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�ಾ� ��ೕ�ತರು. �ೕ�ಲ�ರೂ �ಮ� ಮ�ಯ���ೕ ಚಟುವ��ಗಳನು� ಆನಂ�ಸು����ೕ� ಎಂದು         
�ಾ�ಸು��ೕ�. �ಮ� ����, ನನ� �ಾ� ಇನು� ಮುಂ� �ಾರುಕ�� / ಅಂಗ�ಗ�� �ೂೕಗಲು           
ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ� ಏ�ಂದ� ಅದು ಸುರ�ತವಲ� ಎಂದು ಅವರು �ೕಳ��ಾ��. ಖಂ�ತ, ಅವಳ� �ೕ�ದು� ಸ�           
ಆದ� �ಾನು ಹ��ರದ ಅಂಗ�� �ೂೕ� �ೂೕ�ಂ� uncleನನು� ವಸು�ಗಳನು� �ೕಳ�����ೕ�. ಆದ��ಂದ, �ಾನು           
ಅಂಗ�� �ೂೕಗಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು �ಾನು �ೕ�ಸು����; �ಾನು ಅಂಗ�ಯನು� ಮ�� ಏ� ತರ�ಾರದು.           
ನನ� ಸ�ಂತ ಮ�ಯ�� ಒಂದು ಅಂಗ�ಯನು� ರ�ಸಲು �ಾನು �ಧ�����ೕ� (ಸಹಜ�ಾ�, �ೖಜ ವಸು�ಗಳಲ�)           
ಆದ� �ಾ�ಂ� ನ ಅನುಭವವನು� ಪ�ನರು��ೕವನ�ೂ�ಸಲು (ದಯ�ಟು� �ನ��, �ೕಜ��ಾ� �ಮ�        
ಮ�ಯ��ರುವ ವಸು�ಗಳನು� �ಾತ� ಬಳ�). �ಾನು ಅದನು� �ೕ� �ಾ���ೕ� ಎಂದು �ೂೕಡಲು �ೕವ�           
ಬಯಸು��ಾ?  

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------   
---------------------------------- 
 �ನ -1 
�ಾವ� �ದಲು �ೂೕ�ದ ಅಥ�ಾ �ೕ� �ೕ�ದ ಎಲ� ಅಂಗ�ಗಳ ಬ�� �ದಲು �ೕ��ೂೕಣ. ಜಗ��ನ��             

�ಾವ �ೕ�ಯ ಮ��ಗ�� ಎಂಬುದನು� �ನ���ೂಳ�ಲು ಇದು ನಮ� ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��. ಮುಂ�,          
�ಾ�ಾನ� �ಾ��ಜ� ಅಂಗ�ಯನು� ರ�ಸಲು �ೕವ� �ಧ��ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಮ� ಅಂಗ��ಾ� �ೕವ�          
�ೕ� ಅನು� ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಉ�ಾ. �ನ� ಅಂಗ�, ಔಷ�ಾಲಯ, ಇ�ಾ��. ನನ� ಚಟುವ���ಾ� �ಾನು            
�ಾ�ಾನ� �ಾ��ಜ� ಅಂಗ�ಯನು� ������ೕ�. ಅಂಗ�ಯ�� ಇಡ�ೕ�ಾದ ವಸು�ಗಳನು� �ಧ��ಸಲು,        
�ಮ� ಮ�ಯ�� ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾವ �ೕ�ಯ ವಸು�ಗಳ� ಲಭ��� ಎಂಬುದನು� �ೂೕ�. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�,          
ಮ�ಯ��ರುವ ಅತ�ಂತ ಉಪಯುಕ� ವಸು�ಗಳನು� �ೕಳಲು �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� ಸಹ �ೕವ�          
�ೕಳಬಹುದು. ಅದರ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು �ಚು� ಬಳಸುವ�ದನು� ಒಪ���ಾ�� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಳ�           
�ವ��ರುವಂ� �ಾ�� �ಾ�� �ಾ�. 
 

 

 
ವಸು��ನ ಜನ��ಯ�ಯನು� ಅವಲಂ�� (���ನ ಅಂಕಗಳ�, �ಚು� ಜನ��ಯ�ಾ��); �ಮ� ಅಂಗ�ಯ��          

�ೕವ� �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಪ��ಯನು� �ಾ�.  ಉ�ಾಹರ�� 
 - ಬ��: i) �ೕ ಶ��;  ii) �ೖ�ಾ�ಾ;  iii) �ಾ�ಂ� 
 - ಹಣು�ಗಳ�: i) �ೕಬುಗಳ�;  ii) �ಾ�ಹಣು�ಗಳ�, iii) �ತ�� 
 - �ಾ�ೕಯಗಳ�: i) �ಾಲು, ii) ರಸ; 
 -�ಾ��ಜ�: i) ���;  ii) ಏಕದಳ 
 - ಪ�ಸ�ಕಗಳ�: i) ಕ�ಪ�ಸ�ಕಗಳ�;  ii) �ಯತ�ಾ��ಗಳ� 
 - ಇತ�: i) �ಾ�ಗಳ�;  ii) ಟೂ� �ೕ��;  iii) ���� ಇ�ಾ��. 
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ಇದು �ಾಲ��ಕ ಅಂಗ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಈ �ಲವ� ವಸು�ಗಳನು� �ಾಲ��ಕ �ೖ�ಯ�� ರ�ಸಲು          

ಪ�ಯ���ೂೕಣ. �ೕವ� ಇದನು� �ಾಗದದ �ೕ� ���� ಮತು� ಅದನು� ಕತ��ಸಬಹುದು. �ೕವ� ಅದನು�           
ಬಣ� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೕ�ಾದ �ೕ�ಯ�� ಅಲಂಕ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಜ�ಾದ          
ವಸು�ವನು� ���ಸು�ಾಗ �ೕವ� ಅದನು� �ಮ� ಮುಂ� ಇಡಬಹುದು. ಈ �ಾಗದದ ತುಂಡುಗಳ�(cutout)          



�ಮ� ಅಂಗ�ಯ ವಸು�ಗ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��. �ಳ� ನನ� ಅಂಗ��ಂದ ಒಂದು ಐಟಂನ         
�ಾದ� - �-ಶ��. 
 

 
ನಂತರ, �ಾವ� ಪ���ಂದು ವಸು�ಗಳ ��ಗಳನು� �ಧ��ಸ�ೕಕು. �ಮ� ಸ�ಂತ �ಳ�ವ��ಯ         
ಆ�ಾರದ �ೕ�, ಸಂ�ೂೕಧ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಅಥ�ಾ �ೖಜ ವಸು�ಗಳ ����ಗಳ��ನ �ೖಜ          
��ಗಳನು� ಸರಳ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ೕವ� ��ಯನು� �ಧ��ಸಬಹುದು. ವಸು�ಗಳ        
��ಗಳನು� ���ಂ�� ಹಂ��ೂಳ�ಲು �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� ಸಹ �ೕವ� �ೕಳಬಹುದು. �ೕವ�          
ಐಟಂನ �ಸರು ಮತು� ಅದರ ��ಯನು� ಬ�ಯಬಹು�ಾದ �ಾ���ಾ� �ಗಳನು� ರ��. 

ಈ ಸಮಯದ�� �ಾವ� �ಲವ� �ಾಗದದ ಹಣವನು� ಸಹ ರ�ಸು��ೕ�, ಅದನು� ವ�ವ�ಾರಗ��           
ಬಳಸಬಹುದು. �ೕವ� �ಾಗದ�ಂದ �ಪ��ಗಳ� / �ಾಣ�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಅದರ         
�ೕ�ನ ಪಂಗಡಗಳನು� ಬ�ಯಬಹುದು. �ೕವ� ��ಧ ಬಣ�ದ �ಾಗದಗಳ ವಲಯಗಳನು� ಕತ���         
�ಮ� ಸ�ಂತ ಕ���ಯನು� ರ�ಸಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��, ಗು�ಾ� ವಲಯ ಎಂದ� ರೂ. 5 ಮತು�           
ಹಳ� ನ�ತ� ಎಂದ� ರೂ. 100, ಮತು� �ೕ�. ಇವ�ಗಳ ಬಹು ಪ��ಗಳನು� �ಾಡಲು ಮ�ಯ��            
ಇದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು� ಅ�ೕಕ �ಾ� ವ��ಾಟು �ಾಡಬಹುದು. 
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ಇಂದು, �ಾವ� ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗ�� ತೂಕದ ಪ��ಾಣವನು� �ಾಡಲು �ೂರ���ೕ�. ಉ�ದ ಎ�ಾ�            
ವಸು�ಗಳ� ಎ�ಸಬಹು�ಾದ ವಸು�ಗಳ� ಆದ� ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ �ದಲು          
�ಾ�ಾಗಲೂ ತೂಗ�ೕಕು. �ಲವ� ಇತರ��ಂತ �ೂಡ��ಾದ �ಾರಣ �ೕವ� ತರ�ಾ�ಗಳ� ಮತು� ಹಣು�ಗಳನು�          
ಸಂ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� �� �ಾಕಲು �ಾಧ��ಲ�. ಉ�ಾಹರ�� ಎರಡು �ೂ�ಾ��ೂ ಅಥ�ಾ ಎರಡು           
ಆಲೂಗ�� ಒಂ�ೕ �ಾತ� ಅಲ�. 

ಇದ�ಾ��, ಎರಡು �ಾಗದ / �ಾ���� ಕಪ�ಳನು� ��ದು�ೂಂಡು cup �ೕ�ನ ಅಂಚುಗಳ�� ರಂಧ�ವನು� ಚು��. ಈ              
ರಂಧ�ಗಳ ಮೂಲಕ ದಪ��ಾದ �ಾರ ಅಥ�ಾ ಹಗ�ವನು� ಬಳ� ಮತು� ಈ ಹಗ�ದ �ೂ�ಯ�� ಗಂಟು �ಾ�. �ಳ�ನ              
�ತ�ದ�� �ೂೕ��ರುವಂ� ಹಗ� ಅಥ�ಾ ಹು��ಾಡುವ�ದು ಬ�� ನ �ಾ�ಂಡ� ನಂ� ಇರ�ೕಕು. ಬ�� �ಾ�ಂಗ�          
��ದು�ೂ�� (ಅಥ�ಾ ಎರಡು �ೂೕಲುಗಳ� ಇರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ �ೂೕಲು) ಮತು� ಕ� ಗಳ �ೕ� ಕ��ದ           
ಎರಡು ಹಗ�ಗಳನು� ಅದ�� ಗಂಟು �ಾ�. ಎರಡು ಕ� ಗಳನು� A ಮತು� B ಎಂದು �ೕಬ� �ಾ�. ಇವ� �ಮ�               
ತೂಕದ ಅಳ�ಯ ಎರಡು ಬ�ಗ�ಾ��. 

 

 

 



ಪ��ಾಣದ�� ��ನ� ವಸು�ಗಳನು� ತೂಕ �ಾ� ಮತು� ಪ��ಾ�ತ ತೂಕವನು� ರ��. ಸಣ� �ಾರ�ಾದ            
ಕಲು�ಗಳ�, �ಾಗದದ ತೂಕ, ಎ�ೕಸ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಸಣ� ಮತು� �ಾರ�ಾದ ವಸು�ವನು� ��ದು�ೂ��. ಇದು            
�ಮ� ಪ��ಾ�ತ ಅಳ��ಾ�ರುತ�� ಮತು� ಎ�ಾ� ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� ಈ ಪ��ಾ�ತ ಅಳ�ಯ           
ಪ��ಾರ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��. ಉ�ಾಹರ��, ಒಂದು �ೕಬು = 3 ಕಲು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ 1 ಕಲು� = 2 �ೕಬುಗಳ�.              
ಪ��ಾ�ತ ಅಳ� ಎಂದು �ೕವ� ಆ�� �ಾ�ದ ವಸು�ವನು� ಅವಲಂ�� ಇದು ಬದ�ಾಗುತ��. ��ಧ ಹಂತದ            
ತೂಕ�ಾ�� �ೕವ� 2 ಅಥ�ಾ 3 ಪ��ಾ�ತ ಅಳ�ಯನು� ಸಹ �ೂಂದಬಹುದು. 

ಇದನು� �ಧ��ಸಲು, ಕ� ಎ ಯ�� ಮತು� ಹಣ�ನು� ಕ� � ಯ�� ಇ��. ಕ� � ಯ��ರುವ ವಸು�ವ�                
�ಾರ�ಾ�ರುತ�� (ಇದು ಗರಗಸದಂ� �ೕಲಕೂ� �ಳಕೂ� ತೂಗುತ���ೕ)? �ಾ�ದ���, ಇದು ಕ��ನ ಒಂದು          
ಘಟಕ��ಂತ �ಾರ�ಾ�ರುತ��. ಕ� ಎ � ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ಾ�ತ ಅಳ�ಯನು� (ಮ�ೂ�ಂದು ಕಲು�) �ೕ�� ಮತು�            
ಮ�� ಪ�ಯ���. ಕ� � ಯ��ರುವ ವಸು�ವ� ಹಗುರ�ಾ�ದ�� (ಕ� ಎ ಗರಗಸದಂ� ತೂಗುತ��) ನಂತರ ಕ� ಎ              
�ಂದ ಸ�ಲ� ತೂಕವನು� ಕ�� �ಾ�. �ಜ�ಾದ ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳನು� ��ದು�ೂಂಡು ಅವ�ಗಳನು�           
ಪ��ಾ�ತ ಅಳ�� �ರುದ��ಾ� ತೂ��. ಆ�� �ಾ�ದ ಎ�ಾ� ಹಣು�ಗಳ� ಮತು� ತರ�ಾ�ಗಳ ಸಂ�ಾ�ತ�ಕ           
�ಾ���ಧ�ವನು� ರ��.  ಉ�ಾಹರ��, 

 �ತ��> �ಾ�ಹಣು�> �ಾ�� 

 

 ಈ ಎ�ಾ� ಅಳ�ಗಳನು� �ೂೕ� ಬು� ನ�� ಗಮ�� ಮತು� �ಾ�ಾಟದ ಸಮಯದ�� ಅದು ಸೂಕ��ಾ� ಬರುತ��. 
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ಎಲ��ಗೂ ನಮ�ಾ�ರ, �ಮ� ಅಂಗ�ಯನು� �ಾ��ಸಲು �ೕವ� �ದ����ೕ�ಾ? ಈಗ �ಾವ� ನಮ� ಅಂಗ�ಯ            
��ನ� ಅಂಶಗಳನು� ರ����ೕ�, �ಮ� ಅಂಗ�ಯನು� �ಾ��ಸಲು ಮತು� ಖ�ೕ�� �ಾ�ಹಕರನು� ಆ�ಾ��ಸಲು          
�ೕವ� �ದ����ೕ� ಎಂದು �ಾನು �ಾ�ಸು��ೕ�. ಈ �ಾರ �ಾವ� �ದ�ೕ ಕ�ತ ಆದ� �ಾಟ�ೕಯ �ೖ�ಯ��             
ಸಂಕಲನ/ ವ�ವಕಲನ ಪ�ಕಲ��ಗಳನು� ಅನ��ಸುವ ಬ���ೕ ಇರುತ��. 
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�ಮ� ಅಂಗ�� ಆಸ���ಾಯಕ �ಸ�ನ ಬ�� �ೕ�� ಮತು� �ಮ� ಅಂಗ�ಯ ಪ��ೕಶ�ಾ�ರದ��           
ಆಕಷ�ಕ�ಾದ ��ೕಸ�� ಅನು� ರ�� (optional). ಪ�ದಶ�ನದ��ರುವ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳನು� ಅವ�ಗಳ ��          
�ಾ�� ಗ��ಂ�� �ೂೕ��. ಮುಂ�, �ಮ� �ಾಲ��ಕ �ಾ�ಹಕ�� �ಾ�ಗತ ಸಂ�ೕಶ ಮತು� ಅವರ ಅಂಗ�ಯ��           
ಕಂಡುಬರುವ ವಸು�ಗಳ ಬ�ಗಳ ಸಂ�ಪ� �ವರ�ಯನು� ಬ���. 

�ಮ� ಅಂಗ�� ‘�ೕ�’ �ೕಡಲು ಮತು� ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು �ಮ� ಕುಟುಂಬದ ಎಲ� ಸದಸ�ರನು�            
ಆ�ಾ���. �ದಲ �ನ, �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� ಸುಮ�� ಒಳ� ಬರಲು �ೕ� ಮತು� ಪ�� ವಸು��ನ             
��ಯನು� �ೕ�. �ೕವ� ರ��ದ �ಾ���ಾ� �ಗ�ಂದ �ೕವ� ಓದಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕವ� ����ಂದ          
ಪ�ಸಬಹುದು. ಒ��� �ೕ�ಸ�ಾದ 2 ಅಥ�ಾ ���ನ ವಸು�ಗಳ ��ಯನು� �ೕಳಲು ಅವ�� ಸೂ��.           
ಅಂಗ�ಯವ�ಾ�, �ೕವ� ��ಗಳನು� �ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಅವ�� ಒಟು� �ಚ�ವನು� �ೕಡ�ೕಕು. ಸರಳ          
�ೕಪ�� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ಅಂಗ�ಯ��ನ �ಾವ ವಸು�ಗಳನು� ಇತರ ಎರಡು ವಸು�ಗಳ           
ಸಂ�ೕಜ��ಂತ �ಚು� ಖ�ಾ�ಗ�ೕ�ಂದು �ೕಳ�ೕಕು ಉ�ಾ. "ಒಂದು �ೂೕಟು�� ಮತು� �� �ಂತ �ಾವ           
ವಸು�ಗಳ� �ಚು� ದು�ಾ��ಾ��?" �ೂೕಟು�� ಮತು� ���ನ ಸಂ�ೕ�ತ ���ಂತ ���ನ �� �ೂಂ�ರುವ           
ಇತರ ಎಲ� ವಸು�ಗಳನು� �ೕವ� ಪ�� �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��. ಈ �ಾ��ಾಮದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಅಂಗ�ಯ��ನ           
ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ��ಯನು� ಕ�� �ಚ��ಂದ ಅತ�ಂತ ದು�ಾ�ವ�� ಪ�� �ಾಡಲು ಪ�ಯ���. 

ಈ ಮೂಲ ಪ���ಗ�� ಉತ���ದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ���ಂದ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸ�ೕಕು. ನಕ�           
ಹಣವನು� �ಮ� ಕುಟುಂಬ�� �ದ�ೕ �ೕಡಲು ಮ�ಯ�ೕ�, ಆದ� ��ಮಯ�ಾ�� ���ಂ�� ಸ�ಲ�          
ಹಣವನು� ಇಟು��ೂ��. ಈಗ �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು ಎ�ಾ� ಉತ�ನ�ಗಳ ��ಗಳನು� ����ಾ��, ಅವರು           
ಖ�ೕ�ಸಲು ಬಯಸುವ ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ೕರ�ಾ� ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. ಖ�ೕ��ದ ಎ�ಾ� ಉತ�ನ�ಗಳ ಒಟು�          
��ಯನು� �ಕ��ಾ�. ಅವರು �ೕ�ದ ಹಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ�, ಒಟು� ��ಯ �ತ�ವನು� ಕ��� ಮತು�            
ಉ�ದ �ತ�ವನು� �ಂ�ರು��.  �ನದ �ೂ�ಯ��, �ೕವ� �ಾ�ದ ಒಟು� ಗ��ಯನು� �ಕ��ಾ�. 

 5 �ೕ �ನ 

�ಮ� ಅಂಗ�� �ಗ�ತ ಹಣವನು� ತರಲು �ಮ� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� �ೕ�. ಈ �ತ��ೂಂ�� ಅವರು             
ಖ�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಧ ವಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ಯನು� ಈಗ �ೕವ� ಪ�� �ಾ�. ಇದ�ಾ��, �ಮ� ��           
ಪ��ಯನು� �ೕವ� ಉ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತು� ಅವರು ಖ�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ ಪ���ಂದು ವಸು��ನ ಪ��ಾಣವನು�         
ಸಹ ಪ�� �ಾಡ�ೕಕು. ಒಟು� �ಚ�ವ� ಹ��ರ ಬರುವ ಅಥ�ಾ ಖ�ೕ��ಾರನ ಹಣ�� ಸಮ�ಾ�ರುವ, ಆದ�            
ಅದನು� �ೕರದ ಪ���ಂದು ವಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ಯನು� ಪ�� �ಾ�. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಇಷ�ಪಡುವ           
ವಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ಯನು� ಖ�ೕ�ಸಲು �ೕವ� ಅವರನು� �ೕಳಬಹುದು ಮತು� �ೕವ� 4 �ೕ �ನದ ���ಂ�            
ಪ����ಯನು� ಪ�ನ�ಾವ��ಸಬಹುದು. 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------   
---------------------------------- 

�ೕವ� ಈ ಅಂಗ�ಯನು� �ಾರಗಳವ�� ಒ��� ���ಡಬಹುದು ಮತು� �ಮ� ಅ���ಾಗ��ಾ� �ಮ�           
ಪ�ಕಲ��ಗಳನು� ಪ�ಷ��ಸಬಹುದು. �ಾರುಕ��ಯ�� �ಾ�ಾಟ�ಾರರು ಬಳಸುವ ಆಕಷ�ಕ ನು�ಗಟು�ಗಳನು�       
ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಚಟುವ��ಯನು� �ಚು� �ೕಜು �ಾ�. �ಮ� ಅಂಗ�ಯನು� �ೂೕಡುವಂ� �ಮ�          
��ೕ�ತರನು� ಸಹ �ೕವ� ಆ�ಾ��ಸಬಹುದು ಆದ� ಅವರು �ಾವ��ೕ ವಸು�ಗಳನು� ಮುಟ�ದಂ� �ೂೕ��ೂ��.          
�ಾ�ಾ�ಕ ದೂರ�ರುವ�ದು ಇ�ೕಗ ಅತ�ಂತ ಮುಖ��ಾದ �ಷಯ ಎಂಬುದನು� �ನ��. ಸಂ�ೂೕಷದ         
�ಾ�ಾಟ!  �ೖ. 


