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ಸೆಂಪುಟ್ ೩, ಸೆಂಚಿಕ ೭, ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ೨೦೧೫

ರಿ

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

... ಪು. ೧

ಹ ಸರುಚಿ

... ಪು. ೩

ರಾಂ ರಾಮ! ಹಾಸಯ

ಪರಚಲಿತ

... ಪು. ೨

ವಿಚಾರ-ವಿಹಾರ

... ಪು. ೪

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ ಕ ಡ್ತೀರಾ! ... ಪು. ೮

ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ ... ಪು. ೯

ಹಾಸಯ

... ಪು. ೧೧

ಪದ ಪುಂಜ/ರಂಗ ೀಲಿ

ವಿಜ್ಞಾನ , ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

... ಪು. ೧೪

... ಪು. ೧೦

... ಪು. ೫

ಜೇವನದಲಿ ಒೆಂದು ಹೆಂತದೆಂದ ಮತ ೊತೆಂದು ಹೆಂತಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವಾಗ, ಈಗಿನ ಹೆಂತದಲಿನ
ಆಗುಹ ೊೇಗುಗಳ್ ವಿಮರ್ ೆಯು ಮತುತ ಮುೆಂದನ ಹೆಂತದಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಯೆಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ
ಮುೆಂದಾಲ ೊೇಚನ ಯು

ಅವಶ್ಯಕ

ಎನುನವುದು

ಲ ೊೇಕಾಭಿಮತವಿರಬಹುದು.

ಆದರ

ಇವ ರಡನೊನ

ಕಾಯೆರೊಪದಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಒೆಂದು ತೃಪ್ತತಯು ಸಾಾನುಭವದೆಂದ ಮಾತಿ ಗಿಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಎೆಂದನೆಂತ ವರ್ೆದ ಕ ೊನ ಯ ಹೆಂತದಲಿದದೇವಿ. ಬರುವ ಜನವರಿಯೆಂದ “ಹಾಗ ಮಾಡ ೊೇಣ”,
“ಹಿೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ” ಎನುನವ ರ ಸಲೊಯಶ್ನ್ ಸಮಯ. ಅದರ ತಪುು ಸರಿಯ ಬಗ ಗಿನ ಚರ್ ೆಯನುನ ಒೆಂದು
ಪಕೆಕ್ಲೆಡ ೊೇಣ. ಏಕ ೆಂದರ ಅದು ವಯಯಕ್ಲತಕ. ಪಿತ್ರಯೊಬುರ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಮಾಜದ ಮೆೇಲ ಪರಿಣಾಮ
ಬೇರುತತದ ಯಾದರೊ ಅದಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚುು ಗಮನ ಹರಿಸಬ ೇಕಾದ ವಿರ್ಯಗಳ್ೂ ಇರುತತವ ಎನುನವುದು ಅಷ ಟೇ
ಸತಯ. ಈ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಉದ ೇದ ಶ್ಕ ೆ ಪೂರಕವಾದ ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಅೆಂಶ್ವ ೆಂದರ ನಾವು ಬರ ಯುವ ಮತುತ
ಮಾತನಾಡುವ ನುಡಿಯ ಬಗ .ೆ
ನುಡಿಯ ಸೊಕತ ಬಳ್ಕ ಮತುತ ನುಡಿಯ ನಿರೆಂತರ ಬಳ್ಕ ಅದರ ಉಳಿಯುವಿಕ ಯನುನ ಕಾಪಾಡುತತದ . ಈ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ಹ ೇಳ್ುವುದಾದರ ,
ಒೆಂದು ನುಡಿಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ ಬ ಳ ದು, ಅದನುನ ತ ೊರ ಯುವುದು ಭಾಷ ಗ ಮಾಡುವ ದ ೊಿೇಹವ ೆಂದು ತ್ರಳಿಯುವುದಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚುು, ಅದರಿೆಂದ
ನಮಗ ಎರ್ುಟ ನರ್ಟವಾಗುತ್ರತದ ಎನುನವ ಒೆಂದು ಯೊೇಚನ ಯನುನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ ಳಯ ಬ ಳ್ವಣಿಗ . ನಾವಾಡುತತ ಬೆಂದರುವ ನುಡಿಯನುನ ನಾವು,
ನಮಮ ಮಕೆಳ್ು ಆಡದದದರ , ನಮಮಲಿ ಗಾಡವಾಗಿ ಚಿಕೆೆಂದನಿೆಂದ ಬ ಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದರುವ ನಮಮ ಅನ ೇಕ ಪದವ ೈಶಿರ್ಟಯಗಳ್ು, ಹಾಡು, ಪದಯಗಳ್ು,
ಎಲಾಿ ನ ನಪ್ತಗ ಮಾತಿ ಉಳಿದು ಆ ಕ ೊರತ ಯು ನಮಮನುನ ಸದಾ ಕಾಡುತತದ . ಸ ನೇಹಕೊಟ್ಗಳ್ಲಿ “ಓಹ್! ಆ ಸ ೊೇಮೆೇಶ್ಾರ ಶ್ತಕ ಅದ ರ್ುಟ
ರ್ ನಾನಗಿತತಲಾ”, “ಆ ಅಡಿಗರ ಪದಯ ಇನೊನ ಗೊಯ್ ಗುಡಿತದ ”, “ಡಿ. ವಿ. ಜ ಯವರ ಆ ಸಾಲು … ಯಾಕ ೊೇ ನ ನಪ್ತಗ ೇ ಬತ್ರೆಲಿ” ಹಿೇಗ
ನ ನಪ್ತಸಿಕ ೊೆಂಡು, “ನಮಮ ಮಕೆಳ್ು ಇವ ಲಿ ಕಲಯುವುದಕ ೆ ಆಗಲ ೇ ಇಲಿ, ಏನು ಮಾಡ ೊೇದಕ ೆ ಆಗುತ ”ತ ಎೆಂದು ಕ ೊರಗುತ ತೇವ .
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಬಳ್ಗದೆಂದ ಓದುಗರಿಗ ನಮಿತ ಮತುತ ವಿನೆಂತ್ರಯೆಂದ ಒೆಂದು ಸೆಂಕಲುಕಾೆಗಿ ಕ ೊೇರಿಕ . ಅದುವ ೇ “ಬರುವ
ವರ್ೆದೆಂದ ಇಮೆೇಲ್, ರ್ಾಟ್ಟೆಂಗ್, ಎಸ್. ಎೆಂ ಎಸ್, ಫ ೇಸುುಕ್, ವಾಟ್ಾಾಪ್ ಮುೆಂತಾದ ಸೆಂಪಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲ ಲಿ ಕನನಡದ
ಅಕ್ಷರದಲಿ ಬರ ಯುವ ಎೆಂಬ ಪಿತ್ರಜ್ಞ ”. ಇಲಿ “ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲ ಲಿ” ಎನುನವುದನುನ ಮಾತಿ ನ ನಪ್ತಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಜಾರಿಕ ೊಳ್ಳದರಿ. ಸಾೆಂಟ್ಕಾಿಸ್
ನಿಮಮನ ನಲಿ ನ ೊೇಡುತ್ರತರುತಾತನ . ಸುಮಮಸುಮಮನ ಆಗಲಿ ಅೆಂತ ಸುಳ್ುಳ ಹ ೇಳಿ ತಪ್ತುಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಡಿ. ನಿಮಮ ತಪುು ಒಪುುಗಳ್ನ ನಲಿ ಅವನು ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ,
ಕನನಡದ ಲಪ್ತಯಲಿ ಬರ ದರ ಮಾತಿ ಕ್ಲಿಸಮಸಿಾಗ ಬಹುಮಾನ ಕ ೊಡ ೊೇದು. ನ ನಪ್ತರಲ! 

ಎರಡು ರ್ಂರ್ಳ ಪರಮುಖ ದಿನರ್ಳು
ಡ್ಸ ಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,

ಜನವ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಜಯ ನಾಮ ಸಂವ್ತಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ/ಉತತರಾಯಣ,

ಶರದ್/ಹ ೀಮಂತ ಋತು, ಕಾರ್ೀೀಕ/ಮಾರ್ೀಶ್ರ ಮಾಸ

ಹ ೀಮಂತ ಋತು, ಮಾರ್ೀಶ್ರ/ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ

01 ಮೆಂ - ವಿಶ್ಾ ಏಡ್ಸಾ ದನ

01 ಶ್ು - ಆೆಂಗಿವಷಾೆರೆಂಭ

07 ಸ ೊೇ- ಏಕಾದಶಿ, ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಕಡಲ ೇಕಾಯ ಪರಿಷ

10 ಭಾ - ಅಮಾವಾಸ ಯ

10 /11 ಗು/ಶ್ು - ಅಮಾವಾಸ ಯ

12 ಮೆಂ – ಸಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನೆಂದ ಜನಮದನ

12 ಶ್ - ಮಾಗೆಶಿರ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ

15 ಶ್ು - ಮಕರ ಸೆಂಕಾಿೆಂತ್ರ/ಉತತರಾಯಣ ಕಾಲ ಆರೆಂಭ

23 ಬು - ಹನುಮಾನ್ ಜಯೆಂತ್ರ

26 ಸ ೊೇ - ಭಾರತ ಗಣರಾಜಯ ದನ

24 ಗು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್

27 ಬು - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚತುರ್ಥೆ

25 ಶ್ು - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಸ್, ದತಾತತ ಿೇಯ ಜಯೆಂತ್ರ
28 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚತುರ್ಥೆ

ಪುಟ - 1

ಪರಚಲಿತ

ಕರಸಮಸ್ ಸಡರ್ರ

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್

ಆಷಾಡ ಮುಗಿದರ ನಮಮ ಭಾರತ್ರೇಯ ಹಬುಗಳ ಲಿ ಮುಗಿದoತ . ಆದರ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ಕ ೊನ ಬೆಂತ ೆಂದರ , ಇಲಿ ಆಸ ರೇಲಯಾ ದ ೇಶ್ದ
ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಸಡಗರ ಪಾಿರೆಂಭ. ಮಕೆಳಿಗ ಬ ೇಸಿಗ ರಜ . ಹೌದು ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ು ಸುಡುಬಸಿಲುಗಾಲ ಇಲಿ. ಮಕೆಳಿಗ ರ್ಾಲ ಮುಗಿದು ರಜದ
ಮಜ ಶ್ುರು.
ನವ ೆಂಬರ್ ಕಡ ಕಡ ಗ ಮನ , ಅೆಂಗಡಿ ಮುೆಂಗಟ್ುಟ ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಅಲೆಂಕಾರಕ ೆ ತ ೊಡಗುತತವ . ಎಲಿಲಿದ ಹಬುದ ಸಡಗರ ಸೆಂಭಿಮವನುನ
ರಾತ್ರಿಯಲಿ ನ ೊೇಡಿದರ , ಬಣಣ ಬಣಣದ ಬ ಳ್ಕ್ಲನ ಚಿತಾತರ, ರ ೈನ್ ಡಿೇರ್ ಸಾೆಂಟ್ಾ ಕಾಿಸ್ ತಾತನ ವಾಹನ ಹ ೊಳ ಯುತ್ರತರುತತವ .
ಪಿತ್ರ ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ಯೊ, ಹಬುದ ಆಚರಣ ಪಿಯುಕತ, ಹೊವಿನ ಗ ೊೇಲಾಕಾರದ ಹೊಗುಚಛ, ಮನ ಒಳ್ಗ ಮೊಲ ಯಲಿ ಚಿಕೆ ಕ್ಲಿಸಮಸ್
ಮರ, ಅದಕ ೆ ವಿವಿಧ್ ಹ ೊಳ ಯುವ ನಕ್ಷತಿಗಳ್ು, ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತಿ, ಬಣಣಬಣಣದ ಆಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ಮುೆಂತಾದವುಗಳ್ನುನ ತೊಗಾಡಿಸುತಾತರ . ಮರದ
ಕ ಳ್ಗ ಮನ ಯವರಿಗ ಲಾಿ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳ್ನುನ ಆಕರ್ೆಕ ಕಾಗದದಲಿ ಸುತ್ರತ ಇಡುತಾತರ . ತಾತ ಅಜಿಯರು ಮೊಮಮಕೆಳಿಗ , ಮಕೆಳಿಗ ಉಡುಗ ೊರ
ಕ ೊಡಲು ಸುಸಮಯ. ಚಿಕೆವರೊ, ದ ೊಡಡವರೊ ಎಲಿರೊ ಎದುರು ನ ೊೇಡುವ ಸುೆಂದರ ಹಬು.
ಕ ಲವು ಮನ ಗಳ್ ಮುೆಂದ ಯೆಂತೊ ದೇಪಗಳ್ ದ ೊಡಡ ಅಲೆಂಕಾರ, ಗ ೊೆಂಬ ಗಳ್ು ಮನ ಸೊರ ಗ ೊಳ್ುಳತತವ . ಇಡಿೇ ಮನ ಯು ರಾತ್ರಿಯ
ವ ೇಳ ನಕ್ಷತಿ ಲ ೊೇಕವ ೇ ಕ ಳ್ಗಿಳಿದ ಹಾಗ ಗ ೊೇಚರಿಸುತತವ . ಕ ಲವು ರಸ ಗ
ತ ಳ್ ಪಿತ್ರಯೊೆಂದು ಮನ ಯವರು ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ದೇಪದ ಅಲೆಂಕಾರದೆಂದ,
ಜನಗಳ್ನುನ ಆಕರ್ಷೆಸುತಾತರ . ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ದೇಪದ ಅಲೆಂಕಾರ ನ ೊೇಡಲ ೆಂದ ೇ ರಾತ್ರಿಯ ಹ ೊತುತ, ಕಾರಿನಲಿ ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ು ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಬಡಾವಣ ಗ
ಮಕೆಳ್ು ಮರಿಗಳ ೂೆಂದಗ ಡ ೈವ್ ಹ ೊೇಗುತಾತರ . ಕಾರ್ ನಿಲಿಸಿ ಮನ ಗಳ್ ಮುೆಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ ದು ಕ ೊೆಂಡು ಮಕೆಳ್ು ಸಾೆಂಟ್ಾ
ವ ೇರ್ದಾರಿಯನುನ ನ ೊೇಡಿ ಸೆಂತ ೊೇರ್ಪಡುವುದನುನ ನ ೊೇಡುವುದ ೇ ಒೆಂದು ಆನೆಂದ. ಜೇಸಸ್ ಮಗುವಿನ ಬ ೊೆಂಬ ಗಳ್ು ಕೊಡ ಎಲಿ ಕಡ ಯಲೊಿ
ಕೆಂಡು ಬರುತತದ . ರ್ಾಪ್ತೆಂಗ್ ಸ ೆಂಟ್ರ್ ಗಳ್ು ತುೆಂಬ ತುಳ್ುಕುತಾತ ಇರುತತವ .
ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ತಾತ ಸಾೆಂಟ್ಾನನುನ ರ್ಾಪ್ತೆಂಗ್ ಮಾಲುಗಳ್ಲಿ ಕೊಡ ನ ೊೇಡಬಹುದು. ಮಕೆಳ್ು ಸೆಂಸಾರದ ಜ ೊತ ಗ ಹ ೊೇಗಿ ಫಾಯಮಿಲ
ಫೇಟ್ ೊೇ ತ ಗ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಕೊಡ ಒೆಂದು ವಿರ್ ೇರ್ ರೊಡಿ. ಸಾೆಂಟ್ಾ ತಾತನ ನ ೊೇಡಿ ಎಳ ಮಕೆಳ್ು ಅಳ್ು, ಅಳ್ು-ಭಯ ಮಿಶಿಿತ ಮಕೆಳ್ನುನ
ಸಮಾಧಾನಿಸಿ ಅವರನುನ ನಗಿಸಿ ಫೇಟ್ ೊೇ ತ ಗ ಯಕ ೆ ಪಿಯತನ ಪಡಾತ ಇರುವ ಕಾಯಮೆರಾ ಮಾಯನ್ ಗಳ್ು. ಇದ ೊೆಂದು ಮಿನಿ ಷ ೊೇ ತರಹ
ನ ೊೇಡುಗರಿಗ .
ಸಾೆಂಟ್ಾ ತಾತ ನಾರ್ತೆ ಪೇಲ್ ನಿೆಂದ ಬರುತಾತನ , ಒಳ ಳಯ ಹುಡುಗರಿಗ ಉಡುಗ ೊರ ತರುತಾತನ ಎೆಂಬ ನೆಂಬಕ ಮಕೆಳಿಗ . ಇಲಿ
ಆಸ ರೇಲಯಾ ದ ೇಶ್ದಲಿ ಬಹಳ್ ಬಸಿಲು, ಆದರೊ ಬಳಿ ಮೆಂಜು ಬದದ ಹಾಗ ಕಾಣುವ ಮನ ಯ ಮುೆಂದನ ಉದಾಯನವನಗಳ್ು ಸುಡು ಬಸಿಲನುನ
ಮರ ಸುತ ತ.
ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬುದ ದನವೆಂತೊ ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ು ಒೆಂದುಗೊಡಿ ಭ ೊೇಜನ ಮಾಡುತಾತರ ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ಸೆಂತ ೊೇರ್ದೆಂದ ಸಮಯ
ಕಳ ಯುತಾತರ . ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ರಜದಲಿ ಬ ೇರ ಊರಿಗ ಹ ೊೇಗುವುದು, ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಜ ೊತ ಅತಯಮೊಲಯ ಸಮಯ ಕಳ ಯುವುದ ೇ ಹಬುದ ಹ ೈಲ ೈಟ್.
ಭಾರತದೆಂದ ಬೆಂದ ವಲಸಿಗರು ಕೊಡ ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬುದ ಸೆಂತ ೊೇರ್ವನುನ ಸೆಂಪೂಣೆವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತಾತರ .
ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬುದ ಮಾರನ ದನ ಬಾಕ್ಲಾೆಂಗ್ ಡ ೇ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತಾತರ . ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಗಿಡದ ಕ ಳ್ಗ ಇಟ್ಟ ಉಡುಗ ೊರ ಗಳ್ ಡಬು ತ ಗ ದು
ನ ೊೇಡಿ ಆಮೆೇಲ ಪಾಯಕ್ಲೆಂಗ್ ಮೆಟ್ಟೇರಿಯಲ್ ಮಡಚಿ ಎಸ ಯುವ ಕಾಯೆಕಿಮ. ಅದರಲೊಿ ಕೊಡ ಮನ ಮೆಂದಯ್ಕಲಾಿ ಸೆಂತ ೊೇರ್ ಕಾಣುತಾತರ .
ಚಿಲುಮೆಯ ಓದುಗರಿಗ ಲಿರಿಗೊ ಕ್ಲಿಸಮಸ್ ಹಬುದ ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳ್ು 
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ಹ ಸರುಚಿ

ಕ ೀಲ್ ಸ ಪಿಿನ ಬಸಾಸರು

ತಯಾರಿ ಮತುತ ನಿರೊಪಣ :
ತ್ರಿವ ೇಣಿ ನಾಗರ್ ೈಲ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಆಹಾರ-ಆರ ೊೇಗಯ ಅೆಂಕಣದಲಿ “ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪುು” ಇದರ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ರಾಜ ೇಶ್ಾರಿ
ಜಯದ ೇವ್ ಅವರು ಒದಗಿಸಿದದರು. ಓದುಗರಾದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ತ್ರಿವ ೇಣಿ ನಾಗರ್ ೈಲ ಅವರು ಈ ಬರಹದೆಂದ ಪಿಭಾವಿತರಾಗಿ, ತಮಮ ಅಡುಗ ಯಲಿನ
ನ ೈಪುಣಯತ ಯೆಂದ ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪುನುನ ಬಳ್ಸಿ ಸಾತಃ ಅಡುಗ ತಯಾರಿಸಿ, ಅದು ಅಚುುಕಟ್ಾಟಗಿತ ೆಂ
ತ ದು ತ್ರಳಿದ ಮೆೇಲ , ಈ ಬರಹವನುನ ಕಳ್ುಹಿಸಿದರು.
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಇತರ ಓದುಗರೊ ಆರ ೊೇಗಯಕ ೆ ಒಳ ಳಯದಾದ ಈ ಹ ೊಸ ನಮೊನ ಯ ಬಸಾಾರಿನ ಉಪಯೊೇಗ ಪಡ ದುಕ ೊಳ್ಳಲ
ಎೆಂಬುದ ೇ ನಮಮ ಆಶ್ಯ. ವಿಧಾನವನುನ ಬರ ದುಕ ೊಟ್ಟಟದದಕಾೆಗಿ ಲ ೇಖಕರಿಗ ಓದುಗರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ನಯವಾದಗಳ್ನುನ ಸಲಿಸುತ್ರತದ ದೇವ – ಸೆಂ
ಬ ೀಕಾದ ಸಾಮಗ್ರರರ್ಳು
ಒೆಂದು ಕಟ್ುಟ ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪುು.
೧ ಪಾವು ಹ ಸರುಕಾಳ್ು.
೨ ಈರುಳಿಳ.
ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ. (ಅಭಿರುಚಿಗ ತಕೆರ್ುಟ)
ಕ ೊತತೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುು.
ಸಾರಿನ ಪುಡಿ.
ಹುಣಿಸ ೇ ಹಣುಣ.
ಹಸಿ ಕ ೊಬುರಿ.
ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ
ಪಲಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪುನುನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ದೆಂಟ್ಟನಿೆಂದ ಬಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು, ರ್ ನಾನಗಿ ತ ೊಳ ದು ಸಣಣಗ ಹ ಚಿುಟ್ುಟ ಕ ೊಳಿಳ.
ಒೆಂದು ಪಾತ ಿಯಲಿ ರ್ ನಾನಗಿ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಹ ಸರುಕಾಳ್ನುನ ಬ ೇಯಲು ಇಡಿ. ಕಾಳ್ು ಅಧ್ೆ ಬ ೆಂದರುವಾಗ ಒೆಂದು ಹಿಡಿ ಕಾಳ್ನುನ ತ ಗ ದಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು
ಉಳಿದ ಕಾಳಿಗ ಹ ಚಿುರುವ ಸ ೊಪುನುನ ಬ ರ ಸಿ. ಕಾಳ್ು, ಸ ೊಪುು ಬ ೆಂದ ಮೆೇಲ ನಿೇರನುನ ಬಸಿದು ತ ಗ ದಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ. ನೆಂತರ ಒೆಂದು ದಪು ತಳ್ವಿರುವ
ಪಾತ ಿಯಲಿ ಒಗೆರಣ ಗ ಎಣ ಣ ಕಾಯಸಿ, ಸಾಸಿವ , ಕಡಲ ಬ ೇಳ , ಉದದನಬ ೇಳ , ಕರಿಬ ೇವು, ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಸಣಣಗ ಹ ಚಿುದ ಈರುಳಿಳ ಹಾಕ್ಲ
ಒಗೆರಣ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ. ನೆಂತರ ಅದಕ ೆ ಬ ೇಯಸಿರುವ ಕಾಳ್ು ಹಾಗೊ ಸ ೊಪ್ತುನ ಮಿಶ್ಿಣವನುನ ಹಾಕ್ಲ, ರುಚಿಗ ತಕೆರ್ುಟ ಉಪುನುನ ಹಾಕ್ಲ ಬ ರ ಸಿ.
ಮೆೇಲ ತ ೆಂಗಿನ ತುರಿ ಮತುತ ಕ ೊತತೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುು ಉದುರಿಸಿದರ ಪಲಯ ಸಿದಧ.
ಬಸಾಾರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒೆಂದು ಈರುಳಿಳಯಲಿ ಅಧ್ೆ ಭಾಗ ಎಣ ಣ ಹಾಕದ ಹುರಿದುಕ ೊಳಿಳ. ಹುರಿದುಕ ೊೆಂಡ ಈರುಳಿಳಯೊೆಂದಗ
ಮತತಧ್ೆ ಹಸಿ ಈರುಳಿಳ, (ಬ ೇಕ್ಲದದರ ನಾಲುೆ ಎಸಳ್ು ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ), ತ ೆಂಗಿನ ತುರಿ, ತ ಗ ದಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಬ ೇಯಸಿದ ಕಾಳ್ು, ನಿಮಮ ರುಚಿಗ ತಕೆೆಂತ
ಸಾರಿನ ಪುಡಿ, ಸಣಣ ನಿೆಂಬ ಗಾತಿದ ಹುಣಿಸ ೇಹಣುಣ, ಚಿಟ್ಟಕ ಅರಿಸಿನ ಇರ್ಟನೊನ ರುಬುಕ ೊಳಿಳ. ನೆಂತರ ಬಸಿದಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರುವ ಕಾಳ್ುಬ ೇಯಸಿದ
ನಿೇರಿಗ ರುಬುದ ಮಸಾಲ ಮತುತ ರುಚಿಗ ತಕೆರ್ುಟ ಉಪುು ಹಾಕ್ಲ ಸಾರಿನ ಹದ ಬರುವೆಂತ ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ಕುದಸಿ. ಸಾಸಿವ , ಇೆಂಗು ಮತುತ
ಕರಿಬ ೇವಿನ ಒಗೆರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲದರ ಬಸಾಾರು ಸಿದಧ.
ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪ್ತುನ ೊೆಂದಗ ಸಬುಸಿಗ ಸ ೊಪುನೊನ ಬ ರ ಸಿದರ ರುಚಿ ಇನೊನ ಹ ಚುು.
ಹ ಸರು ಕಾಳ್ು ಹಾಗೊ ಕ ೇಲ್ ಸ ೊಪ್ತುನ ಬಸಾಾರು ಆರ ೊೇಗಯಕರವಷ ಟೇ ಅಲಿ ಬಲು ರುಚಿಕರ ಕೊಡ.
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ಈ ಬಾರಿಯ 'ವಿರ್ಾರ ವಿಹಾರ'ವೂ ಶಿಿೇಯುತ ಜ.ಪ್ತ. ರಾಜರತನೆಂ ರವರ 'ವಿರ್ಾರ ರಶಿಮ' ಯ ಒೆಂದು
ರಶಿಮ.
ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ಸ

ಒಬುನ ೇ ದ ೇವರು ಎೆಂದು ನೆಂಬರುವ ಇನ ೊನೆಂದು ಧ್ಮೆ ಯಹೊದ ಧ್ಮೆ. ಈ ಯಹೊದ ಧ್ಮೆದ
ಯ್ಕಹೊಧ್ಯನ ೊಬುನ ಮುತ್ರತನ ವಾಕಯಗಳ್ು ಇಲಿವ :
ಒಬುನು ತ್ರಳಿದದಾದನ . ತಾನು ತ್ರಳಿದದ ದೇನ ಎೆಂಬುದು ಅವನಿಗ ತ್ರಳಿದದ . ಅೆಂಥವನು ಪಾಿಜ್ಞ. ಇವನ
ಸೆಂಗವನುನ ಮಾಡಿ, ಇವನಿೆಂದ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು.
ಇನ ೊನಬು ತ್ರಳಿದದಾದನ . ತಾನು ತ್ರಳಿದವ ಎೆಂಬುದು ಅವನಿಗ ತ್ರಳಿಯದು. ಅೆಂಥವನಿಗ ನ ನಪ್ತಸಬ ೇಕು.
ಅವನು ತ್ರಳಿದರುವುದನುನ ಅವನಿಗ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಡಬ ೇಕು.
ಮತ ೊತಬು ತ್ರಳಿಯದವನು. ತಾನು ತ್ರಳಿಯದವನು ಎೆಂಬುದು ಅವನಿಗ ತ್ರಳಿದದ . ಅೆಂಥವನಿಗ ಅವನು
ತ್ರಳಿಯದದನುನ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಡಬ ೇಕು.
ಮಗದ ೊಬುನಿಗ ಏನೊ ತ್ರಳಿಯದು. ಆದರ ತನಗ ಎಲಿವೂ ತ್ರಳಿದದ ಎೆಂಬುವೆಂತ ನಟ್ಟಸುತಾತನ .
ಅವನು ಮೊಖೆ. ಅೆಂಥವನಿೆಂದ ದೊರವಿರಬ ೇಕು.

ಮೊಖೆನಾದವನು ತಾನು ತಪುು ಮಾಡಿದಾಗ, ಇತರರನುನ ದೊರ್ಷಸುತಾತನ . ಜ್ಞಾನವನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವನು
ತಪುು ಮಾಡಿದದಲ,ಿ ತನನನುನ ತಾನು ನಿೆಂದಸಿಕ ೊಳ್ುಳತಾತನ . ಎಲಿವನೊನ ತ್ರಳಿದ ಪಾಿಜ್ಞನೊ ಮತುತ ಸತುುರುರ್ನೊ ಆದವನು ತನನನಾನಗಲ
ಇತರನಾನಗಲ ನಿೆಂದಸುವುದಕ ೆ ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿದ ಹಾಗ ನಡ ದುಕ ೊಳ್ುಳತಾತನ .
ಜ್ಞಾನವನುನ ಸೆಂಪಾದಸುವುದಕ ೆ ಐದು ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳ್ು:
ಮಾತನಾಡದ ಮೌನದೆಂದರುವುದು (ತಪಸಯ)
ಕ್ಲವಿಗ ೊಟ್ುಟ ಕ ೇಳ್ುವುದು (ಶ್ಿವಯ)
ಕ ೇಳಿದದನುನ ನ ನಪ್ತನಲಿಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವುದು (ಮನನ)
ತಾನು ಕಲತ ಸರ್ತ ವಿರ್ಾರವನುನ ಆಚರಿಸುವುದು (ಧಾರಣ)
ತಾನು ಕಲತ್ರದದನುನ ಇತರರಿಗ ಭ ೊೇಧಿಸುವುದು (ಭ ೊೇಧ್ನ)
ಮುಪ್ತುನ ಕಾಲದಲಿ ಜ್ಞಾನವನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದು ಮರಳಿನಲಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುತ್ರನ ಹಾಗ .
ಯೌವನದಲಿ ಪಾಿಜ್ಞತ ಯನುನ ಅರಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದು ಕಲಿನಲಿ ಕ ೊರ ದ ರ್ಾಶ್ಸನದ ಹಾಗ .
ಯ್ಕಹೊಧ್ಯನ ಈ ಮೆೇಲನ ವಾಕಯಗಳ್ು ಅಮೊಲಯವಾದುದು. ಈ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ನಾವು ಕೊಡ ಪಾಿಜ್ಞರಾಗಿ ಇತರರಿಗ
ಹೆಂಚುವ. 

ಬಾಲಗ್
ಲ ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತರದ
ಕ ಳಗ್ರರುವ್ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ೆನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...”
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾರ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ವಿದ್ಾಾನಗ್ರಂತ ಅಧಾಾನ ಲ ೀಸು!!!

ಬಹಾರದಲಿ ವಿದ ಯಯ್ಕೇ ಇಲಿದ ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ ಸೆಂಪುಟ್ದ ಬಗ ೆ ಕುತೊಹಲ ಭರಿತನಾಗಿ ಬಹಾರದ
ಮುಖಯಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ ಆಪತಸಹಾಯಕನ ಕಾಯೆದಶಿೆ ಸುಳ್ೂಳ ಪಿಸಾದ್ ಯಾದವರನುನ ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದ .
“ಬಹಾರಿಗಳ್ೂ ಒೆಂದು ವಿಧ್ದಲಿ ಕನನಡಿಗರೆಂತ ಯ್ಕೇ. ಕನನಡಿಗರು ಕುರಿತ ೊೇದದ ಯುೆಂ
ಕಾಯೆಪಿಯೊೇಗ ಪರಿಣತಮತ್ರಗಳ್ ಅಲಿವ ೇ. ನಾವು ಕುರಿತ ೊೇದದ ಯುೆಂ ಆಡಳಿತ ಪರಿಣತ ಪಿಭುಗಳ್”
ಎೆಂದರು ಸುಳ್ೂಳಪಿಸಾದ್.
“ಆದರೊ... ಉಪ ಮುಖಯಮೆಂತ್ರಿಗಳ ೇ ಕ ೇವಲ ಟ್ ಾಲ್ಾ್ ಸಾಟೆಂಡಡೊೆ....?” ರಾಗವ ಳ ದ .
“ವಿ ಆರ್ ಸ ೊೇ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅವರು ಅರ್ುಟ ಓದಬಾರದತುತ. ಕ್ಷಮಿಸಿಬಡಿ”
“ಏಕ ?”
“ಜನನಿ ತಾನ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಜನನಿ ಅನಕ್ಷರಸ ೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಗ ಇಷ ೊಟೆಂದು ಓದುವುದು
ಜನನಿಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆಂತ . ಕ ೇವಲ ಹ ಬ ುಟ್ಾಟದ ಅಮಮನ ೇ ರಾಜಯದ ಮುಖಯಮೆಂತ್ರಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಲೆೆಂತ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವ್ು ಕ ೀಳಿದಿರಿ

ಕಡಿಮೆ ಸೆಳ್ದಲಿರುವವರು ಅವರಿಗಿೆಂತಲೊ ಕಡಿಮೆ ಓದರಬ ೇಕಾಗಿತುತ ”
“ಹ ಬ ುಟ್ಟಟಗಿೆಂತಲೊ ಕಡಿಮೆ ಓದು ಹ ೇಗ ಸಾಧ್ಯ?”
“ಏಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ? ಹ ಬ ುಟ್ಟಮಮ ಅಡಿಗ ಕಲತ್ರದದರು. ಈತ ಅಡಿಗ ಯನೊನ ಕಲಯದದದರ ಅವರಿಗಿೆಂತ
ಕಡಿಮೆ ತ್ರಳಿವಳಿಕ ಇದದೆಂತಾಗಿ ಡಿಸಿಎೆಂ ಪೇಸಿಟಗ ಸೊಟ್ಬಲ್ ಆಗುತ್ರತದದರು. ಪಾಪ! ಯಾರದ ೊೇ ದುರುಪದ ೇಶ್ಕ ೆ
ಒಳ್ಗಾಗಿ ಸ ಕ ೆಂಡ್ಸ ಪ್ತ.ಯು.ಸಿ.ವರ ಗ ಓದಬಟ್ಟರು. ಕ್ಷಮಿಸಿಬಡಿ”

“ಸುಳ್ೂಳಪಿಸಾದರ ೇ, ಇನೊನ ಓದಬ ೇಕ್ಲತ ತೆಂದು ನಾನು ಹ ೇಳಿದುದ. ವಿದ ಯ ಎೆಂದಗೊ....”
“ವಿದ ಯ ಇರಬಾರದು ಮಿಸಟರ್. ವಿದ ಯ ಕ ಟ್ಟದು. ವಿದಾಯವೆಂತರು ಜಗಳ್ವನುನ ಆಡುತಾತರ , ದಡಡರು ರಾಜಯವನುನ ಆಳ್ುತಾತರ ”
“ಹ ೇಗ ?”
“ವಿದಾಯವೆಂತರಾದರ ಪುಸತಕ ಬರ ಯುತಾತರ . ಭಾರ್ಣ ಮಾಡುತಾತರ . ಪಿಶ್ಸಿತ ಪಡ ಯುತಾತರ , ಪಿಶ್ಸಿತ ಹಿೆಂತ್ರರುಗಿಸುತಾತರ . ದ ೇಶ್ದಲಿ ಎಲ ಿಡ
ವಿದಾಯವೆಂತರಿೆಂದಲ ೇ ಗಲಾಟ್ ಗಳ್ು, ಅಸಹಿರ್ುಣತ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಗಳ್ು ಉೆಂಟ್ಾಗುತ್ರತವ . ಆದರ ದಡಡರಿಗ ಈ ವಿರ್ಯಗಳಿರಲ, ಪದಗಳ ೇ ತ್ರಳಿದರುವುದಲಿವಾದದರಿೆಂದ
ಜಗಳ್ವ ೇ ಇರುವುದಲಿ”
“ಜನರಲಿ ಮತುತ ಜನರಲಾಿಗಿ ನಿೇವು ಹ ೇಳ ೂೇದು ಸರಿಯಾದರೊ ಗೃಹಮೆಂತ್ರಿಯಾದರೊ ಓದರಬ ೇಕಲಿವ ?”
“ಗಮನಿಸಿ ನ ೊೇಡು. ಈಗಿನ ಗೃಹಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ು ವಿದಾಯವೆಂತರ ೇ. ಆದರ ಗೃಹಮೆಂತ್ರಿಯ ಕ ಲಸಕ ೆ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ ೇಟ್ ವಿದ ಯಯ್ಕಲಿ ವ ೇಸ್ಟ. ಅದಕ ೆ ಬ ೇಕಾದ
ವಿದ ಯಯ್ಕೇ ಬ ೇರ ”
“ಯಾವುದು?”
“ಉಪಮುಖಯಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ ಅೆಂಕಲ್ ಪಪುು ಯಾದವನೆಂತ ಹವಾ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡರ ಸಾಕು. ಮಚುು ಲಾೆಂಗು ಇದದಕಡ ರ್ಾೆಂತ್ರ ಮಚ್ ಲಾೆಂಗರ್ ಇರತ ತ ”
“ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು?”
“ವಿಜ್ಞಾನವ ೇ ಕ ಟ್ಟದು”
“ಏಕ ?”
“ಸೊಯೆ, ಚೆಂದಿ, ಮೆಂಗಳ್ ಇವ ಲಿ ನಮಮ ಬದುಕನುನ ರೊಪ್ತಸುವ ಗಿಹಗಳ್ು. ದಡಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಸೊಯೆ ಗಿಹ ಅಲಿ , ನಕ್ಷತಿ ಅೆಂತಾರ . ನಮಮ
ಜ ೊಯೇತ್ರರ್ಷಗಳಿಗಿೆಂತ ಗ ೊತಾತ ಇವರಿಗ ? ಅಲಿದ ನಮಮ ದ ೇವರುಗಳಿಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಮಯಾೆದ ತ ೊೇರಿಸಲಿ ”
“ಹೌದ ೇ?”
“ಚೆಂದಿ ದ ೇವರು. ಮೆಂಗಳ್ ದ ೇವರು. ಇವುಗಳ್ ಮೆೇಲ ಚಪುಲ, ಶ್ೂಸು ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ನಡ ದರ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆಂತಾಗಲಲಾಾ? ವಿಜ್ಞಾನದೆಂದ
ದ ೇವರಿಗ ಅವಮಾನವಾಯತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾಯನ್ ಆಗ ುೇಕ್”
“ಹ ೊೇಗಲ. ವಿತತ ಸಚಿವರು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಾಗಿ ತ್ರೇಮಾೆನ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವವರು. ಅವರಾದರೊ ಓದರಬ ೇಕಲಿವ ?”
“ನ ಮಮದಯೆಂದ ಇರಬ ೇಕಾದರ ಓದರಬಾರದು”
“ವಿವರಿಸಿ ಪ್ತಿೇಸ್”
“ಮೆಲ ೊಿೇ ಪಿಸಾದ್ ಇರ ೊೇ ಕಡ ಮೆಲ ೊಿೇದು ಇದ ದೇ ಇರತ ತ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲ ಕೆ ಇಟ್ಟರ ಹಗರಣದ ಲ ಕೆ ಸಿಗತ ತ , ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ಆಗತ ತ. ಅವರ ೊಬುರ ೇ
ಮೆದದರು, ನನಗ ೇನೊ ಸಿಗಲಲಿ ಅನ ೊನೇ ಹತಾರ್ ಮೊಡತ ತ. ಆದದರಿೆಂದ ಮೆಲ ೊಿೇ ಪಿಸಾದ್ ಆಡಳಿತದಲಿ ಇರ ೊೇ ಸಮಯದಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವ
ಹ ಬ ುಟ್ಾಟಗಿರ ೊೇದ ೇ ಅವನಿಗ ಕ್ ೇಮ”
ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಮಿನಿಸಾರದರೊ ಒೆಂದು ಡಿಗಿಿ ಹ ೊೆಂದರಬ ೇಡವ ೇ?”
“ಒೆಂದ ೇನು, 180 ಡಿಗಿಿೇನ ೇ ಕ ೊಡ ೊೇಣ ಬಡು”
“ನೊರ ೆಂಬತ ತೇ?”
“ಹೊಞೆಂ. ಒೆಂದು ಪಿಟ್ಾಿಕಟರ್ ತ ಗ ಸಿಕ ೊಟ್ುಟಬಟ್ಟರ ಆಯತು!” ಗಹಗಹಿಸಿದರು ಸುಳ್ೂಳಪಿಸಾದ್.
“ಸರ್, ಸಿೇರಿಯಸಿಿೇ... ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಮಿನಿಸಟರಿಗೊ ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಬ ೇಡವಾ?”
“ನ ೊೇಡಯಾಯ ಕಾಶಿಹಲಾಾಲ ಕಾಶಿ ಇರಲಿ, ಮೆೈಸೊರುಪಾಕಲಿ ಮೆೈಸೊರೊ ಇರಲಿ, ಪಾಕ್ಲಸಾತನವೂ ಇರಲಿ. ರಿಯಾಲಟ್ಟ ಷ ೊೇನಲಿ ರಿಯಾಲಟ್ಟ
ಇರಲಿ, ಬ ಿೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸಲಿ ನೊಯಸ ೇ ಇರಲಿ. ಹಾಗ ೇನ ೇ ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಮಿನಿಸಟರಲಿ ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಇರಲಿ. ಇದರಲಿ ಆಶ್ುಯೆ ಪಡ ೊೇ ವಿರ್ಯ ಏನಿದ ?”
“ಆದರೊ... ವಿದ ಯಗ ...”
“ಓದದವರಿೆಂದ ಏನಯಾಯ ಪಿಯೊೇಜನ? ಓದಲದವಿಿಗ ಗ ೊತ್ರತರ ೊೇ ಲ ಕೆ ಓದರ ೊೇವಿಿಗ ಗ ೊತ್ರತರಲಿ”
“ಯಾವ ಲ ಕೆ ಸರ್ ಅದು?”
“ಪಿಜಾಪಿಭುತಾದಲಿ ಮೆಜಾರಿಟ್ಟ ಬೆಂದವರ ೇ ರಾಜಯ ಆಳ ೂೇದು ಅೆಂತ ಓದದವರು ಹ ೇಳಾತರ . ಹಾಗ ೇನಿಲಿ. ಔಟ್ಸ ೈಡ್ಸ ಸಪೇಟ್ೆ ಕ ೊಟ್ುಟ ಒನ್
ಮಾಯನ್ ಮಿನಿಸಿರಯೆಂದ ದ ೇಶ್ ಆಳ್ಬಹುದು ಅೆಂತ ಏನ ೇನೊ ಓದದ ೇ ಇರ ೊೇವುಿ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಡಾತರ . ಡ ಮಾಕಿಸಿೇಲ ಗೆಂಡ ಜ ೈಲಗ ಹ ೊೇದಾಗ ಹ ೆಂಡತ್ರ
ರಾಜಯ ಆಳ ೂುೇದು ಅೆಂತ ಪಿಪೆಂಚಕ ೆ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ ರಾಜಯ ಕಣಯಯ ಬಹಾರ. ಅದನುನ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ್ಟವುಿ ಯಾವ ಡಿಗಿಿ ಹ ೊೆಂದದಿಯಾಯ? ಸುಮಮನ
ಎಜುಕ ೇಶ್ನ್ ಅೆಂತ ಹೇಳಿ ದುಡುಡ, ಟ್ ೈಮು ವ ೇಸ್ಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಲ ಕೆದ ಲ ಕಾೆನ ೇ ಬ ೇರ , ಮಿನಿಸಿರಗಳ್ ಲ ಕಾೆನ ೇ ಬ ೇರ ” ನುಡಿದರು ಸುಳ್ೂಳ ಯಾದವ್.
“ತೆಂತಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ?”
“ಅದ ೊೆಂದಕ ೆ ಮಾತಿ ಬಬಎೆಂ ಆಗಿರಬ ೇಕು.”
“ಬುಯಸಿನ ಸ್ ಮಾಯನ ೇಜ್ಮೆೆಂಟ್ ೇ?”
“ಅಲಿ. ಬಾಯಚುಲರ್ ಇನ್ ಬೆಂಧ್ನಾಸ್ ಎೆಂಡ್ಸ ಮಾಟ್ಮೆಂತಾಿಸ್. ಅರ್ಟ ದಗುೆಂಧ್ನ, ರ್ಾಕ್ಲನಿ-ಡಾಕ್ಲನಿ ಬೆಂಧ್ನಗಳ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಟ್ ೈೆಸ್ ಇರಬ ೇಕು.
ಮಾಟ್, ಮೆಂತಿಗಳ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ನ ನಿೆಂಬ ಹಣಿಣನಲಿ ಮಾಯಕ್ಲಾಮಮ್ನ ಹುಳಿ ಹಿೆಂಡುವೆಂತಹ ತಾಕತ್ರತರಬ ೇಕು. ಅದಕ ೆೇ ಈ ಬಬಎೆಂ”
“ಎಲಿ ದ ೊರ ಯುತತದ ಈ ಬಬಎೆಂ?”
“ಕ ಐಎೆಂಟ್ಟ”
“ಅೆಂದರ ?”
“ಕ ೇರಳ್ ಇೆಂಸಿಟಟ್ೊಯಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂತಿ & ತೆಂತಿ”
“ಇವ ಲಿ ಸುಳ್ಳಲಿವ ೇ... ಇವುಗಳಿೆಂದ ಏನು ಪಿಯೊೇಜನ?”
“ಮೊಢ! ಹ ೊೇಗಿ ನಿಮಮ ಮಾಜ ಮುಖಯಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳ್ು. ಅವರ ಕಾಲದಲಿ ವಿದಾನಸೌಧ್ದ ಸುತತ ಹರಡಿರುತ್ರತದದ ಆರತ್ರಯ ಕ ರ , ನಿೆಂಬ ಯ
ಗುಡಡ, ಮಡಕ ಚೊರುಗಳ್ ವಿಸಿತೇಣೆವ ೇ ಇವುಗಳ್ ಸಾಮಥಯೆಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿ”
“ಅಟ್ ಲೇಸ್ಟ ಕಾನೊನು ಸಚಿವರಾದರೊ ವಿದಾಯವೆಂತರಾಗಿರಬ ೇಕಲಿವ ೇ?”
“ನಿನನ ಸ ಲ್ಫೇನ್ ರ್ ನಾನಗಿದ . ಅದನುನ ಪ್ತೇಸ್ ಪ್ತೇಸ್ ಮಾಡಿಕ ೊಡಿತೇಯಾ?”
“ಇಲಿಪು.”
“ಹಾಗ ಯ್ಕೇ ಈ ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ೂ ಸಹ. ಕಾನೊನಿನ ಬಗ ೆ ಓದದರ ಅದರ ಬಗ ೆ ಅಟ್ಾಯಚ್ಮೆೆಂಟ್ ಮೊಡಿ ಮೆಟ್ಟಲು, ಮುರಿಯಲು ಕರ್ಟವಾಗುವುದರಿೆಂದ
ವಿದ ಯಯೆಂದ ದೊರವಿರುವುದ ೇ ಸೊಕತ.”
“ಆದರೊ... ಸುಳ್ೂಳಪಿಸಾದರ ೇ, ವಿದಾಯ ದದಾತ್ರ ವಿನಯೆಂ, ವಿನಯಾರ್ತ ಯಾತ್ರ ಪಾತಿತಾಮ್ನ ಎೆಂದದ ಯಲಿವ ೇ? ವಿದ ಯಯೆಂದ ವಿನಯ,
ವಿನಯದೆಂದ ಅಹೆತ ”
“ಅದು ಸಜಿನರಿಗ . ಸಚಿವರ ಮೆಂತಿವ ೇ ಬ ೇರ ”
“ಏನು?”
“ದುವಿೆದಾಯ ದದಾತ್ರ ದುವಿೆನಯೆಂ. ದುವಿೆನಯಾರ್ತ ಯಾತ್ರ ಮೆಂತ್ರಿತಾೆಂ ದುವಿೆದ ಯಯೆಂದ ಅಹೆಂಕಾರ, ಅಹೆಂಕಾರದೆಂದ ಮೆಂತ್ರಿತಾ. ನಿನಗ ೊೆಂದು
ಸಜ ರ್ನ್.”
“ಏನು?”
“ನಿನನ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ ೇಟ್ುಗಳ್ನ ನಲಿ ರಿಟ್ನ್ೆ ಮಾಡಿ ಅನಕ್ಷರಸೆನ ೆಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬಾ. ನಿನಗೊ ಒೆಂದು ಮೆಂತ್ರಿಪದವಿ
ಕ ೊಡಿಸುತ ತೇನ ”
ನಾನು ನನನ ಸಟ್ಟೆಫಿಕ ೇಟ್ುಗಳ್ನ ನಲಾಿ ಒಟ್ುಟಮಾಡಲು ಆರೆಂಭಿಸಿದ . 
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ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವ್ುರ್ಳು

ಕಾೀನ್ಸಸ ಲಾಯಂಡ್ ರಾಜಯ ಪುಷ್ಿ – ಕುಕ್ ಟೌನ್ಸ ಆಕೀಡ್


ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ರಾಜಯವೆಂದಾದ ಕ್ಲಾೇನ್ಾ-ಲಾಯೆಂಡಿನ ಪುರ್ು
ಲಾೆಂಛನವಾಗಿರುವ ಕುಕ್ ಟ್ೌನ್ ಆಕ್ಲೆಡ್ಸ ಎನುನವ ಈ ಪುರ್ುದ
ಸಸಯರ್ಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು “ಡ ೆಂಡ ೊಿೇಬಯೆಂ ಫಲ ೇನ ೊೇಪ್ತಾಸ್”



ಸೆಂಸೃತದಲಿ ವೆಂದಾಕ ಪುರ್ುವ ನುನವ ಜಾತ್ರಗ ಇದು ಸ ೇರಿದಾದಗಿದ



ಹ ರ್ ುೆಂದರ ಮಿೇಟ್ರ್ ಎತತರಕ ೆ ಬ ಳ ಯುವ ಈ ಸಸಯವು ೩-೨೦
ಜಲ ಿಯಾಕಾರದ ರೆಂಬ ಗಳ್ನುನ ಹ ೊೆಂದರುತತವ . ಎಲ ಗಳ್ು ಭಜೆಯ
ಆಕೃತ್ರಯನುನ ಹ ೊೇಲುತತವ



ಕುಕ್ ಟ್ೌನ್ ಆಕ್ಲೆಡ್ಸ ಹೊವಿನ ಗಿಡ

ವಯಪುೇಡ ಸ್ ಎೆಂಬ ಗುೆಂಪ್ತಗ ಬಹಳ್ ಹ ೊೇಲುವ ಈ ಹೊವು, ಗುಲಾಬ
ಬಣಣ ಅಥವಾ ನ ೇರಳ ಬಣಣದಲಿ ಹ ೇರಳ್ವಾಗಿ ಸಿಗುತತವ . ಬಳಿೇ ಬಣಣದೊದ
ಹಲವ ಡ ದ ೊರಕುತತವ



ಕ್ಲಾೇನ್ಾ ಲಾಯೆಂಡಿನ ರಾಜಯ ಪುರ್ು ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ೧೯೫೯ ರಲಿ
ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯತು.



ಕ ೊಳ್ವ ಯಾಕಾರದ ಕಾೆಂಡದೆಂದ ಅರಳ್ುವ ಹೊವುಗಳ್ು ಒಟ್ ೊಟಟ್ಟಟಗ
೧೦-೨೦ ರೆಂತ ಇರುತತವ .



ಈ ಹೊವಿಗ ಒಣ ಹವ ಹ ಚುು ಆಪತ ಮತುತ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಕಾಡು ಪಿದ ೇಶ್ದಲಿ
ಬ ಳ ಯುತತದ 

ಕನನಡದಲಿಲ ಟ ೈಪ್
ಮಾಡ ೀದು ಹ ೀಗ

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಅೆಂರ್ ಚಿೇಟ್ಟಯಲಿ ಕುಕ್ ಟ್ೌನ್ ಆಕ್ಲೆಡ್ಸ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣೆ ಮಾಹಿತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹರ್ ಇಲಿಲದ್

ಗೊಗಲ್ ಇನುುಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ಸ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

1.

http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.
ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಧವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ

ಕಾಣಿಸದದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ

ನೀವ್ೂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲು 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

ಸುಂದರಾಂರ್ !

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಅದ ೊೆಂದು ದ ೊಡಡ ಕಾಡು, ಜೆಂಕ ಯೊೆಂದು ನದಯಲಿ ನಿಭೆಯವಾಗಿ ನಿೇರು ಕುಡಿಯತ್ರತತುತ. ನಿೇರಿನಲಿ
ತನನ ಪಿತ್ರಬೆಂಬವನುನ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ುಳತಾತ ಆನೆಂದದೆಂದ ತಲ ಯ್ಕತ್ರತ "ಆಹಾ ನನನ ಎರಡೊ ಕ ೊೆಂಬುಗಳ್ು ಅದ ರ್ುಟ
ಸುೆಂದರ" ಮತ ತ ನಿೇರಿನಲಿ ತನನ ಕ ೊೇಡನುನ ಕೆಂಡು "ಅರ ಎರಡೊ ಬ ೇರ ಕ ೊೆಂಬಾದರೊ ಅದ ರ್ುಟ ಹ ೊೇಲಕ !
ಅದ ರ್ುಟ ಕವಲುಗಳ್ು! ಹರಿತವಾದ ಕ ೊನ ಗಳ್ು! ಅದ ರ್ುಟ ಬಲರ್ಟ! ಎೆಂದು ತಲ ಎತ್ರತ ಸುತತಲೊ ನ ೊೇಡಿ ಮತ ತಮತ ತ
ನಿೇರಿನಲಿ ತನನ ಬೆಂಬವನುನ ಜೆಂಭದೆಂದ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿತು. ಹಾಗ ೇ ಜೆಂಕ ನಿೇರುಕುಡಿಯಲು ತಲ ಬಗಿೆಸಿದಾಗ
ತನನ ಕಾಲುಗಳ್ನುನ ಒಮೆಮ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿತು.
"ಅರ ರ ನನನ ಕಾಲುಗಳ್ು ಮಾತಿ ಅದ ರ್ುಟ ಸಣಣದಾಗಿವ , ಛ ! ಥೊ, ಸಾಲುವೂ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಇಲಿ! ನನನ ಕ ೊೆಂಬ ೇ ರ್ ನನ, ನನನ
ಕಾಲುಗಳ ೇಕ ೊೇ ಬಡಕಲು ಸುೆಂದರವಾಗ ೇ ಇಲಿ" ಎೆಂದು ತನನರ್ಟಕ ೆ ತಾನ ೇ ಬ ೇಸರವೂ ಪಟ್ಟಟತು. ಹಿೇಗ ೇ ನಿೇರು ಕುಡಿಯಲು ಬೆಂದಾಗಲ ಲಾಿ
ತನನ ಸುೆಂದರವಾದ ಅೆಂಗವಾದ ಕ ೊೆಂಬುಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡು ಹ ಮೆಮಯೆಂದ ಬಾಳ್ುತ್ರತದದ ಜೆಂಕ ತನನ ಕಾಲುಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿಯೊ ನ ೊೇಡದೆಂತ್ರತುತ.
ಹಿೇಗಿರಲು ಒೆಂದು ದನ ಹುಲುಿ ಮೆೇಯುತ್ರತದದ ಜೆಂಕ ಯನುನ ತ ೊೇಳ್ವೆಂದು ಅಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದತು. ಜೆಂಕ ವ ೇಗದೆಂದ ಓಡತ ೊಡಗಿತು, ಗಿಡಮರ-ಪದ ಗಳ್ನುನ ನುಸುಳಿ ಓಡುವಾಗ ಪದ ಯೊೆಂದಕ ೆ ಅದರ ಕ ೊೆಂಬುಗಳ್ು ಸಿಲುಕ್ಲ ಬಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲಾಗದ ವಿಲವಿಲ ಒದಾದಡತ ೊಡಗಿತು.
ಇನ ನೇನ ತ ೊೇಳ್ ಇದರ ವಾಸನ ಗಿಹಿಸಿ ಸಮಿೇಪ್ತಸುತ್ರತತುತ. ಜೆಂಕ ಗ ತ ೊೇಳ್ ಬರುತ್ರತರುವುದು ಕಾಣುತ್ರತತುತ. ಪದ ಯೆಂದ ಬಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲಾಗದ
ಜೆಂಕ ಸ ಣಸಾಡುತ್ರತತುತ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತ ೊೇಳ್ ವಾಸನ ಗಿಹಿಸಿ ಜೆಂಕ ಯ ಇರುವಲಿಗ ಬೆಂದ ೇ ಬಟ್ಟಟತು. ಅದನುನ ಕೆಂಡು ಜೆಂಕ ಗ ಮತತರ್ುಟ
ಗಾಬರಿಯಾಯತು. ಪಾಿಣ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಮಯ ತ ೊೇಳ್ಗಳ್ು ಹಿೆಂಡು ಹಿೆಂಡಾಗಿ ಬೆಂದು ಪದ ಯಲಿ ಸಿಕ್ಲೆಬದದ ತನನನುನ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಬ ೇಟ್ ಯಾಡಿ ಕಾಲು, ಬ ನುನ, ಹ ೊಟ್ ಟ, ತಲ ಎಲಿವನೊನ ಕ್ಲತುತಕ್ಲತುತ ತ್ರನುನವ ದೃಶ್ಯವನುನ ಒಮೆಮ ನ ನ ಯತು, ಕಾಲು! ಅರ ಕಾಲು ಎೆಂದು ತಕ್ಷಣ
ತನನ ಬಲರ್ಟವಾದ ಕಾಲುಗಳ್ನುನ ಹಿೆಂದಕ ೆ ಬಾಗಿಸಿ ತನ ನಲಾಿ ಶ್ಕ್ಲತಮಿೇರಿ ತಳ್ುಳತಾತ ಹಿೆಂದ ಮುೆಂದ ಜಗುೆತಾತ ಪದ ಯೆಂದ ಕ ೊೇಡನುನ
ಬಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಛೆಂಗನ ನ ಗ ದು ಅಲಿೆಂದ ಪರಾರಿಯಾಯತು. ದೊರದ ಹುಲುಿ ಪಿದ ೇಶ್ಕ ೆ ಬೆಂದು ಭಯದೆಂದ ಹಿೆಂದ ನ ೊೇಡುತಾತ ನಿೆಂತ್ರತು,
ಕಾಲುಗಳ್ು ನಡುಗುತ್ರತತುತ. ಒಮೆಮ ಅದರಕಡ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ಮೆಮ ಪಟ್ಟಟತು, ನಾನು ನನನ ಕ ೊೆಂಬನ ಸೌೆಂದಯೆವನುನ ಕೆಂಡು ಜೆಂಭದೆಂದದ .ದ
ಆದರ ಅದರಿೆಂದಲ ೇ ಈದನ ನನಗ ತ ೊೆಂದರ ಯಾಯತು, ಅದ ೇ ಕಾಲುಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿ ಅಸಹಯ ಪಡುತ್ರತದ ದ. ಅವ ೇ ನನನನುನ ಅಪಾಯದೆಂದ
ಪಾರು ಮಾಡಿತು ಎನುನವುದನನರಿಯತು. 

ಬ ೀಕಾರ್ುವ್ ಸಾಮಗ್ರರರ್ಳು


ಹ ಸರು ಬ ೇಳ ಎರಡು ಚಮಚ



ಉಪುು ಚಿಟ್ಟಕ



ಬ ಲಿ ನಾಲುೆ ಚಮಚ



ಏಲಕ್ಲೆ ಪುಡಿ ಚಿಟ್ಟಕ

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ


ಬ ೇಳ ಯನುನ ಎರಡು ಘೆಂಟ್ ನ ನ ಸಿ,ಎರಡು ಬಾರಿ ತ ೊಳ ದು ಶ್ುಚಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ



ಬ ಲಿ,ಉಪುು,ಏಲಕ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲ ನುಣಣಗ ರುಬುಕ ೊಳಿಳ



ನಿೇರು ಹಾಕ್ಲ ತ ಳ್ಳಗ ಮಾಡಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಯರಿ

ರ
ಸಿ
ಪಿ
ಕ
ಡ್ತೀ
ರಾ!

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

ಒಂದರ
ಲ ಲಂದು
ಒರ್ಟು

೧. ಮ ರಕ್ಷರದ ಈ ಪದವ್ು ಸಮರ ಮಾಡುರ್ತಲಲ ಕ ಲಸ ಮಾಡುರ್ತದ್
೨. ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವ್ು ದ್ ೀಹದ್ ಂದು ಅಂರ್ವ್ು
೩. ಕ ನ ಯೆರಡು ಕ ಡ್ದರ ಸಮರದ ರಂರ್ವ್ು
೪. ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಕ ೆ ಕ ನ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿಸಿದರ ಅರ್ ಚಿಕೆದ್ಾರ್ುತತದ್

ಉತತರಕ ೆ
ಪುಟ ೯
ನ ೀಡ್
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ಕಾವ್ಯ ಚಿಲುಮೆ

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

horanadachilume@gmail.com

ಪಿರೀರ್ಯ ಅಥೀ ಹ ೀಳು ಪಿರಯ
ಪಿರೀರ್ ಎಂದರ ಏನು ಪಿರಯ
ಅಂದಕ ರ್ಂಧವ್ ತ ೀಯುವ್ುದ್ ೀ

ಒಲವಿನ ಮೆೀವಿಗ ಕಾಯುವ್ುದ್ ೀ
ಚ ಲುವಿನ ಕನಸಿಗ ಹಾಯುವ್ುದ್ ೀ
ನ ೀವ್ಲಿ ಎದ್ ಯೊಳು ಬ ೀಯುವ್ುದ್ ೀ
ರ್ಂರ್ಳ ಚುಕೆ ಕಂರ್ಳ ಕುಕೆ
ಅಂರ್ಳದಲಿಲ ತ ೀಲುವ್ುದ್ ೀ
ಹಂಗ್ರನಲಿ ನನನಂರ್ದಲಿ
ಸಂರ್ದಲಿ ನಾ ಸ ೀಲುವ್ುದ್ ೀ

ಬಂಧನದಲಿ ನಾ ಬಾಳುವ್ುದ್ ೀ
ಬಂದುವಿನಲಿ ನಾ ತಾಳುವ್ುದ್ ೀ
ಅಂದಿನ ಮಾರ್ನ ಚಂದನದಲಿಲ
ಮಂದು ಮಂದು ನಾನ ೀಳುವ್ುದ್ ೀ
ಮರ್ುವ್ನು ಇತುತ ಮೆರ ಯುವ್ುದ್ ೀ
ನರ್ುವ್ನು ತ ತುತ ಸರಿಯುವ್ುದ್ ೀ
ಹಗ ಯನು ಹೀರಿ ಹ ಗ ಯನು ತ ರಿ
ಬಗ ಬಗ ಯಾಗ್ರ ಉರಿಯುವ್ುದ್ ೀ
-ಮಾಲು, ಅಡ್ಲ ೈಡ್

೧. ೧೯೩೩ರಲಿ ಧಾರವಾಡದಲಿ ಸಾೆಪ್ತತವಾಗಿ, ಇೆಂದಗೊ
ಯಶ್ಸಿಾಯಾಗಿ ಕಾಯೆನಿವೆಹಿಸುತ್ರತರುವ ಕನನಡದ ಹ ಮೆಮಯ
ಪಿಕಟ್ಣಾ ಸೆಂಸ ೆ ಯಾವುದು?
೨. ಜಡಭರತ ಎೆಂದ ೇ ಪಿಸಿದಧರಾದ ಖ್ಾಯತ ನಾಟ್ಕಕಾರರ ನಿಜ
ಹ ಸರ ೇನು?

ತ್ರಮಮನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ನಿನನ ಗೆಂಡ ದನಾ ಕುಡ ೊೆೆಂಡು
ಬತಾೆನಲಾಿ ನಿೇನು ಕ ೇಳ್ಲಾಾ?
ಗುೆಂಡನ ಹ ೆಂಡತ್ರ: ಕ ೇಳ ದ.........ಕ ೊಡಲಾಿ ಅೆಂದುಿ

ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೪ ನ ೊೇಡಿ
ಒಂದರಲ ಲಂದು ಒರ್ಟು – ಉತತರ

೧. ಕರಣ ೨. ಕರ ೩. ರಣ ೪. ಕಣ

ಮತತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ ಕ ಡ್ – ಸುರ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ

ಪುಟ - 9

ಪದ-ಪುಂಜ (ರ್ಾನ ತಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)

ನವ ಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥೆಬರುವೆಂತ ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು







ಸುಮ ಅಶ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನ
ಬ.ಆರ್.ವ್ತಸಲ ದ್ಾಾರಕನಾಥ್, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್.
ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ರ್ೀ, ಬ ಂರ್ಳೂರು
ರಾಜ ೀಶಾರಿ, ಸಿಡ್ನ
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವ್ದ್ ಹಲಿ
ನವ ಂಬರ್ ರ್ಂರ್ಳ ಪದಪುಂಜದ ಉತತರ

ನಿಮಮ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಡ್ಸ ಂಬರ್ ೩೦ ತಮಮ ಉತತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ.
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯೆಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನ ಯ
ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ
ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ
ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . ಮನ ಯ ಮುೆಂದ
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ರ್ುಟ ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
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ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ರ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ
ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮಗ ಬ ರಗು
ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ
ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ... 

ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ದಶ್ಮಾನ ೊೇತಾವ ಸಮಾರೆಂಭದಲಿದ ೊದೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ
Contact Mr. Nagendra EMAIL
0401193852
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ಹಾಸಯ

ಹಲುಲ ಮತುತ ಅನುಮಾನರ್ಳ ಕಲುಲ

ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರೆ

ಬ ೊಚು ಬಾಯನವರು ಬಚುು ಬಾಯೆಂದ ಸಾಾಗತ್ರಸುವೆಂಥ ಸುದದ ಬೆಂದದ . ಅರವತುತ ತುೆಂಬ ಬಡತನರ ೇಖ್ ಯೆಂದ
ಮೆೇಲರುವವರಿಗೊ ಸಕಾೆರ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಡುತ ತ ಅೆಂತ ಕ ಲವು ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ್ ಹಿೆಂದ ವರದಯಾಗಿತುತ. ಸಕಾೆರ ಕ ೊಡ ೊೇ ಹಲುಿ ಸ ಟ್
ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡವರನುನ ಹಲುಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು ಎನನಬ ೇಕು. ಇಲಿದದದರ ಅದು ಉದುರ ೇ ಹ ೊೇಗಬಹುದು. ಹಲಿದದವರಿಗ ಕಡ ಿ ಇಲಿ ಕಡ ಿ
ಇದದವರಿಗ ಹಲಿಲಿ ಎನ ೊನೇ ಗಾದ ನ ೇ ಸುಳ್ುಳ ಮಾಡ ೊೇಕ ಹ ೊರಟ್ಟದ ಸಕಾೆರ. ಇಗ ೊೇ ಇಲಿ ಹಲಿದ , ಎರ್ುಟ ಬ ೇಕಾದರೊ ಕಡಲ ತ್ರನಿನ
ಎನುನತ್ರತ್ದ . ಹಲಿಲಿದ ೇ ಇರ ೊೇದರಿೆಂದ ಮನ ೇಲ ಚಕುೆಲ ಮಾಡು, ಕ ೊೇಡುಬಳ ಮಾಡು, ಕಲುಿ ಉೆಂಡ ಮಾಡು ಅೆಂತ ಪ್ತೇಡಿಸ ೊೇ
ಗೆಂಡೆಂದರಿೆಂದ ಮುಕ್ಲತಗ ೊೆಂಡಿದದ ಹ ೆಂಗಸರ ಲಿ ಈಗ ಮತ ತ ಅೆಂಥಾ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ು ಬರ ೊೇಕ ಶ್ುರುವಾದರ ಸಕಾೆರಕ ೆ ಹಿಡಿರ್ಾಪ ಹಾಕಬಹುದು.
ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡಿರ ೊೇ ಹಲುಿಗಳಿೆಂದ ಇೆಂಥಾ ಗಟ್ಟಟ ಆಹಾರಗಳ್ನುನ ತ್ರನನಬಹುದ ೊೇ ಇಲಿವೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡ ಹಲಿನಿೆಂದ ತಾಳಿ
ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡವಳ್ು ಕಚಿುದರ ರಕತ ಬರುತ ೊತೇ, ಊದುತ ೊತೇ, ಮಾಕುೆ ಬೇಳ್ುತ ೊತೇ ಗ ೊತ್ರತಲ.ಿ ಅರವತಾತಗಿದದರೊ ಇನೊನ ಹಲುಿ
ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿದದವರು ಈ ಬಗ ಗ ತಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಾಗಿಲಿವ ೇನ ೊೇ. ಅರವತಾತಯತಾ ತಗ ೊೇಳಿ ಒೆಂದು ಹಲುಿಸ ಟ್ುಟ. ನಿಮಮ ಒರಿಜನಲ್ ಹಲುಿ
ಉದುರಿದ ಮೆೇಲ ಇದನುನ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊಳಿಳ ಅೆಂತ ಎಲಿರಿಗೊ ಕ ೊಡಾತರ ೊೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಈ ಮೊದಲಾದರ ಅರವತತಕ ೆ ಅರಳ್ು ಮರುಳಾಗುತ್ರತತುತ,
ಹಲುಿ ಉದುರಿರುತ್ರತತುತ, ತಲ ಗೊದಲು ಬಳಿಯಾಗ ೊೇದು ಹ ೊೇಗಲ ಕೊದಲ ೇ ಇರುತ್ರತರಲಲಿ, ಕ ೈಗ ಕ ೊೇಲು ಬೆಂದರುತ್ರತತುತ. ಜೇವನವ ೇ ಜಗುಪ ಾ
ಬೆಂದು ಅರವತ ತರಡಕ ೊೆೇ ಅರವತೊಮರಕ ೊೆೇ ಹ ೊೇಗ ೇಬಡುತ್ರತದದರು. ಈಗ ಹಾಗಲಿ ಅರವತತರಲೊಿ ಯೌವನ ಚಿಗುರುತ್ರತರುತತದ . ಸ ಕ್ಲಾೇ ಈವನ್
ಅಟ್ ಸಿಕ್ಲಾಿ. ಹಲಿಗಳ್ು ಬ ೊೆಂಬಾಟ್ಾಗಿರುತ ಾ. ಅೆಂಥವರಿಗ ಸಕಾೆರ ಕ ೊಡ ೊೇ ಹಲ್ಸ ಟ್ಟಟೆಂದ ಏನು ಪಿಯೊೇಜನ.
ಎೆಂಥಾ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಡುತಾತರ ಎನ ೊನೇದು ಇನ ೊನೆಂದು ಚಿೆಂತ . ನನಗ ದಾಳಿೆಂಬ ಕಾಳಿನೆಂಥ ಹಲುಿಗಳಿರುವ ಸ ಟ್ ಬ ೇಕು, ನನನ
ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಕ ೆ ತುಸು ಅಗಲದ ಉದದದ ಹಲುಿ ಚನಾನಗಿ ಕಾಣುತ ,ತ ನನಗ ಎರಡ ೇ ದವಡ ಹಲುಿ ಉದುರಿದ ಅದನುನ ಮಾತಿ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊಡಿ,
ಮುೆಂದನ ನಾಲುೆ ಹಲುಿ ತುಸು ಅಗಲಗಲವಾಗಿರಲ, ಮುೆಂತಾದ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ನುನ ಸಕಾೆರ ಈಡ ೇರಿಸುವುದ ೇ? ಬ ೊಚುು ಬಾಯದದವರು
ಇನ ೊನಬುರ ೊಡನ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೊ ನಗುವಾಗಲೊ ತುೆಂಬಾ ಸೆಂಕ ೊೇಚ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವೆಂಥ ದನಗಳ್ು ಇನಿನಲಿ. ಸಕಾೆರ ಕ ೊಟ್ಟ
ಹಲುಿಸ ಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಇನುನ ಧಾರಾಳ್ವಾಗಿ ನಗಬಹುದು. ಸಕಾೆರದ ವಿವಿಧ್ ಮೊಖೆತನದ ರಿೇತ್ರನಿೇತ್ರಗಳ್ನೊನ ನ ೊೇಡಿ ನಗಬಹುದು,
ರ್ಾಸಕರು, ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ು ನಡ ಸುವ ಚಕೆೆಂದ,ರ್ ಲಾಿಟ್ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿ ನಗಬಹುದು, ರಾಜಕ್ಲೇಯ ನಾಯಕರು ಕ ೊಡ ೊೇ ಒೆಂದ ೊಕ ೊೆೆಂದು
ಸೆಂಬೆಂಧ್ವಿಲಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಿ ನಗಬಹುದು. ಹಲುಿ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡ ಮೆೇಲ ನಗ ೊೇಕ ಹಿೆಂಜರಿಯಬ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಡುವ
ನ ಪದಲಿ ಸಕಾೆರ ಜನತ ಗ ನಗುವ ಮನ ೊೇಭಾವವನುನ ಕಲಸುತ್ರತದ ಯ್ಕೇ?
ಸಕಾೆರ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಟ್ಟ ಮೆೇಲ ಇನ ೊನೆಂದು ಸಮಸ ಯಯೊ ರ್ುರುವಾಗುತತದ . ಈಗ ಬಾಯಲಿ ಒೆಂದೊ ಹಲುಿಗಳಿಲಿದ
ಬ ೊಚುುಬಾಯನವರು ಕ ೈಗ ಸಾಲು ಪ ೇಸ್ಟ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಉಜಿಬಡುತಾತರ . ಆದರ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡ ಮೆೇಲ ಅದು
ಬಾಯಲಿರುವಾಗಲ ೊೇ ಅಥವಾ ಅದನುನ ತ ಗ ದಟ್ಟಟರುವಾಗಲ ೊೇ ಹಲುಿ ಉಜಿಲ ೇ ಬ ೇಕು. ಅದಕ ೆ ಪ ೇಸಟ ಜ ೊತ ಬಿರ್ೊೂ ಬ ೇಕು. ಅದಕ ೆ ಹ ಚಿುನ
ಖಚುೆ. ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಡ ೊೇ ಸಕಾೆರ ತ್ರೆಂಗಳಾ ತ್ರೆಂಗಳಾ ಪ ೇಸ್ಟ ಮತುತ ಬಿಷ್ ಅಲ ೊೇಯನ್ಾ ಕ ೊಡುತ ೊತೇ ಇಲಿವೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ನಮಗ ಈ
ಹ ಚಿುನ ಖಚುೆ ನಿಭಾಯಸ ೊೇ ಶ್ಕ್ಲತ ಇಲಿ. ಅದರಿೆಂದ ನಾವು ಬ ೊಚುು ಬಾಯಲ ಿೇ ಇತ್ರೇೆವಿ ಅೆಂತ ಕ ಲವರಾದರೊ ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ನಮಮ
ಯಜಮಾನರ ಬಾಯಲಿ ಈಗ ಹಲುಿ ಇಲಿದರುವುದರಿೆಂದ ಅವರ ಬಾಯಲಿ ನಾನು ಬ ಟ್ಟಟಡಬಹುದು. ಆದರ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡರ ಹಾಗ
ಮಾಡ ೊೇಕಾಗಲಿ ಅೆಂತ ಕ ಲವು ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳಾದರೊ ನಮಗ ಹಲ್ಸ ಟ್ ಬ ೇಡ ಎನನಬಹುದ ೇ?
ಆದರ ಸಕಾೆರದ ಇೆಂಥಾ ಸಿೆೇಮಿೆಂದ ಕ ಲವರಿಗಾದರೊ ಉಪಯೊೇಗವಾಗುತತದ . ವಯಸಾಾಗುತಾತ ಬೆಂದೆಂತ ಸಿಹಿ
ತ್ರೆಂದದದರಿೆಂದಲ ೊೇ, ಧ್ೊಮಪಾನದೆಂದಲ ೊೇ, ಹ ೊಗ ಸ ೊಪ್ತುನ ಪಿಭಾವದೆಂದಲ ೊೇ ಹಲುಿ ಹುಳ್ುಕಾಗಿ, ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಹಲುಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು
ಬಣಣವಾಗಿ, ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಅಳ್ತ ಯದಾಗಿ ಹಲುಿಗಳಿೆಂದ ಮುಖವ ೇ ವಿಕಾರವಾಗಿದದವರು ಸಮಾಧಾನಪಡಬಹುದು. ಏಕ ೆಂದರ ಅವರಿಗ ಒೆಂದ ೇ
ಅಳ್ತ ಯ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಸಿಗುತತದ . ಇದರಿೆಂದ ಅವರ ಮುಖ ಮತ ತ ಸಿೆಂಗಾರಗ ೊಳ್ುಳತತದ . ಆದರ ಇೆಂಥವರಿಗೊ ಸಕಾೆರ ಹಲುಿಸ ಟ್
ಕ ೊಡುತತದ ಯ್ಕೇ ಎನ ೊನೇದು ಸುರ್ಟವಾಗಿಲಿ. ಅರವತುತ ತುೆಂಬದವರಿಗ ಹಲುಿ ಹ ೇಗ ೇ ಇದದರೊ ಸಕಾೆರ ಹಲುಿಸ ಟ್ ಕ ೊಡುತತದ ಯ್ಕೇ? ಅಥವಾ
ಇರುವ ಎಲಾಿ ಹಲುಿಗಳ್ೂ ಉದುರಿದ ನೆಂತರವ ೇ ಹಲ್ ಸ ಟ್ ಕ ೊಡುತತದ ಯ್ಕೇ? ಒೆಂದು ವ ೇಳ ಇನೊನ ಕ ಲವು ಹಲುಿಗಳಿರುವವರು ಅವುಗಳ್ನುನ
ಕ್ಲೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಸಕಾೆರದೆಂದ ಹಲ್ಸ ಟ್ ತಗ ೊೇಬ ೇಕಾದರ , ಇರುವ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಕ್ಲೇಳಿಸುವ ಖಚೆನೊನ ಸಕಾೆರ ಭರಿಸುತತದ ಯ್ಕೇ ಅಥವಾ
ಅವರವರ ೇ ಭರಿಸಬ ೇಕ ೇ? ಒೆಂದು ವ ೇಳ ಹಿೇಗ ಖಚೆನುನ ಭರಿಸಬ ೇಕಾಗಿ ಬೆಂದರ ಅನುಕೊಲವಿಲಿದವರು ಈಗ ನಮಗ ಹಲ್ಸ ಟ್ ಬ ೇಡ,
ಎಲಾಿ ಹಲುಿಗಳ್ೂ ತಾವಾಗ ೇ ಉದುರಿದ ಮೆೇಲ ತಗ ೊೇತ್ರೇವಿ ಅನನಬಹುದ ೇ?
ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಇಲಾಿ ಅರವತಾತದವರ ಲಿರಿಗೊ ಸಕಾೆರವ ೇ ಇರುವ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಕ್ಲೇಳಿಸಿ ಹಲ್ಸ ಟ್ ಕ ೊಡುತತದ ಅೆಂದ ಿ ಅರವತಾತದವರ ಲಿರೊ
ಒಪುುತಾತರ ಯ್ಕೇ? ಹಲುಿ ಕ್ಲೇಳ್ುವಾಗ ಒಸಡಿಗ ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗಿ, ರಕತ ಬೆಂದು, ಇನ ನೇನಾದರೊ ತ ೊೆಂದರ ಬೆಂದರ ಅೆಂಥಾದದಕ ೆ ತಗುಲುವ
ವ ೈದಯಕ್ಲೇಯ ವ ಚುವನೊನ ಸಕಾೆರ ಭರಿತುತತದ ಯ್ಕೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಅಥವಾ ತಮಮ ತಮಮ ರ ೇರ್ನ್ ಕಾಡ್ಸೆ ತಗ ೊೆಂಡು ಬೆಂದು ಒೆಂದ ೊೆಂದು
ಹಲ್ಸ ಟ್ ತಗ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ ನಿಮಗ ಬ ೇಕಾದಾಗ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊಳಿಳ ಅೆಂತ ಕ ೊಟ್ುಟಬಡುತತದ ಯ್ಕೇ? ಒೆಂದು ವ ೇಳ ಹಾಗ ಕ ೊಟ್ಟರ
ಅವಶ್ಯಕತ ಯಲಿದವರೊ ಹಲ್ ಸ ಟ್ತಗ ೊೆಂಡು ಬೆಂದು ಅದನುನ ಅಧ್ೆ ಬ ಲ ಗ ಮಾರಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಲಿ ಅೆಂತ ಏನು ಗಾಯರೆಂಟ್ಟ.
ಒಬು ದೆಂತವ ೈದಯನನುನ ಏನು ಸಾಾಮಿ ನಿಮಮಲಿಗ ತರಹ ೇವಾರಿ ರ ೊೇಗಿಗಳ್ು ಬತಾೆರ ಅವರ ಲಿರ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಕ್ಲೇಳ ೂೇದು ನಿಮಗ
ಸುಲಭವ ೇ ಅೆಂತ ಕ ೇಳಿದರೆಂತ . ಅದಕ ೆ ದೆಂತವ ೈದಯರು ನಾನು ಎೆಂಥಾ ರ ೊೇಗಿಗಳ್ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಬ ೇಕಾದರೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲತುತಬಡುತ ತೇನ .
ಆದರ ಹಲುಿ ಕ್ಲತತ ಮೆೇಲ ಅವರಿೆಂದ ನನನ ಫಿೇಸು ಕ್ಲೇಳ ೂೇದ ೇ ತುೆಂಬಾ ಕರ್ಟ ಅೆಂದರೆಂತ . 
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ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ವಚನ, ಕಗೆ, ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯಗಳ್ು ಕ ಲವು
ಪಿಮುಖ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ಲಿ ಭಗವೆಂತನ ನಾಮಸಮರಣ ಯಷ ಟೇ ಅಲಿದ , ವಚನಗಳ್ು ತಮಮ ಸರಳ್
ನುಡಿಯಲಿ ಅನುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿ ನ ರವಾದರ , ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯವು ಸೆಂಗಿೇತ ಮತುತ ಸ ೊಬಗಿನ
ಸಾಹಿತಯದ ಮಿಲನವಾಗಿದ . ಕಗೆ, ತ್ರಿಪದ,ರ್ಟ್ುದಗಳ್ು ಅಥೆಪೂಣೆ ವಿರ್ಾರಗಳಿೆಂದ ಕೊಡಿ ಜೇವನದಶ್ೆನ
ಹಾಗೊ ವಿರ್ಾರಪೂಣೆ ವಿರ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತುತ ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ ಎೆಂದಗೊ ಗಗಗಗಿಸುವ
ಕ ೊಡುಗ ಗಳಾಗಿವ .
ಅೆಂತಜಾೆಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರತನಲಿ ಈಗ ಸಾಕರ್ುಟ ಕನನಡಿಗರು ಕನಾೆಟ್ಕದೆಂದ
ಹ ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳಿದ ವಿರ್ಾರ. ಅವರ ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದದದರೊ ಆಸಕತರಿಗ ನ ನ ದಾಗ ಬ ರಳ್ೆಂಚಿನಲ ಿೇ
ಒೆಂದ ೇ ಕಡ ಕ ೈಗ ಟ್ಕುವ ಹಾಗ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ನಮಮ ಸುರ್ಮ ಕನನಡ.ಕಾಂ ಅಂತಜಾೀಲ ಕ್ ೀತರದಲಿಲ
ಸುಪರಸಿದಧ ಶರಣರ ವ್ಚನರ್ಳು, ದ್ಾಸರ ಪದರ್ಳು, ಕರ್ಗ, ರ್ರಪದಿರ್ಳು ಹೀಗ ಇನ ನ ಅನ ೀಕ ರಚನ ರ್ಳನುನ ಸಂರ್ರಹ
ಮಾಡುವ್ ಯೊೀಜನ ಯನುನ ಹಮಮಕ ಂಡ್ದ್ . ಇದಕ ೆ ತಮಮಗಳ್ ಸಹಾಯ ಬ ೇಕಾಗಿದ . ತಮಗ ಕನನಡ ಬ ರಳ್ಚುು
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದದಲಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದೆಂತ ೇ ಎೆಂದುಕ ೊಳಿಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸಾವಿರಕೊೆ ಮಿೇರುವೆಂತ
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ ಹಾಕುವ ಯೊೇಚನ ಇದ . ಈ ಕ ಲಸಕ ೆ ಗರಿರ್ಟ ಮಿತ್ರಯಲಿದೆಂತ ಹ ಗಲುಕ ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮಮಲಿ ಹ ಚಿುನ ಕನನಡ ಅಭಿಮಾನವಿದದರ್ೊಟ ಹ ಚಿುನ ಸಹಾಯ ಸಾಧ್ಯವ ೆಂಬ ನೆಂಬಕ ನಮಮದು.
೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫ ರ ೊಳ್ಗ ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ ನಮಮದು.
ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ರ್ಾಲ ಯೆಂದ ಈಗಾಗಲ ೇ ಉತ್ರತೇಣೆರಾದ ಮಕೆಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ರ್ಾಲ ಯ
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಈಗಾಗಲ ೇ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ತೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲತವರೊ,ಪಿಪೆಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ ಯೆಂದ
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮಮ ಕ ೈ ಜ ೊೇಡಿಸಿದಾದರ .
ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ?
೧.ಮೊದಲು ಆಸಕತರು ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ತಮಮ ಹ ಸರು ನ ಂದ್ಾಯಿಸಿಕ ಳುುವ್ುದು.
೨.ಸುಪರಸಿದಧ ರಚನಕಾರರ ವ್ಚನ, ದ್ಾಸರ ಪದರ್ಳು, ಕರ್ಗ, ರ್ರಪದಿರ್ಳು ಇವ್ುರ್ಳಲಿಲ ಸುಮಾರು ನಾಲ ೆೈದು
ಪುಟರ್ಳಷ್ುು ತಮಗ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲಕ ಕಳುಹಸಿಕ ದಲಾರ್ುವ್ುದು.
೩.ಅದನುನ ತಾವ್ು ಬರಹ-ಯ ನಕ ೀಡ್ ಅಥವಾ ರ್ ರ್ಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡ್ ನಮಗ
ಕಳುಹಸುವ್ುದು.
೪.ಅವ್ುರ್ಳನುನ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನಲಿಲ ಪರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದ ಎಲಲರ ಹ ಸರುನ ನ ಶಾಶಾತವಾಗ್ರ
ಮುದಿರಸಲಾರ್ುವ್ುದು. ಅರ್ ಹ ಚುು ನ ರವ್ು ನೀಡ್ದವ್ರಿಗ ಕನನಡ ಶಾಲ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಉಡುಗ ರ ಖಚಿತ.
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ವಿಜ್ಞಾನ

ಬಣಣದ ಸ ಿೀಟ

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ

ಬ ೀಕಾರ್ುವ್ ಸಾಮಗ್ರರ:


ಹಾಲು



ಅಗಲವಾದ ತಟ್ ಟ, ವಿವಿಧ್ ಬಣಣದ ಫುಡ್ಸ ಕಲರ್



ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯುವ ದಾಿವಣ (ಡಿಶ್ ವಾಶಿೆಂಗ್ ಲಕ್ಲಾಡ್ಸ ಸ ೊೇಪ್)



ಸಾಲು ಹತ್ರತ (ಇಯರ್ ಬಡ್ಸಾ ಕೊಡ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು)

ವಿಧಾನ:


ತಟ್ ಟಯಲಿ ಹಾಲು ಸುರಿದು ಒೆಂದ ರಡು ನಿಮಿರ್ ಬಡಿ.



ನೆಂತರ ಆದರ್ುಟ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ ೆ ಬಣಣಗಳ್ು ಬ ರ ತುಕ ೊಳ್ಳದೆಂತ ಒೆಂದರ್ುಟ ಅೆಂತರ ಬಟ್ುಟ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ತ ೊಟ್ುಟ ಬಣಣವನುನ ಹಾಕ್ಲರಿ



ಈಗ ಹತ್ರತಯುೆಂಡ ಯೆಂದ ನಿಧಾನಕ ೆ ಜಾಗರೊಕರಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲ ೊೇ ಬ ೇಡವ ನುನವೆಂತ ಬಣಣಗಳ್ನುನ ಮುಟ್ಟಟ. ಏನಾಗುತ್ರತದ ?



ಈಗ ಇನ ೊನೆಂದು ಹತ್ರತಯುೆಂಡ ಗ ಒೆಂದ ರಡು ಹನಿ, ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯುವ ದಾಿವಣವನುನ (ಸ ೊೇಪ್) ಹಾಕ್ಲ ಮುೆಂರ್ ಮಾಡಿದೆಂತ
ಮುಟ್ಟಲ ೊೇ ಬ ೇಡವ ನುನವೆಂತ ನಿಧಾನಕ ೆ ಬಣಣಗಳ್ನುನ ಮುಟ್ಟಟ. ಹತುತ ಸ ಕ ೆಂಡ್ಸ ಗಳ್ ತನಕ ಹಿಡಿದಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಾಗಬಹುದು.
ಈಗ ೇನಾಗುತ್ರತದ ? ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯುವ ದಾಿವಣ ಹಾಕದ ಮುಟ್ಟಟದಾಗ ಅೆಂತಹ ಬದಲಾವಣ ಯನುನ ನಿೇವು ಗಮನಿಸುವುದಲಿ. ಆದರ
ದಾಿವಣ ಹಾಕ್ಲ ಮುಟ್ಟಟದಾಗ, ಬಣಣಗಳ್ು ಒಳ ಳ ಪಟ್ಾಕ್ಲ ಸಿಡಿದೆಂತ ಚದುರಿ ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ಕಾಣುತ ತೇವ .

ಏನಾರ್ುರ್ತದ್ :
ಹಾಲಲಿ ಹ ರ್ಾುಗಿ ನಿೇರಿನ ಅೆಂಶ್ವಿರುತತದ . ಅದರ ಜ ೊತ ಗ ಜೇವಸತಾಗಳ್ು, ಖನಿಜಗಳ್ು, ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ ಮತುತ ಕ ೊಬುನ
ಅೆಂಶ್ವೂ ಇರುತತದ . ಈ ಕ ೊಬುನ ಅೆಂಶ್ಗಳ್ು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆಂಧ್ಗಳ್ ಮೊಲಕ ಒೆಂದಾಗಿದುದ ನಿೇರಿನಲಿ ಇರುತತವ . ಯಾವಾಗ
ಸ ೊೇಪ್ ಸ ೊೇಕುತತದ ಯೊೇ, ಸ ೊೇಪ್ತನ ಬ ೈ ಪೇಲಾರ್ (ಎರಡು ಧ್ುಿವಗಳ್ು) ಗುಣದೆಂದ ಈ ಬೆಂಧ್ವು ದುಬೆಲಗ ೊಳ್ುಳತತದ . ಸ ೊೇಪ್ತನ
ಒೆಂದು ದುಿವವು ನಿೇರನುನ ಆಕರ್ಷೆಸುತತದ . ಮತ ೊತೆಂದು ದೊರ ತಳ್ುಳತತದ . ಹಿೇಗಾದಾಗ ಈ ವ ೈಪರಿೇತಯದೆಂದ ಕ ೊಬುನ ಕಣಗಳ್ನುನ
ಸ ೇರಲು ಸ ೊೇಪ್ತನ ಕಣಗಳ್ು ಎಲಾಿ ದಕುೆಗಳ್ಲೊಿ ಚಲಸಿತತವ . ಇದರಿೆಂದ ಪಟ್ಾಕ್ಲ ಸಿಡಿದೆಂತ ಬಣಣದ ಸಿಡಿಯುವಿಕ ಯು ಕಾಣಬರುತತದ .

೧. ಮನ ೊೇಹರ ಗಿೆಂಥಮಾಲ .
೨. ಜ. ಬ. ಜ ೊೇರ್ಷ. (ಗ ೊೇವಿೆಂದಾರ್ಾಯೆ ಭಿೇಮಾರ್ಾಯೆ ಜ ೊೇರ್ಷ)

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ ೀನು

ನಮಮ ಕಾಯೀಕರಮವಿದದರ ರ್ಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುನ ನಮಗಾಗ್ರ ತಂದವ್ರು – ಸುರ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶೀನ್ಸ, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮರ್ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತಮ ರ್ೀ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸುರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಿಸಸಿರದದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾೆಲದೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃೆಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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