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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಸಿಡ್ನಿ ಗಣ ೇಶಾಯ ನಮಃ ಈಗನ ಸುದಿಿ-೧ 

ನಾ ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕತ್ ಬಗ್ೆ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ಿ  
ನ್್ ೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಸಿಡಿನಯ ಫ್ಿಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಿಯದಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಹದಿನ್ೈದನ್ೇ ವಷ್ಶದ 
ಗಣ್ೇಶ್ ೇತ್್ವದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟವರದಿ ಇಲಿಿದ್. 
  

             ಭಾಗರ್ಃ ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇ ಇರುವ ಈ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಇತ್ರತೇಚಿಗ್ ಎಲಾಿ ಭಾರತ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ 
ಪಿತ್ರ ವರುಷ್ದಂತ್ ಮ್್ರುದಿನ್ಗಳ್ು ಸಂಭ್ಿಮ್ ಸಡಗರದಿ ಸ್ಟಾಗುವ ಗಣ್ೇರ್ ಹಬು 
ಸ್ಟಾವಶಜನಿಕರು ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಸಂಖ್್ಾಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯರ್ಸಿವಯಾಗಿ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು. 
ಸುಂದರ   ಅ ಂಕಾರ, ತ್ರಕಾರಿ ತ್ಯಾರಿ, ಮ್ರುದಿನ್ದ ಪೂಜ್ಗ್ ಸಜುು ರ್ುಕಿವಾರವ್ೇ 
ಆರಂಭ್ಗ್್ ಂಡು ಮ್ರುದಿನ್ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಗಣಪತ್ರ ಪಿತ್ರಷ್ಾಟಪನ್ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಕಕಳಿಂದ ಗಣಪತ್ರಗ್ 
ಸ್ಟಾಮ್್ಹಿಕ ಪೂಜ್, ಸಂಗಿೇತ್ ಕಾಯಶಕಿಮ್ ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಊಟ್ ಎ ಿವೂ ಸ್ಟಾಂಗ್್ ೇಪಾಂಗವಾಗಿ 
ನ್ಡ್ಯಿತ್ು.ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಮ್ಣ್ಣಣನ್ ಗಣ್ೇರ್ ಮಾಡುವ ಸಪಧ್್ಶ ಕ್ಡಾ ಏಪಶಡಿಸಲಾಗಿತ್ುತ.ಪುಟ್ಟ 
ಕ್ೈಗಳ್ು ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಗಣಪನ್ ಮ್್ತ್ರಶಗಳ್ನ್ುನ ಒತ್ರತ ಒತ್ರತ ಮಾಡಿ ಎತ್ರತ ಹಿಡಿದು ಸಂತ್್ ೇಷ್ 
ಪಟ್ಟರು. 
           ಸಂಜ್ ಶಾಸಿರೇಯಸಂಗಿೇತ್ದಿಂದ ನಾಂದಿಯಾದ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಕಾಯಶಕಿಮ್ 
ಭಾರತ್ದ್ೇರ್ದ ನಾನಾ ರಾಜಾಗಳ್ ಶ್ೈಲಿಯ ನ್ೃತ್ಾಗಳ್ು, ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಪರದ್ಯಲಿಿ  ಮ್್ಡುತ್ರತದದ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಕಾಯಶಕಿಮ್ಕ್ಕ ಮೆರಗುತ್ಂದಿತ್ು. ನ್ರ್ದಿದದ ಎಲಾಿ ವಿೇಕ್ಷ್ಕರಿಗ್ ಭ್್ ೇಜನ್ದ ವಾವಸ್ಟ್ೆ 
ನ್ಡ್ದಿತ್ುತ. 
          ಭಾನ್ುವಾರದ ದಿನ್ ಮ್ುಂಜಾನ್ ನ್ವದಂಪತ್ರಗಳ್ು ಶ್ಿೇ ಸತ್ಾನಾರಾಯಣ ದ್ೇವರ ಪೂಜ್ 
ಮಾಡಿದರು, ಹ್ಂಗಸರು ಸ್ಟಾಮ್್ಹಿಕವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಕುಂಕುಮಾರ್ಶನ್ ಮಾಡಿದರು.ಇದಾದ 
ನ್ಂತ್ರ ಬಾ ಸಂಸ್ಟಾಕರಕ್ೇಂದಿದ ಮ್ಕಕಳಿಂದ ಸಂಸೃತ್/ಇಂಗಿಿೇಷ್ ನ್ಲಿಿ ಪುಟ್ಟ ಪಿಹಸನ್ 
ನ್ಡ್ಸಿಕ್್ಟ್ಟರು. ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಭ್್ ೇಜನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಸೆಳಿೇಯ ಬಾಾಂಡ್ಸ “ಯ್ತ್ ಮೆಲ್್ ೇಡಿಸ್” 
ಅವರಿಂದ ಕ್ ವು ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಕುಳಿತ್ು ಕ್ೇಳ್ುವ ಅವಕಾರ್ವಾಯಿತ್ು. ನ್ಂತ್ರ ವಿಸಜಶನ್ಗ್ 
ಮ್ುನ್ನ ಗಣಪತ್ರಯಮ್ುಂದ್ ಕುಣ್ಣತ್ ಮಾಡ ು-ನ್್ ೇಡ ು ಜನ್ ಕ್ಲಕ್ಲಕರಿದು ತ್ುಂಬಿದದರು. 
ಸುಂದರವಾಗಿ ಅ ಂಕೃತ್ಗ್್ ಂಡಿದದ ರಥದಲಿಿ ಗಣಪತ್ರಯನ್ುನ ಇಟ್ುಟ ಜ್ೈ ಜ್ೈ ಘ್ೇಷ್ ಕ್ಗುತಾತ 
ಮ್ಣ್ಣಣನ್ ಮ್್ತ್ರಶಯನ್ುನ ಲಿವಪೂಶಲ್ ನ್ ಸತ್ಾಂಘಾಟ್ ನ್ಲಿಿ ವಿಸರ್ಜಶಸಲಾಯಿತ್ು. 
ಭಾನ್ುವಾರದ ಮ್ತ್್ ತಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಂದರ್ ಭಾರತ್ರೇಯ ಹ್ಣುಣಮ್ಗಳೊ್ಬುಳ್ ಎರಡುವಷ್ಶಕ್ಲಕಂತ್ 
ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ್ನ್ ಪುಟ್ಟ ಹ್ಣುಣ ಮ್ಗುವಿನ್ ಆರ್್ ೇಗಾ ಚಿಕ್ಲತ್್ಗಾಗಿ ಸೆಳ್ದಲ್ಿೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು 
ಗಂಟ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿಿ ನ್ರ್ದಿದದ ಜನ್ $5000  ದಾನ್ ಮಾಡಿದುದ. 
 

        ವಷ್ಶದಿಂದ ಮ್ುನ್್ ನೇಡುತ್ರತದದ ಮ್್ರು ದಿವಸದ ಗಣ್ೇಶ್ ೇತ್್ವ ಕಾಯಶಕಿಮ್  ಮ್್ರ್ೇ 
ಗಂಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕಳ್ಯಿತ್ೇನ್್ ೇ ಅನಿನಸಿತ್ು. 

 

ವರದಿ ಮ್ತ್ುತ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು:  ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಹ್ೇಗಿರುತ್ರತತ್ುತ ಎಂದು ಕಾಣ ು  
ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=u7g3e5eJ1h0
http://www.youtube.com/watch?v=xWos-tFYORw
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ತ್ಲ್ಲಣ – ಚಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಪರದರ್ೆನ ವರದಿ ಈಗನ ಸುದಿಿ-೨ 

ಇತ್ರತೇಚಿಗಷ್್ಟೇ ಸ್ಟ್್ ಗಸ್ಟಾದ ಕನ್ನಡದ ಭ್ಜಶರಿ ಯರ್ಸಿ್ನ್ ಸುದಿೇಪ್ ಅಭಿನ್ಯದ 
ಬರ್ಚನ್ ಚಿತ್ಿದ ಸವಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಭ್ವಿಸಿದರು ನ್್ರಾರು ಸಿಡಿನಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿ ರಸಿಕರು. 
ಒಳ ಳ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ದ್್ ಡಡ ಪರದ್ಯ ಮೆೇಲ್ ನ್್ ೇಡುವ ಕಾತ್ುರತ್ಯುಳ್ಳ ಸಿಡಿನಯ 
ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರಲಿಿ ಹ್ರ್ುಚಕಾತ್ುರತ್ಯನ್ುನ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದುದ ನ್ಮ್ಮವರ್ೇ ಆದ ಸಿಡಿನಯ ಸೆಳಿೇಯ 
ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ನಿದ್ೇಶರ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ರವರು. ತ್ಮ್ಮ ಮೊದ  ಪಿರ್ಸಿತ ವಿಜ್ೇತ್  ಕುತ್್ಹ  
ಭ್ರಿತ್  “ಮ್ುಖ್ಾಮ್ುಖಿ”  ಚಿತ್ಿದಿಂದ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರಲಿಿ ಹ್ರ್ುಚ ನಿೇರಿೇಕ್ಷ್ಯನ್ುನ ಮ್್ಡಿಸಿದದರು.  
“ಮ್ುಖ್ಾಮ್ುಖಿ”  ಸುದರ್ಶನ್ ರವರ ಪಿತ್ರಭ್ಗ್ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರನ್ುನ ಚಿತ್ಿದ 
ಕಥಾವಸುತವಿನ್ಲಿಿ ಸಂಪೂಣಶವಾಗಿ ಕರ್ದ್್ ಯುಾವ ಕಲ್ಯನ್ುನ ಸುದರ್ಶನ್ ಮ್ತ್್ ತಮೆಮ 
ಸ್ಟಾಬಿೇತ್ುಪಡಿಸಿದುದ ತ್ಮ್ಮ ಎರಡನ್ೇ ಚಿತ್ಿ "ತ್ ಿಣ"ದ ಮ್್ ಕ.  
 

ಸ್ಟಾಮಾರ್ಜಕ ಜಾ  ತಾಣ “facebook” ಮ್್ ಕ "ತ್ ಿಣ" ಚಿತ್ಿ ಹ್ರ್ುಚ ಪಿಚಾರ 
ಪಡ್ದು ಜನ್ರಲಿಿ ಚಿತ್ಿದ ವಿೇಕ್ಷ್ಣ್ಗಾಗಿ ಕುತ್್ಹ  ಮ್್ಡಿಸಿತ್ುತ. ಕನಾಶಟ್ಕದಲಿಿ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ 
ಮ್ುಗಿಸಿ ಹಾಗು ಸಂಕ ನ್ ಮ್ುಗಿಸಿ ತ್ರ್ಗ್ ಸಿದದವಾಗಿತ್ುತ. ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೨ ಭಾನ್ುವಾರದಂದು 
ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ೩ ಮ್ತ್ುತ ೬ ಘಂಟ್ಗ್ Hurstville Civic Theatre ನ್ಲಿಿ ಎರಡು ಪಿದರ್ಶನ್ಗಳ್ನ್ುನ 
ಆಯೇರ್ಜಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಸುದರ್ಶನ್ ರ  “ಮ್ುಖ್ಾಮ್ುಖಿ” ಚಿತ್ಿ ನ್್ ೇಡಿದವರ ಿಂತ್್ "ತ್ ಿಣ" 
ಚಿತ್ಿದ ಬಗ್ೆ ಎಲಿಿ ಿದ ಕುತ್್ಹ  ಚಿತ್ಿ ಮ್ಂದಿರದ ಹ್್ ರಗ್ ಕಾಯುತ್ರತದದವರಲಿಿ ಎದುದ 
ಕಾಣುತ್ರತತ್ುತ. ೩ ಘಂಟ್ಯ ಪಿದರ್ಶನ್ಕ್ಕ ಚಿತ್ಿಮ್ಂದಿರ ಬಹುತ್ೇಕ ಭ್ತ್ರಶಯಾಗಿತ್ುತ.  
 

ವಾಸತವಕ್ಕ ಹತ್ರತರವಾದ ಮೊನ್ಚಾದ ನಿರ್ಪಣ್, ಸಹಜವಾದ ಅಭಿನ್ಯ, ಸೆಳಿೇಯ 
ಸ್ಟ್್ ಗಸನ್ುನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಛಾಯಾಗಿಹಣ ಮ್ತ್ುತ ಜನ್ರಲಿಿ ಆಸಕ್ಲತ ಕ್ರಳಿಸಿ ಮ್ುಂದ್ೇನ್ು ಎಂಬ 
ಕುತ್್ಹ  ಕಾಯಿದರಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳವ ಕಥಾವಸುತ ಹಿೇಗ್ ಚಿತ್ಿದ highlights. ಇಷ್ುಟ ವಷ್ಶಗಳಾದರ್ 
ಸಮಾಜದಲಿಿ ತ್್  ಗದ ಲಿಂಗ ತಾರತ್ಮ್ಾವನ್ುನ ಹಾಗು ಸುಶ್ಕ್ಷಿತ್ರ ಬ್ೇಜವಾಬಾದರಿತ್ನ್ವನ್ುನ 
ಗಾಗಿಶಯ ಸುತ್ತ ಹ್ಣ್ದ ಪಾತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಪಣ್ಗ್್ ಂಡಿದ್.  
 

ಒಂದು ಹ್ಣುಣ ಮ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ತಾಯಿಯ ಒಡನಾಟ್, ತಾಯಿಯ ಪ್ಿೇತ್ರ, ತ್ನ್ನ 
ಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಯ ಮ್ನ್ದಾಳ್ದ ತ್ುಡಿತ್ ಎ ಿವನ್್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದ್. ಎರಡು 
ಅಥಶವತಾತದ ಸ್ಟ್್ ಗಸ್ಟಾದ ವರ್ನಾಧ್ಾರಿತ್ ಹಾಡುಗಳ್ನ್್ ನಳ್ಗ್್ ಂಡ ಚಿತ್ಿ, ನ್್ ೇಡುಗರನ್ುನ 
ರ್ರಣರ ಅಥಶಗಭಿಶತ್ ವಾಕಾವನ್ುನ ಮೆ ುಕುಹಾಕುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತದ್.  ಎ ಿರ ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಚಿತ್ಿ 
ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇ ್ ಸುಷ್ಾಮ ಎಲಿಿ? ಎಂಬ ಪಿಶ್ನ ಹಾಗ್ೇ ಉಳಿದು ಜನ್ರನ್ುನ ತ್ಮ್ಮ ಯೇರ್ನಾ 
ಪಿಪಂರ್ಕ್ಕ ಕರ್ದ್್ ಯುಾತ್ತದ್.  ಒಟಾಟರ್ ಮ್ತ್್ ತಂದು ಪಿರ್ಸಿತಗ್ ಅಹಶ ಚಿತ್ಿದಂತ್ರದ್.  
 

ಚಿತ್ಿ ಮ್ುಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ನಿದ್ೇಶರ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರನ್ುನದ ದ್ೇಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ 
ಚಿತ್ಿದ ನಿಮಾಶಣಕ್ಕ ಹಾಗ್ ಪಿದರ್ಶಕ್ಕ ನ್ರವಾದವರ್ ಿರಿಗ್ ಅಭಿನ್ಂದನ್ ಸಲಿಿಸಿದರು. ಚಿತ್ಿ 
ಮ್ುಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್್ಡುವ ಪಿಶ್ನಗಳ್ು ಹಾಗ್ೇ ಉಳಿಯುತ್ತವ್. ಆದರ್ ಅಂತ್ಹ 
ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಗು ತ್ಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕ್, ಪಿರ್ಂಸ್ಟ್ಗಳ್ನ್್ನ ಚಿತ್ಿ ನ್್ ೇಡಿದವರ್ ಿ ಸುದರ್ಶನ್ 
ರವರ್್ ಂದಿಗ್ ಅಲ್ಿೇ ಹಂಚಿಕ್್ಂಡರು. ಆಗಲ್ೇ ೬ ಘಂಟ್ಯ ಪಿದರ್ಶನ್ಕ್ಕ ಜನ್ ಕಾದು 
ನಿಂತ್ರದದರು.  
 

ಅಕ್್ಟೇಬರ್ ೧೩ ರಂದು Adelaide ನ್ಗರದ ್ಿ ಸಹ ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ೩ಘಂಟ್ಗ್ ಚಿತ್ಿ 
ಪಿದರ್ಶನ್ವನ್ುನ Mercury Cinemas  ನ್ಲಿಿ ಅಯೇರ್ಜಸಲಾಗಿದ್. ಸಿಡಿನಯಿಂದ ಪಾಿರಂಭ್ವಾಗಿ 
ಮೆಲ್್ ುೇನ್ಶ, ಅಡಿಲ್ೇಡ್ಸ ಹಿೇಗ್ ಇತ್ರ ನ್ಗರಗಳ್ಲಿಿ ಹರಡಿ ನ್ಮ್ಮ ಸೆಳಿೇಯ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳಿಗ್ 
ಎಲ್ಿಡ್ ಮ್ನ್ನಣ್ ಸಿಗಲಿ ಹಾಗು ಕನ್ನಡ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಕರಿಗ್ ಒಳ ಳ್ಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. 

ವರದಿ:  ರ್ಾಗ ೇಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ತೆ 

ಚಿತ್ರಗಳು: ಏನ್. ಸುದರ್ೆನ್ 
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ಕರ್ಾೆಟಕದ ವ ೈಶಿಷ್ಟಟಯಗಳು 

ರ್ಕ್ಲತಯ ಆರಾಧನ್ಯ ಸಮ್ಯವಿದು. ಹ್ಣಣನ್ುನ ರ್ಕ್ಲತಯ ಸಂಕ್ೇತ್ ಎಂದು ಪೂರ್ಜಸುತ್ರತೇವಿ. ಇಚಾಾ ರ್ಕ್ಲತ, ಜ್ಞಾನ್ 

ರ್ಕ್ಲತ ಮ್ತ್ುತ ಕ್ಲಿಯಾ ರ್ಕ್ಲತಯ ಸವರ್ಪ್ಣ್ಣ ಎಂದು ಆರಾಧಿಸುತ್ರತೇವಿ. ಹಾಗಾದರ್ ಈ ರ್ಕ್ಲತಯು ಕ್ೇವ  ಸಿರೇ ತ್ತ್ವಕ್ಕ 

ಮಾತ್ಿ ಸಿೇಮಿತ್ವ್ೇ? ನಿಜ, ಧ್ಾಮಿಶಕವಾಗಿ ನ್್ ೇಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕ ಪುಷ್ಟಟ ಕ್್ಡಬ ಿ ಅನ್ೇಕ ಆಧ್ಾರಗಳ್ು ಸಿಗುತ್ತವ್. 

ಆ ಚೌಕಟ್ಟಟನ್ ಹ್್ ರಗ್ ಬಂದು ಧಮಾಶಧಮ್ಶ, ತ್ತ್ವಗಳ್ ಎಲ್ಿ ಮಿೇರಿ ಯೇಚಿಸಿ ನ್್ ೇಡುವ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡ್್ ೇಣವ್ೇ!  

ರ್ಕ್ಲತ ಅನ್ುನವುದು ಸಂಸೃತ್ ಪದ. ರ್ಕ್ ಧ್ಾತ್ು ಇದಕ್ಕ ಮ್್ . ರ್ಕ್ ಅಂದರ್ “ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುವಂತ್” ಎಂಬ ಅಥಶ. ಹಿೇಗಾಗಿ ರ್ಕ್ಲತ ಅಂದರ್ 

“ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುವ” ಎನ್ುನವುದಕ್ಕ ಸಮಾನಾಥಶಕ ಪದ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ನ್್ ೇಡಿದಾಗ, ನಾವು ದಿನ್ನಿತ್ಾ ಮಾಡುವ ಎ ಿ 

ಕ್ ಸಗಳಿಗ್ ಒಂದು ಪ್ಿೇರಣ್ ಮ್ತ್ುತ ಚ್ೈತ್ನ್ಾ ಬ್ೇಕು. ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಉತಾ್ಹದ ಚಿ ುಮೆ ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಇ ಿ ಎಂದಾದಲಿಿ, ಮಾಡುವ ಎ ಿ ಕ್ ಸವೂ ಆಗಿ 

ಬರುತ್ರತ ಿವ್ೇನ್್ ೇ ಎಂದು ಭಾಸವಾಗುತ್ತದ್. ಇಂತ್ಹ ಅನ್ುಭ್ವ ನಿಮ್ಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರ್ ಅದು ಯಾವುದ್್ ೇ ಕಾಣದ ದ್ೈವದ ಕ್್ೇಪವ್ೇ ನ್ಮ್ಮ 

ಮೆೇಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಎಲ್ಿಡ್ ಕ್ೇಳಿಬರುವ ಗಿಹಚಾರ ಫ ವೇ? ದ್ೈವದ ನ್ಂಬಿಕ್ ಅವರವರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಅಂತ್ಹುದ್ೇ ಇನ್್ ನಂದು ವಿಚಾರ 

“ಆತಾಮವಲ್್ ೇಕನ್” ಕ್ಡ. ಇದನ್ುನ ಯಾರ್ ಅನ್ುಗಿಹಿಸಲಾರರು. ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಯಾವ ರ್ಕ್ಲತ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬ ಿದು? ನ್ಮ್ಮಲಿಿ ಯಾವ ರ್ಕ್ಲತ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿದದರ್ ಈ 

ಕ್ ಸ ಬ್ೇಗ ಆಗುತ್ತದ್, ಇತಾಾದಿ. ಇದನ್ುನ ನಾವ್ೇ ಅಂತ್ಮ್ಶನ್ಸಕರಾಗಿ ಯೇಚಿಸಿ ಕಾಣಬ್ೇಕು. ರ್ಂಕರಾಚಾಯಶರ ಸ್ಟೌಂದಯಶ ಹರಿಯ ಪಿಥಮ್ ಶ್ ಿೇಕವ್ೇ  

“ಶ್ವಃ ರ್ಕಾಾ ಯುಕ್್ತೇ ...” ಎಂದು. ಅಥಾಶತ್ ರ್ಕ್ಲತಯು ಜ್್ತ್ಗ್ ಇ ಿದಿದದರ್ ಶ್ವನ್ೇನ್್ ಮಾಡಲಾರ ಎಂದು. ಇಲಿಿ ಶ್ವ ಪುರುಷ್ನ್ಂದ್ ಮ್ತ್ುತ ರ್ಕ್ಲತಯು ಸಿರೇ 

ಎಂದು ನ್್ ೇಡುವುದಕ್ಲಕಂತ್, ನ್ಮ್ಮ ಆಂತ್ಯಶದಲಿಿ ನಾವು ರ್ಕ್ಲತಯ ಸ್ಟಾೆಪನ್ ಮಾಡದ್ೇ ಹ್್ ೇದರ್ ಏನ್್ ಸ್ಟಾಧಿಸ ು ಸ್ಟಾಧಾವಿ ಿ ಎಂದು ತ್ರಳಿಯುವ ಅಗತ್ಾ ಇದ್. 

ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ನಿತ್ಾ ಕ್ಲಿಯಾಶ್ೇ ರಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ್ಹ ಸತ್ವಯುತ್ವಾದ ಆ ರ್ಕ್ಲತಯ ಕುರುಹನ್ುನ ಒಮೆಮ ಕಣುಮಚಿಚ ನ್ಮೊಮಳ್ಗ್ೇ ಹುಡುಕ್್ೇಣವ್ೇ!  

 

 

 ಬಿ.ಜ್.ಪ್ ಯಿಂದ ಪಿಧ್ಾನಿ ಅಭ್ಾರ್ಥಶ ಎಂದು ನ್ರ್ೇಂದಿ ಮೊೇದಿ ಘ್ೇಷ್ಣ್ 

 ದ್ಹಲಿ ಅತಾಾಚಾರ ಪಿಕರಣ: ತ್ಪ್ಪತ್ಸರೆಿಗ್ ಮ್ರಣ ದಂಡನ್. ಬಚಾವಾದ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ 

 ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ವಿದುರಾರ್ವತ್ೆದ ಮ್ರ ಮ್ಳ್ಯಿಂದ ಧರ್ಗುರುಳಿತ್ು 

 ಮೊೇದಿ ಆಳ್ುವ ನಾಡಲಿಿ ಬದುಕಲಾರ್ ಎಂದ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರ ಅನ್ಂತ್ಮ್್ತ್ರಶ 

 5000 ಕ್ಲ. ಮಿ. ತ್ ುಪುವ ಸ್ಟಾಮ್ಥಾಶದ ಅಗಿನ-5 ಕ್ಷಿಪಣ್ಣಯ ಪರಿೇಕ್ಷಾಥಶ ಉಡಾವಣ್ ಯರ್ಸಿವ 

 ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುರಿತ್ ಕೃತ್ರ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಲ್ೈಬಿರಿಗ್ 

 ಆಧ್ಾರ್ ಕಾಡ್ಸಶ ಎ ಿದಕ್ಕ ಅಗತ್ಾ ಅ ಿ ಎಂದ ಸುಪ್ಿೇಂ ಕ್್ೇಟ್ಶ 

 ಮ್ತ್ದಾರರಿಗ್ ಅಭ್ಾರ್ಥಶಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರರಸಕರಿಸುವ ಹಕುಕ ನಿೇಡಿದ ಸುಪ್ಿೇಂ ಕ್್ೇಟ್ಶ 

 

ಕನಾಶಟ್ಕ ಮ್ತ್ುತ ಭಾರತ್ ದ್ೇರ್ದ ಮ್ುಖ್ಾಾಂರ್ಗಳ್ು – ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ತ್ವರಿನ ಸುದಿಿ 

ಹ ಸರು ಮೆೈಸ ರು ದಸರವಾದರ , ಈ ಹಬಬವನುಿ ಆರಂಭಿಸಿದವರು 
ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು. ನಂತ್ರ ಮೆೈಸ ರು ಒಡ ಯರು ಈ ಹಬಬಕ ೆ 

ಮತ್ತಷ್ಟುಟ ಮೆರುಗನುಿ ಕ  ಟಟರು 

ಮಧುಗರಿ ದಾಳಂಬ ಗ  ಪರಸಿದಿಿ. ಹಾಗ  ಇಲಿಲರುವ ಬ ಟಟ ಏಷ್ಾಯದಲ ಲೇ 
ಎರಡರ್ ೇ ಅರ್ತ ಎತ್ತರದ ಏಕಶಿಲಾ ಬ ಟಟವಾಗದ . ಇದು ೩೯೩೦ ಅಡ್ನ 

ಎತ್ತರವಾಗದುಿ ಚಾರಣಿಗರಿಗ  ಪಿರಯವಾಗದ  

ಭಾರತ್ದ ಪರಥಮ ಆಕಾರ್ವಾಣಿ ಕ ೇಂದರ (ರ ೇಡ್ನಯೇ) ಮೆೈಸ ರಿನಲಿಲ 
ಸ ಪ ಟಂಬರ್ 10, 1935 ರಂದು ಉಪರ್ಾಯಸಕರಾದ ಎಂ.ವಿ.ಗ  ೇಪಾಲ್ಸಾಾಮಿ 

ಅವರ ಮರ್ ಯಲಿಲ ರ್ುರುವಾಯಿತ್ು. 
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ಸಕಾಶರಿೇ ನೌಕರರ ಸ0ಘದ (ಆಗ ಎನ್.ರ್ಜ.ಓ.ಸ್ ಅಸ್ಟ್್ ೇಸಿಯೇಷ್ನ್ ಎ0ದಿತ್ುತ) ಅಧಾಕ್ಷ್ನಾಗಿದದ 
ದಿ|ಕ್ೇರ್ವಮ್್ತ್ರಶ ನ್ನ್ನ ಬಾ ಾ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್-ವಿದಾಾರ್ಥಶ ಸಹಪಾಟ್ಟ-ಮೆೈಸ್ರಲಿಿ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಆಡಿ ಬ್ಳ್ದವರು. 
ಕಲಾವಿದನಾದ ನ್ನ್ನ ಬಗ್ೆಯ0ತ್್ ಅವನಿಗ್ ಅವಿಸಮರಣ್ಣೇಯವಾದ ಗೌರವ. ಆವ್ೇಳ್ಗಾಗಲ್ೇ ಅವನ್ು ನ್ನ್ನ 
ವಿಶಾವಸ, ಸ್ಟ್ನೇಹ, ಸಲಿಗ್ಯನ್ುನ ಬಳ್ಸಿಕ್್0ಡು ನಾನ್ು ಮೊಕಾಕ0 ಹ್ಡುತ್ರತದದ ಊರ್ರುಗಳ್ ್ಿ ತ್ನ್ನ 
ಸ0ಘಕ್ಕ ಸಹಾಯಾಥಶ ನಾಟ್ಕಗಳ್ನಾನಡಿಸಿಕ್್0ಡು, ಎನ್.ರ್ಜ.ಒ.ಸ್ ಬಿಲಿಡ0ಗ್, ಎನ್.ರ್ಜ.ಒ.ಸ್   ನಿಧಿ, 

ಮ್ು0ತಾದವುಗಳಿಗ್ ವಿನಿಯೇಗಿಸಿ ನ್ನ್ನ ಹಾಗ್ ತ್ನ್ನ ಹ್ಸರನ್ುನ ಎಲ್ಿಡ್ ಹರಡಿಸಿದದ ಹಾಗ್ ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ೇವಾ  
ಕ್ೈ0ಕಯಶವನ್ುನ ಸಕಾಶರಕ್ಕ ಮ್ುಟ್ಟಟಸಿ, ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸಕಾಶರದ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಿ ಉನ್ನತ್ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಏರಿಸಿದದ.  

ತ್ನ್ನ ಅಧಾಕ್ಷ್ಗಿರಿಯ ಕಾ ದಲ್ಿೇ ಸಕಾಶರದ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ, ಸಕಾಶರಿೇ ನೌಕರರ ಸ0ಘದವತ್ರಯಿ0ದ, ನ್ನ್ಗ್್ 0ದು ಅದ್ೂರಿ ಸನಾಮನ್ವನ್ುನ ಮಾಡಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್0ದು 
ನಿಧಶರಿಸಿ, ಸಮ್ಯಕಾಕಗಿ ಕಾಯುತ್ರತದದ.  

 

ಜ್್ತ್ಗ್ ಅ0ದಿನ್ ಮ್ುಖ್ಾಮ್0ತ್ರಿಗಳಾಗಿದದ ಮಾನ್ಾ ಡಿ. ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ರವರಿಗ್, ನ್ನ್ಗ್ ಬಹಳ್ ಹತ್ರತರದ ನ್0ಟ್ಟತ್ುತ. ಅದಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅನ್ೇಕ-
ಅದರಲಿಿ ಮ್ುಖ್ಾವಾದದುದ, ಆಗಿನ್ ಮೆೈಸ್ರು ಅರಸರಾಗಿದದ ಶ್ಿೇಮ್ನ್ ಜಯಚಾಮ್ರಾಜ್ೇ0ದಿ ಒಡ್ಯರ್ ಬಹದ್ೂರ್ ರವರು, ನ್ನ್ನನ್ುನ 1962ರಲಿಿ ಆಹಾವನಿಸಿ, 

ಜಗನ್್ ೋಹನ್ ಪಾಾಲ್ಸನಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ 14 ನಾಟ್ಕಗಳ್ನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ದಸರಾ ದಬಾಶರಿನ್ಲಿಿ ಬಿರುದು-ಬಾವಲಿಗಳ್ ಸಹಿತ್ ನ್ನ್ಗ್ ಬ0ಗಾರದ ರತ್ನಖ್ಚಿತ್ ಗ0ಡಬ್ೇರು0ಡ 
ಸರವನಿನತ್ುತ ಗೌರವಿಸಿದದರು. ಅ0ದಿನಿ0ದ ಮೆೈಸ್ರು ಅರಮ್ನ್ಗ್, ನ್ನ್ಗ್ ಬ ವಾದ ನ್0ಟ್ು-ಗ0ಟ್ು. ದ್ೇವರಾಜ ಅರಸು ರವರು ಮ್ಹಾರಾಜರ ಸ್ಟ್್ ೇದರರು. 
ಹಿೇಗಾಗಿ ಅರಸುಗಳ್ ಮ್ನ್ತ್ನ್ಕ್ಕ, ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ತ್ನ್ಕ್ಕ ಅವಿನಾಭಾವ ಸ0ಬ0ಧ ಇದದ ಕಾರಣ, ನ್ನ್ಗ್ ಸಕಾಶರದ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಅದ್ೂರಿಯಾದ ಸನಾಮನ್ಕ್ಕ ಅವರ 
ಒಪ್ಪಗ್ಗ್ ತ್ಡವಾಗಲ್ೇ ಇ ಿ. ಕ್ೇರ್ವಮ್್ತ್ರಶ ಕಾಯುತ್ರತದದ ಸಕಲಾವೂ ಬ0ತ್ು. ಅವರ ಸ0ಘದ ಜನ್ಮದಿನಾರ್ರಣ್ಯನ್ುನ, ಹುಬುಳಿಳ-ಧ್ಾರವಾಡದಲಿಿ ಮ್್ರು ದಿನ್ 
ನ್ಡ್ಸಬ್ೇಕ್0ದ್, ಮೊದ  ದಿನ್ ಡಾ|ದ.ರಾ.ಬ್ೇ0ದ್ಿಯವರನ್ುನ ಗೌರವಿಸಿ, ಎರಡನ್ಯ ದಿನ್ ನ್ನ್ನನ್್ನ ಸನಾಮನಿಸಿ, ಮ್್ರನ್ಯ ದಿನ್ ಸಮಾರ್್ ೇಪ 
ಮಾಡುವುದ್0ದ್ ನಿಧ್ಾಶರವಾಯುತ. 
 

ಎಲಾಿ ತ್ಯಾರಿಗಳ್ೊ ಬಹಳ್ ಜ್್ೇರಾಗ್ೇ ಆರ0ಭ್ವಾಯುತ. ಧ್ಾರವಾಡ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲಿಿ ಮ್್ರು ಸ್ಟಾವಿರಕ್ಕ ಮಿಕ್ಲಕ ಜನ್ ಕ್ರುವಷ್ುಟ ಷ್ಾಮಿಯಾನ್-
ಕುಚಿಶಗಳ್ು. ಕಣುಣ ಕ್್ೇರ್ೈಸುವ0ಥಾ ವಿದುಾದ 0ಕಾರ. ನ್ಭ್್ತ್್ ೇ ನ್ಭ್ವಿರ್ಾತ್ರ ಎನ್ುನವ0ಥಾ ರ0ಗಸರ್ಜುಕ್ ಹ್್ ತ್ತ ರ0ಗವ್ೇದಿಕ್, ಇಡಿೇ ಮ್0ತ್ರಿ ಮ್0ಡ ವ್ೇ ಬರುತ್ರತದ್ 
ಎ0ದ ಮೆೇಲ್, ಪಿಚಾರ-ಸಿಬು0ದಿಗಳಿಗ್ ಕ್್ರತ್ಯೇ? ಒ0ದು ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಐ ಕಾ0ಗ್ಿಸಿ್ಗ್, ಆ ಭಾಗದಲಿಿ ಬಹು ದ್್ ಡಡ ಪಿಚಾರಕ್ಕ ಅದು ಭ್್ಮಿಕ್ಯಾಯುತ. ಮೊದ  
ದಿನ್ (ಎರಡನ್ೇ) ರ್ನಿವಾರವಾದುದರಿ0ದ ರಜ್, ಎರಡನ್ಯ ದಿನ್ ಇನ್ನೇನ್ು ಭಾನ್ುವಾರ, ಮ್್ರನ್ಯ ದಿನ್ ಸ್ಟ್್ ೇಮ್ವಾರ, ಸಕಾಶರವ್ೇ ರಜ್ಯನ್ುನ ಘ್ೇಷ್ಟಸಿತ್ುತ. 
ಇಡಿೇ ಊರ್ೇ ಹಬುದ ವಾತಾವರಣದಲಿಿ ಮಿ0ದು-ಮೆರ್ಯುತ್ರತತ್ುತ. ಅತ್ರರ್ಥಗಳಿಗ್ ಹುಬುಳಿಳಯ ಹ್್ ೇಟ್ಲ್ ಗಳ್ಲ್ಿಲಾಿ ಊಟ್, ವಸತ್ರಗಳ್ ಏಪಶಡಾಗಿತ್ುತ. ಕ್ೇರ್ವಮ್್ತ್ರಶಯ 
ಬ ವ0ತ್ಕ್ಕ, ನಾನ್ು ಅವನ್ ಜ್್ತ್ಯೇ, ಒ0ದು ದಿನ್ ಮ್ು0ಚಿತ್ವಾಗಿ ಹುಬುಳಿಳಗ್ ಬ0ದಿದ ದ್.  

 

ಕಾಯಶಕಿಮ್, ರ್ನಿವಾರ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ 10.40ಕ್ಕ ಅಧಾಕ್ಷ್ನಾದ ಕ್ೇರ್ವಮ್್ತ್ರಶ ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗುವ ಮ್್ ಕ ಇಡಿೇ ಸಮಾರ0ಭ್ಕ್ಕ ಚಾ ನ್ ನಿೇಡಿ, ನ್0ತ್ರ ನೌಕರರ 
ಕು0ದು-ಕ್್ರತ್ಗಳ್ ಬಗ್ೆ, ಸಕಾಶರದ ಮ್ು0ದ್ ಅವರು ಇಡಬ್ೇಕಾಗಿದದ ಕ್್ೇರಿಕ್ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ರ್ಚ್ಶ. ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಭ್ಜಶರಿ ಉತ್ತರಕನಾಶಟ್ಕದ ವಿಶ್ೇಷ್-ಜ್್ೇಳ್ದ ರ್್ ಟ್ಟಟ 
ಊಟ್, ಆನ್0ತ್ರ ಅ ಪ ವಿರಾಮ್. ಸ0ಜ್ 6ಕ್ಕ ಬ್ೇ0ದ್ಿ ಅಜುನ್ವರಿಗ್ ಸನಾಮನ್. ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್-ಭಾನ್ುವಾರ ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಸಮಾವ್ೇರ್, ಕರಡು ನಿಣಶಯದ ರ್ಪುರ್ೇಷ್್-
ವಿರಾಮ್. ಸ0ಜ್ 6ಕ್ಕ ನ್ನ್ಗ್ ಸನಾಮನ್. ಸ್ಟ್್ ೇಮ್ವಾರ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ಹ್್ ರಗಿನಿ0ದ ಬ0ದಿದದ ನೌಕರರಿಗ್, ಆಸು ಪಾಸಿನ್ ಪ್ಿೇಕ್ಷ್ಣ್ಣೇಯ ಸೆಳ್ಗಳಿಗ್ ಹ್್ ೇಗಿಬರ ು ವಿರಾಮ್-
ವಾವಸ್ಟ್ೆ. ಸ0ಜ್ 6ಕ್ಕ ಸಮಾರ್್ ೇಪ, ಮ್ುಖ್ಾಮ್0ತ್ರಿಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳ್ ಪಟ್ಟಟ ನಿೇಡಿಕ್, ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಹಾಗ್ ನಿಷ್ಾಾವ0ತ್ ನೌಕರರಿಗ್ ಸನಾಮನ್, ವ0ದನಾಪಶಣ್. 

 

ರ್ನಿವಾರ ಕಾಯಶಕಿಮ್ದ0ತ್ ಬ್ಳ್ಗಿನ್ದ್ ಿವೂ ಸ್ಟಾ0ಗ್್ ೇಪಾ0ಗವಾಗಿ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು. ಸ0ಜ್ಯ ಆ ಅಭ್್ತ್ಪೂವಶ, ಕನ್ನಡ ಕಣಮಣ್ಣಯ ಸನಾಮನ್ದ ವಿೇಕ್ಷ್ಣ್ಗ್ 
ಅವಳಿ ನ್ಗರದವರ ಿದ್ೇ, ಸುತ್ುತ ಮ್ುತ್ತಲಿನ್ ಗದಗ, ನ್ವ ುಗು0ದ, ನ್ರಗು0ದ ಮ್ು0ತಾದ ಗಾಿಮಾ0ತ್ರದ ಜನ್ ಸಮ್್ಹವ್ಲಾಿ, ಮ್ಧ್ಾಾನ್ಹದಿ0ದಲ್ೇ ಬ0ದು 
ಸ್ಟ್ೇರಲಾರ0ಭಿಸಿತ್ು. ಎಲಿಿ ನ್್ ೇಡಿದರ್ ಜನ್-ಜನ್-ಜನ್ಗಳ್ ಜಾತ್ಿಯೇ. ಅದ್್ 0ದು ಅಕ್ಷ್ರ ಬಿಹಮನ್ ರಥ್್ ೇತ್್ವದ0ತ್, ಶಾರದಾಸುತ್ನ್ ಸ0ದರ್ಶನಾಕಾ0ಕ್ಷಿಗಳ್ 
ನ್್ಕುನ್ುಗೆ ು, ಆದರ್ ಎ ಿದರ ್ಿ ಒ0ದು ಬಗ್ಯ ಶ್ಸುತ-ಸ0ಯಮ್ಗಳ್ ಪಾ ನ್ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ರತತ್ುತ. ಗಲಿಬಿಲಿಯಾದರ್, ಶ್ಸುತ ಮ್ುರಿದರ್, ಸ0ಯಮ್ ಮಿೇರಿದರ್ ಎಲಿಿ 
ಅಜುನ್ವರು ಸಿಟಾಟಗಿಬಿಡುವರ್್ ೇ ಎ0ಬ ನ್ೈತ್ರಕ ಪಿಜ್ಞ್, ನ್ರ್ದವರ್ ಿರ ್ಿ ಮ್್ಡಿದುದ, ನ್ಮ್ಮ ಕನಾಶಟ್ಕ ಸ0ಸೃತ್ರಗ್ೇ ಕ್ಲೇತ್ರಶಕ ರ್ವಿಟ್ಟ0ತಾಗಿತ್ುತ. 

 

ಸ0ಜ್ 4.30ಕ್ಕ ಹ್್ ರಟ್ ಅಜುನ್ವರ ಮ್ರವಣ್ಣಗ್, ಮೊದಲ್ೇ ನಿಗದಿತ್ವಾಗಿದದ0ತ್ ಊರಿನ್ ಪಿಮ್ುಖ್ ರಸ್ಟ ತ್ಗಳ್ಲ್ಿಲಾಿ, ವಾದಾಗಳ್ ಘ್ೇಷ್ದ್್ 0ದಿಗ್, 
ಪೂಣಶಕು0ಭ್ದ ಸಹಿತ್, ಪೌರ್್ ೇಹಿತ್ರ ವ್ೇದಪಠಣದ ಸಹಿತ್, ನಿಧ್ಾನ್ಗತ್ರಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದಿತ್ುತ. ಮ್ನ್-ಅ0ಗಡಿಗಳ್ ಮ್ು0ದ್ಲಾಿ ಕ0ಗ್್ ಳಿಸುತ್ರತದದ ರ0ಗು ರ0ಗಿನ್ 
ರ0ಗವಲಿಿ, ರ್ಲಿಿದದ ಹ್ ಕುಸುಮ್ಗಳ್ು, ರಥದ ಮೆೇಲಿದದ ರಸಬಿಹಮನ್ ಕಣುಣಗಳ್ಲಿಿ, ಬದುಕ್ಲನ್ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ ಸ0ತ್ೃಪ್ತಯ ದ್್ ಾೇತ್ಕವಾಗಿ ಹನಿಗ್ಡಿ, ಹ್್ ರಬಿದದರ್ ಎಲಿಿ 
ಅಪಾಥಶಕ್ಕ ಎಡ್ ಮಾಡಿೇತ್್ ೇ ಎ0ಬ0ತ್ ಅಲ್ಿೇ ನಿ0ತ್ು, ತಾನ್್ ಆ ದೃರ್ಾವನ್ುನ ನ್್ ೇಡುತ್ರತರುವ0ತ್ರತ್ುತ. ಜ್್ತ್ ಜ್್ತ್ಯಲ್ಿೇ ನ್ಡ್ದು ಬರುತ್ರತದದ ನಾನ್0ತ್್, 

ಇನ್ನ0ದ್ ರ್ಜೇವಿತ್ದಲಿಿ  ಭ್ಾವಾಗದ, ಆ ಸವಗಶಸದೃರ್ಾ ದೃರ್ಾವನ್ುನ ಎಳ್ದ್ಳ್ದು ಕಣುಣಗಳ್ಲಿಿ ತ್ು0ಬಿಕ್್ಕ0ಡು, ಚಿತ್ತದಲಿಿ ಮ್್ಡಿಸಿಕ್್0ಡು, ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಕಾಪಾಡಿ 
ಕ್್ಳ್ುಳತ್ರತದ ದ್. ನ್ನ್ನ0ಥವರು ಅಲಿಿ ಸಹಸಿ ಸಹಸಿ ಭ್ಕತರಿದದರ್ ಸಹ, ಅದ್ೇನ್್ ೇ ನಾನ್ೇ ಮೊದಲಿಗ, ನಾನ್ೇ ಅತ್ರ ಭಾಗಾಶಾಲಿ, ನಾನ್ೇ ಅಜುನ್ವರಿಗ್ ಅತ್ರ ಪ್ಿೇತ್ರಪಾತ್ಿ 
ಎ0ಬ ಸ್ಟಾಥಶಕ ಸ್ಟಾವಥಶಭಾವನ್ ಮ್್ಡಿತ್ುತ.  “ನಿೇವ್ೇ ಎಲಾಿ-ನಾನ್ೇನ್್ ಅ ಿ”ಎ0ಬ ಮಾಮ್್ಲಿೇ ಸಣಣತ್ನ್ದ ಕ್್ೇರಿಕ್ಗ್ ಬದಲಾಗಿ, ನ್ನ್ನಲಿಿ ಮ್್ಡುತ್ರತದುದದು 
“ನ್ಡ್ಯುವ ರ್ಕ್ಲತ, ನ್ುಡಿಯುವ ಯುಕ್ಲತ, ನಿಮ್ಮಡಿಯಲ್ಿೇ ಮ್ಡಿಯುವ ಭಾಗಾ ಕ್್ಡಿ” ಎ0ಬುದ್್ 0ದ್ೇ ಮ್0ತ್ಿ. ಅದನ್್ನ ಸಹ ಅವರ್ೇ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಟ್ಟದುದ.  

 

 ಮಾಸಟರ್ ಮಾತ್ು 
 

 

 

 
 

 

 

ಮಾಸಟರ್  ಹಿರಣಣಯಯ  
 ಂಚಾವತಾರ ಖ್ಾಾತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭ್್ಮಿ ಕಲಾವಿದರು  
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ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್್ ೇಡಿ ... 



 

ಪುಟ - 5 

 

  ಸಮ್ಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್0ಟ್ಪಕ್ಕ ಆಗಮಿಸಿದ ರಥದಿ0ದ, ವರಕವಿ, ಜ್ಞಾನ್ಪ್ೇಠ ಪಿರ್ಸಿತ ಸ್ಟಾಥಶಕ ವಿಜ್ೇತ್, ಅಖ್0ಡ ಅಕ್ಷ್ರಾರಾಧಕರ ಅ0ತ್ಯಾಶಮಿ, 

ಅ0ಬಿಕಾತ್ನ್ಯದತ್ತ, ಡಾ|ದ.ರಾ. ಬ್ೇ0ದ್ಿಯವರನ್ುನ ಕರ್ದ್್ ಯುದ, ಸನಾಮನ್ ಸಿ0ಹಾಸನ್ದಲಿಿ ಪಿತ್ರಷ್ಾಾಪ್ಸಿದಾಗ, ಮ್ುಗಿಲ್ತ್ತರಕ್ಕ ಮ್ುಟ್ಟಟತ್ು..ಉಘೇ.ಉಘ.ಉಘೇ.. 
ಎ0ಬ ಹಷ್್್ ೇಶದಾೆರ. ಏನ್್ 0ದ್ ಆಡ0ಬರವಿ ಿದ ಅಜುನ್ವರ ಮಾಮ್್ಲಿ ಉಡುಗ್-ಅದ್ೇ ಕಚ್ಚಪ0ಚ್, ಕಾ ರ ಶರಟ್ು, ಕರಿೇ ಕ್್ೇಟ್ು, ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಕರಿ ಟ್್ೇಪ್. 
ಶಾರದ್ಗ್ ಉಡುಗ್ಯೇಕ್, ತ್್ ಡುಗ್ಯೇಕ್, ಭಾವುಕತ್ಗ್ ಮ್ನ್ದ ಶ್ಿೇಮ್0ತ್ರಕ್ಯುಳಿದು, ಅನ್ಾ ಆಡ0ಬರಗಳ ೇ್ಕ್, ಎ0ದು ನ್್ ೇಡುಗರನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವ0ತ್ರತ್ುತ ಅಜುನ್ವರ 
ರ್ೃ0ಗಾರ. ನ್ರ್ದಿದದವರ್ ಿರ ನ್ಟ್ಟನ್್ ೇಟ್ ಮ್ು0ದಿನ್ ಮ್ಹಾದೃರ್ಾಕಾಕಗಿ ಕಾದುನಿ0ತ್ರತ್ುತ. 

 

ಬ್ಳಿಳಯ ಹರಿವಾಣದಲಿಿ ಅಜುನ್ವರ ಪಾದ ತ್್ ಳ್ದು, ಗ0ಧಪುಷ್ಪಗಳಿ0ದ ಅಚಿಶಸಿ, ಮ್0ಗಳ್ದಿವಾಗಳ್ನ್ುನ ಲ್ೇಪ್ಸಿ, ತ್ಲ್ಯಮೆೇಲಿ0ದ ಹ್ಕುಸುಮ್ಗಳ್ು 
ಮ್ೃದುವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ರರ್, ಬ0ಗಾರದ ಕುಸುರಿಯ ಕ್ ಸದಿ0ದ ಶ್ ೇಭಿತ್ವಾದ ಕಾಶ್ೋರಿ ಶಾ ನ್ುನ ಹ್್ ದಿಸಿ, ಅವರ ಅಪಪಣ್ ಪಡ್ದು ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಟ್್ೇಪ್ಗ್ 
ಬದಲಾಗಿ, ಮೆೈಸ್ರಿನ್ ಜರತಾರಿೇ ಪ್ೇಟ್ವನಿನಟ್ುಟ, ಶ್ಿೇಗ0ಧದ ಮಾಲ್ಯಿ0ದ ಕ್್ರಳ್ನ್ುನ ತ್ು0ಬಿ, ಸವಣಶ ಲ್ೇಪ್ತ್ ರಜತ್ ಶಾರದಾಮಾತ್ಯ ಮ್್ತ್ರಶಯನ್ುನ, 
ಫ ಪುಷ್ಪಗಳ್ ಸಹಿತ್, ಅಜುನ್ವರ ಮ್ಡಿ ಲಿಿಟಾಟಗ, ನ್ರ್ದಿದದ ಇಡಿೇ ಭ್ಕತಸಮ್್ಹ ಎದುದ ನಿ0ತ್ು ಕ್ೈ ಮ್ುಗಿದ ದೃರ್ಾ ಅವಣಶನಿೇಯಾ-ಪಾಿಥಸಮರಣ್ಣೇಯ. ನ್0ತ್ರ 
ಅತ್ಾ0ತ್ ಎರ್ಚರಿಕ್ಯಿ0ದ, ಸರಳ್ವಾದ, ಸು0ದರ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ, ಹ್್ ಗಳಿಕ್ಯನ್ುನ ಎಳ್ಳಷ್್ಟ ಸಹಿಸದ ಅಜುನ್ವರ ಆಸ್ಟ್ಗನ್ುಗುಣವಾಗಿ, ಅಕ್ಷ್ರಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್್ನ ತ್್ಗಿ ನ್್ ೇಡಿ, 

ಗ0ಡುಮೆಟ್ಟಟನ್ ಉತ್ತರ ಕನಾಶಟ್ಕದ ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ತ್ಯಾರಾದ ಸನಾಮನ್ ಪತ್ಿವನ್ುನ ಕ್ೇರ್ವಮ್್ತ್ರಶಯೇ ಓದಿ, ಬ್ಳಿಳಯ ಚೌಕಟ್ಟಟನ್ಲಿಿಟ್ುಟ ಕ್್ಟ್ುಟ, 
ಕಾಲಿಗ್ರ್ಗಿದಾಗ, ನಿ0ತ್ರದದವರು ನಿ0ತ್ಲಿಿ0ದಲ್ೇ ಬಗಿೆ ನ್ಮ್ಸಕರಿಸಿ ಧನ್ಾತ್ಯನ್ುನ ಪಡ್ದರು. ಮ್ು0ದಿನ್ ಕಾಯಶಕಿಮ್ ಸನಾಮನ್ಕ್ಕ ಅಜುನ್ವರಿ0ದ ಉತ್ತರ... ಎ0ದು 
ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತದದ0ತ್ೇ ಇಡಿೇ ಸಭ್ಯಲಿಿ ವಿದುಾತ್ ಸ0ಚಾರವಾಯುತ. ನ್ರ್ದಿದದವರ್ಲಾಿ ಮೆೈಯಲಾಿ ಕಣಾಣಗಿ, ಮ್ನ್ವ್ಲಾಿ ಕ್ಲವಿಯಾಗಿ, ರಸಿಕಾಗಿಣ್ಣಯ ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ ು 
ನಿಮಿರಿ ನಿ0ತ್ರು. ಕ್ ವ್ೇ ಕ್ಷ್ಣಗಳ್ ಮ್ುನ್ನ ಜಯಕಾರ, ಗುಜು ಗುಜುಗಳಿ0ದ ತ್ು0ಬಿದದ ಸಭ್, ಕ್ಷ್ಣಾಧಶದಲಿಿ ನಿರ್ಾಬದವಾಯುತ. ಆಡುವ ಉಸಿರು ಜ್್ೇರಾದರ್ ಎಲಿಿ 
ಅಜುನ್ವರ ಮಾತ್ರಡು ಕ್ೇಳ್ದ್ೇ ಹ್್ ೇದಿೇತ್್ ೇ, ಅತ್ರತತ್ತ ಸರಿದರ್ ಕ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ುಗಳ್ ಅಥಶ ಏರುಪ್ೇರಾದಿತ್್ ೇ ಎ0ದು ಕಾದು ಕ್ತ್ರತ್ು ಸಭ್. 

 

ಬಿಹಮನ್ರಾಣ್ಣಯ ಔರಸಪುತ್ಿ ಎದುದ ನಿ0ತ್ ಭ್0ಗಿ, “ ಮ್್ಡ  ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುತ್ರತನ್ ನಿೇರಿ0ದ್ರಕಾವ ಹ್್ ಯುದ” ತ್ಗ್ದ ಶಾರದ್ಯ ಪಿತ್ರಮ್್ತ್ರಶಯ0ತ್ರತ್ುತ. “ 

ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ..ಇಳಿದು ಬಾ ಶಾರದ್ಯೇ ಇಳಿದು ಬಾ..” ಎ0ದು ಅ0ತ್ರ0ಗದಲ್ಿೇ ಕ್ಗುತ್ರತದದವರ ಧವನಿಗ್ ಪಿತ್ರಧವನಿಯಾಗಿ, ನಾದ ಬಿ0ದು 
ರ್ಪ್ಯಾದ ಅ0ಬಿಕಾತ್ನ್ಯದತ್ತರ ಕ0ಠದ “ ನಾ ುಕ ತ್0ತ್ರಗಳಿ0ದ” ಹ್್ ರಹ್್ ಮಿಮತ್ು ರಸಗ0ಗ್ ಅಕ್ಷ್ರಾವತಾರದಲಿಿ. ಅ0ದಿನ್ ಅಜುನ್ವರ ಭಾಷ್ಣ ಹಿ0ದ್0ದ್ 
ಕ್ೇಳಿರದ, ಮ್ು0ದ್0ದ್ ಕ್ೇಳ್ ಸದಳ್ವಾದ0ಥಾ ಮ್ನ್ದ ಮೊೇಡಿಯ ಮಾತ್ುಗಳ್ದಾದಗಿತ್ುತ. ಅದ್್ 0ದು, ಅಹ0ಕಾರದ ಶ್ರಛ್ಚೇದನ್ದ0ತ್, ಅಜ್ಞಾನ್ಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದ 
ವಿಷ್ಪಾಿರ್ನ್ದ0ತ್, ಕ0ಡು ಕರುಬುವವರ ಕ್್ರಳಿಗ್ ಹಾಕ್ಲದ ನ್ೇಣ್ಣನ್0ತ್, ಬ್ೇಡಿ ಬಯಸುವ ಭ್ಕತರ ಭಾಗಕ್ಕ ವಿಷ್ಯಾಮ್ೃತ್ದ ಸವಿಯ್ಟ್ದ0ತ್, ಕಾದುಕ್ತ್ 
ಪ್ಿೇಮಿಯ ಬಳಿಗ್ ಪ್ಿೇಯಸಿಯು ಬ0ದ್ರಗಿದ0ತ್, ಭಾಸವಾಗಿ ನ್ರ್ದಿದದ ಭ್ಕತ ಸಮ್್ಹ ತ್ೃಪ್ಯಿ0ದ ಎದುದ ನಿ0ತ್ು ಕರತಾಡನ್ ಮಾಡಿ ತ್ಮ್ಮ ಮೆರ್ುಚಗ್ಯನ್ುನ 
ಹ್್ ರಚ್ಲಿಿತ್ು. ಅಜು ಅನ್ೇಕ ಬಾರಿ ನ್ನ್್ ನ0ದಿಗ್ ಹ್ೇಳಿತ್ರತದದ ಮಾತ್ು, “ತ್ಮಾಮ ಮಾತಾಡ್್ ೇನ್ ಮ್ಸ ತ್ುತ, ಕ್ಲಮ್ಮತ್ುತ, ಗಮ್ಮತ್್ತ ಇರ್್ ೇದ್-ಬರ್್ ೇದ್ ಎಲಿಿ0ದಾ0ತ್ 
ತ್ರಳಿದಿೇ..ಕು0ತ್ು ಕ್ೇಳಾತರಲಾಿ, ಅವರ ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ ರಸಿಕತ್ಯ ಕ್ಲಸ್ಟ್ಯಿ0ದ್ಿೇ ಅ0ಬ್್ ೇದನ್ನ ಮ್ರಿೇಬ್ೇಡ್್  ಯಪಾಪ..ಭ್್ಮಿ ಮಾಾಗಿನ್ ನಿೇರ್ೇ ಮಾಾಗ್ ಹ್್ ೇಗಿ, ಮ್ತ ತ್ 
ಮ್ಳ್ಸುರಿಧ್ಾ0ಗ್ ಅ0ತ್ ತ್ರಳಿ. ನಿೇರು ಭ್್ಮಿಮಾಾಗ್ೇ ಇಲಾಿ0ದ್ಿ, ಮ್ತ್ರತನ್ನಲಿಿ0ದಾ ತ್ತ್ರೇಶಯೇ ಯಪಾ..”? ಎಷ್ುಟ ಸರಿ ಆ ಮಾತ್ು. ಅ0ದು ನ್ರ್ದಿದದ ಜನ್ಸ್ಟ್್ ೆಮ್ವ್ೇ, 
ಅವರ ಹೃದಯಾ0ತ್ರಾಳ್ದಲಿಿನ್ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ಯೇ, ಅಜುನ್ ಬಾಯಿ0ದ ಅಕ್ಷ್ರಕ್ಷ್ರವಾಗಿ ಹ್್ ರಚಿಮಿಮದುದ. 

 

ಅಜುನ್ವರ ಅಮ್ೃತ್ವಾಣ್ಣಯ ನ್0ತ್ರ ಮ್ತ ತ್ೇನ್್ ನ್ಡ್ಯದು ಎ0ದು ಅರಿತ್ರದದ ಸಭಾ ನಿವಾಶಹಕರು, ಎರಡ್ೇ ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ನಾಳಿನ್ ಕಾಯಶಕಿಮ್ದ ವಿವರಣ್ 
ಇತ್ುತ, ಒ0ದ್ೇ ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ವ0ದನಾಪಶಣ್ ಮಾಡಿ ಮ್ುಗಿಸಿದುದ ಬಹಳ್ ಲ್ೇಸ್ಟಾಯುತ. ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದು ಬ0ದ ಅಜು, ನ್ನ್ನ ಹ್ಗ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೈ ಹಚಿಚ, “ ಏನ್ಪಾ ಮಾಸತರಾ..ಬಹಳ್ 
ಅಪರ್ಪಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟೇಯಲ್್ ಿೇ..ಬಾ ಬಾ, ಮ್ನಿೇಗ್ ಹ್್ ೇಗಿ0ದ್ ಚಾ ಕುಡುದ ಹ್್ ಕ್ಲಕೇಯ0ತ್ ”ಎ0ದು ಕರ್ದ್್ ಯದರು. ನಾನ್ು ತ್ಪ್ಪಸಿಕ್್ಕಳ್ುಳವ0ತ್ಯೇ ಇರಲಿ ಿ. ಕಾರಣ 
ನ್ನ್ನ ಮ್ತ್ುತ ಅಜುನ್ವರದುದ ಕ್ೇವ  ಪರಿರ್ಯದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೇ ಬ0ದು ನಿ0ತ್ ಬಾ0ಧವಾವ ಿ. ಅದಕ್ಕ ನ್್ರು ಪಟ್ುಟ ಮಿೇರಿ ಬ್ಳ್ದ, ಜನ್ಮ ಜನಾಮ0ತ್ರಗಳ್ 
ಅನ್ುಬ0ಧವಾಗಿತ್ುತ-ಹಾಗ0ತ್ ಅಜುನ್ವರ್ೇ ಹತಾತರು ಸ್ಟಾರಿ ಹ್ೇಳಿದದರು. ಅದು ನಿಜವ್ೇ ಎ0ದು ನ್0ಬಿರುವುದರಲಿಿ, ನ್ನ್ಗ್ ಸವಗಶವನ್ನೇ ಧಿಕಕರಿಸುವಷ್ುಟ ಆತ್ಮ ರ್ಕ್ಲತ 
ಬರುತ್ರತತ್ುತ. ಜ್್ತ್ಗ್ ನಾಳ್ಯ ನ್ನ್ನ ಸನಾಮನ್ದ ಅಗಿನಪರಿೇಕ್ಷ್ ಬ್ೇರ್. ಬರಿೇ ಸನಾಮನ್ವಾಗಿದಿದದದರ್ ನಾನ್ು ಚಿ0ತ್ರಸಬ್ೇಕ್ಲರಲಿ ಿ. ಅದಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸ ್ ಬ್ೇಕ್ಲತ್ುತ. ಇ0ದಿನ್ 
ಉತ್ತರದಲಿಿ ಅಜು ಚಿರಸ್ಟಾೆಯಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಟದಾದರ್. ಉತ್ತರಿಸ ು ಯಾಯಾಶರಿಗ್ ಏನ್ೇನ್್ ಬಿಟ್ಟಟ ಿ. ಅ0ದಮೆೇಲ್ ನಾಳಿನ್ ನ್ನ್ನ ಪಾಡ್ೇನ್ು? 

ಅದ್ೇ ಜನ್-ಅದ್ೇ ಸಭ್. ಅದ್ೇ ಸನಾಮನ್. ಜನ್ಗಳಿಗ್ ನ್ನ್ುನತ್ತರದ ಬಗ್ೆ ಅತ್ರೇವ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ ಬ್ೇರ್ೇ. ಅಜುನ್ವರ್ೇನಾದರ್ ಬ0ದು, ಮ್ು0ದುಗಡ್ ಕ್ತ್ರ್0ದರ್, 
ಮಾಡುವುದು ಸನಾಮನ್ವಾಗಿ-ನಾ ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ುಳವುದು ರ್ುದೂ ಅವಮಾನ್ವಾದಿೇತ್ು ಎ0ಬ ಭ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇ ಹ್ೇಗಾದರ್ ಮಾಡಿ ನಾಳ್ಯ ಸಭ್ಗ್ ಅಜುನ್ವರನ್ುನ 
ಬಾರದ0ತ್ ತ್ಡ್ಯಬಲ್ಿನಾದರ್ೇ..,..ಹೌದು ಅದಾದರ್ ನಾನ್ು ಗ್ದದ0ತ್. ಆದರ್ ಅದನ್ುನ ಸ್ಟಾಧಿಸುವ ಬಗ್? ಅವರ ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ಲಿಿ ನಾಳ  ್ ಬರಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್0ದಿದದರ್, 
ತ್ಡ್ಯ ು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ? ಉಕ್ಲಕ ಬರುವ ಪಿವಾಹಕ್ಕ ಅ0ಗ್ೈ ಒಡಿಡದ0ತ್, ಕಾಡಿೆರ್ಚನ್ುನ ಉದೂರಣ್ಯ ನಿೇರಲಿಿ ಆರಿಸ ು ಯತ್ರನಸಿದ0ತ್. ಮೊದ ು ಅವರ ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ಲಿ ಿ
ಏನಿದ್ಯಂದು ತ್ರಳಿದರ್, ಮ್ು0ದಿನ್ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎ0ದು ನಿಧಶರಿಸಿ ಕ್ೇಳಿದ್- ಅಜು ನಾಳ್ಯ ತ್ಮ್ಮ ಕಾಯಶಕಿಮ್ವ್ೇನ್ು? ಎ0ದು. ಥಟ್ಟನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, “ 

ಕ್ೇಳಿತೇಯಲ್್ ಿೇ ತ್ಮಾಮ.,. ನಾಳ  ್ಮ್ು0ದ್ ಕು0ತ್ು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳೊ್ೇದ್.,ಹಾಾ0ಗ್ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳಿ ಭಾಳ್ ದಿನ್ ಆಗ್ೈತ್ರ ನ್್ ೇಡಪಾ..ಕ್ಡ್ೇ ನ್ನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ್ೆ 
ಮಾಡ್್ ೇ ಸನಾಮನ್ ನ್್ ೇಡ್್ ೇ ಇ0ಥಾ ಅವಕಾಶಾನಾದ್ಿ ಬಿಡಿಿಕ್ಕ ಬತಾಶತ್ೇನ್್.,.” 

 

ಸತ ತ್ ಎ0ದು ಕ್್0ಡು, ಇನ್ನವರನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ತ್ಪ್ಪಸ ು ಸ್ಟಾಧಾವಿ ಿವ್0ದರಿತ್ು, ನ್ಮ್ಸಕರಿಸಿ, “ ಛಲ್್ ೇ ಹರಸಿ ಅಜಾು ನ್ನ್ನ. ಯಾಕ0ದ್ಿ ಅಜು0ಗ್ ಮೊಮ್ಮಗ 
ಕ್ಮೊೋದನ್ನ ಕಲಿಸಿಕಕಲಾಿ...ತ್್ ೇರಸಿಿಕ್ಕ ಹ್್ 0ಟಾನ್, ಅ0ದಮಾಾಗ್ ಅಜುನ್ ಆಶ್ೇವಾಶದ ಘಟ್ಟಟ ಇರಬ್ೇಕಲಾಿ”ಅ0ದ್. ಅದಕ್ಕ ಅಜುನ್ವರು “ ಏ ಹ್್ ೇಗ್್ ೇ 
ಹುರ್ಚಪಾಪ,.ಯಾರು ಯಾರಿಗ್ ಕಲಿಸ್ಟ್್ ೇದ್್ ೇ,.ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಹುಟ್್ಟೇ ಮ್ು0ದ್, ಸ್ಟಾಯೇ ಮ್ು0ದ್, ಕ್ಮೊಕೇತಾನ್ೇ ಇತಾಶನ್ ಅ0ದ ಮಾಾಗ್, ಇನ್ುನ ಕಲಿಸ್ಟ್್ ೇ 
ಮಾತಾದರ್ ಎಲಿಿಬ0ತ್ಪಪ? ನ್ಡಿ ನ್ಡಿ.,” ... ಮ್ುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಮ್ುಕಾತಯ ... 



 

ಪುಟ - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ  ೇಗಯ 
ಉತ್ತಮ್ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಿಂದ ಕಾಾನ್್ರ್ ಅನ್ುನ ತ್ಡ್ಗಟ್ಟ ು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ? ಸ್ಟಾಧಾವಿದ್.  

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಉಂಟಾಗುವ ಎ ಿ ತ್ರದ ಕಾಾನ್್ರ್ ಗಳ್ಲಿ ಿಶ್ೇಕಡಾ ೩೦ರಿಂದ ೪೦ ರಷ್ುಟ ಕಾಾನ್್ರ್ ಗಳಿಗ್, ನಾವು ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವ 
ಆಹಾರಕ್ಕ ನ್ೇರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ ಎಂಬುವುದಕ್ಕ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಪುರಾವ್ಗಳಿವ್. ಕಾಾನ್್ರ್ ಬರುವುದಕ್ಕ ಹ ವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವ್. 
ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ಸತನ್ದ ಕಾಾನ್್ರ್ ನ್  (Breast Cancer) ಕಾರಣಗಳ್ು:  

೧, ವಂಶಾವಳಿ (Hereditary) ಅಥವಾ ವಂರ್ವಾಹಿಗಳ್ು (Genes)  

೨. ಪಿಚ್್ೇದಕ ಗಿಂರ್ಥಗಳ್ು (Hormones)   

೩.ಸ್ೆ ಕಾಯ (Obesity)  

೪. ಅನಾರ್್ ೇಗಾಕರ ರ್ಜೇವನ್ ಶ್ೈಲಿ 

ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸ ೇವರ್  ಮತ್ುತ ಕಾಯನಸರ್ ನಂದ ರಕ್ಷಣ   (Accredited Practising Dietician)ರಾರ್ಜ ಜಯದ್ೇವ್  

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

 

 

೧. ಧ್ಮ್ಪಾನ್ ನಿಷ್್ೇಧ 

೨. ಮ್ದಾಪಾನ್ ನಿಷ್್ೇಧ ಅಥವಾ ಹಿಡಿತ್ 

೩. ಪೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ 
೪. ನಿಯಮಿತ್ ವಾಾಯಾಮ್ 

೫. ಆರ್್ ೇಗಾಕರ ದ್ೇಹದ ತ್್ಕ ಅಥವಾ ಬ್್ ೇಜುುರಹಿತ್ ದ್ೇಹ 

 

ನಿಮ್ಮದು ಅಸಮ್ಪಶಕ ರ್ಜೇವನ್ಶ್ೈಲಿಯಾಗಿದದಲಿಿ, ಕಾಾನ್್ರಿನ್ ಅಪಾಯವನ್ುನ ತ್ಡ್ಗಟ್ಟ ು ನಿೇವು ಕ್ ವು ಮಾಪಾಶಡುಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್.  
 

ಕಾಾನ್್ರ್ ತ್ಡ್ಗಟ್ಟ ು ನಿೇವು ಪೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಮಾಡುತ್ರತದಿದೇರಾ? ಮೊದಲಿಗ್ ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಪಿಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ತರಿಸಿ. 
 

೧. ನಿೇವು ಪಿತ್ರದಿನ್ ಎರಡು ಬ್್ ಗಸ್ಟ್ (400gm) ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ುನತ್ರತೇರಾ? 

೨. ನಿೇವು ಪಿತ್ರದಿನ್ (300gm) ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ುನತ್ರತೇರಾ? 

೩. ನಿೇವು ‘wholegrain’ ಬ್ಿಡ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ‘cereals’ ಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸುತ್ರತೇರಾ? 

೪. ನಿೇವು ಬಾಸಮತ್ರ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣಣದ ಅಕ್ಲಕಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರತೇರಾ? 

೫. ನಿೇವು ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದದಲಿಿ ಪಿತ್ರದಿನ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲ್್ ೇಟ್ (250ml) ಬ್ೇಯಿಸಿದ ಬ್ೇಳ  ್ಅಥವಾ ಕಾಳ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುತ್ರತೇರಾ? 

೬. ನಿೇವು ವಾರದಲಿಿ 3-4 ದಿನ್, 20-30gm ಕ್್ಬಿುನ್ ಬಿೇಜಗಳ್ನ್ುನ (ಉದಾ: ಕಡಲ್ೇಕಾಯಿ , ಸಿೇಕುಂಬಳ್ಬಿೇಜ) ಸ್ಟ್ೇವಿಸುತ್ರತೇರಾ? 

೭. ನಿೇವು ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದದಲಿಿ, ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರವನ್ುನ ವಾರದಲಿಿ 3-4 ದಿನ್ ತ್ಾರ್ಜಸುತ್ರತೇರಾ? 

೮. ಮ್ದಾಪಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತ್ದಲಿದಿ್ಯೇ? ವಾರಾಂತ್ಾದಲಿಿ ಒಂದ್ರಡು ‘drinks’ ಮಾತ್ಿ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳ್ುಳತ್ರತೇರಾ? 

೯. ವಾರಕ್ಕ 3-4 ಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾ  ವಾಾಯಾಮ್ ಮಾಡುತ್ರತೇರಾ? 

೧೦. ನಿಮ್ಮ ದ್ೇಹ ಬ್್ ೇಜುುರಹಿತ್ವಾಗಿದ್ಯೇ? 

೧೧. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲಿಿ ಸಂತ್ೃಪತ ಕ್್ಬುು (saturated fat) ಅತ್ಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿದ್ಯೇ? 

ಸಂತ್ೃಪತ ಕ್್ಬಿುನ್ ಪದಾಥಶಗಳ್ು: ಹಾ ು, ಮೊಸರು, ಗಿಣುಣ (cheese, panner), ಅಂಗಡಿಯಲಿಿ ದ್್ ರಕುವ ಸಿಹಿ   ಮ್ತ್ುತ ಕರಿದ ತ್ರಂಡಿ 
ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು, ಬಿಸಿಕಟ್್ , ಚಾಕ್್ಲ್ಟ್ ಇತಾಾದಿ.  

 

ಮೆೇ ಕಂಡ ಪಿಶ್ನಗಳ್ಲಿ ಿಯಾವುದಕಾಕದರು ‘ಇ ಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದದರ್, ಕಾಾನ್್ರ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷ್ಣ್ ಪಡ್ಯ ು ನಿಮ್ಮ ರ್ಜೇವನ್ ಶ್ೈಲಿಯನ್ುನ 
ಮಾಪಶಡಿಸಿಕ್್ಳ್ಳಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್. 
 

ಹ್ಚಿಚನ್ ಮಾಹಿತ್ರಗ್: www.cancer.org.au 
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ಭಾರತ್ ಡಾಲ್ ಸ್ಟ್ಂಟ್ರ್ ೆ ನಿಮ್ಗ್ ಸ್ಟಾವಗತ್. ದಸರಾಗ್ ಒಳೊ್ ಳಳ ಳ್ೇ ಬ್್ ಂಬ್ಗಳ್ು ಬಂದಿವ್. ಒಳ್ಗ್ ಬನಿನ. 
ಒಂದ್್ ಂದಾಗಿ ತ್್ ೇರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಿೇಯಿನ್ ಮಾಡಿತೇನಿ ಬನಿನ... 

ನ್್ ೇಡಿ, ಅಲಿ,ಿ ಮೆೇ ೆಡ್, ತ್ಲ್ೇಗ್್ ಂದ್ ಪಟ್ಟ, ಮ್ಂಡಿಗ್್ ಂದ್ ಪಟ್ಟಟ ಹಾಕ್್ಕಂಡು, ಕಣ್ಣಣಗ್್ ಂದು ಕನ್ನಡಕ 
ಹಾಕ್್ಕಂಡು, ಮೆೈ ಭ್ತ್ರಶ ಕರ್ ರ್ ರ್ ರ್ರಗ್ ಹ್್ ಳ್ಯುತ್ರತದ್ಯಲಾಿ, ಅದ್ೇ ಈಗಿನ್ ಪಟ್ಟದ ಗ್್ ಂಬ್. ಮ್ುಂಚ್ ಅದು 
ಬ್ಳ್ಳಗ್ೇ ಇತ್ುತ. ಕಲಿಿದದ  ಮ್ಸಿ ಹತ್ರತೇ ಹತ್ರತೇ ಕಪಾಪಗ್್ ಹೇಯುತ! ಹಿಂದ್, ಅದರ ಕ್ೈಲಿ ಅಕೌಂಟ್್ ಪುಸತಕ ಇದಾದಗ, 

ಬಹಳ್ ಕಳ್ಕಳ್ಯಾಗಿತ್ುತ, ಪಟ್ಟಕ್ಕ ಬಂದ್ೋಲ್, ಪಾಪ, ಮೊದುದ ಕಳ  ್ಬಂದಿುಟ್ಟಟದ್. 
ಅದಕ್ಕ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್ಿ ಸ್ಟಾಕು “ಸ್ಟ್್ ೇನಿಯಾರ್ಜೇ, ರಾಹುಲ್ ರ್ಜೇ, ಸ್ಟ್್ ೇನಿಯಾರ್ಜೇ, ರಾಹುಲ್ ರ್ಜೇ” ಅಂತ್ ರ್ಜೇರ್ಜೇ ಪದ 
ಸ್ಟ್್ ಗಸ್ಟಾಗಿ ಹಾಡತ್ತ. ಇದನ್ನ ಮ್ನ್್ ೋಹನ್ ಗ್್ ಂಬ್ ಅಂತ್ ಕರಿೇತಾರ್.  
ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಟ ು ಕ್ಳ್ಗ್ ನ್್ ೇಡಿ, ಕ್ಲಿೇನಾಗ್ ಡ್ಿಸ್ ಮಾಡ್್ ಕಂಡು, ಕಮ್ ದ ಹ್ವನ್ನ ಕ್ೈಲಿ ಹಿಡ್್ ಕಂಡು, ಟ್ಟಿಮಾಮಗ್ 

ಗಡಡ ಬಿಟ್್ಕಂಡಿರ್್ ೇ ಗ್್ ಂಬ್ ಕಾಣಾತ ನಿಮೆೆ, ಅದು ಮ್ುಂದಿನ್ ವಷ್ಶ ಪಟ್ಟದ ಗ್್ ಂಬ್ ಆಗುಹುದು.  
ಮ್ುಂಚ್ ರಥದ್ೋ ್ಕತ್್ ಕಂಡು ಝಂಂಂಂಂಯ್ ಅಂತ್ ಮೆರಿೇತ್ರದದ ಅಡಡವಾಣ್ಣ ಅನ್್ ನೇ ಗ್್ ಂಬ್ ಇಲಿಿ ಜ್್ೇಡಿಸಿರಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುತ. ಆದ್ಿ ಆ ಗ್್ ಂಬ್ ಹಳ್ೇದಾಗಿ 
ಸವ ಪ  ಡಾಡಗಿದ್ ಅಂತ್ ಕ್ ವರು ಅಭಿಪಾಿಯ ಪಟ್ಟಟದಿಿಂದ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಕ್ಸಿಶದಿೇವಿ. ಗುಜರಾತ್ರನ್ಲಿಿ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ತ್ುಂಬಾ ಫ್ೇಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್. ಹ್ಸರ್ೇನ್ು 
ಅಂದ್ಿ? ಮೊೇದಿ ಗ್್ ಂಬ್! 
ಕ್್ಂರ್ ಕ್ಲವಿಗ್್ ಟ್ುಟ ಕ್ೇಳಿ; “ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಏನಾದ್ಿ ಪಟ್ಟಕ್ ಬಂದ್ಿ ನಾನ್ು ಪಾಿಣ ಬಿಟ್ಟುಡಿತೇನಿ” ಅಂತ್ ಕ್ಗಿತರ್್ ೇದು ಕ್ೇಳಿಸ್ಟ ತ್ೇ? ಆ ಗ್್ ಂಬ್ ಅಲಿಿದ್ ನ್್ ೇಡಿ. 
ಮೊೇದಿ ಗ್್ ಂಬ್ಗ್ ವಿರುದೂವಾದ ದಿಕ್ಲಕನ್ಲಿಿ ಇದನಿನಟ್ಟಟದಿದೇವಿ. ಇದು ಮೊದ ು ಹ್್ ಟ್ಲ್ ಗಳ್ವರ ಮೆಚಿಚನ್ ಟಾಕ್ಲಂಗ್ ಡಾಲ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಆಮೆೇಲ್ ಅದಾಾವುದ್್ ೇ 
ಪ್ೇಠದ ಮೆೇಲ್ ಕ್ರಿಸಿದ್ೋಲ್ ಹ್ಚಿಚನ್ ಬ್ಲ್ ಬಾಳೊ್ೇಹಾಗಾಗಿತ್ುತ. ಆದ್ಿ ತಾನ್ೇ ಸವಂತ್ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್್ಕಂಡು, ಏನ್ೇನ್್ ೇ ಅಪದೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿ ತ್ನ್ನ 
ಬ್ಲ್ ಸವ ಪ ಕಳೊ್ಕಂಡಿತ್ುತ. ಇದ್ೇ ಅನ್ಂಥ್ ಡಾಲ್.  
ಈ ಕಡ್ ಬನಿನ, ಇಲಿಿ ಇನ್್ ನಂದು ಟಾಕ್ಲಂಗ್ ಡಾಲ್ ಇದ್. ಇದು ಇಂಡಿಯಾನ್ ಯಾವಾಾವದಕ್್ಕೇ ಹ್್ ೇ ್ತ್ತ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲ್ೈಕ್ ಎ ಬಲ್ು. ಇಟ್ ಕಾಾನ್ ಬಿ 
ವ್ರಿ ಬ್ೈಟ್, ಬಟ್ ದ್ೇರ್ ಈಸ್ ನ್್ ೇ ಕರ್ಂಟ್ ಅಂತ್ ಎಲ್್ ಿೇ ಹ್ೇಳ್ತಂತ್. ಆಗ್ಿೇ, ಟ್ಸ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕೇಂತ್ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟಾಟಗ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲ್ೈಕ್ ಎ 
ಮಾಾಥಮಾಟ್ಟಕ್್ ಬುಕ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾಿಬಿಮ್ಸ್ ಅಂತ್ಹೇಳ್ುತ. ಇಟ್ಲಿೇಲಿ ಮಾಾನ್ುಫಾಾಕಚರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಇಂಪೇಟ್ಶ ಆಗಿರ್್ ೇ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಹ್ಸರು 
ರಾಹುಲ್ ಡಾಲ್ ಅಂತ್ 

ಇಲಿಿ ನ್್ ೇಡಿ “ಕುರುಬಾನಿ ಕುರುಬಾನಿ ಕುರುಬಾನಿೇ, ಕನಾಶಟ್ಕದ್ ಮ್ತ್ದಾರ್ಿ ಕುರಿ ಕಾಣ್ಣ’ ಅಂತ್ ಯಾವದೇ ಹಾಡ್ೆ ಯಾವದೇ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಸ್ಟ್ೇಸಿಶ 
ಪಿಜಾಪಿಭ್ುತ್ವದ್ ಜಾತ್ರ ಕ್ಡ್್ ್ೇ ಜನ್ರ ಮ್ಧ್್ಾ ಕ್ಲಿೇನಾಗಿ ಇರ್್ ೇ ಬ್್ ಂಬ್ ಇದು. “ಯಾವ ದ್ೇ ಅಕ್ಲಕ ತ್್ ಗ್್ ಳಿ, ಒಂದ್ೇ ರ್ಪಾಯ್’ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳೊ್ಕಂಡು ಪ್ೇಠ 
ಏರಿರ್್ ೇ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್ಿ ಸ್ಟಾಕು, ಸಿಡಾರ್ ಅಂತ್ ಸಿಡುಕತ ತ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಿರ್್ ೇ ಒಳ ಳ್ ಕಾವಲಿಟ್ಟ ಗ್್ ಂಬ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇದ್ೇ ಬ್ಸುಟ. ಹ್ಸರು ಸಿದುದ ಡಾಲ್.  
ಇಲ್್ ಿಂದ್್ ಹಸ ಗ್್ ಂಬ್ ಇದ್ ನ್್ ೇಡಿ. ನ್್ ೇಡಕ್ಕ ಏತ್-ವಾತ್ ಇದಾಹಗಿರ್್ ೇ ಇದನ್ನ ಆರಿ ಡ ಡಾಲ್ ಅಂತ್ ಕರಿೇತಾರ್. ಆ ಕಡ್ ಧಡಿಯ ಕ್ತ್್ ಕಂಡು, ಈ ಕಡ್ 
ಇಬ್್ ಿೇ, ಮ್್ವರ್್ ೇ ಸಣಕ ು ಹುಡುಗರು ಕ್ತ್್ ಕಂಡು ನಿೇವು ಚಿಕಕವರಿದಾದಗ ಸಿೇಸ್ಟಾ ಅಪ್ ಅಂಡ್ಸ ಡೌನ್ ಆಡಿತಲಿಶಲ್ವೇ, ಅದ್ೇ ಮಾಡ್ಲ್ ಇದು. ಆ ಕಡ್ 
ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಡಾ ರ್ ಇಟ್ಿ ಈ ಕಡ್ ಅರವತ್ತಪಪತ್ ರ್ಪಾಯಿ ಇಡ್ುೇಕು. ಇದಕ್ಕ ಚಿದಂಬರ ರಹಸಾ ಡಾಲ್ ಅಂತಾನ್್ ಕರಿೇತಾರ್.  
ಈ ಕಡ್ ನ್್ ೇಡಿ. ಈ ಗ್್ ಂಬ್ಗ್ ತ್ನ್ಗ್ ತಾನ್ೇ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್್ಕಂಡು “ನ್ನ್ನ ಪಕ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ನಿವೃತ್ರತ ತ್್ ಗ್್ ೇತ್ರೇನಿ” ಅಂತ್ ಹ್ೇಳ್ಕ್ಕ 
ರ್ುರು ಮಾಡತ್ತ. ಮ್ಧಾದಲ್ಿೇ ತ್್ಕಡಿಸಿಬಿಡತ ತ್. ಎರ್ಚರ ಆದ ತ್ಕ್ಷ್ಣ “ಒಬು ಮ್ಗ ಸಿಎಂ ಆಗ್ುೇಕು, ಇನ್್ ನಬು ಪ್ಎಂ ಆಗ್ುೇಕು” ಅನ್ನತ ತ್. ಮ್ತ್ತ ತ್್ಕಡಿಸತ ತ್. 
ಮ್ತ ತ್ ಎದುದ ಸ್ಟ್್ ಸ್ಟ್ಯರ ಹ್ಸರ್ಲಾಿ ಕರ್ಯತ ತ್. ಒಂದಾಕ ದಲಿಿ ಒಂಭ್ತ್ುತ ತ್ರಂಗಳ್ ಕಾ  ಇದ್ ಪಟ್ಟದ ಗ್್ ಂಬ್ ಆಗಿತ್ುತ. ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಏನ್ಂದ್ಿ ತ್ಲ್ 
ಕ್ಡಿಸ್ಟ್್ ಕಳ ದ್ ಇರತ ತ್. ಆದ್ಿ ‘ನ್ೈಸ್’ ಅಂದ್ಿ ಮಾತ್ಿ ರಫ್ ಆಗತ್ತ. ಇದರ ಹ್ಸರು ಗೌಡುಿ ಗ್್ ಂಬ್.  
ಈ ತ್ರಿೇ ಇನ್ ಒನ್ ಗ್್ ಂಬ್ ಸ್ಟ್ಟ್ ನ್್ ೇಡಿ. ಇದನ್ನ ದಿವಕಳ್ತ್ಿಯೇಗಿ ಅಂತ್ ್ ಕರಿೇತ್ರೇವಿ. ಕ್ೈಲಿ ಟ್ಟವಿ ಇಟ್್ಕಂಡಿರ್್ ೇದು ಅನಿತಾ ಗ್್ ಂಬ್. ಮೊದ ು ಇನ್್ನ 
ಕಳ್ಕಳ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಈಗ ಬ್ಂಗಳ್ೊರು ರ್ರಲ್ ನ್ಲಿಿ ನಿಲಿ್ದಾದಗ ಸವ ಪ ಮ್ುಕಾಕಗಿದ್. ಕ್ೈಲಿ ಮ್ಗು, ಬತ್ಶ ಸಟ್ಟಶಫಿಕ್ೇಟ್ ಇಟ್್ಕಂಡಿರ್್ ೇದು ರಾಧಿಕಾ ಗ್್ ಂಬ್, 
ಮ್ಧಾದಲಿಿ ಇರ್್ ೇದು ಕುಮಾರಣಣ ಗ್್ ಂಬ್. ಈ ಸ್ಟ್ಟ್ ತ್್ ಗ್್ ಂಡ್ಿ ಗೌಡುಿ ಗ್್ ಂಬ್ ಫಿಿೇ!  
ಈ ಸರತ್ರ ಮ್ಂಡಾದಿಂದ ್ ಒಂದು ಗ್್ ಂಬ್ ಬಂದಿದ್. ಕುಣ್ಣದು, ಕುಪಪಳಿಸಿ, ಹಾಡು ಹ್ೇಳಾತ ಮೆರ್ಯೇದನ್ನ ಚ್ನಾನಗಿ ಪಿದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿತದದ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಈಗ 
ಮ್ಂಡಾದಲಿಿ ಪಟ್ಟದ ಗ್್ ಂಬ್ಯೇ ಆಗಿುಟ್ಟಟದ್. ಇದರ ಮಾಾನ್ುಫಾಾಕಚರರ್ ಯಾರು ಅಂತ್ ಕ್ ವು ಮಾಧಾಮ್ಗಳ್ು ಅನ್ಗತ್ಾವಾಗಿ ರ್ಚ್ಶ ಮಾಡಿತದುವ. ಬಹಳ್ 
ಸುಂದರವಾದ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಹ್ಸರು ರಮ್ಾ ಗ್್ ಂಬ್ ಅಂತ್!  

 
ವಿಶ ೇಷ್ಟ ಅಂಗಡ್ನಯಿದು, ವಿಚಿತ್ರ ಗ  ಂಬ ಗಳವು..... 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮರ್ಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು  

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ 

ನ್್ ೇಡಿ 

 ರಾ0
 ರಾಮ್

ಶ್ಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  “ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ  ಭ್ಾ. ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ನೇವು ಕ ೇಳದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/


 

ಪುಟ - 8 

  
 

 

 

 

ಆ ಕಡ್ ಇದ್ಯಲಾಿ ಬಿಳಿೇ ಕ ರ್ ಗ್್ ಂಬ್... ಎಲಿಿ ಅಂದ್ಿ? ಅಲಿಿ, ಅಷ್ುಟ ದ್್ ಡಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತದ್ಯಲಾಿ ಸ್ಟಾರ್.. ಅದ್ೇ.. ಏನ್ು? ಅದನ್ನ ಸುಣಣ 
ಹ್್ ಡ್ದಿರ್್ ೇ ಡಿಂ ಅನ್್ ಕಂಡಾಿ? ಅ ಿ ಸ್ಟಾರ್. ಒಂದಾಕ ದಲಿಿ ಜನ್ರನ್ನ ಹುಚ್ಚಬಿುಸಿದ ಹ್ಣುಣಗ್್ ಂಬ್ ಅದು. ಬಹಳ್ ತ್್ಕದ ಗ್್ ಂಬ್. ಟ್ೇಬಲ್ ಮೆೇಲಿಟ್ಿ 
ಟ್ೇಬಲ್ ಮ್ುರಿಯತ್ತೇಂತ್ ನ್ ದ್ೋಲಿಟ್ಟಟದಿದೇನಿ. ಇದು ಆಗಾಗ್ೆ ಎದುದ ‘ನಿೇರ್... ನಿೇರ್... ಕಾವ್ೇರಿ... ಕಾವ್ೇರಿ...’ ಅಂತ್ ಕ್ಲರುಚಿ ಮ್ತ್ತ ಮ್ ಗಿುಡತ ತ್. ದಸರಾಗ್ 
ಆನ್ ಸಿಗದ್ಯಿದ್ಿ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಮೆೇಲ್ೇ ಅಂಬಾರಿ ಹ್್ ರಿಸ್ಟ್್ ುೇದ್ಂತ್ ಒಬು ಕ್ಲಡಿಗ್ೇಡಿ ಹ್ೇಳಿತದದ. ಈ ತ್್ಕದ ಗ್್ ಂಬ್ ಹ್ಸರು ಪುರಚಿಚ ತ್ಲ್ೈವಿ ಜಯ ಲಿತಾ 
ಗ್್ ಂಬ್ ಅಂತ್.  

ಅದರ ಮ್ುಂದ್ ಕಪುಪ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕ್್ಕಂಡು ಪಂಚ್ ಉಟ್್ಕಂಡಿರ್್ ೇ ಗ್್ ಂಬ್ ಇದ್ಯಲಾಿ, ಅದ್ ಒಂದು ಥರಾ ಬಾಯಾರಿಕ್ ಗ್್ ಂಬ್ೇನ್ೇ. 
ವಯಸ್ಟಾ್ಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿ ಿಕಾಕಗ ದ್ ಹ್್ ಗ್ ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್್ ಕಳೊ್ೇ ಕಾ  ಬಂದಿದ್ಿ ಹ್್ ಗ್ೇನಿಕಲ್ ನ್ಲಿಿ ಹ್್ ಗ್ ಆಡ್್ ್ೇ ಕ್ ಸ ಬಿಟ್ಟಟ ಿ. ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ ಕರುಣ್, 
ಬಾಾಂಕ್ಲನ್ಲಿಿ ನಿಧಿ ಇಟ್್ಕಂಡಿರ್್ ೇ ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ಹ್ಸರು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಗ್್ ಂಬ್ ಅಂತ್.  

ಅಲ್್ ನೇಡಿ, ದಂಡುಪಾಳ್ಾದಲಿಿ ಮಾರಾಟ್ಕ್ಲಕದ್ ಗ್್ ಂಬ್ ಇದು. ಅದಾಾಕ್್ೇ ಏನ್್ ೇ ಇದರ ಬ್ನಿನನ್ ಮೆೇಲ್ ಬಟ್ಟೇನ್ೇ ನಿ ಿ ಿ. ಈ ಗ್್ ಂಬ್ ತ್ನ್ 
ಹ್್ ರಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗಿ ಕುಮಾರಣಣನ್ ಹತ್ಿ ೀೇಮಾರಿ ಹಾಕ್ಲಸ್ಟ್್ ಕಂಡು, ಎಡ್ಾರಪಪನ್ ತ್ಂಗಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂಗಡಿೇಲಿ ವಾಾಪಾರಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗಿ ಬರಿೇ ಚಿಪುಪ ಪಡ್ದು, ಫಾಾನ್ 
ಕ್ಳ್ಗ್ ಕ್ತ್ು ಸುಧ್ಾರಿಸ್ಟ್್ ಕಳ್ಳಕ್ಕ ಹ್್ ೇದಾಗ ಕರ್ಂಟ್ ಹ್್ ೇಗಿದದನ್ನ ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್ಟ ತ್ಕ್ಷ್ಣ ಬಹಳ್  ಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸತ ತ್. ಇದರ ಹ್ಸರು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಡಾಲ್.  
ಅಲ್್ ಹೇಗ್ುೇಡಿ ಬನಿನ. ಅಲಿಿರ್್ ೇವ್ಲಾಿ ಮ್ುಕಾಕಗಿರ್್ ೇ ಗ್್ ಂಬ್ಗಳ್ು. ಮಿೇಸ್ಟ್ ಕ್ಳ್ಗಾಮಡ್್ ಕಂಡು ಸಿಡುಕಾತ ಕಾ ುಮಕ್್ಶಂಡಿರ್್ ೇ ಡಾಲ್ ಹ್ಸರು ಎಡಿಡ ಡಾಲ್, 

ಅದರ ಪಕಕ ಪ್ರ್ುಚಪ್ಚಾಚಗಿ ಹಲಿಕರಿೇತ್ರರ್್ ೇದು ಶ್ ೇಭಾ ಡಾಲ್, ರಥದಿಂದ ಬಿದುದ ಮ್ುಖ್ವ್ಲಾಿ ಪರಚಿಕ್್ಂಡಿರ್್ ೇದು ಅಡಾವಣ್ಣ ಡಾಲ್. ಅವ್ಲಾಿ ಏನ್ೇನ್್ 
ಬ್ಲ್ಯಿಲಿದರ್್ ೇ ಡಾಲ್ ಗಳ್ು. ಇಲಿಿ ವಾಪಸ್ ಬನಿನ. ಅಲಿಿ, ಎ ಿಕ್ಲಕಂತ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಷ್್ ಫಲಿಿ ಇದ್ಯಲಾಿ, ಅದನ್ುನ ತ್್ ೇರಿಸ್ಟ್್ ೇದನ್ನೇ ಮ್ರ್ತ್ರದ ದ್. ಅದು ಈ ಎಲಾಿ 
ಡಾಲ್ ಗಳ್ನ್್ನ ಕಂಟ್್ಿೇಲ್ ಮಾಡತ್ತ. ಮ್ನ್್ ೋಹನ್ ಡಾ ಂತ್್ ಇದು ಕ್ತ್್ ಕೇ ಅಂದ್ಿ ಕ್ಡತ ತ್, ನಿಂತ್್ ಕೇ ಅಂದ್ಿ ನಿ ಿತ ತ್. ರಾರ್ಜೇವ ಡಾಲ್ ಗ್ 
ಜ್್ತ್ಯಾಗಿ ಇಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗ್ ಕಳಿಸಿಕ್್ಟ್ಟಂತ್ಹ ಈ ಡಾಲ್ ನ್ ಹ್ಸರು ಹ್ೈಕಮಾಂಡ್ಸ ಡಾಲ್ ಅಂತ್. 

ಆಚ್ಕಡ್ ಮ್್ಲ್ೇಲಿ ಮ್ನ್ ತ್ರಹ ಇರ್್ ೇದು ಏನ್ು ಅಂದ್ಿ? ಅದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ಿ ಡಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅದು ಕ್ಲೇ ಕ್್ಟ್ಿ ಸ್ಟಾಕು, “ನಾಯಿಯಂತ್ 
ಕ್ನ್ದಾಡು, ಕ್್ೇತ್ರಯಂತ್ ಬ್್ ಗಳ್ು, ಕುದುರ್ಯಂತ್ ಒದ್, ಕತ ತ್ಯಂತ್ ಹಲಿಕರಿ, ಇವ್ೇ ನಿನ್ಗ್ ಇಂದಿನ್ ಟಾಸ್ಕ” ಅಂತ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳ ೊ್ೇ ಮ್ನ್ ಷ್್ೇಪ್ಡ ಡಾಲ್. 
ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಾಲ್ ಅಂತಾರ್.  
ಏನ್ು? ಇವ್ಲಾಿ ಬಾಳಿಕ್ ಬರುತಾವಂದ್ಿೇ?  

ಆಡ್ನಸಿ ರ್  ೇಡ್ನ, ಬೇಳಸಿ ರ್  ೇಡ್ನ, ಒಡ ದುಹ  ೇಗದು 
ಪೊಳ ಳೇ ಇರಲಿ ಟ  ಳ ಳೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮುರಿಯದು 
ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಲ್ ಗಳ ಗುಣವ ೇ ಹಿೇಗ  
ಮುರಿಯದಿರುವುದು, ಎಂದ  ಮುರಿಯದಿರುವುದು 

ನಾಳ  ್ಬತ್ರೇಶರಾ? ಬನಿನ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಿಂಡ್ಸ್ ಗ್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿ. ಬ್ೈ... ವಿಷ್ ಯ್ ಎಂಡ್ಸ ಯುವರ್ ಫಾಾಮಿಲಿ ಎ ವ್ರಿ ಹಾಾಪ್ ದಸರಾ.  
 

ಅಕಕಳಾಪಪ ಮ್ತ್ತ ಎಲ್ಕ್ಷ್ನ್ ಬಂತ್್ ಅನ್ನಸ್ಟ್ೈತ್ ! ಟ್ೈಂ ಎಷ್ುಟ ಬ್ೇಗ 
ಓಡತದ್ ಅಲಾವ, ಮೊನ್ನತಾನ್ ಬಂದಂಗಿತ್ುತ ... ಈಗ ಮ್ತ್ತ..... 
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ಹಾಸಯ ಲ ೇಖನ  – ವಿಶ ೇಷ್ಟ ಅಂಗಡ್ನಯಿದು, ವಿಚಿತ್ರ ಗ  ಂಬ ಗಳವು ... – ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 

 

ಹ್್ ರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ 
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿದು ಕ್್ಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಶ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್್ ೇಡ ು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿರ್ತ ಇಲಿಲದ  

ಗ್ಗಲ್ ಇನ್ುಪಟ್ ಟ್್ಲ್್ (Google input tools) ಯ್ನಿಕ್್ೇಡ್ಸ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂರ್. ಇದನ್ುನ 
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ 
ಅ ಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ರ್ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ ್ಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

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

ಸ್ರ್ನ್: ಕ್ ವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್್  ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 
 

ಕನಿಡ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೇದು ಹ ೇಗ  

 

http://www.youtube.com/user/anakuramanath/videos
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ಒಂದಾನ್್ ಂದು ಕಾ ದಲಿಿ ಋಷ್ಟಯಬುನ್ು ಭ್್ ೇದನ್ - ತ್ಪಸ್ನ್ುನ ಮಾಡುತಾತ ಊರಿಂದ್ರಿಗ್ 
ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದದನ್ು.ಹಿೇಗ್ೇ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತರ ು ಒಮೆಮ ಒಂದು ಊರಿನ್ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ರದಡಿಯಲಿಿ ತ್ಪಸಿ್ಗ್ ಕುಳಿತ್ರರ ು 
ಪಕ್ಷಿಯಂದು ಅವನ್ ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಗಲಿೇಜು ಮಾಡಿತ್ು, ಅದರಿಂದ  ಕ್್ೇಪಗ್್ ಂಡ ಋಷ್ಟಯು ಆ ಪಕ್ಷಿಗ್ 
ರ್ಪ್ಸಿದನ್ು, ಕ್ೇವ  ನ್್ ೇಟ್ದಿಂದಲ್ೇ ಅದನ್ುನ ಭ್ಸಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನ್ು.ಮ್ತ್್ ತಂದು ದಿನ್ ದ್ರ ಪಿಯಾಣ 
ಹ್್ ರಟ್ಟದದ ಋಷ್ಟಯು ಅದ್ೇ ಮಾಗಶವಾಗಿ ಬಂದನ್ು. ಕಮ್ಂಡ ದಲಿಿದದ ನಿೇರು ಬಾಯಾರಿಕ್ ನಿೇಗಿಸಿದರ್ ಬಿಸಿಲಿಗ್ 
ಬಳ್ಲಿದದ ಆತ್ನ್ು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸವ ಪ ಆಹಾರ ಭಿಕ್ಷ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ು "ಭ್ವತ್ರ 
ಭಿಕ್ಷಾಂದ್ೇಹಿ"ಎಂದು ಕ್ಗಿದನ್ು.  

ಆ ಮ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಹಳ್ ತ್ಡಮಾಡಿ ಹ್್ ರಗ್ ಬಂದಳ್ು,ಋಷ್ಟಯ ಮ್ುಖ್ ಸಿಟ್ಟಟಗ್ ತ್ರರುಗಿತ್ುತ, ಕುಪ್ತ್ ಋಷ್ಟಯನ್ುನ ಕುರಿತ್ು"ಋಷ್ಟವಯಾಶ ಸವ ಪ ತಾಳ್ು ನ್ನ್ನನ್ು 
ಪಕ್ಷಿಯಂತ್ ಸುಡಬ್ೇಡ, ಈ ಮ್ನ್ಯ ಗೃಹಿಣ್ಣಯಾದ ನಾನ್ು ಮೊದ ು ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ವರ ಕ್ ಸ ಮಾಡುವುದು ನ್ನ್ನ ಧಮ್ಶ" ಎಂದಳ್ು, ಋಷ್ಟ  ಶಾಂತ್ನಾದ. 
ಧಮ್ಶವನ್ುನ ತಾನ್್ ಪಾಲಿಸಬ್ೇಕ್ಂದು ಆಕ್ಯನ್ುನ "ನಾನ್್ ಧಮ್ಶದ ಪಾಠವನ್ುನ ಕಲಿಯಬ್ೇಕ್ಲದ್"ಎಂದನ್ು.  ಅದಕಕವಳ್ು ಧಮ್ಶವಾಾದನ್ನ್ುನ ಕಾಣ ು 
ಸ್ಚಿಸಿದಳ್ು.ಧಮ್ಶವಾಾದ ಒಬು ಮಾಂಸದ ವಾಾಪಾರಿ,ಋಷ್ಟ ಆತ್ನ್ ಬಳಿ ಹ್್ ೇಗ ು ಆತ್ ತ್ನ್ನಲಾಿ ಗಿರಾಕ್ಲ ಹ್್ ೇಗುವವರ್ಗ್ ಕಾಯಿಸಿದ,ನ್ಂತ್ರ ತ್ನ್ನ 
ತ್ಂದ್ ತಾಯಿಯರನ್ುನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನ್ಂತ್ರ ಋಷ್ಟಯನ್ುನ ಬಂದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕ್ೇಳಿದ,ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಋಷ್ಟಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಅರಿವುಮ್್ಡಿತ್ುತ. ಆ ಕ್ಡಲ್ೇ ಅಲಿಿಂದ 
ಹ್್ ರಟ್ು ಅಗಲಿದದ ತ್ನ್ನ ತಾಯಿತ್ಂದ್ಯರನ್ುನ ಕಂಡು ಕ್ಷ್ಮೆ ಯಾಚಿಸಿ, ಆಶ್ೇವಾಶದ ಪಡ್ದು ಅವರ ಪಾ ನ್ಮಾಡುತಾತ ತ್ನ್ನ ಕ್ ಸವನ್್ನ 
ಮ್ುಂದುವರ್ಸುತಾತ ಧಮ್ಶ ಪಾಲಿಸಿದ. 

         

 

ಇದ ೇರ್ಾಲ 
ಇದು 

೧. ಎರಡು ಜ  ೇಡ್ನಗಳವು: ಹ  ೇಗಾತಬರ್ಾೆ ಇರ್ಾೆವ  ಇವ ರ ಡು,  ಹ  ೇದರ  ಬರಲಾರವು ಇವ ರಡು 
೨. ಎಲ ಗ  ೇಂದಾೆಯಿ, ತ್ಲ ಗ  ಂದಾೆಯಿ, ಆಟಕ  ೆಂದಾೆಯಿ, ಊಟಕ  ೆಂದಾೆಯಿ 

 

ಉತ್ತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ರ್  ೇಡ್ನ  

ಧಮೆ ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗರಗಳು 

 ಎರಡು ಲಿೇಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಟ ಮೊಸರು 
 ಮ್ುನ್್ನರು ಗಾಿಂ ಸಕಕರ್ 
 ಎರಡು ಗಾಿಂ ಕ್ೇಸರಿ 

 ಅಧಶ ನಿಂಬ್ೇಹಣುಣ  
 ಅ ಂಕರಿಸ ು ಒಂದಷ್ುಟ ದಾಿಕ್ಷಿ, ಗ್್ ೇಡಂಬಿ, ಇತಾಾದಿ   

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಗಟ್ಟಟ ಮೊಸರನ್ುನ ಬಟ್ಟಯಲಿಿ ಶ್ ೇಧಿಸಿ,ಚ್ನಾನಗಿ ಬಸಿದು ನಿೇರಿನ್ ಅಂರ್ ತ್ಗ್ಯಿರಿ 

 ಈ ಮೊಸರಿಗ್ ನಿಂಬ್ೇರಸ, ಕ್ೇಸರಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಬ್ರ್ಸಿ 

 ಸಕಕರ್ ಬ್ರ್ಸಿ ಅದು ಕರಗುವವರ್ಗ್ ಸ್ಟೌಟ್ಟನಿಂದ ಆಡಿಸುತ್ರತರಿ. (ಮಿಕ್ಲ್ಯನ್್ನ ಬಳ್ಸಬಹುದು) 
 ಅ ಂಕಾರಕ್ಕ ದಾಿಕ್ಷಿ, ಗ್್ ೇಡಂಬಿ ರ್್ರು, ಪ್ಸ್ಟಾತ ಇತಾಾದಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಬಹುದು 
 ಫಿಿಡ್ಸು ನ್ಲಿಿಟ್ುಟ ತ್ಣಣಗಾದ ಬಳಿಕ ತ್ರನ್ನ ು ರ್ಡಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೇಟಿಕ  ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೇ 

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   

 

ನೇವೂ ಜಾಹಿೇರಾತ್ು ನೇಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡ್ನ: 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 ಚಿಲ್ುಮೆ 

ಮ್ುರಳಿ ನಾದ ಮೊೇದನ್ 

ಯಾವ ರಾಗದಲಿಿ ನ್ುಡಿಸಿ  
ಮೊೇಹ ಗ್ೈಯಾಲಿ ಮೊೇಹನ್... 
 

ಜಗವ್ ಿವು ಸ್ಟ್್ ಗವಾಯಿತ್ು 
ಅರುಣ ಕ್ಲರಣ ಸಪರ್ಶಕ್  
ಮ್ನ್ ನ್ನ್ನದು ಶ್ಿೇ ಹರಿಯ  
ವರ್ವಾಯಿತ್ು ಹಷ್ಶಕ್ 
 

ಅನ್ುರಾಗವು ಸುರಭ್್ ೇಗದ  
ಸಂರ್ಜೇವನ್ ಸುರಿಸಿದ್  
ನ್ವ ರಾಗದ ನ್ವ ರ್ಜೇವನ್  
ನ್ವ ಗಾನ್ವು ನ್ುಡಿಸಿದ್ 
 

ಪರ್ವ ನಿನ್ನ ಅಭ್ಯ ಹಸತ  
ಸಿಗಲಿ ರ್ಜೇವ ರಾಶ್ಗ್  
ನಿನ್ನ ಸಂಗ ಅಂತ್ರಂಗ  
ಇರಲಿ ನಿನಿನೇ ರಾಧ್್ಗ್... !   

ರಚರ್ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

 
ಗುಂಡ: ನಿನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ 

ಯಾವಾಗ್ಿ ಯಾಕ್ ಕ್್ೇಪ ಮಾಡ್್ ಕಂಡ್ಸ 
ಇತಾಶಳ್? 

 
 ತ್ರಮ್ಮ :ಒಂದು ದಿನ್ ನಾನ್ು 

ಅವಿಳಗ್ “ನಿೇನ್ು ಕ್್ೇಪ ಮಾಡ್್ ಕಂಡಾಗ 
ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತೇಯಾ” ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕ 
ಯಾವಾಗ್ಿ ಊ 

ಗುಂಡ:ಏನ್ಯಾ ಪಾಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನ್ೇಲಿ 25 ಜನ್, 
ಫಾಮಿಲಿ ಪಾಿನಿಂಗ್ ನ್ವರು ಬರಲ್ೇ ಇಲಾವ?  

 
ಪಾಂಡು; ಬಂದಿದುಿ,ಸ್ಕ ು ಅಂದ್್ ಕಂಡು ವಾಪಸ್ 

ಹ್್ ೇದುಿ. 
 
 
 

ಇದ ೇರ್ಾಲ ಇದು – ಉತ್ತರ 

೧. ಬಡತ್ನ್-ಸಿರಿತ್ನ್,  ಪಾಿಣ–ಮಾನ್ 

೨. ಅಡಕ್ಕಾಯಿ, ಸಿೇಗ್ೇಕಾಯಿ, ಪಗಡ್ಕಾಯಿ, ತ್ಂಗಿನ್ಕಾಯಿ 

 

೧. ನ್ರಸಿೇಪುರದ ತ್ರರುಮ್ಕ್ಡ ುವಿನ್ಲಿಿ ಸಂಗಮ್ವಾಗುವ ಎರಡು ಪಿಮ್ುಖ್ 
ನ್ದಿಗಳ್ು ಯಾವುವು? 

೨. ಬಾಗ ಕ್್ೇಟ್ಯ ಕ್ಡ  ಸಂಗಮ್ದಲಿಿ ಯಾವ ನ್ದಿಗಳ್ 
ಮಿ ನ್ವಾಗುತ್ತದ್? 

 
ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೬ ನ್್ ೇಡಿ  

 

 

 

ಬ0ಧುಗಳ್ ಅಥ್ೈಶಸು ಕಷ್ಟದಲಿ | 
ಮಿತ್ಿರನ್ು ಅಥ್ೈಶಸು ನ್ಷ್ಟದಲಿ | 

ಮ್ಕಕಳ್ನ್ು ಅಥ್ೈಶಸು ವಾಧಶಕಾದಲಿ | 
ಧನ್ಕನ್ಕವನ್ು ಅಥ್ೈಶಸು ಸನಾಮಗಶದಲಿ |  

ನ್ುಡಿಮ್ುತ್ುತಗಳ್ನ್ು ಹಾರ್ೈಸು ಪ್ಿೇತ್ರ ವಿಶಾವಸದಲಿ | 
ನಿನ್ನನಿೇ ಅಥ್ೈಶಸಿಕ್್ ಏಕಾ0ತ್ದಲಿ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ರಚರ್ : ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣಣಯಯ 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ಟುಟ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೇಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಹರಟ  ಗ  ಂಬ  ಹರಟ  ಲ್ೇಖ್ಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್್ ಕೇಟ್

“ಏನಿಿೇ ನಿಂತ್ು  ನಿಂತ್ು ಕಾ ು ನ್್ ೇಯಾತ  ಇ ಿವ್ೇ ?” 
“ಅಯಾೇ ಸುಮ್ಮನ್  ನಿಂತ್ುಕ್್ೇ  ಇನ್್ ನಂದು  ಹತ್ುತ  ದಿನ್  ದಸರಾ  ಹಬು ...  ಈ  ದ್ೇರ್ದಲಿ ಿ  ಹ್ೇಗ್  ಮಾಡಾತರ್  
ಅಂತ್  ನ್್ ೇಡ್್ ೇಕ್ , ನಿಂಗ್  ಒಂದು  ರ್್ರು  ಕುತ್್ಹ   ಬ್ೇಡವ್ೇ ?” 
 
ಹಿೇಗ್  ಯಾರು  ಹ್ೇಳಿದುದ  ಅಂತ್  ತ್ಲ್  ಕ್ಡಿಸಿಕ್್ಂಡಿದಿದೇರಾ? ಪಕಕದಲಿಿ ನಿಂತ್  ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಿಕ  ಅ ಂಕಾರ  

ಮಾಡಿಕ್್ಂಡ  ಗಂಡು  ಹ್ಣುಣ .  ಸಮ್ುದಿದಲಿಿ   ಪಿಯಾಣ ಮಾಡಿ  ಬಂದ  ಬ್್ ಂಬ್ಗಳ್ು ಹ್್ ರದ್ೇರ್ದ  ಒಂದು  
ಮ್ನ್ಯಲಿ ಿ ಜ್್ೇಡಿಯಾಗಿ  ನಿಂತ್ು  ನ್ಡ್ಸುವ  ಸಂಭಾಷ್ಣ್  ಏನ್ಂದು  ಕ್ೇಳೊ್ೇಣವ್ೇ? 

 

 

 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ :  ಏನಿಿೇ  ನ್ನ್ನ  ಬೌಿಸ್  ಚ್ನಾನಗಿ  ಹ್್ ಲ್ದಿದಾದನ್  ಟ್ೈ ರ್ ನ್್ ೇಡಿ.  ಹ್್ ರ ದ್ೇರ್ಕ್ಕ  ಹ್್ ೇಗಬ್ೇಕು  ಅಂತ್ ಅಜ್ಶಂಟ್  ಮಾಡಿದದಕ್ಕ ,  ಕ್್ೇರ್ು ಕ್್ೇಚಾಗಿ 
ಹ್್ ಲ್ದು ಬ್ೇಗ  ಕ್್ಟ್ುಟ  ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ್ . ಯಾಕ್್ೇ ಮೆೇಲಿನ್  ಸ್ಟಾಲಿನ್  ದಂಪತ್ರ  ನ್್ ೇಡಿ ಗಪ್ ರ್ುಪ್  ಅಂತ್ ನಿಂತ್ು ಬಿಟ್ಟಟದಾದರ್ !! 
ಗಂಡು  ಬ  ಂಬ  :  ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ್ ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್  ತ್ರನ್ನಬ್ೇಡ.  ನ್್ ೇಡು  ಮ್ನ್ಯವರು  ಎಷ್ುಟ  ರ್ಿದ್ದಯಿಂದ  ಎಲಾಿ  ರಿೇತ್ರಯ  ಬ್್ ಂಬ್ಗಳ್ನ್ುನ  ಸಿೇ ಮೆೇಲ್ ನ್ಲಿಿ  ತ್ರಿಸಿ , 

ಏಳ್ು ಮೆಟ್ಟಟ ು   ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ, ರ್ೇಷ್್ಮ ಸಿೇರ್ಯ ಮ್ಡಿಕ್ಯ ಮೆೇಲ್   ನ್ಮ್ಮನ್ುನ  ಕ್ರಿಸಿರುವುದು  ಅದೃಷ್ಟ ಅ ಿವ್ೇನ್ ?  

 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ  : ರಿೇ  ನ್್ ೇಡಿಿೇ  ಪಟ್ಟದ  ಬ್್ ಂಬ್ಗಳಿಗ್  ಜಂಬ  ಬಂದ  ಹಾಗ್  ತ್್ ೇರುತ್ತ.  ಏನ್ು  ಸಮಾಚಾರ  ಹ್ೇಗಿದಿದೇರಾ  ಅಂತ್  ವಿಚಾರಿಸ್ಟ್್ ೇದು ಬ್ೇಡವ್ , ಈಗ  ತಾನ್ೇ  
ಬಂದು  ಇಲಿಿ  ನಿಂತ್ವರನ್ನ ? 

ಗಂಡು ಬ  ಂಬ :  ನ್್ ೇಡು  ಪಟ್ಟದ  ಬ್್ ಂಬ್  ಅಂತ್  ಯಾಕ್  ಇಟ್ಟಟರ್್ ೇದು..  ಎ ಿರ  ಹತ್ರತರ  ಸಲಾಿಪ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡು ನಿಂತ್ರ್  ಅವರನ್ುನ  ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ  ನಿಲಿಿಸಿ 

ಬಿಡುತಾತರ್ . ಅದಕ್ಕ  ಅವರು ಗಂಬಿೇರವಾಗಿರ್್ ೇದು .  
 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ : ಅಲಿಿ  ನ್್ ೇಡಿಿೇ  ಹನ್್ ನಂದು  ಮ್ಂದಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಟ್  ಆಟ್ಗಾರರು  ಬಿಟ್ಟ  ಕಣುಣ ಬಿಟ್ಟ೦ಗ್  ನಿಂತ್ರದಾದರ ಿ. ಏನಾಯಿತ್ಪಪ ?  

ಗಂಡು ಬ  ಂಬ  :  ಅವರಾ,  ಪಾಪ  ಔಟ್ ಕ್್ಟ್ಟವ  ಅಂಪ್ೈರ್ ಮ್ತ್ತ  ಔಟ್ ಇ ಿ  ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ್ .  
 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ :  ಯಾಕ್ಲಿೇ  ನಿೇವು  ಒಂದ್ೇ  ಸಮ್  ಆ ಬಾಬಿಶ  ಬ್್ ಂಬ್  ಕಡ್  ನ್್ ೇಡುತ್ರತದಿದೇರ,  ಹಿೇಗ್  ಆದ್ಿ  ಮ್ುಂದ್  ನಾನ್ು  ಸುಮ್ಮನಿರ  ಿನ್್ ೇಡಿ.  

ಗಂಡು ಬ  ಂಬ  :  ಅಯಾೇ  ನಾನ್ಲಿ ಿ  ಬ್ೇಕಂತ್ ನ್್ ೇಡುತ್ರತದ್ದೇನ್..  ನ್ನ್ನ  ಆ  ಕಡ್  ತ್ರರುಗಿಸಿ  ನಿಲಿಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದಾದರ್.  ನ್ನ್ನ  ಕಣುಣ   ಬ್ನ್ನಲಿ ಿ  ನ್್ ೇಡು  ಅದಕ್ಕ  ಎದುರಿಗ್  
ಇರುವವರನ್ುನ  ನ್ೇರ  ದೃಷ್ಟಟಸಿ ನ್್ ೇಡಬ್ೇಕಾಗಿದ್ .  
 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ  :  ಏನಿಿೇ  ಇಲಿಿ   ನ್್ ೇಡಿ  ವಿಚಿತ್ಿ ...  ನ್ಮ್ಮನ್ುನ  ನ್್ ೇಡ ು  ಬಂದ  ಮ್ಕಕಳ್ ತ್ಲ್  ಯಾಕ್  ಹಾಗ್  ಬಗಿ ೆ ಹ್್ ೇಗಿದ್?  ಎ ಿರಿಗ್  ಕತ್ುತ   ನ್ಟ್ಟಗಿ ಿವ್ೇ? 

ಗಂಡು ಬ  ಂಬ  :  ಅಯಾೇ  ನಿೇನ್ು  ಏನ್್ ಚಿಂತ್  ಮಾಡಬ್ೇಡವ್ೇ ..  ಈಗಿನ್  ಕಾ ದ  ಮ್ಕಕಳ್ು  ನ್ಮ್ಮಂತ್  ಸುಮ್ಮನ್ ನಿಂತ್   ಬ್್ ಂಬ್  ಯಾಕ್  ನ್್ ೇಡಾತರ್..  ಅವರಾಡಿಸಿದ  

ಹಾಗ್  ಪರದ್ಯ  ಮೆೇಲ್  ಕುಣ್ಣಯುವ  ಬ್್ ಂಬ್  ಮಾತ್ಿವ್ೇ ನ್್ ೇಡುವುದು .  ಆದದರಿಂದಲ್ೇ  ಅವರ ಕತ್ುತಗಳ್ು ಬಾಗಿರುವುದು.  
 

ಹ ಣುಣ ಬ  ಂಬ  : ಅಲಿಿ  ನ್್ ೇಡಿಿೇ   ಶ್ಟ್ಟ - ಶ್ಟ್ಟಟ  ಬ್್ ಂಬ್ಗಳ್ು  ಯಾಕ್್ೇ  ಕಣುಣ  ಮ್ುಚಿಚ  ಕ್ತ್ರದಾದಾರ್   ನಿದ್ದ- ಗಿದ್ದೇನ್್ ೇ ? 

ಗಂಡು  ಬ  ಂಬ  :   ಅವರಿಗ್ೇನ್ು  ನಿದ್ದ...   ಪಿಯಾಣದಲಿ ಿಚ್ನಾನಗಿ  ಮ್ ಗಿದಾದರ್.  ಈಗ  ಎದುರಿಗ್  ಇಟ್ಟಟರುವ ಪಿಸ್ಟಾದ  ನ್್ ೇಡಬಾರದು  ಎಂದು  ಕಣುಣ  ಮ್ುಚಿಚದಾದರ್.   
ಅವರುಗಳ್ು  ಡಯಟ್ ಮಾಡಾತ  ಇದಾದರ್ .  
 

ಹ ಣುಣ  ಬ  ಂಬ  : ಅದ್ೇನಿಿೇ  ಅದು   ಈ ಪಾಟ್ಟ  ದ್್ ಡಡ  ಪಾಿಣ್ಣ..  ನಾನ್ಂತ್್  ಕಂಡ್ೇ ಇ ಿ ... ನ್ಮ್್ಮರಿನ್  ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ್ನ್ುನ  ಒಂದ್ೇ  ಕ್ೈಯಲಿಿ  ಹಿಡಿದು  ನ್ುಂಗುವ   ಹಾಗಿದ್. 
ಗಂಡು ಬ  ಂಬ  :  ಅದು  ಬಹಳ್  ಹಿಂದಿನ್  ತ್ಲ್ಮಾರಿನ್  ಪಾಿಣ್ಣ  ಡ್ೈನ್್ ೇಸ್ಟಾರ್  ಎಂದು .  ಅದರ  ಸಂತ್ತ್ರ  ಈಗಿ  ಿ ಕಣ್ೇ. 
 

ಗಂಡು ಬ  ಂಬ  :  ಉಶ್ ! ಮ್ನ್ಯವರು  ಬರುತಾತ  ಇದಾದರ್  ಗ್್ ಂಬ್  ಆರತ್ರ  ಮಾಡುವುದಕ್ಕ  ...  ಈಗ  ನಿೇನ್ು  ನಿನ್ನ  ಬಾಯಿಗ್  ಬಿೇಗ  ಹಾಕಮ್ಮ ...     
 

ಹಿೇಗ್ ಗ್್ ಂಬ್ ಹರಟ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದಾದಗ, ಮ್ನ್ಯವರು  ಪೂಜ್, ನ್ೈವ್ೇದಾ  ಮಾಡಿ ,   ಆರತ್ರ  ಬ್ಳ್ಗಿ ...    

ಗ್್ ಂಬ್  ಬಾರಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ  ಮ್ಕಕಳ್  ಆಟ್ದ  ಗ್್ ಂಬ್  ಬಾರಮ್ಮ ...    
ಮ್ಕಕಳ್  ಐಪಾಾಡ್ಸ /ಐಫೇನ್  ಮ್ರ್ಸಿ  ಕಣಣನ್ು  ತ್ರ್ಸಮಾಮ ,     
ಎಂದು  “ವಾರ ಬಂತ್ಮ್ಮ ... ಗುರುವಾರ ಬಂತ್ಮ್ಮ” ಧ್ಾಟ್ಟಯಲಿಿ ಹಾಡುತಾತ  ಬಂದವರಿಗ್ಲಾಿ  ಗ್್ ಂಬ್ ಬಾಗನ್  ಹಂರ್ುವಲಿಿಗ್ ...   ಗ್್ ಂಬ್ ಹರಟ್  ಸಮಾಪ್ತ !!!!  

 

ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೇಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ 

 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ರ್ಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್್ ಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸ್ತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್್ ಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದರ್ಶನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

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/


 

ಪುಟ - 12 

  ಅವಲ  ೇಕನ ಅಸಹಾಯಕರ್ , ರ್  ೇವು ಮತ್ುತ.... ರ್ರಧಾಂಿಜಲಿ ಲ್ೇಖ್ಕರು:   ಉಲಾಸಿ್ ಅರಭಾವಿ

ಹಿೇಗ್್ ಂದು ಲ್ೇಖ್ನ್ ಬರ್ಯಬ್ೇಕ್ಂದು ಬಹಳ್ ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಪಿಯತ್ರನಸಿದದರ್ ಆಗಿರಲಿ ಿ. ಬಹಳ್ ಸ  ಹಿೇಗ್ೇ ಆಗುತ್ತದ್, ನಾವಂದುಕ್್ಂಡದದನ್ನ ಎಷ್್ಟೇ 
ಪಿಯತ್ರನಸಿದರ್ ಮಾಡಲಾಗುವದ್ೇ ಇ ಿ. ಅದಕ್ಕ ಕಾರಣಗಳ ೇ್ ಇರದಿದದರ್ ಪಿಯತ್ನ ಕ್ೈಗ್ಡುವುದಿ ಿ. ಕಾಯಶ ಬಾಹುಳ್ಾವ್ಂದ್ೇನ್ ಿ, ಸುಖ್ಾ-ಸುಮ್ಮನ್ 
ಕುಳಿತ್ರದದರ್ ಬರ್ಯಲಿಕ್ಕ ಆಗುವದಿ ಿ. ಅದ್ೇ ಒಂದ್್ ಂದು ಸ , ಎಷ್್ಟೇ ಕ್ ಸದ ಒತ್ತಡಗಳಿದದರ್, ಅನಾರ್್ ೇಗಾವಿದದರ್, ತ್ಲ್ಯಲಿಿ ವಿಚಾರಗಳ್ು 
ತಾಕಲಾಡತ್್ ಡಗಿ  ಕ್ೈ ತಾನಾಗ್ೇ ಓಡತ್್ ಡಗುತ್ತದ್, ನ್್ ೇಡ ನ್್ ೇಡುವದರಲ್ಿೇ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಅಕ್ಷ್ರ ರ್ಪ ತಾಳಿ ಬಿಡುತ್ತವ್. ಈ ಸ  ನ್ನ್ಗಾದದ್ದ ಹಿೇಗ್ಯೇ. 

 

ಮಿತ್ಿರ್್ ಬುರು ನಾನ್ು ಒಂದಷ್ುಟ ಬರ್ದುದನ್ುನ ನ್್ ೇಡಿ ‘ಹ್್ ರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ’ ಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದಾಗ ಸಖ್್ೇದಾರ್ಚಯಶವಾಗಿತ್ುತ. ನ್ುರಿತ್ 
ಹಾಗ್ ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರ ಮ್ಧ್್ಾ ನ್ನ್ನಂಥಾ ಹವಾಾಸಿ ಬರಹಗಾರನ್ ಲ್ೇಖ್ನ್ ನ್ನ್ಸಿಕ್್ಂಡು ಸಂಕ್್ೇರ್ ಉಂಟಾಗಿದುದ ನಿಜವಾಗಿದದರ್, “ಪಿಯತ್ರನಸುವ” 
ಎಂದುಕ್್ಂಡ್. ಆದರ್ ಅಂದುಕ್್ಂಡ ಹಾಗ ಬರ್ಯಲಾಗಿರಲಿ ಿ. ಇನ್ನೇನ್ು ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಲಾಗುವುದಿ ಿ ಅಂತ್ ತ್ರಳಿಸಿಬಿಡ್್ ೇಣ ಅಂದುಕ್್ಳ್ುಳವಷ್ಟರಲಿಿ ಅದ್್ ಂದು 
ಘಟ್ನ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ್ ಹಿಂದ್ ನ್ನ್ನ ಮ್ಗಳ್ ಜ್್ತ್ ಆಟ್ವಾಡಾತ ನ್ನ್ನ ಬಾಗಿದ ಬ್ನ್ುನ ಏಳ್ಲ್ೇ ಇ ಿ. ಎದುದ ನಿ ಿಲಾಗದು, ಕುಳಿತ್ು ಕ್್ಳ್ುಳವದಕ್ಕ ಆಗದು, 
ಮ್ ಗಿದರ್ ನ್್ ೇವು, ಅಸ್ಟಾಧಾ ನ್್ ೇವು. ಬ್ನ್ುನ ಹುರಿಯಾಳ್ದಿಂದ ಹಿರಿ ಹಿರಿದು ಬರುತ್ರತತ್ು ನ್್ ೇವು. ಇಂಥಾ ಅವಸ್ಟ್ೆಯಲಿಿ ಎರಡು ದಿನ್ ಕಳ್ದು ನ್್ ೇವು ಸವ ಪ 
ಹಿಡಿತ್ಕ್ಕ ಬಂದ ಮೆೇಲ್, ಹಾಸಿಗ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ೇಜಾರಾದ ಸಂಧಭ್ಶದಲಿಿ ಸಿಕಕ ಸಮ್ಯವನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂದುಕ್್ಂಡು ನ್ನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಸತಕ ಪಿಪಂರ್ವನ್ನ ತ್ಡಕಾಡಿದ್. 
ಕ್ೈಗ್ ಸಿಕ್ಲಕದುದ ಬಿಿಗ್ೇಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ದಳ್ವಿ ರಚಿತ್ ‘ದಿ ಹಿಮಾ ಯನ್ ಬಿಂಡರ್’ ನ್ ರವಿ ಬ್ಳ್ಗ್ರ್ಯವರ ಕನ್ನಡ ಅನ್ುವಾದ.  

  

ನ್ಮ್ಮ ಬಿಡುವಿ ಿದ ರ್ಜೇವನ್ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ ಹಠಾತಾತಗಿ ಹಿೇಗ್ ಬರುವ ಬಿಡುವಿನ್ 
ಸಮ್ಯವಿರುತ್ತದ ಿ, ಆಗ ಮ್ನ್ಸು್ ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ವಾಡಿಕ್ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ನ್ನ ಮಾಡದ್ೇ 
ಬ್ೇರ್ಯದ್ೇ ಯೇರ್ನ್ಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತದ್. ‘ಹಾಸಿಗ್-ವಾಸಿ’ ಯಾದ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸು್ 
ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನೇ. ಬಂಧು ಬಳ್ಗದವರು ಕ್ಷ್ೇಮ್ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸತ್್ ಡಗಿದುದ, ನ್ನ್ನ 
ಹ್ಂಡತ್ರ ಮ್ಗಳ್ ಧ್ಾವಂತ್, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರ ಕರ್ಗಳ್ು ಇದನ್ನಲಾಿ ನ್್ ೇಡಿ ನಾನ್್ ಬು ಅದೃಷ್ಟವಂತ್ 
ಅಂದುಕ್್ಂಡ್. ನ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ ಪ್ೇಡ್ ಗ್್ ಳ್ಗಾದರ್, ನಾವು ಹ್ೇಗ್ ವಿರ್ಲಿತ್ರಾಗುತ ತ್ೇವ್, 
ಖಿನ್ನರಾಗುತ ತ್ೇವ್ ಅಂತ್ಲಾಿ ನ್ನ್ನ ಯೇರ್ನಾ ಹರಿ ಹರಿಯತ್್ ಡಗಿತ್ು. ಹಾಗ್ ‘ದಿ 
ಹಿಮಾ ಯನ್ ಬಿಂಡರ್’ ವಿರ್ದಿಸುವ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ಜ್್ತ್ ತಾಳ  ್
ಹಾಕತ್್ ಡಗಿತ್ು. ಈ ನ್ನ್ನ ಲ್ೇಖ್ನ್ ಮ್್ಡಿ ಬಂದಿದುದ ಇಂಥದ್ೇ ಒಂದು ಖಿನ್ನ ಮ್್ಡಿನ್ಲಿಿ. 

 

ಈ ಪುಸತಕದಲಿಿ ಬರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಿ ಧಿೇರ ಸ್ಟ್ೇನಾಪತ್ರಯಬು ಮೆ ುಕು ಹಾಕ್ಲ 
ಬರ್ದ ಸತ್ಾಘಟ್ನ್ಗಳ್ು, ಮ್ತ್ುತ ಇದರ ಅಂತ್ಾ ಹ್ೇಗ್ ಆಗುವದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಇದ ದ್ೇ ಓದ ು 
ರ್ುರುವಿಟ್ುಟಕ್್ಂಡ್. ಭಾರತ್ ಮ್ತ್ುತ ಚ್ೈನಾ ದ್ೇರ್ದ ನ್ಡುವ್ ಆದ ೧೯೬೨ ರ ಯುದೂ 
ಸನಿನವ್ೇರ್ವನ್ನ ವಿವರಿಸುವ ಈ ಕೃತ್ರಯಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ದ ವಿೇರ ಯೇಧರು 
ರ್ತ್ುಿವಿನ್್ ಡನ್ ಹ್್ ೇರಾಡಿ ಮ್ಡಿದರು ಅನ್ುನವದನ್ನ ಮ್ನ್ ಮಿಡಿಯುವ ಹಾಗ್ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್. 
ಬಿಿಗ್ೇಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ದಳ್ವಿ ಅವರು ಸವತ್ಃ ಆ ಯುಧಧದಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ ಿದ್, ಯುಧದ 
ಕ್ೈದಿಯ್ ಆಗಿ ಚಿೇನಿಯರ ಕ್ೈಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ ಸಿಕ್ಲಕ ಬಿಡುಗಡ್ ಆದವರು. ಒಂದು ದ್ೇರ್ದ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾ ರರ್ನ್ 
ಹ್ೇಗಿರಬ್ೇಕು ಆದರ್ ಆ ಯುಧಧ ಕಾ ದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾ ಹ್ೇಗಿತ್ುತ? ಒಬು ಸ್ಟ್ೈನಿಕ ಏನ್ಲಾಿ 
ಸ್ಟೌ ಭ್ಾಗಳ್ನ್ನ ಹ್್ ಂದಿರಬ್ೇಕು ಆದರ್ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ಪಾಡು ಏನಾಗಿತ್ುತ?  

 

ಜಯಶಾಲಿಯಾಗ ು ಸ್ಟ್ೈನಿಕರನ್ನ ಹ್ೇಗ್ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರಲಿಿ ಕ್ರ್ುಚ ತ್ುಂಬಬ್ೇಕು ಆದರ್ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ಮ್ನ್್ ೇಸ್ಟ್ೆೈಯಶ ಯಾವ ಮ್ಟ್ಟಕ್ಕ ಕುಗಿೆತ್ುತ? ಹಿೇಗ್ 
ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ್ ತ್ುಕಡಿಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳ್ುತಾತ ಸ್ಟಾಗುತ್ತದ್ ‘ದಿ ಹಿಮಾ ಯನ್ ಬಿಂಡರ್’. ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾದಲಿಿದದ ರಾಜಕಾರಣ, ಸವಜನ್ ಪಕ್ಷ್ಪಾತ್, 
ಮ್ುಂದಾಲ್್ ೇರ್ನ್ಯ ಕ್್ರತ್, ಇವ್ ಿವನ್್ನ ಒಬು ಸ್ಟ್ೇನಾಧಿಪತ್ರಯಾಗಿ ಎಳ  ್ಎಳ್ಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ೇಳ್ುತಾತ ಹ್್ ೇಗುತಾತರ್ ಬಿಿಗ್ೇಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ದಳ್ವಿಯವರು.  
 

ಸ್ಟಾವಥಶ ರಾಜಕಾರಣ ಮ್ತ್ುತ ಕ್  ಸ್ಟ್ೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಮ್್ಖ್ಶತ್ನ್ ದ್ೇರ್ದ ಬಡ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರನ್ನ ಅಕ್ಷ್ರರ್ಃ ಮ್ೃತ್ುಾಕ್ಪದಲಿಿ ತ್ಳಿಳದದವು. ಅತ್ತ ಬಡ ಸ್ಟ್ೈನಿಕ 
ಕ್್ನ್ಯ ಕಾಡತ್್ಸು ಇರುವವರ್ಗ್ ಹ್್ ೇರಾಡುತ್ತ ಕ್್ನ್ಯುಸಿರ್ಳ್ಯುತ್ರತರಬ್ೇಕಾದರ್, ಯುಧದಕ್ಕ ಕಾರಣರಾದ ಮ್ಹಾ-ಮ್ಹಿಮ್ರು ತ್ಮ್ಮ ನ್ಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿ 
ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ುಳವದರಲಿಿ ನಿರತ್ರಾಗಿದದರು. ಸ್ಟ್ೈನಿಕನಾದರ್್ ೇ ತಾಯಾನಡಿನ್ ಋಣವನ್ನ ತ್ನ್ನ ರಕತ ಹರಿಸಿ ತ್ರೇರಿಸಿದ, ಆದರ್ ‘ಪಂಡಿೇತ್’ ನ್ಂದು ಕ್ೇವ  ಒಂದು 
ಪಂಗಡದ ಪಿತ್ಾಯದಿಂದ ಪಿಸಿದಿೂ ಪಡ್ದರ್ ನಿಜವಾಗಿಯ್ ‘ಪಂಡಿೇತ್’ರಾಗ ು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ? ಎಂಬುದನ್ನ ತ್್ ೇರಿಸಿಕ್್ಟ್ಟ ಒಬು ಬ್ೇಜವಾಬಾದರಿ ಪಿಧ್ಾನಿ, ತ್ರಕಕ ುತ್ನ್ದ 
ಪರಮಾವಧಿ ಅಂದರ್ೇನ್ು ಅನ್್ ನೇದನ್ನ ತ್್ ೇರಿಸಿದ ‘ಪಂಡಿೇತ್’ರ ರಕ್ಷ್ಣಾ ಸಚಿವ ಹಾಗ್ ಮ್್ಖ್ಶತ್ನ್ವನ್ನೇ ಮಾನ್ದಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕ್್ಂಡು ಭಾರತ್ರೇಯ ಸ್ಟ್ೇನ್ಯ 
ಗೌರವವನ್ನ ಮ್ಣುಣ ಪಾ ು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ೇನಾ ಪಿಮ್ುಖ್, ಈ ತ್ರಿವಳಿಗಳ್ ಅವಿವ್ೇಕದಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ ತ್ನ್ನ ಮಾನ್ ಹಾಗ್ ಯೇಧರನ್ನ ಕಳ್ದುಕ್್ಂಡ ಪರಿ 

ಇದ್ಯ ಿ ಅದನ್ನ ರ್ಬದಗಳ್ಲಿಿ ವಿವರಿಸ ು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ? ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ತದ್ ‘ದಿ ಹಿಮಾ ಯನ್ ಬಿಂಡರ್’... 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ 



 

ಪುಟ - 13 

 

 

  
ಹಾಗ್ ನ್್ ೇಡಿದರ್ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾವನ್ನ ನಾರ್ ಮಾಡ ು ರ್ತ್ುಿಗಳ್ು ಗುಂಡು 

ಹಾರಿಸದ್ ಇದಿದದದರ್ ಆಗುತ್ರತತ್ುತ. ಕ್ೇವ  ಆಹಾರದ ಕ್್ರತ್ಯಿಂದ ಮ್ತ್ುತ  ರ್ಳಿಯಿಂದ 
ಭಾರತ್ರೇಯ ಯೇಧರು ಸತ್ುತ ಹ್್ ೇಗುತ್ರತದರು. ಯುಧಧ ಮಾಡ ು ಬ್ೇಕಾದ ಮ್ದುದ ಗುಂಡುಗಳ್ು, 
ಬಂದ್ಕುಗಳ್ು ಒತ್ತಟ್ಟಟಗಿರಲಿ, ಹ್್ ಟ್ಟಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಳಾಗಲಿ, ಹಿಮಾ ಯದ ಕ್್ರ್ಯುವ 
ರ್ಳಿಯನ್ನ ತ್ಡ್ದುಕ್್ಳ್ಳ ು ಬ್ೇಕಾದ ಸಮ್ವಸರವಾಗಲಿ, ಹಿಮ್ದಲಿಿ ಹುದುಗಿ ಹ್್ ೇಗುತ್ರತದದ 
ಕಾ ುಗಳ್ನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ ು ಯೇಗಾವಾದ ಬ್ಟ್ುಗಳಾಗಲಿ, ಕ್್ರ್ಯುವ ರ್ಳಿಗಾಳಿಯಲಿಿ ದಿನ್ 
ಕಳ್ಯ ು ಬ್ೇಕಾದ ಗಟ್ಟಟ ಡ್ೇರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇವಾವವೂ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರಲಿಿರಲಿ ಿ. ವಿಶಾ  ಬಿಳಿ 
ಹಿಮಾಚಾಾದಿತ್ ಪವಶತ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಬಿದುದ ಪಿತ್ರಫ ನ್ಗ್್ ಂಡ ಸ್ಯಶನ್ ಕ್ಲರಣಗಳ್ನ್ನ 
ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಬರಿ ಕಣ್ಣಣನ್ಲಿಿ ನ್್ ೇಡಿ ನ್್ ೇಡಿ ಒಂದು ಹಂತ್ದಲಿಿ ಕುರುಡನಾಗಿ ರ್ತ್ುಿ 
ಸ್ಟ್ೈನ್ಾವ್ಲಿಿದ್ ಎಂದು ಕ್ಡ ತ್ರಳಿಯದ್ ಅನಾಾಯವಾಗಿ ಸತ್ುತ ಹ್್ ೇದ ಸ್ಟ್ೈನಿಕನಿಗ್ ಮ್ಂರ್ಜನ್ಲಿಿ 
ಧರಿಸುವ ಕನ್ನಡಕ ಒದಗಿಸಿದದರ್ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಇನ್್ ನಂದು ಸುತ್ುತ ಹ್್ ರಾಡುತ್ರತದದನ್ೇನ್್ ೇ? 
ಅಂಥಾ ಬಡ ಸ್ಟ್ೈನಿಕನ್ ಹತಾರ್ ಮ್ನ್್ ೇಭಾವನ್ಯನ್ನ ಕ್ೇವ  ಕಲಿಪಸಿಕ್್ಂಡರ್ ಸ್ಟಾಕು ಮ್ನ್ 
ವಿಷ್ಾದದಿಂದ ಬಾಡುತ್ತದ್, ಹ್್ ೇರಾಡ ು ಕಾಡತ್್ಸು ಇರದ ಸಂಧಭ್ಶದಲಿ ಿಬ್ೇರ್ ದಿಕ್ಲಕ ಿದ್ೇ 
ರ್ತ್ುಿವಿನ್ ಗುಂಡಿಗ್ ಬರಿಎದ್ಗ್್ ಟ್ುಟ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಮೆೈ ಚ್ಲಿಿದ ಕ್ಷ್ಣ ನ್ನ್ಸಿಕ್್ಂಡರ್ ಮ್ನ್ 
ಮಿಡಿಯುತ್ತದ್.  

 

ಒಬು ಸ್ಟ್ೈನಿಕನಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಾ ಯುಧಧ ಸ್ಟೌ ಭ್ಾಗಳ್ನ್ನ ಒದಗಿಸದ್ ಒಂದು ಇಡಿೇ ಬಟಾಲಿಯನ್ ನ್ಷ್ುಟ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾವನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಬ್ೇಡದ ಯುಧಧಕ್ಕ ಕ್ೇವ  
ತ್ಮ್ಮ ಸವಪಿತ್ರಷ್ ಾ್ ಮ್ತ್ುತ (ಇ ಿದ?) ಮಾನ್ ಉಳಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳವದಕ್್ಕಸಕರ ಅಕ್ಷ್ರರ್ಃ ಬಲಿ ಕ್್ಟ್ಟರಲಾಿ ‘ಚಾಚಾ’ ಎನಿನಸಿಕ್್ಂಡವರು. ಒಂದಿಡಿೇ ದ್ೇರ್ದ ಜನ್ರು 
ಅಕಕರ್ಯಿಂದ ‘ಚಾಚಾ’ ಅಂತ್ ಕರ್ದು ಮ್ುಗೂ ಪ್ಿೇತ್ರ ತ್್ ೇರಿದರ ಿ, ಪಿತ್ರಯಾಗಿ ಅದ್ೇ ‘ಚಾಚಾ’ ತ್ನ್ನ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಸ್ಟ್ೈನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗ್ ತ್್ ೇರಿದ ಪ್ಿೇತ್ರ ಇದ್ೇನಾ? 
ಯಕಃಶ್ಚತ್ ಬ್ನ್ುನ ನ್್ ೇವು ಅಂತ್ ನ್ನ್ನ ಬಂಧು ಬಳ್ಗ ನ್ನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್್ಂಡ ಪರಿ ನ್್ ೇಡಿ ನಾನ್ು ಅದೃಷ್ಟವಂತ್ನ್ಂದುಕಕ್್ಂಡ್, ಆದರ್ ದ್ೇರ್ ಕಾಯೇವಂಥ 
ಮ್ಹ್್ ೇನ್ನತ್ ಕಾಯಶದಲಿಿ ನಿರತ್ರಾಗಿರ್್ ೇವಾಗ ಬಳ್ಲಿ ಬ್ಂಡ್ದಿದದದ ವಿೇರರನ್ನೇಕ್ ದ್ೇರ್ದ ನಾಯಕನ್ಂದ್ನಿಸಿಕ್್ಂಡವರು ಸ್ಕತವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್್ಳ್ಳಲಿ ಿ? ಆ 
ವಿೇರರ್ಂಥಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತ್ರಿದಾದರು? ದ್ೇರ್ದ ಆ ವಿೇರ ಮ್ಕಕಳಿಗ್ ಈ ‘ಚಾಚಾ’ ಎಂಥಾ ದ್ೈನ್ೇಸಿ ಸಿೆತ್ರ ತ್ಂದಿದದ? ಅವತ್ುತ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾವನ್ನ ಸದ್ ಬಡಿದದುದ 
ರ್ತ್ುಿವ ಿ, ಭ್ಯಾನ್ಕ ಹವಾಮಾನ್ವೂ ಅ ಿ...ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ದ ನಿ ಶಕ್ಷ್ಯ ಕ್್ಂದಿತ್ುತ ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರನ್ನ.   

  

ಇದ್ೇ ಸಂಧಭ್ಶದಲಿಿ ಇನ್್ ನಂದು ವಿಷ್ಯ ನ್ನ್ಪ್ಗ್ ಬಂತ್ು. ಎರಡು ವಷ್ಶಗಳ್ ಹಿಂದ್ ಕುಟ್ುಂಬದ್್ ಡನ್ ವಿಕ್್ಟೇರಿಯಾ ದಲಿಿರುವ ಹಿಮಾಚಾಚದಿತ್ 
ಪವಶತ್ವಾದ ‘ಮೌಂಟ್ ಹ್್ ೇಥಮ್ಸ’ ಗ್ ಹ್್ ೇಗಿದ ದ್. ಅಲಿಿ ಬಿೇಳ್ುವದು ಹಿತ್ಕರವಾದ ಮ್ಂಜು. ನ್ಮ್ಗ್ ಿ ಮ್ಂಜು ಬಿೇಳ್ುವದನ್ನ ರ್ಜೇವನ್ದಲ್ಿೇ ಮೊದ  ಸ  ನ್್ ೇಡುವ 
ಅನ್ುಭ್ವ. ಅಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಮ್ಗಳ್ು, ಅಪಾಪ ‘ರ್ಳಿ’ ಅಂದಿದದಷ್್ಟೇ ತ್ಡ ನಾನ್ು ಅವಳಿಗ್ ಉಣ್ಣಯ ಬಟ್ಟ ಬರ್, ಟ್್ಪ್ಪಗ್ಗಳ್ನ್ನ ಹಾಕ್ಲ ಮೆೇಲ್ ಮ್ಂರ್ಜನ್ ಜಾಕ್ಲೇಟ್ು ತ್್ ಡಿಸಿ, 
ಮ್ಂರ್ಜನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದಾಡ ು ಬ್ೇಕಾದ ವಿಶ್ೇಷ್ ಪಾದರಕ್ಷ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್್ ಡಿಸಿ ನ್್ ೇಡಿಕ್್ಂಡಿದ ದ್. ‘ಮೌಂಟ್ ಹ್್ ೇಥಮ್ಸ’ ನ್ಲಿಿ ಬಿೇಳ್ುವ ಆಹಾಿದಕರ ಮ್ಂಜು, ಹಿಮಾ ಯದ 
ಯುಧಧ ಸೆಳ್ದಲಿಿ ಬಿೇಳ್ುವ ಮಾರಣಾಂತ್ರಕ ಹಿಮ್ಕ್ಕ ಹ್್ ೇಲಿಸಿದರ್ ಏನ್ೇನ್್ ಅ ಿ. ಆದರ್ ನಾನ್ು ‘ಪ್ಿೇತ್ರಯ’ ಮ್ಗಳ್ು ಅಂತ್ ಕಳ್ವಳ್ಕ್್ಕಳ್ಪಟ್ುಟ ಬ್ೇಕಾದ ದ್ ಿವನ್್ನ 
ಮಾಡಿದ್. ನಾವುಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಪ್ಿೇತ್ರ ಪಾತ್ಿರ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಆಟ್-ಪಾಟ್ದ ಬಗ್ೆ ಇಷ್್್ ಟಂದು ಕಾಳ್ರ್ಜ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳ್ುಳತ ತ್ೇವ್, ಆದ್ೇ, ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ದ ಯೇಧರು ಅಂಥಾ 
ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯಲಿಿ ಗಡಿ ಕಾಯುತ್ರತರಬ್ೇಕಾದರ್ ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಸ್ಟಾೆನ್ದಲಿಿದದವರು ಅವರ ಕಾಳ್ರ್ಜ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳ್ಳಲಿ ಿವ್ೇಕ್?  

  
ತ್ನ್ನ ಗುಂಡಿಗ್ಯಲಿಿ ಗುಂಡಿಟ್ುಟಕ್್ಂಡು ನ್ಮ್ಮ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳ್ನ್ನ ಕಾಯದ ಸ್ಟ್ೈನಿಕನಿಗ್ ತ್ಂದ್-ತಾಯಿ, ಹ್ಂಡತ್ರ-ಮ್ಕಕಳ್ು ಎ ಿ ಇರುತಾತರ್. ಅವರ 

ಬಗ್ೆ ನಾವು ಯೇಚಿಸುತ ತ್ವಾ? ಸ್ಟ್ೈನಿಕನ್ ತಾಾಗಕ್ಕ ಪಿತ್ರಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದ್ೇನ್ು? ಎಲಾಿ ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇಲ್ ಒಂದು ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ನಿಂತ್ ಬಂದ್ಕು ಅದರ 
ಮೆೇಲ್್ ಂದು ಟ್್ಪ್ಪಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಕ್ೈ ತ್್ ಳ್ದುಕ್್ಂಡು ಬಿಟ್ಟರಾಯಿತ್ೇ?......ತ್ಪಪ ಿವಾ? 

 

ಬ್ನ್ುನ ಹುರಿಯಾಳ್ದಿಂದ ಹಿರಿ ಹಿರಿದು ಬರುತ್ರತದದ ನ್ನ್ನ ಬ್ನ್ುನ ನ್್ ೇವು ಏನ್ೇನ್್ ಅ ಿ ಅಂತ್ ಅನಿನಸಿತ್ು. ಬ್ನ್ುನ ಮ್್ಳ್ಯನ್ುನ ಹ್್ ಕಕ ಪಿಳ್ಯಾಂತ್ಕ 
ರ್ಳಿಯನ್ನೇ ಲ್ಕ್ಲಕಸದ್ೇ ಹ್್ ೇರಾಡಿ ಮ್ಡಿದವರ ಯಾತ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ನ್ನ್ನದ್ ಒಂದು ನ್್ ೇವ್ೇ? ೧೯೬೨ರ ಭಾರತ್ ಚಿೇನಾ ಯುಧಧದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಭ್ವಿಷ್ಾಕಾಕಗಿ ತ್ಮ್ಮ 
ವತ್ಶಮಾನ್ವನ್ನೇ ಧ್ಾರ್ ಎರ್ದ ವಿೇರ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರಿಗ್ ನ್ನ್ನದ್್ ಂದು (ತ್ಡವಾದರ್) ಪಾಿಮಾಣ್ಣಕ ರ್ಿಧ್ಾೂಂಜಲಿ. 

 

ದ್ೇರ್ ಕಾಯುವಂಥಾ ಮ್ಹತ್ತರ ಕ್ ಸದಲಿಿ, ಸರಿಯಾದ ಸವ ತ್ುತಗಳಿ ಿದ್ ಕ್್ನ್ ಎದುರಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ೈನಿಕನ್ ಮ್ನ್ದಾಳ್ದಲಿಿ ನ್ಡ್ದಿರಬಹುದಾಗಿದದ 
ತ್ುಮ್ು ಗಳ್ನ್ನ ಕಲಿಪಸಿಕ್್ಂಡ್, ಅಸಹಾಯವಾಗಿ ನ್ತ್ತರು ಕಕ್ಲಕ ಸತ್ತ ಆ ಬಡ ಸಿಪಾಯಿಗಳ್ ನ್ರವಿಗ್ ಯಾರ್ ಬರದ್ೇ ಇರುವ ಸನಿನವ್ೇರ್ ಕಲಿಪಸಿಕ್್ಂಡ್, ಧರ್ಯ 
ಮಾನ್ವುಳಿಸ ು ಹ್್ ೇರಾಡುತಾತ ಧರಾಶಾಯಿ ಯಾಗುತ್ರತರಬ್ೇಕಾದರ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕನ್ ಬಾಯಿಂದ ಅಪಿಯತ್ನಪೂವಶಕವಾಗಿ ಹ್್ ರಟ್ಟರಬಹುದಾದ ‘ಜ್ೈ ಹಿಂದ್’ 
ಊಹಿಸಿಕ್್ಂಡ್...  
ಕಣುಣ ಮ್ಂಜಾಗದ್ ಇರುತ್ತವಾ?   

 

 

ಅಸಹಾಯಕರ್ , ರ್  ೇವು ಮತ್ುತ.... ರ್ರಧಾಂಿಜಲಿ 
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ಏನ್ ರ ಲ್ ಸ ? 

ಮೆೇಲಿನ್ ಒಂಭ್ತ್ುತ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 2 ರಿಂದ 9 

ಅಕ್ಷ್ರಗಳಿರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿ. 
 ಮ್್ರಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ಚಿಚನ್ ಅಕ್ಷ್ರ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು ಸಂಯುಕತ 

ಪದಗಳಿರಬಹುದು 
 ಮ್ಧಾದ ಅಕ್ಷ್ರ “ವ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್್ ಂಡ ಕನಿಷ್ಟ 10 ಪದಗಳ್ು 

ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 ಒಂದು ಅಕ್ಷ್ರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಸ  ಬಳ್ಸಬ್ೇಕು 
 10 ಸ್ಟಾಧ್ಾರಣ,  15 ಉತ್ತಮ್,  20+ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ 

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
20 ಕ್ಕ ಹ್ರ್ುಚ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮ್ುಂದಿನ್ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದು. 
ಅಕ  ಟೇಬರ್ 25 ತ್ಮಾ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದಿರ್ಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್್ ಕೇಬ್ೇಡಿ) 

 

ಆಗಸ್ಟಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ೨೦ಕ್ಕ ಹ್ರ್ುಚ ಪದಗಳ್ನ್ನ 

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ರ್ುಭಶಿರ, ಸಿಡ್ನಿ 
 ಸುಮಾ ಅಶ  ೇಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 
 ಗೇರ್ಾ ಪರಸಾದ್, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

 ಸಿಾರ್ಾ ಮೆೇಲ  ೆೇಟ , ಸಿಡ್ನಿ  
 ನಳರ್ಾ ವ ಂಕಟರ್ಾಗ್, ಮೆಲ  ಬೇನ್ೆ 

 

ಮ ಡಬಹುದಾದ ಹಲ್ವು ಪದಗಳು:  

ಕರು, ಕನ್ರು, ಕತ್ರ, ಕಡ, ಕಡಗ, ಕಡಜ, ರುತ್ರ, ನಾಕ, ನಾಗ, ನಾರು, ಜನ್, ಜನ್ಕ, 

ಜನಾನ್, ಜತ್ರ, ನ್ರು, ನ್ಗಜ, ನ್ಜರು, ನ್ಡ, ನ್ಡಕ, ನ್ತ್ರ, ಸಂಕ, ಸಂಗತ್ರ, ಸಂಜ, 

ತ್ರರು, ತ್ರರುಕ, ಸಂಗ, ಗತ್ರ, ಗರುಡ,  

ಗಜ, ಗಡ, ಜಡ, ನ್ಗ 

ಕರುರ್ಾಡಜನಸಂಗರ್ತ 

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

ರರ್ನ್: ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಶಗಳ್ಲಿ ಿ

ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದ್ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕಕಳ್ು 

ತ್ಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ರ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರ್ಡಿಸಿಕ್್ಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ  ಕ್ಷ್ಣ! 

ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್್ಟೇ ಅ ದಿ್, ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್ 

ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ ರ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್್ನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್್ ೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು ಮಾಡಿ ವಿ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್್ ೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್್ ೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  
ರರ್ನ್: ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ವಿಜಯಶ್ಿೇ ಅರವಿಂದ್ 

7-11 
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ನ್ನ್ನ ಅನ್ುಭ್ವದಲಿಿ, ಇಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ  ಯಾವುದ್ೇ ಪಾಟ್ಟಶಯಲಿಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಗ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಕ್ಲಿಕ್ಟ್, ಸವ ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟ್ಟಕ್್ ಮ್ತ್ತ ಸಿನಿಮಾ, 
ಇವುಗಳ್ು ಗಾಾರಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದ್. 

 

ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ದಲಿಿ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗ್್ ತ್ರತ ಿದವರು ಬಹಳ್ ಕಮಿಮ ಅನಿನ ಆದದರಿಂದಲ್ೇ ನ್ಮ್ಮ  cricket ಆಟ್ಗಾರಮೆೇಲ್ ಬ್ೇರ್ ದ್ೇರ್ಹ್ೇದ ಆಟಾಗಾರರಿಗಿoತಾ  ತ್ುಂಬಾ ಒತ್ತಡ. 
ವ್ಂಗ್ಕಾಶರ್ ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಷ್ನ್ ಕಮಿಟ್ಟ ಚ್ೇಮ್ಶನ್  ಆಗಿದಾದಗ ಹ್ೇಳಿದಮಾತ್ು, "ಪಾನ್ ಬಿೇಡಾ ಶಾಪ್ ನಿoದ ಇಡಿದು ಪಾಲಿಶಮೆಂಟ್ ವರ್ಗ್ ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಷ್ನ್ ಬಗ್ೆ ಡಿಸಕಸ್ ಮಾಡಾತರ್ 
ಅಂತ್" ಮ್ತ್ತ ಎಷ್್್ ಟೇಜನ್ “as if cricket is played in 15" TV " ಅಂತ್. ಮ್ತ್ುತ “ಎಷ್್್ ಟೇ ಜನ್ ರ್ಜೇವನ್ದಲ್ಿೇ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮ್ುಟ್ಟಟರದವರು in swing – out swing ಬಗ್ೆ 
ಮಾತಾಡಾತರ್ ಅಂತ್”. ಅವನ್ು ಹ್ೇಳಿದುದ ಸರಿ ಅನಿನಸುತ್ತ, ಅದದರಿಂದ ಆಟ್ಗಾರರು ಮೆೇಲ್ ಆಯಕದಾರ ಮೆೇಲ್ ಒತ್ತಡ ತ್ುಂಬಾ ಜಾಸಿತನ್ೇ. 

 

  ನ್ನ್ಗ್ ತ್ರಳಿದ ಹಾಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್  ಆಟ್ಗಾರರು ಬರ್ದಿರುವಷ್ುಟ ಪುಸತಕಗಳ್ು ಯಾರ್ ಬರ್ದಿ ಿ ಅಂತ್ ಅನಿನಸುತ್ತ.  ಉದಾಹರ್ಣ್ಗ್, ರಿಕ್ಲಕ ಪಾಂಟ್ಟಂಗ್ 
ನ್್ ೇಡಿ ಸುಮಾರು ಮ್್ರುನಾ ್ಕ ಪುಸತಕ ಬರ್ದಿರಬ್ೇಕು, ಇಂಗ್ಿಂಡ್ೆ ಹ್್ ೇಗಿದದಕ್್ಕಂದು , ಅಲಿಿಂದ ಬಂದಿದದದಕ್್ಕಂದು  ಬರ್ದಿದಾದನ್, ಸಿಟೇವ್ ವಾ ಬರ್ದಿರುವ ಪುಸತಕದ ದಪಪ 
ನ್್ ೇಡಿದ್ಿ ಓದುವುದಕ್ಕ ಹ್ದರಿಕ್ ಹಾಗುತ್ತ,( ಕ್ಷ್ಮಿಸಿ ಈ ಪುಸತಕಗಳ್ು  ಚ್ನಾನಗಿರಬಹುದು, ನಾನ್ು ಓದಿ ಿ ). ಆದರ್  ನ್ಮ್ಮ ಭಾರತ್ದವರು ಬರಿೇ ಬ್ರಳ್ು ಎಣ್ಣಸುವಷ್ುಟ ಪುಸತಕ 
ಬರ್ದಿದಾದರ್. ನ್ನ್ಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಟ್ಗಾರರ ಪುಸತಕ ಓದುವುದು ಇಷ್ಟ, ಆದರ್ ಇಷ್್್ ಟಂದು ಪುಸತಕ ಅಂದರ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿನ. 

 

ಪಿಸ್ನ್ ರವರ ಆತ್ಮ ರ್ರಿತ್ಿ  "One more over"ಲಿಿ,  ಪಿಸನ್ನ  ಟ್ಸ್ಟ ಗ್ ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಟ ಹಾಗಿ, ಟ್ಸ್ಟಆಡಿ, ನ್ಂತ್ರ ಎರಡು ಮ್್ರು ವಷ್ಶ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಡಲಿ ಿವಂತ್, ಕಾರಣ 
ಇಂರ್ಜನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುವುದು ಮ್ುಖ್ಾವಾಗಿತ್ತoತ್, ಮ್ತ್ತ  ಅವರ ಪುಸತಕದಲಿಿ ಇನ್್ ನಂದು ಪಿಸ್ಟಾತಪವಿದ್, ಅವರ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ವಿರ್ವನಾಥ್ ಅಂತ್ (G R ವಿರ್ವನಾಥ್ ಅ ಿ) Leg spinner 
ಅವನ್ು ದಕ್ಷಿಣವ ಯ ಮ್ತ್ುತ ಪಿವಾಸಿ ಇಂಗ್ಿಡ್ಸ ವಿರುದದದ ಪಂದಾದಲಿಿ  ೬ ವಿಕ್ಟ್ ಪಡ್ದು, ನ್ಂತ್ರ  test matchಗ್  ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಟ ಆಗಿದದನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ, ಟ್ಸ್ಟ cricket ಆಡದ್ 
ಓದುವುದನ್ುನ ಮ್ುಂದುವರಿಸುವುದನ್ುನ ಹ್ೇಳ್ುತಾತರ್, ನ್oತ್ರ ವಿರ್ವನಾಥ್ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಿ, ಆಗ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ್ಲಿಿ ಅಷ್ುಟ ದುಡಿಡರಲಿ ಿ ಅ ವ!.  

 

15-16 ವಷ್ಶಕ್ಕ National, Inter National level ನ್ಲಿಿ ಯಾವುದ್ೇ ಸ್ಟ್್ ಪೇಟ್್ಶ ನ್ಲಿಿ represent ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ್ ಅರ್ಚಯಶದ ಸಂಗತ್ರ, ಮ್ತ್ುತ ದ್್ ಡಡ ಸ್ಟಾಧ,ನ್ೇನ್. 
ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಪಿಕಾಶ್ ಪಡ್್ ೇಕ್್ನ್, ಒಂದ್ೇ ವಷ್ಶದಲಿಿ under 15 National champion ಅದ್ೇ ವಷ್ಶ senior national champion ಕ್ಡ! 

 

ಬಹಳ್ ದಿನ್ಗಳ್ ಹಿಂದ್  ನಾನ್ು ಒಂದು ಪುಸತಕ ಓದಿದ್ ಅದು ಸಚಿನ್ ತ್ಂಡ್ ಕರ್ ಬಗ್ೆ ಬರ್ದಿರುವ Biography, 
ಬರ್ದಿರುವವರು ವ್ೈಭ್ವ್ ಪುರಂದರ, ಪುಸತಕದ ಹ್ಸರು "A Definitive biography" foreword by Ramchandra Guha . 
ಯಾವುದ್ೇ Biography ನ್ಲಿಿ ಅ ವಾಕ್ಲತಯ ವಿಷ್ಯಕ್ಲಕಂತ್ ಆ ಸಮ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮ್ತ್ುತ ನಾವು ಕ್ೇಳಿರದ ವಿಷ್ಯಯದ ಬಗ್ೆ  
ನ್ನ್ಗ್ ಆಸಕ್ಲತ. ನಾನ್ು ಈ ಪುಸತಕದಲಿಿ ಅದನ್ುನ ಹುಡುಕುತ್ರದ್ದ. ಪುಸತಕದಲಿಿ ಇದದ ಕ್ ವು ಸಂಗತ್ರಗಳ್ು ಇಲಿಿ ಬರ್ಯುತ್ರತದ್ದೇನ್. 

 

ಸಚಿನ್ ಟ್ಸ್ಟ ಆಡಿದುದ ೧೫-೧೬ ವಷ್ಶದವನಿದಾದಗ. ಸಚಿನ್ ಅಂತ್ ಹ್ಸರು ಬಂದದುದ ಅವರ ತ್ಂದ್ಗ್ ಹ್ಸರಾಂತ್ 
ಸಂಗಿೇತ್ ನಿದ್ೇಶರ್ಕ ಸಚಿನ್ ದ್ೇವ್ ಬಮ್ಶನ್  ಇಷ್ಟವಂತ್. ಸಚಿನ್ ತ್ಂಡ್ ಕರ್, ಅವರ ತ್ಂದ್ಯ ಎರಡನ್ೇ ಪತ್ರನಯಾ 
ಒಬುನ್ೇ ಮ್ಗ. ಅವರ ತ್ಂದ್ ರಮೆೇಶ್ ತ್ಂಡ್ ಕರ್ ಅವರ ಮೊದ ನ್ೇ ಪತ್ರನ ತ್ರೇರಿಕ್್ಂಡ ನ್ಂತ್ರ ಅವರು ಮೊದ ನ್ೇ 
ಪತ್ರನಯ ಸಹ್್ ೇದರಿ, ರಜನಿಯನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾದರು. ಮೊದ  ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಮ್್ರು ಮ್ಕಕಳ್ು ಅರ್ಜತ್, ನ್ವಿೇನ್, ಮ್ತ್ುತ 
ಸವಿತಾ . ಸಚಿನ್ ಅವರ ತಾಯಿ,  ರಜನಿ life Insurance company ಯಲಿಿ ಕ್ ಸ ಮಾಡಿದವರು , ತ್ಂದ್ ಕಾಲ್ೇಜ್ ನ್ಲಿಿ 
ಮ್ರಾಠಿ ಪಿಫ್ಸರ್. ಸಚಿನ್ cricket ಕ್್ೇಚ್ ರಮಾಕಾಂತ್  ಅಚ್ರ್ಕರ್, ಅವರ ಅತ್ರತರ ಸಚಿನ್ ನ್ನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್್ಂಡುಹ್್ ೇಗಿ 
ಬಿಟ್ಟಟದುದ ಅವರ ಅಣಣ ಅರ್ಜತ್ ತ್ಂಡ್ ಕರ್, ಆಗ ಸಚಿನ್ ಗ್  ಕ್ೇವ   ೧೦ ವಷ್ಶ, ಅವರ ಅಣಣ ಅರ್ಜತ್ ಮ್ತ್ುತ  ಸಚಿನ್ ಗ್  ೧೦ 
ವಷ್ಶ ವಾತಾಾಸವಂತ್. ಸಚಿನ್ ಬಾ ಾದಲಿಿ ಟ್ನಿಸ್ ಬಹಳ್ ಇಷ್ಟವಂತ್, ಜಾನ್ ಮೆಕನ್್ ಿೇ ಅರ್ುಚಮೆಚಿಚನ್  ಆಟ್ಗಾರ, ಚಿಕಕ 
ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಅವನ್ ರಿೇತ್ರ ಸಚಿನ್ ಕ್ಡಾ  ತ್ಲ್ಗ್ ಪಟ್ಟಟ ಕ್್ಳ್ುಳತ್ರದದನ್ಂತ್. ಸಚಿನ್ ೮೯-೯೦ ರಲಿಿ ಟ್ಸ್ಟ ಆಡಿದುದ 
ಅವರನ್ುನ ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಟ ಮಾಡಿದ selectors  ಮಾತ್ು, ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಲಟಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಟಯಲಿಿ  ಇದದವರು ನ್ಮ್ಮ ಕನಾಶಟ್ಕದ ರ್ಜ. ಅರ್. 
ವಿರ್ವನಾಥ್, ರಮೆೇಶ್ ಸ್ಟ್ಕ್್ೇನಾ, ನಾರಿಮ್ನ್ ತ್ಮ್ನ್,ಆಕಾಶ್ ಲಾಲ್ ಮ್ತ್ುತ ರಾಜಸಿಂಗ್ ದ್oಗಪುಶರ್. 

ಸಚಿನ್ ಪಿತ್ರಭ್ ಬಗ್ೆ ಎ ಿರಿಗ್ ನ್ಂಬಿಕ್,  ಆದರ್ ಅವರಿಗ್ಲಾಿ ಅನಿನಸಿದುದ ಇಷ್ುಟ  ಚಿಕಕವಯಸಿ್ನ್ಲಿಿ ಏನಾದರು fail ಆದರ್, ಅವನ್ cricketing ಕ್ೇರಿಯರ್ 
ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎನ್ುನವ ಭ್ಯ. ನಾರಿಮ್ನ್ ತ್ಮ್ನ್ (ವಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲೇಪರ್ ೫೦-೬೦ ದರ್ಕದಲಿಿ) meeting ನ್ಲಿಿ  ಸಚಿನ್ ಸ್ಟ್ಲ್ಕ್ಷ್ನ್ ಬಗ್ೆ  ಹ್ೇಳಿದುದ ಹಿೇಗ್,  " Sachin selection is 
our future investment for Indian cricket and Sachin never fails and Sachin is another name for success". ಸಚಿಚನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಗಿೇತಾoಜಾಲಿ ಮೆಹತ್ Anglo Indian, 
ಮೊದ ು ಭ್ೇಟ್ಟಯಾಗಿದುದ ೯೦ ರಲಿಿ ಮ್ದುವ್ಯದದದು ೯೫ ರಲಿಿ, ಗಿೇತಾoಜಾಲಿಯ ತ್ಂದ್ ತ್ುಂಬಾ ದ್್ ಡಡ ಬಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಾನ್, ತಾಯಿ ಆನ್ಬ್ೇ  ಮೆಹತ್ ಇಂಗ್ಿಂಡ್ಸ ನ್ವರು. 
ಗಿೇತಾoಜಾಲಿ ವ್ಾದ್ಾ, ಮ್ಕಕಳ್ ತ್ಜ್ಞ್.  ಸಚಿನ್ ನ್ ಮೊದ ು commercial advertising ಮಾಡಿದುದ  ಗಾಯಕ್ಲ ಆಶಾಬ್್ ೇನ್್ಲೇ ಅಳಿಯ ಹ್ೇಮ್ಂತ್ ಕ್ೇರ್ಕರ, (ಇತ್ರತೇಚಿಗ್ ಅತ್ಮಹತ್ಾ 
ಮಾಡಿಕ್್ಂಡ ನಿಧನ್ರಾದ ವಷ್ಶ, ಅಶಾಬ್್ ೇನ್್ಲ್ೇ ಮ್ಗಳ್ ಪತ್ರ ) ಅವರ ಕಂಪನಿಗ್ ಅದು ಫಿಿೇಯಾಗಿ ಮಾಡಿದದoತ್ . 

 

ಎ ಿರಿಗ್ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಹಾಗ್ Michael Schumacher, great formula one world champion, ಸಚಿನ್ ಗ್ ೨೦೦೨ -೩  ರಲಿಿ ಫ್ರಾರಿ ಕಾರನ್ುನ ಪ್ಿಸ್ಟ್ಂಟ್ ಮಾಡಿದದ, 
ಅದಕ್ಕ ಸಚಿನ್  national players ಗ್ ಸಕಾಶರದ ಈಗಿರುವ  tax exemption ಕ್ೇಳಿದದರು, ಅದು ಸುಮಾರು ೧೩  ಕ್ಷ್ ವಂತ್, ಸಕಾಶರ ೧೩  ಕ್ಷ್, ಟಾಾಕ್ಮನಾನಮಾಡಿತ್ುತ. ನ್oತ್ರ 
ಮಾದಾಮ್ ಗಳ್ಲಿಿ controversy ಬಗ್ೆಯ್ ಈ ಪುಸತಕದಲಿಿ ಬರ್ದಿ ಿ ಮ್ತ್ುತ ಪಾಕ್ಲಸ್ಟಾತನ್ದಲಿಿ ಟ್ಸ್ಟ ಮಾಾಚ್ ನ್ಲಿಿ ದಾಿವಿಡ್ಸ, ಸಚಿನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಂರ್ುರಿ  ಹತ್ರತರದ  ಸಮ್ಯದಲಿಿ 
ಇನಿನಂಗ್್ ಡಿಕ್ಿೇರ್ ಮಾಡಿದ controversy ಬಗ್ೆ ಹ್ಚ್ಚೇನ್್ ಬರ್ದಿ ಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಿಕಾ  ನ್ಡ್ದಲಿಿ ನ್ಡದ ಬಾಲ್ ಟ್ಂಪ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ವಿಷ್ಯ ಇದ್. 

 

ಅದರ್ ಯಾವುದ್ೇ controversy ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಬರ್ದಿ ಿ,  ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಪುಸತಕದಲಿಿ ಬರಿೇ ಅಂಕ್ಲ ಅಂಶಾನ್ೇ ಜಾಸಿತ ಅನಿನಸುತ್ು. ನ್ನ್ನ ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ಈ ಪುಸತಕ ಇನ್್ನ ಚ್ನಾನಗಿ 
ಮ್್ಡಿಬರಬಹುದಿತ್ುತ.  
 
 

ಕರೇಡ  ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಪರಮೆೇಶ್ ಹಾಲಾರಾಧಾ 
 

ಅದು-ಇದು-ಕರಕ ಟ್ 
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ಛಾಯಾ ಚಿಲ್ುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ 
ನೇವು ರ್ ಗ ದ ಚಿತ್ರ ಇಲಿಲ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ಕಾವ್ೇರಿ ಮ್ತ್ುತ ಕಪ್ಲಾ 

೨ ಕೃಷ್ಾಣ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ ಪಿಭಾ 
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"ಯಾವ ರಾಜ ಬಂದರ್ ರಾಗಿ ಬಿೇಸ್ಟ್್ ೇದು ತ್ಪಪ ಿ". ಪಿಜಾಪಿಭ್ುತ್ವಕ್ಕೇ ಮಾರಕವಾದ ಈ ಉದಾೆರ 
ಈಗ ್ ಉಳಿದುಕ್್ಂಡಿರುವುದು ಶ್ ೇರ್ನಿೇಯ. ನಾವ್ಷ್್ಟೇ ರಾಜಕ್ಲೇಯಾತ್ರೇತ್ (apolitical) ನಿ ುವಿನ್ವರಾದರ್, 

ರಾಜಕ್ಲೇಯದ ನ್ರಳ್ು ನ್ಮೆಮ ಿ ಬದುಕು, ಕನ್ಸು ಹಾಗು ಆರ್ಯಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಹರಡಿಕ್್ಂಡಿರುವುದು ಸುಳ್ಳ ಿ. ನಾವು 
ಬದುಕ ು ಆರಿಸಿಕ್್ಂಡ ದ್ೇರ್ದ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ನ್ಮ್ಮ ಮೆೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರದ್ೇ ಇರುವುದಿ ಿ. 
 

ಇತ್ರತೇಚ್ಗಷ್್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ೇಂದಿ ಸರಕಾರಕ್ಕ ನ್ಡ್ದ ರ್ುನಾವಣ್ಯಲಿಿ ಆಳ್ುತ್ರತದದ ಪಕ್ಷ್ಕ್ಕ  ತ್ರೇವಿ 
ಸ್ಟ್್ ೇಲಾಗಿರುವುದು ಅಧಶ ಕತ್ ಮಾತ್ಿ. 

 

ಎರಡ್ ಪಕ್ಷ್ಗಳ್ ನಿೇತ್ರಕಟ್ುಟ (policy) ಹ ವು ಸಂಗತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದ್ೇ ಆಗಿದದರ್ ಕ್ಡ, 

ವಿರ್್ ೇಧಿ ನಾಯಕ ಟ್್ೇನಿ ಅಬಟ್ಟನ್ ರ್ುನಾವಣ್ಯ ಪಿಣಾಳಿಕ್ಗ್ ಜನ್ ಮ್ನ್ಸ್ಟ್್ ೇತ್ರದುದ ಉಳಿದಧಶ ಕತ್. 
 

ಹಿಂದಿನ್ 2010ರ ರ್ುನಾವಣ್ಯಲಿಿ ಇಲಿಿಯ ಎರಡು ಮ್ುಖ್ಾ ಪಕ್ಷ್ಗಳಾದ  ಲ್ೇಬರ್(ALP) ಹಾಗು ಲಿಬರಲ್-ನಾಾಷ್ನ್ಲ್ ಸಂಯುಕತ (LNP) ಪಕ್ಷ್ಗಳ್ು 
ತ್ಲಾ 72 ಸಿೇಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಗ್ದುದ, ಗಿಿೇನ್್ ಹಾಗು ಪಕ್ಷ್ೇತ್ರರ ಬ್ಂಬ ದಿಂದ ALP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ುತ. ಅ ಗಿನ್ ಮೆೇಲ್ ನ್ಡ್ವಂತ್ಹ ರಾಜಕ್ಲೇಯ 
ಕುರ್ ಗಾರಿಕ್ಯಿಂದ ಎರಡನ್ೇ ಅವಧಿಯ ಮ್್ರು ವಷ್ಶ ಸಕಾಶರವನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದುದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದ  ಮ್ಹಿಳಾ ಪಿಧ್ಾನಿ ಜ್ಾಲಿಯಾ ಗಿಲಾಡ್ಸಶ. 

 

ಈಗ 2013ರ ರ್ುನಾವಣ್ಯಲಿಿ ಸಂಪಿದಾಯವಾದಿೇ (conservative) LNP 90 ಸಿೇಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಗ್ದುದ 55 ಸಿೇಟ್ಷ್್ಟೇ ಗ್ದದ ಪಿಗತ್ರಪರ ALPಯಿಂದ 
ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕ್್ಂಡಿದ್. ALP ಸ್ಟ್್ ೇ ುವ ಸಂಗತ್ರ ಆರು ತ್ರಂಗಳ್ ಮ್ುಂಚ್ಯೇ ಸವ್ೇಶಗಳ್ ಮ್್ ಕ ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಅದರಂತ್ ALPಗ್ 46% ಹಾಗು 
LNPಗ್ 54% ಮ್ತ್ಗಳ್ು ದಕ್ಲಕದ್. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಚಾ ತ್ರಯಲಿಿರುವ "ಆದಾತ್ ಆಧ್ಾರಿತ್" (Preferential Voting) ಮ್ತ್ ರ್ಲಾವಣ್ಯಲಿಿ ಎರಡು 
ಮ್ುಖ್ಾ ಪಕ್ಷ್ಗಳಿಗ್ ಹಂಚಿಕ್ಯಾದ ಮ್ತ್ಗಳ್ ಅನ್ುಪಾತ್.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ಮ್್ರು ವಷ್ಶ ಮ್ುಗಿಸಿದ ಮೊದ  ಅವಧಿಗ್ ಮ್ತ್ದಾರ ಸಕಾಶರವನ್ುನ ಇಳಿಸಿದ 
ದಾಖ್ಲ್ಯಿ ಿ. ಹಾಗ್ಯೇ ಎರಡು ಅವಧಿ ಆಳಿ ಸಕಾಶರ ಉಳಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳವುದ್ ಕಷ್ಟ. ಅತ್ತ ALPಯ ಒಳ್ಜಗಳ್ ಹಾಗು ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಕ್ಕ  ನ್ಡ್ದ ಕ್ಲತಾತಟ್ ಜನ್ರಲಿಿ 
ಬ್ೇಸರ ಹುಟ್ಟಟಸಿತ್ುತ. ಹ ವಾರು ಪಿಗತ್ರಪರ ಕಾಯಿದ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಂದಿದದರ್ ಅವಾವುದ್ ಜನ್ರ ಮ್ನ್ಸಿ್ನ್ಲಿಿ ನಿ ಿದ್ೇ ಹ್್ ೇಯಿತ್ು. ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾ ದಲಿಿ 
ಕ್ಲಿಶ್ಚಯನ್ ಪಾದಿಿಯಾಗ ು ಹ್್ ರಟ್ಟದದ ಪಿಧ್ಾನಿ ಟ್್ೇನಿ ಅಬಟ್ ನ್ ಸಂಪಿದಾಯವಾದಿೇ ಸಕಾಶರ ರ್ಪುಗ್್ ಂಡಿದ್. ನ್ನ್ನಂತ್ಹ "ರಾಗಿ ಬಿೇಸುವ" ಹ ವರಲಿಿ 
ಮ್ುಂದಿನ್ ಮ್್ರು ವಷ್ಶ ಹ್ೇಗ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ತದ್ ಎಂಬ ಕುತ್್ಹ  ಹಾಗು ಕಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಟಕ್್ಂಡಿದ್. 

 ಕನಾಶಟ್ಕ ಮ್ಣ್ಣಣನ್ ನ್ಮ್ಮ ನ್ ದ ಸಂಗಿೇತ್ವ್ೇ ಕನಾಶಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ 

 ’ಕನಾಶಟ್ಕ’ ಸಂಗಿೇತ್ ಎನ್ುನವ ಬಳ್ಕ್ ಸರಿ... ’ಕನಾಶಟ್ಟಕ್’ ಸಂಗಿೇತ್ ತ್ಪುಪ ಹಾಗ್ ಅಪಭ್ಿಂರ್. ’ಕನಾಶಟ್ಟಕ್’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿದದರ್ ಅದರ 

ಮ್್  ಕನಾಶಟ್ಕವ್ೇ ಆಗಿದ್ 

 ಕನಾಶಟ್ಕ ಸಂಗಿೇತ್ದ ಮ್್ ಪುರುಷ್ರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನ್ನಡಿಗರು 

 ನಾನ್ಾದ್ೇವ, ಸ್ಟ್್ ೇಮೆೇರ್ವರ ರ್ಕಿವತ್ರಶ, ಕಲಿಿನಾಥ, ಪುಂಡರಿೇಕ ವಿಠಾ , ಶಾರ್ಙೆಶದ್ೇವ ಇವರ್ ಿ ಕನ್ನಡಿಗರು 

 ಯಾವುದ್ೇ ಕಛ್ೇರಿಯಲಿಿ ಮೊದ ು ಹ್ೇಳ್ುವ ’ವಾತಾಪ್ ಗಣಪತ್ರಂ ಭ್ಜ್ೇ...’ ದ ವಾತಾಪ್ ನ್ಮ್ಮ ’ಬಾದಾಮಿ’ ಹಾಗ್ ಆ ಗಣಪತ್ರಯು ನ್ಮ್ಮದ್ೇ 

ಆಗಿದುದ, ೭ನ್ೇ ರ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಪ ಿವದ್್ ರ್ ’ಸಿರುತ್್ ಂಡರನ್ು’ ಅದನ್ುನ ತ್ಮಿಳ್ುನಾಡಿನ್ ’ತ್ರರುಚ್ಚಂಕಾಟ್ಟಂಕುಡಿ’ಗ್ ಒಯಿದದದನ್ು 

 ತ್ಮಿಳಿನ್ಲಿಿ `ಕನಾಶಟ್ಕ' ಪದಕ್ಕ ಸಂಪಿದಾಯ ಮ್ತ್ುತ ರ್ುದೂ ಎಂಬಥಶಗಳ್ೊ ಇವ್  

 

 

ಕ ನಿ ಡ 

ರಾಗ ಬೇಸುವರ್  
ರಾಜ? 

ಆಸ ರೇಲಿಯ ಚುರ್ಾವಣಾ 
ವಿಶ ಲೇಷ್ಟಣ  

ಲ್ೇಖ್ನ್: ಏನ್. ಸುದರ್ಶನ್ 

ಕರ್ಾೆಟಕ ಸಂಗೇತ್ 

 

ಲ್ೇಖ್ಕರು: ಹರಿೇಶ್ . ರ್ಜ 

ತ್ನ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ನ್ ಕನ್ನಡ 



 

ಪುಟ - 18 

 

  

ಸಿಡ್ನಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ  ಆರ್ರಯದಲಿಲ, ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜ ಅಪಿೆಸುರ್ತತದ  “ಹಾಸಯ ಸಂಜ ” 
 

WattleGrove Public School  NSW 2173 

ಖ್ಾಾತ್ ಹಾಸಾಗಾರ ಮ್ತ್ುತ ಸೆಳಿೇಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನಾ ಕಾಯಶಕಿಮ್. 

ವಿವರಗಳ್ು www.sugamakannada.com ನ್ಲಿಿ 
 

 

ದಿೇಪಾವಳಿ ಎಂದರ್ ಬಿರುಸು ಬಾಣಗಳ್,ಸವಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್, ಹ್್ ಸ 
ಬಟ್ಟಯ,ದಿೇಪಾ ಂಕಾರದ ಸಡಗರ- ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ, ಸಂಭ್ಿಮ್ದ, ಸಂತ್ಸದ ಹಬು.ಈ ಸಂಭ್ಿಮ್ದ ಹಬುಕ್ಕ 
ಸ್ಟಾಥಶಕತ್ಯ ಮೆರಗನ್್ನ ತ್್ ಡಿಸಿದರ್ ಹ್ೇಗ್? ಸಿಡಿನಯ ಒಂದು ಪಿಗತ್ರಪರ ಸಂಸ್ಟ್ೆ, ವಿಷ್ನ್ 
೨೦೨೦ಯ ಸದಸಾರಿಗ್ ಈ ಓರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ರ್ುರುವಾಯಿತ್ು-ವಾಷ್ಟಶಕ ದಿೇಪಾವಳಿಯ ಭ್್ ೇಜನ್ 
ಕ್ಟ್(ಡಿನ್ನರ್).ಬ್ೇರ್ ಭ್್ ೇಜನ್ ಕ್ಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇರುವಂತ್ ಇ ್ಿ ಹಾಡು, ನ್ೃತ್ಾ, 
ಮ್ನ್ರಂಜನ್,ಸ್ಟ್್ ಗಸ್ಟಾದ ಊಟ್ ಎ ಿ ಇದ್. ಆದರ್ ಈ ಡಿನ್ನರನ್ಲಿಿ ಬಂದ ಹಣ, ಕ್್ನ್ಯ ಸ್ಟ್ನ್ಟ ಸಹ 
ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್, ಯಾವುದಾದರ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕತ ಯೇಜನ್ಗ್ ಮ್ುಡಿಪಾಗುತ್ತದ್. 

 

ಈಗಾಗಲ್ ದಾನ್ ಕಾಯಶ, ಸಮಾಜ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಹ ವಾರು ಸುಪಿಸಿ್ದೂ 
ಸಂಸ್ಟ್ೆಗಳ್ು ಇರುವಾಗ, ಇನ್್ ನಂದು ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಬ್ೇಕ್ಲತ್ತ? ಇದು ಹ ವರ ಮ್ನ್ಸಿನ್ಲಿಿ ಏಳ್ಬಹುದಾದ 
ತ್ಕಶಬದದ ಪಿಶ್ನ."ಆಡಳಿತ್ಕಾಕಗಿ,ಮೆೇಲಿನ್ ಖ್ರ್ುಶ ವ್ರ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ,ಜಾಹಿೇರಾತ್ರಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 
ಪ್ೈಸ್ಟ್ಯನ್್ನ ವ್ರ್ಚ ಮಾಡುವುದಿ ಿ, ನ್ಮ್ಮ ಕ್್ಡುಗ್ ಅಷ್್ಟ ಸ ಿಬ್ೇಕಾದ ಓಜನ್ಗ್ ಸ ುಿತ್ತದ್ ಎನ್ುನವ 
ತ್ೃಪ್ತ ನ್ಮ್ಮದು.ಕ್ ವು ಪಿಸಿ್ದೂ ಸಂಸ್ಟ್ೆಗಳ್ಲಿಿ ನಿೇವು ಕ್್ಡುವ ಹಣದಲಿಿ ೩೫% ಭಾಗ ಅವರ 
ಆಡಳಿತ್ಕಾಕಗಿ ವಿನಿಯೇಗವಾಗುತ್ತದ್," ಎನ್ುನತಾತರ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ುತ ವಷ್ಶಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯ 
ಸದಸಾರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ವ್ೈದಾರ್್ ಬುರು. 

 

"ವಿಷ್ನ್ ೨೦೨೦ಯ ಕ್ ಸಗಳ್ು ಕರುಣ್ಗಿಂತ್ ಹ್ರ್ುಚ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿಚ್್ೇದಿತ್ವಾದವು" ಮ್ತ್್ ತಬು ಸದಸ್ಟ್ಾ ವಿವರಿಸುತಾತರ್.ಒಬು ಮ್ನ್ುಷ್ಾನಿಗ್ ಮಿೇನ್ು ಕ್್ಟ್ಟರ್ 
ಒಂದು ದಿನ್ದ ಊಟ್ ಕ್್ಟ್ಟಂತ್, ಆದರ್ ಮಿೇನ್ು ಹಿಡಿಯ ು ಕಲಿಸಿದರ್, ಇಡಿೇ ರ್ಜೇವನ್ಕ್ಕ ಆಧ್ಾರ ಕ್್ಟ್ಟಂತ್ ಇದ್ೇ ಈ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯ ನ್ಂಬಿಕ್.ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿಿ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ 
ಖ್ರ್ುಶ ವ್ರ್ಚಕ್ಕ, ಊಟ್, ಬಟ್ಟಗಳಿಗ್ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿ ಿ.ಬದ ು ಹ ವಾರು ಜನ್, ಹ ವಾರು ವಷ್ಶಗಳ್ು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದಾದ ವಾವಸ್ಟ್ೆಗಳಿಗ್ ಹಣ 
ನಿೇಡುತ್ತದ್, ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ವಿೇಲ್ ಚ್ೇಗ್ಶ ಬ್ೇಕಾದ ಇಳಿಜಾರು,ಸ್ಟಾವಶಜನಿಕ ಶೌಚಾ ಯಗಳ್ು,ವಿದುಾತ್ ಜನ್ರ್ೇಟ್ರ್,ಆಂಬುಾಲ್ನ್್,ಅಂಗವಿಕ  ಮ್ಕಕಳ್ನ್ುನ ಶಾಲ್ಗ್ 
ಕರ್ದ್್ ಯಾ ು ಅನ್ುವಾದ ವಾಾನ್ ಇಂತ್ಹ ಹ ವಾರು ಉಪಯುಕತ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗ್ ವಿಷ್ನ್ ೨೦೨೦ ನ್ರವು ನಿೇಡಿದ್.ಈ ಸ್ಟೌ ಭ್ಾಗಳ್ ಸದುಪಯೇಗದ ಬಗ್ೆ ಸಹ 
ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಪಿತ್ರ ವಷ್ಶವೂ ಮಾಹಿತ್ರ ಪಡ್ಯುತ್ತದ್. 
 

'ವಿಷ್ನ್ ೨೦೨೦' ಹ್ಸರಿನ್ ಆಯಕಗ್ ಕಾರಣವ್ೇನ್ಂದರ್ ನ್ೇತ್ಿ ತ್ಜನರ ಪಿಕಾರ ಪರಿಪೂಣಶವಾಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಟಯನ್ುನ ವಿಷ್ನ್ ೨೦೨೦ ಎನ್ುನತಾತರ್. ಆದ್ೇ ರಿೇತ್ರ 
ಸಂಸ್ಟ್ೆಗ್ ಆರ್್ ೇಗಾಕರ ದೃಷ್ಟಟಯಿರಲ್ಂಬುದು ಸದಸಾರ ಆರ್ಯ.ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಅ ಿದ್, ನ್ೇಪಾಳ್, ಸ್ಟ್್ ಮಾಲಿಯಗಳಿಗ್ ಸಹಾಯ ಹಸತ ಚಾಚಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಟ್ೆಯಲಿಿ, 
ಜಾತ್ರ,ಧಮ್ಶ, ದ್ೇರ್ಗಳ್ ಗಲಾಟ್ಯಿ ಿ.ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಸ್ಟಾಮಾರ್ಜಕ ಕಾಯಶಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಂಬಿಕ್ ಉಳ್ಳ ಎ ಿರಿಗ್ ಸ್ಟಾವಗತ್ವಿದ್.ಕ್ೇವ  ಕ್್ಡುಗ್ೈ ಇಂದ ದಾನ್ 
ಮಾಡುವುದ ಿದ್ ನಿೇವು ಸಂಸ್ಟ್ೆ ಕಾಯಶಕಿಮ್ಗಳ್ಲಿಿ ಸಕ್ಲಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗ್ ಸಮ್ಪಶಕವಾದ ಯೇಜನ್ಗಳ್ನ್್ನ  ಸ್ಚಿಸಬಹುದು. 
 

ಈ ವಷ್ಶದ ದಿೇಪಾವಳಿ ಡಿನ್ನರ್: 
ರ್ನಿವಾರ, ೨ ನ್ವ್ಂಬರ್ 

ಡಾನ್ ಮೊೇರ್ ಕಮ್್ನಿಟ್ಟ ಸ್ಟ್ಂಟ್ರ್, ನಾತ್ಶ ರಾಕ್್ ರ್್ ೇಡ್ಸ 

ಕಾಲಿಶಂಗ್ಫ ್ ್ೇಡ್ಸಶ ೨೧೧೮ 

ಪಿವ್ೇರ್ ದರ: ೩೦, 

ಕುಟ್ುಂಬ ದರ:೧೦೦( ೨ ಮ್ಕಕಳ್ುಳ ಹಾಗ್ ೨ ವಯಸಕರು) 
 

ಹ್ಚಿಚನ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ www.vision2020.org.au ಭ್ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ. 
 

http://www.sugamakannada.com/
http://www.vision2020.org.au/
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಮಗಾಗ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೇಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ರ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೇಣಾ ಸುದರ್ೆನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿರ್ತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೇಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ತೆ  
ಸ್ರ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕ್ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಶ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕ್ಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಶಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಮಾನವನ ದ ೇಹದ ಬಗ ೆ ಒಂದಷ್ಟುಟ ಮಾಹಿರ್ತ 

 ಮಾನ್ವ ದ್ೇಹದಲಿಿ ಬಳ್ಸ ಪಡುವ ಆಮ್ಿಜನ್ಕದ ಕಾ ು ಭಾಗ ಕ್ೇವ  ಮೆದುಳ್ು ಬಳ್ಸುತ್ತದ್ 

 ಕ್ಂಪು ರಕತಕಣಗಳ್ು ದ್ೇಹದ ಸುತ್ತ ಆಮ್ಿಜನ್ಕವನ್ುನ ಸ್ಟಾಗಿಸುವ ವಾಹನ್ಗಳಾಗಿವ್ 

 ನಿಮ್ಮ ಮ್್ಗು ಮ್ತ್ುತ ಕ್ಲವಿಗಳ್ು ನಿಮ್ಮ ಇಡಿೇ ರ್ಜೇವನ್ ಪೂತ್ರಶ ಬ್ಳ್ಯುತ್ತಲ್ೇ ಇರುತ್ತದ್ 

 ದ್ೇಹದ ಬಹುತ್ೇಕ ಭಾಗ ಬ್ಳ್ದಂತ್ ಕಣುಣ ಬ್ಳ್ಯದ್ ಹುಟ್ಟಟದಾಗ ಇದದ ಗಾತ್ಿದಲಿಿ ಇರುವುದು (ಕ್ೇವ  ಕ್ ವು ಮಿಲಿ ಮಿೇ.ವಾತಾಾಸ)  

 ತ್ರನ್ುನವ ಆಹಾರ ಸಂಪೂಣಶವಾಗಿ ರ್ಜೇಣ್ಣಶಸಿಕ್್ಳ್ಳ ು ಸುಮಾರು 21 ಗಂಟ್ಗಳ್ ಕಾ  ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳ್ುಳತ್ತದ್ 

 ಮ್ನ್ುಷ್ಾರ ರ್ಮ್ಶದ ಬಣಣ ದ್ೇಹದಲಿಿ ಉತಾಪದಿಸುವ ಮೆ ನಿನ್ ಎಂಬ ವಣಶ ದಿವಾ ನಿಧಶರಿಸುತ್ತದ್. ಮೆ ನಿನ್ ಹ್ಚಿಚನ್ ಪಿಮಾಣದಲಿ ಿ

ಇದದರ್ ಕಪುಪ ರ್ಮ್ಶವಿದುದ ಮೆ ನಿನ್ ಕಮಿಮ ಆದಂತ್  ಿರ್ಮ್ಶದ ಬಣಣ ತ್ರಳಿಯಾಗುತ್ತ ಹ್್ ೇಗುತ್ತದ್ (ಹಾಗ್ ಮೆ ನಿನ್ ಅಂರ್ ಕಮಿಮ 

ಇದದರ್ ರ್್ ೇಗ ನಿರ್್ ೇಧಕ ರ್ಕ್ಲತಯು ಕ್ಡ ಕಮಿಮ ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುತ್ತದ್) 

 ಬಾಯಿಂದ ಹ್್ ಟ್ಟಗ್ ತ್ರಂದ ಪದಾಥಶವು ಹ್್ ೇಗಬ್ೇಕಾದರ್ 7 ಸ್ಟ್ಕ್ಂಡ್ಸ ಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾವಕಾರ್ವಾಗಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ. 

 ನಾಲಿಗ್ಯ ಸ್ಟಾನಯು ದ್ೇಹದ ಅತ್ರ ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಸ್ಟಾನಯುಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು 

 ಕ್್ೇಪ ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ುಳವುದಕ್ಕ ನ್ಗುವುದಕ್ಲಕಂತ್ ಹ್ರ್ುಚ ಸ್ಟಾನಯುಗಳ್ು (Muscles) ಉಪಯೇಗವಾಗುತ್ತದ್. ಸದಾ ನ್ಗುತ್ತಲಿರಿ ! 

 

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ರ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯ 

ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ ಆರ್ಿಯದಲಿಿ, ಸುಗಮ್ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ ಅಪ್ಶಸುತ್ರತದ್ 

WattleGrove Public School  NSW 2173    

ದಿನಾಂಕ 09-11-2013  ಸಂಜ್ 5.30 ಕ್ಕ 
ಖ್ಾಾತ್ ಹಾಸಾಗಾರ ರಿರ್ಡ್ಸಶ  ್ಯಿಸ್ ಮ್ತ್ುತ ಸೆಳಿೇಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನಾ 
ಕಾಯಶಕಿಮ್. ವಿವರಗಳ್ು www.sugamakannada.com ನ್ಲಿಿ  

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೇನು 

ತಾರಾಗಣ: ಕ್.ಎಸ್.ಶ್ಿೇಧರ್, ನಿಮ್ಶಲಾ, ನಾಗ್ೇಂದಿ ಶಾ, ಚಿತ್ಿಕತ್, ನಿದ್ೇಶರ್ನ್: ಸುದರ್ಶನ್. ಎನ್. 
ಸೆಳ್ : Hurstville Civic Theatre, Hurstville,  

ಭಾನ್ುವಾರ Oct 27th , 4 ಗಂಟ್ಗ್  
ಪಿವ್ೇರ್: $15 (ಮ್ಕಕಳ್ು ಹಾಗು ಇತ್ರರಿಗ್: $12) 

ಟಿಕ ಟ್ ಗಳಗ  ಸಂಪಕೆಸಿ:  
ವಿೇಣಾ ಸುದರ್ಶನ್ : 0410 432 528, ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್್ ಕೇಟ್ : 0488295837, ನಾರಾಯಣ : 0423 634 979 

ಸುದರ್ಶನ್ : 0414 992 528 

 

ನಮಾ ಕಾಯೆಕರಮವಿದಿರ  ರ್ತಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 
Organised by Hindu council of Australia 
 
Venue: 
Sydney Olympic Park Athletic Centre  
 
Date: 
Sunday 26th Oct from 12 PM – 8:30 PM 
 
ENTRY: 
$7 per person 
 
MultiCultural Dances, Ravan Effigy, 
Fireworks. 

 
Supporting Vision 2020 

(www.vision2020.org.au) 

 
Date: Saturday Nov 2nd 2013 
Time: 6:45 start 
 
Location: The Don Moore community centre 
North Rocks Road 
Carlingford, NSW2118 
 
Tickets $30 per person, $100 per family 
Includes Multicultural programme and 3 
course dinner 
 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.vision2020.org.au/

