ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೩, ಸೆಂಚಿಕ ೮, ಜನವರಿ ೨೦೧೬

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೧

ಆಹಾರ-ಅರ ೀಗಯ

... ಪು. ೬

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೦

ಬ ಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿ

... ಪು. ೨

ವಿಚಾರ-ವಿಹಾರ

... ಪು. ೮

ರ ಸಿಪಿ ಕ ಡ್ತೀರಾ!

... ಪು. ೧೦

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ ... ಪು. ೧೧

ಶಾಯರಿ

... ಪು. ೧೩

ಪದ ಪುಂಜ/ರಂಗ ೀಲಿ

ವಿಜ್ಞಾನ , ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

... ಪು. ೧೫

... ಪು. ೧೨

ಓದುಗರ ಲಿರಿಗೊ ಕ್ಲಿ.ಶ. ೨೦೧೬ ರ ವರ್ಷದಲಿ ಲ ೊೇಕಹಿತವಾದ ಸೆಂತೃಪ್ತಿಯ
ಜ ೊತ ಯಲಿ, ನಮ್ಮ ನುಡಿಯಾದ ಕನನಡದ ಬಗ ೆಯೊ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು ಅಕಕರ ಯು ಮ್ೊಡಿ ಬರಲ
ಎೆಂದು

ಆಶಿಸುತಿ,

ಹ ೊರನಾಡ

ಚಿಲುಮೆಯ

ಜನವರಿ

ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ

ನಿಮ್ಮ

ಓದಿಗ

ಅಪ್ತಷಸುತ್ರಿದಿದೇವಿ.
ಈ ಆಕಕರ ಯ ಆಶಯದ ಹಿೆಂದ ಒೆಂದು ಕಳ್ಕಳಿಯೊ ಇದ . ಚಿಲುಮೆಯ ಹಲವಾರು ಸೆಂಪಾದಕ್ಲೇಯದಲಿ ಕನನಡದ ನುಡಿ,
ನಡ ಯ ಬಗ ೆ ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಅನ ೇಕ ವಿನೆಂತ್ರಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿದ ದೇವ . ಇದು ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಮ್ುೆಂದ ಯೊ ಈ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಉಸಿರಿನೆಂತ
ಪಿಕಟ್ಗ ೊಳ್ಳಳತಿಲರುತಿದ . ಕಳ ದ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಹ ೇಳಿದ ಒೆಂದು ನಮ್ಿ ಮ್ನವಿಯು “ನಿೇವಿನೊನ ಕನನಡದಲಿ ವಯವಹರಿಸದ ೇ
ಇರುವಿರಾದರ , ಬರುವ ವರುರ್ದಿೆಂದ ಕನನಡದಲಿ ವಯವಹರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿ” ಎೆಂಬುದು. ಈ ಒೆಂದು ಕರ ಗ
ಓಗ ೊಟ್ಟಟರುವಿರಾದರ , ಬಹಳ್ ಸೆಂತ ೊೇರ್. ಒೆಂದು ವ ೇಳ , ಹ ೇಗ

ನಿೇವು

ಅದನುನ ಕಾಯಷಗತ ಮಾಡುವುದು ಎನುನವುದು ನಿಮ್ಮ

ಯೇಚ್ನ ಯಾದರ , ನಿಮ್ಮ ಸುತಿಮ್ುತಿಲರುವ, ಕನನಡವನುನ ದಿನನಿತಯದಲಿ ಬಳ್ಸುವ ಕನನಡಿಗರು, ನಿಮ್ಗ ಸೊೂತ್ರಷಯಾಗಲ ಎೆಂದು
ಆಶಿಸುತ ಿೇವ . ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಬಳ್ಗದಿೆಂದ ಬರುವ ಸೆಂಚಿಕ ಗಳ್ಲಿ “ಕನನಡವನುನ ಮೊಬ ೈಲ್ ನಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಹ ೇಗ ”,
“ಕನನಡ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಹುಡುಕುವುದು ಹ ೇಗ ”, “ಕನನಡದ ಕಥ ಪುಸಿಕವನುನ ಅೆಂತಜಾಷಲದಲಿ ಹುಡುಕುವುದು ಹ ೇಗ ” ಇತಾಯದಿ
ಪಿಶ್ ನಗಳಿಗ ಒೆಂದರ್ುಟ ಅೆಂಕಣಗಳ್ಳ ಹರಿದುಬರಲದ .
ಈ ವರ್ಷದಲಿ ಇನೊನ ಅನ ೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಓದುಗರ ಸಾಹಿತಯದ ಹಸಿವನುನ ನಿೇಗಿಸುವರು ಎನುನವ ಭರವಸ ನಮ್ಮದು.
ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಹ ೊಸ ವಿಚಾರಗಳ್ ಬರಹಗಳ್ೂ ಪಿಕಟ್ಪಡಿಸುವ ಹೆಂಬಲ ನಮ್ಮದು. ಇವ ಲಿವೂ ಓದುಗರಾದ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ಿೇತಾಾಹದಿೆಂದ ಮಾತಿ ಸಾಧಯ.
ಇದು ಸುಗಿೆಯ ಹಬುದ ಸಮ್ಯ. ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಬಿರು ಬ ೇಸಿಗ ಯಾದರ , ಭಾರತದಲಿ ಛಳಿಯ ಕ ೊರ ತವು
ಶೆಂಖದಷ್ಾಟದರೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರಿದ ಎನಿಸುವ ಮ್ಕರಸೆಂಕಿಮ್ಣದ ಕಾಲ. ಭೊತಾಯಿಯು ಕ ೊಟ್ಟ ಫಲವನುನ ಒಪೂಗ ೊಳಿಸಿದ
ಕಣದಲಿಟ್ುಟ

ಅಪ್ತಷಸಿ

ಸಿವೇಕರಿಸುವೆಂತ ,

ನಮ್ಮನಮ್ಮ

ಮ್ನಗಳ್ನುನ

ಹಸನುಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಳತಿ,

ನಮ್ಮನುನ

ಲ ೊೇಕಹಿತಕ ಕ

ಸಮ್ಪ್ತಷಸಿಕ ೊಳ ೂಳೇಣ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಂದಲ ೇ ಸೆಂಕಿಮ್ಣವು ಶುರುವಾಗಿ ಸೆಂಕಾಿೆಂತ್ರಯು ಮ್ೊಡಲ. ಸಕಕರ ಯ ಅಚಿುನ ಸವಿಯಲೊಿ
ಕನನಡದ ಸವಿಯನುನ ಕಾಣ ೊೇಣ. 

ಎರಡು ತಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಜನವ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ/ಉತ್ತರಾಯಣ,

ಫ ಬ್ರವ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವ್ತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,

ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, ಮಾಗಗಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ

ಹ ೀಮಂತ್/ಶ್ಶ್ರ, ಪುಷ್ಯ/ಮಾಘ ಮಾಸ

01 ಗು - ಆೆಂಗಿವಷ್ಾಷರೆಂಭ

02 ಮ್ೆಂ – ಪೆಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ ಜಯೆಂತ್ರ

05 ಮ್ೆಂ - ಸಫಲಾ ಏಕಾದಶಿ

04 ಗು – ರ್ಟ್ ತ್ರಲ ಏಕಾದಶಿ,ವಿಶವ ಕಾಯನಾರ್ ದಿನ

09 ಶ - ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೇಯರ ದಿನ

08 ಸ ೊೇ – ಅವರಾತ್ರಿ ತ ೈ ಅಮಾವಾಸ ಯ

9/10 - ಅಮಾವಾಸ ಯ 11 ಸ ೊ – ಪುರ್ಯ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

08 ಸ ೊೇ - ಪುರೆಂದರ ಪುಣಯದಿನ/ಗರುಡ ಜಯೆಂತ್ರ

15 ಶು - ಮ್ಕರ ಸೆಂಕಾಿೆಂತ್ರ/ಉತಿರಾಯಣ ಕಾಲ ಆರೆಂಭ

13 ಶ – ವಿಶವ ರ ೇಡಿಯೇ ದಿನ

20 ಬು - ಪುತಿದಾ ಏಕಾದಶಿ 23 ಶ - ನ ೇತಾಜಿ ಜನಮದಿನ

14 ಭಾ - ವಾಯಲ ೆಂಟ ೈನ್ಸಾ ಡ ೇ

23/24 - ಬನದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

16 ಮ್ೆಂ – ಮ್ಧವನವಮ್ 18 ಗು – ಜಯ/ಭೇರ್ಮ ಏಕಾದಶಿ

26 ಮ್ೆಂ - ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯ ದಿನ

19 ಶು - ಶಿವಾಜಿ/ವಾದಿರಾಜ ಜಯೆಂತ್ರ 22 ಸ ೊ – ಭಾರತ/ವಾಯಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

27 ಬು - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ 28 ಶು – ತಾಯಗರಾಜ ಆರಾಧನ

26 ಶು - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ 28 ಭಾ - ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ

ಪುಟ - 1

ಬ ಂಗಳೂರು ಸುದ್ದಿ

ಚುಟುಕಬ್ರಹ್ಮ ದ್ದನಕರ ದ ೀಸಾಯಿ – ನ ನಪು

ಬ ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಷ

ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ನ ನಪ್ತಗಾಗಿ ಅಕಾಡ ಮ್ ಆಫ್ ಹೊಯಮ್ರ್ ಸೆಂಸ ೆಯು ಶುಕಿವಾರ 25.12.2015ರೆಂದು ಜಯನಗರದ ಎಚ್.
ಎನ್ಸ ಕಲಾಕ್ ೇತಿದಲಿ ಹಾಸ ೊಯೇತಾವವನುನ ಆಯೇಜಿಸಿತುಿ. ಅಲಿಗ ಹ ೊೇದವರಿಗ ಹಾಸಯ ಸೆಂತಪಷಣ ಯ ಜ ೊತ ಗ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ ಸೆಂತಪಷಣ ಯೊ
ದ ೊರಕ್ಲತು. ಆ ಸೆಂದಭಷದಲಿ ಬರ ದ ಬರಹವಿದು. (ಸಮಾರೆಂಭದ ಛಾಯಾ ಚಿತಿವು ಲ ೇಖನದ ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ಗಳ್ಲಿದ )
ಅದ ೊೆಂದು ಕಾಲವಿತುಿ. ಪತ್ರಿಕ ಬೆಂದ ೊಡನ ೇ ಜನ ಕಣಾಿಡಿಸುತ್ರಿದುದದು ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ನಾಲ ಕೇ ಸಾಲನ ಚ್ುಟ್ುಕದ ಕಡ ಗ .
ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ, ಶ್ ೈಕ್ಷಣ್ಣಕ ಮ್ುೆಂತಾದ ವಿರ್ಯಗಳ್ ಬಗ ಗ ಅವರಿಗ ಅನಿಸಿದ ಅಭಪಾಿಯಗಳ್ನುನ ಖೆಂಡತುೆಂಡವಾಗಿ
ನಿರೊಪ್ತಸುತ್ರಿದದವರು ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು.
ಪ ೈಮ್ರಿೇ ಶ್ಾಲ ಯ ಮಾಸಿರರ ಮ್ಗನಾಗಿ 1909ರೆಂದು ಉತಿರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಿಯ ಕುಮ್ಟಾ ತಾಲೊಕ್ಲನ ಹ ೊೆಂಡಕಕಲ್ ಗಾಿಮ್ದಲಿ
ಜನಿಸಿದ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಹುಟ್ಟಟದೊದ ಬಡವರಾಗಿ ಮ್ತುಿ ಜಿೇವನ ಮ್ುಗಿಸಿದೊದ ಬಡವರಾಗಿಯೇ. ಚಿಕಕೆಂದಿನಲಿಯೇ ಅಮ್ಮನನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ
ಅವರಿಗ ತಾತನದ ೇ ಆಸರ . ತೆಂದ ಯವರು ಬಿಡುವಿನ ವ ೇಳ ಯಲಿ ತ ೆಂಗಿನ ನಾರು ತಯಾರಿಸಿ ನಾಲುಕ ಕಾಸು ಸೆಂಪಾದನ ಮಾಡುತ್ರಿದದರು.
ಬಡತನವನುನ ಚಿಕಕೆಂದಿನಿೆಂದಲ ೇ ಕೆಂಡಿದದರಿೆಂದಲ ೊೇ ಏನ ೊೇ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಒಬು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಷಕತಷನಾಗಿ ರೊಪುಗ ೊೆಂಡರು.
ಕನನಡ ಎೆಂ.ಎ ಮ್ುಗಿಸಿದ ಅವರು ಗ ೊೇಪಾಲಕೃರ್ಿ ಗ ೊೇಖಲ ಯವರು ಸಾೆಪನ ಮಾಡಿದ ಸವ ಷೆಂಟ್ಾ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ ಸ ೊಸ ೈಟ್ಟಯ
ಸದಸಯರಾದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ ಕ ಸದಸಯರಾಗುವವರು ನಾವು ಯಾವ ಪಿತ್ರಫಲವನೊನ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸದ ೇ ತಾಯಾನಡಿಗ ಸ ೇವ ಸಲಿಸುತ ಿೇವ ಎೆಂದು
ಪಿಮಾಣವಚ್ನ ಸಿವೇಕರಿಸಬ ೇಕ್ಲತುಿ.
ಹಿೇಗ ಪಾಿರೆಂಭವಾದ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ ೇವ ಮೊದಲಗ ಮ್ುೆಂಬಯಿಯ ಹಡಗು ನೌಕರರ ಸಿೆತ್ರಗತ್ರಗಳ್ನುನ ಉತಿಮ್
ಪಡಿಸುವುದರಿೆಂದ ಪಾಿರೆಂಭವಾಗಿ ಅದು ಬಿಜಾಪುರ ಮ್ತುಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ ಿಗಳಿಗೊ ವಾಯಪ್ತಸಿತು. ಮ್ುೆಂಬಯಿಯಲಿ ನ ಲ ಸಿದದ ಅವರು ಸುಮಾರು
ಹನ ನರಡು ವರ್ಷಗಳ್ರ್ುಟ ಕಾಲ ಮ್ುೆಂಬಯಿ ಕಾಪ್ೇಷರ ೇರ್ನಿನನ ಸದಸಯರಾಗಿದದರು ನೆಂತರ ಅವರು ಹುಟ್ೊಟರು ಉತಿರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಿಗ ಬೆಂದು
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ ಪಾಿರೆಂಭಸಿದರು. ರ ೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹ ೊೇರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳವವನ ೇ ಭೊಮ್ಯ
ಒಡ ಯನನಾನಗಿಸಿದರು. 1957ರಲಿ ಕ ನರಾ ವ ಲ್ಫ ೇರ್ ಟ್ಿಟ್ ಟ ಪಾಿರೆಂಭಸಿ ಅದರ ಮ್ುಂಾೆಂತರ ಅನ ೇಕ ಶ್ಾಲಾ ಕಾಲ ೇಜುಗಳ್ನೊನ ಸಾೆಪನ
ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ರಿೇಚ ಗ ಈ ಟ್ಿಟ್ ಟ ತನನ 50ನ ೇ ವಷ್ಾಷಚ್ರಣ ಸಮಾರೆಂಭವನುನ ಆಚ್ರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿತು. ಈಗ ಈ ಟ್ಿಟ್ ಟ ಸುಮಾರು ಒಟ್ುಟ 18
ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ಲಿ 37 ಶ್ಾಲ ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸುತ್ರಿದುದ ಅದರಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ವಿದಾಯರ್ಥಷಗಳ್ಳ ಕಲಯುತ್ರಿದಾದರ . ಅೆಂಕ ೊೇಲ ಯಲಿ ಗ ೊೇಖಲ
ಸ ೆಂಟ್ಟನರಿ ಕಾಲ ೇಜು ಸಾೆಪನ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಾನಡಿಗ ಹ ಚಿುನ ಸ ೇವ ಸಲಿಸಲು ನ ರವಾಗಲ ಎೆಂದು ಅವರು ಚ್ುನಾವಣ ಗ ನಿೆಂತು ಗ ದುದ
ಒೆಂದು ಅವಧಿಗ ಲ ೊೇಕಸಭ ಸದಸಯರಾಗಿದದರು. ಆದರ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನ ಮ್ತುಿ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ್ ಕುತೆಂತಿಗಳಿೆಂದ ಅವರು ಮ್ತ ಿ
ಚ್ುನಾಯಿತರಾಗಲ ೇ ಇಲಿ. ಇವಾಯವುದೊ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ ೇವ ಗ ತ ೊಡಕಾಗಲಲಿ.
ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ಬರವಣ್ಣಗ ಪಾಿರೆಂಭವಾದದುದ ಅವರ ಇಪೂತಿನ ೇ ವಯಸಿಾನಲಿ. ಮಾತೃಭಾಷ್ ಯಾದ ಕ ೊೆಂಕಣ್ಣಯಲಿ. ಬರಿೇ
ಆಡುಭಾಷ್ ಯಾದ ಕ ೊೆಂಕಣ್ಣ ಕನನಡ ಲಪ್ತಯನ ನೇ ಆಧರಿಸಿತುಿ. ಕ ೊೆಂಕಣ್ಣ ಕವಿತ ಗಳ್ಳ ಉತಿರ ಕನನಡದ ಜನರ ಮ್ನಸಾನುನ ಸೊರ ಗ ೊೆಂಡು ಅನ ೇಕ
ಸಮಾರೆಂಭಗಳ್ಲಿ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ಕವಿತ ಗಳ್ನುನ ಹಾಡುತ್ರಿದದರು. ಇಷ್ಾಟದರೊ ಕ ೊೆಂಕಣ್ಣ ಕವನ ಸೆಂಗಿಹ ತರುವ ಅವರ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ
ಉಳಿದಿದುದ 1981ರಲಿ ಅೆಂದ ಿ ಅವರ ಸಾವಿಗ ಕ ೇವಲ ಒೆಂದ ೇ ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿತುಿ.
ಪತ್ರನ ಇೆಂದಿರಾ ಮ್ತುಿ ಹ ಣುಿ ಇಬುರು ಮ್ಕಕಳ್ಳ ಉಷ್ಾ ಪಿಧಾನ್ಸ ಅವರು ಮ್ುೆಂಬಯಿಯಲಿದದರ ಕ್ಲರಿಯ ಮ್ಗಳ್ಳ ನಿಷ್ಾ ವ ೆಂಗಾಕಾಷರ್
ಬರ ೊೇಡಲಿದಾರ . ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು 6.11..1982ರಲಿ ನಿಧನರಾದರ ಅವರ ಪತ್ರನಯವರು 2002 ರಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಮೊದಲಗ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಇನಿನತರ ಕವಿಗಳ್ೆಂತ ದಿೇರ್ಷ ಕವಿತ ಗಳ್ನ ನೇ ಬರ ದರು. ಅವರ ಪಿಥಮ್ ಕವನ ಸೆಂಕಲನ 1950ರಲಿ
ಪಿಕಟ್ವಾಯಿತು. ನೆಂತರ 1955ರಲಿ ಹೊ ಗ ೊೆಂಚ್ಲು ಎನುನವ ಇನ ೊನೆಂದು ಸೆಂಕಲನವನೊನ ಹ ೊರತೆಂದರು. ತರುಣರ ದಸರ – ಕಡಲ ಕನನಡ –
ದಾಸಾಳ್ , ಮ್ಕಕಳ್ ಗಿೇತ ಗಳ್ಳ ನೆಂತರ ಪಿಕಟ್ವಾದವು. ಈ ಸೆಂಗಿಹದ ಒೆಂದು ಕವಿತ ಟ್ಟಕ್ ಟ್ಟಕ್ ಗ ಳ ಯಾ ಟ್ಟಕ್ ಟ್ಟಕ್ ಇೆಂದೊ
ಜನಪ್ತಿಯವಾಗಿದ . ಪಿವಾಸ ಸಾಹಿತಯದಲೊಿ ಕ ೈಯಾಡಿಸಿರುವ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ನಾ ಕೆಂಡ ಪಡುವಣ ಕೃತ್ರ ರಚಿಸಿದಾದರ . ಕವನದ ಇನಿನತರ
ಪಾಿಕಾರಗಳ್ಲಿ ಆಸಕ್ಲಿ ತಳ ದ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಮೊದಲಗ ನಾಲ ಕೇ ಸಾಲನ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ನುನ ಬರ ದರು. ಅೆಂಕ ೊೇಲದಿೆಂದ ಜನಸ ೇವಕ ಎನುನವ
ಪತ್ರಿಕ ಪಾಿರೆಂಭಸಿದ ಜನಸ ೇವಕ ಪತ್ರಿಕ ಯಲಿ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಳ ಪಿಕಟ್ವಾದಾಗ ಅವು ಉತಿರ ಕನನಡ ಜಿಲ ಿಯಲಿ ಒೆಂದು ಸೆಂಚ್ಲನವನ ನೇ
ಉೆಂಟ್ುಮಾಡಿದದವು. ಜನಸ ೇವಕ ಪತ್ರಿಕ ಗ ಅನ ೇಕ ಹಿರಿಯರು ಬರ ಯುತ್ರಿದದರು. ಅವರಲಿ ಪಿಮ್ುಖರು ಗೌರಿೇಶ ಕಾಯಿಕಣ್ಣಯವರು .
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಒಟ್ುಟ 12 ಕೃತ್ರಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಿದಾದರ . ಅವರ ದಿನಕರನ ಚೌಪದಿ ಕೃತ್ರಗ ಕನಾಷಟ್ಕ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ ಮ್
ಪಿಶಸಿಿ ಲಭಸಿದ . ಅವರ ಚೌಪದಿಗಳ್ಲಿ ನವರಸಗಳ್ೂ ಬ ರ ತ್ರರುತ್ರಿದದವು. ಹಾಗ ನ ೊೇಡಿದರ ಬೆಂಡಾಯ ಪರೆಂಪರ ಆರೆಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲ ೇ
ದ ೇಸಾಯಿಯವರು 1931ರಲಿ ಬಾಡ ೊೇಷಲ ಸತಾಯಗಿಹದ ಬಗ ಗ ಚ್ುಟ್ುಕು ಪದಯಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಿದದರು. ಈ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳಿೆಂದಲ ೇ ಅವರು ಂಾಯತರಾಗಿ
ಅವರನುನ ಚ್ುಟ್ುಕ ಬಿಹಮ ಎೆಂದ ೇ ಕರ ಯುತ್ರಿದದರು. ಅವರ ಚ್ುಟ್ುಕದ ಸಾವರಸಯದ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣ ಎೆಂದರ ಅವರು ಹಾಲಕ್ಲಕ ಜನಾೆಂಗದ
ಬಗ ಗ ಬರ ದ ಚ್ುಟ್ುಕ ದಿೇನ ದಲತರ ಬಗ ಗ ಇದದ ಕಾಳ್ಜಿಯನುನ ತ ೊೇರಿಸುತಿದ . ಆ ಚ್ುಟ್ುಕ ಹಿೇಗಿದ .
ಇವನ ಮ್ನ ಯಳ್ಗಿಲಿ ಸಾಕರ್ುಟ ಅಕ್ಲಕ
ಆದರೊ ಈತನಿಗ ಹ ಸರು ಹಾಲಕ್ಲಕ
ಹಾಲು ಅಕ್ಲಕಗಳ ರಡೊ ಹ ಸರ ೊಳ್ಗ ಮಾತಿ
ಹಸಿವ ಯೆಂಬುದು ಇವನ ಹಣ ಯ ಕುಲಗ ೊೇತಿ
ಮೊದಲೆಂದಲೊ ಬಹಳ್ ಸರಳ್ ಜಿೇವನಕ ಕ ಒಗಿೆಹ ೊೇಗಿದದ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಕಡ ಯತನಕವೂ ಅದನ ನೇ ರೊಢಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದರು. ಅವರಿಗ
60 ವರ್ಷ ತುೆಂಬಿದಾಗ ಅವರ ಸ ನೇಹಿತರ ಲಾಿ ಸ ೇರಿ ರ್ರ್ಟಯಬಿಿ ಸಮಾರೆಂಭ ಏಪಾಷಡು ಮಾಡಿದರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಸಮಾರೆಂಭಕ ಕೇ ಗ ೈರು
ಹಾಜರಾಗಿ ಕಡ ಗ ಒೆಂದು ಚ್ುಟ್ುಕವನುನ ಬರ ದು ಕಳಿಸಿದರು.
ನನಗ ೇಕ ರ್ರ್ಟಯಬಿದ ಸಾಕು ಬರವಣ್ಣಗ
ಕವಿಗ ಬ ೇಕಾಗಿಲಿ ಯಾವ ಮೆರವಣ್ಣಗ
ಮ್ೊಲ ಯಲ ಕುಳಿತು ಬರ ದರ ಒೆಂದು ಪದಯ
ತಾಯುನಡಿಗ ಅಪ್ತಷಸಿದ ಹಾಗ ನ ೈವ ೇದಯ
ಅವರ ಕ ಲವು ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ ವ ೈಖರಿಯನುನ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ
ನಾ ಬರ ದ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ ಸೆಂಂ ಯ ವಿಪರಿೇತ
ಶ್ ೇಕಡಾ ತ ೊೆಂಭತುಿ ಹ ೊಡ ಯುವುವು ಗ ೊೇತ
ಉಳಿದ ಹತಿರ ಪ ೈಕ್ಲ ಏಳ ೆಂಟ್ು ಸತುಿ
ಒೆಂದ ರಡು ಬದುಕ್ಲದರ ಅವು ಮಾತಿ ಮ್ುತುಿ
ಜನನಿೇ ಜನಮಭೊಮ್ಶು ಸುಗಾಷದಪ್ತ ಗರಿೇಯಸಿ ಎನುನವ ಹಾಗ ಪಿತ್ರಯಬುರೊ ತಾವು ಹುಟ್ಟಟದ ಊರಲ ಿೇ ಮ್ಣಾಿಗಬ ೇಕು ಎನುನವ
ಬಯಕ ಇರುತಿದ . ಅದಕೊಕ ಒೆಂದು ಚ್ುಟ್ುಕು ಹಿೇಗಿದ
ನಾನು ಹುಟ್ಟಟದುದ ಸಖಿ ಅೆಂಕ ೊೇಲ ಯಲಿ
ಚಿೆಂತ ಯಿಲಿದ ೇ ಸಾಯಬ ೇಕ ೆಂಬ ಅಲಿ
ಅೆಂಕ ೊೇಲ ಎನುನವುದು ಕನನಡದ ಕಡಲು
ಈ ಕಡಲನ ೊಳ್ಗಿರಲ ದಿನಕರನ ಒಡಲು
ಅವರ ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಳ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ವಿಡೆಂಬನ ಗ ಹ ಸರಾಗಿದದವು. ಆಗಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಜನರು ಇವುಗಳ್ನುನ ಹುಚ ುದುದ ಓದುತ್ರಿದರ
ದ ು.
ಅೆಂದು ಬರ ದಿದದ ರಾಜಕ್ಲೇಯ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಳ ಇೆಂದಿಗೊ ಪಿಸುಿತವಾಗಿವ ಎೆಂದರ ಅಚ್ುರಿ ಸಹಜ. ಬಹಶ: ಅವರು ಮ್ುೆಂಬಯಿ ಕಾಪ್ಷರ ೇರ್ನಿನನ
ಸದಸಯರಾಗಿ, ಲ ೊೇಕಸಭಾ ಸದಸಯರಾಗಿ ರಾಜಕ್ಲೇಯವನುನ ಹತ್ರಿರದಿೆಂದ ಕೆಂಡಿದದರಿೆಂದ ಅವರಲಿ ಈ ಬಗ ಯ ಕ್ಲಿಯಾತಮಕತ ಬೆಂದಿರಬಹುದು.
ಅೆಂಥಾ ಕ ಲವು ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಳ ಹಿೇಗಿವ .
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ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ
ಅಲಲಾ ಕ ೇಳ ೂೇ ಮ್ಗನ ೇ ಪೌರುರ್ದ ಸುದಿದ
ಎರ್ುಟ ಮ್ೆಂದಿಗ ಉೆಂಟ್ು ಈ ತರದ ಬುದಿದ
ಹತುಿ ವರುರ್ದ ಹಿೆಂದ ಇತುಿ ಲೆಂಗ ೊೇಟ್ಟ
ಈ ಹ ೊತುಿ ನ ೊೇಡಿದರ ಬರಿೇ ಹತುಿ ಕ ೊೇಟ್ಟ
ಪಕ್ಷಗಳು
ಈ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಅಲಿ ಒೆಂದ ರಡು
ಕ ೊನ ಗ ನ ೊೇಡಿದರ ಸಖಿ ಎಲಿವೂ ಬರಡು
ಬಡವರಿಗ ತಪ್ತೂಲಿ ಉಪವಾಸ ತಾನ ೇ
ಇದಕ ನುನವರು ರಾಜಕ್ಲೇಯದ ಬ ೇನ
ಆಳುವ್ ಪಕ್ಷ
ಅದೃರ್ಟಶ್ಾಲ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪುಢಾರಿ
ಕ ಸರು ಹತುಿವುದಿಲಿ ಬಿದದರೊ ಜಾರಿ
ಈತನಿಗ ಉೆಂಟ್ು ಇನ ೊನೆಂದು ಅನುಕೊಲ
ಸ ೊೇತುಹ ೊೇದರ ಆಗುವನು ರಾಜಯಪಾಲ
ಈ ಚುನಾವ್ಣ
ಈ ಚ್ುನಾವಣ ಯೆಂದು ಭಾರಿೇ ವಾಯಪಾರ
ಮಾರಲಕ ಕ ತ ಗ ದಿಟ್ಟ ಸರಕು ಸರಕಾರ
ಯಾರು ಬ ೇಕಾದರೊ ಕ ೊಳ್ಳಬಹುದೆಂತ
ಐದು ವರುರ್ಕ ೊಕಮೆಮ ನಡ ಯುತಿದ ಸೆಂತ

ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ನಡ ದ ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ನ ನಪ್ತನ
ಕಾಯಷಕಿಮ್ದಲಿ ಬ ೇಲೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರಷಯವರು.

ದಿನಕರ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ದ ೇವರು, ಕವಿಗಳ್ಳ ಮ್ುೆಂತಾದವರ ಬಗ ಗೊ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ನುನ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ ಮ್ುಂಾೆಂತರ
ಪಿಸುಿತಪಡಿಸಿದಾದರ ಅವುಗಳ್ಲಿ ಕ ಲವು.
ಗಣಪತಯ ಹ ಟ್ ೆ
ಗಣಪತ್ರಯ ಹ ೊಟ ಟ ಒಡ ಯಿತು ಬಹಳ್ ತ್ರೆಂದು
ಉದರಕಲ ಕ ಸುತುಿ ಹಾಕ್ಲತು ಸಪಷ ಬೆಂದು
ಗುಣಹ ೊೆಂದಿದನು ಗಣಪ ಈ ಸುತ್ರಿನಿೆಂದ
ರ್ಟ್ಸಪಷವೂ ಒಳಿತು ಮಾಡಬಹುದ ೆಂದ
ದ ೀವ್ರ ಪೂಜ
ನಿತಯವೂ ಉೆಂಟ್ು ದ ೇವರ ಪೂಜ ಉದದ
ನಡತ ನ ೊೇಡಿದರ ಯಾವುದೊ ಇಲಿ ಶುದದ
ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಬ ೇಕು ಈ ಪೂಜ
ಪುಣಯವೆಂತರಿಗಿಲಿ ದ ೇವರ ಮ್ುಲಾಜ
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಆದಿಕವಿ ಪೆಂಪನಿಗೊ ಒೆಂದು ಚ್ುಟ್ುಕವನುನ ದ ೇಸಾಯಿಯವರು ಬರ ದಿದಾದರ
ಜನನಜನಾಮೆಂತರಕ ಬನವಾಸಿ ನಾಡು
ನೆಂದನದಿ ಮ್ರಿದುೆಂಬಿಯನಾನಗಿ ಮಾಡು
ಎೆಂದು ಹಾಡಿದ ಆ ನಿನನ ಹೃದಯದ ೊಲುಮೆ
ಇೆಂದಿಗೊ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮ್ಹಾ ಮ್ಹಿಮೆ
ದ ೇಸಾಯಿಯವರ ಚ್ುಟ್ುಕಗಳ್ಳ ಎೆಂದರ ಅವುಗಳ್ ವ ೈಖರಿಯೇ ಬ ೇರ . ಎಲಿವುಗಳ್ನೊನ ಬರ ಯುತಾಿ ಹ ೊೇದರ ಪುಟ್ಗಳ ೇ ಸಾಲದ ೇ
ಹ ೊೇದಿೇತು. ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಯ ಪರೆಂಪರ ಯಲಿ ಒಬು ಧಿೇಮ್ೆಂತ ಬರಹಗಾರ ಎನಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದ ದ ೇಸಾಯಿಯವರದು ಒೆಂದು ಸಾಥಷಕ ಬದುಕು. 

ಹ ೊಸ ವರ್ಷ 2016 ಅನುನ ಸಾವಗತ್ರಸಲ ೆಂದ ೇ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ 9 x 9 ಮಾಯಾ ಚೌಕವನುನ ರಚಿಸಲಾಗಿದ . ಇದರಲಿ 184 ರಿೆಂದ 264
ವರ ಗಿನ ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಸೆಂಂ ಯಯನೊನ ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ . ಈ ಚೌಕದ ಯಾವುದ ೇ ಅಡಡ ಸಾಲನ (row) ಅಥವಾ ಕೆಂಬ ಸಾಲನ (column)
ಅಥವಾ ಕಣಷ ಸಾಲನ (diagonal) ಮೊತಿ 2016 ಎೆಂದು ನಿೇವು ಖಚಿತ ಮಾಡಿ ಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹ ೊಸ ವರ್ಷವೂ ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರ ಎಲಿ
ಬಗ ಗಳ್ಲೊಿ ಸುಗಮ್ವಾಗಿರಲ.
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ಎಲ , ಅಡಿಕ , ಸುಣಿ ಇವು ಜ ೊತ ಗೊಡಿದಾಗ ತಾೆಂಬೊಲವ ನಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳತಿದ .
ಊಟ್ವಾದಕ ೊಡಲ ೇ ತಾೆಂಬೊಲ ಹಾಕ್ಲಕ ೊಳ್ಳಳವುದು ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಪಿದಾಯ. ಪಾಕ್ಲಸಾಿನ,
ಬಾೆಂಗಾಿದ ೇಶ, ಮೆಯನಾಮರ್, ಕಾಯೆಂಬ ೊೇಡಿಯಾ, ಲಾವೇಟ್ , ಥ ೈಲಾಯೆಂಡ್, ವಿಯಟಾನೆಂ,
ನ ೇಪಾಳ್ ಮ್ತುಿ ಫಿಲಪ್ತೂೇನ್ಸಾ ಮ್ುೆಂತಾದ ದ ೇಶಗಳ್ಲೊಿ ತಾೆಂಬೊಲ ಮೆಲುಿವ ಪದಿತ್ರ ಇದ .
ಪಾಶಿುಮಾತಯ ದ ೇಶಗಳ್ಲಿ ಈ ಪದಿತ್ರ ಇಲಿ. ಎಲ , ಅಡಿಕ , ಸುಣಿ, ಕ ಲವಮೆಮ ಹ ೊಗ ಸ ೊಪುೂ
ಇವುಗಳ್ನುನ ಜ ೊತ ಗೊಡಿಸಿ ಮೆಲುಿವ ಪದಿತ್ರ ಎಲಿ, ಹ ೇಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಮ್ತುಿ ಇತರ
ದ ೇಶಗಳಿಗ ಹ ೇಗ ಹರಡಿತು ಎೆಂಬುದು ತ್ರಳಿದಿಲಿ. ಭರತಖೆಂಡದಲಿ ವ ೇದಕಾಲಕ ಕ
ಮ್ುೆಂಚಿನಿೆಂದಲೊ ಅೆಂದರ ಹರಪೂನ್ಸ ನಾಗರಿೇಕತ ಯ ಕಾಲದಲಿ ಈ ಪದಿತ್ರ ಇತುಿ ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದುಬೆಂದಿದ . ಪುರಾತನ ವಾಸುಿಶ್ಾಸರ ಸೆಂಶ್ ೇಧನ ಗಳ್ಳ ಈ ಪದಿತ್ರ ಸುಮಾರು ನಾಲುಕ
ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ್ ಹಿೆಂದಿನಿೆಂದಲೊ ಥ ೈಲಾಯೆಂಡ್, ಇೆಂಡ ೊೇನ ೇಷ್ಾಯ ಮ್ತುಿ ಫಿಲಪ್ತೂೇನ್ಸಾ
ದ ೇಶಗಳ್ಲಿ ಇತುಿ ಎೆಂದು ಸೊಚಿಸುತಿವ .
ಕನನಡದ ತಾೆಂಬೊಲ ಹಿೆಂದಿಯಲಿ ಬಿೇಡಾ ಅಥವಾ ಪಾನ್ಸ ಎೆಂದು ದ ೇಶದಾದಯೆಂತ ಜನಪ್ತಿಯಗ ೊೆಂಡಿದ . ಎಲ , ಅಡಿಕ , ಸುಣಿದ ೊೆಂದಿಗ ಕಾಚ್ು,
ಏಲಕ್ಲಕ, ಲವೆಂಗ, ಸ ೊೆಂಪು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಕ ಲವಮೆಮ ಗುಟಾಕ ಸ ೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅನ ೇಕ ಬಗ ಯ ಬಿೇಡಾಗಳ್ಳ ಮಾರುಕಟ ಟಯಲಿ
ದ ೊರ ಯುತಿವ . ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಅತಯೆಂತ ಜನಪ್ತಿಯ ಸ ೈಕ ೊಯಾಕ್ಲಟವ್ ಡಿಗ್ ಗಳ್ಲಿ ನಾಲಕನ ಯ ಸಾೆನ ಪಡ ದಿದ . ಕ ಫಿೇನ್ಸ, ತೆಂಬಾಕು, ಮ್ದಯ ಇತರ
ಮ್ೊರು ಸಾೆನದಲಿವ . ತಾೆಂಬೊಲ ದ ೇಹವನೊನ, ಮ್ನಸಾನೊನ ಬಹುಬ ೇಗ ಉದಿದೇಪನಗ ೊಳಿಸುತಿದ , ಅಮ್ಲ ೇರಿಸುತಿದ . ದ ೈನಿೆಂದಿನ ದುುಃಖ,
ಚಿೆಂತ ಗಳ್ನುನ ಮ್ರ ಸಿ ಮ್ನದಲಿ ಕ್ ೇಮ್ಭಾವ ಮ್ೊಡಿಸುತಿದ . ಈ ಎಲಿ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಇದು ದುಶುಟ್ವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಸುತಿದ . ಎಲ ಅಡಿಕ
ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರುವುದು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಅರಬ್ ಎಮ್ರ ೇಟ್ಾ ನಲಿ ಶಿಕ್ಾಹಷ ಅಪರಾಧ. ದುಬ ೈ ಸಕಾಷರ ಎಲ ಅಡಿಕ ಯ ಆಮ್ದು ಮ್ತುಿ
ಮಾರಾಟ್ವನುನ ನಿಷ್ ೇಧಿಸಿದ .
ವಿೀಳ ಯದ ಲ
ಈ ಸಸಯದ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಪ ೈಪರ್ ಬಿೇಟ್ಲ್. ಬಹು ವಾಷ್ಟ್ಷಕ ಸಸಯ ,
ಪ ೈಪರ ೇಸಿ ಕುಟ್ುೆಂಬಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . ಇದರ ತವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮ್ತುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂವಷ ಏಷ್ಾಯ.
ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ ಮ್ದುವ , ಮ್ುೆಂಜಿ, ಹಬುಗಳ್ಳ ಮ್ುೆಂತಾದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ
ಆಚ್ರಣ ಗಳ್ಲಿ ಎಲ , ಅಡಿಕ ಗ ಬಹಳ್ ಪಾಿಮ್ುಖಯತ ಇದ . ಎಲಾಿ ಶುಭ ಕಾಯಷ ಗಳಿಗೊ ಎಲ ,
ಅಡಿಕ ಬ ೇಕ ೇ ಬ ೇಕು. ವಿೇಳ ಯದ ಲ ಜಿೇವಕ ೊೇಶಗಳಿಗ ಉದಿದೇಪನಕಾರಿ ರ್ಟ್ಕಗಳ್ನುನ
ಹ ೊೆಂದಿದ . ಎಲ ಯಲಿರುವ ಎಣ ಿಗ ಶಿಲೇೆಂದಿನಿರ ೊೇಧಕ (antifungal) ಮ್ತುಿ
ಸೊಕ್ಾಾಣುನಿರ ೊೇಧಕ (antimicrobial) ಗುಣಗಳಿವ . ಆದದರಿೆಂದ ಈ ಎಣ ಿಯನುನ ಆಹಾರ
ಸೆಂರಕ್ಷಣ ಗ (food preservative) ಉಪಯೇಗಿಸುತಾಿರ . ಎಲ ಯನುನ ನೆಂಜು
ನಿರ ೊೇಧಕವಾಗಿ (antiseptic) ಮ್ತುಿ ಬಾಯಿಯ ದುಗಷೆಂಧ ನಿವಾರಣ ಗ
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು ಎೆಂದು ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ವ ೈದಯಪದಿತ್ರಯಲಿ ಸೊಚಿಸಲಾಗಿದ .
ಸುಣಣ
ಸುಣಿದ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಕಾಯಲಾಯೆಂ ಹ ೈಡಾಿಕ ಾೈಡ್. ಇದು ಎಲ , ಅಡಿಕ ಯಲಿರುವ
ಉದಿದೇಪನಕಾರಿ ರ್ಟ್ಕಗಳ್ ಕ ಲಸವನುನ ಚ್ುರುಕುಗ ೊಳಿಸಿ, ಈ ರ್ಟ್ಕಗಳ್ಳ ನಾಲಗ ಯಡಿಯಿೆಂದ
ನ ೇರವಾಗಿ ರಕಿನಾಳ್ವನುನ ಸ ೇರುವೆಂತ ಮಾಡುತಿದ .
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಅಡ್ಕ
ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಅರ ೇಕಾ ಕಟ ೇಚ್ು (Areca catechu). ಸೆಂಸೃತದಲಿ ಪೂಗಿ
ಫಲೆಂ ಎೆಂದೊ, ಹಿೆಂದಿಯಲಿ ಸುಪಾರಿ ಎೆಂದೊ ಕರ ಯುತಾಿರ . ಇದ ೊೆಂದು ವಾಣ್ಣಜಯ ಬ ಳ .
ಅಡಕ ಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರಲಿ ಇೆಂಡಿಯಾ ಮೊದಲನ ಯ ಸಾೆನ ಪಡ ದಿದ .
ಇೆಂಡಿಯಾ, ಶಿಿೇಲೆಂಕಾ ಮ್ತುಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚ ೈನಾದ ಸಾೆಂಪಿದಾಯಿಕ ವ ೈದಯ ಪದಿತ್ರಯಲಿ ಅಡಿಕ
ಪುಡಿಯನುನ ಹಲುಿಜಜಲು ಮ್ತುಿ ಹ ೊಟ ಟ ಹುಳ್ಳವಿನ ನಿವಾರಣ ಗ ಬಳ್ಸುತಾಿರ .
ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಅಂಶಗಳು
ಅಡಿಕ ಯಲಿ ಅರಿಕ ೈಡಿನ್ಸ ಮ್ತುಿ ಅರಿಕ ೊೇಲನ್ಸ ಎೆಂಬ ಉದಿದೇಪನಕಾರಿ ಕ್ಾರ
ಪದಾಥಷಗಳಿವ . ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ಳ ಅಮ್ಲ ೇರಿಸುತಿವ . ಮ್ನ ೊೇವಿಕಾರತ ಇದದಲಿ ಅದನುನ
ತ್ರೇವಿಗ ೊಳಿಸುತಿದ . ಬಾಯಿಯಲಿ ಅತ್ರ ಹ ಚ್ುು ಲಾಲರಸ (ಜ ೊಲುಿ) ಸಿವಿಸುವೆಂತ ಮಾಡುತಿದ
(ಎಲ ಿೆಂದರಲಿ ರಸ ಉಗುಳ್ಳವುದಕ ಕ ಕಾರಣವಾಗುತಿದ ). ಲಾಲರಸದಿೆಂದ ಜಿೇಣಷಕ್ಲಿಯ
ತವರಿತಗ ೊೆಂಡು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ಳ ಬಹು ಬ ೇಗ ರಕಿನಾಳ್ವನುನ ಸ ೇರುತಿವ .
ವಿೇಳ ಯದ ಲ ಯಲಿರುವ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮ್ತುಿ ಅಡಿಕ ಯಲಿರುವ ಹಲವಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ್ಳ
ರಕಿನಾಳ್ಗಳ್ನುನ ಸೆಂಕುಚಿತಗ ೊಳಿಸಿ ರಕಿದ ೊತಿಡವನುನ ಹ ಚಿುಸುತಿದ . ರಕಿದ ಏರ ೊತಿಡ
ಹೃದಯವನುನ ಘಾಸಿಗ ೊಳಿಸುತಿದ .
ಅಡಿಕ ಯಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯನಾರ್ ಕಾರಕ ರ್ಟ್ಕಗಳಿವ ಎೆಂಬುದಕ ಕ ಸಾಕರ್ುಟ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವ ಗಳಿವ ಎೆಂದು “ಇೆಂಟ್ರ್ ನಾಯಶನಲ್
ಏಜನಿಾ ಫಾರ್ ರಿಸಚ್ಷ ಆನ್ಸ ಕಾಯನಾರ್” ( International Agency for Research on Cancer) ಮ್ತುಿ “ವಲ್ಡಷ ಹ ಲ್ಿ ಆಗಷನ ೈಜ ೇಶನ್ಸ “
(World Health Organisation) ಹ ೇಳಿಕ ನಿೇಡಿವ . ೨೦೦೯ರ ಅಕ ೊಟೇಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ೧೦ ದ ೇಶಗಳ್ ೩೦ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ಳ ಕಲ ತು
ಅನ ೇಕಾನ ೇಕ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲ ೇಖನಗಳ್ನುನ ಪರಿಶಿೇಲಸಿ, ತಾೆಂಬೊಲ ಜಗಿಯುವ ವಾಡಿಕ ಕಾಯನಾರ್ ಕಾರಕ, ಬಾಯಿಯಲಿ ಮ್ತುಿ ಅನನನಾಳ್ದಲಿ
ಕಾಯನಾರ್ ಗಡ ಗ
ಡ ಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾದರ . ತಾೆಂಬೊಲದಲಿ ಹ ೊಗ ಸ ೊಪೂೂ ಇದದರ ಕಾಯನಾರ್ ನ ಅಪಾಯ ೯.೯ರರ್ುಟ,
ಹ ೊಗ ಸ ೊಪುೂ ಇಲಿದಿದದಲಿ ಅಪಾಯ ೮.೪ರರ್ುಟ ಹ ಚ್ುು ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಅಧಯಯನ ತ್ರಳಿಸಿದ . ಪಾಶಿುಮಾತಯ ರಾರ್ರಗಳಿಗ ಹ ೊೇಲಸಿದರ , ಏಷ್ಾಯ
ಖೆಂಡದ ಆಸೂತ ಿಗಳ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಕಾಯನಾರ್ ನಿೆಂದ ನರಳ್ಳವ ರ ೊೇಗಿಗಳ್ಳ ಅತ್ರ ಹ ಚ್ುು ಎೆಂದು “ವಲ್ಡಷ ಹ ಲ್ಿ ಆಗಷನ ೈಜ ೇಶನ್ಸ “ (World
Health Organisation) ೨೦೦೪ರಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ .
ಅನ ೇಕ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಯಯನಗಳಿೆಂದ ತ್ರಳಿದುಬೆಂದಿರುವುದ ೇನ ೆಂದರ , ಅಡಿಕ ಶರಿೇರದ ಎಲಾಿ ಅವಯವಗಳ್ನೊನ (ಮೆದುಳ್ಳ, ಹೃದಯ,
ಶ್ಾವಸಕ ೊೇಶ, ಜಿೇಣಾಷೆಂಗಗಳ್ಳ ಇತಾಾದಿ) ಘಾಸಿಗ ೊಳಿಸಬಹುದು. ಮ್ಧುಮೆೇಹ, ಉಬುಸರ ೊೇಗ, ಹೃದಯರ ೊೇಗ, ಪ್ತತಿಜನಕಾೆಂಗದ
ಂಾಯಿಲ ಗಳ್ನುನ ಹದಗ ಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ತತಿಜನಕಾೆಂಗ, ಶ್ಾವಸಕ ೊೇಶ ಮ್ತುಿ ಹ ೊಟ ಟಯ ಕಾಯನಾರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹ ಚಾುಗಬಹುದು.
ಗಭಷಣ್ಣಯರು ತಾೆಂಬೊಲ ಮೆದದಲಿ ಮ್ಗುವಿನ ಆರ ೊೇಗಯದ ಮೆೇಲ ಪಿತ್ರಕೊಲ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೇರಬಹುದು.
ತಾೆಂಬೊಲ ಸವಿಯುವುದರಿೆಂದ ದ ೇಹವೂ ಮ್ನಸೊಾ ಬಹುಬ ೇಗ ಉದಿದೇಪನಗ ೊಳ್ಳಳತಿದ , ಅಮ್ಲ ೇರುತಿದ . ದ ೈನಿೆಂದಿನ ದುುಃಖ, ಚಿೆಂತ ಗಳ್ಳ
ಮ್ರ ತು ಮ್ನದಲಿ ಕ್ ೇಮ್ಭಾವ ಉೆಂಟಾಗುತಿದ . ಈ ಎಲಿ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಇದು ದುವಯಷಸನವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಸಿ, ಕಾಯನಾರಿನೆಂತ ಮಾರಕ
ರ ೊೇಗಗಳಿಗ ದಾರಿಮಾಡಿಕ ೊಡುತಿದ .
ಊಟ್ದ ಬಳಿಕ ಎಲ ಯ ಜ ೊತ ಏಲಕ್ಲಕ, ಲವೆಂಗ, ಸ ೊೇೆಂಪು ಅಥವಾ ಓಮ್ು/ಅಜಾವನ (ಅಡಿಕ ಯ ಬದಲು) ಬಳ್ಸಬಹುದು.
ಗಮ್ನಿಸಿ: ಪಿಕೃತ್ರ ಸಹಜವಾದದ ಲ
ದ ಿವೂ ಆರ ೊೇಗಯದಾಯಕವಲಿ. 
ಒೆಂದು ಉಲ ಿೇಖ: J Oral Pathol Med. 1999 Jan;28(1):1-4.
Oral mucosal lesions associated with betel quid, areca nut and tobacco chewing habits: consensus from a workshop held in Kuala
Lumpur, Malaysia, November 25-27, 1996.
Zain RB, Ikeda N, Gupta PC, Warnakulasuriya S, van Wyk CW, Shrestha P, Axéll T.
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'ದ ೇಗುಲಕ ಪ ರ್ ಮ್ರೆಂ ಕಡಿದರ್'
ಇದು ಒಬು ಹಳ ಗನನಡದ ಕವಿ ಮ್ಹಾಶಯರ ಸಾಲು.
ಇದರ ಅಥಷ?! ದ ೇವರ ಗುಡಿಗಾಗಿ ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಮ್ರವನ ನೇ ಕಡಿದರು.

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್

ದ ೇವರ ದಶಷನಕ ಕ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದರ ಕ ಲವು ಹೊಗಳ್ನ ೊನೇ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಹೊವಿನ ಮಾಲ ಯನ ೊನೇ
ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದರ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ಲಿಯನುನ ತ ೊೇರಿಸುವುದಕ ಕ ಹೊವುಗಳಿೆಂದ ಸಿೆಂಗಾರಗ ೊೆಂಡ
ಮ್ರವನನ ಸೆಂಪೂಣಷವಾಗಿ ತರಿದು ದ ೇವರಿಗ ಅಪ್ತಷಸಬ ೇಕ್ಲಲಿ.
ಇದು ಬರಿೇ ತ ೊೇಪಷಡಿಕ ಯ ಆರಾಧನ . ಇದು ಸಲಿದು. ದ ೇವಸಾೆನದಲಿ ಇರುವ ದ ೇವರ ಸುೆಂದರ ಮ್ೊತ್ರಷಗಳ್ಳ ಶಿಲಾೂ
ಶ್ಾಸರದ ಪಿಕಾರ ಚ್ತುರ ಶಿಲೂಗಳಿೆಂದ ನಿಮಾಷಣವಾಗಿರುತಿವ . ಆ ಸುೆಂದರ ಮ್ೊತ್ರಷಗಳ್ನುನ ಅತ್ರಯಾದ ಹೊಗಳ್ ಅಲೆಂಕಾರದಿೆಂದ
ಮ್ುಚಿುಬಿಟ್ಟಲಿ, ಆ ಶಿಲೂದ ಸೌೆಂದಯಷತ ಯನುನ ಭಕಿರಾದ ನಮ್ಗ ನ ೊೇಡುವುದಕ ಕ ಆಗುವುದಿಲಿ.
ಆಡೆಂಬರದ ಆರಾಧನ ಯ ಅಬುರದಲಿ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನ ಮ್ರ ಯಾಗಬಾರದು. ಹಾಗ ಯೇ, ದ ೇವರ ಪಿಸಾದ ದ ೊಡಡ
ಭ ೊೇಜನವಾಗಬಾರದು. ಮೆೇಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಕವಿಯ ಆ ಅಮ್ೊಲಯ ವಾಕಯ ಹಲವಾರು ಸೆಂಸ ಗ
ೆ ಳಿಗೊ ಅನವಯಿಸುತಿದ . ದ ೇವಸಾಿನದ
ಟ್ಿಟ್ ಟ ಗಳ್ಳ ಹಣವನುನ ದ ೇವರ ಹ ಸರಿನಲಿ ದುೆಂದು ವ ಚ್ು ಮಾಡಬಾರದು.
ಅವರು ಭಜಷರಿ ಊಟ್ದ ವಯವಸ ೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಲಕೆಂತ ಬಡವರಿಗ ಅನನ ಸೆಂತಪಷಣ ಯ ಕಾಯಷ ಒಳ್ಗೊಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು.
ಬಡ ವಿಧಾಯರ್ಥಷಗಳಿಗ ಪುಸಿಕ ಮ್ತುಿ ಇತರ ಖಚಿಷಗ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಾಯಷಕಿಮ್ವನುನ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚಾುಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕು.
ಶಿಿೇಯುತ್ ಜಿ.ಪ್ತ. ರಾಜರತನೆಂ ರವರು ತಮ್ಮ 'ವಿಚಾರ ರಶಿಮಯಲಿ' ಹ ೇಳಿರುವೆಂತ 'ಹ ಚ್ುು ಹಣ ಖಚ್ುಷ ಮಾಡಬ ೇಕಾದರ ,
ಹ ಚ್ುು ಹಣ ಶ್ ೇಖರಿಸಬ ೇಕು. ಹ ಚ್ುು ಹಣ ಶ್ ೇಖರಿಸಬ ೇಕಾದರ ಹ ಚ್ುು ಜನರ ಕಡ ಗ ಕ ೈ ಚಾಚ್ಬ ೇಕು. ಆಗ ನಾವು ತ್ರರುಪ ಬ ೇಡುವ
ಬಿಕ್ಷುಕರಾಗಿಬಿಡುತ ೇಿ ವ '
'ಜನರ ಹತ್ರಿರ ಹ ೊೇಗಿ ಹಣವನುನ ಬ ೇಡುವುದಕ್ಲಕೆಂತ ದ ೇವರ ಹತ್ರಿರಹ ೊೇಗಿ ಆತನ ಅನುಗಿಹ ಬ ೇಡುವುದು ವಾಸಿ. ಜನರ
ಹೆಂಗಿಗ ಒಳ್ಗಾಗುವುದಕ್ಲಕೆಂತ ದ ೇವರ ಹೆಂಗಿಗ ಒಳ್ಗಾಗುವುದ ೇ ಮೆೇಲು'
ದ ೇವರ ಪೂಜ ಯಲಿ ಆರಾಧನ ಮ್ುಖಯ, ಆಡೆಂಬರ ಅವಶಯವಲಿ. ಆರಾಧನ ಎೆಂದರ ಮ್ನಸಿಾಗ ಉೆಂಟಾಗುವ ಪಿಸನನತ .
ಎಲಿವೂ ಹಿತ ಮ್ತವಾಗಿದದರ ಚ ನನ. ಯಾವುದನುನ ಮಾಡದ ಇರಬ ೇಕು ಎೆಂಬ ತ್ರಳ್ಳವಳಿಕ ಯೇ ಧಮಾಷಚ್ರಣ ಗ ಆಧಾರ.
ಭಕ್ಲಿಯ ಮ್ತುಿ ಪೂಜ ಯ ಹ ಸರಲಿ ಪಿಕೃತ್ರಯ ಅೆಂದವನುನ ಕ ಡಿಸುವುದು ಬ ೇಡ. 'ಪ ರ್ ಮ್ರೆಂ'ವನುನ ನಾವು ತರಿಯುವುದೊ
ಬ ೇಡ.
ಭಕ್ಲಿ ನಿಜ ಭಕ್ಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲ. ವಿವ ೇಕ ಮ್ತುಿ ವಿವ ೇಚ್ನ ನಮೆಮಲಿರನುನ ಆಳ್ಲ.



ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕ ಳಗಿರುವ್ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಷನ್ಸ. ಏನ್ಸ

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚ್ಕ ಕ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊಕೇಟ
ಇವರ “ಮ್ೆಂದಹಾಸ”

ಮ್ಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...”
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ವ ಸ ೆರ್ನಗ ಆಸ ರೀಲಿಯ ರಾಜಯ ಪುಷ್ಪ – ರ ಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿರೀರ್ನ ಕಾಂಗರ ಪಾ

ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ್ ವ್ುಗಳು

ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ ೊೆಂಡುಿ



ಆಸ ರೇಲಯಾದ ರಾಜಯವೆಂದಾದ ವ ಸ ಟನ್ಸಷ ಆಸ ರೇಲಯ ಪುರ್ೂ
ಲಾೆಂಛನವಾಗಿರುವ ರ ಡ್ ಅೆಂಡ್ ಗಿಿೇನ್ಸ ಕಾೆಂಗರೊ ಪಾ ಎನುನವ ಈ
ಪುರ್ೂದ ಸಸಯಶ್ಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು “ಯಾನಿಗ ೊೇಜನ ೊಿೇಟ್  ಮ್ೆಂಗ ಿೇಸಿ”



ಹ ಚ ುೆಂದರ ಮ್ೇಟ್ರ್ ಎತಿರಕ ಕ ಬ ಳ ಯುವ ಈ ಸಸಯದ ಕಾೆಂಡವು
ಭೊಮ್ಯ ಒಳ್ಗಿದುದ, ಹೊವು ಬಿಡುವ ರೆಂಬ ಗಳ್ಳ ಒೆಂದು ಮ್ೇಟ್ರ್
ಎತಿರಕ ಕ ಚಾಚ್ುತಿವ .



ಕ ೆಂಪು ಮ್ತುಿ ಹಸಿರು ಬಣಿದ ಹೊವಿರುವ ಈ ಸಸಯವು ಪಿಪೆಂಚ್ದಲ ಿೇ

ರ ಡ್ ಅೆಂಡ್ ಗಿಿೇನ್ಸ ಕಾೆಂಗರೊ ಪಾ – ಹೊವು

ಅತ್ರ ಅಪರೊಪದ ಪಿಬ ೇಧವ ೆಂದು ಕರ ಯಲೂಟ್ಟಟದ .


ವ ಸ ಟನ್ಸಷ ಆಸ ರೇಲಯ ರಾಜಯದ ಪುರ್ೂ ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ೧೯೬೦ ರಲಿ
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು.



ಪತ್ಷ ಪಿದ ೇಶದ ಸುತಿಮ್ುತಿಲನ ಮ್ರಳ್ಳ ಮ್ಶಿಿತ ನ ಲದಲಿ ಹ ಚಾುಗಿ
ಕಾಣಸಿಗುತಿದ .



ಈ ಹೊವು ಆಗಟ್ ಟ ಮ್ತುಿ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಸಮ್ಯದಲಿ
ಅರಳ್ಳತಿದ 
ವ ಸ ಟನ್ಸಷ ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಲಾೆಂಚ್ನದಲಿರುವ ಹೊವು

ಕನನಡದಲಿಲ ಟ್ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಷ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ ಇನುೂಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಟ್  ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್ ಗಳ್ ಲಟ್ ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ್ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಿದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮ್ಣ ಸಿದಿವಾಗುತಿದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು
ಮ್ತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮ್ತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರಿ.
ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ

ನಿೀವ್ೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನಿೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ ನಮಗ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ತ್ಂದ ಯ ಶರಮ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ತೆಂದ ಯಬುನು ತನನ ಸೆಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಲು ದಿನವಿಡಿೇ ರ ೊಟ್ಟಟಯನುನ ಮಾರುತ್ರಿದದ.
ಸೆಂಜ ಯ ವ ೇಳ ಉಳಿದ ಸಮ್ಯದಲಿ ವೃತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣವನೊನ ಮಾಡುತ್ರಿದದ. ಮ್ನ ಯ ಮ್ಡದಿ
ಮ್ಕಕಳ್ ಜ ೊತ ಕಾಲ ಕಳ ಯಲು ಸಾಧಯವ ೇ ಇರುತ್ರಿರಲಲಿ. ವರುರ್ಗಳ್ಳ ಕಳ ದವು, ಶಿಕ್ಷಣ
ಮ್ುಗಿಯಿತು, ಒಳ ಳಯ ಅೆಂಕಗಳ್ನುನ ಪಡ ದು ಉತ್ರಿೇಣಷನೊ ಆದ. ಸರಿ ಅದಕ ಕ ತಕಕ
ಪಿತ್ರಫಲದೆಂತ ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸವೂ ದಕ್ಲಕತು. ಕ ಲಸದಲಿ ಒಳ ಳಯ ಹ ಸರು, ಹಣ
ಸೆಂಪಾದಿಸತ ೊಡಗಿದ. ಉತಿಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಸೆಂಭವ ಇದುದದರಿೆಂದ ಇನೊನ ಹ ಚ್ುು
ಹ ಚ್ುು ಓದಲು ಮ್ನಸುಾ ಮಾಡಿದ. ಇದರಿೆಂದ ಮ್ನ ಯವರ ೊಡನ ಕಾಲ ಕಳ ಯುವುದನ ನೇ
ಮ್ರ ತ. ಅಧಿಕಾರಿಯೊ ಆದ, ಕೆಂಪನಿಯ ಮಾಲೇಕನೊ ಆದ. ದ ೊಡಡ ಬೆಂಗಲ ಕಾರುಗಳ್ಳ
ಕ ೈಕಾಲಗ ಲಾಿ ಆಳ್ಳಗಳ್ಳ. ಒಮೆಮ ಮ್ನ ಗ ಬೆಂದು ಹ ೆಂಡತ್ರ ಮ್ಕಕಳ್ನುನ ಕರ ದು ಹ ೇಳಿದ ಇನುನ
ದುಡಿದದುದ ಸಾಕಾಯುಿ ಮ್ುೆಂದ ಮ್ನ ಯವರ ಜ ೊತ ನ ಮ್ಮದಿಯಿೆಂದ ಇರುವ ಎೆಂದ.
ಮ್ಡದಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ಹ ೇಳ್ತ್ರೇರದರ್ುಟ ಸೆಂತ ೊೇರ್ವಾಯಿತು. ಆದಿನ ಆನೆಂದಿೆಂದ ಔತಣವನ ನೇ ಏಪಷಡಿಸಿದರು. ನಾಳ ಯಿೆಂದ
ನಮ್ಮವರ ಲಾಿ ಒಟ್ಟಟಗ ಇರುವ ಸೆಂಭಿಮ್ದ ಕನಸು ಕೆಂಡರು,ಕುಡಿದರು,ಕುಣ್ಣದರು, ರಾತ್ರಿ ಕಣುಿೆಂಬ ನಿದ ಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲಿರೊ
ಬ ಳಿಗ ೆ ಬ ೇಗನ ಎದುದ ತೆಂದ ಯ ಜ ೊತ ಸೆಂತ ೊೇರ್ದಿ ಕಳ ಯುವ ದಿನಗಳ್ ನನಸನುನ ನಾೆಂದಿಯಾಡುವ ಭರದಲಿ ಇದದರು. ಆದರ
ತೆಂದ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಲಗಿದವನು ಬ ಳಿಗ ೆ ಏಳ್ಲ ೇ ಇಲಿ. ಹೃದಯ ಅಘಾತದಿೆಂದ ಯಾವಾಗ ಅವನ ಪಾಿಣ ಹಾರಿತ ೊಿೇ ಯಾರಿಗೊ
ತ್ರಳಿಯದಾಗಿತುಿ. ನಿೇತ್ರ: ಮ್ಡದಿ, ಮ್ಕಕಳ್ ಜ ೊತ ಕಾಲ ಕಳ ಯುವುದು ಸೆಂಸಾರಿಯ ಮೊದಲ ಧಮ್ಷ 

ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿರಗಳು


ಸೌತ ೇಕಾಯಿ ತ್ರರುಳ್ಳ ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್



ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಧಷ ಚ್ಮ್ಚ್



ಬ ಲಿ 3-4 ಚ್ಮ್ಚ್



ಏಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ ಚಿಟ್ಟಕ

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ


ಸೌತ ೇಕಾಯಿ ಸಿಪ ೂ ತ ಗ ದು, ಕಾಯಿತುರಿ, ಬ ಲಿ ಹಾಕ್ಲ ರುಬಿುಕ ೊಳಿಳ



ಕುಡಿಯಲು ಅನುವಾಗುವರ್ುಟ ನಿೇರು ಬ ರ ಸಿ ಏಲಕ್ಲಕ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಯಲು ಕ ೊಡಿ



ಬ ೇಸಿಗ ಯ ಬಿಸಿಲಲಿ ದಣ್ಣದು ಬೆಂದವರಿಗ ಇದು ತೆಂಪ್ೇ.... ತೆಂಪು......

ರ
ಸಿ
ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

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

ಒಂದರ
ಲ ಲಂದು
ಒಗಟು

೧. ಮ ರಕ್ಷರದ ಈ ಪದವ್ು ಹ್ಸುವಿನ ಕಂದನ ಮ ಲಕ ದಯೆಯನುನ ಹ ೀಳುತತದ
೨. ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವ್ು ಗ ೀ ಸಂತ್ತಯು
೩. ಕ ನ ಯೆರಡು ಕ ಡ್ದರ “ರ” ಕಾರದ ಸಾಲವ್ು
೪. ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಕ ೆ ಕ ನ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿಸಿದರ ಸುಗಿಿ ಹ್ಬ್ಬದ ಪೂಜ ನಡ ಯುವ್ ಸಥಳವ್ನುನ ಕಾಣುವಿರಿ

ಉತ್ತರಕ ೆ
ಪುಟ ೧೧
ನ ೀಡ್
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ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಹಾರುವ್ ಹ್ಕೆಗ ನಿೀರನು ಇಟುೆ
ಕಾಳನು ಕ ಟೆರ ಪಿರೀತಯದು
ಪಿರೀತಗ ಅಥಗ ಇಹ್ುದು ಪಿರಯ

ಊರಲಿ ಅಲ ವ್ ನ ಲ ಇರದವ್ಗ

ಪಿರೀತಯ ಕತ್ಗ ಇಹ್ನು ಪಿರಯ

ಕ ಳನು ಇಟೆರ ಪಿರೀತಯದು

ನ ೀವ್ನು ಕ ಟೆ ದ ೀವ್ನ ಅಡ್ಗ

ಬಾಳನು ತ ತ್ುತ ನಾಳ ಯನಿೀವ್

ಹ್ ವ್ನು ಇಟೆರ ಪಿರೀತಯದು
ಸಾವ್ದು ಸನಿಹ್ ಕಾಯುತ್ಲಿದಿರು

ಬಾಲ ಯ ರಿೀತಯು ಪಿರೀತಯದು
ತಾಳಿಯ ಕಟಿೆ ಕಾಯುತ್ ಹ್ಟಿೆ

ಕಾವ್ನ ನ ನ ವ್ುದು ಪಿರೀತಯದು

ಮಾಯುತ್ಲಿರುವ್ುದು ಪಿರೀತಯದು

ತಾಯಿಯು ತ್ನನ ಕ ಸಿನ ಬಾಯಿಗ

ಬ ೀವ್ನು ಕ ಟೆರ ಮಾವ್ನು ಕ ಟುೆ

ಹಾಲನು ಇತ್ತರ ಪಿರೀತಯದು
ಹಾಯುವ್ ಗ ೀವಿಗ ಮೆೀವ್ನು ಕ ಟುೆ
ಕಾಲನು ತ ಳ ದರ ಪಿರೀತಯದು

೧. ಹದಿನ ೇಳ್ನ ಯ ಶತಮಾನದಲಿ ಕನಾಷಟ್ಕದಲಿ ನಿಮ್ಷತವಾದ
ಈ ಸಾಮರಕವು ಮಾನವನಿಮ್ಷತ ಅತ್ರದ ೊಡಡ ಪಿಕಾರಗಳ್ಲಿ

ಮನವ್ನು ಗ ದ್ದಿಹ್ ಪಿರೀತಯದು
ಧನವ್ನು ಕ ೀಳದ ಜನರನು ಆಳುವ್
ಭಾವ್ವ್ ಮೆದ್ದಿಹ್ ಪಿರೀತಯದು
-ಮಾಲು, ಅಡ್ಲ ೈಡ್

ನಾಯಯಾಧಿೇಶ: ಈತನಿಗ ಎರಡೊ ಕ್ಲವಿಗಳ್ನುನ ಕತಿರಿಸಿ
ಗುೆಂಡ: ಅಯಯೇ ಬ ೇಡಾ ಸಾವಮ್ ನಾನು ಕುರುಡ

ಇಟ್ಲಯ ಬ ಸಿಲಕ ಚ್ಚ್ಷ ನೆಂತರದುದ. ಯಾವುದದು.
೨. ಇದು ಯಾವುದರ ಸಾಮರಕ ಮ್ತುಿ ಎಲಿದ
ಸರಿ ಉತಿರಕ ಕ ಪುಟ್ ೧೫ ನ ೊೇಡಿ

ಆಗ ೊೇಗಿಿೇನಿ
ನಾಯಯಾಧಿೇಶ: ಮ್ೊಖಷ ಕ್ಲವಿ ಕತಿರಿಸಿದರ ಕುರುಡು ಹ ೇಗ
ಆಗಾಿರ ?
ಗುೆಂಡ:ಆಮೆೇಲ ಕನನಡಕ ಎಲಿ ಹಾಕಲ?

ಒಂದರಲ ಲಂದು ಒಗಟು – ಉತ್ತರ

೧. ಕರುಣ ೨. ಕರು ೩. ರು(ಋ)ಣ ೪. ಕಣ

ಮತ್ತಷ್ುೆ ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಬ ೇಡಿ)

ಡ್ಸ ಂಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ಕ ಅಥಷಬರುವೆಂತ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತಿರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಿರಿಸಿದವರು








ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ
ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಗ, ಬ ಂಗಳೂರು
ಬಿ. ಆರ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೀ, ಸಿಡ್ನ
ಚಿನಮಯಿೀ, ಮೆೈಸ ರು
ಪದಮನಾಭ, ತ್ುಮಕ ರು
ಅರವಿಂದ್. ಜಿ. ಆರ್, ಉಡುಪಿ

ಡ್ಸ ಂಬ್ರ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ತರ

ಡ್ಸ ಂಬ್ರ್ ತಂಗಳ ಪದಪುಂಜದಲಿಲ
ಪರಶ ನ ೨ ಮತ್ುತ ಉತ್ತರಕ ೆ ಕ ಟಿೆದಿ
ಚೌಕಗಳಲಿಲ ಒಂದು ಹ ಚಿಿಗ ಯಿತ್ುತ.
ಈ ತ್ಪಿಪಗಾಗಿ ವಿಷಾದ್ದಸುತ ತೀವ – ಸಂ

ನಿಮ್ಮ ಉತಿರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಜನವ್ರಿ ೩೧ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮ್ಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮ್ನ ಯ
ಹ ಣುಿ ಮ್ಕಕಳ್ಳ ತಮ್ಮ ದ ೈನೆಂದಿನ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ
ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ
ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ . ಮ್ನ ಯ ಮ್ುೆಂದ
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ರ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ ,

7-11

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಂಾ ಗಣ್ಣತ
ಉತಿಮ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ರ್ುಟ
ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ಳ, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಂ ಗಳ್ಳ, ತರಹಾವರಿ
ನಮ್ೊನ ಗಳ್ಳ. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮ್ಗ ಬ ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಉಮಾ ರಾಜ ೇಶ್ ಅವರು ಕಳ್ಳಹಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ರೆಂಗ ೊೇಲ
Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಪುಡಿ ಮ್ತುಿ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿಡಯನುನ ಬಳ್ಸಿ ಬಿಡಿಸಿದುದ
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ಶ್ಾಯರಿ....
ನಲಿ, ಗಲಿ ಹಿಡಿದ ತ್ರಿ
ಆಡುವ ಮಾತು ;
ಗ ೊಲಿ - ಕ ೊಳ್ಲ ನುಡಿಸಿ
ಬರಿಸುವ ಮ್ತುಿ
ಎಲಿ ಪ ಿೇಮ್ಸುವವರಿಗ
ಗ ೊತುಿ,
ಪ್ತಿೇತ್ರಯ ಕ್ಲಮ್ಮತುಿ

ನನನ ಶ್ಾಯರಿ
ಮ್ೆಂಗನ ಕ ೈ ಮಾಣ್ಣಕಯವಲಿ,
ಹೃದಯ ನುಡಿಸುವ ತುತೊಿರಿ,
ಆಲಸಿದವನ ಮ್ನ
ಅರಳ್ಳತಿದ ,
ಬಾಡುವುದಿಲಿ!
ಬಾಡಿದರ .... ಅವ
ವಿಮ್ಶಷಕ ... ರಸಿಕನಲಿ.

ಪಾಪ ವಿಮ್ಶಷಕ
ಅವನಿಗ ೇನು ಗ ೊತುಿ,
ಅವನ ಮ್ಡದಿಯೇ
ಕವಿಯ ಸೊೂತ್ರಷಗ ಮ್ುತುಿ !
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ನ ಂದಾಯಿಸಲು ಮ್ಮಂಚಂಚ ವಿಳಾಸ -sugamakannada@gmail.com
ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ವಚ್ನ, ಕಗೆ, ಗಮ್ಕ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯಗಳ್ಳ ಕ ಲವು
ಪಿಮ್ುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ಳ. ಇವುಗಳ್ಲಿ ಭಗವೆಂತನ ನಾಮ್ಸಮರಣ ಯಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ , ವಚ್ನಗಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಸರಳ್
ನುಡಿಯಲಿ ಅನುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿ ನ ರವಾದರ , ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯವು ಸೆಂಗಿೇತ ಮ್ತುಿ ಸ ೊಬಗಿನ
ಸಾಹಿತಯದ ಮ್ಲನವಾಗಿದ . ಕಗೆ, ತ್ರಿಪದಿ,ರ್ಟ್ೂದಿಗಳ್ಳ ಅಥಷಪೂಣಷ ವಿಚಾರಗಳಿೆಂದ ಕೊಡಿ ಜಿೇವನದಶಷನ
ಹಾಗೊ ವಿಚಾರಪೂಣಷ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಮ್ತುಿ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರಿನ ಎೆಂದಿಗೊ ಗಗಗಗಿಸುವ
ಕ ೊಡುಗ ಗಳಾಗಿವ .
ಅೆಂತಜಾಷಲದ ಈ ಮ್ಹಾ ಜಗತ್ರಿನಲಿ ಈಗ ಸಾಕರ್ುಟ ಕನನಡಿಗರು ಕನಾಷಟ್ಕದಿೆಂದ
ಹ ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅವರ ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದಿದದರೊ ಆಸಕಿರಿಗ ನ ನ ದಾಗ ಬ ರಳ್ೆಂಚಿನಲ ಿೇ
ಒೆಂದ ೇ ಕಡ ಕ ೈಗ ಟ್ಕುವ ಹಾಗ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ನಮಮ ಸುಗಮ ಕನನಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಗಲ ಕ್ ೀತ್ರದಲಿಲ
ಸುಪರಸಿದಧ ಶರಣರ ವ್ಚನಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಿ, ತರಪದ್ದಗಳು ಹೀಗ ಇನ ನ ಅನ ೀಕ ರಚನ ಗಳನುನ ಸಂಗರಹ್
ಮಾಡುವ್ ಯೀಜನ ಯನುನ ಹ್ಮ್ಮಮಕ ಂಡ್ದ . ಇದಕ ಕ ತಮ್ಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ ೇಕಾಗಿದ . ತಮ್ಗ ಕನನಡ ಬ ರಳ್ಚ್ುು
ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವಿದದಲಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದೆಂತ ೇ ಎೆಂದುಕ ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸಾವಿರಕೊಕ ಮ್ೇರುವೆಂತ
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ ಹಾಕುವ ಯೇಚ್ನ ಇದ . ಈ ಕ ಲಸಕ ಕ ಗರಿರ್ಟ ಮ್ತ್ರಯಿಲಿದೆಂತ ಹ ಗಲುಕ ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮ್ಮಲಿ ಹ ಚಿುನ ಕನನಡ ಅಭಮಾನವಿದದರ್ೊಟ ಹ ಚಿುನ ಸಹಾಯ ಸಾಧಯವ ೆಂಬ ನೆಂಬಿಕ ನಮ್ಮದು.
೩೧ ಆಗಟ್ ಟ ೨೦೧೫ ರ ೊಳ್ಗ ಈ ಕಾಯಕ ಮ್ುಗಿಸಿ, ಆಸಕಿರಿಗ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ ನಮ್ಮದು.
ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶ್ಾಲ ಯಿೆಂದ ಈಗಾಗಲ ೇ ಉತ್ರಿೇಣಷರಾದ ಮ್ಕಕಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಶ್ಾಲ ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಈಗಾಗಲ ೇ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ತೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲತವರೊ,ಪಿಪೆಂಚ್ದ ನಾನಾ ಕಡ ಯಿೆಂದ
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ ೈ ಜ ೊೇಡಿಸಿದಾದರ .
ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ?
೧.ಮೊದಲು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ತ್ಮಮ ಹ ಸರು ನ ಂದಾಯಿಸಿಕ ಳುುವ್ುದು.
೨.ಸುಪರಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವ್ಚನ, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಿ, ತರಪದ್ದಗಳು ಇವ್ುಗಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ ೆೈದು
ಪುಟಗಳಷ್ುೆ ತ್ಮಗ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ಕಳುಹಸಿಕ ದಲಾಗುವ್ುದು.
೩.ಅದನುನ ತಾವ್ು ಬ್ರಹ್-ಯ ನಿಕ ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದ್ದಂದ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡ್ ನಮಗ
ಕಳುಹಸುವ್ುದು.
೪.ಅವ್ುಗಳನುನ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಎಲಲರ ಹ ಸರುನ ನ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ
ಮುದ್ದರಸಲಾಗುವ್ುದು. ಅತ ಹ ಚುಿ ನ ರವ್ು ನಿೀಡ್ದವ್ರಿಗ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಉಡುಗ ರ ಖಚಿತ್.

ನ ಂದಾಯಿಸಲು ಮ್ಮಂಚಂಚ ವಿಳಾಸ - sugamakannada@gmail.com
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ವಿಜ್ಞಾನ

ತ ೀಲಾಡುವ್ ಗುಳ ುಗಳು

ಸಂಕಲನ: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಬ ೀಕಾಗುವ್ ಸಾಮಗಿರ:


ಬ ೇಕ್ಲೆಂಗ್ ಸ ೊೇಡಾ – ಕಾಲು ಕಪ್



ವಿನ ಗರ್ – ಮ್ುಕಾಕಲು ಕಪ್



ಗುಳ ಳ ಮಾಡುವ ದಾಿವಣ (Bubble Solution)



ಗುಳ ಳ ಊದುವ ಸಾಧನ (Bubble Wand)



ಒೆಂದು ದ ೊಡಡ ಬೌಲ್

ವಿಧಾನ:


ಬ ೇಕ್ಲೆಂಗ್ ಸ ೊೇಡವನುನ ಬೌಲ್ ಒಳ್ಕ ಕ ಹಾಕ್ಲ ನೆಂತರ ಗುಳ ಳಗಳ ೇಳ್ಳವ ತನಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿನ ಗರ್ ಸುರಿಯಿರಿ



ಈಗ ಗುಳ ಳ ಊದುವ ಸಾಧನದಿೆಂದ ಬೌಲ್ ಒಳ್ಕ ಕ ಗುಳ ಳಗಳ್ನುನ ಊದಿರಿ



ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದದರ , ಗುಳ ಳಗಳ್ಳ ಬೌಲ್ ನಲಿರುವ ದಾಿವಣದ ಮೆೇಲ ಬಿೇಳ್ದ ಒೆಂದರ್ುಟ ಹ ೊತುಿ ತ ೇಲಾಡುತಿವ

ಏನಾಗುತತದ :
ಬ ೇಕ್ಲೆಂಗ್ ಸ ೊೇಡಾ ಮ್ತುಿ ವಿನ ಗರ್ ಮ್ಶಿಣವು ಆಸಿಡ್ ಮ್ತುಿ ಬ ೇಟ್  ನ ಮ್ಶಿಣವಾಗುತಿದ . ಇದು ಇೆಂಗಾಲದಡ ೈಆಕ ಾೈಡನುನ
(carbon dioxide) ಉತೂತ್ರಿ ಮಾಡುತಿದ . ಇದು ಸವಲೂ ಭಾರವಾದ ಅನಿಲವಾಗಿದುದ ವಾತಾವರಣದಲಿ ಮೆೇಲ ಹ ೊೇಗದ , ಬಬಲ್
ದಾಿವಣದ ಮೆೇಲ ಕುಳಿತುಕ ೊಳ್ಳಳತಿದ . ಈ ಅನಿಲವು ಕಾಣ್ಣಸದಾದದರಿೆಂದ, ಗುಳ ಳಗಳ್ಳ ಈ ಅನಿಲದ ಮೆೇಲ ಕುಳಿತ್ರದದರೊ ನಮ್ಗ ಬಬಲ್
ದಾಿವಣಕ್ಲಕೆಂತ ಎತಿರದಲಿ ತ ೇಲಾಡುತ್ರಿದ ಯೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ ತ ೊೇರುತಿದ .

೧. ಗ ೊೇಲ ಗುಮ್ಮಟ್ ೨. ಇದು ಮ್ಹಮ್ದ್ ಆದಿಲ್ ಷ್ಾ ನ ಗ ೊೇರಿ. ಬಿಜಾಪುರದಲಿದ . ಇದರ ಉದದ ಮ್ತುಿ ಅಗಲ ೫೦ ಮ್ೇ , ಹ ೊರಗಡ ಎತಿರ ೧೯೮ ಅಡಿ
ಮ್ತುಿ ಒಳ್ಗಡ ಎತಿರ ೧೭೫ ಅಡಿ ಇದುದ ಮೆೇಲನ ಗ ೊೇಲಾಕಾರದ ಗುೆಂಬಜ್ ೩೯ ಮ್ೇ (೧೨೪ ಅಡಿ) ವಾಯಸ ಹ ೊೆಂದಿದ

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಿಮಮ ಕಾಯಗಕರಮವಿದಿರ ತಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುನ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವ್ರು – ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶಗರ್ನ, ರಾಜಲಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮ್ಮತ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಗ – ಮುಖ ಪುಟದಲಿಲನ ಚಿತ್ರ ಕೃಪ – ನಾಗಶ್ರೀ ಹ್ಷ್ಗ
ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ಳ. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ಳ
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ಳ ಸೂರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಅೆಂತಜಾಷಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃಷಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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