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ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಸಂದೆೇಶ
- ರಜಶ್ರೇ ರಮೇಶ್

ಮಲ್ಲಿಗ

ಸಂಗದ ನನನ ಫಂಧು ಮಿತ್ರಯ ,

ನಿಭಗ ಭತ್ುು ನಿಭಮ ಔುಟುಂಫದವರಿಗ ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ಹದಿಿಔ ಶುಬಶಮಖಳು. ಕಯನಭ ಸಂವತ್ಸಯ ಎಲ್ಿರಿಖು ಳ್ ೆ ಆಯ ೋಖಯ, ಮಶಸುಸ ತ್ಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ರುೋನಿ.
ಈ ಹಫಫದ ದಿನ ಎಲ್ಿಯ ಭನ ಖಳಲ್ ಿ ಫ ೋವು-ಫ ಲ್ಿ ಮಿಶರಣ ಭಡಿ ಫಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗ ಹಂಚಿ, ಸ ೋವಿಸುವುದು ಸಭನಯ. ಫ ೋವಿನ ಔಹಿ, ಫ ಲ್ಿದ ಸಿಹಿ, ಭನವ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಸುಕ
-ದುುಃಕ ಎಯಡ ಇಯುವುದು ಅನ ನೋದನುನ ನಿಯ ಪಿಸುತ್ುದ . ಭಲ್ಲಿಗ ಸಂಗದ ಯವಗಿ ನಿಭಗ ಲ್ಿ ಮಿಶರಣದಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ುು ಫ ಲ್ಿವ ೋ ಸಿಕ್ಕಿ, ಈ ಹ ಸ ವಯುಷ ಸುಕ ತ್ಯಲ್ಲ ಎಂದು
ಭತ ುಮ್ಮಮ ಆಶಿಸುತ್ರುೋವಿ.
ಜನಪಿರಮ ಔನನಡ ಚಿತ್ರಗಿೋತ "ಕಲ್ವನುನ ತ್ಡ ಯೋಯು ಮಯು ಇಲ್ಿ...." ಲ್ಲ ಇಯ ೋಹಗ ತ್ರೋವರ ಚ್ಳಿಗಲ್ ಭುಗಿದು ಆಖಲ ೋ ವಸಂತ್ ಋತ್ು ಶುಯು. ಇದು ಔಂು ಈತ್ರರಕ ಮ ಭ ಯನ ೋ ಸಂಚಿಕ . ನಿೋವ ಲ್ಿ ಇದನುನ ಒದಿ ಆನಂದಿಸಿಯುವಿಯ ಂದು ಬವಿಸುತ್ರುೋನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿರಿಖ ಎಷಟಯ ಭಟ್ಟಟಗ ಇಷಟ ಆಗಿದ ಅಂತ್ ತ್ರಳಿದುಕ ಳೆಲ್ು ನಭಖ
ಔುತ್ ಹಲ್. ಮವುದ ೋ ಹ ಸ ಯೋಜನ ಸಪಲ್ವಖಲ್ು ಸಕಯತ್ಮಔ ಹಖು ನಕಯತ್ಮಔ ಅನಿಸಿಕ ಖಳು ಭತ್ುು ವಿಭಶಿನ ಅತ್ಯವಶಯಔ. ಆದದರಿಂದ ದಮವಿಟುಟ, ನಿಭಮ
ಅನಿಸಿಕ ಖಳನುನ ನಭಗ ತ್ರಳಿಸಫ ೋಕ ಂದು ವಿನಂತ್ರ.
ಔನಿಟಔದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟ ಫ ಳ್ ದಿಯುವ ಔನನಡಿಖಯು ಶಿರೋ ದತುತ ರೋಮ ಯಭಚ್ಂದರ ಫ ೋಂದ ರ ಅವಯ ಔವನ ಕ ೋಳಿಯುವುದು ಸತ್ಯ.
ಮುಖ ಮುಗದಿ ಔಳ್ ದಯ ಮುಗದಿ ಭಯಳಿ ಫಯುತ್ರದ
ಹ ಸ ವಯುಷಕ ಹ ಸ ಹಯುಷವ ಹ ಸತ್ು ಹ ಸತ್ು ತ್ಯುತ್ರದ
ಅದ ೋ ರಿೋತ್ರ ಭಲ್ಲಿಗ ಸಂಗದ ಸದಸಯರಿಗ ಔ ಡ, ಈ ಹ ಸ ವಯುಷ ಹ ಸತ್ನುನ ತ್ಯುವ ಸಲ್ುವಗಿ, ಕಮಿಕರಿ ಸಮಿತ್ರ ಸದಸಯಯು ನಿಯತ್ಯಗಿದಿದೋವಿ.
ಏಪಿರಲ್ 4 ಭನ ಭಂದಿಯಡನ ಹಫಫ ಆಚ್ರಿಸಿ, ನಿಭಮ ಭಲ್ಲಿಗ ಫಂಧು ಮಿತ್ರಯ ಡನ ಹ ಸ ವಷಿದ ಆಯಂಬ ಭಡಲ್ು ಏಪಿರಲ್ 30 ಯಂದು, ನಿಭಮವಯ ಲ್ಿಯ ಜ ತ
ಫಯಫ ೋಕ ಂದು, ನನನ ಸಮಿತ್ರ ಸದಸಯಯ ಯವಗಿ ಆಹಾನಿಸುತ್ರುೋನಿ. ಭಲ್ಲಿಗ ಸಂಗದ ುಟಣಿಖಳು, ರಮದವಯು, ರಫುದಧಯು ಭನ ೋಯಂಜನ ಕಮಿಔರಭಖಳನುನ ನಿಭಗ
ತ್ಯಲ್ು ಸತ್ತ್ವಗಿ ಅಬಯಸ ನಡ ಸುತ್ರುಯುವಯು. ನಭಮ ತಯಿನಡಿನ ಹಫಫ ಆಚ್ರಿಸುವಖ ಅಲ್ಲಿನ ಔಲವಿದಯ ಗನ ಕ ೋಳುವುದು ಇನ ನಂದು ಬಖಯ, ಅಲ್ಿವ ೋ? ಅಂಥಹ
ಸೌಬಖಯ ನಿಭಗ ತ್ಯಲ್ು, ಳ್ ೆ ಅವಕಶ ಸಿಕ್ಕಿದ . ಔನಿಟಔ ಸಂಗಿೋತ್ ರಂಚ್ದ ಮಶಸಿಾ ಗಮಔಯಲ್ಲಿ ಫಫಯದ ಡ||ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸತ್ಯವತ್ರ ಅವಯ ಸುಭನ ೋಹಯ
ಗಮನ ಔಚ ೋರಿ ಏಿಡಿಸುವ ಅವಕಶ ನಭಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಂದು ಹ ೋಳಲ್ು ತ್ುಂಫ ಸಂತ ೋಷ ಡುತ್ರುೋನಿ. ಈ ಕಮಿಔರಭದ ಎಲ್ಿ ವಿವಯ ಇನುನ ಸದಯದಲ ಿೋ ನಿಭಗ
ತ್ಲ್ುುವುದು. ಭನ ೋಯಂಜನ ಕಮಿಔರಭಖಳು, ಶಸಿರೋಮ ಸಂಗಿೋತ್, ಸ ನೋಹಿತ್ಯ ಡನ ಹಯಟ ಅವಕಶ ಭತ್ುು ಳ್ ೆ ಊಟದ ತ್ಮರಿ ನಡ ದಿದ . ನಿೋವು, ನಿಭಮವಯ ಲ್ಿ
ಫನಿನ, ನಮ್ಮಮಲ್ಿಯ ಡನ ಆಚ್ರಿಸಲ್ು ಮುಗದಿ 2011.
ಇಂತ್ರ ನಿಭಮ ವಿಶಾಸಿ,
ಯಜಶಿರ ಯಮ್ಮೋಶ್

MKANT YUGADI—APRIL 30, 2011
MKANT invites you, your family and friends to join us in celebrating Yugadi.
Time:

3:30-4:15PM Meet and Greet
4:15-7:30PM Cultural Programs
8:00PM
Dinner
Visit www.mallige.org for more details.

Venue: Wakeland High School
10700 Legacy Rd
Frisco, TX 75034

HIGHLIGHT of the event will be Carnatic Classical music concert by:
Vid. Dr. T. S. Sathyavathi (Vocal)
Sri T. S. Krishna Murthy (Violin)
Sri Anoor Anantha Krishna Sharma (Mridanga)
Please Click here for more details about the artists.

ಕೆೈ ಕೆಸರದರೆ ಬಯಿ ಮೊಸರು
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ಕನ್ನಡತನ್ವನ್ುನ ಕಪಡಿಕೆ ಂಡು ಬರುವಪದು ಹೆೇಗೆ?
- ಸಂಧ್ಾ ಹೆ ನ್ನವಳ್ಳಾ

ಸು ಸಭುದರಖಳ್ಚ ಗಿನ ಬವಯವದ ದ ೋಶ, "ಲಯಂಡ್ ಆಫ಼್ ಆಚ್ುಿನಿಟ್ಟೋಸ್"
ಅಮ್ಮೋರಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ವಸಿಸುತ್ರುಯುವ ಅನ ೋಔ ಬಯತ್ರೋಮರಿಗ ಈಖ ಇದ ೋ "ಹ ೋಮ್ ಅವ ೋ
ಪ಼್ರಮ್ ಹ ೋಮ್". ಹ ಚಿುಗ ಒದಲ್ು ಫಂದವಯು, ಡಲ್ರ್ ಸಂದಿಸಲ್ು ಫಂದವಯು,
ಭದುವ ಮಗಿ - ಹ ತ್ುವಯು, ನಭಮ ತ್ಭಮವಯು, ಎಲ್ಿಯನ ನ ತ ಯ ದು ಖಂಡನ ಹಿಂದ
ಫಂದವಯು, ಇಲ್ಲಿಮವಯನ ನೋ ಭದುವ ಮಖಲ್ು ಫಂದವಯು - ಹಿೋಗ ೋ ನನ
ಕಯಣಖಳಿಂದ ಫಂದು ಎಲ್ಿಯ ಜೋವನ ನಡ ಸುತ್ರುದದಯ . ಇಂಥ ದ ೋಶದಲ್ಲಿನ ಂದು ಚಿಔಿ
ಊಯು. ಅಲ್ಲಿನ ಫಫ ಬಯತ್ರೋಮಯ ಭನ ಮಲ್ಲಿ ಂದು ಟ್ಟಿ. ಆಖ ಕಣಿಸಿದ ಂದು
ಹ ಸ ಭುಕ. ಹ ೋಗಿ ರಿಚ್ಮ ಭಡಿಕ ಳುೆವ ಆಸ . ಭತಡಿಸಿದ ರ ಗ ತುಮುು,
ಅವಯ ಫ ಂಖಳೄನಿವಯ ಅಂತ್.... ಆಹಹಹ, ಭನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ದ
ಿ ಕುಶಿ, ಆತ್ರೀಮತ !!
ಸದಯ ಯಗಿ ಖುಡಡ, ಸುಫಫಭಮನ ಅಂಖಡಿ, ದಶಿಿನಿ ಕಫಿ ಇವ ಲಿ ಗ ತ್ರುಯ ೋ ಇನ ನಫಫಯು
ಸಿಕ್ಕಿದರಲ್ಿ ಅನ ನೋ ಸಂಬರಭ ! ಆದಷುಟ ಫ ೋಖ ಅವಯನನ ಭನ ಗ ಔಯ ದು, ಔ ಡಿಸಿ,
ಭತಡಿ, ಓತ್ಣ ಭಡಫ ೋಕ ಂಫ ತ್ವಔ..... ಹ ೋಗಿದ ರ ಮುಗದಿ ಹಫಫ ಫತಿ ಇದ ,

ಹ ೋಗಿಿ, ಔನನಡದ ಅಡಿಗ ಯುಚಿ ಸಾಲ್ ತ ೋರಿಸ ೋಣ ಅಂತ್, ಹುಭಮಸಿಸನಿಂದ ಕ ಲ್ವು
ಬಯತ್ರೋಮ ಮಿತ್ರಯನನ ಔಯ ದು, ಅಚ್ುುಔಟಟಗಿ ನುಚಿುನುಂಡ ಭಜಿಗ ಹುಳಿ ಫಳಔ ಉು
ಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ ಭಡಿ ಫಡಿಸಿದಯ ೋ......... "ವರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಿಶ್?", "ಹವ್ ಡು
ಮು ಮ್ಮೋರ್ಕ ಇರ್ಟ್?", "ಹವ್ ಡು ವಿ ಈರ್ಟ್ ಇರ್ಟ್?" ಎಂಫ ರಶ ನಖಳು!! ಸರಿ, ವಿವಯವಗಿ
ಔಥ ಎಲ್ಿ ಹ ೋಳಿದ ಮ್ಮೋಲದ ರ ತ್ರನುಯ? ಊಹ ...."ಇರ್ಟ್ ಇಸ್ ವ ರಿ ಸ ೈಸಿ" ಅನು
ಎಲ್ಿದಯ ಮ್ಮೋಲ್ ಮೊಸಯು ಸುರಿದುಕ ಂಡು ಅಂತ್ ಇಂತ್ ತ್ರಂದು ಭುಗಿಸ ೋ
ಜನ ! ಅದ ೋ ಇನ ನಫಫ ಔನನಡದವಯಗಿದದಯ ಈ ತತ್ರಮವಿಯುತ್ರುತ ುೋ? ಸುಭಮನ ಟಟ
ಶರಭವ ಲಿ ವಯಥಿವಯಿತ್ು ಅನಿನಸುತ ು.
ಔನನಡ ಹಫಫಖಳ ಸಂಬರಭ ಹಂಚಿಕ ಳುೆವುದಕಿಖಲ್ಲೋ, ಎಸ್.ಪಿೋ.ಬ್ಬೋ ಹಡುಖಳು,
ಡ.ಯಜ್ ಸಿನಿಭಖಳು, ಭ. ಹಿಯಣಣಮಯ ನಟಔಖಳು, ಇವ ಲ್ಿವನ ನ
ಚ್ಚಿಿಸುವುದಿಕಿಖಲ್ಲೋ ಸಹಔನನಡಿಖಯು ಇಯದಿದದಖ ಭನಸಿಗ ತ್ುಂಫ

ಳ್ ೆೋ ಅವಕಶ !

ವಯಥ ಮಖುತ್ುದ . ಭನ ಅಡಿಗ ೋನ ೋ ತ್ರಂದ ತ್ರಂದ ಫ ೋಜಯಯಿತ್ ಅಂದ ರ,

ಈ ಸಂದಬಿ ಫಹುಶುಃ ಅಮ್ಮೋರಿಕದ ಚಿಕಗ , ನ ಯ ಮರ್ಕಿ, ನ ಯ ಜ ಸಿೋಿ, ಡಲ್ಸ್

ಫದಲ್ು "ಟಟ್ಟಿಲ ಕಯಂಪ್"! ಹ ೋಗಿದ ಇದು?

ಹ ಯಖಡ "ಉಡುಪಿ ಗಡಿನ್" ಫದಲ್ು "ಆಲ್ಲವ್ ಗಡಿನ್", "ದ ೋಸ ಕಯಂಪ್"

ಇಂಥಹ ದ ಡಡ ದ ಡದ ಊಯುಖಳಿಗ ಅನಾಯಿಸುದಿಲ್ಿವ ೋನ ೋ. ಮಕ ೋಂದ ರ ಅಲ್ಲಿ
ಫ ೋಕದಷುಟ ಬಯತ್ರೋಮಯ , ಔನನಡಿಖಯ ಇಯುತುಯ .ಇಲ್ಿದಿದದಯ ಇಂತ್ಹ ಫೃಹತ್ ಔನನಡ
ಸಂಗಖಳಿಯುತ್ುವ ಯೋ? ಅಥವ ಔನನಡವನುನ ಪ್ರೋತಸಹಿಸುವ ಕಮಿಔರಭಖಳು
ನಡ ಮುತ್ುವ ಯೋ ? ಅಔಿ ಔಿದ ಅರ್ಟ್ಿಮ್ಮಂರ್ಟ್ಖಳಲ್ಲಿ, ಭನ ಖಳಲ್ಲಿ
ಔನನಡಿಖರಿಯುತುಯ , ಹಫಫ ಹರಿದಿನಖಳನುನ ಆಚ್ರಿಸಲ್ು ದ ೋವಸಾನಖಳಿಯುತ್ುವ , ಔನನಡಿಖಯ
ಭನ ಭದುವ , ಭುಂಜ, ಖೃಹರವ ೋಶ, ನಭಔಯಣಖಳನುನ ಸಂಗ ೋಂಖವಗಿ
ನಡ ಸಿಕ ಡಲ್ು ಝಮ್ ಅಂತ್ ಕರಿನಲ್ಲಿ ಫಯ ೋ ುಯ ೋಹಿತ್ರಿಯುತುಯ . ಇನುನ ಅವಿರವಯ
ಭನ ಖಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯೋ ಸತ್ಯನಯಮಣ ೂಜ ಖಳಿಖಂತ್ ಲ ಕಖವ ೋ ಇಲ್ಿ! ದ ೈನಂದಿನ
ಫಳಕ ಗ ಫ ೋಕಖುವ ದಥಿಖಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶಿಷಟ ಸಭಯಂಬಖಳಿಗ ಫ ೋಕಖುವ
ಎಲ್ಿವೂ ದ ಯ ಮುವ ಅಂಖಡಿಖಳಿಯುತ್ುವ . ನಿಭಮನ ಟ್ಟಿಗ ಚ್ತ್ರಖಳು ಫ ೋಕ ೋ?
ೂರಿಖಳು ಫ ೋಕ ೋ? ಫಫಟುಟ ಫ ೋಕ ೋ? ಂದು ಫೋನ್ ಭಡಿ ಹ ೋಳಿದ ರ ಸಔು, ದುಡುಡ
ಇಸ ಿಂಡು ಟ ೈಮಿಗ ಸರಿಮಗಿ ನಭಗ ಫ ೋಕದದನುನ ತ್ಮರಿಸಿ ಕ ಡುವ

ಹಿೋಗಿಯುವಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಚಿಔಿ ಊಯುಖಳಲ್ಲಿ ನವು ನಭಮ ಭಔಿಳಿಗ ನಭಮ ನಡು, ಬಷ ,
ಜನಯ ಫಗ ೆ ತ್ರಳುವಳಿಕ , ಉತಸಹ ಹುಟ್ಟಟಸುವುದದಯ ಹ ೋಗ ? ಅವಯಲ್ಲಿ ಔನನಡದ ಫಗ ೆ
ಅಭಿಭನ ಫ ಳ್ ಸುವುದದಯ ಹ ೋಗ ? ನಭಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ, ಸಭಮವ ೋ ಸಲ್ದ,
"ಖಡಿಬ್ಬಡಿೋ" ಜೋವನದಲ್ಲಿ, ಇದು ಔಷಟದ ಕ ಲ್ಸವದಯ , ಅಸಧಯದ ಕ ಲ್ಸವ ೋನ ಅಲ್ಿ.
ಭನ ೋಲ್ಲ ಔನನಡವನ ನೋ ಭತಡ ೋದು, ಔನನಡ ಒದಲ್ು ಫಯ ಮಲ್ು ಭಔಿಳಿಗ
ಹ ೋಳಿಕ ಡುವುದು, ಔನನಡ ಹಡುಖಳು, ಶಸಿರೋಮ ಸಂಗಿೋತ್ವನುನ ಔಲ್ಲಸುವುದು, ನಭಮ
ಔನನಡದ ಅಡಿಗ ತ್ರಂಡಿಖಳನ ನ ಭಡುವುದು, ಭತ ು ಎಲ್ಿಔ ಿ ಮಿಗಿಲಗಿ ನಭಮ ಔನನಡದ
ಹಫಫ ಹುಣಿಣಮ್ಮಖಳನನ ಬ್ಬಡದ ನಭಮ ಭನ ಭಟ್ಟಟಗದಯ ನವು ಆಚ್ರಿಸುವುದು.
ಕ್ಕತ್ ುಯು ಚ ನನಭಮ, ನಕ ಒಫವಾ, ಮ್ಮೈಸ ಯು ದಸಯ ಭುಂತದ ಔಥ ಖಳ ಭ ಲ್ಔ
ನಭಮ ಭಔಿಳಿಗ ಔನನಡ ನಡಿನ ಭಹತ್ಾವನುನ ವಿವರಿಸಿ ಹ ೋಳುವುದು. ಹಿೋಗ
ಭಡುವುದರಿಂದ ಭಔಿಳಿಗ ಚಿಔಿ ವಮಸಿಸನಿಂದಲ ೋ ಔನನಡ ನಡು, ಔನನಡ ಬಷ ,

ಜನರಿಯುತುಯ !

ಔನನಡ ಜನಯ ಫಗ ೆ ಔುತ್ ಹಲ್, ಅಭಿಭನ, ಹ ಚಿುಗ ತ್ರಳಿಮುವ ಆಸ ಎಲಿ

ಆದ ರ, ಈ ದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮವ ಸುಕ ಸೌಔಮಿಖಳೄ ಇಯದ, ಎಷ ಟೋ ಔಂಡ ಕ ೋಳದ

ಅಲಾ? ಬಷ ೋನ ಹಗ ೋ......

ಫ ಳ್ ಮುತ್ುದ . ಚಿಔಿ ವಮಸಿಸನಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲತ್ ವಿದ ಯ ಎಂದಿಖ ಭಯ ಯೋದಿಲ್ಿ ಅಂತಯ

ಚಿಔಿ ುಟಟ ಊಯುಖಳಲ್ಲಿಯ ೋ ಬ್ಬಫಫಫ ಔನನಡಿಖಯ ಔಥ ಏನು? ಯೋಚಿಸಿದಿದೋಯ? ಚಿಔಿ
ಊಯುಖಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಗಿ ಅವಕಶಖಳು ಔಡಿಮ್ಮ, ಆದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಂದು ನ ಲ ಸುವ
ಬಯತ್ರೋಮಯ ಔಡಿಮ್ಮ, ಹಗ ೋ ಔನನಡದವಯ ಫಹಳ ಔಡಿಮ್ಮಯೋ ಇಯುತುಯ . ಬಯತ್ದ
ಎಲಿ ಯಜಯಖಳಿಂದಲ್ ಂದ ಂದು ರಿವಯ ಇದದಯ ಹ ಚ್ುು. ಮವ ಔ ಿಟಕಿಖಲ್ಲೋ,
ಬಯತ್ರೋಮ ಟ್ಟಿಗಖಲ್ಲ ಹ ೋದಯ , ಆಂಖಿ ಬಷ ಮಲ ಿೋ ಭತಡಫ ೋಔು ಮಕ ೋಂದ ರ
ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಿಖ ಫಯುವುದು ಅದ ಂದ ೋ ಬಷ !! ನಖಯಂಚ್ಮಿ, ವಯಭಹಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವರತ್
ಎಲಿ ನಭಮನನ ಬ್ಬಟುಟ ಫ ೋಯ ಫಫರಿಗ ಗ ತ್ರುಯ ೋದಿಲ್ಿ. ಯಗಿ ಭುದ ಮ
ದ ಯುಚಿ, ಬ್ಬಸಿ ಫ ೋಳ್ ೋ
ಬತ್, ಖಸ ಖಸ ಮಸದ ಖಭಮತ್ುು ತ್ರಳಿದಿಯುವ ಔನನಡದ ಜನ ಇನ ನಫಫರಿಯ ೋದಿಲ್ಿ.

ಹಿೋಗ ಅಮ್ಮೋರಿಕದ ದ ಡಡ ದ ಡಡ ಊಯುಖಳಲ್ಲಿ ಔನನಡ ಸಂಗಖಳು ಭಡುತ್ರಯುವ ಈ
ಸತಿಮಿವನುನ, ಚಿಔಿ ಚಿಔಿ ಊಯುಖಳಲ್ಲಿ ಔನನಡ ಭತಡ ೋ ಕ ೋವಲ್ ಬ್ಬಫಫಫ ತ್ಂದ
ತಯಿಮಯು ಭಡಫ ೋಕಖುತ್ುದ . ಈ ಎಲ್ಿ ಶರಭ ರಮತ್ನಖಳು ಸಥಿಔವಗ ೋದು
ಮವಖ ಗ ತ ು? ಅಮ್ಮೋರಿಕದಲ್ಲಿಯ ೋ ತ್ಭಮ ಮೊಭಮಔಳು, ಭುದುದ ಭುದದಗಿ ಔನನಡ
ಭತಡುವುದನುನ ಕ ೋಳುತು ಕುಶಿ ಡುವ ಅಜಿ-ತತ್ಂದಿಯ ಭುಕದ ಮ್ಮೋಲ ಹ ಮ್ಮಮ
ಸಂತ ೋಷಖಳು ಕಣಿಸಿದಖ! ಆಖಲ ೋ ನಭಗ ನಭಮ ಔನನಡದ ಭೌಲ್ಯ
ತ್ರಳಿಮುವುದು !

ಸತಾಕೆೆ ಸ್ಟವಿಲ್ಿ, ಸುಳ್ಳಾಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಿ

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ
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ಖೆ ೇ-ಖೆ ೇ ಕತೆ

(ಖ ೋ-ಖ ೋ ಔತ ಇತ್ರುೋಚಿಗ ಜನಪಿರಮವಗಿಯುವ ಔತ ಔಟುಟವ ಆಟ. ಂದ ೋ ಔತ ಮನುನ ಹಲ್ವಯು ಫಯ ಮುವುದು. ಸಂಚಿಕ ಯಿಂದ

ಸಂಚಿಕ ಗ ಔತ , ವಿವಿಧ ಔತ ಗಯಯ ಔಲ್ನ ಮ ಔುಸುರಿಮಲ್ಲಿ ಫ ಳ್ ಮುತು ಹ ೋಖುತ್ುದ . ಸಭಕಲ್ಲೋನ ಸಭಸ ಯಯಂದಯ ಹಲ್ವು
ಭಖುೆಲ್ುಖಳನುನ ಸಯಳವಗಿ, ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಟಟಕ ೋನಖಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಈ ಔತ ಮ ಉದ ದೋಶ. ಖ ೋ-ಖ ೋ ಔತ ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿಯ
ಳನ ೋಟಖಳಿಗ ಅವಕಶ ಉಂಟು, ಫನಿನ, ನಿೋವೂ ನಿಭಖನಿನಸಿದದನುನ ಫಯ ಯಿರಿ.)

ಎನ್ನ ನೇತಿಯ ಕುರುಡು
ಬಖ 2 - ಶಿರೋಭತ್ರ ಉಭ ಗಿರಿಧರ್

ಫಗಿಲ್ಲಗ ಎದುಯಗಿ ಫಂದ ನಿೋತ್ರ ’ಅಭಮ...’ ಎಂದು ತ್ಬ್ಬಫ

ಭಔಿಳು ಫ ಳ್ ಮುವ ವತವಯಣ, ರಿಸಯ ಫಹುಭುಕಯ. "Be a

ಭುತ್ರುಟಟಖ ಇಷುಟ ಹ ತ್ುು ಅವಳ ಫಗ ೆ ತ್ಗಿ ಯೋಚಿಸಿ

Roman when you are in Rome" ಎಂಫ ನಣುಣಡಿ

ತ್ಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ಂಡ ಫಗ ೆ ನನಗ ೋ ನಚಿಕ ಎನಿಸಿತ್ು.ಭನ

ನ ನಯಿತ್ು. ಹುಟ್ಟಟದಗಿನಿಂದ ಅಮ್ಮರಿಔದಲ ಿೋ ಫ ಳ್ ದು ಇಲ್ಲಿಮ

ಳಗ ಫಂದು ನ ೋಡಿದಖ, ಅಚ್ುುಔಟಟಗಿ ಜ ೋಡಿಸಿಟಟ

ಸಂಸೃತ್ರಮನುನ ಮ್ಮೈಖ ಡಿಸಿಕ ಂಡಿಯುವುದಯ ಜ ತ ಗ , ತ್ಂದ -

ಊಟದ ಟ ೋಫಲ್ ನ ೋಡಿ ಭತ್ ು ಆಶುಮಿವಯಿತ್ು.

ತಯಿಮ ಭನಸಿಸಖ ಭುದಕ ಡುವುದಯ ಫಗ ೆ ಭಔಿಳಲ್ಲಿ
ಯಔುಖತ್ವಗಿ ಬಯತ್ರೋಮ ಸಂರದಮ, ಸಂಸೃತ್ರ ಇನ ನ

ನಿಂಫ ಚಿತರನನ, ಶವಿಗ ಮಸ, ಕ ೋಸಂಫರಿ(ಸಲಡ್),

ಉಳಿದಿದ . ಅವಯ ಸಂತ ೋಷವ ೋ ನಭಮ ಸಂತ ೋಷ! ಅವರಿಗಗಿ

ಸು, ಕ ೋರ್ಕ - ಶುತ್ಯ ಹಖ ಸಾದ ೋಶದ ಸಮಿಮಳನದ

ನವು ಸಾಲ್ವದಯ ಫದಲದಯ ಭನಸಿಸಗ ಮವ ಗ ಂದಲ್

ಅಡುಗ ಮನುನ ನ ೋಡಿ ನಚಿ ಭ ಗಿನ ಮ್ಮೋಲ

ತ್ಳಭಳವೂ ಇಯುವುದಿಲ್ಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನನನ ಭಖಳನುನ ತ್ಬ್ಬಫ

ಫ ಯಳಿಡುವಂತಯಿತ್ು. ನನನ ಭನಸಿನ ಗ ಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ನನನ

'I love You..!' ಚಿನನ ಎಂದು ಭುದಿದಸಿದ .

ಹುಟುಟಹಫಫವನ ನೋ ಭಯ ತ್ರದದ ನನಗ , ಅದನುನ ನನನ ಭಖಳು
ನ ನಪಿಸಿದ ರಿೋತ್ರ ನ ೋಡಿ ಔಣಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಫಷವುಂಟಯಿತ್ು.

ಈ ಸಂತ ೋಷದ ಭಧ ಯ ಎಲ ಿೋ ಭನಸಿಸನಳದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಔಯನ

’ಖ ಖಲ್’ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗ ತ್ಮರಿಸುವ ವಿಧನವನುನ ನ ೋಡಿ

ಫೋನ್ಗಗಿ ಹಂಫಲ್ಲಸುತ್ರುದ ದ. ಅಷಟಯಲ ಿ ಡ ೋರ್ ಫ ಲ್ ಸದದಯಿತ್ು.

ಅತಯಸಕ್ಕುಯಿಂದ ತ್ಮರಿಸಿ ನನನನುನ ಸಂತ ೋಷಡಿಸಿದ

ಫಗಿಲ್ು ತ ಯ ದಯ , ಹ ಖುಚ್ೆದ ಂದಿಗ ನಖುತು ನಿಂತ್ರದದ ಶಿರೋಔರ್

ರಿೋತ್ರ ನಿಜಔ ಿ ಮ್ಮಚ್ುುವಂತ್ದುದ. ತ್ಂದ -ತಯಿ ಭಔಿಳಿಗ

ಔಂಡಯು. ನನನ ಸಂತ ೋಷಕ ಿ ಯವ ೋ ಇಲ್ಿ!

ಕ ಟಟ ಸಾತ್ಂತ್ರಯದ ದುಯುಯೋಖ, ಸ ಾೋಚ ೆ ಎಂದು ತ್ು
ಬವಿಸಿದ ನನಗ ೋ ಫ ೋಸಯವಯಿತ್ು.

(ಭುಂದುವರಿಮುವುದು)

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ರತನ ತಗೆ ಂಡು ಗಜಿನ್ ತುಂಡಿಗೆ ಹೆ ೇಲ್ಲಸಿದ ಹಗೆ
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Teenage ಯುಗದಿ ಸಂಭರಮ
- ಸುಧ ಶಿರೋನಥ್

"ಯುಖ ಮುಗದಿ ಔಳ್ ದಯ

ಮುಗದಿ ಭಯಳಿ ಫಯುತ್ರದ

ಶಿವಯತ್ರರ ಹಫಫಖಳನುನ ಆಮ ಹಫಫಖಳು ಫಂದಖ ಔತ , ಔವಿತ ಭತ್ುು

ಹ ಸ ವಯುಷಕ ಹ ಸ ಹಯುಷವ ಹ ಸತ್ು ಹ ಸತ್ು ತ್ಯುತ್ರದ "

ಹಯಟ ಖಳ ಭ ಲ್ಔ ರಿಚ್ಮ ಭಡುತ್ರುದ ವ
ದ ು. ಸಂಕ ೋತ್ರಔವಗಿ,

’ಅಯಳು ಭಲ್ಲಿಗ ’ ಔನನಡ ಶಲ ಮ ಭಔಿಳು, ಫ ೋವು ಫ ಲ್ಿ ತ್ರಂದು

ಔ ಡ. DFW Hindu Temple ನ ಕಮಿಔರಭಖಳಲ್ಲಿ ಭಔಿಳು ತವು

ಮುಗದಿಮ ಹಡು ಸಾಚ್ೆವಗಿ ಹಡುತ್ರುದುದದು ಕ ೋಳಿ teacher
ಭುಕದಲ್ಲಿ ಕಣುತ್ರುತ್ುು ತ್ೃಪಿುಮ ಧನಯತಬವ. ಅಲ್ಲಿದದ
ತ್ಂದ ತಯಿಮಯ ಸಹ ಭಔಿಳ ಜ ತ ಹಡನುನ ಖುನುಖುತು
ತ್ಲ ತ್ ಖುವುದಯಲ್ಲಿಯೋ ಗ ತುಖುತ್ರುತ್ುು ಅವರಿಖ ತ್ುಂಫ
ಕುಷ್ಟಮಗಿದ ಯಂಫುದು. ಔನಿಟಔದಿಂದ ಸವಿಯಯುಮ್ಮೈಲ್ಲ
ದ ಯದಲ್ಲಿ ತವು ನ ಲ ಸಿದದಯ ಭಔಿಳ ಫಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಡು
ಕ ೋಳಿದದರಿಂದ ಅವಯ ಔಣಣಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬ್ಬ ತ್ುಳುಔುತ್ರುತ್ುು ಹ ಸವಷಿದ
ಸುಭಧುಯ ಸಂತ ೋಷ. ಇದು ಇಂದಿಗ ಸರಿಮಗಿ ಹನ ನಯಡು ವಷಿದ
ಹಿಂದ ’ಅಯಳು ಭಲ್ಲಿಗ ’ ಔನನಡ ಶಲ ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ನ ಮ ವಷಿದ

ಸುಲ್ಬರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಆಮ ಹಫಫಖಳನುನ ಆಚ್ರಿಸಿ ಸಂಬರಮಿಸುತ್ರುದ ದವು
ಶಲ ಮಲ್ಲಿ ಔಲ್ಲತ್ದದನುನ ಹಡುವುದ ಇಯುತ್ರುತ್ುು.
ಮುಗದಿ ಹಫಫಕ ಿ ಭುಂಚ ಯೋ ಎಲ್ಿಯ ಕಖುಣಿತ್ದ ತ್ನಔ ಅಕ್ಷಯಖಳನುನ
ಫಯ ಮುವುದು, ಖುಯುತ್ರಸಿ ಒದುವುದು ಔಲ್ಲತಗಿತ್ುು. "ಮುಖ ಮುಗದಿ"
ಹಡಿದದದಮ್ಮೋಲ ಫರಿಮ ಖುಣಿತಕ್ಷಯಖಳನುನ ಭತ್ರವ ೋ ಫಳಸಿ
ಮುಗದಿಗ ಂದ ೋ ಫಯ ದ ’ಚಿಖುಯ ಲ ಚಿಖುಯ ಲ ಕ್ಕಯುನಗ ತ ೋಯು, ವಸಂತ್
ಔಯ ದನು ಕ್ಕಯುನಗ ತ ೋಯು...’ ಹಡನುನ ಹಡಲ್ು ಶುಯುಭಡಿದಯು.
ಅದು ಕ ೋಳುತ್ರುದದಖ ತ್ಭಮ ಭಖ ಅಕ ೋಭ್ ನನುನ ರತ್ರ ವಯ ಕಿಸ್ ಗ
ಔಯ ತ್ಯುವ ಯಗುಯಂ ಅವಯು "ನಿೋವಿೋ ಭಔಿಳನುನ ನಭಮ ’ಭಲ್ಲಿಗ ಔನನಡ

ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ಸಂಬರಭವಗಿತ್ುು.

ಸಂಗ’ ದ ಮುಗದಿಮ functionನಲ್ಲಿ ಹಡುವುದಕ ಿ ತ್ಯಫ ೋತ್ು

ಮೊದಲ್ನ ಮ ವಷಿ ಔನನಡ ಶಲ ಗ ಂದು ರತ ಯೋಔ ಕ ೋಣ ಇಯಲ್ಲಲ್ಿ.

ತ್ಂದ ತಯಿಮಯ ಲ್ಿರಿಂದಲ್ ಯಗುಯಂ ಅವಯ ಸಲ್ಹ ಗ ಅನುಮೊೋದನ

ರತ್ರ ಬನುವಯವೂ DFW Hindu Cultural Hall ನ
ವ ೋದಿಕ ಮನ ನೋ ತ್ಯಖತ್ರಮ ಕ ೋಣ ಮನನಗಿ ಭಡಿಕ ಂಡು, ಅಲ್ಲಿ
ಔನನಡ ಠ ಸಖುತ್ರುತ್ುು. ತಮನಡಿನಿಂದ ಫಹುದ ಯ ಹುಟ್ಟಟ
ಫ ಳ್ ಮುತ್ರುಯುವ ಔನನಡಫಂಧುಖಳ ಭಔಿಳಿಗ , ಔನನಡ ಔಲ್ಲಸಫ ೋಕ ನುನವ
ುಟಟ ಆಶಮದ ಂದಿಗ ಶುಯುವದ ’ಅಯಳು ಭಲ್ಲಿಗ ’ ಕಿಸ್ ಆಯಂಬದ
ದಿನಖಳಲ್ಲಿ ಕ ೋವಲ್ ಔನನಡ ಬಷ ಮನುನ ರಿಚ್ಯಿಸುವುದಕ ಿಂದ ೋ
ಎನುನವ ಬವನ ಇತ್ುು. ಆದಯ ಮವುದ ೋ ಬಷ ಮನುನ
ಔಲ್ಲಮುವುದ ಂದಯ ಅಲ್ಲಿಮ ಸಂಸೃತ್ರಮನುನ ಔಲ್ಲಮಲ ೋಫ ೋಔು
ಎನುನವುದು ನಿವಿಿವದಂಶ. ಆದದರಿಂದ ಭಔಿಳ ಸವಿಂಗಿೋಣ
ಫ ಳವಣಿಗ ಮನುನ ದೃಷ್ಟಟಮಲ್ಲಿಟುಟಕ ಂಡು, ಭಔಿಳ ವಯಕ್ಕುತ್ಾವಿಔಸನಕ ಿ
ೂಯಔವಖುವಂತ್ಹ ಸ ಔು ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ ಖಳನುನ ಯ ಪಿಸಫ ೋಕ ಂಫ

ಕ ಡಫಹುದಲಾ?" ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಯು. ಅಲ್ಲಿದದ
ಸಿಕ್ಕಿದುದ ನ ೋಡಿ, ಭಔಿಳೄ ತ್ುಕ್ಷಯಖಳನುನ ಚ್ುಯುಕಗಿ ಫ ೋಖ ಫ ೋಖ
ಔಲ್ಲತ್ು ಅಚ್ುರಿ ಭ ಡಿಸಿದಯು. ಭಔಿಳಲ್ಲಿ ಔನನಡದಫಗ ೆ ಇಯುವ ಲ್ವು
ನ ೋಡಿ ಪ್ೋಷಔರಿಗದ ಆನಂದ ಅಯ.
ಮುಗದಿಗ ಂದ ೋ ಇನ ನಯಡು ದಯಖಳು ಯಚ್ನ ಮದುವು. ಭಔಿಳು
ಅವನುನ ಒದಿ ಫಯ ಮುವುದಷ ಟೋ ಅಲ್ಿ, ಹಡಲ್ ಔಲ್ಲತ್ು, ಫಯಲ್ಲಯುವ
ಮುಗದಿಮ ಕಮಿಔರಭಕ ಿ ತ್ಮಯದಯು.
ಭಔಿಳ ಹಡನುನ ವಣಿಯಂಜತ್ಗ ಳಿಸಲ್ು ಚಿಖುಯ ಲ , ಹ ವು ಭತ್ುು
ಮಿನುಖುವ ನಕ್ಷತ್ರಖಳ props ತ್ಮಯು ಭಡಿ ತ್ಂದಯು ನಿಯುಭ
ಶಭಿ, ಚ್ಂಚ್ಲ್ ಭತ್ುು ಯ  ನಖಯಜ್. ವಿನಮ ಯಗುಯಂ

ಖಂಭಿೋಯ ಚಿಂತ್ನ ಅತ್ರ ಶಿೋಗರದಲ್ಲಿಯೋ ಭಡಫ ೋಕಮುು.

ನಿಯ ಣ ಮಲ್ಲಿ ಭಔಿಳು ರಸುುತ್ಡಿಸಿದ ಮುಗದಿ ಕಮಿಔರಭಕ ಿ

ನವು ಹ ಮ್ಮಮಡುವಂತ್ಹ ನಭಮ ಬಷಸಂಸೃತ್ರಮನುನ ಅವಯ

ವಯಔುವಗಿದುದ ನ ೋಡಿ ಭಔಿಳ ಭತ್ುು ಪ್ೋಷಔಯ ಮುಗದಿಮ ಸಂತ ೋಷ

ಸಹ ಸವಿಮುವಂತ ಭಡಫ ೋಕ ಂಫ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಔಲ್ಲಕ ಮ ಜ ತ
ಜ ತ ಗ ೋ ನಭಮ ರಮತ್ನಖಳೄ, ರಯೋಖಖಳೄ
ಭುಂದುವಯ ಮುತ್ರುದವ
ದ ು. ಔನಿಟಔದ ರಭುಕ ಹಫಫಖಳ್ದ
ಮುಗದಿ, ಗೌರಿ-ಖಣ ೋಶ, ನವಯತ್ರರ, ದಿೋವಳಿ, ಸಂಕರಂತ್ರ ಭತ್ುು

ತ್ುಂಫ ರಶಂಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ು. ಸಭಿಔಯ ಸಂತ ೋಷ ಅವಯ ಚ್ಳ್ ಯಿಂದ
ದುಟಟಯಿತ್ು. ಅದು ಔನನಡ ಶಲ ಮ ಭಔಿಳು ’ಭಲ್ಲಿಗ ಔನನಡ ಸಂಗ’
ದ function(ಇಂದಿನ MKANT) ನಲ್ಲಿ ಬಖವಹಿಸಿದ ಮೊಟಟಮೊದಲ್
ಸಂಸೃತ್ರಔ ಕಮಿಔರಭ. ನಿಜವಗಿ ಹ ೋಳಫ ೋಔಂದ ರ ಅಂದು ಶಲ ಮ
ಭಔಿಳಿಗ ಎಯಡ ಯಡು ಸಲ್ ಮುಗದಿಮ ಸಡಖಯ, ಸಂಬರಭ, ಸಂತ ೋಷ
ಸಿಔಿ ಅನುಬವವಮುು.

ಹಸಿ ಗೆ ೇಡೆ ಮೇಲ್ೆ ಹರಳು ಎಸ್ಟೆದಂತೆ

ಮುಖಪಪಟ
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ಅಂದಿನ ಕಮಿಔರಭದಲ್ಲಿ ಬಖವಹಿಸಿದ ಭಔಿಳು ಮ್ಮೋಧ

ಔನನಡದ ಔಂದಭಮಖಳು ಶಲ ಮಲ್ಲಿ ಬ ೋಟ್ಟಮದಖ ಔನನಡದಲ ಿೋ

ಬಯದಾಜ್, ಹಷಿ ಉಧಯ, ಫದರಿ ಂಡರಿನಥ್, ಅಕ ೋಭ್

ಭತಡುವ ಹಗ ಅವಯನುನ ತ್ಮಯು ಭಡಫ ೋಕ ಂಫ ಭಹತಾಕಂಕ

ಯಗುಯಮ್, ಅಂಕ್ಕತ್ ಶಭಿ, ಅನಿಯುದ್ಧಧ ಶಭಿ ಭತ್ುು ಸಿಂಧು

ಹ ತ್ುು ಭಡಿದ ಹಲ್ವಯು ರಮತ್ನಖಳು ವಿಪಲ್ವದಖ ಫ ೋವಿನ ಔಹಿ

ಶಿರೋನಥ್.

ಉಂಡಯ , ಭಔಿಳು ಅವಯ ರಖತ್ರಯಿಂದ ಅವಯದ ೋ ಆದ, ಮೊಖೆಯಳಿ
ಹ ವಗಿ ಭಲ್ಲಿಗ ಮು ರಿಭಳವನುನ ಹಯಡುವ ಶ ೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಸುನಖುತು

DFWನ ಔನನಡಿಖಯನುನ ಟುಟಖ ಡಿಸಲ್ು ತ್ಭಮನುನ ಹ ಚುಗಿ

ಕ ನ ಗ ಎಲ್ಿರಿಖ ಫ ಲ್ಿದ ಸಿಹಿಯೋ ಉಳಿಮುವಂತ ಭಡಿದದಯು. ಭಔಿಳು

ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳೆಫ ೋಕ ಂಫ ಸದಶಮದಿಂದ ಆ ಮುಗದಿಮಂದ ೋ

ತ್ಭಮ ಸತ್ತ್ ರಿಶರಭದಿಂದ ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ಕಮಿಔರಭದಲ್ ಿ ಔನನಡ

ಮಿೋನ ಬಯದಾಜ್, ನಖಯಜ್ ಉಧಯ ಭತ್ುು ಯವಿ

 ರೋಭ ಮ್ಮಯ ದದುದ ಸ ತ್ರಿದಮಔವಗಿತ್ುು. ಶಲ ಗ ಹ ಸದಗಿ ಕ ಲ್ವು

ಶಭಿಯವಯು ’ಭಲ್ಲಿಗ ಔನನಡ ಸಂಗ’ ದ ಕಮಿಕರಿ ಸಮಿತ್ರಮನುನ

ಭಔಿಳು ಭತ್ುು ಮುವಔ-ಮುವತ್ರಮಯು ಸ ೋಯುವುದಕ ಿ  ರೋಯಣ ಮಮುು.

ಸ ೋರಿದಯು. ಅಂದಿನಿಂದ ಶುಯುವಮುು ’ಅಯಳು ಭಲ್ಲಿಗ ’ ಭತ್ುು ’ಭಲ್ಲಿಗ
ಔನನಡ ಸಂಗ’ಖಳ ಭಧ ಯ ಂದು ಬವನತ್ಮಔ ಸಂಫಂಧ. ಈ ಎಯಡು

ರತ್ರ ವಷಿವೂ ಹ ಸಫಯ ಫಯುವಿಕ ಯಿಂದ ಹ ಸತ್ನ ಭ ಡಿಸಿ

ಉತಸಹಿೋ ತ್ಂಡಖಳ ಭಧ ಯ ಫ ಳ್ ದು ಫಂದ ಸ ನೋಹ ಸೌಹದಿತ ಮ

ಔಂಗ ಳಿಸುತು, ಹ ಚ ುಚಿುಗ ಔನನಡ ಭನಸುಸಖಳನುನ ಂದಗಿಸುತು

ಶುಬಯಂಬವಗಿದುದ ಮುಗದಿಮ ಸಂಬರಭದ ಶುಬದಿನದಂದ ೋ!

ಸಾಮಂಸ ೋವಔಯ ಸಭಿಣಶಿೋಲ್ತ ಯಿಂದ ಭತ್ುು ಸಹೃದಮ ಪ್ೋಷಔಯ
ಸಹಕಯದಿಂದ ಶಲ ಹನ ನಯಡು ಮಶಸಿಾೋ ವಸಂತ್ಖಳನುನ ಸವಿದು teenage

ಅಂದಿನಿಂದ ಭಔಿಳು ಔನನಡ ಸಂಸೃತ್ರಮನುನ ಔಲ್ಲತ್ು ಆದರಿಸಲ್ು

ಗ ತ್ಲ್ುಪಿಯುವ ಈ ಶುಬಸಂದಬಿದಲ್ಲಿ ಔನನಡಫಂಧವಯ ಲ್ಿರಿಖ

ಭತ್ುು ಹಿರಿಮಯು ಅದನುನ ಫ ಳ್ ಸಿ ಆಸಾದಿಸಲ್ು, ’ಅಯಳು ಭಲ್ಲಿಗ ’

ಮುಗದಿಮ ಹದಿಿಔ ಶುಬಶಮಖಳು. ಈ ಮುಗದಿಮು ಎಲ್ಿಯಲ್ ಿ ಹ ಸ

ಭತ್ುು ’ಭಲ್ಲಿಗ ಔನನಡ ಸಂಗ’ ಎಯಡ ಹಲ್ವಯು ರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಿ ಯಸಯ

ಹುಯುನುನ ಭ ಡಿಸಿ, ಹ ಸ ಹಯುಷ ತ್ಯಲ್ಲೋ. ಹ ಸ ಆಲ ೋಚ್ನ ಖಳನುನ

ಸಹಕಯ, ಫ ಂಫಲ್ಖಳ್ ೄಂದಿಗ ಭುನನಡ ಮುತು ಫಂದಿವ ಯಂದು

ಕಮಿಯ ಕ ಿ ತ್ರಿಸುವ ಶುಬಯಂಬವಖಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಿರಿಖ ಳಿತಖಲ್ಲೋ.

ಹ ೋಳಿದಯ ಅತ್ರಶಯೋಕ್ಕುಮಖಲಯದು.

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ಸಂಪದಕೇಯ

ಎಲ್ಿರಿಖ ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ಶುಬಶಮಖಳು. ಮುಗದಿಮನುನ ಭನುಷಯನಿಗ ನ ನಪಿಸುವುದು ರಔೃತ್ರ. ವಸುಂಧಯ ಮ ಡಲ್ಲ್ಲ
ಹ ಚ್ುಹ ಸ ಹಚ್ುಹಸಿಯುಡುಗ , ಶುಬ ಕ ೋಯುವ ಹಕ್ಕಿಮುಲ್ಲ. ಫ ೋಂದ ರಮವಯು ನುಡಿದಂತ "ವಯುಷಕ ಂದು ಹ ಸತ್ು ಜನಮ ಅಖಿಲ್ ಜೋವ ಜತ್ಕ ".
ನಭಗ ೋ, ನಡ ದು ಫಂದ ಹದಿಮ ಔಡ ಗ ಮ್ಮಮ ಕ್ಕಯುನ ೋಟ ಬ್ಬೋರಿ, ಭುಂದ ಸಖುವ ಮಣ. ತ್ುಂಬ್ಬದ ಫದುಕ್ಕನ ಬಷಯವ ಂಫಂತ ಫ ೋವು-ಫ ಲ್ಿದ ಮಿಶರಣ.
"ಇದು ಶಿಶಿಯ ಹಿೋಗಿದ , ಇಯುವುದ ೋ ಹಿೋಗ , ನಖುನಖುತ ಎದುರಿಸುವ ನಿಯಶಯಖದ " ಎಂಫ ಔವಿವಣಿಮಲ್ಲಿ ನ ೋವನು ಗ ಲ್ುಿವ ಸಭಧನವಿದ .
ಭಯುನುಡಿಮಲ ಿೋ "ಫಂದ ೋ ಫಯುವುದು ವಸಂತ್ ಫಳಿಗ " ಎಂಫ ಆಶಕ್ಕಯಣವಿದ .
ಇಂತ್ಹ ನವಚ ೋತ್ನದ ಹಫಫವನುನ ಸಾಖತ್ರಸಲ್ು ನಿೋವು ಭನ ಮ ಹ ಫಫಗಿಲ್ಲಗ ತ ೋಯಣ ಔಟುಟತ್ರುಯಫಹುದು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮೊಮಡನ ಹ ಸತ್ಳಿಯ
ಸುಖಂಧವ ೋ ಇಯಫಹುದು ಅಥವ ಿಸಿಟರ್ಕ ತ ೋಯಣ ತ್ಯುವ ನ ನ ಗಭವಿಯಫಹುದು. ಅದ ೋ ವ ೋಳ್ ಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಭನಕ ಉಲಿಸ ಹಯಡಲ್ು "ಔಂು"

Webಫಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕದು ನಿಂತ್ರದ . ಂದು ಸೃಜನತ್ಮಔ ಸಭುದಮದ ಕ ಡುಗ ಮಗಿಯುವ ಈ "ಔಂು", ನಿಭಮ ಭನ ಮಂಖಳದಲ್ಲಿ ಅಯಳಿನಿಂತ್
ಹ ವುಖಳಷ ಟೋ ಹಿತ್ಕ ಡಫಲ್ುಿದು ಎಂದು ನಂಬ್ಬಕ .
ಶಿರೋಕಯನಭ ಸಂವತ್ಸಯ ಮುಗದಿ ಎಲ್ಿರಿಖ ಶುಬ ತ್ಯಲ್ಲ.
ಶುಬಶಮಖಳ್ ೄಂದಿಗ
ೂಣಿಿಭ ಸುಫರಹಮಣಯ.

ಉಪ್ಪುಗಂತ ರುಚಿಯಿಲ್ಿ, ತಯಿಗಂತ ಬಂಧ್ುವಿಲ್ಿ

ಮುಖಪಪಟ
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The best trick

Jynx machine is out of order
Please insert another quarter
Found a quarter in my pocket
With the picture of a rocket
Jynx machine is out of order
Please insert another quarter!
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ಪರಣವ್ ಕಗನೆಲ್ೆ

One day I was walking
When a man said to me
That a best trick above all!
Is to spin around
Keeping your head on the ground
with that, he walked into a wall!

(6..5 Years)

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

Un-jumble these words to find a movie name.

ಕೆಣಕುತಿಣುಕು
- ನಖಶಿರೋ
ಶಿರೋನಿವಸ್

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ಉತ್ುಯಖಳು ುಟ 18

ಬೆಳ್ೆಯೇ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆೇಲ್ಲ ನೆ ೇಡು

ಮುಖಪಪಟ

ಶುಭಶಯ
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ಸಿಿತಿ ಮಹೆೇಶ್

Irvingನ ುಟಣಿ ಸಿರಿಗ ತ್ನನ ಆಟ-ಠಖಳಿಗ ಫಫ ುಟಟ ಜ ತ ಗತ್ರ ಸಿಔಿಳ್ ಂಫ ಹಿಖುೆ. ಸಿಂಧು
ಭತ್ುು ಭಹ ೋಶ್ ಅವಯ ಭನ ಗ ಭುದುದ "ಸಿಮತ್ರ" ಫಂದದುದ ಜ ನ್ 21. ಸಂಗದ ಯವಗಿ ಅವಯ
ಔುಟುಂಫಕ ಿ ಅಭಿನಂದನ ಖಳು, ಭುದುದ ಸಿಮತ್ರಗ ಶುಬ ಹಯ ೈಕ ಖಳು.

ಅನೇಶ್ ಶಮಿ

ಪ ಫರವರಿ 14, Frisco ನಖಯದ ಚ ೈತ್ರ ಭತ್ುು ಶಿರೋಧರ್ ದಂತ್ರಖಳಿಗ ಡಫಲ್
ಸಂಬರಭ.  ರೋಮಿಖಳ ದಿನದಂದು ಅವಯ ಪಿರೋತ್ರಮ ಔುಡಿ "ಅನಿೋಶ್"ನ ಜನನ.
ಅಣಣ ಅಚಿಿತ್ ಭತ್ರಗ ಸಿಔುಿತ್ರುಲ್ಿ, ತ್ಭಮನ ಆಯ ೈಕ ಮಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ಲಿೋನ. ಸಂಗದ
ಯವಗಿ ಅವಯ ಔುಟುಂಫಕ ಿ ಅಭಿನಂದನ ಖಳು, ಭುದುದ ಅನಿೋಶ್ಗ ಶುಬ
ಹಯ ೈಕ ಖಳು.

ಪರದೆ ಾೇತ್ ಭಟ್

Frisco ನಖಯದಲ್ಲಿಯುವ ಛಮ ಭತ್ುು ವಿನಮರ್ಕ ಬರ್ಟ್ ದಂತ್ರಖಳ ಭನ ಗ ಪ ಫರವರಿ 17ಯಂದು
ುಟಣಿ ರದ ಯೋತ್ನ ಆಖಭನ. ಅಣಣ ರಜಾಲ್ಗ ವಿಶ ೋಷ ಸಂಬರಭ. ಸಂಗದ ಯವಗಿ ಅವಯ
ಔುಟುಂಫಕ ಿ ಅಭಿನಂದನ ಖಳು, ಭುದುದ ರದ ಯೋತ್ಗ ಶುಬ ಹಯ ೈಕ ಖಳು.

ತೆ ಟಿಿಲ್ನ್ುನ ತ ಗುವ ಕೆೈ ಜಗತೆತೇ ತ ಗುತೆತ

ಮುಖಪಪಟ
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ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗುುಗಳು
- ಮೇನ ಭರದಾಜ್

Suhith Shivani

Parents:
Anu Shivani and Manjunath Shivani

Brother:
Nikhith Shivani
Currently at Univ Of Texas in Business
Honors program with full scholarship.
Plano East Senior High School– Class of
2010
International Baccalaureate (IB) Student

Club and Awards
Founder, President of the Plano Economics club.
Future Business Leaders of America (FBLA) - President of the club for 3 years in a row and have won the
1st place in state level and national levels competition.
Plano City Youth Leadership Program (PYL) -one of
the few selected for that program.
National Merit Finalist
Plano ISD Trustee Award of Excellence for 2 years in a
row.
Science Fair State 2nd place
Member of National Honor Society

Internships:
One of the six kids selected from the South east region to participate in NASA INSPIRE Program Internship - Johnson Space Center, Houston
Did research on work of Einstein and Bose in the Center for Ultra Cold Atoms at MIT
Worked in Department of Neurosciences at university
of Dallas.
He loves sports, has played Football and basketball in
middle school.

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ದುಡೆಡೇ ದೆ ಡಡಪು, ವಿದೆಾ ಅವರಪು
ಮುಖಪಪಟ

ಪಕಂಪಪಪು

ಕಂಪಪ ಯುಗದಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011

ಸ್ಟಮಗರಗಳು

ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೆ ಪ್ಪುನ್ ತಂಬುಳ್ಳ
ಉಮ ಗರಿಧ್ರ್

ಸಬ್ಬಸಗ ಸ ು - 1 ಔಟುಟ
ಮ್ಮಣಸು - 1ಟ್ಟೋ ಸ ನ್
ಜೋರಿಗ - 1ಟ್ಟೋ ಸ ನ್
ಮೊಸಯು - 2 ಔಪ್
ಹಸಿ ಕ ಫಫರಿ - 1/2 ಔಪ್
ತ್ು - 1 ಟ ೋಫಲ್ ಸ ನ್
ಇಂಖು - ಯುಚಿಗ ತ್ಔಿಷುಟ
ಉು - ಯುಚಿಗ ತ್ಔಿಷುಟ

ಸ ು, ಮ್ಮಣಸು, ಜೋರಿಗ ಮನುನ ಸಾಲ್ ತ್ು ಹಕ್ಕ(ನಿೋಯು
ಹಔದ ) 5 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಮಫ ೋಔು. ಆರಿದ ನಂತ್ಯ,
ಕ ಫಫರಿಮನುನ ಸ ೋರಿಸಿ, ಖಟ್ಟಟಮಗಿ ಯುಬ್ಬಫಕ ಳೆಫ ೋಔು. ಈ
ಮಿಶರಣಕ ಿ ಮೊಸಯು ಹಖು ಉು ಹಕ್ಕ ಔಲ್ಸಫ ೋಔು. 1 ಟ್ಟೋ
ಸ ನ್ ತ್ುದಲ್ಲಿ ಸಸಿವ -ಜೋರಿಗ -ಇಂಖು ಖೆಯಣ
ಹಔಫ ೋಔು.
ಊಟದ ಆಯಂಬದಲ್ಲಿ ಬ್ಬಸಿಬ್ಬಸಿ ಅನನವನುನ ಈ ತ್ಂಫುಳಿಮಲ್ಲಿ
ಔಲ್ಸಿ ತ್ರಂದಯ ನಲ್ಲಗ ಭತ್ುು ದ ೋಹ ಎಯಡಔ ಿ ತ್ಂು!

ಫಸುಭತ್ರ ಅಕ್ಕಿ - 2 ಔಪ್
ಫಟಣಿ - 1 ಔಪ್
ಮ್ಮಂತ್ಯಸ ು - 1 ಔಟುಟ
ಹಸಿಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ 3-4
ಚ್ಕ ಿ 2-3
ಚೆೈತರ ಶ್ರೇಧ್ರ್

11

ವಿಧ್ನ್

ಸ್ಟಮಗರಗಳು

ಮಂತಾ ಸ್ಟೆ ಪಪು - ಬಟಣಿ ಪಲ್ವ್
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ಲ್ವಂಖ 3-4

ಶುಂಠಿ-ಫ ಳುೆಳಿೆ  ೋಸ್ಟ - 2ಟ್ಟೋ ಸ ನ್
ಎಣ ಣ - 2 ಟ ೋಫಲ್ ಸ ನ್
ಗ ೋಡಂಬ್ಬ(ಅಲ್ಂಕಯಕಿಗಿ) - 1 ಹಿಡಿ
ಕ ತ್ುಂಫರಿ ಸ ು (ಅಲ್ಂಕಯಕಿಗಿ)
ಉು - ಯುಚಿಗ ತ್ಔಿಷುಟ
ಸಸಿವ , ಜೋರಿಗ - ಖೆಯಣ ಗ

ಏಲ್ಕ್ಕಿ 3-4

ವಿಧ್ನ್
ಔುಔರ್ ನಲ್ಲಿ 2ಟ ೋಫಲ್ ಸ ನ್ ಎಣ ಣ ಹಕ್ಕ, ಅದು ಕದ ನಂತ್ಯ ಸಸಿವ -ಜೋರಿಗ ಖೆಯಣ
ಹಕ್ಕ. ಚ್ಕ ಿ, ಲ್ವಂಖ, ಏಲ್ಕ್ಕಿ, ಸಿೋಳಿದ ಹಸಿಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ, ಶುಂಠಿ-ಫ ಳುೆಳಿೆ  ೋಸ್ಟ ಹಕ್ಕ
ಕ ೈಮಡಿಸಿ. ನಂತ್ಯ ಬ್ಬಡಿಸಿಟಟ ಮ್ಮಂತ್ಯಸ ು ಹಖು ಫಟಣಿ ಹಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ
ಕ ೈಮಡಿಸಿ.ಇದಕ ಿ 2 ಔಪ್ ತ ಳ್ ದಿಟಟ ಅಕ್ಕಿ, 4 ಔಪ್ ಔುದಿಸಿದ ನಿೋಯನುನ ಹಕ್ಕ ಯುಚಿಗ
ತ್ಔಿಷುಟ ಉು ಹಕ್ಕ ಭುಚಿುಟುಟ 2 ವಿಷಲ್ ಫಂದ ನಂತ್ಯ ಆರಿಸಫ ೋಔು. ಆರಿದ ನಂತ್ಯ,
Serving Bowlಗ ಹಕ್ಕ, ಹ ಚಿುಟಟ ಕ ತ್ುಂಫರಿ ಸ ು ಹಖ ತ್ುದಲ್ಲಿ ಔರಿದ
ಗ ೋಡಂಬ್ಬಯಿಂದ ಅಲ್ಂಔರಿಸಫ ೋಔು.
ಈಯುಳಿೆ- ಟ ಮ್ಮೋಟ ೋ ಯಮತ್(ಮೊಸಯುಫಜಿ) ಜ ತ ತ್ರನನಲ್ು ಈ ಲವ್ ಫಲ್ು ಯುಚಿ!

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ಮತು ಬಲ್ಿವನಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಿ, ಊಟ ಬಲ್ಿವನಗೆ ರೆ ೇಗವಿಲ್ಿ
ಮುಖಪಪಟ

ಪಕಂಪಪಪು
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ಸ್ಟಮಗರಗಳು
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ವಿಧ್ನ್
ಂದು ತ್ಟ ಟಗ ತ್ು ಸವರಿ ಔಿಕ ಿ ಇಟುಟಕ ಳಿೆ. ದ

ಹಲ್ು - 1 ಫಟಟಲ್ು

ಅಮೃತ ಫಲ್ ಬರ್ಫಿ

PAGE

ತ ಂಗಿನ ಕಯಿ ಹಲ್ು - 1
ಫಟಟಲ್ು

ತ್ಳದ ತ ರಮಲ್ಲಿ ಹಲ್ು, ತ ಂಗಿನಕಯಿ ಹಲ್ು ಭತ್ುು
ಸಔಿಯ ಫ ಯ ಸಿ ಲ ಮ ಮ್ಮೋಲ ಸಣಣ ಉರಿಮಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಗಿ
ತ ಳಸಿ. ಸತ್ತ್ವಗಿ ತ ಳಸದ ಹ ೋದಯ ಫಫಿಿ ಫಣಣ ಕ ಟುಟ

ಸಔಿಯ - 1 ಫಟಟಲ್ು

ಹ ೋಖುವುಧು. ಈ ಮಿಶರಣ ಔರಮ್ಮೋಣ ಖಟ್ಟಟ ಆಗಿ, ತ ರಮ

ತ್ು - 2 ಚ್ಭಚ್

ಅಂಚಿಂದ ಬ್ಬಟುಟಕ ಳುೆತು ಹ ೋಖುತ ು. ಆಖ ಲ ಮ
ಮ್ಮೋಲ್ಲಂದ ಕ ಳಗ ಇಳಿಸಿ ಚ ನನಗಿ ಔಲ ಸಿ, ತ್ು ಸವರಿದ
ತ್ಟ ಟಗ ಹಕ್ಕ, ನಿಭಮ ಇಷಟದ ಆಕಯದಲ್ಲಿ ಔತ್ುರಿಸಿ.
P.S. ಈ ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ದಿನ ಈ ಫಫಿಿ ಭಡಿ, ನಭಖ
ಕ ಟುಟ, ನಿೋವೂ ತ್ರನಿನ ;-)

ರಜಶ್ರ ರಮೇಶ್

ಸ್ಟಮಗರಗಳು
ಹುಳಿ ಭವಿನಕಯಿ - 2
ತ ಂಗಿನಕಯಿ ತ್ುರಿ - 1 /2 ಫಟಟಲ್ು
ಉದಿದನ ಫ ೋಳ್ - 1 ಚ್ಭಚ್
ಜೋರಿಗ - 1 ಚ್ಭಚ್
ಮ್ಮಂತ್ಯ - 1 / 2 ಚ್ಭಚ್

ಮವಿನ್ಕಯಿ ಗೆ ಜುು

ಕ ಂು ಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ - 6

ಫ ಲ್ಿ - ಯುಚಿಗ ತ್ಔಿ ಹಗ
ಉು - ಯುಚಿಗ ತ್ಔಿ ಹಗ
ಅಡಿಗ ಎಣ ಣ - 3 ಚ್ಭಚ್
ಸಸಿವ - 1 ಚ್ಭಚ್
ಇಂಖು - ಚಿಟ್ಟಕ
ಔರಿಫ ೋವು - 1 ಎಸಳು

ವಿಧ್ನ್







1 ಚ್ಭಚ್ ಎಣ ಣ ಕಯಿಸಿ ಉದಿದನ ಫ ೋಳ್ , ಕ ಂು ಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ, ಜೋರಿಗ , ಮ್ಮಂತ್ಯ,
ಚ ನನಗಿ ಹುರಿದುಕ ಳಿೆ.
ಹುರಿದಿಯುವ ಸಭಗಿರಖಳಿಗ ತ ಂಗಿನ ತ್ುರಿ ಫ ಯ ಸಿ ಸಾಲ್ ನಿೋಯು ಹಕ್ಕ ಯುಬ್ಬಫಕ ಳಿೆ.
1 ಚ್ಭಚ್ ಎಣ ಣ ಕಯಿಸಿ ಭವಿನಕಯಿ ಹ ೋಳುಖಳನುನ ಅದಕ ಿ ಹಕ್ಕ ಸಾಲ್
ಹುರಿದುಕ ಂಡು ಫ ೋಯಿಸಿಕ ಳಿೆ
ಫ ಂದ ಹ ೋಳಿಗ ಯುಬ್ಬಫಯುವುದನುನ ಹಕ್ಕ, ಉು, ಫ ಲ್ಿ ಫ ಯ ಸಿ ಸಾಲ್ ಔುದಿಮಲ್ು ಬ್ಬಡಿ.
1 ಚ್ಭಚ್ ಎಣ ಣ ಕಯಿಸಿ, ಸಸಿವ , ಇಂಖು, ಔರಿಫ ೋವು ಖೆಯಣ ಭಡಿಕ ಂಡು
ಗ ಜಿಗ ಫ ಯ ಸಿ.

P.S: ಭವಿನಕಯಿ ತ್ುಂಫ ಹುಳಿ ಇಲ್ಿದದಿದದಯ , ಉು ಫ ಲ್ಿ ಹಕ್ಕದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್
ಹುಣಸ ಹಣಿಣನ ಯಸ ಸ ೋರಿಸಫಹುದು.

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ರೆ ಟಿಿ ಜರಿ ತುಪುಕೆೆ ಬ್ಸದದಂತೆ
ಮುಖಪಪಟ
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UGAADI – A CELEBRATION OF JOY
Ramya Ashok

UGAADI is a combination of two words-Yuga(era) and
Aadi(beginning) according to the ancient language of
Sanskrit and Kannada languages. It simply means beginning of an era or a new year. According to the great
Indian mathematician, Bhaskaracharya's calculations in
the 12 th century, it is the first day of the new moon after
the Sun crosses from South to North on Spring Equinox. It
marks the end of all things old, and new beginnings are
looked forward to. On this day mantras are chanted and
predictions made for the New Year. This auspicious day is
known for its "Panchang Sravanam" chanted by Veda
Pandits. Panchaang contains astronomical data relating
to the position of the Sun, The Moon, Planets, Stars and
details of Eclipses, Occultations, Raasi results, Muhurtams etc. for one complete year (usually from April to
March). It is also believed that the creator of the Hindu
pantheon Lord Brahma started creation on this day Chaitra suddha padhyami or the Ugaadi day.
Ugaadi festival heralds both Spring and Hindu New Year.
In Spring the flowers bloom, this colorful blossom signifies growth, prosperity and well-being. The mildly fragrant Jasmine flowers are in full bloom and are strung
together to be used to decorate hair braids, and over
doorways and offered as garlands for pujas.
Spring is the season for raw mangoes; people make good
use of mangoes to last them until the next season. They
pickle the mangoes with salt, powdered mustard and
powdered dry red chilli and a lot of oil to float over the
mangoes. This preparation is called "avakai" and lasts for
a whole year.
The fully blossomed neem tree makes the air healthy.
Also, jaggery made with fresh crop of sugarcane adds a
renewed flavor to the typical dishes associated with
Ugaadi. "Ugaadi pachchadi" is one such dish. It is made of
new jaggery, raw mango pieces and neem flowers and
new tamarind which truly reflect life - a combination of
sweet, sour and bitter tastes!
We use mango leaves and coconuts (as in a Kalasam, to

initiate any pooja) on auspicious occasions to propitiate
gods. People also splash fresh cow dung water on the
ground in front of their house and draw colorful floral designs. This is a common sight in every household. People
perform the ritualistic worship to God invoking his blessings
before they start off with the New Year. They pray for their
health, wealth and prosperity and success. Ugaadi is also
the most auspicious time to start new ventures.
Ugaadi marks the beginning of the hot season which coincides with the school vacations. For the young ones, therefore, Ugaadi is characterized by new clothes, sumptuous
food and reveling. The air is filled with joy and enthusiasm.
The Hindus of Kashmir start their new year - Navreh - in mid
March. At the same time, the southern Indian states of
Karnataka and Andhra Pradesh begin their new year Ugaadi. The Maharashtrians celebrate their New Year Gudi
Padwa, and the Sindhis observe Cheti Chand, the coming of
New Year, during the same time.
The celebration of Ugaadi is marked by religious zeal and
social merriment. Special dishes are prepared for the occasion. In Karnataka , eatables such as "puliogar ", "holige"
and preparations made with raw mango go well with the
occasion. In Andhra Pradesh too, similar preparations are
made but called "pulihora" and "bobbatlu". Maharashtrians
make "puran poli" or sweet rotis.
Some visit temples and relatives in the evening to offer
bevu-bella (neem & jaggery). This is done to offer good
wishes to everyone in the hope that they will enjoy life to
the fullest in the new year with a little of both happiness
and sadness. YAKSHAGANA, a folk dance is performed by
the troupe in several towns and villages to mark the occasion.
Ugaadi is thus a festival of many shades. This arrival of
spring ushers in the New Year, brings a rich bounce of flora
and fills the hearts of people with joy and contentment.

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ಬಲ್ಿವನೆೇ ಬಲ್ಿ ಬೆಲ್ಿದ ರುಚಿಯ
ಮುಖಪಪಟ

ಟಿೇಕೆ-ಟಿಪುಣಿ
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ಔಂು "ಸಂಕರಂತ್ರ" ಸಂಚಿಕ ಗ ನಿಮಿಮಂದ ಫಹಳ ಉತ್ುಭ ರತ್ರಕ್ಕರಯ ದ ಯಕ್ಕತ್ು. ಅದಯಲ್ಲಿ ಫಹುಲ್ು ರಶಂಸ ಯೋ ಎನುನವುದು ಸಂತ್ಸದ ವಿಷಮ. ಹಲ್ವಯು
ಭುಕತ್: ಅಭಿರಮ ವಯಔುಡಿಸಿದಯ , ಕ ಲ್ವಯು ಫಯ ದು ತ್ರಳಿಸಿದಯು. ಆ ಸಂಖರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಭುಂದಿದ .
ಔಂು ಒದಿ, ನಿೋವೂ ನಿಭಖನಿನಸಿದದನುನ ಫಯ ಯಿರಿ. ಸಲ್ಹ , ಸ ಚ್ನ , ವಿಭಶ ಿಖಳಿಗ ಸದ ಸಾಖತ್. ನಿಭಮ ಅನುಔ ಲ್ಕಿಗಿ ರತ್ರ ವಿಬಖದಲ್ ಿ "ಟಿೇಕೆ-ಟಿಪುಣಿ"
ಎಂಫ ಕ ಂಡಿಯಿದ . ಅದನುನ ಚಿಟುಕ್ಕಸಿದಖ ತ ಯ ಮುವ ಕ್ಕಟಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಿಭಮ ಅಭಿರಮ ದಕಲ್ಲಸಫಹುದು.

ಭಲ್ಲಿಗ ಭಲ ಮ ’ಔಂು’ ಭನಸಿಸಗ ತ್ಂ ಯ ಮುವಂತ್ರದ . It was, indeed, a wonderful idea to put a photo along with the contributions. ಖ ೋ ಖ ೋ ಔತ
ಔುತ್ ಹಲ್ಕರಿಮಗಿ ಭ ಡಿಫಂದಿದ . ಅಯಳುರತ್ರಬ ಮನುನ ರಿಚ್ಯಿಸುವ ’ಭಲ್ಲಿಗ ಮೊಖುೆಖಳು’ ಭತ್ುು ’ಔನನಡ ಔಲ್ಲ’ ಅಂಔಣಖಳೄ ಚ ನನಗಿವ . ವಿವಿಧ ಔುಸುಭಖಳನುನ
(ಎಲ್ಿಯನ ನ ಎಲ್ಿವನ ನ ಟುಟಖ ಡಿಸಿ) ಪ್ೋಣಿಸಿದ ರಿಭಳಮುಔು ಭಲ . – ಸುಧ ಶಿರೋನಥ್

ಇದು ಂದು News Letter ಅಲ್ಿ. ಇದು ಂದು ಕ್ಕಯು ಹ ತ್ರುಗ . ಈಖಷ ಟ ಇದನುನ ಪಿರಂಟ್ಟಸಿ ಆಯಭವಗಿ ಔುಳಿತ್ು ಒದಿದ .ಇದು ಸುಂದಯ ಭಲ್ಲಿಗ ಹ ವುಖಳನುನ ಆಮುದ ಔಟ್ಟಟದ
ಸುಂದಯ ಭಲ ಅಂದಯ ತ್ಖುವುದಿಲ್ಿ. ನವು ಬಯತ್ದಲ್ಲಿ ಇದದಖ ಕದು ಔುಳಿತ್ು ಸುಧ, ತ್ಯಂಖ ಹಖು ಭಮುಯವನುನ ಒದುತ್ರದದ ಅನುಬವವನುನ ಕ ಟ್ಟಟತ್ು. ಸದಭಿಯುಚಿಮ
ಔಂನುನ ಹಿೋಗ ಭುಂದುವಯ ಸಿ. ಸುಧ ಶಿರೋನಥ್ ಅವಯ ಸಂಕರಂತ್ರ ಭತ್ುು Sesame Street ಲ ೋಕನ ನ ೋಡಿ ಆದ ಸಂತ ೋಷ ಅಷ್ಟಟಷಟಲ್ಿ. ಅವಯು ತ್ಂದ ಹಸಿಯು ಔಡಲ ಮ ನ ನು
ಸಹ ನವು ಭಯ ತ್ರಲ್ಿ. It’s such a nice and neat ‘Aralu Mallige Shale’ . -ಮಿೋನ ಬಯದಾಜ್

Thanks for a really nice magazine Kampu. Keep up the great
work! -Pushpalatha Arakotaram

The newsletter has come out in an excellent way!!
– Jayashree Murthy

Kampu is wonderful ! Vidya & Datta

Kampu has come out really well. It has given a new dimension
to MKANT. I am sure this will create a great enthusiasm
among our members and we should see more contributions.
-Sridhara Madhugiri

Just finished glancing at Kampu !! It's very nice with a lot of variety. My kids are already motivated to contribute something towards the Ugadi issue :) – Sandhya Honnavalli
Its very nice magazine, glad to read the kannada magazine after
a long time. Looking forward for more aricles and story episodes. Great effort from MKANT. – Asha Vasu

Congratulations for the wonderful Publication "Kampu".All
the articles are wonderful , interesting .Iam already looking
fwrd for the Ugadi Newsletter. – Soumya Arun

Kampu looks big now .... so many are participating. A suggestion from me - a comment from the readers on the articles published
on Kampu would have been so much good. May be that can be achieved online on the website. – Preeti Rao

The newsletter was very well laid out and I was happy to see kannada being used for most of the newsletter articles. Looking forward to future newsletters. - Panishayee

ರೆ ೇಗ ಬಯಸಿದ ದ ಹಲ್ು ಅನ್ನ, ವೆೈದಾ ಹೆೇಳ್ಳದ ದ ಹಲ್ು ಅನ್ನ

ಮುಖಪಪಟ
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ಅಂದು, ಇಂದು, ಎಂದೆಂದ ಆಚರಿಸುವ "ಉಗದಿ"
-ಶಿರೋಭತ್ರ ಸಿೋತ ಕ ೋಶವ, ಸಿಡಿನ, ಆಸ ರೋಲ್ಲಮ
ಸಭಸು ಫಂಧು, ಮಿತ್ರ ವಖಿದವರಿಗ ಲಿ ’ಕಯ’ ನಭ ಸಂವತ್ಸಯದ ಶುಬಶಮಖಳು.

ತ್ಂದಿದಿೋಮ?’ ಎಂದು ಕ ೋಳಿ ಹಕ್ಕಕ ಂಡು ಸಂತ ೋಷಡುತ್ರುದಯ
ದ ು. ಆದಯ ಫ ೋವು, ಫ ಲ್ಿ
ತ್ರನುನವಗಿನ ’ದೃಶಯವ ೋ’ ಫ ೋಯ !!

ಚಂದರಭನ ’ಉಗದಿ’ ಹಫಫ ಮವಖಲ್ ಭಚಿಿ ತ್ರಂಖಳ ಕ ನ ಅಥವ ಏಪಿರಲ್
ಮೊದಲ್ ವಯದಲ್ಲಿ ಫಯುವುದು. ಸೌಯಭನ ಉಗದಿ ಭತ್ರ ಏಪಿರಲ್ 14ಯಂದ ೋ

ಸಿಡಿನಗ 54ಕ್ಕ.ಮಿ ದ ಯದ ಹ ಲ ನ್ಸ ಫರ್ಗಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ 1985ಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ ಏಷಯಕ ಿ ಅತ್ರ

ಫಯುತ್ರುಯುವುದು ಎಲ್ಿರಿಖ ತ್ರಳಿದಿಯುವ ವಿಷಮ. ಈ ಹಿಂದ , ಅಂದಯ ಸುಭಯು 38

ದ ಡಡದದ ಶಿರೋ ವ ಂಔಟ ೋಶಾಯ ದ ೋವಸಾನ ನಿಭಿಣವಯಿತ್ು. ಹಿೋಗಗಿ ಹಫಫದ

ವಷಿಖಳ ಹಿಂದ ಆಸ ರೋಲ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಉಗದಿ ಹಫಫ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರುದುದದದನುನ ಒದುಖಯಲ್ಲಿ

ದಿವಸಖಳಲ್ಲಿ ದ ೋವಸಾನಔ ಿ ಹ ೋಖುವುದು ಯ ಢಿಮಯಿತ್ು.

ಹಂಚಿಕ ಳೆಲ್ು ಸಂತ ೋಷವಖುತ್ರುದ .

ಈಖ ಸುಭಯು ಹತ್ುು ವಷಿಖಳಿಂದ ಸಔಷುಟ ಔನನಡಿಖಯ ವಲ್ಸ ಫಂದಿಯುವುದರಿಂದ,
ಔನನಡಿಖಯ ಲಿ ಟುಟಖ ಡಿ, ದ ೋವಸಾನದ ಔಟಟಡಔ ಿ ಅನುಔ ಲ್ವಖಲ ಂದು ದ ೋವಸಾನದಲ್ಲಿ

ನವು ಆಸ ರೋಲ್ಲಮಗ ಫಂದಖ ಬಯತ್ರೋಮಯು ವಲ್ಸ ಫಂದಿದುದ ಫಹಳ ಅಲ್ ಭಂದಿ.

ಉಗದಿ ಹಫಫ ಫಹಳ ವಿಜೃಂಬಣ ಯಿಂದ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರುಯುವ ವು. ಎಲ ಲ್ಲ
ಿ ಿ ನ ೋಡಿದಯ ,

ಸಿಡಿನ ಭತ್ುು ಸುತ್ುಭುತ್ುಲ್ ರದ ೋಶಖಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಫ ಫಫಫ ಬಯತ್ರೋಮಯು ಇದಿದದಯದ

ಫಗ ಫಗ ಮ ಫಣಣ ಫಣಣದ, ಔುತಿ  ೈಜಭ, ಔಂಚಿ, ಮ್ಮೈಸ ಯು ಸಿಲ್ಿ , ಟ್ಟಿ ಸಿೋಯ ಖಳು,

ಹ ಚ್ುು! ನವಿದದ ’ಔಂಟ್ಟರ ಟೌನ್’, ’ಟರಿ’ (ಸಿಡಿನಗ 220ಕ್ಕ.ಮಿೋ) ಊರಿನಲ್ಲಿ ನವಿಫಫಯ ೋ

ಂಚ , ಶಲ್ಯ, ಭಖುಟಖಳೄ ಮಿಂಚಿ ಮಿಯುಖುತ್ರುದುದ ಹಫಫದ ಔಳ್ ಔಟ್ಟಟತ್ುು. ಸ ೋರಿದದವಯ ಲಿ

ಬಯತ್ರೋಮಯು. ಸುಭಯು 6ತ್ರಂಖಳು ಶುತ್ಯಯ ಜ ತ ಔಳ್ ದಿದ ವ
ದ ು. ಆಖತನ

ಉಗದಿ ಶುಬಶಮಖಳನ ನ ಯಸಯ ಹಂಚಿಕ ಳುೆತ್ರುದದಯ ಸಂಬರಭ ಹ ೋಳಲ್ುತ್ರೋಯದು!!

ತ್ಂದ , ತಯಿ, ಫಂಧು,

ಭತ್ುು ಭಔಿಳ ಭನ ಖಳಿಗ ತ್ಂದ ,

ಮಿತ್ರಯನ ನಲಿ ಬ್ಬಟುಟ ಫಂದಿದುದ; ಹಫಫ

ತಯಿಮಯು ಫಂದಿದದಯ ಅವಯುಖಳ

ಫ ೋಯ ಫಂತ್ು; ಳಗ ಳಗ

ರಿಚ್ಮ ಭಡಿಕ ಳುೆವುದಔ ಿ

ಹ ೋಳಿಕ ಳೆಲಖದ, ಂದು

ಅನುಔ ಲ್ವಯಿತ್ು. ಆ ದಿವಸ

ತ್ಯಹದ ದುುಃಕ, ಸಂತ ೋಷ

ದ ೋವರಿಗ ಅಭಿಷ ೋಔವದನಂತ್ಯ,

ಟ ಟಟ್ಟಟಗ ! ಅದನ ನಲಿ ಫದಿಗಿಟುಟ

ಂಚಂಖ ಶರವಣ-ಠಣ, ತ್ರೋಥಿ-

ಭನಸಸನ ನ ಹಖುಯಭಡಿಕ ಂಡು,

ರಸದ, ಫ ೋವು-ಫ ಲ್ಿ ಹಂಚಿ,

ಫಗಿಲ್ಲಗ ’ಔಣಿಗ ಿ ಹ ವಿನ

ಬಕುದಿಖಳಿಂದ ದ ೋವಯನಭಖಳನುನ

ಎಲ ಮನ ನ ತ್ಂದು ತ ೋಯಣಔಟ್ಟಟ,

ಹಡಿಸಿ, ಭಹರಸದ ಹಫಫದ ಊಟದ

ಭನ ಮವಯು ಔಳುಹಿಸಿದದ

ವಯವಸ ಾ ಭಡುತ್ರುಯುವ ವು.

’ಂಟ್ಟಕ ಲ್’ ಂಚಂಖ ಇಟುಟ

ದ ೋವಸಾನದ ಅಭಿವೃದಿಧಖ

ೂಜ ಭಡಿ, ಹಫಫದ ಅಡಿಗ , ಹ ಸ

ಅನುಔ ಲ್ವಖಲ ಂದು ಬಕುದಿಖಳ

ಸಿೋಯ ಉಟುಟ, ಊರಿನದ ಲಿ ಮ್ಮಲ್ುಔು

ಸಂಸಯಕ ಿ 20 ಡಲ್ಯುಖಳು ಹುಂಡಿಗ

ಹಔುತು ಹಫಫವಯಿತ್ು. ತ್ರಳಿದಿದದ

ಕಣಿಕ ಹಔುವ ಹಗ ಭಡಿಯುವ ವು.

ಕ ಲ್ವು ಸ ನೋಹಿತ್ಯುಖಳಿಗ ದ ಯವಣಿ
ಭ ಲ್ಔ ಹಫಫದ ಶುಬಶಮಖಳನುನ

ಶ್ೇ ವೆಂಕಟೆೇಶಾರ ದೆೇವಲ್ಯ, ಹೆಲ್ೆನ್ಸಿ ಬರ್ಗಿ , ಆಸ್ಟೆಿೇಲ್ಲಯ

ಹ ೋಳಿ, ಭತ್ನಡಿಕ ಂಡು ಹಫಫ

ಹ ೋದ ವಷಿ ದ ೋವಸಾನಕ ಿ
"ಫ ಳಿೆಹಫಫ" ವಯಿತ್ು. ಹಿೋಗಗಿ

ಆಚ್ರಿಸಿಕ ಂಡು ಫಂದ ವು.

ಅಕ ಟೋಫರ್ 9ನ ೋ ತರಿೋಖಿನಿಂದ ಹತ್ುು ದಿವಸಖಳು ’ಫರಹ ೀತ್ಸವ’ ವೂ ಫಹಳ
’ಬಜಿರಿಮಗಿ’ ನಡ ಯಿತ್ು. ರತ್ರ ದಿವಸ ಸವಿಯಯು ಬಕುದಿಖಳು ಆಖಮಿಸಿ ದ ೋವಯ

ನಂತ್ಯ ಮಜಭನರಿಗ ಸಿಡಿನಮ ಆಸತ ರಮಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ಸವಗಿ ಸಿಡಿನಗ ಫಂದ ವು. ಇಲ್ಲಿ

ದಶಿನ ಡ ದು, ತ್ೃಪಿುಟ್ಟಟದುದ ತ್ರಳಿಸಲ್ು ತ್ುಂಫ ಹ ಮ್ಮಮಮಗಿಯುವುದು. ಈಚಿೋಚ ಖಂತ್

ಸಔಷುಟ ಜನ ಫ ಂಖಳೄಯು, ಮ್ಮೈಸ ರಿನಿಂದ ಫಂದವಯ ರಿಚ್ಮವಯಿತ್ು. ಹಖ

ದ ೋವಯ ಸನಿನಧಿಮಲ್ಲಿ, ಭದುವ , ಭುಂಜ ಭತ್ುು ವಿಶ ೋಷ ಸಭಯಂಬಖಳೄ ಆಗಗ ೆ

ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿ ದಥಿಖಳೄ ಸಿಔುಿತ್ರುತ್ುು. ಹಿೋಗಗಿ ಹಫಫದ ಫದಲವಣ ಏನ ಅಂದಯ ,

ನಡ ಮುತ್ುಲ ೋ ಇಯುವುದು. ಹ ೋಳಫ ೋಕ ಂದಯ ಆ ದಿವಸ ಸ ೋರಿದದ ಅನ ೋಔ ಹಿರಿಮಯ

ಭನ ಮ ಫಗಿಲ್ಲಗ ಭವಿನಸ ಪಿನ ತ ೋಯಣ, ಹಖ ಇಲ್ಲಿ ನಭಮ ದಿನಸಿ

ಫಯಿಂದ, ’ತಮನಡಿಗಿಂತ್’ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಫಹಳ ಸಂರದಮಔವಗಿ ೂಜ , ುನಸಿಯ,

ಸಭನುಖಳಿಖ 20, 30ಕ್ಕ.ಮಿೋಟರ್ ದ ಯದ ಅಂಖಡಿಗ ಹ ೋಗಿ ಸಭನುತ್ಂದು,

ಹವನ, ಹ ೋಭಖಳು ನಡ ಮುತ್ುಲ ೋ ಇದುದ, ಅಲ್ಲಿ ಔಡಿಮ್ಮಮಖುತ್ರುಯುವುದ ಂದು ತ್ಭಮ

ಯುಚಿಔಯವದ ’ಫಫಟುಟ’ ಭತ್ುು ನಭಮ ಆು ಸ ನೋಹಿತ್ಯ ಭನ ಮಲ್ಲಿ ’ಫ ೋವಿನಸ ಪಿನ’

ಅಭಿರಮ ತ್ರಳಿಸುತ್ರುದದಯು. ಅಂದಮ್ಮೋಲ , ಅಂದಿನ ದಿವಸಖಳಿಖ , ಭಧಯಂತ್ಯ

ಭಯವಿದುದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ದ ೋ ಫ ೋವಿನ ಸ ು ತ್ಂದು, ಫ ೋವು, ಫ ಲ್ಿ ಫ ಯಸಿ ಸವಿದು

ದಿವಸಖಳಲ್ ಿ ಹಫಫ ಹರಿದಿನ ಆಚ್ರಿಸುತ್ರುದುದ ನ ೋಡಿದಯ , ಇಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗ ಮವರಿಖ ಫಹಳ

ಹಫಫವಖುತ್ರುದ . ಇನುನ ಭಔಿಳ್ದ ಮ್ಮೋಲ ಅವರಿಖ ಹಫಫದ ವಿಶ ೋಷತ ತ್ರಳಿಸಿ,

ಅನುಔ ಲ್ವಗಿ, ನಭಮ ಸಂಸೃತ್ರ, ಸಂರದಮ, ಶಶಾತ್ವಗಿ ಉಳಿಸಿ,

ಹ ಸಫಟ ಟ ಹಕ್ಕಕ ಳುೆವುದಯದುದ ಹ ೋಳಿದಯ , ಸ ಿಲ್ಲನ ದಿವಸ ಹಫಫ ಫಂದಯ ,

ಫ ಳ್ ಸಿಕ ಳುೆವುದಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಂಔ, ಆಶುಮಿ, ಅನುಭನಕ ಿ ಆಸದವ ೋ ಇಲ್ಿವ ನಿಸುತ ು!!

ಮ ನಿಪಯಂನಲ್ಲಿ ಹ ೋಖಲ ೋಫ ೋಕದದರಿಂದ, ಫಂದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಕದಿದುದ ’ಹ ಸ ಫಟ ಟ ಏನು

ತುಂಬ್ಸದ ಕೆ ಡ ತುಳುಕುವಪದಿಲ್ಿ

ಟಿೇಕೆ - ಟಿಪುಣಿ

ಮುಖಪಪಟ
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ಜಗರಕೆ ೆಂದು ಘಳ್ಳಗೆ
- ಗುರುಪರಸ್ಟದ್ ಕಗನೆಲ್ೆ, Minnesota

ಬೆಳಿಗ ೆ ಐದುಖಂಟ . ಚ್ಂದರ ಹ

ೋಖಲ್ು ಸ ಮಿ ಫಯಲ್ು ಹ ದಯುವ ಸಭಮ. ಂದು ಟಯಕ್ಕಸ

ಆಸತ ರಮ ಭುಂದ ನಿಲ್ುಿತ್ದ
ು . ಆಕ ಇಳಿಮುತುಳ್ . ನಿಧನವಗಿ ನಡ ದು ಫಂದು
ಟರಮಜನ ಏರಿಮದಲ್ಲಿ ಔ ತ್ು ‘ಏನು ಸಭಸ ಯ?’ ಎಂದು ನಸುಿ ಸ ಸನ್ ಕ ೋಳುವ
ರಶ ನಗ ‘ಹ ಟ ಟಮಲ್ಲಿ ಗಯಸ್ ಆಗಿದ ’ ಎನುನತುಳ್ .

ಎಫಿಪರ್ಟ್.. .ಡಿನ್ ಮ್ಮೈ ಪ ರಂಚ್’ ಎಂದ .
ಸ ಸನ್ ‘ಒಕ ೋ, ಂದು ನಿಮಿಷ..ಈಖ ನಿೋನು ಫಂದ ಟ ೈಭನುನ ಸರಿಮಗಿ ಫಯಕ ೋತ ೋನ .
ಈಖ ಫ ಳಿಗ ೆ ಐದ ಭ ವತುಐದು’ ಎನುನತುಳ್ , ಯಖವಗಿ.

‘ಈ ಸಭಮದಲ್ಲಿ

ಮಕ ಭಯಗ ಲ್ಸ ಭಡು ಇದ ದ ಅಂತ್ ಅಂತ್ ನ ೋಯವಗಿ ಕ ೋಳ್ ೄೋಕಖಲ್ಾ ನಿಂಗ ?’ ಅಂದ,

ಸುಭಯು ಎಂಫತ ುಂಟು ವಷಿ ವಮಸುಸ, ಫ ಳೆಗ ಔ ದಲ್ು ಮಿಂಚ್ುತ್ರುದ .
ಫ ನುನ ಫಗಿದ . ಔಟ್ಟಟದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಂದಿ ಔ ಡ ನಿೋಟಗಿದ . ಂದು ಸಣಣ ಸ ಾಟರ್ ಭತ್ುು ನಿೋಲ್ಲ
ಯಂಟನುನ ತ ಟ್ಟಟದದಳ್ . ಶೃ ಮಿರಿಮಿರಿ ಹ ಳ್ ಮುತ್ರುದ .

ಆಕ ಮನುನ ದುಯುಖುಟ್ಟಟ ನ ೋಡುತು.
‘ಇಲ್ಿ. ಅದು ನನನ ಉದ ದೋಶ ಅಲ್ಿ. ನಿೋನು ಆಸತ ರಗ ಫಂದಿಯ ೋ ಸಭಮವನುನ
ನನು ಸರಿಮಗಿ ಫಯಕ ೋಫ ೋಔು. ಪರ್ ದ ಯ ಕಡ್ಿ’ ಎಂದು ಹ ೋಳುತುಳ್ .

ಆಕ ಎದುದ ಡ ರಸ್ ಭಡಿಕ ಂಡು ಆಸತ ರಗ ಟಯಕ್ಕಸಮನುನ ಹಿಡಿದು ಫಯಲ್ು
ಔನಿಷಠ ಎಯಡು ಖಂಟ ಮದಯ ಫ ೋಕಗಿಯಫಹುದು, ‘ಎಷುಟ ದಿನದಿಂದ?’ ಸ ಸನ್ಳ
ರಶ ನಗ ಆಕ ಮ್ಮದುದನಿಮಲ್ಲಿ ಹ ೋಳುತುಳ್ .‘ ಹ ಚ ುೋನಿಲ್ಿ. ಯತ್ರರ ಎಯಡುಖಂಟ ಗ
ಎಚ್ುಯವಯಿತ್ು. ನಿದ ದ ಫಯಲ್ಲಲ್ಿ.’

ಭತ ು

ಕ ಂಚ್ ಆತ್ ಸ ಟಲ್ ಆಗ ೋಕ ಬ್ಬಟುಟ ‘ನಿನನ ಇನುಸಯ ನ್ಸ ಇತಯದಿ ವಿವಯಖಳು ಫ ೋಕ್ಕತ್ುಲ್ಿ?’
ಎಂದು ಫಹಳ ಮ್ಮದುವಗಿ ಕ ೋಳುತುಳ್ .‘ ಐ ಡ ೋಂರ್ಟ್ ಹಯವ್ ಅನಿ ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಇನುಸಯಯ ನ್ಸ.
ನನನ ಕ ಲ್ಸ ಹ ೋಯಿತ್ು’ ಅನುನತುನ .‘ ಹ ೋಖಲ್ಲ ಸಯಕರಿೋ ಪ್ರೋಗರಭುಖಳಿವ . ಅದಕ ಿ
ಅ ೈ ಭಡಫಹುದಲ್ಿವ?’ ಎಂದು ಂದು ಪಮ್ಿ ತ ಗ ದುಕ ಡುತುಳ್ . ಅವನ
ಖುಯುತ್ರನ ಚಿೋಟ್ಟ ಕ ೋಳಿದಖ ಅವನ ಜ ೋಬ್ಬನಿಂದ ಂದು ಫಟನ್ ಚಔು, ಎಯಡು

ಭತಡಿದಖ ಖಲ್ಿದ ಚ್ಭಿ ಖಲ್ಖಲ್ ಅಲಿಡುತ್ುದ ‘ ’.ಸರಿ,
ಎದ ನ ೋವಿದ ಮ?’ ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಖ ‘ಇಲ್ಿ’ ಎಂದು ಂದ ೋ ದದ ಉತ್ುಯ
ಕ ಡುತುಳ್ .ಆಸತ ರಮ ರಶಿನಔದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಿ ರಶ ನಖಳಿಖ ಆಕ ಮ ಉತ್ುಯ ಂದ ೋ ‘ಇಲ್ಿ’.
ಎಂಬತ ುಂಟು ವಷಿ ವಮಸುಸ .ಬ್ಬೋಪಿ, ಡಮಬ್ಬಟ್ಟೋಸ್, ಆಥ ರಿಟ್ಟಸ್ ಎಂತ್ವೂ ಇಲ್ಿ‘ .ಫಯ ೋ
ಗಯಸ್’ ಎಂದು ಹ ೋಳುತುಳ್ .ಮವ ಧವಂತ್ವೂ ಇಲ್ಿದ ೋ ನಿಧನವಗಿ ತ್ನನ
ಸಿಿನಿಂದ ಂದು ಸಣಣ ಡ ೈರಿಮನುನ ತ ಗ ಮುತುಳ್ .ತನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತ್ರಂದ ಊಟ,
ಭಲ್ಲಟವಿಟಮಿನ್ ಭತ ರಖಳು ಭತ್ುು ರತ್ರಯಂದನ ನ ತ ಗ ದುಕ ಂಡ ಸಭಮವನುನ
ಔ ಡ ನಿಕಯವಗಿ ಫಯ ದಿದದಳ್ .ಸ ಸನ್ ನನನ ಹತ್ರುಯ ಫಂದು ‘ಈಕ ನಿಜವಗಿಮ
ಸಿಾೋಟಾರ್ಟ್ಿ’ ಎನುನತುಳ್ .ಭತ್ುು ‘ಆಕ ಗ ಫಯ ೋ ಗಯಸ್ ಅಂತ ’ ಎಂದು ಔಣುಣ

ಭಲ್ಫಿಯ ೋ ಯಔು, ಂದು ಲ ೈಟರ್ ಭತ್ುು ಸ ಲ ಪೋನ್ ನಂತ್ಯ ಂದು ಭಸಿದ
ಚಿತ್ರವಿಯುವ ಐಡಿ ಹ ಯಗ ಫಯುತ್ುದ . ಸ ಸನ್ ಕ ಟಟ ಪಮ್ಿ ಅನುನ ಫಹಳ ಅಲ್ಕ್ಷಯದಿಂದ
ತ ಗ ದುಕ ಳುೆತುನ . ಅವನಿಗ ಅವನ ಯ ಮಿನ ಳಗ ಔಯಕ ಂಡು ಹ ೋಖಫ ೋಕದಯ ‘ಟ ಲ್
ಮುವರ್ ಡರ್ಕ ಟು ಹರಿ ಅಪ್. ನನಗ ಜೋವಭನ ಮಿಂತ್ ಈ ಎಭಜ ಿನಿಸ
ಯ ಮಿನಲ್ಲಿಯ ೋಕ ಟ ೈಮಿಲ್ಿ’ ಅಂತನ .
ಜಖಳವಡಲ್ ಸಭಮವಿಲ್ಿ ಈತ್ನ ಜತ .ಈ ಹ ಲ್ಲಗ ಹಔುವುದು ನನಗ ನನನ
ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಂದು ರಿೋತ್ರ ಫ ರೋರ್ಕ ಇದದಂತ .ಅಧಿಖಂಟ ಂದ ೋ ಯ ಮಿನ ಳಗ ಂದ ೋ
 ೋಷ ಂಟನುನ ನ ೋಡುತು ಂದು ಔುಚಿಿಮನುನ ಎಳಕ ಂಡು ಔ ತ್ು ಫ ೋಕ್ಕದದಯ ಹಯಟ

ಹ ಡ ಮುತುಳ್ .

ಹ ಡಕ ಂಡು ರತ್ರ ಹದಿನ ೈದು ಸ ಔಂಡಿಗ ಮ್ಮಮ ಫ ೋಯ ಫ ೋಯ ಯ ೋಗಿಖಳನುನ

ಎಭಜ ಿನಿಸ ಯ ಮಿನ ತ್ುಂಫ ಎದ ನ ೋವು, ಸ ರೋಔು, ಕ ೈಕಲ್ು ಭುರಿದಿಯುವವಯು,

ನನು ಹಿೋಗ ಮರಿಗದಯ ಹ ಲ್ಲಗ ಹಔಫ ೋಕದಯ ಆ ಯ ಮಿನ ಫಗಿಲ್ು

ನ ೋಡಲ ೋಫ ೋಕದ ಮವ ಆತ್ಂಔವೂ ಇಲ್ಿದ ೋ ನಿಶಿುಂತ ಮಗಿ ಔ ಯಫಹುದು .ಕ ಲ್ವೊಮ್ಮಮ

ಔುಡುಔಯು, ಫಸುರಿಮಯು ಎಲ್ಿಯ ತ್ುಂಬ್ಬದದಯ .ಯಚ ುಹಿಡಿದು ಅಳುವ ಭಖುವನುನ
ಸಭಧನಭಡಲ್ು ಆಖದ ೋ ಹದಿವಮಸಿಸನ ತಯಿಯಫಫಳು ತನ ಅಳಲ್ು
ಶುಯುಭಡಿದದಳ್ .ಹಿಂದಿನ ವಯ ಚ್ುಚಿುಸಿಕ ಂಡ ಕ್ಕವಿಮ ರಿಂಖು ನಂಜಗಿದ ಯಂದು
ಹದಿನಯಯ ಹುಡುಖನ ಫಫ ಖಲಟ ಭಡುತ್ರುದದನ .ಎಲ್ಿಯನ ನ ಸುಧರಿಸಿಕ ಂಡು
ಫಯುತ್ರುಯುವ ನಿದ ರಮನುನ ತ್ಡ ದು, ಇನ ನಂದ ಯಡು ಔು ಕಫಿ ಔುಡಿದು ಇನುನ ಭ ಯು
ಖಂಟ ಔಳ್ ದಯ ಸಕ ನಿಸಿ ಕ ಲ್ಸ ಭುಂದುವಯ ಸುತ ುೋನ .

ಹಕ್ಕಕ ಂಡುಬ್ಬಡುತ ುೋನ , ಳಗ ಯ ಮಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಟೋವಿಯೋನದಯ ಇದದಲ್ಲಿ ನನ ೋ ಯ ೋಗಿಗ
ಟ್ಟೋವಿ ಹಕ್ಕಕ ೋ ಎಂದು ಪ್ರೋತಸಹಿಸುತ ುೋನ , ಔ ಡ .ಇದ ಂದು ತ್ಯ ನನಗ ಸಿಔ ಿ ಸಿಔಿದ
ವಿಯಭ .ದ ೋಹ ದಣಿದಿಯುತ್ುದ .ಆದಯ ಯೋಚ್ನ ಭಡುವ ಗ ೋಜಲ್ಿ .ಸುಭಮನ
ಕ ೈಕ ಲ್ಸ.ಸರಿ, ನಭಮ ಹಲ್ಲಿ ಡ ೋವಿಡಸನ್ ಅನ ನ ಂದು ಯ ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಕ ಳುೆತ ುೋನ .
ಇಂಥವಯ ಜತ ನ ೋಯವಗಿ ಫಂಡಿಂರ್ಗ ಭಡಿಕ ಳೆಲ್ು ಇಯ ೋ ಂದ ೋ ಉಮವನುನ
ನನಗ ಈ ಕ ಲ್ಸ ಔಲ್ಲಸಿದ .ಫಗಿಲ್ು ಹಕ್ಕ ಅವನ ಗಮವನುನ ರಿೋಕ್ಷ್ಮಸುತು ‘ಒಯ್ ಫಡಿಡ .

ಫಗಿಲ್ಲನ ಭುಂದ ಂದು ಹಲ್ಲಿ ಡ ೋವಿಡಸನ್ ನಿಲ್ುಿತ್ದ
ು .ತ್ಲ ಗ ಂದು
ಔುಬ್ಬಳಿಮ ಫಂಡಯನ, ಲ ದರ್ ಜಯಕ ರ್ಟ್, ಬ್ಬಳಿೋ ಖಡಡ, ಕಣುತ್ರುಯುವ ಔುತ್ರುಗ ಮ ತ್ುಂಫ
ಹಚ ುಯಿದ .ಸುಭಯು ಆಯ ವಯ ಅಡಿ, ಭುನ ನಯು ೌಂಡಿದದನ .ಫಂದು ಟರಮಜನಲ್ಲಿ
ಔ ಯುತುನ .ನಸುಿ ‘ಏನಗಿದ ?’ ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಖ ತ್ನನ ಜಕ ಟಟನುನ ಬ್ಬಚಿು
ತ ೋರಿಸುತುನ .ಮೊಳಕ ೈಮ್ಮೋಲ ಂದು ಆರಿಂಚಿನ ಆಳವದ ಗಮವಿದ .ಸ ಜ
ರಶನಥಿಔವಗಿ ನ ೋಡುತುಳ್ ‘ .ಚ ೈನ್ ಸ .ಭನ ಮ ಖಯಜನಲ್ಲಿ ಭಯಗ ಲ್ಸ
ಭಡುತ್ರುದ ದ .ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಭಯದ ಪಿೋಸು ನ ೋಡ ೋಕ ಭುಚ ಯೋ ಔಯಔಿಂತ್
ಔತ್ುರಿಸಿಹ ೋಯಿತ್ು .ಸ ವಸ್ ಫಂದು ನನನ ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಮೊಳಕ ೈಗ ಫಡಿೋತ್ು ...

ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಡಿೋಪ್’ ಅನುನತ ುೋನ .ಅವನನುನ ನನನ ಅಂಔದ ಳಗ ಬ್ಬಟುಟಕ ಳುೆವ
ರಶ ನಯೋ ಇಲ್ಿ .ನ ೋಯವಗಿ ನನ ೋ ಅವನ ಅಂಔಕ ಿ ಹ ೋಖುವುದು .ಹನಿ, ಎಫ ಇರ್ಟ್,
ಸನ ಶೈನ್, ಹ ಲ್, ಫಡಿ, ಪ ರಂಡ್, ಯೋ ಈ ದಖಳು ಅವಯವಯ ಅಂಔದ ಳಗ
ಅಂಚ್ುದಟಲ್ು ಮವಖಲ್ ನನನ ಫ ಂಗವಲಗಿ ನಿಂತ್ರವ .ಈ ಎಫ ಅನುನವ ಅವಚ್ಯದ
ಅಬರಂಶ ನನಗ ಹೌ ಅರ್ ಮು ಅನುನವಷ ಟೋ ರಿಚಿತ್ವದದುದ ಅನುನವಂತ ನಟ್ಟಸುತ ುೋನ .
ನಿಧನವಗಿ ಅವನ ಗಮವನುನ ನ ೋಡುತ ುೋನ .ಮವುದ ೋ ಹ ಣಿಣನ ಹಚ ುಮ
ಖುಯುತ್ರಯುವ ಅವನ ಭುಂಗ ೈ ಹರಿದಿದ ‘ .ಈ ಹಚ ುಗ ಭ ವತ ೈದು ಡಲ್ರ್ ಕ ಟ್ಟಟದ ದೋನ .
ಭತ ು ಭ ಯುಖಂಟ ಔ ತ್ು ನ ೋವು ಅನುಬವಿಸಿದ ದೋನ .
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ನನನ ಖಲ ಪ್ಿಂಡಿಗ ಫಹಳ ಇಷಟವದದಿದದು .ಮು ಫ ಟರ್ ಮ್ಮೋರ್ಕ ಶೃಯರ್ ದರ್ಟ್ ದ ೋರ್

ಕ ೋಳಿದಖ ಸ ಸನ್ ‘ಹೌದು’ ಎಂದು ಹ ೋಳಿ ಆಸತ ರಮ ಫುಡಸ್ಯಂುಖಳನುನ ಕ ಡುತುಳ್ .

ಈಸ್ ನ ೋ ಸಿರ್ ಆನ್ ಹರ್’ ಎನುನತುನ .ಅವನ ತ ೋಳಿನ ಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಸುಂದರಿಮ

‘ಗಡ್ ಫ ಿಸ್ ಮು’ ಎಂದು ಹ ೋಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಣ ಕ ಠಡಿಮಲ್ಲಿ ಟಯಕ್ಕಸಗಗಿ ಕಮುತು

ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲ ಂದ ಖುಯುತ್ರಯದ ಹಗ ರಿ ೋರಿ ಭಡುವುದು ಹ ೋಗ .

ಔ ಯುತುಳ್ .

ನನು ಕ ೈಖವುಸನುನ ಬ್ಬಚ್ುುತು ಹ ೋಳುತ ುೋನ ‘ನಿನಗ ಫ ೋಕಗಿಯ ೋದು ಎಭಜ ಿನಿಸ
ಡಔಟಯಲ್ಿ .ಿಸಿಟರ್ಕ ಸಜಿನ್ ಅಥವ ಇನ ನಫಫ ಹಚ ು ಹಕ ೋವನು .ಫ ೋಕದಯ ನನು
ಯ ಪಯ ನ್ಸ ಕ ಡುತ ುೋನ ’.ನನು ನನನ ಕ ಲ್ಸದಿಂದ ಇಷುಟ ಸುಲ್ಬವಗಿ
ತ್ಪಿಸಿಕ ಳುೆತ್ರುಯುವುದು ಹಲ್ಲಿ ಡ ೋವಿಡಸನ ೆ ಇಷಟವಖುವುದಿಲ್ಿ‘ .ಜಸ್ಟ ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಡ
ಇರ್ಟ್’ ಎಂದು ಔ ಖುತುನ .

ಹ ಲ್ಲಕಟರ್ ಫಂದಿದ .ಹರ್ಟ್ಿ ಅಟಯರ್ಕ ಆದವನು ಈಖ ಯವಗಿಲ್ಿ .
ಆತ್ನಿಗ ಎಲ್ಿ ಸರಿಹ ೋಖುತ್ುದ ಎಂದು ಅವನಿಗ ಅವನ ಹ ಂಡತ್ರಗ ಹ ೋಳಿ ಇನ ನಂದು
ಆಸತ ರಗ ಔಳಿಸುತ ುೋವ .ಹ ಲ್ಲಕಟರಿನ  ೈಲ್ಟ್ಟಟಗ ‘ತಜ ಕ ಪ್ಚಿನ

ಯ ಡಿ ಇದ ’ ಎಂದು

ಸ ಹ ೋಳುತುಳ್ .ಯಚ ು ಹಿಡಿದ ಭಖು ಭತ್ುು ಅವಳ ಅಭಮ ಇಫಫಯ ಭಲ್ಗಿದದಯ .ಕಲ್ು
ಭುಯಕ ಂಡವನಿಗ ಭಫಿೋಿನ್ ಕ ಲ್ಸ ಭಡುತ್ರುದ .

ಔಿದ ಯ ಮಿನಲ್ಲಿದದ ಭಖು ಜ ೋಯಗಿ ಅಳಲ್ು ಶುಯುಭಡುತ್ುದ .‘ ಮ್ಮೈಂಡ್ ಮುವರ್
ಲಂಗ ಾೋಜ್ ಫಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ ಂಖಸಯು, ಭಔಿಳಿದದಯ . ’ಅನುನತ ುೋನ .‘ ಡು ಮು ಥಂರ್ಕ ಐ
ಕ ೋರ್’ ಎನುನತುನ . ಒಕ ಅಂದು ಕ ೈಮನುನ ಭಯಖಟ್ಟಟಸುವ ಓಷಧಿಮನುನ ಅವನ
ಸುಂದರಿಮ ವಿವಿಧ ಬಖಕ ಿ ಚ್ುಚ್ುುತು ಹ ೋಖುತ ುೋನ .‘ ವೊೋವ್, ವೊೋವ್ ಡರ್ಕ’
ಅನುನತು ಔ ಖುತುನ . ಹುಲ್ಲಗ ಸ ಜಯಂದಯ ಬಮವಂತ . ಕ ಂಚ್ ನಿಧನಿಸುತ ುೋನ .
ಟ್ಟೋವಿ ಹಔುತುನ . ಮವುದ ೋ ಡಫುಿಯಡಫುಿಯಎಪನ ಹಳ್ ಮ ಯ ಸಿಿಂರ್ಗ ಶ ೃೋ
ನ ೋಡಹತ್ರುದದನ . ನನು ಅವನ ಸುಂದರಿಮನುನ ಸರಿಭಡಲ್ು ಔ ಯುತ ುೋನ .
ಅಧಿಖಂಟ ಮ ಕ ಲ್ಸದ ನಂತ್ಯ ಸುಂದರಿ ಭತ ು ಸುಂದಯವಗಿದದಳ್ . ಜಯಸಂಧನಂತ
ಭಧ ಯ ಸಿೋಳಿದದ ಅವಳ ಮ್ಮೈ ಂದು ದೃಷ್ಟಟಫ ಟ್ಟಟನಂಥ ಖುಯುತ್ರನ ಜತ ಖ
ಸರಿಹ ೋಖುತುಳ್ ಎಂದು ನನು ಅವನಿಗ ಹ ೋಳುತ ುೋನ . ಅಷುಟಹ ತ್ರುಗ ಆತ್ ಗ ಯಕ
ಹ ಡ ಮುತ್ರುದದನ .

ಹ ಯಗ ಫ ಳಗಗಿದ .ಅವತ್ರುನ  ೋಯು ಫಂದಿದ .ಮ್ಮೈಭುರಿದು, ಹಲ್ುಿಜಿ  ೋವಿಔುಿ
ಭುಗಿಸಲ ಂದು ಔ ಯುತ ುೋನ .ಗರಹಔ ತ್ೃಪಿುಮ ಸಮಿೋಕ ಕಡುಿಖಳನುನ ರತ್ರ ಯ ಮಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಿರಿಖ ಡಿೋಬ್ಬರೋಫ ಭಡುತುಳ್ ಸ .ನಭಮ ಕ ಲ್ಸವನುನ ನವು ಸರಿಮಗಿ
ಭಡುತ್ರುದ ದೋವ ಯೋ ಇಲ್ಿವ ೋ ಎಂದು ಆಸತ ರ ನಭಮನುನ ಭನಿೋಟರ್ ಭಡುವ ರಿಮಲ್
ಟ ೈಮ್ ರಿಯಿದು .ಯ ಸುಟಯ ಂಟ್ಟಗ ಹ ೋದಖ ‘ನಭಮ ಸ ೋವ ಹ ೋಗಿತ್ುು?’ ಎಂದು ಕ ೋಳಿ ನಭಮ
ಅನಿಸಿಕ ಖಳನುನ ಫಯ ದಿಡುವ ಭದರಿಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಡುಿಖಳನ ನ ಎಭಜ ಿನಿಸ ಯ ಮಿನ ಎಲ್ಿ
ಯ ಭುಖಳಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನಿಧಿಯವನುನ ಆಸತ ರಮ ಭಯನ ೋಜ ಮಂರ್ಟ್ ತ ಗ ದುಕ ಂಡು ಫಹಳ
ದಿನಖಳ್ಗಿವ .
’ನನಗ ಸರಿಮದ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಭಫಿೋಿನು ಸಿಔಿದಿದುದ ಬ್ಬಟಟಯ ಉಳಿದದ ಲ
ದ ಿ ಸರಿಮಗ ೋ
ಇತ್ುು .ಳ್ ೆೋ ಡಔಟಯು, ಳ್ ೆೋ ನಸುಿ”
‘ಈ ಅಸತ ರಯಿಲ್ಿದ ೋ ಇದದಯ ನನಿನುನ ಫದುಕ್ಕಯುತ್ರುಯಲ್ಲಲ್ಿ .ಇದ ೋರಿೋತ್ರ ಳ್ ೆೋ ಕ ಲ್ಸ
ಭುಂದುವಯ ಸಿ’

ಔಿದ ಯ ಮಿಗ ಹ ೋಖುತ ುೋನ .ಸ ಸನ್ಳ ಸಿಾೋಟಾಟಿನುನ
ಕಯಿಸಿದಕಿಗಿ ಕ್ಷಮ್ಮಕ ೋರಿ ಅವಳ ಗಯಸ್ ಸಭಸ ಯಮನುನ ರಿಹರಿಸಲ್ು
ರಮತ್ನಭಡ ೋಣ ಅಂದುಕ ಳುೆತ ುೋನ .ಳಗ ಹ ೋದಯ ಆಕ ಔ ತ್ು ತ್ನನ ಫ ಳಗಿನ
ಉಹಯವನುನ ಭುಗಿಸಿದದಳ್ .ಅನನೂಣ ೋಿಶಾರಿ ಸ ಸನ್ ಅವಳಿಗ ತಜ ಪಿೋನರ್ಟ್
ಫಟರ್ ಟ ೋಸುಟ, , ಕ್ಕತ್ುಳ್ ಯಸ ಭತ್ುು ಕಫಿಮನುನ ಕ ಟ್ಟಟದದಳ್ .ಆಕ ಔುಡಿದು
ಸಂತ ೋಷದಿಂದ ಭನ ಗ ಹ ೋಖಲ್ು ಸಿದಧಳ್ಗಿದಳ್ .ನನು ಭತಡಿಸಹ ೋದಖ
‘ನಿೋನು ತ್ುಂಫ ಬ್ಬಜ ಇದಿದೋಮ .ನನಗ ಎಲ್ಿ ಸರಿಹ ೋಮುು’ ಎನುನತುಳ್ .ನನು
ಆಕ ಮನುನ ಕ ೋಳುತ ುೋನ ‘ .ನಿೋನು ತ್ು ತ್ರಳಿಮದಿದದಯ ನಿನಗ ಂದು ರಶ ನ ಕ ೋಳಲ .
ನಿೋನು ಎಮ್ಮಜಿನಿಸ ಯ ಮಿಗ ಫಂದದ ದೋಕ ?’
್
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‘ಗಯಸ್ ಆದಯ ಫಹಳ ಔಷಟ ಡಔಟರ್ .ನನು ಫಫಳ್ ೋ ಭನ ೋಲ್ಲ ಇತ ೋಿನ .

ಆಮ್ಮೋಲ ಹ ಚ್ುು ಔಮಿಮಮಗಿಬ್ಬಟಟಯ ?’ ಅವಳ ಭುಕದಲ್ಲಿ ನಿಜವದ ಆತ್ಂಔವಿದ .ಭತ ು
ಹ ೋಳುವುದನುನ ಭುಂದುವಯ ಸುತುಳ್ ‘ .ನನನ ಗ ಳತ್ರಯಫಫಳಿದದಳು .ಆಕ ಗ ಹಿಂಗ
ಹ ಟ ಟನ ೋವು ಫಂದು ಹಗ ೋ ಅದನುನ ಅವಳು ಸುಭಮನ ಅಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಸಿದದಳು .ಆಯ ೋ
ತ್ರಂಖಳಲ್ಲಿ ಸತ ುೋ ಹ ೋದಳು ’.ಎನುನತುಳ್ .
ನನು ಭತ ು ನಖುತ ುೋನ .ಆ ಭುದುಕ್ಕಮ ಕ ೈಹಿಡಿದು ‘ನಭಮ ಉಹಯ
ಇಷಟವಯಿತ?’ ಎಂದು ಕ ೋಳುತ ುೋನ ‘ .ನನು ಹ ಟ ಟ ತ್ುಂಫ ತ್ರನುನತ ುೋನ ,

‘ಮು ಗ ೈಸ್ ಆರ್ ಎಫಿಪಂರ್ಗ ಸ ಿೋ .ಐ ವಿಲ್ ನ ವರ್ ಎಫಿಪನ್ ಸ ಟಪ್ ಇನ್ ಅಗ ೈನ್’
ಇನ ನ ಅನ ೋಔ ಕಡುಿಖಳು .ಂದಯಲ್ಲಿಮ ಫಯ ದವನ ಹ ಸರಿಲ್ಿ .ಆಸತ ರಮ
ವ ೈಟ್ಟಂರ್ಗ ಯ ಮಿನ ಟ್ಟೋವಿಮ ಯದ ಪಿರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಿವ ಂದು ಫಫನ ಫಿಮಿದು .ವ ೈಟ್ಟಂರ್ಗ
ಯ ಮಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿ ಔಂೂಯಟರ್ ಇದುದ ಎಲ್ಿಔ ಿ ಇಂಟನ ಿರ್ಟ್ ಔನ ಕ್ಷನ್ ಇದದಯ ಚ ನನ, ನಿಭಮ
ನಸಿಿನ ಪಫ್ರ್ರಯಮ್ ಜಸಿು ಆಮುು, ಡಔಟಯು ಆಔಳಿಸುತು ಇದದ, ಎಲ್ಿ ನಸುಿಖಳಿಖ ಂದ ೋ
ಮುನಿಪಮ್ಿ ಇದದಯ ಚ ನನ, ಡಔಟರ್ ಲಸ್ಟ ನ ೋಭ ಪಸ್ಟ ನ ೋಭ ಉಚುಯ
ಭಡಲ್ಲಕಿಖದು, ಟಯಿಟಟಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ್ ಹಿಂದ ಹ ೋಗಿ ಫಂದವನು ಪಲಶ್ ಭಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ,
ಭಔಿಳು ನಿಭಮ ಎಭಜ ಿನಿಸ ಯ ಮಿನಲ್ಲಿ ಫಹಳ ಅಳುತ್ುವ , ಆಂಫುಲ ನುಸ ಆಸತ ರಗ
ಫಂದಮ್ಮೋಲ್ ಅವಯ ಸ ೈಯನುನ ಹ ಡಕ ಳುೆವುದಯಲ್ಲಿ ಏನಥಿ, ನಿಭಮ ಡಔಟರಿಗ ನಗ ೋಕ
ಫಯ ಲಾ? ಹಿೋಗ ೋ ರತ್ರಕ್ಕರಯಖಳು, ಔಮ್ಮಂಟುಖಳು .ಂದ ಂದು ಯ ಮಿನಲ್ಲಿಮ
ಭ ಯ ೋ ನಲ ಿೋ ಇದ .
ಸ ಸನ್ ನಖುತುಳ್ ‘ .ಯ ಮಿನಲ್ಲಿ ಮರಿದದಯು ಅನ ನೋದು ನಭಗ
ಗ ತುಗ ೋದಿಲಾ .ಈ ಅನನಿಮಿಟ್ಟಗ ಏನಥಿ?’ ಎಂದು ಕ ನ ಮ ಕಡುಿ ತ ಗ ಮುತುಳ್ .
‘ಎಲ್ಿರಿಖ ದ ೋವಯು ಳ್ ೆೋದು ಭಡಲ್ಲ .ಮಿಸ ಸ್ ಯಬ್ಬನಸನ್, ಮ್ಮೋ ೧೬, ೨೦೦೯’.

ಔಣುಣತ್ುಂಫ ನಿದ ದ ಭಡುತ ುೋನ ’. ಅನುನತುಳ್ .ನನನ ಧವನಿಮಲ್ಲಿ ಔುಹಔವ ೋನದಯ

ಂದ ೋ ಸಮಿೋಕ ಗ ಹ ಸರಿಯುವುದು .ಕ ಂಚ್ ಎಡಕ ಿ ವಲ್ಲದ ಅಕ್ಷಯಖಳು, ಎಮ್ನ ಹಳೆದಲ್ಲಿ

ಇತು ಎಂದು ನನಗ ೋ ಅನುಭನ ಫಯುತ್ುದ .ಭತ ು ಹತ್ರುಯ ಫಂದು ‘ಈಖ

ಂದು ಸ ೈಲ್ಲ ಪ ೋಸಿದ .ಆಯ್ ನ ಹ ಔುಿಳು ಆಳವಗಿ ಸಿೋಳಿದ .ಐಗ ಭತ್ುು ಕ ನ ಮಲ್ಲಿ

ಭ ಯುವಷಿಖಳಿಂದ ಔಣುಣ ಕಣುತ್ರುಲ್ಿ .ಆದದರಿಂದ ಡ ರವ್ ಭಡ ೋಹಗಿಲ್ಿ .ಅಡಿಗ ೋನ

ಚಿಕ್ಕಿಗ ಫದಲ್ು ಂದು ಸಣಣ ಸ ನ ನಯಿದ .ಮು ಆರ್ ಅ ಫಂಚ್ ಆಫ ಸಿಾೋಟಾರ್ಟ್ಸಿ ಎಂದಿದ .

ಚ ನನಗಿ ಭಡ ೋಕ ಫಯ ೋದಿಲ್ಿ ’.ಎನುನತುಳ್ .ಹಗ ೋ ಸ ಸನ್ಳನುನ ನ ೋಡಿ
‘ನಿಭಮಸತ ರೋಲ್ಲ ಭನ ೋಗ ಊಟ ಔಳಿೋಸ ೋ ವಯವಸ ಾ ಇದ ಮಂತ ಹೌದ’ ಎಂದು

ರವಿ ಕಣದದನ್ುನ ಕವಿ ಕಂಡ
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