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ಬನ್ನನ ... ಸ್ಹಿತ್ಯದೆೊಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದು ವ್ಕ್ ಮ್ಡೆೊೀಣ್!
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ವರದಿ ... ಪು. ೧

ಮ್ಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ ಲೆೀಖನ್

... ಪು. ೩

ಲೆೊೀಡ್ ಶೆಡ್ಡಾಂಗ್ (ಹ್ಸಯ)

... ಪು. ೫

ಸಾಂಪ್ದಕೀಯ

ಆರೆೊೀಗಯ

... ಪು. ೪

ತ್ವರನ್ ಸುದಿಿ

... ಪು. ೬

... ಪು. ೨

ಕನ್ನಡ ಶ್ಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

... ಪು. ೭

ರೀ ರೆಸಿಪಿ ಕೆೊಡ್ತೀರ್!

... ಪು. ೭

ಕಥ್ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೮

ಕ್ವಯ, ಹ್ಸಯ

... ಪು. ೯

ಪುಸತಕ ವಿಮರ್ೆೆ

... ಪು. ೧೩

ಗ್ದೆಗಳು – ಲೆೀಖನ್

... ಪು. ೧೦

ಕನ್ನಡ ಅರವು

... ಪು. ೧೪

ಪದ ಪುಾಂಜ

... ಪು. ೧೧

ವಿಜ್ಞ್ನ್ ತ್ತ್ವ

... ಪು. ೧೫

ಛ್ಯ್ ಚಿಲುಮೆ

... ಪು. ೧೨

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನ್ು

... ಪು. ೧೫

ಈಗಿನ್ ಸುದಿಿ

ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ – ಸುಗಮ್ ಗಾನ್ ಸಮಾಜದ್ಂದ ಭಾವ ಪೂಣಯ ಶ್ಿದಾಧಂಜಲಿ

ಸಿಡಿನ ನ್ಗರ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂಜ್್ಯಲಿಿ ನ್ಡಗುತ್ರಿದದರ್, ಅದ್ೇ ನ್ಗರದ ವಾಯಟ್ಲ್ ಗೊಿವ್
ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳ್ಗವು ಕ್ಲವು ತ್ರಂಗಳಿನ್ ಹಿಂದ್ ಅಗಲಿದ ಸುಮ್ಧುರ ಕಂಠದ
ಗಾಯಕ ಪಿ. ಬಿ. ಶಿಿೇನಿವಾಸ್ ರವರಿಗ್ ಶ್ಿದಾಧಂಜಲಿ ಕಾಯಯಕಿಮ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದದರು. ಸುಗಮ್ ಗಾನ್
ಸಮಾಜದ ಆಶ್ಿಯದಲಿಿ ಏಪಯಡಿಸಿದದ ಈ ಸಭ್ಗ್ ಚಳಿ ಅಡಡವಿಲಿದಂತ್ ನ್ೊರಾರು ಜನ್ರು
ಸ್ಟ್ೇರತ್ೊಡಗಿದದರು.

ಅಗಲಿದ

ನ್ಚಿಿನ್

ಗಾಯಕನ್

ಚಿತ್ಿಕ್ೆ

ಸಥಳಿೇಯ

ಗಾಯಕರ್ಲಿರೊ

ಒಬ್ೊಬಬಬರಾಗಿ ದ್ೇಪ ಇಟ್ುಟ “ನಿಮ್ು ಹಾಡುಗಳ್ು ನ್ಂದಾದ್ೇಪದಂತ್ ಅಜರಾಮ್ರ” ಎಂಬ
ಭಾವದ್ಂದ ತ್ಮ್ು ಭಾವುಕತ್ ತ್ೊೇರಿದರು.
“ಇದ್ೇ ಹ್ೊಸ ಹಾಡು ... “ ಹಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಪೇರ ಕಾತ್ರಯಕ್ ಕುಮಾರ್, ಈ
ತ್ಲ್ಮಾರಿನ್ ಜನ್ರಿಗ್ ಕೊಡ ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಅಚುಿ ಮೆಚುಿ ಎಂದು ಹಾಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರು.
“ನಾವಾಡುವ ನ್ುಡಿಯೇ ...”

ಯನ್ುನ ಸುಶಾಿವಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ನಿರಿೇಕ್ಷಾ ಭಟ್

ನ್ರ್ದವರ

ರ್ೊೇಮ್ಗಳ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡತ್ನ್ ತ್ುಂಬುವಲಿಿ ಯಶ್ಸಿಿಯಾದಳ್ು.
ಮ್ುಂದ್ನ್ ಎರಡು ಘಂಟ್್ ಅವಧಿಯ ಕಾಯಯಕಿಮ್ದಲಿಿ ಸಥಳಿೇಯ ಗಾಯಕರು ತ್ಮ್ು
ಗಾನ್ ನ್ೈಪುಣಯದ್ಂದ ಪಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ಗ್ ಭಾವಪೂಣಯ ಶ್ಿದಾದಂಜಲಿ ಅಪಿಯಸಿದರು.
ಬಬುಿವಾಹನ್ ಚಿತ್ಿದ “ಯಾರು ತ್ರಳಿಯರು ನಿನ್ನ ...” ಗಿೇತ್ಗ್ ಅಭಿನ್ಯ ಮ್ತ್ುಿ
ಗಾಯನ್ದ ಮ್ೊಲಕ ಜೇವ ಕ್ೊಟ್ಟ ದ್ವಾಕರ್ ಹ್ರಳ್ ತ್ಮ್ು ಕಲಾ ಚಾತ್ುಯಯವನ್ುನ
ಪಿದಶಿಯಸಿದರು. “ಅಪಾರ ಕ್ಲೇತ್ರಯ ಗಳಿಸಿ ಮೆರ್ವ ಭವಯ ನಾಡಿದು ...” ಗಿೇತ್ಯನ್ುನ ಶಿಿೇನಿವಾಸ್
ಗ್ೊೇಪಿನಾಥ್ ಹಾಡಿದಾಗ, ಸಭ್ ಚಪಾಾಳ್ ತ್ಟ್ುಟತ್ಿ ಅನ್ಂದ್ಸದ್ರದ್ ಇರಲಾಗಲಿಲಿ. ಎಲಿರೊ
ಹಾಡಿಗ್ ಹ್ಜ್್ೆ ಹಾಕುತ್ಿ, ಗುನ್ುಗುತಾಿ ಹಾಡಲಿಿ ತ್ಮ್ುನ್ುನ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡರು.
.

ಒಂದ್ೊಂದು ಹಾಡು ಗಾಯಕರಿಂದ ಹ್ೊರಹ್ೊಮ್ುುತ್ರಿದದಂತ್, ನ್ರ್ದ ಎಲಿರಲೊಿ
ತಾವೂ ಶ್ಿದಾಧಂಜಲಿಯಲಿಿ ಹಾಡಿನ್ ಮ್ೊಲಕ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರಿದ್ದೇವ್ೇನ್ೊೇ ಎನ್ುನವಷ್ಟರ
ಮ್ಟ್ಟಟಗ್ ಕಾಯಯಕಿಮ್ ಸಭಿಕರನ್ುನ ಹಿಡಿದ್ಟ್ಟಟತ್ುಿ. ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಿ
ನಾರಾಯಣ್ ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ು “ಪಿಪಂಚದಲಿಿ ಹ್ಜ್್ೆ ಗುರುತ್ು ಮ್ೊಡಿಸುವ ಜನ್ರು ೬೦ ಲಕ್ಷಕ್ೆ
ಒಬಬರು” ಎನ್ುನವುದು ಅತ್ರಶ್ಯೇಕ್ಲಿಯಲಿ. ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ಅಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮ್ಹಾನ್ ವಯಕ್ಲಿ .
ಪಿತ್ರ

ಹಾಡಿಗ್,

ಅದರ

ವ್ೈಶಿಷ್ಟಯ

ತ್ರಳಿಸಿದ

ನಾಗಶ್ೈಲ

ಕುಮಾರ್

ಕಾಯಯಕಿಮ್ವನ್ುನ ಅರ್ಯಪೂಣಯವಾಗಿಸಿದರು. ಕ್ೊನ್ಗ್ “ಆಡಿಸಿದಾತ್ ಬ್ೇಸರ ಮ್ೊಡಿ ಆಟ್
ಮ್ುಗಿಸಿದ ...” ಹಾಡಿನ್ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ರವರ ಅಪರೊಪದ ಛಾಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್
ಪಿದಶ್ಯನ್ವನ್ುನ ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ನ್ೊೇಡಿದ ಜನ್ರಲಿಿ ಗಾಯಕನ್
ಅಗಲಿಕ್ ತ್ಡ್ಯಲಾರದ್ ಭಾವ ಪರವಶ್ರಾದರು. ಅಗಲಿದ ಇನ್ುನ ಅನ್ೇಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೊ
ಶ್ಿದಾಧಂಜಲಿ ಅಪಿಯಸಲಾತುತ್ು.
ಸಥಳಿೇಯ ಗಾಯಕರನ್ುನ ಬರಮಾಡಿ ಅವರ ಮ್ೊಲಕ ಪಿ. ಬಿ. ಎಸ್ ರವರಿಗ್
ಅರ್ಯಪೂಣಯ ಮ್ತ್ುಿ ಭಾವಪೂಣಯ ಶ್ಿದಾದಂಜಲಿ ಕ್ೊಟ್ಟ ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ ಈ ಮ್ೊಲಕ
ಕನ್ನಡವ್ೇ ತ್ನ್ುನಸಿರು ಎಂದು ಮಾಡಿ ತ್ೊೇರಿಸಿತ್ು. 

ವರದಿ: ಬದರ ತ್್ಯಮಗೆೊಾಂಡುಲ
ಚಿತ್ರಗಳು: ನ್ಗಭೊಷಣ್

ನ್ಮ್ುವರ್ೇ ಆದ ಶಿಿೇ ಸುದಶ್ಯನ್ ಏನ್. ನಿರ್ಮಯಸಿ ನಿದ್ೇಯಶಿಸಿರುವ “ತ್ಲಿಣ”
ಚಿತ್ಿದ ಟ್್ೈಲರ್ ನ್ೊೇಡಲು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

Directed by Sudarshan N, a State award winner.
Please contact thanmayachitra@gmail.com if you want this to be
released in your Country

ನಿಮ್ು ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಯದ್ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಬಂದ್ೇತ್ವಿ ... ಅಣಣ ಬರಲಿಲಿ ಕರಿಯಾಕಾ ... ಈ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಜ್ಾನ್ಪದ ನ್ುಡಿ ಕ್ೇಳ್ದ್ ಬ್ಳ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಅಪರೊಪ. ಅದರಲೊಿ ಇದನ್ುನ ಹ್ಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ು ಕ್ೇಳಿದರ್, ಅವರ ತ್ವರು ನ್ನ್ಪಿಗ್ ಬಂದು ಕಣುಣ ತ್ೇವವಾದರ್ ಅಚಿರಿತುಲಿ.
ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ್ ಕಾಲವಲಿ. ಅದಕ್ೆ ನಾನ್ ವಿವರಣ್ಗಳ್ು ಉಂಟ್ು.
ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ುವ ವಾಡಿಕ್, ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಮ್ಳ್ಗಾಲ. ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ ಪಿಧಾನ್ ದ್ೇಶ್ವಾದದರಿಂದ, ಈ ಕಾಲದಲಿಿ, ಪೂಜ್್, ಮ್ದುವ್,
ಮ್ುಂಜ ಅಂತ್ ಕೊತ್ರ್, ಅನ್ನ ಬ್ಳ್ಯುವಯಾಯರು, ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿಷಿದಧ ಎಂದು.
ಅದ್ರಲಿ, ನಾನ್ು ಇಲಿಿ ಹ್ೇಳ್ಬ್ೇಕ್ಂದ್ರುವುದು ಅದಲಿ. ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ಮ್ನ್ುಷ್ಯನ್ ಸಂಬಂಧ ಹ್ೇಗ್ ದೊರಾಗುತ್ರಿದ್ ಎಂದು. ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಎಂಬ ತ್ತ್ಿವನ್ುನ ಮ್ುಂದ್ಟ್ುಟ ನಾವು
ಮ್ುನ್ನಡ್ಯುತ್ರಿದ್ದೇವಿ ಎಂದು ಬಿೇಗಬಹುದು. ಕಾಲದಲಿಿ ಒಂದು ಘಳಿಗ್ ನಿಂತ್ು ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲಸಿದರ್ ಅದು ನಿಜ್ಾನಾ ಅನಿನಸುತ್ಿ. ಗುಹ್ಗಳ್ಲಿಿ ಗ್ೊೇಡ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಗಿೇಚುತ್ಿ ನ್ಂತ್ರ ತಾಳ್ ಗರಿ, ಮ್ುಂದ್
ಕಾಗದ, ಈಗಿೇಗಂತ್ೊ ಎಲಿವು ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ (ಡಿಜಟ್ಲ್) ನ್ಲಿಿ ಬರಹ, ವಯವಹಾರ ಎಲಿ. ಹಿಂದ್ೊಮೆು ನ್ಂಟ್ರಿಗ್ ಕಾಗದ ಬರ್ದು, ಅದನ್ುನ ಗ್ೊೇಂದ್ನಿಂದಲ್ೊೇ ಇಲಿ ಬಾಯಂಜಲಿನಿಂದಲ್ೊೇ ಅಂಟ್ಟಸಿ
ಅಂಚ್ ಡಬಬದಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಾರಾನ್ೊೇ ಹದ್ನ್ೈದ್ೊೇ ದ್ನಾನ್ೊೇ ಅಲಿಿ ಇಲಿಿ ಓಡಾಡಿ ತ್ಲುಪುತ್ರಿತ್ುಿ. ಕ್ಲವೊಮೆು ಸಭ್ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗ್ ಕಳಿಸಿದ ಆಹಾಿನ್, ಸಮಾರಂಭದ ನ್ಂತ್ರ ಬಂದ
ಉದಾಹರಣ್ ಇದ್. ಅದಕ್ೆ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಕಂಪೂಯಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಇಮೆೇಲ್ ಟ್್ೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ಂಡ್ ಬಟ್ನ್ ಒತ್ರಿ ಆಹಾ! ಎಷ್ಟಟ ಬ್ೇಗ ಹ್ೊೇಗುತ್ಿಪಾ ಅಂತ್ ಅನಿನಸಬಹುದು. ಒಮೆು ಯೇಚಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ನಾವು ಈ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಸದುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ೇಗ್ ಅದರ ದಾಸರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟದ್ದೇವಿ ಅಂತ್. ಎಲಿರೊ ಫ್ೇಸುಬಕ್ ಲ್ೈಕಾೆಗಿ ಹಾತ್ೊರ್ಯುವವರ್ೇ, ಆದರ್ ವಣಯ ರಂಜತ್
ಇಮೆೇಲ್ ಪತ್ಿ/ಫ್ೇಸುಬಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದರೊ ಅದಕ್ೊೆಂದು ನಾಲಾೆರು ಸ್ಟಾಲು ಮ್ರುತ್ಿರ ಕ್ೊಡದಷ್ುಟ ಬುಯಸಿನ್ೇ? ಎಷ್ುಟ ಸತ್ರಯ ನಾವು ಫೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಾಿ ಇದ್ದೇವಿ ನ್ಮ್ು ಬಂಧು
ಬಾಂಧವರಿಗ್ೊಂದ್ಗ್! ಎಲಿದಕೊೆ ಇಮೆೇಲ್ ಅರ್ವಾ ಇನಾಯವುದ್ೇ ಕೃತ್ಕ ವಿಧಾನ್ದಲಿಿ ಸಂಭಾಷ್ಣ್. ಯಾವುದೊ ಅತ್ರರ್ೇಕ ಆಗಬಾರದಲಿವ್ೇ. ಇರುವ ಸ್ಟೌಕಯಯವನ್ುನ ಬಳ್ಸ್ಟ್ೊೇಣ, ಆದರ್ ಎಲಿಕ್ಲೆಂತ್
ಹ್ಚಾಿಗಿ ಈಗ ಬ್ೇಕಾಗಿರ್ೊೇದು ಸರಳ್ ಆತ್ರೀಯತ್. ಬನಿನ ಈ ಆಷಾಡ ಮಾಸದಲಿಿ ನ್ಮ್ು ಸಂಸ್ಟಾರದ ಬಳ್ಗ, ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರನ್ುನ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಸ್ಟಾಧಯವಿದದರ್ ಅವರ ಮ್ನ್ಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟ ಕ್ೊಟ್ುಟ
ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ಟ್ೊೇಣ ಅರ್ವಾ ಒಂದು ಫೇನ್ ಕರ್ಯಾದರೊ ಮಾಡ್ೊೇಣ.

ಹೆೊರನ್ಡ ಚಿಲುಮೆ - ಓದುಗರ ಅನ್ನಸಿಕೆಗಳು
ಬಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿದ್ ಹಿೇಗ್ೇ ಮ್ುಂದುವರ್ಯಲಿ.
ಅನ್ನಪೂಣಯ
UK Kannada Balaga Member

'ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು' for a truly amazing

e-magazine! Looks great and a

job!
ವಂದನ್ಗಳ್ ಂದ್ಗ್,

wonderful job! Hearty
congratulations and Best Wishes.
regards
anu

Gurunath (Bengaluru)

Thanks for sending this across and was an absolutely
amazing feeling to read the content. The content is very
beautiful and name is sweet as well. I can imagine how
much effort would have gone into creating something

ಬಂದ್ದ್. ಹ್ೊರನಾಡು ಚಿಲುಮೆ ತ್ರಲು ಶ್ಿರ್ಮಸಿದ ತ್ಂಡಕ್ೆ
ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು - Jagadish gowda

ನಿಮ್ು ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಪತ್ರಿಕ್ ತ್ುಂಬಾ ಚ್ನಾನಗಿ ಮ್ೊಡಿ ಬಂದ್ದ್ . ಪಿತ್ರಯಂದು

ಈ ಮ್ಸ ಪತ್ರರಕೆ ದಿನ್ದ ಊಟವಲಲ, ರಸ

ನ್ಮ್ು ರಾಜಯದ ತ್ರಂಗಳಿನ್ ಆಗು ಹ್ೊೇಗುಗಳ್ನ್ುನ ಒಂದು

ಕವಳ. ಈ ಮ್ಸ ಪತ್ರರಕೆಯನ್ುನ ತ್ರಲು

ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿದರ್ ಚ್ನ್ನ ಎಂದು ನ್ನ್ನ ಅನಿಸಿಕ್.
ಪಿರ್ಮ್ ಸಂಚಿಕ್ಯ ಇಷ್ುಟ ಚ್ನಾನಗಿ ಬಂದ್ರುವುದಕ್ೆ

ಶ್ರಮಿಸಿದ ನ್ನಮಗೆಲಲರಗೊ ಅಭಿನ್ಾಂದನೆಗಳು.

ಸಂಪಾದಕ ವಗಯಕ್ೆ ನ್ನ್ನ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು

ಶ್ುಭವ್ಗಲಿ – ಕೃಷಣ ಪರಸ್ದ್ ಅಡ್ಲೆೈಡ್

– ನ್ಳಿನ್ ವೆಾಂಕಟನ್ಗ್, ಮೆಲೆೊಬೀರ್ನೆ

ನ್ಮೆುಲಿರ ಶ್ುಭ ಹಾರ್ೈಕ್ - ಶಿಿೇ ವಿದಾಯ, ಬ್ಂಗಳ್ ರು

Fantastic, I just clicked open out of curiosity just to see the
front page. You guessed what happened, I read the whole
magazine. Congratulations for your groups achievement. I
admire your interest, enthusiasm and hard work you are all
putting in. Wishing you all the best.
Rajeshwari

Congratulations on the first issue of 'Horanaadachilume'. It has come out
well with some excellent articles, stories and poems. There seems to be
something of interest to everyone.
I found the navigation a bit slow, but otherwise OK
Words really fail me to express my happiness when I saw
Madhusudan
ಬಿಡುವಿರದ ಕ್ಲಸದ ನ್ಡುವ್ ಕನ್ನಡಕಾೆಗಿ ನಿೇವು
ಎತ್ರಿಟ್ಟಟರುವ ಈ ಸಮ್ಯ ಬಹಳಾ ಅಮ್ೊಲಯ.
ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಅಂದರೊ ತ್ಪಾಾಗಲಾರದು
- ಪಿವಿೇಣ ದಾಸಲಕುಂಟ್್ - USA

working behid this."
Manoj
Job Well done! Congratulations
-

Ullas Arabhavi - (Adelaide)

- Nayak

ಲ್ೇಖನ್ವು ಅಚುಿಕಟ್ಾಟಗಿದ್ .ಪತ್ರಿಕ್ ಇನ್ುನ ಚ್ನಾನಗಿ ಮ್ುನ್ುದವರ್ಯಲಿ. ನಿಮ್ು ಪತ್ರಿಕ್ಗ್

ಪಿರ್ಮ್ ಸಂಚಿಕ್ಯು ಬಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿ ಮ್ೊಡಿ ಬಂದ್ದ್.

"Good work. Congrats to the team

Good work. I like
story & sports
section. I can
provide few jokes
aswell.

ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ಲಿಿ ವ್ೈವಿಧಯತ್ ಇದುದ ಪತ್ರಿಕ್ ತ್ುಂಬ ಚನಾನಗಿ ಮ್ೊಡಿ

like this - Uday

Amazing work. I
will go home and
have a detailed
look….
Regards Vijaya

Emagazine looks very professional,
both the design and the contents are
excellent,
- Dinakar

your very beautiful Kannada e-Magazine. Our heartiest
greetings and congrats. 13 pages of the magazine are
really 13 pearls. It has touched almost all the subjects
that a magazine can contain, KSN's introduction and his
poetry, cooking tips, humour, padabanda, article on
Pataudi, to name a few. Honestly the Magazine has
come out beautifully well. You have made all Kannadigas
proud.
-

Good work, If you need anything, be it
parody, skits, jokes (fresh, mind you) or
anything related to humor, just command.
Regards
Ramanath (Bengaluru)
One of the leading humour columnists of
the State.

Raghavendra Murthy and Family, Bangalore

Great work Narayan and friends,
newspaper is very impressive! Hope
we get all important information about
Kannada and karnataka, specially for
our children
Jay Hosur

"Good on you & your team!!!”
Nagendra Gubbi
Very good work team. It has come out
very well!
Dakshina Murthy

Wonderful initiative. Hope it reaches
all the kannadigas far and wide. Good
luck
-

Nagaraj Nanjundaiah (Sydney)

"Well done !! Congratulations !"
-

Nagashayana (Sydney)

ಪುಟ - 2

ಏನ್ದರೊ ಸರಯೀ ... ಮೊದಲು ಮ್ನ್ವನ್ಗು

ಮ್ಸಟರ್ ಮ್ತ್ು

ಇ0ದ್ನ್

ನ್ವ

ನಾಗರಿೇಕತ್ಯ,

ತ್ಕಯಹಿೇನ್

ವಾದವಿವಾದಗಳಿಗ್ೊ0ದು

ಉತ್ಿರ

ನಿೇಡಲು

ಅಪ್ೇಕ್ಷಿಸುತ್ಿೇನ್. ಇದು ಅನ್ುಭವೊೇಕಿ. ಇ0ದ್ನ್ ನ್ಮ್ು ಯುವಜನಾ0ಗವನ್ುನ, ನ್ಮ್ು ಪಾಿಚಿೇನ್ ಸ0ಸೃತ್ರಯ
ಹ್ಸರಿನ್ಲಿಿ, ನಾಸಿಿಕ ಭಾವನ್ಯತ್ಿ ನಾವ್ೇ ತ್ಳ್ುಳತ್ರಿದ್ದೇವ್. ಅವರಲಿಿ ನ್ಮ್ುಪೂವಿೇಯಕರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಗ್ೆ
ಅರ್ಯಪೂರಿತ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ವಿೇಯುವ ಬದಲು ಮ್ತ್ಿಷ್ುಟ ಗ್ೊ0ದಲವ್ಬಿಬಸಿ ಕಾಡುತ್ರಿದ್ದೇವ್. ದ್ೇವರು, ಜ್ಾತ್ರ, ಮ್ತ್,

ಮ್ಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ
ಲಂಚಾವತಾರ ಖಾಯತ್ರಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೊರ್ಮ ಕಲಾವಿದರು

ಧಮ್ಯ, ವಗಾಯದ್ ನಾನಾ ಸ್ಟಾಮಾಜಕ ವಯವಸ್ಟ್ಥಯ ಬಗ್ೆ ನ್ಮ್ುದ್ೇ ಆದ ಮೌಡಯತ್ಯನ್ುನ ತ್ು0ಬಿ, ಕಡ್ಗ್ೊಮೆು
ಅವರನ್ನೇ‘ಇ0ದ್ನ್ ಹುಡುಗರಿಗ್ೇನ್ೊ ಬ್ೇಡ, ಅವರಾಯುಿ, ಅವರ ಷ್ೊೇಕ್ಲಯಾಯುಿ’ಎ0ದು ಹಿೇಗಳಿಯುತ್ಿೇವ್.
ಯೇಚಿಸಿ-ಇದರಲಿಿ ಅವರ ತ್ಪ್ಾೇನಿದ್?

ಧಮ್ಯ ಬ್ೇರ್, ಮ್ತ್ ಬ್ೇರ್, ಜ್ಾತ್ರ ಬ್ೇರ್. ಇಷ್ಟೇ ಹ್ೇಳಿದರ್ ಸ್ಟಾಲದು, ವಿವರ ಬ್ೇಕು. ಅ0ದ ಮೆೇಲ್ ಅವುಗಳ್ೇನ್ು ಎ0ಬ ಪಿಶ್ನ ಏಳ್ುವುದು ಸಹಜ. ನ್ನ್ನ ಅಲಾಮ್ತ್ರಗ್ ತ್ರಳಿದಷ್ಟನ್ುನ
ವಿವರಿಸ ಬಯಸುತ್ಿೇನ್.
ಧಮ್ಯದ ಅರ್ಯ ಅತ್ಯ0ತ್ ವಿಶಾಲ. ಮ್ನ್ುಷ್ಯನ್ ಪಿತ್ರಯ0ದು ನ್ಡ್, ನ್ುಡಿ, ಭಾವನ್ಗಳಿಗ್ಲಾಿ ಧಮ್ಯ ಲ್ೇಪನ್ವಾಗಲ್ೇ ಬ್ೇಕು.
ನ್ಡ್ಯು ಉತ್ಿಮ್ ಸ0ಸೃತ್ರಯ ಸ0ಕ್ೇತ್ವಾಗಿರಬ್ೇಕು.
ನ್ುಡಿ ಅನ್ಯರಿಗ್ ನ್ೊೇವಿೇಯದ್ೇ, ಮ್ುದ ನಿೇಡುವ0ತ್ರರಬ್ೇಕು ಮ್ತ್ುಿ ಇವ್ರಡೊ ಹ್ೊರಹ್ೊಮ್ುಬ್ೇಕಾದರ್ ಮ್ನ್ದಲಿಿ ಉತ್ಿಮ್ಭಾವನ್ಗಳಿರಬ್ೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಮ್ನ್ುಷ್ಯ
ಧಮ್ಯವ್ನ್ುನವುದು.
ಇನ್ುನ ಮ್ತ್-ಇದರ ಅರ್ಯ, ‘ಅಭಿಪಾಿಯ’ವ್0ದಲಿದ್ೇ ಬ್ೇರ್ೇನ್ೊ ಅಲಿ. ಬಹುಮ್ತ್ದ್0ದ ಇವರು ಗ್ದದರು, ಎಲಿರ ಬಹುಮ್ತ್ ಸಿಕ್ಲೆ ಈ ಕಾಯಯವಾಯುಿ, ಇವ್ಲಾಿ
ಮ್ತ್ದ ಅರ್ಯ ಅಭಿಪಾಿಯವ್ನ್ುನವುದನ್ುನ ಪುಷಿಟೇಕರಿಸುತ್ಿ.
ಈಗ ಜ್ಾತ್ರಗ್ ಬರ್ೊೇಣ-ಧಮ್ಯ, ಮ್ತ್, ಭಾವ ಇವಾವುದೊ ಅಲಿದ್, ಕ್ೇವಲ ಕಾದಾಟ್ಕ್ೆ ಕಾರಿಣೇಭೊತ್ವಾದ ಅರ್ಯ ಇದಕ್ಲೆಲಿ. ಹಿ0ದ್ೊ0ದು
ಕಾಲದಲಿಿ ಅವರವರ ವೃತ್ರಿಯನ್ುನ ಅ0ದ್ನ್ವರು ನಿಗದ್ ಪಡಿಸಿ, ಗು0ಪುಗಳ್ನ್ುನ ವಗಿೇಯಕರಿಸಿದರು. ಅದರ ಗುರುತ್ರಗ್ ಒ0ದ್ೊ0ದು ಹ್ಸರಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ುನ
ನಾವು ಪುರುಷ್ಸೊಕಿದಲಿಿ ನ್ೊಡಬಹುದು. ಮ್ನ್ುಷ್ಯನ್ ಮ್ುಖಾರವಿ0ದಕ್ೆ ಬಾಿಹುಣನ್0ದೊ, ವಕ್ಷಸಥಳ್ಕ್ೆ

ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್0ದೊ, ಉದರ ಭಾಗಕ್ೆ

ವ್ೈಶ್ಯನ್0ದೊ, ಪಾದಗಳಿಗ್ ಶ್ೂದಿನ್0ದೊ ಹ್ಸರಿಸಿದರು. ಅದರ ಅರ್ಯ, ಮ್ುಖದ ಸ0ಕ್ೇತ್ ಜ್ಞಾನ್. ಹುಟ್ಟಟ0ದ ಯಾರೊ ಜ್ಾತ್ರಯನ್ುನ ಪಡ್ಯೇಲಿ.
‘ಬಿಹು ಜ್ಞಾನ್ೇತ್ರ ಬಾಿಹುಣಃ,’ಅ0ದರ್ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವರ್ೊೇ ಅವರ್ಲಾಿ ಬಾಿಹುಣರ್ೇ.
ಅಧಯಯನ್-ಅಧಾಯಪನ್, ಲ್ೊೇಕವನ್ನಲಾಿ ತ್ನ್ನದ್0ದ್ೇ ಭಾವಿಸಿ ಅದರ ಯೇಗಕ್ಷ್ೇಮ್ಕಾೆಗಿ ತ್ನ್ನ ಸಕಲವನ್ೊನ ಮ್ುಡುಪಾಗಿಟ್ುಟ
ನ್ಡ್ವವನ್ೇ ಬಾಿಹುಣ. ಕ್ಷಾತ್ಿ ಗುಣಸ0ಪನ್ನನಾಗಿ, ಜಗದ ಸ0ರಕ್ಷಣ್ಯನ್ುನ ಮಾಡುವಾತ್ನ್ೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ್0ದೊ, ಬದುಕ್ಲಗ್ ಆಧಾರವಾದ
ಸಕಲವನ್ೊನ ಅಲಾ ಲಾಭದಲಿಿ ಸಕಲರಿಗೊ ವಿತ್ರಣ್ ಮಾಡುವ, ಸಹನ್ಶಿೇಲ, ತ್ೃಪಿಜೇವಿಯೇ ವ್ೈಶ್ಯನ್0ದೊ, ಇವರ್ಲಿರ ಬದುಕ್ಲನ್
ಭಾರವನ್ುನ ಭರಿಸಿ, ಭೊತಾತುಯ ಸ್ಟ್ೇವ್ತು0ದ ಇಡಿೇ ಲ್ೊೇಕಕ್ೆೇ ಅನ್ನದಾತ್ನಾದವನ್ೇ ಶ್ೂದಿನ್0ದರ್ಯ. ಒ0ದು ವ್ೇಳ್ ಭಗವ0ತ್
ಪಿತ್ಯಕ್ಷನಾದರ್ ಭಕಿ ನ್ಮ್ಸೆರಿಸುವುದು ಅವನ್ ಪಾದಕ್ೆೇ ವಿನ್ಹಃ, ತ್ಲ್-ಎದ್-ಹ್ೊಟ್್ಟಗಳಿಗಲಿ ಅಲಿವ್ೇ?

ಅಥಾಯತ್ ಜ್ಞಾನ್ವು (ತ್ಲ್),

ಶ್ಿಮ್ದ್ೊ0ದ್ಗ್ (ಪಾದಗಳ್ು) ಕೊಡಿದಾಗಲ್ೇ ಲ್ೊೇಕ್ೊೇದಾಧರ ಎ0ದರ್ಯ. ಮ್ನ್ುಷ್ಯನ್ ವಿಪರಿೇತ್ ಕಲಾನ್ತು0ದಲ್ೊೇ, ಅರ್ವಾ ಸ್ಟಾಿರ್ಯ
ಸ್ಟಾಧನ್ಗಾಗಿಯೇ, ಶ್ೂದಿ ಎ0ದರ್ ಕ್ಲೇಳ್0ದೊ, ಬಾಿಹುಣ ಎ0ದರ್ ಉತ್ಿಮ್ನ್0ದೊ ಅಥ್ೈಯಸಿ, ಭಾರತ್ರೇಯರ ಲ್ೊೇಕಮಾನ್ಯ,
ಲ್ೊೇಕಪೂಜತ್ ಸ0ಸೃತ್ರಯನ್ನೇ ಜಗತಾಿಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ0ತ್ ಮಾಡಿದಾದರ್ ಇ0ದ್ನ್ ನ್ವನಾಗರಿೇಕತ್ಯ ಸಮ್ೊಹ.
ಅದ್ಿೈತ್, ದ್ಿೈತ್, ಮ್ತ್ುಿ ವಿಶಿಷಾಟದ್ಿೈತ್ಗಳ್ ಸ0ಸ್ಟಾಥಪಕ ಯತ್ರವರ್ೇಣಯರಾರೊ ಪರಮ್ತ್ ದ್ಿೇಶ್ವನ್ುನ ಬಿತ್ರಿಲಿ. ಬದಲಿಗ್ ದ್ೈವದತ್ಿ ಹ್ೊೇಗಲು ಹಾದ್ಯನ್ುನ
ಸುಗಮ್ಗ್ೊಳಿಸಲ್ೊೇಸುಗವ್ೇ ಅದ್ಿೈತ್ ಹುಟ್ಟಟದುದ. ಈ ಜೇವಾತ್ು-ಪರಮಾತ್ುಗಳ್ ಉಳಿವಿಗ್ ಕಾರಿಣೇಭೊತ್ವಾದ ವಾಯು, ಜಲ, ಅನ್ನ, ಅರಿವು ಮ್ತ್ುಿ ಅಗಿನಗಳ್
ಉಪಯುಕಿತ್ಯನ್ೊನ, ವಿಶಿಷ್ಟತ್ಯನ್ೊನ ಹ್ೇಳ್ುವುದ್ೇ ವಿಶಿಷಾಟದ್ಿೈತ್. ಇವ್ಲಾಿ ಒ0ದಕ್ೊೆ0ದು ಪೂರಕವ್ೇ ವಿನ್ಃ, ಮಾರಕವಲಿ. ಮ್ನ್ಗ್ ಬ0ದ ಅತ್ರಥಿ ಕುಡಿಯಲು ನಿೇರು
ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಮ್ನ್ಯಡ್ಯ ತ್ನಾನಕ್ಯನ್ುನ ಒ0ದು ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ನಿೇರು ತ್ರುವ0ತ್ ಹ್ೇಳ್ುತಾಿನ್. ಆಕ್ ತ್0ದ್ದದನ್ುನ ಕುಡಿದು ಅತ್ರಥಿ ಹ್ೊರಡುವನ್ು. ಇದರಲಿಿ ಮ್ೊರೊ
ತ್ತ್ಿಗಳಿವ್. ಅಥಿತ್ರ ಬಯಸಿದ ನಿೇರು ಅದ್ಿೈತ್, ಅದನ್ುನ ತ್ನ್ನಲಿಿ ಅಡಗಿಸಿಕ್ೊ0ಡದುದ ಲ್ೊೇಟ್-ಅದು ದ್ಿೈತ್(ಜೇವಾತ್ು). ತ್0ದ ಮ್ನ್ಯಡತ್ರಯೇ ವಿಶಿಷ್ಠ. ನಿೇರು ಕುಡಿದ ಮೆೇಲ್,
ಲ್ೊೇಟ್ವು ಅನ್ಗತ್ಯ, ತ್0ದ ಮ್ನ್ಯಡತ್ರಯೊ ಅನ್ಗತ್ಯ. ಆದರ್ ತ್ರಲು ಒಬಬರಗತ್ಯವಿದ್, ಹಿಡಿದು ಕ್ೊಳ್ಳಲು ಲ್ೊೇಟ್ದ ಅಗತ್ಯವಿದ್.
ಅ0ದರ್ ಮೊೇಕ್ಷಗಾರ್ಮಯಾಗಲು ಮಾಗಯವೂ ಬ್ೇಕು, ಸ್ಟಾಧನ್ಯೊ ಬ್ೇಕು. ಸ್ಟಾಧನ್ಯೇ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದರ್, ಮಾಗಯವ್ೇ ದ್ಿೈತ್ವಾಗಿ, ಮೊೇಕ್ಷವ್ೇ ಅದ್ಿೈತ್ವಾಗುವುದಲಿವ್? ನಾವು ಈ ಮ್ೊರನ್ೊನ
ಬಳ್ಸಿಕ್ೊ0ಡು ಮೊೇಕ್ಷ ಸ್ಟಾಧನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮಾಗಯದ ಬಗ್ೆ ಮ್ತ್ುಿ ಸ್ಟಾಧನ್ಯ ಬಗ್ೆ
ಹ್ೊಡ್ದಾಡುತಾಿ ಆಯಸಸನ್ನೇ ಅವಸ್ಟಾನ್ದತ್ಿ ತ್ಳಿಳ, ಜನ್ುವನ್ನೇ ವಯರ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿದ್ದೇವ್.
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ಎಲಾಿ ಹಿಂದೊ ಹಬಬಗಳ್, ವಿಶ್ೇಷ್ ಸಮಾರಂಭಗಳ್ ಆಚರಣ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ಪಿಮ್ುಖ ಸ್ಟಾಥನ್ ಪಡ್ದ್ದ್. ಒಂದ್ರಡು ಬಾಳ್ಹಣುಣಗಳಿಲಿದ
ದ್ೇವರಪೂಜ್್ಯನ್ುನ ಊಹಿಸಬಹುದ್ೇ? ಅಕೆಪಕೆದವರ ಮ್ನ್ಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟಕ್ೊಡುವಾಗ ಕೊಡ ಎಲ್ಅಡಿಕ್ಯ ಜ್್ೊತ್ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಕಳಿಸುತಾಿರ್.
ಆರ್ೊೇಗಯಕರ, ರುಚಿಯಾದ ಮ್ತ್ುಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹ್ೊಟ್್ಟತ್ುಂಬುವುದರ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ಎಷ್ಟೇ ತ್ುತ್ುಯ ಕ್ಲಸದ ನ್ಡುವ್ಯೊ ತ್ರನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರವಿದು.
ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಗ್ ಇಗ್ೊೇ ಇಲಿಿವ್ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳ್ು.
ಹಣ್ುಣಗಳನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬ್ರದು (ಅದರಲೊಲ ಡಯ್ಬಿಟೀಸ್ ಇರುವವರು) ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವುಗಳಲಿಲ ಸಕಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಬ್ಳೆಹಣ್ುಣ, ಹಲಸಿನ್ಹಣ್ುಣ ಮತ್ುತ ಮ್ವಿನ್
ಹಣ್ುಣಗಳಲಲಾಂತ್ೊ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ುು ಸಕಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಿರಾಂದ ಮದುಮೆೀಹಿಗಳಿಗೆ ಅವು ನ್ನಷಿದಧ. ಸರಿಯೇ - ತ್ಪಾೇ ?
ಉತ್ತರ ಮುಾಂದಿನ್ ಸಾಂಚಿಕೆಯಲಿಲ
ಬ್ಳೆೀಹಣ್ುಣ :
ವಿಟ್ರ್ಮನ್ B6 ಭರಿತ್ವಾಗಿರುವ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ರ್ೊೇಗನಿರ್ೊೇಧಕ ಆಂಟ್ಟಬಾಡಿಸ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಉತಾಾದ್ಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಕ್ೇವಲ ಒಂದು ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ು ದ್ನ್ನಿತ್ಯದ ವಿಟ್ರ್ಮನ್
B6 ಅವಶ್ಯಕತ್ಯ 30%ನ್ಷ್ುಟ ಅಡಕವಾಗಿದ್.
ಇದರ ನಾರಿನ್ಂಶ್ ಕ್ೊಲ್ಸ್ಟ್ೊರೇಲ್ ತ್ಗಿೆಸಲು, ಮ್ಲಬದದತ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಮ್ತ್ುಿ ಭ್ೇದ್ ತ್ಡ್ಗಟ್ಟಲೊ ಸಹಾಯಕಾರಿ.
ನಿೇವು ಆಂಟ್ಾಸಿಡ್ ಮಾತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಿದದರ್ ಬಾಳ್ೇಹಣುಣ ಆಂಟ್ಾಸಿಡ್ ನ್ಂತ್ಯೊ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ಿದ್. ಹ್ೊಟ್್ಟಯಲಿಿ ಹುಣಾಣಗುವುದನ್ುನ (ಅಲಸರ್)
ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುತ್ಿದ್. ಒಂದು ಅಧಯಯನ್ದ ಪಿಕಾರ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ಮ್ತ್ುಿ ಹಾಲು ಜಠರದ ಆರ್ಮಿೇಯತ್ಯನ್ುನ (ಅಸಿಡಿಟ್ಟ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ಿದ್.
ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿ ಪಟ್ಾಯಸಿಯಂ ಹ್ಚಿಿಿನ್ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿದ್. ರಕಿದ್ೊತ್ಿಡವನ್ುನ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು, ಹೃದಯ ಸಮ್ಪಯಕವಾಗಿ ಕ್ಲಸಮಾಡಲು ಮ್ತ್ುಿ ಪಾಶ್ಿಯವಾಯು ತ್ಡ್ಗಟ್ಟಲು
ಪಟ್ಾಯಸಿಯಂ ಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಮ್ೊಳ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಧೃಡವಾಗಿರಿಸಲು ಕಾಯಲಿಸಯಂ ಬಹು ಮ್ುಖಯ. ಮ್ೊತ್ಿದಲಿಿ ಕಾಯಲಿಸಯಂ ಸ್ಟ್ೊೇರಿಹ್ೊಗುವುದನ್ುನ ಪಟ್ಾಯಸಿಯಂ ತ್ಡ್ಗಟ್ುಟತ್ಿದ್.
ನಿದಾಿಹಿೇನ್ತ್, ಖಿನ್ನತ್, ಉದ್ಿೇಗ ಈ ದ್ನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಯ. ಈ ಸಮ್ಸ್ಟ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ಟ್ರ್ೊಟ್್ೊೇನಿನ್ ಎಂಬ ದ್ೇಹ್ೊೇತ್ಾನ್ನ, ಮೆದುಳಿನ್
ಸಂದ್ೇಶ್ವಾಹಕ ಕ್ಲಿಯಗ್ ಅಗತ್ಯ. ಇದಲಿದ್ ಸ್ಟ್ರ್ೊಟ್್ೊೇನಿನ್ ನ್ಮ್ು ದ್ೇಹದ ಮೆೇಲ್ ಶಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮ್ವನ್ುನ ಬಿೇರುತ್ಿದ್. ಸಂತ್ಸದ ಭಾವನ್ಯನ್ುನ ಪಿಚ್ೊೇದ್ಸುತ್ಿದ್.
ಟ್ಟಿಪಟಫಾನ್ ( tryptophan) ಎಂಬ ಅಮೆೈನ್ೊೇ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ೊಟ್್ೊೇನಿನ್ (Serotonin) ಉತಾಾದನ್ಗ್ ಅರ್ವಾ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ ಒತ್ುಿನಿೇಡುತ್ಿದ್. ಟ್ಟಿಪಟಫಾನ್ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿ ಮ್ತ್ುಿ
ಹಾಲಿನ್ಲಿಿ ಹ್ೇರಳ್ವಾಗಿದ್. ಮ್ಲಗುವ ಮ್ುನ್ನ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ ಸುಖನಿದ್ಿ ಮಾಡಿ.
ಪಿೇಬಯೇಟ್ಟಕ್ಸ (probiotics) ಬಗ್ೆ ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಪಿೇಬಯೇಟ್ಟಕ್ಸ (ಆಸಿಡ್ೊೇಫಿಲಸ್ ಬಿಫಿಡಸ್, ಲಾಯಕ್ೊಟೇಬಾಸಿಲಸ್) ಎನ್ುನವ ಈ ಒಳ್ಳಯ ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾ
ದ್ೊಡಡಕರುಳಿನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ು ಉತ್ಿಮ್ ಆರ್ೊೇಗಯಕ್ೆ ಬ್ೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಿಯಗಳ್ನ್ುನ ನಿವಯಹಿಸುತ್ಿವ್. ಇವಾವುವ್ಂದರ್ ರ್ೊೇಗನಿರ್ೊೇಧಕಶ್ಕ್ಲಿಯನ್ುನ, ಪೇಷ್ಕಾಂಶ್ಗಳ್
ಹಿೇರಿಕ್ಯನ್ುನ ಹ್ಚಿಿಸುವುದು; ಜೇಣಯಕ್ಲಿಯಯನ್ುನ ಉತ್ಿಮ್ಗ್ೊಳಿಸುವುದು; ವಿಟ್ರ್ಮನ್ ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಮ್ತ್ುಿ ಕ್ಟ್ಟ ಬಾಯಕ್ಲಟೇರಿಯಾಗಳ್ ಬ್ಳ್ವಣಗ್ಯನ್ುನ
ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯುವುದು.
ಪಿೇಬಯೇಟ್ಟಕ್ಸ (probiotics) ಬ್ಳ್ವಣಗ್ಯನ್ುನ ಹ್ಚಿಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪಿಿಬಯೇಟ್ಟಕ್ಸ (prebiotics) ಸಹ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿದ್.
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನ್ನ್ನ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು, ನ್ಂಟ್ರಿಷ್ಟರು, ಕ್ಲವೊಮೆು ವ್ೈದಯರು ಕೊಡ “ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿ ಸಕೆರ್ ಅಂಶ್ ಹ್ಚುಿ. ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ರ್ೊೇಗಿಗಳ್ು
ತ್ರನ್ನಲ್ೇಬಾರದು” ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ುವುದನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದ್ದೇನಿ. ಇದು ತ್ಪುಾ ತ್ರಳ್ುವಳಿಕ್. ಕಾರಣ, ಒಂದು ಚಿಕೆ ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ಲಿಿ ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಗಾಿಂ ನ್ಷ್ುಟ ಸಕೆರ್ (ಪಿಷ್ಠ)
ಅಂಶ್ವಿದ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಕೆರ್ಯ ಅಂಶ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ೇಬು, ಒಂದು ಸಣಣ ಮಾವಿನ್ಹಣುಣ, ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ (೨೫೦ml) ದಾಿಕ್ಷಿಹಣುಣ , ೨ ಲ್ೊೇಟ್ ಕಲಿಂಗಡಿಹಣಣನ್ಲೊಿ ಇದ್ೇ.
ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಇರುವವರು ಬಾಳ್ಹಣಣನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬಾರದು ಎಂದ್ೇನ್ು ಇಲಿ. ನ್ನ್ಪಿಡಿ, ಪಿತ್ರಯಬಬರೊ ಒಂದು ದ್ನ್ಕ್ೆ ಎರಡು ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ
ತ್ರನ್ನಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಯಾವ ಹಣ್ಣೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನಿದ್ಯಷ್ಟ ಪಿಮಾಣದಲಿಿರಬ್ೇಕು. (ಸುಮಾರು ೧೦೦ -೧೫೦ ಗಾಿಂ)
ಅದರಲೊಿ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಇತ್ರ್ ಹಣುಣಗಳಿಗಿಂತ್ ಬಾಳ್ಹಣುಣ ವಷ್ಯವಿಡಿೇ ಅತ್ರ ಸುಲಭ ಬ್ಲ್ಯಲಿಿ ಸಿಗುತ್ಿದ್. ಈ ಮೊದಲ್ೇ ಹ್ೇಳಿದಂತ್ ಮ್ಲಗುವ ಮ್ುನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಬಾಳ್ೇಹಣುಣ, ಅಧಯ
ಲ್ೊೇಟ್(ಕ್ೊಬುಬರಹಿತ್) ಹಾಲು ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ, ಸುಖನಿದ್ಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಬಾಳ್ೇಹಣುಣ, ಅಧಯಲ್ೊೇಟ್ ಹಾಲು, ಅಧಯಲ್ೊೇಟ್ ಮೊಸರು, ಇಷ್ಟವಿದದಲಿಿ ಸಕೆರ್ ಬ್ರ್ಸಿ, ರ್ಮಕ್ಲಸಯಲಿಿ ನ್ುಣಣ ಗಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಆರ್ೊೇಗಯದಾಯಕ
ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಆಹಾರ. ಬ್ೇಕ್ಲದದಲಿಿ ಸಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಬ್ರ್ಸಬಹುದು

ಜೊರ್ನ ತ್ರಾಂಗಳ ಪೆರಶೆನಗೆ ಉತ್ತರ
ಪಿಶ್ನ: ಬಿೇಜಗಳ್ಲಿಿ (ಉದಾ: ಕಡಲ್ೇಕಾತು) ಕ್ೊಬಿಬನಾಂಶ್ ಹ್ಚಿಿರುತ್ಿದ್. ದ್ೇಹದ ತ್ೊಕ ಕರಗಿಸುವವರು(ತ್ೊಕ ಇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು) ಇವುಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ನಬಾರದು. ಸರಿಯೇ,ತ್ಪಾೇ?
ಉತ್ಿರ - ತ್ಪುಾ
ಆರ್ೊೇಗಯದಾಯಕ ಆಹಾರ ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ದ್ನ್ಕ್ೆ 20-30ಗಾಿಂ ಕಡ್ಿೇಕಾತು, ಗ್ೊೇಡಂಬಿ, ಬಾದಾರ್ಮ, ಪಿಸ್ಟಾಿ, ವಾಲನಟ್ಸ ಮ್ುಂತಾದ
ಬಿೇಜಗಳ್ ಸ್ಟ್ೇವನ್ ತ್ೊಕ ಹಿಡಿತ್ದಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ್ ಸಹಕಾರಿ. ಈ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗ್ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಪುರಾವ್ಗಳಿವ್. ಇದಲಿದ್ ಹೃದಯ ರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ೊನ
ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯಲು, ಕ್ೊಲ್ಸ್ಟ್ೊರೇಲ್ ಪಿಮಾಣ ತ್ಗಿೆಸಲುಕೊಡ ಬಿೇಜಗಳ್(ನ್ಟ್ಸ) ಬಳ್ಕ್ ಉಪಕಾರಿ. ಕುರುಕಲು ತ್ರಂಡಿಯಾಗಿ ಬಿಸೆತ್ುಿ ಚಾಕಲ್ೇಟ್, ಸಿಹಿ
ಮ್ತ್ುಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ುನವುದಕ್ಲೆಂತ್ ದ್ನ್ಕ್ೆ Nutsಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರನ್ುನವುದು ಆರ್ೊೇಗಯಕ್ೆ ಒಳ್ಳಯದು. ಕರಿದ ಉಪುಾ ಹಾಕ್ಲದ Nuts ಗಳ್ನ್ುನ
ದೊರವಿಡಿ.
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ರಾ0
ರಾಮ್
ಇದು ಹ್ಸಯ ಪುಟ

ರ್ಮನ್ಥ್
ಪಿಸಿದಧ “ಅಣಕುವಾಡುಗಳ್ ಸರದಾರ”, ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು

ಲೆೊೀಡ್ ಶೆಡ್ಡಾಂಗ್

ವಿಮಾನ್ಸಚಿವರ ಕಚ್ೇರಿತುಂದ ಕರ್ ಬಂದ್ತ್ುಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯಕ್ೆ ಹಾಜರಾದ್. ಕ್ೇವಲ ನಾಲ್ೆೇ ಗಂಟ್್ ಕಾದನ್ಂತ್ರ
ಸಚಿವರ ಆಗಮ್ನ್ವಾತುತ್ು.
“ಪ್ೇಪರ್ ಓದ್ದಾಿ?” ಪಿಶ್ನ ಎಸ್ಟ್ದರು ಸಚಿವರು.
“ಇಲಿ ಸರ್. ಬಿಜ್್ಪಿ ಸಕಾಯರ ಹ್ೊೇದಮೆೇಲ್ ಒಂದು ಜಗಳ್ ಇಲಿ, ಒಂದು ಕದನ್ ಇಲಿ, ಒಂದು ಹಗರಣ ಇಲಿ. ಪ್ೇಪರ್ ರಿೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೌ ಎ
ಟ್ಟೇಡಿಯಸ್ ಟ್ಾಸುೆ”
“ಬ್ೇಸರ ಬ್ೇಡ. ಉತ್ಿರಾಖಂಡದಲಿಿ ಊಟ್, ವಸತ್ರ, ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಟ್ಥಗಳ್ಲಿಿ ಹಗರಣಗಳ್ು ಇನ್ನೇನ್ು ಬ್ಳ್ಕ್ಲಗ್ ಬರತ್ಿ. ಇನ್ ದ ರ್ಮೇನ್ ಟ್್ೈಮ್,
ಈ ಸುದ್ದ ಓದ್” ಪ್ೇಪರ್ ಬಾಯ್ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಿೇ ಪ್ೇಪರ್ೊಂದನ್ುನ ರಪ್ ಎಂದು ಎಸ್ಟ್ದರು ಸಚಿವರು.
‘ಇನ್ುನಮ್ುಂದ್ ಜಓ ಏರ್ ವಿಮಾನ್ಸಂಸ್ಟ್ಥಯು ಗಂಡಸರನ್ುನ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದ್ಲಿ, ಹ್ಂಗಸರನ್ನೇ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ಿದ್.
ಗಂಡಸರು ಹ್ಂಗಸರಿಗಿಂತ್ 15ರಿಂದ 20 ಕ್ಜ ಕಡಿಮೆ ತ್ೊಗುವುದರಿಂದ ಏರ್ಿೈನ್ಗ್ ತ್ೊಕ ತ್ಗಿೆ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ಿದ್’ ಎಂದ್ತ್ು ಆ
ಸುದ್ದ.

“ಧಿಕಾೆರಾ, ಧಿಕಾೆರಾ. ಸಿರೇಸಮಾನ್ತಾವಾದ್ಗಳಿಗ್ ಧಿಕಾೆರಾ. ಪುರುಷ್ರ ಮೆೇಲಿನ್ ಈ ದಬಾಬಳಿಕ್, ಈ ಅನಾಯಯ, ಈ ಮೊೇಸ, ಈ ದಗಾ, ಈ ವಂಚನ್....”
“ನಿಲಿಿಸಿಿ ನಿಮ್ು ಕಂತ್ ಪುರಾಣ” ಸಚಿವರ ಪಿ.ಎ. ಗುಡುಗಿದ “ಆ ಸುದ್ದ ನ್ಮ್ು ಸಚಿವರಿಗ್ ಬಹಳ್ ಸಂತ್ೊೇಷ್ ತ್ಂದ್ದ್”
“ವ್ರಿಗುಡ್. ಹಾಗಾದರ್ ಇನ್ುನಮ್ುಂದ್ ಭುವಿಯಲುಿ ಮ್ಹಿಳಾಪಡ್, ಬಾನ್ಲುಿ ಮ್ಹಿಳಾಪಡ್, ಎಲ್ಿಲುಿ ಚ್ಲುಚ್ಲುವು, ಘಮ್ಘಮ್ವು, ಎಲ್ಿಲುಿ ಸ್ಟೌಂದಯಯವ್ೇ” ಅವರ ಜ್ಾಡನ್ನೇ ಹಿಡಿದ್.
“ಆ ವಿಷ್ಯ ಅಲಿಯಯ. ಅವರು ಹ್ಣುಣ-ಗಂಡಿನ್ ತ್ೊಕದ ವಯತಾಯಸ ಪತ್ಿ ಹಚಿಿ ವಿಮಾನ್ದಲಿಿನ್ ತ್ೊಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತ್ ನ್ಮ್ು ವಿಮಾನ್ಗಳ್ಲೊಿ ಇನ್ನೇನ್ೇನ್ು ಲ್ೊೇಡ್ ಷ್ಡಿಡಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಂತ್ ಡಿಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕರ್ದ್ರ್ೊೇದು” ಸಚಿವ ಉವಾಚ.
“ನಿೇವಂತ್ೊ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಯೇಚಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ರಿೇರಿ. ನಿೇವು ಬಾತು, ನಾನ್ು ಕ್ಲವಿ. ನಿೇವ್ ಹ್ೇಳ್ುವಂಥಾತ್ಿರಾಗಿ, ನಾನ್ ಕ್ೇಳ್ುವಂಥಾತ್ಿನಾಗುತ್ಿೇನ್” ಎಂದು ಆಪಾದಮ್ಸಿಕ ಕ್ಲವಿಯಾಗಿ, ಕುಳಿತ್.
“ಮೊದಲಿಗ್ ಪಿಯಾಣಕರಿಗ್ಂದು ಇರಿಸುವ ನಿೇರಿನ್ ಕಂಟ್್ೇಯನರೆಳ್ಲಿಿ ಅಧಯ ಮಾತ್ಿ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿಸಿಡುತ್ಿೇವ್. ಒಂದು ಸರ್ಮೇಕ್ಷ್ಯ ಪಿಕಾರ ವಿಮಾನ್ದಲಿಿನ್ 60% ನಿೇರು ಉಪಯೇಗಿಸಲಾಡದ್
ಹಿಂತ್ರರುಗಿಸಲಾಗುತ್ಿದ್. ಸುಮ್ುನ್ ಆ ಭಾರ ಹ್ೊರುವುದ್ೇಕ್?”
“ಇನ್ುನ 40% ನಿೇರೊ ಬ್ೇಡ ತ್ಗ್ದುಬಿಡಿ. ಸುಮ್ುನ್ ನಿೇರ್ೇಕ್”
“ಬಾಯಾರಿಕ್ ಆದರ್?”
“ಕ್ಲಂಗ್ ಫಿಷ್ರ್ ಬಿೇರ್ ಕುಡಿೇಲಿ. ಮ್ಲಯನಿಗ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದರ್ ಗಾಿಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೌೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು”
“ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಪ್ೈಲಟ್ಗಳ್ ಹ್ವಿ ಪಾಯಂಟ್, ಕ್ೊೇಟ್ ಬದಲು ಒಂದು ಹಿೇರ್ೊೇತುನ್ ಷ್ಟ್ಯ, ಒಂದು ಬಮ್ುಯಡಾ ತ್ೊಡಕ್ೆ ಆದ್ೇಶ್ ಕ್ೊಡಿಿೇವಿ”
“ಹಿೇರ್ೊೇತುನ್ ಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ಿ?”
“ಇದ್ ಅಂದ್ಿ ಇದ್, ಇಲಿ ಅಂದ್ಿ ಇಲಿ. ಅಷ್ುಟ ತ್ಳ್ು”
“ಗುಡ್. ಬಟ್ ಐ ಹಾಯವ್ ಎ ಬ್ಟ್ರ್ ಸಜ್್ಷ್ನ್”
“ಹ್ೇಳಿ”
“ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ ಐಯಯರ್ ಪಂಚ್ ಒಂದನ್ನೇ ಉಟ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಕು. ದ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಿೈಟ್ ಲ್ೈಟ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸ್ಟ್ೊೇ ಎ ಕಲಿರಲ್ ಪಿಸ್”
“ಫ್ೈನ್. ಆದರ್ ಒಂದ್ೇ ತ್ೊಂದರ್. ಎಲಿರಿಗೊ ಪಂಚ್ ಉಡಕ್ೆ ಬರಲಿ” ಪಿ.ಎ. ಅಡಡಬಾತು ತ್ೊರಿಸಿದ.
“ನ್ೊೇ ಪಾಿಬಿಂ. ಧ್ೊೇತ್ರ ಪ್ಹನಿಂಗ್ ಟ್್ೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಂಟ್ರ್ ಅಂತ್ ಸಚಿವರ ಮ್ಗನ್ೇ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ. ಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಪಾಟ್ಯ ಆಫ್ ಪ್ೈಲಟ್ ಟ್್ೈನಿಂಗ್” ಎಂದ್. ಅಸುಿ ಎಂದರು ಸಚಿವರು.
“ಒನ್ ಮೊೇರ್ ಸಜ್್ಷ್ನ್. ನಿಮ್ು ಇಂಟ್ನ್ಯಲ್ ಫ್ಿೈಟ್ ಗಳ್ ರೊಟ್ ಸಿಲಾ ಬದಲಾತುಸಿ. ವಿಮಾನ್ಗಳ್ು ಎಲೊಿ ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಹಾರದಂತ್ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳಿಳ” ಮ್ುಂದುವರ್ತುತ್ು ನ್ನ್ನ ಸಜ್್ಷ್ನ್ ಮಾಲ್.
“ಯಾಕ್?”
“ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಹಾರದ್ೇನ್ೇ ಇರ್ೊೇ ವಿಮಾನ್ದಲಿಿ ಲ್ೈಫ್ ಜ್ಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ೊೇ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿ. ಒನ್ ಜ್ಾಕ್ಟ್ ಪರ್ ಸಿೇಟ್ನ್ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು”
“ಪಾಯರಾಚೊಟ್ೊ?”
“ನಾಟ್ ನಿೇಡ್ಡುಡ. ಅದರ ಬದಲು ಎರಡು ಷಿೇಟ್ ಪ್ೇಪರ್ ಸ್ಟಾಕು”
“ಪ್ೇಪರೊಿ...?” ಸಚಿವ, ಪಿ.ಎ. ಇಬಬರೊ ‘?’ ಆಕಾರದಲಿಿ ನಿಂತ್ರು.
“ಒಂದು ನ್ಮ್ು ತ್ರಕಾರಿಗಳ್ ಬ್ಲ್ ಏರಿಕ್ ಗಾಿಫ್ ಸೊಚಿಸುವ ಪ್ೇಪರ್. ಇದನ್ುನ ಹಿಡಿದಷ್ುಟ ಹ್ೊತ್ೊಿ ಅವರು ಆಕಾಶ್ದಲಿಿ ತ್ೇಲ್ೊೇದು ಗಾಯರಂಟ್ಟ”
“ಕ್ಳ್ಗ್ ಬರ್ೊೇದು ಹ್ೇಗ್?”
“ಇನ್ೊನಂದು ಪ್ೇಪರ್ ಅವರನ್ನ ನಿಧಾನ್ಕ್ೆ ಕ್ಳ್ಕ್ೆ ತ್ರತ್ಿ”
“ಯಾವ ಪ್ೇಪರ್ ಅದು?”
“ನ್ಮ್ು ರೊಪಾತು ಬಿೇಳ್ುತ್ರಿರುವುದನ್ುನ ಸೊಚಿಸುವ ಗಾಿಫ್ ಇರುವ ಪ್ೇಪರ್. ಇದನ್ುನ ಹಿಡಿದವರು ನ್ಲವ್ೇನ್ು, ಪಾತಾಳ್ವನ್ೊನ ತ್ಲುಪಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ, ಪಾಯರಾಚೊಟ್ ಬದಲು ಈ ಎರಡು
ಫಿೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ುಟಬಿಟ್ಟರ್ ಜನ್ ಸ್ಟ್ೇಫ್ ಆಗಿ ಲಾಯಂಡ್ ಆಗಬಹುದು”
“ವ್ರಿ ಗುಡ್”
“ಫ್ಿೈಟ್ಲಿಿ ಆಹಾರ ಬಾತುಗ್ ಇಟ್್ೊೆಳ್ ಳೇಹಾಗಿರಲಿ. ಆ ಸ್ಟಾಟಂಡಡ್ೇಯ ಮೆೇಯ್ನ್ಟ್್ೇಯ್ನ ಮಾಡಿ. ನ್ಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಿೇಟ್ಸ ಆಟ್್ೊೇಮಾಯಟ್ಟಕಾೆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು”
“ನ್ೊೇ ಪಾಿಬಿಂ. ಅದು ನ್ಮ್ು ಆಹಾರ ಸಚಿವರ ಮ್ಗನ್ದ್ೇ ಕಾಂಟ್ಾಿಕಾಟದದರಿಂದ ಕಾಿಂಟ್ಟಟ್ಟ, ಕಾಿಲಿಟ್ಟ ಹಾಗ್ೇ ಇರಿಸಬಹುದು”
“ದ್ೇರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ ಒನ್ ಪಾಿಬಿಂ ದ್ೊೇ”
“ಏನ್ದು?”

ಮ್ುಂದ್ನ್ ಪುಟ್
ನ್ೊೇಡಿ
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ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖನ್ - ಲ್ೊೇಡ್ ಶ್ಡಿಡಂಗ್ , ಮ್ುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ಸುಮೆೆ ನ್ಕ್ಲಬಡಿ

“ದ್ೇರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ ಒನ್ ಪಾಿಬಿಂ ದ್ೊೇ”
“ಏನ್ದು?”
Credits: You Said It. RK Laxman

“ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಬರಿೇ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೇ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡರ್ ವಿಮಾನ್ದ ಭಾರ ಜ್ಾಸಿಿ ಆಗತ್ಿ”
“ಯಾಕ್?”
“ಪಿತ್ರಯಬಬರ ಮೆೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸ ಸ್ಟ್ೇರಿದರ್ ಹುಡುಗರ ತ್ೊಕಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚುಿ ತ್ೊಕ ಆದರೊ ಆಗಬಹುದು”
ಸಚಿವ, ಪಿ.ಎ. ಇಬಬರಿಗೊ ಇದು ಹೌದ್ನಿಸಿತ್ು. ಇಬಬರೊ ಯೇಚನ್ಯಲಿಿ ಮ್ುಳ್ುಗಿದರು.
“ದ್ೇರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಲೊಯಷ್ನ್ ದ್ೊೇ” ಮ್ತ್ಿ ನಾನ್ೇ.
“ಏನ್ು?”
“ಫಾರ್ ದ ಡೊಯರ್ೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಜನಿಯ ಅವರ ಮೆೇಕಪ್ ಹಾಳಾಗದ್ ಇರ್ೊೇ ರಿೇತ್ರ ಮೆೇಕಪ್ ಮಾಡಿಯೇ ವಿಮಾನ್ ಹತ್ರಿಸ್ಟ್ೊೇದು.
ಆಗ ದ್ೇ ನಿೇಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಯರಿ ಮೆೇಕಪ್ ಬಾಕಸಸ್”
“ವ್ರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ” ದ ಕ್ೊೇರಸ್ ಮೊಳ್ಗಿತ್ು.
ಅಂದ್ನಿಂದ ಸಚಿವರ ಅಣತ್ರಯಂತ್ ಈ ಎಲಾಿ ಮಾಪಾಯಟ್ುಗಳ್ ಏಪಯಟ್ಟವು.
ವಿಮಾನ್ ಲ್ೈಟ್ ಆತುತ್ು.

ಇದ್ಲಾಿ ಆ ವಿರ್ೊೇಧಪಕ್ಷದವರ ಅಪವಾದ. ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಆಸಿಿ ,

ಅಲಿದ್...

ಸಿಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹಣ, ಜರ್ಮೇನ್ು, ಸ್ಟ್ೈಟ್ು ಏನ್ೊ ಇಲಾಿ!!!

ಗಗನ್ಸಖಿಯರ ಮೆೇಕಪ್ ವತ್ರತುಂದ ಟ್್ೈಂ ಮೆೇಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗದ್ ವಿಮಾನ್ ಲ್ೇಟ್ ಆತುತ್ು. 

ತ್ವರನ್ ಸುದಿಿ

ಕನಾಯಟ್ಕ ಮ್ತ್ುಿ ಭಾರತ್ ದ್ೇಶ್ದ ಮ್ುಖಾಯಂಶ್ಗಳ್ು – ಜೊನ್ ೨೦೧೩



ಇನೆೊಫೀಸಿಸ್ ಗೆ ಜ್ದೊ ಮ್ಡಲು ಮತ್ೆತ ಅದರ ಲಗ್ಮು ಹಿಡ್ದ ಏರ್ನ. ಆರ್. ನ್ರ್ಯಣ್ ಮೊತ್ರೆ



ಕೆೀದ್ರ – ಅನ್ನರೀಕ್ಷಿತ್ ಪರವ್ಹಕೆಕ ಸಹಸ್ರರು ಜನ್ರು ಬಲಿ. ಕೆೈಗೆಟುಕದ ಅಾಂಕ ಅಾಂಶ್. ಮೆೀಘ ಸೆೊಪೀಟ ಕ್ರಣ್ ಎಾಂದು ಹೆೀಳಿಕೆ.



ಬೆಾಂಗಳೂರನ್ಲಿಲ ಧ್ರ್ಕ್ರ ಮಳೆ: ಹಲವ್ರು ವಷೆಗಳ ದ್ಖಲೆ ಮುರದು ಜನ್-ಜೀವನ್ವನ್ುನ ಅಸತವಯಸತ ಮ್ಡ್ತ್ು



ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ಷರತ್ುತ ಬದಧ ರ್ಜೀನ್ಮೆ ಕೆೊಟಟ ಶ್ರೀನ್ನವ್ಸರ್ನ



ಕನ್ೆಟಕದಲಿಲ ಒಾಂದು ರೊಪ್ಯಿಗೆ ಅಕಕ ಜುಲೆೈ ನ್ನಾಂದ ಶ್ುರು



ಧ್ರವ್ಡ, ಗುಲಬಗೆ ಸಾಂಚ್ರ ಪಿೀಠಕೆಕ ಕೆೀಾಂದರ ಸಚಿವ ಸಾಂಪುಟ ಒಪಿಪಗೆ



ಮೊೀದಿಗೆ ಸ್ಾನ್ಮ್ನ್, ಅಡ್ವಣಿಗೆ ಬೆೀಸರ. ಬಿ. ಜೆ . ಪಿ ಯ ಆಾಂತ್ರಕ ಗುದ್ಿಟ



ರ್ಜ್ ಕುಾಂದರ, ಕರಕೆಟ್ ಬೆಟಟಾಂಗ್ ನ್ಲಿಲ ಸಿಲುಕ ಆ ಕರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತಷುಟ ಮಸಿ ಬಳಿದಿದ್ಿರೆ



ನ್ನ್ನರುವ್ಗಲೆೀ ಕ್ಸರಗೆೊೀಡು ಕನ್ೆಟಕಕೆಕ ಸೆೀರಲಿ – ಶ್ತ್್ಯುಷಯದ ಹೆೊಸಿತಲಲಿಲರುವ ಕಯ್ಯರರ ಅಭಿಪ್ರಯ



ಗುಟ್್ಕ ಮತ್ುತ ಸ್ರ್ಯಿ ನ್ನರ್ೆೀದ – ಕನ್ೆಟಕ ಸಕ್ೆರದ ಒಾಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಧ್ನೆ



ಅಡ್ವಣಿ ರ್ಜೀನ್ಮೆ – ಮತ್ೆತ ಹಿಾಂತ್ೆಗೆತ್ – ರ್ಜಕೀಯ ದೆೊಾಂಬರ್ಟದಲಿಲ ತ್್ನೆೀನ್ು ಕಮಿಿ ಇಲಲ ಎಾಂದು ತ್ೆೊೀರದ ಹಿರಯ ನ್ಯಕ



ಕ್ಲ್ ಜಗಳ ಶ್ುರುಮ್ಡ್ದ ಜೆ ಡ್ ಯು – ಬಿಜೆಪಿ ಜೆೊತ್ೆ ಸಖಯ ಅಾಂತ್ಯ



ಕನ್ೆಟಕದಲಿಲ ಬಸ್ ಪರಯ್ಣ್ ದರ ಶೆೀ. ೧೦.೫ % ಏರಕೆ. ಪೆಟ್ೆೊರೀಲ್ ರೊ. ೨ ಏರಕೆ



ಕನ್ೆಟಕಕೆಕ ಮತ್ೆತ ಒಲಿದ ರೆೈಲೆವ ಮತ್ುತ ರಸೆತ ಖ್ತ್ೆ – ಮಲಿಲಕ್ಜುೆನ್ ಖಗೆೆ ಕೆೀಾಂದರ ರೆೈಲೆವ ಮಾಂತ್ರರ. ಆಸಕರ್ ಫೆನ್ೆಾಂಡ್ಸ್ ರಸೆತ ಮಾಂತ್ರರ.



ಬೆಾಂಗಳೂರು ನ್ಗರಕೆಕ ವೆೈಮ್ನ್ನಕ ಗಸುತ ಪಡೆ



ಶ್ರೀನ್ಗರದಲಿಲ ಸೆೀನ್ಪಡೆ ಮೆೀಲೆ ಉಗರರ ಧ್ಳಿ. ೮ ಯೀಧ್ರ ಮರಣ್. ಹಲವ್ರು ಮಾಂದಿಗೆ ಗ್ಯ.



ಭ್ರತ್ದ ಅರ್ೆ ವಯವಸೆತಯ ಕುಸಿತ್ದ ಸೊಚ್ನೆಯೀ ? ಡ್ಲರ್ ಎದುರು ರೊಪ್ಯಿ ವಿನ್ನಮಯ ೬೦ ಕೊಕ ಜ್ಸಿತ.



ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಮತ್ೆತ ಯಡುಯರಪಪರನ್ುನ ಕರೆತ್ರಲು ಹರ ಸ್ಹಸ.



ರ್ಜಯದಲಿಲ ಕೆಲವಡೆ ಅತ್ರವೃಷಿಟ. ಹಲವು ಜಲ್ಶ್ಯಗಳು ಭತ್ರೆ .



ಸುಪಿರಾಂ ಕೆೊೀಟ್ೆ ನ್ ಮುಖಯ ನ್ಯಯ್ಧೀಶ್ರ್ಗಿ ನ್ಯ. ಪಿ. ಸದ್ಶ್ವಾಂ ನೆೀಮಕ

ತ್ಪುಪ ಬಿಡ್
....
ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ

ಜೊನ್ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ
ಪುಟ್ 4 - ಕಡ್ಿೇ ಬಿೇಜ ಹುರಿದು ಉಪುಾ ಬ್ರ್ಸಿ ತ್ರನ್ನಬಹುದು ಎಂದ್ದ್,(ತ್ಪುಾ)
ವಿಟ್ರ್ಮನ್ ಎ ( ತ್ಪುಾ)

ಉಪುಾ ಬ್ರ್ಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲಿ(ಸರಿ).

ವಿಟ್ರ್ಮನ್ ಇ (ಸರಿ)

ಪುಟ್ – 6 - ಇದ್ೇನಾಿ ಇದು ಉತ್ಿರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೫ ನ್ೊೇಡಿ (ತ್ಪುಾ)

ಪುಟ್ 7 (ಸರಿ)

ತ್ರಳಿಸಿದವರಿಗ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು

ಪುಟ - 6

ಸಿಡ್ನ ಕನ್ನಡ ಶ್ಲೆ – ಲಿವಪಪೆಲ್ ಶ್ಖೆಯ ಛ್ಯ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ದಿಲ್ ಕುಶ್ ಪಲ್ವ್
ಸ್ಟಾಮಾನ್ು: ಬಾಸುಮ್ತ್ರ ಅಕ್ಲೆ 2 ಪಾವು, ಕ್ಲತ್ಿಳ ್ ಹಣಣನ್ ರಸ 2 ಬಟ್ಟಲು, ತ್ುಪಾ 1 ಬಟ್ಟಲು, ಚಕ್ೆ 5 ತ್ುಂಡು, ಲವಂಗ 5, ಈರುಳಿಳ 3, ಖಾರದ ಪುಡಿ 3 ಚಮ್ಚ,
ಸ್ಟ್ೇಬು 1, ಪ್ೈನಾಪಲ್ 3 ಬಿಲ್ಿ, ಹಸಿರು ದಾಿಕ್ಷಿ (ಬಿೇಜವಿಲಿದುದ) 15, ಗ್ೊೇಡಂಬಿ 8, ಪಿಸ್ಟಾಿ 1 ಚಮ್ಚ, ಉಪುಾ 2 ಚಮ್ಚ,
ವಿಧ್ನ್:
* ಅಕ್ಲೆಯನ್ುನ 10 ನಿರ್ಮಷ್ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ನ್ನ್ಸಿಡಿ.
* ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ತ್ುಪಾ ಹಾಕ್ಲ ಕಾದ ನ್ಂತ್ರ ಈರುಳಿಳ ಹುರಿದು ಕ್ಂಪಗಾದ ಮೆೇಲ್ ಚಕ್ೆ, ಏಲಕ್ಲೆ, ಲವಂಗ ಬ್ರ್ಸಿ
* ಮೆಣಸಿನ್ ಪುಡಿ ಮ್ತ್ುಿ ನಿೇರು ಬಸಿದ ಅಕ್ಲೆಯನ್ುನ ಬಾಣಲ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲ ಹುರಿದು
* ಕುಕೆನ್ಯಲಿಿ ಆರು ಲ್ೊೇಟ್ ನಿೇರು ಮ್ತ್ುಿ ಕ್ಲತ್ಿಳ ್ ರಸ ಹಾಕ್ಲ ಕುದ್ಸಿ.
* ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಯವನ್ುನ ಕುಕೆಗ್ಯ ಹಾಕ್ಲ ಉಪುಾ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಮ್ುಚಿಿಡಿ, 1-2 ಬಾರಿ ಕೊಗಿಸಿ
* ಕುಕೆರ್ ಆರಿದ ಮೆೇಲ್ಹ್ಚಿಿದ ಹಣುಣಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ಸಿ 5 ನಿರ್ಮಷ್ ಸಣಣ ಉರಿಯಲಿಿ ಬ್ರ್ಸಿ
* ಗ್ೊೇಡಂಬಿ ಪಿಸ್ಟಾಿ ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆೊ
ಡ್ತೀ
ರ್!

ಇನ್ೊನ ನ್ೊರ್ರು ರೆಸಿಪಿಪಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಕೆೊಡ್.

ಪುಟ - 7

ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಕ್ಗಕಕನ್ ಶ್ಕತ

ಲ್ೇಖಕರು:

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಅದ್ೊಂದು ಸಮ್ುದಿತ್ರೇರ. ರ್ಮೇನ್ುಗಾರರ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ಕ್ೊಕೆರ್, ಕಾಗ್,ಕಡಲ ಹಕ್ಲೆ ಹಾಗೊ ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ
ಪಕ್ಷಿಗಳ್ು ರ್ಮೇನ್ು ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡು ತ್ರನ್ುನತಾಿ ವಾಸವಾಗಿದದವು. ಹಿೇಗ್ೇ ಬಲ್ ಬಿೇಸಲು ದೊರ ಸ್ಟಾಗಿದ
ರ್ಮೇನ್ುಗಾರರನ್ನೇ ಕಾಯುತಾಿ ಕುಳಿತ್ರರಲು ಕುಚ್ೇಷ್ಟ ಮಾಡಲ್ಂದು ಕಾಗ್ಯಂದು ಮ್ುದ್ ಕ್ೊಕೆರ್ಯಂದಕ್ೆ
ಹ್ೇಳಿತ್ು"ಅಯಾಯ ನಿನ್ನ ರ್ಕ್ೆಗಳ್ೇಕ್ ಅಷ್ುಟ ಬಡಕಲಾಗಿವ್ ನ್ೊೇಡು ನ್ನ್ನ ರ್ಕ್ೆ ಪುಕೆಗಳ್ು ಎಂಥಾ
ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿವ್, ಅದಕ್ೆೇ ಇರಬ್ೇಕು ನಿೇನ್ು ಯಾವಾಗಲೊ ತ್ಲ್ ತ್ಗಿೆಸಿ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ರ್ಮೇನ್ನ್ುನ ಕಾಯುತಾಿ
ನಿಂತ್ರರುವ್,ಅದ್ೇ ನ್ನ್ನನ್ು ನ್ೊೇಡು"ಎಂದು ಪುರ್ ಎಂದು ಹಾರಿ ನಾಲುೆಬಾರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಿೇ ಲಾಗ ಹಾಕ್ಲ
ವ್ೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ೊಕೆರ್ಯ ಪಕೆಕ್ೆ ಕುಳಿತ್ು "ನಿನಿನಂದ ಇದು ಈ ಜನ್ುಮ್ದಲಿಿ ಸ್ಟಾಧಯವಿಲಿ ಬಿಡು,ಹಿೇಗ್
ಹಾರಿದರ್ ಮಾತ್ಿ ರ್ಮೇನ್ುಗಾರರ ಬಲ್ತುಂದ ನಾವು ಒಂದ್ರ್ಡು ರ್ಮೇನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕಸಿದುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾಧಯ."ಎಂದು
ಜಂಭದ್ಂದ ನ್ುಡಿತುತ್ು.ಅದಕ್ೆ ಕ್ೊಕೆರ್ "ಅರ್ರ್ ಕಾಗಕಾೆ ನ್ನ್ಗೊ ಹಾರಲು ಬರದ್ೇ ಏನಿಲಿ,ನಾನ್ೊ ಚ್ನಾನಗ್ೇ
ಹಾರಬಲ್ಿ"ಎಂದ್ತ್ು.
ಈ ಮಾತ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿ ಕಾಗ್ ಪಕೆನ್ ನ್ಕ್ಲೆತ್ು"ಸರಿ ಹಾಗಾದರ್ ದೊರಕ್ೆ ಹಾರುವ ಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಲಿಿ ಗುಂಡಿಗ್ ಇದದಲಿಿ ಬಾ"ಎಂದು ಸವಾಲ್ಸ್ಟ್ತುತ್ು. ಸರಿ
ಕ್ೊಕೆರ್ ಅದಕ್ೆ ಒಪಿಾ ಮ್ುದುಡಿದದ ತ್ನ್ನ ರ್ಕ್ೆ ಬಿಚಿಿ, ಒಮೆು ಪಟ್ಪಟ್ನ್ ಒದರಿ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಹಾರಲು ಆರಾಂಭ ಮಾಡಿತ್ು,ಕಾಗ್ ಭರಿನ್ ಅದರ ಪಕೆಕ್ೆೇ ಹಾರಿ
ಬಂದು"ಇಷ್ಟೇನಾ ನಿನ್ನ ವ್ೇಗ? ಅಯಾಯ ನಾನ್ೇನ್ೊೇ ನಿನ್ನ ರ್ಕ್ೆ ಅಗಲ ನ್ೊೇಡಿ ಭಾರಿೇ !.........."ಎನ್ುನತಾಿ ಎಡಬಿಡದ್ ಆಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿ ಜ್್ೊತ್ಯಲ್ಿೇ
ಹಾರುತಾಿ ಬಂದ್ತ್ು.ಸಿಲಾ ಸಮ್ಯದ ನ್ಂತ್ರ ಕಾಗ್ ಒಂದ್ೇ ಸಮ್ನ್ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಸುಸ್ಟಾಿಗಿ ಬಾಯಾರಿದಂತಾಗಿ ಒಮೆು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಕಡ್ಗ್ ತ್ರರುಗಿ
ನ್ೊೇಡಿತ್ು. ದಡ ಕಾಣದಷ್ುಟ ದೊರ ತ್ಲುಪಿದದರು. ಕಾಗ್ಗ್ ರ್ಕ್ೆಗಳ್ಲಿಿ ಶ್ಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತ್ೊಡಗಿತ್ು,ಆದರೊ ಸಾಧ್ಯಯಲಿವ್ೇ, ಧ್ೈಯಯದ್ಂದ ಕ್ೊಕೆರ್ಯನ್ುನ
ಕ್ೇಳಿತ್ು"ಇನ್ೊನ ಎಷ್ುಟ ಹ್ೊತ್ುಿ ಹಿೇಗ್ೇ ಹಾರುವುದು?" ಅದಕ್ೆ ಕ್ೊಕೆರ್ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ಉತ್ಿರಿಸಿತ್ು "ಎನ್ನೇನ್ು 2-3 ದ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ"....."ಹಾ! 2-3 ದ್ನ್! ನ್ನ್ನ
ಕ್ೈಲಾಗದು,ಈಗಲ್ೇ ನ್ನ್ನಲಿಿ ತ್ರರುಗಿ ತ್ರೇರಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗುವಷ್ೊಟ ಶ್ಕ್ಲಿತುಲಿ ಇನ್ುನ 2-3 ದ್ನ್! ಅಯಾಯ ನ್ನ್ನನ್ು ಕಾಪಾಡು ನ್ನ್ಗ್ ನಿನ್ನಂತ್ ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ತ್ೇಲಲೊ
ಬಾರದು"ಎಂದು ಗ್ೊೇಗರ್ತುತ್ು. ಅದಕ್ೆ ಕ್ೊಕೆರ್ "ಬಾ ನ್ನ್ನ ಅಗಲವಾದ ಬ್ನಿನನ್ ಮೆೇಲ್ ಕೊಡು ನಾವು ಹ್ೊರಟ್ ತ್ರೇರಕ್ೆ ಕರ್ದ್ೊಯುಯವ್ "ಎಂದು ಹ್ೇಳಿ
ಕಾಗ್ಯನ್ುನ ಕೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು ವಾಪಸ್ ತ್ಂದು ತ್ರೇರಕ್ೆ ಬಿಟ್ಟಟತ್ು.ಕಾಗ್ ತ್ನ್ನ ತ್ಪಾರಿತ್ು, ಕ್ಷಮೆ ಕ್ೊೇರಿ, ತ್ಲ್ ತಾಗಿಸಿತ್ು. 

ಕಡಲ್ೇ ಕಾತು ಬಿೇಜ ಮ್ತ್ುಿ ಎಳ್ುಳ – ಇದರ ರ್ಸಿಪಿಗಳ್ು
ಕಡಲೆೀ ಬಿೀಜದ ಚ್ಟನಪುಡ್
ಬ್ೇಕಾಗುವ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು - ಹುರಿದ ಕಡಲ್ೇಬಿೇಜ 250 ಗಾಿಂ (ಒಂದೊವರ್ ಲ್ೊೇಟ್), 2 ಚಮ್ಚ ಬ್ಳ್ ಳಳಿಳ ಪುಡಿ, ಒಂದೊವರ್ ಚಮ್ಚ ಮೆಣಸಿನ್ ಪುಡಿ, 2ಚಮ್ಚ
ಆಮ್ೊಿರ್ ಪುಡಿ (ಮಾವಿನ್ ಕಾತುತುಂದ ಮಾಡಿದ ಹುಳಿಯಾದ ಪುಡಿ)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್ - ಎಲಾಿ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ರ್ಸಿ, ನ್ುಣಣಗ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ.
ಕಡಲೆೀ ಬಿೀಜ ಮತ್ುತ ಎಳಿಿನ್ ಚ್ಟನಪುಡ್
ಬ್ೇಕಾಗುವ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು - ಹುರಿದ ಕಡಲ್ೇಬಿೇಜ 250 ಗಾಿಂ (ಒಂದೊವರ್ ಲ್ೊೇಟ್),150ಗಾಿಂ ಬಿಳಿ ಎಳ್ುಳ 2 ಚಮ್ಚ ಬ್ಳ್ ಳಳಿಳ ಪುಡಿ, ಒಂದೊವರ್ ಚಮ್ಚ ಮೆಣಸಿನ್
ಪುಡಿ, 2 ಚಮ್ಚ ಆಮ್ೊಿರ್ ಪುಡಿ (ಹುಳಿ ಮಾವಿನ್ಪುಡಿ)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್ - ಎಳ್ಳನ್ುನ ಎರಡು ನಿರ್ಮಷ್ ಕ್ಂಪಗ್ ಹುರಿದು ತ್ಣಣಗಾದಮೆೇಲ್ ತ್ರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಕಡಲ್ೇಬಿೇಜ ತ್ರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ,ಎರಡೊ
ಪುಡಿಯನ್ೊನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ನ್ುಣಣಗ್ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿ.

ಇದೆೀನ್ಲ
ಇದು

ಉತ್ತರಕೆಕ

೧. ನ್ ಬತ್ರೆದಿಾಂಗೆ ಕೆೈ ಒಡ್ತರೆ, ನ್ನಲಿತದಿಾಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹತ್ೆೊಕೀತ್್ರೆ

ಪುಟ ೯

೨. ಸ್ವಿರ್ರು ಹಕಕಗಳು, ಒಾಂದೆೀ ಬ್ರಗೆ ನ್ನೀರಗಿಳಿತ್ವೆ

ನೆೊೀಡ್

ನ್ನೀವಪ ಜ್ಹಿೀರ್ತ್ು ನ್ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರ್ದರೆ ನ್ಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮ್ಡ್: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
(02) 9621 5501, 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Ph 02 9646 5679
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
0404 215 605
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ನಿಮ್ು ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ –

ಕ್ವಯ ಚಿಲುಮೆ

ನ್ತ್ರಿತು0 ಜ್ಾರಿದರ್ ಜೇರಿಗ್ಬ್ಲಿ

horanadachilume@gmail.com

ಮ್ರುಳಾ,

ಸತ್ರಪತ್ರಗಳಾದರಲಿ

ಕತ್ರಿಗ್ ಕಟ್ುಟವ ತಾಳಿ

ತಾಳಿಸೊತ್ಿದ ಅನ್ುಬ0ಧ

ಕ್ಲವರಿಗ್ ವರವಾಗಿದ್

ಸತ್ರಪತ್ರಯರ ಋಣಾನ್ು ಬ0ಧ
ಮ್ುಡಿಯ ಮ್ಲಿಿಗ್ ಮಾಲ್

ಸುಮ್ಧುರ ಸಿರವಾಗಿದ್

ಮ್ುತ್ೈದ್ತ್ನ್ದ ಶ್ುಭ ಓಲ್

ಬಯಸಿದ ಬಾಳಿನ್ ಹಾಡಿಗ್

ಕಾಲು0ಗುರದ ಸ0ದ್ೇಶ್
ಪರಪುರಷ್ಗ್ ಗೃಹಿಣಯ ಸ0ಕ್ೇತ್
ಮ್0ಗಳ್ದಿವಯ ಧಾರಣ್

ಕ್ೊೇಕ್ಲಲ ಕ್ೊರಳಾಗಿದ್...
ಆದರ್

ಭಾವಿೇ ಸುಖಸ0ಸ್ಟಾರ ಸೊಚನ್
ಮೆೈಮ್ುಚಿಿಕ0ಗ್ೊಳಿಸುವ ಸ್ಟ್ರಗು

ಕ್ಲವರಿಗ್

ತಾಯಿನ್ ಸೊಚನ್ ಮೆರಗು
ಇವಕ್ಲಿ ಪೂಜಯ ಅಗಿನಸ್ಟಾಕ್ಷಿ
ಹರಸುವ ನಿೇವ್ೇ ದ್ವಯದ್ೈವಸ್ಟಾಕ್ಷಿ
ಇದ್ೇ ಸತ್ರಪತ್ರಗಳ್ು ತ್ುಳಿಯುವ ಸಪಿಪದ್

ತ್ಡ್ಯಲಾಗದ ಹ್ೊರ್ಯಾಗಿದ್
ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು
ಪಾಿಣ ತ್ಗ್ವ ಉರುಳಾಗಿದ್...

ಅದ್ೇ ಅವರ ಭಾವಿೇ ಬದುಕ್ಲನ್ ಗುಪಿನಿದ್
ರಚ್ನೆ: ಮ್ಲು

ರಚ್ನೆ: ಮ್ಸಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯಯ

ತ್ರಮ್ು ವ್ೈದಯರ ಬಳಿ ಹ್ೊೇಗಿ “ಡಾಕಟರ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಮೆೈಯಲಿಿ ಎಲಿಿ
ಮ್ುಟ್ಟಟದರೊ ನ್ೊೇವಾಗಿಿದ್,ಸಿಲಾ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಮಾಡಿ”ಎಂದ. ವ್ೈದಯರು ತ್ಪಾಸಣ್
ಮಾಡುತಾಿ “ಎಲಿಿ ನಿನ್ನ ಮೊಣಕ್ೈ ಮ್ುಟ್ುಟ” ಎನ್ನಲು ಗುಂಡ ಮ್ುಟ್ುಟತಾಿ
”ಅಯಯೇ” ಅಂದು ನ್ೊೇವಿನಿಂದ ಕೊಗಿದ.

ಒಂದು ಕಚ್ೇರಿಯಲಿಿ ಓವಯ ಮ್ುಸಿಿಂ, ಓವಯ ಮ್ದಾಿಸಿ ಮ್ತ್ೊಿಬಬ ಸದಾಯರ್
ತ್ಮ್ು ಊಟ್ದಸಮ್ಯದ್ದ ತಾವು ತ್ಂದ ಡಬಿಬ ತ್ಗ್ದು ದ್ನಾ ಅದ್ೇ ತ್ರಂದು
ತ್ರಂದು ಬ್ೇಸರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಾಯರಕ್ ಬಂದರು. ನಾಳ್ ದ್ನ್ ಮ್ತ್ಿ ಅದ್ೇ
ತ್ರಂಡಿ ನ್ಮ್ು ಡಬಿಬಯಲಿಿದದರ್ ಆತ್ುಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಎಂದುಕ್ೊಂಡರು.
ಸರಿ ಮಾರನ್ೇ ದ್ನ್ ಮ್ೊವರೊ ಆತ್ು ಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರು. ಕಾರಣ ತ್ರಳಿದ

ಅನ್ಂತ್ರ “ಎಲಿಿ ನಿನ್ನ ತ್ಲ್
ಮ್ುಟ್ುಟ” ಮ್ತ್ಿ ಅದ್ೇ ಕೊಗು. ಸರಿ ಡಾಕಟರ್
ಗುಂಡನ್ ಇಡಿೇ ಮೆೈತುಯ ಎಕ್ಸ ರ್ೇ
ತ್ಗ್ದು “ಗುಂಡ ನಿನ್ನ ನ್ೊೇವಿಗ್ ಕಾರಣ
ತ್ರಳಿತುತ್ು”ಎಂದರು. ಕಾತ್ರದ್ಂದ ಗುಂಡ
ಏನ್ಂದು ಕ್ೇಳ್ಲು “ನಿನ್ನ ಕ್ೈ ಬ್ರಳ್ು
ಮ್ುರಿದ್ದ್” ಎಂದರು

ಅವರ ಹ್ಂಡತ್ರಯರು ಅಳ್ುತಾಿ ಹ್ೇಳಿದರು.
ಮ್ುಸಿಿಂ: ” ಮ್ಟ್ನ್ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇಕು ಅಂದ್ದದರ್ ಕಳಿಸುತ್ರಿದ್ದ,ಯಾಕ್ ಹಿೇಗ್
ಮಾಡಿದರ್ೊೇ... ಅಲಾಿ...”
ಮ್ದಾಿಸಿ:” ನ್ನ್ಕ್ ದ್ನಾ ಇಡಿಿ ವಾಂಡ ಅಂದ್ದದರ್ ವ್ೇರ್ ಕಲಾಸಾಇತ್ರಯದ್ದ ಅರ್...
ಆಂಡವನ್ೇ...” ಎನ್ನಲು ಸದಾಯರನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ
”ಅರ್ ನ್ನ್ನ ಗಂಡ ಯಾಕ್ ಸತ್ಿರು
ಅಂತ್ ನ್ನ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ಿೇ ಆಗಿಿಲಿ, ದ್ನಾ ಅವರ್ೇ
ಡಬಿಬ ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಂಡು

೧. ನ್ಂದಳಿಕ್ ಲಕ್ಷಿಿನಾರಣಪಾ – ಇವರ ಕಾವಯನಾಮ್ ಏನ್ು?
೨. ಗದುಗಿನ್ ನಾರಣಪಾ – ಇವರ ಕಾವಯನಾಮ್ ಏನ್ು?
ಸರಿ ಉತ್ಿರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೨ ನ್ೊೇಡಿ

ಹ್ೊೇಗಿಿದುಿ....ಅಯಯಯಯೇ...”
ಇದೆೀನ್ಲ ಇದು – ಉತ್ತರ
೧. ಬಸುಸ 2. ಅಕ್ಲೆ

ಪುಟ - 9

ಗ್ದೆ ಮ್ತ್ು ಗ್ಳಿ ಮ್ತ್ು (ಭ್ಗ -೨)

ಹರಟ್ೆ

ಲ್ೇಖಕರು:

ಸಿುತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್್

ಹೆೊರನ್ಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರೆೀ, ಗ್ದೆಗಳ ಮುಾಂದಿನ್ ಭ್ಗವನ್ುನ ಇದೆೊೀ ನ್ನಮಿ ಮುಾಂದಿಡುತ್ೆತೀನೆ.
ಗಾದ್ಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸುತಾಿ ಅದು ನ್ಮ್ು ದ್ನ್ ನಿತ್ಯದ ಬಳ್ಕ್ಗ್ ಎಷ್ುಟ ಸೊಕಿ / ಅರ್ಯ ಪೂಣಯ ಎಂದು ಮ್ುಂದ್ನ್ ಸ್ಟಾಲುಗಳ್ು ನಿಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿಸುತ್ಿವ್.
ಅಮ್ು ಅಪಾ ಅಣಣ ತ್ಮ್ು ಅರ್ವಾ ಮ್ನ್ಯವರು ಯಾರ್ೇ ಒಳ್ಳ ಸಲಹ್ ಸೊಚನ್ ಕ್ೊಟ್ಟರೊ ಕಡ್ಗಣಸುವವರು ಇದಾದರ್. ಹ್ೊರ ಹ್ೊೇಗಿ
ಗ್ಳ್ಯರ ಅರ್ವಾ ಬಂಧುಗಳ್ ಬಿಟ್ಟಟೇ ಸಲಹ್ಗ್ ಕ್ಲವಿಯಾನಿಸಿದರ್, “ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದಿಲಲ“ ಮ್ತ್ುಿ ಶ್ಾಂಖದಿಾಂದ ಬಾಂದರೆೀನೆೀ ತ್ರೀರ್ೆ ಅಂತ್ಲೊ
ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು!!!
ಇನ್ುನ ಗಾದ್ಗಳ್ು ಎಲಿ ಸಂದಭಯಗಳ್ಲೊಿ ಬಳ್ಕ್ ಇದ್.
ಮ್ನ್ುಷ್ಯನಿಗಲಿದ್ ಮ್ರಗಳಿಗ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ಿವ್ಯೇ ? ಕಷ್ಟಗಳ್ನ್ುನ ಹಗುರಾಗಿ ನ್ೊೇಡಲು ಗಾದ್ಗಳ್ು ಬಹು ಮ್ುಖಯ ಪಾತ್ಿ ವಹಿಸುತ್ಿ.
"ಬಾಣಲ್ತುಂದ ಬ್ಂಕ್ಲಗ್“

“ ಉರಿಯುವ ಬ್ಂಕ್ಲಗ್ ತ್ುಪಾ ಹುಯದ ಹಾಗ್“ “ ಸಂಕಟ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಂಕಟ್ರಮ್ಣ “ “ಬಡವನ್ ಕ್ೊೇಪ ದವಡ್ಗ್

ಮ್ೊಲ“ ಬರಗಾಲದಲಿಿ ಅಧಿಕಮಾಸ, ಕಾಸಿದದರ್ ಕ್ೈಲಾಸ, ಹ್ಗಲಕ್ಯಿಗೆ ಬೆೀವಿನ್ ಕ್ಯಿ ಸ್ಕ್ಷಿ... ಇದು ಸವ್ೇಯ ಸ್ಟಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಳ್ುಳ
ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ರಿರುವವರಿಗ್ ಅನ್ಿಯವಾಗುತ್ಿ. ಹಾಗಲಕಾತು, ಬ್ೇವಿನ್ ಕಾತು ಯಾವ ಪಂಚಾತುತ್ರಯಲಿಿಯಾವ ಕಹಿ ಸ್ಟಾಕ್ಷಿ ಹ್ೇಳ್ಕ್ೆ
ಹ್ೊೇಗಿತ್ೊಿೇ. ಗಾದ್ ಅಂತ್ೊ ಬಹಳ್ ಪಿಸಿದ್ದ. ಅಪಾ ಹಾಕ್ಲದ ಆಲದ ಮ್ರಕ್ೆ ನ್ೇಣು ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡರಂತ್. ಸ್ಟಾಯುವ ಮ್ುಂಚ್ ಅಪಾನ್ ಮೆೇಲ್ ಪಿಿೇತ್ರಯೇ,
ಆಲದ ಮ್ರದ ಮೆೇಲ್ ಪಿಿೇತ್ರಯೇ ದ್ೇವರ್ೇ ಬಲಿ .
ನಿಮ್ು ಸ್ಟಾಲದ ಹಣ ಮ್ಂಜೊರಾದರೊ ಏನ್ೊೇ ನ್ಪ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಾಯಂಕ್ ಹಿಡಿದ್ಟ್ುಟ ಬಿಟ್ಟಟರುತಾಿರ್ ಆಗ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು “ದೆೀವರು ವರ
ಕೆೊಟಟರೊ ಪಪಜ್ರ ಬಿಡ”.
“ಸಗಣಿಯವನ್ ಸೆನೀಹಕಾಂತ್ ಗಾಂಧ್ದವನ್ ಜೆೊತ್ೆ ಗುದ್ಿಟ ಮೆೀಲು“
ಈಗ್ಲಿಿ ಸಿಗುತ್ಿ ಸ್ಟ್ಗಣ , ಗಂಧ?.

ಗಂಧದ ಮ್ರಗಳ್

ನಾಪತ್ಿ!!! ಸದುೆಣರ

ವಿೇರಪಾನ್ ಸ್ಟಾಯೇಕ್ ಮ್ುಂಚ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು

ಈ ಗಾದ್.

ಸ್ಟ್ನೇಹ ಒಳ್ಳಯದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದ್ನ್ ಅರ್ಯ. “ಅಡಕೆಗೆ

ಹೆೊೀದ ಮ್ನ್ ಆನೆ ಕೆೊಟಟರು ಬರಲಲ“ ಇದನ್ುನ ಸಿಲಾ ಬದಲಾತುಸಿ ಈ ತ್ರಹ ಓದ್ದರ್ ಹ್ಂಗಿರುತ್ಿ ಐ ಟ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹ್ೇಳ್ಬಹುದ್ೇನ್ೊೇ
“ bug ಗೆ ಹೆೊೀದ ಮ್ನ್ ಪ್ರಜೆಕ್ಟಾಡ್ದರೊ ಬರಲಲ!!!
ಕ್ಲವರಿಗ್ ಎಷ್ುಟ ಪಡ್ದರೊ ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಸ್ಟಾಲದು. ಏನ್ೊೇ ಬ್ೇಜ್ಾರು, ಏನ್ೊೇ ದೊರು ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡ್ೇ ತ್ರರುಗುತಾಿ ಇರುತಾಿರ್ ಅಂರ್ವರಿಗ್
ಹ್ೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಾದ್“ ಇಷುಟ ಕಾಂಡ್ಯ ಕೃಷಣರ್ನ ಭಟಟರೆೀ ಮುಪಿಪನ್ ಕ್ಲಕೆಕ ಮೊರು ಹೆಾಂಡ್ರ್!!! ಕ್ಲವರು ಎರ್ಡ್ರಡು ಆಟ್ ಆಡುತಾಿರ್. ಯಾರ
ದ್ಿೇಷ್ ಕೊಡ ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಳ್ಲಿ

ಈ ಕಡ್ನ್ೊ ಹೊ, ಆ ಕಡ್ನ್ೊ ಹೊ ಅನ್ುನತ್ರರುತಾಿರ್. “ ಆರು ಕೆೊಟಟರೆ ಅತ್ೆತ ಕಡೆ ಮೊರು ಕೆೊಟಟರೆ ಸೆೊಸೆ

ಕಡೆ“ ಅತ್ಿಗ್ೊಂದು ಕಾಲ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ಗ್ೊಂದು ಕಾಲ . ಈಗ ಅತ್ಿ ಸ್ಟ್ೊಸ್ಟ್ ಒಂದ್ೇ ಕಡ್ ಇರುವುದು ನ್ೊೇಡುವುದ್ೇ ಬಹು ಅಪರೊಪ ಅದು ಬಿಡಿ !!!
ಇನ್ುನ ವಿಧಾಯಥಿಯಗಳ್ನ್ೊನ ಬಿಡಲಿ ಗಾದ್, ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಸಮ್ಯ ಕ್ೊನ್ ಗಳಿಗ್ಯಲಿಿ ಮೊದಲಿಂದ ಓದಕ್ೆ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದ್ಿ, “ ಯುದಿ ಕ್ಲೆೀ
ಶ್ಸ್ಾಭ್ಯಸ “

ಮೊಂಡು ವಾದಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ತ್ರರುಗುತ್ಿ ಇರುವ ಹುಡುಗರಿಗ್ “ ಗಿಡವ್ಗಿ ಬಗಗದುಿ ಮರವ್ಗಿ ಬಗಿಗೀತ್ೆ??? ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ು

ಕ್ೇಳ್ದ್ ಹಳ್ ಚಾಳಿಗ್ ತ್ರರುಗಿ ತ್ರರುಗಿ ಬತಾಯ ಇದದರ್“ ನ್ಯಿ ಬ್ಲ ಡೆೊಾಂಕು“ಹ್ೇಳಿದುದ ಅರ್ಯವಾಗದ್ ಬಿಟ್ಟಲಿಿ “ ಕ್ೊೇಣನ್ ಮ್ುಂದ್ ಕ್ಲನ್ನರಿ ಬಾರಿಸಿದ
ಹಾಗ್“
ಗಾದ್ಗಳ್ ಸಮಾಚಾರ

ಬರ್ಯುತಾಿ

ಹ್ೊೇದರ್

ಲ್ಕೆವಿಲಿದಷ್ೊಟ

ಇದ್.

ಒಂದ್ೊಂದು

ಸಂದಭಯಕ್ೆ

ಒಂದ್ೊಂದು

ಮ್ನ್

ನಾಟ್ುವಂತ್ ಪದಬಂಧಗಳ್ು . ಹಿಂದ್ನ್ವರು ಪರಿಸಿಥತ್ರಯನ್ುನ ಭಾಷ್ಯ ಸ್ಟ್ೊಗಡಿದ್ೊಂದ್ಗ್ ಬ್ರ್ಸಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರಿದದ ಕಾಲದಲಿಿ ಗಾದ್ಗಳ್ು ಎಲಿರ ಬಾಯಲಿಿ
ನ್ಲಿಯುತ್ರಿದದವು.

ಈಗಿನ್ ವಿಪಯ್ೆಸವೆಾಂದರೆ ಜನ್ ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ಗ್ದೆಗಳನ್ುನ ಬಳಸದೆ ಇರುವುದು .
ನ್ಷಟ ನ್ಮಗೆೀ ಅಲಲವೆೀ ... ನ್ನೀವೆೀನ್ಾಂತ್ರೀರ್?
ಇನ್ುನ ಮುಾಂದ್ದರೊ

ನ್ಮಿ ನ್ನಮಿ ಬ್ಯಲಿಲ ಗ್ದೆಗಳು ಓಡ್ ಆಡುವಾಂತ್ೆ ಮ್ಡೆೊೀಣ್ವೆ ?

ಬ್ಲಗ್
ಲೆೊೀಕ
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಾಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮ್ಡ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ಯನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಸಿುತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್್

ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ”

ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ”
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ಪದ-ಪುಾಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಜೊರ್ನ ಪದ ಪುಾಂಜ – ಉತ್ತರ
ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಉತ್ಿರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ು
ಧನ್ಯವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್ೈಕ್ಲ

 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ
 ಜಯಶ್ರೀ – ಬೆಾಂಗಳೂರು
 ಯಳಾಂದೊರು ಮಾಂಜುನ್ಥ್, ಸಿಡ್ನ

ಏರ್ನ ರೊಲೊೂ ?

ಮೊಡಬಹುದ್ದ ಹಲವು ಪದಗಳು:

ಮೆೇಲಿನ್ ಒಂಭತ್ುಿ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ 2 ರಿಂದ 9

ರಸ, ವಿರಸ, ನಿೇರಸ, ದಸರ, ಸವಿ, ಸವಿಯಾದ, ಸರ, ರಚಿಸಲು,

ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿ.



ಮ್ೊರಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು ಸಂಯುಕಿ

ಸದರ, ಯಾಚಿಸಲು, ರಚಿಸದ ( ಸ ಇರುವ ಪದಗಳ್ು)

ಪದಗಳಿರಬಹುದು

ಇತ್ರ ಪದಗಳ್ು

ಮ್ಧಯದ ಅಕ್ಷರ “ಪ” ವನ್ುನ ಒಳ್ಗ್ೊಂಡ ಕನಿಷ್ಟ 10 ಪದಗಳ್ು
ಇರಲ್ೇಬ್ೇಕು.



ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ುನ ಒಂದು ಪದದಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ಸಲ ಬಳ್ಸಬ್ೇಕು



10 ಸ್ಟಾಧಾರಣ, 15 ಉತ್ಿಮ್, 20+ ಅತ್ುಯತ್ಿಮ್

ನಿೇರ ಚಿಲುಮೆ, ದರ, ಚಿರ, ನಿೇರ, ಚಿಲುಮೆ, ರವಿ, ನಿೇರದ, ವಿಮೆ
ಸವಿನ್ನೀರಚಿಲುಮೆ, ಸರದವಿಮೆ, ವಿರಸದನ್ನೀಲು, ಸವಿಚಿಲುಮೆ,
ನ್ನೀರಸಚಿಲುಮೆ, ವಿಮೆಯ್ಚಿಸದ, ಚಿಲುಮೆಯ್ದರಸ,

ನಿಮ್ು ಉತ್ಿರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ರಚಿಸಿದ ಮ್ೊವರ ಹ್ಸರನ್ುನ ಮ್ುಂದ್ನ್
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಲಾಗುವುದು.
ಜುಲೆೈ 25 ತ್ಮಿ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ್ಾಂಕ.

Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್
ನಿಮ್ು ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ, ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ ಹ್ಣುಣ
ಮ್ಕೆಳ್ು ತ್ಮ್ು ದ್ೈನ್ಂದ್ನ್ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ಯ ಒಂದು
ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಿರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂದ್ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಇದದರ್ ಅದ್ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿದ್, ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣತ್
ಉತ್ಿಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ
ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬಬ! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆು ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಯವ್ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 

ರಚನ್: ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ಪುಷ್ಾ ವ್ಂಕಟ್್ೇಶ್
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ಛ್ಯ್ ಚಿಲುಮೆ – ಕಲಕ್ ಕಲಕ್ ಕಲಕ್

ನ್ನೀವು ತ್ೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ಇಲಿಲ ಕ್ಣ್ಬೆೀಕೆೀ
ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಕದುದ ಸವಿದರ್ ಹ್ಚುಿ ರುಚಿ

ಕ್ೊವಾಲ

ಕ್ಲಿಕ್: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕ್ಲಿಕ್: ವಿನ್ಯ್ ನಾರಾಯಣ್

ಈಜುತ್ರಿರುವ ಪ್ಂಗಿಿನ್
ಕ್ಲಿಕ್: ವಿನ್ಯ್ ನಾರಾಯಣ್

ಕ್ಲತ್ಿಳ ್ ತ್ೊೇಟ್,ಹಾಕ್ಸ ಬರಿ
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ನ್ನ್ಪು ತ್ರುವ ಪಾಕ್ಯ ನ್ ಒಂದು ಬ್ಂಚು
ಕ್ಲಿಕ್: ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ

ಎಲ್ಲ್ ಗುಬಬಚಿಿ ...
ಕ್ಲಿಕ್: ವಿನ್ಯ್ ನಾರಾಯಣ್

ಮ್ುಂಜ್ಾನ್ ಮ್ಂಜು, ಹಾಕ್ಸ ಬರಿ
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಮ್ುಂಜ್ಾನ್ಯ ಮ್ಂಜು, ಹಾಕ್ಸ ಬರಿ
ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಕ್ಲಿಕ್: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

೧. ನ್ಂದಳಿಕ್ ಲಕ್ಷಿಿನಾರಣಪಾ – ಇವರ ಕಾವಯನಾಮ್ ಏನ್ು? – ಉತ್ಿರ: ಮ್ುದದಣ
೨ ಗದುಗಿನ್ ನಾರಣಪಾ – ಇವರ ಕಾವಯನಾಮ್ ಏನ್ು? – ಉತ್ಿರ: ಕುಮಾರವಾಯಸ
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ವಿಮಶೆೆ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅಪರೊಪದ ಕೃತ್ರ: ಯಾದ್ ವಶ್ೇಮ್

ಲ್ೇಖನ್: ನಾಗಶ್ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಈಗ್ೆ ಸುಮಾರು ೮-೯ ವಷ್ಯಗಳ್ ಹಿಂದ್ ಸುಧಾ ವಾರಪತ್ರಿಕ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ಹ್ೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ುಿ. ಐದಾರು ಸಂಚಿಕ್ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ನಾನ್ು ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಳ್ಯ
ಸಂಚಿಕ್ಗಳ್ನ್ೊನ ಹುಡುಕ್ಲ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಓದುವಂತ್ ಮಾಡಿತ್ುಿ. ನ್ಂತ್ರ ಮ್ುಗಿವವರ್ಗೊ ವಾರವಾರವೂ ಕಾದ್ದುದ ಓದ್ ಮ್ುಗಿಸಿ, ಬಹಳ್ ಕಾಲದವರ್ವಿಗೊ ಆ ಕಥ್ಯ ಗುಂಗಿನಿಂದ
ಹ್ೊರಬರಲಾಗಿರಲಿಲಿ.ಇತ್ರಿೇಚ್ಗ್ ಪರಿಚಯಸಥರ್ೊಬಬರು “ಯಾದ್ ವಶ್ೇಮ್” ಎಂಬ ಪುಸಿಕ ಕ್ೊಟ್ಟರು, ತ್ಗ್ದ್ೊಡನ್ ಗ್ೊತಾಿತುತ್ು, ಅದ್ೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗ ಪುಸಿಕ ರೊಪದಲಿಿ ಬಂದ್ದ್ ಎಂದು. ಮ್ತ್ಿ
ಓದ್ದ್, ಮ್ತ್ಿ ಮ್ತ್ಿ ಓದ್ದ್,ಅಷ್ಟೇ ಅಲಿ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಬ್ೇರ್ಯವರ ಬಳಿಯೊ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇನಿಸಿತ್ು.
“ಯಾದ್ ವಶ್ೇಮ್” ಅರ್ವಾ “ನ್ೊರು ಸ್ಟಾವಿರ ಸ್ಟಾವಿನ್ ನ್ನ್ಪು”, ನಾನ್ು ಓದ್ರುವ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ ಪ್ೈಕ್ಲ ಅತ್ರ ಅಪರೊಪವ್ನಿಸುವ ಕೃತ್ರ. ಇದನ್ುನ
ಬರ್ದ್ರುವ ಲ್ೇಖಕ್ಲ ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ನ್ೇರ್ಮಚಂದಿ.
ಎರಡನ್ೇ ಮ್ಹಾಯುದಧದ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಜಮ್ಯನಿಯಲಿಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರಿದದ ಪಿತ್ರಭಾವಂತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಬಬನ್ ಕುಟ್ುಂಬ ಹಿಟ್ಿರನ್ ದ್ಿೇಷ್ದ ಜ್ಾಿಲ್ಗ್
ಗುರಿಯಾಗುತ್ಿದ್. ಆ ಕುಟ್ುಂಬ ಬಲಿಯನಿನನಿಂದ ತ್ಪಿಾಸಿಕ್ೊಂಡು ಆಮ್ಸಟಡಾಯಯಮ್ ಗ್ ಹ್ೊೇಗುತಾಿರ್. ಕ್ಲ ಸಮ್ಯದ ನ್ಂತ್ರ ಅಲಿಿಗೊ ಹಬಿಬದ ಯಹೊದ್
ದ್ಿೇಷ್ದ ಜ್ಾಿಲ್, ತ್ಂದ್, ಒಬಬಳ್ು ಮ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುಿ ತಾತು ಇಬಬರು ಮ್ಕೆಳ್ನ್ುನ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಮಾಡುತ್ಿದ್. ತ್ಂದ್ ಮ್ಗಳ್ು ಬ್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರುತಾಿರ್.
ಈ ಕಥ್ಯ ನಾಯಕ್ಲ ೧೨ ವಷ್ಯದ ಹಾಯನಾ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿಗ್ ಬರುವಲಿಿಂದ ಕಥ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ಿದ್. ಕಂಡು ಕ್ೇಳ್ರಿಯದ ದ್ೇಶ್ದಲಿಿ, ತ್ರಳಿಯದ ಭಾಷ್, ಅಪರಿಚಿತ್ ದ್ೇವರುಗಳ್ು, ಧಮ್ಯ,
ಜ್ಾತ್ರ, ಜನ್ರ ನ್ಡುವ್ ಹಾಯನಾ ಬ್ಳ್ಯಲಾರಂಭಿಸುತಾಿಳ ್. ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಚಾಮ್ರಾಜಪ್ೇಟ್್ಯ ತ್ುಂಬು ಕುಟ್ುಂಬವೊಂದರ ಪಿಿೇತ್ರಗ್ ಒಳ್ಗಾಗಿ ಹಾಯನಾ, ಅವರ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಕೆಳ್ ಅಕೆರ್ಯ
ಗ್ಳ್ತ್ರಯಾಗಿ, ಹ್ೊಸ ಜಗತ್ರಿಗ್ ತ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿ, ತ್ನ್ನ ಯಹೊದ್ ಧಮ್ಯ, ತ್ನ್ನ ತಾತು, ತ್ನ್ನಕೆ, ತ್ಮ್ುನ್ೊಡನ್ ಎಲಿವನ್ೊನ ಹ್ೊೇಲಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿಳ ್. ಇದ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿಯೇ ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ಯನ್ೊನ
ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು, ಇದುವರ್ವಿಗೊ ಗ್ಳ್ತ್ರಯಾಗಿದದ ಮ್ನ್ಗ್ ಮ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿಳ ್. ಆ ಮ್ನ್ಯ ತಾತುಯ ಅಂತ್ಃಕರಣ ಅಂತ್ಹುದು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರದ್ೇಶ್ದ ಹ್ಣ್ಣಂದು ಆ ತಾತುಗ್ಂದೊ
ಅನಿನಸುವುದ್ೇ ಇಲಿ. ತ್ನ್ನ ಕುಟ್ುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗ್ ಪೂಜ್್ ಸಲಿಿಸುವಾಗ, ತ್ರೇರಿಕ್ೊಂಡ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತ್ಂದ್ಯ ಗ್ೊೇರಿಗೊ, ತ್ೊಳ್ದು ಅರಿಸಿನ್ ಕುಂಕುಮ್ ಹಚಿಿ, ಗೌರವ ತ್ೊೇರಿಸುತಾಿಳ ್. ಹಾಯನಾ
ಎಂಬ ಹ್ಸರು ತ್ನ್ನ ನಾಲಗ್ಯಲಿಿ ಹ್ೊರಳ್ುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ, ಅನಿತಾ ಎಂದು ಕರ್ದು ಇನ್ೊನ ಹ್ಚಿಿನ್ ಪಿಿೇತ್ರ ತ್ೊೇರುತಾಿಳ ್. ಹಾಯನಾ ಅಲಿಿಂದಾಚ್ಗ್ ಅನಿತಾ ಆಗುತಾಿಳ ್.
ಆದರ್ ಹಾಯನಾಳ್ ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿದದ ತ್ನ್ನ ಬಾಲಯದ ಚಿತ್ಿ, ತಾನ್ು ಕಂಡ ಘೊೇರ ರಾತ್ರಿಗಳ್ ದೃಶ್ಯ, ಮ್ನ್ಸಿಸನಿಂದ ಮ್ರ್ಯಾಗುವುದ್ೇ ಇಲಿ. ಬ್ಳ್ದಂತ್ಲಾಿ, ಜಮ್ಯನಿಯಲಿಿ ಯುದಧ
ಮ್ುಗಿದ್ರಬಹುದ್ೇ? ಹಿಟ್ಿರನ್ ಕ್ೊನ್ಯಾಗಿರಬಹುದ್ೇ? ತ್ನ್ನವರು ಎಲಿಿದಾದರ್ೊೇ? ಎಂದು ಕಾತ್ರಿಸುತಾಿಳ ್. ಅದ್ೇ ಸಮ್ಯದಲಿಿ, ಎರಡನ್ೇ ಮ್ಹಾಯುದಧದ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ಲಿಿ ವಿಮಾನ್
ಕಾಖಾಯನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ಿದ್. ಆ ಕಾಖಾಯನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ೇ ಹಿಟ್ಿರನ್ ಪತ್ನ್ಕ್ೆ ಎಂದು ಅನಿತಾ ಹಿಗುೆತಾಿಳ ್.
ಕಥ್ಯ ಈ ಭಾಗದಲಿಿ ಸುಮಾರು ನ್ಲವತ್ಿರ ದಶ್ಕದ ಬ್ಂಗಳ್ ರಿನ್ ಚಿತ್ಿಣ ಎಷ್ುಟ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿದ್ಯಂದರ್, ಓದುತಾಿ ನಾವೂ ಅಲ್ಿೇ ಓಡಾಡುತ್ರಿರುವ ಅನ್ುಭವವಾಗುತ್ಿದ್.
ಚಾಮ್ರಾಜಪ್ೇಟ್್, ಕೃಷ್ಣರಾಜ್್ೇಂದಿ ಮಾಕ್ಯಟ್, ಮ್ಲ್ಿೇಶ್ಿರ, HAL ಪಿದ್ೇಶ್, ಮ್ುಂತಾದವುಗಳ್ ಪರಿಚಯ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾಗಿದ್. ಅದರ ಜ್್ೊತ್ಗ್ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳ್ ಪದಧತ್ರಗಳ್ು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ್ು,
ಮ್ುಗಧ ಜನ್ರ ವಿಶಾಲ ಮ್ನ್ಸುಸ, ಅವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಹ್ೊಂದಾಣಕ್, ಇವ್ಲಿವೂ ಮ್ನ್ ಸ್ಟ್ಳ್ಯುತ್ಿದ್. ಅದರಲೊಿ ಈ ಕಥ್ಯ ಪಿಮ್ುಖ ಪಾತ್ಿಗಳ್ಲ್ೊಿಂದಾದ, ತ್ುಂಬು ಕುಟ್ುಂಬದ ತಾತು, ’ಗುಂಡಮ್ು’
ನ್ಂತ್ೊ ನ್ಮ್ು ದ್ೇಶ್ದ ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಯ ಅಮ್ುನ್ ಪಿತ್ರರೊಪ. ಆ ಅಮ್ುನ್ ಹೃದಯದಲಿಿ, ಜ್ಾತ್ರ, ಧಮ್ಯ, ಜನಾಂಗಗಳ್ ಭ್ೇದವ್ೇ ಇಲಿ. ಆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಲಿಿ ತ್ುಂಬಿರುವುದು ಬರಿೇ ಕರುಣ್,
ಅಂತ್ಃಕರಣ, ಪಿಿೇತ್ರ. ಅದಕ್ೆಂದ್ೇ ಲ್ೇಖಕ್ಲ ಈ ಕಥ್ಯನ್ುನ ತ್ಮ್ು ತಾತುಗ್ೇ ಅಪಿಯಸಿದಾದರ್.
ತ್ನ್ಗ್ ಆಶ್ಿಯ ಕ್ೊಟ್ಟ ಮ್ನ್ಗ್ ಸದಾ ಕೃತ್ಜ್ಞಳಾಗಿರುವ, ಈ ತಾಯಲ್ಿೇ ತ್ನ್ನ ಅಮ್ುನ್ನ್ುನ ಕಾಣುವ ಅನಿತಾ, ಆ ಮ್ನ್ಯ ಮ್ಗನ್ನ್ನೇ ಮ್ದುವ್ಯಾಗಿ, ಮ್ನ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ಕೊಡ
ಹ್ೊರುತಾಿಳ ್. ಆದರ್ ಬಾಲಯದ ನ್ನ್ಪುಗಳ್ನ್ುನ ಹೃದಯದಲ್ಿೇ ಆಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾಿಳ ್. ಮ್ಗ ಹುಟ್ಟಟದಾಗ ಅವನ್ಲಿಿ ತ್ನ್ನ ತ್ಮ್ುನ್ ಹ್ೊೇಲಿಕ್ ಕಾಣುತಾಿಳ ್. ಮ್ಗನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್ಯಂತ್ಯೇ
ಮ್ಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು ಪಣತ್ೊಟ್ುಟ ಓದ್ಸುತಾಿಳ ್. ಮ್ಗ ಬ್ಳ್ದು ಓದ್ ದ್ೊಡಡ ಹುದ್ದ ಹಿಡಿಯುತಾಿನ್. ಆಗ ಈ ಮ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೊ, ಜ್್ೊತ್ಯಲ್ಿೇ ಬ್ಳ್ದು, ತ್ನ್ನ ಕ್ೈ ಹಿಡಿದು,
ತ್ನ್ನದ್ಯ ನ್ೊೇವನ್ನಲಾಿ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ಕಣಣನ್ಂತ್ ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುವ ವಿವ್ೇಕನ್ಲಿಿ ತ್ನ್ನ ಬಹುದ್ನ್ದ ಬಯಕ್ ತ್ರ್ದ್ಡುತಾಿಳ ್, ಅದು ತ್ನ್ನ ತಾತು, ಅಕೆ ಮ್ತ್ುಿ ತ್ಮ್ುನ್ನ್ುನ
ಹುಡುಕಬ್ೇಕ್ಂದು.
ಆಗ ಅವಳ್ ಪತ್ರ ವಿವ್ೇಕ ಅವಳ್ ಬಾಲಯದ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳ್ುವ ಮಾತ್ು, “ನ್ನ್ೊನಡನ್ ಕಳ್ದ ಐದೊವರ್ ದಶ್ಕಗಳಿಗಿಂತ್, ಆ ಹನ್ನರಡು ವಷ್ಯಗಳ್ಲಿಿ ಆಕ್ ಹ್ಚಿಿನ್ ಬದುಕು ಕಂಡಿದದಳ್ು” ಬಹಳ್
ಅರ್ಯಪೂಣಯ.
ತ್ನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ್ದ ಪಯಣದಲಿಿ ಮೊದಲಿಗ್ ಜಮ್ಯನಿಗ್ ಬರುವ ಅನಿತಾ, ಅಲಿಿ ತ್ನ್ನ ಬಾಲಯದ ಕಥ್ಯನ್ುನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ವಿವ್ೇಕನ್ೊಡನ್ ಹ್ೇಳ್ುತಾಿಳ ್. ಪಿಸಿದಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ ಡನ್
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರಿದದ ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ್, ತ್ನ್ನ ತಾತು ಮ್ತ್ುಿ ಅಕೆನ್ೊಡನ್ ಕಳ್ದ ಸುಂದರ ದ್ನ್ಗಳ್ವು. ದಶ್ಕಗಳ್ ಕಾಲದ್ಂದಲೊ ಜಮ್ಯನಿಯಲಿಿ ನ್ಲ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ೈನ್ಯ ಮೊದಲ್ೊೆಂಡು ಹಲವಾರು ಕ್ಷ್ೇತ್ಿಗಳ್ಲಿಿ ಆ
ದ್ೇಶ್ದ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಸಲಿಿಸಿ, ಆ ನ್ಲದವರ್ೇ ಎಂಬಂತ್ ಬ್ೇರೊರಿರುತ್ಿದ್ ಅವರ ಕುಟ್ುಂಬ. ಹಿಟ್ಿರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ೆ ಬಂದು, ಆಯಯರ್ೇ ಮೆೇಲು, ಎಲಾಿ ಯಹೊದ್ಗಳ್ನ್ೊನ ನಿಮ್ೊಯಲಮಾಡಬ್ೇಕ್ಂದು
ಘೊೇಷಿಸಿದಾಗಲೊ, ತ್ಮ್ಗ್ೇನ್ೊ ಮಾಡಲಾರರ್ಂಬ ಹುಚುಿ ಭರವಸ್ಟ್. ಆದರ್ ಜನಾಂಗಿೇಯ ದ್ಿೇಷ್ವ್ೇ ಮೆೇಲುಗ್ೈಯಾಗಿ, ದ್ಿೇಷ್ದ ದಳ್ುಳರಿ ಹತ್ುಿರಿಯುವಾಗ ಸಮ್ಯ ರ್ಮೇರಿರುತ್ಿದ್. ಆದರೊ
ಹ್ೇಗ್ೊೇ ಆಮ್ಸಟಡಾಯಯಮ್ ಗ್ ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರಿ ನ್ಮ್ುದ್ಯ ಉಸಿರಾಡುತಾಿರ್. ಆದರ್ ಆಲೊಿ ಆ ನ್ಮ್ುದ್ ಕ್ೇವಲ ಎರಡು ವಷ್ಯವಷ್ಟೇ. ಆ ವ್ೇಳ್ಗ್ ಮ್ನ್ಗ್ೊಂದು ಮ್ುದುದ ತ್ಮ್ುನ್ ಆಗಮ್ನ್ವಾಗಿರುತ್ಿದ್.
ದ್ನ್ಗಳ್ದಂತ್ ಹಿಟ್ಿರನ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಲಿಿಗೊ ವಾಯಪಿಸುತ್ಿದ್, ಯಹೊದ್ಗಳ್ು ಗುರುತ್ರರುವ ವಸರ ಧರಿಸಬ್ೇಕು, ಅವರಿಗ್ ಯಾರೊ ಏನ್ನ್ೊನ ಮಾರಬಾರದು, ಅವರ್ೊಡನ್ ಬ್ರ್ಯಬಾರದು, ಶಾಲ್ಗ್
ಹ್ೊೇಗಬಾರದು, ಅವರಿಗ್ ಮ್ನ್ೊೇರಂಜನ್ತುಲಿ, ಹಿೇಗ್ಲಾಿ ಆಜ್ಞ್ಗಳ್ು ಜ್ಾರಿಯಾಗಿ ಯಹೊದ್ಗಳ್ು ಗೃಹಬಂಧಿಗಳಾಗುತಾಿರ್. ಕಡ್ಗ್ ಮ್ನ್ ಮ್ನ್ಗ್ ನ್ುಗಿೆ, ಸಶ್ಕಿರನ್ುನ ಹ್ೊರಗ್ಳ್ದು ಮಾರಣಹ್ೊೇಮ್
ನ್ಡ್ಸಲಾರಂಭಿಸುತಾಿರ್. ಇವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ, ದ್ೊಡಡ ಮ್ಗಳ್ು ರ್ಬ್ಕಾೆಳ್ ಸರದ್ ನಾಳ್ಯಂದಾಗ, ಸರಿ ರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ತ್ಪಿಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಹ್ೊೇಗಿ, ತ್ಂದ್, ಚಿಕೆಮ್ಗಳ್ು ಬ್ೇರ್ಯಾಗುಳಿದು, ತಾತು,
ದ್ೊಡಡಮ್ಗಳ್ು ರ್ಬ್ಕಾೆ, ಮ್ತ್ುಿ ತ್ಮ್ು ಐಸ್ಟಾಕ್ ಜಮ್ಯನ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರ ಅಂಕ್ಗ್ ಸಿಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಳ್ುಳತಾಿರ್.
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ಅಲಿಿಂದಾಚ್ಗ್ ಹಾಯನಾ ಅರ್ವಾ ಅನಿತಾಳ್ ಬದುಕು ಪೂತ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ್. ವಿವ್ೇಕ್ ಮ್ತ್ುಿ ಅನಿತಾ ಮೊದಲು ಜಮ್ಯನಿಯ ಡಕಾವ್ ಕಾಯಂಪ್ ಮ್ತ್ುಿ ಆಮ್ಸಟಡಾಯಯಮ್ ನ್ಲಿಿ
ಹುಡುಕುತಾಿರ್,ಅಲ್ಿೇನ್ೊ ಸುಳಿವು ಸಿಗುವುದ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಮೆೇರಿಕಾದಲಿಿ ಚ್ನಾನಗಿ ಸಿಗುತ್ಿದ್ ಎಂದ್ೊಬಬರು ಹ್ೇಳಿದಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ವಾಷಿಂಗಟನ್ ಗೊ ಸಹ
ಹ್ೊೇಗುತಾಿರ್. ಅಲಿಿಯೊ ಪಿಯೇಜನ್ವಾಗುವುದ್ಲಿ. ಆದರ್ ಒಂದ್ೊಂದು ಕಡ್ಯಲೊಿ ಹಿಟ್ಿರನ್ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಇತ್ರಹಾಸದ್ಂದ ಮ್ತ್ಿಷ್ುಟ ಖ್ೇದಗ್ೊಳ್ುಳತಾಿಳ ್ ಅನಿತಾ. ಕಡ್ಗ್ ಅಂದ್ನ್
ಮಾರಣಹ್ೊೇಮ್ಗಳ್ಲಿಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್ ಎಂದು ಇಸ್ಟ್ಿೇಲ್ ಗ್ೇ ಬರುತಾಿರ್. ಕಡ್ಗೊ ಅಂದು ಬದುಕುಳಿದು, ಇಂದು ನ್ಮ್ುದ್ಯ ಜೇವನ್ ನ್ಡ್ಸುತ್ರಿರುವ ಅಕೆ
ರ್ಬ್ಕಾೆ ಸಿಗುತಾಿಳ ್.
ಆದರ್ ಹಿಂದ್ ದ್ಿೇಷ್ದ ದಳ್ುಳರಿಯಲಿಿ ಬ್ಂದು, ನ್ೊಂದುಳಿದವರು ಸ್ಟ್ೇರಿ ಸೃಷಿಟಸಿದ ದ್ೇಶ್ದಲಿಿೇಗ ಮ್ತ್ೊಿಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಧಮ್ಯದ್ಿೇಷ್, ತಾಕಲಾಟ್, ಘಷ್ಯಣ್, ಭಯೇತಾಾದನ್ ಕಂಡು

ನ್ೊೇಯುತಾಿಳ ್. ಅಲಿಿ ಎಲಿರಲೊಿ ನ್ಮ್ುದ್ೇ ಈ ನ್ಲ ಎಂಬ ಆಕಿಮ್ಣಕಾರಿೇ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ. ನಾಜ ಕಾಯಂಪಿನ್ಲಿಿ ನ್ರಕಯಾತ್ನ್ ಅನ್ುಭವಿಸಿ, ತಾತು, ತ್ಮ್ುನ್ ಬಲಿಯನ್ುನ ಕಂಡ ಅಕೆ ರ್ಬ್ಕಾೆ
ಹ್ೇಳ್ುವ ಕಥ್ಯಂತ್ೊ ಅತ್ರ ಘೊೇರ. ಆಕ್ ಬದುಕುಳಿದು ಬಂದದ್ದೇ ಪವಾಡವ್ನ್ುನತಾಿಳ ್. ಆದರ್ ಈ ದ್ನ್ಗಳ್ಲೊಿ ತ್ಮ್ು ದ್ೇಶ್ವ್ಂದು ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಇಸ್ಟ್ಿೇಲಿನ್ಲ್ಿ ಭಯೇತಾಾದನ್ಗ್ ಮೊಮ್ುಗಳ್ನ್ುನ
ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡಿರುತಾಿಳ ್ ಅಕೆ.
ಒಂದ್ಡ್ ಲ್ೇಖಕ್ಲ - “ ವಿಪಯಾಯಸವಿತ್ುಿ ಅಲಿಿ, ಅಕೆನ್ ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿಿ ದ್ೇವರುಳಿದ್ರಲಿಲಿ, ಇಲಿಿ ನಾನ್ು ನಿಂತ್ರದ್ದ ಮ್ುಕ್ೊೆೇಟ್ಟ ದ್ೇವ್ರುಗಳ್ ನ್ಡುವ್. ದ್ೇವರ ಕ್ೊೇಣ್ಯ ಪಟ್ದಲಿಿ,
ಮ್ಂಟ್ಪದಲಿಿ ಪಂಚಲ್ೊೇಹದ ಮ್ೊತ್ರಯಗಳ್ಲಿಿ, ಗುಡಿ, ಚಚುಯ, ಮ್ಸಿೇದ್ಗಳ್ಲಿಿ ಇರಲಿಲಿ ದ್ೇವರು. ಅಪಾನ್ನ್ುನ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡು ಅನಾರ್ಳಾಗಿ ಅತ್ಿ ಬಾಲ್ಯನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ತ್ಬಿಬದ ಅಮ್ುನ್ ಸ್ಟ್ರಗಿನ್ಲಿಿ
ಮ್ುಕ್ೊೆೇಟ್ಟ ದ್ೇವತ್ಗಳಿದದರು, ಕ್ೈ ಹಿಡಿದ್ಳ್ದು ಆಡಿದ ಗ್ಳ್ತ್ರಯರಲಿಿದದರು, ”ನಿನ್ೊನಡನ್ ನಾನಿರುವ್ ಹಾಯನಾ” ದಶ್ಕ ದಶ್ಕಗಳ್ು ನ್ನ್ೊನಡನ್ ನಿಂತ್ ನಿಚಿಳ್ ಹೃದಯದಲಿಿ ಮ್ುಕ್ೊೆೇಟ್ಟ
ದ್ೇವತ್ಗಳಿದದರು”- ಎಂದು ಅನಿತಾಳಿಂದ ಹ್ೇಳಿಸಿ “ದ್ೇವರ ಆಸಿಿತ್ಿ” ದ ನಿಜ ರೊಪವನ್ುನ ಪರಿಚತುಸಿದಾದರ್.
ಜ್್ರೊಸಲ್ಮ್ ಗ್ ಭ್ೇಟ್ಟ ಕ್ೊಡುವ ಅನಿತಾ, ಕ್ಲಿಶಿಿಯನ್, ಮ್ುಸಿಿಮ್ ಮ್ತ್ುಿ ಯಹೊದ್ಗಳ್ ಇತ್ರಹಾಸ, ನ್ಡುವಿನ್ ಘಷ್ಯಣ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುಿ ಇಂದ್ನ್ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಚಿಂತ್ರಸುತಾಿಳ ್. ಆದರ್
ಅಲೊಿ ಕೊಡ “ಪಾಯಲ್ಸ್ಟ್ಟೈನ್ ಮೆೇಲ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸ್ಟ್ೈನಾಯಧಿಕಾರಿಗಳಿದಾದರ್, ಯುದಧದ ಕರ್ಗ್ ಓಗ್ೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಎಳ್ಯರಿದಾದರ್, ಶಾಂತ್ರಗಾಗಿ ದ್ನ್ದ್ನ್ವೂ
ಹ್ೊೇರಾಡುತ್ರಿರುವ ಮ್ಹಿಳ್ಯರಿದಾದರ್, ಟ್್ಲ್ ಅವಿೇವ್ ಮ್ತ್ುಿ ಜ್್ರೊಸಲ್ಮ್ ನ್ಲಿಿ ಶಾಂತ್ರ ಕಾವಲು ಕುಳಿತ್ವರಿದಾದರ್” ಎಂದು ತ್ರಳಿಯುತ್ಿದ್. “ಆದರ್ ಅವರ ಧವನಿ ಜಗತ್ರಿನ್ ಮ್ೊಲ್ಮ್ೊಲ್ಗ್ ತ್ಲುಪಿಲಿ,
ಏಕ್ಂದರ್ ಯುದಧದಷ್ುಟ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದಯಮ್ ಮ್ತ್ೊಿಂದ್ಲಿ, ಅದರ ರ್ೊೇಚಕತ್ಯ ಬಗ್ೆ ಬರ್ದ ಮಾಧಯಮ್ಗಳಿಗ್ ಶಾಂತ್ರ ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿಲಿ” ಎಂದು ಅಲಿಿನ್ ಯುವಕನ್ೊಬಬ ಹ್ೇಳ್ುತಾಿನ್.
ಅನಿತಾಳಿಗ್ ಕಾಡುವ ಪಿಶ್ನಯಂದು ಮ್ನ್ುಷ್ಯ ಕುಲದವರ್ಲಿರಿಗೊ ಅನ್ಿತುಸುವಂತ್ರದ್. “ಎದ್ಯಲಿಿ ಉಳಿಯಬ್ೇಕಾದ ನ್ಮ್ು ದ್ೇವರು, ಧಮ್ಯ ಬಿೇದ್ಗ್ ಬರುವುದ್ೇಕ್? ಭವಿಷ್ಯದತ್ಿ
ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ರಿರುವ ಮ್ನ್ುಷ್ಯ, ಚಂದಿ, ಮ್ಂಗಳ್ಗಳ್ ದಾಟ್ಟ ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಕ್ೆ ಹಾರುತ್ರಿರುವ ಮ್ನ್ುಷ್ಯ, ಸ್ಟಾವಿರ ಸ್ಟಾವಿರ ವಷ್ಯಗಳ್ ಇತ್ರಹಾಸಕ್ೆ ಹಿಂತ್ರರುಗುವುದ್ೇಕ್? ಭೊತ್ದ ಭೊತ್ಗಳ್ನ್ುನ
ಮ್ಲಗಲು ಬಿಡದ್ ಬಡಿದ್ಚಿರಿಸುವುದ್ೇಕ್? ಧಮ್ಯ ದ್ೇವರನ್ುನ ಮ್ಧ್ಯ ತಾರದ್, ಸಮ್ಸ್ಟ್ಯಗ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಂಡುಕ್ೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಾಧಯವಿಲಿವ್?”
ಲ್ೇಖಕ್ಲ ನ್ೇರ್ಮಚಂದಿ ಅನಿತಾಳ್ ಪಾತ್ಿವೊಂದನ್ುನ ಸೃಷಿಟಸಿ, ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಅಪೂವಯವಾದ, ಅಪರೊಪದ, ಚಿಂತ್ನ್ಶಿೇಲ ಕೃತ್ರಯಂದನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ ನಿೇಡಿದಾದರ್. ಇದ್ೊಂದು ಬಹಳ್ಕಾಲ
ಮ್ನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ನಿಲುಿವ ಶ್ಿೇಷ್ಠ ಕೃತ್ರ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಲ್ೇಖಕ್ಲ ನ್ಡ್ಸಿದ ಅಧಯಯನ್ ಎಷ್ುಟ ಆಳ್ವಾದುದ್ಂದು ತ್ರಳಿದಾಗ ಆಶ್ಿಯಯವಾಗುತ್ಿದ್. ಅವರು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ಿಮ್ ಅಷಿಟಷ್ಟಲಿ. ಅದು ಡಕಾವ್
ಕಾಯಂಪ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅರ್ವಾ ೪೦ ರ ದಶ್ಕದ ಬ್ಂಗಳ್ ರಾಗಲಿ, ಕಣಣಗ್ ಕಟ್ುಟವಂತ್ಹ ನ್ೈಜ ಚಿತ್ಿಣ ನಿೇಡಿದಾದರ್. ಜ್್ೊತ್ಗ್ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ಿಗಳ್ನ್ುನ ಕೊಡ ನಿೇಡಿ, ಮ್ತ್ಿಷ್ುಟ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿಸಿದಾದರ್.
ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಇದು ನಿೇವುಗಳ್ಲಿರೊ ಓದಲ್ೇಬ್ೇಕಾದ, ಓದ್ ಇತ್ರರಿಗೊ ಓದಲು ಪ್ಿೇರ್ೇಪಿಸಬ್ೇಕಾದಂತ್, ಸವಯಕಾಲಕೊೆ ಸಲುಿವ ವಸುಿ. ಇದನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ ನಿೇಡಿರುವ ಲ್ೇಖಕ್ಲ
ನ್ೇರ್ಮಚಂದಿ ಅವರಿಗ್ ನ್ಮ್ು ವಂದನ್ಗಳ್ನ್ುನ ಸಲಿಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕು.
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ದ್ರವಿಡ ಕನ್ನಡದ ಒಾಂದು ನೆೊೀಟ

ಲ್ೇಖಕರು: ಹರಿೇಶ್ . ಜ

ತ್ನ್ು ಕನ್ನಡ ಮ್ನ್ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ ಒಂದು ದಾಿವಿಡ ಭಾಷ್
ಮ್ೊಲ ದಾಿವಿಡದ್ಂದ ಸು.ಕ್ಲಿ.ಪೂ 1000-500 ರ ಹ್ೊತ್ರಿಗ್ ಪಿತ್ಯೇಕಗ್ೊಂಡು ಬ್ೇರ್ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ ರೊಪುಗ್ೊಂಡಿತ್ುಿ
’ಕನ್ನಡ’ ಪದದ ವುಯತ್ಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗ್ ಬ್ೇರ್-ಬ್ೇರ್ ಬಗ್ಯ ಹಲವು ನ್ೊೇಟ್ಗಳಿವ್ (ಕನ್-ನಾಡಿಗರು, ಕರು-ನಾಡಿಗರು, ಕರಿ-ನಾಡಿಗರು ಇತಾಯದ್)
ಕನಾಯಟ್ಕ (6 ಕ್ೊೇಟ್ಟ) ತ್ರ್ಮಳ್ುನಾಡು (25 ಲಕ್ಷ) ಮ್ಹಾರಾಷ್ರ (12 ಲಕ್ಷ) ಆಂಧಿ (8 ಲಕ್ಷ) ಜನ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ ಒಟ್ುಟ 6 ½ ಕ್ೊೇಟ್ಟ ಜನ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ನಾಡುತಾಿರ್
ಜನ್ಸಂಖಾಯನ್ುಸ್ಟಾರ ಪಿಪಂಚದ 30 ನ್ೇ ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಜನ್ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಭಾಷ್
ಸಂಸೃತ್ ಹಾಗೊ ತ್ರ್ಮಳಿನ್ ನ್ಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯಂತ್ ಪಾಿಚಿೇನ್ ಹಾಗೊ ಸ್ಟಾಂಸೃತ್ರಕ ಭಾಷ್
ಸಂಸೃತ್ದ ಪಿಭಾವಕ್ೆ ಒಳ್ಗಾದರೊ ತ್ರ್ಮಳ್ು ಕೊಡಾ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದ್ರದ ಅನ್ೇಕ ಮ್ೊಲದಾಿವಿಡ ಪದಗಳ್ನ್ುನ ಕನ್ನಡವು ಇಂದ್ಗೊ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದ್ದ್
ಬಡಗ, ಕ್ೊಡಗ, ಹವಯಕ ಇನಿನತ್ರ ಭಾಷ್ಗಳ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದಂತ್ ಸುಮಾರು 10 ಉಪಭಾಷ್ಗಳ್ು ಬಳ್ಕ್ಯಲಿಿವ್
ತ್ಲುಗು ಲಿಪಿಯು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ುನ ಹ್ೊೇಲುತ್ರಿದದರೊ ನ್ುಡಿಯಲಿಿ ಇವ್ರಡೊ ಬಹಳ್ ದೊರ. ಕನ್ನಡವು ತ್ಲುಗಿಗಿಂತ್ ತ್ರ್ಮಳಿಗ್ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಹತ್ರಿರ.
ಕನ್ನಡ-ತ್ರ್ಮಳ್ು ಒಂದಾನ್ೊಂದು ಹ್ೊತ್ರಿನ್ಲಿಿ ಒಂದ್ೇ ನ್ುಡಿಯಾಗಿದದವು, ಇದರಲಿಿ ಯಾವು ಶ್ಂಕ್ ಇಲಿ.
ಕನ್ನಡ-ತ್ರ್ಮಳ್ು ವಾಯಕರಣದಲಿಿ, ಒರ್ಗಳ್ಲಿಿ, ಉಲಿಕ್/ಉಚಾಿರಣ್ಯಲಿಿ ಬಲು ಹತ್ರಿರವಿದ್.
ತ್ರ್ಮಳ್ು ಮಾತ್ಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಳ್ಯ ಭಾಷ್ಯೇ? ಇದು ಕ್ೇವಲ ಭಾವನಾತ್ುಕ ಪಿಚ್ೊೇದನ್ಯೇ ಹ್ೊರತ್ು ಮ್ತ್ಿೇನ್ೊ ಅಲಿ.
ಕನ್ನಡವೂ ತ್ರ್ಮಳಿನ್ಷ್ಟೇ ಹಳ್ಯದು. ತ್ರ್ಮಳಿಗಿಂತ್ ಪರಭಾಷ್ಗಳಿಗ್ ತ್ರ್ದುಕ್ೊಂಡಿದದರಿಂದ ಇತ್ರ ಭಾಷ್ಗಳ್ ಸ್ಟಾರ ಹಿೇರಿ ಸತ್ಿಭರಿತ್ವಾಗಿದ್.
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ಗುರುತಾಿಕಷ್ಯಣ್ಗ್ ಸವಾಲು! ಲ್ೊೇಟ್ ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾದರೊ ಚ್ಲಿದ ನಿೇರು

ಬದರ ತ್್ಯಮಗೆೊಾಂಡುಲ

ಮೆೇಲಿಂದ ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿಟ್ಟಟದುದ ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ಲ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಅಲಿವ್ೇ. ಇದು ಗುರುತಾಿಕಷ್ಯಣ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ನಿಯಮ್ (Gravity). ಈ ನಿಯಮ್ಕ್ೊೆಂದು ಸವಾಲ್
ಹಾಕ್ೊೇಣ. ಏನ್ಂತ್ರೇರಿ. ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿದ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೊ ನಿೇರು ಒಳ್ಗ್ ಇರುವಂತ್ ಮಾಡ್ೊೇಣವ್?

ತ್ುಳ್ುಕುವಂತ್ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿದ ಒಂದು ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್, ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ ಮ್ುಚುಿವಂತ್ ಸಮ್ತ್ಟ್ುಟ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ.
ಸೊಚನ್: ಈ ಪಿಯೇಗವನ್ುನ ಅಡುಗ್ಮ್ನ್ ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಅರ್ವಾ ಮ್ನ್ ಹ್ೊರಗ್ ಮಾಡಿ
ನಿೇವು ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ ಅನ್ುನ, ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳ್ುಕುವ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಮೆೇಲ್ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳಗಳ್ು
ಇಲಿದಂತ್ ಮ್ುಚಿಬ್ೇಕು. (ಇದು ಬಹಳ್ ಮ್ುಖಯ)
ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ ಅನ್ುನ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ಕ್ೆ ಅಮ್ುಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಲ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ತ್ಲ್ ಕ್ಳ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಹಿಡಿತ್ವನ್ುನ ಬಿಡಿ
ಮಾಡಿದುದ ಎಲಾಿ ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದದರ್, ನಿೇರು ಕ್ಳ್ಗ್ ಬಿೇಳ್ುವುದ್ಲಿ.

ನಿೇರಿನ್ ಕಪ್ ತ್ಲ್ಕ್ಳ್ಗಾದರೊ ಸಹ ನಿೇರು ಗುರುತ್ಿ ಧಿಕೆರಿಸಿ, ಹಾಗ್ ಇರುತ್ಿದ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಗಾಜನ್ ಲ್ೊೇಟ್ದ ಒಳ್ಗ್ ಗಾಳಿತುಲಿ. ಗಾಜನ್ ಹ್ೊರಗಿನ್
ಗಾಳಿಯ ಒತ್ಿಡ ಗಾಜನ್ ಒಳ್ಗಿನ್ ನಿೇರಿನ್ ಒತ್ಿಡಕ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಚುಿ ಆಗಿರುತ್ಿದ್ . ಈ ಹ್ಚುಿವರಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ಿಡವು, ಗಾಜನ್ ಮೆೇಲ್ ಮ್ುಚಿಿರುವ ಕಾಡ್ಯ ಬ್ೊೇಡ್ಯ
ಅನ್ುನ ಹಾಗ್ ನಿಲುಿವಂತ್ ಮಾಡುತ್ಿದ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇರು ಬಿೇಳ್ುವುದ್ಲಿ. ಹ್ೇಗಿದ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಜ್ಾದೊ ...

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನ್ು

ನ್ನಮಿ ಕ್ಯೆಕರಮವಿದಿರೆ ತ್ರಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com
organising

25 Aug 2013 - 00:00
Edwina Flack Avenue, Homebush
Start Time: 12:00 AM | End Time: 12:00 AM
India Australia Friendship Fair 2013 is being held in Olympic Park,
Athletic Centre on 25th August 2013

Home to 140,000 animals
Almost 1,000 newly born babies
30 Million Visitors
Between Jun 29 – Jul 14th 9AM- 8PM
Details at Sydney Aquarium

Starring Bobby Fox, Jaz Flowers,
David Atkins with the Tap Brothers
Between Jul 5th – Jul 21st 8PM - 10PM
Details at TAP DANCE

Festival of Chariots
Saturday 13th July, 10am start
Biggie Park Liverpool 2170.
Entry Free - Free Veg food - Street Parade - Cultural stage
Contact Govardhan Das on 96010290

Sydney (ಸಿಡ್ನ)
20th July 2013 – 3:00 PM Show Only

Venue: Event Cinemas, Liverpool, Sydney
Contact: Yogesh: 0403574766, Harsha: 0470505059,
Yogananda: 0450480178, Bharath: 0469773567
Online booking: http://www.trybooking.com/DDWX
Adelaide (ಅಡ್ಲೆೈಡ್)
27th July - 2 PM Sharp - Limited seats

Contact hsemU on 0401 034 456

ಈ ಸಾಂಚಿಕೆ ನ್ನಮಗ್ಗಿ ತ್ಾಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸೆರೀಲಿಯ್
ವಿನ್ಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಾಂಪ್ದಕರು – ಬದರ ತ್್ಯಮಗೆೊಾಂಡುಲ ~ ಸಾಂಕಲನ್ – ವಿೀಣ್ ಸುದಶ್ೆರ್ನ, ರ್ಜಲಕ್ಷಿಾ ನ್ರ್ಯಣ್
ಸಲಹ್ ಸಮಿತ್ರ –ಕನ್ಕ್ಪುರ ನ್ರ್ಯಣ್, ನ್ಗೆೀಾಂದರ ಅನ್ಾಂತ್ಮೊತ್ರೆ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದ್ದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಾಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದ್ದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜ್ಾಯಲದ್ಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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