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ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನ್ಂಟ್ನ್ ತಾರಿೇಕು ಸುಗಮ ಗಾನ್ ಸಮಾಜದವರು ಹಮ್ಮಿಕ್ೊಂಡಿದದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ುವು ಸ್ಟಾಂಗ್ೊೇಪಾಂಗವಾಗಿ ನ್ಡ್ಯಿತು.
ಇದನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟ ಸುಗಮ ಗಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ೆ ನಾವುಗಳ್ು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಲ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಕಾಯಯಕಿಮದ ವಿವರಗಳ್ು ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಸಂತ್ೊೇಷ
ಪಟ್ಟ ಮನ್ಗಳ್ ಪರವಾಗಿ ನ್ನ್ನದ್ೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ.
ಸಂಜ್ ಆರಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ wattle grove ಶಾಲ್ಯ ಆವರಣದಲಿಿ ಯುಗಾದಿಯ ಆಚರಣ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ೇಗ ಬ್ಂದ ಸದಸಯರು ಕುಚಿಯ
ಮತುು ಮೇಜುಗಳ್ನ್ೊನ ಒಪಪವಾಗಿ ಜ್ೊೇಡಿಸ ತ್ೊಡಗಿದರು. ವ್ೇದಿಕ್ಯ ಮೇಲ್ ಚಿಕೆ ಮೇಜು ಅದರ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಟ ಗಣ್ೇಶನ್ ಪಟ್ ಮತುು ದಿೇಪಗಳ್ು
ಯುಗಾದಿಯ ಕಾಯಯಕಿಮ ಎಂದಿಗ್ ಪಾಿರಂಭ ಎಂದು ಎದುರು ನ್ೊೇಡುತ್ರದದವು. ಸಮಯಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮ್ಮಸಿದ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ ಕಣಣಲಿಿ
ಕಾಯಕಿಮದಲಿಿ ಏನಿರುತುದ್ೊೇ ಎಂಬ್ ಕುತೊಹಲ ಇಣುಕುತ್ರುದದವು. ಎಲಿರೊ ಕುಚಿಯಗಳ್ನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೇಲ್, ಸ್ಟ ಂಡ್ ಚ್ಕ್ ಮತುು ಮೈಕ್ ಚ್ಕ್
ಮಾಡಿ ಶ್ಿೇಧರ್ ನ್ೊಣವಿನ್ಕ್ರ್ ಅವರು ಸ್ಟಾಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯ ಅತ್ರಥಿಗಳಾದ ಶ್ಿೇ ಭವಾನಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ುನ ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗಿಸಲು ವ್ೇದಿಕ್ಗ್
ಬ್ರಮಾಡಿಕ್ೊಂಡುರು. ತದನ್ಂತರ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ದಿೇಪ್ರುಯವರು ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ್ ನಿವಾಯಹಕರಾಗಿ ಶುದದ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಸಭಿಕರಿಗ್ ವಿವರವಾಗಿ
ನಿವ್ೇದಿಸಿದರು.
ಪಾಯರಮಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಕಲಿಯುತ್ರುರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಸೆಂದ, ಜಯ ಭಾರತ ಜನ್ನಿಯ ತನ್ುಜಾತ್ ಹಾಡನ್ುನ ಕ್ೊಂಚವೂ ತಪ್ರಪಲಿದ್
ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದನ್ು. ಲಿವಪೂಯಲ್ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಎರಡು ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಾಸು ಮಾಡಿ ಅಲಿಿಯೇ ಚಿಕೆ ಮಕೆಿಗಗ್ ಪಾ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುರುವ
ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಧು ಕ್ಲವು ಪುರಂದರ ಮತುು ಕನ್ಕ ದಾಸರ ದ್ೇವರ ನಾಮಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಡಿದಳ್ು. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಸ್ಟ ಮಯರವರು ಯುಗಾದಿಯ ಪಿಯುಕು ವಿಧ
ವಿಧವಾದ ಋತುಗಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಪ್ರಸುವ ಭಾವಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ನ ಸುಶಾಿವಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಬ್ಂದವರನ್ುನ ಮನ್ರಂಜಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …

ಬಾದಾಮ್ಮ ಬ್ನ್ಶಂಕರಿ ಬ್ಗ್ಗಿನ್ ಚಿತಿಣ

ತುಮಕೊರು ಜಿಲ್ಿಯ ಪಾವಗಡ ಬ್ಗ್ಗಿನ್ ಚಿತಿಣ

ನ್ೊೇಡಲು

ನ್ೊೇಡಲು

ಮೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ಮೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ನಿಮಿ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಯದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಶ್ಿೇಯುತ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಅವರು ಭಾವಗಿೇತ್ಗಳ್ು ಮತುು ಅಕೆಮಹಾದ್ೇವಿಯ ವಚನ್ಗಳ್ನ್ುನ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಸಾಲಪ ಹಾಡಿನ್
ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿಿ ಬ್ದಲಾವಣ್ ಕಾಯರಿಯೇಕ್. ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಧು ಮತುು ಕುಮಾರಿ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಅಪಾರ ಕ್ಲೇತ್ರಯ ಹಾಡನ್ುನ ಸಂಗಿೇತಕ್ೆ ತಕೆ ಹಾಗ್ ಹ್ೇಿಗ
ಸಭಿಕರೊ ಧವನಿಗೊಡಿಸಿದರು.
ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳಾದ ಅಮೊೇಘ, ಧುಿವ ಮತುು ಶ್ಿೇಯುತ ವಿಜ್ೇಂದಿ ನ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಲರು ನಾಟ್ಕ “ಯಮಲ್ೊೇಕ” ನ್ಮಿನ್ುನ ನ್ಗ್ಗಡಲಲಿಿ ತ್ೇಲಿಸಿತು.
ಮಕೆಳ್ ಸಪಷಟ ಕನ್ನಡ ಉಚಾಾರಣ್ ಎಲಿರಿಗೊ ಸಂತ್ೊೇಷ ತಂದಿತು. ಪುಟಾಣಿಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಅನಿೇಶ ಮತುು ಕುಮಾರಿ ವಿಭಾ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಡಿದರು.
ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಈಗ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಪೂಣಿಯಮಾ ಭಟ್ ಬ್ಂದು ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು. ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಹ್ೇಿಗದ “ಶಾರದ್ ದಯ ತ್ೊೇರಿದ್”
ಭಕ್ಲು ಪೂರಕವಾದ ಹಾಡು ಜನ್ಗಳ್ ಮನ್ ಗ್ದಿದತು. ನ್ಂತರದ ಡುಯಟ್ “ನಿೇ ಬ್ಂದು ನಿಂತಾಗ” ಹಾಡನ್ುನ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಮತುು ಶ್ಿೇ ಅಂತ್ೊೇನಿಯವರು
ಮನ್ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು. “ನಿೇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಲದಾ ಗಿಣಿ” ಹಾಡನ್ುನ ಕೊಡ ಶ್ಿೇಯುತ ಅಂತ್ೊೇನಿಯವರು ಬ್ಹಳ್ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಿದರು.
ಯುಗಾದಿ ಎಂದ ಮೇಲ್ “ಯುಗ ಯುಗಾದಿ” ಹಾಡನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ದ್ ಹ್ೊೇದಲಿಿ ಆಚರಣ್ ಸಪ್ಪಯಾಗಿಬಿಡುತುದ್. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಜಯಂತ್ರಯವರು
ಕಾಯರಿಯೇಕ್ಲ ರಾಗಕ್ೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳ್ದರೊ ಯುಗಾದಿ ಮರಿಗ ಬ್ರುತ್ರುದ್ ಎಂದು ಕಂ ಗೊಡಿಸಿದರು.
ನ್ರ್ದವರ್ಲಾಿ ಹಾಡಿನ್ ಗುಂಗಿನ್ಲ್ಿೇ ಇರಬ್ೇಕಾದರ್, ಬಾಗಿಲ ಕಡ್ಯಿಂದ ದ್ೊಡಡ ಶಬ್ದವಂದು ಬ್ಂತು. ಜನ್ರ್ಲಾಿ ಹಿಂದ್ ತ್ರರುಗಿ ಯಾರಿೇ
ಮನ್ುಷಯ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುರುವಾಗಲ್ೇ, ಶ್ಿೇಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಹ್ೇರಳ್ಯವರು ಪ್ಿೇಮಾ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ನಾಟ್ಕ “ಹಕ್ಲೆ
ಹಾರುತ್ರದ್ ನ್ೊೇಡಿದಿರಾ” ದೃಶಯವನ್ುನ ಅತುಯತುಮವಾಗಿ ಅಭಿನ್ಯ ಮಾಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರು. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಭಾವನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಒಬ್ುನ್ೇ ವಯಕ್ಲು ಕ್ಲವ್ೇ
ನಿಮ್ಮಷಗಳ್ ಅಂತರದಲಿಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಮಿ ಸಿಡಿನಯ ಸಮುದಾಯದ ಪಿತ್ರಭ್ ಬ್ಗ್ೆ ಹ್ಮಿ ಎನಿಸಿತು.
ಶ್ಿೇಯುತ ಚ್ೇತನ್ ರವರು “ರಾಮಾಚಾರಿಯ” ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಗಿೇತ್ “ಯಾರಿವಳ್ು ಯಾರಿವಳ್ು” ಹಾಡಿ ಸಭಿಕರ ಮನ್ರಂಜಿಸಿದರು. ಶ್ಿೇ
ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್ ಅವರು “ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಜಿೇವನ್ದಿ” ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಕೊಡ ಬ್ಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಶ್ಿೇಯುತ ರಾಜ್ೇಶ್ ಮತುು ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾಡಿದ
ಹಾಸಯಭರಿತವಾದ ಜನ್ಪದಗಿೇತ್ಗ್ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರೊ ದನಿಗೊಡಿಸಿ ನ್ಗ್ಗಡಲಿನ್ಲಿಿ ತ್ೇಲಾಡಿದರು.
ಕಾಯರಿಯೇಕ್ಲ ಹಾಡುಗಳ್ ನ್ಂತರ “ಉದ್ಾೇಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ” ಕ್ಲರು ನಾಟ್ಕವನ್ುನ ಶ್ಿೇಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಮತುು ಸಂಗಡಿಗರು ಅಭಿನ್ಯಿಸಿ
ಸಭಿಕರನ್ುನ ನ್ಕುೆ ನ್ಗಿಸಿದರು. ನಾಟ್ಕ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಕುೆ ನ್ಕುೆ ಸಾಲಪ ಹ್ೊಟ್ಟಯೊ ತಾಳ್ ಹಾಕುತ್ರತುು. ಕಡ್ಯದಾಗಿ ಶ್ಿೇಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು
ವಂದನಾಪಯಣ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ೆ ಪಿತಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರ್ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ಿೇತಾಾಹಿಸಿದವರನ್ುನ ಹ್ಸರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ನ್ುನ ಅಪ್ರಯಸಿದರು.
ಇಷ್್ಟಲಾಿ ಮುಗಿಯುವ ಹ್ೊತ್ರುಗ್ ಬಿಸಿಬ್ೇಳ್ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ ಮತುು ಕ್ೇಸರಿಬಾತ್ ಎಲಿರನ್ೊನ ಅದರ ಪರಿಮಳ್ದಿಂದ ಆಚ್ಗ್ ಸ್ಟ್ಳ್ಯಿತು.
ಬ್ಂದವರಿಗ್ಲಾಿ ಭೊರಿ ಭ್ೊೇಜನ್ ಏಪಯಡಿಸಿದದ ಸುಗಮ ಗಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ೆ ಜ್ೈ ! 

ವರದಿ:ಸಿಿತಾ ಮೇಲ್ೊೆೇಟ್
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“ತಾನ್ು ಮಾಡಿದರುತುಮ …” ಎಂಬ್ುದ್ೊಂದು ಮಾತ್ರದ್. ನಿಜ, ಬ್ೇರ್ಯವರ ಮೇಲ್
ಅವಲಂಬಿತರಾಗದ್,

ನ್ಮಿ

ಕ್ಲಸವನ್ುನ

ನಾವ್ೇ

ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು

ಬ್ಹಳ್

ನ್ಮಿದಿ

ತರುವಂತಹದುದ. ಆಗ ಮಾಡುವ ಕ್ಲಸದ ಮೇಲ್ ನಿಷ್್ೆ ಹ್ಚಿಾರುತುದ್ ಎಂದು ಅನ್ೇಕರು
ಹ್ೇಳ್ುವುದನ್ುನ ನಿೇವೂ ಕ್ೇಿಗರಬ್ಹುದು. “ನ್ನ್ಗ್ೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದಿದೇನಿ” ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, “ನ್ನ್ಗ್
ಎಲಿವೂ ಒಳ್ಳಯದ್ದೇ ಆಗಬ್ೇಕು” ಎನ್ುನವ ಮನ್ಸಿಿತ್ರಯು ನ್ಮಿನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವಂತ್
ಪ್ಿೇರ್ೇಪ್ರಸುತುದ್.
ಆದರ್ ನ್ಮಿ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಒಮಿ ಇಣುಕ್ಲ ನ್ೊೇಡಿದರ್, ನಾವ್ೇ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಕ್ಲಸಗಳ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅನ್ೇಕರ ಶಿಮದ ಮೇಲ್
ನಾವುಗಳ್ು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ುೇವ್. ಅದರಲೊಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ್ಲಿಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನ್ರಲಿಿ ಆ ಶಿಮದ ಮೇಲಿನ್ ಆಧಾರದಿಂದಲ್ೇ ಅವರ
ಜಿೇವನ್ವು ಸ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುತುದ್ ಎಂದರ್ ಸುಳಾಳಗಲಾರದು. ಬ್ದುಕನ್ುನ ನಿಯಮ್ಮತವಾಗಿ ನ್ಡ್ಸಲು ಆ ಜನ್ರ ಅವಶಯಕತ್

ಬ್ಹಳ್ ಇರುತುದ್.
ಅಂತಹ ಅವಲಂಬಿತ ಜನ್ರ ಬ್ದುಕು ಕುಂಟ್ುತಾು ಸ್ಟಾಗಿದದರ್, ಅಲಿಿ ನ್ಮಿ ಕ್ೈಲಾದ ಸಹಾಯಹಸುವನ್ುನ ಚಾಚುವುದು
ಮಾನ್ವಿೇಯ ಮ ಲಯಗಿಗಂದ ಅತ್ರ ಅವಶಯಕ. ಅದನ್ುನ ಮಾಡಲು ಅನ್ೇಕ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಇದುದ, ಕ್ಲಸ
ಮಾಡುತುಲಿರಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ಅನ್ೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಜನ್ರ ಕಷಟಗಳ್ು ಅವರ ಗಮನ್ಕ್ೆ ಬ್ರದ್ೇ ಹ್ೊೇಗಿರಲೊಬ್ಹುದು. ಆದದರಿಂದ, ಕಾಮ್ಮಯಕ
ದಿನಾಚರಣ್ಯ ಈ ತ್ರಂಗಳ್ಲಿಿ, ನ್ಮಿ ನ್ಮಿ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಅಂತಹ ಜನ್ರು ಇದಾದರ್ಯೇ ಎಂದು ಒಮಿ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ, ನ್ಮಿ ಕ್ೈಲಾದ
ನ್ರವನ್ುನ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟರ್, ಕ್ೊಡಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟರ್ ಅವರ ಬ್ದುಕೊ ಹಸನಾಗುವುದು, ನ್ಮಿ ಮನ್ವೂ ಹಗುರಾಗುವುದು. ಹೃದಯವು
ವಿಶಾಲವಾಗುವುದು. ಶಾಂತ್ರಯಡ್ಗ್ ಮನ್ುಕುಲವು ಸ್ಟಾಗುವುದು. 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಮೆೀ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ್/ಗಿರೀಷ್ಮ ಋತ್ು,
ವೆೈಶಾಖ/ಜೆಯೀಷ್ಟ ಮಾಸ
01 ಶು - ಕಾಮ್ಮಯಕರ ದಿನಾಚರಣ್
02 ಶ - ನ್ೃಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ
03/04 ಹುಣಿಣಮ/ಬ್ುದಧ ಪೂಣಿಯಮಾ
07 ಗು - ಸಂಕಷಟ ಚತುಥಿಯ
10 ಭಾ - ಮದಸ್ಯ ಡ್ೇ
14 ಗು - ಅಪರಾ ಏಕಾದಶ್
17 ಭಾ - ಬಾದಾಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
18 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸ್ಟ್ೊಮವತ್ರೇ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
19 ಮಂ - ಜ್ಯೇಷಟ ಮಾಸ ಆರಂಭ
29 ಶು - ನಿಮಯಲಾ ಏಕಾದಶ್

ಜ ನ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗಿರೀಷ್ಮ ಋತ್ು,
ಜೆಯೀಷ್ಟ/ಆಷಾಢ ಮಾಸ
01 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಹುಣಿಣಮ
02 ಮಂ - ಕಾರ ಹುಣಿಣಮ,ವಟ್ ಸ್ಟಾವಿತ್ರಿ ವಿತ
03 ಬ್ು - ಷಬ್ ಎ ಬ್ರಾತ್
05 ಶು - ಸಂಕಷಟ ಚತುಥಿಯ
12 ಶು - ಯೇಗಿನಿೇ ಏಕಾದಶ್
16 ಮಂ - ಮಣ್ಣತ್ರುನ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
17 ಬ್ು - ಆಷ್ಾಢ ಮಾಸ ಆರಂಭ
18 ಗು - ರಂಜಾನ್ ಪಾಿರಂಭ
21 ಭಾ - ಫಾದಸ್ಯ ಡ್ೇ
28 ಭಾ - ಏಕಾದಶ್
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ನಮಮವರು

ನಗೆಗಡಲು

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧುಸೊದನ್

ಗಾಂಪರ್ೊಡ್ಯರು ಮತುು ಅವರ ಶ್ಷಯರನ್ುನ ೧೯೫೦-೧೯೬೦ರಲಿಿ ದಾಶರಥಿ ದ್ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಕೆ ರವಂಜಿ
ಮಾಸಪತ್ರಿಕ್ಯ ಮೊಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಮರುಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟದುದ ನಿಜ. ಆದರ್ ಇನ್ೊನ ಬ್ಹಳ್ ಹಿಂದ್ಯೇ,
೧೯೨೦ರ ದಶಕದಲಿಿ, ಪಾಿಕುನ್ ವಿಮಶಯವಿಚಕ್ಷಣ ರಾವ್ ಬ್ಹದೊರ್ ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾಯಾರು ತಮಿ “ನಗೆಗಡಲು”
ಎಂಬ್ ಪುಸುಕದಿಂದ ಗಾಂಪರ ಗುಂಪನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟದದರು. ತಮಿ ಗಾಂಪರ ಕಥ್ಗಿಗಗ್
ಸೊಪತ್ರಯ ಕ್ೊಟ್ಟ ಪುಸುಕಗಳ್ಲಿಿ ಈ “ನಗೆಗಡಲು” ಮುಖಯವಾದದುದ ಎಂದು ದಿೇಕ್ಷಿತರ್ೇ ತಮಿ “ಗಾಂಪಾಯಣ” ಎಂಬ್
ಪುಸುಕದ ಮುನ್ುನಡಿಯಲಿಿ ಹ್ೇಿಗಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್.
ಇಂತಹ ದಡಡರ ಕಥ್ಗಳ್ು ಪಾಿಚಿೇನ್ಕಾಲದಿಂದಲೊ ಭಾರತ್ರೇಯ
ಜನ್ಸಮುದಾಯವನ್ುನ ಮನ್ರಂಜಿಸುತ್ರುದುದವು ಎಂಬ್ುದರಲಿಿ ಸಂಶಯವಿಲಿ.
ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧0೬೧-೧೦೮೩ ರಲಿಿ ರಚಿತವಾದ ಸಂಸೃತದ
“ಕಥಾಸರಿತ್ಾಸಗರ”ದಲೊಿ,

ಮೊಖಯರ

ಕಥ್ಗಿಗವ್.

ಆದರ್

ಗಾಂಪರ

ಕಥ್ಗಳ್ನ್ನೇ ಒಂದು ಪುಸುಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ರ್ದು ಪಿಕಟಿಸಿದ ಕ್ಲೇತ್ರಯ
ಕಾರ್ೆಸಟಂಟೀನೋ ಬೀರ್ೆ ೀ ಿೆಸಿ (Constantino Beschi) ಎಂಬ್ ಪಾದಿಿಗ್ ಸಲುಿತುದ್.
ಈ ಬ್ಸಿಾ ಮೊಲತಃ ಇಟ್ಲಿ ದ್ೇಶದವನ್ು. ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೭೧೦ರಲಿಿ. ಭಾರತಕ್ೆ
ಬ್ಂದು ತಮ್ಮಳ್ು ನಾಡಿನ್ಲಿಿ ನ್ಲಸಿದನ್ು. ಅಲಿಿನ್ ಜನ್ರ್ೊಡನ್ ಒಂದಾಗಿ
ಬ್ರ್ತು, ತಮ್ಮಳ್ು ಭಾಷ್್ಯನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಲಿತು ಅದರ ವಾಯಕರಣ ಮತುು
ತಮ್ಮಳ್ು-ಲಾಯಟಿನ್

ನಿಘಂಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ

ರಚಿಸಿದದಲಿದ್,

ಅಲಿಿನ್

ಜನ್ಪದ

ಕಥ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಸಂಗಿಹಿಸಿದನ್ು. ಕ್ಲಿ.ಶ. ೧೭೪೭ರಲಿಿ ಅವನ್ ಮರಣವಾದ ಕಾರಣ,
ಸ್ಟಾಂದಭಿಯಕ ಚಿತಿ – ಆರ್ ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಯರು

ಅವನಿಗ್ ತನ್ನ ತಾಯಾನಡಿಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಬ್ೇಕ್ಂಬ್ ಬ್ಯಕ್ಯಿದದರೊ, ಅದು
ಈಡ್ೇರಲಿಲಿ.

ಬ್ಸಿಾಯ ಕಥ್ಗಳ್ನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಮದಾಿಸ್ ಪಾಿಂತಯದಲಿಿ ಸಕಾಯರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದ ಬ್ಂಜಮ್ಮನ್
ಬಾಯಬಿಂಗ್ ಟ್ನ್ (Benjamin Babbington ) ಎಂಬ್ುವನ್ು ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ “The Adventures of Guru
Paramaarthan” ಎಂಬ್ ಗಿಂಥವನ್ುನ ರಚಿಸಿದನ್ು. ೧೮೨೨ರಲಿಿ ರಚಿತವಾದ ಈ ಪುಸುಕದಲಿಿ ತಮ್ಮಿಗನ್ ಮೊಲವೂ
ಇದ್, ತಮ್ಮಳ್ು-ಇಂಗಿಿಷ್ ಶಬ್ದಕ್ೊೇಶವೂ ಇದ್ ಮತುು ಮೊದಲನ್ಯ ಅಧಾಯಯವನ್ುನ ಪಿತ್ರಪದಾಥಯ ಮತುು ತಾತಪಯಯ
ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್. ದ ಿಾಾ ಪಾದಿಿಯೊ (Abbe Dubois) ತನ್ನ “The Exploits of Guru
Paramaartha” ಪುಸುಕವನ್ುನ ಇದ್ೇ ಸಮಯದಲಿಿ ಬ್ರ್ದನ್ಂದು ತ್ೊೇರುತುದ್. ದ ಿಾಾ ಮೈಸೊರು ಸಂಸ್ಟಾಿನ್ದಲ್ಿೇ
ಬ್ಹು ಕಾಲ ಇದುದದರಿಂದ ಪಾಿಯಶಃ ಅವನ್ ಗಿಂಥವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ಲಿಿ ಪಿಚಲಿತವಿದದ ಇದ್ೇ ಬ್ಗ್ಯ ಕಥ್ಗಿಗಂದ
ಪಿಭಾವಿತವಾಗಿರಬ್ಹುದು.
ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಯರ “ನಗೆಗಡಲು” ಬ್ಹುಮಟಿಟಗ್ ಬಾಯಬಿಂಗ್ ಟ್ನ್ ನ್ ಪುಸುಕದ ಭಾಷ್ಾಂತರವ್ಂದು
ಕಾಣುತುದ್.ಇದರಲಿಿನ್ ಕಥ್ಗಳಾದ “ಹ್ೊಳ್ಯನ್ುನ ದಾಟಿದುದು”, “ಕುದುರ್ ಮೊಟ್ಟಯನ್ುನ ಕ್ೊಂಡುಕ್ೊಂಡುದು”, “ಬಾಡಿಗ್
ಎತುನ್ುನ ಹತ್ರುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದುದು” ಮುಂತಾದ ಕಥ್ಗಳ್ು ಹ್ೊಟ್ಟ ಹುಣಾಣಗುವಂತ್ ನ್ಗಿಸುತುವ್, ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಒಮಿ
ಓದಿದರ್ ಮರ್ಯುವಂತ್ಯೇ ಇಲಿ, ಆದರೊ ಮತ್ು ಮತ್ು ಓದಬ್ೇಕ್ನಿಸುತುವ್.

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಆಚಾಯಯರು ತಮಿದ್ೇ ಆದ ಕನ್ನಡ ಮತುು ಸಂಸೃತ ಚುಟ್ುಕು ಪದಯಗಳ್ನ್ೊನ ನಗೆಗಡಲಿನಲಿಲ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದಾದರ್.
ಇದು ಮಾತಿವಲಿ, ಬಾಯಬಿಂಗ್ ಟ್ನ್ ಮತುು ದೊಬಾಾ ಗಿಂಥಗಳ್ಲಿಿ ಇಲಿದಿರುವ ಅನ್ೇಕ ಕಥ್ಗಳ್ು ನಗೆಗಡಲಿನಲಿಲ ಇವ್.
ಆದದರಿಂದ ಆಚಾಯಯರಿಗ್ ಮತ್ು ಯಾವುದ್ೊೇ ಗಿಂಥದ ಅಥವಾ ಇತರರ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ೇಿಗದ ಕಥ್ಗಳ್

ಗ್ೊತ್ರುರಬ್ೇಕು.

ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದನ್ುನ ಮಾತಿ ಕ್ಳ್ಗ್ ಉದಧರಿಸಲಾಗಿದ್ (ಬಾಿಕ್ಟ್ ನ್ಲಿಿರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತಿ ಈ ಲ್ೇಖನ್ಕಾೆಗಿ
ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದ್ದೇನ್.): 

ಅವರು (ಶ್ಷಯರು) ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ು ಉತಾವದ್ೇವರನ್ುನ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದದ ಮಂಟ್ಪಕ್ೆ ಬ್ಂದರು. ಅಲಿಿ
ದ್ೇವರಿದಿರಿಗ್ ಸೊಳ್ಯ ಕುಣಿತವಾಗುತ್ರುದಿದತು. ಎಲಿರೊ ಸೊಳ್ಯ ಮೇಲ್ಯೇ ಕಣಾಣಗಿ ನ್ೊೇಡುತಾು ಕುಿಗತ್ರದದರು.
ಇವರೊ ಹ್ೊೇಗಿ ಒಂದು ಕಡ್ ಕುಿಗತುಕ್ೊಂಡರು. ಆ ಮಂಟ್ಪದಲಿಿ “ಲಸುರು” (ಒಂದು ಬ್ಗ್ಯ ತೊಗುದಿೇಪ),
“ಗುಳ್ ೇಪು” (globe), “ಕಂದಿೇಲು” (ಲಾಟಿೇನ್ು) ಯಾವುದೊ ಇರಲಿಲಿ. ನಾಲ್ೆೈದು ಹಣತ್ಗಳ್ು ಮಾತಿ
ಮ್ಮಣಮ್ಮಣನ್ ಉರಿಯುತ್ರುದುದವು. ಸೊಳ್ಯ ಹಾವಭಾವವಿಲಾಸಗಳ್ , ಅಭಿನ್ಯವೂ ಚ್ನಾನಗಿ ಸಭ್ಯವರಿಗ್
ಕಾಣಬ್ರುವುದಕಾೆಗಿ ಅವಳ್ ಎಡಬ್ಲಗಳ್ಲಿಿ ಇಬ್ುರು ದಿೇವಟಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಅವಳ್ು ಮುಂದಕ್ೆ
ಹ್ೊೇದರ್ ತಾವೂ ಹ್ೊೇಗುತು, ಹಿಂದಕ್ೆ ಬ್ಂದರ್ ತಾವೂ ಬ್ರುತಾು, ಯಾವ ಕಡ್ಗ್ ತ್ರರುಗಿದರ್ ಆ ಕಡ್ಗ್
ದಿೇವಟಿಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರರುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯುತು ಇದದರು. ಇದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಮಡಿಡ “ಇವಳ್ು ಬ್ಹಳ್ ಜಾಣ್. ಆ ಇಬ್ುರೊ
ಇವಳ್ನ್ುನ ಸುಡುವುದಕ್ೆ ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿ ತಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ಬಿೇಳ್ುತಾುರ್. ಆದರೊ ಇವಳ್ು ಮುಂದಕೊೆ
ಹಿಂದಕೊೆ ಆ ಕಡ್ಗೊ ಈ ಕಡ್ಗೊ ಹ್ೊೇಗಿ ಅವರಿಗ್ ಸಾಲಪವೂ ಅವಕಾಶ ಕ್ೊಡದ್ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತು ಇದಾದಳ ್.
ಇನಿನಷ್್ಟೇ

ಜಾಣ್ಯಾದರೊ

ಎಷುಟ

ಹ್ೊತುು

ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಂಡಾಳ್ು?

ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕು”

ಎಂದು

ಮನ್ದಲಿಿ

ಆಲ್ೊೇಚಿಸುತ್ರುದದನ್ು. ಸಾಲಪ ಹ್ೊತ್ರುನ್ ಮೇಲ್ ಅವಳ್ು ಮೊರ್ಾಯವಸ್ಟ್ಿಯನ್ುನ ಅಭಿನ್ಯಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ಒಂದು ಕಡ್
ಸಾಲಪ ಬಾಗಿ ಕದಲದ್ ನಿಂತ್ರದದಳ್ು. ಆಗ ಮಡಿಡ ದಿೇವಟಿಗ್ಯವರನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ “ಈಗ ಸಿೇಯಿರ್ೊೇ! ಈಗ
ಸಿೇಯಿರ್ೊೇ! ಅಯಯೇ! ನಿಮಗ್ ಬ್ುದಿಧಯೇ ಇಲಿವಲಾಿ! ಈಗ ಬಿಟ್ಟರ್ ತ್ರರುಗಿ ಸಿಕಾೆಳ್?” ಎಂದು ಕೊಗಿಕ್ೊಂಡನ್ು.
ಅದನ್ುನ ಕ್ೇಿಗದ ಕೊಡಲ್ೇ ಸೊಳ್ ಬ್ಚಿಾಕ್ೊಂಡು ಕಣಣನ್ುನ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಿಟ್ುಟ ಸುತುಲೊ ನ್ೊೇಡಿದಳ್ು; ಅಲಿಿದದ
ಜನ್ರ್ಲಾಿ ಪಕೆನ್ ನ್ಕೆರು. ಅವರಲಿಿ ಒಬ್ುನ್ು ಮಡಿಡಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ “ಅಯಾಯ! ನಿೇನ್ು ಭರತಾಚಾಯಯರ
ಅಪರಾವತಾರವ್ೇ ಸರಿ. ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯಿ ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ನಿನ್ನಂಥ ರಸಿಕನ್ು ಜಗದಲಿಿ ದ್ೊರ್ಯಲಾರನ್ು. ನಿನ್ನ
ತಂದ್ತಾಯಿಗಳ್ು ಪುಣಾಯತಿರು. ಅವರ ಪುಣಯವನ್ುನ ಅಷ್ಟಟಷ್್ಟಂದು ಹ್ೇಳ್ಲು ಯಾರಿಗೊ ಸ್ಟಾಧಯವಲಿ” ಎಂದನ್ು.
ಮತ್ೊುಬ್ುನ್ು ಬ್ಹಳ್ ಸಿಟ್ುಟಗ್ೊಂಡು “ಹಿೇಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್ ಆ ಮೃಗಕ್ೆ ಗ್ೊತಾುಗುತುದ್ಯೇ?” ಎಂದು
ಮಡಿಡಯನ್ುನ ಕುರಿತು “ಎಲಾ! ತ್ರರುಗಿ ಏನಾದರೊ ಮಾತುಗಿೇತಾಡಿದ್ಯೇ ಕತುು ಹಿಡಿದು ಆಚ್ಗ್
ದಬಿುಬಿಡುತ್ುೇನ್. ಸದುದ ಮಾಡದ್ ಕುಿಗತ್ರರು. ಇಲಿದಿದದರ್ ಎದುದ ತ್ೊಲಗಿ ಹ್ೊೇಗು” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನ್ು. ಅದನ್ುನ
ಕ್ೇಿಗ ಮಡಿಡ ತನ್ನ ಮನ್ದಲಿಿ “ಈ ಊರ ಜನ್ರು ಬ್ುದಿಧಯಿಲಿದವರು. ನಾನ್ು ಉಪಾಯವನ್ುನ ಹ್ೇಿಗಕ್ೊಟ್ಟರ್
ನ್ನ್ಗ್ೇ ಬ್ೈಯುತಾುರ್. ನ್ನ್ಗ್ೇನ್ು? ದಿೇವಟಿಗ್ಯವರು ಬ್ಳ್ಗಿನ್ವರ್ಗ್ ಹಿಂದೊ ಮುಂದ್ ಓಡಾಡಿ ಕಾಲುಸ್ಟ್ೊೇತು
ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ಲಿ. ಒಳ್ಳಯ ಸಮಯವನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡರು. ಇನ್ುನಮೇಲ್ ಬ್ೇರ್ ಅವಳ್ನ್ುನ ಸಿೇಯಲಾರರು”
ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಸುಮಿನ್ ಕುಿಗತ್ರದದನ್ು.
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ಆಹಾರ - ಆರೆ ೀಗಯ

ಕಡ್ೆಲೀಕಾಯಿ ಎಣೆೆ (ಶೆೀಂಗಾ ಎಣೆೆ, ಒಳ್ೆೆಣೆೆ)

ರಾಜಿ ಜಯದ್ೇವ್ (Accredited Practising Dietician)
Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಗಿಡದ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ್ಸರು ಆರ್ೇಕ್ಲಸ್ ಹ್ೈಪ್ೇಜಿಯ (Arachis hypogaea),
ಲ್ಗೊೊಮ್ಮನ್ೊಸಿ (Leguminosae) ಕುಟ್ುಂಬ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿಯ ಇತರ ಹ್ಸರುಗಳ್ು –
ಶ್ೇಂಗಾ, ನ್ಲಗಡಲ್, ಅತ್ಯ-ನ್ಟ್, ಗ ಿಂಡ್-ನ್ಟ್, ಪ್ರೇನ್ಟ್ ಮತುು ಮಂಕ್ಲನ್ಟ್. ಇದು ವಾಷ್ಟಯಕ ಬ್ಳ್,
ತವರು ಮಧಯ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕಾಲಾಂತರದಲಿಿ ಪಿಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಿಗಗ್ ಹರಡಿದ್ಯಂದು ನ್ಂಬಿಕ್.
ಈ ಕ್ೊಬಿುನ್ ಬಿೇಜವನ್ುನ ವಾಣಿಜಯ ಬ್ಳ್ಯಾಗಿ ಚ್ೈನಾ, ಭಾರತ, ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ಾ ಮತುು ಆಫ್ರಿಕಾದ
ಹಲವಾರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಳ್ಯುತಾುರ್ ಮತುು ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಉತಾಪದಿಸುತಾುರ್.
ಪೀಷ್ಕಾಂಶಗಳು
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣಯಲಿಿ ಆರ್ೊೇಗಯಪೂರಕವಾದ ಮಾನ್ೊೇ-ಅನಾಾೂಚುರ್ೇಟ್ಡ್ ಕ್ೊಬ್ುು (monounsaturated fat) ಶ್ೇಕಡಾ
49ರಷುಟ ಮತುು ಪಾಲಿ-ಅನಾಾೂಚುರ್ೇಟ್ಡ್ ಕ್ೊಬ್ುು (polyunsaturated fat) ಶ್ೇಕಡಾ 33ರಷುಟ ಇದ್. ಅಲಿದ್ ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲಾಡ್ಂಟ್
(anti-oxidant) ಗಳಾದ ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ‘ಇ’, ಫ್ೈಟ್ೊಸಿಟರಾಲ್ (phytosterol), ರ್ಸ್ಟ್ಾರಟಾಿಲ್ (Resveratrol) ಕೊಡ ಗಣನಿೇಯ
ಪಿಮಾಣದಲಿಿವ್. ಅನಾರ್ೊೇಗಯಕರವಾದ ಸ್ಟಾಂದಿಿೇಕೃತ ಕ್ೊಬ್ುು (saturated fat) ಅತ್ರ ಕಡಿಮ ಪಿಮಾಣದಲಿಿದ್ (ಶ್ೇಕಡಾ 18). ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್
ಇಲಿ (ಸಸಯಜನ್ಯ ಆಹಾರಪದಾಥಯಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಇರುವುದಿಲಿ).
ಆರೆ ೀಗಯದಾಯಕ ಮತ್ುತ ಆರೆ ೀಗಯಪೂರಕ ಗುಣಗಳು
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ, ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಹಿಟ್ುಟ, ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣ ಬ್ಳ್ಸುವುದರಿಂದ •

ಹೃದಯರ್ೊೇಗ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾಶಾಯವಾಯು (ಲಕಾ) ಮುಂತಾದ ರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯಬ್ಹುದು.

•

ರಕುದಲಿಿನ್ ಒಳ್ಳಯ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲನ್ುನ (HDL) ಹ್ಚಿಾಸಬ್ಹುದು, ಕ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲನ್ುನ (LDL) ತಗಿೆಸಬ್ಹುದು.

•

ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲಾಡ್ಂಟ್ ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ‘ಇ’ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳ್ನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಕ್ಲ ಬ್ಗ್ಯ ಕಾಯನ್ಾರ್ ಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯುತುದ್.

•

ರ್ಸ್ಟ್ಾರಟಾಿಲ್ ಎಂಬ್ (ರ್ಡ್ ವ್ೈನ್ ನ್ಲಿಿರುವ ) ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲಾಡ್ಂಟ್ ಕಾಯನ್ಾರ್ ಗಿಗಂದ, ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಿಗಂದ, ಆಲ್ಜೈಮಸ್ಯ
(Alzheimer’s) ಖಾಯಿಲ್ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡುತುದ್ ಎಂದು ತ್ರಿಗದುಬ್ಂದಿದ್.

ಪ್ನ್ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ ಯುನಿವಸಿಯಟಿ (Penn State University) ಯಲಿಿ ನ್ಡ್ಸಿದ ಒಂದು ಅಧಯಯನ್ದ ಬ್ಗ್ೆ ಇಲಿಿ ತ್ರಿಗಸುತ್ುೇನ್1. ಈ ಅಧಯಯನ್ದ
ಗುರಿ – ಕಡ್ೆಲಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪನಿಗಳು ರಕತದಲಿಲನ ಕೆ ಲೆಸಿಟರಾಲನುಿ ತ್ಗಿಿಸುವುದರಲಿಲ ಆಲಿವ್ ಎಣೆೆಯಷೆಟೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೀ? ಎಂದು
ತಳಿಯುವುದು.
ಈ ಅಧಯಯನ್ದಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ 22 ಜನ್ರಿಗ್ 5 ವಿಧದ ಆಹಾರಕಿಮವನ್ುನ (diet) ಪಾಲಿಸುವಂತ್ ಹ್ೇಳ್ಲಾಯಿತು ಮತುು ಆಹಾರವನ್ುನ
ತಯಾರಿಸಿ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 3 ವಿಧದ ಆಹಾರಕಿಮ ಪಾಲಿಸಿದವರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬ್ಗ್ೆ ಮಾತಿ ಇಲಿಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ುೇನ್.
1. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣ ಹ್ೊಂದಿದ ಆಹಾರಕಿಮ.
2. ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣ ಹ್ೊಂದಿದ ಆಹಾರಕಿಮ.
3. ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಮತುು ಪ್ರೇನ್ಟ್ ಬ್ಟ್ರ್ ಹ್ೊಂದಿದ ಆಹಾರಕಿಮ.
ಈ ಎಲಿ ಆಹಾರಕಿಮಗಳ್ಲೊಿ ಇದದ ಒಟ್ುಟ ಕ್ೊಬಿುನ್ (total fat) ಅಂಶ ಶ್ೇಕಡಾ 35 ಮತುು ಮಾನ್ೊೇ-ಅನಾಾೂಚುರ್ೇಟ್ಡ್ ಕ್ೊಬಿುನ್ ಅಂಶ
ಶ್ೇಕಡಾ 17 ರಿಂದ 21. ಫಲಿತ್ಾಂಶ: ಎಲಿರಲಿಿಯೊ ಒಟ್ುಟ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಅಂಶ ಶ್ೇಕಡಾ 10, ಕ್ಟ್ಟ ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಅಂಶ ಶ್ೇಕಡಾ 14 ರಷುಟ
ಇಿಗದಿತುು. ಹೃದಯ ರಕು ಪರಿಚಲನಾ ಸಂಬ್ಂಧಿ ರ್ೊೇಗಗಳ್ ಅಪಾಯ ಶ್ೇಕಡಾ 16 ರಿಂದ 25 ರಷುಟ ಇಿಗದಿತುು.
ಈ ಅಧಯಯನ್ದಿಂದ ತ್ರಿಗದು ಬ್ಂದಿರುವುದ್ೇನ್ಂದರ್ ಕಡ್ೆಲಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪನಿಗಳು ರಕತದಲಿಲನ ಕೆ ಲೆಸಿಟರಾಲನುಿ ತ್ಗಿಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತ್ುತ ಹೃದಯ
ರಕತ ಪರಿಚಲರ್ಾ ಸಂಬ್ಂಧಿ ರೆ ೀಗಗಳನುಿ ತ್ಡ್ೆಹಿಡ್ಯುವುದರಲಿಲ ಆಲಿವ್ ಎಣೆೆಯಷೆಟೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು.
ಉಪಯೀಗಗಳು
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ದಕ್ಷಿಣ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಪೂವಯ ಏಷ್ಾಯದ ಹಲವಾರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಬ್ಳ್ಸುತಾುರ್. ಮಾಜಯರಿೇನ್ (margarine)
ಮತುು ಸಲಾಡ್ ಡ್ಿಸಿಾಂಗ್ (salad dressing) ತಯಾರಿಕ್ಯಲೊಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್. ಆಹಾರ ಪದಾಥಯಗಳ್ನ್ುನ ಕರಿಯಲು ಇದು ಅತಯಂತ
ಸೊಕುವಾದ ಎಣ್ಣ. ಕಾರಣ: ಇದನ್ುನ ಹ್ಚುಾ ಉಷಣಮಾನ್ಕ್ೆ ಕಾಯಿಸಿದರೊ ಹ್ೊಗ್ಯಾಡುವುದಿಲಿ (ಹ್ೊಗ್ ಬಿಂದು 225°C), ಪದಾಥಯಗಳ್ು ಹ್ಚುಾ
ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಹಿೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದಿಲಿ.

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಒಮಿ ಕರಿಯಲು ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಮತ್ುರ್ಡು ಸಲ ಮಾತಿ

ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ಒಂದು ಚ್ೊಕೆಟ್ವಾದ ಬ್ಟ್ಟಯಲಿಿ

ಶ್ ೇಧಿಸಿ, ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚಾಳ್ ಮುಚಿಾ ರ್ಫ್ರಿಜರ್ೇಟ್ರಿನ್ಲಿಿಟಿಟರಬ್ೇಕು.
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣ ಆರ್ೊೇಗಯಪೂರಕ, ಭಾರತ್ರೇಯ ಅಡಿಗ್ಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಹ್ೊಂದುತುದ್ ಎನ್ುನವುದು ನಿಜ. ಹಾಗ್ಂದು ಹ್ಚುಾ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಡಿ.
ದಿನ್ಕ್ೆ ಒಬ್ುರಿಗ್ 4 ರಿಂದ 8 ಟಿೇ ಚಮಚ್ ಎಣ್ಣ ಸ್ಟಾಕು. ನ್ನ್ಪ್ರಡಿ: ಒಂದು ಟಿೇ ಚಮಚ್ ಎಣ್ಣಯಲಿಿ 36 ಕಾಯಲ್ೊೇರಿಗಿಗವ್. ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಒಗೆರಣ್ಗ್
ಮಾತಿ ಬ್ಳ್ಸಿ. ಕರಿದ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನ್ುನ ವಿಶ್ೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತಿ ಬ್ಳ್ಸಿ. ಕಡ್ಿಕಾಯಿ ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗ್ ಬ್ಲು ಪ್ರಿಯ. ಅಲಿದ್
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿಯಲಿಿ ಸಸ್ಟಾಯಹಾರಿಗಿಗಗ್ ಬ್ಲು ಅವಶಯಕವಾದ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್ ಮತುು ಇತರ ಅನ್ೇಕ ಪ್ೇಷಕಾಂಶಗಿಗವ್. ಕ್ೊಲ್ಸಿಟರಾಲನ್ುನ
ನಿಯಂತಿಣದಲಿಿಡಲು, ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ ತಡ್ಹಿಡಿಯಲು ಪಿತ್ರದಿನ್ 25 – 30 ಗಾಿಮ್ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ.
ಯಾವ ಬ್ಗೆಯ ಎಣೆೆ?
ಮುಖಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬ್ಗ್ಯ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣಗಿಗವ್.
1. ಸಂಸೆರಿಸದ (unrefined) ಎಣ್ಣ - ಎಣ್ಣ ತ್ಗ್ಯುವಾಗ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ೊನ, ಶಾಖವನ್ೊನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಿಲಿ. ಇದರಲಿಿ
ಎರಡು ವಿದ.


ವಜಿಯನ್ ಎಣ್ಣ - ತ್ರಿಗ ಹಳ್ದಿ ಬ್ಣಣ, ಸಿಹಿ ಎನಿಸುವಂತ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನ್ ಹ್ೊಂದಿರುತುದ್ .



ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಬಿೇಜಗಳ್ನ್ುನ ಹುರಿದು ತ್ಗ್ದ ಎಣ್ಣ - ಹ್ೊಂಬ್ಣಣದ ಈ ಎಣ್ಣ ಸುವಾಸನಾಭರಿತವಾಗಿರುತುದ್. ಇದನ್ುನ ಅಡಿಗ್ಗ್
ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಿಲಿ. ಸ್ಟಾಲಡ್ ಡ್ಿಸಿಾಂಗ್, ಸ್ಟಾಸ್ ಮತುು ಮಾಯರಿನ್ೇಡ್ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ೆ ಬ್ಳ್ಸುತಾುರ್.

2. ಸಂಸೆರಿಸಿದ (refined) ಎಣ್ಣ – ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ನ್ೊನ, ಶಾಖವನ್ೊನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ತ್ಗ್ದ ಎಣ್ಣ. ಬ್ಣಣವನ್ೊನ, ವಾಸನ್ಯನ್ೊನ,
ಅಲಜಿಯಯನ್ುನಂಟ್ು ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುತುದ್. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲಿ ಸೊಪರ್ ಮಾಕ್ಯಟಿಟನ್ಲಿಿ ದ್ೊರಕುತುದ್.
ಇದರಲಿಿ ಎರಡು ವಿದ.


ಪೂಯರ್ ಅಥವಾ 100% ಪ್ರೇನ್ಟ್ ಎಣ್ಣ (pure or 100% peanut oil) – ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯ ಮೇಲ್ 100% ಅಥವಾ ಘಟ್ಕ
ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳ್ು (ingredients) ಎಂಬ್ಲಿಿ ಕಡ್ೆಲೀಕಾಯಿ ಎಣೆೆ ಎಂದು ಮಾತಿ ಬ್ರ್ದಿದ್ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಿಗಳ.



ಪ್ರೇನ್ಟ್ ಎಣ್ಣ (peanut oil, blended peanut oil) – ಅಗೆಬ್ಲ್ಯಲಿಿ ದ್ೊರಕುವ ಸ್ಟ್ೊೇಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ನ್ೊೇಲ
ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಬ್ರಕ್ ಮಾಡಿರುತಾುರ್.

ರ್ೆನಪಿಡ್: ಕಲಿೆರಕೆ ಮಾಡ್ದ ಎಣೆೆಯನುಿ ಕೆ ಳೆಿೆೀಡ್.
ಶೆೀಖರಿಸಿಡುವುದು ಹೆೀಗೆ?
ಎಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದ್ರಡು ವಷಯದ್ೊಳ್ಗ್ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಉತುಮ. ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯ ಮೇಲ್ ಎಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾರಿೇಕನ್ುನ
ನ್ಮೊದಿಸಿರುತಾುರ್. ಗಾಿಗ, ಬ್ಳ್ಕು ಮತುು ಶಾಖ ತಗಲಿದರ್ ಎಣ್ಣಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತುದ್. ರುಚಿ ಕ್ಡುತುದ್. ಆದದರಿಂದ ಗಾಿಗಯಾಡದಂತ್
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚಾಳ್ ಮುಚಿಾ, ತಂಪಾದ, ಬ್ಳ್ಕ್ಲಲಿದ ಸಿಳ್ದಲಿಿಡಿ.
ಅಪಾಯ ಮತ್ುತ ಮುರ್ೆಿಚ ರಿಕೆ
ನಿೇವು ಪ್ರೇನ್ಟ್ ಅಲಜಿಯಯ ಬ್ಗ್ೆ ಕ್ೇಿಗರಬ್ಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಟ್ಯ ನಿಮಗಿದದಲಿಿ ಸಂಸೆರಿಸಿದ (refined) ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣಯನ್ನೇ
ಉಪಯೇಗಿಸಿ.
ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ (aflatoxin) ಎಂಬ್ುದು ನಾಯಿಕ್ೊಡ್ ಅಥವಾ ಅಣಬ್ಗಳ್ಲಿಿ ಉತಪನ್ನವಾಗುವ ವಿಷ. ಈ ವಿಷ ಕಾಯನ್ಾರ್
ಉಂಟ್ುಮಾಡಬ್ಹುದು. ವಾಣಿಜಯ ಬ್ಳ್ಗಳಾದ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ, ಜ್ೊೇಳ್ ಇತಾಯದಿ ಮತುು ಅಡಿಗ್ಗ್ ಬ್ಳ್ಸುವ ಎಣ್ಣಗಳ್ು (ಉದಾ: ಆಲಿವ್,
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಮತುು ಎಳ್ಳಣ್ಣ) ಮುಂತಾದುವುಗಿಗಗ್ ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ ಸ್ಟ್ೊೇಂಕು ಉಂಟಾಗಬ್ಹುದು. ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ಾ ಮತುು ಇತರ ಅಭಿವೃದಿದ
ಹ್ೊಂದಿದ ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಕಡ್ಿಕಾಯಿಗಳ್ನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ ಸ್ಟ್ೊೇಂಕು ಇದದವುಗಳ್ನ್ುನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುತುದ್. ಭಾರತದಲಿಿ ಈ ಪರಿೇಕ್ಷ್
ನ್ಡ್ಯುತುದ್ೊೇ, ಇಲಿವೇ ಎಂದು ತ್ರಿಗದಿಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಪಿತ್ರಷ್ಟೆತ ಸಂಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು (ಕಂಪನಿಗಳ್ು) ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಖರಿೇದಿಸುವುದು
ಉತುಮ.
ಅತಯಂತ ಹ್ಚುಾ ಶಾಖ, ಅಲರ ವಾಯಿಟ್ ಲ್ೈಟ್ ಮತುು ಮೈಕ್ೊಿೇವ್ೇವ್ ಶಾಖ ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ ಅನ್ುನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಶಾಂತ
ಮತುು ಶ್ಿೇನಿವಾಸಮೊತ್ರಯಯವರು (1975, 1977, 1980) ನ್ಡ್ಸಿದ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಯಿಂದ, ಎಣ್ಣಯಿರುವ ಗಾಜಿನ್ ಶ್ೇಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ಒಂದು ಘಂಟ್ಯ
ಕಾಲ ಪಿಖರ ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿಟ್ಟಲಿಿ ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ ನಾಶವಾಗುತುದ್ ಎಂದು ತ್ರಿಗದುಬ್ಂದಿದ್2. ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿಟಾಟಗ ಎಣ್ಣಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತುದ್
ಎಂಬ್ುದು ನಿಜ. ಆದರ್ ಅಫಲಟಾಕ್ಲಾನ್ ಕಾಯನ್ಾರ್ ಕಾರಕ. ಎಣ್ಣಯಲಿಿರುವ ಪ್ೇಷಕಾಂಶಗಳ್ನ್ುನ ಇತರ ಆಹಾರಗಿಗಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಪಡ್ಯಬ್ಹುದು.

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಕಡ್ೆಲೀಕಾಯಿ ಚಟೀನೋ ಬಿಪುಡ್
ಿೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು
•

250 ಗಾಿಂ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ

•

1 - 2 ಟಿೇ ಚಮಚ ಅಚಾ ಕಾರದ ಪುಡಿ

•

2 - 4 ಟಿೇ ಚಮಚ ಬ್ಳ್ುಳಿಗಳ ಪುಡಿ/ಹರಳ್ು

•

2 - 4 ಟಿೇ ಚಮಚ ಅಮಚೊರ್ ಪುಡಿ

•

1/4 ಟಿೇ ಚಮಚ ಉಪುಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಬಿೇಜವನ್ುನ ಸಣಣ ಉರಿಯಲಿಿ ಎಣ್ಣ ಹಾಕದ್ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೇಲ್ ಹ್ೇಿಗದ ಎಲಿ ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳ್ ಂದಿಗ್
ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಡಬಿುಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚಿಾ ರ್ಫ್ರಿಜರ್ೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿಟ್ಟರ್ 6 ತ್ರಂಗಳ್ುಗಳ್ ಕಾಲ
ಚ್ನಾನಗಿರುತುದ್.
•

ಈ ಚಟಿನಪುಡಿಯನ್ುನ ಎಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ್ಲಿಿ ಕಲಸಿ; ರ್ೊಟಿಟ, ಚಪಾತ್ರ, ದ್ೊೇಸ್ಟ್ಯಂದಿಗ್
ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬ್ಹುದು.

•

ಪಲಯಗಳ್ ಮೇಲ್ ಉದುರಿಸಬ್ಹುದು.

•

ಈ ಚಟಿನಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತ್ರ ಬ್ಲು ರುಚಿ.

ಕ್ೊನ್ಮಾತು: ಕಲಬ್ರಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಎಣ್ಣಯನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಡಿ.

ಕರಿದ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನ್ುನ ವಿಶ್ೇಷ

ಸಮಾರಂಭಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತಿ ಬ್ಳ್ಸಿ. ಪಿತ್ರದಿನ್ 25 – 30 ಗಾಿಮ್ ಕಡ್ಿೇಕಾಯಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ.
“ನಿೇವು ನಿಮಿ ದ್ೇಹವನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಪ್ೇಷ್ಟಸದಿದದರ್ ನಿೇವ್ಲಿಿ ಇರಬ್ಲಿಿರಿ”? 

Reference 1.
Kris-Etherton et.al. High-monounsaturated fatty acid diets lower both plasma cholesterol and
triacylglycerol concentrations. Am J Clin Nutr 1999; 70:1009-15
Reference 2.
Shantha, T., and Sreenivasamurthy, V .1975. Detoxification of ground nut oil. Journal of Food Science
and Technology 12:20-22.
Shantha, T., and Sreenivasamurthy, V. 1977. Photodestruction of aflatoxin in groundnut oil. Indian
Journal of Technology 15:453-454.
Shantha, T., and Sreenivasamurthy, V. 1980. Storage of groundnut oil detoxified by exposure to
sunlight. Indian Journal of Technology 18(8):346-347.
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ಇದು ಒಂದು ಪಂಚತಂತಿದ ಕಥ್. ಜಿ.ಪ್ರ. ರಾಜರತನಂ ರವರ ವಿಚಾರ ರಶ್ಿಯಿಂದ ಆಯದದುದ.
ಒಂದು ಹ್ೊಳ್. ಅದರಲಿಿ ಮೊರು ಮ್ಮೇನ್ುಗಿಗದದವು. ಒಂದರ ಹ್ಸರು ಅನಾಗತಭಯ, ಇನ್ೊನಂದು
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಪಿತುಯತಪನ್ನಮತ್ರ ಮತುು ಮೊರನ್ಯದು ಯದಭವಿಷಯ.
'ಮುಂದ್ ಹಿೇಗಾಗಲು ಸ್ಟಾಧಯವಿದ್ ಅಲಿವ್ೇ? ಅದನ್ುನ ಹಿೇಗ್ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ಹುದಲಿವ್?' ಎಂಬ್ುದಾಗಿ
ಮುಂದಾಲ್ೊೇಚನ್ಯನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ಇನ್ೊನ ಸಂಭವಿಸದಿರುವ ಭಯವನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಲು ಯತ್ರನಸುತ್ರುತುು,
ಮೊದಲನ್ಯ ಮ್ಮೇನ್ು.
'ವಿಪಪತುು ಬ್ಂದಾಗ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ ಳೇಣ, ಆ ಹ್ೊತ್ರುಗ್ ಏನ್ು ತ್ೊೇಚುತುದ್ೊೇ ಅದನ್ುನ ಮಾಡ್ೊೇಣ.
ಇನ್ೊನ ಬಾರದಿರುವ ಭಯಕ್ೆ ಈಗಿನಿಂದ ಒದಾದಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ೇಕ್?' ಎಂಬ್ ನ್ಂಬಿಕ್ಯಿಂದ
ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುತ್ರತುು, ಎರಡನ್ಯ ಮ್ಮೇನ್ು.
'ಹಣ್ಯಲಿಿ ಬ್ರ್ದದುದ ಆಗುತುದ್, ಅದನ್ುನ ತಪ್ರಪಸಲು ಯಾರಿಗೊ ಸ್ಟಾಧಯವಿಲಿ. ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ಮುಂಜಾಗಿತ್
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡರ್ ಏನ್ು ಪಿಯೇಜನ್?! ಬ್ಂದ ಭಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿದರ್ ಏನ್ು ಉಪಯೇಗ? ಎಂಬ್
ನ್ಂಬಿಕ್ ಇಂದ ಜಿೇವಿಸುತ್ರುತುು ಮೊರನ್ಯ ಮ್ಮೇನ್ು.

ಒಂದು ಸಲ ಯಾರ್ೊೇ ಬ್ಸುರು ಬ್ಲ್ ಹಿಡಿದು ಹ್ೊಳ್ಯ ದಡದಲಿಿ ಸುಿಗದಾಡುವುದನ್ುನ ಈ ಮೊರು ಮ್ಮೇನ್ುಗಳ್ು ನ್ೊೇಡಿದವು.
' ಈ ದಿನ್ ಬ್ಂದಿದಾದರ್, ನಾಳ್ ಬ್ಲ್ ಬಿೇಸಬ್ಹುದು, ಬ್ಲ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ುವ ಅಪಾಯವನ್ುನ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾದರ್, ನಾನ್ು ಈಗಲ್ೇ
ಇಲಿಿಂದ ಪಾರಾಗಬ್ೇಕು' ಎಂದು ಅನಾಗತಭಯ ಮ್ಮೇನ್ು ಆ ಹ್ೊಳ್ಯಿಂದ ಬ್ೇರ್ಕಡ್ ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೇಯಿತು. ಜಿೇವವನ್ುನ
ಉಿಗಸಿಕ್ೊಂಡಿತು.
ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಬ್ಸುರು ಬ್ಂದರು, ಬ್ಲ್ ಬಿೇಸಿದರು. ಮ್ಮಕೆ ಎರಡು ಮ್ಮೇನ್ುಗಳ್ು ಆ ಬ್ಲ್ಯಲಿಿ ಸಿಕ್ಲೆಕ್ೊಂಡವು.
'ಓಹ್ೊೇ! ಈ ಬ್ಸುರು ಬ್ಲ್ ಎಳ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವಷಟರಲಿಿ ನಾನ್ು ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು' ಎಂದು ಎರಡನ್ೇ ಮ್ಮೇನ್ು ಪಿತುಯತಪನ್ನಮತ್ರ
ಯಾವುದ್ೊೇ ಮಾಯದಲಿಿ ಅಲಿಿಂದ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಂಡಿತು. ದ್ೈವವಶಾತ್ ಬ್ದುಕುಿಗಯಿತು.
'ಆಗಬ್ೇಕಾದದನ್ುನ ತಪ್ರಪಸಲು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಟಾಧಯ? ಎಲಿ ನ್ನ್ನ ಹಣ್ ಬ್ರಹ' ಎಂದು ಯದಭವಿಷಯ ಅಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುರುವಾಗಲ್ೇ
ಬ್ಸುರು ಬ್ಲ್ಯನ್ುನ ಎಳ್ದಿದದರು. ಅದು ಅಂದು ಸಂಜ್ ಬ್ಸುರ ಬಾಯಿಗ್ ಆಹಾರವಾಯಿತು.
ಮನ್ುಷಯರಲೊಿ ಕೊಡ ಈ ಮೊರು ಮ್ಮೇನ್ುಗಳ್ ಸಾಭಾವದವರು ಇರುತಾುರ್. ದುರಾದೃಷಟವಶಾತ್ ಇವರಲಿಿ ಯದಭವಿಷಯರ್ೇ
ಹ್ಚುಾ. ಪತುಯತಪನ್ನಮತ್ರಗಳ್ು ವಿರಳ್. ಅನಾಗತಭಯ ವಯಕ್ಲುಗಳ್ು ಬ್ರಳ್ಣಿಕ್.
ನಾವು ಆ ದೊರದೃಷ್ಟಟ ಇರುವ ಅನಾಗತಭಯದ ಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಮಿ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಮುಂಬ್ರುವ
ಕಷಟಗಳ್ನ್ುನ ಈಗಲ್ೇ ನಿವಾರಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ. 

ಪುಟ - 9

ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮರ್ಾಥ್

ಹಾಯಟ್ಸಸ ಆಫ್ ಸಿೀನ ...

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು

ಕಾಮ್ಮಯಕರ ದಿನಾಚರಣ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಷಣ ರ್ಡಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗಿತುು. ಸ್ಟ್ಟನ್ೊೇ
ಸಿೇನ್ುವನ್ುನ ಒಳ್ಕರ್ದ್.
‘ಟ್ೇಕ್ ಡ ನ್ ಸಿೇನ್ೊ. ನ್ನ್ನ ನ್ಚಿಾನ್ ಕಾಮ್ಮಯಕರ್ೇ...’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ್.
‘ಕಾಮ್ಮಯಕರ್ೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರ್ೈಟ್ು ಸರ್’ ಎಂದ ಸಿೇನ್ು.
‘ವ್ೈ?’
‘ಕಾರ್ ನ್ಲಿಿ ಓಡಾಡ್ೊೇ ಮ್ಮಕಕ್ೆ ಕಾಮ್ಮಯಕ ಅಂತಾರ್ ಸರ್’
‘ಮತ್ು ನಿೇವ್ಲಿ?’
‘ಡಿಪ್ಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಮೊೇಡು ಆಫ್ ಟಾಿನ್ಾ ಪ್ೇಟ್ುಯ, ಬ್ಸಿಿಕ, ಟ್ೈನಿಿಕ, & ಸೊೆಟ್ಮ್ಮಯಕಾಸ್. ಬ್ಟ್
ಮೊೇಸ್ಟ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬ್ೈಕ್ಲಿಕಾಸ್’

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತುರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಿಗದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಯ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದ್ದರಿ

‘ಓ.ಕ್. ಹಾಗಿದದರ್ ನ್ನ್ನ ನ್ಚಿಾನ್ ನ ಕರರ್ೇ ಅಂತ ಬ್ಕ್ೊೇಯ’
‘ನ ಅಂದ್ಿ ಪ್ೇಯ್ನನ ಅಲಾಾ ಸ್ಟಾರ್, ಕರ ಅಂದ್ಿ ಟಾಯಕ್ಾ! ಸ್ಟ್ೊೇ ನ ಕರ ಆಲ್ೊಾೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್
ವಡೊಯ ಸರ್’
‘ಸಿೇನ್ೊ... ಹ್ೇಿಗದದಕ್ೆಲಿ ಒಂಟಿ ಸಿೇನ್ು ಸಿೇನ್ಬ್ೇಡ. ಸರಿ. ನ್ನ್ನ ನ್ಚಿಾನ್ ಸಹ್ೊೇದ್ೊಯೇಗಿಗಳ್ೇ ಅಂತ
ಬ್ಕ್ೊೇಯ...’

‘ಡಬ್ಲ್ ಆಬ್ಜಕ್ಷನ್ ಸರ್’
‘ಏನ್ೊೇ?’
‘ಸಹ+ಉದ್ೊಯೇಗಿ = ಸಹ್ೊೇದ್ೊಯೇಗಿ. ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು – ಅಂದರ್, ನಿಮಿನ್ುನ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಉದ್ೊಯೇಗ ಮಾಡುವವರು ಮಾತಿ
ಸಹ್ೊೇದ್ೊಯೇಗಿಗಳ್ು. ದ್ೇರ್ ಆರ್ ಮನಿ ಹೊ ಡು ನಾಟ್ ಅಗಿಿೇ ವಿತ್ ಯೊ ಸರ್’
‘ಇನ್ೊನಂದು ಆಬ್ಜಕ್ಷನ್ ಏನ್ು?’
‘ಉದ್ೊಯೇಗ ಅಂದ್ಿ ಉದಿದನ್ ವಡ್ ತ್ರನ್ೊನೇ ಯೇಗ ಅಂತ ಕ್ಲವರ ಅಭಿಪಾಿಯ ಸ್ಟಾರ್. ಸಹ್ೊೇದ್ೊಯೇಗ ಅಂದ್ಿ ಇಡಿಿ, ವಡ್ ತ್ರನ್ೊನೇದು ಅಂತ.
ಕ್ಲವರು ಉಪಾಿ, ದ್ೊೇಸ್ಟಾ ತ್ರನ್ೊನೇವೂಿ ಇದಾದರ್’
‘ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸುಟಪ್ರಡ್ ಇಂಟ್ಪ್ರಿಯಟ್ೇಶನ್ ಸಿೇನ್ು’
‘ಆಲ್ ರ್ೈಟ್; ನ್ನ್ನ ಮಚಿಾನ್ ಸಹ್ೊೇದರ ಸಹ್ೊೇದರಿಯರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರ್?’
‘ಸಾಜನ್ ಪಕ್ಷಪಾತ, ನ್ಪ್ೇಟಿಸಂ, ಅಂತ ನಿಮಿ ಮೇಲ್ ಕ್ೇಸ್ ಹಾಕಬ್ಹುದು ಸರ್’
‘ಅಸ್ಟ್ೊೇಸಿಯೇಟ್ಾ ಅಂದರ್ ಹ್ೇಗ್?’

Credits: You Said It. RK Laxman

‘ಒಪ್ರಪದ್ ಸರ್. ಆದರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೇಪಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟ್ು ಬಿ ಸುಟಪ್ರಡ್’

‘ಅನಿನ. ಲಾಭದಲಿಿ ಪಾಲು ಕ್ೇಳಾುರ್, ಕ್ೊಡಿ.’
‘ಸಿೇನ್ೊ, ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್. ನಿೇನ್ೇ ಹ್ೇಿಗಬಿಡು’
‘ಮೈ ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ ಅಂದಿುಡಿ ಸರ್’
‘ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಕ್ಳ್ಗಿನ್ವರು ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ ಹ್ೇಗ್ ಆಗಾುರ್?’
‘ಆಗಾುರ್’
‘ಪ್ರಿೇಸ್ ಎಕ್ಾ ಪ್ಿೇಯ್ನನ’
‘ನಿೇವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿೇಮ್ಮಯರ್ ಲಿೇಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲಿಟಿಕಲ್ ಲಿೇಗ್,
ಪ್ರಿೇಮ್ಮಯರ್ ಲಿೇಗ್ ಫುಟಾುಲ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಟ್ೈಮಲ್ಿೇ ಅವರೊ ಅವುಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡಾುರ್.
ಆದದರಿಂದ ನಿೇವು ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ’
‘ಮಚಿಾದ್ ಸಿೇನ್ು. ಟ್ೇಕ್ ಡ ನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ...’

ಬ್ಲ್ ಹ್ಚುಾ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ಿ ನ್ಮಿ ಸ್ಟ್ೊೇಪ್
ಗಾತಿ ಇಷುಟ ಮಾಡಬ್ಹುದು !

‘ಡಿಯರ್ ಬ್ೇಡ ಸರ್’
‘ಯಾಕ್?’

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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‘ನಿಮಿ ಲ್ೇಡಿ ಸ್ಟ್ಕ್ಿಟ್ರಿ ಬಿಟ್ುಟ ನಿಮಗ್ ಯಾರೊ ಡಿಯರ್ ಇಲಿ ಸರ್’
‘ಹುಷ್ ಸಿೇನ್ು! ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ೊೇ ಲ ಡ್’
‘ಬ್ಟ್ ದ ಹ್ೊೇಲ್ ಆಫ್ರೇಸ್ ನ್ೊೇಸ್ ಯೊ ಹಾಯವ್ ಲವ್ಡ!’
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲ್ ಧಿಂ ಎಂದಿತು. ಸಂಭಾಿಗಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾು ‘ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಟ್ನ್ಯಲ್ ಸಿೇನ್ೊ’ ಅಂದ್.
‘ಆದರ್ ಆಫ್ರೇಸಲಿಿ ಅದು ಎಟ್ನ್ಯಲ್ ಅನ್ುನತ್ರುದಾದರ್’ ತ್ರರುಗ್ೇಟ್ು ಕ್ೊಟ್ಟ ಸಿೇನ್ು.
‘ಓಕ್. ಡಿಯರ್ ಅನ್ೊನೇ ಪದ ಕ್ೈಬಿಡು. ಮೈ ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ ಅಂತಾನ್ೇ ಇಟ್ೊೆೇ..’
‘ಮುಂದ್?’
‘ಮೈ ಕ್ೊಲಿೇಗ್ಾ, ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಸಿಪಷಸ್ ಅಕ್ೇಶನ್...’
‘ಆಸಿಪಷಸ್ ಬ್ೇಡ ಸರ್’
‘ಯಾಕ್?’
‘ಅವರು ಕ್ೇಿಗದದನ್ನ ನಿೇವು ಕ್ೊಟ್ಿ ಅದು ನಿಮಗ್ ಆಸಿಪಷಸ್ ಅಲಿ. ಕ್ೊಡದ್ ಇದದರ್ ಅವರಿಗ್ ಆಸಿಪಷಸ್ ಅಲಿ.’
‘ಮತ್ು?’
‘ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ೇಶನ್ ಅಷ್್ಟೇ ಸ್ಟಾಕು. ನ್ಕ್ಾ್ ಹ್ೇಿಗ’
‘ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಿಗದರ್?’
‘ಹ್ೇಗ್?’
‘ಇವತುು, ಈ ದಿನ್, ಈ ಸಂದಭಯದಲಿಿ...’
‘ಹಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ಟಾಾಮ್ಮ ಮಾಡಿುರ್ೊೇ ಜ್ಡಿಎಸ್ ಪಾಟಿಯ ಸಿಪೇಚ್ ಅನ್ೊೆೇತಾರ್ ಸರ್. ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಇಂಗಿಿಷ್್ೇ ಸರಿ ಸರ್’
ಸಿೇನ್ುವ್ೇ ಹಿೇಗ್. ಅವನಿಗ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಶನ್ ಕ್ೊಡುವಷುಟ ಸಮಯದಲಿಿ ನಾಲುೆ ಇಂಪಾಿಪುಟ ಸಿಪೇಚ್ ಮುಗಿಸಬ್ಹುದು. ಆದರ್ ಮೇ ಫಸೊಟ ಈಸ್
ಡಿಫರ್ಂಟ್ೊ. ಕಾಮ್ಮಯಕರ ಮುಂದ್ ಬಾಸ್ ಆದ ನಾನ್ು ಪಿತ್ರ ಅಕ್ಷರಾನ್ೊ ತೊಗಿ ನ್ೊೇಡಿ ಆಡಬ್ೇಕು. ಒಂದು ಸರತ್ರ, ಎಲಿ ಕಾಮ್ಮಯಕರೊ ಸ್ಟ್ೇರಿದದ
ಸಭ್ಯನ್ುನದ್ದೇಶ್ಸಿ ‘ಐ ಆಮ್ ಹಾಯಪ್ರ ಟ್ು ಸಿೇ ಯೊ ಆಲ್ ಹಿಯರ್’ ಅಂದ್. ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಆಫ್ರೇಸ್ ಟ್ೈಮ್ ಆದರೊ ಯಾರೊ ಬ್ಂದಿರಲಿಲಿ.
‘ಸಿೇನ್ೊ, ವ್ೇರ್ ಆರ್ ದ ವಕಯಸ್ಯ ?’ ಅಂದ್.
‘ಆಡಿಟ್ೊೇರಿಯಮಿಲಿಿ ಸರ್’
‘ಯಾಕ್?’
‘ನಿನ್ನ ನಿೇವ್ೇ ಅವರಿಗ್ಲಿ ಹಾಯಪ್ರ ಟ್ು ಸಿೇ ಯೊ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದಿಲಾಿ, ಅದಕ್ೆೇ thereಏ ಇದಾದರ್!’
ನ್ನ್ನ ಮಾತ್ರನಿಂದ ಹಿೇಗೊ ಎಡವಟ್ುಟ ಆಗಬ್ಹುದ್ಂದು ಹ್ೊಳ್ದದ್ದೇ ಆಗ. ಆ ತಂಡದ ಮುಖಂಡರನ್ುನ ಕರ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಛೇಮಾರಿ ಹಾಕ್ಲದ್.
ಪರಿಣಾಮ?
ಮರುದಿನ್ ನ್ನ್ನ ಚ್ೇಂಬ್ರಲಿಿ ಕುಿಗತ್ರರುವಾಗ ಫೇನ್ ಟಿಿನ್ ಗುಟಿಟತು. ರಿಸಿೇವಿಸಿದ್.
“ಏಯ್ನ! ಗ್ೇಟ್ ತ್ಗ್ಯೇ. ಹಾರನ್ ಹ್ೊಡಿೇತಾ ಇರ್ೊೇದು ಕ್ೇಳ್ಾಲಾಾ...’ ಎಂದಿತು ಆ ತುದಿಯ ದನಿ.
‘ಹೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ೇ? ಡ್ೊೇಂಟ್ ಯೊ ನ್ೊೇ ಹೊ ಯು ಆರ್ ಸಿಪೇಕ್ಲಂಗ್ ಟ್ು?’ ಎಂದ್ ಗಡಸು ದನಿಯಲಿಿ.
‘ಸ್ಟ್ಕುಯರಿಟಿಗ್ೇ ಇಷುಟ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ಿ ಇನ್ುನ ನಿಮಿ ಬಾಸ್ ನ್ ದ್ೇವ್ಿೇ ಕಾಪಾಡ್ುೇಕು’ ಎಂದಿತು ಆ ದನಿ.
ಸಂಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಸಂವ್ೇರ್ ಅನಿಸಿತು.
ಅಷಟರಲಿಿ ಬಾಗಿಲ ಬ್ಿಗ ಸ್ಟ್ಕುಯರಿಟಿ ಹ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡ. ಮುಖದಲಿಿ ಗಲಿಬಿಲಿ!
‘ಏನಾಯುು ದಾಾರ್ ಕಾ ನಾಥ್?’
‘ಯಾರ್ೊೇ ಯವಾ ಫೇನ್ ಅಚಿಾ ‘ಸ್ಟಾರ್, ಡಿಟ್ುಕ್ೇಚನಿಗ್ ಒಳ್ಗ್ ಬ್ಲಾಯ ಸ್ಟಾರ್’ ಅಂತು ಸ್ಟಾರು. ನ್ನ್ನ ದನಿ ಕ್ೇಿಗ ಪ್ೇನ್ ಕುಕುು. ಮತ್ು ಪ್ೇನ್
ಟಿಿಣ್ ಅತುು. ಎತ್ರುದ್ಿ ‘ಸರ್, ನ್ನ್ನ ಚ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಕಲ್ೇಟ್ು ಮಾಡಿನ’ ಅಂತು ಸರ್. ಏನ್ೇನ್ೊೇ ಆಯಾು ಅದ್ ಸ್ಟಾರು’ ಎಂದು ತ್ೇಲುಗಣುಣ
ಮೇಲುಗಣುಣ ಮಾಡಿದ.
ಏನಾಗಿದ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಕುಯರಿಟಿ ಕಾಯಬಿನ್ ಕಡ್ ನ್ಡ್ದ್. ನ್ನ್ನ ಚ್ೇಂಬ್ರ್ ಗೊ, ಆ ಕಾಯಬಿನ್ ಗೊ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಬ್ೃಹತ್ ಮರಗಿಗವ್.
ಅವುಗಳ್ ಕ್ಳ್ಗ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್. ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಫೇನ್ ಟಿಿಣ್ ಗುಟ್ುಟವ ಸದುದ!
ತಲ್ಯತ್ರು ನ್ೊೇಡಿದ್. ಮರದ ಕ್ೊಂಬ್ಗಿಗಂದ ಫೇನ್ ಗಳ್ು ನ್ೇತಾಡುತ್ರುವ್. ಯಾವಯಾವುದ್ೊೇ ಡಿಪಾಟ್ಯ ಮಂಟ್ ನ್ ಫೇನ್ುಗಳ್ಲಾಿ
ಮರದ ಮೇಲ್!
ಅಥಯವಾಯಿತು!

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ನ್ನ್ನ ಚ್ೇಂಬ್ನ್ಯ ಫೇನ್ ಮತುು ಸ್ಟ್ಕುಯರಿಟಿ ಚ್ೇಂಬ್ನ್ಯ ಫೇನ್ ಕನ್ಕ್ಷನ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಅದಲುಬ್ದಲು ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದದರು!
ಮ್ಮಕ್ೆಲಿ ವಿಭಾಗಗಳ್ ಫೇನ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಮರಕ್ೆೇರಿಸಿದದರು!!!
ಮಧಾಯಹನವ್ೇ ಒಂದು ಮ್ಮೇಟಿಂಗ್ ಕರ್ದು, ಮುಖಂಡರಿಗ್ ಲಂಚ್ ತರಿಸಿಕ್ೊಟ್ುಟ, ಒಂದ್ೊಂದು ಭಜಯರಿ ಸೊಟ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗಿಫ್ಟ ಕ್ೊಟ್ಟ.
ಅಧಯಗಂಟ್ಯಲಿಿ ಅಲಿಲಿಿಯ ಫೇನ್ ಗಳ್ು ಅಲಿಲಿಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದದವು.
ಅಂದಿನಿಂದ ನ್ನ್ನವು ಬ್ರಿೇ ಗಿಲಿೇಟಿನ್ ಮಾತುಗಳ್ೇ. ಸಿೇನ್ುವ್ೇ ಗಿಲಿೇಟಿನ್ ಗುರು.
‘ಸಿೇನ್ು, ನಾಳ್ಯೇ ಸಿಪೇಚ್. ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿೇನ್ೇ ಬ್ರ್ದುಕ್ೊಟ್ುಟಬಿಡು’ ಎಂದ್.
‘ಒನ್ ಸ್ಟಾಿಲ್ ಸಜ್ಷನ್ ಸರ್’
‘ಏನ್ು?’
‘ನಿೇವು ಗಾಂಧಿಯೊ ಅಲಿ, ಮಾಟಿಯನ್ ಲೊಥರ್ ಕ್ಲಂಗೊ ಅಲಿ, ಮೊೇದಿಯೊ ಅಲಿ, ಒಬಾಮಾನ್ೊ ಅಲಿ’
‘ಹ ದು. ಆದರ್ ಅದಕೊೆ ಇದಕೊೆ ಏನ್ು ಸಂಬ್ಂಧ?’
‘ನಿಮಿ ಸಿಪೇಚ್ ಕ್ೇಳ್ಕ್ೆ ಯಾರು ಕಾದಿದಾರ್ೇಂತ ನಿೇವು ಮಾತನಾಡಬ್ೇಕು?’
ಹ ದಲಿವ್ೇ!
ನ್ನ್ನ ಜ್ಞಾನ್ೊೇದಯಕ್ೆ ಸಿೇನ್ುವ್ೇ ಬ್ೊೇಧಿವೃಕ್ಷ!
‘ಸಿೇನ್ೊ...’
‘ಏನ್ೊ...?’
‘ಈ ವಷಯ ಸಿಪೇಚ್ ಮಾಡದಿರುವುದ್ೇ ಕಾಮ್ಮಯಕರಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಕಡ್ಯಿಂದ ದ್ೊರ್ಯುವ ದ್ೊಡಡ ಗಿಫ್ಟ ಅಂತ ಹ್ೇಿಗಬಿಡು’
‘ನ್ನ್ನಯೇ ಎಲಿರಿಗೊ ಹ್ೇಿಗದ್ ಸರ್!’
‘ನ್ನ್ನಯೇ ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಗ್ ತ್ರಿಗದಿತುು?’
‘ನಾನ್ು ಒಪ್ರಪಕ್ೊಂಡ ಕ್ಲಸ ಯಾವತಾುದರೊ ಮಾಡದ್ೇ ಇದಿದೇನಾ ಸ್ಟಾರ್?’
‘ಇಲಿ. ಯೊ ಹಾಯವ್ ಆಲ್ಾೇಸ್ ಬಿೇನ್ ಎಫ್ರಷ್ಟಯಂಟ್. ಹ್ೇಿಗದದನ್ನ ಮಾಡಿದಿದೇಯ.’
‘ಕಾಮ್ಮಯಕರಿಗ್ ನಿಮಿ ಭಾಷಣದ ಬ್ೊೇರ್ ಅನ್ನ ತಪ್ರಪಸಿುೇನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕ್ೊಟಿಟದ್ದ ಸರ್”
‘ಹಾಯಟ್ಾ ಆಫ್ ಸಿೇನ್ು. ಥಾಯಂಕ್ಾ’ ಎನ್ುನತಾು ಗಾಲ್್ ಕಿಬ್ ಕ್ೈಲಿ ತ್ರರುಗಿಸುತಾು ಆಫ್ರೇಸಿನಿಂದ ಹ್ೊರಬಿದ್ದ. 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡ್ೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು
ತ್ರಿಗದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಯ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತ ಇಲಿಲದೆ

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತುದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು
ಮತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರು.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮಿ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮ

ಆಳು

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಹಿಂದ್ೊಮಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ದ್ೇಶದಲಿಿ ಕಮೇರಾ ಎಂಬ್ ರಾಜ ದಪಯದಿಂದ ಆಳ್ುತ್ರುದ.ದ ಆತನ್ನ್ುನ ಕಂಡರ್
ಪಿಜ್ಗಳ್ು ಹ್ದರಿ ನ್ಡುಗುತ್ರುದದರು.ಸಭ್ಯಲಿಿ ಎಲಿರನ್ೊನ ಕರ್ಸಿ "ಈ ನಾಡಿಗ್ ನಾನ್ೇ ರಾಜ,ಎಲಿರೊ ನ್ನ್ನ
ಆಳ್ುಗಳ್ು" ಎಂದು ಗವಯದಿಂದ ಘೊೇಷ್ಟಸಿದ.ಅದ್ೇ ವ್ೇಳ್ಗ್ ಒಬ್ು ಮುದುಕ ಅಲಿಿಗ್ ಬ್ಂದು"ಸ್ಟಾಧಯವಿಲಿ, ಎಲಿರೊ
ಈ ಭೊಮ್ಮಯಲಿಿ ಆಳ್ುಗಳ್ೇ"ಎಂದ.ಅದನ್ುನ ಕ್ೇಿಗ ಕುಪ್ರತನಾದ ರಾಜ ಆತನ್ನ್ುನ ಹತ್ರುರಕ್ೆ ಕರ್ದು "ಎಷುಟ ಧ್ೈಯಯ
ನಿನ್ಗ್ ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ಲು,ಯಾರುನಿೇನ್ು?"ಎಂದು ಕ್ೇಿಗದ.ಅದಕ್ೆ ಮುದುಕ "ಅಯಾಯ ದ್ೊರ್,ಕುಡಿಯಲು
ನಿೇರಿಲಿದ್ ಬ್ಳ್ಲುತ್ರುರುವ ಪಕೆದ ಊರಿಂದ ಬ್ಂದವನ್ು ನಾನ್ು,ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ುನ ತ್ೊೇಡಿಸಿಕ್ೊಡಿ ಎಂದು ಬ್ೇಡಲು ಬ್ಂದಿರುವ್"ಎಂದ.
"ಓಹ್ೊೇ ಹಾಗಾದರ್ ನಿೇನ್ೊಬ್ು ಭಿಕ್ಷುಕ!ನ್ನ್ನನ್ೊನ ಆಳ್ು ಎಂದ ನಿನ್ಗದ್ಷುಟ ಸ್ಟ್ೊಕುೆ"ಎಂದು ಗದರಿದ.ಅದಕ್ೆ ಮುದುಕ ಶಾಂತ್ರಯಿಂದ
ಉತುರಿಸಿದ "ದ್ೊರ್, ಬ್ೇಕ್ಲದದರ್ ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲದ ಒಳ್ಗ್ ಸ್ಟಾಬಿೇತು ಮಾಡಿ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ುೇನ್" ಎಂದ."ಸರಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜವಾದರ್
ಬಾವಿಯನ್ುನ ತ್ೊೇಡಿಸಿ ಕ್ೊಡುತ್ುೇನ್"ಎಂದ.ತಕ್ಷಣ ಮುದುಕ ನ್ಮಿತ್ಯಿಂದ ತಲ್ ತಗಿೆಸಿ ಕ್ೈಯಲಿಿದದ ಊರುಗ್ೊೇಲನ್ುನ ರಾಜನಿಗ್ ಹಿಡಿಯಲು
ಹ್ೇಿಗ ಆತನ್ ಪಾದ ಸಪಶ್ಯಸಿ ನ್ಮಸೆರಿಸಿದ,ನ್ಂತರ ತನ್ನ ಕ್ೊೇಲನ್ುನ ವಾಪಸ್ ಕ್ೇಿಗ ಪಡ್ದ."ಇನ್ುನ ಇದಕ್ಲೆಂತಾ ಮತ್ುೇನ್ು ಪುರಾವ್ ಬ್ೇಕು
ಪಿಭು?" ಎಂದ ಮುದುಕ."ಪುರಾವ್?" ರಾಜ ಕಣಣರಿಗಸಿ ಕ್ೇಿಗದ.ನಾನ್ು ಕ್ೊೇಲನ್ುನ ಹಿಡಿಯಲು ಹ್ೇಿಗದಾಗ ನಿೇವು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲಿವ್ೇ? ಮತ್ು ಕ್ೊಡಿ
ಎಂದಾಗ ಕ್ೊಡಲಿಲಿವ್ೇ? ನಾನ್ು ಹ್ೇಿಗದದನ್ು ನಿೇವು ಮಾಡಿದಿರಿ"ಎಂದ.ರಾಜನ್ ಮುಖ ಮುದುಡಿತು.ಮುದುಕನ್ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಒಂದಲಿ ಎರಡು
ಬಾವಿ ತ್ೊೇಡಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟ.ರಾಜನ್ ಅಟ್ಟಹಾಸವೂ ಅಡಗಿತು. 

ಿಾಲಗ್
ಲೆ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಯನ್. ಏನ್

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊುರಿ”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಸಿಿತಾ ಮೇಲ್ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ”

ಿೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರಗಳು


ತ್ೊಗರಿ ಬ್ೇಳ್ ಕಾಲು ಕ್ಲಲ್ೊೇ, ನಾಲುೆ ಚಮಚ ಮಂತಯ



ನಿಂಬ್ ಗಾತಿ ಹುಣಸ್ಟ್ೇ ಹಣುಣ



ಸ್ಟಾರು ಅಥವಾ ಮಣಸಿನ್ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ, ರುಚಿಗ್ ತಕೆ ಉಪುಪ



ಕ್ೊತುಂಬ್ರಿ ಸ್ಟ್ೊಪುಪ ಅಧಯ ಕಟ್ುಟ



ಒಗೆರಣ್ಗ್ ಇಂಗು,ಸ್ಟಾಸಿವ್,ಕರಿಬ್ೇವಿನ್ ಎಲ್ಗಳ್ು ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪಪ

ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ತ್ೊಗರಿ ಬ್ೇಳ್ ಮತುು ಮಂತಯವನ್ುನ ಪಾತ್ಿಯಂದರಲಿಿ ಅಥವಾ ಕುಕೆನ್ಯಲಿಿ ಬ್ೇಯಿಸಿಕ್ೊಿಗಳ



ಬ್ಂದ ನ್ಂತರ ಒಲ್ಯಮೇಲಿಟ್ುಟ ಅದಕ್ೆ ಮೊದಲು ಉಪುಪ ನ್ಂತರ ಮಣಸಿನ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಕುದಿಸಿ



ಹುಣಸ್ಟ್ೇ ರಸ ಬ್ರ್ಸಿ,ಕ್ೊಚಿಾದ ಕ್ೊತುಂಬ್ರಿ ಹಾಕ್ಲ.ತುಪಪದ ಒಗೆರಣ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಸಿ ಕ್ಳ್ಗಿಿಗಸಿ

ಡ್ತೀ
ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟೀನೋ ಬಕೆ ಡ್.

ಒಂದರ
ಲೆ ಲಂದು
ಒಗಟು

೧. ಅಕ್ಷರ ಮ ರು ಸೆೀರಿದರೆ ಂದು ಶಬ್ಿವು ಮನುಜ ರ ಪ ತ್ಾಳತ್ೆೈತ
೨. ಮೊದಲೆರೆಡಕ್ಷರ ಗೌರವದ್ದಂದ ಿಾಳುವ ಅಥಾ ಹೆೀಳತ್ೆೈತ
೩. ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಕೆ ಕೆ ರ್ೆಅಕ್ಷರ ಸೆೀರಿ ಕಣೆ ೊಟಟ ದೆೀವರು ಎನುತ್ೆೈತ
೪. ಮೊದಲಕ್ಷರವ ಕೆೈಬಿಡ್ೆ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸದೆನಸತ್ೆೈತ

ಉತ್ತರಕೆೊ
ಪುಟ ೧೪
ರ್ೆ ೀಡ್

೫. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆ ರ್ೆ ಅಕ್ಷರ ಸೆೀರಿ ಅವಾನ ತ್ಮಮರ್ಾಗುತ್ೆೈತ
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಿಮಿ ಕವನ್ ಕಿಗಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ವಿಷಾದ …

ಸೊರು ಇರದ ಮನ್ಯ ಒಳ್ಗ್

ಅಳ್ಲು ಬಿಗಿದಿರಲು ಕ್ೊರಳ್ು

ಬ್ೇರ್ ಇರುವ್ನ್ನ್ುವನ್ೊಡನ್

ಕ್ೊಳ್ಲ ಹ್ೇಗ್ ನ್ುಡಿಸಲಿ
ಕ್ೊರಳ್ ಬಿಗಿದಿರಲು ಉರುಳ್ು
ನ್ಗುವ ಹ್ೇಗ್ ಧರಿಸಲಿ
ಎರಡು ಕ್ೈಯ ಕಟಿಟ ಹಿಡಿಯ
ವಿೇಣ್ ಹ್ೇಗ್ ಮ್ಮಡಿಸಲಿ
ಹಲವು ಬ್ಗ್ಯ ನ್ೊೇವು ಇರಲು
ಒಲವ ಹ್ೇಗ್ ಬ್ಡಿಸಲಿ

ನ್ರಳ್ ಹ್ೇಗ್ ಬ್ಯಸಲಿ
ಬ್ಯಕ್ ಏಕ್ ಬ್ರ್ಸಲಿ
ಹ್ೊಗ್ಯ ಕಣ್ೆ ತೊರುವವಗ್
ಸ್ಟ್ೊಗವನ್ೇಕ್ ಹರಸಲಿ
ಹಗ್ಯ ತ್ೊೇರುವವನ್ ಬ್ರ್ತು
ಮಗುವ ಏಕ್ ಭರಿಸಲಿ
ರಚರ್ೆ: ಮಾಲು, ಅಡ್ಲೆೀಡ್

ಕಣುಣ ಕಾಣದವನಿಗ್ೇಕ್
ಎಣ್ಣ ದಿೇಪ ಹಚಾಲಿ
ಸಣಣತನ್ವ ತ್ೊೇರುವವಗ್
ಹ್ೊನ್ನ ಏಕ್ ಬಿಚಾಲಿ
ಬ್ೇರು ಇರದ ಗಿಡಕ್ ಈಗ
ನಿೇರನ್ೇಕ್ ಹರಿಸಲಿ
ಮಾರುದೊರ ಇರುವ ಸಖಗ್
ಸುಖವ ಹ್ೇಗ್ ಸುರಿಸಲಿ

ನ್ಹರು ಹುಚಾಾಸಪತ್ಿಗ್ ಒಮಿ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೊಟ್ಿಂತ್. ಬಾಗಿಲಿನ್ಲ್ಿೇ
ಒಬಾುತ ಅವರನ್ುನ ನಿಲಿಿಸಿ " ಯಾರು ನಿೇನ್ು ? " ಅಂದ.
ಅದಕ್ೆ ಅವ " ನಾನ್ು ಭಾರತದ ಪಿಧಾನಿ, ನ್ಹರು "ಅಂದ .
ಹುಚಾ ನ್ಕುೆ " ನಾನ್ೊ ಇಲಿಿಗ್ ಬ್ಂದಾಗ ಹಿೇಗ್ೇ ಹ್ೇಿಗುದ್ದ,ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗು
ಎಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಾುರ್, ಕಕ್ೊಯಂಡು ಹ್ೊೇಗಿಿ ಇವನ್ನ್ನ "

೧. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕ್ ಯಾವುದು? ಇದನ್ುನ
ಹ್ೊರತಂದವರು ಯಾರು? ಇದು ಹ್ೊರಬ್ಂದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?

ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆೊ ಭೆೀಟೀನೋ ಬ ಕೆ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
೨. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬ್ರಿ ಯಾವುದು? ಇದರ ಕತೃಯ
ಯಾರು? ಇದು ಪಿಕಟ್ಣ್ಯಾದ ವಷಯ ಯಾವುದು?
ಸರಿ ಉತುರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೫ ನ್ೊೇಡಿ

ಒಂದರಲೆ ಲಂದು ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧.ಮಾನವ ೨.ಮಾನ ೩.ಮಾವ ೪. ನವ ೫. ಮಾವ
ಪುಟ - 14

ಎಂದಿನ್ಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಚಿಲುಮಯೊ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ಹ್ೊಮ್ಮಿ ಬ್ಂದಿದ್.
ಸಂಪಾದಕ್ಲೇಯ ಬ್ಲು ಅಥಯಪೂಣಯ ಹಾಗು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ೇ ಬ್ೇಕಾದ ಸತಯ..
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡಿನ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂಚಿಕ್ಯ ಎಲಿ ಬ್ರಹಗಾರರಿಗೊ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
ಪಾಿರಂಭದಿಂದ ಅಂತಯದವರ್ಗೊ ಬ್ರಹಗಳ್ು ಅತುಯತುಮವಾಗಿದುದವು, ಓದಿ ಸಂತ್ೊೇಷ ಆಯುು
ಹವಾಮಾನ್ ಬ್ದಲಾವಣ್ಗೊ, ಮಾನ್ವಿೇಯ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ಲಾಿಗುವ ಬ್ದಲಾವಣ್ಗಿಗಗೊ ಹ್ೊೇಲಿಸಿ ಬ್ರ್ದಿರುವ ಬ್ದರಿಯವರ ಸಂಪಾದಕ್ಲೇಯ,
ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಸಿೇತಾ ರವರ ಬಾಲಯ/ಯುವಜಿೇವನ್ದ ರಾಮನ್ವಮ್ಮ ಸಂಭಿಮದ ನ್ೈಜ ಚಿತಿಣ, ಸಿಿತರವರ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಪಿವರ, ರಾಮನಾಥ್
ರವರ ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖನ್, ಕವನ್ಗಳ್ು, ಪದ-ಪುಂಜ, ಮತ್ರುತರ ಸಿಿಗೇಯ ವರದಿಗಳ್ು ಮನ್ಸಿಾಗ್ ಮುದ ತಂದಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು.
ರ್ೇಖಾ ಶಶ್ಕಾಂತ್ , ಸಿಡಿನ

Abhinandanegalu Horanada chilume tandakke
- Shrikant Ramadurg
Nice one
- Sunita Avadhani
Super like!
- Anu Shivaram
It's really great
- Mahendra Ballegowda

Best of luck to all
- Mysore Anand
Elladaru iru enthadaru iru endhendigu kannada nagiru:-:-D
- Radhakrishna Karanth

೧. ಮಂಗಳ್ ರು ಸಮಾಚಾರ, ಡಾ.ಹಮಯನ್ ಮೊೇಗಿಿಂಗ್ (ಮೊಲತಃ ಜಮಯನ್ನರು), ೧ನ್ೇ ಜುಲ್ೈ ೧೮೪೩.
೨. ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ( ಅಥವಾ ’ಸದಧಮಯ ವಿಜಯ’), ಗುಲಾಾಡಿ ವ್ಂಕಟ್ರಾಯರು, ೧೮೯೯
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಏಪಿರಲ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕಯಕ್ೆ ಅಥಯಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತುರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತುರಿಸಿದವರು






ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ ತಾ, ಿೆಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದೆಹಲಿ

ಏಪಿರಲ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ನಿಮಿ ಉತುರ ಈಮೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಮೆೀ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡ್ೆಯ ದ್ದರ್ಾಂಕ.
ನಿಮಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ಯ
ಹ್ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತಮಿ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಕ್ಷಣ!
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್,

7-11

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತುಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತು ... 

ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು 17:9- ರಚನ್: ಲಾವಣಯ, ಸಿಡ್ಿ
Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852
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ಮಾಹಿತ

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೬

ಲ್ೇಖಕರು:
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಭುವರ್ೆೀಶಾರಿಯ ಅಳಲು
“ಎಲಿಿ ಹ್ೊೇದರು ನ್ನ್ೊನಡಲ ಕಲಿಗಳ್ು. ಕರುನಾಡ ಶ ರರ ಇಡಿೇ ವಂಶವಂಶಗಳ್ೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹ್ೊೇದವ್ೇನ್ು. ಗಂಗ,ಕದಂಬ್,
ಚಾಳ್ುಕಯ, ರಾಷರಕೊಟ್,ಹ್ೊಯಾಳ್ ವಂಶಗಳ್ು ನ್ೊರಾರು ವಷಯಗಳ್ ಕಾಲ ಹ್ೊೇರಾಡಿ, ಕಟಿಟ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಈ ನ್ನ್ನ ನಾಡು ಇಂದು
ಕ್ೇಳ್ುವವರಿಲಿದಂತಾಗುತ್ರುದ್ಯಲಾಿ.
ನ್ನ್ನ ಮಕೆಳ್ು, ಬ್ರಿದ್ ಕಲುಿ ಮಣಿಣನಿಂದ ಕೊಡಿದ ರಾಜಯ ಮಾತಿವಲಿ, ನ್ನ್ಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬಾಷ್್ಯನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿದರು, ಕಲ್ಯನ್ುನ
ಅರಿಗಸಿದರು, ಸ್ಟಾಹಿತಯವನ್ುನ ರಚಿಸಿದರು, ನ್ನ್ನದ್ೇ ಆದ ಶ್ಿೇಮಂತ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ನೇ ಬ್ಳ್ಸಿದರು.
ಕನಾಯಟ್ವ್ಂದರ್ ಕ್ೇವಲ ಭರತ ಖಂಡವಷ್್ಟೇ ಅಲಿ ಅದರ ಸಿೇಮಯಾಚ್ಗೊ ಜನ್ತ್ ಬ್ರಗಾಗುವಂತಹ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ಕಟಿಟದರು.
ಇದಿೇಗ ನ್ನ್ನ ರಾಜಯ ಸಂಪತ್ರುಗ್ ದೃಷ್ಟಟ ತಾಕ್ಲತ್ೇನ್ು? ಎಂತಹ ಕ್ೇಡುಗಾಲ ಬ್ಂದ್ೊದಗಿದ್ ನ್ನ್ಗ್.
ಎಲಿಿಂದ ಬ್ರುತ್ರುರುವರ್ೊೇ ಈ ಪರಕ್ಲೇಯ ಜನ್ಗಳ್ು. ಬ್ೇರಾವುದ್ೊೇ ಧಮಯವಂತ್, ನಾವು ಕಂಡು ಕ್ೇಳ್ರಿಯದ ಸಂಸೃತ್ರಯಂತ್. ಬ್ರಲಿ,
ಪಿವಾಸಕಾೆಗಿ ಬ್ರಲಿ, ಜ್ಞಾನಾಜಯನ್ಗಾಗಿ ಬ್ರಲಿ, ವಾಯಪಾರಕಾೆಗಿ ಬ್ರಲಿ ನಾವ್ೇನ್ೊ ತಡ್ಯಲಾರ್ವು.
ಆದರ್ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಬ್ಂದು ಯುದಧ ಹೊಡುವುದ್ಂದರ್ೇನ್ು. ನಾವು ಅವರ ಅಡಿಯಾಳ್ುಗಳಾಗಬ್ೇಕಂತ್, ಮತಾಂತರ
ಹ್ೊಂದಬ್ೇಕಂತ್, ಅವರಿಗ್ೇ ಕಪಪ ಕಾಣಿಕ್ಯಪ್ರಪಸಬ್ೇಕಂತ್. ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿ ಈ ಮಣಿಣನ್ ಮಕೆಳ್ು ಬ್ವರುಹರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯಸಿರುವ ಭವಯವಾದ ಕ್ೊೇಟ್
ಕ್ೊತುಲಗಳ್ನ್ುನ, ಗುಡಿಗ್ೊೇಪುರಗಳ್ನ್ುನ, ಜ್ಞಾನ್ಮಂದಿರಗಳ್ನ್ುನ, ಅಷ್್ಟೇ ಏಕ್ ಊರೊರುಗಳ್ನ್ನೇ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸ ಬಿೇರುತಾು ನಾಶಗ್ೈಯುಯತಾು
ಮುನ್ುನಗುೆತ್ರುರುವ ಅವರನ್ುನ ಎದುರಿಸಬ್ಲಿವರು ಯಾರೊ ಇಲಿವಾಗಿ ಹ್ೊೇದರ್ೇ?
ಮಯೊರ, ಪುಲಿಕ್ೇಶ್, ಕೃಷಣ, ನ್ೃಪತುಂಗ, ತ್ೈಲಪ, ಬಿಟಿಟದ್ೇವ, ಬ್ಲಾಿಳ್ರಂತಹ ಶ ರಪುತಿರನ್ುನ ಹ್ತು ನ್ನಿನೇ ಒಡಲು ಮತ್ೊುಮಿ
ಅಂತಹ ಮಕೆಳ್ನ್ುನ ಹ್ರಲಾರದಂತ್ ಬ್ರಡಾಗಿ ಹ್ೊೇಯಿತ್ೇನ್ು?
ಪಶುಪತ್ರನಾಥ, ಹ್ೊಯಾಳ್ೇಶಾರ, ಕ್ಲೇತ್ರಯನಾರಾಯಣ, ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಎಂದ್ಲಾಿ ಭವಯ ಮಂದಿರಗಳ್ನ್ುನ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಂಡ
ದ್ೇವಾನ್ುದ್ೇವತ್ಗಳ್ು ಕೊಡ ನ್ನ್ನಂತ್ ಬ್ರಿಯ ಕಲಾಿಗಿ ಕುಿಗತರಲಾಿ.
ಹ ದು ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಮಂದಿರ ಕಟಿಟದರು, ಭುವನ್ೇಶಾರಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿದರು, ನಾಡದ್ೇವಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಕಟಿಟದರು. ಆದರ್ ಇವರಿಗಾಗಿ
ನಾನ್ೇನ್ು ಮಾಡುತ್ರುರುವ್. ನಾನ್ೊ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿ, ಅನಾಥಳಾಗಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ರುರುವ್ನ್ಲಾಿ.....”
ಹಿಂದ ಸಾಮಾರಜಯದ ಹೆ ಂಿೆಳಕು
“ ಸ್ಟ್ೊೇದರರ್ ನಿಮಿ ಶ ಯಯ, ಪರಾಕಿಮ, ಸ್ಟಾಾಭಿಮಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಒರ್ಗ್ ಹಚುಾವ ಕಾಲ ಬ್ಂದಿದ್. ನಿಮಿ ಧ್ೈಯಯ, ಯುಕ್ಲು, ಸಂಘಟ್ನಾ
ಶಕ್ಲು, ರಾಜಕ್ಲೇಯ ರಿೇತ್ರ ನಿೇತ್ರಗಳ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ನ್ಡ್ಯಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ನ್ಮಿ ನಾಡು, ನ್ುಡಿ, ಜನ್ತ್, ಸಂಸೃತ್ರಗಳ್ ಮೇಲ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರುರುವ ಅನಾಚಾರ
ಅತಾಯಚಾರಗಿಗಗ್ ಅಂತಯ ಹಾಡಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ಹರಿದು ಚೊರಾಗಿ ಹಂಚಿಹ್ೊೇಗಿರುವ ನ್ಮಿ ನಾಡನ್ುನ ಒಗೊೆಡಿಸಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ಒಳ್ಜಗಳ್, ಪ್ರತೊರಿ,
ದುರಾಸ್ಟ್ಗಿಗಂದ ಪರಕ್ಲೇಯರ ಎಂಜಲು ತ್ರನ್ುನತಾು ಅವರ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರುವ ತುಂಡು ಸಂಸ್ಟಾಿನ್ಗಳ್ ಪುಂಡ ನಾಯಕರುಗಳ್
ಹುಟ್ಟಡಗಿಸಬ್ೇಕಾಗಿದ್. ತನ್ನ ನಾಡಿನಾಲ್ಿೇ ನ್ಲ್ಯನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು, ಅಸಹಾಯಕಳ್ು ಅನಾಥಳ್ಂತಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಭುವನ್ೇಶಾರಿಗ್ ಮತ್ು
ವ್ೈಭವದ ಮುಕುಟ್ ತ್ೊಡಿಸಿ ಮರವಣಿಗ್ ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕಾಗಿದ್”. ಹಿರಿಯ ಯತ್ರಗಳ್ು ತಮಿ ಮುಂದಿದದ ಯುವಕರನ್ುನದ್ದೇಶ್ಸಿ ಹ್ೇಳ್ುತಾು ಅವರ
ಮುಖದಲಿಿ ಉಕುೆತ್ರುದದ ರ್ೊೇಷ್ಾವ್ೇಷವನ್ುನ ಗಮನಿಸಿದರು.
ಆ ನ್ವ ಯುವಕರ ಮೊಗದಲಿಿ ತ್ೇಜಸುಾ, ಕಣುಣಗಳ್ಲಿಿ ಭವಿಷಯದ ಭವಯ ಕನ್ಸುಾ ತುಂಬಿತುು. ಮಾತುಗಳ್ಲಿಿ, ಛಲ ಸ್ಟಾಾಭಿಮಾನ್ದ
ಮೊನ್ಚು, ನ್ಡ್ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಅರಿವು, ಸಂದಭ್ೊೇಯಚಿತ ವಿನ್ಯ ವಿಧ್ೇಯತ್ಗಳ್ ಸ್ಟ್ಲ್ಯಿತುು.
“ನ್ಮಿ ಭುವನ್ೇಶಾರಿ ಮಾತ್ ಅಸಹಾಯಕಳ್ು. ಅನಾಥಳ್ು ಆಗುವುದ್? ನ್ಮಿ ಉಸಿರಿರುವವರ್ವಿಗೊ ಹಾಗಾಗಲು ಬಿಡಲಾರ್ವು. ನ್ಮಿ
ತ್ೊೇಳ್ುಲ, ಜನ್ಬ್ಲಗಿಗಗ್, ನಿಮಿ ತಪ್ೇಬ್ಲ, ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ, ಮತ್ು ನ್ಮಿ ಹಿಂದೊ ಧಮಯದ ಪುನ್ರುತಾಿನ್ವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. ನ್ಮಿ
ನಾಡನ್ುನ ದುರಾಕಿಮ್ಮಸಿ, ಜನ್ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯರಲಿಿ ಭಿೇತ್ರ ಮೊಡಿಸಿ, ನ್ಮಿ ಉಿಗವಿಗ್ೇ ಮಾರಕವಾವಾಗಿರುವ ಧೊತಯ ದ್ಹಲಿ, ವಿಜಯಪುರ,
ಮುಂತಾದ್ಡ್ಗಳ್ ಸುಲಾುನ್ರ ದಬಾುಿಗಕ್ಗ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕವುದ್ೇ ನ್ಮಿ ಧ್ಯೇಯ. ಇದಕಾೆಗಿ ನ್ಮಿ ತನ್ುಮನ್ಧನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ್ವು.
ನಿಮಿ ಸಂಕಲಪ, ಆಶ್ೇವಾಯದಗಳ್ು ಇಂದು ನ್ಮಗ್ ಅವಶಯವಾಗಿದ್. ಮನ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಶ್ೇವಯದಿಸಿ ನ್ಮಿನ್ುನ ಹರಸಬ್ೇಕು” ಎನ್ುನತಾು ಇನ್ೊನ
ತಾರುಣಯದ ಹ್ೊಸಿುಲಲಿಿದದ ಯುವಸಹ್ೊೇದರರಿಬ್ುರು ಯತ್ರಗಳ್ ಚರಣಗಿಗಗ್ರಗಿದರು.
ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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ಮಾತಂಗ ಪವಯತದಲಿಿ ನ್ಲ್ಯಾಗಿದದ ಯತ್ರ ಶ್ಿೇಮಾಧವ ವಿದಾಯರಣಯರು ನ್ವತರುಣರಾದ ಬ್ುಕೆರಾಯ ಹಾಗು ಹರಿಹರರಾಯ
ಸಹ್ೊೇದರರ್ೊಡನ್ ಸಮಾಲ್ೊೇಚನ್ಯಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿದದರು. ಜ್ಞಾನ್ಸಂಪತ್ರುನ್ಲಿಿ ಸಂಪದಭರಿತ ಅರಣಯದಂತ್ರದದ ವಿದಾಯರಣರು ಶೃಂಗ್ೇರಿ ಜಗದುೆರುಗಳ್
ಹಿರಿಯ ಸ್ಟ್ೊೇದರರು. ಭಾರತಾದಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಹಿಂದೊ ಧಮಯಕ್ೊೆದಗಿದದ ಹಿೇನಾಯ ಸಿಿತ್ರಯಿಂದ ಅತ್ರೇವವಾಗಿ ನ್ೊಂದಿದದರು. ಮುಸಿಿಮ್
ಆಡಿಗತಗಾರರ ದಬಾುಿಗಕ್ಯಿಂದ ರ್ೊೇಸಿ ಹ್ೊೇಗಿದದರಲಿದ್, ತಮಿ ಅವನ್ತ್ರಗ್ ತಾವ್ೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ರುರುವ ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾಿಂತಯಗಳ್ ರಾಜರುಗಳ್
ಒಳ್ಸಂಚುಗಳ್ು, ಮತುು ಒಗೆಟಿಟಲಿದ್ ತಮಿವರ ಬ್ನಿನಗ್ೇ ಚೊರಿ ಹಾಕುವ ಹಿೇನ್ ತಂತಿಗಳ್ ಕಂಡು ಕುದಿಯುತ್ರುದದರು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಿಿ
ಸುಲಾುನ್ರುಗಳ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಬ್ಲಿ, ಸಿಿಗೇಯ ರಾಜರುಗಳ್ನ್ುನ ಸಂಘಟಿಸಿ ಹ್ೊೇರಾಡಬ್ಲಿ, ಶಕ್ಲು ಯುಕ್ಲುಗಳ್ು ಮೇಳ್ೈಸಿರುವ ಉತಾಾಹಿೇ ರಾಜರು
ಯಾರಾದರೊ ಇರುವರ್ೇನ್ೊೇ ಎಂದು ಅರಸುತ್ರುದದರು.
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಿೇ ಅರಸುತ್ರುದದ ಬ್ಿಗಳ ತಾನಾಗ್ ಕಾಲಿಗ್ ತ್ೊಡರಿದಂತ್ ಅವರ ಬ್ಿಗಗ್ ಬ್ಂದವರು ಸಂಗಮ ಸಹ್ೊೇದರರ್ನಿಸಿ
ಖಾಯತರಾಗಿದದ, ಹರಿಹರ ಮತುು ಬ್ುಕೆರಾಯ, ಹಕೆ ಬ್ುಕೆರ್ಂದ್ೇ ಹ್ಸರಾಗಿದದ ಸಂಗಮ ಸ್ಟ್ೊೇದರರ ಧ್ಯೇಯವೂ, ಯತ್ರ ವಿದಾಯರಣಯರ ಧ್ಯೇಯವೂ
ಒಂದ್ೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲಿಿ ಪಿಬ್ಲವಾದ ಹಿಂದೊ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವಂದನ್ುನ ಸ್ಟಾಿಪ್ರಸಬ್ೇಕ್ಂಬ್ುದು.
ಇವರ ಆಶಯಗಿಗಗ್ ಇಂಬ್ುಗ್ೊಡುವಂತ್ ಹ್ೊಯಾಳ್ ಚಕಿವತ್ರಯ ಮೊರನ್ಯ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್, ಸಂಪೂಣಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಇವರಿಗ್
ದ್ೊರ್ಯಿತು.
*********
ಹ್ೊಯಾಳ್ ದ್ೊರ್ ಮೊರನ್ಯ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲಿಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ದ್ಹಲಿಯ ಸುಲಾುನ್ರ ವಿರುದಧ ತ್ರರುಗಿ ನಿಂತ್ರದದ.
ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್, ಕುಶಲತ್ಯಿಂದ ಸದಿದಲಿದಂತ್ ಸಣಣಪುಟ್ಟ ಹಿಂದೊ ರಾಜರನ್ನಲಾಿ ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡುತಾು, ಒಂದು ಮಹಾಸ್ಟ್ೈನ್ಯವನ್ುನ ಕಟಿಟ
ತಮಿ ನಾಡು, ಸಂಸೃತ್ರ, ಧಮಯಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಪಾಡಲು, ಸಿದಧತ್ ನ್ಡ್ಸಿದದ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಿಿ ಆವನಿಗ್ ಬ್ನ್ನಲುಬಾಗಿ ಬ್ಂಬ್ಲ ನಿೇಡಿದವರು,
ತುಂಗಭದಾಿ ನ್ದಿ ತ್ರೇರದಲಿಿ ಹಂಪ್ ಮತುು ಸುತುಮುತುಲಿನ್ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ನಾನಳ್ುತ್ರುದದ ಸಂಗಮ ಮತುು ಅವನ್ ಮಕೆಳ್ು. ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್
ವಿಶಾಾಸಗಿಗಸಿದ ಸಂಗಮನ್ ಹಿರಿಯ ಪುತಿ ಹರಿಹರರಾಯನ್ನ್ುನ ಹ್ೊಯಾಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಉತುರ ಭಾಗಕ್ೆ ಮಹಾಮಂಡಳ್ೇಶಾರನ್ನಾನಗಿ
ನ್ೇಮ್ಮಸಿದದ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧುರ್ಯಲಿಿ ಸುಲಾುನ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಉಪಟ್ಳ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ,ಅವರನ್ುನ ಹದುದಬ್ಸಿುನ್ಲಿಿಡಲು ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ ಹ್ೊೇರಾಡುತ್ರುದರದ ್,
ಉತುರದ ತುಂಗಭದಾಿ ಸುತುಲಿನ್ ಪಿದ್ೇಶ ಮತುು ಆಂಧಿ ದ್ೇಶಗಳ್ ಭಾಗಗಳ್ನ್ುನ ಸುಲಾುನ್ನ್ ಕಪ್ರಮುಷ್ಟಟಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಮಿ ಆಡಿಗತದಡಿಯಲಿಿ
ತರುವಲಿಿ ಸಹ್ೊೇದರರು ಯಶಸಿಾಯಾದರು. ಹಿಂದೊಗಳ್ಂದರ್ ಒಗೆಟಿಟಲಿದವರು, ಕುತಂತಿ, ಪ್ರತೊರಿಗಿಗಂದ ಅವರನ್ುನ ಒಡ್ದು ಆಳ್ಬ್ಹುದ್ಂದು
ನ್ಂಬಿದದ ಸುಲಾುನ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು, ಹಕೆ ಮತುು ಬ್ುಕೆರ ಸಂಘಟಿತ ಆಕಿಮಣದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ತಾವು ಆಕಿಮ್ಮಸಿಕ್ೊಂಡಿದದ ಪಾಿಂತಯಗಿಗಂದ
ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿದರು.
೧೩೩೬ ರಲಿಿ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಉದಯವಾಯಿತು. ಹರಿಹರರಾಯ ಅದರ ರಾಜನಾಗಿ ಅಭಿಷಕುನಾದರ್ ಬ್ುಕೆರಾಯ
ಯುವರಾಜನಾದ. ತುಂಗಭದಾಿ ನ್ದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲಿಿ ಹ್ೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಯತವಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿಯೇ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವೂ
ಬ್ಳ್ಯಿತು. ವಿೇರವಿರೊಪಾಕ್ಷ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಆರಾಧಯ ದ್ೈವವಾದ. ಪೂವಯ ಪಶ್ಾಮ ಕರಾವಿಗಗಳ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಬ್ಹುವಿಶಾಲ ಪಿದ್ೇಶವನ್ುನ ಗ್ದುದ
ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ವಿಸುರಿಸಿದ ಹರಿಹರರಾಯ ’ಪೂವಯಪಶ್ಾಮ ಸಮುದಾಿಧಿೇಶಾರ’ ಎಂಬ್ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವನ್ುನ ಮಂಡಲಗಳ್ನಾನಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೇಮ್ಮಸಿದ ಹರಿಹರನಿಗ್, ಬ್ುಕೆರಾಯನ್ದು
ಮಾತಿವಲಿದ್ ಉಿಗದ ಸಹ್ೊೇದರರಾದ ಕಂಪಣ, ಮಾರಪಪ, ಮುದದಪಪರ ಬ್ಂಬ್ಲವೂ ದ್ೊರ್ತು, ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯ ವಿಸುರಣ್ಗ್ ಗಮನ್
ನಿೇಡಲು ಸ್ಟಾಧಯವಾಯಿತು. ಹ್ೊಯಾಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ಉತುರಭಾಗದಲಿಿ ಸಂಗಮ ಸಹ್ೊೇದರರು ವಿಜಯದ ಮೇಲ್ ವಿಜಯ ಸ್ಟಾಧಿಸುತಾು
ನ್ಡ್ದಿರಲು, ದಕ್ಷಿಣದ ಮಧುರ್ಯಲಿಿ ವೃದದ ವಿೇರಬ್ಲಾಿಳ್ನ್ು, ಯಾರ ಬ್ಂಬ್ಲವೂ ಇಲಿದ್ ಸುಲಾುನ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಡನ್ ಹ್ೊೇರಾಡುತಾು, ಅವರ
ಮೊೇಸಕ್ೆ ಬ್ಲಿಯಾಗಿ ಮರಣವನ್ನಪ್ರಪದನ್ು. ಬ್ಲಾಿಳ್ರಾಯನ್ ಮಗ ವಿೇರವಿರೊಪಾಕ್ಷನ್ು ಸ್ಟಾಮಥಯಯ ರಾಜನಾಗದ್ ಹ್ೊಯಾಳ್ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ
ಅಂತಯವಾಗಿ, ಅದರ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ು ವಿಜಯನ್ಗರದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡವು.
ಶೃಂಗ್ೇರಿ ಜಗದುೆರು ಪ್ರೇ ವು ಹಕೆಬ್ುಕೆರಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷವಾದ ಸೊಪತ್ರಯಯನಿನೇಡುವ ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿ, ಅಲಿಿಗ್ ಯಥ್ೇಚಾ ದತ್ರುದಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿ
ಅದನ್ೊನಂದು ಪಿಮುಖ ಹಿಂದೊ ಧಾಮ್ಮಯಕ ಹಾಗೊ ಅಧಯಯನ್ ಕ್ೇಂದಿವಾಗಿಸಿದರು.
೧೩೫೬ ರಲಿಿ ಹರಿಹರರಾಯನ್ ಅಂತಯವಾಯಿತು.
***********
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ಬ್ುಕೆರಾಯನ್ು ಅಣಣನ್ ಸ್ಟಾಿನ್ದಲಿಿ ರಾಜಯಭಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ. ಅಣಣನ್ೊಡನ್ ಬ್ಲಭುಜವಾಗಿ ಹ್ೊೇರಾಡುತ್ರುದದ ಬ್ುಕೆರಾಯ ಈಗ
ಸಂಪೂಣಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ತಾನ್ೇ ಹ್ೊತು. ಇನ್ೊನ ಹ್ಚಿಾನ್ ಶಕ್ಲು, ಯುಕ್ಲುಗಿಗಂದ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ ವಿಸುರಣ್ ನ್ಡ್ಯಿತು.
ಬ್ಹಮನಿ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವು ಒಂದು ಪಿಬ್ಲವಾದ ಶತುಿವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಯುತ್ರುತುು. ಸತತವಾಗಿ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಮೇಲ್ ಧಾಿಗ ನ್ಡ್ಸಿದರೊ
ಜಯಕಾಣದ್, ಕತ್ರು ಮಸ್ಟ್ಯುತ್ರುದದ ಸುಲಾುನ್ ಮಹಮದ್ ಷ್ಾ. ಈ ಧಾಿಗಗಿಗಂದ ಜಾಗರೊಕನಾದ ಬ್ುಕೆರಾಯ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳ್ನ್ುನ ಭದಿಪಡಿಸಿ,
ಅವಿಧ್ೇಯರಾಗಿದದ ಅಧಿೇನ್ ರಾಜರುಗಳ್ನ್ುನ ತನ್ನ ಹತ್ೊೇಟಿಗ್ ತಂದ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲಿಿ ಹಿಂದ್ಂದೊ ಕಾಣದಂತ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಬ್ೃಹತಾುದ
ಸುಸಜಿಜತ ಸ್ಟ್ೈನ್ಯವನ್ುನ ಕಟಿಟದ.
ಇಷ್್ಟಲಿ ಸಿದಧತ್ಗಳ್ ಡನ್ ಬ್ುಕೆರಾಯ ತನ್ನ ಪುತಿ ಕಂಪಣನಿಗ್ ಮಧುರ್ಯ ಧಾಿಗಯ ಜವಾಬಾದರಿ ವಹಿಸಿದ. ಕಂಪಣ ಇನ್ೊನ
ಯುವಕನಾದರೊ ಧಿೇರ, ಯುಕ್ಲುಶಾಲಿ, ಮುನ್ುನಗಿೆ ಕ್ಲಸ ಸ್ಟಾಧಿಸುವ ಛಲಗಾರ. ಪರಕ್ಲೇಯರನ್ುನ ಹ್ೊಡ್ದ್ೊೇಡಿಸುವ ಕಾಯಯದಲಿಿ ತಂದ್ಯಡನ್
ಜ್ೊತ್ಯಾಗಿ ಹ್ೊೇರಾಡಿಅದ ಅನ್ುಭವವೂ ಸ್ಟಾಕಷ್ಟಟತುು.
ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿಗಿಾಜಯವನ್ುನ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪೂವಯಕ್ಲೆದದ ತ್ೊಂಡ್ೈಮಂಡಲ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಧಿಸಿದ ಕಂಪಣ. ತ್ೊಂಡ್ೈಮಂಡಲ ರಾಜ
ಚಂಪರಾಯ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸರ್ೊಡನ್ ಕ್ೈಜ್ೊೇಡಿಸದ್ ತ್ೊಂದರ್ ಕ್ೊಡುತ್ರುದದ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಹಮನಿ ಸುಲಾುನ್ರು ತ್ೊಂಡ್ೈಮಂಡಲವನ್ುನ
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸ್ಟಾಧಯತ್ಗಳ್ು ಹ್ಚಾಾಗಿದದವು, ಇದು ವಿಜಯನ್ಗರದ ಭದಿತ್ಗೊ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ತ್ೊಂಡ್ೈ ಮಂಡಲದ ಮೇಲ್
ಯುದಧಹೊಡಿ ಅದನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿದ ಕಂಪಣ, ಅಲಿಿಂದ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದ ಚಂಪರಾಯನ್ನ್ುನ ಬ್ನ್ನತ್ರು ಕ್ೊಂದ.
ಮುಂದಿನ್ ಬ್ಲು ಮುಖಯ ಜವಬಾದರಿಯಾದ ಮಧುರ್ಯ ದಂಡಯಾತ್ಿ,ಇದು ಕಂಪಣನ್ ಒಂದು ಮಹತಾದ ಸ್ಟಾಧನ್. ಮಧುರ್ಯ
ಜನ್ತ್ಯ ವ್ೇದನ್ ಯಾವ ಸಿಿತ್ರಗ್ ತಲುಪ್ರತ್ುಂದರ್, ದ್ೇವಾಲಯಗಳ್ಲಿಿ ಪೂಜ್ಗಳ್ು ನಿಂತು ಹಾಳ್ು ಸುರಿಯುತ್ರುದದವು, ಸ್ಟಾವಯಜನಿಕವಾಗಿ
ವ್ೇದಾಧಯಯನ್, ವ್ೇದಪಾ ಗಳ್ು, ಹ್ೊೇಮಹವನ್ಗಳ್ು ಯಾವುದೊ ನ್ಡ್ಯುವಂತ್ರರಲಿಲಿ. ಸಿರೇಯರು ನಿಭಯಯವಾಗಿ ತ್ರರುಗಾಡಲೊ
ಹ್ದರುವಂತಾಗಿತುು. ನ್ಂದನ್ವನ್ದಂತ್ರದದ, ಪಾಂಡಯರ ಕಾಲದಲಿಿ ದ್ೇವಲ್ೊೇಕಸದೃಶವಾಗಿದದ ನ್ಗರವು, ಅಲಿಿನ್ ಜನ್ತ್ಯ ಪಾಲಿಗ್ ನ್ರಕವಾಗಿತುು.
ಮಧುರ್ ಮಾತಿವಲಿದ್, ಚಿದಂಬ್ರಮ್, ಶ್ಿೇರಂಗಮ್ ಮುಂತಾದ ಪಿಮುಖ ಧಾಮ್ಮಯಕ ಕ್ಷ್ೇತಿಗಿಗಗೊ ಭಕಾುದಿಗಳ್ು ಬಾರದಂತಾಗಿತುು. ದ್ೇವರ
ವಿಗಿಹಗಳ್ು ಹಾಳಾಗುವುದನ್ುನ ತಪ್ರಪಸಲು ಮುಸಿಿಮ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ಕಣಿಣಗ್ ಬಿೇಳ್ದಂತ್ ಬ್ಚಿಾಡುತ್ರುದದರು.
ಅಂದಿನ್ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಎಷುಟ ಶ್ ಚನಿೇಯವಾಗಿತ್ುಂದರ್, ಒಂದ್ಡ್ ಸಾತಃ ಮಧುರ್ ಮ್ಮೇನಾಕ್ಷಿಯೇ ಕಂಪಣನ್ ಕನ್ಸಿಾನ್ಲಿಿ ಬ್ಂದು ತನ್ನ
ನ್ಲ್ಯನ್ುನ, ಅದರ ಜನ್ತ್ಯನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ೇಿಗಕ್ೊಂಡಳ್ು ಎಂದು ಬ್ರ್ದಿದಾದರ್.
ಮಧುರ್ಯಲಿಿ ಸುಲಾುನ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ನ್ಡ್ಸುತ್ರುದದ ಕೊಿರ ಕೃತಯಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ತ್ರಿಗದ ಕಂಪಣ ರ್ೊೇಷ ತಳ್ದ. ಅವರ ಹುಚಾಾಟ್ಗಿಗಗ್
ಕ್ೊನ್ಗಾಣಿಸಿ ಅವರನ್ುನ ಬ್ೇರು ಸಹಿತ ಕ್ಲತ್ೊುಗ್ಯಲು ನಿಧಯರಿಸಿ, ಮಧುರ್ಗ್ ಮುತ್ರುಗ್ ಹಾಕ್ಲದ. ಯುದಧದಲಿಿ ಸುಲಾುನ್ನ್ ದಂಡನಾಯಕರುಗಳ್ು
ಹತರಾದರು. ಮಧುರ್ , ಜ್ೊತ್ಗ್ ಶ್ಿೇರಂಗಂ ವಿಜಯನ್ಗರದವರ ವಶವಾಯಿತು. ಜನ್ಜಿೇವನ್ ಯಥಾಸಿಿತ್ರಗ್ ಮರಿಗತು. ಪೂಜಾಕ್ೈಂಕಯಯಗಳ್ು,
ಧಮಯಕಾಯಯಗಳ್ ಪುನ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಕಂಪಣನ್ ಸತ್ರ ಗಂಗಾದ್ೇವಿ, ಈ ವಿಜಯವನ್ುನ 'ಮಧುರಾವಿಜಯ' ಅಥವಾ 'ಕಂಪಣರಾಯ ಚರಿತಮ್' ಎಂಬ್ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದಳ್ು.
ಕಾವ್ೇರಿ ನ್ದಿ ತ್ರೇರದ ಮರಕತನ್ಗರ ಎಂಬ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ುನ ರಾಜಧಾನಿಯನಾನಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕಂಪಣನ್ು ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದ
ದಕ್ಷಿಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜಯಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ. ರಾಮೇಶಾರದಿಂದ ಕ್ೊೇಲಾರ, ಬ್ಂಗಳ್ ರು ಒಳ್ಗ್ೊಂಡಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವ್ಲಾಿ ಅವನ್
ಆಡಿಗತದಡಿಯಲಿಿತುು.
ಒಬ್ು ಉತುಮ ಆಡಿಗತಗಾರನಾಗಿ, ಸಮಥಯ ಜನ್ಪ್ರಿಯ ರಾಜನಾಗಿ ರೊಪುಗ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದದ ಕಂಪಣ. ಆದರ್ ವಿಧಿಯ ಸಂಚ್ೇ ಬ್ೇರಿತುು.
೧೩೭೫ ರಲಿಿ ಕಂಪಣ ನಿಧನ್ ಹ್ೊಂದಿದ. ಇದು ಬ್ುಕೆರಾಯನಿಗ್ ಮತುು ಇಡಿೇ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯಕ್ೆೇ ಬಿದದ ದ್ೊಡಡ ಹ್ೊಡ್ತವಾಯಿತು.
ಬ್ುಕೆರಾಯ ಶತುಿಗಳ್ ನಿಗಿಹಿಸಿ, ಗಡಿಗಳ್ ಭದಿಗಳ್ ಪಡಿಸಿ, ಬ್ಲಿಷೆ ಸ್ಟ್ೇನ್ಯನ್ುನ ಕಟಿಟ ವಿಜಯನ್ಗರಸ್ಟಾಮಾಿಜಯಕ್ೆ ಭದಿ ತಳ್ಹದಿ
ಹಾಕ್ಲದ. ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಪಿಜಾಹಿತವ ಕಾಯುವಲೊಿ ಪಿಬ್ುದಧನ್ನಿಸಿದ. ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರಾಗಿದದ ಜ್ೈನ್ ಹಾಗು ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಪಿಬ್ಲರಾದ
ವ್ೈಷಣವರ ನ್ಡುವ್ ಮನ್ಸ್ಟಾುಪಗಳ್ು ಆಗಾಗ್ೆ ಭುಗಿಲ್ೇಳ್ುತ್ರುದದವು. ಆಯಾ ಮತಗಳ್ ಹಿರಿಯರ ಸಭ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ಬ್ುದಿಧಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಿಗ,
“ಇಬ್ುರ ನ್ಡುವಿನ್ ಮನ್ಸ್ಟಾುಪದಿಂದ ಯಾರಿಗೊ ಲಾಭವಿಲಿ, ಜ್ೈನ್ಧಮಯವಾಗಲಿೇ, ವ್ೈಷಣವ ಧಮಯವಾಗಲಿೇ ದ್ಾೇಷ, ಹಿಂಸ್ಟ್ಯನ್ುನ
ಭ್ೊೇದಿಸುವ ಧಮಯಗಳ್ಲಿ, ಎರಡೊ ಶ್ಿೇಷೆ ಧಮಯಗಳ್ೇ. ಹ್ಚುಾ ಕಡಿಮ ತಾರತಮಯ ಬ್ೇಡ, ನಿಮಿಲಿಿ ಸ್ಟಾಮರಸಯವಿರಬ್ೇಕು. ನ್ಮಿನ್ಮಿಲ್ಿೇ
ಒಡಕುಂಟಾದರ್ ಅದರ ಫಲವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸುವುದು ದ್ಹಲಿಯ ಸುಲಾುನ್. ನಿೇವು ಒಗೆಟ್ುಟ ತ್ೊೇರಿಸಿ ನ್ಮಿಹಿಂದೊ ರಾಜಯದ ಒಿಗತನ್ುನ
ಕಾಪಾಡಬ್ೇಕು” ಎಂದು ತ್ರಿಗವಿಗಕ್ ಹ್ೇಿಗದ.
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ಹಿೇಗ್ ಶ್ೈವ, ವ್ೈಷಣವ, ಜ್ೈನ್ ಯಾವುದ್ೇ ಪಂಥವಿರಲಿ, ಎಲಿರಲೊಿ ಸಹಮತವಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯದಲಿಿ
ಮೊಡಿತುು. ಶಾಂತ್ರ, ಶಿದ್ಧ, ಸಮಾಧಾನ್ಗಳ್ು ಜನ್ರಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿತುು. ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನ್ೇಮಕವಾಗಿ, ಪಿಜಾಹಿತವ್ೇ ಅವರ ಆದಯತ್ಯಾಗಿ, ಆಡಿಗತ
ನ್ಡ್ಸುವಂತ್ ವಯವಸ್ಟ್ಿ ಮಾಡಲಾಗಿತುು. ಬ್ುಕೆರಾಯನ್ು ೧೩೭೭ ರಲಿಿ ೨೦ ವಷಯಗಳ್ ಯಶಸಿಾೇ ಆಡಿಗತದ ನ್ಂತರ ನಿಧನಾದನ್ು.
ಕರುನಾಡಿನ್ ಸುವಣಯಯುಗದ ಆರಂಭ ವಿಜಯನ್ಗರದಲಾಿಗಿತುು.
ಭುವನ್ೇಶಾರಿಯ ಒಡಲಲಿಿ ಮತ್ು ಸಂತೃಪ್ರು, ಸಮೃದಿಧ, ತುಂಬಿ ನ್ವಚ್ೇತನ್ ಮೊಡಿತು. 

ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಲು ಮ್ಮಂಚಂಚೆ ವಿಳ್ಾಸ -sugamakannada@gmail.com
ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ವಚನ್, ಕಗೆ, ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತಯಗಳ್ು ಕ್ಲವು ಪಿಮುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು.
ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಭಗವಂತನ್ ನಾಮಸಿರಣ್ಯಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್, ವಚನ್ಗಳ್ು ತಮಿ ಸರಳ್ ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಅನ್ುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿಿ
ನ್ರವಾದರ್, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹಿತಯವು ಸಂಗಿೇತ ಮತುು ಸ್ಟ್ೊಬ್ಗಿನ್ ಸ್ಟಾಹಿತಯದ ಮ್ಮಳ್ನ್ವಾಗಿದ್. ಕಗೆ, ತ್ರಿಪದಿ,ಷಟ್ಪದಿಗಳ್ು ಅಥಯಪೂಣಯ
ವಿಚಾರಗಿಗಂದ ಕೊಡಿ ಜಿೇವನ್ದಶಯನ್ ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂಣಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತಯ ಮತುು ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರುನ್
ಎಂದಿಗೊ ಝಗಝಗಿಸುವ ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳಾಗಿವ್.
ಅಂತಜಾಯಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರುನ್ಲಿಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಾಯಟ್ಕದಿಂದ ಹ್ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ
ತ್ರಿಗದ ವಿಚಾರ. ಅವರ್ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದಿದದರೊ ಆಸಕುರಿಗ್ ನ್ನ್ದಾಗ ಬ್ರಳ್ಂಚಿನ್ಲ್ಿೇ ಒಂದ್ೇ ಕಡ್ ಕ್ೈಗ್ಟ್ಕುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವ
ನಿಟಿಟನ್ಲಿಿ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನಿಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಾಲ ಕ್ೆೀತ್ರದಲಿಲ ಸುಪರಸಿದಧ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಿ, ತರಪದ್ದಗಳು
ಹಿೀಗೆ ಇನ ಿ ಅರ್ೆೀಕ ರಚರ್ೆಗಳನುಿ ಸಂಗರಹ ಮಾಡುವ ಯೀಜರ್ೆಯನುಿ ಹಮ್ಮಮಕೆ ಂಡ್ದೆ. ಇದಕ್ೆ ತಮಿಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ್ೇಕಾಗಿದ್.
ತಮಗ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ರಳ್ಚುಾ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಧಯವಿದದಲಿಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದಂತ್ೇ ಎಂದುಕ್ೊಿಗಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸ್ಟಾವಿರಕೊೆ ಮ್ಮೇರುವಂತ್
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ್ ಹಾಕುವ ಯೇಚನ್ ಇದ್. ಈ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಗರಿಷಟ ಮ್ಮತ್ರಯಿಲಿದಂತ್ ಹ್ಗಲುಕ್ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ
ನಿೇಡಬ್ಹುದು.ನಿಮಿಲಿಿ ಹ್ಚಿಾನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದದಷೊಟ ಹ್ಚಿಾನ್ ಸಹಾಯ ಸ್ಟಾಧಯವ್ಂಬ್ ನ್ಂಬಿಕ್ ನ್ಮಿದು. ೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫
ರ್ೊಳ್ಗ್ ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕುರಿಗ್ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ ನ್ಮಿದು.
ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯಿಂದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ರುೇಣಯರಾದ ಮಕೆಳ್ , ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರೊ,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ರಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತವರೊ,ಪಿಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ್ಯಿಂದ ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮಯ
ಓದುಗರೊ, ಬ್ರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮಿ ಕ್ೈ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದಾದರ್.
ಸಹಾಯ ಹೆೀಗೆ?
೧.ಮೊದಲು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಹೆಸರು ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಿಕೆ ಳುೆವುದು.
೨.ಸುಪರಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಿ, ತರಪದ್ದಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ರ್ಾಲೆೊೈದು ಪುಟಗಳಷ್ುಟ
ತ್ಮಗೆ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೆ ದಲಾಗುವುದು.
೩.ಅದನುಿ ತ್ಾವು ಬ್ರಹ-ಯ ನಕೆ ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದ್ದಂದ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡ್ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
೪.ಅವುಗಳನುಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ಸ ನಲಿಲ ಪರಕಟೀನೋ ಬಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಎಲಲರ ಹೆಸರುನ ಿ ಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ
ಮುದ್ದರಸಲಾಗುವುದು. ಅತ ಹೆಚು ರ್ೆರವು ನೀಡ್ದವರಿಗೆ ಕನಿಡ ಶಾಲೆಯ ಕಡ್ೆಯಿಂದ ಉಡುಗೆ ರೆ ಖಚಿತ್.

ರ್ೆ ಂದಾಯಿಸಲು ಮ್ಮಂಚಂಚೆ ವಿಳ್ಾಸ - sugamakannada@gmail.com
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಏಳು ಬ್ಣೆ ಸೆೀರಿ ಬಿಳಿಯ ಬ್ಣೆವಾಯಿತ್ು

ಸಂಕಲನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ

ಿೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿರ:


ರಬ್ುರ್ ತಲ್ ಇರುವ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಪ್ನಿಾಲ್ (೨-೩ ಇಂಚ್ ಉದದದುದ)



ಒಂದು ಅಗಲ-ತಲ್ ಇರುವ ಪುಶ್ ಪ್ರನ್



ಬಿಿಗಯ ಮೇಲ್ ಮೈ ಇರುವ ವೃತಾುಕಾರದ ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ



ಕಾಮನ್ ಬಿಲಿಿನ್ ಬ್ಣಣಗಳ್ ಕ್ಿಯಾನ್/ಸ್ಟ್ೆಚ್ ಪ್ನ್

ವಿಧಾನ:


ವೃತಾುಕಾರದ ಕಾಡ್ೊುೇಯಡ್ಯ ಮೇಲ್ ೭ ಸಮಭಾಗ ಮಾಡಿ VIBGYOR ಮಾದರಿಯಲಿಿ ಬ್ಣಣ ತುಂಬಿ
o



(VIOLET, INDIGO, BLUE, GREEN, YELLOW, ORANGE, RED)

ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಡ್ೊುೇಯಡ್ಯ ಅನ್ುನ ಬ್ಣಣ ಮೇಲುಿಖವಾಗಿ ತ್ೊೇರುವಂತ್ ಪ್ನಿಾಲ್ ತಲ್ಯಲಿಿರುವ ರಬ್ುರಿಗ್ ಪುಶ್ ಪ್ರನ್
ಸಹಾಯದಿಂದ ಚುಚಿಾ ಭದಿಗ್ೊಿಗಸಿ





ಬ್ುಗುರಿ ಆಡಿಸುವಂತ್ ಪ್ನಿಾಲ್ ಅನ್ುನ ನ್ಲದ ಮೇಲ್ ತ್ರರುಗಿಸಿ.
o

(ಬಿಿಗಯ ಬ್ಣಣ ಬ್ರುವ ತನ್ಕ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ತ್ರರುಗುವಂತ್ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗಬ್ಹುದು)

o

ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಬ್ಣಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದಮೇಲ್ ಎಷುಟ ಬಿಿಗಯಾದ ಬ್ಣಣ ಬ್ರುವುದು ಎಂದು ನಿಧಾಯರವಾಗುತುದ್

ಆಟಿಕ್ಯ ಮೊೇಟಾರ್ ಇದದರ್, ಬ್ಣಣದ ಕಾಡ್ೊುೇಯಡ್ಯ ಅನ್ುನ ಅದಕ್ೆ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದರ್, ಈ ಪಿಯೇಗವು ಬ್ಹಳ್ ಸುಲಭ

ಏರ್ಾಗುತತದೆ:
ನ್ಮಿ ಕಣುಣಗಳ್ಲಿಿ ರಾಡೆಳ್ು ಮತುು ಕ್ೊೇನ್ೆಳ್ು ಎಂಬ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಸೊಕ್ಷಮ ದುಯತ್ರ-ಗಾಿಹಕ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳ್ು ಇರುತುವ್. ಇವುಗಳ್ು
ವಸುುಗಿಗಂದ ಪಿತ್ರಫಲನ್ಗ್ೊಂಡ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ತರಂಗಗಳ್ನ್ುನ ಗಾಿಹಿಸಿ ಮದುಿಗಗ್ ಸಂಕ್ೇತವನ್ುನ ಕಳ್ುಹಿಸುತುವ್. ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಕ್ಲರಣ
ಪಿತ್ರಫಲಿಸದ್ ಎಲಿವೂ ಹಿೇರಿಕ್ೊಂಡಿದದರ್ ಅದು ಕಪುಪ ಬ್ಣಣವ್ಂದೊ,

ಒಂದಿಷೊಟ ಹಿೇರದಿದದರ್ ಸಂಪೂಣಯ ಬಿಳ್ುಪ್ಂದೊ ಅವುಗಳ್ು

ಗಾಿಹಿಸುತುವ್.
ಕಾಡ್ೊುೇಯಡ್ಯ ನ್ಲಿಿರುವ ಬ್ಣಣದ ಚಕಿವು ವ್ೇಗವಾಗಿ ತ್ರರುಗುವಾಗ ಪಿತ್ರಯಂದು ಬ್ಣಣವೂ ಬ್ೇಗ ಬ್ೇಗನ್ ಬ್ದಲಾಗುವುದರಿಂದ
ಮದುಿಗಗ್ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡುವುದು ದುಸುರವಾಗುತುದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಎಲಿ ಬ್ಣಣವೂ ಕಲ್ತಂತ್ ಭಾಸವಾಗಿ, ಏನ್ೊ
ಹಿೇರಿಕ್ೊಂಡ್ೇಯಿಲಿವ್ನ್ುನವ ಸೊಚನ್ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬಿಿಗಯ ಬ್ಣಣದಂತ್ ಭಾಸವಾಗುತುದ್. 

ಅಲಲಲಿಲ ಏರ್ೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದಿರೆ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

Sat, 16 May, 11:00 – 17:00
Prince Alfred square, Parramatta
(corner of Market St. and Church St.)
On behalf of ISKCON Sydney, Hare Krishna Temple, everyone is
cordially invited to come and participate in the Second Annual
Rathayatra (Festival of Chariots) in Parramatta.
Details Somendra 0433 242 148

Tue, 26 May, 11:00 – 17:00
at Sydney Olympic Park
Badminton Australia is calling fans of the sport to come and take
part in an exciting opportunity - the chance to be courtside with
the international starts of badminton.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಾ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲುಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಯಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಯಗಿಗಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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