
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು 
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ  ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲುಮೆ     ... ಪು. ೧೦ 

 

 

 

ನೊತನ ವರ್ಷದ ಶುಭ ಹಾರ ೈಕ ಗಳ್ು 
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ಹ ೊಸತನುನ ಕೆಂಡಾಗ ಮನವು ಪುಳ್ಕ್ಲತಗ ೊಳ್ುಳವುದು ಸಹಜವಾದದುು. ಆ ಹ ೊಸತನ 
ಪುನರಾವತಷನ ಯಾಗುತಾಾ ಬೆಂದೆಂತ  ಪುಳ್ಕ್ಲತಗ ೊಳ್ುಳವುದೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾಾ ಹ ೊೇಗುತಾದ . 
ದಿನವೂ ಬಿಡುವ ಮಲಿಗ ಗ  ಮನಸುು ಹರ್ಷಷತವಾಗುತಾದ  ನಿಜ, ಆದರ  ಪುಳ್ಕ್ಲತವಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. 
ಆದರ  ಹೆಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಆ ಗಾಢ ಕತಾಲನುನ ಸೇಳಿಕ ೊೆಂಡು, ಅನುದಿನವೂ ವಿಭಿನನ ಅನುಭವ 
ಕ ೊಡುವ ಸೊರ್ೇಷದಯವನುನ ದಿನವೂ ನ ೊೇಡಿದರೊ ನಮಮನುನ ಪುಳ್ಕ್ಲತರಾಗುವೆಂತ  
ಮಾಡುವುದರಲಿ ಸ ೊೇಲುವುದಿಲಿ. ಜಗವನುನ ಳ ಳ್ಗುವ ಸೊಯಷನಿಗ  ಆ ಶಕ್ಲಾದೆದ .  

ಹ ೊಸ ವರ್ಷವು ಬೆಂದಿದ . ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಕನಸುಗಳ್ನುನ ನಮಮಲಿ ಬಿತಾರಿಸ, ಅವುಗಳ್ನುನ ನನಸುಗಳ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು 
ವರ್ಷಪೂತ್ರಷಯ ಸಮಯವನುನ ನಮಗ  ಕ ೊಡುತ್ರಾದ . ಇದರ ಸದುಪರ್ೇಗವನುನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ನಮಗ  ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ.  

ಕನಸು ನನಸುಗಳ್ ವಿಚಾರದ ಹನನಲ ಯಲ,ಿ ಇೆಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ್ಲಿ ಕನನಡದ ಬಳ್ಕ ಯ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳ್ಲ ೇ 
ಳ ೇಕು. ಕನನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಾವುಗಳ ಲಿ ಕನನಡವನುನ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು ಎಲ ಿಡ  ಕಾಣಳ ೇಕ ೆಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಒೆಂದು 
ಹ ೊೆಂಗನಸ ೇ ಸರಿ. ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದರೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್, ವಾಾಟ್ಸಾುಾಪ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್  
ಉಪರ್ೇಗವ ೇ ಹ ಚ್ುು. ಎಲ ಿಡ  ಕನನಡವನುನ ಕಾಣಬಯಸುವ ನಮಮ ಕನಸನುನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಇದಕ್ಲಕೆಂತ ಸುಲಭ ಮಾಧ್ಾಮ ಳ ೇಕ ೇ?  

ನಲ ಮಯ ಓದುಗರಲಿ ವಿನಮಿ ಆಗಿಹ. ನಿಮಮದ ೇ ತಾಯಾಮತಾದ ಕನನಡವನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ್ಲಿ ಹ ಚ್ುು ಹ ಚ್ುು 
ಬಳ್ಸ. ಕನನಡಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಪಟ್ಟ ಪುಸಾಕ ಪರಿಚ್ಯ, ಹಾಡುಗಳ್ು, ವಾಕ್ಲಾ, ಸಥಳ್ ಪರಿಚ್ಯ ಇತಾಾದಿಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳಿಳ. ಒೆಂದರ್ುಟ 
ಕನನಡದ ನಗ ಹನಿಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡು ಎಲಿರನೊನ ನಗ ಗಡಲಲಿ ತ ೇಲಸ. ಹ ಚಿುನ ಶಿಮವಿಲಿದ  ಕನನಡವನುನ ಹರಡಿ, ಕನನಡದ 
ಬಳ್ಕ ಯ ಹ ೊೆಂಗನಸನುನ ಈ ವರ್ಷ ಪೂತ್ರಷ ನನಸಾಗಿಸ ೊೇಣ.   

ಒೆಂದು ಎಚ್ುರಿಕ ಯ ಮಾತನುನ ಹ ೇಳ್ಲ ೇಳ ೇಕು. ಮುಖ ಕ ೊಟ್ುಟ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಲಿ ಕಾಲದಲೊಿ ಶ ಿೇರ್ಠ. ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣವನುನ ಉಪರ್ೇಗಿಸುವ ಭರದಲಿ, ನಾವು ಇತರರ ೊೆಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವುದನುನ ನಿಲಿಸದಿರ ೊೇಣ. ಮೆಚ್ುುಗ ಯ ಮಾತನುನ 
ಕ್ಲವಿಯ ಮೊಲಕ ಕ ೇಳಿದರ ೇ ಚ್ೆಂದ. ಹಾಗ ಯೇ ಮುನಿಸನ ಜಗಳ್ವು ಮಾತುಕತ ಗಳ್ ಮೊಲಕ ಬಗ ಹರಿದರ ೇ ಒಳಿತು. ಮೊದಲ ಆದಾತ  
ಮುಖತಃ ಅಥವ ಫೇನ್ ಮೊಲಕ ಮಾತನಾಡುವುದಕ ಕ ಇರಲ. ನೆಂತರವಷ ಟೇ ಫ ೇಸುುಕ್ ಬರಲ. ಇಲದಿಿದುರ  ಫ ೇಸುುಕ್ ಮತ ೊಾೆಂದು 
ಕುರುಕ್ ೇತಿವಾದಿೇತು.   

ಮುನುನಡಿಯಲಿ ಹ ೇಳಿದೆಂತ , ನಮಮ ನಡ , ನುಡಿ, ಭಾಷ ಯ ಪಿರ್ೇಗವು ದಿನವೂ ನಮಮನುನ ಪುಳ್ಕ್ಲತರನಾನಗಿಸುವ ಸೊಯಷನ 
ಳ ಳ್ಕ್ಲನೆಂತ  ಸಮಾಜವನುನ ಳ ಳ್ಗಲ. ಈ ವರ್ಷದುದುಕೊಕ ಆ ಹ ೊೆಂಳ ಳ್ಕು ನಮಮನುನ ಮುನನಡ ಸಲ.  

 

ಜನವರಿ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ 

ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಷ್ಯ/ಮಾಘ ಮಾಸ 

01 ಭಾ - ಆೆಂಗಿ ಹ ೊಸ ವರ್ಷ 

09 ಸ ೊೇ - ಪೌರ್ ಪುತಿದ ಏಕಾದಶಿ 

12 ಗು - ಪೌರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ 

14 ಶ - ಮಕರ ಸೆಂಕಾಿೆಂತ್ರ, 

ಉತಾರಾಯಣ ಪುಣಾಕಾಲ ಆರೆಂಭ 

15 ಭಾ - ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ 

23 ಸ ೊೇ - ರ್ಟಿಲ ಏಕಾದಶಿ 

28 ಶ - ಮೌನಿೇ ಅಮಾವಾಸ ಾ 
29 ಭಾ - ಮಾಘ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 

 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಪರಮುಖ ದ್ದನಗಳು 

ಫ ಬ್ರವರಿ, ಶ್ರೀ ಮನಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ು, 
ಮಾಘ/ಫಾಲುಗಣ ಮಾಸ 

01 ಬು - ವಸೆಂತ ಪೆಂಚ್ಮಿ 

03 ಶು – ರಥ ಸಪಾಮಿ 

04 ಶ -  ಭಿೇಮಾರ್ಟಮಿ, 07 ಮೆಂ - ಜಯ ಏಕಾದಶಿ,  

11 ಶ - ಮಾಘ ಪೂಣ್ಣಷಮಾ 

14 ಭಾ - ವಾಾಲ ೆಂಟ್ಸ ೈನ್ು ಡ ೇ / ಸೆಂಕರ್ಟ ಚ್ತುರ್ಥಷ 

22 ಬು - ವಿಜಯ ಏಕಾದಶಿ 

25 ಶ - ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ 
26 ಭಾ -  ಸೊಯಷ ಗಿಹಣ 

27 ಸ ೊೇ - ಫಾಲುೆಣ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 
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ಬ ಂಗಳೂರಿನಲಿಿ ಸಂಭ್ರಮದ 21ನ ೀ ಹಾಸ  ಯೀತ್ಸವ 

ಳ ೆಂಗಳ್ೂರಿಗರಿಗ , ಹಾಗೊ ವಿಶವದ ಅನ ೇಕರಿಗ  ಡಿಸ ೆಂಬರ್ ಬೆಂತು ಎೆಂದರ  ಸೆಂಭಿಮ. ಕ್ಲಿಸ್ ಮಸ್ ಕ ಲವರಿಗಾದರ  ಹಾಸ ೊಾೇತುವ 
ಹಲವರಿಗ . ಎೆಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ್ೆಂತ  ಳ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಷಯವರ ಉಸುಾವಾರಿಯಲ ಿಈ ಳಾರಿ ವ ೈವಿಧ್ಾಮಯ ಹಾಸ ೊಾೇತುವ ನಡ ದೆತು. 
ಪಿತ್ರ ವರ್ಷವೂ ಚ್ವಿಷತ ಚ್ವಷಣವಾಗದಿರುವುದ ೇ ಈ ಹಾಸ ೊಾೇತುವದ ವಿಶ ೇರ್. ಪಿತ್ರ ವರ್ಷ ಮಾತುಗಾರರು, ಕಲಾವಿದರು ಬದಲಾಗುತಾಾರ . ಈ 
ಳಾರಿ ಚ್ಲನಚಿತಿರೆಂಗದ ಹರಿಯ ನಟ್ರಾದ ಡಾ.ಶಿಿೇನಾಥ್, ರಮೆೇಶ್ ಭಟ್ ಇದುುದು ವಿಶ ೇರ್. ಮತ ೊಾೆಂದು ವಿಶ ೇರ್ ಎೆಂದರ  ಹರಿಯ ನಿವೃತಾ 
ಪೇಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಡಿ.ವಿ. ಗುರುಪಿಸಾದ್ ಅವರ ಅನುಭವದ ಹಾಸಾ, ಡಾ. ತಮಿಳ್ ಸ ಲವ ಅವರಿೆಂದ ತಮಿಳ್ು ಸಾಹತಾದಲಿ ಹಾಸಾ, ಹೇಗ  
ವ ೈವಿಧ್ಾಮಯವಾಗಿ ನಡ ದ ಹಾಸ ೊಾೇತುವದಲಿ ಎೆಂದಿನೆಂತ  ಜನಜೆಂಗುಳಿಯೇ ತುೆಂಬಿತುಾ. ಈ ಳಾರಿ ಐಸ್ ಟಿವಿಯವರ ಸಹಕಾರದ ೊೆಂದಿಗ  ಇಡಿೇ 
ವಿಶವದಲಿ ಳ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲ ಿನಡ ದ ಹಾಸ ೊಾೇತುವವನುನ ನ ೊೇಡುವ ಸದವಕಾಶ ಸಕ್ಲಕತುಾ.  

ಪಿ. ಅ.ರಾ.ಮಿತಿ ಅವರು ಬರ ದಿರುವ ಹಾಲನವಳ್ ಲ ಕಕ ಹಾಸಾ ಲ ೇಖನವನುನ ಳ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಷಯವರು ರೆಂಗರೊಪಾೆಂತರ 
ಮಾಡಿದುು ಅದನುನ ಳ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಷ ಮತುಾ ರಾಜ ೇಶವರಿಯವರು ಅಭಿನದೆಸದರು.  

ಇದ ೇ ಸೆಂದಭಷದಲಿ ಳ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಷಯವರು ಬರ ದಿರುವ ಹಾಸಾ ನಾಟ್ಕ ಳ ೊೆಂಳಾಟ್ ಬಿೇಚಿ ಕೊಡಾ ಬಿಡುಗಡ ಯಾದೆತು.  
 
            

 

ಬ ಂಗಳೂರು ಸುದಿ್ದ ಹಾಸ  ಯೀತ್ಸವ  ಳ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರಷ
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ಹ ೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ೭ರೆಂದು ಸಡಿನ  ಸುಗಮ ಗಾನ  ಸಮಾಜ ಎಲಿ ಸದಸಾರಿಗೊ ಹಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದ ೊರಕ್ಲಸಕ ೊಡಲು 
ಕಾಿರ ರ್ೇಕ  ರಸ ಸೆಂಜ ಯನುನ ಆರ್ೇಜಿಸತುಾ. ಳ ೇಸಗ ಯ ರಜ ಯ ಕಾರಣ ಸಭಾೆಂಗಣ  ಕ್ಲಕ್ಲಕರಿದು ತುೆಂಬದಿದುರೊ ತಕಕಮಟಿಟಗ  
ಜನ ಸ ೇರಿದುರು. ಮುಖಾ ಅತ್ರರ್ಥಗಳಿೆಂದ ದಿೇಪ ಳ ಳ್ಗುವುದರ ೊೆಂದಿಗ  ಆರೆಂಭಗ ೊೆಂಡ ಕಾಯಷಕಿಮ ಪುಟ್ಟ ಳಾಲ   ಕು || ಸಮನ 
ಹಾಡಿದ "ನಿೆಂಬಿೇಯಾ ಬನಾದ ಮಾಾಗಳ್" ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಸರಸವತ್ರ ದ ೇವಿಯ ಹಾಡಿನ ೊೆಂದಿಗ  ಮೊದಲ ಹಾಡು ಸ ೊಗಸಾಗಿ 
ಮೊಡಿಬೆಂದಿತು. ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜಯೆಂತ್ರ ಅವರು ನೆಂತರ "ಅಣಿ ನಿನನ ಸ ೊೇದರಿಯ" ಹಳ ಯ ಚಿತಿದ ಹಾಡು ನೆಂತರ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜಾಹದಾ 
ಮತುಾ  ಅತ್ರಕ್ ಅವರ "ಕಳಿಳ ಇವಳ್ು" ಹಾಡು ಶಿಿೇ ವಿಜ ೇೆಂದಿ  ಹಾಡಿದ " ನ ೊೇ ಪಾಿಬಿಮ್" ಹಾಡುಗಳ್ು ಹ ೊಸ-ಹಳ ಯ ಸೆಂಗಿೇತದ 
ವಿಭಿನನ ಅನುಭವ ತೆಂದಿತು. ಕುಮಾರಿಯರಾದ ಸೆಂಧ್ು ಉಪಾಸನ  ಚಿತಿದ "ಭಾವವ ೆಂಬ ಹೊವು ಅರಳಿ"  ಹಾಡಿದರ ,  ನಿರಿೇಕ್ಷ  " 
ಗಗನವ ೇ ಳಾಗಿ" ಸೆಂಜು ವ ಡ್ಸು ಗಿೇತಾ ಚಿತಿದಿೆಂದ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಎೆಂದ ೆಂದಿಗೊ ಮರ ಯದ ಗೆಂಧ್ದ ಗುಡಿ ಚಿತಿದ ಹಾಡು 
"ನಾವಾಡುವ  ನುಡಿಯೇ "  ಹಾಡಿದವರು ಅತ್ರಕ್ ಅಹಮದ್. ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗದಲಿ ದಾಖಲ  ಮಾಡಿದ ಮುೆಂಗಾರು ಮಳ  ಚಿತಿದ 
"ಅನಿಸುತ್ರದ " ಹಾಡನುನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ  ಹಾಡಿದವರು ಶೆಂಕರ್ ಮಧ್ಾಸಥ. ಸಡಿನಯ ಖ್ಾಾತ ಗಾಯಕ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್ "ಗಿೇತಾೆಂಜಲ" ಸ ಬಿ 
ಐ ಶೆಂಕರ್ ಚಿತಿದಿೆಂದ ಆರಿಸದ ಹಾಡು ತುೆಂಳಾ ಚ ನಾನಗಿ ಮೊಡಿಬೆಂದಿತು.  

   ಕಾಯಷಕಿಮದಲಿ ಮುೆಂದ  ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜದ ವ ೇದಿಕ ಗ  ನಾಲುಕ ಹ ೊಸ ಗಾಯಕರ ಪರಿಚ್ಯವಾದೆತು. "ಉಸರ ೇ 
ಉಸರ ೇ" ಹಾಡನುನ ಹಾಡಿದ ಶಿಿೇ ಆದಶ್ಷ , ಹ ೊಸಳ ಳ್ಕು ಚಿತಿದ ಟ್ಸ ೈಟ್ಲ್ ಸಾೆಂಗ್ ಹಾಡಿದ ಶಿಿೇ ರಾಜಿೇವ್, ಳ ಳಿಳ ಮೊೇಡ ಚಿತಿದ 
"ಮೊಡಲ ಮನ ಯ" ಹಾಡಿದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸೌಮಾ ಹಾಗು ಗ ಜ ೆ ಪೂಜ  ಚಿತಿದ "ಗಗನವು ಎಲ ೊಿೇ"ಹಾಡಿದ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶಾಲನಿ ಎಲಿರೊ 
ಭರವಸ ಯ ಗಾಯಕರ ನಿಸದರು. ನೆಂತರ ಕ ಲನಿಮಿರ್ಗಳ್ ಕಾಲ ಮುಖಾ ಅತ್ರರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸದು ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶಾೆಂತಾ ಎಸ್  ಶ ಟಿಟ  
ಗಾಯಕರಿಗ  ಕ ಲವು ಸಲಹ ಗಳ್ನುನ ನಿೇಡಿ ತಮಮ ಅನುಭವದ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಅನು  ಶಿವರಾೆಂ 
ಅವರ ಮೊಲಕ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಾರು ಅಭಿನೆಂದನಾ ಪತಿವನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಸನಾಮನಿಸದರು. ವೆಂದನಾಪಷಣ  ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ ನನನದ ೇ 
ಆಗಿತುಾ.   

ಮುೆಂದ  ಪಿಸುಾತ  ಪಡಿಸದ  ಮೊರು ಚಿತಿಗಿೇತ ಗಳ್ು ಪ ಿೇಕ್ಷಕರ ಚ್ಪಾಳ  ಹಷ ೊೇಷದಾೆರಕ ಕ ಎಡ  ಮಾಡಿತು. ರಾಜ ೇಶ್ 
ಹ ಗೆಡ ಯವರ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳ್ ಮಿಶಿಿತ ಗಿೇತ  ಮಧ್ುರವಾಗಿತುಾ. ಶಿಿೇ ಚ ೇತನ್ ಹಾಡಿದ "ಖ್ಾಲ ಕಾವಟ್ರ್ ಳಾಟ್ಲ್ " ಶಿಳ ಳ 
ಚ್ಪಾಾಳ ಗಳ್ ಸುರಿ ಮಳ   ಗಿಟಿಟಸತು. ಮತ ಾ ಹಾಡಲು ವ ೇದಿಕ ಗ  ಬೆಂದವರು ಶಿಿೇಯುತ ಶಿಿೇನಿವಾಸನ್  ಮಾನಸ ಸರ ೊೇವರ ಚಿತಿದ 
"ನಿೇನ ೇ ಸಾಕ್ಲದಾ ಗಿಣ್ಣ" ಗಾಡಿ ಕಾಯಷಕಿಮ ಗುಣಮಟ್ಟವನುನ ಉತುಾೆಂಗಕ ಕೇರಿಸದರು. ಇನುನ ಕಡ ಯದಾಗಿ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜಯೆಂತ್ರ ಮತುಾ 
ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶಾೆಂತಾ ಎಸ್ ಶ ಟಿಟ ಅವರು ನಿೇನಡ ವ ಹಾದಿಯಲಿ ಹಾಡನುನಮಧ್ುರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸದರು.  ರುಚಿಕರ ಬಟ್ಸಾಣ್ಣ 
ಪಲಾವ್, ಕುಮಾಷ ಮತುಾ ಮೊಸರನನ ಹ ೊರಾೆಂಗಣದಲಿ ಬಡಿಸಲಾದೆತು ಎಲಿರೊ ಸವಿದು ಮನ ಗಳಿಗ  ತ ರಳಿದರ  ಕ ಲವು ಹಾಡುಗಳ್ 
ಗುೆಂಗು ಹಾಗ ೇ ಮನದಲಿ ಉಳಿದಿತುಾ.    

 
            

 

ಸಿಡ್ನಿ ಸುದಿ್ದ ಕನಿಡ ಕಾಯರಿಯೀಕ  - ವರದ್ದ  ನಾರಾಯಣ ಕನಕಾಪುರ

         

 
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   

 

ನೀವೂ ಜಾಹೀರಾತ್ು ನೀಡಲು ಬ್ಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಕನಿಡ ಕಾಯರಿಯೀಕ  ಸಮಾರಂಭ್ದ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದ್ದನ ಪುಟದಲಿಿ 
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mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ದ ೇವರ ೆಂಬುದದ ೇನು = ದ ೇವರು + ಎೆಂಬುದದ ೇನು,  
ನಾವರಿಯಲಾರದ ಲದಿರ ೊಟ್ುಟ = ನಾವು + ಅರಿಯಲಾರದ + ಎಲದಿರ + ಒಟ್ುಟ, 
ಕಾವನೊವಷನಿರಲ ಕ= ಕಾವನು + ಓವಷನು + ಇರಲ ಕ,  ಕಥ ಯೇಕ್ಲೆಂತು = ಕಥ ಯು + ಏಕ  
+ ಇೆಂತು, ಕಾವನು = ಕಾಯುವವನು, ಓವಷನು = ಒಬುನು, ಇರಲ ಕ= ಇರಲು, ಏಕ್ಲೆಂತು = 
ಏಕ  ಹೇಗ . 

ದ ೇವರು ಎನುನವುದು ಏನು? ಅದ ೇನು ಕತಾಲು ಕವಿದ ಗವಿಯ? ನಾವು ಅರಿಯಲಾಗದ ಎಲಿದರ ಒಟ್ುಟ ಹ ಸರ ೇ? ಕಾಯುವವನು ಒಬು ಇರಲು, 
ಈ ಜಗದ ಕಥ ಯು ಏಕ  ಇನಿತು? ಹುಟ್ುಟ ಸಾವುಗಳ್ಥಷವ ೇನು? ಎನುನತಾಾರ  ಮಾನನಿೇಯ ಗುೆಂಡಪಾನವರು. 

ದ ೇವರ ೇನು ಅಷ ೊಟೆಂದು ಗಹನನ ? ಗುಹಾನ ? ಅಥಷವಾಗದವನ ೇ? ದ ೇವರು ಗಹನನ ೇ ಅಲಿವ ೇ ಗ ೊತ್ರಾಲಿ. ಆದರ  ಇೆಂದಿಗೊ “ಅದು, 
ಇದ ೇ”ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುವ ಒೆಂದು ಪಿಮಾಣ ಸಕ್ಲಕಲ ಿಅಲಿವ ? ಸಕ್ಲಕದಿುದುರ  ಆ ದ ೇವರ ರೊಪ ಮತುಾ ಸವರೊಪಗಳ್ ಬಗ ೆ ಇಷ ೊಟೆಂದು ಭಿನನ ಭಿನನ 
ಅಭಿಪಾಿಯಗಳ್ು ಇರುತ್ರಾರಲಲ ಿಅಲಿವ ? ದ ೇವರನುನ ಪರಿಭಾರ್ಷಸದವರ ಲಿ ತಮಮ ತಮಮ ಅನುಭವದ ವೃತಾದಲ ೇಿ ಆ ದ ೇವರನುನ ವಿವರಿಸದಾುರ . ಅೆಂದರ  
ಆ ದ ೇವರು ಎನುನವ ವಸುಾ ಅನುಭವ ವ ೇದಾ ಮಾತಿ.  

ಈ ದ ೇವರು ಎೆಂಬುದು ಏನು? ಮಾನವನಿಗ  ರ್ೇಚಿಸುವ ಶಕ್ಲಾ ಬೆಂದಾಗಿನಿೆಂದ ಇದ ೊೆಂದು ಕಾಡುವ ಪಿಶ ನ. ಅೆಂದು ಮನುರ್ಾ ಕಾಡಿನಲಿ 
ಅಲ ಮಾರಿಯಾಗಿದು. ಕ ೈಗ  ಸಕ್ಲಕದುನುನ ತ್ರೆಂದು, ತನನನುನ ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಕ ೊಳ್ಳಲು ಹ ೊೇರಾಡುತ್ರಾದು. ಆಗ ಅವನಿಗ  ಬೆಂದ ರ್ೇಚ್ನ  ಹೇಗಿದಿುರಬಹುದು. 
ದಿನದ ಯಾವುದ ೊೇ ಸಮಯದಲಿ ಒೆಂದು ವಸುಾ ಗಗನದಲ ಿಬರುತಾದ . ಆಗ ಎಲಿವೂ ನಿಚ್ುಳ್ವಾಗಿ ಕಾಣುತಾದ . ಕಾಡು ಪಾಿಣ್ಣಗಳಿೆಂದ ತನನನುನ ತಾನು 
ರಕ್ಷಿಸಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತಾದ . ಆಹಾರವನುನ ಹುಡುಕಲು ಆಡುವ ಳ ೇಟ್ಸ ಯೊ ಯಶಸವಯಾಗುತಾದ . ಆದರ  ದಿನದ ಯಾವುದ ೊೇ ಸಮಯದಲ ಿ
ಗಗನದಲ ಿಆ ವಸುಾ ಕಾಣ ಯಾಗುತಾದ . ಆಗ ಎಲಿವೂ ಕತಾಲ . ಕಾಡು ಪಾಿಣ್ಣಗಳಿೆಂದ ತನನ ರಕ್ಷಣ  ಕರ್ಟ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಗನದಲಿ ಬರುವ 
ವಸುಾ ತನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾದ . ಆಕಾಶದಿೆಂದ ನಿೇರು ಬಿೇಳ್ುತಾದ . ಗಿಡಮರಗಳ್ು ಚಿಗುರಿ ಗ ಡ  ೆಗ ಣಸುಗಳ್ು, ಹಣುಿ ಹೆಂಪಲುಗಳ್ು ಯಥ ೇಚ್ುವಾಗಿ 
ಆಹಾರ ರೊಪದಲಿ ಸಗುತಾದ . ಹಾಗ  ಗಗನದಿೆಂದ ಬೆಂದ ಮಳ  ತನಗ  ಸಹಾಯಮಾಡುತಾದ . ಎಲವಿೂ ಮೆೇಲೆಂದ ಬರುವುದರಿೆಂದ, ಇದನ ನಲಾಿ 
ಕ ೊಡುವ ಅಥವಾ ಕಳ್ುಹಸುವ ಯಾರ ೊೇ ಮೆೇಲರಳ ೇಕು. ಅದನ ನೇ ಅೆಂದು ಅವನು “ದ ೇವರು” ಎೆಂದ. ಮುೆಂದ  ತನಗ  ಉಪರ್ೇಗಕ ಕ ಬರುವ 
ಎಲಿಕೊಕ ಆ ದ ೈವತವವನುನ ಆರ ೊೇಪಿಸುತಾಾ ಹ ೊೇದ. ವಿಡೆಂಬನ ಯೇನ ೆಂದರ  ಇೆಂದಿಗೊ ಮಾನವನ ಸಥತ್ರ ಹಾಗ ೇ ಇದ . ತನಗ  ಉಪರ್ೇಗಕ ಕ 
ಬರುವುದ ಲಾಿ, ಅೆಂದರ  ಭೊಮಿ, ಮನುರ್ಾ, ಪಾಿಣ್ಣ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಡ, ಮರ, ನದಿ, ಸಮುದಿ, ಮಳ , ಬಿಸಲು, ಳ ಳ್ಕು, ಹೊವು, ಹಣುಿ ಹೇಗ  ಎಲವಿೂ ಅವನಿಗ  
ದ ೈವ ಸಮಾನ. ಆದರೊ ಇೆಂದಿಗೊ ಮಾನವನಿಗ  ಆ ‘ದ ೇವರ' ಖಚಿತ ಸವರೊಪ ಅಥಷವಾಗಿಯೇ ಇಲಿ. 

ಈ ಜಗತ್ರಾನ ಅಥವಾ ಸೃರ್ಷಟಯಲಿ ನಡ ಯುವ ವಿದಾಮಾನಗಳ್ನ ನಲಿ ನಡ ಸುವವನು ದ ೇವರ ೆಂದು ನಾವು ಹ ೇಳ್ುತ ಾೇವ . ಆದರ , ಅದರ ನಿಜ 
ಸವರೊಪ ಏನು ಎೆಂದು ಇೆಂದಿಗೊ ಮಾನವ ಅಥ ೈಸಲಾಗಿಲಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೊಲಕ ಅವನು ಕೆಂಡು ಹಡಿದುಕ ೊೆಂಡಿರುವುದು, ಕ ೊೇಟಿಯಲಿ ಒೆಂದು 
ಪಾಲೊ ಇಲಿ. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ ನಿರೆಂತರ ಬದಲಾಗುತಾ ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಆಯಾಮವನುನ ತಳ ಯುವ ಈ ದ ೇವರನುನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿರ್ೇಗಗಳಿೆಂದ ಅರಿಯಲು 
ಸಾಧ್ಾವ ೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು "ಗುಹಾ"ನು ಎನುನವ ಅಥಷದಲಿ ಮಾನಾ ಗುೆಂಡಪಾನವರು ಹ ೇಳ್ುತಾಾರ .  

ಹಾಗ  ಆ ದ ೇವರು ಈ ಪಿಪೆಂಚ್ವನುನ ಮತುಾ ಇಲಿರುವ ಎಲಿವನೊನ ಸೃರ್ಷಟಸ ಎಲಿರನೊನ ಕಾಪಾಡುವವನಾಗಿದುರ , ಎಲಿರೊ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಸುಖವಾಗಿರಳ ೇಕಲಿವ ? ಈ ಹುಟ್ುಟ ಸಾವುಗಳ ೇಕ ?ನ ೊೇವು ದುಃಖಗಳ ೇಕ  ? ಮನುರ್ಾ ಮನುರ್ಾರಲಿ ಇಷ ೊಟೆಂದು ಳ ೇಧ್ವ ೇಕ ? ಆ ದ ೇವರು ಎಲರಿನೊನ 
ಕಾಯುವವನಾದರ  ಎಲರಿನೊನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಯಳ ೇಕಲಿವ ೇ? ಈ ಸಾವು ನ ೊೇವುಗಳಿಗ ೇನು ಅಥಷ? ಹೇಗ  ಹತುಾ ಹಲವಾರು ಪಿಶ ನಗಳ್ನುನ ಈ 
ಮುಕಾಕದ ಮೊಲಕ ಮಾನನಿೇಯ ಗುೆಂಡಪಾನವರು ಎತ್ರಾದಾುರ . ಇೆಂತಹ ಪಿಶ ನಗಳ್ು ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಎಲಿರಲೊಿ ಅವರವರ ಜಿೇವನದ 
ಯಾವುದಾದರೊ ಘಳಿಗ ಯಲ ಿಉದಭವಿಸರಬಹುದು.  

ಕಗಗ ರಸಧಾರ  ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ದ ೀವರ ಂಬ್ುದದ ೀನು ಕಗಗತ್ತಲ ಗವಿಯೆ? | 

ನಾವರಿಯಲಾರದ ಲಿದರ  ಟುು ಹ ಸರ ೀ? || 

ಕಾವನ ವುನರಲ ೆ ಜಗದ ಕಥ ಯೆೀಕಂತ್ು? | 

ಸಾವು ಹುಟುುಗಳ ೀನು?-ಮಂಕುತಿಮಮ || 
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ಅಫ್ರಿಡಿಯ ಚಿತಿ ಇರುವ ಟಿಶಟ್ಷ ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡವನನುನ ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡಿದರ ೆಂಬ ಸುದಿು ಕ ೇಳಿ ಟಿಶಟ್ಷ 
ಮೆೇಲ  ಯಾವ ಚಿತಿ ಇದುರ  ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗದ ೆಂದು ನಿಧ್ಷರಿಸಲು ಪಿ.ಟಿ.ಎೆಂ. (ಪಿಕುರ್ ಟಿೇಶಟ್ಷ 
ಮಾಾನುಫಾಕುರಸ್ಷ) ಅಸ ೊೇಸಯೇರ್ನ್ ಸಭ  ಸ ೇರಿತುಾ. 
‘ವಿರಾಟ್ ಕ ೊದಿೆಯ ಚಿತಿ ಆಗಬಹುದ ?’ ಕ್ಲಿಕ ಟ್ ಪ ಿೇಮಿರ್ಬು ಕ ೇಳಿದ.  
‘ಊಹೊೆಂ. ಅನುಷಾಕ ಶಮಾಷ ಫಾಾನ್ ಕಬಿ್ ಇದಕ ಕ ತ್ರೇವಿ ವಿರ ೊೇಧ್ ವಾಕಾಪಡಿಸುತಾದ . ದ ೇಶವಿದ ೇಶ 
ಸುತ್ರಾ, ಒಟಿಟಗ  ಕಾಲ ಕಳ ದು, ಮದುವ ಯಾಗಲಲಿವಾದುರಿೆಂದ ಅಖಿಲ ಕನಾಷಟ್ಕ ಭಗನಹೃದದೆಗಳ್ 
ಸೆಂಘವೂ ಇದನುನ ವಿರ ೊೇಧಿಸುತಾದ ’ ನುಡಿದ ಪಿಟಿಎಮ್ ನ ಚಿತಿಪ ಿೇಮಿ ಕಮ್ ವಿಲಲಪ ಿೇಮಿ 
ಕಾಯಷದಶಿಷ ಮೊೇರಿರ್ೇ. 
‘ರವಿಚ್ೆಂದಿನ್ ಅಶಿವನ್?’ 
‘ತಮಿಳ್ುನಾಡಿನವನು. ಪಕಾಕ ಕನನಡಿಗನಿಗ  ಆ ಟಿೇಶಟ್ಷ ಕೆಂಡರ  ಕಾವ ೇರಿ ನ ನಪಾಗಿ ಟಿಶಟ್ಷ ಹಡಿದು 
ಜಗಾೆಡುವ ಪರಿಸಥತ್ರ ಬೆಂದಿೇತು.’ 
‘ಶಿಖರ್ ಧಾವನ್?’ 
‘ಸದಾಕ ಕ ಶಿಖರದಿೆಂದ ಕ ಳ್ಕ ಕ ಧಾವಿಸದಾುರ . ಏರಿದಾಗ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ’ 

‘ಕ್ಲಿಕ ಟ್ ನವರ ೇ ಳ ೇಡ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿಜಾಷ?’  
‘ಊಹೊೆಂ. ಆಕ ಯ ಮೊಗುಳ ೊಟ್ುಟ ಇೆಂಡಿಯಾದು, ಸಕಟ್ಷ ಇೆಂಡಿಯಾದು, ಟ್ಸ ನಿಸ್ ಯಾಷಕ ಟ್ ಪಾಕ್ಲಸಾಾನದುು. ಅಫ್ರಿಡಿಯೆಂತ  
ಅವಳ್ೂ ಪಾಕ್ಲಸಾಾನಿ ಎೆಂದು ಯಾರಾದರೊ ತ್ರೇಮಾಷನಿಸಬಿಟ್ಟರ  ತ ೊಟ್ಟವರು ಅರ ಸ್ಟ ಆದಾರು’ 
‘ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್?’ 
‘ಊಹೊೆಂ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಚಿತಿವಿರುವ ಟಿಶಟ್ಷ ಹಾಕ ೊಕೆಂಡ ಹುಡುಗಿೇರನನ ಕೆಂಡ ಿ ಹುಡುಗರು ‘ಯಾರ ೊೇ ಫ ೈಟ್ರುಿ ಮಚಾು’ ಅೆಂತ ಜಾಗ 
ಖ್ಾಲ ಮಾಡಾಾರ . ಸ ೇಲ್ು ಡೌನ್ ಆಗತ ಾ’ 
‘ಪಿ.ವಿ. ಸೆಂಧ್ು?’ 
‘ಗುಡ್ಸ ಚಾಯ್ಸು. ಒಪಾಬಹುದು’ ಎೆಂದರು ಅಧ್ಾಕ್ಷರು.  
‘ಆಗದು. ಸೆಂಧ್ುವಿನ ಚಿತಿ ಕೆಂಡಾಗಲ ಲಿ ಚಿನನವ ೇ ಜ್ಞಾಪಕಕ ಕ ಬರುತಾದ . ಸಕಾಷರ ಐನೊರು ಗಾಿೆಂಗಿೆಂತ ಚಿನನ ಹ ೊೆಂದುವೆಂತ್ರಲಿ 
ಎೆಂದಿರುವಾಗ ಪದ ೇ ಪದ ೇ ಚಿನನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ೊಿೇಹವಾದಿೇತು’ ಎೆಂದನ ೊಬು ಬುದಿಿಜಿೇವಿ. 
‘ಅಭಿನವ್ ಬಿೆಂದಾಿ?’ 
“ಛಿ! ಗುರಿದೆಲಿದ  ಅಲ ಯುವ ಹುಡಗರು ಗುರಿದೆಡುವವನ ಚಿತಿ ಧ್ರಿಸದರ  ಆತನಿಗ  ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆಂತಾಗುತಾದ ’ 
‘ಸರಿ. ಆಟ್ಗಾರರ ೇ ಳ ೇಡ. ಮೆೈಕಲ್ ಜಾಕುನ್?’ 
‘ಆಗಲಿ. ರ ೊೇಡ್ಸ ವಾಕ ೇ ಕರ್ಟ ಆಗಿರ ೊೇ ದ ೇಶದಲಿ ಮೊನ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ ೊೇವನ ಫೇಟ್ಸ ೊೇ ಸರಿಹ ೊೇಗಲಿ’ 
‘ಸಲಾಮನ್ ಖ್ಾನ್?’ 
‘ಯಾಷಶ್ ಡ ೈವಿೆಂಗ್ ಮಾಡ ೊೇವಿನನ ಸಪೇಟ್ಷ ಮಾಡಾಾರ  ಅೆಂತ ಈ ಟಿಶಟ್ಷ ಧ್ರಿಸದವರಿಗ  ಆರಿ ಟಓ ಲ ೈಸ ನ್ು ಕ ೊಡಲ’ಿ 
‘ಅಮಿೇರ್ ಖ್ಾನ್?’ 
‘ದ ೇಹದ ದೃರ್ಷಟದೆೆಂದ ಓಕ . ದ ೇಶದ ದೃರ್ಷಟದೆೆಂದ ಅಲ’ಿ 
‘ಯಾಕ ?’ 
‘ಮುಖ ನ ೊೇಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸಹರ್ುಿತ  ಉೆಂಟ್ಸಾಗಿ ಮನ ಯವರು ದ ೇಶ ಬಿಟ್ುಟಹ ೊೇಗುವ ಮಾತನಾಡಬಹುದು’ 
‘ಮಲಿಕಾ ಶ ರಾವತ್?’ 
‘ಳ ೇಡ. ಚ್ಪಲದ ಮುದುಕರು ಮನ ಯಲಿದುರ  ಅಡಗಿಸಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ನ ೊೇಡಾಾ ಕೊತ್ರುಡಾಾರ . ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ಟಿೇನ ೇಜಸ್ ಷಗ ೇ ಸಗದ 
ಹಾಗಾಗಿುಡತ ಾ’ 
‘ಸನಿನ ಲರ್ೇನ್?’ 
‘ಸನಿನ ಲರ್ೇನ್ ಚಿತಿ ಹಾಕ್ಲದರ  ಆ ಟಿಶಟ್ಷ ಕ ೊೆಂಡವರಿಗ  ಒೆಂದು ಶಾಲು ಫ್ರಿೇ ಕ ೊಡಳ ೇಕಾಗತ ಾ’ 

‘ಯಾಕ ?’ 
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 ‘ದ ೊಡೆವರ ಮುೆಂದ  ಸನಿನ ಚಿತಿ ಕಾಣುವೆಂತ್ರದುರ  ಇಬುರಿಗೊ ಮುಜುಗರ!’ 
‘ಕಾಟ್ೊಷನ್ ಕಾಾರ ಕಟರ ೆಳ್ ಚಿತಿ ಹಾಕ್ಲದರ ? ಫಾರ್ ಎಕಾುೆಂಪಲ್ ಮಿಕ್ಲ ಮೌಸ್?’ 
‘ಬಹುಸೆಂಖ್ಾಾತವಾದ ಇಲ ಅಲಾಸೆಂಖ್ಾಾತವಾದ ಳ ಕಕನುನ ಅಟಿಟಸಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗುವುದನುನ ಅಲಾಸೆಂಖ್ಾಾತರ ಸೆಂಘ ಖೆಂಡಿಸ ಟಿಶಟ್ಷ 
ಳಾಾನ್ ಆಗತ ಾ’ 
‘ಳಾಾಟ್ ಮಾಾನ್?’ 
‘ಮುಗಿ ಮಕಕಳ್ು ಹಾರಹ ೊೇಗಿ ಪಾಿಣ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ಕ ಈ ಕೆಂಪನಿಯೇ ಕಾರಣ ಅೆಂತ ಕ ೇಸ್ ಬರ ೊೇ ಸಾಧ್ಾತ  ಇದ ’ 
‘ರಾಜಕಾರಣ್ಣಗಳ್ ಚಿತಿ ಹಾಕ್ಲದರ ? ಫಾರ್ ಎಕಾುೆಂಪಲ್ ಮೊೇದಿ’ 
‘ವಾಹ್! ಟಿೇಶಟ್ಷ ಮೆೇಲ  ಟಿೇ ಮಾರಿದವರ ಚಿತಿ. ಸೊಪರ್’ ಎೆಂದ ಕಾಯಷದಶಿಷ 
‘ರ್ಟ್ಪ್. ನ ೊೇಟ್ು ನಿಷ ೇಧಿಸದವರ ನ ೊೇಟ್ವನನ ಜನ ನಿಷ ೇಧಿಸಬಿಟ್ಟರ  ನಮಮ ಗತ್ರ?’ ಕಳ್ವಳ್ದಿೆಂದ ನುಡಿದರು ಅಧ್ಾಕ್ಷರು.  
‘ಕ ೇಜಿಿೇವಾಲ್?’ 
‘ಚಿತಿದ ಕ ಳ್ಗ  ಡುೆಂಡಿರಾಜರ ಸ ೊಿೇಗನ್ ಬರ ಯಲು ಪಮಿಷರ್ನ್ ಸಕಕರ  ಪರವಾಗಿಲ’ಿ 
‘ಏನದು ಸ ೊೇಿಗನ್?’ 
‘ಪ ಹಲ  ಳ ೊೇಲ ನೇದ ೊೇ ಹಮ್ ಕ ೊೇ; ಳಾದ್ ಮೆೇ ಎರ್ುಟ ಳ ೇಕ ೊೇ ಕ ಮೊಕೇ ಅೆಂತ. ಕ ೇಜಿಿೇವಾಲ್ ಕ ಮಿಮನ ಸರದಾರರಲಿವ !’ 
‘ಡುೆಂಡಿರಾಜ್ ಒಪಿಾಯಾರ ೇನು?’ 
‘ಡೌಟ್ು. ಕ ೇಜಿಿಯವರ ಚಿತಿದ ಜ ೊತ ಜ ೊತ ಗ ೇ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸೆಂಬಲ್ ಆದ ಪರಕ  ಇರತಾಲ,ಿ ಇದು ಆ ಸ ೊಿೇಗನ್ ಮೆೇಲ  ಬರತ ಾ. 
ಹಾಸಾಬರಹಗಾರರ ೇ ಆಗಲ, ಯಾರ ೇ ಆಗಲ, ಅವರ ಸ ೊಿೇಗನ್ ಮೆೇಲ  ಪರಕ  ಆಡಿಸ ೊೇದನನ ಯಾರೊ ಇರ್ಟ ಪಡಲ’ಿ 
‘ರಾಹುಲ?’ 
‘ಸಾವಷಜನಿಕರ ಹತದೃರ್ಷಟದೆೆಂದ ಒಳ ಳಯದಲ’ಿ ಹ ೇಳಿದ ಹೊಾಮನ್ ರಿಸ ೊೇಸಷಸ್ ವಿೆಂಗ್ ನ ಮುಖಾಸಥ 
‘ಏಕ ?’ 
‘ಆ ಮುಖ ಕೆಂಡತಕ್ಷಣ ಜನರ ಹ ೊಟ್ಸ ಟಯಲಿ ಹುಣಾಿಗುತಾದ ’ 
‘ಓಹ್! ಏಕ ?’ 
‘ನಕೊಕ ನಕೊಕ. ಆತ ದ ೇಶದ ಅತುಾತಾಮ ಕಮೆಡಿಯನ್’ 
‘ಟ್ೊ ಇನ್ ಒನ್ ಗಳ್ದು ಹಾಕ್ಲದರ  ಹ ೇಗ ?’ ಮಾಕ ಷಟಿೆಂಗ್ ವಿೆಂಗ್ ನ ಮಾರಿಮುತುಾ ಕ ೇಳಿದ 
‘ಅೆಂದರ ?’ 
‘ಅೆಂಬರಿೇಷ್. ಅವರು ನಟ್ರೊ ಹೌದು, ರಾಜಕಾರಣ್ಣಯೊ ಹೌದು’ 
‘ಕೃರ್ಿ ಕೃಷಾಿ... ರಮಾವಾದ ರ್ೇಚ್ನ . ಆದರ  ನಾಟ್ ಪಾಸಬಲು’ಿ 
‘ಯಾಕ ?’ 
‘ಅವರು ದಾನಕ ಕ ಹ ಸರಾದವರು. ಈಗಿನವರು ದಾನ ಎೆಂದರ  ನಿಧಾನ ಅೆಂತಾರ . ಜ ೊತ ಗ  ನ ೊೇಟ್ಸ ೇ ಇಲಿದಿರ ೊೇವಾಗ 
ಡ ೊನ ೇಟ್ಸ ಲಾಮಡ ೊೇದು!’ 
‘ರಮಾ?’ 
‘ಅವರ ಚಿತಿಕ್ಲಕೆಂತ ಅವರ ಸ ೊಿೇಗನ್ ಗಳ್ನನ ಹಾಕಬಹುದು. ಒೆಂದ ೊೆಂದೊ ನಗ ಳಾೆಂಬ್ ಗಳ ೇ... ಸ ೊಿೇಗನ್ ವಿರ್ಯ ಬೆಂದಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ’ 
ವಿನೆಂತ್ರಸಕ ೊೆಂಡರು ಕಾಯಷದಶಿಷ 
‘ನನನದ ೊೆಂದು ಸಜ ರ್ನ್’ ಹ ೇಳಿದ ಟಿಶಟ್ಷ ಡಿಸ ೈನರ್ ವಣ ೇಷಶ್ ‘ಚಿತಿಗಳ ೇ ಳ ೇಡ. ಪ ಿೇಯ್ಸನ ಆಗ ೇ ಇರಲ’ 
‘ಗುಡ್ಸ ಐಡಿಯ. ಕಲಸುಷ?’ 
‘ಡಿಸಕಸ್ ಮಾಡ ೊೇಣ. ರ ಡ್ಸ?’ 
‘ನಮಮದು ಸೆಂಪಿದಾಯಬದಿ ರಾಜಾ. ಕಮುಾನಿಷ್ಟ ಕಲರ  ೆ ಧಿಕಾಕರ’ 
‘ಗುಲಾಬಿ?’ 
‘ಹುಷ್! ಪ ಿೇಮದ ಸೆಂಕ ೇತ. ಕಮಷಠರು ಳಾಾನ್ ಮಾಡಿಸಬಿಟ್ಟರ  ಲಾಸ್ ಆಗುತಾದ ’ 
‘ಗಿಿೇನ್?’ 

 ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 



  

 ಪುಟ - 8 

 

  

‘ಎಲ ಿಲೊಿ ಬರ ಇದುು, ಹಸರ ೇ ಇಲಿದಿರುವಾಗ ಗಿಿೇನ್ ಹಾಕ ೊೇದು ಸಕಾಷರದ ಲ ೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ  ಆಗತ ಾೇೆಂತ ಅಭಿಪಾಿಯ ಇದ . 
ಪರಿಸಥತ್ರ ಇೆಂಪೂಿವ್ ಆದಾಗ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ’ 
‘ಪಿೆಂಕ್?’ 
‘ಆ ಬಣಿದ ಹ ಸರ ತಾಳ ೇಡ. ಪಿೆಂಕ್ ನ ೊೇಟ್ ಬೆಂದಾಗಿನಿೆಂದಲ ೇ ನನ ನಲಿ ಆಸಾ ಹ ೊೇಗಿದುು’ ಪಾಟ್ ಷನರ ೊಬು ನರಳಿದ.  
‘ಬೊ?ಿ’ 
‘ಳ ೇಡ. ಆ ಬಣ ಿನ ೊೇಡಿದಾಗಲ ಲ ಿರಾಸಲೇಲಾ ಪಿವಿೇಣರಾದ ಅಳಾಕರಿ ಸಚಿವರು ಜ್ಞಾಪಕಕ ಕ ಬತಾಷರ ’ 
‘ಹಳ್ದಿ?’ 
‘ಳ ೇಡ. ಡ ೈ ಮಾಡ ೊೇವಾಗ ಸವಲಾ ವಾತಾಾಸ ಆದರೊ ವಾನಪಿಸಥದ ಬಣಿ ಬೆಂದುಬಿಡತ ಾ’ ಎೆಂದ ಪಿಡಕ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ ನ ರೆಂಗಯಾ..  
‘ಕ ೇಸರಿ?’ 
‘ಸಾಧ್ಾವ ೇ ಇಲಿ. ಕ ೇಸರಿೇಕರಣ ಆಗಕೊಡದು ಅೆಂತ ರಾಜಾದಲ ಿಇನುನಮುೆಂದ  ಕ ೇಸರಿಳಾತ್, ಕ ೇಸರಾ ುದಾಮ್ ಕುಲಿ, ಅಲಿದ  
ಳಾಣೆಂತ್ರಯರಿಗ  ಕ ೊಡುವ ಕ ೇಸರಿ ಕೊಡ ಳಾಾನ್ ಮಾಡುವ ರ್ೇಚ್ನ  ಇದ ಯೆಂತ . ಪೆಂಚಾೆಂಗಗಳ್ಲೊಿ ಗಜಕ ೇಸರಿ ರ್ೇಗ 
ಎನುನವುದರ ಬದಲು ಗಜ ರ್ೇಗ ಎೆಂದ ೇ ಹಾಕಲಾಗುವುದೆಂತ . ವಿೇರಕ ೇಸರಿ ಎೆಂಬ ಹಳ ಯ ಚಿತಿದ ಹ ಸರನೊನ ಕ ೇಸರಿ ತ ಗ ದು 
ವಿೇರ ಎೆಂದು ಬದಲಾದೆಸುವ ರ್ೇಚ್ನ  ಇದ ಯೆಂತ ’ 
‘ಕಪುಾ?’ 
‘ಹಮಾರ ೇ ದ ೇಸ್ ಮೆೇ ಜ ೊೇ ಭಿೇ ಕಾಲಾ ಹ ೈ ಉಸ ೇ ನಿಕಾಲ್ ನಾ ಚಾಹೇಯೇ ಅೆಂದಿದಾರ  ಪಿಧಾನಿಗಳ್ು. ಕಪುಾ ಟಿಶಟ್ಷ ಡಾಲ್ ನಾ 
ನಹೇ, ನಿಕಾಲ್ ನಾ ಹ ೈ’ ವಿವರಿಸದರು ಸಭ ಯ ಪ ಿಸ್ ಅಡ ವೈಸರ್ 
‘ವ ೈಟ್?’ 
‘ಕರ ಕರ  ಸೆಂಸಾರದಲ ಿವ ೈಟ್ ಗ  ಉಳಿಗಾಲವಿಲ.ಿ ಮನ ದೆೆಂದ ಹ ೊರಟ್ಸಾಗ ವ ೈಟ್ ಇರುವುದು ರಿೆಂಗ್ ರ ೊೇಡ್ಸ ನಲ ಿಧಾವಿಸದರ  
ಬೊದು, ದಟ್ಟ ಬೊದು, ಕಪುಾಬಣಿಕ ಕ ತ್ರರುಗುತಾದ . ನ ೊೇ ವ ೈಟ್’ 
ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗಿದ  ಟಿಶಟ್ಷ ಮೆಂದಿಗ .  
ಎನಿ ಸಜ ರ್ನ್ು..........?  
 
 
 
 
 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪರ್ೇಗಿಸ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ್ಸ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಷ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹತಿ ಇಲಿಿದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಾಟ್ ಟ್ೊಲ್ು (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ಸ ಆಧಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಾಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಾದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಾದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ಸ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

1. 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 ಟ್ಸ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರಾದಾುಗ ಕನನಡ ಟ್ಸ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟಿಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ಕ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸದಿವಾಗುತಾದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ ಾ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಳ ೇಕಾದರ  ಮತ ಾ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟಿಟಗ  ಒತ್ರಾ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವೊಮೆಮ ಈ ಳಾಕ್ು  ಕಾಣ್ಣಸದಿದುರ  ಒಟಿಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರಾ 

ಕನಿಡದಲಿಿ ಟ ೈಪ್ 

ಮಾಡ  ೀದು ಹ ೀಗ  

http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಬಡ ಕುಟ್ುೆಂಬದಲಿ ಮೊರು ಜನ. ಗೆಂಡ, ಹ ೆಂಡತ್ರ ಒೆಂದು ಹ ಣು ಿಮಗು. 

ಕರ್ಟಪಟ್ುಟ ಒಬುಳ ೇ ಮಗಳ್ನುನ ಶಾಲ ಗ  ಕಳ್ುಹಸುತ್ರಾದುರು ಆ ಬಡ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು. ಆಕ  

ಶಾಲ ಯಲಿ ಅತುಾತಾಮ ಅೆಂಕ್ಲ ಪಡ ದು ಉತ್ರಾೇಣಷಳಾದಳ್ು. ತೆಂದ ಗ  ಖುರ್ಷಯಾಗಿ 

ಮಗಳಿಗ  ಏನು ಳ ೇಕು ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲು ಆಕ  "ಅಪಾ ನನಗ  ಒೆಂದು ಒಳ ಳಯ ಉಡುಪು 

ಳ ೇಕು ಆದರ  ಅದು ೧೫೦೦ರೊ ಆಗುತಾದ " ಎೆಂದಳ್ು. ತೆಂದ  ಹ ೇಗ ೊೇ ಮಾಡಿ ಅದನುನ 

ತೆಂದು ಕ ೊಟ್ಟನು. ಆಕ ಗ  ಆನೆಂದವಾದೆತು.  

ಅವಳ್ ತಾದೆಗ  ಇರ್ುಟ ಹಣ ಎಲೆಿಂದ ಬೆಂದಿತು ಎೆಂದು ತನನ ಗೆಂಡನನುನ ಗುಪಾವಾಗಿ ಕ ೇಳ್ಲು ಆತ ತನನ ರಕಾದಾನ ಮಾಡಿದುು ತ್ರಳಿದೆತು. 

ಮಗಳ್ು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ ೇರಿ ಮುಗಿಸದಾಗ ತೆಂದ ಯ ಬಳಿ ಬೆಂದು "ಅಪಾಾ ನನನ ವಿದಾಾಭಾಾಸ ಮುಗಿದಿದ , ಈಗ ಒೆಂದು ಪರಿೇಕ್ ಗ  ದ ಹಲಗ  ಹ ೊೇಗಿ 

ಬರಳ ೇಕು, ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ್ು ಸಾವಿರ ರೊ ಳ ೇಕ್ಲದ " ಎೆಂದಳ್ು. ಕೊಡಲ ೇ ತೆಂದ  ಆಗಲ ಮಗು ಎೆಂದು ಎರಡ ೇ ದಿನಗಳ್ಲಿ ಹಣ ಹ ೊೆಂದಿಸ ಕ ೊಟ್ಟ. 

ತಾದೆ ಮತ ಾ ಆತನನುನ ಗುಪಾವಾಗಿ ಕ ೇಳ್ಲು ಆತ ತನನ ಮೊತಿಪಿೆಂಡವನ ನೇ  ದಾನ ಮಾಡಿದುು ತ್ರಳಿದೆತು.  ದ ಹಲದೆೆಂದ ಹೆಂತ್ರರುಗಿ  ನೆಂತರ 

ಮಗಳ್ು ದ ೊಡೆ ಡಾಕಟರ್ ಆಗುತಾಾಳ , ಇನುನ ತಮೆಮಲಾಿ ಕರ್ಟಗಳ್ೂ ಇೆಂಗಿತು ಎೆಂದು ಅವಳ್ ಬರುವಿಕ ಗ  ಕಾಯುತ್ರಾದುರು ಆ ಬಡ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ು. ಆದರ  

ಬೆಂದದುು ಅವಳ್ ಸಾವಿನ ಸುದಿು. ಪಿಿೇತ್ರಸದ ಪಿಿಯಕರನಿೆಂದ ಮೊೇಸಹ ೊೇದ ಕಾರಣ ಆಕ  ಆತಮಹತ ಾ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದುಳ್ು.  ಹಾಗಾದ ಿ  

ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಸತಾವರು ಯಾರು? ಪಿಿೇತ್ರರ್ೇ  ತಾಾಗವೊೇ   

 

 

ಒಗಟು 

 

೧. ಹ  ಕುೆವಾಗ ಒಂದು ಹ  ರಟಾಗ ನ ರು  

೨. ಮಡ್ನಸಿದರ  ಮೊಗಗಲ  ೀಿ,! ಬಿಡ್ನಸಿದರ  ಹ ವಲ  ಿೀ, ಪರಿಮಳವಿಲ ಿವಾಸ ಿ ಇಲವಲ  ಿೀ 

ಉತ್ತರಕ ೆ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ಪಿರೀತಿ - ತ್ಾಯಗ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
 

ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರರಗಳು 
 ಬಿೇಜ ತ ಗ ದ ಖಜೊಷರ ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್  
 ಹುಣಸ ೇ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಟಿೇ ಚ್ಮಚ್  
 ಉಪುಾ ಚಿಟಿಕ   
 ಸಹಗ  ಸಕಕರ  4 ಚ್ಮಚ್ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಖಜೊಷರ ನುಣಿಗ  ರುಬಿು ಹುಣಸ ೇ ರಸ ಸ ೇರಿಸ ಚ ನಾನಗಿ ಕಲಕ್ಲ  
 2 ಲ ೊೇಟ್ ನಿೇರಿನ ೊೆಂದಿಗ  ಸಕಕರ , ಉಪುಾ ಸ ರಿಸ ಕಲಸ  
 ಳ ೇಕ್ಲದುಲಿ ಖ್ಾರಕ ಕ ಚಿಟಿಕ  ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ  
 ** ಶಕ್ಲಾವಧ್ಷಕ ಪಾನಕವಿದು 

 

ಇನ ಿ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಿಗಳಿಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡ್ನ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ 

 

ನಾಾಯಾಧಿೇಶ: ಹ ೊೇಗಿೇ ಹ ೊೇಗಿೇ ದ ೇವಸಾಥನಕ ಕೇ ಕನನ 

ಹಾಕ್ಲದಾಲಿಯಾಾ?  

ಕಳ್ಳ: ಅೆಂಗಲಿ ಸಾಮಿೇ, ಯಾವಾುದೊಿ ಕ ಲು ಸುರು 

ಮಾಡ ೊೇವಾಗ ದ ೇವಿಿೆಂದಾ ತಾನ ೇ ಸುರು 

ಅಚ ೊಕೇಳ ೇಕೊ? 

 ಒಗಟು  – ಉತ್ತರ 

೧. ಶ್ಾಯವಿಗ  ೨. ಕ  ಡ  

 

೧. ಳ ೆಂಗಳ್ೂರು ಸಮಿೇಪವಿರುವ ಈ ಳ ಟ್ಟವು ಒೆಂದ ೊೆಂದು ದಿಕ್ಲಕನಿೆಂದ 
ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಆಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತಾದ . ಆ ಳ ಟ್ಟವಾವುದು. ವಿವಿಧ್ 

ದಿಕ್ಲಕನಿೆಂದ ಕಾಣುವ ಆಕಾರಗಳ ೇನು. 
೨. ಈ ಳ ಟ್ಟಕೊಕ, ಒೆಂದು ರಾಜಮನ ತನಕೊಕ ನೆಂಟಿದ . ಅದು ಏನು. 

ಸರಿ ಉತಾರಕ ಕ ಪುಟ್ ೧೪ ನ ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ುು ಹಾಸಯಕ ೆ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡ್ನ – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ 

 

ಬ್ಲ ಿ ಎನುಿವನ  ಬ್ಬ  
ಲಲ ಿ ಹ  ಡ ಯುವನ  ಬ್ಬ  
ಸ  ಲಿಯಿಲಿದ  ನಂತ್ ಇನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ಕ  ಡು ದಾನಯು ಒಬ್ಬ  
ಕಡು ಕೃಪಣನ  ಬ್ಬ  
ಕಡ ತಿರುಗ್ರಸದ್ದರುವವನನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ಭ  ೀಗದಲಿಹನ  ಬ್ಬ  
ಯೀಗದಲಿಹನ  ಬ್ಬ  
ರ  ೀಗರುಜಿನದಲಿಿಹನು ಇನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ದ ೀವನ ನುತಿಹನ  ಬ್ಬ  
ಭಾವವ ನುತಿಹನ  ಬ್ಬ  

ಸಾವಕಾಯುತಿಹನನ  ಿಬ್ಬನು 

ಪರಕೃತಿ ಎನುಿವನ  ಬ್ಬ  
ವಿಕೃತಿ ಎನುಿವನ  ಬ್ಬ  
ಸುಕೃತಿಯನ  ಕಾಣುತಿಹನನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ದಾಹ ಎನುತಿಹನ  ಬ್ಬ  
ದ ೀಹ ಎನುತಿಹನ  ಬ್ಬ  
ಮೊೀಹದ  ಳಗ್ರಳಿದ್ದಹನು ಇನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವನ  ಬ್ಬ  
ಕಬ್ಬ ಬ್ರ ಯುವನ  ಬ್ಬ  
ಹುಬ್ಬನ ೀರಿಸುವವನನ  ಿಬ್ಬನು 
 

ಬ್ಲಿಿದವನವನ  ಬ್ಬ  
ಅಲಿಿರುವವನ  ಬ್ಬ  
ಎಲ ಿಲುಿ ಇರುವವನವನ  ಬ್ಬನು 

 

-ಮಾಲು, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮಮ ಉತಾರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಜನವರಿ ೩೧ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಸಲು ಕಡ ಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊಕೇಳ ೇಡಿ) ಡ್ನಸ ಂಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತಾರಿಸದವರು 
 ಸುಮ ಅಶ್  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 ರಾಘವ ೀಂದರ ಮ ತಿು, ಬ ಂಗಳೂರು 

 ಕ . ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬ ಂಗಳೂರು 

 ಪುಷ್ಿವಲಿಿ ಚಂದರಶ್ ೀಖರ್,  ಬ ಂಗಳೂರು 

 ಅನು ಶ್ವರಾಮ್, ಸಿಡ್ನಿ 
 

 

 

 
 

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಳ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಷಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ಮನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮಕಕಳ್ು ತಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಕ ೊೆಂಡಿರುತಾಾರ . 
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದುರ  ಅದ ರ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಡ್ನಸ ಂಬ್ರ್ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ 
ಉತಾಮಪಡಿಸಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ರ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲಕಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮಗ  ಳ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಾವ ೇ ಹುಟಿಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಾಕ ಕ ಅಥಷಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತಾರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ರಚ್ನ : ಪುರ್ಾವಲ ಿಚ್ೆಂದಿಶ ೇಖರ್, ಕ ೆಂಗ ೇರಿ ಉಪನಗರ & ದಿವಾಶಿಿೇ.ಡಿ, ಕ .ಜಿ.ಎಫ್. 
ಮೆೇಲ  ಮತುಾ ಕ ಳ್ಗ : 6ಚ್ುಕ್ಲಕ-5ಸತ್ರಷ, ಮಧ್ಾ:16ಚ್ುಕ್ಲಕ-6ಸತ್ರಷ 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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 ಆರೆಂಭದಲ ಿಪುಸಾಕದ ಪುಟ್ವೂ ಶೂನಾ, ಳ ಳಿಳ ತ ರ ಯ ಪರದ ಯೊ ಶೂನಾ. ನೆಂತರದಲ ಿಪುಸಾಕದ ಪುಟ್ಗಳ್ಲ ಿಕಾದೆಂಬರಿಕಾರರ 
ಲಹರಿಯು ಹರಿದು ಕಪುಾ ಬಿಳ್ುಪಿನ ಅಕ್ಷರ ಲ ೊೇಕವು ತ ರ ದು, ಓದುಗರ ಮನದಾಳ್ದಲಿಳಿದು, ಅವರ ಭಾವನ ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಾನಾ 
ಸಾಮಾಿಜಾ ಕಟ್ುಟತಾಾರ . ಅವರ ಕಲಾನಾ ಸಮಾಿಜಾಕ ಕ ಸ ೇತುವ  ಕಟಿಟ, ಪುಸಾಕದ ಪುಟ್ಗಳ್ಲಿನ ಕಪುಾಬಿಳ್ುಪಿನ ಸಾಹತಾ ಮಾಧ್ಾಮಕ ಕ ಜಿೇವತುೆಂಬಿ, 

ಅದನುನ ದೃಶಾಕಾವಾವನಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಷಸ, ಕಾದೆಂಬರಿಯ ಸ ೊಗಡನುನ ಸ ರ ಹಡಿದು ಅದಕ ಕ ಸೆಂಗಿೇತದ ಸಾರವನೊನ ಸ ೇರಿಸ ಉಣಬಡಿಸುವ 
ಬಹುರೊಪಿಯಾದ ಪಿಬಲ ಮಾಧ್ಾಮ, ಚ್ಲನಚಿತಿವನಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಷಸ, ಳ ಳಿಳ ತ ರ ಯಮೆೇಲ  ಬಿೆಂಬಿಸದಾಗ ಹ ೊಸದ ೊೆಂದ ೇ ಲ ೊೇಕದ ಸೃರ್ಷಟ. 

ಕಾದೆಂಬರಿಕಾರ ಮೊಲ ಉದ ುೇಶಕ ಕ ಧ್ಕ ಕ ಳಾರದೆಂತ  ಳ ಳಿಳಪರದ ಗ  ಅದನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಳ ೇಕು. ಸಮಯದ ಮಿತ್ರದೆರುವುದರಿೆಂದ, 

ಮೊಲ ಕಥ ಯನುನ ಚಿತಿಕಥ ಯನಾನಗಿ ಪರಿವತ್ರಷಸಳ ೇಕು. ಕಥ ಗ  ತಕಕ ಪರಿಸರವನುನ ಅರಸಳ ೇಕು, ಪಾತಿಗಳ್ನುನ ಪಕವವಾಗಿ ಪೇರ್ಷಸುವ 
ನಟ್ನಟಿಯರು ಳ ೇಕು. ಇನುನ ಜನರ ಮೆಚಿುಸಲು ಸೆಂಗಿತ ಳ ೇಕಷ ಟೇ ಅಲಿ ಅದೊ ಕಥ ಯ ಹೆಂದರಕ ಕ ಹ ೊೆಂದಳ ೇಕು, ಹೇಗ  ಅನ ೇಕ ಳ ೇಡಿಕ ಗಳ್ 
ಹ ೊೆಂದಿಸಕ ೊೆಂಡು ಕತ ಯನುನ ಪರದ ಗ  ತೆಂದು, ಯಶಸವಯಾಗುವುದು ಸುಲಭದ ಕ ಲಸವ ೇನಲ.ಿ ಆ ನಿಟಿಟನಲ ಿನ ೊೇಡಿದರ  ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗ 
ಸಾಕಷ ಟೇ ಅದೃರ್ಟಶಾಲಯನನಳ ೇಕು. ಏಕ ೆಂದರ  ಅದನ ನಲಾಿ ತೊಗಿಸಬಲಿ ಅನ ೇಕ ಪಿತ್ರಭಾವೆಂತ ನಿದ ೇಷಶಕರಿದುರು ನಮಮಲಿ. ಆದರ .. 

ನಿದ ೇಷಶಕರಷ ಟೇ ಅಲಿದ  ಹಲವಾರು ನಟ್ನಟಿಯರೊ ಆ ಕಥ ಗಳ್ಲನಿ ಪಾತಿಗಳಿಗ  ಉಸರಾಗಿ ಚಿರಕಾಲ ನ ನ ಪಿನಲಿ ಉಳಿಯುವೆಂತಹ 
ಅಭಿನಯ ನಿೇಡಿರುವುದಷ ಟೇ ಅಲದಿ , ಆ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ ಪಾತಿಗಳ ೇ ಸವತಹ ತ ರ ಯ ಮೆೇಲ  ಬೆಂದೆಂತ ಅನುಭವ ನಿೇಡಿದಾುರ . 

ನಾಗರಹಾವು ಚಿತಿದ ಚಾಮಯಾ 
ಮೆೇರ್ಟರಾಗಿ ಕ .ಎಸ್.ಅಶವಥ್,್ ಬೊತಯನ 
ಮಗ ಅಯುಾ ವಿನ ಬೊತಯಾ ಪಾತಿದ 
ಎೆಂ.ಪಿ.ಶೆಂಕರ್, ಗ ಜ ೆಪೂಜ ಯ ಚ್ೆಂದಿ, 
ಶರಪೆಂಜರದ ಕಾವ ೇರಿಯಾಗಿ ಎೆಂದ ೆಂದಿಗೊ 
ಜನಮನದಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪಿವಾಹದೆಂತ  
ಭ ೊೇಗಷರ ದ ಕಲಾನಾ, ಬೆಂಗಾರದ 
ಮನುರ್ಾನಾಗಿ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, 

ಬೆಂಧ್ನದ ಭಗನಪ ಿೇಮಿ ಹರಿೇಶ್, ನಾಗರ 
ಹಾವಿನ ರಾಮಾಚಾರಿಯಾಗಿ 
ಡಾ.ವಿರ್ುಿವಧ್ಷನ್, ಧ್ಮಷಸ ರ , ಉಪಾಸನ , 
ರೆಂಗನಾಯಕ್ಲಗಳ್ ಆರತ್ರ, ಗ ೆಂಡ ತ್ರಮಮ , 
ಭುಜೆಂಗಯಾ ಮತುಾ ಅಯುಾವಾಗಿ 
ಲ ೊೇಕ ೇಶ್, ತರಾಸುರವರ ಕಾದೆಂಬರಿಯ 
ಪಾತಿಗಳಿಗ  ಜಿೇವತುೆಂಬುವ ಜ ೊೇಡಿಗಳಾಗಿ 
ಅನೆಂತಾನಾಗ್ ಲಕ್ಷಿಿ, ಚ್ೆಂದವಳಿಳಯ 
ತ ೊೇಟ್, ಮಿಸ್.ಲೇಲಾವತ್ರ, ಎಡಕಲುಿ ಗುಡದೆ 
ಮೆೇಲ  ಚಿತಿದ ಜಯೆಂತ್ರ, ಚ್ಕಿತ್ರೇಥಷ 
ಚ್ೆಂದವಳಿಳೇಯ ತ ೊೇಟ್ಗಳ್ 
ಉದಯಕುಮಾರ್, ಹೇಗ  ಖ್ಾಾತ 
ನಟ್ನಟಿಯರ ಅಭಿನಯ ಕಾದೆಂಬರಿ, 

ಚ್ಲನಚಿತಿ ಎರಡಕೊಕ ಕ್ಲೇತ್ರಷ 
ತೆಂದಿರುವುದಷ ಟೇ ಅಲ,ಿ ಎೆಂದ ೆಂದಿಗೊ 
ಮಾಸದೆಂತಹ ನ ನಪನುನ ಉಳಿಸದ . 

 ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

ಮೆಲುಕು ಕನಿಡ ಕಥಾಲ  ೀಕ......ಒಂದು ಅವಲ  ೀಕನ 
ಲ ೇಖಕರು:  

ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಭಾಗ ೨ - ಪುಟಗಳಿಂದ ಪರದ ಗ  
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ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿೆಂದ ಚ್ಲನಚಿತಿಗಳ್ಲಿ ಪಾಿದ ೇಶಿಕ ಸ ೊಗಡೊ ಳ ರ ತು, ಅಲಿನ ಸೌೆಂದಯಷ, ಭಾಷ , ಜಿೇವನಶ ೈಲಯನುನ, ತ ರ ಯಮೆೇಲ  
ಬಿೆಂಬಿಸತು. ಇದು ಜನಸಾಮಾನಾರು ಆ ಪಿದ ೇಶಗಳ್ತಾ ಆಸಕ್ಲಾ ವಹಸಲು ಕಾರಣವಾದೆತು. ಈ ವಿರ್ಯದಲಿ ಮತ ಾ ಪುಟ್ಟಣಿಕಣಗಾಲ್ ಎಲಿರನೊನ 
ಮಿೇರಿಸ ನಿಲುಿತಾಾರ . ಅವರು ತಮಮ ಪಿತ್ರರ್ೆಂದು ಚಿತಿಗಳ್ಲಿಯೊ ಕನನಡನಾಡಿನ ಸೌೆಂದಯಷವನುನ ಕತ ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸ ರ ಹಡಿದರು. 
ಚಿತಿದುಗಷ, ಕ ೊಡಗು, ಬಿಜಾಪುರ, ಬಳಾಳರಿ, ಶಿವಗೆಂಗ , ಮಲ ನಾಡಿನ ಅನ ೇಕ ಪಿದ ೇಶಗಳ್ು, ಅಷ ಟೇ ಏಕ  ಕನಾಾಕುಮಾರಿ, ಮೌೆಂಟ್ ಅಬುಗಳ್ಲೊಿ 
ಚಿತ್ರಿೇಕರಿಸ ಕತ ಗಳಿಗ  ನಾಾಯ ಸಲಿಸದರು. ಇನುನ ತರಾಸು, ಬಿ.ಎಲ್. ವ ೇಣು ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿೆಂದ ಚಿತಿದುಗಷವು ಳ ಳಿಳತ ರ ಯನನಲೆಂಕರಿಸದರ , 
ಎೆಂ.ಕ  ಇೆಂದಿರಾ, ಕುವ ೆಂಪು, ನಾ.ಡಿಸ ೊೇಜ, ಕಾರೆಂತರ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳಿೆಂದ ಮಲ ನಾಡ ಚ ಲುವು, ಳಾಷ ಗಳ್ ಅನಾವರಣವಾದೆತು. 
ಭಾರತ್ರೇಸುತರ ಹುಲಯಹಾಲನಮೆೇವು, ಗಿರಿಕನ ಾ, ಬಯಲುದಾರಿ ಮುೆಂತಾದವು ನಮಮನುನ ಕ ೊಡಗಿಗ ೇ ಕ ೊೆಂಡ ೊಯುವು. 
ಇಡಿೇ ಭಾರತ್ರೇಯ ಚಿತಿರೆಂಗದಲ ಿತಯಾರಾದ ಕಾದೆಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತಿಗಳ್ ಸೆಂಖ್ ಾಯಲಿ, ನಮಮ ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗವ ೇ ಮೊದಲ ಸಾಥನದಲಿ 
ಬರಬಹುದ ೇನ ೊೇ ಎನಿಸುತಾದ . ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ ಹ ೊಸಅಲ ಯ ಚಿತಿಗಳ್ು ಆರೆಂಭವಾಗಲೊ ಕನನಡ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ ೇ ಮುನುನಡಿ ಬರ ದವು. 
ಘಟ್ಶಾಿದ,ಿ ಸೆಂಸಾಕರ, ವೆಂಶವೃಕ್ಷ, ಕಾಡು, ಮೊದಲಾದ ಚಿತಿಗಳ್ು, ಇಡಿ ದ ೇಶದ ಗಮನವನುನ ಕನನಡದ ಡ ಗ  ಸ ಳ ದೆತು. ಈ ಪಾಿಕಾರದ 
ಚಿತಿಗಳ್ಲಿ ಮೆೇಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸದು, ಹೆಂದಿ, ಮಲಯಾಳ್ೆಂ, ಳ ೆಂಗಾಲಯೆಂತಹ  ಭಾಷ ಗಳ ೂಡನ  ರಾರ್ರಪಿಶಸಾಗಳ್ ಪಡ ಯುವಲಿ ಪ ೈಪೇಟಿ 
ನಡ ಸತು.  
ಸುಮಾರು ೧೯೭೦- ೧೯೮೦ ರ ದಶಕಗಳ್ ಸಮಯ ಕಾದೆಂಬರಿಯಾಧಾರಿತ ಚಿತಿಗಳ್ ಯುಗವಾಗಿತುಾ. ವಾಾಪಾರಿೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೊತಿಗಳ ೇ 
ಅಲಿದ , ಹ ೊಸಅಲ ಯ ಪಿವಾಹವೂ ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು ಆ ಸಮಯವನುನ ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗದ ಸುವಣಷ ಯುಗವನಾನಗಿಸತುಾ. ಕನನಡ ಚಿತಿರೆಂಗದ 
ಕ್ಲೇತ್ರಷ ಪತಾಕ  ವಿಶವದ ಗಮನವನ ನೇ ತನ ನಡ ಗ  ಸ ಳ ದಿತುಾ. ಇದರಲಿ ಕನನಡದ ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ ಕ ೊಡುಗ  ಪಿಮುಖ ಪಾತಿ ವಹಸತುಾ.  
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುಿ ನಮಗಾಗ್ರ ತ್ಂದವರು – ಸುಗಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುತ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದರ್ುನ್ಸ, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿರ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸದ ವಾಕ್ಲಾಗಳ್ು 
ಜವಾಳಾುರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿು ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುಕಗಳ್ು ಸಾರ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸರದಿದುರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ಕ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತಜಾಷಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊಕ ಅದರದರ ಕತೃಷಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುು. 
 

ಮೆೀಲ ೈ ಎಳ ತ್ (Surface Tension) 

ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ  ಅನ ೇಕ ಕ್ಲೇಟ್ಗಳ್ು ನಡ ದಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ನಿೇವು ನ ೊೇಡಿರಬಹುದು. ಇದ ೇನು 
ಇವ ಕ ಕೇನಾದರೊ ವರ ಕ ೊಟಿಟರುವನ ೊೇ ಆ ಭಗವೆಂತ ಅೆಂದ ೊಕೇಳ ೇಡಿ. ಇದರ ಹೆಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ತ್ರಳಿಯಲು ಈ ಪಿರ್ೇಗ 
ಮಾಡ ೊೇಣ ಬನಿನ. 
ಬ ೀಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರರ 
 ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಒೆಂದು ಟಿಶೂಾ ಪ ೇಪರ್, ನಿೇರು ತುೆಂಬಿದ ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್, ಚ್ೊಪಾದ ಪ ನಿುಲ್ 

ವಿಧಾನ  
ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ  ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಪಿ್ ತ ೇಲಸಲು ಪಿಯತನಪಡಿ. ಆಗುವುದಿಲಿ. ಅದು ಮುಳ್ುಗುವುದು. 
ಹೇಗ  ಮಾಡಿ: ಒೆಂದು ಟಿಶೂಾ ಪ ೇಪರ್ ತುೆಂಡನುನ ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲ  ತ ೇಲಸ. ಳ ೇಗನ  ಅದರ ಮೆೇಲ  ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಡಿ. ಟಿಶೂಾ ನ ನ ದೆಂತ , 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ ನಿುಲಿನ ಚ್ೊಪು ತುದಿದೆೆಂದ ಟಿಶೂಾವನುನ ನಿೇರಿನ ೊಳ್ಕ ಕ ತಳಿಳ  (ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಪಿ್ ಅನುನ ಮುಟ್ಟದೆಂತ  ಎಚ್ುರವಹಸ). ಎಲಿವೂ ಸರಿ 
ಹ ೊೇದರ  ಪ ೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತ ೇಲುವುದು. (ಹಲವು ಳಾರಿ ಈ ಪಿಯತನ ಮಾಡಳ ೇಕಾಗಬಹುದು) 

ಏನಾಗುತಿತದ   
ಎಲಾಿ ದಿವಗಳಿಗೊ ಮೆೇಲ ೈ ಎಳ ತ (Surface Tension) ಇರುತಾದ . ಇದ ೊೆಂದು ತರಹ ನಿೇರಿನ ಚ್ಮಷ ಅನನಬಹುದು. ನಿೇರಿನ 
ಕಣಗಳ್ು ಒೆಂದಕ ೊಕೆಂದು ಳ ಸ ದುಕ ೊೆಂಡಿರುತಾದ . ಒೆಂದು ನಿದಿಷರ್ಟ ಪಿಮಾಣದ ಒತಾಡವನುನ ಸಹಸಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ಕ ಶಕಾವಾಗಿರುತಾದ . 
ಹೇಗಾಗಿ ತ ಳ್ುವಾದ ವಸುಾಗಳ್ು ತ ೇಲುತಾವ .  

ಸಂಗರಹ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗ  ಂಡುಿ ನೀವು ಮಾಡ್ನ 

ಅಲಿಲಿಿ ಏನ ೀನು ನಮಮ ಕಾಯುಕರಮವಿದಿರ  ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

೧. ಶಿವಗೆಂಗ  ಳ ಟ್ಟ. ಉತಾರದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಿದರ  ಸಪಷದೆಂತ ಯೊ, ದಕ್ಷಿಣದಿೆಂದ ಗಣ ೇಶನೆಂತ ಯೊ,  

ಪೂವಷದಿೆಂದ ನೆಂದಿಯೆಂತ ಯೊ, ಪಶಿುಮದಿೆಂದ ಲೆಂಗದೆಂತ ಯೊ ಕಾಣುತಾದ . 
೨. ಹ ೊಯುಳ್ ವೆಂಶದ ನಾಟ್ಾರಾಣ್ಣ ಶಾೆಂತಲ ಯು ಶಿವಗೆಂಗ ಯ ತುತಾ ತುದಿದೆೆಂದ ಆತಾಮಹುತ್ರ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಳ್ು.  

ಆ ಜಾಗವು ಶಾೆಂತಲಾ ಡಾಿಪ್ ಎೆಂದ ೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ. 
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