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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಆಸ್ಟೆರೀಲಿಯಾ ಜನರ ಬಾಯಲಿಿ ಕನನಡ ಹಾಡಸದ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಈಗಿನ ಸುದದ 

ಸದಿಿರದ ಪಸುರುಡ್ಯ ಮ್ಲ್ನಾಡ ಬನ್ಗಳ್ಲಿ – ಕುವ್ಂಪು ರಚನ್   
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಸಿಡಿನಯ “ಪ್ಾಾರಮ್ಟ್ಟ” ಎಂಬ ಬಡಾವಣ್ಯಲಿಿ ಪಿತ್ರವರ್ಷ “ಪ್ಾಾರಮ್ಸ್ಟಾ ” ಎಂಬ ದಕ್ಷಿಣ 
ಏಷ್ಾಾ ಕಲ್ೊೇತ್ಸವ ನ್ಡ್ಯುತ್ತದ್. ಈ ವರ್ಷ ನ್ನ್ಗ್ ಇದರ ಸುದಿಿ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳ್ ಮ್ುಂಚ್ಯೇ 
ಮ್ಡದಿಯಂದ ಕ್ಲವಿಗ್ ಬಿತ್ುತ. ಅದೊ ಅ ಿದ ಈ ಸತ್ರಷ ರಘು ದಿಕ್ಷಿತ್ ಬರುವರು ಎಂಬುದು 
ವ್ೇಳಾಪಟ್ಟಟಯಂದ ತ್ರಳಿದುಬಂತ್ು. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಉತ್ಸವದ ಮ್ೊರು ದಿನ್ವೂ ರಘು ದಿಕ್ಷಿತ್ ರಿಂದ 
ಗಾಯನ್. ನ್ನ್ೊನಳ್ಗಿನ್ ಸಂಗಿೇತ್ದ ಎದ್, ತ್ಮ್ಟ್ ಬಾರಿಸ ು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟತ್ುತ.  

ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ ೪, ೫, ೬ ರಂದು ರಘು ಮಾಡಿದ ಮೊೇಡಿ ವರ್ಣಷಸ ು ನ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟಾಧ್ಾವಿ ಿ. 
ಒಂದರ್ುಟ ವ್ೈಭವ ತ್ುಂಬ ು ಪಿಯತ್ರನಸುತ ತ್ೇನ್.  

ಪ್ಾಾರಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಆಲ್ರೆಡ್ ಪ್ಾಕ್ಷ ಎಂದಿನ್ಂತ್ರರಲಿ ಿ. ನ್ಮ್ಮ ಹಳಿಳ ಸ್ಟ್ೊಗಡಿನ್ ಜಾತ್ಿಯ 
ರೊಪ ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡಿತ್ುತ. ಬಿಡಾರದ ಗೊಡಂಗಡಿಗಳ್ು, ಜಗಮ್ಗಿಸುವ ದಿೇಪ್ಾ ಂಕಾರ, ಚಿಕಕ ಮ್ಕಕಳ್ 
ಕ್ೈಯಲಿಿನ್ ಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ು, ಬ್ಳ್ದವರ ಹರಟ್ ಇತಾಾದಿ. ಪ್ಾಕ್ಲಷನ್ ಒಂದು ಬದಿಗ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ವ್ೇದಿಕ್. 
ಪ್ಾಪ್ ಸಂಗಿೇತ್ಕ್ಕ ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಸಿಪೇಕರ್, ಬಣಣ ಬಣಣದ ವಿಶ್ೇರ್ ಲ್ೈಟ್ಟಂಗ್ 
ವಾವಸ್ಟ್ೆ ನ್ನ್ನಲಿಿ “ಇದ್ೇನ್ಪಪ ಬರಿೇ ಅರಚುವ ಸಂಗಿೇತ್ಕ್ಕ ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿದ್ಯ ಿ” ಎನಿಸಿತ್ು. 
“ನಾ ಇರ್ಟ ಪಡುವ ಸಂಗಿೇತ್ಕ್ಕ ಏನಾದರೊ ಉಪಯೇಗವಾಗುತ್ತ!” ಎಂದು ಮ್ನ್ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ 
ಪಿಶ್ನನಸುತ್ರತತ್ುತ. ಮ್ುಂದಿನ್ ೧೦ ನಿಮಿರ್ದಲಿಿ ಅದದ್ಿೇ ಬ್ೇರ್. ರಘು ದಿೇಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ಸಂಗಿೇತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ 
ನ್ನ್ೊನಳ್ು ಹ್ೊಕ್ಲಕದಿ. 

ಶರಿೇಫರ “ಲ್ೊೇಕದ ಕಾಳ್ಜ್ಜ ಮಾಡಬ್ೇಡಾಂದ್ಿ ಮಾಡುತ್ರೇನ್ಂತ್ರ, ನಿಂಗಾಾರ್ 
ಬ್ೇಡನಾತರ್, ಮಾಡಪಪ ಚಿಂತ್ರ” ಸ್ಟಾ ನ್ುನ ಅಲಿಿ ನ್ರದಿದಿ ಜನ್ರಿಗ್ ಆಂಗಿದಲಿಿ ಅರ್ಷ ವಿವರಿಸಿ, ಹಾಡ ು 
ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಎ ಿರೊ ಹಾಡುತ್ರತದಾಿಗ, “ಇಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಬರದವರು ಯಾರು” ಎಂದು ಪಿಶ್ನನಸಿ, 
ಅವರಿಗ್ ಇನ್ೊನ ಸರಳ್ವಾಗಿ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಟ್ುಟ, ಕನ್ನಡದ ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕನ್ನಡ್ೇತ್ರ ಬಾಯಲಿಿ 
ಹಾಡಿಸಿದರು. ಇದ ಿವ್ೇ “ಎಲಾಿದರೊ ಇರು ಎಂತಾದರು ಇರು ...” ನ್ುಡಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಷಾತಾಕರ. ಬರಿೇ 
ಹಾಡುವುದ ಿದ್, ನ್ರ್ದ ಜನ್ರ್ೊಂದಿಗ್ ಸಂಭಾಷಿಸಿ, ಒಂದರ್ುಟ ನ್ಗ್ಯ ಅಲ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಸೃಷಿಟಸಿದರು.  

ಅವರ ಇಡಿೇ ತ್ಂಡ ಅವರ ಹಾಡಿಗ್ ಸ್ಟಾಥ್ ನಿೇಡುತ್ತ ಸಭಿಕರಿಗ್ ರಸದೌತ್ಣ ನಿೇಡಿ, 
ಮ್ಂತ್ಿಮ್ುಗಿರನಾನಗಿಸಿತ್ು. ಕ್ೊಳ್ ು ನ್ುಡಿಸಿದ ಪ್ಾಥ್ಷ ಚಂದಿರಾಮ್ರ್ಣ, ತ್ಮ್ಮ ಶುಶಾಿವಾತ್ಗ್ ಎ ೊಿ 
ಲ್ೊೇಪವಿ ಿ ಎಂದು ನ್ುಡಿಸಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರು. ಶರಿೇಫರ ಇನ್ುನ ಅನ್ೇಕ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಂಡ 
ಕಳ್ಕಟ್ುಟವಂತ್ ಹಾಡಿದರು. 

ಆ ಒಂದು ಘಂಟ್ಯ ಕಾಯಷಕಿಮ್, ನ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟಾ ಲ್ೇ ಇ ಿ. ಇನ್ೊನಂದ್ರಡು 
ಘಂಟ್ಯಾದರೊ ಇರಬ್ೇಕು ಎನಿಸುತ್ರತತ್ುತ. ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ ನ್ಂತ್ರವೂ, ನ್ಂತ್ರದ ದಿನ್ಗಳ್ೂ ಆ 
ಸಂಗಿೇತ್ದ ರುಚಿ ಮೆ ುಕುಹಾಕುತ್ತಲ್ೇ ಇದ್ಿ.  

ಹ್ೊರದ್ೇಶಕ್ಕ ಬಂದರೊ ಕನ್ನಡ ಮ್ರ್ಯದ ನ್ಮ್ಮ ಮೆೈಸೊರು ಹುಡುಗ ರಘು ದಿಕ್ಷಿತ್ 
ಅವರ ಸಂಗಿೇತ್ ನ್ನ್ಗ್ ತ್ುಂಬಾ  ಮೆಚುುಗ್ಯಾಗಿತ್ುತ. 

 
ವರದಿ ಮ್ತ್ುತ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು:  ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ 

ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು – ಇದು ಯಾರ ಭುವಿ  
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=MqK3KjKYw-E
http://www.youtube.com/watch?v=N0pLvw-9HPo
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ಈ ತ್ರಂಗಳ್ ಸಂಚಿಕ್ ಪಿಸುತತ್ಪಡಿಸ ು ನ್ನ್ಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಸಂತ್ೊೇರ್ವಾಗುತ್ರತದ್. ಆರು ತ್ರಂಗಳ್ ಹಿಂದ್ 

ಶುರುವಾದ “ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ” ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ನ್ ಸಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ೆ ಕಾಳ್ಜ್ಜ ಇರುವ ಒಂದರ್ುಟ ಮಿತ್ಿರ 

ಪಿಯತ್ನ. ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಿ ಒಂದ್ೇ ಆಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಓದುವವರಿಗ್ ಒಳ ಳ್ಯ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಒದಗಿಸುವುದು. ಆ ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ 

ಈ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಬರಹಗಾರರು ಉತ್ತಮ್ ಕ್ ಸಮಾಡಿದಾಿರ್. ಇದು ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತರುವ ಮಾತ್ ಿ. ಓದುಗರ ಬ್ನ್ುನ 

ತ್ಟ್ುಟವ ಅಭಿಪ್ಾಿಯಗಳ ೇ್ ನ್ುಡಿಯುತ್ರತವ್.  

ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವದ ವಿಶ್ೇರ್ವಾಗಿ, ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಹುತ್ೇಕ ಬರಹಗಳ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ತ್ುತ ಕನಾಷಟ್ಕ ಕುರಿತಾದದುಿ. ಈ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ ಲಾಭ ನಿೇವು 

ಪಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತೇರ್ಂದು ನ್ನ್ನ ನ್ಂಬಿಕ್. ಹಾಸಾವಿರಬಹುದು, ಪಿಸುತತ್ವಿರ್ಯ ಅರ್ವಾ ಚಿತ್ಿರಂಗದ ವಿಮ್ಶ್ಷ ಕೊಡ ಕನ್ನಡದ ಸುತ್ತ. “ವಿಶ್ೇರ್” ಎಂಬ 

ಬರಹದಡಿಯಲಿಿ ಕನಾಷಟ್ಕದ ಬಗ್ೆ ಸಂಗಿಹಿಸಿದ ಇಣುಕು ನ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅ ಿಲಿಿ ಕ್ೊಡಲಾಗಿದ್. ಬಹಳ್ ರಸವತಾತದ ಈ ಮಾಹಿತ್ರ ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿನ್ ಹಿರಿಮೆಯನ್ುನ 

ನ್ಮ್ಗ್ ಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದ್. ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳ್ುವುದಾದರ್ ಪುಟ್ ಪುಟ್ದ ೊಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜರಾಜ್ೇಶವರರಿ ಬ್ಳ್ಗುತ್ರತದಾಿಳ .್  

ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವದ ಹಿಂದ್ಯೇ ದಿೇಪ್ಾವಳಿಯೊ ಬಂದಿದ್. ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗುವ ಈ ಹಬು ನಾವಿಟ್ಟ ಹ್ಜ್ಿಗ್ ಸದಾ ಅಕ್ಷರ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ 

ಸುರಿಸುತ್ರತರಲಿ ಎಂಬುದ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಆಶಯ. 

ಗಂಡುಗಲಿ ನಾಡಾದ ಚಿತ್ಿದುಗಷದ ಆಳಿವರಕ್ಯ ವ್ೈಭ್ೊೇಗವನ್ುನ ತ್.ರಾ.ಸು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಲಿಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ “ಹ್ೊಸ ಹಗ ು” 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಒಂದು ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್. “ಒಂದು ಬತ್ರತಯನ್ುನ ಯಾವುದ್ೇ ಹಣತ್ ಹ್ೊತ್ರತಸುತ್ತದ್. ಹಾಗ್ ಹತ್ರತದ ಬತ್ರತ ಮ್ತ್ೊತಂದು ದಿೇಪವನ್ುನ ಹ್ೊತ್ರತಸುವುದಿ ಿವ್ೇ” 

ಎಂದು. ಎರ್ುಟ ಅರ್ಷಗಭಿಷತ್ ಈ ಸ್ಟಾ ು ಮ್ತ್ುತ ಅಷ್್ಟೇ ಸಂದಭ್ೊೇಷಚಿತ್ ಕೊಡ. ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಜ್ೊಾೇತ್ರ ಬ್ಳ್ಗುತ್ರತದಿರ್, ನಾವಷ್್ಟೇ ಬ್ಳ್ಗಿ ಉರಿದುಹ್ೊೇದರ್ 

ಸ್ಟಾ ದು. ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮ್ುತ್ತ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ ಪಸರಿಸಬ್ೇಕು. ಅಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತ್ ಇಂದು ಬಂದಿದ್. ಬನಿನ  ಕ್ಷ  ಕ್ಷ ಕನ್ನಡದ ದಿೇಪ ಹಚುುತ್ತ ಕನ್ನಡದ 

ದಿೇಪ್ಾವಳಿ ಆಚರಿಸ್ಟ್ೊೇಣ !  

 

 

 ೫೮ ಮ್ಂದಿಗ್ ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ ಪಿಶಸಿತ. ಕನ್ನಡ ತ್ಂತಾಿಂರ್ ರೊವಾರಿ ಕ್.ಪಿ ರಾವ್ ಕೊಡ ಒಬುರು 

 ಚಂದಿಶ್ೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಂದ ಉದಾಾಟ್ನ್ಯಾದ ಮೆೈಸೊರು ದಸರ ನ್ೊೇಡುಗರ ಮ್ನ್ ಸ್ಟ್ಳ್ಯತ್ು  

 ಮೆೇವು ಹಗರಣದಲಿ ಿಲಾ ುಗ್ ಜ್ೈ ು 

 ಸಚಿನ್ ತ್ಂಡು ಕರ್ ಟ್ಸ್ಟಟ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗ್ ವಿದಾಯ 

 ಈರುಳಿಳಯ ಬ್ಲ್ ೧೦೦ ರೊಪ್ಾಯ! 

 ೨೦೧೦-೧೧ ರ ರಾಜಾ ಚ ನ್ಚಿತ್ಿ ಪಿಶಸಿತ: ಪುನಿೇತ್ ಅತ್ುತತ್ತಮ್ ನ್ಟ್, ರಮ್ಾ ಅತ್ುತತ್ತಮ್ ನ್ಟ್ಟ. 

 ಪ್ಾಟಾನದಲಿಿ ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿ ಭಾರ್ಣದ ವ್ೇದಿಕ್ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಟ್ೊಪೇಟ್: ಐ.ಎಂ. ಉಗಿರ ಕ್ೈವಾಡದ ಶಂಖ್ 

  

 

ಕನಾಷಟ್ಕ ಮ್ತ್ುತ ಭಾರತ್ ದ್ೇಶದ ಮ್ುಖಾಾಂಶಗಳ್ು – ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ ೨೦೧೩ ತ್ವರಿನ ಸುದದ 

 

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪರಶಸಿ ವಿಜೆೀತ್ರು 
ಕೆ. ವಿ. ಪುಟಟಪಪ ಶ್ನಿೇ ರಾಮಾಯಣ ದಶಷನ್ಂ 1962 

ದ. ರಾ. ಬೆೀಂದ್ೆರ ನಾಕು ತ್ಂತ್ರ  1972 

ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಮ್ೊಕಜ್ಜಿಯ ಕನ್ಸುಗಳ್ು  1977 

ಮಾಸಿ ವೆಂಕಟೆೀಶ ಅಯಯಂಗಾರ್ ಚಿಕಕವಿೇರ ರಾಜ್ೇಂದಿ 1983 

ವಿ. ಕೃ. ಗೆ ೀಕಾಕ್  ಭಾರತ್ ಸಿಂಧ್ುರಶ್ನಮ 1990 

ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮ ರ್ತಿ ಸಮ್ಗಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 1994 

ಗಿರಿೀಶ್ ಕಾನಾಿಡ್  ಸಮ್ಗಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 1998 

ಚಂದರಶೆೀಖರ ಕಂಬಾರ ಸಮ್ಗಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 2010  
 



  

 ಪುಟ - 3 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹುಬುಳಿಳ ಹ್ೊಟ್ಲ್ ರೊಮಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಹ್ೊತಾತಗಿತ್ುತ. ಕ್ೇಶವಮ್ೊತ್ರಷ ಗುಂಡು 
ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಕಾಯುತ್ರತದಿ. ಎಲಿಿಹ್ೊೇಗಿ ಬಿಟ್ಟಯೇ ಎಂದು ಆಕ್ಷ್ೇಪಿಸಿದವನಿಗ್, ಬಾಾಟ್ರಿೇಗ್ ರ್ಲ್ 
ಹಾಕ್ೊಕಂಡ್ ಬರ್ೊೇಕ್ ಎಂದ್. ತ್ಲ್ ಕ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ ಗುಂಡನ್ುನ ಮ್ುಂದಿಟ್ಟ ಕ್ೇಶವನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದ್, 
ಏನ್ೊೇ,.ನ್ನ್ಗೊ ನಾಳ  ್ಇಷ್್ಟಲಾಿ ಸಂಸ್ಟಾಕರ ಮಾಡಿತೇರಾ ಎಂದು. ಅದಕಕವನ್ು “ಏ ಇವತ್ರತಂದ್ೇನ್ು ಬಂತ್ೊೇ, 
ನಾಳ  ್ ನ್ೊೇಡಿತರೊವಂತ್. ನಿನ್ಗ್ ಈವರ್ಗ್ ಹಿಂದಾಾರೊ ಮಾಡಿರಬಾರದು, ಮ್ುಂದ್ ಯಾರೊ 
ಮಾಡಬಾರದು, ಹಾಗ್ ಮಾಡಬ್ೇಕೊಂತಾ ಇದಾರಯಾಾ ನ್ಮ್ಮವರ್ಲಾಿ.,ಅಲ್ೊವರೇ ನ್ರಸಿಂಹಮ್ೊತ್ರಷ, ನ್ಮ್ಮ 
ಸಂಘಕ್ಕೇನ್ು ನಿೇನ್ು ಕಮಿಮ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡಿದಿಯಾ? ಸಮಾಜಕ್ಕೇನ್ು ಕಮಿಮ ಕ್ೊಟ್ಟಟದಿೇಯಾ? 

 ಈ ತ್ುತ್ುಷ ಪರಿಸಿೆತ್ರೇ ೊ ಎರ್ುಟ ಧ್ೈಯಷವಾಗಿ ನಿಂತ್ು, ತ್ಪುಪಗಳ್ನ್ುನ ಖಂಡಸಿತೇಯಾ? ನ್ೊೇಡ್ೊೇ, ಇದು ನ್ನ್ೊನಬುನ್ ಇರಾದ್ ಅ ಿ. ನಿನ್ನನ್ನ 
ಸನಾಮನಿಸ್ಟ್ೊೇದರಿಂದಾ, ನಿನ್ನ ಜ್ೊತ್ೇಗ್ ನಾವಿದಿಿವಿ ಅಂತಾ ಸ್ಟಾರಿ ಹ್ೇಳಿದಂತ್ ಮ್ತ್ುತ ಈ ತ್ುತ್ುಷ ಪರಿಸಿೆತ್ರೇಲಿ ನಾವು ಆಡಲಾರದ ಸತ್ಾವನ್ನ ನಿೇನಾಡಿತದಿೇಯಾಂತ್ 
ಸಕಾಷಕ್ಕ ತ್ೊೇರಿಸಿದ ಹಾಗ್ ಅ ಿವ್ೇನ್ೊೇ?” ಎಂದ . ಅದಕ್ಕ ನಾನ್ು, ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಕ್ೇಶವ, ಸ್ಟ್ಟೇಜ್ಜನ್ ಮೆೇಲ್ ಅದ್ೇನ್ು ಮಾಡಿತೇರ್ೊೇ ಮಾಡಿ ನಾನ್ು ಬಾಾಡಾ ಅನ್ೊನ ಿ. 
ಆದರ್ ಉತ್ಸವ, ಮೆರವರ್ಣಗ್, ಆರತ್ರ ಇವ್ಲಾಿ ಬಾಾಡ ಅಂತ್ ನ್ನ್ನ ವಿನ್ಂತ್ರ. ಯಾಕ್ೇಂದ್ಿ ಅಜಿನ್ವರಾದ್ಿ, ಅದನ್ನಲಾಿ ತ್ಡಕ್ೊೇ ಬ ಿರು. ಅವರಿಗ್ ಆ ತಾಕತ್ುತ-
ಯೇಗಾತ್-ಅಹಷತ್ಗಳಿವ್. ಆದರ್ ನ್ನ್ಗ್,.,.ಮ್ಧ್ಾ ತ್ಡ್ದು ಕ್ೇಶವ, ಸಮಾಜದ ದೃಷಿಟೇಲಿ ಅವರ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿ ಬ್ೇರ್, ನಿನ್ನ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿ ಬ್ೇರ್. ನಿಜ, ಇನ್ುನ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿದಲಿಿ 
ಅವರನ್ುನ ಮಿೇರಿಸುವ ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವರು ಅತ್ಾ ಪ. ಹಾಗ್ೇ ನಾಟ್ಕದಲಿಿ ನಿೇನ್ು ಅಂತ್ ಎ ಿರ ಭಾವನ್. ಅ ಿದ್ೇ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ತ್ನ್ದಲಿಿ ನಿನ್ನದು ಮ್ೊರನ್ೇ ತ್ಲ್ ಈ 
ರಂಗಭೊಮಿಯ ಸ್ಟ್ೇವ್ಯಲಿಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾತ್, ತ್ಂದ್ಯವರಂತ್ೊ ಎಲಾಿ ಸನಾಮನ್-ಪಿಶಸಿತಗಳಿಂದ ೊ ವಂಚಿತ್ರಾದರು. ಈಗ ನಿನ್ಗ್ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಈ ಸನಾಮನ್, 

ನಿೇಡುತ್ರತರುವ ಪಿಶಸಿತಗಳ್ು ನಿನ್ಗ್ ಮಾತ್ಿವಲಾಿ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ್ ಎರಡು ತ್ಲ್ಮಾರಿಗೊ ಸಹ ಅಂತಾ ತ್ರಳಿ, ಎಂದ. ನ್ನ್ನಲಿಿದಿ ಅಳ್ುಕನ್ುನ ಮ್ುಚಿುಡಲಾರದ್ೇ ಹ್ೇಳಿದ್-
ನಿೇವು-ಸಮಾಜ ಏನ್ೇ ಹ್ೇಳಿದರೊ, ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿರುವುದು, ಅಜಿನ್ವರ ಸಮ್ಕ್ಕ ನಾನ್ು, ಯಾವುದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಾಿದರೊ ಸರಿ, ನಿ ಿ ು ಸಧ್ಾಕ್ಕ ಅನ್ಹಷ. ನಿಜ 
ನಿ ಿಬ್ೇಕ್ಂಬ ಛ ವಿದ್, ಅದು ಇರ ೊ ಬ್ೇಕು. ನಿಂತ್ ಮೆೇ ೊ ಸಹ ಅವರಂತ್ಯೇ “ಅಹಂ” ರಹಿತ್ನಾಗಿ ನಿ ಿಬ್ೇಕು. ಈಗಂತ್ೊ ಅವರ ನ್ರಳ್ು ಬಿದಿ ಕಡ್, ನ್ನ್ನ 
ಮ್ೊರು ತ್ಲ್ಮಾರೊ ನಿ ಿಲಾರದು. ನಿೇನ್ು ಸುಮ್ಮನ್ ನ್ನ್ಗ್ ಸನಾಮನ್ದ ಹ್ಸರಲಿಿ, ಅವಮಾನ್ ಮಾಡಬ್ೇಡ. ಕ್ೈ ಮ್ುಗಿೇತ್ರೇನಿ ಅಂದ್.  

ಇಷ್ಾಟದ ಮೆೇಲ್, ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ ಯಾವ ಮೆರವರ್ಣಗ್ಯೊ ಇ ಿದ್ ಸಿೇದಾ ಎ ಿರೊ ಚಪಪರಕ್ಕ ಬಂದ್ವು. ಭಾನ್ುವಾರವಾದಿರಿಂದ ನ್ನ್ನಗಿಂತಾ ಜನ್ಜಾಿತ್ಿ 
ಸ್ಟ್ೇರಿತ್ುತ. ಆಹಾವರನಿತ್ರು ಬಹು ಬ್ೇಗನ್ೇ ಬಂದು ತ್ಮ್ಮತ್ಮ್ಮ ಆಸನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕೊತ್ರದಿರು. ನ್ನ್ನಯಂತ್ೇ ಅಂದಮೆೇಲ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷ ಪಿೇಠದಲಿಿ ಕ್ೇಶವಮ್ೊತ್ರಷ, ಆಕಡ್ ಪಕಕದಲಿ ಿ
ಮ್ುಖಾ ಅತ್ರಥಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಾಶ್ನಿೇ ಘೊೇಪಷಡ್ಯವರು, ಈಕಡ್ಯಲಿಿ ಮಾನ್ಾಮ್ುಖಾ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ನಿೇ ಡಿ.ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸುರವರು, ಅವರ ಪಕಕದಲಿಿ ನಾನ್ು, 
ಕ್ಲಿಪತವಾಗಿ ಇಷ್್ಟೇ ಜನ್. ವಾದಾಘೊೇರ್ಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕರ್ತ್ಂದು ಕುಳಿಳರಿಸಿದರು. ನ್ನ್ನ ಆಶಯದಂತ್ ಉತ್ಸವ-ಮೆರವರ್ಣಗ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೈ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ುತ. 

ದ್ೇವತಾ ಪ್ಾಿರ್ಷನ್ಯಂದಿಗ್ ಸಭ್ ಆರಂಭವಾಯುತ. ಇದಿಕ್ಲಕದಿಂತ್ ಸಭ್ಯಲಿಿ ಗುಜು ಗುಜು ಸದುಿ. ಎ ಿರ ಗಮ್ನ್ ಅತ್ತ ಹ್ೊೇಯುತ. ಅಜಿ ತ್ಮ್ಮ 
ಮಾಮ್ೊ ು ಉಡಿಗ್ ತ್ೊಡಿಗ್ಯಲಿಿ, ಬಂದು ಮ್ುಂದಿನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದಿ ಕುಚಿಷಯಲಿಿ, ರಂಗದ ಮೆೇಲಿನ್ವರಿಗ್ ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ಗ್ ಕ್ೈ ಮ್ುಗಿದು ಕೊತ್ರು. 
ನ್ನ್ನ ಪದಧತ್ರಯಂತ್ ಅವರ ಕಾ ುಮ್ುಟ್ಟಟ ನ್ಮ್ಸಕರಿಸ ು ಅಡಿಡಯಾಗಿದುಿದು ನ್ನ್ನ ಆಸನ್. ಮೆೇಲಿನಿಂದಲ್ೇ ಬಗಿೆ ನ್ಮ್ಸಕರಿಸಿದ್. ಆದರೊ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ದುಗುಡ. 3-

4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲಿಿ ನಾನ್ು, ಕ್ಳ್ಗ್ ಅಜಿ. ಏನ್ೊೇ ಮ್ುಜುಗರ. ಏನ್ು ಮಾಡ ೊ ತ್ೊೇರಲ್ೊ ಿದು. ನಾನ್ಂತ್ೊ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದು ಕೊರುವಂತ್ರ ಿ. ಅಜಿನ್ವರನ್ನೇ ಏಕ್ ಮೆೇಲ್ 
ಕರ್ಯಬಾರದು ಅನಿನಸಿತ್ು. ಪಕಕದಲ್ಿೇ ಕೊತ್ರದಿ ಅರಸುರವರ ಕ್ಲವಿಯಲಿಿ ನ್ನಿನಚ್ುಯನ್ುನ ಉಸುರಿದ್. ಕೊಡಲ್ೇ ಅವರು ನ್ನ್ನ ಪಕಕದಲಿಿ ಒಂದು ಮಾಮ್ೊ ು 
ಕುಚಿಷಯನ್ುನ ಹಾಕ್ಲಸಿ, ಅಜಿನ್ವರನ್ುನ ಎದುಿ ನಿಂತ್ು ಆಹಾವರನಿಸಿದರು. ಬರ ು ಬಡಪಟ್ಟಟಗ್ ಒಪಪದಿದಿ ಅಜಿನ್ವರನ್ುನ ನಾನ್ೇ ಇಳಿದು ಹ್ೊೇಗಿ ಕ್ೈಹಿಡಿದು ಕರ್ತ್ಂದ್. 
ಬರುವಾಗಲ್ೇ ಅಜಿ-ಇವ್ಲಾಿ ನಿಂದ್ೇ ಏನ್ು ಭಾನ್ೆಡಿ ಎನ್ುನತ್ತಲ್ೇ ಬಂದು ಕೊತ್ರು. ಸೊಕ್ಷಮಮ್ತ್ರಯವರಿಗ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣುವಂತ್ರತ್ುತ. ಇಷ್ಾಟದ ಮೆೇಲ್ 
ಕಾಯಷಕಿಮ್ ಮ್ುಂದುವರಿಯತ್ು. ಇದಿಷ್್ಟೇ ಆಗಿದಿಿದಿರ್ ಯಾವ ಬಾಧ್ಕವೂ ಆಗುತ್ರತರಲಿ ಿ. ಇಲಿಿಂದ ಮ್ುಂದ್ ನ್ಡ್ದದುಿ, ಇತ್ರಹಾಸವಾಯುತ. 

ಪ್ಾಿರ್ಷನ್, ಸ್ಟಾವರಗತ್, ಅತ್ರಥಿಗಳಿಗ್ ಮಾಲಾಪಷಣ್, ಸಂದ್ೇಶಗಳ್ ವಾಚನ್, ಮ್ುಖಾ ಅತ್ರಥಿಗಳಿಂದ ಹಿತ್ವಚನ್, ನ್ಂತ್ರದ್ಿೇ ನ್ನ್ನ ಸನಾಮನ್. ಅದಕ್ಕ ಮ್ುಂಚ್ 
ಕ್ೇಶವಮ್ೊತ್ರಷ ಇದಿಕ್ಲಕದಿಂತ್ ಎದುಿ ನಿಂತ್ು, ಮೊದ ು ಹಿರಿಯರಿಗ್ ನ್ಮ್ನ್, ನ್ಂತ್ರ ನ್ರಸಿಂಹಮ್ೊತ್ರಷಗ್ ಸನಾಮನ್ ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿ, ಅಜಿನ್ವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರಿಗ್ 
ಒಂದು ಮಾಮ್ೊಲಿ ಶಾ ು ಹ್ೊದಿಸಿ, ಶ್ನಿೇಗಂದದ ಹಾರಹಾಕ್ಲ, ವಂದಿಸಿ, ಅರ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟಟದಿಿದಿರ್ ಚನಿನತ್ುತ-ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿತ್ವಚನ್ ಎಂದ್ೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸಮಿೇಪದಲ್ಿ ಇದಿ 
ನಾನ್ು, ಇವ್ಲಾಿ ನ್ಡ್ಯುವಾಗ ಅಜಿನ್ವರ ಮ್ುಖವನ್ನೇ ನ್ೊೇಡುತ್ರತದ್ಿ. ನಿವಿಷಕಾರ ಮ್ುಖ ಮ್ುದ್ಿಯಂದ್ ಿವನ್ೊನ ಸಿವರೇಕರಿಸುತ್ರತದಿ ಅವರು, ಹಿತ್ವಚನ್ ಅಂದ ಕೊಡಲ್ೇ 
ಉಗಿರಾದರು. ಮ್ುಖದಲಿಿ ಮ್ೊಡಿದ ಅಸಪರ್ಟ ಗ್ರ್ಗಳ್ು, ಮ್ುಂದಿನ್ ಯಾವುದ್ೊೇ ಅಶುಭ ಸೊಚನ್ಯಂತ್ ಕಂಡಿತ್ು. ಬಿಗಿದ ಗಂಟ್ ನ್ುನ ಅವರು ಹೊಂಕರಿಸಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಕಂಡಿದು,ಿ ಒಮೆಮಗ್ೇ ಬರಸಿಡಿಲ್ೊಂದು ಬಡಿದಂತಾಗಿ, ಇಡಿೇ ಸಭ್ಯೇ ಝಜಷರಿತ್ವಾಯುತ. ಎಂದಿನ್ ಅವರ ಮ್ೃದು ಮ್ಧ್ುರ ಆರಂಭದ ಮಾತ್ುಗಳ್ು 
ಮಾಯವಾಗಿ, ಇದಿಕ್ಲಕದಿಂತ್ ವಷ್ಾಷನ್ುಗಟ್ಟಳ  ್ ತ್ಡ್ದಿದಿ ವರ್ಷ, ಒಮೆಮಗ್ೇ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದಂತ್, “ನ್ೊೇಡಿಿೇಯಪ್ಾ, ಇಲಿಿಗ್ ಇಂದು ನಾ ಬರಬಾರದಿತ್ುತ. 
ಯಾಕಂದಾಿ ಇದ್ೇ ಜಗಾದಾಗ್ ನ್ನ್ನ ತಾನ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಭಾರಿೇ ಸನಾಮನ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಅಂದಮಾಾಗ್ ಇಂದು ನ್ನ್ಗ್ ಇಲ್ಿೇನ್ು ಬದುಕ್ಲತ್ುತ? ಇತ್ತಪ್ಾಪ...ಬದುಕ್ಲತ್ುತ. ಆದ್ೇನ್ಂದ್ಿೇ 
ಇಗ್ೊೇ ಈ ನ್ನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ್ೆ ಸನಾಮನ್, ಅದಕವನ್ ಉತ್ತರ, ನ್ೊೇಡಿ ಕ್ೇಳೂ್ೇದಿತ್ುತ. ಇವನ್ ಮಾತ್ು ನಾವೂ-ನಿೇವ್ಲಾಿ ಸ್ಟ್ಟೇಜ್ ಮೆೇಲ್ೇನ್ೊೇ ಕ್ೇಳಿೇವಿ ಖರ್. ಆದರ್ ಅದು 
ಅವನ್ ಮಾತ್ಲಾಿ, ದತ್ುತ, ತ್ರೇರ್ಷರೊಪುಗಳ್ ಪ್ಾತ್ಿದಾಗ್ ಅವಂ ಆಡ್ೊೇದು ನ್ಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ು. ಇಲಿಿ-ಇವತ್ುತ ಆಡ್ೊೇದ್ೇ, ಇವನ್ ಮ್ನ್ಸಿನಾಗಿನ್ 
ಮಾತ್ು. ಅದರ ೊಿ ಈಗ ! ದ್ೇಶದ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ತ್ುತ್ುಷ ಆಗದ್. ಇಂಥಾ ಹ್ೊತಾನಗ್ ಇವಂ ಹಾಾಂಗ ಮಾತಾಡಾತನ್ ಅನ್ೊನದ್ೇ ಮ್ುಖಾ.  

 ಮಾಸಟರ್ ಮಾತ್ು 
 

 

 

 
 

 

 

ಮಾಸಟರ್  ಹಿರಣ್ಣಯಯ  
 ಂಚಾವತಾರ ಖಾಾತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೊಮಿ ಕಲಾವಿದರು  

 

 

ಬೆೀಂದ್ೆರಯವರೆ ಂದಗೆ ಸನಾಾನ  - ಭಾಗ ೩ 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್ೊೇಡಿ ... 
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  ಆದರ್ ಈಗ ಇವರ್ೇನ್ು ಮಾಡಾಾರ್ೇ ಇದು (ಶಾ ು ತ್ೊೇರಿಸುತಾತ) ಎಲಾಿ ಕ್ಡಿಸಿ, ಕ್ರಾದಾಗ್ ಹ್ೊಡ್ದಂಘಾತ್ು ನ್ೊೇಡಿಿ. ನ್ನ್ನ ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ನ್ನ್ನ ಅಲಿಿ 
ಕುಂದಿಲಿಕ್ಕ ಬಿಡದ ಹಾಂಗ್, ಇಲಿಿ ಮೆೇಲ್ೇರಿಸಿದುಿ ಮೊದಲ್ನೇ ತ್ಪ್್ಪೇನಿಿ. ಇನ್ುನ ಇಗಾ ನ್ೊೇಡಿಿೇ,. ಈ ಶಾ ೊ ನ್ೊೇಡಿಿ. ನ್ನ್ನ ನ್ಂಗಾಕ್ಲದುಿ ಬಹಳ್ ಕ್ಲಮ್ಮತ್ರತನ್ ಶಾ ೊರಿ. 
ಆದ್ಿ ಇದ್ೇನ್ದ್, ಇದು ಅದಿ ಮ್ುಂದ್ ಹತ್ರತಪಪತ್ರತನ್ ರೊಪ್ಾಯಂದು ಅನ್ೊಕೇರಿ. ಇದೊ ಸಹ ಫಸ್ಟಟ ಹಾಾಂಡ್ ಅಲಾಿರಿೇ,.,ಶ್ಕ್ಂಡ್ೊೇ ರ್ಡ್ೊೇಷ ಹಾಾಂಡ್ ಅನ್ೊಕೇತ್ರೇನಿ. 
ಯಾಕಂದ್ಿೇ ಇದು ದುಖಾನಾನಗಿಂದ ಖರಿೇದಿ ಮಾಡಿದಿಂತ್ೊ ಅಲಾಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ುತ ರವಿವಾರ -ದುಖಾನ್ಲಾಿ ಸುಟ್ಟಟ-ಬಂದ್ ಇತ್ಷದ್. ಅಂದಾಾಗ್ ಇದನ ಯಾರ ಕಡ್ 
ಇಂದಾನ್ೊೇ ಉದಿಿ ತ್ಂದಾರ್. ಇಷ್್ಟಲಾಿ ಉಸ್ಟಾಬರಿನಾರಾ ಯಾಕ್ ಬ್ೇಕ್ಲತಾತಪ್ಾಪ ಇವರಿಗ್? ಈಗ ನ್ನ್ನ ಸಿೆತ್ರ ನ್ೊೇಡಿಿ, ಈ ಶಾ ೊನಾ ನಾ ಮ್ನಿೇಗ್ೇನಾದೊಿ 
ಒಯಿನ್ಪ್ಾಂದ್ಿ, ನ್ಮಾಮಕ್ಲ ಕ್ೇಳಾತಳ ,್.ನಿಮ್ಗ್ೇನ್ು ಬಂತ್ರಿೇ ದರಿದಾಿ, ನ್ನ್ನೇ ತಾನ್ ಅಂಥಾ ಶಾ ೊ ತ್ಂದಿೇರಿ. ಇವತ್ುತ ಇನಾಾರದ್ೊಿೇ ಇಂಥಾಾ ಶಾ ೊ 
ಕಸ್ಟ್ೊಕಂಬಂದಿೇರಿ ಅಂತಾ. ಅದಕ್ಕ ಮ್ನಿೇಗ್ ಒಯಾೇ ಹಾಂಗಿಲಾಿ. ಮ್ತ ತ್ ಇವರಿಗ್ೇ ಹ್ೊಳಿಳ ಕ್ೊಟ್ಿೇ, ಛಲ್ೊೇದ ಿ. ಅದ್ಕೇ ಹಿೇಂಗ್ ಮಾಡೊಣ...ಇದನ ಈ ಸಭ್ೇಲಿ 
ಯಾರಾದರೊ ತ್ಗ್ೊಂಡು, ರ್ೊಕಕ ಕ್ೊಡಿಲಾ,. ಕ್ಲಸ್ಟ್ದಾಗ್ ಹಾಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊಕ್ಲಕೇನಿ”. ಅಂದು ಶಾ ುವನ್ುನ ಎತ್ರತ ಹಿಡಿದರು. ಮ್ತ್ೊತಬುರು ಕೊಗುವ ಮೊದಲ್ೇ, ನಾನ್ೇ 
ಕೊಗಿಬಿಟ್ಟ. ಶಾ ುವನ್ುನ ನ್ನ್ಗ್ೇ ಕ್ೊಡುತಾತ ಅಜಿ, “ ಹಾಂಗ್..ತ್ಪ್ಾಮಡಿದ್ೊೇರ್ೇ ತ್ಪುಪ ಕಾರ್ಣಕ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕ್ೇ ಪರಂತ್ು, ಬ್ೇರ್ಯವರು ಹಾಾಂಗ್ ಕ್ೊಡಿಿಕ್ಕ ಬತ್ಷದ್ ಹ್ೇಳ್ು. 
ತ್ಗ್ೊೇ,.ಅವರು ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಫ್ೈನ್ ಶಾ ೊ ಜ್ೊತ್ರೇಗ್, ಇದ್ೊಂದು ತ್ಪಿಪನ್ ಫ್ೈನ್ ದೊ ಒಂದು ಶಾ ು”. ನ್ರ್ದಿದಿ ಜನ್ಸಮ್ೊಹ ಚಪ್ಾಪಳ  ್ ತ್ಟ್ಟಟತ್ು ನಿಜ-ಆದ್ಿ ಅದು 
ಯಾವ ಶಾ ೊಗ್ ಅಂತ್?  ಮ್ುಕಾತಯ ... 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿದು 
ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಷ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡ ು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪಿ ಮಾಹಿರ್ತ ಇಲಿಿದ್ೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅ ಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ್ಜ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹ ವಾರು ಭಾಷ್್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾಿಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡ ು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತ್ತದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮ್ತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ ವೊಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾರ್ಣಸದಿದಿರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 
 

ಕನನಡ ಟೆೈಪ್ 

ಮಾಡೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

 

 

 

ಕನಾಿಟಕರತ್ನ ಪುರಸೃತ್ರು 

ಕೆ ವಿ ಪುಟಟಪಪ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 1992 
ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚ ನ್ಚಿತ್ಿ 1992 

ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪಪ   ರಾಜಕ್ಲೇಯ 1999 

ಸ ಏನ್ ಆರ್ ರಾವ್  ವಿಜ್ಞಾನ್ 2000 

ಶಿರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ಟಾವಮಿ ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ೇವ್ 2002 

ಭೀಮಸ್ಟೆೀನ್ ಜೆ ೀಷಿ ಸಂಗಿೇತ್ 2004 

ಪ್ರರ ದ್ೆೀ ಜವರೆೀಗೌಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ 2008 

ಡಾ|| ಡ ವಿೀರೆೀಂದರ ಹೆಗಗಡೆ ಸಮಾಜಸ್ಟ್ೇವ್ 2009 

ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪರಶಸ ಿ
 ಕ್ೆೀತ್ರ ವರ್ಿ 

ಸರ್ ಎಂ ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಟ್ೇವ್ 1955 

ಭೀಮಸ್ಟೆೀನ ಜೆ ೀಷಿ ಕಲ್  2008 

 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಆರೆ ೀಗಯ 
ನ್ಮೆಮ ಿರ ೊ ಿ ಕಾಾನ್ಸರ್ ಕಣಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ನಾಶಮಾಡುವ ಜ್ಜೇವಕಣಗಳ್ು ಉತ್ಪತ್ರತಯಗುತ್ತಲ್ೇ ಇರುತ್ತವ್. 

ಕಾಾನ್ಸರ್ ಜ್ಜೇವಕಣಗಳ್ ಸಂಖ್ಾ ಹ್ಚಾುಗಿ, ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ನಾಶಮಾಡುವ ಜ್ಜೇವಕಣಗಳ್ು ಕಡಿಮೆಯಾದಲಿಿ, ಕಾಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಂಭವ 
ಹ್ಚುುತ್ತದ್. ಕಾಾನ್ಸರ್ ಜ್ಜೇವಕಣಗಳ್ ಉತ್ಪತ್ರತಗ್ ಕ್ ವು ಕಾರಣಗಳ್ು ಯಾವುವ್ಂದರ್:   

 

ಕಾಯನಸರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಹಾರಪದ್ಾರ್ಿಗಳು    (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ್ಜ ಜಯದ್ೇವ್  

Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd) 

 

 

 

ಕಾಾನ್ಸರ್ ಕೌನಿಸಲ್ ನ್ ಶ್ನಫಾರಸಿಸನ್  ಪಿಕಾರ ಕಾಾನ್ಸರ್ ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯ ು ನಾವು ಸಸ್ಟಾಾಹಾರವನ್ುನ ಹ್ಚಾುಗಿ (80%) ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬ್ೇಕು. ಹಣುಣ, 
ತ್ರಕಾರಿ, ಬ್ೇಳ  ್ಮ್ತ್ುತ ಕಾಳ್ುಗಳ್ು, ವಿವಿದ ಧಾನ್ಾಗಳ್ು, ಕ್ೊಬಿುನ್ ಬಿೇಜಗಳ್ು; ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಹ ವಾರು ಬಗ್ಯ ಕಾಾನ್ಸರ್ ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವ್.   

ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಗಳ್ಲಿ ಿ ಬಹು ಮ್ುಖಾವಾದದು,ಿ ಹಣುಣ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪಿತ್ರ 100 ಕಾಾನ್ಸರ್ ನ್ಲಿಿ 10 
ಕಾಾನ್ಸರ್ ಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ - ಇಲಿಿನ್ ಜನ್ರು ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ ಹಣುಣ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸದಿರುವುದು - ಎಂದು ತ್ರಳಿದು ಬಂದಿದ್. ವಿವಿದ ಬಣಣದ 
ಹಣುಣ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. ಇವುಗಳ್ಲಿ ಿ ಕಾಾನ್ಸರ್ ತ್ರತ್ಕಕಂತ್ ಏಜ್ಂಟ್ಸ ಗಳ್ನ್ುನ (carcinogens) ನಾಶಮಾಡುವ ಮ್ತ್ುತ ಕಾಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡ 
(tumour) ಬ್ಳ್ಯುವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುವ phyto-chemicals, anti-oxidants, vitamins, minerals ಮ್ತ್ುತ fibre ಯಥ್ೇಚುವಾಗಿವ್. ಇದ ಿದ್ 
ಹಣುಣ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ು ಕಡಿಮೆ ಕಾಾಲ್ೊೇರಿಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುತ್ತವ್. ಕ್ೊಬುು ಇ ಿವ್ೇ ಇ ಿ (ಆಲಿೇವ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಅವಕಾಡ್ೊೇ ವಿನ್ಹ). ತ್ೊಕ 
ಇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಸಹಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ತ್ೊಕ ಹ್ಚಾುಗಿದಿಲಿಿ, ಕ್ೇವ   5 - 10% ತ್ೊಕ ಇಳಿಸಿಕ್ೊಂಡರ್, ಕಾಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪ್ಾಯವನ್ುನ 
ಕಡಿಮೆಗ್ೊಳಿಸಬಹುದು.     

ನ್ನ್ನ 26 ವರ್ಷಗಳ್ ಅನ್ುಭವದಲಿಿ, ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಗಳ್ು ಕೊಡ ತ್ಮ್ಮ ಆರ್ೊೇಗಾಕ್ಕ ಬ್ೇಕ್ಲದಿರ್ುಟ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದಿ ಿ. ಬ್ಳ್ಗಿನ್ 
ಉಪಹಾರದಲಿ ಿಮ್ತ್ುತ ಮ್ದಾಾಹನದ ಊಟ್ದಲಿ ಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳಿರುವುದ್ೇ ಇ ಿ.  ರಾತ್ರಿ ಊಟ್ದಲಿ ಿಮಾತ್ಿ ತ್ಕಕಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ತ್ರಕಾರಿಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರ್ 
ಒಂದು ಊಟ್ದಲಿ ಿಎರಡು ಬ್ೊಗಸ್ಟ್ಯರ್ುಟ  ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸ ು ಸ್ಟಾದಾವ್ೇ? ಯೇಚನ್ ಮಾಡಿ.   

ನ್ಮ್ಗ್ ದಿನ್ವೊಂದಕ್ಕ 2 ½ ಲ್ೊೇಟ್ ಬ್ೇಯಸಿದ ಅರ್ವಾ 5 ಲ್ೊೇಟ್  ಹಸಿ ತ್ರಕಾರಿಯ ಅಗತ್ಾವಿದ್.  1 ಲ್ೊೇಟ್ = 250ಮಿಲಿ. ಮ್ದಾಾಹನದ 
ಊಟ್ಕ್ಕ 1 ಲ್ೊೇಟ್, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ್ಕ್ಕ 1 ಲ್ೊೇಟ್ ಪ ಾ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಅಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇನ್ ಿ. ಸ್ಟಾಂಬಾರ್ ನ್ಲಿಿರುವ ಸವರ ಪ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದರ್ 
ದಿನ್ಕ್ಕ 2 ½ ಲ್ೊೇಟ್ ಆಗುತ್ತದ್. ಅಳ್ತ್ ಮಾಡುವ ಗ್ೊೇಜ್ೇ ಬ್ೇಡ ಎಂದಾದಲಿಿ, ಊಟ್ದ ತ್ಟ್ಟ ಅರ್ವಾ ಡಬಿುಯ ಅದಷಬಾಗ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ುಂಬಿಸಿ. 
ಶ್ೈತ್ರಾೇಕರಿಸಿದ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸ ು ಹಿಂಜರಿಯಬ್ೇಡಿ. ಉಪಿಪಟ್ುಟ ಮಾಡುವಾಗ 1 ಲ್ೊೇಟ್ ರವ್ಗ್ 2-3 ಲ್ೊೇಟ್ ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ. 
ಇಡಿಿ, ದ್ೊೇಸ್ಟ್, ಚಪ್ಾತ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಪ ಾ, ಸ್ಟಾಗು, ಕಾಾರಟ್, ಟ್ೊಮೆೇಟ್ೊ, ಬದನ್ೇಕಾಯ ಚಟ್ಟನಯಂದಿಗ್ ತ್ರನಿನ. ಸಂಜ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದ್ೊಡನ್ ಕುರುಕು 
ತ್ರಂಡಿಯ ಬದ ು ಕ್ೊೇಸಂಬರಿ, ಮೊಳ್ಕ್ಕಾಳ್ುಗಳ್ ಉಸಲಿಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ. 

ನಾವು ದಿನ್ವೊಂದಕ್ಕ ಕನಿರ್ಠ 2 ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ (300 ಗಾಿಮ್) ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬ್ೇಕು. ಬಾಳ್ಹಣುಣ, ಮಾವಿನ್ಹಣುಣ, ದಾಿಕ್ಷಿಹಣುಣ, ಒಣದಾಿಕ್ಷಿ, ಖಜೊಷರ - 
ಯಾವ  ಹಣಾಣದರೊ ಸರಿ. ಸುಮಾರು 100-150 ಗಾಿಂ ತ್ೊಕದ 2 ಹಣುಣಗಳ್ು ಆರ್ೊೇಗಾ ಕಾಪ್ಾಡ ು ಬಹು ಮ್ುಖಾ. ನಾನ್ು ಎಷ್್ೊಟೇಸ  ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇನ್ 
‘ಮ್ಧ್ುಮೆೇಹಿಗಳ್ು ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬಾರದು; ಏಕ್ಂದರ್ ಅವುಗಳ್ಲಿ ಿ ಸಕಕರ್ ಇರುತ್ತದ್’ ಎಂದು. ಇದು ಸರಿಯ .ಿ ನಿಮ್ಗ್ ಸಿಹಿಯಾದ 
ಆಹಾರಪದಾರ್ಷಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಬಾರದ್ಂದಿದಿಲಿಿ, ಸಕಕರ್, ಬ್ ಿ, ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪಪ ಬ್ರಸಿದ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರೇರ್ಷಗಳ್ನ್ುನ ವಜ್ಜಷಸಿ. ಕಾಾನ್ಸರ್ ಒಂದ್ೇ ಅ ಿ, ಇತ್ರ 
ನಾನಾ ತ್ರದ ಖಾಯಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಟಾಮ್ರ್ಾಷ ಹಣುಣಗಳಿಗಿದ್. ಹ್ಚಿುನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್: www.cancer.org.au 

 

ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ: The Role of Natural defences in Preventing and Treating cancer by university of California 

Television. www.youtube.com/watch?v=XaDt3AJQ98c  
 

 

 ವಾಯಯಾಮರಹಿತ್ ಜೀವನ  
 ಧ ಮಪಾನ , ಹೆಚುು ಮದಯಪಾನ  
 ಕಲುಷಿತ್ ವಾತಾವರಣ್  

 ಕರಮಿಕೀಟನಾಶಕಗಳು   

 ಹೆಚುು ಸಕಕರೆ ಬೆರೆಸದ ರ್ತನಿಸು ಮತ್ುಿ ಪಾನಿೀಯಗಳು (ಕೆ ೀಕೆ ೀ ಕೆ ೀಲ) 
 ಹೆಚುು ಕೆ ಬ್ಬಬನಿಂದ ಕೆ ಡದ, ಅಂಗಡಯಲಿಿ ಮತ್ುಿ ರೆಸ್ಟೆ ಟೀರೆಂಟ್ ನಲಿಿ ಕೆ ಂಡ ಊಟ ರ್ತಂಡಗಳು  
 ಅರ್ತ ಹೆಚುು ದ್ೆೀಹ ತ್ ಕ ಅರ್ವಾ ಬೆ ಜುು 
 ಸ್ಟೌಂದಯಿವದಿಕಗಳಲಿಿರುವ parabens ಮತ್ುಿ phthalates 

 ಮನೆಯನುನ ಸವಚಛಗೆ ಳಿಸುವ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳು 
 

ಆರೆ ೀಗಯಕರ ಸ್ಟೆ ಂಟದ ಸುತ್ಿಳತೆ ಭಾರರ್ತೀಯ ಮ ಲದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಷಿಟರಬೆೀಕು?  ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಎಷಿಟರಬೆೀಕು? ( ಉತ್ತರ ಪುಟ್ 16 ರಲಿಿ ) 

 

http://www.cancer.org.au/
http://www.youtube.com/watch?v=XaDt3AJQ98c


  

 ಪುಟ - 6 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  

ಒಂದ್ೊಂದು ಸಿೇಝನ್ ಗ್ ಒಂದ್ೊಂದು ರಾಗ ಶ್ಿೇರ್ಠವಂತ್. ಕನ್ನಡದ ಸಿೇಝನ್ ಆದ ನ್ವ್ಂಬರ್ ೆ ತ್ನ್ನದ್ೇ 
ಆದ ರಾಗ! Music is the manifestation of one’s  culture ಅಂತ್. ಕ ುರ್ ಕ ುರಾಿಗ್ೇ ಇದ್ಿ ಸ್ಟಾಂಗೊ 
ಸ್ಟಾಂಗ್ೊೇಪ್ಾಂಗ. ಕ ುರ್ ವ ುರ್ ಆದ್ಿ? ಮೊನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕ ಹ್ೊೇಗಿದ್ಿ. ನಾನ್ೇ cheap ಗ್ಸುಟ (chief 
ಅಲಾಿಂತ್ ಅವರು ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಂಡ ರಿೇತ್ರ, ಕ್ೊಟ್ಟ ಕವರುಿ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಹ್ೇಳಿದುವರ). ಎಲಾಿ ಕಾಯಷಕಿಮ್ಗಳ್ ರಿೇತ್ರಯೇ 
ಇದೊ ಶುರುವಾಯುತ. ಮೊದಲಿಗ್ ನ್ೊೇಡಕ್ಕ ಸವರ ಪ ಹಾ ಪಪ, ನಿತಾಾನ್ಂದ ಸ್ಟಾವರಮಿ ಕಾಂಬಿನ್ೇರ್ನ್ ತ್ರಹ 
ಇರ್ೊೇವೊನಬು ಬಂದು ಎ ಿರಿಗೊ “ಹಾದರದ” ಸ್ಟಾವರಗತ್ ಕ್ೊೇರಿದ. ನ್ಂತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಡಿಂಗರಿಗನ್ೊಬುನಿಂದ 
ಸ್ಟಾವರಗತ್ ಗಿೇತ್ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ು;  
ದ್ಾಯೆ ಪಾರ ಮೊಕವ ದ್ೆ ೀರ ಖನನಟಿಗರ ಮಾತೆ ಏಯ್ 

ಅರಸು ದ್ಾಯೆ ಸುಬಬವವ ಕೆ ೀರೆ ನಮಾಜುನ ಮಾತೆ ಏಯ್ ನಮಾಜುನ ಮಾತೆ ಏಯ್  
ನ್ಮ್ಮ ಬಡಾವಣ್ಯ ಸುಬುಮ್ಮನಿಗ್ ಕ್ೊೇರ್ ಹ ುಿಗಳಿವ್ ನಿಜ. ಕನ್ನಡಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮಜಿನ್ ಮಾತ್ಯೊ ನಿಜ.  

ಆದರ್ ಇವ್ರಡಕೊಕ, ಈ ಗಿೇತ್ಗೊ ಏನ್ು ಸಂಬಂಧ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯದ್ ನಾನ್ು ಸೆಂಭಿೇಭೊತ್ನಾದ್; ಅಷ್್ಟೇ ಅ ಿದ್ ಸೆಂಭಿೇವತ್ಷಮಾನ್ನ್ೊ ಆದ್!  
ಚ್ೇತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವರ್ಟರಲಿಿ ಅದ್ೇ ಹಾದರದ ಸ್ಟಾವರಗತ್ದವನ್ು “ಹಿೇಗ ತ್ರೇಪ ಪ್್ಳ್ಕುವ ಗಾಯಷಗಿಮ್” ಎಂದು ಅನೌನಿಸಸಿದಿ.  
ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗುವಿಕ್ ಸ್ಟಾಟಟ್ಷ ಆಯುತ. ಜ್ೊತ್ಜ್ೊತ್ಗ್ೇ ಸ್ಟಾಂಗು! ಯಥಾಪಿಕಾರ ಹಚ್ುೇವು ಕನ್ನಡದ ದಿೇಪ... ಅಂತ್ನ್ೊಕಂಡಿದ್ಿ. ಸವರ ಪ ಕ್ಲವಿ ಅಗಲಿಸಿ ಕ್ೇಳಿದರ್... 
ರಾಗ ಅದ್ೇ, ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಬ್ೇರ್! ಕರಿೇ ಠ್ೊಣಪನ್ೊಬು ಕಣಷಕಠ್ೊೇರವಾದ ಕಂಠದಲಿಿ ಹಾಡಿತದಿ.  
 

ಕಟೆಟೀವು ಕಾಸ್ಟೆಳೆವ ಗುಂಪ ಬ್ಬರುಸ್ಟಾದ ಗುಂಪ ಬ್ಬರುನುಡಯ ಗುಂಪ 

ಬಲವೆರ್ತಿ ತೆ ೀರುವಾ ಗುಂಪಾ... ಕಟೆಟೀವು ಕಾಸ್ಟೆಳೆವ ಗುಂಪ 

 

ಬಲುದನಗಳಿಂದ ಮೆೈ ಬೆಳೆಸ ನಿಂತ್ ರೌಡಗಳ ಪಡೆಯಾ ಕಟೆಟೀವು  
ಎಲೆಿಲಿಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಪು ಸ ಸುವದ್ೆ ೀ ಅಲಿಲಿಿ ಕರವಾ ಾಾಾೆೀವು 
ಗುಡುಗಾಟದಂದ ನಡುಗಾಟ ಬರಿಸ ನೆ ೀಟುಗಳ ಎಳೆಯ ಹಾೆುೀವು 
ಕೆ ರೆದ್ೆೀವು ತ್ನುವ ಕೆ ರೆದ್ೆೀವು ಮನವ ತೆರೆದ್ೆೀವು ಹೆ ಳೆವ ಲಾಂಗುಗಳ 

ನರನರಗಳಲಿಿ ಸರಿಭಯವ ಹೆ ಸ್ಟೆದು ಕಟೆಟೀವು ಕಾಸ್ಟೆಳೆವ ಗುಂಪ   
ನಮಾವರು ಗಳಿಸುವಾ ಹಣ್ ಬೆಳೆಸಲು ಎಲಾಿರು ಒಂದು ಗ ಡೆೀವು 
ನಿಮೆಾದ್ೆಯ ನಡುಗಿಪ ಮಾರ್ತನಲಿಿ ಖಾತೆಯನು ಾಾಲ  ಮಾಡೆೀವು 
ನಿಮುಾಸರ ರ್ತೀರಿಪಾ ನುಡಗಳಲೆಿ ಮಂಗಳದ ಗಿೀತೆ ಹಾಡೆೀವು 
ಕೆ ರೆದ್ೆೀವು ಕರುಳ ನಡೆದ್ೆೀವು ದುರುಳ ಪಡೆಯುವೆವು ರ್ತರುಳ ಕಡೆತ್ನಕ 

ಕರುಳೆಂಬ ಕುಡಗೆ ಮಚುನೆನ ತೆ ಡಸ ಕಟೆಟೀವು ಕಾಸ್ಟೆಳೆವ ಗುಂಪ 

ಕಟೆಟೀವು ಕಾಸ್ಟೆಳೆವ ಗುಂಪ... 
ಅಂತ್ೊ ದಿೇಪ ಹಚಿುದಾಿಯುತ. ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗ್ೊೇದೊಂದ್ಿ ಎಣ್ಣ ಹಾಕ್ೊಕಂಡು ಬತ್ರತ ಇಡ್ೊೇವಿಿಗ್ ಬಿಸಿ ಮ್ುಟ್ೊಸೇದು ಅಂತ್ನ್ೊಕಂಡಿದ್ಿ. ಇಲಿಿ ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಒಂದ್ೇ 
ಹಾಡಲಿಿ ಬಿಸಿಯೇನ್ು, ಬ್ಂಕ್ಲೇನ್ೇ ಮ್ುಟ್ಟಟಸಿದಿ ಆ ಕ್ಂಗಣಣ ಠ್ೊಣಪ. ಆ ಠ್ೊಣಪನ್ ಅಟಾಟ್ೊೇಪ, ಠ್ೇಂಕಾರ, ಹಮ್ುಮ, ಬಿಮ್ುಮಗಳ್ು ಯಾವ ಮ್ುಠಾಠಳ್ ಸಚಿವನಿಗೊ 
ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಿ. ಇವನ್ ಹ್ೊಸ ರಿೇತ್ರ, (ಅ)ನಿೇತ್ರ ಕಂಡು ಕ್ೊಂಚ ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ಟ್ೊೇಣ ಎನಿನಸಿತ್ು. ಪಕಕದಲ್ಿೇ ಇದಿ ಕ್ೊಠಡಿಗ್ ಅವನ್ನ್ೊನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇದ್.  
“ನಿಮ್ಮ ಗಿೇತ್ ಕ್ೇಳಿದ್. ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿತ್ುತ” 

“ನ್ಮ್ಗ್ ಕವಿ ಡುಂಡಿರಾಜರ್ೇ ಸೊರತ್ರಷ” 

“ಕಾಸ್ಟ್ಳ್ವ ಗುಂಪು ಕಟ್ುಟವುದಕ್ಕ ಹನಿಗವನ್ ಶ್ಿೇರ್ಠ ಕವಿ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಸೊರತ್ರಷಯ? ಹ್ೇಗ್?” 

“ಅವರ್ೇ ಬದಷವಿಲಾಿ! ಕನ್ನಡದ ನ್ುಡಿ ಚಂದ, ಕನ್ನಡದ ನ್  ಚಂದ, ಕನ್ನಡದ ಜನ್ ಚಂದ. ನ್ವ್ಂಬರ್ ಬಂತ್ು, ಕ್ೊಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಚಂದಾ ಅಂತ್! ಬ್ೊೇ ಒಳ ಳ್ 
ಕವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅವುಿ” 

“ವ್ರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು ಸ್ಟಾರ್?” 

“ಪ್ಾಪು” 

ನಾನ್ು ನಿಬ್ುರಗಾದ್. ಪ್ಾಟ್ಟೇ ನ್ ಪುಟ್ಟಪಪ ಉರುಫ್ ಪ್ಾಪು ಎಲಿಿ, ಈ ಪ್ಾಪು ಎಲಿಿ? ಕ್ೊಂಚ ಸ್ಟಾವರಿಸಿಕ್ೊಂಡು “ಪ್ಾಪುನ್ೇ?” ಎಂದ್. 
“ಅದು ನ್ನ್ನ ನಿಕ್ ನ್ೇಮ್ು ಸ್ಟಾರ್. ಪ್ಾವಷತ್ರೇಪುರದ ಪುಂಡ ಅಂತ್” 

 
ಹಿೀಗೆ ಂದು ರಾಜೆ ಯೀಸಿವ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾರ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್ೊೇಡಿ 

 ರಾ0
 ರಾಮ್

ಶ್ನಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  “ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ 
 ಭಾ. ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕೆೀಳಿದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಈಗ ಕಟ್ಟಯ ಕ ುಿ ಕಟ್ಟಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತಾಯುತ.  
“ಪ್ಾಪುರವರ್ೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು?” 

“ಖನ್ನಡ ¨ಕಸಣಾ ಸಳ್ುವಳಿ ಸಂಘ” 

“ಭಕ್ಷಣ್ಯೇ? ರ್ಹಭಾಸ್ಟ ಮಿಸಟರ್ ಪ್ಾಪು. ಮಾಡ್ೊೇದನ್ನ ನ್ೇರವಾಗಿ ಹ್ೇಳೂ್ ಕಳೂ್ ಳೇ ಸಂಘಗಳ್ು ಬಹಳ್ ಅಪರೊಪ”  

“ನಿಮೆೆ ಅರ್ಷ ಆಗಿಿ ಿ ಬುಡಿ. ಖನ್ನಡದ ಎಸರಲಿಿ ಬಕಸಣ್ ಮಾಡ್ೊೇವಿ ಇರುದಿ ಸಳ್ುವಳಿ ಮಾಡ್ೊೇದು ನ್ಮ್ಮ ಸಂಘ”  

“ನಿಮ್ಗ್ ಕನ್ನಡದ ಮೆೇಲ್ ಪಿಿೇತ್ರ ಉಕಕ ು ಕಾರಣವ್ೇನ್ು?” 

“ಆ ಟ್ೊಸ್ಟಾಪುಸ್ಟಾ ಇಂಗಿಿೇಸು ಅರ್ಷ ಆಗಾಕ್ಲ ಿ. ಇಂದಿ ತ್ಲ್ಗತ್ರನ ಿ. ಇನ್ುನ ಉಳಿದದ್ಿೇ ನ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ೃಬಾಸ್ಟ್ ಖನ್ನಡ. ಅದ್ಕೇ ಅದರ ಮಾಾಗ್ ಪಿಿೇತ್ರ”  

“ತ್ ುಗು, ತ್ಮಿಳ್ು?” 

“ಎಲಾಿನಾ ಉಂಟ್! ಅದ್ಲಾಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಸತ್ೃಬಾಸ್ಟ್” 

ನ್ನ್ಗ್ ಈ ವಾಕ್ಲತಯ ಭಾಷ್್ಯೇ ಅಚುರಿ ಮ್ೊಡಿಸಿತ್ು. “ಹಾಡು ಹ್ೇಳ್ುವಾಗ, ಡುಂಡಿ ಕವನ್ ಹ್ೇಳ್ುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ು ಪೂತ್ರಷ ಗಾಿಂಥಿಕ, ಮಿಕಕ ಹಾಗ್ ಹಳಿಳ ಭಾಷ್್. ಇದು 
ಯಾಕ್?” ಎಂದ್.  
“ಹಾಹಾಹಾ! ಅದು ಉರು ಒಡಿಿರ್ೊೇದು, ಇದು ಅಂಗ್ೇ ಮ್ನ್ಸಿಂದ ಬರ್ೊೇದು. ಅದು ತ್ಲ್ ಬಾಸ್ಟ್, ಇದು ನ್ಲ್ ಬಾಸ್ಟ್”  

“ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕ್ ಸಗಳ ೇ್ನ್ು?” 

“ನಾವು ಟಾರು, ಕ ು,ಿ ಭಾವುಟ್ ಸಂಗಾಿ ಮಾಡಿತೇವಿ” 

“ಯಾಕ್?” 

“ಖನ್ನಡದ ಖಂಪು ಅರಡಕ್ಕ” 

“ಟಾರು, ಬಾವುಟ್, ಕ ುಿಗಳಿಂದ ಕಂಪು ಹ್ೇಗ್ ಹರಡತ್ತ ಪ್ಾಪು?” 

“ಬಾಾರ್ ಬಾಸ್ಟ್ ಬ್ೊೇಡ್ ಷಗ್ಲಾಿ ಟಾರು ಆಕ್ಲದ್ಿ ಹ್ಲ್ಿಲಿಿ ನ್ೊೇಡಲಿ, ಖನ್ಡಾನ್ೇ ಖಾಣುವ್” 

“ಸರಿ. ಮಿಕಕದುಿ?” 

“ಎಲ್ಿ ೊಿ ಖನ್ನಡದ ಭಾವುಟಾನ್ ಹ್ೇರಿಸಿತೇವಿ”  

ಇದೊ ಸರಿಯೇ. ಮಿಕಕವರ್ಲಾಿ ಬಾವುಟ್ವನ್ನ ಏರಿಸ್ಟಾತರ್. ಇವರು ಹ್ದರಿಸಿ, ಬ್ದರಿಸಿ, ಏರಿಸ್ಟ್ೊೇದಿಿಂದ ಅದು ಹ್ೇರಿಸ್ಟ್ೊೇದ್ೇ!  
“ಕ ುಿ?” 

“ಚಂದಾ ವಸೊಲಿಗ್ ಕಲಿಿಗಿಂತ್ ಸೊಪರ್ ವಸುತ ಇ ಿ ಕಣಣ್ೊಣೇ!”  

“ಗುಡ್. ಬಂದ ಚಂದಾ ಹಣವನ್ನ ಹ್ೇಗ್ ವಿನಿಯೇಗ ಮಾಡಿತೇರಿ?” 

“ಎಂಗಯತ ಮ್ಯೆ?” ಕ್ಂಗಣುಣ ಮ್ರಳಿತ್ುತ, ಅರಳಿತ್ುತ. ಕ್ೈ ಮೆೇಲ್ೇರಿತ್ುತ. ನಾನ್ು ಬಾ  ಮ್ುದುರಿದ ಕುನಿನ!  
ಸ್ಟಾವರಿಸಿಕ್ೊಂಡ್. “ಆ ಹಾಡು ಚ್ನಾನಗಿತ್ುತ. ಇನ್ುನ ಯಾವುದಾದರೊ ಹಾಡು?” 

“ಐತ್”  

“ಒಸಿ ಅಂಗನಿನ” 

 

ಕಲಾಿದರೆ ನಾನು ಗಣಿರಾಜರ ಮನೆಯಲಿ ಇರುವೆ 
ಮಣ್ಾಣದರೆ ನಾನು ಭ ಗಳಳರ ಜೆ ತೆಯಲಿ ಮೆರೆವೆ 
ಮರವಾದರೆ ನಾನು ಕಾಡನ ಸಚಿವರ ಮನೆಗೆ 
ನಿೀರಾದರೆ ನಾನು ಪರನಾಡನ ದಕಕಗೆ ಹರಿವೆ 
 

ಮೊದುದಮೊದದರಿಂದ ಎಲಿವನು ಕದದ 
ತ್ವರಿನವರನು ಕತ್ುಿ ಕತ್ುಿ ರ್ತಂದ  
ಕಲಾಿದರೆ ನಾನು..... 
 

ಅರ್ಟರಲಿಿ ಕಾಯಷಕಿಮ್ ನ್ಡ್ಸುತ್ರತರುವವರು ಬಾಗಿಲಿನ್ಲಿಿ ಪಿತ್ಾಕ್ಷರಾದರು. ನ್ನ್ಗ್ ಠ್ೊಣಪನಿಂದ ಮ್ುಕ್ಲತ ಸಿಕ್ಲಕತ್ು. ಮ್ತ್ತ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಬಂದ್. ವ್ೇಲಾಯುರ್ನ್ ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನ್ 
ಹಾಡುಗಾರನ್ೊಬು “ಒಕ ಪ್ಾಿತ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ಾಟ್ು ಪ್ಾಡಾತನ್ು” ಅಂದ. ಬ್ೇಡ ಎನ್ನ ು ನಾನಾರು? ಅ ಿದ್, ಅವನ್ು ರಾಜ್ೊಾೇಶವಕ್ಕ ಐನ್ೊರು ರೊಪ್ಾಯ ಚಂದಾ ಕ್ೊಟ್ಟಟದಿನ್ಂತ್! 
ಶುರುವಾಯುತ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಗಿೇತ್. 
 

ಮ್ರ್ುವ್ಯ ಹಿೇ ಪಂರ್ ಹನ್ುರಾಕತ್ ಹನ್ುಮ್ಂತ್ 

ಏಲ್ೇ ು ಚನ್ುಮ್ತ್ ು ತ್ರೇರತ್ ಚಂಪಂತಾ 

ಚಿಯಯಾತ್ ಮಾತ್ು ಚ್ೊಗಚಾತ್ ಲ್ೊೇಟ್ ಇತ್ವಾದ ಪ್ಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ 

ಮ್ನ್ ದುಂಪುವಂತ್ ಮ್ನ್ ಪ್್ಳ್ಕುವಂತ್ ಮ್ುತಾತತ್ ಮ್ಕುವು ಪರಲಿ 

 

ಅವರಿಗ್ ಕ್ ಸ ಮಾಡಾತನ್ೇ ಇರಿ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದಿಿೇನಿ, ಯಾಕ್ೇಂದ್ಿ 

ನಿಲಿಿಸಿದರ್ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಜನ್ರಿಗ್ ನಿರುದ್ೊಾೇಗ ! ಹೊ ! 

Cr
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ಹಿೀಗೆ ಂದು ರಾಜೆ ಯೀಸಿವ... – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್ೊೇಡಿ 
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ಅಲಿಿದಿ ಅಕ್ಲ ಕನಾಷಟ್ಕ ತ್ಮಿಳ್ುನಾಟ್ು ಉದಾಿರ ಸಂಗದ ಸದಸಾರು ‘ಒನ್ಸ ಮೊೇರ್’ ಎಂದರು. ವ್ೇಲಾಯುರ್ನ್ ಕ್ಮಿಮದ, ಕ್ೇಕರಿಸಿದ, ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಹಾಡ ು ಉದುಾಕತನಾದ. 
“ಹ್ೈದೊನರಕ್ಕ ಒಂದ್ೇ ಆಡು. ಇನ್ೊನಂದಾದ್ಿ ಸ್ಟಾವಿ” ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಟದ ಹನೌನ್ಸರ್. ಗಾಯಕ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದ.  
“ಮ್ುಂದಿನ್ ಕವನ್ ಕನ್ನಡಪರ ಕಾಳ್ಜ್ಜ ಇರುವ ಕನ್ನಡಕು ತ್ರಕಕ  ಸ್ಟ್ ವರಂರಿಂದ” ಮೊಳ್ಗಿದನ್ ಮೆೈಕಾಸುರನ್.  
ಕವಿಪುಂಗವ ಸ್ಟ್ ವರಂ ವ್ೇದಿಕ್ಯೇರಿದ. “ನ್ಂಬ ಖನ್ನಡ ಏ ಇಂದ ಮಾದರಿ ಇಕ್ಲಷದಿ. ಏ ಕನ್ನಡಪ್ಾಸ್ಟ್ ಪಿನಾನಲ್ಯೇ ಇಕಷದಿಷ ತ್ರಿಮಾ? ಖನ್ನಡಕಾರ ತಾ ಇದಕ್ಲಾಿಮೆ ಕಾರಣಂ. 
ಅಂದ ಕಾರಣಮೆೇ ಇಂದ ಪ್ಾಟ್ೊಿೇ ಎಳ್ದಿಕ್ಿಷ” ಎಂಬ ಪಿೇಠಿಕ್ಯಂದಿಗ್ ಹಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ.  
 

ಸ್ಟಾವಪಮಾನಮೆ ಇಲೆಿ ಕನಟಕಾರಕು ಪಲೆಿ  
ಅದಕು ತಾ ನಾನು ತ್ಮಿಳು ಪೆೀಸದರು ಇಂಗೆೈ ಇರಪಲೆಿ 
ಸ್ಟಾವಪಮಾನಮೆ ಇಲೆಿ 
ಆರು ಬಂತ್ರು ಕನಟಿಗಲು ಅಂದ ಪಾಸ್ಟೆಯೆ ಪೆೀಸುವರು 
ಬಂದ ಚನಕಳು ಕನಟ ಕಲಿವುತ್ು ಪೆೀಟವೆೀ ಪೆೀಟ 

 

ಕನಟಕಾರರು ನಲಿ ಚನ, ಕರ್ತಿಕೆ ಂಬರು ತ್ಮಿಳನನ 
ನಂಬ ಮಾದರಯೆ ನಮಕುಂ ನಲಿಮೆ ಪೆೀಸವರ್ ತ್ಮಿಳನನ 
 

ಕನನಟಿಗರೆನೆ ನಮಕರ್ಟಂ ತ್ಮಿಳು ನಾಟೆ ಳು ಅದು ಸಪರ್ಟಂ 

ರಜನಿಕಾಂತ್ನಂ ಜೆೈಲಲಾಿಳಳುಂ ಮೆೀಲೆೈ ವೆಚಿುರು ಕರಂ 

ಸ್ಟಾವಪಮಾನಮೆ ಇಲೆಿ...... 
 

ಸ್ಟ್ ವರಂರ ನ್ೇರ ನ್ುಡಿಗ್ ಪಿಚಂಡ ಕರತಾಡನ್ ದ್ೊರ್ಯತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ನ್ನ್ನ ಸರದಿ. ಏನ್ೇ ಆಗಲಿ, ಶುದಧ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಭಾಷ್್ಯ ಸ್ಟ್ೊಬಗನ್ುನ ಪಿಚುರಪಡಿಸುತ್ತೇನ್, 
ತ್ನ್ೊಮ ಕ ಈ ಸ್ಟ್ ವರಂಗ್ ಸೊಕತ ಉತ್ತರ ನಿೇಡುತ್ತೇನ್ ಎಂದು ತ್ರೇಮಾಷನಿಸಿ ಮೆೈಕ್ ಮ್ುಂದ್ ನಿಂತ್.  
“ಕನ್ನಡದ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರ್ೇ, ಸ್ಟ್ೊೇದರ ಸ್ಟ್ೊೇದರಿಯರ್ೇ, ‘ಆರಂಕುಶವಿಟ್ೊಟಡಂ ನ್ನ್ವುದ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಂ ಬನ್ವಾಸಿ ದ್ೇಶಮ್ಂ’ ಎಂದ ಪಂಪನ್...” ಎನ್ುನತ್ರತದಿಂತ್ಯೇ “ಇಂಗಿಿಸ್ಟ 
ಬಾಾಡ. ಧಿಕಾಕರಾ, ಧಿಕಾಕರಾ” ಎಂದು ಕೊಗಿತ್ೊಂದು ಪಡ್.  
“ನಾನ್ು ಇಂಗಿಿಷ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ನ್?” 

“ಔದು. ಬನ್ವಾಸಿ ದ್ೇಶ ಕನ್ನಡ. ಮ್ಮ್ ಅಂದ್ಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ್. ಅದು ಇಂಗಿಿಷ್. ಪಂಪ ಅಂದ್ಿ ನಿೇರ್ತ್ೊತೇಕ್ಕ ಬಳ್ಸ್ಟ್ೊೇ ಸ್ಟಾಧ್ನ್. ಅದೊ ಇಂಗಿಿಷ್್ಷೇ”  

ಹನೌನ್ಸರ್ ಪಿತ್ಾಕ್ಷನಾದ. ಸಿಪೇಡಾಗಿ ಒಂದು ಹಾರ ಹಾಕ್ಲ, ಕವರ್ ತ್ುರುಕ್ಲ, “ನಿೇವು ಹ್ೊಳಿಡ” ಎಂದ.  
ಕಕಾಕಬಿಕ್ಲಕಯಾಗಿ, ಚ್ೇತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಮ್ುನ್ನವ್ೇ ಸೊಕಟ್ರ್ೇರಿದ್ಿ. ಸೊಕಟ್ರ್ ಮ್ೊಲ್ ತ್ರರುಗುವ ಮ್ುನ್ನ ಮೆೈಕ್ ನಿಂದ ನ್ನ್ನ ಕ್ಲವಿಗ್ ಅಪಪಳಿಸಿದ ಕ್ೊನ್ಯ ಮಾತ್ುಗಳ್ು –  

ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗಲ್ೆ!!!!  
 

ಹಿೀಗೆ ಂದು ರಾಜೆ ಯೀಸಿವ... – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

 

ಕನಾಿಟಕದ  ಪರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು / ಬೆಳೆಯುವ ಸಥಳ 

 
 

ಭತಿ್ ರಾಯಚೊರು,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಷ,ಮ್ಂಡಾ, ಮೆೈಸೊರು, ಹಾಸನ್, ಶ್ನವಮೊಗೆ 
ಚಿಕಕಮ್ಗಳ್ೂರು,ಕ್ೊಡಗು,ಧಾರವಾಡ,ಉಡುಪಿ, ದ.ಕನ್ನಡ,ಉ.ಕನ್ನಡ, ಬ್ಳ್ಗಾವಿ 

ರಾಗಿ ಮ್ಂಡಾ, ಮೆೈಸೊರು,ಹಾಸನ್ ಕ್ೊೇಲಾರ,ತ್ುಮ್ಕೊರು,ದಾವಣಗ್ರ್, ಚಿತ್ಿದುಗಷ,ಚಾಮ್ರಾಜನ್ಗರ, ರಾಮ್ನ್ಗರ, 
ಚಿಕಕಬಳಾಳಪುರ 

ಜೆ ೀಳ ರಾಯಚೊರು,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಷ,ಧಾರವಾಡ, ಗು ುಗಷ,ಬಿೇದರ್,ಬಿಜಾಪುರ 

ಗೆ ೀಧಿ ಧಾರವಾಡ, ಗು ುಗಷ,ಬಿೇದರ್,ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೊರು, ಬ್ಳ್ಗಾವಿ 

ಕಬುಬ ಮೆೈಸೊರು, ಮ್ಂಡಾ, ಬಿಜಾಪುರ,ಬ್ಳ್ಗಾವಿ 

ಹರಿ್ತ ಮೆೈಸೊರು,ಚಾಮ್ರಾಜನ್ಗರ,ಶ್ನವಮೊಗೆ, ದಾವಣಗ್ರ್, ಧಾರವಾಡ, ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೊರು, ಬ್ಳ್ಗಾವಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಷ 

ತ್ಂಬಾಕು ಮೆೈಸೊರು, ಮ್ಂಡಾ, ರಾಯಚೊರು, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೊರು, ಬ್ಳ್ಗಾವಿ,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಷ,ಹಾಸನ್, ಕ್ೊೇಲಾರ 
ತ್ುಮ್ಕೊರು,ಚಿಕಕಮ್ಗಳ್ೂರು 

ಕಾಫಿ ಚಿಕಕಮ್ಗಳ್ೂರು,ಕ್ೊಡಗು, ಹಾಸನ್, ಶ್ನವಮೊಗೆ,ಮೆೈಸೊರು,ದ.ಕನ್ನಡ 

ಟಿೀ ,ರಬಬರ್ ಚಿಕಕಮ್ಗಳ್ೂರು,ಕ್ೊಡಗು, ಹಾಸನ್, 

ಅಡಕೆ ಹಾಸನ್, ಶ್ನವಮೊಗೆ, ಮೆೈಸೊರು, ದ.ಕನ್ನಡ, ಉ.ಕನ್ನಡ 

ತೆಂಗು ತ್ುಮ್ಕೊರು,ಹಾಸನ್,ಮ್ಂಡಾ,ಮೆೈಸೊರು, ಉಡುಪಿ, ದ.ಕನ್ನಡ 
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ದ್ೊಡಡ ಪಟ್ಟಣದ ಬ ು ಶ್ನಿೇಮ್ಂತ್ ಕುಟ್ುಂಬದ ಒಬು ತ್ಂದ್ ತ್ನ್ನ ಮ್ಗನಿಗ್ ಬಡತ್ನ್ದ 
ಅರಿವಾಗಲ್ಂದು ದೊರದ ಹಳಿಳಗ್ ಕರ್ದ್ೊಯಿ.ಅಲಿಿ ನಾಲಾಕರು ದಿನ್ ಕಳ್ದು ಮ್ರಳಿ ಮ್ನ್ಗ್ಬಂದ ನ್ಂತ್ರ 
ತ್ಂದ್ ಮ್ಗನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದ "ಹ್ೇಗಿತ್ುತ ಮ್ಗೊ ಹಳಿಳ ಜ್ಜೇವನ್? ನ್ೊೇಡಿದ್ಯಾ ಬಡತ್ನ್ ಅಂದರ್ ಏನ್ೊ 
ಅಂತಾ?"ಎಂದ.ಮ್ಗ "ಹೌದು"ಎಂದು ಸಪ್್ಪಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ.ತ್ಂದ್ ಮ್ತ್ತ"ಇದರಿಂದ ಏನ್ು ಪ್ಾಠ ಕಲಿತ್ 
ನಿೇನ್ು?"ಎಂದು ಪಿಶ್ನನಸಿದ.ಅದಕ್ಕ ಮ್ಗ"ಹೌದಪ್ಾಪ ನ್ೊೇಡಿದ್ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ನಾಯಯದ್ 
ಅವರಿಗ್ ಆರ್ಂಟ್ು ಇವ್,ನ್ಮ್ಗ್ ಈಜ ು ಪುಟ್ಟ ಪೂಲ್ ಇದ್ ಅವರಿಗ್ ದ್ೊಡಡ ಕ್ರ್ಯೇ ಇದ್,ನ್ಮ್ಗ್ 
ಅಂಗಳ್ದಲಿಿ ವಿದ್ೇಶ್ನ ಲಾಟ್ಟನ್ ಇವ್,ಅವರಿಗ್ ನ್ಕ್ಷತ್ಿಗಳ ೇ್ ಇವ್,ನ್ಮ್ಗ್ ಆಡ ು ಬ್ೇಲಿಯವರ್ಗ್ ಅಂಗಳ್ ಇದ್ 
ಅವರಿಗ್ ಕಣುಣ ಹರಿಯುವರ್ೊಟ ಅಂಗಳ್ವ್ೇ,ನ್ಮ್ಗ್ ದ್ೊಡಡ ಮ್ನ್ಯದ್ ಅವರಿಗ್ ತ್ೊೇಟ್,ಹ್ೊ ,ಗದ್,ಿಬಯ ು 
ಎಲಾ ಿಇವ್, 

ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸ ು ಸುತ್ತ ೊ ಗ್ೊೇಡ್ಗಳಿವ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ೊ ಬರಿೇ ಗ್ಳ್ಯರ್ೇ ಇದಾಿರ್".ಇರ್ುಟ ಕ್ೇಳಿದ ತ್ಂದ್ಯ ಮ್ುಖ ಮ್ುದುಡಿತ್ು.ಮ್ಗ 
ಮ್ತ್ೊತಂದು ಮಾತ್ು ಹ್ೇಳಿದ"ಅಪ್ಾಪ ತ್ುಂಬಾ ಥಾಾಂಕ್ಸ ಅಪಪ ನಾವ್ರ್ುಟ ಬಡವರ್ಂದು ನ್ನ್ಗ್ ಈಗ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟಟದಕಿ್ಕ."ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದ.  
 

ನಿೀರ್ತ: ಪರರ್ತಯಂದು ವಿರ್ಯವನುನ ಬೆೀರೆ ಂದು ದೃಷಿಟಯಂದಲ  ನೆ ೀಡಬಹುದು, ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲಿ. 

         

 

ಇದ್ೆೀನಾಿ 
ಇದು 

೧. ಮಲಗಿದ ಕಲುಿ, ನಿಂತ್ಕಲುಿ, ಗುಂಡುಕಲುಿ  ೨. ನಾನು ಕೆಂಪು, ನಾನು ಮುಟಿಟದ್ೆದಲಿ ಕಪುಪ  
೩. ತೆಳುವಾದ ಸ ಜಗೆ ಕಾಗೆ ಬಣ್ಣ 

 

ಉತ್ಿರಕೆಕ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನೆ ೀಡ  

ನಾವೆರ್ುಟ ಸರಿವಂತ್ರು ! ಲ್ೇಖಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗುವ ಸ್ಟಾಮಗಿರಗಳು 

 ಹ್ಸರುಕಾಳ್ು - ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್  
 ತ್ಂಗಿನ್ಕಾಯತ್ುರಿ - ಅಧ್ಷ ಲ್ೊೇಟ್  
 ಕರಿಮೆಣಸು - ಏಳ್ು /ಎಂಟ್ು  

 ಜ್ಜೇರಿಗ್, ಉದುಿ, ಹುಳಿಮಾವಿನ್ಪುಡಿ - ಅಧ್ಷ ಚಮ್ಚ 

 ಬ್ ಿದ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಟ್ಟೇಸೊಪನ್  
 ರುಚಿಗ್ ಉಪುಪ   

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಹ್ಸರುಕಾಳ್ನ್ುನ ಮ್ೊರುಗಂಟ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ನ್ನ್ಸಿ, ತ್ೊಳ್ಯರಿ.   
 ನ್ಂತ್ರ ಮ್ೊರು ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಬ್ೇಯಸಿ.   
 ಕರಿಮೆಣಸು, ಜ್ಜೇರಿಗ್, ಉದಿನ್ುನ ಹುರಿಯರಿ.   
 ಕಾಯತ್ುರಿ, ಹುಳಿಮಾವಿನ್ಪುಡಿ, ಬ್ ಿ, ಉಪಿಪನ್ೊಂದಿಗ್ ಹುರಿದು ಧಾನ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ನ್ುಣಣಗ್ ರುಬಿು.   
 ರುಬಿುದ ಮ್ಸ್ಟಾಲ್ಯನ್ುನ ಬ್ಂದ ಹ್ಸರುಕಾಳಿಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕುದಿಸಿ 

 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರೆಸಪಪಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡ. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸ 
ಪ 

 

ಕೆ  

ಡಿೀ 

ರಾ! 

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 
Mobile   0412 918 511 

 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ: horanadachilume@gmail.com 

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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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ 
 

 
ಪಿಿನಿಸಪ್ಾಲ್;ಕಾಲ್ೇಜ್ಜಗ್ 

ಯಾಕ್ೊೇ ಲ್ೇಟಾಗಿ ಬಂದ್?  
ವಿದಾಾಥಿಷ:ಬ್ೈಕ್ ಪಂಚರ್ 

ಆಗ್ೊೇಯುತ ಸ್ಟಾರ್..  
ಪಿಿನಿಸಪ್ಾಲ್; ಅದಾಾಕ್ೊೇ 

ಬ್ೈಕಲ್ಿೇ ಬರಬ್ೇಕು? ಬಸ್ಟ ಇತ್ತಲಾಿ  
ವಿದಾಾಥಿಷ:ಇತ್ೊತ ಸ್ಟಾರ್ ಅದ್ಿ 

ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗಳ್ು ಕ್ೇಳ ು್ೇಕ ಿ 

ಮ್ಕಕಳ ೇ್ ನಿೇವು ಆರ್ೊೇಗಾಾವಾಗಿರಬ್ೇಕೊಂದ್ಿ ಕಡಿಮೆ 
ಅಂದೊಿ ಎಂಟ್ು ಗಂಟ್ ಮ್ ಗಬ್ೇಕು.  

ತ್ರಮ್ಮ ಕ್ೇಳಿದ ”ಅದ್ ಹ್ೇಗ್ ಸ್ಟಾಧ್ಾ ಸ್ಟಾರ್? ಶಾಲ್ 
7ಕ್ಕೇ ಶುರು ಆಗತ್ತ?” 

 
 
 

ಇದ್ೆೀನಾಿ ಇದು – ಉತ್ಿರ 

೧. ಶ್ನಿೇ ರಂಗನಾರ್, ವ್ಂಕಟ್ರಮ್ಣ, ನ್ಂಜುಂಡ್ೇಶವರರ 

೨. ಬ್ಂಕ್ಲ   ೩. ಕೊದ ು 

 

೧. ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ವಾಕ್ಲುತ್ಿದ ನಿದ್ೇಷಶಕರು ಯಾರು? ಈ ನಿದ್ೇಷಶಕರ 
ಮ್ಗಳ್ು ಕನ್ನಡವೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ ಖಾಾತ್ ಪಂಚಭಾಷ್ಾ ನ್ಟ್ಟ, ಯಾರಿೇಕ್? 

 

೨. ಕನ್ನಡದ ಪಿರ್ಮ್ ಮ್ಹಿಳಾ ಚಿತ್ಿ ನಿಮಾಷಪಕ್ಲ ಯಾರು? ನ್ಟ್, ನಿಮಾಷಪಕ, 

ನಿದ್ೇಷಶಕರೊ ಆದ ಇವರ ಪತ್ರ ಯಾರು? ಇವರ ಚಿತ್ಿ ನಿಮಾಷಣ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯ 
ಹ್ಸರ್ೇನ್ು? 

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೨೫ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ಅರಿವು 
 

 

ತ್ನನ "ಆತ್ಾ"ವನು ಸ0ತೆೈಸದ | 
ತ್ನನ "ಆತ್ಾ"ವನು ಗೌರವಿಸದ | 
ತ್ನನ "ಆತ್ಾ"ಕೆಕ ಉತ್ಿರಿಸದವ | 
ತ್ನನ "ಆತ್ಾ"ವನು ಸ್ಟಾಕ್ಾತ್ಕರಿಸಕೆ ಳಳದವ | 
"ಪೆರೀತಾತ್ಾ" ನಿಗಿ0ತ್ ಕನಿರ್ಠನು | 
 

 

ಕೀರ್ತಿ 

 

 

ಕೀರ್ತಿಕನೆಯ ಸದ್ಾ ಕುವರಿ | ಕಾರಣ್ | 
ಪ0ಡತ್ರು ವರಿಸರು |  
ಮ ಖಿರ ಬಳಿ ಅವಳೆೀ ಹೆ ೀಗಳು || 
 

 

ರಚನೆ: ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ಿರ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೀಟಿ  ಕೆ ಡ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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 ಜನಸಂಖೆಯ(ಲಕ್ಷ) ಸ್ಟಾಕ್ಷರತೆ ಶೆೀಕಡ 

ಬೆಳಗಾವಿ 47.78 73.94 

ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ 18.91 69.39 

ಬ್ಬಜಾಪುರ 21.75 67.20 

ಬ್ಬೀದರ್ 17.00 71.01 

ರಾಯಚ ರು 19.25 60.46 

ಕೆ ಪಪಳ 13.91 67.28 

ಗದಗ್ 10.65 75.18 

ಧಾರವಾಡ 18.47 80.30 

ಉತ್ಿರಕನನಡ 14.37 84.03 

ಹಾವೆೀರಿ 15.98 77.60 

ಬಳಾಳರಿ 25.32 67.85 

ಚಿತ್ರದುಗಿ 16.60 73.82 

ದ್ಾವಣ್ಗೆರೆ 19.47 76.30 

ಶಿವಮೊಗಗ 17.55 80.50 

ಉಡುಪ 11.78 86.29 

ಚಿಕಕಮಗಳೂರು 11.38 79.24 

ತ್ುಮಕ ರು 26.81 74.32 

ಬೆಂಗಳೂರು 95.89 88.48 

ಮಂಡಯ 18.09 70.14 

ಹಾಸನ 17.76 75.89 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ 20.84 88.62 

ಕೆ ಡಗು 5.55 82.52 

ಮೆೈಸ ರು 29.95 72.56 

ಾಾಮರಾಜನಗರ 10.20 61.12 

ಗುಲಬಗಿ 23.65 65.65 

ಯಾದಗಿರಿ 11.73 52.36 

ಕೆ ೀಲಾರ 15.40 74.33 

ಚಿಕಕಬಳಾಳಪುರ  12.54 70.08 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾಂತ್ರ 9.87 78.29 

ರಾಮನಗರ 10.83 69.20 

 

 ಲಕ್ಷಗಳಲಿ ಿ

ಒಟುಟ ಜನಸಂಖೆಯ  611.31  
(ಪುರುರ್ರು 310, ಮ್ಹಿಳ್ಯರು  301) 

ಹಿಂದ ಗಳು 495.31 
ಮುಸಿಮಾರು 77.79 

ಕೆೈಸಿರು 19.10 

ಇತ್ರರು  38.71 
 

 

 

ಕನಾಿಟಕದ 

ಜಲಾಿವಾರು ಜನಸಂಖೆಯ – ಸ್ಟಾಕ್ಷರತೆ 

 

ಕನಾಷಟ್ಕದ ಜನ್ಸಂಖ್ಾ  

 (ವರ್ಷ 2011 ರ ಜನ್ಗಣತ್ರ 

ಆಧಾರದ ಮೆೇಲ್) 

 

ರ್ೇಷ್್ಮ 
 

 

ಕನಾಷಟ್ಕದಿಂದ ರಫ್ತತ ಮಾಡುವ 
ವಸುತಗಳ್ಲಿಿ ರ್ೇಷ್್ಮ ಪಿಮ್ುಖವಾದದುಿ. 
ರಾಜಾದಲಿಿ ಹಿಪಪನ್ರಳ  ್ರ್ೇಷ್್ಮಯ 
ಉತಾಪದನ್ಯ ಪಿಮ್ುಖ ಕ್ೇಂದಿ 
ಮೆೈಸೊರು.ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಹಿಪಪನ್ೇರಳ  ್
ರ್ೇಷ್್ಮ ಉತಾಪದನ್ಯ ಸುಮಾರು 
ಶ್ೇಕಡ 75 ರರ್ುಟ ಭಾಗ ಕನಾಷಟ್ಕದಿಂದ 
ಬರುತ್ತದ್. 

 

ರೆೀಷ್ೆಾ ರಫ್ತಿ  

ಕನಾಷಟ್ಕದಿಂದ  

 ಭಾರತ್ದ ಉಳಿದ 
ರಾಜಾಗಳಿಂದ 
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 ಐದ್ೇ ವಾರಗಳ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ ಆಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ – ಜಾನ್ ರಿೇಡ್ 

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ಕವಿಯತ್ರಿ - ಅಕಕಮ್ಹಾದ್ೇವಿ 

 ಅಚುಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ದ್ೊರ್ – ಮ್ಯೊರವಮ್ಷ 

 ಏಶಾಾದಲ್ಿೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದ  ಜ ವಿದುಾತ್ ಘಟ್ಕ – ಶ್ನಂಶಾ 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಿೇ ಮೊದ ು ವಿದುಾತ್ ಪಡ್ದ ನ್ಗರ – ಬ್ಂಗಳ್ೂರು 

 ನಾಡಿನ್ಲಿಿ ಮೊದ  ದೊರದಶಷನ್   ಪ್ಾಿರಂಭವಾದದುಿ -  ಗು ುಗಷ  

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ಕಾವಾ – ಆದಿಪುರಾಣ 

 ಆದಿಕವಿ -  ಪಂಪ 

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ರಾಜವಂಶ – ಕದಂಬರು 

 ಕನಾಷಟ್ಕದ ಮೊದ  ವಿಶವರವಿದಾಾ ಯ – ಮೆೈಸೊರು 

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ಗದಾಕೃತ್ರ – ವಡಾಡರಾಧ್ನ್ 

 ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವನ್ುನ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ತ್ಂದವರು – ಸಿದಧವನ್ ಹಳಿಳ ಕೃರ್ಣಶಮ್ಷ 

 ಭಾರತ್ ತ್ಂಡದ ನಾಯಕತ್ವರ ವಹಿಸಿದ ಮೊದ  ಕನ್ನಡಿಗ –  ಜ್ಜ ಆರ್ ವಿಶವರನಾಥ್ 

 ಟ್ಸ್ಟಟ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ್ಲಿಿ ಇನ್ೊನರಕೊಕ ಹ್ಚುು ವಿಕ್ಟ್ ಪಡ್ದ ಮೊದಲಿಗ -  ಚಂದಿಶ್ೇಖರ್ 

 ಅತ್ರ ಹ್ಚುು ವಿಕ್ಟ್ ಪಡ್ದ ಬೌ ರ್ – ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳ(619) 

 ಅತ್ರಹ್ಚುು ಟ್ಸ್ಟಟ ರನ್ ಗಳಿಸಿದವ - ರಾಹುಲ್ ದಾಿವಿಡ್ 13288 (ಹುಟ್ಟಟದುಿ ಮ್ಧ್ಾಪಿದ್ೇಶ ಬ್ಳ್ದದುಿ ಬ್ಂಗಳ್ೂರು) 

 ಭಾರತ್ ರತ್ನ ಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದ ಮೊದ  ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ – ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮ್ನ್ 

 ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಸಮೆೇಳ್ನ್ ಮೊದ  ಅಧ್ಾಕ್ಷರು -  ಕುವ್ಂಪು 

 ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮೊದ  ಗ್ಜ್ಟ್ಟಯರ್ – 1893 ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ 

 ಪಿರ್ಮ್ ರಾಜಾಪ್ಾ  -  ಜಯಚಾಮ್ರಾಜ್ೇಂದಿ ಒಡ್ಯರ್ 

 ಪಿರ್ಮ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಿಧಾನಿ – ಹ್ಚ್ ಡಿ ದ್ೇವ್ೇಗೌಡ 

 ಕನಾಷಟ್ಕದಲಿಿ ಮೊದ ು ರವಿ ಮ್ೊಡುವುದು -  ಮ್ುಳ್ಬಾಗಿ ು 

 ದಾದಾ ಸ್ಟಾಹ್ೇಬ್ ಫಾಲ್ಕ ಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದ ಮೊದ  ಕನ್ನಡಿಗ – ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 

 ಲ್ೊೇಕಸಭ್ ಸಿಪೇಕರ್ ಆದ ಮೊದ  ಕನ್ನಡಿಗ -  ಕ್ ಎಸ್ಟ ಹ್ಗಡ್ 

 ಮೊದ  ಜ್ಞಾನ್ಪಿೇಠ – ಕುವ್ಂಪು 

 ರಾರ್ರಪಿಶಸಿತ ಪಡ್ದ ಕನ್ನಡದ ಗಾಯಕ – ಶ್ನವಮೊಗೆ ಸುಬುಣಣ 

 ಸಂಸತ್ರತನ್ಲಿಿ ಮೊದ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ -  ಜ್ ಹ್ಚ್ ಪ್ಾಟ್ಟೇಲ್ 

 ಮೊದ  ಕನ್ನಡ ಪ್ಾಿಧಾಾಪಕರು  - ಟ್ಟ ಎಸ್ಟ ವ್ಂಕಣಣಯಾ 

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ವಚನ್ಕಾರ -  ದ್ೇವರ ದಾಸಿಮ್ಯಾ 

 ಪಿರ್ಮ್ ಕನ್ನಡ-ಇಂಗಿಿೇಷ್ ನಿಘಂಟ್ು ರಚನ್ -  ವಿಲಿಯಂ ರಿೇವ್ 

 ಮೊದ  ಮ್ಹಮ್ದಿೇಯ ಕವಿ – ಶ್ನಶುನಾಳ್ ಶರಿೇಫ 

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ತ್ರಿಪದಿ ಇರುವ ಶಾಸನ್ – ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ್ 

 ಪಿಪಂಚದಲ್ಿೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದ ು ಕುಟ್ುಂಬ ಯೇಜನ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಸ್ಟಾೆಪಿಸಿದ ಅರಸರು -  ಮೆೈಸೊರು ಅರಸರು  

 ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ನಾಟ್ಕ -  ಮಿತ್ಿವಿಂದ ಗ್ೊೇವಿಂದ (ರಚನ್ – 1680) 
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ಕರಕುಶಲ  
ಕನಾಷಟ್ಕದ ಕರಕುಶ  ವಸುತಗಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ಅದುುತ್ವಾದ ಕಲಾ ಸ್ಟೌಂದಯಷ ಮ್ತ್ುತ 
ಧಿೇಘಷಕಾ  ಬಾಲಿಕ್ಗಾಗಿ ಪಿಸಿದಿಧಯಾಗಿವ್.ಕರಕುಶ  ಸಂಪಿದಾಯಗಳ್ು 
ಕನಾಷಟ್ಕದಲಿಿ ಒಂದು ಪೂಣಷ ಪಿಮಾಣದ ಉದಾಮ್ವಾಗಿ ಸಮ್ೃದಧವಾಗಿ 
ಮೆೈದಾಳಿದ್.ಮ್ರದ ಕ್ತ್ತನ್, ದಂತ್ದಲಿಿ ಕ್ತ್ತನ್, ಶ್ನಿೇಗಂಧ್ ಕರಕುಶ ಕಲ್, 
ಕನಾಷಟ್ಕ-ಮೆೈಸೊರು paintings ಭಾರತ್ರಯ ಕುಶ ಕಮಿಷಗಳ್ು ಸಿದಧಹಸತರಾಗಿರುವ 
ಕನಾಷಟ್ಕದ ಈ ಕ್ ವು ಕಲಾ ಪಿಕಾರಗಳ್ು ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಮಾರುಕಟ್ಟಯಲಿಿ 
ತ್ಮ್ಮದ್ೇ ಆದ ಸ್ಟಾೆನ್ ಹ್ೊಂದಿದುಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯುಳ್ಳದಾಿಗಿವ್.  
 

 

 

 ಖನಿಜಗಳು - ದ್ೆ ರೆಯುವ ಸಥಳ 
ಕಬ್ಬಬಣ್  ಚಿಕಕಮಗಳೂರು,ಭದ್ಾರವರ್ತ,ತೆ ೀರಂಗಲ್,ಬಳಾಳರಿ-ಹೆ ಸಪೆೀಟೆ 

ಮಾಯಂಗನಿೀಸ್  ಸ್ಟ್ೊಂಡೊರು,ಬಳಾಳರಿ 

ಬಾಕೆಸೈಟ್ ಬ್ಳ್ಗಾವಿ 

ಕೆ ರೀಮೆೈಟ್ ಹಾಸನ್ 

ಚಿನನ ಹಟ್ಟಟ(ರಾಯಚೊರು), ಕ್ ಜ್ಜ ಎಪ್ (ಪುನ್ರಾರಂಭ ಗ್ೊಳ್ಳಲಿದ್) 

ಬೆಳಿಳ ಗದಗ 

ತಾಮರ ತ್ರಂತ್ರನಿ 

ಯುರೆೀನಿಯಂ ದ್ೇಶಮಾರ್, ಬ್ಳ್ಗಾವಿ, ಗು ುಗಷ,ಸ್ಟ್ೇಡಂ,ವಾಡ್ 

ಸಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ೇಡಂ, ವಾಡ್ 
 

ತಾತಾರಂಶ ರಫ್ತ ಿ

ಕನಾಷಟ್ಕದ ತಾತಾಿಂಶ ಉದಾಮ್ ಭಾರತ್ದ ಆಥಿಷಕತ್ಯ ಮ್ುಖಾ  ಸೆಂಭವಾಗಿದ್.ನಾಡಿನ್ 
ತಾತಾಿಂಶ ರಫ್ತತನ್ ಪಿಮಾಣ 2007-2007ರಲಿಿ 48,000ಕ್ೊೇಟ್ಟ ರುಪ್ಾಯ ಆಗಿತ್ುತ, ಈ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಯಂದ 
ಬ್ಂಗಳ್ೂರು “ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಾಾಲಿ ಆಪ್ಾ ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂದು ಹ್ಸರಾಗಿತ್ುತ.2010-2011 ರಲಿಿ 90,000  ಕ್ೊೇಟ್ಟ 

ರುಪ್ಾಯಗೊ ಮಿೇರಿತ್ುತ. 

ಧಾರವಾಡ ಜ್ಜಲ್ಿಯಲಿಿ ಜನಿಸಿ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಖಾಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ ಐವರು ಹಿಂದುಸ್ಟಾತನಿ ಸಂಗಿೇತ್ ಕಲಾವಿದರು  

-  ಮ್ಲಿಿಕಾಜುಷನ್ ಮ್ನ್ೊಸರ್, ಭಿೇಮ್ಸ್ಟ್ೇನ್ ಜ್ೊೇಷಿ,ಗಂಗೊಬಾಯ ಹಾನ್ಗಲ್, ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರು ಮ್ತ್ುತ ಕುಮಾರ ಗಂಧ್ವಷ  
 

ವಿವಿಧ್ ರಾರ್ರ ಪಿಶಸಿತಗಳ್ು  

 ಪದಮವಿಭೊರ್ಣ ಪುರಸೃತ್ರು – 19 ಜನ್ 

 ಪದಮಶ್ನಿೇ ಪುರಸೃತ್ರು – 63  ಜನ್  

 ಪದಮಭೊರ್ಣ ಪುರಸೃತ್ರು – 24 ಜನ್  

 ಕ್ೇಂದಿ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡ್ಮಿ ಪುರಸೃತ್ರು ( ಭಾಷ್ಾಂತ್ರ) -  1 (ಡಾ|| ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರ್ೇಮ್ಠ್ ಉದುಷವಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ) 

 

 ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶಸಿ ಪುರಸೃತ್ರು  ಒಟುಟ 56 ಜನರಿಗೆ ದ್ೆ ರೆರ್ತದ್ೆ  
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ತ್ಮಾಷ್ೆ ಎಲಿಿದದೀಯವವ ಕನನಡಾಂಬೆ! ಲ್ೇಖಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ತ್ರಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗ್ೆ  ಬ್ೇಗ ಎದಿವನ್ೇ  ಕ್ಂಪು  ರ್ರಟ್ು , ಹಳ್ದಿ ಪ್ಾಾಂಟ್   ತ್ೊಟ್ುಟ   ಹ್ಂಡತ್ರಗ್  ಕೊಗಿ  ಹ್ೇಳಿದ ..   
“ನಾನ್ು  ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕ  ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದ್ಿೇನ್ ಕಣ್  ...” 
ಹ್ಂಡತ್ರ ಒಳ್ಗಿನಿಂದ    ಓಡಿಬಂದು,   “ಏನಾಯರೇ  ನಿಮ್ಗ್   ಹ್ೊಸ  ಕ್ ಸ  ಸಿಕ್ಲಕತ್ೊೇ  ಅರ್ವಾ  ಪಿಮೊೇರ್ನ್  ಏನಾರು  ಬಂದಿತ್ೊೇ ...  ಸಿಹಿ  ಹಂಚುವ  
ಕಾರಣ  ನ್ನ್ನ ಬಳಿ   ಹ್ೇಳ್ಬಾರದ್ೇ ?” 
“ಇವತ್ುತ  ಕನ್ನಡ  ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ  ಕಣ್.  ನ್ಮ್ಮ  ಕನ್ನಡ  ರಾಜಾ ಹುಟ್ಟಟದ  ದಿನ್.  ಇವತ್ುತ    ಸಿಹಿಯನ್ುನ  ನ್ಮ್ಮ  ಕನ್ನಡದವರಿಗ್ಲಾಿ  ಕ್ೊಟ್ುಟ  ಬರುತ ತ್ೇನ್”  
“ಅದ್ೇನ್ು  ಮಾಡುತ್ರತೇರ್ೊೇ  ಮಾಡಿ  ಊಟ್ದ್ೊತ್ರತಗ್  ಮ್ನ್  ಸ್ಟ್ೇರಿ. “ ಎಂದಳ್ು ತ್ರಮಿಮ 

 

ಹಿೇಗ್  ಹ್ೇಳಿದ  ತ್ರಮ್ಮ  ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್  ಕ್ ವು  ಏರಿಯ ಕಡ್  ಹ್ೊರಟ್  ತ್ನ್ನ  ಚಿಕಕ   ೊನ್ ಗಾಡಿಯಲಿಿ. ಮೊದ ು  ಮ್ಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ  ರಸ್ಟ ತ್  ಬಳಿ 
 ೊನ್  ನಿಲಿಿಸಿ  ನ್ೊೇಡುತಾತನ್.  ಎಲಿಿ  ನ್ೊೇಡಿದರಲಿಿ  ಜನ್ . ಒಂದು   ನಾಮ್ರ್ಣಗಳ್ ಗುಂಪು ಕ್ಲ  ಕ್ಲ  ಎಂದು ನ್ಕ್ೊಕಂಡು ಹ್ೊರಟ್ಟದಿರು, ಅವರನ್ುನ  ನಿಲಿಸಿಿ  ...  
“ಅಕಕಂದಿರಾ  ಇವತ್ುತ  ನ್ಮ್ಮ  ಕನ್ನಡ  ನಾಡಿನ್  ಹಬು  ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ ..  ಸಿಹಿ  ತ್ರನಿನ  ತ್ಗ್ೊಳಿಳ”  ಎಂದ ..    ಹುಡುಗಿಯರು  ವಿಚಿತ್ಿವಾಗಿ  ಅವನ್  ಕಡ್  ನ್ೊೇಡಿ  
ತ್ಮ್ಮ  ತ್ಮ್ಮಲ್ಿೇ  "ವಾಟ್  ಇಸ್ಟ  ಹಿ  ಟಾಕ್ಲಂಗ್  ಯಾರ್?   ಇಸ್ಟ  ಹಿ  ಸ್ಟ್ಲಿಿಂಗ್  ಸಮ್ ಸಿವರೇಟ್ಸ ?”    ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸಿ,   ಕ್ೈಯಲಿಿ  ಬ್ೇಡವ್ಂದು  ಮ್ುಂದ್  ಹ್ೊರಟ್ು  
ಬಿಟ್ಟರು.   ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  ಬಹಳ್  ದುುಃಖವಾಯತ್ು.   ಈ  ದ್ೊಡಡ  M .G  ರ್ೊೇಡನಲಿಿ ಯಾರಿಗೊ  ಕನ್ನಡದ  ಗಂಧ್  ಇರುವ ಹಾಗ್  ಕಾಣುತ್ರತ ಿ. ಇನ್ುನ  
ಪಿಯೇಜನ್ವಿ ಿ  ಬ್ೇರ್  ಏರಿಯ  ಕಡ್  ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ   ಎಂದು    ಶ್ನವಾಜ್ಜನ್ಗರದ  ಕಡ್  ಹ್ೊೇದ ನ್ಮ್ಮ  ಕನ್ನಡದವರು  ಯಾರಾದರು  ಸಿಗುತಾತರ್ಯೇ  ಎಂದು.      
ಅಲಿಿ ಹ್ೊೇದರ್  ಉದುಷ   ಮ್ತ್ುತ ಹಿಂದಿ  ಮಾತ್ಿ  ಮಾತಾಡುವವರು  ಸಿಕ್ಲಕದರು. “ಕಾಾ ಕಾಂ ಹ್ೇ  ಇದರ್ ಸ್ಟಾಬ್ “  ಅಂದಾಗ ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  ಅಲಿಿಯೊ  ನಿರಾಸ್ಟ್ 
ಕಾದಿತ್ುತ .   

 

ತ್ರಮ್ಮ ಮಾತ್ಿ   ಛ   ಬಿಡದ  ತ್ರವಿಕಿಮ್ನ್  ಹಾಗ್    ಸದಾಶ್ನವನ್ಗರ ಮ್ತ್ುತ  ಡಾ ಸ್ಟಷ ಕಾಲ್ೊೇನಿ ಕಡ್  ಕಾಲಿರಿಸಿದ. ಅಲಿಿ  ಕಂಡ  ಒಂದು  ಗುಂಪಿಗ್,   
“ಗ್ಳ್ಯರ್ೇ  ಇಂದು  ಕನ್ನಡ  ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ   ಸಿಹಿ  ತ್ಗ್ೊಳಿಳ”   ಎನ್ನ ು.   ಅವರು   ನಾವು   ಚಿೇನಾ ದ್ೇಶದಿಂದ  ಬಂದ  ವಿಧಾಾಥಿಷಗಳ್ು.  ನ್ಮ್ಗ್  ಕನ್ನಡ  
ಬರುವುದಿ ಿ   ಅಂತ್ ಚಕಕಲಿ-ಮ್ುರುಕು   ಇಂಗಿಿಶ್ ನ್ಲಿಿ  ಹ್ೇಳಿದರು.  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್   ದುುಃಖ  ತ್ಡ್ಯಲಾಗಲಿ ಿ .   ಕ್ೈಯಲಿಿ  ಹಿಡಿದ   ಸಿಹಿ ಬ್ೇರ್   ಹಾಗ್  ಇದ್.   
ನ್ಮ್ಮ ಪುರಾತ್ನ್   ಭಾಷ್್  ಕನ್ನಡಕ್ಕ  ಏನಾರು   ಕಣುಣ  ಹಾಕ್ಲದಾಿರ್ಯೇ ?  ಅದು  ಮ್ರ್ತ್ು  ಹ್ೊೇಗುವಂತ್ ಯಾರಾದರು  ಶಾಪ ಕ್ೊಟ್ಟಟದಾಿರ್ಯೇ ?  ತ್ರಮ್ಮ 
ಚಿಂತಾಮ್ಗನನಾದ .  

ಸಿಟ್ಟ  ಮಾಕ್ಷಟ್  ಕಡ್  ಹ್ೊರಟ್.   ಹಸಿರು  ಬಟಾರ್ಣ,  ಎಳ  ್  ಹುರುಳಿಕಾಯ, ಹಾಗ ಕಾಯ , ಮೆಣಸಿನ್ ಕಾಯ  ಬಿದಿರಿನ್  ಬುಟ್ಟಟಗಳ್ಲಿಿ  ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು  
ಕೊತ್  ಹ್ಂಗಸ   ಬಳಿ   ಹ್ೊೇದ.  ತ್ರಮ್ಮನ್  ನ್ೊೇಡಿದ  ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ...  “ಎನ್ನ  ಸ್ಟಾವರಮಿೇ  ಎನ್ನ  ವ್ೇಣು?” ಎಂದಳ್ು. “ಅಯಾೇ  ಇದ್ೇನ್ಪಪ   ತ್ಮಿಳ್ು  ಇಲಿಿ”,  
ಮಾತಾಡದ್  ಮ್ುಂದ್ ಚಿಕಕ  ಅಂಗಡಿಗ್  ಹ್ೊೇದ , ಆಗ  ತಾನ್ೇ  ಕುಯದು  ಇಟ್ಟ   ಬೊದ ಕುಂಬಳ್ ಕಾಯ , ಸಿೇಗುಂಬಳ್ ,  ಸುವಣಷ ಗ್ಡ ಡ್  ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ನ್ುನ  
ಮಾರುತ್ರತದಿ  ಯುವಕನ್ ಹತ್ರತರ  ಹ್ೊೇದ ,  ತ್ರಮ್ಮ  ಬಾಯ  ಬಿಡುವ  ಮೊದಲ್ೇ  ಅಂಗಡಿಯವನ್ು   " ಮಿೇರು   ಏಮಿ  ಅನ್ುನಕುoಟ್ನಾನರು?”  ಅಂತ್  ತ್ ುಗುನ್ಲಿಿ  
ಕ್ೇಳಿಬಿಡ್ೊೇದ್ೇ ...  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  ತ್ಲ್  ಸುತ್ರತ ಬಿೇಳೂ್ೇದು  ಬಾಕ್ಲ .   

 ಒಂದು  ಬ್ೇಕರಿ ಒಳ್ಗ್  ನ್ುಗೆಿದ.  ಅಲಿಿ  ಖಂಡಿತ್  ಕನ್ನಡದವರು  ಇರುತಾತರ್   ಎಂದು .   ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೇಕ  “ ಎನ್ನ ಮೊಳ  ್ “ ಎಂದು  ಮ್ ಯಾಳ್ಂ  
ಉಚುರಿಸಿದ  ಮ್ರುಕ್ಷಣವ್ೇ  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  ಮ್ತ್ೊತಂದು  ಪ್್ಟ್ುಟ !!  

 

ಮ್ಲ್ಿೇಶವರರಂನ್ಲಿಿ  ನ್ನ್ಗ್  ಕನ್ನಡದವರು   ಸಿಕ್ಕೇ  ಸಿಕಾತರ್  ಎಂಬ  ಮ್ಹಾದಾಸ್ಟ್ಯಂದ  ತ್ನ್ನ   ೊನ್ವನ್ುನ   ಮ್ಲ್ಿೇಶವರರಂ  ಕಡ್   ತ್ರರುಗಿಸಿದ .   
ಮೊದ ು  ಸಿಕಕ  ಸಕಷಲ್ ಮಾರಮ್ಮನಿಗ್  ವಂದಿಸಿ  ಅಮ್ಮ  ತಾಯ  ಬ್ಳಿಗಿೆನಿಂದ  ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ  ಕನ್ನಡದವರನ್ುನ  ಹುಡುಕುತಾತ  ತ್ರರುಗುತ್ರತದ್ಿೇನ್..  ನಿೇನ್  ನ್ನ್ನ  
ಕಾಪ್ಾಡಮ್ಮ   ಎಂದು  ಭಕ್ಲತಯಂದ   ಬ್ೇಡಿದ.   

 ಮ್ುಂದ್     ದ್ೊಡಡ  ದ್ೊಡಡ  ಶಾಪಿಂಗ್ ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್  ಒಳ್ಗ್   ಹ್ೊರಗ್  ಜನ್ಗಳ್ು  ಕುರಿಗಳ್  ಹಾಗ್  ನ್ುಗುೆವುದು ಕಾರ್ಣಸಿತ್ು ..  ಯಾರಿಗೊ  ಸಮ್ಯದ  
ಪರಿವ್  ಇ ಿದಂತ್ ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ  ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಬಾಾಗ್  ನ್ೇತಾಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ,  ಅವರವರ  ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ  ಇದಿರು.   ತ್ರಮ್ಮ  ಮ್ತ ತ್  ನಾನ್ು  ಮಾತಾಡಿಸಿದರ್   
ಕನ್ನಡದವನ್ನ್ನೇ ಎಂದು ,  ಅಳ್ದು ಸುರಿದೊ  ಒಬ್ೊುಬುರನ್ೊನ  ದಿಟ್ಟಟಸಿ  ನ್ೊೇಡತ್ೊಡಗಿದ .  ಅಲಿಿ   ಕಂಡ   ಜನ್ರ  ವ್ೇರ್  ಭೊರ್ಣ  ನ್ೊೇಡಿ ಸವರ ಪ  
ಅನ್ುಮಾನ್ವಾಗಿ ,  ಅವರು   ಮಾತಾಡುವುದು  ಕ್ೇಳಿ  ನ್ಂತ್ರ  ಮಾತಾಡಿಸ್ಟ್ೊೇಣ ಎಂದುಕ್ೊಂಡ  ,     ಹಿಂದಿ  ಪಂಜಾಬಿ  ಜನ್ಗಳ್  ಸಂಭಾರ್ಣ್ ಕ್ಲವಿಗ್  ಬಿದಿಿತ್  
ಹ್ೊರತ್ು  ಅಚಾ ಕನ್ನಡ ಮ್ರ್ಯಾಗಿತ್ುತ . ಒಬು  ರುಮಾ ು  ಕಟ್ಟಟದ  ಯುವಕ  ತ್ರಮ್ಮನ್ನ ನ್ೊೇಡಿ,  ಭಲ್ಿ ಭಲ್ಿ  ಮಿಠಾಯವಾ    ಎಂದು  ಬಿಡುವುದ್ೇ? 

 

ಬಾಿಗ್ 

ಲೆ ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಿಕ್ ಮಾಡ 

 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಷನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

   ಮ್ಲ್ಿೇಶವರರದ   ಬಹು  ಪಿಸಿದಧ ಎಂಟ್ನ್ೇ   ಕಾಿಸ್ಟ  ಅಂಗಡಿ  ಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್ ಕಡ್  ನ್ಡ್ದ.   ಸ್ಟಾಕರ್ುಟ  ಕನ್ನಡದವರು  ಇರುತಾತರ್  ಎಂಬ  ಒಂದ್ೇ  
ನ್ಂಬಿಕ್ಯಂದ.  ಆಗ  ತಾನ್ೇ  ಮ್ದುವ್ಯಾದ  ಜ್ೊೇಡಿ ಒಂದು   ಶಾಪಿಂಗ್  ಬಂದಿದಿರು.  ತ್ರಮ್ಮ    ಅವರ  ಬಳಿಯಲಿಿ.  ನ್ಮ್ಸ್ಟಾಕರ  ಇಂದು  ನ್ಮ್ಮ  ಕನ್ನಡ  
ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ  ಸಿಹಿ  ಹಂಚ್ೊೇಣವ್ಂದು   ಅಲ್ಯುತ್ರತದ್ಿೇನ್ ...  ದಯವಿಟ್ುಟ  ಸಿವರೇಕರಿಸಿ  ಎಂದ .   ಗಂಡ  ಹ್ಂಡತ್ರ  ಮ್ುಖ ಮ್ುಖ  ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು 

" ಹು ಆ ರಾಜಾ ನಿೇ  ನಾಥಿ" ... 
ನಾವು ಬ್ೇರ್  ರಾಜಾದವರು ಎಂದು   ಗುಜರಾತ್ರಯಲಿಿ  ಮಾತಾಡಿ ,ಏನ್ೊ  ಅರ್ಷವಾಗದ  ಹಾಗ್   ಸುಮ್ಮನ್  ಮ್ುಂದ್  ಹ್ೊಗಿಬಿಟ್ಟರು .  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  

ಅರಗಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗದ  ಸಂಕಟ್ ..  ಇರ್ುಟ  ದ್ೊಡಡ  ಕ್ಂಪ್್ೇಗೌಡರು  ಕಟ್ಟಟದ  ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ಒಂದು  ನ್ರಪಿಳ ಳ್  ಕನ್ನಡ  ಮಾತಾಡುವವನ್ು   ಸಿಗುತ್ರತ ಿವ್ೇ .  
ಕಾಣದ  ದ್ೇವರನ್ುನ  ಹಳಿದ...  ಎಲಿಿ  ಬಚಿುಟ್ಟಟದಿಿೇಯ  ದ್ೇವರ್ೇ  ಕನ್ನಡ  ಪುತ್ಿರನ್ುನ?     

ಬ್ಳಿಗ್ೆ   ಇಡಿಿ  ತ್ರಂದು   ಹ್ೊರಟ್  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್   ಹಸಿವಿನಿಂದ  ಬಸವಳಿಕ್  ಬಂದ  ಹಾಗಾಯತ್ು. ಇನ್ುನ  ಕನ್ನಡವರು  ಸಿಗುವುದು  ನ್ನ್ಗ್  ಕನ್ಸ್ಟ್ೇ  ಸರಿ .  
ಬಂದ  ದಾರಿಗ್  ಸುಂಕವಿ ಿ ಅಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ ,   ಕರ್ಟ  ಪಟ್ುಟ  ತ್ನ್ನ   ೊನ್  ನಿಲಿಿಸಿದಿ  ಜಾಗಕ್ಕ  ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ  ಹ್ಜ್ಿ  ಹಾಕ ು  ತ್ೊಡಗಿದ .    ಕಣುಣ  ಯಾಕ್ೊೇ  
ಮ್ಂಜು ಕವಿಯತ್ು  ಹಾಗ್  ೊನ್ ಪಕಕ  ಒರಗಿಬಿಟ್ಟ ...  ಯಾರ್ೊೇ  ಪುಣಾಾತ್ಮರು  ಅವನಿಗ್  ನಿೇರು  ಕ್ೊಟ್ುಟ  ಗಾಳಿ  ಹಾಕ್ಲದಾಗ ,  ಅಸಪರ್ಟ  ಆಕೃತ್ರ  ಕರ್ಣಣಗ್  ಬಿತ್ುತ .  
ಅವರು  ಸವರಚಾ  ಕನ್ನಡದಲಿಿ   ಏನಿದು   ಕನ್ನಡ  ರಾಜಾದ  ಬಾವುಟ್ದ  ಬಣಣದ  ಬಟ್ಟ  ತ್ೊಟ್ುಟ  ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವದ ದಿನ್   ಹಿೇಗ್  ಬಿೇದಿಯಲಿಿ   ಜ್ಞಾನ್ ತ್ಪಿಪದಿಿೇರಿ  ಎಂದು  
ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇ  ತ್ರಮ್ಮನಿಗ್  ಪೂತ್ರಷ ಎಚುರವಾಯತ್ು ...  ಕಣುಣ  ಬಿಟ್ುಟ  ನ್ೊೇಡುತಾತನ್  ಎದುರಿಗ್  ಕ್ಂಪು ಬಿಳಿ  ಮಿಶ್ನಿತ್ ಬಣಣದ   ಮ್ನ್ುರ್ಾ  .  ನ್ೊೇಡಿದರ್   ಪರ 
ದ್ೇಶದವನ್ು  ಎನ್ನಬಹುದು  ಆದರ್   ಬಾಯಲಿಿ  ಕಸೊತರಿ  ಕನ್ನಡ !!   ತ್ರಮ್ಮ  ತ್ನ್ನ  ಕ್ೈಯಲಿಿದಿ  ಸಿವರೇಟ್ ಡಬಿುಯನ್ುನ ಪರದ್ೇಶದವನ್   ಕ್ೈಗ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ  ದ್ೊಡಡ  
ನ್ಮ್ಸ್ಟಾಕರ  ಮಾಡಿ     ಕನ್ನಡಾಂಬ್ಗ್  ಜ್ೈ  ಜ್ೈ   !!!  

 

ತ್ರಮಿಮ ಕೊಗಹತ್ರತದಳ್ು ...    
ರಿೇ ...ಬ್ಳಿಗ್ೆ  ಆಯತ್ು  ಕರ್ಣಿೇ  ಅದ್ೇನ್ೊೇ  ಸಿವರೇಟ್  ಹಂಚಕ್ಕ   ಹ್ೊೇಗಿತೇನಿ,   ಕನ್ನಡ  ರಾಜ್ೊಾೇತ್ಸವ  ಅಂತ್   ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡು  ಮ್ ಗಿದರ ಿ ...   
ಏಳಿಿೇ    ಬ್ೇಗ !!!  
 

ಎಲಿಿದದೀಯವವ ಕನನಡಾಂಬೆ! – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

 

 

ಕನಾಿಟಕದ ವಿಶೆೀರ್ತೆಗಳು 

 ಕನಾಷಟ್ಕದ ಪಿಹಸನ್ ಪಿತಾಮ್ಹ ಎಂದು ಪಿಸಿದಧರಾದವರು -  ಟ್ಟ ಪಿ ಕ್ೈಲಾಸಂ 

 ಹಿರಣಣಯಾ ಮಿತ್ಿಮ್ಂಡಳಿಯ ೧೦೦೦೦ಕೊಕ ಹ್ಚುಾ ಪಿದಶಷನ್ವಾದ ನಾಟ್ಕ –  ಂಚಾವತಾರ 

 ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿರುವ ಗಾಥಿಕ್ ವಾಸುತಶ್ೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ – ಸ್ಟ್ಂಟ್ಿಲ್ ಕಾಲ್ೇಜು 

 1924 ರಲಿಿ ಬ್ಳ್ಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ಿಸ್ಟ ಅಧಿವ್ೇಶನ್ದಲಿಿ ಗಾಂಧಿಜ್ಜ ಎದುರು ಸ್ಟಾವರಗತ್ ಗಿೇತ್ ಹಾಡಿದ ಗಾಯಕ್ಲ – ಗಂಗೊಬಾಯ ಹಾನ್ಗಲ್ 

 ಡಿ ವಿ ಜ್ಜ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ ಶ್ೇಕ್ಲಸಿಯರ್ ನ್ ನಾಟ್ಕ -  ಮಾಾಕ್ುತ್ 

 ಅಮೆರಿಕಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ಿ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ೈಟ್ಟಯ ಗೌರವ ಸದಸಾತ್ವರ ಪಡ್ದ ಏಷ್ಾಾದ ಮೊದ  ವಾಕ್ಲತ ಕನ್ನಡಿಗ – ಸಿ ರಾಜಗ್ೊೇಪ್ಾಲ್  

 `ಕ್ೊರವಂಜ್ಜ’ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಮ್ೊ ಕ ಖಾಾತ್ರಾದ ವಾಂಗ ಚಿತ್ಿಕಾರ – ಆರ್ ಕ್  ಕ್ಷಮಣ್ 

 ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ವಿಂಡಸರ್ ಅರಮ್ನ್ಯ  ಮಾದರಿಯ ಕಟ್ಟಡ – ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಅರಮ್ನ್ 

 ಕನಾಷಟ್ಕದ ಅತ್ಾಂತ್ ದ್ೊಡಡ ಕಟ್ಟಡ – ವಿಧಾನ್ಸ್ಟೌಧ್ 

 ಕನಾಷಟ್ಕದ ಹ್ೈಕ್ೊೇಟ್ಷ ನಿಮಾಷಣ – 1868 

 ಕನಾಷಟ್ಕಾಂಧ್ಿ ನಾಟ್ಕ ಸ್ಟಾವಷಭೌಮ್ ಎಂದು ಪಿಸಿದಿಧಯಾದವರು – ಗುಬಿು ವಿೇರಣಣ 

 ಕುವ್ಂಪುರವರ ರಕಾತಕ್ಷಿ ನಾಟ್ಕಕ್ಕ ಮ್ೊ  ಸೊಪತ್ರಷಯಾದ ಇಂಗಿಿೇಶ್ ನಾಟ್ಕ – ಹಾಾಮೆಿಟ್ 

 ನಾ ುಕ ತ್ಂತ್ರಯ ಪಿಟ್ಟೇ ನ್ುನ ಏಳ್ಕ್ಕ ಮಾಪಷದಿಸಿದವರು – ಪಿಟ್ಟೇ ು ಚೌಡಯಾನ್ವರು 

 ವಿಶವರಮ್ಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕ್ Life ನ್ಲಿಿ ಅತ್ರ ಹ್ಚುು ಛಾಯಾಚಿತ್ಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ -  ಟ್ಟ ಎಸ್ಟ ಸತ್ಾನ್ 

 ಕಾಳಿದಾಸ ಸನಾಮನ್ ಪಡ್ದ ಮೊದ  ಕನ್ನಡಿಗ - ಮ್ಲಿಿಕಾಜುಷನ್ ಮ್ನ್ೊಸರ್  
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ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  

ಪರಶೆನ: ಆರ್ೊೇಗಾಕರ ಸ್ಟ್ೊಂಟ್ದ ಸುತ್ತಳ್ತ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಮ್ೊ ದ ಗಂಡಸರಿಗ್ ಎಷಿಟರಬ್ೇಕು?  ಹ್ಂಗಸರಿಗ್ ಎಷಿಟರಬ್ೇಕು? 

 

ಸ್ಟ್ೊಂಟ್ದ ಸುತ್ತಳ್ತ್  
 

ಆರ್ೊೇಗಾಕರ  ಅಪ್ಾಯಕರ  ಅತ್ರ ಹ್ಚುಾ ಅಪ್ಾಯಕರ  

ಗಂಡಸರಿಗ್ 90 ಸ್ಟ್.ಮಿ. ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ 90 – 100 ಸ್ಟ್.ಮಿ. 100 ಸ್ಟ್.ಮಿ. ಗಿಂತ್ ಹ್ಚುು 
ಹ್ಂಗಸರಿಗ್  80 ಸ್ಟ್.ಮಿ.  ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ  

 

80 -90 ಸ್ಟ್.ಮಿ. 90 ಸ್ಟ್.ಮಿ. ಗಿಂತ್ ಹ್ಚುು  

 

 

ಚಿಂತ್ನೆ ನಮರತೆ ಲ್ೇಖಕರು: ಡಾ || ಸಿ.ವಿ.  ಮ್ಧ್ುಸೊದನ್ 

ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟ್. ಕ್ೊಚಿುಯಂದ ಮ್ದರಾಸಿಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತತ್ುತ ರ್ೈ ುಗಾಡಿ. ಅದರ ಸಿಿೇಪರ್ ಬ್ೊೇಗಿಯಲಿಿದಿ ಯಾರ್ೊೇ 
ಒಬುರು ಎದುಿ ದ್ೇವರ ಸ್ಟ್ೊತೇತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಡ ು ಮೊದ ು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಸುಶಾಿವಾತ್ಗೊ, ಗಾಂಭಿೇಯಷಕೊಕ ಆ ಕಂಪ್ಾಟ್ಮಷಂಟ್ಲಿಿದಿ ಎ ಿರೊ 
ಮಾರುಹ್ೊೇದರು. ಎದುಿ ಕುಳಿತ್ು ನಿಶಶಬಿವಾಗಿ ಕ್ೇಳ್ತ್ೊಡಗಿದರು. ಆ ಮ್ಹನಿೇಯರು ಹಾಡುವುದನ್ುನ ಮ್ುಗಿಸಿದಾಗ ಕ್ ವರು ಅವರಿಗ್ ಭಕ್ಲತಯಂದ 
ನ್ಮ್ಸಕರಿಸಿದರು. ಒಬುರು ಮಾತ್ಿ “ಸ್ಟಾವರಮಿೇ, ತಾವು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದರು. ಹಾಡುತ್ರತದಿವರು “ನ್ನ್ನನ್ುನ ವ್ೈದಾನಾರ್ನ್ಂದು ಕರ್ಯುತಾತರ್” ಎಂದು 
ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆ ಕೊಡಲ್ೇ ಅಲಿಿದಿವರ್ ಿರಿಗೊ ಇವರ್ೇ ಪಿಖಾಾತ್ ಗಾಯಕರಾದ ಚ್ಂಬ್ೈ ವ್ೈದಾನಾರ್ ಭಾಗವತ್ರ್ಂದು ಅರಿವಾಯತ್ು”. ಎಂರ್ 
ಮ್ಹಾನ್ುಭಾವರು! ಎರ್ುಟ ಇವರ ನ್ಮ್ಿತ್!” ಎಂದು ತ್ಮ್ಮಲ್ಿೇ ಮಾತಾಡಿಕ್ೊಂಡರು. 
   

ಈ ಬಗ್ಯ ನ್ಮ್ಿತ್ (humility) ಏಕ್? ಎಂದು ನಿೇವು ಕ್ೇಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮ್ುನ್ನ ಇನಿನಬುರು ವಾಕ್ಲತಗಳ್ನ್ುನ ಸಮರಿಸಬ್ೇಕು. 
ಮೊದ ನ್ಯವರು ಭಾರತ್ದ ಸವರತ್ಂತ್ಿ ಹ್ೊೇರಾಟ್ಗಾರರಲಿಿ ಅಗಿಗಣಾರಾಗಿದಿ ಜಮ್ನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್. ಇವರು ಬಹಳ್ ಶ್ನಿೇಮ್ಂತ್ರು. bajaj auto ಮ್ತ್ುತ 
bajaj electricals ಮ್ುಂತಾದ ಅನ್ೇಕ ಕಾಖಾಷನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾೆಪಿಸಿದವರು. ತ್ಮ್ಮ ಅಪ್ಾರ ಸಂಪತ್ರತನ್ ಬಹುಭಾಗವನ್ುನ ದಾನ್ ಧ್ಮ್ಷಗಳಿಗ್ 
ವಿನಿಯೇಗಿಸಿದರು. ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಸಕಾಷರದವರು ತ್ಮ್ಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟಟದಿ ರಾಯ್ ಬಹದೊರ್ ಪಿಶಸಿತಯನ್ುನ ಅವರಿಗ್ೇ ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಿದವರು. ರಾಜಕ್ಲೇಯ 
ಖ್ೈದಿಯಾಗಿದಾಿಗ ಬಜಾಜರಿಗ್, ಸಮಾಜದಲಿಿ ಅವರಿಗಿದಿ ಅಂತ್ಸಿತನ್ ಕಾರಣ, A Grade ಜ್ೈಲಿನ್ಲಿಿರ ು ಅನ್ುಮ್ತ್ರಯತ್ುತ. ಅದು ಬ್ೇಡವ್ಂದು 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾಗಿದಿ C Grade  ಜ್ೈಲಿನ್ಲ್ಿೇ ಉಳಿದುಕ್ೊಂಡರು. ಇವರು ನ್ಮ್ಿತ್ಗೊ ವಿನ್ಯತ್ಗೊ ಸ್ಟಾಟ್ಟಯ ಿದವರು. ಬಜಾಜರು ಬರ್ದ 
‘ಮ್ುಝಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಅಚ್ೆ’ - ‘ಎ ಿರೊ ನ್ನ್ಗಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ರು’ ಎಂಬ ಲ್ೇಖನ್ದ ಶ್ನೇಷಿಷಕ್ ಮಾತ್ಿ ನ್ನ್ಗ್ ಇಂದೊ ಜ್ಞಾಪಕವಿದ್....  
 

ಇನ್ೊನಬು ವಾಕ್ಲತ, ಪಿಖಾಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ Isaac Newton. ಅವನ್ು ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳಿದಾಿನ್: “If I have seen further than others, it is by standing 

upon the shoulders of giants.” ನಾನ್ು ಇತ್ರರಿಗಿಂತ್ ದೊರ ನ್ೊೇಡಬ ಿವನಾಗಿದಿರ್, ಅದಕ್ಕ ಕಾರಣ ನಾನ್ು ಮೆೇಧಾವಿಗಳ್ ಹ್ಗ  ಮೆೇಲ್ 
ನಿಂತ್ರರುವುದ್ೇ. 
 

ಇಂರ್ ಮ್ಹಾತ್ಮರ ವಿನ್ಯವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ನ್ಮ್ಿತ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೆಚುತ್ಕಕ ಗುಣವ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದ್. ಕ್ ವರ್ೇನ್ೊೇ Humility 

is an over-rated virtue ಎನ್ುನತಾತರ್. over-rated ಇರಬಹುದು; virtue ಎಂಬುದಂತ್ೊ ನಿಜ. ಆದರ್ ಬೊಟಾಟ್ಟಕ್ಯ ನ್ಮ್ಿತ್ ಸಂದ್ೇಹಾಸಪದವ್ೇ ಸರಿ. 
‘ಅತ್ರ ವಿನ್ಯಂ ಧ್ೊತ್ಷ  ಕ್ಷಣಂ’ ಇದಕ್ಕ ಉತ್ತಮ್ ಉದಾಹರಣ್ Charles Dickens ಬರ್ದಿರುವ David Copperfield ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಬರುವ 
ಮ್ಹಾ ಕಪಟ್ಟ: Uriah Heep.  
 

ಆದರ್ ನ್ಮ್ಿನಾಗಿರುವುದರಲಿಿ ಒಂದು ವಾಾವಹಾರಿಕ ಉಪಯುಕತತ್ಯೊ ಇದ್. ಭಗವದಿೆೇತ್ಯ ಆಸುರಿೇ ಪುರುರ್ನ್ಂತ್ ‘ಕ್ೊೇನ್ೊಾೇಸಿತ ಸದೃಶ್ ೇ 
ಮ್ಯಾ’ – ’ಅರರ್ೇ ಎನ್ನಯ ಸಮಾನ್ರು ಧ್ರರ್ಣಯಳಾರಿಹರು?’ ಎಂದು ಬಿೇಗಿಕ್ೊಂಡು ತ್ಲ್ಯತ್ರತಕ್ೊಂಡು ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದಿರ್, ಮ್ುಂದಿನ್ ಹ್ಜ್ಿಯಲ್ಿೇ 
ಮ್ುಗೆರಿಸುವ ಸಂಭವ ಹ್ಚುು. ... ನ್ಮ್ಿನ್ಂದರ್ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿೆಸಿ ನ್ಡ್ಯುವವನ್ು ಎಂದೊ ಅರ್ಷವಿದ್ಯ ಿವ್ೇ? ಇಂಗಿಿೇಷಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳ್ುವುದಾದರ್: Humility is 

the best way to avoid humiliation!  ಅದೊ ಅ ಿದ್ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿೆಸಿ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದಿರ್, ಕ್ೈಲಾಸಂ ಹ್ೇಳಿದ ಹಾಗ್ ‘ಬಿೇದಿಯಲಿಿ ಬಿದಿಿರುವ ಬಿಡಿಕಾಸು’ ಸಿಗುವ 
ಸ್ಟಾಧ್ಾತ್ಯೊ ಉಂಟ್ು.......  
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  ಅವಲೆ ೀಕನ ಬಾರಿಸೀತೆೀ ಡಂಡಮ? ಲ್ೇಖಕರು:   ಉಲಾಸಿ್ಟ ಅರಭಾವಿ

ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿದುಿದನ್ನ ಅತ್ಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಕತಪಡಿಸ ು ಬ್ೇಕಾದ ಅತ್ರೇ ಮ್ುಖಾ ಅಂಶವ್ಂದರ್ ‘ಭಾಷ್್’. ಯಾವ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಅತ್ರೇ ಸಲಿೇಸ್ಟಾಗಿ 
ನಾಲಿಗ್ ಹ್ೊರಳ್ುವದ್ೊೇ ಆ ಭಾಷ್್ಯನ್ನೇ ಜನ್ ಬಳ್ಸುವದು ಸಹಜ ಮ್ತ್ುತ ಆ ಭಾಷ್್ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್್ಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್. ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಬಾಯ ತ್ರ್ಯುವ ಮ್ುನ್ನ 
ತ್ಲ್ಯಲಿಿ ಮೊದ ು ಶಬಿಗಳ್ನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿ,  ಪೇರ್ಣಸಿಕ್ೊಂಡು, ಅಳ್ದು-ತ್ೊಗಿ  ನ್ಂತ್ರ ಬಾಯ ಬಿಡುತ್ರತದಿರ್ ಅದು ನ್ಮ್ಮದ ಿದ ಭಾಷ್್ ಎಂದ್ೇ ಅರ್ಷ. 
ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ಭಾಷ್್ಯನ್ನ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್್ ಎಂದು ಕರ್ಯ ೊ ಕಾರಣವಿರಬ್ೇಕ ಿವ್ೇ? ತಾಯ ಮ್ಗುವಿನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಬಂಧ್ದ ಹಾಗ್ಯೇ ನ್ಮ್ಮ 
ಮಾತ್ೃಭಾಷ್್ಯ ಬಂಧ್ವೂ ಸಹ. ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಒಂರ್ರಾ ವಿಶ್ೇರ್ ಅಕಕರ್, ಹಾಲ್ೆನ್ನಯ ಮ್ಗು ನ್ಕಕರ್ ಸಿಗ್ೊೇ ಸಕಕರ್ ಅನ್ುಭವ.  

ನಾವುಗಳ್ು ಬ್ಳ್ದು, ವಿದಾಾಜಷನ್ಯ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಇನಿನತ್ರ ಭಾಷ್್ಗಳ್ನ್ನ ಕಲಿಯುತ ತ್ೇವಾದರೊ ಮಾತ್ೃಭಾಷ್್ಯನ್ನ ಮ್ರ್ಯ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ? ಕಲಿತ್ದುಿ 
ಮ್ರ್ಯುವ ತ್ನ್ಕ, ಹುಟಾಟ ಬಂದದುಿ ಕ್ೊನ್ಯ ತ್ನ್ಕ ಅ ಿವ್ೇ? ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್್ಗಳ್ನ್ನ ಕಲಿಯಬ್ೇಕು ಅನ್ೊನೇದು ಜ್ಞಾನ್, ಬ್ಳ್ಯುವ ಹಂತ್ದಲಿಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ್ 
ಮಾತ್ೃಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ತ್ರಳಿ ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ುಗಳ್ು ಇತ್ರ್ ಭಾಷ್್ಗಳಿಗಿಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಅನ್ೊನೇದು ವಿಜ್ಞಾನ್, ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್್ಯನ್ನ ಮೊದ ು ಚ್ನಾನಗಿ ಕಲಿತ್ು 
ಪಕವರಗ್ೊಂಡ ಮೆೇಲ್ ಇತ್ರ ಭಾಷ್್ಗಳಿಗ್ ಮ್ಣ್ ಹಾಕ್ಲದರ್ ಚ್ನ್ನ ಅಂತ್ ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಂಡರ್ ಅದು ಸುಜ್ಞಾನ್. 

ಜಗತ್ರತನ್ ಅತ್ರೇ ಹ್ಚುು ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿರುವ ೪೦ ಭಾಷ್್ಗಳ್ಲ್ೊಿಂದು ನ್ಮ್ಮ ‘ಕನ್ನಡ’. ಆದರ್ ಆರು ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನಾಷಟ್ಕದಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸಿತೆ್ರ 
ಇವತ್ುತ ಸ್ಟ್ೊರಗಿ ಸುಣಣವಾಗಿದ್. ಯಾಕ್, ಏನ್ು ಅಂತ್ ಕ್ದಕ ು ಹ್ೊರಟ್ರ್ ಸುಮಾರು ಪುಟ್ಗಳ ೇ್ ಬ್ೇಕಾದಾವು. ಇರುವ ಕಾರಣಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ ವನ್ನ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದರ್, 
ನ್ಗರಿೇಕರಣ, ಜಾಗತ್ರೇಕರಣ, ವ ಸ್ಟ್...ಮ್ುಖಾವಾಗಿ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ದ ಕ್ೊರತ್. ಮೊದ  ಎರಡು ಕಾರಣಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ಿಣದಲಿಿ ಿ ಅದು ಕಾ ದ ಮ್ಹಿಮೆ. 
ಆದರ್ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್? 

ಸಮ್ಸ್ಟ್ಾ ಇರುವದ್ೇ ಇಲಿಿ. ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ವ್ೇ ಇರದವರ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಡ್ ಇದಿರ್ ನಿಜವಾದ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ ಅಂದರ್ೇನ್ಂದ್ೇ ಗ್ೊತ್ರತರದ್ ಇರುವ 
ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಗುಂಪು ಇನ್ೊನಂದ್ಡ್.  

ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ದ ಕ್ೊರತ್ ಉಂಟಾದದುಿ ಹ್ೇಗ್? 

ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಹ್ಚುು ಪ್ಾಿಮ್ುಖಾತ್ ಸಿಗುವದು ಅಂತ್ ಗ್ೊತಾತಯತ್ೊೇ ಅಂದ್ೇ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು 
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ವಾವಹರಿಸುವದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಂಗಿಿಷ್, ಹಿಂದಿಯಲಿಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ ‘ಆಧ್ುನಿಕ/ಮ್ುಂದುವರ್ದವರು’ ಅನಿನಸಿಕ್ೊಳ್ಳತ್ೊಡಗಿದರು. ಕಲಿತ್ು 
ವಿದಾಾವಂತ್ರ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡವರು, ಸಮಾಜದಲಿಿ ಉನ್ನತ್ ಸ್ಟಾೆನ್ ಮಾನ್ ಹ್ೊಂದಿದವರು ಇಂಗಿಿಷ್ ಮಾತ್ಿ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ರತದುಿದನಿ್ನ ನ್ೊೇಡಿ ಇಂಗಿಿಷ್ 
ಮಾತ್ನಾಡುವವರ್ಲಾಿ ದ್ೊಡಡವರು ಅನ್ೊನೇ ಭಾವನ್ ಬಂದಿದುಿ ಸುಳ್ಳ ಿ. ಈವತ್ುತ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಯಾವ ಹಂತ್ ಮ್ುಟ್ಟಟದ್ ಅಂದರ್ ಆಟ್ೊೇ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ೈವರ್ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ವ್ೇಯಟಗಷಳ್ ವರ್ಗ್ ಯಾರ ಹತ್ರತರ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ೊ ಅಕಸ್ಟಾಮತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಿನಾದರೊ ಬಾಯ ಬಿಟ್ಟರ್, ಅಯಾೇ ಇದು ಗುಗುೆ ಗಿರಾಕ್ಲ ಇದರ 
ಹತ್ರತರವ್ೇನ್ೊ ಗಿಟ್ಟದು ಅನಿನಸಿಕ್ೊಳೂ್ ಳೇ ಹಾಗಾಗಿದ್..ಕನ್ನಡ ಅಷ್್ೊಟಂದು ಬಡವಾಗಿ ಹ್ೊೇಯತಾ? [ವಿ.ಸೊ: ಇಲಿಿ ನಾನ್ು ಯಾರನ್ೊನ ನಿಕೃರ್ಟವಾಗಿ ನ್ೊೇಡಿ ಈ 
ಮಾತ್ನ್ನ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತ ಿ. ನ್ನ್ನ ಅನ್ುಭವಕ್ಕ ಬಂದದಿನ್ನ ಮಾತ್ಿ ವಿವರಿಸುತ್ರತದ್ಿೇನ್]  

ಇನ್ುನ ಅಂಧ್ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್..  
ನಿಜವಾದ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ದ ಗಂಧ್ ಗಾಳಿ ಇ ಿದ ಕ್  ಅಂಧ್ರಿಗ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಅಂತ್ ಕ್ಂಪು ಹಳ್ದಿ ಬಣಣ ಬಳಿದುಕ್ೊಂಡು ಊಳಿಡುವದು ‘ಧ್ಂಧ್’ 

ಆಗಿಬಿಟ್ಟರ್ ಇನ್ುನಳಿದವರಿಗ್ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಬ್ೇಳ  ್ಬ್ೇಯಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಬ್ೇಕಾದ ಅಸರವಾಗಿದ್. ಕನ್ನಡದ ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ ಧ್ರರ್ಣ, ಕ ುಿ ತ್ೊರಾಟ್ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದ 
ಶಾಂತ್ರ ಕದಡುವುದು ಕ್ ಸ ಕಾಯಷವಿರದ ಅಪ್ಾಪೇಲಿಗಳಿಗ್ ಧ್ಂಧ್ಯಾದರ್ ಇಂರ್ವರನ್ನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ತಾವು ನಾಯಕರ್ನಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು ಅಂತ್ 
ಹ್ೊಂಚು ಹಾಕುವವರದು ಇನ್ೊನಂದು ಗುಂಪು. 

ಸರಿಯಾಗಿ ಅ ಪಪ್ಾಿಣ-ಮ್ಹಾಪ್ಾಿಣ, ಮ್ತ್ುತ ‘ಅ’ಕಾರ ’ಹ’ಕಾರ ಗಳ್ ಪರಿಚಯ ಇ ಿದ್ೇ ಅರಚಾಡಿ ನ್ಟ್ರ್ಂದ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ಕ್ ವರ ಚ ನ್ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಮಾತ್ಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ು ಅನ್ೊನೇ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ನಿಮಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಿರ್ ವಾವಹಾರ ಚತ್ುರರು. ಅವರಿಗ್ ತ್ಮ್ಮ ವಾವಹಾರ ಬ್ಳ್ದು ದುಡುಡ 
ಮಾಡುವ ತ್ವಕವ್ೇ ಹ್ೊರತ್ು ಕನ್ನಡವ ಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡದವರು ಕನ್ನಡದ ವ್ೈರಿಗಳ್ು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಾಯಷ ವಾವಸಿೆತ್ವಾಗಿ ನ್ಡ್ದಿದ್. ಈ 
ಮೊದಲಿನ್ ನ್ಟ್-ನ್ಟ್ಟಯರ ಭಾಷ್್ ಎಂಥಾ ಸವರಚು, ಸಪರ್ಟ ಮ್ತ್ುತ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ುತ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಣಮರ್ಣ, ನ್ಟ್ಸ್ಟಾವಷಭೌಮ್ ಮ್ುತ್ುತರಾಜರ ಕನ್ನಡ ಕ್ೇಳಿದರ್ ಅದ್ೇ ಒಂದು 
ಆನ್ಂದ ಅನ್ೊನೇ ಹಾಗಿತ್ುತ. ಈವತ್ುತ ಹಾಗಿದ್ಯಾ ಸ್ಟಾವರಮಿ ವಾತಾವರಣ? ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ಕ್  ಕನ್ನಡ ಚ ನ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಕಗ್ೊೆಲ್ಯಾಗುತ್ರತರುವುದನ್ನ ಕಣಾಣರ್ 
ಕಂಡು ಕ್ಲವಿಯಾರ ಕ್ೇಳ್ುವ (ದೌರ್)ಭಾಗಾ ಕ್ೇಳ್ದ್ಯೇ ಸಿಗುತ್ರತದ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್. ಹಾಗಂತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡದ್ೇ ಹ್ೊೇದಿರ್ೊೇ, ನಿೇವು ಪರಭಾಷ್ಾ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗ್ 
ಮ್ಣ್ ಹಾಕುವ ಮಾರಿಯ ಹಾಗ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ರತೇರಿ. ಬರಿೇ ಕನ್ನಡ ಚ ನ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ನ (ಅವೂ ಹ್ೇಗಿದಿರೊ) ನ್ೊೇಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ಿ ಕನ್ನಡ ಪ್್ಿೇಮ್ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗುವ 
ಹಾಗಿದಿರ್ ಖಡಕಾಕಗಿ ಹ್ೇಳ್ುತ ತ್ೇನ್ ಕ್ೇಳಿ, ನಾನ್ು ಪಕಾಕ ಕನ್ನಡ ನಿರಭಿಮಾನಿ.        

ನಿಜವಾದ ಭಾಷ್ಾಭಿಮಾನ್ ಅಂದರ್ೇನ್ು? 

ಭಾಷ್್ಯ ಮೆೇಲ್ ಪಿಿೇತ್ರ ಇರಬ್ೇಕು...ಹ್ೇಗ್ಂದರ್, ನ್ಮ್ಗ್ ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಬ್ೇಕಾದವರನ್ನ ನಾವು ಪಿಿೇತ್ರಸುತ ತ್ವ ಿ ಹಾಗ್.  ಯಾವುದ್ೇ ಭಾಷ್್ ಬ್ಳ್ಯುವದು 
ಅದರ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದ ಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ಯಲಿಿದ್. ಗಟ್ಟಟ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾವಿದಿರ್ ಎಂಥಾ ಕರ್ಟಕಾ  ಬಂದರೊ ಭಾಷ್್ ಮೆಟ್ಟಟ ನಿ ುಿತ್ತದ್. ಪಕಕದ ತ್ಮಿಳ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ೊ ತ್ಮ್ಮ 
ಪಿತ್ಾೇಕ ದಾಿವಿಡ ಅಸಿತತ್ವರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡವರವರು. ಬ್ಂಗಾಲಿ, ಮ್ರಾಠಿ ಭಾಷ್್ಗಳ್ನ್ನ ನ್ೊೇಡಿ ಅವರ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಹ್ೇಗಿದ್? ಕ್ೊೇ ಕತಾತ, ಮ್ುಂಬ್ೈ ನ್ಂಥಾ 
ಮ್ಹಾನ್ಗರಿಗಳಿದೊಿ ಭಾಷ್್ಯ ಅಸಿತತ್ವರವನ್ನ ಕಾಯುಿಕ್ೊಂಡಿವ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಕನ್ನಡದ ಅಸಿತತ್ವರವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ೊ  ಬ್ೇರುಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಕ್ ಸ 
ಮಾಡಬ್ೇಕಾದ ಅಗತ್ಾವಿದ್. ಎಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ಓದು, ಬರಹ ಬ್ಳ್ಯುವದಿ ಿವೊೇ ಅಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಬರಿ ಓಲ್ೈಕ್ಯಂದ ಏನ್ೊ ಉಪಯೇಗವಾಗಲಾರದು. ಅಂಗಡಿ 
ಮ್ುಂಗಟ್ುಟಗಳ್ ಫ ಕವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹಾಕಬ್ೇಕು ಎಂದು ಸರಕಾರಿೇ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೊರಡಿಸುವ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಹ್ೊೇಗಿದ್ಯಂದರ್ ಊಹಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಾಡು.  

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ 
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ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

 

  
ಹಾಗ್ ಕ್ೇವ  ಆದ್ೇಶ ಹ್ೊರಡಿಸಿದರೊ ಅದು ಪ್ಾ ನ್ಯಾದಿೇತ್ೇ? ಅಂಥಾ ಆದ್ೇಶ ನಾಯಯ ಬಾ ಕ್ಕ ಕ್ೊಳ್ವ್ ಹಾಕ್ಲದಷ್್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ. ಭಾಷ್್ಯ 

ಮೆೇಲ್ ಪಿಿೇತ್ರಯೇ ಇ ಿವ್ಂದ ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಗ್ ಪ್ಾ ನ್ಯಾದಿೇತ್ು? 

ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮಲಿಿಯ ಜಗಳ್ ಮ್ನ್ಸ್ಟಾತಪಗಳ್ೂ ಇಂದಿನ್ ಈ ಪರಿಸಿೆತ್ರಗ್ ಕಾರಣವಾಗಿವ್ ಅನ್ೊನೇದೊ ನಿಜವ್ೇ. ಉತ್ತರ ಕನಾಷಟ್ಕದ ಪಿತ್ಾೇಕತ್ಯ ಕೊಗು 
ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ತ್ುಸು ಹ್ಚಾುಗ್ೇ ಕ್ೇಳಿಬರುತ್ರತದ್. ಯಾಕ್ ಹಿೇಗಾಗುತ್ರತದ್? ಬ್ಳ್ಗಾವಿಯವನಾದ ನಾನ್ು ಪಿತ್ಾೇಕತ್ಯ ಕೊಗನ್ನ ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬಲ್ಿ. 
ಏಕ್ಲೇಕರಣವಾದ ಇಷ್್ೊಟಂದು ದಿನ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರವೂ ಸಮಾನ್ತ್, ಪ್ಾಿದ್ೇಶ್ನಕ ಸಮ್ತ್ೊೇ ನ್ ಬಂದಿ ಿ ಎಂದ ಮೆೇಲ್ ಪಿತ್ಾೇಕತ್ಯ ಕೊಗು ಏಳ್ದ್ೇ ಇದಿಿೇತ್? ಆದರೊ 
ಕನ್ನಡ ಮ್ತ್ುತ ಕನಾಷಟ್ಕ ಮ್ತ್ೊತ ದುಬಷ ವಾದಿೇತ್ು ಅನ್ೊನೇ ವಾದದ ಮೆೇಲ್ ವ್ೈಯುಕ್ಲತಕ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ನಾನ್ು ಪಿತ್ಾೇಕತ್ಯ ಕೊಗ್ೇಕ್ ಅನ್ೊನೇದನ್ನ ಅರ್ಷ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರೊ ಸಮ್ಥಿಷಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾರ್.  

ಯಾಕ್ ನ್ಮ್ಮ ಕ್ಲತ್ೊತರು ರಾರ್ಣ ಚ್ನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗ್ೊಳಿಳ ರಾಯಣಣ, ಬ್ಳ್ವಡಿ ಮ್ ಿಮ್ಮ ರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಿ? ರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ 
ಬಿಡಿ ಇವತ್ುತ ಎರ್ುಟ ಜನ್ ಕನಾಷಟ್ಕದಲ್ಿೇ ಬ್ಳ್ವಡಿ ಮ್ ಿಮ್ಮ, ಕ್ಲತ್ೊತರು ಚ್ನ್ನಮ್ಮ ಮ್ತ್ುತ ಸಂಗ್ೊಳಿಳ ರಾಯಣಣನ್ ಬಿಿೇಟ್ಟರ್ರ ವಿರುದಧದ ಹ್ೊೇರಾಟ್ವನ್ನ 
ತ್ರಳಿದುಕ್ೊಂಡಿದಾಿರ್? ಅ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ  ಭಾವಿದಿ ಕ್ ವ್ೇ ಸ್ಟೌ ಭಾಗಳ್ನಿನಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಥಾಾಕರ್ಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹ್ೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಲತ್ೊತರಿನ್ಂಥಾ ಸಣಣ ಸಂಸ್ಟಾೆನ್ 
ಎಂಥಾ ಧ್ೈಯಷ ತ್ೊೇರಿತ್ು? ಕ್ಚ್ೊುಂದ್ೇ ಅ ಿವ್ೇ ಅವರಿಗಿದಿದುಿ ತ್ಮ್ಮ ನಾಡು-ನ್ುಡಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ು? ಆದರ್ ಅಂತ್ರ್-ರಾಷಿರೇಯ ಹ್ೊೇಗಲಿ, ರಾಷಿರೇಯ 
ಮ್ಟ್ಟದಲಾಿದರೊ ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿನ್ ವಿೇರ ವನಿತ್ಯರು ಹಾಗೊ ಧಿೇರ ಯೇಧ್ರಿಗ್ ಸಿಗಬ್ೇಕಾದ ಮ್ನ್ನಣ್ ದ್ೊರಕ್ಲಸುವ ಪಿಯತ್ನ ಇನ್ೊನವರ್ಗ್ ಆಗಿ ಿ, ಕಾರಣವ್ೇನ್ು? 

ಝಾನಿಸರಾರ್ಣ  ಕ್ಷಿಮ ಬಾಯಯ ಚರಿತ್ಿಯನ್ನ ರಾರ್ರಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಪಠಾಗಳ್ಲಿಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿದಂತ್ ನ್ಮ್ಮ ನಾಡಿನ್ ಸ್ಟಾವರತ್ಂತ್ಿಯ ಹ್ೊೇರಾಟ್ಗಾರರ ವಿೇರಗಾಥ್ಯನ್ನ ದ್ೇಶದ 
ಇತ್ರ ಭಾಗದಲಿಿ ಓದುತಾತರಾ? ಗ್ೊತ್ರತ ಿ. ಜಗತ್ರತಗ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರುವ ಪಿಯತ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವು ತಾನ್ೇ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಯಾಕ್ಲನ್ೊನ ಈ ಕ್ ಸ ಆಗಿ ಿ? ವಿೇರಗಚ್ು 
ಹಾಕ್ಲ ಕ್ಚಿುನಿಂದ ಹ್ೊೇರಾಡಿದವರ ಬಗ್ೆ ಮೆಚುುಗ್ಯ ಮಾತ್ನ್ನ ಜಗತ್ರತಗ್ ಸ್ಟಾರಿ ಹ್ೇಳ್ ೊ ಸುಸ್ಟ ತ್ೇ? 

ಇತ್ರಹಾಸದ ಮಾತ್ು ಬಿಟ್ುಟ ತ್ರೇರಾ ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ತ್ಲ್ಮಾರಿನ್ವರ ಬಗ್ೆ ಬರ್ೊೇಣ. ಎರ್ುಟ ಜನ್ರಿಗ್ ಗ್ೊತ್ುತ ಶ್ನಿೇ ಹುಯ ಗ್ೊೇಳ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರ ಬಗ್ೆ? 

ಗದುಗಿನ್ ಈ ಸ್ಟಾವರತ್ಂತ್ಿಯ ಸ್ಟ್ೇನಾನಿ, ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾವರತ್ಂತ್ಿಯ ಗಿೇತ್ ಅನಿನಸಿಕ್ೊಂಡ “ಉದಯವಾಗಲಿ ನ್ಮ್ಮ ಚ್ ುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು” ಅನ್ೊನೇ ಅದುುತ್ ರಚನ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಆದರ್ ದಾರಿಯಲಿಿ ಹ್ೊೇಗುವ ೧೦೦ ಜನ್ರನ್ನ ಕರ್ದು ಕ್ೇಳಿ ನ್ೊೇಡಿ, ‘ಗದುಗಿನ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಯರ ಬಗ್ೆ ಗ್ೊತಾತ?’ ಆ ಮ್ಹನಿೇಯರ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ ಬಿಡಿ, 

ಕ್ೇವ  ಹ್ಸರನಾನದರೊ ಕ್ೇಳಿರುವ ೧೦ ಜನ್ ಸಿಕಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಪುಣಾ. ಇಂಥಾ ಪ್ಾಿತ್ುಃಸಮರರ್ಣೇಯರನ್ನ ಮ್ರ್ತ್ು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ್ ಸುಳ್ುಳ ಸುಳ ಳ್ೇ ಬ್ೊೇಂಬಡ 
ಹ್ೊಡ್ದರ್ ಬಾರಿಸಿೇತಾ ಡಿಂಡಿಮ್? 

ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿರುವ ಭಾವನ್ಗಳ್ನ್ನ ಅತ್ಾಂತ್ ಸುರಟ್ವಾಗಿ, ನ್ೇರವಾಗಿ ವಾಕತಪಡಿಸ ು ಬ್ೇಕಾದ ಮ್ುತ್ರತನ್ಂರ್ ಪದಗಳಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್್ಯನ್ನ 
ಓದುವದ್ಂದರ್ ಮ್ುತ್ರತನ್ ಹಾರ ಪೇರ್ಣಸಿದಂತ್. ಅಂತ್ಯೇ ಕನ್ನಡದ ಈ ಪರಿಶುದಧತ್ಯ ಮ್ುಖಾಂತ್ರ ವಿಶವರ ಗುರು ಬಸವಣಣನ್ವರು ತ್ಮ್ಮ ಉಪದ್ೇಶವನ್ನ 
ವಚನ್ಸ್ಟಾರದಲಿಿ ಉಣಬಡಿಸಿರುವ ಪರಿ ನ್ೊೇಡಿ....‘ನ್ುಡಿದರ್ ಮ್ುತ್ರತನ್ ಹಾರದಂತ್ರರಬ್ೇಕು, ನ್ುಡಿದರ್ ಮಾರ್ಣಕಾದ ದಿೇಪಿತಯಂತ್ರರಬ್ೇಕು, ನ್ುಡಿದರ್ ಸರಟ್ಟಕದ 
ಸಲಾಕ್ಯಂತ್ರರಬ್ೇಕು’. ಹಿೇಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮ್ುತ್ುತ, ಮಾರ್ಣಕಾಗಳ್ ಅಮ್ೊ ಾತ್ಗ್, ಸರಟ್ಟಕದ ಶುಭಿತ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್.  
ನಾನ್ು ಭಾಷ್ಾ ದುರಭಿಮಾನಿಯ ಿ, ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್್ಗಳ್ನ್ನ ಕಲಿಯಬಾರದ್ಂದ ಿ, ಹಾಗ್ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಹ್ಚುು ಭಾಷ್್ಗಳ್ನ್ನ ಕಲಿತ್ರ್ೊಟ ಒಳ ಳ್ಯದ್ೇ. ಅಗತ್ಾವಿರುವ್ಡ್ 
ಆಯಾ ಭಾಷ್್ಗಳ್ಲ್ಿೇ ವಾವಹರಿಸಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್ ಅನ್ೊನೇ ಅರಿವಿದ್ಿೇ ಹ್ೇಳ್ುತ ತ್ೇನ್, ತ್ರೇರಾ ಪರಭಾಷ್್ಯ ದಾಸಾಕ್ೊಕಳ್ಗಾಗದಿರಿ, ಪರಭಾಷ್್ಯ ಬಳ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವ 
ಸುಳ್ುಳ ಆದರಕ್ಕ ಮ್ರುಳಾಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಭಾಷ್್ಯನ್ನ ಪರಭಾರ್ ಮಾಡದಿರಿ. 
 

ನಿರಭಿಮಾನಿ, ದುರಭಿಮಾನಿಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ಕಳ್ದ್ೊಾಗಿರ್ೊೇ ಅಭಿಮಾನಿಯೇ ಹ್ೊರಹ್ೊಮ್ುಮ. 
ಹ್ಮೆಮಯಂದ ಹ್ೇಳ್ು ‘ನಾನ್ು ಕನ್ನಡಿಗ’   

 

 

ಬಾರಿಸೀತೆೀ ಡಂಡಮ? 

ಕನನಡದವರಾಗಿ ನಿಮಗಿದು ಗೆ ರ್ತರಿಬೆೀಕು 
 

 

 ದ್ೇಶದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನ್ುನ ಸಂಬ್ೊೇಧಿಸ ು ಬಳ್ಸುವ `ರಾರ್ರಪತ್ರ’ ಎಂಬಪದವನ್ುನ ಮೊದ ು ಸೊಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಹಾಗು ವಿಧಾವರಂಸ ತ್ರೇ ನ್ಂ ಶ್ನಿಕಂಠಯಾನ್ವರು 

 ಶಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ದಲಿಿರುವ ಏಕಶ್ನಲಾ ಪಿತ್ರಮೆಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದ ಚಾವುಂಡರಾಯನ್ು ಸ್ಟ್ೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್,ಮ್ಂತ್ರಿ ಹಾಗೊ ಕನ್ನಡ ಮ್ತ್ುತ ಸಂಸೃತ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದಲಿಿ 

ಪಿಸಿದಧ ಲ್ೇಖಕನ್ು ಆಗಿದಿನ್ು. 

 ಮ್ುರುಡ್ೇಶವರರದ ಶ್ನವನ್ ಪಿತ್ರಮೆ ವಿಶವರದಲ್ಿೇ ಅತ್ರ ಎತ್ತರವಾದದುಿ. 

 ಕನಾಷಟ್ಕದ ನಿೇನಾಸಂ ಎಂಬ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯ ಒಂದು ಯೇಜನ್ಯು ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಫೇಡ್ಷ ಫ್ಡರ್ೇಶನ್ ನಿಂದ ಪ್ಾಿಯೇಜ್ಜಸ ಪಟ್ಟಟದ್. 

 ಮೆೈಸೊರು ರಾಜನ್ ಆಸ್ಟಾೆನ್ದಲಿಿ ಮ್ಹಿಳ್ಯರು 64 ವಿದ್ಾಗಳ್ಲಿಿ ಪರಿನ್ತ್ರಾಗಿರಬ್ೇಕ್ಲತ್ುತ, ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಕಸೊತ್ರಯು ಒಂದು (ಎಂಬಾಿಯಡರಿ) 

 ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ಾಭಿವೃದಿಧಗ್ ಸ್ಟಾೆಪಿತ್ವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಪರಿರ್ತ್ ಸಂಸ್ಟ್ೆಗ್ ನಾಂದಿಯಾದವರು ಮೆೈಸೊರು ಸಂಸ್ಟ್ೆಯ ದಿವಾನ್ರಾಗಿದಿ ಭಾರತ್ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ 

ವಿಶ್ವರೇಶವರರಯಾನ್ವರು 

 ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಕಾಷರದ “ರಾರ್ರಕವಿ” ಪಿಶಸಿತ ಪುರಸೃತ್ರು ಎಂ ಗ್ೊೇವಿಂದ ಪ್್ೈ, ಕುವ್ಂಪು, ಜ್ಜ ಎಸ ಶ್ನವರುದಿಪಪ   
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ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  

ಏನ್ ರ ಲ ಸ ? 

ಮೆೇಲಿನ್ ಒಂಭತ್ುತ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 2 ರಿಂದ 9 

ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿ. 
 ಮ್ೊರಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚಿುನ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು ಸಂಯುಕತ 

ಪದಗಳಿರಬಹುದು 
 ಮ್ಧ್ಾದ ಅಕ್ಷರ “ಯ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ ಕನಿರ್ಟ 10 ಪದಗಳ್ು 

ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಸ  ಬಳ್ಸಬ್ೇಕು 
 10 ಸ್ಟಾಧಾರಣ,  15 ಉತ್ತಮ್,  20+ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ 

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
20 ಕೊಕ ಹ್ಚುು ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮ್ುಂದಿನ್ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದು. 
ನವೆಂಬರ್ 25 ತ್ಮಾ ಉತ್ಿರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ) 

 

ಅಕೆ ಟೀಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ಿರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧ್ನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್್ೈಕ್ಲ ೨೦ಕೊಕ ಹ್ಚುು ಪದಗಳ್ನ್ನ 

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮಾ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಡನ 
 ನಳಿನಾ ವೆಂಕಟನಾಗ್, ಮೆಲೆ ಬೀನ್ಿ 

 ನಾಗಶಿರೀ ಮ ರ್ತಿ, ಪುಣ್ೆ 
 ಸಾತಾ ಮೆೀಲೆ ಕೀಟೆ, ಸಡನ 

 

ಮ ಡಬಹುದ್ಾದ ಹಲವು ಪದಗಳು:  

ಲಾವ, ಯುಗ, ಗದ, ಗನ್, ಗರು, ಗರುವ, ಗವ, ಗವನ್, ದನ್, ದಮಾ, ದಯಾ, ದವ, 

ದಶ್ನ, ಮಾವ, ಮಾದ, ಮಾದನ್, ಮಾನ್, ಮಾನ್ವ, ಮಾಯು, ಮಾರು, ಮಾಲಾ, 

ಮಾಶ್ನ, ನ್ಗ, ನ್ದ, ನ್ದರು, ನ್ರ, ನ್ವ, ವದ, ವದನ್, ವನ್, ವಶ್ನ, ರುದನ್ 

ಶಿಲಾಯುಗದಮಾನವರು 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ, ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚನ್: ಶ್ನಿೇಮ್ತ್ರ ಪುರ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿ ಿ

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕಕಳ್ು 

ತ್ಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದಿರ್ ಅದ್ರ್ುಟ  ಕ್ಷಣ! 

ಅಕ್ೊಟೇಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್್ಟೇ ಅ ದಿ್, ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗರ್ಣತ್ ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ರ್ುಟ ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು ಮಾಡಿ ವಿ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  
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 ಪುಟ - 20 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

  

ಅಬುಬಾು!!! ನ್ಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗಕ್ಕ  ಎಂಬತ್ುತ ವರ್ಷಗಳಾ? ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಅದು ಅರ್ುಟ ಬ್ಳ್ದಿದ್ಯಂದು ಅನಿನಸುವುದ್ೇ ಇ ಿ. ಅಷ್್ಟೇ ಅ ಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗ 
ನ್ವಜಾತ್ ಶ್ನಶುವಾಗಿದಾಿಗಲ್ೇ ಪ್ೌಿಢರಂತ್ ಪಿತ್ರಭಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮೆರ್ದಿತ್ುತ. ಹಿಂದ್ ಅನ್ೇಕರು ಶಿಮ್ವಹಿಸಿ, ಮ್ುತ್ುವಜ್ಜಷಯಂದ ದುಡಿದು, ನ್ಮ್ಮ ಚಿತ್ಿರಂಗದ ಹಿರಿಮೆ ಮೆರ್ಸಿ, 
ಆದಕ್ಕ ಒಂದು ಭದಿ ನ್ಲ್ ನಿೇಡಿದಿರು. ಅವರನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗ ಬ್ಳ್ದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ೆ ಬಿೇರಿದ ಒಂದು ಇಣುಕು ನ್ೊೇಟ್ ಇಲಿಿದ್. 
 ಹೌದು, ಹತ್ರತರ ೮೦ ವರ್ಷಗಳ್ ಹಿಂದ್ (ಮಾಚಿಷ 1934) , ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಸಿಟ್ಟಮಾಕ್ಷಟ್ ನ್ಲಿಿದಿ ದ್ೊಡಡಣಣ ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರದಲಿಿ “ಸತ್ರ ಸುಲ್ೊೇಚನ್” ಚಿತ್ಿದ್ೊಂದಿಗ್ ಕನ್ನಡ 
ವಾಕ್ಲುತ್ಿಗಳ್ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಯುತ. ಮಾವಾಷಡಿ ವತ್ಷಕರಾದ ಚಮ್ನ್ಲಾಲ್ ಡ್ೊಂಗಾಜ್ಜ ಹಣಹೊಡಿ, ವ್ೈ.ವಿ.ರಾವ್ (ನ್ಟ್ಟ  ಕ್ಷಿಮಯವರ ತ್ಂದ್) ನಿದ್ೇಷಶ್ನಸಿ, ಆರ್.ನಾಗ್ೇಂದಿ 
ರಾವ್, ಎಮ್.ವಿ.ಸುಬುಯಾನಾಯುಡ,  ಕ್ಷಿಮೇಬಾಯ, ತ್ರಿಪುರಾಂಬ, ವ್ೈ.ವಿ ರಾವ್, ಮ್ುಂತಾದವರು ನ್ಟ್ಟಸಿದಿ ಈ ಚಿತ್ಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲಿಿ ಹ್ೊಸ ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್ ಮ್ೊಡಿಸಿ, ೬ 
ವಾರಗಳ್ ಕಾ  ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರ ಭತ್ರಷ ಪಿದಶಷನ್ ಕಂಡಿತ್ುತ. ಇದಕೊಕ ಮ್ುನ್ನ ಮ್ಲ್ಿೇಶವರರಂನ್ ಸೊಯಷ ಸುಟಡಿಯೇಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಟ್ಟ ಪಿ ಕ್ೈಲಾಸಂ, ಡಿ. ಕ್.ಭಾರಧಾವರಜ್, ಡಾ. 
ಎಂ.ರಾಮ್ ಮ್ುಂತಾದವರು ಸ್ಟ್ೇರಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದಿ ಮ್ೃಚುಕಟ್ಟಕ ಮ್ುಂತಾದ ಮ್ೊಕ್ಲ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಗಿದಿವು. 

ಸತ್ರ ಸುಲ್ೊೇಚನ್ದ ಯಶಸಿಸನ್ ನ್ಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೊಮಿಯ, ಗುಬಿು ವಿೇರಣಣ, ಎಂ.ವಿ. 
ಸುಬುಯಾನಾಯುಡ, ಕ್.ಹಿರಣಣಯಾ, ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತ್ು ು, ಮ್ುಂತಾದವರು ಚಿತ್ಿರಂಗದ್ಡ್ಗ್ ಆಸಕತರಾದರು. ಗುಬಿು 
ವಿೇರಣಣನ್ವರು ದ್ೇವುಡು ನ್ರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರಗಳೂ್ಡನ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಕನಾಷಟ್ಕ ಪಿಕುಸ್ಟಷ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 
ಎಂ.ವಿ. ರಾಜಮ್ಮನ್ವರು ರಾಧಾರಮ್ಣ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಮೊದ  ಮ್ಹಿಳಾ ನಿದ್ೇಷಶಕ್ಲಯಾದರು. 
ಹ್ಚ್.ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿಂಹ, ಪಂತ್ು ು ಇವರುಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸಂಸ್ಟಾರನೌಕ ಚಿತ್ಿದ್ೊಂದಿಗ್ ಸ್ಟಾಮಾಜ್ಜಕ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗ್ 
ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಮೊದಮೊದ ು ನಿಧಾನ್ಗತ್ರಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಗಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗ ೫೦-೬೦ ರ ದಶಕಗಳ್ಲಿಿ 
ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಪಿಗತ್ರ ಸ್ಟಾಧಿಸಿತ್ು. ಈ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ನ್ಟ್ನ್ಟ್ಟಯರು, ನಿದ್ೇಷಶಕರು, ಸಂಗಿೇತ್ 
ನಿದ್ೇಷಶಕರ ಆಗಮ್ನ್ವಾಯತ್ು. ಹ್ಚ್.ಎಲ್ ಎನ್.ಸಿಂಹ, ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್, ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತ್ು ು, ಟ್ಟ.ವಿ.ಸಿಂಗ್ 
ಠಾಕೊರ್ ರವರಂತ್ಹ ನಿದ್ೇಷಶಕರುಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಪಿರ್ಮ್ಭಾರಿಗ್ ರಾರ್ರಪಿಶಸಿತಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ಿ ಬ್ೇಡರಕಣಣಪಪ, 
ಅದುುತ್ ಯಶಸಿಸನ್ ಜಗನ್ೊಮಹಿನಿ, ಸೊಕಲ್ ಮಾಸಟರ್ ಮ್ುಂತಾದ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ತ್ಯಾರಾದವು. ಕನ್ನಡಚಿತ್ಿರಂಗ 
ಕಂಡ ಅದಿವರತ್ರೇಯ ನ್ಟ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ನ್ರಸಿಂಹರಾಜು, ಬಾ ಕೃರ್ಣ, ಹ್ೊನ್ನಪಪ ಭಾಗವತ್ರ್, 
ಉದಯಕುಮಾರ್, ಕಲಾಾಣ್ ಕುಮಾರ್,ಕ್.ಎಸ್ಟ.ಅಶವರತ್ೆ, ಪಂಡರಿೇಬಾಯ, ಪಿತ್ರಮಾದ್ೇವಿ, ಹರಿರ್ಣ, ಎಮ್.ವಿ. 
ರಾಜಮ್ಮ, ಬಿ.ಸರ್ೊೇಜಾದ್ೇವಿ, ಲಿೇಲಾವತ್ರ, ಇವರುಗಳ್ಂತ್ಹ ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ನ್ಟ್ನ್ಟ್ಟಯರು, ಪಿ. ಕಾಳಿಂಗರಾವ್, 
ಟ್ಟ.ಜ್ಜ.ಲಿಂಗಪಪ, ಜ್ಜ. ಕ್ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್, ಆರ್. ಸುದಶಷನ್ಮ್, ಆರ್ ರತ್ನಂರವರುಗಳ್ ಸಂಗಿೇತ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಸಂಗಿೇತ್ 
ಬ ು ಇಂಪ್ಾಗಿ ಎಲ್ಿಡ್ ಪಸರಿಸುವಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖ ಪ್ಾತ್ಿ ವಹಿಸಿದಿರು. ಆದರ್ ಹಿನ್ನಲ್ ಗಾಯಕ/ಗಾಯಕ್ಲಯರು 
ಮಾತ್ಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ್ವರ್ವಿಗೊ ನ್ರ್ಯ ರಾಜಾಗಳ್ವರ್ೇ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಯಶಸಿವರಯಾಗಿದಾಿರ್. 

ಆದರೊ ಪಿ.ಬಿ ಶ್ನಿೇನಿವಾಸ್ಟ, ಪಿ.ಸುಶ್ನೇ , ಎಸ್ಟ.ಜಾನ್ಕ್ಲ, ಎಸ್ಟ.ಪಿ. ಬಾ ಸುಬಿಮ್ಣಾಂರವರುಗಳ್ು, ಇವರು ಕನ್ನಡದವರ ಿ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ ು ಆಗದಂತ್ ಗಾಯನ್ 
ಸುಧ್ ಹರಿಸಿದಾಿರ್.  

೧೯೬೦ ರಿಂದಾಚ್ಗ್, ಮ್ತ್ೊತಂದು ತ್ಲ್ಮಾರಿನ್ ಪಿತ್ರಭ್ಯ ಅಲ್ಯನ್ುನ 
ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. ನಿದ್ೇಷಶಕರುಗಳಾಗಿ, ಸಿದಿಲಿಂಗಯಾ, ಬಿ.ಎಸ್ಟ.ರಂಗ, ವ್ೈ.ಆರ್.ಸ್ಟಾವರಮಿ, ದ್ೊರ್ 
ಭಗವಾನ್, ಗಿೇತ್ಪಿಿಯ, ಎಂ.ಆರ್.ವಿಠಠಲ್, ಎನ್. ಕ್ಷಿಮೇನಾರಾಯಣ್, ರವಿೇ,ಮೊದಲಾದವರುಗಳ್ 
ಪಿವ್ೇಶವಾದರ್, ಶ್ನಿೇನಾಥ್, ರಾಜ್ೇಶ್, ಗಂಗಾಧ್ರ್, ದಾವರರಕ್ಲೇಶ್, ವಜಿಮ್ುನಿ, ಶ್ನವರಾಮ್, ಭಾರತ್ರ, 
ಜಯಂತ್ರ, ಕ ಪನ್, ಬಿ.ವಿ.ರಾಧ್, ಮ್ಂಜುಳಾ ಹಿೇಗ್ ಹ್ೊಸ ನ್ಟ್ನ್ಟ್ಟಯರ ದಂಡು ತ್ರ್ಯಮೆೇಲ್ 
ರಾರಾಜ್ಜಸಲಾರಂಭಿಸಿದರ್ ಪದಿಮನಿ ಪಿಕುಸ್ಟಷ, ಶ್ನಿೇನಿಧಿ ಪಿಡಕ್ಷನ್ಸ, ರಾಜ್ ಕಮ್ಲ್ ಆಟ್ಸಷ, 
ಚಿತ್ಿಜ್ೊಾೇತ್ರ, ಶ್ನಿೇಕಾಂತ್&ಶ್ನಿೇಕಾಂತ್, ಈಶವರರಿೇ ಪಿಡಕ್ಷನ್ಸ, ಭರರ್ಣೇ ಚಿತ್ಿ ಹಿೇಗ್ ಅನ್ೇಕ 
ಚಿತ್ಿನಿಮಾಷಣ ಸಂಸ್ಟ್ೆಗಳ್ು, ಶ್ನಿೇಕೃರ್ಣದ್ೇವರಾಯ, ಬಂಗಾರದ ಮ್ನ್ುರ್ಾ, ಗ್ಜ್ಿ ಪೂಜ್, ನಾಗರಹಾವು, 
ಬೊತ್ಯಾನ್ ಮ್ಗ ಅಯುಾ, ಶರಪಂಜರ, ಎರಡುಕನ್ಸು ಆದರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗದ ಕ್ಲೇತ್ರಷಯನ್ುನ 
ರಾಷಿರೇಯ ಹಾಗು ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಏರಿಸಿದ ನಿದ್ೇಷಶಕ ಎಂದರ್ ಎಸ್ಟ.ಆರ್. 
ಪುಟ್ಟಣಣಕಣಗಾಲ್. ಬ್ಳಿಳಮೊೇಡ ಚಿತ್ಿದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪುಟ್ಟಣಣ ಯುಗ ಸುಮಾರು ೨೨ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿಮಿಷಸಿ, ಗ್ಜ್ಿಪೂಜ್, ಶರಪಂಜರ,ಎಡಕ ುಿ ಗುಡಡದಮೆೇಲ್, ನಾಗರಹಾವು, ಉಪ್ಾಸನ್, ಬಿಳಿಹ್ಂಡಿತ, 
ಮಾನ್ಸಸರ್ೊೇವರ, ಅಮ್ೃತ್ಘಳಿಗ್ಯಂತ್ಹ ಅನ್ೇಕ ಶ್ಿೇರ್ಠ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿಷಸಿ ಕನ್ನಡ 
ಚಿತಾಿಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ಳ್ದಿತ್ುತ. 

 
ಭಾರತ್ರೇಯ ಚಿತ್ಿರಂಗದಲಿಿ ಹ್ೊಸಅಲ್ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗ್ ಬುನಾದಿಯೊ ಹಾಕ್ಲದೊಿ ಕನ್ನಡ 

ಚಿತ್ಿರಂಗವ್ೇ. ಸಂಸ್ಟಾಕರ, ವಂಶವೃಕ್ಷ,ಬರ, ಘಟ್ಶಾಿದಧ, ಕಾಡು, ಮ್ುಂತಾದ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಮ್ೊ ಕ ಗಿರಿೇಶ್ 
ಕಾಸರವಳಿಳ, ಗಿರಿೇಶ್ ಕಾನಾಷಡ್, ಜ್ಜ.ವಿ.ಅಯಾರ್, ಎಂ.ಎಸ್ಟ,ಸತ್ುಾ  ಅವರುಗಳ್ು ರಾರ್ರದ 
ಗಮ್ನ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗದತ್ತ ಸ್ಟ್ಳ್ದರು. 

ಚಿತ್ರರಂಗ ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 
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ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  
೬೦, ೭೦, ಹಾಗು ೮೦ರ ದಶಕಗಳ್ನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗದ ಸುವಣಷ 

ಯುಗವ್ಂದ್ೇ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ. ಉತ್ತಮ್ ಕಥ್, ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಸಂಗಿೇತ್, ಶ್ಿರ್ಟಮ್ಟ್ಟದ 
ಅಭಿನ್ಯ, ಅದುುತ್ ಛಾಯಾಗಿಹಣ, ಹಿೇಗ್ ಸಕ ವೂ ಮೆೇಳ ೈ್ಸಿ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ಪಿಿಯ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ನಿಮಾಷಣವಾದ ಕಾ ವಿದು. ರಾಜನ್-ನಾಗ್ೇಂದಿ, ವಿಜಯ ಭಾಸಕರ್, 
ಎಂ.ರಂಗರಾವ್, ಉಪ್್ೇಂದಿ ಕುಮಾರ್, ಸವಿಯಾದ ಚಿತ್ಿಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ನಿೇಡಿದಾಿರ್.ಕಣಗಾಲ್ ಪಿಭಾಕರಶಾಸಿರ,ಆರ್.ಎನ್.ಜಯಗ್ೊೇಪ್ಾಲ್, ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ, 
ಹುಣಸೊರು ಕೃರ್ಣಮ್ೊತ್ರಷ, ಚಿ.ಉದಯಶಂಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಬಹಳ್ ಕಾ  ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿ 
ಉಳಿಯುವ ಅರ್ಷಗಭಿಷತ್ ಚಿತ್ಿ ಹಾಗೊ ಗಿೇತ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ರಚಿಸಿದಾಿರ್.  

ಕಸೊತರಿ ನಿವಾಸ, ಬಂಗಾರದ ಮ್ನ್ುರ್ಾ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಇಲಿಿ ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಮ್ತ್ೊತಬು ಮ್ಹಾನ್ ನ್ಟ್ ವಿರ್ುಣವಧ್ಷನ್ ಅದೊಿರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ಿರಂಗದಲಿಿ 
ನಾಯಕನಾಗಿಪಿವ್ಶ್ನಸಿದುಿ ಇದ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿಯೇ, ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅಂಬರಿೇಶ್ ರನ್ೊನ ಕರ್ತ್ಂದರು. 

 

ಮಿಂಚಂತ್ ಬಂದು ಮ್ರ್ಯಾದ ದ್ೈತ್ಾ ಪಿತ್ರಭ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಇರುವರ್ುಟ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಿೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗಕ್ಕ ಅಪ್ಾರಕ್ೊಡುಗ್ ನಿೇಡಿ ಮ್ರ್ಯಾದರು.ಅವರ 
ಸಹ್ೊೇದರ ಅನ್ಂತ್ನಾಗ್ ನ್ಮ್ಗ್ ದ್ೊರ್ತ್ ಮ್ತ್ೊತಬು ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ನ್ಟ್. ನ್ಂತ್ರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಹುಮ್ುಖ ಪಿತ್ರಭ್ ರವಿಚಂದಿನ್, ರಮೆೇಶ್, ಶ್ನಿೇಧ್ರ್, ಸುನಿಲ್,, 
ಶಶ್ನಕುಮಾರ್, ಶ್ನವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಭವಾ, ಸುಧಾರಾರ್ಣ, ತಾರಾ, ವಿನ್ಯಾಪಿಸ್ಟಾದ್, ಮಾಲಾಶ್ನಿೇ, ನ್ಟ್ನ್ಟ್ಟಯರ  ಆಗಮ್ನ್ವಾದರ್, . ಸುರ್ೇಶ್ ಹ್ಬಿಳಕರ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 
ದ್ೇಸ್ಟಾಯ, ದಿನ್ೇಶ್ ಬಾಬು ಹಿೇಗ್ ಉತ್ತಮ್ ನಿದ್ೇಷಶಕರ ಸ್ಟ್ೇಪಷಡ್ಯೊ ಆಯತ್ು. ಸಂತ್ ಶ್ನಶುನಾಳ್ ಶರಿೇಫ ಮ್ತ್ುತ ಮೆೈಸೊರುಮ್ಲಿಿಗ್ ಖಾಾತ್ರಯ, ನಾಗಾಭರಣ ಮ್ತ್ುತ 
ಬಂಧ್ನ್, ಮ್ುತ್ರತನ್ಹಾರ, ಖಾಾತ್ರಯ ರಾಜ್ೇಂದಿ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು  ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ಯಶಸಿವರೇ ನಿದ್ೇಷಶಕರ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾಿರ್. ಹಂಸಲ್ೇಖ, ಸಿ.ಅಶವರಥ್ ಇವರುಗಳ್ ಸಂಗಿೇತ್ 
ಹ್ೊಸತ್ನ್ದಿಂದ ಕೊಡಿತ್ುತ. 

ಕಡ್ಯ ಹಂತ್ ಅಂದರ್ ಈಗ, ಜಗ್ೆೇಶ್, ಉಪ್್ೇಂದಿ, ಪ್್ಿೇಮ್,ಅನ್ುಪಿಭಾಕರ್, ಹಳ್ಬರಾಗಿದಾಿರ್,, ಸುದಿೇಪ್, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ನಿಡುವ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ 
ಕುಮಾರ್, ದಶಷನ್ ತ್ೊಗುದಿೇಪ, ಪ್್ಿೇಮ್, ಗಣ್ೇಶ್, ವಿಜಯ್, ಯೇಗ್ೇಶ್, ಯಶ್, ಶರಣ್, ಹಿೇಗ್ ನ್ವನಾಯಕರ  ಗ್ೆಯಡನ್, ರಮಾಾ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಧಿಕಾಪಂಡಿತ್ 
ನಾಯಕ್ಲಯರಾಗಿ ಚಲಾವಣ್ಯಲಿಿದಾಿರ್. ಯೇಗರಾಜಭಟ್ಟರು ನಿದ್ೇಷಶಕರಾಗಿ, ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಯಾಗಿ ಅಪೂವಷ ಯಶಸುಸ ಕಂಡಿದಾಿರ್. ನಾಗಣಣ, ಟ್ಟ.ಎನ್.ಸಿೇತಾರಾಮ್, ನಾಗತ್ರಹಳಿಳ 
ಚಂದಿಶ್ೇಖರ್ ಇವರುಗಳ್ು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಉತ್ತಮ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ, ಅ ಿಲಿಿ ನಿೇಡುತಾತ ಬಂದಿದಾಿರ್. ಗುರುಕ್ಲರಣ್, ಹರಿಕೃರ್ಣ, ಸ್ಟಾಧ್ುಕ್ೊೇಕ್ಲ  ಹಿನ್ನಲ್ ಸಂಗಿೇತ್ದಲಿಿ 
ಹ್ಸರಾಗಿದಾಿರ್. 
 

ವರ್ಷಕ್ಕ ೮-೧೦ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುತ್ರತದಿ ಕಡ್ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕ ಸುಮಾರು ೧೨೦ಕೊಕ ಹ್ಚುು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ತ್ಯಾರಾಗುತ್ರತವ್. ಆದರ್ ವರ್ಷಕ್ಕ ೧೦ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು 
ಕೊಡ ಯಶಸುಸ ಕಾಣುವುದು ಈಗ ಕರ್ಟವಾಗಿದ್. ಒ೦ದು ಕಾ ದಲಿಿ ತ್ನ್ನ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದಿಂದ ರಾರ್ರದಲಿಿ ಖಾಾತ್ರ ಪಡ್ದಿದಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿರಂಗ ಇಂದು ಇತ್ರ ಭಾಷ್್ಗಳ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ 
ಪಿಭ್ಯಲಿಿ ಮ್ಸುಕಾಗಿದ್. ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗ್ ಬರವಾಗಿದ್. ಅದೊಿರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ಿನಿಮಿಷಸಿ, ಹ್ೊರದ್ೇಶದಲಿಿ ಚಿತ್ರಿೇಕರಿಸಿ, ಇತ್ರ ಭಾಷ್್ಗಳ್ಲಿಿ ಗ್ದಿ ನ್ಟ್ನ್ಟ್ಟಯರನ್ುನ, 
ಗಾಯಕ ಗಾಯಕ್ಲಯರನ್ುನ, ಅವಶಾಕತ್ಯಾಗಲಿೇ, ಈ ನ್ ಕ್ಕ ಹ್ೊಂದಿಕ್ಯಾಗಲಿೇ ಇ ಿದಿದಿರೊ, ಅವರು ಕ್ೇಳಿದರ್ುಟ ಹಣ ಸುರಿದು ಇಲಿಿಗ್ ಕರ್ತ್ಂದು ದ್ೊಡಡಸಿತಕ್ 
ಪಿದಶ್ನಷಸುವುದು ಹ್ಮೆಮಯ ವಿರ್ಯವಾಗಿದ್. ಇತ್ರತೇಚ್ಗಿನ್ ಒಂದು ಚಿತ್ಿಕಾಕಗಿ ಪರಭಾಷ್್ಯ, ನ್ಟ್ಟೇಮ್ರ್ಣಯಬುಳಿಗ್,ಕ್ೇವ  ಒಂದು ಕುರ್ಣತ್ಕಾಕಗಿ ೬೦  ಕ್ಷ ರುಪ್ಾಯ ನಿೇಡಿದ 
ವಿರ್ಯ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿದ್.  

ಬಹುತ್ೇಕ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಿರಲಿ, ಹೊಡಿದ ಹಣ ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ಬರುವುದೊ ಕರ್ಟವಾಗಿದ್. ಅಪರೊಪಕ್ೊಕಮೆಮ ಗ್ ುಿವ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಸರಳ್ ಸುಂದರ ಚಿತ್ಿಗಳ ೇ್ 
ಆಗಿವ್, ಉತ್ತಮ್ ಕಥ್ಯ, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಗೊ ಮಿೇರಿ ಯಶಸುಸ ಗಳಿಸುತ್ತವ್. ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. 

ದಿ. ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ೬೦, ೭೦ ದಶಕಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲಿಿ ೧೦ ರಿಂದ   ೧೫ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಟ್ಟಸಿದುಿ ಉಂಟ್ು, ಅಷ್್ಟೇ ಅ ಿ ಅದರಲಿಿ 
ಬಹುತ್ೇಕ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಯಶಸಿವರಯಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಈಗ ಎಲಾಿ ನಾಯಕ ನ್ಟ್ರ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿಯೊ, ಕ್ೇವ  ಹತ್ುತ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಯಶಸಿವರಯಾಗುವುದೊ ಕರ್ಟ. ಗುಣಮ್ಟ್ಟಕ್ಕ ರಾಜ್ಜ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳದ, ನ್ಮ್ಮತ್ನ್ವನ್ುನ ಎತ್ರತ ಹಿಡಿಯುವ ನಿಮಾಷಪಕರು, ನಿದ್ೇಷಶಕರು ಬ್ೇಕಾಗಿದಾಿರ್. ಹ್ೊಸ ಹ್ೊಸ ನಿಮಾಷಪಕರು, ನಿದ್ೇಷಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞರು, 
ಬರುತಾತರ್, ಹ್ೊೇಗುತಾತರ್. ಅವರಲಿಿ ಕ್ ವರು ಮಾತ್ಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳ್ಜ್ಜಯಂದ ಕ್ ಸ ಮಾಡುತಾತರ್, ಗುಣಕ್ಕ ಪ್ಾಿಮ್ುಖಾತ್ ನಿೇಡುತಾತರ್. ಅಂತ್ಹವರ ಸಂಖ್ಾ ಹ್ಚಾುಗಿ ಕನ್ನಡ 
ಚಿತ್ಿರಂಗ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಸುವಣಷಯುಗವನ್ುನ ಕಾಣಲ್ಂದು ಆಶ್ನಸ್ಟ್ೊೇಣ.  

ಕನನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ೮೦ - ಒಂದು ಇಣ್ುಕು ನೆ ೀಟ – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

 

ಕನಾಿಟಕ ಸಂಸೃರ್ತಯ ಇನೆ ನಂದು ಮುಖಯವಾದ ರ ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ುಿ 

ಬಯಲಾಟ.ರಂಗಭ ಮಿ ಆಧಾರಿತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಗೆ ಉತ್ಿರ ಕನನಡ ತ್ವರ ರು. ಅದು 

ಮಹಾಕಾವಯವಾದ ಮಹಾಭಾರತ್ವನಾನಧಾರಿಸದ್ೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯು ನೃತ್ಯ,ಬಣ್ಣ 

ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು, ಪೆರೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ ರೆಗೆ ಳುಳವ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಂಭಾರ್ಣ್ೆಗಳು ಇವೆಲಿದರ 

ಅಪೂವಿ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ೆ. 

ನಾಗಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಕೆೈಗೆ ಂಡದದ “ಸ್ಟೆೈಕಲ್ ಪಯಣ್” ದ ಅನುಭವ “ನೆನಪನ ಪಯಣ್” ವಾಗಿ ಮುಂದನ ಸಂಚಿಕೆಯಂದ ... 
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ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  

ಸ್ಟಾವರಸಯ ಲ್ೇಖಕರು: ಪಿವಿೇಣ ದಾಸ ಕುಂಟ್ 
 

“ರಾಮನ ಅವತಾರ” ಎಂಬ ಅರ್ತ ಚಿಕಕ ರಾಮಾಯಣ್ 

ನಿೇವು ಈ ಲ್ೇಖನ್ವನ್ುನ ಓದಬ ುಿವರಾಗಿದಿರ್ ನಿೇವು 'ಭೊ ಕ್ೈಲಾಸ' ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಖಂಡಿತ್ ನ್ೊೇಡಿರುತ್ರತೇರಿ, ಡಾ.ರಾಜ್ ರ ಅಭಿನ್ಯವನ್ುನ ಮೆಚುದ್ ಇರಲಾರಿರಿ... 
ಇ ಿವಾದರ್... 'ರಾಮ್ನ್ ಅವತಾರ, ರಘುಕು  ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ನ್ ಅವತಾರ..ರಾಮ್ನ್ ಅವತಾರ, ರಘುಕು  ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ನ್ ಅವತಾರ'  ಎಂಬ ಕು.ರಾ.ಸಿ ಅವರ ಅದುುತ್ ರಚನ್ಯನ್ನಂತ್ು 
ಖಂಡಿತ್ ಕ್ೇಳಿರುತ್ರತೇರಿ. ಮೊನ್ನ ಬಹಳ್ರ್ುಟ ದಿನ್ಗಳಾದಮೆೇಲ್ ನಾನ್ು ಮ್ತ್ತ ಈ ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದ್.. ಹಾಗು ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಕ್ೇಳಿದ್... ನ್ನ್ಗ್ ಅನಿನಸಿದುಿ ಇಷ್್ಟೇ...ಕು.ರಾ.ಸಿ ಎಂಬ 
'Rare Earth' ಮ್ನ್ುರ್ಾ, ಪುರಾಣ ಪುಣಾ ಕಥ್ಗಳ್ ಸ್ಟಾರವನ್ುನ, ರಾಮಾಯಣದ ಮ್ಹಾತ್ಮಯನ್ುನ ಕ್ೇವ  ೬ ನಿಮಿರ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಟ್ಟಟ ಕ್ೊಟ್ಟಟದಾಿರ್...  

 
'ದ್ಾವರಪಾಲರ ಮರಳಿ ಬಳಿಗೆ ಯವ ಕೃಪೆಯೀ 
ಜಾರತ್ನ ಸದ್ೆಬಡವ ಸಂಭರಮದ ನೆಪವೀ 
ರಾಮನ ಅವತಾರ, ರಘುಕುಲ ಸ್ಟೆ ೀಮನ ಅವತಾರ........ 
ನಿರುಪಮ ಸಂಯಮ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ  
ಹರಿವುದು ಭ ಮಿಯ ಭಾರ.. 
ರಾಮನ ಅವತಾರ, ರಘುಕುಲ ಸ್ಟೆ ೀಮನ ಅವತಾರ........ 
 
ಡಾ.ರಾಜ್ ರ ಅಭಿನ್ಯದ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಅಮೊೇಘ ಚಿತ್ಿ.. ಭಕತ ಪಿಹಾಿದ ವನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಸಿ ಕ್ೊಳಿಳ... 
"........ 
ಹ್ಚುು ಕಾ  ನಿನ್ನ ಸನಿನಧಿಯನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಇರಲಾರ್ವು ಪಿಭು... 
ವ್ೈರಿಗಳಾದರೊ ಚಿಂತ್ ಇ ಿ.... ಮ್ೊರು ಜನ್ಮಗಳ ೇ್ ಸ್ಟಾಕು.... 
........." 
 
( ಪುರಾಣಗಳ್ಲಿಿ ಹ್ೇಳಿರುವಂತ್ ಈ ಜಯ ವಿಜಯರು ಮ್ುನಿಗಳ್ ಶಾಪಕ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಿರ್ುಣವಿನ್ ಸನಿನಧಿಯನ್ುನ ತ್ಾಜ್ಜಸಬ್ೇಕಾಯುತ. ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ 

ಯುಗದಲಿಿ ಅವರು ಭಗವಂತ್ನ್ ಶತ್ುಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಅವನಿಂದ ಸಂಹಾರಗ್ೊಂಡು ಮ್ುಕ್ಲತ ಹ್ೊಂದಿದರು. ಈ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಜನ್ಮಗಳ್ು, ಸತ್ಾಯುಗದಲಿಿ ಹಿರಣಾಾಕ್ಷ ಹಾಗು 
ಹಿರಣಾಕಶುಪು, ತ್ಿೇತಾಯುಗದಲಿಿ, ರಾವಣ ಹಾಗು ಕುಂಭಕಣಷ,  ದಾವರಪರಯುಗದಲಿಿ ಶ್ನಶುಪ್ಾ  ಹಾಗು ದಂತ್ವಕಿ. 

ಭಗವಾನ್ ವಿರ್ುಣ, ಸತ್ಾ ಯುಗ ದಲಿಿ ವರಾಹ ಹಾಗು ಕೊಮಾಷವತಾರ ತಾಳಿ ಹಿರಣಾಾಕ್ಷ ಹಾಗು ಹಿರಣಾಕಶುಪು ಅವರನ್ುನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತಾತನ್, ತ್ಿೇತಾ 
ಯುಗದಲಿಿ ರಾಮ್ನಾಗಿ ಅವತ್ರಿಸಿ , ರಾವಣ ಹಾಗು ಕುಂಭಕಣಷರಿಗ್, ಮ್ುಕ್ಲತ ದ್ೊರ್ಯುವಂತ್ ಮಾಡುತಾತನ್, ದಾವರಪರ ಯುಗದಲಿಿ ಶ್ನಿೇ  ಕೃರ್ಣನಾಗಿ ಜನ್ಮವ್ತ್ರತ ಶ್ನಶುಪ್ಾ  ಹಾಗು 
ದಂತ್ವಕಿರಿಗ್ ಶಾಪ ವಿಮೊೇಚನ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ತ್ತ ಜಯ ವಿಜಯರ ರೊಪವನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮ್ರಳಿ ದಾವರರಪ್ಾ ರ ಮ್ರಳಿ ಬಳಿಗ್ೊಯವರ ಕೃಪ್್ ಮಾಡುತಾತನ್...  

 
ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣಾವೊೇ ಏನ್ೊೇ.. ಡಾ.ರಾಜ್ ಒಂದ ಿ ಒಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಚ ನ್ಚಿತ್ಿದಲಿಿ ಈ ಮ್ೊರು ಜನ್ಮಗಳ್ ಜ್ೊತ್ ಕಾರ್ಣಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾಿರ್... ಭೊ ಕ್ೈಲಾಸದ 

ರಾವಣ, ಭಕತ ಪಿಹಾಿದ ದ ಹಿರಣಾಕಶುಪು, ಹಾಗು ಮ್ೊರುವರ್ ವಜಿಗಳ್ಲಿಿ ಶ್ನಶುಪ್ಾ ನ್ನ್ುನ ಸದ್ಬಡಿವ ಕೃರ್ಣ.. ಇರಲಿ..) 
 
ಆ ಮ್ೊರು ಜನ್ಮಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದಾದ ರಾವಣ ಕುಂಭಕಣಷರ ಸಂಹಾರಕ್ಕ ಶ್ನಿೇರಾಮ್ನ್ ಅವತಾರ ಆಗುತ್ತದ್..  
 
ಈ ಎ ಿ ಪುರಾಣಗಳ್ ಸ್ಟಾರವನ್ುನ, ರಾಮಾಯಣದ ತ್ತ್ವರವನ್ುನ  ಕು.ರಾ.ಸಿ ಅವರು  ಕ್ೇವ  ನಾ ುಕ ಸ್ಟಾ ುಗಳ್ಲಿಿ ಬಸಿದಿದಾಿರ್. ರಾಮ್ನ್ ಆದಶಷವನ್ುನ ಪ್ಾಲಿಸಿದರ್ 

ಭೊಮಿಗ್ ಭಾರವಾಗಿ ಯಾರೊ ಬದುಕಬ್ೇಕಾಗಿ ಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ಹಿಸವರವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದಾಿರ್. 
 

ದ್ಾಶರಥಿಯ ದವಯತ್ಾವ ತ್ಳೆದ  
ಕೌಸಲೆಯಯ ಬಸರೆನಿತ್ು ಪುನಿೀತ್  
ಲೆೀಸಗರೆೈ ಸಹಜಾತ್ರು ಮ ವರು  
ಲಕ್ಷಮಣ್, ಶತ್ುರಜ್ಞ, ಭರತ್... 
ರ್ತರಭುವನಪಾಲಗೆ ನೆಪಮಾತ್ರ  
ವರಗುರು ವಿಶಾವಮಿತ್ರ 
ಅಭಯ ಅಹಲೆಯಗೆ ನಿೀಡುವ ಪಾತ್ರ  
ಧರಿಸುವ ಹರಿಸುವ ಸ್ಟಾತ್ರ 
ತ್ನುವೀ ಜನಕನ ಮಮತೆಯ ಕಡಯೀ 
ಸೀತೆಯ ಕನಾಯ ಸಂಕಲೆಯೀ 
ದನುಜರ ಕನಸನ ಸುಖಗೆ ಪುರವೀ  
ಮುರಿವುದು ಮಿಥಿಲ ನಗರದಲಿ 
 

ಮ್ುಗಿಯತ್ು... ಬಾ ಕಾಂಡ ವ್ಂಬ ಬೃಹತ್ ಭಾಗವನ್ುನ ಕ್ೇವ  ಹನ್ನರಡು ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ ಇದಕ್ಲಕಂತ್ ಚ್ೊಕಕವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ? 
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ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  
ಕಪಟ ನಾಟಕನ ಪಟಾಟಭಶೆೀಖ 
ಉಪಟಳ ತಾತಾಕಲಿಕ, ಶೆ ೀಕ.. 
ಭೀಕರ ಕಾನನ ವಾಸದ ಕುಹಕ  
ಲೆ ೀಕೆ ೀದ್ಾಾರದ ಮೊದಲಂಕ... 
 
ಭರತ್ಗೆ ಪಾದುಕೆ ನಿೀಡುವ ವೆೀರ್  
ಗುರುಜನ ಭಕಿಯ ಆವೆೀಶ  
ನರಲೆ ೀಕಕೆ ನಭ ಸರಿ ಸಂತೆ ೀರ್ 
ಭರವಸ್ಟೆ ನಿೀಡುವ ಸಂದ್ೆೀಶ 
 
ಅಯೇಧ್ಾಕಾಂಡವ್ಂಬ 'ಲ್ೊೇಕ್ೊೇದಾಧರದ ಮೊದ ಂಕ' ವನ್ುನ ಶಾಸಿರಗಳ್ು ಕ್ೇವ  ಎಂಟ್ು ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದಾಿರ್. ಇಲಿಿ ಅವರಿಗ್ ಎ ಿವೂ ಕಪಟ್ ನಾಟ್ಕದಂತ್, 

ಕುಹುಕದಂತ್ ಗ್ೊೇಚರಿಸಿದಿರಲಿಿ ಆಶುಯಷವ್ೇನಿ ಿ 
 
ಆಹಾ ನೆ ೀಡದು ಹೆ ನಿನನ ಜಂಕೆ  
ಹಾಳಾಗುವುದಯಯೀ ಲಂಕೆ  
ಹೆಣಿಣದು ಶಿವನುರಿಕಣ್ೆ ಣೀ ಮಂಕೆೀ 
ಮಣ್ಾಣಗುವೆ ನಿೀ ನಿಶಯಂಕೆ!!! 
 

ಶ ಪಷನ್ಖಿ, ಮಾರಿೇಚ-ಸುಬಾಹು,  ಕ್ಷಮಣ ರ್ೇಖ್,ಹ್ೇ ರಾಮ್ ಹ್ೇ  ಕ್ಷಮಣ, ಪುರ್ಪಕ ವಿಮಾನ್, ಜಟಾಯು ವಧ್ ಇತಾಾದಿ, ಇತಾಾದಿ... ಅರಣಾಕಾಂಡ ದ ಎಲಾಿ ದೃಶಾಗಳ್ನ್ೊನ 
ಕ್ೇವ  ನಾಲ್ಕೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ ಇದಕ್ಲಕಂತ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಟ್ಟಟ ಕ್ೊಡ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ?  

 

ಶರಣ್ು ಶರಣ್ು ಹೆೀ ಭಾಗವತೆ ೀತ್ಿಮ, ಕನನಡ ಕುಲ ಪುಂಗವ ಹನುಮ  
ಮುದರಕೆಯಲಿಿದ್ೆ ಸ್ಟೆ ೀಹಂ ಬರಹಾ  
ಎನುನವ ಸತ್ಯವ ರ್ತಳಿಸಮಾ 
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ,  ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ, ರಾಮ ರಾಮ ರಘುಕುಲ ಸ್ಟೆ ೀಮ 
ಸೀತೆಯ ಚಿಂತೆಗೆ ಪೂಣ್ಿ ವಿರಾಮ  
ಲಂಕೆಯ ವೆೈಭವ ನಿನಾಿಮ 
 

ಕ್ಲಷಿಕಂದಕಾಂಡ ಹಾಗು ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ುನ ಇದಕ್ಲಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾಗಿ ಚ್ೊಕಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ? ಈ ಹಾಡು ಕ್ೇಳ್ುವಾಗ, ವಾಲಿ, ಸುಗಿಿೇವ, ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ 
ಹುಡುಕ್ಲದುಿ, ಅಶ್ ೇಕವನ್,  ಂಕ್ಗ್ ಕಟ್ಟಟದ ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್, ಹನ್ುಮ್ಂತ್ನ್ ಬಾ ಕ್ಕ ಬ್ಂಕ್ಲ ಹಚಿದುಿ,  ಂಕ್ಯ ವ್ೈಭವ ನಿನಾಷಮ್ವಾದದುಿ ಎ ಿವೂ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬರದ್ ಇರ ು 
ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ? 

ಅದಕ್ಕ ಇದನ್ುನ ಹಿಸವರದ ಹಿಸವರ, ಹೃದಯದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರ್ದದುಿ... ಬಹುರ್: ರಾಮಾಯಣವನ್ುನ ಇದಕ್ಲಕಂತ್ ಚಿಕಕದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ. 
 

ಅಯಯೀ ದ್ಾನವ ಭಕಾಿಗೆರೀಸರ ಆಗಲಿ ನಿನಿನೀ ಕಥೆ ಅಮರ  
ಮೆರೆಯಲಿ ಈ ಶುಭ ತ್ತ್ವ ವಿಾಾರ  
ಪರಸರ್ತ ಬಯಕೆಯ ಸಂಹಾರ  
ರಾಮನ ಅವತಾರ ರಘುಕುಲ ಸ್ಟೆ ೀಮನ ಅವತಾರ.... 
 

ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಜನ್ಕ್ಕ ಗ್ೊತ್ರತ ಿದ ವಿಚಾರ ಎಂದರ್, ರಾವಣನ್ ಭಕ್ಲತಯ ಪರಾಕಾಷ್್ಟ. ತಾಯಯ ಪೂಜ್ಗ್ೊಸಕರ ಪರಶ್ನವನ್ನ್ುನ ಮೆಚಿುಸಿ ಅವನ್ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ುನ ಪಡ್ದ 
ಮ್ಹಾ ಭಕತ. ಅವನ್ ಸಿೆತ್ರಗ್ ಮ್ರುಕಪಡುತ್ತ ಶಾಸಿರಗಳ್ು ಅಯಾೇ ದಾನ್ವ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದಾಿರ್. ಅಷ್್ಟೇ ಅ ಿದ್, ಲ್ೊೇಕಕ್ೊಕಂದು ಸಂದ್ೇಶ ಕ್ೊಡುತ್ತ 'ಪರಸತ್ರ ಬಯಕ್ಯಂದ' ಆದ 
ಪರಿಸಿೆತ್ರಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿದಾಿರ್. ನ್ನ್ನ ಪಿಕಾರ ಇಲಿಿ ಮೆರ್ಯುತ್ರತರುವ 'ಶುಭ ತ್ತ್ವರ ವಿಚಾರ' ನ್ಮ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಮ್ಹಾ ಕಾವಾ, ಒಂದು ಆದಶಷ ಜ್ಜೇವನ್ದ ದಾರಿದಿೇಪ, ಮ್ಯಾಷದ 
ಪುರುಷ್್ೊೇತ್ತಮ್ನ್ ಕಥ್, ರಾಮಾಯಣ 

ಅನಿನಸಿದುಿ ಇಷ್್ಟೇ, ಪುರಾಣ ಪುಣಾಕಥ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾತ್ಿವ ಿದ್, ಸರಸವರತ್ರ ಪುತ್ಿರಾದ ಕು.ರಾ.ಸಿ ರವರಂರ್ ಮ್ಹಾತ್ಮರಿಗ್ ಮಾತ್ಿ ಇರ್ುಟ ಹಿಸವರ ವಾಗಿ, ಚ್ೊಕಕದಾಗಿ 
ರಾಮಾಯಣವನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕ ಶಾಂತ್ರಸಿಗಲಿ..ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಇಂರ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳ್ು ಹುಟ್ಟಟ ಬರಲಿ. 

ಇಲಿಿ ಗಮ್ನಿಸ ಬ್ೇಕಾದ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಅಂಶವ್ಂದರ್ ಶ್ನೇಕಾಷಳಿ ಎಸ್ಟ ಗ್ೊೇವಿಂದರಾವ್ ಅವರ ಗಾಯನ್. ಭೊ ಕ್ೈಲಾಸ ಬಿಟ್ಟರ್ ಅವರ ಗಾಯನ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡ 
ಚ ನ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ೇಳಿದುಿ ನ್ನ್ಗ್ ನ್ನ್ಪಿ ಿ. ಇದ್ೇ ಹಾಡನ್ುನ ತ್ ುಗಿನ್ಲಿಿ ಘಂಟ್ಸ್ಟಾ  ಅವರು ಹಾಡಿದಾಿರ್. ಆದರ್ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟ್ೇ ಬ್ೇರ್. 

Youtube ನ್ಲಿಿ ಅದನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ. http://www.youtube.com/watch?v=XGE1dTy6ViI 
 

ರಾಮಾಯಣವನ್ುನ ಮ್ಕಕಳಿಗ್ (ದ್ೊಡಡವರಿಗೊ) ಹ್ೇಳ್ ು ಚ್ಂದದ ಹಾಡು ಇದ ಿವ್ೇ  

ರಾಮನ ಅವತಾರ – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

http://www.youtube.com/watch?v=XGE1dTy6ViI
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ಅಭಮಾನ ಲ್ೇಖಕರು: ಅನ್ು ಶ್ನವರಾಂ 

 

ನಾಡ ಹಬಬಕೆಕ ಕಟೆ ಟೀಣ್ ಕವನಗಳ ತೆ ೀರಣ್ 

ನಿತ್ಾ ಜ್ಜೇವನ್ದ ಯಾವುದ್ೊೇ ಸಂದಭಷದಲಿಿ  ಇದಿಕ್ಲದಿಂತ್ ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ಹ್ೊಳ್ದು, ಅಲ್ಿೇ ಬ್ೇರೊರಿ ಬ್ಳ್ದು, ಮ್ತ ತ್, ಮ್ತ ತ್ ಮೆ ಕು ಹಾಕುವಂತ್ ಮಾಡಿ, 
ದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿ, ನ್ನ್ಪುಗಳ್ ಮೆರವರ್ಣಗ್ಯನ್ನೇ ಹ್ೊರಡಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ ಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ತ್ೊೇರಣ ಕಟ್ುಟವ ಬಯಕ್!    

 
ಕನ್ನಡ ಕವನ್ಗಳ್ಂದರ್ ಅದ್ೇಕ್ೊೇ ಎ ಿ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ್ ೊ ಮೊದ ು ಸುಗಮ್ ಸಂಗಿೇತಾಚಯಷರ್ಂದು ಹ್ಸರಾದ ಮೆೈಸೊರು ಅನ್ಂತ್ಸ್ಟಾವರಮಿಯವರ 

ನ್ನ್ಪು ಬರುತ್ತದ್. ಕವಿಗಳ್ು ಬರ್ದು, ಪುಸತಕಗಳ್ಲಿಿ ಹುದುಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದಿ ಕವನ್ಗಳ್ನ್ನ ಿ ಹುಡುಕ್ಲ, ಹ್ೊರತ್ಂದು, ಅರ್ಷಗಭಿಷತ್ವಾಗಿ ರಾಗ ಸಂಯೇಜ್ಜಸಿ, ಕನ್ನಡ 
ಜನ್ತ್ಗ್ ತ್ ುಪಿಸಿದವರು ಅವರು. ಕನ್ನಡ ಕವನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಾಡಿನ್ ಮ್ೊಲ್ ಮ್ೊಲ್ಯಲಿಿ ಜನ್ಪಿಿಯ ಗ್ೊಳಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ್ ನಿತ್ೊಾೇತ್ಸವ ನ್ಡ್ಸಿದ ಕ್ಲೇತ್ರಷ 
ಅವರದು. ಅಂತ್ಯೇ ಪಿ. ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು,ಸಿ.ಅಶವರಥ್, ರಾಜು ಅನ್ಂತ್ಸ್ಟಾವರಮಿ, ಮ್ುಂತಾದ ಸಂಗಿೇತ್ಗಾರರು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗ್ ಕಾವಾರಸದ ರುಚಿ 
ಹತ್ರತಸಿದರು. 

 
ಹನ್ನರಡನ್ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಕವಿಯತ್ರಿ, ಶ್ನವಶರಣ್ ಅಕಕ ಮ್ಹಾದ್ೇವಿಯವರ ವಚನ್ಗಳ್ು ಕನ್ನಡದ ಮೊದ  ಭಾವಗಿೇತ್ಗಳ್ಂದರ್ ತ್ಪ್ಾಪಗಲಾರದು. "ತ್ನ್ು 

ಕರಗದವರಲಿಿ ಪುರ್ಪವನ್ೊಲ್ಿಯ ನಿೇನ್ು: ಮ್ನ್ ಕರಗದವರಲಿಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತ್ಯನ್ೊ ಿಯಾ ನಿೇನ್ು" ಮ್ುಂತಾದ ವಚನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಭಕ್ಲತಗೊ ಮಿೇರಿದ ಭಾವ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ. ದಾಸ 
ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ, ಭಕ್ಲತ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಿೇತ್-ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಎರ್ುಟ ಶ್ನಿೇಮ್ಂತ್ವಾಗಿದ್ ಎನ್ುನವುದು ಎ ಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿರ್ಯವ್ೇ. 

 
ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಭಾವಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಪರಿಚಯಸಿದವರು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ನಿೇಕಂಠಯಾ ಅವರು. ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಪ್ಾಿಧಾಾಪಕರಾದ ಇವರು “ಕರುಣಾಳ್ು ಬಾ ಬ್ಳ್ಕ್” ಮ್ುಂತಾದ 

ಹ ವು ಪಿಸಿದಧ ಆಂಗಿ ಗಿೇತ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅನ್ುವಾದಿಸಿ ತ್ಮ್ಮ ಕವನ್ ಸಂಕ ನ್ವನ್ುನ ’ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಗಿೇತ್ಗಳ್ು’ ಎಂದ್ೇ ಕರ್ದರು. "ಅವಳ್ ಒಡವ್ ಇವಳಿಗಿಟ್ುಟ, ಇವಳ್ ಒಡವ್ 
ಅವಳಿಗಿಟ್ುಟ ನ್ೊೇಡಬಯಸಿದ್" ಎಂದು ತ್ಮ್ಮ ಅನ್ುವಾದವನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಾತ ಒಂದು ಭಾಷ್್ಯಂದ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಭಾಷ್್ ಹ್ೇಗ್ ಬ್ಳ್ಯಬಹುದು, ಜಾನನ್- ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಗಳ್ು 
ಹ್ೇಗ್ ವಿಸತರಿಸಬಹುದ್ಂದು ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು ಕನ್ನಡದ ಕಣವರರ್ಂದು ಕರ್ಸಿಕ್ೊಂಡ ಈ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ್ು. 

 
ನ್ವೊೇದಯ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾದಲಿಿ ಭಾಷ್ಾಪ್್ಿೇಮ್, ದ್ೇಶಪ್್ಿೇಮ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕವನ್ಗಳ್ು ಸ್ಟಾ ು ಸ್ಟಾಲಾಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದವು. ರಾರ್ರ ಕವಿ ಕುವ್ಂಪುರವರ 

’ಜಯ ಭಾರತ್ ಜನ್ನಿಯ ತ್ನ್ುಜಾತ್’, ’ಕನ್ನಡಕ್ ಹ್ೊೇರಾಡು ಕನ್ನಡದ ಕಂದ’, ’ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ್ವ’, ಇಂದಿಗೊ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮ್ನ್ದಲಿಿ ನ್ಟ್ುಟ ನಿಂತ್ 
ಕವನ್ಗಳ್ು.’ಹಚ್ುೇವು ಕನ್ನಡದ ದಿೇಪ’, ’ಉದಯವಾಗಲಿ ನ್ಮ್ಮ ಚ್ ುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು’ ಮ್ುಂತಾದ ಹಾಡುಗಳ್ು ಕನಾಷಟ್ಕದ ಏಕ್ಲೇಕರಣ ಸಂದಭಷದಲಿಿ ಜನ್ರನ್ುನ 
ಒಂದುಗೊಡಿಸುವ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ವಾದವು. ಆಡುಭಾಷ್್ಯ ಮ್ಂತ್ಿಗಳಾದವು.  

 
ಟ್ಟ ಪಿ ಕ್ೈಲಾಸಂ ರವರ ’ತ್ರಪ್ಾಪರ್ ಹಳಿಳ ಬ ು ದೊರ’ ಮ್ುಂತಾದ ಕವನ್ಗಳ್ು ಕಾವಾಕ್ಕ ತ್ರಳಿಹಾಸಾದ ಲ್ೇಪವನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟವು. ’ಯಂಡುಕಡಕ’ ಜ್ಜ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ 

ಕನ್ನಡದ ಮ್ಡಿವಂತ್ ಬರಹ ಶ್ೈಲಿಗ್ ತ್ಮ್ಮ ಯಂಡ, ಯಂಡಿತ, ಕನ್ನಡ್ ಪದ್ೊೆೇಳ್ನ್ುನ’ ಪರಿಚಯಸಿ ಮ್ರ್ಯಲಾರದ ಕನ್ನಡ ಕವನ್ಗಳ್ ಪಡಖಾನ್ಯನ್ನೇ ರಸಿಕರಿಗ್ 
ತ್ರ್ದಿಟ್ಟಟದಾಿರ್. 
 

ದ ರಾ ಬ್ೇಂದ್ಿಯವರ ಒಂದ್ೊಂದು ಕವನ್ವನ್ೊನ ಉತ್ತಮ್ ಕಾವಾಕ್ಕ ಉದಾಹರಣ್ಯಾಗಿ ಬಳ್ಸಬಹುದು. ದ್ೇಶ, ಭಾಷ್್, ಪಿಿೇತ್ರ, ವ್ೇದಾಂತ್ ಹಿೇಗ್ ’ನಾಕು 
ತ್ಂತ್ರ’ ಯನ್ುನ ಮಿೇಟ್ಟತ್ು ಅವರ ಕವಿ ಹೃದಯ. ಡಿ.ವಿ.ಜ್ಜಯವರ ’ಅಂತ್ುಃಪುರ ಗಿೇತ್ಗಳ್ು’, ಪು,ತ್ರ,ನ್ ರವರ ’ಹಣತ್’, ಗ್ೊೇವಿಂದ ಪ್್ೈ ಅವರ ’ನ್ಂದಾದಿೇಪ’, ಹಿೇಗ್ ಪಟ್ಟಟ 
ಮಾಡುತ್ತ ಹ್ೊೇದರ್ ಪುಟ್ಗಟ್ಟಲ್ ತ್ುಂಬಿೇತ್ು! ಕ್.ಯಸ್ಟ. ನ್ರಸಿಂಹಸ್ಟಾವರಮಿಯವರ ಮೆೈಸೊರು ಮ್ಲಿಿಗ್ಯ ಸ್ಟೌರಭ ಕನಾಷಟ್ಕದಲ್ ಿ ಪಸರಿಸಿತ್ು. ’ರಾಯರು ಬಂದರು 
ಮಾವನ್ ಮ್ನ್ಗ್’, ’ಹ್ಂಡತ್ರಯಬುಳ್ು ಹತ್ರತರವಿದಿರ್’ ಇತಾಾದಿ ಕವನ್ಗಳ್ು, ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಲಿಗ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಇಂದಿಗೊ ನ್ಲಿಯುತ್ರತರುವ ಕವನ್ಗಳ್ು. 

 
ಮ್ುಂದಿನ್ ನ್ವಾ ಪಿೇಳಿಗ್ಯ ಕವಿಗಳಾದ ಗ್ೊೇಪ್ಾ ಕೃರ್ಣ ಅಡಿಗರು, ವಿ.ಕ್.ಗ್ೊೇಕಾಕ್, ಜ್ಜ.ಯಸ್ಟ.ಶ್ನವರುದಿಪಪ, ನಿಸ್ಟಾರ್ ಅಹಮ್ದ್, ಇವರ್ ಿ ಎದ್ ತ್ುಂಬಿ 

ಹಾಡಿದ ಕವಿತ್ಗಳ್ ಭಂಡಾರವ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಇದ್. ಪಿಸುತತ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳಾದ ಜಯಂತ್ ಕಾಯಕರ್ಣ, ಎಚ್. ಯಸ್ಟ. ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ ಮ್ೊತ್ರಷ, ಬಿ.ಆರ್. ಕ್ಷಮಣ ರಾವ್, 
ದುಂಡಿರಾಜ್, ವ್ೈದ್ಹಿ, ಬಾನ್ು ಮ್ುಸ್ಟಾತಕ್, ಕಮ್  ಹಂಪನ್ ಮ್ುಂತಾದ ಕವಿಗಳ್ು ಉತ್ತಮ್ ಕಾವಾ ಸೃಜ್ಜಸುತ್ರತದಾಿರ್. ಫ ್ ೇಸುುಕ್, ಯು ಟ್ೊಾಬ್ ಮ್ುಂತಾದ ಆಧ್ುನಿಕ 
ತ್ಂತ್ಿಜಾನನ್ದ ಮ್ೊ ಕ ಈಗ ಇವರ ಕವನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಓದುವುದು, ಕ್ೇಳ್ುವುದು ಈ ಕವಿಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಸಂಭಾರ್ಣ್ ನ್ಡ್ಸುವುದು ಇವ್ ಿ  ತ್ುಂಬ ಸು ಭವಾಗಿದ್. 

 
ಯಾವುದ್ೊೇ ಮೊೇಹನ್ ಮ್ುರಳಿಯ ಕರ್ ಕ್ೇಳಿ ದೊರ ತ್ರೇರಕ್ ಬಂದ ನ್ಮ್ಮಂತ್ಹ ಜನ್, ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕಲಿತ್ು, ಕಾವಾ ಓದಿ, ಆನ್ಂದಿಸಿದಾಗಲ್ೇ ಈ 

ಕವನ್ಗಳ್ ಸ್ಟಾರ್ಷಕತ್ ಸಿಗುವುದು. 
 
ಈ ಕವನ್ಗಳ್ು ಕನ್ನಡ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ್ಲಿಿ ಪಿೇಳಿಗ್ಯಂದ ಪಿೇಳಿಗ್ಗ್ ಇಳಿದು ಬಂದ ಆಸಿತ. ಈ ಅಮ್ೊ ಾ ಆಸಿತಯನ್ುನ ಉಳಿಸಿ, ಬ್ಳ್ಸುವಂತಾದರ್ ಡಾ ರ್ ನ್ಲಿಿ 

ಅಳ್ಯಲಾಗದ ನಿಜ ಶ್ನಿೇಮ್ಂತ್ರಕ್ ನ್ಮ್ಗ್ ದ್ೊರ್ತ್ಂತ್! 
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ ಕಿಕ್ 
ನಿೀವು ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬೆೀಕೆೀ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ನಿದ್ೇಷಶಕರು ವ್ೈ.ವಿ.ರಾವ್, ಅವರ ಮ್ಗಳ್ು ನ್ಟ್ಟ  ಕ್ಷಿಮ 
೨ ನಿಮಾಷಪಕ್ಲ ಎಮ್.ವಿ.ರಾಜಮ್ಮ, ಇವರ ಪತ್ರ ಬಿ.ಆರ್.ಪಂತ್ು ು, ಚಿತ್ಿನಿಮಾಷಣ ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಪದಿಮನಿ ಪಿಕುಸ್ಟಷ. 

 

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಬಟಟಲು,ಮಾಡದವಯಾಿರು ... 
ಕಿಕ್: ನಾಗಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್ 

ತ್ಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಹವು ಹ ವುಗಳು ... 
ಕಿಕ್: ನಾಗಶೆೈಲ ಕುಮಾರ್ 

ಹ ವೂ ... ಕನನಡವೆೀ ತಾನೆಂದತ್ು  ... ಸಡನ ಉದ್ಾಯನವಂದರಲಿಿ  
ಕನನಡ ಬಾವುಟದ ಬಣ್ಣದ ಹ  

ಕಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡು ಿ

ಸೊಯಷ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಸಮ್ಪಿಭಾ 

ಕಿ್ಲಕ್: ಚ್ೈತ್ಿ ಕುಮಾರ್ 

ವಿಶ್ನರ್ಟ ಬಗ್ಯ ಸಿೇ ಹಾಸ್ಟಷ, ಟಾಸ್ಟ್ೇನಿಯ 

ಕಿ್ಲಕ್: ಸಿಮತಾ ನಾಗರಾಜ್ 
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ರಾಜಯ ರಚನೆ  01-11-1956 

ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಂಗಳ್ೂರು 

ವಿಸಿೀಣ್ಿ 1,91,791 ಚ.ಕ್ಲ.ಮಿೇ. 

ಜಲೆಿಗಳು 30 

ತಾಲ ಿಕುಗಳು 176 

ಪಟಟಣ್ಗಳು 347 

ಹೆ ೀಬಳಿಗಳು 747 

ಹಳಿಳಗಳು 29340 

ಲೆ ೀಕಸಭಾ ಸ್ಟಾಥನಗಳು 28 

ರಾಜಯಸಭಾ ಸ್ಟಾಥನಗಳು 12 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳು 225 

ವಿಧಾನ ಪರಿರ್ತ್ುಿ ಸ್ಟಾಥನಗಳು 75 

ಪರಧಾನ ಭಾಷ್ೆ  ಕನ್ನಡ 

ಪರಧಾನ ವೃರ್ತ ಿ ವಾವಸ್ಟಾಯ 

ಸ್ಟಾಕ್ಷರತೆ ಒಟುಟ  75.6 %  (ಮ್ಹಿಳ್ಯರದ್ಿೇ ಮೆೇ ುಗ್ೈ) 

 

 ನ್ೇಪ್ಾಳ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪಶುಪತ್ರನಾರ್ನ್ ಗುಡಿಯ ಮ್ುಖಾಪೂಜಾರಿ ಸ್ಟಾೆನ್ಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇ ಆಗಿರಬ್ೇಕ್ಂಬ ನಿಬಂಧ್ನ್ಯದ್ 

 ಗಿಿೇಕ್ ನಾಟ್ಕಗಳ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳ್ು ಬರುತ್ತವ್ 

 ಮೊಹಿಂಜಾದಾರ್ೊೇ ಹರಪ್ಾಪ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ ದ್ೊರಕ್ಲರುವ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡವ್ೇ ಎಂಬ ಬಗ್ೆ ವಿಚಾರ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದ್ 

 ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ್ ಖಚಿತ್ ಇತ್ರಹಾಸವಿದ್. ಸ್ಟಾವಿರದ್ೈನ್ೊರು ವರ್ಷಗಳ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಾಕ ಇತ್ರಹಾಸವಿದ್. ಪಿಪಂಚದ 

ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖ ಕ್ೊಡುಗ್ ಇದ್. 

 1818ರಲಿಿ ಮ್ುಂಬಯಯ ಗವನ್ಷರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಎಲಿರನ್ ಸಟನ್ ನ್ ಸ್ಟಾವರಗತ್ಕ್ಕ ಅಲಿಿನ್ ನಾಗರಿೇಕರು ಒಪಿಪಸಿದ ಗೌರವಪತ್ಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿತ್ುತ ಹಾಗೊ 

ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಓದಲಾಯತ್ು. (Chidambar Kulkarni, Studies of Indian History 1974 p119-120) 

 ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಮೊದ ನ್ಯ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕ್ ಕನ್ನಡದುಿ. (Kasaragod Samachar 1956 p24) 

 ಮ್ಹಾರಾರ್ರ ಹಾಗೊ ಮ್ಧ್ಾಭಾರತ್ದ ಅನ್ೇಕ ಸೆಳ್ನಾಮ್ಗಳ್ು ಮ್ೊ ತ್ುಃ ಕನ್ನಡವಾಗಿದುಿ ನ್ಂತ್ರ ಇತ್ರ ಭಾಷ್್ಗಳಿಗ್ ಬದಲಾಗಿವ್ 

(ಮಾಳ್ವರ=ಮ್ಲ್ಯ, ಬ್ೊೇರಿವಲಿಿ=ಬ್ೊೇರವಳಿಳ, ಚ್ಂಬೊರ್=ಚಂಬೊರು, ಕಾಂಡಿವಿಲಿಿ=ಕಂದವಳಿಳ) 

 ಮ್ಹಾರಾರ್ರದ ಮ್ುಖಾದ್ೇವರುಗಳಾದ ಮ್ಲಾಾರ (ಮೆೈಲಾರ)ದ್ೇವ, ವಿಠಠ , ತ್ುಳ್ಜಾಭವಾನಿ …ಕನ್ನಡಿಗರ ದ್ೇವರುಗಳ್ು 

 ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಕಲಿಯದ್ ಹಳ  ್ಮ್ರಾಠಿಯನ್ುನ ಕಲಿಯ ು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ ಇ ಿ  

 

 

ಕ ನನ ಡ 

ಕನಾಿಟಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪಿ ಮಾಹಿರ್ತ  

ಕನನಡದ ವಿಶೆೀರ್ತೆಗಳು 
 

ಲ್ೇಖಕರು: ಹರಿೇಶ್ . ಜ್ಜ 

ತ್ನ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ನ್ ಕನ್ನಡ 



  

 ಪುಟ - 27 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

  

ಸಡನ ಕನನಡ ಶಾಲೆ ಆಶರಯದಲಿಿ, ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜ ಅಪಿಸುರ್ತಿದ್ೆ “ಹಾಸಯ ಸಂಜೆ” 
 

WattleGrove Public School  NSW 2173 

ಖಾಾತ್ ಹಾಸಾಗಾರ ಮ್ತ್ುತ ಸೆಳಿೇಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನಾ ಕಾಯಷಕಿಮ್. 

ವಿವರಗಳ್ು www.sugamakannada.com ನ್ಲಿಿ 
 

ಎಲಾಿದರ  ಇರು  

ಎಂತಾದರು ಇರು  

ಎಂದ್ೆಂದಗ  ನಿೀ ಕನನಡವಾಗಿರು 

http://www.sugamakannada.com/


  

 ಪುಟ - 28 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಚಿಕ  

ಕನ್ನಡ  ಬಳ ಸಿ,  ಬ ಳ ಸಿ , ಕ ಲಿ ಸಿ ಉ ಸಿರ ಾ ಗಿ ಸ ್ ೋಣ  ಎಂ ದು  ಪಣತ ್ ಡ ್ ೋ ಣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಡನ, ಆಸ್ಟೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುಿ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣ್ಾ ಸುದಶಿನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ್ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿರ್ತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ತಿ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾಿರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿಿ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದಿರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಷ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುಿ. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಷಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಿ. 

 

ಊಟದಲಿಿ ಕಬ್ಬಬಣ್ಾಂಶ  

ನ್ಮ್ಮ ದಿನ್ನಿತ್ಾದ ಊಟ್ದ ಪದಾರ್ಷಗಳ್ಲಿಿ ಕಬಿುಣಾಂಶ ಇರುವುದು ನ್ಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ರತರುವ ವಿರ್ಯವ್ೇ. ಅದನ್ುನ ಕಣಾಣರ್ ಕಾಣುವ ಉಪ್ಾಯ ಈ ಪಿಯೇಗದುಿ. 

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸ್ಟಾಮಾನು: 

ಬ್ಿೇಕ್ ಫಾಸ್ಟಟ ಸಿೇರಿಯಲ್ (ಕ್ಲ್ೊಿೇಗ್, ನ್ೊಾಟ್ಟಿೇ ಗ್ಿೇನ್ ತ್ರಹ ಹ್ಚುು ಕಬಿುಣಾಂಶ ಇರುವ ಸಿೇರಿಯಲ್) 

ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬ ೊನ್, ಒಂದು ಮಾಾಗ್ನಟ್, ಒಂದು ಪ್ಾತ್ಿ, ಸವರ ಪ ನಿೇರು 

ವಿಧಾನ 

ಸಿೇರಿಯಲ್ ಅನ್ುನ ಮಿಕಸರ್ ನ್ಲಿಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಿೇರಿನ್ೊಂದಿಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಬ್ರ್ಸಿರಿ.  

ಒಂದು ಪ್ಾತ್ಿಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ತ್ಳ್ ಸ್ಟ್ೇರ ು ೧೦-೧೫ ನಿಮಿರ್ ಕಾಯರಿ 

ಈಗ ಬ ೊನ್ ಒಳ್ಗಡ್ ಮಾಾಗ್ನಟ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ದಾರದಿಂದ ಅದರ ಮ್ೊತ್ರಯನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಬಿಗಿಯರಿ. 

ಬಿಗಿದ ಬ ೊನ್ ಅನ್ುನ ಪ್ಾತ್ಿಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ಅತ್ರತಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡಿಸಿರಿ 

(ಸುಮಾರು ಒಂದ್ೈದು ನಿಮಿರ್ವಾದರೊ ಮಾಡಬ್ೇಕು) 

ನ್ಂತ್ರ ತ್ಗ್ದು ನ್ೊೇಡಿದರ್, ಬಿಳಿ ಬ ೊನ್ ಮೆೇಲ್ ಕಬಿುಣದ ಸಣಣ ಸಣಣ ಪುಡಿ ಶ್ೇಖರಣ್ ಆಗಿರುವುದು ಕಾರ್ಣಸುತ್ತದ್. 

ದ್ೇಹಕ್ಕ ಅವಶಾಕ ಖನಿಜಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದಾದ ಕಬಿುಣವು ತ್ರನ್ುನವ ಪದಾರ್ಷದಲಿಿ ಯಾವ ರೊಪದಲಿಿರುತ್ತದ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿದಿರಿ. 

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

WattleGrove Public School NSW 2173    
 

ದಿನಾಂಕ 09-11-2013  ಸಂಜ್ 5.30 ಕ್ಕ 
ಖಾಾತ್ ಹಾಸಾಗಾರ ರಿಚಡ್ಷ  ೊಯಸ್ಟ ಮ್ತ್ುತ ಸೆಳಿೇಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನಾ 
ಕಾಯಷಕಿಮ್. ವಿವರಗಳ್ು www.sugamakannada.com ನ್ಲಿಿ  

ಅಲಿಲಿಿ ಏನೆೀನು 

Basava Samithi of Australasia is once again organising a cricket 
tournament.  This is charity for Bushfire red cross appeal. 
  
Time: 8.30AM - Date: Sunday 17th November, 2013 
Venue: Seddon Park, Railway Parade Glenfield 
Organising committee Contacts 
Mallikarjuna – 0425 366 286 
Paramesh – 0413 685 029 
Manohar – 0427 335 136 

 

ನಿಮಾ ಕಾಯಿಕರಮವಿದದರೆ ರ್ತಳಿಸ – horanadachilume@gmail.com  

 
Kannada Rajyothsava & Children's Day 
Function 2013 
 
Date: Saturday, 16th November 2013. 
 
Venue: Dundas Community Hall, Dundas 
 
Time: 5:30pm  
 
More Info : www.kannada.org.au 

 
Lecture by Swami Swaroopananda 
 
Date : 2nd of Dec to 5th of Dec 2013 
Start Time : From 7:30pm to 9pm 
 
Venue : Kel Watson Theatre, FOREST HILL 
COLLEGE 178-180 Mahoneys rd BURWOOD 
EAST VIC 3151 
 
Contact number : 0400034211 
www.chinmaya.com.au 

mailto:horanadachilume@gmail.com

