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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ಮೆೈತ್ರಿ ಚಿತ್ಿ ಪಿದರ್ಶನ – ವರದ್ದ

ಇತ್ರತೇಚ್ಗಂತೊ ಕನ್ನಡ ಚಿತಿ ರಸಿಕರಿಗ್ ಹಬ್ುದ ಮೆೇಲ್ ಹಬ್ು. ಇದ್ೇನ್ಪ್ಾಾ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ಮಾತಿ ಬ್ರುವ ಹಬ್ುವ್ೇ! ಅದಾಾವುದು? ಕನ್ನಡ
ರಾಜ್ೊಾೇತಸವ ಒಂದ್ೇ ಅಲಿವ್ೇ ಅನಿಸಬ್ಹುದು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತಿ ರಸಿಕರಿಗ್ ಹಬ್ುಕ್ೆ ಕಡಿಮೆಯೇನ್ಲಿ.
ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ ಮತುತ ನಾಗಭೊಷಣ ಅವರ ಸಹಯೇಗದಲಿಿ ಸೊಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತಿಗಳಾದ ಪಿಕಾಶ್ ರ್ೈ ರವರ ಒಗಗರಣ್, ಅಣಾಾವಿ
ವಣಣರಂಜಿತ “ಕಸೊತರಿ ನಿವಾಸ” ಚಿತಿಗಳ್ನ್ುನ ಸಿಡಿನಯ ಕನ್ನಡ ರಸಿಕರಿಗ್ ತಲುಪ್ರಸಿ ಎಲಿರೊ ಮುಂದಿನ್ ಚಿತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕಾಯುವ
ಹಾಗಾಗಿತುತ. ಎಲಿರ ಆಕಾಂಕ್ಷ್ಗ್ ತಕೆಂತ್ ಕನ್ನಡದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾಟರ್ ಅಣಾಾವಿ ಮಗ ಪುನಿೇತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಯಶಸಿವೇ ಚಿತಿ "ಮೆೈತ್ರಿ" ಯನ್ುನ
ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಪೂವಣ ನಿಯೇಜಿತವಾಗಿ ಲಿವಪೂಣಲ್ ನ್ ಇವ್ಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನ್ಲಿಿ ಪಿದಶಣನ್ ಏಪಣಡಿಸಿದದರು.
ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಿದಶಣನ್ ಎಂದು ಪ್ಾಿರಂಭವಾಗಿ ಚಿತಿ ರಸಿಕರ ಉತಾಸಹಕ್ೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎರಡನ್ೇ ಪಿದಶಣನ್ವನ್ುನ
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತ.

ಮಾರ್ಚಣ ೨೨ ರಂದು ಮಧ್ಾಾಹನ

೩ ಘಂಟ್ಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ೪ ಮತುತ ೬ ರಲಿಿ ಪಿದಶಣನ್ ಏಪ್ಾಣಟಾಗಿತುತ.

ಭತ್ರಣಯಾದ ಮಂದಿರಗಳ್ಲಿಿ ಪ್್ಿೇಷಕರಕರ್ಲಿರೊ ಕಾದು ಕುತಿತ್ರರುವಾಗ, ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಳ್ೆಯ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯೇ ಎಂಬ್ಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣ್ಯಂದಾಗಿ
ಚಿತಿದ ಪ್ಾಿರಂಭ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಯತು. ಅತಾಂತ ಸಹನ್ಯಂದ ವತ್ರಣಸಿದ ಪ್್ಿೇಷಕರಕರ ವತಣನ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸವಭಾವಕ್ೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿತುತ.
ಹಿಂದಿಯ ಸಿಂ ಡಾಗ್ ಮಿಲಿಯನ್ೇರ್ ನ್ನ್ಪ್ರಸುವ
ಚಿತಿದಂತ್ ಪ್ಾಿರಂಭವಾದ ಚಿತಿ ನ್ಮೆ ಸುತತ ನ್ಡ್ವ
ಕಥ್ಯಂತ್ ಸ್ಟಾಗಿ ಸಿದಾಿಮನ್ ಪುನಿೇತ್ ಅಭಿಮಾನ್, ಅವನ್
ಬ್ುದಿದಶಕ್ಲತ,

ನ್ನ್ಪ್ರನ್ಶಕ್ಲತ ಹಾಗು ಜಿೇವನ್ದ

ಪರಿಸಿಿತ್ರಗಳ್

ಪರಿಚಯವಾಗುತತದ್.

ವಿಷಮ
ಸಿದಾಿಮ

ಕ್ೊೇಟಾಾಧಿಪತ್ರ ಆಟ್ಕ್ೆ ಆಯೆ ಆಗುವುದು ಹಾಗು ಅದಕ್ೆ
ತಯಾರಿ ನ್ಡ್ಸುವುದು, ಆಟ್ದ ಕ್ೊನ್ ಹಂತ
ಪ್್ಿೇಷಕರಕರು

ಕುತೊಹಲದಿಂದ

ಮುಂದ್ೇನ್ು

ಎಲಿವನ್ೊನ
ಎಂದು

ಕಾಯುವಾಗ ಕಥ್ಗ್ ಟ್ವವಸ್ಟ ಎಂಬ್ಂತ್ ಮೊೇಹನ್ಲಾಲ್ ರ
ಪ್ಾತಿದ

ಪರಿಚಯವಾಗುತತದ್.

ಕಥ್ಗ್

ರ್ೊೇಚಕವಾದ

ಮುಕಾತಯದ್ೊಂದಿಗ್ ಚಿತಿದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂದ್ೇಶಗಳ್ನ್ುನ
ಜನ್ರಿಗ್ ತಲುಪ್ರಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಚಿತಿದಾದಗಿತುತ.
ಒಟ್ವಟನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ವಿಶಿಷಟ ಚಿತಿಗಳ್ನ್ುನ ತಲುಪ್ರಸಿ, ಕರುನಾಡಿನಿಂದ ದೊರ ಇರುವ ಕ್ೊರತ್ ನಿೇಗಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಒಟಾಟರ್ ಬ್ಸ್ಟ್ಯುವ
ಪಿಯತನದಂತ್ರತುತ. ಹಿೇಗ್ ಇಂತಹ ಕನ್ನಡ ಚಿತಿಗಳ್ು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಿದಶಣನ್ವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ಟ್ೊೇಣ. 
ವರದಿ: ನಾಗ್ೇಂದಿ ಅನ್ಂತಮೊತ್ರಣ

ಟ್ವ.ಪ್ರ.ಕ್ೈಲಾಸಂ ರವರ

ಫ್ೇಸುುಕ್ ಬ್ಗ್ಗ

“ಕಾಶಿಗ್ೊೇದ ನ್ಂ ಭಾವ …” ಕ್ೇಳ್ಲು

ಅಣಕು ಹಾಡು ಕ್ೇಳ್ಲು

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ಮೆೇಲಿನ್ ಚಿತಿವನ್ುನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view)

ನಿಮೆ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸಲಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ.
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ಸಿಡ್ಿಯಲಿಲ ರಾಮನವಮಿ – ವರದ್ದ

ಸಿಡ್ಿ ಮುರುಗನ್ ದ ೀವಸ್ಾಾನದಲಿಲ …
ವರದಿ: ಮಹಾಂತ್ೇಶ್

ಹಳ್ೇ ರ್ೇಷ್್ೆ ಸಿೇರ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುತ್ರತರುವ ಅಜಿಿಯಂದಿರು, ಬ್ಂಗಾರದ ಪಿದಶಣನ್ ನ್ಡ್ತ್ರತರುವ ಹಾಗ್ ತ್ೊೇರುವ ಹ್ಂಗಸರು, ಡುಮು-ಡುಮು
ಎಂದು ವಾದಾವನ್ುನ ಬಾರಿಸುತ್ರತರುವ ವಾಲಗದವರು, ಲಂಗ ಧ್ಾವಣಿಯಲಿಿ ಒಲವಿನಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ರತರುವ ಪೇರಿಯರು, ಅಂಗಳ್ದ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಟ್ಲ್ ಮಾಡುತ್ರತರುವ
ಹುಡಗರು, 'ಇಂಗವಾ', 'ಅಪಾಡಿಯಾ' ಅಂತ ಧ್ಾವಂತ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ತಮಿಳ್ು ಕಾಯಣಕತಣರು, ಹ್ೊಸದಾಗಿ ಮದುವ್ಯಾಗಿ ಬ್ಂದ ನ್ವದಂಪತ್ರಗಳ್ು, ಮಗುವನ್ುನ
ಪ್ಾಿಮನಲಿಿ ತಳ್ುಳತ್ರತರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಭರತ ಖಂಡ್ೇ ಬ್ದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದ್ೇಶ್ೇ, ಸಿಡಿನ ಶುಭ ನ್ಗರ್ೇ, ಎಂಬ್ ಮಂತಿಗಳ್ು ಕ್ೇತಿ ಬ್ಂದ ಷಕರಣ, ನಾವ್ೇನಾದರೊ
ತಮಿಳ್ುನಾಡಿನ್ಲಿಿದಿದೇವಾ? ಇಲಾಿ ಸಿಡಿನ ಮುರಗನ್ ದ್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ದಲಿಿದಿದೇವಾ? ಅನ್ುನವ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಾಿಯತು.
ಹನ್ುಮನ್ ಬಾಲಕ್ಲೆಂತಲೊ ಉದದವಾಗಿ ಊಟ್ಕ್ೆ ನಿಂತ ಸ್ಟಾಲು, ಮಗುವಿಗ್, ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಮತುತ ತನ್ಗ್ ಅಂತ ಊಟ್ದ ಪ್್ಿೇಟ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೈಯಲಿಿ
ಹಿಡಿದು ಸಕಣಸ್ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಗಂಡಸರು, ದ್ೇವರಿಗ್ ಸ್ಟಾಷ್ಾಟಂಗ ನ್ಮಸ್ಟಾೆರ ಬಿೇಳ್ುತ್ರತರುವ ದ್ೈವ ಭಕತರು, ಮಗುವನ್ುನ ಗಂಡನ್ ಕ್ೈಯಲಿಿ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಅವಸರಕ್ೆ ಅಂತ
ಸರಬ್ರ ಆ ಕಡ್ ಹ್ೊೇದ ಹ್ಂಡತ್ರ, ಬಿಸಿಲನ್ುನ ಲ್ಕ್ಲೆಸದ್ೇ ಸರತ್ರಯಲಿಿ ನಿಂತ ಭಕಾತದಿಗಳ್ು, ಸಿಕ್ಲೆದ್ದೇ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಸ್ಟಾದ ತ್ರನ್ುನತ್ರತರುವ ಬಾಾಚಲಸೊಣ,
ಸದಾ ಇವತಾತದರೊ ಅಡುಗ್ ಕಾಟ್ ತಪ್ರಾತಲಾಿ ಅಂತ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ರತರುವ ಹ್ಂಗಸರು, ಇತಾಾದಿ ದೃಶಾಗಳ್ು ಕಾಣಬ್ಂದದುದ ರಾಮಾನ್ವಿಮಿಯಂದು ಸಿಡಿನ ಮುರಗನ್
ಮಂದಿರದಲಿಿ.
ಮುರಗನ್ ಶಿವನ್ ಮಗ, ಗಣಪತ್ರಯ ತಮೆ, ಅವನ್ ದ್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ದಲಿಿ ರಾಮನಿಗ್ೇನ್ು ಕ್ಲಸ? ಅದೊದರಿ ಪೂಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಮೊತ್ರಣ
ರಾಮನ್ದಾ? ಇಲಾಿ ಮುರಗನ್ ಮೊತ್ರಣಗ್ೇನಾ ಅನ್ೊನೇ ಪಿಶ್ನಗತಿಗ್ ಕ್ೊನ್ಯವರ್ಗೊ ಉತತರ ಸಿಗಲಿಲಿ. ದ್ೇವರು ಯಾರಾದರ್ೇನ್ು?? "ಇನ್ೊನ ಯಾಕ ಬ್ರಲಿಲಿವಾ
ಕ್ಲಸದ ಅಪರ್" ಅಂತ ಬ್ೇಂದಿಜಿನ್ ರಿೇತ್ರಯಲಿಿ ಗುನ್ುಗುನ್ಸ್ಟಾತ, ಚಿಂತ್ಯಲಿಿರುವ ನಾನ್ು, ಕ್ಲಸ ಸಿಕ್ಿ ಸ್ಟಾಕು ಅನ್ುನವ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಂದಿಗ್ ಹ್ೊರಬ್ಂದ್. 

ಅಂದ್ದನ ಇಂದ್ದನ ನನಿ ಶ್ಿೀ ರಾಮನವಮಿ
ವರದಿ: ಸಿೇತಾ ಕ್ೇಶವ

ಬಾಲಾದ ದಿವಸಗಳ್ ರಾಮನ್ವಮಿ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತರುವಾಗ ನ್ನ್ನ ಅಕೆನ್ೊ ಸ್ಟ್ೆೈಪ್ ನ್ಲಿಿ ಬ್ಂದು ಅವಳ್ ಹತ್ರತರನ್ೊ ನ್ನ್ಪುಗಳ್ನ್ುನ ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡು ನಾನ್ು
ಹಬ್ುದಲಿಿ ಪ್ಾನ್ಕ, ಕ್ೊೇಸಂಬ್ರಿ, ರಸ್ಟಾಯನ್, ಗ್ೊಜಿವಲಕ್ಲೆ, ರಾಮದ್ೇವರ ಪಿಸ್ಟಾದ ಮಾಡುವುದೊ ತ್ರತಿಸಿದ್. ಆಗ ಅವಳ್ೂ ಜಯನ್ಗರ ನಾಲೆನ್ೇ ಬಾಿಕ್ ನ್ಲಿಿ
ದ್ೊಡಡ ಮೆೈದಾನ್, ವಾಟ್ರ್ ಟಾಂಕ್ ಇದದ ಜಾಗದಲಿಿ ಚಪಾರ ಹಾಕ್ಲ ರಾಮನ್ವಮಿ ಹಬ್ು ಒಂಬ್ತುತ ದಿವಸಗಳ್ು ಆಚರಿಸುತ್ರತದುದ , ಪಿತ್ರದಿವಸ ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲ ಸಂಗಿೇತ
ವಿದಾವಂಸರುಗತಿಂದ

ಸಂಗಿೇತ

ಕಛ್ೇರಿ

ಕ್ೇಳ್ುತ್ರತದುದದನ್ುನ

ಜ್ಞಾಪ್ರಸಿಕ್ೊಂಡಳ್ು,

ನ್ನ್ಗ್

ನ್ನ್ಪ್ರನ್ಲಿಿರುವಹಾಗ್,

ಎ.ಸುಬ್ುರಾವ್,

ಆರ್.ಕ್.ಶಿಿೇಕಂಠನ್,

ಆರ್.ಆರ್.ಕ್ೇಶವಮೊತ್ರಣ, ಮಹಾಲಿಂಗಂ,(ತಡವಾಗಿ ಬ್ಂದು ಇಬ್ುರು ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ವ್ೇದಿಕ್ಯಮೆೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿದುದ) , ಹ್ರ್ಚ.ವಿ.ಕೃಷಾಮೊತ್ರಣ ಮತುತ ನ್ನ್ನ ಸಂಗಿೇತ
ಮೆೇಷಟರು ಕ್.ಎಸ್.ವ್ಂಕಟ್ರಾಮಯಾ ಹಾಗೊ ಇನ್ೊನ ಅನ್ೇಕ ವಿದಾವಂಸರುಗಳ್ ಸಂಗಿೇತ ಇರುತ್ರತತುತ. ಬ್ಳ್ಗ್ಗ ಕರ್ದ ಮನ್ಗತಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಪ್ಾನ್ಕ ಕ್ೊೇಸಂಬ್ರಿ
ಎಲಡಿಕ್ತಂದು ತ್ರಂದು ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲ ಸಂಗಿೇತಕ್ೆ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರುಗಳ್ ಜ್ೊತ್ ಚಪಾರಕ್ೆ ನ್ಡ್ದು ಹಾಸಿದ ಜಮಖಾನ್ದ ಮೆೇಲ್ ಮುಂದ್ ಕೊತು ಕಛ್ೇರಿ ಕ್ೇಳ್ುವುದು.
ನಾನ್ು, ವಸಂತ, ಛಾಯ, ವಿಜಯಾ ಕಾಲ್ೇಜ್ ಆಫ್ ಮೊಾಸಿಕ್ ನ್ಲಿಿ ಶಿಿೇ ಕ್.ಎಸ್.ವ್ಂಕಟ್ರಾಮಯಾ ಹತ್ರತರ ಕಲಿಯುತ್ರತದ್ದವು. ನ್ಮಗ್ ಹ್ೇತಿಕ್ೊಟ್ಟ ಕ್ಲೇತಣನ್
ಯಾವುದಾದರೊ ಹ್ೇತಿಬಿಟ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಕು ಒಬ್ುರ ಮುಖ ಒಬ್ುರು ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹುಮೆಸಿಸನಿಂದ ಕ್ೇಳ್ುತ್ರತದ್ದವು. ಪಟಾಟಭಿಷ್್ೇಕದ ದಿವಸ ಸ್ಟಾಯಂಕಾಲ
ಸಂಗಿೇತ ಸಾಧ್್ಣ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತತುತ. ಒಂದು ವಷಣ ಹ್ಸರುವಾಸಿಯಾದ ಆರ್.ಎ.ಎನ್. ಸ್ಟ್ೊಟೇಸ್ಣ ನ್ವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಾಧಿಣಗತಿಗ್ಲಾಿ 'ಪ್್ನ್' ಬ್ಹುಮಾನ್ ಕ್ೊಟ್ವಟದದರು.
ನ್ನ್ಗೊ ಸಿಕ್ಲೆತುತ!!

ಇದ್ಲಾಿ 'ಹಚಚ ಹಸಿರಿನ್ಂತ್' ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ಊರಿಬಿಟ್ವಟದ್.

ಸುಮಾರು ವಷಣಗತಿಂದಿೇಚ್ಗ್ ಅಲಿಿ ಜನ್ತಬ್ಜಾರ್ ನಾನಾತರಹದ

ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಾಿಬ್ಂದು ಹಿಂದ್ ವಸತ್ರಜಾಗ ವಾಗಿದುದ ಈಗ ವಾಣಿಜಾವಾಗಿ ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಮತಿಗ್ಗಳ್ು, ಹ್ಸರಾಂತ ಅಂಗಡಿಗಳ್ು ಎದುದ ನಿಂತ್ರವ್ .
ಈಸಲದ ರಾಮನ್ವಮಿ ಶನಿವಾರ ಬ್ಂದು ಸಿಡಿನಯ ಎಸ್.ಎಮ್.ಸಿ ನ್ವರು (ಸಿಡಿನ ಮೊಾಸಿಕ್ ಸಕಣಲ್) ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳ್ು ನ್ಡ್ಸುವ ಸಂಗಿೇತ ಕಛ್ೇರಿ
ಕೊಡಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಂದಿದುದ ಅಲಿಿಗ್ ನ್ಮೆ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತರ್ೊಡನ್ ಹ್ೊೇಗುವ ವಾವಸ್ಟ್ಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಅವರು ಮನ್ಗ್ ಬ್ಂದಾಗ ಪ್ಾನ್ಕ,

ಎಲಡಿಕ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಕಛ್ೇರಿಗ್

ಹ್ೊೇಗುವಾಗ, ತಮಿಳ್ುನಾಡು ಮತುತ ಕನಾಣಟ್ಕದವರು ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ರಯ ಪ್ಾನ್ಕದ ಬ್ಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದ್ವು.

ಶಿಿೇ. ಗಿರಿಧರ್ ಅವರು

ರಾಮಪಟಾಟಭಿಷ್್ೇಕದ ಮೆೇಲ್ ಹಾಡು, ಸ್ಟ್ಿೈಡ್ಸಸ ಬ್ಹಳ್ ಚ್ನಾನಗಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರು. ನ್ಂತರ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸಂಗಿೇತ ಅಯಾರ್ ಕೊಡ ವಿವಿದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಶಿಿೇ ರಾಮ
ಕೃತ್ರಗಳ್ನ್ನೇ ಅದುುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದದನ್ನ ಕ್ೇತಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ರುವ ಸದವಕಾಶವಾಯತು. ರಾಮಪಟಾಟಭಿಷ್್ೇಕವಾದನ್ಂತರ ಅಲಿಿಯೊ ಪ್ಾನ್ಕ, ಮಜಿಿಗ್ ವಿತರಣ್ಯಾಗಿ
ರಾಮನ್ವಮಿ ಪೂಣಣಗ್ೊಂಡಿತು. 
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ಏಪ್ರಿಲ್

ತ್ರಂಗಳ್ು

ಬ್ಂತ್ಂದರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಿ

ಚತಿಗಾಲಕ್ೆ

ಇನ್ೊನಂದ್ೇ

ಹ್ಜ್ಿ

ಎನ್ುನವಂತ್ರರುತತದ್. ಮರಗಳ್ಲ್ಿಲಾಿ ಮಾಗಿದ ಎಲ್ಗಳ್ು. ಕ್ಲವಂತೊ ಬ್ಣಾ ಬ್ಣಾದುದ. ಒಟ್ವಟನ್ಲಿಿ,
ನಿಸಗಣದ ಆ ನ್ೊೇಟ್ವ್ೇ ನ್ೊೇಡಲು ಚ್ನ್ನ. ಪಿಕೃತ್ರಯಲಿಿನ್ ಈ ಬ್ದಲಾವಣ್ಗ್ ಬ್ಹುತ್ೇಕ ಜಿೇವ
ಜಂತುಗಳ್ು

ಬ್ೇಗನ್

ಸಾಂದಿಸುತತವ್.

ಪಿತ್ರರ್ೊೇಧವೊಡಡದ್,

ಬ್ಂದಿರುವ

ಬ್ದಲಾವಣ್ಯನ್ುನ

ಬ್ರಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತತವ್.
ಮಾನ್ವನ್ ಬ್ದುಕ್ಲನ್ಲೊಿ ಎಲಿವೂ ಒಂದ್ೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲಿವಷ್್ಟೇ. ಹವಾಮಾನ್ ಬ್ದಲಾವಣ್ಯಂತ್, ತನ್ನ ಸುತತಮುತತಲಿನ್ಲಿಿ
ಯಾಯಾಣರು ಇರುತಾತರ್, ಅವರ ನ್ಡವತಿಕ್ಗಳ್ೇನ್ು, ಅವರಿಗಿರುವ ಅಭಿಪ್ಾಿಯವ್ೇನ್ು ಎಂಬ್ುದ್ಲಿವೂ ಬ್ದಲಾಗುತತ ಹ್ೊೇಗಬ್ಹುದು.
ಹಿಂದ್ಂದ್ೊೇ ಕ್ೇತಿದ ಒಂದು ಕಥ್ಯ ಬ್ಗ್ಗ ಹ್ೊಸದ್ೊಂದು ಅರ್ಣ ಸಿಗಬ್ಹುದು. ಹಿಂದ್ ತಪುಾ ಎಂದುಕ್ೊಂಡದುದ, ಈಗ ಸರಿ ಎನಿಸಬ್ಹುದು.
ಸರಿ ಎಂದುಕ್ೊಂಡದುದ ತಪ್್ಾಂದು ತ್ರತಿಯಬ್ಹುದು. ಒಬ್ುರ ನ್ಡವತಿಕ್ಯ ರಿೇತ್ರಗ್ ಕಾರಣವ್ೇನ್ಂದು ಗ್ೊತಾತಗಬ್ಹುದು. ಇವ್ಲಿವೂ ನಾವ್ಷುಟ
ಜಗತ್ರತಗ್ ತ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತೇವ್ ಎನ್ುನವುದರ ಮೆೇಲ್ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತತದ್.
ಮನ್ುಜನ್ು, ರಾಗ-ದ್ವೇಷ, ಪ್ರಿೇತ್ರ, ಮಮಕಾರ ಇತಾಾದಿ ಭಾವನಾತೆಕವಾದ ಬ್ಂಧಗತಿಂದ ಪೂಣಣಮುಕತನ್ೇನ್ಲಿವಲಿವ್ೇ.
ಯಾವುದ್ೊೇ ಸಂದಭಾಣನ್ುಸ್ಟಾರ ಒಬ್ು ವಾಕ್ಲತಯ ಮೆೇಲ್, ತತವ ಅರ್ವಾ ರಿೇತ್ರ-ನಿೇತ್ರಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಒಂದು ನಿದಿಣಷಟ ಅಭಿಪ್ಾಿಯ
ಹ್ೊಂದಿಬಿಡುತ್ತೇವ್. ಆದರ್, ಕಾಲವು ನ್ಮೆನ್ುನ ಮುಂದ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡ ಹ್ೊೇದಾಗಲ್ಲಿ, ಸರಿ-ತಪಾನ್ುನ ಅವಲ್ೊೇಕ್ಲಸದ್, “ಇಲಿ ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ
ಆ ಹಳ್ೇ ಅಭಿಪ್ಾಿಯಕ್ೆೇ ಜ್ೊೇತು ಬಿೇಳ್ುತ್ತೇನ್” ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರ್ ನ್ಮೆದ್ೇ ಚೌಕಟ್ವಟನ್ೊಳ್ಗ್ ಬ್ಂಧಿಗಳಾಗುತ್ತೇವ್. ಮತುತ ಪಿಕೃತ್ರಯ
ಬ್ದಲಾವಣ್ಗತಿಗ್ ಸಾಂದಿಸದ ಜಡವಸುತಗಳಾಗುತ್ತೇವ್. ಸ್ಟಾಿವರಕೆಷ್್ಟೇ ಅತಿವು, ಬ್ರುವುದನ್ುನ ಅಪ್ರಾ, ಮುಂದ್ ಸ್ಟಾಗುವವರಿಗ್ ಎಲಿವೂ
ಹ್ೊಸತ್ೇ. ಅತಿವಿನ್ ಮಾತ್ೇ ಇರುವುದಿಲಿ ಎಂಬ್ುದನ್ುನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪ್ರಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕಷ್್ಟೇ!
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಹ್ಯು, ನ್ಗ್ಹಬ್ುಕ್ೆ ಪಯಾಣಯವ್ೇನ್ೊೇ ಅನ್ುನವಷುಟ ಪಿಖಾಾತ್ರಯಾದ ತ್ರಂಗಳ್ು. ಮೊಖಣರ ದಿನಾಚರಣ್ಯಂದಿಗ್
ಪ್ಾಿರಂಭವಾಗುವ ಏಪ್ರಿಲಿನ್ಲಿಿ, ನಾವ್ಲಿರೊ ಜಗತ್ರತಗ್ ಮತತಷುಟ ತ್ರ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತ, ನ್ಗ್ೊೇಣ, ನ್ಗಿಸ್ಟ್ೊೇಣ, ನ್ಗುತತ ಸ್ಟಾಗ್ೊೇಣ. 

ಎರಡು ತ್ರಂಗಳ ಪಿಮುಖ ದ್ದನಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ ಶ್ಿೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ುರಾಯಣ, ವಸಂತ್ ಋತ್ು,

ಮೆೀ ಶ್ಿೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ುರಾಯಣ, ವಸಂತ್/ಗಿಿೀಷ್ಮ ಋತ್ು,

ಚ ೈತ್ಿ/ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ

ವ ೈಶಾಖ/ಜ ಯೀಷ್ಟ ಮಾಸ

02 ಗು - ಮಹಾವಿೇರ ಜಯಂತ್ರ
03 ಶು - ಗುಡ್ಸ ಫ್ೈಡ್, 04 ಶ - ಹ್ೊೇಲಿ ಸ್ಟಾಟ್ಡ್ೇಣ,
05 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸಂಡ್ೇ
07 ಮಂ - ಸಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥಣ
14 ಮಂ - ಸ್ಟೌರ ಯುಗಾದಿ, ಡಾ ಅಂಬ್ೇಡೆರ್ ಜಯಂತ್ರ
15 ಬ್ು - ವರೊರ್ಥನಿ ಏಕಾದಶಿ, 18 ಶ - ಅಷಕರಯತದಿಗ್ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
19 ಭಾ - ವ್ೈಷ್ಾಖ ಮಾಸ ಆರಂಭ
21 ಮಂ - ಅಷಕರಯ ತದಿಗ್, ಬ್ಸವ ಜಯಂತ್ರ, 23 ಗು - ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ರ
24 ಶು - ರಾಮಾನ್ುಜಾಚಾಯಣರ ಜಯಂತ್ರ
29 ಬ್ು - ಮೊೇಹಿನಿೇ ಏಕಾದಶಿ

01 ಶು - ಕಾಮಿಣಕರ ದಿನಾಚರಣ್
02 ಶ - ನ್ೃಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ
03/04 ಹುಣಿಾಮೆ/ಬ್ುದಧ ಪೂಣಿಣಮಾ
07 ಗು - ಸಂಕಷಟ ಚತುರ್ಥಣ
10 ಭಾ - ಮದಸ್ಣ ಡ್ೇ
14 ಗು - ಅಪರಾ ಏಕಾದಶಿ
17 ಭಾ - ಬಾದಾಮಿ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
18 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸ್ಟ್ೊಮವತ್ರೇ ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ
19 ಮಂ - ಜ್ಾೇಷಟ ಮಾಸ ಆರಂಭ
29 ಶು - ನಿಮಣಲಾ ಏಕಾದಶಿ
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ನಗು

ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದ ೀ ಆಗಬ ೀಕಾ ?

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ನಾವ್ಲಿರೊ ಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ಎಂದಾದರೊ ಒಮೆೆ ದ್ೊಡಡದಾಗಲಿದಿದದರೊ ಸಣಾ ಪುಟ್ಟ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಕನಿಷಟ ಹಣ್ ಚಚಿಚಕ್ೊಳ್ುಳವಷ್ಾಟದರೊ
ಮೊಖಣರಾಗಿರುತ್ತೇವ್ ಅರ್ವಾ ಜಿೇವನ್ ಪಯಣಂತ ನ್ನ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಘತಿಗ್ ಎಂದು ಮೆದುತಿನ್ ಮೊಲ್ಯಲಿಿ ಸದಾ ಕ್ೊರ್ಯುವಂತ್
ಮಾಡಿರುತ್ತೇವ್. ನಾವು ಪೂಲ್ ಆಗುವುದಿರಲಿ, ಬ್ೇರ್ಯವರನ್ುನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗಿ ನಾವ್ೇ ಫೂಲ್ ಆಗುವುದು ಇನ್ೊನ
ತಮಾಷ್್.ಸುಮೆನ್ ನ್ಮೆ ಪ್್ದುದತನ್ಕ್ೆ ನಾವ್ೇ ನ್ಕುೆ ಸರಿಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರ್ ಒಳ್ಳಯದ್ೇ ಹ್ೊರತು ಮುಯಾ ತ್ರೇರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರ್
ಮತೊತ ಮೊಖಣತನ್ವ್ೇ ಸರಿ.
ಈ ಮೊಖಣರ ದಿನಾಚರಣ್ ಆಚರಣ್ ಶುರುವಾದ ದಿನ್ ಸಿಳ್ಕ್ೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಿದಿದದರೊ ಮಕೆತಿದಾದಗ ನಾವ್ಲಾಿ ಗ್ಳ್ಯರು
ಅರ್ವಾ ಯಾರನಾನದರೊ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿರುವ ನ್ನ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡರ್ ಈಗ ಛ್! ಎಷುಟ silly ಅಂತ್ನಿಸುತತದ್." ಮನ್ಗ್ ಯಾರ್ೊೇ ನ್ಂಟ್ರು
ಬ್ಂದಿದಾದರ್" ಅಂತ ಹ್ೇತಿ ಹ್ಂಡತ್ರ ತನ್ನ ಮನ್ಯವರನ್ನ ಆಫೇಸಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸಿ, ಅಂಗಡಿಲಿ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ಹಾಕ್ಲರುವ ಸುಳ್ುಳ ಸುದಿದ ಹ್ೇತಿದುದ,
ಪುಟ್ಟ ಮಕೆತಿದಾದಗ ನಿನ್ ಬ್ಟ್ಟ ಮೆೇಲ್ ಜಿರಳ್ ಇದ್ ನ್ೊೇಡು ಎಂದು ಹ್ೇತಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತ್ರ, ಬ್ಂಕ್ಲ ಬಿದದ ಸುದಿದ ಕ್ೇತಿ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ
ದಳ್ ಧ್ಾವಿಸಿದದ ಸಂಗತ್ರ, ನಿಮಾೆಕ್ಗ್ ಮಗು ಆಯುತ ಎಂದು ಹ್ೇತಿ ಹುಟ್ವಟನಿಂದ ಸ್ಟಾವಿನ್ವರ್ಗೊ ಸುಳ್ುಳ ಸುದಿದ

ಹ್ೇತಿ ಗಾಬ್ರಿ ಮಾಡಿದ

ಸಂಗತ್ರಗಳ್ೂ ಕ್ೇತಿದ್ದೇವ್.
ಆ ಪರಂಪರ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ರಲಿಿ ಈಗ ಕ್ಷೇಣಿಸುತ್ರತದ್ ಅಂತನಿಸಬ್ಹುದಾದರೊ ಪಿಪಂಚದ ದ್ೊಡದ ದ್ೊಡದ ಸಂಸ್ಟ್ಿಗಳ್ು / ಕಂಪನಿಗಳ್ು
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈವರ್ಗೊ ಜನ್ರನ್ುನ ಫೂಲ್ ಮಾಡುತಾತ ಬ್ಂದಿವ್.ಅಂಥಾ ಬ್ೇಕಾದಷುಟ ಉದಾಹರಣ್ ಗೊಗಲ್ ನ್ಲಿಿ ಸಿಗುತತವ್, ಹುಡುಕ್ಲ
ಬ್ರಳ್ಣಿಕ್ಯಷುಟ ಮಾತಿ ಇಲಿಿವ್. ಅವ್ಲಿದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಒಟಾಟರ್ ಅನಿಸಿಕ್ ಹ್ೇತಿರುವುದನ್ುನ ಓದಲು ಮರ್ಯದಿರಿ !

 1915 ರಲಿಿ ಬಿಿಟ್ವೇಶ್ ಪ್್ೈಲ್ಟ್ ಒಬ್ು ಜಮಣನಿ ಆಕಿಮಿಸಿದದ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾದಣದ ಮೆೇಲ್ ದ್ೊಡಡ ಬಾಂಬ್
ಒಂದನ್ುನ ಎಸ್ಟ್ದ, ಜಮಣನ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರು ಚಲಾಿಪ್ರಲಿಿಯಾಗಿ ಚದುರಿ ಹ್ೊೇದರು.ಆದರ್ ಬಾಂಬ್
ಸಿಡಿಯಲಿಲಿ, ಆನ್ಂತರ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಅದ್ೊಂದು ಫುಟಾುಲ್ ಚ್ಂಡು ಅದರ ಮೆೇಲ್ "ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್
Gott Strafe England! " ಎಂದು. ಸೊಚನ್ Gott Strafe England ಅಂದರ್ "ಓ ದ್ೇವರ್
ಇಂಗ್ಿಡನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಸು". ಹಿೇಗ್ಂದು ಜಮಣನ್ ಸ್ಟ್ೈನಿಕರು ಘೊೇಷಣ್ ಮಾಡುತ್ರತದದರು

 1965

ರಲಿಿ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ದೊರದಶಣನ್ದವರು ಲಂಡನ್ ವಿಶವವಿದಾಾನಿಲಯದ ಪಿಫ್ಸರ್ ಒಬ್ುನ್ನ್ುನ

ಸಂದಶಣನ್ ಮಾಡುತಾತ "Smellovision" ಎಂಬ್ ಒಂದು ಹ್ೊಸ ತಂತಿಜ್ಞಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್
ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಮೆ ಟ್ವ ವಿ ಪರದ್ಯಮೆೇಲ್ ಮೊಸಿದರ್ ವಾಸನ್ ಗಿಹಿಸಬ್ಹುದು ಎಂದು ಯಂತಿದ
ಹಿಂದ್ ಕಾಫ ಬಿೇಜ ಮತುತ ಈರೊತಿಳ ಇಟ್ಟನ್ು.ನ್ೇರ ಪಿಸ್ಟಾರದಲಿಿ ಜನ್ರನ್ುನ ವಾಸನ್ ಬ್ರುತ್ರತದ್ಯೇ
ಎಂದು ಪಿಶಿನಸಿದನ್ು, ಕ್ಲವರು ಈರೊತಿಳಯನ್ುನ ವಾಸನ್ ನ್ೊೇಡಲು ಹ್ೊೇಗಿ ಕಣಾಲಿಿ ನಿೇರು ಬ್ಂದಿತು
ಎಂದರು, ಏನ್ ಹ್ೇತಿತೇರಾ ಇವರಿಗ್

1949 ರಲಿಿ Frankfurt ನ್ ಮೃಗಾಲಯದಲಿಿ ಬಿತಿ ಆನ್ ಬ್ಮಾಣ ದಿಂದ ತರಲಾಗಿದ್ ಎಂದು ಪಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಪ್ಾಪ ಜನ್ ನ್ೊಕು
ನ್ುಗಗಲು, ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ ಅದು ಬಿತಿಯಲಿ ಬ್ೊದುಬ್ಣಾದ್ದೇ ಎಂದು ನಿಜ ತ್ರತಿದು ನಿರಾಶರಾದ ಜನ್ ಕ್ೊೇಪ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲಿಲಿ. ಮೃಗಾಲಯದ
ನಿದ್ೇಣಶಕ Berhard Grzimek ಜನ್ರನ್ುನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದದ. ಕಾರಣ ಆತ ಜಮಣನಿ ಯುದಧದಲಿಿ ಪ್ಾಿಣಿಗಳ್ನ್ುನ ರಕ್ಷಸಿದದ.


ಊರ್ಲಾಿ

ವಷಣ

ಹಬಿುತು.

2000

ವಾತಾಣ

ಗ್ೊೇಷಿಿ

ಏಪ್ರಿಲ್

ಫೂಲ್

ಪಿಯುಕತ

ಮಧ್ಾಾಹನ 59th Street ನ್ೊಾ ಯಾಕ್ಣ ಪಟ್ಟಣ ದಲಿಿ
ಒಂದು ಬ್ಹಿರಂಗ ಪ್್ರ್ೇಡ್ಸ

ನ್ಡ್ಯುತತದ್ ಎಂದು.

CNN FOX ಜ್ೊತ್ಯಾದ WNYW ತಮೆ ವಾತಾಣ
ವರದಿಗಾರರನ್ೊನ ಕತಿಸಿತು. ಸಂಜ್ಯವರ್ಗೊ ಕಾದು
ಫೂಲ್ ಆದವರು ಅವರು, ಈ ರಿೇತ್ರ 1986ರಿಂದ
ಒಂದಲಾಿ ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಜನ್ರಿಗ್ ಮಂಕು ಬ್ೊದಿ
ಎರಚುತಾತ ಬ್ಂದಿದಾದನ್ Joey Skaggs ಎಂಬಾತ.
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1998 USA ಯಲಿಿ ಎಡಗ್ೈ (left hand) ಬ್ಗಣರ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟಗ್ ಬಿಡುಗಡ್ ಎಂದು ಬ್ಗಣರ್ ಕ್ಲಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧ ರಂದು
ಹ್ೇತಿತು. ಜನ್ ನ್ೊಕು ನ್ುಗಗಲಾಗಿ ಬ್ಂದು ಸುತೊತ ತ್ರರುಗಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ ಫೂಲ್ ಆದದೊದ ಉಂಟ್ು.
o

1978 ರಲಿಿ ಸಿಡಿನಯ ಅಪ್್ೇರಾ ಹೌಸ್ ಬ್ತಿ ದ್ೊಡಡ ಮಂಜುಗಡ್ಡಯ
ಬ್ಂಡ್

ಅಂಟಾಟ್ವಣಕಾದಿಂದ

ಪಿಕಟ್ಮಾಡಿದವರು

ಖಾಾತ

ತ್ೇಲಿ

ಬ್ಂದಿದ್

ಎಂದು

ಡಿಕ್

ಸಿೆತ್.

ವಾಾಪ್ಾರಿ

ರ್ೇಡಿಯೇಗಳ್ಲಿಿ ನಿಮಿಷ-ನಿಮಿಷದ ವರದಿ, ಈ ಮಂಜುಗಡ್ಡಯ
ಚೊರನ್ುನ ಹತುತ ಸ್ಟ್ಂಟ್ವಗ್ ಮಾರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಾಹಿರಾತು
ಕ್ೊಟ್ಟರು.ಮರುದಿನ್

ಮಳ್ಯ

ಕಾರಣ

ಅದರ

ಬ್ಣಾ

ಬ್ಯಲಾಯತು...ಡಿಕ್ ಸಿೆತ್ತೇ ಫೂಲ್ ಆದರು, ಜನ್ ಹ್ೊೇ ಎಂದು
ಕೊಗಿದರೊ.. ನ್ಕುೆ ಮನ್ಗ್ ವಾಪಸ್ಟಾದರು


ಆದರ್ ಗೊಗಲ್ ಸಂಸ್ಟ್ಿ GMAIL ಆರಂಭಿಸಿದುದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದಕ್ೆೇ, ಹೌದು. ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಪಳ್ುಳ ಸುದಿದ ಎಂದು ತ್ರತಿಯತು ಆದರ್
ಅಪ್ಾರ ಪಿಚಾರ ಅದನ್ುನ ಇನ್ೊನ ಹ್ಚುಚ ಪಿಸಿದಿಧ ಮಾಡಿತು. ಆದರ್ ಗೊಗಲ್ ಇತ್ರತೇಚಿಗ್ "ಮೊಸಿ ನ್ಂಬಿರಿ" ಎಂದು ಜನ್ರಿಗ್ ತಮೆ
ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ಪರದ್ಯಮೆೇಲ್ ವಾಸನ್ ಬ್ರುತತದ್ ಎಂದು ದ್ೊಡಡ ಮೊಖಣರನಾನಗಿ ಮಾಡಿತುತ. ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಇಲಿಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲೆಸಿ
http://www.google.com/landing/nose/



ಚಲನ್

ಚಿತಿಕಾರ

ಚಾಯಾಚಿತಿಗಾರ

Terry

Jones

ಹಾರುವ

ಪ್್ಂಗಿವ

ನ್ೊೇಡಲು

ಇಲಿಿ

ಕ್ಲಿಕ್

ಮಾಡಿ

ವಿಡಿಯೇ

ನ್ೊೇಡಲು

ಇಲಿಿ

ಕ್ಲಿಕ್

ಮಾಡಿ

https://www.youtube.com/watch?v=23qDl1aH9l4


ಸಿವಜರ್

ಲಾಾಂಡ್ಸ

ಪವಣತ

ಶುಚಿಮಾಡುವವರ

ಏಪ್ರಿಲ್

https://www.youtube.com/watch?v=aKIqGYRuvbk

ಫೂಲ್

ಇನ್ುನ ನಿಜಜಿೇವನ್ದಲಿಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ು ಭರವಸ್ಟ್ಕ್ೊಟ್ುಟ ಕ್ೈಕ್ೊಟ್ಟರ್, ಮಮತ್ಯಂದ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಮಕೆಳ್ೇ ತಂದ್ತಾಯಯರನ್ುನ
ಕ್ೈಬಿಟ್ಟರ್, ಮದುವ್ಗ್ ಮುನ್ನ ಕಂಡ ಕನ್ಸು, ಕ್ೊಟ್ಟ ಮಾತು ನ್ುಚುಚ ನ್ೊರಾದರ್ ಅದೊ ಫೂಲ್ ಆದಂತ್ ಅಲಿವ್ೇ. ಅಲಿಿ ಇಲಿಿ ಮೊರು ಕಾಸು
ಉತಿಸಿ ಬ್ೇರ್ ಎಲ್ೊಿೇ ಆರು ಕಾಸು ಕಳ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದಕ್ೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದ್ೇ ಆಗಬ್ೇಕಾ ? 

1987 ರಲಿಿ ಪತ್ರಿಕ್ಯಂದರಲಿಿ ಮಾಗ್ಿೇಣಟ್ ಥಾಚರ್ ಮತುತ
ಗ್ೊೇಬ್ಣಚ್ೊೇವ್ ನ್ಡುವ್ ರ್ೊೇಮಾನ್ಸ ನ್ಡ್ಯತು ಎನ್ುನವ
ಸುಳ್ುಳ ಸುದಿದ ಈ ಪಳ್ುಳ ಚಿತಿ ಎಲ್ಿಡ್ ಹರಡಿತುತ.
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ನ್ರಸಾ ರೊಪಂ ರೊಪಸ್ಟಾಾಭರಣಂ ಗುಣಾಾಃ
ಗುಣಸ್ಟಾಾಭರಣಂ ಜ್ಞಾನ್ಂ ಜ್ಞಾನ್ಸ್ಟಾಾಭರಣಂ ಷಕರಮಾ

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ್ೈಡ್ಸ

ಇದರ ಅರ್ಣ?!
ಮನ್ುಷಾನಿಗ್ ರೊಪವ್ೇ ಆಭರಣ, ರೊಪಕ್ೆ ಗುಣಗಳ್ೇ ಆಭರಣ
ಗುಣಗತಿಗ್ ಜ್ಞಾನ್ವ್ೇ ಆಭರಣ, ಜ್ಞಾನ್ಕ್ೆ ಷಕರಮಾ ಗುಣವ್ೇ ಆಭರಣ
ಈ ಮೆೇಲಿನ್ ಶ್್ಿೇಕ ಶುಭಾಷಿತ ಮಂಜರಿಯಂದ ಆಯದದುದ. ಒಬ್ು ವಾಕ್ಲತಯಲಿಿ ಒಳ್ಳಯ ರೊಪ, ಸತ್
ಚಾರಿತಾ, ಜ್ಞಾನ್ ಮತುತ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಷಕರಮಾ ಎಂಬ್ ಅತುುತತಮ ಗುಣ ಸ್ಟ್ೇರಿದರ್ ಅವನ್ು ದ್ೇವಮಾನ್ವನಾಗುವುದರಲಿಿ
ಸಂದ್ೇಹವಿಲಿ.

'ಷಕರಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ' ಎಂದರ್ ಭೊಮಿಯಂತ್ ಷಕರಮಿಸುವ ಗುಣ ಇರುವವಳ್ು ಎಂದು ಅರ್ಣ. ಇಲಿಿ ಸಿರೇಲಿಂಗ
ಉದ್ದೇಶಪೂವಣಕವಾಗಿಯೇ ಉಪಯೇಗಿಸಿದಾದರ್. ಏಕ್ಂದರ್ ಭೊಮಿ ಎನ್ುನವುದು ಸಿರೇಲಿಂಗ ಪದ ಮತುತ ಷಕರಮಾ ಗುಣವು ಸಿರೇಯರಲಿಿ
ಹ್ಚುಚ ಎನ್ುನವುದು ಲ್ೊೇಕ್ೊೇಕ್ಲತ. ಜ್ೊತ್ಗ್, ಎಲಿರಲೊಿ ಇರಬ್ೇಕಾಗಿರುವ ಆರು ಉತತಮ ಗುಣಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು. ಆ ಅತುಾತತಮ ಗುಣವಾದ
ಷಕರಮಾ ಧ್ಾರಣ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷುಟ ಸುಲಭಸ್ಟಾಧಾವಲಿ.
ಭೊಮಿ ಈ ಗುಣಕ್ೆ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣ್. ನಾವಿರುವ ಭೊಮಿ ಕೊಡ ಬ್ಂಕ್ಲಯಂತ್ ಸಮವತ್ರಣ. ಬ್ಂಕ್ಲ ತನ್ನಲಿಿ ಬ್ಂದ
ಎಲಿವನ್ುನ ಸುಡುತತದ್. ಭೊಮಿಯು ಹಾಗ್, ತನ್ನ ಮೆೇಲ್ ಗಂಜಲವನ್ುನ ಸುರಿದರೊ ಸರಿಯೇ ಅರ್ವಾ ಗಂಧವನ್ುನ ಸುರಿದರೊ ಸರಿಯೇ
ಅದು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಸಿವೇಕಾರ ಮಾಡುತತದ್ ಮತುತ ತನ್ನಲಿಿ ಹಿೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳತತದ್.
ಶಿಿೇಯುತ ಜಿ.ಪ್ರ. ರಾಜರತನಂ ರವರು ಷಕರಮಯಾ ಗುಣದ ಬ್ಗ್ಗ ಚ್ನಾನದ ವಿವರಣ್ ಕ್ೊಟ್ವಟದಾದರ್. ಈ ಕ್ಳ್ಗ್ ಕ್ೊಟ್ವಟರುವ
ವಿಷಯಗಳ್ು ಅವರ 'ವಿಚಾರ ರಶಿೆ' ಯಂದ ಆಯದದುದ.
ಸಿೇತ್ ಭೊಮಿಯ ಮಗಳ್ು. ರಾವಣ ಹತನಾದ ಮೆೇಲ್ ಸಿೇತ್ಯನ್ುನ ಕಾಣಲು ಹನ್ುಮಂತ ಅಶ್್ೇಕವನ್ಕ್ೆ ಭ್ೇಟ್ವಯತತ.
'ತಾಯ, ನಿನ್ಗ್ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಡಿಸಿದ ಆ ರಾಷಕರಸ ಸಿರೇಯರನ್ುನ ಕ್ೊಂದು ಬ್ರುತ್ತೇನ್, ದಯವಿಟ್ುಟ ಅಪಾಣ್ ಕ್ೊಡು' ಎಂದು ಕ್ೇತಿದ.
ಈ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೇತಿದ ಸಿೇತ್,
'ಹನ್ುಮಂತ, ನಿೇನ್ು ಹಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ತಪುಾ. 'ನ್ ಕಶಿಚನಾನಪರಾಧಾತ್ರ' 'ಯಾರೊ ಏನ್ೊ ತಪುಾ ಮಾಡುವುದಿಲಿವ್ೇನ್ು?
ಅಷಟಕೊೆ, ಅವರು ರಾವಣನ್ ಆಜ್ಞ್ಯಂತ್ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಂಡಿದಾದರ್. ಅವರಲಿಿ ತಪ್ರಾದ್ ಎಂದು ನ್ನ್ಗ್ ಕಾಣುವುದಿಲಿ' ಎಂದಳ್ು. ತಾಯಯ
ಗುಣವನ್ುನ ಪಡ್ದ ಮಗಳ್ು ಸಿೇತ್. ನ್ೊಲಿನ್ಂತ್ ಸಿೇರ್, ತಾಯಯಂತ್ ಮಗಳ್ು!
ಬ್ುದಧ ತಾನ್ು ಬ್ುದಧನಾಗುವುದಕ್ೆ ಮುಂಚ್ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡ ಅನ್ೇಕ ಗುಣಗಳ್ಲಿಿ ಷಕರಮೆಯೊ ಒಂದು.
ಬ್ುದಧ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ್ ಜನ್ೆದಲಿಿ ಕಾಡುಕ್ೊೇಣವಾಗಿ ಹುಟ್ವಟ, ಹಿಮಾಲಯದ ತಪಾಲಲಿಿ ಒಂದು ಮಹಾವೃಷಕರದ ನ್ರಳ್ಲಿಿ
ವಾಸವಾಗಿದದ. ಕಾಡುಕ್ೊೇಣ ಭಯಂಕರವಾಗಿತುತ ಆದರ್ ಅದರ ಸವಭಾವ ಸ್ಟಾಧುವಾಗಿತುತ. ಅದು ಸ್ಟಾಧು ಎಂದು ಕಂಡುಕ್ೊಂಡ ಒಂದು
ಕ್ೊೇತ್ರ, ಅದರ ಮೆೇಲ್ ಕುಣಿದು ಕುಪಾತಿಸಿ ಬ್ಹಳ್ ತ್ೊಂದರ್ ಕ್ೊಡುತ್ರತುತ. ಕ್ೊೇತ್ರ ಏನ್ೇ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕ್ೊೇಣ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತುತ.
ಒಂದು ಸಲ ಆ ಕ್ೊೇತ್ರ ಇನಾನಾವುದ್ೊೇ ಕ್ೊೇಣದ ಮೆೇಲ್ ಕುಣಿದು ಪ್ಾಿಣ ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡಿತು. ಷಕರಮಾಗುಣದ ಕ್ೊೇಣ ಉತತಮಗತ್ರಯನ್ುನ
ಪಡ್ಯತು.
ಸುಖ ದುಖ:ಗಳ್ನ್ುನ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಬ್ೇಕು ಮತುತ ಷಕರಮಾಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಕು ಎಂಬ್ುದನ್ುನ ಎಲಿ
ಧಮಣಗಳ್ು ತ್ರತಿಸುತತವ್. ಆದರ್, ನಾವು ಈ ಮಹತ್ ಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ನ್ಮೆಲಿಿ ಧ್ಾರಣ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಾಗಲ್ೇ ಅದರ ಬ್ಲ ತ್ರತಿಯುವುದು.
ಷಕರಮಾಗುಣವನ್ುನ ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು ಬ್ಲಶಾಲಿಯಾದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು ಜಗತ್ರತನ್ಲಿಿ ಬ್ಹಳ್. 
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು

ಕ ಮಾಮಯಣ

ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ....
ಕ್ಮೊೋ ಕ್ಮುೆ. ಬಾಗಿಲು ತ್ಗ್ದ್. ಸಿೇನ್ು ಕ್ೇಮೆೇ ಕ್ೇಮು.
‘ಯಾಕ್ೊೇ ಇಷ್್ೊಟಂದು ಕ್ಮಾತ ಇದಿದೇಯಾ?’
‘ದಿಲಿಿಯಂದ ಒಬ್ು ಕ್ಮೆೆಲ್ಿ ಬ್ಂದಿದನಲಾಿ...’
‘ಅದು ಕ್ಮೆೆಲ್ಿ ಅಲಿ, ಎಮೆೆಲ್ಿ’
‘ಬ್ಂದಾಗಿಂದ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇವರ್ಗೊ ಕ್ಮಿೆದಿಿಂದ ಕ್ಮೆೆಲ್ಿ. ಅವನ್ ಕಾರಿನ್ಲಿಿ ಕೊತು ನ್ನ್ಗೊ ವಕ್ಲಿಸ್ಟ್ೊೆಳ್ುತ.
ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
‘ಔಷಧಿ?’
‘ಆ ಕ್ಮೆೆಲ್ಿ ಜಿನ್ಗ್ ದಾಲ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ಿ ಹ್ೊೇಗತ್ತ ಅಂದ. ಒಂದು ಕಾವಟ್ಣರ್ ಸೊಪರ್

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ್ೇತಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿಿ ಲಭಾ.
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕ ೀಳಿದ್ದರಿ

ಕಾವಲಿಟ್ವ ಜಿನ್ಗ್ ಒಂದು ಪ್್ಿೇಟ್ ದಾಲ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಕುಡಿದ್.’
‘ಬಿಡ್ುೇಡ ಬ್ುರುಡ್. ಜಿಂದಾಲ್ ಅನ್ೊನೇದು ಜಾಗ ಅಂತ ಗ್ೊತ್ರತಲಿವ ನಿನ್ಗ್? ಕುಡುಕನಿಗ್ೊಂದು ಪ್ರಳ್ಳ
ನ್ವ!’ ಗದರಿದ್.
‘ಬಿಡು. ಸವಣರ್ೊೇಗಕೊೆ ಸ್ಟಾರಾಯ ಮದುದ ಅಂತಾರಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಟ್ೈ ಮಾಡಿದ್.’
‘ಪರಿಣಾಮ?’

‘ಮೊದಲು ಎಲ್ೆಜಿ ಲ್ವ್ಲ್ನ್ಲಿಿದದ ಕ್ಮುೆ ಹ್ೈಸೊೆಲ್ ಲ್ವ್ಲ್ಗ್ ಬ್ಂತು. ತಷಕರಣ ದಾಲ್ ತ್ೊಗ್ೊಳ್ೂ ೇದನ್ನ ಬಿಟ್ವುಟ್ಟ.’
‘ಜಿನ್ುನ?’
‘ಇದ್ ಇನ್ೊನ’
‘ಸಿೇನ್ು... ಕ್ಮಿೆದಾದಗ ಕುಡಿದ್ಿ ಯೊ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸಿೇನ್ು. ಹ್ೊೇಗಿುಡಿತೇಯ ಅಷ್್ಟ.’
‘ನ್ನ್ಗ್ೇನ್ು ಬ್ುದಿಧ ಇಲಾವ... ಕ್ಮಿೆದಾದಗ ಕುಡಿಯಲಿ.’
‘ಗುಡ್ಸ.’
‘ಕ್ಮಿೆ ಆದ ತಷಕರಣ ಕುಡಿೇತ್ರೇನಿ, ಮತ್ತ ಕ್ಮುೆ ಬ್ಂದಾಗ ನಿಲಿಿಸಿೇತ ನಿ. ಒಳ್ಳ ಜಿನ್ ಕ್ಮಾತ ಕ್ಮಾತ ಕುಡಿದ್ಿ ಚ್ಲಿಿ ವ್ೇಸ್ಟ ಆಗತ್ತ.’
‘ನಿೇನ್ು ಈ ಷಕರಣದಿಂದ ಕುಡಿಯೇದನ್ನ ಬಿಡಬ್ೇಕು.’
ಸಿೇನ್ುವಿನ್ ಕಣಿಾನ್ಲಿಿ ಗಂಗಾಭವಾನಿ!
‘ಏಯ್ಟಟ ಡ್ೇಸ್ ಆಯುತ ಗ್ೊತಾತ ಜಿನ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡು. ನ್ನ್ಹಂಡಿತ ಮಡಿಕ್ೊೇಲಿನ್ ತರಹ ಬ್ಳ್ದಿರ್ೊೇ ನ್ನ್ನ ಮಗನ್ ಕ್ೈಗ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಮೆೇಲಿನ್ ಬ್ಡುವಿನ್ಲಿಿ
ಇಡಿಸಿುಟ್ವಟದಾಳ್. ಈಗ ಬಾಟ್ಲು ನ್ೊೇಡಕುೆಂಟ್ು, ಕುಡಿಯಕ್ಲೆಲಿ. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ....’
ಬ್ನ್ುನ ನ್ೇವರಿಸಿ, ಸಂತ್ೈಸುತಾತ, ‘ಎಂಟ್ು ದಿನ್ದಲಿಿ ಏನ್ೊ ಔಷಧಿ...’
‘ಹ್ೇತಿತೇನಿ ಕ್ೇಳ್ು. ಮೊದಲು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿದ್.’
‘ಏನಾಯುತ?’
‘ನ್ನ್ಗ್ ಒಳ್ಳ ನಿದ್ದ ಬ್ಂತು. ನ್ನ್ನ ಮನ್ಯವರಿಗ್ಲಿ ನಿದ್ದ ಹ್ೊೇಯುತ.’
‘ಯಾಕ್?’
‘ಕ್ಮುೆ, ಗ್ೊರಕ್ಗಳ್ ಜುಗಲುಂದಿ ನ್ಡ್ಸಿತದನಂತ್.’
‘ಆಮೆೇಲ್?’
‘ಕ್ಮೆೋಶ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿದ್ದ. ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಸ್ಟ್ೇದಿತೇರಾ ಅಂತ ಕ್ೇತಿದುಿ. ‘ಸ್ಟ್ೇದಕ್ೆ ಅದ್ೇನ್ು ಬಾವಿ ನಿೇರಾ?’ ಅಂದ್. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
‘ತರಳ್. ಡಾಕ್ರೇನ್ಂದುಿ?’
‘ಕ್ಮುೆ ಗಂಟ್ಲಿನಿಂದ ಬ್ರ್ೊೇದು. ಆದದರಿಂದ ಇಎನ್ಟ್ವಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಅಂತ ಡಾ. ಕಂಠ್ೇಶ್ ಹತಿ ಕತಿಸಿದುಿ.’
‘ಆಮೆೇಲ್?’
‘ಆ ಇಎನ್ಟ್ವ ಗಂಟ್ಲ್ೊಳ್ಗ್ೊಂದು ಕ್ೊಳ್ವ್ ತುರುಕ್ಲ ನ್ನ್ನ ಕತುತ ಹಿಸುಕ್ಲದರು. ಕ್ೊಳ್ವ್ ಮುಂಚ್ೇನ್ೇ ಹಾಕ್ದ ಇದಿದದ್ಿ ಇವತ್ರತಗ್ ನ್ನ್ನ ಏಳ್ನ್ೇ ದಿನ್ದ
ಶಾಿದಧ ಆಗಿತತುತ. ಈ ಕಡ್ಯಂದ ಒತ್ರತದುದ ಕಂಪ್ರಿೇಟ್ ಆಗದ್ಯರ್ೊೇಹಾಗ್ ಕ್ೊಳ್ವ್ ತಡ್ದಿದದರಿಂದ ಬ್ಚಾವ್!’

ಮುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ …
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‘ಟ್ವಿೇಟ್ಮೆಂಟ್ು?’
‘ನ್ರ್ಥಂಗು. ಗಂಟ್ಲಲಿಿ ಏನ್ೊ ತ್ೊಂದರ್ ಇಲಿ, ಆಟ್ಣ ಹ್ಕ್ಸ್ರ್ೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಕಳ್ುಹಿಸಿದುಿ.’
‘ಗುಡ್ಸ ಡಾಕಟರ್.’
‘ನಿೇನ್ೇ ಮೆಚ್ುೇಕು. ಮೊರುಸ್ಟಾವಿರದ ಆನ್ೊಣರು ಡಾಕಟರ್ ಫೇಸ್, ಏಳ್ೂನರು ಕ್ೊಳ್ವ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ೊನರು ನ್ಸ್ಣ ಫೇಸ್. ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಗ್
ಬ್ಂದಾಗ ಕ್ಮಿೆನ್ ಜ್ೊತ್ ಗಂಟ್ಲುನ್ೊೇವೂ ಸ್ಟ್ೇರಿತುತ. ನ್ೊೇವು ಹ್ೊೇಗಕ್ೆ ಫೇರ್ ಡ್ೇಸ್ ಬ್ೇಕಾಯುತ. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
‘ಆಮೆೇಲ್? ಎಕ್ಸ್ರ್ೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ?’
‘ಹೊಂ. ಯೊ ಆರ್ ಎ ಹಾಟ್ಣಲ್ಸ್ ಫ್ಲ್ೊೇ ಅಂದುಿ.’
‘ಸುಳ್ುಳ.’
‘ಅವರು ಏನ್ೊೇ ಹ್ೇತಿತದುಿ. ನಾನ್ು ನ್ಸ್ಣನ್ೇ ನ್ೊೇಡಿತದ್ದ. ಆಗ ‘ಯೊ ಆರ್ ಎ ಹಾಟ್ಣಲ್ಸ್ ಫ್ಲ್ೊೇ’ ಅಂದಿದುದ ಕ್ೇತಿಸುತ. ಎಸ್. ನಿೇನ್ು
ಹ್ೇತಿದ್ದೇ ಸರಿ. ಅದು ಗಂಡು ಧವನಿ. ಡಾಕಟರದಲಿ.’
‘ಡಾಕಟರ್ ಗಂಡಸರಲಾವ?’
‘ಡಾಕಟರ್ ಗಂಡು. ಧವನಿ ಹ್ಣುಾ.’
‘ಮತ್ತ ಆ ಗಂಡು ಧವನಿ?’
‘ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರೇದು. ಕನ್ನಡ ವಿಲನ್ ಸುಂದರ ಕೃಷಾ ಅರಸ್ ಧವನಿ ಇದದಹಾಗಿದ್ ಅವಳ್ದು. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
‘ಷಟ್ಪ್ ಸಿೇನ್ು. ಆಕ್ಯ ಧವನಿ ನಾನ್ೊ ಕ್ೇತಿದಿೇನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ೊೇ ಮೆಲ್ೊೇಡಿಯಸ್.’
‘ಪಿತ್ರ ಹ್ಣಿಾನ್ ಧವನಿೇನ್ೊ ಚ್ನಾನಗ್ೇ ಇರತ್ತ ಗುರೊ. ಆದರ್ ಗಂಡನ್ನ್ನ ಕಂಟ್ೊಿೇಲ್ ಮಾಡಕ್ೆ ಮೆಲ್ೊೇಡಿ ವಕ್ಣ ಆಗಲಿ, ನ್ಗಾರಿೇನ್ೇ ಬ್ೇಕು.’
‘ಯೊ ಆರ್ ರ್ೈಟ್. ನಿಜಕೊೆ ಹಾಟ್ಣ ಸಜಣನ್ ಏನ್ಂದುಿ ಹ್ೇಳ್ು.’
‘ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಫಂಗ್ ಕ್ೇಸ್. ಮನ್ ಹತಿದ ಫಸಿಷಿಯನ್ಗ್ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಅಂದುಿ.’
‘ಫಸಿಷಿಯನ್ುನ?’
‘ವಾಟ್ರ್ ಪ್ಾಿಬ್ಿಂ ಅಂದುಿ.’
‘ಅಂದ್ಿ?’
‘ಅವರ ಮನ್ೇಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಿೇರು ಬ್ಂದಿರಲಿಲಿವಂತ್. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಟಾನನ್ಕ್ೆೇ ಖ್ೊೇತಾ. ಸ್ಟ್ಂಟ್ ಹಾಕ್ೊೆಂಡ್ೇ ಇಬ್ೇಣಕು ಅಂದುಿ. ಆ
ಸ್ಟ್ಂಟ್ ವಾಸನ್ಯಂದ ನ್ನ್ನ ಕ್ಮುೆ ಜಾಸಿತ ಆಯುತ. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
‘ಏಯ್ಟ. ನಿನ್ನ ಕ್ಮಿೆನ್ ಬ್ಗ್ಗ ಏನ್ಂದ್ೊಿೇ?’
‘ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕ್ಮಿೆ ಕ್ಮಿೆ ರಾಗಬ್ದಧವಾಗಿ, ತಾಳ್ಬ್ದಧವಾಗಿ, ಲಯಬ್ದಧವಾಗಿ ಕ್ಮಿತದಿೇರ. ಶಿಳ್ಳ ಮೊಲಕ ಹಾಡಿ ಕಚ್ೇರಿ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಹಾಗ್
ನಿೇವು ಒಂದು ಕ್ಮೆಚ್ೇರಿ ಯಾಕ್ ನ್ಡ್ಸ್ಟಾುದುಣ ಅಂದುಿ.’
‘ಮೆಡಿಸನ್ ಏನ್ೊೆಟ್ೊಿೇ?’
‘ಕ್ೊಡಿಿಲಿ. ನ್ನ್ಗೊ ಒಂದು ತ್ರಂಗತಿನಿಂದ ಕ್ಮುೆ. ನ್ನ್ಗ್ ವಾಸಿಯಾದಾಗ, ಆದರ್, ಯಾವುದನ್ನ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡಿ
ಹ್ೇತಿತೇನಿ. ನ್ಂಬ್ರ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗಿ ಅಂದುಿ. ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ... ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ... ಖ್ೊಖ್ೊೊಖ್ೊೊ...’
ಕ್ಮಿೆನ್ ಮಹಾಪೂರವ್ೇ ಹರಿಯತು.
ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡಿದ್. ಅಕಾವಗಾಡ್ಸಣ ನಿೇರು ಖಾಲಿ ಆಗಿತುತ. ಹ್ೊರಗ್ ಸಿೇನ್ುವಿನ್ ಕ್ಮಿೆನ್ ಆಭಣಟ್ ಜಾಸಿತ ಆಗಿತುತ.
ಕಾಪಣರ್ೇಷನ್ ನ್ಲಿಿ ತ್ರರುಗಿಸಿದ್. ಮೊದಲು ಗಬ್ುು ವಾಸನ್, ನ್ಂತರ ನಿೇರು ಬ್ಂದವು.
ಮನ್ಸಿಸಲಿದ ಮನ್ಸಿಸನಿಂದ ಅದ್ೇ ನಿೇರನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ಟ. ಸಿೇನ್ು ಗಟ್ಗಟ್ನ್ ಕುಡಿದ. ಇನ್ೊನಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಬ್ೇಕು ಎಂದ. ಒಟ್ುಟ ನಾಲುೆ ಲ್ೊೇಟ್
ಕುಡಿದ.
ಹತುತ ನಿಮಿಷ ಆಯತು. ಹದಿನ್ೈದು... ಇಪಾತುತ.... ಮೊವತುತ... ಒಂದು ಗಂಟ್.
ಊಹೊಂ. ಮಾತಾಡಿದೊದ ಆಡಿದ್ದೇ.
ಆದರ್...
ಕ್ಮುೆ?
ಎಲ್ಷಕರನ್ ನ್ಂತರದ ಎಮೆೆಲ್ಿಯಂತ್ ನಾಪತ್ತಯಾಗಿತುತ.
ಯುರ್ೇಕಾ!
ಮಾಲಿನ್ಾಭರಿತ ಗಾತಿಯಂದ ಬ್ಂದಿದದ ಕ್ಮಿೆಗ್ ಮಾಲಿನ್ಾಭರಿತ ನಿೇರ್ೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತುತ! 
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Credits: You Said It. RK Laxman

ಇಕೆತಿಳ ಸ್ಟಾರ್ ಒಳ್ಳ ಬಿೇರ್ ಅಂತ ನ್ನ್ಗ್ೇ ಮಾರಿದ
ಇವ, ನ್ೊೇಡಿದ್ಿ ಬ್ರಿೇ ನಿೇರು !

ಕನಿಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಹ್ೇಗ್ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂದು
ತ್ರತಿದು ಕ್ೊಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಣ ಮಾಹಿತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ಪ್್ಟಂಬ್ರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿಲದ

ಗೊಗಲ್ ಇನ್ುಾಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ್ೊೇಡ್ಸ ಆಧ್ಾರಿತ ಒಂದ ತಂತಾಿಂಶ. ಇದನ್ುನ ನಿಮೆ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ install ಮಾಡಿದರ್ ಕನ್ನಡದಲಿಿ
ನಿೇವು ನ್ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸ್ಟಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಲಿದ್, ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ್ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ್್ಗಳ್ ಲಿಸ್ಟ ನ್ಲಿಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆಂಗಿ ಭಾಷ್್ಯಲಿಿ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನ್ನಡ ಟ್ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ವಟಗ್ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆಂಗಿದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಕ್ಲೇಲಿಮಣ್ ಸಿದಧವಾಗುತತದ್. ನ್ಂತರ ನಿೇವು
ಮತ್ತ ಆಂಗಿ ಪದ ಬ್ಳ್ಸಬ್ೇಕಾದರ್ ಮತ್ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ವಟಗ್ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ್: ಕ್ಲವೊಮೆೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ

ಕಾಣಿಸದಿದದರ್ ಒಟ್ವಟಗ್ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ 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

ಭಿಕ್ಷ

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಪಿತ್ರನಿತಾದಂತ್ ರರ್ವನ್ೇರಿ ರಾಜನ್ೊಬ್ುನ್ು ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ಸವಾರಿ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದನ್ು. ಅದ್ೇ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ಒಬ್ು
ಭಿಷಕರುಕ ಅಕ್ಲೆಯನ್ುನ ಭಿಕ್ಷ್ಯಾಗಿ ಪಡ್ದು ಅದನ್ುನ ತನ್ನ ಚಿೇಲಕ್ೆ ತುಂಬಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತದದನ್ು.ರಾಜನ್ು ಬ್ರುವುದನ್ುನ
ಕಂಡು ಭಿಷಕರುಕ ಅವನ್ಲಿಿಗ್ ಓಡಿಹ್ೊೇದನ್ು,ರಾಜನ್ು ನಿೇನಾಾರ್ಂದು ಕ್ೇಳ್ಲು "ಸ್ಟಾವಮಿ ನಾನ್ೊಬ್ು ನಿಗಣತ್ರಕ, ನ್ನ್ನಲಿ
ಏನ್ೊ ಇಲಿ, ಏನಾದರೊ ಭಿಕ್ಷ್ ನಿೇಡಿ, ಊಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ್ೇ ಆಗಿದ್" ಎಂದ. ಅದಕ್ೆ ರಾಜನ್ು "ನಿನ್ಗ್
ಈ ರಾಜನಿಗ್ ನಿೇಡಲು ಏನ್ೊ ಇಲಿವ್ೇ? ಬ್ರಿೇ ಈ ಆತಣ ನ್ುಡಿಗಳ್ು ಮಾತಿವ್ೇ?"ನ್ನ್ಗ್ೇ ಎನಾದರೊ
ಕ್ೊಡು"ಎಂದ.
ಆಶಚಯಣಗ್ೊಂಡ ಭಿಷಕರುಕ ಬ್ೇಸರದಿಂದ ಒಲಿದ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಿ ತನ್ನ ಎರಡ್ೇ ಎರಡು ಬ್ರಳ್ುಗತಿಂದ ನಾಲ್ೆೇ ನಾಲುೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಳ್ನ್ುನ ರಾಜನ್
ಕ್ೈಗಿಟ್ಟ.ರಾಜ ತನ್ನ ಕುದುರ್ಗತಿಗ್ ಕಟ್ವಟದದ ಹಗಗ ಜಗಿಗ ಮುಂದಕ್ೆ ಸ್ಟಾಗಿದ. ತನ್ಗ್ ಏನ್ೊ ನಿೇಡದ್ ಹ್ೊರಟ್ುಹ್ೊೇದ ರಾಜನ್ನ್ುನ ಭಿಷಕರುಕ ಶಪ್ರಸಿದ.
ಬ್ೇರ್ ಹಾದಿಬಿೇದಿಗಳ್ಲಿಿ ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್ೇಡಿ ಸಂಜ್ಯ ವ್ೇಳ್ಗ್ ಮನ್ಗ್ ಬ್ಂದ. ಮನ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಚಿೇಲದಲಿಿ ಅಕ್ಲೆ ಇತುತ.ಆಶಚಯಣದಿಂದ
ಚಿೇಲದಲಿಿ ಕ್ೈಹಾಕ್ಲ ನ್ೊೇಡಲು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣಾ ಕಂಡಿತು.ಚಿೇಲವನ್ುನ ತ್ಗ್ದು ಅಕ್ಲೆಯನ್ುನ ಕ್ಳ್ಗ್ ಸುರಿದ.ಮತ್ೊತಂದು,ಮತ್ತ ಎರಡು ಹಿೇಗ್
ನಾಲುೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣಾಗಳ್ು ಸಿಕ್ಲೆದವು.ತಷಕರಣ ನ್ನ್ಪ್ರಗ್ ಬ್ಂದಿತು "ಇದು ರಾಜನ್ೇ ಕರುಣಿಸಿರುವ ಆಸಿತ,ನಾನ್ು ಉದಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ೈತುಂಬ್ ಅಕ್ಲೆ
ಕಾಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಟ್ವಟದದರ್ ಚಿೇಲದ ತುಂಬ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣಾಗಳ್ೇ ದ್ೊರ್ಯುತ್ರತದದವ್ೇನ್ೊೇ"ಎಂದುಕ್ೊಂಡು ಬ್ೇಸರ ಪಟ್ಟನ್ು.ಕಾಲ ಮಿಂಚಿತುತ. 

ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ಿದ
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶಣನ್. ಏನ್

ಬ್ದರಿ ತಾಾಮಗ್ೊಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ್ೆ ಮೊಗುಗ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ”

ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮಂದಹಾಸ”

ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳು


ರುಬ್ುಲಿಕ್ೆ-ಸ್ಟಾಸಿವ್ 1 ಚಮಚ,ಜಿೇರಿಗ್ 1 ಚಮಚ,ಕಾಯತುರಿ ಅಧಣ ಲ್ೊೇಟ್,ಒನ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯ 8-10,ಉಪುಾ ರುಚಿಗ್,ಅರಿಸಿನ್ ಅಧಣ
ಚಮಚ,ಮಾವಿನ್ತುರಿ ಮುಕಾೆಲು ಲ್ೊೇಟ್,ಇಂಗು 1 ಚಿಟ್ವಕ್



ಇತರ್:ಎಣ್ಾ ಅಧಣ ಸ್ಟೌಟ್ು,ಜಿೇರಿಗ್, ಮೆಂತಾಕಾಳ್ು, ಅರಿಸಿನ್ ಪಿತ್ರಯಂದೊ ಅಧಣ ಚಮಚ,ಕಡ್ಿೇ ಬ್ೇಳ್ ಉದುದ ಎರಡು ಚಮಚ,
ಕರಿಬ್ೇವು ಸವಲಾ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಾಯ ಎರಡು, ಕ್ೊತತಂಬ್ರಿ ಅಧಣಕಂತ್,ಅನ್ನ ಒಂದು ಲ್ೊೇಟ್ ಅಕ್ಲೆಯದು

ರ
ಸಿ
ಪ್ರ
ಕ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ


ರುಬ್ುಲು ಹ್ೇತಿರುವ ಪದಾರ್ಣಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅರ್ವಾ ಗಟ್ವಟಯಾಗಿ ರುಬಿುಕ್ೊತಿಳ



ಬಾಣಲ್ಯಲಿಿ ಎಣ್ಾಗ್, ಜಿೇರಿಗ್,ಮೆಂತಾಕಾಳ್ು,ಕಡ್ಿೇ ಬ್ೇಳ್ ಉದುದ ಹಾಕ್ಲ ಬಾಡಿಸಿ



ಕ್ಂಪಗಾದ ಮೆೇಲ್ ಅರಿಸಿನ್,ಕರಿಬ್ೇವು,ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಾಯ ಚೊರು, ನ್ಂತರ ರುಬಿುದ ಮಿಶಿಣ ಹಾಕ್ಲ ಬಾಡಿಸಿ,ಇತಿಸಿ



ಅದನ್ುನ ಅನ್ನಕ್ೆ ಕ್ೊತತಂಬ್ರಿ ಚೊರುಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕಲಸಿ

ಡ್ುೀ
ರಾ!

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

ಒಂದರ
ಲ ಲಂದು
ಒಗಟು

೧.ಸಂಗಿೀತ್ ಸುಧ ಯ ಉಣಬಡ್ಸುವ ಮ ರಕ್ಷರದ ದ ೀವತ
೨.ಬಡವರ ಭಾಗಯ ಮುದ ಿಯ ರಾಜ ಸ್ ೀರಿದರ ಒಂದು ಎರಡು
೩. ಮಾಮರದ ಹಣುು ಕುಕುುವಜಾಣ ಸ್ ೀರಿದರ ಕ ನ ಯೆರ ಡು
೪. ರಾಜನಗ ಮಡದ್ದ ಎಂಬಾಥಶ ಕ ೀಳು ಕ ಡ್ದರ ಒಂದು ಮ ರು

ಉತ್ುರಕ ು
ಪುಟ ೧೧
ನ ೀಡ್

ಪುಟ - 10

ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ

ವಿಫಲ್

ನಿಮೆ ಕವನ್ ಕತಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಜೀವನ ಪಥ …

ಏಕ್ ದೊರ ಸರಿದ್ ಚಿನ್ನ

ಬಿಸಿಲಾದರ್ೇನ್ು ಮಿೇಟ್ಬ್ೇಕು ಹರಿಗ್ೊೇಲ

ಮುತತನಿಟ್ುಟ ಒಮೆೆ

ದಾಟ್ಬ್ೇಕು ನ್ದಿಯ, ಹಠಹಿಡಿದ ಹಾಗ್

ಹಾರ ಕ್ಲತುತ ತ್ೊರ್ದ್ ನ್ನ್ನ

ಬಿರುಗಾತಿ ಬಿೇಸಲಿ, ತಂಗಾತಿ ಸುತಿಯಲಿ

ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಹ್ಮೆೆ

ತುತ್ರತನಾ ಚಿೇಲ ತುಂಬಿಸಲು ತಡಿಗ್

ದಿೇಪ ಹಚಿಚ ಬ್ಳ್ಕನಿಟ್ಟೇ
ಎದ್ಯ ಗೊಡಿನ್ೊಳ್ಗ್
ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಊದಿ ಅದನ್ು
ಸುರಿದ್ ಕತತಲ್ೊಳ್ಗ್

ಜಗದಿ ಜನಿಸಿದ ಮೆೇಲ್ ಜಂಜಾಟ್ವ್ಲಿ
ದುಡಿಯುವ ಕ್ೈ ಒಂದು, ದಣಿವಿನ್ ಮಾತ್ಲಿಿ?
ನ್ಚಿಚಹ ಮನ್ಯನ್ುನ ನ್ಂಬಿಹರ ಬ್ದುಕನ್ುನ
ರೊಪ್ರಸಲ್ೇ ಬ್ೇಕು ರಹದಾರಿಯಲಿಿ

ಬ್ರದ್ ಹ್ೊೇದ್ ನ್ನ್ನ ಕೊಡಿ

ಬ್ಹಳ್ೇನ್ು ಬ್ೇಕ್ಲಲಿ ಅಂದಂದಿನ್ ನ್ಡ್ಗ್

ಬಾಳ್ ದಾರಿಯಲಿಿ

ಕ್ಲರುದ್ೊೇಣಿ ಸ್ಟಾಕಲಿ ಬಿದಿರು ಕಡಿಡಯ ಜ್ೊತ್ಗ್

ಸರಿದು ಹ್ೊೇದ ತಂಪ ಗಾತಿ

ಸ್ಟಾಗಿಸಲು ಸರಕನ್ುನ, ಮಾರಿ ಪರಿಕರಗಳ್ ತರಲು

ಬ್ಹದು ಇನ್ುನ ಎಲಿಿ

ಪರಕ್ಲೇಯನ್ಲಿ ನಿೇ ಪರಿಸರವ್ ಜ್ೊತ್ಗಿರಲು

ಕ್ೊಟ್ಟ ಮಾತು ಸುಳ್ುಳ ಮಾಡಿ
ತತಿಳ ಹ್ೊೇದ್ ನಿೇನ್ು

ರಚನ : ಬಿ.ಎಸ್ . ವ ಂಕಟನಾರಾಯಣ , ಭಿೀಮಸಂದಿ

ತ್ರತಿಯ ನಿೇರು ಆಯುತ ರಾಡಿ
ಮೊೇಸ ಹ್ೊೇದ್ ನಾನ್ು
ದೊರ ಹ್ೊೇದರ್ೇನ್ು ನಿೇನ್ು
ನ್ನ್ನ ಕನ್ಸ ತಾರ್

ಸದಾಣರ್ ಒಬ್ು ಗಿಂಥಾಲಯದಲಿಿ ಕಥ್ ಓದಲು ಒಂದು
ದಪಾವಾದ ಪುಸತಕ ಹಿಡಿದು ಎಲಾಿ ಪುಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಟ್ೇ

ನಿನ್ನ ಬ್ಳ್ಕ್ಲನ್ಲ್ಿೇ ಹರಿವ್

ಬಿಟ್ಟ. ನ್ಂತರ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಿೇ ಅಂದುಕ್ೊಂಡ”ಅರ್ ಇದ್ೇನ್

ಕಣಾ ನಿೇರ ಧ್ಾರ್
ರಚನ : ಮಾಲ್ು, ಅಡ್ಲ ೀಡ್

೧. ಗಾಂಪ ಗುರುಗಳ್ು ಮತುತ ಅವರ ಶಿಷಾರನ್ುನ ಸೃಷಿಟಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಖಾಾತ

ಕಥ್ೇಗಿಂತ ಬ್ರಿೇ ಹ್ಸರುಗಳ್ೇ ಜಾಸಿತ ಇದ್”ಅಂತ..... ಅಷಟರಲಿಿ
ಲ್ೈಬ್ಿೇರಿಯನ್ ಆ ಪುಸತಕ ಕಸಿದು”ಇಲಿಿದ್ಯಾ ನಾನ್ು ಆವಾಗಿಿಂದ
ಹುಡುಕುತ್ರತದ್ದ ಈ ಯಲ್ೊಿೇ ಪ್್ೇಜಸ್ ನ್”

ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು ಯಾರು? ಇವರು ಬ್ರ್ಯುತ್ರತದದ ಹಾಸಾಕಾೆಗಿಯೇ
ಮಿೇಸಲಾಗಿದದ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ ಯಾವುದು.
೨. ವಿಶವ ಮತುತ ವಿಶಾಲು ಯಾವ ಲ್ೇಖಕರ ಹಾಸಾ ಬ್ರಹಗಳ್ ಪಿಮುಖ

ಮತ್ುಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ು ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ

ಪ್ಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ು? ಇವರು ಸ್ಟಾಹಿತಾ ನಿೇಡಿರುವ ಎರಡು ಜನ್ಪ್ರಿಯ ಹಾಸಾ
ದೊರದಶಣನ್ದ ಧ್ಾರಾವಾಹಿಗಳ್ು ಯಾವುವು?
ಸರಿ ಉತತರಕ್ೆ ಪುಟ್ ೧೨ ನ್ೊೇಡಿ

ಒಂದರಲ ಲಂದು ಒಗಟು – ಉತ್ುರ

೧.ರಾಗಿಣಿ ೨.ರಾಗಿ ೩.ಗಿಣಿ ೪.ರಾಣಿ
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ಕಾವಯದ ಮತ್ುಷ್ುಟ ಚಿಗುರುಗಳು
ಕಡಲ್ು

ನಿಮೆ ಕವನ್ ಕತಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ತುಂಬಿದ್ ಭೊಮಿಯ ಒಡಲು
ನಾ ದ್ೊಡಡವ ಅನ್ುನವ ತ್ೇವಲು
ಸ್ಟಾಗರದ ಎದರು ನಾವ್ಷುಟ ಕ್ೇವಲು
ಸಿಿತ್ರಪಿಜ್ಞ್ಯಂತ್ ಅನ್ವರತ ಕಡಲು
ಸಿದಾದರ್ಣ ಬ್ುದದನ್ೇಕ್ ಆದ ?
ಅವನಿಗ್ ಬ್ೇಕ್ಲತ್ತ ಸಂಸ್ಟಾರದ ಮೊಷಕರಾ ?
ಕಳ್ದುಕ್ೊಂಡ ಪರಿವಾರದ ಸಖಾ
ಎಲಿ ಬ್ುದದನ್ಂತರಾದರ್ ಬ್ಳ್ಯುವದ್ೇ ಜಗತುತ?

ಕಡಲಿನ್ ಅಲ್ಗಳ್ ಮೊರ್ತ

ಯಾರಾದರೊ ಪ್ಾರಾಗುವುದ್ೇ ಸಂಸ್ಟಾರದ ಚಿಂತ್?

ಮನ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಭ್ೊಗಣರಿತ

ಅನಿಸುವುದು ಇರಬ್ೇಕು ಬಾಹುಬ್ಲಿಯ ಹಾಗ್...

ಸ್ಟಾಗರ ಕಾಣಿಸಿದ್ ಉಲಾಿಸ

ಹಮುೆ ಬಿಮುೆಗಳ್ನ್ು ಬಿಸ್ಟಾಕ್ಲ ಆಚ್

ಮನ್ ತುಂಬಿ ಬ್ಂದಿದ್ ಸಂತಸ

ನಿಗಣವ ಶಾಂತ ಮಂದಸಿೆತನ್ಂತ್.....
-ಮಹಾಂತ್ೇಶ್ . ಸಿ
Dear Horanada chilume team.

ಚಿಲುಮೆಯ ಸಂಪ್ಾದಕ್ಲೇಯ ಸದಸಾರ್ಲಿರಿಗೊ ನ್ಮೆ
ಸ್ಟಾದರ ಪಿಣಾಮಗಳ್ು.
ನಿಮೆೆಲಿರ ಸುಸಮಯವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗಾಗಿ

Horanada chilume articles are very nice this time, My hearty
Ugadi wishes to all the writers.Please convey our
appreciations to Nagashaila kumar, Madhusudana,Raji
Jayadev, editorial,story writer Kanakapura Narayan and
rangoli we enjoyed at the most of it.Thanks for such a nice
collection even though you are in far away
nation.Wonderful ....congrats once again
-ಹರಿಣಿ ರಾವ್ , ನ್ವದ್ಹಲಿ

ಮುಡಿಪ್ರಟ್ುಟ, ಅಂದದ, ಚ್ಂದದ ಪತ್ರಿಕ್ಯನ್ುನ
ಹ್ೊರತಂದ ನಿಮೆ ಸುಪಿಯತನಕ್ೆ ನ್ಮೆ ಮೆಚುಚಗ್ಗಳ್ು.
ನಿಮೆೆಲಿರ ಚ್ೈತನ್ಾ ಸದಾ ಹಿೇಗ್ೇ ಮುಂದುವರ್ಯಲಿ.
ಚಿಲುಮೆಯ ರಭಸ ಹ್ಚಾಚಗಿ, ಇನ್ೊನ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಚಿಮೆಲಿ
ಎಂದು ಮನ್ಾಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಹಾರ್ೈಸುತ್ತೇವ್.
-ಸುಮಾ ಅಶ್್ೇಕ್ , ಸಿಡಿನ

I take this opportunity to wish you, all the office-bearers,
contributors and readers of our beloved e-magazine
HORANADA CHILUME, a very very Happy UGADI and
good health and all prosperity in the coming year
MANMATHANAMA SAMVATSARA.
- ರಾಘವ್ೇಂದಿ ಮೊತ್ರಣ, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು

೧. ದಾಶರರ್ಥ ದಿೇಕ್ಷತ್, ಕ್ೊರವಂಜಿ. ೨. ಎಂ. ಎಸ್. ನ್ರಸಿಂಹಮೊತ್ರಣ, ಸಿಲಿಿ ಲಲಿಿ.
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊೆೇಬ್ೇಡಿ)

ಮಾರ್ಚಶ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ವಾಕಾಕ್ೆ ಅರ್ಣಬ್ರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುಂಬ್ುವ ಹಾಗ್ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು







ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ಿ
ರಾಘವ ೀಂದಿ ಮ ತ್ರಶ, ಬ ಂಗಳೂರು
ಬಿ.ಆರ್. ವತ್ಸಲಾ ದಾಾರಕನಾಥ್, ಕ .ಜ.ಎಫ್
ಪುಷ್ಿವಲಿಲ ಚಂದಿಶ ೀಖರ್, ಕ ಂಗ ೀರಿ
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದ ಹಲಿ
ಮಾರ್ಚಶ ತ್ರಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತ್ುರ

ನಿಮೆ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ.
ನಿಮೆ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬ್ುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಣಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮನ್ಯ
ಹ್ಣುಾ ಮಕೆಳ್ು ತಮೆ ದ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟ್ವಕ್ಯ
ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ
ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮನ್ಯ ಮುಂದ್
ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅದ್ಷುಟ ಲಷಕರಣ!
ಕ್ೇವಲ ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್್ಟೇ ಅಲಿದ್,
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ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖಾ ಗಣಿತ
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ್ಷುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತಹ ರ್ೇಖ್ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನ್ಮೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮಗ್ ಬ್ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ್ೇ? ಒಮೆೆ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟ್ವಟೇತು ... 

ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು 8:15- ರಚನ್: ರಶ್ಮ ಸ್ ೀಮಶ ೀಖರ್, ಬ್ಂಗಳ್ೂರು
Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852
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ಹಾಸಯ

ಮೊಬ ೈಲ್ ಮತ್ುು ದ ೀವರು !

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ್ೊೆೇಟ್

ದಾವಪರಯುಗ, ತ್ಿೇತಾಯುಗ ಮತುತ ಕಲಿಯುಗ ಗ್ೊತತಲಿವ್ೇ. ಹಾಗ್ ಹ್ೊಸ ಯುಗವೊಂದು ಸೃಷಿಟಯಾಗಿದ್. ಮೊಬ್ೈಲ್ ಯುಗ. ಯಾರ
ಕ್ೈಯಲಿಿ ನ್ೊೇಡಿದರೊ ಮೊಬ್ೈಲಗಳ್ ಸುರಿಮಳ್. ಮಾನ್ವರ್ಲಿರ ಬ್ಳ್ಕ್ಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬ್ಂದ ಮೆೇಲ್, ಗುಡಿಯಲಿಿನ್ ದ್ೇವರಿಗೊ ಮೊಬ್ೈಲ್
ಬ್ೇಕ್ನಿಸಿತು ತನ್ನ ನಾಲಕೊೆ ಕ್ೈಗಳ್ಲಿಿದದ ಆಯುಧಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ಳ್ಗಿತಿಸಿ ಮೊಬ್ೈಲಗಳ್ ಕನ್ಸು ಕಂಡ.
ಆಪಲ್ ಫೇನ್ುಗಳ್ ರಾಜ ಸಿಟೇವ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಿೇ ಮೆೇಲಿರಬ್ೇಕಾರ್ ಏನ್ು ಚಿಂತ್. ಬ್ರ ಹ್ೇತಿದ ದ್ೇವರು. ಸಿಟೇವ್ ಜಾಬ್ ದ್ೇವರನ್ುನ
ಕಂಡು, ಏನ್ು ಮಹಾಸ್ಟಾವಮಿ ನ್ನ್ನ ಬ್ರ ಹ್ೇತಿದಿರಿ ಎಂದು ವಿನ್ಮಿವಾಗಿ ಕ್ೇತಿದ. ನ್ನ್ಗಿೇಗ ತಷಕರಣ ಹ್ೊಸ ನ್ಮೊನ್ಯ ಫೇನ್ ಒಂದು ಬ್ೇಕು.
ಮಾಡಿಕ್ೊಡ ಬ್ಲ್ಿಯಾ ಎಂದ ದ್ೇವರು.
ಅದಕ್ೆ ಸಿಟೇವ್ ಜಾಬ್ “ ಸ್ಟಾವಮಿೇ ನಾನ್ೇನ್ೊೇ ಹ್ೊಸ ಆಪಲ್ ತಂತಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿ ನಿಮಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಡಬ್ಹುದು, ಆದರ್ ಅದಕ್ೆ
ಬ್ೇಕಾದ ಸಲಕರಣ್ಗಳ್ು ಭೊಮಿ ಮೆೇಲ್ ಮಾತಿ ಸಿಗುವುದು. ಇಲಿಿ ನಿಮಗ್ ನ್ಟ್ವಕ್ಣ ಕನ್ಷಕರನ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ೊೇದಿಲಿ. ಯಾರ ಹತ್ರತರ ಫೇನ್
ಮಾಡಿದುಿ ಅಧಣಂಬ್ದಣ ಕ್ೇಳ್ುತ್ತ ಅರ್ವಾ ಕ್ೇತಿಸದ್ೇ ಕೊಡ ಇರಬ್ಹುದು, ನಿಮೆ ಮಹಾಭಕತ ಮಂಡತಿಗ್ ಕ್ೇತಿದರ್ ಇಲಾಿ ಅನ್ುನವರ್? ಎಂದುಬಿಟ್ಟ.
ದ್ೇವರಿಗ್ ಇದರಿಂದ ಸವಲಾ ಬ್ೇಸರ ಆದರೊ ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳದ್, ಸರಿ ಇನ್ನೇನ್ು ಮಾಡಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ ಯೇಚನ್ಯಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿದ.
ಒಂದು ಉಪ್ಾಯ ಹ್ೊಳ್ಯತು. ಒಂದು ವಾರ, ಎರಡು ವಾರ, ಜನ್ಗಳ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಪ್್ಿೇಮವನ್ುನ ಪತ್ತ ಹಚಚಲು ಭೊಮಿಯ ಮೆೇಲ್ ಬ್ಂದ. ಎಲಿಿ
ನ್ೊೇಡಿದರಲಿಿ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬ್ಳ್ಕ್. ಜನ್ ಮಾತಾಡುವುದ್ೇ ಮೊಬ್ೈಲನಲಿಿ. ಎದುರು ಸಿಕ್ಲೆದರ್ ಪ್ಾಪ ಏನ್ೊ ಹ್ೇಳ್ಲು ತ್ೊೇಚುವುದಿಲಿ, ಆದರ್
ಮೊಬ್ೈಲ್ ಕ್ೈಗ್ ಬ್ಂದ ತಷಕರಣ, ಜನ್ಗಳ್ ಮಾತುಕತ್ ನಿರಂತರ. ಬ್ಸಸಲಿಿ, ರ್ೈಲಿನ್ಲಿಿ, ಆಟ್ೊೇರಾಜ ಕೊಡ ಈಗ ಮೊಬ್ೈಲ್ ರಾಜ. ಮಕೆಳ್ು ಮರಿ
ಎಲಿರಿಗೊ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಫ್ೇವರ್ೇಟ್. ದ್ೇವರಿಗ್ ಆಶಚಯಣ, ದ್ೇವಸ್ಟಾತನ್ದಲಿಿ ಕೊಡ ತನ್ನ ಜ್ೊತ್ ಸ್ಟ್ಲಿಿ ಕ್ಲಿಕ್ಲೆಸುತ್ರತದಾದರ್. ದ್ೇವರ್ೇ ಸುಸ್ಟಾತದ.
ಇದಕ್ೊೆಂದು ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಎಂದುಕ್ೊಂಡ.
ಸರಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಭಕತರ ಕನ್ಸಲಿಿ ಬ್ಂದು ನ್ನ್ಗ್ ನಿಮೆ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಅಪಣಣ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗ್ ನಾನ್ು ಸನ್ೆಂಗಳ್ವನ್ುನ
ಉಂಟ್ು ಮಾಡುವ್ ಎಂದು ಆಜ್ಞ್ ಮಾಡಿದ. ಮೊಬ್ೈಲ್ ಭಕತರು ಸ್ಟಾಲು ಸ್ಟಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ತಮೆ ಹ್ೊಸ ಮೊಬ್ೈಲ್, ಹಳ್ ಮೊಬ್ೈಲ್, ಮಂಗಳಾರತ್ರ
ತಟ್ಟಯಲಿಿ ಹಾಕ ತ್ೊಡಗಿದರು. ಇದನ್ುನ ಕಂಡ ಹಲವರು, ಏನಿದು ಮೊಬ್ೈಲ್ ಪೂಜ್ಯೇ ಅಂತ, ತಾವು ಕೊಡ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಸಣ, ಚಾಜಣರ್,
ಮೊಬ್ೈಲ್ ಕವರ್, ಡಾಟಾ ಕಾಡುಣ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸವಣಸವವನ್ುನ ಅಪ್ರಣಸತ್ೊಡಗಿದರು. ದ್ೇವರಿಗ್ ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ೊೇಷವ್ೇ ಸಂತ್ೊೇಷ.
ಒಂದ್ೇನ್ು ನ್ೊರಾರು ಹ್ೊಸ ಮೊಬ್ೈಲಗಳ್ು ತನ್ನ ಕಡ್ಗ್ ಹರಿಯುತ್ರತವ್. ಹ್ೊಸ ಹ್ೊಸ app ನ್ೊೇಡಿ, ಇದ್ೇನ್ು ನ್ನ್ನ ಸೃಷಿಟಗಿಂತ ಅದುುತವಾಗಿದ್
ಎಂದು ಬಿೇಗಿದ. ಹ್ಂಡತ್ರ ದ್ೇವಲ್ೊೇಕದಿಂದ ಕರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿೇತ್ರಯಂದ, ನ್ನ್ಗ್ ನ್ಟ್ವಕ್ಣ ಸಿಗುವುದು ಭೊಮಿ ಮೆೇಲ್ ಮಾತಿವ್ೇ. ಇನ್ೊನ
ಸವಲಾ ಕಾಲ ಇಲ್ಿೇ ಇರಬ್ೇಕು ನಾನ್ು ಎಂದುಬಿಟ್ಟ.
ದ್ೇವಸ್ಟಾತನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಅಚಣನ್ ಬ್ೊೇಡ್ಸಣ ನ್ಲಿಿ ಹಿೇಗ್ ಬ್ರ್ಯಲಾಟ್ವಟತುತ. ನ್ವ ನ್ವಿೇನ್ ಮೊಬ್ೈಲ್, ಐಪ್ಾಡ್ಸ, ಟಾಾಬ್ಿಟ್ ಅಪ್ರಣಸಿದವರ ಹ್ಸರು
ಮತುತ ಅವರ ನ್ಂಬ್ರ್ ಬ್ೊೇಡ್ಸಣ ಮೆೇಲ್ ಬ್ರ್ಯಲಾಗುವುದು. ಚಾಜಣರ್ ಮತುತ ಫೇನ್ ಕವರ್ ಗಳ್ನ್ೊನ ದಯವಿಟ್ುಟ ಹುಂಡಿಯಲಿಿ ಹಾಕಬ್ೇಡಿ.
ಚಿಕೆ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ಸಣ ಮಾತಿವ್ೇ ಹುಂಡಿಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ. ನಿಮೆ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಸ್ಟ್ೇವ್ ದ್ೇವರಿಗ್ ಆದಮೆೇಲ್, ಪಿಸ್ಟಾದವಾಗಿ ಹಳ್ಯ ಮಾಡ್ಲ್ ಮೊಬ್ೈಲ್
ಅನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುದು. ಮೊಬ್ೈಲ್ ಅಚಣನ್, ಮೊಬ್ೈಲ್ ಅಭಿಷ್್ೇಕ, ಚಾಜಣರ್ ಹಾರ, ಸಿಮಾೆಡ್ಸಣ ಹಾರಗಳ್ು ಕೊಡ ಲಭಾ ಇಲಿಿ. ಶನಿವಾರ
ಮತುತ ಭಾನ್ುವಾರ ಮೊಬ್ೈಲ್ ದ್ೇವರಿಗ್ ಬಿಡುವಿಲಿದ ಪೂಜ್. ಮೊಬ್ೈಲ್ ದ್ೇವಸ್ಟಾಿನ್ಗಳ್ು ಕೊಡ ಹ್ಚಿಚದವು.
ಮೊಬ್ೈಲ್ ದಾನಿಗಳ್ು ದ್ೇವರಿಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಅಪ್ರಣಸಿದ ಮೆೇಲ್, ತಮೆ ಜಿೇವನ್ವ್ೇ ಬ್ದಲಾಯಸಲಾಟ್ವಟತು. ಮನ್ಯವರ ಮತುತ ಗ್ಳ್ಯರ
ಹತ್ರತರ ಮಾತುಕತ್ ಹ್ಚಿಚತು. ಸ್ಟೌಹಾದಣತ್ ಬ್ಳ್ಯತು. ಮೊಬ್ೈಲ್ ಬ್ಳ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮೆೇಲ್ ಸಂಬ್ಂದಕ್ೆ ಹ್ೊಸ ಅರ್ಣ ಬ್ಂತು. ಎಷ್್ೊಟಂದು
ಸಮಯ ನ್ಮೆಪ್ಾಲಾಗಿದ್ಯಲಾಿ, ಇದ್ಲಾಿ ನ್ಮಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ದ್ೇವರು ನಿೇಡಿದ ವರ ಎಂದ್ಣಿಸಿದರು.
ಇತತ ಲ್ೇಟ್ಸ್ಟ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಹಿಡಿದ ದ್ೇವರು, ಭೊಮಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬ್ರಲ್ೇ ಇಲಿ. ಮೊಬ್ೈಲ್ ರ್ೊೇಗವನ್ುನ ಸವಲಾ ಮಟ್ವಟಗ್ ಕಮಿೆ ಮಾಡಿದ
ದ್ೇವರು ಪ್ಾಪ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಗ್ ಅಂಟ್ವಕ್ೊಂಡಿದದ. ತನ್ನ ದಿನ್ ನಿತಾದ ಕ್ಲಸಗಳ್ನ್ುನ ಮೊಬ್ೈಲ್ ಮೊಲಕವ್ೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಬ್ತಿಗ್ಗ ಇಂದ
ರಾತ್ರಿಯವರ್ಗ್ ಮೊಬ್ೈಲ್ ದ್ೇವರಿಗ್ ಬಿಡುವಿಲಿ. ಯಾವ ದ್ೇವರ ಫೇಟ್ೊೇ ಯಾರು ಶ್ೇರ್ ಮಾಡಿದಾದರ್, ಯಾರ ದ್ೇವರ ಫೇಟ್ೊೇಗ್ ಲ್ೈಕ್
ಬ್ಂದಿದ್. ಅದು ಇದು ನ್ೊೇಡುತತಲ್ೇ ಕಾಲ ಕಳ್ದುಬಿಟ್ಟ.
ಮೊಬ್ೈಲ್ ದ್ೇವರ ದ್ೇವಸ್ಟಾತನ್ ಈಗಲೊ ಭೊಮಿಯ ಮೊಲ್ ಮೊಲ್ಯಲಿಿ ಇದ್ಯಂತ್!!!
ನಿೇವೊಂದು ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ ಭ್ೇಟ್ವ ನಿೇಡಿ.
ಮೊಬ್ೈಲಾಯ ನ್ಮಾಃ !
April Fool …    
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಟಿಿಕ್ – ಮಾಯಾ ಡಬಬ

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಏಪ್ರಿಲ್ ನ್ಲಿಿ ಟ್ವಿಕ್ ಮಾಡದಿದದರ್ ಹ್ೇಗ್! ಈ ಚಟ್ುವಟ್ವಕ್ಯನ್ುನ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ತತವವನ್ೊನ ತ್ರತಿದುಕ್ೊಳ್ೂ ಳೇಣ.
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಗಿಿ:


ಗುಂಡಗಿನ್ ಒಂದು ಕಾಾನ್ (ಡಬ್ು)



(ಹಳ್ೇ ಕಾಫ ಪುಡಿ ಡಬ್ು ಅರ್ವಾ ಪ್ರಿನ್ಗಲ್ ಚಿಪ್ಸ ಡಬ್ು ಇತಾಾದಿ)



2 ಪ್್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ, ಒಂದು ಸೊೊ ಡ್ೈವರ್



9 ವೊೇಲ್ಟ ಬಾಾಟ್ರಿ ಅರ್ವಾ ಸುಮಾರು ಅಷ್್ಟೇ ತೊಕವುಳ್ಳ ವಸುತ



ಗಟ್ವಟಯರುವ ಉದದದ ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ, ಅಂಟ್ವಸಲು ಟ್ೇಪ್

ವಿಧಾನ:


ಕಾಾನಿನ್ ಎರಡೊ ತುದಿಯ ಮಧಾದಲಿಿ ಸೊೊ ಡ್ೈವರ್ ಬ್ಳ್ಸಿ ಪುಟ್ಟ ರಂಧಿವನ್ುನ ಮಾಡಿರಿ



ಟ್ೇಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, 9 ವೊೇಲ್ಟ ನ್ ಬಾಾಟ್ರಿಯನ್ುನ (ಅರ್ವಾ ಅದ್ೇ ತರಹದ ವಸುತ) ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ಗ್ ಅಂಟ್ವಸಿ



ಪ್್ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಚಿತಿದಲಿಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದಂತ್, ರಂದಿದ ಮೊಲಕ ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ತೊರಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ್
ಮಾಡಿ. ಟ್ೇಪ್ ಅಂಟ್ವಸಿದರ್ ಉತತಮ.



(ಬಾಾಟ್ರಿ ಡಬ್ುಕ್ೆ ತಾಕದಂತ್ರರುವಂತ್ ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ಅನ್ುನ ಎಳ್ದು ಕಟ್ಟ ಬ್ೇಕಾಗಬ್ಹುದು)



ಒಳ್ಗ್ ಏನ್ು ಮಾಡಿದಿದೇರಿ ಎನ್ುನವುದು ತ್ರತಿಯದಂತ್, ಡಬ್ುದ ಹ್ೊರಮೆೈಗ್ ಚ್ಂದದ ಕಾಗದ ಅಂಟ್ವಸಿಬ್ಹುದು



ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದದರ್, ಕಾಾನ್ ಅನ್ುನ ಸಮತಟ್ುಟ ಇರುವ ನ್ಲದ ಮೆೇಲ್ ಉರುತಿಸಿ



ಒಂದಷುಟ ದೊರ ಹ್ೊೇಗಿ ನಿಮೆ ಬ್ತಿಯೇ ವಾಪಸುಸ ಬ್ರುತತದ್. ಹ್ೇಗಿದ್ ಟ್ವಿಕ್?

ಏನಾಗುತ್ರುದ :
ಈ ಪಿಯೇಗದ ಮೊಲ ಉದ್ದೇಶ ಶಕ್ಲತಯ ವಗಾಣವಣ್ಯನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸುವುದು. ನಿೇವು ಡಬ್ುವನ್ುನ ಉರುತಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಚಲನಾ
ಶಕ್ಲತಯಂದ (kinetic energy) ಮುಂದಕ್ೆ ಚಲಿಸುತತದ್. ಚಲಿಸಿದಂತ್ಲಿ, ಬಾಾಟ್ರಿಯು (ಅರ್ವಾ ಇನಿನತರ ಭಾರವಾದ ವಸುತ) ರಬ್ುರ್
ಬಾಾಂಡ್ಸ ಅನ್ುನ ಸುತುತತಾತ ಹ್ೊೇಗುತತದ್. ಚಲಿಸುತ್ರತರುವ ಡಬ್ುದ ಚಲನಾ ಶಕ್ಲತ ಮುಗಿದಾಗ, ಸುತ್ರತಕ್ೊಂಡಿರುವ ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ನ್ಲಿಿ
ಶ್ೇಖರವಾಗಿರುವ ಅಂತಸಿ ಶಕ್ಲತಯು, ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ಅನ್ುನ ಬಿಚಿಚಡುತಾತ ಹ್ೊೇಗುತತದ್. ರಬ್ುರ್ ಬಾಾಂಡ್ಸ ಬಿಚಿಚಕ್ೊಳ್ುಳವಿಕ್ಯು ವಿರುದಧ
ದಿಕ್ಲೆನ್ಲಿಿ ಆಗುವುದರಿಂದ, ಡಬ್ುವು ನಿಮೆ ಬ್ತಿಗ್ ಮತ್ತ ತ್ರರುಗುತಾತ ಬ್ರುತತದ್. 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಶಕಿಮವಿದಿರ ತ್ರಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಸಿಡ್ಿ ಕನಿಡ ಶಾಲ ಮತ್ುು ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜ ಸ್ಾದರಪಡ್ಸುತ್ರುದ
ಮಕುಳು ಹಾಗ ಹರಿಯರಿಂದ ಸಂಗಿೀತ್, ನೃತ್ಯ, ಕನಿಡ ಕಾಯರ ಯೀಕ ಗಾಯನ ಒಳಗ ಂಡ
ಮನರಂಜನ (18-04-2015, ರ್ನವಾರ, ಸಮಯ: 05:30 PM)
ನಡ ಯುವ ಸಾಳ :
Wattlegrove Public School, Cressbrook Drive NSW 2163
ಪಿವ ೀರ್ ಕುಟುಂಬಕ ು :$20
ಇದು ಕನಿಡ ಶಾಲ ಯ ಸಹಾಯಧನಕಾುಗಿ ಏಪಶಡ್ಸಿರುವ ಕಾಯಶಕಿಮ

19-April-2015 (8:00 AM – 12:00 PM)
Sri Venkateshwara Temple,
Temple Road, Helensburgh
NSW 2508
More Info: http://www.svtsydney.org/

ಈ ಸಂಚಿಕ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ಿ, ಆಸ್ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುು ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದರ್ಶನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ್ರ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದಿ ಅನಂತ್ಮ ತ್ರಶ
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುದ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊಲವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಾಷಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ೆ ಸ್ಟ್ೇರಿದ್.
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅಂತಜಾಣಲದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಣಗತಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ.
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