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ತಿರುಳು 
ಕಂನುಡಿ, OPOK! ಮತ್ುು OHOK! ನಿಯಮಗಳನುನ ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ುು 
ನಕಲಕ-ತಿಳಿವನುನ ಒಳಗಕ ಂಡು ರಚಿತ್ವಾದ ಒಂದು ನಿದರ್ಶಕ ಪಠ್ಯ 
ಸಂಪಾದಕ. ಕನನಡಕ್ಕೆ OHOK!, ಅಂದರಕ Ottu Haku Ottu Koḍu! 
(ಒತ್ುು ಹಾಕು ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡು), ಎನುನವ ಒಂದು ಊಡುಬಳಿಯನುನ ಎತಿು 
ತಕ ೇರಿಸುತಿುದಕ. ಒತ್ುಡ ಗಿಹಿಸಬಲ್ಲ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಾಧನಗಳಿಗಕ ಇದು 
ವಿಶಕೇಷವಾಗಿ ಸ ಕುವಾಗಿದಕಯಾದರ , ಪಿಸುುತ್ ಆನ್ಲಕೈನ ಅನುಷ್ಾಾನವು 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿಿಕ ಕ್ರೇಬಕ ೇರ್ಡಶ ಅನುನ ಬಳಸುತ್ುದಕ. OHOK! 
ಮ ರು ಸಂಭಾವಯ ಬಗಕಗಳನುನ ಹಕ ಂದದಕ - ಸವ-ಒತ್ುು (ದವತ್ವ), ಕಂಡಂತಕ, 
ಮತ್ುು ಅಂದಂತಕ. ಕಂಡಂತಕ ಬಗಕ ಉಲಿಮಿಕ ಕಿಮವನುನ 
ಅನುಸರಿಸುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ ಯ, 
ಉಲಿಮಗಳನುನ ಒಳದನಿಸುವ ಬದಲ್ು ಟಕೈಪಿಸಿದಂತಕ ಕ್ಾಣುವ ಒಲ್ವು 
ಹಕ ಂದರುವವರಿಗಕ ಈ ಬಗಕ ಉತ್ುಮವಾಗಿ ಕ್ಾಯಶನಿವಶಹಿಸಬಹುದು.  

ವಕೇಗ, ನಿಖರತಕ, ಮತ್ುು ಬಳಸುಗ ಸ್ಕನೇಹಪರತಕಯನುನ ಸಮರ್ಶವಾಗಿ 
ಹಕಚಿಸಿಲ್ು ನಕಲಕ-ತಿಳಿವನುನ ಹಕೇಗಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನ ಸಹ ಕಂನುಡಿ ತಕ ೇರಿಸಿ ಕ್ಕ ಡುತ್ುದಕ. ಉದಾಹರಣಕಗಕ, 
ಊಹಿತ್ ಸವರ ಆಯ್ಕೆ, ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ ರ್ ನಿಯೇಕರಣ ಮತ್ುು ಆಕ್ರೇಶಕರಣ. 
ಕನನಡದಂತ್ಹ ಉಲಿ-ಉಲಿಗಟ್ಟಿನ ಭಾಷ್ಕಗಳಿಗಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಾಲ್ುೆ 
ರಿೇತಿಯ ಅಳಿಸುಗಳನುನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದಕ.  

ಕಂನುಡಿ ಇಲಿಲ ಲ್ಭ್ಯ: 
https://kannadakali.com/kannudi/kannudi.html  

1 ಪರಿಚಯ 
ಕನನಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಕಗಳ ಪಠ್ಯವನುನ ಗಣಕಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇರಿಸಲ್ು 
ಹಲ್ವು ಊಡುಬಳಿ ಸಂಪಾದಕಗಳು (IME - Input Method 
Editor), ಮತ್ುು ನಿಜ ಕ್ಾಲ್ ಲಿಪಯಂತ್ರಣ ಪರಿಕರಗಳು, ಉಚಿತ್ ಮತ್ುು 
ವಾಣಿಜಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ಆನ್ಲಕೈನ ಮತ್ುು ಆಫ್ಲಕೈನ್ಗಳಲಿಲ 
ದಕ ರಕುತ್ುವಕ. ಇವುಗಳಲಿಲ ಹಕಚಿನಿವು ನಿವಿಶಶಕೇಷವಾದವುಗಳು, ಅಂದರಕ 
ಅವುಗಳನುನ ಎಲ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಕಗಳಿಗ  ಅನವಯಿಸುವಂತಕ 
ರಚಿಸಲಾಗಿವಕ. ಈ ಭಾಷ್ಕಗಳ ಲಿಪಿಗಳು ಬಾಿಹಿಿ ಲಿಪಿ ಒಂದರಿಂದಕೇ ಹುಟ್ಟ,ಿ 
ಉಲಿ-ಉಲಿಗಟ್ಟನಿಂತ್ಹ ಅನಕೇಕ ಸ್ಾಮಾನಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳನುನ 
ಹಕ ಂದರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನಯ ರಚನಕ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ುದಕ. 
ಆದರ , ಈ ಭಾಷ್ಕಗಳ ಬರವಣಿಗಕಯ ಶಕೈಲಿಗಳಲಿಲ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ವಯತಾಯಸಗಳಿವಕ. 
ಪದ ಸಂಪಾದಕ ಮತ್ುು ಊಡುಬಳಿ ಸಂಪಾದಕಗಳನುನ (IME) ಹಕಚುಿ 
ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಮತ್ುು ಬಳಸುಗ ಸ್ಕನೇಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಇಂತ್ಹ 
ಭಾಷ್ಕ-ಲಿಪಿಗಳ ವಿಶಕೇಷತಕಗಳನುನ ಬಳಸಬಹುದು. ನಕಲಕ-ತಿಳಿವು ಬಳಸಿದ 
ಸಂಪಾದಕದ ಅತಿ ಮುಂಚಿನ ಅನುಷ್ಾಾನವನುನ ದೇಕ್ಷಿತ್ [1] [2] [3] 
ವಿವರಿಸಿದಾಾರಕ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷ್ಕಗಳ ಚೌಕಟ್ನಿುನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ುಕಿ್ಕ ಂಡ 
ಮಹತಾವಕ್ಾಂಕ್ಷಕಯ ಪಿಯತ್ನವಾಗಿತ್ುು. ರ್ ನಿಯೇಕರಣ ಮತ್ುು ಅನಾರಂಭಿಕ 
ಸವರಗಳಂತ್ಹ ಕಲ್ಪನಕಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿದಕ ಮತ್ುು ಧವನಿ ಊಡುಗಕಗಕ ಒಂದು 
ಸುಳಿವು ಕ ಡ ನಿೇಡಿದಕ. ಆದರ , ಅನುಷ್ಾಾನವು ಕನನಡಕ್ಕೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿತ್ುು 
ಮತ್ುು ಕ್ಕಲ್ವಕ ವಿಶಕೇಷ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳನುನ ಹಕ ಂದತ್ುು. ಇದು DOS ಆಧಾರಿತ್ 
ಸಂಪಾದಕವಾಗಿದುಾ ನಂತ್ರ ವಿಂಡಕ ೇಸ್ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ತ್ಂತ್ಕಿಟಕಿಗಳಲಿಲ 
ಯಾವುದಕೇ ಆವೃತಿುಗಳ ಬಿಡುಗಡಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಜುವಲ್ ಬಕೇಸಿಕ್(Visual 
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Basic)ನಲಿಲ ರಂಗಾಚಾರ್ [4] ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದಾ ಮತಕ ುಂದು DOS 
ಸಂಪಾದಕ ಗಮನಾಹಶ ಆಗಿತ್ುು. 

ಈ ಲಕೇಖನದಲಿಲ ಚಿತ್ಿಗುಪು ಮತ್ುು ಯುನಿವಕರ್ಡ [1] [2] ಗಳಲಿಲನ ಹಿಂದನ 
ಹಕ ಳವುಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಕ ಂಡು ಒತ್ುಕ್ಷ್ರಕ್ಕೆ ಹಕ ಸ ಊಡುಬಳಿಯನುನ 
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ು ರ ಪಿಸಿದ ಕಂನುಡಿ ಎನುನವ ನಿದರ್ಶಕ ಪದ 
ಸಂಪಾದಕವನುನ ವಿವರಿಸಿದಕ. 

2 ಊಡುಬಳಿಗಳು 
2.1 ಕ್ರೇ-ಮಣಕ 
ಕ್ರೇ-ಮಣಕಯ ಬಳಕ್ಕ, ರ ಢಿಗತ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಅವರ್ಯಕ 
ವಿಧಾನವಾಗಿದಕ. ಉಲಿಮಿಕ ಊಡುಬಳಿಯಲಿಲ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಒಂದು 
ಕ್ರೇ-ಗಕ ಒಂದು ಉಲಿಮ, ಒಂದು ಉಲಿಮಗಕ ಒಂದು ಕ್ರೇ-ಅನುನ 
ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ ಮತ್ುು ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ಉಚಾರಿಣಕಯ ಕಿಮದಲಿಲ 
ಒತ್ುಲಾಗುತ್ುದಕ. ಕಟ್ುನಿಿಟಾಿಗಿ ಒಂದು ಉಲಿಗಕ ಒಂದು ಕ್ರೇ ಅಂತಕ ಕ್ರೇ-
ಗಳನುನ ಉಲಿಮಗಳಿಗಕ ಹಕ ಂದಸುವುದು ಅನುಕ ಲ್ಕ್ಾೆಗಿ 
ಅಪಕೇಕ್ಷ್ಣಿೇಯವಾಗದರಬಹುದು. ಕನನಡವನುನ ಲಾಯಟ್ಟನ ಲಿಪಿಯಲಿಲ 
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬರಕಯುವ ಕಿಮವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅನುಕ ಲ್ಕ್ಾೆಗಿ, 
ಕ್ಕಲ್ವರು ಒಂದಕೇ ಉಲಿಗಕ ೧-೩ ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ನಿಗದಸಬಹುದು. 
ಉದಾಹರಣಕಗಕ, ಭ್ (ಮಹಾಪಾಣಿ) ಕ್ಕೆ B, bh, Bh, ಅರ್ವ BH ಅನುನ 
ನಿಯೇಜಿಸಬಹುದು. 

ಕನನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ುು (KGP) ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸಿದ ನುಡಿ ಸಂಪಾದಕದಲಿಲ 
ಬಳಸಲಾದ (ASCII) ಕ್ರೇ-ಗಳಿಗಕ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ ನಿಯೇಜನಕಯನುನ [5] 
ಕನಾಶಟ್ಕ ಸಕ್ಾಶರ ಅಧಿಕೃತ್ ಎಂದು ಗಕ ತ್ುುಪಡಿಸಿದಕ [6]. 

ರಾಠಕ ೇರ್ಡ ಮತಿುತ್ರರು [7] ಸ್ಾಂದಭಿಶಕ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರೇ-ಮಣಕಯನುನ 
ಆಧಾರ ಸಹಿತ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಾರಕ. 

2.2 ಕ್ಕೈ ಬರಹ 
ಟಾಯಬಕಲಟ್ ಅರ್ವಾ ಮೊಬಕೈಲ್ ಪರದಕಯಲಿಲ ಸ್ಕಿೈಲ್ಸ್ ಅನುನ ಬಳಸುವುದು, 
ಊಡುಗಕಯ ಇನಕ ನಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದಕ. ಚಿತ್ಿ ಸಂಸೆರಣಕಯ 
ಸಂಕ್ರೇಣಶತಕಯಿಂದ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ವಕೈಯಕ್ರುಕ 
ಬರವಣಿಗಕಯ ಶಕೈಲಿಗಳಲಿಲನ ವಯತಾಯಸಗಳು ಸಹ ದಕ ೇಷಗಳಿಗಕ 
ಕ್ಾರಣವಾಗುತ್ುವಕ. ಈ ದಕ ೇಷಗಳನುನ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು ಹಕಚಿನಿ ಸಮಯ 

ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಳುುವುದಲ್ಲದಕ, ವಕೇಗವನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ ಲಿಪಿಕ್ಾರನ 
ಆಲಕ ೇಚನಾ ಪಿಕ್ರಯಿ್ಕಗಕ ಅಡಿಿ ಆಗುತ್ುದಕ. 

2.3 ದನಿ ಊಡುಗಕ  
ದನಿ ಊಡುಗಕ ಒಂದು ಭ್ರವಸ್ಕಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದಕ. ಆದರ , ದನಿ 
ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಕಯ ತ್ಂತಾಂಿರ್ಗಳು ಪರಿಪಕವವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು, ವಿಶಕೇಷವಾಗಿ 
ಕನನಡದಲಿಲ, ಪಾಿದಕೇಶಿಕ ಮತ್ುು ಉಚಾಿರಣಕಯಲಿಲನ ಇತ್ರ ವಯತಾಯಸಗಳು 
ಹಕೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಾಯತ್ಿಕವಾಗಿದಕ. ಪಿಸುುತ್ ಅನುಷ್ಾಾನಗಳು 
ಹಕಚಾಗಿಿ ಗಾಂಿಥಿಕ ನಿಘಂಟ್ು ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತ್ಹ 
ವಯತಾಯಸಗಳನುನ ಸರಿಯೇ ತ್ಪಕ ಪೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸವಲಿಲ 
ಅಸಮರ್ಶವಾಗುತ್ುವಕ. ಹಿೇಗಕ ದನಿ ಊಡುಗಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಎಲ್ಲ 
ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಕಗಳಕ ಂದಗಕ, ಒಂದಕ ರಿೇತಿಯ ತಕ ಂದರಕಗಳನುನ 
ಎದುರಿಸುತಿುವಕ, ಅವು ಉಚಾಿರಣಕಯಲಿಲನ ವಯತಾಯಸಗಳು, ನಿಘಂಟ್ಟನ ಮಿತಿ, 
ಮತ್ುು ಅನವರ್ಯಕ ತಿದುಾಪಡಿಗಳು.  

ಪಿಸುುತ್ ದನಿ ಊಡುಗಕ ಅನುಷ್ಾಾನಗಳು ಟಕೈಪಿಸಲ್ು ಹಕಚುಿ ಕಷಕಿರ 
ಎನಿಸುತ್ುವಕ. ಟಕೈಪಿಸುತಿುರುವ ಪದಗಳನುನ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ 
ನಕ ೇಡುತಿುರಬಕೇಕು; ಆಯ್ಕೆಗಳಲಿಲ ಒಂದನುನ ಆರಿಸಿಕ್ಕ ಳುಬಕೇಕು; ಅರ್ವಾ 
ತಿದುಾಪಡಿಯನುನ ತಿದಾಬಕೇಕು. ನಿಘಂಟ್ಟನ ಪದಗಳನುನ ‘ತಿದುಾ’ ವಲಿಲ 
ಗಮನಾಹಶ ಸಮಯವನುನ ಬಳಸುಗನು ಕಳಕಯುವಂತಕ ತಕ ೇರುತಿುದಕ; 
ಮತ್ುು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿರಾಶಕಗಕ ಂಡು, ಇನ್ಸಿೆಿಪ್ಿ್ ದಂತ್ಹ ನ ೇರ ಕ್ರೇ-
ಮಣಕ ವಿನಾಯಸಕ್ಕೆ ಮೊರಕ ಹಕ ೇಗುತಾುನಕ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ದನಿ ಊಡುಗಕ ಅದುುತ್ 
ಎನಿಸಿದರ , ಪಿಸುುತ್ ಅನುಷ್ಾಾನಗಳು ನಿಖರತಕ ಮತ್ುು ವಕೇಗ ಎರಡರಲ್ ಲ 
ಬಳಸುಗರನುನ ವಿಫಲ್ಗಕ ಳಿಸುತ್ುವಕ. 

3 ಸುಧಾರಣಕಗಕ ಅವಕ್ಾರ್ಗಳು 
ಯಾವುದಕೇ ಊಡುಬಳಿಯಲಿಲ ಮ ರು ಪಿಮುಖ ಪರಿಗಣನಕಗಳಕಂದರಕ 
ನಿಖರತಕ, ವಕೇಗ ಮತ್ುು ಅನುಕ ಲ್ತಕ. ಈ ಮ ರರ ನಡುವಣ ಸ ಕು 
ವಿನಿಮಯ ಕ ಡ ಯೇಚಿಸಬಕೇಕ್ಾದುದು. ತಿದುಾಪಡಿಗಳ ನಿಮ ಶಲ್ನಕ 
ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮಗಕ ಳಿಸುವಿಕ್ಕ (ಹಿಂದಳಿಸು ಮತ್ುು ಅಳಿಸುವಿಕ್ಕಗಳು) ಮತ್ುು 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೇ-ಒತ್ುುಗಳನುನ ಕಡಿಮಗಕ ಳಿಸುವುದು ಪಿಮುಖ 
ಅಳತಕಯಂಕಗಳಾಗಿವಕ. ನಿಸಸಂರ್ಯವಾಗಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲ ಪಿಸುುತ್ 
ವಿಧಾನಗಳನುನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವರ್ಯಕತಕ ಮತ್ುು ಅವಕ್ಾರ್ ಇವಕ.  
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ಪಿಸುುತ್ ಅಳವಡಿಕ್ಕಗಳು ಎಲಾಲ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ್ಕಗಳನುನ ಪ ರಕೈಸುವ 
ಗುರಿಯನುನ ಹಕ ಂದ, ಅವುಗಳಲಿಲನ ಅದರಲಿಲ ಕನಿಷಾ ಸ್ಾಮಾನಯತಕಗಕ 
ಬಲಿಯಾಗುತ್ುವಕ. ಅಂತಕ, ಕನಿಷಾ ಉಪಯುಕುವಾಗುತ್ುವಕ, ಏಕ್ಕಂದರಕ ಯಾ 
ಒಬಬ ಬಳಕ್ಕದಾರನ  ೨೦+ ಭಾಷ್ಕಗಳಲಿಲ ಆಸಕ್ರು ಹಕ ಂದಲ್ಲ. ಆದಾರಿಂದ, 
ಪಿತಿ ಭಾಷ್ಕ ಮತ್ುು ಲಿಪಿಗಕ ನಿದಶಷವಿಾದ ನಕಲಕ-ತಿಳಿವನುನ ಬಳಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ು 
ಅನುಷ್ಾಾನಗಳು ಬಕಳಕಸುವಂತಿರಬಕೇಕು.  

ಮೊಬಕೈಲ್ ತ್ಂತ್ಕಿಟಕಗಿಳು ಮೃದುವಾದ ಕ್ರೇ-ಮಣಕ, ಸ್ಾಂದಭಿಶಕ ಕ್ರೇ 
ಮಣಕ, ಮತ್ುು ಬಕರಳ್್ಸವರಿಕ್ಕಗಳಂತ್ಹ ಹಕ ಸ ಊಡುಬಳಿಗಳನುನ 
ಹಕ ಂದದುಾ ಆಸಕ್ರುದಾಯಕ ಅವಕ್ಾರ್ಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ುವಕ.  

4 ಅಕ್ಷ್ರ ಆವತ್ಶನಗಳು 
ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನಯ ಕನನಡ ಕಡತ್ದಲಿಲ 36% ಮ ಲ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳು (ಸವರ 
ಅರ್ವಾ ವಯಂಜನ+ಅ) ಮತ್ುು 14% ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರಗಳು ದಕ ರಕುತ್ುವಕ 
ಎಂದು ಹಿಂದನ ಅಧಯಯನಗಳು ಹಕೇಳಿವಕ. ಕನನಡ ವಿಕ್ರಪಿೇಡಿಯ [8] 
ಮತ್ುು ಕನನಡ ಕಲಿ [9] ಲಕೇಖನಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ್ಕ ಂಡಾಗ, ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 1 
ರಲಿಲ ತಕ ೇರಿಸಿರುವಂತಕ ಕನನಡ ಅಕ್ಷ್ರ ಆವತ್ಶನಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. 
 

ಮ ಲ್ ಅಕ್ಷ್ರ 42.4% 
ಗುಣಿತಾಕ್ಷ್ರ 39.3% 
ಅನುಸ್ಾವರ್/್ಸ್ಕ ನಕನ್/್ರ್ ನಯ 5.6% 
ಒತ್ುು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಯ ವಿರಾಮ 18.2% 
    ಸಜಾತಿ/ದವತ್ವ (ಸವ-ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ) 8.7% 
         ಸವರ ನಂತ್ರದ ದವತ್ವ 1.1% 
    ವಿಜಾತಿ (ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ) 8.8% 
    ಅಂತ್ಯ-ವಿರಾಮ 0.7% 

ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 1: ಅಕ್ಷ್ರ ಆವತ್ಶನಗಳು 

5 ಕಂನುಡಿ 
ಕಂನುಡಿ [10] ಹಲ್ವಾರು ನವಿೇನ ಮತ್ುು ಪಾಯಿೇಗಿಕ ವಕೈಶಿಷಿಯಗಳನುನ 
ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ನಿದರ್ಶಕ ಪದ ಸಂಪಾದಕ ಆಗಿದಕ. ಸದಯದ 
ಅನುಷ್ಾಾನವು ಆನ್ಲಕೈನ ಆಗಿದುಾ, ವಕಬ್ ಬೌಸಿರ್ ಮ ಲ್ಕ ಲ್ಭ್ಯವಿದಕ. ಈ 
ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ ಕ್ಕಲ್ವು ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳಿಗಕ ಕ್ರೇ-ಮಣಕ ಅಗತ್ಯವಿದಕ. ಕಂನುಡಿಯ 
ಊಡುಗಕ ವಿಧಾನವು ಉಲಿಮಿಕ ಕಮಿವನುನ ಅನುಸರಿಸುತ್ುದಕ, ಅಂದರಕ, 

ಉಲಿಮಗಳನುನ ಅವುಗಳ ಉಚಾಿರಣಕಯ ಕಿಮದಲಿಲ 
ನಮ ದಸಲಾಗುತ್ುದಕ. 

ಇಲಿಲ OPOK!, OHOK!, ಬಳಸುಗ ಮೈತಿಿ, ದಕ ೇಷ ಮತ್ುು ಅಕಿಮ 
ಸಂಯೇಜನಕ ಮತ್ುು ಅಕ್ಷ್ರ ರಚನಕಗಳನುನ ತ್ಡಕಗಟ್ುಿವುದು/ 
ಕಡಿಮಗಕ ಳಿಸುವುದು ಕಂನುಡಿಯ ಪಿಮುಖ ನಿೇತಿಗಳಾಗಿವಕ. 

5.1 OPOK! ನಿೇತಿ  
ಒಂದು ಉಲಿಮ ಒಂದು ಕ್ರೇ (OPOK!) ಕಂನುಡಿಯ ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ 
ಮೊದಲ್ ಪಿಮುಖ ನಿೇತಿ. ಇಲಿಲ, ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ಉಲಿಮಗಳಿಗಕ 
ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿದಕ, ಗಕರಕಮಗಳಿಗಕ ಅಲ್ಲ; ಮತ್ ು, ಕ್ರೇ ಮತ್ುು ಉಲಿಮಗಳ 
ನಡುವಕ ಒಂದು-ಒಂದು ಹಕ ಂದಾಣಿಕ್ಕ ಇದಕ. ಈ ಹಕ ಂದಾಣಿಕ್ಕ 
ಕನಾಶಟ್ಕ ಸಕ್ಾಶರ ನಿದಶಷಪಿಡಿಸಿದ ಕನನಡ ಕ್ರೇ-ಮಣಕ ಶಿಷತಿಕಗಕ 
ಅನುಗುಣ ಆಗಿದಕ. 
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ಚಿತ್ಿ 1. ಕ್ರೇ-ಮಣಕ - ಶಿಫಿ ಒತ್ುದ 
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ಚಿತ್ಿ 2. ಕ್ರೇ-ಮಣಕ - ಶಿಫಿ ಒತಿುದ 

5.2 ಊಹಿತ್ ಸವರ – ನಿಸವನಿ್್  ಅರ್ವ ಅ 
ರ್ುದಿ ಉಲಿಮಿಕ ಊಡುಗಕಯ ವಿಧಾನವಕಂದರಕ ಪಿತಿ ಸವರ ಮತ್ುು 
ವಯಂಜನವನುನ ಉಚರಿಿಸಲಾದ ಕಿಮದಲಿಲ ಟಕೈಪಿಸುವುದು. ಇದು 
ವಣಶಮಾಲಕಯಲಿಲ ವಯಂಜನಗಳಿಗಕ ಅಂತ್ಗಶತ್ವಾಗಿರುವ ಅ ಸವರವನುನ 
ಒಪಿಪಕ್ಕ ಳುುವುದಲ್ಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ, OPOK! ಚಾಲ್ತಿಯಲಿಲರುವಾಗ, ಕ ಗಕ 
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ಕ್ಕೇವಲ್ ಒಂದು ಕ್ರೇ-ಒತ್ುು ಅಗತ್ಯವಿದಕ ಆದರಕ ಪಿತಿ ಕ್ಾಗುಣಿತ್ ಕ, ಕ್ಾ, ಕ್ರ, 
...ಕ್ೌ ಕ್ಕೆ 2 ಕ್ರೇ-ಒತ್ುುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದಕ. 

ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 1 ರಿಂದ ನಕ ೇಡಬಹುದಾದಂತಕ, ಬಹುಪಾಲ್ು ಉಲಿಗಟ್ುಿಗಳು 
ಮ ಲಾಕ್ಷ್ರಗಳಾಗಿವಕ, ಅಂದರಕ, ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸವರಗಳು ಮತ್ುು ಸವರ ಅ ಕ ಡಿದ 
ವಯಂಜನಗಳು. ಆದಾರಿಂದ, ವಣಶಮಾಲಕಯಲಿಲ ವಯಂಜನಗಳ ಗಕರಕಮಗಳನುನ 
ಪ ವಶನಿಯೇಜಿತ್ ಸವರ (ಉಹಿತ್ ಸವರ) ಅ ದಕ ಂದಗಕ 
ವಿನಾಯಸಗಕ ಳಿಸಲಾಗಿದಕ. 

ಒತ್ುು ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರದಲಿಲ ಕಂಡುಬರುವ ವಯಂಜನದ ಎರಡನಕೇ 
ರ ಪವಾಗಿದಕ. ಎರಡು ವಯಂಜನಗಳ ನಡುವಕ ಯಾವುದಕೇ ಸವನಿ 
ಇಲ್ಲದದಾಾಗ ಒತ್ುು ಎರಡನಕೇ ವಯಂಜನಕ್ಕೆ ಆದಕೇರ್ವಾಗುತ್ುದಕ; ಈ ಸವರ 
ಅಭಾವವನುನ ನಿಸವರ ಅರ್ವಾ ನಿಸವನಿ ಎನುನತಾುರಕ ಮತ್ುು ವಿರಾಮ್್  
ಸಂಕ್ಕೇತ್ದಂದ ಸ ಚಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ. 

ನಿಸವರ್್  ಊಹಿತ್ ಸವರವಾಗಿದಾರಕ, ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ ಬರಕಯಲ್ು ವಯಂಜನ 
ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ಅನುಕಿಮವಾಗಿ ಟಕೈಪಿಸುಬಹುದು. ಆದರಕ, ಊಹಿತ್ ಸವರ ಅ 
ಆಗಿದಾರಕ, ಎರಡು ವಯಂಜನಗಳ ನಡುವಕ ನಿಸವರವನುನ ಸ ಚಿಸಲ್ು 
ಇನಕ ನಂದು ಕ್ರೇ ಒತ್ುಬಕೇಕು. ಉದಾಹರಣಕಗಕ, ಕು ಅನುನ ಟಕೈಪಿಸಲ್ು 
ಮಾಡಲ್ು ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 2 ರಲಿಲ ತಕ ೇರಿಸಿರುವಂತಕ ಮ ರು ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ 
ಒತ್ುಬಕೇಕ್ಾಗುತ್ುದಕ. 

ಈ ಹಕಚಿನಿ ಕ್ರೇ-ಒತಿುನ ಅವರ್ಯಕತಕ, ಊಹಿತ್ ಸವರದಂದ ಆದ 
ಉಳಿತಾಯವನುನ ಗಮನಾಹಶವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳಕಯುತ್ುದಕ. ಆದರ , ನಿಸವರ 
್  ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅ ಸವರವನುನ ಊಹಿತ್ ಸವರವಾಗಿ ಇಟ್ುಕಿ್ಕ ಂಡರಕ 24% 
(42%-18%) ಕ್ರೇ-ಒತ್ುುಗಳನುನ ಉಳಿಸಬಹುದು  

ಕ್ಕಲ್ವರಿಗಕ, ಇದು ಸವಲ್ಪ ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಮತ್ುು ಅಪಪಟ್ ಉಲಿಮಿಕ ವಿಧಾನ 
ಅಲ್ಲ ಎನಿಸಬಹುದು; ಮತ್ುು ಟಕೈಪಿಸುವ ವಕೇಗದಲಿಲ ಇಳಿತ್ವನುನ 
ಕ್ಾಣಬಹುದು. 

ಊಹಿತ್ ಸವರ ಅ  ನಿಸವರ ್  
ಒತಿುದ ಕ್ರೇ-ಗಳು k f t  k t a 

   ಫಲಿತಾಂರ್ ಕ ಕ  ಕು  ಕ ಕು ಕು 

ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 2: ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರವನುನ ಟಕೈಪಿಸುವುದು 

ಅಂತಕ, ಕಂನುಡಿಯಲಿಲ ಸವರ ಅ ಮತ್ುು ನಿಸವರ್್  ಎರಡರಲಿಲ ಒಂದನುನ 
ಸ ಕುವಕನಿಸಿದಂತಕ ಊಹಿತ್ ಸವರ ಎಂದು ಆಯುಾಕ್ಕ ಳುಬಹುದು. 

5.3 OHOK! ನಿಯಮ 

OHOK! ಒತ್ುಡವನುನ ಊಡುಗಕಯಾಗಿ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಂಡು ವಯಂಜನಗಳ 
ದವತಿೇಯ ರ ಪ(ಒತ್ುು)ಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದಕ. ಅಂದರಕ, ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡಲ್ು 
ಕ್ರೇ ಮೇಲಕ ಒತ್ುಡ ಹಾಕುವುದು ಅರ್ವಾ ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಒತಿು ಹಿಡಿಯುವುದು. 
ಇದಕ OHOK! ಒತಿು ಹಿಡಿ ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡು! ನಿಯಮ.  
ಒತ್ುಡ ಗಿಹಿಸಲಾಗದ ಯಾಂತಿಿಕ ಕ್ರೇ-ಮಣಕ ಉಪಯೇಗಿಸುವಾಗ 
OHOK! ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದಕ, ಅಂದರಕ, ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಎಷುಿ 
ಸಮಯ ಒತಿು ಹಿಡಿದದಕ ಎನುನವುದರ ಮೇಲಕ ಅವಲ್ಂಬಿತ್ವಾಗಿದಕ. ಕ್ರೇ-
ಮಣಕಯ ಘಟ್ನಾ ಸಮಯ, ಸಪರ್ಶ ಮತ್ುು ಒತ್ುಡದ ಸ ಕ್ಷ್ಮತಕಗಳನುನ 
OHOK! ವಕೇಗಕ್ಕೆ ಉತ್ುಮಿಸಬಹುದಾದರ , ಇದು ಬಳಸುಗರ ಸ್ಾಮಾನಯ 
ಸ್ಾಮರ್ಯಶವನುನ ಮಿೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತಿದಕಾೇವಕ. 

ಒತ್ುಡ ಗಿಹಿಸಬಲ್ಲ (ಮೊಬಕೈಲ್) ಸ್ಾಧನಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದಲಿಲ, 
ಇದನುನ ಒತ್ುು ಹಾಕು ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡು! ಎಂದು ಕರಕಯಬಹುದು. ಇಲಿಲ ಕ್ರೇ-
ಒತ್ುುಗಳನುನ ಉಳಿಸುವದಲ್ಲದಕ ಗಮನಿೇಯ ಸಮಯವನ ನ ಉಳಿಸುವ 
ಹಕಚಿನಿ ಸ್ಾಧಯತಕ ಇದಕ. 
OHOK! ಅನುನ ಮ ರು ಬಗಕಗಳಲಿಲ ನಡಕಸಬಹುದು. ಇಲಿಲ ಒತ್ುಡ 
ಹಾಕುವುದು (ಅರ್ವಾ ಒತಿು ಹಿಡಿಯುವುದು) ಅನುನ ಮೇಲ್ಬರಹ + 
ಚಿಹಕನಯಿಂದ ಸ ಚಿಸಿದಕ. 

1. ಸವ-ಒತ್ುು ಬಗಕ (SO): ಇಲಿಲ ವಯಂಜನಕ್ಕೆ ತ್ನನದಕೇ ಆದ 
ಎರಡನಕಯ ರ ಪ (ಒತ್ುು) ಅಂಟ್ಟದಕ. ಇದಕ್ಕೆ ದವತ್ವ ಎಂದ  
ಹಕಸರು. ಈ ಬಗಕಯಲಿಲ, ಉದಾಹರಣಕಗಕ, k+ ಕೆ ಎಂದಾಗುತ್ುದಕ. 
ಮತ್ುು kn+w, knfnw ಗಕ ಸರಿಸಮವಾಗಿದುಾ, ಕನನಡ ಎಂದು 
ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಳುುತ್ುದಕ. 

2. ಕಂಡಂತಕ ಒತ್ುು ಬಗಕ (KO): ಇದು ದೃರ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದುಾ, 
ಊಡುಗಕಯು ಬರಕಯುವ ಕಿಮವನುನ ಅನುಸರಿಸುತ್ುದಕ. ಕಣಿಗಿಕ 
ಕ್ಾಣುವುದು ಮೊದಲ್ು ಸವರಯುಕು ವಯಂಜನ ನಂತ್ರ ಒತ್ುು. 
ಇಲಿಲ, ವಯಂಜನ ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಒತಿು ಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಒತ್ುು 
ಹಿಂದನ ವಯಂಜನಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಟಕ್ಕ ಳುುತ್ುದಕ. ಉದಾಹರಣಕಗಕ, st+r+I 
(= sftfrI) ಕ್ರೇ-ಗಳು ಸಿರೇ ಎಂದಾಗುತ್ುವಕ. 
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3. ಅಂದಂತಕ ಒತ್ುು (AO): ಇದು “ನಿೇವು ಹಕೇಳಿದಂತಕ” ಅರ್ವಾ 
ಉಲಿದಂತಕ ಆಗಿದುಾ, ಊಡುಗಕ ಉಚಾಿರಣಕಯ ಕಿಮವನುನ 
ಅನುಸರಿಸುತ್ುದಕ. ವಯಂಜನ ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಒತಿು ಹಿಡಿದಾಗ 
ನಿಸವರವನುನ (ವಿರಾಮ) ಸ್ಕೇರಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಒತ್ುು 
ಅಂಟ್ಟಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ು ಸಿದಿವಾಗುತ್ುದಕ. ಒತ್ುು (ಉಚಾರಿಣಕಯಂತಕ) 

ಈ ವಯಂಜನದ ಮೇಲಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಲಿಮಿಕ ಕಿಮ 
ಮತ್ುು ಮುಂದನ ವಯಂಜನವು ಒತ್ುು ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ುದಕ. ಇಲಿಲ 
k+ (kf ಗಕ ಸಮ) ಕ ಆಗುತ್ುದಕ. s+t+rI ಸಿರೇ ಎಂದು 
ತಕ ೇರುವುದು. ಅಂದರಕ, ಈ ಬಗಕಯ “ಒತಿು ಹಿಡಿ” ಸ್ಾಮಾನಯ 
ಬಗಕಯ f ಕ್ರೇ-ಗಕ ಪಯಾಶಯವಾಗಿದಕ

ಊಹಿತ್್ಸವರ್=್ಅ 

ಉಲಿಗಟ್ುಿ್ತಕರ 
  OHOK! ಬಗಕ 

ಸ್ಾಮಾನಯ 
OHOK! SO 

ದವತ್ವ 
OHOK! KO 

ಕಂಡಂತಕ 
OHOK! AO 

ಅಂದಂತಕ 

ಸವ-ಒತ್ುು (ದವತ್ವ) 
ಕ್ರೇ-ಗಳು k f k k+     k k+ k+ k 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಕ ಕ ಕೆ ಕೆ     ಕ ಕೆ ಕ ಕೆ 

ವಿಜಾತಿ್ಒತ್ುು 
ಕ್ರೇ-ಗಳು g f r g f r g r+ g+ r 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಗ ಗ್ ಗ ಿ ಗ ಗ್ ಗ ಿ ಗ ಗ ಿ ಗ್ ಗ ಿ

ಕ್ಕ ನಕಯಲಿಲ್ವಿರಾಮ 
ಕ್ರೇ-ಗಳು n f   n f   n f n+   

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ನ ನ   ನ ನ   ನ ನ ನ   

V[MH]? + ಸವ-ಒತ್ುು 
ಕ್ರೇ-ಗಳು ak f k ak+     ak+   ak+ k 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಅಕ ಅಕ ಅಕೆ ಅಕೆ     ಅಕೆ   ಅಕ ಅಕೆ 
1000್ಉಲಿಗಟ್ುಿಗಳಿಗಕ್ಉಳಿಸಿದ್ಕ್ರೇ-ಗಳು 0 174 196 193 

ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 3: ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಸವರ ಅ ಊಹಿತ್ವಾದಾಗ  

 

 
ಉಲಿಗಟ್ುಿ್ತಕರ 

ಊಹಿತ್್ಸವರ್=್ನಿಸವರ್್  

  

OHOK! ಬಗಕ 

ಸ್ಾಮಾನಯ 
OHOK! SO 

ದವತ್ವ 
OHOK! KO 

ಕಂಡಂತಕ 
OHOK! AO 

ಅಂದಂತಕ 

ಸವ-ಒತ್ುು (ದವತ್ವ) 
ಕ್ರೇ-ಗಳು k k k+   k k+ k+ k 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಕ ಕೆ ಕೆ   ಕ ಕೆ ಕ ಕೆ 

ವಿಜಾತಿ್ಒತ್ುು 
ಕ್ರೇ-ಗಳು g r g r g r+ g+ r 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಗ್ ಗ್ ಿ ಗ್ ಗ್ ಿ ಗ್ ಗ್ ಿ ಗ್ ಗ್ಿ 

ಕ್ಕ ನಕಯಲಿಲ್ವಿರಾಮ 
ಕ್ರೇ-ಗಳು n   n     n+   

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ನ   ನ  
  ನ   

V[MH]? + ಸವ-ಒತ್ುು 
ಕ್ರೇ-ಗಳು ak k ak+   ak+   ak+ k 

ತಕ ೇರಿಕ್ಕ ಅಕ ಅಕೆ ಅಕೆ   ಅಕೆ   ಅಕ ಅಕೆ 
1000್ಉಲಿಗಟ್ುಗಿಳಿಗಕ್ಉಳಿಸಿದ್ಕ್ರೇ-ಗಳು 

0 87 11 0 

ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 4: ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ನಿಸವರ್್  ಊಹಿತ್ವಾದಾಗ 
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5.4 ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯಗಳು 
ಊಹಿತ್ ಸವರ ಅ ಇದಾಾಗ, OHOK ದ ಮ ರು ಬಗಕಗಳಲಿಲ ವಿವಿಧ ತಕರದ 
ಉಲಿಗಟ್ುಳಿಿಗಕ ಎಷುಿ ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬಹುದಕಂದು ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 3 
ತಕ ೇರಿಸಿದಕ. ಉದಾಹರಣಕಗಕ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ 3 ಕ್ರೇ-ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಒಂದು ದವತ್ವವನುನ ಸವ -ಒತ್ುು SO ಬಗಕಯಲಿಲ ಕ್ಕೇವಲ್ 1 ಕ್ರೇ ಸ್ಾಕು.  

ಹಾಗಕಯ್ಕ., ಕ್ರೇ ಊಹಿತ್ ಸವರ ನಿಸವನಿ ಇದಾಾಗ ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯವಗಳನುನ 
ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 4ರಲಿಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಕ. 

ಈ ಕ್ಕ ೇಷಿಕಗಳು, ಕ್ಕ ೇಷಿಕ 1 ರಲಿಲನ ಆವತ್ಶನ ದತಾುಂರ್ಗಳನುನ 
ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಾಮಾನಯ ಕಡತ್ ಒಂದರಲಿಲ ಪತಿಿ 1000 ಉಲಿಗಟ್ುಿಗಳಿಗಕ 
ಉಳಿಸಲಾದ ಕ್ರೇ ಸಂಖ್ಕಯಗಳನುನ ತಕ ೇರಿಸುತ್ುವಕ. ಅಂದರಕ, ಊಹಿತ್ ಸವರ 
ಅ ಇದಾಾಗ,OHOK! SO ಬಗಕಯಲಿಲ 174 ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯವನುನ 
ಸ್ಾಧಿಸಬಹುದು.  

ಊಹಿತ್ ಸವರ ಅ ಇದಾಾಗ, ಮ ರು ಬಗಕಗಳಲಿಲ ಅಷುಿ ವಯತಾಯಸ 
ಕ್ಾಣದದಾರ , ಅತಿ ಹಕಚುಿ ಕ್ರೇ ಉಳಿತಾಯ OHOK! SO ಬಗಕಯಲಿಲ 
ಆಗುತ್ುದಕ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಇನಕ ನಂದು ಯೇಜನಕ: ಒಂದು ಕ್ರೇಲಿಯನುನ ಒತಿು ಹಿಡಿದಾಗ ಮುಂದನ 
ಕ್ರೇ ಒತ್ುು ಆಗುತ್ುದಕ. ಉದಾ. k ಒತಿು ಹಿಡಿದುಕ್ಕ ಳಿು, ನಂತ್ರ r 
ಟಕೈಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕ ಿಎಂದು ಪರಿವತಿಶಸುವುದು. ಕ್ರೇ-ಮಣಕಯಲಿಲ ಕ್ರೇ 
ಸ್ಾೆನಗಳು ಸಿೆರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೇಜನಕಯು ಭೌತಿಕ 
ಮಿತಿಗಳನುನ ಹಕ ಂದದಕ. ಕ್ಕೈಗಳನುನ ಅರ್ವಾ ಬಕರಳುಗಳನುನ ದಾಟ್ಲ್ು 
ಅರ್ವಾ ಕ್ರೇಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಕೈಯನುನ ಬಳಸಬಕೇಕ್ಕಂದು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ 
ನಿಧಶರಿಸುವುದು ಅವರ್ಯವಾಗುತ್ುದಕ. ಪಿತಿ ಒಂದು ಕ್ರೇ-ಗ  ಅದಕೇ ಸೆಳದಲಿಲ 
ಅದಕೇ ಬಕರಳನುನ ಕಣಾಿಡಿಸದಕ ಬಳಸಲ್ು ತ್ರಬಕೇತಿ ಪಡಕದ ಟಕೈಪಿಗರ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಕಗಕ ಇದು ವಿರುದಿವಾಗಿದಕ. ಇದು ದಕೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಾಧಯ ಅರ್ವಾ 
ಸಂಪ ಣಶವಾಗಿ ಗಕ ಂದಲ್ಮಯ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 
ಯೇಜನಕಯ ಕ್ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದಕ.  

6 ಅನುಕ ಲ್ ನಿಯಮಗಳು 
ನವಿೇನ ವಿಧಾನವನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದಕ, ಅನುಕ ಲ್ಕ್ಾೆಗಿ 
ಅರ್ವಾ ದಕ ೇಷಗಳನುನ ನಿವಾರಿಸುವ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ 

ಹಲ್ವಾರು ಬಳಸುಗ ಸ್ಕನೇಹಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳನುನ ಕ ಡ ಕಂನುಡಿ 
ಅಳವಡಿಕ್ಕ ಂಡಿದಕ. ಅಂತ್ಹ ಕ್ಕಲ್ವು ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳನುನ ಇಲಿಲ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದಕ. 

6.1 ಹಿಂದಳಿಸು ←BS 
ಟಕೈಪಿಸುವಾಗ, ಬಳಸುಗನು ತ್ಪುಪ (ಪಕೆದ) ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಒತ್ುಬಹುದು. 
ತ್ಪಪನುನ ಅರಿತ್ುಕ್ಕ ಂಡಾಗ, ಹಿಂದಳಿಸು ಕ್ರೇ-ಅನುನ ಬಳಸುವುದು 
ಸ್ಾಮಾನಯ. ಆಗ ಬಳಸುಗನು ಉಲಿಗಟ್ಟಿನ ಕ್ಕ ನಕಯ ಉಲಿಯನುನ ಅರ್ವಾ 
ಸದಯ ಮಾಡಿದ ತ್ಪಪನುನ ತಿದಾಲ್ು ಬಯಸುತಾುನಕ. 

ಆದರಕ, ಹಿಂದಳಿಸು ಕ್ರೇ ←BS ಕಸಶರ್್ ಹಿಂದನ ಉಲಿಗಟ್ನಿುನ 
ಸಂಪ ಣಶವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ುದಕ. ಉಲಿಗಟ್ಿನುನ ಕಟ್ಲಿ್ು ಈ ವರಕಗಕ 
ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ ಪಿಯತ್ನಗಳು ವಯರ್ಶವಾಗಿ ಹಕ ೇಗುತ್ುವಕ. ಆದಾರಿಂದ, 
ಕಂನುಡಿ ನಾಲ್ುೆ ರಿೇತಿಯ ಅಳಿಸುಗಳನುನ ಗುರುತಿಸುತ್ುದಕ: 

1. ಉಲಿಮ ಅಳಿಸು: ←BS ಕ್ರೇಗಕ ನಕೇಮಿಸಿದಕ - ಕಸಶರ್್ನ ಎಡಕ್ಕೆ 
ಇರುವ ಉಲಿಮಯನುನ ಅಳಿಸು.  

2. ಅಕ್ಷ್ರ ಅಳಿಸು: alt←BS ಕ್ರೇಗಕ ನಕೇಮಿಸಿದಕ. ಕಸಶರ್್ನ ಎಡಕ್ಕೆ 
ಇರುವ (ಯ ನಿಕ್ಕ ೇರ್ಡ) ಅಕ್ಷ್ರವನುನ ಅಳಿಸು. 

3. ಉಲಿಗಟ್ುಿ ಅಳಿಸು: shift←BS ಕ್ರೇಗಕ ನಕೇಮಿಸಿದಕ. ಕಸಶರ್್ನ 
ಎಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಉಲಿಗಟ್ಿನುನ ಅಳಿಸು. 

4. ಪದ ಅಳಿಸು: ctrl←BS ಕ್ರೇಗಕ ನಕೇಮಿಸಿದಕ. ಕಸಶರ್್ನ ಎಡಕ್ಕೆ 
ಇರುವ ಪದವನುನ ಅಳಿಸು. 

6.2 ರ್ ನಿಯೇಕರಣ 
ಬರವಣಿಗಕಯಲಿಲ, ವಯಂಜನದ ಹಿಂದನ ಅನುನಾಸಿಕವನುನ ಪಿತಿನಿಧಿಸಲ್ು 
ಅನುಸ್ಾವರ, ಸ್ಕ ನಕನ ಅರ್ವ ರ್ ನಯವನುನಬಳಸಲಾಗುತ್ುದಕ. ಆದರ  
ಅನುನಾಸಿಕವನುನ ಬರಕಯುವುದು ತ್ಪಪಲ್ಲ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ವಗಿೇಶಯ 
ವಯಂಜನದ ಮೊದಲ್ು ಸ್ಕ ನಕನಯನುನ ಅದಕೇ ವಗಶದ ಅನುನಾಸಿಕದಂತಕ 
ಉಚರಿಿಸಲಾಗುತ್ುದಕ. ವಗಿೇಶಯ ಅರ್ವ ಅವಗಿೇಶಯ, ವಯಂಜನದ 
ಹಿಂದನ ಅನುನಾಸಿಕವನುನ ಸ್ಕ ನಕನಗಕ ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿಶಸುವ 
ಪಿಕ್ರಿಯ್ಕಯನುನ ರ್ ನಿಯೇಕರಣ ಎಂದು ಕರಕಯಲಾಗುತ್ುದಕ. 

ಅನುಕ ಲ್ಕ್ಾೆಗಿ, ಈ ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ ಕ್ಕೇವಲ್ n/m ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ಮಾತ್ಿ 
ರ್ ನಿಯೇಕರಣಕ್ಾೆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದಕ. n ಮತ್ುು m ಎರಡನ ನ 
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ಸವಯಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ರ್ ನಿಯೇಕರಿಸವ ಮ ಲ್ಕ ಊಡುಬಳಿಯನುನ 
ಸುಲ್ಭ್ಗಕ ಳಿಸುತ್ುದಕ. 

ಮುಂದಕ ವಗಿೇಶಯ ವಯಂಜನ ಬಂದಾಗ ರ್ ನಿಯೇಕರಿಸುವುದು ಸರಳ ಮತ್ುು 
ಸಪಷಿ. ಆದರಕ ಅವಗಿೇಶಯ ವಯಂಜನ ಬಂದಾಗ ಸಂದಗಿ ಮತ್ುು ಅಸಪಷಿ; 
ಅಲ್ಲದಕ, ಅಪವಾದಗಳು ಉಂಟ್ು. 

ಅವಗಿೇಶಯ ವಯಂಜನದ ಹಿಂದನ ಸ್ಕ ನಕನಯನುನ ಹಕಚಿನಿ ಜನರು 
ತ್ಪಾಪಗಿಯ್ಕ ಉಚರಿಿಸುತಾುರಕ. ಉದಾಹರಣಕಗಕ, ಸಂರ್ಯವನುನ ಸಮಶಯ 
samśaya ಎಂದ , ಸಂಸೃತ್ ಅನುನ sanskr̥ta ಅರ್ವ samskr̥ta 
ಎಂದ  ಉಚಿರಿಸುತಾುರಕ. ರ್ ನಿಯೇಕರಣದಲಿಲ ತ್ಪುಪ ಉಚಾರಿಕ್ಕೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿಯ್ಕ ಟಕೈಪಿಸಲ್ು ಅನುವು ಇರುವುದರಿಂದ ಊಡುಬಳಿ 
ಉಲಿಮಿಕ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ುದಕ.  

ರ್ ನಿಯೇಕರಣ ಕ್ರೇ-ಗಳನುನ ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲ; ಆದರಕ ಅಂದಂತಕ 
(ಉಚಾಿರಣಕಯಂತಕ) ಮತ್ುು ಕಂಡಂತಕ (ನಕ ೇಡಿದಂತಕ) ನಡುವಿನ 
ಹರಿವನುನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟಕೈಪಿಸುವಾಗ ಕನನಡ 
ಪದಗಳನುನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ರಕ ೇಮನ ಲಿಪಿಯಲಿಲ ಕ್ಾಗುಣಿತ್ (spell) 
ಮಾಡುವವರಿಗಕ ಇದು ವಿಶಕೇಷವಾಗಿ ಅನುಕ ಲ್ಕರವಾಗಿದಕ. ಮತ್ುು 
ಅಂತ್ಹ ಪಾಸಿಂಗಿಕ ಬಳಸುಗರು ಅನಕೇಕರಿದಾಾರಕ. 

6.3 ಅಕ್ರೇಶಕರಣ 
ಅಕ್ಾಶವೊತ್ುು ೯ ಅನುನ ಹಕಚಾಿಗಿ ರ್ ಬದಲಿಗಕ ಬಳಸಲಾಗಿದಾರ , ರಾ್ಯಂಕ 
ಮತ್ುು ಸರ್ಿನಕ ಗಳಲಿಲಯಂತಕ, ಇದು ಅಪಕೇಕ್ಷ್ಣಿೇಯವಲ್ಲದ ಕ್ಕಲ್ವು 
ಸಂದಭ್ಶಗಳಿವಕ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಶಗಳಲಿಲ ಕಂನುಡಿ ತ್ಂತಾನಕ ಸರಿಯಾದ 
ರ ಪವನುನ ತಕ ೇರಿಸುತ್ುದಕ (ಅಕ್ರೇಶಕರಿಸುತ್ುದಕ.) ಮತ್ುು ಬಳಸುಗರಿಗಕ 
ಅಡಕತ್ಡಕ ಇಲ್ಲದಕ ಟಕೈಪಿಸಲ್ು ಅನುವಾಗುತ್ುದಕ. 

7 ದಕ ೇಷ ನಿರಕ ೇಧಕ ನಿಯಮಗಳು 
ಟಕೈಪಿಸುವಾಗ ಆಗುವ ದಕ ೇಷ-ಪಿಮಾದಗಳನುನ ತ್ಡಕಗಟ್ಲಿ್ು ಮತ್ುು 
ಬಳಸುಗನನುನ ಎಚರಿಿಸಲ್ು ಭಾಷ್ಕಯ ನಕಲಕ-ತಿಳಿವನುನ ಬಳಸಬಹುದು. 
ಕ್ಕಲ್ವು ಉದಾಹರಣಕಗಳನುನ ಕ್ಕಳಗಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದಕ. 

7.1 ಅನಾರಂಭಿಕ ಸವರ 
ಕನನಡದಲಿಲ, ಪದದ ಆರಂಭ್ದಲಿಲ ಮಾತ್ಿ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸವರ ಬರಬಹುದು. 
ಅನಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಸವತ್ಂತ್ಿ ಸವರ ಬರಕಯುವುದನುನ ಕಂನುಡಿ ತ್ಡಕಯುತ್ುದಕ. 

7.2 ಮಹಾಪಾಿಣದ ಒತ್ುು 
ಒಂದರ ನಂತ್ರ ಒಂದು ಮಹಾಪಾಿಣ ವಯಂಜನಗಳನುನ ಉಚರಿಿಸಲ್ು 
ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಕ, ಉಲಿಮಿಕ ಆಗಿರುವ ಕನನಡ ಬರಹದಲಿಲ ಒಂದು 
ಮಹಾಪಾಿಣಕ್ಕೆ ಇನಕ ನಂದು ಮಹಾಪಾಿಣದ ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡಲಾಗುವುದಲ್ಲ. 
ಇಂರ್ ಅಕಿಮ ಬರವಣಿಗಕಯನುನ ಕಂನುಡಿ ತ್ಡಕಯುತ್ುದಕ. ಆದರ , 
ಕ್ಕಲ್ವು ಅಪವಾದಗಳು ರ ಢಿಗತ್ವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವಕ, ಉದಾ., ವಿಠ್ಾಲ್. 

8 ಅಪವಾದ ನಿವಶಹಣಕ  
ಅನುಕ ಲ್ ಮತ್ುು ದಕ ೇಷ ತ್ಡಕಗಟ್ುಿವ ನಿಯಮಗಳು 
ನಿಖರ(ನಿದುಶಷಿ)ವಾಗಿ ಇರದರಬಹುದು, ಮತ್ುು ಮೊದಲಕೇ ಹಕೇಳಿದಂತಕ 
ಅಪವಾದಗಳನುನ ಕ್ಾಣಬಹುದು. ಆದಾರಿಂದ ಇಂರ್ ನಿಯಮಗಳನುನ 
ಮಿೇರಿ ಬಯಸಿದಂತಕ ಟಕೈಪಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧಯ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಕ ಳುುವುದು 
ಅವರ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಿವಕ: ಅ) ZWJ / ZWNJ 
ಅಕ್ಷ್ರಗಳನುನ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ುು ಆ) ಉಲಿಮಗಳ ನಡುವಕ “ಖ್ಾಲಿ” 
ಸ್ಕಪೇಸ್ ಅಕ್ಷ್ರವನುನ ಟಕೈಪಿಸಿ ನಂತ್ರ ಅದನುನ ತಕಗಕದುಹಾಕುವುದು. 

9 ಕ್ಕ ನಕಯ ಮಾತ್ುಗಳು 
ಕಂನುಡಿ ಹಲ್ವಾರು ನವಿೇನ ಮತ್ುು ಪಾಯಿೇಗಿಕ ವಕೈಶಿಷಿಯಗಳ ಒಂದು 
ನಿದರ್ಶಕ ಪದ ಸಂಪಾದಕ. ಇಲಿಲ OHOK! ಎನುನವ ನವಿೇನ 
ಊಡುಬಳಕಯನುನ ಪರಿಚಯಿಸಿದಕಾೇವಕ. ಈ ಊಡುಬಳಕಯ ಸವ-
ಒತ್ುು(SO), ಕಂಡಂತಕ (ನಿೇವು ನಕ ೇಡುವಂತಕ, KO), ಮತ್ುು ಅಂದಂತಕ 
(ನಿೇವು ಹಕೇಳುವಂತಕ AO) ಎನುನವ ಮ ರು ಬಗಕಗಳನುನ ವಿವರಿಸಿದಕಾೇವಕ. 
ಕಂಡಂತಕ (KO) ಬಗಕ ಉಲಿಮಿಕ ಊಡುಗಕ ಕಿಮವನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದಲ್ಲ 
ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರ , ಉಲಿಮಗಳನುನ, ಬರಕಯುವಂತಕ 
ಕ್ಾಣದಕ, ಮನಸಿಸನಲಕಲ ಧವನಿಸಿಕ್ಕ ಳುುವ ಒಲ್ವು ಉಳುವರಿಗಕ ಈ ಬಗಕ ಸಹಜ 
ಮತ್ುು ಉತ್ುಮ ಎನಿಸಬಹುದು. 
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OHOK! ಮೊಬಕೈಲ್ ಅರ್ವಾ ಕ್ರೇ-ಗಳ ಒತ್ುಡವನುನ ಗಿಹಿಸಬಹುದಾದ 
ಸ್ಾಧನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ಕುೆದಾದ ವಿಧಾನ. ಹಾಗಕ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಇದನುನ 
ಒತ್ುು ಹಾಕು ಒತ್ುು ಕ್ಕ ಡು ಎಂದು ಕರಕಯಬಹುದು. ಇಲಿಲ ಕ್ರೇ-ಒತ್ುುಗಳ 
ಜಕ ತಕ ಗಮನಿೇಯ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಸ್ಾಧಯ. ಯಾಂತಿಕಿ ಕ್ರೇ-
ಮಣಕಯಲ್ ಲ ಇದು ಅಷ್ಕಿೇ ಕ್ರೇ-ಒತ್ುುಗಳನುನ ಉಳಿಸುತ್ುದಕ. ಆದರಕ 
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಕ್ರೇ-ಮಣಕ ಸಜಿಿಕ್ಕಯ ಮೇಲಕ 
ಅವಲ್ಂಬಿತ್ವಾಗಿದಕ. 

ಬಳಸುಗ ಸ್ಕನೇಹಪರತಕಯನುನ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ನಕಲಕ-ತಿಳಿವನುನ 
ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಕ ೇರಿಸಿದಕಾೇವಕ. ಉಲಿಮ ಅಳಿಸು, ಅಕ್ಷ್ರ ಅಳಿಸು, 
ಉಲಿಗಟ್ುಿ ಅಳಿಸು, ಮತ್ುು ಪದ ಅಳಿಸು ಎನುನವ ನಾಲ್ುೆ ವಿಧದ 
ಅಳಿಸುಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿದಕಾೇವಕ. ಕಂನುಡಿಯಲಿಲ ಅವುಗಳನುನ ಹಿಂದಳಿಸು 
ಕ್ರೇ-ಗಕ ಅಳವಡಿಸಿದಕಾೇವಕ. ಹಿೇಗಕ ಬಳಸುಗ ಸ್ಕನೇಹಪರತಕಗಕ, ಊಡುಗಕಯ 
ಹರಿವು ಮತ್ುು ವಕೇಗಗಳನ ನ ಉಳಿಸಿಕ್ಕ ಳುಲ್ು, ಮತಕುಲ್ಲಕ ೆ ನಕಲಕ-ತಿಳಿವು 
ಸಹಾಯಕ್ಾರಿ ಮತ್ುು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಕ ೇರಿಸಿದಕಾೇವಕ. 

ಇದಲ್ಲದಕ, ಈ ನಿಯಮಗಳನುನ ಮುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರಶಕೈಲಿ (open type font) 
ಕ್ಕ ೇಷಿಕಗಳಲಿಲ ಭಾಷ್ಾ ವಿಶಕೇಷ ಸಂಪನ ಿಲ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಕೇರಿಸಿದರಕ ಪಿತಕಯೇಕ 
ತ್ಂತಾಂಿರ್ದ ಅಗತ್ಯವನುನ ತಕಗಕದುಹಾಕಬಹುದು. 
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ಮೇಲ್ ನುಡಿ 

ಅಂದಂತಕ As pronounced/said 

ಅಕ್ಷ್ರ Letter in the Kannada alphabet 

ಅನುಕ ಲ್ Convenience 

ಅನುಕ ಲ್್ನಿಯಮ Rule of Convenience 

ಅನುನಾಸಿಕ 
Nasal consonant, fifth member of 

each of the 5 classes of 

consonants, ಙ, ಞ ಣ, ನ, and ಮ 

ಅನುಸ್ಾವರ Nasal sound represented by 

sonne  ಂ 

ಅಕಶ Symbol ೯ for sound ರ್  

ಅಕ್ಾಶವೊತ್ುು ರಕೇಫ, symbol ೯ for sound ರ್  

ಅಕ್ರೇಶಕರಣ Automatic conversion of ರ್ to ಅಕಶ 

ಅಲ್ಪಪಾಿಣ Unaspirated consonant 

ಅಳತಕಯಂಕ Measure, parameter 
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ಅಳಿಸು Delete 

ಉತ್ುಮಿಸು Optimize  

ಉಲಿ-ಉಲಿಗಟ್ಟನಿ Phono-syllabic 

ಉಲಿಗಟ್ುಿ Syllable 

ಉಲಿದಂತಕ Phonetic, as pronounced, as you 

say 

ಉಲಿಮಿಕ,್
ಉಲಿಮಯಿಕ Phonetic 

ಉಲಿಮ Phoneme 

ಊಡುಗಕ Input, inputting 

ಊಡುಬಳಿ Input method 

ಊಡುಬಳಿ್ಸಂಪಾದಕ IME Input Method Editor 

ಊಹಿತ್ ಸವರ Default/presumed vowel 

ಒತ್ುಕ್ಷ್ರ conjunct 

ಒತಿು್ಹಿಡಿ್ಒತ್ುು್
ಕ್ಕ ಡು OHOK!  

ಒತ್ುು 1. secondary form of a consonant; 

2. accent 

ಒತ್ುು್ಹಾಕು್ಒತ್ುು್
ಕ್ಕ ಡು  OHOK! 

ಕಂಡಂತಕ as seen (as written)  

ಕ್ಾಗುಣಿತ್್ದಕ ೇಷ Syllable word or spelling mistake 

ಕ್ರೇ Key 

ಕ್ರೇ-ಒತ್ುು Keystroke 

ಕ್ರೇ-ಮಣಕ Keyboard 

ಕ್ರೇ-ಮಣಕ ಸಜಿಿಕ್ಕ Keyboard settings 

ಗುಣಿತಾಕ್ಷ್ರ Consonant+vowel, ಕ,್ಕ,್ಕ್ಾ,್ಕ್ರ, … 

ಗಕರಕಮ Grapheme 

ಚಿತ್ಿ ಸಂಸೆರಣಕ Graphic processing  

ತ್ಂತ್ಿಕಟಕಿ Technology platform 

ದನಿ್ಊಡುಗಕ Voice input/inputting 

ದವತ್ವ Self-conjunct 

ನಿಸವರ,್ನಿಸವನಿ (ನಿ ಸವರ, 
ನಿ ಸವನಿ) 

Null vowel, soundless, ವಿರಾಮ, 

Symbol ್  
ನಕಲಕ-ತಿಳಿವು Domain knowledge 

ಬಳಸುಗ User 

ಬಳಸುಗ್ಸ್ಕನೇಹಿ User friendly  

ಬಕರಳ್್ಸವರಿಕ್ಕ Finger swiping 

ಮಹಾಪಾಿಣ An aspirated consonant, ಖ,ಘ,ಛ,…  

ಮುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರಶಕೈಲಿ  open type font 

ಮ ಲ್್ಅಕ್ಷ್ರ Unmodified vowel or Consonant 

as in the Kannada alphabet 

ಮೇಲ್ ನುಡಿ Terminology, ಪರಿಭಾಷ್ಕ 
ಮೇಲ್ಬರಹ Superscript 

ರ ಢಿಗತ್ Norm, norm by usage 

ರಕೇಫ Symbol ೯ for sound ರ್  

ವಣಶಮಾಲಕ Kannada alphabet 

ವಿಜಾತಿ್
ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ  

Conjunct with two different 

consonants 

ವಿರಾಮ Null vowel, soundless vowel, ನಿಸವರ, 

symbol ್  
ವಯಂಜನ Consonant 

ರ್ ನಯ ಸ ೊನ ೆ, anusvara, symbol  ಂ 

ರ್ ನಿಯೇಕರಣ Automatic conversion of ಅನುನಾಸಿಕ 

to ರ್ ನಯ 
ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ Conjunct 

ಸಜಾತಿ್ಸಂಯುಕ್ಾುಕ್ಷ್ರ ದವತ್ವ, self conjunct 

ಸ್ಾಮಾನಯ Normal, common 

ಸ್ಕ ನಕನ ಶೂನಯ, anusvara, symbol ಂ 

ಸವರ Vowel 

ಹಿಂದಳಿಸು Backspace 

 


