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ನಿಮ್ಮೊಕಥ್,ೊಕವನ್,ೊಸ ಹ್ೊಇತ ಾದಿೊನ್ಮ್ಗ್ೊಕಳ್ುಹಿಸಿ.ೊ

ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ದಸ್ರಾ ಮತುತ ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜೆ ಯೀತಸವ ಈಗಿನ ಸ್ುದಿಿ 

ರಿಚರ್ಡ್ೊ ೊಯಿಸ್ೊರ್ೊಂದಿಗ್ೊಸಂಮರ್್ನ್ 

ಕ್ೇಳ್ ುೊಚಿತ್ಿೊಕ್ಲಿಕ್ೊಮ ಡಿೊ(Click picture to view) 

“ಅ ,ಿೊಸಿಡಿನನ್ಲಿಯಾಿೊಎಲ ಿಮರುೊಕ ರ್ೊಪ ಕ್್ೊಮ ಡಿದ್್ಿೊ$20ೊಕ್ೊಡಬ್ೇಕ ಿ”ೊ
ಅಂತ್ೊದ ರ ಮುಿೊೊಹ್ೇಳಿಮರ್,ೊಅಬುಬ ುೊಅಂದ್್ಿೊೊ“ಒಹ್ೊಹೌದ್್,ೊಅಷ್ೊೊಂಮುೊ
ಮುಬ ರಿನ !”ೊಅಂತ್ೊಮ್ೊಗಿನ್ೊಮೆೇಲ್ೊಕ್ೈೊಇಡಿಿರ್ೇನ್ೊೇ.ೊಇದ್್ೇೊಕಥ ವಸುಿೊ“ರಿಚರ್ಡ್ೊ
 ೊಯಿಸ್”ೊಕ್ೈಗ್ೊಸಿಕಕರ್,ೊಅಮನ್ನೊಗಣ್ೇರ್ೊದ ಕ್ೊಇಲಿಯಾೇನ್ೊವ ಹನ್ೊಮ ಡ್ೊಕಂಡೊಅಂತ್ೊ
ಹ ಸುೊಹ್ೊಕ ಕಗಿೊಹ ಸಾೊಹ್ಣ್ಮುೊನ್ರ್ಮೊಜನ್ಕ್ಕೊನ್ಗ್ೊಔತ್ಣವನ್ನೇೊಬಡಿಸುತ ಿರ್. 
ನ್ವ್ಂಬರ್ೊ೯,ೊರ್ನಿವ ರಮೊಸಂಜ್ೊಆಮಮೊೂೊಅದ್್ೇ.ೊಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡೊಕೊಟಮ,ೊಸಿಡಿನೊ
ಕನ್ನಡೊಶ ಲ್ೊಆರ್ಿಯಮಲಿಯಾಿೊಮಸರ ೊಮ್ತ್ುಿೊಕನ್ನಡೊರ ಜ್ೊಾೇತ್ಸವಮೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮೊ
ಅಂಗವ ಗಿೊರಿಚರ್ಡ್ೊಅವರೊನ್ಗ್ೊಹೊರಣೊಬಡಿಸಿತ್ು.ಿೊ 
 

ಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮೊರ್ುರುೊಶ್ಿೇೊದಿವ ಕರ್ೊಅವರೊಸುಶ ಿವಾೊಗ ಯನ್ೊಮ್ತ್ುಿೊ
ತ್ಮನ್ಂತ್ರಮೊವೇಣ ವ ಮನ್ದಿಂಮೊಆಯಿತ್ು.ೊಆಕ್ಂಿರ್ಡೊನ್ಲಿಯಾಿೊನ್ಲ್ಸಿಮೂೊಶ್ಿೇೊದಿವ ಕರ್ೊ
ಅವರುೊಇತ್ರಿೇಚ್ಗಷ್ೊೇೊಸಿಡಿನಗ್ೊಬಂಮುೊನ್ ಸಿದ್ ೂರ್.ೊದ್ ಸರೊಪಮಗಳ್ೊಅವರೊ
ಹ ಡುಗ ರಿಕ್ೊಮಸರ ೊಸಂಗಿೇತ್ಮೊವ್ೈಭವೊತ್ರಿಸಿತ್ು.ಿೊತ್ಮನ್ಂತ್ರಮೊ
ವೇಣ ವ ಮನ್ಮಲಿಯಾಿೊನ್ುಡಿಸಿಮೊ“ಪವಮ ನ್”ೊರಚನ್ೊನ್ರ್ಮೊಜನ್ೊತ್ಲ್ೊತ್ೊಗಿಸಿೊ
ಆಲಿಯಾಸುವಂತ್ೊಮ ಡಿತ್ು.ೊಸ್ಟ ಮ ನ್ಾವ ಗಿೊವೇಣ್ಯೊತ್ದ ರಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊಮೆೇಣವನ್ುನೊ
(ವ ಾಕ್ಸ)ೊಉಪಯೇಗಿಸುತ ಿರ್.ೊದಿವ ಕರ್ೊಅವರುೊಮೆೇಣರಹಿತ್ೊವೇಣ್ೊ
ಸಂಶ್ ೇಧಿಸಿದ್ ೂರ್.ೊಇಮರೊಬಗ್ೆೊಪರಿಚಯವೂೊಅವರಿಂಮೊಆಯಿತ್ು.ೊದಿವ ಕರ್ೊಅವರೊ
ಗ ಯನ್ಕ್ಕೊಪಕಕವ ಮಾಮಲಿಯಾೊಿಶ್ಿೇನ ಥ್ೊಅವರುೊಸ್ಟ ಥ್ೊಕ್ೊಟಮುೊೊತ್ಮ್ಮೊತ್ಬಲ ೊ
ನ್ೈಪುಣಾವನ್ುನೊತ್ೊೇರಿಮರು. 

 

ಆೊಸಂಜ್ಯೊಮ್ುಖ್ಾೊಅಂರ್ವ ಗಿಮೂೊ“ಹ ಸಾೊಸಂಜ್”ೊಯನ್ುನೊರಿಚರ್ಡ್ೊ
 ೊಯಿಸ್ೊಎಳ್ಳಷ್ೊೊೊಲ್ೊೇಪವ ಮಿಂತ್ೊನ್ರವ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಟಮೊರು.ೊವ್ೇದಿಕ್ಯೊಮೆೇಲ್ೊ
ರಿಚರ್ಡ್ೊತ್ಮ್ಮೊಮ ತ್ರನ್ ಿಷ್ೊೇೊಅ ಿದ್್ೊಆದ ೊಹ ಸಾಕ್ಕೊತ್ಕಕಂತ್ಹೊಹ ವೊಭ ವೊ
ಪಿಮಶ್್ಸುತ್ಿ,ೊಜ್ೊತ್ಗ್ೊಹ ಡು,ೊಶ ಯರಿ,ೊಕವನ್ೊಇತ ಾದಿೊಪೂರಕೊಸ್ಟ ಮ್ಗಿಿೊ
ಒಮಗಿಸಿಕ್ೊಂಡುೊಎ ಿರನ್ೊನೊನ್ಗ್ೊಗಡಲಿಯಾನ್ಲಿಯಾಿೊಮ್ುಳ್ುಗಿಸಿಯೇೊಬಿಟಮೊರು.ೊಸಮ ಜಮೊ
ಅಂಕುೊಡ್ೊಂಕುಗಳ್ನ್ುನೊತ್ರವಯುತ್ಿ,ೊಹ ಸಾಪೂರಿತ್ೊಮ ತ್ರನಿಂಮೊಒಳೊ್ಳ ಳ್ೊ
ಸಂದ್್ೇರ್ವನ್ೊನೊಕ್ೊಟಮೊರು.ೊನ್ರ್ಮೊಜನ್ೊನ್ಗುೊನಿಲಿಯಾಿಸಬ ರಮುೊಎಂದ್್ೇೊಪಣೊತ್ೊಟ್ಟೊಮೂೊ
ರಿಚರ್ಡ್ೊ೯೦ೊನಿಮಿಷ್ೊಅಲಿಯಾಿೊಸ್ಟ್ೇರಿಮೂೊದ ರಿಗೊೊಲ್ೊೇಕಮೊಚಿಂತ್ೊಬರಮೊಹ ಗ್ೊ
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡುೊಮ ತ್ರನ್ೊಟ್ೇಡಿಯಲಿಯಾಿೊಸ್ಟ್ಳ್ಮುಕ್ೊಂಡಿಮೂರು...ೊ(ಮುಂದಿನ ಪುಟ ನೆ ೀಡ್) 
 

 

ೊ 
 
 

ದಿವ ಕರ್ೊಅವರೊಮೆೇಣೊರಹಿತ್ೊವೇಣ್ೊ 
ನ್ೊೇಡಿೊತ್ರಳಿಯ ುೊಚಿತ್ಿೊಕ್ಲಿಕ್ೊಮ ಡಿೊ(Click picture to view) 

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/kannada/highlight/page/id/302997/t/Richard-Lewis-How-a-Stage-Actor-Found-Success-as-a-Humorist
http://www.youtube.com/watch?v=bcaRrp7Idx4
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ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ೊಬಂಮರ್ೊಕ್ಲಿಸಮಸ್ೊನ್ನ್ಪುೊಬರದಿರುತ್ಿದ್್ಯೇ!ೊಅಮರ ೊಿೊಸ್ಟ ಂಟ ೊಕ ಿಸ್ೊಮ ಡುವೊ

ಟ್ೇಡಿಯೇೊಒಂಮುೊವಶ್ೇಷ್.ೊನ ವುೊಇಷ್ೊೊಪಡುವೊಏನ ಮರೊೊಕ್ೊಡುಗ್ೊತ್ಂಮುೊಕ್ೊಡುವನ್ಂದ್್ೇೊಪಿತ್ರೇತ್ರ.ೊಮ್ತ್ುಿೊ

ನ್ಂಬಿಕ್ಯೊೊಹೌಮು.ೊಹ ಗ ಮರ್ೊಎ ಿರಿಗೊೊಕ್ೊಡುವನ್ೇ? “ಇಲ ಿೊ...ೊಒಳ ಳ್ಯವರಿಗ್ೊಮ ತ ಿ”. ಇಮನ್ನೊಚಿಕಕೊ

ಮ್ಕಕಳ್ಲಿಯಾಿೊಅವರಿಗಿಷ್ೊವ ಗುವೊಪಮಾಗಳ್ೊಮ್ೊ ಕೊಈೊಸಂದ್್ೇರ್ೊಹರಡಲ ಗುತ್ಿದ್್.ೊಕ್ೇಳಿದಿೂೇರ ಿವ್ೇೊ... 

You better watch out, You better not cry, Better not pout, I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 

He's making a list, And checking it twice; Gonna find out Who's naughty and nice. 

Santa Clausೊ is coming to town 

 

ಈೊಸಂದ್್ೇರ್ಮೊಹಿಂದ್್ೊಮ್ಕಕಳ್ನ್ುನೊಒಳ ಳ್ಯೊಅಭ ಾಸಗಳೊ್ಂದಿಗ್ೊಸತ್ೊಪಿಜ್ಗಳ್ನ ನಗಿಸುವೊಉದ್ ೂ್ೇರ್ೊ

ಅಂತ್ೊೊಸಪಷ್ೊವ ಗಿೊಗ್ೊೇಚರಿಸುವುಮು.ೊ 

ಬಹಳ್ೊಪ ಿಚಿೇನ್ವ ಮೊವ್ೇಮ-ಉಪನಿಷ್ತ್ರಿನ್ೊಸ್ಟ ರವೂೊಇದ್್ೇೊಆಗಿದ್್.ೊತ್ೈತ್ಿರಿೇಯೊಉಪನಿಷ್ತ್ೊನ್ೊಶ್ಕ್ಷ ವಲಿಯಾಿಯಲಿಯಾಿೊಬರುವೊ“ಸತ್ಾಂೊವಮ, ಧಮ್್ಂೊ

ಚರೊ...”, ಬ ಳ್ುವೊರಿೇತ್ರಯನ್ುನೊಹ್ೇಳಿೊಕ್ೊಡುತ್ಿದ್್.ೊಅಮರಂತ್ಯೇೊನ್ಂತ್ರೊಬಂಮೊವಚನ್ಗ ರರುೊ“ಕಳ್ಬ್ೇಡ, ಕ್ೊ ಬ್ೇಡ, ಹುಸಿಯೊನ್ುಡಿಯ ುೊಬ್ೇಡೊ...” 

ಎಂಮುೊಪ ಿಚಿೇನ್ೊಸತ್ೊಮ ಗ್ವನ್ುನೊಪುನ್ರುಚಚರಿಸಿದ್ ೂರ್.ೊಈೊಹಿರಿೊಚ್ೇತ್ನ್ಗಳ್ೊಆರ್ಯೊಒಂದ್್ೇ.ೊಈೊಜಗತ್ುಿೊಸುಂಮರವ ಗಿರಲಿಯಾೊಎಂಮು.ೊೊ 

ಬಿೇchi ತ್ಮ್ಮೊ"ಭದ ಗಿಫಿ"ೊಯಲಿಯಾಿೊಹ್ೇಳ್ುತ ಿರ್ೊ...ೊ“ನ್ಮ್ಮನ್ುನೊಒಯುಾವುಮುೊಹ್ೇಗ್ೊಎಂಮುೊಸ್ಟ ವಗ್ೊಗ್ೊತ್ರಿರುತ್ಿದ್್, ಆಮರ್ೊಉಸಿರಿದ್ ೂಗೊಹ್ೇಗ್ೊ

ಬಮುಕಬ್ೇಕುೊಎಂಮುೊನ್ಮ್ಗ್ೊತ್ರಳಿದಿರಬ್ೇಕ ಿವ್ೇ?”ೊಎಂಮು.ೊಆಮೂರಿಂಮೊಬ್ೇಡಮೊರ ಜಕ್ಲೇಯೊಜೇವನ್ಮಲಿಯಾಿೊತ್ಂಮು, ಅನ್ಗತ್ಾವ ಮೊದ್್ವೇಷ್ೊಅಸೊಯೊಹ್ೊಂದಿೊ

ತ ವೂೊಸುಖಿಸದ್್ೊಇತ್ರರಿಗೊೊಸುಖ್ವ ಗಿರ ುೊಬಿಡದ್್, ಸದ್ ೊಚಿಂತ್ಯಿಂಮೊಕೊಡಿಮೊಜೇವನ್ೊನ್ಡಸಬ್ೇಕ್ೇ? ಖ್ಂಡಿತ್ೊಬ್ೇಡ.ೊಸ್ಟ ಂಟ ನ್ೊಆೊನ್ಗುಮ್ುಖ್ೊ

ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಎಲ್ಿ ೊಿೊಸಂತ್ಸೊಹರಡಿ, ಈೊಹಬುಮೊಸಮ್ಯಮಲಿಯಾಿೊಎಲ್ಿ ೊಿೊಉತ ಸಹಮೊಚಿ ುಮೆೊಎ ಿರ ೊಿೊಮ್ೊಡಲಿಯಾೊಎಂಬುದ್್ೇೊನ್ಮ್ಮೊಆರ್ಯ.ೊೊೊೊೊೊೊೊೊ

ಹ್ೊ!ೊಹ್ೊ!ೊಹ್ೊ!ೊೊ 

 

 

ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ದಸ್ರಾ ಮತುತ ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜೆ ಯೀತಸವ ಈಗಿನ ಸ್ುದಿಿ 

(ಹಿಂದಿನ್ೊಪುಟಮದಿಂಮ)ೊ...ೊಸಥಳಿೇಯೊಪಿತ್ರಭ್ಗಳ್ುೊತ್ಮ್ಮೊಕಲ್ಯನ್ುನೊಪಿಸುಿತ್ೊಪಡಿಸ ುೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮಲಿಯಾಿೊಅವಕ ರ್ೊಕಲಿಯಾಪಸಲ ಗಿತ್ುಿ.ೊ
ಹಿರಿಕ್ಲರಿಯರ್ನ್ನದ್್ೊಹ ವ ರುೊಗ ಯಕೊಗ ಯಕ್ಲಯರುೊತ್ಮ್ಮೊಗ ನ್ೊಚ ತ್ುಯ್ವನ್ುನೊಸಭ್ಗ್ೊತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೊಟಮುೊೊಕರತ ಡನ್ೊಪಡ್ಮುಕ್ೊಂಡರು. 
ಕನ್ನಡೊಭ ಷ್ಗ್ೊಸ್ಟ್ೇವ್ೊಸಲಿಯಾಿಸುವೊಪಿತ್ರಭ್ಗಳಿಗ್ೊಪಿತ್ರೊವಷ್್ಮೊಪಿತ್ರೇತ್ರಯಂತ್ೊಈೊವಷ್್ವೂೊಪಿರ್ಸಿಿೊಘೊೇಷ್ಣ್ದ ಯಿತ್ು.ೊಈೊವಷ್್ೊಹ ವುೊಕಲ ೊ
ಚ ತ್ುಯ್ೊಹ್ೊಂದಿಮೊಶ್ಿೇೊನ ಗಶ್ೈ ೊಅವರಿಗ್ೊ“ಸಿರಿೊಕನ್ನಡೊಪುತ್ಿ”ೊಎಂಬೊಬಿರುದ್ ವಳಿಯನ್ುನೊನಿೇಡಿೊಗೌರವಸಲ ಯಿತ್ು. 

 

ಮಸರ ೊಹಬುಮೊಪಿಯುಕೊಿಗ್ೊಂಬ್ೊಇ ಿದಿಮೂರ್ೊಆಗುತ್ಿದ್್ಯೇ?ೊಖ್ಂಡಿತ್ೊಇ .ಿೊಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡೊಕೊಟಮಮೊಆರ್ಿಯಮಲಿಯಾಿೊಪಿತ್ರೊವಷ್್ಮಂತ್,ೊಈೊ
ವಷ್್ವೂೊನ್ೊರ ರುೊಬಗ್ಯೊವಧವಧವ ಮೊಅಪರೊಪಮೊಗ್ೊಂಬ್ಗಳ್ನ್ುನೊಒಪಪವ ಗಿೊಜ್ೊೇಡಿಸಿಟ್ಟೊಮೂರು.ೊಇಲ್ಿೇೊಬ್ಳ್ಯುವೊಮ್ಕಕಳಿಗ್,ೊನ್ಮ್ಮೊ
ಸಂಸೃತ್ರಯೊ“ಬ್ೊಂಬ್ೊಸ್ಟ  ನ್ುನ”ೊತ್ೊೇರಿಸ ುೊಇಮಕ್ಲಕಂತ್ೊಒಳ ಳ್ೊಅವಕ ರ್ೊಉಂಟ್?ೊಬ್ೊಂಬ್ಗಳ್ನ್ುನೊಜ್ೊೇಪ ನ್ವ ಗಿೊನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡುೊಪಿತ್ರೊವಷ್್ೊ
ಪಿಮಶ್್ಸುವೊಈೊಪರಿಪ ಠೊಮೆಚಚಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 

ಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡಮೊವ್ಬ್ೊಸ್ಟ್ೈಟ್ೊನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವೊವನ್ಯ್ೊನ ರ ಯಣ್,ೊಕನ್ನಡೊಶ ಲ್ಯೊನ ಗ್ೇಂಮಿೊಅನ್ಂತ್ಮ್ೊತ್ರ್,ೊಹ್ೊರನ ಡೊ
ಚಿ ುಮೆೊಇ-ಮ ಸಪತ್ರಿಕ್ಯೊಸಂಪ ಮಕರ ಮೊಬಮರಿೊನ ರ ಯಣೊಅವರನ್ುನೊಸನ ಮನಿಸಲ ಯಿತ್ು. 

 

ನ್ಗುೊನ್ಗುತ ಿೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮೊನಿರೊಪಣ್ೊಮ ಡಿಮೊಪೂರ್ಣ್ಮ ೊಭಟ್,ೊಒಳ ಳ್ಯೊನಿರೊಪಕ್ಲಯಂಮುೊಗುರುತ್ರಸ ಪಟಮೊರು. 
ಸಿಡಿನೊಕನ್ನಡೊಶ ಲ್,ೊಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡೊಕೊಟಮೊಮ್ುಂತ ಮೊಕನ್ನಡೊಪೇಷ್ಣ್ಯೊಸಂಸ್ಟ್ಥಗಳ್ೊರೊವ ರಿದ ಮೊಕನ್ಕ ಪುರೊನ ರ ಯಣೊಅವರುೊ
ಕ ಯ್ಕಿಮ್ಕ್ಕೊಸಹಕರಿಸಿಮೊಎ ರಿಿಗೊೊಧನ್ಾವ ಮೊಅಪಿ್ಸುತ ಿೊಆೊಸಂಜ್ಯೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ೊಮ್ುಕ ಯಿಗ್ೊಳಿಸಿಮರು 
ಬಂದಿಮೂೊಜನ್ಸ್ಟ ಗರಕ್ಕೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮೊನ್ಂತ್ರೊರುಚಿಕರವ ಮೊಸಜಿಗ್,ೊಬಿಸಿಬ್ೇಳ ೊ್ಭ ತ್,ೊಟ್ಸರನ್ನೊವತ್ರಿಸಲ ಯಿತ್ು. 
ಎ ಿರೊೊನ್ಗುನ್ಗುತ್ಿೊತ್ಮ್ಮೊಮ್ನ್ಗ್ೊಹ್ೊೇಗುವ ಗೊಕ ಯ್ಕಿಮ್ಮೊಸ್ಟ ರ್್ಕಾತ್ೊಎಮುೂೊಕ ಣುತ್ರತಿ್ುಿ.ೊ 

 

ವರದಿ:  ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು:ೊಕನ್ಕ ಪುರೊನ ರ ಯಣೊ 
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ನ ನ್ುೊ ಹುಟ್ಟೊಮುೂೊ ೧೯೩೪ೊ ರಲಿಯಾಿ.ೊ ನ್ಮ್ಮೊ ದ್್ೇರ್ಕ್ಕೊ ಸವತ್೦ತ್ಿೊ ಬ೦ದ್ ಗೊ ನ್ನ್ಗ್ೊ ಹದಿನ ರುೊ
ವಷ್್.ೊ ಅ೦ಮರ್ೊ ನ್ನ್ನೊ ೮-೯ನ್ೇೊ ವಯಸಿಸನ್ಲ್ಿೇೊ ಅ೦ದಿನ್ೊ ಆ೦ಗಿರೊ ಆಳಿವಕ್ಯನ್ುನೊ ಕ೦ಡು೦ಡು,ೊ
ಅನ್ುಭವಸಿರುವವನ್ು.ೊ ಅ ಿದ್್ೇೊ ಅ೦ಮುೊ ನ್ನ್ನೊ ಮೆೈಸೊರಿನ್ೊ ವದ್ ಾವ ಾಸ೦ಗದಿ೦ಮಲ್ೇೊ
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ೊನ್ೊಒಬುೊನಿಷ ಾವ೦ತ್ೊಪಟಮುವ ಗಿಮುೂಕ್ೊ೦ಡು,ೊಕಲಿಯಾಿಮುೂೊಜೇವನ್ಮೊಅತ್ರಮ್ುಖ್ಾೊಮ್ೊರುೊ
ಪ ಠಗಳ್ನ್ುನ.ೊ 

ಒ೦ಮು - "ಕ  ವನ್ುನೊಪೂಜಸುತ್ಿೇನ್". 
ಎರಡು - "ನ್ನ್ನೊವೃತ್ರಿಯನ್ುನೊಪಿಿೇತ್ರಸುತ್ಿೇನ್".ೊ 
ಮ್ೊರನ್ಯಮು - "ನ್ನ್ನೊದ್್ೇರ್ವನ್ುನೊಗೌರವಸುತ್ಿೇನ್".ೊ 

ಈೊಮ್ೊರುೊ ತ್ತ್ವಗಳ್ನ್ುನೊ ಇ೦ದಿಗೊೊ ಪ ಲಿಯಾಸಿಕ್ೊ೦ಡ್ೇೊ ಬರುತ್ರಿದ್ ೂ್ೇನ್.ೊ ಕ  ಮೊಮ್ಹಿಮೆೊಬ ಿವನ್ೇೊ ಬ ಿ.ೊ ಬಮುಕಲಿಯಾಿೊ ಏನ್ೇೊ ಹ್ೊೇಮರೊೊ ವ ಪಸಸೊ
ತ್ರಬಹುಮು.ೊಅಮ್ಮೊಸತ್ಿರ್ೊಮ್ ತ ಯಿ,ೊಅಪಪೊಸತ್ಿರ್ೊ ಗ ರ್ಡೊಫ ಮರ್,ೊಮ್ಕಕಳ್ುೊಸತ್ಿರ್ೊಮತ್ುಿೊಸ೦ತ ನ್,ೊಹ್೦ಡತ್ರೊಸತ್ಿರ್ೊಪುನ್ರ್ೊ ಗನೊಹಿೇಗ್ೊಎ ಿಕೊಕೊ
ಪದ ್ಯೊಇದ್್.ೊಕಳ್ಮೊ ಕ  ವನ್ುನೊ ಕ್ೊೇಟ್ಟೊ ಕ್ೊೇಟ್ಟೊ ಕ್ೊಟಮೊರೊೊತ್ರಲ ಗಮು.ೊಅಷ್ೊೇಕ್ೊ "ಕ  ನ್ೊೊಸಹೊ ಕ  ೊಮಿೇರಿೊಬರನ್ು"ೊಅ೦ದ್ ಗೊಅಮರೊಮ್ಹತ್ವೊ
ಎಷ್ಟೊರಬಹುಮು.ೊ ಅಮಕ್ಕೇೊ ಅಮನ್ುನೊ ಪೂಜಸುವುಮು.ೊ ಇನ್ುನೊ ವೃತ್ರಿ-ಅದ್್ೇ೦ರ್ದ್್ೇೊ ವೃತ್ರಿದ ಗಲಿಯಾೊ ಅಮನ್ುನೊ ಪಿಿೇತ್ರಯಿ೦ಮೊಮ ಡುತ್ಿೇನ್.ೊ ಅಮನ್ುನೊ ಸಿವೇಕರಿಸುವೊ
ಮ್ು೦ಚ್ೊಎಷ್ುೊೊಬ್ೇಕ ಮರೊೊಯೇಚಿಸ್ಟ್ೊೇಣ,ೊಚಚಿ್ಸ್ಟ್ೊೇಣ.ೊಆಮರ್ೊಒಮೆಮೊಅವ ೦ಬಿಸಿಮೊಮೆೇಲ್ೊಅಮುೊಅನ್ನೊನಿೇಡುವೊದ್್ೈವೊಸಮ ನ್.ೊಅಮಕ್ಕೇೊಅಮನ್ುನೊ
ಪಿಿೇತ್ರಸುತ್ಿೇನ್.ೊ ಕ್ೊನ್ಯದ್ ಗಿ,ೊ ನ್ನ್ನೊ ದ್್ೇರ್ೊ -ೊ ಶ್ಿೇರ ಮ್ನ್ೊಆದ್್ೇರ್ೊ "ಅಪಿೊಸವಣ್ೊಮ್ಯಿೇೊ ೦ಕ ,ೊ ನ್ಮೆೇೊ ಕ್ಷ್ಮಣೊ ರ್ೊೇಚತ್.ೊ ಜನ್ನಿೇೊ ಜನ್ಮೊ ಭೊಮಿರ್ಚೊ
ಸವಗ ್ಮಪಿೊಗರಿೇಯಸಿ".ೊಅಬ ುೊಎ೦ಥ ೊಅಮ್ೃತ್ಪೂರಿತ್ೊಮ ತ್ಮು.ೊಸವ್ೊಕ ಲಿಯಾಕ,ೊಸವ್ೊಲ್ೊೇಕೊಪೂಜತ್ೊಅ ಿವ್ೇ?ೊೊಒಬುೊಕವೊಹ್ೇಳಿರುವ೦ತ್-:ಜೇನ ೊ
ಯಹ ೦,ೊಮ್ನ ್ೊಯಹ ೦,ೊಇಸ್ಟ್ಕೊಸಿವ ೊಜ ನ ೊಕಹ ೦"ಎ೦ಮು.ೊನ್ಮ್ಗಿರುವುಮುೊಒ೦ದ್್ೇೊದ್್ೇರ್.ೊಅನ್ಾರಿಗ್ೊನ ನ ೊದ್್ೇರ್ಗಳಿವ್.ೊನ ವುೊಇಮನ್ೊನೊಕಳ್ಮುೊ
ಕ್ೊ೦ಡರ್ೊಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ್ಲಿಯಾಿಗ್?ೊಆಮರಿ೦ಮೊಈೊದ್್ೇರ್ಕ್ಲಕ೦ತ್ೊದ್್ೊಡಡಮುೊನ್ಮ್ಗ ಾವುಮೊೊಇ ಿ.ೊ 

ಈೊ ಮ್ೊರರ ೊಿೊ ನ್೦ಬಿಕ್ಯಿಟಮುೊೊ ಬ ಳ್ುತ್ರಿರುವವನ್ೇೊ ನಿಜವ ಮೊ ಭ ರತ್ರೇಯ,ೊ ಪರಿಪೂಣ್ೊ ಮ್ನ್ುಷ್ಾ.ೊ ಇ೦ಮುೊ ಅ೦ರ್ವರುೊ ಅತ್ರೊ
ವರಳ್ವ ಗುತ್ರಿದ್ ೂರ್.ೊ ಅ೦ಥ ೊ ಮ್ಹ ನ್ುಭ ವರುೊ ನ್ಮ್ಮೊ ದ್್ೇರ್ಕ್ಕೊ ನ ಯಕರ ಮರ್ೊ ಮ ತ ಿವ್ೇೊ ದ್್ೇರ್ೊ ಹ ಗೊೊ ದ್್ೇರ್ವ ಸಿಗಳ್ೊೊ ಉಳಿದ್ ರುೊ ಮ್ತ್ುಿೊ
ಉಧ್ ಾರವ ದ್ ರೊ.ೊಈೊಕಳ್ಮೊ೬೫ೊವಷ್್ಗಳ್ಲಿಯಾಿೊನ ವುೊಎಲ ಿೊಪಕ್ಷ್ಮೊನ ಯಕರನ್ೊನೊನ್ೊೇಡಿಮೊೂೊಆಯೊಿ,ೊಮ್ತ್ುಿೊಅವರೊಆಳಿವಕ್ಯನ್ೊನೊಅನ್ುಭವಸಿಮೊೂೊ
ಆಯುಿ.ೊ೧೯೪೭ೊರಿ೦ಮೊಇ೦ದಿನ್ವರ್ಗೊೊನ್ಮ್ಮೊನ್೦ಬಿಕ್ಯೊಗ ಿಫುೊ ಕ್ಳ್ಮ್ುಖ್ವ ಗಿೊಇಳಿಯುತ್ರಿದ್್ಯೇೊವನ್ಃೊಏರನ್ುನೊಒಮೆಮೊಮ ತ ಿೊಕ೦ಡಿದ್ ೂ್ವು.ೊಅಮುೊ
ನ್ಮ್ಮೊಅತ್ಾ೦ತ್ೊಪಿಭ ವಪೂಣ್ೊ ನ ಯಕರ ಗಿೊ ಹ್ೊರಹ್ೊಮಿಮಮೂ,ೊ ಸತ್ತ್ವ ಗಿೊಐಮುೊ ವಷ್್ೊಆಳಿ,ೊ ಆಸ್ಟ್ೇತ್ುೊ ಹಿಮ ಚ ೊಪಯ್೦ತ ೊಸ೦ಪಕ್ೊ ಸ್ಟ ಧಿಸಿೊ
ತ್ೊೇರಿಸಿಮೊ ಪೂಜಾೊ ವ ಜಪ್ೇಯಿಯವರನ್ನೇ.ೊ ಇನ್ೊನ೦ಮುೊ ಐಮುೊ ವಷ್್ೊ ಅವರೊ ಕ್ೈಲ್ೇೊ ದ್್ೇರ್ವನ್ುನೊ ನ ವುೊ ಕ್ೊಟ್ಟೊದಿೂಮೂರ್ೇ,ೊ ನ್ದಿಗಳ್ೊ ಜ್ೊೇಡಣ್ಯನ್ೊನೊ
ಮ ಡಿಕ್ೊಟಮುೊ,ೊರ್ೈತ್ರೊಬಮುಕನ್ನ,ೊನ ಗರಿೇಕರೊಅನ್ನಮೊಬರವನ್ನೊಹಿ೦ಗಿಸಿ,ೊಅತ್ರವೃಷ್ಟೊ-ಅನ ವೃಷ್ಟೊಗಳಿ೦ಮೊದ್್ೇರ್ವನ್ುನೊಪ ರುಗ ರ್ಣಸಿೊಕ್ೊಡುತ್ರಿಮೂರು.ೊಇ ಿವ್ೇ-
ನ್ಮ್ಗ ೊ ಯೇಗವ ಿವ್ೇ.ೊ ನಿರ ರ್ರ ಗಿೊ ಕ್ೈಚಲಿಯಾಿೊ ಕೊತ್ರರುವೊ ನ್ಮ್ಮೊ ಪ ಲಿಯಾಗಿ೦ಮುೊ ಅ೦ಥ ೊ ಧಿೇಮ್೦ತ್,ೊ ಆಮರ್್,ೊ ನಿಸ್ಟ ವರ್್ೊ ನ ಯಕನ್ೊ ಉಮಯವನ್ುನೊ
ಕ ಣುತ್ರಿದ್ ೂ್ೇವ್.ೊಈಗೊನ ವುೊಹಿ೦ದ್್ೊಮ ಡಿಮೊತ್ಪಪನ್ನೇೊಪುನ್ಃೊಮ ಡಿದ್ ೂ್ೇೊಆಮರ್,ೊಇನಿನ೦ಥ ೊಅವಕ ರ್ೊಸಿಗಮು.ೊಇಮುೊಒಬುರೊಉಧ್ ಾರಮೊಮ ತ್ ಿ.ೊಇಡಿೇೊ
ದ್್ೇರ್ಮೊಪಿಶ್ನ.ೊಪಿತ್ರಯಬುೊಮ್ತ್ದ್ ರನ್ೊೊಎಚಚರೊವಹಿಸಿ,ೊಮ ನ್ಾೊನ್ರ್ೇ೦ಮಿೊಟ್ೇದಿಯವರನ್ನೇೊಈೊಬ ರಿೊನ್೦ಬಿಮರ್,ೊಮ್ು೦ದ್್ೊನ್ಮ್ಮೊಮ್ಕಕಳ್ೊಶ ಪದಿ೦ಮೊ
ಪ ರ ಗಬಹುಮು.ೊ ಹ ಗಿ ಿದ್್ೇೊ ಹ್ೊೇಮರ್ೊಯಥ ಪಿಕ ರೊಇತ್ರೊಪಕ್ಷ್ಗಳ್ೊಹುಸಿಪಿಣ ಳಿಕ್ಯನ್ುನೊನ್೦ಬಿ,ೊಈೊಅವಕ ರ್ವನ್ುನ ಬಿಟಮೊರ್,ೊನ್ಮ್ಮೊದ್್ೇರ್ಮೊಹಣಮೊ
ಹ್ೊಳ ೊ್ ಪಶ್ಚಮ್ಮೊ ಕಡ್ಗ್ೊ ಹರಿಮುೊ ಹ್ೊೇಗಿ,ೊ ಸಿವಸ್ೊಮ್ು೦ತ ಮೊ ಬ ಾ೦ಕುಗಳ್ಲಿಯಾಿೊ ಶ್ೇಖ್ರಿತ್ವ ಗಿ,ೊ ಆೊ ದ್್ೇರ್ಮೊಉಧ್ ಾರವ ದಿೇತ್ುೊ ಅಷ್ೊೇ.ೊ ಈಗ ಗಲ್ೇೊ ಅಲಿಯಾಿೊ
ಸ್ಟ ಕಷ್ುೊೊನ್ಮ್ಮೊಸ೦ಪತ್ುಿೊಶ್ೇಖ್ರಿತ್ವ ಗಿ,ೊನ್ಮ್ಮೊದ್್ೇರ್ಮಲಿಯಾಿೊಆರ್ಥ್ಕೊಮ್ುಗೆಟಮುೊೊಎಷ್ೊರೊಮ್ಟ್ಟೊಗ್ೊಮ್ುಟ್ಟೊದ್್ೊಅ೦ಮರ್,ೊನ ೊಕ೦ಡ೦ತ್ೊಒ೦ಮುೊಡ  ಗ್್ೊ೧೧ೊ
ರೊ.ೊಇಮೂಮುೂ,ೊಈಗೊ೬೦-೭೦ೊರೊೊಗಳ ಗಿದ್್.ೊಬ್ಳ್ಮೊಬ್ಳ್ಗ್ೊ ಬ್ಲ್ೊಇಲ ಿ.ೊಮ್ಧಾವತ್ರ್ಗಳ ೇ್ೊತ್ರ೦ಮುೊತ್ೇಗುತ್ರಿದ್ ೂರ್.ೊ ಗ ಿಹಕನಿಗೊೊಇಲ ಿ-ಬ್ಳ್ಮವನಿಗೊೊ
ಇಲ ಿೊ ಆಗಿದ್್.ೊ ಇನ್ುನೊ ಎ ಿೊ ಧಮ್್ಮವರೊೊ ಒಬುೊ ತ ಯಿಯೊ ಮ್ಕಕಳ್೦ತ್ೊ ಬ ಳಿಮೊ ಈೊ ಪವತ್ಿೊ ದ್್ೇರ್ವ೦ಮು,ೊ ಅನ್ಾೊ ಪಕ್ಷ್ಮವರೊ ಮ್ತ್ಮೊ ಬ್ೇಟ್ಗ್ೊ ಸಿಕ್ಲಕೊ
ಮ್ತ್ದ್್ವೇರ್ಮೊಮಳ್ುಳರಿಗ್ೊಆಹುತ್ರದ ಗಿೊಭವಷ್ಾವ್ೇೊಇ ಿಮ೦ತ ಗಿದ್್.ೊಇದ್್ ಿಕೊಕೊಪರಿಹ ರವ್೦ಮರ್,ೊನ್ಮ್ಗ್ೊಇನ್ೊನಬುೊವ ಜಪ್ೇಯಿ,ೊಸದ್ ್ರ್ೊವ ಿಭ ಯ್ೊ
ಪಟ್ೇಲ್ೊಬ್ೇಕು. ೧೨೦ೊಕ್ೊೇಟ್ಟೊಭ ರತ್ರೇಯರನ್ೊನೊಮ್ಕಕಳ್೦ತ್ೊಪೇಷ್ಟಸುವ ತ್ನ್ೊಬುೊಬ್ೇಕ ಗಿದ್್.ೊಅವನ್ುೊನ್ಮಿಮ೦ಮಲ್ೇೊನ್ೇಮ್ಕವ ಗೊಬ್ೇಕ್ಲದ್್. 

ೊನ ನ್ುೊಹಿ೦ದ್್ೊಮೆಮೊಗುಜರ ತ್ರನ್ಲಿಯಾಿೊತ್ರ೦ಗಳಿಮುೂ,ೊನ ಲ ಕರುೊನ ಟಮಕಗಳ್ನ ನಡುವೊಪುಣಾವೂಮಗಿೊಬ೦ದಿತ್ುಿ.ೊನ್ಮ್ಮೊಬ೦ಧುಗಳ್ೊಮ್ನ್ೊಇಮೂೊಕ ರಣೊ
ತ್ರ೦ಗಳಿಮುೂೊ ಅಲಿಯಾಿಯೊ ರ ಜಕ್ಲೇದ ದಿೊ ಸಕ ೊ ವಚ ರಗಳ್ತ್ಿಲ ಿೊ ಗಮ್ನ್ಹರಿಸಿದ್ ೂ್.ೊ ಆಗೊ ನ್ಮ್ಮನ್ುನೊ ಕ೦ಟ ಿಕ್ೊೊ ಮ ಡಿಕ್ೊ೦ಡುೊ ಅಲಿಯಾಿಗ್ೊ ಕರ್ದ್್ೊಯಿೂಮೂವರಲಿಯಾಿೊ
ಒಬುರುೊಅನ್ಾೊಮ್ತ್ರೇಯರೊೊಇಮೂರು.ೊಅವರ್ೊ೦ದಿಗ್ೊಮ ತ ಡುವ ಗೊಆೊಮ್ತ್ಮವರ್ಲ ಿರಮೊೂೊಒ೦ದ್್ೇೊಮ ತ ಗಿತ್ುಿ.ೊ"ಹಮ ರೊದ್ ದ್ ೊರಹ್ೇತ್ೊೇೊಬಸ್ಸ.ೊ
ಹಟ್ಕೊ ಕ್ೊೇಹಿೇೊ ತ್ಕ್ಲಿೇಫ್ೊ ನ್ಹಿೊ ರಹ್ೇಗ"ಅನ್ುನತ್ರಿಮೂರು.ೊ ಅವರೊ ಅಭಿಪ ಿಯಮಲಿಯಾಿೊ ದ್ ದ್ ೊ ಅ೦ಮರ್ೊ ಶ್ಿೇೊ ನ್ರ್ೇ೦ಮಿೊ ಟ್ೇದಿ.ೊ ಇದ್್ೊ೦ಮುೊ ಕ ಮ್ನ್ೊ
ಯೊಸ್ಟ್ೇಜ ಗಿತ್ುಿ.ೊಈದ್್ೇರ್ಮೊಪಿಜ ಸತ್ಿಯ೦ಮರ್-"ತ್ುಳಿಮುೊಬ ಳ್ುವವರ್ೇೊಮೆೇಲ ಗಿ,ೊತ್ರಳಿಮುೊಬ ಳ್ುವವರ್ೇೊಹ ಳ ಗಿೊಹ್ೊೇಗುವುಮು".ೊಅಮರ ೊಿೊಕಳ್ಮೊ
ಮ್ೊರುೊ ನ  ುಕೊ ಚುನ ವಣ್ಗಳ್ನ್ುನೊ ನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊ೦ಡುೊ ನ್ೊೇಡಿ.ೊ ಜನ್ರೊ ಬಗ್ಯೊ ಕ ಳಿಜಗಿ೦ತ ,ೊ ಮ್ು೦ದ್್ೊ ತ ವ್ೇೊ ಗ್ಮೂಲಿಯಾಿೊ ದ್್ೇರ್ಕ್ಕೇನ್ುೊ
ಮ ಡುತ್ಿೇವ್೦ಮತ್ಿವ ಗಲಿಯಾೇ,ೊಕ್ಲ೦ಚಿತ ಿಮರೊೊಹ್ೇಳಿಮವೊದ ರ್ೊಬುರನ ನಮರೊೊತ್ೊೇರಿಸಬಲಿಯಾಿರ ?ೊ 
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ಅವರತ್ಿೊ ಇವರು, ಇವರತ್ಿೊ ಅವರುೊ ಕ್ಸರ್ರಚ ಟಮವ್ೇೊಪರ೦ತ್ುೊಅನ್ಾೊಮ ತ್ೇೊ ಕ ಣ್ವು. ಅವನ್ುೊತ್ರ೦ದಿದ್ ೂ್ಲ ಿೊ ನ್ನ್ಗ್ೊ ಗ್ೊತ್ೊಿ,ೊ ನ ವುೊ ಗ್ಮೂರ್ೊ ಅಮನ್ನಲ ಿೊ
ಕಕ್ಲಕಸುತ್ಿೇವ್ೊಎ೦ಮುೊಒ೦ಮುೊಪಕ್ಷ್ಮೊಕೊಗ ಮರ್,ೊಇವರುೊಕಬಳಿಸಿರ್ೊೇೊಸಕ ್ರಮೊಜಮಿೇನಿನ್ೊಪಟ್ಟೊೊನ್ಮ್ಮೊಬಳಿಯಿದ್್,ೊನ ವ್ೇೊಗ್ಮೂರ್ೊಅಮನ್ನಲ ಿೊಹ್ೊರಹ ಕ್ಲ,ೊ
ಅವರನ್ನಲ ಿೊಜ್ೈಲಿಯಾಗ್ೊಕಳ್ುಹಿಸುತ್ಿೇವ್೦ಬುಮುೊಇನ್ೊನ೦ಮುೊಪಕ್ಷ್ಮವರೊಕ್ಲ ು್.ೊಅವಧಿಯೇೊಮ್ುಗಿಯುತ ಿೊಬ೦ಮರೊೊದ ರಮೂನ್ನೊದ ರೊೊಹ್ೊರಹ ಕಲಿಯಾ ಿ.ೊ
ಕ ರಣೊಇಬುರೊೊಕಳ್ಳರ್ೇ. 

ದ ರಕ  ಮ ೊಿೊ ಇ ಿಮಷ್ುೊೊ ಸ್ಟ ಕಾ೦ಡ ೆಳ್ು,ೊ ಸಹಸಿೊ ಸಹಸಿೊ ಕ್ೊೇಟ್ಟಗಳ್ೊ ಗುಳ್ು೦ೊ ಆಗಿದ್್ೊ ಇವರೊ ಕ  ಮಲಿಯಾಿ,ೊ ಆಮರೊೊ ದ ರ್ೊಬುರಿಗೊೊ
ಶ್ಕ್ಷ್ದ ಗಿ ಿ.ೊ ಈಗೊ ಚುನ ವಣ್ಯುೊ ಸಮಿೇಪಗತ್ವ ಗುತ್ರಿರುವೊ ಕ ರಣೊ ಚಿತ್ಿವಚಿತ್ಿೊ ಆಶ ವಸನ್ಗಳ್ು,ೊ ಸ್ಟ  -ಬಡಿಡೊ ಮ್ನ ನ,ೊ ಶ ದಿೇೊ ಭ ಗಾ,ೊ ರೊಪ ಯಿೊ
ಒ೦ಮಕ್ೊಕ೦ಮುೊ ಕ್.ಜ.ೊ ಅಕ್ಲಕ,ೊ ಅಬುಬ ುೊ ಅದ್್ೇನ್ುೊ ಭ ರತ್ರೇಯರನ್ುನೊ ರ್ುಮಾೊ ಮ್ೊಖ್್ರ್೦ಮುೊ ಭ ವಸಿದ್ ೂರ ೊ ಈೊ ಜನ್?ೊ ನ್ಮ್ಮನ್ನೇನ್ುೊ ಕುರುಡರ್೦ಮು,ೊ
ಕ್ಲವುಡರ್೦ಮುೊ ನ್೦ಬಿದ್ ೂರ ?ೊ ಬ ಯಿಸತ್ಿವರಿರಬಹುಮು-ಆಮರ್ೊ ಮ್ೊಕರ೦ತ್ೊೊ ದ್್ೇವರ ಣ್ೊ ಅಲ ಿ.ೊ ಒಡ್ದ್ ಳ್ುವೊ ಇವರೊ ಚ ಣ ಕ್ಷ್ತ್ನ್ೊ ತ್ರಳಿಯಮ೦ಥ ೊ
ಮ್೦ಮಮ್ತ್ರಗಳ್೦ತ್ೊೊಅ ಿವ್ೇೊಅ ಿ.ೊಟ್ಮ ುೊದ್್ೇರ್ವನ್ುನೊಒಡ್ಮರು,ೊನ್೦ತ್ರೊರ ಜಾರ ಜಾಗಳ್ನ್ುನೊಭ ಷ್ಯೊಹ್ಸರಲಿಯಾಿೊಒಡ್ಮರು,ೊಆಮೆೇಲ್ೊಹಳಿಳಹಳಿಳಗಳ್ನ್ುನೊ
ಒಡ್ಮರು,ೊ ನ್೦ತ್ರೊ ಹಳಿಳಯೊ ಮ್ನ್ಮ್ನ್ಗಳ್ನ್ುನೊ ಒಡ್ಮರು,ೊ ನ್೦ತ್ರೊವೂೊ ಬಿಡಲಿಯಾಲ ಿ,ೊ ಮ್ನ್ುಷ್ಾರನ್ೊನೊ ಒಡ್ಮು,ೊ ಅವರೊ ಮ್ನ್ಮ್ನ್ಸುಸಗಳ್ನ್ುನೊ
ಚೊರುಚೊರುನ ನಗಿಸಿೊಬಿೇಗುತ್ರಿದ್ ೂರ್ೊದ ಕ್,ಕ್ೇವ ೊನ್ಮ್ಮೊಮ್ತ್-ಅಧಿಕ ರ,ೊಹಣೊಮ್ತ್ುಿೊಲ್ೊೇ ುಪಿಿಗಳಿಗ್ೇೊವನ್ಃ,ೊದ್್ೇವರ ಣ್ೊದ್್ೇಶ್ ೇದ್ ಾರಕಕ೦ತ್ೊೊಅ ೊಿ
ಎ೦ಬುಮುೊಎ ಿರಿಗೊೊಮ್ನ್ಮಟ ೊೊಗಿದ್್ೊಈೊ೬೫ೊವಷ್್ಗಳ್ಲಿಯಾಿ.ೊಅವರುೊಮ ತ ಿೊಬ್ಕ್ಲಕನ್೦ತ್ೊಕಣುಮಚಿಚಕ್ೊ೦ಡ್ೇೊಹ  ುೊಕುಡಿಯುತ್ರಿದ್ ೂರ್ೊಹಣಮೊರೊಪಮಲಿಯಾಿ. 

ನ ವೂೊಅಷ್ೊೇ,ಜ ತ್ರಯೊಹ್ಸರಲಿಯಾಿ,ೊಹಣ-ಹ್೦ಡಮೊಅಮ್ಲಿಯಾನ್ಲಿಯಾಿ,ೊಬ ಡೊಟಮ-ಹ೦ಚುವೊಸಿೇರ್ಕುಪುಪಸಗಳ್ೊಆಕಷ್್ಣ್ಯಲಿಯಾಿ,ೊಅವರುೊನಿೇಡುವೊಹಸಿಹಸಿೊ
ಸುಳಿಳನ್ೊ ಆಶ ವಸನ್ಗಳ್ೊ ಗು೦ಗಿನ್ಲಿಯಾಿ,ೊ ಅವರೊ ಪಳ್ುಳಪಳ್ುಳೊ ಭ ಷ್ಣಗಳಿಗ್ೊ ಮ ರುಹ್ೊೇಗಿ,ೊ ಎ ಿವನ್ೊನೊ ತ್ರಳಿದಿೂಮೊೂೊ ಪುನ್ಃಪುನ್ಃೊ ಅವರನ್ನೇೊ ಗ್ಲಿಯಾಿಸುತ ಿ,ೊ
ನ್ಮ್ಮನ್ುನೊನ ವ್ೇೊವ೦ಚಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿ ಿವ್ೇೊಯೇಚಿಸಿ?ೊನ್ಮ್ಮೊಮ್ತ್ವ್ೇನ್ುೊಅಷ್ುೊೊಚಿೇಪ ಗಿಮುೂ,ೊನ್ಡುಬಿೇದಿಯಲಿಯಾಿನ್ೊಕಸವ್ೇ?ೊಹ ವರ೦ತ್ೊೊಚುನ ವಣ್ಯೊದಿನ್ೊ
ಹ್ೊರಕ್ಕೇೊ ಬರರು.ೊ ಬ೦ಮರೊೊ ಸಿಕ್ಲಕರುವೊ ರಜ್ಯನ್ುನೊ ಹ್೦ಡತ್ರೇೊ ಮ್ಕಕಳೊ್೦ದಿಗ್ೊಟ್ೇಜಗ್ೊ ಬರುತ ಿರ್.ೊ ಮ್ತ್ೊ ಚಲ ವಣ್ೊ ನ್ಮ್ಮೊ ಹಕುಕ.ೊ ಅಮನ್ುನೊ ನ ವುೊ
ನಿವ್ಹಿಸಿಮರ್ೊಮ ತ್ಿವ್ೇ,ೊ ಗ್ಮೂವರೊಅನ ಾಯಗಳ್ನ್ುನೊ ಕ್ೇಳ್ುವೊಅಧಿಕ ರೊಬರುವುಮು.ೊ ಕತ್್ವಾೊಮ್ತ್ುಿೊಹಕುಕೊ ಎರಡೊೊಯುಗ ದಿಯ೦ಮುೊ ನ ವುೊ ತ್ರನ್ುನವೊ
"ಬ್ೇವು-ಬ್ ಿಮ೦ತ್".ೊಎ ಿರಿಗೊೊಬ್ ಿೊ ಬ್ೇಕುೊಆಮರ್ೊ ಬ್ೇವುೊದ ರಿಗೊೊಬ್ೇಡ.ೊಅ೦ಮರ್ೊ ಕತ್್ವಾೊ ಬ್ೇಡ-ಹಕುಕೊಮ ತ ಿೊ ಬ್ೇಕು-ಇದ್ ಾವೊನ ಾಯೊಹ್ೇಳಿ?ೊ
ಆಮರಿ೦ಮೊ ಈೊ ಬ ರಿದ ಮರೊೊ ನ ವ್ ಿರೊೊ ಕತ್್ವಾೊ ಪ ಲಿಯಾಸ್ಟ್ೊೇಣ-ಅ೦ಮರ್ೊ ಮ್ತ್ೊ ಚಲ ಯಿಸ್ಟ್ೊೇಣ.ೊ ಅಮರ ೊಿೊ ದ ರ,ೊ ದ ವರ್ರಮ,ೊ ಅದ್ ಾವೊ
ತ ತ ಕಲಿಯಾಕೊಕ್ಷ್ರ್ಣಕ ಆಕಷ್್ಣ್ಗಳಿಗೊೊಬಲಿಯಾದ ಗದ್್ೇೊಮ್ತ್ೊಹ ಕ್ೊೇಣ.ೊಆಗಮ ತ್ಿೊನ್ಮ್ಮೊಮ ನ್ಾೊನ್ರ್ೇ೦ಮಿೊಟ್ೇದಿಯವರ೦ಥ ೊನಿಷ ಾವ೦ತ್ೊನ ಯಕನ್ೊ
ಉಮಯೊ ಸ್ಟ ಧಾವ ದಿೇತ್ು.ೊ ಆೊ ಭ ಸಕರೊಉಮಯರ ಗೊ ನ್ಮ್ಮೊ ಕ್ೊರಳಿ೦ಮೊಮ ತ ಿವ್ೇೊ ಹ್ೊರಹ್ೊಮ್ಮ ುೊ ಸ್ಟ ಧಾ.ೊ ಇ೦ರ್ವರೊಉಮಯೊ ನ್ವೊ ಭ ರತ್ಮೊ
ಸೊಯೇ್ಮಯವಮೂ೦ತ್.ೊ ಮ್ು೦ದಿನ್ೊಮ್ಕಕಳಿಗ್ೊ೦ಮುೊ ಚ೦ಮಮೊ ಭ ರತ್ವನ್ುನೊ ಕಟ್ಟೊಕ್ೊಟಮುೊೊ ಪುಣಾೊ ಭ ಗಿಗಳ ಗ್ೊೇಣ.ೊ ಇ೦ದಿನ್ೊ ನ್ಮ್ಮೊ ಎ ಿೊ ರ್ಿಮ್ಗಳ್ೊೊ
ಮ್ು೦ದಿನ್ೊನ್ಮ್ಮೊಮ್ಕಕಳ್ೊಏಳಿಗ್ಗ ಗಿೊಎ೦ಬೊನಿತ್ಾನ್ುಡಿಯನ್ುನೊ ಕ ಯೇ್ನ್ುಮಖ್ರ ಗಿಸ್ಟ್ೊೇಣ.ೊ "ಇ೦ಮುೊಟ್ೇದಿಯವರುೊಹ್ೊೇಮದ್ ೂ್ೇೊಹ ದಿ".ೊಆೊಹ ದಿಯೇೊ
ನ್ಮ್ಮೊಮ್ು೦ದಿನ್ೊಮ್ಕಕಳ್ೊಜೇವನ್ಕ್ಕೊಬುನ ದಿ.ೊಅದ್್ೊ೦ದ್್ೇೊಇ೦ಮುೊನ್ಮ್ಗುಳಿದಿರುವೊಸುಖ್ಮ್ಯೊಗ ದಿ.ೊಜ್ೈೊಭ ರತ್,ೊ ಮ್ುಕ ಿಯೊ... 

ಹ್ೊರನ ಡೊಚಿ ುಮೆೊ-ೊಸ್ಟ್ಪ್ೊಂಬರ್ೊಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊgoogleೊinputೊtoolsೊಉಪಯೇಗಿಸಿೊಕನ್ನಡಮಲಿಿಯಾೊಹ್ೇಗ್ೊಟ್ೈಪ್ೊಮ ಡಬಹುಮುೊಎಂಮುೊತ್ರಳಿಮುೊ
ಕ್ೊಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣ್ೊಮ ಹಿತ್ರಗ್ೊಸ್ಟ್ಪ್ೊಂಬರ್ೊಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನೊನ್ೊೇಡ ುೊಈೊಲಿಯಾಂಕ್ೊಕಿ್ಲಕ್ೊಮ ಡಿ.ೊ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ೊಇನ್ುಪಟ್ೊಟಮೊಲ್ಸೊ(Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇರ್ಡೊಆಧ್ ರಿತ್ೊಒಂಮೊತ್ಂತ ಿಂರ್.ೊಇಮನ್ುನೊನಿಮ್ಮೊಕಂಪೂಾಟಮರ್ೊನ್ಲಿಿಯಾೊinstall ಮ ಡಿಮರ್ೊಕನ್ನಡಮಲಿಯಾಿೊ
ನಿೇವುೊನ್ೇರವ ಗಿೊword,ೊexcel ಇತ ಾದಿೊoffice ಸ್ಟ ಫ್ೊವೇರ್ೊಅ ಿದ್್, ಸಮ ಜೊತ ಣಗಳ ಮೊಫ್ೇಸುುಕ್ೊ, ಜ-ಪಿಸ್ೊಇತ ಾದಿಗಳ್ ೊಿೊಟ್ೈಪ್ೊಮ ಡಬಹುಮು. 
 

1. http://www.google.com/inputtools/windows/index.htmlೊ-ೊಈೊಲಿಯಾಂಕ್ೊಕಿ್ಲಕ್ೊಮ ಡಿ 

ಇರುವೊಹ ವ ರುೊಭ ಷ್ಗಳ್ೊಲಿಯಾಸ್ೊೊನ್ಲಿಿಯಾೊಕನ್ನಡೊಕಿ್ಲಕ್ೊಮ ಡಿೊinstallೊಮ ಡಿ. 
 

ಆಂಗಿೊಭ ಷ್ಯಲಿಯಾಿೊಟ್ೈಪ್ೊಮ ಡುತಿ್ರದ್ ೂಗೊಕನ್ನಡೊಟ್ೈಪ್ೊಮ ಡ ುೊಒಟ್ಟೊಗ್ೊCTRLೊ+ೊGೊಕ್ಲೇೊಒತ್ರಿ.ೊಆಗೊಆಂಗಿದಿಂಮೊಕನ್ನಡಕ್ಕೊಕ್ಲೇಲಿಯಾಮ್ಣ್ೊಸಿಮಾವ ಗುತ್ಿದ್್.ೊನ್ಂತ್ರೊನಿೇವುೊ
ಮ್ತ್ಿೊಆಂಗಿೊಪಮೊಬಳ್ಸಬ್ೇಕ ಮರ್ೊಮ್ತ್ಿೊCTRLೊ+ೊGೊಕ್ಲೇೊಒಟ್ಟೊಗ್ೊಒತಿ್ರ. 

ಸೊಚನ್:ೊಕ್ ವೊಮೆಮೊಈೊಬ ಕ್ಸೊ ೊಕ ರ್ಣಸದಿಮೂರ್ೊಒಟ್ಟೊಗ್ೊALTೊ+ೊSHIFTೊಕ್ಲೇೊಒತಿ್ರ 

 

ಕನಿಡ್ ಟೆೈಪ್ 

ಮಾಡೆ ೀದು ಹೆೀಗೆ 

 
ಸಿಡಿನ ಬಳಿಯ ನ್ೊಾ ಕ ಸಲ್ೊನ್ಲಿಯಾಿ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ೧-೭ ರ ವರ್ಗ್ ಅಂತ ರ ಷ್ಟರೇಯ ಮ್ಟಮೊಮ ಏಷ ಾ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ 

ವಶ್ೇಷ್ ಮ್ಕಕಳ್ ಒಲಿಯಾಂಪಿಕ್ಸ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು.ೊಈ ಸಪಧ್್್ಯಲಿಯಾಿ ಕನ ್ಟಮಕಮ ಮ್ರ್ಣಪ  ದಿಂಮ ಬಂದಿಮೂ “ಆಸರ್”ೊ

ವಸತ್ರ ಶ ಲ್ಯ ವದ್ ಾರ್ಥ್ನಿ ಎಂ.ಜ್.ೊಅಚ್ನ್ ಕಂಚಿನ್ ಪಮಕ ಪಡ್ದಿದ್ ೂರ್.ೊಇವರ ಬಗ್ ೆಲ್ೇಖ್ನ್ ಮ್ುಂದಿನ್ 

ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾ ಿನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ... 

 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html


  

 ಪುಟ - 5 

 

  

ಮುಖಯಮಂತಿರಗ್ಳಿಗೆ ಂದು ಬಹಿರಂಗ್ ಪತರ – ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ 



  

 ಪುಟ - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರೆ ೀಗ್ಯ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೊೊಜನ್ರಲಿಯಾೊಿದ್್ೊಡಡೊಕರುಳಿನ್ೊಕ ಾನ್ಸರ್ೊಸವ್ೇ್ೊಸ್ಟ ಧ್ ರಣವ ಗಿಬಿಟ್ಟೊದ್್.ೊಇಮಕ್ಕೊಕ ರಣೊಸ್ಟ ಕಷ್ುೊೊಫ್ೈಬರ್ೊೊ

(ನ ರು, ಸಿಪ್ಪ, ಹೊಟಮುೊ)ೊ ಇರುವೊ ಆಹ ರೊ ಪದ್ ರ್್ಗಳ್ನ್ುನೊಉಪಯೇಗಿಸದಿರುವುಮುೊ ಎಂಮುೊ ಸ್ಟ ಬಿೇತ ಗಿದ್್.ೊ ಫ್ೈಬರ್,ೊ ಕ ಾನ್ಸರ್ೊ
ತ್ಡ್ಗಟಮುೊವೊಕ್ ಸೊಹ್ೇಗ್ೊಮ ಡುತ್ಿದ್್ೊಎಂಮರ್:ೊೊ 

 

ಕಾಯನಸರ್ ನಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಆಹಾರಪದಾರ್್ಗ್ಳು    (Accredited Practising Dietician)ರ ಜೊಜಯದ್್ೇವ್  

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

 

 

ಮವಸೊಧ್ ನ್ಾಗಳ್ುೊದ ವುವ್ಂಮರ್ೊ–ೊಅಕ್ಲಕ,ೊರ ಗಿ,ೊಜ್ೊೇಳ್,ೊಬ ಲಿಯಾ್,ೊಗ್ೊೇದಿ,ೊಸಜ್ಿ,ೊಓಟ್ಸ;ೊಎಲ ಿೊವಮವ ಮೊಬ್ೇಳ ೊ್(ಉದ್ : ತ್ೊಗರಿಬ್ೇಳ ,್ೊ
ಕಡ್ಿಬ್ೇಳ ೊ್ಇತ ಾದಿ)ೊಮ್ತ್ುಿೊಕ ಳ್ುಗಳ್ುೊ(ಉದ್ :ೊಕಡಲ್ಕ ಳ್ು,ೊಹ ಸಂದ್್ೇಕ ಳ್ುೊಇತ ಾದಿ).ೊ 

ಬಿಳಿೊ ಅಕ್ಲಕ,ೊ ಬಿಳಿೊ ಬ್ಿರ್ಡ,ೊ cornflakes,ೊ ಮೆೈದ್ ಹಿಟಮುೊ,ೊ ಜರಡಿದ ಡಿಮೊ ಗ್ೊೇದಿಹಿಟಮುೊೊ ಮ್ತ್ುೊಿ ಅತ್ರದ ಗಿೊ ಸಂಸಕರಿಸಿಮೊ (refinedೊ andೊ heavilyೊ
processed) ಆಹ ರೊಪದ್ ರ್್ಗಳ್ುೊನ ರುರಹಿತ್ವ ಗಿರುತ್ಿವ್.ೊಇವುಗಳ್ಲಿಯಾಿೊphyto-chemicals ಕೊಡೊನ ರ್ವ ಗಿರುತ್ಿದ್್.ೊೊೊೊ 

ತೌಡುಯುಕೊಿ ಕ್ಂಪಕ್ಲಕ,ೊ ಕಂಮುಬಣಣಮೊ ಅಕ್ಲಕ,ೊ ಕುಸುಬ ಕ್ಲಕ,ೊ ಹ್ೊಟ್ಟೊನ್ೊಂದಿಗಿರುವೊ ಗ್ೊೇದಿಹಿಟಮುೊೊ (೧೦೦%ೊ ಅಟಮೊ)ೊಉಪಯೇಗಿಸಿ.ೊ wholemealೊ
ಅರ್ವ ೊ wholegrainೊ ಬ್ಿರ್ಡೊ ಮ್ತ್ುಿೊ cerealsೊ ಗಳ್ನ್ುನೊ ಖ್ರಿೇದಿಸಿ,ೊ ಬ್ೇಳ ೊ್ ಮ್ತ್ುೊಿ ಕ ಳ್ುಗಳ್ನ್ುನೊ ಹ್ಚ ಚಗಿೊ ಬಳ್ಸಿ.ೊ ಪಿತ್ರದಿನ್ೊ ೨೦-೩೦ಗ ಿೊ ಕ್ೊಬಿುನ್ೊ
ಬಿೇಜಗಳ್ನ್ುನೊ(ಉದ್ :ೊಕಡ್ಕಿ ಯಿ,ೊಸಿೇಕುಂಬಳ್ಬಿೇಜ)ೊಉಪಯೇಗಿಸಿ.ೊಇವುಗಳ್ುೊಕ ಾನ್ಸರ್ೊಒಂದ್್ೇೊಅ ಿ,ೊಡದ ಬಿಟ್ಟಸ್ೊಮ್ತ್ುಿೊಹೃಮಯರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನೊ
ಕೊಡೊತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುತ್ಿವ್.ೊ 
ಕಡೆಯ ಕವಿ ಮಾತು.  

 ಹಣುಣೊಮ್ತ್ುೊಿತ್ರಕ ರಿಗಳ್ನ್ುನೊಹ್ಚ ಚಗಿೊಸ್ಟ್ೇವಸಿ.ೊಸಿೇಮುೊಹ್ೊೇಮೊಆಹ ರಗಳ್ನ್ುನೊಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಡಿ.ೊ 
 ಉಪಿಪನ್ೊಪದ್ ರ್್ಗಳ್ನ್ೊನ,ೊ ಸಂಸಕರಿತ್ೊಆಹ ರಗಳ್ನ್ೊನ,ೊ ಹ್ಚುಚೊ ಕ್ೊಬುುೊಮ್ತ್ುೊಿಸಕಕರ್ಯಿಂಮೊ ಕ್ೊಡಿಮ,ೊ ಅಂಗಡಿಯಲಿಯಾ,ಿೊ ರ್ಸ್ಟ್ೊೊೇರ್ಂಟ್ೊನ್ಲಿಯಾೊಿ

ಕ್ೊಂಡೊಊಟಮೊತ್ರಂಡಿಗಳ್ನ್ುನೊವಶ್ೇಷ್ೊಸಮ ರಂಭಗಳ್ಲಿಯಾೊಿಮ ತ್ಿೊಉಪಯೇಗಿಸಿ.ೊ 
 ಮ ಜ್ರಿನ್ೊಬಮ ುೊpeanut butter ಬಳ್ಸಿ. 
 ಪ ಲಿಯಾಅನ ಸಾಚುರ್ೇಟ್ರ್ಡೊ (ಉದ್ :ೊ sunflower) ಎಣ್ಣಯೊ ಬಮ ುೊ ಮ ನ್ೊೇಅನ ಸಾಚುರ್ೇಟ್ರ್ಡೊ (monounsaturated) ಎಣ್ಣಯನ್ುನೊ (ಉದ್ :ೊ

ಕಡಲ್ೇಕ ಯಿೊಎಣ್ಣ,ೊಆಲಿಯಾೇವ್ೊಎಣ್ಣ) ೊಉಪಯೇಗಿಸಿ.ೊ 
 ಒಮಿೇಗ ೊ೩ೊಕ್ೊಬುನ್ುನೊಹ್ೊಂದಿರುವೊಆಹ ರಪದ್ ರ್್ಗಳ್ನ್ುನೊ(ಅಗಸ್ಟ್,ೊವ  ನಟ್,ೊಸ್ಟ್ೊೇದ ಬಿೇಜ,ೊಸ್ಟ್ೊಪುಪ, ಮಿೇನ್ು)ೊಹ್ಚುಚೊಬಳ್ಸಿ.ೊ 
 ತ ಜ ೊಆಹ ರವನ್ುನೊಬಳ್ಸಿ.ೊವಟಮಮಿನ್ೊಮ ತ್ಿಗಳ್ೊಟ್ರ್ಹ್ೊಗಬ್ೇಡಿ.ೊೊ 
 ದಿನ್ಕ್ಕೊಕನಿಷ್ೊೊ30ೊನಿಮಿಷ್ೊಅರ್ವ ೊವ ರಕ್ಕೊ3-4ೊಗಂಟ್ೊವ ಾದ ಮ್ೊಮ ಡಿ. 

ಪಿತ್ರದಿನ್ೊ2.5ೊಗ ಿಂೊಅರಶ್ನ್ಮೊಬಳ್ಕ್ೊಕ ಾನ್ಸರ್ೊಜೇವಕಣಗಳ್ನ್ುನೊನ ರ್ಮ ಡುತ್ಿದ್್ೊಎಂಮುೊಕ್ ವುೊೊ(ಬ್ರಳ್ರ್ಣಕ್ಯಷ್ುೊ)ೊಸಂಶ್ ೇಧನ್ಗಳಿಂಮೊ
ತ್ರಳಿಮುಬಂದಿದ್್. 

 

 

 

 

ನಾವು ಸೆೀವಿಸ್ುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಆರೆ ೀಗ್ಯ ಮತುತ ಸ್ಂತೃಪಿತಗ್ಳು ಸಿಗ್ಲಿ 

ಹ್ಚಿಚನ್ೊಮ ಹಿತ್ರಗ್:ೊwww.cancer.org.au 

 

ವೇಕ್ಷಿಸಿ:ೊThe Role of Natural defences in Preventing and Treating cancer by university of California 

Television. www.youtube.com/watch?v=XaDt3AJQ98c 
 

 

೧. ಇದು ಮಲವಿಸ್ಜ್ನೆ ಸ್ುಸ್ ತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ್ೆ ಮಾಡ್ುತತದೆ. ಈ ಮ ಲಕ ನಮಮ ಹೆ ಟೆಟ ಮತುತ ಕರುಳು ಶುದಿವಾಗಿರುವಂತ್ೆ ನೆ ೀಡ್ಕೆ ಳುುತತದೆ.  
೨. ನಮಮ ದೆೀಹದಲಿಲ ಉಂಟಾಗ್ುವ ಅನಗ್ತಯ ವಸ್ುತಗ್ಳನುಿ ಮತುತ ವಿಷ ಪದಾರ್್ಗ್ಳನುಿ ಹೆ ರಹಾಕುತತದೆ (ಕಸ್ಪೊರಕೆಯ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡ್ುತತದೆ).  
೩. ಆರೆ ೀಗ್ಯಕೆೆ ಪೂರಕವಾದ ಬ್ಾಯಕಟೀರಿಯಗ್ಳು (probiotics) ನಮಮ ಜೀರಾ್ಂಗ್ಗ್ಳಲಿಲ ಬ್ೆಳೆಯಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡ್ುತತದೆ.   

ಮವಸೊ ಧ್ ನ್ಾಗಳ್ಲಿಯಾಿೊ ಮ್ತ್ುೊಿ ಕ್ೊಬಿುನ್ೊ ಬಿೇಜಗಳ್ಲಿಯಾೊಿ ಎಲ ೊಿ ವಮಮೊ ಫ್ೈಬರ್ೊ (soluble,ೊ insoluble,ೊ resistantೊ starch)ೊ
ಯಥ್ೇಚಛವ ಗಿವ್.ೊವಟಮಮಿನ್ಸ,ೊಮಿನ್ರಲ್ಸ ಮ್ತ್ುಿೊಕ ಾನ್ಸರ್ೊನಿಂಮೊರಕ್ಷ್ಣ್ೊಒಮಗಿಸುವೊphyto-chemicalsೊಕೊಡೊಹ್ಚಿಚನ್ೊಮ್ಟಮೊಮಲಿಿಯಾದ್್. 

http://www.cancer.org.au/
http://www.youtube.com/watch?v=XaDt3AJQ98c
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ಈೊನಿದ್ ಿದ್್ೇವಯೇೊಹ ಗ್.ೊಹ ಸಿಗ್ಯೊಮೆೇಲ್ೊಬಿಮುೂೊಹ್ೊರಳ ಡಿಮರೊೊಬರುವುದಿ ಿ, ಸಭ್, 
ಸಮ ರಂಭ, ತ್ರಗತ್ರ, ಸಂಗಿೇತ್ೊಕಚ್ೇರಿ, ಹ ಸ್ಟ್ೊಾೇತ್ಸವಗಳ್ಲಿಯಾಿೊಆಸಕ್ಲಿಯಿಂಮೊಕುಳಿತ್ರಮೂರ್ೊತ್ಕ್ಷ್ಣೊ
ವಕಕರಿಸಿಬಿಡುತ ಿಳ .್ೊಅಂಮೊೊಅಷ್ೊ; ಗಡದ್ ೂಗಿೊಊಟಮೊಸವಮುೊಈಸಿಛ್ೇರೊನಲಿಯಾಿೊಹ ಗ್ೇೊಹಿಂಮಕ್ಕೊಒರಗಿದ್ ೂ್.ೊನಿದ್ ಿದ್್ೇವೊ
ಅರಿವ್ೇೊಆಗಮಂತ್ೊಬಂಮುೊಆವರಿಸಿಮೂಳ್ು.ೊ 
“ಗಸಗಸ್ಟ್ೊಪ ಯಸಕ್ಕೇೊಫುಲ್ೊಟ್ೈಟ್ೊಏನ್ೊೇ?” ಕ್ಲವಯಲ್ಿೇೊಟ್ಳ್ಗಿತ್ುೊಪಿಶ್ನ.ೊ 
ನ ನ್ುೊಮ್ಗುೆ ುೊಬಮಲಿಯಾಸಿದ್್.ೊ 
“ಎಲ್ೈೊಜಗತ್ಿೇೊಒಂಮುೊಬ್ರ್ಡೊರೊಮ್, ಕುಳಿತ್ೊಕುಚಿ್ಗಳ್ಲ ಿೊಮ್ಂಚೊಎಂಮುೊತ್ರಳಿದಿರುವೊಮ್ಂತ್ರಿಬುದಿೂಯವನ್ೇ, 
ಏಳ್ುವಂಥ ತ್ಿನ ಗು”  

ಮನಿಯಲಿಯಾಿೊಎಷ್ುೊೊಅಧಿಕ ರೊಇದ್್ಯೇೊಅಷ್ೊೇೊಆಮಿತ್.ೊಅಂತ್ೊೊಇಂತ್ೊೊಎಡೊಾರಪಪನ್ವರುೊಕುಚಿ್ೊಬಿಟ ೊಗೊ
ಪಟಮೊಷ್ೊೇೊಸಂಕಟಮದಿಂಮೊನ ನ್ೊೊಕಣುಣಬಿಟ್ೊ.ೊ 
ಹೌಹ ರಿೊಎಮುೂೊಕುಳಿತ್.ೊ 

ಎಮುರಿಗ್ೊನಿಂತ್ರಮೂವರುೊಸವಯಂ, ಸ್ಟ ಕ್ಷ ತ್, ಖ್ುಮುೂ, ಬಿೇಚಿಯೇ!ೊಅದ್್ೇೊಜುಬು, ಅದ್್ೇೊಪ್ೈಪ್, ಅದ್್ೇೊಗಡಡ, ಅದ್್ೇೊವಡಂಬನ್! 
‘ಸ್ಟ ರ್!ೊನಿೇವು!!!?’ 

‘ಮ್ತ್ಿೊಮ್ೊಛ್್ೊಹ್ೊೇಗಬ್ೇಡವೊೇ!ೊಏಪಿಿಲ್ೊಒಂಮುೊನಿನ್ನೊಹುಟಮುೊಹಬುವ ಿವ್ೇ, ವಷ್ೊಮ ಡಕ್ಕೊಬಂದ್್” 

‘ನ್ನ್ನೊಡ್ೇಟ್ೊಆಫ್ೊಬತ್್ೊನಿಮ್ಗ್ೊಹ್ೇಗ್ೊಗ್ೊತ್ುಿ?’ 

“ಎಲ ಿೊಮ್ೊಖ್್ರೊೊಏಪಿಿಲ್ೊಒಂಮರಂದ್್ೇೊಹುಟ್ಟೊಮುೂ” 

ಒಪಿಪದ್್.ೊೊಬಿೇಚಿಯಿಂಮೊಮ್ೊಖ್್ೊಎನಿನಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುಮುೊಅಪಿಿಕ್ೇರ್ನ್ೊಮ್ೊ ಕೊಪಡ್ಮೊರ ಜಾಪಿರ್ಸಿಿಗಿಂತ್ ೊೊಶ್ಿೇಷ್ಾವ ಮೊೊಪಿರ್ಸಿಿ! 
“ಎಲ್ೈೊಶ್ಷ್ೊಾೇತ್ಿಮ , ಐರ್ವಯ್ೊರ್ೈಳ್ನ್ುನೊಕಂಡೊಪಿಫ್ಸರ್ೊಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರಂತ್ೊಸುಮ್ಮನ್ೊಮಿಕ್ಲಮಿಕ್ಲೊನ್ೊೇಡಬ್ೇಡ.ೊನ್ನ್ನೊಸಂಮರ್್ನ್ೊಬ್ೇಕ್ಂದಿದ್ ೂ್ಯಲ ಿ, 
ಅದ್್ೇನ್ುೊಕ್ೇಳಿಿೇಯೇೊಕ್ೇಳ್ು” ಆದ್್ೇಶ್ಸಿಮರುೊನಿೇವುೊಕ್ೇಳಿದಿರಿ?ೊಯೊಉತ್ಿರ ಭೊಪ! 
“ನಿಮ್ಮನ್ುನೊಕಂಡುೊನ್ನ್ಗ್ೊಆನ್ಂಮ, ಸಂತ್ೊೇಷ್, ಖ್ುಷ್ಟ, ಅಷ್ೊೇೊಅ ಿದ್್ೊಸಂತ್ಸವೂೊಆಗುತ್ರಿದ್್.ೊನಿೇವುೊಸವಗ್ವನ್ುನೊಬಿಟಮುೊೊಭೊಮಿಗ್ೊಬರ ುೊಕ ರಣವ್ೇನ್ು?” 

“ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್” 

“ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್ಟ್ೇ? ಅಮುೊಹ್ೇಗ್?” 

“ಸವಗ್ಮಲಿಯಾಿೊಏನಿದ್್ಯದ ಾ? ಅದ್್ೇೊಊವ್ಶ್, ಅದ್್ೇೊರಂಬ್, ಅದ್್ೇೊಕ್ೊಂಬ್.ೊಇಲ ಿಮರ್ೊಕ್ಷ್ಣಕ್ಷ್ಣಕೊಕೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್, ಕ್ಷ್ಣಕ್ಷ್ಣಕೊಕೊರ್ೊೇಮ ಂಚನ್” 

“ನಿಮ್ಮೊಕ  ಮಲಿಯಾಿೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್ೊಇರಲಿಯಾ ಿವ್ೇ?” 

“ಇತ್ಿಲ ಿ...ೊಹುಡುಗಿಯನ್ುನೊಚುಡ ಯಿಸಿಮೊಕ ಮ್ಣಣನ್ೊಕ  ುೊಹುಡುಗಿಯೊಅಣಣನಿಂಮೊಬ್ಿೇಕ್ೊಆಮುದ್್ೇೊಆಗಿನ್ೊಕ  ಮೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್” 

“ಈಗ?” 

“ನ್ಟ್ಟೊಗಭಿ್ರ್ಣದ ಮರ್ೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್!ೊತ್ಂಡ್ೊ ಕರ್ೊಸ್ಟ್ೊನ್ನೊಹ್ೊಡ್ಮರ್ೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್!ೊಅ ಿದ ಾ, ಇವ್ಲ ಿೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್ೊಅ ಿ, ಹ ಟ್್ೊ
ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ೊನ್ೊಾಸ್ೊಎಂಮುೊತ್ರಳಿಯಬ ರದ್್ೇನ್ದ ಾ?”  

“ಹ ಟ್್ೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್? ಏಕ್?” 

“ನ್ಟ್ಟಗ್ೊಮ್ಗುವ ಗದಿಮೂರ್ೊಅವಳ್ೊಡ್ೈವೊೇಸ್ೊ್ ಗ್ೊಕ ಮುೊಮ್ಮುವ್ೊಆಗುವೊಕನ್ಸುೊಕ ಣುವೊಭೊಪರಿದ್ ೂರದ ಾ.ೊಅವರೊಹ ಟ್್ೊಬ್ಿೇಕ್ೊಆಗುತ್ಿಮಲ ಿ” 

“ತ್ಂಡು ಕರ್ೊಸ್ಟ್ೊನ್ನಗ್?” 

“ಜ ಹಿರ ತ್ುದ್ ರರು, ಪ ಿಯೇಜಕರೊಹ ಟ್್ೊಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್” 

“ಬಿೇಚಿಯವರ್ೇ, ಆಗಿನ್ೊಕ  ಮೊಸುದಿೂಗಳಿಗೊೊಈಗಿನ್ೊಕ  ಮೊಸುದಿೂಗಳಿಗೊೊಏನ್ುೊವಾತ ಾಸ?” 

“ಆಗೊ ಂಚೊಹ್ೊಡ್ಮವನ್ನ್ುನೊಅಯೇಗಾೊಎನ್ುನತ್ರಿಮೂರು.ೊಈಗೊ ಂಚೊಪಡ್ಯಮವನ್ನ್ುನೊ‘ಒಮೆಮೊನಿಮ ಾನ್ಸೊೊನ್ಲಿಯಾಿೊಟ್ಸ್ೊೊಮ ಡಿಸಿ’ ಎನ್ುನತ ಿರ್” 

“ನಿಮ್ಮೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾಮಲಿಯಾಿೊಅದ್್ಂತ್ಹೊಟ್ನ್ಚು, ಅದ್್ಂತ್ಹೊವಡಂಬನ್.ೊನಿಮ್ಮೊ‘ಅಂಮನ ೊತ್ರಂಮ್’ ಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಲ್ೊೇಕಮೊಮೆೈಲಿಯಾಗ ುಿ” 

“ಹ ಗ ಮರ್ೊಮಿಕಕವುೊಮೆೈಲಿಯಾಗ್ೊಮ್ತ್ುಿೊಗ ುಿೊಎನ್ುನ” 

“ಅದ್್ೇಕ್ೊಹ ಗ್ನ್ುನವರಿ?” 

“ದ್ ಸಕೊಟಮೊಜನಿವ ರಕ್ಕೊಮೆೈಲಿಯಾಗ್, ಖ್ ದಿಸಿೇರ್ೊಶ್ವದ್ ರಕ್ಕೊಮೆೈಲಿಯಾಗ್.ೊಇನ್ುನೊಎಷ್ೊೊೇೊಬರಹಗಳ್ುೊವವಧೊವಗ್ಗಳ್ೊಜನ್ಕ್ಕೊಮೆೈಲಿಯಾಗ್ೊಅರ್ವ ೊಗ ುಿ” ಎನ್ುನತ ಿೊ
ನ್ಗತ್ೊಡಗಿಮರುೊಬಿೇಚಿ.ೊಅದ್್ೇನ್ುೊನ್ಗ್!ೊರ್ಕ ರ್ಡ್ೊಮ ಡಿಕ್ೊಂಡಿದಿೂಮೂರ್ೊನ ಲ ಕರುೊಚ ನ್ಲ್ೊಗಳಿಗ್ೊಲ ಫ್ೊಟ ಿಾಕ್ೊಆಗಿೊಮ ರಬಹುದಿತ್ುಿ! 
“ಅದ್್ೇಕ್ೊಅಷ್ುೊೊಟ್ನ್ಚ ಗಿೊಬರ್ಯುತ್ರಿದಿೂರಿ?” 

 

 
ಬೀಚಿಯೊಡ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಂದಶ್ನ 

ಇದು ಹಾಸ್ಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭ ಷ್ಣಕ ರರು,ೊಹ ಸಾೊಲ್ೇಖ್ಕರುೊ 

ಮ್ುಂದಿನ್ೊಪುಟಮೊನ್ೊೇಡಿ 

 ರ 0
 ರ ಮ್

ಶ್ಿೇೊರ ಮ್ನ ಥ್ೊಅವರುೊ
ಉತ್ಿರಿಸುವೊೊ“ನಿೇವುೊಕ್ೇಳಿದಿರಿ”ೊ
ಬ ಿಗನಲಿಯಾಿೊ ಭಾ.ೊಕ್ಳ್ಗಿನ್ೊಲಿಯಾಂಕ್ೊ

ಕಿ್ಲಕ್ೊಮ ಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/


  

 ಪುಟ - 8 

  

“ಪಯಟ್ೊಈಸ್ೊಮೊಅಂಬ ಸಿಡರ್ೊಟಮುೊಮೊವರ್ಡಿ್ೊಕಣದ ಾ!”.ೊಜಗತ್ರಿಗ್ೇೊರ ಯಭ ರಿೊಅವನ್ು.ೊಇಡಿೇೊಜಗತ್ಿನ್ುನೊಸರಿಪಡಿಸುವೊಜವ ಬ ೂರಿೊಕವಗ್ೊಇರುತ್ಿದ್್”  

“ಈಗಿನ್ೊಕವಗಳ್ುೊಹ ಗಿದ್ ೂರ್ೇನ್ು?” 

“ಪ ಪ!ೊಈಗಿನ್ೊಹ ವ ರುೊಕವಗಳ್ುೊಒಳ ಳ್ಯೊಟ್ೈ ರೊೆಳ ಗಬಹುದಿತ್ುಿ”  

“ಅಮುೊಹ್ೇಗ್?” 

“ಗಮಾವನ್ುನೊಅಳ್ತ್ಗ್ೊತ್ಕಕಂತ್ೊಕತ್ಿರಿಸಿ, ಒಂಮರೊಕ್ಳ್ಗ್ೊಒಂಮನಿನಟಮುೊೊಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟ ಗಿೊಹ್ೊಲಿಯಾಗ್ೊಹ ಕುತ ಿರ್”  

“ಅಂದಿನ್ೊಕನ್ನಡಕೊಕೊಇಂದಿನ್ೊಕನ್ನಡಕೊಕೊಏನ್ುೊವಾತ ಾಸೊಕಂಡಿರಿ?” 

“ನ ನ್ುೊಬಳ್ಸಿಮುೂೊನ್ಡುಗನ್ನಡ” 

“ಈಗಿನ್ಮು?” 

“ನ್ಡುವನ್ೊಕ್ಳ್ಗಿನ್ೊಕನ್ನಡ!” 

“ನಿೇವುೊರ ಜಕ ರಣವನ್ುನೊಹತ್ರಿರದಿಂಮೊಕಂಡುೊಟ್ಟೇಕ್ಲಸಿಮವರು.ೊಈಗಿನ್ೊರ ಜಕ ರಣಮೊಬಗ್ೆ...?” 

“ಈಗಿನ್ದ್್ೇೊಬ್ಸ್ೊೊಕಣದ ಾ.ೊಎಂತ್ಂತ್ಹೊಕಲ ವಮರಿದ್ ೂರದ ಾೊಈಗ!ೊಬಟ್ೊೊಹರಿಮುಕ್ೊಂಡುೊಕ್ಲರುಚುವವನ್ೊಬು, ‘ಏನ್ೇೊಬರಲಿಯಾ, ಕುಚಿ್ೊಇರಲಿಯಾ’ ಎಂಮುೊ
ಕ್ಲೇರ ುವವನ್ೊಬು, ‘ಇಳಿಮುೊಬ ೊಸಿಎಂೊಇಳಿಮುೊಬ ’ ಎಂಬೊಒಂದ್್ೇೊರ ಗೊಹ ಡುವವನ್ೊಬು...ೊಆಗಿನ್ವರುೊಒಬುರೊೊಸರಿೊಇರಲಿಯಾ ಿವದ ಾ, ಮ್ದ ್ದ್್ಗ್ೊ
ಅಂಜುತ್ರಿಮೂೊಮಡಡರುೊಅವರು!” 

“ಈಗಿನ್ವರು?” 

“ಈಗಿನ್ವರೊಮೃಷ್ಟೊಕ್ೊೇನ್ವ್ೇೊಬ್ೇರ್.ೊಅಧಿಕ ರೊಇರುವವವರ್ಗ್ೊಮ್ಜ, ಕಳ್ಮುಕ್ೊಂಡ ಗೊಸಜ.ೊಈೊಸಜೊಮ್ತ್ುಿೊ 
ಮ್ಜಮೊಕ್ೊಲ ಬ್ೊರ್ೇಷ್ನ್ನನ್ನೇೊಸಮ ಜೊಎಂಮುಕ್ೊಂಡಿದ್ ೂರ್!” ಎನ್ುನತ ಿೊತ್ಮ್ಮೊಪ್ೈಪ್ೊನಿಂಮೊಹ್ೊಗ್ೊ 
ಎಳ್ದ್್ಳ್ಮುೊಬಿಟಮೊರು.ೊ 
“ಈಗೊನ್ನ್ನೊಬಗ್ೆೊಪುಸಿಕೊಬರ್ಮರ್ೊಪುಸಿಕಮೊಹ್ಸರ್ೇನಿಡುತ ಿರ್ೊಗ್ೊತ್ಿೇನ್ದ ಾ?” ಕ್ೇಳಿಮರುೊಬಿೇಚಿ 

“ಏನ್ು?” 

“ಹುಕ ಕ...ಬುಕ ಕ...?” 

“ಹಹಾಹಾ!ೊಗುರುಗಳ ೇ್, ನಿೇವ್ೇೊಈಗೊಬರ್ಮರ್ೊಮ್ತ್ೊಿಮೆಮೊ‘ಅಂಮನ ೊತ್ರಂಮ್’ ಬರ್ಯುವರ ?” 

“ನ್ೊಂಮನ ೊತ್ರಂಮ್’ ಬರ್ಯುತ್ಿೇನ್” 

“ಏಕ್?” 

“ನ್ೊೇವು, ಗ ಭ್, ವಂಚನ್ಗಳಿಮೂರ್ೊಸಿೇರಿಯಲ್ೊನಿಮ ್ಪಕರುೊಒಳ ಳ್ಯೊರ್ೇಟ್ೊಕ್ೊಡುತ ಿರ್.ೊಪುಸಿಕವೂೊಹ್ಚುಚ 
ಮ ರ ಟಮವ ಗುತ್ಿದ್್” 

“ನಿೇವುೊಹ ಸಾೊಸ್ಟ ಹಿತ್ರಗಳ್ಂದ್್ೇೊಖ್ ಾತ್ರೊಪಡ್ದಿದಿೂೇರಿ.ೊಕನ ್ಟಮಕಮಲಿಯಾಿೊಹ ಸಾಮೊಅಲ್ೊಹುಟ್ಟೊದ್ ೂ್ೇೊನಿೇವು,  
ಕ್ೈಲ ಸಂರಿಂಮೊಎನ್ನಬಹುಮು.ೊಈಗಿನ್ೊಕ  ಮೊಹ ಸಾೊಭ ಷ್ಣಮೊಬಗ್ೆೊನಿಮ್ಮೊಅಭಿಪ ಿಯವ್ೇನ್ು?” 

“ಆಗೊಹ ಸಾೊಹ ಸಾಮಂತ್ರತ್ುಿ.ೊಈಗೊಹ ಸಾೊಸಂಗಿೇತ್ಮಂತ್ರದ್್” 

“ಸವ ಪೊಬಿಡಿಸಿೊಹ್ೇಳಿೊಸರ್, ಪಿಿೇಸ್”  

“ತ್ಥ ಸುಿ.ೊಕ್ೇಳ್ುವಂಥ ತ್ಿನ ಗು.ೊಸಂಗಿೇತ್ಗ ರರುೊದ ರ್ೊೇೊಬರ್ಮಮೂನ್ುನೊಹ ಡುತ ಿರ್.ೊಹ ಸಾೊಭ ಷ್ರ್ಣಗರೊೊಅಷ್ೊ.ೊಅವರೊೊಹ್ೇಳಿಮೂನ್ನೇೊಹ್ೇಳ್ುತ ಿರ್, 
ಇವರೊೊಅಷ್ೊ.ೊಅವರೊೊಕ್ೊರ್ತ್ಕ್ಕೊತ್ೊಡಗಿಮರ್ೊಗಂಟ್ಗಟಮೊಲ್, ಇವರೊೊಅಷ್ೊ.ೊಇಬುರ ೊಿೊಸವಂತ್ರಕ್ೊಮ್ಳ್ಸಿೇನ್ೊಚಿತ್ಿನ್ಟ್ಟಯೊಬಟ್ೊಯಂತ್ರದ್್”  

“ಎಂಮರ್?” 

“ಇದ್್ೊಎಂಮರ್ೊಇದ್್, ಇ ಿೊಎಂಮರ್ೊಇ ಿ!” 

“ಹ ಸಾಮೊಬ ಬಿನ್ುನೊಅತ್ಿೊಇಟಮುೊೊಧಮ್್ಮೊವಷ್ಯಕ್ಕೊಬರ್ೊೇಣ.ೊನಿಮ್ಮೊಕ  ಮೊಮ್ಠ ಧಿೇರ್ರಿಗೊೊಈಗಿನ್ೊಹ ವುೊಮ್ಠ ಧಿೇರ್ರಿಗೊೊಏನ್ುೊವಾತ ಾಸ?” 

“ಆಗೊಎ ಿವನ್ೊನೊತ್ಾಜಸಿಮವರುೊಮ ತ್ಿೊಮ್ಠಮಯಾಗಳ ಗುತ್ರಿಮೂರು.ೊಈಗೊಎ ಿವನ್ೊನೊತ್ಾಜಸುವೊಬಮಲಿಯಾಗ್ೊಕ್ೇವ ೊಮ್ೊರುೊಬಿಟಮೊವರೊೊಸಹೊ
ಮ್ಠ ಧಿೇರ್ರ ಗಬಹುಮು” 

“ಇಂದಿನ್ೊಯುವಕರುೊಎತ್ಿೊಸ್ಟ ಗಿದ್ ೂರ್?” 

“ಅಂದಿನ್ೊಯುವಕರಂತ್ಯೇೊಯುವತ್ರಯರತ್ಿೊಸ್ಟ ಗಿದ್ ೂರ್” 

“ಇಂದಿನ್ೊಚಿತ್ಿಗಳ್ೊಬಗ್ೆೊಏನ್ುೊಹ್ೇಳ್ುವರಿ?” 

“ಅಮುುತ್ೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಕಣದ ಾ.ೊನ್ಮ್ಗ ರಿಗೊೊಕತ್ಿ ಲಿಯಾಿೊಕರಡಿಗ್ೊಜ ಮ್ೊನ್ುೊತ್ರನಿನಸಬ ರಮುೊಎಂಮುೊತ್ರಳಿದ್್ೇೊಇರಲಿಯಾ ಿ!ೊಅಪಪೊ ೊಸ್ಟ , ಅಮ್ಮೊ ೊಸ್ಟ ೊಎಂಮುೊ
ಕ್ೇಳ್ುವುಮೊೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಎಂಮುೊತ್ರಳಿದಿರಲಿಯಾ ಿ.ೊಇರುವುದ್್ ಿವೊಬಿಟಮುೊೊಇರಮುಮರೊಕಡ್ಗ್ೊತ್ುಡಿಯುವುದ್್ೇೊಜೇವನ್ೊಎನ್ುನತ ಿರ್.ೊಇವರೊೊಅಷ್ೊ.ೊಇರುವೊ

ಬುದಿಾಯನ್ನಲ ಿೊಬಿಟಮುೊೊಅನ್ರ್್ಮೊಕಡ್ಗ್ೇೊವ ಲಿಯಾದ್ ೂರ್.ೊಭ್ೇಷ್ೊಕಣದ ಾ”  

ಹೌಮೊೊಸ್ಟ ರ್ೊಗ ಡಿೊಅಂದ್್ಿೊಬರಿೇೊಬ ಡಿೊಮಿಕ್ಲಕದ್್ೂ ಿೊExtra. ಎಲ ಿೊೊ
accessories ಸ್ಟ್ೇಲ್ೊನ್ಲಿಯಾಿದ್್ೊಬ್ೇಕ್ಲದ್್ಿೊಬುಕ್ೊಮ ಡಿೊಇಲ ಿಂದ್್ಿೊ

ಹ ಗ್ೇೊತ್ೊಗ್ೊಂರ್ಡೊಹ್ೊೇಗಿ... 
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ಮ್ುಂದಿನ್ೊಪುಟಮೊನ್ೊೇಡಿ 
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ಐಹ್ೊಳ ೊ್ಪಟಮೊಮಕ ುಿಗಳ್ುೊ’ಭ ರತ್ರೇಯೊವ ಸುಿಶ್ ಪಮೊಕ ದ ್ಗ ರಗಳ್ು’ ಎಂಮುೊಪಿಸಿಮಾವ ಗಿವ್ 

ಕನ್ನಡಿಗರೊಉದ್ ತ್ಿತ್ೊತ ಾಗೊಔನ್ನತ್ಾೊಸ್ಟ ವಭಿಮ ನ್ಗಳ್ೊಪಿತ್ರೇಕೊರ್ಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ಮೊಗ್ೊಮ್ಮಟಮೊಜಗತ್ರಿನ್ೊಅತ್ರೊಎತ್ಿರಮೊಏಕಶ್ಲ ೊವಗಿಹ.ೊಅಮರೊ

ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞ ನ್ೊಇಂದಿಗೊೊನಿಗೊಢ. 

ಬ್ೇ ೊರುೊಹಳ ೇ್ಬಿೇಡುಗಳ್ುೊಕಲಿಯಾಿನ್ಲಿಯಾಿೊಮ್ನ್ುಷ್ಾೊಮ ಡಿರಬಹುದ್ ಮೊಅತ್ುಾನ್ನತ್ೊಕುಸುರಿೊಕ್ ಸಮೊಉದ್ ಹರಣ್ಗಳ್ು.ೊಇಮಕ್ಲಕಂತ್ೊಸೊಕ್ಷ್ಮೊ

ಶ್ ಪಕಲ ಚ ತ್ುಯ್ೊಪಿಪಂಚಮೊಬ್ೇರ್ ೊಿೊಕ ಣಸಿಗಮು 

ಹ ಳ ಮೊಹಂಪ್ೊಹ ಳ ಗದ್್ೊಇದಿೂಮೂರ್ೊಖ್ಂಡಿತ ೊಅಮುೊವರ್ವಮೊಅಮುುತ್ಗಳ್ಲಿಯಾಿೊಒಂದ್ ಗುತ್ರಿತ್ುಿ 

  
 

 

ಕ ನಿ ಡ ಕನಾ್ಟಕದ ವಾಸ್ುತ ಶಿಲಪಗ್ಳು 
 

ಲ್ೇಖ್ಕರು:ೊಹರಿೇಶ್ೊ.ೊಜ 

ತ್ನ್ುೊಕನ್ನಡೊಮ್ನ್ೊಕನ್ನಡ 

“ನ ಟಮಕ?” 

“ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ೊಮ್ುಂದ್್ೊಅದ್ ವೊನ ಟಮಕಕ ರರಿದ್ ೂರದ ಾ? ಲ್ೈಟಮು, ಪರದ್್, ಮೆೈಕು, ಸ್ಟ್ೈರ್ಡೊವಂಗ್ಸ, ವ್ೇದಿಕ್ೊಏನ್ೊೊಇ ಿದ್್ೊನ ಟಮಕೊಆಡುವುಮರಲಿಯಾಿೊಅವರ್ೇೊ
ಅಗಿಗಣಾರು.ೊಅವರೊಮ್ುಂದ್್ೊನ್ಮ್ಮೊಕ  ಮೊನ್ಟಮರುೊತ್ರೇರ ೊಸಪ್ಪ.” 

“ಭಿಷ ೊಚ ರೊವರ್ೊೇಧೊಚಳ್ುವಳಿಯೊಬಗ್ೆೊಏನ್ುೊಹ್ೇಳ್ುವರಿ?” 

“ರ್ುಮಾೊತ್ಪುಪ; ರ ಜಕ ರಣೊಇಂದಿನ್ೊದಿನ್ಗಳ್ಲಿಯಾಿೊಒಂಮುೊವ ಾಪ ರ.ೊಬಂಡವ ಳ್ೊಹೊಡಿಮವರಿಗ್ೊಲ ಭೊಗಳಿಸುವೊಅಧಿಕ ರೊಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು!”  

“ಹ ಗ ಮರ್ೊ ಂಚೊನಿಮ್ೊ್ ನ್?” 

“ನಿನ್ನೊ ಂಚಮೊಹಣವನ್ುನೊನ ನ್ುೊಮ್ುಟಮುೊವುದಿ ಿೊಎಂಮುೊಹ್ಂಡತ್ರೊಹ್ೇಳ್ಲಿಯಾ.ೊಪಿತ್ರೊಮ್ನ್ಯ ೊಿೊಹಿೇಗ್ೊಆಮರ್ೊ ಂಚೊನಿಮ್ೊ್ ನ್ೊತ ನ ಗ್ೇೊಆಗುತ್ಿದ್್”  

“ಹ ಗ್ೊಆಗುವುಮುೊಸ್ಟ ಧಾವ್?” 

“ಹ್ರ್ಣಣಗ್ೊಚಿನ್ನಮೊಆಸ್ಟ್ೊಇರುವವರ್ಗ್ೊಅಸಂಭವ” 

“ಗುರುಗಳ ೇ್, ನಿೇವುೊಮ್ತ್ಿೊಹುಟಮುೊವುದ್ ಮರ್ೊಎಲಿಯಾಿೊಹುಟಮೊಬಯಸುವರಿ?” 

“ಅಮ್ಮನ್ೊಗಭ್ಮಲ್ಿೇ...ೊಏಕ್? ಈಗೊಬ್ೇರ್ಲ್ೊಿೇೊಹುಟಮುೊವಂತ್ಹೊವ್ೈಜ್ಞ ನಿಕೊಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ೊಆಗಿದ್್ಯೇನ್ು?” 

“ಬಿೇಚಿಯವರ್ೇ, ಈಗಿನ್ೊಜನ್ಗಳ್ನ್ುನೊಆಕಷ್ಟ್ಸುವೊಸ ುವ ಗಿೊಅಶ್ಿೇ ೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಬರ್ಯಬ್ೇಕ್ಂದಿದ್ ೂ್ೇನ್.ೊಏನ್ುೊಹ್ೇಳ್ುವರಿ?” 

ಬಿೇಚಿಯೊವಮನ್ಮಲಿಯಾಿೊಅಸಹನ್ೊಮ್ೊಡಿತ್ು.ೊಹುಕ ಕೊಅತ್ಿೊಇಟಮುೊ, ಒಂದ್್ೇೊಹ ರಿನ್ಲಿಯಾಿೊನ್ನ್ನತ್ಿೊಜಗಿಮುೊನ್ನ್ನೊಕ್ೊರಳ್ನ್ುನೊತ್ಮ್ಮೊಕ್ೈಗಳ್ಲಿಯಾಿೊಬಳ್ಸಿೊಹಿಡಿಮುೊ
“ಇನ್ೊನಮೆಮೊಹ್ೇಳ್ುೊನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ” ಎಂಮರು.ೊಧವನಿೊಗಡುಸ್ಟ ಗಿತ್ುಿ.ೊ 
ಅವರೊಕ್ೈಯಿಂಮೊತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ುೊಕ್ೊರಳ್ನ್ುನೊಅತ್ರಿತ್ಿೊಅಲ ಿಡಿಸುತ ಿೊಹ್ೊರಳಿದ್್.ೊ 
ಹ್ೊರಳಿಮೊರಭಸಕ್ಕೊಈಸಿಛ್ೇರಿೊನಂಮೊಕ್ಳ್ಕ್ಕೊಬಿದ್ ೂ್.ೊ 
ಕನ್ಸುೊಹ ರಿತ್ುಿ.ೊ 
ಆಮರ್...ೊ 
ಈಸಿಛ್ೇರೊನೊಪಕಕಮಲಿಯಾಿೊಇರುವೊಈೊಪ್ೈಪ್......?ೊೊ(ಕೃಪ್:ೊಸುಧ್ ೊವ ರೊಪತ್ರಿಕ್) 
 

http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.angloindiago.com/gifs/chennakeskava-temple.jpg&imgrefurl=http://www.angloindiago.com/taste-of-kerala-with-tamilnadu.html&h=340&w=272&sz=14&hl=en&start=12&tbnid=06IUheCkCvAscM:&tbnh=119&tbnw=95&prev=/images?q=belur&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.castlerockhomestay.com/pics/belur.gif&imgrefurl=http://www.castlerockhomestay.com/around_Frame.htm&h=251&w=200&sz=42&hl=en&start=10&tbnid=BHpL58tpZnzjiM:&tbnh=111&tbnw=88&prev=/images?q=belur&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Belur4.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Belur4.jpg&h=1244&w=979&sz=298&hl=en&start=17&tbnid=t4hJk3Jm1RxYYM:&tbnh=150&tbnw=118&prev=/images?q=belur&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.indiantemples.com/Karnataka/halibidu.jpg&imgrefurl=http://www.indiantemples.com/Karnataka/hoyshale.html&h=272&w=238&sz=30&hl=en&start=16&tbnid=Mu22OGXCmLN4pM:&tbnh=113&tbnw=99&prev=/images?q=halebidu&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/135/325868997_d52fc444fd.jpg&imgrefurl=http://bachodi.wordpress.com/category/halebidu/&h=375&w=500&sz=176&hl=en&start=5&tbnid=b9ittMxJ33HQVM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=halebidu&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://lh6.ggpht.com/_rMsLbGQedhg/R4sfKROhbEI/AAAAAAAADQQ/LveCxNq9t8s/Patadakallu+061.jpg&imgrefurl=http://picasaweb.google.com/lh/photo/g7WzzUir739Chj6zAC89lw&h=768&w=1024&sz=15&hl=en&start=9&tbnid=MMRaMQMmCxNj0M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=pattadakallu&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://mangalorean.com/circle/images/travel/0119bela1.jpg&imgrefurl=http://baabmallya.sulekha.com/blog/post/2006/05/shravanabelagola-karnataka.htm&h=370&w=450&sz=34&hl=en&start=21&tbnid=wV--dlEAeaJWiM:&tbnh=104&tbnw=127&prev=/images?q=gomateshwara&gbv=2&hl=en&sa=X
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://mangalorean.com/images/feature/0917belur1.jpg&imgrefurl=http://baabmallya.sulekha.com/blog/post/2006/05/belur-and-halebid-a-religion-in-stone.htm&h=299&w=450&sz=29&hl=en&start=3&tbnid=X3KKD7G4U982GM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images?q=belur&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://lh3.google.com/image/kamlesh.sanwal/RgOMVDcvONI/AAAAAAAAB20/8ene8eZsnXo/DSC02718.JPG?imgmax=512&imgrefurl=http://www.rides-n-vibes.blogspot.com/&h=384&w=512&sz=58&hl=en&start=15&tbnid=AsJnPuX5RmfHYM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=halebidu&gbv=2&hl=en
http://images.google.com.au/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_JQx8entVs44/Rw9ZbK1o-vI/AAAAAAAAAD8/hEpzdSUoo0Y/s320/DurgaAihole.jpg&imgrefurl=http://charmingindia.blogspot.com/2007/10/bagalkot-back-to-chalukya-dynasty.html&h=240&w=320&sz=18&hl=en&start=20&tbnid=5yo06AeIZN6xlM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=aihole&gbv=2&hl=en
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ಕಥ ೊಚಿ ುಮೆ  

ಮ್ಧ್ ಾಹನಮೊಸುಡುೊಬಿಸಿಲಿಯಾನ್ಲಿಿಯಾೊರ್ೈತ್ನ್ೊಬುೊತ್ನ್ನೊಮ್ನ್ಯೊಮ್ುಂದಿನ್ೊಅಂಗಳ್ಮಲಿಯಾೊಿಸ್ಟೌದ್್ಯನ್ುನೊ
ಸಿೇಳ್ುವೊಕ್ ಸಮಲಿಯಾೊಿತ್ೊಡಗಿಮೂ.ಕ್ೊಡಲಿಯಾಯೊಏಟಮುೊಮ್ರಮೊದಿಮಿಮಗ್ೊಪಿತ್ರಬ ರಿೊಬಿೇಳ್ುವ ಗ ೊೊಅವನ್ೊ
ಮೆೈಯಲಿಯಾೊಿಬ್ವರುೊತ್ೊಟ್ಟೊಕುಕತ್ರತಿ್ು,ಿಮರ್ಣಮುೊಬ ದ ರಿಮೂರೊೊಲ್ಕ್ಲಕಸದ್್ೊಒಂದ್್ೇೊಸಮ್ನ್ೊಮುಡಿಯುತ್ರಿಮೂೊ
ಮ್ಗನ್ನ್ುನೊಕಂಡುೊಅವನ್ೊತ ಯಿ"ೊಮ್ಗೊಶ ಖ್ೊಜ ಸಿೊಿಅಗಿದಿ್್ೊಮ್ನ್ೊಒಳ್ಕ್ಕೊಬ ,ಆಮೆೇಲ್ೊಸ್ಟೌದ್್ೊಹ್ೊಡ್ಮರ್ೊ
ಆಯು"ಿೊಅಂಮಳ್ು.ಆಮರ್ೊಅಮನ್ುನೊಲ್ಕ್ಲಕಸದ್್ೊಸುಡುೊಸುಡುೊಬಿಸಲಿಯಾನ್ಲಿಯಾೊಿತ್ನ್ನೊಕ್ ಸೊಮ್ುಂಮುವರ್ಸಿಮೊಮ್ಗೊ
ಪದ್್ೇೊಪದ್್ೇೊತ ಯಿಯೊಕೊಗನ್ುನೊಕ್ೇಳಿೊತ ಳ ಮ್ೊಕಳ್ಮುೊಒಮೆಮೊರ್ೇಗಿಮ"ಏೊನಿೇನ್ುೊಒಳ್ಕ್ಕೊ
ಹ್ೊೇಗಮ ಮ,ಹ್ೊೇಗಿ, ಬ್ೇರ್ೊಕ್ ಸೊನ್ೊೇಡು"ಎಂಮುೊಬ್ೈಮ. 

 

ೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊೊ ಒಳ್ಕ್ಕಹ್ೊೇಮೊತ ಯಿೊವರುಷ್ವೂೊತ್ುಂಬಮೊತ್ನ್ನೊಟ್ಮ್ಮಗನ್ನ್ುನೊಎತ್ುಿೊತ್ಂಮುೊಸುಡುಬಿಸಿಲಿಯಾನ್ಲಿಯಾೊಿ
ಮ್ ಗಿಸಿಮಳ್ು.ಇಮನ್ುನೊಕಂಡುೊಮ್ಗನಿಗ್ೊಬಹಳ್ೊಕ್ೊೇಪೊಬಂದಿತ್ು"ನಿಂಗ್ೇನ್ೊಬುದಿಾಗಿದಿಾೊಇದಿೂೇದ ? ಅಲ ಿೊಮ್ಗೊನ್ೊಬಿಸಿಲಿಯಾನ್ಲಿಿಯಾೊಮ್ ಗಿಸಿದಿೂೇಯಲ ೊಿ
ಮೆೈೊಸುಡಲ ವ?" ಎಂಮುೊಗಮರಿಮ.ಅಮಕ್ಕೊತ ಯಿೊ"ಸುಟಮೊರ್ೊನಿಂಗ್ೇನ ಗುತ್ಿ?" ಎಂಮುೊಪಿಶ್ನಸಿಮಳ್ು.ಅಮಕ್ಕೊಆೊರ್ೈತ್ೊ"ಅಮುೊನ್ನ್ನೊಮ್ಗು, ಕರಳ್ುೊಚುಳ್ೊ
ಅನ್ನಲ ವ"ೊಎಂಮ.ತ್ಕ್ಷ್ಣೊತ ಯಿೊ"ನಿೇನ್ುೊಬಿಸಿಲಿಯಾನ್ಲಿಿಯಾೊಸುಡ ಿೊಇಮೂರ್ೊನ್ನ್ನೊಕರಳ್ುೊಏನ್ುೊಆಗಬ್ೇಕು?" ಎಂಮಳ್ು.ಕೊಡಲ್ೇೊತ ಯಿಯೊಮ್ಮ್ತ್ೊಅರಿತ್ುೊ

ಮ್ನ್ಯಳ್ಕ್ಕೊಹ್ೊರಟಮೊಮ್ಗ. 

ೊೊ ೊೊ ೊೊ ೊೊ 

 

ಇದೆೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಅಕಾಶದಾಗೆ ಅಪಪಣ್ಣ, ಕೆಳಗೆ ಬದಿರೆ ಧುಪಪಣ್ಣ, ಹುಲಿಲನಲಿಲ ಅಡ್ಗ್ಣ್ಣ, ಮಾರುಕಟೆಟೀಲಿ ಮಾರಣ್ಣ  
೨. ಉದಿನೆ ಮೀಸೆ ಮಾಯಣ್ಣ, ಕದುಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ಯಣ್ಣ, ಕಂಡ್ ಕ ಡೆಲ ಓಡ್ಣ್ಣ 

 

ಉತತರಕೆೆ 
 ಪುಟ ೧೧ 

 ನೆ ೀಡ್  

ಕರುಳ ಮಡ್ತ ಲ್ೇಖ್ಕರು:ೊ  ಕನ್ಕ ಪುರೊನ ರ ಯಣ

 
ಬ್ೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಅಧ್ೊಕ್ಲಲ್ೊೇೊಅಕ್ಲಕ 
 ಒಂಮುೊತ್ಂಗಿನ್ೊಕ ಯಿೊಅರ್ವ ೊಗಟ್ಟೊದ ಮೊಕ್ೊೇಕನ್ಟ್ೊಕ್ಲಿೇಮ್ 

 ಒಂಮುೊಕ್ಲಲ್ೊೇೊಬ್ ಿೊ 
 ಚಿಟ್ಟಕ್ೊಉಪುಪ 
 ದ  ಕ್ಲಕೊ6ೊ  

 

ಮಾಡ್ುವ ವಿಧಾನ 

 ತ್ಂಗಿನ್ೊಕ ಯನ್ುನೊಸಣಣಗ್ೊತ್ುರಿಮು, ಅಮನ್ುನೊರುಬಿು,ೊಹ  ನ್ುನೊಮ ತ್ಿೊತ್ಗ್ದಿಟಮುೊಕ್ೊಳಿಳ.ೊ 
 1ೊ1/2ೊಗಂಟ್ಯೊಕ  ೊನ್ನ್ಸಿಮೊಅಕ್ಲಕ,ತ್ಂಗಿನ್ೊಹ  ು,ಉಪುಪ,ಬ್ ಿೊದ  ಕ್ಲಕೊಎ ಿವನ್ೊನೊರುಬಿುಕ್ೊಳ್ುಳವುಮುೊ 
 ಇಮನ್ುನೊಮಪಪೊತ್ಳ್ಮೊಪ ತ್ಿಯಲಿಯಾಿೊಒಲ್ಯೊಮೆೇಲಿಯಾಟಮುೊೊಹಮವ ಗಿೊಕ್ೈೊಆಡಿಸುತ ಿೊಹ ವಮಂತ್ೊಮ ಡಿಕ್ೊಳಿಳ 
 ತ್ುಪಪೊಸವರಿಮೊತ್ಟ್ೊಯಲಿಯಾಿೊಸುರಿಮುೊಗ್ೊೇಡಂಬಿೊದ್ ಿಕ್ಷಿೊಉಮುರಿಸಿ, ಬ್ಚಚಗಿರುವ ಗಲ್ೇೊಚ ಕುವನಿಂಮೊಚೌಕವ ಗಿೊಕತ್ಿರಿಸಿಡಿ. 
 ಪೂತ್ರ್ೊಆರಿಮೊನ್ಂತ್ರೊತ್ಟ್ೊಯಲಿಯಾಿೊಜ್ೊೇಡಿಸಿೊಇಟಮುೊೊಸವಯಿರಿ 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡ್. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ  

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 
Mobile   0412 918 511 

 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404ೊ215 605   

 

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡ್ಲು ಬಯಸ್ುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

ದಿವಯತ್ೆಯ ಅನುಭಾವ ... 
 

ದಿವಯತ್ೆಗ್  ಕಾತುರತ್ೆಗ್  ಏನೆ ೀ ಸ್ಂಬಂಧ 

ಆ ದಿವಯತ್ೆಯನು ಅರಿಯುವ ಹಂಬಲವಿತ್ೆತನಗೆ 
 

ಹ ವು ಅರಳುವುದು ಸ್ಹಜವೆನಸಿದರ  

ಯಾರು ಅರಳಿಸ್ುವರು ಎಂಬ ಸೆ ೀಜಗ್ವಿತ್ೆತನಗೆ 
ಮೀಡ್ಗ್ಳು ಮಳ  ೆಸ್ುರಿಸ್ುವುದಾದರ  

ಮಳೆಗಾಲದಲಿಲ ಮಾತರವೆೀಕೆ ಎಂಬ ಪರಶ್ೆಿ ಇತುತ ಮನಕೆ 
 

ಕಾಳು ಭುವಿಗೆ ಬದುಿ 
ಗಿಡ್ವಾಗ್ುವುದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದರ  

ಅಘಾದ ಚೆೈತನಯ ಬೀಜದೆ ಳಗೆ 
ಬಚಿಿಟಿಟದುಿ ಯಾರು, ತಿಳಿಸ್ುವವರಿರಲಿಲಲ ನನಗೆ 
 

ಹಲವಾರು ಪರಶ್ೆಿಗ್ಳು ಎಚಿರದ ಸಿಿತಿಯಲಿಲ  
ಮತತಷುಟ ಕನವರಿಕೆಗ್ಳು ರಾತಿರಯ ಕನಸ್ಲಿಲ  
ಸ್ಂದೆೀಹ, ಅತೃಪಿತ ದಿನನತಯ ಮನದಲಿಲ 
ಸಾಗಿತುತ ತಣಿಸ್ಲಾರದ ಮನ ಜಂಜಾಟದಲಿ 
 

ತ್ಾಯ ಗ್ಭ್ದಿ ಮಳಕೆಯೊಡೆದು 
ನಲಿಲಸಿ ನನಿ ಕಾತುರತ್ೆಯಲಿ 

ಜಗ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ಪುಟಟ ಕಂದಮಮ 
ದಿವಯ ದೆೈವತವವನು ಸಾರಿತುತ ತನಾಿಲಿಂಗ್ನದಲಿ 

ರಚನೆ: ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 
 

ಆೊಭಗವಂತ್ನ್ುೊಟ್ೇಸೊಮ ಡುವೊಹ್ಂಗಸರನ್ುನೊಸೃಷ್ಟೊಸಿಯೇೊ
ಇ ಿೊ, ಆಮರ್ೊಬರಿೇೊಟ್ೇಸಹ್ೊೇಗುವೊಗಂಡಸರನ್ುನೊಮ ತ್ಿೊಸೃಷ್ಟೊಸಿದ್ ೂನ್ೊ! 

~ೊ~ೊ~ 
20ಕ್ಕೊಸುಂಮರನ ಗಿಯೊ, 30ಕ್ಕೊಧೃಡಕ ಯನ ಗಿಯೊೊ,40ಕ್ಕೊ

ಧನಿಕನ ಗಿಯೊೊ50ಕ್ಕೊಜ್ಞ ನಿಯದ ಗಮವನ್ುೊಮ್ುಂದ್್ೇನ ಮರೊೊ
ಸುಂಮರ,ಧೃಡಕ ಯ, ಧನಿಕೊಅರ್ವ ೊಜ್ಞ ನಿದ ಮರ್ೊಅಮುೊಅವನ್ೊ
ಜ ಣತ್ನ್ದಿಂಮ ಿೊಇತ್ರರೊಮಡಡತ್ನ್ದಿಂಮ 

ತ್ರಮ್ಮಡ ಕೊರ್ೊಬಳಿಗ್ೊಓಡ್ೊೇಡಿೊಬಂಮ 
"ೊಡ ಕೊರ್ೇೊನ ನ್ುೊಪತ್ಿೊಬರ್ಯೇವ ಗೊನ್ನ್ನೊಮ್ಗೊ....ೊನ್ನ್ನೊ
ಮ್ಗ.....ಇಂಕ್ೊಬ ಟಮಲ್ೊಇಟ್ಟೊದ್್ಿೊಎತ್ೊಕಂರ್ಡೊಗಟಮೊಗಟಮೊಅಂತ್ೊ
ಕುಡುಮುುಟ ೊೊಡ ಕ್ರೇ,,ಏನ್ೊಮ ಡಿಿೇೊಡ ಕ್ರೇೊಬ್ೇಗೊಬನಿನೇೊ
ಡ ಕ್ರೇೊ"ಎಂಮುೊಗ್ೊೇಗರ್ಮ.ೊೊ 

ಆೊಡ ಕೊರ್ೊೇೊಬಹಳ್ೊಬಿಜ,  
"ನ್ೊೇಡಪ ಪೊತ್ರಮ್ಮೊಇಲಿಯಾಿೊತ್ುಂಬ ೊಜನ್ೊಇದ್ ೂರ್ೇೊನ ನ್ುೊಇನ್ುನೊ
ಹತ್ುಿ-ಹದಿನ್ೈಮುೊನಿಮಿಷ್ಮಲಿಯಾಿೊಅಲಿಯಾಿತ್ರೇ್ನಿ, ಅಲಿಯಾಿೇವರ್ಗೊೊ
ನಿೇನ್ು,,,,,, "  
ತ್ರಮ್ಮೊತ್ಕ್ಷ್ಣೊಹ್ೇಳಿಮೊ"ಅಲಿಯಾಿೇವರ್ಗೊೊಏನ್ೊಮ ಡ್ೊೇದ್ೊಡ ಕ್ರೇ, 

ಪ್ನಿಸಲ್ೊನ್ಲ್ಿೇೊಬರಿೇತ್ರತ್ರೇ್ನಿ" 

ಇದೆೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ 

೧.ೊಮ ವು 

೨.ೊಬ್ಕುಕ 

 

೧.ೊಕನ್ನಡೊ(ಕನ ್ಟಮಕ)ೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಪರಿಷ್ತ್ೊಸ್ಟ ಥಪಿಸಿಮವರುೊದ ರು, ದ ವೊ
ವಷ್್ಮಲಿಯಾ?ಿ ಟ್ಮ ೊಕನ್ನಡೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಸಮೆೇಳ್ನ್ಮೊಅಧಾಕ್ಷ್ರುೊದ ರು? 

೨.ೊ2014ೊರೊಕನ್ನಡೊಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಸಮೆೇಳ್ನ್ೊಪರಿಷ್ತ್ುಿೊನ್ಡ್ಸುತ್ರಿರುವೊಎಷ್ೊನ್ಯೊ
ಸ್ಟ ಹಿತ್ಾೊಸಮೆೇಳ್ನ್, ಇಮುೊಎಲಿಯಾಿೊನ್ಡ್ಯಲಿಯಾದ್್. 

ಸರಿೊಉತ್ಿರಕ್ಕೊಪುಟಮೊ೧೬ೊನ್ೊೇಡಿೊ 
 

ನರಿೀಕ್ಷೆ ... 
 

ಈ ಸ್ುಂದರ ಇರುಳಿನಲಿ 

ನನಿನು ಹೆೀಗೆ ಮರೆತಿರಲಿ 

ತುಂಬು ಚಂದಿರ ಅಂಬರದಲಿಲ 
ತುಂಬದೆ ತಿಳಿ ನೀರ್ ಕೆ ಳದಲಿಲ 
 

ಹಸಿರಾಡ್ದೆ ತರುಲತ್ೆಗ್ಳಲಿ 

ಹೆ ೀಸ್ದೆಮಬಂತಿದೆ ಎಲಲವು ಇಲಿಲ 
ಈ ಸ್ುಂದರ ಇರುಳಿನಲಿ 

ನನಿನು ಹೆೀಗೆ ಮರೆತಿರಲಿ 

 

ಎದೆಯಲಿ ಹೆ ಮುಮವ ಆಸೆಗ್ಳೆಲಲ 
ಎದುರಲಿ ಬಂದು ಅಣ್ಕಸಿತಲಲ 
ಬಂದೆೀಬರುವೆ ನೀನೆಂಬುವ ನಂಬುಗೆ 
ಇಂದಿಗ್ು ನನಿಲಿ ಉಳಿದಿಹುದಲಲ 
ಈ ಸ್ುಂದರ ಇರುಳಿನಲಿ 

ನನಿನು ಹೆೀಗೆ ಮರೆತಿರಲಿ 

 

ರಚನೆ: ಮಾಲು (ಅಡ್ಲೆೈರ್ಡ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನಿಮ್ಮೊಕವನ್ೊಕಳಿಸಿೊ–ೊhoranadachilume@gmail.comೊ 

 

 

ಮತತಷುಟ ಹಾಸ್ಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ  ಕೆ ಡ್ – ಸ್ುಗ್ಮ ಕನಿಡ್ ಕ ಟ 

ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ೊ೭ೊ–ೊಹ ಸಾೊಸ್ಟ ಹಿತ್ರೊಬಿೇಚಿೊಈೊಲ್ೊೇಕೊಬಿಟಮೊೊದಿನ್ 

ಅವರೊಹ ಸಾಮೊಕ್ ವುೊತ್ುಣುಕುಗಳ್ುೊಈೊಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ತಮಾಷೆ ಸ್ಂತ ಮತುತ  ಸಾಂಟಾ ಲ್ೇಖ್ಕರು:ೊ  ಸಿಮತ ೊಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಸ್ಟ ಂಟ ನಿಗ್ೊೊೊನಿದ್ ೂ್ೊೊಹತ್ಿಲಿಯಾ ಿೊೊೊದ ಕ್ೊೇೊ,  ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ೊೊ೨೫ೊೊಹತ್ರಿರೊೊಬರುತ ಿೊೊಇದ್್,  ಇನ್ೊನೊೊೊಮ್ಕಕಳಿಗ್ೊೊಏನ್ೊೊೊಕ್ೊಂಡಿ ಿ.ೊೊಪ ಾಕ್ೊಮ ಡಿ ಿ,  
ಆಟ್ಟಕ್ಗ್ೊೊಬ್ೇಕ ಮೊೊರ ಶ್ೊೊರ ಶ್ೊೊಬ ಾಟಮರಿೊೊಬ್ೇರ್ೊೊಆಡ್ರ್ೊಮ ಡಬ್ೇಕು.ೊೊಏನ್ಪ ಪೊೊಮ ಡುವುಮುೊೊಎಂಮುೊೊಯೇಚನ್ೊೊಮ ಡಿಕ್ೊಂಡುೊೊಮ್ ಗಿದ್ ೂಗೊೊೊಒಬುೊೊ
ಸಂತ್ೊೊಕನ್ಸಿನ್ಲಿಯಾಿೊೊಬಂಮು,  ನಿೇನ್ುೊೊಭ ರತ್ೊದ್್ೇರ್ಕ್ಕೊೊಹ್ೊೇಗುೊೊಶ ಪಿಂಗ್ೊೊಮ ಡುವುಮಕ್ಕ,  ಅಲಿಯಾಿೊೊನಿನ್ನೊೊಮ್ನ್ಸಿಸಗ್ೊೊೊಇಷ್ೊವ ಗುವೊೊಎಲ ಿೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ುೊಸಿಗುತ್ಿವ್ೊೊ
ಎಂಮುೊೊಹ್ೇಳಿೊೊಅಮೃರ್ಾನ ಮೊ.ೊೊೊ 

ಸಂತ್ೊೊಕ ವೊೊವಸರೊಧರಿಸಿಮೂ.ೊೊಸ್ಟ ಂಟ ಗ್ೊೊಅವನ್ುೊೊದ ರಿರಬಹುಮುೊೊೊಎಂಬೊೊಕುತ್ೊಹ .ೊೊಸರಿ,  ರ ತ್ರಿಯೇೊಹ್ೊರಟಮುೊೊಭ ರತ್ೊೊತ್ ುಪಿಮ,   ಅಲಿಯಾಿಯೊೊ
ಶ್ಖ್್ಗ್ೊೊಪ ಪೊೊತ್ನ್ನೊೊಗಡಡೊತ್ಲ್ೊೊಎ ಿೊೊಸಿಕ ಕಪಟ್ೊೊೊೊಬ್ವರುೊೊಸುರಿಸಿತ್ು.ೊೊಒಹ್ೊಗ ರ್ಡ!ೊೊಏನ್ುೊೊಇಷ್ುೊೊೊಹ ಟ್ೊಇಲಿಯಾಿ,   ನ್ನ್ಗ್ೊೊಕ್ೊೇಕುೊಪ್ಪಿಸೊೊಕರುರ್ಣಸುೊೊಅಂದ್ ಗ,   

ಎಳ್ನಿೇರ್ೊೊಎಳ್ೊನಿೇರ್ೊೊಅಂತ್ೊೊಮ್ನ್ುಷ್ಾೊೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊೊಮೆೇಲ್ೊೊಕ್ೊಗಿಕ್ೊಂಡು,  ಹಸಿರುೊೊಚಿಕಕೊೊಚಿಕಕೊೊಕಂಟ್ೇನ್ರ್ೊನ್ಲಿಯಾಿೊೊವ ಟಮರ್ೊೊಕ್ೊಡುವುಮೊೊನ್ೊೇಡಿ,  ವ ಟ್ೊೊ
ಇಸ್ೊೊದಿಸ್ೊೊಎಂಮ,  ಎಳಿನೇರಿನ್ವನ್ು, ಸ್ಟ ಂಟ ನ್ೊೊವಚಿತ್ಿವ ಗಿೊೊನ್ೊೇಡಿ,  ವ ಟಮರ್ೊವ ಟಮರ್,  ಸಿವೇಟ್ೊವ ಟಮರ್,  ವ ಂಟ್ಆ?  ಸ್ಟ ಂಟ ,ೊ“ವ ಂಟ್”ೊಎಂಮುೊೊಬ್ೇಗೊೊ
ಕುಡಿಮು,  ತ್ನ್ನೊೊನಿೇರಡಿಕ್ೊೊಮೊರ ಮೊೊಮೆೇಲ್,  ಆಹ ೊಕ್ೊೇಕುೊಪ್ಪಿಸೊೊಬಿಟಮುೊೊೊಇಷ್ುೊೊೊಸವದ ಮೊೊನಿೇರುೊೊಭೊಮಿಯಲಿಯಾಿೊೊಇದ್್ಯೇ?ೊೊೊಏನಿೇೊಆರ್ಚಯ್ೊ!!! 

ಹ ಗ್ೊೊಮ್ುಂದ್್ೊೊಹ್ೊೇದ್ ಗೊೊದ್್ೊಡಡೊೊದ್್ೊಡಡೊೊಅಂಗಡಿೊೊಮ್ಳಿಗ್ಗಳ್ುೊೊಕಂಡವು.ೊೊೊಬ್ೇಕ ಮಷ್ುೊೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ು.ೊೊರ್ೈ ು, ಬಸುಸ, ಆಟ್ೊೇೊ, ಟಮಿಕ್ೊೊಈತ್ರಮೊೊ
ಬ್ೇಕ ಮಷ್ುೊೊೊಸ್ಟ ಮ ನ್ುಗಳ್ುೊೊಇಮೂವು,  ಆನ್, ಕುಮುರ್,  ಸಿಂಹ,  ಹುಲಿಯಾ,  ಹ ವು, ಚ್ೇಳ್ು,  ಎಲ ಿೊೊಮೆತ್ಿನ್ಯೊೊೊಹತ್ರಿಯಲಿಯಾಿೊೊಮ ಡ ಪಟ್ಟೊಮೂವು.ೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ೊೊಬ ಕ್ಸೊ
ನ್ೊೇಡಿಮ,ೊೊಮೆೇರ್ಡೊಇನ್ೊಚ್ೈನ !ೊಅರ್ೊೊನ್ಮ್ಮೊೊದ್್ೇರ್ಮೊೊಹ ಗ್ೇೊೊಇವ್ೊೊೊಏನ್ೊೊೊವಾತ ಾಸೊಇ ಿ,  ದ ಕ್ೊೊನ್ನ್ನೊೊಕನ್ಸಿನ್ಲಿಯಾಿೊೊಬಂಮೊೊಕ ವಧ್ ರಿೊಒಳ ಳ್ೊೊಪದ್ ರ್್ೊ
ಭ ರತ್ಮಲಿಯಾಿೊಸಿಗುತ್ಿೊಅಂಮ,  ಇಲಿಯಾಿೊೊನ್ೊೇಡಿಮರ್ೊೊಅಂಥ ೊವಶ್ೇಷ್ೊೊಏನ್ೊೊೊಕ ಣುತ ಿೊೊಇ ಿವ್ೇ.ೊೊಹಿೇಗ್ೊೊಅಂಮುೊಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿರುವ ಗಲ್ೇೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊಮ್ುಂದ್್ೊೊಸಂತ್ೊೊ
ಬಂಮುೊೊಹಸನ್ುಮಖಿದ ಗಿೊೊನಿಂತ್.ೊ 

ಸ್ಟ ಂಟ ೊಒಂಮುೊೊಕ್ಷ್ಣೊತ್ಬಿುಬುು.ೊೊಕನ್ಸಿನ್ಲಿಯಾಿೊೊನ್ೊೇಡಿಮೊಮ್ನ್ುಷ್ಾೊೊಇವನ್ೇೊಏನ್ು?ೊಅನ್ುನವಷ್ೊರಲ್ಿೇ,   ಸಂತ್ೊೊ“ನಿಮ್ಮೊೊಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಯಾಿೊೊಬಂಮೊೊವಷ್ಯೊ
ಸತ್ಾೊ.ೊೊನ ನ್ೇೊಅವನ್ು.ೊೊನಿಮ್ಗ್ೊೊಬ್ೇಕ ಮೊೊಸ್ಟ ಮ ನ್ುಗಳ್ುೊೊೊಒಂಮುೊಕಡ್ೊೊಸಿಗುತ್ಿೊೊಬನಿನೊೊನ್ನ್ನೊೊಜ್ೊತ್”ೊೊಎಂಮುೊಚನ್ನಪಟಮೊಣಮೊೊಸಂತ್ಗ್ೊೊೊಕರ್ದ್್ೊಯೂೊ.ೊ 

ಅಲಿಯಾಿೊೊಬಣಣೊಬಣಣಮೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ು.ೊೊಒಂಮಕ್ಲಕಂತ್ೊೊಒಂಮುೊೊಸುಂಮರವ ಮೊೊಆಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ುನೊೊನ್ೊೇಡಿಮಂತ್ರತ್ುಿ.ೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊೊಖ್ುಷ್ಟಯಿಂಮೊೊಏನಿಮುೊಸ್ಟ ವಮಿೇೊ
ಬಣಣಮೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ೊೊಲ್ೊೇಕ,  ಚಲಿಯಾಸುವೊೊಕ ರು, ರ್ೈ ು, ಬಸುಸೊೊಮ್ರಮಲಿಯಾಿೊಮ ಡಿಮೊೊಕುಮುರ್,  ತ್ಲ್ೊೊಆಡಿಸುವೊೊಕ್ೊೇತ್ರ,  ಕತ್ುಿೊಕ್ೊಂಕ್ಲಸುವೊೊಯುವತ್ರ,  

ಸುಂಮರವ ಮೊೊೊಬ ಬಿ್ಗ್ೊೊಕ ಂಪಿಟ್ಟಷ್ನ್ುನೊಕ್ೊಡುವೊೊಮ್ರಮೊೊಯುವತ್ರಯರುೊೊಸ್ಟ ಂಟ ನ್ನ್ುನೊೊವಸಮಯೊಗ್ೊಳಿಸಿಮರು.ೊಸಂತ್ನ್ುೊಸ್ಟ ಂಟ ನಿಗ್ೊಹ್ೇಳಿಮನ್ು, “ಈೊೊ
ಎಲ ಿೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ುೊೊಇಲ್ಿೇೊೊತ್ದ ರ ಗಿವ್.ೊೊದ ವುಮಕೊಕೊಕೊಡೊೊೊಬ ಾಟ್ರಿೊಬ್ೇಡ,  ಮ್ೊರುೊೊಕ ಲಿಯಾನ್ೊೊಮ್ರಮೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್,ೊಮ್ಕಕಳಿಗ್ೊದ ವೊನ್ ಮಲಿಯಾಿೊೊಬ್ೇಕ ಮರೊೊೊ
ಚಲಿಯಾಸುತ್ಿವ್.ೊೊನಿಮ್ಮೊೊದ್್ೇರ್ಮೊೊವ ಕರ್ೊೊತ್ರವ್ೇ”. 

ಸ್ಟ ಂಟ ೊೊರ ಶ್ೊೊರ ಶ್ೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ನ್ುನೊೊಕ್ೊಂಡ, ಅಲಿಯಾಿಯೇೊೊಪ ಾಕ್ೊೊಕೊಡೊೊಮ ಡಿಸಿಮ.ೊೊನ್ಂತ್ರೊೊಯೇಚಿಸಿಮ,ೊಅಯಾೇೊೊಇಷ್ುೊೊೊಮೊರೊಬಂದಿದ್ ೂ್ೇನ್,  
ಈೊೊದ್್ೇರ್ಮೊೊಮ್ಕಕಳಿಗೊೊೊಕೊಡೊೊಏನ್ನ ನರುೊೊೊಕ್ೊಟಮುೊೊೊಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕುೊೊಎಂಮು.ೊೊಆಮರ್ೊೊಇಲಿಯಾಿರುವೊಮ್ಕಕಳಿಗ್ೊಏನ್ುೊೊಹಿಡಿಸಬಹುಮು?  ಒಂಮುೊೊಸುತ್ುಿಹ ಕ್ಲೊೊ
ಬರ್ೊೇಣೊೊಆಮೆೇಲ್ೊೊಕ್ೊಂಡರ ಯಿತ್ುೊಎಂಮುೊೊಹ್ೊರಟಮ.ೊ 

ಮ್ುಂದ್್ೊೊಒಂಮುೊೊಚಿಕಕೊೊಹುಡುಗರೊೊಗುಂಪುೊೊಕಬಡಿಡೊೊಆಟಮೊೊಆಡುತ್ರಿಮೂರು.ೊೊಚಿನಿನೊದ್ ಂಡು,  ಗ್ೊೇರಿೊಆಟಮಗಳ್ನ್ುನೊನ್ೊೇಡಿೊಸಂತ್ನ್ೊೊಬಳಿಯಲಿಯಾಿೊೊಕ್ೇಳಿಮೊ
ದ ವೊೊಆಟಮಮೊೊವಸುಿವೂೊೊಇ ಿದ್್ೊೊಆಡುತ್ರದ್ ೂರಲ ಿೊೊೊೊಏನಿಮೊೊೊವಚಿತ್ಿ.ೊೊಸಂತ್ೊೊಸುಮ್ಮನ್ೊೊನ್ಸುನ್ಕುಕೊೊಮ್ುಂದ್್ೊಕರ್ದ್್ೊಯೂ.ೊೊಬಿೇದಿಯಲಿಯಾಿೊೊಕ್ ವುೊೊಹ್ಣುಣೊೊ
ಮ್ಕಕಳ್ುೊೊೊಸಿೇಮೆಸುಣಣದಿಂಮೊೊಚೌಕ ಕ ರಮೊೊಮ್ನ್ಗಳ್ೊಬರ್ಮು,  ಕುಂಟ್ೊೊಬಿಲ್ಿೊೊಆಡುತ್ರಮೂರು.ೊೊೊಸ್ಟ ಂಟ ಗ್ೊೊಮ್ತ್ಿೊೊಆರ್ಚಯ್.ೊೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊೊಮ್ುಂದ್್ೊೊೊಹ್ೊರಟಮ.ೊೊ
ಕ್ ವುೊೊಮ್ಕಕಳ್ುೊೊೊಮ್ನ್ಯೊೊಹ್ೊರಬ ಗಮಲಿಯಾಿೊಕುಳಿತ್ುೊೊಚೌಕ ಬ ರ ೊೊಆಡುತ್ರಮೂರು.ೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊೊಚೌಕಮಲಿಯಾಿೊೊಇಮೂೊೊಹುಣಸ್ಟ್ೊಬಿೇಜವನ್ುನೊೊಕುತ್ೊಹ ದಿಂಮೊೊ
ನ್ೊೇಡಿಮ,  ಸಂತ್ೊೊ“ಅಮುೊೊೊಸಿೇರ್ಡಸ, ಮ್ಕಕಳಿಗ್ೊೊಅಡಿಗ್ಮ್ನ್ಯಲಿಯಾಿೊೊಅಮ್ಮೊಕ್ೊಟ್ಟೊಮುೂ”ೊೊೊಎಂಮೊ,  ಸ್ಟ ಂಟ ೊ“ಸಿೇಡಸಗಳ್ುೊೊಒಂಮುೊೊಆಟಮಮೊೊವಸುಿವ್ೇೊ?  ಅಬ ು!!!”ೊೊ
ಎಂಮ.ೊೊೊಮ್ನ್ಯೊೊಹ್ೊರಗ್ೊೊಕೊತ್ುೊೊೊಸೊಯ್ನ್ೊೊಕ್ಲರಣಗಳ್ನ್ುನೊೊಅಸ್ಟ ವದಿಸುತ ಿೊೊಇನ್ುನೊಕ್ ವುೊೊಮ್ಕಕಳ್ುೊೊೊಅಳ್ುಗುಳಿಮ್ನ್ೊೊಆಡುತ್ರಮೂರುೊ,  ಸ್ಟ ಂಟ ನಿಗ್ೊೊಈೊೊ
ಆಟಮೊೊನ್ೊೇಡಿೊೊಏನಿಮುೊೊಎಷ್ುೊೊೊmathematical  ಆಗಿದ್್ೊೊಈೊಆಟಮೊೊಎಂಮುೊೊಬಹಳ್ೊೊಮೆಚುಚಗ್ೊೊವಾಕಿೊೊಪಡಿಸಿಮ.ೊೊನ್ಮ್ಮೊೊದ್್ೇರ್ಮೊೊಮ್ಕಕಳೊ್ೇೊೊಮ್ೊರುೊೊಹ್ೊತ್ುಿೊೊ
ವೇಡಿಯೊೊಗ್ೇಮ್ಸೊೊಕ್ೈಯಲಿಯಾಿೊೊಹಿಡಿಮುೊೊಮ್ನ್ಯೊೊಒಳ್ಗಿನ್ೊಸ್ಟ್ೊೇಫ ೊಮೆೇಲ್ೊೊಕೊತ್ೊಮೃರ್ಾೊೊೊಕರ್ಣಣಗ್ೊೊಬಂತ್ು.ೊಇನ್ುನೊೊಕ್ ವುೊೊಗಂಡುೊೊಮ್ಕಕಳ್ುೊೊಮ್ತ್ುಿೊೊಹ್ಣುಣೊೊ
ಮ್ಕಕಳ್ುೊೊಹಿಡಿೊಓಡುೊೊಆಟಮೊೊಆಡುತ್ರಿಮೂರು.ೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊೊನ್ೊೇಡಿೊೊಅಬುೊಮ್ಕಕಳ್ೊೊಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ೊೊಇಮುೊೊಎಷ್ುೊೊೊಮ್ುಖ್ಾೊ.ೊಹ್ೊರಗ್ೊೊಬರುವುದ್್ೇೊೊಅಪರೊಪೊೊನ್ಮ್ಮೊೊ
ದ್್ೇರ್ಮೊೊಮ್ಕಕಳ್ು,  ಸವತ್ಂತ್ಿವ ಗಿೊೊಬ ಾಟಮರಿೊೊರಹಿತ್ೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ುೊಕಂಡ್ೇೊಕ ಣರು.ೊಒಂಮರೊಮೆೇಲ್ೊಂಮುೊೊಹ್ೊಸೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ನ್ುನೊೊೊತ್ಂಮುೊೊಜ್ೊೇಡಿಸುವೊೊಅಪಪೊೊ
ಅಮ್ಮ.ೊೊಏನ ಗಿದ್್ೊೊನ್ಮ್ಗ್,  ಹಿೇಗ್ೊೊೊನ್ಡ್ಮರ್ೊೊನ್ಮ್ಮೊೊಮ್ಕಕಳ್ೊೊಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ೊೊಕುಂಟ್ಟತ್ವ ಗುವುದಿ ಿವ್ೇೊ???  ಎಂಮುೊೊದ್್ೊಡಡೊೊಯೇಚನ್ಗಿೇಡ ಮೊ.ೊ 

ದ್್ೇವರ್ೇೊೊೊಭ ರತ್ಮಲಿಯಾಿೊೊಇರುವೊೊಎಲ ಿೊೊಆಟಮಗಳ್ುೊನ್ಮ್ಮೊೊದ್್ೇರ್ಮೊೊಮ್ಕಕಳ್ುೊೊಆಡುವೊಹ ಗ್ೊೊಮ ಡಪಪ, ಅವರೊೊಬ್ಳ್ವರ್ಣಗ್ೊೊಸಹ ಯಕ ರಿೊೊಮ ಡುೊೊ
ಎಂಮುೊೊಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡುೊೊತ್ನ್ನೊೊದ್್ೇರ್ಕ್ಕೊೊವ ಪಸ್ೊೊಬಂಮೊ.ೊ 

ಕ್ ವುೊೊವಷ್್ಗಳ್ೊಬಳಿಕೊೊಮ್ತ್ಿೊೊಸ್ಟ ಂಟ ಗ್ೊೊಭ ರತ್ಕ್ಕೊೊಹ್ೊೇಗಿೊೊಮ್ತ್ೊಿಮೆಮೊೊನ್ೊೇಡಿೊೊಬರಬ್ೇಕುೊೊಎಂಮುೊಅನಿಸಿೊೊೊಹ್ೊರಟಮ.ೊೊರಸ್ಟ್ಿಯಲಿಯಾಿೊೊದ ವೊೊ
ಮ್ಕಕಳ್ೊೊೊಕ ಣವ ಿರುೊ.ೊೊಏನ ಯಿತ್ುೊೊಮ್ಕಕಳ್ೊೊಸಂಖ್್ಾೊೊಇಳಿಮ್ುಖ್ವ ಗಿದ್್ಯೇೊೊಎಂಮುೊಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಯಾಿೊೊಸಂತ್ನ್ೊೊಕ್ೇಳಿಮ.ೊೊಧುತ್ಿನ್ೊಪಿತ್ಾಕ್ಷ್ನ ಮೊೊೊಸಂತ್ೊೊೊ
ಸ್ಟ ಂಟ ನ್ನ್ುನೊೊಒಂಮುೊೊಮ್ನ್ೊೊಒಳ್ಗ್ೊೊಕರ್ದ್್ೊಯೂ.ೊಅಲಿಯಾಿಮೂೊಒಂದ್್ೇೊೊಮ್ಗುೊೊಕ್ಲವಗ್ೊೊearplugs  ಹ ಕ್ಲಕ್ೊಂಡುೊೊದ ವುದ್್ೊೇೊೊವೇಡಿಯೊೊಆಟಮವನ್ುನೊೊಆಡುತ್ರಿತ್ುಿ.ೊೊೊ
ಅವನ್ೊೊಆಟ್ಟಕ್ಗಳ್ುೊೊಷ್ೊೇಕ್ೇಸ್ೊನ್ಲಿಯಾಿೊೊಒಂಮರೊೊಪಕಕೊೊಒಂಮುೊೊೊಜ್ೊೇಡಿಸ ಪಟ್ಟಮೂವು...ೊೊೊ 

ಸಂತ್ೊೊಮ್ತ್ುಿೊೊೊಸ್ಟ ಂಟ ೊೊಇಬುರೊೊಮ್ುಖ್ವೂೊೊಸಪ್ಪದ ಯಿತ್ುೊ!!!    
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ಏನ್ ರ ಲ ಸ ? 

ಮೆೇಲಿಯಾನ್ೊಒಂಭತ್ುಿ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ್ನ್ುನೊಉಪಯೇಗಿಸಿೊ2 ರಿಂಮೊ9 

ಅಕ್ಷ್ರಗಳಿರುವೊಪಮಗಳ್ನ್ುನೊರಚಿಸಿ. 
 ಮ್ೊರಕ್ಲಕಂತ್ೊಹ್ಚಿಚನ್ೊಅಕ್ಷ್ರೊಇರುವೊಪಮಗಳ್ು ಸಂಯುಕಿೊ

ಪಮಗಳಿರಬಹುಮು 
 ಮ್ಧಾಮೊಅಕ್ಷ್ರೊ“ಚ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡೊಕನಿಷ್ೊ 10 ಪಮಗಳ್ುೊ

ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು. 
 ಒಂಮುೊಅಕ್ಷ್ರವನ್ುನ ಒಂಮುೊಪಮಮಲಿಯಾಿೊಒಂದ್್ೇೊಸ ೊಬಳ್ಸಬ್ೇಕು 
 10 ಸ್ಟ ಧ್ ರಣ,  15 ಉತ್ಿಮ್,  20+ ಅತ್ುಾತ್ಿಮ್ 

ನಿಮ್ಮೊಉತ್ಿರೊಈಮೆೈಲ್ೊಮ ಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
20ೊಕೊಕೊಹ್ಚುಚೊಪಮಗಳ್ನ್ುನೊರಚಿಸಿಮವರೊಹ್ಸರನ್ುನೊಮ್ುಂದಿನ್ೊ
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊಪಿಕಟ್ಟಸಲ ಗುವುಮು. 
ಡ್ಸೆಂಬರ್ 25 ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸ್ಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜೊ(ಶ ನ್ೊತ್ಲ್ೊಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ) 

 

ನವೆಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್ಮೊತ್ರಂಗಳ್ೊಪಮೊಪುಂಜಕ್ಕೊಉತ್ಿರಿಸಿಮೊಅನ್ೇಕೊಜನ್ರಿಗ್ೊನ್ಮ್ಮೊ
ಧನ್ಾವ ಮಗಳ್ು.ೊಅವರೊಪ್ೈಕ್ಲೊ೨೦ಕೊಕೊಹ್ಚುಚೊಪಮಗಳ್ನ್ನೊ

ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವೊಇವರಿಗ್ೊನ್ಮ್ಮೊಅಭಿನ್ಂಮನ್ಗಳ್ು.
 ರಾಜೆೀಶವರಿ ಜಯದೆೀವ್, ಸಿಡ್ಿ 
 ಸ್ುಮಾ ಅಶ್ೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ 
 ನಾಗ್ಶಿರೀ ಮ ತಿ್, ಪುರೆ 
 ಸಿಮತ್ಾ ಮೆೀಲೆ ೆೀಟೆ, ಸಿಡ್ಿ 

 

ಮ ಡ್ಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪದಗ್ಳು:  

ರಸ, ರಯ, ರಸನ್, ರಸಮ್ಯ,ೊಸಮ್, ಸಮ್ಗ ರ, ಸಮ್ಯ, ಸಮ್ರ, ಸರ, ಸರ , 

ಸರಿ, ಸ , ಸಹ, ಸಹನ್, ಮ್ನ್, ಮ್ಯ, ಮ್ರ, ಮ್ರಿ, ಮ್ , ಮ್ ಯ, ಮ್ಹ, ಯಮ್, 

ಯಮ್ , ಗ ನ್, ಗ ಯನ್, ಗ  , ಗ ಸ, ಗ ಹ,ೊಗ ಯ, ನ್ಗ ರಿ, ನ್ಯ, ನ್ರ, ನ್ರಿ, 

ನ್ ,  ಯ,  ಹರಿ, ಹಯ, ಹರ, ಹರಯ, ಹರಿ 

ರಸ್ಮಯಗಾನಲಹರಿ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಬುಕ್ 
ನಿಮ್ಮೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಇಲಿಿಯಾೊಕ ಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ೊಮ ಡಿ:ೊhoranadachilume@gmail.com 

ರಚನ್:ೊಶ್ಿೇಮ್ತ್ರೊಪುಷ್ಪೊವ್ಂಕಟ್ೇಶ್ 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭ ರತ್ರೇಯೊಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಯಾಿ,ೊನಿಯಮ್ೊಪಿಕ ರೊಮ ಡುವೊಅನ್ೇಕೊಕ ಯ್ಗಳ್ಲಿಯಾೊಿ

ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಬಿಡಿಸುವುಮೊೊಒಂಮು.ೊಸ್ಟ ಮ ನ್ಾವ ಗಿೊಮ್ನ್ಯೊಹ್ಣುಣೊಮ್ಕಕಳ್ುೊ

ತ್ಮ್ಮೊದ್್ೈನ್ಂದಿನ್ೊಚಟಮುವಟ್ಟಕ್ಯೊಒಂಮುೊಅಂಗವ ಗಿೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಹ ಕುವುಮನ್ುನೊ

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತ ಿರ್.ೊಮ್ನ್ಯೊಮ್ುಂದ್್ೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಇಮೂರ್ೊಅದ್್ಷ್ುೊೊ ಕ್ಷ್ಣ! 

ನ್ವ್ಂಬರ್ೊತ್ರಂಗಳ್ೊಪಮಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ ೊಸಂಸೃತ್ರೊಅಷ್ೊೇೊಅ ದಿ್್,ೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊಬಿಡಿಸುವುಮರಿಂಮ,ೊರ್ೇಖ್ ೊಗರ್ಣತ್ೊಉತ್ಿಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಯಾಿೊಸಹಕ ರಿ.ೊಅದ್್ಷ್ುೊೊಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು,ೊಎಂತ್ಂತ್ಹೊರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು,ೊತ್ರಹ ವರಿೊ

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು.ೊಅಬು!ೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾೊನಿಮ್ಗ್ೊಬ್ರಗುೊಮ ಡಿ ವಿ್ೇ?ೊಒಮೆಮೊರಂಗ್ೊೇಲಿಯಾಯಲಿಯಾಿೊಕ್ೈೊಆಡಿಸಿೊನ್ೊೇಡಿ,ೊಒಂಮುೊಕ ವಾವ್ೇೊಹುಟ್ಟೊೇತ್ುೊ...ೊ 
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ಮಾನಸಾದೆೀವಿಯ ಮಂದಿರದಲಿಲ ... 

ಮ ನ್ಸ್ಟ ೊದ್್ೇವಯೊಮ್ಂದಿರಮೊಹ್ೊರನಿಂತ್ುೊನ್ೊೇಡಿದ್ ಗೊಕಂಡೊಮೃರ್ಾದಿಂದ್ ಮೊಆನ್ಂಮಮೊಅನ್ುಭವೊಅನಿವ್ಚನಿೇಯ.ೊನ ವುೊನಿಂತ್ರಮೂೊ
ಬ್ಟಮೊದಿಂಮೊಕ್ಳ್ಗ್ೊಕಣುಣೊಹ ಯಿಸಿಮಷ್ುೊೊಮೊರಕೊಕ, ಬ್ಳ್ಗಿನ್ೊಸೊಯ್ನ್ೊಕ್ಲರಣಗಳ್ನ್ುನೊಪಿತ್ರಫಲಿಯಾಸಿೊಪಳ್ಪಳ್ೊಹ್ೊಳ್ಯುತ ಿ, ಜರತ ರಿೊಹ ಸಿಮಂತ್ೊಹರಿದಿಮೂಳ್ುೊ
ಗಂಗ್.ೊಮ್ತ್ೊಿಂದ್್ಡ್ೊನ್ೊೇಡಿದ್ ಗೊಮೊರಮಲ್ಿಲ್ೊಿೇೊಕಂಡೊೊಕ ರ್ಣಸಮೊಹ ಗ್ೊಬ್ಳಿಳೊಕವಚವನ್ುನೊಹ್ೊಮುೂೊಮ್ುಗಿ ನ್ುನೊಸಿೇಳಿೊನಿಂತ್ರಮೂೊಹಿಮ  ಯಮೊಶ್ಖ್ರಗಳ್ು.ೊ
ಬ್ಳ್ಗಿನ್ೊಆೊಹಿತ್ಕರೊವ ತ ವರಣ, ದ್್ೇಗು ಮಲಿಯಾಿನ್ೊಘಂಟ್,ೊನ್ಗ ರಿಗಳ್ೊಜ್ೊತ್ೊಮ್ಂತ್ಿೊಘೊೇಷ್ಗಳ್ೊೊಸ್ಟ್ೇರಿೊಮೆೈೊರ್ೊೇಮ ಂಚನ್ಗ್ೊಂಡಿತ್ುಿ.ೊಆೊಆನ್ಂಮಮೊ
ಉನ ಮಮಮಲಿಯಾಿ, ಈೊಪವತ್ಿೊಸಥಳ್ಮೊದ ತ್ಿಯನ್ುನೊನ್ನ್ನೊತ್ಂದ್್ತ ಯಿಯರಿಗ್ೊಮ ಡಿಸುತ್ಿೇನ್ಂಮುೊಮ ನ್ಸ್ಟ ದ್್ೇವಯೊಮ್ುಂದ್್ೊನಿಧ್ ್ರೊಮ ಡಿದ್್.ೊಇಂಮುೊ
ನ್ನ್ನೊಸ್ಟ ಹಸೊದ ತ್ಿಯೊಮೆೇರುೊಮ್ುಟ್ಟೊರುವೊದಿನ್.ೊಈೊನ್ನ್ನೊಕ ಯ್ಕ್ಕೊಕ ರಣನ ಮೊನ್ನ್ನಣಣೊಗಣ್ೇರ್, ವನ ಯಕನ್ೇೊಸರಿ.ೊನ ಯಕನ ಗಿೊಮ್ುಂದ್್ೊನಿಂತ್ುೊ
ನ್ನಿನಂಮೊಈೊಸ್ಟ ಹಸವನ್ುನೊನ್ಡ್ಸುತ್ರಿದ್ ೂನ್. 
 

25ೊವಷ್್ಗಳ ಗಿೊಹ್ೊೇಯಿತ್ು:ೊ1988ೊಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ೊತ್ರಂಗಳ್ೊ೨೪ೊನ್ೇೊತ ರಿೇಖ್ು, ಬ್ಳ್ಗಿನ್ೊಸೊಯೇ್ಮಯಮೊಸಮ್ಯ, ತ್ಂದ್್ೊತ ಯಿ, 
ಒಡಹುಟ್ಟೊಮವರು, ಭ ವೇೊಅತ್ರಿಗ್, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರೊಹ ರ್ೈಕ್, ರ್ುಭ ರ್ಯಗಳ್ನ್ುನೊಸಿವೇಕರಿಸಿ, ನ ನ್ುೊನ್ನ್ನಣಣೊಸ್ಟ್ೈಕ ಿನ್ನೇರಿದ್್ೂವು.ೊಹಿತ್ಕರವ ಮೊಎಳ ೊ್ಬಿಸಿ ನ್ುನೊ
ಸವಯುತ ಿ, ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊಚಕಿವನ್ುನೊತ್ರರುಗಿಸುತ ಿ, ನ್ನ್ನೊಮ್ನ್ಮೊಗ ಲಿಯಾಯೊೊಉರುಳಿತ್ುಿ, “ಇಮುೊನ್ನಿನಂದ್ ಗುವೊಕ್ ಸವ್ೇ?, ಎಂಬೊಪಿಶ್ನಗ್, ಮ್ನ್ಸ್ಟ್ೊಸಂದಿಮೂರ್ೊ
ಏನ್ುೊಬ್ೇಕ ಮರೊೊಸ್ಟ ಧಿಸಬಹುಮು”, ಎಂಮುೊನ್ನ್ಗ್ೊನ ನ್ೇೊಸಮ ಧ್ ನ್ೊಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ುಳತ ಿ, ನ್ನ್ನಣಣನ್ನ್ುನೊಹಿಂಬ ಲಿಯಾಸತ್ೊಡಗಿದ್್.ೊನ್ಮ್ಮಲಿಯಾಿೊಧ್್ೈಯ್, ಸ್ಟ ಹಸ, 
ಸಮುೆಣಗಳ್ನ್ುನೊಬಿತ್ರಿೊಬ್ಳ್ಸಿಮೊಅಜಿ, ಅಜಿನ್ೊಊರ ಮೊಅರಳ್ುಮ್ಲಿಯಾಿಗ್ಯನ್ುನೊನ್ನ್ಪಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ ಿ, ಅಲಿಯಾಿಂಮಲ್ೇೊಅಜಿನಿಗ್ೊನ್ಮಿಸುತ ಿೊದ್್ೊಡಡಬಳ ಳಪುರಮೊ
ಹ ದಿಯಲಿಯಾಿೊಮ್ುನ್ನಡ್ದ್್ವು. 
 

ಅನರಿೀಕ್ಷಿತ ಆಸೆ ಪೀಟ:ೊಎರಡನ್ಯೊದಿನ್ೊಸಂಜ್ೊಪಿಶ ಂತ್ವ ಮೊ
ವ ತ ವರಣ, ಅನ್ಂತ್ಪುರದಿಂಮೊಗೊಟ್ಟೊಎಂಬ್ಡ್ಗ್ೊಪಯಣ.ೊಸಮ್ತ್ಟ ೊಮೊ
ಬಯ ುೊಪಿದ್್ೇರ್, ಮ್ುಂದ್್ೊನ್ಮ್ಮಣಣ, ನ್ೊರುೊಮಿೇಟಮರಗಳ್ೊಹಿಂದ್್ೊನ ನ್ು.ೊೊರಸ್ಟ್ಿೊ
ಬದಿಯಲಿಯಾಿೊಖ್ ಕ್ಲೊಸಮ್ವಸರೊಧರಿಸಿೊನಿಂತ್ರಮೂೊವಾಕ್ಲಿಯಬುೊನ್ಮ್ಮಣಣನಿಗ್ೊಏನ್ೊೇೊ
ಹ್ೇಳಿಮ, ನ್ಮ್ಮಣಣೊತ್ಲ್ದ ಡಿಸಿೊಮ್ುಂದ್್ೊಸ್ಟ ಗಿಮ, ಅವರಿೇವ್ರೊಸಂಭ ಷ್ಣ್ೊ
ನ್ನ್ಗ್ೊಕ್ೇಳಿಸಲಿಯಾ ಿ.ೊ 

ನ್ಂತ್ರೊಕ್ೇವ ೊ೧೦ೊಕ್ಷ್ಣಗಳ ಗಿರಬಹುಮಷ್ೊೇ, ಇಮೂಕ್ಲಕಮೂಂತ್ೇೊಬ ಂಬ್ೊ
ಹ ಕ್ಲಮಂತ್ಹೊಸಮುೂ.ೊರಸ್ಟ್ಿಯಿಂಮೊಕ್ೇವ ೊನ್ೊರುೊನ್ೊರ್ೈವತ್ುಿೊಮಿೇಟಮರ್ೊ
ಮೊರಮಲಿಯಾಿೊಭ ರಿೇೊಆಸ್ಟ್ೊಪೇಟಮ.ೊಕ್ಂಧೊಳ್ುೊಮೆೇಲ್ೇರಿ, ಕಲಿಯಾಿನ್ೊಚೊರುಗಳ್ುೊ 

ನ್ಮ್ಮನ್ೊನೊಆವರಿಸಿೊಎಲ್ಿಡ್ೊಸಿಡಿಯುತ್ರಿದ್್, ನ ನ್ುೊಗ ಬರಿಯಿಂಮೊತ್ಲ್ತ್ಗಿೆಸಿೊಜ್ೊೇರ ಗಿೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊತ್ುಳಿಯುತ ಿೊನ್ಮ್ಮಣಣನ್ನ್ುನೊಹಿಂಬ ಲಿಯಾಸಿದ್್.ೊಅವನ್ುೊನ್ನ್ಗ್ೊ
ಏನ ಯಿತ್ೊೇೊಎಂಬೊಗ ಬರಿಯಲಿಯಾಿೊಹಿಂದಿರುಗಿೊಬರ ುೊಹ್ೊೇಮ, ನ ನ್ುೊನ್ನ್ಗ್ೊಏನ್ೊೊಆಗಿ ಿ, ನಿೇನ್ುೊಬ್ೇಗೊಬ್ೇಗೊಮ್ುಂದ್್ೊಸ್ಟ ಗುೊಎಂಮುೊಹ್ೇಳಿ, ಅವನ್ನ್ುನೊ
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡ್. 

ಮ್ುಂದ್್ೊಖ್ ಕ್ಲೊಸಮ್ವಸರೊಧರಿಸಿಮೂೊಮ್ತ್ೊಿಬುೊವಾಕ್ಲಿೊನಿಂತ್ರಮೂ, ಬಹಳ್ೊಗ ಬರಿಯಿಂದಿಮೂೊಅವನ್ುೊ“ ಸಧಾೊಏನ್ೊೊಆಗಲಿಯಾ ಿವ ೊನಿಮ್ಗ್, ಆೊಮ್ುಠ ಾಳ್ೊ
ನಿಮ್ಮನ್ುನೊಹ್ೇಗ್ೊಬಿಟಮೊ, ಅಮಕ ಕಗಿಯೇೊಅವನ್ನ್ುನೊಅಲಿಯಾಿೊನಿಲಿಯಾಿಸಿಮುೂಮು” ಎಂಮ.ೊ“ನ್ಮ್ಗ್ೊಬ್ೇಗೊಬ್ೇಗೊಹ್ೊೇಗಿೊಎಂಮಷ್ೊೇೊಅವನ್ುೊಹ್ೇಳಿಮ” ಎಂಮುೊನ್ಮ್ಮಣಣೊ
ಹ್ೇಳಿದ್ ಗ, ಅವನ್ನ್ುನೊಬ್ೈಮುಕ್ೊಳ್ುಳತ ಿೊ“ಎಂತ್ಹೊಅಮೃಷ್ೊೊನಿಮ್ಮಮು, ನಿೇವುೊಪ ರ ಗಿೊಬಂದಿರುವುಮುೊಪವ ಡವ್ೇೊಸರಿ, ರಸ್ಟ್ಿೊಅಗ ೊಮ ಡುವುಮಕ ಕಗಿೊಅಲಿಯಾಿೊ
ಡ್ೈನ್ಮೆೈಟ್ೊಇಟ್ಟೊದ್ ೂ್ವು”, ಎಂಮ.ೊನ್ನ್ಗ್ೊನ್ಮ್ಮಣಣನಿಗ್ೊಮ ತ್ೇೊಹ್ೊರಡದ್್, ಮ್ೊಕರಂತ್ೊಬಂಮುೊಗೊಟ್ಟಯಲಿಯಾಿೊಹ್ೊೇಟ್ಲ್ೊಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡ್ವು.ೊನ್ಂತ್ರೊನ ನ್ುೊ
ನ್ಮ್ಮಣಣನಿಗ್ೊಹ್ೇಳಿದ್್, “ನ್ೊೇಡುೊಅಷ್ುೊೊದ್್ೊಡಡೊಆಸ್ಟ್ೊಪೇಟಮವ ಮರೊ, ನ್ಮ್ಮೊಮೆೈಗ್ೊಒಂಮುೊಕ ುಿೊಚೊರುೊಕೊಡೊತ ಕಲಿಯಾ ಿ, ನ್ಮ್ಮೊಮೆೇಲಿಯಾರುವೊಎ ಿರೊ
ಹ ರ್ೈಕ್ಯೊಫ ೊಇಮು” ಎಂಮು.ೊನ್ಮ್ಮಣಣೊಹೌದ್್ಂಮುೊತ್ಲ್ದ ಡಿಸಿಮ.ೊಅಂಮುೊರ ತ್ರಿೊಇಬುರೊೊಬಹಳ್ೊಭ ವುಕರ ಗಿದ್ ೂ್ವು. 

ಪೊೀಲಿೀಸ್ರ ಆತಿರ್ಯ:ೊಮ್ೊರನ್ೇಯೊದಿನ್ೊಪ್ಬ್ುೇರ್ೊಎಂಬೊಊರಲಿಯಾಿೊಪಿದ ಣೊನಿಲಿಯಾಿಸಿದ್ ೂ್ವು.ೊಸ್ಟ ಕಷ್ುೊೊದ್್ೊಡಡೊಊರ ಮರೊ, ಇಳಿಮುಕ್ೊಳ್ಳ ುೊ
ಹ್ೊೇಟ್ ೆಳಿರಲಿಯಾ ಿ.ೊಸರಿೊಪೇಲಿಯಾೇಸರೊಸಹ ಯೊಕ್ೇಳೊ್ೇಣವ್ಂಮುೊನ್ನ್ನಣಣ, ಸಹ ಯವರಲಿಯಾೊಅವರೊಸಹವ ಸವ್ೇೊಬ್ೇಡವ್ಂಮುೊನ ನ್ು. ಆಗೊಆಂಧಿಮಲಿಯಾಿೊ
ನ್ಕಸಲಿಯಾೇಯರೊಹ ವಳಿಯಿಂದ್ ಗಿೊಅಪರಿಚಿತ್ರ್ ಿರೊಮೆೇ ೊೊಪೇಲಿಯಾೇಸರಿಗ್ೊಸಂರ್ಯ.ೊಆಮರ್ೊನ್ಮ್ಮೊಬಳಿೊಬ್ಂಗಳ್ೊರಿನ್ೊಪೇಲಿಯಾೇಸ್ೊಕಮಿೇರ್ನ್ರ್ೊಬಳಿೊಪಡ್ಮೊ
ಗುರುತ್ರನ್ೊಪತ್ಿವೊಂದಿತ್ುಿ.ೊಅಂಮುೊರ ತ್ರಿೊನ್ಮ್ಗ್ೊಸ್ಟ್ೊೇಷ್ನಿನನ್ಲ್ಿೇೊನಿದ್್ೂಯೊಯೇಗ.ೊಕಡತ್ಗಳ ೇ್ೊತ್ಲ್ೊದಿಂಬ ಗಿ, ಖ್ ಕ್ಲೊಕ್ೊೇಟಮುಗಳ್ುೊಹ್ೊದಿೂಕ್ದ ಗಿ, ಕ ುಿೊ
ಚಪಪಡಿಯೊನ್ ವ್ೇೊಸುಪಪತ್ರಿಗ್ದ ಗಿ, ಸ್ಟ್ೊಳ ಳ್ಗಳ್ೊಸಂಗಿೇತ್, ರ ತ್ರಿೊಪ ಳಿಯೊಪೇಲಿಯಾೇಸರೊಆಭ್ಟಮಮಲಿಯಾಿೊನಿದ್ ೂ್ೊಕನ್ಸ್ಟ ಗಿತ್ುಿ.ೊಬ್ಳ್ಗ್ೆೊಕ ಫಿೊಕ್ೊಟಮುೊೊ
ಕಳ್ುಹಿಸಿಕ್ೊಟ ೊಗ,ಅವರೊಬಗ್ಗಿನ್ೊನ್ನ್ನೊಅಭಿಪ ಿಯೊಬಮಲಿಯಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕ ಯುಿ. 

 

ಅನುಭವ ಲ್ೇಖ್ಕರು:ೊನ ಗಶ್ೈ ೊಕುಮ ರ್ 

 
ನ್ನ್ಪಿನ್ೊಪಯಣೊ–ೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊದ ತ್ಿೊ–ೊ೧ 

ನಾಗ್ಶ್ೆೈಲ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲಿಲ ಕೆೈಗೆ ಂಡ್ದಿ “ಸೆೈಕಲ್ ಪಯಣ್” ದ ಅನುಭವ “ನೆನಪಿನ ಪಯಣ್” ವಾಗಿ ಈ ಸ್ಂಚಿಕೆಯಂದ ... 
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ಹಿಂತಿರುಗ್ುವ ಯೊೀಚನೆ:ೊೊನ  ಕನ್ೇೊದಿನ್ೊಬ್ಳ್ಗ್ೆೊನ್ನ್ಗ್ೊಕ  ುೊನ್ೊೇವುೊ
ಕ ರ್ಣಸಿಕ್ೊಳ್ಳತ್ೊಡಗಿತ್ುಿ.ೊಒಂದ್್ರಡುೊಮೆೈಲಿಯಾಗಳ್ಷ್ುೊೊಹ್ೊೇಗುವಷ್ೊರಲ್ಿೇೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊತ್ುಳಿಯುವದಿರಲಿಯಾೊ
ಕ  ುಗಳ್ನ್ುನೊಎತ್ರಿಡುವುದ್್ೇೊಕಷ್ೊವ ಗತ್ೊಡಗಿತ್ು.ೊಸರಿೊಸ್ಟ್ೈಕ ಿನ್ುನೊತ್ಳಿಳಕ್ೊಂಡ ಮರೊೊ
ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣವ್ಂಮುೊಪಿಯತ್ರನಸಿಮರ್, ಒಂದ್್ೊೇಂಮುೊಹ್ಜ್ಿೊಇಟ ೊಗ ೊೊಮಿೇನ್ಖ್ಂಡಗಳ್ಲಿಯಾಿೊಪ ಿಣೊ
ಹ್ೊೇಗುವಂತ್ಹೊನ್ೊೇವು, ಹ್ಜ್ಿೊಎತ್ಿಲ್ೇೊಆಗಮು.ೊನ ನ್ುೊಗಣ್ೇರ್ನಿಗ್ೊ“ ನ ನ್ುೊನಿನ್ನೊಜ್ೊತ್ೊಬರಲ್ೇೊ
ಬ ರದಿತ್ುಿ, ನಿೇನ್ೊಬುನ್ೇೊಆರ ಮ್ವ ಗಿೊಹ್ೊೇಗಿಬರಬಹುದಿತ್ುಿ” ಎಂದ್್.ೊಅಮಕಕವನ್ುೊ“ಏನ ಗ್ೊೇ ಿೊ
ಬ , ಇವತ್ೊಿಂಮುೊದಿನ್ೊನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ” ಎಂಮ.ೊ“ಹ ಗ ಮರ್ೊದ ವುದ್ ಮರೊೊಲ ರಿಯಲಿಯಾಿೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊ
ಹ ಕ್ಲಕ್ೊಂಡುೊಮ್ುಂದಿನ್ೊಊರಿಗ್ೊಹ್ೊೇಗಿರುತ್ಿೇನ್, ನಿೇನ್ುೊಸ್ಟ್ೈಕಲಿಯಾಿನ್ಲ್ಿೇೊಬ ” ಎಂದ್್.ೊಆಮರ್ೊನ್ಮ್ಮೊ
ಮುರ ಮೃಷ್ೊಕ್ಕೊಅವತ್ುಿೊ’ಟ್ೇಹನ್ೊರಂಗ ರ ವ್’ ಎಂಬೊರ ಜಕ್ಲೇಯೊವಾಕ್ಲಿಯೊಮ್ರಣದಿಂದ್ ಗಿೊಇಡಿೇೊ
ಆಂಧಿೊಬಂದ್.ೊರಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು, ಊರುಗಳ್ುೊಬಿಕ್ೊೇೊಎನ್ುನತ್ರಿಮೂವು.ೊಹಸಿವು, ಬ ದ ರಿಕ್ದ ಗಿ, ತ್ರನ್ನ ುೊ
ಕುಡಿಯ ುೊಕೊಡೊಏನ್ೊೊಇ ಿ.ೊನ್ನ್ನನ್ೊನೊಎಳ್ಮುಕ್ೊಂಡುೊನ್ನ್ನಣಣೊಬಸವನ್ೊಹುಳ್ುವನ್ಂತ್ೊಮ್ುಂದ್್ೊ
ಸ್ಟ ಗಿಮ. 

 
ಇಂತಹವರ  ಇದಾಿರೆ:ೊೊರಸ್ಟ್ಿೊಬದಿಯಲಿಯಾಿೊಒಂಮುೊಸಕ ್ರಿೊಆಸಪತ್ಿೊಕ ರ್ಣಸಿತ್ು, ದ ರ ಮರೊೊಡ ಕೊರ್ೊಇರುತ ಿರ ೊನ್ೊೇಡ್ೊೇಣೊಎಂಮುಕ್ೊಂಡು, 

ಅನ್ುಮ ನ್ಮಲ್ಿೇೊಒಳ್ೊನ್ಡ್ದ್್ವು.ೊಇಡಿೇೊಆಸಪತ್ಿಗ್ೊಒಬುರ್ೇೊಯುವಕ, ಡ ಕೊರ್ೊಎಂಬೊಫ ಕಮೊಹಿಂದ್್ೊಕುಳಿತ್ರಮುೂ, ನ್ಮ್ಮನ್ುನೊನ್ೊೇಡಿಮೊಕೊಡಲ್ೇೊಬನಿನೊಬನಿನೊ
ಎಂಮುೊಸ್ಟ ವಗತ್ರಸಿಮರು.ೊನ್ನ್ನೊಕ  ುನ್ೊೇವನ್ೊಕಥ್ಯನ್ನಲ ಿೊತ ಳ ಮ್ಯಿಂಮೊಆಲಿಯಾಸಿ, ಬಹಳ್ೊದಿನ್ಗಳ್ೊನ್ಂತ್ರೊನಿೇವುೊಒಂದ್್ೇಸ ಕ್ಕೊಇಷ್ುೊೊಮೊರೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊ
ತ್ುಳಿದಿರುವುಮರಿಂಮೊಹಿೇಗ ಗಿದ್್ೊಅಷ್ೊೇ, ಬ್ೇರ್ೇನ್ೊೊತ್ೊಂಮರ್ಯಿ ಿ, ಎಂಮುೊಹ್ೇಳಿ, ಒಂಮುೊಬಿೊಕ ಂಪ್ಿಕ್ಸೊಚುಚುಚಮ್ಮುೂೊನಿೇಡಿಮರು.ೊನ್ಂತ್ರೊಇಬುರಿಗೊೊ
ಬಿಸಿಬಿಸಿೊಕ ಫಿೊನಿೇಡಿ, ಒಂಮುೊಶ್ೇಶ್ಯೊತ್ುಂಬ ೊಬಿೊಕ ಂಪ್ಿಕ್ಸೊಮ ತ್ಿಗಳ್ು, ಒಂಮುೊಹಿಡಿೊಎಳ್ಚಿೊಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನೊನಿೇಡಿ, ಏನ್ೊೊಯೇಚನ್ೊಮ ಡಬ್ೇಡಿ, ನಿಮ್ಮೊ
ಮ್ುಂದಿನ್ೊಪಿದ ಣೊಸುಖ್ಕರವ ಗಿೊನ್ಡ್ಯುತ್ಿದ್್ೊಎಂಮರು.ೊಅವರಿಗ್ೊಹಣೊನಿೇಡ ುೊಹ್ೊೇದ್ ಗ, ಛ್, ಛ್, ಇದ್್ೇನಿಮು, ಇದ್್ೊಂಮುೊಸಕ ್ರಿೊಆಸಪತ್ಿ, ನ ನ್ುೊ
ಇಲಿಯಾಿನ್ೊನೌಕರ, ನ ನ್ುೊಇಲಿಯಾಿೊಸಂಬಳ್ೊಪಡ್ಯುತ್ಿೇನ್, ಎಂದ್ ಗೊನ ವಬುರೊೊಬ್ರಗ ಗಿ, ಹೃಮಯೊತ್ುಂಬಿೊಬಂದಿತ್ುಿ.ೊಅವರಿಗ್ೊವಂಮನ್ೊಸಲಿಯಾಿಸಿ, ಮ್ೊಕರಂತ್ೊ
ಹ್ೊರನ್ಡ್ದ್್ವು. 

ಮರೆಯಲಾಗ್ದ ಮೃಷಾಟನಿ ಭೆ ೀಜನೊ:ೊಅಂತ್ೊೊಇಂತ್ೊೊಅವತ್ುಿೊ
ಹರಸ್ಟ ಹಸದಿಂಮೊಸುಮ ರುೊ75ೊಕ್ಲ.ಮಿೇ.ಪಿದ ಣೊಮ ಡಿೊಜಡಚ ್ೊಎಂಬೊ
ಊರುೊತ್ ುಪಿೊಒಂಮುೊವಸತ್ರೊಗೃಹೊಹಿಡಿದ್್ವು.ೊಆಮರ್ೊಆಂಧಿೊಬಂದ್ೊಪಿಯುಕಿೊ
ಊಟಮಮೊಹ್ೊೇಟಮಲ್ೊಗಳ್ಲ ಿೊಬಂದ್, ಹ್ೊಟ್ೊೊತ ಳ್ೊಹ ಕುತ್ರಿತ್ುಿ.ೊಪಕಕಮೊ
ರೊಮಿನ್ಲಿಯಾಿಮೂವರುೊಅಲಿಯಾಿಮೂೊಒಂಮುೊಮೆಸ್ೊನ್ೊಬಗ್ೆೊತ್ರಳಿಸಿೊಪುಣಾೊಕಟ್ಟೊಕ್ೊಂಡರು.ೊಈೊ
ಕ  ುನ್ೊೇವನ್ೊಕಥ್ಯಿಂದ್ ಗಿೊನ್ಮ್ಗ್ಷ್ುೊೊಹಸಿವ ಗಿತ್ಿಂಮರ್, ಆೊಮೆಸ್ೊಗ್ೊ ಗ್ೆೊ
ಹ ಕ್ಲ, ಅಲಿಯಾಿಮೂಷ್ೊೊೊಚಿತ ಿನ್ನೊಕಬಳಿಸಿದ್್ವು, ಹಸಿವುೊಇಂಗಲಿಯಾ ಿ.ೊಇನ್ೊನೊಬ್ೇಕುೊ
ಎಂದ್ ಗ, ಬಡಿಸುತ್ರಿಮೂೊಹುಡುಗೊಮ್ುಗಿಮುೊಹ್ೊೇಯಿತ್ುೊಎಂಮ.ೊಆಗೊಮ್ನ್ದ ಕ್ೊ
ಬಂಮು, ಮ್ುಗಿಯಿತ್ುೊಎನ್ನಬ ರಮಪಪೊಎಂಮುೊಅವನಿಗ್ೊಹ್ೇಳಿೊಮ್ತ್ಿಷ್ುೊೊಚಿತ ಿನ್ನೊ
ಕ ಸಿೊತ್ಂಮುೊಬಡಿಸಿಮರು, ಜ್ೊತ್ಗ್ೊಗಟ್ಟೊೊಟ್ಸರು, ಉಪಿಪನ್ಕ ಯಿ.ೊ 

ಅಂಮುೊನ ವುೊತ್ರಂಮೊಊಟಮ, ನ್ಮ್ಮೊಬಮುಕ್ಲನ್ಲಿಯಾಿೊಎಂಮೊೊಮ್ರ್ಯಲ ಗಮೊಮ್ೃಷ ೊನ್ನೊಭ್ೊೇಜನ್.ೊನ್ಂತ್ರೊನ್ನ್ನಣಣೊನ್ನ್ನೊಕ ಲಿಯಾಗ್ೊಅಮ್ೃತ ಂಜನ್, ವಕ್ಸೊಗಳಿಂಮೊ
ಆರ್ೈಕ್ೊಮ ಡಿ, ಒಂದ್್ರಡುೊಸು ಭವ ಮೊಕ ಲಿಯಾನ್ೊವ ಾದ ಮ್ೊಹ್ೇಳಿಕ್ೊಟಮೊ.ೊಮ್ುಂದಿನ್ೊಪಿದ ಣಮಲಿಯಾಿೊಮ್ತ್ಿಂಮೊೊಕ  ುನ್ೊೇವುೊಕ ಡಲಿಯಾ ಿ.ೊಅಣಣನ್ೊಸ್ಟ್ೇವ್, 
ದ್್ೇವರಂತ್ೊಮಗಿಮೊಡ ಕೊರ್, ನ್ೊೇವು, ಹಸಿವನ್ೊಸಂಕಟಮೊನಿೇಗಿಸಿಮೊಆೊಭ್ೊೇಜನ್, ಈೊಅನ್ುಭವಗಳ್ುೊಸ್ಟ್ೈಕಲ್ೊಪಿವ ಸೊಏಕ್ೊಮ ಡಬ್ೇಕುೊಎಂಬುಮಕ್ಕೊ
ಉತ್ಿರವ ಗಬಹುಮು. 

ಮುಂದಿನ ಸ್ಂಚಿಕೆಯಲಿಲ: ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ುತಿತದಿ ಭವಯ ಅರಮನೆಯನೆಿೀ ನೆ ೀಡ್ುತತ, ಹಿಂದೆ ಮೆಮ ಅದು ಕಂಡ್ರಬಹುದಾದ, ವೆೈಭವ, ಅಲಿಲದಿಿರಬಹುದಾದ ದಪ್, 

ಮುಂತ್ಾದವುಗ್ಳನುಿ ಊಹಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ಾತ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ುತಿತದಿಂತ್ೆ ನನಿ ಎರಡ್ು ಚಕರದ ರರ್ ಮುಂದಕೆೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ, ನಾನು ಕೆಳಕೆೆ ಬೀಳುವಂತ್ಾಯತು.... 

 ಬ್ಾಲಗ್ 

ಲೆ ೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕ ಪುರೊನ ರ ಯಣೊ
ಇವರೊ“ಚಕ್ಕೊಟ್ಗುೆ” 

 

ಬಮರಿೊತ ಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿೊ
ಇವರೊ“ಕ ವಾೊಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿಮತ ೊಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರೊ“ಮ್ಂಮಹ ಸ” 

 

ಸುಮರ್್ನ್.ೊಏನ್ 

ಇವರೊ“ಅನಿವ ಸಿ” 
 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
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ಛಾಯಾ ಚಿಲುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ 
ನೀವು ತ್ೆಗೆದ ಚಿತರ ಇಲಿಲ ಕಾಣ್ಬ್ೆೀಕೆೀ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ೊಮ ಡಿ:ೊhoranadachilume@gmail.com 

 

೧.ೊಸರ್.ೊಎಂ.ೊವಶ್ವೇರ್ವರಯಾನ್ವರು, 1915ೊರಲಿಯಾಿ.ೊಹ್ಚ್.ೊವ.ೊನ್ಂಜುಂಡಯಾ. 
೨ೊ80ನ್ೇೊಸಮೆೇಳ್ನ್, ಮ್ಡಿಕ್ೇರಿ 
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ಈ ಸ್ಂಚಿಕೆ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸ್ುಗ್ಮ ಕನಿಡ್ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ್ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸ್ಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಸ ಸ್ಂಕಲನ – ವಿೀರಾ ಸ್ುದಶ್ನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ್ 

ಸ್ಲಹಾ ಸ್ಮತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮ ತಿ್  
ಸೊಚನ್:ೊಈೊಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊಪಿಕಟಮವ ಗಿರುವೊಎ ಿೊವಷ್ಯಗಳ್ುೊವವಧೊಲ್ೇಖ್ಕರೊಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು.ೊದ ವುದ್್ೇೊಅನ ನ್ುಕೊ ವ ಮಲಿಯಾಿೊ“ಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡೊಕೊಟಮ”ೊಅರ್ವ ೊಅಮಕ್ಕೊಸಂಬಂಧಿಸಿಮೊವಾಕ್ಲಿಗಳ್ುೊ

ಜವ ಬ ೂರರ ಿ.ೊಈೊಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊಪಿಕಟಮವ ಮೊಎ ಿೊಸುದಿೂೊಮ ಹಿತ್ರ,ೊಚಿತ್ಿಗಳ್ೊಹಕುಕಗಳ್ುೊಸಪಷ್ೊವ ಗಿೊಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿಮೂರ್ೊಅಮುೊಸುಗಮ್ೊಕನ್ನಡೊಕೊಟಮಕ್ಕೊಸ್ಟ್ೇರಿದ್್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಯಾಿೊಬಳ್ಸಿಮೊಹ ವುೊಚಿತ್ಿಗಳ್ುೊಅಂತ್ಜ ್ ದಿಂಮೊಪಡ್ಮಮುೂ.ೊಅಮರೊಎ ಿೊಹಕೊಕೊಅಮರಮರೊಕತ್ೃ್ಗಳಿಗ್ೊಸ್ಟ್ೇರಿಮುೂ. 

 

ತ್ೆೀಲುವ ಮಟೆಟ  

ಇಸ್ಟ್ಿೇಲ್ೊಬಳಿೊಇರುವೊಮ್ೃತ್ೊಸಮ್ುಮಿಮೊ(DeadೊSea)ೊಬಗ್ೆೊಕ್ೇಳಿದಿೂೇರ ಿವ್ೇ?ೊಈೊಸರ್ೊೇವರಮಲಿಯಾಿೊನಿೇವುೊಈಜದ್್ೇೊತ್ೇ ಬಲಿಯಾಿರಿ!ೊಆರ್ಚಯ್ವ್ೇ.ೊ

ಇಮರೊರಹಸಾೊತ್ರಳಿಯ ುೊಈೊಪಿಯೇಗೊಮ ಡ್ೊೇಣೊಬನಿನ. 

ಬ್ೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು: 

ಎರಡುೊಗ ಜನ್ೊಲ್ೊೇಟಮಗಳ್ು,ೊಎರಡುೊಟ್ಟ್ೊಗಳ್ು,ೊಐದ್ ರುೊಚಮ್ಚೊಅಡುಗ್ೊಉಪುಪ,ೊ 

ವಿಧಾನ 

ಎರಡುೊಲ್ೊೇಟಮಕೊಕೊಕುಡಿಯುವೊನಿೇರನ್ುನೊತ್ುಂಬಿ.ೊಒಂಮುೊಲ್ೊೇಟಮಕ್ಕೊಐದ್ ರುೊಚಮ್ಚೊಉಪಪನ್ುನೊಹ ಕ್ಲೊಕಮಡಿ. 

ಇರುವೊಎರಡುೊಟ್ಟ್ೊಯನ್ುನೊನಿಧ್ ನ್ವ ಗಿೊಒಂದ್್ೊಂಮುೊಲ್ೊೇಟಮಕ್ಕೊಹ ಕ್ಲೊಏನ ಗುವುದ್್ಂಮುೊಗಮ್ನಿಸಿ. 

ರ್ುಮಾೊನಿೇರಿರಿರುವೊಲ್ೊೇಟಮಮಲಿಯಾಿೊಹ ಕ್ಲಮೊಟ್ಟ್ೊೊತ್ಳ್ೊಸ್ಟ್ೇರುವುಮು.ೊಉಪಿಪನ್ೊನಿೇರಿನ್ೊಲ್ೊೇಟಮಮಲಿಯಾಿೊಹ ಕ್ಲಮೊಟ್ಟ್ೊೊತ್ಳ್ೊಸ್ಟ್ೇರದ್್ೊತ್ೇ ುವುಮುೊ 

ರಹಸ್ಯ 

ದ ವುದ್್ೇೊವಸುಿೊಮ್ುಳ್ುಗಬ್ೇಕ ಮರ್ೊಅಮರೊಸ್ಟ ಂಮಿತ್ೊ(Density)ೊಹ್ಚಿಚರಬ್ೇಕು.ೊಟ್ಟ್ೊಯೊಸ್ಟ ಂಮಿತ್ೊರ್ುಧಧೊನಿೇರಿನ್ೊಸ್ಟ ಂಮಿತ್ಗಿಂತ್ೊಜ ಸಿಿ.ೊಹಿೇಗ ಗಿೊ

ಮ್ುಳ್ುಗತ್ಿದ್್.ೊಆಮರ್,ೊನಿೇರಿಗ್ೊಉಪುಪೊಬ್ರ್ಸುತ ಿೊಹ್ೊೇಮಂತ್,ೊನಿೇರಿನ್ೊಸ್ಟ ಂಮಿತ್ೊಟ್ಟ್ೊಯೊಸ್ಟ ಂಮಿತ್ಗಿಂತ್ೊಹ್ಚ ಚಗುತ ಿೊಹ್ೊೇಗುತ್ಿದ್್.ೊಈೊಕ ರಣದಿಂಮೊ

ಉಪುಪನಿೇರಿನ್ಲಿಯಾಿೊಹ ಕ್ಲಮೊಟ್ಟ್ೊೊತ್ೇ ುತ್ಿದ್್.ೊ 

ಸ್ಂಕಲನ: ಬದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

WattleೊGrove Public School, Cressbrook Dr, Wattle Grove NSW 2173 
 

ದಿನ ಂಕ 21-Dec-2013ೊಸಂಜ್ೊ5.30 ಕ್ಕ 
ENTRYೊFREEೊ–ೊLightೊRefreshmentsೊProvided 

ಕನ್ನಡೊಶ ಲ್ಯೊಪುಟಮೊೊಮ್ಕಕಳಿಂಮೊಮ್ನ್ರಂಜನ್ೊ, ಅತ್ುಾತ್ಿಮ್ೊವದ್ ಾರ್ಥ್ಗಳಿಗ್ೊಸನ ಮನ್,  

ಶ ಲ್ಯೊವ ಷ್ಟ್ಕೊೊವರದಿ. 

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನು 

 
Elocution, quiz, essay competitions, skit 
12 January 2014 
8:00 AM 
 
Vedanta Centre of Sydney, 2 Stewart Street, Ermington, NSW 2115 
 
Contact: (02) 8197 7351, vedasydney@gmail.com, 
www.vedantasydney.org 

ನಮಮ ಕಾಯ್ಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿೊ–ೊhoranadachilume@gmail.comೊ 

Hunter Valley Gardens 

2090 Broke Rd,ೊPokolbin NSW 2320 

 
ON NOW - 26 January 2014 from 6.30pm  
Open every night (except Christmas Day), a 
magical event the whole family will enjoy! With 
exciting new displays of 1.5 MILLION 
CHRISTMAS LIGHTS plus festive food, 
beverages, Children's entertainment and 
Santa! 
More Info : www.hvg.com.au 

 

Geeta Jayanthi 
Lecture by Swami Tapovanji Maharaj 
 
Date : 12th of Dec 2013 
Start Time : From 6:30pm 
 
Venue : 2 Eric Cooper Drive, Castle Hill 
(Parking on the street) 
 
 
www.chinmaya.com.au 

mailto:horanadachilume@gmail.com

