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ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ

ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಸಿನಿಮ ರಸಿಕರಿಗ ಹಬ್ಬದ ಟ! – ವ್ರದ್ದ

ಒಂದು ಸಮಯಕ್ೆ ಕ್ೇವಲ ಸಿ.ಡಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ನ್ವಟ್ ನ್ಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ನ್ೊೇಡಬಹುದಾಗಿದದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು, ಈ ನ್ಡುವ್ ಸಿಡಿನಯ ಮತ್ುು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇತ್ರ ನ್ಗರಗಳ್ ಚಿತ್ಿಮಂದಿರಗಳ್ಲಿಿ ತ್ರ್ಕಾಣುತ್ರುರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಸಂತ್ಸದ ವಿಷಯ. ಆಗಸಿಟನ್ಲಿಿ ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ತ್ರ್ಕಂಡ
“ಒಗೆರಣ್” ಮತ್ುು “ಮಾಣಿಕಯ” ಚಿತ್ಿದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವರದಿ ಇಲಿಿದ್.
ಆಗಸ್ಟಟ ೯ ಮತ್ುು ೧೦, ಸಿಡಿನಯ ಲಿವಪೂವಲಿನ್ ಇವ್ಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಟ ಚಿತ್ಿಮಂದಿರದಲಿಿ ಜನ್ರ್ೊೇ ಜನ್ರು. ಅದೊ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಎಲಿರಿಗೊ
ಒಂದ್ೇ ಕುತ್ೊಹಲ. “ಒಗೆರಣ್” ಎಂಬ ಚಿತ್ಿದ ಘಮಲು ಹ್ೇಗಿರುತ್ುದ್? ಹಾಡುಗಳ್ು ಹ್ೇಗ್ ಇತಾಯದಿ. ಅಚ್ುುಕಟಾಟದ ವಯವಸ್ಟ್ೆಯಂದ ಜನ್ರು ತ್ಮಿ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಆಸನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕುಳಿತ್ು ಚಿತ್ಿ ಶುರುವಾಗುವ ತ್ವಕದಲಿಿದದರು. ಚಿತ್ಿದ ಹ್ಸರ್ೇ ಒಗೆರಣ್. ಅದಕ್ೆ ತ್ಕೆ ಹಾಗ್ ತ್ಮಿ ತ್ಮಿ ನಾಲಿಗ್ಯ
ಚ್ಪಲಕ್ೆ ಕುರುಕುಲು ಬ್ೇಡವ್ೇ. ಸ್ಟಾಕಷುಟ ಜನ್ರು ತ್ಮಿ ತ್ಮಿ ಅಭಿರುಚಿಯ ತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಂದ್ೇ ಇದದರು. ಚಿತ್ಿ ಶುರು ಆಗುತ್ರುದದಂತ್ “ಈ
ಜನ್ುಮವ್ೇ … ಅಹ ದ್ೊರಕ್ಲತ್ು ರುಚಿ ಸವಿಯಲು …” ಎಂದು ಹಾಡು ಕ್ೇಳಿಸಿತ್ು. ಸುತ್ು ಮುತ್ುಲ್ಲಿ ತ್ರಂಡಿ ಪಾಯಕ್ೆಟಿಟನ್ ಕವರ್ ಹರಿಯುವ ಶಬದ ಹಿನ್ನಲ್
ಸಂಗಿೇತ್ದಂತ್ ಶುರುವಾಯತ್ು.
ಒಗೆರಣ್ ಚಿತ್ಿದ ಇಡಿೇ ತಾರಾಗಣ ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ಮೆಚ್ುುಗ್ಯಾದದದರಲಿಿ ಸಂದ್ೇಹವಿಲಿ. ಪಿತ್ರಯೊಬುರೊ ಪಾತ್ಿಕ್ೆ ಬ್ೇಕ್ಲರುವ ರಂಗನ್ುನ ತ್ುಂಬಿ
ಅಭಿನ್ಯ ನಿೇಡಿದಾದರ್. ಹ್ೊಸ ಧಾಟಿಯ ಹಾಡುಗಳ್ು ಚಿತ್ಿಕ್ೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರೊಪಗ್ೊಂಡಿದುದ, ಕಥಾ ಹಂದರಕ್ೆ ಪುಷ್ಟಟ ನಿೇಡಿತ್ು. ಚಿತ್ಿ ಪಿದಶವನ್ದ
ತ್ರುವಾಯ, ಪರಿಚಿತ್ರ ಮಾತ್ುಕಥ್, ಯಾವುದ್ೇ ಸಭ್ ಸಮಾರಂಭದ ಬ್ಡಗನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಸುವಂತ್ರತ್ುು. ಈ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿಕ್ೆ ಲಭಯವಿದದ ಎಲಿ ಟಿಕ್ಟ್
ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ೊುಂದು ಪಿದಶವನ್ ಕಂಡಿತ್ು ಎನ್ುನವುದು ಚಿತ್ಿದ ಹ್ಮೆಿಯೇ ಸರಿ. ಒಟಿಟನ್ಲಿಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲಿಿ, ನ್ಚಿುನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿವನ್ುನ ನ್ೊೇಡುವ
ಭಾಗಯವನ್ುನ ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ದ ಶಿಿೇ ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣರವರು ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಟ್ಟರು ಎನ್ುನವುದು ಸಂತ್ಸದ ವಿಷಯ.
ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಬಹು ಅದೊದರಿಯ “ಮಾಣಿಕಯ” ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿವೂ ಆಗಸ್ಟಟ ೩೧ ರಂದು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ

ಪಿದಶವನ್ಗ್ೊಂಡು ಜನ್ರನ್ುನ

ಮನ್ರಂಜಿಸಿತ್ು. ಸಿಡಿನ ನ್ಗರದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿ ಪಿದಶವನ್ಕ್ೆ ಕ್ೊಟ್ಟ ಪ್ಿೇತಾುಹಕ್ೆ ವಯವಸ್ಟಾೆಪಕರು ತ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರಳಿಸಿದಾದರ್.
ಈ ಎರಡು ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ುನ ಮಣಿಪಾಲದಲಿಿರುವ “ಆಸರ್ ಫ ಂಡ್ೇಶನ್” ಗ್ ವಯವಸ್ಟಾೆಪಕರು ಕ್ೊಟಿಟರುವುದು “ಕ್ರ್ಯ
ನಿೇರನ್ು ಕ್ರ್ಗ್ ಚ್ಲುಿ …” ಎನ್ುನವುದಕ್ೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್.
ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಜನ್ರು ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಪ್ಿೇತಾುಹ ಕ್ೊಟ್ಟರ್, ಬರುವ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚ್ುು ಕನ್ನಡ ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರಿಸಿ, ನ್ಮಿ
ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ತ್ೊೇರಿಸುವುದು ಕಷಟದ ಕ್ಲಸವಲಿ ಎನ್ುನವ ಉತಾುಹ ವಯವಸ್ಟಾುಪಕರದುದ. ದೃಶಯಮಾಧಯಮದ ಒಂದು ವ್ೈವಿಧಯಮಯ ರೊಪವಾದ
ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿರಂಗವು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲೊಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಬ್ಳ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಒಳ್ಳ ಳಳ್ಳಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಪಿದಶವನ್ವನ್ುನ ಮಾಡಿ ಕ್ೊಡಲಿ ಎಂಬುದ್ೇ
ಚಿಲುಮೆಯ ಹಾರ್ೈಕ್ 
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ನಾಗಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ಓಡುತ್ರುವ್ ಎಂದ್ನಿಸುವ ಈ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮಗಾಗಿ ಒಂದಿಷುಟ ಸಮಯ
ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ೇ ದುಸುರವ್ನಿಸುತ್ರುದ್. ಈ ಅಭಿಪಾಿಯವನ್ುನ ನಾವುಗಳ್ಲಿ ನ್ಮಿ ನ್ಮಿ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರ
ಮತ್ುು ಬಂಧುವಗವದವರಿಂದ ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿತ್ಃ ನ್ಮಿ ಅನ್ುಭವಕ್ೆೇ ಬಂದಿರಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರ್ ನಿಜಕೊೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಾಗುತ್ರುದ್ಯೇ? ಇದಕ್ೆ ಉತ್ುರವಾಗಿ ಹ ದು ಅಥವಾ ಇಲಿ
ಅನ್ುನವುದಲಿ ಇಲಿಿ ಮುಖಯ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾವುಗಳ್ು “ಏಕ್ ನ್ಮಗ್ ಹಿೇಗಾಗುತ್ರುದ್. ಸಮಯದ ಕ್ೊರತ್ ಏಕ್
ಕಾಡುತ್ರುದ್” ಎಂದು ಪಿಶ್್ನ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಹ್ಚ್ುು ಪಿಸುುತ್ವ್ನಿಸುತ್ುದ್ಯಲಿವ್ೇ.
ದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗಾದರ್ದುದ, ಒಂದಿಷೊಟ ಸಮಯವಿಲಿದವರಂತ್ ಅಲ್ದಾಡಿ, ಸುಸ್ಟಾುಗಿ, ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ಈ ದಿನ್ ನ್ನ್ಗ್ ಸಂತ್ಸ
ತ್ಂದಿತ್ೇ ಎಂದು ಗ್ೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಯೊೇಚಿಸುವುದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ರುದ್ಯೇನ್ೊೇ. ಉಸಿರಾಡುವ ಬ್ೊಂಬ್ಗಳಾಗಿ ಜಿೇವಿಸುತ್ರುದಿದೇವ್ೇನ್ೊೇ
ಎಂದು ಅನ್ೇಕಸಲ ಭಾಸವಾಗುವುದುಂಟ್ು.
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿೆತ್ರಯಲಿಿ, ನ್ಮಗ್ ಬ್ೇಕ್ಲರುವುದು ಸರಳ್ವಾದ ಆತಾಿವಲ್ೊೇಕನ್. ದಿನ್ದ ಇಪೆತಾನಲುೆ ಘಂಟ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕ್ೇವಲ ಹತ್ುು
ಹದಿನ್ೈದು ನಿಮಿಷ ಬ್ೇರ್ೇನ್ೊ ಯೊೇಚಿಸದ್, ನ್ಮಗಾಗಿ, ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬ್ೇಕು, ಮತ್ೊುಂದು ಕ್ಲಸವನ್ುನ
ಒಪಿೆಕ್ೊಳ್ುಳವಷುಟ ಸಮಯವಿದ್ಯೇ ಇತಾಯದಿಗಳ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪಟಿಟಯನ್ುನ ತ್ಯಾರುಮಾಡಿದರ್ (ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ್ ಬರ್ಯಬ್ೇಕ್ಂದಿಲಿ,
ಯೊೇಚಿಸಿದರೊ ಸ್ಟಾಕು), ಆ ದಿನ್ದ ಕಾಯವಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ಯ ಸೆಷಟತ್ ನ್ಮಗರಿವಾಗುತ್ುದ್. ಇದರಿಂದ ಆಯಾ ಕ್ಲಸಗಳ್ನ್ುನ ಬಹುತ್ೇಕ ಆಯಾ
ಸಮಯದಲಿಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾಧಯವಾಗುತ್ುದ್ ಕೊಡ. ಇವ್ಲಿವನ್ೊನ ಮಿೇರಿ, ನ್ಮಗ್ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ರುಲಿವ್ಂದಾದರ್, ಬ್ೇರಾವ ಕ್ಲಿಯಗಳ್ು ನ್ಮಿನ್ುನ
ಪಿಭಾವಗ್ೊಳಿಸಿ ನ್ಮಿ ಸಮಯವನ್ುನ ಕ್ಲತ್ುುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದ್ ಎಂದು ವಿಮಶ್್ವ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಹ್ಚ್ುು ಸೊಕುವ್ಂದು ತ್ೊೇರುತ್ುದ್. ಒಟಿಟನ್ಲಿಿ
ಆತಾಿವಲ್ೊೇಕನ್ವಿಲಿದ್ ಸಮಸ್ಟ್ಯಗ್ ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ೇ್ಷಿಸಸುವುದು ಸಮಂಜಸವ್ನಿಸುವುದಿಲಿ.
ಈ ಕ್ಲಿಯ ಶುರು ಮಾಡಲ್ೊಂದು ನ್ಪ ಬ್ೇಕ್ೇ? ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರಿನ್ಲಿಿ ನ್ವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ರುದ್. ಅನ್ೇಕರು ಈ ಒಂಬತ್ುು ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ
ಮ ನ್ಕ್ೆ ಶರಣಾಗಿ ಅಂತ್ಮುವಖಿಗಳಾಗುವುದನ್ುನ ನಾವು ಕ್ೇಳಿರುತ್ುೇವ್. ಒಂಬತ್ುು ದಿನ್ ಬ್ೇಡ. ದಿನ್ಕ್ೆ ಒಂಬತ್ುು ನಿಮಿಷದಂತ್ ನ್ಮಗಾಗಿ ಅಷುಟ
ಸಮಯವನ್ುನ ಮಿೇಸಲಿಟ್ುಟ, ಆ ಸುಸಮಯದಲಿಿ, ನ್ಮಿ ಮನ್ಸಿನ್ ಇಚ್ೆಯನ್ುನ ಅರಿತ್ು, ನ್ಮಗಿರುವ ಸುಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ, ಅದನ್ುನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ,
ಕ್ಲಿಯಯಾಗಿ

ಮಾಪವಡಿಸ್ಟ್ೊೇಣವ್ೇ!

ಇದರಿಂದ

ಇಚಾೆಶಕ್ಲು, ಜ್ಞಾನ್ಶಕ್ಲು, ಕ್ಲಿಯಾಶಕ್ಲು

ಸಿರೊಪಿಣಿಯ

ಆರಾಧನ್ಯಾದ

ನ್ವರಾತ್ರಿಯೊ

ಅಥವಪೂಣವವಾದಿೇತ್ು. ಮತ್ುು ಇದರಿಂದ ನ್ಮೊಿಳ್ಗಿರುವ ಶಕ್ಲುಯ ಅನ್ುಭವವಾಗಿ ಸತ್ೆಮವಗಳ್ ಜಂಬೊಸವಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣ್ಯಂದ
ನ್ಡ್ಯುವಂತಾಗುತ್ುದ್. ಈ ತ್ರಹದ ಒಂದು ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಜಿೇವನ್ದ ಮೆೇಲಿನ್ ಶಿದ್ೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವ್ೇ ಅಲಿವ್ೇ ! 

ಮುಂದ ರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗ್ಳು
ಸ ಪ ಟಂಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತುರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವ್ರ್ಾ/ಶರದ್ ಋತು,
ಭಾದರಪದ/ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ
05 ಶು - ಏಕಾದಶಿ
06 ಶ - ತ್ರರು ಓಣಂ
7 ಭಾ - ಅನ್ಂತ್ ಪದಿನಾಭವಿತ್
09 ಮಂ - ಅನ್ಂತ್ನ್ ಹುಣಿಣಮೆ
12 ಶು - ಸಂಕಷಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್
15 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್್ಿೇಶಿರಯಯ ಜನ್ಿ ದಿನ್
19 ಶು - ಇಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ
23/24 ಬು - ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ
25 ಗು - ನ್ವರಾತ್ರಿ/ಆಶಿಯುಜಮಾಸ ಆರಂಭ

ಅಕ ಟೀಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವ್ತುರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ,
ಶರದ್ ಋತು, ಆಶವಯುಜ/ಕಾತಿೀಾಕ ಮಾಸ
02 ಗು - ದುಗಾವಷಟಮಿ, ಮಹಾತಾಿ ಗಾಂಧೇ ಜಯಂತ್ರ
03 ಶು - ಆಯುಧ ಪೂಜ್
04 ಶ - ವಿಜಯ ದಶಮಿ
05 ಭಾ - ಬಕ್ಲಿದ್
07/08 - ಹುಣಿಣೇಮೆ
08 ಬು - ವಾಲಿೀಕ್ಲ ಜಯಂತ್ರ
11 ಶ - ಸಂಕಷಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್
19 ಭಾ - ರಮಾ ಏಕಾದಶಿ
22 ಬು - ನ್ರಕ ಚ್ತ್ುದವಶಿ / ದಿೇಪಾವಳಿ ಆರಂಭ
23 ಗು - ದಿೇಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಯ, ಲ್ಷಿಸಮೇ ಪೂಜ್
24 ಶು - ಬಲಿಪಾಡಯಮಿ, ಕಾತ್ರೇವಕ ಮಾಸ ಆರಂಭ, ಸೆಂದ ಷಷ್ಟಟ
26 ಭಾ - ಮೊಹರಂ ಆರಂಭ
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ನಮಮವ್ರು

ಎಂ. ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮ ತಿಾ

ಡಾ || ಸಿ.ವಿ. ಮಧುಸೊದನ್

ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರು ಐದನ್ಯ ತಾರಿೇಖು ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನ್. ಈ ಸಂದಭವದಲಿಿ ಇಪೆತ್ುನ್ಯ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಪೂವಾವಧವದಲಿಿ ಹಳ್ಯ
ಮೆೈಸೊರು ಪಾಿಂತ್ದಲಿಿ ಶ್್ೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲಿಿ ಅದುುತ್ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸಿದ ಎಂ.ಆರ್. ಶಿಿೇನಿವಾಸಮೊತ್ರವಯವರನ್ುನ ನ್ನ್ಪಿಗ್ ತ್ರುವುದು
ಸಮಯೊೇಚಿತ್. ಎಂತ್ಲ್ೇ ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತ್ನ್ುನ ನಿಮಿ ಮುಂದಿಡುತ್ರುದ್ದೇನ್.
‘ಅಜಜ ಅಜ್ಜಜ, ಮೊಸರಿನ ಬ್ಜ್ಜಜ, ಸಜ್ಜಜಗ ತಿಂದು ಹ ಚಿಿತು ಬ ಜುಜ’
‘ಗ್ುಡಡದ ಮೆೀಲ ರ ಡ್ಡಯ ಮದುವ , ಬಾಯಿಗ ಲ್ಡುಡ, ಜ ೀಬಿಗ ದುಡುಡ’
ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಓದಿ ಬರ್ಯಲು ಕಲಿಯುತ್ರುರುವ ಮಕೆಳಿಗ್ ಒತ್ುಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ
ಪರಿಚ್ಯಸಲು ಇಂತ್ಹ ಪಾಿಸಬದೆವಾದ ಕವನ್ಗಳ್ೇ ಸರಿಯಾದ ಬಗ್ ಎಂದು ತ್ರಳಿದು, ಇದ್ೇ ತ್ರನಾದ
ನ್ೊರಾರು ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಒಂದನ್ಯ ಪುಸುಕ’ ವನ್ುನ ಬರ್ದರು ದಿ|| ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ
ಯವರು. ಒಂದು ಒತ್ುಕ್ಷರವನ್ುನ ವಿವರಿಸುವ ಪಿತ್ರಯೊಂದು ಪುಟ್ದಲೊಿ ಈ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್
ಗದಯವೂ ಇರುತ್ರುತ್ುು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್: ‘ಬ್ಸುಪಾೆ ಬಾ ಬ್ಸಿುಗ ಹ ೀಗ ೀಣವೀ, ಏನು ನಿನಿ ಮನಸುು?
ಇಸಿುೀ ಬ್ಸ ು ಬ ೀಡ, ಊರ ಬ ೀಡ, ಏಕ ೀ ಮನಸ ುೀ ಇಲ್ಲ; ಅದ ೀನು ಬ್ಸ ುೀ, ಲಾರಿಯೀ?’ ಇತಾಯದಿ.
ಪುಸುಕವು ಪಿಕಟ್ವಾದದುದ ೧೯೫೦ ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲಿಿ. ಈ ಪುಸುಕವನ್ುನ ಬರ್ಯುವುದಕ್ೆ ಎಂಆರ್
ಶಿಿೇ ಅವರಿಗಿಂತ್ ಸೊಕುರಾದವರು ಪಾಿಯಶಃ ಬ್ೇರ್ ಯಾರೊ ಇರಲಾರರು. ಅವರ ಪೂವಿೇವಕರು
ಆಂಧಿಪಿದ್ೇಶದ ಗ್ೊೇಲ್ೊೆಂಡ ಪಾಿಂತ್ದಿಂದ ಬಂದ ಬಾಿಹಿಣರು. ಮನ್ ಮಾತ್ು ತ್ಲುಗು.
ಅವರು ಹುಟಿಟದುದ ೧೮೯೨ ರಲಿಿ. ೧೯೧೫ ರಲಿಿ B.A. ಪದವಿಯನ್ುನ ಗಳಿಸಿ ಶಿವಮೊಗೆ ಪ ಿಢಶ್ಾಲ್ಯ ಅಧಾಯಪಕರಾಗಿ ವೃತ್ರು ಆರಂಭಿಸಿದರು
ಅನ್ಂತ್ರ ತ್ರೇಥವಹಳಿಳಯ ಪ ಿಢಶ್ಾಲ್ಯ ಮುಖ್ೊಯೇಪಾಧಾಯಯರಾಗಿದಾದಗ ಕುವ್ಂಪು ಅವರು ಇವರ ಶಿಷಯರಾಗಿದದರು. ತ್ಮಿ ವೃತ್ರು ಜಿೇವನ್ದ
ಬಹು ಭಾಗವನ್ುನ ವಿದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಸ್ಟ್ೇವ್ಯಲ್ಿೇ ಮೊದಲು ಅಧಾಯಪಕರಾಗಿ ನ್ಂತ್ರ ಶ್ಾಲಾ ಇನ್ುಪ್ಕಟರಾಗಿ, ಅನ್ಂತ್ರ ಜಿಲಾಿ
ವಿದಾಯಧಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಳ್ದರು.
ಆಗಿನ್ ಕಾಲದ ಎಂದರ್ ೧೯೨೦-೩೦ರ ದಶಕಗಳ್ಲಿಿ ಪ್ೈಮರಿ ಉಪಾಧಾಯಯರುಗಳ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕರ ಜಿೇವನ್ ಸಿೆತ್ರ ನಿಜಕೊೆ
ಶ್್ ೇಚ್ನಿೇಯ. ಅವರಿಗ್ ಬರುತ್ರುದದ ಸಂಬಳ್ ೧೭-೧-೨೦ ರೊಪಾಯ ಈ ಬಗ್ಯದು; ವೃತ್ರು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದಾಗ ೧೭ ರೊಪಾಯ ಸಂಬಳ್,
ಅನ್ಂತ್ರ ವಷವಕ್ೆ ಒಂದು ರೊಪಾಯ increment! ಸಿಂತ್ ಜಮಿೇನ್ೊ, ಅಥವಾ ಬ್ೇರ್ ಏನಾದರೊ ಕಸುಬ್ೊೇ ಇಲಿದಿದದರ್, ಎರಡು ಊಟ್ಕೊೆ
ಕಷಟ. ಸಿಭಾವತ್ಃ ಕರುಣಾದಿವ ಹೃದಯಗಳಾಗಿದದ ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಅವರು ಈ ಬಡ ಮೆೇಸಟರುಗಳ್ ಬವಣ್ಯನ್ುನ ಸಿಲೆವಾದರೊ ನಿೇಗಿಸಲು ಮಾಡಿದ
ಪಿಯತ್ನ ಅಷ್ಟಟಷಟಲಿ. ತ್ಮಿ ಇನ್ುಪ್ಕಟರ್ ಗಿರಿಯ ಅನ್ುಭವಗಳ್ನ್ುನ ‘ರಂಗ್ಣಣನ ಕನಸಿನ ದ್ದನಗ್ಳು’ ಎಂಬ ಅಮರವಾದ ಕೃತ್ರಯಲಿಿ ಬಹಳ್
ಸ್ಟಾಿರಸಯವಾಗಿ ಬರ್ದರು. ಇದರಲಿಿನ್ ಒಂದ್ೊಂದು ಪಿಸಂಗವೂ ಮರ್ಯಲಾರದಂಥವು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್:
೧. ಬ್ೊೇಡುವ ಒರ್ಸುವ ಬಟ್ಟ - ಆಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಮೆೇಸಟರುಗಳ್ು ಶ್ಾಲ್ಯಲಿಿದಾದಗ ರುಮಾಲನ್ೊನೇ, ಟ್ೊೇಪಿಯನ್ೊನೇ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ಧರಿಸಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಲತ್ುು. ಒಬು ಉಪಾಧಾಯಯರು ತ್ರಂಗಳಿಗ್ ನಾಲಾೆಣ್ಯಂತ್ ಮಂಜೊರಾಗುತ್ರುದದ ಸಾದ್ದಲಾವರು ಮೊಬಲಗಿನಿಂದ (Money for
stationery supplies) ವಷವಪೂತ್ರವ ಏನ್ನ್ೊನ ಕ್ೊಂಡುಕ್ೊಳ್ಳದ್, ವಷವದ ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ರೊಪಾಯಗ್ ಒಂದು ಉದದದ
ಬಟ್ಟಯನ್ುನ ಕ್ೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ರುಮಾಲಾಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತ್ರುದರ
ದ ು. ರಂಗಣಣನ್ು ಒಮೆಿ ಶ್ಾಲಾ ತ್ನಿಖ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ನ್ೊನೇ ಬ್ೊೇಡಿವನ್
ಮೆೇಲ್ ಬರ್ದು ಅದನ್ುನ ಅಳಿಸಲು ಬಟ್ಟಯನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಪಾಪ, ಆ ಬಡ ಉಪಾಧಾಯಯರು ತ್ಮಿ ರುಮಾಲನ್ನೇ ತ್ಗ್ದು ಬ್ೊೇಡವನ್ುನ
ಒರ್ಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಪರಿಸಿೆತ್ರ ಅಥವವಾದಾಗ ರಂಗಣಣನಿಗ್ ಕ್ೊೇಪ ಬರಲಿಲಿ; ಕಣಿಣೇರು ತ್ಡ್ಯಲಾಗಲಿಲಿ.
೨. ಸಿೇತ್ಮಿ ಎಂಬ ಪ್ೈಮರಿ ಅಧಾಯಪಕ್ಲ ಹಳ್ಯ ಕಾಲದ ಒಬು ಬಾಲ ವಿಧವ್. ಆಕ್ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ರಂಗಣಣನ್ೊ, D.E.O.
ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರೊ inspection ಗ್ ಬಂದರು. ಆಕ್ ಒಂದು ಪದವನ್ುನ ಮಕೆಳಿಗ್ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಶತುರ = ವ ೈರಿ ಎಂದು ಬರ್ಯುವ ಬದಲು ಶತೃ =
ವ ೈರಿ ಎಂದು ಬರ್ದರು. ಇಷಟಕ್ೆೇ ಕ್ೊೇಪಗ್ೊಂಡ ಆ strict D.E.O. ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರು ಕ್ಂಡ ಕ್ಂಡವಾಗಿ ಆಕ್ಯ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಿದರು. ರಂಗಣಣನ್ೇನ್ೊೇ
ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಿ ‘ಅಮಿ, ಒಂದು ಸಲ ಪುಸುಕವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಯರಿ’ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿದರೊ, ಈ ಇಬುರು ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರುಗಳ್
ಎದುರಿನ್ಲಿಿ ಆ ಹ್ಣುಣಹ್ಂಗಸಿನ್ ಇದದಬದದ ಧ್ೈಯವವ್ಲಿ ಕುಸಿದುಬಿತ್ುು. ಆಕ್ ಪುಸುಕವನ್ೊನ ನ್ೊೇಡಲಿಲಿ, ಮುಂದ್ ಪಾಠವನ್ೊನ ಮಾಡಲಿಲಿ.
ರಂಗಣಣನ್ೇ ಪದವನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದು ‘ಮಕೆಳ್ನ್ುನ ಮನ್ಗ್ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಿ, ಹ್ೊತಾುಗಿ ಹ್ೊೇಯತ್ು’ ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ ಹ್ೊರಬಂದನ್ು.
ಈ ಕಥ್ ಇಷಟಕ್ೆ ಮುಗಿಯಲಿಲಿ. ಮರುದಿನ್ D.E.O. ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರು ಸಿೇತ್ಮಿನಿಗ್ ಎಂಟಾಣ್ ಜುಲಾಿನ್ ಹಾಕ್ಲದದರು. ಎಂಟಾಣ್ ಆಕ್ಗ್
ದ್ೊಡಾ ಮೊತ್ುವ್ೇ ಸರಿ; ಅದಕ್ಲೆಂಥ ಹ್ಚಾುಗಿ ಈ ಜುಲಾಿನ್ಯಂದ ತ್ನ್ನ ಹ್ಸರಿಗ್ೇ, ವೃತ್ರುಗ್ೇ ಕಳ್ಂಕ ಬಂತ್ಂದು ಆಕ್ ಕಂಗಾಲಾದರು.
(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …)
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ನ್ೇರವಾಗಿ ರಂಗಣಣನ್ ಮನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಆತ್ನ್ ಪತ್ರನಗ್ ತ್ಮಿ ಗ್ೊೇಳ್ನ್ುನ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡರು. ರಂಗಣಣ ಮನ್ಗ್ ಬಂದಾಗ ಆತ್ನ್ ಮಡದಿ ತ್ನ್ನ
ಗಂಡನ್ೇ ಈ ಜುಲಾಿನ್ ಹಾಕ್ಲದ್ದಂದು ಭಾವಿಸಿ ತ್ುಂಬ ಕ್ೊೇಪಗ್ೊಂಡಿದದರು. ರಂಗಣಣನಿಗ್ ಇದು ಯಾವುದೊ ತ್ರಳಿದಿರಲಿಲಿ. ನಿಜ ತ್ರಳಿದಾಗ ಆತ್ನ್
ಪತ್ರನಯ ಕ್ೊೇಪ ಹ್ೊೇದರೊ, ರಂಗಣಣನಿಗ್ ಬಹಳ್ ದುಃಖವಾಗಿತ್ುು. ಅಂತ್ೊ ಶತ್ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಿ D.E.O. ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರಿಂದ ಜುಲಾಿನ್ಯನ್ುನ ವಜಾ
ಮಾಡಿಸಿದನ್ು. ಇದರಿಂದ ಸಿೇತ್ಮಿನ್ವರಿಗ್ ಆದ ಸಂತ್ೊೇಷ ಬಣಿಣಸಲಾಗದು.
ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದ ಎರಡು ಸಂದಭವಗಳ್ು ಗಂಭಿೇರವಾದದಾದದರೊ, ‘ಕನ್ಸಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ’ ಅನ್ೇಕ ಹಾಸಯ ಭರಿತ್ ಪಿಸಂಗಗಳ್ಳ,
ಸನಿನವ್ೇಶಗಳ್ು ಇವ್. ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದ್ರಡನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಇಲಿಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸುತ್ುೇನ್.
ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಹ್ೊತ್ುು ಮಕೆಳಿಗ್ ಪಾಠ ಹ್ೇಳಿ, ಮಧಾಯಹನ ಅದ್ೇ ಶ್ಾಲ್ಯಲಿಿ ಹಜಾಮತ್ ಶ್ಾಲ್ಯನ್ುನ ತ್ರ್ದು ಎರಡು ಕಾಸು ಹ್ಚ್ುು
ಸಂಪಾದಿಸುತ್ರುದದ ಮೆೇಸಟರು ಮುನಿಶ್ಾಮಿಯ ಕಥ್ ಎಲಿರಿಗೊ ನ್ಗು ಬರಿಸುವಂಥದು. ಈ ಬಗ್ಯ ಇನ್ೊನಂದು ಪಿಕರಣ ವ್ೇಷದಲಿಿ ಜಬಾವಗಿ
ಕಾಣಿಸುತ್ರುದದ ಇನ್ೊನಬು ಉಪಾಧಾಯಯರನ್ುನ ಕುರಿತ್ದುದ. ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ರಂಗಣನನ್ ಭಿಮನಿರಸನ್ವಾದದುದ ಆ ಮೆೇಸಟರು ವೃತ್ರುಯಲಿಿ
ಅಗಸರ್ಂದೊ, ಅವರು ಧರಿಸಿದದ ಬಟ್ಟ, ಊರ ಗ ಡರ ಮನ್ಯಂದ ಒಗ್ಯಲು ಬಂದದ್ದಂದೊ ತ್ರಳಿದಾಗ.
ಇನ್ೊನಮೆಿ ರಂಗಣಣನ್ು ಹಳಿಳಗಾಡಿನ್ಲಿಿ inspection ಮಾಡಲು ಹ್ೊರಟಿದಾದಗ ಮಳ್ ಬಂದು ತ್ೊರ್ಯೊಂದು ತ್ುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ರುತ್ುು. ಆಗ
ಷರಾಯ ಒದ್ದಯಾಗ ಬಾರದ್ಂದು ಅದನ್ುನ ತ್ಗ್ದು ಒಂದು ಕ್ೈಯಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಮತ್ೊುಂದು ಕ್ೈಯಂದ ಸ್ಟ್ೈಕಲಿನ್ುನ ತ್ಳ್ುಳತ್ು ದಾಟಿದ್ದೇನ್ೊೇ
ಆಯತ್ು. ಆದರ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡಿದದ ಒಳ್ ಚ್ಡಿಾ ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ ಒದ್ದಯಾಯತ್ು. ಇದನ್ುನ ಮಾನ್ಭಂಗವಾಗದಂತ್ ಆ ಹಗಲಲಿಿ, ಅದೊ ನ್ಡು
ಬಯಲಲಿಿ ತ್ಗ್ದು ಒಣಗಿದ ಷರಾಯನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕ್ಂಬ ಸಮಸ್ಟ್ಯಯನ್ುನ ರಂಗಣಣನ್ು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಬಗ್ ನಿಜಕೊೆ ವಿನ್ೊೇದವಾಗಿದ್.
ಇನ್ೊನಂದು ಪಿಸಂಗ ತ್ನ್ಗ್ ಪುಢಾರಿಗಳ್ ಬ್ಂಬಲವಿತ್ುಂದು ಯಾರಿಗೊ ಹ್ದರದ್ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಣ್ಣಯನ್ುನ ಎತ್ರುಕ್ೊಂಡು ಪುಂಡಾಟ್ ಮಾಡುತ್ರುದದ
ಉಗಿಪೆ ಎಂಬ ಮೆೇಸಟರನ್ುನ ರಂಗಣಣನ್ು ಧ್ೈಯವದಿಂದ suspend ಮಾಡಿದುದ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದ್ೊಡಾ ಮಾರಾಮಾರಿ ಎಂದು ಎಲಿರೊ
ಹ್ದರಿದದರು. ಆದರ್ ಆದದ್ದೇ ಬ್ೇರ್. ಉಗಿಪೆನ್ು ಕ್ಲಸಕ್ೆ ರಾಜಿೇನಾಮೆ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಸಂನಾಯಸವನ್ುನ ಸಿಿೇಕರಿಸಿ, ಸಹನ್ಯೇ ಮೊತ್ರವವ್ತ್ುಂತ್ರುದದ
ಶ್ಾಂತ್ವಿೇರಸ್ಟಾಿಮಿಗಳಾಗಿ ಮಾಪಾವಟಾದನ್ು!
ಕನ್ಸಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಮಗ್ ಮುಖಯವಾಗಿ ಎದುದ ಕಾಣುವುದು ಏನ್ಂದರ್, ಬಡ ಮೆೇಸಟರುಗಳ್ ಕಷಟಕ್ೊೇಟ್ಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ಆದಷುಟ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಂಗಣಣನ್ು, ಎಂದರ್ ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಯವರು, ಹಗಲಿರುಳ್ಳ ಶಿಮಿಸಿದುದ. ಉಪಾಧಾಯಯರು ತ್ಮಿ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್
ತಾಪತ್ಿಯಗಳ್ನ್ುನ ವಷವದಲಿಿ ಒಂದ್ರಡು ದಿನ್ವಾದರೊ ಮರ್ತ್ು ತಾಲೊಕ್ಲನ್ ಇತ್ರ ಅಧಾಯಪಕರ್ೊಂದಿಗ್ ಬ್ರ್ತ್ು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಕೊೆ
ತ್ಮಗ್ ಏನಾದರೊ ಹ್ಚಿುನ್ ಕಲಾಕ ಶಲಗಳಿದದರ್ ಅವನ್ುನ ಪಿದಶಿವಸುವುದಕೊೆ ಅವಕಾಶವಾಗುವಂತ್ ಎರಡು ದಿನ್ದ ಒಕೊೆಟ್ವನ್ುನ
ಏಪವಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾದ ಊಟ್ದ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಟಾಮಗಿಿಗಳ್ನ್ುನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿ ಹಳಿಳಯ ಮತ್ುು ಊರುಗಳ್
ಮುಖಂಡರದು, ಅಡಿಗ್ಯನ್ನೇನ್ೊೇ ಕ್ಲವು ಮೆೇಸಟರುಗಳ್ೇ ಮಾಡುತ್ರುದದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳ್ು ತ್ುಂಬ ಯಶಸಿಿಯಾದವು; ಸಿಭಾವತ್ಃ
ಸಿಡಿಮಿಡಿಯುತ್ರುದದ D.E.O. ಸ್ಟಾಹ್ೇಬರೊ ಸಂತ್ುಷಟರಾದರು.
‘ರಂಗ್ಣಣನ ಕನಸಿನ ದ್ದನಗ್ಳು’ ಒಂದು ಅಪೂವವ ಅನ್ುಪಮ ಕೃತ್ರ. ಶ್ಾಲಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ೆಕಟರನ್ ಅನ್ುಭವಗಳ್ನ್ುನ ಇಷುಟ ಸ್ಟಾಿರಸಯವಾಗಿ
ಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಗಿಂಥ ಪಾಿಯಶಃ ಮತಾುವ ಭಾಷ್ಯಲೊಿ ಇರಲಾರದು; ನಾನ್ಂತ್ೊ ನ್ೊೇಡಿಲಿ. ಎಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೊ ಒಮೆಿಯಾದರೊ ಓದಬ್ೇಕಾದ
ಪುಸುಕ ಇದು.
೧೯೩೯ರಲಿಿ ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಯವರನ್ುನ ಇಂಗಿಿಷ್-ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನ್ ಕಾಯವಕಾೆಗಿ ವಿದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯಂದ ಎರವಲು ಪಡ್ಯಲಾಯತ್ು.
೧೯೪೩ರಲಿಿ ನಿಘಂಟಿನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಬ್ಳಾಳವ್ ವ್ಂಕಟ್ನಾರಣಪೆನ್ವರು ನಿಧನ್ರಾಗಲು ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಯವರ್ೇ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಘಂಟಿನ್
ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಪೂತ್ರವ ಮಾಡಿದರು. ಅನ್ಂತ್ರ ವಿದಾಯ ಇಲಾಖ್ಗ್ ಮರಳಿ, ಕ್ೊೇಲಾರ ಜಿಲ್ಿಯ ವಿದಾಯಧಕಾರಿಗಳಾಗಿ, ೧೯೪೯ರಲಿಿ
ನಿವೃತ್ುರಾದರು. ಇದಲಿದ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ರುನ್ ಕಾಯವಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರಯಲಿಿ ಇಪೆತ್ುು ವಷವ ದುಡಿದರು; ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರೊ ಆಗಿದದರು.
‘ರಂಗ್ಣಣನ ಕನಸಿನ ದ್ದನಗ್ಳು’ ಅಲಿದ್, ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಅವರು ‘ಸಾವಿತಿರ’ ‘ಮಹಾತ್ಾಯಗ್’ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ನ್ೊನ, ‘ನಾಗ್ರಿಕ’,
‘ಕಂಠೀರವ್ ವಿಜಯ’ ಎಂಬ ನಾಟ್ಕಗಳ್ನ್ೊನ ಮತ್ುು ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚಾುಗಿ ‘ಭಕತ ಭಂಡಾರಿ ಬ್ಸವ್ಣಣನವ್ರು’ ಎಂಬ ವಿಮಶ್ಾವತ್ಿಕ ಜಿೇವನ್
ಚ್ರಿತ್ಿಯನ್ೊನ ರಚಿಸಿದರು. ಜಗಜ್ೊಯೇತ್ರ ಬಸವಣಣನ್ವರಿಗ್ ಭಕ್ಲು ಭಂಡಾರಿ ಎಂಬ ಹ್ಸರು ಜನ್ಪಿಿಯವಾಗಲು ಈ ಗಿಂಥವ್ೇ ಕಾರಣ ಎಂದರ್
ಅತ್ರಶಯೊೇಕ್ಲುಯಲಿ.
(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …)
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ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಅವರು ಬ್ಳ್ಳಗ್ ಎತ್ುರಕ್ೆ ಇದದ ಸುುರದೊಿಪಿಗಳ್ು. ಆರ್ೊೇಗಯವಂತ್ರೊ, ಶಿಸಿುನ್ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಮಾಡುತ್ರುದದರಿಂದ
ಧೃಢಕಾಯರೊ ಆಗಿದದರು. ಒಳ್ಳಯ ಭ್ೊೇಜನ್ಪಿಿಯರು. ಇಂಥವರು ತ್ಮಿ ೬೧ನ್ಯ ವಯಸಿುನ್ಲ್ಿೇ ಹಠಾತ್ುನ್ ಕಾಲರಾ ವಾಯಧಗ್ ತ್ುತಾುಗಿದುದ
ಒಂದು ವಿಪಯಾವಸವ್ೇ ಸರಿ. ಅವರ ಅಂತ್ರಮ ದಶವನ್ಕ್ೆ ನ್ೊರಾರು ಮಂದಿ ಗಣಯವಯಕ್ಲುಗಳ್ು ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರಿದದರು. ಮೃತ್ರನ್ುನ ರುದಿಭೊಮಿಗ್
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ು. ಆಗ ಅಲಿಿದದ ಕನ್ನಡದ ಹ್ಸರಾಂತ್ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಗಳಾದ ವಿ ಸಿೇತಾರಾಮಯಯನ್ವರು ಹಿೇಗ್
ಬರ್ದಿದಾದರ್: (ಎಂಆಶಿಿೇವಯವರ) ಮಡದಿ ಬಂದರು. ಕಾಲು ಬ್ರಳ್ು ಮುಟಿಟ ಕಣಿಣಗ್ೊತ್ರುಕ್ೊಂಡು ಎರಡು ಮಾತ್ನಾಡಿಕ್ೊಂಡರು (ತ್ಲುಗಿನ್ಲಿಿ)
‘ಹ್ೇಗ್ ಹ್ೊೇದಿರಿ, ಹ್ೇಗ್ ಬರುತ್ರುೇರಿ? ನ್ನ್ನ ತ್ಂದ್, ನ್ನ್ನ ದ್ೇವರ್ೇ! ಹ್ೊೇಗಿ ಬನಿನ’ ಎಂದು ಕಳಿಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು. ದ್ೇಹ ಸ್ಟಾಗಿದ ಬಹುಕಾಲದ ಮೆೇಲೊ
ಯಾರು ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದರೊ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡದ್ ಸುಮಿನ್ ಇದದರು - ಮೆೇಲ್ಬಿದದ ಸುತ್ುಲಿದದ ಮಕೆಳ್ು ಮರಿಮಕೆಳ್ನ್ೊನ ಲಕ್ಲಿಸದ್. ಅವರ
ಮೊಕಶ್್ ೇಕ ಎಲಿರ ಮನ್ಸುನ್ೊನ ಮತ್ೊುಮೆಿ ಕರಗಿಸಿತ್ು.
ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಯಕೊೆ, ಕಣಾವಟ್ಕದ ಶ್್ೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗಕೊೆ, ಎಂಆರ್ಶಿಿೇ ಅವರು ಸಲಿಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಅಪಾರವಾದುದು; ಎಂದ್ಂದಿಗೊ
ಮರ್ಯಲಾರದು. (ಈ ಬರಹವು ಲ್ೇಖಕರು ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ೯, ೨೦೧೨ ರಲಿಿ ಎಸ್ಟ.ಬಿ.ಎಸ್ಟ ರ್ೇಡಿಯೊೇದಲಿಿ ಪಿಸ್ಟಾರಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪರಿಷೃತ್ ಆವೃತ್ರು) 

ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ರು ಎನ್ುನವ ಮಾತ್ು ಎಲಿರಿಗೊ ಬ್ನ್ುನತ್ಟಿಟ ಆಡುವ ನ್ುಡಿಯಲಿ ಬಿಡಿ.
ಮೆೈಗೊಡಿದ ಕಲ್, ಆ ಕಲ್ಯನ್ುನ ಬರಿೇ ಹವಾಯಸವಾಗಿಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ಳದ್ ಪಿತ್ರಸಲದ ಯೊೇಜನ್ಯ
ಮೆಟಿಟಲನ್ುನ ಮೆಟಿಟ ಮೆೇಲಿಂದ ಮೆೇಲ್ ಏರಿ ಮೆಚ್ುುಗ್ ಮಾತ್ಿವಲಿದ್ೇ ಪಿತ್ರಸಲ ಪಿಶಸಿುಗಳ್
ಆಸಿುಯನ್ೊನ ಹ್ಗಲ್ೇರಿಸುತ್ರುರುವ ನಿದಶವನ್ಕ್ೆ ನ್ಮಿ ಸುದಶವನ್ ಹ್ಮೆಿಯ ಸಿಡಿನಯ
ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿದಾದರ್.
ರಂಗಭೊಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣಣಯಯನ್ವರು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ು ನ್ನ್ಪಿಗ್
ಬರುತ್ುದ್. ಕವಿ-ಕಾವಯಕ್ಲೆಂತ್ ವಿಮಶವಕನ್ೇ ಸವವಶ್್ಿೇಷಟ. ಏಕ್ಂದರ್ ಕವಿ ತ್ನ್ನ ಕಲೆನಾನ್ುಭವದ ಒಡ್ಯನಾದರ್ ವಿಮಶವಕ/ನಿದ್ೇವಶಕ ಕವಿಯ
ಮನ್ದಾಳ್ದಲಿಿ ಹುದುಗಿರುವ ವಾಣಿಯ ವಿೇಣ್ಯನ್ುನ ನ್ುಡಿಸಿ ನ್ೊೇಡುಗನಿಗ್ ತ್ರಳಿಸಿ ತ್ರದುದತ್ುದ್, ಭಾವನ್ಗಳ್ು ಚಿತ್ಿದ ಮೊಲಕ ಚ್ಲಿಿ
ತ್ೊಕಡಿಸುವ ಮನ್ವನ್ುನ ಚಿವುಟಿ ಎಚ್ುರಿಸುತ್ುದ್.
ಸುದಶಾನ್ ಅವ್ರ ಹ ಜ ಜ ಹ ಜ ಜ ಪರಿಚಯ: ರಂಗಭೊಮಿಯಲಿಿ ಖಾಯತ್ರಾದ ಪ್ಿೇಮಾಕಾರಾಂತ್ರ ಬ್ನ್ಕ ತ್ಂಡದಿಂದ ಬ್ಂಗಳ್ಳರಿನ್ಲಿಿ
ಮಾತ್ಿವಲಿದ್ೇ ಇಡಿೇ ಭಾರತ್ದಲ್ಿಡ್ ಮಕೆಳ್ ನಾಟ್ಕ ಕಾಯಾವಗಾರದಲಿಿ ೧೯೮೦ರ ದಶಕದ್ೊಂದಿಗ್ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ ಇಳಿದ ಸುದಶವನ್
ಪಿಯೊೇಗರಂಗ ಮತ್ರುತ್ರ ತ್ಂಡಗಳ್ಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದದವರು.
•

ಚ ಕ್ಲ ಕವನ್ ಸಂಗಿಹ,

•

Nikolai Gogol avara Gamblers ನಾಟ್ಕ ಜುಗಾರಿ ಕೊಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಭಾಷಾಂತ್ರ,

•

ಲಿೇಲಾಂತ್ ನಾಟ್ಕ ರಚ್ನ್. ಈ ನಾಟ್ಕವನ್ುನ ಎಂ.ಎಸ್ಟ. ಸತ್ುಯ ನಿದ್ೇವಶನ್ದಲಿಿ ರಂಗ್ೇರಿತ್ು.

ಚಲ್ನ ಚಿತರ
•

HELP ಎಂಬ ಮೊದಲ ಶ್ಾಟ್ವ ಫಿಲ್ಮಿ ಬ್ಂಗಳ್ಳರಿನ್ಲಿಿದಾದಗ ಪಾಿಯದ ಹುಡುಗರಾಗಿದಾದಗಲ್ೇ ನಿಮಿವಸಿದರು.

•

೨೦೦೨ರಲಿಿ ಸಿಡಿನ Tropfest ಅಂತ್ರ ರಾಷ್ಟರೇಯ ಚ್ಲನ್ ಚಿತ್ಿ ಸೆಧ್ವಯಲಿಿ CLOUDS WEEP ON THE GREENNESS ಎಂಬ
ಆಫಾಾನ್ ಭಾಷ್ಯ ಚಿತ್ಿ ಟಾಪ್ ೧೬ ಚಿತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಯೆಯಾಯತ್ು.

•

೨೦೦೩ರಲಿಿ ೩೫mm ಶ್ಾಟ್ವ ಫಿಲ್ಮಿ OASIS ರ್ೊೇಮ್ ಮತ್ುು ಬಾಸಿವಲ್ೊೇನಾ ಚಿತ್ೊಿೇತ್ುವಗಳ್ಳಿಳ ತ್ರ್ಕಂಡು Byron Bay
ಚ್ಲನ್ಚಿತ್ಿ ಉತ್ುವದಲಿಿ ಪಿಶಸಿು.

•

೨೦೦೬ರಲಿಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಚಿತ್ಿಕ್ೆ ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಸಂಭಾಷಣ್ಗಾಗಿ ರಾಜಯ ಪಿಶಸಿು. ಸುದಶವನ್ ಈ ಚಿತ್ಿದ ನಿದ್ೇವಶನ್
ಕೊಡಾ ಮಾಡಿದದರು.

•
ಸುದಶವನ್ ತ್ಮಿ ಮುಂದಿನ್ ಪಿಯತ್ನಕ್ೆ ಯಶಸುು ಸಿಗಲಿ,ಹ್ಚ್ುು ಜನ್ಮನ್ಗಳ್ ಮುಟ್ಟಲಿ, ಇದಕ್ೆ ಎಲಿರ ಸಹಕಾರ ಪ್ಿೇತಾುಹ ಬಹಳ್ ಮುಖಯ.
ವರದಿ: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
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ಶುಂಠ

ರಾಜಿ ಜಯದ್ೇವ್ (Accredited Practising Dietician)
Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd)

ಶುಂಟಿಯ ತ್ವರು ದ್ಷಿಸಣ ಚ್ೈನಾ; ಎರಡು ಸ್ಟಾವಿರ ವಷವಗಳ್ ಹಿಂದ್ಯೇ ಏಷಾಯ ಖಂಡದ ಇತ್ರ ದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಕಾಲಿಟಿಟತ್ು ಎಂದು
ಹ್ೇಳ್ಲಾಗುತ್ುದ್. ಭಾರತ್, ಚ್ೈನಾ ಮತ್ುು ಮಧಯಪೂವವ ದ್ೇಶಗಳ್ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಬರಹಗಳ್ಲಿಿ ಶುಂಟಿಯ ಉಪಯೊೇಗಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಉಲ್ಿೇಖವಿದ್ಯಂತ್.
ಸಸಯಶ್ಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದರ ಹ್ಸರು ಜಿಂಜಿಬರ್ ಅಫಿಶಿನ್ೇಲ್ಮ (zingiber officinale). ಈ ಹ್ಸರಿನ್ (ಜಿಂಜಿಬರ್) ಮೊಲ ಶುಂಟಿಯ ಪಾಿಕೃತ್
ಭಾಷ್ಯ ಹ್ಸರು ‘ಸಿಂಗಬ್ೇರ’ (ಕ್ೊಂಬಿನ್ ಆಕಾರ) ಇರಬಹುದ್ಂದು ಸಸಯಶ್ಾಸರಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾಿಯ.
ಔಷಧೇಯಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಶುಂಟಿ ಆಯುವ್ೇವದ ಚಿಕ್ಲತ್ುಯಲಿಿ ಪಿಮುಖಸ್ಟಾೆನ್ ಪಡ್ದಿದ್. ತ್ಲ್ನ್ೊೇವು ನಿವಾರಿಸಲು ಅರ್ದ ಶುಂಟಿಯನ್ುನ
ಹಣ್ಗ್ ಹಚ್ುುತ್ರುದದರಂತ್. ಹಲವಾರು ಭಾರತ್ರೇಯ ಅಡಿಗ್ಗ್, ಬಗ್ ಬಗ್ಯ ಹಸಿ (ಹದ ಮಜಿಿಗ್) ಮತ್ುು ಬಿಸಿ (ಮಸ್ಟಾಲ ಚಾಯ್) ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಲು
ಶುಂಟಿ ಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಒಣಶುಂಟಿ ಪುಡಿಯಂದ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಪದಾಥವಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುತಾುರ್. ಶುಂಟಿ ಪುಡಿ, ಅಂಟ್ು, ಖಜೊವರ, ಬಾದಾಮಿ,
ಒಣಕ್ೊಬುರಿ, ತ್ುಪೆ ಮತ್ುು ಬ್ಲಿ – ಇವುಗಳ್ನ್ೊನಳ್ಗ್ೊಂಡ ಅಂಟಿನ್ುಂಡ್ಯನ್ುನ (ಕ್ೊಟ್ುಿ) ಬಾಣಂತ್ರಯರಿಗ್ ಪಿತ್ರದಿನ್ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡುತಾುರ್. ಜಿಂಜರ್ ಬ್ಿಡ್,
ಜಿಂಜರ್ ಏಲ್ಮ, ಜಿಂಜರ್ ಬಿಯರ್, ಜಿಂಜರ್ ಕಾಯಂಡಿ, ಜಿಂಜರ್ ಬಿಸಿೆೇಟ್ ಮತ್ುು ಕ್ೇಕುಗಳ್ು ಸೊಪರ್ ಮಾಕ್ವಟ್ ಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರಕುತ್ುವ್. ಶುಂಟಿಯಲಿಿರುವ
ಪಿಮುಖ ಮಿನ್ರಲ್ಮು ಮತ್ುು ವಿಟ್ಮಿನ್ು - calcium, copper, magnesium, zinc, ವಿಟ್ಮಿನ್ B ಮತ್ುು C. ಶುಂಟಿಯಲಿಿ ದ್ೇಹರಕ್ಷಕ anti-oxidant
ಇದ್. ಶುಂಟಿಯ ಅನ್ೇಕ ಔಷಧೇಯ ಗುಣಗಳಿಗ್ ಕಾರಣ, ಶುಂಟಿಯಲಿಿರುವ ಜಿಂಜರಾಲ್ಮ ಗುಂಪಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ರಾಸ್ಟಾಯನಿಕಗಳ್ು (chemicals).
ಶುಂಟಿಯನ್ುನ ಔಷಧಯಂತ್ ಸಣಣ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬ್ೇಕು. ಇಲಿದಿದದರ್ ಜಿೇಣಾವಂಗಗಳಿಗ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ುದ್. ಶುಂಟಿಯನ್ುನ ಈರುಳಿಳ
ಮತ್ುು ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳಯ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿದರ್ ಅದರ ಪಿಭಾವ ಹ್ಚ್ುಂದು ತ್ರಳಿದುಬಂದಿದ್.

ಏನಿದರ ಮಹತವ?
ಭಾರತ್, ಚ್ೈನಾ, ಜಪಾನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ದ್ೇಶಗಳ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಂಪಿದಾಯಕ ಚಿಕ್ಲತ್ುಗ್ ಶುಂಟಿಯನ್ುನ ಬಳ್ಸುತಾುರ್. ಶುಂಟಿ, ಹಸಿವ್ ಮತ್ುು
ಜಿೇಣವಶಕ್ಲುಯನ್ುನ ಉದಿದೇಪಿಸುತ್ುದ್. ವಾಯು, ಹ್ೊಟ್ಟಯುಬುರ, ಗಂಟ್ಲು ನ್ೊೇವು, ಕ್ಮುಿ, ಮೊಗು ಕಟ್ುಟವುದು ಮತ್ುು ನ್ಗಡಿಯನ್ುನ ನಿವಾರಿಸುತ್ುದ್.
ಪಿಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಾಯನ್ುರ್ ರ್ೊೇಗ ನಿವಾರಣ್ಗ್ chemotherapy ಪಡ್ಯುವಾಗ, ಗಭಿವಣಿಯರಿಗ್ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕರಿಕ್ ಮತ್ುು
ವಾಂತ್ರಯಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಯಲು ಶುಂಟಿ ನಿೇರು, ಶುಂಟಿ ಟಿೇ, ಜಿಂಜರ್ ಏಲ್ಮ ಮತ್ುು ಜಿಂಜರ್ ಕಾಯಂಡಿ ಬಹು ಉಪಯುಕು. ಪಿಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ಉಂಟಾಗುವ ವಾಕರಿಕ್ ಮತ್ುು ವಾಂತ್ರಯಾಗುವುದನ್ುನ ತ್ಡ್ಯಲು ಶುಂಟಿ ಫಾಮವಸಿಗಳ್ಲಿಿ ದ್ೊರ್ಯುವ prescription ಮಾತ್ಿಗಳ್ಷ್ಟೇ ಚ್ನಾನಗಿ
ಕ್ಲಸಮಾಡುತ್ುದ್. ಅಲಿದ್ ಯಾವ ಅಡಾ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ (ಜ್ೊೇಂಪು, ತ್ೊಕಡಿಕ್) ಇರುವುದಿಲಿವ್ಂದು ಕ್ಲವು ಅಧಯಯನ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಗಿದ್.
ಶುಂಟಿಯ ಬಳ್ಕ್ಯಂದ ಸಂಧವಾತ್ದ (Arthritis) ಮತ್ುು ತ್ರೇವಿ ತ್ಲ್ಶ ಲ್ಯ (migraine) ನ್ೊೇವನ್ುನ ಕಡಿಮೆಗ್ೊಳಿಸಬಹುದು; ರಕು ನಾಳ್ಗಳ್
ಊತ್ವನ್ುನ ತ್ಡ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲವು ಅಧಯಯನ್ಗಳ್ು ತ್ರಳಿಸಿವ್. ಶುಂಟಿಯ ಈ ಗುಣಗಳಿಗ್ ವ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳ್ನ್ುನ ಅರಿಯಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು
ಅನ್ೇಕ ಸಂಶ್್ ೇಧನ್ಗಳ್ನ್ುನ, ಅಧಯಯನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೈಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್.
ಶ ೀಖರಿಸಿಡುವ್ುದು ಹ ೀಗ ?
ಹಸಿಶುಂಟಿಯನ್ುನ ಮೊರು ವಾರಗಳ್ ಕಾಲ ರ್ಫಿಿಜರ್ೇಟ್ರಿನ್ಲಿಿ ಇಡಬಹುದು. ಫಿಿೇಜರಿನ್ಲಿಿ
ಆರು ತ್ರಂಗಳ್ುಗಳ್ ಕಾಲ ಇಡಬಹುದು. ಫಿಿೇಜರಿನ್ಲಿಿ ಇಡುವುದಾದರ್ ಈ ರಿೇತ್ರ ಮಾಡಿ - ಕುದಿಸಿದ
ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಶುಂಟಿಯನ್ುನ ಮುಳ್ುಗಿಸಿ ತ್ಕ್ಷಣ (10 ಸ್ಟ್ಕ್ಂಡುಗಳ್ು) ತ್ಗ್ದುಬಿಡಿ. ಒಂದು ಚ್ೊಕೆಟ್ವಾದ
ಬಟ್ಟಯಲಿಿ ಒರಸಿ ತ್ಳ್ುವಾಗಿ ಹ್ೊೇಳ್ುಮಾಡಿ, ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಡಬಿುಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ಫಿಿೇಜರಿನ್ಲಿಿಡಿ.
ನಿಮಗ್ ಬ್ೇಕಾದಾಗ ಒಂದ್ರಡು ಹ್ೊೇಳ್ುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದು ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು.
ಪರತಿದ್ದನ ಶುಂಟಿಯನುಿ ಬ್ಳಸಲ್ು ಕ ಲ್ವ್ು ಸುಲ್ಭ ವಿಧಾನಗ್ಳು ಈ ಕ ಳಗಿವ .


ಶುಂಟಿ ನಿೀರು - ಹಿಂದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಥಮಾವಸ್ಟ ಫಾಿಸಿೆನ್ಲಿಿ ಬಿಸಿ ನಿೇರು ಮತ್ುು 1 ಸ್ಟ್ಂಟಿಮಿೇಟ್ರ್ ಜಜಿಿದ ಹಸಿಶುಂಟಿ ಹಾಕ್ಲಡಿ. ಮಾರನ್ಯ
ದಿನ್ ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ.



ಶುಂಟಿ ಟಿೀ - 1 ಲ್ೊೇಟ್ ಶ್್ ೇಧಸಿದ ಶುಂಟಿ ನಿೇರನ್ುನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಿ ರುಚಿಗ್ ತ್ಕೆಷುಟ ನಿಂಬ್ಹುಳಿ, ಸಕೆರ್/ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪೆ ಬ್ರ್ಸಿ.



ಶುಂಟಿ ಪಾನಕ - 4 ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರಿಗ್ 1 ಸ್ಟ್ಂಟಿಮಿೇಟ್ರ್ ಜಜಿಿದ/ತ್ುರಿದ ಹಸಿಶುಂಟಿ ಹಾಕ್ಲ, ಸಣಣ ಉರಿಯಲಿಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ, ಶ್್ ೇಧಸಿ,
ರ್ಫಿಿಜರ್ೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಇಡಿ. ನಿಮಿ ರುಚಿಗ್ ತ್ಕೆಷುಟ ನಿಂಬ್ಹುಳಿ, ಸಕೆರ್/ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪೆ ಬ್ರ್ಸಿ.



ಮಸಾಲಾ ಟಿೀ - 4 ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರಿಗ್ 2 ಸ್ಟ್ಂಟಿಮಿೇಟ್ರ್ ಜಜಿಿದ/ತ್ುರಿದ ಹಸಿಶುಂಟಿ, 4 ಏಲಕ್ಲೆ, 4 ಲವಂಗ, ಸಣಣ ಚ್ೊರು ಚ್ಕ್ೆ ಹಾಕ್ಲ ಒಂದು
ಕುದಿ ಬರಿಸಿ. ಉರಿ ಸಣಣಗ್ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. 4 ಟಿೇ ಚ್ಮಚ್ ಟಿೇ ಪುಡಿ, 2 ಲ್ೊೇಟ್ ಕ್ೊಬುು ರಹಿತ್ ಹಾಲನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ 2
ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಶ್್ ೇಧಸಿ, ರುಚಿಗ್ ತ್ಕೆಷುಟ ಸಕೆರ್ ಬ್ರ್ಸಿ. 
ಆಹಾರವ ೀ ನಿನಗ ಔರ್ಧಿಯಾಗ್ಲಿ, ಔರ್ಧಿಯೀ ನಿನಿ ಆಹಾರವಾಗ್ಲಿ - ಹಿಪೀಕರಟಿೀ್ *(c. 460 -370 BCE)
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ಉತುವ ೀ ವ್ಯಸನ ೀ ಚ ೈವ್ ದುರ್ಭಾಕ್ಷ ಶತುರನಿಗ್ರಹ ೀ
ರಾಜದಾವರ ಸಮಶಾನ ಚ ಯಸಿತರ್ಟತಿ ಸ ಬಾಂಧವ್ಃ:
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್

ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಶ್್ ೇಿ ಕವನ್ುನ ಶಿಿೇ ವಿಧಾಿನ್ ಕ್.ಜಿ. ಸುಬಾಿಯಶಮವರವರ 'ಸುಭಾಷ್ಟತ್
ಸಂವತ್ುರ' ದಿಂದ ಆಯದದುದ. ಮೆೇಲಿನ್ ಶ್್ ೇಿ ಕದ ಅಥವ?
- ಸುಖ:ದಲಿಿ, ದುಖ:ದಲಿಿ, ಆರ್ಥವಕ ಮುಗೆಟಿಟನ್ಲಿಿ, ಸನಾಿನ್ಕ್ೆ ಒಳ್ಪಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ, ದುಷಟ
ಜನ್ರಿಂದ ತ್ೊಂದರ್ ಅನ್ುಭವಿಸುತ್ರುರುವ ವ್ೇಳ್ಯಲಿಿ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯದಲಿಿ
ಪಿತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವವನ್ ನಿಜವಾದ ಬಂಧು ಅಥವಾ ಮಿತ್ಿ.

ಮನ್ುಷಯ ಸಂಘ ಜಿೇವಿ. ಒಬು ಮನ್ುಷಯ ಜಿೇವಿಗ್ ಇನ್ೊನಬು ಮನ್ುಷಯ ಜಿೇವಿಯ ಹಂಗು ಅನಿವಾಯವ. ಸ್ಟ್ನೇಹದ ಆಕಾಂಕ್್, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರಿಂದ
ನಿರಿೇಕ್್ ಮತ್ುು ಸ್ಟ್ನೇಹತ್ಿವನ್ುನ ತ್ೊೇರುವ ಅಪ್ೇಕ್್ ಮನ್ುಜನ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಿಭಾವಿಕ.
ಶಿಿೇ ಕೃಷಣ ಅಜುವನ್ನಿಗ್ ಬಂಧುವಷ್ಟೇ ಆಗಿರದ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನ್ೊ ಆಗಿದದ. ಅವನಿಗ್ ಯುದೆದ ಸಮಯದಲಿಿ ಮಾನ್ಸಿಕ ಗ್ೊಂದಲ
ಉಂಟಾದಾಗ ಅವನ್ 'ಮೊೇಹ ನ್ಷಟ'ವಾಗಿಸಿ 'ಸೃತ್ರ ಲಬೆ'ತ್ ಯನ್ುನ ಗಿೇತ್ಯ ಮೊಲಕ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಅವನ್ ದುಗುಡವನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಿದ.
'ಅಭಿಮಾನ್ಧನ್' ಎನಿಸಿದ ದುಯೊೇವಧನ್ನ್ ಆಪು ಕಣವ. ಸ್ಟ್ನೇಹಪರತ್ಗ್ ಕಣವ ಇನ್ೊನಂದು ಹ್ಸರು. ಆ ಐವರು ಪಾಂಡವರು ಅವನ್
ಸಹ್ೊೇದರರು ಎಂದು ತ್ರಳಿದ ನ್ಂತ್ರವೂ ವಿಚ್ಲಿತ್ನಾಗದ್, ದುಯೊೇವಧನ್ನ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನಾಗಿ ಉಳಿದು, ಅವನ್ ಸ್ಟ್ೇನ್ಯಲಿಿ ಪಿಮುಖ ಪಾತ್ಿ
ನಿವವಹಿಸಿದ.
ಶಿಿೇ ಕೃಷಣ ಮತ್ುು ಸುಧಾಮರ ಕಥ್ ಕ್ೇಳ್ದವರಿಲಿ. ಕಡು
ಬಡತ್ನ್ದ ಕಷಟಕಾಪವಣಯವನ್ುನ ತಾಳ್ಲಾರದ್ ಸುಧಾಮ ತ್ನ್ನ ಬಾಲಯ
ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನಾದ ಕೃಷಣನ್ನ್ುನ ಕಾಣಲು ಹ್ೊೇದ. ಕೃಷಣನ್ು ಆದರದಿಂದ
ಸುಧಾಮನ್ು ಪಿಿೇತ್ರಯಂದ ಕ್ೊಟ್ಟ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅವಲಕ್ಲೆಯನ್ುನ ಸಿಿೇಕರಿಸಿ
ಅವನ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ನಾದ ಸುಧಾಮನಿಗ್ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ುನ್ುನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ.
ಸ್ಟ್ನೇಹಪರತ್ಗ್ ಮತ್ೊುಂದು ಉದಾಹರಣ್ ಶಿಿೇ ರಾಮ ಮತ್ುು
ಸುಗಿಿೇವ. ಉಪದಿವ ಕ್ೊಡುತ್ರುದದ ಸುಗಿಿೇವನ್ ಅಣಣನಾದ ವಾಲಿಯನ್ುನ
ಮಾತ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಂತ್ ಶಿಿೇ ರಾಮ ಅವನ್ನ್ುನ ವಧ್ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ೆ
ಪಿತ್ುಯಪಕಾರವಾಗಿ ಸುಗಿಿೇವನ್ು ಸಿೇತಾನ್ಿೇಷಣ್ಗ್ ಶಿಿೇ ರಾಮನಿಗ್
ಸಹಾಯ ಹಸು ನಿೇಡಿದ.
ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳಿರುವ ಎಲಿ ದೃಷಾಟಂತ್ಗಳ್ು ಸ್ಟ್ನೇಹತ್ಿಕ್ೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ಷಯ.

'A friend is someone who knows all about you and still loves you' ಎಂಬ ಉಕ್ಲುಯಲಿಿನ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಯಾ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್
ಸಕಲರಿಗೊ ಸಿಕೆಲಿಿ ಅವರು ಧನ್ಯರಲಿದ್ ಮತ್ುೇನ್ು. 
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ರಾ0
ರಾಮ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಅಯಯಯಯೀ ಸಿೀನು... ಸಿೀನು!!!

“ನ್ಮಸ್ಟಾೆರ ಸ್ಟಾ”
ಬಂತ್ು ಗಿಹಚಾರ! ಎಲಿರಿಗೊ ಅಲಜಿವ ಬಂದರ್ ಸಿೇನ್ು.
ನ್ನ್ಗ್ ಈ ಸಿೇನ್ು ಬಂದರ್ ಅಲಜಿವ.
ಸಿೇನ್ು ಉರುಫ್ ಸಿೇನ್ ಉರುಫ್ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್ ತ್ರಗತ್ರಯಲಿಿ ತ್ರತ್ರಹದ ಗತ್ರಯಲಿಿ ತ್ರಳ್
ಎಬಿುಸುವವನ್ು.
“ಪಾಸ್ಟ ಆಗಲ್ಿೇನ್ೊೇ ಸಿೇನ್ು? ಇದು ಆರನ್ೇ ವಷವವಲ್ೊಿೇ ಎಂಟ್ನ್ೇ ಕಾಿಸಲಿಿ?”
“ನಾನ್ೊ ಒಂಥರಾ ಬ್ಂಗಳ್ಳರಿನ್ ಏರಿಯಾ ಇದಹಂಗ್ ಸ್ಟಾ”
“ಏನ್ೊೇ ಹಾಗಂದ್ಿ?”
“ಬನ್ಶಂಕರಿ ಆರನ್ೇ ಹಂತ್, ಹತ್ುನ್ೇ ಬಾಿಕ್ ಅಂತ್ಲಾಿ ಇರತ್ುಲಾಿ ಸ್ಟಾ, ಹಾಗ್ೇ ನ್ನ್ನದೊ ಎಂಟ್ನ್ೇ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ುರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಯ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಿೀವ್ು ಕ ೀಳ್ಳದ್ದರಿ

ಕಾಿಸ್ಟ ಆರನ್ೇ ಹಂತ್”
“ಮೊದ್ೇವಿ. ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿರ್ೊೇ ಜಾಣತ್ನಾನ್ ಓದಿನ್ಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಪಾಸ್ಟಾಗಬಾರದ್ೇನ್ೊೇ?”
“ಪಾಸ್ಟಾದ್ಿ ಏನ್ು ಪಿಯೊೇಜನ ಸ್ಟಾ?”
“ಒಳ್ಳೇ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿ, ಒಳ್ಳೇ ದುಡುಾ ಸಂಪಾದಿು, ಹ್ಂಡತ್ರ ಮಕೆಳ್ ಜ್ೊತ್ ಝುಂ ಅಂತ್
ಇರಬಹುದಲ್ೊಿೇ?”

“ನಿೇವಿದಿದೇರಾ ಸ್ಟಾ?”
ಇದ್ೇ ಇವನ್ ಎಡವಟ್ುಟ. “ಇದಿದೇನಿ” ಎಂದರ್ ಕಂತ್ ಬಿಚಿು ಮಾನ್ ತ್ಗ್ಯುತಾುನ್. “ಇಲಿ” ಎಂದರ್ “ಅದ್ೆೇ ಸ್ಟಾ ಓದಿನಂದ ಏನ್ೇನ್ೊ ಪಿವ್ೇಜನ
ಅಲಾಿನ್ೊನೇದು” ಅಂತಾನ್!
“ನ್ನಿಿಷಯ ಬಿಡು. ನಿೇನ್ು...”
“ನ್ಮಿತ್ು ಮಗಳ್ು ಗ್ೊತಾುಗವ್ಳ ಸ್ಟಾ. ಮುಂದಿನ್ೊಸವ ಲಗನ”
“ಕಾಿಸು... ಪಾಸು...”
“ಮನ್ೇನಾಗ್ ಬ್ೇಜಾರಾದಾಗ್ಲಿ ಸೊೆಲ್ಮಗ್ ಬತ್ರೇವನಿ ಸ್ಟಾ”
ಸಿೇನ್ು ಬುದಿೆವಂತ್ನ್ಲಿ ನಿಜ. ಆದರ್ ಪ್ದದ ಎಂದೊ ವಗಿೇವಕರಿಸಲಾಗದು.
“ಅಮೆರಿಕಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರ್ೊೇ ಸಿೇನ್ು?”
“ಯಾಕಾು? ಅದು ತ್ಪಿೆಸ್ಟ್ೊೆಂಡಿತಾು?”
“ಕ್ೇಳಿದದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ತ್ರಳ್”
“ಅದಾಯರ್ೊೇ ಪಶಿುಮ ಬಂಗಾಳ್ದ ಕಡ್ಯವನ್ು ಸ್ಟಾ”
“ದಡಾ. ಅಮೆರಿಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನ್ು ಕ್ೊಲಂಬಸ್ಟ ಕಣ್ೊೇ”
“ಅದ್ೇ ನಾನ್ೊ ಹ್ೇಳಿದುದ. ಜ್ೊಯೇತ್ರ ಬಸು ಚಿಕೆ ತಾತ್ನ್ ಚಿಕೆಪೆ ಅಲಾಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ೊಲಂ ಬಸು? ಕ್ೊಲಂ ಅಂದ್ಿ ಕ್ೊೇಲೆತಾು ಷಾಟ್ವ ಫಾರಂ ಸ್ಟಾ”
ಹಿಂದ್ೊಮೆಿ, ಸಿೇನ್ು ಎಂಟ್ನ್ಯ ಕಾಿಸಿನ್ ಎರಡನ್ಯ ವಷವದಲಿಿ ಇದಾದಗ (ಆಗಲ್ೇ ಅವನಿಗ್ 17 ವಷವ) ಒಂದು ಲ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಟಿಟದ್ದ.
‘ವಿಜಯನ್ು ತ್ನ್ನ ಖಾತ್ಯಲಿಿ 1500 ರೊಗಳ್ನ್ುನ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುತಾುನ್. ಸ್ಟಾಲಿಯಾನ್ 10 ಪಿತ್ರಶತ್ ಸರಳ್ಬಡಿಾಯಂತ್ ಅವನ್ ಹಣ ಎರಡು
ವಷವಗಳ್ಲಿಿ ಎಷಾಟಗುತ್ುದ್?’ – ಇಷ್ಟೇ ಲ್ಕೆ.
ಲ್ಕೆ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮೊರು ಪಿೇರಿಯಡ್ ಆದರೊ ಸಿೇನ್ು ಇನ್ೊನ ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಮಿೇನ್ಮೆೇಷ ಎಣಿಸುತ್ುಲ್ೇ ಇದದ.
“ಆಯುೇನ್ೊೇ ಸಿೇನ್ು ಲ್ಕೆ?”
“ಎಲಾಿನಾ ಉಂಟ್ೇ ಸ್ಟಾ”
“ಯಾಕ್ೊೇ?”
“ವಿಷಯ ಕ್ೊಂಚ್ ಬಿಡಿಸಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಿ ಗ್ೊತಾುಗತ್ು ಸ್ಟಾ”
“ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ೊೇ?”
“ಅದು ನಾಯಷನ್ಲ್ೇಸ್ಟಾ ಬಾಯಂಕ್ೊೇ, ಕ್ೊೇ-ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ೊೇ ಸ್ಟಾ?”

(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ…)
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“ಯಾವುದಾದರ್ ಏನ್ೊೇ?”
“ಕ್ೊೇ-ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆದ್ಿ ಬಾಯಂಕ್ೇ ಗಾಯರಂಟಿ ಇಲಿ; ಇನ್ುನ ಅಸಲು, ಬಡಿಾ ಲ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲ ಏನ್ು ಪಿವ್ೇಜನ ಸ್ಟಾ”
“ಸರಿ. ನಾಯಷನ್ಲ್ೈಸ್ಟಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಂತಾನ್ೇ ಇಟ್ೊೆೇ”
“ಈ ವಿಜಯ ಎಂಥ ಮನ್ುಷಯ ಸ್ಟಾ?”
“ಮನ್ುಷಯ ಯಾರಾದೊಿ ಬಡಿಾ ಒಂದ್ೇ ಅಲ್ಿೇನ್ೊೇ?”
“ಬಡಿಾ ಒಂದ್ೇ ಇರಬಹುದು ಸ್ಟಾ. ಆದ್ಿ ಲ್ಕೆ ಅಂದ್ಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿಲಾಿ ಸ್ಟಾ”
“ಇನ್ನೇನ್ೊೇ?”
“ಅವನ್ ಟಾಿನಾುಕ್ಷನ್ ಜಾಸಿು ಇತಾು ಸ್ಟಾ?”
“ಯಾಕ್ೊೇ?”
“ಇದ್ಿ ಚ್ಕ್ಬುಕ್ ತ್ೊಗ್ೊೇತಾನ್. ಒಂದು ಚ್ಕ್ಬುಕ್ಗ್ ಇಷುಟ ಅಂತ್ ಹಣ ಹಿಡಿೇತಾರ್ ಸ್ಟಾ ಬಾಯಂಕ್ೊೇವುಿ. ಅದನ್ನ ಕಳಿೇಬ್ೇಕಲಿವಾಿ?”
“ಇಲಿ; ಚ್ಕ್ಬುಕ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿಲಿ. ಈಗ ಹ್ೇಳ್ು ಉತ್ುರ”
“ಅವನ್ ಫ್ಿಂಡ್ು ಹ್ೇಗ್ ಸ್ಟಾ?”
“ಅದಕೊೆ ಇದಕೊೆ ಏನ್ೊೇ ಸಂಬಂಧ?”
“ಅವರ್ೇನಾದಾಿ ಇವನಿಗ್ ಬ ನ್ು ಆಗ್ೊೇ ಚ್ಕ್ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಿ ಅಕ ಂಟಿಂದ ದುಡುಾ ಮೆೈನ್ಸ್ಟ ಆಗತ್ು ಸ್ಟಾ”
“ಇಲಿ; ಅಂತ್ಹ ಫ್ಿಂಡ್ು ಯಾರೊ ಅವನಿಗ್ ಇಲಿ”
“ಅದು ಸಿಂಗಲ್ಮ ಅಕ ಂಟ್ೊೇ, ಜಾಯಂಟ್ ಅಕ ಂಟ್ೊೇ ಸ್ಟಾ?”
“ಯಾವುದಾದರ್ ಏನ್ೊೇ?”
“ಜಾಯಂಟ್ ಅಕ ಂಟ್ ಆದ್ಿ ಇವನಿಗ್ ಗ್ೊತ್ರುಲ್ದ ವಿತ್ಡಾಿ ಮಾಡಿುಟಿಟದ್ಿ ಲ್ಕೆ ಎಡವಟಾಟಗತ್ು ಸ್ಟಾ”
“ಸಿಂಗಲ್ಮ ಅಕ ಂಟ್ೇ ಕಣ್ೊೇ”
“ಈ 1500 ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯಲ್ನ್ು ಸ್ಟ್ೇರ್ೊೇ, ಬಿಟ್ೊಟೇ ಸ್ಟಾ?
“ಬಾಯಂಕಲಿಿ ಇಟ್ಟೇ ಇಲಿ ಅಂದ್ೊೆಳ್ಳ ೇ ಸಿೇನ್ು. ತ್ನ್ನ ಫ್ಿಂಡ್ಗ್ ಸ್ಟಾಲ ಕ್ೊಟ್ಟ ಅಂತ್ರಟ್ೊೆ. ಈಗ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳ್ು”
“ಗಲ್ಮವಫ್ಿಂಡ್ೊೇ, ಬಾಯ್ಫ್ಿಂಡ್ೊೇ ಸ್ಟಾ?”
“ಯಾರಾದ್ಿ ಏನ್ೊೇ?”
“ಗಲ್ಮವಫ್ಿಂಡ್ ಆದ್ಿ ಬಡಿಾ ಇರಲಿ, ಅಸಲೊ ಕ್ೇಳ್ಕಾೆಗಲಿ ಸ್ಟಾ. ಪ್ಿಸಿಟೇಜ್ ಪಿಶ್್ನ!”
“ಬಾಯ್ಫ್ಿಂಡ್ ಅಂತಾನ್ೇ ಇಟ್ೊೆಳ್ಳ ೇ”
“ಫ್ಿಂಡು ಒಳ್ಳಯವನ್ೊೇ, ರ ಡಿೇನ್ೊೇ ಸ್ಟಾರ್?”
ಸಿೇನ್ುವನ್ುನ ಲ್ಕೆದ ಪಿಶ್್ನ ಕ್ೇಳಿದುದ ಅದ್ೇ ಕ್ೊನ್.
ಅವನ್ ಇಂಗಿಿಷ್ ಸಹ ಅಸ್ಟಾಧಾರಣವಾದುದ್ೇ. ಅವರ ಇಂಗಿಿಷ್ ಟಿೇಚ್ರ್ ಸಹ ಅವನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದುದ ಎರಡ್ೇ ಪಿಶ್್ನಗಳ್ು!
“ಪಿಿಪ್ೇಸಿಷನ್ ಅಂದ್ಿ ಏನ್ೊೇ?”
“ಮೊನ್ನ ಅಚಾರ್ ಸ್ಟಾ ಸೊಸನ್ ಮಿಸ್ಟಗ್ ಮಾಡಿುದುಿ ಸ್ಟಾ”
“ಏನ್ು ಮಾಡಿುದ್ೊಿೇ?”
“ನಿೇವ್ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸ್ಟಾ. ಮಂಡಿಯೊರಿ ಕೊತ್ು, ರ್ೊೇಜ ಹೊವನ್ನ ಸೊಸನ್ ಮಿಸ್ಟಗ್ ಕ್ೊಟ್ುಿ ಸ್ಟಾ”
“ಮೊಖವ. ಅದು ಪ್ಿಪ್ೇಸ್ಟ ಮಾಡ್ೊೇದು ಕಣ್ೊೇ. ಪಿಿಪ್ೇಸಿಷನ್ ಅಲಿ”
“ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ಸಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಸ್ಟಾ. ಈ ಪ್ಸಿಷನ್ಗಿಂತ್ ಆ ಪ್ೇಸ್ಟ್ೇ ವಾಸಿ”
“ಹ್ೊೇಗಲಿ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಿ ಏನ್ೊೇ?”
“ಮೊಗಿನ್ ಮೆೇಲಾುಗ ಸ್ಟಾ”
“ವಾಟ್ ನಾನ್ುನ್ು”
“ನಿೇವ್ೇ ನ್ೊೇಡಿ ಸ್ಟಾ. ಎರಡೊ ಕಣುಣ ಸ್ಟ್ೇರ್ೊೇ ಜಂಕ್ಷನ್ನೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ುನ ಸ್ಟಾ”
ರಸ್ಟಾಯನ್ಶ್ಾಸರದ ಅಧಾಯಪಕರ ಅನ್ುಭವವೂ ಇದಕ್ಲೆಂತ್ ಭಿನ್ನವ್ೇನಿಲಿ.
“ಆಮಿಜನ್ಕ, ಜಲಜನ್ಕ, ಸ್ಟಾರಜನ್ಕಗಳ್ು ಗ್ೊತ್ುೇನ್ೊೇ?”

(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ…)
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“ಗ್ೊತ್ುು ಸ್ಟಾರ್. ಆಮಿಜನ್ಕ ಅಪೆ, ಜಲಜನ್ಕ ಅಮಿ”
“ಮುಟಾಾಳ್; ಸ್ಟಾರಜನ್ಕ?”
“ಮಾವ ಸ್ಟಾರ್. ನ್ನ್ನ ಸಂಸ್ಟಾರಕ್ೆ ಸ್ಟಾರ ತ್ುಂಬುವವಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡುವವನ್ೇ ಸ್ಟಾರಜನ್ಕ ಸ್ಟಾ”
ಸಿೇನ್ು ಇಡಿೇ ಅಧಾಯಪಕವೃಂದಕ್ೆ ಸಿಂಹಸಿಪನ. ಒಮೆಿ ಬಯಾಲಜಿ ಟಿೇಚ್ರ್ “ಪಾಚಿ ಎಂದರ್ೇನ್ು?” ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದಾಗ ಎರಡೊ ಕ್ೈಗಳ್ನ್ುನ
ಜ್ೊೇಡಿಸಿ, ಬಲಗ್ನ್ನಯ ಮೆೇಲ್ ಇರಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಪಕೆಕ್ೆ ತ್ರರುಗಿ, ಹಾಗ್ಯೇ ಮಲಗಿ “ಇದ್ೇ ಸ್ಟಾ ಪಾಚಿ ಅನ್ೊನೇದು. ನ್ಮಿಮಿ
ನ್ನ್ನನ್ನ ಮಲಗಿಸಕ್ೆ ‘ಪಾಚಿ ಚಿೇನ್ೊ’ ಅನ್ೊನೇವುಳ. ನಾನ್ು ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿುದ್ದ” ಎಂದಿದದನ್ುನ ನ್ನ್ಸಿ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ತ್ರಂಗಳ್ುಗಟ್ಟಲ್
ಅಧವರಾತ್ರಿಯಲಿಿಯೊ ಬ್ಚಿುಬಿದುದ ಏಳ್ುತ್ರುದರ
ದ ು.
ಅದ್ಲಾಿ ಹತ್ುು ವಷವಗಳ್ ಹಿಂದಿನ್ ಮಾತ್ು. ಮೊನ್ನ ಸಿೇನ್ು ರ್ೊೇಡಗಲ ಕಾರಿನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಸಿೇಟಿನ್ಲಿಿ ಕುಳಿತ್ರದದ. ಅಲಿಿಂದಲ್ೇ ‘ನ್ಮಸ್ಟಾೆರ ಸ್ಟಾ’
ಎಂದ.
“ಏನಾಿಡ್ೊೆಂಡಿದಿದೇಯೊೇ ಸಿೇನ್ು?”
“ನ್ಮಿ ಮಾವ ಎಂಪಿ ಸ್ಟಾ”
“ನಿೇನ್ು?”
“ಎಜುಕ್ೇಸನ್ ಬ್ೊೇಲ್ಮಾ ಪ್ಸಿಡ್ಂಟ್”
ನಾನ್ು ನಿಂತ್ಲ್ಿೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ. 
(ಕೃಪ್: ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕ್.)

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಳಿದು
ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂಣವ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್ಟಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ಮ ಇನ್ುೆಟ್ ಟ್ೊಲ್ಮು (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒಂದ ತ್ಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮಿ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರುದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದೆವಾಗುತ್ುದ್. ನ್ಂತ್ರ ನಿೇವು
ಮತ್ು ಆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ು CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ್ ಒತ್ರು.
ಸೊಚ್ನ್: ಕ್ಲವ್ಮೆಿ ಈ ಬಾಕ್ು

ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟಿಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರು

ನಿೀವ್ೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನಿೀಡಲ್ು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

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
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಲ ೀಕದ ಡ ಂಕು

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಒಬು ರಾಜನ್ು ದ್ೊಡಾದಾದ ತ್ನ್ನ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಯವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ರಥವನ್ನೇರಿ
ಹ್ೊರಟ್. ಊರುಗಳ್ಲಾಿ ಸುತ್ರು ಬಂದ ನ್ಂತ್ರ ಸಭ್ ಕರ್ದ "ರಾಜಯದ ಹಾದಿ ಬಹು
ಕ್ಟ್ಟದಾಗಿದ್ ಅಲಿಿ ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಡ್ಯಲು ಸ್ಟಾಧಯವಿಲಿ, ಅದಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ರಸ್ಟ್ುಗೊ ಚ್ಮವದ ಕಂಬಳಿ
ಹಾಸಿಬಿಡಿ"ಎಂದು ಆಜ್ಞ್ ಮಾಡಿದ. ಅಷುಟ ದ್ೊಡಾ ಊರಿನ್ ಎಲಾಿ ದಾರಿಗೊ ಚ್ಮವವನ್ುನ
ಒದಗಿಸಲು ಅದ್ಷುಟ ಪಾಿಣಿಗಳ್ು ಬ್ೇಕು? ಅವುಗಳ್ ಹತ್ಯ ಆಗಬ್ೇಕು? ಎಂದು ಜಾಣತ್ನ್ದಿಂದ
ಚಿಂತ್ರಸಿದ ಬುದಿೆವಂತ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯು "ಸ್ಟಾಿಮಿೇ ತಾವ್ೇ ಏಕ್ ಒಂದು ಮೆತ್ುನ್ಯ ಚ್ಮವದ
ಪಾದರಕ್್ಯನ್ುನ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಾರದು?"ಎಂದು ಕ್ೇಳಿದ. ಅವನ್ ಸಲಹ್ ಎಲಿರಿಗೊ
ಹಿಡಿಸಿತ್ು. ರಾಜನ್ೊ ಒಪಿೆದ. ಮೆಚಿು ಉಡುಗ್ೊರ್ಯತ್ು.
ನಿೇತ್ರ: ಪಿಪಂಚ್ವನ್ುನ ಬದಲಾಯಸುವ ಮೊದಲು ನ್ಮಿನ್ುನ ನಾವ್ೇ ಏಕ್
ಬದಲಾಯಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಾರದು? 

ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ
ಕ ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶವನ್. ಏನ್

ಇವರ “ಚ್ಕ್ೆ ಮೊಗುೆ”

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊುರಿ”

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು


10-12 ಬಾಳ್ೇಹಣುಣ



ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಶುದೆ ತ್ುಪೆ



ಟಿೇ ಚ್ಮಚ್ ಏಲಕ್ಲೆ ಪುಡಿ



ಅಧವ ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯ



ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಸಕೆರ್

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ


ಬಾಳ್ೇಹಣುಣ ಸಿಪ್ೆ ಸುಲಿದು ಚ್ನಾನಗಿ ಹಿಸುಕ್ಲರಿ



ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ 3 ಚ್ಮಚ್ ತ್ುಪೆ ಕಾಯಸಿ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ುನ ಹಾಕ್ಲ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ವರ್ಗೊ ಬ್ೇಯಸಿ



ತ್ಂಗಿನ್ ಕಾಯತ್ುರಿ, ಸಕೆರ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ, ತ್ುಪೆವನ್ುನ ಸಿಲೆಸಿಲೆವಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ



ಎಲಿವನ್ೊನ ಕಂದು ಬಣಣ ಬರುವವರ್ಗೊ ತ್ರರುವುತ್ರುದುದ ಸುವಾಸನ್ ಬಂದಮೆೇಲ್ ಏಲಕ್ಲೆಪುಡಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಒಲ್ ಆರಿಸಿ



ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲ್ೇ ತ್ರನ್ನಲು ಕ್ೊಡಿ

ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ”

ರ
ಸಿ
ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

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

ಇದ ೀನಾಲ
ಇದು

೧. ಕತತಲ್ಲಿಲ ಬಿದಿ ಕಂಬಿ ನನಿಿಂದ-ನಿನಿಿಂದ,ನಮಮಪೆ-ನಿಮಮಪೆನಿಂದಲ್ ಎತತಕಾಾಗ್ಲ್ಲ
೨. ಅವ್ವ ಅಂದ ರ ತ್ ರ ಯುತ್ ತ, ಅಪೆ ಅಂದ ರ ಮುಚಿತ್ ತ

ಉತತರಕ ಾ
ಪುಟ ೧೨
ನ ೀಡ್
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

ಇನಿಯನಿಲಿದ ಮೊಕವ್ೇದನ್
ಬಿಡದ್ ಎದ್ಯನ್ು ಕಾಡಿದ್
ಸನಿಹವಿರುವ ಮುರುಕು ವಿೇಣ್ಗ್
ಮರುಕ ಮಿಡಿಸುವ ಹಾಡಿದ್
ಮುನಿದು ಹ್ೊೇದವ ನ್ನ್ನ ಇನಿಯನ್ು
ಮೆರ್ದು ಹ್ೊೇದನ್ ಬಾಳ್ಲಿ
ಸುರಿದ ಪಿಿೇತ್ರಯ ಮುರಿದು ಹ್ೊೇದನ್
ಬ್ರ್ಸಿ ಕಹಿಯನ್ು ಹಾಲಲಿ

ನಿಮಿ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಹ್ೊಂಚಿ ಹಾಕುವ ಅವಳ್ ಸಂಚಿಗ್
ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡನ್ ತ್ನ್ುವನ್ು
ಮಂಚ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಅವಳ್ನ್ಂದಿಗು
ಕ್ೊಂಚ್ವೂ ನಾ ಸಹಿಸ್ಟ್ನ್ು
ಕಾಡಿ ಬ್ೇಡಿದ, ಕರ್ದ ಊರಿಗ್
ಬರ್ನ್ು ಎಂದೊ ಹ್ೇಳಿದ್
ಹಾಳ್ು ಸುರಿದಿದ್ ಬ್ರ್ತ್ ಸೊರಿಗ್
ಬಾಳ್ು ಬರಿ ಗ್ೊೇಳಾಗಿದ್
ರಚನ : ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲ ೈಡ್)

ಡಾಕಟರ್: ನ್ೊೇಡು ತ್ರಮಿ ನಿನ್ಗ್ ಎರಡು ನ್ೊಯಸ್ಟ ಇದ್, ಒಂದು
ಗುಡ್ ನ್ೊಯಸ್ಟ ಮತ್ೊುಂದು ಬಾಯಡ್.
ತ್ರಮಿ :ಹಾ! ಮೊದಲು ಬಾಯಡ್ ನ್ೊಯಸ್ಟ ಹ್ೇಳಿುಡಿ
ಡಾ:ನಿನ್ಗ್ ರ್ೊೇಗ ಬಂದಿದದ ಕಾಲಿಗ್ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ೊುಂದು
ಕಾಲು ಕತ್ುರಿಸಿಬಿಟಿಟದ್ದೇವ್,ಸ್ಟಾರಿ!
ತ್ರಮಿ:ಅಯೊಯೇ ಹ್ೊೇಯುೇ ನ್ನ್ ಕಾಲು, ಹಾಳಾಗ್ೊೇಯುು
೧. ೨೦೧೪ ರ ಕಾಮನ್ ವ್ಲ್ಮು ಕ್ಲಿೇಡ್ಗಳ್ಲಿಿ ಡಿಸೆಸ್ಟ ಥ್ೊಿೇ ನ್ಲಿಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
ಗಳಿಸಿದ ಕ್ಲಿೇಡಾಳ್ು ಯಾರು? ಇವರು ಜನಿಸಿದುದ ಯಾವ ಊರಿನ್ಲಿಿ?
೨. ಕ್ೊೇಲಾರ ಜಿಲ್ಿಯ ಬ್ಳ್ಳಳರಿನ್ಲಿಿ ಡಿಸಂಬರ್ ೧೪, ೧೯೧೮ ರಲಿಿ ಜನಿಸಿದ
ವಯಕ್ಲುಯೊಬುರು ಇತ್ರುೇಚ್ಗ್ (೨೦ ಆಗಸ್ಟಟ ೨೦೧೪) ವಿಧ ವಶರಾದರು.
ಯಾರವರು?, ಇವರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿಿ ಜಗದಿಿಖಾಯತ್ರಾಗಿದದರು?
ಸರಿ ಉತ್ುರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೪ ನ್ೊೇಡಿ

ಹ್ೊೇಗಿಿ ಗುಡ್ ನ್ೊಯಸ್ಟ ಏನ್ ಹ್ೇಳಿ
ಡಾ:ನಿನ್ನ ಇನ್ೊನಂದು ಕಾಲು ಈಗ ವಾಸಿ ಆಗಾು ಇದ್.
ಮತತರ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ಾ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ
ಇದ ೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ
೧. ಸೊಜಿ
೨. ಬಾಯ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಆಗ್್ಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಯಕ್ೆ ಅಥವಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ ಉತ್ುರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಬಂದವರಿಗ್ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನ್ಲ್ಿೇ ಮಂಗಳ್ ಕಾಯವದ ಸೊಚ್ನ್

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಉತ್ುರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್
ನ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ುರ

ಅವನ್ು ಬಲು ತಾಳ್ಿಯ ಗುಣವುಳ್ಳವನ್ು
ಬಿಟಿಟದ್ೇವನ್ು ವಿಷುಣವಧವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಧಾಮಿವಕ ಪಂಥ.
ಹಸುವಿಗ್ ಮತ್ುೇರಿಸಿದ ಸುಂದರಾಂಗ








ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮಿ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿಾ, ಬ ಂಗ್ಳೂರು
ಚಂದ್ದರಕಾ ಉದಯ್, ಸಿಡ್ಿ
ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣಸಂದರ, ಕಾಯನ ಬರ
ರಾಜ ೀಶವರಿ, ಸಿಡ್ಿ
ಉಮ ರಾವ್, ಸಿಡ್ಿ

ಬುದೆನಿಗ್ ಜ್ಞಾನ್ೊೇದಯವಾದ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಬಿದಾದಗ ಆದದುದ

ಆಗ್್ಟ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತತರ

ಉತತರ: ಸದಯ, ಈ ಪರದ ೀಶದ ಹವ್ಮಾನದಲಿಲ ಹ ಚುಿಕಡ್ಮೆ ಇರುವ್ುದ್ದಲ್ಲ.

ನಿಮಿ ಉತ್ುರ ಈಮೆೈಲ್ಮ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಸ ಪ ಟಂಬ್ರ್ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

ನಿಮಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ಮ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯವಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನ್ಯ
ಹ್ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಿ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್

7-11

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಕ್ಷಣ!

ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್,
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ್
ಉತ್ುಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ... 

15 – 15

ರಚ್ನ್: ನಾಗಶಿಿೇ ಹಷವ
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ತಿಪ ೆಯ ತಪಸುು

ಹಾಸಯ

ಸಿಿತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್

ಬ್ಂಗಳ್ಳರಿನ್ಲಿಿ ತ್ರಪ್ೆ ದಶವನ್ ಸವ್ೇವ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಹಾಲು ತ್ರ್ೊೇವಾಗ, ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಸಮಯದಲಿಿ
ಧಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಆಗುತ್ರತ್ುು. ಬಿೇದಿ ಬಿೇದಿ ಮೊಲ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದ್ೊಂದು ದ್ೇವಸ್ಟಾುನ್ ಇದದ ಹಾಗ್ ತ್ರಪ್ೆ ಗುಂಡಿಗಳ್ ಸಂಖ್ಯ ಕೊಡ. ಆದರ್
ಹ್ೊರದ್ೇಶಕ್ೆ ಬಂದ ಮೆೇಲ್ ತ್ರಪ್ೆೇನ್ ನಾನ್ು ಆಗಾಗ ಮಿಸ್ಟ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದ್ದ. ಎಲಿಿ ಕಣುಣ ಹಾಯಸಿದರೊ ಕಸ ಕಡಿಾ ಪಾಿಸಿಟಕ್ ಬಿೇಳ್ದ
ರಸ್ಟ್ುಗಳ್ು, ಹಾಗ್ೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಗಳ್ು ಬಿದದರ್, ಮನ್ ಒಳ್ಗಿನ್ ಕ್ಲಸ ಬಿಟ್ುಟ, ಪರಕ್ ಹಿಡಿದು ಓಡ್ೊೇಡಿ ಬಂದು ಸಿಚ್ೆ ಮಾಡ್ೊೇ ಜನ್.
ನ್ಮೊಿರಲಿಿ ರಾಜಾ ರ್ೊೇಷವಾಗಿ ಎಲಿಿ ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಅಲಿಲಿಿ ಸ್ಟ್ಿೇಚ್ುಯಾಗಿ ಹರಡಿಕ್ೊಂಡು, ಸುವಾಸನ್ ಬಿೇರಿಕ್ೊಂಡು ಜಿೇವನ್ ಮಾಡುವ ತ್ರಪ್ೆಯ
ವಿಷಯ ಪಾಪ ಈ ಊರಿನ್ ದ್ೊಡಾ ಕಸದ ತ್ೊಟಿಟಗಳಿಗ್ ಗ್ೊತ್ರುಲಿದ್ೇ ಹ್ೊೇಯತ್ು. ಗ್ೊತಾುದರೊ ಸರಿ ಏನ್ೊ ಮಾಡ್ೊೇ ಹಂಗಿಲಿ. ಬಾಯ
ಮುಚಿುಕ್ೊಂಡು ಕಸದ ತ್ೊಟಿಟಯೊಳ್ಗ್ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಮಾಡಬ್ೇಕು ಕಳ್ಳ ಜಿೇವನ್!! ವಾರಕ್ೊೆಮೆಿ ಮಾತ್ಿ ರಸ್ಟ್ು ಬದಿಗ್ ವಯಾಯರವಾಗಿ
ಬಂದು ನಿಂತ್ು, ಪಿಿಯಕರನ್ ದಾರಿ ನ್ೊೇಡುವ ಹಾಗ್, ಕಸ ಒಯುಯವ ದ್ೊಡಾ ಲಾರಿಗ್ ಕಾಯುವ ಕಾತ್ರ !!
ಮನ್ಯಲಿಿ ಗುಡ್ಾ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡ ಮುರಿದ ಕುಚಿವ, ಬ್ೇಡದ ಮೆೇಜು, ಹರಿದ ಬುಕುೆಗಳ್ು, ನ್ುಗಿೆದ ಪಾತ್ಿಗಳ್ು, ಮಾಸಿದ ಹಾಸಿಗ್, ಹಳ್
ರ್ೇಡಿಯೊೇ ಮತ್ುು ಕಂಪೂಯಟ್ರ್, ಅದು ಇದು ಮಣುಣ ಮಸಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ನ್ುನ ವಷವಕ್ೊೆಮೆಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹ್ೊರಗ್ ಹಾಕಬಹುದು.
ಕಸದ ತ್ೊಟಿಟ ಒಳ್ಗ್ ಹಿಡಿಸದ oversize ಕಸ ಇದು. ಅದಕೊೆ ಕೊಡ ಒಂದ್ೇ ದಿನ್ ಹ್ೊರಗಿನ್ ಪಿಪಂಚ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇ ಅವಕಾಶ. corporation ಲಾರಿ
ಬಂದಿದ್ದ ತ್ಡ, ಪಾಪ ಈ ಬ್ೇಡದ ಬಡಪಾಯ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ು ಅವಿತ್ು ಕೊತ್ು ಹ್ದರಿ ತ್ತ್ುರಿಸುತ್ುವ್. ಏಕ್ ಗ್ೊತ್ುೇ ? ಬಂದ ಲಾರಿ ಮುಖ
ಮೊತ್ರ ನ್ೊೇಡದ್, ಎಲಿವನ್ೊನ ಎತ್ರು ಲಾರಿ ಒಳ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲದ್ದ ತ್ಡ, ಒಳ್ಗ್ ದ್ೊಡಾ ಮಿಕುರ್ ರಾಕ್ಷಸ ಅದನ್ುನ ನ್ುಚಿು ನ್ೊರು ಮಾಡುತ್ು. ಬ್ೇಡದ
ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ, ಮುಕ್ಲು ಹ್ೊಂದಿ ನಿವಾವಣ ಸಿೆತ್ರ ತ್ಲುಪಿ ಬಿಡುತ್ು.
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಏಳ್ು ಗಂಟ್ ಮುಂಚ್ಯೇ ಈ ಭಾರಿ ಕಸದ ಲಾರಿಗಳ್ು ಎಲಾಿ ರಸ್ಟ್ುಗಳಿಗ್ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೊಟ್ುಟ, ಮನ್ ಮುಂದ್ ಕಸ
ಇತಾು ಎನಿಸುವಷುಟ ಸಿಚ್ಹ ಮಾಡಿ ಹ್ೊೇಗಿಬಿಡುತ್ುವ್. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಒಬುನ್ೇ ಒಳ್ಗ್, ಲಾರಿಯ ದಷಟ ಪುಷಟವಾದ ಯಂತ್ಿದ ಕ್ೈಗಳ್ು ಹ್ೊರಗ್
ಬಂದು ಕಸ ತ್ನ್ೊನಳ್ಗ್ ಎಸ್ಟ್ದುಕ್ೊಂಡು ಮುಂದ್ ಮುಂದ್ ಚ್ಲಿಸುತ್ುವ್. ಈಗ್ೇನ್ು technology ಬಳ್ಕ್ ಕಡಿಮೆಯೇ ??
ಹಿೇಗಿರುವಾಗ ನ್ಮಿ ಇಲಿಿಯ ಕಸದ ತ್ೊಟಿಟಯ ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿೇಸಿ ಬಿಟಿಟತ್ು. ನ್ಮಿ ಮನ್ ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ನಾವು ಮತ್ುು ಮತ್ು
ಮೊರು ನಾಲುೆ ಮನ್ಯವರು ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಕಸವನ್ುನ ಅಂದರ್ ಬ್ೇಡದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ನ್ುನ ಹ್ೊರಗ್ ಹಾಕ್ಲದ್ದವು. ಲಾರಿ ಮಾರನ್ ದಿನ್ ಬಂದು
ಒಯಯಬ್ೇಕ್ಂದರ್, ಹಿಂದಿನ್ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ಿವ್ೇ ಎಸ್ಟ್ಯಬ್ೇಕು. ಬ್ೇಕಾ ಬಿಟಿಟ ಎಲ್ಿಂದರಲಿಿ ಹರಡ್ೊೇ ಹಾಗಿಲಿ. ಬಿೇದಿಗ್ ಬಿೇಳ್ದ ಹಾಗ್, ಪುಟಾೆತ್ೆ
ತಾಕದ ಹಾಗ್ ಎಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ು ನ್ಗು ಮುಖದಿಂದ ಬಂದು ಕೊತ್ರದದವು. ಒಂದ್ೊಕ್ೊೆಂದು ಪಾಪ ಕಡ್ಯ ಟಾಟ್ ಬ್ೈ ಬ್ೈ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡು,
ಮುಂದಿನ್ ಜನ್ಿದಲಾಿದರೊ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ೇರಬ್ೇಕು ಅಲಿಿಯ ತ್ೊಟಿಟಯ ಜಿೇವನ್ ಬಹು ಮಜವಾಗಿರುತ್ು ಎಂದು ಕ್ೊನ್ಯ ಬಾರಿ ದ್ೇವರನ್ುನ
ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಮಲಗಿದವು. ಸಿಂತ್ಂತ್ಿ ಕಸದ ಜಿೇವನ್ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೊ ಅನ್ುಭವಿಸಬ್ೇಕು ಎಂದು ಕನ್ಸು ಕಾಣ ತ್ೊಡಗಿದವು.
ಮಾರನ್ ದಿನ್ ಲಾರಿ ಸ್ಟ ಂಡಿನ್ ಸುಪಿಭಾತ್ ಯಾಕ್ೊೇ ಕ್ೇಳ್ಲಿಲಿ.. ಏನ್ೊೇ ಮಳ್ ಮೊೇಡ ಎಂದು ಸಿಲೆ ಲ್ೇಟ್ ಆಗಿರಬ್ೇಕು ಅಂತ್
ನಾನ್ು ಸುಮಿನಾದ್. ಅವಾಂತ್ರದ ಬದುಕು ನ್ಮಿನ್ುನ ಬಿಡುತ್ುದಯೇ ? ಹ್ೊರಗ್ ಬಿದದ ಬ್ೇಡದ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳಿಗ್ ಟಾಟ್ ಹ್ೇಳಿ ನಾನ್ು ಬ್ೇಗ
ಬ್ೇಗ ಆಫಿೇಸಿಗ್ ಹ್ೊರಟ್. ಕಂಪೂಯಟ್ನ್ವಲಿಿ ಕನ್ನಡ ದಿನ್ಪತ್ರಿಕ್ ಮೆೇಲ್ ಮ ಸ್ಟ ಆಡಿಸಿ ತಾಯಾನಡಿನ್ಲಿಿ ಏನ್ೇನ್ು ಸಮಾಚಾರ ಎಂದು ಓದಿ
ನ್ಂತ್ರ ಲ್ೊೇಕಲ್ಮ ಪತ್ರಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿುೇನಿ.. ದ್ೊಡಾ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿಿ ಹಾಕ್ಲದಾದರ್ " GARBAGE BIN TRUCK MET WITH AN ACCIDENT!!
ALL THE TRUCKS ARE GROUNDED "
ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಮನ್ ಹ್ೊರಗ್ ಬಿದದ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ ತ್ರಪ್ೆ ವಿಷಯ ಕ್ೊರ್ಯಲು ಶುರುವಾಯತ್ು. ಛ್ ಏನಿದು
ಹಿೇಗಾಯತ್ು. ಇನ್ುನ ಎಷುಟ ದಿನ್ ಕಸ ಹ್ೊರಗ್ ಬಿದಿದರುತ್ೊುೇ ಅಂತ್ ಯೊೇಚ್ನ್ ಶುರುವಾಯತ್ು. ಇಲಿಿ ಮನ್ ಮುಂದ್ ಬಿದದ ಕಸಗಳಿಗ್
ಸಂತ್ೊೇಷವ್ೇ ಸಂತ್ೊೇಷ. ಸಿಂತ್ಂತ್ಿವಾದ ಬದುಕು bin ಹ್ೊರಗ್ ಅಂತ್ ನಿಮವಲವಾದ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡತ್ೊಡಗಿದವು. ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲ
ಆಫಿೇಸಿಂದ ಬಂದ ನ್ನ್ನನ್ುನ ತ್ರಪ್ೆ ನ್ಗುಮುಖದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕ್ೊಂಡವು !

(ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ)

೧. ವಿಕಾಸ ಗ ಡ, ಮೆೈಸೊರು.
೨. ಬ್ಳ್ಳಳರು ಕೃಷಣಮಾಚಾರ್ ಸುಂದರರಾಜ್ ಐಯಯಂಗಾರ್. ಐಯಯಂಗಾರ್ ಯೊೇಗ.
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ಮನ್ ಹ್ೊರಗ್ ಇದದ ತ್ರಪ್ೆ ಗತ್ರ ಏನ್ಪಾೆ ? ತ್ರರುಪತ್ರ ತ್ರಮಿಪೆ ನಿೇನ್ ನ್ಮಿ ಮನ್ ಮುಂದ್ ಬಿದುದ ಹ್ೊರಳಾಡುತ್ರುರುವ ತ್ರಪ್ೆ ಕ್ಲಿಯರ್
ಮಾಡಿಸು ಅಂತ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡು ನ್ೊೇಡಿುೇನಿ. ಫನಿವಚ್ರ್ ಬ್ಡ್ ಪಾತ್ಿ ಪಗಡ್ ಎಲಾಿ ಚ್ಲಾಿಪಿಲಿಿ ಆಗಿದ್. ಕ್ಲವು ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಜನ್ ಕುಚಿವ
ಮೆೇಜು ಚ್ನಾನಗಿದದರ್ ತ್ಗ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿರುತಾುರ್. ಹ್ೊೇಗುವ ಮುನ್ನ ಅಲಿಿದದ ಎಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ ಮೆೇಲೊ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ ಅಲ್ೊಿೇಲ
ಕಲ್ೊಿೇಲ ಮಾಡಿದಾದರ್.
ಚ್ಲಾಿಡಿಕ್ೊಂಡ ತ್ರಪ್ೆಗಂತ್ೊ ಖುಷ್ಟಯೊೇ ಖುಷ್ಟ. ತ್ರಪ್ೆ ಹ್ೊತ್ು ಹರಕ್/ಕನ್ಸು ಎಲಾಿ ಒಂದ್ೇ ರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಕಾರ ಆಗಿರಬ್ೇಕಾರ್
ಅದಕ್ಲೆರುವ ದ್ೈವ ಭಕ್ಲು ಎಷ್ಟಟರಬ್ೇಕು !!
ಈಗ ದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗಾದರ್ ಮೊದಲು ಲ್ೊೇಕಲ್ಮ ಪ್ೇಪರ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇದು. ನ್ಮಿ ಮನ್ ಮುಂದಿನ್ ತ್ರಪ್ೆ ಜಿೇವನ್ಕ್ೆ ಯಾವತ್ುು ನಾಂದಿ
ಹಾಡುತಾುರ್ೊೇ ಈ ಕಾಪ್ೇವರ್ೇಶನ್ ಜನ್ ಅಂತ್. ಪ್ೇಪರ್ ನ್ಲಿಿ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಆಟಿವಕಲ್ಮ ಬಿನ್ ಟ್ಿಕ್ ಗಳ್ು ಎಲಿವೂ safety check ಗ್
ಕಾದಿವ್. ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ಜನ್ಗಳ್ ಸುರಕ್್ ಮುಖಯ. ಎಲಾಿ ಲಾರಿಗಳ್ಳ ಸುರಕ್ಾ ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ಒಳ್ಪಟಿಟವ್, ನ್ಂತ್ರವ್ೇ ಅದನ್ುನ ಮತ್ು ಕ್ಲಸಕ್ೆ
ಕಳಿಸುತ್ುೇವ್ ಎಂದು ಪಿಮುಖರ್ಲಾಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ ಬ್ೇರ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇದು !
ಹಿೇಗ್ ಒಂದು ವಾರ ಮನ್ಯಂದ ಆಚ್ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಪ್ೆ ದಶವನ್. ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಗಾದ್ ಇದ್ಯಲಿ " ಮನ್ ಮುಂದ್ ಬೃಂದಾವನ್ "
ಅಂತ್... ಅದನ್ುನ " ಮನ್ ಮುಂದ್ ತ್ರಪ್ೆ" ಅಂತ್ ಬದಲಾಯಸಬ್ೇಕು ಅನಿನಸ್ಟಾು ಇತ್ುು. ತ್ರಪ್ೆಗ್ ಚ್ಲಾಿಟ್ ನ್ನ್ಗ್ ಪಾಿಣ ಸಂಕಟ್ !! ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ
ದ್ೈವ ಭಕ್ಲುಯ ಪರಿೇಕ್್ಗ್ ತ್ೊಡಗಿದ್ ದಿನಾಲು ತ್ುಪೆದ ದಿೇಪ ಹಚ್ೊುೇದು, ತ್ರಪ್ೆಗ್ ಮುಕ್ಲು ಕ್ೊಡಪೆ ಎಂದು ಬ್ೇಡ್ೊೇದು.
ನ್ನ್ನ ಮೊರ್ ದ್ೇವರಿಗ್ ಕ್ೇಳಿತ್ು ಅನಿನಸುತ್ು. ಒಂದು ದಿನ್ ಆಫಿೇಸ್ಟ ಇಂದ ಮನ್ಗ್ ಬರುವ ಹ್ೊತ್ರುಗ್ ಮನ್ ಮುಂದ್ ಬಿದದ ಎಲಾಿ ತ್ರಪ್ೆ
ಮಂಗ ಮಾಯ!! ಅಯೊಯೇ ತ್ರಪ್ೆಗ್ ನಾನ್ು ಕಡ್ಯ ವಿದಾಯ ಕೊಡ ಹ್ೇಳ್ಲಿಲಿ ಅಂತ್ ಸಿಲೆ ಬ್ೇಜಾರು ಕೊಡ ಪಟ್ಟ ! ಆದರ್ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ್
ನ್ಮೊಿರಿನ್ ಫಾರಿನ್ ತ್ರಪ್ೆಗ್ ಭಾರತ್ದ ತ್ರಪ್ೆ ಜಿೇವನ್ ಅರಿವಾಯುಲಿ ಎಂದು !! 

(ನ್ಮುದ ಖಡಕ್ ಭಾಷ್ರಿೇಯಪೆ)

ಬಸವರಾಜ್ ಕ್ಂಪಲಿಂಗಣಣವರ್

ಪಿಿೇತ್ರಯ ಇಕ್ಲನ್,
ಏ ಇಕ್ಲನ್ ಸಿಲೆ ನ್ೊೇಡ್ ಇದನ್, ನಾ ಹ್ೈಸ್ಟ್ೊೆೇಲ್ಮ ಗ್ ಯಾವತ್ು
ಕಾಲಿಟ್ೊಯೇ ಅವತ್ರುಂದ ನಿನ್ನ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ್ೊಮೆಿ ಹಾಯಂಗಂಗರ್ ಆಕ್ತ್ರ, ನಿನ್ನ ದನಿ
ಕ್ೇಳಿದಿ ಹಂಗ ಕ್ೇಳ್ಳ ೆಂತ್ ಕುಂದಿಬ್ೇಕ ಅನ್ಸ್ಟ್ೈತ್ರ.

ಇನ್ನ, ನಿೇ ನ್ನ್ನ ಜ್ೊತ್ ಮಾತಾಡುವಾಗಂತ್ೊ ಎದಿ ಹಂಗ ಡಬ ಡಬ ಹ್ೊಡ್ೊೆತ್ರರತ್ೈತ್ರನಿೇ ನ್ನ್ನ ಕಣಾಣಗ್ ಕಣಿಣಟ್ುಟ ನ್ೊೇಡಿುಯಲಿ .,
ಅವಾಗ್ ನಾನ್ು ಕಕೆ ಬಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ೆನಿ ಗ್ೊತ್ೈತ್ೇನ್?
ಏನ್ರ್ ಆಗಿಿ ನ್ನ್ಗಂತ್ೊ ನಿನ್ನ ಮಾಯಲ ಕುಚ್ು ಕುಚ್ು ಶುರು ಆಗ್ೇತ್ರ, ನಿನ್ಗೊ ನ್ನ್ನ ಮಾಯಲ ಕುಚ್ು ಕುಚ್ು ಇತ್ುಂದಿ ಹ್ೊತ್ು ಮುಳ್ಗು
ಮುಂದ ನ್ಮಿ ಸ್ಟಾಲಿ ಗ ಿಂಡ್ ಕಡ್ ನಾ ಕಾಯುತ್ರವನಿ ಅಲಿಿಗ್ ಬಂದ ಹ್ೇಳ್ ಮತ್ು.
ನಿನ್ಗ ನ್ನ್ನ ಮಾಯಲ ಕುಚ್ು ಕುಚ್ು ಇಲಿಂದುಿ ಬಂದ ಕಾಗದ ಹ್ೊಳಿಳ ಕ್ೊಟ್ಟ ಹ್ೊೇಗ, ಸುಮೆನ ಕಾಗದ ವ್ೈಸ್ಟಟ ಮಾಡುದ ಬಾಯಡ, ಮತ್ು
ಯಾರಿಗರ ಕ್ೊಡಾಕ್ ಬರತ್ೈತ್ರ.
ಇನ್ೊನಂದ ನ್ನ್ಪ ಇಟ್ೊೆೇ, ಮಾಸುರ್ ಮುಂದ ಇಲಾಿ ನಿಮಪೆನ್ ಮುಂದ ಹ್ೇಳಿದಿ ಗಿಳಿದ್ಂದಿ, ನಿಮ ಿನ್ ಮಗಳ್ ಬಂದರ ಬತ್ರೇವಯನ್
ನಾಳಿಂದ ನಿೇ ಸ್ಟಾಲಿಗ್..?
ಇಂತ್ರ ನಿನ್ನ
ಏನ್ರ ತ್ರಳ್ಳ ೆೇ
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ಸ ಯಾಾಸತ ಮತುತ ಸ ಯೀಾದಯ ಕ ಂಪ ೀಕ !

ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಂಕಲ್ನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಮನ್ಯಲಿಿ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೊೇಗ ಮಾಡಿ, ಸೊಯಾವಸು ಮತ್ುು ಸೊಯೊೇವದಯದ ವ್ೇಳ್ ಕ್ಂಪು/ಕ್ಲತ್ುಳ ್ ಬಣಣವ್ೇಕ್ಲರುತ್ುದ್ ಎಂದು
ತ್ರಳಿಯೊೇಣ.
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ್ ಸಾಮಗಿರ:
ಒಂದು ಗಾಜಿನ್ ಲ್ೊೇಟ್
ಅಧವ ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಮತ್ುು ಅಧವ ಲ್ೊೇಟ್ ಹಾಲು
ಒಂದು ಟಾರ್ಚವ
ವಿಧಾನ:
ಇದನ್ುನ ಕತ್ುಲ್ಯ ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿಿ/ಮಂದಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿಿ ಮಾಡಿದರ್ ಉತ್ುಮ.

ಲ್ೊೇಟ್ದ ಅಧವಕ್ೆ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿ ಟಾರ್ಚವ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಮೆೇಲ್ ಬಿೇರಿರಿ. ಬಿಳಿ ಬ್ಳ್ಕು ಶುಭಿ ನಿೇರಲಿಿ ಹಾದು ಬಿಳಿಯಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ುದ್. ಈಗ ಲ್ೊೇಟ್ ತ್ುಂಬುವಷುಟ ಹಾಲನ್ುನ ಹಾಕ್ಲರಿ. ಟಾರ್ಚವ ಬ್ಳ್ಕನ್ುನ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಹಿಂಬದಿಯಂದ ಹರಿಯಬಿಡಿ. ಹಾಲಿನ್
ಸ್ಟಾಂದಿತ್ಗನ್ುಗುಣವಾಗಿ, ಸೊಯೊೇವದಯ/ಸೊಯಾವಸುದಲಿಿ ಕಾಣುವಂತ್ ಹಳ್ದಿ/ಕ್ಲತ್ುಲ್/ಮಂದ ಕ್ಂಪು ಬಣಣ ಕಾಣುತ್ುದ್
ಏನಾಗ್ುತಿತದ :
ಪರಿಸರದಲಿಿ ಲಕ್ಾನ್ುಲಕ್ಷ ಧೊಳಿನ್ ಕಣಗಳ್ು ಹರಡಿಕ್ೊಂಡಿರುತ್ುದ್. ಸೊಯವನ್ ಬ್ಳ್ಕು ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಮತ್ುು ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲದಲಿಿ
ಭೊಮಿಯನ್ುನ ಪಿವ್ೇಶಿಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಕಣಗಳ್ನ್ುನ ಹಾದು ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು. ಹಿೇಗಾದಾಗ ಬ್ಳ್ಕು ಹ್ಚ್ುು ಹ್ಚ್ುು ಪುಟಿದು ಚ್ದುರುತ್ುದ್.
ಕ್ಲತ್ುಳ ್ ಮತ್ುು ಕ್ಂಪು ಬಣಣವು ಚ್ದುರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಆ ಬಣಣಗಳ್ು ನ್ಮಗ್ ಗ್ೊೇಚ್ರಿಸುತ್ುವ್. 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಿಮಮ ಕಾಯಾಕರಮವಿದಿರ ತಿಳ್ಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಸುಗಮ ಗಾನ್ ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾದರಪಡಿಸುತ್ರುದ್
ಗಾನ್ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಿ ಸದಸಯರಿಗೊ ಹಾಡಲು ಮುಕು ಅವಕಾಶ
ಅಂದು ವ್ೇದಿಕ್ಯಲಿಿ ಹಲವಾರು ಹ್ೊಸ ಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್ ಪರಿಚ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
(More information will be announced later)
ಸೆಳ್: WattleGrove Public School, Cressbrook Drive, NSW 2173
ಸಮಯ: 05:30pm, ದ್ದನ : 27th Sep 2014
Contact: sugamakannada@yahoo.com.au

(ಸಹಾಯ ನಿಧ ಸಂಗಿಹಕಾೆಗಿ)

Venue: Whitlam Leisure Centre, Woodward Park, Memorial Avenue,
Liverpool, NSW 2170
Date: Sep 13th and 14th 2014
Sat 13th 2014 – Morning 8AM-11AM - Ganesha Pooje
Evening 5PM-8PM – Cultural Programs
Sun 14th 2014 – Morning 8AM-11AM – Satyanarayana Pooje
1:30 PM – Dandiya followed by Visarjane
For details email: ganeshotsava2014@gmail.com

September 26, 2014

Dinner & entertainment evening
ದಿನ್: 18-10-2014

Address: Martin Place, Sydney, Australia 2000

ಸಮಯ: 06:45 pm

@ 11am to 7pm

ಸೆಳ್:CherryBrook Community Ctr
Shepers Drive, Cherrybrook NSW 2126

Contact number :
Email :

0413647713

info@hinducouncil.com.au

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

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದವ್ರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಾನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತಮ ತಿಾ
ಸೊಚ್ನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವಯಕ್ಲುಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸೆಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾವಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃವಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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