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“ಬದುಕು ನಂತ ನೇರಲಿ, ಹರಿವ ಜಲವು. ಹೇಗಾಗಿ ಪಾದರಸದಂತ್ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ 

ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಾಗ ಜೇವನ್ವು ವ್್ೈವಿಧ್ಾತ್ಯಂದ ಕೊಡಿರುತತದ್. ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತತದ್”. 

ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ಹಲವು ರಿೇತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ನಾವುಗಳ್ು ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಆ 

ಕ್ಷಣದಲಿಿ ಆ ಉಕ್ಲತಯು ನಜವ್್ನಸಿ, ಮೆೈಯಾಲಿಿ ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್ ತರಿಸುವುದು ಹ್ಚ್ಚೇನ್ಲಿ. 

ಆದರ್, ಆ ವ್ಾಕಾದ ಅರ್ಾವನ್ುನ ಗಿಹಸಿ, ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬದುಕನ್ುನ ಹಸನಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರ್, ಆ ಬ್ಾಳ್ ಮ್ಯೇ ಸಕಲ ಸ್ಟೌಭಾಗಾವು.  

ಹಾಗ್ಂದು, ಬರಿೇ ಯುಕ್ಲತಯುಕತವ್ಾದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶಿಮ್ ಮಾತಿವ್್ೇ 

ಬದುಕಾಗಬ್್ೇಕಾಗಿಲಿ! ಸುತತ ಮ್ುತತಲಿನ್ ಜನ್ರ್ೊಡನ್ ಬ್್ರ್ಯಲು ಅದ್ಷ್ುಟ ಹಬುಗಳಿಲಿ ನ್ಮ್ಮಲಿಿ. ಭಕ್ಲತ ನ್ಪ ಮಾತಿ. ನಜಕೊೂ 

ಹಬುಗಳ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಎಲಿ ಗ್ೊಣಗಾಟ್ಗಳ್ ನ್ಡುವ್್ಯೊ ನ್ಗು ಚಿಮ್ಮಮ ತುಳ್ುಕುತ್ರತರುತತದ್ ಎಂದು ನಾವ್್ಲಿ ಕಂಡಿರುತ್ತೇವ್್. ಆ 

ಸಡಗರ, ಮ್ಕೂಳ್ ಆಟ್-ಓಟ್, ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಅಡುಗ್ಗಳ್ು ಇತಾಾದಿ. ಇಂತಹ ನ್ವರಸಯುಕತವ್ಾದ ನಮ್ಮಷ್ದಲಿಿ ಎಲಿರೊ 

ಒಂದುಗೊಡಿ, ಇನ್ನಲಿಿಯೊ ಇಲಿ ಸಂಭಿಮ್, ನಾವುಗಳ್ ೇ್ ಆ ಸಂಭಿಮ್ವು ಎನ್ುನವಂತ್ರರುತ್ತೇವ್್. ಎಲಿಿದ್ ಇಲಿಿ ಯುಕ್ಲತಗ್ ಸಥಳ್. ಬಹುಷ್ಃ 

ಇರಲೊ ಬ್ಾರದು. ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ತುಳ್ುಕಬ್್ೇಕಾದರ್ ಮ್ನ್ಸುು ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬ್್ೇಕು ಎನ್ುನತತದ್ ಒಂದು ಹರಿನ್ುಡಿ. ಇಲಿದಿದದರ್, 

“ಒಹ್! ಅದು ಹೇಗ್”, “ಇದು ಯಾಕ್ ಮಾಡಬ್್ೇಕು”, “ಅವರು ಸರಿಯಲಿ, ನಾವು ಮಾತಿ ಸರಿ” ಇತಾಾದಿಗಳ್ನ್ುನ 

ಯೇಚಿಸತ್ೊಡಗುತತದ್ ಮ್ನ್ವು. ಸಂಭಿಮ್ದ ಆಚರಣ್ಯಲಿಿ ಸಂಭಿಮ್ಕ್ೂ ಮ್ಹತವವಿರಬ್್ೇಕ್ೇ ಹ್ೊರತು, ಯಾಕ್, ಏನ್ು, ಎತತ ಎಂಬ 

ಪಿಶ್ನಗಳಿಗಲಿ. ಆ ಪಿಶ್ನಗಳಿಗ್ ಬ್್ೇರ್ ಯಾವ್ಾಗಲಾದರೊ ಉತತರ ಕಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು.    

ಶಾಿವಣಾದಿ ಹಬುಗಳ್ಲಿಿ ಸಿಗುವ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವನ್ುನ ಉಂಡು, ಬ್ಾಳಿನ್ಲಿಿ ಒಂದಷ್ುಟ ನ್ಮ್ಮದಿಯನ್ುನ ತಂದುಕ್ೊಂಡರ್ 

ಅದ್ಷ್ುಟ ಸುಂದರ ನ್ಮ್ಮ ಜೇವನ್ಪರ್ವಲಿವ್್ೇ! ತ್ೊೇರಿಕ್ಯ ಯುಕ್ಲತ, ತತವ, ಸಿದಾಧಂತ, ಭಕ್ಲತಗಳ್ನ್ುನ ಪಕೂಕ್ಲೂಟ್ುಟ ಸಮ್ಷ್ಟಟಯೊ 

ಸುಖವ್ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತತ ಬ್ಾಳ್ನ್ುನ ಸಂಭಿಮ್ಮಸ್ಟ್ೊೇಣ. ಹಬುಗಳ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ ್ಂದಿಗ್ …     

 

ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,  

ವರ್ಾ ಋತ್ , ಶ್ಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ  
01 ಮ್ಂ - ಮ್ಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ, ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಾ  
05 ಶ - ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನಾಮಷ್ಟಮ್ಮ  
08 ಮ್ಂ -ಮ್ಂಗಳ್ ಗೌರಿ ವಿತ, ಅಜಾ ಏಕಾದಶಿ  
12 ಶ - ಬ್್ನ್ಕನ್ ಏಕಾದಶಿ 13 ಭಾ - ಅಮಾವ್ಾಸ್ಟ್ಾ  
14 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
15 ಮ್ಂ - ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶವರಯಾನ್ವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್  
16 ಬು - ಸವಣಾ ಗೌರಿ ವಿತ 17 ಗು - ಗಣ್ೇಶ ಚತುರ್ಥಾ  
24 ಗು - ಬಕ್ಲಿೇದ್, ಏಕಾದಶಿ  
27 ಭಾ - ಅನ್ಂತಪದಮನಾಭ ವಿತ  
28 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಅನ್ಂತನ್ ಹುಣ್ಣಣಮೆ/ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಆರಂಭ 

 

ಅಕ  ಟೀಬರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ರ್ಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,  

ವರ್ಾ ಋತ್ , ಶ್ಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ  
01 ಗು - ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಾ 02 ಶು - ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ರ  
08 ಗು - ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ  
12 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಮ್ಹಾಲಯ ಅಮಾವ್ಾಸ್ಟ್ಾ  
13 ಮ್ಂ - ನ್ವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ, ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ ಆರಂಭ  
15 ಗು - ಮ್ುಸಿಿಂ ಹ್ೊಸವಷ್ಾ  
19 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸರಸವತ್ರ ಪೂಜ್ 21 ಬು - ದುಗಾಾಷ್ಟಮ್ಮ  
22 ಗು - ಮ್ಹಾನ್ವಮ್ಮ, ಆಯುಧ್ ಪೂಜ್  
23 ಶು - ವಿಜಯ ದಶಮ್ಮ/ಏಕಾದಶಿ  
24 ಶ - ಮೊಹರಂ ಹತತನ್ೇ ದಿನ್  
27 ಮ್ಂ - ಮ್ಹಷ್ಟಾ ವ್ಾಲಿೀಕ್ಲ ಜಯಂತ್ರ 

 

ಎರಡ  ತಂಗಳ ಪರಮ ಖ ದಿನಗಳು 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸ ದಿಿ ಅನಂತ್ ಕ ಲ್ಕರ್ಣಾಯವರ ದಾಸವಾರ್ಣ ಕಾಯಾಕರಮ 

ಇದ್ೇ ತ್ರಂಗಳ್ ೧೫ರಂದು ನಾವು ಸ್ಟಾವತಂತಿ ದಿನಾಚರಣ್ಯನ್ುನ ವಿಭಿನ್ನ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ದಾಸವ್ಾಣ್ಣಯನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವ ಮ್ೊಲಕ 
ಆಚರಿಸಲಾಯತು.  ಬ್ಾಗಲಕ್ೊೇಟ್ಯ ಶಿಿೇ ಅನ್ಂತ ಕುಲಕಣ್ಣಾಯವರು ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ್ ಕಂಠದಿಂದ ದಾಸವ್ಾಣ್ಣ ಎಂಬ ಅಮ್ೃತವನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ 
ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಜ್ೊತ್ಯಲಿಿ ಶಿಿೇ ರಾಜಗ್ೊೇಪಾಲ ಕಲೊಿರಕರ ಅವರ ತಬಲ ಸ್ಟಾರ್ಥ ಅದುುತವ್ಾಗಿತುತ. ನ್ಮ್ಮ ಸಥಳಿೇಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿಿೇ 
ಕ್ೊೇದಂಡರಾಮ್ ಕುಡುವ ಮ್ತುತ ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಪೂಣ್ಣಾಮಾ ಕುಡುವ ಅವರು ಹಾಮೊೇಾನಯಂ ಮ್ತುತ ತಾಳ್ದಲಿಿ ನ್ಮ್ಗ್ ರಸ್ಟಾನ್ುಭವವನ್ುನ 
ನೇಡಿರುವುದು ವಿಶ್ೇಷ್. ಕಾಯಾಕಿಮ್ದ ನರೊಪಣ್ ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಪೂಣ್ಣಾಮ್ಭಟ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿ ನವಾಹಸಿದರು. 

ಮೊದಲಿಗ್ ಕು.ಸಿಂಧ್ು ತನ್ನ ಇಂಪಾದ ಕಂಠದಿಂದ ಗಣಪನ್ ಕ್ಲೇತಾನ್ಯಂದಿಗ್ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಳ್ು. ನ್ಂತರ, ಪಾಂಡುರಂಗನ್ 
ಪಾಿರ್ಾನ್ಯಂದ ದಾಸವ್ಾಣ್ಣ ಕಾಯಾಕಿಮ್ವನ್ುನ ತಾರತಮ್ಾದ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.  ಅನ್ಂತ ಕುಲಕಣ್ಣಾಯವರು ಹಾಡಿದ ಗಿೇತ್ಗಳ್ಾದ 
ತುಂಗಾ ತ್ರೇರದಿ ನಂತ ಯತ್ರವರ, ಕ್ೈಲಾಸವ್ಾಸ ಗೌರಿೇಶಈಶ, ಯಾಕ್ ಮ್ೊಕನಾದ್ೊಾ ಗುರುವ್್ೇ ಪಂಡಿತ್ ಭಿೇಮ್ಸ್ಟ್ೇನ್ ಜ್ೊೇಷ್ಟಯವರ 
ನ್ನ್ಪಾಯತು. ಬ್ಾಗಲಕ್ೊೇಟ್ ಪಿಸನ್ನ ವ್್ಂಕಟ್ದಾಸರ ಜೇವನ್ ಚರಿತ್ಿಯನ್ುನ ಸಭಿಕರಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿ ಅವರ ರಚನ್ಯಾದ ಎಂತಾ 
ಶಿಿೇಮ್ಂತನ್ಂತಾನ್ೊೇ ಎಂಬ ಹಾಡು ಪದಪುಂಜದ ಅದುುತ ಚಮ್ತಾೂರವನ್ುನ ಸವಿಯುವ ಹಾಗ್ ಆಯತು. ವಿಜಯದಾಸರ ರಚನ್ಯಾದ 
ಶಂಭ್ೊೇ ಸವಯಂಭ್ೊೇ ಸಂಭವ, ಉಮಾಕಾತಾಾಯನ ಗೌರಿ, ಶಿಿೇಶ ನನ್ನ ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡದ್, ಬ್ಾಬ್ಾ ಭಕುತರ ಹೃದಯ ಮ್ಂದಿರ ತುಂಬ್ಾ 
ಚ್ನಾನಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿತು. 

ವ್ಾಟ್ಲ್ ಗೊಿವ್ ಶಾಲ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲಿಿ ಕ್ಲಕ್ಲೂರುದು ತುಂಬಿದದ ಜನ್ಸಂದಣ್ಣಗ್ ಮೊದಲನ್ೇ ಬ್ಾರಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಾಗಿ ಆಲಿಸಲಿಕ್ೂ 
ದ್ೊರಕ್ಲದಂತ ಹರಿದಾಸರ ಪದಗಳ್ು ಶಿವನ್ೇ ನಾ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ೇವಕನ್ಯಾ, ಬ್್ೇಡುವರ್ೊೇ ಸುಖವ, ಭಿನ್ನೈಪ್ ನನ್ಗ್ ಭಿೇಮ್ಸ್ಟ್ೇನ್, ಅಂತರಂಗದಲಿ ಿ
ಹರಿಯ ಕಾಣದವ ಹುಟ್ುಟ ಕುರುಡನ್ು. ಉತತರ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಶ್ೈಲಿಯಲಿಿ ವ್್ೇಗವ್ಾಗಿ ಪದಗಳ್ ಉಚಾಚರಣ್ಯನ್ುನ ಮಾಡಿ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ಹಾಡಿನ್ 
ವಿವರಣ್ಯನ್ುನ ನೇಡುವುದು ಮ್ತುತ ಹಸನ್ುಮಖರಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ಅನ್ಂತಕುಲಕಣ್ಣಾಯವರ ವಿಶ್ೇಷ್. 

ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನ್ಯಾದ ಹ್ೇ ರುಕ್ಲಮಣ್ಣ ಏನ್ು ಮ್ರುಳ್ಾದ್ಯಮ್ಮ ಮ್ತುತ ಭಾಗಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬ್ಾರಮ್ಮ ಈ ಹಾಡುಗಳ್ು ವಿಭಿನ್ನವ್ಾಗಿ 
ಕ್ೇಳ್ುವ ಅವಕಾಶ ನ್ಮ್ಗ್ ದ್ೊರ್ಯತು. ಶಿಿೇ ಪಾದರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ ವಂದಿಪ್ ನನ್ಗ್ ಗಣನಾರ್ ಮ್ತುತ ಕುಣ್ಣದಾಡ್ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗ್ ಮಾಾಲ್ ಈ 
ಹಾಡುಗಳ್ು ಗಣಪತ್ರ ಮ್ತುತ ಶಾರದ್ಯ ಬಗ್ೆ ಭಕ್ಲತಯನ್ುನ ಹ್ಚಿಚಸಿತು. ಶಾರದ್ ಹಾಡು ಕ್ೇಳಿದ ನ್ಮ್ಗ್ಲಿರಿಗೊ ನಜವ್ಾಗಿಯೊ ತಾಯ ಸರಸವತ್ರ 
ಅನ್ಂತಕುಲಕಣ್ಣಾಯವರ ನಾಲಿಗ್ ಮೆೇಲ್ ಕುಣ್ಣದಾಡಿದ್ಂತ್ನಸಿತು. ಕನ್ಕದಾಸರ ವ್್ೈರಾಗಾ ಪದವ್ಾದ ಆರು ಸಂಗಡ ಬ್ಾಹ್ೊೇರಿಲ ಿಇದು ಬ್್ಚುಚ 
ಬಿೇಳಿಸುವಂತಹ ಜೇವನ್ದ ಸತಾವನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ ಅರಿಯುವಂತ್ ಮಾಡಿತು. 

ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯು ಹರಿದಾಸರ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಆನ ಲ್ೈನ ಮ್ೊಲಕ ಎಲರಿಿಗೊ ಸಿಗುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಕಾಯಾಕಿಮ್ವನ್ುನ ಶಾಲ್ಯ 
ಸಂಸ್ಟಾಥಪಕರಾದ ಶಿಿೇ ನಾರಯಣ ಕನ್ಕಾಪುರರವರು ಶಿಿೇ ಅನ್ಂತಕುಲಕಣ್ಣಾಯವರಿಂದ ಉದಾೆಟ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪಂಡಾರಪುರದ ವಿಠಲನ್ 
ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಮ್ರಾಠಿ ಅಭಂಗವನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಆನ್ಂದಿಸಿದ್ವು. ದಾಸವ್ಾಣ್ಣಯ ಕಾಯಾಕಿಮ್ದ ಕ್ೊನ್ಯ ಹಾಡು ಕ್ೈ ಮ್ಮೇರಿ ಹ್ೊೇದ ಮಾತ್ರಗ್ 
ಮ್ರುಗಬ್ಾರದು ಎನ್ುನವುದು ತತವಪದ. ರಾಜ ಗ್ೊೇಪಾಲರವರ ಸ್ಟ್ೊೇಲ್ೊೇ ತಬಲಾವ್ಾದನ್ ಸಭಿಕರನ್ುನ ರಂಜಸಿತು.  

ದಾಸವ್ಾಣ್ಣ ಕಾಯಾಕಿಮ್ದ ಆಯೇಜಕರಾದ ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ ಮ್ತುತ ಶಿಿೇ ರಾಘವ್್ೇಂದಿ ಭಕತಮ್ಂಡಳಿಯ ಪರಿಶಿಮ್ 
ಸ್ಟಾರ್ಾಕವ್ಾಯತು.  

ಡ್ನ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 



  

 ಪುಟ - 3 

 

  

ಸಿಡ್ನಿ ಸ ದಿಿ ರಂಗಿತ್ರಂಗ – ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ವರದಿ – ೧ 

ಎರಡು ವ್ಾರ, ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಿತಿಗಳ್ು ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ಜನ್ರ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲೂದುದ ವಿಶ್ೇಷ್. ಮೊದಲನ್ಯದು ರಂಗಿತರಂಗ. 

ಹ್ಸರ್ೇ ಏನ್ೊೇ ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಾಗಿದುದ, ನ್ೊೇಡುವ ಮೊದಲ್ೇ ಜನ್ರ ಕುತೊಹಲ ಕ್ರಳಿಸಿತುತ. ಟ್ಿೇಲರ್ ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಕಥ್ ಮ್ುಂದ್ ಏನರಬಹುದು, 

ಭಯಾನ್ಕವೇ, ಭೊತವೇ ಇರಬ್್ೇಕು ಅನನಸುವಂತ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದದರು. ಸಿಡಿನಯಲಿ ಿಕನ್ನಡ ಸಿನಮಾ ಈಗ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದ್. ಟಿಕ್ಟ್ 

ಪಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಸುಲಭ, ನ್ೊಕು ನ್ುಗೆಲು ಇಲಿದ್ ಚಿತಿ ಮ್ಂದಿರದ್ೊಳ್ಗ್ ಕಾಲಿಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರ್ ಹೇರ್ೊೇ ಕಟ್ ಔಟ್,  ಹೊವಿನ್ 

ಅಲಂಕಾರ, ಜ್ೈಕಾರ ತರಹದ ವಿಶ್ೇಷ್ ಮೆರುಗು ಇರುವುದಿಲ ಿಭಾರತದ ಚಿತಿ ಮ್ಂದಿರಗಳ್ ರಿೇತ್ರ.  

ರಂಗಿತರಂಗ ಚಿತಿಕ್ೂ ಟಿಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲ್ೊೇ ಬ್್ೇಡವೇ ಎಂಬ ಭಯ ನ್ನ್ಗ್. ಚಿತಿ ನ್ೊೇಡಿ ಹ್ದರಿ ಮ್ನ್ ದಾರಿ ಒಬುಳ್ ೇ್ ಹ್ೇಗ್ 

ಹಡಿಯುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತ್. ಆದರೊ ದಿನ್ ಪತ್ರಿಕ್ಗಳ್ಲಿ ಿಓದಿದ ಚಿತಿ ವಿಮ್ಶ್ಾ ಬಹು ಆಕಷ್ಾಣ್ ಹುಟಿಟಸಿತುತ. ಯೊಟ್ುಾಬಿನ್ಲಿಿ ಏರಿದ 

ಹಾಡುಗಳ್ು, ಕಥ್ ನ್ೊೇಡಿ ಧ್ೈಯಾ ಮಾಡಿ, ಟಿಕ್ಟ್ ಬ್್ೇಕ್ಂದು ಮೆಸ್ಟ್ೇಜ ಮಾಡ್ೇ ಬಿಟ್ಟ. ಸ್ಟಾರಿೇ ಹೌಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಮೆಸ್ಟ್ೇಜ ನ್ೊೇಡಿ ಸವಲು 

ಬ್್ೇಜಾರಾದರೊ, ಮ್ನ್ಸಿುನ್ ಮ್ೊಲ್ಯಲಿಿ ಅಬು ಭಯ ಪಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುವಷ್ುಟ ಇಲಿ ಅಂತ ವಿಚಿತಿ ಸಮಾಧಾನ್.  

ಎರಡು ದಿನ್ ಕಳ್್ದು ಫ್ೇಸ್ ಬುಕ್ ನ್ೊೇಡುತ್ತೇನ್, ಮ್ತ್ೊತಂದು ಶ್ ೇ ರಂಗಿತರಂಗ !!! ಈ ಬ್ಾರಿ ನ್ನ್ಗ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಅನಾಯಾಸವ್ಾಗಿ 

ಲಭಿಸಿತುತ. ಭಾನ್ುವ್ಾರ ಮ್ಧಾಾನ್ಹ ಒಬುಳ್ ೇ್ ಹ್ೊಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿ ಒಬುಳ್ ೇ್ ಬರುವುದ್ೇ, ಸವಲು ದಿಗಿಲ್ನಸಿ, ಗ್ಳ್ತ್ರಯಬುಳಿಗ್ ಫೇನಾಯಸಿ, 

ಬ್ಾರಮ್ಮ ನ್ನ್ನ ಜ್ೊತ್ “ ರಂಗಿತರಂಗ “ ನ್ೊೇಡಲು, ನ್ನ್ಗ್ ಭಯವ್ಾದಲಿಿ ನನ್ನ ಕ್ೈ ಹಡಿಯುತ್ತೇನ್ ಎಂದ್. ನ್ಕೂಳ್ಾ ಗ್ಳ್ತ್ರ ಒಪಿುದಳ್ು.  

ಟಿಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ನಂತ ಕ್ಲವರು “ಮೆೇಡಂ ಭಯ ಆದವರಿಗ್ ತಾಯತ ಕಟ್ುಟತಾತ ಇದಾದರ್ ಅಂತ ತಮಾಷ್ ಬ್್ೇರ್”. ಸಿನಮಾ 

ಶುರು ಆದಾಗಿನಂದ ಒಂದು ವಿಚಿತಿ ಕುತೊಹಲ, ಅನ್ೇಕ ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ೊಡಿಸುವಲಿ ಿನದ್ೇಾಶಕ ಅನ್ುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಫಲವ್ಾಗಿದಾದರ್. ಚಿತಿದ 

ಪಿಮ್ುಖ ಪಾತಿದಲಿಿ ನರುಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಅವನಕಾ ಶ್ಟಿಟ, ರಾಧಿಕಾ ಚ್ೇತನ. ಎಲಿರೊ ಹ್ೊಸಬರಾದರೊ ಕೊಡ ನ್ಟ್ನ್ ಬಹಳ್ ನ್ೈಜವ್ಾಗಿತುತ. 

ಇನ್ೊನಂದು ಪಾತಿ ಪೇಸ್ಟ ಮಾಸತರ್ ಅವರದು ಸ್ಟಾಯ ಕುಮಾರ್ ಮ್ತುತ ಅವರ ಕಾವಾಮ್ಯ ಸಂಬ್ಾಷ್ಣ್ ಇಷ್ಟವ್ಾಗುತ್ತ. ಮ್ತ್ೊತಂದು ಮ್ುಖಾ 

ಆಕಷ್ಾಣ್ ಸಿನಮಾಟ್ೊೇಗಿಫಿ ಹಾಲಿವುಡನ ಲಾನು ಕಾಾಲುನ. ನ್ಮ್ಮ ಕಣಣ ಮ್ುಂದ್ಯೇ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದ್ಯೇನ್ೊೇ ಎಂಬ ಭಾವನ್ ಬರುವಷ್ುಟ 

ಚ್ನಾನಗಿತುತ.  

ಚಿತಿದ ಕಥ್ಯಲಿಿ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ಮ್ತುತ ಅವನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಇಂದು ಕಮ್ರ್ೊಟ್ುಟ ಎಂಬ ಗಾಿಮ್ಕ್ೂ ಭೊತಾರಾಧ್ನ್ಗ್ಂದು ಬರುತಾತರ್. 

ಅಲಿಿಂದ ಅವರಿರುವ ಮ್ನ್ಯಲಿ ಿವಿಚಿತಿ ಸಂಗತ್ರಗಳ್ು ನ್ಡ್ಯುತಾತ ಸ್ಟಾಗುತತವ್್. ನಾಯಕ ಅದರ ಜಾಡು ಹಡಿದು ಹ್ೊೇದಾಗ ಬ್್ೇರ್ ಬ್್ೇರ್ 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಅನಾವರಣಗ್ೊಳ್ುಳತತವ್್. ಹ್ಂಡತ್ರ ಕಾಣ್ಯಾಗುತಾತಳ್ .್ ನಾಯಕನ್ ಹುಡುಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಇನ್ೊನಂದು ಸಿರೇ ಪಾತಿ, ಅವಳ್ಾಾರು, ಯಾಕ್ 

ಹುಡುಕುತ್ರತದಾದಳ್ ,್ ಯಾರನ್ುನ ಹುಡುಕುತ್ರದಾದಳ್  ್ಎಂಬ ಪಿಶ್ನ ಕಾಡುವ್ಾಗಲ್ೇ, ಕಥ್ ವಿಚಿತಿ ತ್ರರುವಿನಂದ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕನ್ ಕುತೊಹಲ ಇಮ್ಮಡಿ 

ಗ್ೊಳಿಸುತ್ತ.  

ಚಿತಿದಲಿಿನ್ ಕಮ್ರ್ೊಟ್ುಟ ಮ್ನ್ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ, ಬಹಳ್ ವಷ್ಾದ ಹಂದ್ ದೊರದಶಾನ್ದಲಿಿ ಬರುತ್ರತದದ “ ಗುಡಡದ ಬೊತ “ 

ಧಾರಾವ್ಾಹಯಾ ಎನಸಿತುತ, ಆದರ್ ಮ್ೊಲ ಕಥ್ ಬ್್ೇರ್ಯೇ ಆಗಿ ಹ್ಣ್ದಿದಾದರ್. ಅದ್ೇ ಧಾರಾವ್ಾಹಯ ಹಾಡ್ೊಂದು : ದ್ನಾನನ್ ದ್ನಾನನ್ “ 

ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್. ಸಂಗಿೇತ ನದ್ೇಾಶನ್ ಕೊಡ ಅನ್ುಪ್ ಭಂಡಾರಿಯವರದ್ೇ. ಅಕೂ- ಪಕೂ ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಿತಿ ಮ್ುಗಿದ ಮೆೇಲೊ 

ಗುನ್ುಗುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತ.  

ರಂಗಿತರಂಗ ಒಂದ್ೇ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಲಿ ಿಹ್ೇಳ್ಬ್್ೇಕ್ಂದರ್, ಪ್ಿೇಮ್, ಪಿಣಯ,  ಭಯ, ರಹಸಾ ಮ್ಮಶಿಿತ ಅದುುತ ಸಿನಮಾ. ಕನ್ನಡ ಚಿತಿರಂಗದ 

ಹ್ೊಸ ಪಿಯತನಗಳ್ನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷಕರು ಚ್ನಾನಗಿಯೇ ಸ್ಟಾವಗತ್ರಸಿದಾದರ್ ಮ್ತುತ ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾದರ್ !!!  

ಸಿಮತಾ ಮೆೀಲ  ಕೀಟ  
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ಸಿಡ್ನಿ ಸ ದಿಿ ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು – ಚಲ್ನಚಿತ್ರ ವರದಿ – ೨ 

ಮ್ತ್ೊತಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತಿ “ ನಾನ್ು ಅವನ್ಲಿ ಅವಳ್ು “ ಮೆಲ್ೊುೇನಾ ಫಿಲಂ ಫ್ಸಿಟವಲ್ ನ್ಲಿ ಿಪಿದಶಾನ್ ಕಂಡ ಮೆೇಲ್ ಸಿಡಿನ 

ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ನ್ೊೇಡಲು ದ್ೊರ್ಯತು.ಇದು “ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ೈಲ್ ವಿದಾಾ “ ಅವರ ಆತಮ ಕಥ್ “ ಐ ಯಾಮ್ ವಿದಾಾ “ ಆಧಾರಿತ.  

ನಾವು ಪುರಾಣ ಕಥ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅಜುಾನ್ ಬೃಹನ್ನಳ್  ್ಆದ ಕಥ್ ಓದಿದ್ದೇವ್್. ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಕ್ಲವ್್ಡ್ ಶಿಕಂಡಿ ಎಂದು 

ಕರ್ಯಲುಡುವ ವಿಚಿತಿ ಹ್ಣೊಣ ಅಲಿದ ಗಂಡೊ ಅಲದಿ ಜನಾಂಗವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದದರೊ, ಅವರ ಜೇವನ್ದ ಕಡ್ಗ್ ಎಂದೊ ಸೊಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಟ 

ಬಿೇರಿರುವುದಿಲಿ.  ಅಂರ್ವರುಗಳ್ನ್ುನ ಸಮಾಜ ಒಪುದ್ೇ, ಅವರದ್ೇ ಆದ ಗುಂಪು ಕಟಿಟಕ್ೊಂಡು, ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್್ೇಡಿಕ್ೊಂಡು, ಅರ್ವ್ಾ 

ವ್್ೇಶಾಾವ್ಾಟಿಕ್ಯಲಿಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜೇವನ್ ನ್ಡ್ಸುವ ಅವರ ಜೇವನ್ವನ್ುನ B.S. ಲಿಂಗದ್ೇವರು ಅವರು ಪರದ್ ಮೆೇಲ್ ತಂದಿದಾದರ್. 

ಮ್ುಖಾ ಪಾತಿದಲಿಿ “ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ “ ಇದುದ, ವಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ಅವರು ಹ್ಣ್ಣಣನ್ ಭಾವೇದ್ವೇಗವನ್ುನ ನ್ೈಜವ್ಾಗಿ ನ್ಟಿಸಿ ಶಭಾಸ್ ಗಿರಿ 

ಪಡ್ದಿದಾದರ್. ಇವರಿಗ್ ಅತುಾತತಮ್ ನ್ಟ್ನ್ಗ್ ರಾಷ್ರ ಪಿಶಸಿತ ಕೊಡ ಬಂದಿದ್. 

ಕಥ್ಯ ನಾಯಕ ಮಾದ್ೇಶ ಚಿಕೂದಿನಂದ ಹ್ಣ್ಣಣನ್ ಬಯಕ್, ಹಾವ ಭಾವ ಬ್್ಳ್್ಸಿಕ್ೊಂಡು, ಮ್ನ್ಯವರಿಂದ ಮ್ತುತ ನ್ರ್ 

ಹ್ೊರ್ಯವರಿಂದ ಹಾಸಾಕ್ಲೂೇಡಾಗಿರುತಾತನ್. ಇದರಿಂದ ಬ್್ೇಸತುತ, ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಅಕೂನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದು, ಅಲಿಿ ತನ್ನ ರಿೇತ್ರಯೇ 

ಹುಟಿಟದ ಕ್ಲವರ ಪರಿಚಯವ್ಾಗಿ ಸವಲುವ್ಾದರೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ಕಂಡುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತನ್. ಆದರ್ ತನ್ನ ಈ ದವಂದ ಬದುಕನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ 

ಸಂಪೂಣಾವ್ಾಗಿ ಹ್ಣಾಣಗಿ ಪರಿವತಾನ್ ಹ್ೊಂದುವ ಆಸ್ಟ್ಯಲಿ ಿಪುಣ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುತಾತನ್. ಅಲಿಿರುವ ಗುಂಪಿನ್ ಜನ್ದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿ ಭಿಕ್ಷ್ 

ಬ್್ೇಡುವ ಕಾಯಕಕ್ೂ ಇಳಿಯುತಾತನ್. ವಿದ್ಾ ಇದದರೊ ಅವನ್ ವಿಚಿತಿ ವಾಕ್ಲತತವಕ್ೂ ಯಾರೊ ಬ್್ಲ್ ಕ್ೊಡದ್, ಮ್ನ್ಸಿುಗ್ ಹಂಸ್ಟ್ 

ಪಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ುಳತಾತನ್. ಅಲಿಿಯ ಗುಂಪಿನ್ ಒಡತ್ರಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾನ್ು ಸಂಪೂಣಾವ್ಾಗಿ ಗಂಡಿನ್ ಜೇವನ್ಕ್ೂ ಅಂತಾ ಹಾಡುತಾತನ್.  

ಅಪು ಅಮ್ಮ ಮ್ತುತ ಅಕೂನ್ ನ್ೊೇಡುವ ಆಸ್ಟ್ಯಾಗಿ ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದಾಗ,  ಅಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ಭಾವನಾತಮಕ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ 

ನ್ೊೇಡುಗರ ಮ್ನ್ ಕಲಕುವಂತ್ರರುತ್ತ. ಅಪು ಮ್ತುತ ಅಮ್ಮ ಎಲಿರ ತ್ರರಸ್ಟಾೂರಕ್ೂ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮ್ತ್ತ ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಬರುತಾತನ್. 

ಎಲಿಿಯೊ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವುದಿಲ.ಿ ತನ್ನ ದಾಖಲ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮಾದ್ೇಶ ಆದರ್ ನ್ೊೇಡಲು ಹುಡುಗಿಯಂತ್ರರುವ ವಿದಾಾ. ಇವಳ್ನ್ುನ ಸಮಾಜ 

ಒಪುುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಕಿಮ್ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಗ್ೊಂದಲ ಹುಟಿಟಸಿದಾಗಲ್ೇ, ಪೇಲಿಸುಿ ಸ್ಟ್ಟೇಷ್ನ್ೆ ಎಳ್್ದ್ೊಯುಾತಾತರ್. ಮ್ುಂದ್ 

ಕಥ್ಗ್ ದ್ೊಡಡ ತ್ರರುವು ಸಿಗುತತದ್......ಅದನ್ುನ ಪರದ್ಯ ಮೆೇಲ್ೇ ನ್ೊೇಡಿ ಆನ್ಂದಿಸಬ್್ೇಕು.  

ಸಿನಮಾದ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ ಬಹುತ್ೇಕ ನಜವ್ಾದ ಹಜರಾಗಳ್ ಕಾಲ್ೊೇನಯಲಿಿ ತ್ಗ್ದಿದಾದರ್. ಮೊದಲನ್ೇ ಬ್ಾರಿ ಕಾಾಮೆರಾ 

ಎದುರಿಸಿದ ಅವರುಗಳ್ು ನ್ಟಿಸಿದುದ ಎಂದರ್ ತಪಾುಗುತ್ತ.   

ಸಿನಮಾದ ನ್ಂತರ ನದ್ೇಾಶಕ ಲಿಂಗ ದ್ೇವರು ಅವರ ಜ್ೊತ್ ಮಾತು ಕಥ್ ನ್ಡ್ಯತು. ಅವರಿಗ್ ಯಾಕ್ ಈ ರಿೇತ್ರಯ 

ಕಥ್ಯನ್ುನ ಆಯದರು, ಅದರ ಹಂದಿನ್ ಉದ್ದೇಶವ್್ೇನ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ಎರಡು ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ ವಿವರಿಸಿದರು.  ಮ್ಮೇಡಿಯಾ ಸುದಿದ ಎಂದೊ 

೧೦೦% ಸತಾವ್ಾಗಿರುವುದಿಲ,ಿ 2009 ರಲಿಿ ಹುಡುಗನ್ೊಬು ಬಲವಂತವ್ಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವತಾನ್ ಹ್ೊಂದಿದ ಎಂಬುದನ್ುನ ಬ್್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ 

ನ್ೊಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಮೇಡಿಯಾ ಯಾವ ಸತಾವನ್ುನ ಬಿಚಿಚಡುವುದಿಲಿ ಎಂದರು. ಅದರ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ೆ ಪಿಶ್ನಗಳ್ು ಎದುದ,  ಆಳ್ವ್ಾಗಿ 

ಯೇಚಿಸಿ, ನ್ಂತರ ಸತಾ ಕಥ್ ಸಿಕ್ಲೂ ಅದನ್ುನ ಸಿನಮಾ ಮಾಡಿದುದ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರು.  

ಇಂರ್ ಸೊಕ್ಷಿ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ವಿಶಿಷ್ಟವ್ಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನದ್ೇಾಶಕರ ಬ್್ನ್ುನ ತಟ್ಟಲ್ೇ ಬ್್ೇಕು !!  

ಸಿಮತಾ ಮೆೀಲ  ಕೀಟ  
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  ಇತ್ರತೇಚ್ಗ್ ಜನ್ಪಿಿಯಗ್ೊಂಡ, ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಆಹಾರ (super food) ಎಂದು ಖಾಾತ್ರ ಪಡ್ದ ತರಕಾರಿ ಕ್ೇಲ್. ಬ್ಾಿಸಿಕ್ೇಸಿ ಅರ್ವ್ಾ 
ಕೊಿಸಿಫ್ರಿೇ ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಸಸಾ. ಕೊಿಸಿಫ್ರಿೇ ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಇತರ ಜನ್ಪಿಿಯ ತರಕಾರಿಗಳ್ು – ಕ್ೊೇಸು, ಹೊ ಕ್ೊೇಸು, ಬ್್ೊಿಕಲಿ 
ಇತಾಾದಿ. ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯವ್ಾಗಿ ಕ್ೇಲ್ ನ್ ಹ್ಸರು ಬ್ಾಿಸಿಕಾ ಒಲರ್ೇಸಿಯ ಅಸಿಫಾಲ (Brassica oleracea acephala). ಇದು ವ್ಾಷ್ಟಾಕ 
ಅರ್ವ್ಾ ದಿವವ್ಾಷ್ಟಾಕ ಬ್್ಳ್ .್ ಏಷಾಾ ಮೆೈನ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಹುಟಿಟ ಕ್ಲಿಸತಪೂವಾ ಆರುನ್ೊರರಲಿ ಿ ಯುರ್ೊೇಪಿಗ್ ಕಾಲಿಟಿಟತ್ಂದು ಹ್ೇಳ್ುತಾತರ್. ಪುರಾತನ್ 
ಗಿಿೇಕರು ಮ್ತುತ ರ್ೊೇಮ್ನ್ರು, ಸ್ಟಾವಿರಾರು ವಷ್ಾಗಳ್ ಹಂದ್ಯೇ ಇದನ್ುನ ಬ್್ಳ್್ಯುತ್ರತದದರ್ಂದು ತ್ರಳಿದು ಬಂದಿದ್. ಮಾಕ್ಾಟಿಟನ್ಲಿಿ ಹಲವ್ಾರು 
ವಿಧ್ದ, ನಾನಾಬಣಣದ ಕ್ೇಲ್ ದ್ೊರ್ಯುತತದ್ (ಚಿತಿ ನ್ೊೇಡಿ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ  ೀಗಯಪೂರಕ ಮತ್ ತ ಆರ  ೀಗಯದಾಯಕ ಗ ಣಗಳು  
ಎರಡನ್ೇ ಮ್ಹಾಯುದದದ ಕಾಲದಲಿಿ ಆಹಾರದ ಅಭಾವದಿಂದ ಜನ್ರು ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ ಕ್ೊರತ್ಯಂದ ಬಳ್ಲುತ್ರದದರು. ಆಗ 

ಯುನ್ೈಟ್ಡ್ ಕ್ಲಂಗಡಮ್ (United Kingdom) ಸರಕಾರ ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ ಬ್್ಳ್್ಯಲು ಜನ್ರಿಗ್ ‘ವಿಜಯಕಾೂಗಿ ಆಗ್ಯರಿ’ ಆಂದ್ೊೇಲನ್ದ 
(‘Dig for Victory’ campaign) ಮ್ೊಲಕ ಬಹಳ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಕ್ೊಟಿಟತಂತ್. ಕಾರಣ: ಕ್ೇಲ್ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ ಆಗರ ಮ್ತುತ ಬ್್ಳ್್ಯುವುದು 
ಬಹು ಸುಲಭ.  

 

ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪಿುನ್ಲಿ ಿಹಲವ್ಾರು ಬಹು ಮ್ುಖಾ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳಿವ್್ ಎಂದು ಅನ್ೇಕ ವ್್ೈಜ್ಞಾನಕ ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳಿಂದ ತ್ರಳಿದುಬಂದಿದ್. 
ದ್ೇಹದಲಿಿ ವಿಟ್ಮ್ಮನ ‘ಎ’ ಆಗಿ ಮಾಪಾಾಡುಗ್ೊಳ್ುಳವ ಬಿೇಟಾ ಕ್ರ್ೊಟಿನ, ವಿಟ್ಮ್ಮನ ‘ಕ್’ ಮ್ತುತ ‘ಸಿ’, ಫೇಲ್ೇಟ್, ಮ್ಮನ್ರಲ್ು ಗಳ್ಾದ ಸುಣಣ 
(ಕಾಾಲಿುಯಂ) ಮ್ತುತ ಕಬಿುಣ (ಐರನ) ಗಣನೇಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಿವ್್. ಕ್ಲ ಬಗ್ಯ ನೇರಿನ್ಲಿ ಿಕರಗುವ ಹ್ೊಟ್ುಟ/ನಾರು (ಫ್ೈಬರ್), ಹಲವ್ಾರು 
ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಲುಡ್ಂಟ್ು ಉದಾ: ಲುಟಿೇನ, ಜ್ಯಾಜಾನತನ, ಕ್ರ್ೊೇಟಿನಾಯ್ದ್, ಫ್ಿೇವನಾಯ್ದ್ (lutein,  zeaxanthin, carotenoids, 

flavonoids) ಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಕ್ೇಲ್, ಕ್ೊಲ್ಸಟರಾಲ್ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ತಗಿೆಸುತತದ್, ಹೃದಯದ ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸುಸಿಥತ್ರಯಲಿಡಿುತತದ್. 
ಕೊಿಸಿಫ್ರಸ್ ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಕ್ೇಲ್, ಕ್ೊೇಸು, ಬ್್ೊಿಕಲಿ, ಹ್ೊಕ್ೊೇಸು ಮ್ುಂತಾದ ತರಕಾರಿಗಳ್ಲಿಿ ಸಲಫರ್ೊೇಫ್ೇನ ಮ್ತುತ ಇಂಡ್ೊೇಲ್-3-

ಕಾಬಿಾನಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಸ್ಟಾಯನಕಗಳಿವ್್. ಇವು ಪಿಭಾವಶಾಲಿ ಕಾಾನ್ುರ್ ನರ್ೊೇಧ್ಕ ಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿವ್್. ಸಲಫರ್ ಹ್ೊಂದಿದ ಆಂಟಿ-
ಆಕ್ಲುಡ್ಂಟ್ು ಗಳ್ು ಪಿತತಜನ್ಕಾಂಗದಲಿಿ (ಲಿವರ್) ಉತುನ್ನವ್ಾಗುವ ವಿಷ್ವನ್ುನ ಹ್ೊರಹಾಕಲು (detoxification) ಸಹಾಯಮಾಡುತತವ್್.  

 

ಶ್ ೀಖರಿಸಿಡ ವುದ  ಹ ೀಗ ? 

ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ ಕ್ೊಂಡುತಂದ ಕೊಡಲ್ೇ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಉತತಮ್. ಅದಾಗದಿದದಲಿ ಿಒಂದು ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಚಿೇಲದಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ 
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಟ, ಮ್ೊರರಿಂದ ಐದು ದಿನ್ಗಳ್ು ರ್ಫಿಿಜರ್ೇಟ್ರಿನ್ಲಿಿ ಅರ್ವ್ಾ ಆರು ತ್ರಂಗಳ್ಕಾಲ ಫಿಿೇಜರಿನ್ಲಿಿಡಬಹುದು. 
ಫಿಿೇಜರಿನ್ಲಿಿಟ್ಟ ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪಿುಗ್ ರುಚಿ ಮ್ತುತ ಸುವ್ಾಸನ್ ಹ್ಚ್ಚಂದು ಹ್ೇಳ್ುತಾತರ್ 
ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್? 

 

ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ ದಂಟಿನಂದ ಬ್್ೇಪಾಡಿಸಿ ಹಬ್್ಯಲಿಿ ಐದು ನಮ್ಮಷ್ ಅರ್ವ್ಾ ಮೆೈಕ್ೊಿೇವ್್ೇವ್ ಓವನ ನ್ಲಿ ಿಎರಡು ನಮ್ಮಷ್ ನೇರು 
ಹಾಕದ್ ಬ್್ೇಯಸುವುದು ಉತತಮ್. ಅಧಿಕ ಶಾಖವನ್ುನಪಯೇಗಿಸಿ (ಸಟರ್ ಫ್ೈ) ಅರ್ವ್ಾ ನೇರಿನ್ಲಿಿ ಬ್್ೇಯಸಿದರ್ ಅನ್ೇಕ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ು 
ನಾಶವ್ಾಗುತತವ್್. ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪಿುನ್ ರಸ, ಸ್ಟ್ೇಬಿನ್ ಹಣ್ಣಣನ್ೊಂದಿಗ್ ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುು ಹಾಕ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೊಮತ್ರ (smoothie) ಜನ್ಪಿಿಯ ಮ್ತುತ  
ಆರ್ೊೇಗಾದಾಯಕ. ದಂಟಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಪುು, ಗ್ೊೇಣ್ಣಸ್ಟ್ೊಪುು, ಮೆಂತ್ಾಸ್ಟ್ೊಪುು ಮ್ತ್ರತತರ ಸ್ಟ್ೊಪುುಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದಂತ್ ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ 
ಸ್ಟಾಂಬ್ಾರ್, ಪಲಾ ಮ್ತುತ ಸ್ಟಾಗು ಮಾಡಲು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು.      ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗಯ ಕ ೀಲ್ ಸ  ಪುು  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯದ್ೇವ್  

Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd) 
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ಆರಂಭಗ ವಿೀಾ ಕ್ಷಯರ್ಣೀ ಕರಮೆೀಣ   
ಲ್ಘ್ವೀ ಪುರಾ ವೃದಿಮಿತೀ ಚ ಪಶ್ಾಾತ್   
ದಿನಸಯ ಪೂವಾಾರ್ಾಪರಾರ್ಾ ಭಿನಿ   
ಛಾಯೀವ ಮೆೈತರ ಖಲ್ಸಜ್ಾಾರ್ಾನಮ್  

 

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಶ್ ೇಿಕ  ಭತೃಾ ಹರಿಯ ಶತಕತಿಯದಿಂದ  ಆಯದದುದ. ಭತೃಾಹರಿ ಒಬು ಮ್ಹಾನ 
ಸಂಸೃತ ಕವಿ.  ಇವನ್ು ಉಜಜಯನಯ ರಾಜನಾಗಿದುದ, ವ್್ೈರಾಗಾವನ್ುನ ತಾಳಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ 
ವಿಕಿಮಾದಿತಾನಗ್ ರಾಜಾವನ್ುನ  ಒಪಿುಸಿ ತಾನ್ು ಯೇಗಿಯಾದವನ್ು.  ತನ್ನ ಮ್ಹಾನ ವಿದಾಾ 
ಕೌಶಲಾದಿಂದ  ನೇತ್ರ ಶತಕ, ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ ಮ್ತುತ ವ್್ೈರಾಗಾ  ಶತಕಗಳ್್ಂಬ ಮ್ುನ್ೊನರು ಪದಾಗಳ್ 
ನೇತ್ರಸ್ಟಾರಯುಕತವ್ಾದ ಗಿಂರ್ವನ್ುನ ಬರ್ದಿದಾದನ್. 

 

ಈ ಪದಾಗಳ್ು ಸುಭಾಷ್ಟತಗಳ್ಾಗಿ ಅನ್ೇಕರ ಬ್ಾಯಲಿಿ ಇವ್್. 
 

ಮೆೇಲ್ ತ್ರಳಿಸಿದ ಶ್ ಿೇಕದ ಅರ್ಾವಿವರ ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಾಗಿದ್.  
ಮ್ುಂಜಾನ್ಯ ನ್ರಳ್ು ಆರಂಭದಲಿಿ ದಿೇಘಾವ್ಾಗಿದುದ ಮ್ಧಾಾಹನದ ವ್್ೇಳ್್ಗ್ ನ್ರಳ್ ೇ್ ಇಲದಿಂತಾಗುತತದ್. ಹಾಗ್ಯೇ ದುಷ್ಟರು 

ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ಬಹಳ್ ಗಾಢ ತ್ೊೇರಿಸಿ, ವಾಕ್ಲತಯನ್ುನ ದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕಿಮೆೇಣ ಆ ವಾಕ್ಲತಯ ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ತಾಜಸುತಾತರ್.  
 

ಸಜಜನ್ರದರ್ೊೇ ಮ್ಧಾಾಹನದ ನ್ಂತರದ ನ್ರಳಿನ್ಂತ್.  ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ಕ್ಲಂಚಿತಾತಗಿ ಪಾಿರಂಭಿಸಿ ಸಂಜ್ಯವ್್ೇಳ್್ಯ ನ್ರಳಿನ್ಂತ್ 
ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ವೃದಿಧಪಡಿಸುತಾತರ್.  

 

ನಾವುಕೊಡ ಮ್ುಂಜಾನ್ಯ ನ್ರಳಿನ್ಂತ್ರರುವ ದುಜಾನ್ರ ಸಂಗವನ್ುನ ಮಾಡದ್, ಉತತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹ ಹಸತ ಚಾಚುವ ಸಜಜನ್ರ 
ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ಬಯಸುವವರಾಗ್ೊೇಣ.   
 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ 

ಗಮ್ನಸಿ: 1 ಲ್ೊೇಟ್ = 250 ಮ್ಮಲಿಲಿೇಟ್ರ್ 

1/4 ಲ್ೊೇಟ್ ಕಡಲ್ೇಬ್್ೇಳ್  ್

4 ಲ್ೊೇಟ್ ಸಣಣದಾಗಿ ಹ್ಚಿಚದ ಕ್ೇಲ್ 

2-3 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ್ ಎಣ್ಣ, 1 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ್ ಸ್ಟಾಸಿವ್್, 
8-10 ಎಲ್ ಕರಿಬ್್ೇವು  
1 ಲ್ೊೇಟ್ ಹ್ಚಿಚದ ನೇರುಳಿಳ  
2-4 ಸಣಣಗ್ ಹ್ಚಿಚದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ  
1-2 ಬ್್ೇಳ್  ್ಜಜಜದ ಬ್್ಳ್ುಳಳಿಳ ಅರ್ವ್ಾ 2 ಚಿಟಿಕ್ ಇಂಗು  
2 ಲ್ೊೇಟ್ ಹ್ಚಿಚದ ಟ್ೊಮೆೇಟ್ೊ  
1/2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ್ ಉಪುು 
1-2 ಟ್ೇಬಲ್ ಚಮ್ಚ್ ನಂಬ್್ರಸ  

1-2 ಟ್ೇಬಲ್ ಚಮ್ಚ್ ಕಾಯತುರಿ  

ಮಾಡ ವ ವಿಧಾನ 

1. ಕಡಲ್ೇಬ್್ೇಳ್್ಯನ್ುನ ಬ್್ೇಯಸಿ, ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ ಬ್್ರಸಿಡಿ.  
2. ಒಂದು ಪಾತ್ಿಯಲಿಿ ಎಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಸಿವ್್ ಸಿಡಿಸಿ, 

ಕರಿಬ್್ೇವು ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂದಮೆೇಲ್, ನೇರುಳಿಳ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ, 

ಬ್್ಳ್ುಳಳಿಳ ಅರ್ವ್ಾ ಇಂಗು ಹಾಕ್ಲ, ಕ್ದಕ್ಲ, ಸವಲು ಬ್್ಂದ ನ್ಂತರ 
ಟ್ೊಮೆೇಟ್ೊ, ಕಡಲ್ಬ್್ೇಳ್  ್ಮ್ತುತ ಕ್ೇಲ್ ಸ್ಟ್ೊಪುನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ 
ಬ್್ೇಯಸಿ. ಚ್ನಾನಗಿ ಬ್್ಂದ ಮೆೇಲ್ ಉಪುು, ನಂಬ್್ರಸ ಮ್ತುತ 
ಕಾಯತುರಿ ಬ್್ರಸಿ, ಕ್ದಕ್ಲ, ಒಂದ್ರಡು ನಮ್ಮಷ್ಗಳ್ ನ್ಂತರ 

ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಸಿ. 



  

 ಪುಟ - 7 

 

  

ಮ್ಹಾ ಮೆರಿೇತಾಳ್  ್ಇವಳ್ು. ಇವಳ್ು ಇಲಿದಿದ್ಿ ಪಿಪಂಚಾನ್ೇ ಇಲ ಿಅನ್ೊನೇಹಾಗ್ ಆಡಾತಳ್ .್ 
ಅದು ನಜಾನ್ೊ ಹೌದು. ಬಹಳ್ ಸೊಕ್ಷಿವ್ಾದ ಕಣುಣ, ಸಪೂರವ್ಾದ ದ್ೇಹ ಇರ್ೊೇ ಇವಳ್ ಹಂದ್ ಬ್್ೇರ್ 
ಬ್್ೇರ್ ವಣಾದವು ಆಗಾಗ್ೆ ಬಿೇಳ್ಾತನ್ೇ ಇರತ್ವ. ಸವಲು ಕಾಲ ಇವಳ್ ಜ್ೊತ್ ಇರತ್ವ. ನ್ಂತರ ಯಾವ್ಾಾವದೇ 
ಆಕಾರದಲಿಿ ಎಲ್ಿಲ್ೊಿೇ ಸ್ಟ್ೇರತ್ವ. ಈ ಸುಂದರಿೇನ್ ಕಂಡರ್ ಗಂಡಸರಿಗೊ ಇಷ್ಟ, ಹ್ಂಗಸರಿಗೊ ಇಷ್ಟ. 
ಮ್ಕೂಳ್ ಜ್ೊತ್ ಇರಕ್ೂ ಮಾತಿ ಇವಳ್ು ನಾಲಾಯಕುೂ. ಕೃತಯುಗದಿಂದ ಇವಳಿಗ್ ಡಿಮಾಾಂಡ್ 
ಇದ್ದೇಯದ್. ಎಲಿ ಕಾಲದ ಫಾಾಷ್ನ ಗೊ ಇವಳ್ ೇ್ ಜೇವ್ಾಳ್. ಕ್ಲವಮೆಮ ಜನ್ರ ಮಾನ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ 
ಸಂದಭಾ ಬಂದಾಗ ಮಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ೊೇ ಇವಳ್ನ್ನ ಜ್ೊೇಪಾನ್ವ್ಾಗಿ ನ್ೊೇಡ್ೊೂಳ್ ದ್ೇಯದ್ಿ ಎಲಿಿ 
ಹ್ೊೇಗಾತಳ್  ್ಅನ್ೊನೇದ್ೇ ಗ್ೊತಾತಗಲಿ. ರ್ಳ್ಕುಬಳ್ುಕ್ಲನ್ ಈ ಸುಂದರಿ ಮ್ೃದೊನ ಕುಸುಮಾದಪಿ  ಅಂತ 
ನ್ೊೇಡಕ್ೂ ಅನುದೊಿ ವಜಾಿದಪಿ ಕಠ್ೊೇರವ್ಾಗಿಯೊ ಇರುತಾತಳ್ .್ ಒಂದ್ೇ ಕುಟ್ುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ಚುರುಗುಟಿಟಸಿ 
ನ್ತತರು ಹ್ೊಮ್ಮಮಸಬಲಿ ಈಕ್ಯ ಸಹವ್ಾಸ ಕಷ್ಟವ್ಾದರೊ ಇಷ್ಟ.  
 

ಯಾರಿೇ ಲಲನಾಮ್ಣ್ಣ, ಯಾರಿೇ ಕಾಂತಾಮ್ಣ್ಣ? ಯಾರಿೇ ಸುಂದರ ಪುಷ್ು? ಎಂದಿರ್ೇ? 
ಈಕ್ಯೇ ಪುಷ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಪೇಣ್ಣಸಲು, ಮ್ಣ್ಣಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಲು, ತ್ೇಪ್ಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಕಲು ಬಳ್ಸಲುಡುವ 
ಸೊಜ!  

ನ್ನ್ಗೊ ಮೊದಲಿಗ್ ಸೊಜ ಗಂಡ್ೊೇ, ಹ್ಣ್ೊಣೇ ಎಂಬ ಅನ್ುಮಾನ್ವಿತುತ. ಆದರ್ ಅಷ್ುಟದದದ ದಾರ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವ ಸೊಜಯ 
ಹಂದ್ಹಂದ್ಯೇ ಬರುವುದನ್ುನ ಕಂಡಾಗ ಕಾಲ್ೇಜನ್ ಸಪೂರ ಬ್್ಡಗಿಯ ಹಂದ್ ಬರುವ ಹುಡುಗರ, ಲ್ಕಚರರುಗಳ್ ಸ್ಟಾಲುಸ್ಟಾಲು ನ್ನ್ಪಾಗಿ 
ದಾರವ್್ೇ ಗಂಡು, ಸೊಜಯೇ ಹ್ಣುಣ ಎಂಬ ನಧಾಾರಕ್ೂ ಬಂದ್. ಜ್ೊತ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಾಾಕರಣದಲೊಿ ದಾರ ಎಂದರ್ ಗಂಡು ಎಂದಿದ್ಯಲಿ! 
ಜಮ್ಮೇನ್ು-ದಾರ, ಜವ್ಾಬು-ದಾರ, ಗುತ್ರತಗ್-ದಾರ.....   
 

ಸೊಜ ಪುರಾಣಕಾಲದಿಂದಲೊ ಅಸಿತತವದಲಿಿದ್ ಎನ್ುನವುದಕ್ೂ ಅಂದ್ೊಮೆಮ ಉದರ ತುಂಬಿಪುಾದಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮಯೇಪಾದಿಯಳ್ ಕಂಠದಿನ 
ಸಶಬದವ್ಾಯುವಂ ಪರಡಿಸಿ, ಉದರದ ಮೆೇಲತಬಲ ಮೆೇಲಾಡಿಪ ರಿೇತ್ರಯಳ್ ಕರಗಳ್ನಾಡಿಸುತಾತ ಸಂಪಿಿೇತರಾದ ಸೊತಪುರಾಣ್ಣಕರು 
ಜನ್ಮೆೇಜಯನ್ನ್ುನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹ್ೇಳಿದ ಈ ವೃತಾತಂತವ್್ೇ ಇದ್. ಇದ್ೊೇ ಅದರ ಝೆರಾಕ್ು ಕಾಪಿ.  

ಕ್ೇಳ್ು ಜನ್ಮೆೇಜಯ, ಧ್ರಿತ್ರಿೇಪಾಲ, ನದಾಿಲ್ೊೇಲ, ಕಲಿಯುಗದರಸರ್ೊೇಪಾದಿಯಳ್ ಕಾಯಾಮ್ಮಪಾ ಸುಸಂಧಿಯಳ್ ್ ೆರಕ್ಗ್ೊರ್ವ 
ನನನೇ ಜಡತವಮ್ಂ ಸಮ್ುದಿಮ್ರ್ನ್ಕಾಲದ್ೊಳ್ುದಯಸಿದ ಕಾಕ್ೊೇಾಟ್ಕ-ಪಿೇಯೊಷ್ದ ಆದಿಯಕ್ಷರಗಳಿಂದುದಿಸಿದ ಕಾಫಿಯಂ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುತಾಮ್ಮೇ 
ಕರ್ನ್ವನಾಲಿಸು.  
 ಪೂವಾದ್ೊಳ್ ಧ್ರಣ್ಣಯಳ್ಾರುಂ ಇಲಿದಿರಲ್, ಸಗೆಮ್ಮನ್ುನಂ ಸುರಪುಾಟಿಟಲಿದ ಕಾರಣದಿಂ ಬಿಮೆಮಂದಿರಲ್ ಮ್ುಂದ್ೊದಗುವ 
ಸುತಸುತ್ಯಗ್ಾ ಅಂಗಕುಲಾವಿಯಂ ನ್ೇಯುವದಗತಾಮೆಂದರಿತಾ ಆದಿಶಕ್ಲತಯು ಪುಟ್ುಟವ ಬ್ಾಲಕಗ್ಾ ಪಂಚ್ಯೇಪಾದಿಯಳ್, ಬ್ಾಲಕ್ಲಯಗ್ಾ 
ಸಿೇರ್ಯೇಪಾದಿಯಳ್ ಕುಲಾವಿಯಂ ನ್ೇಯದಳ್; ಮ್ುಂದ್ೊಂದು ದಿನ್ ಸಕಲ ವಸರಗಳ್  ಹಿಸವಗ್ೊಂಡಾ ಕಾರಣದಿನ ಆ ಕುಲಾವಿ ತಲ್ಗ್ 
ಮಾತಿವ್್ಂದಾದುದು ಪಿತ್ಾೇಕವ್್ೇ ಆದ ಉಪಾಖಾಾನ್ವು. ಅದಂ ನ್ಂತರ ಪ್ೇಳ್ ವ್ನ. ಇಂತ್ರಪಾ ವಸರಮ್ಂ ಕಣ್ೊಂೆಡ ಬ್ಾಲಕರ್ ಅದಂ ಮ್ುದದಿಂ 
ಪಂದಿರಲ್ ಬ್ಾಲಕ್ಲಯರದನ್ೊಲ್ಿನ್ಂದರಕಟಾ. ಎಮ್ಮಂಗಗಳಿಗ್ೊಪವ ರಿೇತ್ರಯಳಿರಲ್ ವಸರಂ, ಇಲಿದಿದ್ೊಾಡ್ ಕಲಿಯುಗದ್ೊಳ್ ಟ್ೈಂ 
ಸ್ಟ್ೂವೇರಿನ್ೊಳ್ ಮ್ುಂದ್ೊಮೆಮ ಜರುಗುವೇೀ ೇಪಾದಿಯಳ್ ನವಾಸರಮೆನ್ಲ್ ಬ್್ಚಿಚದಾ ಆದಿಶಕ್ಲತ ಅನ್ತ್ರಕಾಲದ್ೊಳ್ ಜಗದಾದಿಯಾದ ಲ್ೇಡಿ 
ಟ್ೈಲರ್ೊಬುನ್ಂ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ ತಾನ ನ್ೇಯದ ಸಿೇರ್ಗ್ ಮಾಾಚಿಂಗ್ ಬ್ೌಸಿ್ ಮಾಡಿಸಿದಳ್್ಂಬುದರ್ೊಳ್ ೇ್ನಾಶಚಯಾಮ್ು! ಅದಂ ನರುಕ್ಲಸಿ, ಸುಶಿಾಸಿ, 
ಸಂತಸಂಗ್ೊಂಡ ಆದಿ ತರಳ್್ಯರ್ಲಾಿ ಮೊೇದದಿಂ ವಸರಂಗಳ್ಂ ಧ್ರಿಸಿ ದ್ೇವತ್ಗಳ್ ಕಣಮಣ್ಣಯಾದರ್ ಗಡಾ. ಸಮ್ುದಿಮ್ರ್ನ್ದ್ೊಳ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಜಲಧಿಯನ್ುದಯಸುವ್ಾಗ ಮಾಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಾರಿ, ಮಾಾಚಿಂಗ್ ಬ್ೌಸಿ್ ಇದುಾದ್ೇ ಆ ದಿನ್ಗಳ್ ್ಳ್ ಸಿಂಪಿಗನದಾನ್ಂಬುದಕ್ೂ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮ. ಆದಿಶಕ್ಲತ 
ಸಿಂಪಿಗನ್ಂ ಸೃಷ್ಟಟಸಲ್, ಸಿಂಪಿಗ ವಸರವಂ ಅಲಲಿಿಿ ಛಿದಿಗ್ೊಳಿಸಲ್, ಛಿದಿವಂ ಭದಿಗ್ೊಳಿಸಲ್ ಆದಿಶಕ್ಲತಯೇ ಸೊಕ್ಷಿಕಂಗಳ್, ಸಪೂರದ್ೇಹದ 
ಸೊಜಯಂ ಸೃಷ್ಟಟಸಿದಳ್. ಇದಂ ವಿೇಕ್ಷ್ಮಸಿದಾ ಗುರು ಬೃಹಸುತ್ರ ಭ್ೇಷ್ ಎನ್ಲ್ ಶುಕಾಿಚಾಯಾನ “ರಕೂಸರಿಗಿದು ತಕುೂದಲುತ. ಸುರರುಡುಪು 
ಸೊಕ್ಷಿವು. ರಕೂಸರಿಪುಾದಡವಿಯಳ್. ರಕೂಸರಿಗ್ೊಪುುವ ದಾರಂ ಗ್ೊೇಣ್ಣದಾರಂ, ಪಲ್ವುದಕ್ ದಬುಳ್ವು. ಆನ ಅದನ ಸೃಷ್ಟಟಪ್ನ” ಎಂದರು. 
ಇಂತು ಧ್ರಣ್ಣಯಳ್ ಸೊಜ, ದಬುಳ್ಗಳ್ ಉದಯಮಾಯತ್ಂದು ತ್ರಳಿ!    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

 

 
ಸ ಜಿಗಲ್ ಲ 

ಇದ  ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮರ್ಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬ್ಾಿಗನಲಿ ಿಲಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕ ೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  ಪಳ್್ಗನ್ನಡದ್ೊಳ್ ಪ್ೇಳ್ದರ್ ನದಾಿವಶನಾಗುವುದರಿಂದ ಕಲಿಯುಗಕನ್ನಡದ್ೊಳ್ ಮ್ುಂದಿನ್ ಭಾಗವನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ು. ಕಲಿಯುಗದಲಿಿ 
ಕಂಪೂಾಟ್ರುಗಳ್್ಂಬ ಅದುುತಗಳ್ು ಸೃಷ್ಟಟಯಾಗಿ ಎಲಿವೂ ಕಟ್ & ಪ್ೇಸ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಅನ್ುಕೊಲವು ಬ್್ೇಡರ ಕಣಣಪುನ್ ಕಾಲದಲಿಿ 
ಇರಲಿಲಿವ್ಾದದರಿಂದ ಕಣಣಪು ತನ್ನ ಕಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ಶಿವನಗ್ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದಾಗ ಹ್ೊಲಿಗ್ ಹಾಕಬ್್ೇಕ್ಲತುತ. ಶಿವನ್ೇ ಅಷ್ುಟ ದ್ೊಡಡ ಆನ್ಯ ತಲ್ಯನ್ುನ ಚಿಕೂ 
ಬ್ಾಲಕನ್ ದ್ೇಹಕ್ೂ ಹ್ೊಂದಿಸುವುದಕ್ೂ ಹ್ೊಲಿಗ್ ಹಾಕದಿದದರ್ ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ಾಗುತ್ರತರಲಿಲಿ. ತತಾೂರಣ ಗಣ್ೇಶನ್ ಉದಯಕಾಲದಲ್ಿೇ, ಬ್್ೇಡರ ಕಣಣಪುನ್ 
ಕಾಲದಲ್ಿೇ ಸೊಜ ಅಸಿತತವದಲಿಿದುದದಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಮ್ಹತವವನ್ೊನ ಪಡ್ದಿತುತ. ಮ್ುಂದಿನ್ ಮ್ಹಾಭಾರತದ ಯುದಧಕೊೂ ಸೊಜಯ ಉಲ್ಿೇಖವ್್ೇ 
ಕಾರಣ. “ಪಾಂಡವರಿಗ್ ಸೊಜ ಮೊನ್ಯಷ್ೊಟ ಜಾಗವನ್ುನ ಕ್ೊಡುವುದಿಲ”ಿ ಎಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹ್ೇಳಿದುದ್ೇ ಯುದಧಕ್ೂ ಕಾರಣ. ಸೊಜಮೊನ್ 
ಇಲಿದಿದದರ್ ವಂಶವಂಶವ್್ೇ ಕ್ೊನ್ ಎಂಬುದಕ್ೂ ಕುರುಕ್ಷ್ೇತಿವ್್ೇ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮ.  
 

ಇಷ್ುಟ ಹ್ೇಳ್ುವಷ್ುಟ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಜನ್ಮೆೇಜಯ ಮ್ತ್ತ ಗ್ೊರಕ್ ಹ್ೊಡ್ದದದರಿಂದ ಸೊತಪುರಾಣ್ಣಕರು ಸೊಜಕಥ್ ನಲಿಸಿಿದರು. ಆದರ್ 
ಸಿೇರಿಯಲ್ ಕಾಲದ ನಾನ್ು ನಲಿಸಿಲು ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್್? ಕಾಲ ಕಳ್್ದಂತ್ ಸೊಜಯಲಿಿಯೊ ಪಂರ್ಗಳ್ು ಹುಟಿಟಕ್ೊಂಡವು. ವಿಷ್ುಣವು ರ್ೇಷ್ಮಯ 
ಬಟ್ಟಗಳ್ನ್ನೇ ಧ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ೂ ಸಣಣ ಸೊಜಯೇ ಸ್ಟಾಕು. ಈಶವರ ತ್ೊಡುವುದು ಲ್ದರ್ ಗಾಮೆಾಂಟ್ು ಆದದರಿಂದ ದಪು ಸೊಜಯೇ 
ಆಗಬ್್ೇಕು. ಆದದರಿಂದ ಸಣಣ ಸೊಜ ಹರಿವಂಶ; ದಪು ಸೊಜ ಹರವಂಶ ಎಂದಾಯತು. ಇನ್ುನ ಕಣ್ಣಣನ್ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೊ ಸೊಜಗಳ್ನ್ುನ 
ಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗುತತದ್. ಚಿೇನಾ, ಜಪಾನನ್ವರಷ್ಟೇ ಸಣಣದಾದ ಕಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಸೊಜ ಸೊಕ್ಷಿ ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ ಸಲುಿವುದು. 
ಕಮ್ಲನ್ಯನ್ಯಂತ್ ಅಗಲವ್ಾದ ಕಣುಣಗಳಿದದರ್ ಗ್ೊೇಣ್ಣ, ಪಾಸಾಲ್ ಗಳ್ು, ಇತಾಾದಿಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಲ್ಯುವ ದಾರ ಪೇಣ್ಣಸಲು ಅನ್ುಕೊಲ.  
 

ಸೊಜ ಹ್ಣುಣ ಎಂದ್ನ್ಲಿವ್್; ಅದಕ್ೂ ಮ್ತತಷ್ುಟ ಪುಷ್ಟಟೇಕರಣವಿದ್. ದಾರ ಗಂಡು. ಅದನ್ುನ ಎಲಿಿ ಬಿಸ್ಟಾಡಿದದರೊ ಮ್ತ್ತ ಕ್ೈಗ್ ಸಿಗುತತದ್. 
ಸೊಜ ಒಮೆಮ ಕಳ್್ದುಕ್ೊಂಡರ್ ದ್ೊರಕುವುದು ಬಹಳ್ ಕಷ್ಟ. ದಾರವನ್ುನ ಹುಲಿಿನ್ ಮೆದ್ಯಲಿಿ ಇಟ್ಟರೊ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಆದರ್ ಹುಲಿಿನ್ 
ಮೆದ್ಯಲಿಿ ಸೊಜ ಹುಡುಕ್ಲದಂತ್ ಎಂಬ ಗಾದ್ಯೇ ಇದ್. ಆದದರಿಂದ ಸೊಜ ಡಾಲಿಾಂಗ್ ತಪಿುಸಿಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗದಂತ್ ಕಾಯುದಕ್ೊಳ್ುಳವುದು 
ಅಗತಾ. ಆದದರಿಂದಲ್ೇ ಸೊಜಯನ್ುನ ಪಿತ್ರದಿನ್ ಕಾಣುವ ಕಾಾಲ್ಂಡರ್ ೆ ಸಿಕ್ಲೂಸಿರುತಾತರ್. ಸೊಜ ಪಿಪಂಚದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕಾಾಲ್ಂಡರ್ ಗಲ್ಾ!  
ಹ್ಣುಣ ತಾಯಯಾಗಿ, ಮ್ಗಳ್ಾಗಿ, ಗ್ಳ್ತ್ರಯಾಗಿ, ಪತ್ರನಯಾಗಿ ಬರುವಂತ್ಯೊ ಸೊಜಯೊ ಸಹ ವಿವಿಧ್ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಜನ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಆಗುತಾತಳ್ .್ 
ಬರಿೇ ದಾರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಬಟ್ಟಯನ್ುನ ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ೂ ತರಲು ಬ್್ೇಕಾದ ಹ್ೊಲಿಗ್ಗ್ ಸೊಜಯೇ ಆಧಾರ. ಸೊಜಯಲಿದಿದದರ್ ಶಟ್ಾ, 

ಪಾಾಂಟ್, ಬ್ೌಿಸ್, ಚೊಡಿದಾರ್, ಮ್ಮನ, ಮ್ಮಡಿ, ಇತಾಾದಿಗಳ್ ಅವತಾರವ್್ೇ ಇಲಿದ್ ಎಲಿಿ ನ್ೊೇಡಿದರು ಪಂಚ್ ಸಿೇರ್ಗಳ್  ್ಬ್್ೇರ್ ವಸರವಿಲ ಿಎಂಬ 
ಪರಿಸಿಥತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ರತತುತ. ಆದದರಿಂದ ಫಾಾಷ್ನ ಜಗಕ್ೂ ಸೊಜಯೇ ಜನ್ನ. ಕ್ೈಯಲಿಿ ಸಿಬರು, ಊಬುಮ್ುಳ್ುಳ, ಕಾರ್ೇಮ್ುಳ್ುಳ ಸಿಕ್ಲೂಕ್ೊಂಡಾಗ 
ಅದನ್ುನ ಹ್ಕ್ಲೂ ಎತತಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗ್ಳ್ತ್ರಯಂತ್, ಆಭರಣಗಳ್ ಸಂದುಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಕಸವನ್ುನ ತ್ಗ್ಯಲು ತಾಯಗ್ 
ಸಹಾಯಕವ್ಾಗುವ ಮ್ಗಳ್ಂತ್, ದಾರದ್ೊಡನ್ “ನೇನ್ಲ್ೊಿೇ ನಾನ್ಲ್ಿ, ಈ ಜೇವ ನನ್ನಲ್”ಿ ಎನ್ುನತಾತ ಸದಾ ಜ್ೊತ್ಗಿರುವ ಹ್ಂಡತ್ರಯಂತ್, ಎಲಿ 
ವಿಧ್ದಲೊಿ ಸೊಜ ಹ್ಣ್ಣಂಬುದನ್ುನ ನರೊಪಿಸುತಾತಳ್ .್ ಕ್ಟ್ುಟ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹ್ೊೇದ ಸಂಸ್ಟಾರಕ್ೂ ತ್ೇಪ್ ಮಾನ್ ಕಾಪಾಡುವ ಹ್ಣ್ಣಣನ್ಂತ್ಯೇ ಹರಿದ 
ಬಟ್ಟಗ್ ತ್ೇಪ್ ಹಾಕ್ಲ ಮಾನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಸೊಜ ಅತಾಗತಾ. ಹ್ಣ್ಣಣನ್ಂತ್ಯೇ ಒಂದ್ೇ ಡಬಿುಯಲಿ ಿಒಟ್ುಟಕುಟ್ುಂಬದಲಿ ಿವ್ಾಸಿಸುವ ಸೊಜ, ಈಗಿನ್ 
ಹ್ಣುಣಗಳ್ಂತ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದಾರದ ಉಂಡ್ಗ್ೇ ಅಂಟಿಕ್ೊಂಡು ನ್ೊಾಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾಾಮ್ಮಲಿಯ ಹರಿಕಾರಳ್  ಆಗಿರುತಾತಳ್ .್  
ಸೊಜಗ್ ಫಾರಿನ ನ್ಲಿಿ ಒಬು ಕಸಿನ ಇದಾದಳ್ .್ ಅವಳ್ ೇ್ ಗುಂಡುಸೊಜ. ಸೊಜಗ್ ಕಣ್ಣಣದ್, ತಲ್ಯಲಿ. ಗುಂಡುಸೊಜಗ್ ತಲ್ಯದ್, ಕಣ್ಣಣಲಿ. 
ಕಣ್ಣಣದದವರಿಗ್ ದೃಷ್ಟಟ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಟ ಹ್ೊಂದುವುದು ಸ್ಟಾಧ್ಾ. ಹೇಗಾಗಿ ಸೊಜ ಭಾರತ್ರೇಯ ನಾರಿಯಂತ್ ಒಂದ್ೇ ದಾರಕ್ೂ, ಅಂದರ್ 
ಒಂದ್ೇ ಕುಟ್ುಂಬಕ್ೂ/ಸಂಪಿದಾಯಕ್ೂ/ಪಂರ್ಕ್ೂ ಬದಧವ್ಾಗಿದುದ ಆ ಕುಟ್ುಂಬ/ಸಂಪಿದಾಯ/ಪಂರ್ವನ್ುನ ಭದಿಗ್ೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವ್ಾಗುತಾತಳ್ .್ 
ತಲ್ ಇರುವವರಿಗ್ ಲಾಭದ ಚಿಂತ್ ಹ್ಚುಚ. ಲಾಭಕಾೂಗಿ ಚಂಚಲತ್ ಅಗತಾ. ಆದದರಿಂದ ಗುಂಡುಸೊಜ ಒಂದಕ್ೂ ಅಂಟಿಕ್ೊಂಡಿರದ್ ಫ್ೈಲಿನಂದ 
ಫ್ೈಲಿಗ್ ಬದಲಾಗುತ್ರತರುತತದ್. ಒಂದು ವಿಧ್ದಲಿಿ ಸೊಜ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ ಗರತ್ರ; ಗುಂಡುಸೊಜ ಅನ್ುಕೊಲಕ್ೂ ಒಗುೆವ ಲಿವ್ ಇನ ಪಾಟ್ ಾನ್ರ್! ಲಿವ್ 
ಇನ ಪಾಟ್ ಾನ್ರ್ ಎಂದಿಗೊ ಎದ್ಗ್ ಅತ್ರ ಹತ್ರತರ. ಸಮಾರಂಭಗಳ್ಲಿಿ ಪದಕಗಳ್ನ್ುನ, ಗುರುತ್ರನ್ ಬಿಲ್ಗಿಳ್ನ್ುನ ಎದ್ಯ ಹತ್ರತರಕ್ೂ ಸಿಕ್ಲೂಸಲು 
ಗುಂಡುಸೊಜಯನ್ನೇ ಬಳ್ಸುವುದ್ೇ ಇದಕ್ೂ ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮ.  
 

ಬರಹ ಯಾರದಾದರ್ೇನ್ು, ಹಂಜ ಹಂಜ ಬರ್ದರ್ ಓದಲಾಗದು. ಚಿನ್ನದ ಸೊಜ ಎಂದು ಕಣುಣ ಚುಚಿಚಕ್ೊಳ್ಳಲಾದಿೇತ್ೇ? ಇದ್ೊೇ ಬಟ್ಟ 
ಹ್ೊಲ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲಿಂಿದ ಕಟ್ ಆದ ದಾರದ್ೊಡನ್ ನಗಾಮ್ಮಸುವ ಸೊಜಯಂತ್ ನಾನ್ು ನಗಾಮ್ಮಸುತ್ರತದ್ದೇನ್. ಓದುವ ಮ್ಹಾಶಯಾ, 

ಸೊಜಪುರಾಣ ನನ್ಗ್ ಒಪಿುದದರ್ ನೇನ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಸೊಜಗಲು;ಿ ಒಪುಲಿಲಿವ್್ೇ? ಇದ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಗಲುಿ!       
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 ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿಡುವ ಈ ಹಳ್ದಿೇ ಬಣಣದ ಹೊವು ನ್ೊೇಡಲು ಬಲು 
ಸ್ಟ್ೊಗಸು. 

 ಅಕ್ೇಶಿಯ ಕುಲದ ಸಸಾವ್ಾದ ಇದರಲಿಿ ಅನ್ೇಕ ಪಿಭ್ೇದಗಳಿವ್್  
 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ ಪಿಭ್ೇದಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ವ್ಾಾಟ್ಲ್ ಗಳ್್ಂದು 

ಕರ್ಯಲಾಗುತತದ್ 
 “ಅಕ್ೇಶಿಯ ಪಿಕನಂಥಾ” ಎನ್ುನವ ಸಸಾ ಶಾಸಿರೇಯ ಹ್ಸರುಳ್ಳ ಗಿಡವು 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶದ ರಾಷ್ರಪುಷ್ುವ್ಾಗಿ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೧, ೧೯೮೮ ರಂದು 
ಅಧಿಕೃತವ್ಾಗಿ ಘೊೇಷ್ಣ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಹೇಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೧ 
ದಿನಾಂಕವನ್ುನ ನಾಾಷ್ನ್ಲ್ ವ್ಾಾಟ್ಲ್ ಡ್ೇ ಎನ್ುನವರು 

 ಭಾರತದ ದ್ೇಶದಲಿ ಿಸಿಗುವ ಜಾಲಿ ಮ್ರವೂ ಅಕ್ೇಶಿಯಾ ಜಾತ್ರಗ್ 
ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ 

 ಪಾಿಚಿೇನ್ ಇಜಪಿಿಯನ್ನರು ಅಕ್ೇಶಿಯವನ್ುನ ಬಣಣದ ತಯಾರಿಕ್ಯಲಿ ಿ
ಬಳ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ರತದದರು 

 ವ್ಾಾಟ್ಲ್ ಗಳ್್ಂದು ಕರ್ಯಲುಡುವ ಹಲವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ ಪಿಭ್ೇದ 
ತ್ೊಗಟ್ಗಳ್ು ಟಾಾನಕ್ ಆಮ್ಿದಿಂದ ಸಮ್ೃದಧವ್ಾಗಿದ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ರಫಿತನ್ 
ಒಂದು ಪಿಮ್ುಖ ಪದಾರ್ಾವ್ಾಗಿದ್; ಪಿಮ್ುಖ ಪಿಭ್ೇದಗಳ್ಲಿ ಿಅಕ್ೇಶಿಯ 
ಪಿಕನಂಥಾ (ಗ್ೊೇಲಡನ ವ್ಾಾಟ್ಲ್), ಅಕ್ೇಶಿಯ ಡ್ಕರ್ನು (ಟಾಾನ 
ವ್ಾಾಟ್ಲ್), ಅಕ್ೇಶಿಯ ಡ್ಲಾುಟ್ (ಸಿಲವರ್ ವ್ಾಾಟ್ಲ್) ಹಾಗು ಅಕ್ೇಶಿಯ 
ಮೆಯನುೇಾ (ಬ್ಾಿಾಕ್ ವ್ಾಾಟ್ಲ್)ಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿವ್್.   

         

 
Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 

Mobile   0412 918 511 
 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

ನಿೀವೂ ಜ್ಾಹೀರಾತ್  ನಿೀಡಲ್  ಬಯಸ ವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಾ ಮಾಹತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ು (Google input tools) ಯೊನಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಮ್ಮ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ 
ನೇವು ನ್ೇರವ್ಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳ್ಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವ್ಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೂ ಕ್ಲೇಲಿಮ್ಣ್ ಸಿದಧವ್ಾಗುತತದ್. ನ್ಂತರ ನೇವು 
ಮ್ತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್್ೇಕಾದರ್ ಮ್ತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವಮೆಮ ಈ ಬ್ಾಕ್ು  ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದ  ಹ ೀಗ  

ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರ್ು – ವಾಯಟಲ್ ಬ್ಾಲಸಮ್ 

 

ಅರಳಿರುವ ವ್ಾಾಟ್ಲ್ 
ಬ್ಾಿಸಮ್ ಹೊವುಗಳ್ು 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಾಂಛನ್ದಲಿಿ ವ್ಾಾಟ್ಲ್ ಬ್ಾಿಸಮ್ 

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  

ಆಫಿಿಕಾ ದ್ೇಶದಲಿಿ ಆಗ ಬಿಳಿಯರು ಆಳ್ುತ್ರತದದ ಕಾಲ. ಇಬುರು ಕರಿಯರು 

"ಬಿಳಿಯರಿಗ್ ಮಾತಿ" ಎನ್ುನವ ಸಥಳ್ದಲಿಿ ಭ್ೇಟಿಯಾದರು. ಒಬುನಗ್ ಅಲಿಿ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡಲು ಅನ್ುಮ್ತ್ರ ಇತುತ, ಮ್ತ್ೊತಬುನಗ್ ಅದಿರಲಿಲಿ. ಸಿಕ್ಲೂಬಿದದರ್ ಜ್ೈಲು! ಅದ್ೇ 

ವ್್ೇಳ್್ಗ್ ಒಬು ಪೇಲಿೇಸ್ ಅವರ ಬಳಿಗ್ೇ ಬರುವುದನ್ುನ ಕಂಡು ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 

ಅನ್ುಮ್ತ್ರ ಇದದ ಕರಿಯ ಮ್ತ್ೊತಬುನಗ್ ನೇನ್ು ಓಡು ನಾನ್ು ಹಂದ್ಯೇ ಬರುವ್್ 

ಎಂದ. 

ಇಬುರೊ ಓಡತ್ೊಡಗಿದರು. ಪೇಲಿೇಸ್ ಇನ್ೊನ ಯುವಕ ಹಾಗೊ ಗಟಿಟ ಆಳ್ಾದದರಿಂದ ಹಂದ್ ಓಡುತ್ರತದದವನ್ನ್ುನ ಹಡಿದ. "ತ್ೊೇರಿಸು 

ನನ್ನ ಪ್ಮ್ಮಾಟ್ " ಅಂದ. ಜ್ೇಬುಗಳ್್ಲಾಿ ತಡಕಾಡಿ ತಡಮಾಡಿ ಪಮ್ಮಾಟ್ ತ್ೊೇರಿಸಿದ ಆ ಕರಿಯ. ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಪಮ್ಮಾಟ್ ಇಲಿದವ ಕ್ೈಗ್ ಸಿಗದಷ್ುಟ 

ದೊರ ಓಡಿದದ. "ಪಮ್ಮಾಟ್ ಇದದರೊ ನೇನ್ು ಏಕ್ ಓಡಿದ್" ಎಂದು ಪೇಲಿೇಸ್ ಪಿಶಿನಸಿದ. "ಡಾಕಟರ್ ನ್ನ್ಗ್ ದಿನಾ ನಾಲುೂ ಮೆೈಲಿ ಓಡಲು 

ಹ್ೇಳಿದಾದರ್" ಅಂದ. "ಹಾಗಾದರ್ ನನ್ನ ಗ್ಳ್್ಯ ಏಕ್ ಓಡುತ್ರತದದ?"ಪೇಲಿೇಸ್ ಮ್ತ್ತ ಪಿಶಿನಸಿದ. "ಆತನಗೊ ಡಾಕಟರ್ ಓಡಲು ಸಲಹ್ 

ನೇಡಿದಾದರ್"ಎಂದ. ಅದಕ್ೂ ಪೇಲಿೇಸ್ "ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅಷ್ುಟ ಪ್ದದನ್ಂದು ತ್ರಳಿದಿರುವ್್ಯಾ, ನೇವು ಆರ್ೊೇಗಾಕಾೂಗಿ ಓಡುತ್ರತದದರ್ ನಾನ್ು 

ಹಂಬ್ಾಲಿಸಿದರೊ ನಲಿದ್ ಏಕ್ ಓಡಿದಿರಿ?"ಎಂದ ಅದಕ್ೂ ಆ ಜಾಣ ಕರಿಯ"ಅರ್ ನಮ್ಗೊ ಡಾಕಟರ್ ಓಡಲು ಹ್ೇಳಿರಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ ಅಂತ ತ್ರಳಿದು 

ಹಾಗ್ ಮಾಡಿದಿವ" ಎಂದು ತಪಿುಸಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊರಟ್ೇಬಿಟ್ಟ.  

ಒಂದರ
ಲ  ಲಂದ  

ಒಗಟ  

೧.ಸಂಹರಿಸ  ಎಂಬಥಾದ ಮ ರಕ್ಷರದ ಪದವಿದ  
೨.ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವು ಶ್ವನನ ಿ ಸ ಚಿಸ ವುದ  
೩.ಕ  ರ್ ಯರಡ  ಕ ಡ್ನದರ  ಯ ದಿದ ಸಮಾರ್ಾಥಾಕವಾಗ ವುದ  

೪ ಮೊದಲಿಗ  ಕ  ರ್ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿಸಿದರ  ಯಾರ  ಬ್ ೀಡವ ನ ಿವುದಿಲ್ಲ 

ಉತ್ತರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೧ 

 ರ್  ೀಡ್ನ  

ಓಟ  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ್ ೀಕಾಗ ವ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

 ಅಧ್ಾಕ್ಲಲ್ೊೇ ಕಡಲ್ೇ ಹಟ್ುಟ  
 ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಪು, ಎರಡು ಬಟ್ಟಲು ಸಕೂರ್  
 ಹುರಿಗಡಲ್ ಕಾಲು ಲ್ೊೇಟ್, ಹಾಲಿನ್ಪುಡಿ ನಾಲುೂ ಚಮ್ಚ  
 ಗ್ೊೇಡಂಬಿ ದಾಿಕ್ಷ್ಮ ನಾಲುೂ ಚಮ್ಚ, ಸವಲು ಹಾಲು 

ಮಾಡ ವ ವಿಧಾನ 

 ಹುರಿಗಡಲ್, ಸಕೂರ್, ಹಾಲಿನ್ಪುಡಿ ನ್ುಣಣಗ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ುಟಕ್ೊಳಿಳ  
 ಅಗಲವ್ಾದ ಬ್ಾಣಲ್ಯಲಿಿ ತುಪುಕಾಯಸಿ ಅದಕ್ೂ ಕಡಲ್ೇ ಹಟ್ಟನ್ುನ ಘಮ್ವ್ಾಗಿ ಹುರಿದುಕ್ೊಳಿಳ  
 ಅದಕ್ೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮ್ಮಶಿಣವನ್ೊನ,ಗ್ೊೇಡಂಬಿ ದಾಿಕ್ಷ್ಮ ಯನ್ೊನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಇನ್ನೈದು ನಮ್ಮಷ್ ಹುರಿಯರಿ  
 ಒಲ್ ಆರಿದ ನ್ಂತರ ಸವಲು ಸವಲು ಹಾಲು ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಉಂಡ್ ಕಟಿಟರಿ 

ಇನ ಿ ನ ರಾರ  ರ ಸಿಪಿುಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್ನ. 
 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೀ 
ರಾ! 

 ಬ್ಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್  ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರ ವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ೂ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊೂೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಾನ. ಏನ 

ಇವರ “ಅನವ್ಾಸಿ” 
 

ಮ್ಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

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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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ ಮೆ 

 

 
 
ಮ್ಕೂಳ್್ೇ ನೇವು ಆರ್ೊೇಗಾಾವ್ಾಗಿರಬ್್ೇಕೊಂದ್ಿ ಕಡಿಮೆ 

ಅಂದೊಿ ಎಂಟ್ು ಗಂಟ್ ಮ್ಲಗಬ್್ೇಕು.  
 
ತ್ರಮ್ಮ ಕ್ೇಳಿದ ”ಅದ್ ಹ್ೇಗ್ ಸ್ಟಾಧ್ಾ ಸ್ಟಾರ್? ಶಾಲ್ 

7ಕ್ೂೇ ಶುರು ಆಗತ್ತ?” 

ಒಂದರಲ  ಲಂದ  ಒಗಟ   – ಉತ್ತರ 

೧. ಹರಣ ೨. ಹರ  ೩.ರಣ  ೪. ಹಣ 

 

 

೧. ತನ್ನ ಆನ್ಗ್ ಒದಗಿದದ ಕಣ್ಣಣನ್ ಬ್್ೇನ್ಯನ್ುನ ಗುಣಪಡಿಸಲು 
ಟಿಪೂು ಸುಲಾತನ್ ಮೊರ್ ಹ್ೊಕೂ ದ್ೇವರು ಯಾರು? ಆ ತ್ೊಂದರ್ 
ನವ್ಾರಣ್ಯಾದ ನ್ಂತರ ಆ ದ್ೇವರನ್ುನ ಏನ್ಂದು ಕರ್ದ? 

 
೨. ಭಾರತದ ಅತಾಂತ ಹಳ್್ಯ ರ್ೈಲು ಸ್ಟ್ೇತುವ್್ ಎಲಿಿದ್? ಇದನ್ುನ 
ಯಾವ ನ್ದಿಗ್ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್? 

 
ಸರಿ ಉತತರಕ್ೂ ಪುಟ್ ೧೯ ನ್ೊೇಡಿ  

 

ನಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತರ್ ಟ ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸ ಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

ನಮಮ ದ ೀಶ ಭಾರತ್ … 

 

ಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಇರುವ ಯೇಧ್ರು  
ಗುಡಿ ಗುಡಿಗಳ್ ದ್ೇವರು  
ಪಾಿಣವನ್ುನ ಪಣಕ್ ಇಟ್ುಟ 
ದ್ೇಶ ಕಾಯವ ಧಿೇರರು 
 

ಚಳಿಯ ಇರಲಿ ಬಿಸಿಲ್ ಇರಲಿ  
ಹ್ೊರಗಿಡುವರು ತಲ್ಯನ್ು  
ಸಿಡಿ ಗುಂಡಿನ್ ಮ್ಳ್್ಗ್ರ್ಯಲು 
ಕ್ೊಡುವರು ಗಂಡ್ದ್ಯನ್ು 
 

ಬಲಿಯಾಗರ್ ಆ ಅರಿಗಳ್ು  
ಹಡಿದ ಇವರ ಕ್ೊೇವಿಗ್ 
ಸುಡಲಿ ಆ ನ್ರಿಗಳಿವರ  
ಕ್ಂಗಣ್ಣಣನ್ ಕಾವಿಗ್  
 

ಇವರ ಅಂಬ್್ ಭಾರತಾಂಬ್್  
ಕಾಯಲಿವರ ಪಾಿಣವ  
ನ್ಮೆಮದ್ಯಲಿ ಹರಿಸಿಬಿಡಲಿ 

ದ್ೇಶ ಭಕುತ್ರ ಸ್ಟಾರವ 

 

ಕಲಿತ ದ್ೇಶ ಬಲಿತ ದ್ೇಶ  
ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇಶ ಭಾರತ  
ಸ್ಟಾರಲಿ ಈ ಸಂದ್ೇಶವ  
ತ್ರಿವಣಾ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ 

-ಮಾಲ್ , ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಮ್ಮ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಸ ಪ ಟಂಬರ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲ್  ಕಡ ಯ ದಿರ್ಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೂೇಬ್್ೇಡಿ) ಆಗಸ್ಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು 
 ಸ ಮ ಅಶ್  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಾ, ಬ್ ಂಗಳೂರ   

 ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕರ್ಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್ 

 ಹರಿರ್ಣ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ 

 
 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಯಮ್ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವ್ಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 
ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೂಳ್ು ತಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ 
ಒಂದು ಅಂಗವ್ಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ! 

ಆಗಸ್ಟ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, 
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣ್ಣತ 
ಉತತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ 
ಚುಕ್ಲೂಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ 
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಮ್ಗ್ ಬ್್ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ್್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್್ೇ ಹುಟಿಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವ್ಾಕಾಕ್ೂ ಅರ್ಾಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ಅನ್ಂತನ್ ಗಂಟ್ು – ೧೫ – ೧೫ - ರಚನ್ – ಶಾಂತಲಾ ಸುರ್ೇಶ, ತುಮ್ಕೊರು 
 

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 
0401193852 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in


  

 ಪುಟ - 13 

 

  ಕರ್ಾಾಟಕದಲಿಲ ಮ ಸಿಲಮರ ಆಡಳಿತ್. 
ಸುಮಾರು ೭ನ್ಯ ಶತಮಾನ್ದಿಂದಲ್ೇ ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿಿ 

ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಅಗಮ್ನ್ವ್ಾಗತ್ೊಡಗಿತುತ. ವ್ಾಾಪಾರಕ್ೂಂದು ಇರಾನ, ಇರಾಕ್, 

ಟ್ಕ್ಲಾ, ಅಫಘಾನಸ್ಟಾತನ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮ್ಂಗಳ್ ರು, ಭಟ್ೂಳ್ 
ಮ್ುಂತಾದ ಕಡಲತ್ರೇರದ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಲ್ಯಾಗತ್ೊಡಗಿದದರು. 
ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಳ್ನಾಡುಗಳ್ಲೊಿ ಅವರು ಹರಡಿ ವ್ಾಾಪಾರಗಳ್ಲಿಿ 
ತ್ೊಡಗಿಕ್ೊಂಡಿದದರು. ಅನ್ೇಕ ರಾಜರುಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹಲವ್ಾರು ಮ್ುಸಿಿಮ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನ್ೇಮ್ಕವೂ ನ್ಡ್ದಿತುತ. ಸ್ಟ್ೈನ್ಾಗಳ್ಲೊಿ ಅವರ 
ನ್ೇಮ್ಕಾತ್ರಯಾಗುತ್ರತತುತ. 

೧೧ನ್ಯ ಶತಮಾನ್ದಿಂದಾಚ್ಗ್, ಅಂದರ್, ಅಲಾಿವುದಿದೇನ ಖಿಲಿಜ ಯ ದಂಡಯಾತ್ಿ, ಮ್ತುತ ಮ್ಲಿಿಕಾಫರನ್ ಲಗ್ೆಯ ನ್ಂತರ ದಕ್ಷ್ಮಣ 
ಭಾರತಲಿಿ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಅಡಳಿತ ಆರಂಭವ್ಾಗತ್ೊಡಗಿತುತ.  

ಕನಾಾಟ್ಕದವು ತನ್ನದ್ೇ ಆದ ಮೊದಲ ಮ್ುಸಿಿಮ್ ಆಡಳಿತವನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದ್ದಂದರ್, ಬಹಮ್ನ ಸುಲಾತನ್ರಿಂದ. ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ 
ತುಘಲಕ್ ಬಳಿ ಮೆೇಲು ದಜ್ಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದವನ್ೊಬುನಂದ ಬಹಮ್ನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ ಸ್ಟಾಥಪನ್ಯಾಯತು. ತುಘಲಕ್ ನ್ ವಿಪರಿೇತದ 
ಆಡಳಿತದ ವ್್ೈಖರಿಯಂದ ರ್ೊೇಸಿದ ಈತ, ತನ್ನ ಒಡ್ಯನ್ೊ, ಹತ್ೈಷ್ಟಯೊ ಆಗಿದದ ಗಂಗೊ ಎಂಬ ಬ್ಾಿಹಮಣನ್ ನ್ರ್ವಿನಂದ ರಾಜಾವನ್ುನ ಸ್ಟಾಥಪಿಸಿ, 

ಗಂಗುವಿನ್ ನ್ನ್ಪಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ವಂಶಕ್ೂ ಬಹಮ್ನ ಶಾಹ (ಬ್ಾಿಹಮನೇ)  ಎಂದು ಕರ್ದನ್ಂದು ಒಂದು ಐತ್ರಹಾ. ಈತನ್ ಹ್ಸರು ಅಲಾಿ-ಉದ್-ದಿೇನ 
ಹಸನ ಗಂಗೊ ಬಹಮ್ನ ಷಾ. ೧೩೪೭ರಲಿ ಿಗುಲುಗಾದಲಿ ಿಈತನ್ ರಾಜಾಭಾರ ಆರಂಭವ್ಾಗಿ, ಗುಲುಗಾ, ಬಿೇದರ್, ವಿದಭಾ ಮ್ತುತ 
ದೌಲತಾಬ್ಾದ್ ಗಳ್ು ಪಿಮ್ುಖ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ಾಗಿದದವು. ಈತನ್ು ೧೩೫೮ ರವರ್ವಿಗೊ ಆಳಿದ. ೧೩೯೭ ರಲಿಿ  ಪಟ್ಟಕ್ೂ ಬಂದ ಫಿರ್ೊೇಜ ಅದಿಲ್ 
ಶಾಹ ವಂಶದ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಅರಸ. 

 ಮ್ುಂದ್ ಇವರ ರಾಜಧಾನಯು ಬಿೇದರ್ ಗ್ ವಗಾವ್ಾಯತು. ಇದ್ೊಂದು ಜಗತರಸಿದಿಧ  ಪಡ್ದ ವಿದಾಾ ಸಂಸ್ಟ್ಥಗಳಿಗ್, 
ಕುಶಲಕಲ್ಗಳಿಗ್, ಸುಂದರ ವಿನಾಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗ್, ಕಾರಂಜಗಳಿಗ್, ಉದಾಾನ್ವನ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ಸರುವ್ಾಸಿಯಾಯತು. ವಿದ್ೇಶಗಳಿಂದ ಮ್ುಸಲಾಮನ್ 
ವಿದಾವಂಸರು, ತಂತಿಜ್ಞರು, ಕುಶಲಕಸುಬುದಾರರು ಆಶಿಯವನ್ನರಸಿ ಇಲಿಿಗ್ ಬಂದರು. 

 ಹ್ೊರಗಿನಂದ ಬಂದವರಲಿಿ ಮ್ಹಮ್ೊದ ಗವ್ಾನ, ಇಲಿಿ ಅಳಿದ ಅರಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹ್ಚಿಚನ್ ಕ್ಲೇತ್ರಾಯನ್ುನ ಪಡ್ದಿದಾದನ್. 
ಬಹಮ್ನ ರಾಜರ ಪಿಧಾನಯಾಗಿ ಅದರ ಕ್ಲೇತ್ರಾಯನ್ುನ ಉತುತಂಗಕ್ೂೇರಿಸಿದ. ಹಣಕಾಸು, ಸ್ಟ್ೈನ್ಾ, ವಿದಾಾಭಾಾಸ, ಹೇಗ್ ಎಲಿ ಕ್ಷ್ೇತಿಗಳ್ಲೊಿ 
ಸುಧಾರಣ್ ತಂದು ಪಿಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ವಾಕ್ಲತಯಾಗಿದದ. ಇಂದಿಗೊ ಬಿೇದರ್ ನ್ಲಿ ಿಮ್ಹಮ್ೊದ್ ಗವ್ಾನ್ನ್ ಮ್ದರಸ್ಟಾ ಅವನ್ ವಿದಾಾ ಪ್ಿೇಮ್ಕ್ೂ 
ಸ್ಟಾಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿ ನಂತ್ರದ್. 

ಮ್ುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಹಮ್ನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾವು ಒಡ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಸವತಂತಿ ರಾಜಾಗಳ್ಾದವು. ಅವುಗಳ್್ಂದರ್, ಬಿೇದರಿನ್ ಬರಿೇದ್ ಷಾಹ, 

ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ ಶಾಹ, ಗ್ೊೇಲ್ೊೂಂಡದ ಕುತುಬ್ ಷಾಹ ಮ್ತುತ ಅಹಮ್ದ್ ನ್ಗರದ ನಜಾಮ್ ಷಾಹ. ಮ್ತುತ ಬಿರಾರಿನ್ ಇಮ್ದ್ ಷಾಹ. 
ಇವರಲಿಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ ಷಾಹ ಮ್ನ್ತನ್ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖ ಪಾತಿವಹಸಿದ್. ಇವರುಗಳ್ು ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ 
ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್ರಾಗಿದುದ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಸಮ್ಯವನ್ುನ, ವಿಜಯನ್ಗರದ ಮೆೇಲಿನ್ ಯುದಧಗಳ್ಲಿಿಯೇ ಕಳ್್ದರು. 

 

ಹ ೈದರ್ ಮತ್ ತ ಟಿಪುು ಸ ಲಾತನ್ 

ಮೆೈಸೊರು ಪಾಿಂತಾದಲಿಿ ಇಮ್ಮಡಿಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರ ಆಳಿವಕ್ಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಒಬು ಸ್ಟಾಧಾರಣ ಸ್ಟ್ೈನಕನಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಹ್ೈದರಾಲಿ 
೧೭೪೯ ರಲಿಿ ದ್ೇವನ್ ಹಳಿಳಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಯುದಧದಲಿಿ ಅಸ್ಟಾಧಾರಣ ಶೌಯಾ ತ್ೊೇರಿ ಹ್ಸರು ಮಾಡಿದ. ನ್ಂತರದ  ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ, ತನ್ನ ಧ್ೈಯಾ, 

ಮ್ುಂದಾಳ್ತವ, ಶಕ್ಲತಗಳ್ ಮ್ೊಲಕ ಉತತಮ್ ಸ್ಟಾಥನ್ಕ್ೂೇರಿ, ಕಡ್ಗ್ೊಂದು ದಿನ್ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಮ್ಹಾರಾಜರನ್ುನ ಬದಿಗ್ೊತ್ರತ ತಾನ್ೇ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ. ತನ್ನ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾಕ್ೂ ಫ್ಿಂಚರಿಂದ ತರಬ್್ೇತ್ರ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಸಿರಾ, ಬಿದನ್ೊರು, ಚಿತಿದುಗಾ, ಹೇಗ್ ಹ್ೊೇದಲ್ಲಿಾಿ ವಿಜಯಗಳಿಸಿದ. ಗ್ಲುವು 
ಸ್ಟಾಧಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಲಿದ್, ಎಲಾಿ ಕಡ್ಗಳ್ಲೊಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತತನ್ುನ ಕ್ೊಳ್ ಳ್ ಹ್ೊಡ್ಯುತಾತ, ತನ್ನ ರಾಜಾ ವಿಸತರಣ್ಗ್ ಬ್್ೇಕಾದ ಮ್ದುದಗುಂಡುಗಳ್ು, 
ಶಸ್ಟಾರಸರಗಳ್ನ್ುನ ತಯಾರಿಸುವಲಿ ಿಗಮ್ನ್ ಹರಿಸಿದ. ಅಪಾರ ಸ್ಟ್ೈನ್ಾವನ್ುನ ಕಟಿಟದ. ಹ್ೈದರಾಲಿಯು ನಜಾಮ್ರು, ಮ್ರಾಠರ್ೊಡನ್ ಒಪುಂದ 
ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಿಿಟಿೇಷ್ರನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿದ. ಆದರ್ ನ್ಂತರದಲಿ ಿಅವರಿೇವಾರೊ ಹ್ೈದರಾಲಿಯ ಕ್ೈಬಿಟಾಟಗ, ಅವನ್ು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಿಟಿೇಷ್ರನ್ುನ 
ಎದುರಿಸಬ್್ೇಕಾಯತು. ೧೭೮೨ರ ಎರಡನ್ೇ ಆಂಗ್ೊಿೇ ಮೆೈಸೊರು ಯುದದದಲಿ ಿಹ್ೈದರಾಲಿ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡ.  ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಮಾಹತ ಲ್ೇಖಕರು:  
ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಕರ್ಾಾಟಕವರ್ಾಿಳಿದ ರಾಜವಂಶಗಳು – ಭಾಗ ೧೦ 

ಗ್ೊೇಲ ಗುಮ್ಮಟ್ದ ಒಳ್ಭಾಗ, ಮೆೇಲಿರುವುದು 

ಪಿಸುಗುಟ್ುಟವ ಕಟಾಂಜನ್ 
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ಅನ್ಕ್ಷರಸಥನಾದರೊ ಹ್ೈದರಾಲಿ, ತನ್ನ ಅಸ್ಟಾಧಾರಣ ಧ್ೈಯಾ, ರಾಜನೇತ್ರ, ದೊರದೃಷ್ಟಟಗಳಿಂದ ಕನಾಾಟ್ಕದ ವಿಸ್ಟಾತರವನ್ುನ 
ಇಮ್ಮಡಿಗ್ೊಳಿಸಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಥತ್ರಯಂದ ಉನ್ನತ ಮ್ಟ್ಟಕ್ೂ ತಂದ. 

ತಂದ್ಯಡನ್ ಬಿಿಟಿೇಷ್ರ ವಿರುದದದ ಯುದದಗಳ್ಲಿ ಿಪಾಲ್ೊೆಂಡು ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ಪಡ್ದಿದದ ಟಿಪುು, ತಂದ್ಯ ಹಾದಿಯಲಿಿಯೇ ನ್ಡ್ದು 
ಬಿಿಟಿೇಷ್ರನ್ುನ ಹ್ೊರಗಟ್ುಟವುದ್ೇ ಮ್ುಖಾ ಗುರಿಯನಾನಗಿಸಿ ಸತತ ಹ್ೊೇರಾಟ್ನ್ಡ್ಸಿದ. ಇದಕಾೂಗಿ ಫ್ಿಂಚರಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಅಫಘಾನಸ್ಟಾತನ ಮ್ತುತ 
ತುಕ್ಲಾಯ ಸುಲಾತನ್ರುಗಳ್ ಸಹಾಯ ಕ್ೊೇರಿದದ. ಬಿಿಟಿೇಷ್ರು ಮಾತಿವಲಿದ್ ಮ್ರಾಠರು ನಜಾಮ್ರ ವಿರುದದವೂ ಹ್ೊೇರಾಡಬ್್ೇಕಾಗಿತುತ. ಹೇಗಾಗಿ  
ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟ್ೊೇಲುಗಳ್ನ್ುನ ಕಂಡು ಬಿಿಟಿೇಷ್ರ್ೊಡನ್ ಶಾಂತ್ರ ಒಪುಂದ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್್ೇಕಾಯತು. ಈ ಒಪುಂದದ ಪಿಕಾರ ಟಿಪುು ತನ್ನ ಇಬುರು 
ಪುತಿರನ್ುನ ಬಿಿಟಿೇಷ್ರ ಬಳಿ ಒತ್ತಯಡಬ್್ೇಕಾಯತು. ಕಡ್ಗ್ ೧೭೯೯ರಲಿಿ ಶಿಿೇರಂಗಪಟ್ಟಣದಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ನಾಲೂನ್ಯ ಮೆೈಸೊರು ಯುದಧದಲಿಿ ಟಿಪುುವು 
ಮ್ೃತನಾದ. 

ಬಹಮ್ನ ಸುಲಾತನ್ರಿಂದ ಹಡಿದು ಟಿಪೂು ಸುಲಾತನ್ನ್ವರ್ವಿಗೊ ಸುಮಾರು 350 ವಷ್ಾಗಳ್ ಕಾಲದ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಆಡಳಿತ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ 
ಹಲವ್ಾರು ಪಾಿಕಾರಗಳ್ಲಿಿ ಗಣನೇಯ ಪಿಭಾವಬಿೇರಿದ್. ಪಿಮ್ುಖವ್ಾಗಿ ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ಕ್ಷ್ೇತಿದಲಿ ಿಸಂಪೂಣಾ ಹ್ೊಸತಾದ ಸಂಸೃತ್ರಯ 
ಪರಿಚಯವ್ಾಯತು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲಿಿನ್ ಜನ್ತ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ್ಲೊಿ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಬದಲಾವಣ್ಗಳ್ಾದವು. ಇನ್ುನ ಭಾಷ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ 
ಹ್ೇಳ್ುವುದಾದರ್ ಉದುಾ ಕನಾಾಟ್ಕದ ಒಂದು ಪಿಮ್ುಖ ಬ್ಾಷ್ಯಾಗಿ ನ್ಲ್ಯೊರಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಕನ್ನಡವು ಉದುಾ ಬ್ಾಷ್ಯ ಅನ್ೇಕ 
ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್್ಳ್್ಯತು. ಆಡಳಿತ ಬ್ಾಷ್ಯಲಂಿತೊ ಉದುಾ ಕನ್ನಡದ್ೊಡನ್ ಹಾಸು ಹ್ೊಕಾೂಯತು. ಕಲ್ ಹಾಗೊ ವ್ಾಸುತಶಿಲುದಲಿಿ 
ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಆಡಳಿತ ಕನಾಾಟ್ಕಕ್ೂ ಗಣನೇಯ ಕ್ೊಡುಗ್ ನೇಡಿದ್. ಬಿೇದರದಲಿಿ ಮೊಹಮ್ುದ್ ಗವ್ಾನ್ನ್ ಮ್ದರಸ್ಟಾ, ಬಿಜಾಪುರದಲಿಿ ಗ್ೊೇಲ್ 
ಗುಂಬಜ, ಇಬ್ಾಿಹಂ ರ್ೊೇಜಾ, ಗುಲುಗಾದ ಬಂದ್ ನ್ವ್ಾಜ ಮ್ಸಿೇದಿ, ಹೇಗ್ ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಟಾಮರಕಗಳ್ು ರಾಜಾಾದಾಂತ ಹರಡಿವ್್. ನ್ಂತರದ 
ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ವಿಜಯನ್ಗರದಾದಿಯಾಗಿ, ಹಂದೊ ರಾಜರುಗಳಿಂದ ನಮಾಾಣವ್ಾದ ಅನ್ೇಕ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ ವಿನಾಾಸದಲಿ ಿಮ್ುಸಿಮಿ್ ಶ್ೈಲಿಯು 
ಮ್ಮಳಿತವ್ಾಗಿದ್. ಕನಾಾಟ್ಕವು ಕಾಫಿ ಬ್್ಳ್್ಯಲಿಿ ವಿಶವ ವಿಖಾಾತವ್ಾಗಲು ಮ್ುಸಿಿಮ್ ಸೊಫಿಗಳ್ು ತಮೊಮಡನ್ ತಂದ ಕಾಫಿ ಬಿೇಜಗಳ್  ್
ಕಾರಣವ್ಾಗಿದ್. 

ಭಾರತದ ಇತರಭಾಗಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಮ್ುಸಿಮಿ್ರ ಆಡಳಿತದಡಿಯಲಿನಿ್ ರಾಜಾಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಹ್ೈದರ್ ಮ್ತುತ ಟಿಪುು 
ಆಡಳಿತದಡಿಯಲಿ ಿಮೆೈಸೊರು ರಾಜಾ ಬಹಳ್ ಪಿಗತ್ರ ಹ್ೊಂದಿತುತ. ಅಧ್ುನಕ ತಂತಿಜ್ಞಾನ್ಕ್ೂ ಪಾಿಶಸಯ ನೇಡಿದ ಟಿಪೂು, ಕ್ೇವಲ ಯುದದದ 
ಶಸ್ಟಾತಸರಗಳ್ು ಮಾತವಲಿದ್, ಸಕೂರ್, ರ್ೇಷ್ಮ, ಕಾಗದ ಮ್ುಂತಾದ ಕಾಖಾಾನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಥಪಿಸಿದ. ರಾಜಾದ ವಾವಸ್ಟಾಯೇತುನ್ನಗಳ್ು, ಮ್ತುತ 
ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಉತುನ್ನಗಳ್ು ವಿದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಮಾರಾಟ್ವ್ಾಗಿ, ರಾಜಾದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗ್ ಅನ್ುಕೊಲವ್ಾಗುವಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡ. ಕನಾಾಟ್ಕಕ್ೂ 
ಹ್ೈದರನ್ ಅಚಚಳಿಯದ ಕ್ೊಡುಗ್ಯಂದರ್ ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಲಾಲ್ ಭಾಗ್. 

ಪಿಮ್ುಖವ್ಾದ ರಾಜವಂಶಗಳ್ಲದಿ್ ಹಲವ್ಾರು ಪಾಿಂತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರಾಜರು, ಪಾಳ್್ಯಗಾರರು, ನಾಯಕರುಗಳ್ು ಕನಾಾಟ್ಕದಲಿ ಿ
ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ುನ ಉಳಿಸಿ ಹ್ೊೇಗಿದಾದರ್. ಅವರಲಿಿ ಚಿತಿದುಗಾ, ಕ್ಳ್ದಿ, ಮ್ತುತ ಯಲಹಂಕದ ನಾಯಕರುಗಳ್ು ಪಿಮ್ುಖರಾಗಿದಾದರ್. ಈ ಮ್ೊರೊ 
ರಾಜಾಗಳ್ು ಹ್ೊಯುಳ್ರು ನ್ಂತರ ವಿಜಯನ್ಗರದವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರಾಗಿದುದ, ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪತನ್ದ ನ್ಂತರ ಸವತಂತಿವ್ಾಗಿ ಆಳಿದದರು.  

 

ಚಿತ್ರದ ಗಾದ ರ್ಾಯಕರ : ಕಾಮ್ಗ್ೇತ್ರ ನಾಯಕರ್ಂದು ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ುಳವ 
ಚಿತಿದುಗಾದ ನಾಯಕರು ದಾವಣಗ್ರ್ ಮ್ೊಲದವರಾಗಿದುದ. ಮ್ತ್ರತಯ 
ತ್ರಮ್ಮಣಣನಾಯಕನ್ಂಬುವನ್ು ಚಿತಿದುಗಾ ವಂಶದ ಸ್ಟಾಥಪಕನಾಗಿದುದ. ವಿಜಯನ್ಗರದ 
ಸ್ಟಾಳ್ವ ನ್ರಸಿಂಹನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಸ್ಟ್ೇನಾನಯಾಗಿದದ, ಈತ ಮ್ುಂದ್ ಹರಿಯೊರು 
ಚಿತಿದುಗಾಗಳ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ೇಮ್ಕಗ್ೊಂಡ. ನ್ಂತರದಲಿಿ ಚಿತಿದುಗಾದ 
ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುನ ಕಟಿಟಸಿ, ಇವನ್ ಮ್ಗ ಓಬಣಣನಾಯಕನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಚಿತಿದುಗಾ ಪಟ್ಟಣ 
ವಿಸ್ಟಾತರಗ್ೊಂಡಿತು. ೧೯೮೯ ರಿಂದ ೧೭೨೧ ರವರ್ಗ್ ಆಡಳಿತ ನ್ಡ್ಸಿದ ಬಿಳಿಚ್ೊೇಡು 
ಬರಮ್ಣಣ ನಾಯಕ ಈ ವಂಶದ ಬಲು ಗಣಾನಾದ ಅರಸ. ನ್ಂತರ ೧೭೫೪ ರಿಂದ 
೧೭೭೯ ರವರ್ಗ್ ಆಳಿದ ಐದನ್ಯ ಮ್ದಕರಿನಾಯಕ ಕೊಡ ಒಬು ಸಮ್ರ್ಾ ಅರಸು. 
ಈ ವಂಶದ ದ್ೊರ್ಗಳಿಗ್ ಮ್ದಕರಿ ನಾಯಕ ಎಂಬುವ ಬಿರುದನ್ುನ ಧ್ರಿಸುವ 
ಬಳ್ಕ್ಯತುತ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಖಾಾತ ಧಿೇರ ವನತ್ ಒನ್ಕ್ ಓಬವವ ಐದನ್ೇ 
ಮ್ದಕರಿನಾಯಕನ್ ಕಾಲದಲಿದಿುದ, ಚಿತಿದುಗಾದ ಹ್ಮೆಮಯಾಗಿದಾದಳ್ .್ ಹ್ೈದರಾಲಿಯು 
ಕುತಂತಿದಿಂದ ಮ್ದಕರಿನಾಯಕನ್ನ್ುನ ಕ್ೊಂದ ಮೆೇಲ್, ಚಿತಿದುಗಾದ 
ಅವಸ್ಟಾನ್ವ್ಾಯತು.    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಚಿತಿದುಗಾದ ಕ್ೊೇಟ್ 
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ಚಿತಿದುಗಾದ ಕ್ೊೇಟ್ಯು, ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ೊೇಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದಾಗಿದುದ, ಏಳ್ು ಸುತತನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದುದ ಇಂದಿಗೊ ಅಚಚರಿ ಮ್ೊಡುವಷ್ುಟ 
ಭದಿವ್ಾಗಿದ್. ಇದರ್ೊಳ್ಗ್ ಅನ್ೇಕ ದ್ೇವ್ಾಲಯಗಳ್ು, ಅರಮ್ನ್ಯ ಅವಶ್ೇಷ್ಗಳ್ು ಗತವ್್ೈಭವವನ್ುನ ಸ್ಟಾರುತ್ರತವ್್. ಇವರ ಆಳಿವಕ್ಯಲಿಿ ಕಬಿುಣ 
ಹಾಗೊ ತಾಮ್ಿದ ಗಣ್ಣಗಳ್ು, ಗಾಜನ್ ಉತಾುದನ್, ಸಿೇರ್ಗಳ್ ನ್ೇಕಾರಿಕ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತತುತ.  

ಯಲ್ಹಂಕ ರ್ಾಡ ಪರಭ ಗಳು:  ರಾಜಾದ ದಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾಗದಲಿ ಿಆವತ್ರ,ಯಲಹಂಕ ಮ್ತುತ ಬ್್ಂಗಳ್ ರುಗಳಿಂದ ಮೊದಲಿಗ್ ಹ್ೊಯುಳ್ರ 
ಆನ್ಂತರದಲಿ ವಿಜಯನ್ಗರದವರ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರಾಗಿ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ ಕುಲದವರು ಆಡಳಿತ ನ್ಡ್ಸಿದದರು. ೧೨ನ್ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಹ್ೊಯುಳ್ ದ್ೊರ್ 
ವಿೇರಬಲಾಿಳ್ನ್ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ದ್ೇವರಸಗೌಡನ್ಂಬುವನಂದ, ಈ ವಂಶದ ಆಳಿವಕ್ ಪಾಿರಂಭವ್ಾಗುತತದ್. ಮಾಗಡಿ, ದ್ೊಡಡಬಳ್ಾಳಪುರ, ಯಲಹಂಕ 
ಬ್್ಂಗಳ್ ರು ಇವರ ಆಳಿವಕ್ಯಲಿದಿದ ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ಾಗಿದದವು. ವಿಜಯನ್ಗರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾದ ಕಾಲದಲಿಿ ಇವರು ರಾಜಾದ ದಕ್ಷ್ಮಣ ಭಾಗದ ಭದಿ 
ಕ್ೊೇಟ್ಯಂತ್ ಇದದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಇವರು ಈ ಪಿದ್ೇಶದ ಗುಡಿಗ್ೊೇಪುರಗಳ್ನ್ುನ, ಕ್ರ್ಕಟ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಕಟಿಟಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್ ಮ್ತುತ ಇತರ 
ಜನ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಕಾಯಾಗಳಿಂದ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸರಿಗೊ ಮ್ತುತ ಪಿಜ್ಗಳಿಗೊ ಬಲು ಬ್್ೇಕಾದವರಾಗಿದದರು.  

ಇವರಲಿಿ ಪಿಮ್ುಖನಾದ ೧ನ್ೇ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡನ್ು ಸುಮಾರು ೧೫೧೦ ರಲಿ ಿಜನಸಿದನ್ು. ಬ್ಾಲಾದಲಿಯಿೇ ಒಬು ಉತತಮ್ ದ್ೊರ್ಯಾಗುವ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿದದ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ, ಅದಕ್ೂ ತಕುೂದಾದ ಉತತಮ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ೊನ ಗುರುಕುಲದಲಿಿ ಪಡ್ದ. ಮ್ುಂದ್ ನ್ವರಾತ್ರಿಯ ಸಮ್ಯದಲಿಿ 
ಹಂಪ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಬಂದ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡನಗ್, ತಾನ್ೊ ಕೃಷ್ಣದ್ೇವರಾಯನ್ಂತ ರಾಜನಾಗಬ್್ೇಕು, ವಿಜಯನ್ಗರದಂತ್ ನ್ಗರ ಕಟ್ಟಬ್್ೇಕ್ಂಬ 
ಹಂಬಲ ಮ್ೊಡಿತುತ. ೧೫೩೧ ರಲಿಿ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡನಗ್ ಪಟ್ಟವ್ಾಯತು. ಆ ವ್್ೇಳ್್ಗ್ ಶಿಿೇ ಕೃಷ್ಣದ್ೇವರಾಯ ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡು, ರಾಜಾದ ಅನ್ೇಕ 
ಸ್ಟಾಮ್ಂತರು ಸವತಂತಿರ್ಂದು ಘೊೇಷ್ಟಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರೊ, ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡನ್ು ಹಾಗ್ ಮಾಡದ್ ಸ್ಟಾವಮ್ಮ ನಷ್ಠಯಂದ ಸ್ಟಾಮ್ಂತನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ. 
೧೯೩೨ ರಲಿಿ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಅರಸರ ಅನ್ುಮ್ತ್ರಯಡನ್ ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ನಮಾಾಣಕ್ೂ ಅಡಿಗಲು ಿಹಾಕ್ಲದ. ಅಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿಯೇ ತನ್ನ 
ರಾಜಧಾನ ಹ್ೇಗಿರಬ್್ೇಕ್ಂದು ತಜ್ಞರ್ೊಡನ್ ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿ, ಎಲಾಿ ಸ್ಟೌಕಯಾಗಳ್  ಇದುದ, ತ್ೊಂದರ್ಗಳಿಗ್ ಒಳ್ಗಾಗದಂತ, ಸುತತಮ್ುತತಲಿಗಿಂತ 
ಎತತರದ ಪಿದ್ೇಶವನ್ುನ ಬ್್ಂಗಳ್ ರಿಗಾಗಿ ಆಯೂ ಮಾಡಿದ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ. ನಾಲೊೂ ಕಡ್ ಗ್ೊೇಪುರಗಳ್ು, ದ್ೇಗುಲಗಳ್ು, ಕ್ರ್ಗಳ್ು, ಈಗಲೊ ನಾವು 
ಕಾಣುವ ವೃತ್ರತಯಾಧಾರಿತ ಪ್ೇಟ್ಗಳ್ು, ಪಿಮ್ುಖ ಬಿೇದಿಗಳ್ು, ಎಲವಿನ್ೊನ ಅಂದ್ೇ ನಮ್ಮಾಸಿದದ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ. ಮ್ೊರು ದಶಕಗಳಿಗೊ ಮ್ಮೇರಿದ 
ಆಳಿವಕ್ಯ ನ್ಂತರ ೧೫೬೯ ರಲಿ ಿಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ ನಧ್ನ್ನಾದ. 

ಮ್ುಂದ್ ಬಂದ ಇಮ್ಮಡಿ ಕ್ಂಪ್ೇಗೌಡ ಅವರುಗಳ್  ಕೊಡ ಉತತಮ್ ಆಡಲಿತ ನೇಡಿ ಬ್್ಂಗಳ್ ರನ್ುನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದರು. ಆದರ್ 
ಬಿಜಾಪುರದ ದಿಲಾವರ್ ಖಾನ್ನ್ ಹಾವಳಿಯಂದ ಅವರು ಬ್್ಂಗಳ್ ರನ್ುನ ತ್ೊರ್ದು ಮಾಗಡಿಗ್ ಸಥಳ್ಾಂತರಗ್ೊಳ್ಳಬ್್ೇಕಾಯತು. ಮ್ುಂದ್ 
ಮೆೈಸೊರಿನ್ ದಳ್ವ್ಾಯ ಮಾಗಡಿಗ್ ಮ್ುತ್ರತಗ್ ಹಾಕ್ಲ, ಅರಸನ್ನ್ುನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಕ್ೊನ್ಗ್ೊಂಡಿತು. 
 

ಮೆೈಸ ರಿನ ರಾಜವಂಶ  
ಕನಾಾಟ್ಕದ ಕಡ್ಯ ರಾಜವಂಶವ್್ಂದರ್ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಒಡ್ಯರ 

ಕುಟ್ುಂಬ. ಭಾರತಕ್ೂ ಸ್ಟಾವತಂತಿಾ ಬಂದು ಎಲ್ಿಡ್ ರಾಜರಾಳಿವಕ್ 
ಕ್ೊನ್ಗಾಣುವವರ್ವಿಗೊ ಇದುದ ರಾಜಾಭಾರ ನ್ಡ್ಸಿದ ಪಿಮ್ುಖ 
ರಾಜವಂಶವಿದು. 

14 ನ್ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿಿ ಸಣಣ ಪಾಿಂತ್ರೇಯ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ 
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲುಡುತ್ರತತುತ ಈ ಪಿದ್ೇಶ. ಪುಂಡ ಸ್ಟ್ೇನಾಧಿಪತ್ರಯ ಕೊಿರ ಕ್ೈಗ್ 
ಸಿಕ್ಲೂ ಅಲಿಿನ್ ರಾಣ್ಣ ಕಷ್ಟದಲಿರಿುವ್ಾಗ, ಉತತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದ 
ಯದುವಂಶದವರ್ಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾದ ವಿಜಯ ಮ್ತುತ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ 
ಸಹ್ೊೇದರರಿಂದ ಅವಳಿಗ್ ಸಹಾಯ ದ್ೊರ್ತು, ಮ್ುಂದ್ ಅವರ್ೇ ನಾಡಿನ್  

ನಾಯಕರೊ ಆದರು. ಅವರಿಂದ ಸ್ಟಾಥಪಿತವ್ಾದ ವಂಶ ಮ್ುಂದ್ ವಡ್ಯರ್(ಒಡ್ಯರ್) ನಾಮ್ದಿಂದ ಸುಮಾರು 550 ವಷ್ಾಗಳ್ ಕಾಲ 
ಮೆೈಸೊರನಾನಳಿತು. ಆರಂಭದಲಿಿ ವಿಜಯನ್ಗರದರಸರಡಿ ಸ್ಟಾಮ್ಂತರಾಗಿದದರು. ೧೫೬೫ರಲಿಿ ವಿಜಯನ್ಗರ ಪತನ್ದ ಸದುಪಯೇಗ 
ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡ ರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ ಶಿಿೇರಂಗಪಟ್ಟಣದಲಿಿದದ ವಿಜಯನ್ಗರದ ಪಿತ್ರನಧಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೊೇಲಿಸಿ, ಶಿಿೇರಂಗಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ 
ರಾಜಧಾನಯನಾನಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಆಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದರು.  
 ಅಲಿಿಂದಾಚ್ಗ್ ಮೆೈಸೊರು ರಾಜಾ ವಿಸ್ಟಾತರಗ್ೊಳ್ುಳತಾತ ಮ್ುಂದುವರ್ಯತು. ರಣಧಿೇರ ಕಂಠಿೇರವ ನ್ರಸರಾಜ ಒಡ್ಯರ್, ಚಿಕೂ 
ದ್ೇವರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ ಇವರುಗಳ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಮೆೈಸೊರು ಒಂದು ಪಿಮ್ುಖ ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ವ್ಾಗಿ ಬ್್ಳ್್ಯತು. ಕ್ಳ್ದಿ, ಮ್ಧ್ುರ್ೈ, ತ್ರರುಚಿನಾಪಳಿಳಯ 
ಪಿದ್ೇಶಗಳ್ನ್ುನ ತನ್ೊನಳ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತು. ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೈದರ್ ಮ್ತುತ ಟಿಪುು ಕಾಲದಲಿ ಿನ್ಪಮಾತಿಕ್ೂ ರಾಜರ್ನಸಿಕ್ೊಂಡಿದದರು ಮೆೈಸೊರಿನ್ 
ಅರಸರು.         ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ … 

ಮೆೈಸೊರು ದಸರಾ 
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ನ್ಂತರ ೧೮೧೦ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ್ೊಂಡ ಮ್ುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು ಅತ್ರ ಧಿೇಘಾಕಾಲ ಆಳಿದ ಒಡ್ಯರ್ನಸಿಕ್ೊಂಡರ್, ಮ್ುಂದ್ ಬಂದ 
ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡ್ಯರು ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಪಿತಾಮ್ಹರ್ನಸಿಕ್ೊಂಡರು.ಈ ಸಮ್ಯಗಳ್ಲಿಿಯೇ ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶವರಯಾನ್ವರು, 
ಸರ್. ಮ್ಮಜಾಾ ಇಸ್ಟಾಮಯಲ್ ಅವರುಗಳ್ು ದಿವ್ಾನ್ರಾಗಿದುದ, ಮೆೈಸೊರು ರಾಜಾ ಭಾರತದಲ್ಿೇ ಮಾದರಿ ರಾಜಾವ್್ನಸಿಕ್ೊಂಡಿತು. ನೇರಾವರಿ, 

ವಿದುಾತುತ, ಕಾಖಾಾನ್ಗಳ್ು, ಗಣ್ಣಗಾರಿಕ್, ರಸ್ಟ್ತ ಮ್ತುತ ರ್ೈಲು ಮಾಗಾಗಳ್ು ಹೇಗ್ ಎಲಾಿ ರಂಗದಲೊ ಿಮೆೈಸೊರು ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಬ್್ೇರ್ಲಾಿ 
ರಾಜಾಗಳಿಗಿಂತ ಮೆೇಲುಗ್ೈ ಸ್ಟಾಧಿಸಿತುತ. 1940ರಿಂದ 1947 ರವರ್ಗ್ ಆಡಳಿತ ನ್ಡ್ಸಿದ ಶಿಿೇಜಯಚಾಮ್ರಾಜ್ೇಂದಿ ಒಡ್ಯರ್ೇ ಮೆೈಸೊರಿನ್ 
ಕಡ್ಯ ಮ್ಹಾರಾಜರಾದರು. 

19 ಮ್ತುತ 20 ನ್ೇ ಶತಮಾನ್ಗಳ್ು ಮೆೈಸೊರು ಸಂಸ್ಟಾಥನ್ದ ಸುವಣಾ ಯುಗವ್್ಂದು ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು.  ವಿಜಯನ್ಗರದ ಶಿಿೇಮ್ಂತ 
ಪರಂಪರ್ ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ಮ್ುಂದುವರ್ಯತು. ಅಲಿಿನ್ ಆಶಿಯ ತಪಿುದ ಕಲ್ಗಳಿಗ್ ಮೆೈಸೊರು ನ್ಲ್ಯಾಯತು. ಸವತಃ ಆಳ್ುವ ರಾಜರುಗಳ್ ೇ್ 
ಕಲಾದ್ೇವಿಯ ಪುತಿರಂತ್ರದುದ, ಸಂಗಿೇತ, ಸ್ಟಾಹತಾ, ವಿೇಣ್, ಪಿಟಿೇಲು ಮ್ುಂತಾದ ಸಂಗಿೇತ ವ್ಾದಾಗಳ್ು, ಚಿತಿಕಲ್, ಶಿಲುಕಲ್, ನ್ೃತಾ, ನಾಟ್ಕ  ಹೇಗ್ 
ಎಲಿ ರಿೇತ್ರಯ ಕಲ್ಗಳಿಗೊ ಪೇಷ್ಣ್ ದ್ೊರ್ಯತು. ಮೆೈಸೊರು ಸದಾಶಿವಯಾ, ವಿೇಣ್ ವ್್ಂಕಟ್ಸುಬುಯಾ, ವಿೇಣ್ ಶ್ೇಷ್ಣಣ, ವ್ಾಸುದ್ೇವ್ಾಚಾಯಾ, 

ಮ್ುತತಯಾ ಭಾಗವತರು, ಪಿಟಿೇಲು ಚೌಡಯಾ, ಕ್.ವ್್ಂಕಟ್ಪು, ಜಟಿಟ ತಾಯಮ್ಮ, ಮ್ೊಗೊರು ಸುಬುಯಾ, ಹೇಗ್ ಹ್ಸರಾಂತ  ಕಲಾವಿದರ 
ಬಿೇಡಾಯತು ಮೆೈಸೊರು. ಎಲಿಕ್ಲೂಂತ ಹ್ಚಾಚಗಿ ಹಂಪ್ಯಲಿಿ ಆರಂಭವ್ಾದ ನ್ವರಾತ್ರಿಯ ದಸರಾ ಮ್ಹ್ೊೇತುವವು ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚಿಚನ್ 
ವ್್ೈಭವವನ್ುನ ಕಂಡು ದ್ೇಶ ವಿದ್ೇಶಗಳ್ ಜನ್ಮ್ನ್ ಸೊರ್ಗ್ೊಂಡಿತು. ಕನಾಾಟ್ಕದ ಸಂಸೃತ್ರಗ್ೇ ಕಲಶಪಾಿಯವ್ಾಯತು. 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ವಷ್ಾಗಳ್ ಕಾಲ ನ್ಡ್ದ ರಾಜರುಗಳ್ ಆಳಿವಕ್, ಒಂದು ಭವಾ, ದಿವಾ ಪರಂಪರ್ಯನ್ುನ ಬ್್ಳ್್ಸಿ, ಕನಾಾಟ್ಕಕ್ೂ, 
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್, ಜಗತ್ರತನ್ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿ ಿಹ್ಮೆಮ ಪಡುವಂತಹ ಇತ್ರಹಾಸವನ್ುನ ನೇಡಿದ್.  (ಈ ಲ್ೇಖನ್ ಮಾಲ್ಯು ಸಮಾಪಿತಯಾಯತು)  
 

 
          

 

ಇಂದಿನ್ ವತಾಮಾನ್ವ್್ೇ ಮ್ುಂದಿನ್ ಇತ್ರಹಾಸ: "ಚಂದಿಗ್ ತ್ರಳ್ುವ ಈ ಕಾಲದಲಿ 
ಚಂದಿಗುಪತನ್ ಕಥ್ಯೇಕ್", ಇದು ಒಂದು ಚಿತಿಗಿೇತ್ಯ ನ್ಡುವಲಿಿ ಬರುವ ಸ್ಟಾಲು. ಹೌದು 
ಚರಿತ್ಿಯಂದರ್ ಮ್ೊಗು ಮ್ುರಿಯುವವರ್ೇ ಹ್ಚುಚ. ಒಮೆಮ ಯೇಚಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಇಂದಿನ್ 
ವತಾಮಾನ್ವ್್ೇ ಮ್ುಂದಕ್ೂ ಇತ್ರಹಾಸ. ಇಂದು ಮ್ನ್ುಷ್ಾ ಮಾಡುವ ವ್್ೈಜ್ಞಾನಕ ಅವಿಷಾೂರಗಳ್ು, 
ಬ್್ರಗು ಹುಟಿಟಸುವಂತ್ ನಮ್ಮಾಸುವ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟ್ೇತುವ್್, ಸಂಚಾರ ಮಾಗಾಗಳ್ು, ಭಯಂಕರ ಯುದಧ 
ಶಸ್ಟಾರಸರಗಳ್ು,  ಇತಾಾದಿ ಎಲಿವೂ ದಿನ್ದಿನ್ಕೊೂ ಹ್ೊಸಹ್ೊಸ ವಿನಾಾಸ, ತಂತಿಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ 
ಮೆೈದಳ್್ಯುತ್ರತರುತತದ್. ಪಿತ್ರಯಂದು ಅವಿಷಾೂರದ ಹಂದ್ಯೊ, ಎಷ್ೊಟಂದು ಜನ್ರ ಜ್ಞಾನ್, 

ಪರಿಶಿಮ್, ಹಣ ಎಲಿವೂ ವಾಯವ್ಾಗಿರುತತದ್.  
ಹಾಗ್ ಪಿತ್ರ ಹ್ೊಸದ್ೊಂದು ಗ್ಲುವನ್ುನ ಸ್ಟಾಧಿಸಿದಾಗಲೊ, ಹ್ೊಸದ್ೊಂದು ಸ್ಟಾಧಿಸಿದ ಹ್ಮೆಮ, ಎಷ್ುಟ ಮ್ುನ್ನಡ್ದಿದ್ದೇವ್್ಂಬ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ, 

ಸ್ಟಾಧಿಸಿರುವುದನ್ುನ ಜಗತ್ರತಗ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಮೆರ್ಯುವ ಸಂಭಿಮ್. ಎಲಿವೂ ಸತಾ,ಆದರ್, ಮ್ುಂದ್ ಕ್ಲವ್್ೇ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಿೇ ಅದು ಇತ್ರಹಾಸ, ಮ್ತ್ೊತಂದು 
ಹ್ೊಸ ಆಗಮ್ನ್, ಇದ್ೇ ಚರಿತ್ಿ. ಆದರ್ ಚರಿತ್ಿಯಾಗುವ ವಸುತವಿನ್ ಆಧಾರದಿಂದಲ್ೇ ಹ್ೊಸತರ ಪ್ಿೇರ್ೇಪಣ್ ಮ್ತುತ ವಿಕಾಸ. ಇದು ಅನಾದಿಯಂದ 
ಪುನ್ರಾವತಾನ್ಯಾಗುತತಲ್ೇ ಇದ್. ಅಂದಿನ್ ರಚನ್ಗಳ್ು, ನಮಾಾಣಗಳ್ು, ಕಲ್, ಗಣ್ಣತ, ಖಗ್ೊೇಳ್, ವಿಜ್ಞಾನ್, ಸ್ಟಾಹತಾ ಎಲಿವೂ ಇಂದಿಗೊ ಅಚಚರಿ 
ಮ್ೊಡಿಸುತತವ್್. ಕ್ಲವಂದು ರಹಸಾಗಳ್ನ್ುನ ಇಂದಿಗೊ ಅರಿಯಲಾಗುತ್ರತಲಿ. 

ಕನಾಾಟ್ಕದಲ್ಿೇ ಹ್ೇಳ್ುವುದಾದರ್, ಕನ್ನಡ ಬ್ಾಷ್ಯ ಉಗಮ್ ಹಾಗೊ ವಿಕಾಸ, ಐಹ್ೊಳ್್ಯ ಶಿಲು ಕಾಯಾಾಗಾರ, ಬ್ಾದಾಮ್ಮಯ 
ಗುಹಾಂತದ್ೇಾವ್ಾಲಯ, ಬ್್ೇಲೊರು ಹಳ್್ಯ ಬಿೇಡುಗಳ್ ಕಲಾ ವ್್ೈಭವ, ಸವಾತ್ೊೇಮ್ುಖ ಸಮ್ೃದಿಧಯ ವಿಜಯನ್ಗರ, ಗ್ೊೇಲ ಗುಂಬಜ಼ದ ಶ್ಿೇಷ್ಠಮ್ಟ್ಟದ 
ತಂತಿಜ್ಞಾನ್, ಚಿತಿದುಗಾದ ಕ್ೊೇಟ್, ಟಿಪುುವಿನ್ ಕ್ಷ್ಮಪಣ್ಣಗಳ್ ಬಳ್ಕ್, ಮೆೈಸೊರಿನ್ ಚಿತಿಕಲ್, ಹೇಗ್ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ, ಒಂದಕ್ಲೂಂತ ಒಂದು ಅದುುತವ್್ನಸುವ 
ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳ್ು ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿವ್್. ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವ, ಅವುಗಳ್ ಹನ್ನಲ್, ಅವುಗಳ್ ಹಂದಿರುವ ಶಿಮ್ ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ಅರಿತುಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ೇ ಇತ್ರಹಾಸ.  

ಓದುತಾತ ಹ್ೊೇದಂತ್ೇ,ಅಚಚರಿ ಮ್ೊಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ದ್ೊರಕುತತವ್್, ಈಗ ನ್ನ್ಗಾಗಿದುದ ಸಹ ಅದ್ೇ. ರಾಜವಂಶಗಳ್ು 
ಲ್ೇಖನ್ವನ್ುನ ಮ್ೊನಾಾಲುೂ ಕಂತುಗಳ್ಲಿಿ ಬರ್ದು, ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕನಾಾಟ್ಕ ಇತ್ರಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಡ ಬ್್ೇಕ್ಂದಿದಿದದ್ದ. ಹತುತ ಕಂತುಗಳ್ ೇ್ 
ಆಯತು, ಆದರೊ ಹ್ೇಳಿದುದ ಏನ್ೇನ್ೊ ಸ್ಟಾಲದ್ನಸುತತದ್. ಪಿತ್ರಯಂದು ಕಂತನ್ೊನ ಓದಿ, ವಿಮ್ಶಿಾಸಿ, ಪಿತಾುಹಸಿದ ಚಿಲುಮೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಸಮ್ಮತ್ರಗ್ 
ಹಾಗೊ ಓದುಗರಿಗ್ ನ್ನ್ನ ವಂದನ್ಗಳ್ು. ಡಾ. ಸೊಯಾನಾರ್ ಕಾಮ್ತ್ ರ “ಕನಾಾಟ್ಕದ ಸಂಕ್ಷ್ಮಪತ ಇತ್ರಹಾಸ” ಪುಸತಕವ್್ೇ ಈ ನ್ನ್ನ ಲ್ೇಖನ್ ಮಾಲ್ಗ್ 
ಪ್ಿೇರಣ್, ಮ್ತುತ ಅದರ್ೊಂದಿಗ್ ಹಲವು ಅಂತಜಾಾಲ ಕ್ಷ್ೇತಿಗಳ್  ಈ ನ್ನ್ನ ಲ್ೇಖನ್ ಮಾಲ್ಗ್ ಆಧಾರ. 
 

ಐಹ್ೊಳ್್ಯ ದುಗಾಾ ದ್ೇಗುಲ 
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           ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತಾದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ವಚನ್, ಕಗ,ೆ ಗಮ್ಕ, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹತಾಗಳ್ು ಕ್ಲವು 
ಪಿಮ್ುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಭಗವಂತನ್ ನಾಮ್ಸಮರಣ್ಯಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,  ವಚನ್ಗಳ್ು ತಮ್ಮ ಸರಳ್ 
ನ್ುಡಿಯಲಿಿ  ಅನ್ುಭವದ ಅರಿವು ನೇಡುವಲಿಿ ನ್ರವ್ಾದರ್, ಹರಿದಾಸ ಸ್ಟಾಹತಾವು ಸಂಗಿೇತ ಮ್ತುತ ಸ್ಟ್ೊಬಗಿನ್ 
ಸ್ಟಾಹತಾದ ಮ್ಮಲನ್ವ್ಾಗಿದ್. ಕಗ,ೆ ತ್ರಿಪದಿ,ಷ್ಟ್ುದಿಗಳ್ು ಅರ್ಾಪೂಣಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿ ಜೇವನ್ದಶಾನ್ 
ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂಣಾ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹತಾ ಮ್ತುತ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ್ ಎಂದಿಗೊ ಝಗಝಗಿಸುವ 
ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳ್ಾಗಿವ್್. 

             ಅಂತಜಾಾಲದ ಈ ಮ್ಹಾ ಜಗತ್ರತನ್ಲಿಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನಾಾಟ್ಕದಿಂದ 
ಹ್ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅವರ್ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದಿದದರೊ ಆಸಕತರಿಗ್ ನ್ನ್ದಾಗ ಬ್್ರಳ್ಂಚಿನ್ಲ್ಿೇ 
ಒಂದ್ೇ ಕಡ್ ಕ್ೈಗ್ಟ್ಕುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುವ ನಟಿಟನ್ಲಿಿ ನಮಮ ಸ ಗಮ ಕನಿಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜ್ಾಾಲ್ ಕ್ ೀತ್ರದಲಿಲ 
ಸ ಪರಸಿದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತರಪದಿಗಳು ಹೀಗ  ಇನ ಿ ಅರ್ ೀಕ ರಚರ್ ಗಳನ ಿ ಸಂಗರಹ 
ಮಾಡ ವ ಯೀಜರ್ ಯನ ಿ ಹಮ್ಮಮಕ  ಂಡ್ನದ . ಇದಕ್ೂ ತಮ್ಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ್್ೇಕಾಗಿದ್. ತಮ್ಗ್ ಕನ್ನಡ ಬ್್ರಳ್ಚುಚ 
ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಧ್ಾವಿದದಲಿಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದಂತ್ೇ ಎಂದುಕ್ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸ್ಟಾವಿರಕೊೂ ಮ್ಮೇರುವಂತ್ 
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ್ ಹಾಕುವ ಯೇಚನ್ ಇದ್. ಈ ಕ್ಲಸಕ್ೂ ಗರಿಷ್ಟ ಮ್ಮತ್ರಯಲಿದಂತ್ ಹ್ಗಲುಕ್ೊಟ್ುಟ ನೇವು ಸಹಾಯ 
ನೇಡಬಹುದು.ನಮ್ಮಲಿಿ ಹ್ಚಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ವಿದದಷ್ೊಟ ಹ್ಚಿಚನ್ ಸಹಾಯ ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್್ಂಬ ನ್ಂಬಿಕ್ ನ್ಮ್ಮದು. 
೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫ ರ್ೊಳ್ಗ್ ಈ ಕಾಯಕ ಮ್ುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ್ ಲಭಾವ್ಾಗಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ ನ್ಮ್ಮದು. 

                ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯಂದ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಉತ್ರತೇಣಾರಾದ ಮ್ಕೂಳ್ , ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲ್ಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಈಗಾಗಲ್ೇ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತವರೊ,ಪಿಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ್ಯಂದ 
ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ  ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ್ೈ ಜ್ೊೇಡಿಸಿದಾದರ್. 

ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ? 

೧.ಮೊದಲ್  ಆಸಕತರ  ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹ ಸರ  ರ್  ಂದಾಯಿಸಿಕ  ಳುುವುದ . 
೨.ಸ ಪರಸಿದಿ ರಚನಕಾರರ ವಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತರಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲಿಲ ಸ ಮಾರ  ರ್ಾಲ ಕೈದ  

ಪುಟಗಳರ್ ಟ ತ್ಮಗ  ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಸಿಕ  ದಲಾಗ ವುದ .  
೩.ಅದನ ಿ ತಾವು ಬರಹ-ಯ ನಿಕ  ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡ್ನ ನಮಗ  

ಕಳುಹಸ ವುದ . 
೪.ಅವುಗಳನ ಿ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನದ ಎಲ್ಲರ ಹ ಸರ ನ ಿ ಶ್ಾಶಾತ್ವಾಗಿ 

ಮ ದಿರಸಲಾಗ ವುದ . ಅತ ಹ ಚ ಾ ರ್ ರವು ನಿೀಡ್ನದವರಿಗ  ಕನಿಡ ಶ್ಾಲ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಉಡ ಗ  ರ  ಖಚಿತ್.  

ರ್  ಂದಾಯಿಸಲ್  ಮ್ಮಂಚಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

 

 

 

ರ್  ಂದಾಯಿಸಲ್  ಮ್ಮಂಚಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

http://www.sugamakannada.com/
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ಕಥ  ಶ ಂಠಿ ಕಷಾಯ  ಬ್್ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಾ

 

ಯಾವುದ್ೊೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ೂಂದು ಶಿಿೇನವ್ಾಸನ್ ಕುಟ್ುಂಬ ಸಿದದವ್ಾಗುತ್ರತತುತ. ಒಳ್ ಳ್ಯ ಕ್ಲಸಕ್ೂಂದು ಹ್ೊರಟಿರುವ್ಾಗ ಮ್ನ್ಸುು 
ಒಳ್ ಳ್ಯದ್ೇ ಇರಬ್್ೇಕು. ಸುಮ್ಮನ್ೇ ಮ್ುಖ ಗಂಟ್ುಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ುಳವುದು, ಬ್್ೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ ್ಳೇದು ಇವ್್ಲಿ ಬ್್ೇಡ ಅಂದುಕ್ೊಂಡಿದದ. ಶಿಿೇನವ್ಾಸ 
ಅಂಥಾ ಸಿಡುಕನ್ೇನ್ೊ ಅಲ.ಿ ಆದರ್ ಅವನ್ ಮ್ನ್ಸಿುಗ್ ಹಡಿಸದ ಸಂಗತ್ರ ನ್ಡ್ದರ್ ಏಕ್ ದಂ ಸಿಟಿಟಗ್ೇಳ್ುತಾತನ್. ಹನ್ೊನಂದು ಗಂಟ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ 
ನಾವು ಮ್ನ್ ಬಿಡಬ್್ೇಕು. ಅಲಿಿಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಕ್ ಅಧ್ಾ ಗಂಟ್ಯಾದರೊ ಬ್್ೇಕು. ನೇನ್ು ಕಡ್ೇ ಘಳಿಗ್ಯಲಿಿ ತಡ ಮಾಡಬ್್ೇಡ ಅಂತ ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಸ್ಟಾರಿ 
ಸ್ಟಾರಿ ಹ್ೇಳಿದದ. ಹ್ಂಡತ್ರ ಪರಿಮ್ಳ್ ಎಲಿ ಹ್ಣುಣಗಳ್ಂತ್ಯೇ ಸವಲು ಬ್್ೇಗ್ ಸವಲು ನಧಾನ್ ಸವಲು ಆತುರ, ಸವಲು ಸ್ಟಾವಧಾನ್ ಅನ್ೊನೇ ತರಹದ ಹ್ಣುಣ. 
ಆದರ್ ಅವತುತ ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ಹ್ೇಳಿದ ಹಾಗ್ಯೇ ಬ್್ೇಗ ಬ್್ೇಗ ರ್ಡಿಯಾದಳ್ು. ಮ್ಕೂಳ್ು ಪುಷ್ು ಮ್ತುತ ಗಿರಿ ಇಬುರೊ ಆಗಲ್ೇ ಸಿದಧವ್ಾಗಿದದರು. 
ಹನ್ೊನಂದು ಗಂಟ್ಗ್ ಇನ್ೊನ ಐದು ನಮ್ಮಷ್ ಇರ್ೊೇ ಹಾಗ್ಯೇ ಎಲರಿೊ ಮ್ನ್ಯಂದ ಹ್ೊರಗ್ ಬಂದರು. ಮ್ನ್ ಎದುರಿಗ್ ಭಿಕ್ಷುಕ ನಂತು 
ದ್ೈನ್ಾದಿಂದ ಅಣಾಣ ಏನಾದರೊ ಹಾಕ್ಲ ಅಣಾಣ ಅಂದು ತನ್ನ ಅಲುಾಮ್ಮನಯಂ ತಟ್ಟ ಮ್ುಂದಿಟ್ಟ. ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಶಿಿೇನವ್ಾಸನಗ್ ಎಲಿಿಲಿದ ಸಿಟ್ುಟ 
ಬಂತು. ಅವನ್ನ್ುನ ಬ್ಾಯಗ್ ಬಂದ ಹಾಗ್ ಬ್್ೈದ. ಪರಿಮ್ಳ್ ಸುಮೆನ ಕೊಗಿ ನೇವ್ಾಾಕ್ ಮ್ನ್ಸುು ಹಾಳ್ು ಮಾಡ್ೊೂತ್ರೇರ ಸುಮ್ಮನ್ೇ ಬನನ 
ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ ಅಂದಳ್ು. ಒಳ್ ಳ್ೇ ಕ್ಲಸಕ್ೂ ಹ್ೊರಟಿರುವ್ಾಗ ಈ ದರಿದಿದವನ್ ಮ್ುಖ ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಹಾಗಾಯತಲಿ. ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗ್ ಬ್್ೇರ್ ಸಮ್ಯವ್್ೇ 
ಇಲಿ ಅಂತ ಮ್ತ್ತ ಕೊಗಾಡಿದ. ಇವರ ಕೊಗಾಟ್ ನ್ನ್ಗ್ ಅಲಿವ್್ೇ ಅಲಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅವ್ಾವ ನೇವ್ಾದೊಿ ಏನಾದೊಿ ಕ್ೊಡಿ ತಾಯೇ ಬ್್ಳ್ಗ್ೆಯಂದ 
ಏನ್ೊ ತ್ರಂದಿಲ ಿಅಂದು ಮ್ತ್ತ ತಟ್ಟ ಮ್ುಂದ್ ಹಡಿದ. ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ಆತುರಾತುರದಿಂದ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ಲ ಹ್ೊರಟ್. ಹ್ಂಡತ್ರ ಎಚಚರಿಸಿದದರಿಂದ 
ಮ್ತ್ತ ಕೊಗಾಡಲಿಲ.ಿ ಆದರೊ ಅವನಗ್ ಮ್ನ್ಸುು ಕ್ಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಿತುತ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂದ್ಿ ಬ್್ೇಡ್ೊೇದ್ೇ ಅವನ್ ಕ್ಲಸ. ಅವನಗ್ ಹ್ೊತುತ ಗ್ೊತುತ ಏನ್ೊ 
ಇಲಿ. ಯಾರನ್ುನ ಬ್್ೇಡಬ್್ೇಕು, ಯಾವ್ಾಗ ಬ್್ೇಡಬ್್ೇಕು, ಏನ್ನ್ುನ ಬ್್ೇಡಬ್್ೇಕು ಇವ್್ಲಿ ಅವರಿಗ್ ಬ್್ೇಡದ ವಿಚಾರ. ಏನಾದರೊ ಸರಿ, ಎಷಾಟದರೊ ಸರಿ 
ಸಿಕೂರ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಂತ ಅವರ ಕಾತುರ.  

 

ಕಾರಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇಗುವ್ಾಗ ಶಿಿೇನವ್ಾಸನ್ ಸಿಟ್ುಟ ಇನ್ೊನ ಇಳಿದಿರಲಿಲಿ. ಪರಿಮ್ಳ್ ಗಂಡನ್ ಕ್ೊೇಪ ಶಮ್ನ್ವ್ಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲಿ.  
 

ಹ್ೊೇದ ಕ್ಲಸಕ್ೂ ಏನ್ು ತ್ೊಂದರ್ಯಾಗಲಿಲಿ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಮ್ನ್ ಮ್ುಂದ್ ಬಂದಿದಿಿಂದ ಹೇಗಾಯುತ ಅಂತ ಅಂದುಕ್ೊಳ್ುಳವಂಥಾದುದ ಏನ್ೊ 
ನ್ಡ್ಯಲಿಲಿ. ಹ್ೊೇಗುವ್ಾಗ ಸಿಟಿಟನಂದ ಹ್ೊರಟಿದದ ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ವ್ಾಪಸ್ ಬರುವ್ಾಗ ನ್ಮ್ಮದಿಯಂದಿದದ. 

 

ಆದರ್ ಮ್ನ್ ಮ್ುಂದ್ ಕಾರು ನಂತ ತಕ್ಷಣ ಮ್ತ್ತ ಅವನ್ ಸಿಟ್ುಟ ನ್ತ್ರತಗ್ೇರಿತು. ಏಕ್ಂದರ್ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇನ್ೊನ ಅಲ್ಿೇ ಇದದ. ಇವನ್ು ನಾವು 
ಬರ್ೊೇದನ್ನೇ ಕಾಯುದಕ್ೊಂಡಿದುದ ಮ್ತ್ತ ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್್ೇಡ್ೊೇಕ್ ಸಿದದವ್ಾಗಿದಾನ್ ಅಂತ ಶಿಿೇನವ್ಾಸನಗ್ ರ್ೇಗಿತು. ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ದ್ೊಡಡ ಕಂಠದಿಂದ 
ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ್ುನ ಬ್್ೈಯೇಕ್ ಷ್ುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಿಕ್ಷುಕ “ಒಂದಿನಮ್ಮಷ್ ಸ್ಟಾವಮ್ಮ” : ನೇವು ಭಿಕ್ಷ್ ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ನ್ೇ ಕ್ೊಡದಿದದರೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ನ್ೇ 
ನ್ಮ್ಮಂರ್ವರು ಕ್ೊೇಪ ಮಾಡ್ೊೂಬ್ಾರದು ಎನ್ೊನೇದು ನಯಮ್. ನೇವು ಏನ್ೇ ಬ್್ೈದರೊ ನ್ನ್ಗ್ ಕ್ೊೇಪ ಇಲಿ. ಆದರ್ ನಾನ್ು ಇನ್ೊನ ಇಲ್ಿೇ ಯಾಕ್ 
ಕೊತ್ರದಿೇನ ಅಂದ್ಿ ನೇವು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬ್್ೈದು ಆತುರದಲಿ ಿಹ್ೊೇಗುವ್ಾಗ ಮ್ನ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿೇಗ ಹಾಕ್ೇ ಇಲಿ. ಸುಮ್ಮನ್ೇ ಬಿೇಗ ಚಿಲಕಕ್ೂ 
ತಗುಲಿಕ್ೊಂಡಿದ್ ಅಷ್ಟ. ಇದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಯಾರಾದರೊ ಮ್ನ್ ದ್ೊೇಚಬಹುದು ಅಂತ ನಾನ್ು ಇಲ್ಿೇ ಕಾಯತದ್ದ. ಅಂರ್ದ್ೇನಾದೊಿ ಆದ್ಿ 
ನಾನ್ು ನಮ್ಮ ಮೊಬ್್ೈಲ್ ಗ್ ಕರ್ ಮಾಡಿತದ್ದ ಅಂದ. ಶಿಿೇನವ್ಾಸ, ಪರಿಮ್ಳ್ ಮ್ಕೂಳ್ು ಎಲಿರೊ ಗಾಬರಿಯಂದ ಮ್ನ್ ಬ್ಾಗಿಲಿನ್ತತ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಭಿಕ್ಷುಕ 
ಹ್ೇಳಿದುದ ಸರಿ ಬಿೇಗ ಸುಮ್ಮನ್ೇ ಚಿಲಕಕ್ೂ ತಗುಲಿಕ್ೊಂಡಿದ್ ಅಷ್ಟ. ಆತುರದಿಂದ ಎಲಿರೊ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಏನ್ೊ ಕಳ್ಳತನ್ ಆಗಿಲಿ ಅಂತ 
ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಮ್ತ್ತ ಹ್ೊರಬಂದರು. ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ನೇನ್ು ನ್ನ್ನ ಮೊಬ್್ೈಲ್ ಗ್ ಕರ್ ಮಾಡಿತೇನ ಅಂದಾಲಿ ನ್ನ್ನ ಮೊಬ್್ೈಲ್ ನ್ಂಬರ್ ನನ್ಗ್ 
ಹ್ೇಗ್ ಗ್ೊತುತ ಅಂತ ಕ್ೇಳಿದದಕ್ೂ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹ್ೊೇದ ವ್ಾರ ನಾನ್ು ಹೇಗ್ ಭಿಕ್ಷ್ ಕ್ೇಳ್ ್ಕ್ ಬಂದಿದಾದಗ ನೇವು ಯಾರತಿನ್ೊೇ ಮಾತಾಡಾತ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿದ 
ಕೊಡಲ್ ನ್ನ್ನ ಈ ನ್ಂಬರ್ ಗ್ ಕರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹ್ೇಳಿತದಿಲಿ ಆಗ ನಾನ್ು ಆ ನ್ಂಬರನ್ುನ ಗುರುತು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ. ಶಿಿೇನವ್ಾಸನಗ್ ಏನ್ು 
ಹ್ೇಳ್ಬ್್ೇಕ್ಂದ್ೇ ತ್ರಳಿಯದ್ೇ ತಲ್ ತಗಿೆಸಿದ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಲಿಂಿದ ಹ್ೊರಟಾಗ ಪರಿಮ್ಳ್ ಓಡಿಬಂದು ಒಂದಿನಮ್ಮಷ್ ನಂತ್ೊೂೇಪು ಅಂದು ಅವನಗ್ ತ್ರಂಡಿ 
ಕ್ೊಟ್ುಟ ಒಂದು ನ್ೊರು ರೊಪಾಯೊನ ಕ್ೊಟ್ುಟ ನಾಳ್್ಯಂದ ದಿನಾ ಹನ್ನರಡೊವರ್ಗ್ ಬ್ಾಪು ಅಷ್ೊಟತ್ರತಗ್ ಅಡಿಗ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂದಳ್ು. ಭಿಕ್ಷುಕ ಯಾವ 
ಬಿಗುಮಾನ್ವನ್ೊನ ಮಾಡದ್ೇ ಕ್ೊಟ್ಟ ತ್ರಂಡಿ ದುಡುಡ ಎಲಿವನ್ೊನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಇಬುರಿಗೊ ನ್ಮ್ಸೂರಿಸಿ ಹ್ೊರಟ್. 

 

ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ್ನೇ ನ್ೊೇಡುತ್ರತದದ ಶಿಿೇನವ್ಾಸ ಈ ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿ ಿಏನ್ು ಬ್್ೇಕಾದರೊ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕ್ೊಂಡ.  
           (ಕೃಪ್ : ಅಪರಂಜ)  
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನ ಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರ  – ಸ ಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿರ್ಾಯಸ ಮತ್ ತ ಮ ಖಯ ಸಂಪಾದಕರ  – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡ ಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸ ದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ರ್ಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಾ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವ್ಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವ್ಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕ್ೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವ್ಾಬ್ಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವ್ಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೂಗಳ್ು ಸುಷ್ಟವ್ಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೂ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಾಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೂ ಅದರದರ ಕತೃಾಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ನಿೀರಿನ ಒತ್ತಡ 

ಬ್ ೀಕಾಗ ವ ಸಾಮಗಿರ: 
 ಎರಡು ಟಿನ ಡಬುಗಳ್ು (ಉದಾ: ಸ್ಟಾಫ್ಟಟ ಡಿಿಂಕ್ು ಕಾಾನ) 
 ಚೊಪಾದ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ (ಉದಾ: ಮೊಳ್ ,್ ಸೊೂೂ ಡ್ೈವರ್) 
 ನೇರು 

ವಿಧಾನ: 
 ಚಿತಿದಲಿ ಿತ್ೊೇರಿಸಿರುವಂತ್ ಡಬುಕ್ೂ ರಂಧ್ಿ ಮಾಡಿ  

o ಡಬು ೧. ಕ್ಳ್ಮ್ಟ್ಟದಲಿ ಿಸುತತಲೊ ಅಲಿಲಿಿ ರಂಧ್ಿ ಮಾಡಿ.  
o ಡಬು ೨. ಕ್ಳ್ಗಿಂದ ಮೆೇಲಕ್ೂ ನ್ೇರವ್ಾಗಿ ಅಲಲಿಿಿ ರಂಧ್ಿ ಮಾಡಿ 

 ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಎರಡೊ ಡಬುದ ತುಂಬ ನೇರು ತುಂಬಿಸಿ, ನೇರು ಹ್ೇಗ್ ಹರಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ುನ ಗಮ್ನಸಿ.  
ಏರ್ಾಗ ತತದ : 

ನೇರಿನ್ ಒತತಡ ಹ್ೇಗಿರುತತದ್ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಈ ಪಿಯೇಗವು ವಿವರಿಸುತತದ್. ಡಬು ೧ ರಲಿಿ ಕ್ಳ್ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ರಂಧ್ಿ 
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ನೇರಿನ್ ಸಂಪೂಣಾ ಒತತಡ ಬಿದುದ ನೇರು ಹ್ಚುಚ ರಭಸದಿಂದ ಹ್ೊರ ಬರುತತದ್. 

ಡಬು ೨ ರಲಿ ಿಹಲವು ರಂಧ್ಿಗಳಿದುದ, ಮೆೇಲಿನ್ ರಂಧ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಅಷ್ುಟ ರಭಸದಿಂದ ನೇರು ಬರುವುದಿಲಿ. ಕ್ಳ್ಕ್ೂ ಹ್ೊೇದಂತ್ 
ನೇರಿನ್ ಒತತಡವು ಹ್ಚಿಚ, ಆ ಒತತಡವು ನೇರನ್ುನ ರಂಧ್ಿದ ಮ್ೊಲಕ ಹ್ಚುಚ ರಭಸವ್ಾಗಿ ಹ್ೊರಬರುವಂತ್ ಮಾಡುತತದ್. 

ನೇರಿನ್ ಒತತಡ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಅನ್ೇಕ ಅನ್ೊಕೊಲಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುತ್ತೇವ್್. ನೇರಿಗ್ ಅಣ್ಕಟ್ುಟ ಕಟಿಟ ನೇರನ್ುನ 
ಶ್ೇಖರಿಸಿ, ಅಣ್ಕಟಿಟನ್  ಕ್ಳ್ಮ್ಟ್ಟದಿಂದ ನೇರನ್ುನ ಪ್ೈಪ್ ಮ್ೊಲಕ ಹರಿಸಿ ವಿದುಾಚಛಕ್ಲತ ಉತಾುದಿಸುತ್ತೇವ್್. ನಾವ್್ಲಾಿ ನ್ೊೇಡ್ೇ ಇರುವ 
ಮ್ತ್ೊತಂದು ಉದಾಹರಣ್: ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇಹಕ್ೂ ರಕತ ಅರ್ವ್ಾ ದಿವ ರೊಪದಲಿಿ ಕ್ೊಡುವ ಔಷ್ದಿಯನ್ುನ ಎತತರದ ಸ್ಟಾಟಾಂಡಿನ್ಲಿಿ 
ನ್ೇತುಹಾಕ್ಲರುತಾತರ್. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಆ ದಿವವು ದ್ೇಹದ್ೊಳ್ಕ್ೂ ಹ್ೊೇಗಲು ಸೊಕತವ್ಾದ ಒತತಡ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬುದಕಾೂಗಿ.   

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡ ಲ ವಿಜ್ಞಾನ  

 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏರ್ ೀನ  ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದದರರ  ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

೧. ತನ್ನ ಆನ್ಗ್ ಒದಗಿದದ ಕಣ್ಣಣನ್ ತ್ೊಂದರ್ಯನ್ುನ ನವ್ಾರಿಸಲು ಟಿಪುು ಸುಲಾತನ್ ಹರಸಿಕ್ೊಂಡ ದ್ೇವರು ನ್ಂಜನ್ಗೊಡಿನ್ ನ್ಂಜುಂಡ್ೇಶವರ. ತ್ೊಂದರ್ 
ನವ್ಾರಣ್ಯಾಗಿದದಕ್ೂ ಆ ದ್ೇವರನ್ುನ ಹಕ್ಲೇಮ್ ನ್ಂಜುಂಡ ಎಂದು ಕರ್ದ. 

೨. ಬ್ಾರತದ ಅತಾಂತ ಹಳ್್ಯ ರ್ೈಲು ಸ್ಟ್ೇತುವ್್ ನ್ಂಜನ್ಗೊಡಿನ್ಲಿಿದ್. ಇದನ್ುನ ಕಬಿನ ನ್ದಿಗ್ ಅಡಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮಾಸಲಾಗಿದ್. (ಇದನ್ುನ ಸುಮಾರು ೧೭೩೫ ರಲಿಿ 
ನಮ್ಮಾಸಲಾಯತು. ೧೯೦೨ ರಿಂದ ೨೦೦೭ ರವರ್ಗ್ ಈ ಸ್ಟ್ೇತುವ್್ಯ ಮೆೇಲ್ ರ್ೈಲು ಸಂಚಾರವಿತುತ). 

 

೧ ೨ 
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