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ನವರಾತ್ರಿಯ ವ ೈಭ ೊೇಗವನುನ ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೆಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ.ಿ ನ ನ ದ ಕೊಡಲ ೇ, 

ವಿದುಯದಾಲೆಂಕೃತ ಮೆೈಸೊರು ಅರಮನ ಯ ಚಿತಿವು ಕಣ್ಣಮುೆಂದ  ಹಾಗ ೇ ಬೆಂದುಬಿಡುತತದ . ಜ ೊತ ಯಲ ಿ

ಸ ೊಬಗಿನ ಜೆಂಬೊಸವಾರಿಯೊ ಕೊಡ. ಕನನಡನಾಡಿನ ಐಸಿರಿಯನುನ ಜನರು ಹೃದಯತುೆಂಬಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವೆಂತ  

ಮಾಡುವ ಆ ಆಚರಣ ಯನುನ ನ ೊೇಡಿ ಎೆಂತಹ ಅರಸಿಕನೊ ಕೊಡ “ಈ ಭುವಿಯಲಿ ನಾನು ಇನೊನ 

ಬದುಕಬ ೇಕು” ಎೆಂದು ಯೇಚಿಸುವೆಂತ  ಮಾಡುತತದ . ಪಿಪೆಂಚದ ಲ ಿಡ ಯೆಂದ ಎಲರಿನೊನ ಸ ಳ ವ ಈ 

ಹಬುವು, ಬದುಕ್ಲ ಬಾಳ್ಬ ೇಕ ೆಂಬ ಅೆಂಕುರಾಪಿಣ ಯನೊನ ನಮಮ ನಮಮ ಮನಸಿಿನಲಿ ಮಾಡುತತದ . 

ನವರಾತ್ರಿಯ ಮತ ೊತೆಂದು ವ ೈಶಿಷ್ಟಟಯವ ೆಂದರ , ಕಲ ಯ ಆರಾಧ್ನ . ಅದ ಷ್ಟುಟ ಜನ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾರಸಿಕರ ಮನಕ ೆ ತಮಮ ತಮಮ ಕಲಾ 

ಕೌಶಲಯವನುನ ಎರ ಯುತಾತರ . ಸೆಂಗಿೇತ, ನೃತಯ ಮೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಟಟ ಪಿಕಾರಗಳ್ೂ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಕೆಂಸಾಳ , ವಿೇರಗಾಸ  ಮುೆಂತಾದ ಜಾನಪದ 

ಪಿಕಾರಗಳ್ಲಿ ಜನರನುನ ರೆಂಜಿಸುವುದರಲಿ ನಾ ಮುೆಂದು ತಾ ಮುೆಂದು ಎೆಂದು, ಹರ ೊೇಿತಾಿಹದೆಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತಾತರ . ಇವ ಲ ಿ

ಸಾಧ್ಯವಾಗಬ ೇಕಾದರ  ಆ ಕಲಾಕಾರರ ಪರಿಶಿಮ ಬಹಳ್ ಮುಖ್ಯ. ಅದ ಷ್ಟುಟ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿರಬ ೇಕು ಅವರುಗಳ್ಳ. ಅವರುಗಳ್ ನಿರೆಂತರ 

ಅಭಾಯಸದೆಂದ ಮಾತಿ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗ  ಕಲ ಯ ಹಬುದೊಟ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅೆಂತಹ ಕಲಾರಕ್ಷಕರಿಗ  ನಮಮ ನಿಮೆಮಲರಿ ನಮನ ಸಲಬಿ ೇಕು ಮತುತ 

ಅವಕಾಶವಿದ ೆಡ  ಪ್ಿೇತಾಿಹಿಸಲೊ ಬ ೇಕು. 

ಅೆಂತ ಯೇ, ಸಾಹಿತಯವೂ ಕೊಡ. ಹಲವಾರು ಒಳ ೂಳಳ ಳಯ ಪುಸತಕಗಳ್ಳ ನಮಮ ನಿಮೆಮಲರಿನುನ ಸಾಕಷ್ಟುಟ ಪಿಭಾವಿಸಿರುವುದರಲ ಿ

ಸೆಂಶಯವಿಲಿ. ಹಾಗ ೆಂದು, ಪುಸತಕವನುನ ಸರಸವತ್ರೇ ಹಬುದ ದನಕ ೆ ಮಾತಿ ಪೂಜ ಗಿಟ್ಟರ  ಅಥವಾ ಹಸತ ಭೊಷ್ಟಣ್ಕೆರ ಟೇ ಸಿೇಮಿತಗ ೊಳಸಿದರ , 

ಉಪಯೇಗವಿಲಿ. ಹ ೇಗ , ಮೆೈಸೊರು ದಸರ ಯ ಜೆಂಬೊಸವಾರಿಯ ವ ೈಭವಕ ೆ  ಕಲಾಕಾರರು ದನೆಂಪಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಪರಿಶಿಮವಿರುತತದ ಯೇ, 

ಅೆಂತ ಯೇ, ಹ ಚುು ಹ ಚುು ಪುಸತಕಗಳ್ನುನ ಓದುವುದರಿೆಂದ, ನಮಮನಿಮೊಮಳ್ಗ  ಅಕ್ಷರಗಳ್ ತಾಲೇಮು ನಡ ದು, ಅಕ್ಷರಾಥಿದ ಜ ೊತ ಗ  ನಮಮ ಮನಸುಿ 

ಆ ಪುಸತಕದಲನಿ ತತವದಾಳ್ಕೊೆ ಇಳದು ಸಾಹಿತಯದ ಅರಮನ ಯನುನ ಸ ೇರಿ ಸನಾಮನಿತವಾಗುತತದ .  

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯು ಭಾರ  ಮತುತ ಸಾಹಿತಾಯಸಕ್ಲತಯುಳ್ಳವರ ಅೆಂಬಾರಿ. ಓದುಗರಾಗಿ ಪತ್ರಿಕ ಯನುನ ಓದ ಬ ೆಂಬಲ ಸೊಚಿಸುತ್ರತದೆೇರಿ. 

ಹಾಗ ಯೇ ಬರಹಗಾರರು ಅವರವರ ಜಾಣ ಮಯ ಕಲಾಪಾಕವನುನ ಬಡಿಸುತ್ರತದಾೆರ . ನುಡಿಸಿರಿಯ ಈ ಅೆಂಬಾರಿಯನುನ ಮುನನಡ ಸುತ್ರತರುವ 

ನಿಮಗ ಲಿರಿಗೊ, ಪತ್ರಿಕ ಯ ಜ ೊತ  ನಿೆಂತು ಪ್ಿೇತಾಿಹಿಸುತ್ರತರುವ ಮಹನಿೇಯರಿಗೊ  ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಆಶಯಗಳ್ಳ. …     
 

ಅಕ  ಟೀಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,  

ವ್ರ್ಷ ಋತ್ು, ಶ್ಾರವ್ಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ  
01 ಗು - ಸೆಂಕಷ್ಟಟ ಚತುರ್ಥಿ 02 ಶು - ಗಾೆಂಧಿ ಜಯೆಂತ್ರ  
08 ಗು - ಇೆಂದರಾ ಏಕಾದಶಿ  
12 ಸ ೊೇ - ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
13 ಮೆಂ - ನವರಾತ್ರಿ ಆರೆಂಭ, ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
15 ಗು - ಮುಸಿಿೆಂ ಹ ೊಸವಷ್ಟಿ  
19 ಸ ೊೇ - ಸರಸವತ್ರ ಪೂಜ  21 ಬು - ದುಗಾಿಷ್ಟಟಮಿ  
22 ಗು - ಮಹಾನವಮಿ, ಆಯುಧ್ ಪೂಜ   
23 ಶು - ವಿಜಯ ದಶಮಿ/ಏಕಾದಶಿ  
24 ಶ - ಮೊಹರೆಂ ಹತತನ ೇ ದನ  
27 ಮೆಂ - ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲೀಕ್ಲ ಜಯೆಂತ್ರ 

 

ನವ ಂಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ  
ವ್ರ್ಷ/ಶರದ್ ಋತ್ು, ಅಶವಯುಜ/ಕಾರ್ೀಷಕ ಮಾಸ  
01 ಭಾ - ಕನನಡ ರಾಜ ೊಯೇತಿವ ದನ  
07 ಶ - ರಮಾ ಏಕಾದಶಿ  
10 ಮೆಂ - ನರಕ ಚತುದಿಶಿ  
11 ಬು - ದೇಪಾವಳ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
12 ಗು - ಬಲಪಾಡಯಮಿ/ಕಾತ್ರೇಿಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
22 ಭಾ - ಪಿಭ ೊೇಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ, 23 ಸ ೊೇ - ಉತಾಾನ ದಾವದಶಿ  
25 ಬು - ಗುರು ನಾನಕ್ ಜನಮದನ, ಹುರ್ಣಣಮೆ  
26 ಗು - ಹುತತರಿ ಹಬು  
28 ಶ - ಕನಕದಾಸರ ಜಯೆಂತ್ರ  
29 ಭಾ - ಸೆಂಕಷ್ಟಟ ಚತುರ್ಥಿ 

 

ಎರಡು ರ್ಂಗಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗಳು 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ ಗಣ ೀಶ ಸಿಡ್ನಿಗ  ಬ್ಂದ …  

ಭಾರತ್ರೇಯರ ಲಿ ಸ ೇರಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬುಗಳ್ಲ ಿಒೆಂದು ಗಣ ೇಶನ ಹಬು. ಮಾವಿನ ಸ ೊಪುು, ಬಾಳ ೇಕೆಂಬ, ಕಬಿುನಜಲ ,ಿ ಕರಿಗಡುಬು, 
ಕಡಲ ೇಕಾಳ್ಳ ಉಸಿ,ಿ ಇವ ಲಾಿ ಹ ೊರದ ೇಶಕ ೆ ಬೆಂದಮೆೇಲ  ಕ ೈಗ ಟ್ುಕದ ವಸುತ ಅೆಂತ ನಿೇವು ಭಾವಿಸಿದೆರ  ಅದು ಸುಳ ಳೇ ಸರಿ. ಸಿಡಿನಯ 
ಲವಪೂಿಲ್ ಬಡಾವಣ ಯಲ ಿಕಳ ದ ಇಪುತುತ ವಷ್ಟಿಗಳೆಂದ ಆಚರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬರುತ್ರತರುವ ಗಣ ೇಶ  ೇತಿವ ನ ೊೇಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರ ೇ ಬಲಿರು 
ಅದರ ಸವಿ, ಸೆಂಭಿಮ. ಸುಮಾರು ನೊರು ಜರ ಸ ೇರಿ ಆರೆಂಭಿಸಿದ ಅೆಂದನ ಗಣ್ಪತ್ರ ಹಬು ಇೆಂದು ಮೊರು ಸಾವಿರ ಜನ ಸ ೇರಿ ಆಚರಿಸುವ 
ಮಟ್ಟಟಗ  ಬ ಳ ದದ  ನಮಮ ಲವಪೂಿಲ್ ಗಣ ೇಶನ ಹಬು. ಹುಬುಳಳ ಗಣ ೇಶ, ಅರಸಿೇಕ ರ  ಗಣ ೇಶ ಅನ ೊನೇ ಹಾಗ  ಈಗ ಲವಪೂಿಲ್ ಗಣ ೇಶ ಕೊಡಾ 
ವಿಶವ ವಿಖ್ಾಯತ ಅೆಂದರ  ತಪ್ಪುಲಿ. 

ಶುಕಿವಾರ ಚಪುರ ಹಾಕುವುದರಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾನುವಾರ ಸೆಂಜ  ವಿಸಜಿನ ವರ ಗೊ ಕಾಲ ಕಳ ದದೊ ೆಗ ೊತ್ರತಲಿ, ಸಭಾೆಂಗಣ್ದಲ ಿ
ಓಡಾಡಿ ಕಾಲು ಪದ ಹ ೇಳತದೊೆ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಶುಕಿವಾರ ಸೆಂಜ  ಪೂಜ  ನಡ ಯುವ ವ ೇದಕ ಗ  ಅಲೆಂಕಾರ ಮುಗಿಯುತತಲ ೇ ಆರೊವರ  ಅಡಿ ಎತತರದ 
ಗಣ್ಪತ್ರ ಬೆಂದು ಕುಳತ, ಮುೆಂದನ ದನದ ಮೊರು ಸಾವಿರ ಜನಕ ೆ ಅಡುಗ  ತಯಾರಿಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಹ ಚುುವ ಕ ಲಸ ನಿರೆಂತರ ಆಗುತ್ರತದೆೆಂತ , 
ಬಾಗಿಲಗ  ತ ೊೇರಣ್ ಬಹುದ ೊಡಡ ರೆಂಗ ೊೇಲ  ಸಿೆಂಗಾರ ಸಜಾಾಯತು.  

ಮರುದನ ಮುೆಂಜಾನ  ಅೆಂದರ  ಶನಿವಾರ ಗಣ್ಪತ್ರ ಪಿತ್ರರಾಟಪನ , ಹ ೊೇಮ, ಮಕೆಳೆಂದ ಸಾಮೊಹಿಕ ಪೂಜ  ನ ೊೇಡಲ ರ ಡು ಕಣ್ುಣ 
ಸಾಲದ ದೃಶಯ. ಚಿಣ್ಣರಿಗ  ಚಿತಿಕಲ , ಬಣ್ಣ ಬಳಯುವ ಸುರ್ ಿಯು ತುೆಂಬಾ ಮಕೆಳ್ನುನ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಪೂಜಾನೆಂತರ ಭ ೊೇಜನ, ಅದಾದ ನೆಂತರ 
ಸೆಂಜ  ಶಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತ ಮತುತ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ನೃತಯ/ಕುರ್ಣತ ಮುೆಂಬ ೈಯನ ನ ನಪು ತರುವೆಂತ್ರತುತ. ಆರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲವಿೆಂಗ್ ಅವರು 
ನಡ ಸಿಕ ೊಟ್ಟ ಯೇಗ ಪಿದಶಿನ, ಸೆಂಸೃತ ಶಾಲ ಯ ಶ  ೇಿಕ ಸೆಂಯೇಜಿತ ನೃತಯ ಈ ವಷ್ಟಿದ ವಿಶ ೇಷ್ಟ. ಅದು ಬಿಟ್ುಟ ಉಳದವು ಬಾಲವುಡ್ 
ಅಲಿ ಅೆಂದರೊ ರಿೇಮಿಕ್ಿ ಹಾಡುಗಳಗ  ಫಿಲೀ ಸ ಟೈಲ್ ನಲಿ ಕುರ್ಣದಾಟ್. ಭರತನಾಟ್ಯ ಅನಿನಸಿಕ ೊೆಂಡದುೆ ಒೆಂದ ೊೇ ಎರಡ ೊ ನೃತಯ ನ ೊೇಡುಗರ 
ಕಣ್ಮನ ತರ್ಣಸಿತು. ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ರತದೆೆಂತ  ಸಾಲುಸಾಲನಲಿ ಮೊರು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಗಿ ಕ ೇವಲ ಒೆಂದೊವರ  ತಾಸಿನಲಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ 
ಮನ ಗ  ತ ರಳದುೆ ಒೆಂದು ದಾಖ್ಲ ಯೇ ಎನನಬಹುದು.  

 

ಭಾನುವಾರ ಬ ಳ್ಗ ೆ ಎೆಂಟ್ಕ ೆೇ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜ , ಮಕೆಳೆಂದ ವ ೇಷ್ಟಭೊಷ್ಟಣ್ ಸುರ್ ಿ, ದಾೆಂಡಿಯಾ ಕುರ್ಣತ, ಊಟ್ ಎಲಿವೂ 
ಮರ್ಾಯಹನ ಒೆಂದರ ಹ ೊತ್ರತಗ  ಮುಗಿಯತು ಎನುನವಷ್ಟಟರಲ ಿಮತ ೊತೆಂದು ಸೆಂಭಿಮ ಎಲಿರ ಗಮನ ಸ ಳ ಯತು. ಅದ ೇ ಗಣ ೇಶನ ಮೆರವರ್ಣಗ . 
ಹದನ ೈದು ಅಡಿ ಎತತರದ ರಥ ಅದರ ಅಲೆಂಕಾರ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ ನಮಮ ತೆಂಡದವರದಾಗಿತುತ. ಲವಪೂಿಲ್ ನ ಎರಡು ರಸ ತಗಳ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
ಆರುನೊರು ಜನ ಕೊಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟರದ ಶಿವಘಜಿನ  ಎೆಂಬ ಡ ೊೇಲು ನಗಾರ ಗಳ್ ಅಬುರದ ಸದು,ೆ ಕೆಂಸಾಳ ಯೆಂತ  ತ ೊೇರುವ ಹ ೆಂಗಸರ 
ಕುರ್ಣತ, ಗಣ್ಪತ್ರ ಬಪು ಘೊೇಷ್ಟ, ಕ ೇಸರಿ ಬಾವುಟ್ ಹಿಡಿದು ಕುರ್ಣಯುತ್ರತದೆ ಯುವಕರು, ಎಲಿವೂ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ್ ನಾವು ಎಲಿದ ೆೇವ  ಅನುನವೆಂತ  ಅಚುರಿ 
ಮೊಡಿಸಿತು. ಸಠಳಯ ಕೌನಿಿಲರ್ ಮತುತ ಪಾಲಿಮೆೆಂರ್ಟ ಸದಸಯರೊ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಸೆಂತಸದ ರಸ ತಗಳ್ಲಿ ಕುರ್ಣದದುೆ ನ ೊೇಡಲು ಸೆಂತಸ 
ತೆಂದತು. ವಿಸಜಿನ ಯು ಹತ್ರತರದ ಜಾಜಿಸ್ ನದಯಲ ಿಜರುಗಿತು. ಗಣ ೇಶನನುನ ನಿೇರಿನಲ ಿಮುಳ್ಳಗಿಸಿದಾಗ ಮಕೆಳ್ ಮುಖ್ದಲ ಿಮರುಕ 
ಮೊಡಿತುತ. ಮುೆಂದನ ವಷ್ಟಿ ಮತ ತ ಬರುತಾತನ  ಎೆಂಬ ಭರವಸ ಯೆಂದ ಒಲಿದ ಮನಸಿಿನಲಿ ಮನ  ಸ ೇರಿದ ವು. ಸೆಂಸೃತ್ರ, ಶಾೆಂತ್ರ, ಒಗಟೆ್ುಟ 
ಪಿತ್ರಬಿೆಂಬಿಸುವ ಈ ಗಣ್ಪತ್ರ ಹಬುಕ ೆ ಮುಡುಪ್ಪಟ್ಟ ನೊರಾರು ಜನರ ನೊರಾರು ದನದ ಪರಿಶಿಮ ಸಾಥಿಕ ಎನಿಸಿತು.  

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿಿ ಗಣ ೀಶ ಸಿಡ್ನಿಗ  ಬ್ಂದ … ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
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ಕನಿಡ ದಶಕಕ ೆ ಕಾಲಿಟಟ ಸುಗಮಕನಿಡ ಕ ಟ 

ಸಿಡಿನಯಲಿ ನಾಲ ೆೈದು ದಶಕಗಳ್ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಕನನಡಿಗರು ಬೆಂದು ನ ಲ ಸಿರುವ ವಿಷ್ಟಯ ಸಾಳೇಯರಿಗ  ತ್ರಳದ ಮಾತು. ಮಹಲುಗಳ್ಲ ಿ
ಮೊದಮೊದಲು ಕರಿತಲ ಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡರ  ಸಾಕು ತಾವು ಭಾರತ್ರೇಯರ ೇ? ಎೆಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಉಭಯ ಕುಶಲ ೊೇಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿ 
ಮನ  ಸ ೇರುತ್ರತದೆ ಕಾಲ ಒೆಂದತುತ. ಹ ೊರರಾಜಯ ಅಥವಾ ಹ ೊರದ ೇಶಗಳಗ  ಹ ೊೇಗಿ ನ ಲ ಸುವ ಹವಾಯಸ ಕನನಡಿಗರಲಿ ಸವಲು ಕಡಿಮೆಯೇ 
ಎನನಬಹುದು, ಪಕೆದ ರಾಜಯದವರಿಗ  ಹ ೊೇಲಸಿದರ . ಮುೆಂದ  ಉದ ೊಯೇಗ/ಅನಿವಾಯಿ ಪರಿಸಿಾತ್ರ/ ಉಜವಲ ಭವಿಷ್ಟಯ/ಉತತಮ ಜಿೇವನ ಗುಣ್ಮಟ್ಟ 
ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಕಾರಣ್ ಹ ೊತುತ  ಬರಬರುತಾತ ಭಾರತದೆಂದ ವಲಸ  ಬರುವವರಲ ಿಕನನಡಿಗರೊ ತಕೆಮಟ್ಟಟಗ  ಕಾಣ್ುತಾತ ಬೆಂದರು. ಕನನಡದವರಲ ಿ
ವ ೈದಯರು, ಇೆಂಜಿನಿಯರ್, ಶಿಕ್ಷಕ ವಗಿದಲ ಿವಲಸ  ಶುರುವಾಗಿ ನೆಂತರ ತಾೆಂತ್ರಿಕ ತರಬ ೇತ್ರ ಪಡ ದವರು, ಬಾಯೆಂಕ್ ಉದಯಮಿಗಳ್ಳ ಹ ಚುು ಹ ಚುು 
ಕೆಂಡರು. ಮೊದಲು ತಾತಾೆಲಕ ಎರಡು ಮೊರು ನಾಲುೆ ವಷ್ಟಿ ಇಲಿ ಇದು ೆಸವಲು ಹಣ್ ಗಳಸಿ ಮರಳ ತಾಯಾನಡು ಸ ೇರುವ ಎೆಂದು ಸೆಂಕಲು 
ಮಾಡಿ ಮನ  ಕಟ್ಟಟ ಬೆಂಡವಾಳ್ ಹೊಡಿ ಅಲಿಗ  ಹ ೊೇಗುವ ಆಸ  ಬಹುತ ೇಕ ಮೆಂದಯಲಿ ದೊರ ಸರಿದದ . ಹಾಗ  ಹ ೊೇದವರು ಬ ರಳ ರ್ಣಕ ಯಷ್ಟುಟ 
ಮಾತಿ. ಅದರಲೊ ಿವಾಪಸ್ ಆಸ ರೇಲಯಾಕ ೆ ತ್ರರುಗಿ ಬೆಂದ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ೂ ಇವ . ಇಲೊ ಿಇರದ  ಅಲೊಿ ಹ ೊೇಗದ  ದವೆಂದವಕ ೆ ಸಿಲುಕ್ಲ 
ಕ ೊರಗುತ್ರತರುವವರಿಗ ೇನೊ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ. 

 

                          ಹ ೊರ ದ ೇಶಕ ೆ ಬೆಂದಾಗ ನಮಮ ಹಬು, ಆಚರಣ , ಸೆಂಸೃತ್ರ, ಉತಿವ, ದ ೈವಭಕ್ಲತ, ಎಲಿವೂ ಸವಲು ಅತ್ರಯಾಗ ೇ 
ಬ ಳ ಯುತ್ರತರುವುದು ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರವಾಗಿದ ಯಾದರೊ ಭಾರ ಯ ಮೆೇಲ  ಅಭಿಮಾನ ಬ ಳ ದರುವುದು ಅಷ್ಟಟಕೆರ ಟ. ಅದರಲ ನಮೊಮರಿನಲ ಿೇ 
ಜಮಿೇನುಕ ೊೆಂಡು, ಮನ ಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಟ, ವಿಮಾನದಲ ಿಪದ ೇ ಪದ ೇ ನ ೇರ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿಗ ೇ ಹ ೊೇಗಿ ಇಳದು, ಅಲ ಿೇ ಬಗ ಬಗ  ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರೆಂದು, 
ನಿೇರು/ಬಿೇರು ಕುಡಿದು ತ ೇಗಿ ಬರುತ್ರತದೆರೊ ಕನನಡ ಮಾತಿ ಕಲಯದ  ಮಕೆಳಗೊ ಕಲಸದ ಜನ "ಸ ೊೇ ಕಾಲ್ಡ" ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಲ ಿೇ ಹುಟ್ಟಟಬ ಳ ದ 
ಕನನಡ ೇತರರು ಅೆಂದರ  ತಮಿಳ್ಳ, ತ ಲುಗರು, ಮಳ ಯಾಳಗಳ್ಳ ಎೆಂದು ಕರ ದುಕ ೊಳ್ಳಳವ ಕನನಡಿಗರು. 

 

ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ನಲವತುತ ವಷ್ಟಿಗಳ್ ಹಿೆಂದ  ಅಲ ೊಿೇ ಇಲ ೊಿೇ ಸ ೇರಿ ಮನ  ಮಟ್ಟಟಗ  ಹಬು, ಔತಣ್ ಮಾಡುವುದರ ೊೆಂದಗ  ನಾೆಂದಯಾಗಿ 
ಕ್ಲಿಕ ರ್ಟ ತೆಂಡ, ಕನನಡ ಸೆಂಘ, ರಾಘವ ೇೆಂದಿ ಭಕ್ಲತ ಮೆಂಡಳ, ಬಸವ ಸಮಿತ್ರ ಹಿೇಗ ೇ ಬ ಳ ಯುತಾತ ಬೆಂದು ಜನರಿಗ  ತೆಂತಮಮ ಅಭಿರುಚಿಗ  ತಕೆ 
ಹಾಗ  ಔತಣ್ಕ ೆ ಸ ೇರುವ ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ ಾ ಗಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಟದವು.  

 

ಇನುನ ಕನನಡಿಗರ ೇ ಸೆಂಘದ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ ಹ ಚಾುಗಿರುವ ಗಣ ೇಶ  ೇತಿವ ಸಿಡಿನ ಮತುತ ಮೆಲೌುರ್ನಿ ನಲಿ ಎಲಿ ಭಾರತ್ರೇಯರನುನ 
ಸಾವಿರಾರು ಸೆಂಖ್ ಯಯಲ ಿಸ ೇರಿಸುವಲಿ ಸ ೈ ಎನಿಸಿದ . ಗಣ್ಪತ್ರ ಹಬುದ ಆಚರಣ  ಮುೆಂದನ ವಷ್ಟಿ ಇಪುತ ೊತೆಂದನ ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ೊೇತಿವ ಆಗಲದ . 
ಅಲಿ ಕನನಡಿಗರದ ೇ ಮೆೇಲುಗ ೈ ಎನುನವುದು ಹ ಮೆಮಯಲಿವ ೇ?  

 

ಇದ ೇ ಹತುತ ವಷ್ಟಿದ ಹಿೆಂದ  ಆರೆಂಭಗ ೊೆಂಡು ಹ ೊಸ ಅಲ ಯನ ನೇ ಎಬಿುಸಿದ ಮೆಚುುಗ  ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರುತತದ . ಯುವ 
ಕನನಡಿಗರ ನವ ಅಭಿರುಚಿಗಳ್ನುನ ಅರಿತು ಕಳ ದ ಹತುತ ವಷ್ಟಿಗಳೆಂದ ಸಾಳೇಯ ಕನನಡಿಗರನುನ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿ ವಿಭಿನನ ವಿಶ ೇಷ್ಟ 
ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ನುನ ಹಮಿಮಕ ೊೆಂಡು ಬರುತ್ರತರುವ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ಸದಸಯರಾದ ಕನನಡ ಬೆಂಧ್ುಮಿತಿರು ವಷ್ಟಿಕ ೊೆಮೆಮ ಬರ ೇ 
ರಾಜ ೊಯೇತಿವವನುನ ಮಾತಿ ಆಚರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ವಷ್ಟಿಕ ೊೆಮೆಮ ಬಾವುಟ್ ಹಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬರದ ೇ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಯುಗಾದ, ವಾರೆಂತಯದ ಮೊರು 
ಕನನಡ ಶಾಲ ಗಳ್ಳ, ಕನನಡದವರಿೆಂದ ಉಚಿತ ಅಡುಗ  ಮತುತ ಆರ ೊೇಗಯ ಸಲಹ  ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ಳ, ನೊರಾರು ಗಾಯಕರಿಗ  ವ ೇದಕ  ನಿೇಡಲು 
ಸುಗಮ (ಕಾಯರ ಯೇಕ ) ಗಾನ ಸಮಾಜ, ಸಾಹಿತಾಯಸಕತರಿಗ  ಪಿಪೆಂಚದ ಲ ಿಡ  ಪಿಚಾರದಲರಿುವ "ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ" ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ , ಕನನಡ 
ಚಚಾಿ ಕೊಟ್ಗಳ್ಳ, ನಾಟ್ಕ, ಮಕೆಳಗ  ಸಾಹಸ ಹಾಗೊ ಕಲ ಗಳ್ ವಕ್ಿ ಶಾಪ್, ಯೇಗಾಭಾಯಸ, ಗತರಾದ ಗಣ್ಯರಿಗ  ಶಿದಾಧೆಂಜಲ, ಕನಕ - 
ಪುರೆಂದರ ನಮನ, ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಶಿನ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ನುನ ನಡ ಸುತಾತ ಬೆಂದದ . 

 

ಪಿಸುತತ ಹತತನ ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ೊೇತಿವದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ನಡ ಸಲು ಉದ ೇೆಶಿಸಲಾಗಿರುವ ದಸರಾ ಮತುತ ರಾಜ ೊಯೇತಿವ ಕಾಯಿಕಿಮದ 
ಅೆಂಗವಾಗಿ ನಾಟ್ಕ ೊೇತಿವ, ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸೆಂಗಮ, ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಶಿನ ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ . ಎಲಿರೊ ಹ ಚಿುನ ಸೆಂಖ್ ಯಲಿ ಬೆಂದು 
ಕ ೈಗೊಡಿಸಿ ಕನನಡದ ಕ ಲಸಕ ೆ ಸ ೈ ಎನುನವ ಹಾಗ  ಯಶಸಿವಗ ೊಳಸ ೊೇಣ್. ಸಾಗರದಾಚ ಯ ನಾಡಿನಲೊಿ ಕನನಡ ಕೆಂಪನುನ ಸಾರ ೊೇಣ್ ಬನಿನ... 

 

ಕನನಡಕ ೆ ನಾನ ೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು ಇೆಂದ ೇ ಯೇಚಿಸಿ ... ನಾಳ  ಎೆಂದರ  ಅದಾಗದು   

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
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  ಸುಗಮಕನಿಡ ಕ ಟದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿನಿಹ 

ಆತ್ರೀಯ ಕನನಡ ಬೆಂಧ್ುಮಿತಿರ ೇ, 
                 ಕಾಲ ತಡ ಯಲು ಆಗದ ಮಾತು, ನ ನ ಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಸದ ೇ ಅದ ಷ್ಟುಟ ಕಳ ದದ ೆೇವ  ಅನಿನಸಿತು. 
ಉಳದದಾೆದರೊ ಮಿೇರಿ ಹ ೊೇಗುವುದರ ೊಳ್ಗ  ಕ್ಲೆಂಚಿತುತ ಕನನಡ ಕಾಯಕ ಏನಾದರು ಮಾಡುವ ಆಸ .  ಈ ಬಯಕ ಯನುನ 
ಹ ೊತುತ  ಕ ಲಸ ಮತುತ ಸೆಂಸಾರಕ ೆ ಸಮಯವಿತುತ, ಮಿಕ್ಲೆದೆನುನ ಮುಡುಪ್ಪಟ್ುಟ ನ ಟ್ಟ ಬಿೇಜ ಇೆಂದಗ  ಹತುತ ವಷ್ಟಿ ತುೆಂಬಿದ , 
ಈಗ ಬ ಳ ದು ಬೆಂದು ಇಲಿಗ  ನಿೆಂತ್ರದ , ಸುಗಮಕನನಡ ಕೊಟ್. ಈ ಪಯಣ್ದಲಿ ಹ ಗಲುಕ ೊಟ್ಟವರಿಗ  ಹಾಗೊ ಇನೊನ 
ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ನಿಸಾವಥಿದೆಂದ ಕ ೈಹಿಡಿದು ನಡ ಸುತ್ರತರುವ ಸಜಾನರಿಗ   ಋರ್ಣಗಳ್ಳ ನಾವು. 
                 ಕಳ ದ ಹತುತ ವಷ್ಟಿಗಳೆಂದ ಸಾಳೇಯ ಕನನಡಿಗರನುನ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿ ವಿಭಿನನ ವಿಶ ೇಷ್ಟ ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ನುನ 
ಹಮಿಮಕ ೊೆಂಡು ಬರುತ್ರತರುವ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ಸದಸಯರಾದ ಕನನಡ ಬೆಂಧ್ುಮಿತಿರು ವಷ್ಟಿಕ ೊೆಮೆಮ ಬರ ೇ 
ರಾಜ ೊಯೇತಿವವನುನ ಮಾತಿ ಆಚರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬರದ ೇ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಯುಗಾದ, ವಾರೆಂತಯದ ಮೊರು ಕನನಡ 
ಶಾಲ ಗಳ್ಳ, ಕನನಡದವರಿೆಂದ ಉಚಿತ ಅಡುಗ  ಮತುತ ಆರ ೊೇಗಯ ಸಲಹ  ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ಳ, ನೊರಾರು ಗಾಯಕರಿಗ  
ವ ೇದಕ  ನಿೇಡಲು ಸುಗಮ (ಕಾಯರ ಯೇಕ ) ಗಾನ ಸಮಾಜ, ಸಾಹಿತಾಯಸಕತರಿಗ  ಪಿಪೆಂಚದ ಲ ಿಡ  ಪಿಚಾರದಲಿರುವ 
"ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ" ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ , ಕನನಡ ಚಚಾಿ ಕೊಟ್ಗಳ್ಳ, ನಾಟ್ಕ, ಮಕೆಳಗ  ಸಾಹಸ ಹಾಗೊ ಕಲ ಗಳ್ ವಕ್ಿ 
ಶಾಪ್, ಯೇಗಾಭಾಯಸ, ಗತರಾದ ಗಣ್ಯರಿಗ  ಶಿದಾಧೆಂಜಲ, ಕನಕ - ಪುರೆಂದರ ನಮನ, ಸಿನಿಮಾ ಪಿದಶಿನ ಇನೊನ 
ಅನ ೇಕ ಕಾಯಿಕಿಮಗಳ್ನುನ ನಡ ಸುತಾತ ಬೆಂದದ . 
           ಪಿಸುತತ ಹತತನ ೇ ವಾರ್ಷಿಕ ೊೇತಿವದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲರುವ ದಸರಾ ಮತುತ ರಾಜ ೊಯೇತಿವ 
ಕಾಯಿಕಿಮಕ ೆ ತಮಮ ಶುಭ ಹಾರ ೈಕ ಯನುನ ಇದ ೇ ಸೆಂದಭಿದಲ ಿಬಿಡುಗಡ ಯಾಗಲರುವ ಸಮರಣ್ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲ ಿತಮಮ 
ಹಾರ ೈಕ ಯು ಅಚಾುಗಲದ . ಈ ಜಾಹಿರಾತ್ರನಿೆಂದ ಬೆಂದ ಹಣ್ ಈ ದನದ ಕಾಯಿಕಿಮಕ ೆ ಸದುಪಯೇಗ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲಗುವುದು. 
ಇೆಂತ್ರ ಸುಗಮಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ಪರವಾಗಿ 

- ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ (Contact : sydneykannadaschool@gmail.com) 

  

Dear Friends, 

Sugamakannada koota has been actively organising variety of functions since last ten years. 

Hope they were useful for Kannada community. It could be entertainment or educational or even 

providing stage for many talented artists. Looking at the future we still need to do more. 

On this 10th year celebration we have planned to print a souvenir with few articles, details on our 

activities, photographic memories of previous programs organised. You can help by providing an 

advertisement or wish to our organisation. The cost is comparatively very low. The money raised by 

this will be used for the 10th year anniversary day on 7th November.  

Business - $150.00  

Non-profit organisations - $100 

Individual family - $50  

Colour pages are limited, will be offered on first come first serve basis. Please contact 

before October 25th to place your advertisement  

Thanking you on behalf of Sugamakannada Koota 

-Kanakapur Narayana 

Contact: sydneykannadaschool@gmail.com 
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ಇದು ಒಂದು 'ವಿಚಾರ ರಶ್ಮಯ' ಕಥ  
 

ಒಂದು ಗುರುಕುಲ್. ಅಲಿಲ ಒಬ್ಬ ಶ್ ರೀರ್ಠ ಗುರುಗಳಿದದರು.  
ಆ ಗುರುವಿಗ  ಅನ ೀಕ ಶ್ರ್ಯರಿದದರು. ತ್ಮಮಲಿಲ ಇದದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ ಯಗಳನುಿ ಶ್ರ್ಯರಿಗ  ಧಾರ  ಎರ ದು, 
ನಿಜ ಜೀವ್ನದ ರಂಗಕ ೆ ಈ ಗುರುವ್ು ವಿದ್ ಯಯನುಿ ಕಲಿತ್ ಶ್ರ್ಯರನುಿ ಬಿೀಳ ಕೆಡುರ್ತದದರು. 
 

ಒಂದು ದಿನ ಗುರುಕುಲ್ ವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಕ ಲ್ವ್ು ಶ್ರ್ಯರುಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಊರುಗಳಿಗ  ಹಂರ್ರುಗಲ್ು 
ಅನುವಾದರು.  

 

'ಇರ್ುಟ ವ್ರ್ಷಗಳು ಇಲಿಲ ಇದುದ ಇವ್ರುಗಳು ಏನು ಕಲಿರ್ದ್ಾದರ  ೀ ನ  ೀಡ  ೀಣ' ಎಂದು ಗುರುವ್ು ಒಂದು 
ಸಣಣ ಪರಿೀಕ್ಷ  ಏಪಷಡ್ನಸಿದದರು.  

 

ಅದ್  ಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿೀಕ್ಷ . ಶ್ರ್ಯರು ಊರಿಗ  ಹ  ೀಗುವ್ ದ್ಾರಿಯಲಿಲ ಗಾಜನ ಚ ರುಗಳನುಿ ಎರಚಿಬಿಟಟರು. ಇವ್ರಲಿಲ ಯಾರು 
ಯಾರು ಏನು ಏನು ಮಾಡುತ್ಾತರ  ೀ ನ  ೀಡ  ೀಣವ ಂದು ಮರ ಯಲಿಲ ನಿಂತ್ರು.  

 

ಹಲ್ವ್ರು ಗಾಜನ ಚ ರುಗಳನುಿ ದ್ಾಟಿಕ  ಂಡು ಹ  ೀದರು. ಕ ಲ್ವ್ರು ಅದನುಿ ತ್ುಳಿಯದ ಹಾಗ  ಬ್ಳಸಿಕ  ಂಡು ಹ  ೀದರು. 
ಇನುಿ ಕ ಲ್ವ್ರು ಅಲ ಲೀ ನಿಂತ್ು, ಬಿದಿದದದ ಗಾಜನ ಚ ರುಗಳನುಿ ಆಯುದ, ಅವ್ನುಿ ರಸ್ ತಯಂದ ತ್ ಗ ದು ಹಾಕದರು.  

 

'ನಿೀವ್ು ಕಲಿರ್ರುವ್ುದು ಇನ ಿ ಸ್ಾಲ್ದು ಇಲಿಲ ಬ್ನಿಿ' ಎಂದು ಗುರುವ್ು ಮೊದಲ್ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವ್ರನುಿ ಹಂದಕ ೆ ಕರ ದರು.  
 

'ನಿೀವ್ುಗಳು ಕಲಿತ್ದುದ ಸ್ಾಥಷಕವಾಯತ್ು, ಹ  ೀಗಿಬ್ನಿಿ. ದ್ ೀವ್ರು ನಿಮಗ  ಒಳ ೆಯದನುಿ ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಆ ಗಾಜನ 
ಚ ರುಗಳನುಿ ತ್ ಗ ದು ಹಾಕದ ಆ ಮ ರನ ೀ ಗುಂಪಿನ ಶ್ರ್ಯರನುಿ ಹೃದಯಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ ಆಶ್ೀವ್ಷದಿಷಸಿ ಕಳಿಸಿ ಕ  ಟಟರು.  

 

'ಇದರಿಂದ ಇನ  ಿಬ್ಬರಿಗ  ತ್  ಂದರ  ಆಗುತ್ತದ್ , ಇದನುಿ ನಿವಾರಿಸಬ ೀಕು' ಎಂಬ್ ಬ್ುದಿಿಗ  'ಸದಿವದ್ ಯ' ಎನುಿತ್ಾತರ .  
 

'ಯಾರಿಗ  ಏನಾದರ  ಏನು? ನನಗ ೀನು ಆಗದಿದದರ  ಸ್ಾಕು' ಎನುಿವ್ುದು ಬ್ರಿೀ ವಿದ್ ಯ.  
 

'ಮ ರು ಲ  ೀಕ ಮುಳುಗಿ ಹ  ೀದರ  ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚ ನಾಿಗಿ ಇರಬ ೀಕು ಅಷ್ ಟ' ಅನುಿವ್ುದು ದುವಿಷದ್ ಯ.  
 

'ವಿದ್ ಯ ಬ್ರಿೀ ಮನಸಿನ ಸರಕಲ್ಲ. ಬ್ುದಿದಯ ಸರಕಲ್ಲ; ಒಳ ಮನಸಿಸಗ  ಸಂಬ್ಂಧ ಪಟಟ ಸರಕು.  
ದಯೆ, ಕರುಣ , ಮರುಕ, ಅನುಕಂಪ - ಇವ ಲ್ಲ ಸದುಬದಿಿಯ ಸಂತ್ಾನ' ಎನುಿತ್ಾತರ  ಶ್ರೀ ಜ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ಿಂ ರವ್ರು. 
 

ನಾವ್ು ಆ ಮ ರನ ೀ ಗುಂಪಿನ ಶ್ರ್ಯರುಗಳಲಿಲ ಒಬ್ಬರಾದರ  ನಮಮ ಜೀವ್ನ ಸ್ಾಥಷಕವಾಗಬ್ಹುದು.   
 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ 
ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಿರ್ನ. ಏರ್ನ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...” 

 

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/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಕಟ್ಟಡ ಏನ ೇ ರಿನ ೊವ ೇಶರ್ನ ಆದೊಿ ಫೌೆಂಡ ೇಶರ್ನ ಅದ ೇ ಅಲಾವ ರಾಯಿೇ.... ನಾಸಿತಕರ 
ಊರಲ ಿಆಸಿತಕನ ೇ ಎಡವಟಾಿಯ ಅೆಂತ ನನಗೊ ತ್ರಳದದ . ಆದೊಿ... ಅಯನೇರು ಪಟ್ಟಕ್ 
ಬೆಂದರ ೊೇವಾಗ ಅಯಯೇ ಅನ ೊನೇವುಿ ನ ೊೆಂದ ೊೆಳೆಲೇಿೆಂತ ಸೆಂಪಿದಾಯಬದಧವಾಗಿ ಗ ೊೆಂಬ  
ಕೊಡಿಿದೇನಿ. ಚಪುಿ ಇದ ೇ ರಾಯಿೇ... ನಮಾೆಲದವರಿಗ  ಸ ೊಗಸಾದ ಯರಿಯಪು, ಈಗಿನವಕ ೆ 
ಗಾಲಿಕ್ ಬ ಿಡುಡ. ಬನಿನ, ಕಣ್ೊೆ ನಾಲ ೆೇಗೊ ರುಚಿ ತಗುಲಸ ೊೆೆಂಡ ೇ ಹ ೊೇಗಿ... 

ಹ ೊರಗಿರ ೊೇ ಕ ರ ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ೇ? ಅದು ಬ ಳೆಂದ ರ್ ಗ  ಂಬ  ಅೆಂತ. ಲ ೇಟ ಸ್ಟ ಗ ೊೆಂಬ . ನ ೊರ  
ನ ೊೇಡಕ ೆ ಚ ನಾನೆಂತ ತೆಂದ ಿ ಬಹಳ್ ವಾಸನ . ದುಡ ೊೆರ್ಟ ತೆಂದ ತಪ್ಪುಗ  ಆಗಾಗ ೆ ಸ ೆಂರ್ಟ ಹಾಕಾತ 
ಇತ್ರೇಿನಿ. ಬನಿನ, ಒಳ್ಗುನಿನ.  

ಹಿೇಗುನಿನ. ಇಲ,ಿ ಎೆಂಟ ಿನಿಲಿ ಪ್ಪಳಪ್ಪಳ ಕರ್ಣುಡಾತ ಬುದಧ ಇದೊಿ ಅನುಭವ ಇಲೆರ ೊೇದಿೆಂದ ಹ ಜ ಾ 
ಇಡಲ ೊೇ ಬ ೇಡವೇ, ತಲ  ಎತತಲ ೊೇ ಬ ೇಡವೇ ಅೆಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊತ್ರದ ಯಲಾಿ, ಇದ ೇ ಈ ವಷ್ಟಿದ 
ಮೊೇಸ್ಟ ಇೆಂಪಾಟ ಿೆಂರ್ಟ ಗ ೊೆಂಬ . ಒೆಂದಾೆಲಕ ೆ ವಿದ ೇಶಲೆದಿು,ೆ ಓದುಬರಹ ಕಲತು, ರಾಜನ ಪಾರ್ಟ ಿಗ  
ಲಾಯಕೊೆೆಂತ ಸ ಲ ಕ್ಟ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಕ ೆ ಬೆಂದರ ೊೇ ಪಟ್ಟದ ೊುೆಂಬ  ಇದು. ಹ ಸರ ೇ? ಯದುವಿೀರನ ಗ  ಂಬ  
ಸಾವಮಿ. ಸೊಪರಾಿಗಿದ  ಅಲಾವ... ರಾಜನಿಗಿರಬ ೇಕಾದ ಸುತತಳ್ತ  ಇಲಾಿೆಂದ ಿ? ಬರತ ತ, ಟ ೈಮ್ನ ಆದಾಾಗ  
ಟ ೈರ್ ಬ ಳ ಯೇದು ನಮಮ ಪರೆಂಪರ .  

ಸವಲು ಕ್ಲವಿಕ ೊಡಿ. “ಪುನಾರಚನ  ಮೊಢನೆಂಬಿಕ ” ಅೆಂತ ಮೆತತಗ  ಹ ೇಳತರ ೊೇದು ಕ ೇಳಸಿತದ  ಅಲ ವೇ... ಇಲಿ ಪೆಂಚ  ಉಟ್ುಟ, ಕನನಡಕ 
ತ ೊಟ್ುಟ ನಿೆಂತ್ರರ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ೇ ಹಾಗ  ಹ ೇಳತರ ೊೇದು. ಇದನನ ಜನರು ಪ್ಪಿೇತ್ರಯೆಂದ ಅಹಿೆಂದದ ೊುೆಂಬ , ನಿದಾಿಸುೆಂದರ, ಸಿಟಾಿಯ, ಅೆಂತ ಲಿ 
ಕರಿೇತಾರ . ಕ ೈ ಮೆೇಲ  ಎತ್ರತ ನಿೆಂತ್ರರ ೊೇ ಈ ಗ ೊೆಂಬ ೇದು ಬಟ ಟ ಬಿಳ ಇದೊಿ ಮನಸುಿ ಕರಿಗ  ಅೆಂತು ಖ್ಗ ಿ ಗ ೊೆಂಬ . ಅಲಾಿಡಿತರ ೊೇ ಚ ೇರಲಿ ಅತ್ರ 
ಹ ಚುು ದನ ಕೊತ್ರದೊಿ ಬಿೇಳ ೂೇ ಲಕ್ಷಣ್ ಕಾಣ್ದ ೇಯರ ೊೇ ಈ ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ೇ ಸಿದುದಗ  ಂಬ .  

ಅಲ ೊನೇಡಿ. ಟ ೊೇಫರ್ನ ಏರಿಸ ೊೆೆಂಡು, ಕ ೈಲ ನ ೊೇಟ್ಟನ ಕೆಂತ  ಹಿಡ ೊೆೆಂಡು, ಅಳಾತ ಇರ ೊೇವಿ ಮುೆಂದ  ನಗಾತ ಕೊತ್ರರ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ  
ಇದ ಯಲಾಿ, ಅದು ಒೆಂದಾೆಲದಲ ಿಪಟ್ಟದ ಗ ೊೆಂಬ  ಆಗಿತುತ. ವಾನಪಿಸಾತಶಿಮಕ ೆ ಹ ೊರಟ ೊಾೇಗಿದೆ ಈ ಗ ೊೆಂಬ ಗ  ಗತಕಾಲದ ವ ೈಭವ 
ಜ್ಞಾಪೆಕುೆಂದು ಹ ೊರಕುೆಂದದ . ಮುೆಂದನ ವಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟದ್ ಗ ೊೆಂಬ  ಆಗು ಅೆಂತ, ಅಲ,ಿ ಆ ಮೊಲ ೇಲರ ೊೇ ಹ ಣ ೊುೆಂಬ  ಇದ ಯಲಾಿ, ವಿದ ೇಶಿ 
ಕಲದುಿ, ಅದು ಹ ೇಳದೆಕ ೆ ಇದು ಕತಾತಡಿಸ ೊತೇ ಅಥವಾ ಹಳ  ಗ ೊೆಂಬ  ಆದಿೆಂದ ಕತುತ ತಾನಾಗ ೇ ತೊಗ ೊತೇ ತ್ರಳದಲ.ಿ ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಜ ೊತ  ಒೆಂದು 
ಮುದಾೆದ ರಮಯಗ ೊೆಂಬ  ಅನ ೊನೇದೊ ಅಲಿಲ ಿಓಡಾಡಿತತುತ. ನ ೊೇಡಕ ೆ ಒಳ ಳ ಅಪುಗ ೊೆಂಬ , ಮಗುಗ ೊೆಂಬ  ತರಹ ಇತುತ. ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಹ ಸರ ೇ 
ಎಸ್ ಸಮ್ ಕೃರ್ಣಗ  ಂಬ . 

ಈ ವಿದ ೇಶಿ ಗ ೊೆಂಬ  ಯಾವುದೊೆಂದ ಿ? ಒೆಂದಾೆಲೆಲಿ ವ ೇಯಟರ್ ಆಗಿದುೆ, ಈಗ ಅದರ ಮುೆಂದ  ಎಲರಿನೊನ ವ ೇಯ್ಟಟ ಮಾಡಿಸ ೊೇ ಈ 
ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ಹಳ ೇಕಾಲೆಲದಿೆ ರಾಜಿೇವ್ ಗ ೊೆಂಬ  ಅನ ೊನೇ ಟ ೊಳ್ಳಳಗ ೊೆಂಬ ಗ  ಜ ೊತ ಯಾಗಿರಲ ಅೆಂತ ಇಟ್ಲಯೆಂದ ತೆಂದದು.ೆ ತುೆಂಬಾ 
ಹಳ ೇದಾಗಿರ ೊೇದಿೆಂಡ ಲಡಾಡಗಿದೊಿ ಇನೊನ ಹಲವಾರು ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ ಕೆಂಟ ೊಿೇಲ್ ಇದರ ಕ ೈಲ ೇ ಇದ . ಪೂತ್ರಿ ಚಿನನದುೆ ಸಾವಮಿ, ಬಹಳ್ ಬ ಲ  
ಬಾಳ್ತ ತ. ಹ ಸರು ಸ್  ೀನಿಯಾ ಗ  ಂಬ . 

ಅದರ ತ ೊಡ  ಮೆೇಲ  ಕೊತು “ಅಮಮ ನಿನನ ತ ೊೇಳನಲ ಿಕೆಂದ ನಾನು. ನಿನನ ಸೆಂಗ ನಡ ಯಲ ೆಂದು ಬೆಂದ  ನಾನು” ಅೆಂತ 
ಬ ರಳಾಡ ೊೆೆಂಡು, ಬ ಟ್ಟುೇಪಾತ ಕೊತ್ರರ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ ಯೇ ರಾಹುಲ್ಗ  ಂಬ . ಇದು ಇತ್ರತೇಚ ಗ  ಎಲ ೊಿೇ ಕಳ ದ ೊಾೇಗಿುಟ್ಟಟತುತ ಅನ ೊೆೆಂಡಿದವ. ನ ೊೇಡಿದ ಿ 
ಬರಿೇ ಡಾಲ್ ಆಗಿರ ೊೇದಿ ಬದಲು ಟಾಕ್ಲೆಂಗ್ ಡಾಲ್ ಆಗಕ ೆೇೆಂತ ಫಾರಿರ್ನ ಗ  ಹ ೊೇಗಿತತೆಂತ . ಅದ ೇನು ಸಾಫ್ರ್ಟ ವ ೇರ್ ಎರರಏ ಏನ ೊೇ. 
ಆಡ ೊೇದ ಲಿ ಅಪದಧವ ೇ ಆಗಿುಟ್ಟಟದ . 

ಅದರ ಪಕೆದಲಿ ವಯಸಾಿದ ಗ ೊೆಂಬ  ಒೆಂದು ತೊಕಡಿಸಾತ ಕೊತ್ರದ ಯಲಿ, ಇದೆಂತೊ ಸೊಪರ್ ಗ ೊೆಂಬ . ತೊಕಡಿಸ ೊೇ ಟ ೈಮಲ ಿೇ ಎಲ ಿ
ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ ತೊಕಾನೊ ತ್ರಳ ೂೆೆಂಡಿುಡ ೊೇ ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಲ ಕೆದಲಿ ಬಹಳ್ ಸಾರೆಂಗು. ಎಲಿರೊ ಹೆಂಡ ಿಡ್ ಈಸ್ ಗ ಿೇಟ್ರ್ ದಾಯರ್ನ ಫೇಟ್ಟೇಿರ್ನ 
ಅೆಂತ ಾೇಳತದ ಿ, ಇದು ನ ೊೇ, ಫೇಟ್ಟೇಿರ್ನ ಈಸ್ ಗ ಿೇಟ್ರ್ ಅೆಂತ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ತ ೊೇರಿಸಿುಡುತ. ಅಮಮನ ತ್ರರ್ಥ, ದ ೇಶದ ತ್ರರ್ಥ, ನೆಂಬಿದವರ ತ್ರರ್ಥ 
ಚ ನಾನಗಿ ಮಾಡ ೊಿೇ ಒೆಂದು ವಿಧ್ವಾದ ವ ೈದಕಗ ೊೆಂಬ ಯಾದ ಇದು ಒೆಂದು ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಿ ಎರಡು ಫಿಿೇ ಸಿೆೇಮಲ ಿಸಿಕ್ಲೆದುೆ. ಹ ಸರು ಗೌಡಗ  ಂಬ .
            ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 

 
ಗ  ಂಬ  ಕ ಡ್ನಸದಿೀರಾ..... 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಟಣ್ಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳದರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವ್ು ಕ ೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  ಇದರ ಜ ೊತ  ಬೆಂದ ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ೂ ಯಾವೂೆೆಂದ ಿ? ಅಲಿ, ಕ ೈಲ ಹಾಲನ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಿಡ ೊೆೆಂಡು ಮೊಲ ೇಲ ನಿೆಂತ್ರದ ಯಲಿ, ಅದು 
ರ ೀವ್ಣಣಗ  ಂಬ . ಈ ಕಡ  ಗೆಂಡ ೊೆಂದು, ಹ ಣ ಣರಡು ಇದ ಯಲ,ಿ ಅದ ೇರಿೇ. ಆ ಹ ಣ್ುಣ ಕ ೈಲ ೊೆಂದು ಟ್ಟವಿ ಹಿಡ ೊೆೆಂಡು ನಿೆಂತ್ರದ ಯಲಿ, ಆ ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ೇ 
ಕುಮಾರಣಣಗ  ಂಬ . ಇದನನ ಗೌಡಗ ೊೆಂಬ ಯೆಂದ ದೊರ ಇಟ ಿ ಗೌಡಗ ೊೆಂಬ  ಗುಟ್ುರು ಹಾಕ ೊೇದಿೆಂದ ಇವು ಮೊರೊ ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಇರತ ವ.  

ಇಲ ೊಿೆಂದು ನೊರು ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ ಸ ರ್ಟ ಇದ  ನ ೊೇಡಿ. ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ  ಂಬ  ಸ್ ಟ್ ಅೆಂತ. ಎಲಿ ಹ ಣ್ುಣಗ ೊೆಂಬ ಗಳ ೇ. ಇವನುನ 
ಕಾರ್ಪಷರ ೀಟರ್ ಗ  ಂಬ ಗಳು ಅೆಂತಾರ . “ನಿಮಗ  ಓಲ  ಬೆಂದದ  ಮೆೇಡೆಂ” ಅೆಂತ ಲ ಟ್ರ್ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳದ ಿ “ಹೌದಾ? ಯಾವ ಡಿಸ ೈನು? ಎಷ್ಟುಟ 
ಗಾಿೆಂ? ಯಾವ ಜುಯಯಲಸ್ ಿದು?” ಅನ ೊನೇ ಈ ನೊರೊ ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಪಟ್ಟಕುೆೆಂಟ್ು, ಪೂಜ ಗಿಲಿ ಅನ ೊನೇ ರಿೇತ್ರಯವು. ಇವ ಲಿವುಗಳ್ ಕ್ಲೇನ 
ಅವುಗಳ್ ಹಿೆಂದ  ಇರ ೊೇ ಗೆಂಡಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಇಟ ೊೆೆಂಡಿವ . ಅವ ಲವಿುಗಳ್ ಮಾಸಟರ್ ಕ್ಲೇ ಗೌಡಗ ೊೆಂಬ  ಹತ್ರತರ ಇದ . ಸುಟಪ್ಪಡ್ ಆದೊಿ ಬಹಳ್ 
ಬೊಯಟ್ಟಫುಲ್ ಗ ೊೆಂಬ ಸ ರ್ಟ ಇದು.  

ಅಲ,ಿ ಆ ಗ ೊೇಡ ಬದೇಲ ಇರ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ ೇ ಬ ೇರ  ರಿೇತ್ರಯವು. ನ ೊೇಡಕ ೆ ಅೆಂದ ಇದೊಿ ಬಾಯುಟ ಿ ಬಣ ೆೇಡಿ ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಇವು. 
ಮುೆಂದುಗಡ ೇನ ೇ ಪ್ಕ ಿ ಇಟ ೊೆೆಂಡು “ರಾಜರ ಅರಮನ ೇನ ಲೆಂಚದ ಅರಮನ  ಮಾಡಿ” ಅೆಂತ ಾೇಳಾತ ನಿೆಂತ್ರರ ೊೇದು ಕಳ  ಕಡಿಯಕ ೆ ಟ ೈಮು, 
ಗಡಡ ಕ ರ ಯಕ ೆ ಟ ೈಮಿಲ ೆ ಇರ ೊೇ ಕಡ್ನದ್ಾಳ ಕಬಂಬ . ದಸರಾ ದವಸ ಅದನ ನೇ ಮುೆಂದ  ನಿಲ ೊಿೇಣಾೆಂತ ಹ ೊೇದ ಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಕ ೆ ಠ ೇಮಾಯುತ, ನನನ 
ವಿರ್ಾನಸೌಧ್ಕ ೆ ಡಾಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅೆಂತಲಾಿೆಂತ ಬ ೇರ  ಕಡ  ನಿಲಿದೇವಿ.  

ಅದಕ ೆ ಸವಲು ಹಿೆಂದ  ಟ್ೊತ ಪ ೇಸ್ಟ ಅಡವಟ ೈಿಸ್ ಮೆೆಂಟ ೆ ಪ್ೇಸ್ ಕ ೊಡ ೊೇ ತರಹ ಹಲುಟ್ುಟ, ಕ ೈಲ ವಿಧ್ವಿಧ್ವಾದ ಚೌರಿ ಹಿಡ ೊೆೆಂಡು 
ನಿೆಂತ್ರರ ೊೇದ ೇ ಶ್  ೀಭಾಗ  ಂಬ . ಒೆಂದಾೆಲೆಲಿ ವ ೈರ ೊಣೇದ ೇವಿ ಭಕತನ ಆಡಳತ ಇದಾೆಗ ಆಡಳತವನ ನೇ ಶ  ೇಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ ಈ 
ಗ ೊೆಂಬ  ಈಗ ಹ ೇರ್ ಕೆಂಪ ೇರಿೆಂಗ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ತ ರ ದದ . ಮೊನ ನ ತಾನ ೇ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ ಕೊದಲನನ ಪಿರ್ಾನಿಗಳ್ ಕೊದಲಗ  ಕೆಂಪ ೇರ್ ಮಾಡಿ 
ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿ ಪಿರ್ಾನಿ ಕೊದಲಗೊ ಸಮ ಇಲಿ ಅೆಂತ ಲಾಯಬ್ ರಿಪ್ೇರ್ಟಿ ಕ ೊಟ್ಟಟದ . ಹತಿ ಹ ೊೇಗ ುೇಡಿ. ನ ೊೇಡಕ ೆ ಸುೆಂದರವಾಗಿದೊಿ ಇತ್ರತೇಚ ಗ  
ಬಹಳ್ ಬಾಯಾವಸನ  ಬೆಂದುಟ್ಟಟದ .  

ಅಲಿ ಮೊರು ಹ ೆಂಗಸರ ಒೆಂದು ಸ ರ್ಟ ಇದ  ನ ೊೇಡಿದಾಿ.. ಅದ ೇ ರ್ರಸಿರೀಗ  ಂಬ  ಅಥವಾ ಸುಷ್ಾಮ-ವ್ಸುಂಧರಾ-ಪಂಕಜ ಸ್ ಟ್. 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಲೌಡ್ ಸಿುೇಕರ ನಲಿ ಮಾತಾಡ ೊೇ ತರಹ ಕ್ಲರುಚಿ ಮಾತಾಡ ೊೇ ಈ ಮಾತ ಯರ ಗ ೊೆಂಬ ಸ ರ್ಟ “ಲಲತ” ಅೆಂದ ತಕ್ಷಣ್ 
ಗಪ್ ಚುಪ್ ಆಗತ ತ. ಬೆಂದವರಿಗ ಲ ಿಅದ ೇ ಆಟ್. ಕ್ಲೇ ಕ ೊಡ ೊೇದು, ಓ ಅೆಂತ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಲಲತ ಅನ ೊನೇದು. ಅದು ಅಧ್ಿ ಮಾತಲ ಿೇ 
ಮಾತು ನಿಲಿಸ ೊೇದನನ ನ ೊೇಡಿ ನಗ ೊೇದು. ಬಹಳ್ ವೆಂಡರು ುಲ್ ಸ ರ್ಟ ಇದು.  

ಇಲಿ ಬಹಳ್ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡಿತರ ೊೇ ಯುವಕನ ಗ ೊೆಂಬ  ಇತ್ರತೇಚಿನ ಮಾಡಲ್. ಪಟ ೀಲ ಗ  ಂಬ  ಅೆಂತ ಗುಜರಾತಲ ಲಿಿ ಬಹಳ್ 
ಫ ೇಮಸ್. ಆತಮಹತ ಯ ಮಹಾಪಾಪ ಅನ ೊನೇ ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಮಾತು ಕ ೇಳ್ಕ ೆೇ ಚ ನನ. “ನಿೇವು ಸಾಯುೇಡಿ. ಬ ೇಕಾದ ಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಸಾಯಿ” 

ಅನ ೊನೇದನ ನೇ ಗ ೊೆಂಬ  ತಯಾಸ ೊೇಿವುನ ಹ ೈಲ ೈರ್ಟ ಮಾಡಕ ೆೇೆಂತ ಅವನ ಕಾಲ ಕ ಳ್ಗ  ಇಬುರು ಕ ೊಲ ಯಾದ ಪ್ಲೇಸರ ಚಿತಿ ಬಿಡಿಸಿದಾೆನ . 
ಚಾರ್ನಿ ಸಿಕ ಿ ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದು ದವಸ ಇದೊ ಪಟ್ಟದ ಗ ೊೆಂಬ  ಆಗಬಹುದ ೇನ ೊೇ...  

ಮುಖ್ಯವಾದೆನ ನೇ ಬಿಟ್ಿಲಾಿ... ಫ ೈಿರ್ಟ ಮೊೇಡಲಿರ ೊೇ ಪಟ್ಟದ ಗ ೊೆಂಬ . ಎಲ ಿಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಫಾರಿರ್ನ ಬಾಯೆಂಕಲ ಿಅಕೌೆಂರ್ಟ ಇಡಕ ೆೇೆಂತ 
ಹ ೊೇದ ಿ ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಹ ೊೇದಲ ಿಲ ಿಮಾತಾಡಿೇ, ಆಡಿೇ, ಆಡಿೇ ಅವರಿೆಂದಾನ ೇ ಬೆಂಡಾವಳ್ ತ ೊಗ ೊೆಂಡುರತ ತ. ಇದರ ಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಿಚಾ, ಟ್ಟೇ 
ಅನಿತತುತ. ದ ೊಡಡ ಮಾಡಲುಿ ದ ೇಶದ ಚಾಟ್ಟ ಹಿಡಿೇತು. ಬಹಳ್ ವಯವಹಾರಸಾ ಗ ೊೆಂಬ ಯಾದ ಇದರಿೆಂದ ಇಡಿೇ ನವರಾತ್ರಿಗ ೇ ಲಾಭವೆಂತ . ಕ್ಲೇ 
ಕ ೊಡದ ೇ ಇದೊಿ ಹತಾತರು ದವಸ ಮಾತನಾಡ ೊೇ ಈ ಟಾಕ್ಲೆಂಗ್ ಡಾಲ ೇ ಈಗ ದ ೇಶಕ ೆೇ ಮೆಚುುಗ ಯಾದ ಮೊೀದಿಗ  ಂಬ .  

ಈ ಕಡ  ಇರ ೊೇವ ಲಿ ಹಳ  ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಬಿಡಿ. ಡುಮುಡಮಮಕ ೆ, ಕ ೈಲ ಬಕ ಟ್ಟಾಡ ೊೆೆಂಡು ‘ಕಾವ ೇರಿೇ...’ ಅೆಂತ್ರರ ೊೇದು ಜ ೈಲ್ಲಿತ್ಾಗ  ಂಬ ; 
ಹ ೊಗ ಹಾಕ್ಲಸ ೊೆಳ ೂೇ ಲ ವ ಲಿಲಿದೊಿ ಹ ೊಗ ನಿಕಲ್ ಅೆಂತ್ರರ ೊೇದು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಗ  ಂಬ ; ನಾ ಬೆಂದ , ನಾ ಬೆಂದ  ಅೆಂತ್ರರ ೊೇದು ಖಗ ಷಗ  ಂಬ ; 
ಹುಲುಿ ತ್ರೆಂತ ತ್ರಕೆಲುತ್ರಕೆಲಾಗಿ ತಲ  ಆಡಿಸಿತರ ೊೇದು ಲಾಲ್ ಗ  ಂಬ ; ಮೊೇದಗ ೊೆಂಬ ೇನ ತಬ ೊೆೆಂಡಿರ ೊೇದು ಒಬಾಮಾಗ  ಂಬ ..... 

ನಿಲಿೇ, ಆ ಗ ೊೆಂಬ  ಹತಿ ಹ ೊೇಗ ುೇಡಿ. ಬ ೇಡರಿೇ... ಛ ! ಬನಿನ, ಒಳ್ಗುನಿನ. ಅದು ಸಿಸಟಮ್ನ ಎರರಿ ನೆಂದ ಬೆಂದುಟ್ಟಟರ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ . ಬಹಳ್ 
ಹ ೊಲಸು ಗ ೊೆಂಬ ಯಾದಿೆಂದ ಆಚ ೇನ ೇ ನಿಲಿದೇವಿ. ರಾಮಾಯಣ್, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದೇೆತ  ಅೆಂದ ಿ ಸಾಕು, ಈ ಗ ೊೆಂಬ  ಬಾಯೆಂದ ಬಹಳ್ 
ದುವಾಿಸನ  ಹ ೊರಡತ ತ. ಯಾಯಾಿದ ೊೇಿ ಸುಳ್ಳಿಳ್ಳಳ ಬತಿ ಸಟ್ಟಿಫಿಕ ೇರ್ಟ ಇಟ ೊೆೆಂಡು ಜನಮ ಜಾಲಾಡಿತೇನಿ ಅೆಂತ ಅರಚಾಡ ೊೇ ಈ 
ಮತ್ರಭಿಮಿತರ ರಿೇತ್ರ ಕಾಣ ೊೇ ಗ ೊೆಂಬ ೇನ ೇ ಭಗವಾನ ಗ  ಂಬ . ಛ ! ಅದಮಾಿತ ಕ್ಲವಿೇಗ್ ಬಿತುತ ಅೆಂದ ಿ? ತ ೊಗ ೊಳ, ಈ ಡ ಟಾಲ್ ಹಾಕ ೊೆೆಂಡು 
ಕ್ಲವಿ ಕ್ಲಿೇರ್ನ ಮಾಡ ೊೆಳ.  

ಏನು, ಹ ೊರಟ ೇಬಿಟ ಿೇ? ಪಾಪ! ಟಾಿಫಿಕ ೊೆೇ ಟ ರಿಫಿಕುೆ. ಫ ೇಸುುಕುೆ, ಮೊಬ ೈಲು ಬಿಟ್ುಟ ಇರ ೊಟೊತ ನನ ೊಾತ  ಇದೆದೆಕ ೆ ಥಾಯೆಂಕ್ಿ. ಹಾಯಪ್ಪ 
ವಿಜಯದಶಮಿ.       
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 ದುೆಂಡನ ಯ ಆಕೃತ್ರಯ ಮತುತ ದಪು ಮತುತ ದಟ್ಟವಾದ 
ಕುಸುಮಗಳ್ಳ ಹ ೊೆಂದದ ಈ ಹೊವು ದಟ್ಟ ಕ ೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾೆಗಿರುತತದ  

 ಈ ಹೊವು ಸುಮಾರು ೧೦ ಸ ೆಂಟ್ಟಮಿೇಟ್ರ್ ನಷ್ಟುಟ 
ದ ೊಡಡದಾಗಿರುತತದ  

 ಹ ಚಾುಗಿ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ಮತುತ ನವ ೆಂಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ ನಡುವ  ಅರಳ್ಳವ 
ಈ ಹೊವಿಗ  ಪರಾಗಸುಶಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಕರೆಂದ ಕುಡಿಯಲು 
ಬರುವ ಹಕ್ಲೆಗಳ್ಳ 

 ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಲನಿವಾಸಿಗಳ್ಳ ಬಳ್ಸುವ ಹ ಸರನುನ ಹಾಗ  
ಉಳಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬಳ್ಸುತ್ರತರುವ ಕ ಲವ ೇ ಹ ಸರುಗಳ್ಲಿ ಈ ಹೊವಿನ 
ಹ ಸರೊ ಒೆಂದು 

 ಸಸಯ ಶಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು ಟ ಲ ೊೇಪ್ಪಯ ಸ ುಸಿಿಯೇಸಿಿಮ 

 ಕುರುಚಲು ಗಿಡದೆಂತ  ಬ ಳ ವ ಈ ಹೊವಿನ ಸಸಯವು ಸುಮಾರು 
ನಾಲುೆ ಮಿೇಟ್ರ್ ನಷ್ಟುಟ ಎತತರ ಬ ಳ ಯಬಲಿದು 

 ಈ ಗಿಡದ ಹೊವಿನಿೆಂದ ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಲನಿವಾಸಿಗಳ್ಳ 

ಔಷ್ಟಧಿಯನುನ ತಯಾರಿಸುತ್ರತದರೆು ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಲಾಗುತತದ    

         

 
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   

 

ನಿೀವ್ೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣ್ಿ ಮಾಹಿತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹರ್ ಇಲಿಲದ್  

ಗೊಗಲ್ ಇನುುರ್ಟ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆರ್ಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣ್ಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

ಆೆಂಗಿ ಭಾರ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾೆಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ  ಕಾರ್ಣಸದದೆರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

ನ ಯ ಸ್ೌಥ್ ವ ೀಲಸ ರಾಜಯ ಪುರ್ಪ – ವಾರಾಥ 

 

ಅರಳರುವ ವಾರಾಥ ಹೊವು 

ನೊಯ ಸೌಥ್ ವ ೇಲ್ಿ ರಾಜಯದ ಲಾೆಂಛನದಲಿ ವಾರಾಥ ಹೊವು 

ವಾರಾಥ ಹೊವಿನ ಗಿಡ 

ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವ್ುಗಳು 
 ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 

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
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಒೆಂದಾನ ೊೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯಬು ತನನ ಊರಿನ ಕ್ಷ ೇಮಕ ೆ 

ಯಾಗವೆಂದನುನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡ ಸಿದ.ೆ ಆತನಿಗ  ಕ ಲವು ದಡ ೆಶಿಷ್ಟಯರು 

ಇದೆರು. ಯಾಗ ನಡ ಯುವ ದನ ಬ ಳಗ ೆ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಆತೆಂಕದೆಂದ ತನನ 

ಪತ್ರಯ ಶಿಷ್ಟಯರನುನ ಕರ ದು "ಅಯಾಯ ಮಕೆಳಾ ಈ ದನ ಅಡುಗ  ಮಾಡಲು 

ಕುಟ್ಟೇರದಲ ಿಸೌದ  ಬಹಳ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ , ದಯವಿಟ್ುಟ ತಾವು ಕಾಡಿಗ  ಹ ೊೇಗಿ 

ಇವತ್ರತನ ಮಟ್ಟಕ ೆ ಆಗುವಷ್ಟುಟ ಕಟ್ಟಟಗ  ಕಡಿದು ಬ ೇಗ ಬನಿನ" ಎೆಂದು ಕ ೇಳಕ ೊೆಂಡಳ್ಳ.  

ಅಡುಗ  ಎೆಂದಾಕ್ಷಣ್ ಶಿಷ್ಟಯರು ಥ ೈ ಎೆಂದು ಹ ೊರಟ ೇ ಬಿಟ್ಟರು ಕಾಡಿಗ . ಒಣ್ ಕಟ್ಟಟಗ  ಕಡಿದು, ಆಯುೆ ಗುಡ ಡ ಹಾಕುತ್ರತರಲು ಆ 

ಗುೆಂಪ್ಪನಲ ೊಿಬು ಹ ೇಳದ "ಅಯಾಯ ಗ ಳ ಯರಾ, ಇನನಷ್ಟುಟ ಕಟ್ಟಟಗ  ಕಲ  ಹಾಕ್ಲರಿ ಮತ ತ ನಾಳ  ಬರುವರ್ಷಟಲ"ಿಎೆಂದ. ಮತ ೊತಬು "ಅದು ಸರಿ, 

ಹ ೇಗಿದೆರೊ ಇಲಿಯವರ ಗ  ಬೆಂದದೆೇವಿ ಒೆಂದು ವಾರಕ ೆ ಆಗುವಷ್ಟುಟ ಸ ೇರಿಸಿ ಬಿಡ ೊೇಣ್" ಎೆಂದು ನುಡಿದ. ಅದಕ ೆ ಮತ ೊತಬು ಶಿಷ್ಟಯ "ಮತ ೊತೆಂದು 

ವಾರ ಸಾಕ ? ಸಮಯ ಬಹಳ್ ಇದ , ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಗ  ಆಗುವರ ಟೇ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ್" ಎೆಂದ. ಎಲಿರೊ ಕಟ್ಟಟಗ ಯ ರಾಶಿಗ  

ಒಣ್ಮರದ ತುೆಂಡು, ರ ೆಂಬ , ಕ ೊೆಂಬ  ಎಳ ದು-ಹ ೊತುತ ತೆಂದು ಸ ೇರಿಸುತ್ರತರಲು ಹ ೊತ ತೇ ಕಳ ದದುೆ ತ್ರಳಯಲಲಿ. ಮರ್ಾಯಹನ ಮುಗಿದು ಸೆಂಜ ಯ 

ಸಮಯವಾಗುತಾತ ಬೆಂದತು. ಅತತ ಆಶಿಮದಲ ಿಮಹರ್ಷಿಯು ಶಿಷ್ಟಯರನುನ ಕಾಣ್ದ  ಸತ್ರಯನುನ ವಿಚಾರಿಸಲು ವಿಷ್ಟಯ ತ್ರಳಯತು. ಸಿಟ್ಟಟನಿೆಂದ 

ತನನ ದಡೆ ಶಿಷ್ಟಯರನುನ ಹುಡುಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಕಾಡಿಗ  ಬೆಂದನು. ಅಲ ಿಅವರು ಇನೊನ ಕಟ್ಟಟಗ ಗಳ್ನುನ ತರುತತಲ ೇ ಇದರೆು. ಅವರನುನ ತಡ ದು, ಬ ೈದು, 

ಬುದಧವಾದ ಹ ೇಳದರು, "ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ನಿಮಗ  ಹ ೇಳದುೆ ಈ ದನದ ಮಟ್ಟಕ ೆ ಸೌದ  ತನಿನ ಎೆಂದು, ನಿೇವುಗಳ್ಳ ನ ೊೇಡಿದರ  ರಾಶಿಯನ ನೇ 

ಗುಡ ಡಹಾಕ್ಲದೆೇರಿ, ಇನುನ ಇದನುನ ಹ ೊರುವುದಾದರೊ ಹ ೇಗ ? ನಮಗ  ಯಾವಾಗಲೊ ಅತ್ರಯಾಸ , ದುರಾಸ  ಇರಕೊಡದು. ಒಮೆಮಲ ೇ ಎಲಾಿ 

ಮಾಡಿಬಿಡಬ ೇಕು, ಕೊಡಲ ೇ ಎಲಾಿ ಕಲತುಬಿಡಬ ೇಕು, ಬ ೇಗನ ೇ ಎಲಾಿ ಸೆಂಪಾದಸಿಬಿಡಬ ೇಕು ಎನುನವುದು ಸಮೆಂಜಸವಲಿ" ಎೆಂದು ಹ ೇಳ 

ಅವರನ ನಲಾಿ ಆಶಿಮಕ ೆ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದರು.  

ಒಂದರ
ಲ  ಲಂದು 

ಒಗಟು 

೧.ನವ್ರಾರ್ರಯ ಜಂಬ್  ಸವಾರಿಯಲಿಲ ದ್ ೀವಿಯನುಿ ಈ ಮ ರಕ್ಷರದ ಆಸನದಲಿಲಡುತ್ಾತರ  
೨.ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವ್ು ಹಸುವ್ು ಕ ಗುವ್ುದನುಿ ಸ ಚಿಸುತ್ತದ್  
೩.ಕ  ನ ಯೆರಡು ಕ ಡ್ನದರ  ಎರ್ುಟಸಲ್ವ ಂಬ್ ಅಥಷ ಬ್ರುತ್ತದ್  

೪.ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರದ ಅನುಸ್ಾವರ ತ್ ಗ ದು ಕ  ನ ಯಕ್ಷರ ಸ್ ೀರಿಸಿದರ  ಶತ್ುರವ ಂದ್ಾಗುವ್ುದು 

ಉತ್ತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೧ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ದ ರದೃಷ್ಟಟ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್

 
ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳು 

 ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ಕಡಲ ೇಹಿಟ್ುಟ  
 ಕಾಲು ಕ್ಲಲ ೊೇ ತುಪು, ನಿೇರು(ಕಾಲು ಲ ೊೇಟ್), ಸಕೆರ  - ಕಾಲು ಕ್ಲಲ ೊೇ 

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ 

 ಮೊದಲು ಕಡಲ  ಹಿಟ್ಟನುನ ಸವಲುತುಪುದಲಿ ಘಮಘಮ ವಾಸನ  ಬರುವವರ ಗೊ ಹುರಿಯರಿ  
 ಸಕೆರ ಗ  ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಗಟ್ಟಟ ಎಳ ಪಾಕ ಬರುವೆಂತ  ಕುದಸಿ  
 ಪಾಕ ಚ ನಾನಗಿ ಎಳ  ಬೆಂದಮೆೇಲ  ಒಲ ಯಮೆೇಲದಾೆಗಲ ೇ ಅದಕ ೆ ಹಿಟ್ಟನುನ ಸುರಿಯರಿ  
 ಉಳದ ತುಪುವನುನ ಒೆಂದ ೇಸಮನ  ಹಾಕುತಾತ ತ್ರರುವುತ್ರತರಿ. ಮಿಶಿಣ್ ಪಾತ ಿಯ ತಳ್ ಬಿಡುವ ಹ ೊತ್ರತಗ  ತುಪು ಸವರಿದ ತಟ ಟಗ  

ಸುರಿಯರಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ್ಟದ ಬಳಕ ಚಾಕುವಿನಿೆಂದ ಬ ೇಕಾದ ಆಕಾರಕ ೆ ಕತತರಿಸಿ  
 ನೆಂತರ ಒೆಂದು ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ  ಬ ೊೇರಲು ಹಾಕ್ಲ. ಮೆೈಸೊರ್ ಪಾಕ್ ತಾನಾಗ ೇ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇದುೆ ತ್ರನನಲು ಚ ನನ 

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

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

 
 

ಮೆೇಷ್ಟುರ: "ಯಾವ ದಿವಯವು ಕಾಯಸಿದಾಗ 
ಘನ ವಸುತ ಆಗುತತದ ?"  

 
ಗುೆಂಡ:"ಇಡಿಿ ಹಿಟ್ುಟ ಸಾರ್" 
 

ಒಂದರಲ  ಲಂದು ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಅಂಬಾರಿ, ೨. ಅಂಬಾ, ೩. ಬಾರಿ, ೪. ಅರಿ 

 

 

೧. ಕನಾಿಟ್ಕದಲಿ ಪಿಥಮ ರ ೇಡಿಯೇ ಕ ೇೆಂದಿ ಆರೆಂಭಿಸಿದವರು 
ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಮತುತ ಎಲಿ ಆರೆಂಭವಾಯತು?. 
 
೨. ’ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ರ ೇಡಿಯೇ’ ಗ  ಆಕಾಶವಾರ್ಣ ಎೆಂದು ಹ ಸರು 
ಸೊಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? 

 
ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೬ ನ ೊೇಡಿ  

 

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತರ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ಗ   … 
 

ನಿೇನಿಲದಿ ಈ ಸೆಂಜ   
ಬರಿ ಬೆಂಜ   
ಗ ಳ ಯ; 

ನಿೇನಿಲದಿ ಈ ಸೆಂಜ   
ಸ ೊಗವಿಲಿದ 

ಹರಯ; 

 

ಮುಗಿಲಾಡುವ  
ಆ ಬಾನಿನ  
ಮೊೇರ  
ಬರಿದಾಗಿದ   
ನಿೇರ 

 

ಮರ ಯಾಗಿವ  ಆ  
ಬಾನಾಡಿಗಳ್ಳ;  
ಬರದಾಗಿದ   
ತಾರ 

ಬರಡಾಗಿದ  

ತ್ರೇರ; 

ಇರುಳಾಡಿದ  ಈ  
ಸರಿಯುವ ಕಾಲ; 

ಉರುಳಾಗಿದ   
ಮುಡಿದಹ  
ಮಾಲ; 

 

ಉರಿಯಾಗಿದ   
ವಿರಹ; 

ಗಳ ಯ ಏಕ   
ಅರಿ ಯಾಗಿಹ   
ಈ  
ತರಹ  
 

-ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಮ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಅಕ  ಟೀಬ್ರ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) ಸ್ ಪ ಟಂಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ್  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ಶ್ಾರದ ಅರವಿಂದ, ಕ ಂಗ ೀರಿ ಉಪನಗರ 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಿಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನ ಯ 
ಹ ಣ್ುಣ ಮಕೆಳ್ಳ ತಮಮ ದ ೈನೆಂದನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ 
ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ 
ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದೆರ  ಅದ ಷ್ಟುಟ ಲಕ್ಷಣ್! 

ಸ್ ಪ ಟಂಬ್ರ್ ರ್ಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅರ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗರ್ಣತ 
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ಟುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ಳ, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ಳ, ತರಹಾವರಿ 
ನಮೊನ ಗಳ್ಳ. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮಗ  ಬ ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥಿಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ಮನ ಯೆಂಗಳ್ದಲಿ ಅರಳದ ರೆಂಗ ೊೇಲ - ರಚನ  – ದವಯಶಿಿೇ ವಿಕಿೆಂ, ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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           ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ವಚನ, ಕಗ,ೆ ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯಗಳ್ಳ ಕ ಲವು 
ಪಿಮುಖ್ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ಳ. ಇವುಗಳ್ಲಿ ಭಗವೆಂತನ ನಾಮಸಮರಣ ಯರ ಟೇ ಅಲಿದ ,  ವಚನಗಳ್ಳ ತಮಮ ಸರಳ್ 
ನುಡಿಯಲಿ  ಅನುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿ ನ ರವಾದರ , ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯವು ಸೆಂಗಿೇತ ಮತುತ ಸ ೊಬಗಿನ 
ಸಾಹಿತಯದ ಮಿಲನವಾಗಿದ . ಕಗ,ೆ ತ್ರಿಪದ,ಷ್ಟಟ್ುದಗಳ್ಳ ಅಥಿಪೂಣ್ಿ ವಿಚಾರಗಳೆಂದ ಕೊಡಿ ಜಿೇವನದಶಿನ 
ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂಣ್ಿ ವಿಷ್ಟಯಗಳಾಗಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತುತ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ ಎೆಂದಗೊ ಗಗಗಗಿಸುವ 
ಕ ೊಡುಗ ಗಳಾಗಿವ . 

             ಅೆಂತಜಾಿಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರತನಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟುಟ ಕನನಡಿಗರು ಕನಾಿಟ್ಕದೆಂದ 
ಹ ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳದ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದದೆರೊ ಆಸಕತರಿಗ  ನ ನ ದಾಗ ಬ ರಳ್ೆಂಚಿನಲ ಿೇ 
ಒೆಂದ ೇ ಕಡ  ಕ ೈಗ ಟ್ಕುವ ಹಾಗ  ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನಿಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಷಲ್ ಕ್ಷ ೀತ್ರದಲಿಲ 
ಸುಪರಸಿದಿ ಶರಣರ ವ್ಚನಗಳು, ದ್ಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ರ್ರಪದಿಗಳು ಹೀಗ  ಇನ ಿ ಅನ ೀಕ ರಚನ ಗಳನುಿ ಸಂಗರಹ 
ಮಾಡುವ್ ಯೀಜನ ಯನುಿ ಹಮ್ಮಮಕ  ಂಡ್ನದ್ . ಇದಕ ೆ ತಮಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ ೇಕಾಗಿದ . ತಮಗ  ಕನನಡ ಬ ರಳ್ಚುು 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಲಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದೆಂತ ೇ ಎೆಂದುಕ ೊಳಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸಾವಿರಕೊೆ ಮಿೇರುವೆಂತ  
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ  ಹಾಕುವ ಯೇಚನ  ಇದ . ಈ ಕ ಲಸಕ ೆ ಗರಿಷ್ಟಟ ಮಿತ್ರಯಲಿದೆಂತ  ಹ ಗಲುಕ ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ 
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮಮಲಿ ಹ ಚಿುನ ಕನನಡ ಅಭಿಮಾನವಿದೆಷ್ಟೊಟ ಹ ಚಿುನ ಸಹಾಯ ಸಾಧ್ಯವ ೆಂಬ ನೆಂಬಿಕ  ನಮಮದು. 
೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫ ರ ೊಳ್ಗ  ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ  ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ  ನಮಮದು. 

                ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯೆಂದ ಈಗಾಗಲ ೇ ಉತ್ರತೇಣ್ಿರಾದ ಮಕೆಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಈಗಾಗಲ ೇ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ಪೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲತವರೊ,ಪಿಪೆಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ ಯೆಂದ 
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ  ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮಮ ಕ ೈ ಜ ೊೇಡಿಸಿದಾೆರ . 

ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ? 

೧.ಮೊದಲ್ು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹ ಸರು ನ  ಂದ್ಾಯಸಿಕ  ಳುೆವ್ುದು. 
೨.ಸುಪರಸಿದಿ ರಚನಕಾರರ ವ್ಚನ, ದ್ಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ರ್ರಪದಿಗಳು ಇವ್ುಗಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ ೆೈದು 

ಪುಟಗಳರ್ುಟ ತ್ಮಗ  ಈ-ಮೆೈಲ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಸಿಕ  ದಲಾಗುವ್ುದು.  
೩.ಅದನುಿ ತ್ಾವ್ು ಬ್ರಹ-ಯ ನಿಕ  ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡ್ನ ನಮಗ  

ಕಳುಹಸುವ್ುದು. 
೪.ಅವ್ುಗಳನುಿ ವ ಬ್ ಸ್ ೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನದ ಎಲ್ಲರ ಹ ಸರುನ ಿ ಶ್ಾಶವತ್ವಾಗಿ 

ಮುದಿರಸಲಾಗುವ್ುದು. ಅರ್ ಹ ಚುು ನ ರವ್ು ನಿೀಡ್ನದವ್ರಿಗ  ಕನಿಡ ಶ್ಾಲ ಯ ಕಡ ಯಂದ ಉಡುಗ  ರ  ಖಚಿತ್.  

ನ  ಂದ್ಾಯಸಲ್ು ಮ್ಮಂಚಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

 

 

 

ನ  ಂದ್ಾಯಸಲ್ು ಮ್ಮಂಚಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

http://www.sugamakannada.com/
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಷನ, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮ್ಮರ್ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ರ್ಷ  
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಟಯಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ಳ. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ಳ 

ಜವಾಬಾೆರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದೆ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ಳ ಸುಷ್ಟಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದದೆರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಅೆಂತಜಾಿಲದೆಂದ ಪಡ ದದುೆ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಿಗಳಗ  ಸ ೇರಿದುೆ. 

 

ಕುಣಿಯುವ್ ನಾಣಯ 

ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸ್ಾಮಗಿರ: 
 ಒೆಂದು ಬೌಲ್, ಒೆಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲ್  
 ಫಿಿಡ್ಾ ನಲಿ ಇಟ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿ ತಣ್ಣಗ  ಮಾಡಿದ ನಿೇರು 
 ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೊತ್ರಯನುನ ಮುಚುಬಲಿ ಒೆಂದು ನಾಣ್ಯ 

ವಿಧಾನ: 
 ಬೌಲ್ ಗ  ತಣ್ಣಗಿನ ನಿೇರನುನ ಸುರಿಯರಿ.  
 ಬಾಟ್ಲ್ ಅನುನ ತಲ ಕ ಳ್ಗಾಗುವೆಂತ  ಬೌಲ್ ಒಳ್ಗ  ಇಡಿ (ಬಾಟ್ಲನ ತ ರ ದ ಬಾಯ ನಿೇರಿನಲಿರಬ ೇಕು)  
 ನಾಣ್ಯವನುನ ಕೊಡ ತಣ್ಣಗಿನ ನಿೇರಿನಲಿ ಇಡಿ. ಒೆಂದ ೈದರಿೆಂದ ಹತುತ ನಿಮಿಷ್ಟ ತಣ್ಣಗಿನ ನಿೇರಿನಲಿ ಇರಲ 

 ನೆಂತರ ಬಾಟ್ಲ್ ಅನುನ ಒೆಂದು ಮೆೇಜಿನ ಮೆೇಲ  ನಿಲಿಸಿ ಅದರ ಬಾಯಗ  ನಾಣ್ಯವನುನ ಇಡಿ 

 ನಿಮಮ ಅೆಂಗ ೈಯನುನ ಬಾಟ್ಲ್ ನ ಸುತತಲು ಬರುವೆಂತ  ಹಿಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್ಟ ಕಾಯರಿ 

 ಆಗ ನಾಣ್ಯವು ಕುರ್ಣಯಲಾರೆಂಭಿಸುತತದ   
ಏನಾಗುರ್ತದ್ : 

ನಿೇವು ನಿಮಮ ಕ ೈಯನುನ ಬಾಟ್ಲ್ ನ ಸುತತ ಹಿಡಿದಾಗ, ನಿಮಮ ದ ೇಹದ ಶಾಖ್ವು ಬಾಟ್ಲ್ ಒಳ್ಗಿನ ಗಾಳಯನುನ ಬ ಚುಗ  
ಮಾಡುತತದ . ಗಾಳಯು ಬ ಚುಗಾದೆಂತ , ಆ ಉಷ್ಟಣತ ಯೆಂದ ಅದು ಹಿಗುೆತತದ  (thermal expansion). ಹಿೇಗ  ಹಿಗಿೆದ ಗಾಳಯು 
ನಾಣ್ಯವನುನ ತಳಳ ಹ ೊರಹ ೊೇಗಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿದಾಗ ಅದು ಕುರ್ಣಯುವೆಂತ  ಮಾಡುತತದ .   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

ಇದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಭ  ೀಜನಾನಂತ್ರದ ಕಾಯಷಕರಮ. ಪರವ ೀಶ ಉಚಿತ್ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು ನಿಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದದರ  ರ್ಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

೧. ಡಾ. ಎೆಂ.ವಿ. ಗ ೊೇಪಾಲಸಾವಮಿ. ಸ ಪಟೆಂಬರ್ ೧೦, ೧೯೩೫.      ೨. ನಾ. ಕಸೊತರಿ. 
ಮನಶಾಸರಜ್ಞರಾಗಿದೆ ಡಾ||ಎೆಂ.ವಿ. ಗ ೊೇಪಾಲಸಾವಮಿಯವರು, ಲೆಂಡನಿನನಿೆಂದ ತರಿಸಿದೆ ೩೦ವಾಯರ್ಟ ಗಳ್ ಟಾಿರ್ನಿ ಮಿಟ್ರ್ ಬಳ್ಸಿ, ಮೆೈಸೊರಿನ ಒೆಂಟ್ಟಕ ೊಪುಲ್ 
ನಲಿದೆ ತಮಮ ನಿವಾಸ ವಿಠಲನಿವಾಸ ದೆಂದ ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ ರ ೇಡಿಯೇ ಪಿಸಾರವನುನ ಆರೆಂಭಿಸಿದರು. ಪಿಥಮವಾಗಿ ಕವಿ ಕುವ ೆಂಪುರವರ ರಚನ ಗಳ್ನುನ 

ಪಿಸಾರಮಾಡಲಾಯತು. ಮನ ಯ ಹ ೊರಗ  ಧ್ವನಿ ವಧ್ಿಕಗಳ್ನುನ ಇಟ್ುಟ ಶ  ಿೇತೃಗಳಗ  ಕಾಯಿಕಿಮ ಕ ೇಳ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕಲುಸಲಾಗುತ್ರತತತೆಂತ . ಅಲಿದ  ಸುಮಾರು 
೨೫ ಕ್ಲ.ಮಿೇ ಸುತತಳ್ತ ಯಲಿ ಕಾಯಿಕಿಮ ಕ ೇಳ ಬರುತ್ರತತತೆಂತ . ರ ೇಡಿಯೇ ಕ ೇೆಂದಿದ ಮುೆಂದ  ಸ ೇರಿದೆ ಜನ ತಮಗ  ಇಷ್ಟಟವಾದ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲಸಿಕ ೊೆಂಡು 
ಆನೆಂದಸಬಹುದತುತ. ಸುಮಾರು ಆರು ವಷ್ಟಿಗಳ್ ಕಾಲ ಡಾ. ಎೆಂ.ವಿ.ಗ ೊೇಪಾಲಸಾವಮಿಯವರು ಏಕಾೆಂಗಿಯಾಗಿ ಖ್ಾಸಗಿ ರ ೇಡಿಯೇ ಪಿಸಾರವನುನ ನಡ ಸಿದರೆು. 
ನೆಂತರ ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ೇೆಂದಿ ಒಡ ಯರ್, ಅದನುನ ತಮಮ ಸಕಾಿರದಲಿ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡರು. ನೆಂತರ ಪ್ಿ. ನಾ. ಕಸೊತರಿಯವರು ರ ೇಡಿಯೇ ಕ ೇೆಂದಿದ 

ಕಾಯಿನಿವಾಿಹಕರಾಗಿದಾೆಗ ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ರ ೇಡಿಯೇಗ  ಆಕಾಶವಾರ್ಣ ಎೆಂಬ ಹ ಸರು ಸೊಚಿತವಾಗಿ, ಅೆಂಗಿೇಕೃತವಾಯತು. 
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