
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು 
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ  ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  
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ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ  
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ನೀವು ಮಾಡಿ         … ಪು. ೧೩ 

 

 

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ         ... ಪು. ೮ 

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ         ... ಪು. ೯ 
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ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸದ ಹಬ್ುದ ಸಡಗರವು ಶುರುವಾಗಿ ಗೌರಿೇ ಗಣ ೇಶನ ಹಬ್ುವೂ 
ಮುಗಿಯಿತು.  ಅತ್ರೇವ ಹುರುಪಿನೆಂದ ಮಾಡಿದ ತಯಾರಿಯು, “ಪೂಜ  ಮಾಡಿದ ” ಎನುನವ 
ಸಾರ್ಥಕಯದ ೊೆಂದಿಗ  ಮನಸ್ಸಿಗ  ನ ಮಮದಿ ನೇಡುತತದ ಯಲಿವ ೇ. ಪೂಜ ಯ ಸೊೂಲಾರ್ಥವನುನ ಮನನಣ  
ಕ ೊಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಗೌರವಿಸುವುದು ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬ್ಹುದು. ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ದ ೈವಾರಾಧನ ಯಲಿ  

ಬ್ಳ್ಸಲಪಡುವ ಪೂಜ  ಎೆಂಬ್ ಪದವು, ಪೂಜ  ಮಾಡುವ ವಯಕ್ಲತಯು ತನನ ನೆಂಬಿಕ ಯ ಅನುಸಾರ ಯಾವುದು ತನನನುನ  
ಪೊರ ಯುತ್ರತರುವುದ ೊೇ, ಆ ಶಕ್ಲತಗ  ಒೆಂದು ನಮನರೊಪವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒೆಂದು ಕ್ಲಿಯೆಯೆೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. 

ಈ ಪೂಜ ಗೊ, ಭಾಷ ಗೊ ಎತತಣ ಸೆಂಬ್ೆಂಧವ ೆಂದು ಯೇಚಿಸುವ ಮುನನ ಇದರ ಇನ ೊನೆಂದು ಆಯಾಮವನುನ ಸೊಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು. ಅದುವ ೇ ನಸಾಾರ್ಥತ . ಪೂಜ  ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷ ಯೊ ಇರಕೊಡದು ಎೆಂಬ್ುದು ತ್ರಳಿದವರ ಅಭಿಮತ. 
ಅದ ೊೆಂದು ವೆಂದನಾಪಥಣ  ಮಾತಿ. 

ಹೇಗ , ಪೂಜ  ಎನುನವುದು ನಸಾಾರ್ಥತ ಯಿೆಂದ ಮನನಣ  ಮಾಡುವುದು ಎೆಂಬ್ ಹನನಲ ಯಲಿ ನ ೊೇಡಿದಾಗ, ಭಾಷಾ ಪೂಜ ಯೊ 
ಅದ ೇ ನಟ್ಟಟನಲಿ ನಡ ಯಬ ೇಕಲಿವ ೇ ಎೆಂದ ನಸುತತದ . ಹ ೇಗ  ದ ೈವಶಕ್ಲತಯು ಜನರನುನ ಸಲಹುವುದು ಎೆಂದು ಆಸ್ಸತಕರು ನೆಂಬ್ುವರ ೊೇ, 
ಅದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಾಗಿ ಭಾಷ ಯ ಆರಾಧಕರೊ ನುಡಿಯ ಬ್ಗ ೆ ಅತ್ರೇವ ಪಿಿೇತ್ರ ಹ ೊೆಂದಿರುತಾತರ  ಮತುತ ಭಾಷ ಯು ಇೆಂತಹದದನುನ ತಮಗ  
ಕ ೊಡಲ ಎೆಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲಿ. ಬ್ದಲಾಗಿ, ದ ೈವವನುನ ಅರಿಯಲು ತ ೊಡಗುವೆಂತ , ಭಾಷ ಯ ನಾನಾ ರೊಪಗಳ್ನುನ, 
ವ ೈವಿಧಯತ ಯನುನ ಅರಿಯಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತಾತರ . ಹಾಗ  ಅರಿಯಲು ಹ ೊರಟಾಗ, ಅವರಿಗ  ಸೆಂತ ೊೇಷ ಕ ೊಡುವ ಗದಯ, ಪದಯ, 
ಇತಾಯದಿಗಳ್ನುನ ಮೆಂತಿಘೊೇಷದೆಂತ  ಉದಘರಿಸುತಾತರ , ವಿತದೆಂತ  ಛೆಂದ ೊೇವಾಯಕರಣ ಕಲಕ ಯಲಿ ತ ೊಡಗಿ, ಕಲತಾಗ ಸ್ಸಗುವ 
ಸೆಂತ ೊೇಷದಿೆಂದ ಮೆಂತಿಪುಷಪ ಹ ೇಳ್ುವೆಂತ , ಕಾವಯಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಟ, ಪದಯಪುಷಪಗಳ್ನುನ ಭಾಷಾ ಪೂಜಾ ಸಮಾಪಿತಗ  ಅಪಿಥಸುತಾತರ . ತಾವು 
ಓದಿ ಆನೆಂದಿಸ್ಸದ ಪುಸತಕಗಳ್ನುನ ಅರ್ವಾ ತಮಮ ಅನಸ್ಸಕ ಗಳ್ನ ನೇ ನ ೈವ ೇದಯದೆಂತ , ಭಾಷಾ ಭಕತರಿಗ  ಹೆಂಚುತಾತರ . ಈ ಕ್ಲಿಯೆಯಲಿ 
ತೃಪಿತಯನುನ ಹ ೊೆಂದುತಾತರ . ಎಲಿಯೊ ಭ ೊೇಗಯ ವಸುತಗಳಿಗ  ಆಸ  ಪಟ್ುಟ ಭಾಷಾ ಪೂಜ ಯನುನ ಮಾಡುವುದಿಲಿ.  

ಈ ಹಬ್ುದ ಸಾಲನಲ,ಿ ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಭಾಷಾ ಪೂಜ ಯ ಶುರುವಿಗ  ನಮಮಲಿ ಪ ಿೇರಣ ಯಾಗಲ. ನುಡಿಪೂಜ ಯು ಸಾೆಂಗವಾಗಿ 
ನ ರವ ೇರಲ ೆಂದು ಕನನಡದ ಬ ನಕನನುನ ಪಾಿರ್ಥಥಸ ೊೇಣ ಬ್ನನ. ಕನನಡದ ಕಲಕ ಯೆೇ ಬ ನಕ ಪೂಜ ಯಾಗಲ. 
ಬ್ರುವ ಹಬ್ುಗಳ್ು ಎಲಿರಿಗೊ ಸಾನೆಂದವನುನ ತೆಂದು, ಆ ಸೆಂತೃಪಿತಯ ಭಾವದಲಿ ಭಾಷ ಯ ಆರಾಧನ ಯೊ ನ ರವ ೇರಲ ಎೆಂಬ್ುದ ೇ 
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ತೆಂಡದ ಅಭಿಲಾಷ  ಮತುತ ಹಾರ ೈಕ .   
 

ಆಗ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ ಋತ್ು, ಶ್ಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ  
01 ಮೆಂ - ಮೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ 03 ಗು - ಪವಿತಾಿ ಏಕಾದಶಿ  
04 ಶು - ಶಿಿೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷಿಮೇ ವಿತ  
07 ಸ ೊೇ - ರಕ್ಷಾ ಬ್ೆಂಧನ/ಹುಣಿಮಿೆ / ಚೆಂದಿ ಗಿಹಣ  
08 ಮೆಂ - ಮೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ  
09 ಬ್ು - ಶಿಿೇ ರಾಘವ ೇದಿ ಸಾಾಮೇ ಆರಾಧನ   
11 ಶು - ಸೆಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥಥ, 14 ಸ ೊೇ - ಶಿಿೇಕೃಷಿ ಜನಾಮಷಟಮ  
15 ಮೆಂ - ಮೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ/ಭಾರತ ಸಾಾತೆಂತಿಯದಿನ  
18 ಶು -ಅಜಾ ಏಕಾದಶಿ 21 ಸ ೊೇ - ಬ ನಕನ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
22 ಮೆಂ - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
24 ಗು - ಸಾಣಥಗೌರಿೇ ವಿತ 25 ಶು - ಶಿಿೇ ವರಸ್ಸದಿಿವಿನಾಯಕ ವಿತ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನಗ್ಳು 

ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ವರ್ಷ/ಶರದ್ ಋತ್ು, ಭಾದರಪದ/ಆಶವಯುಜ ಮಾಸ  
01 /02 - ಏಕಾದಶಿ  
02 ಶ - ಬ್ಕ್ಲಿದ್  
05 ಮೆಂ - ಅನೆಂತನಪದಮನಾಭ ವಿತ/ಹುಣಿಿಮೆ  
08 ಶು - ಸೆಂತ ಮೆೇರಿ ಹಬ್ು 09 ಶ - ಸೆಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥಥ  
15 ಶು - ಸರ್ ಎೆಂ ವಿಶ್ ಾೇಶಾರಯಯ ಜನಮ ದಿನ  
16 ಶ - ಇೆಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ 19/20 ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
21 ಗು - ಆಶಾಯುಜ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
27 ಬ್ು - ಸರಸಾತ್ರ ಪೂಜ   
28 ಗು - ದುಗಾಥಷಟಮ  
29 ಶು - ಮಹಾ ನವಮ 30 ಶ - ವಿಜಯ ದಶಮ 
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ರಂಗ್ವಲ್ಲಿ ಚತ್ುರೆ –   ಪಿರಯಾಂಕಾ ರಾಕೆೀಶ್  ನಾಗಶ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭವಾಗುತ್ರತೆಂದೆಂತ ,  ಹಬ್ುಗಳ್ು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬ್ರಲಾರೆಂಭಿಸುತತವ . ಬ್ಹುತ ೇಕ ಹಬ್ುಗಳ್ಲಿ ದ ೇವರನುನ 
ಕೊಡಿಸ್ಸ, ನ ರ ಹ ೊರ ಯವರನುನ ಕರ ಯುವುದ ೇ ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಸೆಂಭಿಮ.  ಹಾಗ  ಬ್ೆಂದವರನುನ ಸ ಳ ಯುವುದು ದ ೇವರನುನ ಕೊಡಿಸ್ಸರುವ ಮೆಂಟ್ಪ 
ಹಾಗೊ ಅದಕ ೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಲೆಂಕಾರಗಳ್ು. ಈ ಆಕಷಥಣ ಗಳ್ಲಿ ಪಿಮುಖ ಪಾತಿವಹಸುವುದು ಬ್ಣಿಬ್ಣಿದ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ು. ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  
ಹಾಕುವ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಒೆಂದ ಡ ಯಾದರ , ಒಳ್ಗ  ಕೊಡಿಸ್ಸರುವ ದ ೇವರ ಮುೆಂದಿನ ರೆಂಗ ೊಲಗಳ್ು ವಿಶ್ ೇಷವಾದದುದ. ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಹಬ್ುಕೊೆ 
ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಚಿತಾತರ, ಅದಕ ೆ ವಣಥಗಳ್ು, ಮತುತ ಅದರಲೊ ಿಪ ೈಪೊೇಟ್ಟಯಾಗಿ ದ ೊಡಡದಾಗುತಾತ ಹ ೊೇಗುವ ಗಾತಿಗಳ್ು.ಕ ಲವರ ಮನ ಗಳ್ಲಿ ಈ 
ಸಲ ಏನು ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕ್ಲದಿದೇರಾ ಎೆಂದು ಕುತೊಹಲದಿೆಂದ ವಿಚ್ಾರಿಸುವ ಹಾಗಿರುತತದ .  

ಈ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ನುನ ಹಾಕುವುದೊ ಒೆಂದು ಕಲ . ಕ ಲವರು ಆಸಕ್ಲತಯಿೆಂದ ಕಲತು ಹಾಕ್ಲದರ , ಕ ಲವರಿಗ  ರಕತಗತ ಕಲ ಯಾಗಿ 
ಬ್ೆಂದಿರುವುದೊ ಉೆಂಟ್ು. ಆದರ  ಇತ್ರತೇಚಿನ ದಿನಗಳ್ಲ ಿಸೂಳ್ ಹಾಗೊ ಸಮಯದ ಅಭಾವಗಳ್ು ಮನ ಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ು ಕಣಮರ ಯಾಗುತಾತ 
ಬ್ೆಂದಿವ . ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅೆಂಗಡಿಗಳ್ಲಿ ದ ೊರ ಯುವ ಸ್ಸದಿಪಡಿಸ್ಸದ ಪಾಿಸ್ಸಟಕ್ ಹಾಳ ಗಳ್ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ು, ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕ ೈಲ 
ಹಾಕುವ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ನುನ ಮೊಲ ಗುೆಂಪಾಗಿಸುತ್ರತವ . 

ಇತ್ರತೇಚ್ ಗ  ಹಬ್ುಗಳಿಗ ೆಂದು ನಮಮ ಸ ನೇಹತರ ಮನ ಗ  ಹ ೊೇದಾಗ ಕೆಂಡ ವಣಥಮಯ ಸ ೊಗಸಾದ ರೆಂಗವಲಗಿಳ್ ಕೆಂಡು ಬ ರಗಾದ . 
ಮೊದಲಗ , ಇದು ಕ ೈಲ ಹಾಕ್ಲದ ರೆಂಗ ೊೇಲಯೇ ಅರ್ವಾ ನ ಲದಲಿ ಇರಿಸ್ಸರುವ ವಣಥ ಚಿತಿವೇ ಎೆಂದು ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಹತ್ರತರದಿೆಂದ 
ನ ೊೇಡಿದಾಗ, ಕ ೈಯಯಲ ಿಪುಡಿಯಿೆಂದ ರಚಿಸ್ಸದ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ ೇ ಎೆಂದು ಖಾತರಿಯಾಯಿತು. ಆಶಾಯಥದಿೆಂದ ಯಾರು ರಚಿಸ್ಸದ ದೆಂದು ವಿಚ್ಾರಿಸ್ಸದ . 
ನನನ ಸ ನೇಹತರ ಸ ೊಸ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪಿಿಯಾೆಂಕ ರಾಕ ೇಶ್ ಹಾಕ್ಲದ ರೆಂಗವಲಿಗಳ್ವು. ನನನ ಆಸಕ್ಲತ ನ ೊೇಡಿ ತಾನು ಹಾಕ್ಲರುವ ಹಲವಾರು 
ರೆಂಗವಲಿಗಳ್  ಫೊಟ ೊಗಳ್ನುನ  ತೆಂದು ತ ೊೇರಿಸ್ಸದರು. ಬ್ರಿಕ ೈಲ ಹಾಕ್ಲರುವ ರೆಂಗವಲಿಗಳ್ು ಇವು ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುವುದ ೇ ಕಷಟವಾಗುವೆಂತ್ರತುತ ಆ 
ಚಿತಿಗಳ್ು. 

ಸ ೊಗಸಾದ ಚಿತಾತರಗಳ್ನುನ ಬಿಡಿಸುವುದು ಅವರಿಗ  ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ೆಂದಿರುವ ಕಲ ಯೆಂತ . ಅವರ ಆಕೆ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್  
ಮತುತ ಅಣಿ ಹ ೇಮೆಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇನೊನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ರೆಂಗವಲಗಿಳ್ನುನ ಹಾಕುತಾತರೆಂತ , ಹಾಗೊ ಅವರ ೇ ನನಗ  ಸೊಪತ್ರಥ ಎನುನತಾತರ  
ಪಿಿಯಾೆಂಕ. 

ಚಿಕೆೆಂದಿನೆಂದಲ ೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಬ್ೆಂದಿರುವ ರೆಂಗ ೊೇಲ , ಕುೆಂದನ್ ಸ ೊಟೇನ್ ಡಿಸ ೈನ್, ತೆಂತ್ರ ಹಾಗೊ ಮೆಟ್ಲ್ ನೆಂದ ಚಿತಾತರ, ಹೇಗ  
ಹಲವು ಕುಶಲಕಲ ಗಳಿಗ  ಸೊಕತ ತರಬ ೇತ್ರಯನೊನ ಪಡ ದು ನ ೈಪುಣಯತ ಯನುನ ಗಳಿಸ್ಸದಾದರ  ಈ ಸಹ ೊೇದರ ಸಹ ೊೇದರಿಯರು. 

ಆದರ  ಸ್ಸಡಿನಯಲಿ ನ ಲ ಸ್ಸರುವ ಪಿಿಯಾೆಂಕ ಇಲ ಿತಮಗ  ಬ ೇಕಾಗುವ ಸೊಕತ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಪುಡಿ ಹಾಗೊ ಇತರ  ಸಾಮಗಿಿಗಳ್ು ಬ್ಲು 
ಸ್ಸೇಮತವಾಗಿ ದ ೊರ ಯುವುದರಿೆಂದ ತಮಮಚ್ ಾಯೆಂತ  ರೆಂಗವಲಗಿಳ್ನುನ ರಚಿಸಲು ಸಾಧಯವಾಗುತ್ರತಲ ಿಎನುನತಾತರ .  ಇವರಿಗ  ಪಾಯರಾಮಟ್ ದಲಿನ 
ಭಾರತ್ರೇಯ ಉತಿವದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಸಪದ ಥಯಲಿ ಪಿರ್ಮ ಬ್ಹುಮಾನವೂ ಲಭಿಸ್ಸದ . 
 

ಇವರ ಈ ಕಲ ಯು ವೃದಿಸಿುತಾತ ಕೆಂಗ ೊಳಿಸಲ ಮತುತ ಇತರರಿಗ  ಸೊಪತ್ರಥಯಾಗಲ ಎೆಂದು ಹಾರ ೈಸ ೊೇಣ.  

ಮತತಷುಟ ರೆಂಗವಲಿಯ ಚಿತಿಗಳ್ು ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ದಲಿ … 

 ಪರಿಚಯ
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ಪಿರಯಾಂಕ ರಾಕೆೀಶ್ ಅವರ 

ರಂಗ್ವಲ್ಲಗಿ್ಳು 
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸ್ಸ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಥ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ್ಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ಟ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
 

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

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸ್ಸದಿವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನೇವು 
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರತ. 

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

ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್ 
ಮಾಡೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಶ್  ೇಣಿತವನ ರ ಯುವರು=ಶ್  ೇಣಿತವನು+ಎರ ಯುವರು, 
ಭಾಷಪಸಲುಮದಿರ =ಭಾಷಪ+ಸಲುವುದು+ಇರ , 
ಶ್  ೇಣಿತ=ರಕತ, ಭಾಷಪ=ಕಣಿಿೇರು, ಎರ ಯುವುದು=ಸುರಿಸುವುದು, ಸಲುವುದಿರ =ಸುರಿಸಬ ೇಕಾದರ . 
ಸೌನಕ=ಕಟ್ುಕ, ಕಟ ಟ=ಜಗುಲ. 

ಇವರ ೇನು ಮನುಷಯರ ೊೇ ಅರ್ವಾ ರಾಕ್ಷ್ಸರ ೊೇ? ಈ ಭೊಮಾತ ಯನು ತಣಿಸಲು ಅೆಂದರ  ದಾಹಮೆಂಗಿಸಲು ಕಣಿಿೇರು ಸುರಿಸುವ ಬ್ದಲು ರಕತವನುನ 
ಸುರಿಸ್ಸಹರಲಿ!! ಈ ಪಿಪೆಂಚದಲಿನ ಹಗ  ಮತುತ ಹ ೊಗ ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿದರ  ಇಡಿೇ ಪಿಪೆಂಚವ ೇ ಕಟ್ುಕನ ಜಗುಲಯೆಂತ್ರದ  ಎನುನತಾತರ  ಮಾನಯ 
ಗುೆಂಡಪಪನವರು.  

ಮತತದ ೇ ಯುದಿದ ಸನನವ ೇಶವನುನ ಈ ಮುಕತಕದಲೊ ಿಉಲ ಿೇಖಿಸುತಾತರ , ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಪಾಪ ಅವರ ಮನ ಎಷುಟ ನ ೊೆಂದಿತ ೊತೇ ಏನ ೊೇ? 

ಇಲಿದಿದದರ  ಅೆಂದಿನ ವತಥಮಾನ ಸ್ಸೂತ್ರಗ  ಇಷ ೊಟೆಂದು ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯೆ ಬ್ರುತ್ರತತ ತ? ಇರಲ. ಮಾನವರಾದ ನಾಮ ಮಾನವರೆಂತ  ಇರದ ೇ ದಾನವರೆಂತ  ಏಕ  
ಒಬ್ುರಿಗ  ಮತ ೊತಬ್ುರ ರಕತದಾಹ. ಬಾಳ್ುವವನು, ‘ಮಾನವ’ ಎನುನತತದ  ಪರಿಭಾಷ . ಬಾಳ್ದ  ಯುದಮಿಾಡಿ ನಾಶಕ ೆ ಕಾರಣರಾದವರನುನ ಮಾನಯ 
ಗುೆಂಡಪಪನವರು ದಾನವರ ೆಂದು ಸೊಕತವಾಗಿಯೆೇ ಹ ೇಳಿದಾದರ . 

ಅಹೆಂಕಾರದಿೆಂದ, ಆಸ ಯಿೆಂದ, ಮದ, ಮತಿರಗಳ್ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಎಲಿ ಯುದಿಗಳ್ೂ ನಡ ಯುತತವ . ನವುಮ ಪುರಾಣಗಳ್ಲೊ ಿಇೆಂತಹ ಯುದಗಿಳ್ನುನ 
ನ ೊೇಡಬ್ಹುದು. ದಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಹರಣಾಯಕ್ಷ್-ಹರಣಯಕಶಿಪುಗಳ್ೂ ಸಹ ತಮಗ  ಸ್ಸಕೆ ವರಗಳ್ ಬ್ಲದಿೆಂದ, ಮದ ೊೇನಮತತರಾಗಿ ಭೊಲ ೊೇಕವ ೇನು 
ದ ೇವಲ ೊೇಕಕೊೆ ಲಗ ೆ ಇಟ್ಟ ಉಲ ಿೇಖವುೆಂಟ್ು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದದಿಲೊ ಿಇಡಿೇ ಆಯಾಥವತಥವ ೇ ಇಬಾಾಗವಾಗಿ ಕ ಲವರು ಕೌರವರ ಮತ ತ ಕ ಲವರು 
ಪಾೆಂಡವರ ಪಕ್ಷ್ ವಹಸ್ಸ ಯುದಮಿಾಡಿ 18 ಅಕ್ಷ ೊೇಹಣಿ ಜನರನುನ ಬ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡಿತೆಂತ . ಅದು ಪುರಾಣ. ಗಿಿೇಕ್ ಪುರಾಣದಲ ಿಬ್ರುವ ಟ ೊಿೇಜನ್ 
ಯುದಿವೂ ಸಹ ಒೆಂದು “ಹ ಲನ್”ಎನುನವ ಹ ಣಿಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ವಷಥಗಳ್ ಕಾಲ ನಡ ದು ಅಪಾರ ಸಾವು ನ ೊೇವುಗಳಿಗ  ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂತ .  

ಇನುನ ನವುಮ ದ ೇಶದಲಿ ಕ್ಲಿಸತ ಪೂವಥ 323ರ ಸುಮಾರಿಗ , ಚ್ಾಣಕಯ ಬ್ರುವವರ ಗ , ಸಣಿ ಸಣಿ ರಾಜರು ಮತುತ ಕ ಲವು ದ ೊಡಡ ರಾಜರುಗಳ್ು ಸದಾ 
ಯುದ ಿನರತರು. ಕ ೇವಲ ಅವರ ದಾನವಿೇ ಅಹೆಂಕಾರವನುನ ತಣಿಸಲಕಾೆಗಿಯೆೇ ನಡ ದ ಯುದಿಗಳ್ು. ಕ್ಷ್ುಲಕಿ ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೆೇ ನಡ ವ ಯುದಗಿಳ್ಲ ಿಲ ಿ
ನಡ ಯುವುದು ಸಾಮಾನಯರ ಮಾರಣ ಹ ೊೇಮ. ಅದು ದಾನವಿೇ ಪಿವೃತ್ರತ. ನವುಮ ದ ೇಶವನ ನೇ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡರ , ಮೊದಲು ಯವನರು, ನೆಂತರ ಮೊಘಲರು, 
ನೆಂತರ ಬಿಿಟ್ಟಷರು. ಹೇಗ  ಆಕಿಮಣಕಾರರ ದೆಂಡ ೇ ನವುಮ ದ ೇಶವನುನ ಲೊಟ್ಟಮಾಡಲು ಹೆಂಡು ಹೆಂಡಾಗಿ ಬ್ೆಂದವರ ೇ ಹ ಚುಾ. ಇವರು ಸಾಲದ ೆಂಬ್ೆಂತ , 
ಬ್ೆಂದವರು ಡಚಾರು, ಪೊೇಚುಿಯಗಿೇಸರು, ಎಲಿರೊ ನವುಮ ನಾಡಿನ ಮೆೇಲ  ದಾಳಿಮಾಡಿದರು. ವಾಚಕರ  ನ ೊೇಡಿ ಭಾರತವು ಯಾವುದ ೇ ಅನಯ ದ ೇಶದ ಮೆೇಲ  
ದಾಳಿ ಮಾಡಿದದನುನ ಯಾವುದಾದರೊ ಪುಸತಕದಲಿ ಕೆಂಡಿದಿದೇರಾ? ಅಖೆಂಡವಾಗಿದದ ಭಾರತ 200 ವಷಥಗಳ್ಲಿ ತುೆಂಡುತುೆಂಡಾಗಿ ಹರಿದು ಹೆಂಚಿಹ ೊೇಗಿದ .  

ಹಾಗಾಗಿ ವಾಚಕರ , ಅಹೆಂಕಾರ ದುರಾಸ  ಈ ಎಲಿ ಯುದಿಗಳಿಗೊ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ. ಈ ಜಗತ್ರತನಲಿ ಮಾನವರು ಸುಸೆಂಸಕೃತತ ಪಾಿಣಿಗಳ್ು. ಅನಯ 
ಪಾಿಣಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಭಿನನ. ಮಾನವತ ಯಿೆಂದ ತನನ ಜಿೇವನವನುನ ಮತುತ ಅನಯರ ಜಿೇವನವನೊನ ಸಹ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ರೊಪಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ಳಬ್ಲಿ ಶಕ್ಲತ ಅವನಗ  ಇದ . 
ಆದರ  ಕ ೇವಲ ಅಹೆಂಕಾರದಿೆಂದ ತನನ ಬ್ುಡಕ ೆ ತಾನ ೇ ಕ ೊಳಿಳ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಅನಯರನೊನ ಸುಡುವ ಈ ದಾನವಿೇ ಅರ್ವಾ ಪ ೈಶ್ಾಚಿಕ ಪಿವೃತ್ರತ ಏಕ ? ಧರಣಿ 
ಸಸಯಶ್ಾಯಮಲವಾಗಿರಬ ೇಕಾದರ , ನೇರು ಮತುತ ಶಿಮದ ಅವಶಯಕತ  ಉೆಂಟ್ು. ಅದನುನ ಬಿಟ್ುಟ ದ ಾೇಷದ ಬಿೇಜ ಮತುತ ರಕತದ ಸ್ಸೆಂಚನವಾದರ , ಬ ಳ  ಬ ಳ ದಿೇತ ? 

ಹ ೊಟ ಟ ತುೆಂಬಿೇತ ? ಹಗ ಯ ಹ ೊಗ ಯಿೆಂದ ಉಸ್ಸರು ಕಟ್ುಟತತದ ಯೆೇ ಹ ೊರತು ಜಿೇವ ಪೊೇಷಣ ಯಾಗದು. ಜಿೇವನ ನಡ ಯದು. ಈ ಪಿಪೆಂಚದ ಗತ್ರಯೆೇನು? 

ಅದು ಹಾಗಾದರ  ಇಡಿೇ ಪಿಪೆಂಚವ ೇ ಕಟ್ುಕನ ಜಗಲಯೆಂತಾಗುತತದ  ಅಲಿವ ೇ? ಅೆಂರ್ಹ ಭಾವಗಳ್ನ ನೇ ಮಾನಯಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ವಯಕತಪಡಿಸುತಾತರ  ಈ 
ಮುಕತಕದಲಿ.  

ಸಹೃದಯರ ೇ, ಒೆಂದು ಸಣಿ ಬಿೇದಿ ಜಗಳ್ದಿೆಂದ ಹಡಿದು ಒೆಂದು ಮಹಾ ಪಿಪೆಂಚ ಯುದಕಿೊೆ ಮಾನವತ ಯ ಕ ೊರತ  ಮತುತ ಅಹೆಂಕಾರಭರಿತ 
ದಾನವತ ಯೆೇ ಕಾರಣ, ದ ಾೇಷವ ೇ ಕಾರಣ. ಇದರಿೆಂದ ನಾಶವ ೇ ಹ ೊರತು ಬಾಳ್ು ಇಲಿ ಎೆಂದು ನಾವೂ ಸಹ ಅರಿತು ನಮಮ ನಮಮಲ ಿಇರುವ ಅೆಂತಹ 

ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭಾವಗಳ್ನುನ ತ ೊರ ದು, ಈ ಇಡಿೇ ಜಗತತನುನ ಸುೆಂದರ ತಾಣವನಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಥಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸ ೊೇಣ. 

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಮಾನವರೆ ೀ ದಾನವರೆ ೀ ಭ ಮಾತೆಯನು ತ್ಣಿಸೆ | 

ಶ್ೆ ೀಣಿತ್ವನೆರೆಯುವರು ಬಾರ್ಪಸಲುವುದಿರೆ? || 

ಏನು ಹಗೆ! ಏನು ಧಗೆ! ಏನು ಹೆ ಗೆ! ಯೀ ಧರಣಿ | 

ಸೌನಕನ ಕಟೆ್ಯೀಂ? ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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ಶಿಿೇ ಪರಶಿವ ಮುಕೆಣಿ ಶೆಂಭುಲೆಂಗರ ಸಮಕ್ಷ್ಮಕ ೆ ತಮಮ ಪಾದಸ ೇವಕ ನೆಂದಿೇಶನ ಸಾದರ 
ಪಿಣಾಮಗಳ್ು. 

ದ ೇವದ ೇವ,  
ನನನನುನ ಕ ಲಸಕ ೆ ಅಪಾಯಿೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ ಲಾಗಾಯುತ ಇೆಂದಿನವರ ಗ  ತಮಮಲ ಿಏನ ೇನೊ 

ಬ ೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿಲಿ. ಆದರ  ಈಗ ನನನ ಅಹವಾಲನುನ ತಮಮಲ ಿತ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ಳಲ ೇಬ ೇಕಾದ ವಿಷಮ ಪರಿಸ್ಸೂತ್ರ 
ಮೊಡಿದ . ಈ ಪಾದಸ ೇವಕನ ಉದಿಟ್ತನವನುನ ಮನನಸ್ಸ, ಮುೆಂದಿನ ಬಾರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೊ ನಾನ ೇ ನಮಮ 
ವಾಹನವಾಗಿ ಬ್ರಬ ೇಕ ೆಂದಿದದಲ,ಿ ಈ ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ಅೆಂಶಗಳ್ತತ ತಮಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಟಯನುನ (ಮೊರನ ಯ 
ಕಣಿಿನದಲಿವ ೆಂದು ಬಿನನಹ) ಬಿೇರಬ ೇಕ ೆಂದು ಕ ೊೇರುತ ತೇನ :  

1. ಮೊನ ನ ಬ ೆಂದಕಾಳ್ೂರಿನಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲಿ ಗುಡಿಯಿೆಂದ ಗುಡಿಗ  ಹ ೊೇಗುವಾಗ 
ಹೆಂದುಮುೆಂದಿನ ವಾಹನಗಳ್ ಹ ೊಗ , ಧೊಳಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲಜಿಥಯಾಗಿ ಕಣು ಿಕ ೆಂಪಾಗಿದ . 
ಇದರಿೆಂದ “ನಮಮ ಮನ ಯಲ ಿಕ ೆಂಗಣಿಿನೆಂದ ನ ೊೇಡುವ ಹಕುೆ ನನಗ  ಮಾತಿ ಇರುವಾಗ ನನಗ  
ಕ ೆಂಗಣು ಿಬಿೇರಲು ಅಧಿಕಾರ ಕ ೊಟ್ಟವರಾರು? ಧಿಕಾೆರವಿರಲ ಪಶು-ಪುರುಷರಿಗ ” ಎೆಂದು ನನನ 
ಪಟ್ಟಮಹಷ್ಟ ಕೊಗಾಡಿ, ಗೃಹವಾತ ಥಯೆೇ ಕ ಟ್ಟಟದ . ಆದದರಿೆಂದ ನನನ ಕಣಿಿನ ಸಲುವಾಗಿಯೊ, ನನನ 
ಮನ ಯ ನ ಮಮದಿಯ ಸಲುವಾಗಿಯೊ, ದಯಮಾಡಿ ಬ ೆಂದಕಾಳ್ೂರಿನ ಗಲಿಗಲಗಿಳ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ  

ಕಣಿಿಗ  ಧರಿಸಲು ಒೆಂದು “ಆಯೆಂಟ್ಟ ಗ ಿೇರ್, ಆಯೆಂಟ್ಟ ಸಾೆಯಯಚ್, ಗಾಗಲ್ಿ” ತ ಗ ಸ್ಸಕ ೊಡಿರ ೆಂದು ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ . ರಾತ್ರಿಯಲ ೇಿ ಹ ಚುಾ 
ತ್ರರುಗಾಟ್ವಿರುವುದರಿಮದ ನ ೈಟ್ ವಿಷನ್ ಗಾಿಸ್ಟ ಉತತಮವ ೆಂದು ನನನ ಹದಿಹರ ಯದ ಮಗನ ಅಭಿಪಾಿಯವಾಗಿದ . ಪಿಭುಚಿತತದೆಂತ  ಆಗಲ. 
 
2. ಸದರಿ ಧೊಳ್ು, ಹ ೊಗ ಯ ಬಾಬಿತಗ  ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸ್ಸದೆಂತ ಯೆೇ, ಭುವಿಯ ವಾಯುಮಾಲನಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಗ ಲ ಿಅದುರುತ್ರತದ . 
ಭೊಮಯಿೆಂದ ಹೆಂದಿರುಗಿದ ನನನನುನ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬ್ೆಂದ ಮೊಷ್ಟಕಣಿ ನನನ ಸ್ಸೇನನ ರಭಸಕ ೆ ಹಾರಿಬಿದುದ, ಅವನ ಎಡ ಮುೆಂಗಾಲನ 
ಎರಡು ಬ ರಳ್ು ಜಖೆಂ ಆಗಿವ . ದ ೇವಾಸಪತ ಿಯ ವ ೈದಯರು ‘ಲಗಮೆೆಂಟ್ ಟ ೇರ್ ಆಗಿದ . ಆರು ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಬ್ಹುದು” ಎೆಂದಿದಾದರ . 
ಗಣ ೇಶನ ಹಬ್ುಕ ೆ ಇನೊನ ಏಳ್ು ತ್ರೆಂಗಳಿದ . ಅದಕ ೆ ಮುೆಂಚ್  ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಲ ಎೆಂದು ಸೆಂಕಷಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ವಿತವನುನ ಮಾಡಲು 
ಮೊಷ್ಟಕನಗ  ಹ ೇಳಿದ ದೇನ . ವಿಷಯಾೆಂತರವಾದುದಕ ೆ ಕ್ಷ್ಮಸ್ಸ. ಬ ೆಂದಕಾಳ್ೂರಿನ ಇೆಂಫ ಕ್ಷ್ನ್ ತಪಿಪಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಲುವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನನಗ  
ಐಎಸ್ಟ ಐ ಬಾಿಯೆಂಡ್ ಹ ಲ ಮಟ್ ಒೆಂದನುನ ಕ ೊಡಮಾಡಿರ ೆಂದು ಕ ೊೇರಿಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ .   
 
3. ತಾವ ೇನ ೊೇ ಮಹಾಮಹಮರು. ಹಾಲಾಹಲವನ ನೇ ಕುಡಿದ ತಮಗ  ಡಾಲಾಡ, ವನಸಪತ್ರ, ಕಮಟ ಣ ,ಿ ಅಡಲ ರೇಟ ಡ್ ಕಪೂಥರ, ಕಲಬ ರಕ  
ಊದುಕಡಿಡಗಳ್ು ಏನ ೇನೊ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರದಿರಬ್ಹುದು. ಆದರ  ನನನೆಂತಹ ಪಾಮರರ ಗತ್ರ? ಹ ೊರಗ  ನೆಂತ್ರದದ ನನಗ  ಬಿಲಾಪತ ಿ ನೇಡಿದರ  
ಸಾಕ್ಲತುತ. ಬ್ದಲಗ  ಒೆಂದಿಷುಟ ಸ್ಸಹತ್ರನಸುಗಳ್ನುನ ತೆಂದಿಟ್ಟರು. ಹಾಳ್ು ಚಪಲ. ತ್ರೆಂದುಬಿಟ ಟ. ಆಗಿನೆಂದ ಹ ೊಟ ಟಯಲ ಿಮಕ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆಂತಹ ಅನುಭವ. 
ಪಶುವ ೈದಯರು “ಈ ಕ ೊೇಳಿ ಇೆಂಫ ಕ್ಷ್ನ್ ಆಗಿದ ” ಎೆಂದರು. “ಸಾಧಯವಿಲಿ. ನಾನು ಸಸಾಯಹಾರಿ. ಕ ೊೇಳಿ ತ್ರನುನವುದಿಲ”ಿ ಎೆಂದ . “ಈ ಕ ೊೇಲ ಎೆಂದರ  
ಕ ೊೇಳಿಯಲಿ, ಅದ ೊೆಂದು ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾ” ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಹ ೇಳಿ, ಮೊರು ದಿನಕ ೆ ಮಾತ ಿ ನೇಡಿದಾದರ . ಭಗವಾನ್.... ಕ್ಷ್ಮಸ್ಸ... ಆ ಪದ 
ಕನಾಥಟ್ಕದಲ ಿಇನ ನೇನ ೊೇ ಅರ್ಥ ನೇಡುತತದ ... ಭಗವೆಂತ, ಮುೆಂದಿನ ಸಾರಿ ಈ ಇೆಂಫ ಕ್ಷ್ನ್ ಗಳ್ನುನ ತಪಿಪಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಲುವಾಗಿ ನನನ ಪತ್ರನಯೆೇ 
ತಯಾರಿಸುವ ‘ಮೆೇಕ್ ಇನ್ ಕ ೈಲಾಸ’ ಆಹಾರವನುನ ತುೆಂಬಿಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗಲು  ಒೆಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಿ ದಯಪಾಲಸ್ಸರ ೆಂದು ಬ ೇಡುತ ತೇನ .  
 
4. ಭೊಜನರು ಒೆಂದು ಸುೆಂದರವಾದ ಪದಿತ್ರಯನುನ ಕೆಂಡುಹಡಿದಿದಾದರ . ಅವರ ವಾಹನಗಳ್ು ಎಡಕಾೆಗಲ, ಬ್ಲಕಾೆಗಲ ತ್ರರುಗುವಾಗ 
ದಿೇಪವೆಂದು ಹತ್ರತಕ ೊೆಂಡು ಮಣಕ್ ಮಣಕ್ ಎನುನತತದ ; ಜ ೊತ ಗ  ಟ ೊಯಯ ಟ ೊಯಯ ಸದೊದ ಇರುತತದ . ದಯಾಮಯ ಪಿಭುಗಳ , ನನನ 
ಎಡಭುಜಕ ೊೆೆಂದು, ಬ್ಲಭುಜಕ ೊೆೆಂದು ಆ ವಿಧದ ಬ ಳ್ಕನೊನ, ಟ ೊಯಯ ಟ ೊಯಯ ಸದದನೊನ ದಯಪಾಲಸಲಾರಿರಾ? ಪಿತ್ರ ಟ್ನಥೆಂಗ್ ನಲೊಿ ಯಾವ 
ಬ ೈಕ್, ಯಾವ ಕಾರು, ಯಾವ ಲಾರಿ ಗುದಿದ ನಾನು ರಸ ತಯಲ ಿೇ ಮಾಯಪ್ ತರಹ ಆಗಿಬಿಡುತ ತೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಭಯವನುನ ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸಲು ಈ 
ಸದುದ-ಬ ಳ್ಕ್ಲನ ಮಶಿಣವನುನ ದಯಪಾಲಸಬ ೇಕ ೆಂದು ತಮಮಲ ಿಆಗಿಹಪೂವಥಕವಾಗಿ ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದ ದೇನ . 

 
ಪಾದಸೆೀವಕನಂದ ಪರಶ್ವನಗೆ ಂದು ಪತ್ರ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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5. ಆ ಬ ೇಡರಕಣಿಪಪನನುನ ನ ನ ಸ್ಸಕ ೊೆಂಡರ  ನನಗ  ಕ ೊೇಪ ಬ್ರುತತದ . ತಮಗ  ಬಿಲಪಪತ ಿಯನುನ ಅಪಿಥಸ್ಸದುದನುನ ಅಪಿಥಸ್ಸದ ಸರಿ. ಆದರ  
ಒೆಂದ ರಡು ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಮುೆಂಚ್  ಅಪಿಥಸ್ಸದಿದದದರ  ಅವನ ಗೆಂಟ ೇನು ಹ ೊೇಗುತ್ರತತುತ? ಎರಡು ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಮುೆಂಚ್ ಯಾದರ  ಚಳಿಗಾಲವಿರುತ್ರತತುತ. 
ಸ ೊೇಮಾರಿಗಳ್ು ಹ ೊದುದ ಮಲಗಿರುತ್ರತದುದದರಿೆಂದ ಭುವಿಯಲಿ ಟಾಿಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ರತತುತ. ಅಲಿದ , ಓಡಾಟ್ದಿೆಂದ ಬಾಯಾರಿಕ  ಆಗುವುದೊ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರತತುತ. ಈಗ ಅಧಥ ಕ್ಲಲ ೊೇಮೇಟ್ ಕಿಮಸುವಷಟರಲಿ ಬಾಯಿಯ ಪಸ ಯೆೇ ಆರಿಹ ೊೇಗುತತದ . ಹಾಗ ೆಂದು ನೇರು ಕುಡಿಯೇಣವ ೆಂದು 
ಒೆಂದು ಮನ ಯವರನುನ ಕ ೇಳಿದರ  “ನಮಗ ೇ ನೇರಿಲಿ. ಇದಿದದ ದಲಿವನುನ ತಮಳ್ುನಾಡಿನವರು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಮುೆಂದಿನ ವಷಥ ಬಾ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ” 
ಎೆಂದರು. ಬಾಯಾರಿಕ  ತಡ ಯಲಾರದ  ಅದಾವುದ ೊೇ ಬ ಳ್ಳೆಂದೊರಿನ ಕ ರ ಯೆಂತ . ಅಲ ಿಕುಡಿಯಲು ಹ ೊೇದ . ಆ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲಿ ಆ 
ಕ ರ ಯಲಿನ ಬ ಳ್ಳನ ಯ ನ ೊರ ನ ೊರ ಯೆಂತಹ ಅೆಂಶವನುನ ಕೆಂಡು ಒೆಂದುಕ್ಷ್ಣ ಹಮಚ್ಾಾದಿತ ಕ ೈಲಾಸದಲಿ ಇದಿದೇನ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬ್ ಭಿಮೆಗ  
ವಶನಾದ . ಅಕಟ್ಕಟಾ, ಅಲಿಗ  ಹ ೊೇದದ ದೇ ಪಿಮಾದವಾಯಿತು! ದ ೇವದ ೇವಾ, ನಜಕೊೆ ವಷಥಗಟ್ಟಲ  ಸಾನನವನ ನೇ ಮಾಡದ ರಕೆಸರ 
ವಾಸನ ಯನಾನದರೊ ತಡ ದ ೇನು, ಅನಾರ್ ಶ್ಾಾನಗಳ್ ಶವಗಳ್ ನಾಲೆನ ಯ ದಿನದ ವಾಸನ ಯನಾನದರೊ ತಡ ದ ೇನು. ಆದರ .... ಆ ಕ ರ ಯ 
ವಾಸನ ಗ  ಮೊರ್ ಥ ತಪಿಪದ . ಮೊರ್ಛಥತನ ಮೆೇಲ  ಅದಾವನ ೊೇ ಟ್ೊವಿೇಲರ್ ಪುಣಾಯತಮ ತನನಲಿದದ ಬಾಟ್ಲ್ ನೇರಿನೆಂದ ಪೊಿೇಕ್ಷ್ಣ  
ಮಾಡಿದದರಿೆಂದ ಎಚ್ ಾತ ತ. ಬ್ದಲಗ  ಅದ ೇ ಕ ರ ಯ ನೇರನ ನೇನಾದರೊ ಹಾಕ್ಲದಿದದದರ  ಆಯಸ್ಸಡ್ ಅಟಾಯಕ್ ಗ  ಒಳ್ಗಾದೆಂತ  ಆಗುತ್ರತತತೆಂತ  ನನನ ಚಮಥ. 
ತಮಮ ದಯೆ; ಹ ೇಗ ೊೇ ಬ್ಚ್ಾವಾದ . ಆದದರಿೆಂದ, ಪಿಭುವ , ಮುೆಂದಿನ ಬಾರಿ ಧರ ಗ  ಇಳಿಯುವುದಕ ೆ ಮುನನ ನನನ ಡುಬ್ುಕ ೊೆೆಂದು ವಾಟ್ರ್ 
ಟಾಯೆಂಕನುನ ಏರಿಸಲು ಮರ ಯಬ ೇಡಿರ ೆಂದು ಈ ಮೊಲಕ ಬಿನನವಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ . 
 
6. ಅದಾರ ೊೇ ಎಲಿಕೊೆ ಸ್ಸದಿನಾದವನ ೊಬ್ು ಮುಖೆಂಡನದಾದನೆಂತ . ಅವನಗ  ಗ ೊೇವು ‘ಮೊಬ ೈಲ್ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಿ’ ತರಹ ಕಾಣುತತದೆಂತ . 
ಗ ೊೇವ ೇನು, ನೆಂದಿಯೆೇನು, ನನಗ  ಎಲಿವೂ ಒೆಂದ ೇ ಎನುನವನೆಂತ  ಅವನು. ತಮಗ  ಸದಯದಲ ಿಯಾವುದ ೇ ಅವತಾರ ಎತುತವ ಯೇಜನ ಗಳ್ು 
ಇಲಿದಿರುವುದರಿೆಂದ ಈ ಪಿಚೆಂಡ ಸವಥಸ್ಸದಾಿಸುರವಧ  ಸಾಧಯವಿಲಿ. ಪರಿಸ್ಸೂತ್ರ ಇೆಂತ್ರರುವಾಗ, ತಾವು ಅನಯಥಾ ಭಾವಿಸದ , ನನಗ  ಝೆಡ್ 
ಸ ಕೊಯರಿಟ್ಟ ವಯವಸ ೂ, ಜ ೊತ ಗ  ಒೆಂದಿಷುಟ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇೆಂಷುರ ನ್ಿ ಮತುತ ಲ ೈಫ್ ಇೆಂಷುರ ನ್ಿ ಮಾಡಿಸಬ ೇಕ ೆಂಬ್ುದು, ನನನದಲ,ಿ ನನನ ಶಿಿೇಮತ್ರಯ 
ಕ ೊೇರಿಕ ಯಾಗಿದ .  
 
7. ಮೊಜಗವೆಂದಿತರ , ತಮಮ ಪಾದದಾಸನ ಪಾದಗಳ್ು ಚ್ ನಾನಗಿರಬ ೇಕ ೆಂಬ್ ಸದಾಶಯ ಸದಾಶಿವರಾದ ತಮಗ  ಇದ ದೇ ಇರುತತದ . ಆದರ  
ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನ ಬಿೇದಿಗಳ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ರಸ ತ, ಅಧಥಭಾಗ ಹಳ್ಳಗಳ್ು, ಕಾಲು ಭಾಗ ಹೆಂಪ್ ಗಳ್ು ಇವ . ತಮಮೆಂತಹವರನುನ ಹ ೊತತ ನನನ ಹಮಮಡಿ 
ಹಳ್ಳಕ ೆ ಸ್ಸಲುಕ್ಲ ತರಚದ , ದಿಣ ಿಗ  ಬ ರಳ್ುಗಳ್ು ಢಿಕ್ಲೆಯಾಗಿ ಸ್ಸೇಳ್ದ  ಇರಬ ೇಕಾದರ  ನಾಲೊೆ ಕಾಲುಗಳಿಗ  ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಷೊ ಬ ೇಕಾಗುತತದ . 
ದಯಪಾಲಸುವಿರಲಿವ ?  
 
8. ಕಡ ಯದಾಗಿ, ದಟ್ಟವಾದ ಜನಸೆಂದಣಿಯಲಿ ನನನ ಬಾಲ ಸ್ಸಲುಕ್ಲ ಹರಿದುಹ ೊೇಗುವ ಸಾಧಯತ  ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಭುವಿಯವರು ಪಿಲಯನ್ ನಲಿ 
ಹ ಣಿಿನ ಸ್ಸೇರ  ಸ್ಸಲುಕದೆಂತ  ಸಾಯರಿ ಗಾಡ್ಥ ತ ೊಡಗಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳವೆಂತ , ನನಗೊ ಒೆಂದು ಟ ೈಲ್ ಗಾಡ್ಥ ಕ ೊಡಮಾಡಿರ ೆಂದು ಕಳ್ಕಳಿಯಿೆಂದ 
ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ .  
 
ಈ ಎಲಿ ಸಲಕರಣ ಗಳ ೂೆಂದಿಗ  ಅಲೆಂಕೃತನಾಗಿ ತಮಮ ಸ ೇವ ಗ  ಸ್ಸದಿನಾಗಬ್ಯಸುವ,  
ತಮಮ ಪಮಥನ ೆಂಟ್ ಪಾದಸ ೇವಕ  

       ನೆಂದಿೇಶ     
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಓವಥ ಸಾಹುಕಾರನಗ  ಸಾಯೆಂಪಿಭ ಎನುನವ ಮಗಳ್ು ಮತುತ ಸಾಯೆಂಭಾನು ಎೆಂಬ್ ಮಗ 
ಇದದರು.ಸಾಯೆಂಪಿಭಾಳಿಗ  ಪಾಿಯ ತುೆಂಬಿದದರೊ ಕೆಂಕಣ ಬ್ಲ ಕೊಡಿ ಬ್ೆಂದಿರಲಲಿ.  ಮಗಳಿಗ  ತಕೆ 
ವರನನುನ ಹುಡುಕಲು ಆ ಶಿಿೇಮೆಂತನೊ, ಅವನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಮತುತ ಮಗ ಎಲಿರೊ ಎಲ ಿಡ  ಹುಡುಕಾಟ್ 
ನಡ ಸ್ಸದದರು. ಒೆಂದುದಿನ ಇದದಕ್ಲೆದದ ಹಾಗ  ಮೊವರಿಗೊ ವರನ ಹುಡುಕಾಟ್ಕ ೆ ಫಲ ಕೆಂಡಿತು.ಅವಳ್ ತೆಂದ  
ವಿೇರ ಸ್ಸೆಂಗ್ ಎೆಂಬ್ ಬಿಲಾದ ಯ  ಪಿವಿೇಣನನೊನ, ತಾಯಿ ಒಬ್ು ವಿದಾಯವೆಂತ ಪೆಂಡಿತನನೊನ, ಸಾಯೆಂಭಾನು 
ಒಬ್ು ಹಾರುವ ಯೆಂತಿವನ ನೇ ಮಾಡುವ ಶಕ್ಲತ ಹ ೊೆಂದಿದದ ಯುವಕನನುನ ಒೆಂದ ೇ ದಿನ ಕರ ತೆಂದರು. ಇದು 
ಗ ೊೆಂದಲಕ್ಲೆೇಡಾಯಿತು. ಆಕ  ಯಾರನುನ ವರಿಸಬ ೇಕು ಎನುನವಷಟರಲ ಿೇ ಆ ಊರಿನ ಕಳ್ಳನ ೊಬ್ು ಆಕ ಯನುನ 
ಅಪಹಾರಿಕ ೊೆಂಡು ಕಾಡಿಗ  ಕರ ದ ೊಯದ.  

ಅವಳ್ ಪತ ತ ಹಚಾಲು ಬ್ಹಳ್ ಕಷಟವಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮೊವರು ವರರು ಸ ೇರಿ ಹಾರುವ ಯೆಂತಿದಿೆಂದ ಎಲ ಿಡ  ಹಾರುತಾತ,ಪೆಂಡಿತನ ಜಾಣ ಮ 
ಮತುತ ಲ ಕಾೆಚ್ಾರದಿೆಂದ ಅವರ ಪತ ತ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ ಬಿಲಾದ ಯ ಪಿವಿೇಣನಗೊ ಆ ಬ್ಲಷಠ ಕಳ್ಳನಗೊ ದ ೊಡಡ ಸ ಣ ಸಾಟ್ ನಡ ದು ಕಳ್ಳನನುನ 
ಸ ೊೇಲಸ್ಸ ಸಾಯೆಂಪಿಭಾಳ್ನುನ ಹೆಂತ್ರರುಗಿ ಮನ ಗ  ಕರ ತರಲಾಯಿತು. ಈಗ ಆಕ  ಯಾರನುನ ವರಿಸಬ ೇಕು ಎನುನವುದು ಮತ ತ  ಪ ೇಚ್ಾಟ್ಕ ೆ ತ್ರರುಗಿತು. 
ಮೊವರೊ ಆಕ  ನನನನ ನೇ ವರಿಸಬ ೇಕೊ ಎೆಂದು ಪಿತ್ರಯಬ್ುರೊ ಮುೆಂದಾದರು.....  ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಬ ೇತಾಳ್ ಕಥ   ಅಲಿಗ ೇ ನಲಿಸ್ಸತು......  
ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ್ ನ ಹೇಗಿತುತ: " ಅೆಂತಯದಲ ಿಆಕ  ಒಬ್ುನನುನ ಮಾತಿ ವರಿಸ್ಸದಳ್ು, ಹಾಗಾದರ  ಆಕ ಗ  ಸರಿಯಾದ ಗೆಂಡ ಯಾರು,ಆಕ  ಯಾರನುನ 
ವರಿಸ್ಸದಳ್ು "? 

ಅದಕ ೆ ವಿಕಿಮನ ಉತತರ: " ಪೆಂಡಿತನ ಜಾಣ ಮ ಅರ್ವಾ ಹಾರುವ ಯೆಂತಿವಿಲಿದಿದದರೊ ತಡವಾಗಾದರೊ ಅಪಹರಣ ಸೂಳ್ಕ ೆ ಬ್ರಬ್ಹುದು,ಆದರ  
ಕಳ್ಳನ ೊಡನ  ಕಾಳ್ಗ ಮಾಡಿ ಗ ದದ ವರನ ೇ  ಸರಿಯಾದ ಗೆಂಡ, ಕಳ್ಳನ ೊಡನ  ಹ ೊೇರಾಡುದುವು ಮುಖಯ ಅೆಂಶ, ಆಕ  ಆತನನ ನೇ ವರಿಸಬ ೇಕು " 
ಎೆಂದಿತುತ.   
ಉತತರ ಮೆಚಿಾದ ಬ ೇತಾಳ್ "ಹೌದು ವಿಕಿಮ ಆಕ ಯ ಆಯೆೆ ಮತುತ ನನನ ಉತತರ ಎರಡೊ ಸರಿ, ಹಹ ಹಹ   " ಎೆಂದುಹ ೇಳಿ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ 

ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯಿತು.  

 

ಒಗ್ಟು 
೧. ಅಪಪನ ದುಡುು ಎಣಿಸೆ ಕಾಗ್ಲಿ , ಅವವನ ಸಿೀರೆ ಮಡಿಸೆ ಕಾಾಗ್ಲಿ  

೨. ಹಸಿರು ಗಿಡದ ಮೆೀಲೆ ಮೊಸರು ಚೆಲಿ್ಲದೆ 

ಉತ್ತರಕೆಾ 
 ಪುಟ ೧೨ 

 ನೆ ೀಡಿ  

ತ್ಕಾ ಗ್ಂಡ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ  

ಡಿತೀ 

ರಾ! 

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 
• ಮೊರು ನೆಂಬ ಹಣುಿ, ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ತ ೊಗರಿಬ ೇಳ , ಎರಡು ಮಾಗಿದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ ಹಣುಿ  
• ಎರಡು ಹಸ್ಸ ಮೆಣಸ್ಸನ ಕಾಯಿ, ಮೊರು ಕ ೆಂಪು ಮೆಣಸ್ಸನ ಕಾಯಿ 

• ಕಡ ಿೇ ಬ ೇಳ  ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಬಿೇಜ ತಲಾ ಒೆಂದು ಚಮಚ  
• ಜಿೇರಿಗ ,ಮೆಣಸು,ಅರಿಶಿನ,ಸಾಸ್ಸವ  ತಲಾ ಅಧಥ ಚಮಚ  
• ಒಗೆರಣ ಗ  ಚಿಟ್ಟಕ  ಇೆಂಗು, ಎಣ ಿ, ಕರಿಬ ೇವು, ರುಚಿಗ  ತಕೆಷುಟ ಉಪುಪ 
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

• ಬ ೇಳ ಯನುನ ಅರಿಶಿನ ಬ ರ ಸ್ಸ ಬ ೇಯಿಸ್ಸ ಚ್ ನಾನಗಿ ತ್ರರುವಿ ಇಡಿ 

• ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸ್ಸನ ಕಾಯಿ, ಕ ೊತತೆಂಬ್ರಿ ಬಿೇಜ, ಕಡ ಿೇಬ ೇಳ , ಮೆಣಸು, ಜಿೇರಿಗ , ಇೆಂಗು ಎಲಾಿ ಒಣಗಿಸ್ಸ ಕುಟ್ಟಟ ಅರ್ವಾ ಮಕ್ಲಿಯಲಿ 
ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ 

• ಎರಡು ಬ್ಟ್ಟಲು ನೇರು ಕುದಿಸ್ಸ ಅರಿಶಿನ ಹ ಚಿಾದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ,ಕತತರಿಸ್ಸದ ಹಸ್ಸ ಮೆಣಸ್ಸನ ಕಾಯಿ ಉಪುಪ ಹಾಕ್ಲ ಬ ೇಯಿಸ್ಸ 

• ನೇರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಬ ೇಳ  ಬ ರ ಸ್ಸ ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರರುವಿ ರುಬಿುದ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸ್ಸ ಕುದಿಸ್ಸ 

• ನೆಂಬ  ರಸವನುನ ಬ ರ ಸ್ಸದ ನೆಂತರ ಸಾಸ್ಸವ  ಕರಿಬ ೇವು ಒಗೆರಣ  ಹಾಕ್ಲ ಒಲ ಯಿೆಂದಿಳಿಸ್ಸ 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡಿ. 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸ್ಸ – horanadachilume@gmail.com  

 

  

ಪಿರೀತಿಗೆ ಪಯಾಷಯ ಪದವ  
ಕೆೀಳಿದೆಯ ಗೆಳೆಯ! 
ಪಿರೀತಿಗೆ ಪಯಾಷಯ  
ಪದವು ಇಲಿವಲಿ ಗೆಳೆಯ! 
 

ನಘಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕದೆ 
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ 
ನಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕದೆ! 
ವೆೀದದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕದೆ! 
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ 
ಮೊೀದದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕದೆ! 
ಗಿೀತೆಯಲಿ್ಲ ಹುಡುಕದೆ 
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ 

 

 

 

ಪಿರೀತಿಗೆ ಪಯಾಷಯ ಪದವ  
ಕೆೀಳಿದೆಯ ಗೆಳೆಯ! 
ಪಿರೀತಿಗೆ ಪಯಾಷಯ  
ಪದವು ಇಲಿವಲಿ ಗೆಳೆಯ! 
 

-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್ 

 

ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ! 
ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ 
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ! 
ನಗ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ  
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ 
ಮಗ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ! 
ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ  
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ  
ಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ! 
ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ 
ಗ್ಂಡು ಹೆಣಣ  

ಕಾವಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ! 

 ಬಾಿಗ್ 

ಲೆ ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲ್ಲಂಕ್ 

ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸ್ಸಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಥನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನವಾಸ್ಸ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸ್ಸ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...” 

 

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

         

 
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   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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/
mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ನಮಮ ಉತತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ ೧೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) 

ಜುಲೆೈ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತತರಿಸ್ಸದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ್ೆ ೀಕ್, ಸಿಡಿನ 

 ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ ತಿಷ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು 

 ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡಿನ 

 ಪುರ್ಪವಲಿ್ಲ ಚಂದರ ಶ್ೆೀಖರ್, ಕೆಂಗೆೀರಿ ಉಪನಗ್ರ 

 ನಂದಿನ ರಾಮಕೃರ್ಣ 

 ರಾಜೆೀಶವರಿ 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್ಥಬ್ರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬ್ುವ ಹಾಗ  ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ುಕ್ 
ನಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸಕೃತತ್ರಯಲಿ, ನಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಥಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸ್ಸಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ಷುಟ 
ಲಕ್ಷ್ಣ! 

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸಕೃತತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ 
ಉತತಮಪಡಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, 
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಮಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸ್ಸ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

"ಮಾಯನ ೇಜರು ನನನ ಕ ಲಸ ಏನೊೆಂತ 
ಹ ೇಳಿದಾದರಲ ಾ?" ಮಾಲೇಕ ಕ ೇಳಿದ. 
 
ಹ ೊಸ ನೌಕರ ಕೊಡಲ  ಹ ೇಳಿದ "ಹೌದೊ 
ಸಾರ್ ಹ ೇಳಿದಾದರ , ನೇವು ಬ್ರ ೊೇದನನ ಕೆಂಡ 
ಕೊಡ ಿ ತಮಮನನ ಎಬಿುಸಬ ೇಕೆಂತ " !! 

 

ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಕಾಶ ೨. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹ ವು 

 

 
೧. 2017 ರ ಮೆೈಸೊರು ದಸರಾ ಮಹ ೊೇತಿವವನುನ ಉದಾಘಟ್ಟಸಲು 
ಆಯೆೆಯಾಗಿರುವ ಕನನಡದ ಖಾಯತ ಕವಿ ಯಾರು? ಇವರಿಗ  ರಾಷರ 

ಮಟ್ಟದಲಿ ದ ೊರ ತ್ರರುವ ಅತುಯನನತ ಪಿಶಸ್ಸತ ಯಾವುದು? 
೨. ಈ ಕವಿಯ ಗಿೇತ ಗಳ್ ಧವನಸುರುಳಿ, ಕನನಡದ ಪಿರ್ಮ ಸುಗಮ 

ಸೆಂಗಿೇತದ ಧವನಸುರುಳಿ ಎೆಂಬ್ ಹ ಗೆಳಿಕ ಗ  ಪಾತಿವಾದುದಲಿದ , ಅತಯೆಂತ 
ಜನಪಿಿಯತ ಯನುನ ಗಳಿಸ್ಸತು. ಈ ಧವನ ಸುರುಳಿ ಯಾವುದು? 

 

ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೩ ನ ೊೇಡಿ  
 

 

ಮತ್ತರ್ು್ ಹಾಸಯಕೆಾ ಭೆೀಟಿ  ಕೆ ಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್  
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಷನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿಷ 

ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಸ್ಸಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸ್ಸದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸ್ಸರದಿದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬ್ಳ್ಸ್ಸದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಥಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಥಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
 

ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ್ ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಿ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಅಲಿಲಿ್ಲ ಏನೆೀನು ನಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದದರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ಕ .ಎಸ್ಟ.ನಸಾರ್ ಅಹಮದ್, ಪದಮಶಿಿೇ. 
೨. ನತ ೊಯೇತಿವ 

ಮಾನವನ ನಾಡಿಮಡಿತವನುನ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗದಿೆಂದ ದೃಶಿಯೇಕರಿಸಬ್ಹುದು (Visualize) !  

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು: 

ಡಾಿಯಿೆಂಗ್ ಪಿನ್,  ಬ ೆಂಕ್ಲ ಕಡಿಡ 

ವಿಧಾನ 

ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿಡಯ ಬ್ುಡಕ ೆ ಒೆಂದು ಡಾಿಯಿೆಂಗ್ ಪಿನ್ ಚುಚಿಾರಿ.  

ಇದನುನ, ನಮ ಕ ೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಟನ (wrist) ಜಾಗದಲಿ ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರುವೆಂತ  ನಲಿಸ್ಸ. 

ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರಲು ನಮಮ ಕ ೈಯನುನ ಒೆಂದು ಬ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲ  ಇಡಬ್ಹುದು.  

ನಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಸ್ಸದಾಗ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿಡ ಅತ್ರತೆಂದಿತತ ವಾಲುವುದನುನ ಕಾಣಬ್ಹುದು. 

ನಾಡಿಮಿಡಿತ್ ಏಕೆ ? 

ಹೃದಯದ ಎದ ಬ್ಡಿತ ದ ೇಹದ ಅಪಧಮನ ವಯವಸ ೂಯಲಿ (arterial system) ನಾಡಿಮಡಿತವನುನ (pulse) ತರುತತದ . ಇದನುನ sthethoscope ಮೊಲಕವೂ 

ಕ ೇಳಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. ಮನ ಯಲಿ ಮೆೇಲ  ತ್ರಳಿಸ್ಸದ ಸುಲಭ ಮಾಗಥದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಬ್ಹುದು   
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