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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಕನಿಡ ಕಾಯರ ಯೀಕ  ಕಾಯಯಕರಮ – ರ್ರದ್ದ  ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
ಕಳ್ದ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೭ರಂದು ಸುಗಮ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ ಏಪಯಡಿಸಿದದ ಕನ್ನಡ ಕಾಾರ್ಯೇಕ್ ಮತ್ುು ಶ್ಿೇಯುತ್ ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರಿಗ್ ಸನಾಾನ್ 

ಮಾಡುವ ಕಾಯಯಕಿಮ ವಾಟ್ಲ್ ಗ್್ ಿೇವ್ ಸ್ಟಾವಯಜನಿಕ ಶಾಲ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ ಿನ್ಡ್ಯಿತ್ು. ಅದರ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ ಇಲಿಿದ್. ಸಮಿತ್ರಯವರು 

ಈ ಬಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಾಾಗಿದದರ್ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರು ತ್ಡವಾಗಿ ಸಭ್ಗ್ ಆಗಮಿಸಿದುದ ಬಹಳ್ ಶ್ ೇಚನಿೇಯ. ತ್ುಂಬಿದ ಸಭ್ ಅಲಿದಿದದರ್ ಒಳ ಳ್ಯ 

ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರು ಅನ್ನಬಹುದು, ಏಕ್ಂದರ್ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕ್ಲಯರು ಹಾಡುವಾಗ ಯಾವುದ್ೇ ರ್ಬದ, ಮಾತ್ು ಇಲಿದ್ ಹಾಡುಗರಿಗ್ ಅಡಚಣ್ಯಿಲಿದ್ 

ಸುಗಮವಾಗಿ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು. ದಿೇಪಕ್ ಅವರ ಮಧುರ ಕಂಠದಲಿಿ “ರ್ರಣು ರ್ರಣಯಾ ರ್ರಣು ಬ್ನ್ಕ” ಪಿಬಿಎಸ್ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್್ಡುತಾು ನಾಂದಿಯಾದರ್, 

ಚಿ.ಕಾತ್ರಯಕ್ “ಹಂದ್ಸ್ಟಾಾನ್ವು ಎಂದ್ ಮರ್ಯದ” ಎನ್ುನವ ಹಾಡನ್ುನ ಮುದಾದಗಿ ಹಾಡಿದನ್ು. ಶ್ಿೇಧರ್ ನ್್ ಣವಿನ್ಕ್ರ್ ಅವರು ಅಣಾಾವಿ “ಆಕಾರ್ 

ಭ್ಮಿಗಳ್” ಎನ್ುನವ ಹಾಡನ್ುನ ಭಕ್ಲುಪೂವಯಕವಾಗಿ ಹಾಡಿದರ್, ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ರ್ೇಖ್ಾ “ಇಂದು ಎನ್ಗ್ ಗ್್ ೇವಿಂದಾ” ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. 

ಕಾಯಯಕಿಮಕ್ಕ ಮೆರಗುನಿೇಡಿದ ಯುಗಳ್ ಗಿೇತ್ “ಶ್ಲ್ಗಳ್ು ಸಂಗಿೇತ್ವಾ” ಹಾಡಿದ ಕು.ಸಿಂಧು ಮತ್ುು ರಾಜ್್ೇಶ್ ಹ್ಗಗಡ್ ಹಾಡಿ ಜ್್್ೇರು ಚಪಾಾಳ  ್

ಗಿಟ್ಟಟಸಿದರು. ಶ್ಿೇನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಕಂಚಿನ್ ಕಂಠದಲಿ ಿ   “ನ್್ರು ಜನ್ಾಕ್ ನ್್ರಾರು ಜನ್ಾಕ್” ಎಂಬ ಹಾಡು ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತ್ುಂಬಾ ಮೆಚುುಗ್ 

ಪಡ್ದರ್, ನ್ಂತ್ರ ಹಾಡಿದ ಕು.ನಿರಿೇಕ್ಷ ಎಂದಿನ್ಂತ್ ಸುಮಧುರ ಧವನಿಯಲಿಿ “ಹ್ವು ಚ್ಲುವ್ಲಾಿ ತ್ಂದ್ಂದಿತ್ು” ಹಾಡಿದಳ್ು. ಕು.ಸಂಜನ್ ಮತ್ುು ರ್ಂಕರ್ 

ಮಧಾಸಾ ಹಾಡಿದ “ತ್ಂ ನ್ಂ ತ್ಂ ನ್ಂ” ಆಯ್ಕಕಗ್ ತ್ಕಕಂತ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಮ್ಡಿ ಬಂದಿತ್ು.ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ “ಎಂಥಾ ಸ್ಟ ಂದಯಯ ನ್್ ೇಡು”, 

ವಿಜ್್ೇಂದಿ ಹಾಡಿದ “ಒಲವಿನ್ ಪಿಿಯಲತ್”, ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಕ್ಲೇತ್ರಯ ಹಾಡಿದ “ನಿೇ ಸಿಗದ್ ಬಾಳ ್ಂದು ಬಾಳ  ್ ಕೃಷ್ಾ”, ಶ್ಿೇಮತ್ರ ಭಾಗಯವಿ ಹಾಡಿದ 

“ತ್ಂಗಾಳಿಯಲಿಿ ನಾನ್ು ತ್ೇಲಿ ಬಂದ್”, ಅನಿಲ ಹಾಡಿದ “ಅನಿಸುತ್ರದ್ ಯಾಕ್್ೇ ಇಂದು” ಮತ್ುು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ “ಗುಡು ಗುಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ೇದಿ ನ್್ ೇಡು” 

ಹಾಡು ಕ್ೇಳಿ ಕಾಾರ್ಯೇಕ್ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಭವಿಷ್ಾಕ್ಕ ಒಳ ಳ್ಯ ಗಾಯಕರ ಪಟ್ಟಟಗ್ ಮತ್ುಷ್ುಟ ಸಂಖ್್ಾ ಹ್ಚಿುತ್ನಿಸಿತ್ು.  

 

ರಾಜ್್ೇಶ್ ಮತ್ುು ಶ್ಿೇನಿವಾಸನ್ ಮತ್ು ವ್ೇದಿಕ್ ಏರಿ “ಮುಗಿಲ ಮಲಿಿಗ್ಯೇ” ಮತ್ುು “ಶ್ಿೇಕಂಠಾ ವಿಷ್ ಕಂಠ” ಹಾಡಿದಾಗ ಮಧುರ ಧವನಿಗಳ್ು 

ಮತ್ುು ಸುಮಧುರ ಗಿೇತ್ಯ ಆಯ್ಕಕ ಹಾಲು-ಜ್್ೇನಿನ್ ಸಮಿಾಲನ್ವಾದಂತ್ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು.ಇದರ ಮಧ್್ಾ ರ್ಂಕರ್ ಅವರು “ಬಿಸಿಲಾದರ್ೇನ್ು” ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ 

ಅವರ ಹಟ್ ಹಾಡನ್ುನ ಹಾಡಿ ಮೆಚುುಗ್ ಪಡ್ದರು.ಶ್ಿೇ ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನ್ಚಿತ್ಿರಂಗದ ಬಗ್ಗ ನ್ಡ್ಸಿದ ಕ್ಲಿಸ್ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರ್ಲಿರನ್್ನ 

ಒಳ್ಗ್್ ಳ್ುಳವಂತ್ ಮಾಡಿತ್ು. 

          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ … 

ನಿಮಾ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಸಿ. 

ದಿೇಪಾವಳಿ ಬಗ್ಗ ಮಕಕಳಿಗ್ ಹಾಡು - ನ್್ ೇಡಲು 
ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 
 

ಸಾಳಿೇಯ ಪಿತ್ರಭ್ಯಾದ ಸಿಂಧು ಹಾಡಿರುವ  
“ಇಂದು ಎನ್ಗ್ ಗ್್ ೇವಿಂದ …” ಕ್ೇಳ್ಲು ಚಿತ್ಿ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

(Click picture to view) 

https://www.youtube.com/watch?v=KaaUrLEcaO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SHOWtlfUj6I
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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಕನಿಡ ಕಾಯರ ಯೀಕ  ಕಾಯಯಕರಮ – ರ್ರದ್ದ  ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 
ಅಂದಿನ್ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಮತ್್ ುಂದು ಮುಖಾ ಅಂರ್ವಾಗಿದದ ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರಿಗ್ ಸನಾಾನ್. ಶ್ಿೇ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರನ್ುನ 

ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮ್ಲಕ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಬರಮಾಡಿಕ್್ಂಡರು. ಇದಕ್ಕ ಮೊದಲು ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಶ್ಿೇಮತ್ರ ರ್ೇಖ್ಾ ರ್ಶ್ಕಾಂತ್, ಶ್ಿೇ ಸಿಡಿನ ಶ್ಿೇನಿವಾಸ್, ಶ್ಿೇ 

ಶಾಾಮ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ಿೇ ನಾಗರ್ಯನ್, ಶ್ಿೇ ಪರಮೆೇಶ್ ಅವರನ್ುನ ಬರಮಾಡಿಕ್್ಳ್ಳಲಾಗಿತ್ುು. ಪಿತ್ರಯಬುರ್ ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರ ಗುಣಗಾನ್ 

ಮಾಡಿ,ಅವರಲಿಿರುವ ಕಲ್, ಜ್ಾಣ್ಾ, ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ೈಖರಿ,ಅವರ್್ ಡನ್ ಒಡನಾಟ್ ಎಲಿರ್ ಒಬ್್ ುಬುರಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕಡ್ಯಲಿ ಿ

ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರಿಗ್ ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ಟ್ದ ಪರವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಪಿರ್ಂಸ್ಟಾ ಫಲಕವನ್ುನ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ು. ಶ್ಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾಸುದರ್ಯನ್ ಅವರು 

ಸುದರ್ಯನ್ ಅವರಿಗ್ ನಿೇಡುತ್ರುರುವ ಸಹಕಾರ, ಉತ್ುೇಜನ್ ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗ್ ಕ್ಡ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಕರ್ದು ಹ್ವಿನ್ ಗುಚುದ್್ ಂದಿಗ್ ಪಿರ್ಂಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ 

ಅವಕಾರ್ ನ್ನ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲಕತ್ು.ಇದಾದ ತ್ಕ್ಷಣ ದಿೇಪಕ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಏನಾಗಲಿೇ ಮುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುನಿೇ ಕುಳಿತ್ವರ್ಲರಿ್ ತಾಳ್ಕ್ಕ ತ್ಕಕಂತ್ ಚಪಾಾಳ  ್

ಸಮೆೇತ್ ಮೆಚುುಗ್ ವಾಕುಪಡಿಸಿದರು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹುಗಿಗ ಮತ್ುು ಪ್ೈನಾಪಲ್ ಕ್ೇಸರಿ ಭಾತ್ ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿತ್ುು. 

ಇಂತ್ಹ ಒಳ ಳ್ಯ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಿಗ್ ಇನ್್ನ ಹ್ಚುು ಜನ್ ಬರುವಂತಾಗಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಅಭಿಲಾಶ್ಯಂದಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಪುಟ್ಟ ವರದಿಗ್ ಅಂತ್ಾ 

ಹಾಡುತ್ರುದ್ದೇನ್. ವರದಿ: ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೇ ನಾರಾಯಣ 
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ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಹಬು ದಿೇಪಾವಳಿ. ಹಣತ್ ಹಚಿು, ಕತ್ುಲನ್ುನ ಓಡಿಸಿ, ಆ ಪಿಕಾರ್ದಲಿಿ ಆನ್ಂದ ಪಡುವ ಆ 

ಅನ್ುಭವವ್ೇ ಚ್ಂದ. ದಿನ್ವೂ ದಿೇಪ ಹಚುುತ್ುೇವಾದರ್, ಅಂದು ಹಚುುವ ಸ್ಟ್್ ಡಿಲಿನ್ಲಿಿ ದಿವಾತ್ಯನ್ುನ 

ಕಾಣುವ ಹಂಬಲ. ಜ್್್ಾೇತ್ರ ಬ್ಳ್ಗುವ ಆ ಕ್ಲಿಯ್ಕಯ್ಕೇ ಚ್ೈತ್ನ್ಾದಾಯಕವಲಿವ್ೇ! 
 

ಸಂಸೃತ್ರಯ ರಿೇತ್ರ-ನಿೇತಾಾನ್ುಸ್ಟಾರ ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ವಿಧ್ಾನ್ಗಳ್ಲಿಿ ದಿೇಪ ಬ್ಳ್ಗುವುದ್ 

ಒಂದು. ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ನಾವ್ಷ್ುಟ ಅಪಿಾದ್ದೇವ್ ಎನ್ುನವುದು ಅವರವರ ಇಷ್ಾಟನ್ುಸ್ಟಾರಕ್ಕ ಬಿಡುವಂತ್ಹದುದ. 

ಆದರ್ ಏಕ್ ದಿೇಪವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗಬ್ೇಕು. ಇದಕಕಂತ್್ ಉತ್ುರ ಸಾಷ್ಟ. ಕತ್ುಲು ಬ್ೇಡವ್ಂದರ್ ದಿೇಪ 

ಬ್ಳ್ಗಿಸಿಬ್ೇಕು.  

 

ಹಾಗ್ಯ್ಕೇ, ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಒರ್ಗ್ ಹಚಿುದರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್. ನಾವುಗಳ್ು ಹಲವು ರಿೇತ್ರಯಿಂದ  ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ  

ಸಂಪಾದಿಸುತ್ರುೇವಿ. ಒಂದು ವಸುುವಿನ್ ಅರಿವನ್ುನ ಅರಿತ್ುಕ್್ಳ್ುಳತ್ರುೇವಿ. ನಾವು ಏನ್ೇ ತ್ರಳಿದುಕ್್ಂಡರ್, ಮತ್ುಷ್ುಟ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕ ಸದಾ 

ವಸುುವಿರುತ್ುದ್. ಸುತ್ುಮುತ್ುಲಿನ್ಲಿಿನ್ ಆಗುಹ್್ ೇಗುಗಳ್ು, ಆಯಾ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಿ ಪಾಂಡಿತ್ಾ ಸ್ಟಾಧಿಸಿದವರ ಒಡನಾಟ್, ಇತಾಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ ಿ

ಕಡ್ಯಲ್ಿ ಜ್ಞಾನ್ವು ಹರಿಯುತ್ರುರುತ್ುದ್. ನ್ಮಾ ಮನ್ಸಸನ್ುನ ತ್ರ್ದಿಟ್ುಟಕ್್ಂಡರ್ ಮಾತ್ಿ, ನ್ಮಾಲಿರಿುವ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಪಿಶ್ನಸಿಕ್್ಳ್ುಳವುದಕ್ಕ ಸ್ಟಾಧಾ 

ಮತ್ುು ಇತ್ರರ ಅರಿವನ್ುನ ಸಿಿೇಕರಿಸುವುದಕ್ಕ ಅವಕಾರ್. ನ್ಮಗ್ ತ್ರಳಿದಿರುವುದ್ೇ ಸತ್ಾ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರದಲಿಿ ಇದಿದೇವ್ಂದರ್, ಸತ್ಾದ ಹ್್ ನ್ಲು 

ನ್ಮಾನ್ುನ ಉಜಿಲಗ್್ ಳಿಸಲು ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುವುದಿಲಿ. ಅಬುಬು ಎಂದರ್, ಬ್ಂಕ್ಲ ಕಡಿಿ ಹಚಿುದಾಗ ಒಂದಷ್ುಟ ಬ್ಳ್ಕು ಬಂದು ಆರಿಹ್್ ೇಗುತ್ುದ್ಯಲಿವ್ೇ. 

ಅಷ್ುಟ ಹ್್ ತ್ುು ಮಾತ್ಿ ನ್ಮಾ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದಷ್್ಟೇ. ಅದರ ಬದಲು, ಅದ್ೇ ಬ್ಂಕ್ಲಕಡಿಿಯಿಂದ, ಒಂದರ ನ್ಂತ್ರ ಒಂದು ದಿೇಪ 

ಹಚುುವಂತ್, ನ್ಮಾಲಿಿರುವ ಜ್ಞಾನ್ದ ಕ್ಲಡಿಯನ್ುನ ಇತ್ರರಿಗ್ ಕ್್ಟ್ುಟ ಅವರಲಿರಿುವ ಜ್ಞಾನ್ದ ತ್ೇಜಸಸನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಮತ್್ ುಂದು ದಿೇಪ 

ಬ್ಳ್ಗುವುದಕ್ಕ ಅನ್ುವು ಮಾಡಿಕ್್ಟ್ಟರ್, ನ್ಮಾ ಬದುಕ್ೇ ಲಕ್ಷ ದಿೇಪೇತ್ಸವವಾಗುತ್ುದ್.  

 

ನ್ಮಾ ನಿಮಾಲಿರಿುವ ಸುಜ್ಞಾನ್ದ ಬ್ಳ್ಕು, ಮನ್ುಕುಲದ ಉದಾಾರಕ್ಕ ಜ್್್ಾೇತ್ರಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತ್ು ಹ್್ ರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಪರವಾಗಿ, ಓದುಗರಿಗ್ ದಿೇಪಾವಳಿಯ ನ್ಲ್ಾಯ ರ್ುಭಾರ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಕ್್ೇರುತ್ರುದಿದೇನಿ.  
 

 

  

ಅಕ  ಟೀಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂರ್ತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, 

ಶರದ್ ಋತ್ು, ಆಶವಯುಜ/ಕಾರ್ೀಯಕ ಮಾಸ  
02 ಗು - ದುಗಾಯಷ್ಟಮಿ, ಮಹಾತಾಾ ಗಾಂಧಿೇ ಜಯಂತ್ರ  
03 ರ್ು - ಆಯುಧ ಪೂಜ್್  
04 ರ್ - ವಿಜಯ ದರ್ಮಿ  
05 ಭಾ - ಬಕ್ಲಿದ್  
07/08 - ಹುಣ್ಣಾಮೆ  
08 ಬು - ವಾಲಿೀಕ್ಲ ಜಯಂತ್ರ  
11 ರ್ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್್  
19 ಭಾ - ರಮಾ ಏಕಾದಶ್  
22 ಬು - ನ್ರಕ ಚತ್ುದಯಶ್ / ದಿೇಪಾವಳಿ ಆರಂಭ  
23 ಗು - ದಿೇಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಪೂಜ್್  
24 ರ್ು - ಬಲಿಪಾಡಾಮಿ, ಕಾತ್ರೇಯಕ ಮಾಸ ಆರಂಭ, ಸಕಂದ ಷ್ಷ್ಟಟ  
26 ಭಾ - ಮೊಹರಂ ಆರಂಭ 

 

 

 

 

ನವ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂರ್ತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,  

ಶರದ್/ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಕಾರ್ೀಯಕ/ಮಾಗಯಶ್ರ ಮಾಸ  
1 ರ್ - ಕನಾಯಟ್ಕ ರಾಜ್್್ಾೇತ್ಸವ  
03 ಸ್ಟ್್ ೇ - ಪಿಭ್್ ೇದಿನಿ ಏಕಾದಶ್  
04 ಮಂ - ತ್ುಳ್ಸಿ ವಿವಾಹ, ಮೊಹರಮ್ ಹತ್ುನ್ೇ ದಿನ್  
6 ಗು - ಗುರುನಾನ್ಕ್ ಜಯಂತ್ರ  
10 ಸ್ಟ್್ ೇ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್್  
18 ಮಂ - ಉತ್ಾನ್ನ ಏಕಾದಶ್  
21/22 ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  
23 ಭಾ - ಮಾಗಯಶ್ರ ಮಾಸ ಆರಂಭ 

 

ಮುಂದ ರಡು ರ್ಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 
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ನಮಮರ್ರು ಭಾಸಕರಾಚಾಯಯ ಮತ್ುತ ಲಿೀಲಾರ್ರ್ 

ಮಧಾ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಗಣ್ಣತ್ಜ್ಞರಲಿಿ ಅಗಿಗಣಾನಾದ ಭಾಸಕರಾಚಾಯಯನ್ ೯೦೦ನ್ಯ ಜನಾಾಬಿಾಯನ್ುನ ಈ ವಷ್ಯ ಭಾರತ್ದ ಎಲ್ಿಡ್ಯಲ್ ಿ
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ರುದ್. ಈ ಸಂದಭಯದಲಿ ಿಈ ಮಹಾವಾಕ್ಲುಯ ಜೇವನ್ ಮತ್ುು ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತ್ು ಚಿಂತ್ರಸುವುದು ಪಿಸುುತ್. 
 

ಭಾಸಕರನ್ು ಕ್ಲಿ.ರ್. ೧೧೧೪ರಲಿ ಿಜನಿಸಿದನ್ಂದು ಅವನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ’ಸಿದಾಾಂತ್ ಶ್ರ್್ ೇಮಣ್ಣ’ಯಲಿಿ ಅವನ್ೇ ಹ್ೇಳಿಕ್್ಂಡಿರುವ ಈ 
ಶ್ ಿೇಕದಿಂದ ವಿದಿತ್ವಾಗುತ್ುದ್. 
 

ರಸಗುಣಪೂಣಯಮಹೀಸಮ ಶಕನೃಪರ್ರ ೀಯಽಭವ ೀತ್ ಮಮೀತ್ಪರ್ತಿಃ | 
ರಸಗುಣ ರ್ರ ೀಯಣ ಮಯಾ ಸಿದಾಧಂತ್ ಶ್ರ  ೀಮಣಿ ರಚಿತ್ಿಃ || 

 
“ನ್ನ್ನ ಜನ್ಾವಾದದುದ ೧೦೩೬ನ್ಯ ರ್ಕವಷ್ಯದಲಿ;ಿ ನ್ನ್ಗ್ ೩೬ ವಷ್ಯ ವಯಸ್ಟಾಸಗಿದಾದಗ ’ಸಿದಾಧಂತ್ ಶ್ರ  ೀಮಣಿ’ ಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದ್.” 
ರ್ಕವಷ್ಯವು ಕ್ಲಿ.ರ್. ೭೮ರಲಿ ಿಆರಂಭವಾಗುತ್ುದ್, ಎಂದರ್, ಭಾಸಕರನ್ ಜನ್ನ್ವಾದದುದ (೭೮+೧೦೩೬ =) ಕ್ಲಿ.ರ್ ೧೧೧೪ ರಲಿ ಿಮತ್ುು ಅವನ್ು . 
’ಸಿದಾಧಂತ್ ಶ್ರ  ೀಮಣಿ’ ಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದುದ ಕ್ಲಿ.ರ್.೧೧೫೦ರಲಿಿ. 
 
ಸಿದಾಧಂತ್ ಶ್ರ  ೀಮಣಿಯಲಿ ಿನಾಲುಕ ಭಾಗಗಳಿವ್: 

೧. ಲಿೇಲಾವತ್ರ – ಇದರಲಿ ಿಅಂಕಗಣ್ಣತ್, ರ್ೇಖ್ಾಗಣ್ಣತ್, ಅನಿದಿಯಷ್ಟ ಸಮಿೇಕರಣಗಳ್ು ಮುಂತಾದುವು ಅಡಕವಾಗಿವ್ 
೨. ಬಿೇಜಗಣ್ಣತ್ – ಎಂದರ್ algebra 
೩. ಗಿಹಗಣ್ಣತ್ ಅಥವಾ ಖಗ್್ ೇಳ್ಶಾಸರ (astronomy) 
೪. ಗ್್ ೇಲಾಧ್ಾಾಯ – ಗ್್ ೇಳಾಕೃತ್ರಯ ವಸುುಗಳ್ (spheres) ಗಣ್ಣತ್. 

ಭಾಸಕರನ್ು ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ಯು ಶಾಂಡಿಲಾಗ್್ ೇತ್ಿದ ಮಹ್ೇರ್ಿರ ಎಂಬ ಬಾಿಹಾಣ ಪಂಡಿತ್ನ್ಂದ್, ತಾನ್ು ಜನಿಸಿದುದ ಸಹಾಾದಿಿ ಪವಯತ್ದ 
ಸಮಿೇಪದಲಿಿದದ ವಿಜಾಲವಿೇಡ ಎಂಬ ಊರಿನ್ಲ್ಂಿದ್ ತ್ರಳಿಸುತಾುನ್. ಈ ವಿಜಾಲವಿೇಡವು ಇದುದದು ಕಣಾಯಟ್ಕದಲ್್ ಿೇ, ಮಹಾರಾಷ್ರದಲ್್ ಿೇ ಎಂಬ 
ವಿವಾದವಿದ್. ಕನ್ನಡಿಗರ್ೇನ್್ ೇ ವಿಜಾಲವಿೇಡ ಎಂದರ್ ಈಗಿನ್ ಬಿಜ್ಾಪುರವ್ೇ ಎಂದು ನ್ಂಬುತಾುರ್. 
 
ಲಿೀಲಾರ್ರ್ 
ಲಿೇಲಾವತ್ರಯು ಆ ಕಾಲದ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ವಾವಹಾರಕ್ಕ ಅಗತ್ಾವಾದ (ಮತ್ುು ಅದಕ್ಕ ಮಿಗಿಲಾದ) ಗಣ್ಣತ್ಸಂಗಿಹ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ ಿಈ 
ಜಗತ್ರುನ್ಲಿಿಯ್ಕೇ ಅತ್ಾಂತ್ ಜನ್ಪಿಿಯವಾಗಿದದ ಗಣ್ಣತ್ ಪಠಾಪುಸುಕವ್ಂದರ್ ಅತ್ರರ್ಯೇಕ್ಲುಯಾಗಲಾರದು. ಈ ಪುಸುಕವು ೭೦೦ ವಷ್ಯಗಳ್ ಕಾಲ, 
ಎಂದರ್ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ರು ತ್ಮಾ ವಿದಾಾಭಾಾಸಕಿಮವನ್ುನ ಭಾರತ್ದಲಿ ಿಜ್ಾರಿ ತ್ರುವವರ್ಗ್, ಭಾರತ್ದಾದಾಂತ್ ಬಳ್ಕ್ಯಲಿದಿಿದತ್ು. 
ಲಿೇಲಾವತ್ರಯನ್ುನ ಬರ್ದದುದ ಮುದಿಣಪೂವಯ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ. ಅದ್ ಅಲಿದ್ ಬರಹದ ದಾಖಲ್ಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳಿಗ್, ಸಲಕರಣ್ಗಳಿಗ್ 
ಆಗ ಕ್್ರತ್. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಸೃತ್ದ ಇತ್ರ ತಾತ್ರಿಕ ಮತ್ುು ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಿಂಥಗಳ್ಂತ್, ಲಿೇಲಾವತ್ರಯನ್್ನ .ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಇಡಲು ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುವಂತ್ಹ ಪದಾದಲಿ ಿಬರ್ಯಲಾಗಿದ್. ಪಿಶ್ನಯ್ಕೇ ಅಗಲಿ, ಅದನ್ುನ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ತ್ಿವ್ೇ ಅಗಲಿ, ಇದರಲಿಿನ್ ಪಿತ್ರಯಂದು 
ಶ್ ಿೇಕದ ಒಂದು ಮುಖಾ ವಿಶ್ಷ್ಟತ್ ಎಂದರ್ ಸಂಕ್ಷ್ಪುತ್. ಈ ಸಂಕ್ಷ್ಪುತ್ಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶ್ ಿೇಕಗಳ್ನ್ುನ ಅಥಯ ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ುಳವುದು ಕಷ್ಟ. 
ಸುಲಭವಾದ ಸಂಸೃತ್ ಗದಾದಲಿ ಿಬರ್ದಿರುವ ಗಣ್ೇರ್ ದ್ೈವಜ್ಞನ್ “ಬುದ್ದಧವಿಲಾಸಿನಿ”, ಮಹೇಧರನ್ “ಲಿೀಲಾರ್ರ್ ವಿರ್ರಣಂ” ಮುಂತಾದ 
ಭಾಷ್ಾಗಳ್ು  ಗಿಂಥವನ್ುನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ್್ಳ್ಳಲು ಬಹಳ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುವ್. 
ಕ್ಲಿ. ರ್, ೧೫೮೭ರಲಿ ಿಅಬುಲ್ ಫ್ೈಜಯು (ಇವನ್ು ಅಕುರನ್ ಮುಖಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದದ ಅಬುಲ್ ಫಜಲನ್ ಸ್ಟ್್ ೇದರ) ಲಿೇಲಾವತ್ರಯನ್ುನ ಪಾರಸಿೇ 
ಭಾಷ್್ಗ್ ತ್ಜುಯಮೆ ಮಾಡಿದನ್ು. ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷ್್ಯ ಎರಡು ಸಿತ್ಂತ್ಿ ಅನ್ುವಾದಗಳ್ು ಕ್ಲಿ.ರ್.೧೮೧೬ರಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದುವು. ಇವುಗಳ್ 

ಕತ್ೃಯಗಳ್ು ಹ್ನಿಿ ಥಾಮಸ್ ಕ್್ೇಲ್ ಬ್ಿಕ್ ಮತ್ುು ಜ್ಾನ್ ಟ್ೇಲರ್. ಇಬುರ್ East India Company ಗ್ ಕ್ಲಸಮಾಡುತ್ರುದದವರು. 
ಕ್್ೇಲ್  ಬ್ಿಕನ್ು ಸಕಾಯರದ ಒಬು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ; ಟ್ೇಲರನ್ು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾದಲಿನಿ್ ಒಬು ಡಾಕಟರ್.  
ಲಿೇಲಾವತ್ರಯ ಆನ್ೇಕ ಪಿಶ್ನಗಳ್ು ಅದ್ೇ ಹ್ಸರಿನ್ ಒಬು ಯುವತ್ರಯನ್ುನ ಸಂಬ್್ ೇಧಿಸಿ ಬರ್ಯಲಾಗಿವ್. ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಕಥ್ಯ ಉದಭವ ಪಾಿಯರ್ಃ 
ಈ ಹನ್ನಲ್ಯಲಿಿ.           (ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ …) 

 

  ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧುಸ್ದನ್ 
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ಭಾಸಕರನಿಗ್ ಲಿೇಲಾವತ್ರ ಎಂಬ ಮಗಳಿದದಳ್ು. ಅವಳ್ ಜ್ಾತ್ಕದ ಪಿಕಾರ ಒಂದು ರ್ುಭದಿನ್ದ ಸುಮುಹ್ತ್ಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಗ್ 
ಮದುವ್ಯಾಗದಿದದಲಿಿ, ಅವಳ್ು ಮಕಕಳಿಲಿದ ಅವಿವಾಹತ್ಯಾಗಿಯ್ಕೇ ಉಳಿಯುವವಳ್ು. ಮುಹ್ತ್ಯವು ತ್ಪಾದಿರುವಂತ್ ಖಚಿತ್ 
ಮಾಡಿಕ್್ಳ್ುಳವುದಕ್್ಕೇಸಕರ, ಭಾಸಕರನ್ು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಯಂತ್ಿವನ್ುನ ರಚಿಸಿದನ್ು. ಈ ಯಂತ್ಿದ ಯೇಜನ್ ಹ್ೇಗಿತ್ುಂದರ್ ತ್ಳ್ದಲಿ ಿಚಿಕಕ 
ರಂಧಿವಿದದ ಬಟ್ಟಲ್್ ಂದನ್ುನ ಒಂದು ದ್್ ಡಿ ಪಾತ್ಿಯಲಿಿನ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ತ್ೇಲು ಬಿಟಾಟಗ, ನಿೇರು ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಆ ಬಟ್ಟಲನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿ ನಿದಿಯಷ್ಟ 
ಮುಹ್ತ್ಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟಲು ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಮುಳ್ುಗುತ್ರುತ್ುು (ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ನ್್ ೇಡಿ).  

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತ್ನ್ನ ವಯಸಿಸಗ್ ಸಹಜವಾದ ಕುತ್್ಹಲದಿಂದ, ಬಾಲ್ ಲಿೇಲಾವತ್ರಯು ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ಗ್ 
ಅರಿವಾಗದಂತ್ ಆ ಪಾತ್ಿಯಲಿ ಿಇಣ್ಣಕ್ಲನ್್ ೇಡಿದಾಗ, ಅವಳ್ ಆಭರಣದಲಿಿನ್ ಮುತ್್ ುಂದು ಬಿದುದ ಆ 
ಬಟ್ಟಲಿನ್ ರಂಧಿವನ್ುನ ಮುಚಿಸಹಾಕ್ಲತ್ು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಹ್ತ್ಯವು ಮಿೇರಿದರ್ ಬಟ್ಟಲು 
ಮುಳ್ುಗಲಿಲ.ಿ ಲಿೇಲಾವತ್ರಯ ಮದುವ್ಯನ್ುನ ನ್ರವ್ೇರಿಸಲಾಗಲಿಲಿ. ದುಗುಡದಿಂದ ಕಂಗ್ಟ್ಟ ಮಗಳ್ನ್ುನ 
ಸಂತ್ೈಸಲು, ಭಾಸಕರನ್ು ಈ ಲಿೇಲಾವತ್ರ ಎಂಬ ಗಿಂಥವನ್ುನ ಬರ್ದನ್ಂತ್. 
ಈ ಕಥ ಎಷ್ುಟ ನಿಜವೇ ತ್ರಳಿಯದು; ನಿಜವಿರಲಾರದು ಎನ್ನಲು ಕ್ಲವು ಕಾರಣಗಳಿವ್: 

೧. ಭಾಸಕರನಾಗಲಿೇ, ಲಿೇಲಾವತ್ರಯ ಸಂಸೃತ್ ಭಾಷ್ಾಕಾರರಾಗಲಿೇ ಈ ಕಥ್ಯನ್ುನ ಪಿಸ್ಟಾುಪಿಸಿಲ.ಿ 
೨. ಲಿೇಲಾವತ್ರಯ ಕ್ಲವು ಸಮಸ್ಟ್ಾಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಒಬು ಯುವತ್ರಯನ್ುನ ಉದ್ದೇಶ್ಸಿ ಬರ್ಯಲಾಗಿವ್. 
೩. ಈ ಕಥ್ ಮೊದಲಿಗ್ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅಬುಲ್ ಫ್ೈಜಯ ಭಾಷ್ಾಂತ್ರದಲಿಿ. 

ಲಿೇಲಾವತ್ರಯಲಿ ಿಮುಖಾವಾಗಿ:ಅಂಕಗಣ್ಣತ್ದ ಮ್ಲ ಪಿಕಾರಗಳಾದ ಗುಣಾಕಾರ, ಭಾಗಹಾರ, ವಗಯ, ವಗಯಮ್ಲ, ಘನ್, ಘನ್ಮ್ಲ. 
ಭಿನ್ನರಾಶ್, ಮತ್ುು ರ್ ನ್ಾದ ಬಳ್ಕ್; ತ್ೈರಾಶ್ಕ, ಪಂಚರಾಶ್ಕ, ಇತಾಾದಿಗಳ್ು; ವಿನಿಮಯ, ಮಾರಾಟ್; ವಗಯಸಮಿೇಕರಣ (ಬಿೇಜಗಣ್ಣತ್ವನ್ುನ 

ಬಳ್ಸದ್); ವಾಕ್ಲುಭ್ೇದಗಣ್ಣತ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವಾವಹಾರ (permutations and combinations);ಶ್ಿೇಢೇವಾವಹಾರ (series and progressions); 
ಕ್್ೇತ್ಿವಾವಹಾರ (ರ್ೇಖ್ಾಗಣ್ಣತ್); ಅನಿದಿಯಷ್ಟ ಸಮಿೇಕರಣಗಳ್ು (indeterminate equations) ಇವುಗಳ್ನ್್ ನಳ್ಗ್್ ಂಡು ಒಟ್ುಟ 277 ಶ್ ೇಿಕಗಳಿವ್. 
ಇವುಗಳ್ಲಿ ಿಕ್ಲವು ಸ್ತ್ಿಗಳ್ು, ಕ್ಲವು ಉದಾಹರಣ್ಗಳ್ು. ಈ ಗಿಂಥದಲಿಿರುವ ನ್್ರಾರು ಸಮಸ್ಟ್ಾಗಳ್ಲಿಿ ಎರಡನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಈ ಕ್ಳ್ಗ್ 
ಕ್್ಡಲಾಗಿದ್. 
 

1. ಸವಪದ ೈನಯರ್ಭಿಯುಯಕತಿಃ ಸ್ಾಯಚ್ಚತ್ಾವರಂಶತ್ಾಧಿಕಮ್ | 
ಶತ್ದಾವದಶಕಂ ವಿದವನ್ ಕಿಃ ಸ ರಾಶ್ನಿಯಗದಯತ್ಾಮ್ || 

ವಿದಾಿನ್! ಒಂದು ಸಂಖ್್ಾಗ್ ಅದರ ವಗಯಮ್ಲದ ಒಂಭತ್ುಷ್ಟನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದರ್ 1240 ಆಗುತ್ುದ್. ಆ ಸಂಖ್್ಾ ಏನ್ಂದು ತ್ರಳಿಸಿ. 
ಭಾಸಕರನ ವಿಧಾನ: ದತ್ು: 1240; ಗುಣಾಂಕ 9:  
(9/2)^2 = 20.25; 1240 + 20.25 = 1260.25; ಇದರ ವಗಯಮ್ಲ 35.5; 35.5 - 9/2 = 31; 31^2 = 961. ಇದ್ೇ ಉತ್ುರ. 
ಓದುಗರು ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ವಗಯ ಸಮಿೇಕರಣವನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಉತ್ುರವನ್ುನ ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪಿಶ್ನಗ್ ಇನ್್ ನಂದು ಉತ್ುರವೂ ಇದ್. 
x + 9 √x = 1240 
 

2. ಏಕದ್ದವತ್ಾರಾದ್ದಯುಕಾತ ಮಧುರಕಟುಕರಾಯಾಮಲಕಕ್ಷಾರರ್ಕ ೈ | 

ರ ೀಕಸಿಮನ್ ಷಡರಸ್ ೈಿಃ ಸುಯಗಯಣಕ ಕರ್ ರ್ದ ರ್ಯಂಜನ ೀ ರ್ಯಕತಬ ೀಧಾಿಃ || 
ಹ್ೇಳ್ು, ಗಣ್ಣತ್ಜ್ಞ! ಸಿಹ. ಖ್ಾರ, ಒಗರು, ಹುಳಿ,ಉಪುಾ ಮತ್ುು ಕಹ ಈ ಷ್ಡ ರಸಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದ್್ ಂದು, ಎರಡ್ರಡು, ಮ್ರು-

ಮ್ರು ಇತಾಾದಿ ಒಮೆಾಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಂಡರ್ ಒಟ್ುಟ ಎಷ್ುಟ ಮಿರ್ಿಣಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಬಹುದು? 
ಭಾಸಕರನ ವಿಧಾನ: ರಸಗಳ್ ಒಟ್ುಟ ಸಂಖ್್ಾ 6; 6 ರಿಂದ 1 ರವರ್ಗ್ ಸಂಖ್್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಇಳಿಯುರ್ ಕಿಮದಲಿಿ ಬರ್ಯಿರಿ. ಅದರ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ 
ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿಿ 1 ರಿಂದ 6 ರವರ್ಗ್  ಸಂಖ್್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಏರುವ ಕಿಮದಲಿಿ ಬರ್ಯಿರಿ. ಹೇಗ್ ಬರ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಎರಡು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಅಡ ಿ
ಗ್ರ್ಗಳ್ ಮ್ಲಕ ಭಿನ್ನರಾಶ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಪಯಡಿಸಿ. 

6 5 4 3 2 1 
1 2 3 4 5 6 

ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ರಸದ “ಮಿರ್ಿಣ” ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ ಬ್ೇಕಾದರ್, ಅದು ಮೊದಲಿನ್ ಭಿನ್ನರಾಶ್, ಎಂದರ್ 6/1 = 6.    

(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ …) 
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ಎರಡ್ರಡು ರಸಗಳ್ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ: (6/1) x (5/2) = 15 

ಮ್ರು-ಮ್ರು ರಸಗಳ್ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ: (6/1) x (5/2) x (4/3) = 20 
ನಾಲುಕ-ನಾಲುಕ ರಸಗಳ್ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ: (6/1) x (5/2) x (4/3) x (3/4) = 15  
ಐದು-ಐದು ರಸಗಳ್ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ: (6/1) x (5/2) x (4/3) x (3/4) x (2/5) = 6 
ಆರ  ರಸಗಳ್ ಮಿರ್ಿಣದ ಸಂಖ್್ಾ = 1 

ಒಟುಟ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ = 63 
ಒಟ್ುಟ ಮಿರ್ಿಣ ಗಳ್ ಸಂಖ್್ಾ = 63 ಎಂಬುದನ್ುನ ಭಾರತ್ದ ಪಾಿಚಿೇನ್ ರ್ಸರಚಿಕ್ಲತ್ಸಕನಾದ ಸುರ್ುಿತ್ನ್್ (ಕ್ಲಿ. ಪೂ. ೬ನ್ಯ ರ್ತ್ಮಾನ್) ಪಾಿಚಿೇನ್ 
ವ್ೈದಾನಾದ ಚರಕನ್್ (ಕ್ಲಿ. ಪೂ. ೩ನ್ಯ ರ್ತ್ಮಾನ್) ಬಹಳ್ ಹಂದ್ಯ್ಕೇ ಮನ್ಗಂಡಿದದರು. ಇದು ಮಾತ್ಿವಲಿ, ಸುರ್ುಿತ್ನ್ು ತ್ನ್ನ ಸಂಹತ್ಯಲಿಿ 

63 ಮಿರ್ಿಣಗಳ್ನ್್ನ ಪಟ್ಟಟಮಾಡಿದಾದನ್! 
 
(ಈ ಲ್ೇಖನ್ದ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಇದ್ೇ ಲ್ೇಖಕರ September 2014 ಪೂವಾಯಧಯದ Indian Link ಪತ್ರಿಕ್ಯಲಿಿ Bhaskaracharya and his 

Leelavathi ಎಂಬ ಇಂಗಿಿಷ್ ಲ್ೇಖನ್ದಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿವ್) 
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ಅತ್ಾಂತ್ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಸ್ಟಾಂಬಾರ ಪದಾಥಯಗಳ್ಲಿಿ ದಾಲಿುನಿನ ಕ್ಡ ಒಂದು. ಕ್ಲಿಸು ಪೂವಯ2700 

ರಲ್ಿೇ ಇದನ್ುನ ಪಾನಿೇಯಗಳ್ಲ್ಿ ಮತ್ುು ಔಷ್ಧಿಯಾಗಿಯ್ ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ರುದದರಂತ್. 
ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದರ ಹ್ಸರು ಸಿನ್ನಮೊಮುಮ್ (Cinnamomum), ಲಾರ್ೇಸಿ (Lauraceae) 

ಕುಟ್ುಂಬಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. ಪಾಶ್ುಮಾತ್ಾ ದ್ೇರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಹು ಜನ್ಪಿಿಯತ್ಗಳಿಸುವಲಿಿ ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾಾನ್ 

ಪಡ್ದಿದ್ (ಮೊದಲನ್ಯ ಸ್ಟಾಾನ್ ಕರಿಮೆಣಸಿಗ್). ಸಿನ್ನಮನ್ (Cinnamon) ಹ್ಸರಿನ್ ಮ್ಲ ಗಿಿೇಕ್ 

ಭಾಷ್್ಯ ಕ್ಲನ್ನಮೊೇಮನ್  kinnamomon. ಸಂಸೃತ್ದಲಿಿ ತ್ಮಾಲಪತ್ಿಂ (Cinnamomum tamala) 

ಎಂದ್, ಹಂದಿಯಲಿಿ ದಾಲಿುೇನಿ, ಮಲ್ಯಾಳ್ಂನ್ಲಿಿ ಕರುವ, ತ್ಮಿಳಿನ್ಲಿಿ ಪಟ್ಟ ಎಂದ್ ಕರ್ಯುತಾುರ್.   

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗಯ ದಾಲಿಚನಿಿ (ಚ್ಕ ಕ)  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್  

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

ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಸಿನ್ನಮನ್ ಜ್ಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಹಲವಾರು ಮರಗಳ್ ತ್್ ಗಟ್ಯಿಂದ ತ್ಗ್ಯುತಾುರ್. ಆದರ್ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ಿದ್್ ರಕುವ 

ದಾಲಿುನಿನ ಕ್ೇವಲ ಎರಡು ಜ್ಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.  
 

1. ಸಿನ್ನಮೊೇಮುಮ್ ವ್ೇರಮ್ (cinnamomum verum), ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾುರ್. ಇದು ತಾಜ್ಾ ದಾಲಿುನಿನ, ಅತ್ರ 

ದುಬಾರಿ ಮತ್ುು ಸಿಹ.  

2. ಸಿನ್ನಮೊೇಮುಮ್ ಅರ್್ ೇಮಾಟ್ಟಕಂ (cinnamomum aromaticum) ಕಾಾಸಿಯ ಸಿನ್ನಮನ್ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾುರ್. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ 

ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಸಿಗುವ ದಾಲಿುನಿನ ಕಾಾಸಿಯ ಜ್ಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ, ಅಗಗ ಬ್ಲ್. ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮತ್ುು ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ಲಿ ಿ

ಉಪಯೇಗಿಸಿರುವುದು ಕಾಾಸಿಯ ಜ್ಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ.  
 

ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಮತ್ುು ಕಾಾಸಿಯದ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿ ನ್್ ೇಡಿದರ್ ಏನ್್ ವಾತಾಾಸ ಕಾಣುವುದಿಲ.ಿ ಆದರ್ ಚಕ್ಕ ನ್್ ೇಡಿದರ್ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಪತ್ುಹಚುಬಹುದು. ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ನ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ತ್ಳ್ು ಪದರುಗಳ್ ಸುರುಳಿಗಳಿರುತ್ುವ್. ಕಾಾಸಿಯ ಸಿನ್ನಮನ್ ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಗಟ್ಟಟ ತ್್ ಗಟ್ಟನ್ 

ಸುರುಳಿ (ಚಿತ್ಿ ನ್್ ೇಡಿ).    

 

ಆಯುವ್ೇಯದದ ಪಿಕಾರ ದಾಲಿುನಿನಯ ರುಚಿ ಸಿಹ, ಕಹ ಮತ್ುು ಘಾಟ್ು. ಬಾಯಿಯಲಿಿ ಜ್್್ಲುಿ ಉತ್ಾತ್ರುಯಾಗುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ುದ್. ನಿಮಗ್ 
ತ್ರಳಿದಿರುವಂತ್ ಬಾಯಿಯಲಿ ಿಜ್್್ಲು ಿಉತ್ಾತ್ರುಯಾಗದಿದದರ್ ಯಾವುದ್ೇ ಗಟ್ಟಟ ಆಹಾರವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಲಾಗುದಿಲ.ಿ 

 

ಉಪಯೀಗಗಳು 
 

ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ಮಸ್ಟಾಲ್ ಪದಾಥಯಗಳ್ಲಿಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್ಂದು ನಿಮಗ್ ಗ್್ ತ್ುೇ ಇದ್. ರ್ುಂಟ್ಟ, ಚಕ್ಕ, 
ಏಲಕ್ಲಕ ಹಾಕ್ಲದ ಚಹಾ ಅತ್ಾಂತ್ ಜನ್ಪಿಿಯ. ಪಷ್ಟಯಯ, ಟ್ಕ್ಲಯ ಮತ್ರುತ್ರ ದ್ೇರ್ಗಳ್ಲಿ ಿಪಾನಿೇಯಗಳಿಗ್, ಸಿಹ ಪದಾಥಯಗಳಿಗ್, ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರಗಳಿಗ್ 
ಸುವಾಸನ್ಗಾಗಿ ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್. ಪಾಶ್ುಮಾತ್ಾ ದ್ೇರ್ಗಳ್ಲಿಿ ದಾಲಿುನಿನ ಮತ್ುು ಸಕಕರ್ ಮಿರ್ಿಣವನ್ುನ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಮಾರುತಾುರ್. ಈ ಮಿರ್ಿಣವನ್ುನ ಟ್್ೇಸ್ಟ ಮೆೇಲ್, ಬ್ೇಯಿಸಿದ ಸ್ಟ್ೇಬು ಮತ್ುು ಪ್ೇರ್ ಹಣುಾಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸುತಾುರ್. Chocolate, apple pie, 

doughnut, cinnamon bun, candy ಮುಂತಾದವುಗಳ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಯಲಿಿ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾುರ್. ಸುವಾಸನ್ಗಾಗಿ 

ಮದಾಪಾನಿೇಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತಾುರ್.  
 

ಆರ  ೀಗಯಪೂರಕ ಮತ್ುತ ಔಷಧಿೀಯ ಗುಣಗಳು 
 

ದಾಲಿುನಿನಯಲಿಿ ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ anti-oxidant ಇದ್. ದಾಲಿುನಿನಯ ಅನ್ೇಕ ಔಷ್ಧಿೇಯ ಗುಣಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ cinnamaldehyde, cinnamyl 

acetate ಮತ್ುು cinnamyl alcohol ಎಂಬ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು.  
ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕುದಲಿನಿ್ ಸಕಕರ್ಯ ಮತ್ುು ಕ್್ಲ್ಸಿಟರಾಲ್ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ಕಡಿಮೆಗ್್ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು 

ಕ್ಲವು ಅಧಾಯನ್ಗಳಿಂದ ತ್ರಳಿದುಬಂದಿದ್. ಮೆೇರಿಲಾಾಂಡ ನ್ USDA ಸಂಶ್ ೇಧನಾ ಕ್ೇಂದಿದ ಸಂಶ್ ೇಧಕರು ಪಾಕ್ಲಸ್ಟಾುನ್ದಲಿಿ ಕ್ೈಕ್್ಂಡ 

ಒಂದು ಅಧಾಯನ್ದ ಬಗ್ಗ ಇಲಿಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ುೇನ್1. 
           ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ … 

 

ಎಡಗಡ್ ಇರುವುದು ಸಿಲ್್ ೇನ್ (ತಾಜ್ಾ) ಸಿನ್ನಮನ್, 

ಬಲದಲಿಿರುವುದು ಕಾಸಿಯ ಸಿನ್ನಮನ್ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cinnamomum_Verum_vs_Cinnamomum_Burmannii.jpg
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ಟ್ೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಇರುವ 60 ಜನ್ರನ್ುನ 6  ಗುಂಪುಗಳ್ನಾನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. 3 ಗುಂಪಿಗ್ ದಿನ್ಕ್ಕ 1 ಗಾಿಂ (1/4 ಟ್ಟೇ ಚಮಚ), 3 

ಗಾಿಂ ಅಥವಾ 6 ಗಾಿಂ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿಯ ಕಾಾಪೂಸಲ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಲು ಕ್್ಟ್ಟರು. ಇನ್ುನಳಿದ 3 ಗುಂಪಿಗ್ ಹಟ್ುಟ ತ್ುಂಬಿದ (placebo) ಕಾಾಪೂಸಲ್ 

ಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿದರು. 40 ದಿನ್ಗಳ್ ಬಳಿಕ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿದವರಲಿಿ ರಕುದಲಿಿನ್ ಸಕಕರ್ಯ ಪಿಮಾಣ 18% ರಿಂದ 29%, ಕ್್ಲ್ಸಿಟರಾಲ್ 

ಪಿಮಾಣ 12% ರಿಂದ 26% ಇಳಿದಿತ್ುು. ದಾಲಿುನಿನ ಚಿಕ್ಲತ್ಸಯನ್ುನ ನಿಲಿಿಸಿದ 20 ದಿನ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರವೂ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತ್ು. ದಾಲಿುನಿನಯ 

ಈ ಗುಣವನ್ುನ ಮರು ಪರಿೇಕ್ಷ್ಸಲು ಹಲವಾರು ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಡ್ಸಿದರು. ಕ್ಲ ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಮಾತ್ಿ ರಕುದಲಿಿನ್ ಸಕಕರ್ಯ ಪಿಮಾಣ 

ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತ್ು, ಕ್ಲ ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇಲ.ಿ ಎಲಿ ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ಲ್ ಿಕಾಾಸಿಯ ಸಿನ್ನಮನ್ ಅನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದದರು. 
 

ದಾಲಿುನಿನಯ ಬಗ್ಗ ಕ್ೈಕ್್ಂಡ ಎಲಿ ಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳ್ನ್್ನ ಮತ್ುು ಅಧಾಯನ್ಗಳ್ನ್್ನ ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿ, ದಾಲಿುನಿನ ರಕುದ ಸಕಕರ್ಯ 

ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ತ್ಗಿಗಸಬಹುದು, ಆದರ್ ನಿದಿಯಷ್ಟವಾದ ಪಿಮಾಣ ತ್ರಳಿದಿಲಿ ಎಂದು ಸಂಶ್ ೇಧಕರು ಹ್ೇಳಿಕ್ ಕ್್ಟ್ಟಟದಾದರ್. ದಿನ್ಕ್ಕ ಮ್ರು ಅಥವಾ 

ಆರು ಗಾಿಂ ನ್ಷ್ುಟ ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಆಹಾರ ಪದಾಥಯಗಳ್ಲಿ ಿಮತ್ುು ಪಾನಿೇಯಗಳ್ಲಿಿ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. ಆದರ  ದಾಲಿಚನಿಿ ಪುಡ್, ಮಾತ್ ರ ಅಥವಾ 

ಕಾಯಪೂಸಲ್ ಗಳನುಿ ಸ್ ೀವಿಸಬಾರದು. ಏಕ್ಂದರ್ ಹ್ಚುು ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ದಾಲಿುನಿನಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವಿದ್.  
ಅಪಾಯ ಮತ್ುತ ಮುನ ಿಚ್ಚರಕ  
 

ದಾಲಿುನಿನಯ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ಮಿತ್ರ ಮಿೇರಿದಲಿಿ ಎದ್ಯ ಬಡಿತ್ ಹ್ಚಾುಗಬಹುದು, ಹ್್ ಟ್ಟ ನ್್ ೇವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಪಿತ್ುಜನ್ಕಾಂಗಕ್ಕ (liver) 

ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಕು ಹ್ಪುಾಗಟ್ುಟವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಯುತ್ುದ್, ಆದದರಿಂದ ಗಭಿಯಣ್ಣಯರು ಮತ್ುು Coumadin (warfarin) ಮಾತ್ಿ 
ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವವರು ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕ ಕಾರಣ ದಾಲಿುನಿನಯಲಿಿರುವ coumarin ಎಂಬ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕ. Coumarin 

ಪಿಮಾಣ ಕಾಾಸಿಯ ಸಿನ್ನಮನ್ ನ್ಲಿಿ ಅತ್ರ ಹ್ಚುು ಮತ್ುು ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ನ್ಲಿಿ ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ುದ್. ಆದದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ Coumarin 

ಪಿಮಾಣ ಅತ್ಾಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಒಳ ಳ್ಯದು.  
 

ದಾಲಿಚನಿಿಯ ಸ್ ೀರ್ನ  ಮಿರ್ ಮಿೀರುರ್ುದು ದಾಲಿಚನಿಿ ಪುಡ್, ಮಾತ್ ರ ಅಥವಾ ಕಾಯಪೂಸಲ್ ಗಳನುಿ ಸ್ ೀವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಡಿಗ್ 
ಮಾಡುವಾಗ, ಮಸ್ಟಾಲ್ ಪುಡಿ ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ ಹ್ಚುು ದಾಲಿುನಿನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರ್ ರುಚಿಯ್ಕೇ ಕ್ಟ್ುಟಹ್್ ೇಗುತ್ುದ್. ನ್ನ್ಪಿಡಿ: ಅತ್ರಯಾದರ್ 
ಅಮೃತ್ವೂ ವಿಷ್. 

 

Coumarin ಅನ್ುನ ಸುವಾಸನ್ಗಾಗಿ ಸಂಸಕರಿತ್ ಆಹಾರಗಳ್ಲ್,ಿ ಮದಾಪಾನಿೇಯಗಳಿಗ್ ಮತ್ುು ಸಿಗರ್ೇಟ್ಟನ್ಲ್ಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತಾುರ್. 
ಪಿತ್ುಜನ್ಕಾಂಗಕ್ಕ (liver) ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯುನ್ೈಟ್ಡ ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ಸ ನ್ಲಿಿ Coumarin ಉಪಯೇಗಿಸುವುದನ್ುನ ನಿಷ್್ೇಧಿಸಿದಾದರ್. 
ಯ್ರ್್ ೇಪಿನ್ಲಿಿ ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾಥಯಗಳಿಗ್ ಇಂತ್ರಷ್್ಟೇ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ  Coumarin ಹಾಕಬಹುದ್ಂದು ಕಾನ್್ನ್ು ಮಾಡಿದಾದರ್. ಉದಾ: 

ಒಂದು ಕ್ಲಲ್್ ೇಗಾಿಂ ಸಿಹ ಪದಾಥಯಗಳಿಗ್ 5 ಮಿಲಿಗಾಿಂ, ಒಂದು ಕ್ಲಲ್್ ೇಗಾಿಂ ಬ್ೇಕರಿ ತ್ರನಿಸುಗಳಿಗ್ 20 ಮಿಲಿಗಾಿಂ ಗಿಂತ್ ಹ್ಚುು Coumarin 

ಹಾಕಬಾರದು.  
 

ಸಿನಿಮನ್ ಟ  ೀಸ್ಟಟ - ಗರಿ ಗರಿ ಟ್್ೇಸ್ಟ ಮೆೇಲ್ ತ್ಳ್ುವಾಗಿ ಬ್ಣ್ಾ ಸವರಿ, ದಾಲಿುನಿನ ಮತ್ುು ಸಕಕರ್ ಮಿರ್ಿಣವನ್ುನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಬಲು ರುಚಿ. 

ಮಕಕಳಿಗ್ ಬಿಸಿಕೇಟ್ಟನ್ ಬದಲು ತ್ರನ್ನಲು ಕ್್ಡಬಹುದು. 
 

ದಾಲಿಚನಿಿ ಮತ್ುತ ಸಕಕರ  ಮಿಶರಣ - 1 ಟ್ೇಬಲ್ ಚಮಚ (20 ಮಿಲಿಲಿೇಟ್ರ್) ಸಕಕರ್ಗ್ (ಕಾಾಸಟರ್ ರ್ುಗರ್) 1/4 ಟ್ಟೇ ಚಮಚ್ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ 1/4 

ಲ್್ ೇಟ್ (60 ಮಿಲಿಲಿೇಟ್ರ್) ಸಕಕರ್ಗ್ (ಕಾಾಸಟರ್ ರ್ುಗರ್) 2-4 ಟ್ಟೇ ಚಮಚ್ ದಾಲಿುನಿನ ಪುಡಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿರ್ಿಣವನ್ುನ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಒಂದು 
ಡಬುದಲಿಿ ಹಾಕ್ಲಡಿ. 

 

ಕ  ನ ಯ ಮಾತ್ು:    

 ಆಹಾರ ಪದಾಥಯ ಮತ್ುು ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಿಲ್್ ೇನ್ ಸಿನ್ನಮನ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ.  

 ಸಂಸಕರಿತ್ ಆಹಾರ ಪದಾಥಯಗಳ್ನ್ುನ ಆದಷ್ುಟ ದ್ರವಿಡಿ.  

 

Reference: 1. Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, Khattak KN, Anderson RA. Cinnamon improves glucose and 
lipids of people with type 2 diabetes. Diabetes Care. 26.12 (2003): 3215-3218.  
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"ನ್ಗಿುೇಬ್ೇಯಕ್ ನ್ನ್ನ ಹ್ಣ...!" ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದುದ ನ್ಮಾ ಕನಾಯಟ್ಕ ಪಿಹಸನ್ ಪಿಪಿತಾಮಹ! ಪಂಡಿತ್ 
ಮಂಡಲಾಗ್ಿಸರ! ಚಂಡಪಿಚಂಡ! ನ್ಮಾ ಟ್ಟೇ.ಪಿ.ಕ್ೈಲಾಸಂರವರು. 
ಜನ್ಗಳಿಗ್ ಆಗ ನ್ಗುವುದಕ್ಕ ತ್ುಂಬಾ ಬಿಗುಮಾನ್ವಿದಿದರಬಹುದು,  ಟ್ಟೇ.ಪಿ.ಕ್ ರವರು ನ್ಗುವುದು ಹ್ೇಗ್ 
ಅನ್್ ನೇದನ್ನ ಜನ್ರಿಗ್ ಕಲಿಸಿದರು ಅನಿನಸುತ್ು!  
"ನಾಗತ್ುೇಗ್ ಮಿೇಸ್ಟ್ ಬಂದರ್ ಚಿಕಕಪಾ ಅಂತ್ ಕ್ಗ್ ಬಹುದು!" 
"ದ್ಗಡಿ ಆಗಿದ್ ಗ್್ ಂಚ ದ್ರ್ಾ ಇದ್ಯಾ?!  
ಏ..ಲಲಗ್ ಇಲ ಿಲಿಲಗ್ಲ್ ಕ್್ಡಿಿ!" 
"ಬಂದಾಲ್್ ಿೇ..ಮದುವ್ ಮುಗಿದಮೆೇಲ್ ಮತಾಪಿನ್್ ೇನ್ ಬಂದಹಾಗ್..!"  
'ಲ್ೇ... ' 
'ಏನಿಿ ಅದು?! ಲ್ೇ.. ನ್ನ್ನಂಥ ಲ್ೇಡಿಗ್ ಲ್ೇ... ಯಷ್ಟರೇ ಧ್್ೈಯಯ ನಿಮಗ್ 
'ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮೆೇಡಂ, ಲ್ೇ..ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿ ಡಿ ಅನ್್ ನೇದ್್ ಿೇಳ್ಗ್ ನಿೇವ್ ದುಮಖ್ಬುಟ್ಟರ ! 

 
ಇವ್ಲಿವೂ ನ್ಮಾ ಗುಂಡುರಾಯರ ಅಥಾಯತ್ ಕ್ೈಲಾಸಂ ಗುಳಿಗ್ಗಳ್ು! ಶಾರ್ಿತ್ವಾಗಿ ನ್ಗ್ ಬರಿಸುವ ಟಾನಿಕ್! 
 
ಶ್ಿೇಮಾನ್ ಡಿ.ವಿ.ಜ ರವರು ತ್ಮಾ ಮಂಕುತ್ರಮಾನ್ ಮ್ಲಕ 

'ನ್ಗುವುದು ಸಹಜ ಧಮಯ 
ನ್ಗಿಸುವುದು ಪರಧಮಯ 
ನ್ಗುವ ಕ್ೇಳ್ುತ್ ನ್ಗಿಸುವುದು ಅತ್ರರ್ಯದ ಧಮಯ' ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿಸಿದಾದರ್.  

 
ಒಂದು ಅಭಿನ್ಯ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಶಾಲ್, ನ್ಗುವ ಮುಖ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೇತ್ರ ಮಾಡ್್ ೇದು  ಅನ್್ ನೇ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಮುಗಿದಮೆೇಲ್ 
ಒಬು ಸ್ಟಡ್ಂಟ್   
"ಸ್ಟಾರ್, ಅಳ ್ೇ ಮುಖ ಹಾಾಗ್ ಮಾಡ್್ ೇದು ಅಂತ್ ಕಲಿಸಿುೇರ.." ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಾುನ್ೇ ಗುರುಗಳಿಗ್. 
ಆಗ ಗುರುಗಳ್ು  "ನಿಮಗ್ ಆ ಟ್ೈನಿಂಗ್ ಬ್ೇಕ್ಲಲಿ  ಯಾವಾಗಲ್ ನಿಮಾ ಮುಖ ಇರುತ್ುಲ ಿಹಾಗ್ ಇಲಿಯ, ಅದಕ್ಕ ಅಭಿನ್ಯ ಬ್ೇಕ್ಲಲ"ಿ! 
ಅಂದುಬಿಡ್್ ೇದ್! 
ನ್ಗುವ ಸಹಜದ ಮೊೇರ್ಯ ಧಮಯ ಆಗಬ್ೇಕ್ ಹ್್ ರತ್ು ಅಳ್ುವ ಹಾಾಪ್ ಮೊೇರ್ಯದು ಅಲಿ, ಅಲಿವ್? 
 
'ಮನ್ುಜಗ್ಂದು ನ್ಗ್ಯ ಕ್್ಟ್ಟ  
ನ್ಗ್ಯಳ್ು ಹಲ ಬಗ್ಯನಿಟ್ಟ 
ನ್್ರು ನ್್ ೇವ ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ನ್ಗ್ಯ ಕಾಡಲು'  
ಇದು ನ್ನ್ನ ನ್ಚಿುನ್ ಕವಿ ಬಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷಮಣ ರಾವ್ ರವರ ಒಂದು ಕವನ್ದ ಸ್ಟಾಲು.  
 
ದಿನ್ ನಿತ್ಾದ ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ನ್ಗ್ ಪಿಸಂಗಗಳ್ು ಬಂದು ಹ್್ ೇಗುತ್ುವ್, ಆ 'ಹಲ ಬಗ್ಗಳ್...' ನ್ಗ್ಯಲಿಿ, ಯಾರಿಗ್ ನ್್ ೇಯಿಸದ ನ್ಗ್ಯು 
ಎಲಿರಿಗ್ ಸಂತ್ಸ ತ್ರಲಿ. 
ನಾವ್ಲಾಿ Laughing ನ್ಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬ್ೇಕು. ಆದರ್, ನಾವು ಯಾರಿಗ್ Laughing stock ಆಗುವುದು ಬ್ೇಡ!  

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ 

http://www.sugamakannada.com/
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ಈಸಿಛ್ೇರಿನ್ಲಿಿ ಹಂದಕ್್ಕರಗಿ ನ್ವರಾತ್ರಿಯ ಚಪುಯಗಳ್ನ್ುನ ಮೆಲುತಿಾು ಕುಳಿತ್ರದ್ದ. ದ್ೇವಿಯ 
ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳ್ ಬಗ್ಗ ಯೇಚಿಸುತಾು ಹಾಗ್ಯ್ಕೇ ಕಣುಾಮುಚಿುದ್. ಮನ್ಃಪಟ್ಲದ ಮೆೇಲ್ ಒಂದು 
ವಿಶ್ೇಷ್ ದೃರ್ಾ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ು.  

ವಿಕಿಮಾದಿತ್ಾನ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ವನ್ನೇ ಹ್್ ೇಲುವ ಒಂದು ಆಸನ್. ಅದನ್ುನ ಏರಲು ಹತ್ುು 
ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳ್ು. ಪಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲ್ಿ ಒಂದ್್ ಂದು ದ್ೇವತ್ ನಿಂತ್ರರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ರುದ್. ಕ್ಳ್ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ 
ಬಳಿ ಪುರಚಿು ತ್ಲ್ೈವಿ ಜಯಲಲಿತಾ ನಿಂತ್ರದಾದರ್. ದ್ೇವತ್ಗಳ್ ಪ್ೈಕ್ಲ ಮೊದಲನ್ಯದಾಗಿ ವಿದಾಾಮಾತ್ 
ಸರಸಿತ್ರ ಜಯಲಲಿತ್ಯನ್ುನ ಕುರಿತ್ು: 

 

“ಎಲ್ೈ ಭ್ಮಿತ್್ಕದ ಹ್ಣ್ಾ, ಇಡಿೇ ಜಗತ್ುು ನ್ನ್ನನ್ುನ ವಿದ್ಾಯ ಅಧಿದ್ೇವತ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿದಿದ್. 
ಆದರ್ ನಿನ್ನ ಅಗಾಧವಾದ ವಿದ್ಾಯ ಮುಂದ್ ನಾನ್ು ಸ್ಯಯನ್ ಮುಂದಿನ್ ಮೊೇಂಬತ್ರು! ನಿೇನಾದರ್್ ೇ 
ದ್ತ್, ದ್ಾತ್, ವೂಾಹ, ಮೊೇಹ, ಸ್ಟ್ನೇಹ, ದ್್ ಿೇಹ, ಎಲಿ ವಿದ್ಾಗಳ್ನ್ುನ ಬಲಿವಳಾಗಿ ಸಕಲವಿದಾಾ 
ಪರಪಾನ್ಗಿಹಾರಗತ್, ಕ್ಷಮಿಸು, ಪಾರಂಗತ್ಳಾಗಿದಿದೇಯ್ಕ. ತ್ನ್್ಾಲಕ ಈ ಅಮಾಾ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ 
ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ ಏರಲು ಅಹಯಳಾಗಿದಿದೇಯ್ಕ. ಏರು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ” ಎನ್ುನತಾು ಮೆಟ್ಟಟಲಿಳಿದು ಕತ್ುಲಲಿ ಿ
ಅಂತ್ಧ್ಾಯನ್ಳಾದಳ್ು.  

 

ಎರಡನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲಿಿ ಇದದ ಸ್ಟ ಭಾಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ “ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗ ಇಲಿಸಲಿದ ಮಾತ್ುಗಳ್ನಾನಡಿದದರು. ಆದರ್ ನಿಜಕ್ಕ ನಿೇನ್ೇ 
ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ಟ ಭಾಗಾಲಕ್ಷ್ಮ. ನಿೇನ್ು ನಿನ್ನ ಕ್ೇಸನ್ುನ ಚ್ನ್ನೈನ್ಲ್ೇಿ ನ್ಡ್ಸಿಕ್್ಳ್ುಳವ ತಾಕತ್ರುದದವಳ್ು. ಆದರ್ ನಿೇನ್ು ಹುಟ್ಟಟದುದ 
ಕನಾಯಟ್ಕದಲಾಿದದರಿಂದ, ತ್ವರಿನ್ ಮಮತ್ಯಿಂದ, ತ್ವರಿನ್ ಹತ್ಕಾಕಗಿ ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದು ನ್್ರು ಕ್್ೇಟ್ಟ ರ್ಗಳ್ನ್ುನ ದಂಡದ ರ್ಪದಲಿಿ 
ದಾನ್ವಾಗಿ ಕ್್ಡುವುದರ ಮ್ಲಕ ನಾಲ್ಕವರ್ ಜಯಲಲಿತಾ ಒಂದು MoMಗ್ ಸಮ (MoMಗ್ ಖಚಾಯದದುದ 450 ಕ್್ೇಟ್ಟಯ್ಕಂದು ತ್ರಳಿ) ಎಂದು 
ನಿೇನ್ು ತ್್ ೇರಿಸಿಕ್್ಟ್ಟಟದಿದೇಯ್ಕ. ನಿೇನ್ು ವಷ್ಯಕ್್ಕಮೆಾ ಹೇಗ್ ನ್್ರುಕ್್ೇಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹ್ಸರಿನ್ಲ್,ಿ 30 ಕ್್ೇಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರ ಹ್ಸರಿನ್ಲ್ಿ 
ಕ್್ಡುತಾು ಬಂದರ್ ಇಸ್ಟ್್ ಿೇದವರು ಐದು ವಷ್ಯಕ್್ಕಮೆಾ ಮಂಗಳ್ಗಿಹಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗಲು ಅನ್ುಕ್ಲವಾಗುತ್ುದ್. ನಿನ್ಗ್ ಮಂಗಳ್ವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ 
ಮ್ಲಕ ಮಂಗಳ್ಯಾನ್ಕ್ಕ ಮಂಗಳ್ವಾಗಲಿ. ಹತ್ುು ಎರಡನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ” ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುತಾು ನಿಗಯಮಿಸಿದಳ್ು.   

 

ಮ್ರನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲಿಿದದ ಧ್ಾನ್ಾಲಕ್ಷ್ಮ “ಎಲ್ೈ ಬುಲ್ಟ್ ಪೂಿಫ್ ವಸನ್ಧ್ಾರಿಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಅಮಾಾ ಕಾಾಂಟ್ಟೇನ್ ಮ್ಲಕ ಜನ್ರ ಹ್್ ಟ್ಟ 
ತ್ುಂಬಿಸಿದ್. ನಿನ್ನ ಅಮಾಾ ಪ್ೇಸಿರೇ, ಅಮಾಾ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅಮಾಾ ಅದು, ಅಮಾಾ ಇದುಗಳ್ ಮ್ಲಕ ನಿನ್ನ ತ್ರಜ್್್ೇರಿಯ ಹ್್ ಟ್ಟಯನ್್ನ 
ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್್ಂಡ್. ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ಎಕರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಚ್ನಾನಗಿಯ್ಕೇ ಬ್ಳ  ್ಆಗಿರಬ್ೇಕ್ಂದು ನಿನ್ನ ಸುತ್ುಳ್ತ್ಯ್ಕೇ ಒತ್ರು ಹ್ೇಳ್ುತ್ರುದ್. (ಸಿ)ಜನ್ಹತ್ಕಾಕಗಿ 
ಹ್್ ೇರಾಡುವ ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾಹಸವನ್ುನ ಮೆಚಿು, ಇದ್್ ೇ ನಿನ್ಗ್ ಈ ಮ್ರನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟಕ್್ಡುತ್ರುದ್ದೇನ್” ಎನ್ುನತಾು ಅಂತ್ಧ್ಾಯನ್ಳಾದಳ್ು. 

  

ನಾಲಕನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲಿ ಿಲಕ್ಷ್ಮಯರ ಸ್ಟಾಲಿಗ್ ಹ್್ ಸದಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ವಸರಲಕ್ಷ್ಮ ನಿಂತ್ರದದಳ್ು. “ಪ್ಣಗಳ ್ಳ್ ಪ್ಣ್ಾೇ, ಎನ್ನ ಮುದಿದನ್ ಕಣ್ಾ, 
ಸ್ರ್ಗ್್ ಂಬ ಸಿೇರ್ಗಳ್ನ್ು ಸ್ಟಾಸಿರದಲಿ ಹ್್ ಂದಿ ಎನ್ನ ಮನ್ವ ಸ್ಟ್ಳ್ದ ಕನ್ನ. ಅನಿತ್ು ವಸರ, ಅನಿತ್ು ಪಾದರಕ್್ಗಳ್ನ್ು ತ್್ ಟ್ುಟ ಮೆರ್ವ ನಿೇನ್ು 
ನಿಜಕು ಧನ್ಾ. ಅಚುರಿಯ ಪ್ಣ್ಾೇ, ಆರ್ೇನ್ೇ ಪ್ೇಳ್ಲಿ, ನಾನ್ರಿತ್ರಹ್ನ್ೇ ಅದರ ರಹಸಾಮಂ. ಒಂದು ಸಿೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿನ್ನ ಗಾತ್ಿ ತ್ಬುಲಿಕ್ಕ? 
ದುಿಪದಪುತ್ರಿಗಿತ್ು ದ್್ ಡ ಿಕೃಷ್ಾ ಸಿೇರ್ಯಂತ್, ನಿನ್ಗು ಬ್ೇಕು ಕಂತ್ ಕಂತ್ ಗಜದ ಸಿೇರ್ ವನಿತ್. ಮಿಕಕ ಸಿರೇಯರ್ಲಿ ಇಷ್್ಟ ತ್್ ಡುವ ಕಾಲದಲು,ಿ 
ಸಿೇರ್ ಸ್ಟ್್ ಬಗ್ ಸ್ಟ್್ ಬಗು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ನಿಲುವ್ ಹ್್ ನ್ಲು. ವಸರಸಿರಿಯಳಿಳ್ಯಳ್ ನಿನ್ಗ್ ಸ್ಟಾಟ್ಟಯಿಲಿವಾರು. ಏಚಯತ್ುಥಯ ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ, ಸ್ಟಾಗಿ 
ಮೆೇಲ್ ಕ್ರು” ಎನ್ುನತಾು ಕ್ಳ್ಸರಿದಳ್ು.  
 

“ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸುಳ ಳ್ೇ ಸುವಣಯಲಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾುರ್. ನ್್ ೇಡಲು ಒಳ ಳ್ಯ ಬಣಾ ಇರುವ ನಿೇನ್ಲಿವ್ ಸು-ವಣಯ ಲಕ್ಷ್ಮ! ಇನ್ುನ ಚಿನ್ನದ 
ಲ್ಕಕದಲಿಂತ್್ ನಿನ್ಗ್ ನಿೇನ್ೇ ಸ್ಟಾಟ್ಟ. ತ್್ಕದ ವಾಕ್ಲು ಎಂದು ಕರ್ಸಿಕ್್ಳ್ಳಬ್ೇಕಾದರ್ ಚಿನ್ನವನ್ುನ ಗಾಿಂನ್ಲಿಲ,ಿ ಗಾಿಮದ ಲ್ಕಕದಲಿಿ ಅಳ್ಯಬ್ೇಕು. 
ನಿನ್ನಲಿರಿುವ ಚಿನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ುು ಗಾಿಮಗಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಕಾದಿೇತ್ು, ಆದದರಿಂದ ನಿೇನ್ೇ ಸುವಣಯ ಲಕ್ಷ್ಮ. ಚಿನ್ನ ಗಣ್ಣಯ ಆಳ್ದಿಂದ ಮೆೇಲ್ ಬಂದಂತ್ 
ನಿೇನ್್ ಸ್ಟ್್ ೇಲಿನ್ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಎದುದಬಂದ್. ಚಿನ್ನ ಬ್ಂಕ್ಲಯಲಿ ಿಪುಟ್ವಿಟ್ಟಂತ್ ನಿೇನ್್ ಹಗರಣಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ಂದ್, ಬ್ಂದ್, ಇಲಿಿಯವರ್ಗ್ ಬಂದ್. 
           (ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ…) 

 

 
ಅಮಾಮ ಸಿಂಹಾಸನಾರ  ೀಹಣ ಕಥನರ್ು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶ್ಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ುರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀರ್ು ಕ ೀಳಿದ್ದರ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  ಚಿನ್ನ ಪದಕವಾಗಿ ಮಿಂಚುವಂತ್ ನಿೇನ್್ ಪದವಿಗ್ೇರಿ ಮಿಂಚಿದ್. ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ ಿಚಿನ್ನ ಕತ್ುಲ್ಯ ಕ್್ೇಣ್ಗ್ ಹ್್ ೇಗಿ ಸ್ಟ್ೇರುವಂತ್ ನಿೇನ್್ 
ಸ್ಟ್ೇರಿಬಂದ್. ಇವ್ಲಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವ್ೇ ಆದ ನಿೇನ್ೇ ಸುವಣಯಲಕ್ಷ್ಮ. ಬಾ, ಐದನ್ ಮೆಟ್ಟಟಲು ಇನ್ುನ ನಿನ್ನದ್ೇ” ಎನ್ುನತಾು ಸಾಳ್ ಬಿಟ್ುಟಕ್್ಟ್ಟಳ್ು. 
 

ಆರನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲಿಿದದ ಧ್್ೈಯಯಲಕ್ಷ್ಮ “ಜ್್ೈಲ್ ಲಲಿತ್ೇ... ಕ್ಷಮಿಸು... ಜಯಲಲಿತ್ೇ, ಪುರಾಣಕಾಲದಿಂದಲ್ ಮಣುಾ ತ್ರನ್ುನವ ಮಣ್ಣಾನ್ 
ಮಕಕಳ್ು, ಕಲುಿ ತ್ರನ್ುನವ ಗಣ್ಣ ಮಕಕಳ್ು ಇದ್ದೇ ಇದಾದರ್. ಆದರ್ ಅವರಾರ್ ನಿನ್ನಷ್ುಟ ಸ್ಟಾಹಸಿಗಳ್ಲ.ಿ ಏನ್ೇ ತ್ರಂದರ್ ಕ್್ೇತ್ರ ತಾ ತ್ರಂದು 
ಮೆೇಕ್ಯ ಬಾಯಿಗ್ ಒರಸಿದಂತ್ ಬ್ೇನಾಮಿಯಾಗ್ೇ ಆಸಿು ಮಾಡಿದರು. ಆದರ್ ನಿೇನ್್ ೇ... ರಾಜ್ಾರ್್ ೇಷ್... ಅಲಿ ಅಲ,ಿ ರಾಣ್ಣೇರ್್ ೇಷ್ವಾಗಿ, 
ನಿನ್ನ ಹ್ಸರಿನ್ಲ್ೇಿ ಆಸಿು ಮಾಡಿಕ್್ಂಡ್. ಅಲಿದ್ ಋಷ್ಟಗಳ್ಂದರ್, ಮುನಿಗಳ್ಂದರ್, ಆರ್ಿಮದವರ್ಂದರ್ ಹ್ದರಬ್ೇಕ್ಂದು ಸಹ ತ್ರಳಿಯದ್ ನಿೇನ್ು 
ಮಠಾಧಿೇರ್ರನ್ನೇ ವಾನ್ಪಿಸಾ ಉರುಫ್ ಜ್್ೈಲಿಗ್ ಕಳ್ುಹಸಿದ ದಿಟ್ಟ. ಸದನ್ದಲಿ ಿಪುರುಷ್ವಸ್ಟಾರಪಹರಣ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದಭಯ ಸೃಷ್ಟಟಸಿದ 
ರ್ ರಳ ೇ್, ನಿೇನ್ಲಿವ್ ದಿಟ್ದ ಧ್್ೈಯಯಲಕ್ಷ್ಮ. ನಿೇನ್ು ಇದಿರಿರಲು ನ್ನ್ಗ್ ಇಲಿಿ ನಿಲುಿವ ಲ್ೈಸ್ಟ್ನ್ಸೇ ಇಲ.ಿ ಕ್ಿೈಂಬ್ ಒನ್ ಮೊೇರ್ ಸ್ಟ್ಟಪುಾ” ಎಂದು 
ಹ್ೇಳ್ುತಾು ಸ್ಟ್ೈಡ ಸ್ಟ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿದುಹ್್ ೇದಳ್ು.  
 

ಏಳ್ನ್ಯ ಪಾವಟ್ಟಗ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಕ್ಾತ್ ಪಾವಯತ್ರಯ್ಕೇ ನಿಂತ್ರದದಳ್ು. “ನಾವು ನ್ಮಾ ಮಕಕಳಿಗ್ೇ ಮದುವ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. 
ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿೇನ್ು ಇನಾಾರದ್್ ೇ ಮದುವ್ಯನ್ುನ ಅಷ್್್ ಟಂದು ಅದ್ದರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಧನ್ಾಳಾದ್. ನಾನ್ು ಕ್ೇವಲ ಪಳ್ಗಿದ ಹುಲಿಯ ಮೆೇಲ್ 
ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ುೇನ್. ನಿೇನ್್ ೇ. ರಾಜಕಾರಣದ ಹುಚುುಕುದುರ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಲಿೇಲಾಜ್ಾಲವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಾು ಸ್ಟಾಗುತ್ರುೇಯ್ಕ. ನ್ನ್ಗಿರುವ 
ಸುಬಿಹಾಣಾ ನ್ನ್ಗ್ ಎದುರುಮಾತ್ನಾಡುವುದಿಲ.ಿ ನಿನ್ನ ಸುಬಿಹಾಣಾ ಎದುರು ಮಾತ್ನಾಡದ ದಿನ್ವ್ೇ ಇಲ.ಿ ಅಲಿದ್ ನಿನ್್ ನಡನ್ ಸ್ಟ್ಣಸುವವರು 
ಕರುಣ್ಯ್ಕೇ ಇಲಿದ್, ನಿಧಿ ಮಾತ್ಿ ಹ್್ ಂದಿರುವವರು. ನಿಜಕ್ಕ ನಿೇನ್ು ಅಪಿತ್ರಮಳ್ು. ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ನಾವಿಲ.ಿ ನ್ಡ್ ವಾಾಘಿರಾಜ, ಇಳಿ ಕ್ಳ್ಗ್” 
ಎನ್ುನತಾು ಕ್ಳ್ಸರಿದುಹ್್ ೇದಳ್ು.  
 

“ದುಗಿಯ ಎಂದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕರ್ಯುತಾುರ್. ಆದರ್ ದುಗಯವಿದದರಲಿವ್ ದುಗಿಯ? ರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕೇ ದುಗಯಗಳ್ಲಾಿ ಹ್್ ೇದವು. ಅಲ್್ ಿಮೆಾ, 
ಇಲ್್ ಿಮೆಾ ಜನ್ಕ್ಕ ಕ್್ೇಳಿ, ಕುರಿ ತ್ರನ್ುನವ ಆಸ್ಟ್ಯಾದಾಗ ಮಾತ್ಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳತಾುರ್. ನ್ವರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಹಾಾಪಿ ಬತ್ಯ ಡ್ೇ ದಿವಸ 
ಮಾತ್ಿ ಈ ದುಗಿಯಗ್್ ಂದು ಮುಗಿಯ! ಅದ್ಂದ್್ ೇ ಕ್ಲವು ರಾಕ್ಷಸರನ್ುನ ಕ್್ಂದಿದುದ ಈಗ ಮಸುಕುಮಸುಕಾದ ನ್ನ್ಪು. ನಿೇನ್್ ೇ ದಿನ್ಕ್್ಕಂದು 
ರಕಕಸನ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸುವ ದಿಟ್ಟ. ಬಾ ಮಗಳ ,್ ಈ ಮೆಟ್ಟಟಲು ನಿನ್ನದ್ೇ” ಎನ್ುನತಾು ದುಗಿಯ ಎಂಟ್ನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿಂದ ಇಳಿದುಹ್್ ೇದಳ್ು.  
 

“ಹತ್ುು ಕ್ೈಗಳ್ು, ಒಂದ್್ ಂದು ಕ್ೈಯಲಿಿ ಒಂದ್್ ಂದು ಅಸರ. ಆದರ್ ನಿನ್ಗ್ ಸ್ಟಾಟ್ಟಯಿಲಿ ನಾನ್ು” ಎಂದಳ್ು ಒಂಬತ್ುನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಲಿಿದದ 
ಕಾಳಿ. “ತ್ನಾಲಿರಾಮನಿಗ್ ನ್ಗ್ ಕ್್ಟ್ಟ, ಕಾಳಿದಾಸನಿಗ್ ಕವನ್ ಕ್್ಟ್ಟ. ಆದರ್ ಅವ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕ್್ಡುಗ್ಗಳ್ ಮುಂದ್ ನ್ಗಣಾ. ಎಂಜಆರ್ ಗ್ ನಿೇನ್ೇ 
ಕವನ್ವಾದ್, ಸದನ್ದಲಿಿ ನಿೇನ್ೇ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನ್ಕ್ಕ. ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರನ್ ಬಾಣ, ನ್ಡತ್ಯ ತ್ರಿರ್ ಲ, ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಭಜಯಗಳ್ ಮುಂದ್ ನ್ನ್ನ 
ಆಯುಧಗಳ್ು ಮೊಂಡು. ಕ್್ಿೇಧದಲಿ,ಿ ರ್್ ೇಷ್ದಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಸರಿಸ್ಟಾಟ್ಟ ನಿೇನ್ು. ಏರು ಒಂಬತ್ುನ್ಯ ಮೆಟ್ಟಟಲನ್ುನ”  

 
ಜಯಲಲಿತ್ಗ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಈಗ ಒಂದ್ೇ ಮೆಟ್ಟಟಲಿನ್ಷ್ುಟ ದ್ರ!  
 
“ಬಾ ವತ್ಸ; ಎಷ್್ಟೇ ಕ್ೇಳಿದರ್ ನಿನ್ಗ್ ಕಾವ್ೇರಿಯನ್ುನ ನಿೇಡಲಿಲಿವ್ಂಬ ಅಸಮಾಧ್ಾನ್ವನ್ುನ, ಮತ್ುು ಕಾವ್ೇರಿ ನಿೇರಿನ್ ತ್ೃಷ್್ಯನ್ುನ 

ನಿೇಗಿಸಿಕ್್ಳ್ಳಲು ಕನಾಯಟ್ಕಕ್ಕೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಯಾ? ಮೆೇಲುಕ್್ೇಟ್ಯವಳಾದ ನಿನ್ನನ್ುನ ಮೆೇಲಾಟ್ಟದ ಕ್್ೇಟ್ಯಲ್ಿೇ ಇಡುವ ವಾವಸ್ಟ್ಾಯನ್ುನ 
ಮಾಡುತ್ುೇನ್. ಪಟ್ಟ ಮಹಷ್ಟಯಾದ ನಿೇನ್ು ಮಹಷ್ಾಸುರಮದಿಯನಿಯಾದ ನ್ನ್ನ ಬಳಿಗ್ ಬಂದುದು ನ್ನ್ಗ್ ಅತ್ರೇವ ಸಂತ್ಸ ತ್ಂದಿದ್. ಬಾ, ನ್ನ್ನ 
ಸಾಳ್ದಲಿಿ ನಿಲು”ಿ ಎನ್ುನತಾು ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಗಯಮಿಸಿದಳ್ು.  

 
ಹತ್್ು ದ್ೇವತ್ಗಳ್ು ಕ್ಳ್ಗ್ ನಿಂತ್ರು. ಮೆೇಲ್ ಜಯಲಲಿತ್. ಹನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಐಗಿರಿ ನ್ಂದಿನಿ ಶ್ ಿೇಕ!  
 
ಹ ದ್ೇ? ಅಲಿ ಅಲ!ಿ ಒಂದ್ೇ ಕ್ಷಣದಲಿಿ scene change! ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳಿದದ ಜ್ಾಗದಲಿಿ ಸ್ಟ್ರ್ಮನ್, ಸಿಂಹಾಸನ್ವಿದದ ಜ್ಾಗದಲಿ ಿಸ್ಟ್ಲ್ ನ್ಂಬರ್ 

23! ಹನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಶ್ ಿೇಕವಲ,ಿ ಜಯಲಲಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ್ ಶ್ ೇಕಗಿೇತ್ ಹೇಗ್ ಹ್್ ಮಿಾತ್ುು!   

          (ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ…) 
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“ಜ್್ೈಲಲಿತಾ ತ್ಮಿಳಾನಡ ತ್ಲ್ೈವಿ ನಿೇ 
ತ್ಲ್ಯಿಲಿದ್ ಕ್ಲಸವನ್ೇಕಾಾಡಿದ್ 
ಕಾಂಗ್ಿಸಿಸನ್ವರಂತ್ ತ್ರನ್್ ನೇದ ಕಲಿಯದ್ 
ಸಿಕಾಾಕ್ಲಕ್್ಂಡಿೇಗ ಜ್್ೈಲ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್ || 
 

ಎಂಜಆರರಗಿಣ್ಣ ಎಐಎಡಿಎಂಕ್ ಮಣ್ಣ 

incomeಗಿಂತ್ ಆಸಿು ಹ್ಚಿುದ್ಿೇನಾಗತ್ುೇ 
ಒಂದಲ ಿಒಂದು ದಿವಸ ಕ್ೇಸು ಫ್ೈಸಲು ಆಗಿ 

ನಾಲ್್ ಕಷ್ಯದವಧಿಗ್ ಜ್್ೈಲಾಗತ್ು || 
 

ಸಿಎಂಗಿರಿ ಎಗಹ್್ ೇಯಗಿ ದಾದಾಗಿರಿ ಖತ್ಂ ಆಗಿ 

ರಾಗಿಮುದ್ದ ತ್ರನ್್ ನೇದ್್ ಂದ್ ಲ್ೈಫ್ ಆಗತ್ು 
ನ್್ಕ್್ೇಯಟ್ಟ ದಂಡ ತ್ತ್ುು ಹ್್ ರಗುರ್್ ೇಹ್್ ತ್ಗ ನಿಂಗ್ 
ಐಷ್ಾರಾಮದ್ ವಯಸಂತ್್ ಮುಗಿದರತ್ು || 
 
“ಛ್! ಹೇಗಾಗಬಾರದಿತ್ುು” ಎನ್ುನತಾು ಕ್ೈ ಕ್್ಡವಿದ್. ಈಸಿಛ್ೇರಿನ್ ಕಟ್ಟಟಗ್ ಮಣ್ಣಕಟ್ುಟ ಬಡಿಯಿತ್ು. “ಹಾ!” ಎಂದು ಕ್ಲರುಚುತಾು ಕಣ್ಣುಟ್ಟ.  

ಕನ್ಸು ಹರಿದಿತ್ುು.  

         

 
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   

 

ನಿೀರ್ೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

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

ಪೂಣಯ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್್ ೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹರ್ ಇಲಿಲದ  

ಗ್ಗಲ್ ಇನ್ುಾಟ್ ಟ್್ಲ್ಸ (Google input tools) ಯ್ನಿಕ್್ೇಡ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂರ್. ಇದನ್ುನ ನಿಮಾ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲ್ಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಾವಾಗುತ್ುದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ್ ಒತ್ರು. 

ಸ್ಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಾ ಈ ಬಾಕ್ಸ  ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟ್ಟಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು 
 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html


  

 ಪುಟ - 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ತ್ರಮಾ ಗುಂಡ ಇಬುರ್ ಆಪು ಸ್ಟ್ನೇಹತ್ರು.ಎನಾದರ ವಾಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಯೇಜನ್ 
ಮಾಡಿ ಇಬುರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಒಂದು ಎಮೆಾ ಕ್್ಂಡರು. ಚತ್ುರ ತ್ರಮಾ ಗುಂಡನ್ ದಡದತ್ನ್ವನ್ುನ 
ದುರುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕ್್ಂಡು"ಗುಂಡಾ, ಇಬುರ್ ಈ ಎಮೆಾಯನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ 
ನ್್ ೇಡಿಕ್್ಳ ್ ಳೇಣ.ಎಲಿರಿಗ್ ತ್ಲ್ ಮುಖಾ ಅಲಿವ್ೇ ಅದಕ್ಕ ಎಮೆಾಯ ಮುಂದಿನ್ ಭಾಗ 
ನಿನ್ನದು ಹಂದಿನ್ ಭಾಗ ನ್ನ್ನ ಜವಾಬಾದರಿ" ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದ.  

ಸರಿ ಸಿಲಾ ಹ್್ ತ್ರುನ್ ಬಳಿಕ ಎಮೆಾ ಅರಚಿಕ್್ಳ್ಳಲು ರ್ುರುಮಾಡಿತ್ು.ತ್ರಮಾ ಗುಂಡನಿಗ್ "ಗುಂಡಾ ನಿನ್ನ ಭಾಗ ಕ್ಗಾು ಇದ್ 
ಹಸಿವ್ ಆಗಿದ್ ಅನಿನಸುತ್ು,ಹುಲುಿ ತ್ಂದು ಹಾಕು’ಎಂದ. ಗುಂಡ ಹುಲಿಿನ್ ಹ್್ ರ್ ಕ್್ಂಡು ತ್ಂದು ಮೆೇಯಲು ಹಾಕ್ಲದ.ಸಂಜ್್ಗ್ ಹಾಲು 
ಕರ್ಯುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಗುಂಡ ಒಂದು ಪಾತ್ಿ ಹಡಿದು"ತ್ರಮಾಾ ನ್ನ್ನ ಪಾಲಿನ್ ಹಾಲು?"ಎಂದಾಗ ತ್ರಮಾ "ಎಮೆಾಯ ಹಂದಿನ್ 
ಭಾಗ ನ್ನ್ನ ಪಾಲು ನ್ನ್ನದು,ನಿನ್ನದು ತ್ಲ್ಯ ಭಾಗ ನಿನ್ಗ್ ಹಾಲು ಇಲಿ" ಎಂದು ಜಂಭದಿಂದ ನ್ುಡಿದ.ದಾರಿ ಕಾಣದ್ ಗುಂಡ ತ್ಪಾಗ್ 
ಹ್್ ರಟ್.ಮರುದಿನ್ ಹಾಲು ಕರ್ಯುವ ಸಮಯಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಟಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಂಡು ಎಮೆಾಯ ತ್ಲ್ಗ್ ಬಲವಾಗಿ 
ಹ್್ ಡ್ದ.ಎಮೆಾ ತ್ನ್ನ ಹಂದ್ ಹಾಲು ಕರ್ಯುತ್ರುದದ ತ್ರಮಾನ್ನ್ುನ ಬಲವಾಗಿ ಜ್ಾಡಿಸಿತ್ು.ಆತ್ನಿಗ್ ಪ್ಟ್ುಟ ಬಿತ್ುು.ಕ್್ೇಪದಿಂದ 
ಗುಂಡನ್ನ್ುನ ಏಕ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ ಎಂದು ಕ್ೇಳ್ಲು"ಅದು ನ್ನ್ನ ಭಾಗ ನಿನ್ಗ್ ಕ್ೇಳ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ"ಎಂದ.ತ್ರಮಾನಿಗ್ ತ್ನ್ನ ತ್ಪಿಾನ್ 
ಅರಿವಾಯಿತ್ು.ಒಪಿಾಕ್್ಂಡು ಮುಂದ್ ಹಾಲನ್್ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡರು. 

 

ಇದ ೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಚ್ಳಿಯಲಿಲ ಕಲ್ುಲ ಬಿಸಿಲ್ಲಿಲ ನಿೀರು   
೨. ಹಲ್ಸಲಾರದ ಹಣುು ಕಾಯಿಸಲಾರದ ತ್ುಪಪ  

ಉತ್ತರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೪ 
 ನ  ೀಡ್  

ಪಾಲ್ು  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗುರ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು 

 ಅಧಯ ಕ್ಲಲ್್ ೇ ತ್್ ಗರಿೇ ಬ್ೇಳ  ್ 
 ಒಂದು ಲ್್ ೇಟ್ - ಕಡಲ್ೇ ಬ್ೇಳ  ್+ ಒಂದು ಲ್್ ೇಟ್ ಉದಿದನ್ ಬ್ೇಳ  ್ 
 ಹನ್ನರಡು ಹ.ಮೆ.ಕಾಯಿ + ಒಂದು ಚ್ರು ರ್ುಂಠಿ  
 ಎರಡು ಕಂತ್ ಕ್್ತ್ುಂಬರಿ + ಒಂದು ಕಂತ್ ಪುದಿೇನಾ ಸ್ಟ್್ ಪುಾ  
 ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪುಾ, ಚಿಟ್ಟಕ್ ಇಂಗು 
 ಕರಿಯಲು ಅಧಯ ಕ್ಲಲ್್ ೇ ಎಣ್ಾ 
  

ಮಾಡುರ್ ವಿಧಾನ 

 ಎಲಾಿ ಬ್ೇಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಾಲುಕ ಘಂಟ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ನ್ನ್ಸಿ  
 ನ್ಂದ ಬ್ೇಳ್ಗ್ ಇಂಗು,ಹ.ಮೆ.ಕಾಯಿ,ರ್ುಂಠಿ,,ಉಪುಾ ಹಾಕ್ಲ ತ್ರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ರುಬಿುಕ್್ಳಿಳ  
 ರುಬಿುದ ಹಟ್ಟಟಗ್ ಕ್್ತ್ುಂಬರಿ,ಪುದಿೇನಾ ಸಣಾಗ್ ಹ್ಚಿು ಕಲಸಿ  
 ಒಲ್ಯಮೆೇಲ್ ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಎಣ್ಾ ಹಾಕ್ಲ,ಕಾದ ಎಣ್ಾಯಲಿಿ ವಡ್ ಅಥವಾ ಬ್್ ೇಂಡದ ಆಕಾರದಲಿಿ ತ್ಟ್ಟಟ ಕರಿಯುವುದು  

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್. 
 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುರ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ಕ ಮೊಗುಗ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್್ ಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸ್ುರಿ” 

 

ಸಿಾತಾ ಮೆೇಲ್್ ಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದರ್ಯನ್. 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/
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ಕಾರ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಗುಂಡ: ನಿನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಿ ಯಾಕ್ ಕ್್ೇಪ 
ಮಾಡ್್ ಕಂಡ ಇತಾಯಳ್?   
ತ್ರಮಾ :ಒಂದು ದಿನ್ ನಾನ್ು ಅವಿಳಗ್ “ನಿೇನ್ು ಕ್್ೇಪ 
ಮಾಡ್್ ಕಂಡಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣುೇಯಾ” ಅಂದ್ ಅದಕ್ಕ 

ಯಾವಾಗ್ಿ ಊ   

ಇದ ೀನಾಲ ಇದು – ಉತ್ತರ 

೧. ಮಂಜುಗಡ್ಿ 

೨. ಹುಣ್ಣಸ್ಟ್ೇಹಣುಾ, ಜ್್ೇನ್ುತ್ುಪಾ 

 

೧. ಕುದುರ್ಮುಖ ಪವಯತ್ಶ್ಿೇಣ್ಣಯಲಿಿರುವ ಗಂಗಾಮ್ಲದಲಿಿ 
ಉಗಮವಾಗುವ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಮ್ರು ಪಿಸಿದಾ ನ್ದಿಗಳಾವುವು? 

 

೨. ಪಂಚನ್ದಿಗಳ್ು ಹರಿದು ಕನಾಯಟ್ಕದ ಪಂಜ್ಾಬ್ ಎಂದು ಕರ್ಸಿಕ್್ಂಡಿರುವ 
ಜಲ್ಿ ಯಾವುದು. 
 

ಸರಿ ಉತ್ುರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೭ ನ್್ ೇಡಿ  
 

ನಿಮಾ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷುಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ಜಂಬ  ಸವಾರ  
(ಮಕಕಳ ಮಲ್ಗಿಸಲ  ಂದು ಹಾಡು) 
 

ಪುಟ್ುಟಗ್ ಆನ್ ಮೆೇಲ್ ಸವಾರಿ ಪುಟ್ುಟಗ್ ಕುದುರ್ ಮೆೇಲ್ ಸವಾರಿ,  

ನಾಳ  ್ಮೆೈಸ್ರಲಿಿ ಜಂಬ್ ಸವಾರಿ,  

ಕರ್ದುಕ್್ಂಡು ಹ್್ ೇಗುವ್ ಬ್ೇಗ ಮಲಗು ಜ್ಾಣಮರಿ (ಪುಟ್ುಟಗ್) 
 

ಚುಕುಬುಕ್ ರ್ೈಲು ಹತ್ರು ಮೆೈಸ್ರಿಗ್ ಹ್್ ೇಗ್್ ೇಣ,  

ಬ್್ ಂಬ್ಗಳ್ ಕ್್ಡಿಸುವ್ ಬಂದಾಗ ಚನ್ನಪಟ್ಾ, 
ಮಂಡಾವೂ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಿದಾ ಘಮ ಘಮಾ.  (ಪುಟ್ುಟಗ್) 
 

ಅಲಿಿ ನ್್ ೇಡು ಕಾಣುತ್ರದ್ ಶ್ಿೇರಂಗಪಟ್ಟಣ, 

ಶ್ಿೇರಂಗನಾಥನಿಗ್ ಕ್ೈಗಳ್ನ್ು ಮುಗಿಯೇಣ,  

ಕಾವ್ೇರಿ ಕಂಡಾಗ ಮೆೈಯ್ಕಾಲಾಿ ಜುಮ ಜುಮಾ.  (ಪುಟ್ುಟಗ್) 
  

ಇದ್್ ೇ ನ್್ ೇಡು ಬಂದಿತ್ು ಮೆೈಸ್ರು ನ್ಗರವೂ, 

ಅರಮನ್ೇ ಉದಾಾನ್ವನ್ಗಳಾ ಸ್ಟಾಲು ಸ್ಟಾಲು, 

ಓಡ್್ ೇಡಿ ಹತ್್ ುೇಣ ಚಾಮುಂಡಿ ಮೆಟ್ಟಟಲು.  (ಪುಟ್ುಟಗ್) 

  ಆನ್ ಹುಲಿ ಕರಡಿ ನ್ರಿೇ ಜಂಕ್ ಮತ್ುು ಸಿಂಹ, 

ಹಾವು ಮೊಸಳ  ್ನ್ವಿಲು ಕ್್ೇತ್ರ ಜರಾಫ್ ನ್್ ೇಡಮಾ, 
ಬ್್ ೇನಿನ್ಲ್ಿೇ ಇರುವುದ್ಲಿ ನಿೇನ್ು ಹ್ದರಬ್ೇಡಮಾ. (ಪುಟ್ುಟಗ್) 
   

ವಿಜಯದರ್ಮಿಯಾದಿನ್ದ್ ಜಂಬ್ಸವಾರಿ,  

ಪಟ್ಟದಾನ್ ಮೆೇಲ್ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ,  

ಮೆೈಸ್ರು ನ್ಗರವ್ಲಿ ಹಗಿಗದ್ ಹರಿ ಹರಿ.  (ಪುಟ್ುಟಗ್) 
 

ಹ್ೇಗಿತ್ುು ಪುಟ್ುಟ ಜಂಬು ಸವಾರಿ, 

ಹ್ೇಗಿತ್ುು ಪುಟ್ಟ ಮೆೈಸ್ರು ದಾರಿ, 

ನಿದ್ದ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಟತ್ ನ್ನ್ನ ಜ್ಾಣ್ ಮರಿ, 

ಕನ್ಸ ಕಾಣುತ್ರರುವ್ಯಾ ನ್ನ್ನ ಪುಟ್ಟಮರಿ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚ್ನ : ನಾಗಶ ೈಲ್ ಕುಮಾರ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಕಾರ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ ನಿಮಾ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

ಪುಟಟ ನಿೀಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನ್ನ್ನಂಗಳ್ದಲಿಿ ಝಗಮಗಿಸುವ  
ಪುಟ್ಟ ನಿೇಲಿ ನ್ಕ್ಷತ್ಿ . 
ಕಣುಪಿಾಸಿ ನಿೇಲಿ ನಿೇರಸ ಲ್್ ೇಕ 

ಕ್ೈ ಜಗಿಗ ಕ್ೇಳಿತ್ನ್ಗ್ 
ತ್್ ೇರಿಸುವ್ಯ ನಿೇನಿರುವ ಮಾಯಾಲ್್ ೇಕ ? 

 

ಸ್ಯಯನ್ ಕ್್ೇಲಿಾಂಚಿನ್ ಮೆರುಗಿನ್ಲಿ ಿ

ಕಂಡರಿಯದ ಬ್ರಗಿನ್ಲಿ ಿ

ಕಣಾಗಲಿಸಿ ಕ್ೇಕ್ ಹಾಕ್ಲ ನ್ಕ್ಲಕತ್್ ಮೆಾ 
ಪುಟ್ಟ ಆಗುಂತ್ಕನ್ ಹ್್ ಂಬ್ಳ್ಕ್ಲಗ್ 
ಮೊಗ್್ ಗಂದು ನಾಚಿ ಕ್ಂಪಾಯಿತ್ು 
ಘಳಿಗ್್ ಮೆಾ ! 
 

ಚ್ಲುವಿನ್ ಸಿೇರ್ಯುಟ್ಟ ಪಿಕೃತ್ರಯ ಅನ್ುಭ್ತ್ರ 

ಕತ್ುಲಿನ್ ರ್ೇಖ್ಾ ಚಿತ್ಿವಂದಕ್ಕ 
ಹಾಲ್ುೇಳ್ಕ್ಲನ್ ಬಣಾ ಬಳಿದಂತ್ 
ಇಂದ್ೇನ್್ ೇ ಎಲವಿೂ ತ್್ ರುತ್ರದ್ ಹ್್ ಸ ರಿೇತ್ರ , 
ಕಾಡು, ಗುಡಿ , ನ್ದಿ ಸ್ಟಾಗರ , ದಣ್ಣಯಿತ್ು, ಸುತ್ರು ಸುತ್ರು 
ಮಂಜನ್ ಪವಯತ್ಕ್್ಕೇ ,ಇದ್ನಲ್್ ೇಿ ನ್್ ೇಡಿದ ನ್ನ್ಪಾಗಿ 

ತ್ುಂಟ್ ,ಕಣುಪಿಾಸಿ ಓಡಿತ್ಲ ಿ

ಹಡಿಯಲಾಗದ ಬ್ಳ್ಕಾಗಿ 

 

ಒಮೆಾಯ್ ಕಂಡಿಲಿ ಮೊೇಜನ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್್ರು 
ಬಚಿುಟ್ಟ ಬಣಾದಾಸ್ಟ್ಯ ಕ್ಗು ಕ್ೇಳ್ುವರಾರು 
ಇದುವ್ ಜೇವನ್ವ್ಂಬ ಭಾಿಂತ್ು... 
ಕತ್ುಲಿನ್ ರಹಸಾ ಸ್ಟಾಕ್ಂಬಂತ್ 
ಗುಹ್ಯಂದು ಮಲಗಿದ್ ಅತ್ುು 
ಕ್ೈ ಬಿೇಸಿ ಕರ್ದರ್ , 
ಹಂತ್ರರುಗಿ ನ್್ ೇಡದ್ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು 
ಮರಿೇಚಿಕ್ಯಲ್ಿೇ ಹ್್ ಸ್ಟ್ದ ಕನ್ಸಿನ್ಡ್ಗ್ . 
 

 

 

 

 

ವಿರಾದ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಅಂದು ಅಂಕ್ಯಲಿಿದ್ದ ನಾನ್ು  
ಬಂದು ಕರ್ದ್್ ಯ್ಕದ ನಿೇನ್ು  
ಬ್ಂಕ್ಲಯನ್ುನ ಹಚಿು ಬ್ೇಲಿಗ್  
 

ಹಲವು ದಿನ್ಗಳ್ು ಬಾಳ್ಲಿಲ ಿ

ಒಲವು ಹಾಗ್ೇ ಬಾಡಿತ್ಲ ಿ 

ರ್ಂಕ್ಯದು ಚಾಚಿತ್ು ನಾಲಿಗ್; 
 

ಕ್್ಂಕು ಮಾತ್ನ್ು ಹ್್ ಸ್ಟ್ದ್ಯಲಿ  
ಮಂಕು ಕವಿಸಿ ಮನ್ಕ್ ನಿೇನ್ು  
ಉರಿಯ ಹಚಿು ಹ್ ಮಾಲ್ಗ್; 
 

ನ್ೇಯದ ಕನ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್್ಯ್ಕದ  
ನಾಳ  ್ಬಾಳ್ನ್ು ಎಳ್ದು ಹ್್ ಯ್ಕದ  
ಹಾಲಹಲವನ್ು ಬ್ರ್ಸಿ ನ್್ ರ್ ಹಾಲಿಗ್. 
 

-ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ  

 

ನ್ನ್ನ ಬಾಳಿನ್ಲಿಿ ಮರ್ಯಲಾಗದ ಅಮೃತ್ ಘಳಿಗ್ಯಾಗಿ 

ಹೃದಯದಲ್್ ಂಿದು ಸುಂದರ ಪಿಶ್ನಯಾಗಿ 

ನ್ನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ಳ್ಯ , 
ಹ್ ಮುತ್್ ುಂದನಿನತ್ುು 
ಮರಳಿ ಬರುವ್ೇನ್ಂದು, ಮಾಯವಾಗಿದ್ ! 
ಇದು ನ್ನ್ನ ಹುಚು ಮನ್ಸ್ಟ್ೇ ..ಹಗಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ೇ .. 
ತ್ರಳಿಯದಾಗಿದ್ ! 
 

- ಆರತ್ರ ಘಟ್ಟಕಾರ್, ದುಬ್ೈ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ನಿಮಾ ಉತ್ುರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಅಕ  ಟೀಬರ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್್ ಕೇಬ್ೇಡಿ) ಸ್ ಪ ಟಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ಉತ್ುರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ 
ನ್ಮಾ ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ುರ 
ಕಳ್ುಹಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮಾ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.

 ಸುಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ರ್ಯ, ಬ ಂಗಳೂರು  

 ಚ್ಂದ್ದರಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ  

 ಆಶಾ ಫಣಿರಾಜ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

 ಹರಣಿ ರಾವ್, ನರ್ದ ಹಲಿ 

 ಬಿ.ಆರ್. ರ್ತ್ಸಲಾ ದಾವರಕನಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 
 

ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮಾ ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್್ ೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದ್ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮನ್ಯ 

ಹ್ಣುಾ ಮಕಕಳ್ು ತ್ಮಾ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರ್ಡಿಸಿಕ್್ಂಡಿರುತಾುರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್ 

ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಸ್ ಪ ಟಂಬರ್ ರ್ಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್, 

ರಂಗ್್ ೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್ 

ಉತ್ುಮಪಡಿಸಿಕ್್ಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್್ ೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಾ ರಂಗ್್ ೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್್ ೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ಕ ಅಥಯಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜ್ಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕ್ಲ 

೧.ಈ ಋಷ್ಟಗಳಿಗ್ೇಕ್್ೇ ಕ್್ೇಪ ಬಂದಹಾಗಿದ್. 
   

೨. ನಾದಮಯ ಸಂಗಿೇತ್ವಲಿ ಇದು, ಕಷ್ಟದಲಿಿ ಇರುವವರ ಕ್ಗು. 
    

೩. ಶ್ವನ್ನ್ುನ ಹಡಿಯಲು ಹ್್ ೇದರ್ ಹಸುವಿನ್ ಕ್ಲವಿ ಸಿಕಕಬ್ೇಕ್ ಇಲಿ?ಿ 

   

೪. ಕಣಕವಂದಿದದರ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಹುಡುಕ್ಲ ತ್ನಿನರಿ ಅದರ ಜ್್್ತ್ಗಾರನ್ನ್ನ. 
   

೫. ಈ ಜಂಬಗಾತ್ರ ತಾನ್ು ಕ್ಗಿದರ್ೇನ್ೇ ಹಗಲು ಹರಿಯುವುದ್ಂದುಕ್್ಡಿದಾದಳ .್ 
  

6.  ರಾಹುವಿನ್ ಜ್್್ತ್ಗಾರನಿಗ್ ಹ್್ ಗ್ ಹತ್ರು ಎಲಿಿಯ್ ಸಲಿದವನಾಗಿ ಓಡುತ್ರುರುವಂತ್ರದ್. 
    

ಉತ್ುರ: ಹಳಿಳಗಾಡಿನ್ಲಿಿ ಕ್ಮಾಣುಾ ಚಿಮುಾತಾು ಬರುವ ಸುಂದರ ರ್ುಭ ಸಮಯ. 
      
 

 

ರಚನ್: ಪುಷ್ಾ ವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 15 – 8 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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  ರಿೇ ಕಮಲಮಾ .. ಬ್ೇಗ ಮನ್ಯಿಂದ ಆಚ್ ಬನಿನ ಹ್್ ಸ ಸುದಿದ ಇದ್ , ಹ್ೇಳ್ಕ್ಕ .. ಬ್ೇಗ ಬರದ್ ಹ್್ ೇದ್ಿ ಒಳ ಳ್ ಅವಕಾರ್ ತ್ಪಿಾ 
ಹ್್ ೇದಿೇತ್ು .. 

ಏನಿಿೇ ವಿಶಾಲ್ ಅಷ್ುಟ ಅವಸರ ಮಾಡಾು ಇದಿದೇರಾ .. ಒಗಗರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ನ್್ ೇಡಿ ಬರ್್ ೇದಿಲಿಿ ಏನ್ು ಅಂತ್ದುದ ನ್ಡ್ದಿದುದ ?  

ಕಮಲಮಾ ನಿೇವು ಸ್ಟಾರಿಗ್ ಒಗಗರಣ್ ಹಾಕ್್ೇದು ಬಿಟ್ುಟ, ಟ್ಟವಿಯಲಿ ಿಒಗಗರಣ್ ನ್್ ೇಡಾು ಇದದರ್ ಏನ್್ ಸಮಾಚಾರ ಗ್್ ತಾುಗಲಿ . 
ಮಂಗಳ್ ಗ್್ ತ್ುಲಿ … 

ಯಾರು ಮಂಗಳ್?.. ಆಚ್ ಬಿೇದಿ, ಎರಡನ್ೇ ಮನ್ ಮಂಗಳ್ನಾ .. ಗ್್ ತ್ುು ಬಿಡಿ, ಅವರ ಮನ್ ಹಾಲಿನ್ವಳ್ು –ಕ್ಲಸದವಳ್ು ಇಬುರ್ 
ನ್ಮಾ ಮನ್ಗ್ ಬಂದು ಎಲಾಿ ಸುದಿದ ಮುಟ್ಟಟಸ್ಟಾುರ್. ಮಂಗಳ್ನ್ ಮನ್ನ್ಲಿಿ ಹ್್ ಸ ಸ್ಟಾಾಟ್ಯ ಟ್ಟವಿನ್್ ೇ ಫ್ರಿಡ್್ ಾೇ ಬಂದಿರಬ್ೇಕು , ಭಾರಿ ಕುಳ್ ಬಿಡಿಿೇ 
ಅವರು .  

ಕಮಲಮಾ ನಿಮಗ್ ಆಚ್ ಮನ್ ಸುಬುಮಾ, ಈಚ್ ಮನ್ ಮಂಗಳ್ಮಾ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ ಯಾರಾರು ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬತಾಯರ ? ಅದು ಹ್್ ೇಗಲಿ 
ಬಿಡಿ. ಮಂಗಳ್ ಗಿಹ ಗ್್ ತ್ುೇನಿಿೇ.  

ಅದಾ ಗ್್ ತ್ುಲ,ಿ ದಿನಾ ಟ್ಟವಿಯಲಿಿ ರತಾನಭರಣ ಸಮೆೇತ್ ಸ್ಟಾಿಮಿೇಜ ಶಾಸರ ಹ್ೇಳಾುರಲಿ. ಯಾವ ಗಿಹ ಯಾವ ಮನ್ಯಲಿಿದ್. ಯಾರು 
ಏನ್ೇನ್ು ಶಾಂತ್ರ ಮಾಡ್ುೇಕು. ಏನ್ು ತ್್ ಂದರ್ಗ್ ಏನ್ು ಪರಿಹಾರ ಇದ್. ನಾನ್ಂತ್್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿ ರಿೇ. ಕಾಫ್ರ ಲ್್ ೇಟ್ ಕ್ೈನ್ಲಿಿ ಹಡಿದು 
ಸ್ಟ್್ ೇಮವಾರದಿಂದ ರ್ುಕಿವಾರದ ತ್ನ್ಕ ಏನ್ೇನ್ು ಗಿಹ ಗತ್ರ ಅಂತ್ ಕಣಾಲಿಿ ಕಣ್ಣಾಟ್ುಟ ನ್್ ೇಡಿುೇನಿ. ಅದರ ಪಿಕಾರಾನ್ ನ್ಡ್ದುಕ್್ಳಿುೇನಿ.  

ಕಮಲಮಾ ನಿೇವು ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್್ಾಸ್ ನ್್ ೇಡಲಿಲಿವ್ೇನ್್ ೇ… ಸುಮಾರು ಬ್ಳಿಗ್ಗ ಇಂದ ಅದ್ೇ ತ್್ ೇರಿಸುತಾು ಇದಾದರ್ ಎಲಾಿ 
ಚಾನ್ಲಗಳ್ಲಿಿ. 

ಗ್್ ತ್ುು ಬಿಡಿಿೇ ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್್ಾಸ್ ವಿಷ್ಯ. ಮೊೇದಿ ಅಮೆೇರಿಕಾಗ್ ಹ್್ ೇಗಿ ಮಾತಾಡಿದುದ ... ಒಬಾಮ ಜ್್್ತ್ ಒಬುಟ್ುಟ ಚಿತಾಿನ್ನ ತ್ರಂದು 
ಊರು ಸುತ್ರುದುದ ಎಲಾಿ ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್್ಾಸ್ ಅಂತ್ ತ್್ ೇರಿಸ್ಟಾುನ್ ಇದಾದರ್ … ನಾನಿಲಿಿ ದಸರಾಗ್ ಅಂತ್ ಒಬುಟ್ುಟ ಮಾಡಾು ಇರಬ್ೇಕಾರ್ ನ್್ ೇಡಿದ್.  

ಅಯಾೇ ಕಮಲಮಾ ನಿಮಗ್ ನಾನ್ು ಹ್ೇಗ್ ಹ್ೇಳ್ಲಿ, ನ್ಮಾ ಭಾರತ್ ದ್ೇರ್ ದ್್ ಡಿ ಹ್ಸರು ಮಾಡಿತ್ು ಕಣ್ಣಿೇ. ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸುದಿದ ಕಣ್ಣಿೇ. 
ವಿಶಾಲ್, ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸುದಿದ ಅಂದ್ಿ ಮತ್ು ಒನ್ಕ್ ಒಬವಿನ್್ ೇ ಕ್ಲತ್್ುರ್ ರಾಣ್ಣ ಚ್ನ್ನಮಾನ್್ ೇ ಹುಟ್ಟಟ ಬಂದಿರಬ್ೇಕ್್ೇ ... 
ಕಮಲಮಾ ನಿೇವು ಯಾವ ರ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ ಇದಿದೇರಾ ... ಈಗ ಮನ್ ಮನ್ಯಲಿಿ ಓಬವಿ, ಕ್ಲತ್್ುರ್ ರಾಣ್ಣ ಚ್ನ್ನಮಾನ್ಗಿಂತ್ ಭಾರಿ 

ಜ್್್ೇರಿನ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗ್ೇನ್ು ಕಡಿಮೆೇನ್ ?  

ವಿಶಾಲ್ ನಿೇವು ಏನ್ು ಸುದಿದ ಬಗ್ಗ ಹ್ೇಳಾು ಇದಿದೇರಾ ಸಿಲಾ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ೇಳಿುೇರ … ನ್ನ್ಗ್ ಅಥಯ ಆಗ್್ ೇ ಹಾಗ್ …  
ಕಮಲಮಾ ಅದಕ್ಕ ತಾನ್ೇ ನಾನ್ು ಬ್ಳಿಗ್ಗ ಬ್ಳಿಗ್ಗನ್ ನಿಮಾ ಮನ್ಗ್ ಬಂದಿದುದ...  
ನ್ಮಾ ಭಾರತ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಎಲಾಿ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಮಂಗಳ್ ಗಿಹಕ್ಕ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ನ ಕ್ ಕಳಿಸಿದದರು 10 ತ್ರಂಗಳ್ ಹಂದ್. ಅದು ಈಗ ಮಂಗಳ್ 

ಗಿಹ ಹತ್ರುರ ಮುಟ್ಟಟದ್ ಕಣ್ಣಿೇ. ಮೊದಲ್ನೇ ಬಾರಿಗ್ ಮಂಗಳ್ಗಿಹ ಸುತ್ುುತಾು ಇದ್ ಅದರ ಫೇಟ್್ೇ ತ್ಗ್ದು ಭ್ಮಿಗ್ ಕಳಿಸುತ್ು .. ಎಲಾಿ 
ದ್ೇರ್ದಲ್ ಿನ್ಮಾ ಭಾರತ್ದ ಬಗ್ಗನ್ೇ ಕಣ್ಣಿೇ ಮಾತ್ು ಕಥ್. ಎಷ್ುಟ ಹ್ಮೆಾ ಆಗಾು ಇಲ್ಿ ನ್ಮಗ್ .. ನ್ಮಾ ದ್ೇರ್ ನ್ಮಾ ಜನ್ ಅವರಿಗ್ ಒಂದು 
ದ್್ ಡಿ ಹ್ಸರು .. ಮಂಗಳ್ ಗಿಹ , ಅದರಲ್ಿೇನಿದ್ ನಿೇರು, ಗಾಳಿ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ್ ಎಲಿ ಗ್್ ತಾುಗುತ್ು .  

ಹ ದ್ೇನಿಿೇ ವಿಶಾಲ್. ಒಳ ಳ್ ಭಾರಿ ಸುದಿದನ್ೇ ಹ್ೇಳಿದಿಿೇ.. ಇನ್ುನ ಮಂಗಳ್ ಗಿಹಕ್ಕ ಆಟ್್ೇ ಬರಲಿ ಅಂತಾರ್, ಇನ್ುನ ಆಟ್್ೇದವರ ಜ್್್ತ್ 
ಜಗಳ್ ಮಾಡಬ್ೇಕು. ಅಲಿಿ ಸಿಗ್್ ೇ ಸ್ಟ್ೈಟ್ /ಮನ್ಗ್ ಅಂತ್ Q ನಿಲಿಬ್ೇಕು. ಮಂಗಳ್ ಗಿಹಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗಕ್ಕ ನ್ಮಾ ಜನ್ ತ್ುದಿಗಾಲ ಮೆೇಲ್ ನಿಲಾುರ್ 
ನ್್ ೇಡಾು ಇರಿ ಬ್ೇಕಾದ್ಿ.. ಇಂಪೇಟ್ಯಡ ತ್ರಕಾರಿ ಹಣುಾ ಬಂದ ಹಾಗ್, ಇನ್ುನ ಇದು ಮಂಗಳ್ ಗಿಹದಲಿ ಿಬ್ಳ್ದಿದುದ ಅಂತ್ ಬ್ಲ್ ಇನ್್ನ ಜ್ಾಸಿು 
ಮಾಡಾುರ್ ನ್ಮಾ ತ್ರಕಾರಿ ಹಣುಾ ಮಾರಿಕ್್ಂಡು ಬರ್್ ೇ ನಿಂಗಿ.  

ಆಚ್ ಮನ್ ಮಂಗಳ್ ಬಂದು ನಾನ್ು” ಮಂಗಳ್ ರಿಟ್ನ್ಿಯ” ಅಂದ್ಿ ನ್ಮಾ ಗತ್ರ ಏನಿಿೇ .. ನಾವು ಬ್ೇಗ ವಿೇಸ್ಟಾ ಪಾಸ್ಟ್್ ಾೇಟ್ಯ 
ಮಾಡಿಸ್ಟ್್ ಕಂಡು ಮಂಗಳ್ಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಬ್ೇಕು ಬ್ೇಗ ! 

ಕಮಲಮಾ ನಿೇವು ಎಲ್್ ಿೇ ಹ್್ ೇಗಿಬಿಡಿುೇರಿ . ನಾ ಬತ್ರೇಯನಿ ಕಣ್ಣಿೇ.. ನಿೇವು ಹುಷ್ಾರು . ಯಾರಾರು ಬಂದು ಮಂಗಳ್ ಗಿಹಕ್ಕ ಫ್ರಿೇ 
ಟ್ಟಕ್ಟ್ ಕ್್ಡಿುೇವಿ ಬ್ೇಕಾ ಅಂದ್ಿ , ಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಅವರ ಹಂದ್ ಹ್್ ೇಗಬ್ೇಡಿ !!!  

     

೧. ನ್ೇತಾಿವತ್ರ, ತ್ುಂಗಾ, ಭದಾಿ. 
೨. ಬಿಜ್ಾಪುರ 

 

ಹಾಸಯ ಸರ್ಯಂ ಮಂಗಳಮಯ  ಸಿಾತಾ ಮೆೇಲ್್ ಕೇಟ್
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ಅಂದು ದಿೇಪಾವಳಿ, ಎಲ್ಿಲ್ ಿಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಹ್್ ನ್ಲು, ಪಟಾಕ್ಲಗಳ್ ಆಭಯಟ್, ಸಿಹತ್ರಂಡಿಗಳ್ ಸುಗಿಗ. ಮನ್ಗಳ್ ಮುಂದ್ಲಾಿ ದಿೇಪಗಳ್ ಸ್ಟಾಲು 
ಸ್ಟಾಲು, ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಆಕಾರ್ ಬುಟ್ಟಟಗಳ್ ಅಲಂಕಾರ. ಪಟಾಕ್ಲಗಳ್ಂತ್್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಬಗ್, ಮನ್ ಮೊೇಹಕ ವಿನಾಾಸಗಳ್ನ್ುನ ತಾಳ್ುತ್ು ಹ್್ ಮಿಾ 
ಬರುವುದ್್ ಂದ್ಡ್ಯಾದರ್, ಬ್ಚಿು ಬಿೇಳ್ುವಂತ್, ಎದ್ ನ್ಡುಗಿಸುವ ರ್ಬದ ಹ್್ ಮಿಾಸುವ ಮದುದ ಗುಂಡುಗಳ್ು ಮತ್್ ುಂದ್ಡ್. ಇವ್ಲಿದರ ನ್ಡುವ್ 
ಹ್್ ಸ ಹ್್ ಸ ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ತ್್ ಟ್ುಟ, ಆಭರಣಗಳ್ನ್ುನ ಧರಿಸಿ ಆನ್ಂದಿಸುತ್ರುರುವ ಜನ್, ಅದರಲ್ಿ ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ ಮಕಕಳಿಗಂತ್್ ಸಂಭಿಮವೇ 
ಸಂಭಿಮ. ಒಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಊರ್ಲಾಿ ಸಡಗರದಿಂದ ನ್ಲಿಯುತ್ರುತ್ುು. 

ಸ್ಟ್್ ಂಟ್ದಿಂದ ಜ್ಾರಿ ಜ್ಾರಿ ಹ್್ ೇಗುತ್ರುದದ ಮಗುವನ್ುನ ಮೆೇಲಕ್ಕಳ್ದುಕ್್ಳ್ುಳತಾು ಅವಳ್ು ಹ್ಜ್್ಾ ಹಾಕುತ್ರುದದಳ್ು. ಎರಡು ದಿನ್ಗಳಿಂದ 
ಹ್್ ಟ್ಟಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ್ವಿಲದಿ್ ಕಣುಾಗಳ್ು ಕತ್ುಲಿಡುತ್ರುತ್ುು. “ಅಮಾಾ, ತಾಯಿೇ” ಎಂದು ಕ್ಗಿ ಕ್ಗಿಯ್ಕೇ ನಿತಾಿಣವಾಗಿ ಹ್್ ೇಗಿದದಳ್ು. 
ಈಗಂತ್್ ಅಪಿಾ ತ್ಪಿಾ ಕ್ಗಲು ಬಾಯಿ ತ್ರ್ದರ್, ಕ್ಲವಿಗಡಚಿಕುಕವ ಪಟಾಕ್ಲಗಳ್ ಸದುದ ಇವಳ್ ಕ್ಗನ್ುನ ನ್ುಂಗಿಬಿಡುತ್ರುತ್ುು. ವಿಧಿ ಇಲಿದ್ 
ಮಗುವಿನ್ ಹ್್ ಟ್ಟಗಾಗಿ ಕ್ಗಿ ಬ್ೇಡಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಂದು ಕ್ಗುತಾು, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ುಟ ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ಹ್ಜ್್ಾ ಹಾಕುತ್ರುದದಳ್ು. ಮಗುವಿಗಂತ್್ ಅತ್್ು ಅತ್ುು 
ಬಸವಳಿದು, ಇನ್ುನ ಅಳ್ಲು ರ್ಕ್ಲುಯ್ಕೇ ಇಲಿವಾಗಿತ್ುು. ಹಾಗ್ಯ್ಕೇ ಅದರಮಾನ್ ಬುಜದ ಮೆೇಲ್ ತ್ಲ್ಯಿಟ್ುಟಕ್್ಂಡು, ಪಟಾಕ್ಲಗಳ್ ಸದಿದಗ್ ಬ್ಚಿು 
ಬಿೇಳ್ುತಾು ಆಗಾಗ ಸಣಾದಾಗಿ ದನಿ ತ್ಗ್ಯುತ್ರುತ್ುು. 

ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ್ಲಗ್ ಎಲ್ಿಲಿ ಿ ನ್್ ೇಡಿದರ್ ಕಾಣುತ್ರುದುದದು ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ ೇ್. ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಗ್್ ೇಪುರಗಳ್ಂತ್ ಜ್್್ೇಡಿಸಿಟ್ಟ ಸಿಹ 
ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು. ಮನ್ಯಿಂದ ಮನ್ಗ್ ತ್ಟ್ಟಗಳ್ಲಿಿ ಬಟ್ಟ ಮುಚಿು ಕ್್ಂಡ್್ ಯುಾತ್ರುದದ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು, ಆಡುತ್ರುರುವ ಮಕಕಳ್ ಕ್ೈಯಾಲಿ ಿ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು. 
ಎದುರಿಗ್ ಕಾಣುತ್ರುದುದದನ್ುನ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಾನಿಂದ ನ್್ ೇಡುತಾು ಮೆೈ ಮರ್ತ್ು ನಿಲುಿತ್ರುದದಳ್ು. ಕಣ್ಾದುರಿಗ್ೇ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳ್ಲಿವೂ ಅವಳ್ ಪಾಲಿಗ್ 
ಕನ್ಸ್ಟ್ೇ ಆಗಿತ್ುು.  

ಮಗು ಮತ್ು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿತ್ು. ನಿಟ್ುಟಸಿರುಡುತ್ು ಅವಳ್ು, “ಅಮಾಾ, ಮಗುವಿಗ್ ಏನಾದರ್ ಕವಳ್ ನಿೇಡಿ ಅಮಾಾ,” 

ಎಂದು ಕ್ಗುತಾು ನ್ಡ್ದಳ್ು. ಎಷ್ುಟ ಜನ್ದ ಕ್ಲವಿಗ್ ಇವಳ್ ಕ್ಗು ಕ್ೇಳ್ುತ್ರುತ್್ ುೇ? ಕ್ೇಳಿಸಿದರ್, 

“ಇನ್್ನ ಪೂಜ್್ ಆಗಿಲ,ಿ ಹ್್ ೇಗಮಾ,” 

“ ಒಳ ಳ್ ದಿೇಪ ಹಚುುವ ಸಮಯದಲಿಿ ಬಂದು ಬಿಡಾುರ್, ಹ್್ ತ್ರುಲಿ ಗ್್ ತ್ರುಲಿ ಇವಕ್ಕ” 

“ಹಬುದ ದಿನ್ ಸಂಜ್್ ಹ್್ ತ್ನಲಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬತಾಯಳ ,್ ಈವಾಗ್ ಯಾರ್ ಕವಳ್ ಹಾಕಾುರ್, ನ್ಡಿ ನ್ಡಿ”  

ಹೇಗ್ಲಾಿ ಉತ್ುರ ಕ್್ಟ್ುಟ, ಮುಂದ್ ತ್ಳ್ುಳತ್ರುದದರು. 
ಒಂದಿಬುರು, “ನ್ಮಾದ್ಲಾಿ ಊಟ್ ಆದಮೆೇಲ್ ಬಾ, ಏನಾದರ್ ಮಿಕ್ಲಕದದರ್ ಹಾಕ್ಲುೇವಿ”, ಎಂದರ್, ಪಾಪ ಅವಳ್ು ಆ ಮನ್ಯನ್ುನ 

ಆಸ್ಟ್ಯಿಂದ ಗುರುತ್ರಟ್ುಟಕ್್ಂಡು ಮುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದದಳ್ು. 
“ಏಯ್ ಕವಳಾ, ಬಾಮಾ ಇಲಿ,ಿ” ಅಂತ್್ ಯಾರ್್ ೇ ಅವಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದು “ ಮಗುವಿಗ್ ತ್ರನಿನಸಮಾ, ಪಾಪ ಹಬು, ಅದ್ ಹ್್ ಟ್ಟ ತ್ುಂಬಾ 

ತ್ರನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಅವಳ್ ಪಾತ್ಿಗ್ ಹಬ್ಯಾಡುತ್ರುದದ ಊಟ್ ಹಾಕ್ಲದರು.  
ಮಗುವನ್ುನ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಸಿ ಎರಡ್ ಕ್ೈ ಜ್್್ೇಡಿಸಿ ನ್ಮಸಕರಿಸಿದಳ್ು ಆ ತಾಯಿಗ್. 
ಅಲ್ಿೇ ರಸ್ಟ್ು ಬದಿಗ್ ಕುಳಿತ್ು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದದ ಅನ್ನವನ್ುನ ಮಗುವಿಗ್ ತ್ರನಿನಸಿದಳ್ು. ಅಮಾ ಕ್ೈಗ್ ಅನ್ನ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಳ್ುಳವ ಮೊದಲ್ೇ ಆ 

ಎಂದು ಬಾಯ್ಕದರ್ದು ಕಾಯುತಾು, ಆ ಮಗು ಅಷ್್ಟ ಅನ್ನವನ್ುನ ತ್ರಂದು ಮುಗಿಸಿತ್ುು. ಮಗುವಿನ್ ಹಸಿವು ನಿೇಗಿದ ಸಮಾಧ್ಾನ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕ 
ಅವಳಿಗಾಯಿತ್ು. ಆದರ್ ತ್ನ್ನ ಹಸಿವಿನ್ ಸಂಕಟ್ ಇನ್್ನ ಹ್ಚಾುದಂತ್ನಿಸಿತ್ುು ಅವಳಿಗ್. ಇನ್ುನ ಸಿಲಾ ಹ್ಚಾುದರ್ ನಿೇಡಿದದರ್ ತಾನ್ು ಕ್ಡ ಕ್್ಂಚ 
ಹಸಿವನ್ುನ ನಿೇಗಿಸಿಕ್್ಳ್ಳಬಹುದಿತ್ುಂದ್ನಿಸಿತಾದರ್, ಅಷ್ಾಟದರ್ ಕ್್ಡುವವರಿದಾದರಲ,ಿ ಮುಂದ್ ತ್ನ್ಗ್ ಯಾರಾದರ್ ನಿೇಡಬಹುದು 
ಎಂದುಕ್್ಳ್ುಳತಾು, ಮುಂದ್ ನ್ಡ್ದಳ್ು. 

ಆದರ್ ಅಂದವಳಿಗ್ ಬರಿಯ ನಿರಾಶ್ಯ್ಕೇ. ಇನ್ುನ ನ್ಡ್ಯಲು ರ್ಕ್ಲುಯ್ಕೇ ಇಲಿವ್ಂದ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪಿತ್ರ ರಾತ್ರಿ ತಾನ್ು ಮಲಗುತ್ರುದದ 
ಜ್ಾಗದ್ಡ್ಗ್ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ನ್ಡ್ದಳ್ು. 

    ********************************* 
ಪರ ರಾಜಾಕ್ಕ ಹ್್ ೇಗುವ ಹ್ದಾದರಿ ಬದಿಯಲಿಿತ್ುು ಆ ಸಾಶಾಣ, ಅದ್ೇ ಅವಳ್ ಪಿತ್ರ ರಾತ್ರಿಯ ತ್ಂಗುದಾಣ. ಬಿಿಟ್ಟೇಷ್ರ ಕಾಲದಲಿ ಿ

ಆರಂಭವಾಗಿದದ ಆ ಸಾಶಾಣ ಕ್ೈಸುರಿಗ್ ಮಿೇಸಲಾಗಿತ್ುು. ಅಲಿನಿ್ ಕಾವಲುಗಾರ ಜ್ಞಾನ್ಪಾ, ತ್ನ್ನ ಮನ್ಯ ಹ್್ ರಗಿನ್ ಚಾವಡಿಯಲಿಿ ಅವಳಿಗ್ 
ಮಲಗಲು ಅನ್ುಕ್ಲ ಮಾಡಿಕ್್ಟ್ಟಟದದ. ಅವಳ್ ಪಾಲಿಗ್ ಅಣಾನಾಗಿ, ಹತ್ೈಷ್ಟಯಾಗಿ ಕಂಡಿದದ. ಅವನಾದರ್ ಇದಿದದದರ್ ಅವಳ್ು ತ್ರಂದದಾದಯಿತ್ 
ವಿಚಾರಿಸಿ, ಇಲಿವ್ಂದಲಿಿ ಏನಾದರ್ ಚ್ರ್್ ೇ ಪಾರ್್ ೇ ಅವಳಿಗ್ ನಿೇಡುತ್ರುದದ. ಇಂದು ಅವನ್್ ಇಲ,ಿ ಊರಿಗ್ ಹ್್ ೇಗಿದದ.  
          ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ ... 

ಕಥ  ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 
ಹ್್ ಸ ಬದುಕು 



  

 ಪುಟ - 19 

 

  

ಹ್್ ಟ್ಟ ತ್ುಂಬಾ ತ್ರಂದಿದದ ಮಗುವಿಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ನಿದ್ದ ಹತ್ರುತ್ುು. ಅಮಾನ್ನ್ುನ ಭದಿವಾಗಿ ಅಪಿಾ ಮಲಗಿತ್ುು. ಕ್ಳ್ಗ್್ ಂದು ಕಂಬಳಿಯ ಮೆೇಲ್ 
ಮಗುವನ್ುನ ಮಲಗಿಸಿ, ತಾನ್್ ಜ್್್ತ್ಗ್ ಉರುಳಿಕ್್ಂಡಳ್ು. ಹಸಿವಿನ್ ಸಂಕಟ್ದಿಂದ ಎಷ್ುಟ ಹ್್ ತಾುದರ್ ನಿದ್ದ ಬಾರದ್ ತ್ಲ್ 
ಸುತ್ುಲಾರಂಭಿಸಿತ್ುು. ನಿೇರನಾನದರ್ ಹ್್ ಟ್ಟ ತ್ುಂಬಾ ಕುಡಿದು ಬರ್್ ೇಣವ್ಂದು, ಮಗುವನ್ುನ ಮೆಲಿನ್ ಪಕಕಕ್ಕ ಸರಿಸಿ ಮೆೇಲ್ದದವಳ್ು, ತ್ಟಾಟಡುತಾು 
ಸಾಶಾಣದ ಒಂದು ಮ್ಲ್ಯಲಿದಿದ ಕ್್ಳಾಯಿಯ ಬಳಿಗ್ ಬಂದಳ್ು. ಪುಣಾಕ್ಕ ಅಲಿ ಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ನಿೇರು ಸುರಿಯುತ್ರುರುತ್ರುತ್ುು. 
ಬ್್ ಗಸ್ಟ್ ಬ್್ ಗಸ್ಟ್ ನಿೇರು ಕುಡಿದಳ್ು, ಯಾರನ್್ನ ಬ್ೇಡದ್ ಅವಳಿಗ್ ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ರುದುದದು ಅದ್್ ಂದ್ೇ. 

ಹ್್ ಟ್ಟಯ ಸಂಕಟ್ ತ್ುಸು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತ್ನಿಸಿತ್ು. ಮೆೈಯಾಲಿ ಿಸಿಲಾ ಚ್ೇತ್ನ್ ಬಂದಿತ್ುು, ಮನ್ಸಿಸಗ್ ಆಲ್್ ೇಚನಾ ರ್ಕ್ಲುಯ್ ಬಂದಿತ್ುು. 
ಎರಡು ದಿನ್ದ ಉಪವಾಸದ ಅನ್ುಭವ ಅವಳ್ಲಿ ಿಚಿಂತ್ ಮ್ಡಿಸಿತ್ುು. 

ಅವಳ ೇ್ನ್್ ಹುಟ್ುಟ ಭಿಕ್ಷುಕ್ಲಯಲಿ. ತ್ಂದ್ ತಾಯಿಯರು ಮಾನ್ವಂತ್ರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅವಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿದದರು. ಅವರ್್ ಡನ್ ಇವಳ್ು ಕ್ಲಿ 
ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಉಂಡು ಬ್ಳ್ದಿದದಳ್ು. ಒಬು ಕ್ಲಿಯವನ್ನ್ನೇ ಮದುವ್ಯ್ ಆಗಿ ನ್ಗರಕ್ಕ ಬಂದು, ದುಡಿದು ಜೇವನ್ ನ್ಡ್ಸಿದದಳ್ು. 
ಒಂದು ಮಗುವಾದ ನ್ಂತ್ರ ಗಂಡನ್್ ಡನ್ ಹಳಿಳಗ್ ಜ್ಾತ್ಿಗ್ಂದು ಹ್್ ೇದಾಗ, ಅಪಘಾತ್ವಂದರಲಿ,ಿ ಹ್ತ್ುವರು, ಕ್ೈ ಹಡಿದವನ್ು ಎಲಿರನ್್ನ 
ಕಳ್ದುಕ್್ಂಡು, ಮಗುವಿನ್್ ಡನ್ ಮತ್ು ನ್ಗರಕ್ಕ ಹಂದಿರುಗಿದದಳ್ು. 

ಒಂಟ್ಟಯಾದ ಮೆೇಲ್ ಜೇವನ್ ಮುಂಚಿನ್ಷ್ುಟ ಸುಲಭವಿರಲಿಲಿ. ಯಾರ್ ಕ್ಲಸ ಕ್್ಡಲ್ ಸಿದಾರಿರಲಿಲಿ. ತ್ರನ್ನಲು, ತ್್ ಡಲು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಇಲಿದ್, ಕ್ಲಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಯುತ್ರುದದ ಅವಳ್ನ್ುನ ಎಲರಿ್ ಅನ್ುಮಾನ್ದಿಂದಲ್ೇ ನ್್ ೇಡುತ್ರುದದರು. ಮನ್ ಕ್ಲಸಕ್ಕಂದು ಕ್ೇಳಿದರ್ ಗುರುತ್ು 
ಪರಿಚಯವಿಲದಿವಳ್ಂದು ಯಾರ್ ಹತ್ರುರ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುತ್ರುರಲಿಲಿ. ಕಡ್ಗ್ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ವಿಧಿ ಇಲಿದ್, ಸಂಕ್್ೇಚದಿಂದಲ್ೇ ಬಿಕ್್ ಬ್ೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದದಳ್ು. 
ದಿನ್ಗಳ್ದಂತ್ ಅದುವ್ೇ ಅಭಾಾಸವೂ ಆಯಿತ್ು. 

ಒಮೆಾ ರಾತ್ರಿ ಸಾಶಾಣದ ಹ್್ ರಗಡ್ ಗ್್ ೇಡ್ ಬದಿಯಲಿಿ ಚಳಿಯಲಿಿ ಮಗುವನ್ನಪಿಾ ಮಲಗಿದಾದಗ, ಅಲಿಿನ್ ಕಾವಲುಗಾರ ಜ್ಞಾನ್ಪಾ 
ಅವಳ್ನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ ಕರ್ದು, ನಿನ್ಗ್ ಭಯವಿಲಿದಿದದರ್ ಒಳ್ಗಿನ್ ಚಾವಡಿಯಲಿಿ ಮಲಗಿಕ್್ೇ ಎಂದು ಜ್ಾಗ ಕ್್ಟ್ಟಟದದ. ಹ್್ ರಗಿರುವವರಿಗಿಂತ್ 
ಇಲಿಿರುವವರ್ೇ ವಾಸಿ ಎಂದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಿೇ ಒಂದು ಗ್ಡು ಕಂಡುಕ್್ಂಡಿದದಳ್ು.  

ತಾವು ತ್ರನ್ುನವುದಕ್ಲಕಂತ್ಲ್ ಹ್ಚಾುಗಿ ಚ್ಲುಿವವರು, ಚ್ಲಿಿದರ್ ಪರವಾಗಿಲಿ ಒಬುರಿಗ್ ಕ್ೈಯ್ಕಾತ್ರು ಕ್್ಡದವರು ಹಲವರು, ದ್ೇವರು, 
ಪೂಜ್್, ಹ್ವು ಹಣುಾ, ಹೇಗ್  ಸ್ಟಾವಿರಾರು ರ್ಪಾಯಿಗಳ್ನ್ುನ ಖಚುಯ ಮಾಡಿದರ್ ಒಂದಿನಿತ್ು ದಾನ್ ಮಾಡದವರು, ಹೇಗ್ ಹಲವಾರು ರಿೇತ್ರಯ 
ಜನ್ರನ್ುನ ಅವಳ್ು ಪಿತ್ರನಿತ್ಾ ನ್್ ೇಡುತ್ರುದದಳ್ು. 

 ಇವರ ನ್ಡುವ್ ಹಲವರು ಕರುಣ್, ದಯ್ಕ ತ್ುಂಬಿದವರ್ ಅಲ್್ ಿಬುರು, ಇಲ್್ ಿಬುರು ಇರುತ್ರುದದರು. ತಾವು ತ್ರನ್ುನವ ಮುನ್ನ 
ಯಾರಿಗಾದರ್ ಕ್್ಂಚ ನಿೇಡಿ, ನ್ಂತ್ರ  ತಾವು ತ್ರನ್ುನವವರ್ ಇದದರು. 

     *************************** 
ನಿೇರು ಕುಡಿದವಳ್ು ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ಚಾವಡಿಯ ಕಡ್ಗ್ ಹ್ಜ್್ಾ ಹಾಕ್ಲದಳ್ು. ಆಗ ತಾನ್ ಸಣಾದಾಗಿ ಮಳ  ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ರತ್ುು. 

ಸಾಶಾಣದ ನ್ಡುವ್ ಅಲಲಿಿಿ ಇದದ ವಿದುಾತ್ ದಿೇಪಗಳ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಸಿಚುವಾಗಿ ತ್್ ಳ್ದಿಟ್ಟಂತ್ ಗ್್ ೇರಿಯ ಶ್ಲ್ಗಳ್ು ಫಳ್ ಫಳ್ ಹ್್ ಳ್ಯುತ್ರುದದವು.  
ಕಪುಾ ಶ್ಲ್, ಬಿಳಿ ಶ್ಲ್, ಅಮೃತ್ ಶ್ಲ್, ಕಡಪ ಕಲು,ಿ ಸ್ಟಾದಾ ಕಲುಿ, ಹೇಗ್ ಅನ್ೇಕ ರಿೇತ್ರಯ ಕಲುಗಿಳ್ಲಿಿ ನಿಮಿಯತ್ವಾದ ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ು 

ಅಲಿಿದದವು. ದ್ೇವ ಪುರುಷ್, ದ್ೇವ ಮಾತ್, ಕ್ಲನ್ನರಿಯರು ಆ ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸಿದದರು. ಕ್ಲವು ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿಯಸಲು ಆಗಿದದ 
ಖಚಿಯನ್ಲಿ,ಿ ಮಧಾಮ ವಗಯದ ಕುಟ್ುಂಬವು ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳ್ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಟಾರ ನ್ಡ್ಸಬಹುದಿತ್ುು. 

ಬದುಕ್ಲದಾದಗ ಹ್ೇಗಾದರ್ ನ್್ ೇಡಿಕ್್ಂಡಿರಲಿ, ಸತ್ು ಮೆೇಲ್ ಮಾತ್ಿ ಇನಿನಲದಿಂತ್ ಹಣ ಸುರಿದು, ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ನ್ುನ ನಿಮಿಯಸಿ ತ್ಮಾ 
ಪಿಿೇತ್ರಯನ್ುನ ತ್್ ೇರಿದದರು.  

 ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ವ್ೇ ಕ್ೈಸುರಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷ್ ದಿನ್. ತ್ಮಾ ಹರಿಯರ, ಅಗಲಿದವರ ಗ್್ ೇರಿಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟಯಿತ್ುು ಪೂಜ್್ ಸಲಿಿಸುವ 
ದಿನ್.ಬ್ಳ್ಗಿಗನಿಂದಲ್ ಸ್ಟಾವಿರಾರು ಜನ್ ಬಂದು, ಮೃತ್ರಿಗ್ ಗ ರವ ಸಲಿಿಸಿ ಹ್್ ೇಗಿದದರು.ಬರುವ ಪಿತ್ರಯಬುರ್ ಗುಚು ಗುಚು ಹ್ಗಳ್ನ್ುನ ಹಡಿದು 
ಬಂದಿದದರು. ಅನ್ೇಕ ಜ್ಾತ್ರಯ ಹ್ಗಳ್ು, ಅನ್ೇಕ ಬಣಾದ ಹ್ಗಳ್ು, ಅನ್ೇಕ ವಿನಾಾಸಗಳ್ಲಿಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದದ ಹ್ಗಳ್ು ಗ್್ ೇರಿಗಳ್ನ್ುನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದದವು. ಸಣಾದಾಗಿ ಮಳ  ್ಬಿದಿದತಾುದದರಿಂದ ಆ ಹ್ಗಳಿಗ್ ನಿೇರು ಚಿಮುಕ್ಲಸಿದಂತಾಗಿ, ಎಲವಿೂ ಇನ್್ನ ತ್ನಿಯಾಗಿ, ಎಳ್ಸ್ಟಾಗಿ ಇದದವು. 

ಸ್ಟ್ೇವಂತ್ರಗ್, ಗುಲಾಬಿ, ಡ್ೇರ್, ಸುಗಂಧರಾಜ, ಇವುಗಳ ೇ್ ಅಲದಿ್ ಹ್ಸರ್ೇ ತ್ರಳಿಯದ ಅನ್ೇಕ ಹ್ಗಳ್ು. ಬಿಳಿ, ಹಳ್ದಿ, ಕ್ಂಪು, ನಿೇಲಿ, 

ಹೇಗ್ ಎಷ್್್ ಟಂದು ಬಣಾದ ಹ್ಗಳ್ು. 
ಅಂದು ಬ್ಳ್ಗಿಗನಿಂದಲ್ ಹ್ದಾದರಿಯ ಬದಿಯಲಿ,ಿ ರಾಶ್ ರಾಶ್ ಹ್ಗಳ್ು ಮಾರಾಟ್ವಾಗುವುದನ್ುನ ಅವಳ್ು ಕಂಡಿದದಳ್ು. ಆ ದಾರಿಯಲಿಿ 

ಸ್ಟಾಗುವವರ್ಲಿರ್ ಅಲಿ ಿಹ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್್ಳ್ುಳತ್ರುದದರು. ಸ್ಟ್ೈಕಲ್. ಸ್ಕಟ್ರ್, ಕಾರು, ರಿಕ್ಾ ಎಲವಿೂ ಅಲಿಿ ನಿಂತ್ು,    
           ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್್ ೇಡಿ ... 



  

 ಪುಟ - 20 

 

  

ಮುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದದವು. ಹ್ವಿನ್ ಬ್ಲ್ ಗಗನ್ಕ್ಕೇರಿತ್ುು, ಕ್ೇಳಿದಷ್ುಟ ಬ್ಲ್ ಕ್್ಟ್ುಟ ಹ್ ಕ್್ಳ್ುಳತ್ರುದದರು. ಗಂಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಹ್ವಿನ್ ರಾಶ್ 
ಕರಗಿ, ಮತ್ು ತ್ಂದು ತ್ುಂಬಿಸುತ್ರುದದರು. 

ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಮ್ರು ದಿನ್ ಹಬುಗಳ್ು. ಮುಂದ್ರಡು ದಿನ್ ಕ್ಡ ಹ್ವಿಗ್ ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರಯ ಬ್ೇಡಿಕ್. ಅದ್ೇ ಹಬುಗಳ್ು ಮುಗಿದ 
ಕ್ಡಲ್ೇ ಕ್ೇಳ್ುವವರ್ೇ ಇಲಿವಾಗಿ, ಅದ್ ಜ್ಾಗದಲಿಿಯ್ಕೇ ಹ್ಗಳ್ು ಕ್್ಳ್ತ್ು ನಾರಲಾರಂಭಿಸುತ್ರುದದವು. ಅ ಎರಡು ಮ್ರು ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿಯ್ಕೇ 
ಹ್ವಿನ್ವರು ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಹಣ ಮಾಡಿಕ್್ಂಡಿರುತ್ರುದದವರು. 

ಅಲಿಿನ್ ಹ್ಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ನ್್ ೇಡುತಾು ನ್ಡ್ದವಳಿಗ್ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯಂದು ಕಂಡಿತ್ುು. 
ಜ್ಞಾನ್ಪಾನ್ ಮನ್ಯ ಬಳಿಗ್ ಬಂದವಳ್ು, ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ್ ಬಳಿ ಜ್್್ೇಡಿಸಿಟ್ಟಟದದ ಬಿದಿರಿನ್ ಬುಟ್ಟಟಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್್ಂಡಳ್ು. ಆಲಲಿಿಿ 

ಒಂದ್್ ಂದರಂತ್ ಹ್ವಿನ್ ಗುಚುಗಳ್ನ್ುನ ಆರಿಸಿಕ್್ಂಡು, ನಾಲ್ಕೈದು ದ್್ ಡಿ ದ್್ ಡಿ ಬುಟ್ಟಟಗಳ್ಷ್ುಟ ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್್ಂಡಳ್ು. ಅಂದು ಅಲಿಿ ಹ್ಗಳ್ 
ಇರಿಸಿ ಹ್್ ೇದವರು ಮತ್ು ಬರುವುದು ಒಂದು ವರುಷ್ದ ನ್ಂತ್ರವ್ೇ.  

    ಮಾರನ್ಯ ಮಧ್ಾಾನ್ಾದ ವ್ೇಳ ಗ್್, ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿ ಿ ತಾನ್ೇ ಹ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್್ಂಡು, 
ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ವಾಾಪಾರ ಮಾಡುವಷ್ುಟ ಹಣ ಕ್ಡಿತ್ುು. ಬದುಕಲ್್ ಂದು ದಾರಿಯನ್ುನ ಕಂಡ ಸಮಾಧ್ಾನ್ದಲಿಿ, ಮಗುವಿನ್್ ಡನ್ ಹ್್ ಟ್ಟ ತ್ುಂಬಾ 
ಉಂಡು, ಬ್ೇರ್್ ಂದು ಊರಿನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗಿದಳ್ು.  

 

     *************** 

ಕ್ಲಿಕ್: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

ಕ್ಲಿಕ್: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್್ ಂಡು ಿ

ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಾಮಗ್್ ಂಡು ಿ
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ಈ ಸಂಚಿಕ  ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದರ್ರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಯನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿರ್ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ಯ  
ಸ್ಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕ್ಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲುಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖ್ಬಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜ್ಾಯಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕ್ಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಮನ ಯಲಿಲ ಅಗಿಿಪರ್ಯತ್ 

ಬ ೀಕಾಗುರ್ ಸ್ಾಮಗಿರ: 
 

ಅಡುಗ್ ಸ್ಟ್್ ೇಡಾ – Baking Soda (ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್  ಪ ಡರ್ ಅಲಿ) 
ಒಂದು ಲ್್ ೇಟ್ದಷ್ುಟ ವಿನ್ಗರ್ 

ಒಂದು ಗಾಜನ್ ಲ್್ ೇಟ್, ಕ್ಂಪು ಬಣಾದ ಫುಡ ಕಲರ್ 

 

ವಿಧಾನ: 
ಇದನ್ುನ ಹರಿಯರ್್ ಂದಿಗ್ ಮಾಡಿ. ಮನ್ಯ ಹ್್ ರಆವರಣದಲಿಿ ಮಾಡಿದರ್ ರ್ುಚಿಗ್್ ಳಿಸಲು ಸುಲಭ. 
 

ಗಾಜನ್ ಲ್್ ೇಟ್ಕ್ಕ ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಸ್ಟ್್ ೇಡಾ ಹಾಕ್ಲ ಒಂದಷ್ುಟ ತ್್ ಟ್ುಟ ಫುಡ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಲ 

ಮುಖವನ್ುನ ಗಾಜನ್ ಹತ್ರುರ ಇಡದ್, ಆದಷ್ುಟ ದ್ರದಿಂದ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ವಿನ್ಗರನ್ುನ ಲ್್ ೇಟ್ದ ಒಳ್ಗ್ ಸುರಿಯುತಾು ಬನಿನ 
ನ್್ ರ್ ನ್್ ರ್ಯಾಗಿ ಅಗಿನ ಪವಯತ್ ಬ್ಂಕ್ಲಯುಗುಳ್ುವಂತ್ ರಸವು ಲ್್ ೇಟ್ದ ಮೆೇಲ್ೇರಿ ಉಕುಕತ್ುದ್ 
 

ಏನಾಗುರ್ತದ :  
 

ವಿನ್ಗರ್ (ಅಸಿಟ್ಟಕ್ ಆಸಿಡ) ಆಸಿಡ ಆಗಿದುದ ಮತ್ುು ಅಡಿಗ್ ಸ್ಟ್್ ೇಡಾ (ಸ್ಟ್್ ೇಡಿಯಂ ಬ್ೈಕಾಬ್್ ಿೇನ್ೇಟ್) ಬ್ೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ುದ್. ಇವ್ರಡರ 
ಮಿರ್ಿಣವಾದಾಗ ಅಸಿಾರವಾದ ಕಾಬಾಯಲಿಕ್ ಆಸಿಡ ಉತ್ಾತ್ರುಯಾಗಿ ನಿೇರು ಮತ್ುು ಕಾಬಯನ್ ಡ್ೈ ಆಕ್ಸೈಡ ಆಗಿ ಮಾಪಾಯದಗುತ್ುದ್. ಇದು 

ಹಸ್ಟ್ಸಂದು ರ್ಬದ ಮಾಡುತಾು ನ್್ ರ್ ನ್್ ರ್ಯಾಗಿ ಮೆೇಲ್ೇಳ್ುತ್ುದ್.   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

ಸಾಳ್: WattleGrove Public School, Cressbrook Drive, NSW 2173 

ಸಮಯ: 04:30pm, ದ್ದನ : Sunday, 26th Oct 2014  

Bookings by Email: sugamakannada@yahoo.com.au 

ಪಿವ್ೇರ್ : ಹರಿಯರು $15, ಮಕಕಳ್ು $10, ಕುಟ್ುಂಬಕ್ಕ $30 

Or Text your email to Narayana - 0423634979 Nagaraj - 0400836415 
Shridhar - 0422549695 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು 

 
Redgum function Center, Wentworthville NSW 
 
08-11-2014 @ 5.30pm 
 

More details http://www.kannada.org.au 

ನಿಮಮ ಕಾಯಯಕರಮವಿದಿರ  ರ್ಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

(ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಸಂಗಿಹಕಾಕಗಿ) 
 
Dinner & entertainment evening  

ದಿನ್: 18-10-2014 
ಸಮಯ: 06:45 pm 

ಸಾಳ್:CherryBrook Community Ctr 

Shepers Drive, Cherrybrook NSW 2126 
 

ಹ್ಚಿುನ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ http://vision2020.org.au/ 

 

 
Free Event 
 
Parramatta Park, Parramatta 
 
Sunday 19

th
 Oct 2014 

From 11:30 AM 
 
www.deepavali.com.au 
 
Contact: 
Bhagwat: 0412076809 
Rajiv: 0411195837 

mailto:horanadachilume@gmail.com

