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ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಹೆ ಸ ನ್ಮ ನೆಯ ಪದ ಪುಂಜ ಈ 
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http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ಿಡ ಶಾಲೆ – ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಈಗಿನ್ ಸುದಿಿ 

ಬಂಗಾರ ನಿೇರ ಕಡಲಾಚ್ ಈಚ್ ... 
ಭಾವಗಿೇತ್ ಕ್ೇಳ್ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಸಿಡಿನಯ  ವಾರಾಂತ್ಾದ   ಕನ್ನಡ  ಶಾಲ್ಯ  ಮ್ಕಕಳ್ು,  ಗುರುಗಳ್ು  ಮ್ತ್ುು 
ಪೇಷಕರು  ಸಂಭ್ಿಮ್ ಹಾಗು  ನ್ಗುಮ್ುಖದಿಂದ ಶಾಲ್ಯ  ದಿನಾಚರಣ್ಗ್   
ಆಸಿೇನ್ರಾಗಿದದರು.  ವ್ೇದಿಕ್ಯಲಿ ಿ ಅತ್ರಥಿಗಳಾದ  ಶ್ಿೇಯುತ್  ಚಂದಿಶ್ೇಖರ ದ್ೇವುಡು 
ಮ್ತ್ುು  ಅವರ  ಪತ್ರನ ಡಾ || ರ್ೇಖಾ ದ್ೇವುಡು,  ರಮ್ಾವರನ್, ವೇಣಾ ಸುದರ್ಶನ್, 

ರಾಜ್ೇಶ್ ಹ್ಗಡ್   ಕುಚಿಶಯನ್ುನ  ಅ ಂಕರಿಸಿದದರು. ದ್ೇವುಡು ಅವರು  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ  
SBS  ರ್ೇಡಿಯೇನ್ಲಿಿ  ಕನ್ನಡ  ಕಾಯಶಕಿಮ್ವನ್ುನ  ಬಹಳ್  ವಷಶಗಳಂದ 
ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಡುತಾು  ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್  ಚಿರಪರಿಚಿತ್.  ಇನ್ೊನಬು  ಮ್ುಖಾ ಅತ್ರಥಿ 
ರಮಾಾವರನ್  ಅವರು  ಹಿಂದೊ ಸ್ಟ್ೇವಾ ಸಮಾಜದ ಮ್ುಖಾ  ಕಾಯಶಕತ್ಶರು.  
ಇವರಿಬುರ  ಪರಿಚಯವನ್ುನ   ಶ್ಿೇಯುತ್  ನಾರಾಯಣ್  ನ್ರ್ದವರಿಗ್ಲಾಿ  
ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಟರು. ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರು   ಚಪಾಾಳ್ಯ  ಮ್ೊ ಕ  ಅತ್ರಥಿಗಳ್ನ್ುನ 
ಬರಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರು .  

ಮ್ಕಕಳ್ಲಾಿ  ಮೊದಲಿಗ್  ವ್ೇದಿಕ್ಯ ಮೆೇಲ್  ಬಂದು  “ದ್ೇವ  ನಿನ್ನ ಬ್ೇಡುವ್“  

ಹಾಡನ್ುನ  ಸುಶಾಿವಾವಾಗಿ  ಹಾಡಿ , ಎ ಿರನ್ೊನ  ಸಂತ್ೊೇಷಗ್ೊಳಸಿದರು .  ನ್ಂತ್ರ  
ಲಿವಪಪಶಲ್  ಶಾಲ್ಯ  ಮ್ುಖಾ  ಶ್ಕ್ಷಕ್ಲ  ವೇಣಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು  ಕನ್ನಡ  ಕಲಿಕ್ಯ 
ಮ್ತ್ುು  ಪಾಿಮ್ುಖಾತ್ಯ ಬಗ್ೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ನ್ಂತ್ರ  ಚಂದಿಶ್ೇಖರ ದ್ೇವುಡು 
ಅವರು  ಮೊದ ು  ಪೇಷಕರಿಗ್  ಅಭಿನ್ಂದಿಸುತಾು , ಮ್ಕಕಳ್  ಕನ್ನಡದ   ಕಲಿಕ್ಗ್  
ಪಿೇತಾಾಹ  ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವುದು  ದ್ೊಡಡ  ವಷಯವ್ಂದು ಪಿಸ್ಟಾುಪಿಸಿದರು. ಭಾಷ್  ಏಕ್ 
ಮ್ುಖಾ,  ಯಾಕ್  ನಾವು  ಅದನ್ುನ  ಕಲಿಯಬ್ೇಕು,  ಹ್ೇಗ್  ಅದು  ಹುಟ್ಟಟರಬಹುದು  
ಎಂದು  ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ  ಮ್ಕಕಳಗ್ ವವರಿಸಿದರು.  ಶ್ಿೇಯುತ್  ರಮ್ಾವರನ್  ಅವರೊ 
ಕೊಡ  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷ್ಯ  ಮ್ಹತ್ವ,  ಅದನ್ುನ  ಎಲ್ಿಲಿ ಿ ಬಳ್ಸಬಹುದು  ಎಂದು  
ಮ್ಕಕಳಗ್ ಮ್ತ್ುು   ಪೇಷಕರಿಗ್ ಮ್ನ್ದಟ್ುಟ  ಮಾಡಿ ಕ್ೊಟ್ಟರು.   

 

ಶ್ಿೇಯುತ್  ರಮ್ಾವರನ್ ರವರು, ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಬರ್ದು  ್ತ್ುಮ್  ಅಂಕಗಳ್ನ್ುನ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡ   ಮ್ಕಕಳಗ್ಲಾಿ ಸಟ್ಟಶಫಿಕ್ೇಟ್  ಮ್ತ್ುು  ಚಿಕಕ ಆಟ್ದ  ಸ್ಟಾಮಾನ್ು  
ಬಹುಮಾನ್ ರೊಪವಾಗಿ  ವತ್ರಿಸಿದರು. ಮ್ಕಕಳ್ು ಒಬುರ  ನ್ಂತ್ರ  ಒಬುರು  ಹ್ಮೆಮಯ  
ಮ್ುಖಭಾವದಿಂದ   ಬಹುಮಾನ್ವನ್ುನ  ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು .  ಶ್ಿೇಯುತ್  ಚಂದಿಶ್ೇಖರ 
ದ್ೇವುಡುರವರು   ಲಿವಪಪಶಲ್  ಶಾಲ್, ಪಾರಾಮ್ಟ್  ಶಾಲ್, ಎಪಿಾಂಗ್  ಶಾಲ್ಯ  ಎ ಿ  
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೊ  ್ಡುಗ್ೊರ್ಗಳ್ನ್ುನ  ವತ್ರಿಸಿದರು.   (ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ) ... 

 

ಶಾನ್ುಭ್ೊೇಗರ ಮ್ಗಳ್ು ...  
ಭಾವಗಿೇತ್ ಕ್ೇಳ್ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

http://www.youtube.com/watch?v=e4r_jTKc53A
http://www.youtube.com/watch?v=YZPcZl3uJz0
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ಹ್ೊಸತ್ನ್ನೇನಾದರೊ ಕಂಡಾಗ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸಿಾಗ್ ಆಗುವ ಅಥವಾ ಆಗಬ್ೇಕಾದ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯೆ “ಸ್ಟ್ೊೇಜಿಗ”, 

“ಬ್ರಗು”, “ಆನ್ಂದ”. ಅದು ಬಿಟ್ುಟ ಅದು ಪಿಶ್ನಗಳ್ ಸುರಿಮ್ಳ್ಯನ್ನೇ ಸುರಿಸುತ್ರುದ್ ಅಂದರ್, ಆ ವಸುು ಹ್ೊಸತ್ೊೇ 

ಅ ಿವೇ ಅನ್ುನವುದಕ್ಲಕಂತ್ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸು ಹಳ್ತಾಗುತ್ರುದ್ ಎಂದು ತ್ರಳಯುವುದು ್ತ್ುಮ್. ನಾವು ಒಳತ್ ಿದದಕ್ಕ 

ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಪಿಶ್ನ ಮಾಡುವುದಿ ಿ. ಪಿಶ್ನ ಏನಿದದರೊ ರ್ುದಧತ್ಗ್, ಸತ್ಾಕ್ಕ ಮಾತ್ಿ ಸಿೇಮಿತ್. ಒಂದು ಬಾರಿ ಯೇಚಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ. ಯಾರಾದರೊ “ಹ್ೇ, ಅವನ್ು ಬಿಡು ತ್ುಂಬಾ ಮೊೇಸಗಾರ ...” ಎಂದರ್, ನಾವು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಆ  

ವಾಕಾಕ್ಕ ಇನ್ೊನಂದಿಷುಟ ್ಪುಾಖಾರ ಹಾಕ್ಲ, “ಹ್ೊೇ, ಹೌದಲಾವ, ಅವತ್ುು ನ್ನ್ಗೊ ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿದದ ...” ಎಂದು ಒಪಿಾ ಹ್ೇಳ್ುವುದು ವಾಡಿಕ್. ಅದ್ೇ, “ಅವರು ಎಷುಟ 

ಒಳ ಳ್ ಕ್ ಾ ಮಾಡಿುದಾದರ್” ಎಂದು ಯಾರ ಬ್ನ್ನನ್ನೇನಾದರೊ ತ್ಟ್ಟಟದರ್, ಆಗ ಸಂರ್ಯ ರ್ುರುವಾಗುತ್ುದ್. “ಅದು ಯಾಕ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿುದಾದರ್, ಅದರಿಂದ ಏನ್ೊೇ 

ಲಾಭ್ ಇರಬ್ೇಕು ... ಇತಾಾದಿ”. ಈ ಮ್ನ್ೊೇಸಿಿತ್ರ, ದ್ೊರಕಬಹುದಾದ ಒಂದು ಒಳ ಳ್ಯ ಸ್ಟ್ನೇಹವನ್ುನ ಮ್ುರುಟ್ುತ್ುದ್.  

 

ಒಂದು ಚ್ಂದದ ಹೊವೇ, ರಸಭ್ರಿತ್ ಹಣ್ಣನ್ೊನೇ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ ನ್ಮ್ಮ ಬಾಯಂದ ಬರಬ್ೇಕಾದದುದ “ಅಬಾು! ಏನ್ ಚ್ನಾನಗಿದ್” ಎಂದು. ಹಾಗ್ ನಿಸಗಶ 

ಸ್ಟೌಂದಯಶವನ್ುನ ಸವಯುವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ, ವಜ್ಞಾನ್ ಹ್ೇಗ್ ಕ್ ಸ ಮಾಡುತ್ರುದ್ ಎಂದು ಯೇಚಿಸುತಾು ಕುಳತ್ರ್, ಆ ಬ್ರಗು ಮ್ೊಡಿಸುವ ಸಮ್ಯ 

ಕಳ್ದುಹ್ೊೇಗುತ್ುದ್.  ಯಾವುದನ್ೊನ ಪಪರಾ ತ್ರಳಯದ್ ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಎಂಬ ಬ್ೊೇಧನ್ ನ್ನ್ನದ ಿ. ಆದರ್ ಯಾವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಏನ್ು ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಆ ಕಾಯಶಕ್ಕ 

ಪಾಿಮ್ುಖಾತ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕು ಎಂಬ ಕಳ್ಕಳಯಷ್ಟೇ. 

ಡಿ.ವ.ಜಿ ಅವರ ಈ ಕಗೆವನ್ೊನಮೆಮ ಪರಿಶ್ೇಲಿಸಿ... 

“ಮನ್ಸು ಬೆಳೆಯಲಿ ಭುಜಿಸಿ ನ್ ರು ನ್ ರನ್ುಭವವ । ಹೆ ನ್ಲ್ು ನ್ ರೋ ಬಾಳ ಕಡಲ್ನ್ುಬ್ಬಿಸಲಿ ॥ 

ತ್ನ್ುಬಂಧ ಕಳಚಿ, ಜಿೋವವಖಂಡಚೆೋತ್ನ್ದ । ಕುಣಿತ್ದಲಿ ಕ ಡ್ನರಲಿ – ಮಂಕುತಿಮಮ”   

ಅಂದರ್, ನ್ಮ್ಮ ಮ್ನ್ಸುಾ, “ಅದು ಹಾಗ್, ಇದು ಹಿೇಗ್” ಎಂದು ವಮ್ಶ್ಶಸದ್ೇ, ಜಿೇವನ್ದ ನಿಜ ಅನ್ುಭ್ವ ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡು ಬ್ಳ್ಯಲಿ. ಆ ಅನ್ುಭ್ವದ ಬ್ಳ್ಕು 

ನ್ಮ್ಮ ಬಾಳ್ಂಬ ಸ್ಟಾಗರವನ್ುನ ್ಬಿುಸಿ (ಹಿರಿದು ಮಾಡಿ), ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇಹದ ಮೆೇಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ತ್ೊಳ್ದು ಸಕ  ಜಿೇವಗಳ್ಲಿಿರುವ ಚ್ೇತ್ನ್ಗಳ್ ಜ್ೊತ್ 

ಕುಣಿಯಲಿ ಎಂದು. ಆಗ ಬರುವ ತ್ನ್ಮಯತ್ಯನ್ುನ ಪದಗಳ್ಲಿಿ ವಣಿಶಸ ು ಅಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ ಸರಿ. 

ಅಂತ್ಹ ಒಂದು ಸಿಿತ್ರಯಲಿಿರಬ್ೇಕ ಿವ್ೇ ಜಿೇವನ್ ! ... ಅಂತ್ಹ ಅದಮ್ಾ ಚ್ೇತ್ನ್ದ್ೊಡನ್ ಕುಣಿದಾಡುವ ಜಿೇವನ್ ನ್ಮೆಮ ಿರದಾಗಲಿ ಎಂದು 

ಆಶ್ಸುತಾು, ಕ್ಲಿಸು ರ್ಕ ೨೦೧೪ ರಲಿಿ ಎ ಿರಿಗೊ ಒಳತಾಗಲ್ಂದು “ಚಿ ುಮೆ” ಯ ಬಳ್ಗ ಹಾರ್ೈಸುತ್ುದ್ !   

 

ಸಿಡ್ನಿ ಕನ್ಿಡ ಶಾಲೆ – ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಈಗಿನ್ ಸುದಿಿ 

(ಹಿಂದಿನ್ ಪುಟ್ದಿಂದ) ... ಲಿವಪಪಶಲ್  ಶಾಲ್ಯ  ಪುಟ್ಟ  ವಧ್ಾಾಥಿಶಗಳ೦ದ  
“ದ್ೊಡಡವರ್ಲಾಿ ಜಾಣ್ರ  ಿ“  ಹಾಡಿಗ್  ಮಾಡಿದ ನ್ೃತ್ಾರೊಪಕ   ಪ್ಿೇಕ್ಷಕರನ್ನಲಾಿ  
ಮ್ನ್ರಂಜಿಸಿತ್ು. ಪಿತ್ರಯಬು  ವದಾಾಥಿಶಯೊ  ಕೊಡ  ವ್ೇದಿಕ್  ಮೆೇಲ್  ಬಂದು  
ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹಾಸಾ, ಹಾಡು, ಮಾತ್ು ಕಥ್  ನ್ಡ್ಸಿಕ್ೊಟ್ಟರು.  ಕಟ್ಟ ಕಡ್ಗ್,  ಊಟ್ 
ತ್ರಂಡಿಯ ಹ್ಸರುಗಳ್ನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ  ಹಾಡನ್ುನ  ಹ್ೇಳ  ಎ ಿರನ್ುನ ನ್ಗ್ಗಡ ಲಿಿ 
ಮ್ುಳ್ುಗಿಸಿದರು.  ಪೇಷಕರು ಮ್ತ್ುು ಗುರುಗಳ್ು   ಮ್ಕಕಳ್ ಕನ್ನಡ  ಕಲಿಕ್ಯನ್ುನ   
ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿ   ಹ್ಮೆಮಯಂದ  ವೇಕ್ಷಿಸಿದರು. 

 

ಪರಭಾಷ್ ಮಾತಾಡುವ, ಕನ್ನಡದ ಗಂದವ್ೇ ಇ ಿದ  ಮ್ಹಿಳ್ಯಬುರು  
ಕನ್ನಡವನ್ುನ ಅಭ್ಾಸಿಸಿ  ನ್ರ್ದವರ ಮ್ುಂದ್  ಎರಡು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾ ುಗಳ್ನ್ುನ  ಓದಿ,  
ಯಾವುದೊ ಅಸ್ಟಾಧಾವ ಿ ಎಂದು  ತ್ೊೇರಿಸಿದರು.  

 

ಮ್ಕಕಳಗ್  ಇಷಟವಾದ  ತ್ರಂಡಿ  ತ್ರನಿಸುಗಳ್ನ್ುನ  ಹಂಚಿ   ಕಾಯಶಕಿಮ್ವನ್ುನ  
ಮ್ುಕಾುಯಗ್ೊಳಸಲಾಯತ್ು.  

 ವರದಿ:  ಸಿಮತಾ ಮೆೋಲೆ ಕೋಟೆ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್  
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ಹಿರಮೆ ಆಯಿಭಟ ಮತ್ುತ ಆಯಿಭಟೋಯ 

ವ್ೇದಗಳ್ ಕಾ ದಿಂದ ೊ, ಪಾಿಯರ್ಃ ಅದಕ್ಲಕಂತ್ ಹಿಂದಿನಿಂದ ೊ, ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಗಣಿತ್ಕ್ಕ 
ಹ್ಚುು ಪಾಿರ್ಸಯವದ್. ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲಿಿ ಭಾರತ್ದ ಅನ್ೇಕ ಕ್ೊಡುಗ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅತ್ಾಮ್ೊ ಾವಾದ ಎರಡನ್ುನ 
ಹ್ಸರಿಸಬಹುದು. 
  ೧. ಸಂಖ್ಾ ಹತ್ುನ್ುನ ಆಧ್ಾರಿಸಿದ ಸ್ಟಾನಿ್ ಮೌ ಾ ಪದಧತ್ರ (Decimal Place Value System) 
  ೨. ಮಿಕಕ ಅಂಕ್ಗಳ್ಂತ್ಯೆೇ ಸ್ಟ್ೊನ್ನಯನ್ೊನ ಒಂದು ಚಿಹ್ನ (೦) ಇಂದ ನಿರೊಪಿಸುವುದು. 
 

ಸ್ಟಾಿನ್ ಮೌ ಾ ಪದಧತ್ರಯ ವಶ್ೇಷವ್ಂದರ್, ಒಂದು ಅಂಕ್ಯ ಬ್ಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ನಿದಿಶಷಟವ ಿ 
- ಅದರ ಬ್ಲ್ ಒಂದು ಸಂಖ್ಾಯಲಿಿನ್ ಆ ಅಂಕ್ಯ ಸ್ಟಾಿನ್ವನ್ುನ ಅವ ಂಬಿಸಿರುತ್ುದ್. ್ದಾಹರಣ್ಗ್ 2 
ಎಂಬ ಒಂದ್ೇ ಅಂಕ್ಯು 32 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಾಯಲಿಿ ಎರಡನ್ ಿ (2 x 100 ), 423 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಾಯಲಿಿ 
ಇಪಪತ್ತನ್ ಿ (2 x 101 ), ಮ್ತ್ುು 1203 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಾಯಲಿ ಿಇನ್ ಿರನ್ ಿ (2 x 102 ) ಸೊಚಿಸುತ್ುದ್. ಇನ್ುನ 
ಸ್ಟ್ೊನ್ನಗ್ ಒಂದು ಚಿಹ್ನಯ ದಿಿದದದರ್ 123ಕೊಕ 1203ಕೊಕ ವಾತಾಾಸವ್ೇ ನ್ಮ್ಗ್ ಗ್ೊತಾುಗುತ್ರುರಲಿ ಿ! 
ಪಾಿಚಿೇನ್ ಬ್ೇಬಿಲ್ೊೇನಿಯನ್ನರೊ ಸಂಖ್ಾ 60 ರ ಮೆೇಲ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ವಾದ,  ಒಂದು ಬಗ್ಯ 
ಸ್ಟಾಿನ್ಮೌ ಾಪದಧತ್ರಯನ್ುನ ್ಪಯಗಿಸುತ್ರುದದರು. ಆದರ್ ಅವರ ಪದಧತ್ರಯಲಿಿ ಸ್ಟ್ೊನ್ನಗ್ ಒಂದು ಚಿಹ್ನ 
ಇರಲಿ ,ಿ ಇದರಿಂದ ಅನ್ೇಕ ವ್ೇಳ  ್ಗ್ೊಂದ ಕ್ಕ ಕಾರಣ್ವಾಗುತ್ರುತ್ುು.  

 

ಈ ಸ್ಟಾಿನ್ಮೌ ಾ ಪದಧತ್ರಯು  ಎಷುಟ ಮ್ಹತ್ವದೊದ, ಎಷುಟ ಪಿಯೇಜನ್ಕಾರಿಯದದೊದ ಎಂದು ಮ್ನ್ವರಿಕ್ಯಾಗಬ್ೇಕಾದರ್, ಈ 
ಗುಣಾಕಾರವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ: 888 x 44. ಇದರ ್ತ್ುರ:  (888 x 4) + (888 x 40) = 3552 + 35520, ಎಂದರ್ 39072; ಎಂದು ಪಾಿಥಮಿಕ 
ಶಾಲ್ಯ ವದಾಾಥಿಶಗಳ್ು ಕೊಡ ಸು ಭ್ವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ಬ ಿರು. ಈಗ ಈ ಲ್ಕಕವನ್ನೇ ರ್ೊೇಮ್ನ್ ಅಂಕ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ಬರ್ಯರಿ: (DCCCLXXXVIII) 
x (XLIV). ಈ ಗಣಿತ್ ಕ್ಲಿಷಟವಾಯತ್ಂದು ನಿಮ್ಗ್ ಕೊಡಲ್ೇ ವ್ೇದಾವಾಗುತ್ುದ್ ಅ ಿವ್? ಇದರ ಪರಿಣ್ಮ್ವ್ಂದರ್ ಸ್ಟಾಿನ್ಮೌ ಾಪದಧತ್ರಯ 
ಅರಿವರಲಿ ಿದ ರ್ೊೇಮ್ನ್ನರು, ಮ್ತ್ುು ಇತ್ರ ದ್ೇಶ್ೇಯರು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲ್ಕಕಗಳಗೊ ತ್ಜ್ಞರನ್ನೇ ಮ್ರ್ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುು. ಒಂದು ಮಾತ್ರನ್ಲಿಿ 
ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದರ್ ವಾಣಿಜಾ, ವಜ್ಞಾನ್, ಗಣ್ಕ ಯಂತ್ಿಗಳ್ು ಮ್ುಂತಾದ ಯಾವ ಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ ೊಿ ಈಗಾಗಿರುವಷುಟ ಪಿಗತ್ರ ಸ್ಟಾಧಾವಾಗುತ್ರುರಲಿ ಿ. 
ಇದಕಾಕದರೊ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ುೇ ಭಾರತ್ಕ್ಕ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬ್ೇಕು. 

 

ಗಣಿತ್ ಮ್ತ್ುು ಖಗ್ೊೇಳ್ಶಾಸರಗಳಗ್ೇ ಮಿೇಸಲಾದ ಮ್ತ್ುು ಈಗ ನ್ಮ್ಗ್ ದ್ೊರಕ್ಲರುವ ಭಾರತ್ರೇಯ ಗಿಂಥಗಳ್ಲಿಿ, ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು 
ರಚಿಸಿರುವ ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯವ್ೇ ಅತ್ಾಂತ್ ಪಾಿಚಿೇನ್ವಾದದುದ. ಇದು ಕ್ೇವ  ೧೨೧ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ನ್ೊನಳ್ಗ್ೊಂಡ ತ್ುಂಬ ಚಿಕಕ ಗಿಂಥ. ಇದನ್ುನ 
ಸೊಿ ವಾಗಿ ಮ್ೊರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಂಗಡಿಸಬಹುದು - ಆರಂಭ್ದ ದ್ೇವತಾ ಪಾಿಥಶನ್ ಮ್ತ್ುು ಪರಿಸಮಾಪಿುಯ ಮ್ೊರು ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ು; 
ದರ್ಗಿೇತ್ರಕ ಎಂಬ ಹತ್ುು ಶ್್ ೇಿಕಗಳ್ು; ಮ್ತ್ುು ಆಯಾಶಷಟರ್ತ್ವ್ಂಬ ೧೦೮ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ು. ಆಯಾಶಷಟರ್ತ್ದಲಿಿ ಮ್ೊರು ್ಪಭಾಗಗಳವ್: ಕ್ೇವ  
ಗಣಿತ್ಕ್ಕ ಮಿೇಸಲಾದ ‘ಗಣಿತ್ಪಾದ’ (೩೩ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ು); ಕಾ ಮಾಪನ್ಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಕಾ ಕ್ಲಿಯ’ (೨೫ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ು); ಮ್ತ್ುು 
ಖಗ್ೊೇಳ್ಶಾಸರವನ್ುನ ಕುರಿತಾದ ‘ಗ್ೊೇ ’ (೫೦ ಶ್್ ೇಿಕಗಳ್ು). 

 

ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯದ ಸೊತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ುಂಬ ಸಂಕ್ಷ್ೇಪವಾಗಿ ಬರ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ್ಲಿಿ ಅನ್ೇಕವನ್ುನ ಟ್ಟಪಾಣಿ (commentary) 
ಅಥವಾ ಕರಣ್ ಗಿಂಥ (manual) ಇ ಿದ್ ಅಥಶಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಕಷಟ. ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ೇ ಒಂದು ಕರಣ್ ಗಿಂಥವನ್ುನ ಬರ್ದಿದಿದರಬಹುದು - ಆದರ್ 
ಅದು  ಭ್ಾವ ಿ. ಕ್ಲಿ.ರ್. ೧೫ನ್ಯ ರ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿಿದದ ಮ್ಹ್ೇರ್ವರ ಎಂಬ ಭಾಷಾಕಾರನ್ು (commentator) ಸಂಸೃತ್ ಗದಾದಲಿಿ 
ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯಕ್ಕ ‘ಭ್ಟ್ದಿೇಪಿಕಾ’ ಎಂಬ ಬಹುಮ್ೊ ಾ ಟ್ಟಪಾಣಿಯನ್ುನ ಬರ್ದಿರುತಾುನ್. ಆದರ್ ಕ್ ವು ವ್ೇಳ  ್ಮಾತ್ಿ ಈತ್ನ್ು ತ್ನ್ನದ್ೇ ಆದ 
ಅಭಿಪಾಿಯಕ್ಕ ತ್ಕಕಂತ್ ಮ್ೊ  ಶ್್ ಿೇಕವನ್ುನ ಅಥ್ೈಶಸಿರುವಂತ್ ತ್ೊೇರುತ್ುದ್. ಇದ ದಿ್ ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ ನ್ಂತ್ರ ಬಂದ ಬಿಹಮಗುಪು, ಭಾಸಕರ 
ಮ್ುಂತಾದ ಅತ್ಾಂತ್ ಮೆೇಧ್ಾವಗಳ್ೂ ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯವನ್ುನ ಅನ್ೇಕ ಸ  ತ್ಮ್ಮ ಗಿಂಥಗಳ್ಲಿಿ ್ಲ್ೇಿಖಿಸಿದಾದರ್. 

 

ಗಣಿತ್ಪಾದದ ಮೊದ ನ್ಯ ಶ್್ ೇಿಕದಿಂದಲ್ೇ ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ಕುಸುಮ್ಪುರದ (ಪಾಟ್ಲಿೇಪುತ್ಿದ) ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತ್ರಳಯುತ್ುದ್, 
ಆದರ್ ಮ್ೊ ತ್ಃ ಈತ್ನ್ು ಕ್ೇರಳ್ದವನ್ಂದು ಕಾಣ್ುತ್ುದ್. ದಶಗಿೋತಿಕಾಸಾರದ ಮ್ೊರನ್ಯ ಶ್್ ಿೇಕ ಮ್ತ್ುು ಕಾಲ್ಕಿಯೆಯ ಹತ್ುನ್ಯ 
ಶ್್ ಿೇಕವನ್ುನ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಓದಿದಾಗ, ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯವನ್ುನ ಬರ್ದಾಗ ಮ್ಹಾಭಾರತ್ ಯುದಧವಾಗಿ ೩೬೦೦ ವಷಶಗಳಾಗಿದದವ್ಂದೊ ಆಗ 
ಲ್ೇಖಕನಿಗ್ ೨೩ ವಷಶಗಳಾಗಿದದವ್ಂದೊ ತ್ರಳಯುತ್ುದ್.    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 

ಲ್ೇಖಕರು: ಡಾ || ಸಿ.ವ.  ಮ್ಧುಸೊದನ್ 
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ಮ್ಹಾಭಾರತ್ ಯುದಧವಾದದುದ ಕ್ಲಿ. ಪಪ. ೩೧೦೨ ರಲಿಿ - ಎಂದರ್ ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯವನ್ುನ ರಚಿಸಿದುದ ಕ್ಲಿ.ರ್. ೪೯೯ ರಲಿಿ ಮ್ತ್ುು ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ 
ಜನ್ನ್ವಾದದುದ ಕ್ಲಿ.ರ್. ೪೭೬ ರಲಿಿ. 
ಗಿಂಥ ಚಿಕಕದಾದರೊ, ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯದಲಿಿ ಇಂದಿಗೊ ಗಮ್ನಾಹಶವಾದ ವಷಯಗಳ್ು ಹ್ೇರಳ್ವಾಗಿವ್, ಅವುಗಳ್ಲಿ ಿಕ್ ವನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಇಲಿ ಿ
್ಲ್ಿೇಖಿಸಬಯಸುತ್ುೇನ್: 

·  ಮೆೇಲ್ ಹ್ೇಳದ ಸ್ಟಾನಿ್ಮೌ ಾಪದಧತ್ರಯನ್ುನ ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ತ್ನ್ನ ಗಣಿತ್ಪಾದದ ಎರಡನ್ಯ ಶ್್ ೇಿಕದಲಿಿರುವ ‘ಸಾಾನಾತ್ ಸಾಾನ್ಂ ದಶಗುಣಂ 
ಸಾಯತ್’ ಎಂಬ ಪದಬಂಧದಿಂದ ಸೊಚಿಸುತಾುನ್. 

·  ಗಣಿತ್ಪಾದದ ೪ ಮ್ತ್ುು ೫ ನ್ಯ ಶ್್ ಿೇಕಗಳ್ಲಿ ಿವಗಶಮ್ೊ  ಮ್ತ್ುು ಘನ್ಮ್ೊ ಗಳ್ನ್ುನ (square and cube roots) ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ 
ಬಗ್ಯನ್ುನ ತ್ರಳಸುತಾುನ್  

·  ಗಣಿತ್ಪಾದದ ಹತ್ುನ್ಯ ಶ್್ ಿೇಕವನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರಿ: 
ಚತ್ುರಧಿಕಂ ಶತ್ಮಷ್ಟಗುಣಂ ದ್ಾಾಷ್ರ್ಷಿಸತಥಾ ಸಹಸಾಿಣಾಮ್ 
ಅಯುತ್ದಾಯ ವಿಷ್ಕಂಭಸಾಯಸನೆ ಿೋ ವೃತ್ತ ಪರಣಾಹಃ || 

ಇದರ ಅಥಶ ಹಿೇಗಿದ್; ನ್ೊರಕ್ಕ ನಾ ಕನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಅದನ್ುನ ಎಂಟ್ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ನ್ಂತ್ರ ಅದಕ್ಕ ಅರುವತ್ುರಡು ಸ್ಟಾವರವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದರ್, 
ಅದು ಇಪಾತ್ುು ಸ್ಟಾವರ (ಅಯುತ್ ಎಂದರ್ ಹತ್ುು ಸ್ಟಾವರ) ವಾಾಸವರುವ ವೃತ್ುದ ಪರಿಧಿಗ್ ಸುಮಾರು ಸಮ್ವಾಗುತ್ುದ್. ಎಂದರ್: 
 
104 x 8 + 62000 = 62832 ≈ circumference of a circle of diameter 20000 

But, circumference = π x diameter 

Therefore, π ≈ 62832/20000 = 3.1416 

 

ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ಇಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ ‘ಪ್ೈ’ ನ್ ಮೌ ಾವು, ಆಖಿಶಮಿಡಿೇಸ್ ಮ್ುಂತಾದ ವಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಬಳ್ಸುತ್ರುದದ (22/7) ಗಿಂತ್ ಹ್ಚುು 
ನಿಖರವಾಗಿದದರೊ, ಇದೊ ಸಹ ಕರಾರುವಾಕಾಕದದದ ಿ ಎಂದು ‘ಆಸನ್ೊನೇ’ (ಸುಮಾರು) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಸೊಚಿಸಿದಾದನ್! 

·  ಪಾಿಚಿೇನ್ಕಾ ದಲಿಿ ಭಾರತ್ರೇಯರು ಗಿಹಣ್ವಾಗುವಾಗ ರಾಹು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ್ು ಸೊಯಶ ಚಂದಿರನ್ುನ ನ್ುಂಗುತಾುನ್ ಎಂದು ನ್ಂಬಿದದರು. 
ಆದರ್ ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯದಲಿನಿ್ ಗೆ ೋಲ್ದ ಮ್ೊವತ್ುೇಳ್ನ್ಯ ಶ್್ ಿೇಕದ ಎರಡನ್ಯ ಸ್ಟಾ ು ಹಿೇಗಿದ್: 

ಛಾದಯತಿ ಶಶೋ ಸ ಯಿಂ ಶಶನ್ಂ ಮಹತಿೋ ಚ ಭ ಚಾಾಯಾ 
ಇದನ್ುನ ಟ್ಟಪಾಣಿಕಾರ ಪರಮೆೇರ್ವರನ್ು ಈ ರಿೇತ್ರ ವವರಿಸುತಾುನ್: ‘ಸ ಯಿಂ ಗಿಹಣಕಾಲೆೋ ಶಶೋ ಛಾದಯತಿ ನ್ ತ್ು ರಾಹುಃ, ಶಶನ್ಂ 
ಗಿಹಣಕಾಲೆೋ ಛಾದಯತಿ ಮಹತಿೋ ಭ ಚಾಾಯಾ ನ್ ತ್ು ರಾಹುಃ.’ ಎಂದರ್ ಸೊಯಶಗಿಹಣ್ವು ಚಂದಿನ್ ನ್ರಳನಿಂದ ೊ, ಚಂದಿಗಿಹಣ್ವು 
ಭ್ೊಮಿಯ ನ್ರಳನಿಂದ ೊ ಆಗುತ್ುವ್, ರಾಹು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಿ. 

·  ಹಿಂದಿನ್ ಕಾ ದಲಿಿ ಪಾಶಾುತ್ಾ, ಪೌರಾತ್ಾರ್ ಿರೊ ಭ್ೊಮಿಯು ಸಿರಿವಾಗಿದ್ - ಸೊಯಶ ಮ್ತ್ುು ನ್ಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ ಿವಪ ಅದರ ಸುತ್ು ಸುತ್ುುತ್ುವ್ 
ಎಂದು ತ್ರಳದಿದದರು. ಆದರ್ ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ಭ್ೊಮಿಯೆೇ ತ್ನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೆೇಲ್ ತ್ರರುಗುತ್ರುದ್ - ದ್ೊೇಣಿಯಲಿಿ ಪಯಣ್ ಮಾಡುತ್ರುರುವವನಿಗ್ 
ಸಿಿರವಸುುಗಳ್ ಿವಪ ಹಿಂದ್ ಹಿಂದ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ ಕಾಣ್ುವಂತ್, ಸಿಿರವಾಗಿರುವ ನ್ಕ್ಷತ್ಿಗಳ್ೂ ವರುದಧ ದಿಕ್ಲಕನ್ಲಿಿ ಹ್ೊೇದಂತ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಭಾಸವಾಗುತ್ುದ್ 
ಎಂದು ತ್ರಳಸುತಾುನ್ (ಗೆ ೋಲ್, 9). ಈ ಸತ್ಾವನ್ುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ ು ಯೊರ್ೊೇಪಿಯನ್ನರಿಗ್ ಸ್ಟಾವರಕೊಕ ಹ್ಚಿುನ್ ವಷಶಗಳ್ು (ಗ್ಲಿಲ್ಯೇನ್ 
ಕಾ ದವರ್ಗೊ) ಬ್ೇಕಾದವು! 
 

ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯದಿಂದ ಇನ್ೊನ ಅರಿಯಬ್ೇಕಾದ ವಷಯಗಳ್ು ಅನ್ೇಕವವ್. ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ ಕ್ ವು ಸಿದಾಧಂತ್ಗಳ್ು ಸನಾತ್ನ್ 

ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳಗ್ ಎದುರಾಗಿದುದದರಿಂದ ಆತ್ನ್ು ಬಿಹಮಗುಪು ಮ್ುಂತಾದವರಿಂದ ಅನ್ೇಕ ಟ್ಟೇಕ್ಗಳಗ್ ಒಳ್ಗಾದನ್ು. ಆಯಶಭ್ಟ್ಟೇಯದಲಿ ಿಕ್ ವು 

ತ್ಪುಾಗಳ್ೂ ಇವ್ - ್ದಾಹರಣ್ಗ್ ಗ್ೊೇ ದ ಗಾತ್ಿವನ್ುನ (volume of sphere) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೊತ್ಿ ಸರಿಯ ಿ. ಗಿಹಗಳ್ ವಾಾಸದ ಬಗ್ೆ 

ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ ಮಾಹಿತ್ರಯೊ ಕರಾರುವಾಕಾಕದುದ ಿ. ಆದರ್ ಈ ಕೃತ್ರಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದಾಗ ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ೊಕೇಪುಗಳ ೇ್ ಇರಲಿ ಿವ್ಂಬುದನ್ುನ 

ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿಡಬ್ೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಆಯಶಭ್ಟ್ನ್ು ತ್ನ್ನ ಸಮ್ಕಾಲಿೇನ್ರಿಗಿಂತ್ ಬಹಳ್ ಮ್ುಂದುವರಿದಿದದನ್ು ಎಂದು 

ನಿಸಾಂದ್ೇಹವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು.  
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ಪಿಿಯ ವೇಕ್ಷಕರ್ೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ೊಡಿಬರಲಿದ್ 2013 annual awards ಘೊೇಷಿಸುವ 

ಕಾಯಶಕಿಮ್. ಈ ವಷಶದ ಅಮೊೇಘ ಸ್ಟಾಧಕರ, ಸಮ್ಯಸ್ಟಾಧಕರ ಪಟ್ಟಟಯನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದ್ 

ಇಡಾು ಇದಿದೇವ.  

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗ್, ಅವಾರ್ಡಶ ನ್ಂಬರ್ ಒನ್ ಗ್ೊೇಸ್ ಟ್ು ಆಡಿಸಿ ನ್ೊೇಡು, ಬಿೇಳಸಿ ನ್ೊೇಡು 

್ರುಳಹ್ೊೇಗದು ಅಂತ್ ಏನ್ೇ ಬಂದರೊ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾನಿ್ವನ್ುನ ಭ್ದಿವಾಗಿ ್ಳಸಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 

ಮೌನ್ ಮೊೇಹನ್ ಜಿೇಯವರಿಗ್! ಇವರಿಗ್ ಸತ್ತ್ ಹತ್ುನ್ಯ ಬಾರಿ ‘ವಷಶದ ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ 

ತ್ೊಗ ುಗ್ೊಂಬ್’ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ರುದ್ದೇವ್. ಹಿೇ ಈಸ್ ದ ಓನಿ ಿಒನ್ ಟ್ು ಟ್ೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ನ್ 

ಕನಿಾಕುಾಟ್ಟವ್ ಇಯಸ್ಶ. ಹತ್ುು ವಷಶ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ರುರುವ ಏಕ್ೈಕ ವಾಕ್ಲು 

ಇವರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಲ್ಡಶ ರ್ಕಾರ್ಡಶ. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯ ಪಾಿಯೇಜಕರು ಭಾರತ್ ಕರಪಷನ್ 

ಕಾಪಶರ್ೇಷನ್ ಅನ್ ಲಿಮಿಟ್ರ್ಡ.  

ನ್ಕ್ಾ್ ಪಿರ್ಸಿು, ಮ್ುಂದಿನ್ ಅವಾರ್ಡಶ... ಈ ತ್ೊಗ ುಬ್ೊಂಬ್ಯಾಟ್ಕ್ಕ ಹಿನ್ನಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ೊಡಿಬರುತ್ರುದದ ‘ಇಟ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬ್ೊೇಲ್ೊೇ 

ಬ್ೊೇಲ್ೊೇ ಕ್ೈಸ್ಟಾ ಆದ್ೇಶ್ ದ್ೇತ್ರೇ ಹ್ೊೇ ತ್ುಮ್, ವ್ೈಸ್ಟ್ೇ ಹಿೇ ಮೆೈ ಕರೊ ಿಂಗಾ ಪಾಟ್ಟಶ ದ್ೇಶ್ ಸಂಭಾಲ್ೊೇ ತ್ುಮ್’ ಗಿೇತ್ಗ್! ಈ ಹಾಡಿಗ್ ಈ 

ವಷಶದ ಶ್ಿೇಷಠ ಹಿನ್ನಲ್ ಗಿೇತ್ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ ಕ್ೊಡಮಾಡುತ್ರುದ್ದೇವ್. ಈ ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ರಚಿಸಿದ ಅಮಾಮ ವೃಂದದವರಿಗ್ ಈ ಅವಾರ್ಡಶ 

ನಿೇಡಲಾಗುತ್ುದ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯ ಪಾಿಯೇಜಕರು ಹ್ೈಕಮಾಂರ್ಡ ಫಾಲ್ೊೇಯಸ್ಶ ಅಸ್ಟ್ೊೇಸಿಯೆೇಷನ್, ನ್ವದ್ಹಲಿ.  

ಹುಟ್ುಟ ಆಕಸಿಮಕ, ಸ್ಟಾವು ಖಚಿತ್. ಆದರ್ ಪಿಪಂಚದಲಿಿ ಕ್ ವರು ಮಾತ್ಿ ಇಚಾುಮ್ರಣ್ದ ವದ್ಾ ಕಲಿತ್ರರುತಾುರ್. ನ್ಮ್ಮ ಘನ್ವ್ತ್ು 
ಕನ್ನಡನಾಡಿನ್ ಘನ್ವ್ತ್ು ಅರಿವನ್ ಮ್ಣ್ ಏರಿ ಕುಳತ್ರರುವ ಸ್ಟಾಹಿ(ಯ)ತ್ರಗಳ್ು ‘ಅವನ್ು ಪಿಧ್ಾನಿ ಆದರ್ ನಾನ್ು ಬದುಕ್ಲರ ು ಬಯಸುವುದಿ ,ಿ 

ಇವನ್ು ಮ್ಂತ್ರಿಯಾದರ್ ಜಿೇವಸುವುದು ದುಃಸ್ಟಾಧಾ’ ಎಂದು ನ್ುಡಿದು ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾವಗ್ ಮ್ುಹೊತ್ಶ ಫಿಕ್ಾ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ತ್ಯಾರಿಯಲಿಿದಾದರ್. 
ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾವಗ್ ತಾವ್ೇ ಕಂಕಣ್ ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸ್ಟಾಮ್ಥಾಶವುಳ್ಳ ಶ್ಿೇ ಅನ್ಂತ್ಯಾನ್ವರಿಗ್ ಈ ವಷಶದ ‘ಇಚಾುಮ್ರಣಿ ಭಿೇಷಮ ಅವಾರ್ಡಶ’ 
 ಭಿಸಿದ್. ವೇಕ್ಷಕರ್ ಈ ಪಿರ್ಸಿು ಪಡ್ಯ ು ಅವರು ಯಾವುದ್ೇ ಲಾಬಿ ನ್ಡ್ಸಿ ಿ ಎಂದು ಈ ಮ್ೊ ಕ ಸಾಷಟಪಡಿಸುತ್ುೇವ್. ಈ ಅವಾರ್ಡ ಶನ್ 
ಪಾಿಯೇಜಕರು ಯಮ್.ರಾಜ್ ಗೊಿಪ್ ಆಫ್ ನ್ಸಿಶಂಗ್ ಹ್ೊೇಂಸ್.  

 

‘ಕು ಕು ಕು ವ್ಂದು ಅಜಿಶ ನಿೇಡುತ್ರರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಹಿಂದ ಕು ದ ಪವರಾದರು ಬಲಿಿರಾ ಬಲಿಿರಾ..’ ಎಂದು ಹಾಡುತಾು ಹಿಂದೊಸ್ಟಾನಿ್ದ 
್ದಾಧರಕ್ಲಕಂತ್ ೊ ಅಹಿಂದಸ್ಟಾಿನ್ದ ್ದಾಧರಕ್ಕ ಪಣ್ ತ್ೊಟ್ಟಟರುವ, ಆಣ್-ಪಿಮಾಣ್ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾಧುಸಂತ್ರ ಆಶ್ೇವಾಶದ ಪಡ್ದು, 
ಅಧಿಕಾರವ್ೇರಿ, ಮ್ೊಢನ್ಂಬಿಕ್ಯ ವರುದಧ ಮ್ಸೊದ್ ತ್ರಬ್ೇಕ್ಂದು ಹ್ೇಳಯೊ ಸಂಪಪಣ್ಶ ಕಾ  ಅಧಿಕಾರದಲಿ ಿ್ಳಯುವರ್ಂಬ 
ಮ್ೊಢನ್ಂಬಿಕ್ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಸನಾಮನ್ಾ ಪಿಮ್ುಖಮಾತ್ಾ ಸಿದುದರವರಿಗ್ ‘ಕ್ೊೇಮ್ುವಧಶನ್’ ಪಿರ್ಸಿು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಸಲಾಗುತ್ುದ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ 
ಕ್ೊೇಮ್ು ಸ್ಟೌಹಾದಶಕ್ಕ ಹ್ಸರಾದ ಪಿಮೊೇದ್ ಮ್ುತಾಲಿಕ್ ಸಂಘ ಪಾಿಯೇಜಿಸುತ್ುದ್. 

 

‘ಅನ್ನ ಭಾಗಾ’, ‘ಶಾದಿ ಭಾಗಾ’, ‘ಹಾದಿ ಭಾಗಾ’, ‘ರದಿದ ಭಾಗಾ’ ಇತಾಾದಿ ಭಾಗಾಗಳ್ ಬಾಗಿ ನ್ನೇ ತ್ರ್ದಿರುವುದಕ್ಕ ಹಾಲಿ 
ಮ್ುಖಾಮ್ಂತ್ರಿಗಳಗ್ ‘ಭಾಗಾಶ್ಿೇ ಪಿರ್ಸಿು’  ಭಿಸಿದ್. ಆದರ್ ‘ಹನಿಮ್ೊನ್ ಭಾಗಾ’, ‘ಬಾಣ್ಂತ್ನ್ ಭಾಗಾ’, ‘ಬ್ೇಬಿ ನ್ಸಶರಿ ಭಾಗಾ’ 
ಪರಿಚಯಸುವವರ್ಗ್ ಈ ಪಿರ್ಸಿು ಕ್ೊಡುವುದನ್ುನ ಸ್ಟಾಟಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  

 

ತ್ನ್ನ ಗುರುವನ್ ನ್ರಳ್ಲ್ಿೇ ಸ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ನ್ಡ್ದಂತ್ಯೆೇ ನ್ಡ್ದು, ಅವರು ರಗ್ ಮೆೇಲ್ ಕುಳತ್ರ್ ಅವರ ಮ್ುಂದ್ ಕುಳತ್ು ಅವರ 
ಮಾತ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ, ಅವರು ಎದುದ ನಿಂತಾಗ ರಗ್ ಎಳ್ದು ತಾನ್ು ಅದರಲಿಿ ಕುಳತ್ುಕ್ೊಳ್ಳ ು ಹವಣಿಸಿ, ರ್ಡಿ ಆಗಿ, ಜನ್ರಿಗ್ ಮೊೇಡಿ 
ಮಾಡಿರುವ ಗುಜರಾತ್ರ ಪಿಮ್ುಖ ಮೊೇಡಿಕಾರನಿಗ್ ‘ಕಾಲ್ಳ್ದು ಮ್ಣ್ುಮಕ್ಲಕಸುವ ಪಿವೇಣ್’ ಪಿರ್ಸಿು ದ್ೊರಕ್ಲದ್. ಇದನ್ುನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಪಲಿಟ್ಟಕಲ್ ಕಬಡಿಡ ಅಸ್ಟ್ೊೇಸಿಯೆೇಷನ್ ಪಾಿಯೇಜಿಸುತ್ರುದ್.    ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 
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ನಿಜವಾಗೊಿ ಬಾರು ಗಂಡಮಕಳ ತ್ವರು ಎಂಬ ಅಮೊೇಘ ಸತ್ಾವನ್ುನ ಅನಾವರಣ್ಗ್ೊಳಸಿದ ಯೇಗರಾಜಭ್ಟ್ಟರಿಗ್ ‘ಪಡ್ಡಗಳ್ ಬಗ್ ೆ

ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ಸಂಶ್್ ೇಧನಾ ಪಿರ್ಸಿು’ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ರುದ್. ಇದನ್ುನ ಅಖಿ  ಭಾರತ್ ಪಡ್ಡ ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ಪಾಿಯೇಜಿಸುತ್ರುದ್.  

ಸ್ಟ್ೊೇ ು ಸ್ಟಾಧಾವ್ೇ ಇ ,ಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕೇ ಗ್ ುವು ಎಂದಿದುದ, ಎದುರಾಳ ತ್ಂಡ ಕ್ೈ ಚ್ಲಿಿ ಕುಳತ್ರದಾದಗ ಕ್ೇವ  ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಓವರ ನಲಿಿ 

ಮ್ೊವತ್ುು ರನ್ ಇತ್ು ಇಶಾಂತ್ ರ್ಮ್ಶರಿಗ್ ‘ತಾಾಗಿವ್ೇಗಿ’ ಪಿರ್ಸಿು  ಭಿಸಿದ್. ಈ ರನ್ುನಗಳ್ನ್ುನ ತಾನ್ು ಸವಯಂ ಇಚ್ುಯಂದ 

ನಿೇಡಿರುವುದಾಗಿಯೊ, ಇದಕ್ಕ ಯಾವುದ್ೇ ಹಣ್ವನ್ುನ ಪಡ್ದಿ ಿವ್ಂದೊ ರ್ಮ್ಶ ಹ್ೇಳಕ್ ನಿೇಡಿರುವರಂತ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ ಅಖಿ  ಭಾರತ್ 

ಎದುರಾಳ ತ್ಂಡಗಳ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ ಸಂಘ ನಿೇಡುತ್ರುದ್.  

ಈ ವಷಶ ಅಪಾರ ಜನ್ಪಿಿಯತ್ ಗಳಸಿದ Tainted criminals shall not contest elections ಹ್ಸರಿನ್ ನಾಟ್ಕವು ವಷಶದ 

ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ನಾಟ್ಕ ಪಿರ್ಸಿು ಪಡ್ದುಕ್ೊಂಡಿದ್. ಈ ನಾಟ್ಕದಲಿ ಿಪೇಷಕ ಪಾತ್ಿದಲಿಿ ಅಭಿನ್ಯಸಿದದ ಸ್ಟ್ೊೇನಿಯಾಜಿೇ, ಪಿಮ್ುಖ ವ ನ್ 

ಪಾತ್ಿಧ್ಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುು ನಾಯಕನ್ ಪಾತ್ಿದಲಿಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಹು ರಿಗ್ ಕಿಮ್ವಾಗಿ ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ಪೇಷಕ ನ್ಟ್ಟ, ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ವ ನ್ ಮ್ತ್ುು 

ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ನ್ಟ್ ಪಿರ್ಸಿುಗಳ್ು  ಭಿಸಿವ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ ಅಭಾ್ಭೌರೌ(ಅಖಿ  ಭಾರತ್ ್ಗಿರ, ಭ್ಯೇತಾಾಕರ, ರೌಡಿಗಳ್) ಅಭಿಮಾನಿಗಳ್ 

ಸಂಘದವರು ಪಾಿಯೇಜಿಸಿದಾದರ್. 

ಹಾಗ್ೇ ದ್ೇರ್ದ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳ್ಲಿಿದುದ ದ್ೇರ್ದ ಹ್ಸರನ್ುನ ಎಲ್ಿಡ್ ಹರಡುವ ಕ್ ಸ ಮಾಡಿದ ಹು ೊ ಿಪಿಸ್ಟಾದ್ ಯಾದವ್ ರಿಗ್ 

ಕುಪಿತ್ರಷಿಠತ್ ಮೆೇವ್ೇರ್ವರ ಅವಾರ್ಡಶ ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯ ಪಾಿಯೇಜಕರು ಸಿಡಬೊಿೂಜಿ ಕ್ೊೇಲ್ೆೇಟ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸಂಘ. ಬಿ.ಎನ್ ಅಂದರ್ 

ಭ್ಿಷಾಟಚಾರ ನಿರತ್ ಅನ್ೊನೇದು ನಿಮ್ಗ್ಲಾಿ ತ್ರಳದಿರ್ೊೇದ್ೇ ಅ ಿವ್ೇ...  

ಈ ವಷಶದ ಅತ್ುಾತ್ುಮ್ ವಕ್ಲೇ  ಪಿರ್ಸಿು ಟ್ಟ.ಎನ್. ಸಿೇತಾರಾಂಗ್ ಸ ುಿತ್ುದ್. ಇಡಿೇ ವಷಶ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕ್, ಇಡಿೇ ಜಿೇವಮಾನ್ದಲ್ಿೇ ಒಂದ್ೇ 

ಒಂದು ಕ್ೇಸೊ ಸ್ಟ್ೊೇ ದಿರುವ ಧಿೇರರಾದ ಇವರಿಗ್ ಸಿಎಸ್ ಪಿ (ಕ್ೇಸ್ ಸಕ್ಲಾೇಡಿಂಗ್ ಪಾಿಸಿಕೊಾಟ್ರ್) ಪಿರ್ಸಿು ನಿೇಡಲಾಗಿದ್. ಈ ಪಿರ್ಸಿುಯನ್ುನ 

ಅಖಿ ಭಾರತ್ ವಫ  ವಕ್ಲೇಲಿೇ ಸಂಘವು ಪಾಿಯೇಜಿಸಿದ್.  

ಈ ಪಿರ್ಸಿುಗಳ್ ಿದ್ ಇನ್ೊನ ಕ್ ವು ಪಿರ್ಸಿುಗಳದುದ, ಅವುಗಳ್ ಹ್ಸರು, ಪಡ್ದವರ ಪಟ್ಟಟ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ೊಡಿ ಬರಲಿದ್. 
 

ಹೆಸರು ಪಿಶಸಿತಯ ಹೆಸರು ಪಾಿಯೋಜಕರು 

ಎಡ್ನಿ ದೊವಾಶಸ ಪಿರ್ಸಿು ಬಿ.ಪಿ. ಅಪಾಾರ್ೇಟ್ಸ್ ಮಾಾನ್ುಫಾಾಕುರಸ್ಶ ಲಿಮಿಟ್ರ್ಡ 

ಶೆ ೋಭಾ ಕರಂದ್ಾಲಜೆ ಕ್ೊೇಲ್ೆೇಟ್ ಪಿರ್ಸಿು ಭಾರತ್ ಟ್ೊತ್ ಪ್ೇಸ್ಟ ಪಿಡೊಾಸಸ್ಶ ಲಿಮಿಟ್ರ್ಡ 

ವಿಶಾನಾಥನ್ ಆನ್ಂದ್ ಹಂಪ್ ಅವಾರ್ಡಶ )ವ್ೈಭ್ವ ಗತ್ವಾದುದಕ್ಕ(  ಚಿಕ್ ಮೆೇಟ್ & ಚ್ಕ್ ಬೌನ್ಾ ಅಸ್ಟ್ೊೇಸಿಯೆೇಟ್ಾ 

ದ್ೆೋವೆೋಗೌಡರು ್ಡ ಪಿರ್ಸಿು ಜ್ಡಿಎಸ್ & ಸನ್ಾ 

ನ್ರೆೋಂದಿ ಶರ್ಾಿ ಪಿಂಡ ಪಿರ್ಸಿು ಭ್ವಷಾದಲಿಿ ಭ್ೊತ್ ಕಂಡವರ ಸಂಘ 

ಅಡ್ಾಾಣಿ ರಥಭ್ಂಗ ಅವಾರ್ಡಶ ಮೊೇದಿ ಲ್ಗ್ ಪು ಿಸ್ಶ ಇಂಕ್ 

ಅಣಾಾ ಹಝಾರೆ ವಾಾನಿಷಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ ಅವಾರ್ಡಶ ಭ್ಿಷಾಟಚಾಸ್ಶ ಸಿಂಡಿಕ್ೇಟ್ 

ರಾಬರ್ಟಿ ವದ್ಾಿ ಮ್ನ್ ತ್ೊಳ್ಯುವ ಅಳಯ ಅವಾರ್ಡಶ ಸ್ಟ್ೊೇನ್ಂ ಸಿಂಡಿಕ್ೇಟ್ 

ಅರವಿಂದ್ ಕೆೋಜಿಿೋವಾಲ್ ಭ್ಿಷಾಟಚಾರ ಸಪೇಟ್ಶ ಅವಾರ್ಡಶ ಕರಪಷನ್ ಸಿಂಡಿಕ್ೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ರ್ಾಸಟರ್ ಹಿರಣಾಯಯ ಟ್ಿಂಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡಶ ಶ್ಿೇಸ್ಟಾಮಾನ್ಾರ )ಎಂದೊ ಸ್ಟ್ೇರದ (ಒಕೊಕಟ್  

ರಾಮ್ ಅಧಿಕಪಿಸಂಗಿ ಅವಾರ್ಡಶ ನಾನ್ು ಮ್ತ್ುು ನಾನ್ು ಮ್ತ್ುು ನಾನ್ು 
 

ಈ ಎಲಾಿ ಪಿರ್ಸಿುಗಳ್ನ್ುನ 2014ರ ಫ್ಬಿವರಿ 29ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರುರದ ಸಭಾಂಗಣ್ದಲ್ಿೇ ನಿೇಡಲಿದ್ದೇವ್. ದ್ೇರ್ ವಲ್ ಬಿ ಎ ಲ್ೈವ್ 

ಕವರ್ೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಈವ್ಂಟ್ ಟ್ೊ. ತ್ಪಾದ್ ವೇಕ್ಷಿಸಿ, ಪಾಲ್ೊೆಳಳ, ಮ್ರ್ಯಬ್ೇಡಿ. ಟ್ಟಲ್ ದ್ನ್ ಗುರ್ಡ ಬ್ೈ!!!  

 



  

 ಪುಟ - 7 

 

  
ಕುರ್ಾರ ಎಂ ಜೆ ಅಚಿನಾ 20ನ್ೇ ಫ್ಬಿವರಿ 1985 ರಂದು ಕನಾಶಟ್ಕ ರಾಜಾದ 

ಮ್ಣಿಪಾ ದಲಿ ಿಜನಿಸಿದರು. ತ್ಂದ್ ಜ್ೈವಠಲ್ ಹಾಗೊ ತಾಯ ವಜಯ ಕ್ಷಿಿ. ಅವಳ್ು 
18ತ್ರಂಗಳದಾದಗಲ್ೇ  ಸ್ಟಾವಮಿ ವವ್ೇಕಾನ್ಂದ ಕ್ೇಂದಿದಲಿಿ ಯೇಗ ತ್ರಬ್ೇತ್ರ ಪಡ್ದಿದಾದರ್. ನ್ಂತ್ರ 
ಮ್ಣಿಪಾ ದ ಮಾಧವಕೃಪ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಎಲ್ ಕ್ಜಿ ಮ್ತ್ುು ಯುಕ್ಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ವಕಸನಾ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ನಾ ುಕ 
ವಷಶ, ್ಡುಪಿ ಜಿಲ್ಿಯ ಪಾಂಬೊರಿನ್ಲಿಿರುವ ಮಾನ್ಸ ವಶ್ೇಷ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಏಳ್ು ವರುಷ ವಶ್ೇಷ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪಡ್ದರು. ಪಿಸುುತ್ ಇವರು ಮ್ಣಿಪಾ  ವರ್ವ ವದಾಾನಿ ಯ ಹಾಗೊ ಅಚಶನಾ ಟ್ಿಸ್ಟ 
ಅಧಿೇನ್ದಲಿರಿುವ ಆಸರೆ-ವಶ್ೇಷ ಮ್ಕಕಳ್ ವಸತ್ರ ಶಾಲ್ಯ ವದಾಾಥಿಶನಿ. ಅಚಶನಾಳ್ ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ  
ಪೇಷಕರು, ಕುಟ್ುಂಬದವರು ಹಾಗೊ ಹಿತ್ೈಷಿಗಳ್ು ವಶ್ೇಷ ಮ್ಕಕಳ್ ಸವಶತ್ೊೇಮ್ುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ 
ಅಚಶನಾ ಟ್ಿಸ್ಟ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಟ್ಿಯನ್ುನ 2008ರಲಿಿ ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ಲದಾದರ್. 

ಅಚಶನಾಳ್ ದಿನ್ಚರಿ ಮ್ುಂಜಾನ್ 5ಕ್ಕ ಮ್ಣಿಪಾ ದ ಮ್ರ್ನಾ ಸ್ಟ್ೊಾೇಟ್ಾಶ ಕಾಂಪ್ಿಕ್ಾ ನ್ಲಿಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ನಿಂದ ಪಾಿರಂಭ್ವಾಗುತ್ುದ್. ನ್ಂತ್ರ 
ಕಸೊುಬಾಶ ಆಸಾತ್ಿಯ ವ್ೈದಾಕ್ಲೇಯ ದಾಖಲ್ ವಭಾಗದಲಿಿ ಸವಯಂ ಸ್ಟ್ೇವಕ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಯಶ ನಿವಶಹಿಸುತಾುರ್. ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಆಸರ್ಯಲಿ ಿವಶ್ೇಷ 
ಮ್ಕಕಳಗ್ ಊಟ್ವನ್ುನ ವತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೊ ಕ್ ವು ಮ್ಕಕಳಗ್ ಊಟ್ ಮಾಡಿಸುತಾುರ್. ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಭ್ೊೇಜನ್ದ ನ್ಂತ್ರ ಕರಕುರ್  ವಭಾಗದಲಿಿ 
ವಶ್ೇಷ ಮ್ಕಕಳ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಪ್ೇಪರ್ ಬಾಾಗ್ ಮ್ತ್ುು ವವಧ ರಿೇತ್ರಯ ಹೊವುಗಳ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಯಲಿ ಿತ್ೊಡಗಿಸಿ ಕ್ೊಳ್ುಳತಾುರ್. ಸಂಜ್ 4.30ರಿಂದ 
6.30ರ ವರ್ಗ್ ಈಜಿಗಾಗಿ ಮಿೇಸಲಿಟ್ಟಟದಾದರ್. ನ್ಂತ್ರ 7 ಗಂಟ್ಗ್ ಮ್ಕಕಳೂ್ಂದಿಗ್ ಪಾಿಥಶನ್ ಹಾಗೊ ನ್ಂತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಭ್ೊೇಜನ್ ಹಾಗೊ 
ವಶಾಿಂತ್ರ. ಇದ ಿದ್ ಪೇಲಿಯೇ ಜಾಗೃತ್ರ, ಚುನಾವಣಾ ಜಾಗಿತ್ರ, ಅನ್ೇಕ ಮಾಾರಥಾನ್ ಗಳ್ಲಿಿ ಸವಯಂ ಸ್ಟ್ೇವಕ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಯಶ 
ನಿವಶಹಿಸುತ್ರುದಾದರ್.  
 

ಕುರ್ಾರ ಅಚಿನಾಳ ಸಾಧನೆ 
1.  ಏಷ್ಾಯ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಗೆೋಮ್ಸ ನ್ಲಿಲ ಫಿಿೋಸೆಟೈಲ್ ಹಾಗ  ಮೆಡ್ೆಲ ರೋಲೆಯಲಿಲ ಎರಡು ಕಂಚಿನ್ ಪದಕ 

2.  ಕನಾಿಟಕ  ಜಿಲಾಲ ರಾಜೆ ಯೋತ್ಸವ ಪಿಶಸಿತ -2012 

3. ಮೆೈಕೆಲ್ ಫೆಲ್ಪ್ ಫೌಂಡ್ೆೋಶನ್ ರವರ ಸಾಧನಾ ಪಿಶಸಿತ  
 

ಕುರ್ಾರ ಅಚಿನಾರವರು ಈಜು ಸಪರ್ೆಿಯಲಿಲ ರ್ಾಡ್ನದ ಸಾಧನೆ: 
 

1. 2013 ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ 1ರಿಂದ 6ರ ತ್ನ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನ್ೊಾ ಕಾಾಸಲ್ ನ್ಗರದಲಿ ಿನ್ಡ್ದ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇಯ ಮ್ಟ್ಟದ ವಶ್ೇಷ  
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ(ಏಷಾಾ ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ಗ್ೇಮ್ಾ) ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿ ಿ 25 ಹಾಗೊ 50 ಮಿೇಟ್ರ್ ಫಿಿೇಸ್ಟ್ಟೈಲ್ ನ್ಲಿಿ ನಾ ಕನ್ೇ ಸ್ಟಾನಿ್ವನ್ುನ 
ಹಾಗೊ 4x25 ಮಿೇಟ್ರ್ ಫಿಿೇಸ್ಟ್ಟೈಲ್ ರಿೇಲ್ಯಲಿಿ ಕಂಚಿನ್ ಪದಕ ಹಾಗೊ 4x50 ಮಿೇಟ್ರ್ ಮೆಡ್ಿ ರಿೇಲ್ಯಲಿಿ ಕಂಚಿನ್ ಪದಕವನ್ುನ 
ಪಡ್ದು ನ್ಮ್ಮ ದ್ೇರ್ ಹಾಗೊ ಕನಾಶಟ್ಕದ ಕ್ಲೇತ್ರಶಯನ್ುನ ವದ್ೇರ್ದಲಿಿ ಮೆರ್ದಿದಾದರ್.  

 

2. 2005 ರ ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಕ್ 
3. 2009 ರ ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ ಬ್ಿಸ್ಟ ಸ್ಟ್ೊರೇಕ್  ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿ ಿ

ಸವಣ್ಶ ಪದಕ 

4. 2009 ರ ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ ಫಿಿೇ ಸ್ಟ್ಟೈಲ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿ ಿರಜತ್ 
ಪದಕ 

5. 2009 ರ ಮ್ುಂಬಯಯಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನಾಾರ್ನ್ಲ್ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ ರಿೇಲ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ಕಂಚಿನ್ ಪದಕ 

6. ಮಾನ್ಸ ಪಾಂಬೊರ್ ನ್ಲಿಿ  2004ರಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನ್ ಬ್ಿಸ್ಟ ಸ್ಟ್ೊರೇಕ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ಮೊದ  
ಸ್ಟಾಿನ್ 

 

- ವಿಶೆೋಷ್ ಮಕಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ೆೋಣಿಗೆ ವಿನ್ಂತಿ 
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7. ಮಾನ್ಸ ಪಾಂಬೊರ್ ನ್ಲಿಿ 2004ರಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನ್ ರಿೇಲ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ದಿವತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾಿನ್ 

8. ಮಾನ್ಸ ಪಾಂಬೊರ್ ನ್ಲಿಿ 2004ರಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನ್ ಪಿಿೇ ಸ್ಟ್ಟಲ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ದಿವತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾನಿ್ 

9. ಮಾನ್ಸ ಪಾಂಬೊರ್ ನ್ಲಿಿ  2004ರಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ ರಿೇಲ್ ಈಜು ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ದಿವತ್ರೇಯ 
ಸ್ಟಾಿನ್ 

 

 

2. ಬೆ ೋಚಿಯಲಿಲ ಕುರ್ಾರ ಅಚಿನಾಳ ಸಾಧನೆ: 
 

1. 2006 ರಲಿಿ ಮ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ಬ್ೊೇಚಿ ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ದಿವತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾಿನ್ 

2. 2007 ರಲಿಿ ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಟ್ಾರ್ಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ಬ್ೊೇಚಿ ಸಾಧ್್ಶಯಲಿಿ ಪಿಥಮ್ ಸ್ಟಾಿನ್  
3. 2012 ರಲಿಿ ಮ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಜಿಲಾಿ ಮ್ಟ್ಟದ ಬ್ೊೇಚಿಯಲಿಿ ಪಿಥಮ್ ಸ್ಟಾಿನ್ 

  

3. ಇತ್ರ ಸಪದ್ೆಿಗಳು: 
 

1. 2011ರಲಿಿ ಮ್ಣಿಪಾ ದಲಿ ಿನ್ಡ್ದ ಮಿನಿಸಿರ ಆಫ್ ಯೊತ್ ಅಫ್ಸ್ಶ ಹಾಗೊ ಸ್ಟ್ೊಾೇಟ್ಾಶ ಅಂರ್ಡ ಗ್ೇಮ್ಾ ನ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಪ್ಟ ಬಾಲ್ ನ್ಲಿ ಿ
ತ್ೃತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾಿನ್ 

2. ವಕ ಚ್ೇತ್ನ್ರು ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೇಕರ ಸಬಲಿೇಕರಣ್ ಇಲಾಖ್, ಆಯೇಜಿಸಿದ ಮ್ುಾಜಿಕಲ್ ಚ್ೇರ್ ನ್ಲಿ ಿದಿವೇತ್ರಯ ಸ್ಟಾಿನ್ 

3. 2007ರಲಿಿ ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಸ್ಟ್ಾಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಾ ನ್ 100 ಮಿೇಟ್ರ್ ಓಟ್ದಲಿಿ ದಿವತ್ರೇಯ ಸ್ಟಾನಿ್. 
 

 

ಆಸರೆ - ಇದ್ೆ ಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನವಸಿಿಟ ಮತ್ುತ ಅಚಿನಾ ಟಿಸಿಟನ್ ಜಂಟ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದುಿ ಇದ್ೆ ಂದು ಮಂದ ಬುದಿಿ ವಿಕಲ್ಚೆೋತ್ನ್ರ 
ಶಾಲೆ, ಪುನ್ವಿಸತಿ ಕೆೋಂದಿ, ವೃತಿತ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದಿ ಹಾಗ  ವಸತಿಯುತ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ೆ.  2008 ರಲಿಲ ಅಚಿನಾಟಿಸ್ಟಟ (ನೆ ಂದಣಿಸಂಖ್ೆಯ: 
119/5/07-08) ಸಾಾಪನೆಗೆ ಂಡ್ನತ್ು.  ಆಸರೆ 15ನೆೋ ಜ ನ್ 2009ರಂದು ಐದು ಮಕಕಳ ೆಂದಿಗೆ ಪಾಿರಂಭವಾಗಿ ಪಿಸುತತ್ 43 ವಿಶೆೋಷ್ ಮಕಕಳನ್ುಿ 
ಒಳಗೆ ಂಡ್ನದ್ೆ, ಇದು ಎಲಾಲ ಸುಸಜಿಿತ್ ವಯವಸೆಾಗಳನ್ುಿ ಒಳಗೆ ಂಡ ರ್ಾದರ ಸಂಸೆಾಯಾಗಿದ್ೆ. ಆಸರೆಯಲಿಲ ಮೆೈಲ್,ಿ ರ್ಾಡರೆೋರ್ಟ, ಸಿವಿಯರ್, 

ಆಟಸಮ್ ಹಾಗ  ಪ್ರಿಫೌಂರ್ಡ್ ಮಕಕಳು ಇದ್ಾಿರೆ.  
 

 

ಹ ವಾರು ಗಣ್ಾವಾಕ್ಲುಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಆಸರ್ಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟಕ್ೊಟ್ುಟ ಇಲಿಿಯ ವಾವಸ್ಟ್ಿಯನ್ುನ ಶಾಘಿಿಸಿದಾದರ್.  
 

ನ್ಮಮ ಮುಂದಿನ್ ಯೋಜನೆಗಳು: 
 

1. ಆಟ್ಟಸಂ ಸ್ಟ್ಂಟ್ರ್ ಅಂದಾಜು ವ್ಚು ಸುಮಾರು 25  ಕ್ಷ 

2. ಮ್ಲಿಟ ಪಪಶಸ್ ಹಾಲ್ (ವವಧ್್ೊೇದ್ಡೇರ್ ಸಂಭಾಗಣ್) 32  ಕ್ಷ 

ಆಸರ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಚುವನ್ುನ ಶ್ೇಕಡಾ 50ರಷುಟ ಮ್ಣಿಪಾ  ವರ್ವವದಾಾನಿ ಯವು ಭ್ರಿಸುತ್ುದ್ ್ಳದ 50 ಶ್ೇಕಡಾವನ್ುನ ಅಚಶನಾಟ್ಿಸ್ಟ ಭ್ರಿಸ 
ಬ್ೇಕಾಗುತ್ುದ್  
 

ಈ ಸಂಸ್ಟ್ ಿಯು ಇನ್ೊನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ್ೊಂದ ು ತ್ಮೆಮ ಿರ ಪಿೇತಾಾಹ ಹಾಗೊ ಸಹಾಯಹಸು ಬ್ೇಕಾಗಿದ್.  ಈ ವದಾಾಥಿಶನಿಯ ಸಂಸ್ಟ್ಗಿ್ 
ಸಹಾಯ/ಪಿೇತಾಾಹ ಮಾಡಲಿಚಿು ವಾಕ್ಲುಗಳ್ು ಈ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ವಳಾಸಕ್ಕ ಸಂಪಕ್ಲಶಸಬಹುದು. 
 

Website:  http://www.archanatrust.org  
 

 

Bank Account No: 02322200046925  

IFSC Code: SYNB0000232 

Bank:   Syndicate Bank, KMC Branch, Manipal -576104 

Phone: +91 9845540293 (Jaivittal, President ASARE),  

+91 9742503805 

http://www.archanatrust.org/
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ಫಿಲಾಸಫಿ ಪಿಫ್ಸರ್ ಒಬು ತ್ನ್ನ ತ್ರಗತ್ರಯ ವದಾಾಥಿಶಗಳ್ನ್ುನ ್ದ್ದೇಶ್ಸಿ,ತ್ನ್ನ ಬಳಯದದ 
ಗಾಜಿನ್ ಜಾಡಿಯಲಿ ಿದಪಾ ಹಾಗೊ ನ್ುಣ್ುಪಾದ ನ್ದಿಯಲಿಿ ಸಿಗುವ ಕ ುಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ುಂಬಿದ."ಮ್ಕಕಳ ೇ್, ಈಗ 
ನ್ೊೇಡಿ ಜಾಡಿ ತ್ುಂಬಿದ್ಯ ಿವ್ೇ?" ಮ್ಕಕಳ್ು ಹೊ ಎಂದು ತ್ಲ್ ಆಡಿಸಿದರು. ನ್ಂತ್ರ ಕಡಲ್ ಗಾತ್ಿದ ಸಣ್ಣ 
ಸಣ್ಣ ಕ ುಿಗಳ್ನ್ುನ ಅದ್ೇ ಜಾಡಿಗ್ ಸುರಿದ,ಜಾಡಿ ಅಲಾಡಿಿಸ ು ಸಣ್ಣ ಕ ುಿಗಳ್ು ದ್ೊಡಡಕ ುಿಗಳ್ ಸಂಧಿಯಲಿ ಿ
ನ್ುಸುಳದವು."ಮ್ಕಕಳ ೇ್, ಈಗ ನ್ೊೇಡಿ ಜಾಡಿ ತ್ುಂಬಿದ್ಯ ಿವ್ೇ?"ಅಂದ.ಮ್ಕಕಳ್ು ಒಪಿಾದರು. ನ್ಂತ್ರ 
ಪಿಫ್ಸರ್ ಒಂದು ಚಿೇ ದಲಿಿ ಇದದ ಮ್ರಳ್ನ್ುನ ಆ ಜಾಡಿಗ್ ಸುರಿದನ್ು.ಮ್ರಳ್ು ಕ ುಿಗಳ್ 
ಸಂದುಗ್ೊಂದುಗಳ್ನ್ುನ ಹ್ೊಕುಕ ಜಾಡಿ ಭ್ತ್ರಶಯಾಯತ್ು.ಮ್ತ್ುದ್ೇ ಪಿಶ್ನ "ಈಗ ನ್ೊೇಡಿ ಜಾಡಿ 
ತ್ುಂಬಿದ್ಯ ಿವ್ೇ?" ಮ್ಕಕಳ್ು "ಹೊ ಹೌದು" ಎಂದರು.  

ಆಗ ಪಿಫ್ಸರ್ ಹ್ೇಳದ "ಮ್ಕಕಳ ೇ್ ಗಮ್ನ್ವಟ್ುಟ ಕ್ೇಳ. ಈ ಜಾಡಿಯೆೇ ನಿಮ್ಮ ಜಿೇವನ್ ಅಂದುಕ್ೊಳಳ, ಕ ುಗಿಳ ೇ್ ಬಹು ಮ್ುಖಾವಾದ 
ಸಂಸ್ಟಾರ,ಸಂಗಾತ್ರ,ಆರ್ೊೇಗಾ,ಮ್ಕಕಳ್ು ಇದದಹಾಗ್.ನಿೇವು ಎಲಾ ಿಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡರೊ ಇವರು ನಿಮೊಮಡನ್ೇ ಇರುತಾುರ್ ಆಗ ೊ ನಿಮ್ಮ 
ಜಿೇವನ್(ಜಾಡಿ)ಪಪತ್ರಶಯಾಗ್ೇ ಇರುತ್ುದ್.ಇನ್ುನ ಸಣ್ಣ ಕ ುಿಗಳ್ು ನಿಮ್ಮ ಭ್ೊೇಗ-ಭಾಗಾಗಳ್ು, ಆಸಿು-ಅಂತ್ಸುುಗಳ್ು,ಇನ್ುನ ಮ್ರಳ್ು ಅತ್ರ ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  

ವಷಯ/ವಸುುಗಳ್ು.ನಿೇವು ಮ್ರಳ್ನ್ನೇ ಇಡಿೇ ಜಾಡಿಗ್ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡರ್ ಬ್ೇರ್ ಯಾವುದಕೊಕ ಸಳಿ್ವ್ೇ ಇ ಿದಂತಾಗುತ್ುದ್" ಎಂದ. 

         

 

ಇದ್ೆೋನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಹಳಸಲಾರದ ಹಣುಾ, ಕಾಯಸಲಾರದ ತ್ುಪಪ  
೨. ಸಾಗರ ಪುತ್ಿ, ಸಾರನ್ ಮಿತ್ಿ 

 

ಉತ್ತರಕೆಕ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನೆ ೋಡ್ನ  

ಜಾಡ್ನ ಲ್ೇಖಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್

 
ಬೆೋಕಾಗುವ ಸಾಮಗಿಿಗಳು 

 ಬ್ಳುಗ್ ಅಕ್ಲಕ ಎರಡು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಬ್ ಿದ ಪುಡಿ ಎರಡೊವರ್ ಲ್ೊೇಟ್  
 ಇಡಿೇ ಅರಳ್ು ಎರಡು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಬಾಳ್ಹಣ್ುಣ ಎರಡು  
 ಕಾಯತ್ುರಿ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್  
 ಎರಡು ಚಿಟ್ಟಕ್ ್ಪುಾ  
 ಕರಿಯ ು ಎಣ್ಣ   

 

ರ್ಾಡುವ ವಿರ್ಾನ್ 

 ಅಕ್ಲಕಯನ್ುನ ತ್ೊಳ್ದು ಅಧಶಗಂಟ್ ನ್ನ್ಸಿ  
 ನಿೇರನ್ುನ ಬಸಿದು, ಅರಳ್ು ಕಾಯತ್ುರಿ ಬಾಳ್ಹಣ್ುಣ ಹಾಕ್ಲ ಸಣ್ಣಗ್ ರುಬಿು  
 ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ಬ್ ಿ ್ಪುಾ ಹಾಕ್ಲ ತ್ರರುವ  
 ನಿಂಬ್ೇಗಾತ್ಿದ ್ಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣಯಲಿಿ ಕರ್ಯರಿ 

 

ಇನ್ ಿ ನ್ ರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೋಟಕೆ ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೆ  

ಡ್ನತೋ 

ರಾ! 

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   

 

ನೋವೂ ಜಾಹಿೋರಾತ್ು ನೋಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನ್ಮಗೆ ಇ-ಮೆೋಲ್ ರ್ಾಡ್ನ: 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 ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಹಿೇಗ್ಯೆ ಇವರ್ ಿರೊ!  
ಎಂದೊ ಇಲ್ಿ ಇರುವವರು - ನ್ಗುವನ್ಷ್ಟೇ ತ್ರಿಸುವವರು  
ನ್ೊಂದು ಬ್ಂದು ಮಾಗುವರು - ಗಂಧದಂತ್ ತಾವ್ೇ ತ್ೇಯುದ 
ಅಂದವನ್ುನ ತ್ೊೇರುವರು 
 

ಹಿೇಗ್ಯೆ ಇವರ್ ಿರೊ!  
ಮಾತಾಡುವ ದ್ೇವತ್ಗಳ್ು! - ನ್ಡ್ದಾಡುತ್ ಕಾಯವರು!  
ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಜನ್ಕ್ ಕ್ ವರು - ಹ್ೇಳ್ ು ಇನ್ನೇನಿದ್!  
ಇವರ ಹ್ಸರ್ ಗ್ಳ್ಯರು. 
 

ರಚನೆ: ರ್ಾಲ್ು (ಅಡ್ನಲೆೈರ್ಡ್) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ಗಂಡ ಹ್ಂಡಿರ ಜಗಳ್ ಗಂಡ 
"ನಾನ್ು ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೇದರ್ ನ್ನ್ನಂಥಾ ಗಂಡ ಹುಡುಕ್ಲದರೊ ನಿನ್ಗ್ ಸಿಕಕ ಿ 
ನ್ೊೇಡಿುರು"  
ಹ್ಂಡಿು "ನಿನ್ನಂಥಾ ಗಂಡನ್ನ ಹುಡುಕ್ೊೇದಾದೊಿ ಯಾರು?" 

 
 
 
 
 

 

 
ಹ್ಂಡತ್ರ ಕಾವಲಿಯ ಮೆೇಲ್ ದ್ೊೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ರುರ ು ಗಂಡ ಅಲಿಿಗ್ ಬಂದು  
"ಏಯ್ ಸವ ಾ ತಾಳ್ು ಬಿಸಿ ಆಗಿಿ, ಈಗ ಹಾಕು ಎಣ್ಣ ಹಾಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ುಟ 
ಕ ಕ್ಲ ಕ ಕ್ಲ ಸ್ಟೌಟ್ು ಸುರಿ, ತ್ರರುವು, ಹಾಗ್, ಅ ಿ ನಿಧ್ಾನ್ ,ತ್ಟ್ಟ 
ಮ್ುಚುು,ತಾಳ್ು ತ್ಟ್ಟ ತ್ಗಿ, ಇ ಿ ಇನ್ೊನ ಆಗಿ ಿ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಂಪಗ್ 
ಆಗಿ ಿ ಗರಿಗರಿ ಆಗಬ್ೇಕು...."  
ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ರ್ೇಗಿತ್ು  
"ಏನಿಿ ಯಾವತ್ೊು ದ್ೊೇಸ್ಟ್ನ್ೇ ಮಾಡಿ ವ ನ್ನ್ಗ್ ಹಿೇಗ್ ಟ್ಟೇಚ್ ಮಾಡಿುದಿದೇರಾ" 
ಅದಕ್ಕ ಗಂಡ  
"ನಾನ್ು ಡ್ೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನಾ ನಿೇನ್ು ನ್ನ್ಗ್....ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ರ ಅಲಾವ 

ಟ್ಟೇಚ್ ಮಾಡ್ೊೇದು" ಅಂದ 

ಇದ್ೆೋನಾಲ ಇದು – ಉತ್ತರ 

೧. ಹುಣ್ಸ್ಟ್ ಹಣ್ುಣ, ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪಾ 

೨. ್ಪುಾ 

 

೧. ಶಾಂತ್ರ ಸ್ಟಾಗರ ಎಂಬ ಕ್ರ್ ಎಲಿಿದ್? ಇದರ ವಶ್ೇಷ ಏನ್ು? ಇದು ಮ್ತಾಯವ 
ಹ್ಸರಿನಿಂದ ಪಿಸಿದಧವಾಗಿದ್? 

೨. ಕ್ೊಿೇಸ್ ಪ್ೇಟ್ ಎಂದು ಕರ್ಯ ಾಡುತ್ರುದದ, ಕನಾಶಟ್ಕದ ಈಗಿನ್ ಒಂದು 
ಜಿಲಾಿ ಕ್ೇಂದಿ ಯಾವುದು? ಈ ಊರು ಯಾವ ್ತ್ಾನ್ನ/ ಬ್ಳ್ಗ್ 
ಪಿಸಿದಿದಯಾಗಿದ್? 

ಸರಿ ್ತ್ುರಕ್ಕ ಪುಟ್ ೧೮ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ಯಾರವರು ... 
 

ಹಿೇಗ್ಯೆ ಇವರ್ ಿರೊ!  
ನಿೇರಿನ್ಂತ್ ಹರಿಯುವರು - ಒಡ  ಬ್ೇಗ್ ತ್ಣಿಸುವರು  
ಪ್ೈರಿನ್ಂತ್ ಬ್ಳ್ಯುವರು - ಹೊವನ್ಂತ್ ಮೆ ನಿ್ರಳ 
ಪರಿಮ್ಳ್ವನ್ು ಕ್ೊಡುವವರು 
 

ಹಿೇಗ್ಯೆ ಇವರ್ ಿರೊ!  
ಗಾಳಯಂತ್ ತ್ೇ ುವರು - ಕಡಲಿನ್ಂತ್ ಮೊರ್ಯುವರು  
ರವಯ ತ್ರದಿ ಬ್ಳ್ಗುವರು - ಇರುಳ್ ತಾರ್ಯಂತ್ ಹ್ೊಳ್ದು 
ಎದ್ಗ್ ಬ್ಳ್ಕ ತ್ರುವವರು 
 

ಹಿೇಗ್ಯೆ ಇವರ್ ಿರೊ!  
ಹಾಲಿಗ್ ಸಿಹಿ ಬ್ರ್ಸುವರು - ಜ್ೇನ್ುತ್ುಪಾ ್ಣಿಸುವರು  
ನಾಳ್ಯ ಕದ ತ್ರ್ಯುವರು - ಬರುವ ಎ ಿ ನ್ೊೇವ ಸರಿಸಿ 
ಬಾಳ್ ಕಹಿಯ ಮ್ರ್ಸುವರು 
 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೋಟ  ಕೆ ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನ್ಿಡ ಕ ಟ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಹಾಸಯ ನ್ವ ವರುಷ್ ಪಾಿರಂಭೆ!! ನ್ ತ್ನ್ ಸಂಕಲ್ಪಸಯ ಆವಾಹಯಾಮಿ !! ಲ್ೇಖಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್

ಹ್ೊಸ ವರುಷ ಬಂತ್ಪಾಾ, ಹರುಷದಿಂದ ಹ್ೊಸ ಬಟ್ಟ ತ್ೊಟ್ುಟ, ಸಿಹಿ ್ಂಡು ಬರ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿಡದಿದೇರಿ. ಜ್ೊತ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ರಹಸಾವಾಗಿ  ಹ್ೊಸ 
ವರುಷದ  ಸಂಕ ಾಗಳ್ನ್ುನ ಕೊಡ  ತ್ಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಹುಳ್ದ ಹಾಗ್  ಬಿಟ್ಟಟಕ್ೊಂಡಿದಿದೇರಿ. ಹುಳ್ ಕ್ೊರ್ಯುವುದು ನಿಮ್ಮ  ತ್ಲ್ಯನ್ುನ  ಮಾತ್ಿ  ನ್ನ್ಪಿರಲಿ  !!!  
ಸಂಕ ಾ  ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸುಾ  ಮಾತ್ಿ ಜ್ೊೇರು, ಆದರ್  ಅದನ್ುನ  ವರುಷ ಪಪತ್ರಶ ಕಾಪಾಡುವ   ಜವಾಬಾದರಿ  ಮಾತ್ಿ  ಅಷಟಕಷ್ಟೇ !!!  ಆಮೆೇಲ್  
ಆಟ್ಕುಕಂಟ್ು ಲ್ಕಕಲಿಿ ಿ  ಅಂದ ಹಾಗ್  ಸಂಕ ಾಗಳ್ು  ಪಾಪ ಮ್ೊಲ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ುವ್.  

 

ಅಂದ  ಹಾಗ್  ಹ್ೊಸ  ವರುಷದ  ಸಂಕ ಾಗಳ್ು ಹ್ಂಗಸರಿಗ್   ಒಂದ್ೇ ... ತ್ೊಕ  ಇಳಸಬ್ೇಕು .  ಎಷುಟ  ಇಳಸಬ್ೇಕು ಹ್ೇಗ್ ಇಳಸಬ್ೇಕು 
ಅದ್ಲಾಿ  ಯೇಚನ್  ಇಲಾಿ. ವರುಷಕ್ೊಕಂದು ಕ್ಜಿ ಇಳದರು  ಸರಿ  ಹತ್ರುದರೊ  ಸರಿ  , ಅದಕ್ಕಲಾಿ  ಅಷ್ೊಟಂದು  ತ್ಲ್  ಕ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳೂ್ ಳೇದು ಬ್ೇಡ .  ಇನ್ುನ  
ಗಂಡಸರು ,  ಸಿಗರ್ೇಟ್/ಮ್ಧಾ  ಬಿಟ್ಟೇ  ಬಿಡುತ ು್ೇನ್ ಎಂದು  ಭಿೇಷಮ ಪಿತ್ರಜ್ಞ್ ತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ  ಮಾಡಿರುತಾುರ್.  ಹ್ೊಸ ವರುಷದ ಹಿಂದಿನ್  ದಿನ್  
ಬಿಡಕಾಕಗ ಿ ಪಾಟ್ಟಶ  ಗಿೇಟ್ಟಶ ಅಂತ್ ಸವ ಾ  ಬಿಜಿ .  ವಷಶದ  ಮೊದ ನ್ೇ  ದಿನ್  ತ್ುಂಬಾ  ಕುಡಿದಿದದರ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ  ಯಾವ  ವರುಷ  ಏನ್ು  ಅನ್ೊನೇ  
ವಷಯಾನ್ೇ ಸವ ಾ  ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ  ಅಥಶವಾಗುವಾಗ  ಇನ್ುನ  ಸಂಕ ಾದ  ವಷಯ  ಹ್ೊಳ್ಯುತ್ುದ್ಯೆೇ ?  ಬಿಟಾಟಕ್ಲ , ಎರಡನ್ೇ  ದಿನ್  ಏನಾರು  ದ್ೇವರ  
ಕೃಪ್ಯಂದ  ಸಂಕ ಾ  ಮಾಡಿದ ದ್ೇ  ಆದರ್ , ಅದು  ನ್ನ್ಪಿಗ್  ಬಂದದ ದ್ೇ  ಆದಲಿಿ  ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ್ !!  

 

ವಧ್ಾಾಥಿಶಗಳ್ು  ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ  ಮಾಡುವುದು  ಒಂದ್ೇ ಸಂಕ ಾ, ಪಿತ್ರ ದಿನ್ವ ಬ್ಳಗ್ೆ  ಬ್ೇಗ  ಏಳ್ುತ ು್ೇನ್ .  ಆಮೆೇಲ್  ಅಲಾಮ್ಶ  ಆಫ್ 
ಮಾಡುತ ು್ೇನ್.  ಏನಿಿೇ  ಅಲಾಮ್ಶ  ಆಫ್ ಮಾಡಿದ  ಮೆೇಲ್  ಏನ್ು  ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸಂಕ ಾ  ಮ್ುಂದಿನ್  ವಷಶ  ಮಾಡಿಕ್ೊಳೂ್ ಳೇಣ್ ಬಿಡಿ.  ಅಮ್ಮ  
ಅಪಾನ್  ಕಾಟ್  ತ್ಡ್ಯಲಾಗದ್,  ಬ್ೇಗ  ಎದುದ  ಓದಿ ಬರ್ದು ,  ಒಳ ಳ್  ಅಂಕಗಳ್ನ್ೊನ ತ್ಗ್ದುಬಿಡ್ೊೇಣ್  ಎಂದು ಕ್ ವು  ಹುಡುಗರು  ನಿಧ್ಾಶರ  ಮಾಡಿರ ೊ 
ಬಹುದು . ಅಪಾ  ಅಮ್ಮನಿಗ್  ಓದ್ೊಕೇ ಓದ್ೊಕೇ  ಎಂಬ ಒಂದ್ೇ  ಮ್ೊ   ಮ್ಂತ್ಿ  ಬಾಯ ಪಾಠ ಆಗಿರಬ್ೇಕಾದರ್,  ಮ್ಕಕಳ್  ಹ್ೊಸ  ಸಂಕ ಾಗಳ್ು, ಅದರ  
ಗ್ೊೇಳ್ು   ಯಾಕ್  ಬ್ೇಕು  ಹ್ೇಳ .   

 

ಇನ್ುನ  ಡಾಕಟಗಶಳ್ು  ಏನ್ಂತಾ  ಸಂಕ ಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು ?  ಇವತ್ರುನಿಂದ  ನ್ನ್ನ  ಹಾಾಂರ್ಡ ರ್ೈಟ್ಟಂಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಕಾಣ್ುವ  ಹಾಗ್  ಮಾಡುತ ು್ೇನ್ .  
ಯಾವ  ರ್ೊೇಗಿ  ಬ್ೇಕಾದರು ಸಲಿೇಸ್ಟಾಗಿ  ಓದಬಹುದು !!  ಲಾಯಗಶಳ್ು  ಏನಾದರು  ಇವತ್ರುನಿಂದ  ನಾನ್ು    ಸುಳ್ುಳ  ಹ್ೇಳ್ುವುದಿ ಿ  ಹ್ೇಳದರ್ ಸತ್ಾ 
ಮಾತ್ಿ,  ಕ್ೇಸು  ಗ್ ಿ ು ಅದೃಷಟದ  ಮೊರ್ಯೆೇ  ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು  ಕ್ಿೈಂಟ್ ಮ್ತ್ುು  ಲಾಯರ್  ಇಬುರೊ !!  

 

ಇವತ್ರುಂದ  ಕಾಫಿ  ಬಿಟ್ುಟ  ಬಿಡುತ್ರುೇನಿ  ,  ಟ್ಟೇನ್  ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ    ಹಿಡ್ೊಕಂಡುಿ  ಹಿಡ್ೊಕಂಡ್ಿ.  ಸಿಹಿ  ತ್ರನ್ುನವುದು ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡಿುೇನಿ   ಅಂದುಕ್ೊಂಡ  
ಮ್ನ್ುಷಾನಿಗ್   ಒಂದು  ಇರುವ್  ನ್ೊೇಡಿದೊಿ ಸಕಕರ್  ನ್ನ್ಪು  ಕಾಡಬಹುದು .  ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿಗಳ್  ಲ್ೊೇಕ, ಪಾಪ  ಕನ್ಸಲಿಿ  ಕಂಡು  ಕಂಡು , ನಿದ್ದಯಂದಲ್ೇ  
ಎದುದ  ಸಿಹಿ  ಬಾಯಾಡಿಬಿಟ್ಟರೊ ಬಿಟ್ಟನ್ೇ!! ಅಲಿಿಗ್  ಸಂಕ ಾ  ಮ್ಣ್ುಣ  ಪಾ ು.  

 

ಹಿಂದ್  ಕಾಶ್ಗ್  ಹ್ೊೇದವರು   ತ್ಮ್ಗ್  ಇಷಟವಾದ  ಯಾವುದಾದರು  ಪದಾಥಶ ,  ಊಟ್  ,  ತ್ರಂಡಿ,  ತ್ರಕಾರಿ,  ಬಿಟ್ುಟ  ಬರಬ್ೇಕು  ಎಂಬ  
ಪದಧತ್ರ  ಇತ್ುು.  ಆದರ್  ಈಗಿೇಗ  ಕಾಶ್ಗ್  ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ  ಜನ್ವ್ೇ  ಕಮಿಮ ,  ಅದಕ್ಕ  ಹ್ೊಸ  ವಷಶದ  ಸಂಕ ಾದ   ಹ್ಸರಲಿಿ   ಅದು ಬಿಡು  ಇದು  ಬಿಡು ಅಂತ್   
ಲ್ಕಾಕಚಾರ   ಹಾಕು   ಇತಾಶರ್ .  

 

ಹ್ೊಸ ವಷಶದ  ಸಂಕ ಾ  ಮಾಡ್ೊೇದ್ೇನ್ೊೇ  ಸರಿ  ಆದರ್ ಅದು  ಗುಪುವಾಗಿ  ಮಾಡಿದವನ್   ಮ್ನ್ಸಲಿಿ  ್ಳಯುವ  ಸಮಾಚಾರ  .   ಯಾವ  
ಪ್ೇಪನ್ಶ ೊಿ,  Facebook ಸ್ಟ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ್ ೊಿ  ಬರುವುದಿ ಿ,   ಹತ್ುು  ಜನ್ಕ್ಕ  ಗ್ೊತಾುದರ್ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ   ಸಂಕ ಾಗಳ್ು  ಸವ ಾ  ಧೃಡವಾಗಿ  
ಗಟ್ಟಟಯಾಗಬಹುದು .  ಆದರ್  ಹಾಗಾಗಿರುವ  ಕ್ೇಸುಗಳ್ು ಬಹಳ್  ಕಮಿಮ.    ಸಂಕ ಾಗಳ್ನ್ುನ  ಮ್ರ್ತ್ರ್,  ಜಾನಪಿಸುವುದಕ್ಕ  ಜನ್ವ ಿ,  ದಾಖಲ್   ಪತ್ಿವ ಿ  
!!!  

 

ಸಂಕ ಾಗಳ್  ಸರಮಾಲ್  ಪಟಾಕ್ಲ ಸರಮಾಲ್  ತ್ರಹ  ಬ್ೇಗ ಪಟ್ ಪಟ್  ಅಂತ್  ಸಿಡಿದು  ಮ್ರ್ತ್ು  ಹ್ೊೇಗಬಹುದು.   ಮಾಡಿರುವ  
ಸಂಕ ಾಗಳ್ು  ಸದಾ  ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಿರಬ್ೇಕಾರ್  ಒಂದು  ಕಡ್  ದ್ೊಡಡ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲಿಿ  ಬರ್ದು  ನ್ೇತಾಡಿಸಿ , ಮ್ುಕಾಕ ು  ಪಾ ು ಅದೊ  ಕೊಡ  ಅಧಶ ವಾಷಿಶಕ  
ಪಾ ನ್  ಮಾತ್ಿ . ಹ್ೊಸಕ್ಲ  ಹಾಕ್ಲದ  ಸಂಕ ಾಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ರ್ತ್ು,  ನ್ಂತ್ರ    ಮ್ತ್ುಷುಟ  ಹ್ೊಸ  ಸಂಕ ಾಗಳ್ನ್ುನ  ಹುಟ್ಟಟ  ಹಾಕಬಹುದು.  

 
 

ಹೆ ಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ  ಹುಟುಟ  ಸಾವು ನೆ ೋಡುತಾತ  ನಾವು  ಪಿತಿ  ಹೆ ಸ   ವರುಷ್ವನ್ುಿ   ಸಂತೆ ೋಷ್ದಿಂದ   ಸಿಾೋಕರಸೆ ೋಣ.    
 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೆ ೋಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಿದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ರ್ಾಡ್ನ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್ 
ಇವರ “ಚಕ್ಕ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊುರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಕೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದರ್ಶನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

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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ನಿಮ್ಮ ್ತ್ುರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜನ್ವರ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ್ೆಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ) ಡ್ನಸೆಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಕ ್ತ್ುರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ ೨೦ಕೊಕ ಹ್ಚುು ಪದಗಳ್ನ್ನ 
ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.

 ಸುರ್ಾ ಅಶೆ ೋಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 
 ಪುಷ್ಪ ನಾಗರಾಜ್, ಬೆಂಗಳ ರು 
 ಶಂಕರ್, ಬೆಂಗಳ ರು 
 ರಮೆೋಶ್ ಎನ್. ಎಸ್ಟ, ಮೆೈಸ ರು  

 

ಮ ಡಬಹುದ್ಾದ ಹಲ್ವು ಪದಗಳು:  

ಅನ್ು, ಅನ್ುಪಮ್, ಅಪ್, ಅಪರ, ಅಮ್ರ, ಅಕ, ಅಕರ, ಅಚತ್ುರ, ಅಚರ, ಅಚಲ್, ಅರ, 

ಅಲ್, ಕಚ, ಕಚಪ, ಕರ, ಕಲ್, ಚತ್ುರ, ಚಪ, ಚಪಲ್, ಚಮ್ರ, ಚಮ್ರಕ, ಚರ, ಚರಕ, 

ಚರಮ್, ತ್ುರ 

 

ಅನ್ುಪಮಚತ್ುರಕಲೆ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣ್ಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ರಚನ್: ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ತಾರಾಮ್ಣಿ, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಶಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣ್ುಣ ಮ್ಕಕಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾುರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ  ಕ್ಷಣ್! 

ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿದ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ್ 

್ತ್ುಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ 

ಚುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿ ಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

ನ್ 

ಸು 

ಳ್ 

ಮ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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... ನ್ಮ್ಮ ಪಿವಾಸದ ಒಂದ್ೊಂದು ದಿನ್ವಪ ಹ್ೊಸ ಹ್ೊಸ ಮ್ರ್ಯಲಾಗದ  ಅನ್ುಭ್ವಗಳ್ ನಿೇಡುತಾು, ನ್ಮ್ಮ ಪಿವಾಸವನ್ುನ ಹ್ಚ್ುಚುು 

ಕುತ್ೊಹ ಕರವನಾನಗಿಸುತ್ರುತ್ುು. ದಾರಿಯುದದಕೊಕ  ಹ್ದಾದರಿ ಬದಿಯ  ಅಂಗಡಿಗಳ್ವರು ಟ್ಟೇ ಕಾಫಿ ಹಣ್ುಣಗಳ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿ, ಆದರ ಕುತ್ೊಹ ಗಳಂದ 

ಸತ್ಕರಿಸುತ್ರುದದರು. ಹ್ೈದರಾಬಾದ್ ಗ್ ತ್ ುಪುವ ಮ್ುನ್ನ ಹಾಲಿನ್ ಡ್ೈರಿಯವರು ತ್ೊೇರಿಸಿದ ವಶಾವಸ, ಅನ್ೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳ್ವರು ನಿೇಡಿದ ಸಹಾಯ, ನ್ಮ್ಮ 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪಿವಾಸಕ್ಕ ್ತ್ುೇಜನ್ ನಿೇಡುತ್ರುತ್ುು. ಕ್ ವಮೆಮ ಅವರುಗಳ್ು ತ್ೊೇರುತ್ರುದದ ಆದರ ಹ್ಚಾುಗಿ, ನ್ಮ್ಗ್ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಸಮ್ಯವನ್ುನ 

ಪಾಲಿಸ ು ತ್ೊಂದರ್ಯೊ ಆಗುತ್ರುತ್ುು. 

ಸುಂದರವಾದ ಹ್ೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್  ನ್ಗರಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ  ಮ್ುಂಚ್ಯೆೇ ನ್ೊೇಡಿದದರಿಂದ ನಾನ್ೊಬುನ್ೇ ಸುತ್ರುದ್. ಅಂದು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ 

ಗ್ ರಜಾ. ಪಿಮ್ುಖ ನ್ಗರಗಳ್ಲಿಿ  ಒಂದ್ೊಂದು ದಿನ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗ್ ವರಾಮ್ ದ್ೊರ್ತಾಗ, ರಿಕ್ಷಾ, ಬಸ್ ಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಗರವನ್ುನ ಸುತ್ುುತ್ರುದ ದ್ವು.   

ಆಹಾರಕೆಕ ಬಂತ್ು ಸಂಚಕಾರ. ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣ್ದಲಿಿ ಮ್ುಂದ್ ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ಲಾಿ, ನ್ಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶ್ೈಲಿಗ್ ಒದಗಿತ್ುು ಸಂಚಕಾರ. 

ಮೊದ ನ್ಯದಾಗಿ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ದ್ೊರ್ಯುವುದು  ಆಂಧಿದಲಿಿ ಬಹಳ್ ಕಷಟವ್ೇ ಆಯತ್ು. ಆಂಧಿದ ್ತ್ುರ ತ್ುದಿಯಾದ ಅದಿಲಾಬಾದ್ ನ್ಗರವನ್ುನ 

ಸ್ಟ್ೇರುವ ವ್ೇಳ್ಗ್ ಹ್ಚಾುದ ಬಿಸಿಲಿನ್ ಝಳ್, ದಾಟ್ಟ ಬಂದ ಹ ವಾರು ಘಾಟ್ಟ ರಸ್ಟ್ುಗಳ್ು, ಇವುಗಳ್ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಕ್ೊರತ್, ಎ ಿವಪ ಸ್ಟ್ೇರಿ, 

ಮ್ುಂದ್ೇನ್ಪಾಾ ಗತ್ರ ಎನಿಸಿತ್ುು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದಿಲಾಬಾದ್ ನ್ಗರದಲಿಿ ಹ್ೊೇಟ್ಲಾೆಗಿ ಅರಸುತ್ರುದಾದಗ ಎಲ್ಿ ೊಿ ನ್ಕಾರವ್ೇ. ಸರಿ ಇನ್ುನ ಹ್ೊಟ್ಟಗ್ ತ್ಣಿಣೇರು 

ಬಟ್ಟಯೆೇ ಗತ್ರ ಎಂದುಕ್ೊಂಡಾಗ, ಏನ್ು ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡದವರಾ ನಿೇವು, ಎನ್ುನತಾು ಬಂದ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ವರ್ೊಬುರು ಎಲ್ೊಿೇ ಗಲಿಿಯಲಿಿದದ ಅನ್ನಪಪಣ್ಶ ಎಂಬ 

ಊಟ್ದ ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಪುಣ್ಾ ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಂಡರು. ಮ್ುಂದಿನ್ ಒಂದು ತ್ರಂಗಳಗ್ ಅದ್ೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಡ್ಯ, ನ್ಮ್ಮ ಶ್ೈಲಿಯ ಊಟ್ವಾಯತ್ು. 

ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿದಂತ್ಲಾಿ ಚಪಾತ್ರ, ರ್ೊೇಟ್ಟ, ದಾಲ್ ಗಳಗ್ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡ್ವು. ಇನ್ೊನ ಮ್ುಂದ್ ್ತ್ುರಕ್ಕ ಹ್ೊೇದಂತ್ಲಾಿ ಹ್ಚುು ಹ್ಚುು  ಸಿಹಿ 

ತ್ರಂಡಿಗಳಗ್ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಾಯತ್ು. ್ತ್ುರ ಪಿದ್ೇರ್,  ರಾಜಸ್ಟಾಿನ್ಗಳ್ ಿಂತ್ೊ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ತ್ರಂಡಿಗ್ೇ ಜಾಮ್ೊನ್, ಬೊಂದಿ, ಜಿಲ್ೇಬಿಗಳ್ನ್ುನ 

ತ್ರನ್ುನತ್ರುದ ದ್ವು, ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಕ್ನ್ ಭ್ರಿತ್ ಹಾ ು ಕುಡಿಯುತ್ರುದ್ದವು. ಇಬುರೊ ಹ್ೊಟ್ಟ ಬಿರಿಯೆ ತ್ರಂದರೊ ಹದಿನ್ೈದು ಇಪಾತ್ುು ರೊಪಾಯಗಿಂತ್ ಹ್ಚುು 

ಆಗುತ್ರುರಲಿ ಿ. ಪಪರಿ, ಪರ್ೊೇಟಾ, ಪಕ್ೊೇಡ, ಸಬಿಿ, ಮಿಸಳ್ ಎಂಬ ಕಾಳನ್ ಮ್ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಗ್ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡುಬಿಟ್ಟವು. 

ಅಗಲಿದ ಆಂಧಿ: 1989 

ಜನ್ವರಿ 1, ಹಿತ್ಕರವಾದ 

ಮ್ುಂಜಾವನ್ ಎಳ  ್ಬಿಸಿಲಿನ್ಲಿಿ 

ಪ್ನ್ುಗಂಗಾ, ಎಂಬ ನ್ದಿಯನ್ುನ 

ದಾಟ್ುವ ಮ್ೊ ಕ ಆಂಧಿ 

ಪಿದ್ೇರ್ವನ್ುನ ದಾಟ್ಟ, ಮ್ಹಾರಾಷರ 

ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿದ್ವು. ಏಳ್ು ದಿನ್ಗಳ್ಲಿಿ 

ಸುಮಾರು ಏಳ್ುನ್ೊರು 

ಕ್ಲಲ್ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ಕಿಮಿಸಿದ ದ್ವು. ಆದರ್ 

ಮೊದ  ದಿನ್ದಿಂದ ೊ 

ಇಲಿಿಯವರ್ವಗೊ NH 7 ನ್ಲಿಿಯೆೇ 

ಇದ ದ್ವು.  

 

ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಅನ್ುಭವ ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 

 
ನ್ನ್ಪಿನ್ ಪಯಣ್ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೨ 

ನಾಗಶೆೈಲ್ ಕುರ್ಾರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಕೆೈಗೆ ಂಡ್ನದಿ “ಸೆೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನ್ುಭವ ಲೆೋಖನ್ದ ಮುಂದಿನ್ ಕಂತ್ು ... 

ಮ್ುಂಜಾವನ್ಲಿಿ ಮಿನ್ುಗುವ ನ್ಮ್ಶದಾ. 
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ಅನರೋಕ್ಷಿತ್ ಅತಿಥಿಗಳು: ಮ್ಹಾರಾಷರದಲಿಿ ಎರಡನ್ಯ ದಿನ್ ನಾಗಪುರದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಮೊಕಾಕಂ. ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬ್ೇಗಬ್ೇಗನ್ ಸಿದಧವಾಗ ು 
ಹ್ೇಳದ. ಕಾರಣ್ ತ್ರಳಯದ್ ನಾನ್ು ಸಿದಧನಾದ್. ಸರಿ ಠೇಕುಠಾಕಾಗಿ ಇಬುರೊ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿದು ಹ್ೊರಟ್ವು. ನ್ಮ್ಮಣ್ಣ ಯಾವುದ್ೊೇ ವಳಾಸ ತ್ರಳಸಿದ. ನ್ೊೇಡಿದರ್ 
ಒಂದು ಮ್ದುವ್ ಮ್ನ್ಗ್ ಬಂದಿದ ದ್ೇವ್! ಆಗ ಹ್ೇಳ್ುತಾುನ್, ಇವತ್ುು ನ್ನ್ನ ಸಹ್ೊೇದ್ೊಾೇಗಿಯ ಮ್ದುವ್ ಎಂದು. ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಮ್ತ್ೊು ಆರ್ುಯಶ ಏನ್ಂದರ್ 
ಮ್ದುಮ್ಗನಿಗ್ ಕೊಡ ನ್ನ್ನಣ್ಣ ಬರುವ ವಷಯ ತ್ರಳದಿ ಿ. ಅವರಂತ್ೊ ದಂಗಾಗಿ ಹ್ೊೇದರು. ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನಿಂದ ನಾಗಪುರಕ್ಕ ಗ್ಳ್ಯನ್ೊಬು ಮ್ದುವ್ಗ್ 
ಬರುವುದ್ೇ ದ್ೊಡಡ ವಷಯ, ಅದರ ೊಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಮೆೇಲ್ ಎಂದರ್ ಇನ್ೊನ ಕ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್. ಮ್ದುವ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ನ್ರ್ದಿದದವರಿಗ್ ಗಂಡು ಹ್ಣಿಣಗಿಂತ್ ೊ ಹ್ಚಾುಗಿ 
ನ್ಮ್ಮದ್ೇ ಆಕಷಶಣ್ಯಾಗಿ ಹ್ೊೇಯತ್ು. ಎ ಿರೊ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ವಚಾರಿಸಿದ ದ್ೇ ವಚಾರಿಸಿದುದ, ಜಿಲ್ೇಬಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಬಡಿಸಿದ ದ್ೇ ಬಡಿಸಿದುದ. ಅಂದು ಮ್ದುವ್ ಊಟ್ ಮಾಡಿ 
ನ್ಮ್ಗ್ ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಮ್ ಗದ್ ಬ್ೇರ್ ದಾರಿಯೆೇ ಇರಲಿ ಿ. 

 

ಮೋಡ್ನರ್ಾಡ್ನದ ಮಧಯಪಿದ್ೆೋಶ: ಮ್ಹಾರಾಷರದಲಿಿ ನಾ ುಕ ದಿನ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ನ್ಮ್ಮ ಮ್ತ್ುು  ರಾಷಿರೇಯ ಹ್ದಾದರಿ ೭ ರ ನ್ಡುವನ್ ಸಂಬಂಧ 
ಕಡಿಯತ್ು. ಒಂದ್ೇ ಹ್ದಾದರಿಯಲಿಿ ೧೧ ದಿವಸಗಳ್ ಕಾ  ಸುಮಾರು ೧೨೫೦ ಕ್ಲಮಿೇ ದೊರ ಪಿಯಾಣ್ ಮಾಡಿದ ದ್ವು.  ಖನ್ ದೌನ್ ಎಂಬಲಿಿ ಹ್ದಾದರಿ ೨೬ ಕ್ಕ 
ತ್ರರುಗುವುದರ್ೊಂದಿಗ್ ಮ್ಧಾ ಪಿದ್ೇರ್ ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿದ್ವು. ಹಳ್ಳ ಕ್ೊಳ್ಳದ ರಸ್ಟ ು್ಗಳ್ು, ಧೊಳ್ು ಗಲಿೇಜು ತ್ುಂಬಿದ ಊರುಗಳ್ ಮ್ೊ ಕ ಹ್ೊರನ್ೊೇಟ್ಕ್ಕ ಇದ್ೊಂದು 
ಬ ು ಹಿಂದುಳದ ರಾಜಾವ್ಂಬ ಅಭಿಪಾಿಯಮ್ೊಡಿತ್ುು. ಆದರ್ ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗಿದಂತ್ಲಾಿ ಅದ್ೊಂದು ನಿಗೊಢ ರಾಜಾವ್ಂದು ಅರಿವಾಯತ್ು. ಬಟ್ಟ 
ಬಯಲ್ಂದುಕ್ೊಡಾಗ ದುತ್ುಂದು ಅರಣ್ಾವ್ದುರಾಗುತ್ರುತ್ುು. ಸಮ್ತ್ಟಾಟದ ಪಿದ್ೇರ್ದಲಿಿ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದಾದಗ ಇದದಕ್ಲಕದದಂತ್ ಘಟ್ಟ ಪಿದ್ೇರ್ಗಳ್ು ಸಿಗುತ್ರುತ್ುು. ಬಡತ್ನ್ವು 
ತಾಂಡವಾಡುತ್ರುರುವ ನ್ಗರಗಳ್ ಮ್ಧಾಭಾಗದಲಿಿ, ವ್ೈಭ್ವೇಪ್ೇತ್ ಬಂಗಲ್ಗಳ್ು ಕಾಣ್ುತ್ರುತ್ುು. ಯಾವುದ್ೇ ಒಂದು ಅಭಿಪಾಿಯಕೊಕ ಬರಲಾಗುತ್ರುರಲಿ ಿ. ಶ್ವನಿ, 

ನ್ರಸಿಂಘಪುರ ಗಳ್ಂತ್ಹ ಹಿಂದುಳದ ಊರುಗಳೂ್ಂದ್ಡ್ಯಾದರ್, ಗಾವಲಿಯರ್ ನ್ಂತ್ಹ ಶ್ಿೇಮ್ಂತ್ ನ್ಗರಗಳ್ೂ ಇದದವು. 
 

ಮುಗಿರ ಕುತ್ ಹಲ್:  ದಾರಿಯುದದಕೊಕ ಅರಣ್ಾಪಿದ್ೇರ್ಗಳ್ು, ಅಲಿಿನ್ ಆದಿವಾಸಿಗಳ್ು ಸಿಗುತ್ರುದದರು. ಚಹಾ ನಿೇಡಿ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ರುದದರು. ಅವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ವಶ್ೇಷ ಕುತ್ೊಹ . ನ್ಮ್ಗ್ ಅವರ ಹು ುಿ ಹ್ೊದಿಸಿದ ಮ್ಣಿಣನ್ ಮ್ನ್ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಕುತ್ೊಹ . ಒಮೆಮ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣನ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಸುತ್ು ೊ ಸುಮಾರು 
೪೦-೫೦ ಜನ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡು ಅದರ ಭಾಗ ಭಾಗವನ್ೊನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾು ಅನ್ೇಕ ಪಿಶ್ನಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರುದದರು. ನಾನ್ು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ಲುಯಂದ ್ತ್ುರಿಸುತಾು, 
ಹಾಗ್ಯೆೇ ನ್ಮ್ಮಣ್ಣನಿಗ್, ಅವರಿಗ್ ತ್ರಳಯದಂತ್ ಅವರುಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ರುರುವ ಒಂದು ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ಗ್ಯ ು ತ್ರಳಸಿದ್. ನ್ನ್ನಣ್ಣ ಬಾಾಗಿನಿಂದ ಕಾಾಮೆರ 
ಹ್ೊರ ತ್ಗ್ದು ಅದನ್ುನ ಸ್ಟ್ಟ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ಗ್ಯ ು ನ್ೊೇಡಿದರ್, ಎ ಿರೊ ಸ್ಟ್ೈಕ ಿನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ, “ಈ”’ ಎಂದು ಹ ುಿ ಬಿಡುತಾು ಗೊಿಪ್ 
ಫೇಟ್ೊೇಗ್ ನಿ ುಿವಂತ್ ಕಾಾಮೆರಾ ಕಡ್ ತ್ರರುಗಿ ನಿಂತ್ರದಾದರ್! ನ್ಮಿಮಬುರಿಗೊ ಅವರ ಅಮಾಯಕತ್ ಬಹಳ್ಷುಟ ನ್ಗು ತ್ಂದಿತ್ುು. 

 

ನ್ನ್ಗ್ ಮೊದಲಿನಿಂದ ೊ 
ನ್ಮ್ಶದಾ ನ್ದಿ ಎಂದರ್ ಅದ್ೇನ್ೊೇ 
ಕುತ್ೊಹ , ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕ್ಂಬ 
ಹ್ಬುಯಕ್. ನ್ರಸಿಂಘಪುರ ದಾಟ್ಟದ 
ಮೆೇಲ್ ಹ್ಬುಂಡ್ಗಳ್ ನ್ಡುವ್, 
ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳ್ುಕ್ಲ ಸ್ಟಾಗುವ ನಿೇ  
ವಣ್ಶದ ನ್ಮ್ಶದ್ಯನ್ುನ ಕಂಡಾಗ 
ಅದ್ೇನ್ೊೇ ಮೆೈಯಲಿಿ 
ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್. ಅಂತ್ಯೆೇ 
ಮ್ತ್ೊುಂದು ಪಿಸಿದಧ ನ್ದಿಯಾದ 
ಚಂಬಲ್ ಅನ್ುನ ಕೊಡ ಚಂಬಲ್ 
ಕಣಿವ್ಯಲಿಿ ದಾಟ್ಟದ್ವು. ಸಿಪಾಯ 
ರಾಮ್ು ಚಿತ್ಿದಿಂದಾಗಿ ಚಂಬಲ್ ಬಗ್ೆ 
ಪಿಭಾವತ್ನಾಗಿದದ ನಾವು, 
ಡಕಾಯತ್ರು ಎಲಾಿದರೊ 
ಕಾಣ್ಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ ಎಂದು 
ಹುಡುಕುತ್ರುದ ದ್ವು. ಆದರ್ ಅಲಿಿ 
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ರು ಕೊಡ ಹ್ಗಲಿಗ್ 
ಬಂದೊಕುಗಳ್ನ್ುನ ಧರಿಸಿ 
ಓಡಾಡುತ್ರುದದರು.  

 

ಏನ್ು ಕಾರಣ್ವೇ ತ್ರಳಯಲಿ ಿ, ಆದರ್ ಮ್ುಗಧರು, ಸ್ಟ್ನೇಹಶ್ೇ ರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಸ್ಟಾಬಿೇತಾಯತ್ು. ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 

 

 

”ದತ್ರಯಾ’ ದ ಪುರಾತ್ನ್ ಮ್ಹಲ್ 
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ಮುಗಗರಸಿದ ರಥ: ಮ್ಧಾ ಪಿದ್ೇರ್ದ ಮ್ಧಾದಲಿಿ ್ತ್ುರಪಿದ್ೇರ್ ಸವ ಾ ತ್ೊರಿಕ್ೊಂಡಿದ್.  ಲಿತ್ಪುರ, ಝಾನಿಾ ಈ ಭಾಗದಲಿಿರುವ ದ್ೊಡಡ ಊರುಗಳ್ು. 
ಭಾರತ್ದ ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿೂ ಹ್ೊೇರಾಟ್ದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ಪಿಸಿದಧಳಾದ ಝಾನಿಾ ರಾಣಿ  ಕ್ಷಿಿೇಬಾಯಯ ಕ್ೊೇಟ್ ಕ್ೊತ್ು ಗಳ್ ನ್ಡುವ್ ಪಿದಶ್ಶತ್ವಾಗುವ ನ್ರಳ್ು 
ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ ’ಆಜಾದಿೇ ಕ್ಲ ಪಹ್ೇಲಿ ಜಂಗ್’ ಎಂಬ ಇತ್ರಹಾಸದ ರೊಪಕವಂತ್ೊ ರ್ೊೇಮಾಂಚನ್ಕಾರಿಯಾಗಿತ್ುು. ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಝಾನಿಾಯಂದ ಹ್ೊರಟ್ು 
ದತ್ರಯಾ ಎಂಬ ಊರಿನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದ ದ್ವು. ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ದ ನಾಟ್ಕದ ಗುಂಗು ಇನ್ನ ಹಾಗ್ೇ ಇತ್ುು. ಎದುರಿಗ್ ಒಂದು ಭ್ವಾವಾದ ಹಳ್ಯ ಬಂಗಲ್ ಕಾಣ್ುತ್ರುತ್ುು, 
ಹಿಂದಿ ಸಿನ್ಮಾ ಪುರಾನಾ ಮ್ಂದಿರ್ ನ್ ಹಾಗ್! ನಾನ್ು ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತಾು, ಹಿಂದ್ ಅದು ಕಂಡಿರಬಹುದಾದ ವ್ೈಭ್ವ, ದಪಶ, ವರಸ ವರಹಗಳ್ನ್ುನ, 
ಊಹಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾು ಮ್ುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುತ್ರುದದಂತ್, ನ್ನ್ನ ಎರಡು ಚಕಿದ ರಥ ಮ್ುಂದಕ್ಕ ಮ್ುಗೆರಿಸಿ, ನಾನ್ು ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ುವಂತಾಯತ್ು.  

ಏನಾಯತ್ಂದು ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಏನ್ೊ 
ತ್ರಳಯುತ್ರು ಿ. ರಸ್ಟ್ುಯಲಿಿ ಹಳ್ಳವ ಿ! ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಹಾಗ್ 
ರ್ೊೇರ್ಡ ಹಂಪ್ ಗಳ ಿ!! ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಪಂಕುರ್ ಆಗಿ ಿ!!! 
ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಎತ್ುರವಪ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತ್ರದ್!!! ನ್ಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೊ 
ಎನ್ೊ ಗ್ೊತಾುಗಲಿ ಿ. “ನಿೇನ್ಲ್ೊಿೇ ಕನ್ಸು 
ಕಾಣ್ುತ್ರುದ ದ್ಯೆೇನ್ೊ”  ನ್ಡಿ ನ್ಡಿ ಎಂದ. ಸರಿ ಎಂದು 
ಮ್ುಂದ್ ಹ್ೊೇಗ ು ನ್ೊಡಿದರ್ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ತ್ುಳಯುವುದ್ೇ 
ಕಷಟವಾಗುತ್ರುದ್!?. ರಸ್ಟ್ು ಬದಿಯಲಿಿ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನಿಲಿಿಸಿ 
ಮ್ತ್ೊುಮೆಮ ನ್ೊೇಡಿದಾಗ ಇಬುರಿಗೊ ಶಾಕ್ ಆಯತ್ು. 
ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ನ್ ಮ್ುಖಾ ಭಾಗವಾದ ಮ್ಧಾದ ಫ್ಿೇಮೆೇ 
ತ್ುಂಡಾಗಿದ್.  
 

ಎರವಲ್ು ತ್ಂದಿದಿ ಸೆೈಕಲ್: ಆ ಸ್ಟ್ೈಕ ಿನ್ುನ ನ್ನ್ನ 
ಗ್ಳ್ಯ ನ್ನ್ಗ್ ಈ ಪಿವಾಸಕಾಕಗಿ ನ್ನ್ಗ್ ಎರವ ು 
ನಿೇಡಿದದರು. ಅ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಈಗ ಏನ್ು ಮಾಡುವುದ್ಂದು 
ತ್ರಳಯಲಿ ಿ. ಅಂತ್ಹ ದ್ೊಡಡ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇರುವಂತ್ಹ 
ಊರೊ ಸಹ ಸನಿಹದಲಿಿ ಇರುವ ಹಾಗ್ ಕಾಣ್ಲಿ ಿ. 
ಲಾರಿಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು ಬ್ೇರ್ ಊರಿಗ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ್ವ್ಂದು ಕ್ೊಂಡ್ವು. ಮ್ತ್ು ಅದರ ಫ್ಿೇಮ್ 
ಬದಲಾಯಸುವ ದುಡಿಡಗ್ ಹ್ೊಸ ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ಿೇ 
ಬರಬಹುದ್ನಿಸಿತ್ು. ಸರಿ ಎದುರಿಗ್ ಕಾಣ್ುತ್ರುದದ ಊರಿನ್ಲಿಿ 
ಯಾರಾದರೊ ಏನಾದರೊ ಪರಿಹಾರ ಸೊಚಿಸ 
ಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ತ್ಳಳಕ್ೊಂಡು ನ್ಡ್ದ್ವು...  

 

 

ಮುಂದಿನ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ: ಬೆಟಟದಂತ್ಹ 
ಕಷ್ಟ ಮಂಜಿನ್ಂತೆ ರ್ಾಯ... 

 

 ಮ್ುರಿದ ರಥ 
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ಒಂಬತ್ುನ್ಯ ವಷಶದ ದಿೇಪಾವಳ ಹಬುವನ್ುನ ಕಾಾನ್ುರ ಪಾಲಿಶಮೆಂಟ್ ಭ್ವನ್ದ ಅಸ್ಟ್ಂಬಿಿಯ ಹಾಲ್ ನ್ಲಿಿ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ವಾರ ಸಂಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ಂಬರ್ ೨, 

೨೦೧೩ ರಂದು ಹಿಂದೊ ಕೌನಿಾಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಾನ್ುರಿ ಮ್ತ್ುು ಸಿಡಿನ ಶಾಖ್ಗಳ್ು ವಜೃಂಭ್ಣ್ಯಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ವ್ೈಶ್ಷಟೂವ್ಂದರ್ ವಾರದ ದಿನ್ 
ಹಬು ಆಚರಿಸಿ ಸದನ್ ಸದಸಾರುಗಳ್ು ಹ್ಚಿುನ್ ಸಂಖ್ಾ ಯಲಿಿ ಪಾಲ್ೊೆಳ್ುಳವುದಕ್ಕ ಅವಕಾರ್ವಾದದುದ. 

 

ಸಿಡಿನಯಂದ  ಸುಮಾರು ೨೫ ಜನ್ರು ಮ್ತ್ುು ಕಾಾನ್ುರ ಪುರಜನ್ರು ಸಂಜ್ ೬ ಘಂಟ್ಗ್  ಅಸ್ಟ್ಂಬಿಿಯ ಹಾ ನಲಿಿ ನ್ರ್ದ್ವು. ಸಮಾರಂಭ್ದ ಹಾಲ್ 
ಅನ್ುನ ಹಬುದ ವಾತಾವರಣ್ಕ್ಕ ಸುಸಜಿಿತ್ವಾಗಿ ಅ ಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

 

ಸಮಾರಂಭ್ ಪಾಿರಂಭ್ದ ಮ್ುಂಚ್ ವರ್ೊೇಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ಿೇ ಬಿಲ್ ಷಾಟ್ಶನ್ ಪಿವ್ೇಶ್ಸಿ ನ್ರ್ದಿದದ ಸಮ್ುದಾಯದವರ್ ಿರನ್ುನ ಭ್ೇಟ್ಟ 
ಮಾಡಿ ತಾವು ಕಾಯಶಕಿಮ್ಕ್ಕ ಇರ ು ಆಗುವುದಿ ಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ವಾಕು ಪಡಿಸಿ ತ್ಮ್ಮ ಸಣ್ಣ  ಭಾಷಣ್ದಲಿಿ  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಭಾರತ್ರೇಯರ ಕ್ೊಡುಗ್ಯನ್ುನ 
ಶಾಿಘಿಸಿದರು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕಾಯಶಕಿಮ್ವನ್ುನ ಶ್ಿೇ ಕಾಂತ್ರ ಜಿನಾನ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರು. ದಿೇಪವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗುವುದಕ್ಕ ಮ್ುಖಾ ಅತ್ರಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದದ  ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್ ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಕಾಂಸ್ಟ್ತ್ು 
ಫಿರವ್ಂತ್ರವ್ಲ್ಾ ಪಾಲಿಶಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಕಿಟ್ರಿ ಟ್ು ಮಿನಿಸಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ೊೇಶ್ಯಲ್ ಸವಶಸ್ ಅವರನ್ುನ ಮ್ತ್ುು ಇತ್ರ ಸಮ್ುದಾಯಗಳ್ ಅಧಾಕ್ಷರುಗಳ್ನ್ೊನ ವ್ೇದಿಕ್ಗ್ 
ಆಹಾವನಿಸಿದರು. ಮ್ುಖಾ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ವರು ಸಿೇರ್ಯನ್ುನ ್ಟ್ುಟ ಭಾರತ್ರೇಯರಂತ್ ಕಾಣ್ುತ್ರುದದರು. ಎ ಿ ಅತ್ರಥಿಗಳ್ು ದಿೇಪವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್ 
ಮಾತ್ನಾಡುತ್ು ದಿೇಪಾವಳ ಹಬು ಎ ಿ ಸಮ್ುದಾಯದವರನ್ುನ ಒಟ್ುಟ ಗೊಡಿಸುವ ಒಂದು ಮ್ುಖಾ ಹಬುವಾಗಿದ್ಯೆಂದು ತ್ರಳಸಿದರು. 

 

ಮ್ುಂದ್ ಚಿ. ಮಾನ್ಸ ಚಿಂತ್ಕ್ಲಂಡಿ ಗಣ್ೇರ್ ವಂದನ್ಯನ್ುನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು ಮ್ತ್ುು ಶ್ಿೇ ಪಂಡಿತ್ ಪಿದಿೇಪ್ ವ್ೇದ ಘೊೇಷಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿ 
ಅತ್ರಥಿಗಳಗ್ ಆಶ್ೇವಾಶದ ಮಾಡಿದರು. 

 

ಪಿ. ನಿಹಾಲ್ ಅಗರ್ ಹಿಂದೊ ಕೌನಿಾಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಧಾಕ್ಷರು ಆಗಮ್ನ್ ಭಾಷಣ್ದಲಿಿ ದಿೇಪಾವಳ ಹಬು ಕತ್ುಲ್ ನಿೇಗಿಸಿ ಬ್ಳ್ಕು ನಿೇಡುವ 
ಹಬು ಎಂದು ತ್ರಳಸಿದರು. 

 

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಮಿಷ್ಲ್ ರೌ ಂರ್ಡ ಶಾಡ್ೊೇ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು ಮ್ತ್ುು ಗಿಿೇನ್ ವ್ ಸದಸಾರು ಮಾತ್ನಾಡುತ್ು ದಿೇಪಾವಳ ಹಬು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ ಒಂದು 
ಮ್ುಖಾವಾದ ಹಬುವಾಗಿ ರೊಪುಗ್ೊಳ್ುಳತ್ರುದ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳದರು. 

 

ಶ್ಿೇ ಸುರಿೇಂದರ್ ದತ್ು ಭಾರತ್ದ ಡ್ಪುಾಟ್ಟ ಹ್ೈ ಕಮಿೇಷನ್ರ್ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ು ದಿೇಪಾವಳ ಹಬುದ ಇತ್ರಹಾಸದ ಬಗ್ೆ ವವರಿಸಿದರು. 
 

        ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಆಚರಣೆ ಲ್ೇಖಕರು: ಶ್ಿೇಧರ್ ಕುಂಸಿ 

 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಲಿಶಮೆಂಟ್ಟನ್ಲಿಿ ದಿೇಪಾವಳ 
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ಈ ಕಾಯಶಕಿಮ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ಎ ಿ ಅತ್ರಥಿಗಳಗೊ ಸತಾಕರ ಮಾಡಲಾಯತ್ು. 
 

ತ್ದನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್ ಜ್ರ್ಡ ಸ್ಟ್ೇಸ್ಟ್ಲ್ಿ ಲ್ೇಬರ್ ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್ ಎ.ಸಿ.ಟ್ಟ. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಭಾಷಣ್ದಲಿಿ ದಿೇಪಾವಳ ಹಬು ಅಥಶಪಪಣ್ಶ ಹಬುವ್ಂದು 
ತ್ರಳಸಿದರು. 

 

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಮಾ  ಮೆಹತ್ ಹಿಂದಿ ಶಾಲ್ ಕಳ್ದ ಹತ್ುು ವರುಷಗಳಂದ ತಾವು ಸಿಡಿನಯಲಿಿ ಸವತ್ಹ ನ್ಡ್ಸುತ್ರುರುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಸಿ ಅತ್ರಥಿಗಳಗ್ ಕ್ೈಪಿಡಿ 
ನಿೇಡಿ ಸರಕಾರ  ಹಿಂದಿ ಶಾಲ್ ಪಾಿರಂಭಿಸ ು ಕ್ೇಳಕ್ೊಂಡರು. 

 

ಶ್ಿೇಮ್ತ್ರ ಲಿಸ್ಟಾ ಸಿಂಗ್,  ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್,  ಟಾಸ್ಟ್ಮನಿಯ, ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಫಿಜಿಯಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದ  ಭಾರತ್ರೇಯ  ಮ್ೊ ದವರು 
ಎಂಬ ಹ್ಗೆಳಕ್ಗ್ ಪಾತ್ಿರಾದರು ಮ್ತ್ುು ಅವರು ಈಗ ೪೦೦,೦೦೦ ರಕೊಕ ಹ್ಚುು ಭಾರತ್ರೇಯರು ಈಗ ಇಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿರುವ್ರ್ಂದು ತ್ರಳಸಿದರು. 

 

ಕಡ್ಯದಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಸ್ಟ್ನ್ಟ್ರ್ ಶ್ಿೇ ಫಿಲಿಿಪ್ ರಡಕ್ ಭಾರತ್ರೇಯರು ಬಹಳ್ ್ತಾಾಹಶಾಲಿಗಳ್ು ಮ್ತ್ುು ಅವರ ಸ್ಟಾಧನ್ಗಳ್ು ಶಾಿಘನಿೇಯ 
ಎಂದು ಕ್ೊಂಡಾಡಿದರು. ಕಾಂತ್ರ ಜಿನಾನ  ಶ್ಿೇ ರಡಕ್ ನ್ಮ್ಮ ಸಮ್ುದಾಯಕ್ಕ ಕಳ್ದ ೧೫ ವರುಷಗಳಂದ ಅತ್ಾಂತ್ ಸಹಾಯ ನಿೇಡಿದಾದರ್ ಎಂದು ಹ್ೇಳದರು. 

 

ಶ್ಿೇ ಸಂಜಿೇವ್ ಭ್ಕ್ಲಿ, ಹಿಂದೊ ಕೌನಿಾಲ್ ಹಮಿಮಕ್ೊಂಡಿರುವ ಯೇಜನ್ಗಳ್ ಬಗ್ೆ ಮ್ತ್ುು ಇದುವರ್ಗೊ ಆಚರಿಸಿರುವ  ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಗಳ್  ಬಗ್ೆ 
ವವರವಾಗಿ  ಕ್ೊನ್ಯಲಿಿ ತ್ರಳಸಿದರು.  

 

ಶ್ಿೇ ಪಿಕಾಶ್ ಮೆಹತ್, ಕಾಾನ್ುರ ಶಾಖ್ ಅಧಾಕ್ಷರು, ವಂದನಾಪಶಣ್ ನಿೇಡಿ ಕಾಯಶಕಿಮ್ ಮ್ುಕಾುಯ ಗ್ೊಳಸಿದರು. ಅವರು ಮ್ುಂದಿನ್ ದಿೇಪಾವಳ 
ಹಬು ೧೦ನ್ಯ ವಷಶದಾಗಿದುದ ನ್ವ್ಂಬರ್ ೨೩, ೨೦೧೪ ರಂದು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಸಿದರು. 

 

ಕಾಯಶಕಿಮ್ದ ಪಪತ್ರಶ ಸಿಹಿ ತ್ರಂಡಿ, ಸಮೊೇಸ ಮ್ತ್ುು ಪಾನಿೇಯಗಳ್ನ್ೊನ ಹಂಚಲಾಯತ್ು. ಮ್ತ್ುು ಹಬುದ ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ುನ ಏಪಶಡಿಸಿದ 
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಂದೊ ಕೌನಿಾಲ್ ಅವರ ಸದಸಾರುಗಳ್ನ್ುನ ಎ ಿರೊ ಪಿರ್ಂಸಿದರು 

 

ಹಿೇಗ್ ದಿೇಪಾವಳ ಹಬು ಸಮರಣಿೇಯವಾಗಿ ಮ್ುಕಾುಯ ಗ್ೊಂಡಿತ್ು.  
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ಛಾಯಾ ಚಿಲ್ುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ 
ನೋವು ತೆಗೆದ ಚಿತ್ಿ ಇಲಿಲ ಕಾಣಬೆೋಕೆೋ 

ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ದಾವಣ್ಗ್ರ್ ಜಿಲ್ಿಯ ಚ್ನ್ನಗಿರಿ ತಾ ೊಕು. ಕನಾಶಟ್ಕದ ಅತ್ಾಂತ್ ದ್ೊಡಡ ಕ್ರ್. ಸೊಳ ಕ್್ರ್. 
೨ ರಾಮ್ನ್ಗರ. ರ್ೇಷ್ಮ ಮ್ತ್ುು ಮಾವು. 
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ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನ್ಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೋಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ್ – ವಿೋಣಾ ಸುದಶಿನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೋಂದಿ ಅನ್ಂತ್ಮ ತಿಿ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಷಯಗಳ್ು ವವಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲುಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಾಷಟವಾಗಿ ್ಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಕ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾಶ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತ್ೃಶಗಳಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಮೆೋಲೆೈ ಎಳೆತ್ (Surface Tension)  

ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಅನ್ೇಕ ಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ು ನ್ಡ್ದಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುವುದನ್ುನ ನಿೇವು ನ್ೊೇಡಿರಬಹುದು. ಇದ್ೇನ್ು ಇವ್ಕ್ಕೇನಾದರೊ ವರ ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವನ್ೊೇ 

ಆ ಭ್ಗವಂತ್ ಅಂದ್ೊಕೇಬ್ೇಡಿ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ್ ವಜ್ಞಾನ್ ತ್ರಳಯ ು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ್ೊೇಣ್ ಬನಿನ. 

ಬೆೋಕಾಗುವ ಸಾರ್ಾನ್ು: 

ಪ್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಒಂದು ಟ್ಟರ್್ಾ ಪ್ೇಪರ್, ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿದ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್, ಚೊಪಾದ ಪ್ನಿಾಲ್ 

ವಿರ್ಾನ್ 

ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಪ್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತ್ೇಲಿಸ ು ಪಿಯತ್ನಪಡಿ. ಆಗುವುದಿ ಿ. ಅದು ಮ್ುಳ್ುಗುವುದು. 

ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಟ್ಟರ್್ಾ ಪ್ೇಪರ್ ತ್ುಂಡನ್ುನ ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ತ್ೇಲಿಸಿ. ಬ್ೇಗನ್ ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಪ್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಡಿ. ಟ್ಟರ್್ಾ ನ್ನ್ದಂತ್, ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ 

ಪ್ನಿಾಲಿಿನ್ ಚೊಪು ತ್ುದಿಯಂದ ಟ್ಟರ್್ಾವನ್ುನ ನಿೇರಿನ್ೊಳ್ಕ್ಕ ತ್ಳಳ  (ಪ್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ುನ ಮ್ುಟ್ಟದಂತ್ ಎಚುರವಹಿಸಿ). ಎ ಿವಪ ಸರಿ ಹ್ೊೇದರ್ ಪ್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ 

ತ್ೇ ುವುದು. (ಹ ವು ಬಾರಿ ಈ ಪಿಯತ್ನ ಮಾಡಬ್ೇಕಾಗಬಹುದು) 

ರಹಸಯ 

ಎಲಾಿ ದಿವಗಳಗೊ ಮೆೇಲ್ೈ ಎಳ್ತ್ (Surface Tension) ಇರುತ್ುದ್. ಇದ್ೊಂದು ತ್ರಹ ನಿೇರಿನ್ ಚಮ್ಶ ಅನ್ನಬಹುದು. ನಿೇರಿನ್ ಕಣ್ಗಳ್ು ಒಂದಕ್ೊಕಂದು 

ಬ್ಸ್ಟ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುತ್ುದ್. ಒಂದು ನಿದಿಶಷಟ ಪಿಮಾಣ್ದ ಒತ್ುಡವನ್ುನ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ಕ ರ್ಕಾವಾಗಿರುತ್ುದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ತ್ಳ್ುವಾದ ವಸುುಗಳ್ು ತ್ೇ ುತ್ುವ್. 

್ಪುಾನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ಟ ತ್ೇ ುತ್ುದ್.  

ಸಂಕಲ್ನ್: ಬದರ ತಾಯಮಗೆ ಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ್  

Ermington Community hall, 10 River Rd, Ermington,  

Sydney, NSW 2115 
 

ದಿನಾಂಕ 02-02-2014 ಬ್ಳ್ಗ್ ೆ- 09:00 ರಿಂದ  ಮ್ಧ್ಾಾಹನ 01:00 

 
 Chandrika Subramanyam 86777178, Uma Mohan 9771 9229 

Thirumalai Giridhar 0421 051 876 

 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನೆೋನ್ು 

 
Venue  :   SRI MANDIR  
 
Address  :   No 286 Cumberland Road AUBURN  

(Corner of Albert & Cumberland Roads) 
 
Time:        10 A.M. to 1.30 P.M. 
 
Date:         16/ 02/ 2014 

ನಮಮ ಕಾಯಿಕಿಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

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 

 
 
 
Date : 2nd Feb 2014 
Start Time : 3PM  
 
Venue : Event Cinemas, Liverpool, Sydney 
 
Contact: Suresh Gowda (0401432282) 

mailto:horanadachilume@gmail.com

