
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ  
ಸೆಂಪುಟ್ ೪, ಸೆಂಚಿಕ  ೪, ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ 

  

ಸಂಪಾದಕೀಯ             ... ಪು. ೧ 

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ           ... ಪು. ೨ 

 

 

 

ಪದಪುಂಜ/ರಂಗ  ೀಲಿ       ... ಪು. ೧೧ 

ಕಸದಂದ ರಸ              … ಪು. ೧೨ 

 

ಆಹಾರ-ಆರ  ೀಗ್ಯ         … ಪು. ೩ 

ರಾಂ ರಾಮ         … ಪು. ೬ 

 

 

 

ನೀವು ಮಾಡಿ         … ಪು. ೧೩ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು              ... ಪು. ೧೩ 

 

ಕಥಾಚಿಲ್ುಮೆ, ರ ಸಿಪಿ        ... ಪು. ೯ 

ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ, ಹಾಸಯ ಚಿಲ್ುಮೆ    ... ಪು. ೧೦ 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ಉತಾಾಹವ ೆಂಬುದು ಜೇವನದಲಿ ಅದ ಷ್ುಟ ಅವಶ್ಯಕವ ೆಂಬುದನುನ ತ್ರಳಿದವರು ಸಾರುತ್ತಲ ೇ 
ಬೆಂದಿದಾಾರ . ಏನ ೇ ಕ ೊರತ ಯಿದಾರೊ ಆ ಲವಲವಿಕ ಯಿೆಂದ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ ಲಸ ಕಾಯಯಗಳ್ು 
ಸಫಲಗ ೊೆಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಗೊ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವ .  ಚ ೈತ್ನಯಮ್ಯಿಯಾದ ಆ ಒೆಂದು 
ಪದಾರ್ಯವು ಅದ ಷ್ುಟ ಬಲವನುನ ನಮ್ಮಲಿ ತ್ೆಂದುಬಿಡುತ್ತದ ಯಲಿವ ೇ! 

 

ಭಾಷ ಯ ಬಗ ೆಯೊ ಅದು ಹಾಗ ಯೇ. ಯಾವುದ ೇ ಪರಿಣತ್ರ ಇರದಿದಾರೊ, ಭಾಷ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಆ ಉತಾಾಹದಾಯಕವಾದ 
ಒಲವ ೇ ಅದರ ಬಲವು. ಇೆಂದಿನ ಆಧ್ುನಿಕ ಯುಗದಲಿ ತಾೆಂತ್ರಿಕತ ಯು ನಮ್ಮನುನ ಆವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುವಾಗ, ಕನನಡ ನುಡಿಯ 
ಪಿಯೇಗವು ಆೆಂಗಿ ಮ್ತ್ರತತ್ರ ಪಿಬಲ ಭಾಷಾ ಉಪಯೇಗದಿೆಂದ ಮ್ೊಲಗುೆಂಪಾಗುತ್ರತರುವುದೆಂತ್ೊ ಸತ್ಯ ಮ್ತ್ುತ 
ಒಪ್ಪಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಾದದುಾ. 

ಕನನಡದಲಿ ಟ ೈಪ್ಪಸಲು ಆಗದ ೆಂದು ಅದನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಸುಲಭವಾದ ಆೆಂಗಿವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಒೆಂದು ಹೆಂತ್ಕ ೆ ಸರಿ. 
ತಾೆಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವದಿೆಂದ ಅರ್ವಾ ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ್ ಸಿಗದ ೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಹೇಗ  ನಾನಾ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಅದು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರ , ಅದ ೇ ಅಭಾಯಸವಾದರ , ಅದು ನಮೆಮಲಿರಲಿರುವ ಉತಾಾಹದ ಕ ೊರತ ಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯೊ ಹೌದು. ಹ ೇಗ  
ಅಳ್ದ ಕೆಂದಮ್ಮಗ  ತಾಯಿಯೊ ಹಾಲೊಡುವುದಿಲಿವ ೆಂಬುದು ಜನಜನಿತ್ವೇ ಹಾಗ ಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾಷ ಯ ಪಿಯೇಗಕ ೆ ಕ ೊರತ  
ಕೆಂಡುಬೆಂದರ , ಆ ಕ ೊರತ ಯನುನ ಹ ೇಗ  ತ್ುೆಂಬಬಹುದು ಎೆಂಬ ಉತಾಾಹವು ನಮ್ಮಲಿರದಿದಾರ , ಭಾಷ ಯು ಸ ೊರಗುತ್ತದ . 

ಚಿಲುಮೆಗ  ಬರುವ ಹಲವಾರು ಪತ್ಿಗಳ್ಲಿ, ಹ ಚಿಿನವು ಕನನಡ ಭಾಷ ಯನುನ ಕೆಂಪಯಯಟ್ರಿನಲಿ, ಮೊಬ ೈಲನಲ,ಿ ಹ ೇಗ  
ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕು ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿರುವ ಪಿಶ್ ನಗಳ ೇ ಆಗಿರುತ್ತವ . ಈ ಪತ್ಿಗಳ್ು ಅದ ಷ್ುಟ ಸೆಂತ್ಸ ತ್ರುತ್ತವ  ಎೆಂದರ  ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿ 
ಇನೊನ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿರುವ ಭಾಷ ಯ ಉತಾಾಹಕ ೆ ಅದು ಕನನಡಿಯು. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯು ಅೆಂತ್ಹ ಉತಾಾಹಭರಿತ್ ಓದುಗರಿಗ  ಅಪ್ಪಯತ್. 

ಎೆಂದಿನೆಂತ , ನಮ್ಮ ಪ್ಪಿೇತ್ರಯ ಓದುಗರಲಿ ಒೆಂದ ೇ ವಿನೆಂತ್ರ, ಕನನಡವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ ಯೆಂಬುದನುನ ಮ್ರ ಯದಿರಿ. ಕನನಡವನುನ 
ಹ ಚ್ುಿ ಹ ಚ್ುಿ ಬಳ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಂದ ೇಶ್ಗಳ್ು (ಮೆಸ ೇಜ್), ಪತ್ಿಗಳ್ು (ಇಮೆೇಲ್), ವಾಟಾಾಾಪ್, ಫ ೇಸುುಕ್ ಮ್ುೆಂತಾದ ಕಡ  ಬರ ಯುವಾಗ 
ಕನನಡದಲಿ ಬರ ಯುವ ಅಭಾಯಸವಿರದಿದಾರ , ಬರ ಯಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ.  ಈಗೆಂತ್ೊ ಸಾಕಷ್ುಟ ಜನ ಕನನಡವನುನ ಹ ೇಗ  ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕು 
ಎೆಂಬುದನುನ ಅೆಂತ್ರ್ಾಯಲದಲ ಿತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾರ . ನಿಮ್ಮ ಸ ನೇಹತ್ರನ ೇಕರು ಕನನಡವನುನ ಬಳ್ಸುತ್ರತರುತಾತರ . ಅವರಿೆಂದ ಬಳ್ಸುವ 
ರಿೇತ್ರ ತ್ರಳಿದುಕ ೊೆಂಡು ನಿೇವಯ ಬಳ್ಸುತಾತ ಬನಿನ. ಉತಾಾಹವೆಂದ ೇ ನಮ್ಮನುನ ಯಾವುದರಲಿಯೇ ಆಗಲ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಕ ೆ 
ಪ ಿೇರ ೇಪ್ಪಸುವುದು. ಆ ಉತಾಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯು ನಮೆಮಲಿರಲೊಿ ಪುಟ್ಟದ ೇಳ್ಲ.  

 

ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ಶ್ರೀ ದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ು ಋತ್ು, ಶ್ಾರವಣ/ಭಾದರಪದ ಮಾಸ  
01 ಗು - ಬ ನಕನ ಅಮಾವಾಸ ಯ, 02 ಶ್ು - ಭಾದಿಪದ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
04 ಭಾ - ಸವಣಯ ಗೌರಿ ವಿತ್, 05 ಸ ೊೇ - ಗಣ ೇಶ್ ಚ್ತ್ುರ್ಥಯ  
06 ಮ್ೆಂ - ಋಷ್ಟ ಪೆಂಚ್ಮಿ  
09 ಶ್ು – ರಾಧಾ ಜಯೆಂತ್ರ  
12 ಸ ೊೇ – ಬಕ್ಲಿೇದ್/ಝಲ ಝಾಲನಿ ಏಕಾದಶಿ  
15 ಮ್ೆಂ – ಅನೆಂತ್ ಪದಮನಾಭ ವಿತ್/ಸರ್ ಎೆಂ ವಿ ಜನಮ ದಿನ  
16 ಶ್ು – ಅನೆಂತ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
19 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಯ  
17 ಶ್ - ಪ್ಪತ್ೃ ಪಕ್ಷ ಆರೆಂಭ  
26 ಸ ೊೇ - ಇೆಂದಿರಾ ಏಕಾದಶಿ  
30 ಶ್ು – ಮ್ಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಯ 
 

ಅಕ  ಟೀಬರ್ ಶ್ರೀದುಮುುಖಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,  

ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಶರದ್ ಋತ್ು, ಆಶವಯುಜ/ಕಾತಿೀುಕ ಮಾಸ  
01 ಶ್ - ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ / ನವರಾತ್ರಿ ಆರೆಂಭ  
02 ಭಾ – ಗಾೆಂಧಿ/ಲಾಲ್ ಬಹದೊಾರ್ ಶ್ಾಸಿಿ ಜಯೆಂತ್ರ  
07 ಶ್ು – ಸರಸವತ್ರ ಪಯರ್  09 ಭಾ - ದುಗಾಯಷ್ಟಮಿ  
10 ಸ ೊೇ – ಮ್ಹಾನವಮಿ / ಆಯುಧ್ ಪಯರ್   
11 ಮ್ೆಂ - ವಿಜಯ ದಶ್ಮಿ 12 ಬು - ಮೊಹರೆಂ 10ನ ೇ ದಿನ  
15 ಶ್ - ಮ್ಹಷ್ಟಯ ವಾಲೀಕ್ಲ ಜಯೆಂತ್ರ 16 ಭಾ - ಹುಣ್ಣಿಮೆ  
17 ಸ ೊೇ – ತ್ುಲಾ ಸೆಂಕಿಮ್ಣ  
19 ಬು - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚ್ತ್ುರ್ಥಯ/ಕರವಾ ಚೌತ್  
26 ಬು - ರಾಮಾ ಏಕಾದಶಿ 29 ಶ್ – ನರಕ ಚ್ತ್ುದಯಶಿ  
30 ಭಾ – ಅಮಾವಾಸ ಯ ಲಕ್ಷಿಿ ಪಯರ್   
31 ಸ ೊೇ - ಬಲ ಪಾಡಯಮಿ / ಕಾತ್ರಯಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ 

ಎರಡು ತಿಂಗ್ಳ ಪರಮುಖ ದನಗ್ಳು 
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ಶ್ರೀ ವಿರ್ುು ವಿಶ್ಾವದಮ ಲ್ ಮಾಯಾಲ  ೀಲ್ | 
 ದ ೀವ ಸರ ೀುಶ ಪರಬ  ಮಮನ ಂದು ಜನಂ || 
 ಆವುದನು ಕಾಣದ  ಡಮಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹುದ  ೀ | 
 ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ  ನಮಿಸ  -ಮಂಕುತಿಮಮ || 
 

ವಿಶ್ಾವದಿಮ್ೊಲ=ವಿಶ್ವ+ಆದಿಮ್ೊಲ, ಕಾಣದ ೊಡಮ್ಳಿತಯಿೆಂ=ಕಾಣದ ೊಡೆಂ+ಅಳಿತಯಿೆಂ. 
ಪರಬ ೊಮ್ಮ=ಪರಬಿಹಮ, ಕಾಣದ ೊಡೆಂ=ಕಾಣದಿದಾರೊ, ಅಳಿತಯಿೆಂ=ಪ್ಪಿೇತ್ರಯಿೆಂದ. 
ಶಿಿೇ ವಿಷ್ುಿ ವಿಶ್ವಕ ೆ ಮ್ೊಲ, ಮಾಯಾಲ ೊೇಲ, ದ ೇವ, ಸವಯಕೊೆ ಒಡ ಯನಾದ ಪರಬಿಹಮ ಎೆಂದು ಹತ್ುತ ಹಲವಾರು ಹ ಸರುಗಳಿೆಂದ ಯಾವುದನುನ 
ಜನರು ಕಾಣದಿದಾರೊ ಪ್ಪಿೇತ್ರ ಮ್ತ್ುತ ಭಕ್ಲತಯಿೆಂದ ನೆಂಬಿರುವರ ೊೇ ಆ ವಿಚಿತ್ಿಕ ೆ ನಮಿಸು ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ  ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಿನವರು. 
ನಾವ ಲಾಿ ಆತ್ಮಗಳಾದರ  ನಮ್ಮನುನ ಆಳ್ುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದನುನ ನಿಯಾಮ್ಕ, ನಿಯೆಂತ್ಿಕ, ದ ೇವರು ಎೆಂದ ಲಿ ಕರ ಯುತಾತರ . ಯಾರು 
ಏನ ೇ ಹ ಸರಿಟ್ುಟ ಕರ ದರೊ ಅದು ಪರಮ್ ಶ್ಕ್ಲತ . ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತನುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ ನಿಯೆಂತ್ರಿಸುವ ಒೆಂದು ಪರಮ್ ಶ್ಕ್ಲತ. ಇದನುನ ಹಲವಾರು ಸದಭಕತರು 
ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲ ಿತ್ಮ್ಮ ಅೆಂತ್ರೆಂಗದಲ ಿಕೆಂಡುಕ ೊೆಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದಾಾರ . ಯಾರು ಹ ೇಗ  ಅನುಭವಿಸಿದರ ೊೇ ಅವರಿಗ  ಹಾಗ  
ಕೆಂಡಿದ .  
ನಾವಿರುವ ಭೊಮಿಯೆಂತ್ಹ 9.80 ಲಕ್ಷ ಭೊಮಿಗಳ್ನುನ ನಮ್ಮ ಸೌರವಯಯಹದ ಸೊಯಯನ ೊಳ್ಕ ೆ ಹಾಕ್ಲಬಿಡಬಹುದು ಎೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು 
ಹ ೇಳ್ುತಾತರ . ನಮ್ಮ ಸೌರಮ್ೆಂಡಲವಯ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಸೌರಮ್ೆಂಡಲಗಳಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿೇರಪರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿೇರಪರ್ವಯ ಸ ೇರಿದೆಂತ  
ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಕ್ಷಿೇರಪರ್ಗಳಿರುವ ಆಕಾಶ್ಗೆಂಗ , ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ್ಗೆಂಗ ಯೊ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಆಕಾಶ್ಗೆಂಗ ಗಳಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವ. ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವನುನ 
ಒೆಂದು ಸೊತ್ಿದಲಿ ನಡ ಸುತ್ರತರುವ ಒೆಂದು ಶ್ಕ್ಲತ. ಅದನ ನೇ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ ಯವರು ಬ ೇರ  ಹ ಸರುಗಳಿೆಂದ ಕರ ಯುತಾತರ ೆಂದು ಈ ಮ್ುಕತಕದ ಆೆಂತ್ಯಯ. 
ವಿಶ್ವದ ಒೆಂದು ಅಣುವಷ್ೊಟ ಅಲದಿ ನಾವು, ಕಾಣದಿದಾರೊ ಆ ಶ್ಕ್ಲತಯ ಅಧಿೇನದಲಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅದಕ ೆ ಭಕ್ಲತಯಿೆಂದ, ಪ್ಪಿೇತ್ರಯಿೆಂದ ನಮಿಸಬ ೇಕು 
ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಆದ ೇಶ್.  
ಅದನುನ ಕೆಂಡವರಿಲ.ಿ ಅದರ ಲೇಲ ಗಳ್ನುನ ಸೆಂಪಯಣಯವಾಗಿ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲೊ ಸಾಧ್ಯವಿಲ.ಿ ಪಿತ್ರಯಬುರೊ ಅವರವರದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ ಮಾಡಬಹುದಾದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಪರಮ್ ವಸುತ. ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಿನವರು ಅದನುನ "ವಿಚಿತ್ಿ" ಎೆಂದು ಕರ ದು ಅದಕ ೆ ನಮಿಸು ಎೆಂದು 
ಒೆಂದು ಆದ ೇಶ್ವನುನ ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾರ . ನಾವಯ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳ್ಲಿ ನಮ್ಮದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲ ಿಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ೆಂಬ ವಸುತವನುನ ಭಾವಿಸಿ 
ಅನುಭವಿಸಬ ೇಕು. ಹೃದಯದಲಿ ತ್ುೆಂಬಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು.  

ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರ  ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ  ರವಿ ತ್ರರುಮ್ಲ ೈ

ಕನನಡದ ಭಗ್ವದಗೀತ ಯಂದು ಪರಖ್ಾಯತಿಯಾಗಿ ಬಹುಶುರತ್ರಾಗಿರುವ 

ಡಿ.ವಿ. ಗ್ುಂಡಪಪನವರ ರಚನ  “ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ”. ಇಂತ್ಹ 

ಉತ್ಿಮೊತಿ್ಮರಾದ ಕೃತಿಯನುನ ಹ  ರನಾಡ ಚಿಲ್ುಮೆಯ 

ಓದುಗ್ರಿಗ  ಅರ್ುವತಾಿಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ು ಶ್ರೀಯುತ್ ರವಿ ತಿರುಮಲ ೈ 

ಅವರು ತ್ಮಮ  ಈ ಬರಹದ ಮ ಲ್ಕ ನಮೆಮಲ್ಲರ ಬಳ್ತ ಬಂದದಾಾರ . 

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರರಾಗಿ ಅವರಿಗ  ಧನಯರಾದಗ್ಳನುನ 

ಅಪಿುಸುತ್ಿ ಈ ಅಂಕಣವು ಜ್ಞಾನ ದಾಸ  ೀಹಿಗ್ಳ್ತಗ  

ಉಪಯುಕಿರಾಗ್ಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತ ಿೀರ . 

 - ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮಿತಿ 
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ಜುಲ ೈ 2016 ರ ಚಿಲುಮೆಯಲ ಿ ಬ ೇಳ  ಮ್ತ್ುತ ಕಾಳ್ುಗಳ್ ಮ್ಹತ್ವದ ಬಗ ೆ ಬರ ದಿದ ಾ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬ ೇಳ  ಮ್ತ್ುತ  ಕಾಳ್ುಗಳ್ನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಸಾರು ಅರ್ವಾ ಸಾೆಂಬಾರ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕ . ಸಾರು, ಸಾೆಂಬಾರ್ ಸವಿಯುವುದಕ ೆ ಅನನ ಬ ೇಕು.  ಈಗ ಅಕ್ಲೆ, ಅನನದ ಬಗ ೆ 
ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ ್ ಳೇಣ. 

ಪಿಪೆಂಚ್ದ ಶ್ ೇಕಡಾ 50 ಕ್ಲೆೆಂತ್ ಹ ಚ್ುಿ ಜನರಿಗ  ಅಕ್ಲೆ ಬಹು ಮ್ುಖ್ಯ 
ಆಹಾರ. ವಿಕ್ಲಪ್ಪೇಡಿಯಾದ ‘ರ ೈಸ್ ಡಿಷ್ಸ್’ ನ ಪಟ್ಟಟಯಲ ಿ500ಕೊೆ ಹ ಚ್ುಿ 
ವ ೈವಿಧ್ಯಮ್ಯ ಭಕ್ಷಾಗಳಿವ .  ಅಕ್ಲೆಯಿೆಂದ ನಾವಯ ಕೊಡ ನೊರಾರು ಭಕ್ಷಾಗಳ್ನುನ 
ಮಾಡುತ ತೇವ . ಭಾರತ್ರೇಯ ಅಡುಗ  ಅನನವಿಲಿದ  ಪಯಣಯವಾಗುವುದ ೇ ಇಲಿ. 
ಆಹಾರಕ ೆ ಪಯಾಯಯ ಪದವ ೇ ಅನನ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ರೇಯರಿಗೆಂತ್ೊ ಊಟ್ ಅೆಂದರ  
ಅನನ. ನನನ ಪ ೇಷ್ೆಂಟ್ ಒಬುರು ‘ರಾತ್ರಿ ಊಟ್ ಮಾಡಲ’ಿ ಅೆಂದರು. ನನಗ  ತ್ುೆಂಬಾ 
ಆಶ್ಿಯಯವಾಗಿ ‘ಮ್ಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹಸಿವ  ಆಗಲಾವ’ ಅೆಂದ . ಅದಕ ೆ ಅವರು ‘ಇಲ,ಿ ಸೆಂರ್  
ಏಳ್ು ಗೆಂಟ ಗ  ಎರಡು ಚ್ಪಾತ್ರ ತ್ರೆಂತ್ರೇನಲ’ಿ ಅೆಂದುಿ!  

ಕಳ ದ 10-15 ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಅನನ ಬಹಳ್ ಕ ಟ್ಟ ಹ ಸರು 
ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡುಬಿಟ್ಟಟದ . ‘ತ್ೊಕ ಇಳಿಸ ೊೆಬ ೇಕಾ? ಅನನ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ. ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್? 

ಅನನ ಬಿಡಿ, ಚ್ಪಾತ್ರ ತ್ರನಿನ’ (ಮ್ಧ್ುಮೆೇಹಗಳಿಗ  ಅನನಕ್ಲೆೆಂತ್ ಚ್ಪಾತ್ರ ಒಳ ಳಯದ ೇ? 

ಇದರ ಬಗ  ೆಮ್ುೆಂಬರುವ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ೊೇಣ). ಅನನ ಉೆಂಡರೊ 
ಒೆಂದ ೇ ಒೆಂದು ಟ ೇಬಲ್ ಸೊಿನನಷ್ುಟ ತ್ರೆಂತ್ರೇವಿ ಅೆಂತಾರ  ನನನ ಕ ಲವು ಸ ನೇಹತ್ರು 
ಮ್ತ್ುತ ಪ ೇಷ್ೆಂಟ್ಾ. ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಇದಾವರಿಗೆಂತ್ೊ ಅನನ ಅೆಂದ ಿ ಒೆಂರ್ರಾ ಹ ದರಿಕ . 
ಯಾಕ ೆಂದ ಿ ಅವರಿಗ  ಅನನ = ಶ್ುಗರ್. ಅನನ ಬಿಡುವುದಕ ೆ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆ 
ತ್ರನುನವುದಕ ೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ  ಹ ೊೇದರ , ನನಗ  ಡಯಟ್ ಮಾಡ ೊೇಕ  ಸಾಧ್ಯವಿಲ,ಿ  

ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಲ,ಿ ಅೆಂತ್ ಇನುನಳಿದ ಆಹಾರಪರ್ಯವನುನ ಅೆಂದ ಿ, ಎಷ್ಟಟ ಹಣು,ಿ ಎಷ್ಟಟ ತ್ರಕಾರಿ, ಎಷ್ಟಟ ಬ ೇಳ , ಕಾಳ್ುಗಳ್ು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು 
ಸ ೇವಿಸಬ ೇಕು ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿತ್ರೇಯವಲಾಿ, ಅದನೊನ ಕ ೈ ಬಿಟ್ ಬಿಡಾತರ .  

ನಾವು ಒೆಂದು ವಿಷ್ಯವನನ ನ ನಪ್ಪಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು. ಯಾವುದ ೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ುವನುನ ಸ ೇವಿಸುವುದರಿೆಂದ ಅರ್ವಾ 
ವಜಯಸುವುದರಿೆಂದ ಖ್ಾಯಿಲ ಗಳ್ು ಬರುವುದೊ ಇಲಿ, ವಾಸಿಯಾಗುವುದೊ ಇಲಿ. ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಇರುವ ನನನ ಪ ೇಷ್ೆಂಟ್ಾ ಕ ಲವರು, ‘ನಾನು 
ದಿನಾ ಬ ಳಿಗ ೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜೊಯಸ್ ಕುಡಿತ್ರೇನಿ, ಮೆೆಂತ ಯ ಕಾಳ್ನುನ ರಾತ್ರಿ ನ ನ ಸಿಟ್ುಟ ಬ ಳಿಗ  ೆಅದನುನ ತ್ರೆಂತ್ರೇನಿ, ಬಾಳ ಹಣುಿ ತ್ರನ ೊನೇದ  ಬಿಟ್ 
ಬಿಟ್ಟಟದಿಾೇನಿ, ಅನನ ಬಿಟ್ ಚ್ಪಾತ್ರ ತ್ರೆಂತ್ರೇನಿ ಅೆಂತಾರ ’.  ಆದರ  ಅವರ ರಕತದ ಸಕೆರ ಯ ಪಿಮಾಣದ ಪಟ್ಟಟ ನ ೊೇಡಿದರ  ಸಕೆರ ಯ ಪಿಮಾಣ 
ನಾಮ್ಯಲ್ ಗಿೆಂತ್ ಬಹಳ್ ಹ ಚ್ುಿ ಇರುತ್ತದ . ನಮ್ಗ  ಅೆಂದ ಿ ಡಯಟ್ಟೇಶಿಯನ್ಸಾ ಗ , ನಿೇವು ಏನ್ಸ ತ್ರೆಂತ್ರೇರಿ, ಏನ್ಸ ಬಿಡಿತೇರಿ ಅನುನವುದು ಮ್ುಖ್ಯ ಅಲಿ. 
ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ಆಹಾರಗಳ್ನುನ ಸ ೇವಿಸಬ ೇಕು, ಯಾವ ಆಹಾರವ ೇ ಆಗಲ ಎಷ್ುಟ, ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ುಟ ಸಲ ತ್ರನನಬ ೇಕು ಅನುನವುದು ಮ್ುಖ್ಯ. How 

much to eat, when to eat, how often to eat.   

ಅಕ್ಲೆಯಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗ ಗಳ್ು. ಮ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ಾಟ್ಯ ಗ ಿೇನ್ಸ, ಮಿೇಡಿಯೆಂ ಗ ಿೇನ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಲಾೆಂಗ್ ಗ ಿೇನ್ಸ. ಈ ಮ್ೊರು ಬಗ ಯ ಅಕ್ಲೆ 
ಕೆಂದು ಬಣಿದಾಾಗಿರಬಹುದು, ಬಿಳಿಯ ಬಣಿದಾಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಕುಸುಬಲಕ್ಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅಲಿದ  ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ, ರ ಡ್ ರ ೈಸ್, ಬಾಿಾಕ್ 
ಅರ್ವಾ ಪಪಯಲ್ ರ ೈಸ್, ವ ೈಲ್್ ರ ೈಸ್ ಎೆಂಬ ಸ ಿಷಾಲಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗಳ್್ ಇವ . ಈ ಬಣಿ ಬಣಿದ ಅಕ್ಲೆಗಳ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ ೊೇಗಯ ಕಾಪಾಡುವುದಕ ೆ ಬಹು  
ಮ್ುಖ್ಯವಾದ ಆೆಂಟ್ಟ-ಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಗಳ್ು, ಫ ೈಟ ೊೇ-ನುಯಟ್ಟಿಯೆಂಟ್ ಗಳ್ು ಇವ .  

ಬಿಳಿ ಅಕ್ಲೆಯನುನ ಅತ್ರಯಾಗಿ ಸೆಂಸೆರಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ (highly polished) 70% - 90% ಹ ೊಟ್ುಟ (ಫ ೈಬರ್), ವಿಟ್ಮಿನ್ಸಾ ಮ್ತ್ುತ 
ಮಿನರಲ್ಾ ಗಳ ಲಾಿ ನಾಶ್ವಾಗಿರುತ್ತವ . ಕೆಂದು ಬಣಿದ (brown rice) ಮ್ತ್ುತ ಕುಸುಬಲಕ್ಲೆಯಲಿ (parboiled) ಹ ೊಟ್ುಟ, ಹಲವಾರು 
ಪೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ು ಮ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ ಲನಿಯೆಂ, ಮೆಗಿನೇಸಿಯೆಂ, ಮಾಯೆಂಗನಿೇಸ್, ಫಾಸಫರಸ್, B ವಿಟ್ಮಿನ್ಸ ಗಳ್ು, ಆೆಂಟ್ಟ-ಆಕ್ಲಾಡ ೆಂಟ್ ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ 
ಫ ೈಟ ೊೇ-ನುಯಟ್ಟಿಯೆಂಟ್ ಗಳ್ು ಇರುತ್ತವ . ಹೃದಯರ ೊೇಗಗಳ್ನುನ ತ್ಡ ಹಡಿಯಲು, ಜೇಣಾಯೆಂಗಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ರಕತನಾಳ್ಗಳ್ು ಸುಸೊತ್ಿವಾಗಿ ಕ ಲಸ 
ಮಾಡಲು, ಅತ್ರ ರಕತದ ೊತ್ತಡವನುನ ಮ್ತ್ುತ ರಕತದ ಸಕೆರ  ಪಿಮಾಣವನುನ ನಿಯೆಂತ್ಿಣದಲಡಿಲು ಈ ಪೇಷ್ಕಾೆಂಶ್ಗಳ್ು ಬಹು ಮ್ುಖ್ಯ.  
            ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

ಆಹಾರ - ಆರ  ೀಗ್ಯ ಅಕಿ – ಅನನ  (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯದ ೇವ್  

Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd) 
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ರಕತದ ಸಕೆರ ಯ ಪಿಮಾಣವನುನ ನಿಯೆಂತ್ಿಣದಲಿಡಲು ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಸ ೇವಿಸಬ ೇಕು ಎನುನವುದು ಡಯಾಬಿಟ್ಟಸ್ ಇರುವವರಿಗ ಲಿ ತ್ರಳಿದ 
ವಿಚಾರ. ಕಾರಣ: ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಗ ಲೈಸಿೀಮಿಕ್ ಇಂಡ ಕ್ಸ ಹ  ಂದದ . ಶ್ಾಟ್ಯ ಗ ಿೇನ್ಸ, ಮಿೇಡಿಯೆಂ ಗ ಿೇನ್ಸ ಮ್ತ್ುತ ಲಾೆಂಗ್ ಗ ಿೇನ್ಸ ಅಕ್ಲೆಗಳ್ು 
ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಾೇ ಆಗಿರಲ, ಕೆಂದು ಬಣಿದ ಾೇ ಆಗಿರಲ ಹ ಚ್ುಿ ಗ ಿೈಸಿೇಮಿಕ್ ಇೆಂಡ ಕ್ಾ ಹ ೊೆಂದಿವ . ರಕತದ ಸಕೆರ ಯ ಪಿಮಾಣವನುನ ನಿಯೆಂತ್ಿಣದಲಿಡಲು 
ಕಡಿಮೆ ಗ ಿೈಸಿೇಮಿಕ್ ಇೆಂಡ ಕ್ಾ ಇರುವ ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಬಹು ಸಹಕಾರಿ. ಅದರಲೊಿ ಕೆಂದು ಬಣದಿ ಅರ್ವಾ ಪಾರ್ ಬಾಯಿಲ್್  ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ, 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದರ  ನಮ್ಗ  ಹ ಚ್ುಿ ಫ ೈಬರ್ ಕೊಡ ಸಿಕುೆತ್ತದ .   

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಯಗಳ್ಲಿರುವ ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ ಗಳ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ್. ಪರಿಪಯಣಯ ಅೆಂದರ  ದ ೇಹಕ ೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಎಲ ಿಬಗ ಯ ಅಮೆೈನ ೊ 
ಆಸಿಡ್ ಗಳ್್ ಇರುವ ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ. ಅಪಯಣಯ ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ ನಲ ಿದ ೇಹಕ ೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಒೆಂದ ರಡು ಅಮೆೈನ ೊ ಆಸಿಡ್ ಗಳ್ು ಕಡಿಮೆ 
ಮ್ಟ್ಟದಲಿರುತ್ತವ . ಅಕ್ಲೆಯಲರಿುವ ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ ಅಪಯಣಯ. ಆದಾರಿೆಂದ ಅಕ್ಲೆಯನುನ ಬ ೇಳ , ಕಾಳ್ುಗಳ ್ ೆಂದಿಗ  ಸ ೇವಿಸಿದರ  ನಮ್ಮ ದ ೇಹಕ ೆ 
ಪರಿಪಯಣಯ ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ ದ ೊರಕುತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅನನದ ೊೆಂದಿಗ  ಬ ೇಳ  ಅರ್ವಾ ಕಾಳಿನ ಸಾರು, ಅಕ್ಲೆ ಮ್ತ್ುತ ಬ ೇಳ  ಹ ೊೆಂದಿದ ಪೆಂಗಲ್, 

ಖಿಚ್ಡಿ, ದ ೊೇಸ , ಇಡಿ-ಿಸಾೆಂಬಾರು ಇತಾಯದಿ. ಊಟ್, ತ್ರೆಂಡಿಗ  ಬರಿೇ ಚಿತಾಿನನ ಅರ್ವಾ ಪುಳಿಯೇಗರ  ತ್ರೆಂದರ  ನಮ್ಮ ದ ೇಹಕ ೆ ಸಾಕಷ್ುಟ 
ಪಿೇಟ್ಟೇನ್ಸ ಸಿಗಲಾರದು. 

ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಹು ಮ್ುಖ್ಯ ಆಹಾರ. ಇಡಿ,ಿ ದ ೊೇಸ , ರ ೊಟ್ಟಟ, ಚಿತಾಿನನ, ಪುಳಿಯೇಗರ , ಮೊಸರನನ ಮ್ುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ವಿಧ್ದಲಿ ಇತ್ರ 
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಯಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಅಕ್ಲೆಯನುನ ಹ ಚ್ುಿ ಸ ೇವಿಸುತ ತೇವ . ಆದಾರಿೆಂದ ಬಸಮತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ವಾ ಕೆಂದು ಬಣಿದ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ವಾ 
ಕುಸುಬಲಕ್ಲೆಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು ಆರ ೊೇಗಯಕ ೆ ಬಹು ಮ್ುಖ್ಯ.   

ಈಗ ಅನನ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಯಾವ ಅಕ್ಲೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕು ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದಾಯುತ.  ಸಾರು, ಸಾೆಂಬಾರು ಮಾಡಲು,  ಬ ೇಳ  ಮ್ತ್ುತ 
ಕಾಳ್ುಗಳ್ ವಿಷ್ಯ ಜುಲ ೈತ್ರೆಂಗಳ್ ಚಿಲುಮೆಯಲ ಿತ್ರಳಿಸಿದ ಾೇನ . ಅನನ ಸಾರು ಊಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒೆಂದ ರಡು ಚ್ಮ್ಚ್ ತ್ುಪಿ ಇದಾರ  ತ್ುೆಂಬಾ 
ರುಚಿ ಅಲಾವ? ನವ ೆಂಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಚಿಲುಮೆಯಲ ಿತ್ುಪಿದ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿದುಕ ೊಳ ್ ಳೇಣ. 
 

15 ನಮಿರ್ಗ್ಳಲಿಲ ತ್ಯಾರಾಗ್ುವ ಪೌಷ್ಟಟಕ ಆಹಾರ - ಮೊಸರವಲ್ಕಿ  
1/2 ಲ ೊೇಟ್ ಕ ೊಬುುರಹತ್ ಮೊಸರಿಗ  ½ - 1 ಲ ೊೇಟ್ ಕ ೊಬುುರಹತ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಅರ್ವಾ ನಿೇರನುನ ಸ ೇರಿಸಿ ಚ ನಾನಗಿ ಕಡ ದು, 1/2 ಲ ೊೇಟ್ 
ಶ್ುಚಿಮಾಡಿದ ದಪಿ ಅವಲಕ್ಲೆ ಬ ರಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗ  ತ್ಕೆಷ್ುಟ ಉಪುಿ, ಸಣದಿಾಗಿ ಹ ಚಿಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶ್ುೆಂಟ್ಟ ಮ್ತ್ುತ ಕ ೊತ್ತೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುಿ 
ಹಾಕ್ಲ ಚ ನಾನಗಿ ಕಲಸಿ. ಸಾಸಿವ , ಕರಿಬ ೇವು, ಇೆಂಗು ಅರ್ವಾ ಬ ಳ್ುಳಳಿಳ ಒಗೆರಣ  ಮಾಡಿ, ಅವಲಕ್ಲೆ ಮೆತ್ತಗಾದ ಮೆೇಲ  ಹುರಿದ ಗ ೊೇಡೆಂಬಿ ಬ ರ ಸಿ 
ಸವಿಯಿರಿ. ಸಣಿದಾಗಿ ಹ ಚಿಿದ ಸೌತ ಕಾಯಿ ಮ್ತ್ುತ/ಅರ್ವಾ ತ್ುರಿದ ಕಾಯರಟ್ ಬ ರ ಸಿದರ  ಹಲವಾರು ವಿಟ್ಮಿನುನಗಳ್್ ದ ೊರಕುತ್ತವ . ಇಷ್ಟವಿದಾಲಿ 
ಹ ಚಿಿದ ಕ ೆಂಪು ನಿೇರುಳಿಳಯನೊನ ಹಾಕಬಹುದು. 
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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 ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ನೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರ  ನಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಾದಿವಸ ಬೆಂತ್ು. ಭಾರತ್ದ ಸಕಲ ಚ್ರಾಚ್ರಗಳ್ ಅಭಿಪಾಿಯವ ೇನ ೆಂದು ತ್ರಳಿಯಲು ಛೇ ಟ್ಟವಿಯ 
ರಿಪೇಟ್ಯರ್ ರಿೇಲ್ ಮಾಸಟರ್ ಕಾಯಮೆರಾಮಾನ್ಸ ಕ ಪಿಣಿನ ರ್ ೊತ  ಬಿೇದಿಗ  ಹ ೊರಟ್. ಮೊದಲಗ  ಒೆಂದು 
ಹಸು ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತ್ು.  
ಕ್ಲರಿಯ ರಸ ತಯ ಮ್ಧ್ಯದ ೊಳ್ಗ   
ಮೊರ ಯುತ್ರಹ ಟಾಿಫಿಕುೆ ಮ್ಧ್ಯದಿ 
ಸರಿಯ ನಾನ ೆಂದು ಕುಳಿತ್ ಹಸುಗಳ್ು 
ನಿದ ಿಗಿಳಿವುವು ಇಲಿಯ 
ಫಾರಿನ ೊಳ್ ಸಿಗಲಾರದಿೆಂರ್ ಇೆಂಡಿಪ ೆಂಡ ನ್ಸಾ ಎೆಂದಿತ್ು. 
“ಯಾರೊ ನಿಮ್ಮನುನ ಓಡಿಸಲು ಯತ್ರನಸುವುದಿಲವಿ ?” 
“ನಾವು ಹಸುಗಳ್ು ಪ ನಷನ್ಸ, ಪ್ಪಎಫ್, ಕಳ್ಸಾ-ಬೆಂಡೊರಿಯ ನಿೇರನುನ ಕ ೇಳ್ುವುದಿಲಿವಾದಾರಿೆಂದ ಯಾರೊ 
ನಮ್ಮತ್ತ ಲಾಠಿ ಬಿೇಸುವುದಿಲ.ಿ”  
ಉತ ತೇಜತ್ನಾದ ರಿೇಲ್ ಮಾಸಟರ  ೆ ಮ್ುೆಂದ  ಒೆಂದು ಶ್ಾವನ ಸಿಕ್ಲೆತ್ು.  
“ನಿಮ್ಗ ೊೆಂದು ಕಥ  ಹ ೇಳ್ುತ ತೇನ . ಒೆಂದಾನ ೊೆಂದು ಕಾಲದಲ ಿರಷಾಯದಲ ೊಿೆಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ುತ. ಅದಕ ೆ 
ಆಹಾರ, ವಸತ್ರ, ನಿೇರು, ಯಾವುದರ ಕ ೊರತ ಯೊ ಇರಲಲಿ. ಆದರೊ ಅದು ಅಲಿೆಂದ ಓಡಿಬೆಂದು ಭಾರತ್ 
ಸ ೇರಿತ್ು. ಏಕ  ಗ ೊತ ತ?” 

“ಏಕ ?” 
“ಅಲಿ ಬ ೊಗಳ್ುವುದಕ ೆ ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಾ ಇರಲಲಿ. ಇಲಿ ಬ ೊಗಳ್ುವುದಕೆಷ ಟೇ ಅಲಿ, ಕಚ್ುಿವುದಕೊೆ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಾವಿದ . ನಮ್ಗ  ಕಲುಿ ಹ ೊಡ ದರ  
ಶಿಕ್ ; ನಾವು ಮ್ಕೆಳಿಗ  ಮ್ನಸ ೊೇಯಿಚ ೆ ಕಚಿಿದರೊ ನಮ್ಗ  ರಕ್ . ಹಾಯಪ್ಪ ಇೆಂಡಿಪ ೆಂಡ ನ್ಸಾ ಡ ೇ; ಬೌಬೌ..... ಹಲ ೊೇ.... ಲಾಸ್ಟ್ ಬ ೈಟ್ ಗ  ವಾಪಸ್ ಬನಿನ; 
ನಮ್ಮೆಂತ ಯೇ ಕಚಾಿಡುವ ಗೆಂಡ-ಹ ೆಂಡತ್ರಯರಿಗೊ, ವಿಧಾನಸೌಧ್ದ ಸನಿಮತ್ಿರಿಗೊ ನಮ್ಮ ಶ್ುಭಾಶ್ಯಗಳ್ನುನ ತ್ರಳಿಸಿಬಿಡಿ” ಎನುನತಾತ ಆಕಡ ಯಿೆಂದ 
ಬರುತ್ರತದಾ ಕಾರ ೊೆಂದರ ಟ ೈರಿಗ  ಬ ೊಗಳ್ಲು ಓಡಿತ್ು.  
ಮ್ುೆಂದ  ಸ ೊಳ ಳಗಳ್ ತ್ವರುಮ್ನ ಯಾದ ತ್ರಪ ಿ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತ್ು.  
ಜಗಿಜಗಿಯುತ್ ನಲ ತ್ರಪ ಿಗಳ್ ಬಯಲಲ ಕ ೊಳ ಗಾಳಿಯಲ ತ ೇಲ 
ನರಚ್ಮ್ಯವ ೇರಿ ಹೇರಿದಾಗ ಯಾರೊ ತ್ರಳಿಯದ ಮೊೇಡಿ 
ಎೆಂದು ಹಾಡುತ್ರತದಾ ಸ ೊಳ ಳಯ ಮ್ೊತ್ರಗ ೇ ಕ ಪಿಣ ಿಕಾಯಮೆರಾ ಹಡಿದ. 
“ಈ ಅತ್ೆಂತ್ಿ ದಿನದೆಂದು... ಕ್ಷಮಿಸಿ.... ಸಾವತ್ೆಂತ ೊಿಾೇತ್ಾವದ ದಿನದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕ  ಏನು?” ಕ ೇಳಿದ ರಿೇಲ್ ಮಾಸಟರ್. 
“ಸೊಪರ್. ಕಾಪಯರ ೇಷ್ನಿನನವರು ನಮ್ಮನುನ ಕ ೊಲುಿತ ತೇವ ೆಂಬ ನ ಪದಲಿ ಔಷ್ಧಿ ಸಿೆಂಪಡಿಸುತಾತರ . ಹಹಿಿಹಿ! ಎಕ್ಸ್ ಪ ೈರಿ ಡ ೇಟ್ ಆಗಿಹ ೊೇಗಿರುವ 
ಔಷ್ಧಿ! ನಮ್ಗ  ಅದನುನ ಕೆಂಡು ನಗುವೇ ನಗು. ರುಚಿ ಚ ನಾನಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಕುಡಿದು ಕ ೊೆಂಚ್ ಕ್ಲಕ್ ಪಡ ಯುತ ತೇವ . ವಿದ ೇಶ್ಕ ೆ ಹ ೊೇದರ  ನಮ್ಗ  
ಹೌಸಿೆಂಗ್ ಪಾಿಬಿಮ್. ಎಲ ಿಲೊಿ ಕ್ಲಿೇನಾಗಿರ ೊೇದಿಿೆಂದ ನಮ್ಗ  ಹ ೊೆಂದಾಣ್ಣಕ ೇನ ೇ ಆಗಲ.ಿ ಇಲಿ ಅದಾಯರ ೊೇ ಹ ೇಳ ್ ೇ ಹಾಗ  ‘ಮ್ಸ್ತ ಮ್ರ್ಾ ಮಾಡಿ’ 
ಅನನಕ ೆ ಕರ ಕಾಟಗಿರ ೊೇ ವಾತಾವರಣ. ಸಾವತ್ೆಂತ್ಿಾವ ೆಂದರ  ಇಲಿಯದ ೇ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕ್ಲೇ....” ಎನುನತಾತ ಹತ್ರತರವ ೇ ಇದಾ ಎಮೆಮಯ ಬ ನ ನೇರಿ ಸವಾರಿ 
ಮ್ುೆಂದುವರ ಸಿತ್ು.  
ಮ್ುೆಂದ  ಒಡ ದ ಪ ೈಪ್ಪನಿೆಂದ ಹರಿಯುತ್ರತದಾ ನಿೇರು ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತ್ು.  
“ಆನ್ಸ ದಿಸ್ ಡ ೇ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯನ್ಸ ಇೆಂಡಿಪ ೆಂಡ ನುಾ.  ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ ೇ, ವಾಟ್ರ್?” ಎೆಂದ ಅಪಿಟ್ ಕನನಡಿಗ.  
“ಥ ೇಮ್ಾಕೆ ಇೆಂಗ ಿೆಂಡಿೆಂದ ವಾಟ್ಾಪ್ ಮಾಡಿದುಳ. ಎೆಂರ್ ಸುಟಪ್ಪಡ್ ಪ್ಪೇಪಲ್ ಗ ೊತಾತ ಅಲಿ...! ಒೆಂದು ಸತ್ರಯ ಪ ೈಪಲಿ ಸ ೇರಿದ ಿ ಪಮ್ಯನ ೆಂಟ್ ಅರ ಸ್ಟ 
ಆದಹಾಗ . ಯಾವುದಾದರೊ ನಲಿೇಲ ಪ ರ ೊೇಲ್ ಸಿಕೆರ  ಮಾತ್ಿ ಬಿಡುಗಡ . ಆದರ  ನಮ್ಮಲಿ ಹಾಗಿಲಿಪಿ. ಕಳಿನೇರು ಹಡಿಯಕ ೆೇೆಂತ್ ಜನಗಳ ೇ ಅಲಿಲಿ 
ಪ ೈಪ್ ಒಡ ದು ನಮ್ಗ  ಬಿಡುಗಡ  ಕ ೊಡಾತರ . ರ್ ೈಲು ಹಾರಿ ಹ ೊರಬೆಂದ ಕಳ್ಳನಷ ಟೇ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ನಮ್ಗ  ಪ ೈಪ್ ಸ ೊೇರಿ ಬೆಂದಾಗ ಆಗತ ತ ಗ ೊತಾತ! 
ಕ ಲವು ಕಡ  ಡಿಪಾಟ್ ಯಮೆೆಂಟ್ಟನವರ ೇ ನಮ್ಮ ರಭಸಕ ೆ ಮೆಚಿಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ ೊೇ ಪ ೈಪ್ ಹಾಕ್ಲತಾಯರ . ಆ ತ್ೊತ್ುಗಳಿೆಂದ ಬರ ೊೇದೊ 
ಮ್ರ್ಾನ ೊೇ ಮ್ಜ. ಫುಲ್, ಕೆಂಪಿ್ಪೇಟ್ ಇೆಂಡಿಪ ೆಂಡ ನ್ಸಾ ನಮ್ಗ  ಇಲಿ ಮಾತ್ಿ ಇರ ೊೇದು. ಫಾರಿನನಲಿ ಚ್ರೆಂಡಿ ಪ ೈಪಲಿ ನಮ್ಗ  ನ ೊೇ ಎೆಂಟ್ಟಿ. ಆದರ  ಇಲಿ 
ಒೆಂದು ಮ್ಳ  ಬೆಂದ ಿ ಸಾಕು, ವಣಯಬ ೇಧ್ ಇಲಿದ  ಅಲೊ ಿನಾವ ೇ, ಇಲೊಿ ನಾವ ೇ. ಮೆೇರಾ ದ ೇಶ್ ಮ್ಹಾನ್ಸ” ಎನುನತಾತ ಹತ್ರತರದ ಕಸದ ರಾಶಿಯತ್ತ 
ಪಿಯಾಣ ಬ ಳ ಸಿತ್ು.            

         ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 
ಛೀ ಟಿವಿಯ ಇಂಡಿಪ ಂಡ ಂಟ್ ಬ ೈಟ್ಸ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನೀವು ಕ ೀಳ್ತದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಕ ಪಪಣು ತ್ಲ ಯತಿಿ ನ  ೀಡಿದ. ಕಸದ ರಾಶ್ಯೀ ಸವಚಛರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವರ್ುಟ ಕ  ಳಕಾಗಿದಾ ಒಬಬ ಗ್ಡಡಧಾರಿ ನಂತಿದಾ. ಕಾಯಮೆರಾ ಕಂಡತ್ಕ್ಷಣ 
ತ್ರಾತ್ುರಿಯಂದ ಇವರತ್ಿ ಓಡಿಬಂದ.  
“ಓಹ  ೀ! ಬುದಿಜೀವಿ ಪ ದಾಣುನವರು! ಹ ೀಗ  ನಡ ಯುತಿಿದ  ನಮಮ ಮಂಕಾನಂದ ಇರಿಷ ೀರ್ ಸ ಸ ಂಟರ್?” ಕ ೀಳ್ತದ ರಿೀಲ್ ಮಾಸಟರ್.  
“ಮಾತ್ೃಪಕ್ಷದ ಕೃಪ ಯಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಚ ನಾನಗಿದ . ಏನು ಸಮಾಚಾರ?” 
“ಇವತ್ುಿ ಕುತ್ಂತ  ರೀತ್ಸವ... ಕ್ಷಮಿಸಿ... ನಮಮನುನ ಕಂಡು ನಾಲಿಗ  ಜಾರಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಇವತ್ುಿ ಸವತ್ಂತ  ರೀತ್ಸವ...” 
“ಹಹ! ಅರ ಲ್ಲ ನಮಗ . ನಮಗ  ದನವೂ ಸಾವತ್ಂತ  ರಯೀತ್ಸವ. ಕ  ಲಿಲ ದ ೀಶಗ್ಳಲಿಲ ಇದಾದಾರ  ಕ  ಲಿಲ ಎಂದ ೀ ಆದ ೀಶ ಬರಬಹುದಾಗಿದಾ ಮಾತ್ುಗ್ಳನುನ ನಾವು 
ಪುಂಖ್ಾನುಪುಂಖರಾಗಿ ಆಡಿದರ , ಛೀ ಟಿೀವಿ, ರಾಯ ಟಿೀವಿ, ರ್  ಟಿೀವಿಗ್ಳು ನಮಮನುನ ಕರ ಕರ ದು ಮಾತ್ನಾಡಿಸುತ್ಿರ . ಕ  ಲಿಲಯ ಧಮುಕ ಿ ವಿರುದಿ 
ಮಾತ್ನಾಡಿದರ  ಗ್ಲಿಲಗ ; ಇಲಿಲ ಗ್ಲಿಲಗ್ಲಿಲಗ  ನುಗಿಗ ಅಪಪರಚಾರ ಮಾಡಿದರ  ಸ  ೀಲಿಲ್ಲ ನಮಮ ಸ  ಲಿಲಗ ! ಇಂತ್ಹ ರಾಕ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಮತ ಿಲಿಲ ದ  ರ ತಿೀತ್ು. 
ಗ ರೀಟ್ ಕಂಟಿರ...” ಎಂದರು ಬುದುಿಜೀವಿಗ್ಳು.  
ಮುಂದ  ಎಡಗ ೈಯಲಿಲ ಪ ಷ  ರೀಲ್ ಕಾಯ ಸ, ಬಲ್ಗ ೈಯಲಿಲ ಕಲ್ುಲ, ಶಟ್ು ಜ ೀಬಿನಲಿಲ ಬ ಂಕಪೊಟಟಣ ಇಟುಟಕ  ಂಡಿದಾ ಪೊೀರನ  ಬಬ ಕಂಡ.  
“ಆಗ್ಸ್ಟಟ ಹದನ ೈದರ ಬಗ ಗ ನಮಮ ಅನಸಿಕ ?” 
“ಸ ಪರೋ ಸ ಪರುರ ಡಾ. ಪರತಿ ಬಂದ್ ದನಾನ  ಗಾಜು ಕಂಡಾಗ್ಲ ಲ್ಲ ಸ  ಟೀನು ಡಾ. ಷ ೈರು ಕಂಡಾಗ್ಲ ಲ್ಲ ನ ರಪುಪ ಡಾ. ಸ ಟಡ ಂಟು ಲಿೀಡರುರ ಎಷ ಟೀ 
ಕಾರ ಗಳನುನ ಡ ಂಟ್ ಮಾಡಿದರ  ಪೊರಷ ಕ್ಷ ಸ ಇಕುುದ ಡಾ.” ಎನುನತಾಿ ಕಬಾಬಲಿ ಸ ಟೈಲ್ಲಿಲ ಗ್ಡಡ ನ ೀವರಿಸಿಕ  ಂಡ.  
ಗಾಳ್ತಯಲಿಲ ಬಿಳ್ತಯ ಆಕೃತಿಯಂದು ಚಲಿಸಿದಂತಾಯತ್ು. ಕ ಪಪಣು ೂ ್  ಇ ಸ ಮಾಡಿದ. ್ಾಲಯ್  ಹಾಕದರ  ಆಕಾರ ಮಾಯ. ಲ ೈಟ್ ಡಿ್  ಮಾಡಿದ. 
ಆಕೃತಿ ಕಂಡಿತ್ು.  
ಇತಿಿೀಚ ಗ  ಆತ್ಮಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ  ಂಡವನ ಆತ್ಮ!  
“ಎಲ ೈ ಆತ್ಮರ ೀ, ಈ ಸವತ್ಂತ್ರ ದನದಂದು...” 
“ಭ ೀ್ . ಇಲಿಲಯ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಇನ ನಲ್ ಲ ಇಲ್ಲ. ಬ ೀರ ಲ್ಲ ದ ೀಶಗ್ಳಲಿಲ ಬಿಟಿಟ ಔರ್ಧಿ, ಬಿಟಿಟ ಶಶರಚಿಕತ ಸ, ಬಿಟಿಟ ಕರ ಂಟ್ ಎಲ್ಲವನ ನ ಕ  ಡುತಾಿರ . ಇದರಿಂದ 
ಅವರ ದ ೀಹಗ್ಳು ದೃಢರಾಗಿ ಆತ್ಮಗ್ಳು ಅದ ೀ ದ ೀಹಗ್ಳಲಿಲ ನ ಕಾುಲ್ ಬಂಧಿಗ್ಳಾಗಿರುತ್ಿರ . ನಮಮಲಿಲ ಹಾಗ ೀನಲ್ಲ. ಪರತಿ ಮನುರ್ಯನ  ಮೊರ ಯಡುವ 
ಮೊೀಕ್ಷ ನಮಗ  ಸಲಿೀಸಾಗಿ ದ  ರಕುತ್ಿದ . ಹಗ್ಗ ಕ  ಳಳಲ್ು ಪೊರೀತಾಸಹ ನೀಡುವಂತ್ಹ ಸನನರ ೀಶಗ್ಳನುನ ಸೃಷ್ಟಟಸಿ, ಜೀವನದ ಬಂಧಗ್ಳ್ತಂದ ಆತ್ಮ 
ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವನುನ ಪಡ ಯಲ್ು ಪ ರೀರ ೀಪಣ  ನೀಡುವುದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನ ಯೀನಲ್ಲ. ಇದಕ ಿ ಕಾರಣರಾದ ಮಹಾ ಸ ಕುರುಗ್ಳ್ತಗ .... ಕ್ಷಮಿಸಿ... ಗ್ುರುಗ್ಳ್ತಗ  
ನನನ ನಮನ” ಎಂದತ್ು ಆತ್ಮ.  
ಕ ಪಪಣುನ ಕಾಯಮೆರಾ ಅಲಿಲಯೀ ಇದಾ ಗಾಂಧಿೀಜಯ ಪರತಿಮೆಯ ಮೆೀಲ  ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿತ್ು.  
“ಮಾನವ ಜನಮ ದ  ಡಡದು; ಇದ ಹಾಳಗ ಡವಬ ೀಡಿರ  ೀ ಹುಚಚಪಪಗ್ಳ್ತರಾ...” ಎನುನತಾಿ ಗಾಂಧಿೀಜೀ ನಗ್ುತಿರಿುವಂತ  ಭಾಸರಾಯತ್ು. ಕಾಯಮರಾ ಮುಖದ 
ಮೆೀಲ  ೂ ಂ ಇ ಸ ಆಯತ್ು. ಮಹಾತ್ಮರು ಅಳುತಿಿದಾರು.  
“ಮುಂದನ ಮೆಗಾ ಸಿೀರಿಯಲ್ ಗ  ಷ ೈಟಲ್ ದ  ರಕತ್ು. “ಮಹಾತ್ಮರ ಅಳಲ್ು” ಎನುನತಾಿ ಕಾಯಮರಾ ೂ ್  ಔಟ್ ಆಯತ್ು.  
 

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

ಪಯಣಯ ಮಾಹತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಲದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಿಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪಯಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈ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 ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾಾಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮ್ಣ  ಸಿದಧವಾಗುತ್ತದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು 
ಮ್ತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ  ಮ್ತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚ್ನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಾ  ಕಾಣ್ಣಸದಿದಾರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನನಡದಲಿಲ ಷ ೈ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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ಇದು ಪೆಂಚ್ತ್ೆಂತ್ಿದ ಒೆಂದು ಕಥ .  
 

ಒೆಂದು ಊರಿನಲಿ ಒಬು ಬಾಿಹಮಣನಿದಾನು. ಅವನು ಅನ ೇಕ ಜನರಿಗ  ಉಪಕರಿಸುತ್ರತದಾನು. ಪಯರ್ , 
ಮ್ದುವ  ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಶ್ುಭಕಾಯಯಗಳ್ನುನ  ಹ ಚ್ುಿ ಧ್ನವನುನ ಕ ೇಳ್ದ  ನ ರವ ೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರತದಾನು.  
 

ಇವನ ಸ ೇವಾ ಮ್ನ ೊೇಭಾವವನುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಒಬು ಧ್ನವೆಂತ್ ಇವನಿಗ  ಒೆಂದು ಒಳ ಳಯ ಹಸುವನುನ 
ದಾನಮಾಡಿದನು.  
 

ದಾನವಾಗಿ ಸಿಕೆ ಹಸುವನುನ ಹಗದೆಿೆಂದ ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕ್ಲ ಬಾಿಹಮಣ ತ್ನನ ಮ್ನ ಗ  ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊರಟ್. 
 

ಈ ಬಾಿಹಮಣನ ಊರಿನಲ ಿೇ ಮ್ೊವರು ಬುದಿಾವೆಂತ್ ಕಳ್ಳರಿದಾರು. ಇತ್ರರಿಗ  ಮೊೇಸ ಮಾಡಿ 
ಜೇವಿಸುವುದ ೇ ಇವರ ಕಾಯಕವಾಗಿತ್ುತ.  
 

ಬಾಿಹಮಣ ಹಸುವನುನ ಹಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಮ್ನ ಯ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ಈ ಮ್ೊವರು ಕಳ್ಳರು 
ನ ೊೇಡಿದರು. ಆ ಒಳ ಳಯ ಹಸುವನುನ ಮೊೇಸದಿೆಂದ ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಯೇಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಕಳ್ಳನು ಬಾಿಹಮಣ 
ಬಳಿ ಬೆಂದು "ಎಲ ೈ ಮಾನಯನ , ಈ ಕತ ತಯನುನ ಎಲಿಗ  ಎಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ರತದಿಾೇಯ?! ನಿೇನ ೇನು ಅಗಸನ !" 
ಎೆಂದ ಬಾಿಹಮಣನಿಗ  ಸಿಟ್ುಟ ಬೆಂದು "ನಿನಗ  ಬುದಿಾ ಕ ಟ್ಟಟದ ಯೇ, ಇದು ಕತ ತ ಅಲ ಿಹಸು' ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಮ್ುೆಂದ  
ಸಾಗಿದ.  
 

ಬಾಿಹಮಣನು ಸವಲಿ ದೊರ ಹ ೊೇಗುವಷ್ಟರಲಿ ಎರಡನ ಯ ಕಳ್ಳನು ಇವನನುನ ನಿಲಿಸಿ "ಎಲ ೈ ಆಯಯನ , 
ನಿೇನು ಮ್ಡಿವೆಂತ್ನೆಂತ  ಕಾಣುತ್ರತೇಯ. ಈ ಹೆಂದಿಯನುನ ಏಕ  ಎಳ ದ ೊಯುಯತ್ರತದಿಾೇಯ?! ಎೆಂದ. "ನಿನಗ ೇನೊ 
ಹುಚ್ುಿ ಹಡಿದಿದ ಯೇ, ಇದು ಹೆಂದಿ ಅಲಿ. ನನಗ  ದಾನವಾಗಿ ಕ ೊಟ್ಟ ಹಸು" ಎೆಂದು ಮ್ುೆಂದ  ನಡ ದ ಬಾಿಹಮಣ. 
ಹಸುವಿನ ಕಡ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನುಮಾನ ಪರಿಹರಿಸಿಕ ೊೆಂಡ. 
  

ಇನೊನ ಸವಲಿ ದೊರ ನಡ ಯುವಷ್ಟರಲಿ ಮ್ೊರನ ೇ ಕಳ್ಳನು ಇವನನುನ ಎದುರುಗ ೊೆಂಡು " ಅಯಯ 
ಮ್ಹಾಶ್ಯರ . ಏಕ  ಈ ಕೊಿರ ಪಾಿಣ್ಣಯಾದ ಹುಲಯನುನ ಎಳ ದ ೊಯುಯತ್ರತದಿಾೇರಿ?!" ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಹ ೊರಟ್ುಬಿಟ್ಟ.  
 

ಬಾಿಹಮಣ ನಿಜಕೊೆ ಗಾಬರಿಗ ೊೆಂಡ. ಆ ಮ್ೊರು ಜನ ಮ್ೊರು ತ್ರಹದಲಿ ಈ ಹಸುವಿನ ಬಗ  ೆ
ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಹಸು ವ ೇಷ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾಯಾವಿ ಪಾಿಣ್ಣ ಇರಬ ೇಕು. ಇೆಂಥಾ ಹಸುವನುನ ಮ್ನ ಗ  
ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಬಾರದು ಎೆಂದು ನಿಧ್ಯರಸಿ, ಅಲಿಯೇ ಹಸುವನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹ ೊರಟ್ು ಹ ೊೇದನು.  
 

ಮೊದಲ ೇ ಯೇಜಸಿದೆಂತ , ಮ್ೊವರು ಕಳ್ಳರು ಆ ಹಸುವಿನ ಬಳಿ ಬೆಂದರು. ಮ್ೊವರು ಹ ೊಟ ಟ ಹುಣಾಿಗುವೆಂತ  
ನಕುೆ, ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನ ಗ  ಆ ಹಸುವನುನ ಕರ ದ ೊಯಾರು. 
 

ನಮ್ಮಲ ಿಧ್ೃಢವಾದ ನೆಂಬಿಕ  ಇಲದಿಿದಾಲಿ ನಾವು ಕೊಡ ಆ ಬಾಿಹಮಣನೆಂತ   
ನಮ್ಮ ಜೇವನದಲಿ ಮೊೇಸ ಹ ೊೇಗಬಹುದು..    

 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚ್ಕ ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ  
ಇವರ “ಮ್ೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶ್ಯನ್ಸ. ಏನ್ಸ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮ್ಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಹರಿಯ ದೆಂಪತ್ರಗಳಿಬುರು ತ್ಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸಿಾನಲಿ ಹಳಿಳಯೆಂದರಲಿ ವಾಸವಿದಾರು. 
ಮ್ನ ಬಿಟ್ುಟ ಪ ೇಟ  ಸ ೇರಿದ ಮ್ಕೆಳ್ು ಇವರನುನ ಕಡ ಗಣ್ಣಸಿದಾರು. ಹಳಿಳಯ ಜನರ ಪ್ಪಿೇತ್ರ 
ವಿಶ್ಾವಸದ ೊೆಂದಿಗ  ಕಾಲ ಕಳ ಯುತ್ರತದುಾ, ಬರುತ್ರತದಾ ಅಲಿ ಪ್ಪೆಂಚ್ಣ್ಣಯಲ ಿೇ ಬದುಕ್ಲದಾರು. ಚ್ಳಿಗಾಲದ 
ಒೆಂದು ದಿನ ಮ್ನ ಯಲಿ ಅವರಿಗ  ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಜಿ ಮಾಡಿತ್ರನುನವ ಆಸ .  

 

ಸರಿ ಇದಾ-ಬದಾ ತ್ರಕಾರಿ ಹಟ್ುಟಕಲಸಿ ಸವಲಿವ ೇ ಎಣ ಿಯಲಿ ಒಟ್ುಟ ಏಳ ೇ ಏಳ್ು ಬಜಿ ಕರ ದರು. ತ್ಟ ಟಯಲಿಟ್ುಟ ತ್ರನುನವ ಸಮ್ಯ, ಮ್ುದುಕ ತ್ನನ 
ಹ ೆಂಡತ್ರಗ  ನಿೇನು ನಾಲುೆ ತ್ರನುನ ನಾನು ಮ್ೊರು ತ್ರನುನವ  ಅೆಂದನು. ಆದರ  ಆಕ ಯದೊ ಹಟ್. ಬ ೇಡ ನಿೇವ ೇ ನಾಕು ತ್ರನಿನ ನಾನು ಮ್ೊರು 
ತ್ರನುನವ , ನಾಳ  ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ ೇ ಒೆಂದು ಹ ಚಾಿಗಿ ತ್ರನುನವ  ಎೆಂದಳ್ು. ಹೇಗ ೇ ವಾದ ವಿವಾದ ಬ ಳ ದು ಬಜ ಿತ್ಣಿಗಾಗಿ ಮ್ಲಗುವ 
ಸಮ್ಯವಾಯಿತ್ು. ಇಬುರೊ ಒೆಂದು ಒಪಿೆಂದಕ ೆ ಬೆಂದರು ಯಾರು ಬ ಳಿಗ ೆ ಮೊದಲು ಏಳ್ುವರ ೊೇ ಅವರಿಗ  ನಾಲುೆ ಬಜಿ ಎೆಂದು. ಕ ೊೇಳಿ ಕಾಗ  
ಕೊಗಿ, ಸೊಯಯ ನ ತ್ರತಗ  ಬರುವ ಸಮ್ಯವಾದರೊ ಇಬುರೊ ಏಳ್ಲ ೇ ಇಲಿ. ಸುತ್ತಲನ ಜನ ಮ್ುದುಕರು ಹ ೊರಗ  ಕಾಣದ  ಬಾಗಿಲು ತ್ಟ್ಟಟದರು. 
ಆಗ ಅವರು ಹಾಸಿಗ ಯಲ ಿೇ ಮಾತಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದಾರು "ನಿೇನ ೇ ನಾಲುೆ ತ್ರನನಬಹುದಾಗಿತ್ುತ, ಈಗ ನ ೊೇಡು ಬಜೇಿನೊ ತ್ಣಿಗಾಯುತ ಎಲಿರೊ 
ಬೆಂದರು" ಈ ಮಾತ್ನುನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇನ ನೇನು ಕ ೊಡಲ ಸಲಾಕ ಗಳಿೆಂದ ಬಾಗಿಲು ಮ್ುರಿಯಲು ಹ ೊರಟ್ ಜನ ಕ ೇಳಿ ಓಹ ೊೇ ಮ್ುದುಕರು ಸತ್ುತ 
ದ ವವಗಳಾಗಿದಾಾರ  ಎೆಂದು ಕೊಗುತಾತ ಓಡಿದರು. ಅವರಿಗ  ನಿಜ ಸೆಂಗತ್ರ ತ್ರಳಿಸಲು ಇವರೊ ಅವರ ಬ ನನಟ್ಟಟದರು. ಕಡ ಗ  ನಡ ದ ವಿಚಾರ ತ್ರಳಿದು 
ಎಲಿರೊ ನಕೆರು.   

 

 

ಒಗ್ಟು 

 

೧. ಚಂದರನಂತ  ಗ್ುಂಡಾಗಿ ಎಲ ಗಿಂತ್ಲ್  ತ ಳುರಾಗಿ, ತಿಂದರ  ಬಲ್ು ರುಚಿ  

೨. ತ್ಂದವರ  ಬಬರು ! ಹಿಡಿದವರ  ಬಬರು ! ಹ  ತ್ಿವರ  ಬಬರು 

ಉತ್ಿರಕ ಿ 
 ಪುಟ ೧೦ 

 ನ  ೀಡಿ  

ಏಳು ಬಜ ಿ  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 2 ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ  
 1 ಲೇ ಹಾಲು  
 1/4 ಕ್ಲಲ ೊೇ ಬ ಲಿ  
 1 ಚ್ಮ್ಚ್ ಏಲಕ್ಲೆಪುಡಿ  
 1 ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಲೆ, 1 ಬಟ್ಟಲು ತ್ುಪಿ  
 2 ಚ್ಮ್ಚ್ ದಾಿಕ್ಷಿ, 2 ಚ್ಮ್ಚ್ ಗ ೊೇಡೆಂಬಿ 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ತ್ುರಿದು ಅರ ದು ಗಟ್ಟಟ ಹಾಲುಪಡ ಯಿರಿ  
 ನಿೇರು ಬ ರ ಸಿ ಇನೊನ ತ ಳ್ು ಹಾಲನುನ ಪಡ ಯಿರಿ, ಇದರಿೆಂದ ಅಕ್ಲೆ ಬ ೇಯಿಸಿ ಅಕ್ಲೆ ಮ್ುಕಾೆಲು ಬ ೆಂದಾಗ ಸವಲಿ ಹಾಲು 

ಬ ರ ಸಿ ಪಯತ್ರಯ ಬ ೇಯಿಸಿ  
 ಉಳಿದ ಹಾಲು ಸ ೇರಿಸಿ ಪಕೆಕ್ಲೆಡಿ, ಪಯತ್ರಯ ಹೇರಿಕ ೊೆಂಡ ಬಳಿಕ ಜಜಿದ ಬ ಲ ಿ ಬ ರ ಸಿ ಮ್ತ ತ ಒಲ ಯಮೆೇಲಡಿ  
 ಹುರಿದ ಗ ೊೇಡೆಂಬಿ, ದಾಿಕ್ಷಿ ಮ್ತ್ುತ ಏಲಕ್ಲೆ ಪುಡಿ ಸ ೇರಿಸಿ ಕ ದಕ್ಲ. ತ್ೆಂಪಾದ ಬಳಿಕ ಸ ೇವಿಸಿ 

 

ಇನ ನ ನ ರಾರು ರ ಸಿಪಿಪಗ್ಳ್ತಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟಿಕ  ಡಿ. 
 

 

 

 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡಿಿೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಗುೆಂಡ: ಅಪಾಿ ನಿೇನು ಈಜಪ್ಟ ಗ  
ಹ ೊೇಗಿದಾಯ?  

ಅಪಿ: ಇಲಾಿ ಕಣ ೊೇ,ಯಾಕ ?  
ಗುೆಂಡ:ಹಾಗಿದ ಿ ಈ ಮ್ಮಿಮ ನಿನನಹತ್ಿ 

ಹಾಯಗ  ಬೆಂದಳ್ು? 

ಒಗ್ಟು  – ಉತ್ಿರ 

೧. ಹಪಪಳ ೨. ಬಳ  

 

೧. ಇತ್ರಹಾಸಕಾರರ ಒೆಂದು ವಾದದ ಪಿಕಾರ ಪೆಂಡರಾಪುರದ 
ಪಾೆಂಡುರೆಂಗನಿಗ  ’ವಿಠ್ಠಲ’ ಎೆಂಬ ಹ ಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಕನನಡನಾಡಿನ 

ಪಿಖ್ಾಯತ್ ರಾಜನ ಹ ಸರು. ಆ ರಾಜ ಯಾರು? ಕಾರಣವ ೇನು? 
 

೨. ಶಿಿೇಮ್ುತ್ುತಸಾವಮಿ ದಿೇಕ್ಷಿತ್ರ ’ವಾತಾಪ್ಪ ಗಣಪತ್ರೆಂ ಭರ್ ’ 
ಕ್ಲೇತ್ಯನ ಯನುನ ಕ ೇಳ್ದವರು ಅತ್ರ ವಿರಳ್. ಈ ವಾತಾಪ್ಪ ಗಣಪತ್ರ ಒೆಂದು 
ಮ್ೊತ್ರಯ. ಇತ್ರಹಾಸಕಾರರ ತ್ಕಯಗಳ್ ಪಿಕಾರ ಈ ಮ್ೊತ್ರಯ ಮ್ೊಲತ್ಃ 

ಎಲಿಯದು? ಯಾವ ರಾಜವೆಂಶ್ದವರ ಕಾಲದುಾ? 
ಸರಿ ಉತ್ತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೩ ನ ೊೇಡಿ  

 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ಿರ್ುಟ ಹಾಸಯಕ ಿ ಭ ೀಟಿ  ಕ  ಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ 

 

 

ನೀಡಿದ  ನನಗ  ನನನಯ ಹೃದಯ  
ಏನಾದರು ಮಾಡು  
ಒಲ್ವಿನ ಹಾಡಿಗ  ಪಲ್ಲವಿ ಬಿಡಿಸಿಹ   
ನೀನಾದರು ಹಾಡು 
 

ಹರಣವನಟುಟ ಚರಣವ ಬರ ದಹ   
ಸುಮ ಗ್ಂಧವು ಕವಿತ   
ಮರಣರ  ಇರದ ಕರಣವ ಹ  ಂದಹ  

ಸಮ ಬಂಧದ ಚರಿತ  

ಪಿರೀತಿಯು ತ್ುಂಬಿಹ ಗಿೀತ ಯು ನಾನು  
ಕಣುರಳ್ತಸಿ ಓದು  
ಮಾತ್ನು ಮಿೀರಿದ ಗಾಥ ಯು ನಾನು  
ಬಣ್ಣುಸಿರುರ  ಕಾದು 
 

ಕ  ೀಮಲ್ ಬ ರಳಲಿ ವಿೀಣ ಯ ಅಂದದ  
ನನನನು ನೀ ಮಿಡಿಸು  
ಕುಲ್ುಮೆಯ ಒಳಗಿನ ಬ ಂಕಯು ನಾನು  
ಒಲ್ುಮೆಯ ನೀನುಣ್ಣಸು 
 

ಬಾಳಲಿ ತ್ುಂಬಿದ  ಕಾಮನ ಯಲ್ಲವು  
ಸಾಯಸದರು ಬ ೀರು  
ನಾಳ ಯ ಸಾವಲಿ ಕಾದದ  ಕಾವಲಿ  
ಹಾಯಸದರು ನೀರು 

 

-ಮಾಲ್ು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಸ ಪ ಟಂಬರ್ ೩೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ಿರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡ ಯ ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ  ತ್ಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ) ಆಗ್ಸ್ಟಟ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ಿರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು 
 ರಾಜ ಜಯದ ೀವ್, ಸಿಡಿನ 

 ಶುಭಶ್ರೀ, ಸಿಡಿನ 

 ಬಿ.ಆರ್.ವತ್ಸಲ್ ದಾವರಕನಾಥ್, ಕ .ಜ.ಎಫ್ 

 ರಾಘರ ೀಂದರ ಮ ತಿು, ಬ ಂಗ್ಳೂರು 

 ಸುಮ ಅಶ್  ೀಕ್, ಸಿಡಿನ 
 

 

 
 

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

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ್ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 
ಮ್ನ ಯ ಹ ಣುಿ ಮ್ಕೆಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ ೈನೆಂದಿನ 
ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . 
ಮ್ನ ಯ ಮ್ುೆಂದ  ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಾರ  ಅದ ಷ್ುಟ 
ಲಕ್ಷಣ! 

ಆಗ್ಸ್ಟಟ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತಿ್ರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣ್ಣತ್ 
ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚ್ುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು, 
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮ್ೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ನಿಮ್ಗ  ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ 
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು 
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್ಯಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ರ್ಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

 

ರಚ್ನ - ದಿವಯಶಿಿೇ ದಾವರಕಾನಾಥ್, ಕ .ಜ.ಎಫ್. ಚ್ುಕ ೆ - 21-11 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
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ಈ ಚಿತ್ಿದಲಿರುವುದು ಹಳ ಯ ಸಿೇರ ಗಳಿೆಂದ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಒೆಂದು ನ ಲಹಾಸು. ನನಗ  ತ್ರಳಿದೆಂತ  ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಅನ ೇಕ ಜನರಿಗ  ಇದರ ಬಗ ೆ ತ್ರಳಿದಿರುತ್ತದ  ಹಾಗು ತ್ಯಾರಿಸಿರುತಾತರ . ಒಳ ಳಯ ಬಣಿದ, ಬಳ್ಸಿದ ಸಿೇರ ಗಳ್ನುನ 
ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಹೇಗ  ಮ್ರು ಉಪಯೇಗ ಮಾಡಬಹುದು. ನಡುಮ್ನ  ಅರ್ವಾ ಹರ್ಾರದಲಿ ಹರಡಿ ಇದರ ಮ್ಧ ಯ  
ದಿೇಪ ಅರ್ವಾ ಹೊವಿನ ಕುೆಂಡವನುನ ಇರಿಸಿದಲಿ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದ . ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿ, ಅರ್ವಾ 
ಆಯತಾಕಾರವಾಗಿ ಹ ಣ ದು ಕುಳಿತ್ುಕ ೊಳ್ಳಲು ಜಮ್ಖ್ಾನದೆಂತ  ಕೊಡ ಬಳ್ಸಬಹುದು. ಇಲಿ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ನ ಲಹಾಸನುನ 
ಹತ್ುತ ಸಿೇರ ಗಳಿೆಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದ . ಸಿೆಂಥ ಟ್ಟಕ್ ಅರ್ವಾ ಕಾಟ್ನ್ಸ ಸಿೇರ ಗಳ್ನುನ ಇದಕ ೆ ಬಳ್ಸಬಹುದು. 

 

ಇದನುನ ತ್ಯಾರಿಸಲು ನಿಟ್ಟಟೆಂಗ್ ಕಡಿ್ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸಲಾಗಿದ  (no5 ಅರ್ವಾ no 6 ನಿಟ್ಟಟೆಂಗ್ ಕಡಿ್). ಸಿೇರ ಗಳ್ನುನ 
ಅಧ್ಯ ಇೆಂಚ್ು ಅಗಲದೆಂತ  ಉದಾವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆರೆಂಭದಲಿ ಕತ್ತರಿಯಿೆಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನೆಂತ್ರ ಕ ೈಯಿೆಂದ ಹರಿದರ  ಸುಲಭ 
ಮ್ತ್ುತ ನ ೇರವಾದ ಪಟ್ಟಟ ಬರುತ್ತದ . ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ತ್ುದಿಯಲಿ ಒೆಂದಿೆಂಚ್ು ಮ್ುೆಂಚ ಯೇ ನಿಲಿಸಿ, ಮ್ತ ತ ಇನ ೊನೆಂದು 
ಬದಿಯಿೆಂದ ಕತ್ತರಿಸಲು ಆರೆಂಭಿಸಿ. ಹೇಗ  ಸಿೇರ  ಪಯತ್ರಯ ಒೆಂದ ೇ ಪಟ್ಟಟಯೆಂತ  ಇರಬ ೇಕು, ಅದನುನ ಸುತ್ರತಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ. 
ಮೊದಲಗ  108 ರಿೆಂಗ್ಾ (pearls) ಹಾಕಬ ೇಕು. ನೆಂತ್ರ ಎರಡನ ಯ ಸಾಲನಲಿ ಮೊದಲನಷ ಟೇ ತ್ರರುಗಿ ಬರಬ ೇಕು. 
ಮ್ೊರನ ಯ ಸಾಲು ಹಾಕುವಾಗ ಕ ೊನ ಯಲಿ ಮ್ೊರು ರಿೆಂಗನುನ(pearls) ಹಾಗ  ಉಳಿಸಬ ೇಕು. ಹೇಗ  ಬ ಸ ಸೆಂಖ್ ಯಯ 
ಸಾಲುಗಳ್ಲಿ ಮ್ೊರು ಮ್ೊರು ರಿೆಂಗುಗಳ್ನುನ(pearl ಗಳ್ನುನ) ಬಿಡುತಾತ ಬೆಂದಾಗ ತ್ರಿಕ ೊೇನಾಕಾರದ ಹಾಸು 
ತ್ಯಾರಾಗುತ್ತದ . ಆದರ  ನೊರ ೆಂಟ್ು ರಿೆಂಗುಗಳ್ು (pearlಗಳ್ು) ಒೆಂದು ಕಡಿ್ಯಲಿ ಹಾಗ ಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದ . ಇದಕ ೆ ಬ ೇರ  
ಬಣಿದ ಸಿೇರ ಯ ನೊಲನುನ ಸ ೇರಿಸಿ ಮ್ತ ತ ತ್ರಿಕ ೊೇನಾಕಾರದ ಹಾಸನುನ ತ್ಯಾರಿಸಬ ೇಕು. ಹೇಗ  ಬಣಿಗಳ್ು 
ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊಳ್ುಳವೆಂತ  ಸಿೇರ ಗಳಿೆಂದ ತ್ರಿಕ ೊೇನಗಳ್ನುನ ಹ ಣ ಯುತಾತ ಬೆಂದಲಿ ಸುೆಂದರವಾದ ವೃತಾತಕಾರದ ನ ಲಹಾಸು 
ತ್ಯಾರಾಗುತ್ತದ . ನಿಮ್ಮ ಕಲಿನ , ಬಣಿಗಳ್ ಆಯೆಗಳ್ ಮೆೇಲ  ಸುೆಂದರವಾದ ನ ಲಹಾಸುಗಳ್ನುನ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದು. 
ಹಾಸಿನ ಹ ೊರ ಅೆಂಚಿಗ  ಸೊಕತವಾದ ಬಣಿದ ದಾರದಲಿ ಕುಚ್ಿನುನ ಹ ಣ ದು ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಮೆರುಗು ನಿೇಡಬಹು.  

ಕಲ  ಕಸದಂದ ರಸ - ಸಿೀರ ಗ್ಳ್ತಂದ ನ ಲ್ಹಾಸು ಶಿಿೇಮ್ತ್ರ ವತ್ಾಲ ದಾವರಕಾನಾಥ್ 
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನುನ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕ ಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ುಿ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶು ಸ, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ ತಿು 

ಸೊಚ್ನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು 
ಜವಾಬಾಾರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಾ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದಾರ  ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 

ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ರ್ಾಯಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃಯಗಳಿಗ  ಸ ೇರಿದುಾ. 
 

ಒಂದರ್ುಟ ಮೊೀಜು – ಒಂದರ್ುಟ ಸಸಯ ಶ್ಾಸರ 

ಬ ೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರ 
 ಕ ೊೇಸಿನ ಎಲ ಗಳ್ು - ೪ 

 ಫುಡ್ ಕಲರ್ - ೪ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಬಣಿದುಾ 
 ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು - ೪ 

 ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ನುನ ತ್ುೆಂಬಲು ನಿೇರು 
 

ವಿಧಾನ  
ಪಿತ್ರ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ನಿೇರು ತ್ುೆಂಬಿ ೧೦ ತ ೊಟ್ುಟ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಲ. 
(ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕೊೆ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಲ)  
ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕ ೊೇಸಿನ ಎಲ ಗಳ್ನುನ ಪಿತ್ರ ಲ ೊೇಟ್ದಲೊಿ ಇಡಿ 

ಸುಮಾರು ೪-೫ ಘೆಂಟ  ಕಾಯಬ ೇಕು. ಆಗ ಬಣಿದ ನಿೇರನುನ ಹೇರಿಕ ೊೆಂಡ ಎಲ ಗಳ್ು ಬಣಮಿ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದ . 
ನ ೊೇಡಲು ಇದ ೊೆಂದು ಮೊೇಜು. 
ಸಸಯಗಳ್ು ನಿೇರನುನ ಹ ೇಗ  ಹೇರುತ್ತವ  ಎೆಂದು ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗ ತ ೊೇರಿಸುತ್ತದ . ಮ್ಕೆಳ್ು ದ ೊಡ್ವರ ನನದ  ಎಲಿರೊ 

ಮಾಡಬಹುದು.  

ಸಂಗ್ರಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡುಲ ನೀವು ಮಾಡಿ 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನ ೀನು ನಮಮ ಕಾಯುಕರಮವಿದಾರ  ತಿಳ್ತಸಿ – horanadachilume@gmail.com 

 

೧. ಹ ೊಯಾಳ್ ರಾಜ ಬಿಟ್ಟಟದ ೇವ, ಆತ್ ಪಾೆಂಡುರೆಂಗನ ಭಕತ ಪುೆಂಡಲೇಕನ ಕ ೊೇರಿಕ ಯ ಮೆೇರ ಗ  ಪೆಂಡರಾಪುರದಲಿ ದ ೇಗುಲವನುನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದುದರಿೆಂದ 
ದ ೊರ ಯ ಹ ಸರಾದ ’ಬಿಟ್ಟಟದ ೇವ” ಎೆಂಬುದ ೇ ರೊಪಾೆಂತ್ರಗ ೊೆಂಡು ವಿಠ್ಠಲ ಎೆಂದು ದ ೇವರ ಹ ಸರಿನ ೊಡನ  ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡಿದ  ಎನುನವುದ ೊೆಂದು ತ್ಕಯ. 

೨. ವಾತಾಪ್ಪ ಎೆಂದರ  ಬಾದಾಮಿ. ಮ್ೊಲತ್ಃವಾಗಿ ಮ್ುತ್ುತಸಾವಮಿ ದಿೇಕ್ಷಿತ್ರು ತ್ಮ್ಮ ಕ್ಲೇತ್ಯನ ಯಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದ ವಾತಾಪ್ಪ ಗಣಪತ್ರ ಕನಾಯಟ್ಕದ ಬಾದಾಮಿಯ 
ಗುಹ ಯ ದ ೇವರು. ಚಾಲುಕಯರನುನ ಸ ೊೇಲಸಿದ ಪಲಿವರು, ತ್ಮ್ಮ ವಿಜಯದ ಕುರುಹಾಗಿ ಗಣಪತ್ರಯನ ನೇ ತ್ಮಿಳಾನಡಿಗ  ಹ ೊತ ೊತಯಾರು, ಎನುನತ್ತದ  ಇತ್ರಹಾಸದ 

ಒೆಂದು ವಾದ. 
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