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“ತಾನು ಯಾರ ೆಂಬ ಅರಿವು ಮಾನವನಲಿ ಮೊಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ತ್ರಳಿವಿನ
ಬ ಳ್ಕು ಅವನನುನ ಮುನನಡ ಸುತ್ತದ .” ಹೇಗ ೆಂದು ಅನ ೇಕಾನ ೇಕ ತ್ತ್ತವ ಸಿದಾಧೆಂತ್ರಗಳಾದಿಯಾಗಿ

ಬಹುತ ೇಕ ಎಲಿರೊ “ಅರಿವಿನ” ಬಗ ೆ ಒೆಂದಲಾಿ ಒೆಂದು ಹ ೊತ್ರತನಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಿಯೇ ಇರುತಾತರ .
ಈ ಅರಿವಿನೆಂದ ನಮಮ ನಮಮ ಶಕ್ಲತ, ಪರಿಮಿತ್ರ ಇತಾಾದಿಗಳ್ನುನ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡು ನಮಮ ನಮಮ
ಜೇವನವನುನ ಸದುಳ್ಕ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದ ೆಂಬುದು ಸತ್ಾ.
ಈ ಅರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮದಿೆಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳ್ ಬಗ ೆ ನಮಗ ೇ ಗ ೊತ್ರತಲದ
ಿ ೆಂತ ಅನಗತ್ಾ ಗವವವೂ
ಬರಬಹುದು. ಮೊದಮೊದಲು “ನೇನು ಇದನುನ ಚ ನಾಗಿ ಮಾಡಿತೇಯಪಪ” ಎನುನವುದು ಪುರಸಾಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿ, ಕಿಮೆೇಣ, “ಓಹ್!
ಇದನುನ ಇವರ ೇನು ಹ ೇಳ್ುವುದು, ನನಗ ಗ ೊತ್ರತಲಿವ ೇ” ಎನುನವ ಹಮುಮ ನಮಮಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇೆಂತ್ಹ ಹಮೆೇನಾದರೊ
ಬ ಳ ದುಬಿಟ್ಟರ , ಇತ್ರರನುನ ದೊಷಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ತಾನು ಮಾಡಿದ ದೇ ಸರಿ ಎನುನವ ಮಟ್ಟಟಗ ಬೆಂದು ಬಿಡುತ ತೇವ . ನಮಮಲಿ ಎಷ ಟೇ ನ ೈಪುಣಾತ
ಇದದರೊ, ಇತ್ರರು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸವನುನ ಹ ೊಗಳ್ದಿದದರೊ, ತ ಗಳ್ದ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಅವರ ಕಾಯವವನುನ ನ ೊೇಡಿ ಒೆಂದು ಚ ೆಂದದ
ನಗ ಬಿೇರಿದರೊ ಸಾಕು. ಅದ ಷ್ುಟ ಚ ನನವಲಿವ ೇ. ಇದರಿೆಂದ ಮಾಡಿದವರಿಗ ಪ್ಿೇತಾಾಹ ಸಿಗುವುದು ಸರಿ. ಆದರ ಅದಕ್ಲಾೆಂತ್ಲೊ ಶ ಿೇಷ್ಠ
ಭಾವನ ನಮಗ ೇ ಸಿಗುತ್ತದ . ಬ ೇಡದ ಮತ್ಾರ ದೊರವಾಗುತ್ತದ . ನಜ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕ ೆಂದಲಿ ಪ್ಿೇತಾಾಹಗ ೊೆಂಡವರ ಕಣುುಗಳ್ಲಿ ನಾವುಗಳ್ು
ಬಹಳ್ ಎತ್ತರಕ ಾ ಏರುತ ತೇವ . ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಶ ಿೇಷ್ಠ ಕವಿಮನದ ಪದಾವನುನ ಗಮನಸಿ.

ಸಾಗ್ರದ ಸಿಂಧು, ಮಳೆಯ ಹನಯಂದ ಕಂಡು ಮರುಳಾದಂತೆೀ..,
ಕಾನನದ ಕಂಪು, ಬೆೀಲಿ ಹೂವಂದರ ಪರಿಮಳಕೆ ತಲೆದೂಗ್ುವಂತೆೀ..,
ನೆೀಸರನ ಸೊಬಗ್ು, ಕುಂಚವಂದರ ಎಳೆದಾಟಕೆ ಬೆರಗಾಗ್ುವಂತೆೀ...,
ವಾಗೆದೀವಿಯೀ ತಾನು ಹಸುಗ್ೂಸ ತೊದಲುುಡಿಗೆ ಮನಸೊೀಲುವಂತೆೀ...,

ಹಿರಿತನಕೆ ಬೆೀಕಾದುದ ಆಕಾರ ತಾನಲಲ....,
ಹಿರಿತನಕೆ ಬೆೀಕಾದುದ ಆಕಾರ ತಾನಲಲ
ತಾನಾಯರು ಎಂಬ ಅರಿವಿರದ ಗ್ುಣವಂತೆ,
ಅರಿವಿರದ ಗ್ುಣವಂತೆೀ.
“ತಾನಾಾರ ೆಂಬ ಅರಿವು ಮರ ತ್ರ ಮಾತ್ಿ ಹರಿತ್ನ ಬರುವುದು” ಎೆಂದು ವಾಕಾಾರ್ವವಾಗಿ ತ ೊೇರಿ ಗ ೊೆಂದಲ ಉೆಂಟಾದರೊ,
ಪದಾದಲಿರುವ ಉಪಮೆಗಳ್ನುನ ಗಮನಸಿದರ , ಪದಾದ ಅಮೊಲಾ ಅರ್ವವೂ ನಮಗ ಗ ೊೇಚರಿಸುತ್ತದ . “ವಾಗ ದೇವಿಯೇ ತಾನು
ಹಸುಗೊಸ ತ ೊದಲುನಡಿಗ ಮನಸ ೊೇಲುವೆಂತ ” - ಇಲಿ ಸರಸವತ್ರಯು ತಾನು ವಿದ ಾಯ ಅಧಿದ ೇವತ ಎೆಂದು ಜೆಂಭ ಪಟ್ಟರ , ಪುಟ್ಟ
ಮಕಾಳ್ ತ ೊದಲುನಡಿ ಸವಿಯುವ ಸೌಭಾಗಾವನ ನೇ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳತಾತಳ . ಆದರ ಹಾಗ ಮಾಡದ “ಆಹಾ! ಎಷ್ುಟ ಸ ೊಗಸಪಪ” ಎೆಂದು
ತ್ಲ ದೊಗಿದರ ಆಕ ಹರಿಯಳಾಗುತಾತಳ . ಅರ್ಾವತ್, ನಾವಾಾರ ೆಂದು ತ್ರಳಿದಿದದರೊ, ಚಿಕಾಪುಟ್ಟದದನುನ ಅಲಿಗಳ ಯದ ೇ ಅದನೊನ
ಅಸಾವದಿಸಿದರ ಜೇವನ ಹ ಚುು ಸುಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದ .
ಕನನಡವನುನ ಅನ ೇಕ ಜನರು ಈಗಲೊ ಕಟ್ಟಟ ಬ ಳ್ಸುತ್ರತದಾದರ . ಕನನಡದ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯನುನ ಕ ೇವಲ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ೆಗಳ್ು
ಮಾಡಿದರ ಮಾತ್ಿ ಪ್ಿೇತಾಾಹಸ ೊೇಣ, ನಮಗ ೇನು ಲಾಭವಿದ ಯೇ, ಅೆಂತ್ಹವುದರಲಿ ಮಾತ್ಿ ಭಾಗವಹಸ ೊೇಣವ ನನದ ೇ, ಕನನಡದ
ಕೆಂದಮಮಗಳ್ು ಕನನಡದ ತ ೊದಲುನಡಿಗಳ್ನುನ ಎಲ ಿೇ ನುಡಿದರೊ, ಅದನುನ ಕ ೇಳಿ ಆನೆಂದಿಸ ೊೇಣ. ಕನನಡವನುನ ಬ ಳ ಸುತ್ತ
ಹರಿಯರಾಗ ೊೇಣ. ಆರು ಹತ್ವರು ನಮಗ ಎೆಂದರ ಕನನಡವ ನ ೊನೇಣ 
ಪುಟ - 2

ಸಿಡಿು ಸುದ್ದದ

ದೊೀಣಿ ವಿಹಾರ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಸಹಾಯಕ ಾೆಂದು ಆಯೇಜಸಿದದ ದ ೊೇಣಿ ವಿಹಾರ ಸಿಡಿನ ವಿವಿಡ್ ಲ ೈಟ್ಸಾ ಉತ್ಾವದ ಕಡ ೇಯ ದಿನವಾದ ಜೊನ್ ೧೬
ರೆಂದು ಡಾಲೆಂಗ್ ಹಾಬವರ್ ನ ಕ್ಲೆಂಗ್ ರಸ ತ ವಾರ್ಫವ ನೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ನಾಲುಾ ಘೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಮೊೇಜು-ಮಸಿತನೆಂದ ಕೊಡಿದ ಮರ ಯಲಾಗದ
ಸೆಂಜ ಯಾ ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ ಇಲಿದ . ಚಳಿಗಾಲದ ಸೆಂಜ ಯ ವಿಪರಿೇತ್ ತ್ಣುನ ಯ ವಾತಾವರಣ, ಡಾಲವೆಂಗ್ ಹಾಬವರ್ ಕಣ್ ಕ ೊೇರ ೈಸುವೆಂತ
ಎಲ ಿಲೊಿ ಮಿನುಗುತ್ರತರುವ ವಿವಿಡ್ ಲ ೈಟ್ಸಾ, ಬಣು ಬಣುದ ದಿೇಪಾಲೆಂಕೃತ್ದಿೆಂದ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸುತ್ರತದದ ದ ೊಡಡ ದ ೊೇಣಿಗಳ್ು ತ್ರೇರದಲ ಿೇ ಹಾದುಹ ೊೇಗುವ
ದೃಶಾ, ಎಲಿವೂ ಮನಸೊರ ಮಾಡುವೆಂತ್ರತ್ುತ. ಇನೊನರ ೈವತ್ತಕೊಾ ಹ ಚುು ಕನನಡಿಗರು ಸಾಲಾಗಿ ನೆಂತ್ು ದ ೊೇಣಿ ಬೆಂದ ಕೊಡಲ ೇ ಖುಷಿಯೆಂದ ಗಲಗಲ
ಎೆಂದು ಮಾತ್ನಾಡುತಾತ ಒಳ್ಗ ನಡ ದು ಬೆಂದರು. ಎರಡು ಮಾಳಿಗ ಇದದ ದ ೊೇಣಿಯಲಿ ಅವರವರ ಸ ನೇಹತ್ರ ಜ ೊತ ಗುೆಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರು. ಛಳಿಗ
ಹ ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗ ಮೊದಲು ಬ ಣ ು ಮುರುಕು, ಬಾಳ ಚಿಪ್ಸಾ ಚೌಚೌ ಹೆಂಚಲಾಯತ್ು. ಅದು ನಮಿಷ್ದಲಿ ಖಾಲಯಾದದುದ ಆಶುಯವವಾಯತ್ು.
ಮನರೆಂಜನ ಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಮುೆಂದ 90 ನಮಿಷ್ ಎಲಿರ ಮನ ಸ ಳ ಯತ್ು. ಸೊರಜ್ ಪಿಟ್ಟೇಲು ಅದುುತ್ವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದರ ,
ಗಿಟಾರ್ ಸಹತ್ ಹಾಡಿದ ಕಾತ್ರವಕ್ ಹಾಗೊ ಕಾಾರ ಯೇಕ ಯೆಂದಿಗ ಹಾಡಿದ ದಿೇಪಕ್ ಸಹ ಎಲಿರ ಶಿಳ ಳ ಚಪಾಪಳ ಗಿಟ್ಟಟಸಿದರು.
ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಬ ೇಳ ಭಾತ್ ರುಚಿಯಾದ ಮೊಸರನನ ರಾಯತ್ ಲೆಂಚ್ ಬಾಕ್ಾ ನಲಿ ಹೆಂಚಿದುದ ತ್ೃಪಿತ ತ್ೆಂದಿತ್ು. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಬಹಳ್
ಆಕಷ್ವಣ ಪಡ ದದುದ ಟ್ಟಿವಿಯಾ ಕ್ಲವಝ್. ಮಕಾಳ್ೆಂತ್ೊ ಬಹಳ್ ಖುಷಿಯೆಂದ ಕೊಗಡುತಾತ ಕ ೈಮೆೇಲ ತ್ುತತಾತ ಭಾಗವಹಸಿದುದ ನ ೊೇಡಲು ಚ ೆಂದವಿತ್ುತ.
ಗ ದದವರಿಗ ಪುಟ್ಟ ಬಹುಮಾನವನೊನ ಕ ೈಗಿಡಲಾಯತ್ು. ಅಷ್ಟರಲಿ ನಾಲುಾ ತಾಸು ಕಳ ದದ ದೇ ತ್ರಳಿಯಲಲಿ. ಉಳಿದ ಹತ್ರಟಪಪತ್ುತ ನಮಿಷ್ ಡಿಸ ೊಾ
ದಿೇಪಗಳ್ನುನ ಹಚಿು ಕುಣಿತ್ಕ ಾ ತ್ಕಾ ಮೊಾಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಲ ಮಕಾಳ್ು ದ ೊಡಡವರು ಎಲಿರರೊ ಡಾಾನ್ಾ ಮಾಡಿದುದ ನ ೊೇಡಲು ಮಜಾ ಬೆಂತ್ು. ರಾತ್ರಿ ಹತ್ೊತವರ
ಆದರೊ ದ ೊೇಣಿ ಹತ್ರತದ ಸೆಳ್ದಲಿ ಅದ ೇ ಸೆಂಭಿಮ ಜನಜೆಂಗುಳಿ ವಿವಿಡ್ ಫ ಸಿಟವಲ್ ಕಡ ದಿನ ಅನುನವಸೊಚನ ನೇಡಿತ್ುತ. ನಮಮವರ ಲಾಿ
ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದಿೆಂದ ಮನ ಸ ೇರಿ ಒಳ ಳಯ ಅಭಿಪಾಿಯ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು.
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ವಿವಿಡ್ - ದೊೀಣಿ ವಿಹಾರದ ಮತತಷ್ುು ಚಿತರಗ್ಳು
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಕಂಡ ದೆೈವಕೆೆಲಲ ಕೆೈಯ ಮುಗಿದೆೀನಹುದು?
ಚಂಡಚತುರೊೀಪಾಯದ್ದಂದಲೆೀನಹುದು ?
ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿಯಂದು ತುಂಡುಬಟ್ೆುಯದೊಂದು
ಅಂಡಲೆತವಿದಕೆೀನೊೀ? – ಮಂಕುತಿಮಮ
ಚೆಂಡ= ಉಗಿ, ಚತ್ುರ ೊೇಪಾಯ = ನಾಲುಾ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯಗಳ್ು, ಮುಗಿದ ೇನಹುದು =
ಮುಗಿದು ಏನು ಅಹುದು= ಮುಗಿದರ ಏನಾಗುತ್ತದ . ತ್ೆಂಡುಲ=ಅಕ್ಲಾ, ಅೆಂಡಲ ತ್= ಸುಮಮನ ಸುತಾತಟ್.
ಅೆಂದಿನ ಮತ್ುತ ಇೆಂದಿನ ವಾಸತವಿಕ ಚಿತ್ಿಣವನುನ ನಮಗ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾದರ ಈ ಕಗೆದಲಿ. ನಮಮಲಿ ಅನ ೇಕ ದ ೇವರುಗಳ್ು.
ಒೆಂದುಕಡ ತ್ರರುಪತ್ರ ತ್ರಮಮಪಪನಾದರ , ಇನ ೊನೆಂದು ಕಡ , ಬದರಿಯ ಬದರಿೇನಾರ್, ಒೆಂದುಕಡ ಮಧುರ ಯ ಮಿೇನಾಕ್ಷಿಯಾದರ , ಇನ ೊನೆಂದುಕಡ
ಕಾಶಿಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಒೆಂದುಕಡ ಪೂರಿಯ ಜಗನಾನರ್ನಾದರ ಇನ ೊನೆಂದುಕಡ ತ್ರರುವನೆಂತ್ಪುರದ ಅನೆಂತ್ಪದಮನಾಭ, ಒೆಂದುಕಡ
ವಿನಾಯಕನಾದರ , ಇನ ೊನೆಂದುಕಡ ಷ್ಣುಮಖ, ಹೇಗ ೇ ಬರ ಯುತ್ತಹ ೊೇದರ ಪಟ್ಟಟ ಬಹಳ್ ಉದದ ಆದಿೇತ್ು. ದ ೇಶ ಕಾಲ ಸೆಂಧಭವಕಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗ
ನಾವು ಪೂಜಸುವ ದ ೇವತ ಗಳ್ು ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹ ೊೇಗುತಾತರ . ಇದನ ನೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು “ಕೆಂಡ ದ ೈವಕ ಾಲಿ” ಎೆಂದಿರಬ ೇಕು.
ಆದರ ಇದು ಸರಿಯೇ ಅಲಿವ ೇ ಎೆಂದು ಸವಲಪ ವಿಶ ಿೇಷಿಸ ೊೇಣವ ೇ? ಭಾರತ್ರೇಯರಾದ ನಮಗ ಎಲಿವೂ ದ ೈವವ ೇ? ಗಿಡ ಮರ ಬಳಿಳ ನದಿ ಗುಡಡ
ಬ ಟ್ಟ, ಆಕಾಶ ಸೊಯವ ಚೆಂದಿ ಎಲಿ ಗಿಹಗಳ್ು, ಪಕ್ಷಿ ಮಿೇನು ಪಾಿಣಿಗಳ್ು ಎಲಿವೂ ದ ೇವರ ೇ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ ಎಲಿದರಲೊಿ ದ ೈವವನುನ ಕಾಣುವ ಸೆಂಸೃತ್ರ
ನಮಮದು. ಅವುಗಳ್ನ ನಲಿ ಕಾಪಾಡುವ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಅವುಗಳಿಗ ಲಿ ದ ೈವತ್ವವನುನ ಆರ ೊೇಪಿಸಿದಾದರ ನಮಮ ಪೂವವಜರು. ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಇದು
ಒಳ ಳಯದ ೇ ಅಲಿವ ೇ ವಾಚಕರ ? ಆದರ ವಾಕ್ಲತ ಆೆಂತ್ಯವದಲಿ ಬ ಳ ಯುತಾತ ಹ ೊೇದೆಂತ ಲಿ ಅನ ೇಕದಿೆಂದ ಏಕಕ ಾ ಬರುವುದ ೇ ಅಧ್ಾಾತ್ಮಸಾಧನ ಯ ಗುರಿ.
ಆಕಾರದಿೆಂದ ನರಾಕಾರಕ ಾ ಬರುವುದ ೇ ಎಲಿ ಸಾಧನ ಯ ಫಲ.
ಆದರ ನಾವು ಏಕ ಈ ದ ೈವಕ ಾ ಕ ೈ ಮುಗಿಯುತ ೇತ ವ ? ಇದಕ ಾ ನನನ ಅರಿವಿನ ಪರಿಮಿತ್ರಯಲಿ ವಿವರಿಸುತ ತೇನ . ನಮಗ ಆಸ ಗಳ್ುೆಂಟ್ು.
ಆಸ ಗಳ್ು ನಾವು ಈ ಬದುಕ್ಲಗ ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ು. ಈ ಆಸ ಯ ಪಕಾ ಪಕಾದಲ ಿೇ ಒೆಂದು ಭಯವೂ ಉೆಂಟ್ು. ಒೆಂದು ತ್ನನಲಿರುವ
ವಸುತ, ವಿಷ್ಯ ಅರ್ವಾ ವಾಕ್ಲತ ಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಭಯ. ಎರಡು, ತಾನು ಆಸ ಪಟ್ಟ ವಸುತ, ವಾಕ್ಲತ, ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಸಿಗದ ಹ ೊೇಗುವ ಭಯ.
ಆದರ ಈ ಭಯ ಸಹಜವಾದದ ದೇ. ಮನುಷ್ಾನಗ ತ್ನನ ಜೇವನದಲಿ ತ್ನಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ವಾಕ್ಲತ, ವಿಷ್ಯ ಮತ್ುತ ವಸುತವಿನ ಮೆೇಲ
ಮಮಕಾರವಿರುತ್ತದ . ಈ ಮಮಕಾರವ ೇ ಈ ಭಯಕ ಾ ಕಾರಣ. ಕಳ ದು ಹ ೊೇಗುವುದು ಏಕ ? ಬಯಸಿದುದ ಆಗದ ಹ ೊೇಗುವುದು ಏಕ ? ಎೆಂದು
ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ನಮಗ ಅರಿಯದಾದಾಗ ಮತ್ುತ ಸೆಂಶಯಗಳಿದಾದಗ, ನಮಗರಿಯದ ನಮಮನುನ ಕಾಯುವ ಯಾವುದ ೊೇ ಶಕ್ಲತಗ ನಾವು ಕ ೈಮುಗಿದು,
ಬ ೇಡುವುದ ೊೇ ಅರ್ವಾ ಶರಣಾಗುವುದ ೊೇ ಮಾಡುತ ತೇವ . ಅದನ ನೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ” ಆ ವಿಚಿತ್ಿಕ ಶರಣಾಗ ೊೇ ” ಎನುನತಾತರ .
ಭಾರತ್ರೇಯರಾದ ನಮಗ ಎಲಿವೂ ದ ೇವರ ೇ ಆದದರಿೆಂದ, ಇಷ ೊಟೆಂದು ಬಗ ಬಗ ಯ ದ ೇವರುಗಳ್ು ನಮಮಲಿ, ಹಣಕ ೊಾಬು, ಗುಣಕ ೊಾಬು,
ವಿದ ಾಗ ೊಬು, ಆರ ೊೇಗಾಕ ೊಾಬು, ಪಾಪನಾಶನಕ ೊಾಬು, ಪರಮಾಗವಕ ೊಾಬು. ಮತ್ುತ ಈ ದ ೇವತ ಗಳ್ನುನ ಒಲಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ವಿಧ್ಾನಗಳ್ು.
ದಶವನ, ಅಚವನ , ಅಭಿಷ ೇಕ, ದಾನ,ಧ್ಾಾನ, ಭಜನ , ಆನನ ಸೆಂತ್ಪವಣ , ಸಮಾರಾಧನ , ಪರ ೊೇಪಕಾರದ ಕ ಲಸಗಳ್ು, ಹ ೊೇಮ, ಹವನ, ಯಜ್ಞ,
ಯಾಗಾದಿಗಳ್ು, ಹೇಗ ನಮಗ ತ ೊೇಚಿದುದ, ಮತ್ುತ ಪರರಿೆಂದ ಸೊಚಿಸಲಪಟ್ಟ, ಸಾಮ, ದಾನ , ಬ ೇಧ, ದೆಂಡದೆಂತ್ ತ್ುರ ೊೇಪಾಯಗಳ್ನೊನ
ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ನಮಮ ಕಾಯವ ಸಾಧನ ಗ ಆ ದ ೇವರನುನ ಸದಾಕಾಲ ಒಲಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ ತೇವ . ಇದು ಒೆಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸವಯೆಂ ಚಿಕ್ಲತ ಾ.
ನಮಮ ಮನಸುಾಗಳ್ಲಿ ಉದುವಿಸುವ ಹಲವಾರು ಪಿಶ ನ ಮತ್ುತ ಸೆಂದ ೇಹಗಳಿಗ ನಾವ ೇ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಮಾದಾನ.
ಇದು ಅಧ್ಾಾತ್ಮ ಪಿಯಾಣದ ಒೆಂದು ಸತರ. ಅವರವರ ಮಟ್ಟಟಗ ಸರಿ. ಆದರ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ” ತ್ೆಂಡುಲದ ಹಡಿಯೆಂದು
ತ್ುೆಂಡುಬಟ ಟಯದ ೊೆಂದು” ಒೆಂದು ಹಡಿ ಅಕ್ಲಾಗಾಗಿ, ಹ ೊಟ ಟ ತ್ುೆಂಬಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು, ಗ ೇಣುದದ ಬಟ ಟಗಾಗಿ, ಮೆೈಮುಚುಲು ಮನುಷ್ಾ ಇಷ ಟಲಾಿ ಮಾಡಬ ೇಕ ,
ಎೆಂಬ ಭಾವದಲಿ ಒೆಂದು ವ ೈರಾಗಾದ ವಿಷ್ಯವನುನ ಪಿಸಾತಪ ಮಾಡುತಾತರ . ಆದರ ವ ೈರಾಗಾವು ಅನುಭವದಿೆಂದ ಮಾತ್ಿ ಬರಲು ಸಾಧಾ. ಅೆಂತ್ಹ
ಅನುಭವನುನ ಕ ೊಡುವುದ ೇ ಜೇವನ. 
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ ೇಖಕರು

ಸಿದುದ ಮೆೀಷ್ರ ವಾಯಕರಣ ಪಾಠ

ಸಿದದಣು ಮೆೇಷ್ುರ ಅೆಂದ ಿ ವಾಾಕರಣ. ವಾಾಕರಣ ಅೆಂದ ಿ ಸಿದುದ ಮೆೇಷ್ುರ. ಅವರ ಮಾತ್ು
ಮಾತ್ರನಲೊಿ ವಾಾ ಎನುನವೆಂತ್ಹದುದ, ರಣಕ ಾ ಪಿಚ ೊೇದನ ಕ ೊಡುವೆಂತ್ಹದುದ ಇರುತ್ರತದದ
ದ ುದ
ಕ ೇವಲ ಬ ೈ-ಪಾಿಡಕ್ಟ ಅಷ ಟ.
“ಎಲವೇ ರಾಮಾ, ಸೆಂಧಿ ಅೆಂದ ಿ ಗ ೊತ ತೇನ ೊೇ ನನಗ ?” ಕ ೇಳಿದರು ಅೆಂದ ೊಮೆಮ.
“ಗ ೊತ್ುತ ಸರ್. ನನನ ಪಕಾಾನ ೇ ಕೊತ್ರದಾದಳ . ಕ ೊೇಡುಬಳ ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗ ” ಎೆಂದ ಸೆಂಧಿ ಉರುರ್ಫ
ಸೆಂಧಾಳ್ನ ನೇ ನ ೊೇಡುತಾತ.
“ಮೊಖವ. ಸೆಂಧಿ ಅೆಂದ ಿ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳ್ು ಸ ೇರಿದಾಗ ಆಗ ೊೇದು ಕಣ ೊೇ” ಎೆಂದರು ಮೆೇಷ್ುರ.
“ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನುನ ಸ ೇರಿಸಿ ಬರ ದಾಗ ಅದನುನ ಚಿತ್ುತ ಅೆಂತ್ ಕರ ದಿರಲಿ ಮೆೇಷ ರೇ...”

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ
“ನೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಾ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದ್ದರಿ

ಬಾಲಾದಲ ಿೇ ನುರಿತ್ ವ ೈದಾನ ಹಾಾೆಂಡ್ ರ ೈಟ್ಟೆಂಗ್ ಹ ೊೆಂದಿದದ ತ್ರಮೆೇಶ ಕ ೇಳಿದ.
“ಸಾರ್, ಪದಪದಗಳ್ು ಸ ೇರಿದಾಗ ಅಲಾವ?” ಅಯಾರ್ ಮಗ ವ ೈಯಾರ್ (ವ ೆಂಕಟ ೇಶ ಅಯಾರ್.
ಹಿಸವ ಹ ಸರಾಗಿ ವ ೈಯಾರ್)
“ಇಲಿ ನಾನು ಮೆೇಷ್ುರ. ನಾನು ಹ ೇಳಿದ ದೇ ಸೆಂಧಿ. ಸೆಂಧಿಗಳ್ಲಿ ಮೊರು ವಿಧ – ಆಗಮ, ಆದ ೇಶ,
ಲ ೊೇಪ ಸೆಂಧಿಗಳ್ು. ಯಾರಾದೊಿ ಹ ೇಳಿತೇರಾ ಇದ ೇನೊೆಂತ್...?”

ಅೆಂದು ಯಾರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕ ೊಟ್ಟರ ೊೇ, ಬಿಟ್ಟರ ೊೇ ತ್ರಳಿಯದು. ಇೆಂದು ಆ ಮೆೇಷಿರಗ ವಿಧ್ಾನಸೌಧದಲಿ ವಾಾಕರಣದ ಪಾಠ
ಮಾಡುವ ಭಾಗಾ ದ ೊರಕ್ಲತ್ು. ಮತ ತ ಆಗಮ, ಆದ ೇಶ, ಲ ೊೇಪ ಸೆಂಧಿಗಳ್ು ಎೆಂದರ ೇನು ಎೆಂದು ನ ರ ದಿದದ ಪತ್ಿಕತ್ವರು,
ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ು, ವೆಂದಿಮಾಗಧರನುನ ಕ ೇಳಿದರು.
“ಆ – ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರು; ಗ – ಗವಿವಷ್ಠರು; ಮ – ಮತ್ಮತ್ರಗಳ್ು ಒಟ್ಟಟಗ ಸ ೇರುವ ಸೆಂದಭವವನ ನೇ ಆಗಮ ಸೆಂಧಿ ಎನುನತ ತೇವ ”
ಎೆಂದರು ವಿಪಕ್ಷದ ಧುರಿೇಣರು.
“ಅದಕ ಾೇ ನೇವು ಆಪ್ಸಿಶನ್ನಲಿ, ಆ ಪ್ಸಿಶನ್ನಲಿ ಇರ ೊೇದು. ಆ ಅೆಂದರ ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರು ಅನ ೊನೇದು ತ್ಪುಪ; ಅ+ಅ = ಆ; ಆ
ಅಕ್ಷರವ ೇ ಸವಣವದಿೇಘವ ಸೆಂಧಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಆ ಎೆಂದರ ಅ – ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರು; ಅ – ಅಲಪಮತ್ರಗಳ್ು ಅೆಂತ್ ತ್ರದಿದಕ ೊಳಿಳ. ನಮಗೊ
ಹ ೊೆಂದತ ತ. ಯಾರಾದರೊ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಧಿ ಅೆಂದರ ಏನೊೆಂತ್ ಹ ೇಳಿತೇರಾ?”
“ಭೊಪಟಾದಗ ೇ ಐತ್ಲಿ ಸಸಿವ ಿ; ವಿೆಂಡಿಯಾಗೊ ಸಿೇಲೆಂಕಾಗೊ ಮಧಾ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟವಿಲಾಿ ಅದ ೇ ಸೆಂಧಿ ಅಲಿವಾಿ?” ಕ ೇಳಿದರು
ಪಠಾಪುಸತಕ ಸಚಿವರು.
“ಹಹ! ಈ ದ ೇಶದಲಿ ಇರುವ ಎಲಿ ದುಡಡನುನ ಬಾಚಿಕ ೊೆಂಡು ಬಿಿಟ್ನನಗ ೊೇ, ಬ ಿಝಿಲಿಗ ೊೇ ಹಾರುವುದ ೇ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಧಿ. ನಮಮದು ಈ
ದ ೇಶ. ಮಿಕ ಾಲಿವೂ ಆ ದ ೇಶ. ಆ ದ ೇಶಕ ಾ ಹ ೊೇಗುವ ಸುಸೆಂಧಿಯೇ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಧಿ. ಇದರಲಿ ಒೆಂದು ಹಡಾವೆಂಟ ೇಜೊ ಇದ . ಇಲಿನ
ಯಾವುದ ೇ ಕ ೊೇಟ್ುವಗಳ್ ಆದ ೇಶ ಆ ದ ೇಶದಲಿ ನಡ ಯಲಿ. ಆದದರಿೆಂದ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಧಿಯೇ ಸೊಪರ್ ಸೆಂಧಿ” ಪರಾರಿ ಇಲಾಖ ಯ
ಸಚಿವರು ನುಡಿದರು.
“ಲ ೊೇಪ ಸೆಂಧಿ ಅೆಂದ ಿ?”
“ಲ ೊೇಕಾಯುಕತದವರಿೆಂದ ಹಡಿಯಲಪಟ್ುಟ, ಪರಪಪನ ಅಗಿಹಾರದವರ ಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದರ ದಾಟ್ಬ ೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಸೆಂಧಿಗಳ ೇ ಲ ೊೇಪ
ಸೆಂಧಿಗಳ್ು” ಎೆಂದರು ಗಿಹಸಚಿವರು.
“ಯಾರ ೊೇ ಹ ೇಳಿದದನಾದೊಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ರಳ ಕಾಳಿಿ; ಎಲಿ ಸೆಂಧಿಗಳಿಗೊ ಕಾವ ೇರಿ ನದಿೇನ ೇ ಸೊಕತ ಉದಾಹರಣ . ಕಾವ ೇರಿ ಸುಪಿಿೇೆಂ
ಕ ೊೇಟ್ಸವಗ ಆದ ೇಶ ಸೆಂಧಿ, ತ್ಮಿಳ್ುನಾಡಿಗ ಆಗಮ ಸೆಂಧಿ, ಕನಾವಟ್ಕಕ ಾ ಲ ೊೇಪ ಸೆಂಧಿ” ನೇರಾ-ವರಿ ಸಚಿವರು ದನಯೇರಿಸಿದರು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಸುವಣವ ದಿೇಘವ ಸೆಂಧಿ ಗ ೊತಾತ ನಮಗ ?” ವಿರ ೊೇಧಪಕ್ಷದಿೆಂದ ದನಯೆಂದು ತ್ೊರಿಬೆಂತ್ು.
“ಅಕ್ಷಯ ತ್ದಿಗ ದಿವಸ ಇರುವ ತ್ೊರಕೊಾ ಸೆಂದಿ ಇಲಿದ ತ್ರಹ ಕೊಾನಲಿ ಜನ ಚಿನನ ಕ ೊೆಂಡ ೊಾಳಾತರಲಾಿ , ಆ ಕೊಾನ ೇ ಸುವಣವ
ದಿೇಘವ ಸೆಂಧಿ” ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ದಳ್ದ ಎಳ್ಸು.... ಕ್ಷಮಿಸಿ... ಎಸಳ್ು.
“ಅಲಿ. ಒೆಂದ ೇ ಜಾತ್ರಯವರು ಇರುವೆಂತ್ಹ ದ ೊಡಡ ವಠಾರವ ೇ ಸ-ವಣವ ದಿೇಘವ ಸೆಂಧಿ; ಕಮುಾನಟ್ಟ ಫಾಿಟ್ಸಗಳ್ನೊನ ಸ-ವಣವ
ದಿೇಘವ ಸೆಂಧಿ ಎನನಬಹುದು” ಎೆಂದರು ನರಕಾಭಿವೃದಿಧ ಸಚಿವರು.
“ಕಮವಪದ ಎೆಂದರ ೇನು?” ಎೆಂದನ ೊಬು ಪತ್ಿಕತ್ವ.
“ಆಚ ಕಳಿಸಿಿ ಅವನನನ. ಉಡುಪಿ ಮಠಕ ಾ ನಾನು ಹ ೊೇಗಲಲಿ ಅೆಂತ್ ನನನನನ ಛ ೇಡಿಸಕ ಾ ಆ ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳಿರ ೊೇದು. ಕಮವ ಕಾಡಿದರ
ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿತೇನ, ನಮಗ ೇನು? ಬೆಂದಿುಟ್ಟ ಕಮವದ ಬಗ ೆ ಪದ ಹಾಡಕ ಾ” ಘಜವಸಿದರ ೊಬು ಸಚಿವರು.
“ಗುಣವಾಚಕ ಎೆಂದರ ?”
“ಹೊಬಾಿಟ್ಸ ವಾಚ್ ವಿಷ್ಯ ಬಿಡಿೇಪಾಪ.... ಆ ವಾಚಿನ ಗುಣದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ದೇ ಗುಣ-ವಾಚಕ ಅೆಂತ್ ಎಲಿರಿಗೊ
ಗ ೊತ್ರತರ ೊೇದ ೇ...” ಕ ೈ ಕ ೈ ಹಸುಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರ ೊಬು ತ್ೆಂತ್ರಿ.
“ಅದಲಿ ಸಾರ್, ಗುಣವಾಚಕ ಎೆಂದರ ಗುಣಕ ಾ ಸೆಂಬೆಂಧ ಪಟ್ಟದೊದ....” ವಿವರಿಸಲು ಮುೆಂದಾದರು ಸಿದುದ ಮಾಸಟರ್.
“ಇಲಿ ಕುಳಿತ್ ಯಾರಿಗೊ ಇಲಿವಾದ ಗುಣದ ಬಗ ೆ ಚಚಿವಸುವುದು ವಾರ್ವ. ಒಣಮಾತ್ು ಸಾಕು. ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಅಡಜನ್ಿ್” ಎೆಂದರು
ಇಸಿಪೇಕರ್.
ವಾಾಕರಣ ಸಭ ಬರಖಾಸಾತಯತ್ು. 

 ನಾಗ್ಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್
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ಕರ್ಾ ಚಿಲುಮೆ

ಟ್ೆೈಮ್ ಸೆನುು - ನಾನ್ ಸೆನುು

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ನಮಮ ಕನನಡ ಶಾಲ ನಲಿ ಮಕಾಳಿಗ ಪುಸತಕದ ಪಾಠ

ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುವಾಗ ಅಲ ೊಿೆಂದ್ ಇಲ ೊಿೆಂದ್ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಅವರಿಗ
ಕ ಲಸಕ ಾ ಬರ ೊೇ ಕ ಲವು ವಿಚಾರ ಚಚ ವಗ ಬರುತ್ತವ .ಅವರು
ಒಳ ಳಯ ಮೊಡಲಿದುದ ಆಸಕತರಾಗಿ ಕ ೇಳ್ುವಾಗ ಒಳ ಳಯ
ಉದಾಹರಣ , ಅನುಭವಗಳ್ಕ ಹತಾತರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ಕ
ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ುಳವುದೊ ಉೆಂಟ್ು. ಒಳ ಳಯ ಮೊಡನಲಿ ಇದಾದಗ
ಮಕಾಳಿಗ ತ್ರಳಿಹಾಸಾದ ಚಟಾಕ ಯನೊನ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಪಿಮೆೇಯ
ಬೆಂದಿದ . ವಾರಾೆಂತ್ಾದಲಿ ಮಾತ್ಿ ನಡ ಯುವ ನಮಮ ಶಾಲ ಯ
ಮಕಾಳ್ು ಒಮೊಮಮೆಮ ಕ ೊಟ್ಟ ಮನ ಕ ಲಸ ಮಾಡದ ೇ
ಬರುವುದು,ನೆಂತ್ರ ಅವರು ತ್ರಗತ್ರಯಲಿ ಕುಳಿತ್ು ತ್ರಣುಕುವಾಗ
ನಮಗ ಅರ್ವವಾಗುತ್ತದ ಅವರ ಕಷ್ಟ.
ಅವರು ಹ ೊೇಮ್ ವಕ್ವ ಮಾಡದಿದದಕ ಾ ಕ ೊಡುವ ಕಾರಣಕ ಾ ನಮಮಲಿ ಉತ್ತರವ ೇ ಇರುವುದಿಲಿ. ಹೇಗಿದಾದಗ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ
ಆಗಿೆಂದಾಗ ೆ ಒೆಂದು ಪುಟ್ಟ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ನಡ ಸಲಾಗುವುದು. ಇದನುನ ಪ್ೇಷ್ಕರು ವಷ್ವಕ ೊಾಮೆಮ ನಮಮನುನ ಭ ೇಟ್ಟಮಾಡಲು
ಬೆಂದಾಗಲೊ ಅವರ ಮೆೇಲೊ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ಉೆಂಟ್ು. ಆ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಕಷ್ಟದ ದೇನಲಿ, ಬಹಳ್ ಸುಲಭವಾದದ ದೇ.
ಅವರಿಗ ದ ೊಡಡ ಗ ೊೇಡ ಗಡಿಯಾರದ ಸ ಕ ೆಂಡ್ ಮುಳ್ಳನುನ ಕಣುು ಮಿಟ್ುಕ್ಲಸದ ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ ನ ೊೇಡುಲು ಹ ೇಳ್ುವುದು.
ಅವರು ಗಡಿಯಾರ ನ ೊೇಡುವಾಗ ನಾವು ಅವರನುನ ನ ೊೇಡುವುದ ೇ ಒೆಂದು ಮಜ. ೩೫,೩೬,೩೭ ಅಯಾೇ ಇದ ೇನು ಒೆಂದು ನಮಿಷ್
ಮುಗಿತಾನ ಇಲಿವ ೇ, ಕ ಲವರಿಗ ಕಣುಲಿ ನೇರು,ಹುಶಶಪಾಪ,ಸಾಕಾಯುತ...... ಇನೊನ ಏನ ೇನ ೊೇ ಕ ೇಳಿಬರುತ್ತದ . ಆ ಸಮಯದಲಿ
ಮತ ೊತಬುರು ಬ ೊೇಡಿವನ ಮೆೇಲ ಸಾಧಾವಾದಷ್ುಟ ಸೆಂಖ ಾ ಒೆಂದನುನ ಗಿೇಚುತ್ರತರುವುದು. ಅಬಾು ಮುಗಿತ್ು, ಏನು ಈ ಆಟ್ದ
ಫಲತಾೆಂಶ ಎೆಂದು ಅವರ ತ್ಲ ಯಲಿ ಅನನಸುತ್ರತರುವಾಗ. "ನ ೊೇಡಿದಾಿ ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ ಕಳ ಯೇದು ಎಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ುತ ಹಡಿಯುತ ತ ?"
ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿ. ಗಿೇಚಿದ ಗ ರ ಗಳ್ ಸೆಂಖ ಾ ತ ೊೇರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕಣುರಳ್ುತ್ತದ , ಹಾಗಾದರ ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ದಲಿ ಎಷ್ುಟ ಪದ
ಓದಬಹುದು, ಬರ ಯಬಹುದು, ಎಷ್ುಟ ಹ ಜ ಜ ಹಾಕಬಹುದು? ಎೆಂದ ಲಾಿ ಹ ೇಳಿದಾಗ ಹುಬ ುೇರುತ್ತದ . "ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ ಅರ ! ಅರವತ್ುತ
ಸ ಕ ೆಂಡು? ಎಷ್ುಟ ಸಮಯ?" ಎೆಂದವರು ಗುನುಗುತ್ರತರಲು ಕೊಡಲ ೇ ಅವರಿಗ ಹೇಗ ೊೆಂದು ಪಿಶ ನ ಎಸ ದಾಗ ತ್ಲ ಯಾಡಿಸದ
ಇರುವುದಿಲಿ. ಮಕಾಳ್ು ಶಾಲ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಮನ ಗ ಬರುವುದು ಸೆಂಜ ೪ಕ ಾ. ಮಲಗುವುದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಕ ಾ.ಅಲಿಗ
ಒಟ್ುಟ ಆರು ಘೆಂಟ , ಅದರಲಿ ಒಟ್ುಟ ಎಷ್ುಟ ನಮಿಷ್ ಇದ ೩೬೦ !! ಅದರಲಿ ಊಟ್, ಆಟ್, ಪಾಠ, ಟ್ಟವಿ ಎಲಾಿ ಕಳ ದರೊ ಇನೊನ
ಎರಡು ಘೆಂಟ ಉಳಿದಿದ ಅರ ! ಹಾಗಾದರ ಎಷ್ುಟ ಸಮಯ ನಾವು ವಾರ್ವ ಮಾಡಿದ ದೇವ ಈ ವರ ಗ ? ಎೆಂಬ ಆಶುಯವ ಆತ್ೆಂತ್
ಅವರ ಮುಖದಲಿ ಎದುದ ಸ ೊೇತ್ು ಗ ದದವರೆಂತ ಮುಗುಳ್ನಗ ಕಾಣುತ್ತದ . ದಿನಕ ಾ ಎಷ್ುಟ ಸಮಯ ನಾನ್ ಸ ನ್ಾ ನಲ ಿೇ ಕಳ ಯತ್ಲಿ.
"ಮಿೆಂಚಿಹ ೊೇದ ಕಾಲಕ ಾ ಚಿೆಂತ್ರಸಿ ಫಲವಿಲಿ" ಎೆಂದು ಕನವರಿಸುತಾತ "ಟ ೈಮ್ ಈಸ್ ಮನ" ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದು ಮುೆಂದ ಎಲಿರೊ
ಸಮಯದ ಸದುಪಯೇಗ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವರ ೆಂಬ ಆಶ ಯೆಂದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಲ ೇಖನ ತ್ಮಗ ಅಪವಣ . ಉಪಯೇಗ ಅನನಸಿದಲಿ
ಹೆಂಚಿಕ ೊಳಿಳ. ಇದಾದ ನೆಂತ್ರ ಮಕಾಳ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ ಕೆಂಡದುದ ಖೆಂಡಿತ್. 
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ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು
•

ಮೊರು ನೆಂಬ ಹಣುು, ಒೆಂದು ಬಟ್ಟಲು ತ ೊಗರಿಬ ೇಳ , ಎರಡು ಮಾಗಿದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ ಹಣುು

•

ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಮೊರು ಕ ೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ

•

ಕಡ ಿೇ ಬ ೇಳ ಕ ೊತ್ತೆಂಬರಿ ಬಿೇಜ ತ್ಲಾ ಒೆಂದು ಚಮಚ

ರೆ

•

ಜೇರಿಗ ,ಮೆಣಸು,ಅರಿಶಿನ,ಸಾಸಿವ ತ್ಲಾ ಅಧವ ಚಮಚ

•

ಒಗೆರಣ ಗ ಚಿಟ್ಟಕ ಇೆಂಗು, ಎಣ ು, ಕರಿಬ ೇವು, ರುಚಿಗ ತ್ಕಾಷ್ುಟ ಉಪುಪ

ಸಿ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
•

ಬ ೇಳ ಯನುನ ಅರಿಶಿನ ಬ ರ ಸಿ ಬ ೇಯಸಿ ಚ ನಾನಗಿ ತ್ರರುವಿ ಇಡಿ

•

ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಕ ೊತ್ತೆಂಬರಿ ಬಿೇಜ, ಕಡ ಿೇಬ ೇಳ , ಮೆಣಸು, ಜೇರಿಗ , ಇೆಂಗು ಎಲಾಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಟ ಅರ್ವಾ ಮಿಕ್ಲಾಯಲಿ
ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ

•

ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ನೇರು ಕುದಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹ ಚಿುದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ,ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ ಉಪುಪ ಹಾಕ್ಲ ಬ ೇಯಸಿ

•

ನೇರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಬ ೇಳ ಬ ರ ಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರರುವಿ ರುಬಿುದ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸಿ ಕುದಿಸಿ

•

ನೆಂಬ ರಸವನುನ ಬ ರ ಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಸಾಸಿವ ಕರಿಬ ೇವು ಒಗೆರಣ ಹಾಕ್ಲ ಒಲ ಯೆಂದಿಳಿಸಿ

ಪಿ
ಕೊ
ಡಿತೀ
ರಾ!

ಇನೂು ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೊಡಿ.

 ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಒಗ್ಟು

೧. ಚೆಲೊಲೀದುಂಟು , ಕುಯಯೀದುಂಟು , ತಿನೊುೀದ್ದಲಲ
೨. ಸುತತಮುತತ ಗ್ರಿಕೆ , ನಡುವೆ ಕುಡಿಕೆ

ಉತತರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೨
ನೊೀಡಿ
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ನಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಅನು ವಿಷ್ವಾದರೆ

ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹರಿಯ

ಕಣುು ಕಸಿರಾದರೆ

ಏನ ಮಾಡಲಿ ದೊರೆಯ

ಹಿಡಿವ ಕೆೈ ಕಡಿದರೆ

ಮನ ಹತಿತ ಉರಿದರೆ

ಬಡಿವ ಎದೆಯಡೆದರೆ

ಜನ ಅತತ ಸರಿದರೆ

ಕಣು ನೀರಿಳಿದರೆ

ಮೊಗ್ುಗ ತಾನರಿದರೆ

ನನು ನೆನಪಳಿದರೆ

ಹಗ್ಗ ಹಾವಾದರೆ

ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹರಿಯ

ಬಾವಿ ಬರಿದಾದರೆ

ಏನ ಮಾಡಲಿ ದೊರೆಯ

ಬುವಿ ಬಾಯತರೆದರೆ

-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್

ಸತಿ ಮಾತನೊಪಿದ್ದರೆ
ಶೃತಿ ಜಾಡ ತಪಿಿದರೆ
ಬಾಲಗ್
ಲೊೀಕ
ಓದಲು ಚಿತರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶವನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ಾ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಾೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: 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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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊಾೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಾಕ ಾ ಅರ್ವಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಮಮ ಉತ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಜುಲೆೈ ೧೫ ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದ್ದನಾಂಕ.

ಏಪಿರಲ್-ಮೆೀ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ







ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಾ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು
ಪುಷ್ಿ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ , ಕೆಂಗೆೀರಿ ಉಪನಗ್ರ
ವತುಲಾ ದಾಾರಕನಾಥ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು
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ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡಿು
ಗಿೀತಾ ಟಿ. ಆರ್.
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮೂತಿಿ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು

ಪುಟ - 11

೧. ಕ ೊಡಗಿನ ಅರಸನ ೊಬುನ ಕುರಿತಾದ ಕರ್ ಗ ಜ್ಞಾನಪಿೇಠ ಪಿಶಸಿತ
ಬೆಂದಿದ . ಆ ಕರ್ ಯಾವುದು ಹಾಗೊ ಪಿಶಸಿತ ಪಡ ದ ಸಾಹತ್ರ
ಯಾರು?.

ಮೆಚಿುದ ದೇನ ,ಎರಡು ವರವನುನ ಕ ೇಳ್ು
ಭಕತ: ಮೊದಲನ ಯದು ನನಗ ನದ ೆದ ಯಲ ಿ ಸಾವು

೨. ಭಾರತ್ದ ಭಾಷ ಗಳ್ಲಿ ಇದುವರ ವಿಗೊ ಅತ್ರ ಹ ಚುು ಜ್ಞಾನಪಿೇಠ
ಪಿಶಸಿತ ಪಡ ದಿರುವ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಷ ಗಳ್ು ಯಾವುವು?

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ ಾ ಪುಟ್ ೧೫ ನ ೊೇಡಿ

ದ ೇವರು: ಭಕಾತ ಏಳ್ು ನನನ ತ್ಪಸಿಾಗ

ಬರಬ ೇಕು.
ದ ೇವರು: ತ್ರ್ಾಸುತ ಸರಿ ಎರಡನ ಯದು?
ಭಕತ: ಎರಡನ ಯದು ನನಗ ಎೆಂದಿಗೊ ನದ ದೇನ ೇ
ಬರಕೊಡದು.

ಒಗ್ಟು – ಉತತರ

೧.ಕೂದಲು ೨. ಕಣುು

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತತಷ್ುು ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ಕೊಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನುಡ ಕೂಟ

ನಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುು ಮಕಾಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ್
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲಾಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಾವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್
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ಸಂಶೆ ೀಧನೆ

ಸಮಕಾಲಿೀನ ದಾಸಸಾಹಿತಯ ಅಧಯಯನದ ಹಿನುಲೆಯಲಿಲ

ಸಂಶೆ ೀಧನೆ - ಸಮಸೆಯಗ್ಳು - ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗ್ಳು

ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ
ಡಾ||ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ
ಪಾರ್ಿಸಾರಥಿ

ಯೇಗ, ಧ್ಾಾನ, ಮುದ ಿ, ಪಾಿಣಾಯಾಮ, ಅನುಷಾಠನ ಹಾಗೊ ವಿತಾಚರಣ ಗಳ್ನುನ ಕುರಿತ್ೆಂತ ದಾಸಸಾಹತ್ಾದಲಿರುವ ವಿವರಗಳ್ ಬಗ ೆ
ಸೆಂಶ ೇಧನ ಯಾಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಆದಾರ ೆಂದು ಕರ ಯುವ ಪಾಿಚಿೇನ ಹರಿದಾಸರು, ಅಚಲಾನೆಂದದಾಸರು, ನರಹರಿತ್ರೇರ್ವರು, ಇವರಿೆಂದ ರಚಿತ್ವಾದ
ದಾಸಸಾಹತ್ಾದ ಬಗ ೆ ನದಿವಷ್ಟವಾದ ಸೆಂಶ ೇಧನ ಯಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ .
ದಾಸಸಾಹತ್ಾದಲಿ ಕ್ ೇತ್ಿಕಾಯವದ ಪಿತಾಮಹ ಎೆಂಬ ಗೌರವಕ ಾ ಭಾಜನರಾದವರು ಬ ೇಲೊರು ಕ ೇಶವದಾಸರು. ಇವರು ಸಮಗಿ
ಕನಾವಟ್ಕದ ಯಾತ ಿ ಮಾಡಿ ಹರಿದಾಸರ ಜೇವನದ ವಿವರಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಸೆಂಗಿಹಸಿ, ಕಣಿುಗ ಕಾಣುವೆಂತ ಅವನುನ ಬರ ದು ತ ೊೇರಿಸಿದರು. ತ್ಮಮ
‘ಕನಾವಟ್ಕ ಭಕತವಿಜಯ’ದಲಿ.
ಇದ ೇ ಪರೆಂಪರ ಯಲಿ ಗುರುಗ ೊೇವಿೆಂದ ವಿಠಲೆಂಕ್ಲತ್ರಾದ ಎೆಂ.ಆರ್. ಗ ೊೇವಿೆಂದರಾಯರು ಹರಿದಾಸರುಗಳ್ು ಹುಟ್ಟಟ ಬ ಳ ದು ಓಡಾಡಿದ
ಸೆಳ್ಗಳಿಗ ಹ ೊೇಗಿ, ಅಲಿ ಆಯಾ ದಾಸರ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಸೆಂಗಿಹಸಿ, ‘ಹರಿಭಕತವಿಜಯ’ ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿನಲಿ ಏಳ್ು ಸೆಂಪುಟ್ಗಳ್ನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದರು.
ಸೆಂಶ ೇಧನ ಮಾಡುವವರು ಈ ದಾರಿಯಲಿ ಕ್ ೇತ್ಿಪಯವಟ್ನ ಕಾಯವ ಮಾಡಿದಾಗಲ ೇ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ವಿವರಗಳ್ು ಲಭಾವಾಗಿ ಸೆಂಶ ೇಧನ
ಅಧಿಕೃತ್ ಹಾಗೊ ನಖರವಾಗಬಲಿದು.
ಸೆಂಶ ೇಧನ ಆಗಬ ೇಕಾದ ಇನ ೊನೆಂದು ಆಯಾಮವ ೆಂದರ ಆಳಾವರರ ಭಕ್ಲತಸಾಹತ್ಾ, ಅಭೆಂಗಗಳ್ು ಹಾಗು ಉಗಾಭ ೊೇಗಗಳ್ು,
ಮಿೇರಾಬಾಯ, ಸೊರದಾಸರು, ಕಬಿೇರದಾಸರು, ಮುೆಂತಾದವರ ಸಾಹತ್ಾದ ೊಡನ ದಾಸಸಾಹತ್ಾದ ತೌಲನಕ ಅಧಾಯನ ದ ೊಡಡ ಪಿಮಾಣದಲಿ
ಆಗಬ ೇಕಾಗಿದ . ಹಾಗ ಯೇ ದಾಸಸಾಹತ್ಾದಲಿ ಜಾನಪದದ ಅೆಂಶದ ಬಗ ೆಯೊ ವಿಸುತೃೃತ್ವಾದ ಅಧಾಯನವಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ .
ಹಾಗ ಯೇ ಹರಿದಾಸರ ಕಟ ಟಗಳ್ ಬಗ ೆ, ಹರಿದಾಸರು ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರತದದ ತಾಳ್, ತ್ೆಂಬೊರಿ, ಗ ೊೇಪಾಳ್ಬುಟ್ಟಟಯ ಹಾಗೊ ಅವರ
ಮನ ತ್ನದಲಿ ಉಳಿದು ಬೆಂದ ದಾಸರ ಪದಾರ್ವಗಳ್ ಬಗ ೆ ವಿಶ ೇಷ್ ಸೆಂಶ ೇಧನ ಯಾಗಬ ೇಕು.
ಈಗ ೆ ಮೊರು ದಶಕಗಳ್ ಹೆಂದಿನ ಮಾತ್ು, ನಾನು ಕ ೊರಟ್ಟ ಶಿಿೇನವಾಸರಾಯರು, ಆದಾರಾಮಾಚಾಯವರು ಹರಿದಾಸಯಾತ ಿ
ಕ ೈಗ ೊೆಂಡ ವು. ಅನ ೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಹುಟ್ಟಟ ಬ ಳ ದು ಓಡಾಡಿದ ಸೆಳ್ಗಳ್ನುನ ಸೆಂದಶಿವಸಿದ ವು. ಬಾಗಲಕ ೊೇಟ ಗ ಬೆಂದ ವು. ಅಲಿ
ಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ದಾಸರ ಮನ ಗ ಹ ೊೇದ ವು. ಅವರ ತ್ೆಂಬೊರಿ, ಚಿಟ್ಕ್ಲ, ಗ ೊೇಪಾಲಬುಟ್ಟಟ, ಪೂಜಾ ವಿಗಿಹಗಳ್ು ಎಲಾಿ ನ ೊೇಡಿದ ವು. ಅಲಿೆಂದ
ಬಾದಾಮಿಗ ಬೆಂದ ವು. ಬಾದಾಮಿಯಲಿ ಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ ದಾಸರು ತ್ಮಮ ಜೇವಿತ್ದ ಕಡ ಯ ದಿನಗಳ್ನುನ ಕಳ ದ, ನಯಾವಣವಾದ ಸೆಳ್ದಲಿ
ಕುರಿಕ ೊೇಳಿಗಳ್ ದ ೊಡಿಡಯತ್ುತ. ಅಹೆಂಸ ಯ ವಾವಹಾರಗಳ್ು ಅಲಿ ನಡ ಯುತ್ರತದುದದದನುನ ಕೆಂಡು, ನ ೊೆಂದು ಬ ೆಂಗಳ್ಕರಿಗ ಬೆಂದ ೊಡನ ಯೇ ಆಗ
ಭಾರತ್ದ ಪಾಿಚಾವಸುತ ಸೆಂಶ ೇಧನಾ ಉನನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದದ ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರ ಗಮನಕ ಾ ಇದನುನ ತ್ೆಂದು, ಆ ಜಾಗವನುನ
ಪವಿತ್ಿ ಜಾಗವ ೆಂದು ಘೊೇಷಿಸಿ ಎೆಂದು ಪಾಿರ್ಥವಸಿದ ವು.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಯೇಗಾಯೇಗವ ನುನವೆಂತ ಆಗ ಪಾಿಚಾವಸುತ ಇಲಾಖ ಯ ಕ ಲಸಗಳ್ು ಬಾದಾಮಿ ಐಹ ೊಳ ಯಲಿ ನಡ ಯುತ್ರತದುದ ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್.
ರಾವ್ ಅವರು ಕೊಡಲ ೇ ಆ ಜಾಗವನುನ ತ ರವುಗ ೊಳಿಸಿ, ಅಲಿ ಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ದಾಸರು ನಯಾವಣವಾದ ಸೆಳ್, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಿದ ೇಶವ ೆಂದು
ಘೊೇಷಿಸಿ ಅಲಿ ಫಲಕಹಾಕ್ಲದರು. ಆಗಿನೆಂದಲೊ ಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ದಾಸರ ಬ ಳ್ದಿೆಂಗಳ್ ಭಾಷ ಯೆಂತ್ಹ ಅಪೂವವ ಸಾಹತ್ಾದ ಬಗ ೆ ಹುಚುು
ಹಚಿುಕ ೊೆಂಡು, ಹ ಚಿುಸಿಕ ೊೆಂಡ, ನನಗ ಅವರ ಸಾಹತ್ಾ ಓದುತಾತ ಹ ೊೇದೆಂತ ಲಾಿ, ಅವರ ಹಾಡುಗಳ್ು ಇನೊನ ಅಪಾರವಾಗಿವ . ಈಗ
ಲಭಾವಾಗಿರುವುದು ತ್ುೆಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ಶ ೇಧನ ಗಾಗಿ ಕ ಲಸ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ ಎೆಂದು ನೆಂಬಿಕ ಬೆಂದು ಅನ ೇಕ ಕಡ ಹ ೇಳ್ುತಾತ ಹ ೊೇದ .
ಮುೆಂದ ರಾಷ್ರದ ಶ ಿೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ್ಲ ೊಿಬುರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲ ಹಾಗೊ ಅವರ ಪತ್ರನ ಹಾಗೊ ಪಿಖಾಾತ್ ಸಾಹತ್ರಯೊ
ಆದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ರ ೇಖಾ ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲಯವರು ಶಿಿೇಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ ಕಲುರಲ್ ಅೆಂಡ್ ಚಾರಿಟ್ಬಲ್ ಟ್ಿಸ್ಟ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿ, ರ ೇಖಾ ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲಯವರು
ರಚಿಸಿದ ದಾಸರನುನ ಕುರಿತ್ ಗಿೆಂರ್ದ ಬಿಡುಗಡ ಗಾಗಿ, ಬಾಲಗಲಕ ೊೇಟ ಗ ನನನನುನ ಆಹಾವನಸಿದರು. ಆ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿ ನಾನು ನನನ ಈ
ಅಭಿಪಾಿಯ ಹ ೇಳಿ ಪಿಸನನವ ೆಂಕಟ್ದಾಸರ ಇನೊನ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಹಾಡುಗಳ್ು ನಮಗ ಸಿಕ್ಲಾಲಿ, ಅವುಗಳ್ನುನ ಅನ ವೇಷ್ಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿ
ನಮಮದಿದ . ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಆ ಕಾಯವದಲಿ ಮುೆಂದಾಗಬ ೇಕು. ಎೆಂಬುದಾಗಿ ವಿನೆಂತ್ರಸಿದ . ಮುೆಂದ ಡಾ.ಸುಭಾಷ್ ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲಯವರು
ಇದನುನ ಗೆಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಅದರ ಫಲಶೃತ್ರಯಾಗಿ ಡಾ||ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲಯವರು ತಾವ ೇ ಸವತ್ಃ ಪರಿಶಿಮವಹಸಿ ಅನ ೇಕ ಅಪೂವವ
ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ನುನ ಸೆಂಗಿಹಸಿದರು. ಇತ್ರತೇಚ ಗ ಸೆಂಶ ೇಧಕ ಶಿಿೇಲಕ್ಷಿಮೇಕಾೆಂತ್ ಪಾಟ್ಟೇಲ್ ವಿಜಾಪುರ ಅವರು ಲಭಾವಿದದ ದಾಸರ ಅಪಿಕಟ್ಟತ್
ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ನುನ ಮಹಾರಾಷ್ರದಲಿ ಹುಡುಕ್ಲ ತ್ೆಂದಾಗ, ಆ ಹಸತಪಿತ್ರಯ ಸಹತ್, ಹಾಡುಗಳ್ ಪರಿಷಾಾರ ಮಾಡಿ ಡಾ||ಸುಭಾಷ್ ಕಾಖೆಂಡಕ್ಲಯವರು
ತ್ಮಮ ಟ್ಿಸಿಟನೆಂದ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿ ಕನನಡಿಗರಿಗ ಬಹು ದ ೊಡಡ ಉಪಕಾರಮಾಡಿದಾದರ . ಪುರೆಂದರದಾಸರ ಅನ ೇಕ ಅಪಿಕಟ್ಟತ್
ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಈ ಸೆಂಶ ೇಧಕರು ಹುಡುಕ್ಲ ಪಡ ದು ಪರಿಷಾಾರ ಮಾಡುತ್ರತದಾದರ . ಎೆಂಬ ಸೆಂಗತ್ರಯೊ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ತ್ರುವೆಂತ್ಹುದು
ಹಾಗೊ ಅದಕಾಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿನೆಂದನೇಯರು.
ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭದ ಕಾಯವವಲಿ ಎನುನವುದಕ ಾ ಗ ೊೇರ ೇಬಾಳ್ ಹನುಮೆಂತ್ರಾಯರ ಮಾತ್ುಗಳ ೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕನನಡ ಹರಿದಾಸರ ಉಗಮ ಮತ್ುತ ಪುರೆಂದರದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳ್ು ಎೆಂಬ ಪುಸತಕದಲಿ ಗ ೊೇರ ೇಬಾಳ್ ಹನುಮೆಂತ್ರಾಯರು
ನರಹರಿತ್ರೇರ್ವರ ನಾಲುಾಪದಗಳ್ನುನ ಹೆಂದ ನಾನು ಪಿಕಟ್ಟಸಿರುತ ತೇನಲಿದ , ಇನೊನ ಹದಿನ ಳ್ು ಪದಗಳ್ು ಒಬು ದಕ್ಷಿಣ ಸಿೇಮೆಯ ಬಾಿಹಮಣರಲಿ
ನಾನು ಕಣುತೆಂಬಾ ನ ೊೇಡಿದ ದೇನ . 200 ವಷ್ವದ ಹಳ ಯ ಆ ಕಾಗದ ಬರ ದುಕ ೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೊ ಕ ೊಡಲಲಿ ಎೆಂದು
ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾದರ .
ಹಾಗ ಯೇ ಅನ ೇಕ ವಷ್ವಗಳ್ ಕಾಲ ಗ ೊೇರ ೇಬಾಳ್ ಹನುಮೆಂತ್ರಾಯರು ಚಿಪಪಗಿರಿಗ ಹ ೊೇಗಿ, ವಿಜಯದಾಸರ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ ದಶವನ
ಮಾಡಿಸಿ ಎೆಂದು ಪಯಾವಯಸತರಾಗಿದದ ವ ೆಂಕ ೊೇಬದಾಸರಲಿ ಪಾಿರ್ವನ ಮಾಡುತ್ತಲ ೇ ಇದದರು. ಆದರ ತ್ಮಗ ಆ ಬಗ ೆ ಸೊಚನ ಆಗಿಲಿವ ೆಂದು
ಹ ೇಳ್ುತ್ತಲ ೇ ವ ೆಂಕ ೊೇಬದಾಸರು ಆ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ನುನ ತ ೊೇರಿಸಿರಲಲಿ. ಹೇಗ ಯೇ ಅನ ೇಕ ವಷ್ವಗಳ್ು ಕಳ ದವು. ಕಡ ಗ ವಾಯಕರ್
ಕೃಷಾುಚಾಯವರು ಚಿಪಪಗಿರಿಯಲಿ ಜಪತ್ಪಅನುಷಾಠನದಲಿ ನರತ್ರಾಗಿದಾದಗ, ಹರಿದಾಸರತ್ನೆಂ ಗ ೊೇಪಾಲದಾಸರೊ ಅಲ ಿೇ ವಿಜಯದಾಸರ
ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಗ ೊೇರ ೇಬಾಳ್ರಿಗ ವಿಜಯದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್, ಸುಳಾದಿಗಳ್ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ ದಶವನ ಭಾಗಾ ಲಭಿಸಿತ್ು.

ಮುೆಂದಿನ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಮುೆಂದುವರ ಯುವುದು
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ನೀವು ಮಾಡಿ

ರಾಕೆಟ್ ಸೆೈನ್ು

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರ


ಉದದಕ ಾ ಊದಬಹುದಾದ ಬಲೊನ್



೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದದದಷ್ುಟ ಟ ವೈನ್ ದಾರ



ಒೆಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಸಾರ



ಅೆಂಟ್ಟಸಲು ಸ ಲ ೊಿೇಟ ೇಪ್ಸ

ವಿಧಾನ


ದಾರವನುನ ಸಾರ ಒಳ್ಗ ತ್ೊರಿಸಿ ಎರಡು ಚ ೇರ್ ಗಳ್ ನಡುವ ದಾರವನುನ ಕಟ್ಟಟ



ಬಲೊನ್ ಅನುನ ಸಾಕಷ್ುಟ ಊದಿ ಗಾಳಿ ಹ ೊೇಗದೆಂತ ಅದರ ತ್ುದಿ ಹಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಸ ಲ ೊಿೇ ಟ ೇಪ್ಸ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಚಿತ್ಿದಲಿ
ತ ೊೇರಿಸಿದೆಂತ ಸಾರ ಗ ಅೆಂಟ್ಟಸಬ ೇಕು



ಬಲೊನ್ ತ್ುದಿ ಬಿಡುತ್ರತದದೆಂತ ರಭಸವಾಗಿ ಬಲೊನ್ ಮುೆಂದ ಚಲಸುತ್ತದ

ಏನಾಗ್ುತಿತದೆ
ಗಾಳಿಯು ಬಲೊನ್ ಒಳ್ಗ ಒತ್ತಡದಿೆಂದ ಇರುತ್ತದ . ಬಲೊನ್ ತ್ುದಿಯನುನ ಬಿಟ್ಟ ತ್ಕ್ಷಣ ಇಡಿೇ ಗಾಳಿ ಒಮೆಮಗ ಹ ೊರಬರಲು
ಪಿಯತ್ರನಸಿ ಮುೆಂಚಲನ ಯನುನ ಸೃಷಿಟಸುತ್ತದ . ವಿಭಿನನ ಗಾತ್ಿದ ಮತ್ುತ ಆಕಾರಗಳ್ ಬಲೊನ್ ಹ ಚುು ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನುನ
ರಚಿಸುತ್ತದ . ನಜವಾದ ರಾಕ ಟ್ಸ ನಲಿ ಇೆಂಧನವನುನ ಉರಿಸಿ ಅದರಿೆಂದ ಒತ್ತಡ ಸೃಷಿಟಸಿಲಾಗುತ್ತದ . ಈ ಒತ್ತಡವನುನ ಕ ಳ್ಮುಖವಾಗಿ
ಹ ೊರಹ ೊೇಗುವೆಂತ ರಚಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ರಾಕ ಟ್ಸ ಮೆೇಲಕ ಾ ಹ ೊೇಗುತ್ತದ . 
೧. ಚಿಕಾವಿೇರ ರಾಜ ೇೆಂದಿ. ಮಾಸಿತ ವ ೆಂಕಟ ೇಶ ಅಯಾೆಂಗಾರ್.
೨, ಮೊದಲು ಹೆಂದಿ ನೆಂತ್ರ ಕನನಡ. ರಾಜಾಾವಾರು ಪರಿಗಣಿಸಿದರ , ಕನಾವಟ್ಕವ ೇ ಮೊದಲು.

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಿಕರಮವಿದದರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುು ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನುಡ ಕೂಟ – ಸಿಡಿು, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಿನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮೂತಿಿ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಾಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಾ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾವಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಾ ಅದರದರ ಕತ್ೃವಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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