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ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೇವನದಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಹ ಚ್ುು ತ್ೃಪ್ತಿಯನುನ ತ್ೆಂದುಕ ೊಡುವುದು ಸಮಾಜದಲಿನ 
ಇನಿನತ್ರರ ೊೆಂದಿಗ  ಬ ರ ತಾಗ. ಕ ಲವರಿಗ  ಏಕಾೆಂತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹ ಚ ುೆಂದರ  ಕ ಲವು ಘೆಂಟ ಗಳ್ು 
ಅಥವಾ ಕ ಲವು ದಿನಗಳ್ು ಕಳ ಯಬಹುದು. ಆದರ , ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರ ಜ ೊತ ಯೊ ಮಾತ್ನಾಡದ  
ಸುಮಮನ ೇ ಇರಲು ಬಹುಷ್ಃ ಯಾರೊ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲಿ. 

ಹೆಂದಿನ ಕಾಲದಲ,ಿ ನಮಮ ಹರಿಯರು ಮಾಹತ್ರಯನುನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರಿದದದುದ ಹ ಚಾುಗಿ  
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟ್ದ ಸಮಯದಲ,ಿ ಸೆಂತ ಯಲಿ, ದ ೇಗುಲಗಳ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಜ ಯ ಹರಟ ಕಟ ಟಯಲಿ ಹಾವಭಾವಗಳ ೊಡನ  
ಸ ನೇಹಬಳ್ಗದವರ ೊಡನ  ಬ ರ ಯುತ್ರಿದದರು. ಅಲಿ ಕ ೇವಲ ಮಾಹತ್ರಯು ಏಕಮುಖವಾಗಿರದ , ಸೆಂವಾದಕ ೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ರಿತ್ು.ಿ ಕ ೇವಲ ಒಬುರು 
ಹ ೇಳಿ, ಮಿಕೆವರ ಲಿರೊ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು ಅನ ೊನೇ ರಿೇತ್ರಯ ಹರಿಕಥಾ ಪಿಸೆಂಗಗಳ್ು ನಡ ಯುತ್ರಿದದದುದ ಬಹಳ್ ವಿರಳ್. ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿ 
ವಿದುಯನಾಮನ ತ್ೆಂತ್ಿಜ್ಞಾವು ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಎಲಿರಿಗೊ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಿಗುವೆಂತ  ಮಾಡಿದ . ದ ೇಶವಿದ ೇಶಗಳ್ನುನ ಸುತ್ಿದ ೇ, ಅನುದಿನವೂ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು, 
ವಿೇಡಿಯೊಗಳ್ು  ವಾಾಟಾಯಾಪ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ ಮೊಲಕ ಹರಿದುಬರುತ್ರರಿುತ್ಿವ . ದಿನಗಟ್ಟಲ  ಪುಸಿಕಗಳ್ಲ ಿಹುಡಿಕ್ಲ, ಓದಿ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಾದ ಅದ ಷ್ುಟ 
ವಿಚಾರಗಳ್ು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲಿ ನಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ಗಳಿಗ  ಹರಿದು ಬೆಂದು ನಮಮನುನ ಆಶುಯಧಚ್ಕ್ಲತ್ರನಾನಗಿ ಮಾಡಿಲಿ! ಇದೊ ನಿಜಕೊೆ ಬಹಳ್ 
ಸೆಂತ್ಸದ ವಿಷ್ಯ. ಇೆಂತ್ಹ ಜ್ಞಾನವಾಹನಿಯು ನಮಮ ತ್ರಳಿವಳಿಕ ಯ ದಾಹವನುನ ಖೆಂಡಿತ್ ತ್ರೇರಿಸಲ. ಅೆಂತ  ೇ ಒೆಂದಷ್ುಟ ಜಾಗರೊಕತ ಯೊ 
ಆವಶಯಕ.  

ಹರಿದು ಬರುವ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಕೆಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ, “ ಓಹ್, ಈ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಇನ ೊನೆಂದು ವಾಾಟಾಯಾಪ್ ಗುೆಂಪಲಿ ಯಾರೊ ಹಾಕ್ಲಲ,ಿ ನಾನ ೇ 
ಮೊದಲು ಹಾಕುವ ” ಎನುನವ ತ್ರಾತ್ುರಿ ಬಹಳ್ ಒಳ ಳಯದ ೇನಲಿ. ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಸಲ ಅೆಂತ್ಹ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ವ ೈಭವಿೇಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ದಿ  ಇಲಿವ ೇ 
ಅದು ತ್ಪುು ಮಾಹತ್ರಯಾಗಿರುತ್ದಿ . ಕ್ಲಡಿಗ ೇಡಿಗಳ್ು ನಿಜಜೇವನದಲಿ ತ ೊೆಂದರ  ಕ ೊಡುವೆಂತ , ತ್ಪುುತ್ಪುು ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಹರಿಯಬಿಟ್ುಟ 
ಸಮಾಜದಲ ಿಗ ೊೆಂದಲ ಉೆಂಟಾಗುವೆಂತ  ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾ: “ಈ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇಲಿ. ಇದನುನ ತ್ರನಿನ, ನಿಮಮ ಬ ೊಜುು ಇಳಿಯುತ್ದಿ ” 

ಎೆಂದ ೊೇ, ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಚಿತ್ಿ ಕಳಿಸಿ, “ಇದು ಹನುಮೆಂತ್ನ ಗದ , ಹತ್ುಿ ಜನಕ ೆ ಕಳಿಸಲ ೇ ಬ ೇಕು” ಎನುನವ ಇಕೆಟ್ಟಟಗ  ಸಿಲುಕ್ಲಸುವ ಮಾಹತ್ರಗಳ್ು.  
ಯಾವುದನ ನೇ ಆಗಲ, ಜೇವನದಲ ಿಪರಾೆಂಬರಿಸಿ ನ ೊೇಡುವುದು ಅತ್ುುತ್ಿಮ ಎನುನವ ಹರಿನುಡಿಯೆಂತ , ನಾವು ಮತ ೊಿಬುರಿಗ  

ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಕ ೊಡುವ ಮೊದಲು, ಒೆಂದಷ್ುಟ ಪಿಶ್ ನಗಳ್ನುನ ನಾವು ಕ ೇಳಿಕ ೊೆಂಡರ  ಉತ್ಮಿ. ಬೆಂದಿರುವ ಮಾಹತ್ರಯು ನನಗ  ಏನ ೆಂದು 
ಗ ೊತಾಿಯಿತ ? ಈ ಮಾಹತ್ರಯಿೆಂದ ಕಳಿಸುತ್ರರಿುವವರಿಗ  ಅನುಕೊಲವಿದ  ೇ? ಕಳಿಸುವುದರಿೆಂದ ಏನಾದರೊ ಅನಾನುಕೊಲವಾಗುವುದ ೇ? ಈ 
ಮಾಹತ್ರಯು ಎಷ್ುಟ ಸತ್ಯ ? … ಹೇಗ  ನಮಮನುನ ನಾವ ೇ ಪಿಶ್ನನಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ಅನಾವಶಯಕವಾದ/ತ್ಪ್ಾುದ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಮುೆಂದಕ ೆ 
ಹರಿಯಬಿಡದಿರುವ ಒೆಂದು ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸವನುನ ಮಾಡುತ ಿೇವ . ಹೇಗ  ನಾವು ತ್ಡ ಹಡಿಯುವ ಕ ಲಸ ಮಾಡದಿದದರ  “ನೊರು ಸತ್ರಧ ಸುಳ್ುಳ 
ಹ ೇಳಿದರ , ಅಥವಾ ನೊರು ಜನ ಸುಳ್ಳನ ನೇ ನಿಜವ ೆಂದು ನೆಂಬಿದರ , ಅದು ನಿಜವ ೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ಿದ ” ಅನುನತಾಿರಲ,ಿ ಹಾಗಾಗುತ್ಿದ . ಇದಕ ೊೆೆಂದು 
ವತ್ಧಮಾನದ ಉದಾಹರಣ  ೆಂದರ  “ಹೆಂದಿಯು ನಮಮ ರಾಷ್ರಭಾಷ ” ಎನುನವ ತ್ರಳಿವಳಿಕ . ನಿಜವ ೇನ ೆಂದರ , ಹೆಂದಿಯೊ ಕನನಡದೆಂತ  
ಸೆಂವಿಧಾನವು ಒಪ್ತುರುವ ಭಾಷ ಯಷ ಟೇ.  

 ಓದುಗರಲಿ ಸವಿನಯ ವಿನೆಂತ್ರ. ಮಾಹತ್ರಯು ತ್ಪ್ ುೆಂದು ಕೆಂಡರ , ಕಳಿಸಿದವರಿಗ  ತ್ರಳಿಹ ೇಳಿ. ಮಾಹತ್ರಯು ಸತ್ವಪೂಣಧವಾಗಿದದರ  
ಖೆಂಡಿತ್ ಇತ್ರರಿಗೊ ಹೆಂಚಿ. ಸೆಂದ ೇಹವಿದದರ  ಕಳಿಸಿದವರಿಗ  ಕ ೇಳಿ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳಿಳ. ಒಳ ೊಳಳ ಳಯ ಮಾಹತ್ರಗಳ್ು ನಮೆಮಲಿರನೊನ ಪಿಚ ೊೇದಿಸಲ. 
 

ಮೆೀ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ುರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,  

ವಸಂತ್ ಋತ್ು, ವೆೈಶಾಖ/ಜೆಯೀಷ್ು ಮಾಸ  
01 ಸ ೊೇ - ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಧ ಜಯೆಂತ್ರ  
06 ಶ – ಏಕಾದಶ್ನ, 09 ಮೆಂ - ನೃಸಿೆಂಹ ಜಯೆಂತ್ರ  
10 ಬು -ಪುದಧ ಪ್ೌರ್ಣಧಮೆ, 12 ಶು - ಷ್ಬ್-ಎ-ಬರಾತ್/ನಾರದ ಜಯೆಂತ್ರ  
14 ಭಾ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಧ, 22 ಸ ೊೇ - ಏಕಾದಶ್ನ  
25 ಗು – ಅಮಾವಾಸ ಯ, 26 ಶು - ಜ ಯೇಷ್ಟ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
31 ಬು - ವಿಶವ ತ್ೆಂಬಾಕು ನಿಷ ೇರ್ ದಿನ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು 

ಜೂನ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ುರ,  

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತ್ು, ಜೆಯೀಷ್ು/ಆಶಾಢ ಮಾಸ  
05 ಸ ೊೇ - ನಿಮಧಲಾ ಏಕಾದಶ್ನ, 08/09 - ಹುರ್ಣಿಮೆ  
13 ಮೆಂ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಧ, 20 ಮೆಂ - ಏಕಾದಶ್ನ  
23 ಶು - ಷ್ಬ್-ಎ-ಬರಾತ್  
24 ಶ - ಮಣ ಿತ್ರಿನ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
26 ಸ ೊೇ - ಕುತ್ುಬ್ ಏ ರೆಂಜಾನ್ 
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 ಅನುಷ್ುುಭ್ ಎಂಬ ಛಂದಸುು  ಡಾ ಸಿ.ವಿ. ಮರ್ುಸೊದನ

ಭಗವದಿಗೇತ ಯ ಮೊದಲನ ಯ ಶ್ ್ ಿೇಕದಲಿ ರ್ೃತ್ರಾಷ್ರನು ಸೆಂಜಯನನುನ ಹೇಗ  ಕ ೇಳ್ುತಾಿನ : 
ಧಮಮಕ್ೆೀತೆರೀ ಕುರುಕ್ೆೀತೆರೀ ಸಮವೆೀತಾ ಯುಯುತ್ುವಃ | 
ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶೆೈವ ಕಮಕುವಮತ್ ಸಂಜಯ || 

(ಸೆಂಜಯ, ಈ ರ್ಮಧಕ್ ೇತ್ಿವಾದ ಕುರುಕ್ ೇತ್ಿದಲಿ ಯುದಧ ಮಾಡಲು ಉತ್ುಯಕರಾಗಿ ಸ ೇರಿರುವ ನಮಮವರೊ ಪ್ಾೆಂಡವರೊ ಏನು ಮಾಡಿದರು?) 

 

ಕಾಳಿದಾಸನ “ರಘುವೆಂಶ”ದ ಮೊದಲನ ಯ ಶ್ ್ ಿೇಕದಲಿ ಈ ಪ್ಾಿಥಧನ ಯಿದ : 
ವಾಗ್ಥಾಮವಿವ ಸಂಪೃಕತತ ವಾಗ್ರ್ಮ ಪರತಿಪತ್ತಯೀ | 
ಜಗ್ತ್ಃ ಪಿತ್ರತ ವಂದೆೀ ಪಾವಮತಿೀ ಪರಮೆೀಶ್ವರತ || 

(ವಾಕ್ ಮತ್ುಿ ಅಥಧಗಳ್ ಸೆಂಪ್ಾದನ ಗಾಗಿ ನಾನು ವಾಕ್ ಮತ್ುಿ ಅಥಧಗಳ್ೆಂತ  ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಜಗನಾಮತಾಪ್ತತ್ೃಗಳಾದ ಪ್ಾವಧತ್ರೇ 
ಪರಮೆೇಶವರರನುನ ವೆಂದಿಸುವ )  
 

ಒೆಂದ ೇ ಛೆಂದಸಿಯನಲ ಿರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಎರಡೊ ಶ್ ್ ಿೇಕಗಳ್ ವ ೈಶ್ನಷ್ಟಾವ ೇನ ೆಂದರ : 
 

ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಶ್ ್ ಿೇಕದಲೊಿ ನಾಲುೆ  ಪ್ಾದಗಳಿವ  (ಪಿತ್ರಸಾಲನಲಯಿೊ ಎರಡು ಪ್ಾದ); ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಪ್ಾದದಲಿಯೊ  ಎೆಂಟ್ು ಅಕ್ಷರಗಳಿವ ;  
ಎೆಂದರ  ಪಿತ್ರ ಶ್ ್ ಿೇಕದಲಿಯೊ ಒಟ್ುಟ ಮೊವತ ಿರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿವ . 
ಈ ಛೆಂದಸಿಯಗ  ಅನುಷ್ುಟಭ್ ಎೆಂದು ಹ ಸರು. ಸೆಂಸೃತ್ ಕಾವಯ ರಚ್ನ ಯಲಿ ಹಲವಾರು ಛೆಂದಸುಯಗಳ್ನುನ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದಾದರೊ, ಸುಲಭವೂ 
ಸರಳ್ವೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಛೆಂದಸ ಯೇ ಹ ಚ್ುು ಬಳ್ಕ ಯಲಿದ . ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ್ ಮುೆಂತಾದ ಮಹಾ ಕಾವಯಗಳ್ಲೊಿ. ಅಷಾಟದಶ  
ಪುರಾಣಗಳ್ಲೊ,ಿ ಆಯಧಭಟ್, ಭಾಸೆರ ಮುೆಂತಾದವರ ಗರ್ಣತ್, ಖಗ ೊೇಳ್ ಶ್ಾಸರಗಳ್ಲೊಿ , ಚ್ರಕ ಮತ್ುಿ ಸುಶುಿತ್ರ ವ ೈದಯ ಸೆಂಹತ ಗಳ್ಲೊಿ 
ಬಹುವಾಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿರುವುದು ಇದ ೇ ಛೆಂದಸಯನ ನೇ. ಶ್ನಿೇ ಕೃಷ್ ಿಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ಎಲಿ ಜೇವಿಗಳ್ಲಿಯೊ, ವಸುಿಗಳ್ಲೊಿ, ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲೊಿ 
ಶ್ ಿೇಷ್ಠನು ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳವಾಗ, ಛೆಂದಸುಯಗಳ್ಲ ಿತಾನು ಗಾಯತಿರೀ ಛಂದಸ್ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸುತಾಿನ  (ಭಗವದಿಗೇತ , ವಿಭೊತ್ರಯೊೇಗ, 34). 
ಗಾಯತ್ರಿೇ ಛೆಂದಸಿಯನಲಿ ಮೊರು ಪ್ಾದಗಳ್ು, ಎೆಂದರ  ಇಪುತಾನಲುೆ ಅಕ್ಷರಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಇವ .  
ಅನುಷ್ುಟಭ್  ಎೆಂಬ ಪದದ ಮೊಲ: “ಅನು ನಿರೆಂತ್ರೆಂ ಸುಿಭಯತ ೇ ಅನಯಾ ಅನುಷ್ುಟಪ ವಾಕ್” ಎೆಂದರ  ಅನೆಂತ್ರ ಸುಿತ್ರಸುವುದು. ಒೆಂದು 
ಕಾಲದಲಿ ಇದು ಸ ೊಿೇತ್ಿಗಳಿಗ  ಮಾತ್ಿ ಮಿೇಸಲಾಗಿದಿದರಬಹುದು. ಈಗ ಶ್ ್ ೇಿಕವ ೆಂದರ  ಅನುಷ್ುಟಭ್ ಎೆಂದ ೇ ಪರಿಗರ್ಣಸಬ ೇಕು. 
ವಿದಾಯಧಿದ ೇವತ ಯಾದ ಸರಸವತ್ರಗೊ ಅನುಷ್ುಟಭಾ ಎೆಂಬ ಹ ಸರಿದ . 
 

ಎೆಂಟ್ು ಅಕ್ಷರಗಳ್ ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಪ್ಾದವನುನ ರಚಿಸುವಾಗಲೊ ಒೆಂದು ಸುಲಭವಾದ ನಿಯಮವನುನ ಪ್ಾಲಸಬ ೇಕು. ಅದ ೇನ ೆಂದರ : 
ಪಂಚಮಂ ಲಘು ಸವಮತ್ರ ಸಪತಮಂ ದಿವಚತ್ುರ್ಮಃೀಃ| 
ಷ್ಷ್ಠಂ ಗ್ುರು ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಏತ್ತ್ ಶೆ್ ಲೀಕಸಯ ಲಕ್ಷಣಂ|| 

[ನಾಲೊೆ ಪ್ಾದಗಳ್ಲಿ ಐದನ ಯ ಅಕ್ಷರವು ಲಘು (ಹಿಸವ) ವಾಗಿರಬ ೇಕು, ಆರನ ಯ ಅಕ್ಷರವು ಗುರು (ದಿೇಘಧ) ವಾಗಿರಬ ೇಕು..ಏಳ್ನ ಯ ಅಕ್ಷರವು 
ಎರಡನ ಯ ಮತ್ುಿ ನಾಲೆನ ಯ ಪ್ಾದಗಳ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿರಬ ೇಕು. (ಎೆಂದರ  ಏಳ್ನ ಯ ಅಕ್ಷರವು ಒೆಂದನ ಯ ಮತ್ು ಿಮೊರನ ಯ ಪ್ಾದಗಳ್ಲಿ 
ದಿೇಘಧವಾಗಿರಬ ೇಕು). ಇದು ಶ್ ್ ೇಿಕದ ಲಕ್ಷಣ].  
 

ನಿಯಮಗಳ ೇನ ೊೇ ಸುಲಭವಾಗಿವ . ಆದರ  ಅಕಸಾಮತ್ ನಾವು ಒೆಂದು ಪ್ಾದದಲಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ ೇಕ ೆಂದಿರುವ ಪದಗಳ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ್ ಸೆಂಖ ಯ 
ಎೆಂಟ್ಕ್ಲೆೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರ  ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಅದಕ ೊೆೆಂದು ಸೊತ್ಿವಿದ : 

ಚ ವೆೈ ತ್ು ಹಿ ಪಾದಪೂರ್ಾಮರ್ಮಂ 

ಎೆಂದರ  “ಚ್” (ಮತ್ುಿ), “ವ ೈ” (ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ), ತ್ು (ಆದರ ), ಹ (ಕಾರಣಸೊಚ್ಕ - ಏಕ ೆಂದರ ) ಈ ಏಕಾಕ್ಷರ ಅನವಯಗಳ್ನುನ ಪ್ಾದವನುನ 
ಪೂರಯಿಸುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು.  
ಇವುಗಳ್ನುನ ಸೆಂದಭ ೊೇಧಚಿತ್ವಾಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ ೇಕ ೇ ವಿನಾ ಮನಸಿಯಗ  ಬೆಂದೆಂತ  ಅಲ,ಿ ಇದರ ಬಗ ಗ ಒೆಂದು ಕಥ ಯಿದ . 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಧ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಯ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತಿ್ರದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತ್ಿದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತಿ್ರ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಯ  ಕಾರ್ಣಸದಿದದರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತಿ್ರ 

 

ಕನನಡದಲ್ಲಲ ಟೆೈಪ್ 

ಮಾಡೊೀದು ಹೆೀಗೆ 

ಭ ೊೇಜರಾಜನು ಒಳ್ೆೆಯ ಕವಿತ  ರಚಿಸಿದವರಿಗ  ಅಕ್ಷರಕ ೊೆೆಂದು ಲಕ್ಷ ವರಹ ಕ ೊಡುವ ನ ೆಂದು ಘೊೇಷಿಸಿದದನೆಂತ . ಇದನನರಿತ್ು ರಾಜನ ಮುೆಂದ  
ತ್ಮಮ ಅದೃಷ್ಟವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಹ ೊೇದವರ ಷ ೊಟೇ? ಅೆಂಥವರಲ ಿಒಬು ಬೃಹಸುತ್ರಯು ಪದಯ ರಚಿಸಲು ಪ್ಾಿರೆಂಭಿಸಿದ. ಅದರ ವಿಷ್ಯ ಇಷ್ುಟ: 
“ರಾಜ ೇೆಂದಿ ಏಳ್ುವೆಂಥವನಾಗು. ಮುಖವನುನ ತ ೊಳ ದುಕ ೊೇ!  ಈ ಕ ೊೇಳಿ ಕೊಗುತ್ರಿದ ” ಇದನುನ ಸೆಂಸೃತ್ದಲ ಿಹ ೇಳಿದರ : 

ಒಂದನೆಯ ಪಾದ: ಉತಿತಷೊಠೀತಿತಷ್ಠ ರಾಜೆೀಂದರ  
ಎರಡನೆಯ ಪಾದ: ಮುಖಂ ಪರಕ್ಾಲಯಸವ  
ಮೂರನೆಯ ಪಾದ: ಏಷ್ ಆಹೂಯತೆೀ ಕುಕುುಟಃ 

ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ಾದದಲ ಿೇನ ೊೇ ಎೆಂಟ್ು ಅಕ್ಷರಗಳಿವ ; ಆದರ  ಎರಡನ ಯ ಪ್ಾದದಲ ಿಏಳ್ು ಮತ್ು ಿಮೊರನ ಯ ಪ್ಾದದಲಿ ಒೆಂಬತ್ು ಿ
ಅಕ್ಷರಗಳಿವ ಯಲಿವ ೇ? ಸರಿ, ಮೊರನ ಯ ಪ್ಾದದ ಕ ೊನ ಯಕ್ಷರವನುನ ಎರಡನ ಯ ಪ್ಾದದ ಕ ೊನ ಗ  ಸ ೇರಿಸಿದರಾಯಿತ್ು (ಅಥಧ ಏನು 
ಬ ೇಕಾದರೊ ಆಗಲ).  ಇನುನ ಕ ೊನ ಯ ಪ್ಾದಕ ೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಮೆೇಲೆೆಂಡ ಸೊತ್ಿದಲ ಿಸೊಚಿಸಿದ ನಾಲುೆ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ ನೇ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ಬರ ದರಾಯಿತ್ು! ಅೆಂತ್ೊ ಶ್ ್ ಿೇಕ ಸಿದಧವಾಯಿತ್ು: 

ಉತಿತಷೊಠೀತಿತಷ್ಠ ರಾಜೆೀಂದರ  ಮುಖಂ ಪರಕ್ಾಲಯಸವ ಟಃ | 
ಏಷ್ ಆಹೂಯತೆೀ ಕುಕುು ಚವೆೈತ್ುಹಿ ಚವೆೈತ್ುಹಿ || 

 

ಈ ಪಿಚ್ೆಂಡ ಕವಿಗ  ರಾಜನು ಏನು “ಉಡುಗ ೊರ ”ಯನುನ ಕ ೊಟ್ಟನ ೊೇ ತ್ರಳಿಯದು. 
(ಈ ಶ್ ್ ಿೇಕವನುನ ತ ೊೇಲ ಎೆಂಬ ಕ ೇರಳ್ ದ ೇಶದ ಕವಿಯು ಅಪಿಬುದಧ ಕವಿಗಳ್ನುನ ಕುಚ ೊೇದಯ ಮಾಡುವುದಕ ೆ  ಬರ ದನ ೆಂದೊ ಹ ೇಳ್ುತಾಿರ ). 
ಭ ೊೇಜರಾಜನ ಕಾಲದ ದೆಂದ ೇ ಹ ೇಳ್ಲಾಗುವ ಇನ ೊನೆಂದು ಶ್ ್ ೇಿಕವನುನ ಇಲಿ ಉದಧರಿಸಬಹುದು. ಒಬು ಬಾಿಹಮಣ, ತ್ರೇರ ಬಡವ. ಅವನೊ ರಾಜನನುನ 
ಕುರಿತ್ು ಒೆಂದು ಶ್ ್ ಿೇಕವನುನ ಬರ ದರ  ಸವಲು ಹಣವಾದರೊ ಸಿಕ್ಲೆೇತ್ು ಎೆಂದು ಯೊೇಚಿಸಿದ. ಆದರ  ಪ್ಾೆಂಡಿತ್ಯತ  ಕಡಿಮೆ. ಎರಡು ಹ ೊತ್ರಿಗ  
ಊಟ್ವೂ ಇಲದಿದರಿೆಂದ ಅವನ ಮನಸ ಯಲಿವೂ ಆಹಾರದ ಮೆೇಲ  ೇ. ಮೊದಲನ ಯ ಸಾಲನುನ ಹೇಗ  ಬರ ದ: 

ಭೊೀಜನಂ ದೆೀಹಿ ರಾಜೆೀಂದರ ಘೃತ್ ಸೂಪ ಸಮನವತ್ಂ | 
(ರಾಜ ೇೆಂದಿ, ತ್ುಪುವೂ, ಸಾರೊ ಇರುವ ಭ ೊೇಜನವನುನ ದಯಪ್ಾಲಸು) 
ಎಷ್ುಟ ಚಿೆಂತ್ರಸಿದರೊ ಅವನಿಗ  ಎರಡನ ಯ ಸಾಲನುನ ಬರ ಯಲು ಸಾರ್ಯವಾಗಲ ೇ ಇಲಿ, ಕ ೊನ ಗ  ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೊರ ಹ ೊಕೆ. ಕಾಳಿದಾಸನಿಗ  
ಬಾಿಹಮಣನ ಶ್ ್ ೇಿಕದ ಮೊದಲನ ಯ ಸಾಲನುನ ನ ೊೇಡಿ ನಗು ಬೆಂದಿತ್ು. ಅವನು ಎರಡನ ಯ ಸಾಲನುನ ಈ ರಿೇತ್ರ ಬರ ದುಕ ೊಟ್ಟ: 

ಮಾಹಿಷ್ಂ ಚ ಶ್ರಚಚಂದರ ಚಂದಿರಕಾ ಧವಲಂ ದಧಿ || 
(ಶರತಾೆಲದ ಚ್ೆಂದಿನ ಬ ಳ್ದಿೆಂಗಳ್ೆಂತ  ಶ್ ್ ೇಭಿಸುವ, ಎಮೆಮಯ ಮೊಸರನೊನ ಸಹ). 

ರಾಜನು ಮೊದಲನ ಯ ಸಾಲಗ  ಏನೊ ಕ ೊಡಲಲಿ. ಎರಡನ ಯ ಸಾಲಗ  ಬ ೇಕಾದಷ್ುಟ ಕ ೊಟ್ಟನೆಂತ .  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಭ ೈರವಲೇಲ ಯಿೇ=ಭ ೈರವ+ಲೇಲ ಯು+ಈ, 

ಭೊತ್ಗಾಿಮನತ್ಧನ ೊೇನಾಮದ=ಭೊತ್+ಗಾಿಮ+ನತ್ಧನ+ಉನಾಮದ, ಏನಗಿನ=ಏನು+ಅಗಿನ. 
ಭ ೈರವ=ಪರಮ ಶ್ನವ, ರುದಿ, ಉನಾಮದ=ಉದ ವೇಗ, ಗ ೊೇಳ್=ಉೆಂಡ , ವಿಸಮಯ=ಆಶುಯಧ. 

 

ಏನಿದು ಭ ೈರವ ಲೇಲ ? ಏನಿದು ಇಡಿೇ ವಿಶವದ ಸುತಾಿಟ್? ಏನಿದು ಪೆಂಚ್ ಮಹಾಭೊತ್ಗಳ್ ಮತ್ು ಿಆ ಭೊತ್ಗಳ್ ವಾಸಸಥಳ್ವಾದ ಆ ಮಹಾ 
ಚ ೈತ್ನಯ ಮತ್ುಿ ಆ ಚ ೈತ್ನಯದ ಉನಾಮದಭರಿತ್ ನತ್ಧನ? ಏನಿದು ಅಗಿನ ಗ ೊೇಳ್ಗಳ್ು, ಈ ಸೃಷಿಟಯ ಅೆಂತ್ರಾಳ್? ಆಹಾ ಎೆಂತ್ಹ ಈ ವಿಸಮಯ ಈ 
ಸೃಷಿಟ! ಇದು ಈ ಮುಕಿಕದ ಆೆಂತ್ಯಧದ ಭಾವ.  

 

ರುದಿತಾೆಂಡವ ಎನುನವ ಅಥಧದಲಿ ಈ ವಿಶವದ ಸೃಷಿಟಯನುನ ವಿಸಮಯವ ೆಂದು ಕರ ಯುತಾಿರ  ಶ್ನಿೇ ಗುೆಂಡಪುನವರು. ಹೌದು ಇದು ವಿಸಮಯವ ೇ 
ಸರಿ. ಆ ಹೆಂದ  ೇ ವಿವರಿಸಿದೆಂತ  ಸೌರವೂಯಹಗಳ್ು, ಕ್ಷಿೇರಪಥಗಳ್ು, ಆಕಾಶಗೆಂಗ ಗಳ್ು ಮತ್ು ಿಇಡಿೇ ವಿಶವ. ಈ ವಿಶವದ ಆೆಂತ್ಯಧದಲಿ ನಡ ಯುವ 
ಅಗಿನಸ ೊುೇಟ್ಗಳ್ು, ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ನಕ್ಷತ್ಿಗಳ್, ಗಿಹಗಳ್ ಹುಟ್ುಟ, ಸಿಡಿತ್, ಒೆಂದರ ೊಳ್ಗ  ಒೆಂದು ವಿಲೇನವಾಗುವ ಪಿಕ್ಲಿ , ಇವ ಲಿವನೊನ ನಾವು 
ಕಾಣುವುದಿರಲ, ಊಹಸಲೊ ಅಸಾರ್ಯವಾದ ರೊಪ. ಅದನುನ ಪರಶ್ನವನ ಅಥವಾ ನಟ್ರಾಜನ ರುದಿ ತಾೆಂಡವಕ ೆ ಹ ೊೇಲಸುತಾಿರ . ಈ ಸೃಷಿಟ, 
ಸೃಷಿಟಯಲಿನ ಪೆಂಚ್ ಮಹಾಭೊತ್ಗಳ್ು ಮತ್ುಿ ಅವುಗಳ್ ಕಾಯಧ ವ ೈಖರಿಯೊ ಸಹ, ಊಹಾತ್ರೇತ್. ಇದ ೊೆಂದು ಯಾರಿಗೊ ಅಥಧವಾಗದ 
ವಿಸಮಯವ ನುನತಾಿರ  ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪುನವರು.  

 

152 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರದಲಿರುವ ನಮಮ ಸೌರಮೆಂಡಲದ ಸೊಯಧನಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ ಬ ಳ್ಕು ಭೊಮಿಯನುನ ತ್ಲುಪಲು 
ಬ ೇಕಾಗುವ ಸಮಯ 8.28 ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ು. ಸೊಯಧ ಒೆಂದು ನಕ್ಷತ್ಿ. ನಮಗ  ಆಕಾಶದಲ ಿಕಾಣುವ ಅನಯ ಅನ ೇಕ ನಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ೆಂತ . 152 ದಶಲಕ್ಷ 
ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರದಲದಿದರೊ ಇಷ್ುಟ ಹತ್ರರಿದಲಿ ಕೆಂಡೆಂತ  ಕೆಂಡು ಇಷ್ುಟ ಬ ಳ್ಕನುನ ಮತ್ುಿ ಶ್ಾಖವನುನ ನಿೇಡುತಾಿನ . ಬ ೇಸಿಗ  ಕಾಲದಲಿ ಅವನ 
ಶ್ಾಖವನುನ ತ್ಡ ಯಲಾರದ  ಸಾವನನಪುುವ ಜನರ ಷ ೊಟೇ! ಇದನ ನೇ ಅಗಿನ ಗ ೊೇಳ್ವ ೆಂದರು ಶ್ನಿೇ ಗುೆಂಡಪುನವರು.  

 

ವಾಚ್ಕರ  ಯೊೇಚಿಸಿ, ಇಷ್ುಟ ಹತ್ರರಿ ಕಾಣುವ ನಮಮ ಸೊಯಧನ ೇ 152 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಲಲ ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರದಲಿದಾದನ ೆಂದರ , ಇನುನ ನಮಮ ಕರ್ಣಿಗ  
ಬ ಳಿಳ ಚ್ುಕ್ಲೆಯೆಂತ  ಕಾಣುವ ಎಷ ೊಟೇನಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ು ಎಷ್ುಟ ದೊರದಲರಿಬ ೇಕು? ನಮಮ ಸೌರಮೆಂಡಲದ ಸೊಯಧನ ನೆಂತ್ರ ನಮಗ  ಹತ್ರರಿದಲಿರುವ 
ನಕ್ಷತ್ಿವ ೆಂದರ  "ಆಲಾಾ ಸ ೆಂಚ್ುಯರಿ" ಅಥವಾ "ಮಾಯಗಿುಮಾ ಸ ೆಂಚ್ುಯರಿ". ಇದು ನಮಗ  ಎಷ್ುಟ ದೊರದಲದಿ  ೆಂದರ , ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ ಬ ಳ್ಕು ನಮಮ 
ಭೊಮಿಯನುನ ತ್ಲುಪಬ ೇಕಾದರ  4.7 ವಷ್ಧಗಳ್ು ಬ ೇಕಾಗುತ್ಿದ . ಇನೊನ ದೊರದಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ ದೊರವ ಷ ೊಟೇ, ನಮಗ  ಕಾಣದಿರುವ 
ನಕ್ಷತ್ಿಪುೆಂಜಗಳ ಷ ೊಟೇ!! ಅೆಂದರ  ಈಗ ನಾವು ಒೆಂದು ನಕ್ಷತ್ಿವನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರಿದ ದೇವ  ಎೆಂದರ  ಅಲೆಿಂದ ಎೆಂದ ೊೇ ಹ ೊರಟ್ ಬ ಳ್ಕನುನ ನಾವು ಇೆಂದು 
ನ ೊೇಡುತ್ರಿದ ದೇವ  ಎೆಂದು ಅಥಧ. ಹಾಗ  ನಮಗ  ಕಾಣುವ ಅತ್ರೇ ದೊರದ ನಕ್ಷತ್ಿ ನಮಗಿೆಂತ್ ಎಷ್ುಟ ದೊರದಲಿರಬಹುದು. ಕಾಣುವುದ ೇ ಎಷ ೊಟೇ 
ದೊರದಲಿದದರ  ಕಾಣದ ದಷ ೊಟೇ ಯಾರಿಗ  ಗ ೊತ್ುಿ. ಇೆಂತ್ಹ ವಿಶವ, ನಮಮ ಯೊೇಚ್ನ ಗೊ ನಿಲುಕದ ಅದುುತ್ ಸೃಷಿಟ. ಇದನ ನೇ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪುನವರು 
"ಏನೆಂತ್ರಾಳ್ಗಳ್ು ಏನು ವಿಸಮಯ ಸೃಷಿಟ!!!!!" ಎೆಂದರು. 

 

ಈ ಸೃಷಿಟಯ ಗೊಢ ನಿಗೊಢ ವಿಸಮಯಗಳ್ು. ಅಬು! ಎೆಂತ್ಹ ವಿಚಿತ್ಿ. ಇದನ ನೇ ಗುೆಂಡಪುನವರು ವಿಸಮಯ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ಿವ ನುನತಾಿರ . ಈ 
ಸೃಷಿಟಯನುನ ಒೆಂದು ಸೊತ್ಿದಲ ಿಹಡಿದಿಟ್ಟಟರುವ ಆ ಪರಮ ಶಕ್ಲಿ. ಇವುಗಳ್ ಮುೆಂದ  ನಾವ ಷ್ಟರವರು? ನಮಮ ಸಾಮಥಯಧದ ಮಿತ್ರ ಏನು? ನಾವು 
ಅಹೆಂಕಾರಪಡಲು ಏನಾದರೊ ಕಾರಣವಿದ  ೇ? ಯೊೇಚಿಸಿ ವಾಚ್ಕರ . ಈ ವಿಸಮಯಭರಿತ್ ಮತ್ುಿ ವಿಚಿತ್ಿವಾದ ವಿಶವ, ಅದರ ನಿಗೊಢತ  ಮತ್ು ಿಇದರ 
ಸೃಷಿಟಕತ್ಧನ ಸಾಮಥಿಾಗಳ್ನುನ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸ ೊೇಣವ ೇ?  

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಏನು ಭೆೈರವಲ್ಲೀಲೆಯೀ ವಿಶ್ವಭ್ರಮರ್ೆ | 

ಏನು ಭ್ೂತ್ಗಾರಮನತ್ಮನೊೀನಾಮದ || 

ಏನಗ್ನ ಗೊೀಳಗ್ಳು ! ಏನಂತ್ರಾಳಗ್ಳು | 

ಏನು ವಿಸಮಯ ಸೃಷ್ಟು!-ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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ಸುರುಳಿ ಬಿಚಿು ನ ೊೇಡಿದ .  
ಕುೆಂಬಳ್ಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ಿದ ನೊರಾರು ಮುಖಗಳ್ು ಕೆಂಡವು. ಕ ಳ್ಭಾಗದಲಿ ಅಡಡಗ ರ ಯೊೆಂದನುನ 
ಎಳ ದಿತ್ುಿ. ಗ ರ ಯ ಕ ಳ್ಗ  ಒೆಂದು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ುಿ ಹುಡುಗನ ಸಾಟೆಂಪ್ ಸ ೈಝ್ ಫೇಟ ೊೇ. 
“ಏನ ೊೇ ಇದು ಸಿೇನು? ಇವರಿಬುರೊ ಎಲ ಕ್ಷನ್ ಗ  ನಿಲಿದಾರ ೇನ ೊೇ?” ಎೆಂದ .  
“ಸೊಕ್ಷಮದಿೆಂ ಗಮನಿಸು. ಕ ಳ್ಗ  ಸಣಿಕ್ಷರಗಳ್ಲಿ ಬರ ದಿರುವುದನುನ ಓದುವೆಂಥವನಾಗು” 
ಬೊದುಗಾಜು ಹಡಿದು ನ ೊೇಡಿದ . ಜಾಹೇರಾತ್ರನಲ ಿಸಾಟರ್ ಹಾಕ್ಲ ಕೆಂಡಿೇಶನ್ಯ ಎೆಂದು ಕೆಂಡುಬರುವ 
ಸರ್ಣಿರುವ ಗಳ್ ಸಾಲನ ಗಾತ್ಿದ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿ “ಸಿೇಮಾ ವ ಡ್ಯ ಮಾಮಾ” ಎೆಂದಿತ್ುಿ. 
“ಚ ನಾನಗಿದ . ಸೆಂಜು ವ ಡ್ಯ ಗಿೇತಾ ತ್ರಹದ ದೇ ಇನ ೊನೆಂದು ಸಿನ ಮಾನಾ?” 
“ಅಲ”ಿ 
“ಸಿೇರಿಯಲಾ?ಿ” 
“ದಡಡ. ಇದು ನನನ ಮಗಳ್ ಮದುವ ಯ ಇನಿವಟ ೇಶನ್ ಕಣ ೊೇ” ಸುಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಿೇನು.  
“ಮಾಮಾ ಎೆಂದರ ? ಸ ೊೇದರಮಾವನಿಗ ೇ ಹ ಣು ಿಕ ೊಡಿಿರ ೊೇದಾ?” 
“ಮಾಮಾ ಅನ ೊನೇದು ಷಾಟ್ಧ ಫಾರ್ಮಧ; ಮಾಕ ಧಟ್ಟೆಂಗ್ ಮಾವ ಧಲ್ ಅೆಂತ್ ಅವನ ಬಿರುದು” 

“ಹ ಸರು?” 
“ಮಾರ ೇನಹಳಿಳ ಮಾರ್ೊರಾಯ. ಓಲ್ಡ ಫಾಯಶನ್ಡ ಹ ಸರು ಅೆಂತ್ ಮಾಮಾ ಅೆಂತ್ ಬದಲಾಯಸಿಕ ೊೆಂಡಿದಾನ ” 
“ಇವರ ಲಿ ಯಾರು?” 
“ಮದುವ  ಸಾುನಯರ್ ಮಾಡುವವರು.” 
“ವರ್ು-ವರರ ೇ ಕಾಣ ೊೇದಿಲಿವಲ ೊಿೇ.... ಇದ ೇನ ೊೇ ಈ ಅವಸ ಥ? ಎಷ್ುಟ ಖಚಾಧಯೊಿೇ ಇದಕ ೆ?” 
“ಏನ ೇನೊ ಇಲಿ. ಇನ್ ಫಾಯಕ್ಟ ನನಗ ೇ ಅರವತ್ುಿ ಸಾವಿರ ಬೆಂದಿದ .” 
“ಹ ೇಗ ?” 
“ಅಳಿೇಮಯಯನ ಕಾಲ್ ಗುಣ” 
“ಅೆಂದರ ?” 
“ಮಾಕ ಧಟ್ಟೆಂಗಲಿರ ೊೇ ಅಳಿೇಮಯಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರ  ಜಾಹೇರಾತ್ು, ಸಾುನಯರ ಗಳ್ು ಲಭಯ. ಇದ ೇನು ಮಹಾ... ಮದುವ ಗ  ಬೆಂದು ನ ೊೇಡು. ಮಜ 
ಇರತ ಿ. ಸಿೇಯೊ...” ಎನುನತಾಿ ಹ ೊರಟ್. ಅವನನ ನೇ ಹೆಂಬಾಲಸಿ ಹ ೊರಬೆಂದ .  
ಮದುವ ಯ ದಿನ ಬೆಂತ್ು. “ಬತ್ರೇಧ ೇನು?” ಎೆಂದ  ಮಡದಿಗ . 
“ಇೆಂಪ್ಾಸಿಬಲ್. ಇವತ್ುಿ ಎರಡರಲ ೊಿೆಂದು ತ್ರೇಮಾಧನ ಆಗ ಿೇಬ ೇಕ್” ಎೆಂದಳ್ು ಮಡದಿ. ಮುಖದಲಿ ಕಾದ ಕ ೆಂಡದ ಬಿಸುಪ್ತಲಿ. ದನಿಯಲಿ 
ಖಾರವಿಲಿ. ಹಾಗಾದರ  ಜಗಳ್ವಿಲ.ಿ ಆದರೊ ಈ ಮಾತ್ು!!!! 
ಬ ದರಿದ ಹುಲ ಿಯ ನ ೊೇಟ್ ಬಿೇರಿದ .  
“ನಿಮಮ ವಿಷ್ಯ ಅಲಿ. ಕ ೊೇತ್ರಸಾಕ್ಷಿ ಸಿೇರಿಯಲ್ ನಲ ಿಇವತ್ು ಿಅತ ,ಿ ಸ ೊಸ  ಇಬುರಲಿ ಯಾರಿಗ  ವಿಷ್ ಹಾಕಾಿರ  ಅನ ೊನೇದು ತ್ರೇಮಾಧನ ಆಗ ುೇಕ್. 
ಅದನನ ಬಿಟ್ುಟ ಚಿಲ ಿ ಮದುವ ಗಳ್ನನ ಅಟ ೆಂಡ್ ಮಾಡಕ ೆ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲಿ” ಘೆಂಟಾಘೊೇಷ್ ಮೊಳ್ಗಿತ್ು.  
ಮೊದಲ ೇ ಹ ೇಳಿಬಿಡುತ ೇಿನ . ಸಿೇನು ಅನುಕೊಲಸಥನಲ;ಿ ಆದರ  ವಯವಹಾರಸಥ. ಅವನ ಮಗಳ್ ಮದುವ  ಹ ಚ ುೆಂದರ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೊಪ್ಾಯಿ 
ಬಾಡಿಗ ಯ ಕಲಾಯಣಮೆಂಟ್ಪದಲ ಿನಡ ದಿೇತ್ು, ಅಷ ಟಲ ಿಸಾುನಯರ ಗಳ್ ಕೃಪ್ ಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ಸರಳ್ ವಿವಾಹ ನಡ ದಿೇತ್ು ಎೆಂಬ ಕಲುನ  ಮಾತ್ಿ 
ನನಗಿತ್ುಿ. ಈ ಕಲುನ ಯನುನ ತ್ಲ ಯಲಿ ಹ ೊತ ಿೇ ಕಲಾಯಣಮೆಂಟ್ಪದತ್ಿ ನಡ ದ . ಅದರ ಮುೆಂದ  ನಿೆಂತ್ು ಬ ಕೆಸಬ ರಗಾದ , ಸಥೆಂಭಿೇಭೊತ್ನಾದ . 
ನಿಶ್ ುೇಷಿಟತ್ನಾದ . ಇನೊನ ಏನ ೇನ ೊೇ ಆದ .  
ದ ೊಡಡ ಮೆೈದಾನದಲ ಿನಿಮಿಧಸಿದ ಬೃಹತ್ ಕಲಾಯಣಮೆಂಟ್ಪಕ ೆ ಹ ೊೇಲಸಿದರ  ಗಾಲರ ಡಿಡಯ ಮಗಳ್ ಮದುವ ಯ ಚೌಲರ ಗುಡಿಸಲಗ  ಸಮ! 
ಜ ೈೆಂಟ್ ವಿೇಲ್ ನಷ್ುಟ ಎತ್ಿರದ ಕಮಾನಿನ ಮೆೇಲ  ‘ದಿಸ್ ವ ಡಿಡೆಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ಲಾಸ್ಟ ರ ೈಟ್ಯ ಫ್ಲವರ್ ಡ ಕ ೊರ ೇಟ್ಸ್ಧ’ ಎೆಂದಿತ್ುಿ. 
ಮರ್ಯದಲಿ ಸಣಾಿತ್ರಸಣಿ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿ ‘ಸಿೇಮಾ ವ ಡ್ಯ ಮಾಮಾ’ ಎೆಂದಿತ್ುಿ. ಹೊವಿನ ಕಮಾನಿನ ಎರಡೊ ಪಕೆದಲಿ ಬೃಹತಾಿದ ಕಟೌಟ್ ಗಳಿದದವು. 

 
ಪಾರಃೀಜಕರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಲ....... 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶ್ನಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ಿರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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“ಲಗನಕ ೆ ಶುಭ ಕ ೊೇರುತ್ರಿರುವವರು ಬಾಯೆಂಕ ೇಶ್ ಟ ೊೇಪ್ತವಾಲಾ ಡ ೈಕ್ಲಿೇನಸ್ಧ - ನಮಮಲಿ ನಿಮಮ ಕಪುುಹಣವನುನ ಬಿಳಿ ಮಾಡಿಕ ೊಡಲಾಗುತ್ಿದ ” 
ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ಕಟೌಟ್.  
“ಈ ಪರಿಣಯ ಸಹ ಪ್ಾಿಯೊೇಜಸುತ್ರಿರುವವರು ಮದಿರಾ ಕ ೊೇಟ್ಯ; ಮದಿರ ಯ ಅಮಲನಲಿ ಆಡುವ ಮಾತ್ುಗಳ್ನುನ ಗಿಿೇಟ್ಟೆಂಗ್ ಕಾಡ್ ಧಗಳ್ಲಿ 
ಅಳ್ವಡಿಸಿ ಮಾರುವ ಫುಲ್ ಟ ೈಟ್ ಕೆಂಪನಿಗ  ಇೆಂದ ೇ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ” ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ಕಟೌಟ್.  
ಬಾಗಿಲನ ಬಳಿ ಸಾರಿದ . ತ್ೆಂಪನ ಯ ಸುವಾಸಿತ್ ಸಿೆಂಪಡಣ  ಹತ್ವ ನಿಸಿತ್ು. ಹೆಂದ  ೇ “ಯೊ ಆರ್ ಬಿೇಯಿೆಂಗ್ ವ ಲ್ ಕರ್ಮಡ ಬ ೈ ವ ಲ್ ಕರ್ಮ 
ಗೊಿಪ್ ಆಫ್ ಕೆಂಪನಿೇಸ್. ನಿಮಗ  ಸಿರೆಂಕಲ್ ಮಾಡುತ್ರಿರುವವರು ಸುಗೆಂರ್ ಸಿರೆಂಕಿಸ್ಧ ಸಿೆಂಡಿಕ ೇಟ್. ನಿೇರಿನ ಬರದಿೆಂದ ವಾರಕ ೊೆಮೆಮ ಸಾನನ 
ಮಾಡುವವರ ದುಗಧೆಂರ್ ನಿವಾರಣ ಗ  ನ ನಪ್ತರಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ - ಸುಗೆಂರ್ ಸಿರೆಂಕಿಸ್ಧ ಸಿೆಂಡಿಕ ೇಟ್. ಠಣ್ ಠಣಾಣ್” ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು 
ಸವಿನುಡಿಯ ಜೆಂಗಲ್. 
ಮದುವ ಯ ಮೆಂಟ್ಪದತ್ಿ ನ ೊೇಡಿದ . ನ ೊೇಟ್ು ನಿಷ ೇರ್ದ ಮೊರನ ಯ ದಿನ ಎಟ್ಟಎೆಂ ಮುೆಂದಿದದ ಕೊಯ ಇದರ ಮುೆಂದ  ಬಚಾು! ಅಷ್ಟರಲಿ 
ಸೊಟ್ುಧಾರಿಯೊಬು ನನನ ಕ ೈಹಡಿದು “ಪ್ತಿೇಸ್ ಕರ್ಮ ದಿಸ್ ಸ ೈಡ್ ಸರ್. ಈ ಟ್ಟಶ್ಯ ತ ೊಗ ೊಳಿ, ಕ ೈ ಒರ ಸಿಕ ೊಳಿಳ.” ಎೆಂದ. ಕ ೈ ಚಾಚಿದ . “ದಿಸ್ 
ಟ್ಟಶ್ಯ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ಸವಚ್್ಛ ಹಸ್ಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಪ್ ೈವ ೇಟ್ ಲಮಿಟ ಡ್” ಎೆಂದು ಜೆಂಗಲ್ ನುಡಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಟ್ಟಶ್ಯ ಕ ೈಗಿತ್ಿ.  
ಡ ೈನಿೆಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಲಿ ಗ ೊೇಡ  ೇ ಕಾಣದಷ್ುಟ ಜಾಹೇರಾತ್ರನ ಭರಾಟ . “ನಿಮಗ  ಇಡಿಿಯ ಬಿಳ್ುಪ್ತನ ತ್ವಚ  ಬ ೇಕ ? ಈಗಲ ೇ ಬಳ್ಸಿ ದಾರೊ ವ ೈಟ್ 
ಸ ೊನೇ” ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ಫ್ಲಕ. “ನಿೇವು ನೊಡಲ್ಸ್ ನೆಂತ  ಉದದವಾದ ಕ ೇಶರಾಶ್ನ ಹ ೊೆಂದಬ ೇಕ ? ತ್ರಮಾಿಯಿ ತ್ಲ ಕಾಯಿ ಹ ೇರಾಯಿಲ್ ಬಳ್ಸಿ” 
ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ಪ್ಾೆಂಪ್ ಿಟ್. ತ್ರೆಂಡಿಯ ಟಾಿಲಯೊೆಂದು ಎರಡು ಟ ೇಬಲ್ ಗಳ್ ನಡುವ  ಕನನಡ ರಾಜ ೊಯೇತ್ಯವದೆಂದು ಮೆರವರ್ಣಗ ಯಲಿ ಬರುವ 
ಟಾಯಬ ೊಿೇಗಳ್ೆಂತ  ತ ೇಲಬೆಂತ್ು. ಟಾಿಲಯ ಆರಡಿ ಎತ್ರಿದ ಕಮಾನಿನ ಮೆೇಲ  “ದಿಸ್ ಬ ಿೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ನ ೊೇ ಸಿೆಡ್ ಬ ಿೇಕ್ 
ಆಯಿಲ್” ಎೆಂದು ದಪು ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿ ಬರ ದಿತ್ು.ಿ “ವಡ ಯನೊನ ಬ ಿೇಕ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ ಿೇ ಕರ ದಿದಿದೇರ ೇನು?” ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ . ಮೊೇಹಕ ನಗ  ಬಿೇರುತಾ ಿ
“ಟ ೇಸ್ಟ ಮಾಡಿ ನಿೇವ ೇ ಹ ೇಳಿ ಸಾರ್” ಎೆಂದಳ ೊಬು ಬ ಡಗಿ.  
ಬಡಿಸುವವರು ತ್ಟ ಟ ಇಡುವಾಗ “ದಿಸ್ ತ್ಟ ಟ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ಮಡದಿ ಹಾರುವತ್ಟ ಟ ಕೆಂಪನಿ. ಕ ೊೇಪದಿೆಂದ ಎಸ ದರೊ ನಜುುಗುಜಾುಗದ 
ಸೊಪರ್ ಕಾವಲಟ್ಟ ತ್ಟ ಟ” ಎೆಂದರು. ನಿೇರಿನ ಬಾಟ್ಲನುನ ಇಡುವಾಗ “ಸೊಪರ್ ಕ್ಲಿೇನ್ ವಾಟ್ರನ ನೇ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಲನಿ ಪ್ತಿಸವ ೇಧಟ್ಟವ್ ಗಳ್ು 
ನಿಮಮ ಹ ೊಟ ಟಯಲರಿುವ ಕ್ಲಿಮಿಗಳ್ನುನ ಕ ೊೆಂದುಬಿಡುತ್ಿವ ” ಎೆಂದರು.  
ಸಾುನಯರ್ ಭರಿತ್ ತ್ರೆಂಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಡ ೈನಿೆಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಿೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದು, ಕೊಯನಲಿ ನಿೆಂತ್ ಎರಡ ೇ ಗೆಂಟ ಗಳ್ಲಿ ಗೆಂಡು-ಹ ರ್ಣನಿ ಬಳಿ ಸಾಗಿದ . 
ಗೆಂಡು-ಹ ರ್ಣಿನ ತ್ಲ ಗ  ಡಿಜಟ್ಲ್ ಟ ೊೇಪ್ತಗಳ್Àನುನ ತ ೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ುಿ. ಆ ಟ ೊೇಪ್ತಗಳ್ಲ ಿಶಟ್ಧ, ಪ್ಾಯೆಂಟ್, ಸೊಟ್, ಟ ೈ, ಶ್ಸ್, ಹ ೇರಿ ೆಿ ಪ್, 
ಲಪ್ ಸಿಟಕ್, ಮಸೆರಾ, ಗೌನ್, ಹ ೇರ  ಯಟೈಲ್, ಒಳ್ ಉಡುಪುಗಳ್ು, ಎಲಿದರ ಸಾುನಯರ್ ಮಾಡಿದವರ ಹ ಸರುಗಳ್ು ಒೆಂದರ ಹೆಂದ ೊೆಂದು 
ಮೊಡಿಬರುತ್ರದಿದವು. ಸೆಂಪೂಣಧ ಜಾಹೇರಾತ್ು ಓದುವವರ ಗ  ವ ೇದಿಕ  ಏರಿದವರು ನಿೆಂತ್ರರಲ ೇಬ ೇಕ ೆಂದು ಸಾುನಯರ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೆಂಡಿೇಷ್ನ್ 
ಹಾಕ್ಲದದರಿೆಂದ ಎಲವಿನೊನ ಓದುವ ಹ ೊತ್ರಿಗ  ತ್ಲ  ಕ ಟ್ುಟ ಮೊಸರಿನ ಗಡಿಗ ಯಾಯಿತ್ು.  
ಉಡುಗ ೊರ ಯಿತ್ು,ಿ ಕ ೈ ಕುಲುಕ್ಲ, ಹ ೊರಹ ೊರಟ . ಯಾವುದ ೊೇ ಮಾಯದಲಿ ಯಾರ ೊೇ ನನನ ಕ ೈಗ  ತಾೆಂಬೊಲವೊೆಂದನುನ ತ್ುರುಕ್ಲ “ದಿಸ್ 
ತಾೆಂಬೊಲ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ಇೆಂಟ್ರಾ ನಾಶನಲ್ ತ್ೆಂಬೊಲ ಎೆಂಟ್ಟ ೈಧನಸ್ಧ” ಎೆಂದ. 
“ಊಟ್ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ” ಎೆಂದಳ್ು ಸಿೇಮಾ. ಇಷ್ಟಕ ೆೇ ಇಷ ೊಟೆಂದು ಜಾಹೇರಾತಾದರ  ಊಟ್ಕ ೆ ಇನ ನಷ್ುಟ ಇರಬಹುದು! ಊಹ  
ಮಾತ್ಿದಿೆಂದಲ ೇ ಮೆೈ ಬ ವರಿತ್ು; ಕಣುಿ ಕತ್ಿಲಟ್ಟೆಂತಾಯಿತ್ು. ನಿೆಂತ್ಲ ಿೇ ಕುಸಿದ .  
ಕರ್ಣುಟಾಟಗ “ದಿಸ್ ಕೊಲ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ ಹಮಾಲಯನ್ ಫಾಯನ್ಯ” ಎೆಂದಿತ ೊೆಂದು ರ್ವನಿ. ಯಾರ ೊೇ ಪ್ಾನಕದ ಲ ೊೇಟ್ವನುನ ತ್ೆಂದು 
ಕ ೈಗಿಡುತಾಿ “ದಿಸ್ ಡಿಿೆಂಕ್ ಈಸ್ ಸಾುನಯಡ್ಧ ಬ ೈ.....” ಎನನಲಾರೆಂಭಿಸಿದರು.  
ಮತ ಿ ಮೆೈ ಬ ವರುತ್ರಿದ ; ಕತ್ಿಲ  ಕವಿಯುತ್ರಿದ . ಸಮøತ್ರ ತ್ಪುುತ್ರಿದ . ಈ ಪರಿಯ ಜೆಂಗಲ್ ಗಳ್ು ಕ್ಲವಿಗ  ಬಿೇಳ್ದೆಂತ , ಇನಿತ್ರನಿತ್ು ಜಾಹೇರಾತ್ುಗಳ್ು 
ಕಣ ಗ ಕಾಣದೆಂತ  ಎನನ ಕ್ಲವುಡನನ ಮಾಡಯಯ ತ್ೆಂದ ... ಎನನ ಕುರುಡನನ ಮಾಡಯಯ ತ್ೆಂದ ....  

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

         

 
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   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಲೇಲಾವತ್ರ ಎೆಂಬ ಹ ಣು ಿಒಬು ಕಳ್ಳನನುನ ಮದುವ ಯಾಗುವ ಪಿಸೆಂಗ ಬೆಂದಿತ್ು. ವಿವಾಹದ 
ನೆಂತ್ರ ಆತ್ ಕಳ್ಳತ್ನ ಮಾಡುವ ಕ ಟ್ಟ ಹುದ ದಯನುನ ಬಿಟ್ುಟ ನಿೇಯತ್ರನಿ ಬದುಕು ನಡ ಸುವ ಪಿಯತ್ನ 
ಮಾಡಿದ. ಈ ನಡುವ  ಅವರಿಗ  ಒೆಂದು ಗೆಂಡುಮಗು ಜನಿಸಿತ್ು. ಇಬುರನುನ ಸಾಕ್ಲ ಸಲಹುವ ಜವಾಬಾದರಿ 
ಆತ್ನಿೆಂದಾಗದ  ಮತ ಿ ಕಳ್ಳತ್ನದ ಹುದ ದಗ  ಮರಳಿದ. ಒಮೆಮ ಅಪಘಾತ್ವೊ ಅನಾರ ೊೇಗಯವ ೇ ಆತ್ನ 
ಮರಣವಾಯಿತ್ು. ರೊಪವೆಂತ್ಳಾದ ಲೇಲಾವತ್ರಯನುನ ವಾಯಪ್ಾರಿಯೊಬು ಮದುವ ಯಾದ. ಅವಳ್ 
ಮಗನನುನ ಸವೆಂತ್ ಮಗನೆಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಪ್ತಿೇತ್ರಯಿೆಂದ ಸಾಕ್ಲ ಸಲುಹದ. ಕಾಲಕಿಮೆೇಣ ವಾಯಪ್ಾರಿ 
ಮತ್ುಿ ಲೇಲಾವತ್ರಯರ ಮರಣವಾಯಿತ್ು.ಅೆಂತ್ರಮ ಸೆಂಸಾೆರ ಮುಗಿಸಲು ನದಿಯ ತ್ರೇರಕ ೆ ಬರಲು ಅಲಿ 
ಮೊರು ಜ ೊತ ಯ  ಕ ೈಗಳ್ು ನಿೇರಿನಿೆಂದ ಮೆೇಲ  ಬೆಂದು ತ್ಪಧಣ ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಚಾಚಿದವು. ಮಗ ತ್ನನ 
ತಾಯಿಯ ದವನಿ ಕ ೇಳಿ ಆಕ ಯ ಕ ೈಯನುನ ಗುರುತ್ರಸಿದ. ಕಥ   ಅಲಿಗ ೇ  ನಿಲಸಿಿತ್ು ಬ ೇತಾಳ್......  

 

ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ್ ನ: ಉಳಿದ ರಡು ಜ ೊತ ಯ ಕ ೈಗಳ್ಲ ಿಯಾವ ತ್ೆಂದ ಗ  ಅೆಂತ್ರಮ ಸೆಂಸಾೆರ ಸಲಿಬ ೇಕು? 

ವಿಕಿಮನ ತ್ತ್ಷಣದ ಉತ್ರಿ: ವಾಯಪ್ಾರಿ ತ್ೆಂದ ಗ  ಎೆಂದಿತ್ು.ಿ ಕಾರಣ ಹ ೇಳ್ಲು ಪ್ತೇಡಿಸಿದ ಬ ೇತಾಳ್ಕ ೆ ವಿಕಿಮನು " ಯಾಕ ೆಂದರ  ವಾಯಪ್ಾರಿ ತ್ನನ 
ಪ್ತಿೇತ್ರ ವಿಶ್ಾವಸದಿೆಂದ ಬ ಳ್ಸಿ ದುಡಿದು ನಾಯಯದ ಹಾದಿಯಲಿ ಬದುಕಲು ಕಳಿಸಿದ. ಆದರ  ಕಳ್ಳನು ಬರಿೇ  ಜನಮವಿತ್ಿನ ೇ  ಹ ೊರತ್ು ತ್ನನ ಕ ಟ್ಟ ಹುದ ದ 
ಬಿಡಲಲಿ" ಅದನುನ ಕ ೇಳಿ ಬ ೇತಾಳ್ವೆಂತ್ೊ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿಹ ೊೇಯಿತ್ು.  

 

 

ಒಗ್ಟು 

 

೧. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟು , ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ ಬೆಳ್ೆದು , ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಲ ಸಾಯುವುದು  

೨. ಅಪಾಪಂದೆರ ಹೊಡಿಯುತೆತ , ಅವಾವಂದೆರ ಹೊಡಿಃೀದಿಲಲ 

ಉತ್ತರಕೆು 
 ಪುಟ ೧೧ 

 ನೊೀಡಿ  

ವಿಕರಂ ಬೆೀತಾಳ – ಅಂತಿಮ ಕರಯ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗ್ರಗ್ಳು 

 ಬ ಿಡ್ ಒೆಂದು ಪ್ೌೆಂಡ್, ಹ ಚಿುದ ಈರುಳಿಳ 250 ಗಾಿೆಂ, ಹ ಚಿುದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ  
 ಅರಿಸಿನಪುಡಿ ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್, ಗರೆಂಮಸಾಲ  ಪುಡಿ ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್, ಎಣ ಿ ಮೊರು ಚ್ಮಚ್  
 ಹ ಚಿುದ ಕ ೊತ್ಿೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುು ಎರಡು ಚ್ಮಚ್, ಬ ಣ ನ 50 ಗಾಿೆಂ, ಉಪುು ಅರ್ಧ ಚ್ಮಚ್ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಬಾಣಲ ಯಲಿ ಎಣ ಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಈರುಳಿಳ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಈರುಳಿಳ ಮೆತ್ಿಗಾಗುವ ವರ ಗೊ ಬ ೇಯಿಸಿ.  
 ಅರಿಶ್ನನ ಗರೆಂ ಮಸಾಲಾ,ಉಪುು,ಕ ೊತ್ಿೆಂಬರಿ ಸ ೇರಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಒಲ ಯಿೆಂದಿಳಿಸಿ. ಬ ಿಡ್ ಮೆೇಲ  ಮಿಶಿಣ ಹರಡಿ.  
 ಓವನ್ ನಲಿ 10 ನಿಮಿಷ್ 160 ಡಿಗಿಿ ಶ್ಾಖದಲಿ ಬ ೇಯಿಸಿ ( ಈರುಳಿಳಯ ಜ ೊತ  ವಿವಿರ್ ತ್ರಕಾರಿಕಳ್ನೊನ ಬಳ್ಸಿ ಮಾಡಬಹುದು) 

ಇನೂನ ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಟಕೊಡಿ. 
 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೊ 

ಡಿತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೊೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 

ಕೆಳಗ್ರುವ ಲ್ಲಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ೆ ಮೊಗುಗ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಧನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುರ್ಮನ...” 

 

http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

ಇಂದೆೀ ಬರುವ ಚೆಲುವ, ರಾಧೆೀ  
ನನನ ಶಾಯಮನಲಲವೆೀ 

ನನನ ಒಲವ ಅವನಲ್ಲಟೆು 
ಬಂದೆೀ ಬರುವನಲಲವೆೀ 

 

ಬಳಿಯ ಬನದ ಮಧುರ ನನದ  
ಅವನ ಕೊಳಲ ಉಸಿರದು  
ಅವನ ಕೊರಳಲುಲ್ಲದ ಮಾತ್ು  
ರಾಧೆೀ ನನನ ಹೆಸರದು 

 

 

ನನನ ಅವನ ಅಮರ ಪೆರೀಮ  
ಲೊೀಕವೆಲಲ ಆಳಲ್ಲ 

ಹಲವು ಚೆಲುವ ಪೆರೀಮಿಗ್ಳಲ್ಲ 

ನಾಕವಾಗ್ ಬಾಳಲ್ಲ 

 

-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್ 

 

ಕಾನನದ ಹೂವಾಗ್ು ಎಂದಿಹನು ತಿಮಮಗ್ುರು 
ಅಮಮನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಕನನಡದಲ್ಲ 

ತಾನನವನಾಲ್ಲಸುತ್ ಸೆನೀಹವನು ಸಲಹುತಿರು 
ಸಗ್ಗಕುದೆ ದಾರಿಯೀ ಸಿರಿ ಬುವಿಯಲ್ಲ 

 

ಹೂವಂತೆ ಅರಳಿದರೆ ದೆೀವನಗ್ು ಪಿರೀತಿಯದು 
ಬೆೀರೆ ಪೂಜೆಯು ಬೆೀಕೆ ಹೃದಯ ಶ್ವಗೆ 
ನಾವಾಡೊ ಮಾತಿನಲ್ಲ ವಾಗ್ರ್ಮ ಬಂಧವಿರೆ 
ಅಷೊುೀತ್ತರವದುವೆೀ ಮತನ ಶ್ವೆಗೆ 
 

ಶ್ವಶ್ವೆಯು ನಮಮಲ್ಲಲ ಉದಭವಿಸಿ ಗೊೀಚರಿಸೆ 
ಮಿೀಟುವುದು ದತ್ತನಾ ನಾಲುು ತ್ಂತಿ 

ಶ್ಂಕರನ ಭ್ಜನೆಯು ನಮಮಲ್ಲಲ ಮೊಳಗ್ರಲು 
ಅನುದಿನವು ಕಾಣುವೆವು ನಜ ಜಯಂತಿ 

 

ಅವನ ತ್ಂತ್ುವು ನಾವು, ಎಲಲರೂ ನಮಮಂತೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ ಕೂಡಿ ಬಾಳುತಿರಲು 
ನಾಗ್ಶೆೈಲನು ಬಂದು ನಮೊಮಡನೆ ನಲುಲವನು 
ಕೆೈಲಾಸದ ಸವಿಯನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲು  
 

ಆ ಸವಿಯನುಣುಿತ್ಲ್ಲ ಒಲವನುನ ಹರಡಿದರೆ 
ಬದುಕಗ್ಂಟದು ಯಾವ ರಾಗ್ ದೆವೀಷ್ 

ಶ್ರಣು ಶ್ರರ್ೆನುನತ್ಲ್ಲ ಶ್ರಣ ತಾನಾದರೆೀ 

ತೊಡಲುಬೆೀಕಲಲವಾಯವುದೆೀ ವೆೀಷ್ 

 

ಎಷೊುಂದು ತ್ತ್ವಗ್ಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಿರಿದು 
ತ್ಮಮ ಸತರಭ್ವನುನ ಸೂಸುತಿಹುದು 
ಕುಣ್ಣದಾಡೊ ಕಪಿಮನವ ಕಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯ ನಲ್ಲಸೆ 
ಬಂಗಾರದಾ ಬಾಳ  ಬದುಕಬಹುದು 
 

 

-ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ 

 

ನೀಲ ನಭ್ಕೆ ಇರುಳ ಹರಕೆ  
ಬಂತ್ು ಚಂದರ ತಾರಕೆ  
ಬಂದೆೀ ಬರುವ ನನನ ಪೆರೀಮಿ  
ಯಮುನ ನದಿಯ ತಿೀರಕೆ 
 

ವಿಮುಖಳ್ಾಗ್ ಬೆೀಡ, ಸಾಕು  
ತಾಪ ಕೊಡುವ ಃೀಚನೆ  
ಸುಮದ ಅಂದ ಘಮದ ಗ್ಂಧ  
ಗೊೀಪ ಬರುವ ಸೂಚನೆ 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ನಿಮಮ ಉತ್ಿರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜೂನ್  ೧೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) 

ಏಪಿರಲ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತ್ಿರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶೆ್ ೀಕ್, ಸಿಡಿನ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮೂತಿಮ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು 

 ಕೆ. ಎಸ್ ನವಿೀನ್, ಮಧುಗ್ರಿ 

 ರಾಜೆೀಶ್ವರಿ, ಸಿಡಿನ 

 ಸತಮಯ ಶ್ರೀನಾಥ್, ತ್ುಮಕೂರು 

 ವಿೀರ್ಾ ಕತಶ್ಕ್, ಸಿಡಿನ 
 

 

 

 

 

 

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥಧಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ಿರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

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

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಧಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗರ್ಣತ್ 
ಉತ್ಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

ತ್ರಮಮನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ನಿನನಗೆಂಡ ದಿನಾ 
ಕುಡ ೊೆೆಂಡು ಬತಾಧನಲಾ ಿನಿೇನು 
ಕ ೇಳ್ಲಾವ?  
 
ಗುೆಂಡನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ಕ ೇಳ ದ.........ಕ ೊಡಲಾಿ 

ಅೆಂದುಿ 

ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಮಡಕೆ ೨. ತ್ುಟ್ಟ 

 

 
೧. ಕನನಡ ಸಾಹತ್ಯಕ ೆ ಕ ೊಡುಗ  ನಿೇಡಿರುವ ಗಣಯವಯಕ್ಲಿಗಳಿಗ  ನೃಪತ್ುೆಂಗ 
ಪಿಶಸಿಿಯನುನ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದ . ಎರಡು ಸೆಂಸ ಥಗಳ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ ಈ 
ಪಿಶಸಿಿಯನುನ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ಿದ . ಈ ಎರಡು ಸೆಂಸ ಥಗಳ್ು ಯಾವುವು? 
೨೦೧೬ ಸಾಲನ ಈ ಪಿಶಸಿಿಯನುನ ಪಡ ದಿರುವ ಗಣಯರು ಯಾರು? 

 
೨. ಪಿತ್ರಷಿಠತ್ ಪೆಂಪ ಪಿಶಸಿಿಯನುನ ಪಡ ದಿರುವ ಕನನಡದ ಹರಿಯ ಸಾಹತ್ರ 
ಹಾಗೊ ಸೆಂಶ್ ್ ೇದಕರು ಯಾರು? ಇವರ ಪತ್ರನ ಕೊಡ ಕನನಡದ ಖಾಯತ್ 

ಲ ೇಖಕ್ಲ, ಯಾರಿವರು? 
 

ಸರಿ ಉತ್ಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೪ ನ ೊೇಡಿ  
 

 

ಮತ್ತಷ್ುು ಹಾಸಯಕೆು ಭೆೀಟ್ಟ  ಕೊಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕೂಟ 

ಪ್ಾತ್ರಗಿತ್ರಿಯರ ನಲದಾಟ್ – ೨೧-೧೧ - ರಚ್ನ - ಪುಷ್ುವಲಿ ಚ್ೆಂದಿಶ್ ೇಖರ್, ಕ ೆಂಗ ೇರಿ ಉಪನಗರ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಾ ಮೆಚಿುದ ಲ ೇಖಕರು.- ಎೆಂ.ಕ .ಇೆಂದಿರಾವರು ಇದಿದದದರ  ಈ ವಷ್ಧ 

ಅವರಿಗ  ನೊರಾಗುತ್ರಿತ್ುಿ. ನಾನು ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಮೆಚಿು, ಸೊುತ್ರಧ ಪಡ ದ ಹಲವು 
ಲ ೇಖಕರಲಿ ಇೆಂದಿರಾರವರು ಮೊದಲನ ಯವರು ಎೆಂದ ೇ ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 
ಅವರ ಸಮರಣ ಯಲಿ ಈ ಕ್ಲರು ಲ ೇಖನ. 

 

ಅವರು ಬರ ದ ಪುಸಿಕ ಪದವಿಯ ವಿದಾಯರ್ಥಧಗಳಿಗ  ಪಠಯ ಪುಸಿಕ. ಅವರ 
ಪುಸಿಕವನುನ ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಗ  ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕ ೇೆಂದಿ ಸಾಹತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮಿಯ 
ಪಿಶಸಿಿ ಗಳಿಸಿದಾದರ . ಇವರು ಬರ ದ ಪುಸಿಕಗಳ್ ಬಗ ಗ ಪಿಬೆಂರ್ ಮೆಂಡಿಸಿ ಪ್ತಹ ಚ್ಛ ಡಿ 
ಗಳಿಸಿದಾದರ . ಹಾಗಾದರ  ಇವರು ಇನ ನಷ್ುಟ ಓದಿರಬಹುದು..... 

 

"ನಾಗಶ್ ೈಲ ಸದಾನೆಂದನ ಜ ೊತ  ಮಾತಾನಡಿದಿದೇನಿ, ಈ ಶನಿವಾರ ಮಧಾಯಹನ ಅವರ ಮನ ಗ  ಬೆಂದು ಅಜುೇನ ಮಾತಾನಡಿಸ ೊೆೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ಅೆಂತ್ 
ಹ ೇಳಿದಾದನ ",  ಅೆಂತ್ ನಾರಾಯಣ ಬೆಂದು ಹ ೇಳಿದಾಗ ನನಗ  ಎಲಲಿಿದ ಖುಷಿ. 
"ಹೌದಾ, ಒಪ್ೆೆಂಡ್ ಬಿಟಾಿ, ನಾವ್ ಅವಿ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇಗುಹುದೆಂತಾ?", ನಾನು ನೆಂಬಲಾರದ  ಕ ೇಳಿದ . 
" ಏ.....ಇನ ನೇನ್ ನಾನು ಹ ೇಳಾಿ ಇರ ೊೇದು, ಒಪ್ೆೆಂಡುಿ ಅೆಂತಾ ತಾನ ? ಆದ ಿ ಒೆಂದು ಕೆಂಡಿಷ್ನುನ, ಅವರಜುಗ  ಆರ ೊೇಗಯ ಅಷ್ುಟ ಸರಿ ಇರಲ,ಿ 

ಜಾಸಿಿ ಮಾತಾಡಿದ ಿ ಆಯಾಸ ಆಗುತ ,ಿ ಅದಕ ೆ ಬರಿೇ ಅರ್ಧ ಗೆಂಟ  ಮಾತ್ಿ ಅವರನನ ಮಾತಾಡಿಯಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ  ಅೆಂತ್ ಸದಾನೆಂದ 
ಹ ೇಳಿದಾದನ ". 
"ಅವರ ಜ ೊತ ಗ  ಅರ್ಧ ಗೆಂಟ  ಮಾತಾಡಕ ೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲೆದ  ಲಾಿ ಅಷ ಟೇ ಸಾಕು, ನಿೇನೊ ಬತ್ರೇಧಯ ತಾನ ", ಎೆಂದ . 
" ಏನು ನನನ ಬಿಟ್ುಟ ನಿೇವೊಬ ಿೇ ಹ ೊೇಗ ೊ ಪ್ಾಿನಾ ನಿಮೊದ, ನಿೇವಿದಿದೇರಾ ನ ೊೇಡಿ ಬಾಳಾ ಛತ್ರಿ. ಸರಿ ಶನಿವಾರ ಮಧಾಯಹನ ಎರಡು ಗೆಂಟ ಗ  ರ ಡಿ 
ಆಗಿರಿ ಹ ೊೇಗುರ ೊೇಣ", ಎನುನತಾಿ ನಾರಾಯಣ ಸ ೈಕಲ್ ಹತ್ರಿ ಹ ೊರಟ್. 

××××××× 

 

  ಶನಿವಾರ ಮಧಾಯಹನ ಎರಡೊವರ ಯ ಹ ೊತ್ರಿಗ  ಸದಾನೆಂದನ ಮನ ಯ ಮುೆಂದಿದ ದವು. ಸದಾನೆಂದ ನಾರಾಯಣನ ಸ ನೇಹತ್, ಅವರ 
ಮನ ಯ ಹ ಸರು 'ಮರ್ುವನ'. ಮನ ಯ ಹ ಸರನುನ ನ ೊೇಡಿದ ಕೊಡಲ ೇ ಹ ಸರುಗಳ್ ಹೆಂದಿನ ಹನ ನಲ  ಅರಿವಾಗಿ ಮುಖದಲಿ ನಗು ಮೊಡಿತ್ು. 
  "ಯಾಕ  ಒಬ ಿ ನಗಾಿ ಇದಿದೇರಾ, ನನಗೊ ಹ ೇಳ್ಬಾದಧ ಸವಲು", ನಾರಾಯಣ ಹುಸಿಮುನಿಸಿನಿೆಂದ ಕ ೇಳಿದ. 
ನಾವಿಬುರೊ ಹಾಗ ೇ ಸವಲು , ಒಬುರಿಗ  ಕೆಂಡದದನುನ ಇನ ೊನಬುರಿಗ  ಹ ೇಳಿಬಿಡಬ ೇಕು. 
  "ಸವಲು ಹ ೊತ್ುಿ ಇರು, ನಿನಗ ೇ ಗ ೊತಾಿಗುತ ಿ", ಎನುನತಾಿ ಅವನನುನ ಮನ ಯೊಳ್ಗ  ಹೆಂಬಾಲಸಿದ . 
ಸದಾನೆಂದ, ಅವರ ಅಮಮನಿಗ  ನನನ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ, ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಮನ ಗ  ಹಳ್ಬ. ಇಬುರೊ ಬಲು ಆತ್ರೀಯತ ಯಿೆಂದ 
ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದರು. "ಅಜುಗ  ಆರ ೊೇಗಯ ಅಷ ೊಟೆಂದು ಸರಿ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗ ೇನ ೊೇ ಮಾತಾನಡಕ ೆ ತ್ುೆಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದ ಿ ತ್ುೆಂಬಾ ಸುಸಾಿಗಿ ಬಿಡಾಿರ , 
ಒೆಂದು ಅರ್ಧ ಗೆಂಟ  ಮಾತಾನಡಿಯ ಸಾಕು. ಹೇಗ  ಹ ೇಳಿಿನಿ ಅೆಂತ್ ಬ ೇಜಾರು ಮಾಡ ೊೆೇಬ ೇಡಿ", ಅೆಂತ್ ನುಡಿದು ಒಳ್ಗ  ನಡ ದರು. 
"ಅಜುೇನ್ ಕಕ ೊಧೆಂಡುತ್ರೇಧನಿ", ಅೆಂತ್ ಸದಾನೆಂದ ರೊಮಿನ ೊಳ್ಗ  ನಡ ದ. ನಾನು ಆನೆಂದ, ಉದ ವೇಗಗಳಿೆಂದ ಕಾದ . ನಿಧಾನವಾಗಿ 
ಕ ೊೇಣ ಯೊಳ್ಗಿನಿೆಂದ ಹ ೊರ ಬೆಂದರು ಅಜು.  
  ಕನನಡದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜನಪ್ತಿಯ ಲ ೇಖಕ್ಲ, ಗ ಜ ುಪೂಜ , ಪರ್ಣಯಮಮ,  ಸದಾನೆಂದ ಮುೆಂತಾದ ಶ್ ಿೇಷ್ಠ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ ರಚಿಸಿ. ಅನ ೇಕ 
ಪಿಶಸಿಿಗಳ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಹರಿಯ ಚ ೇತ್ನ ಎೆಂ ಕ  ಇೆಂದಿರಾ. ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ಲಿ, ಪುಸಿಕಗಳ್ ಮೆೇಲ  ನ ೊೇಡಿ ನ ೊೇಡಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿರುವ ಮುಖ, 

ಎದುರಿಗ  ಬೆಂದಾಗ ಮೊಕನಾಗಿದ ದ. 
"ಕೊತ ೊೆಳ್ಿಪು," ಎನುನತಾಿ ತಾವೂ ಕುಳಿತ್ರು.   
  ಕ ಲಕಾಲ ಏನೊ ಮಾತ್ನಾಡಲು ತ ೊೇಚ್ದ  ಸುಮಮನ  ಕುಳಿತ್ರದ ದ. "ಮಾತಾನಡ ುೇಕು ಅೆಂತ್ ಬೆಂದುುಟ್ುಟ ಹೇಗ  ಸುಮೆನ ಕೊತ್ುುಟ ಿ ಹ ೇಗ , 
ಮಾತಾನಡಿಿ ರಿೇ" ಎೆಂದು ರ ೇಗಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ. 

ಕನನಡ ಕಥಾಲೊೀಕ – ಒಂದು ಅವಲೊೀಕನ ಎಂ. ಕೆ. ಇಂದಿರಾ 
ಲ ೇಖಕರು:  

ನಾಗಶ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್ 
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"ನಿಮಮ ಪುಸಿಕಗಳ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು, ನಿಮಮ ಸುಮಾರು ಪುಸಿಕಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಓದಿದಿದೇನಿ ನಾನು, ಅದರಲೊಿ 'ತ್ಗಿಗನ ಮನ  ಸಿೇತ ' ಅೆಂತ್ೊ ನನಗ  
ತ್ುೆಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥ . ಹಾಗ ೇ ಗ ಜ ುಪೂಜ , ತ್ುೆಂಗಭದಿ, ಸದಾನೆಂದ, ನಿೇವು ಬರ ದಿರ ೊೇ ಎಲಿ ಪುಸಿಕಗಳ್ೊ ಒೆಂದಕ್ಲೆೆಂತ್ ಒೆಂದು ಚ ನಾನಗಿರುತ ಿ," 

ಒೆಂದ ೇ ಉಸಿರಿನಲ ಿಹ ೇಳಿ ನಿಲಿಸಿದ . 
  "ಈಗಿನ ಕಾಲದಲೊಿ ನಿಮಮೆಂತ್ ಹುಡುಗುಿ ಕನನಡದ ಕಥ  ಪುಸಿಕಗಳ್ನನ ಓದುತ್ರಿೇರಾ ಅೆಂದ ಿ ತ್ುೆಂಬಾನ  ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಆಗುತ್ಿಪು." ಎೆಂದರು 
ಅಭಿಮಾನದಿೆಂದ. 
“  ಓದ ೊೇದು ಅೆಂದ ಿ ನೆಂಗ  ಹುಚ್ುು. ಎಲ,ಿ ಯಾವ ಕನನಡ ಪುಸಕಿ ಸಿಕ್ಲೆದೊಿ ಸರಿ ಓದಾಿ ಇತ್ರೇಧನಿ. ಅದರಲೊಿ ನಿಮಮ ಪುಸಿಕಗಳ್ನನ ಓದಾ ಿ
ಇದ ಿ, ನಾವ ೇ ಮಲ ನಾಡಿನಲಿ ಓಡಾಡಿಿದದ ಹಾಗಿರುತ ಿ. ಆ ಭಾಷ , ಅಲಿಯ ಜೇವನ ಶ್ ೈಲ ಎಲಾಿನೊ ತ್ುೆಂಬಾನ ೇ ಸ ೊಗಸಾಗಿರುತ ಿ." 
  ಅಷ್ಟರಲಿ ಸದಾನೆಂದನನುನ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಳ್ಗ  ಕರ ದರು. ನಾನು, ಏನಪ್ಾು ಇದು ಇನೊನ ಅರ್ಧ ಗೆಂಟ  ಆಗ ೇ ಇಲ,ಿ ಅಷ್ುಟ ಬ ೇಗ 
ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸಕ ೆ ಸೊಚ್ನ  ಬತ್ರಧದದ ಹಾಗಿದ  ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡ . 
  ಅಡುಗ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ ಕಡ  ನ ೊೇಡುತ್ರಿದದೆಂತ  ಸದಾನೆಂದನ ಅಮಮನ ೇ ಹ ೊರಬೆಂದರು. ಅವರ ಎರಡೊ ಕ ೈಗಳ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ 
ಹಬ ಯಾಡುವ ಉಪ್ತುಟ್ುಟ, ಸದಾನೆಂದನ ಕ ೈಯಲಿ ನಿೇರಿನ ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು.  
  "ತ ೊಗ ೊಳಿಳ, ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರೆಂದ ೊೆೆಂಡು ನಿಧಾನಕ ೆ ಮಾತಾನಡ ೊೆೆಂಡು ಕೊತ ೊೆಳಿಳ, ಅವದುಧ ಈಗಾಿನ  ಊಟ್ ಆಗಿದ , ನಿೇವು ತ ೊಗ ೊಳಿಳ," 

ಎನುನತಾಿ ತ್ಟ ಟಗಳ್ನುನ ಕ ೈಗಿತ್ಿರು. ಅವರ ಆತ್ರೀಯತ ಗ  ಮಾರುಹ ೊೇದ . 
  "ನಿಮಗ  ಬರ ಯಲು ಪ್ ಿೇರಣ  ಯಾರು? ಎಷ್ುಟ ವಷ್ಧಗಳಿೆಂದ ಬರ ಯುತ್ರಿದಿದೇರಾ? ನಿೇವು ಬರ ಯುವ ಕಥ ಗಳ ಲಿವೂ ನಿಜವಾಗಿ ನಡ ದ 
ಘಟ್ನ ಗಳ ೇ?", ನನನ ಮನಸಿಯನಲ ಿಕ ೊರ ಯುತ್ರಿದದ ಕ ಲವು ಪಿಶ್ ನಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳ್ುತಾಿ ಇೆಂದಿರಾರವರನುನ ಮಾತ್ರಗ ಳ ದ . 
 

 

××××××××× 

 

 

  ಎೆಂ ಕ  ಇೆಂದಿರಾ ಜನಿಸಿದುದ ಮಲ ನಾಡಿನ ನಡುವಿನ ತ್ರೇಥಧಹಳಿಳಯಲಿ. ಬೆಂರ್ುಗಳ್ಲ ಿಕವಿಗಳ್ು, ಲ ೇಖಕರು ಹಲವಾರು ಜನರಿದದರು 
ಅವುಗಳ್ ಪಿಭಾವ ಇೆಂದಿರಾವರ ಮೆೇಲಾಗಿತಾಿದರೊ, ಅವರು ಓದಿದುದ ಕ ೇವಲ ಎರಡನ ಯ ತ್ರಗತ್ರಯವರ ಗ  ಮಾತ್ಿ.  
 

  ಚಿಕೆವಯಸಿಯನಲ ಿೇ ವಿವಾಹ, ಸೆಂಸಾರ, ಮಕೆಳ್ು,  ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಗಳ್ಲಿ ಮುಳ್ುಗಿಹ ೊೇಗಿದದವರು, ಒಮೆಮ ಪರಿಚ್ಯದವರ ೊಡನ  
ಮಾತ್ುಕಥ ಯಾಡುತ್,ಿ ತ್ಮಮ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿಲನ ಜೇವನ, ಪರಿಸರವನ ನೇ ಯಾಕ  ಕಥ ಯಾಗಿ ಬರ ಯಬಾರದು ಎೆಂಬ ಮಾತ್ುಬೆಂದಿತ್ು.ಿ ಸರಿ ತಾವು 
ಬ ಳ ದ ಪರಿಸರ, ಸುತ್ಿಮುತ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಕೆಂಡುಕ ೇಳಿದ ಬದುಕ್ಲನ ಘಟ್ನ ಗಳ್ು ಎಲವಿೂ ಕಥ ಗ  ವಸುಿವಾಯಿತ್ು. 
 

ಆದರ  ಮುದಿಣಕ ೆ ಸಿದಧವಾಗಿದದ ಏಕ ೈಕ ಹಸಿಪಿತ್ರ ೇ ಕಳ ದು ಹ ೊೇಯಿತ್ು. 
ಮತ ಿ ಕ ೇವಲ ಎರಡ ೇ ವಾರಗಳ್ಲಿ ಅದನುನ ಯಥಾವತಾಗಿಿ ಬರ ದರು. ಅದು 
ಪಿಕಟ್ಣ ಗ ೊೆಂಡು ಯಶಸಿವಯೊ ಆಯಿತ್ು.ಅದ ೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಾದೆಂಬರಿ 
'ತ್ುೆಂಗಭದಿ'. ಆಗ ಅವರಿಗ  ವಯಸುಯ 43 ವಷ್ಧಗಳ್ು. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ುಟ ತ್ಡವಾಗಿ 
ಬರ ಯಲಾರೆಂಭಿಸಿದ ಕನನಡದ ಯಶಸಿವೇ ಲ ೇಖಕರು ಯಾರೊ ಇಲಿ. 

ಆದರ  ಆ ನೆಂತ್ರ ಹೆಂದಿರುಗಿ ನ ೊೇಡದ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನಲವತ್ಿಕೊೆ ಹ ಚ್ುು 
ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು, ಸಣಿ ಕಥ ಗಳ್ು, ಕಥಾ ಸೆಂಕಲನ, ಪಿವಾಸಿ ಕಥನ, ಚಿತ್ಿರೆಂಗದ ಬಗ ಗ 
ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಹ ೊತ್ರಿಗ ಯೆಂತ್ಹ ಪುಸಿಕ, ದಿ. ಪುಟ್ಟಣಿ ಕಣಗಾಲರ ಬಗ ಗ ಒೆಂದು ಕ್ಲರು 
ಪುಸಿಕ, ಹೇಗ  ಬರಹದ ಅನ ೇಕ ಪ್ಾಿಕಾರಗಳ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡರು. 

 

  ಅವರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ಲಿ ಹ ರ್ಣಿನದ ೇ ಪ್ಾಿಧಾನಯತ . ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ, ವಿರ್ವಾ ವಿವಾಹ, ವ ೇಶ್ಾಯ ಪದದತ್ರ, ಸಮಾಜದಲ ಿಹ ರ್ಣಿನ ಸಾಥನ, 

ಮಾನಸಿಕ ಸಾವಸಥಾ, ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಸಮಸ ಯಗ ಆಯುದ ಕ ೊೆಂಡು ,ಅವುಗಳ್ ಪರಿಹಾರಕೊೆ ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರದಿದರು. ತ್ರಿವ ೇರ್ಣಯವರಷ್ುಟ 
ಗೆಂಭಿೇರವಾಗಿಯಲಿದಿದದರೊ, ಆದಷ್ೊಟ ಸರಳ್ ದೃಷಿಟ ಕ ೊೇನದಿೆಂದಲ ೇ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ ಯಗಳ್ನುನ ಓದುಗರ ಮುೆಂದಿಡುತ್ರಿದದರು. ಹಲವಾರು 
ಕಥ ಗಳ್ು ಅವರು ಕೆಂಡದ ೊದೇ, ಅಥವಾ ನಡ ದ ಘಟ್ನ ಗಳ ೊ ಆಗಿರುತ್ರಿತ್ುಿ. 

ಎೆಂ. ಕ . ಇೆಂದಿರಾರವರ 

ಮೊದಲ ಕಾದೆಂಬರಿ 
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೧. ಕನನಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷ್ತ್ುಿ ಮತ್ುಿ ಬ ೆಂಗಳ್ೊರು ಮಹಾ ನಗರ ಸಾರಿಗ .  ಯು.ಚಿದಾನೆಂದ ಮೊತ್ರಧ. 
೨. ಹೆಂ. ಪ. ನಾಗರಾಜಯಯ. ಕಮಲಾ ಹೆಂಪನಾ 

ಫ್ರ್ಣಯಮಮ ಅವರು ಬಾಲಯದಲ,ಿ ಕುಟ್ುೆಂಬದಲ ಿೇ ಕೆಂಡ ನ ೈಜ 
ಚಿತ್ಿಣವಾದರ , ಗ ಜ ುಪೂಜ ಗ  ಮೆೈಸೊರಿನಲಿ ನಡ ದ ಪ್ ಿೇಮಿಗಳ್ ಆತ್ಮಹತ ಯ 
ಪ್ ಿೇರಣ ಯಾಗಿತ್ುಿ. ಅವ ರಡೊ ಕಥ ಗಳ್ು ಅೆಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಮಟ್ಟದಲಿ ಹ ಸರು 
ಮಾಡಿದ ೊದೆಂದು ಇತ್ರಹಾಸ. 

 

ಗ ಜ ುಪೂಜ  ಎಷ್ುಟ ಜನಪ್ತಿಯವಾಗಿತ ಿೆಂದರ  ನಿದ ೇಧಶಕ ಪುಟ್ಟಣಿನವರು ಆ 
ಚಿತ್ಿದ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣಕ ೆೆಂದು ಮನ ಯೊೆಂದನುನ ಹುಡುಕುತಾ,ಿ ಸೊಕಿವ ನಿಸಿದ 
ಮನ ಯೊೆಂದರ ಬಳಿ ಹ ೊೇದರು. ಅವರು ಸಮಿೇಪ್ತಸಿದಾಗ ಆ ಮನ ಯ ಹುಡುಗಿ 
ಓದುತಾಿ ಕ ೈಲ ಹಡಿದಿದದ ಪುಸಿಕ ಗ ಜ ುಪೂಜ . 

 

ಪುಟ್ಟಣಿನವರು ಇೆಂದಿರಾವರಿಗ  ಆತ್ರೀಯ ಸ ೊೇದರನೆಂತ್ರದದರು. ಅವರ ಬಗ ಗ 
ಇೆಂದಿರಾವರು 'ಚಿತ್ಿಶ್ನಲು ಪುಟ್ಟಣಿ ಕಣಗಾಲ್' ಕೃತ್ರ ರಚಿಸಿ ಸ ನೇಹ, ಆತ್ರೀಯತ ಗಳಿೆಂದ 
ಅವರ ಜೇವನದ ಚಿತ್ಿಣವನುನ ನಿೇಡಿದಾದರ . 

 

  ಗ ಜ ುಪೂಜ ಯಲಿದ , ಸದಾನೆಂದ, ಫ್ರ್ಣಯಮಮ, ಮುಸುಕು, 
ಗಿರಿಬಾಲ , ಹೊಬಾಣ( ಮುತ್ು ಿಒೆಂದು ಮುತ್ುಿ), ಪೂವಾಧಪರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಚ್ಲನ 
ಚಿತ್ಿಗಳಾಗಿವ . ಫ್ರ್ಣಯಮಮ,  ತ್ುೆಂಗಭದ ಿ ಹಾಗೊ ಇನೊನ ಹಲವಾರು ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು 
ಇೆಂಗಿಿೇಷ್, ತ ಲುಗು, ಮೊದಲಾದ ಭಾಷ ಗಳಿಗ  ಅನುವಾದಗ ೊಡಿವ . 

 

  ಕನಾಧಟ್ಕ ಸಾಹತ್ಯ ಅಕಾಡ ಮಿ, ಸಾವಿತ್ಿಮಮ ದ ೇಜಗೌ ಪಿಶಸಿ ಿಸ ೇರಿದೆಂತ  ಹಲವಾರು ಪಿಶಸಿಿಗಳ್ ಇವರಿಗ  ಸೆಂದಿವ . 
ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ್ ಹರಿಮೆಯ ಸೆಂಗತ್ರ ೆಂದರ , ಎರಡನ ಯ ತ್ರಗತ್ರಯಷ ಟೇ ಓದಿರುವ ಇವರು ಬರ ದಿರುವ  'ತ್ುೆಂಗಭದಿ' ಪುಸಿಕವು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ 
ಪದವಿ ತ್ರಗತ್ರಗಳಿಗ  ಪಠಯಪುಸಿಕವಾಗಿ ಆ ೆಯಾದದುದ ಮತ್ು,ಿ ಮತ ೊಿಮೆಮ, ಎರಡನ ಯ ತ್ರಗತ್ರಯಷ ಟೇ ಓದಿರುವ ಇವರ ಪುಸಿಕಗಳ್ ಬಗ ಗ 
ಅರ್ಯಯನ ನಡ ಸಿ ವಿದಾಯರ್ಥಧನಿಯೊೇವಧರು ಪ್ತಹ ಚ್ಛ ಡಿ ಪಿಭೆಂದ ಮೆಂಡಿಸಿರುವುದು. 
 

  ಇೆಂದಿರಾವರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅದರಲಿನ ಮಲ ನಾಡಿನ ಮರ್ಣನಿ ಕೆಂಪ್ತಗ , ಭಾಷ ಯ ಸ ೊಗಡಿಗ , ಸರಳ್ ವಿಚಾರಧಾರ ಗ . 
ತ್ಮಮ ಬರಹದಿೆಂದಲ ೇ ಅವರು ನಮಮನುನ , ನಾವ ೇ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡುವುದಕ್ಲೆೆಂತ್ಲೊ ಹ ಚಾುಗಿ ಅಲಿಯ ಬದುಕ್ಲನ ಒಳ್ಕ ೆ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು 
ಹ ೊೇಗಿಬಿಡುತಾಿರ . ಪುಸಿಕವನುನ ಮುಚಿುಟಾಟದ ಮೆೇಲ  ೇ ನಾವು ಹ ೊರಬರಲು ಸಾರ್ಯವಾಗುವುದು. ಅೆಂತ್ಹ ಆಕಷ್ಧಣ  ಆ ಬಾಷ ಗ , ಶ್ ೈಲಗ . 
ಅವರ ಮಾತ್ುಕೊಡ ಹಾಗ ೇ ಇತ್ುಿ. ಅವರ ಮಾತ್ರನ ಲಹರಿಯಲಿ ಮುಳ್ುಗಿ ಹ ೊೇಗಿ, ಮುವವತ್ು ಿನಿಮಿಷ್ಗಳ್ು ಮೊರು ಗೆಂಟ ಗಳಾಗಿದುದ ತ್ರಳಿಯಲ ೇ 
ಇಲಿ.  
  ಅವರ ೊಡನ  ಮಾತ್ುಕಥ ಯಾಡಿದ ನೆಂತ್ರ, ಅವರ ೊಡನ  ಕಳ ದ ಆ ಸಮಯ ನಮಮ ಸುಯೊೇಗವ ನಿಸಿತ್ುಿ. ಶೃೆಂಗ ೇರಿಯ ವಾಗ ದೇವಿ ಜೇವ 
ತ್ಳ ದು ನಮಮ ಮೆೇಲ  ಕೃಪ್ಾದೃಷಿಟ ಬಿೇರಿದೆಂತ್ರತ್ುಿ. ಆ ಹರಿಯ ಜೇವಕ ೆ ವೆಂದಿಸಿ, ಸಾಥಧಕತ ಯ ಭಾವದ ೊಡನ  ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದಿದ ದವು. 

ವಿಶ್ಾವಸಪೂವಧಕವಾಗಿ ಅವರು ಕ ೊಟ್ಟ ’ಚಿತ್ಿಶ್ನಲು ಪುಟ್ಟಣಿಕಣಗಾಲ್’ ಪುಸಿಕ ನನನ ಕ ೈಲತ್ು.ಿ  
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ನಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕೂಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀರ್ಾ ಸುದಶ್ಮನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮೂತಿಮ 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿರ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸುಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾಧಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಧಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಮ ಸಂಗ್ರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಅಲಲಲ್ಲಲ ಏನೆೀನು ನಮಮ ಕಾಯಮಕರಮವಿದದರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

 

ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡಮನುನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಜ್ಜಿದಾಗ್ ಏನಾಗ್ುತ್ತದೆ ಎನುನವುದರ ಒಂದು ಪುಟು ಪರಿಚಯ  
ಈ ಪರಃೀಗ್ದ ಉದೆದೀಶ್. ಇದನುನ ಸುಲಭ್ವಾಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗ್ರ: 
 ಒೆಂದು ಹಳ ಯ ಉಪಯೊೇಗಿಸದ ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಧ (ಅಥವಾ ಮಾಯಗ ನಟ್ಟಕ್ ಸಿರಪ್ ಇರುವ ಕಾಡ್ಧ) 
 ತ್ುಕುೆ ಹಡಿದೆಂತ್ಹ ಯಾವುದ ೇ ಒೆಂದು ವಸುಿ (ತ್ುಕುೆ ಹಡಿದ ಬ ೊೇಲ್ಟ ನಟ್ ಇತಾಯದಿ) 
 ಉಪುು ಕಾಗದ (ಸಾಯೆಂಡ್ ಪ್ ೇಪರ್) 

 

ವಿಧಾನ: 
 ಕಾಲು ಚ್ಮಚ್ ಆಗುವಷ್ುಟ ತ್ುಕ್ಲೆನ ಪುಡಿಯನುನ ತ್ುಕುೆ ಹಡಿದ ವಸುಿವಿನಿೆಂದ ಸಾಯೆಂಡ್ ಪ್ ೇಪರ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ 
 ಆ ಪುಡಿಯನುನ ಕಾಡಿಧನ ಮಾಯಗ ನಟ್ಟಕ್ ಪಟ್ಟಟಯ ಮೆೇಲ  ಉದುರಿಸಿ. 
 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಡ್ಧ ಬಗಿಗಸಿ ಪುಡಿ ಉದುರುವೆಂತ  ಮಾಡಿ 

 ಹೇಗ  ಮಾಡಿದಾಗ ಉದುದದದದ ಗ ರ ಗಳ್ು ಕಾಣುತ್ಿವ . ಈ ಗ ರ ಗಳ ೇ ನಮಮ ವಯಯಕ್ಲಿಕ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಸೆಂಕ ೇತ್ ರೊಪದಲ ಿ
ಹಡಿದಿಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವುದು 

 

ಏನಾಗ್ುತಿತದೆ: 
ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡಿಧನ ಆ ಪಟ್ಟಟಯಲಿ ಆಯಸಾೆೆಂತ್ರೇಯ ಗ ರ ಗಳಾಗಿ ನಿಮಮ ವಯಯಕ್ಲಿಕ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ಸೆಂಗಿಹಸಿರುತಾಿರ . 
ನಿೇವು ತ್ುಕುೆ ಹಡಿದ ಪುಡಿಯನುನ ಉದುರಿಸಿದಾಗ ಕಬಿುಣದ ಆ ಪುಡಿಯು ಆಯಸಾೆೆಂತ್ದಿೆಂದ ಆಕಷಿಧತ್ವಾಗಿ ಅೆಂಟ್ುಕ ೊಳ್ುಳತ್ಿದ . ಹೇಗಾಗಿ ಆ 
ತ್ರಹದ ಗ ರ ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರೇಿರಿ. ನಿೇವು ಕ ಿಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಧ ಅನುನ ಮಷಿೇನ್ ಮೊಲಕ ಉಜುದಾಗ, ಅದರಲಿ ಉೆಂಟಾಗುವ  ವಿದುಯಚ್ಕ್್ಲಿ ಪಿವಾಹದ 
ಏರಿಳಿತ್ದ ಮಾಹತ್ರಯನುನ ರಿೇಡರ್ ಗ  ರವಾನಿಸಲುಡುತ್ಿದ . ರಿೇಡರ್ ನಲಿರುವ ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶದ ಸಹಾಯದಿೆಂದ ಕಾಡ್ಧ ನೆಂಬರ್ ಇತಾಯದಿ 
ಮಾಹತ್ರ ಓದಲಾಗುತ್ಿದ    

mailto:horanadachilume@gmail.com

