Bikkalu , gojalu, kvAsTa,, lip service, byagade chila, arita rotti, adhvana, room mate, group funding,
paryatane, padartha, bimmanase, muttala,
Ikkuvudu, sattuhoda, halliya hesarinalli prasa, astra shastra, mande,ladadu, samanya tappugalu,
janasamanyaru, nidusuydaru
Dekhave, kuladevata, spuradrupi,tirbikki, udala, addapallakki, sachiva, vallu, , pranipat
Elegandi, raste, sugrivajne, latte hode, manjil , dhalu, mamsahara=padartha doma odisalu…,
usabari,
Rahasya, kavisailada padagalu, kugilu, mugulunage
Gilu, paper wasp, disc,
Sridhar Bandri to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಬಳಗದ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದ ಸರಾ ಹಬಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Document Writer =ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ುು ಬರೆಯುವವರನ್ುು ಬಳಾಾರಿ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ "ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂ" ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ. ಈ
ಪದದ ಮೂಲ್ವೆೇನ್ು?7 Comments
Vasanthkumar Perla ನ್ಮಮ ಕ್ಡೆ document writerಗೆ ’ದಸ್ಾಾವೆೇಜು ಬರಹಗಾರ’ ಅನ್ುುತಾಾರೆ @ Sridhar Bandri.
Vichara Priya ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂ - By the pen - "ಕ್ಲ್ಿಂ" - - ಕ್ಲ್ಿಂ = ಪೆನ್ುು . ಅರ್ಾಥತ್ ’ಬರೆದವನ್ು’. ಇದು ಕ್ೂಡ ಅನ್ಯ
ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅಮದಾಗಿ ಕ್ನ್ುಡಕ್ೆಕ ಬಿಂದ ಮತ್ುಾ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ವಾಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪದ.
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ ಸರ್, ದಸ್ಾಾವೆೇಜು ಎನ್ುುವ ಶಬದ ನ್ಮಮ ಕ್ಡೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಲ
ಬರೆಯುವವನ್ನ್ುು ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂ ಎಿಂದು ದಸಾವೆೇಜುಗಳಲ್ಲಲ ದಾಖಲ್ಲಸುತಾಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ @ವಿಚಾರ ಪ್ರರಯರ ವಿವರಣೆಯಿಂದ
ಸಪಷ್ಟವಾಯತ್ು, ಬಹುಶಃ ಇದು ಪಾರಸೇ ಶಬದವಿರಬೆೇಕ್ು. ಇಬಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಳೆೇ ಮೈಸೂರು ಪಾರಿಂತ್ರದಲ್ಲಲ ಬೆೇಕ್ಲ್ಿಂ
ಎನ್ುುವ ಶಬದ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ ಅದಕ್ೆಕೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ?See translation
Vichara Priya ದಸ್ಾಾವೆೇಜು ಬರಹಗಾರ ಎಿಂಬುದು "ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂ" ಗೆ ಸಿಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪದ. "ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂದಾರ"
ಎಿಂಬ ಪದವೂ ಇದಕ್ೆಕ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್ವಾಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲತ್ುಾ. ಆದರೆ ಈಗಿನ್ವರಿಗೆ ಅದು ಅಷಾಟಗಿ ಗೊತಿಾಲ್ಲ.See translation
Harini Gnt ದಸ್ಾಾವೆೇಜು ಬರಹಗಾರ , ಕ್ರಣಿಕ್ ಎರಡೂ ಒಿಂದೆೇ ಆಗುತ್ಾದೆಯೇ ಹೆೇಗೆ ?
Jbrswamy Rangaswamy ದಸ್ಾಾವೆೇಜು ಬರಹಗಾರ ಎಿಂಬುದು "ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂ" ಗೆ ಸಿಂವಾದಿಯಾಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪದ.
"ಬಿಕ್ಕಲ್ಿಂದಾರ.....ಇದರ ಮೂಲ್ ಪಷಿಥಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಯಪತ್ರ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಎ ಕ್ಾಲ್ಿಂ ನ್ಲ್ಲಲ ಮಾರಿದವನ್ು ,ಮತ್ುಾ
ಕ್ೊಿಂಡವನ್ು ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೆೇಕಿತ್ುಾ. ಬಿ ಕ್ಾಲ್ಿಂ ನ್ಲ್ಲಲ ಅದನ್ುು ಬರೆದ ಒಕ್ಕಣೆದಾರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ುತಿಾದ.ದ ನ್ಿಂತ್ರ ನ್ಮಮದುರಿಗೆ ಈ ಪ...See
moreSee translation
Sridhar Bandri ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸದದಕ್ೆಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು @jbrswamy. ಅಿಂದಹಾಗೆ, ಬೆೇಕ್ಲ್ಿಂ ಎಿಂದು ಹಳೆೇ
ಮೈಸೂರು ಪಾರಿಂತ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಶಬದಕ್ೆಕ ಅರ್ಥವೆೇನ್ು. ಲೆೇಖನಿ ಇಲ್ಲದವನ್ು ಅಿಂದರೆ ಬರೆಯಲ್ು ಬಾರದವನ್ು,
ಹೆಬೆಬಟ್ಟಟನ್ವನ್ು ಎಿಂದು ಅರ್ಥವೆೇ?
@hariniGnt ಮೇಡಮ್, ಕ್ರಣಿಕ್ ಅಿಂದರೆ ಊರಿನ್ ಆಸಾ ಪತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ುು ಇಡುವ...See more
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Pradeep Rao to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಗೊಜಲ್ು - ಅರ್ಥ ಸಗುತಿಾಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ುಟ ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸ.
7 Comments
Azad IS ಪರದಿೇಪ್ ಅದು ಗೊೇಜಲ್ು- ಇಬೆೇಥಕ್ು ನೊೇಡಿ...ಅಿಂದೆರ ಅಸಪಷ್ಟ.. ಗೊಿಂದಲ್ಮಯ ; ಪ್ರರ. ಜಿ. ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ ಅವರ
ಪ್ರರಸಿಂ ಕ್ನ್ುಡ-ಕ್ನ್ುಡ (ಕಿಲಷ್ಟಪದ) ನಿಘಿಂಟ್ು
ಗೊೇಜಲ್ು ನಾಮಪದ...See more

19 October 2013 at 10:39 · Like · 6
Nandish Kumar HC gOjalu agidre Aspashta, gondala, haradikondiruvudu..chellapilli emba artha
galalli balakeyaguttade.
Ln Gudur ಗೊಜಜಲ್ು ರಾಡಿ ರಜುಜ ಇವು ಹೊಲ್ಸು ಅರ್ವಾ mud ಗೆ ಬಳಸುತಾಾರೆ.
Basavanth Gudagattiyavar ಗೊೇಜಲ್ು =ರಾಡಿ ಅಲ್ಲ ,ಕ್ಗಗಿಂಟಾದ ,ಗೊಿಂದಲ್ಮಯ,ಅರ್ಥ ಸರಿ,ಗಲ್ಲೇಜು=ರಾಡಿ,ಕ್ೆಸರು
,ಸರಿಯನಿಸುತ್ಾದೆ.
Ln Gudur GOjalu raaDiyalla, gojjalu raaDi. Original postnalli deergha illa, adakke ella possible
options baruttive. OP should kindly clarify which word he is looking for.
Pradeep Rao ಗೊೇಜಲ್ು ಪದ ಅಲ್ಲಲ ಮುದರಣ ದೊೇಷ್ದಿಿಂದ ಗೊಜಲ್ು ಆಗಿತ್ುಾ ನ್ನ್ಗೂ ತ್ಲೆ ಕ್ೆಡಿಸತ್ುಾ. ಗೊಜಜಲ್ು ಪದದ
ಪರಿಚಯವೂ ಆಯತ್ು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!See translation
Harini Gnt ಬೆರಳು ತೊೇರಿದರೆ ಹಸಾ ನ್ುಿಂಗುವವರು, ನ್ಮಮ ಪ. ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳು !! @ Pradeep RaoSee translation
Pradeep Rao to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
"ಕ್ಾಾಷ್ಟ" ಎಿಂಬ ಪದವಿದೆಯ? ಅರ್ಥ?
8 Comments
Harini Gnt ಕ್ಾಷ್ಠ ಎಿಂದರೆ ಕ್ಟ್ಟಟಗೆ. ಕ್ಾಾಷ್ಠ ಕ್ೆೇಳಿಲ್ಲ. ಗಾರಮಯ ನ್ುಡಿಯರಬಹುದು. ಕ್ೊೇ ಎನ್ುುವುದಕ್ೆಕ ಕ್ಾಾ ( ಹಿಡಿ, ತೆಗೆದುಕ್ೊೇ )
ಎನ್ುುವಿಂತೆ. ಕ್ಾಷ್ಠ ಮಿಂಟ್ಪವೆೇ ಖಟ್ಮಿಂಡು ಆಗಿ ಪರಿವತಿಥತ್ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯದೆ.See translation
Kumudavalli Arun Murthy ಕ್ಾಾಷ್ಟ ಅಿಂದೆರ ನ್ಮಮ ಮಿಂಡಯ ಕ್ಡೆ ..."ಕ್ುಷ್ಟ" ಅನೊುೇ ಅರ್ಥವಿದೆ! ಸುಳುಾ ಕ್ಪಟ್
ಮಾಡೊೇರಿಗೆ ಕ್ಾಾಷ್ಟ ಬತ್ಾದೆ ಅಿಂತಾರೆ

:-)

Chinmay Bhat ಮಠ ಚತ್ರದಲ್ಲಲ ಬಳಿಿದಾರೆ ಈ ಹೆಸರನಾು....
Suresh Shetty ಕ್ಷ್ಟ ಕ್ೊೇಟ್ಲೆಯನ್ುು ಕ್ಷ್ಟ ಕ್ಾಾಟೆಲ ಅಿಂತ್ ಕ್ೂಡ ಹೆೇಳುತಾಾರೆ. ಕ್ೆಲ್ವರು ಕ್ಷ್ಟವನೆುೇ ಕ್ಾಾಷ್ಟ ಎಿಂದರೆ ಇನ್ುು
ಕ್ೆಲ್ವರು ಕ್ುಷ್ಠ ವನೆುೇ ಕ್ಾಾಷ್ಟ ಎನ್ುುತಾಾರೆ. ಇನ್ುು ಕ್ಾಷ್ಠ ವನ್ುು ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಕ್ಟ್ಟಟಗೆ, ಮರ ಮುಟ್ುಟ, ಸ್ೌದೆ, ಉರವಲ್ು ಎನ್ುುತಾಾರೆSee
translation
ಸುಗುಣಾ ಮಹ ೇಶ್ ಕ್ಾಾಷ್ಟಗ ಹುಟ್ುಟಬಿಟ್ಟ ನೊೇಡು ಅಿಂತಾರೆ ಅಿಂದೆರ ಕ್ಷ್ಟ ಕ್ೊಡೊೇನ್ು ಅಿಂತಾನ್ು ಹೆೇಳಾಾರೆ

:)

Sudhir Narayana Colloquially, on our side, this word is used to mean, 'useless fellow' (Kolar)
Nandish Kumar HC myssore na bhaagadalli Leprocy or kushta ennuvudakke graamya bhasheyalli
balakeyallide.
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Pradeep Rao "ನಿಮ್ ಕ್ಡಿ ಸ್ಾಿಂಬಾರ್ ಅಿಂದೆರ ನ್ಮ್ ಕ್ಡಿ ತಿಳೆ್ ಯೇದಿಲ್ಲ
ನ್ಮ್ ಕ್ಡಿ ಡಾಿಂಬರ್ ಅಿಂದೆರ ನಿಮ್ ಕ್ಡಿ ತಿಳೆ್ ಯೇದಿಲ್ಲ..." ಎಿಂಬ ಹಾಡು ನೆನ್ಪಾಯುಾ ನೊೇಡಿ... ಊರೂರಿಗೂ ಒಿಂದೊಿಂದು
ಸಿಂಬಿಂಧವೆೇ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಪಾಪ!

:D

:)See translation

Azad IS shared his photo to the group: ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ.
31 October 2013 ·
ಪದಗಳ ಮೇಡಿಗಾರರಿಗೆ ಪದಗಾರುಡಿದಾಣಕ್ೆಕ
ಕ್ನ್ುಡ ರಾಜೊಯೇತ್ಿವದ ಹಾದಿಥಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Akshay GS to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
Lip service ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಬಹುದು..
7 Comments
ವಿವ ೇಕ್ ಶಿಂಕರ್ ಬಾಯಾಮತ್ು
ಬಳಕ್ೆ :- ಅವನ್ು ಬರಿ ಬಾಯಾಮತಿಗೆ ಹೆೇಳುವನ್ು ಯಾವ ಕ್ೆಲ್ಸ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ಲ.
Suresh Shetty ನಿೇವು ಯಾವ ಸನಿುವೆೇಶವನ್ುು ಉದಹರಿಸದಿದೇರ ಎಿಂಬುದು ಗಮನ್ಕ್ೆಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ!
ಬರಿೇ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸುವವನಿಗೆ lip service - ಬರಿೇ ಮಾತ್ು, ಬಾಯಮಾತ್ು, ಅಪಲಾಪ
ವಯಕಿಾಗಳ ಪರಸಪರ ಆಪಾತೆಯೊಳಗಿನ್ ಸ್ೆೇವೆಯಾದರೆ ಅಧರ ಸ್ೆೇವಾ, ತ್ುಟ್ಟಯೂಟ್...
Azad IS ತ್ುಟ್ಟಯಅಡಿಸು - ತ್ುಟ್ಟ ಆಟ್ - ಇದು ರಿಂಗಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆಕ ಅನ್ಾಯಸುವುದು...ಅಲಾಾ..ಮಾತ್ು/ಹಾಡು ಹಿನೆುಲೆಯಿಂದ
ಬಿಂದು ಅದಕ್ೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ುಟ್ಟ ಆಡಿಸುವುದು..??See translation
Suresh Shetty ಅದು lip sync... ಅಲ್ಲವೆೇ?
Akshay GS Suresh Shetty avare, ಯಾರನಾುದರೂ ಸಹಾಯ ಯಾಚಸದಾಗ ಬೆಣೆೆ ಯಿಂತ್ ಮಾತ್ುಗಳನ್ು ಆಡುತಾರೆ
ಆದರೆ ಏನ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಿಂತ್ವರಿಗೆ lip service ಮಾಡಿದರು ಅಿಂತ್ ಹೆೇಳಬಹುದು..
Azad IS ್ ಅದು ಲ್ಲಪ್ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ.. ಲ್ಲಪ್ ಸವಿೇಥಸ್.....See more
Jbrswamy Rangaswamy ಹಾಗೆಯೇ lip sympathy , ಬಾಯುಾಿಂಬಾ ಕ್ನಿಕ್ರದ, ಕ್ರುಣೆಯ ಮಾತ್ು. ಮನ್ದಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ
ವೆೈತಿರಿಕ್ಾ ಭಾವ, ; ತ್ುಪಪ ಸುರಿಯೊೇ ಮಾತ್ು ; " ಅವರು ತಿೇರಿ ಹೊೇಗಿದಾದರೆ , ನಾವ್ ಹೆೇಗೆ help ಕ್ೆೇಳೆ್ ೇದು ಅಿಂತ್ ಚಿಂತೆ
ಮಾಡೆಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಿದೇವಿ. ಯಾವ ಟ್ಟೇಮಲ್ಲಲ ಏನ್ ಬೆೇಕ್ಾದೂರ ಕ್ೆೇಳಿ ಸ್ಾಕ್ು, ಆ ಕ್ೆಲ್ಿ ಆಯುಾ ಅಿಂತಾನೆ ತಿಳಕಳಿ...." ಈ ನ್ಮೂನೆ
ಕ್ಕ್ುಕಲ್ತೆಯ ಮಾತ್ನ್ು ನಿಜ ಅಿಂದುಕ್ೊಿಂಡೆರ , ಮಠ ಹತಿಾದರು ಅಿಂತ್ಲೆೇ ಅರ್ಥ.

Manjeshwar Nayak BayeeTa maga maga,banjiTa suLe maga (tulu)See translation
Nayana Hegde to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಸಿಂಸಕರತ್ದಲ್ಲಲ 'ದಿಾವಚನ್' ಎಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ... ಅದಕ್ೆಕ english ನ್ಲ್ಲಲ ಏನೆನ್ುುತಾಾರೆ?
3 Comments
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Suresh Shetty to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ನ್ಮಮ ಮೈಸೂರಿನ್ ಹಳಿಾ ಕ್ಡೆ ಬಾಯಗಡೆ ಚೇಲ್ ಎಿಂದರೆ ಪಾಲಸಟಕ್ ಕ್ವರ್...

:)

10 Comments
Harini Gnt ಬಾಯಗಡೆ ಅಿಂದೆರ ಗಣೆೇಶನ್ ಹಬಬಕ್ೆಕ ಅಲ್ಿಂಕ್ಾರಕ್ೆಕ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಿಾದದ ಚನಾುರಿ ಕ್ಾಗದ ( ಫಳ ಫಳ ) ಸಿಂಗಿೇತ್
ಪದಧತಿಯಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ರಾಗವೂ ಇದೆ . ಆದರೆ ಅದು - ಬೆೇಗಡೆ . ಪಟ್ುಿಂ ಸುಬರಹಮಣಯ ಅಯಯರರ ಇಷ್ಟದ ರಾಗ.See translation
Shirva Harish Shetty ತ್ುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಸಹ ಬಾಯಗಡೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವುದನ್ುು ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇನೆ.
Jayalakshmi Shekar ಬೆೇಗಡೆ ರಾಗ ಎಿಂದಾಗ ನೆನ್ಪಾದದುದ...ಕ್ಲಾವಿದ ಮತ್ುಾ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರು
ನೆನ್ಪ್ರಲ್ಲ.ವಿದಾಾಿಂಸರಾದ ಸಿಂಗಿೇತ್ ಕ್ಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ದಬಾಥರಿನ್ಲ್ಲಲ ಮಿಂಟ್ಪಾಲ್ಿಂಕ್ಾರ ರಾಗವನ್ುು ಹಾಡಲ್ು
ಆದೆಶಿಸದರಿಂತೆ.ಈ ರಾಗದ ಹೆಸರೆೇ ಕ್ೆೇಳಿಲ್ಾಲಾಲ ಎಿಂದು ವಿದಾಾಿಂಸರಿಗೆ ಆಶಚಯಥವಾಗುತೆಾ.ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಲ ಸಮಯ ಕ್ೆೇಳಿ
ಮನೆಗ...See moreSee translation
Sridhar Bandri ಬಾಯಗಡಿ ಚೇಲ್ ಇದು ಒಿಂದು ಕ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ ಬಳಾಾರಿ ಹಾಗು ಮಧಯ ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದಲ್ೂಲ ಪರಚಲ್ಲತ್ವಿದದ ಶಬದ. ಆಮೇಲೆ
ಜನ್ ಸಾಲ್ಪ ಸ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಲತ್ ಮೇಲೆ ಪಾಲಸಟಕ್ ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ು ಷ್ುರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿೇಗ ಪಾಲ್ಲಥೇನ್ ಕ್ವರ್ ಆಗಿದೆ

:)

ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಬಾಯಗಡಿ ಚೇಲ್ ಎಿಂದೆೇ ಸರಳವಾಗಿ ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು. ಮರೆತ್ು ಹೊೇಗಿದದ ಶಬದ ನೆನ್ಪ್ರಸದದಕ್ೆಕ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.See translation
Vasanthkumar Perla ನ್ಮಮಲ್ಲಲ ಬೆೇಗಡೆ ಅಿಂತೆೇವೆ. ಬೆೇಗಡೆಗೂ ಪಾಲಾಸಟಕ್ ಗೂ ವಯತಾಯಸವಿದೆ ಅನಿಸುತೆಾ.

Laxminarasimha Kanthaveenam Gulbarga kaDe, byagadi aMdare, alaMkaarada kaagada; plastic
alla!!!
Suresh Shetty ಮರಾಠಿಯ ಬೆೇಗಡಿ > ಬೆೇಗಡೆ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಬೆೇಗಡೆ > ಬಾಯಗಡೆ(ಕ್ೆಲ್ವು ಕ್ಡೆ)ಯಾಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ.
spurious, ಖೊೇಟ್, ನ್ಕ್ಲ್ಲ, ಕ್ೃತ್ಕ್, ಗಿಲ್ಲೇಟ್ು ಹಿಿಂದಿಯಲ್ಲಲ बनावट

ಪಾಲಸಟಕ್ ಕ್ಿಂಡು ಹಿಡಿದದದಕಿಕಿಂತ್ (ಕಿರ. ಶ ೧೮೬೨) ಮುಿಂಚೆಯೇ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದದ ಪದವಿರ ಬಹುದು. ಗಿಲ್ಲೇಟ್ಟನ್ಿಂತೆ ಕ್ಾಣುವ ಕ್ೃತ್ಕ್
ಅಲ್ಿಂಕ್ಾರಿಕ್ ಕ್ಾಗದಕ್ೆಕ ಈ ಪದ ಉಪಯೊೇಗಿಸತಿಾದಿದದುದ ಪಾಲಸಟಕ್ ನ್ ಕ್ೃತ್ಕ್ತೆಯನ್ುು ಕ್ಿಂಡು ನ್ಮಮ ಹಿರಿಯರು ಹೊಸ ಪದವನ್ುು
ಹುಡುಕ್ುವುದರ ಬದಲ್ು ಹಳೆಯ ಇರುವ ಪದವನೆುೇ ಪರಯೊೇಗಿಸದಾದರೆ ಎನಿಸುತ್ಾದೆ.See translation
Harini Gnt ಖೊೇಟ್, ನ್ಕ್ಲ್ಲ, ಬನ್ವಟ್ - ಪದಗಳಲ್ಲಲ ಬಾಯಗಡೆಗೆ, ತ್ತ್ಿಮ ತ್ದಭವಗಳಿಂತೆ ಯಾವ ಸ್ಾಮಯವೂ ಕ್ಾಣುತಿಾಲ್ಲವಲ್ಲ !!
ಅಷೊಟಿಂದು ವಯತಾಯಸ ಬರುತ್ಾದೆ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ .. ಒಿಂದೆೇ ಒಿಂದು ಸ್ಾಮಯವೆಿಂದರೆ ಇಿಂದಿನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಗಳಿಂತೆ ಬಾಯಗಡೆ ಕ್ಾಗದ
ಕ್ೂಡ ಅಷ್ುಟ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ನಿೇರಿನ್ ಸಿಂಪಕ್ಥದಿಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ..See translation
Suresh Shetty Harini Gnt ನ್ನ್ು ಅನಿಸಕ್ೆಯನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ. ಅದರಲ್ಲಲ ತ್ತ್ಿಮ ತ್ದಭವಗಳ ಉಲೆಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಬೆೇಗಡಿ
ಹಾಗು ಬೆೇಗಡೆ ಮರಾಠಿಯ ಪದ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಇದದ ಹಾಗೆ ಬಳಕ್ೆಯಾಗಿರುವುದಷೆಟೇ ಇಲ್ಲಲ ಗಮನಿಸಬೆೇಕ್ಾದ ಅಿಂಶ. ಇನ್ುು ನಾನ್ು
ತಿಳಿಸರುವುದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆೇಗಡೆ ಪದದ ಅರ್ಥವಷೆಟೇ. ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಬಿಂಗಾರದ ನ್ಕ್ಲ್ಲಯಿಂತೆ...See more
Harini Gnt ಸರಿ ಸರಿ. ಅರ್ಥವೆೇನೊೇ ಎಿಂದುಕ್ೊಿಂಡೆ. ಅದಕ್ೆಕ ಸಿಂದೆೇಹವಾಯುಾ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ತ್ಿಮ ತ್ದಭವಗಳ ಉಲೆಲೇಖ
ಬಿಂತ್ು. ಕ್ಷಮಿಸ.
Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
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" ವಿಶಾ ತ್ುಳು ಸಿಂಮೇಳನೊೇ ಕ್ುವೆೈಟ್ " ಸ್ಾಟಲ್ ನ್ಲ್ಲಲ - ಅಿಂತ್/ ಅರಿತ್ ರೊಟ್ಟಟ , ಪಜೆ ಮಡಿಕ್ೆ, ಅಿಂತ್ / ಅರಿತ್ ಪುಿಂಡಿ, ಗೆಿಂಡದ
ಅಡೆೆ ಎಿಂಬ ಹೆಸರು ನೊೇಡಿದೆ. ಮುಟ್ಟಟ ನೊೇಡೊೇಣವೆಿಂದರೆ, Please do not touch ಅಿಂತಾ ಬರೆದಿದಾದರೆ. ಅರಿತ್ / ಅಿಂತ್
ಎಿಂದರೆ ಅಕಿಕಯೇ ? ಈ ತಿನಿಸುಗಳ ಅರ್ಥರುಚಯನ್ುು ಬಲ್ಲವರು ತೊೇರಿಸ.

2 Comments

Harini Gnt ಮಲ್ಯಾಳದಲ್ೂಲ ಅರಿ ಅಿಂದೆರ ಅಕಿಕ ..
Suresh Shetty ಪ್ರರ. ಜಿ. ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ ಅವರ ಪ್ರರಸಿಂ ಕ್ನ್ುಡ-ಕ್ನ್ುಡ (ಕಿಲಷ್ಟಪದ) ನಿಘಿಂಟ್ು
ಅರಿ ಕಿರಯಾಪದ (ದೆೇ) ೧ ಕ್ತ್ಾರಿಸು ೨ ತಿಳಿ ೩ ಅಕಿಕ ಮ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ುು ನಿೇರಿನ್ಲ್ಲಲ ಜಾಲ್ಲಸ ಶೆ ೇಧಿಸು
ಅರಿ ನಾಮಪದ (ದೆೇ) ೧ ಹೊಲ್ಗದೆದಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ುಯುದ ಅಲ್ಲಲೆಲೇ ಗುಡೆೆ ಹಾಕ್ುವ ತೆನೆ ೨ ಒಿಂದು ಬಗೆಯ ಕ್ಣಿೆನ್ ರೊೇಗ...See
moreSee translation

Padmanabha Rao to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಮಾಡಿದ ಕ್ೆಲ್ಸವೆಲ್ಲ ಅಧಾಾನ್ವಾಗಿ ಹೊೇಯತ್ು ಅಿಂತಾರಲ್ಲ, ಈ ಪರಯೊೇಗ ಹೆೇಗೆ ಬಿಂದಿತೊೇ/
8 Comments
Padmanabha Rao ಅಧಾಾ- ಹಾದಿ ಅದು ತ್ಪುಪವುದೆ?
Suresh Shetty ಅಧಾಾನ್ - ಸಿಂಸೃತ್ದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಪದ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಅಸಾವಯಸಾ, ಅಡಾೆದಿಡಿೆ ಎಿಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ.
ಮೂಲ್ ಸಿಂಸೃತ್ಕ್ೆಕ ಹೊೇದರೆ... 'ಧವನಿ'(sound) ಯಿಂದ ಹಾಗು 'ವಾನ್' (moving) ಯಿಂದ ಪದವುಯತ್ಪತಿಾ ಯಾಗಿರಬಹುದು
ಎನಿಸುತ್ಾದೆ.
1. dumb (ಕಿವುಡ, ಕ್ೆಪಪ)...See moreSee translation
Azad IS ಕಿಟೆಟಲ್ ಪದ ಕ್ೊೇಶ: ಅಧವ= ರಸ್ೆಾ; ರೊೇಡು; ಸಮಯ; ಗಗನ್; ಆಕ್ಾಶ... ಈ ಅರ್ಥ ಕ್ೊಟ್ಟರೆ, ಅಧಾಾನ್= ದುರಾದೃಷ್ಟ;
ಗತಿಗೆಡು; ಕ್ರಮಕ್ೆಟ್ಟ - ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತೆಾ. ಇದೆೇ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಲ ವಿಶೆಲೇಷಿಸದರೆ.. ದಾರಿತೊೇರದ, ದಾರಿಕ್ಾಣದ, ಹಾದಿಕ್ಾಣದ ್ೆನ್ುುವ
ನಿಧಾಥರಕ್ೆಕ ಬರಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ಾದೆ.See translation

Padmanabha Rao Thank you:)
Jbrswamy Rangaswamy ಹಾಗೆಯೇ, ಎಕ್ುಕಟ್ಟಟ ಹೊೇಯುಾ, ರಗಡ್ ಆಗೊೇಯುಾ, ಎಡವಟಾಟಯುಾ, ಜಾಡುತ್ಪ್ರಪತ್ು,/ ಬಿಡುಾ ;
ಹಾದಿ ಬಿಟೊಟೇಯುಾ....ಎಲ್ಲವೂ ನೆೇರ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಕ್ೊಡುತ್ಾವೆ.See translation
Manjeshwar Nayak ಮಾಡಿದ ಕ್ೆಲ್ಸವೆಲ್ಲ ಅಧಾಾನ್ವಾಗಿ ಹೊೇಯತ್ು ಅಿಂತಾರಲ್ಲ=something like Satyaanaasha
hogayaa in hindi ;-)
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಅದಾಾನಿಯವರನ್ುು ಈಗ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ಏನ್ು ಹೆೇಳಬಹುದು?
Manjeshwar Nayak "gaayakke uppu taagisidantaaga bahudu"

;-)

ಪರಭು ಹರಕಿಂಗಿ to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
1 October 2013 ·
room mate ಇದಕ್ೆಕ ಕ್ನ್ುಡ ಪದ ನಾವು 2007ರಲ್ಲಲ ನ್ನ್ು ಗೆಳೆಯನ್ room ನ್ಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ುಡ ಶಬದ ಹುದುಕಿದಿಾ.. ಮತೆಾ ಇವತ್ುಾ
ನೆನ್ಪಾಯುತ್ು... room mate - ಸಹಸಥಳಿ ... ನಿಮಗೂ ಪಯಾಥಯ ಪದ ಹೊಳದರ ಹೆೇಳಿರ...
Nagaraja Sathe ಕ್ೊೇಣೆ ಗೆಳೆಯ

Manjunath Prasad Sahavaasi?!See translation
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ಪರಭು ಹರಕಿಂಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕ್ೊೇಣೆಗೆಳೆಯ ದೊಡೆದಾಯುಾ.. ಮಿಂಜುನಾಥ್ ಸರ ಸಹವಾಸ ಮಸ್ಾ ಐತಿ.. !!
Nagaraja Sathe Manjunath Prasad sooperSee translation
Manjunath Prasad :-) Dhanyavaada. innuu chandhadha pada sigabahudu...
Manjeshwar Nayak KoNe sahavaasi. ;-)See translation
Suresh Shetty ಸಹವಾಸ, ಸಹನಿವಾಸ, ಒಡನಾಡಿ
ವಿವ ೇಕ್ ಶಿಂಕರ್ ಆಯಕ :- ಒಡಕ್ೊೇಣೆಗ, ಒಡತ್ಿಂಗುಗ
ಪರಭು ಹರಕಿಂಗಿ ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್ room mate ಗಳಾದುರ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆಾದಾಗಲ್ಲ.. ಇನ್ುುಮುಿಂದೆ ಕ್ನ್ುಡ ಶಬದವನೆುೇ
ಉಪಯೊೇಗಿಸಾೇನಿ.. ಸಹವಾಸ, ಒಡನಾಡಿ, ಒಡಕ್ೊೇಣಿಗ.. ..
Azad IS shared PD Sathish Chandra's post to the group: ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ.
ನ್ಮಮ ಕಿರು ತೆರೆ ಜಗತಿಾನ್ ಮಿತ್ರ ಸತಿೇಶ್ (ಪದುದ) ಕ್ೆೇಳಿರುವ ಪದಕ್ೆಕ ಕ್ನ್ುಡ ಸಮಾನ್ ಪದ...
Group Funding - ಗುಿಂಪು ಹೂಡಿಕ್ೆ ಅರ್ವಾ ಸಮೂಹ ಹೂಡಿಕ್ೆ ...ಎಿಂದು ನ್ನ್ು ಅಭಿಪಾರಯ..ನಿೇವೆೇನ್ಿಂತಿೇರಿ ಪಚಿಂತ್ಕ್ರೆೇ..???
PD Sathish Chandra
18 October 2013 ·
"Group Funding" translated to Kannada would be "ಗುಿಂಪು ನಿಧಿ"???
Ishwara Bhat K ಯಾವುದಾದರೂ ಅಡಿೆಯಲ್ಲ. ಎರಡು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಪದಗಳು ತಾನೆ.
Jayadeva Prasad Moleyar sari
ರವಿ ತಿರುಮಲ ೈ Common Wealth

Harini Gnt ಸಮೂಹ ನಿಧಿ, ಸಮುದಾಯ ನಿಧಿ, ಗುಿಂಪು ಹೂಡಿಕ್ೆ, ತ್ಿಂಡಧನ್, ಮಿಂಡಲ್ ಧನ್ / ಮಿಂಡಲ್ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಎಲ್ಲ ಒಿಂದೆೇ
ಅರ್ಥ ನಿೇಡುವ ಪಯಾಥಯಗಳಾದರೂ ಪದಕ್ೊಕಿಂದು ಭಾವವಿರಬೆೇಕ್ು. ಅದನ್ುು ಪೂರೆೈಸುವ ಕ್ಾಯಥ, ಪ. ಚಿಂ.
ಸ್ಾಧಿಸಬೆೇಕ್ು.See translation
Harini Gnt ಗೂರಪ್ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಇರುವಿಂತೆ ಮಿಂಡಲ್ ಧನ್ ಆಗಬಹುದೆೇನೊೇ . ಆದರೆ ಅದು ಹಿಿಂದಿ ಪದವಾಗುತೆಾ. ಇಲಾಲ,
ಮಿಂಡಲ್ ಧನ್ವಾಗಬೆೇಕ್ಷೆಟೇ. ಮಿಕ್ಕವರೂ ಒಿಂದಿಷ್ುಟ ವಿಮಶಿಥಸ, ಪರಯತಿುಸ..See translation

Sudhir Narayana Kannadadde padavagabekendare, 'gumpu hoodike' sariyagide.
Sanskritikaranavu paravagilla endare, 'samooha dhana, samooha nidhi' etc would be fine. If you
look at the way we've been using Kannada officially it's become more Sanskrit than Kannada. Just
an observation and not a complaint.
Sridhar Bandri ಉಚಾಾರಣೆಯ ದೃಷಿಟಯಿಂದ "ಸಮೂಹ ನಿಧಿ" ಹೆಚುಚ ಸಮಿಂಜಸವೆನಿಸುತ್ಾದೆ ಹಾಗು ಅರ್ಥಬದಧವಾಗಿದೆ.
Srinidhi Tk to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಪಯಥಟ್ನೆ ಸರಿಯೊೇ ಅರ್ವಾ ಪಯಥಟ್ಣೆ ಸರಿಯೊೇ?
Banavasi Somashekhar ಮದಲ್ ಪದ ಸರಿ.
Srinidhi Tk ಎರಡನೆೇ ಪದದ ಪರಯೊೇಗ ಇಲ್ಲವಾ? ಅರ್ವಾ ಬೆೇರೆ ಅರ್ಥವಾ?
Vasanthkumar Perla ಪರಕ್ಟ್ಣೆ ಇರೊೇ ಹಾಗೆ ’ಪಯಥಟ್ಣೆ’ ಅಿಂತ್ ಇಲ್ಲ. ’ಪಯಥಟ್ನೆ’ ಮಾತ್ರ ಇರೊೇದು @ Srinidhi
Tk.

Basavanth Gudagattiyavar created a poll in ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ.
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ಹಳಿಾಗಳ ಸ್ಾವಥಜನಿಕ್ ಸಮಾರಿಂಭ ಗಳಲ್ಲಲ ಊಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದಾದರುಪದಾರ್ಥ ಕ್ಡಿಮಯಾದ ಸಿಂದಭಥ ದಲ್ಲಲ
ಆ ಪದಾರ್ಥ ಮುಗಿಯತ್ು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವುದಿಲ್ಲ 'ಹೆಚಚತ್ು 'ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಾಾರೆ.ಉದಾ:ಸ್ಾರು ಮುಗಿದಿದದರೆ 'ಸ್ಾರು ಹೆಚಚದೆ "
ಹಾಗೆಯ ಅನ್ು ಹೆಚಚದೆ ಇತಾಯದಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ .ದಿೇಪ ಆರಿದರೆ ದಿೇಪ ಹೆಚಚತ್ು ಅನ್ುುತಾಾರೆ.ಹಾವು ಕ್ಚಚದರೆ 'ಬಳಿಾ ಮುಟ್ಟಟತ್ು
'ಎನ್ುುತಾಾರೆ.
Prameela Gopal manegalliu hage heluvudu ond padratha mugidare adnne helodu aga ellarigu
arthavaguthe.
Harini Gnt ಬಿಂದ ಅತಿಥಗಳ ಮುಿಂದೆ ನ್ಕ್ಾರಾತ್ಮಕ್ ಪರಯೊೇಗವಿಲ್ಲದಿರಲೆಿಂದು ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಯೊೇಗ - ಎಲೆ, ಪದಾರ್ಥ
ಹೆಚಚದೆ. ಕ್ೆೇಳಿದೊಡನೆ ಹೆದರುವ ಮನೊೇಭಾವದವರಿಗೆ, ಬಳಿಾ ಮುಟ್ಟಟತ್ು, ಸವಾರಿ ಹೊರಟ್ಟದೆ - ಹಿೇಗೆ. ಹಣ ಕ್ಾಸನ್ ತೊಿಂದರೆಗೆ,
ಕ್ೆೈ ಕ್ಚಚದೆ.. ಆರೊೇಗಯ ಸರಿಯಲ್ಲದಿದದರೆ, ಕ್ೆೈಕ್ಾಲ್ು ಕ್ಟ್ಟಟದೆ .. ಹಿರಿಯರು ಕ್ಲ್ಲಸದ ಸೂಕ್ಷಮಗಳು.See translation
Padmanabha Rao to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
bimmanase- pregnant
idu hEge banditu?
Azad IS ಕ್ಣಜದಿಿಂದ: ಸ್ಾಿಂಪರದಾಯಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ ಹೆಣುೆ ಗಭಿಥಣಿಯಾದಾಗ ಹಾಡುವ ಗಿೇತೆಗಲ್ಳು ಸ್ೆೇರುತ್ಾವೆ.
ಗಭಿಥಣಿಯಾದವಳಿಗೆ ತಾನ್ು ಆ ಸಥತಿಯಲ್ಲಲರುವುದರಿಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನ್ಲ್ಲಯುವ ಸಿಂಭರಮ ಹಿರಿಯರದಾಗುತ್ಾದೆ. ಗಭಿಥಣಿಯರಿಗೆ
ಆಚರಿಸುವ ‘ಸೇಮಿಂತ್’ವು ಸ್ೊಸ್ೆಯ ಬಗೆಗಿನ್ ಪ್ರರೇತಿಯನ್ುು ತಿಳಿಸುವಿಂರ್ದು. ಇಲ್ಲಲ ಅತೆಾಯ ಪಾರಮುಖಯ...See moreSee
translation
Azad IS to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಶುಭದಿನ್ ಸ್ೆುೇಹಿತ್ರೆೇ
ಮುಟಾಠಳ -ಮುಟ್ಟಟದೆದಲ್ಲವ ಹಾಳು ಮಾಡುವವ ಎನ್ುಬಹುದೆೇ?
ಚಚೆಥಗೆ ಬರರಲಾ
Bhaskar Narasimhaiah ಅದೆೇ ಇದಿದರಬೆೇಕ್ು Azad IS !See translation
Harini Gnt ಪ್ರೇಸ್ಟ ನ್ ತ್ುಣುಕಿನ್ಲ್ಲಲ ಕ್ಿಂಡಿದುದ, ..ಶುಭೊೇದಯ ಸ್ೆುೇಹಿತ್ರೆೇ ಮುಠ್ಾಠಳ
ಮಾತ್ರ .. ವಿಚತ್ರ ಅನಿುಸುಾ. ಮಿಂಕ್, ಮಡೆಯ, ಮುಠ್ಾಠಳನ್ ಸ್ೆುೇಹಿತ್ರು...See translation
Suresh Shetty *ಮುಟಾಟಳ
Dravidian etymological dictionary
8. 4929 Ta. muṭṭattaṉam : (page 441) ignorance, stupidity; muṭṭaṉ dunce; muṭṭāḷ id., simpleton,
stupid fellow; muṭṭāṭṭam stupidity, pertinacity or conceit arising from ignorance. Ma. muṭṭan a
stout, obstinate, stupid person; muṭṭāḷ, muṭṭāḷan obstinate, hopelessly stupid. Ka. muṭṭāḷa
ಮುಟಾಟಳ (ಳು) ಇಲ್ಲಲ 'ಮುಟ್ಟ' ಹಾಗೂ 'ಆಳ್' ~ ಆಳ(ಆಳು) ಆಗಿದೆ
'ಹಾಳು' ಪದದಿಿಂದ ಅಿಂತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ 'ಮುಟ್ುಟ' ಇಿಂದ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ

:)

Gnaneswara Taredakuppe ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ೆಕ ಬಾರದವ, ಹೆೇಡಿ
Harini Gnt ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ / ಬುದಿಧಯ ಮಟ್ಟ ಕ್ಮಿಮಯರುವ ವಯಕಿಾ ..........
ಮಟ್ಟಗೊೇಲ್ು = ಅಳತೆಯ ಸ್ಾಧನ್ , ಮುಟ್ುಟಗೊೇಲ್ು = ಜಪ್ರಾ ... ಮಟ್ಟಸ = ತ್ಕ್ಕಮಟ್ಟಟಗೆ , ಹಿೇಗೆ ಪರಭೆೇದಗಳು...See
translation
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Sridhar Bandri @ಸುರೆೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಟ, ಮುಟಾಟಳ ತ್ಮಿಳಿನ್ಲ್ಲಲಯೂ ಇಿಂದು ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. @ಹರಿಣಿ ಮೇಡಿಂ, ಮಟ್ಟ - ಇಿಂಗಿಲೇಷಿನ್
levelಗೆ ಸಮಾನಾಿಂತ್ರವಾದ ಶಬದ. ಮಟ್ಟಸ ಎನ್ುುವುದು ನೆಲ್ಸಮ ಅಿಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡು ಎನ್ುುವ ಸ್ಾಿಂದಭಿಥಕ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ
ಬಳಾಾರಿ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. ಇದರ ಪರಭಾವವನ್ುು ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲಯೂ ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಬಳಸುವ ಶಬದ
ಮಟಾಷ್..ಅಿಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಯತ್ು ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ.
Suresh Shetty Sridhar Bandri ನಾನ್ು ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವ Dravidian etymological dictionary
8. 4929 Ta. muṭṭattaṉam Ka. muṭṭāḷa ಉಲೆಲೇಖದಲ್ಲಲ Ta. ಎಿಂದರೆ ತ್ಮಿಳ್ ಎಿಂದು Ka. ಎಿಂದರೆ ಕ್ನ್ುಡ ಎಿಂದು ಅರ್ಥ.
ಈ ಪದ ಬಹುತೆೇಕ್ ದಾರವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. ತ್ುಳುವನ್ೂು ಸ್ೆೇರಿ.
ಮಟ್ಟಸ -> ಮಟಾಶ್ ಪದ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ೂಲ ಇದೆ.
Harini Gnt Sridhar Bandri ಅದು ಸರಿ .. ನ್ಿಂ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಡಿಪಾಟೆಮಥಿಂಟ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ಪ ಉಪುಪ ಮಟ್ಟಸವಾಗಿಲ್ಲಥ ಅಿಂದೆರ
ಕ್ಮಿಮ ಇರಲ್ಲೇ ಅಿಂತಾಗುತೆಾ.
Suresh Shetty @Harini Gnt ನಿಿಂ ಅಡುಗೆಮನೆಗೂ ನ್ುಗುಗತಿರ
ಾ ುವುದಕ್ೆಕ ಕ್ಷಮಯರಲ್ಲ...
ಎಿಂದರೆ ಕ್ಮಿಮ ಎಿಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ 'ಹದವಾಗಿರಲ್ಲ' (levelled) ಎಿಂಬ ಹುರುಳು!

:p ಇಲ್ಲಲ 'ಮಟ್ಟಸವಾಗಿರಲ್ಲ'

:)

Suresh Shetty Basavanth Gudagattiyavar ??? ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿ ಈ ಪದ ಪರಯೊೇಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ!
Harini Gnt ಧನ್ಯವಾದ Suresh... ಮಟ್ಟಸದ ಹುರುಳು ತಿಳಿಸದದಕ್ೆಕ...
Harini Gnt Basavanth Gudagattiyavar, ದಯವಿಟ್ುಟ ಚಚೆಥಯ ದಿಕ್ುಕ ತ್ಪ್ರಪಸಬೆೇಡಿ ..
Sridhar Bandri @ನಿೇವು ಉಪ್ರಪನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯತ್ು, ಬಳಾಾರಿ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ ಮಟಾಿಗಿ (ಮಟ್ಟಸವಾಗಿ)
ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕ್ು ಎಿಂದರೆ ಚೆನಾುಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಅರೆಕ್ೊರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕ್ು ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಆ ಪದದ
ಬಳಕ್ೆಯಾಗುತ್ಾದೆಮಟ್ಿಿಂಗಾ ಪನಿ ಚೆೇಯಾಲ್ಲ ಅಿಂದರೆ ಚೆನಾುಗಿ .ಇದರ ಪರಭಾವ ರಾಯಲ್ ಸೇಮಯ ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ೂಲ ಕ್ಾಣಬಹುದು .
ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕ್ು ಅರ್ವಾ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೆೇಕ್ು ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಮಟ್ಟ ಶಬದ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲ್ ದೆ.
@sureshshetty ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನ್ು ಮಟಾಷ್ ಕ್ೆೇವಲ್ ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರವೆೇ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ ಅಿಂದುಕ್ೊಿಂಡಿದೆದ.
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಯಾರನಾುದರೂ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ುವುದು ನ್ಮಗೆ ಪರಿಚತ್ವಾದ ಪದವೆೇ.

Jbrswamy Rangaswamy as i know mutthaaLa refers to an useless fellow ; DADDA; MOORKHA ;
mutthaaLa kelsa = dadd kelsa
Umesh Desai ಆಜಾದ್ ಭಾಯ್ ಮುಟ್ಟಟ ಯಾರನಾುದೂರ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದೆೇ..
ಈ ಶಬದದ ಮೂಲ್ ಬೆೇರೆ ಇರಬಹುದೆೇನೊೇ...
Azad IS Umesh Desai ಭಾಯ್ ಮುಟ್ಟಟ ಯಾರನೊುೇ ಅನ್ುುವುದಕಿಕಿಂತ್ ಯಾವುದನೊುೇ ಎನ್ುುವುದೂ ಆಗಬಹುದಲಾಾ,,,
destruction at his finger tips.. ಅನೊುೇ ಪರಯೊೇಗದ ಹಾಗೆ... ಅಲ್ಲದೆೇ ಅದು ನ್ನ್ು ಅಭಿಪಾರಯವಷೆಟೇ...ಚಿಂತ್ನೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲ
ತ್ಪೆಪೇನ್ು...??
Gnaneswara Taredakuppe ಪದದ ಮೂಲ್ ಅರ್ಥ ಏನಿರಬಹುದು ಎಿಂಬುದಕಿಕಿಂತ್ ಈಗ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ
ಬಳಕ್ೆಯಾಗುತಿಾದೆ ಎಿಂಬುದೆೇ ಮುಖಯ.
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ವಾಯಕ್ರಣ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಸಮಾಸ ಪಾಠ ಮಡುವ ಅಧಾಯಪಕ್ರು ಸಮಾಸಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸುವಾಗ
ಮುಟ್ಟನ್ುು ಹಾಳುಮಾಡುವವನ್ು ಯಾವನೊ ಅವನ್ು ಮುಟಾಠಳ- ಅಿಂದರೆ ಗಿಂಡ, ಎಿಂದು ವಿವರಿಸದರಿಂತೆ!See translation
Suresh Shetty ಹಾಗಿದದರೆ ಮುಟಾಟಳ ಪುಲ್ಲಲಿಂಗ! ಮುಟಾಟಳಗಿತಿಾ ಸರೇಲ್ಲಿಂಗವೆೇ?
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ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮುಟಾಟಳೆ ತ್ಲೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ! ಅದನ್ುು ಗಿಂಡಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತಾಾರೆ.!
Vasanthkumar Perla ಮುಟ್ಟಟ ಹಾಳು ಮಾಡುವವನ್ು (ಅಶುದಧ ಮಾಡುವವನ್ು, ಶುದಧ ಕ್ೆಡಿಸುವವನ್ು)=ಮುಟಾಠಳ; ಪೂಜೆ
ಪುನ್ಸ್ಾಕರಾದಿ ದೆೈವಿೇಕ್ ಕ್ಾಯಥಗಳಲ್ಲಲ, ಶುಭ ಶೆ ೇಭನಾದಿ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಲ ಅಶುಚಯಿಂದ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲ ಮುಟ್ಟಟ ಅಶುದಧ
ಮಾಡಿ ಶುದಧ ಕ್ೆಡಿಸಬೆೇಡವೇ ಮಗನೆೇ... ಮುಟಾಠಳ! ಮಡಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ ವರತ್ ಕ್ೆಡಿಸಬೆೇಡವೇ ಮುಟಾಠಳ!(the person who
spoil the cleanliness and neatness). ಮನೆಹಾಳ ಇರುವ ಹಾಗೆೇ ಮುಟ್ಟಟ ಹಾಳ (ಮಾಡುವವನ್ು).See translation
Suresh Shetty ಹ.ಹ.ಹ... ಎಷೊಟಿಂದು. ತ್ಕ್ಥಗಳು... ಹಾಗಿದದರೆ. ಮಡಿ ಹಾಳುಮಾಡುವವ - ಮಡಿಯಾಳ್ - ಮಡೆಯ
ಆಗಿರ ಬಹದೆೇ?
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಮಡಿಯನ್ುು ಆಳುವವನ್ು =ಮಡಿಆಳ್???
Suresh Shetty ಮಡಿವಾಳ - ಅಗಸ ಬೆೇರೆ .
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಅದು ಮಡಿಯನ್ುು ಮಾಡುವವನ್ು ಅಿಂತ್ ಇರಬೆೇಕ್ು ಅಲ್ಲವೆೇ ಸರ್?
Sridhar Bandri ಮಡಿ ಮಾಡುವ ಆಳು ಮಡಿಯಾಳ ಇರಬಹುದು ಜಯಪರಕ್ಾಶ್. ಇ.
Vasanthkumar Perla ಕ್ೊಳೆ ತೊಳೆದು ಮಡಿ ಮಾಡುವವನ್ು (the person who wash and clean the cloth and
provide the same in a neat way) ಮಡಿವಾಳ. ಮಡಿ ಮಾಡುವ ಆಳು=ಮಡಿವಾಳ್>ಮಡಿವಾಳು>ಮಡಿವಾಳ (ಅಗಸ)
@ಜಯಪರಕ್ಾಶ್. ಇ.. ತೊಳೆ=wash, ಶುದಧ=clean, ಮಡಿ=neatness... ಇನ್ುು ’ಮಡೆ’ ಎಿಂದರೆ ಎಿಂಜಲ್ು. (ಮಡಿ ಬೆೇರೆ, ಮಡೆ
ಬೆೇರೆ). ’ಮಡೆಯ’ ಎಿಂದರೆ ಎಿಂಜಲ್ು ತಿನ್ುುವವನ್ು @ Suresh Shetty.
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಸರಿ ಗುರುಗಳೆೇ....ಹಹಹ್ ಇಕ್ುಕವುದು
ಈ ಪದ ವುಯತ್ಪತಿಾ ಬಗೆಗ ನಿಮಮ ಪರತಿಕಿರಯ ?
Venkatesh Murthy ೧. ಉಣಬಡಿಸುವುದು ೨. ಗೂಸ ಕ್ೊಡುವುದು

?

Narasinga Rao Badisuvudu, (GALa) hAkuvudu.Voduvudu shaAstra ikkuvudu gALa
Vasanthkumar Perla ಈಯ್ ಅನ್ುುವುದು ಧಾತ್ು. ಅದರ ಕಿರಯಾರೂಪ ಇಕ್ುಕವುದು. ಹಸು ಈಯತ್ು. ಅನ್ು ಇಕಿಕದನ್ು (ಕ್ೊಟ್ಟನ್ು,
ಬಡಿಸದನ್ು) @ Azad IS.
Jbrswamy Rangaswamy ವುಯತ್ಪತಿಾ ಬಗೆಗ ಗೊತಿಾಲ್ಲ ಬಳಕ್ೆ ಹಿೇಗೆ : ಅನ್ು ವನ್ು ಇಕ್ುಕವುದು ನ್ನಿುಯನ್ು ನ್ುಡಿಯುವುದು...ತ್ನ್ುಿಂತೆ ಪರರ
ಬಗೆದೊಡೆ ಕ್ೆೈಲಾಸ ಬಿನಾುಣ ವಕ್ುಕ ಸವಥಜ್ಞ. ......" ಇಕಿಕ ಗೊತಿಾರಬೆೇಕ್ು , ಇಲಾಲ ನೆಕಿಕ ಗೊತಿಾರಬೆೇಕ್ು !. ಅಯೊಯೇ ಮೂದೆೇವಿ, ನಿಿಂಗೆೇನ್ು ಗೊತಾಲ
ರುಚ ಅಿಂದೆರ .." .. ಸಯಾಥಗಿ ನಾಕ್ ಇಕಿಕ [ ಹೊಡೆದು ] ಬಿಂದೊೇ ...See translation
Suresh Shetty ಈಯುಾದು, ಇಡುವುದು, ಇಡಿಯುವುದು ಇವೆಲಾಲ ಇಕ್ುಕವುದರ ತ್ರಹೆೇವಾರಿ ಪರತಿಫಲ್ಗಳು!

:)

Gnaneswara Taredakuppe ಗಾಳವನ್ು ಇಕ್ುಕವುದು
Gnaneswara Taredakuppe ಇಕಿಕದವರಿಗಿಂಟ್ು ಮದದಲ್ಲ ಸ್ೊಕಿಕದರೆೇನ್ುಿಂಟ್ು - ಪುರಿಂದರದಾಸರು
Gnaneswara Taredakuppe ಈಯು > ಇಕ್ುಕ
29 October 2013 at 22:59 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಮುನಿುನ್ ಕ್ವಿಗಳನೆಲ್ಲ ಇಕಿಕ ಮಟ್ಟಟದನ್ು
Harini Gnt ಇಕ್ಕಲಾರದ ಕ್ೆೈ ಎಿಂಜಲ್ು , ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತಾರೆ ಹೊೇಗೊೇ ದಾಸಯಾಯ - ದಾಸರ ಪದ.. ಪರರಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ಲಾಲ ಎಿಂದು
ತ್ನ್ು ಕ್ೆೈ ಎಿಂಜಲ್ು ಎಿಂದ ಹಾಗೆ. ಇಕ್ುಕ = ನಿೇಡು, ಕ್ೊಡು, ಬಡಿಸು, ಹಾಕ್ು ಇತಾಯದಿ..See translation
Sridhar Bandri to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
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@azadIS ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪದಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ುು ಕ್ೊಡುತಾಾ ಪಚಿಂ ಸದಸಯರೊಬಬರು ರೆೈಟ್ ಹೆೇಳಿದ ಅಿಂದರೆ ಸತ್ುಾಹೊೇದ
ಎನ್ುುವುದನ್ುು ಸೂಚಸುವುದಕ್ೆಕ ಈ ಪದವನ್ುು ಬಳಸುತಾಾರೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸದಾದರೆ. ಆ ಪದದ ಬಗೆಗ ಆಲೊೇಚಸುತಿಾದಾದಗ, ಕ್ೊಲ್ುಲ, ಸ್ಾಯಸು, ಸತ್ಾ,
ಈ ಪದಗಳನ್ುು ನಾವು ಎಷ್ುಟ ವಿಧದಲ್ಲಲ ಸೂಚಸುತೆಾೇವಲ್ಲ ಎನ್ುುವುದನ್ುು ಯೊೇಚಸುತಿಾದಾದಗ ಹೊಳೆದದುದ ಈ ಪದಗಳು.
ಭೌತಿಕ್ ಕ್ಾಯವು ಪಿಂಚಭೂತ್ಗಳಲ್ಲಲ ಲ್ಲೇನ್ವಾಯತ್ು, ಕ್ೆೈಲಾಸ ಸ್ೆೇರಿದ, ಶಿವನ್ ಪಾದ ಸ್ೆೇರಿದ, ಶಿವ ಸ್ಾಯುಜಯ ಹೊಿಂದಿದ, ಶಿವೆೈಕ್ಯರಾದರು,
ವೆೈಕ್ುಿಂಠವಾಸಗಳಾದರು, ಕ್ಣುೆ ಮುಚಚದರು, ದಿವಿಂಗತ್ರಾದರು, ದೆೈವಾಧಿೇನ್ರಾದರು. ಮರಣ ಹೊಿಂದಿದರು, ಇಹಲೊೇಕ್ದ ಯಾತೆರ
ಮುಗಿಸದರು, ಪಾರಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿಹೊೇಯತ್ು, ಮುಿಂತಾದವನ್ುು ನೊೇಡುತೆಾೇವೆ. ಮೇಕ್ಷ ಹೊಿಂದಿದ, ಕ್ೆೈವಲ್ಯ ಪದ ಹೊಿಂದಿದ ಎನ್ುುವುದನ್ೂು ಸಹ
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಲ ನೊೇಡುತೆಾೇವೆ.
ಕ್ೆಲ್ವಿಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಟ್ಟಕ್ೆೇಟ್ ತೆಗೆದುಕ್ೊಿಂಡ, ಮೇಲ್ಕ್ೊಕೇದ, ಸಾಗಥಕ್ೊಕೇದ, ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ುಗಳನ್ುು ಬಳಸದರೆ, ಮಣೆಲ್ಲಲ ಮಣಾೆಗಿ ಹೊೇದ,
ಚರನಿದೆರಗೆ ಜಾರಿದ, ತ್ುದಿ ಶಾಾಸವನ್ುು ಬಿಟ್ಟ, ಕ್ಣುಮಚಚದ, ಮದಲಾದ ಶಬದಗಳನ್ುು ಕ್ರ್ೆ, ಕ್ಾದಿಂಬರಿಗಳಲ್ಲಲ ನೊೇಡುತೆಾೇವೆ.
ಸನಿಮಾಗಳಲ್ಲಲ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ೊಕೇತಿೇಯಾ, ಫೇಟೊೇಗೆ ಹೂವಿನ್ ಹಾರ ಹಾಕಿಸ್ೊಕೇತಿಯಾ, ಜನ್ಸಿಂಖಾಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಲ ಒಿಂದು ಸಿಂಖೆಯ
ಕ್ಡಿಮಯಾಗುತೆಾ, ಹುಟ್ಟಲ್ಲಲ್ಲ ಅನಿಸಬಿಡಿಾೇನಿ, ತ್ಲೆಗೆ ರೂಪಾಯ ಅಿಂಟ್ಟಸ್್ಕ್ೊಳಿಾೇಯಾ, ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅನಿಸಬಿಡಿಾೇನಿ, ಬುರುಡೆಗೆ ಬಿಸ ನಿೇರು
ಕ್ಾಯಸಬಡಿಾೇನಿ ಮದಲಾದ ಶಬದಗಳನ್ುು ಕ್ೊಲ್ುಲತೆಾೇನೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆಕ ಪಯಾಥಯವಾಗಿ ಬಳಸುತಾಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊೇಗಿಯ ಕ್ುರಿತಾಗಿ ಏನ್ು ಹೆೇಳಿದರು ಅಿಂದಾಗ ಅವನ್ ಪರಿಸಥತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಟದೆ ಅವನ್ು ಇನ್ುು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆಕ
"ಬಟೆಟಗಳನ್ು ಜೊೇಡಿಸಕ್ೊಳಿಾ ಅಿಂತ್ ಹೆೇಳಿದರು" (ಬಟ್ಟಟ ಜೊೇಡಿಸಕಾಳಿರೇ ಅಿಂತೆಹೇಳಿದುರ), ಎನ್ುುವ ಪದ ಬಳಾಾರಿ ಜಿಲೆಲಯ ಕ್ೂಡಿಲಗಿ ತಾಲ್ೂಲಕಿನ್
ಕ್ೆಲ್ವಿಂದು ವಗಥದ ಜನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ, ಏಕ್ೆಿಂದರೆ ಸತಾಾಗ ಹೊಸ ಬಟೆಟ ಉಡಿಸುವುದರಿಿಂದ ಬಟೆಟಗಳನ್ುು ಜೊೇಡಿಸಕ್ೊಳಿಾ ಎಿಂದರೆ
ಹೊಸಬಟೆಟಗಳನ್ುು ಕ್ೊಳಾಲ್ು ವಯವಸ್ೆಥ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಾ ಎನ್ುುವುದಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ವಿಧವಾಗಿ ಸಾಲ್ಪ ಹೆಚುಚ ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿದೆರ ನ್ಮಗೆಲಾಲ ರವೆ ಉಿಂಡೆ
ತಿನಿುಸುತಿಾದದ ಎನ್ುುವ ಮಾತ್ೂ ಪಡೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಚಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಲದೆ. ಏಕ್ೆಿಂದರೆ ತಿಥ ಊಟ್ಕ್ೆಕ ರವೆ ಉಿಂಡೆ ಮಾಡುವುದು ನ್ಮಮಲ್ಲಲ ಸಿಂಪರದಾಯ.
(ಮುತೆೈದೆಯರು ಸತ್ಾರೆ ಹೊೇಳಿಗೆ ಮಾಡುತಾಾರೆ).
ಇಷೆಟಲಾಲ ಶಬದಗಳಿದದರೂ ಖಿಂಡಿತಾ ಇನ್ೂು ಅನೆೇಕ್ ಶಬದಗಳು ಖಿಂಡಿತಾ ಇರಬೆೇಕ್ೆನಿಸುತ್ಾದೆ. ಅದು ಪರದೆೇಶದಿಿಂದ ಪರದೆೇಶಕ್ೆಕ ಭಿನ್ುವಾಗಿರಬಹುದು
ಎನ್ುುವುದು ನ್ನ್ು ಅನಿಸಕ್ೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಓದುಗರು ಇಿಂತ್ಹ ಪದಗಳನ್ುು ಹಿಂಚಕ್ೊಳಾಬಹುದು ಎನಿಸುತ್ಾದೆ.
Basavanth Gudagattiyavar ನೆಗದಬಿದದ ,ತಿರುಗಿಬಾರದ ಜಾಗಕ್ೆಕ ಹೊೇದ ,ಮಣಾೆಗಿ ಹೊೇದ ,ಬಾಯಾಗಾಕಿಕಕ್ಾಳು ಹಾಕಿಸಕ್ೊಿಂಡ
,ನೆಗೆದುನೆಲ್ಲಲಕ್ಾಯಾದ ,
Manjeshwar Nayak Kai kaalu kutta maaDida.
( this word originated because body becomes stiff after death)
(haath paaya neeta kelle -konkani)
Sridhar Bandri @ಮಿಂಜೆೇಶಾರ್ ಅವರೆ, ನ್ಮಮಲ್ೂಲ ಸಹ ಸ್ೆಟೆದು ಹೊೇದ ಎನ್ುುವ ಪದ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. @ಬಸವಿಂತ್ ಅವರೆ ನ್ಮಮಲ್ೂಲ
ಸಹ ನಿನ್ು ಬಾಯಾಗ್ ಮಣುೆ ಬಿೇಳ, ನಿನ್ು ಹೆಣ ಸುಡುಗಾಡಿಗೊಯಯ ಎನ್ುುವ ಬೆೈಗಳು ಇದೆ.See translation
27 October 2013 at 20:45 · Like · 1
Abhishek Dorai Namma kade ticket tagondru annuva pada sahaja
27 October 2013 at 23:24 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಹಳೆ ರಾಗಿ ತ್ರಕ್ ಹೊೇದ
27 October 2013 at 23:45 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಕ್ಿಂತೆ ಒಗೆದ
27 October 2013 at 23:45 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ನಿಧನ್ರಾದರು
27 October 2013 at 23:47 · Like
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Gnaneswara Taredakuppe ಲ್ಲಿಂಗೆೈಕ್ಯರಾದರು
27 October 2013 at 23:47 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಕ್ೊನೆಯುಸರೆಳೆದರು
27 October 2013 at 23:48 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ತಿೇರಿಕ್ೊಿಂಡರು
27 October 2013 at 23:48 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ವಿಧಿವಶರಾದರು
27 October 2013 at 23:49 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಇನೆುಿಂದೂ ಬಾರದ ಲೊೇಕ್ಕ್ೆಕ ಹೊೇದರು
27 October 2013 at 23:50 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಆಚೆಗೆ ಹೊೇದೊೇನ್ು ಒಳಕ್ ಬಲ್ಲಥಲ್ಲ
27 October 2013 at 23:52 · Like
Abhishek Dorai Hoge haks kondru
27 October 2013 at 23:52 · Like
Abhishek Dorai Tulsi teertha taste maddru !!
27 October 2013 at 23:53 · Like · 1
Abhishek Dorai Bid ur motor mele tour hodru !!
27 October 2013 at 23:54 · Like
Abhishek Dorai Y kunta yatre Kai gondru
27 October 2013 at 23:56 · Like
Manjeshwar Nayak "horage biTTa usiru ,Olage tegeyalilla "
"Chaturbhuja vahana dalli hodru"
28 October 2013 at 00:36 · Like
Jbrswamy Rangaswamy ಸ್ಾವು ನ್ಮಮ ಬದುಕ್ನ್ು ಎಷ್ುಟ ವಿಧದಲ್ಲಲ ಆವರಿಸಕ್ೊಿಂಡಿದೆ ಅನೊುೇದಿಕ್ೆಕ ಎಷೊಟಿಂದು ಬಗೆಯ ಶಬದಗಳು ?.
ಇನಿುಲ್ಲ, ಫಿನಿಶ್, ಆಗೊೇಯುಾ, ಆಯುಾ [ ಕ್ೆೈ ಬಾಯ್ ಸನೆು ], ನೆಗೆಡುಬಿದ್ದ ನೆಲ್ಲಲಕ್ಾಯ್ಟ ತಿಿಂದ, ಕ್ಿಂತೆ ಒಗೆದು ಹೊೇದ, ವಿಂಟೊೇದ, ಕ್ೆೈಕ್ಾಲ್ು
ಮಡಚದುರ, ಚಟ್ಟಕ್ೆಕೇರಿದ, ಹೊೇದ, ಅವಸ್ಾನ್ಗೊಿಂಡ, ಗತ್, ಧಮಥ ಹೊಿಂದಿ ದ , ಪರಿಂಧಾಮಗೆೈದ, ಪರಲೊೇಕ್ವಾಸಯಾದ, ಮರೆಯಾದ,
ಕ್ಣುಮಚಚದ, ಅಗಲ್ಲದ, ಮೃತ್ಪಟ್ಟ, ಅಮರ, ಕಿೇತಿಥಶೆೇಷ್, ಕ್ಾಲಾಧಿೇನ್, ಕ್ಾಲ್ವಾದ, ಕ್ಾಲೆೈಕ್ಯನಾದ , ಮೂಮುಕ್ಷು, ಭವ ಕ್ಷಯ, ಸಮಾಧಿಸಾ, ಹಳೆೇ
ರಾಗಿ ತ್ರಕ್ೊಕೇ ದಾ , ನೆಲ್ ಕ್ಚಚದ, ನಿಗುತ್ ಕ್ೊಿಂಡ , ಗೊೇತಾ ಹೊಡೆದ, ನಿಗುರಿ ಬಿದದ, ಹುಟ್ಟಡಗಿದ [ ರೌಡಿ ಸತಾಾಗ ], ಗುಡೆ ಸ್ೆೇರಿದ, ಫನಾ ಆದ,
ಗೊೇರಿಯಾದ, ಫೆೈಸಲ್ ಆದ, ಉಸರೊೇಯುಾ, ಗೊಟ್ಕ್ ಅಿಂದ, ಇನ್ೂು ಬೆೇಕ್ಾ? ಆಡು ಭಾಷೆೇಲ್ಲ ಮಸುಾ ಇವೆ. ಚಕಿತೆಿ ಫಲ್ಲಸದಿದಾದಗ ..ಮನೆಗೆ
ಕ್ರ್್ಕ್ೊಿಂಡೊೇಗಿ , ಜಗತಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿಸ, ಜನ್ ಕ್ರೆಸ, ನೆಿಂಟ್ಟರಗೆ ಬರೆೇಳಿ, ಕ್ತೆ ಮುಗಿೇತ್ು...... ,See translation
28 October 2013 at 06:32 · Like · 2
Azad IS ಚಲ್ನ್ಚತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಾಗೊೇ "ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ೊಕಿಂಡ"
28 October 2013 at 10:18 · Like
Azad IS ಟ್ಟಕಿೇಟ್ ತ್ಗಿಂಡ... ಕಿಾಟ್ಿ ಅಿಂದ, ಎಲೆ ಬಿಸ್ಾಕ್ದ (ಇಸಪೇಟ್ ಆಟ್ದವರು), ನಿಗತೊಕಿಂಡ...
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28 October 2013 at 10:19 · Like
Suresh Shetty ಹಳೆ ರಾಗಿ ತ್ರೊೇಕ್ೆ ಹೊೇದ! ದೆೇವರಿಗೆ ಪ್ರರಯವಾದ, (ದೆೇವರ) ಪಾದ ಸ್ೆೇರಿದ, ಹೊರಟ್ು ಹೊೇದ, ನೆಗೆದು ಬಿದದ,
ಜವರಾಯನ್ ಕ್ರೆಗೊಳಗಾದ, ತಿಥಯಾದ!.....
ಬೆೈಗುಳಗಳು
(ಕ್ಾಲ್ದಸಯಿಂದ) ಚಾಪೆ ಸುತೊಕಿಂಡ್ ಹೊೇಗ, ಹೆಣವಾಗ, ನೆಗೆದು ಬಿೇಳ, ಬುರುಡೆಗೆ ಬಿಸನಿೇರ್ ಕ್ಾಯಿ, ನಿನ್ ತಿಥ ಊಟ್ ನಾನ್ ತಿನ್ು...See
translation
28 October 2013 at 11:10 · Like · 2
Paresh Mithra Tulu aadu bhaasheyalli " Aaye Marakatye..! " anta balasuvudu keliddene..
28 October 2013 at 15:10 · Like · 2
ಪರಕಾಶ್ ಮಿತಾರ ಹಾಸನ ಶಿರೇಯುತ್ರ ತಿೇರ್ಥರೂಪುರವರು ಪಾವತಿ ಯಾದ ನ್ಿಂತ್ರ ಅವರ ಸಮಸಾ ಆಸಾಗೂ ಶಿರೇಯುತ್ರೆೇ ಹಕ್ುಕದಾರರಾಗಿದುದ
......(ಆಸಾ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಪತ್ರದ ಒಕ್ಕಣೆ)
28 October 2013 at 21:15 · Like · 2
Basavanth Gudagattiyavar ಪ್ರೇತಿಯಾದ
28 October 2013 at 21:24 · Like
Sridhar Bandri ಧನ್ಯವಾದಗಳು, @ಬಸವಿಂತ್ ಅವರೆ. ಈ ಶಬದ ಇತಿಾೇಚೆಗೆ ಗಾರಮ ಲೆಕಿಕಗರು ಒಬಬರಿಗೆ ಬರೆದುಕ್ೊಡುತಿಾದದ
ವಿಂಶವೃಕ್ಷವಿಂದರಲ್ಲಲ ನೊೇಡಿದೆದನಾದರೂ ಪ್ರೇತಿ ಎಿಂದರೆ ಇಿಂಗಿಲೇಷಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಪದಕ್ೆಕ ಪಯಾಥಯವಾಗಿ ಬಳಸುತಾಾರೆನ್ುುವುದು
ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಲ.See translation
28 October 2013 at 21:27 · Like
Basavanth Gudagattiyavar ಗೊಟ್ಕ್ ಅಿಂದ
28 October 2013 at 21:32 · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy @Sridhar Bandri ಪ್ರೇತಿ ಎಿಂದರೆ ಇಿಂಗಿಲೇಷಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಪದಕ್ೆಕ ಪಯಾಥಯವಾಗಿ ಬಳಸುತಾಾರೆ... ಪ್ರೇತಿ ,
ಪವುತಿ ,. ಕ್ೊೇಮ್ = ಪತಿು , ಬಿನ್ = ಮಗ , ಜಯಮಮ ಕ್ೊಿಂ ಪವುತಿ ತಿಮಮಪಪ, 42 ವಷ್ಥ... ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ
29 October 2013 at 01:35 · Like · 3
Gnaneswara Taredakuppe ಪವತಿ
29 October 2013 at 23:15 · Like
Udath Bharadwaj 'ಠ' ಅಿಂದುಬಿಟ್ುರ !
2 November 2013 at 21:33 · Like · 1

Jbrswamy Rangaswamy created a poll in ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ.
7 October 2013 ·
ಕ್ೆಲ್ ಹಳಿಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಒಿಂದೆೇ ಪಾರಸದಲ್ಲಲರುತ್ಾವೆ. ಮುತ್ಾತಿಾ, ಕ್ೊತ್ಾತಿಾ, [ ಕ್ೊತ್ಾನ್ಗೆರೆ, ಕ್ೊತ್ಾನ್ ಹಳಿಾ ಇತಾಯದಿ]. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗಿಾಹಳಿಾ [
ಮಿಂಡಯ, ತ್ುಮಕ್ೂರು ] ; ಮೂಗಿಾಹಳಿಾ [ ಚಕ್ಕಮಗಳ್ರು ]. ದಯವಿಟ್ುಟ ಅರ್ಥ ಹೆೇಳಿ.ಇದಕ್ೆಕ ವಿಶೆೇಷ್ ಅರ್ಥ ಏನ್ೂ ಇಲ್ಲ ಎಮುದ ನ್ನ್ು ಭಾಹವನೆ
Comments
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Azad IS ಊರ ಹೆಸರುಗಳು ನೆರೆಯ ಭಾಷಾ ಪರಭಾವ, ಜಾಗದ ವಿಶೆೇಷ್ತೆ, ಮತ್ುಾ ಭೌಗೊೇಳಿಕ್ ಹಿನೆುಲೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಗೆ ಬಮಿದರಬಹುದು.
ಉದಾ: ಭಾಹಷಾ ಪರಭಾವ- ಕ್ೊತ್ಾನ್ೂರು -ಹೊಸ ಊರು ತೆಲ್ುಗಿನ್ ಕ್ೊತ್ಾ ಊರು ಹಿೇಗಾಗಿರಬಹುದು; ಕ್ೊೇಲಾರ ಜಿಲೆಲಯ ಹಲ್ವು ಹಳಿಾಗಳ
ಹೆಸರು ಪಲ್ಲಲ ಎಿಂದೆೇ ಕ್ೊನೆಯಾಗುತ್ಾವೆ; ಹಾಗೆೇ ಕ್ೊಟೆ ಹೊಸಕ್ೊೇಟೆಯನ್ುು ಕ್...See moreSee translation
7 October 2013 at 21:22 · Like · 3
Sridhar Bandri @jbrRangaswamy Sir, ನಾಯಕ್ನ್ ರಾಣಿ (ಹೆಿಂಡತಿ) ನಾಗತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗತಿಹಳಿಾ ಎಿಂದರೆ ನಾಗತಿಗೆ
ಸಿಂಭಿಂದಿಸದ ಊರು; ನಾಯಕ್ನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಗತಿ ಎನ್ುುವುದು ಪಾಳೆೇಗಾರರ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲತ್ುಾ. ತ್.ರಾ.ಸು. ರವರ ರಕ್ಾರಾತಿರ,
ದುಗಾಥಸಾಮಾನ್, ಕ್ಿಂಬನಿಯ ಕ್ೊಯಲ್ು, ತಿರುಗುಬಾಣ ಮದಲಾದ ಕ್ಾದಿಂಬರಿಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಶಬದ ಬಿಂದಿದೆ.
Paresh Mithra to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
21 October 2013 · Mangalore ·
ಅಸರ ಮತ್ುಾ ಶಸರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಾಾರೆ. ಹಾಗೆಿಂದರೆೇನ್ು.. ? ಆಸರ ಮತ್ುಾ ಶಸರದ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸ ಏನ್ು..
Share
Comments
Mahabaleshwar Bhat ಮಿಂತಿರಸ ಪರಯೊೇಗಿಸದರೆ ಅಸರ...
21 October 2013 at 20:34 · Like · 3
Basavanth Gudagattiyavar ಶಸರ = ಯುದೊದಪಕ್ರಣಗಳು ,ಆಯುಧಗಳು .ಅಸರ=ಮಿಂತ್ರಶಕಿಾಯಿಂದ ಆಯುಧಗಳ ಪರಯೊೇಗ .
21 October 2013 at 20:47 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಶಸರ+ಅಸರ=ಶಸ್ಾರಸರ. ಯುದಧದಲ್ಲಲ ಇವೆರಡೂ ಬೆೇಕ್ು.. ಶಸರವನ್ುು ಬಳಸುವುದು, ಅಸರವನ್ುು ಉಪಯೊೇಗಿಸುವುದು.
ಅಿಂದರೆ, ಶಸರ ನ್ಮಮ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಲ ಅರ್ವಾ ಮೈಯಲೆಲೇ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಳುಾವಿಂರ್ಾದುದ. ಉದಾ: ಚಾಕ್ು, ಚೂರಿ, ಖಡಗ, ಈಟ್ಟ, ಭಚಥ, ಭಲೆಲ, ಕ್ಠ್ಾರಿ ಇತಾಯದಿ.
ಶಸರ ಮತೆಾ ಮತೆಾ ಉಪಯೊೇಗಕ್ೆಕ ಬರುತೆಾ. ಶಸರ ನೆೇರವಾದ ಒಬಬ ಶತ್ುರವಿನ್ ಅರ್ವಾ ಸಣೆ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ವಿರುದಧ ಹತಿಾರದಿಿಂದ ಹೊೇರಾಡೊೇದಕ್ೆಕ
ಇರುವಿಂರ್ಾದುದ. ಇದು ದೂರದ ಉಪಯೊೇಗಕ್ೆಕ ಬರೊಲ್ಲ... ಇನ್ುು ಅಸರ ಎಿಂದರೆ ಒಮಮ ಉಪಯೊೇಗಿಸದರೆ ಮತೆಾ ಉಪಯೊೇಗಕ್ೆಕ ಬರೊಲ್ಲ.
ಅದು ನಾಶವಾಗುತೆಾ ಅರ್ವಾ ಭಗುಗೊಳುಾತೆಾ. ತ್ುಸು ದೂರದ ಅರ್ವಾ ತ್ುಿಂಬ ದೂರದ ಶತ್ುರಗಳ ಗುಿಂಪು ನಾಶಕ್ಾಕಗಿ ಅಸರ ಇರುತೆಾ. ಬಳಸುವ
ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಮಮ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಲರುತೆಾ. ಬಳಸದ ಬಳಿಕ್ ನ್ಮಮ ನಿಯಿಂತ್ರಣದಲ್ಲಲ ಅದು ಇರೊಲ್ಲ. ಪುರಾಣಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ
ಸಪಾಥಸಾ,ಆಗೆುೇಯಾಸರ,ಬರಹಾಮಸರ ಮದಲಾದವನ್ುು ಇದಕ್ೆಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕ್ೊಡಬಹುದಾದರೆ, ಆಧುನಿಕ್ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಬಾಿಂಬ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ
ಮದಲಾದವನ್ುು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕ್ೊಡಬಹುದು. ಶಸರ ಎಿಂಬುದಕ್ೆಕ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ನ್ಲ್ಲಲ arms and weapons ಎಿಂದೂ ಮತ್ುಾ ಅಸರ
ಎಿಂಬುದಕ್ೆಕ ammunitions ಎಿಂದೂ ಹೆೇಳಬಹುದು @ Paresh Mithra.See translation
22 October 2013 at 06:40 · Like · 11
चु.ग. कीर्ति भट्टः Shastra- ayudhagalu ( manushya nirmita)
Astra- yavude shastravannu mantrisi a shakti tumbi balasidare adu astra. Ayudhavalladdannu mantrisi
balasabahudu. Ex- darbhe.
22 October 2013 at 07:46 · Like · 3
Harini Gnt ಶಸ್ಾರಸರ ಗಳ ಸವಿವರ ಲೆೇಖನ್ಕ್ೆಕ ರ್ಾಯಿಂಕ್ಿ .. ವಿ.ಕ್ೆ.ಪೆಲ್ಥ.. ಆಡುಮಾತಿನ್ಲ್ಲಲ ಒಟ್ಟಟಗೆ ಹೆೇಳುತಿಾದೆದವೆೇ ಹೊರತ್ು, ಇಷ್ುಟ
ವಿಶದವಾಗಿ ಗೊತಿಾರಲ್ಲಲ್ಲ.See translation
22 October 2013 at 12:14 · Like · 1

13

Lakshmi Jhansi Bhat Burde to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
22 October 2013 · Bangalore ·
ಉತ್ಾರ ಕ್ನ್ುಡದ ನ್ಮಮಲ್ಲಲ ಕ್ೂದಲ್ಲಗೆ ’ಮಿಂಡೆ” ಎನ್ುುತೆಾೇವೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ’ಮಿಂಡೆ ’ಎಿಂದರೆ ’ತ್ಲೆ”ಎಿಂದರ್ಥ.
Vasanthkumar Perla ಮಿಂಡೆ (ತ್ಲೆ) ಎಿಂಬುದು ಮುಿಂಡ ಶಬದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. ಸಿಂಸೃತ್ದಲ್ಲಲ ಮುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ತ್ಲೆ. ಮುಿಂಡಕ್ೆಕ
(ಬಟೆಟಯನ್ುು) ಸುತಿಾಕ್ೊಳುಾವುದರಿಿಂದಾಗಿ ಆ ಬಟೆಟಗೆ ’ಮುಿಂಡಾಸು’ ಎಿಂಬ ಹೆಸರು ಬಿಂದಿದೆ (ಮುಿಂಡಕ್ೆಕ ಸುತಿಾಕ್ೊಳುಾವ ಬಟೆಟ
ಎಿಂಬರ್ಥದಲ್ಲಲ)..ಹಿಿಂದಿಯಲ್ುಲ ಮುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ತ್ಲೆ. ಹೆಚಚನ್ ವಿವರ ಬೆೇಕ್ಾದವರು ನ್ನ್ು ಬಾಲಗ್
ನೊೇಡಿ:vasanthkumarperla.blogspot.com
23 October 2013 at 18:14 · Edited · Like · 2
Sridhar Bandri ತ್ಲೆ ಶರಿೇರದೊಿಂದಿಗೆ ಅಿಂಟ್ಟಕ್ೊಿಂಡಿರುವವರೆಗೆ ಅದು ಮುಿಂಡ. ಅದೆೇ ತ್ಲೆ ಶರಿೇರದಿಿಂದ ಬೆೇರೆಯಾದಾಗ ರುಿಂಡ ಮತ್ುಾ
ಮುಿಂಡ ಬೆೇರೆಯಾದವು ಎನ್ುುವ ನ್ುಡಿಗಟ್ುಟ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. ಬೆೇರೆಯಾದಾಗ ಮುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ಮುಿಂಡರಹಿತ್ ಶರಿೇರ

:)

ಇದಕ್ೆಕ ಪೆಲ್ಥ ಸರ್ ಸೂಕ್ಾ ಉತ್ಾರ ಕ್ೊಡುತಾಾರೆಿಂದು ಕ್ೊಳುಾತೆಾೇನೆ.See translation
23 October 2013 at 08:09 · Like
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ivattu MONDAY alla , bidi
23 October 2013 at 08:26 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ನಾನ್ು ಸಣೆವನಿದಾದಗ ಹೆಿಂಗುಸರ ಮುಖದಲ್ಲಲ ಬೊಟ್ುಟ ಇರದಿದದರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೆೇಳುತಿಾದುದದು ನೆನ್ಪಾಗುತ್ಾದೆ:
’ಯಾಕ್ೆ ಮುಿಂಡ ಬೊೇಳಾಗಿದೆ, ಬೊಟ್ುಟ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಳಾಬಾರದೆೇ?’. ಅಿಂದರೆ ಮುಿಂಡ ಎಿಂಬುದು ಹಣೆ (ತ್ಲೆ) ಎಿಂದಾಯತ್ು. ತಿರುಪತಿಗೊೇ
ರಾಮೇಶಾರಕ್ೊಕೇ ಯಾತೆರ ಹೊೇದವರು ಮುಿಂಡ ಬೊೇಳಿಸಕ್ೊಿಂಡು ಬರುತಿಾದದರು. ಇವತಿಾಗೂ ಪುಣಯಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾತೆರ ಹೊೇಗುವವರು ಮುಿಂಡ
ಬೊೇಳಿಸಕ್ೊಳುಾವುದನ್ುು ಕ್ಾಣಬಹುದು (ರುಿಂಡ ಬೊೇಳಿಸುವುದಲ್ಲ!). ’ಮುಿಂಡಮೇಚುಾ’ (ಮುಿಂಡ ಬೊೇಳಿಸತ್ು) ಎಿಂಬ ನಾಣುೆಡಿಯೊಿಂದಿದೆ...
’ರುಿಂಡ’ ಎಿಂದರೆ ಕ್ುತಿಾಗೆಯ ಭಾಗ (ಕ್ತ್ುಾ) ಮಾತ್ರ. ’ರುಿಂಡ ಕ್ತ್ಾರಿಸದರು’, ’ರುಿಂಡವನ್ುು (ಕ್ಡಿದು ಮುಿಂಡವನ್ುು) ಚೆಿಂಡಾಡಿದರು’ ಎಿಂಬಲ್ಲಲಯೂ
ರುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ಕ್ುತಿಾಗೆ (ಕ್ತ್ುಾ) ಎಿಂಬುದಷೆಟೇ ಅರ್ಥ (ರುಿಂಡವನ್ುು ಕ್ತ್ಾರಿಸುವುದು, ತ್ಲೆ ಒಡೆಯುವುದು ಅನ್ುುತಾಾರೆ ವಿನಾ ರುಿಂಡವನ್ುು
ಒಡೆಯುವುದು, ತ್ಲೆಯನ್ುು ಕ್ತ್ಾರಿಸುವುದು ಎಿಂದು ಯಾರೂ ಹೆೇಳುವುದಿಲ್ಲ!). ಪುರಾಣದ ’ಚಿಂಡಮುಿಂಡರು’ ಎಿಂಬಲ್ಲಲರುವ (ಪರ)ಚಿಂಡ
ದೆೇಹಶಕಿಾಗೂ ಮುಿಂಡ ಬುದಿಧಶಕಿಾಗೂ ರೂಪಕ್ವಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು (ಗಾಳಿ, ಬೆಿಂಕಿಯ ಹಾಗೆ ಎಿಂಬುದು ಭಾವಾರ್ಥ). ಅವಳಿಗಳ ಜಿೇವನ್ಚರಿತೆರ
ಓದಿದರೆ ಒಬಬನ್ಲ್ಲಲ ದೆೇಹಶಕಿಾಯೂ ಇನೊುಬಬನ್ಲ್ಲಲ ಬುದಿಧಶಕಿಾಯೂ ಹೆಚುಚ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ಾದೆ. ತ್ುಳುನಾಡಿನ್ ಕ್ೊೇಟ್ಟ-ಚೆನ್ುಯ ಅವಳಿವಿೇರರ
ಕ್ತೆಯೂ ಹಿೇಗೆಯೇ... ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಲ ಮುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ತ್ಲೆ, ರುಿಂಡ ಎಿಂದರೆ ಕ್ತ್ುಾ (ಕ್ೊರಳು). Raghu Nandan ಗಮನಿಸಬೆೇಕ್ಾಗಿ ವಿನ್ಿಂತಿ...
ಇನ್ೂು ಒಿಂದು ಸ್ಾಾರಸಯಕ್ರ ವಿಷ್ಯ ಹೆೇಳುತೆಾೇನೆ: ತ್ಲೆಗೆ ’ಮುಿಂಡ’ (head) ಎಿಂದೂ ಕ್ೊರಳಿಗೆ (ಕ್ುತಿಾಗೆ, ಕ್ತ್ುಾ) ’ರುಿಂಡ’ (neck) ಎಿಂದೂ
ದೆೇಹಕ್ೆಕ ’ದಿಿಂಡು’ (trunk) ಎಿಂದೂ ಹೆೇಳುವರು! ರುಿಂಡ ಕ್ತ್ಾರಿಸದಾಗ ಮುಿಂಡ ಬೆೇಪಥಟ್ುಟ ದಿಿಂಡು ಉರುಳುವುದು!. (ಶತ್ುರಗಳು ಯುದಧದಲ್ಲಲ
ಸ್ೊೇತ್ು ದಿಿಂಡುಗೆಡೆದರು).See translation
24 October 2013 at 07:53 · Edited · Like · 2
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ ಸರ್, ನಿಮಮ ವಿವರಣೆ ಚೆನಾುಗಿದೆ ಆದರೆ ರುಿಂಡ ಮತ್ುಾ ಮುಿಂಡ ಬೆೇಪಥಟ್ಟವು ಎನ್ುುವಾಗ ಬರುವ ಅರ್ಥವೆೇನ್ು?
ಎನ್ುುವುದು ನ್ನ್ು ಪರಶೆುಯಾಗಿತ್ುಾ.See translation
23 October 2013 at 20:58 · Like
Vasanthkumar Perla ಮೇಲೆ ಕ್ಾಣಿಸದ ವಿವರಣೆಯ ಬಳಿಕ್ ಇನ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಸಿಂದೆೇಹ ಇರಲಾರದೆಿಂದು ಭಾವಿಸದೆದೇನೆ @ Sridhar
Bandri.
24 October 2013 at 07:47 · Like
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Vasanthkumar Perla ಶಿವನಿಗೆ ’ರುಿಂಡಮಾಲಾಧರ’ ಅನ್ುುವರು. ಹಿೇಗೆಿಂದರೆ, ’ರುಿಂಡದಲ್ಲಲ (ಕ್ುತಿಾಗೆಯಲ್ಲಲ) ಮಾಲೆ ಧರಿಸಕ್ೊಿಂಡವನ್ು’
ಎಿಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವೆೇ ಹೊರತ್ು ತ್ಲೆಬುರುಡೆಯ ಮಾಲೆ ಧರಿಸದವನ್ು ಎಿಂದಲ್ಲ! ರುಿಂಡಮಾಲಾಧರ ಎಿಂಬ ಶಬದದ ಅರ್ಥ ಗೊತಾಾಗದೆ
ಹಿಿಂದಿನ್ ಯಾವನೊೇ ಒಬಬ ಕ್ಲಾವಿದ ಅಿಂತ್ಹ ಚತ್ರ ಬಿಡಿಸ ಮುಿಂದಿನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ಪುಪ ಕ್ಲ್ಪ...See moreSee translation
24 October 2013 at 22:28 · Edited · Like · 2
Laxminarasimha Kanthaveenam "ಮುಿಂಡಾ ಮೇಚುಾ"

;-)

24 October 2013 at 21:18 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಉಿಂಡರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಸ್ೆೇರ, ಮಿಂಡೆ ಬಾಚದರೆ ಸ್ೆೇರ, ಗಿಂಡನ್ಲ್ಲ, ನ್ನ್ು ದುಷ್ಮಾನ್ - ಈ ಜನ್ಪದ ಗಿೇತೆಯ ಮಿಂಡೆ
ತ್ಲೆ? ಕ್ೂದಲ್ು?See translation
25 October 2013 at 05:40 · Like
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ದಿೇಘಥವಾಗಿ ಉಸರು ಬಿಡು. ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಮುಕ್ಾಾಯ, ನಿರಾಶೆ, ನೆಮಮದಿ ಇತಾಯದಿ
ಅರ್ಥಗಳು
25 October 2013 at 05:51 · Like
Ahalya Ballal 'ರುಿಂಡಮಾಲಾಧರ'ನ್ ಈ ವಿವರಣೆ ನ್ನ್ು ಪಾಲ್ಲಗೆ ಹೊಸತ್ು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಿ. ಕ್ೆ. ಪೆಲ್ಥ ಅವರೆೇ !
25 October 2013 at 07:04 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ತ್ಲೆಬಾಚುವುದು ಎಿಂಬ ಹಾಗೆ ಮಿಂಡೆಬಾಚುವುದು ಎಿಂದರೆ ಕ್ೂದಲ್ು ಬಾಚುವುದು ಎಿಂಬುದು ಭಾವಾರ್ಥ!
@ ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ ಮೈಸೂರು.
25 October 2013 at 07:38 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಾಲೆಯನ್ುು ಕ್ೊರಳಿಗೆೇ ಧರಿಸುವುದು. ಅದನ್ುು ರುಿಂಡ ಮಾಲೆ ಎನ್ುುವುದನ್ುು ಕ್ೆೇಳಿದುದ ಇದೆೇ ಮದಲ್ು. ರುದರನ್
ಚತ್ರದಲ್ಲಲ ರುಿಂಡಗಳ ಮಾಲೆ. ಅಿಂಗುಲ್ಲಗಳ ಮಾಲೆ ಧರಿಸದವ ಅಿಂಗುಲ್ಲಮಾಲ್. ವನ್ಮಾಲ್ಲ - ವನ್ಕ್ೆಕ ಮಾಲೆ ಧರಿಸದವ?See translation
25 October 2013 at 08:26 · Like · 2
Ln Gudur ವನ್ಮಾಲ್ಲ ಅಿಂದರೆ ಹಸರಿನ್ ಅರ್ವಾ ತ್ುಳಸಯ ಮಾಲೆಯನ್ುು ಧರಿಸದವ, ಅರ್ಾಥತ್ ವಿಷ್ುೆ.
25 October 2013 at 11:23 · Like
Ln Gudur ರುಿಂಡಗಳ ಮಾಲೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ನ್ನ್ಗನಿುಸುವ ಪರಕ್ಾರ.
25 October 2013 at 11:24 · Like
Manjeshwar Nayak Tale is used for the people, with respect/ seniors.ManDe is used for the person having
no respect/juniors. Eg.Nanna ajja tale boLisidaru. Nanna Tamma manDe bolisiddane.
25 October 2013 at 11:46 · Edited · Like
Lakshmi Jhansi Bhat Burde ನ್ಮಮಲ್ಲಲ ಕ್ೂದಲ್ು ಹರಡಿಕ್ೊಿಂಡು ಕ್ುಳಿತಿದದರೆ ’ಏನ್ ಬಿಚ್ ಮಿಂಡೆ ಚೌಡಿ’ ಹಿಂಗೆ ಕ್ೂತಿದಿದೇ ಎಿಂದು
ಬಯೊಯೇದುಿಂಟ್ು..
25 October 2013 at 11:51 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಈಗ ಯಾರನ್ೂು ಬೆೈಯುವಿಂತಿಲ್ಲ. ತ್ಲೆ ಬಾಚಲ್ು ಕ್ುಳಿತ್ವರು ಇನ್ೂು ಅಧಥ ಬಾಚರುವಾಗಲೆೇ
ಸಮಯವಾಯತೆಿಂದು ಹಾಗೆೇ ಎದುದಬಿಂದು ವಾತೆಥಗಳನ್ುು ಓದುವಿಂತೆ ಕ್ಾಣುತ್ಾದೆSee translation
25 October 2013 at 16:59 · Like · 2
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Shankaranarayana Upadhyaya ಮುಿಂಡ ಎನ್ುುವುದು ಶುದಧ ಸಿಂಸೃತ್ ಶಬಧ. ಅದಕ್ೆಕ ತ್ಲೆ ಎನ್ುುವ ಸಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಮುಿಂಡನ್ ಎನ್ುುವುದು ಕ್ೌರ ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥ ನಿೇಡುತ್ಾದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ವದನ್ವೂ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ ಕ್ಿಂಠದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಭಾಗವೆೇ ಮುಿಂಡವೆನಿಸುತ್ಾದೆ. ಇಲ್ಲಲ
ತ್ಲೆ/ಮಿಂಡೆ/ಶಿರ ಇವುಗಳು HEAD ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥವನೆುೇ ಧವನಿಸುತ್ಾವೆ. ಭಾಷೆಯು ಪರದೆೇಶದಿಿಂದ ಪರದೆೇಶಕ್ೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ವಯತಾಯಸ
ಬಿಂದಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಲ ಇರುವ ಕ್ಾರಣ ಕ್ೆೇಶಕ್ೂಕ ತ್ಲೆ ಎನ್ುುವ ವಾಡಿಕ್ೆ ಇರಬಹುದು. AMERICA ದೆೇಶದ ನಿವಾಸಗೆ AMERICAN
ಎನ್ುುವ ಹಾಗೆ) ಕ್ೆಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳು ಸಥಳನಾಮವನೆುೇ ಪಡೆಯುವಿಂತೆ.
ಹೆಚಚನ್ ಚಚಾಥಸಕ್ಾರು/ಸಪಷಿಟಕ್ರಣಕ್ಾಕಗಿ www.facebook.com/sanathanau ಸಿಂಪಕಿಥಸSee translation
25 October 2013 at 20:44 · Edited · Like · 1
Suresh Shetty http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=muNDa...
25 October 2013 at 21:00 · Like
Suresh Shetty http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=ruNDa...
25 October 2013 at 21:01 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪಾರಿಂತ್ಯದಲ್ಲಲ 'ಮಿಂಡೆ' ಎಿಂದರೆ ಕ್ೂದಲ್ು ಎಿಂದೆೇ ಅರ್ಥ.
26 October 2013 at 12:45 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಿಂಡಯ ಎಿಂದರೆ ಮಿಂಡೆ ಇರುವರ ಊರು! ಸುಳಯ (ಮಿಂಡೆಯಲ್ಲಲ ?) ಸುಳಿ ಇರುವವರ ಊರು! ಎಿಂದು ಅರ್ಥವೆ?
26 October 2013 at 12:54 · Like · 1
K Venkatesh Karanth ಮಿಂಡೆ ಬಿಸ ಆತ್ಾ ಕ್ಾಣಿ...

:)

27 October 2013 at 15:40 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ’ಅವನಿಗೆ ಮಿಂಡೆ ಸಮ ಇಲ್ಲ’, ’ಎಿಂತಾ ಮಿಂಡೆಬಿಸ ಮಾರಾಯರೆೇ’ ಅಿಂತಾರೆ ಮಿಂಗಳ್ರಲ್ಲಲ..@ ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ
ಮೈಸೂರು.. ಕ್ೆೇಶಮುಿಂಡನ್ (ಸಿಂಸೃತ್ ಶಬದ) ಎಿಂಬ ಪರಯೊೇಗ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲಯೂ ಇದೆ @Shankaranarayana Upadhyaya.
ರುಿಂಡಮಾಲಾಧರ ಎಿಂಬುದು ಶೆ ಲೇಕ್ದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಒಿಂದು ಶಬದಪರಯೊೇಗ. ಶಿರದಲ್ಲಲ ಗಿಂಗೆ ಮತ್ುಾ ಚಿಂದರ, (ರುಿಂಡದಲ್ಲಲ ಮಾಲೆಯನ್ುುಸಪಥಮಾಲೆಯನ್ುು- ಧರಿಸದವನ್ು=) ರುಿಂಡಮಾಲಾಧರ - ಹಿೇಗೆ ವಿವಿಧ ಅಿಂಗಗಳಲ್ಲಲ ಇಿಂತಿಿಂರ್ಾದದನ್ುು ಧರಿಸದವನ್ು ಎಿಂದು ಶಿವನ್
ರೂಪವನ್ುು ಶೆ ಲೇಕ್ದಲ್ಲಲ ಹೊಗಳುತ್ಾ ಉಪಯೊೇಗಿಸದ ಶಬದ ಅದು @ ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ ಮೈಸೂರು.
27 October 2013 at 19:56 · Edited · Like
Shankaranarayana Upadhyaya ಮಿಂಡೆ ಬಿಸ ಎನ್ುುವುದು ನ್ಮಮ ಕ್ುಿಂದಾಪುರದಲ್ಲಲಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ರಾವಳಿಯುದದಕ್ೂಕ
ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ಾದೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನ್ುಡ-ಉಡುಪ್ರ-ಉತ್ಾರ ಕ್ನ್ುಡ, ಕ್ೆಲ್ವು ಪರದೆೇಶದ ಹವಯಕ್ ಕ್ನ್ುಡವೂ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ)...See translation
27 October 2013 at 19:51 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ತ್ುಳುವಿನ್ಲ್ಲಲ ತ್ಲೆಗೆ ಬಳಕ್ೆಯಾಗುವ ಶಬದ ’ಮಿಂಡೆ’. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬದವನ್ುು ಕ್ರಾವಳಿಯಾದಯಿಂತ್ ಕ್ೆೇಳಬಹುದು
@ Shankaranarayana Upadhyaya. ವಿಶೆೇಷ್ ಎಿಂದರೆ ಕ್ರಾವಳಿಯಲ್ಲಲ ಕ್ೆಲ್ವುಕ್ಡೆ ’ಮುಿಂಡೊೇಡು’, ’ಮುಿಂಡೊೇಡುಮೂಲೆ’,
’ಮಿಂಡೆಕ್ೊೇಲ್ು’ (ಮುಿಂಡ, ಮಿಂಡೆ ಅಭೆೇದ)- ಇತಾಯದಿ ಸಥಳನಾಮಗಳಿವೆ. ಮುಿಂಡದ+ಓಡು(ತ್ಲೆಬುರುಡೆ; ತ್ಲೆಬುರುಡೆಯಾಕ್ಾರದ ಮುರಕ್ಲ್ಲಲನ್
ಭೂಪರದೆೇಶ) =ಮುಿಂಡೊೇಡು.
28 October 2013 at 07:50 · Edited · Like
Vasanthkumar Perla ತ್ಲೆಗೆ ’ಮಿಂಡೆ’ ಎಿಂಬ ಶಬದಪರಯೊೇಗ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲಯೂ ಸ್ಾಕ್ಷ್ುಟ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. ನಿನೆು ಕ್ುವೆಿಂಪು ಅವರ
’ಶಿರೇರಾಮಾಯಣ ದಶಥನ್ಿಂ’ ಮಹಾಕ್ಾವಯ ಓದುತಿಾರುವಾಗ ಕ್ಣಿೆಗೆ ಬಿತ್ುಾ, ಚತ್ರಕ್ೂಟ್ಕ್ೆ ಅಧಾಯಯದಲ್ಲಲ: ’ಚತಿರಸಕ್ೊ ಬೆಟ್ಟಮಿಂಡೆಯ ಬಿಂಡೆ
ಹಣೆಯಿಂದೆ ಚಾಚದಾ ಕ್ಲೊಗೇಡಿನಿಿಂ’.. ಇನ್ುು ಪಾದುಕ್ಾ ಕಿರಿೇಟ್ ಅಧಾಯಯದಲ್ಲಲ:...See moreSee translation
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4 November 2013 at 14:17 · Edited · Like · 1
Gnaneswara Taredakuppe ಹಳೆೇ ಮೈಸೂರು ಪಾರಿಂತ್ಯದಲ್ಲಲ 'ಮಿಂಡೆ ಕ್ೊಡುವುದು' ಎಿಂದರೆ 'ಹರಕ್ೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ೂದಲ್ನ್ುು
ಕ್ತ್ಾರಿಸುವುದು'.
5 November 2013 at 00:31 · Like · 1
Umesh Desai to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
29 October 2013 ·
"ಲ್ಡದು" ನ್ಮಮ ಕ್ಡೆ ಅಿಂದರ ಧಾರವಾಡಕ್ಡೆ ಯಾರಿಗರೆ ಪ್ರರೇತಿಯಿಂದ ಬಯಯಲ್ಲಕ್ೆಕ ಇದು ಉಪಯೊೇಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ಾದೆ..
ಮೂಲ್ ಅರ್ಥ ಇತಾಯದಿಗಳು ಗೊತಿಾಲ್ಲ...!!
Basavanth Gudagattiyavar 'ಲ್ಡುದ ' 'ಲ್ಡಾೆಗು '=ಹಳೆಯದಾದ ಜಿೇಣಥ ವಾದ ,ಗೆಜಜಲ್ು ಹಿಡಿದ ,ಎಿಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಆದರೆ 'ಲ್ಡುೆ
'ಉದುಥವಿನಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯದೆ.
29 October 2013 at 18:57 · Like
Gopal Wajapeyi "ಲ್ಡದು" andare baree baaymaatinalli LaDaayi maaduvava anta nanna anisike.

:)

29 October 2013 at 20:36 · Like
Vasanthkumar Perla ಲಾಡುವಿನಿಿಂದ ಲ್ಡುೆ ಬಿಂದಿದೆ. ಪಾಕ್ವನ್ುು ಒಿಂದು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕ್ೊಿಂಡು ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಲ ಅತಿಾತ್ಾ ಜರುಗುಸುತ್ಾ ಉಿಂಡೆ
ಮಾಡುತ್ಾ ಲಾಡುವುದಕ್ೆಕ (ಉಿಂಡೆ ಕ್ಟ್ುಟವುದಕ್ೆಕ) ಲಾಡು ಅನ್ುುತಾಾರೆ @ Basavanth Gudagattiyavar.
30 October 2013 at 07:45 · Like · 1
Harini Gnt ಹಿಿಂದಿ / ಉದುಥವಿನ್ಲ್ಲಲ ಲಾಡಾಲ ಬೆೇಟಾ ಎನ್ುುತಾಾರಲಾಲ ಪ್ರರೇತಿಯಿಂದ ಕ್ರೆಯುವ ಹೆಸರಿರಬೆೇಕ್ು. ನ್ಿಂ ಕ್ಡೆ ಮುದೂದ, ಬಿಂಗಾರಾ
ಇರುತ್ಾಲ್ಲ ಹಾಗೆ.
30 October 2013 at 08:16 · Like · 2
Harini Gnt ಅದು ಲ್ಡೆಲ್ಲ , ಲೊಡುೆ..@Basavanth Gudagattiyavar
30 October 2013 at 08:46 · Like · 1
Kiran Desai nija
30 October 2013 at 15:42 · Like
Vitthalr Kulkarni ಸರ ಲ್ಡದು ಅಿಂದರ ಝಗಳಗಿಂಟಾ ಅಿಂತ್ ನ್ನ್ು ಅನಿಸಕ್ೆ... Gopal Wajapeyi ಸರ್ ಹೆಳಿದುದ ಸರಿ ಅದ ಅನ್ಸತ್ದರಿ...
ಯಾಕ್ಿಂದರ ನ್ಮಮ ಮನಿ ಹತ್ರ ದೆೇಶಪಾಿಂಡೆ ಮಮಾ ಅನ್ಾ ಇದುದರ ಅವರು ತ್ಮಾಮ ಮಮಮಗಾ ಭಾಳ ಲ್ಡದು ಇದಾದನ್ ಯಲಾಲ ಕ್ಡೆ ಬರೆ ಝಗಳಾ
ಮದತಾನ್ ಅಿಂತಿದುರ...
2 November 2013 at 10:25 · Like
Vasanthkumar Perla ಲಾಡು ಲ್ಡುೆ ಬೆೇರೆ, ಲ್ಡದು ಬೆೇರೆ @ Vitthalr Kulkarni.
2 November 2013 at 11:27 · Like
Vitthalr Kulkarni V K Perla Mangalore ನ್ನ್ಗೆ ಗೊತ್ುಾ ಸರ್... ನಾನ್ು ಉತ್ಾರಿಸದುದ Umesh Desai ಯವರ "ಲ್ಡದು" ಪದಕ್ೆಕ...
2 November 2013 at 11:51 · Edited · Like · 1
Suresh Shetty 'ಲ್ಡಾಯ' ಮಾಡುವವ ಉತ್ಾರ ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ 'ಲ್ಡದು' ಆಗಿರುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಲ್ಡೆ (ಸಿಂ.) ಕ್ೆಟ್ಟವ,
ನಿೇಚ, ಒರಟ್

17

ಅಪಪಟ್ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ 'ಲೊಡುೆ' (ಲ್ಡುೆ ಕ್ೂಡ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪದ) ನಿಸ್ಾಿರ, ಪ್ರಳುಾ, ಜೊಳುಾ, ಟೊಳುಾ, ದುಬಥಲ್ ಎಿಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.See
translation
5 November 2013 at 16:13 · Like
Umesh Desai Suresh Shetty asthu serious alla adu gurugalu anda haage bai matalli pourusha kochikolluvavav
for eg. Uttara Kumara in Mahabharat
5 November 2013 at 17:05 · Like

Gnaneswara Taredakuppe to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
27 October 2013 ·
ಕ್ನ್ುಡ ಪದಗಳನ್ುು ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತ್ಪುಪಗಳು
ತ್ಪುಪ ರೂಪ - ಸರಿಯಾದ ರೂಪ
ಮಾಿಂಸಹಾರಿ - ಮಾಿಂಸ್ಾಹಾರಿ
ಸಸಯಹಾರಿ - ಸಸ್ಾಯಹಾರಿ
ಶುಭಾಷ್ಯ - ಶುಭಾಶಯ
ಕ್ೂಲ್ಿಂಕ್ುಷ್ - ಕ್ೂಲ್ಿಂಕ್ಷ್
ನಿಮಮ ಗಮನ್ಕ್ೆಕ ಬಿಂದವುಗಳನ್ುು ಪರತಿಕಿರಯ ಪೆಟ್ಟಟಗೆಯಲ್ಲಲ ಹಾಕಿ
Asha R Viswanath Dhaali - daali
27 October 2013 at 01:28 · Like
Shankaranarayana Upadhyaya ಶಾಖಾಹಾರಿ ಶಾಕ್ಾಹಾರಿ
27 October 2013 at 10:01 · Like · 1
Sridhar Bandri ಉಪಹಾರ - ಉಪಾಹಾರ, ಧೃಡ - ದೃಢ, ಭಾದೆ - ಬಾಧೆ ಮದಲ್ನೆಯವು ತ್ಪುಪ ರೂಪ, ಎರಡನೆಯವು ಸರಿರೂಪ.
27 October 2013 at 11:07 · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy ಮಾತಾಡುವಾಗ : ಸ್ಾಿಂತ್ಾನ್ - ಸಿಂತಾಾನ್ , ; ರಾಜೊಯೇತ್ಿವ - ರಾಜೊಯಸಾವ , ಯುಗಾದಿ = ಹುಗಾದಿ ,
ಉಗಾದಿ ; ಹಬಬ = ಆಬಬ , ; ಇಿಂದು = ಹಿಿಂದು,; ಹಿಿಂದೂ ಪತಿರಕ್ೆ = ಹಿಿಂಡು ಪೆೇಪರ್ ; ಉತ್ಿವ = ಉಸಾವ , ; ಅಿಂಬೆೇಡಕರ್ = ಅಿಂಬೆೇ ಡಾಕ್ುು [
idaralli ವಯಿಂಗಯ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವವೆೇ ಇದೆ,. ಅದೆೇ ಅವಿದಾಯವಿಂತ್ ಪತ್ರಕ್ತ್ಥರು ಬಳಸುವ ಸದುದ , ಯಡಿೆ , .. ಗಿಿಂತ್ ಅಪೆೇಕ್ಷಣಿೇಯ ] ;See
translation
29 October 2013 at 02:04 · Edited · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಘಿಂಟ್ು ನೊೇಡುವುದನ್ುು ಕ್ಲ್ಲಸದರೆ ಈ ಸಮಸ್ೆಯ ತಾನಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ಾದೆ.
30 October 2013 at 05:50 · Edited · Like · 5
Sudhir Narayana ಈಚನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಬರೆದ ಭಿತಿಾಚತ್ರಗಳನ್ುು ನೊೇಡಲ್ು ದಿಗಿಲಾಗುತೆಾ - ಮುದಾರರಾಕ್ಷಸನ್ ಹಾವಳಿ ಹೆೇಳ
ತಿೇರದು
31 October 2013 at 14:53 · Like · 1
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Manjunatha Kollegala ಮುದಾರರಾಕ್ಷನ್ ಹಾವಳಿಯ ಕ್ಾಲ್ ಯಾವತೊಾೇ ಮುಗಿಯತ್ು. ಇದು ದರಿದರಸರಸಾತಿಯ ಹಾವಳಿ (ದರಿದರ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಯ ಹಾಗೆ). ಕ್ಣಾಪ್ರಪನಿಿಂದ ಆಗುತಿಾದದ ದೊೇಷ್ಗಳು ಈಗ ಸವೆೇಥಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ತ್ಪಪನ್ುು ಜನ್ ಸರಿಯಿಂದೆೇ ತಿಳಿದು
ಬಳಸುತಿಾದಾದರೆ. Gnaneswara Taredakuppe ಯವರಿಂತೆ ತಿದುದವವರೂ, ತಿದಿದದರೆ ಮೈಮೇಲೆ ಏರಿಬರದೆೇ ತಿದಿದಕ್ೊಳುಾವವರೂ
ಕ್ಡಿಮಯಾಗುತಿಾದಾದರೆ.
8 November 2013 at 01:03 · Like · 5
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮುದರಣ ಮಾಧಯಮ ಮುದಾರರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ವಿಜೃಭಿಸುತಿಾರುವುದು ಆತ್ಿಂಕ್ದ ಸಿಂಗತಿ.
8 November 2013 at 21:11 · Like
Harini Gnt ಚಾಣಕ್ಯ ಮತೊಾಮಮ ಹುಟ್ಟಟ ಬಾ ಎನ್ುಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಹುಮಿಂದಿ ಚಾಣಕ್ಯರು ನ್ಮಮಲೆಲೇ ಇದಾದರಲ್ಲ. ,!!
8 November 2013 at 22:37 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಮುದಾರರಾಕ್ಷಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪತಿರಕ್ಾರಾಕ್ಷಸ ಸ್ೆೇರಿಕ್ೊಿಂಡಿದಾದನೆ!
9 November 2013 at 00:02 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಕ್ನ್ುಡ ರಾಜೊಯೇತ್ಿವದ ದಿನ್ ಶಾಲೆಯ ಬೊೇಡಿಥನ್ ಮೇಲೆ 'ಶುಭಾಷ್ಯ' ಎಿಂದು ಬರೆದಿದದರು. ನಾನ್ು
ವಿದಾಯಥಥಗಳಿಗೆ ಅದು ತ್ಪೆಪಿಂದು ಹೆೇಳುತಿಾದೆದ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕ್ರೊಬಬರು ಹೆೇಳಿದರು, "ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆೇ ಬರೆಯುತಾಾರಲ್ಲ?". ಆಗ ನಾನೆಿಂದೆ, "ಅದು
common mistake ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ುು ಶುಭ+ಆಶಯ ಎಿಂದು ಬಿಡಿಸ. ಆಗ ಗೊತಾಾಗುತ್ಾದೆ".
9 November 2013 at 00:08 · Like · 2
Harini Gnt ಮತ್ಾಷ್ುಟ ಸರಿ - ತ್ಪುಪ
====================...See moreSee translation
9 November 2013 at 09:32 · Like · 3
Azad IS ಬೆೇಧ-ಭೆೇದ..?
9 November 2013 at 20:57 · Like
Harini Gnt ಭೆೇದ - ಬೆೇಧ .. ಎರಡೂ ಪರಯೊೇಗವಿದೆಯಿಂದು ಜಿ. ವಿ. ನಿಘಿಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲದೆ.
ಶಬದಬರಹಮನೆೇ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ರಪಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ಾದೆದೇ.... @Azad IS
9 November 2013 at 21:10 · Like · 1
Nagaraja Sathe 'ಯಾರೂ' ಎಿಂದು ಬರೆಯುವಲ್ಲಲ 'ಯಾರು' ಎಿಂದು ಬರೆಯುತಾಾರೆ. ಉದಾ: 'ಇಲ್ಲಲ ಯಾರು ವಾಹನ್ ನಿಲ್ಲಲಸಬಾರದು'(ಹಿೇಗೆ
ಓದುವಾಗ ನ್ಗು ಬರುತ್ಾದೆ) ಇದು ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿರದೆ ಪರಶೆುಯಾಗುತ್ಾದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪರಯೊೇಗ: ಇಲ್ಲಲ ಯಾರೂ ವಾಹನ್
ನಿಲ್ಲಲಸಬಾರದು/ಕ್ಸ ಬಿಸ್ಾಡಬಾರದು.
12 November 2013 at 00:00 · Edited · Like · 5
Sridhar Bandri ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಿಂದು ಬರೆಯುವಲ್ಲಲ ಮಹಿಳೆಯಾರಿಗೆ ಎಿಂದು ಬರೆದದುದ ಜ್ಞಾಪಕ್ಕ್ೆಕ ಬಿಂದು ನ್ಗು ಬಿಂತ್ು, ನಿಮಮ
ಪರತಿರಕಿರಯ ಓದಿದ ಮೇಲೆ @ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಾರ್ೆ ಅವರೆSee translation
12 November 2013 at 07:42 · Like · 1
Harini Gnt ತ್ಪುಪ ರೂಪ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ
ಅಿಂತ್ಸಥತ್ಾ ಅಿಂತ್ಃಸತ್ಾ ...See moreSee translation
17 November 2013 at 15:53 · Like · 1
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Manjunatha Kollegala ತ್ಪುಪ - ಸರಿ
ದುಗಾಥಿಂಭ - ದುಗಾಥಿಂಬಾ (ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಹಾಸನಾಿಂಭ - ಕ್ೆಲ್ವಮಮ ಇದು ಆಸನಾಿಂಭ ಆಗಿದೂದ ಇದೆ)
ಅನ್ುಧಾನ್/ಹನ್ುಧಾನ್ - ಅನ್ುದಾನ್...See moreSee translation
17 November 2013 at 18:24 · Like · 3
Vasanthkumar Perla ಅಿಂರ್, ಅಿಂತ್ಹ ಎರಡೂ ಸರಿ ('ಅಿಂರ್' ಎಿಂಬಲ್ಲಲ 'ಹ' ಕ್ಾರ ಇರುವುದರಿಿಂದ). ಆದರೆ ಅಿಂತ್ ಎಿಂಬುದು ತ್ಪುಪ. ಅದೆೇ
ರಿೇತಿ ಇಿಂರ್, ಇಿಂತ್ಹ ಎಿಂಬುದೂ ಸರಿ.See translation
19 November 2013 at 19:55 · Edited · Like · 3
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಹಳಗನ್ುಡ ನ್ಡುಗನ್ುಡಗಳಲ್ಲಲ ಅಿಂತ್ಪಪ, ಅಿಂತ್ಹ, ಹೊಸಗನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಅಿಂರ್
19 November 2013 at 16:51 · Like · 3
Azad IS ಪೆಲಾಥ ರವರ ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬಹುಪಾಲ್ು ಕ್ನ್ುಡ ಯುವ ಕ್ವಿಗಳು ಮಾಡುವ ತ್ಪಪನ್ುು ಎತಿಾ ತೊೇರುತಿಾದೆ. ನಾನ್ೂ ಕ್ೆಲ್ವು ಹುಮಮಸುಿ
ತ್ುಿಂಬಿದ ಯುವ ಕ್ವಿಗಳ ಸ್ಾಲ್ುಗಳನ್ುು ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಟಗೆ ತಿದದಲ್ು ಪರಯತಿುಸದೆದೇನೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಅರ್ವಾ ಅಿಂರ್ ಬದಲ್ಲಗೆ ಅಿಂತ್ ಪರಯೊೇಗ
ಬೆೇರೆಯೇ ಅರ್ಥ ಕ್ೊಡುತೆಾ. ನಿನ್ುಿಂತ್ ಲೆೇಖಕ್ (ತ್ಪುಪ) - ನಿನ್ುಿಂತ್ಹ ಅರ್ವಾ ನಿನ್ುಿಂರ್ ಲೆೇಖಕ್ (ಸರಿ)..See translation
19 November 2013 at 17:12 · Like · 2
Gnaneswara Taredakuppe ತ್ಪುಪ - ಸರಿ: ಜಾತಾಯತಿೇತ್ - ಜಾತ್ಯತಿೇತ್; ಕ್ೊೇಟಾಯನ್ುಕ್ೊೇಟ್ಟ - ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುಕ್ೊೇಟ್ಟ
19 November 2013 at 23:40 · Like · 1
Gnaneswara Taredakuppe ತ್ಪುಪ - ಸರಿ: ತ್ಲ್ುಪು -ತ್ಲ್ಪು
19 November 2013 at 23:41 · Like
Ganesh Bhat to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
28 October 2013 ·
चु.ग. कीर्ति भट्टः Alla.. janasamanyarendare janaru endartha. Samanya Jana endaga visheshavallada, ellarante
obbanada emba unnatavallada bhava
28 October 2013 at 22:35 · Like · 3
ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎ. ಕಬ್ಬಿಗ ಜನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು ಎಿಂದೆರ Common People
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರು ಎಿಂದಾಗ Ordinary People ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ಾದೆ....See more
6 November 2013 at 21:19 · Like · 3
Jbrswamy Rangaswamy ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ ; ನಿಕ್ೃಷ್ಟ ಎನ್ುುವ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕ್ಾರ ಇಲ್ಲದ ಮಾಮೂಲ್ಲ ಜನ್ ಎನ್ುುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ಾದೆ......
ಅದಕ್ೆಕೇ ಕ್ುವೆಿಂಪು ಅವರು ಮಯಾಥದೆ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂತ್ ಕ್ರೆದರು. ಅವರ ನ್ಿಂತ್ರ ಆರ್. ಕ್ೆ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತ್ಮಮ ವಯಿಂಗಯ ಚತ್ರಗಳಲ್ಲಲ
Mr. CITIZEN ; Mr. common man ; you said it.. ಅನ್ುು ತ್ಿಂದರು . [ ಯಾರು ಮದಲ್ು? KVP or RKL ತಿಳಿದವರು ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ು ]
6 November 2013 at 23:57 · Edited · Like · 3
Sridhar Bandri ಜನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು ಅಿಂದೆರ ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ುಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರು ಅಿಂದರೆ ಬಡ ಬೊೇರೆೇಗೌಡ ಅಿಂತಾ ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಕ್ೊಳಾಬಹುದೆೇ Jbrswamy Rangaswamy
7 November 2013 at 22:35 · Like · 1
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Jbrswamy Rangaswamy ಕ್ಬಿಬಗ ವಿ.ಕ್ು ಜನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು ಎಿಂದೆರ Common People...ಅವರಿಗಿಿಂತ್ ದುಬಥಲ್ರು, ಹಣ,ಅಧಿಕ್ಾರಗಳ
ಬೆಿಂಬಲ್ವಿಲ್ಲದವರು , ನಿಷ್ೃಷ್ಟರಾದವರಿಗೆ ಸ್ಾಮಾನ್ಯಜನ್ ರೆನ್ುಬಹುದೆೇನೊೇ. ಇಿಂತ್ಹವರಿಗೆೇ ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ರೆಿಂದು ಕ್ುವೆಿಂಪು ಕ್ರೆದರು [
ಸ್ಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಲ ತಿೇರಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು = ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರು. ] ಅನಿುಸುತೆಾ. ಒಪುಪವಿರಾ? Sridhar Bandri
8 November 2013 at 16:37 · Like · 1
Sridhar Bandri @jbrrangaswamy ನಿೇವು ಹೆೇಳಿದದನ್ುು ಖಿಂಡಿತಾ ಒಪುಪತೆಾೇನೆ ಅದಕ್ೆಕೇ ಅದನ್ುು ಇನ್ುಷ್ುಟ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ್ು
ನಾನ್ು ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ುಾ ಬಡ ಬೊೇರೆೇಗೌಡ ಎಿಂದದುದ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಬಡ ಬೊೇರೆೇಗೌಡ ಮತ್ುಾ ಶಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಇಬಬರನ್ೂು ಒಿಂದೆೇ ಆಗಿ
ಬಿಿಂಬಿಸುತಿಾದಿದೇರ ಅಲ್ಲವೆೇ?
8 November 2013 at 23:00 · Like · 2
ಉಮೇಶ್ ವಷಿಸಠ to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿಡುಸುಯದರು" ಅಿಂದೆರೇನ್ು ....??

Wow

Sad

Angry
Suresh Shetty ನಿಡಿದಾದ ಉಸರ ಹೊಯದವರು(ಬಿಟ್ಟವರು)! ಒಿಂದು ಕ್ೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸ ನೆಮಮದಿಯ ನಿೇಳ ಉಸರು ಬಿಡುವುದಕ್ೆಕ ಈ ಪದದ
ಪರಯೊೇಗ ಜಾಸಾ!See translation
24 October 2013 at 15:01 · Like · 4
Shankaranarayana Upadhyaya To make a Deep breathe
25 October 2013 at 20:52 · Like · 1
Nandish Kumar HC nittusiru
26 October 2013 at 10:52 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ದಿೇಘಥವಾಗಿ, ನಿೇಳವಾಗಿ ಉಸರು ಬಿಟ್ಟರು. ನೆಮಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಬಿಡುಗಡೆ ಇತಾಯದಿ ಸ್ಾಿಂದಭಿಥಕ್ವಾದ
ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.
26 October 2013 at 13:15 · Edited · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy niraala vaaguvudakke NITTUSIRU ; [ ನೆಮಮದಿ, ಸಮಾಧಾನ್, ಬಿಡುಗಡೆ ಇತಾಯದಿ ] ;
NIDUSUYYUVIKE = AAKRANDANA ; asaahayaka novina nittusiru : vidhave nidusuydalu.. ; BISUSUYYUVUDU =
bisiyusiru haudu; dukkha vyasana soochakaSee translation
ಕ್ಾಯಕಣಿಯವರ ಟ್ೂರಿಿಂಗ್ ಟಾಕಿೇಸ್ ಓದಾಾ ಇದೆದ..ದೆೇಖಾವೆ ಎಿಂಬ ಪದವನ್ುು ಬಳಸದಾದರೆ show ಬದಲ್ಲಗೆ..ಚೆನಾಗಿದೆ ಅಲಾಾ ?
Comments
M V Ramesh Jois ಬಹಳ ಹಿಿಂದಿನಿಿಂದಲ್ೂ ಈ ಪದ ಕ್ರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಲ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆಯಲಾಲ.....
4 October 2013 at 11:18 · Like · 6
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Anuradha P Samaga ಒಿಂದನೆೇ ದೆೇಖಾವೆ, ಎರಡನೆೇ ದೆೇಖಾವೆ ಅಿಂತ್ ಸನೆಮಾ ಥಯೇಟ್ರ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಬಳಸುತಿಾದುದದು ನೆನ್ಪ್ರದೆ.
4 October 2013 at 11:36 · Like · 4
Chinmay Bhat ನಾ ನೊೇಡಿದುದ ಇದೆೇ ಮದಲ್ು.,ವಿಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸದದಕ್ಾಕಗಿ
4 October 2013 at 12:15 · Like · 2
Shankaramoorthy Kayarbettu to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
15 October 2013 ·
ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸನ್ುಃ ಮತ್ುಾ ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸೇದತ್ು ಇವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸ ವೆೇನ್ು? ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಸರಿಯಾದುದು ಯಾವುದು..?
Vasanthkumar Perla ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸನ್ುಃ ಎಿಂದು ಬರೆಯುವುದು ತ್ಪುಪ. ’ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸನಾು’ ಎಿಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ರೂಪ.
15 October 2013 at 08:56 · Like · 2
Shankaramoorthy Kayarbettu ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸನಾು ಮತ್ುಾ ಕ್ುಲ್ದೆೇವತಾ ಪರಸೇದತ್ು ಇವುಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸ ವೆೇನ್ು?
ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಸರಿಯಾದುದು ಯಾವುದು..? v k perla ರವರೆೇ..
15 October 2013 at 09:06 · Like
Ln Gudur ಎರಡರಲ್ಲಲ ಇರುವದು ಕ್ಾಲ್ದ ವಯತಾಯಸ - ಮದಲ್ನೆಯದು ಆಗಲೆೇ ಪರಸಿಂನ್ವಾಗಿರುವ ಕ್ುಲ್ದೆೇವತೆ; ಎರಡನೆಯ ಪರಯೊೇಗ
"ಕ್ುಲ್ದೆೇವತೆ ಪರಸನ್ು ಆಗಲ್ಲ" ಎನ್ುುವ ಭವಿಷ್ಯತಾಕಲ್ದ ಭಾವದಲ್ಲಲ.See translation
15 October 2013 at 11:36 · Like · 5
Ln Gudur ಎರಡೂ ತ್ಪಪಲ್ಲ.
Gnaneswara Taredakuppe to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
20 October 2013 ·
'ಸುುರದೂರಪ್ರ' ಎಿಂಬ ಪದವನ್ುು ಗಿಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೆೇಕ್ೆ? ಅರ್ವಾ ಹೆಿಂಗಸರಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದೆೇ?
Suresh Shetty ಸುುರದೂರಪ್ರ(ಸಿಂಸೃತ್) ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದ! ಸುುರದೂರಪ್ರಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ
ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪದ!
20 October 2013 at 01:48 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಯಾವುದೆೇ ಶಬದಕ್ೆಕ, ಅದರ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲ, ನಾವು 'ಕ್ೊಡುವ' ಅರ್ಥ ತ್ುಿಂಬಿಕ್ೊಳುಾತ್ಾದೆ. ಕ್ೆಲ್ವಮಮ
ಅರ್ಥಸೂಕ್ಷಮತೆಗಳು, ಧವನ್ಯರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ (ವಾಯಕ್ರಣದಲ್ಲಲ) ಯಾವುದೆೇ ಶಬದದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗೆ ತೊಡಗುವ ಮುನ್ು ಪದ
ವಿಿಂಗಡಿಸಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ು. ಆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೊೇಡಬೆೇಕ್ು, ಅನ್ಿಂತ್ರ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ೆಕ ಬರಬೆೇಕ್ು, ಇತ್ರೆೇ ಅರ್ಥಛಾಯಗಳನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ು,
ಪಯಾಥಯ ಶಬದಗಳನ್ುು ನೊೇಡಬೆೇಕ್ು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಲ ಹೆೇಗೆ ಬಳಕ್ೆಯಾಗುತ್ಾದೆ ಎಿಂಬುದನ್ುು ನೊೇಡಬೆೇಕ್ು. ಮದಲೆೇ ಭಾವಾರ್ಥದ ಕ್ಡೆಗೆ
ಹಾರುವುದಲ್ಲ... ಸಿಂಸೃತ್ ಶಬದದ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುವುದಾದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಅದರ ಬಳಕ್ೆ ಹೆೇಗೆ, ಅರ್ಥವೆೇನ್ು ಎಿಂಬುದು
ಗೊತಿಾರಬೆೇಕ್ಾಗುತ್ಾದೆ.. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಸಿಂಬದಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ಾದೆ; ಪದ ಅರ್ಥಸೂಕ್ಷಮತೆಗಳನ್ುು ಕ್ಳೆದುಕ್ೊಿಂಡು ಜಡವಾಗಿಬಿಡುತ್ಾದೆ.. ಈಗ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಿಂಗಿಲಷ್ ನ್ಲ್ಲಲ ತ್ರುಣಿಯರಿಗೆ beautiful (beautiful girl) ಎಿಂದೂ, ತ್ರುಣರಿಗೆ handsome (handsome boy)
ಎಿಂದೂ ಪದಪರಯೊೇಗಿಸುತಾಾರೆ, ಯಾಕ್ೆ? ಯಾಕ್ೆಿಂದರೆ ಅರ್ಥಸೂಕ್ಷಮತೆ, ಭಾವಸೂಕ್ಷಮತೆ ಇರುವುದರಿಿಂದ. ತ್ರುಣಿಯರಲ್ಲಲ ಲಾಲ್ಲತ್ಯವಿದೆ,
ತ್ರುಣರಲ್ಲಲ ಗಡಸುತ್ನ್ವಿರುತ್ಾದೆ. ಗಡಸುತ್ನ್ ಎಿಂಬುದು ಕ್ೂಡ ಬೆೇಕ್ಾದ ಗುಣವೆೇ. ’ಎಷ್ುಟ ಬಲ್ಶಾಲ್ಲ ಗಿಂಡುಸು’ ಅನ್ುುತೆಾೇವೆ. ’ಬಲ್ಶಾಲ್ಲ
ಹಿಂಗುಸು’ ಅಿಂದಾಗ ವಿಚತ್ರ ಪರಯೊೇಗವಾಗಿ ಕ್ಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆೇ? ಬಲ್ದಿಿಂದ, ಶೌಯಥದಿಿಂದ ಸುುರಿಸುವ ರೂಪ= ಸುುರದೂರಪ. ಹೆಿಂಗುಸರಿಗೆ
ಲಾಲ್ಲತ್ಯದ ’ಸ್ೌಿಂದಯಥ’ (ಅಲ್ಲಲ ಸುಿಂದರವಾದ ನಾಚಕ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಕ್ೊಿಂಡಿರುತ್ಾದೆ). ರೂಪವತಿ, ಲಾವಣಯವತಿ ಎಿಂಬೆಲ್ಲ ಶಬದಗಳು ಬಿಂದಿರುವುದು ಆ

22

ಕ್ಾರಣದಿಿಂದ @ Gnaneswara Taredakuppe. ಇನ್ುು ಬಹಳ ಮಿಂದಿ ’ಗಿಂಡುಸು’ ಶಬದವನ್ುು ’ಗಿಂಡಸು’ ಎಿಂದೂ ’ಹೆಿಂಗುಸು’ ಶಬದವನ್ುು
’ಹೆಿಂಗಸು’ ಎಿಂದು ಪರಯೊೇಗಿಸುತಾಾರೆ. ಅದು ತ್ಪುಪ. ಗಿಂಡು+ಕ್ೂಸು=ಗಿಂಡುಸು, ಹೆಣುೆ+ಕ್ೂಸು=ಹೆಿಂಗುಸು.See translation
20 October 2013 at 08:59 · Edited · Like · 7
Azad IS ಸುಪರದೂರಪ್ರ ಎಿಂದು ಗಿಂಡಸಗೆ ಹೆೇಳಿದಾಗ ಅದು ಗಿಂಡಸು ಎನ್ುುವ ಒತಿಾಗಿಿಂತಾ ಹೆಣಿೆಗೆ ಅರ್ವಾ ರೂಪಕ್ೆಕ ಹೆಚುಚ ಹತಿಾರ
ಎನಿಸುವುದಲ್ಲವೆೇ V K Perla Mangalore ಸರ್... ಗಿಂಡಸನ್ ಬಗೆಗ ಹೆೇಳುವಾಗ ಈ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಆಜಾನ್ುಬಾಹು, ಭಿೇಮಕ್ಾಯ ಇತಾಯದಿ
ಸ್ೆೇರಿಸದರೆ ಅದಕ್ೆಕ ಅರ್ಥ ಪೂಣಥವಾದಿಂತೆ ಎನ್ುುವುದು ನ್ನ್ು ಭಾವನೆ... ಏನ್ಿಂತಿೇರಿ..
20 October 2013 at 08:39 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಈಗ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಏನೆೇನೊೇ ಆಗಿ ಗೊೇಜಲಾಗಿದೆ, ಅಷೆಟೇ! ವಾಸಾವವಾಗಿ ’ಸುುರದೂರಪ್ರ ಯುವಕ್’ ಮತ್ುಾ ’ಸುಿಂದರ
ಯುವತಿ’ ಎಿಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಪಷ್ಟವಾಗುತ್ಾದೆ. ಹೆೇಳುವವರಿಗೆ ಸಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದದರೆ ಅರ್ವಾ ಶಬದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತಿಾಲ್ಲದಿದದರೆ ಈ ವಿಶೆೇಷ್ಣಗಳಿಗೆ
ಇನೆುೇನೆೇನೊೇ ಸ್ೆೇರಿಸಹೊೇಗಿ ಏನೆೇನೊೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ಾದೆ! ಆಜಾನ್ುಬಾಹು, ಭಿೇಮಕ್ಾಯ ಎಿಂಬುದೆಲ್ಲ ದೆೇಹರಚನೆ ಹೆೇಗಿದೆ, ಎಷ್ುಟ ದೊಡೆದಿದೆ
ಎಿಂಬುದಕ್ೆಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಮಾತ್ು. ಆಜಾನ್ುಬಾಹು ಆಗಿದುದ, ಭಿೇಮಕ್ಾಯ ಹೊಿಂದಿ, ದೆೈಹಿಕ್ ಆರೊೇಗಯ- ಮಾನ್ಸಕ್ ಸಿಂತ್ೃಪ್ರಾ ಹೊಿಂದಿದುದ,
ಸಕ್ಾರಾತ್ಮಕ್ ಭಾವ ಸುುರಿಸುವ ವಯಕಿಾತ್ಾ ಹೊಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದಲೆೇ ಆತ್ ’ಸುುರದೂರಪ್ರ’. (ಶಿರೇರಾಮಚಿಂದರ ಅಿಂತ್ಹ ಸುುರದೂರಪ್ರ ವಯಕಿಾತ್ಾ
ಹೊಿಂದಿದದನ್ಿಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ ಸುುರದೂರಪ್ರ; ಮಯಾಥದಾ ಪುರುಷೊೇತ್ಾಮ) @ Azad IS.See translation
20 October 2013 at 09:01 · Edited · Like · 7
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥಸರ್,
ಭಾಷೆಯಿಂತೆ ವಾಯಕ್ರಣವೆೇ ಹೊರತ್ು ವಾಯಕ್ರಣದಿಂತೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಎಿಂದು ಸಿಂಸೃತ್ ವಾಯಕ್ರಣಕ್ೆಕ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿರುವ ಪಾಣಿನಿಯೇ
ಹೆೇಳಿರುವನೆಿಂದು ಎಲೊಲೇ ಓದಿದ ನೆನ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೆೇಕ್ ಬಾರಿ ನ್ಮಮ ಭಾಷೆ ವಾಯಕ್ರಣ ಶುದಧವಾಗಿರದು; ಅವನ್ುು ಉಚಾರಣಗೆ
ಅನ್ುಕ್ೂಲ್ವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಪಥಡಿಸಕ್ೊಳುಾತೆಾೇವೆ. ಇತಿಾೇಚೆಗೆ ಡ...See moreSee translation
20 October 2013 at 09:45 · Like · 4
Vasanthkumar Perla ಹೌದು, ನಿಜ.. ಒಪ್ರಪದೆ. ಆದರೆ ತೊೇರಮಟ್ಟಟಗಾದರೂ ವಾಯಕ್ರಣವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದಿದದರೆ ವಾಯಕ್ರಣ ಯಾತ್ಕ್ೆಕ
ಬೆೇಕ್ು? ಬಸ್ ಸ್ಾಟಾಿಂಡ್ ನ್ಲೆಲೇ ದನ್ಗಳ ದೊಡಿೆಯನ್ೂು ಕ್ಟ್ಟಬಹುದಲ್ಲವೆೇ?! (ಕ್ಷಮಿಸ!)

:) @ Sridhar Bandri.

20 October 2013 at 12:39 · Like · 5
Gnaneswara Taredakuppe Sridhar Bandri, ಗಿಂಡಸರು, ಹೆಿಂಗಸರು ಎಿಂದಾಗಿರುವುದು ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಮಾತ್ರ. ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ
ಗಿಂಡುಸುರ, ಹೆಿಂಗುಸುರ ಎಿಂದೆೇ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದಲ್ಲಲಯೂ. ಕ್ೆಲ್ವಮಮ ಆಡುಭಾಷೆಯೂ ಕ್ೆಲ್ವು ಹೊಳಹು, ಸುಳುಹುಗಳನ್ುು
ನಿೇಡುತ್ಾದೆ, ಅಲ್ಲವೆೇ?!
20 October 2013 at 23:05 · Edited · Like · 2
Gnaneswara Taredakuppe V K Perla Mangalore ಅವರೆೇ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರೊೇ ಸರೇಗೆ
'ಸುುರದೂರಪ್ರ' ಎಿಂದು ಬಳಸದದರು. ನ್ನ್ಗೆ ಅನ್ುಮಾನ್ ಬಿಂತ್ು, ಕ್ೆೇಳಿದೆ.
20 October 2013 at 23:02 · Like · 2
Suresh Shetty Gnaneswara Taredakuppe ಸುುರ - ಕ್ಾಿಂತಿಸೂಸುವ, ಮಿನ್ುಗುವ, ಹೊಳೆಯುವ, ಜಗಮಗಿಸುವ
ರೂಪ - ಆಕ್ಾರ, ರಚನೆ, ಸ್ೊಬಗು, ಸ್ೌಿಂದಯಥ
----- ...See more
22 October 2013 at 14:14 · Edited · Like · 1
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Vasanthkumar Perla ’ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ’ಯಾದುದರಿಿಂದ ವಿಷ್ಯ ಹಿೇಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನ್ುು ಹೆೇಳಲಾಯತ್ು. ರೂಢಿಯಲ್ಲಲ ಜನ್
ತ್ಮತ್ಮಗೆ ತೊೇಚದಿಂತೆ ಬಳಸುತಾಾರೆ. ಆಗ ಅದೆೇ ಸರಿ ಎಿಂದಾಗುತ್ಾದೆ, ಏನ್ು ಮಾಡಲ್ಲ!See translation
22 October 2013 at 18:23 · Like · 1
Prashant Joshi to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
7 October 2013 ·'ತಿಬಿಥಕಿಕ' ಪದದ ಅರ್ಥವೆೇನ್ು ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳೆೇ
Suresh Shetty ನಿೇವು ಕ್ೆೇಳುತಿಾರುವುದು ತಿರುಬೊೇಕಿ ಬಗೆಗ ಇರಬೆೇಕ್ು!?
https://www.facebook.com/groups/342520122466608/permalink/510040202381265/
9 October 2013 at 16:54 · Like · 2
Azad IS ತಿರುಬೊೇಕಿ - ತಿರುಪೆ ಎತ್ಾಲ್ು ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ ಒಡೆದ ಮಡಕ್ೆಯ ತ್ಳಭಾಗ...ಇದನ್ುು ಈಗಾಗಲೆೇ
ಚಚಥಸದೆೇವೆ...ಸುರೆೇಶ್ Suresh Shetty) ಹಾಕಿರುವ ಕ್ೊಿಂಡಿಯನ್ುು ಒತಿಾ.
9 October 2013 at 17:32 · Edited · Like · 2
Manu H S Heggodu ತಿಬಿಥಕಿಕ ಹಾಗೂ ತಿರ್ ಬೊೇಕಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಅರ್ಥ ಕ್ೊಡೊ ಪದಗಳು ಅನ್ಿತೆಾ. ಅಿಂಡಲೆಯುವುದು ಅಿಂತ್ ಅನೊುೇ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ಮಾತಿನ್ಮದೆಯೇ ತಿಬಿಥಕಿಕ ಶಬದ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. " ಅವನ್ು ಕ್ೂತ್ಲ್ಲಲಕ್ುರೊ ಜನ್ ಅಲಾಲ , ತಿರುಗಾಡಾನೆ ಇತಾಥನೆ, ತಿಬಿಥಕಿಕ
ಅವನೊಬಬ!"See translation
9 October 2013 at 21:16 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ತಿರಿಯುವ ಬೊೇಕಿ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡುವುದಕ್ೆಕ ಬಳಸುವ ಮಣಿೆನ್ ತ್ಟೆಟ. ಉಷಾ ಕ್ಟೆಟಮನೆಯವರು ತ್ಮಗೆ ರೆೈಲ್ಲನ್
ಟ್ಟಕ್ೆಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಇರುವ 50%ರ ರಿಯಾಯತಿ ಇನ್ೂು ಸಕ್ಕದದಕ್ೆಕ ತ್ಮಮನ್ುು ತಾವೆೇ ನಿಿಂದಿಸಕ್ೊಿಂಡ ವೆೈಖರಿ!See
translation
10 October 2013 at 10:42 · Like · 2
Manjunatha Kollegala ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯರ ತಿರುಬೊೇಕಿಯೂ Manu ಅವರ ತಿೇಬಿಥಕಿಕಯೂ ತ್ಿಂತ್ಮಮ ಅಲೆದಾಟ್ದಲ್ಲಲ ಎಲೊಲೇ ಒಿಂದೆಡೆ
ಒಟ್ಟಟಗೆೇ ಕ್ೂತ್ು ತ್ುಸು ಕ್ಾಲ್ ವಿಶರಮಿಸುತಾಾರೆ. ಒಿಂದು ಸೇಮಿತ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ತಿೇಬಿಥಕಿಕ ತಿರುಬೊೇಕಿ ಎರಡರ ಅರ್ಥವೂ ಒಿಂದೆೇ, ಆದರೂ ಎರಡರ
ಅರ್ಥವಾಯಪ್ರಾಯೂ ಮೂಲ್ವೂ ಬೆೇರೆಯಿಂದು ನ್ನ್ು ಅನಿಸಕ್ೆ.
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯರು ಹೆೇಳುವಿಂತೆ ತಿರಿಯುವ ಬೊೇಕಿ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡುವುದಕ್ೆಕ ಬಳಸುವ ಮಣಿೆನ್ ತ್ಟೆಟ (ಮತ್ುಾ ಅದನ್ುು ಬಳಸುವವ = ಭಿಕ್ಷುಕ್) ಇದು
ತಿರುಬೊೇಕಿ ಎಿಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವಾದರೆ, ತಿೇಬಿಥಕಿಕ ಎಿಂಬುದು ತಿರುಬಿಕ್ೆಕ > ತಿರುಬಿಕಿಕಯಿಂಬುದರ ರೂಪಾಿಂತ್ರವೆನಿಸುತ್ಾದೆ. ತಿರುಬಿಕ್ೆಕ =
ತಿರುಗಾಡುತಾಾ ಭಿಕ್ೆಬೆೇಡುವವನ್ು, ತಿರಿಯುವವನ್ು, ತಿರುಪೆ, ತಿರುಕ್. ಈ ಸೇಮಿತ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಒಿಂದೆೇ ಅರ್ಥ
ಕ್ೊಡುತ್ಾವಾದರೂ, ತಿರುಬಿಕಿಕ ಪದದಲ್ಲಲ ತಿರುಗಾಟ್ಕ್ೆಕ ತ್ುಸು ಹೆಚುಚ ಒತ್ುಾ ಸಕಿಕ ಅಲೆಮಾರಿಗೂ ವಯಿಂಗಾಯರ್ಥಕ್ವಾಗಿ ತಿರುಬಿಕಿಕಯಿಂಬ ಹೆಸರು
ಅಿಂಟ್ಟಕ್ೊಿಂಡಿಂತೆ ಕ್ಾಣುತ್ಾದೆSee translation
13 October 2013 at 23:12 · Like · 3
Vasanthkumar Perla ಪ್ರೇಕ್=ಕ್ಳಾ (ಪ್ರೇಕ್ವೃತಿಾಯವರು ಪ್ರೇಕಿಗಳು). ತಿರಿಯುವ+ಪ್ರೇಕ್>ತಿಪ್ರೇಥಕ್,ತಿಪ್ರೇಥಕಿ>ತಿಬೊೇಥಕಿ,ತಿಬಿಥಕಿಕ.
(ಸಣೆಪುಟ್ಟ ವಸುಾಗಳನ್ುು ಕ್ದಿಯುವ ಪುಡಿಗಳಾ. ಇದು ಶಬಾದರ್ಥ... ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಲ ಭಿಕ್ಷುಕ್, ಭಿಕ್ಷುಕಿ ಎಿಂದಾಗಿದೆ). ತಿರಿಯುವ=ತಿರಿದುಣುೆವ,
ಅಡಾೆಡುವ, ನಿಿಂತ್ಲ್ಲಲ ನಿಿಂದಿರದ,ಅಿಂಡಲೆಯುತ್ಾಲೆೇ ಇರುವ (ತಿರಿದುಿಂಬುವವ ಎಿಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಎಿಂಬುದು ಭಾವಾರ್ಥ). ’ಕ್ಾಕ್ಪ್ರೇಕ್’ ಎಿಂಬ
ಶಬದವೂ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ. ಉದಾ: ’ಕ್ಾಕ್ಪ್ರೇಕ್ರ ನ್ಡುವೆ ಬಾಳುವುದು ಕ್ಡುಕ್ಷ್ಟ’. ಕ್ಾಕ್ರು ಅಿಂದರೆ ಕ್ಾಡುವವರು, ದೊೇಚುವವರುದರೊೇಡೆಕ್ೊೇರರು ಎಿಂದೂ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಕ್ಳಾಕ್ಾಕ್ರು ಎಿಂಬ ಶಬದವೂ ಇದೆ. ಕ್ಳಾಕ್ಾಕ್ರು= ಕ್ಳಾರು ಮತ್ುಾ ದರೊೇಡೆಕ್ೊೇರರು.
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ಕ್ಳಾತ್ನ್ಕ್ೂಕ ದರೊೇಡೆಗೂ ವಯತಾಯಸವಿದೆ. ಕ್ದಿಯುವುದು ಎಿಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಗೊತಾಾಗದಿಂತೆ ಅರ್ವಾ ನಾವಿಲ್ಲದಿದಾದಗ ನ್ಮಮ ವಸುಾಗಳನ್ುು
ಎಗರಿಸುವುದು. ದರೊೇಡೆ (ಅರ್ವಾ ಕ್ಾಕ್ವೃತಿಾ) ಎಿಂದರೆ ನ್ಮಮ ಎದುರಿಿಂದಲೆೇ ನ್ಮಮನ್ುು ಹೆದರಿಸ-ಬೆದರಿಸ, ಕ್ೆಲ್ವಮಮ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು
ಕ್ೆೈಕ್ಾಲ್ು ಕ್ಟ್ಟಟಹಾಕಿ ಅರ್ವಾ ಅಿಂಗಭಿಂಗ ಮಾಡಿ ದೊೇಚುವುದು. ಅದೆೇರಿೇತಿ ’ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ’ ಎಿಂಬ ಶಬದವೂ ಇದೆ. ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ ಎಿಂದರೆ ಕ್ಾಗೆಯ
ದೃಷಿಟ ಅಲ್ಲ! ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ ಎಿಂದರೆ ಕ್ೆಟ್ಟದೃಷಿಟ ಎಿಂಬ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ುು ಕ್ೆಲ್ವರು ಹೆೇಳುತಾಾರೆ, ಅದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಶಬದ ಬಿಂದುದು ಹೆೇಗೆ? ಅದು
ದರೊೇಡೆ ಮಾಡುವವನ್, ದೊೇಚುವವನ್ ಕ್ಡುದೃಷಿಟ, ಕ್ಠ್ೊೇರದೃಷಿಟ, ಕ್ೂರರದೃಷಿಟ. ಕ್ಾಕ್ರ ದೃಷಿಟ=ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ. ಕ್ಪ್ರಮುಷಿಟ ಎಿಂಬ ಹಾಗೆ ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ
ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ನ್ುಡಿಗಟಾಟಗಿ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ.(ಕ್ಳಾರು ಕ್ದಿಯಲ್ು ಪರಯತಿುಸುತಿಾದಾದರೆ ಎಿಂಬುದು ಗೊತಾಾದರೆ ನ್ಮಮ ವಸುಾಗಳನ್ುು
ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ಾಕ್ರ ದೃಷಿಟ ಬಿದದರೆ ರಕ್ಷಿಸಕ್ೊಳುಾವುದು ಕ್ಷ್ಟ. ಕ್ಾಕ್ರು-ದರೊೇಡೆಕ್ೊೇರರು- ದೊೇಚಯೇ ಬಿಡುವರು. ಹಾಗಾಗಿ
’ಕ್ಾಕ್ದೃಷಿಟ’ ಎಿಂಬ ಪರಯೊೇಗ ಬಿಂದಿದೆ).. ’ಪುಿಂಡುಪ್ರೇಕ್ರಿ’ ಎಿಂಬ ಇನೊುಿಂದು ಶಬದವಿದೆ. ಪುಿಂಡರು ಎಿಂದರೆ ದೊಿಂಬಿ-ಗಲ್ಭೆ ಎಬಿಬಸುವವರು,
ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವವರು, ಅಿಂಕ್ೆ-ನಿಯಿಂತ್ರಣಕ್ೆಕ ಸಗದಿರುವವರು. ಸಮಯ ಸಿಂದಭಥ ಸಕ್ಕರೆ ದೊೇಚುವವರು. ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇರಿಕ್ೊಳುಾವವರು
ಈ ಪ್ರೇಕ್ರಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಕ್ಳಾರು (ಪ್ರೇಕ್ರಿ ಎಿಂದರೆ ತ್ುಿಂಟ್ ಎಿಂಬ ಒಿಂದು ಭಾವಾರ್ಥವೂ ಇದೆ).See translation
17 October 2013 at 21:37 · Edited · Like · 3
Jbrswamy Rangaswamy V K Perla Mangalore ನಿೇಡಿರುವ ಅರ್ಥಗಳ್ ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ, ತಿಬೊಥಕಿ ನ್ನ್ಮಗ [ ಈ ಪರತ್ಯಯ ಬೆೇಕ್ು ]
ಅಿಂದೆರ, ಚಿಂದಿ ಆಯೊೇ ಚಲ್ಲರೆ ಕ್ಳಾ. .... ಕ್ದಿಯುವುದು ಎಿಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಗೊತಾಾಗದಿಂತೆ ಅರ್ವಾ ನಾವಿಲ್ಲದಿದಾದಗ ನ್ಮಮ ವಸುಾಗಳನ್ುು
ಎಗರಿಸುವುದು. [ theft ; 379 ipc ] .. ಸುಲ್ಲಗೆ = ನಿಮಗೆ ಪಾರಣಬೆದರಿಕ್ೆ ಹಾಕಿ ನಿೇವಾಗೆೇ ನ್ಗಾ ನಾಣಯ ಕ್ೊಡುವಿಂತೆ ಮಾಡಿ ದೊೇಚುವುದು. [
extortion; 384 ipc ] ದರೊೇಡೆ (ಅರ್ವಾ ಕ್ಾಕ್ವೃತಿಾ) ಎಿಂದರೆ ನ್ಮಮ ಎದುರಿಿಂದಲೆೇ ಚಾಕ್ು ಚೂರಿ ತೊೇರಿಸ ನ್ಮಮನ್ುು ಹೆದರಿಸ-ಬೆದರಿಸ,
ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಕ್ೆೈಕ್ಾಲ್ು ಕ್ಟ್ಟಟಹಾಕಿ ಅರ್ವಾ ಅಿಂಗಭಿಂಗ ಮಾಡಿ ಬಲಾತಾಕರದಿಿಂದ ದೊೇಚುವುದು. [ robbery ; 392 ipc ] ದರೊೇಡೆ
ಕ್ೃತ್ಯವನೆುೇ ಐವರಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚುಚ ಜನ್ ಎಸಗಿದರೆ ಅದು ಡಕ್ಾಯತಿ [Dacoity = 395 ಐ.ಪ್ರ.ಸ. ] ಡಕ್ಾಯತಿ ಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ೊಲೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ೆಕ
ಮರಣ ದಿಂಡನೆ ಯ ಶಿಕ್ೆ. ಮಾಧಯಮದವರು ಡಕ್ಾಯತಿ, ದರೊೇಡೆ, ಲ್ೂಟ್ಟ, ಸುಲ್ಲಗೆ, ಜಬರಿ ಕ್ಳುವು , ಎಲ್ಲವನ್ೂು ಒಿಂದೆೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ ಪದೆೇ ಪದೆೇ
ಬಳಸ್ೊೇದಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಲ ಪರಸ್ಾಾಪ್ರಸದೆ.
17 October 2013 at 23:39 · Edited · Like · 2
Prashant Joshi ಪರತಿಕಿರಯ ನಿೇಡಿದ ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
17 October 2013 at 00:20 · Like
ಉಮೇಶ್ ವಷಿಸಠ to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ "ಉಡಾಳ" ಅಿಂದೆರೇನ್ು .....??
Azad IS ಬಿೇದಿ ಬಸವ, ತಿರುಬೊೇಕಿ, ಅಲೆಮಾರಿ, ಕ್ೆಲ್ಸ ಕ್ಾಯಥವಿಲ್ಲದೆೇ ತಿರುಗಾಡುವವ, ಸ್ೊೇಮಾರಿ, ಬೆೇಕ್ಾರಿ,
22 October 2013 at 15:29 · Like · 3
Manjunath Hegde ಉಡಾಳ ಅ೦ದೆರ ತ್ು೦ಟ್, ಕಿತಾಪತಿ.
22 October 2013 at 15:36 · Like · 2
Padmanabha Rao "ಉಡಾಳ" endare maatu haarisuva, haNa udaayisuva kharchum maaduvavanu. Udaapheyoo
idarindale bandide.
22 October 2013 at 15:37 · Like · 1
Harini Gnt ಉಡಾಯಸುವವನ್ು.... ಉಡಾಳ , ಉಿಂಡಾಡಿ ಗುಿಂಡ. ತಿಿಂದು ಅಡೆಲೆಯುವವನ್ು.
ಉಡಾಯಸುವುದು ... ಎತ್ುಾವುದು, ಹಾರಿಸು. ಹಿಿಂದಿ, ಸಿಂಸೃತ್ದಲ್ಲಲ ಉಡಾನ್ ಎಿಂದರೆ ಮೇಲೆೇರು, ಏರು..See translation
22 October 2013 at 15:37 · Like · 1
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Azad IS ಪ್ರರ. ಜಿ. ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ ಅವರ ಪ್ರರಸಿಂ ಕ್ನ್ುಡ-ಕ್ನ್ುಡ (ಕಿಲಷ್ಟಪದ) ನಿಘಿಂಟ್ು
ಉಡಾಳ ನಾಮಪದ...See moreSee translation
22 October 2013 at 15:38 · Like · 1
Padmanabha Rao ಸಿಂಸೃತ್ದಲ್ಲಲ ಉಡಾನ್ ಎಿಂದರೆ ? Udas Sankrita shabda? Uddayana- HaraaTa
22 October 2013 at 15:38 · Edited · Like · 1
Suresh Shetty ಉಡಾಫೆ ಎಿಂದರೆ ಉದಾಸೇನ್ತೆಯ ಮನ್ುಷ್ಯ... 'ಉಡಾಳ' - ಉಿಂಡಾಡಿ, ಪ್ರೇಲ್ಲ, ಬಿೇದಿ ಬಸವ, ಇತಾಯದಿ
ಅಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಡಾಫೆ, ಉಡಾಳ ಎರಡೂ ಮರಾಠಿ ಮೂಲ್ದುದ ಎಿಂದು ಪ್ರರ. ಜಿ. ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ ಅವರ ನಿಘಿಂಟ್ಟನ್ ಅಿಂಬೊೇಣ!See
translation
22 October 2013 at 15:42 · Like · 4
Harini Gnt ಗುರುದಾಭಾಿಂ ಪಕ್ಾಭಾಯಿಂ ಡಿೇಯತೆೇ ಉಡಿದೇಯತೆೇ ಇತಿ , ಗರುಡ : - ಶಕಿಾಯುತ್ ರೆಕ್ೆಕಗಳಿಿಂದ, ವೆೇಗವಾಗಿ ಹಾರುವವನ್ು ಗರುಡ ..
22 October 2013 at 15:54 · Like
Padmanabha Rao Illi GaruDanigu Udaaphegoo Enu sambandha? UTthaana - Flying ok.
22 October 2013 at 15:55 · Like
Prameela Gopal udala andre aprayojaka Yava kelasakke baradavanu undadi gunda.
22 October 2013 at 17:06 · Like
Basavanth Gudagattiyavar ತ್ುಿಂಟ್ ,ತ್ಲೆಥ ,ಜವಾಬಾದರಿಯಲ್ಲದ ವತ್ಥನೆ ಆಗಬಹುದೆೇ?
22 October 2013 at 20:39 · Like

ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
2 October 2013 · ಅಡೆಪಲ್ಲಕಿಕ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವಿರಾ? Suresh Shetty @ k V K Perla MangaloreAzad IS
Azad IS ಜಯಪರಕ್ಾಶ್ ದಯವಿಟ್ುಟ ಸಿಂದಭಥ ಮತ್ುಾ ಹೆೇಗೆ ಪದ ಪರಯೊೇಗ ಆಯುಾ ತಿಳಿಸ...
2 October 2013 at 15:01 · Like
Radha Krishna ಜೆ.ಪ್ರ., ಪಲ್ಲಕಿಕ ಎಿಂಬುದು ಗೌರವಪೂಣಥವಾಗಿ ಹೊತೊಾಯುಯವ ವಯವಸ್ೆಥ... ಇದರಲ್ಲಲ ಪಲ್ಲಕಿಕ ಹೊರುವವರ ಮಧೆಯ
ಕ್ೊಿಂಡೊಯುಯವ ವಯವಸ್ೆಥ
ಅಡೆ ಪಲ್ಲಕಿಕಯಲ್ಲಲ ಪಲ್ಲಕಿಕಯನ್ುು ಹಿಿಂದುಮುಿಂದಾಗಲ್ಲದೆ ಎಡ ಮತ್ುಾ ಬಲ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಲ ಹೊರಲಾಗುತ್ಾದೆ.See translation
2 October 2013 at 15:06 · Like · 1
Suresh Shetty ಪಲ್ಲಕಿಕ ಸಿಂಸೃತ್ ಪದ. ಪಯಾಥಯ ಪದಗಳು ಮೇನೆ, ಡೊೇಲ್ಲ. ಆದರೆ 'ಅಿಂದಣ' ಅಪಪಟ್ ಕ್ನ್ುಡ ಪದ.
ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯುತಾಕ್ಾರದ ಪಲ್ಲಕಿಕಗಳನ್ು ಹಿಿಂದೆ ಮುಿಂದೆ ಎಿಂದರೆ ಉದುದದದ ಹೊರುತಾಾರೆ. ಇದರಿಿಂದ ಪಲ್ಲಕಿಕಯನ್ುು ಹೊತ್ುಾ ಮುಿಂದೆ
ಸ್ಾಗುವುದು ಸುಲ್ಭ.
ಆದರೆ ಪಲ್ಲಕಿಕಯ ಒಳಗಿರುವ ವಸುಾವನ್ುು(ಉದಾ: ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಲರುವ ಉತ್ಿವ ಮೂತಿಥ) ನೆರೆದ ಜನ್ಕ್ೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರದೊೇರಲ್ು ಇದನ್ುು
ಹೊತ್ಾ ಮಿಂದಿ ಅಡೆಡೆವಾಗಿ ಎಿಂದರೆ ಸಮಾನಾಿಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ುಲತಾಾರೆ ಇದು "ಅಡೆಪಲ್ಲಕಿಕ"
(ಚಕ್ಕಿಂದಿನ್ಲ್ಲಲ ನಾನ್ು ಪಲ್ಲಕಿಕ ಎಿಂದರೆ ಒಿಂದು ಪಲ್ಲ ಅಕಿಕ ಎಿಂದುಕ್ೊಿಂಡಿದೆದ!
2 October 2013 at 15:13 · Like · 2
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:) )See translation

Azad IS ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಟಗೆ: ಮುಖಯ ಪಲ್ಲಕಿಕ ಒಿಂದು ಗೊತಾಾದ ದಿಕಿಕನ್ಲ್ಲಲ ಮುಖಮಾಡಿ ಬಿಗಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ, ಅದರಲ್ಲಲ ದೆೇವರನ್ುು ಕ್ೂರಿಸುವ
ವಿಶೆೇಷಾಲ್ಿಂಕ್ಾರದ ಮಧಯ ಭಾಗದ ಕಿರು ಪಲ್ಲಕಿಕ ಒಿಂದು ತಿರುಗುವ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. ಈ ಕಿರು ಪಲ್ಲಕಿಕಯನ್ುು ಯಾವ ದಿಕಿಕಗೆ
ಬೆೇಕ್ಾದರೂ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಈ ದೆೇವರನ್ುು ಹೊತ್ಾ ಕಿರು ಪಲ್ಲಕಿಕಗೆ -ಅಡೆ ಪಲ್ಲಕಿಕ ಎನ್ುುತಾಾರೆ (ಇದನ್ುು ಮುಖಯ ಪಲ್ಲಕಿಕಗೆ ಅಡೆ ದಿಕಿಕಗೂ
ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಾರಣಕ್ೆಕ... ಬಾಲ್ಯದ ನೆನ್ಪು: ಊರಿನ್ಲ್ಲಲ ರಾಮನ್ವಮಿ ಪಲ್ಲಕಿಕ ಬಿಗಿಸುವಾಗ ದಿನ್ವೆಲಾಲ ಕ್ೂತ್ು ನೊೇಡುತಿಾದೆದ).See
translation
2 October 2013 at 15:19 · Edited · Like
Radha Krishna ಆಜಾದಣೆ, ಪಲ್ಲಕಿಕಯನ್ುು ಅಡೆಡೆ ಹೊರುವುದೆೇ ಒಿಂದು ಪದಧತಿ.. ಅದನ್ುು ಹೆಚಚನ್ ಗೌರವ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಕ್ೆಲ್ ಮಠ
ಪ್ರೇಠಗಳಲ್ಲಲ ಅಡೆ ಪಲ್ಲಕಿಕ ಪರಿಂಪರೆ ಇದೆದ.See translation
2 October 2013 at 15:21 · Like · 1
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಮಾನ್ವರನ್ುು ಅಡೆಪಲ್ಲಕಿಕಯಲ್ಲಲ ಕ್ೂರಿಸ ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ?
2 October 2013 at 15:27 · Like · 1
Radha Krishna JP, ಮಾಡುವವರ ಮತ್ುಾ ಮಾಡಿಸಕ್ೊಳುಾವವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಪೆೇಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಆಕ್ೆೇಪಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿಧಾಥರಿತ್See
translation
2 October 2013 at 15:30 · Like
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಟ್ಟವಿ ೯ ರಲ್ಲಲ ಸ್ಾಾಮಿೇಜಿಗಳು ಪರ ವಿರೊೇದ ಪಯಾಥಯ ದ ಬಗೆಗ ಹೆೇಳುತಿಾದದರು. ಮಾತಿನ್ ಹೊಡೆದಾಟ್ಗಳು ಧಮಥದಿಿಂದ
ಜಾತಿ ಮಠ್ಾಧಿೇಶರವರೆಗೆ ಬೆಳೆದದುದ ಬಹಳ ಖೆೇದ ವಾಯತ್ು.ಇದು ಎಲ್ಲಲಗೆ ತ್ಲ್ುಪುತೊಾೇ. ಛೆೇ ಛೆೇ (ನಾ ಕ್ೆೇಳಿದುದ ಹೆೇಳಿದುದ ಪಚಿಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದಧವಾಗಿದದರೆ ಕಿತ್ುಾ ಹಾಕ್ಬಹುದು)See translation
2 October 2013 at 15:44 · Like · 1
Suresh Shetty Jayaprakash ಮಠ್ಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ೂಕ ಸ್ೆೈ! ಉದಾಹರಣೆ ಇತಿಾೇಚಗೆ ವಿವಾದದಲ್ಲಲರುವ ರಿಂಭಾಪುರಿ ಅಡೆಪಲ್ಲಕಿಕ
ಉತ್ಿವ
2 October 2013 at 15:48 · Edited · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಶಬದದ ವುಯತ್ಪತಿಾ, ಅರ್ಥ, ಪಯಾಥಯ ಪದಗಳು ಇತಾಯದಿ ಬಗೆಗ ಚಚೆಥ ನ್ಡೆಸ. ಅಡೆಪಲ್ಲಕಿ ಬೆೇಕ್ೊೇ ಬೆೇಡವೇ ಎಿಂಬ
ಬಗೆಗ ಚಚಥಸಲ್ು ಇದು ಸೂಕ್ಾ ಅಿಂಕ್ಣವಲ್ಲ @ ಜಯಪರಕ್ಾಶ್. ಇ.See translation
2 October 2013 at 20:25 · Like · 2
ಜಯಪರಕಾಶ್. ಇ. ಪೆಲ್ಥ ಸರ್, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಚಥಸಲ್ು ಇದು ಸೂಕ್ಚ ವೆೇದಿಕ್ೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗೆಗ ತಿಳಿದುಕ್ೊಿಂಡರೆ , ತಿಳಿಯದೆ
ಮಾತ್ನಾಡುವವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೆೇಳಬಹುದು, ತಿಳಿದುಕ್ೊಳಾದೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಯಲ್ಲವೆನ್ುುತಾಾರೆ. ಅದದರಿಿಂದ ಪಚಿಂ ಯಲ್ಲಲ ಕ್ೆೇಳಿದೆV K
Perla Mangalore ಸರ್
2 October 2013 at 21:21 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಮೈಸೂರು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಜನ್ರ ಹೆಗಲ್ಮೇಲೆ ಹೊೇಗುವವರಿಗೆ ನೆೇರ ಪಲ್ಲಕಿಕ. ಬದುಕಿರುವಾಗಲೆೇ (?)ಹಾಗೆ
ಹೊೇಗುವವರಿಗೆ ಅಡೆ ಪಲ್ಲಕಿಕ. ಮೈಸೂರಿನ್ಲ್ಲಲ ದಲ್ಲತ್ರ ಗೊೇಪಾಲ್ಸ್ಾಾಮಿ ಎಿಂಬ ಹಿರಿಯರಿದದರು. "ನಾನ್ು ಸ್ಾಯುವ ಮುನ್ು ಅದು ಹತ್ುಾ ನಿಮಿಷ್
ಮದಲೆೇ ನ್ನ್ಗೆ ಗೊತಾಾದರೆ ಶಮಶಾನ್ಕ್ೆಕ ಸ್ೆೈಕ್ಲ್ ನ್ಲ್ಲಲ ನಾನೆೇ ಹೊೇಗಿಬಿಡುತೆಾೇನೆ" ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೇಳುತಿಾದದರಿಂತೆ. ಸತ್ಾ ಮೇಲ್ೂ
ಇನೊುಬ್ಾರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಿಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮನ್ುಷ್ಯತ್ಾದ ಸಹಜ ಗುಣಗಳು ಅಿಂತೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವಷ್ುಟ ಅಪರೂಪದವಾಗಿರುವುದು
ನ್ಮಮ ದುರಿಂತ್.See translation
5 October 2013 at 00:42 · Edited · Like · 2
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Mahadeva Bachan to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
22 October 2013 · Bangalore · ಸಚವ ಅರ್ವಾ ಮಿಂತಿರ ಇವುಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ುಡದ ಪದಗಳು ಯಾವುದು?
चु.ग. कीर्ति भट्टः Averadu samskruta padagale...
22 October 2013 at 20:56 · Like · 3

चु.ग. कीर्ति भट्टः Mantree dhee sachivo maaatyo.. - amarakosha.
22 October 2013 at 22:02 · Like · 3
Suresh Shetty ಸಚವ, ಮಿಂತಿರ, ಅಮಾತ್ಯ ಎಲಾಲ ಸಿಂಸೃತ್!
ಪೆಗಥಡೆ, ಹೆಗಗಡೆ ಕ್ನ್ುಡ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಲರುವ ಹತಿಾರದ ಪದಗಳು
23 October 2013 at 13:15 · Like · 3
Gurubasav Sindoor to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
2 October 2013 · vallu anndrenu gotte ?
Basavanth Gudagattiyavar ಒರಳು =ಒರಳುಕ್ಲ್ುಲ ಎಿಂದು ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ.ಇದನ್ುುಒನ್ಕ್ೆಯಿಂದ ಕ್ುಟ್ ಲ್ಲಕ್ೆಕ ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಾರೆ
ಹಳಿಾಯ ಪರತಿಯೊಿಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಒರಳುಕ್ಲ್ಲನ್ುು ಕ್ಾಣಬಹುದು.See translation
2 October 2013 at 13:23 · Like · 1
Suresh Shetty Gurubasav Sindoor ಪರಶೆು ಕ್ನ್ುಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಲದದರೆ ಸಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ಾದೆ.
ವಲ್ುಲ > ಒಲ್ುಲ > ಒಲೆಲ... "ಬೆೇಡ", "ಇಲ್ಲ" ಅರ್ವ "ನ್ಕ್ಾರ" ಎಿಂಬ ಅರ್ಥ
ವಳುಾ > ಒಳುಾ > "ಒರಳು" ಎಿಂಬ ಅರ್ಥ
ವಲ್ಲಲ > ಒಲ್ಲಲ - ಮಗುಟ್, ಮೇಲ್ಲನ್ ಹೊದಿಕ್ೆ, ಉತ್ಾರಿೇಯ
2 October 2013 at 14:56 · Edited · Like · 2
Azad IS Gurubasav Sindoor ಕ್ೆೇಳಿದುದ -ಒರಳು - ಒನ್ಕ್ೆ-ಒರಳು...ಅನ್ುಿತೆಾ
2 October 2013 at 15:03 · Like
Radha Krishna ಒಳಲೆ, ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔಷ್ಧ ಕ್ುಡಿಸಲ್ು ಬಳಸುವ ಚಮಚೆಯಿಂತ್ಹ ಸ್ಾಧನ್
2 October 2013 at 15:08 · Like
Gurubasav Sindoor vallu=varalu= kare=callSee translation
2 October 2013 at 22:07 · Like
HoraParamesh Hodenur to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
ರಹಸಯ ಅನೊುೇವಾಗೆಲಾಲ ಇನ್ುು ಹೆಚಚನ್ ಒತ್ುಾ ಕ್ೊಡಲೊೇ ಏನೊೇ 'ನಿಗೂಢ ರಹಸಯ' ಅಿಂತಾನೆ ಬಯೊೇಥದು ತ್ುಿಂಬಾ ಜನ್ರ ಅಭಾಯಸ. ಆದರೆ
ನಿಗೂಢ = ರಹಸಯ ಎರಡು ಒಿಂದೆ ಅರ್ಥದ ಶಬದಗಳು ಅಲ್ಲವೆೇ?
Azad IS ಕ್ೆಲ್ವು ರಹಸಯಗಳನ್ುು ಅಿಂದಾಜಿಸಬಹುದು ಊಹೆಗೂ ನಿಲ್ುಕ್ದ ರಹಸಯವನ್ುು ನಿಗೂಢ ರಹಸಯ ಎನ್ುಬಹುದು...ಪದ ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲ
ತ್ಪ್ರಪಲ್ಲ ಎನಿಸುತೆಾ.See translation
21 October 2013 at 23:26 · Like · 5
Banavasi Somashekhar ಅದು ನಿಗೂಢವನ್ುು ಒತಿಾ ಹೆೇಳುವುದಕ್ಾಕಗಿರಬಹುದು.
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21 October 2013 at 23:28 · Like · 1
Manu H S Heggodu ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲಾಲ ಕ್ಡೆ ಅದನೆುೇ ಬಳಸ್ೊೇದು ಹಿಿಂದೆ ಮುಿಂದೆ ಯೊೇಚಸದೆ ಅನ್ಿತೆಾ ಅಲ್ಲವಾ AzadSee
translation
21 October 2013 at 23:38 · Like
Ln Gudur There are secrets and there are unsolved secrets. ರಹಸಯ ಅಿಂದರೆ ಬರಿೇ ಸೇಕ್ೆರಟ್ ಮಾತ್ರ, ಎಷೊಟೇ ಜನ್ರಿಗೆ
ಗೊತಿಾರುವ ರಹಸಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಗೂಢ ಜೊೇಡಿಸದರೆ ಅದು ಇನ್ೂು ಸ್ಾಲ್ಾ ಆಗಿರದ ರಹಸಯ.
21 October 2013 at 23:41 · Like · 3
Suresh Shetty ನಿಗೂಢ ರಹಸಯ - hidden or unrevealed secret or mystery! ಗೊೇಪಯತೆಯನ್ುು ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ೊಿಂಡಿರುವ ರಹಸಯ!
ಬಳಕ್ೆ ಸರಿಯದೆ...
22 October 2013 at 01:50 · Like · 3
Manjeshwar Nayak Goodina oLage yeeruva satya.? hidden truth difficult to crack.
22 October 2013 at 02:01 · Edited · Like
Vasanthkumar Perla ನಿಗೂಢ ಎಿಂದರೆ ರಹಸಯ ಒಿಂದೆೇ ಆಗಬೆೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಗೂಢ ಸಿಂಪತ್ುಾ, ನಿಗೂಢ ಶತ್ುರಗಳು, ನಿಗೂಢ ಸಿಂಬಿಂಧ ಇನ್ೂು
ಏನೆೇನೊೇ ಇರಬಹುದು. ರಹಸಯವೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿರಬಹುದು. ’ನಿಗೂಢ’ ಎಿಂದರೆ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಲದ ಅರ್ವಾ ಕ್ಷ್ಟಸ್ಾಧಯವಾದ ಎಿಂದು
ಅರ್ಥ @ Manu H S Heggodu.See translation
22 October 2013 at 07:39 · Like · 5
Suresh Shetty ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ರಹಸಯ - 'ಬಹಿರಿಂಗ ರಹಸಯ'
ಕ್ೆಲ್ವೆೇ ಮಿಂದಿ ತಿಳಿದಿರುವ ರಹಸಯ - 'ರಹಸಯ'
ಯಾರೂ ತಿಳಿಯದ ರಹಸಯ - 'ನಿಗೂಢ ರಹಸಯ'!See translation
22 October 2013 at 14:20 · Like · 2

Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ
6 October 2013 ·
ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ು ಕ್ುಪಪಳಿಾಯ ಕ್ವಿಶೆೈಲ್ಕ್ೆಕ ಹೊೇದಾಗ ಸಿಂಗರಹಿಸದ ಕ್ೆಲ್ವು ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲಲ್ಲದ ಪದಗಳು ಬಾಗು ಮರಿಗೆ (ಅನ್ು ಬಸಯುವ ಪಾತೆರ),
ಕ್ಲ್ಬಿ (ಧಾನ್ಯ ಸಿಂಗರಹ ಪೆಟ್ಟಟಗೆ) ,
ಪ್ರಟಾರಿ (ಧಾನ್ಯ ಸಿಂಗರಹ ಪೆಟ್ಟಟಗೆ) ,
ಅಕಿಕ ಅತಾಾಸು ,

ಸರಗೊಲ್ು

,

ಪಣತ್ ...
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Manu H S Heggodu ಕ್ಲ್ಬಿ್and ಪ್ರಟಾರಿ್same alla anastte. nammuralli ಪ್ರಟಾರಿ್annodu maneya ola koneli
iratte. and adralli hasige vastra muntdavu idtare.. ade ಕ್ಲ್ಬಿ್nalli nivu helida hage ಧಾನ್ಯ್ಸಿಂಗರಹ್ಪಣತ್್.
andre hecchagi batta idodu.See translation
6 October 2013 at 15:22 · Like · 1
Manjeshwar Nayak peetaari has become PeTaro in konkani.
BayalaTa davaru avara vastra/vesha bhushaNa gaLannu peeTari yalli haaki vandoorininda berondu urige
prayaaNisuttare.
6 October 2013 at 16:21 · Like
Manjeshwar Nayak peetari=big box made of bamboo strips.
6 October 2013 at 16:23 · Like
Harini Gnt ನ್ನ್ಗೂ್ಹೆಚಾಚಗಿ್ತಿಳಿಯದು.ಆಯಾ್ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳ್ಮೇಲ್ಲದದ್ಹೆಸರುಗಳು್ಅವು್.ಅಲ್ಲಲದುದದನ್ುು್ಕ್ಿಂಡು್ಬರೆದಿದೆದನ್ಷೆಟೇ್.
6 October 2013 at 17:22 · Like
Basavanth Gudagattiyavar ಪ್ರಟಾರಿಗೆ್ಮತೊಾಿಂದು್ಹೆಸರು್ಸಿಂದೂಕ್್ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆಇದನ್ು.್ು್ಮರದ್ಹಲ್ಗೆಯಿಂದ್
ಮಾಡಿರುತಾಾರೆ್ಸರಿಸುವ್ಕ್ೊೇಲ್ು=್ಸರಗೊೇಲ್ು.,ಅಿಂದರೆ್ಎತಿಾನ್್ಗಾಡಿಯಲ್ಲಲ್ಏನಾದರು್ಹೊಲ್ದಿಿಂದ್ಸ್ಾಮಾನ್ುಗಳನ್ುು್
ತ್ರುವಾಗ್,ಹೊಲ್ಕ್ೆಕ್ಗೊಬಬರ್ಹೆರುವಾಗ್ಅವು್ಚೆಲ್ಲದಹಾಗೆ್ಗಡಿಯ್ಹಿಿಂದೆ್ಮುಿಂದೆ್ತ್ಟ್ಟಟ್ಗಳನ್ು್ನಿಲ್ಲಲಸಲ್ು್ಈ್ಕ್ೊೇಲ್ುಗಳನ್ುು್
ನಿಲ್ಲಲಸುತಿಾದರು್.್ವುಳಿದ್ಪದಗಳು್ನ್ನ್ಗೆ್ಅಪರಚತ್.See translation
6 October 2013 at 17:37 · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy ಹಾಸನ್ದ್ಕ್ಡೆ್ಪೆಟಾರಿ್ಅನ್ುುತಾಾರೆಗಟ್ಟಟ್ಮರದ್ದೊಡೆಪೆಟ್ಟಟಗೆಗೆ್ಸುತ್ಾಲ್ೂ್ಕ್ಬಿಬಣ್ಅರ್ವ್.
ಖಜಾನೆ್್.ಮನೆಯಲ್ಲಲನ್್ಅಮೂಲ್ಯ್ವಸುಾಗಳನಿುಡುತಾಾರೆ್.ಹಿತಾಾಳ ೆಯ್ಪಟ್ಟಟಗಳನ್ುು್ಹೊಡೆದಿದುದ್ಭದರವಾದ್ಚಲ್ಕ್ವಿರುತೆಾ
ಗಡಾರಿೇಲ್ಲ್ಪೆಟ್ಟಟದರೂ್ಪೆಟಾರಿ್ಪ್"್.ಗಳಲ್ಲಲಟ್ಟಟರುವ್ಈ್ರಿೇತಿ್ಪೆಟ್ಟಟಗೆಗಳಿಗೂ್ಪೆಟಾರಿ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ್ುಡಿಯಾಗಲ್ಲ್."See
translation
7 October 2013 at 07:48 · Edited · Like · 3
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಅಕಿಕ್ಅತಾಾಸುಹಾಗು್ಬೆಿಂಡು್ಬೆತಾಾಸು್ಶಬದಗಳಿಗೆ್ಸಿಂಬಿಂಧ್ಇದೆಯೇ್..??
6 October 2013 at 20:42 · Like
Vasanthkumar Perla ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆಯೂ್ದಕ್ಷಿಣ್ಕ್ನ್ುಡ(, ಕ್ಾಸರಗೊೇಡು್ಪೆಟಾರಿ್ಅಿಂತ್್ಹೆೇಳೆ್ ೇದು್)@ Jbrswamy
Rangaswamy.
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Harini Gnt ಅಕಿಕ್ಅತಾಾಸು, ಒಿಂದು್ದೊಡೆ್ಪಾತೆರಯ್ಮೇಲೆ್ಬರೆದಿದದ್ಪದ್..
7 October 2013 at 09:43 · Like
Suresh Shetty ಪ್ರರನಿಘಿಂಟ್ು್)ಕಿಲಷ್ಟಪದ(್ಕ್ನ್ುಡ-ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ್ಅವರ್ಪ್ರರಸಿಂ್ಕ್ನ್ುಡ್.ಜಿ್.
ಪತಾಾಸು್ನಾಮಪದ್ಪೆಟ್ಟಟಗೆ್೨್ಪತಾಾಯ್೧್)ದೆೇ(, ಪೆಠ್ಾರಿ
ಬತಾಾಸು್ನಾಮಪದ್(<ಹಿಿಂ್ಒಿಂದು್ಬಗೆಯ್ಬಿಲೆಲಯಾಕ್ಾರದ್)ಸಕ್ಕರೆಯ್ಪಾಕ್ದಿಿಂದ್ಮಾಡುವ(್)ಬತಾಸ್ಾ್.ಸಹಿತಿಿಂಡಿSee
translation
7 October 2013 at 10:44 · Like
Vijayashree Nataraj to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಕ್ುಗಿಲ್ು, ಕ್ುಗಿಲೆ, ಕ್ೂಗಿಲೆ..ಅಿಂದೆರ್ಏನ್ು್ಗೊತಾಾ್..? ಉಪ್ರಪನ್ಕ್ಾಯ್ಕ್ುಗಿಲೆ್ಅಿಂತ್್ನ್ಮಮಕ್ಡೆ್ಹೆೇಳೆಾೇವೆ್]್ಸ್ಾಗರ್ಕ್ಡೆ[್..

Ganesh Bhat ನ್ಮಮಲ್ಲಲ್ಕ್ೂಗಲೆ್ಹೆೇಳಾಾರೆ
16 October 2013 at 20:33 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ನ್ಮಮಕ್ಡೆ್ಇದಕ್ೆಕ್’ಕ್ೊೇಗಿಲೆ’ ಅನ್ುುತಾಾರೆ್@ Vijayashree Nataraj.See translation
16 October 2013 at 20:34 · Like · 4
Ishwara Bhat K ಈ್ಕ್ೊೇಗಿಲೆ್ಕ್ಹಿ್ಕ್ಹಿಯಾಗಿದುದಉಪ್ರಪನ್ಕ್ಾಯ್ಮಿಡಿಯೊಳಗಿನ್್ಕ್ೊೇಗಿಲ್್.ನ್ನ್ಗೆ್ಬಹಳ್ಇಷ್ಟ್..್ೆಯನ್ುು್
ತಿನ್ುುವುದೆೇ್ನ್ನ್ಗಿಷ್ಟ
16 October 2013 at 20:36 · Like · 2
Vijayashree Nataraj ಹ್ಮ್..್ಉಚಾಚರಣೆ್ಚೂರು್ವಯತಾಯಸ್..
16 October 2013 at 20:38 · Like · 1

Vasanthkumar Perla ಕ್ಹಿಯಲ್ಲ, ಚೊಗರು್@ Ishwara Bhat K.
16 October 2013 at 20:38 · Like · 4
Vijayashree Nataraj ಕ್ೆಲ್ವು್ಕ್ಹಿ್ಚೊಗರು್ಯಾವುದೂ್ಇಲ್ಲದೆ್ಉಪಾಪಗಿ್ತಿನ್ುಲ್ು್ಸ್ೊಗಸ್ಾಗಿರುತ್ಾವೆ್..
16 October 2013 at 20:39 · Like · 2
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Harini Gnt ಓ, ಅದು್ತಿನ್ುುವಿಂತ್ಹುದೆಿಂದು್ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಲಪರತೆಯೇಕ್ವಾಗಿ್್.ಉಪ್ರಪನ್ಕ್ಾಯಯೊಡನೆ್ಸುಮಮನೆ್ಕ್ತ್ಾರಿಸ್ಹಾಕ್ುತಿಾದೆದ್.
ತಿನ್ುಬಹುದೆಿಂದು್ನಿಮಮಲ್ಲರ್ವಿಮಶೆಥ್ಓದಿ್ತಿಳಿದಿದಾದಯುಾ್.ರ್ಾಯಿಂಕ್ಿ್.Vijayasree .. ಹೆಸರೂ್ತ್ುಿಂಬಾ್ಹೊಸದು್್...್ಬಯಲ್ುಸೇಮಯವರಿಗೆSee translation
16 October 2013 at 21:39 · Like · 4
Suresh Shetty *ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿರದ
17 October 2013 at 02:49 · Like · 2
Vijayashree Nataraj ಸರಿ್ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಾವೆ್...

:)

17 October 2013 at 09:01 · Like · 1
Avinash Avi ಹೂಿಂ...ನಾನ್ೂ್ಕ್ೊೇಗಿಲೆಯನೆುೇ್ತಿನಾಾ್ಇದೆದ್...

:P

M.s. Ramanna to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
9 October 2013 ·
ಮುಗುಳು್ನ್ಗು್್ಪದದ್ಉತ್ಪತಿಾ್"್ಮುಗುಳು್"್ಈ್!? .. ಒಿಂದರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಮುಗುಳು್ಎಿಂದರೆ್್.ಎಿಂದಾಗುತ್ಾದೆ್"್ಹಿಿಂದಿರುಗು್"
್ಹಾಗಾದರೆ್ಮುಗುಳುನ್ಗೆ್ಎನ್ುುವುದು್ಹಿಿಂದೆ್ತಿರುಗಿಕ್ೊಿಂಡು್ನ್ಗುವುದೆೇ? ..ಬಲ್ಲವರು್ವಿಸಾರಿಸ..
Ramaprasad KV ಮುಗುಳು್ಕಿರಯಾಪದ
(ದೆೇಮಗಾಗಗು್೧್), ಮಗುಗ್ಕ್ಾಣಿಸಕ್ೊಳುಾ್೨್ಮೂಡು, ಮಳೆ್೩್ಮುಚಚಕ್ೊಳುಾ್)ಹೂವಿನ್್ದಳಗಳು(
ಮುಗುಳು್ನಾಮಪದ...See moreSee translation
9 October 2013 at 00:53 · Edited · Like · 3
Harini Gnt ಮುಗುಳು, ಮುಕ್ುಲ್...ಹೂವಿನ್್ಮಗಿಗನ್ಿಂತೆ್ಅರೆಬಿರಿದ್ಕಿರುನ್ಗೆ್ಮುಗುಳುನ್ಗು್.್ಮುಕ್ುಳ್ಎಿಂದರೆ್ಮಗುಗ್/
9 October 2013 at 07:57 · Like · 5
ವಿಜಯ್ಕ್ುಮಾರ್್ಟ್ಟಕ್ಬಿಬಗ್.ಎ. ಮುಗುಳು್ನ್ಗೆ್ಎಿಂದರೆ್ಶಬಧವಿಲ್ಲದೆೇ್ತ್ುಟ್ಟಯರಳಿಸ್ನ್ಗುವುದುಹಿಿಂದಿರುಗಿಕ್ೊಿಂಡಾದರೂ್ಸರಿ್್.
.ನೆೇರವಾಗಾದರೂ್ಸರಿ
ಈ್ಬಗೆಗ್ರಾಮಪರಸ್ಾದ್್ಮತ್ುಾ್ಹರಿಣಿ್ಸ್ಾಕ್ಷ್ುಟ್ವಿವರಣೆಗಳನ್ುು್ನಿೇಡಿದಾದರೆ.See translation
9 October 2013 at 12:00 · Like
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Manjunatha Kollegala ಹಿಿಂದುರುಗು್ಎನ್ುುವುದನ್ುು್ಸೂಚಸುವ್ಪದ್ಮುಗುಳು್ಅಲ್ಲ, ಮಗುಳು್ಇನ್ುು್ಮುಗುಳು್್.)ಮಗುಳ್(
ನ್ಸುಬಿರಿದ್-್ಎಿಂಬುದು್ಮುಕ್ುಲ್್ಎಿಂಬ್ಸಿಂಸೃತ್್ಶಬದದ್ತ್ದಭವ, ನ್ಸುವೆೇ್ಅರಳಿದ್ಎಿಂದರ್ಥ.See translation
9 October 2013 at 19:03 · Like · 5
Vasanthkumar Perla ಮುಗುಳುಮಗಿಗಗಿಿಂತ್್ಹೆಚ(್ಅರೆಬಿರಿದ್ಮಗುಗ=್ ಚಾದ, ಹೂವಿಗಿಿಂತ್್ಕ್ಡಿಮಯಾದ್ಒಿಂದು್ಹಿಂತ್್.
್ಮುಗುಳು್ಎಿಂದರೆ್ನಿಜವಾದ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ’ಮಗುಗ’ ಅಲ್ಲ, ಹೂವಾಗುವ್ಮುನ್ು್ಅರೆಬಿರಿದಿರುವ್ಹಿಂತ್ಅರೆತೆರೆದ್ತ್ುಟ್ಟಯಿಂದ್್.
ನ್ಗುವುದು್ಮನ್ುಷ್ಯ್್!ತ್ುಸುವೆೇ್ನ್ಗುವ್ಆ್ಚತ್ರಣವನ್ುು್ಕ್ಟ್ಟಟಕ್ೊಡುವ್ಎಿಂತ್ಹ್ಸುಿಂದರವಾದ್ಪದ್ಮುಗುಳುನ್ಗು್ಎಿಂಬುದು
ಹವ್...)ಬೆೇರೆ್ಯಾವ್ಪಾರಣಿಯೂ್ನ್ಗಲಾರದು್..ಮಾತ್ರ್ ಯಕ್್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಹೂವಿನ್್ಮೂರು್ಹಿಂತ್ಗಳನ್ುು್ಬೆೇರೆಬೆೇರೆಯಾಗಿ್
ಹೆೇಳುವ್ರೂಢಿ್ಇಿಂದಿಗೂ್ಇದೆ)ಮಗುಗ(ಮುಕ್ುಟ್ು್:, ಮುಗುಳು)ಅರೆಬಿರಿದ್ಹೂ(, ಹೂ.See translation
10 October 2013 at 07:33 · Edited · Like · 5
Azad IS Manjunatha Kollegala ಪಚಿಂತಾಮಣಿಗಳು್ವಿರಾಮದ್ನ್ಿಂತ್ರ್ದಶಥನ್್ನಿೇಡಿಾದಾದರೆಮುಗುಳ್್ನ್ಗು್ಪಚ್.್ಿಂ್
ಸದಸಯರ್ಮುಖದಮೇಲೆ್ಸಹಜವಾಗಿ!!!್..
10 October 2013 at 09:39 · Like · 2
Jbrswamy Rangaswamy ಮೇಲ್ಲನೆಲ್ಲ್ಭಾವಗಳ್್ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ್ಕ್ುವೆಿಂಪು್ಹೆೇಳಿದ್ಮಾತ್ು್....್ಮುಗುಳುಗೆಗೆ್ಮುಪ್ರಪಲ್ಲ್:
17 October 2013 at 00:35 · Edited · Like · 1
ಕ್ರೆದ್ಹಾಲ್ನ್ುು್ಮನೆಗೆ್ತ್ಿಂದು್ಹಾಕ್ುತಿಾದದ್ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ್ಒಿಂದು್ದಿನ್್ಇದದಕಿಕದದಿಂತೆ್ಹಾಲ್ಲನ್ವ್ನಾಪತೆಾಕ್ೆೇಳಿದದಕ್ೆಕ್., " ಹಾಲ್ು್
ಎಳೆಗಿಂದಿ್ಬುದಿದೇ್.ನಿಮಮ್ಮುಿಂದೆ್-್"್ಎಳೆಗಿಂದಿ್"್ಇಿಂದು್ಅದೆೇ್.ಅಿಂದ್"
Bhaskar Narasimhaiah ವಿವರಿಸ Harini Gnt
23 October 2013 at 08:27 · Like
Harini Gnt ಬಹುಶಃ್ಅದು್ಕ್ುಡಿಯಲಾಗದ್ಸಥತಿ, ಆಗತಾನೆೇ್ಕ್ರು್ಹಾಕಿದ್ಹಸುವಿನ್್ಹಾಲ್ುಅದನ್ುು್ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿಯೇ್್.
ತ್ರಿಸಕ್ೊಿಂಡು, ಬಾಣಿಂತಿ್ಹಸುವಿಗೆ್ಅಕಿಕ, ಬೆಲ್ಲ್ಕ್ೊಟ್ಟ್ಕ್ಳಿಸುತಿಾದರ
ದ ುಆ್ಹಾಲ್ನ್ುು್ಒಿಂದು್ಕ್ುದ್.ನೆನ್ಪ್ರದೆ್.್ ್ಕ್ುದಿಸ, ಬೆಲ್ಲ್ಹಾಕಿ್
ಪಾಯಸ್, ಇಲ್ಲವೆೇ್ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ್ಹಾಲ್ುಬಾಯ್ಮಾಡಿ್ಕ್ೊಡುತಿಾದದರುಅದು್ಒಳೆಾಯದೊೇ್ಇಲ್ಲವೇ್್.ನಾನ್ೂ್ಮಾಡಿದೆದೇನೆ್.
.ಕ್ಾಲ್್ಕ್ಷ್ಟವಾದದರಿಿಂದ್ಇರಬೆೇಕ್ು್.ತಿಳಿಯದುSee translation
23 October 2013 at 08:37 · Like · 1
Bhaskar Narasimhaiah ಗಿಣುೆಯುಕ್ಾ್ಹಾಲ್ು
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23 October 2013 at 08:50 · Like · 2
Lakshmi Jhansi Bhat Burde ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಎಳೆಗಿಂದಿ್ದನ್ಕ್ರು್.ಹಾಲ್ಲಗೆ್ಹಾಗೆ್ಹೆೇಳೆ್ ಲ್ಲ.ಎಳೆಗಿಂದಿ್ಎಮಮ್ಅನ್ುುತೆಾೇವೆ/
..ಎಮಮಯ್ಹಾಲ್ು್ತೆಳಾಗೆ್ಇರುತೆಾ್ಅಿಂತಾರೆ/್ಎಮಮ್ಗೆ್ಎಳೆಗಿಂದಿ್ದನ್ದ/್೩ತಿಿಂಗಳೆ್ ಳಗಿನ್್ದನ್್ಹಾಕಿದSee translation
23 October 2013 at 09:15 · Like · 1
Harini Gnt ಅದು್ಎಳಗಿಂದಿ್.ಎಳೆಗಿಂದಿ್ಎಿಂದು್ತ್ಪಾಪಗಿದೆ್ಹೊಸದಾದ್/್ಎಳೆಯದಾದ್=್ಎಳೆ್., ಕ್ಿಂದಿ್ಕ್ರು್ಹಿೇಗೆ್್=
.ಹೊಸದಾಗಿ್ಕ್ರುಹಾಕಿದ್ಹಸು್ಸರಿ್.)ನಿಘಿಂಟ್ು್.ವಿ.ಜಿ(್ಎಳಗಿಂದಿ್ಎಿಂದಾಗಿದೆSee translation
23 October 2013 at 10:55 · Like · 1
Prameela Gopal Elegandi hallu adu ginnu halu karu hakida 10 rind 12 dinadavarege swalpa lole
pramanadalli eruthe adakke Elegandi annuthare namma kade namma mange baruva halinavaru
heliddu.See translation
23 October 2013 at 11:38 · Like · 1
Suresh Shetty ಕ್ಿಂದು್ಎಿಂಬುದು್ಸಸ್-, ಮರಿ, ಕ್ರು್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥದಲ್ೂಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ, ಕ್ುಗುಗ್ಹಸು್ಕ್ರು್ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ್್(
ಆದರೆ್ಇದಕ್ೆಕ್ಸಿಂಬಿಂಧವಿದೆಯೇ್.ಕ್ುಗುಗವುದು್ಕ್ೂಡ್ಸಹಜ?), ಬಣೆದ್ಹೆಸರು
ಕ್ಿಂದ್ಮಗು್-, ಕ್ೂಸು
ಕ್ಿಂದಿ್್-foetus, ಭೂರಣ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥವೂ್ಇದೆ
23 October 2013 at 15:21 · Like · 1
Bottom of Form
Paresh Mithra to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
Raste athava maarga idara artha koduva innitara kannada padagalu...?
Surplus ath open with the eastern ra artha home va inn tara kannada pada lo...?
चक
ु ीर्ति भट्टः್.ग. Daari , beedi...
28 October 2013 at 20:43 · Like · 1
Basavanth Gudagattiyavar ದಾರಿ,ಹಾದಿ,ರೊೇಡ್,
28 October 2013 at 20:43 · Like · 1
Bharath M Venkataswamy ಜಾಡು
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28 October 2013 at 20:53 · Like · 2
Sridhar Bandri ಬಳಾಾರಿ್ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ್ಬಿಂಡಿ್ಜಾಡು, ಕ್ಾಲ್ು್ದಾರಿ್ಪದಗಳು್ಹೆಚುಚ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲವೆ.
28 October 2013 at 21:20 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ರಸ್ೆಾ್ಅರ್ವಾ್ಮಾಗಥ್ಎಿಂಬುದಕ್ೆಕ್ಅಚಚ್ಕ್ನ್ುಡ್ಪದ್’ಹಾಸು’. ತಿಗಾಥಸು.ತಿರುಗಿದ್ಹಾಸು=;
ಹಾಸುಪಾರೆಹಾಸದಿಂತ್ಹ=, ಚಪಪಟೆಯಾದ್ಬಿಂಡೆ.; ಹಾಸಲ್ುಶಿವಮಗಗ್ಕ್ಡೆ್ಅಿಂಗಾಸ್ಬಿಂದೆ್.ಟ್ಟಕ್ೆಟ್್ಛಾಜ್ಥ=, ಇಿಂಗಾಸ್ಬಿಂದೆ್
ಅನ್ುುತಾಾರೆಆ್ದಾರಿಯಾಗಿ್=ಹಾಸ+್ಅಿಂಗೆ್., ಇಿಂಗೆ್ಈ್ದಾರಿಯಾಗಿ=ಹಾಸ+@ Paresh Mithra.See translation
28 October 2013 at 21:51 · Like · 2
Azad IS ರಸ್ೆಾ್ಮತ್ುಾ್ಮಾಗಥ್ಇವುಗಳ್ನ್ಡುವೆ್ಸಾಲ್ಪ್ವಯತಾಯಸವಿದೆ್ಅನಿಸುತೆಾಮಾಗಥಕ್ೆಕ್ದಿಕ್ುಕ್ಇರುತೆಾ್.ರಸ್ೆಾಗೆ್ದಿಕ್ುಕ್ಇರದು್.
Typed with Panini Keypad
28 October 2013 at 21:53 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಇಲ್ಲ್ವಯತಾಯಸವಿಲ್ಲಅರ್ಥ್್.ಮಾಗಥ್ಸಿಂಸೃತ್ದ್ಶಬದ್.ರಾಸ್ಾಾ್ಅನ್ುುವ್ಹಿಿಂದಿ್ಶಬದದಿಿಂದ್ರಸ್ೆಾ್ಬಿಂದಿದೆ್.
್ಮಾಗಥ್ಅಿಂದರೆ್.ಎರಡೂ್ಒಿಂದೆೇclassics, ಪರ್, ದಿಕ್ುಕ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥಗಳ್್ಇರುವುದರಿಿಂದ್ನಿಮಗೆ್ಹಾಗನಿುಸುತಿಾದೆ, ಅಷೆಟೇ್
@ Azad IS.
28 October 2013 at 22:06 · Like · 3
Shivaprakash Sonnada Matada Haadi, daari,
28 October 2013 at 22:24 · Like · 1
Ganesh Bhat ಬಟೆಟ
28 October 2013 at 22:36 · Like · 1
Subrahmanya Bhat Jalsur @ V K Perla Mangalore ಶಬಾದರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಎರಡರ್ನ್ಡುವೆ್ವಯತಾಯಸ್ಇಲ್ಲಆದರೆ್.ಒಪ್ರಪದೆ್.
.ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲ್ವಯತಾಯಸ್ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ್ಇದೆದೇ್ಇದೆ
'ರಸ್ೆಾ' ಅನ್ುುವ್ಪದವನ್ುು್ಜಿೇವಿಗಳು, ವಾಹನ್ಗಳು್ಸಿಂಚರಿಸಲ್ು್ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ್ಭೌತಿಕ್್ವಯವಸ್ೆಥಯನ್ುು್ಸೂಚಸುವುದಕ್ಕಷೆಟೇ್
ಬಳಸುತೆಾೇವೆಕ್ೂಡುರಸ್ೆಾ್ಜೊೇಡುರಸ್ೆಾ್ನ್ಡುರಸಾ್....See more
28 October 2013 at 23:38 · Like · 2
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Jbrswamy Rangaswamy Raste athava maarga idara artha koduva innitara kannada padagalu...ಆಧವ್,
ಅಧಾಾನ್, ಆಯನ್, ಪರ್, ಪಿಂದೆಯ, ಪಜೆಜ, ಗಿಂತ್ು್, ಗಮ, ವರಜ, ಗೊೇತ್ರ, ಸರಣಿ, ಬಾಟಾ್್]್ಮಾಗಥ್[, ಬಾಟೆ್, ವರಜ್, ಸಿಂಚರ್,
ಹಾದಿ್, ಬಿೇದಿ್, ವಾಟ್್್]್ಇಳಿಜಾರು್[, ಸ್ಾನ್ು, ವಿೇದಿ್, ವಿೇಧಿ್, ಕ್ಾಲಾದರಿ, ಕ್ಾಲ್ು್ಹಾದಿ್, ಅಡ...See moreSee translation
29 October 2013 at 01:09 · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy ಶೆೈಲ್ಲ್ಯನ್ೂು್ಹಾದಿ್, ದಾರಿ, ಅಿಂತ್್ಭಾವಿಸದರೆ್್ಮಾಗಥ್:, ಡಾಳು್, ಧಾಟ್ಟ್, ಒಕ್ಕಣೆ್, ಬಗೆ್,
ಧೊೇರಣಾ್, ವಿಧಾನ್, ಪರಕಿರಯಾ್, ರಿೇತಿ....See translation
29 October 2013 at 01:14 · Like
चुकीर्ति भट्टः್.ग. Adhva ayana samskruta padagalu... @ Jbrswamy Rangaswamy
29 October 2013 at 11:40 · Like
ವಿವೆೇಕ್್ಶಿಂಕ್ರ್ ಬಟೆಟ
29 October 2013 at 14:54 · Like
ವಿವೆೇಕ್್ಶಿಂಕ್ರ್ ಪ್ರರ್ಶಿಂಕ್ರ್ಭಟ್್ಅವರ್.ಎನ್್.ಡಿ್.“ಇಿಂಗಿಲಶ್್ಪದಗಳಿಗೆ್ಕ್ನ್ುಡದೆದೇ್ಪದಗಳು”
way ನಾಮಪದ್೧್ಬಳಿ್ಬಳಿ್ತ್ಪುಪ(; ಬಳಿಹಿಡಿ), ದಾರಿ್ಇಲ್(್ ಲ್ಲಿಂದ್ತ್ಪ್ರಪಸಕ್ೊಳಾಲ್ು್ದಾರಿ್ಯಲ್ಲವೆೇ?), ಹೊಲ್ಬು್ಹೊಲ್ಬಿಗ(;
ಹೊಲ್ಬು್ತಿಳಿದವನ್ು; ಹೊಲ್ಬು್ತ್ಪುಪ), ಹೊೇಕ್ು್೨್ಪರಿ್ಈ್ಪರಿಯ್ಸ್ೊಬಗು್ಬೆೇರೆ್ಯಾರಲ್ಲಲದೆ(?)See translation
29 October 2013 at 14:54 · Like
Vasanth Bantakal to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
3 October 2013 ·
’ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ’ ಎಿಂಬ್ಪದದ್ಉಗಮ್ಹೆೇಗಾಗಿರಬಹುದು?
Chinmay Bhat ರಾವಣನ್ನ್ುು್ಸದೆಬಡಿಯಲ್ು್ಲ್ಿಂಕ್ೆಗೆ್ಹೊೇಗಲ್ು್ತ್ನೆುಲಾಲ್ಸ್ೆೇನೆಯನ್ುು್ಕ್ುರಿತ್ು್ಹೆೇಳಿದ್ಎಿಂದು್ಹೆೇಳಲ್ು್
ಯಾರಾದುರ್ಬಳಸಬೊೇಥದಾ?
3 October 2013 at 18:47 · Edited · Like
Chinmay Bhat ರಾವಣನ್ನ್ುು್ಸದೆಬಡಿಯಲ್ು್ಲ್ಿಂಕ್ೆಗೆ್ತ್ನೆುಲಾಲ್ಸ್ೆೇನೆಯನ್ುು್ತೆಗೆದುಕ್ೊಿಂಡು್ಹೆೇಗುವಾಗ್ಇಬೊೇಥದಾ್?
3 October 2013 at 18:47 · Like
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Bhimasen Purohit ಇದು್ರಾಮಾಯಣದಿಿಂದ್ಬಿಂದ್ಪದ.
ವಾಲ್ಲಯ್ಮರಣದ್ನ್ಿಂತ್ರ, ಕ್ಪ್ರಗಳ್ರಾಜನಾದ್ಸುಗಿರೇವ, ತಾನ್ು್ರಾಮನಿಗೆ್ಕ್ೊಟ್ಟ್ಮಾತಿನ್ಿಂತೆ್ಸೇತೆಯನ್ುು್ಹುಡುಕ್ಲ್ು್
ಆದೆೇಶಿಸುತಾಾನೆ.
ನಿಗದಿತ್್ಸಮಯದಲ್ಲಲ್ಸೇತೆಯನ್ುು್ತ್ರದಿದದರೆ್ಎಲ್ಲರಿಗೂ್ಮರಣದಿಂಡನೆ್ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ್ಆದೆೇಶವಿತ್ಾ್[್"ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ"್ಅದನ್ುು್.
ಸುಗ್ರಿೇವನ್್ಆಜ್ಞೆ್..ಮುಿಂದಿನ್್ಕ್ರ್ೆ್ಗೊತಿಾರೊೇದೆ್.ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯಲಾಯತ್ು್]
ಅಲ್ಲಲಿಂದ, ರಾಜ್ಅರ್ವಾ್ಸಕ್ಾಥರ್ಕ್ಟ್ುಟನಿಟಾಟಗಿ್ಹೊರಡಿಸುವ್ಆದೆೇಶಕ್ೆಕ್ಸುಗಿರೇವಾಜ್ಞೆ್ಎನ್ುಲಾಗುತ್ಾದೆಅಿಂದರೆ್ತಾತ್ಪಯಥ್್.
See translation:)

.ಯಾರೂ್ಅದನ್ುು್ಮಿೇರುವಿಂತಿಲ್ಲ್ಎಿಂದು

3 October 2013 at 18:48 · Like · 15
Someswara Narappa I padavannu patrikaa rangakke parichayisidavaru Tirumale taataacaarya sharma
avaru
3 October 2013 at 19:00 · Like · 8
Basavanth Gudagattiyavar ಸರಿಯಾದ್ವಿವರಣೆ್ಭಿೇಮಸ್ೆೇನ್್ಪುರೊೇಹಿತ್್ಅವರದು್ಧನ್ಯವಾದಗಳು
3 October 2013 at 19:48 · Like · 3
Vasanth Bantakal ಧನ್ಯವಾದಗಳು...
3 October 2013 at 19:55 · Like · 1
M V Ramesh Jois Bhimasen Purohit ರ್ವಿವರಣೆ್ಸರಿಯದೆ್:ಆದರೂ್ತ್ುತ್ುಥಪರಿಸಥತಿಯಲ್ಲಲ್ಹೆೇಳುತಿಾದದ್ಘೂೇಷ್ಣೆ(...

4 October 2013 at 08:48 · Like · 4
Manu H S Heggodu Jois Mvr ಕ್ುರಿಗಳ್ರಾಜಯದಲ್ಲಲ್ಸುಗಿರವಾಜೆುಗೆ್ಅರ್ಥವಿಲಾಲ್ಬೆೇರೆ್ಹೊಸ್ಆಜ್ಞೆ್ಇದಾದರೆ್ಪರಯತಿುಸ
:PSee translation
4 October 2013 at 14:16 · Like · 1
M V Ramesh Jois ಕ್ಾಳಿದಾಸನ್ು್ಕ್ೆೇಳಿ್ನೊೇಡಬೆೇಕ್ು್Manu H S Heggodu ಯವರೆೇ.
4 October 2013 at 18:15 · Like · 2
Bottom of Form
Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
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17 October 2013 ·
ಲ್ತೆಾ್ಹೊಡೆ್ಇದರಲ್ಲಲ್ಲ್ತೆಾ್ಅಿಂದೆರೇನ್ು್? ಅದೃಷ್ಟವೆೇ್? ..
ಈ್ಪದ್ಪ.ನ್ಲ್ಲಲ್ಹಿಿಂದೊಮಮ್ಬಿಂದಿದದರೆ್ತಿಳಿಯದು್.ಚಿಂ.
Manjeshwar Nayak latte= kick ? laath=kick (hindi)
17 October 2013 at 22:58 · Like · 1
Jayadeva Prasad Moleyar ಓತಾಲ್ಹೊಡೆಯೊೇದು್ಅಿಂದೆರ್ಇದೆನಾ?
17 October 2013 at 23:08 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಕ್ೊೇಣನಿಗೆ್ಲ್ತೆಾಯ್ಪೆಟ್ುಟ
17 October 2013 at 23:28 · Like · 2
Manjunatha Kollegala ಲಾತ್್ಎಿಂಬ್ಹಿಿಂದಿೇ್ಶಬದದಿಿಂದ್ಲಾತಾ, ಲ್ತೆಾ್ಇತಾಯದಿ್ರೂಪಗಳುಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್್.ಒದೆತ್್ಎಿಂದರ್ಥ್.
ಲಾತಾವನ್ುು್ಒದೆತ್ಕ್ೂಕ, ಲ್ತೆಾಯನ್ುು್ಅದೃಷ್ಟದ್ಆಟ್ಕ್ೂಕ್ಹೆಚಾಚಗಿ್ಬಳಸುತಾಾರೆ್ಒಿಂದರ್ಜಾಗದಲ್ಲಲ್ಇನೊುಿಂದನ್ುು್(
.)ಬಳಸುವುದೂ್ಇದೆ
ಅದೃಷ್ಟದ್ಆಟ್್ವಿಧಿಯಾಟ್್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ್ತೆಾ್ಒಳೆಾಯ್ಮತ್ುಾ್ಕ್ೆಟ್ಟ್ಅದೃಷ್್/...See moreSee translation
17 October 2013 at 23:48 · Like · 10
Sridhar Bandri @gnaneswara ಅವರೆ, "ಜಾಣನಿಗೆ್ಮಾತಿನ್್ಪೆಟ್ುಟ್ಕ್ೊೇಣನಿಗೆ್ಲ್ತಿಾ್ಪೆಟ್ುಟಎನ್ುುವ್ಗಾದೆ್ಮಾತ್ು್ಉತ್ಾರ್್"
.ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ
ಹಾಗಾಗಿ್ಲ್ತಿಾ್ಎಿಂದರೆ್ಲಾಠಿ್ಎಿಂದು್ಅರ್ೆೈಥಸಬಹುದು.ಲ್ಟ್ಟಣಿಗೆ್ಸಹ್ಲಾಠಿಯ್ರೂಪವೆೇ್ಇರಬಹುದು್.
@jayadevaprasad ಅವರೆ್ಓತಾಲ್ಅಿಂದರೆ್ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿ್ಕ್ೆಲ್ಸವಿಲ್ಲದೆೇ್ತಿರುಗುವುದು; ಬಹುಶಃ್ತ್ಮಿಳಿನಿಿಂದ್ಆಮದಾದ್ಮತ್ುಾ್
ಬೆಿಂಗಳ್ರಿನ್ಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಶಬದ್ಎನ್ುುವ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಾಗುವ್ಶಬದವೂ್)ಪುಕ್ಕಟೆ(್ಅದೆೇ್ರಿೇತಿ್ಓಸ್ಅಿಂದರೆ್ಬಿಟ್ಟಟ್.
ಸಹ್ತ್ಮಿಳಿನ್ದು.
18 October 2013 at 00:45 · Like · 2
Ln Gudur ಲ್ತಿಾ್ಲಾಠಿಯಿಂದ್ಬಿಂದಿರಬಹುದಾದರೂ, ಅದರ್ನೆೇರ್ಅರ್ಥ್.ಎಿಂದು್"ಹೊಡೆತ್"
18 October 2013 at 11:33 · Like · 2
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Harini Gnt ಓತಾಲ್ಗೂ್ಲ್ತೆಾಗೂ್ಸಿಂಬಿಂಧವೆೇ್ಇಲ್ಲಲ್ತಿಾೇ್., ಲಾಠಿೇ, ಇವೆಲ್ಲ್ಎಲ್ಲರೂ್ಹೆೇಳಿರುವಿಂತೆ್ಹೊಡೆತ್್/್ಒಳೆಾಯ್.
್.ಕ್ೆಟ್ಟದರ್ವೆೈಪರಿೇತ್ಯದ್ಮಟ್ಟ್ಸೂಚಸುತ್ಾದೆJPM..See translation
18 October 2013 at 19:56 · Like · 1
Manjeshwar Nayak "katteya hinde nilla beDaa, kudureya munde nilla beDaa" kannada gaade -to save
yourself from latte(kick)
20 October 2013 at 10:22 · Edited · Like · 1
Sridhar Bandri ಇಿಂಗಿಲೇಷಿನ್್ಎಷೊಟೇ್ಶಬದಗಳು್ಕ್ನ್ುಡಿೇಕ್ರಣಗೊಿಂಡು್ಬೆೇರೆ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ್ಉಚಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ಾವೆ್ಅದಕ್ೆಕ್ಇತಿಾೇಚೆಗ್.
azadIS ಅವರು್ಕ್ೊಟ್ಟ್ಉದಾಹರಣೆ, ಈರಿಂಗ=Hearing. ಅದೆೇ್ರಿೇತಿ್ಲ್ಕ್ುಕ್ಹೊಡಿೇತ್ು್ಎನ್ುುವುದು್ಲ್ತೆಾ್ಹೊಡಿೇತ್ು್ಎಿಂದು್
ಬಳಕ್ೆಯಲ್ೂಲ್ಬಿಂದಿರುವ್ಸ್ಾಧಯತೆಯದೆಯಲ್ಲವೆೇ?
20 October 2013 at 09:30 · Like
Harini Gnt ಇರಬಹುದು್,, Sridhar
20 October 2013 at 09:57 · Like · 1
Manu H S Heggodu ನ್ಮೂಮರ್ಕ್ಡೆ್'ಲ್ತೆಾ್ಬೆೇಕ್ಾ?" ಅಿಂತ್್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ್ಹೆದಸ್ೊೇಥದು್ಇದೆ್ಅಿಂದರೆ್..'ಪೆಟ್ುಟ್ಬೆೇಕ್ಾ?' ಅನೊುೇ್
ಅರ್ಥಹಿೇಗೆ್ಮಾಡಾಾ್ಇದ್್:ಉದಾ(್.ದಾರೆ್ಬಿಳತೆಾ್ಲ್ತೆಾ್ನೊೇಡಿಾರು್.ಅದೃಷ್ಟ್ದುರಾದರಷ್ಟದ್ವಿಚಾರದಲ್ೂಲ್ಇದೆ್ಅರ್ಥ್)
.ಆಗಾತ್=ಲ್ತೆಾSee translation
22 October 2013 at 00:51 · Like
Prameela Gopal lathe hodeyodu andre gramya bhasheyalli halagu, ekkuttohoga, antha helthare.
22 October 2013 at 21:02 · Like
Vijay Hugar to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
23 October 2013 ·
ಹಿಿಂದಿ್ಪದ್'ಮಿಂಜಿಲ್' ಗೆ್ಸಮನಾಗಿ್ನಿಲ್ುಲವ್ಕ್ನ್ುಡ್ಪದ್ತಿಳಿಸುತಿಾೇರಾ!...?
ಗುರಿ,ದೆಯೇಯ,ಬಿಡಾರ್ಇವು್ಯಾವುದು್ಅಷ್ುಟ್ರುಚ್ಅನಿುಸುವದಿಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆ್್:'ದಿಲ್್ಕಿ್ಏ್ಧಡಕ್ನ್್ಟೆಹೆೇರ್್ಜಾ್ಮಿಲ್ಗಯ್ಮಿಂಜಿಲ್್ಮುಝೆ'
Suresh Shetty ಗಮಯಸ್ಾಥನ್, ಗುರಿದಾಣ, ತ್ಲ್ಪುದಾಣ, ಈಡುಗೂಡು
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24 October 2013 at 03:11 · Like
Bhaskar Narasimhaiah ' ಗಮಯ' ಭಾವ್ಮತ್ುಾ್ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಲ್ಸೂಕ್ಾವಾಗಿದೆಆದರೆ್ಇದನ್ುು್ಈ್ಸಿಂಧಭಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಸಲ್ಲದ್್.
ನಿೇವು್ಬಳಸ್ಬಳಕ್ೆಗೆ್ತ್ರಬಹುದಲ್ಲವೆ್.ಹಾಗಾಗಿ್ಸೂಕ್ಾವಲ್ಲ್ಎಿಂಬ್ಭಾವ್ಹುಟ್ುಟತ್ಾದೆ್.ತೊಡಕಿದೆ?
ಇದಕ್ೆಕ್ಹೊರತಾಗಿ್ಅನ್ಯ್ಪದ, ಕ್ಾಣದು್Vijay Hugar.See translation
24 October 2013 at 06:22 · Edited · Like
Vijay Hugar Suresh Shetty ತ್ುಿಂಬಾ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
24 October 2013 at 07:53 · Like
Vijay Hugar Bhaskar Narasimhaiah : ಧನ್ಯವಾದಗಳುಗಮಯ್ಬಳಸಬಹ.್ುದು್ಆದರೆ್ಈ್ಸಿಂಧಭಥಕ್ೆಕ್ಅಷ್ುಟ್ಸೂಕ್ಾವಾಗಲ್ಲ.
24 October 2013 at 07:58 · Like
Vasanthkumar Perla ಕ್ೊನೆ
24 October 2013 at 08:45 · Edited · Like · 1
Sudhir Narayana ತಿೇರ, ಗಮಯ, ದಡ
24 October 2013 at 12:43 · Like · 2
Suresh Shetty ಗುಿಂಡಿಗೆಯೇ್ತ್ುಡಿಯದಿರು್ಸ್ಾಕಿನ್ುು್ಕ್ೊನೆವಿೇಡ್ಸ್ೆೇರಾಯುಾ!
ಗುಿಂಡಿಗೆಯೇ್ತ್ುಡಿಯದಿರು್ಸ್ಾಕಿನ್ುು್ಚರಮಗಿೇತೆ್ಹಾಡಾಯುಾ!
ಚರಮ್ಸೇಮ!ಚರಮತೆ್!...See moreSee translation
24 October 2013 at 14:50 · Like · 3
Azad IS ಗ...ಮ್ಯ ಗೆ್ನೇತುಬೀಳಬಹುದು..
24 October 2013 at 15:00 · Like · 2
Azad IS ಮಿಂಜಿಲ್್ಎನ್ುುವುದು್ಗಮಯಕ್ೆಕ್ತ್ುಿಂಬಾ್ಹತಿಾರ...
24 October 2013 at 15:05 · Like · 3
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಬಯಸದ, ತ್ಲ್ುಪಬೆೇಕ್ಾದ್ತಾಣ, ಮನೆಹೆೈದರ್್ಮಿಂಜ್.್್ ಲ್್ಹಿರಿಯ್ಕ್ವಿ್ನಿಸ್ಾರ್್ಅಹಮದ್್್.ಅವರ್ಮನೆಯ್ಹೆಸರುSee translation
25 October 2013 at 05:55 · Like · 1
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Bhaskar Narasimhaiah ನಿಸ್ಾರ್್ಅಹಮದ್್ರ್ಮನೆ್ಹೆಸರು
'ಹಮಿದಾಹೆೈದರ್'
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯರೆೇ; ...See more
25 October 2013 at 08:03 · Like · 2
Bhaskar Narasimhaiah ಆಜಾದ್್ಭಾಯ್'ಗಮಯ' ಕ್ಕ್ನಿಮಮ್ಸಹಮತ್್ಅಿಂದ್ಮೇಲೆ, I seal it in the store! Azad IS
25 October 2013 at 08:06 · Like
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಆದರೆ್ಅನೆೇಕ್್ಮನೆಗಳ್ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಲ್ಮಿಂಜಿಲ್್ಇದೆ್!ನೆನ್ಪ್ರನಿಿಂದ್ಬರೆದುದು್.
25 October 2013 at 08:30 · Edited · Like · 2
Suresh Shetty ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ರವರು್ಹೆೇಳಿದುದ್ಸರಿಮುಸಲಿಂ್ಭಾಿಂದವರಲ್ಲಲ್ಮನೆಗಳಿಗೆ್ಹೆಸರಿಡುವಾಗ್ಪ್ರರೇತಿ್್.
್ಪಾತ್ರರ್ಹೆಸರಿನ್್ಅಿಂತ್ಯದಲ್ಲಲ'ಮಿಂಜಿಹಲ್' ಬಳಕ್ೆ್ಬಹುಸ್ಾಮಾನ್ಯ್ನ್ಮಮ್ತ್ಿಂದೆ್ಈ್ಹಿಿಂದೆ್ಖರಿೇದಿ್ಮಾಡಿದದ್ಮನೆಯ್ಹೆಸರು್!
'ರಿಜಾಹಾನ್್ಮಿಂಜಿಹಲ್'

:)See translation

25 October 2013 at 20:51 · Like · 1
Bhaskar Narasimhaiah ಬಹಳ್ಹಿಿಂದೆ್ವಾರಪತಿರಕ್ೆಯೊಿಂದರಲ್ಲಲ್ಅವರ್ಮನೆಯ್ಫೇಟೊೇ, ಮನೆಯ್ಹೆಸರಿನೊಿಂದಿಗೆ್
ನೊೇಡಿದ್ನೆನ್ಪು್ಇದೆ; ಅದು್ಬರಿೇ್'ಹಮಿೇದಾಹೆೈದರ್' ಅಲ್ಲಲ್ಮಿಂಜಿಲ್್ಇರಲ್ಲಲ್ಲ!
25 October 2013 at 21:14 · Edited · Like
Suresh Shetty Bhaskar Narasimhaiah ಕ್ಷಮಿಸನಿಸ್ಾರ್್ಅಹಮದ್್ರವರ್್.ನಾನ್ು್ಮಿಂಜಿಹಲ್್ಬಳಕ್ೆಯ್ಬಗೆಗ್ಹೆೇಳಿದುದ್!
!ಮನೆಯ್ಹೆಸರಿನ್್ಬಗೆಗ್ನ್ನ್ಗೆ್ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

:(

25 October 2013 at 21:10 · Like
Bhaskar Narasimhaiah ಇರಲ್ಲ್ಬಿಡಿ

:-)

ಓದುಗರಿಗೆ್ಹೆಚಚನ್್ಮಾಹಿತಿ್ಸಕ್ುಾ್! Suresh Shetty.
25 October 2013 at 21:14 · Edited · Like · 1
Manjeshwar Nayak Patima manzeel -house in the name of wife is a safe bet for business man , no court
attachment problem if his business fails.I remember to have read this name on some house.
25 October 2013 at 23:10 · Edited · Like
Jbrswamy Rangaswamy Manzil also used for mahadi mane...teesri manzil.See translation
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26 October 2013 at 06:52 · Like · 1
ಉಮೇಶ್್ವಷಿಸಠ to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
22 October 2013 · ಢಾಳು....್ಅಿಂದೆರೇನ್ು್"??

Suresh Shetty ಡಾಳಾಗಿ್...ಹೆಚಾಚಗಿ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ/ಧಾರಾಳವಾಗಿ್ಉದಾ!ಡಾಳಾಗಿ್ತ್ುಪಪ್ಸುರಿದು್ಪಾಯಸ್ಮಾಡಿದದರು್:
ಪ್ರರನಿಘಿಂಟ್ು್)ಕಿಲಷ್ಟಪದ(್ಕ್ನ್ುಡ-ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ್ಅವರ್ಪ್ರರಸಿಂ್ಕ್ನ್ುಡ್.ಜಿ್....See moreSee translation
22 October 2013 at 15:58 · Like · 2
ಉಮೇಶ್್ವಷಿಸಠ ಬಣೆ್ತ್ುಿಂಬಾ್ಗಿದೆ್ಅಿಂತ್ನ್ು್ಹ್"ಢಾಳಾ"್ೆೇಳಾಾರೆ್ಅಲಾಾ...?
22 October 2013 at 16:00 · Like · 1
Swarna NP ಹೌದುಬಣೆಕ್ೂಕ್ಬಳಸುವುದು್ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಇದೆ...
22 October 2013 at 16:07 · Like
Harini Gnt ಪರಕ್ಾಶವಾದ್ಬೆಳಕ್ು, ಕ್ಣಿೆಗೆ್ರಾಚುವ್ಬಣೆಕ್ೂಕ್.ಢಾಳು್ಎನ್ುುತಾಾರೆ್22 October 2013 at 16:09 · Like
Ln Gudur Used to indicate bold or gaudy, with respect to colours.
22 October 2013 at 16:30 · Like
Azad IS ಢಾಲ್್...ಹಿಿಂದಿಯಲ್ಲಲ್ಗುರಾಣಿ್22 October 2013 at 20:05 · Like
चुकीर्ति भट्टः್.ग. Dhaalagi- doddadagi, spashtvagi, eddu toruvante...
22 October 2013 at 20:49 · Like · 1
Suresh Shetty ಢಾಲ್್ಸಿಂಸೃತ್್(್ಗುರಾಣಿ್-shield)
23 October 2013 at 13:16 · Like
Harini Gnt ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಲ್ಮೇಲೆದುದ್ಕ್ಾಣುವಿಂತೆಎಿಂದರ್ಥ್..
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23 October 2013 at 13:19 · Like · 1
Sudhir Narayana Gaudy in English.

:)

23 October 2013 at 15:23 · Like · 1
Azad IS to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
21 October 2013 ·
ಒಿಂದು್ಸ್ಾಾರಸಯಕ್ರ್ಪದ್ಬೆಿಂಗಳ್ರು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರದಲ್್..ನ್ಮಮ್ಸಮೂಹಕ್ೆಕ್ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದುದ್-ಲ್ಲ್ಮಿಂಡಯದ್ಕ್ೆಲ್ವು್(
)ಕ್ಡೆಯೂ್ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇನೆ
ಮಾಿಂಸದ್ಅಡುಗೆ್= ಪದಾರ್ಥ
ಹೌದಾ..? ಎಷ್ುಟ್ಜನ್್ಸಮಮತಿಸುತಿಾೇರಿ..? ಈ್ಪದ್ಬಳಕ್ೆ್ಶಾಕ್ಾಹಾರಿ್..ಇಲ್ಲಲ್ಶಾಖಾಹಾರಿ್ಅನೆಬೇಕ್ಾ(?)ಗಳ್ಮ್ಧ್ಯಯ
ಇರುವಾಗ್ಅವರಿಗೆ್ಮುಜುಗರ್ಆಗದಿರಲಿ್ಎಂದು್ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿ ತ್ತ್ು...
ಈ್ರಿೇತಿ್ಒಿಂದು್ಗೊತಾಾದ್ಅರ್ಥದ್ಪದವನ್ುು್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಸೂಚಸಲ್ು್ಬಳಸುವ್ಪದಗಳು್ಇದದರೆ್ಹಿಂಚಕ್ೊಳಿಾಮೂರನೆೇ್(್..
)..ಪದಬಳಕ್ೆ್ಬಗೆಗ್ಬೆೇಡ್..ಶೆರೇಣಿ್ಅರ್ವಾ್ಅಶಿಲೇಲ್
Suresh Shetty ಶಾಕ್ಾಹಾರಿ್ಸರಿ್).ಸಿಂ(್ಶಾಕ್್!vegetable... ತ್ರಕ್ಾರಿ!
ಸ್ಾರಿಗೆ್ಏನ್ು್ಪದಾರ್ಥ್ಹಾಕಿದಿದೇರ? ಎನ್ುುವುದು್ಬಹುತೆೇಕ್್ಕ್ಡೆ್ವಾಡಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಸಿಂಭಾಷ್ಣೆಇದು್ಎಲಾಲ್ಶಾಕ್ಾಹಾರಿ್!,
ಮಿಶಾರಹಾರಿಗಳಲ್ೂಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಪದ.
ಸ್ಾರಿಗೆೇನ್ು್ತ್ರಕ್ಾರಿ? ಎಿಂದರೆ್!ಎಿಂದೂ್ಹೆೇಳುವುದುಿಂಟ್ು್"ಓಡಾಡೊೇ್ತ್ರಕ್ಾರಿ"

;)

ಕ್ೆಲ್ವರು್!ಎನ್ುುತಾಾರೆ್"ಹೆಚುಚಗಟೆಲ"
21 October 2013 at 11:52 · Like · 2
Harini Gnt ಕ್ುಿಂದಾಪುರದಲ್ಲಲದಾದಗ್ನ್ಮಮ್ತ್ಿಂದೆಯೊಡನೆ್ಗಿಂಗೊಳಿಾ್ಬಿೇಚ್್ಕ್ಡೆ್ಸುತಾಾಡಲ್ು್ಹೊೇದಾಗ್ಒಣಗಿಸದ್
ಅವುಗಳನ್ುು್ನೊೇಡಿ, ಗೌಪಯವಾಗಿ್ನಿೇರು್ಗೊೇರಿೇಕ್ಾಯ, ಸಮುದರ್ಸ್ೌತೆ್ಹೆೇಳಿಾದುರ.್.ಶಾಕ್ಾಹಾರಿ್ಸರಿ್.ನೆನ್ಪಾಯುಾ್.
ಶಾಕ್್ತ್ರಕ್ಾರಿ್=, ಶಾಕ್ಟ್್ವಯವಸ್ಾಯ್ಕ್ೆೇತ್ರ್=, ಭೂಮಿ..See translation
21 October 2013 at 12:16 · Like · 3
Jayadeva Prasad Moleyar jalapuShpa athava samudra baalekaai annuva paripaatha da.ka dalli ide.
21 October 2013 at 12:19 · Edited · Like · 2
Savitha Madapur mysore kade hechugatle andare shraaddha, tithi emba arthadallu balasalagatte.
21 October 2013 at 12:33 · Like · 2
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Manjunatha Kollegala ತಿೇರ್ಸೇಮಿತ್್ಸಿಂದಭಥಗಳಲ್ಲಲ್ಈ್ಬಳಕ್ೆಗಳು್ಉಿಂಟ್ುಅದೊಿಂದು್ವಿಶಿಷ್ಟ್ಸಿಂದಭಥ್., ಹೆೇಳುವವರು್
ಮತ್ುಾ್ಕ್ೆೇಳುವವರ್ನ್ಡುವಿನ್್ಹಾವಭಾವಗಳಿದದರೆ್ಮಾತ್ರ್ಈ್ಪದಗಳಿಗೆ್ಈ್ವಿಶೆೇಷ್್ಅರ್ಥ್ದೊರಕ್ೊಳುಾತ್ಾದೆಬೆೇರೆ್್.
.ಸಿಂದಭಥಗಳಲ್ಲಲ್ಅವು್ಅವುಗಳ್ಸ್ಾಮಾನಾಯರ್ಥದಲೆಲೇ್ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ಾವೆ
ದಿನ್್ನ್ಮಮ(್"ಇವತ್ುಾ್ನ್ಮಮ್ತಾತ್ನ್ವರ್ದಿನ್"್- ತಾತ್ನ್ವರ್ತಿಥಅರ್ವ್ಸುಮಮನೆೇ್ಇವತ್ುಾ್ನ್ಮಮ್ತಾತ್್.)ನ್ವರದುದ,
ಅನ್ುುವುದೂ್ಉಿಂಟ್ುತಿಥ್ಅಶುಭವಾದದರಿಿಂದ್ಅದನ್ುು್ನ್ುಡಿದು್ಉಳಿದವರಿಗೆ್ಇರುಸುಮುರುಸು್ಆಗದಿರಲ್ಲ್ಎಿಂಬ್ಆಶಯ್.
ಸ್ಾಾಮಿ್ಬೆಳಗೆಗ್ಉರಿ್ಹಾಕ್ಕ್ೆಕ್ಸ್ೌದೆ್ತೆಗೆಯೊೇಣ್ಅಿಂತ್್ನೊೇಡಿಾೇನಿ"್-, ಅಲೆಲೇ್ಸ್ಾಾಮಿ್ಆಡಾಾನೆ್.)ಹೆಡೆ್ಆಡಿಸುವ್ನಾಗರಹಾವು(್"!
ಇದಕ್ೆಕೇ್ದೊಡೊೆೇರು, ದೆೇವರು, ಎರಡಕ್ಷರದುದ್ಇತಾಯದಿ್ಪಯಾಥಯ್ಬಳಕ್ೆಯೂ್ಉಿಂಟ್ು.
ಕ್ೆೈಬಿಸ್ಮಾಮೂಲ್ು್.ಲ್ಿಂಚದ್ಪರಖಾಯತ್್ಪಯಾಥಯ್-, ಸುವಿಧಾ, ಮೇಲೆ, ಕ್ೆಳಗೆ್ಇತಾಯದಿ್ಪಯಾಥಯಗಳ್್ಉಿಂಟ್ು
ಕ್ರಿಘಟ್ಟಇವತ್ುಾ್ನಿಮಮನೆೇಲೆ್ಏನ್ಡಿಗೆ"್-್ಲೊೇಕ್ಪಾವನಿ-?" "ಏನಿಲ್ಲಮಮ, ಕ್ರಿಘಟ್ಟ್ಲೊೇಕ್ಪಾವನಿ್ಅಷೆಟೇಬರಿೇ್ಅನ್ು್ಸ್ಾರು್(್"
್ಮಿಂಡಯ್ಮೈಸೂರು್ಸೇಮಯ್ಬಡಬಾರಹಮಣರ್ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ್.)ಎನ್ುುವ್ನಿರುತಾಿಹದ್ಭಾವಬಳಕ್ೆ
ಶಿವಾ್ಅನ್ುು್್.)ನ್ಮಮ್ಅಜಜ್ಹತ್ುಾ್ವಷ್ಥದ್ಮದಲೆೇ್ತಿೇರಿಕ್ೊಿಂಡರು(್"ನ್ಮಮಜಜ್ಹತ್ುಾ್ವಷ್ಥದ್ಹಿಿಂದೆೇನೆೇ್ಶಿವಾ್ಅಿಂದುಬಿಟ್ುರ"್ಕ್ಣುೆ್ಮುಚುಚ, ಹೊೇಗಿಬಿಡು, ಇತಾಯದಿ್ಪಯಾಥಯ.
ಚೇಟ್ಟ್ತಿರುವು್ಅವರ್ಅದೃಷ್ಟ್ನೊೇಡೆೇ"್-, ಕ್ೊನೆಗೂ್ಚೇಟ್ಟ್ತಿರುವಿಬಿಟ್ುರಅವರ್ಅದೃಷ್ಟ್ನೊೇಡೆೇ(್", ಕ್ೊನೆಗೂ್
ಬದುಕಿಕ್ೊಿಂಡರುಸ್ಾವು್ಬದುಕಿನ್್.)್ನ್ಡುವೆ್ಹೊೇರಾಟ್ದಲ್ಲಲ್ಕ್ೊನೆಗೂ್ಬದುಕಿಕ್ೊಿಂಡದದನ್ುು್ತಿಳಿಸುವ್ಪದಗುಚಾಚೇಟ್ಟಮಗುಚು್್.
.ಎಿಂಬುದೂ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ
ಧರೆಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು್ಓಹೊೇ"್-, ಅವುರನಾಚಕ್ೆ(್"ಧರೆಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು್!, ಮಾನ್್ಮಯಾಥದೆ್ಮೂರೂ್ಬಿಟೊಟೇರು್.)
್ಅನೊುೇ್"ಮೂರೂ್ಬಿಟೊಟೇರು್ಊರಿಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು"್.ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ್ಅರಸೇಕ್ೆರೆ್ಗಿಂಗಾವತಿ್ಕ್ಡೆ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆಬಳಕ್ೆ್
ಮೈಸೂರಿನ್್ಕ್ಡೆಯಲ್ೂಲ್ಇದೆ.
ಗಾಿಂಧಿ್ಮಗಾ"್-, ನ್ಿಂಗೆ್ಎರಡು್ದೊಡ್್ಗಾಿಂಧಿ, ಮೂರು್ಚಕ್್ಗಾಿಂಧಿ್ಕ್ೊಡೊೇಮಗಾ(್", ನ್ನ್ಗೆ್ಎರಡು್ಐನ್ೂರು್ಮೂರು್
ನ್ೂರು್ಕ್ೊಡೊೇನ್ನ್ಗೆ್ತಿಳಿದಿಂತೆ್್.ನೊೇಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲ್ಗಾಿಂಧಿ್ಚತ್ರ್ಇರುವುದರಿಿಂದ್ನೊೇಟ್ಟಗೆ್ಗಾಿಂಧಿ್ಎಿಂಬ್ಪಯಾಥಯ್.)
.ಬೆಿಂಗಳ್ರಿನ್ಲ್ಲಲ್ಪಡೆೆಗಳ್ನ್ಡುವಿರುವ್ಕಿೇಳು್ಅಭಿರುಚಯ್ಸ್ಾಲಿಂಗ್್ಇದು
M ವಿಟ್ಮಿನ್್ಹೆಹೆಹ"್-, ಸಾಲ್ಪ್...M ವಿಟ್ಮಿನ್್ಬೆೇಕ್ಾಗಿತ್ುಾಹೌದಾ"್", ಎಷ್ುಟ?" "ಜಾಸಾ್ಬೆೇಡ, ಒಿಂದೆೈನ್ೂರುಸ್ಾಲ್್/ದುಡುೆ್."...
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.ಇತಿಾೇಚನ್್ಬಳಕ್ೆ್.ಎಿಂಬುದನ್ುು್ಹಿಿಂಜರಿಯುತಾಾ್ಹಲ್ುಲ್ಗಿಿಂಜುತಾಾ್ಕ್ೆೇಳುವ್ಪರಿ
ಮಾವ್ಇತಿಾೇಚನ್್ಬಳಕ್ೆ್.ಪ್ರೇಲ್ಲೇಸು್ಅತೆಾ್ಆಯಾಮಾಮ"್-, ನಿೇನೆೇ್ನ್ಮಮತೆಾಅತೆಾೇ್ರ್ರ್ಕ್ಾಡಿಾದಿೇಯ(್", ಸರಿ, ನಿೇನ್ು್ಹೆೇಳಿದಿಂಗೆೇ್ಆಗಲ್ಲಕ್ಾಟ್ಕ್ೊಡುವ್ಹೆಿಂಗುಸು್.)
ಪಿಂಡಿತ್ಪುತ್ರ್ಅವರು್ಬಿಡಿ"್-, ಪಿಂಡಿತ್ಪುತ್ರರು)ಶತ್್ದಡೆ(್"See translation
21 October 2013 at 12:38 · Like · 6
Rajendra Prasad ಮಿಂಜುನಾಥ್್ಸರ್್ಧರೆಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು್ಅಿಂತ್್ಬಳಸ್ೊೇದು್ಕ್ಡಿಮ್ಅನ್ಿತೆಾ್ಅದು್:''ಊರಿಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು''
ಇಬೆೇಥಕ್ು್ಮೈಸೂರು್ಕ್ಡೆ್ಮಿಂಟೆೇಸ್ಾಾಮಿ್ದೆೇವಿರಗೆ್-ಕ್ಾರಣ್ಮಿಂಡಯ್..' ಧರೆಗೆ್ದೊಡೆವುರ' ಅನೊುೇದಿರಿಂದ್ಆ್ಪದ್ಪರಯೊೇಗ್
ಮಾಡಲ್ಲ್ಅನೊಕೇತಿೇನಿ..See translation
21 October 2013 at 12:49 · Like · 2
Nuthan HB ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಸ್ಾರುಇದಕ್ೆಕ್.ಪದಾರ್ಥ್ಅನ್ುುವ್ಬಳಕ್ೆ್ಇದೆ್)ಶಾಕ್ಾಹಾರಿಯಾದರೂ(್ಸ್ಾಿಂಬಾರಿಗೆ್/ಪಲ್ಯ್/್
ಯಕ್ಷಗಾನ್ದ್ಪೆರೇರಣೆ್ಇದೆ್ಅದರ್ಅರ್ಥವನ್ುು್ಹೆೇಳುತಾಾನೆ್)ವೆೇಷ್ಧಾರಿ(್ಯಕ್ಷಗಾನ್ದಲ್ಲಲ್ಪದಭಾಗ್ಮುಗಿದನ್ಿಂತ್ರ್ಅರ್ಥಧಾರಿ್.
ಇ.ಇದು್ಪದದ್ಚೌಕ್ಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಲದದರೆ್ಶಾಸರೇಯ್ಅರ್ಥಗಾರಿಕ್ೆ್ಎಿಂದಾಗುತ್ಾದೆ್-ಇದು್ಆಶು್ಸಿಂಭಾಷ್ಣೆ(...See moreSee
translation
21 October 2013 at 12:55 · Like · 2
Manjunatha Kollegala ಇಲ್ಲ್ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ೆಕೇ್ನಾನ್ು್ಹೆೇಳಿದುದ, ಇದು್ಅರಸೇಕ್ೆರೆ್ಗಿಂಗಾವತಿ್ಕ್ಡೆ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವುದು್ಅಿಂತ್್.
ಮಿಂಟೆೇಸ್ಾಾಮಿ್ಕ್ಾವಯ್ನ್ಮಮ್ಮೈಸೂರು್ಕ್ಡೆಯದು್.ಮೈಸೂರಿನ್್ಕ್ಡೆ್ಮೂರೂ್ಬಿಟೊಟೇರು್ಊರಿಗೆ್ದೊಡೊೆೇರು್ಆಗುತಾಾರೆ್.
ಆದರೆ್ಆ್ಕ್ಡೆಯರುವ್ಧರೆಗೆ್ದೊಡೆವರಿಗೂ್ಮಿಂಟೆೇಸ್ಾಾಮಿ್ಕ್ಾವಯಕ್ೂಕ್ಸಿಂಬಿಂಧವಿಲ್ಲ್ಎಿಂದು್ನ್ನ್ು್್.ನಿೇವು್ಹೆೇಳಿದುದ್ಸರಿ
.ಅನಿಸಕ್ೆSee translation
21 October 2013 at 12:57 · Like · 3
Susheel Sandeep M Manjunatha sir, hAge namma mandya kaDe mudde-uppesrigoo karighaTTalOkpAvani annOduMTu kelavar manEli
21 October 2013 at 13:06 · Like · 4
Harini Gnt ಹಿೇಗೆ್ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ಾದ್ಅರ್ಥವನ್ುು್ಗೌಪಯವಾಗಿ, ಇತ್ರರ್ಮುಿಂದೆ್ಅವಮಾನ್ವಾಗದಿಂತೆ, ಹೆೇಳುವ್ಚಾಕ್ಚಕ್ಯತೆ್
ಹಿಿಂದೆ್ಹಿರಿಯರು್ತೊೇರಿಸದದರು್ಏನ್ು್ಹೆೇಳುವುದು್...್ಈಗ್ಗೌಪಯವಾದದನ್ೂು್ಪರಕ್ಟ್ಟಸ್ಹೆೇಳುವ್.? ಜಾಣೆಮಯೇ್? ಹೆಡೆತ್ನ್ವೆ್?
open minded ? .. ಇರಲ್ಲ.ದಿಕ್ುಕ್ಬದಲಾಗುವುದು್ಬೆೇಡ್..ಕ್ಷಮಿಸ್.ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ್ಹೆೇಳಿದದಷೆಟೇ್.
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21 October 2013 at 13:15 · Like · 1
Pramod Chandrashekhariah Yajamaanaru = vayassaadava
Seeti hoseyodu = ihaloka toreyuvudu
Innoo sumaaru ive. Nenapige barthilla
21 October 2013 at 14:18 · Like · 2
Sudhir Narayana Harini Gnt Nimma prashnegalu sariyagiye ive. Why not pose them on a separate thread
so navella avugala baggeyoo vichara madabaudu?
21 October 2013 at 14:57 · Like · 1
Harini Gnt ಒಿಂದು್ವಿಚಾರಕ್ೆಕ್ಬಿಂದಾಗ್ಮತೊಾಿಂದು್ಯಾವಾಗಲ್ೂ್ಪೂರಕ್ಪೂರಕ್ವಿಲ್ಲದಿದದರೆ್ವಿಚಾರ್ಪೂರೆೈಕ್ೆಯೂ್್.
ಆದದರಿಿಂದಲೆೇ್್.ಅದು್ಸಾಗತ್ವಾಗುತ್ಾ್ಮುದಿರತ್ವಷೆಟೇ್.ಅದಕ್ೆಕ್ಉತ್ಾರಿಸಬೆೇಕ್ೆಿಂದಲ್ಲ್.ಹಾಗಾಗಿ್ಈ್ಪರಶೆುಗಳಷೆಟೇ್.ಇರುವುದಿಲ್ಲ
್..ನಿಮಮ್ಗಮನ್ಕ್ೆಕ್ನ್ಮಮ್ಸಿಂತೊೇಷ್್.ದಿಕ್ುಕ್ತ್ಪುಪವುದು್ಬೆೇಡವೆಿಂದದುದ@sudhir Narayana
21 October 2013 at 15:12 · Like · 2
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಪದಗಳ್ಬಳಕ್ೆಯ್ಸಿಂದಭಥ್ಅದರ್ಉದೆದೇಶಿತ್್ಅರ್ಥವನ್ುುವಾಚಯ್.ಗಳನ್ುು್ನಿಧಥರಿಸುತ್ಾವೆ/, ಲ್ಕ್ಷಣ,
ವಯಿಂಗಯಗಳಲ್ಲದೆ್ವಿರುದಧವಾದ.ಅರ್ಥಗಳು್ಇವೆ್)್ವಿಪರಿೇತ್(See translation
21 October 2013 at 15:44 · Like · 5
Vasanthkumar Perla ಭೊೇಜನ್ದ್ಸಿಂದಭಥದಲ್ಲಲ್ಪಾಯಸ್ಬರುವಾಗ್ಕ್ೆೈ್ಅಡೆ್ಹಿಡಿದು್’ಬೆೇಡ್ಬೆೇಡ’ ಅನ್ುುತಾಾರೆ,
ಬಡಿಸುವವರಿಗೆ್ಅವರ್ಭಾವ್ಅರ್ಥವಾಗಿ್ಎರಡು್ಸ್ೌಟ್ು್ಹೆಚಾಚಗಿಯೇ್ಬಡಿಸುತಾಾರೆ!See translation
21 October 2013 at 20:21 · Like · 2
Gnaneswara Taredakuppe ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆಕ್ುಣಿಗಲ್(, ತ್ುಮಕ್ೂರು್ಜಿಲೆಲಹಿಸುಕಿದ್(್ಪದಾರ್ಥ್ಅಿಂದರೆ್ಹಿತಿಕದ್ಬೆೇಳೆ್ಸ್ಾರು್)
.)ಅವರೆ್ಕ್ಾಳಿನ್್ಸ್ಾರುSee translation
21 October 2013 at 20:29 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಮಾಿಂಸದ್ಸ್ಾರು್ಮಾಡಿದೆದವು್ಎನ್ುುವುದಕ್ೆಕ್ಹೊಲ್ಸು್ಮಾಡಿದೆದವು್ಎನ್ುುತಾಾರೆ.
21 October 2013 at 20:30 · Like · 4
Gnaneswara Taredakuppe ಬೃಹಸಪತಿ್ದಡೆ್=
21 October 2013 at 20:30 · Like
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Sudhindra Deshpande ಶಾಕ್್ಎಿಂದರೆ್ಸಸಯದ್ತೊಗಟೆಶಾಖ್ಎನ್ುುವ್ಸಿಂಸೃತ್್ಪದದಿಿಂದಲೆೇ್್.ಶಾಖ್ಎಿಂದರೆ್ಬಿಸ್.
್ಶಾಕ್ಾಹಾರ್ಎನ್ುುವುದು್.ಕ್ನ್ುಡದ್ಶಕ್ೆ್ಎನ್ುುವ್ಪದ್ಬಿಂದಿದೆಸರಿಯಾದ್ಬಳಕ್ೆ್ಬೆೇಿಂದೆರಯವರು್.‘ಗಣಪತಿ’ಯ್ಬಗೆಗೆ್ಬರೆದ್
ಕ್ವನ್ದಲ್ಲಲ್ಪದಾರ್ಥ್ಎನ್ುುವುದನ್ುು್ಅಡುಗೆ್ಎನ್ುುವ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಸದಾದರೆ.See translation
21 October 2013 at 21:04 · Like · 1
Jbrswamy Rangaswamy ಕ್ಿಂತೆ್ಒಗೆದು್ಹೊೇದ್್ತಿೇರಿಕ್ೊಿಂಡ್=; kicked the bucket ಅನ್ುುವ್ಬಿರಟ್ಟಷ್ರ್ಮಾತ್ನ್ುು,
ನ್ಮಮವರು್ಬಳಕ್ೆಗೆ್ತ್ಿಂದಿರಬೆೇಕ್ುಅಿಂತ್ೂ್ಇಿಂತ್ೂ್ಡುಬುಕ್ೆಕಿಂದರೆ್್"್ಅಮರ್ಶಿಲ್ಲಪ್ಜಕ್ಣಾಚಾರಿ್ಸನಿಮಾದಲ್ಲಲ್.]್ಕ್ೊಡಗು್[್.
್ಕ್ಿಂತೆ್ಒಗೆದಿಂತೆ' ಎಿಂಬ್ಹಾಡಿದೆ. ...See moreSee translation
21 October 2013 at 21:47 · Edited · Like
Jbrswamy Rangaswamy @ Gnaneswara Taredakuppe ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಮಾಿಂಸದ್ಸ್ಾರು್ಮಾಡಿದೆದವು್ಎನ್ುುವುದಕ್ೆಕ್
ಹೊಲ್ಸು್ಮಾಡಿದೆದವು್ಎನ್ುುತಾಾರೆ್ಮಾಿಂಸದ್ಸ್ಾರಿಗೆ......, ಪೆಶಲ್ುಲ, ಮರಿ್ಊಟ್, ಯನ್್ವಿ, ಕ್ತ್ಾರಿಸ್ೊೇ್ರಿೇತಿ್ಕ್ೆೈಸನೆು, ಗುಿಂಡು್
ತ್ುಿಂಡು್ಎರಡೂ, ಗುಡೆೆ್ಊಟ್್್]್ಕ್ುರಿ್ಕ್ೊಯುದ್ಗುಡೆೆ್ರಿೇತಿ್ಪಾಲ್ು್ಹಾಕ್ಾಾರೆ್[, ...... ಕ್ುರಿ್ಊಟ್್ಅನೊುೇದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ್
ಹೊಲ್ಸು್ಶಬಧವನ್ು್ಹಿಂದಿ್ಮಾಿಂಸದ್ಅಡುಗೆಗೆ್ಬಳಸುತಾಾರೆ್.ಇದನ್ುು್ಕ್ೊಟ್ಟಟಗೆಯಲ್ಲಲ್ಅರ್ವಾ್ಮನೆ್ಹೊರಗಡೆ್ಮಾಡುತಾಾರೆ್[್.
.]
21 October 2013 at 22:27 · Like
Gnaneswara Taredakuppe Jbrswamy Rangaswamy ಅವರೆೇ, 'ಕ್ಿಂತೆ್ಒಗೆ' ಎಿಂಬುದು್ಲ್ಲಿಂಗಾಯತ್ರ್ಧಾಮಿಥಕ್್
ಆಚರಣೆಗೆ್ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದುದ್ಎಿಂಬುದು್ನ್ನ್ು್ಗುಮಾನಿ್ಎಡೆಯೂರಿನ್್ಸದಧಲ್ಲಿಂಗೆೇಶಾರ್.ದೆೇವಾಲ್ಯದ್ಆವರಣದಲ್ಲಲ್
ಫಲ್ಕ್ವಿಂದರಲ್ಲಲ್ಈ್ಪದಪುಿಂಜವನ್ುು್ನೊೇಡಿದ್ನೆನ್ಪು.
21 October 2013 at 22:35 · Like
Gnaneswara Taredakuppe Jbrswamy Rangaswamy ಅವರೆೇ, ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲಲ್ಯಾವುದೆೇ್ಮಾಿಂಸದ್ಅಡುಗೆಯನ್ುು್ಅಡುಗೆ್
ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ಪಡಸ್ಾಲೆಯಿಂದ್ಆಚೆಗೆ್ಮಾಡುತಾಾರೆ್.
21 October 2013 at 22:38 · Like
Gnaneswara Taredakuppe ಮಾಿಂಸದೂಟ್ಕ್ೆಕ್ಕ್ಡಿತ್, ಖಾರ್ಎಿಂಬ್ಪದಗಳನ್ೂು್ಬಳಸುತಾಾರೆ.
21 October 2013 at 22:41 · Like · 1
Suresh Shetty ಯಾವ್ಹಳಿಾಯಲ್ಲಲ್ಮಾಿಂಸದ್ಅಡುಗೆ್ಹೊರಗೆ್ಮಾಡುತಾಾರೆತಿನ್ುುವವರಾದರೆ್ಅಡುಗೆ್ಮನೆಯನೆುೇ್್!
!ಉಪಯೊೇಗಿಸುತಾಾರೆ

:)
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22 October 2013 at 02:00 · Like
Vasanthkumar Perla ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ಅಿಂತ್್ಹೆಸರಿರುತೆಾ, ಬಾಯಬಿಟ್ಟರೆ್ಸುಳಾನೆುೇ್ಹೆೇಳುತಿಾರುತಾಾನೆಕ್ಷಿೇರಸ್ಾಗರ್್!
ಭಿೇಮ್್!ಲ್ಿಂಬೊೇದರ್ಅನೊುೇನ್್ಹೊಟೆಟ್ಬೆನಿುಗಿಂಟ್ಟಕ್ೊಿಂಡಿರುತೆಾ್!ಹೆಸರಿನ್ವನ್್ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ನಿೇರುಮಜಿಜಗೆಗೂ್ತ್ತಾಾಾರ
ಅನ್ನೊೇನ್ು್ಸಣಕ್ಲ್ರವಿೇಿಂದರನಾರ್್ಟ್ಯ್!ಎದೆ್ಸೇಳಿದರೆ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ್ಇಲ್ಲ್.ವಿದಾಯಸ್ಾಗರ್ಅಿಂತ್್ಒಬಬನ್್ಹೆಸರು್!...See
moreSee translation
23 October 2013 at 07:47 · Edited · Like · 2
Suresh Shetty ಆದಯ್ಹೊೇದಯ್ಕ್ೂಡ್ಕ್ಿಂದನ್್ಕ್ರೆಯುವ್ಒಿಂದು್ಪದಯ!

:)

'ಆದಯ' ಕ್ತ್ಥವಯ್!'ಮಟ್ಟಮದಲ್' ಮಾಡಲೆೇ್ಬೆೇಕ್ಾದ್ಕ್ೆಲ್ಸ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ್/್ಈಗ್/ಆದಯ್ಎಿಂದರೆ್ಈ್ದಿನ್್!
ಬೆಳಿಗೆಗ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥಗಳ್್ಇವೆ.See translation
23 October 2013 at 13:26 · Like
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ನಿಮಗೆ್ನ್ನ್ು್ಹೆಸರು್ಹೆೇಳುವುದಿಲ್ಲ!
23 October 2013 at 13:50 · Like · 1
Harini Gnt ಪ.ನ್ಲ್ಲಲ್ಅಪರೂಪಕ್ೊಕಿಂದು್ಹಾಸಯ್ವಿಮಶೆಥ್ನ್ಡೆಯುತಿಾದೆ್.ಚಿಂ್.್ಹಿೇಗಾಗಿ್ನ್ನ್ುದೂ್ಒಿಂದು್.
ಅಿಂದಿಾಲ್ಲ್ಚಿಂದಿಾಲ್ಲ್ಸುಿಂದರಮುೇರು್, ದುಡಿೆಲ್ಲ್ಕ್ಾಸಲ್ಲ್ಸಿಂಪತೆೈಿಂಗಾರು್..See translation
23 October 2013 at 14:23 · Like · 3
Vasanthkumar Perla ಮಿೇನಿಗೆ್ನ್ಮಮಲ್ಲಲ್ಕ್ೆಲ್ವರು್’ಸಮುದರ್ಬಾಳೆಕ್ಾಯ’ ಅಿಂತಾರೆ!
23 October 2013 at 18:13 · Like · 1
Sudhir Narayana Kolardalli 'non-veg' adige madiddare hechhagi, 'special' anta heli mugistare
:) Nothing else is special

:)

23 October 2013 at 20:33 · Like · 1
Abhishek Dorai chikka makallige chichawa chichi saru endu helalagutte !!
24 October 2013 at 14:53 · Like · 2
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಚಕ್ಕಮಗಳ್ರಿನ್ಲ್ಲಲ?
24 October 2013 at 15:02 · Like · 1
Gnaneswara Taredakuppe ಚಕ್ಕ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ್ಮಾಿಂಸಕ್ೆಕ್'ಚೇಚ' ಎಿಂದು್ಹೆೇಳುತಾಾರೆ, ಹಾಲ್ಲಗೆ್'ಲಾಲ್' ಎಿಂದು್ಹೆೇಳುತಾಾರೆ.
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25 October 2013 at 01:22 · Like
Lakshmi Jhansi Bhat Burde ಉತ್ಾರ್ಕ್ನ್ುಡದ್ಕ್ೆಲ್ವು್ಕ್ಡೆ್ಅನ್ುಕ್ೆಕ್ಹಾಕಿ್ಊಟ್್ಮಾಡುವ್್)ಬಾರಹಮಣರು(
ವಯಿಂಜನ್ಗಳಿಗೆ ’ಪದಾರ್ಥ’ ಎಿಂದು್ಬಳಸುತೆಾೇವೆಅಡೆಗ್ಆಯಾಾ್:ಉದಾ್.?ಏನ್ ’ಪದಾರ್ಥ ’ ಮಾಡಿದೆದ?See translation
25 October 2013 at 11:56 · Edited · Like · 1
Shankaranarayana Upadhyaya ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ=ವಯಿಂಜನ್ಪಾರದೆೇಶಿಕ್ವಾಗಿ್., ಅನ್ುಕ್ೂಲ್ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ್ಅರ್ಥ್/
ವಯತಾಯಸ್ಆಗಬಹುದು
ಭಾಷೆಯ್ಉದೆದೇಶವೆೇ್ಅಭಿಪಾರಯ್ವಿನಿಮಯವಲ್ಲವೆೇ?See translation
Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
" ದೊೇಮ್ಓಡಿಸಲ್ು್ಕ್ೊೇಲ್ು್ಯಾಕ್ೆ್? " - ನಿನೆು್ಚಿಂದನ್ವಾಹಿನಿಯ್ಪರಶೆು್ಗುಿಂಗಾಡಿ್ಎಿಂದು್್/್ದೊೇಮ್ಎಿಂದರೆ್ಗುಿಂಗರು್..
್ಮತೆಾೇನಾದರೂ್ಹೆಸರುಗಳಿವೆಯೇ್.ತಿಳಿಯತ್ು? ಇದು್ಮಾವಿನ್್ಹಣಿೆನ್್ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ್ಕ್ಾಣಬರುವ್ಕಿೇಟ್, ಇದರ್ತ್ಡೆಗೆ್
ಪಾಪಾಸುಕ್ಳಿಾಯನ್ುು್ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ಕ್ಟ್ಟಟದದನ್ುು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಲ್ನೊೇಡಿದೆದ..
Srinivas PS dOma andre solle (telugu)See translation
Azad IS ಸ್ೊಳೆಾಗೆ್ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲ್ದೊೇಮದೂಮ್ಎಿಂದೂ್ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ/
11 October 2013 at 00:41 · Like · 3
Harini Gnt Naanu keliralilla ..See translation
11 October 2013 at 00:43 · Like · 1

Suresh Shetty ಪ್ರರಡ್.್ ್ಶಿಂಕ್ರ್ಭಟ್್ಅವರ್.ಎನ್್.“ಇಿಂಗಿಲಶ್್ಪದಗಳಿಗೆ್ಕ್ನ್ುಡದೆದೇ್ಪದಗಳು” ನಿಘಿಂಟ್ು
gnat ನಾಮಪದ್ನ್ುಸ್)ಬಟೆಟಗೆ್ನ್ುಸಹತಿಾದೆ(, ನೊರಜು್)ನೊರಜು್ಕ್ಣಿೆನೊಳಗೆ್ಸ್ೆೇರಿ್ಕ್ೊಿಂಡಿದೆ(, ಗುಿಂಗುರು್ಆಕ್ೆಯನ್ುು್(
)ಗುಿಂಗುರು್ಕ್ಾಡುತಿಾದೆ, ದೊೇಮSee translation
11 October 2013 at 01:04 · Like · 1
Suresh Shetty ಉಗುರಲ್ಲಲ್ಹೊೇಗುವುದಕ್ೆಕ್ಕ್ೊಡಲ್ಲ್ಯಾಕ್ೆ? ಮತೊಾಿಂದು್ಹತಿಾರದ್ಗಾದೆ!
11 October 2013 at 01:06 · Like
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ಜಯಪರಕ್ಾಶ್.ಇ್. ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಕ್ರಿ್ಸ್ೊಳೆಾ್ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯುತೆಾೇವೆನಿವಾರಣೆಗೆ್ಮತೊಾಿಂದು್ವಿಧಾನ್್., ಪೆೇಪರ್್ತ್ುಿಂಡಿಗೆ್
ಹರಳೆಣೆೆಯನ್ುು್ಹಾಕಿ್ನೆೇತ್ು್ಹಾಕ್ುತಾಾರೆ.See translation
11 October 2013 at 05:24 · Like · 2
Gurubasav Sindoor gungaadu =solle=dwaami
11 October 2013 at 06:30 · Like
Padmanabha Rao Doma - SoLle, Mosquitoe in Telugu, ex : Dommalooru in Bangalore. ಅಲ್ಲಲ್ಹಿಿಂದೆ್ತ್ುಿಂಬಾ್
ಸ್ೊಳೆಾಗಳಿದುದವಿಂತೆ್!See translation
11 October 2013 at 18:58 · Edited · Like
Basavanth Gudagattiyavar ದೊಮಾರಿ್.ಸ್ೊಳೆಾಗಳಿಗೆ್ದಾವಣಗೆರೆ್ಆಸು್ಪಾಸನ್ಲ್ಲಲ್ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ=
11 October 2013 at 20:41 · Like · 1
Gopal Wajapeyi ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆಯ್ಹಳಿಾಗಾಡಿನ್್ಜನ್್ಇದನ್ುು್'ದಾಾಮಿ' 'ದಾಾಮಾರಿ'ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯುವುದನ್ೂು್ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇನೆ.
11 October 2013 at 21:09 · Like
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಅದು್ತೆಲ್ುಗು್ಶಬದ್ಅಲೆಾೇ???
11 October 2013 at 22:32 · Like
Padmanabha Rao ದೊೇಮ್Telugu houdu.
11 October 2013 at 22:33 · Like
Pramod Chandrashekhariah Telugu nalli haagandre soLLe.
PS: Namma mane bhashe telugu
12 October 2013 at 04:47 · Like
Sridhar Bandri @pramodchandrasekharaiah ನಿಮಮ್ಮಾತ್ು್ನಿಜ, ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲ್ಸ್ೊಳೆಾಗೆ್ದೊೇಮ್ಎನ್ುುತಾಾರೆ್.
azadISಹೆೇಳಿರುವಿಂತೆ್ಬೆಿಂಗಳ್ರಿನ್್ಒಿಂದು್ಪರದೆೇಶದ್ಹೆಸರು್ದೊಮಮಲ್ೂರು್ಇದರಿಿಂದ್ಬಿಂದಿರುವ್ಸ್ಾಧಯತೆಯದೆ್.
ಹೆೈದರಾಬಾದಿನ್ಲ್ಲಲ್ದೊೇಮಲ್ಗೂಡ್ಎನ್ುುವ್ಒಿಂದು್ಪರದೆೇಶವಿದೆ್ಅಲ್ಲಲ್ಬಹುಶಃ್ಸ್ೊಳೆಾಗಳು್ಬಹಳವಿದಿದರಬಹುದು; ಏಕ್ೆಿಂ...See
more
12 October 2013 at 15:39 · Like · 1
Harini Gnt ನೊರಜು, ನ್ುರುಜು, ನೊರಿಂಜು್ಎಲ್ಲಕ್ೂಕ್ದೊೇಮ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥವನೆುೇ್ತಿಳಿಸುತಿಾದೆ, ಜಿ..ನಿಘಿಂಟ್ು.ವಿ.
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13 October 2013 at 22:48 · Like
Gopal Wajapeyi Haage nodidare iDee ಹೆೈದರಾಬಾದು್ondu doDDa ದೊೇಮಲ್ಗೂಡ...

:)See translation

14 October 2013 at 08:53 · Like · 1

Padmanabha Rao to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
12 October 2013 · Bangalore ·
ಇದರ್ಉಸ್ಾಬರಿ್ನ್ನ್ಗೆ್ಬೆೇಡ್ಎನ್ುುತ್ಾರಲ್ಲ? ಉಸ್ಾಬರಿ್ಫಾಸೇಥ್ಪದವೆ? ಮೂಲ್? ಹುಷಾರು, ತ್ಕ್ದಿೇರು್ಎಿಂಬಿಂತೆ್ಇದೂ್
ಅನ್ಯದೆೇಶಯವೆೇ್ಸರಿ.
Ln Gudur Have lived in place with a lot of Urdu, but have always heard its use by Kannada speakers. Not
even in Marathi or Telugu. So appears to be a Kannada word, but ready to be corrected.
12 October 2013 at 20:53 · Like · 1
Sridhar Bandri ಉಸುಾವಾರಿ್ಅಿಂದರೆ್ಜವಾಬಾದರಿ್ಜನ್ರ್ಬಾಯಲ್ಲಲ್ಉಸ್ಾಬರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಗಿೇಳು್ಒಿಂದೆೇ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಪದಗಳಾ್"ಗಿರುಪಲ್ು"್ಹಾಗೂ್"? ಅರ್ವಾ್ವಿಭಿನಾುರ್ಥಗಳಿವೆಯಾ್?
Harini Gnt ಜೊೇಡಿೇ್ಪದ್ಇರಬೆೇಕ್ು್ಗಿೇಳು್..್ಗಿರಪುಲ್13 October 2013 at 11:11 · Like
Harini Gnt ಗಿೇಳು್ವಯಸನ್್=, ಚಟ್್, ಹವಾಯಸ್..
ಗಿರುಪಲ್ು್ಹಿಂಬಲ್್=, ಬಯಕ್ೆ..
14 October 2013 at 16:23 · Like · 4
Azad IS to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಪಚಿಂತ್ಕ್್ಮತ್ುಾ್ಸ್ೆುೇಹಿತ್ Pradeep Rao
paper wasp ಅಿಂದರೆ್ಕ್ಾಗದದ್ಕ್ಣಜ್ಎನ್ುಬಹುದೆೇ್ಎನ್ುುವ್ಬಗೆಗ್ಕ್ೆೇಳಿದಾದರೆನ್ನ್ಗೆ್ಸರಿಯನಿುಸತ್ು್ಏಕ್ೆಿಂದರೆ್..
ಕ್ಾಗದ=ಪೆೇಪರ್; ವಾಸ್ಪಕ್ಣಜ್ಸರಿಯವ=್ೆಯಲಾಲ...??
ಬೆಿಂಗಳ್ರು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರ್ದಲ್ಲಲ್)ಕ್ೊೇಲಾರ್(
ಜೆೇನ್ುನೊಣಕ್ೆಕ್ಜೆೇನಿಬೆಬ್51

ವಾಸ್ಪ್ಕ್ದಿರಿಬೆಬ್ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯುವುದುಿಂಟ್ು...ನಿಮಮಲ್ಲಲ...??
Sridhar Bandri ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲ್ಕ್ಣಜಕ್ೆಕ್ಕ್ಿಂದಿರಿೇಗ್ಎನ್ುುತಾಾರೆ್ಇದರ್.ಪರಭಾವದಿಿಂದಾಗಿ್ಬಳಾಾರಿ್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಇದಕ್ೆಕ್ಕ್ಡಿಜೇರಿಗಿ್
.ಎನ್ುುವ್ಶಬದ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ್)ಜಿೇರಿಗಿ-ಕ್ಡ್(See translation
23 October 2013 at 08:22 · Edited · Like · 1
Suresh Shetty ಕ್ಣಜದಿಂತ್ಹ್ಗೂಡನೆುೇ್ನೊೇಡಿ್ಹೆಸರಿಟ್ಟಟರುವ್ಕ್ನ್ುಡದ್ಒಿಂದೆೇ್ಪದ್'ಕ್ಣಜ'
23 October 2013 at 17:10 · Like · 2
Harini Gnt ಬಹುಶಃ್ಕ್ೆಿಂಜಗ್ಎನ್ುುವುದೂ್ಇದನೆುೇ್ಎನಿಸುತೆಾ.
23 October 2013 at 17:25 · Like · 2
Sridhar Bandri @hariniGnt ಮೇಡಿಂ, ಕ್ೆಿಂಜಿಗ್ಎಿಂದರೆ್ಬಳಾಾರಿ್ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ್ಕ್ೆಿಂಪು್ಗೊದದ; ಇದು್ಆಕ್ಾರದಲ್ಲಲ್ಕ್ರಿ್ಗೊದದ್
ಅಿಂದರೆ್ದೊಡೆದಾದ್ಕ್ಪುಪ್ಇರುವೆಯನ್ುು್ಹೊೇಲ್ುತ್ಾದೆಅದಕ್ೆಕ್ರೆಕ್ೆಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ್.; ಆದರೆ್ಕ್ಣಜಕ್ೆಕ್ರೆಕ್ೆಕಗಳಿರುತ್ಾವೆ್ಮತ್ುಾ್ಇವು್
ಮನೆಯ್ಸೂರಿನ್ಲ್ಲಲ್ಅರ್ವಾ್ಗೊೇಡೆಯ್ಸಿಂದುಗಳಲ್ಲಲ್ತ್ನ್ು್ಗೂಡನ್ುು್ಕ್ಟ್ಟಟ...See moreSee translation
23 October 2013 at 21:05 · Like · 4
Harini Gnt Oh.. ಗೊತಿಾರಲ್ಲಲ್ಲ.್ಧನ್ಯವಾದ್.
23 October 2013 at 21:15 · Like · 1
Sridhar Bandri to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
24 October 2013 ·
Discಗೆ್ಸೂಕ್ಾವಾದ್ಕ್ನ್ುಡ್ಪದ್ತಿಳಿಸ.
Suresh Shetty disc - ಬಿಲೆಲ, ದುಿಂಡುತ್ಟೆಟ, ಮುದಿರಕ್ೆ
24 October 2013 at 14:56 · Like · 1
Mahadeva Bachan ಬಿಲೆಲ್ಅಿಂದರೆ್ಟೊೇಕ್ನ್್ಅಲಾಾ
24 October 2013 at 20:05 · Like
Vasanthkumar Perla ತ್ಟೆಟ್=ಮುದಿರಕ್ೆ(್..)ಧವನಿತ್ಟೆಟ(recording; ತ್ಟೆಟ್=disc).
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24 October 2013 at 22:15 · Edited · Like
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಗಾನ್್ದೊಸ್ೆ್ಗಾರಮಫೊೇನ್್ತ್ಟೆಟಗೆ್ಕ್ೆಲ್ವರು್ಕ್ಾವಾಯತ್ಮಕ್ವಾಗಿ್ಬಳಸದರೂ್ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್್
ಏಕ್ರೂಪತೆಗಾಗಿ್ತ್ಟೆಟ್ಎನ್ುುವುದು್ಉಚತ್
25 October 2013 at 06:12 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ನಾವು್ಆಕ್ಾಶವಾಣಿದೂರದಶಥನ್ದವರು್ಮತ್ುಾ್ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದ್ಅವುಗಳ್ತ್ಯಾರಕ್ರು್ಮತ್ುಾ್್ವಿತ್ರಕ್ರುdiscಗೆ್ತ್ಟೆಟ್ಎಿಂದೂ, recordingಗೆ್ಧವನಿಮುದಿರಕ್ೆ್ಎಿಂದೂ್ಎಷೊಟೇ್ವಷ್ಥಗಳಿಿಂದ್ಬಳಸುತಿಾದೆದೇವೆಪರಸ್ಾರದಲ್ಲಿಂತ್ು್್.
!ಧವನಿಮುದಿರಕ್ೆ್ಎಿಂಬ್ಶಬದವನ್ುು್ಪರಚಾರಕ್ೆಕ್ತ್ಿಂದು್ಮೂರು್ದಶಕ್ಗಳೆೇ್ಕ್ಳೆದು್ಹೊೇದವು
25 October 2013 at 07:52 · Edited · Like · 4
ವಿವೆೇಕ್್ಶಿಂಕ್ರ್ ತ್ಟೆಟ
ಇದರಿಿಂದ್ಅಡಕ್ತ್ಟೆಟ್್=compact discSee translation
25 October 2013 at 11:21 · Like · 2
Sridhar Bandri ಉತ್ಾರಿಸದ್ಎಲ್ಲರಿಗೂ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು್.Flattened Disc ಎನ್ುುವುದನ್ುು್ಚಪಪಟೆಯಾದ್ತ್ಟೆಟ್ಎಿಂದು್
ಅನ್ುವಾದಿಸಬಹುದೆೇ?
26 October 2013 at 08:16 · Like
Suresh Shetty ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ತ್ಟೆಟ್ಎಿಂದರೆೇ್ಚಪಪಟೆತ್ಟ್್!್ ಟ್ು>ತ್ಟೆಟ
26 October 2013 at 12:34 · Like · 3
ಸುಗುಣಾ್ಮಹೆೇಶ್ shared a link to the group: ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ.
31 October 2013 ·
'ಪದ' ತ್ಿಂತಾರಿಂಶ್ಈಗ್ಲ್ಲನಾಕ್ಿ್ಸುಧಾರಿತ್್ಆವೃತಿಾಯಲ್ೂಲ್ಲ್ಭಯವಿದುದ್ಕ್ನ್ುಡಿಗರಿಗೆ್ರಾಜೊಯೇತ್ಿವ್ಹಾಗೂ್ಬೆಳಕಿನ್್ಹಬಬದ್
ಕ್ೊಡುಗೆಯಾಗಲ್ಲದೆ #kannada The software developed by Lohit DS is a collection of tools for processing
Indic scripts. Specialized Editor, IMEs (Input Method Engine) and PadaKosha (Dictionary) etc.
ರಾಜೊಯೇತ್ಿವ, ಬೆಳಕಿನ್್ಹಬಬಕ್ೆಕ್ಹೊಸ್'ಪದ' ಕ್ೊಡುಗೆ
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ಕ್ಿಂಪೂಯಟ್ರಲ್ಲಲ್ಕ್ನ್ುಡದ್ಬಳಕ್ೆ್ದಿನೆೇ್ದಿನೆೇ್ಹೆಚಾಚಗುತಿಾದೆಅಿಂತ್ಜಾಥಲ್ದಲ್ಲಲ್ಸದಯಕ್ೆಕ್ಕ್ನ್ುಡ್ವೆಬ್್ಸ್ೆೈಟ್ುಗಳ್ಸಿಂಖೆಯ್ಕ್ಡಿಮ್್.
್.ಬಹಳಷ್ುಟ್ಜನ್್ಕ್ಿಂಪೂಯಟ್ನ್ಥಲ್ಲಲ್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಬರೆಯಲ್ು್ಬಯಸುತಿಾದಾದರೆ್.ಇದದರೂ್ಕ್ೂಡ್ಓದುಗರ್ಸಿಂಖೆಯ್ಕ್ಡಿಮ್ಇಲ್ಲ
ಆದರೆ,…
Vasanthkumar Perla to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
6 October 2013 · Mangalore ·
ಒಿಂದು್ಸಾರೂಪದ್್ನಾನಾ್)ಅರ್ವಾ್ವಸುಾವಿನ್(ಹಿಂತ್ಗಳನ್ುು್ತಿಳಿಸಲ್ು್್)ಮತ್ುಾ್ಒಿಂದೆೇ್ರಿೇತಿಯ್ಅರ್ಥ್ಕ್ೊಡುವಿಂತಿರುವ(
ಬಳಸುವಾಗ್ಎಚಚರ್ಇರಬೆೇಕ್ು್!ಎಷೊಟಿಂದು್ಶಬದಗಳಿವೆ, ಅಷೆಟೇಎತ್ಾರದ್ದಿಬಬ=ಮರಡಿ್.ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ್ಬೆೇಕ್ಾದಿಂತೆ್ಬಳಸಬೆೇಕ್ು್.,
ಗುಡೆ.ಬೆಟ್ಟಕಿಕಿಂತ್್ಎತ್ಾರವಾದದುದ=ಪವಥತ್್.ಗುಡೆಕಿಕಿಂತ್್ಎತ್ಾರವಾದದುದ=ಬೆಟ್ಟ್.ಮರಡಿಗಿಿಂತ್್ಎತ್ಾರವಾದದುದ=
ಎಷೊಟೇ್ಮಿಂದಿ್ಗುಡೆಕ್ೆಕ್ಬೆಟ್ಟ್ಎಿಂದೂ, ಬೆಟ್ಟಕ್ೆಕ್ಗುಡೆ್ಎಿಂದೂ, ಪವಥತ್ಕ್ೆಕ್ಬೆಟ್ಟ್ಎಿಂದೂ್ಬಳಸುವರುವಿಷ್ಯ್ಸಣೆದಿರಬಹುದು್.,
ಆದರೆ್ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕ್ು.
Azad IS ಸೂಕ್ಷಮ್ಮತ್ುಾ್ಅತಿ್ಅವಶಯಕ್್ಮಾಹಿತಿ್ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್... V K Perla Mangalore
Ganesh Bhat ಬಾವಿ > ಕ್ೆರೆ > ಸರೊೇವರಹಳಾ್... > ಹೊಳೆ > ನ್ದಿ > ಸಮುದರ
Azad IS ಗುಳಿ, ಹಳಾ, ಕ್ುಿಂಟೆ, ಕ್ೆರೆ, ಸರೊೇವರ, ಸಮುದರ, ಸ್ಾಗರ.......
6 October 2013 at 09:12 · Like · 3
ಜಯಪರಕ್ಾಶ್.ಇ್. ಗುಡೆಗುಡೆೆ=, ರಾಶಿ
Manjeshwar Nayak Moradi,gudda,betta,parvata are all relative terms .Nimma gudda namage betta
dante kaaNa bahudu, namma guDDa yeennobbarige ,parvata dante kaaNa bahudu. As far as other
person has understood the word used there should not be any problem.Language is for communication.
Unnis bhees chaltaa hai .(hindi)

;-).This is my opinion.See translation

Suresh Shetty Azad IS ಬದುದ > ಗುಿಂಡಿಹೊಿಂಡ/ > ಗುಳಿಕ್ುಳಿ/ > ಬಾವಿ > ಕ್ೊಳ್)ಪುಷ್ಕರಣಿ( > ಕ್ುಿಂಟೆ > ಕ್ೆರೆ > ದೊಡೆಕ್ೆರೆ್
)ಸರೊೇವರ( > ಹೊಳೆ > ಕ್ಡಲ್ು್)ಸಮುದರ( > ಹೆಗಗಡಲ್ು್ಗೊೇಲ್ಲ್ಆಡಿದದನೆುೇ್ಮರೆತ್ರೆ್ಹೆೇಗೆ್...)ಸ್ಾಗರ(?

:)See

translation
6 October 2013 at 11:15 · Like · 3
Vasanthkumar Perla ನಿೇವು್ಹೆೇಳುವುದು್ಒಿಂದರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಸರಿ Manjeshwar Nayak. ಸಮುದರವನೆುೇ್ನೊೇಡದವರಿಗೆ್
ಸರೊೇವರ್ಸಮುದರದಿಂತೆ್ಕ್ಿಂಡಿತ್ುಅಮಮಸಿಂದರ್., ಬೊಮಮಸಿಂದರ, ನಾಗಸಿಂದರಈ್್.ಹಿೇಗೆ್ಸಿಂದರಗಳಿರುವಲ್ಲಲ್ದೊಡೆ್ಕ್ೆರೆಗಳಿವೆ್್ಅವರಿಗದು್ಸಮುದರ್ಅಲ್ಲ್ಎಿಂದು್.ಕ್ೆರೆಗಳನೆುೇ್ಅಿಂದಿನ್ವರು್ಸಮುದರ್ಎಿಂದು್ಕ್ರೆದರುತಿಳಿದಿತ್ುಾಹೆತ್ಾಬೆಬಗೆ್ಹೆಗಗಣ್ಮುದುದ್್.
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ಸಮುದರ್.ಸಮುದರ್ಸಿಂದರ್ಆಯತ್ು(್ಸರೊೇವರ್ಅವರ್ಪಾಲ್ಲಗೆ್ಸಮುದರ-ಎಿಂಬಿಂತೆ್ಅವರನ್ುು್ಸ್ಾಕಿ್ಸಲ್ಹಿದ್ಆ್ಕ್ೆರೆ>ಸಿಂದರ್..)
್ನ್ಮೂಮರಲ್ಲಲ್ಹರಿವ್ಸಣೆದಾದ್ಶುದಧ್ತೊರೆಯೂ್ನ್ಮಗೆ’ಪಾವನ್ತಿೇರ್ಥ’, ’ಗಿಂಗೊೇದಕ್’!. ಆದರೆ್ಅದು್ಬೆೇರೆ್ಸಿಂದಭಥನಾವು್್.
ಬರೆಯುವಾಗ, ಶಬದ್ಉಪಯೊೇಗಿಸುವಾಗ್ಎಚಚರ್ಇರಬೆೇಕ್ು್ಎಿಂಬುದಕ್ೆಕ್ಬೆಟ್ಟದ್ಉದಾಹರಣೆ್ಕ್ೊಟೆಟ.
6 October 2013 at 11:30 · Edited · Like · 1
Shridhar Bhat Ondu samasye .. Guddakkinta eshtu ettaraviddare adu betta anisikolluttade ? .. Haage
parvatakke kooda ....
6 October 2013 at 11:34 · Like · 2
Shridhar Bhat Dayavittu Tilisi .. Nanage kela sandrbhadalli e samasyeyagide ..
6 October 2013 at 11:37 · Like · 2
Manjeshwar Nayak nimge sandu kandalli saNNa gudda,doDdu kandalli doDDa guDDa antha heli
samasyeya parihaara maadi. Hecchu tale kedisabedi swamy

;-)

6 October 2013 at 11:43 · Edited · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಒಿಂದು್ಕ್ೆಲ್ಸ್ಮಾಡಿನಿೇವು್ಗುಡೆವನ್ುು್ಬೆಟ್ಟ್ಅನಿು್., ಬೆಟ್ಟವನ್ುು್ಗುಡೆ್ಅನಿುಹಾಗೆಯೇ್ಪವಥತ್ವನ್ುು್್.
್ಆಗ್ನಿಮಗೆೇ್ತಿಳಿದು್ಬರುವುದು್ಅರ್ವಾ್ಬೆೇರೆಯವರು್ತಿದದಬಹುದು್..ಬೆಟ್ಟ್ಅಿಂತ್ಲ್ೂ್ಬೆಟ್ಟವನ್ುು್ಪವಥತ್್ಅಿಂತ್ಲ್ೂ್ಅನಿು
@ Shridhar Bhat.
6 October 2013 at 11:44 · Like · 2
Manjeshwar Nayak Avaru sariyo ? yeevaru sari yemba vishaya dalli , yeennoNdu samashye aagabahudu
V K Perlaji Mangalore

;-)

6 October 2013 at 11:48 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಪರಶೆುಗೆ್ಸ್ಾಧಯವಾದರೆ್ಉತ್ಾರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ್ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು್ನಿವಾರಿಸುವುದು್ಹೆೇಗೆ?!
@ Manjeshwar Nayak.
6 October 2013 at 11:51 · Like · 1
Azad IS ಕ್ೊೇಡಿ್ಮೂಲ್ಕ್್ಹರಿದು್ಹೊೇಗುವ್"ಮರವೆ"್ಕ್ೆರೆತ್ುಿಂಬಿ್ಹೆಚುಚವರಿ್ನಿೇರು್-ನೀರ್ಹರಿವನ್ನು ್ಕೀಡಿ್
ಎನ್ನು ತೇವೆ್....ಅಲ್ಲ ವಾ,? ಬೆೇರೆ್ಪದ್ಇವೆಯೇ?See translation
6 October 2013 at 12:07 · Edited · Like · 1
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Azad IS ಮಿಂಗಳ್ರಲ್ಲಲ್ಇದುದ್ಬಿಂದವರಿಗೆ್ಗುಡೆ್ಏನೆಿಂದು್ಅರ್ಥವಾಗಿರುತೆಾಅಲ್ಲಲ್ನ್ಗರ್ಪರದೆೇಶಗಳ್ಹೆಸರು್ಅಲ್ಲಲನ್್ಗುಡದಗಳ್...
ಗೊೇರಿ್ಗುಡೆೆ್..್ಆಧಾರದಮೇಲೆ, ಎಕ್ೂಕರು್ಗುಡೆೆ, ಮಣೆ್ಗುಡೆದ, ಕ್ೆಪ್ರರ್ಗುಡೆೆ, ಹಿೇಗೆಬಹುಶಃ್ಬೆಟ್ಟ್ಮತ್ುಾ್ಗುಡೆದ್ನ್ಡುವಿನ್್್...
.ಅಿಂತ್ರವೂ್ತಿಳಿಯುತ್ಾದೆSee translation
6 October 2013 at 12:12 · Like · 1
ಜಯಪರಕ್ಾಶ್.ಇ್. "ಶಿಖರದ್ಜಾಗವೆಲ್ಲಲ್"?
6 October 2013 at 12:13 · Like
Ln Gudur ಶಿಖರದ್ಜಾಗ್ಪವಥತ್್ಅರ್ವಾ್ಬೆಟ್ಟದ್ಅತ್ಯಿಂತ್್ಎತ್ಾರದ್ಭಾಗ್.ತ್ುದಿಯಲ್ಲಲ್/
6 October 2013 at 12:16 · Like · 2
Manjeshwar Nayak "Bettadaa tudiyalli,huttiriruva vrakshagalige ,katte yanu kaTTi neeredavaru yaaro
?"". I think Purandardas was using betta for all sorts of mountains.
6 October 2013 at 12:21 · Like
Shridhar Bhat Thanks perla avare .. Samasye poornavagadiddaru .. Samanjasa vada dari tilisiddakke
dhanyavaadagalu .. Sariyuttara hudukuttene
6 October 2013 at 12:27 · Like
Harini Gnt Hani > Jari > tore > halla > kolla> hole > nadi > saagara ..
Aakaashaat Patitam Toyam yathaa gacchati saagaram ...
6 October 2013 at 12:30 · Like · 2
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ಗುಡದನ್್ಬೆಟ್ಟ್ಮಾಡೊೇದು್ಬಾಯಡನ್ಮಮಲ್ಲಲದೆ....ಹಿೇಗೊಿಂದು್ನಾಣುೆಡಿ....
6 October 2013 at 12:47 · Like · 4
Manjeshwar Nayak Making a mountain out of a molehill (English equivalent)
6 October 2013 at 12:58 · Like · 3
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ಜಟ್ಟಲ್್ಕ್ಾನ್ನ್ದ್ಕ್ುಟ್ಟಲ್್ಪರ್ಗಳಲ್ಲ
ಹರಿವ್ತೊರೆಯು್ನಾನ್ು.
ಎಿಂದಿಗಾದರು್ಕ್ಾಣದ್ಕ್ಡಲ್ನ್ು...See more
6 October 2013 at 13:26 · Like · 3
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Harini Gnt -- ಮನ್ುಷ್ಯನ್್ಶಿರದ್ಮೇಲ್ಲನ್್ತ್ುದಿಗೆ್ಶಿಖೆ್ಎನ್ುುವುದಿಲ್ಲವೆೇ್? ಹಾಗೆೇ್ಪವಥತಾಗರ್ಶಿರೊೇಭಾಗ್ಶಿಖರವೆೇಬೆಟ್ಟದ್್..
ತ್ುದಿ್ಎನ್ುಬಹುದು, ಶಿಖರವೆನ್ುಲಾಗದುಪವಥತ್ಕ್ಾಕದರೆ್., ಶಿಖರ್ಅಷೆಟೇ.See translation
6 October 2013 at 13:44 · Like · 2
Gopal Wajapeyi ದಿಣೆೆ್ಅರ್ವಾ್ದಿನೆು, ತಿಟ್ಟ್ಎಿಂಬ್ಪದಗಳ್್ಮರಡಿಯ್ಹತಿಾರದವೆೇ.
6 October 2013 at 14:29 · Like · 1
Manjeshwar Nayak GuDDege guDDe aDDa baruttade is konkani proverb.
(GuDDeka guDDo aaDa yettaa.(konkani)
6 October 2013 at 14:39 · Like
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ಹಿೇಗೊಿಂದು್ಊರು್ಚಕ್ಕಮಗಳ್ರು್ಜಿಲೆಲ್...., ಮೂಡಿಗೆರೆ್ತಾಲೊೇಕ್, ಆಲ್ೂದರು್ಹೊೇಬಳಿ, ಕ್ಣತಿ್
ಸಮಿೇಪದ್ಬೆಟ್ಟದ್ಮರಡಿ್ಗಾರಮ...See translation
6 October 2013 at 16:13 · Like · 3
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ತ್ುಿಂಬಾ್ಒಳೆಾೇದು!!...ತಿಳಿಸ್ಕ್ೊಟ್ಟಟದೂದ್..
6 October 2013 at 20:44 · Like
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ಅರರೆತೊಟ್ಟಟಲ್್ಹೊತೊಕಿಂಡು್ತ್ವರ್ಬಣೆ್ಉಟೊಕಿಂಡು್ಅಪಪ್....್ಮರೆತ್ು್ಬಿಟ್ಟಟದೆದವು....ತಿಟ್ುಟ....
.....ಕ್ೊಟೆಟಮಮ್ಹೊಡಕ್ೊಿಂಡು್ತ್ವರೂರ್ತಿಟ್ಟತಿಾ್ತಿರುಗಿ್ನೊೇಡಾಯಳSee translation
6 October 2013 at 22:56 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಹಳಾ್ದಿಣೆೆ್ತಿಟ್ುಟ್ತೆವರಿಗಳಲ್ಲಲದಿಣೆೆ್ಎಿಂದರೆ್ನ್ದಿ್ಹಳಾ್ತೊೇಡುಗಳ್ಬಳಿ್ನ್ಡುಗಡೆೆಯಿಂತೆ್ಕ್ಾಣುವ್(್...
ಅರ್ವಾ್ನಿೇರಿನ್್ಆಶ್.ಪರದೆೇಶ್ ರಯದಲ್ಲಲ್ತ್ುಸು್ಎತ್ಾರಕಿಕರುವ್ಜಾಗತಿಟ್ುಟ್ಎಿಂದರೆ್ಬಯಲ್ು್ಅರ್ವಾ್ಎತ್ಾರ್ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಲ್್.
ತ್ುಸು್ಎತ್ಾರವಾಗಿರುವ್ಜಾಗ, ದಿಬಬ್ಅರ್ವಾ್ಮರಡಿ್.)’ತೆವೆರಿ’ ಎಿಂದರೆೇನ್ು್ಗೊತೆಾೇ?See translation
7 October 2013 at 07:46 · Edited · Like
Gopal Wajapeyi Rangana Tittu...!

:)

7 October 2013 at 07:45 · Like
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
8 October 2013 ·
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ನಾರಿ್ಮುನಿದರೆ್ಮಾರಿ್ಕ್ೆೇಪು್ಮಾರಿ...್ಆದರೆ್ಇದಾಯವುದಿದು....್ಗೊತ್ುಾ....?
Manjeshwar Nayak paropakaari mane ge maari. same maari ?See translation
8 October 2013 at 19:33 · Like
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
6 October 2013 ·
ನಿರಗಥಳ್ಅನೊುೇ್ಶಬದನ್ಿಂಗೆ್ಸಿಂಶಯ್ಕ್ಾಡಾಾ್್..ಮನೆು್ಬಸ್್ನ್ಲ್ಲಲ್ನೊೇಡಿದೆ್..ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ಲಲ್ಅನ್ಗಥಳ್ಅಿಂತ್್ಬರೆದಿದುರ್..
್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಈ್ವಿರೊೇಧಾಭಾಸ್....ಇದೆ'ಅ'ಕ್ಾರ್ದಿಿಂದ್ಶುರುವಾಗೊೇದು್ಕ್ೆಲೆವು್ಕ್ಡೆ್..'ನಿ'ಕ್ಾರದಿಿಂದ್ಶುರುವಾಗುತ್ಾದೆ್..

ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ಹೌದು್ತೆಲ್ುಗಿನ್ಲ್ೂಲ್ಅನ್ಗಥಳದ್ಅರ್ಥ್ಸ್ಾವಕ್ಾಶವಾಗಿ್ಎಿಂದೆೇ್ನಿೇವು್ಹೆೇಳಿದಿಂತೆ್ಹೆಚಚನ್್್.....
ಪದಗಳಿಗೆ್ವಿರೊೇದಾರ್ಥ್ಅಕ್ಾರದಿಿಂದ್ದೊರೆತ್ರೂ್ಅಕ್ಾರಾದಿ್ಸಾರಗಳಿಿಂದ್ಪಾರರಿಂಭ್ವಾಗುವ್ಪದಗಳಿಗೆ್ಅನ್್ಅರ್ವಾ್ನಿರ್್
್ಆದರ:ಎಿಂಬ್ಧಾತ್ು್ಆದಿ್ಯಲ್ಲಲ್ಸ್ೆೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ಾದೆ್ಉದಾxಅನಾದರ್,ಅವಶಯಕ್xಅನ್ವಶಯಕ್್ಆಧಾರ್xನಿರಾಧಾರ್, ಆಕ್ಾರ್x
ನಿರಾಕ್ಾರ್,ಉದೊಯೇಗ್x ನಿರುದೊಯೇಗ್,ಏಕ್xಅನೆೇಕ್್,ಈಶಾರ್xನಿರಿೇಶಾರ್ಉಚತ್್xಅನ್ುಚತ್್ಪಾರಜ್ಞರು್-್ಹಿೇಗೆ.....
....ಏನ್ನ್ುುತಾಾರೆ್ಎಿಂದು್ಕ್ಾಯೊೇಣSee translation
7 October 2013 at 00:17 · Edited · Like · 2
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಬಹಳ್ಕ್ಡೆ್ಹುಡುಕಿದೆ!!...ಎಲ್ೂಲ್ಏನ್ೂ್ಸಗಿಾಲ್ಲರೇ್..
8 October 2013 at 20:35 · Like
Padmanabha Rao ArgaLa- AguLI - Chilaka
8 October 2013 at 20:38 · Like · 1
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಸರಿ್ಸ್ಾರ್!!..ಅನ್ಗಥಳ್ಯಾಕ್ೆ್ಆಗಿಲಲಾಲ್..ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ನಿರಗಥಳ್ಯಾಕ್ೆ್..ಆದೆರ್..
8 October 2013 at 20:39 · Like
Padmanabha Rao Without any stop or control annO artha
8 October 2013 at 20:40 · Like
Ramaprasad KV ಸಿಂಸೃತ್್ವಾಯಕ್ರಣದಲ್ಲಲ, ಎಲ್ಲಲ್ಅ, ಎಲ್ಲಲ್ನಿ್ಬರಬೆೇಕ್ೆಿಂಬುದಕ್ೆಕ್ನಿಗದಿ್ಮಾಡಿದ್ಕ್ಟ್ಟಲೆಗಳಿವೆಈಗ್ಅದು್್.
ಏನ್ಿಂತ್್ಮರೆತಿರೊೇದರಿಿಂದ, ಆ್ಕ್ಟ್ಟಲೆ್ಏನ್ಿಂತ್್ವಿವರವನ್ು್ಕ್ೊಡಲಾಗುತಿಾಲ್ಲಕ್ಾ್(್ಕ್ೆಲ್ವಕ್ೆಕ್ಕ್ೆೇವಲ್್ಅ್ಹತ್ುಾವುದು್.ಲ್್-
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ಅಕ್ಾಲ್, ನಿಕ್ಾಥಲ್ವಲ್ಲ್), ಕ್ೆಲ್ವಕ್ೆಕ್ನಿರ್್ಮಾತ್ರ್ಹತ್ುಾವುದು್ನಿದೊೇಥಷಿ್-ದೊೇಷಿ್(, ಅದೊೇಷಿಯಲ್ಲಕ್ೆಲ್ವು್ಪದಗಳಿಗೆ್.), ಅ್ಮತೆಾ್
ನಿರ್್ಎರಡೂ್ಹತ್ಾಬಹುದು್ಅನ್ಗಥಳ್.)ನಿರಾದರ-ಅನಾದರ್(, ನಿರಗಥಳ್ಇವೂ್ಹಾಗೆೇ್ಇರಬೆೇಕ್ು.See translation
9 October 2013 at 01:04 · Like · 2
Harini Gnt ಅಘ್ಅನ್ಘ್-, ಆರೊೇಗಯ್್ಅನಾರೊೇಗಯ್-, ಬಾಧಿತ್್್ಅಬಾಧಿತ್್-, ಚಿಂತ್ಯ್ಅಚಿಂತ್ಯ್-, ಮತ್ುಾ್ದಯ್ನಿದಥಯ್-,
ಆಕ್ಾರ್ನಿರಾಕ್ಾರ್-, ಆಹಾರ್ನಿರಾಹಾರ್-, ಗುಣ್ನಿಗುಥಣ್-, ಹಿೇಗೆ್ಕ್ೆಲ್ವು್ಪದಗಳಿಗೆ್್-ನ್-್ಕ್ಾರವೂ್ಮತೆಾ್ಕ್ೆಲ್ವಕ್ೆಕ್-ಅಕ್ಾರವೂ್ಸ್ೆೇರಿ್ಅರ್ಥ್ವಯತಾಯಸಗಳ್, ವಿರುದಾಧರ್ಥಕ್ವೂ್ಆಗುತೆಾ.See translation
9 October 2013 at 13:52 · Like
Harini Gnt ಅಗಥಳ್ಶೆರೇಷ್ಠ್=, ತಾಪಾಳು, ಆಗಳಿ..
ಅಗಥಲ್ಲಸು್ಹೆಚಾಗು್=, ಹಿರಿದಾಗು..
9 October 2013 at 14:03 · Like
Manjunatha Kollegala ಮದಲ್ಲಗೆ್ಅನ್ಗಥಳ, ಅನಾಸಕಿಾ್ಇತಾಯದಿಗಳಲ್ಲಲರುವ್ಅನ್್ಎಿಂಬ್ಉಪಸಗಥವನ್ುು್
ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ೊಳುಾವುದೊಳೆಾಯದುಇದು್ಮೂಲ್ತ್ಃ್ಅ್ಎಿಂಬ್ಉಪಸಗಥದ್ಒಿಂ್.ದು್ರೂಪಅಶುಚ್-್ಶುಚ್., ರುಚ್ಅರುಚ್-,
ಇತಾಯದಿ್ಪದ್ಜೊೇಡಿಗಳನ್ುು್ನೊೇಡಿದೆದೇವಲ್ಲವೆೇಇಲೆಲಲಾಲ್ಶುಚ್., ರುಚ್ಮುಿಂತಾದ್ಪದಗಳು್ವಯಿಂಜನ್ದಿಿಂದ್
ಆರಿಂಭವಾಗಿರುವು...See moreSee translation
9 October 2013 at 19:01 · Like · 5
Harini Gnt ಸೂಕ್ಾಮತಿ್ಸೂಕ್ಷಮ್ವಿಚಾರ್ತಿಳಿಸದಿದೇರಿ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು್@ Manjunatha Kollegala..
12 October 2013 at 15:18 · Like
Gnaneswara Taredakuppe to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹಿಿಂದೆ್'ಹೊೇಬಳಿ' ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್'ಸಮತ್ುಾ' ಎಿಂಬ್ಪದವನ್ುು್ಬಳಸುತಿಾದದರು್.'ಸಮತ್ುಾ' ಹಾಗೂ್'ಹೊೇಬಳಿ' ಈ್ಪದಗಳ್
ವುಯತ್ಪತಿಾ್ತಿಳಿಸ.
Basavanth Gudagattiyavar 'ಸಮಸುಾ್'=ಎಲ್ಲವನ್ುು್ಒಳಗೊಿಂಡದುದ್,ಇಲ್ಲಲ್ವಿಜಾತಿಯ್ದಿಾತಾಾಕ್ಷರಗಳು್ಸಜಾತಿಗಳಾಗಿ್
'ಸಮತ್ುಾ್' ಪದ್ಬಿಂದಿರಬಹುದು.
21 October 2013 at 21:23 · Edited · Like
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Sridhar Bandri ಬಳಾಾರಿ್ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ್ಮತ್ುಾ್ಹಳೆೇ್ಮೈಸೂರು್ಪಾರಿಂತ್ಯದಲ್ಲಲ್ಹೊೇಬಳಿಗೆ್ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್್ಪದ್ಫಿಕ್ಾಥ್ಆಗಿದೆ್.
ಇದು್ತಾಲ್ೂಕಿನ್್ಒಿಂದು್ಉಪವಿಭಾಗ; ಈಗಿನ್್ಮಿಂಡಲ್ಗಳಿಿಂತ್್ದೊಡೆವು್ಸಮತ್ುಾ್ಬಹುಶಃ್.’ಸಮಷಿಟ’ ಪದದಿಿಂದ್
ವುಯತ್ಪನ್ುವಾಗಿರಬೆೇಕ್ು/ಅಪಭರಿಂಶವಾಗಿರಬೆೇಕ್ುಸಮಷಿಟ್ಗಾರಮಗಳು್ಅಿಂದರೆ್ಗುಿಂಪು್ಗಾರಮಗಳನ್ುು್ಸಮಷಿಟ್ಎಿಂದು್್.
.ಸಿಂಕ್ಷಿಪಾವಾಗಿ್ಕ್ರೆದದುದ್ಮುಿಂದೆ್ಸಮತ್ುಾ್ಆಗಿರಬಹುದು
Umesh Desai to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
7 October 2013 ·
ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳೆೇ, "ಕ್ಲೆಗಾರಪದಪರಯೊೇಗ್ಸರಿಯಾ್"? ಸರಿ್ಇದದಲ್ಲಲ್ಗಳನ್ುು್ಅದಲ್ು್ಬದಲಾಗಿ್್"ಕ್ಲೆಗಾರ"್ಮತೆಾ್"ಕ್ಲಾವಿದ"
್ಬಳಸಬಹುದೆೇ?
Srinidhi Tk ಕ್ಲೆಗಾರ್ಸರಿಯಲ್ಲ್ಅನಿುಸುತೆಾ.
26 October 2013 at 21:12 · Like · 1
Pradeep Rao ಅದೆಷೊಟೇ್ವಷ್ಥಗಳಿಿಂದ್ಕ್ೆೇಳುತಾಾ್ಬಿಂದ್ಪದ್ಕ್ಲೆಗಾರ್ತ್ಪಾಪ??

:O

26 October 2013 at 21:30 · Like · 1
Shankaranarayana Upadhyaya "ಕ್ೃ್ಕ್ರಣೆೇ)ಮಾಡುತಾಾನೆ(ಧಾತ್ುವಿನಿಿಂದ್ಕ್ಾರ್"
ಕ್ಲೆಯನ್ುು್)ಕ್ನ್ುಡ್ರೂಪಾಿಂತ್ರ್ಕ್ಲೆಗಾರ(ಮಾಡುತಾಾನೆ್ಎನ್ುುವ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರ)ಪರದಶಥನ್(
"ವಿದ್್ಜ್ಞಾನೆೇ)ಬಲ್ಲವನ್ು(ಧಾತ್ುವಿನಿಿಂದ್ವಿದ್"...See moreSee translation
26 October 2013 at 21:46 · Like · 9
ಪುರೂರವ್ಕ್ೆ್ವಿ ಕ್ಲೆಯಲ್ಲಲ್ಕ್ೊೇವಿದ್ಕ್ಲಾವಿದ್ಕ್ಲೆಯನ್ುು್.ಪರದಶಿಥಸಲೊೇಸುಗ್ಇರುವವನ್ು್ಕ್ಲೆಗಾರಎಲ್ಲ್ಕ್ಲಾವಿದರೂ್್.
.ಕ್ಲೆಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು್ಆದರೆ್ಎಲ್ಲ್ಕ್ಲೆಗಾರರು್ಕ್ಲಾವಿದರಲ್ಲ
27 October 2013 at 00:03 · Edited · Like · 4
M V Ramesh Jois ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್ಸರಿಯರಬಹುದು್್ಅದರ್ರೂಪಾಿಂತ್ರವಾಗಿ್ದೆೇಸ್ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ್ಕ್ಲೆಗರ್ಸರಿಯೆನಸುತ್ಿ ದೆ.
27 October 2013 at 08:35 · Like · 1
Harini Gnt ಕ್ಲಾಕ್ಾರ, ಕ್ಲಾವಿದ್ಎರಡೂ್ಸರಿ್.್ರೂಪ್ನಿೇಡುವವನ್ು್ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್/್ಕ್ಲೆಗೆ್ಆಕ್ಾರ್.್ಕ್ಲೆಗಾರ್ತ್ಪುಪ್.
ಪಕ್ಾತೆ್=್ವಿದಗಧ್(್ಕ್ಲೆಯಲ್ಲಲ್ನಿಪುಣನಾದವನ್ು್=್ಕ್ಲಾವಿದ, ಪಿಂಡಿತ್್)See translation
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27 October 2013 at 10:18 · Like · 2
Shankaranarayana Upadhyaya ಹರಿಣಿ್ಅವರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್ಎನ್ುುವ್ಗಾರಿಂಥಕ್್ಶಬಥವೆೇ್ರೂಢಿಯಲಾಲ್ಕ್ಲೆಗಾರ್
ಎಿಂದಾಗಿರಬಹುದು್ಸಿಂಸೃತ್ದ('ಕ್' ಕ್ಾರಗಳು್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್'ಗ' ಆಗುವಿಂತೆ, ಆದೆೇಶ್ಸಿಂಧಿಯಾಗಿ)See translation
27 October 2013 at 10:23 · Like · 2
Harini Gnt ಆಡುಮಾತಿನ್ಲ್ಲಲ್ಅಭಾಯಸಕ್ೆಕ್ಬಿಂದುಹೊೇಗಿದೆ್ಎನಿಸುತೆಾ.ಆದರೂ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್ಸರಿ್ಎಿಂದು್ನ್ನ್ು್ಅನಿಸಕ್ೆ್.
27 October 2013 at 10:34 · Like · 2
Azad IS ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್್ಕ್ಲೆಗಾರ್ಸರಿ್-ಎನಿಸುತೆಾಹೂಕ್ಾರ್್-ಹೂಗಾರ್...ಕ್ಲಾಗಾರ್ತ್ಪಾಪಗುತ್ಾದೆ್-್ಅದೆೇ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರ..
..ಅಲ್ಲShankaranarayana Upadhyaya ಹೆೇಳಿರುವುದು್ಸೂಕ್ಾ್ಕ್ನ್ುಡಕ್ಕೆ ..ಬಂದಾಗ್ಕ-ಗ್ಆಗಿದೆ.
27 October 2013 at 11:07 · Like · 1
Suresh Shetty ಸಿಂಸೃತ್್'ಕ್ಲಾ' ಗೆ್'ಆಕ್ಾರ' ಕ್ೊಡುವವನ್ು್'ಕ್ಲಾಕ್ಾರ' ಸರಿಯಾದ್ಪದ್ಪರಯೊೇಗ!
'ಕ್ಲೆಗಾರ' ಕ್ನ್ುಡಿೇಕ್ರಣದಲ್ಲಲ್'ಎ' ಕ್ಾರಿಂತ್ಯ್ಕ್ಾಣಿಸ್'ಕ್ಲೆ' ಎಿಂದು್'ಕ್' ಕ್ಾರವನ್ುು್'ಗ' ಕ್ಾರ್ಮಾಡಿ್'ಗಾರ' ಎಿಂದೂ್ಆಗಿದೆ್!
್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ'ಕ್ಲೆಗಾರ' ನೆೇ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಹೊೇಗಿದೆ!

:)

27 October 2013 at 16:33 · Like · 1
Harini Gnt ಕ್ಲಾಗಾರ್್ಕ್ಲೆಗಳನ್ುು್ಕ್ಲ್ಲಸುವ್=ಕ್ೆೇಿಂದರ್್.Art workshop . ಆಜಾದ್್ಹೆೇಳಿದಿಂತೆ್ಹೂಕ್ಾರ, ಕ್ಲಾಗಾರ್
ಸರಿಯಲ್ಲ್ಕ್ಲಾಕ್ಾರ್ಸರಿಯೇ್ಹೊರತ್ು.....್ಆದರೂ್.ಕ್ಲೆಗಾರ್ಸಾಲ್ಪ್ಮಟ್ಟಟಗೆ್ಒಪ್ರಪಕ್ೊಳಾಬಹುದು್., ಕ್ಲೆಗಾರ್ಸರಿಯಲ್ಲ.
27 October 2013 at 17:12 · Like · 1
Prashant Joshi ಪರತಿಕಿರಯಗೆ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು್ಪ.ಗಳೆೇ.ಚಿಂ.
27 October 2013 at 17:58 · Like
Vasanthkumar Perla ಕ್ಲಾವಿದ್(artist) ಅನೊುೇದು್ಸರಿಯಾದ್ರೂಪಕ್ಲೆಗಾರ್ಎಿಂದಾಗ್ಬಟೆಟಗೆ್ಕ್ಲೆ್್.
ಮತಿಾಕ್ೊಳುಾವವನ್ು, ಕ್ಲೆ್(stain) ಮಾಡುವವನ್ು್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥ್ಬರುತ್ಾದೆಆದರೆ್ವಿಷ್ಯ್ಏನೆಿಂದರೆ್..., ಕ್ಲಾವಿದ್ಎಿಂಬ್
ಶಬದವನ್ುು್ಕ್ವಿತೆಯಲ್ಲಲ್ಪರಯೊೇಗಿಸುವಾಗ್ಎಡವಿದಿಂತಾಗುತ್ಾದೆಎರಡನೆಯ್ಅಕ್ಷರ್ಗುರು್ಬಿಂದಾಗ್ಲ್ಯಕ್ೆಕ್್.
್.ತೊಿಂದರೆಯಾಗುತ್ಾದೆ’ಕ್...See more
29 October 2013 at 18:05 · Edited · Like · 1
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Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
26 October 2013 ·
ವಷ್ಥದಲ್ಲಲ್ಒಿಂದರೆಡು್ತಿಿಂಗಳು್ಸ್ೊಗಡವರೆೇ್ಕ್ಾಯ್ಸೇಸನ್್್ಈವತೆಾೇನಾಮಡಿದಿರ್..? ಅಿಂದೆರ, ನ್ಮಮಲ್ಲಲ್ಮುಕ್ಾಕಲ್ು್ಮೂರುವಾಸ್
ಉತ್ಾರ, " ಅವರೆೇಕ್ಾಯ್ಮುಟ್ಟಗೆ್್ಈ್ಮುಟ್ಟಗೆ್ಮಾಡೊೇದ್್ಗೊತ್ುಾ್.ಅಿಂತಾರೆ್", ಅರ್ಥ್ಗೊತಿಾಲ್್ಲ ಪದಕ್ೊೇಶ್ದಲ್ೂಲ್ಇಲ್ಲ್..
್ನಿಮಗೆ್ಗೊತಿಾದೆರ, ಹಿಂಚಕ್ೊಳಿಾಇದು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರದಿಿಂ್.ದ್ಬಿಂದದುದ.
್್ ಮಗೆ್ಗೊತಿಾದto
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ
ೆರ, ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
ಹಿಂಚಕ್ೊಳಿಾಇದು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರದಿಿಂ್.ದ್ಬಿಂದದುದ.
1 October 2013 ·
collateral damage ಈ್ಶಬದ್ಬಹಳ್ದಿನ್ಗಳಿಿಂದ್ಕ್ಾಡಾಾ್ಇದೆಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ್ಅವರು್ಯುಧಧ್..್ಮಾಡೊೇವಾಗ್ಅಚಾತ್ುಯಥದಿಿಂದ್
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ್ಜನ್್ಸತ್ಾರೆ್ಇದನ್ು್ಉಪಯೊೇಗಿಸ್ಾಾರೆಮನೆ್ಎಲಾಲ್ಸಾಚಾ್್..ಉದಾ್..ಬೆೇರೆ್ರಿೇತಿನ್ೂ್ಉಪಯೊೇಗಿಸಬಹುದು್..
್ಅದು್..ಮಾಡೊೇವಾಗ್ಬೆೇಡದೆ್ಇರೊೇ್ವಸುಾಗಳ್ಜೊತೆ್ನ್ಮಗೆ್ಬೆೇಕ್ಗಿರೊೇ್ಒಿಂದು್ವಸುಾವನ್ೂು್ಹೊರಗೆ್ಎಸದಿತಿೇಥವಿ
collateral damage.. ಈ್ನ್ುಡಿಗಟ್ಟಟಗೆ್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಸಮಾನ್ವಾಗಿ್ಏನಾದೂರ
ಇದೆಯೇ??
Azad IS ಸಹಬದಿ; ಜೊತೆಬದಿ; ಸಹ್ಪಾಶಾಥ; ಹಿೇಗೆಇವಕ್ೆಕ್ಹಾನಿ್.., ನ್ಷ್ಟ, ಘಾತ್್.ಸ್ೆೇರಿಸದರೆ್ನಿಮಮ್ಪದದ್ಸಮಾನ್್ಸಗುತೆಾ..

1 October 2013 at 23:10 · Like · 2
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಸಾಲ್ಪ್ಸಮಧಾನ್್ಆಯುಾನೆೇರ್ಅದರ್ತ್ಜುಥಮ್ಅಲ್ಲದೆ್ಇದೂರ್ಸಮಾನ್್ಪದ್ಆ್..ಹತಿಾರ್ಇದಿೇವಿ್..ದೂರ್ಓಕ್ೆ್..
..ಇನ್ೂು್ಸಾಲ್ಪ್ಪರಯತ್ು್ಮಾಡಿ

:(See translation

1
October 2013 at 23:12 · Like
· 1 translation
..ನ್ೂು್ಸಾಲ್ಪ್ಪರಯತ್ು್ಮಾಡಿ
:(See
Suresh Shetty ಮಗಗಲ್ಮುಗುಗಮಗಗಲ್ಮುಗಗರಿ್!ಕ್ೆ, ಮಗಗಲ್ಮುಳಿವು, ಮಗಗಲ್ಮುರಿತ್!
2 October 2013 at 14:15 · Edited · Like · 2
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಈ್ದೊಡಾೆಲ್ದ್ಮರ್ಬಿದಾದಗ್ನೆಲ್್ಅಲಾಲಡೊೇದು್ಸಹಜಈ್ರ್ರದುದ್ಯ್..್ಾವುದಾದರು್collateral
damage ಹತಿಾರವಾಗುತ್ಾ್ನೊೇಡಿ!!...See translation
2 October 2013 at 10:13 · Like
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Jayadeva Prasad Moleyar ಪಾಶಾಥ್ಪರಿಣಾಮ್ಪಾಶಾಥ್ಅನಾಹುತ್, ತೊಿಂದರೆ್ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು್ಗಮನಿಸಬಹುದು್ಅಿಂತ್್
ಅನಿಸುತ್ಾದೆ.
2 October 2013 at 11:10 · Like · 1
Basavanth Gudagattiyavar ಮಗಗಲ್ಮುಗುಗಅಚಚ್ಕ್ನ್ುಡ್ಪದ್ಇದೆ್ಸರಿ್ಇರಬಹುದಾ್!?
2 October 2013 at 13:56 · Like · 2
Manjeshwar Nayak Collateral damage is damage aside from that which was intended----." Bayasada
haani" ?
2 October 2013 at 14:05 · Like · 1
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಬಸವಿಂತ್್ಹಾಗೂ್ಸುರೆೇಶ್ಶೆಟ್ಟಟ್ಅವರೆೇ್ನಿೇವಿಬಬರೂ್ವಿಶಾಾಸದಿಿಂದ್ಹೆೇಳಿದೆದರಿ್..ಅಿಂತ್್..ಮಗಗಲ್ಮುಗುಗ್..
್ಆದೆರ್..ಅರ್ಥ್ಸರಿಯಾಗಿದೆcollateral ಶಬದಕ್ೆಕ್ಬಯಸದ್ಅನೊುೇ್ಶಬದ್ಪಯಾಥಯ್ಅನಿುಸಾಲ್ಲಆದೂರ್ಇಷೊಟಿಂದು್ಶಬದಗಳು್್!!..
!!್..ನ್ನ್ಗೆ್ನೆನ್ಪೆೇ್ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ್..ಇದಾವೆ

2 October 2013 at 19:25 · Edited · Like · 2
Suresh Shetty ಪ್ರರನಿಘಿಂಟ್ು್)ಕಿಲಷ್ಟಪದ(್ಕ್ನ್ುಡ-ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ್ಅವರ್ಪ್ರರಸಿಂ್ಕ್ನ್ುಡ್.ಜಿ್.
ಮಗಗಲ್ು್ನಾಮಪದ್ಪಕ್ಕ್೧್)ದೆೇ(, ಬದಿ, ಪಾಶಾಥ್೨್ದೆೇಹದ್ಪಕ್ಕ್-, ಬದಿ್೩್ಹತಿಾರ, ಸಮಿೇಪ
ಮುಗುಗ್ಕಿರಯಾಪದ್ಕ್ುಗುಗ್೧್)ದೆೇ(, ಕ್ುಸ್೨್ಕ್ೆಡು, ನಾಶವಾಗುSee translation
3 October 2013 at 02:19 · Like · 2
ವಿವೆೇಕ್್ಶಿಂಕ್ರ್ ಆಯಕ್ಅಳಿವು್)್ಒಡಮ್+್ಸ್ಾಲ್್(ಸ್ಾಲೊಡಮಯ್-:
ಇಲ್ಲಲ್ಒಡಮ್ಅಿಂದರೆ್property, ಸ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ್ನಿೇಡಿದುದ್ಅಿಂತ್್ಹುರುಳಿನ್ಲ್ಲಲ.
3 October 2013 at 14:51 · Like
Nagaraja Sathe "ಅಮಾಯಕ್ರ್ಜಿೇವಹಾನಿ"
3 October 2013 at 23:32 · Like
Bottom of Form
Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
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27 October 2013 ·
ತೊೇಟ್್್ತ್ುಡಿಕ್ೆ್ಜೊೇಡಿೇ್ಪದವೆೇ್-? ತ್ುಡಿಕ್ೆ್್ಗೆ್ಆತ್ಿಂಕ್್-, ಮಿಡಿಯೊೇದು, ಚಿಂತಿಸು್ಬಿಟ್ುಟ್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಇದೆಯೇ್? ಅರ್ವಾ್
ತೊೇಟ್ಕ್ೆಕ್ಸ್ೆೇರಿದಿಂತೆ್ತ್ುಡಿಕ್ೆಗೆ್ವಿಶೆೇಷಾರ್ಥ್ಉಿಂಟಾ್?
Vasanthkumar Perla ತೊೇಟ್್ತ್ಡಿಕ್ೆ.ತ್ಡಿಕ್ೆ್ಅಿಂದರೆ್ಬೆೇಲ್ಲ್.
27 October 2013 at 21:52 · Like · 4
Harini Gnt Oh ! Thank you .. V K Perla Mangalore
27 October 2013 at 21:54 · Like · 1
Harini Gnt ಮುಿಂದಿನ್್ವಿಮಶೆಥಗಳಿಗೆ್ಅವಕ್ಾಶವಿಲ್ಲ್..್ಅರ್ಥವಾಯುಾ..
27 October 2013 at 21:56 · Like · 1
Suresh Shetty to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
27 October 2013 · Kuwait City, Kuwait ·

ಪ್ರರನಿಘಿಂಟ್ು್)ಕಿಲಷ್ಟಪದ(್ಕ್ನ್ುಡ-ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ್ಅವರ್ಪ್ರರಸಿಂ್ಕ್ನ್ುಡ್.ಜಿ್.
ಧಾಳಿ್ನಾಮಪದ್ಲ್ಗೆಗ್)ದಾೞ್.ದೆೇ(, ಮುತಿಾಗೆ
ದಾಳಿ್ನಾಮಪದ್(<ಸಿಂಲ್ಗೆಗ್)ಧಾಟ್ಟೇ್., ಆಕ್ರಮಣ, ಮುತಿಾಗೆ
ನಿಘಿಂಟ್ುಕ್ಾರರಿಗೆೇ್ದಾಳಿಯ್ಪದವುಯತ್ಪತಿಾಯ್ಬಗೆಗ್ಗೊಿಂದಲ್...
ದಿಂಡು್ದಾಳಿ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಕ್ನ್ುಡದೆದೇ್ಪದ್ಎಿಂದು್ನ್ನ್ು್ಅನಿಸಕ್ೆ!
Azad IS ದಾಳಿ್ಮಾಡಿದಾಗ್ಧೂಳೆಬಿಬಸದರೆ್ಧಾಳಿ್ಎನಿಸಕ್ೊಳುಾತಾಾ..??? ದಾಳಿ್ಏನೊೇ್ಸರಿ..ಧಾಳಿ...???
27 October 2013 at 16:39 · Like · 2
Suresh Shetty Azad IS 'ಧಾಳಿ' ನಿಘಿಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲ್ಉಲೆಲೇಖಿಸರುವುದು!

:)

'ದಾಳ' ಕ್ನ್ುಡವೆೇ?- ನೆತೆಾ, ಲೆತೆಾ, ಪಗಡೆಯಾಟ್ದ್dice. 'ಲೆತೆಾ್' ಪದ Ramaprasad KV ರವರ್ಹಿಂಸನಾದದಲ್ೂಲ್ಕ್ನ್ುಡದ್
'ಮುತ್ುಾ' ಕ್ವನ್ದ್ತ್ಜುಥಮಯಲ್ಲಲ್ದೂಯತ್ಕ್ೆಕ್ಬದಲಾಗಿ್ಬಳಸದಾದರೆ!
27 October 2013 at 17:17 · Like · 1
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Basavanth Gudagattiyavar ದಾಳಿ್್ಪಗಡೆಯಾಟ್ದ್ಕ್ಾಯ=ದಾಳ್)್ಕಿಟ್ಟಲ್(ಕ್ೊಯಲ್ು=,ಲೆತ್ಾ್್ಆಕ್ರಮಣ=್ದಾೞ .,ಮುತಿಾಗೆ್
.'ಧಾಳಿ್'ತ್ಪುಪ್ಪರಯೊೇಗ
27 October 2013 at 18:29 · Edited · Like
Vasanthkumar Perla ದಾಳಿ್ಅಲ್ಪಪಾರಣವೆೇ್ಸರಿ.
27 October 2013 at 18:44 · Like · 3
Jbrswamy Rangaswamy ಈ್ಶಬದಗಳಲ್ಲಲ್ಮೂಲ್್ಸಕ್ಕಬಹುದೆೇ್ನೊೇಡಿ್್ಅಡರಿಕ್ೊಿಂಡ್:,ಆಟ್ಕ್ಾಯಸು್, ಪರಹಾರಿಸು್, ಹಲೆಲ್,
ಎರಗು್, ಮುತಿಾಗೆ್ಹಾಕ್ು್, ಅಡರಿಕ್ೊ್, ಮುತಿಾಗೆ...
29 October 2013 at 01:47 · Like · 2
Harini Gnt ಅತಿಥಗಳು್ದಿಂಡು್ದಿಂಡಾಗಿ್ಬಿಂದು್ದಾಳಿಯಟಾಟಗ್ಗೃಹಿಣಿ್ಬೆೇಸತ್ುಾ್ನಿಟ್ುಟಸರಿನಿಿಂದಲೊೇ,
ಮಹಾಕ್ೊೇಪದಿಿಂದಲೊೇ್ಮಹಾಪಾರಣ್ಹಾಕಿ್, ಧಾಳಿ್ಮಾಡಾಾರೆ್ಅಿಂತ್್ಹೆೇಳಿರಬೆೇಕ್ು್ಹಾಗೆ್ಹೆೇಳೆ್ ೇದೂ್ತ್ಪುಪ್., ಧಾಳಿ್ಪದವೂ್
ತ್ಪುಪ.See translation
30 October 2013 at 21:19 · Like
Basavanth Gudagattiyavar created a poll in ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ.
7 October 2013 ·

ದನ್ಗಳು್ತ್ುಡುಗು್ಮೇಯಲ್ು್ಹೊೇಗದ್ಹಾಗೆ್ಅವುಗಳ್ಕ್ೊರಳಿಗೆ್ಒಿಂದು್ದಪಪನೆಯ್ಕ್ಟ್ಟಟಗೆಯ್ಬಡಿಗೆಯನ್ುು್
ಕ್ಟ್ಟಟರುತಾಾರೆ್=್ಅದಕ್ೆಕ.'ಗುದಿದ'ಎನ್ುುತಾಾರೆ.
Jbrswamy Rangaswamy ಹಾಗೆಯೇ್ಹಸುಗಳನ್ುು್ಕ್ೊಟ್ಟಟಗೆಯಲ್ಲಲ್ಕ್ಟ್ುಟವ್ಗೂಟ್ಕ್ೆಕ್.ಅನ್ುುತಾಾರೆ್"್ಗೊಿಂತ್ು್"
7 October 2013 at 20:41 · Like
Azad IS ಅವು್ಮೇಯಲ್ು್ಹೊೇಗದ್ಹಾಗೆ್ಮಾಡಲ್ು್ಎನ್ುುವುದಕಿಕಿಂತಾಅಿಂದರೆ್ಹಿಡಿಯಲ್ು್...ಅದು್ಓಡಲ್ು್ಕ್ಷ್ಟವಾಗಲ್ು..
...ಹೊೇದಾಗ್ತ್ಪ್ರಪಸಕ್ೊಳಾದಿಂತೆ್ತ್ಡೆಯಲ್ುಏಕ್ೆಿಂದರೆ್ಆ್.ಅದರ್ಮಣಕ್ಾಲ್ಲಗೆ್ಬಡಿಯುತೆಾ್ಓಡಿದರೆ್)ಕ್ಾಲ್ೂಗಟ್(See
translation
7 October 2013 at 21:25 · Like · 3
Basavanth Gudagattiyavar ಸರಿಪಡಿಸದದಕ್ೆಕ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು
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7 October 2013 at 21:29 · Like
Harini Gnt ಕ್ುಿಂಟೆತಿಾಗೆ್ಗಿಂಟ್ುಬಿದದ್ಕ್ೊರಡಿನ್್ಗಿಂಟ್ು್..್ಗಾದೆ್-್!!
8 October 2013 at 01:53 · Like · 1
Suresh Shetty *ತ್ುಡುಗು್ದನ್ಗಳು್| * ಕ್ೊರಡಿನ್್ನ್ಿಂಟ್ು
8 October 2013 at 15:22 · Like
Azad IS ನ್ಮಮಲ್ಲಲ್ಇವಕ್ೆಕ್ಪ್ರೇಲ್ಲ್ದನ್್ಅಿಂತ್್ಕ್ರಿೇತಾರೆ್)ಬೆಿಂಗಳ್ರು್ಗಾರಮಾಿಂತ್ರ(
8 October 2013 at 15:28 · Like · 1
Paresh Mithra to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
30 October 2013 ·
" MUDUKU " andarenu...?
Harini Gnt ಮುರಿ್, ತಿರುವು್, ಬಾಗು, ( Turn ) ಹಿೇಗೆ್..ನ್ಮಮ್ಕ್ಾವೆೇರಿ್ತ್ಲ್ಕ್ಾಡಿನ್್ಪಕ್ಕ್, ಒಿಂದು್ಸಥಳದಲ್ಲಲ್ತಿೇವರ್ತಿರುವು್
ಪಡೆಯುವುದರಿಿಂದ್ಅದು್!!್ಆಗಿದೆಯಲಾಲ್-್ಮುಡುಕ್ುತೊರೆ್30 October 2013 at 20:54 · Like · 2
Harini Gnt ಮುರುಕ್ು್ತಿರುವು್=, ಮುರಿ್ಮುರುಕ್ು್.., ಮುಡುಕ್ು್ಒಿಂದೆೇ್ಅರ್ಥ್.
30 October 2013 at 21:04 · Like · 2
Padma Naduthota Andre namma malenaadinalli koopa enduSee translation
30 October 2013 at 21:52 · Like · 1
Harini Gnt ಕ್ೂಪ್.ಬಾವಿ್=
30 October 2013 at 22:15 · Like
Padma Naduthota Sittu
30 October 2013 at 22:16 · Like
Vasanthkumar Perla ಮೂಲೆ್ಮುಡುಕ್ು್ಎಿಂಬುದು್ಜೊೇಡಿ್ಪದ್ಮೂಲೆ್ಎಿಂದರೆ್.corner. ಮುಡುಕ್ು್ಎಿಂದರೆ್curve
ಅರ್ವಾ್curvature ಅನ್ುಬಹುದು್(turn ಅಲ್ಲ್.turn ಎಿಂದರೆ್ಹೊರಳು್ಅರ್ವಾ್ತಿರುವು್.ಕ್ಬುಬ್ಡೊಿಂಕ್ಾಗಿದೆ್ಅನ್ುುತಾಾರೆ್.)
್-ಇಲ್ಲಲರುವ್ಡೊಿಂಕ್ು’ಮು’ ಕ್ಳೆದುಕ್ೊಿಂಡು್’ಡೊಿಂಕ್ು’ ಆಗಿದೆ್:ಉದಾ್!’ಡೊಿಂಕ್ು್ಬಾಲ್ದ್ನಾಯಕ್ರೆೇ, ನಿೇವೆೇನ್ೂಟ್ವ್
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ಮಾಡಿದಿರಿ?’. (ಬಾಗಿದ್ಎಿಂಬ್ಅರ್ಥವೂ್ಸರಿಯಲ್ಲ್:ಉದಾ್.ಬಾಗು್ಅನ್ುುವುದು್ಮೇಲ್ಲನಿಿಂದ್ಕ್ೆಳಕ್ೆಕ್.’ಬಾಳೆ್ಗೊನೆ್ಹಾಕಿ್
ಬಾಗಿದೆ’, ’ಆರಡಿಯ್ಆತ್್ಎಷ್ುಟ್ವಿನಿೇತ್ನಾದನೆಿಂದರೆ್ಸ್ೊಿಂಟ್ದ್ವರೆಗೂ್ಬಾಗಿದ’). ತ್ಲ್ಕ್ಾವೆೇರಿಯ್’ಮುಡುಕ್ುತೊರೆ’ ಒಳೆಾಯ್
ಉದಾಹರಣೆದಿೇರ್.್ ಘವಾಗಿ, ಅಧಥವೃತಾಾಕ್ಾರವಾಗಿ್ನ್ದಿ್ಹರಿಯುವುದನ್ುು್ಅಹಥಶಬದದಿಿಂದ್ಕ್ರೆಯಲಾಗಿದೆಹವಯಕ್್್.
್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಮುಡುಕ್ು’ಮಡಿಂಕ್ು’ ಎಿಂಬ್ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆ್.’ಅವನ್್ಪರಯಾಣ್ಮಡಕಿಕತ್ುಾ’ ಎಿಂದೂ್ಹೆೇಳುವರು್.
್ಮಟ್ಕ್ು್ಎಿಂಬ್ಶಬದದ್ಭಾವಾರ್ಥ್ಇವತ್ುಾto cut short ಎಿಂದಾಗಿದದರೂ್ಅದು್ಮೂಲ್ತ್ಃ್ಮುಡುಕ್ು್ಶಬದದಿಿಂದಲೆೇ್
ಬಿಂದಿದೆ್@ Paresh Mithra & Harini Gnt. ಮಲ್ಯಾಳದವರು್ಮುಡುಕ್ು್ಶಬದವನ್ುು್ಅದರ್ನಿಜ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ವಾಯಪಕ್ವಾಗಿ್
ಬಳಸುತಾಾರೆ.
31 October 2013 at 08:05 · Edited · Like · 3
Harini Gnt turn ಎಿಂದರೆ್ತಿರುಗು್ತಿರುಗು್ಮತ್ುಾ್ತಿರುವು್ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ್.ತ್ಕ್ಕಿಂತೆ್ಬದಲಾಗುತ್ಾದೆಯೇ್? ತಿರುಗು, ತಿರುವು್
ಒಿಂದೆೇ್ಅಲ್ಲವೆೇ್? ಮುಿಂದೆ್ಹೊಳೆ್ಬಲ್ಕ್ೆಕ್ತಿರುಗಿದೆ್ಅಿಂದರೆ್ತಿರುವನ್ುು್ಪಡೆದಿದೆ್ಎಿಂದು್ಅದೆೇ್ಅರ್ಥ್ತಾನೆೇ್? ಜಿ್.ವಿ್.
ನಿಘಿಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲ್ಮುಡುಕ್ು್ಗೆ್ತಿರುಗು, ಬಾಗು್ಎಿಂದಿದೆಬಾಹಾಯರ್ಥಗಳು್ಒಿಂದೆೇ್ಆದರೂ್ಅಿಂತ್ರಾರ್ಥದ್ಸೂಕ್ಷಮತೆ್.,
ವಿಮಶೆಥಯ್ಮೂಲ್ಕ್ವೆೇ್ತಿಳಿಯಬೆೇಕ್ು.See translation
30 October 2013 at 22:38 · Like
Subbayya Bhat Varmudi ..............ಮುಡೆಕಡ್ಮಾಣಿೇ್, ಕ್ೂಸು್ಸಕ್ಕ...........; ಮುಡೆಕಡ್ಕ್ೂಸ್ೆೇ್, ಮಾಣಿ್ಸಕ್ಕ.............
31 October 2013 at 00:55 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಮೂಲ್್ಶಬದ್ಕ್ಣಮರೆಯಾದಾಗ್ಬೆೇರೆ್ಶಬದಗಳನ್ುು್ಬಳಸಕ್ೊಳುಾವುದುಿಂಟ್ುಆಗ್ಹತಿಾರದ್ಇತ್ರೆೇ್್.
ವಿಮಶೆಥ್ಮಾಡಿದರೆ್ತಿರುವು್ಮತ್ುಾ್ತಿರುಗ್.ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ್ಒಿಂದೆೇ್ಶಬದ್ಬಳಕ್ೆಯಾಗುತ್ಾದೆ್ು್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಕ್ೊಡುವ್
ಶಬದಗಳೆೇ್ಹೌದು್ಅನ್ುುವುದು್ತಿಳಿಯುತ್ಾದೆ್.Turn ಮತ್ುಾ್rotate ಎಿಂಬಿವು್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಕ್ೊಡುವ್ಶಬದಗಳ...See more
1 November 2013 at 07:00 · Edited · Like · 1
Harini Gnt ಸರಿ, ತಿಳಿಯತ್ುಉಪಯೊೇಗ್ಸ್ಾಿಂದಭಥ್.ಒಿಂದೆೇ್ಅರ್ಥ್ನಿೇಡುವ್ಪಯಾಥಯ್ಪದಗಳು್.್ ಕ್್.ಕ್ೆ.ವಿ್.ಧನ್ಯವಾದ್.
.್ಪೆಲ್ಥ
31 October 2013 at 06:57 · Like · 1
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್್ಇವರ್ವಿವರಣೆ್ಓದಿದ್ನ್ಿಂತ್ರ, ಬಹುಶಃ್ಚಕ್ಕಲ್ಲಗೆ್ತ್ಮಿಳಿನ್ಲ್ಲಲ್ಬಳಸುವ್ಮುರುಕ್ು್ಶಬದ್
.ವಿನಿಿಂದ್ಬಿಂದಿರಬೆೇಕ್ು್ಎಿಂದನಿಸುತ್ಾದೆ"ಮುಡುಕ್ು"See translation
1 November 2013 at 05:33 · Like · 1
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Vasanthkumar Perla ಮುಡುಕ್ು>ಮುರುಕ್ುಕ್ಾಲಾಿಂತ್ರದಲ್ಲಲ್ಮುರುಕ್ು್ಎಿಂಬುದು್ಬೆೇರೆಯೇ್ಅರ್ಥಗಳನ್ುು್ಹೊದುದಕ್ೊಿಂಡು್್.
್ವಿಕ್ಾಸವಾಯತ್ು@ Sridhar Bandri.
1 November 2013 at 07:04 · Like
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್, ಚಕ್ುಕಲ್ಲಬಹುಶಃ್ಇದರ್ಮೂಲ್ರೂಪ್ಚಕ್ರ್್.ಚಕ್ಕಲ್ಲ್ಎನ್ುುವುದು್ಕ್ುರುಕ್ಲ್ು್ತಿಿಂಡಿ/
ಆಗಿರಬೆೇಕ್ು, ಏಕ್ೆಿಂದರೆ್ಇದು್ಸಹ್ಚಕ್ರದ್ಆಕ್ಾರ್ಹೊಿಂದಿರುತ್ಾದೆಇದನ್ುು್ತ್ುಿಂಡು್ಮಾಡಿದಾಗ್ಉಳಿಯುವುದು್ವಕ್ರವಾಗಿರುವ್್.
ಹಾಗಾಗಿ್ತ್ಮಿಳಿನ್ಲ್ಲಲ್ಇದಕ್ೆಕ್ಮುರುಕ್ು್ಎನ್ುುವ್ಪದ್ಬಳಕ್ೆಗೆ್ಬಿಂದಿರಬಹುದು್ಎನ್ು್.ತ್ುಣುಕ್ುಗಳು್ುವುದು್ನಿಮಮ್
ವಿವರಣೆಯಿಂದ್ನಾನ್ು್ಅರ್ೆೈಥಸಕ್ೊಿಂಡದುದನಿೇವು್ಹೆೇಳಿದಿಂತೆ್ಮುಡುಕ್ು್.>ಮುರುಕ್ು್ಖಿಂಡಿತಾ್ಕ್ಾಲಾಿಂತ್ರದಲ್ಲಲ್
ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳನ್ುು್ಪಡೆದುಕ್ೊಿಂಡಿದೆ.See translation
1 November 2013 at 08:05 · Like · 1
Harini Gnt ಉಪಯೊೇಗಿಸದೆಯೇ್ಎಷ್ುಟ್ಪದಗಳು್ಕ್ಾಲ್್ಕ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ್ಇನ್ೂು್ಎಷ್ುಟ್ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ಾದೆಯೊೇ್ತಿಳಿಯದು್.
್(್ನಾವೆೇ್ಎಷೊಟೇ್ಪದಗಳನ್ುು್ಬದಲಾಯಸದೆದೇವೆೇನೊೇ್ಎನಿಸುತ್ಾದೆ್.ವಿರೂಪವಾದರೆ್ಕ್ಷ್ಟ್.ಸುರೂಪವಾದರೆ್ಸಿಂತೊೇಷ್
.ತಿದುದವವರು್ಸದಾಕ್ಾಲ್ಕ್ೂಕ್ಇರಬೆೇಕ್ು್.)್ಪಳೆನ್ುಡಿ್ಯಿಂತೆ್-್ಪಡೆನ್ುಡಿSee translation
1 November 2013 at 08:14 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಪದಗಳು್ಕ್ಾಲ್ಕ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ್ಬದಲಾಗುವುದು್ಸಹಜ್ಮತ್ುಾ್ಹೊಸಕ್ಾಲ್ದ್ಅಗತ್ಯಕ್ೆಕ್ತ್ಕ್ಕಿಂತೆ್
ಹೊಸಶಕಿಾಯನ್ುು್ತ್ುಿಂಬಿಕ್ೊಿಂಡು್ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್ು್ಕ್ೂಡಆದರೆ್ಆ್ಬದಲಾವಣೆ್ಸಕ್ಾರಣವಾಗಿರಬೆೇಕ್ು(!, ಸಹಜವಾಗಿರಬೆೇಕ್ು,
ಭಾಷೆಯ್ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕ್ೆಕ್ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ್ಇರಬೆೇಕ್ುಉದಾಹರಣೆಗೆ್.)!, ನ್ದಿೇಹರಿವಿನ್ಲ್ಲಲರುವ್ಒಿಂದು್ಕ್ಲ್ುಲ್ಬೆಟ್ಟದ್ಮೇಲೆ್
ನ್ೂರಾರು್ವಷ್ಥಗಳ ಹಿಿಂದೆ್ಯಾವ್ರೂಪದಲ್ಲಲತೊಾೇ್ನಿಧಾನ್ವಾಗಿ್ನಿೇರಿನ್ಲ್ಲಲ್ಕ್ೊಚಚಕ್ೊಿಂಡು್ಬಿಂದು, ಬೆೇರೆಕ್ಲ್ುಲಗಳೆ್ ಿಂದಿಗೆ್
ತಿಕಿಕ, ಹರಿವಿನ್್ಘಷ್ಥಣೆಗೆ್ಒಳಗಾಗಿ್ಇವತ್ುಾ್ಬೆೇರೆಯೇ್ರೂಪ್ಪಡೆದುಕ್ೊಿಂಡು್ಸ್ಾಲ್ಲಗಾರಮವೇ್ಶ(್ ವಲ್ಲಿಂಗವೇ್
ಆಗಿರಬಹುದು್ಅರ್ವಾಅದಕ್ೆಕೇ್ಭಾಷೆಯನ್ುು್್!ಆದರೆ್ಕ್ಲ್ುಲ್ಅದೆೇ್ಹಳೆಯದೆೇ್ತಾನೆೇ್.ನ್ುಣುಪಾದ್ಶಿಲೆ್ಆಗಿರಬಹುದು್)
ಆದರೆ್ಇವತ್ುಾ್ಅದನ್ುು್ಸುಲ್ಭವಾಗಿ್ಓದಿ್್.ಹಲ್ಲಮಡಿ್ಶಾಸನ್ದ್ಭಾಷೆಯೂ್ಕ್ನ್ುಡವೆೇ್.ಹರಿಯುವ್ನ್ದಿಗೆ್ಹೊೇಲ್ಲಸದಾದರೆ
ಅರ್ೆೈಥಸಕ್ೊಳಾಲ್ು್ಸ್ಾಧಯವೆೇ?! ಅಷೆಟೇಕ್ೆ, ನ್ೂರು್ವಷ್ಥ್ಹಿಿಂದೆ್ಇದದಿಂತೆ್ಕ್ನ್ುಡ್ಭಾಷೆ್ಇಿಂದು್ಇಲ್ಲ್@ Sridhar
Bandri & Harini Gnt.See translation
1 November 2013 at 09:21 · Like · 2
Bharath Kumar crooked - Ka. muḍuku, muḍugu, muḍubu to bend, shrink, become crooked, be
contracted, be distorted; bend (tr.) crook, distort, etc.; n. bending, shrinking, becoming or being
crooked, being distorted, curve, corner, angle
1 November 2013 at 23:08 · Like · 1
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Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
13 October 2013 ·
ಶಿರೇಮಾನ್್ಗೊರೂರು್ಅದರರ್ಥ್ಶಾನ್ುಭೊೇಗ್.ಎಿಂಬ್ಪದವನ್ುು್ಉಪಯೊೇಗಿಸದಾದರೆ್"್ತ್ಳದ್ತಾಯ್"್ರವರ್ಲೆೇಖನ್ದಲ್ಲಲ್-,
ಸಥಳದ್ರಕ್ಷಕ್್ಎಿಂದಿದೆ್ನಿಮೂಮರ್ಕ್ಡೆಯಲ್ೂಲ್ಈ್ಬಳಕ್ೆ್ಇದೆಯೇ್.?
Manjeshwar Nayak taL=who comes for help (from kannada konkani kosha)
13 October 2013 at 01:57 · Like · 1
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ತ್ಳವಾರಹತಿಾರದ್ಪದಗಳ......್ತ್ಳದ್ತಾಯ್.....್ ರಬಹುದೆೇ
13 October 2013 at 12:58 · Like
Basavanth Gudagattiyavar 'ತ್ಳದ್ತಾಯ್' ಈ್ಪದ್ಭಾವಾಚಕ್ವಾಗಿ್ಪರಯೊೇಗವಾಗಿರುವ್ಹಾಗಿದೆ,ಊರಿನ್್ಎಲ್ಲ್
ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ಾಯಥಗಳು್ಶಾನ್ುಭೊೇಗರ್ನೆೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಲ್ನ್ಡೆಯುತಿಾದುದದರಿಿಂದ್ತಾಯ್ಯ್ಹಾಗೆ್ನೊೇಡಿಕ್ೊಳುಾವುದು್.See
translation
13 October 2013 at 15:30 · Like · 3
Gnaneswara Taredakuppe ಸಥಳದ್ತಾಯ > ತ್ಳದ್ತಾಯ್?
18 October 2013 at 00:59 · Like · 1
M V Ramesh Jois ಇದೆೇ್ಪದ್ನ್ವರತ್ು್ರಾಮರಾಯರಪುಸಾಕ್ದಲ್ಲಲ್್"ಕ್ೆಲ್ವು್ನೆನ್ಪುಗಳು"್)ಶಿರೇ್ರಾಜಾಜಿಯವರ್ಸಹಪಾಠಿ(
ತಾಯಯಿಂತೆ್ಪರಜೆಗ್)ಇಿಂದಿನ್್ತ್ಹಸೇಲಾದರ(ಅಿಂದಿನ್್ಅಮಲ್ುದಾರರು್.ಉಪಯೊೇಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆದೆಳನ್ುು್ರಕ್ಷಿಸುತಿಾದದರೆನ್ುುವುದರ್
ಪರತಿೇಕ್್ಈ್ಪದ್ಇದು್ಮಹಾರಾಜರ್ಆಳಿಾಕ್ೆಯಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದ್ದ (್ಯಾಗಿದೆ"ತ್ಳದ್ತಾಯ"್ಆಡುಮಾತಿನ್ಲ್ಲಲ್-್"ಸಥಳದ್ತಾಯ"
್ಶಿರೇ್)ಪದGnaneswara Taredakuppe ಹೆೇಳಿದುದ್ಸರಿ್ಇದೆ್ರಮೇಶ್ಜೊೇಯಸ್್-್ವಿಂದನೆಗಳು್-See translation
21 October 2013 at 11:30 · Like · 2
Vasanthkumar Perla to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
16 October 2013 · Mangalore ·

ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಕ್ೆಲ್ವು್ಸ್ೊಗಸ್ಾದ್ಶಬದಗಳಿದುದ, ಬಳಕ್ೆ್ತ್ಪ್ರಪಹೊೇಗಿದೆ್ಓವರಿ್.)೧್.ಅಿಂರ್ವನ್ುು್ಮತೆಾ್ಬಳಕ್ೆಗೆ್ತ್ರಬಹುದು್.
೨್ಅದೆೇ್ರಿೇತಿ್.ಓವರಿ್ಎಿಂಬ್ಶಬದ್ಈಗ್ಬಹುಶಃ್ಯಾರೂ್ಬಳಸುತಿಾಲ್್.)
ಲ ಕ್ೊೇಣೆ((.್ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಬಿಂಗಾಳಕ್ೊಲ್ಲಲ್:ಉದಾ್.)ಕ್ಣಿವೆ(,
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ಕ್ೊೇವರ್್ಕ್ೊಲ್ಲಲ, ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಶಿರೇ್ದುಗಾಥಪರಮೇಶಾರಿ್ದೆೇವಸ್ಾಥನ್್)ಬೆಳಾಿಂಗಡಿ್ಸಮಿೇಪ(, ಕ್ೊಲ್ೂಲರು್್.)೩್.ಇತಾಯದಿ-)ಊರು+ಕ್ೊಲ್ಲಲ(
ಅಿಂದಹಾಗೆ್.)ಕ್ಿಂಪೌಿಂಡ್(್ವಸ್ಾರೆ, ಈಗ್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಕ್ಿಂಪೌಿಂಡ್್ಗೆ್ಏನ್ು್ಹೆೇಳುತಾಾರೆ? (ವಸ್ಾರೆ್ಅಿಂದರೆ್ವಠ್ಾರ್ಅಲ್ಲ.)
Vijayashree Nataraj ಕ್ಿಂಪೌಿಂಡ್್ಗೆ್ಪಾಗಾರ್..?
16 October 2013 at 20:49 · Edited · Like · 2
Harini Gnt ಕ್ಾಿಂಪೌಿಂಡ್್್..್ದೆೇವಸ್ಾಥನ್ದಲಾಲದರೆ್ಪರದಕ್ಷಿಣಾ್ಪರ್ದಲ್ಲಲ್ಬರುವ್ಪಾರಕ್ಾರ್=?
16 October 2013 at 21:02 · Like
Vasanthkumar Perla ಪಾರಕ್ಾರ್)ಸಿಂಸೃತ್(, ಪಾಗಾರ್್)ತ್ದಭವ(@ Harini Gnt.
16 October 2013 at 21:04 · Like · 5
Basavanth Gudagattiyavar ವಸ್ಾರೆವಸ್ಾರೆ್)ಒಿಂದು್ಬದಿಗೆ(್ಮನೆಗೆ್ಅಿಂಟ್ಟಕ್ೊಿಂಡ್ಹಾಗೆ್ಹಾಕಿರುವ್ವಾರು್ಚಪಪರಕ್ೆಕ=
ಅನ್ುುತಾಾರೆ್.
16 October 2013 at 21:09 · Like
Basavanth Gudagattiyavar ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಶಬಧಕ್ೆಕ್'ಕ್ಣಿವೆ್' ಅನ್ುುವುದಕಿಕಿಂತ್್,'ಒಳ್ಚಾಚರುವ್ಭಾಗ' ಅಿಂದರೆ್ಸೂ್ಕ್ಾ್ಅನಿುಸುತ್ಾದೆ.
16 October 2013 at 21:13 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಅಿಂದರೆ್’ಒಳಚಾಚರುವ್ಭಾಗ’ ಅಲ್ಲ್.’ಒಳಚಾಚರುವ’ ಅಿಂದಾಗ್ಹೊರಚಾಚರುವ್ಇನೆುರಡು್
ಮೈಗಳ್್ಅದಕಿಕರುತ್ಾದಲ್ಲವೆೇ? ಆಗ್ಯಾವುದು್ಒಳಗೆ, ಯಾವುದು್ಹೊರಗೆ?! ಬಿಂಗಾಳಕ್ೊಲ್ಲಲಯನ್ುು್ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಲ್
ಊಹಿಸಕ್ೊಿಂಡು್ಸ್ಾಿಂದಭಿಥಕ್್ಅರ್ಥ್ಹಚಚಲ್ು್ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ

:) @ Basavanth Gudagattiyavar.

17 October 2013 at 07:51 · Edited · Like · 1
Basavanth Gudagattiyavar ಕ್ಣಿವೆ್.್ಆಳವಾದದುದ್ಎರಡು್ಬೆಟ್ಟಗಳ್ಮದಯ್ಅನಿುಸುತ್ಾದೆ=
16 October 2013 at 21:20 · Like · 1
Suresh H P Gowda ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಮತ್ುಾ್ಕ್ಣಿವೆ್ಎರಡೂ್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ
16 October 2013 at 22:24 · Like · 1
Gnaneswara Taredakuppe ಪಾರಕ್ಾರಕ್ೆಕ್ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್ಪೌಳಿ್ಎನ್ುುತಾಾರೆ.
16 October 2013 at 23:56 · Like · 3
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Suresh Shetty ಕ್ೊಲ್ಲಲ್್ಕ್ಡಿದು/ನಿೇರು್ಸಮುದರ್ತ್ಡಿಯ್ಕ್ೊರೆದು್-'ಕ್ೊರಕ್ಲ್ು' ಕ್ೊಲ್ಲಲಯಾಗಿದೆ!
17 October 2013 at 02:40 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಕ್ೊಲ್ಲಲಕ್ೊಡಗಿನ್ಲ್ಲಲ್ದೆೇವರಕ್ೊಲ್ಲಲ್..ಕ್ೊರಕ್ಲ್ು-, ಕ್ೊೇವರಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಮುಿಂತಾದ್ಸಥಳಗಳಿವೆಕ್ೊರೆದು್್.
ಕ್ೊರೆದು್ಕ್ೊರಕ್ಲ್್ುಇನ್ುು್., ಎರಡು್ಪವಥತ್್ಪರದೆೇಶಗಳು್ಸ್ೆೇರಿದಾಗ್ಉಿಂಟಾಗುವ್್)ಭೂಭಾಗಗಳು-ಬೆಟ್ಟ್ಪರದೆೇಶಗಳು(
ಅಿಂದರೆ್ಕ್ಣಿವೆಯೇ(್ಮೂಲೆಯಿಂತ್ಹ್ಜಾಗ್ಕ್ೊಲ್ಲಲ, ಕ್ಣಿವೆಯ್ತ್ಳ್ಅಷೆಟೇ(್ಮೂರು್ಮೈಗಳ್್ಕ್ಟ್ಟಟ್.)!cover-up) ಒಿಂದು್ಮೈ್
ಮಾತ್ರ್ತೆರೆದುಕ್ೊಿಂಡಿದುದ್ಆ್ಜಾಗದಿಿಂದ್ಮಾತ್ರ್ಪರವೆೇಶ್ಸ್ಾಧಯವಾಗುವಿಂತಿದದರೆ್ಅದು್ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಪರದೆೇಶ್ಕ್ಣಿವೆಯಿಂತ್(ಹ್
ಜಾಗ.)See translation
17 October 2013 at 17:49 · Edited · Like · 1
Ln Gudur ಗುಲ್ಬಗಥ್ಬಿೇದರ್್ಕ್ಡೆಗೆ್ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಶಬದವನ್ು್ಗಿಡ್ಮರದ್ರೆಿಂಬೆ್ಕ್ೊಿಂಬೆಯ್ಅರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಬಳಸುತಾಾರೆ.
17 October 2013 at 11:37 · Like
Sridhar Bandri ಹೊಸ್ಪದಗಳನ್ುು್ಪರಿಚಯಸದದಕ್ೆಕ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು್ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್.
ಕ್ಾಿಂಪೌಿಂಡಿಗೆ್ಪಹರೆ್ಗೊೇಡೆ್್ಎಿಂದು್ಹಳೆ್ಕ್ರ್ೆ್ಕ್ಾದಿಂಬರಿಗಳಲ್ಲಲ್)ಕ್ಾವಲ್ಲನ್್ಗೊೇಡೆ(ಓದಿದ್ನೆನ್ಪುಇನ್ುು್ಕ್ೊೇಣೆಗೆ್ಕ್ೊಠಡಿ್್.
ಎನ್ುುವ್ಪದ್ಸ್ಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದದರೆ, ಕ್ೊೇಲ್ಲ್ಎನ್ುುವ್ಶಬದ್ಧಾರವಾಡ್ಜಿಲೆಲಯಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆಕ್ೊಲ್ಲಲಗೆ್ಅತ್ುಯತ್ಾಮ್್.
(್ಉದಾಹರಣೆ್ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ರಾಷ್ುಗಳುGulf Countries) ಎಿಂಬ್ಪದವೆೇ್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲದೆಯಲ್ಲವೆೇ?See translation
17 October 2013 at 20:06 · Like · 1
Harini Gnt ವಿಪೆಲ್ಥರವರು್ಹೆೇಳಿರುವಿಂತ್ಹ್ಭೂಭಾಗದ್ಆಯಕ್ಟಾಟದ್.ಕ್ೆ., ನಿೇರಿರುವ್ಕ್ೊಲ್ಲಲ್ಪರದೆೇಶಗಳನ್ುು್ಬಿಂದರು್
ನಿಮಾಥಣಕ್ೆಕ್ಆಯಕ್ಮಾಡುತಿಾದುದದು, ಬಾಲ್ಯದ್ಪುಸಾಕ್ಗಳಲ್ಲಲ್ಓದಿದುದಉದಾಹರಣೆಗೆ್ಆಿಂಧರದ್ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ್., ಗುಜರಾತ್್ನ್್
ಕ್ಿಂಬಾಟ್..See translation
17 October 2013 at 20:15 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
30 October 2013 · Mysore ·
ವರದಕ್ಷಿಣೆ್ವಿರೊೇಧಿಸುವ್ಕ್ಾನ್ೂನ್ು್ಪಾಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ಾದ್ಸರಕ್ಾರವೆೇ್ಮದುವೆಗೆ್ಹಣದ್ಸಹಾಯಕ್ೆಕ್ಮುಿಂದಾಗುವುದು್ಕ್ಾನ್ೂನಿಗೆ್
ತೊೇರುವ್ಅಗೌರವವೆೇ್ಆಗಿದೆಯಾವುದೆೇ್ಧಮಥದ್ಚೌಕ್ಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಲ್ಮದುವೆಯಾಗುವವರಿಗೆ್ಅಯಾ್ಧಮಥಗಳವರು್ಹಣದ್್.
ಮತ್ಧಮಥ್ನಿರಪೆೇಕ್ಷವಾಗಿ್ಸರಳವಾಗಿ್ಮದುವೆಯಾಗುವವರಿಗೆ್ಮಾತ್ರ್ಸರಕ್್.ನೆರವು್ನಿೇಡಲ್ಲ್ಾರ್ಪ್ರರೇತಾಿಹಿಸಲ್ಲ್.
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ಈ್ಬಗೆಗ್..ಬರಲ್ಲರುವ್ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಲ್ಮತ್ಗಳ್ಭಾಗಯದ್ಮೇಲೆ್ಕ್ಣಿೆಟ್ಟಟರುವ್ರಾಜಕ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ್ಇದು್ಗೊತಿಾಲ್ಲವೆಿಂದಲ್ಲ
.ಪರಜ್ಞಾವಿಂತ್ರೂ್ಮಗುಿಂ್ಆಗಿರುವುದು್ಅಕ್ಷಮಯ
ಮಿೇಸ್ೆ್ಹೊತ್ಾ್ಗಿಂಡಸಗೆ್ಮತೆಾೇ್ಡಿಮಾಯಿಂಡಪ್ರಪೇ್ಡಿಮಾಯಿಂಡು್.
30 October 2013 at 08:53 · Like
Sridhar Bandri ಬಾರಹಮಣರೂ್ಗೊೇಮಾಿಂಸ್ತಿನ್ುುತಿಾದದರು, ಮನ್ುಸೃತಿಯನ್ುು್ಸುಟ್ುಟ್ಹಾಕಿ್ಮದಲಾದ್ಅಪರಸುಾತ್್ವಿಷ್ಯಗಳ್
ಕ್ುರಿತ್ು್ಮಾತ್ನಾಡುವ್ಸುದಿದ್ಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ್ಇಿಂತ್ಹ್ವಿಚಾರಗಳ್ಬಗೆಗೆ್ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕ್ೆಕ್ಸಮಯವೆಲ್ಲಲದೆ?See translation
30 October 2013 at 09:43 · Like · 3
Basavanth Gudagattiyavar ಸ್ಾವಥಜನಿಕ್ರಿಿಂದ್ಸಿಂಗರಹಿಸದ್ತೆರಿಗೆ್ಹಣವನ್ುು್ಈ್ರಿೇತಿಯಾಗಿ್ಬೆೇಕ್ಾ್ಬಿಟ್ಟಟಯಾಗಿ್ಅಗಗದ್
ಪರಚಾರಕ್ೆಕ್ಹಿಂಚುವುದರಿಿಂದ್ಒಿಂದಿಷ್ುಟ್ಓಟ್ು್ಬರಬಹುದು್,ಆದರೆ್ಬಡವರ್ಉದಾದರ್ಖಿಂಡಿತ್್ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,ಮಾನ್ಯ್ಮುಖಯ್
ಮಿಂತಿರಗಳಾದ್ಸದದರಾಮಯಯ್ನ್ವರು್ಅದೆೇ್ಹಾದಿ್ಹಿಡಿದಿರುವುದು್ದೊಡೆ್ದುರಿಂತ್್,ನಾವು್ಅವರಿಿಂದ್ಬಹಳಷ್ುಟ್ನಿರಿೇಕ್...See
moreSee translation
30 October 2013 at 19:21 · Like · 1
Gnaneswara Taredakuppe ಬದಲಾಗಿ್ಸಕ್ಾಥರ್ತಾಲ್ೂಲಕ್ು್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಲ್ವಷ್ಥಕ್ೊಕಮಮ್ಉಚತ್್ಸ್ಾಮೂಹಿಕ್್ವಿವಾಹ್
ಏಪಥಡಿಸಬಹುದು.
30 October 2013 at 23:34 · Like
Govindappa Belagur Venkataramaiah "ಮತ್್ಭಾಗಯ್"
20 November 2013 at 19:06 · Like · 1
Murali Krishna Maddikeri Sadasyaru ee charcheyanna illiye nillisalu manavi..See translation
20 November 2013 at 22:44 · Like
Azad IS ಹಿರಿಯ್ಸದಸಯರಾದ್ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯರು್ತ್ಮಮ್ಅಿಂಚೆಯ್ಮೂಲ್ಕ್್ಸಮೂಹದ್ಯಾವ್ಧೆಯೇಯದ್ಬಗೆಗ್ಚಚೆಥಯನ್ುು್
ಪಾರರಿಂಭಿಸದಾದರೆಿಂದು್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಿಂದು್ಕ್ೊೇರುತೆಾೇನೆ.... ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು.See translation
21 November 2013 at 08:48 · Like
Suresh Shetty Azad IS ನ್ನ್ು್ನೆನ್ಪ್ರನ್್ಪರಕ್ಾರ್ಪದದ್ವಿಶೆಲೇಷ್ಣೆ್ನ್ಡೆಯುವಾಗ್ಈ್ಹೆೇಳಿಕ್ೆ್ಉದಾಹರಣೆಯ್್"ಮಗುಿಂ"
ರಿೇತಿ್ಬರಬೆೇಕ್ಾದರೆ್ಹೊಸ್ಎಳೆಯಲ್ಲಲ್ಬಿಂದಿಂತಿತ್ುಾ.ಅಗತ್ಯವೆನಿಸದಿದದರೆ್ಅಳಿಸಹಾಕ್ಬಹುದು್!See translation
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21 November 2013 at 16:45 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ನಿಮಮ್ಪರತಿಕಿರಯಗಳನ್ುು್ಒಪ್ರಪದೆದೇನೆಇದು್ಆಕ್ಸಮಕ್ವಾಗಿ್ಪದ್ಅರ್ಥಗಳ್ಚಚೆಥಯ್ಗುಿಂಪ್ರಗೆ್್.
ನ್ಮಮ್ಸ್ಾವಥಜನಿಕ್್ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲಲ್ಪದಗಳು್್.ಅದನ್ುು್ಸ್ಾವಥತಿರಕ್್ವಿಷ್ಯಗಳ್ಚಚೆಥಯ್ವಿಭಾಗಕ್ೆಕ್ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸುವೆ್.ಬಿಂದಿದೆ
ಈ್ಬಗೆಗ್ಯಾರಿಗಾದರೂ್ವಿಚಾರ್ವಿನಿ್.ಅರ್ಥ್ಕ್ಳೆದುಕ್ೊಳುಾತಿಾರುವ್ಬಗೆಗ್ಕ್ಳವಳದಿಿಂದ್ಬರೆದ್ಸಿಂಗತಿಮಯ್ಮಾಡಲ್ು್
ಬಯಸದಲ್ಲಲ್ಬೆೇರೆ್ವೆೇದಿಕ್ೆಯಲ್ಲಲ್ಚಚೆಥ್,ಮುಿಂದುವರೆಸಲ್ು್ನಾನ್ು್ಸದಧನಿದೆದೇನೆ.See translation
21 November 2013 at 18:50 · Edited · Like · 3
Azad IS ಧನ್ಯವಾದ್ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯರೆೇ, ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು... ಇದನ್ುು್ಬೆೇರೆಡೆಗೆ್ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸಲ್ು್ನಿಮಗೆ್ಸ್ಾಧಯ್...
ನಾವು್ಮಾಡುವುದ್ಾದೆರ್ಇದು್ಅಳಿಸ್ಹೊೇಗುತೆಾಸಮೂಹ್ದಿಕ್ುಕ್...ತ್ಮಮಿಂತ್ಹ್ಜ್ಞಾನಿಗಳು್ನ್ಮಮ್ಸಮೂಹದ್ಆಭರಣ್.
್ಾವು್ಮಾಡುವುದ್ಾದೆರ್ಇದು್ಅಳಿಸ್ಹೊೇಗುತೆಾಸಮೂಹ್ದಿಕ್ುಕ್...ತ್ಮಮಿಂತ್ಹ್ಜ್ಞಾನಿಗಳು್ನ್ಮಮ್ಸಮೂಹದ್ಆಭರಣ್.
.ಸಹಕ್ರಿಸ...ತ್ಪಪದಿಂತೆ್ನ್ಮಮನ್ುು್ಎಚಚರಿಸುತಿಾರಿSee translation
21 November 2013 at 18:54 · Like · 3
Murali Krishna Maddikeri Panditharadhya sir, namage nimma kaLakaLiya bagge gouarava ide. Adare
vishaya ellello kramisuva sadhytegaLiruvudarinda nanage heege annisitu.. Nimma pratikriyege
dhanyavada sir..
21 November 2013 at 18:55 · Like · 1
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ನ್ನ್ು್ಪರತಿಕಿರಯ್ಪದ್ಅರ್ಥಗಳ್ವಿಭಾಗಗಕ್ೆಕಿಂದು್ಬರೆದ್ಪತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಾವಥತಿರಕ್ವಾಗಿ್
ಚಿಂತ್ನಾಸಕ್ಾರೊಿಂದಿಗೆ್ಹಿಂಚಕ್ೊಿಂಡದುದ್ಎಿಂದು್ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆದೇನೆನಾನ್ು್ಪರಸ್ಾಾಪ್ರಸರುವ್ವಿಷ್ಯದ್ಬಗೆಗ್ಪದಗಳ್ಅರ್ಥದ್್.
.ಸರಿತ್ನ್ದ್ಬಗೆಗ್ಚಚಥಸುವವರು್ಪರತಿಕಿರಯಸುವುದನ್ುು್ಸ್ಾಾಗತಿಸುತೆಾೇನೆSee translation
Harini Gnt ಮುರಿ್, ತಿರುವು್, ಬಾಗು, ( Turn ) ಹಿೇಗೆ್ನ್ಮಮ್ಕ್ಾವೆೇರಿ್ತ್ಲ್ಕ್ಾಡಿನ್್ಪಕ್ಕ್.., ಒಿಂದು್ಸಥಳದಲ್ಲಲ್ತಿೇವರ್ತಿರುವು್
ಪಡೆಯುವುದರಿಿಂದ್ಅದು್!!್ಆಗಿದೆಯಲಾಲ್-್ಮುಡುಕ್ುತೊರೆ್30 October 2013 at 20:54 · Like · 2
Harini Gnt ಮುರುಕ್ು್ತಿರುವು್=, ಮುರಿ್ಮುರುಕ್ು್.., ಮುಡುಕ್ು್ಒಿಂದೆೇ್ಅರ್ಥ್.
30 October 2013 at 21:04 · Like · 2
Padma Naduthota Andre namma malenaadinalli koopa enduSee translation
30 October 2013 at 21:52 · Like · 1
Harini Gnt ಕ್ೂಪ್.ಬಾವಿ್=
30 October 2013 at 22:15 · Like
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Padma Naduthota Sittu
30 October 2013 at 22:16 · Like
Vasanthkumar Perla ಮೂಲೆ್ಮುಡುಕ್ು್ಎಿಂಬುದು್ಜೊೇಡಿ್ಪದ್ಮೂಲೆ್ಎಿಂದರೆ್.corner. ಮುಡುಕ್ು್ಎಿಂದರೆ್curve
ಅರ್ವಾ್curvature ಅನ್ುಬಹುದು್(turn ಅಲ್ಲ್.turn ಎಿಂದರೆ್ಹೊರಳು್ಅರ್ವಾ್ತಿರುವು್.ಕ್ಬುಬ್ಡೊಿಂಕ್ಾಗಿದೆ್ಅನ್ುುತಾಾರೆ್.)
್-ಇಲ್ಲಲರುವ್ಡೊಿಂಕ್ು’ಮು’ ಕ್ಳೆದುಕ್ೊಿಂಡು್’ಡೊಿಂಕ್ು’ ಆಗಿದೆ್:ಉದಾ್!’ಡೊಿಂಕ್ು್ಬಾಲ್ದ್ನಾಯಕ್ರೆೇ, ನಿೇವೆೇನ್ೂಟ್ವ್
ಮಾಡಿದಿರ...See more
31 October 2013 at 08:05 · Edited · Like · 3
Harini Gnt turn ಎಿಂದರೆ್ತಿರುಗು್ತಿರುಗು್ಮತ್ುಾ್ತಿರುವು್ಸಿಂದಭಥಕ್ೆಕ್ತ್ಕ್ಕಿಂತೆ್ಬದಲಾಗುತ್ಾದೆಯೇ್.? ತಿರುಗು, ತಿರುವು್
ಒಿಂದೆೇ್ಅಲ್ಲವೆೇ್? ಮುಿಂದೆ್ಹೊಳೆ್ಬಲ್ಕ್ೆಕ್ತಿರುಗಿದೆ್ಅಿಂದರೆ್ತಿರುವನ್ುು್ಪಡೆದಿದೆ್ಎಿಂದು್ಅದೆೇ್ಅರ್ಥ್ತಾನೆೇ್? ಜಿ್.ವಿ್.
ನಿಘಿಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಲ್ಮುಡುಕ್ು್ಗೆ್ತಿರುಗು, ಬಾಗು್ಎಿಂದಿದೆಬಾಹಾಯರ್ಥಗಳು್ಒಿಂದೆೇ್ಆದರೂ್ಅಿಂತ್ರಾರ್ಥದ್ಸೂಕ್ಷಮತೆ್.,
ವಿಮಶೆಥಯ್ಮೂಲ್ಕ್ವೆೇ್ತಿಳಿಯಬೆೇಕ್ು.See translation
30 October 2013 at 22:38 · Like
Subbayya Bhat Varmudi ..............ಮುಡೆಕಡ್ಮಾಣಿೇ್, ಕ್ೂಸು್ಸಕ್ಕ...........; ಮುಡೆಕಡ್ಕ್ೂಸ್ೆೇ್, ಮಾಣಿ್ಸಕ್ಕ.............
31 October 2013 at 00:55 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಮೂಲ್್ಶಬದ್ಕ್ಣಮರೆಯಾದಾಗ್ಬೆೇರೆ್ಶಬದಗಳನ್ುು್ಬಳಸಕ್ೊಳುಾವುದುಿಂಟ್ುಆಗ್ಹತಿಾರದ್ಇತ್ರೆೇ್್.
ವಿಮಶೆಥ್ಮಾಡಿದ್.ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ್ಒಿಂದೆೇ್ಶಬದ್ಬಳಕ್ೆಯಾಗುತ್ಾದೆರೆ್ತಿರುವು್ಮತ್ುಾ್ತಿರುಗು್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಕ್ೊಡುವ್
ಶಬದಗಳೆೇ್ಹೌದು್ಅನ್ುುವುದು್ತಿಳಿಯುತ್ಾದೆ್.Turn ಮತ್ುಾ್rotate ಎಿಂಬಿವು್ಬೆೇರೆ್ಬೆೇರೆ್ಅರ್ಥ್ಕ್ೊಡುವ್ಶಬದಗಳ...See more
1 November 2013 at 07:00 · Edited · Like · 1
Harini Gnt ಸರಿ, ತಿಳಿಯತ್ು್.ಕ್ೆ.ವಿ್.ಧನ್ಯವಾದ್.ಉಪಯೊೇಗ್ಸ್ಾಿಂದಭಿಥಕ್್.ಒಿಂದೆೇ್ಅರ್ಥ್ನಿೇಡುವ್ಪಯಾಥಯ್ಪದಗಳು್.
.್ಪೆಲ್ಥ
31 October 2013 at 06:57 · Like · 1
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್್ಇವರ್ವಿವರಣೆ್ಓದಿದ್ನ್ಿಂತ್ರ, ಬಹುಶಃ್ಚಕ್ಕಲ್ಲಗೆ್ತ್ಮಿಳಿನ್ಲ್ಲಲ್ಬಳಸುವ್ಮುರುಕ್ು್ಶಬದ್
ವಿನಿಿಂದ್ಬಿಂದಿರಬೆೇಕ್ು್ಎ"ಮುಡುಕ್ು"್ಿಂದನಿಸುತ್ಾದೆ.See translation
1 November 2013 at 05:33 · Like · 1
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Vasanthkumar Perla ಮುಡುಕ್ು>ಮುರುಕ್ುಕ್ಾಲಾಿಂತ್ರದಲ್ಲಲ್ಮುರುಕ್ು್ಎಿಂಬುದು್ಬೆೇರ್.್ೆಯೇ್ಅರ್ಥಗಳನ್ುು್ಹೊದುದಕ್ೊಿಂಡು್
ವಿಕ್ಾಸವಾಯತ್ು್@ Sridhar Bandri.
1 November 2013 at 07:04 · Like
Sridhar Bandri @ಪೆಲ್ಥ್ಸರ್, ಚಕ್ುಕಲ್ಲಚಕ್ಕಲ್ಲ್ಎನ್ುುವುದು್ಕ್ುರುಕ್ಲ್ು/್ತಿಿಂಡಿಬಹುಶಃ್ಇದರ್ಮೂಲ್ರೂಪ್ಚಕ್ರ್್.
ಆಗಿರಬೆೇಕ್ು, ಏಕ್ೆಿಂದರೆ್ಇದು್ಸಹ್ಚಕ್ರದ್ಆಕ್ಾರ್ಹೊಿಂದಿರುತ್ಾದೆಇದನ್ುು್ತ್ುಿಂಡು್ಮಾಡಿದಾಗ್ಉಳಿಯುವುದು್ವಕ್ರವಾಗಿರುವ್್.
ಹಾಗಾಗಿ್ತ್ಮಿಳಿನ್ಲ್ಲಲ್ಇದಕ್ೆಕ್ಮುರುಕ್ು್ಎನ್ುುವ್ಪದ್ಬಳಕ್ೆಗೆ್ಬಿಂದಿರಬಹುದು್ಎನ್ುುವುದು್ನಿಮಮ್್.ತ್ುಣುಕ್ುಗಳು
ನಿೇವು್ಹೆೇಳಿದಿಂತೆ್.ವಿವರಣೆಯಿಂದ್ನಾನ್ು್ಅರ್ೆೈಥಸಕ್ೊಿಂಡದುದ್ಮುಡುಕ್ು>ಮುರುಕ್ು್ಖಿಂಡಿತಾ್ಕ್ಾಲಾಿಂತ್ರದಲ್ಲಲ್
ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳನ್ುು್ಪಡೆದುಕ್ೊಿಂಡಿದೆ.See translation
1 November 2013 at 08:05 · Like · 1
Harini Gnt ಉಪಯೊೇಗಿಸದೆಯೇ್ಎಷ್ುಟ್ಪದಗಳು್ಕ್ಾಲ್್ಕ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ್ಇನ್ೂು್ಎಷ್ುಟ್ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ಾದೆಯೊೇ್ತಿಳಿಯದು್.
್(್ನಾವೆೇ್ಎಷೊಟೇ್ಪದಗಳನ್ುು್ಬದಲಾಯಸದೆದೇವೆೇನೊೇ್ಎನಿಸುತ್ಾದೆ್.ವಿರೂಪವಾದರೆ್ಕ್ಷ್ಟ್.ಸುರೂಪವಾದರೆ್ಸಿಂತೊೇಷ್
.ತಿದುದವವರು್ಸದಾಕ್ಾಲ್ಕ್ೂಕ್ಇರಬೆೇಕ್ು್.)್ಪಳೆನ್ುಡಿ್ಯಿಂತೆ್-್ಪಡೆನ್ುಡಿSee translation
1 November 2013 at 08:14 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಪದಗಳು್ಕ್ಾಲ್ಕ್ಾಲ್ಕ್ೆಕ್ಬದಲಾಗುವುದು್ಸಹಜ್ಮತ್ುಾ್ಹೊಸಕ್ಾಲ್ದ್ಅಗತ್ಯಕ್ೆಕ್ತ್ಕ್ಕಿಂತೆ್
ಹೊಸಶಕಿಾಯನ್ುು್ತ್ುಿಂಬಿಕ್ೊಿಂಡು್ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್ು್ಕ್ೂಡಆದರೆ್ಆ್ಬದಲಾವಣೆ್ಸಕ್ಾರಣವಾಗಿರಬೆೇಕ್ು(!, ಸಹಜವಾಗಿರಬೆೇಕ್ು,
ಭಾಷೆಯ್ಸಿಂವಿಧಾನ್ಕ್ೆಕ್ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ್ಇರಬೆೇಕ್ುಉದಾಹರಣೆಗೆ್.)!, ನ್ದಿೇಹರಿವಿನ್ಲ್ಲಲರುವ್ಒಿಂದು್ಕ್ಲ್ುಲ್ಬೆಟ್ಟದ್ಮೇಲೆ್
ನ್ೂರಾರು್ವಷ್ಥಗಳ...See moreSee translation
1 November 2013 at 09:21 · Like · 2
Bharath Kumar crooked - Ka. muḍuku, muḍugu, muḍubu to bend, shrink, become crooked, be
contracted, be distorted; bend (tr.) crook, distort, etc.; n. bending, shrinking, becoming or being
crooked, being distorted, curve, corner, angle
1 November 2013 at 23:08 · Like · 1
Bottom of Form
Sridhar Bandri to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
26 October 2013 ·
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ಚಿಂ್ಗೆಳೆಯರೆೇ, ಹಳೆೇ್ಮೈಸೂರು್ಪಾರಿಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಲ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಮತ್ುಾ್ಅನೆೇಕ್್ಸನಿಮಾ್ಮತ್ುಾ್ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಲ್
ನೊೇಡುವಿಂತೆ್್ಬುರುಡೆಗೆ್ಬಿಸನಿೇರು"ಕ್ಾಯೊಿೇದು್ಎನ್ುುವುದರ್ಹಿನ್ುಲೆ್ಏನ್ು?"
Basavanth Gudagattiyavar ಒಬಬ್ವಯಕಿಾಯ್ಮೇಲ್ಲನ್್ಸ್ೆೇಡಿನಿಿಂದ್ಅವನ್ನ್ುು' ಸ್ಾಯಸುವುದಕ್ೆಕ' ಈ್ರಿೇತಿಯಾಗಿ್
ಮಾತ್ನಾಡುತಾಾರೆ.
26 October 2013 at 13:32 · Like
Suresh Shetty ಸತ್ಾ್ಮೇಲೆ್ತ್ಲೆಗೆ್ಸ್ಾುನ್್ಮಾಡಿಸಲ್ು್ಬಿಂಧುವಗಥದವರು್ಅಿಂದರೆ್ಬೆೇರೆಯವರು್ನಿೇರನ್ುು್ಬಿಸ್ಮಾಡುವ್
ವಿಧಿಗೆ್'ಬುರುಡೆಗೆ್ಬಿಸನಿೇರು್ಕ್ಾಯೊಿೇದು' ಎನ್ುುತಾಾರೆ್ಎಿಂದು್ನ್ನ್ು್ಅನಿಸಕ್ೆ!See translation
26 October 2013 at 13:33 · Like · 1
Harini Gnt ಇದು್ಪಡಿನ್ುಡಿ್..ಕ್ೊೇಪ್ಅತಿಯಾದಾಗ್ಹೊರಬರುವ್ಮಾತ್ು್.ಪದಶಃ್ಅರ್ಥ್ತ್ಪಾಪಗುತೆಾ್..
26 October 2013 at 14:40 · Like · 2
Jbrswamy Rangaswamy There ends the matter. Suresh shettara vivarane sari. Adondu kattakadeya kriye.
Allige mugiyitu. Yaavanaadru poosi maaDi ( mosa ) nimminda duddu isidukonda andre bulDEge bisineer
bittante. Yellu neeru bittante. Aa duddu vaapas barolla. Kelidare avanu yendoo koDodilla anta heLodilla.
Aadare khaNdita yaavatoo koDodilla. andre bulDege bisineer bitta.See translation
27 October 2013 at 00:27 · Edited · Like · 1
Sridhar Bandri @jbr ನಿೇವು್ವಿವರಿಸದ್ಮೇಲೆ್@ಸುರೆೇಶ್್ಶೆಟ್ಟಟ್ಹೆೇಳಿದುದ್ಸರಿ್ಎನಿಸತ್ು.ಇಬಬರಿಗೂ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು್.See
translation
26 October 2013 at 16:55 · Like · 1
Azad IS ಬಹುಶಃ್ಇದು್ಮಾಿಂಸ್ಾಹಾರಿಗಳೆೇ್ಹುಟ್ುಟ್ಹಾಕಿದಾದಮಾಿಂಸ್ಬೆೇಪಥಡಿಸ್ೊೇಕ್ೆ್ಇದೂ್್)ಕ್ುರಿ(್ಯಾಕ್ಿಂದೆರ್ತ್ಲೆ...
...ಚಚೆಥ್ನ್ಡೆಯಲ್ಲ್....ಒಿಂದು್ವಿಧಾನ್See translation
26 October 2013 at 21:01 · Like · 1
Vasanthkumar Perla ಪಡಿನ್ುಡಿ್ಅಲ್ಲ, ಪಡೆನ್ುಡಿ್@ Harini Gnt. ಪಡೆನ್ುಡಿ್ಎಿಂದರೆ್ನಾಣುೆಡಿ್
ಪಳೆನ್ುಡಿ=ನ್ುಡಿ+ಪಳೆಯ(>ಪಡೆನ್ುಡಿ.ಹಳೆಯ್ನ್ುಡಿ=ಪಳೆಯ್ನ್ುಡಿ್.)
27 October 2013 at 22:04 · Like · 1
Harini Gnt ಕ್ಳೆದ್ಬಾರಿಯೇ್ತಿದಿದದಿರಿ್, ಪುನ್ಃ್ನ್ನಿುಿಂದ್ಅದೆೇ್ತ್ಪುಪ.ಕ್ಷಮಿಸ್..್ಅಭಾಯಸಬಲ್್.
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27 October 2013 at 22:10 · Like · 1
Harini Gnt ವಿಪೆರ್್.ಕ್ೆ.ಲ್್ರವರೆೇ, ನಾವು್ಪಡೆನ್ುಡಿಯ್ಬದಲ್ಲಗೆ, ಪಳೆನ್ುಡಿ್ಎಿಂಬುದನೆುೇ್ರೂಢಿಸಕ್ೊಿಂಡರೆ್ಹೆೇಗೆ್? ಈ್
ಸಮಸ್ೆಯಯೇ್ಇರುವುದಿಲ್ಲ್ಅಲಾಾ್?See translation
28 October 2013 at 09:22 · Like
Suresh Shetty ಪ್ರರನಿಘಿಂಟ್ು್)ಕಿಲಷ್ಟಪದ(್ಕ್ನ್ುಡ-ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯ್ಅವರ್ಪ್ರರಸಿಂ್ಕ್ನ್ುಡ್.ಜಿ್.
ಪಡೆ್ಕಿರಯಾಪದ್ಹೊಿಂದು್೧್)ದೆೇ(, ತಾಳು್೨್ಗಳಿಸು, ಸಿಂಪಾದಿಸು್೩್ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಾ, ಸಾೇಕ್ರಿಸು್೪್ಹೆರು, ಹಡೆ್೫್ನಿಮಿಥಸು,
ರಚಸು್೬್ಒದಗಿಸು, ದೊರಕಿಸು್೭್ಗೆಲ್ುಲ, ಜಯಸು್೮್ಸ್ಾಧಯವಾಗು
ಪಡೆ್ನಾಮಪದ್ದ(...See moreSee translation
28 October 2013 at 11:21 · Like · 3
Sridhar Bandri @Suresh Shetty ಪಡೆ್ಬಹುಶಃ್ಶಿರೇಯುತ್್ವೆಿಂಕ್ಟ್ಸುಬಬಯಯನ್ವರ್ಈ್್.ಒಿಂದು್ಬಗೆಯ್ಭೂಮಿ್.೫್ಏಕ್ೆಿಂದರೆ್ಉತ್ಾರ್ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದಲ್ಲಲ್ಪಡ್ಬಿದದದ್ಎಿಂದರೆ್ಭೂಮಿಯನ್ುು್ಬಿೇಳು್ಅರ್ವಾ್್.ವಿವರಣೆ್ತ್ಪ್ರಪರಬಹುದು್ಎನಿಸುತ್ಾದೆ
್ಸ್ಾಗುವಳಿಮಾಡದೆೇ್ಬಿಟ್ಟಟದಾದರೆ್ಎಿಂದರ್ಥ.
28 October 2013 at 21:24 · Like
Vasanthkumar Perla ಪಡ್ಎಿಂಬುದು್ಹಡಿಲ್ು್ಶಬದದ್ರೂಪ್ಭೂಮಿ್ಹಡಿಲ್ು್ಬಿದಿದದೆ್ಎಿಂದರೆ್ಪಾಳು್ಬಿದಿದದೆ್ಎಿಂದರ್ಥ್.
@ Sridhar Bandri.ಇಲ್ಲಲ್ಬಿಂದಿರುವ್ಪಡೆನ್ುಡಿಗೂ್ನಿೇವು್ಹೆೇಳುತಿಾರುವ್’ಪಡ’ಕ್ೂಕ್ಸಿಂಬಿಂಧ್ಇಲ್ಲ.
28 October 2013 at 21:58 · Like · 2
Vasanthkumar Perla ಪರಚಲ್ಲತ್ದಲ್ಲಲ್ಬಿಂದಿರುವ್(establish ಆಗಿರುವಅವಕ್ೆಕ್ಪರಿಂಪರೆಯೂ್್.ಪದಗಳನ್ುು್ಬದಲ್ಲಸಬಾರದು್)
(್!ಐತಿಹಾಸಕ್್ಮಹತ್ಾವೂ್ಇರುತೆಾtradition and historical importance) @ Harini Gnt.
28 October 2013 at 22:19 · Like · 1
Manjunatha Kollegala shared a link to the group: ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ.
20 October 2013 ·
ಬಗೆತ್್!!!್ಆಲೊೇಚನೆ್=
"ನಾವು್ಯಾವ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ್ಬಗೆಯಬಲೆಲವು್ಎಿಂಬುದರ್ಮೇಲೆ್ನ್ಮಮ್ತಾಯುುಡಿಯ್ಹತೊೇಟ್ಟಯದೆಯೇ್ಎಿಂಬುದರ್ಕ್ುರಿತಾಗಿ್
ಹಲ್ವು್ಮಿಂದಿ್ತಿಳಿವಿಗರು್ಅರಕ್ೆಗಳನ್ುು್ನ್ಡೆಸುತಿಾದಾದರೆ"
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ಹಾಗೆೇ್ಮತೊಾಿಂದಷ್ುಟಪರಿಚೆ್:, ಕ್ೆೇಳಿಾ, ತೆಿಂಕ್ಕಿಕದಾದನೆ...
ಆದರೂ್ಏಕ್ೊೇ, ವಯತಾಯಸ, ವಸುಾ, ಲ್ಲಿಂಗಗಳ್ಹಿಂಗಿನಿಿಂದ್ಶಿಂಕ್ರನಾಗಲ್ಲೇ್ಬಟಾರಗಲ್ಲೇ್ಹೊರಬಿಂದಿಂತೆ್ಕ್ಾಣಲ್ಲಲ್ಲ!
ಉಪಚಾರಕ್ಾಕದರೂ್ಏಪೆೇಥರು, ಸ್ಾಮಾನ್ು, ಉದದಗುಿಂಡು, ಸಿಂಕ್ರ್ಅಿಂತ್್ಹೆೇಳೆ್ ಬೇದಿತ್ುಾ.ಹೊಳಿೇಲ್ಲಲೊಾೇ್ಏನೊೇ್!

Basavanth Gudagattiyavar created a poll in ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ.
7 October 2013 ·
ರಾಸುಗಳು್ನಿೇರು್ಕ್ುಡಿಯಲ್ು್ಕ್ಲ್ಲಲನಿಿಂದ್ಮಾಡಿರುವುದಕ್ೆಕ್ಬಾನಿ=,ಕ್ಲ್ುಲಬಾನಿ್,ಮರಿಗೆ್ಎಿಂದು್ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ.
Harini Gnt -- ನ್ಮಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಲ್ಈಗಲ್ೂ್ಇದೆತೆಿಂಗಿನ್ಕ್ಾಯ್ತ್ುಿಂಬಿಡಲ್ು್್..ರಾಸುಗಳು್ಇಲ್ಲ್ಅಷೆಟೇ್.
..ಉಪಯೊೇಗವಾಗುತಿಾದೆ
8 October 2013 at 02:02 · Like
Harini Gnt ನ್ಮಮ್ಮನೆಯದು್ಕ್ಲ್ಲಲನ್ದಲ್ಲ, ಬಿದಿರಿನಿಿಂದ್ಮಾಡಲ್ಪಟ್ುಟ, ಗಾರೆಗಚುಚ್ಉಪಯೊೇಗಿಸ, ಸಗಣಿಯಿಂದ್ಸ್ಾರಿಸ,
ಪಾಲ್ಲಶ್್ಬರುವಿಂತೆ್ಮಾಡಿದಾದರೆಪಕ್ಾಕ್ಘಟ್ಟಟ್ಬೆೇಸನ್್ನ್ಿಂತಿದುದ್., ನಿೇರು್ಬಿದದರೂ್ಏನ್ೂ್ಆಗುವುದಿಲ್ಲಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಲ್್.
ಹಿಿಂದೆ್ಮಸ್..ಪುಳಿಯೊೇಗರೆ್ಮಾಡಿಡುತೆಾೇವೆರು, ಮಜಿಜಗೆಗೂ್ಉಪಯೊೇಗವಾಗುತಿಾತ್ುಾ..ಕ್ರಿಶಿಲೆಯ್ಪಾತೆರಯಿಂತಿದೆ್.See
translation
8 October 2013 at 02:10 · Like
ಪರಭು್ಹರಕ್ಿಂಗಿ ಗಚುಚ್ಅಿಂತಾರಿೀ್ಗಚಚನ್ಮನಿ್ಅಿಂತ್್..ನ್ಮಮ್ಕ್ಡೆ್..surname ಸಹ್ಐತಿ!!..
8 October 2013 at 12:37 · Like
ಪರಕ್ಾಶ್್ಮಿತಾರ್ಹಾಸನ್ ರಾಸುಗಳು್ಕ್ುಡಿಯುವುದು್ಕ್ಲ್ಗಚುಚ(್ಸುಣೆ್ಮತ್ುಾ್ಮರಳನ್ುು್ನ್ಯವಾಗಿ್......fine) ಅರೆದು್ಕ್ೆೈ್
ಸ್ಾರಣೆ್ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್್ಗಾರೆಗಚುಚಸಗಣಿಯಿಂದ್ನೆಲ್್ಸ್ಾರಿಸ್ಹಸನ್ು್ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಾತಿಾದ್ದ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ್ಗಚಚನ್್ಮನೆ್್....
್ದೊಡೆಸಾಕ್ೆಯಸಿಂಕ್ೆೇತ್್್.....ಹಾಗಾಗಿ್ಗಚಚನ್ಮನಿ...surname ....ಅಲೆಾೇನಿರ್ಸರ....@ಪರಭುರಾಜ್...
8 October 2013 at 20:26 · Like · 1
ರಾಜ್್ರಾಮೇಗೌಡ to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
9 October 2013 ·
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ಪ್ರರಯ್ಗುರುಗಳೆೇ,
"ಸ೦ಧಯ್ವಿ್ನಾಯಕ್"
ಎ೦ಬ್ಕ್ವಿಯತಿರಯೊಬಬರ್ಕ್ವನ್ವಿದು.
Suresh Shetty ಮಲ್ಲಲಕ್ಾ್).ಸಿಂ( < ಮಲ್ಲಲಗೆ್(್ಮಲೆಲ್ಎಲ್ಲವೂ್ಸಹ್ಒಿಂದೆೇ್ಜಾತಿಯ್-್ಮಲ್ಲಲ್-flower) ಹೂವನ್ುು್ಸೂಚಸುತ್ಾವೆ್.
್"ಮಲೆಲ"ಕ್ೂಡ್ಬಳಕ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಆದರೆ್ನಿಘಿಂಟ್ುಗಳಲ್ಲಲ್ಅಷಾಟಗಿ್ಮಾನ್ಯತೆ್ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವ್ಮತೊಾಿಂದು್ಅಪಭರಿಂಶ್ಪದ!
ಮಗುಗ್್-್ಮಗೆಗ್-bud ಹೂವು್ಅರಳುವುದಕಿಕಿಂತ್್ಮುಿಂಚನ್್ಸಥತಿ
9 October 2013 at 11:19 · Like · 2
Azad IS ಮಲ್ಲಲ್..ತ್ಮಿಳಲ್ಲಲ್ಈ್ಪದ್ಪರಯೊೇಗ್ಇದೆ..್ಎರಡೂ್ಒಿಂದೆೇ್-್ಮಲೆಲ್9 October 2013 at 11:26 · Like
ವಿಜಯ್ಕ್ುಮಾರ್್ಟ್ಟಕ್ಬಿಬಗ್.ಎ. ಮಲೆಲ್-್ಮಲೆಲ(>ಮಳೆಾ್ಎಿಂತ್ಲ್ೂ್ಕ್ರೆಯುತಾಾರೆ), ಮಲ್ಲಲಗೆ, ಜಾಜಿ, ಸೂಜಿಮಲ್ಲಲಗೆ, ಕ್ಾಕ್ಡ್
ಮದಲಾದವು್ಎಲ್ಲವೂ್ಒಿಂದೆೇ್ಜಾತಿಯ್ಹೂವುಗಳು!..See translation
9 October 2013 at 11:44 · Like · 2
ರಾಜ್್ರಾಮೇಗೌಡ ಹಾಗಾದರೆ, 'ಮಗಗ'ನ್ುು್'ಮಲೆಲ' ಎನ್ುಲಾಗದು್ಎ೦ಬ್ನ್ನ್ು್ಅನಿಸಕ್ೆ್ಸರಿಯದೆ್ಎ೦ದಾಯುಾ!!?
9 October 2013 at 11:45 · Like · 1
Azad IS ಮಗುಗ್ಅಲ್ಲ್ಅನ್ುಿತೆಾ...ಹೌದು್...
9 October 2013 at 11:46 · Like · 1
ರಾಜ್್ರಾಮೇಗೌಡ ನ್ನ್ು್ಮನ್ದ್ದುಗುಡವಳಿಸದ್ನಿಮಗೆಲ್ಲ್ವ೦ದನೆಗಳು.
9 October 2013 at 11:47 · Like
ರಾಜ್್ರಾಮೇಗೌಡ ಆದರೆ, 'ಮಗಿಗ'ಗೆ್'ನ್ನೆ'ಯ೦ಬ್ಪದಪರಯೊೇಗವಿದೆ.
9 October 2013 at 11:49 · Like · 1
ವಿಜಯ್ಕ್ುಮಾರ್್ಟ್ಟಕ್ಬಿಬಗ್.ಎ. "ಮಲೆಲ್ಮಾಲೆ್ನ್ಲ್ಲಗೆಿಂದು್ಹಿಡಿದು್ಬಾರಮಮ.ಇದು್ಹಳೆಯ್ಚಲ್ನ್್ಚತ್ರ್ಗಿೇತೆಯ್ಸ್ಾಲ್ು್"
ಇಲ್ಲಲ್ಮಲೆಲ್ಎಿಂದರೆ್ಒಿಂದು್ಜಾತಿಯ್ಹೂವೆಿಂದೆೇ್ಸೂಚಸದೆಯೇ್ಹೊರತ್ು, ಮಗುಗ್ಎನ್ುುವ್ಅರ್ಥದಲ್ಲ!.
ಇದೆೇ್ಗಿೇತೆ್ಮುಿಂದುವರೆಗು್ಇದರಲ್ಲಲಯೂ್ಜಾಜಿ್ಹೂವು್ಹೆಚುಚ್ಸುವಾಸನೆ್ಬಿೇರುವ್್".......ಜಾಜಿ್ಮಲೆಲಮಾಲೆ್ನ್ಲ್ಲಗೆಿಂದು"
ಹೂ್ಮತ್...See moreSee translation
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9 October 2013 at 17:28 · Edited · Like · 6
Bhaskar Narasimhaiah .
ಮಲೆಲ, ಮಲ್ಲಲಗೆ್ಜಾತಿಯ್ಒಿಂದು್ಹೂ; ಮಲೆಲ್ಎಿಂದರೆ್ಮಗುಗ್ಅಲ್ಲ;
ಕ್ವನ್ದಲ್ಲಲ್ಮಲೆಲ್ಯೊಿಂದಿಗೂ್ಅರ್ಥ್ಕ್ಾಣುತಿಾದೆ:...See moreSee translation
9 October 2013 at 12:52 · Edited · Like · 3
Harini Gnt ಮಲ್ಲಲಗೆ್ಮಾಲೆ, ಮಲೆಲಯ್ಮಗುಗ್ಮಲ್ಲಲಗೆಯ್್.ಮಲೆಲ್ಎಿಂದರೆ್ಮಗಗಲ್ಲ್.ಮಲೆಲ್ಮಗುಗ್ಸರಿಯಾದ್ಉಪಯೊೇಗ್/
ಜಾಜಿಮಲೆಲ್-್ಜಾತಿಯ್ಹೂವು, ಅಿಂಬರಮಲೆಲ್, ದುಿಂಡುಮಲೆಲ, ಸೂಜಿಮಲೆಲ, ನಿತ್ಯಮಲೆಲ..See translation
9 October 2013 at 14:44 · Like · 4
Vasanthkumar Perla ’ಮಲೆಲ’ ಎಿಂದರೆ್ಮಲ್ಲಲಗೆ್ಜಾತಿಗೆ್ಸ್ೆೇರಿದ್ಒಿಂದು್ಹೂಮಲ್ಲಲಗೆ್ಗಿಡದಲ್ಲಲ್ಆಗುವುದಾದರೆ್ಮಲ್್.ಲೆ್
ಬಳಿಾಯಲ್ಲಲ್ಆಗುವ್ಹೂ್.ಪರಿಮಳ್ಮಲ್ಲಲಗೆಯಷೆಟೇ್ಇದೆ್.ಗಾತ್ರದಲ್ಲಲ್ಮಲ್ಲಲಗೆಗಿಿಂತ್್ತ್ುಸು್ಸಣೆದು್.’ಮಲೆಲ್ಮಲ್ಲಲಗೆ್ಜಾಜಿ’
ಎಿಂಬುದಾಗಿ್ಒಿಂದು್ಲ್ಯದಲ್ಲಲಮೃದ್.ಕ್ಾಣಿಸಕ್ೊಳುಾವ್ಪದಗುಚಾ್-ಹೆಚಾಚಗಿ್ಕ್ಾವಯದಲ್ಲಲ್-...See moreSee translation
10 October 2013 at 07:44 · Edited · Like · 2
ರಾಜ್್ರಾಮೇಗೌಡ ಪ್ರರಯ್ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ್ಧನ್ಯವಾದಗಳು
10 October 2013 at 09:49 · Like · 2
Harini Gnt to ಪದಾರ್ಥ್ಚಿಂತಾಮಣಿ
8 October 2013 ·
ಸ್ೊಬಗಿನ್್ಸೂರುಗಳು್...
ಹಳಿಾೇ್ಮನೆಯ್ಕ್ೆಲ್ವು್ಪದಗಳು್)ತೊಲೆ್(್ಸಿಂಪಾದ್-, ( Chennagiri )
ಬತ್ಾ್ಸಿಂಗರಹದ್ಪಳತ್್-, ವಡೆೇವು, ಸ್ಾಯವಿಗೆ್ಬಳಾ್(..Chennagiri )
ತೆಿಂಗಿನ್್ಮರದ್ಚಾಟ್ು್(್..Tadaga graama )
ಹಲ್ಸನ್್ಕ್ಟ್ಟಟಗೆಯ್ಪಕ್ಸು್(..Puttooru )...
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಊರ್ಹೆಸರುಗಳನ್ುು್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲಯೇ್ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲ?
8 October 2013 at 15:49 · Like
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ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ಊರ್ಹೆಸರುಗಳನ್ುು್ಕ್ನ್ುಡದಲ್ಲಲಯೇ್ಬರೆಯಬಹುದಲ್ಲ? ಪುತ್ೂಾರನ್ುು್ಪುತೊಾೇರು್ಎಿಂದು್
ಬರೆಯುವುದೆೇಕ್ೆ? ಹರಸಾ್ದಿೇಘಥ್ಅಲ್ಪಪಾರಣ್ಮಹಾಪಾರಣ್ತ್್ಡ್ನ್್ಣ್ಲ್್ಳ್ಗಳನ್ುು್ಎಡವಟಾಟಗಿ್ಬರೆಯುವುದನ್ುು್ತ್ಪ್ರಪಸSee
translation
8 October 2013 at 15:58 · Like

Harini Gnt ಆಗಬಹುದು, ಮುಿಂದೆ್ಈ್ರಿೇತಿಯ್ತ್ಪಾಪಗುವುದಿಲ್ಲ್ಆರಾಧಯರೆ, ಕ್ನ್ುಡ್ತ್ಜುಥಮಗೆ್ಆ್ರಿೇತಿ್ಬರೆದು್ಅಭಾಯಸವಾಗಿ್
ಹೊೇಗಿತ್ುಾ.See translation
8 October 2013 at 16:21 · Like
Lingaraja Patil Kannada...Kannada..!!!! Kannada anno pada hege bantu?
8 October 2013 at 17:45 · Like
Vasanthkumar Perla ದಾರವಿಡ್ಮೂಲ್ದಿಿಂದ್ಬಿಂದಿರುವ್ಶಬದ್’ಕ್ನ್ುಡ’. ಕ್ರ್್ತ್ಾಕ್ರ್್=)ಕ್ಪುಪ್ಮಣುೆಳಾ್ನಾಡು(್ನಾಡು+
ನಾಡ್>ಕ್ರುನಾಡು>ಕ್ನಾುಡು>ಕ್ನ್ುಡನಾಡ್+ಇನೊುಿಂದೆಡೆ್ಇದರಿಿಂದ್ಕ್ರ್(್.>ಕ್ರ್್ನಾಡ್> ಕ್ರ್್ನಾಟ್> ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್್
ಆಯತೆನ್ುಬಹುದು್)@ Lingaraja Patil.See translation
8 October 2013 at 20:19 · Like · 4
Bhaskar Narasimhaiah ಈ್ಬಗೆಗ್ಒಿಂದು್ಚಚೆಥಮಾಡೊೇಣ.
13 October 2013 at 00:56 · Like
Basavanth Gudagattiyavar ಕ್ರು್ಕ್ನಾಥಡು=್ನಾಡು+,ಕ್ಿಂನಾಡು್,ಕ್ನ್ುಡ್ಆಗಿದೆ್ಎತ್ಾರ=ಇಲ್ಲಲ್ಕ್ರು.,ನಾಡು್ಪರದೆೇಶ್=
ಅಿಂದರೆ್ಕ್ನ್ುಡ್ನಾಡು್ಸಮುದರ್ಮಟ್ಟದಿಿಂದ್ಎತ್ಾರದಲ್ಲಲರುವುದರಿಿಂದ್ಲ್ೂ,ಪಲ್ಲವರು<ಪಳಾವರು್,ಹಳಾ್ದಲ್ಲರುವವರು್,ನ್ಮಗಿಿಂತ್್
ತ್ಗುಗ್ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಲರುವವರು್,ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ್ವರುSee translation
22 October 2013 at 20:29 · Like · 3
Vasanthkumar Perla ಕ್ರು್ಎಿಂದರೆ್ಏನ್ು?
22 October 2013 at 22:10 · Like
ಪಿಂಡಿತಾರಾಧಯ್ಮೈಸೂರು ರಾಜಕ್ಾರಣಿಗಳ್ಬೆೈದಾಟ್್ನೊೇಡಿದರೆ್ಕ್ರುಬುವವರ್ನಾಡು?
23 October 2013 at 10:28 · Edited · Like · 1
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Harini Gnt ದಕ್ಷಿಣ್ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ, ಕ್ನಾಥಟ್ಕ್ದ್ಭೂಮಿ್ಎತ್ಾರದಲ್ಲಲರುವುದರಿಿಂದ್ಅದು್ಕ್ರುನಾಡು್ಆಗಿದೆಕ್ರು್ಎಿಂದರೆ್ಉಬುಬ್.,
ಉನ್ುತ್್ಎಿಂದರ್ಥಉನ್ುತ್್=್ಕ್ರು್., ಎರಕ್ದ್ಅಚುಚ, ತ್ಳಪಾಯ, ನೆಲೆ್ಇತಾಯದಿ್)್ನಿಘಿಂಟ್ು.ಜಿ.ವಿ್(See translation
ಪರಣಿಪಾತ್್ಅಿಂದರ್ಏನ್ು್ಇದರ್ಮೂಲ್್ಸಿಂಸೃತ್ದಿದರಬೆೇಕ್ು..
ಈಗಿನ್್ಅಿಂದರೆ್ಸ್ಾಟರಪಲಸ್್ನ್್ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ್ಅಭಿವಿಂದಿಸುವಾಗ್ಉಪಯೊೇಗಿಸಲಾಗುತಿಾದೆ..
ಇನೊುಿಂದು್ನ್ನ್ಗೆ್ಗೊತಿಾರೊೇದು್ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಲ್ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರೂ್ಈ್ಶಬದ್ಉಪಯೊೇಗಿಸದಾದರೆ!!..
_
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