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ನಲ ೆಯ ಓದುಗರ ೇ, 

ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯೆಂದಿಗ  ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯೆಂಬ ಅೆಂತರ್ಾಾಲ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯು ತನನ 
ಐದನ ೇ ವರ್ಾದ ಮೊದಲ ಹ ರ್ ಯೆನ್ನನಡುತ್ರಿದ . ಒಮೆೆ ಹೆಂದಿರುಗಿ ನ ೊೇಡಿದರ ,  ಅಬ್ಾು! ಆಗಲ ೇ ಐದನ ಯ 
ವರ್ಾಕ ೆ ಕಾಲಟ್ ಟವ ೇ ಎೆಂದ ನ್ನಸಿ ಆನೆಂದ ಉೆಂಟ್ಾಗುತಿದ . ಇದು ನಮಗ  ನಾವ ೇ ಬ್ ನುನ ತಟ್ಟಟಕ ೊಳ್ಳಳತ್ರಿದ ದೇವ  
ಎೆಂದ ನ್ನಸುವುದಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಎೆಂದೊ ಬ್ ೊೇರಲಾಗದ ಮಗುವು ಬ್ ೊೇರಲು ಹಾಕ್ಲದಾಗ ಪಡುವ 
ಸೆಂತ ೊೇರ್ದೆಂತಷ ಟೇ.  

 

ಈ ನಾಲುೆ ವರ್ಾದಿೆಂದ ನಮೆ ರ್ ೊತ ಗಿದುದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲರಿಿಗೊ ಹೃದಯಾೆಂತರಾಳ್ದ ಧನಯವಾದಗಳ್ಳ. ತಮೆ ಅಮೊಲಯ 
ಲ ೇಖನಗಳ್ನುನ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ಲ ೇಖಕರಿಗ , ಅಷ ಟೇ ಆತ್ರೀಯತ ಯೆಂದ ಓದಿ, ಅನ್ನಸಿಕ ಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಓದುಗರಿಗ  ನಮನಗಳ್ಳ. ನ್ನೇವುಗಳ ೇ 
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಪ್ಾಿಣದುಸಿರು. ನ್ನಮೆಯ ಆ ಸಪೆಂದನ ಯೇ ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ನಾಡಿೇಬಡಿತವ ೆಂದರ  ಅತ್ರಶಯೇಕ್ಲಯಿಾಗಲಾರದು. 

 

ಬಹಳ್ರ್ುಟ ಬ್ಾರಿ, “ನಮ್ೆೆಂದ ಎೆಂತಹ ಬದಲಾವಣ  ತರಲು ಸಾಧಯ, ನಾವ ೇನು ಅರ್ುಟ ಪಿಮುಖರ , ಪಿಖ್ಾಯತರ , ಅಧಿಕಾರಸಥರ ” ಎೆಂದು 
ಪಿಶ್ನನಸಿಕ ೊಳ್ಳಳತ ಿೇವ . ಹೇಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣ  ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಒೆಂದು ಸಾಥನ ಬ್ ೇಕು ಎೆಂದು ನ್ನಧಾರಿಸಿಬಿಡುತ ಿೇವ . ಭಾಷ ಯನುನ  ಉಪಯೇಗಿಸುವ 
ಬಗ ೆಯೊ ಈ ನ್ನೇತ್ರಯನುನ ಅನುಸರಿಸುತ ಿೇವ . ನಾನು ಕನನಡವನುನ ಬಳ್ಸಿದರ  ನನನ ಸುತಿಮುತಿಲೊ ಕನನಡವು ಬ್ ಳ ಯುತಿದ  ಎೆಂಬುದನುನ 
ಮರ ತುಬಿಡುತ ೇಿವ . ಮತ ಿ ನಮೆ ಭಾಷ ಯು ನಮಗ  ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವುದು ನಮೆ ನಾಡಿನಲ ಿೇ ಕನನಡವು ಮರ ಯಾಯತ ೆಂಬ ಕೊಗು ಎದಾದಗ. ಅದಕ ೆ 
ನಾವ ರ್ುಟ ಕಾರಣರು ಎೆಂಬುದನುನ ಒಮೆೆಯೊ ಯೇಚಿಸದ  ಇತರ ಭಾಷ ಯ ಹ ೇರಿಕ ಯಾಗುತ್ರದಿ  ಎೆಂದು ಬ್ ೊಬಿುಡುತ ಿೇವ .  

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೊಲಕ ಹಲವಾರು ಬ್ಾರಿ ನಮೆ ನುಡಿಯಾದ ಕನನಡವನುನ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು ಬಳ್ಸಿರ ೆಂದು 
ವಿನೆಂತ್ರಸಿದ ದೇವ . ಚಿನನದ ನುಡಿಯಾದ ಕನನಡವನುನ ನಮೆ ದ ೇಹಕ ೆ ಪುಷ್ಟಟ ಕ ೊಡುವ ಅನನದೆಂತ  ಬಳ್ಸಿದಾಗ ಮಾತಿ ಕನನಡವು ನಮೆ 
ಪ್ಾಿಣವಾಗುತಿದ . ಈ ನ್ನಟ್ಟಟನಲಿ ನಾವು ನ್ನೇವುಗಳ ಲ,ಿ ಆದಯತ ಯ ಮೆೇಲ  ಕನನಡವನುನ ಎಲ ಿಡ ಯೊ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ ೇಕು. ವಿಶ ೇರ್ವಾಗಿ ಈಗಿನ 
ಕಾಲದಲಿ ನ್ನತಯಬಳ್ಕ ಯಲಿರುವ ವಿದುಯನಾೆನ ಮಾಧಯಮದಲ ಿ(ಫ ೇಸುುಕ್, ವಾಟ್ಾಯಾಪ್, ಇಮೆೇಲ್ ಇತಾಯದಿ).  

 

ಆಗ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯ ಬಗ ಗಿನ ಹ ಮೆೆಯು, ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಏಪಾಟ್ುಟ, ನಮೆ ಪ್ಾಿಣದುಸಿರಿನೆಂತ  ಆಗುತಿದ . ಆಗ ಯಾವುದೊ 
ಹ ೇರಿಕ ಯನ್ನಸುವುದಿಲ.ಿ ಅದುವ ೇ ಸಹಜ ಸಿಥತ್ರಯಾಗುತಿದ . ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸುಮಧುರ ಸಿಥತ್ರಯನುನ ತರುವುದಕಾೆಗಿ ನಮೆ ನಮೆಲಿ ಕನನಡವನುನ 
ದಿನನ್ನತಯವೂ ಉಪಯೇಗಿಸ ೊೇಣ. ಕನನಡವನ ನೇ ನಮೆ ಪ್ಾಿಣದುಸಿರಾಗಿಸಿಕ ೊಳ ್ ಳೇಣ.   
 

ಜೂನ್ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತ್ು, ಜೆಯೀಷ್ಟ/ಆಶಾಢ ಮಾಸ  
 

05 ಸ ೊೇ - ನ್ನಮಾಲಾ ಏಕಾದಶ್ನ, 
08/09 - ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
13 ಮೆಂ - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಾ,  
20 ಮೆಂ - ಏಕಾದಶ್ನ  
23 ಶು - ರ್ಬ್-ಎ-ಬರಾತ್  
24 ಶ - ಮಣ ಿತ್ರಿನ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
26 ಸ ೊೇ - ಕುತುಬ್ ಏ ರೆಂರ್ಾನ್ 

 
 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 

ಜುಲೆೈ ಶ್ರೀ ಹೆೀವಿಳಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ಉತ್ತರಾಯಣ/ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಗ್ರೀಷ್ಮ/ವಷ್ಷ ಋತ್ು, 
ಆಶಾಢ/ಶಾರವಣ ಮಾಸ  
04 ಮೆಂ - ದ ೇವಕಯನ್ನೇ ಏಕಾದಶ್ನ  
09 ಭಾ - ವಾಯಸ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, 12 ಬು - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಾ  
15 ಶ - ಬ್ಾಲ ಗೆಂಗಾಧರ ತ್ರಲಕ್ ಜನೆ ದಿನ  
19 ಬು - ಕಾಮ್ಕಾ ಏಕಾದಶ್ನ, 23 ಭಾ - ಭಿೇಮನ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
24 ಸ ೊೇ - ಶಾಿವಣ ಮಾಸಾಅರೆಂಭ  
25 ಮೆಂ - ಮೆಂಗಳ್ ಗೌರಿೇ ವಿತ  
28 ಶು - ನಾಗ ಗರುಡ ಪೆಂಚ್ಮ್ 
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 ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ  ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ

ಕಳ ದ ಮೆೇ ತ್ರೆಂಗಳ್ ೧೩ ನ ೇ ತಾರಿೇಖಿನೆಂದು ಸಿಡಿನಯಲಿ ಶೆಂಕರಸ ೇವಾ ಸಮ್ತ್ರ ಅವರ ಆಶಿಯದಲ ಿಆದಿ ಗುರು ಶೆಂಕರಾಚಾಯಾರ 
ಜಯೆಂತ್ರಯನುನ ಬಹಳ್ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುಿ. ಹೆಂದೊ ಧಮಾವನುನ ಅವನತ್ರಯ ಗತ್ರಯೆಂದ ಹ ೊರಗ ಳ ದು  ಎತರಿಕ ೆ ಬ್ ಳ್ಸಿದ, 

ಭಾರತದ ನಾಲುೆ ದಿಕುೆಗಳ್ಲಿ ಸೆಂಚ್ರಿಸಿ ದ ವೈತ ಮತ ಸಿದಾಧೆಂತವನುನ ಪಿಚಾರ ಮಾಡುತಾಿ ಶ್ನರ್ಯವೃೆಂದವನುನ ಬ್ ಳ್ಸಿ ಅನುಯಾಯಗಳ್ನುನ 
ಸೃಷ್ಟಟಸಿ ಹೆಂದೊ ಧಮಾದ ಏಳಿಗ ಗ  ದುಡಿದು ಸಣಿ ವಯಸಿಯನಲ ಿೇ ಕ ೈಲಾಸ ವಶರಾದ ಶ್ನಿೇ ಶೆಂಕರಾಚಾಯಾರ ಜಯೆಂತ್ರ ಮತುಿ ಅವರ 
ತಾಯಗ,ಸ ೇವ ಗಳ್ನುನ ಸೆರಿಸುವ ಕ ಲಸ ಎಲ ಿಹೆಂದೊಗಳಿಗೊ ಅಗತಯ. ಅೆಂದು ಶೆಂಕರರು ಹೆಂದೊ ಧಮಾ ಪಿಚಾರದ  ಮಹತಾೆಯಾವನುನ 
ಮಾಡದಿದದರ  ನಾವುಗಳ್ಳ ಇೆಂದು ಯಾವ ಧಮಾವನುನ ಆಚ್ರಿಸುತಾಿ ಇರಬ್ ೇಕ್ಲತ ೊೇಿ ಎನುನವ ವಿಚಾರ ನ ನ ದರ  ಒಮೆೆ ಆತೆಂಕದಿೆಂದ 
ಹುಬ್ ುೇರಿಸುವೆಂತಾಗುತಿದ . ದೊರದ ದ ೇಶದಲಿ ಬೆಂದು ಶೆಂಕರ ಜಯೆಂತ್ರಯನುನ ಮಾಡುವ ಸೆಂಕಲಪ ಮಾಡಿ ನಾಲಾೆರು ಆಸಕ ಿಉತಾಯಹಗಳ್ಳ 
ಗುೆಂಪು ಸ ೇರಿಸಿ "ಶ್ನಿೇ ಶೆಂಕರ ಸ ೇವಾ ಸಮ್ತ್ರ ಸಿಡಿನ " ಎನುನವ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಮ್ೆಂಟ್ ೊೇ ಶ್ನವಮೆಂದಿರದ ಆವರಣದಲಿ ಶನ್ನವಾರದ 
ದಿನವಾದ ಅೆಂದು ಬ್ ಳಿಗ ೆ ಹತೊಿ ವರ ಗ  ಸ ೇವಕರು ಭಕಾಿದಿಗಳ್ಳ ನ ರ ದರು.  ಪುರ ೊೇಹತರಾದ  ಶ್ನಿೇಯುತ ಅರುಣ್ ಶಮಾಾ ಅವರ ನ ೇತೃತವದಲ ಿ
ಶ್ನಿೇಮತ್ರ ಮತುಿ ಶ್ನಿೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ ೊೇಮಶ ೇಖರ್ ಪೂರ್ಾ ಸೆಂಕಲಪ ಮಾಡಿದರು.   ಗಣಪತ್ರ ಪೂರ್ , ಶ್ನವಲೆಂಗಕ ೆ ಅಭಿಷ ೇಖ, ಶ್ನಿೇ ರುದಿ ನಮಕ-
ಚ್ಮಕಗಳ ್ ೆಂದಿಗ   ಹತಾಿರು ಬ್ಾಿಹೆಣ ಯುವಕರು ಕೆಂಠಸ ೇರಿಸಿ ಪಠಿಸಿದುದ ಸಮೊಹ ಘೊೇರ್ ಕ ೇಳ್ಳಗರ ಅೆಂತರೆಂಗದಲ ಿತರೆಂಗ ಮೊಡಿಸಿತು.  
ಸಮ್ತ್ರಯ ಸದಸಯರು, ಮಕೆಳ್ಳ ಅಭಿಷ ೇಖ ಮಾಡುವುದರಲ ಿಭಾಗಿಯಾದರು. ಮಡಿ ಮೆೈಲಗ  ಎನುನವ ಕಟ್ುಟಪ್ಾಡಿಲಿದ  ಮುಕಿ ಅವಕಾಶ ಎಲರಿಿಗು 
ನ್ನೇಡಲಾಗಿತುಿ.  

ಇದರ ನೆಂತರ ಕನಕಧಾರಾ ಸ ೊೇಿತಿ,ಶಾರದಾ ಭುಜೆಂಗ ಸ ೊೇಿತಿ, ಭಜಗ ೊೇವಿೆಂದೆಂ, ನ ರ ದಿದದವರ ಲರಿಿಗೊ ಶ ್ ಿೇಕಗಳ್ ಸಮೊಹ 
ಗಾಯನ ಮಾಡಲು ಕನನಡ ಹಾಗೊ ಇೆಂಗಿಷಿ್ಟನಲಿ ಪಿತ್ರಗಳ್ನೊನ ಹೆಂಚ್ಲಾಕ್ಲತುಿ. ಇದು ಬಹಳ್ ಅಚ್ುುಕಟ್ಾಟಗಿ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡಲಾಗಿತು.ಿ  
ಕುಮಾರಿ ಆಜ್ಞಾ ಶ್ನವ ಪೆಂಚಾಕ್ಷರಿ ಶ ್ ಿೇಕ ಹಾಡಿದರ , ಚಿ ಪಿಣವ್ ಜಯರಾಮ್,ಕು ನ್ನರಿೇಕ್ಷ ಭಟ್, ಕು  ಸಿೆಂಧು ನಾರಾಯಣ ಶ್ನವಾರ್ಟಕವನುನ ಸೆಂಗಿೇತ 
ಬದಧವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ರ್ ೊತ ಗ  ಚಿ ಪಿಣವ್ ಅಳ್ವೆಂಡಿ ತಬಲಾ ವಾದಯ ಹಾಡಿಗ  ಮೆರಗು ನ್ನೇಡಿತು.  
ಶೃೆಂಗ ೇರಿಯ ಸಮ್ೇಪದ ಹರಿಹರಪುರದ ಸಾವಮ್ಗಳ್ ಹತನುಡಿಗಳ್ ತುಣುಕು ವಿಡಿಯೇ ಮೊಲಕ ಪರದ ಯ ಮೆೇಲ  ಎಲರಿಿಗೊ ನ ೊೇಡಿ 
ಆನೆಂದವಾಯತು.ಅವರ ಹತವಚ್ನಗಳ್ಳ  ಚಿತದಿಲಿ ಆಧಾಯತೆದ ಚಿೆಂತನ  ಮೊಡಿಸಿತು. ಭಾರ್ಣದ ಕಡ ಯಲಿ ಅವರು ಸಮ್ತ್ರಯವರಿಗ  ಶುಭವನುನ 
ಕ ೊೇರಿದರು.  

ಎೆಂದಿನೆಂತ  ಎಲಿ ಕಾಯಾಕಿಮದ ಬಳಿಕ ಮಹಾಪಿಸಾದ ಏಪಾಡಿಸಲಾಗಿತುಿ. ರುಚಿಕರ ಅಡುಗ  ಬಿಸಿಬ್ ೇಳ ಭಾತ್,ಮೊಸರನನ,ಲಾಡು 
ಊಟ್ ಎಲಿರಿಗೊ ದ ೇವಸಾಥನದ ಆವರಣದಲ ಿೇ ಬಡಿಸಲಾಗಿತು.ಿ  
ಈ ರಿೇತ್ರಯ  ಧಾಮ್ಾಕ ಕಾಯಾಕಿಮಗಳ್ಳ ಮತುಿ ಇೆಂತಹ ಸೆಂತರ ನ ನ ಯುವ ಕ ಲಸ  ಮುೆಂದಿನ ಪೇಳಿಗ ಗ  ಅತ್ರ ಅಗತಯವಿದ .ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು 
ಕಾಯಾಕಿಮ ಆಯೇಜಿಸಿದ ಹಾಗೊ ವ ೇದ,ದ ೇವರ ಪೂರ್ , ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ನೊನ ಉಳಿಸಿ ಬ್ ಳ ಸುವ ಧ ಯೇಯಗಳ್ನುನ ಹ ೊತ್ರಿರುವ ಶೆಂಕರ ಸ ೇವಾ 
ಸಮ್ತ್ರಗ  ಅಭಿನೆಂದನ ಗಳ್ಳ. 
  
 

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ
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ಸಿಡ್ನಿಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸೆೀವಾ ಸಮಿತಿಯ 

ಆಶರಯದಲ್ಲ ಿ ಮಿಂಟೊೀ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ 

ಶ್ವ ಮಂದ್ದರದಲಿ್ಲ ಜರುಗ್ದ ಶಂಕರ 

ಜಯಂತಿಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು 
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 ಕುರಿತೊೀದುವ ಹೊತ್ುತ  ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ

ಕುರಿತ ೊೇದುವ ಹ ೊತುಿ ಎೆಂಬ ಶ್ನೇಷ್ಟಾಕ  ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಾಪ ಇದು ಹ ೊಸಾ ತರ ಇದ , "ಕುರಿತ ೊೇದರಿಯದ ಯುೆಂ ಕಾವಯ ಪಿಯೇಗ 
ಪರಿಣ್ಣತಮತ್ರಗಳ್ " ಎೆಂಬ ಉಕ್ಲಗಿೊ ಈ ಕಾಯಾಕಿಮಕೊೆ ಏನಾದರೊ ಕ ೊೆಂಡಿ ಇರಬಹುದ ೇ ಎನ್ನನಸಿತು. ಅದರಲೊ ಿನಾಲವರು ಕಥ ಗಾರರಿೆಂದ 
ತಮೆ ಕಥ ಗಳ್ ಪಿಸುಿತ್ರ ಎೆಂದಾಗ ಕುತೊಹಲ ಮತಿರ್ುಟ ಹ ಚಾುಗಿ ಜೊನ್ 4 ಭಾನುವಾರ ಸೆಂರ್  ಇದದ ಕಾಯಾಕಿಮಕ ೆ ಹ ೊೇದ . ಸಾಹತಾಯಸಕಿರು 
ಸಾಕರ್ುಟ ಸೆಂಖ್ ಯಯಲ ಿೇ ನ ರ ದಿದದರು. ಅನ್ನವಾಸಿ ಕಲಾ ತೆಂಡದ ಶ್ನಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ, ನ ರ ದಿದದವರ ಲಿರಿಗೊ ಉಪಪಟ್ುಟ ಕ ೇಸರಿೇಬ್ಾತ್ ಮತುಿ ಕಾಫಿ 
ಕ ೊಟ್ುಟ ಉಪಚ್ರಿಸಿ, ಸಡಗರದಿೆಂದ ಎಲಿರನೊನ ಕಾಯಾಕಿಮಕ ೆ ಅಣ್ಣಗ ೊಳಿಸಿದದರು. 
 

                                                      ************ 

 

  ದಿೇಪವಾರಿ ಕತಿಲಾದಾಗ ಎಲಿರ ಗಮನ ವ ೇದಿಕ ಯ ಕಡ ಗ  ಹರಿದಿತುಿ. ಸಿಡಿನಯ ಕನನಡ ಸಾಹತಯಲ ೊೇಕದಲ ಿೇ ಪಿಥಮಬ್ಾರಿಗ  
ಎನನಬಹುದಾದೆಂತ ಹ ೊಸ ರಿೇತ್ರಯ ಪಿಯೇಗವದು. ಚ್ಲನಚಿತಿ, ನಾಟ್ಕ ಕ್ ೇತಿಗಳ್ಲಿ ಸಾಕಷ ಟೇ ಪಳ್ಗಿರುವ ಅನ್ನವಾಸಿ ಕಲಾ  ತೆಂಡದವರಿಗೊ 
ಒೆಂದು ಹ ೊಸ ಅನುಭವ. ಹ ೇಗಾಗುತಿದ ೊೇ ಎೆಂಬ ಆತೆಂಕ ಕಾಯಾಕಿಮದ ನ್ನಯೇಜಕರಿಗಾದರ , ಹ ೇಗಿರುತಿದ ೊೇ ಎೆಂಬ ಕುತೊಹಲ 
ಆಗಮ್ಸಿದವರಿಗ .  
  ಕಥ ಗಳ್ ಸೆಂರ್  ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂಬೆಂತ  ಅೆಂದು ನಾಲವರು ಕಥ ಗಾರರು, ತಮೆ ಕಥ ಗಳ್ನುನ ಪಿಸುಿತ್ರ ಪಡಿಸುವವರಿದದರು. 
ಪಿತ್ರಯೆಂದು ಕಥ ಗ  ಮುನನ ಒೆಂದು ರೆಂಗಗಿೇತ , ಇದಕ ೆ ಕೆಂಬ್ಾರರ ಮತು ಿವರಕವಿ ಬ್ ೇೆಂದ ಿಯವರ ಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲಾಗಿತುಿ, ಮತುಿ 
ಶ್ನಿೇ ಹರಿೇಶ್ ರವರಿೆಂದ ಕಥ ಗಾರರ ಕ್ಲರು ಪರಿಚ್ಯ. 
 ಮೊದಲ ಕಥ  ಸಿಡಿನ ಶ್ನಿೇನ್ನವಾಸ್ ರವರಿೆಂದ. ಸಿಡಿನಯ ಕನನಡಿಗರಿಗ  ಸುಪರಿಚಿತರಾದ ಶ್ನಿೇನ್ನವಾಸ್ ಪಿಸುಿತ ಪಡಿಸಿದ ಕಥ  “ವಿಳಾಸ”. 

ಮನ ಯೆಂದ ತಪಪಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದೆಂತ, ಮರ ವಿನ ತ ೊೆಂದರ ಯೆಂದ ಬಳ್ಲುವ, ವೃದಧ ವಯಕ್ಲಿಯ ಬಗ ೆ ಕಾಳ್ಜಿ ತ ೊೇರಿ, ಆತನ್ನಗ  ಸಹಾಯ 
ನ್ನೇಡುತಾಿನ  ಕಥಾನಾಯಕ. ನೆಂತರ ಕುತೊಹಲದಿೆಂದ ಆ ವಯಕ್ಲಿಯ ಹನ ನಲ  ಅರಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪೇಲೇಸರ ೊಡನ  ಆ ವಯಕ್ಲಿಯನುನ ಬಿಡಲು, 
ಅವನ ಮನ ಯವರ ಗೊ ಹ ೊೇಗಿ, ಅವನ ಮಗಳ್ನುನ ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗಿ, ವಿವರಗಳ್ನುನ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳಳತಾಿನ .” ಅೆಂತಯಕ ೆ ತನನನುನ ತಾನ ೇ ’ಎಲಿೆಂದ 
ಬೆಂದಿದ ದೇವೇ, ಎಲಿಗ  ಹ ೊೇಗುತ ೇಿವೇ, ನಮೆ ನ್ನಜವಾದ ವಿಳಾಸ ಯಾವುದ ೊೇ,’ ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿ ಕ ೊಳ್ಳಳತಾಿ ಕಥ ಯನುನ ಮುಗಿಸುತಾಿನ  
ಕಥಾನಾಯಕ.  
ಇದು ಶ್ನಿೇನ್ನವಾಸ್ ರವರು ಕಥ  ಓದಿದರು ಎೆಂಬುದಕ್ಲೆೆಂತ, ಸವಗತದೆಂತ  ಇತುಿ ಎನನಬಹುದು. ನ ೇರ ನ್ನರೊಪಣ , ಸಪರ್ಟ ಉಚಾುರಣ ಯೆಂದಿಗ , 
ಮೊದಲನ್ನೆಂದ ಕ ೊನ ಯವರ ವಿಗೊ ಏನಾಗುವುದ ೊೇ ಎೆಂಬ ಕುತೊಹಲ ಉಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ಅಭಿಮಾನ್ನಗಳ್ ಮನಗ ದದರು ಶ್ನಿೇ ಶ್ನಿೇನ್ನವಾಸ್.  
ನೆಂತರ ಕನನಡ ಸಮುದಾಯದಲ,ಿ ತಮೆ ಕವನ, ಕಥ , ನಾಟ್ಕಗಳಿೆಂದ ಸಾಕರ್ುಟ ಹ ಸರಾಗಿರುವ ಶ್ನಿೇಮತ್ರ ಅನುಶ್ನವರಾೆಂ ರವರ “ತ್ರರುವು” ಕಥ . 
ಪ್ೌಿಢ ವಯಸಿಯನ, ಪತ್ರಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ಭಾರತ್ರೇಯ ಹ ಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ತ ೊಳ್ಲಾಟ್ದ ಕಥ . ಸಮಾಜದ, ಬೆಂಧುಬ್ಾೆಂಧವರ 
ಅನುಕೆಂಪವೆಂದ ೇ ಸಾಲದು, ತನನ ಒೆಂಟ್ಟತನವನುನ ನ್ನೇಗಿಕ ೊಳ್ಳಲು, ತನನ ಮನಸಯನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ಳಳವ ಸೆಂಗಾತ್ರ ಬ್ ೇಕು ಎೆಂದು ಪರಿತಪಸುವ 
ಗಿರಿರ್ಾ, ಕಥಾನಾಯಕ್ಲ. ಮಗ ಸ ೊಸ ಯರ ೊೆಂದಿಗಿದದರೊ ತನನವರಾಗಿ ಯಾರೊ ಇಲ ಿಎೆಂದು ಪರಿತಪಸುತಾಿಳ . ಆದರ  ತನನೆಂತ  ಒೆಂಟ್ಟಯಾದ, 

ಪಕೆದ ಮನ ಯಾತನ ಪರಿಚ್ಯವಾದಾಗ, ದ ೊರ ಯುವ ಸ ನೇಹ, ಸಾೆಂಗತಯ,  ದ ೇಶ, ಬ್ಾಷ , ಸೆಂಸೃತ್ರಗಳ್ನೊನ  ಮ್ೇರಿದೆಂತದಾದಗಿರುತಿದ . ಅವಳ್ಳ 
ಬಯಸುತ್ರಿದದೆಂತ , ತನಗಾಗಿ ಸಪೆಂದಿಸುವ ಜಿೇವದ ೊಡನ  ತನನ ಜಿೇವನದ ಪಿಮುಖ ತ್ರರುವನುನ ಕಾಣುತಾಿಳ . ಅನು ಶ್ನವರಾೆಂ ರವರ ಕಥ , ಹ ಣ್ಣಿನ 
ಮನದಾಳ್ವನುನ ಹ ೊಕುೆ, ಅಲಿನ ವ ೇದನ ಯನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿ, ಅದಕ ೊೆೆಂದು ಪರಿಹಾರವನೊನ ಕೆಂಡು ಸುಖ್ಾೆಂತವನುನ ಕಾಣುತಿದ .  ಸಿರೇ 
ಸಮುದಾಯದ ಅನ ೇಕ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ಕ್ಲಿಯಾಶ್ನೇಲರಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ನವರಾೆಂ, ಇಲಿನ ಕಥ ಯಲೊ ಿನಮೆ ಸಮಾಜದಲಿನ 
ಸಿರೇಯರ ಸಮಸ ಯಯನುನ ಹೃದಯೆಂಗಮವಾಗಿ ಪರಿಚ್ಯಸಿದರು. 
  ನವ ಪೇಳಿಗ ಯ ಕಥ ಗಾರ ಪಿತ್ರೇಕ್ ಮುಕುೆಂದ್, ಸಿಡಿನಯ ಕನನಡ ಸಮುದಾಯಕೊೆ ನವ ಪರಿಚ್ಯವ ೇ. ಆದರ  ಕನನಡದ ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ಲಿ 
ಇವರ ಕಥ ಗಳ್ಳ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿದುದ, ಸಾಕರ್ುಟ ಹ ಸರು ಮಾಡಿದಾದರ .ಇವರು ಪಿಸುಿತ ಪಡಿಸಿದ ಕಥ  ಟ್ಾಿನ್ನಯಟ್. ಇೆಂದಿನ ಯುವ ಪೇಳಿಗ ಯ ಜಿೇವನ 
ಶ ೈಲಗ  ಹಡಿದ ಕನನಡಿಯೆಂತ್ರದದ ಕಥ , ಬ್ ೆಂಗಳ್್ರ ಸ ೊಗಡಿನ ಆಡು ಮಾತುಗಳ್ ಸೆಂಭಾರ್ಣ ಯೆಂದಿಗ , ಕ ಲಕಾಲ ನಮೆನುನ ಅಲಿಗ ೇ 
ಕರ ದ ೊಯದತುಿ. ಕಥ  ಇನನರ್ುಟ ಮುೆಂದುವರ ದಿದದರ  ಇನೊನ ಚ ನಾನಗಿರುತ್ರಿತುಿ ಎನ್ನಸಿದರೊ, ನವಯ ಕಥ  ಎೆಂಬ ಹಣ ಪಟ್ಟಟಗ  ಸೊಕಿವ ನ್ನಸಿತು. 
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ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಾ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ್ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ್ಲದೆ 

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಯ (Google input tools) ಯೊನ್ನಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನ್ನಮೆ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನ್ನೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

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

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

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡುತಿ್ರದಾದಗ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಿ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಧವಾಗುತಿದ . ನೆಂತರ ನ್ನೇವು 
ಮತ ಿ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ್ ೇಕಾದರ  ಮತ ಿ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತಿ್ರ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆೆ ಈ ಬ್ಾಕ್ಯ  ಕಾಣ್ಣಸದಿದದರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತಿ್ರ 

 

ಕನಿಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್ 

ಮಾಡೊೀದು ಹೆೀಗೆ 

ವಿೇಡಿಯೇ ಚಿತ್ರಿೇಕರಣದ ಮೊಲಕ ನಮೆ ಮುೆಂದ  ಬೆಂದ ಖ್ಾಯತ ಕಥ ಗಾರ, ಅೆಂಕಣಕಾರ ಅಬುದಲ್ ರಷ್ಟೇದ್ ರವರ ಕಥ ಯಾಗುವ ಬಗ ಗಿನ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ಎರ್ುಟ ಆಪ್ಾಯಯಮಾನವಾಗಿತ ಿೆಂದರ , ನಮೆ ನಡುವಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ನಮೊೆಡನ ಯೇ ಸೆಂಭಾಷ್ಟಸುತ್ರಿದಾದರ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತಹ 
ಮೊೇಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟದದರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ನೆಂತರ, ಸುದಶಾನ್ ರವರು ಮುೆಂದುವರ ಸಿ, ರಷ್ಟೇದರ ಸೆಂಪೂಣಾ ಪ್ಾರಿರ್ಾತ ಎೆಂಬ 
ಕಥ ಯನುನ, ವಿಶ ಿೇಷ್ಟಸುತಿಲ ೇ ನಮೆ ಮುೆಂದ  ತ ರ ದಿಟ್ಟರು. ಒೆಂದು ಬಸಿಯನ ಪಿಯಾಣದಲ ಿನಡ ಯುವ ಘಟ್ನ ಯೆಂದಿಗ  ಹಲವಾರು ಪ್ಾತಿಗಳ್ 
ಬದುಕ್ಲನ ಪಯಣವನ ನೇ ಅವಲ ೊೇಕ್ಲಸುವ ವಸು,ಿ ನಮೆ ಸುತಿಲೊ ಪಿತ್ರನ್ನತಯ ನಡ ಯುವ ಘಟ್ನ ಗಳ್ನ ನೇ ಎರ್ುಟ ಸಾವರಸಯಕರ ಕಥ ಯಾಗಬಲಿದು 
ಎೆಂಬುದಕ ೆ ಸಾಕ್ಷ್ಮಯಾಗಿತುಿ.  ಬಷ್ಟೇರರ ಕಥ  ಕ ೇಳ್ಳಗರ ಮನಸಿಯನಾಳ್ಕ ೆ ಇಳಿದು ಕಚ್ಗುಳಿಯರಿಸಿ, ಎಲಿರ ಮೊಗದಲ ಿಮೆಂದಹಾಸ ಮೊಡಿಸಿತುಿ.  
  ಎಲಿ ಕಥ ಗಳಿಗೊ ಸೊಕ ಿಸಿಥರಚಿತಿಗಳ್ಳ ತ ರ ಯ ಮೆೇಲ  ಮೊಡುತಾ,ಿ ಆಯಾ ಸನ್ನನವ ೇರ್ಗಳಿಗ  ಪೂರಕ ಹನ ನಲ  ಒದಗಿಸಿತುಿ. 
ರೆಂಗಗಿೇತ ಗಳ್ನುನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕಾಯಾಕಿಮಕ ೆ ರೆಂಗು ತೆಂದವರು ಶ್ನಿೇಮತ್ರಶ್ನಿೇಗಳಾದ ವಿೇಣಾ ಮತುಿ ಸುದಶಾನ್, ಅಪಣಾಾ ಮತುಿ 
ನಾಗಶಯನ, ಲಕ್ಷ್ಮ ಮತು ಿಅನೆಂತ ಹಳ್ವೆಂಡಿ ಹಾಗೊ ಶ್ನಿೇಮತ್ರ ರ ೇಖ್ಾಶಶ್ನಕಾೆಂತ್. 
 ವಿೇಣಾರವರು ವ ೇದಿಕ ಗ  ಬೆಂದು ವೆಂದನಾಪಾಣ  ಅಪಾಸಿದಾಗ, ಕಥ ಗಳ್ ಸೆಂರ್  ಇರ್ುಟ ಬ್ ೇಗ ಮುಗಿದ ೇ ಹ ೊೇಯತ ೇ ಎನುನತಿ ಎಲಿರೊ 

ಕನಸಿನ ಲ ೊೇಕದಿೆಂದ ಹ ೊರಬೆಂದರು.  (ಮತಿರ್ುಟ ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ದಲಿ) 

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಏನದುುತಾಪ್ಾರಶಕ್ಲಿ ನ್ನರ್ಘಾತ=ಏನು ಅದುುತ+ಅಪ್ಾರ+ಶಕ್ಲ,ಿ  

ನ್ನರ್ಘಾತ=ಹ ೊಡ ತ.. 
 

 

ಇಲಿಯವರ ಗ  ಬೆಂದ 9 ಮುಕಕಿಗಳ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮೊರು ಮುಕಿಕಗಳ್ಲಿ, ಶ್ನಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು, ಆ ಪರಮಾತೆನ ೆಂದ ನ್ನಸಿಕ ೊೆಂಡ, 

ಪರಮಶಕ್ಲಿಗ  ನಮ್ಸುತಾಿ, ಮುೆಂದಿನ ಮುಕಿಕಗಳ್ಲಿ ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವನದ ಮತುಿ ಸೃಷ್ಟಟಯ ವಿಚಿತಿಗಳ್ನುನ ಬರ ದಿದಾದರ . ಈ ಸಮಯಕ ೆ ನಾ ಹೆಂದ  
ಹ ೇಳಿದೆಂತ  ಎರಡನ ೇ ಮಹಾಯುದಧ ಆರೆಂಭವಾಗಿ ಎಲ ಿಲೊ ಿಹಾಹಾಕಾರ ಧಾಳಿಗಳ್ಳ. ಇವುಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡು ಅೆಂದಿನ ಸಮಯಕ ೆ ಅವರ ಅನುಭೊತ್ರ 
ಏನ್ನತುಿ ಎೆಂಬುದು ಮುೆಂದಿನ ಕ ಲವು ಮುಕಿಕಗಳ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಈ ಪಿಪೆಂಚ್ಕ ೆ ಏನಾಗಿದ ? ಏಕ  ಈ ಮುತ್ರಿಗ ಗಳ್ಳ? ಏನು ಈ ಹ ೊಡ ತಗಳ್ಳ ಮತುಿ ಆ ಹ ೊಡ ತಗಳ್ ಹೆಂದಿನ ಅಪ್ಾರ ಶಕ್ಲಿ ಏನು? ಮಾನವನ 
ಗುರಿಯೇನು? ಇದಕ ೆಲಿ ಬ್ ಲ ಯೇನು? ಇದಕ ೆಲಿ ಅೆಂತಯವ ೇನು? ಮತುಿ ಇದಕ ೆಲಿ ಏನು ಅಥಾ ಎೆಂಬ ಭಾವಗಳ್ನುನ ವಯಕಪಿಡಿಸುತಾ ಿಅೆಂದು 
ನಡ ಯುತ್ರಿದದ ಪ್ಾಿಪೆಂಚಿಕ ವಿದಯಮಾನಗಳ್ನ ಲಿ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಿ ಹಲವು ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ನಮೆ ಮುೆಂದಿಡುತಾಿರ .  

ಯಾರ ೊೇ ಒಬು ಸವಾಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ, ಅಧಿಕಾರವನುನ ವಿಸಿರಿಸುವ ಮಹತಾವಕಾೆಂಕ್  ಮತುಿ ಅಹೆಂಕಾರವನುನ ತಣ್ಣಸುವ ಅತ್ರೇ 
ಆಸ ಗ  ಬಲಯಾದದುದ ಇಡಿೇ ವಿಶವ. ಒೆಂದು ರಾರ್ರ ಮತ ೊೆಿಂದು ರಾರ್ರದ ಮೆೇಲ  ದಾಳಿ. ಆ ರಾರ್ರಕ ೆ ಕ ಲವು ಮತುಿ ಈ ರಾರ್ರಕ ೆ ಕ ಲವು ರಾರ್ರಗಳ್ಳ 
ಸಹಾಯಕ ೆ ನ್ನಲುಿತಿವ . ಆಗ ಈ ಎರಡೊ ರಾರ್ರಗಳ್ಳ ಮತು ಿಆ ರಾರ್ರಗಳ್ ಸಹಾಯಕ ೆ ನ್ನೆಂತ ಬ್ ೇರ  ರಾರ್ರಗಳ್ ಎಲಿ ಸ ೈನ್ನಕರೊ ಹ ೊಡ ದಾಡುತಾಿರ . 
ಯಾರು, ಯಾರ ಮೆೇಲ ೊೇ ದಾಳಿ. ದಾಳಿಗ ೊಳ್ಗಾದ ರಾರ್ರಕಾೆಗಲೇ ದಾಳಿಮಾಡಿದ ರಾರ್ರಕಾೆಗಲೇ ದಾಳಿಯ ಕಾರಣವ ೇ ತ್ರಳಿದಿರುವುದಿಲಿ. ಆದರ  
ಹ ೊಡ ದಾಡುವುದು, ಪ್ಾಪ ಮುಗಧ ಸ ೈನ್ನಕರು. ಕ ೇವಲ ಜಿೇವಿಕ ಗಾಗಿ. ಇದು ಮಾನವನ ಜಿೇವನದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ನ್ನರೆಂತರವಾಗಿ ನಡ ದಿದ . ಕ್ಲಿಸಿಪೂವಾ 
ಸುಮಾರು 325 ವರ್ಾದಲಿ ಅಲ ಕಾಯೆಂಡರನ ವಿಶವ ವಿಜಯ ಯಾತ ಿಯೆಂದ ಹಡಿದು, ಇೆಂದಿನವರ ಗ  ನಡ ದ ಯುದಧಗಳ್ಳ ಆಯಾ ರಾರ್ರಗಳ್ ನಾಯಕರ 
ಬ್ೌದಿಧಕ ಮತುಿ ನ ೈತ್ರಕ ದಿವಾಳಿತನದಿೆಂದಲ ೇ ನಡ ದಿದ  ಅಲಿವ ? 

ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸಿಥತ್ರಯೇ 2ನ ೇ ಮಹಾಯುದಧದ ಕಾಲದಲಿ ಹಟ್ಿರನ ತ್ರಳಿಗÉೀ ೇಡಿತನದಿೆಂದಾಗಿ ಆರೆಂಭವಾಗಿ ವಿಶವವ ಲ ಿಹರಡಿ 
ಹಲಕ ಲವರು ಕ ಲಕ ಲವರ ಪಕ್ಷ ಹಡಿದು ಹ ೊೇರಾಡಿ, ಇಡಿೇ ಪಿಪೆಂಚ್ವನುನ ವಿನಾಶದೆಂಚಿಗ  ತಳಿಳದರು. ಘನಘೊೇರ ಯುದಧ, ಅಪ್ಾರ ಶಕ್ಲಯಿ ವಯಯ, 

ಸಾವು ನ ೊೇವು. ಪಿತ್ರ ದ ೇಶಕೊೆ ಯುದಧಕಾೆಗಿ ಅಪ್ಾರ ವ ಚ್ು. ಆ ವ ಚ್ುವನುನ ಭರಿಸಲಕಾೆಗಿ ಅಧಿಕ ಕರಗಳ್ಳ ಮತುಿ ಕರಭಾರದಿೆಂದ ತತಿರಿಸಿದ 
ಪಿರ್ ಗಳ್ಳ. ಯುದಧದಲ ಿಸಾವು ನ ೊೇವುಗಳ್ಳ. ಇದೊ ಸಾಲದ ೆಂಬೆಂತ  ಅೆಂದು ಇಡಿೇ ಪಿಪೆಂಚ್ದಲ ಿೇ ‘ಬರ’ದ ಕರಾಳ್ ನೃತಯ. ಎಲದಿಕೊೆ ಕ ೊರತ , 
ಕಾಲರಾ, ಪ್ ಿೇಗ್ ನೆಂತಹ ಸ ೊೇೆಂಕು ರ ೊೇಗಗಳ್ ರುದಿ ನತಾನ. ನ ೊೇವು ಮಾತಿ ಅಧಿಕ. ಇದನುನ ಕೆಂಡ ೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು, “ಮಾನವನ 
ಗುರಿಯೇನು”? ಎೆಂದು ಪಿಶ್ನನಸುತಾಿರ . ಇದಕ ೆಲಿ ಏನು ಅಥಾ? ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾಿರ . 

ವಾಚ್ಕರ , ನ್ನವುೆಲ ಿಬಹಳ್ರ್ುಟ ಜನಗಳಿಗ  ಗ ೊತ ೊಿೇ ಇಲವಿೇ ನನಗ  ಗ ೊತ್ರಿಲಿ, ಅೆಂದು ಅನನಕ ೆ ಬರ. ಬಟ್ ಟಗ  ಬರ. ಹಾಲು ನ್ನೇರಿಗೊ ಬರ. 
ಪಿತ್ರ ಊರಿನಲೊ ಿಗೆಂಜಿ ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ಳ. ಪಿತ್ರಯಬುರಿಗೊ ಬ್ ಳ್ಗ ೆ ಎರಡು ಸೌಟ್ು ಮತು ಿಸೆಂರ್  ಎರಡು ಸೌಟ್ು ಗೆಂಜಿ. ಬಟ್ ಟ ಬ್ ೇಕಾದರ , ಸಕಾಾರದಿೆಂದ 
ಪರವಾನಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಗುಟ್ಟಲಿ ಖರಿೇದಿ ಮಾಡಬ್ ೇಕಾದ ಪರಿಸಿಥತ್ರ. ಅೆಂತಹ ಪರಿಸಿಥತ್ರಗ  ಅಥಾವ ೇನು? ಎೆಂದು, ಅದು ಕ ೇವಲ ಅೆಂದರ  ಅಥಾಹೇನ 
ಎೆಂಬ ರಿೇತ್ರ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಪಿಶ್ನನಸುತಾಿರ .  

ಇೆಂದು ಕೊಡ ಈ ಪರಸಿಥತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲಿ. ಅೆಂದು ಕ ೊರತ ಯೆಂದ ಇೆಂದು ಆಧಿಕಯದಿೆಂದ ಮಾನವನ್ನಗ  ತ ೊೆಂದರ . ಅಹೆಂಕಾರದ, ದ ವೇರ್ದ, 

ಯುದಧಗಳ್, ನ ೊೇವಿನ, ಕ ೊರತ ಗಳ್ ರೊಪ ಬ್ ೇರ  ಅಷ ಟೇ! ಇೆಂದು ಕೊಡ ನಾವು ಅೆಂದು ಅವರು ಕ ೇಳಿದ ಪಿಶ ನಗಳ್ನ ನೇ ಕ ೇಳ್ಳವ ಸಿಥತ್ರ ಇದ  ಅಲಿವ ೇ?  

ಕಗಗ ರಸಧಾರೆ ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಏನು ಪರಪಂಚವಿದು! ಏನು ಧಾಳಾಧಾಳಿ |  

ಏನದುುತಾಪಾರಶಕತನರ್ಘಷತ್! || 

ಮಾನವನ ಗುರಿಯೀನು? ಬೆಲೆಯೀನು? ಮುಗ್ವೆೀನು? | 

ಏನರ್ಷವಿದಕೆಲಿ? ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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ಉತಿರಪತ್ರಿಕ ಗಳಿಗ  ಒೆಂದು ವಿಧವಾದ ಉತಿರಕ್ಲಿಯಯಾದ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಕಾಯಾಕ ೆೆಂದು 
ಅಥಾಶಾಸರ ಪಿವಿೇಣನಾದ ನಾನು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಕ ೇೆಂದಿಕ ೆ ತ ರಳಿದ . ಮೊದಲಗ  00420 ಸೆಂಖ್ ಯಯ 
ವಿದಾಯರ್ಥಾಯಬು ಪಿಶ ನಗಳಿಗ  ನ್ನೇಡಿದ ಪಿಶ ್ ನೇತಿರಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡತ ೊಡಗಿದ .  
ಪಿಶ ನ: ಹಣ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ಪಿತ್ರ ಯೆಂತಿವೂ ಘರ್ಾಣ  ಇಲಿದ  ಸುಗಮವಾಗಿ ಚ್ಲಸಲು ಲೊಯಬಿಿಕ ೆಂಟ್ ಬಳ್ಸಲಾಗುತಿದ . 
ಜಿೇವನಯೆಂತಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಚ್ಲಸುವುದಕ ೆ ಪೂರಕವಾದ ಲೊಯಬಿಿಕ ೆಂಟ್ ೇ ಹಣ. 
ಪಿಶ ನ: ಆಪದಧನ ಎೆಂದರ ೇನು? 
ಉತಿರ: ಪ್ ೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡರ್ೊಟ ಮನಕ ೆ ಸೆಂತಸ ಕ ೊಟ್ುಟ, ಲ ೊೇಕಾಯುಕಿರು ಬೆಂದಾಗ ಮಾತಿ ಕ ೈಗ  ಬ್ ೇಡಿ 
ತರುವುದರ ಮೊಲಕ ಆಪತಿನುನ ಉೆಂಟ್ುಮಾಡುವೆಂತಹ ಧನಕ ೆ ಆಪದಧನ ಎನುನತಾಿರ .  
ಪಿಶ ನ: ಭವಿರ್ಯನ್ನಧಿ ಎೆಂದರ ೇನು?” 
ಉತಿರ: ಭವಿರ್ಯ ಕ ೇಳಿದವರ ಮನದಲಿ ಭಯದ ಭೊತ ಹ ೊಕುೆವೆಂತ  ಮಾಡಿ ಸೆಂಪ್ಾದಿಸಿದ ನ್ನಧಿಯೇ 
ಭವಿರ್ಯನ್ನಧಿ.  
ಪಿಶ ನ: ಇಡುಗೆಂಟ್ು ಎೆಂದರ ೇನು?  

ಉತಿರ: ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಪಕ್ಷಕ ೊೆೇ ಅಥವಾ ಅದ ೇ ಪಕ್ಷದಲಿಯೇ ಹ ಚ್ುು ಇಳ್ಳವರಿ ದ ೊರಕುವ ಸಥಳ್ಕ ೊೆೇ ತಲುಪಲು ಪಕ್ಷದ ವರಿರ್ಠರ ಅನುಮತ್ರ 
ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳವ ಮಾತು ಇದು. ಗೆಂಟ್ು ಇಟ್ಟರ  ಮಾತಿ ನೆಂಟ್ು; ಇಲಿವಾದರ  ಬರಿೇ ಸಟೆಂಟ್ು.  
ಪಿಶ ನ: ಲೆಂಚ್ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ಸಕಾಾರವ ೆಂಬ ಯೆಂತಿ ಚ್ಲಸಲು ಅಗತಯವಾದ ಇೆಂಧನ.  
ಪಿಶ ನ: ಬೆಂಡವಾಳ್ ಎೆಂದರ ೇನು? 
ಉತಿರ: ಪಿತ್ರಯಬುರಿಗೊ ಅವರವರದ ೇ ಬೆಂಡವಾಳ್ವಿರುತಿದ . ಚ್ುನಾವಣ ಯ ಸಮಯ ಬೆಂದಾಗ ಇದು ಹ ೊರಬರುತಿದ . ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿ 
ಅತುಯತಮಿ ಬೆಂಡವಾಳ್ವ ೆಂದರ  ಭೆಂಡ ಬ್ಾಳ ೇ ಎನುನವುದನುನ ಆರ್ಥಾಕ ತಜ್ಞರು ಒಪುಪತಾಿರ .  
ಪಿಶ ನ: ಷ ೇರು ಮಾರುಕಟ್ ಟ ಎೆಂದರ ೇನು? 
ಉತಿರ: ಹೊಡುವಾಗ ಷ ೇರ್ ಎೆಂದರ  ಪ್ಾಲು ಎೆಂಬ ಅಥಾವನುನ ಹ ೊೆಂದಿದುದ, ಹೊಡಿಕ ಯ ನೆಂತರದ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಶ ೇರ್ ಎೆಂದರ  ಹುಲ ಎೆಂಬ 
ಅಥಾದಲ ಿಹೊಡಿಕ ದಾರನ ಮೆೇಲ ಯೇ ಎರಗಿ ತ ೊೆಂದರ  ಕ ೊಡಲು ಸಮಥಾವಾಗಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ ಟಯೇ ಷ ೇರ್ ಮಾರುಕಟ್ ಟ 
ಪಿಶ ನ: ಬರ್ ಟ್ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ಸಕಾಾರವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವರ್ಾಕ ೊೆಮೆೆ ಎಲಿದರ ದರವನುನ ಏರಿಸುವ ಪಿಕ್ಲಿಯಯನುನ ಬರ್ ಟ್ ಎನನಲಾಗುತಿದ . 
ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಗಾಗ  ೆಏರುವ ಬ್ ಲ ಗಳ್ನುನ ಹೇಗ  ಕರ ಯಲಾಗುವುದಿಲಿ.  
ಪಿಶ ನ: ಸೆಂಬಳ್ ಎೆಂದರ ೇನು? 
ಉತಿರ: ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನ್ನೇರಿನಲಿ ಉಪುಪ ಕರಗುವುದಕ್ಲೆೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿ ಕಣೆರ ಯಾಗುವ ನ ೊೇಟ್ುಗಳ್ ಕೆಂತ .  
ಪಿಶ ನ: ದರ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ದರಕ ೆ ಹಲವಾರು ಅಥಾಗಳಿವ . ಸಕಾಾರಕ ೆ ಆದರವಿರುವ ರ್ಾತ್ರಗಳಿಗ  ಕನ್ನರ್ಠ ಬ್ ಲ ಯಾಗಿಯೊ, ಅನಾದರ ಇರುವ ರ್ಾತ್ರಗಳಿಗ  ಗರಿರ್ಠ 
ಬ್ ಲ ಯಾಗಿಯೊ ನ್ನಧಾರಿಸಲಾಗುವ ಮೊತಿಕ ೆ ದರ ಎನುನತಾಿರ . ವಾಯವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಟಯಲ ಿಉತಾಪದನ +ಸುೆಂಕದಕಟ್ ಟ ಲೆಂಚ್+ ಟ್ಾಯಕ್ಲಯನವರಿಗ  
ಲೆಂಚ್+ ಟ್ ಿೇಡ್ ಯೊನ್ನಯನ್ ಲೆಂಚ್+ ಎಲ ಕ್ಷನ್ ಫೆಂಡ್+ಲಾಭ = ದರ. ಗುೆಂಪುಘರ್ಾಣ ಗಳ್ಳ ನಡ ದಾಗ ಪಲೇಸರು ಜನರನುನ ಎಳ ದಾಡುವ 
ಕಿಮಕೊೆ ದರ ಎನುನತಾಿರ ; ಉದಾ: ದರದರನ  ಎಳ ದರು!  
ಪಿಶ ನ: ಲಾಭ ಮತುಿ ನರ್ಟಗಳ್ಳ ಎೆಂದರ ೇನು? ಅವು ಏಕ  ಆಗುತಿವ ?  
ಉತಿರ: ಲಾಬಿಯೆಂಗ್ ನ್ನೆಂದ ದ ೊರಕುವುದ ೇ ಲಾಭ. ನರ್ಟಕ ೆ ಇೆಂತಹುದ ೇ ಕಾರಣವ ೆಂದ ೇನ್ನಲಿ. ರಸ ಯಿಲಿ ಆಟ್ ೊೇದವನ್ನಗ  ಬ್ ೈದರ , ಅಹೆಂದವನುನ 
ಹೆಂದವೇ, ಹೆಂದವನುನ ಅಲಪವೇ, ಅಲಪವನುನ ಬಹುವೇ ಬ್ ೈದಾಗ ಉೆಂಟ್ಾಗುವ ಯಾಾಲ, ಹರತಾಳ್, ಸೆಂಪು, ಕ್ಲಡಿ, ಕ್ಲಡಿಗ ೇಡಿ ಎಲದಿರಿೆಂದಲೊ 
ನರ್ಟ ಆಗಬಹುದು.   
ಪಿಶ ನ: ಬಡವನ್ನಗೊ, ಶ್ನಿೇಮೆಂತನ್ನಗೊ ವಯತಾಯಸವ ೇನು? 

 
ಅರ್ಷಶಾಸರಕೆೆ ನವನವಿೀನ ಅರ್ಷಗಳು 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾರ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶ್ನಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತಿರಿಸುವ  
“ನ್ನೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬ್ಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕೆೀಳಿದ್ದರಿ  

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಉತಿರ: ಹ ಚ ುೇನ್ನಲಿ. ಬಹಳ್ ಬಡವನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ದೊರವಾದರ  ಪೇಡ  ಕಳ ಯತು ಎೆಂದು ಸುಮೆನಾಗುತಾನಿ . ಬಹಳ್ ಶ್ನಿೇಮೆಂತನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ದೊರವಾದರ  
ಟ್ ೈಮ್ ಫಾರ್ ಛ ೇೆಂಜ್ ಎನುನತಾ ಿಸುಮೆನಾಗುತಾಿನ . ಅತ್ರ ಬಡವರು ಮತುಿ ಅತ್ರ ಶ್ನಿೇಮೆಂತರು ಇಬುರೊ ಹರಕು ಧರಿಸುತಾಿರ . ಬಡವನ್ನಗ  
ಇಲಿದಿರುವುದರಿೆಂದ ಉಪವಾಸ; ಶ್ನಿೇಮೆಂತನ್ನಗ  ರ ೊೇಗವಿರುವುದರಿೆಂದ ಉಪವಾಸ. ಶ್ನಿೇಮೆಂತನ ೆಂದರ  ಬಹಳ್ ಹಣ ಇರುವ ಬಡವ ಎೆಂದ ೇ ಅಥಾ.  
ಪಿಶ ನ: ನಗದು ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ನಗದು ಎೆಂದರ  ಬ್ಾಯೆಂಕ್ಲನ ಕೌೆಂಟ್ರ್ ಹೆಂದ  ಕುಳಿತ ಹ ಣುಿ. ಅದು ಎೆಂದಿಗೊ ನಗದು ಎನುನತಾಿರ  ಕವಿ ಢುೆಂಡಿರಾಜ್. ನಗದಿನ ಗೆಂಟ್ು 
ಏರಿದರ್ೊಟ ಹುಬಿುನ ಗೆಂಟ್ು ಏರುತದಿ  ಎನುನವುದು ವ ೈಜ್ಞಾನ್ನಕ ಸತಯ.  
ಪಿಶ ನ: ನಮೆ ದ ೇಶದಲಿ ಬೆಂಡವಾಳ್ ಹೊಡಲು ಅತುಯತಿಮ ಕ್ ೇತಿಗಳ್ಳ ಯಾವುವು? ಅೆಂತಹ ಕ್ ೇತಿಗಳ್ಲ ಿಬೆಂಡವಾಳ್ ಹೊಡಿದರ  ಆಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳ ೇನು?  
ಉತರಿ: ನಮೆ ದ ೇಶದಲಿ ಬೆಂಡವಾಳ್ ಹೊಡಲು ಅತುಯತಮಿ ಕ್ ೇತಿಗಳ್ಳ ಎರಡು – ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಶಾಲ  ಮತುಿ ರಾಜಕ್ಲೇಯ. ಶಾಲ ಗಳ್ಲ ಿಬೆಂಡವಾಳ್ 
ತ ೊಡಗಿಸುವುದರಿೆಂದ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತು ಿಸರಸವತ್ರ ಒೆಂದ ೇ ಕಡ  ಇರುವುದಿಲಿ” ಎೆಂಬ ಹಳ ಯ ಗಾದ  ಸುಳಾಳಗುತಿದ . ರಾಜಕ್ಲೇಯದಲಿ ಬೆಂಡವಾಳ್ 
ಹೊಡುವುದರಿೆಂದ ಪರಕ್ಲೇಯವಾದುದ ಲಿ ಸವಕ್ಲೇಯವಾಗುತದಿ .  
ಪಿಶ ನ: ಸಾಲ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ಇದು ಮಧಯಮ ವಗಾದವರ ಜಿೇವನಾಡಿ; ಶ್ನಿೇಮೆಂತರ ಫಾಯರ್ನ್. ಅತ್ರ ಹ ಚ್ುು ಸಾಲ ಮಾಡಿದವರಿಗ  ವಿದ ೇಶದಲಿ ನ ಲ ಸುವ ಯೇಗ 
ಉೆಂಟ್ಾಗುತದಿ . ಸಕಾಾರದ ಅಥಾದಲಿ - ಮುೆಂದ  ಮನಾನ ಮಾಡುವುದಕ ೆೆಂದ ೇ ಇೆಂದು ನ್ನೇಡಲಪಡುವ ಅನಯರ ತ ರಿಗ ಯ ಹಣವ ೇ ಸಾಲ. “ಸಾಲವನು 
ಕ ೊೆಂಬ್ಾಗ ಹಾಲ ೊೇಗರುೆಂಡೆಂತ ; ಸಾಲವನುನ ಮನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಪ್ಾಟ್ಟಾ ಎೆಂದನೆಂತ  ಅಥಾಜ್ಞ” ಎನುನವುದ ೇ ಇೆಂದಿನ ಗಾದ .  
ಪಿಶ ನ: ಹಣದುಬುರ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ಇದು ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ ಉದರದ ಆಕಾರದ ಮೆೇಲ  ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತಿದ . ಅವರ ಹ ೊಟ್ ಟ ಉಬುರ ಹ ಚಾುದರ್ೊಟ ಹಣದ ಉಬುರ ಹ ಚಾುಗುತಿದ .  
ಪಿಶ ನ: ಬ್ಾಯೆಂಕ್ ಎೆಂದರ ೇನು? 
ಉತಿರ: ನ್ನಷ ೇಧಿತ ನ ೊೇಟ್ುಗಳ್ ಲಾೆಂಡಿಿ. 
ಪಿಶ ನ: ಫಿಕ ಯಡ್ ಡಿಪ್ಾಸಿಟ್ ಎೆಂದರ ೇನು?  
ಉತಿರ: ನದಿಯ ತಳ್ಗಳ್ಲ,ಿ ಕ ರ ಯ ತಳ್ಗಳ್ಲಿ ಮತು ಿಅಣ ಕಟ್ುಟಗಳ್ ತಳ್ಗಳ್ಲಿ ವರ್ಾಗಳಿೆಂದ ಯಾರೊ ಅಲುಗಾಡಿಸದ , ಎತಿದ  ಬಿಟ್ಟ ಹೊಳ್ನ ನೇ 
ಫಿಕ ಯಡ್ ಡಿಪ್ಾಸಿಟ್ ಎನುನತಾಿರ . ವ ೈಯಕ್ಲಿಕವಾಗಿ ದೆಂತಗಳ್ಲ ಿಸಹ ಇೆಂತಹ ಫಿಕ ಯಡ್ ಡಿಪ್ಾಸಿಟ್ ಗಳ್ಳ ಕೆಂಡುಬೆಂದರೊ, ಇವು ದೆಂತವ ೈದಯರ ದಾಳಿಗ  
ಅಲುಗಿ ಪಿಮೆಚ್ೊಯರ್ ಕ ೊಿೇಶರ್ ಆಗುವ ಸಾಧಯತ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ಇವು ಹೊಳಿನ ಡಿಪ್ಾಸಿಟ್ ಗಳ್ರ್ುಟ ದೃಢವಾದ ಡಿಪ್ಾಸಿಟ್ ಗಳ್ಲಿ.  
ಪಿಶ ನ: ಬಡಿಿ ಎೆಂದರ ೇನು? ಇದರಲ ಿಎರ್ುಟ ವಿಧಗಳಿವ ? 
ಉತಿರ: ಬಡಿಿ ವಯವಹಾರದಲ ಿೇ ತ ೊಡಗಿರುವವರ ಮಕೆಳ್ನುನ ಬಡಿಿಮಗ ಎನುನತಾಿರ . ಇೆಂತಹ ಮಕೆಳ್ ಅಪಪನ ೇ ಬಡಿಿ! ಇದರಲ ಿಮೊರು ವಿಧ; 
ಮೊದಲನ ಯದು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಲ ಕೆ ಹಾಕ್ಲ, ಸರಳ್ವಾಗಿಯೇ ಕ್ಲರುಚಾಡಿ ವಸೊಲ ಮಾಡಲು ಯೇಗಯವಾದ ಸರಳ್ಬಡಿಿ; ಎರಡನ ಯದು ಬ್ಾಯೆಂಕ್ಲನವರು 
ನಾಲುೆ ಚ್ಕಿದ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಅಲ ದಲ ದು ವಸೊಲ ಮಾಡುವ ಚ್ಕಿ ಬಡಿಿ; ಮೊರನ ಯದು ಮ್ೇಟ್ರ್ ಬಡಿ;ಿ ಇದು ಆಟ್ ೊೇರಿಕ್ಾಗಳಿದದೆಂತ . 
ರೌಡಿಗಳ್ಳ ವಿಧಿಸುವ ಈ ಬಡಿಿಯು ಸುಳ್ಳಳ ಆಟ್ ೊೇಮ್ೇಟ್ರಿ ೆೆಂತಲೊ ವ ೇಗವಾಗಿ ಏರುವೆಂತಹ ಬಡಿಿಯಾಗಿರುತಿದ   
ಪಿಶ ನ: ನಮೆ ಬ್ಾಯೆಂಕುಗಳ್ಲ ಿಸಾಲ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡ ಎಲಿರೊ ಹಣ ಹೆಂತ್ರರುಗಿಸುವರ ?  
ಉತಿರ: ಇಲಿ. ಸಮ್ ಪೇಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಿನ್ನಯಪಲ್ ಿಎನಫ್ ಟ್ು ಪ್ ೇ ಎ ಇೆಂಟ್ರ ಸ್ ಎೆಂಡ್ ಸಮ್ ಹಾಯವ್ ನ ೊೇ ಇೆಂಟ್ರ ಸ್ಟ ಟ್ು ಪ್ ೇ ದ ಪಿನ್ನಯಪಲ್.  
ಪಿಶ ನ: ಅತುಯತಮಿ ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸ ಥ ಯಾವುದು?  
ಉತಿರ: ಪ್ಾರಮಾರ್ಥಾಕ!  
ಎಲಿ ಪಿಶ ನಗಳಿಗೊ ಅವನು ನ್ನೇಡಿರುವ ಉತಿರಗಳ್ಳ ತಪುಪ; ಆದರೊ ಎಲಿ ಉತಿರಗಳ್್ ಸರಿ. ಏನು ಮಾಡುವುದ ೆಂದು ಬಹಳ್ವ ೇ ಯೇಚಿಸಿದ . ಕಡ ಗ  
ಈ ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ತ್ರೇಮಾಾನಕ ೆ ಬೆಂದು, ಬರ ದ .  
ಮಾಕ್ಿ್ - ಸ ೊನ ನ;  
ರಿಮಾಕ್ಿ್ : ತರಗತ್ರಯ ಪರಿೇಕ್ ಗಳ್ಲಿ ಫ ೇಲ್; ಜಿೇವನದ ಪರಿೇಕ್ ಯಲಿ ಫಸ್ಟ ಯಾಾೆಂಕ್!  

ಒಪುಪತ್ರಿೇರಲಿವ ?  
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಹೆಂದ  ಓವಾ ಬ್ಾಿಹೆಣ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲು ಅಣ್ಣ  ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಳತ್ರಿರಲು ತನನ ಮೊರೊ 
ಮಕೆಳ್ನುನ ಒೆಂದು ಆಮೆಯನುನ ಬಲಗಾಗಿ ತರಲು ಹ ೇಳಿದ. ಆ ಮೊವರು ಮಕೆಳ್ಳ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ಕ ಟ್ಟ ಚ್ಟ್ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದದರು. ಮೊದಲ ಮಗನು ರುಚಿಕರ ಊಟ್ಮಾಡುವಲಿ ತುೆಂಬ್ಾ ದುರಾಸ  
ಉಳ್ಳವನಾಗಿದದನು. ಎರಡನ ಯವನ್ನಗ  ಅಪ್ಾರ ಹ ಣ್ಣಿನ ಚ್ಟ್ವಿತುಿ. ಮೊರನ ಯವನ್ನಗ  ಸದಾ ಸುಪಪತ್ರಿಗ ಯ 
ಮೆೇಲ  ಮಲಗುವ ಚ್ಟ್ವಿತುಿ.  

  ಆಮೆಯನುನ ಹುಡುಕ್ಲ ಹ ೊೇರಟ್ ಅವರಿಗ  ಅೆಂದು ಆಮೆ ಕೆಂಡರೊ ಅದನುನ ಮುಟ್ಟಲು ತಾವು 
ಅಹಾರಲ ಿತಾವು ಪ್ಾಪಗಳ್ಳ ಎೆಂದು ತೆಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ಬೆಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ತೆಂದ  ಅವರಿಗ  ಇೆಂದ ೊೆಂದು  

ಪರಿೇಕ್  ನಡ ಸಿದರು. ಮೊದಲ ಮಗನ್ನಗ  ಭಾರಿ ಭ ೊೇಜನ ಏಪಾಡಿಸಿದನು. ಆದರ  ಆತನು ಅದನುನ ಉಣಲಲಿ, ಅನನದಲಿ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನ  ಇದ , 
ಅದನುನ ಬ್ ಳ ದ ರ್ಾಗದ ಬಳಿ ಸೆಶಾನ ಇರಬ್ ೇಕು ಎೆಂದ. ತೆಂದ  ಅವನ ರ್ಾಣ ೆ ಮೆಚಿುದ.  

ಎರಡನ ಯ ಮಗನ್ನಗ  ಒಬು ಅತ್ರಯಾದ ಸುೆಂದರಿಯ ರ್ ೊತ  ಒೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳ ಯಲು ಹ ೇಳಿದ. ಆದರ  ಆಕ ಯನುನ ಅವನು ಮುಟ್ಟಲೊ 
ಇಲ,ಿ ಏಕ ೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲು ಆಕ ಯಬಳಿ ಮೆೇಕ ಯ ವಾಸನ  ಇದ . ಬಹುಶಃ ಆಕ ಗ  ಚಿಕೆೆಂದಿನ್ನೆಂದಲೊ ಮೆೇಕ  ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಬ್ ಳ ಸಿರಬ್ ೇಕು ಎೆಂದ. 
ತೆಂದ  ಅವನ ರ್ಾಣ ೆಯನೊನ ಮೆಚಿುದ.  

ಮೊರನ ಯ ಮಗನ್ನಗ  ಏಳ್ಳ ಮೆತಿನ ಯ ಹಾಸಿಗ ಯ ಮೆೇಲ  ಒೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಹ ೇಳಿದ. ಆತ ನ್ನದ ಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಿ, ಏನ ೊೇ 
ಕಸಿವಿಸಿ ಆಗುತ್ರಿದ  ಎೆಂದು ತನನ ಕ ಳ್ಗಿನ ಎರಡನ ೇ  ಹಾಸಿಗ ಯ ಕ ಳ್ಗ   ನಾಲಾೆರು ಉದದನ ಯ ಕೊದಲು ಇದ ,ಅದರಿೆಂದ  ನನಗ  ನ್ನದಿಿಸಲು 
ಆಗುತ್ರಿಲ ಿಎೆಂದ. ತೆಂದ  ಆತನ ರ್ಾಣ ೆಗ  ಮೆಚಿು ನ್ನೇನ ೇ ನ್ನಜವಾದ ರ್ಾಣ ಮತು ಿ ಯೇಗಯವಾದ ವಯಕ್ಲಿ ಎೆಂದು ನ್ನಧಾರಿಸಿದ.......    ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ 
ಕಥ   ಅಲಿಗ ೇ  ನ್ನಲಿಸಿತು ಬ್ ೇತಾಳ್......  
ಬ್ ನುನ ಹತ್ರಿದ ಬ್ ೇತಾಳ್ ಕಥ  ಹ ೇಳಿ, ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳಿ ವಿಕಿಮಾದಿತಯನ ಬುದಿಧ ಮತ ೊಮಿೆೆ ಪರಿೇಕ್  ಮಾಡುತ್ರಿತುಿ.ವಿಕಿಮನು ಮೌನವಾಗಿದದರ  ತಲ  
ಸಿಡಿದುಬಿಡುತಿದ , ನಾಯಯವಾದ ಉತಿರವಿಲಿದಿದದರ  ಆತನ ಹ ಸರಿಗ  ಕಳ್ೆಂಕ ಎೆಂದು ಹ ದರಿಸಿತು.  
ಬ್ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ ನ: ಮೊರನ ೇ ಮಗನ ೇ ರ್ಾಣ ಮತು ಿಯೇಗಯ ಎೆಂದು ಹ ೇಗ  ನ್ನಧಾಾರವಾಯತು ?  

ವಿಕಿಮನ ತತಷಣದ ಉತರಿ: "ಉಳಿದಿಬುರ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  ಮಾಹತ್ರ ಬ್ ೇರ ಯವರಿೆಂದ ತ್ರಳಿದಿರಬಹುದು ಆದರ  ಮೊರನ ಯ ಮಗನ ಹ ೇಳಿಕ  ಅವನ 
ಸವೆಂತ ಅನುಭಾವದುದ" ಎೆಂದ.  
ಕೊಡಲ ೇ ಬ್ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮನ ಬ್ ನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯತು.  

 

ಒಗಟು 
೧. ಕುತಿತಗೆಗೆ ಹಾಕದರೆ ಬರುತೆತ , ಇಲಿದ್ದದಿರೆ ಇಲಿ  

೨. ತ್ಂದವರೊಬಬರು ! ಹಿಡ್ನದವರೊಬಬರು ! ಹೊತ್ತವರೊಬಬರು 

ಉತ್ತರಕೆೆ 
 ಪುಟ ೧೪ 

 ನೊೀಡ್ನ  

ಮೂವರು ಬಾರಹ್ಮಣ ಪುತ್ರರು  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೊ 

ಡ್ನತೀ 

ರಾ! 

 
ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಗಳು 

 ಹಾಲನ ಪುಡಿ 50ಗಾಿೆಂ, ನ್ನೇರು ಅಧಾ ಲೇಟ್ರ್  
 ರ್ ೊೇಳ್ದಹಟ್ುಟ 1 ಚ್ಮಚ್, ಖ್ ೊೇವಾ 50 ಗಾಿೆಂ, ಕ ೇಸರಿ 1 ಚಿಟ್ಟಕ  
 ಹತುಿ ಬ್ಾದಾಮ್ ಚ್ೊರು, ಸಕೆರ  75 ಗಾಿೆಂ, ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಎರಡು ಕಪ್ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ನ್ನೇರಿನ ೊೆಂದಿಗ  ಹಾಲನ ಪುಡಿ ಬ್ ರ ಸಿ, ಸಕೆರ  ಕ ೇಸರಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಹತುಿ ನ್ನಮ್ರ್ ಕುದಿಸಿ, ಖ್ ೊೇವಾ ಮತುಿ ಬ್ಾದಾಮ್ಯನುನ 
ಹಾಕ್ಲ ಮತ ಿ ಹತುಿ ನ್ನಮ್ರ್ ಕುದಿಸಿ. ರ್ ೊೇಳ್ದ ಹಟ್ಟನುನ ಮೊರು ಚ್ಮಚ್ ನ್ನೇರಿನಲ ಿಬ್ ರ ಸಿ, ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಅನೊನ ಮ್ಶಿಣಕ ೆ 
ಸ ೇರಿಸಿ ಮತ ಿ ಹತುಿ ನ್ನಮ್ರ್ ಕುದಿಸಿ. ಒಲ ಯ ಮೆೇಲೆಂದ ಇಳಿಸಿ ತಣಿಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಪ್ಾತ ಿಗ  ಹಾಕ್ಲ ಫಿಿಡ್ೆ 
ನಲಿ ಅಧಾಗೆಂಟ್  ಇಟ್ುಟ ಬ್ ೇಕಾದ ಅಕಾರಕ ೆ ಕತಿರಿಸಿ ಕಡಿಿ ಚ್ುಚಿುಡಿ. ಮತ ಿ ಒೆಂದು ಗೆಂಟ್  ಫಿಿಡ್ೆ ನಲಟಿ್ುಟ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ 

ಇನೂಿ ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೊಡ್ನ. 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನ್ನಮೆ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

  

ಅರಿಯಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಉರಿಯಾಗ್ದೆ  
ಬರಿದಾಗದೆ ಒಡಲ  
ಸೆರೆಯಾಗ್ದೆ 
 

ಗ್ರಿಯಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಮರೆಯಾಗದೆ 
ನೆರೆಯಾಗ್ದೆ ಕಡಲ  
ನೊರೆಯಾಗ್ದೆ 
 

ಹ್ೂವಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಕಾಯಾಗ್ದೆ  
ಹ್ಣಾಾಗದೆ ಒಳಗೆ  
ಹಾಯಾಗ್ದೆ 
 

 

 

ಒಲವಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಹ್ುಯಿಲಾಗ್ದೆ  
ತಿಳಿಯಾಗದೆ ಬಣಾ  
ಬಯಲಾಗ್ದೆ 
 

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್ 

 

ಹ್ಸಿಯಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಬಿಸಿಯಾಗ್ದೆ  
ಹ್ುಸಿಯಾಗದೆ ವನದ  
ಸಸಿಯಾಗ್ದೆ 
 

ಉಸಿರಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಕೊಸರಾಗ್ದೆ  
ಕಸರಾಗದೆ ಮನದ 

ಹೆಸರಾಗ್ದೆ 
 

ಕಾಡಾಗ್ದೆ ಹ್ರಯ  
ಹಾಡಾಗ್ದೆ  
ಮಣಾಾಗದೆ ಹೆಣಾ  
ಕಣಾಾಗ್ದೆ 

 ಬಾಿಗ್ 

ಲೊೀಕ 

 
ಓದಲು ಚಿತ್ರದ 
ಕೆಳಗ್ರುವ ಲ್ಲಂಕ್ 

ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊಿರಿ” 

 

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಾನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನ್ನವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

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

         

 
Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL 

Mobile   0412 918 511 
 

Contact Mr Umesh EMAIL 
 Mobile 0401 034 456   

 

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL 
Mobile 0404 215 605   

 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:sathyabhat@bigpond.com
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ನ್ನಮೆ ಉತಿರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜೂನ್  ೧೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ್ ೇಡಿ) 

ಮೆೀ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತಿರಿಸಿದವರು 
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ಕೆ. ಎಸ್ ನವಿೀನ್, ಮಧುಗ್ರಿ 

 ಸೌಮಯ ಶ್ರೀನಾಥ್, ತ್ುಮಕೂರು 

 ವಿೀಣಾ ಕೌಶ್ಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ಮಹೆೀಶ್ ಎಚ್. ಸಿ 

 

 

 

 

 
 

 

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥಾಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ರ್ಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತಿರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

mailto:horanadachilume@gmail.com
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ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನ್ನಮೆ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ್ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನ್ನಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಾಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ಳ ತಮೆ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಿರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ  ಅದ ರ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ 
ಉತಿಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ರ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ಳ, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ಳ, 
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ಳ. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನ್ನಮಗ  ಬ್ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆೆ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

ಅಪಪ: ಲ ೊೇ ಗುೆಂಡ ಪರಿೇಕ್  ಯಾಕ ೊೇ 
ಬರಿೇಲಲಿ?  
ಗುೆಂಡ:ಪ್ ೇಪರ್ ತುೆಂಬ್ಾ ಟ್ಫ್ ಆಗಿತುಿ  
ಅಪಪ. ಅಪಪ:ಪರಿೇಕ್ ನ ೇ ಬರಿೇಲಲಿ ಟ್ಫ್ ಅೆಂತ 
ಅದು ಹ ೇಗ  ಗ ೊತಾಿಯು?ಿ  
ಗುೆಂಡ:ನ ನ ನೇನ ೇ ಪ್ ೇಪರ್ ಲೇಕ್ ಆಗಿತುಿ 
ಅಪ್ಾಪ... 
 

ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಬಿಂದ್ದಗೆ ೨. ಬಳ  ೆ

 

 
೧. 'ಕಾಯೌ ಶ್ನಿೇಗೌರಿೇ ಕರುಣಾಲಹರಿ' ಈ ಗಿೇತ ಯ ಮಹತವವ ೇನು? 

ಇದನುನ ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು? 
 

೨. ಮಹಾರಾಜರ ಆಳಿವಕ ಯ ಕಾಲದಲಿ ಮೆೈಸೊರು ರಾಜಯದ ಅಧಿಕೃತ 
ಲಾೆಂಛನವ ೇನಾಗಿತು?ಿ ಈಗಿನ ಕನಾಾಟ್ಕ ಸಕಾಾರದ ಲಾೆಂಛನವು 

ಏನು? 
 

ಸರಿ ಉತಿರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೬ ನ ೊೇಡಿ  
 

 

ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ  ಕೊಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕೂಟ 

 

ರಚ್ನ : ಶ್ನಿೇಮತ್ರ ದಿವಯಶ್ನಿೇ ವಿಕಿೆಂ, ಬ್ ೆಂಗಳ್್ರು  

mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗ್ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕೂಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ 

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

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮೂತಿಷ 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನ್ನಸಿಕ ಗಳ್ಳ. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲಿಗಳ್ಳ 
ಜವಾಬ್ಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ಳ ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ಳ ಅೆಂತರ್ಾಾಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಾಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುದ. 
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ಅಲಿಲಿ್ಲ ಏನೆೀನು ನಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

ಬೆೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರ: 
 

 ಒಣಗಿರುವ ಒೆಂದು ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ  
 ವಾಶ್ ಬ್ ೇಸಿನ್ ಬಳಿಯ ನಲಿಯಲಿ ಹರಿಯುವ ನ್ನೇರು 

ವಿಧಾನ: 
 ವಾಶ್ ಬ್ ೇಸಿನ್ ನಲಿಯನುನ ಬಿಟ್ುಟ, ಸಣಿಗ  ನ್ನೇರು ಹರಿಯುವೆಂತ  ಮಾಡಿ 

 ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯೆಂದ ನ್ನಮೆ ತಲ ಯ ಕೊದಲನುನ ಎೆಂಟ್ು-ಹತುಿ ಸತ್ರಾ ಧಿೇಘಾವಾಗಿ ಬ್ಾಚಿ 

 ನ್ನಧಾನಕ ೆ ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯನುನ ಹರಿಯುತ್ರಿರುವ ನಲಿ ನ್ನೇರಿನ ಬಳಿ ತನ್ನನ 
 ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರ , ಆ ನ್ನೇರಿನ ಹರಿವು ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯತಿ ವಾಲುತಿದ  

ಏನಾಗುತಿತದೆ: 
ಕೊದಲನುನ ಬ್ಾಚಿಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದರಲಿರುವ ಎಲ ಕಾರನ್ ಗಳ್ಳ ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ ಗ  ವಗಾವಾಗುತಿವ . ಈ ಎಲ ಕಾರನ್ ಋಣಾತೆಕ 

ವಿದುಯದಾವ ೇಶವನುನ (ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಚಾಜ್ಾ) ಹ ೊೆಂದಿರುತಿದ . ಆಯಸಾೆೆಂತ್ರೇಯ ಸ ಳ ತದೆಂತ , ಇವು ಧನಾತೆಕ (ಪ್ಾಸಿಟ್ಟವ್) ಅೆಂಶಗಳಿೆಂದ 
ಆಕಷ್ಟಾಸಲಪಡುತದಿವ . ನ್ನೇವು ನಲಿ ಬಳಿ ಋಣಾತೆಕ ಆವ ೇಶದ ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ  ತೆಂದಾಗ, ಇದು ನ್ನೇರಿನ ಧನಾತೆಕ ಶಕ್ಲಿಯೆಂದ ಆಕಷ್ಟಾತವಾಗುತಿದ . 
ನ್ನೇರಿನ ಹರಿವು ಸಣಿದಿರುವುದರಿೆಂದ ಆಕರ್ಾಣ  ಸಾಧಯವಾಗುತಿದ . 

ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ, ನ್ನೇವು ಸಣಿಸಣಿ ಕಾಗದ ತುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಬ್ಾಚಿದ ಬ್ಾಚ್ಣ್ಣಗ ಯೆಂದ ಆಕಷ್ಟಾಸಬಹುದು      

೧. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಳಿವಕ ಯ ಕಾಲದಲಿ ನಾಡಗಿೇತ ಯಾಗಿತುಿ. ಇದನುನ ರಚಿಸಿದವರು ಶ್ನಿೇ ಬಸವಪಪಶಾಸಿರಗಳ್ಳ. 
೨. ಎರಡು ಲಾೆಂಛನವೂ ಒೆಂದ ೇ, ಗೆಂಡಭ ೇರುೆಂಡ. 
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