ಯಂದನ್ುನ ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯು ಈಡ್ೇರಿಸಿದುನ್ು. ಅದ್ೇನ್ಂದರ್, ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್ ಆರಾಧಯ ದ್ೈವ  ತ್ರರುಮಲ್ಯ 
ವ್ಂಕಟ್ರಮಣ. ತಾನ್ೂ ತ್ನ್ನ ಪತ್ರನಯರು, ಚಿರವಾಗಿ ಆ ವ್ಂಕಟ್ೇಶಾರನ್ ಸನಿನಧಿಯಲಿ ಿಇದುುಬಿಡಬ್ೇಕು ಎಂದು ಸದಾಕಾಲ ನ್ುಡಿಯುತ್ರುದು. 
ಅವನಿಚ್ಚಯಂತ್ ರಾಯನ್ು ತ್ನ್ನ ಪತ್ರನಯರ್ೂಡನ್ ಕ್ೈಮುಗಿದು ನಿಂತ್ರರುವಂತ್ ವಿಗಿಹಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆ ವಿಗಿಹಗಳ್ನ್ುನ ಸಾತ್ಃ 
ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನ್ೇ ತ್ರರುಮಲ್ಯ ದ್ೇಗುಲದಲಿಿ ಸ್ಟಾಾಪ್ಸಿದ. ಹಿೇಗಿತ್ುು ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ, ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಜ್ೂೇಡಿ.  

     ********* 
ಮರೆಯಾದ ಮಹಾನ್ ತಾರೆ    

ಒಳ ಳ್ಯದು ಹ್ಚ್ುಚಕಾಲ ನಿಲಿದ್ಂಬುದು ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ ಅಪಾೂಜಯ ವಿರ್ಯದಲಿ ಿಸತ್ಯವಾಯಿತ್ು. 
ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನಿಗ್ ಇಬುರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ುು ಏಕ್ೈಕ ಪುತ್ಿ ತ್ರರುಮಲರಾಯ. ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ ಯುದನಿಿರತ್ನಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲಿ,ಿ 

ರಾಜರ್ಾನಿಯಲಿಿ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತ್ರರುಮಲರಾಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿರ್ಪಾಿರ್ನ್ದಂದ ಮರಣಹ್ೂಂದದ. ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ತ್ರಮಮರಸು 
ಹ್ೂಟ್ಟಕ್ಲಚಿಚನಿಂದ ತ್ರರುಮಲರಾಯನ್ನ್ುನ ಕ್ೂಲಿಸಿಿದ ಎಂಬ ಅಪಪಿಚಾರವನ್ುನ ರಾಯ ಬಲವಾಗಿ ನ್ಂಬಿದ, ಮೊದಲ್ೇ ಮುಂಗ್ೂೇಪ್ಯಾದ ರಾಯ, 

ಪುತ್ಿಶ್್ ೇಕದಂದ ವಿವ್ೇಕ ಶ ನ್ಯನ್ೂ ಆಗಿ, ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಕುಟ್ುಂಬವನ್ುನ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿರಿಿಸಿ, ತ್ರಮಮರಸುವಿಗ್ ಕೂಿರ ಶಿಕ್ಷ್ ವಿಧಿಸಿದ. 
 ನ್ಂತ್ರದ ದನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯನಿಗ್ ತ್ನ್ನ ತ್ಪ್ೂನ್ ಅರಿವಾಗಿ, ತ್ರಮಮರಸುವಿನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕ್ೂೇರಿ, ಅವನಿಗ್ ಮತ್ು ಹಿಂದನ್ 
ಸ್ಟಾಾನ್ಮಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿದ.          ಮುಂದನ್ ಪುಟ್ ನ್ೂೇಡಿ … 
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ಆದರ್ ಪುತ್ಿಶ್್ ೇಕ, ಅಪಾೂಜಯ ವಿರ್ಯದಲಿಿ ತ್ೂೇರಿದ ಅನಾಯಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅಪಾರವಾಗಿ ನ್ೂಂದದು ಕೃರ್ಿದ್ೇವರಾಯ, 

ಅನಾರ್ೂೇಗಯಕ್ೆ ತ್ುತಾುಗಿ, ೪೨ ವರ್ಷಗಳ್ ಚಿಕೆವಯಸಿಗನ್ಲ್ಿೇ ಮೃತ್ನಾದ. 
ದಕ್ಷಿಣಭಾರತ್ದ, ಹಿಂದೂ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಆಶ್ಾಕ್ಲರಣವಾಗಿದು ಮಹಾನ್ ತಾರ್ಯಂದು ಮಿನ್ುಗಿ ಮರ್ಯಾಗಿತ್ುು. ಮುಂದ್ ನ್ೂರಾರು 

ವರ್ಷಗಳ್ು ಬ್ಳ್ಗುವರ್ುಟ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ ಬಿೇರಿ ಹ್ೂೇಗಿತ್ುು.  

           ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ವಚ್ನ್, ಕಗಗ, ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯಗಳ್ು ಕ್ಲವು ಪಿಮುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು. 
ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಭಗವಂತ್ನ್ ನಾಮಸಮರಣ್್ಯಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,  ವಚ್ನ್ಗಳ್ು ತ್ಮಮ ಸರಳ್ ನ್ುಡಿಯಲಿಿ  ಅನ್ುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿಿ 
ನ್ರವಾದರ್, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಗಿೇತ್ ಮತ್ುು ಸ್ಟ್ೂಬಗಿನ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯದ ಮಿಲನ್ವಾಗಿದ್. ಕಗಗ, ತ್ರಿಪದ,ರ್ಟ್ೂದಗಳ್ು ಅರ್ಷಪೂಣಷ 
ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಜೇವನ್ದಶಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಪೂಣಷ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ುು ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರುನ್ 
ಎಂದಗೂ ಝಗಝಗಿಸುವ ಕ್ೂಡುಗ್ಗಳಾಗಿವ್. 

             ಅಂತ್ಜಾಷಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರುನ್ಲಿಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಾಷಟ್ಕದಂದ ಹ್ೂರಗಿರುವುದು ಎಲರಿಿಗೂ 
ತ್ರಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅವರ್ಲಿರಿಗೂ ಅಲಿದದುರೂ ಆಸಕುರಿಗ್ ನ್ನ್ದಾಗ ಬ್ರಳ್ಂಚಿನ್ಲ್ಿೇ ಒಂದ್ೇ ಕಡ್ ಕ್ೈಗ್ಟ್ಕುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವ 
ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನನಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಾಲ್ ಕ್ೆೀತ್ಿದಲಿಲ ಸುಪಿಸಿದಧ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತಿಪದಿಗಳು 
ಹೀಗೆ ಇನ ನ ಅರ್ೆೀಕ ರಚರ್ೆಗಳನುನ ಸಂಗಿಹ ಮಾಡುವ ಯೀಜರ್ೆಯನುನ ಹಮ್ಮಮಕೆ ಂಡ್ದೆ. ಇದಕ್ೆ ತ್ಮಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ್ೇಕಾಗಿದ್. 
ತ್ಮಗ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಳ್ಚ್ುಚ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಧಯವಿದುಲಿಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದಂತ್ೇ ಎಂದುಕ್ೂಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೂಿ ಸ್ಟಾವಿರಕೂೆ ಮಿೇರುವಂತ್ 
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ್ ಹಾಕುವ ಯೇಚ್ನ್ ಇದ್. ಈ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಗರಿರ್ಟ ಮಿತ್ರಯಿಲಿದಂತ್ ಹ್ಗಲುಕ್ೂಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ 
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮಮಲಿಿ ಹ್ಚಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದುರ್ೂಟ ಹ್ಚಿಚನ್ ಸಹಾಯ ಸ್ಟಾಧಯವ್ಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್ ನ್ಮಮದು. ೩೧ ಆಗರ್ಸಟ ೨೦೧೫ 
ರ್ೂಳ್ಗ್ ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕುರಿಗ್ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ ನ್ಮಮದು. 

                ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯಿಂದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ರುೇಣಷರಾದ ಮಕೆಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೂ, 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತ್ವರೂ,ಪಿಪಂಚ್ದ ನಾನಾ ಕಡ್ಯಿಂದ ಹ್ೂರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ  
ಓದುಗರೂ, ಬರಹಗಾರರೂ ಸಹ ತ್ಮಮ ಕ್ೈ ಜ್ೂೇಡಿಸಿದಾುರ್. 

ಸಹಾಯ ಹೆೀಗೆ? 

೧.ಮೊದಲ್ು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹೆಸರು ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು. 
೨.ಸುಪಿಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತಿಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ರ್ಾಲೆೆೈದು ಪುಟಗಳಷ್ುಟ 

ತ್ಮಗೆ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಸಿಕೆ ದಲಾಗುವುದು.  
೩.ಅದನುನ ತಾವು ಬರಹ-ಯ ನಿಕೆ ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ್ ನಮಗೆ ಕಳುಹಸುವುದು. 
೪.ಅವುಗಳನುನ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಿಲ ಪಿಕಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರುನ ನ ಶಾಶಾತ್ವಾಗ್ 

ಮುದಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಅತ ಹೆಚುು ರ್ೆರವು ನಿೀಡ್ದವರಿಗೆ ಕನನಡ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಡುಗೆ ರೆ ಖಚಿತ್.  

ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಲ್ು ಮ್ಮಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

 

 

 

ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಲ್ು ಮ್ಮಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

http://www.sugamakannada.com/
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ಹಾಸಯ ತಾಯಿ ಶಾಪು !!!  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೂೆೇಟ್

ಮದರ್ಸಷ ಡ್ೇ ಆಚ್ರಣ್್ ಸಾಲೂ ಜ್ೂೇರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ಟಾುಗಿ,  ಆಫಿೇರ್ಸ ಒಂದನ್ ರಜ್ ಹಾಕ್ಲ, ಮನ್ಯವರನ್ುನ ಮತ್ುು ಮಕೆಳ್ನ್ುನ ಆಫಿೇರ್ಸ 
ಶ್ಾಲ್ಗಳಿಗ್ ಕಳಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಮದರ್ಸಷ ಡ್ೇ ಮಾಡಿಕ್ೂಳೂ್ ಳೇಣ ಅಂತ್ ನ್ಮಮದಯಾಗಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಸವಿನಿದ್ು ತ್ಗ್ಯುತ್ರದ್ು. ಕನ್ಸಲಿಿ ಎಲ್ೂಿೇ 
ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು.  ಹ್ೂರ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಬಂದ ಮೆೇಲ್ ಭಾರತ್ದ ತ್ರ ಸ್ಟ್ೇಲ್ಗ ಮಾಯನ್ ಗಳ್ನ್ೂನ ಜಾಸಿು ನ್ೂೇಡಲಿಲಿ. ಈ ಹ್ೂತ್ರುನ್ಲಿಿ 
ನ್ಮಮನ್ಗ್ ಯಾರಪಾೂ ಬತಾಷರ್, ಎಲ್ೂಿೇ ನ್ನ್ನ ಭಿಮೆ ಅಂತ್ ಮುಸುಕ್ಳ್ದು ಮಗುಗಲು ಬದಲಿಸಿ, ಕಾಣುತ್ರುದು ಕನ್ಸನ್ುನ ಬ್ಿೇಕ್ ಗ್ ಬಾದ್ ಅಂತ್ 
ಮುಂದುವರಿಸಿದ್. ಟ್ಟ ವಿ ಕಮಷಿಷಯಲ್ ಗಳ್ ತ್ರ ಮತ್ೂುಮೆಮ ಮಗದ್ೂಮೆಮ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವುದು ಜ್ೂೇರಾಯಿತ್ು. ನ್ನ್ನ ಕನ್ಸನ್ುನ ಸಣಿ ಕತ್ುರಿ 
ತ್ಗ್ೂಂಡು ತ್ುಂಡರಿಸಿ, ವಿಧಿ ಇಲದಿ್ ಎದುು ಹ್ೂೇಗಿ ನಿದ್ು ಕಣಲಿಿಿ ಬಾಗಿಲಿನ್ ಬಳಿ ಹ್ೂೇಗಿ ‘ ಯಾರು, ಯಾರದು ‘ ಅಂತ್ ಕಸೂುರಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಉಲಿದ್. 
ಹ್ೂರಗಡ್ಯಿಂದ ಇಂಗಿಿಷ್ ದನಿ ‘ ಹಲ್ೂೇ ಮೆೇಡಂ ‘ ಅಂದತ್ು. ಒಹ್ೂೇ ಪೇರ್ಸಟ ಮಾಯನ್ ಇರಬ್ೇಕು, ಸ್ಟ್ೈನ್ ಗಿೇನ್ ಮಾಡ್ುೇಕ್ೇನ್ೂೇ ಅಂತ್ 
ಪೂರಾ ಡ್ೂೇರ್ ತ್ರ್ದು, ಏನ್ಪಾೂ ಸಮಾಚಾರ ಎಂದ್ ನ್ನ್ಗ್ ಬರುತ್ರುದು ಚ್ೂರು ಪಾರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ accent ನ್ಲಿಿ. 

ಸೂಟ್ು ಬೂಟ್ು ಹಾಕ್ಲದು ೨೦-೨೫ ರ ಯುವಕ ನ್ಗುಮುಖದಂದ ನ್ಕೆನ್ು. ತ್ಕ್ಷಣ ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸುಗ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಮೆೈಲು ದೂರದ 
ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಟ್ಟಕ್ಟ್ ರಹಿತ್ ಪಿಯಾಣ ಮಾಡಿತ್ುು,  ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ್ ಬ್ೇಗ್ಯಲೂಿ ನ್ಗು ಮುಖ ಹ್ೂತ್ುು, ತಾವು ಮಾರಬ್ೇಕ್ಲದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ನ್ುನ 
ಬಾಗಿಲು ತ್ಗ್ದ ತ್ಕ್ಷಣ ನ್ಮಮ ಮುಖದ ಮುಂದ್ ಹಿಡಿದು, ಮೆೇಡಂ ಹ್ೂಸ ಪಾಿಡಕ್ಟ,  ಅಂಗಡಿಯಲಿಿ ಇನ್ೂನ ಮಾರಟ್ಕ್ಲೆಟ್ಟಟಲ,ಿ ನಿಮಗ್ೇ ಅಂತ್ 
ಕಡಿಮೆ ರ್ೇಟ್,  ನಿಮಮ ಪಕೆದ ಮನ್ಯವರು,  ಎದುರು ಮನ್ಯವರು ಎಲಾಿ ಕ್ೂಂಡಾಯಿತ್ು ಅಂತ್ ಏನ್ೇನ್ೂೇ ಕಥ್್ ಹ್ಣ್್ಯುವುದು ನ್ನ್ಪ್ಗ್ 
ಬಂದು ಬಿಡುು. ಹಂಗ್ೇ ಹಗಲುಗನ್ಸಿನ್ ಕುದುರ್ ಏರಿ ಹ್ೂೇದ ಹಾಗ್ ಗರಬಡಿದು ನಿಂತ್ರದು ನ್ನ್ನ ಮತ್ು ಇಂಗಿಿಷ್ ದನಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ು.  

ನ್ವ ಯುವಕ ಮತ್ು ಮೆೇಡಂ we have opened Thai place ಅಂದ. ತ್ಕ್ಷಣ ಮದರ್ಸಷ ಡ್ೇ ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದು ಮಾತ್ಯರ್ಲ,ಿ ಅದ್ೇನ್ೂೇ 
ಥ್ಾಯ್ ಊಟ್ದ ಬಗ್ಗ ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಕ್ೂರ್ದದುರು. ನ್ಮಮ Thaiನಾಡಿನ್ ಅಡಿಗ್ ಮಾತ್ಿ ಇರ್ಟ ಪಡುತ್ರದು ನ್ನ್ಗ್ೇನ್ ಅಂರ್ದುು ಏನಿದ್ಯೇ ಒಂದು 
ಬಾರಿ ತ್ರಂದು ನ್ೂೇಡಬ್ೇಕು ಅನ್ೂನೇ ಕುತ್ೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದುರು. ಅದ್ೇನ್ೂೇ ರ್ಡ್ ಕರಿಿ, ಗಿಿೇನ್ ಕರಿಿ ಅಂತ್,  ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ಲ ಿಸಕೆತ್ ಕರಂ ಕುರಂ 
ಅಂತ್,  ಅದ್ೇನ್ೂೇ ಜಾಸಿಮನ್ ರ್ೈರ್ಸ ಅಂತ್.  ಹಿೇಗ್ ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಅಂತ್ ಕಂತ್ ಗಳ್ ಬ್ೂಂತ್ ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್ಯಲಿಿ ಕುಂತಾಗಿತ್ುು.  

ನಾನ್ು ಸಾಲೂ ಉತಾಗಹ ತ್ೂೇರಿಸುತಾು ಎಲಿಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದುೇರಾ? ಅಂತ್ ಮರುಪಿಶ್್ನ ಹಾಕ್ಲದ್ ನ್ವಯುವಕನಿಗ್. ಅವನ್ು ನ್ನ್ನ 
ಉತಾಗಹ ನ್ೂೇಡಿ, ಬಿತ್ುು ಬಲ್ಗ್ ಕಸಟಮರ್ ಅಂದುಕ್ೂಂಡು, ಮೆೇಡಂ ಹತ್ುು ಮನ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದ್ು ನಿಮಮ ಬಿೇದಯಲಿ,ಿ ಎಲಿರೂ ಇರ್ಟ ಪಟ್ುಟ 
ತ್ಗ್ೂಂಡರು ಅಂದ.  ಹಾ ಏನ್ು,  Thai ಅಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಗ ಹಾಕ್ೂಂಡು ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಾು ಇದಾುನಾ ? ನ್ನ್ನ ಪಗದಸ್ಟಾುದ ತ್ುಂಬಿದ ಹ್ೂಟ್ಟ 
ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಂಡು, ಅಪೂ ಮಾರಾಯ ನ್ನ್ನ ಊಟ್ ಆಗಿದ್, ಈಗ ಏನ್ೂ ಬ್ೇಡ.  ಅಡ್ಿರ್ಸ ಬ್ೇಕಾದರ್ ಕ್ೂಟ್ುಟ ಹ್ೂೇಗು ಮುಂದ್ೂಂದು ದನ್ ಸಮಯ 
ಆದಾಗ ನ್ಮಮ ಫಾಯಮಿಲಿ ಜ್ೂತ್ ಬಂದು ನಿಮಮ ಹ್ೂೇಟ್ಲನಲಿಿಯೆೇ ಊಟ್ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಹ್ೂೇಗಿುೇವಿ ಅಂತ್ಂದ್. ಅವನ್ು ಮೆೇಡಂ ನ್ೂೇ ನ್ೂೇ!!! 
ನ್ೂೇ ಫುಡ್ !! ಸಾಲೂ ಜ್ೂೇರಾಗಿಯೆೇ ಹ್ೇಳಿದ.   

ಹಾಗಾದ್ಿ ಏನ್ು, ಥ್್ೈಲಾಯಂಡ ಆಹಾರ ಮಾಡ್ೂೇದು ಹ್ೇಗ್ ಅಂತ್ ಅಡಿಗ್ ಕಾಿರ್ಸ ಮಾಡಾು ಇರಬ್ೇಕು ಅಂದುಕ್ೂಂಡು, ನ್ೂೇಡಪೂ ನ್ನ್ಗ್ 
ಅರ್ುಟ ಟ್ೈ್. ಇಲ,ಿ ನಾನ್ು ನಾಳ್ಯಿಂದ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕು.  ನಿನ್ನ ಕುಕ್ಲಂಗ್ ಕಾಿಸ್ಟ್ಗಲಾಿ ಬರಕಾೆಗಲಿ. ನಿೇನ್ೇನಾದರು ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಓಪನ್ 
ಮಾಡಿದ್ಿ ಹ್ೇಳ್ು ಬ್ೇಕಾದರ್ ಬತ್ರೇಷವಿ ಅಂತ್ ಅವನ್ನ್ನ ಸ್ಟಾಗ ಹಾಕುವ ಟ್ೂೇನ್ ನ್ಲಿ ಿಹ್ೇಳಿದ್.  

ಸಾಲೂ ಬ್ೇಜಾರುಗ್ೂಂಡ ಅವನ್ು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ೇಿರ್ಸ ಅಂತ್ ತ್ನ್ನ ಬಾಯಗ್ ಒಳ್ಗ್ ಕ್ೈ ಹಾಕ್ಲದ. ಅದನ್ುನ ನ್ೂೇಡಿ ಅಯಯೇ ದ್ೇವ್ಿೇ 
ನಾನ್ು ಬ್ೇಡ ಅಂದ ಸಿಟ್ಟಟಗ್, ಗನ್ ಏನಾದರು ತ್ಗ್ದು ನ್ನ್ನ ಶ ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಾುನ್ೂೇ ಹ್ೇಗ್ ಅಂತ್ ಒಳ್ಗ್ ನ್ಡುಕ ಹುಟ್ಟಟತ್ು. ನಾನ್ು 
ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿದಾುಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ೇಲ್ಗ ಮಾಯನ್ಗಳ್ನ್ೂನ ಬಾಗಿಲ ಒಳ್ಗ್ಕೂಡ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತ್ರುರಲಿಲ,ಿ ಕಟ್ಷನ್ ಸರಿಸಿ ಮೆತ್ುಗ್ ನ್ೂೇಡಿ,  ಮನ್ಯಲಿಿ ಯಾರು 
ಇಲಿ ಅನ್ುನವ ಹಾಗ್ ಆಕ್ಟ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು, ಎರ್ುಟ ಸ್ಟಾರಿ ಕೂಗಿದರೂ ಓಗ್ೂಡದ್, ಸ್ಟ್ೇಲ್ಗ ಮಾಯನ್ಗಳ್ ಮುಖ ಚ್ಯೆಷ ಬದಲಾಗುವುದು 
ಗಮನಿಸ್ಟ್ೂೆಂಡು ಚಿಕೆ ಟ್ಟವಿ ಶ್್ ೇ ನ್ೂೇಡುವ ಹಾಗ್ ಒಳ್ಗಿನಿಂದಲ್ೇ ನಿಂತ್ು, ನ್ಂತ್ರ ಅವನ್ು ಹ್ೂೇಗುವುದನ್ುನ ಕಣ್ಾಿರ್ ನ್ೂೇಡಿ ಅಬು ಅಂತ್ 
ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುತ್ರದು ನಾನ್ು ಇಂದು ಎಲ್ೂಿೇ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಮೆೈಲು ಆಚ್ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕೆ ಸ್ಟ್ೇಲ್ಗ ಮಾಯನ್ ಎದುರು ನಿಂತ್ು ಗಡ ಗಡ 
ನ್ಡುಗುವುದು ದ್ೂಡಡ ವಿಪಯಾಷಸವಾಗಿ ಹ್ೂೇಯಿತ್ು.  

ನ್ನ್ನ ಮುಂದ್ ನಿಂತ್ರದು ಯುವಕನ್ ಕ್ೈ ಬಾಯಗಿನಿಂದ ಆಚ್ ಬರುವರ್ಟರಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗತ್ೂಡಗಿತ್ುು ಭಯಕ್ೆ. ಅಂತ್ು ಇಂತ್ೂ ಗನ್ 
ಅಂತ್ ಹ್ದರಿದು ನ್ನ್ಗ್,  ಏನ್ೂೇ pamplet ಕಾಣ್ಣಸಿ ಸಾಲೂ ಸಮಾರ್ಾನ್ವಾಯಿತ್ು. ಸ್ಟ್ೇಲ್ಗ ಮನ್ುನ ಪಾಪ ಇನ್ನರ್ುಟ ವಿನ್ಯ ತ್ಂದುಕ್ೂಂಡು “ 

ಮೆೇಡಂ please have a look ಅಂತ್ pamplet ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗಿಟ್ಟ. ನ್ೂೇಡಿುೇನಿ NEW TYRE PLACE!! All Serivices free first month 

ಅಂತ್ ದ್ೂಡುಕ್ಷರದಲಿಿ ಬರ್ದದುನ್ನ ಓದ, ನಾನ್ು ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಿದು ಥ್ಾಯ್ ಪ್ಿೇರ್ಸ ಇದ್ೇನಾ ಅಂತ್ ನ್ನ್ನ ಮುಖದಲಿ ಿದ್ೂಡಡ ನ್ಗು 
ಮೂಡಿತ್ು!!!  
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ನಿಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗೆೀಂದಿ ಅನಂತ್ಮ ತಾ  
ಸೂಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೂಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲುಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾುರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದು ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸೂರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದದುರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಷಲದಂದ ಪಡ್ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೂೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಷಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುು. 

 

ಕೆಿಡ್ಟ್ ಕಾಡ್ಾ  

 

ಕೆಿಡ್ಟ್ ಕಾಡಾನುನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ ಉಜಿಿದಾಗ ಏರ್ಾಗುತ್ತದೆ ಎನುನವುದರ ಒಂದು ಪುಟಟ ಪರಿಚಯ  
ಈ ಪಿಯೀಗದ ಉದೆದೀಶ. ಇದನುನ ಸುಲ್ಭವಾಗ್ ಮರ್ೆಯಲಿಲ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ಿ: 
 ಒಂದು ಹಳ್ಯ ಉಪಯೇಗಿಸದ ಕ್ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಷ (ಅರ್ವಾ ಮಾಯಗ್ನಟ್ಟಕ್ ಸಿರಪ್ ಇರುವ ಕಾಡ್ಷ) 
 ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿದಂತ್ಹ ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದು ವಸುು (ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿದ ಬ್ೂೇಲ್ಟ ನ್ಟ್ ಇತಾಯದ) 
 ಉಪುೂ ಕಾಗದ (ಸ್ಟಾಯಂಡ್ ಪ್ೇಪರ್) 

 

ವಿಧಾನ: 
 ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್ ಆಗುವರ್ುಟ ತ್ುಕ್ಲೆನ್ ಪುಡಿಯನ್ುನ ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿದ ವಸುುವಿನಿಂದ ಸ್ಟಾಯಂಡ್ ಪ್ೇಪರ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೂಳಿಳ 
 ಆ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಕಾಡಿಷನ್ ಮಾಯಗ್ನಟ್ಟಕ್ ಪಟ್ಟಟಯ ಮೆೇಲ್ ಉದುರಿಸಿ. 
 ನಿರ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಡ್ಷ ಬಗಿಗಸಿ ಪುಡಿ ಉದುರುವಂತ್ ಮಾಡಿ 

 ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದುುದುದ ಗ್ರ್ಗಳ್ು ಕಾಣುತ್ುವ್. ಈ ಗ್ರ್ಗಳ ೇ್ ನ್ಮಮ ವಯಯಕ್ಲುಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುನ ಸಂಕ್ೇತ್ ರೂಪದಲಿ ಿ
ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ್ೂಳ್ುಳವುದು 

 

ಏರ್ಾಗುತತದೆ: 
ಕ್ಿಡಿಟ್ ಕಾಡಿಷನ್ ಆ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಆಯಸ್ಟಾೆಂತ್ರೇಯ ಗ್ರ್ಗಳಾಗಿ ನಿಮಮ ವಯಯಕ್ಲುಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುನ ಸಂಗಿಹಿಸಿರುತಾುರ್. 
ನಿೇವು ತ್ುಕುೆ ಹಿಡಿದ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಉದುರಿಸಿದಾಗ ಕಬಿುಣದ ಆ ಪುಡಿಯು ಆಯಸ್ಟಾೆಂತ್ದಂದ ಆಕಷಿಷತ್ವಾಗಿ ಅಂಟ್ುಕ್ೂಳ್ುಳತ್ುದ್. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಆ ತ್ರಹದ ಗ್ರ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೂೇಡುತ್ರುೇರಿ. ನಿೇವು ಕ್ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಷ ಅನ್ುನ ಮಷಿೇನ್ ಮೂಲಕ ಉಜೆದಾಗ, ಅದರಲಿಿ ಉಂಟಾಗುವ  
ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ಲು ಪಿವಾಹದ ಏರಿಳಿತ್ದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ುನ ರಿೇಡರ್ ಗ್ ರವಾನಿಸಲೂಡುತ್ುದ್. ರಿೇಡರ್ ನ್ಲಿಿರುವ ತ್ಂತಾಿಂಶದ ಸಹಾಯದಂದ 
ಕಾಡ್ಷ ನ್ಂಬರ್ ಇತಾಯದ ಮಾಹಿತ್ರ ಓದಲಾಗುತ್ುದ್   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

 

 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ೆೀನು 

 
5th July @  4pm till 7pm  

Clovelly park community centre, 
16 York avenue Clovelly Park. 

 
Organised by Adelaide Kannada sangha 

For Details email -  adelaidekannadasangha@gmail.com 

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕಿಮವಿದದರೆ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

೧. ಮೆಜ್ಸಿಟಕ್ ಬರ್ಸ ನಿಲಾುಣ. ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ. 
೨. ಮಲ್ಿೇಶಾರ ಮತ್ುು ಬಸವನ್ಗುಡಿ.   (MAL-GUDI) 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com

