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ºÉÆ¸À ºÀgÀÄ²À, ºÉÆ¸ÀvÀ£À J®ÉèÆè ¥À¸Àj¸À¯
¨É¼ÀUÀ¯ J®ÉèqÉ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ eÉÆåÃw||
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄPÀÄlªÀÄtÂAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ aªÀÄä¯
«Ä£ÀÄUÀ¯ PÀA¨ÁgÀgÀ eÁÕ£À¦ÃoÀzÀ eÉÆåÃw||
¤ÃUÀ¯ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀvÀÛ¯£À §ªÀuÉ
¨É¼ÀUÀ¯ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåZÀÒQÛAiÀÄ eÉÆåÃw||
¸ÀÄUÀªÀÄªÁUÀ¯ ªÉÄmÉÆæ gÉÊ¯£À ¥ÀAiÀÄt
GzÁå£À £ÀUÀjAiÀiÁUÀ¯ D£ÀAzÀzÀ eÉÆåÃw||
PÀ¼ÉAiÀÄ¯ gÁdQÃAiÀÄzÀ CAzsÀPÁgÀ
ªÉÆ¼ÀUÀ¯ J®ÉèÆè £ÁåAiÀÄzÀ eÉÆåÃw||
vÀgÀ¯ F ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄÄ ¸ÀAvÀ¸À JègÀ ªÀÄ£ÀzÀ¯
eÁUÀÈvÀªÁUÀ¯ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ eÉÆåÃw||

J®èjUÀÆ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÁUÀÆ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೀಶ
- ರಜಶ್ರೀ ರಮೀಶ್

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘದ ನನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧ್ು ಮಿತ್ರರಿಗೆ,
ಕಂಪು ಇ-ಪತಿರಕೆ ಪುನರರಂಭಗಿ ಒಂದು
ವಷಷಯುು. ಕಂಪು ವಶೆ್ೀಷತ್ಸವದ
ಸಂದಭಷದಲ್ಲಿ,ಇದರ ಸತ್ತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಕರಣರದ ಸಂದಕಿ ಪೂಣಿಷಮ ಅವರಿಗೆ
ನನನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪೂಣಿಷಮಗೆ
ಸಹಕರ ಹಗು ಪ್ರೀತ್ಸಹ ನೀಡುತಿುರುವ
ನನನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಧ್ುಗಳಿಗೆ ಮತ್ೆ್ುಮೆ
ಧ್ನಯದಗಳು.
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘದ ಕಯಷಕರಿ ಸಮಿತಿ
ಪರಗಿ ದೀವಳಿ ಹಬಬದ, ಕನಷಟಕ
ರಜೆ್ಯೀತ್ಸವದ ಹಗ್ ಮಕಕಳ
ದನಚರಣೆಯ ಹದಷಕ ಶುಭಶಯಗಳು.
ನಮಗೆಲ್ಿ ಆಗಲೆ ತಿಳಿದರುವ ಹಗೆ, ಈ ಹಬಬಗಳನುನ ನೆಲ್ಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಸಂತ್ೆ್ೀಷದಂದ ಆಚರಿಸಲ್ು ನಮೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘದ ಕಯಷಕರಿ ಸಮಿತಿ
ಸದಸಯರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಹದಂದ ತ್ಯರಿ ನಡೆಸುತಿುದಾರೆ.
ನಮೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಗಳು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗುುಗಳು ನಮೆ ಮನೆ್ೀರಂಜನೆಗೆ ಹಡು,
ನೃತ್ಯ, ನಟಕ ಅಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಕಯಷಕರಮಗಳನುನ ಮುಂದಡಲ್ು ಶರಮ ಪಟುಿ
ಅಭಯಸ ಮಡುತಿುದಾರೆ. ನೀೆಲ್ಿ ನಮೆವರೆ್ಡನೆ ಬಂದು ನಮೆಲ್ಿರ ಜೆ್ತ್ೆ
ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ.
ಮನಸ್ಸಸಗೆ ಒಳೆೆ ಮನರಂಜನೆ, ನಲ್ಲಗೆಗೆ ರುಚಿಯದ ಊಟ, ಹರಟೆಗೆ ನ್ರರು ಕನನಡಿಗರು, ಹಬಬ
ಅಂದರೆ, ಇದೆ ಅಲ್ಿ? ಬನನ, ಸ್ಸಗೆ್ೀಣ.
ಇಂತಿ ನಮೆ ವಿವಾಸ್ಸ
ರಜಶ್ರ ರಮೀಶ್

PÀ£ÀßqÀPÉÌ MlÄÖ JAlÄ eÁÕ£À¦ÃoÀ ¥Àæ±À¹Û

ಮುಖಪುಟ
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- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯ

¢Ã¥ÁgÀwAiÀÄ vÀ¤ß ¢Ã¥ÁgÀw
zsÀgÉAiÀÄÄ¼ÀÄvÀÛªÀÄ £ÀªÀÄä
Që÷äÃgÀªÀÄt¤UÉ ||

¤ÃgÀ¯ ªÀÄÄ¼ÀÄV ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀªÀUÉ
ªÉÄÃgÀÄVjAiÀÄ£É ¨É£Àß ªÉÄÃ®É ¥ÉÆvÀÛªÀUÉ
wgÉAiÀÄ PÉÆÃgÉAiÀÄ¯lÖ PÀgÀÄtÂ ªÀgÁºÀ¤UÉ
J¼ÉAiÀÄ vÀgÀ¼À£À ¥ÉÆgÉzÀ £ÁgÀ¹AºÀ¤UÉ||
§¯AiÀÄ zÁ£ÀªÀ ¨ÉÃrzÀAxÀ ªÀlÄ ªÁªÀÄ£ÀUÉ
¨sÀÆªÀÄAqÀªÀ wgÀÄVzÀ ¥ÀgÀ°ÀÄ gÁªÀÄ¤UÉ
vÀAzÉ ªÁPÀåªÀ PÁAiÀÄÝ ±æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ¤UÉ
£ÀgÀPÀ£À£ÀÄ PÉÆAzÀ ªÀÄÄgÀªÉÊj ªÀÄÄPÀÄAzÀ¤UÉ||
PÀgÀÄuÁAvÀgÀAUÀUÉ §ÄzÀÞ gÀÆ¥À¤UÉ
PÀ¯AiÀÄÄUÀªÀ PÁAiÀÄéAxÀ PÀ¯Ì CªÀvÁgÀUÉ
ºÀvÀÄÛ CªÀvÁgÀzÀ¯ ºÉZÀÄÑ ¯Ã®ÉAiÀÄ vÉÆÃj
D¥ÀwÛUÉÆzÀUÀÄªÀ D¢ £ÁgÁAiÀÄtUÉ||

ಸಂದಕಿೀಯ

PÀA¥ÀÄ NzÀÄUÀ §¼ÀUÀPÉÌ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ °ÀÄ¨sÁ°ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯ

¢Ã¥ÁªÀ½ ºÉ¸ÀgÉÃ ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÉ ¨É¼ÀQ£À ºÀ§â. ºÉÆ¼ÉªÀ ºÀtvÉAiÀÄ ¸ÁÄ "¨É¼ÀPÀÄ J®ÉèqÉ¬ÄAzÀÆ §gÀ¯, ¨É¼ÀPÀÄ J®ÉèqÉ
ºÀgÀqÀ¯" JA§ D°ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉÃªÀ ºÉÆgÀUÀ²ÉÖÃ Cè, £ÀªÉÆä¼ÀV£À CAzsÀPÁgÀªÀ PÀgÀV¸ÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄlÖ
eÁÕ£ÀeÉÆåÃw GzÀã«¸À¯.
E£ÀÄß gÁeÉÆåÃvÀìªÀ, £ÀªÀÄä ZÉÄªÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ GzÀAiÀÄªÁV 55 ªÀ²ÀðUÀ¼ÁzÀªÀÅ. F ¨Áj PÀ£ÀßrUÀjUÉ PÉÆqÀÄUÉ, eÁÕ£À¦ÃoÀ
¥Àæ°À¹Û ¸ÀAzÀzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ eÁ£À¥ÀzÀ ±RgÀ ¸ÀÆAiÀÄð "ZÀAzÀæ°ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ"gÀ ªÀÄÄrUÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ F PÁzÀ¯è
MAzÀÄ £ÀÄrAiÀÄ ªÀiÁ£ÀåvÉ PÉÃªÀ ¨sËUÉÆÃ½PÀªÁV G½¢è. £ÁqÀÄ ºÀaÑlÖ ¢Ã¥ÀಸತA¨sÀ, £ÀÄr ¥À¸Àj¸ÀÄªÀ UÀAzsÀ. £ÁqÀÄ-£ÀÄrUÀ¼À
ºÀ§â ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄAUÀ¼ÀzÀ ¸ÉÆ§UÀÄ ºÉaÑ¸À¯, ªÀÄ£ÀzÀAUÀ¼À¢ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄ¯.F ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ °ÀÄ¨sÀ UÀ½UÉAiÀÄ¯è £ÁªÉ®Áè
ºÀZÉÆÑÃt PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥À.
ಶುಭಶಯಗಳ ಂದಗ
ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯ.

PÀÄªÉA¥ÀÄ - ²æÃ gÁªÀiÁAiÀÄt zÀ±Àð£ÀA - 1967

ಮುಖಪುಟ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗುುಗಳು
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ಪರಿಚಯ
- ಮಿೀನ ಭರದಾಜ್

ಸಹನ ಶ್ರೀವತ್ಸ
ಮಕಕಳು ಮುದುದ ಮುದ್ದಗಿ ತ ೊದಲ್ಲದರ ಆನಂದ. ಮಕಕಳು ಸಷಟಗಿ ಮತಡಿದರ ಬ್ಹಳ ಆನಂದ. ಇನುನ ಮಕಕಳು
ಮತೃ ಭಶ ಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ೊಿ ಅಮೆರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿ ಸಷಟದ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಸುಪಟಗಿ ಸಡಿದರ ಅದು
ಪರಮನಂದ ೀ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ ೀಳಲ್ು ಬ್ಯಸುತ್ರತರುವುದು ಕುಮರಿ. ಸಹನ ಶ್ರೀವತಸಳ ವಿಷಯ. ಇವಳು ಅರಳು
ಹುರಿದಂತ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮತಡುವುದು ಸಗು ಸಡುವುದು ಮಲ್ಲಿಗ ಕನನಡದ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗ ಸ ೊಸ ವಿಷಯ ೀನು
ಅಲ್ಿ.
ನ.(ನರ್ತಿ) ವಿ(ವಿಶವ)ಕ (ಕನನಡ ಅಷ ೊಸೀಸಿಯೀಶನ್) ಕಳ ದ ಬ ೀಸಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಂಗಳ ರಿನಲ್ಲಿ ಏಪಿಡಿಸಿದದ
ಅಮೆರಿಕನನಡ ೊೀತಸವಕ ಕ ಕುಮರಿ ಸಹನಳಿಗೊ ಆಮಂತರಣ್ವಿತುತ. ರವಿಂದರ ಕಲಕ್ ೀತರದಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಈ ಕಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ
 ೈಯುಕ್ತತಕ ಗನಕ ಕ ಅವಕಶವಿತುತ. ಚಲ್ನಚಿತರಗಿೀತ ಯಲ್ಿದ್ ಭವಗಿೀತ ಯನೊನ ಆರಿಸಿಕ ೊಂಡಿದದಳು. ಇವಳು ಸಡಿದ
ದ.ರ.ಬ ೀಂದ್ ರಯವರ 'ಮೊಡಲ್ ಮನ ಯ' ಸಡನುನ ಎರಡನ ಬರಿ ಕನಿಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರಗಳ ಎದುರು ಸಡಲ್ು
ಕ ೀಳಲಯಿತು.
ಸಥಳಿೀಯ ಬ ಂಗಲ್ಲ ಸಂಷ ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ ಆನ ೊತರಿಕ್ ನಡ ಸುವ ಸ.ರ .ಗ.ಮ.ಪ
ನಡ ಸುವ ಮಕಕಳ ಸರ್ ಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತತಗಿ ಮೊರುವಷಿಗಳಿಂದ
ಬ್ಹುಮನವನುನ ಗ ದದರುತತಳ . ಇತ್ರತೀಚ ಗ ನಡ ದ ಶಂಕರ ನ ೀತರಲ್ಯ
ಏಪಿಡಿಸಿದದ ಮಕಕಳ ಕಯಿಕರಮದಲ್ಲಿ ಸಗು ಮಕಕಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ ಕ ಸಸಯ
ಮಡುವ, ಲಭ ರಹಿತ ಸಂಷ ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ ವಿಭ ನಡ ಸುವ ಸರ್ ಿಗಳಲ್ೊಿ
ಭಗವಹಿಸಿರುತತಳ .
ಇವಳು ಕನಿಟಕ ಸಂಗಿೀತವಲ್ಿದ್ , ಹಿಂದೊಷತನಿ ಸಂಗಿೀತವನುನ
ಅಭಯಸಿಸಿರುತತಳ . ಶ್ರೀಮತ್ರ ರ ೀಣ್ು ಚಂದರ ಅವರ
ಮಗಿದಶಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಷತನಿ ಸಂಗಿೀತವನುನ ಸಗು ಶ್ರೀಮತ್ರ ರಜಶ್ರೀ
ಶ್ರೀನಿಸನ್ ಅವರಿಂದ ಕನಿಟಕ ಸಂಗಿೀತವನುನ ಕಲ್ಲಯುತ್ರದ್ದಳ .
ಕ ೀವಲ್ ಸಂಗಿೀತವಲ್ಿದ್ ನೃತಯ ಸಗು ಪಿಯನ ೊೀ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿವ ೀಷ
ಆಸಕ್ತತ. ತುಂಡು ಕಗದ, ಒಂದು ಪ ನಿಸಲ್ ಕ ೈಗ ಸಿಕ್ತಕದರ ಅವಳ ಕ ೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದದ ಗಣ್ಪತ್ರ ಚಿತರಗಳು
ಮೊಡುತತದ್ .
ಇವಳ ಆಸಕ್ತತ ಹಿೀಗ ಮುಂದುವರ ದು, ಇವಳ ಪರತ್ರಭ ಎಲ ಿಡ ಪಸರಿಸಲ್ಲ ಎನುನವುದ್ ೀ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಸರ ೈಕ .
ಸಹನ ಬಿಡಿಸಿದ ಗಣ್ಪತ್ರಯ ಒಂದು ಚಿತರ ಮುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ...

zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæ - £ÁPÀÄ vÀAw - 1973
ಮುಖಪುಟ

ಕಂಪು ದೀವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011

atÚgÀ avÁÛgÀ
¸ÀºÀ£Á ±æÃªÀvÀì

PAGE

5

²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ - ªÀÄÆPÀfÓAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ - 1977
ಮುಖಪುಟ

avÀæ£ÀUÀj
¥ÀÆtÂðªÀÄ ¸ÀÄ§æºÀätå
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ಕೆಳಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಟಕದ ಊರುಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ಸ
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GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄl 11

ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉÃ±À CAiÀÄåAUÁgï - aPÀÌ«ÃgÀ gÁeÉÃAzÀæ - 1983

ಮುಖಪುಟ
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ಎನನ ನೀತಿಯ ಕುರುಡು
- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯ

(ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ) "CªÀiÁä,

Hl" JAzÀ ¤ÃwAiÀÄ PÀgÉ
PÀëªÀÄ¼À£ÀÄß JZÀÑgÀUÉÆ½¹vÀÄ. »vÀªÁzÀ Hl, ¦æÃwAiÀÄ
ªÀiÁvÀÄ JèªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉ¹vÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄªÀªÀgÉUÀÆ
UÉÆAzÀzÀ UÀÆqÁVzÀÝ PÀëªÀÄ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì FUÀ w½¤ÃgÀ
¸ÀgÉÆÃªÀgÀzÀAvÉ ¥Àæ°ÁAvÀªÁVvÀÄÛ. UÀAqÀ£À ¨sÁj
GqÀÄUÉÆgÉVAvÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ CZÀÑjAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À ¸ÀvÁÌgÀ,
CªÀ¼ÉzÉAiÀÄ¯è ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÆr¹vÀÄ. ¤Ãw vÁ£ÀÄ
DvÀAPÀ ¥ÀlÄÖ ¸ÀéªÀÄgÀÄPÀzÀ¯è £ÀgÀ¼ÀÄªÀ ¹ÜwAiÀÄ®ÉèÃ¤è.
ªÀÄPÀÌ¼À ªÉÄÃ¯£À ªÁåªÉÆÃºÀ, PÁ¼Àf vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ ¦æÃw
J¤ß¹zÀgÉ ¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ CzÀÄ §AzsÀ£ÀªÉ¤¸ÀÄªÀ
¸ÁzsÀåvÉAiÉÄÃ ºÉZÀÄÑ.
£ÀªÀÄä PÁzÀ jÃw-¤Ãw, C£ÀÄ¨sÀªÀ, §AzsÀ£ÀUÀ¼ÉÃ ¨ÉÃgÉ. F
PÁzÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÉÃ ¨ÉÃgÉ. £À£Àß ¥ÀÆªÀðdgÀÄ £ÉlÖ DzÀ
ªÀÄgÀPÉÌ £Á£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆ¼Àî®ÁgÉ£ÁzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ
CzÉÃ jÃw AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÉÃ? DzÀgÉ D DzÀ ªÀÄgÀzÀ
ªÉÊ°Áå, £É¼ÀÄ, vÀA¥ÀÄ, vÀAUÁ½ , £É£À¥ÀÄ £ÀªÀÄUÉ Jè
PÁPÀÆÌ ¨ÉÃPÀÄ. aUÀÄgÉ®É ºÀuÉÚ®ÉUÀ½UÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ vÁvÁìgÀ
EgÀ¨ÁgÀzÀÄ C²ÉÖ. £ÀªÀÄä PÁzÀ¯è ºÁVvÀÄÛ, »ÃVvÀÄÛ
JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉÆ§âgÀÆ vÀªÀÄä fÃªÀªÀiÁ£ÀzÀ¯è ºÀÄ§ÄvÁÛgÉ.
PÁ ºÁUÉÃ EvÀÄÛ, §zÀ®ÁzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ. ¤AvÀ ¤ÃgÀAvÁzÀgÉ
PÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀ C¼ÀÄPÀÄ. ¤gÀAvÀgÀ ZÀ£ÉAiÉÄÃ §zÀÄQ£À fÃªÁ¼À.
AiÀiÁªÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À vÀgÀAUÀUÀ¼À¯è vÉÃÄwÛzÀÝ
PÀëªÀiÁ¼À£ÀÄß JZÀÑgÀUÉÆ½¹zÀÄÝ, ¤Ãw vÀ£Àß²ÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ
ºÁqÀÄwÛzÀÝ ©.Dgï.PÀë÷ät gÁAiÀÄgÀ ¨sÁªÀVÃvÉ.

"CªÀiÁä ¤£Àß JzÉAiÀiÁ¼ÀzÀ¯è
UÁ¼ÀPÉÌ ¹PÀÌ «ÄÃ£ÀÄ,
«ÄqÀÄPÁqÀÄwgÀÄªÉ £Á£ÀÄ".
PÀëªÀÄ °ÁAvÀªÁV ¤ÃwAiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. “ Thanks ¤Ãw,
¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ªÀiÁrzÀ OvÀt, PÉÃªÀ £À£Àß ºÀ¹zÀ ºÉÆmÉÖUÀ²ÉÖÃ
Cè, §¼À¯zÀ ªÀÄ£À¹UÀÆ vÀA¥ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ®ÉèÃ
ºÉÆÃUÀÄªÀ «°Áé¸À £ÀªÀÄVzÉ. E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤£ÀUÁV
¤zsÁðgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅ¢è, ¤Ã£ÉÃ vÀUÉÆÃ.
DzÀgÉ C¯è ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ eÉÆvÉ, dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÆ EgÀ¯.
¸ÁévÀAvÀæ÷åPÀÆÌ ¸ÉéÃZÉÒUÀÆ £ÀqÀÄ«£À UÉgÉ §ºÀ¼À vÉ¼ÀÄ. D
UÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ UÀÄgÀÄw¹ªÀÅzÁzÀgÉ ¸Àj, EèªÁzÀgÉ £ÀªÀÄä
¸ÀºÁAiÀÄ vÀUÉÆÃ. We are your friends."
ªÀÄÄUÀÄ¼ÀßPÀÌ ¤Ãw ºÉÃ½zÀ¼ÀÄ "Thanks CªÀÄä. I will not let
you down."
¤Ãw ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹zÀ ºÁqÀÄ PÀëªÀÄ½UÉ ®Á¯AiÀÄAwvÀÄÛ.
"ªÉÄÃ®É ºÁj ¤£Àß ¸É¼ÉvÀ «ÄÃj
¤¨sÁðgÀ ¹ÜwUÉ vÀÄ¦
§æºÁäAqÀªÀ£ÉßÃ ¨ÉzÀQ
EAzsÀ£À wÃgÀÄ
§AzÉÃ §gÀÄªÉ£ÀÄ
ªÀÄvÉÛ ¤£Àß vÉÆqÉUÉ
ªÀÄÆvÀð ¥ÉæÃªÀÄzÉqÉUÉ".
(ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ)

ಶುಭಶಯ

F £ÀªÀgÁwæAiÀÄ¯è, Æ¬Ä¸ï«®ï £ÀUÀgÀzÀ D°Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ
ºÉÆ¸À £ÀªÀgÁwæ ¨ÉÆA¨É. ªÀÄÄzÀÄÝ "¸Á¤é" d¤¹zÀÄÝ ¸É¥ÉÖA§gï 30gÀAzÀÄ. ¥ÀÄmÁtÂ CPÀÌ
zsÀÈw ¸Á¤éAiÉÆqÀ£É Dl DqÀÄ ¸ÀzÁ ¹zÀÞ. ªÀÄ¯èUÉ ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀgÀªÁV D°Á, ªÁ¸ÀÄ, zsÀÈwUÉ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¥ÀÄmÁtÂ ¸Á¤éUÉ °ÀÄ¨sÀ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ.

«£ÁAiÀÄPÀ PÀÈ³ÀÚ UÉÆÃPÁPÀ - ¨sÁgÀvÀ ¹AzsÀÄ gÀ²ä - 1990

ಮುಖಪುಟ
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ªÀÄ¯èUÉ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ F ¨ÁjAiÀÄ ¦Pï¤Pï UÉæÃ¥ïªÉÊ£ï £ÀUÀgÀzÀ ¥Ágï ¥ÁQð£À¯è CPÉÆÖÃ§gï 8gÀAzÀÄ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ.
£ÀÆgÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ Dl-Hl-ºÀgÀmÉUÀ¼À¯è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀAvÀ¸À¥ÀlÖgÀÄ. ªÁPÀxÁ£ï £À¯è C£ÉÃPÀ ªÀÄA¢ ¨sÁUÀªÀ»¹,
¸ÀAUÀæ»¹zÀ $310 ºÀtªÀ£ÀÄß “ CªÀgï aØç£ïì ºË¸ï Cmï ¨ÉÃgï, qÀ®Áè¸ï” ¸ÀA¸ÉÜUÉ zÉÃtÂUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀ®Á¬ÄvÀÄ.
¦Pï¤Pï£À ºÀªÀÅ avÀæUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃd£É ¤ªÀÄUÁV...

AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð - ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå - 1994
ಮುಖಪುಟ

¥ÁPÀA¥À¥ÀÄà
ಕಂಪು ದೀವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011
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ಯೆರಿಯಪಪ
ಈಗ ತನ ೀ ಮುಗಿದ ನವರತ್ರರಯ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮೊಲನಕ್ಷತರದ ದನದಂದು
ಕನನಡಿಗರು ಸರಸವತ್ರ ಹಬ್ಫವನುನ ಆಚರಿಸುತತರ . ಈ ದನದಂದ್ ೀ ಮಡುವ ವಿವ ೀಷ
ಖದಯ 'ಯರಿಯಪ'.ಭರತದ ಸಗ ಯವುದ್ ೀ ವಿವ ೀಷ ರಜ ದಸರ ಹಬ್ಫಕ ಕ ಇಲ್ಲಿ
ಸಿಗುವುದಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸೃತ್ರ ಎರಡನುನ ಪಲ್ಲಸಬ ೀಕದಂತ
ಮಹಿಳಮರ್ಣಗಳಿಗ ಅನು ಶ್ನಿಯವರು ಕ್ಷಿಪರಗಿ ತಯರಿಸ ಬ್ಹುದ್ದ
'ಯರಿಯಪದ' ವಿರ್ನವನುನ ತ್ರಳಿಸಿದ್ದರ .
ವಿಧನ
ಇದು ಬ ೀಗ ತಯರಗುವ ಜ ೊತ ಗ ಆರ ೊೀಗಯಕರವೂ ಸೌದು.
ಬೆೀಕದ ಪಧರ್ಷಗಳು
1. ಎರಡು ಕಪ್ ಗ ೊೀಧಿ ಹಿಟುಟ.
2. ಒಂದು ಟ ೀಬ್ಲ್ ಸೊನ್ ಅಕ್ತಕ ಹಿಟುಟ.
3. ಒಂದು ಕಳಿತ ಬಳ ಹಣ್ುೆ.
4. ಒಂದೊವರ ಲ ೊೀಟ ಸಕಕರ .

ಮೆೀಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಪದ್ರ್ಿಗಳನ ನಲ್ಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಣ್ದ
ನಿೀರಿನ ೊಂದಗ ಒಟ್ಟಟಗ ಮಿಕ್ತಸಯಲ್ಲಿ ರುಬಿಫಕ ೊಳುಿವುದು. ಇಡಿಿ
ಮಡುವ ಹದಕ ಕ ಮಂದದ ಮಿಶರಣ್ವನುನ ತಯರಿಸಬ ೀಕು.
ಮಲ ನಡಿನ ಗುಳಿಯಪ, ಬ್ಯಲ್ು ಸಿೀಮೆಯ ಪಡುಡ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ
ಪಯಂ ಷ ೆ ಅರ್ ಸವಲ್ ತುಪವನುನ ಹಚಿು ತುಸು ಕಂದು ಬ್ಣ್ೆ
ಬ್ರುವ ಸಗ ಹದದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡ ಬ ೀಯಿಸಿದರ
ಯರಿಯಪ ತಯರ್.

ಯವುದ್ ೀ ವರ್ಟಿ ಕಟಗಳಿಲ್ಿದ್ ವಷ ೊರೀಕತಗಿ 'ಯರಿಯಪ'
ಮಡಬ ೀಕ ಂದರುವವರಿಗ ಶ್ರೀಮತ್ರ ರೊಪ ಉಪಧ್ಯ, ಅವರ ವಿರ್ನವನುನ
ತ್ರಳಿಸಿರುತತರ .
ವಿಧನ
ಬೆೀಕಗುವ ಪಧರ್ಷಗಳು.

ಅಕ್ತಕಯನುನ ಕನಿಷಠ ಮೊರು ಗಂಟ ಗಳ ಕಲ್ ನ ನ ಸಬ ೀಕು.

1. ಎರಡು ರ ೈಸ್ ಕಪ್ ಅಷುಟ ಅಕ್ತಕ

ನಂತರ ಮೆೀಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಪದ್ರ್ಿಗಳನ ನಲ್ಿ ಒಟುಟಗೊಡಿ ಸವಲ್

2. 3/4 ಅಷುಟ ತ ಂಗಿನ ಕಯಿ

ಪರಮಣ್ದ ನಿೀರಿನ ೊಂದಗ ಗಟ್ಟಟಯಗಿ ರುಬಿಫಕ ೊಳಿಿ.

3. 1 1/4 ಕಪ್ ಬ ಲ್ಿ

ಬಣ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲ್ು ಬ ೀಕದಷುಟ ಎಣ್ ೆಯನುನ ಇಟುಟ, ಎಣ್ ೆ

4. 5-6 ಎಲ್ಿಕ್ತಕಯ ಪುಡಿ

ಕದ ನಂತರ ಸಣ್ೆ ಸಣ್ೆ ಉಂಡ ಗಳನನಗಿ ಎಣ್ ೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ

೫. ಕರಿಯಲ್ು ತಕಕ ಮಟ್ಟಟಗ ಎಣ್ ೆ.

ಹದಗಿ ಕರಿಯುವುದು. ಉಂಡ ಗಳನುನ ಸ ೊಂಬ್ಣ್ೆಕ ಕ ಕರ ದು
ತ ಗ ದರ ರುಚಿ ಸ ಚುು.

VjÃ±ï PÁ£Áðqï - ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå - 1998

ಮುಖಪುಟ
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ಕಿರೀಡಲೆ್ೀಕ
- ಮಿೀನ ಭರದಾಜ್

ಕಿರಕ ರ್ಟ ಒಂದು ಪವುತಯ ಕ್ತರೀಡ . ಇದು ಬಿರಟ್ಟಷರು ನಮಗ ಬಿಟ್ಟಟರುವ ಬ್ಳುವಳಿ, ದ್ಸಯತವದ ಸಂಕ ೀತ. ವಸಿರೀಯ ಕ್ತರೀಡ ಗಳಿಗ
ಮನನಣ್ ನಿೀಡಬ ೀಕು, ಈ ಮತ್ರಗ ಲ್ಿ ಅಪದದಂತ ಕ್ತರಕ ಟ ಗ ಇರುವ ಜನಪಿರಯತ ಭರತದಲ್ಲಿ ಇನನಾವುದ್ ೀ ಕ್ತರೀಡ ಗೊ ಇಲ್ಿ
ಅಂದರ ತಪಗಲರದು. ಮಕಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರ ಗ , ಬಲ್ಕರು ಬಲ್ಕ್ತಯರು, ಮಹಿಳ ಯರು ಎಂದು ಭ ೀದವಿಲ್ಿದ್ ಎಲ್ಿ
ವಗಿದವರನುನ ಎಲ್ಿ ಸಮಯದಲ್ೊಿ ಆಕರ್ಷಿಸಬ್ಲ್ಿ ಅಯಷಕಂತದ ಶಕ್ತತ ಈ ಕ್ತರೀಡ ಗ ಇದ್ . ಭರತದ ಕ್ತರಕ ರ್ಟ ತಂಡಕ ಕ
ಕನಿಟಕದ ಕ ೊಡುಗ ಅಪರ. ಗುಂಡಪ ವಿಶವನಥ್, ಕ್ತೀಮಿನಿ, ರ ೊೀಜರ್ ಬಿನಿನ, ಪರಸನನ, ಚಂದರವ ೀಖ್ರ್, ಬಿರಜ ೀಷ್ ಪಟ ೀಲ್,
ಸದ್ನಂದ್ ವಿಶವನಥ್ ಅಲ್ಿದ್ ನಂತರ ಬ್ಂದ ಜವಗಲ್ ಶ್ರೀನಥ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ ಿ, ರಹುಲ್ ದ್ರವಿಡ್,  ಂಕಟ ೀಶ್ ಪರಷದ್
ಇತಯದ...ಸ ಸರಿಸಬ್ಹುದ್ದ ಖಯತನಮರು.

ತನನ ಕ ೈ ಚಳಕದಂದ ಭರತದ ವಿಕ ಟಗಳನುನ ಕಪಡಿದ, ಅಲ್ಿನ್ ಬಡಿರ್,ಸುನಿಲ್ ಗಸಕರ್, ಗುಂಡಪ ವಿಶವನಥ್
ಅಂರ್ವರಿಂದ ಪರಶಂಸಿಸಲ್ಟಟ ಸದ್ನಂದ್ ವಿಶವನಥ್ ಡಲಿಸ್ ನಗರಕ ಕ ಬ್ಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಕಕಳಿಗ ಒಂದು ಪುಟಟ ಕ್ತರಕ ರ್ಟ
ಶ್ಬಿರವನುನ ನಡ ಸುವ ಉದ್ ೀದ ಶವಿದ್ ಯಂದು ಮಲ್ಲಿಗ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಫರದ ಶ್ರೀ.ತ ೀಜರಜ್ ಶ್ರೀನಿಸನ್ ಅವರು
ಒಂದು ಇಮೆೀಲ್ ಅನುನ ಮಲ್ಲಿಗ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗ ಸಗೊ ಷ ನೀಹಿತ ವಗಿದವರಿಗ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮಕಕಳನುನ ಬ ೀಸಿಗ
ರಜ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇಡುವುದು ಸ ೀಗ ಎಂದು ಯೀಚಿಸುತ್ರತದದ ಪೀಷಕರಿಗ ಈ ವಿಷಯ ಒಂದು ವರದ್ನ ೀ ಆಯಿತು. ಕನನಡಿಗರ ೀ
ಅಲ್ಿದ್ ಕನನಡ ೀತರರನೊನ ತಲ್ುಪಿತು. ರದಲ್ಲಿ ಮೊರು ದನದ ಸಗ ಪ ಿೀನ ೊೀ ನಗರದ ರಸಸಲ್ ಕ್ತರೀಕ್ ಪಕನಿಲ್ಲಿ ಕ್ತರಕ ರ್ಟ ಶ್ಬಿರ
ಪರರಂಭಯಿತು. ಈ ಶ್ಬಿರಕ ಕ ರಸಸಲ್ ಕ್ತರೀಕ ಗ ಹತ್ರತರದ ಪ ಿೀನ ೊೀ, ಅಲ ಿೀನ್, ಫ್ರರಷ ೊಕೀ ನಗರದವರಲ್ಿದ್ , ಇವಿಿಂಗ್,ಕ ೊಪ ಲ್
ಸಗು ಫ್ಲವರ್ ಮೌಂಡ್ ಮಕಕಳು ಸಹ ಬ್ಂದು ಭಗವಹಿಸಿದರು. ಸುಮರು ೨೫ ಮಕಕಳ ತಂಡ ಇದ್ಗಿತುತ.

ವಿಶ್ ಎಂದ್ ೀ ಕರ ಯಲ್ಡುವ ಸದ್ನಂದ್ ವಿಶವನಥ್ ಕಳ ದ ೧೫ ವಷಿಗಳಿಂದ ಬ ಂಗಳ ರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು ಸಗು
ಯುವಕರಿಗ ಈ ಕ್ತರೀಡ ಯ ತರಬ ೀತ್ರಯನುನ ನಿೀಡುತ್ರತದ್ದರ . ಒಂದು ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ತನಗ ಇದದಂರ್ ಷೌಲ್ಭಯದಂದ ಸಗು ಒಳ ಿಯ
ತರಬ ೀತ್ರಯಿಂದ ವಂಚಿತರದ ಮಕಕಳಿಗ ಕಲ್ಲಸುವುದ್ ೀ ಇವರ ಆಶಯ. ಮಕಕಳ ಜ ೊತ ಬ ರ ತು, ಆಡಿ ಅಭಯಸವಿರುವ ವಿಶ್ಗ
ಸಥಳಿೀಯ ಮಕಕಳ ಹೃದಯವನುನ ಗ ಲ್ಿಲ್ು ಸ ಚಿುನ ಸಮಯ ಬ ೀಕಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಿೀಗ ಕನಿಟಕದಂದ ಬ್ಂದ ವಿವ ೀಷ ಅತ್ರಥಿಯನುನ
ಸತಕರಿಸಲ್ು ಮಲ್ಲಿಗ ಕನನಡ ಸಂಘ ಮರ ಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿನ ರ ಷ ೊಟೀರ ಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ದ 'ಉಡುಪಿ' ಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗ ಸಗು ಸದಸಯರಿಗ
ಅವರನುನ ಭ ೀಟ್ಟ ಮಡಿ ಮತಡುವ ಅವಕಶವನುನ ಕಲ್ಲಸಿತು.
(ಸದ್ನಂದ್ ವಿಶವನಥ್ ಅವರ ೊಂದಗಿನ ಸದಸಯರ ಭ ೀಟ್ಟಯ ಚಿತರಗಳು ಮುಂದನ ಪುಟದಲ್ಲಿ )
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ಮುಂದನ ಸಂಚಿಕ ಯನುನ ಸಂಕರಂತ್ರ 2012ರ  ೀಳ ಗ ಸಿದಧಪಡಿಸಲಗುವುದು.ನಿಮಮ ಸಲ್ಸ ,
ಸೊಚನ , ವಿಮವ ಿಗಳಿಗ ಸದ್ ಷವಗತ. ನಿಮಮ ಆಸಕ್ತತಯ ವಿಷಯ, ವರದ, ಪರಸ ಕರ್ನ,
ಅನುಭವ, ಅಭಿಪರಯ, ಚಿತರಕಲ , ವಯಂಗಯಚಿತರ, ಸ ೊಸರುಚಿ, ಸಡು-ಹಷ , ಪತರ, ಪದಬ್ಂಧ್,
ರಸಪರವ ನ, ಪರಕಟಣ್ , ವಿಜ್ಞನ,  ೈದಯಕ್ತೀಯ, ಷಮಜಿಕ, ರಜಕ್ತೀಯ, ಪರಚಲ್ಲತ, ಷಹಿತಯ,
ಸಂಗಿೀತ, ಚಲ್ನಚಿತರ, ಸಸಯ, ವಿಮವ ಿ, ಆರ ೊೀಗಯ, ಪುಸತಕ ಪರಿಚಯ, ರ್ಣಜಯ, ವಯವಸರ
ಮುಂತದ ಯವುದ್ ೀ ವಿಭಗಕ ಕ ಕ ೊಡುಗ ಗಳನುನ mkantcommittee@gmail.com
ವಿಳಸಕ ಕ ಕಳುಹಿಸಿ.
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