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಄ಧಯಕ್ಷಯ ಷಂದ ೇವ

ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿ
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Class of 2012

ಷಂಹದಕೇಮ

ೂರ್ಣಿಭ ಷುಫರಸಮಣ್ಯ

5

ನರ್ೇಳ್ಳಗ

ನಹಖಶ್ರೇ ಶ್ರೇರ್ನಹಸ್

32

ಯೈಷೂಯು ಭಸಹಯಹಜಯು
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7
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ಮೇನಹ ಬಹಯದಹೀಜ್

8

ಕ ಲಷ ಭತುು ಭದುು

ಚಂದರವ ೇಕಯ ಚಡಖ

33

ಮುಗಹರ್ದ ಯರ್ದ
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ಶ್ಲಹಫಹಲಿಕ

ಔೃಶಣಭೂರ್ತಿ ಸ್ತ್ರದುಮಯ

33
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11
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33

ವಿದಹಯಬೂಶಣ್ ಔಚ ೇರಿ

ಐವೀಮಹಿ ತ ೂಯವಿ

12

Puzzle ಭತುು ಯಂಗ ೂೇಲಿ ಗಹಮರ್ತರ S. ಔೃಶಣ

಄ಔಕ ಷಯೇಳನ

ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿ

13

ಸ ೂಷಯುಚಿ

ರ್ತರಳ್ಳ ರ್ಟೇಲು ಔಚ ೇರಿ

ಮೇನಹ ಬಹಯದಹೀಜ್

13

ಗೇತ ಗಹಮರ್ತರ

ಯಹಭ ವಹಸ್ತ್ರಿ

15

ಚಿಣ್ಣಯ ಖಣ್

ಷುುರ್ತ, ರ್ರಮಹ, ಷಸನ

40

ರ್ನಗಂಟು ಫರಸಮ

ಯಹಜಶ್ರೇ ಯಯೇಶ್

17

ಚಿಣ್ಣಯ ಚಿತಹುಯ

 ೇದ್ , ರ್ನರ್ಧ, ರಣ್ವ್

41

Power Of OM

Prakash Murthy

19

ಭಔಕಳ ಔವಿತ

಄ಚಿನ, ಄ರ್ನ, ನವಿೇನ್,

ತಲ ಸಯಟ

ಷುಧಹ ಶ್ರೇನಹಥ್

22

ಔಯಷಿ

ನಜಹ ಯಹಜನ್

23

ಟ ೈಮ್ ಆಲಹಾ ರಿೇ

ಷಂಧಹಯ ಸ ೂನನಳ್ಳಿ

24

ಔುಫಜ ಭಯಖಳು

ಯವಿ ವಭಹಿ

ಷುಳುಿಗಹದ

ೂರ್ಣಿಭ ಷುಫರಸಮಣ್ಯ

ಯಂಖರ ೇವ

29

ಭಂಜುಳ, ಈಭಹ,
ಅನಂದಲಕ್ಷ್ಮಿ

ರಣ್ವ್
ಭಔಕಳ ಔತ

ತ ೇಜಸ್, ರ್ದಯ,
಄ಭನವ್,಄ಣ್ಿವ್ , ಇಕ್ಷ

36
37

42

43

Chess Corner

Aaditya Murthy

44

24

಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ

ಸ್ತ್ರಂಧು ಶ್ರೇನಹಥ್

45

25

Memoirs

Karan Arakotaram

46

28

ಗಹದ ಖಳ ಷಂಖರಸ

ಗಹಮರ್ತರ S. ಔೃಶಣ

ಎಲ್ೆ ಪ್ರಯೋಜಕರಿಗಲ ನಭಮ ಹೃತ್ಲವವಕ ಧನಯವದಗಳು!

ಅಧಯಕ್ಷಯ ಸಂದಲೋಶ
- ಜಮಶ್ರೋ ಭಲರ್ತವ
ಪ್ರರಮ "ಕಂು" ಓದುಗರಲ,
ನಿಮ್ಮಮಲ್ೆರಿಗಲ ಈ ವಷವದ ಕನವಟಕ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿಮ ಹದವಕ ಶುಭಶಮಗಳು. ಈ
ಸಂದಬವದಲ್ಲೆ ಭಲ್ಲೆಗಲ ಕನನಡ ಅಸಲಲೋಸಿಯೋಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ಥವ ಟಲಕಸಸ್ (MKANT)ನವಯು "ಪ್ರರಂಟ್" ಮಧಯಭದಲ್ಲೆ
ಬಿಡುಗಡಲ ಮಡಿಯತ್ಕಕಂಥ "ಕಂು - ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ವಿಶಲೋಷ ಸಂಚಿಕಲ" ಮು ನಿಮ್ಮಮಲ್ೆಯ ಕಣ್ಮನಸುಸಗಳನುನ
ಭುದಗಲಲಳಿಸುವುದಲಂಫ ಆಶಮ.
ಕನವಟಕ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ - ಕನನಡ ಪ್ರಂತ್ಯಗಳ ಏಕೋಕಯಣ್ - ತಯಿ ಬುವನಲೋಶವರಿಮನುನ ಸವಸಥವಗಿ
ದಲೋವಲ್ಮದಲ್ಲೆ ಸಥಪ್ರಸಿದಂಥ ಭವನಲ. ಇನುನ ದೋಪ್ವಳಿ - ಕಲ್ಮಷಗಳ ಕತ್ತಲ್ನುನ ತಲಲಡಲದು ಹಲಲಸ ತಲೋಜಸಸನುನ
ಬಿೋಯುವ ಭವ. "ಹಚಲಚೋವು ಕನನಡದ ದೋ" ಎಂಥ ಸಲಕತವದ ಸಲ್ು ಈ ಸಂದಬವಕಲಕ!
"ಕಂು - ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ವಿಶಲೋಷ ಸಂಚಿಕಲ" ಮಲ್ಲೆ ನಭಮ ಸದಸಯಯುಗಳ ಅನಲೋಕ ರರ್ತಭಲಗಳು ರದಶ್ವತ್ವಗಿವಲ.
ಫಯಹಗಳು, ವಯದಗಳು, ಕವನಗಳು, ಭಕಕಳ ಸಲಲಗಸದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಲಲತಲಗಲ ಸದಸಯ ರಿವಯಗಳ ಶುಬ
ಹರಲೈಕಲಗಳು, ಅವಯ ವಣಿಜಯ ಜಹೋರತ್ುಗಳು - ಇವಲಲ್ೆವೂ ನಭಮ ಉತ್ತಯ ಟಲಕಸಸ್ ನ ಕನನಡಿಗಯ
ಸಭುದಮವನುನ ಇನನಷುು ಹಲಲಸಲದು ಒಂದುಗಲಡಿಸುವುದಲಂದು ನಂಬಿದಲದೋನಲ. ಈ ಸಂಚಿಕಲ ಹಗಲ ಹಂದನ "ಇಸಂಚಿಕಲ" ಗಳಿಗಲ ಮಹರ್ತ ಒದಗಿಸಿಯತ್ಕಕಂಥ ಎಲ್ೆ ರರ್ತಭನಿವತ್ ಸದಸಯಯುಗಳಿಗಲ ನನನ ವಿಶಲೋಷವದ
ಅಭಿನಂದನಲಗಳು. "ಪ್ರರಂಟ್" ಸಂಚಿಕಲ ಬಿಡುಗಡಲಯಗಲ್ು ಧನ ಸಹಮ ನಿೋಡಿಯತ್ಕಕಂಥ ಎಲ್ೆ ಸದಸಯಯುಗಳಿಗಲ
ನನನ ಕೃತ್ಜ್ಞತೂವವಕ ವಂದನಲಗಳು.
ಭಲ್ಲೆಗಲ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಹಲಗುುಯುತಗಿ ಬಿಡುಗಡಲಯಗಿಯುವ ಈ ವಿಶಲೋಷ
ಸಂಚಿಕಲ "ಕಂು" ವಿನ ಸೌಯಬವನುನ ಸವಿಮುರ್ತತೋರಲಂದು ನಂಬಿಯುವ,
ಇಂರ್ತ ನಭಸಕಯಗಳಲೄ ಂದಗಲ,
ಜಮಶ್ರೋ ಭಲರ್ತವ
ಜಲೈ ಕನವಟಕ ಮತಲ !
ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಸಂಪ್ದಕೋಮ
- ೂಣಿವಮ ಸುಫರಹಮಣ್ಯ
ನಭಸಕಯ ,
ಕಂು ಓದುಗ ಫಳಗದ ಎಲ್ೆರಿಗಲ ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಹಫಬದ ಶುಭಶಮಗಳು.
ಕಳಲದ ಎಯಡು ವಷವಗಳಿಂದ ನಿಭಮ ವಲಫಬಂಗಳದ ಹಯಡಿದದ ಕಂುವಿನ ಘಭ, ಈ ಶುಬಸಂದಬವದಲ್ಲೆ ಭುದರತ್ ರರ್ತಮಲ್ಲೆಮಲ
ಹಲಲಭುಮರ್ತತದಲ. ನಭಮ ಹಲ್ವಯು ಸಹೃದಯಿೋ ಸದಸಯಯ ಸೃಜನಶ್ೋಲ್ತಲ ಸಲಸಿದ ಸುಗಂಧವನುನ ಸಂಗರಹಸಿದ ಸೌಭಗಯ ನನನದು. ಈ
ಸದವಕಶಕಕಗಿ ನನು ಎಲ್ೆರಿಗಲ ಋಣಿ. ಕುಚಿವಮಲ್ಲೆ ಕಂೂಯಟರ್ ಭುಂದಲ ಕುಳಿತ್ು ಕಣಲಲಣೋಡಿಸುವ ಅನುಬವವಲೋ ಬಲೋರಲ,
ುಸತಕವನುನ ಕಲೈಮಲ್ಲೆ ಹಡಿದು ಇಷು ಫಂದ ಹಗಲ ಕಲತ್ು, ಭಲ್ಗಿ, ಕಲ್ಡಿಸುತತ ಓದುವ ಸಲಲಗಸಲೋ ಬಲೋರಲ. ಅದಕಕಲ್ೆವಲೋ ಹಲೋಳಿದುದ
"ುಸತಕಂ ಹಸತ ಬಲಷಣ್ಂ"!
೧೯೦೫ಯಲ್ಲೆ ಆಲ್ಲಯ ವಲಂಕಟರಮಯು ಕಂಡ ಕನವಟಕ ಏಕೋಕಯಣ್ದ ಕನಸು ನವಲಂಫರ್.೧, ೧೯೫೬ಯಲ್ಲೆ ಮ್ಮೈಸಲಯು ರಜಯ
ಸಥನಲಮಲ್ಲೆ ನನಸಯಿತ್ು. ಭತಲತ ನವಲಂಫರ್ ೧, ೧೯೭೩ಯಲ್ಲೆ ಕನವಟಕ ಎಂಫ ಭಯುನಭಕಯಣ್. ಕನನಡ ಮತಡುವ ಜನಯ
ನಡು ಕನವಟಕ ಎನುನವುದು ಆಡಳಿತತ್ಮಕ ಕಯಣ್ಗಳಿಗಷಲುೋ ಸರಿ. ಜಗರ್ತೋಕಯಣ್ದ ವಿಶಲ್ ಬಹುಗಳ ತಲಕಲಕಮಲ್ಲೆ ಇಂದು ಫಹಳ
ಭಷಲಗಳು ತ್ಭಮ ನಡಿನ ಗಡಿ ದಟಿವಲ. ಹಗಲೋ ಒಂದು ಭಷಲಮ ಗಡಿಯಳಗಲ ಇತ್ಯ ಭಷಲಗಳೄ ಕಲ್ಲಟಿುವಲ. ಕನನಡ ನಿಂತ್
ನಿೋರಗದಲ ಹರಿವ ನದಮಂತಲ ಇತ್ಯ ಭಷಲಗಳ ಸತ್ವವನಲನ ಒಳಗಲಲಳುುವುದು ಒಳಲುಮ ಬಲಳವಣಿಗಲ. ಆದರಲ ಆ ನಿಟಿುನಲ್ಲೆ ಕನನಡದ
ಅಭಿಮನವನುನ ಬಿಡಬಯದಲ್ೆವಲೋ?
ತಯಿನಡಿನಿಂದ ದಲಯವಿದಲದ ತಯಿನುಡಿಗಲ ಹರ್ತತಯವಗಲೋ ಇಯುವ ವಗವ ನಭಮದು. “ಎಲ್ೆದಯಲ ಇಯು, ಎಂತದಯು ಇಯು,
ಎಂದಲಂದಗಲ ನಿೋ ಕನನಡವಗಿಯು”(ಕುವಲಂು) ಎಂಫ ಕವಿವಣಿ ನಭಗಲ ಅತ್ಯಂತ್ ಮನಯ. ಅದಕಲಕ ಇಲ್ಲೆ ಕಣ್ುವ ತ್ಭಮ ಕಲಲಡುಗಲಗಳಲೋ
ಸಕ್ಷಿ. ಕಲೋವಲ್ ಹರಿಮಯಷಲುೋ ಅಲ್ೆ, ಇಲ್ಲೆೋ ಹುಟಿು ಬಲಳಲಮುರ್ತತಯುವ ಹಲಲಸ ಪ್ರೋಳಿಗಲಮ ಹಲ್ವು ಭಕಕಳು ತ್ಭಮ ಚಿತ್ರ, ಲ್ಲೋಖನಗಳನುನ
ಕಳಿಸಿಯುವುದು ಸವಗತಹವ ಬಲಳವಣಿಗಲ. ಕನನಡದ ಅರಿವು ಈ ಭಕಕಳಿಗಲ ಹಲಮ್ಮಮ, ಹಲಚ್ುಚಗರಿಕಲಯಗದಲ ಸಹಜ ಅನುಬವವಗಿಯಲ್ಲ
ಎಂದಲೋ ನಭಮ ಹರಲೈಕಲ.
“ಕನನಡವಲ್ೆ ರ್ತಂಗಳು ನಡಲಸುವ ಗುಲ್ಲೆನ ಕಭನಬಿಲ್ುೆ
ಯವಿ ಶಶ್ ತರಲಮ ನಿತಲಲಯೋತ್ಸವವದು ಸಯಸರ್ತ ವಿೋಣಲಮ ಸಲಲಲ್ುೆ” ಎನುನತತರಲ ನಭಮ
ನಿತಲಲಯೋತ್ಸವದ ಕವಿ ನಿಸರ್ ಅಹಭದ್. ಕನನಡದ ಸಲಲಂು,ಪ್ಲಂು, ಕಂು ನಭಮ ಭನಲ
ಭನಗಳಲ್ಲೆ ನಿತಲಲಯೋತ್ಸವದ ನವೋಲ್ೆಸ ತ್ುಂಫಲ್ಲ. ನಿಯಭಿಮನದ ರ್ತಮಿಯವಳಿದು
ಅಭಿಮನದ ಹಣ್ತಲ ಬಲಳಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಸುವ,
ಭತಲಲತಮ್ಮಮ ಶುಬ ಹರಲೈಕಲಗಳಲೄ ಂಡಿಗಲ
ೂಣಿವಮ ಸುಫರಹಮಣ್ಯ
ವಿಷಮಸಲಚಿ
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- ಮಿೋನ ಭಯದವಜ್'
ಭೂಲ ಭಂತರ. ಷ ನೇಸಜೇವಿಮು, ಜನಹನುಯಹಗಮು ಅಗಯುುದರಿಂದ ಸ ಚುು ಜನಯನುನ ಷಂಗಕ ಕ

1994ಯ ಮುಗಹರ್ದಮ ಷಭಮ. ಎಂರ್ದನಂತ ನಹಲ ಕೈದು ಔುಟುಂಫಖಳು ಮುಗಹರ್ದ
ಅಚರಿಷಲು

ಶ್ರೇಭರ್ತ

ಷುಭಹ

ಔುಲಔರ್ಣಿಮಯ

ಭನ ಮಲಿಾ

ಷ ೇರಿದುಯು.

಄ದಯಲಿಾ

ಈಸ್ತ್ರಿತರಿದು ಶ್ರೇಭರ್ತ.ಔಲನಹ ಯಹವ್ "ರರ್ತಶಿ ನಹ ೇ ನಹಲ ಕೈದು ಔುಟುಂಫಖಳು
ಷ ೇಯುತ ುೇ . ಆಶುು ದ ೂಡಡ ನಖಯದಲಿಾ ಫ ೇಯ ಔನನಡದಯೂ ಆಯಫಸುದಹ? ಎಲಾ ಉರಿನಲೂಾ
ಂದ ೂಂದು ಔನನಡ ಷಂಗವಿದ . ನಹ ೇಕ ಡಲಹಾಸ್ ನಲಿಾ ಂದು ಔನನಡ ಷಂಗ ವುಯು
ಭಹಡಫಹಯದು? ಆದ ನ ದಲಿಾ ನಹು ಫ ೇಯ ಔನನಡಖಯನುನ ಬ ೇಟ ಭಹಡಫಸುದು. ನಹು ಇ
ಕ್ಷಣ್ರ್ದಂದಲ ೇ ಂದು ಔನನಡ ಷಂಗನುನ ವುಯು ಭಹಡ ೂೇಣ್."ಎಂದು ನುಡದಯು. ಄ಲ ಾೇ
ಷಹಿನುಭತರ್ದಂದ "ಭಲಿಾಗ " ಎಂದು ನಹಭಔಯಣ್ ಭಹಡಲಹಯಿತು.
"ನಹಮಔರ್ನಲಾದ ಷಂಗ ಸ ೇಗ ? ಆದಕ ಕ ಫಬ ಄ಧಯಕ್ಷಯು ಸಹಖೂ ದಹರ್ಧಕಹರಿಖಳು
ಫ ೇಔಲಾ ೇ ?" ಎಂದಹಖ ಶ್ರೇಭರ್ತ.ಷುಭಹ ಔುಲಔರ್ಣಿಮಯು "ನಹಹಯಕ ಎಲಾಯ ಸ ಷಯನುನ
ಚಿೇಟಖಳಲಿಾ ಫಯ ದು ಗಹಳ್ಳಮಲಿಾ ತ ೂೇರಿ ನ ೂೇಡಫಹಯದು" ಎಂದು ಷಲಸ ಮನುನ ಆತುಯು. ಅ
ಷಲಸ ಮ ಯೇಯ ಗ ಚಿೇಟಮನುನ ಎರ್ತು ನ ೂೇಡದಹಖ ಫಂದಂಥ ಸ ಷಯು ಔಲನಹ ಯಹವ್.
ಔನನಡದ ಫಗ ೆ ಄ಹಯ  ರೇಭ, ಔನನಡಖಯ ಫಗ ೆ ಄ಹಯ ಭಭತ ಆದ ಯಡು ಄ಯ
ಫತುಳ್ಳಕ ಮಲಿಾದು ಫಹಣ್ಖಳು. ಅದಯೂ ಔನನಡಖಯನುನ ಸ ೇಗ ಂದುಖೂಡಷುುದು, ಸ ೇಗ
಄ಯನುನ ಷಂಗಕ ಕ ಔಯ ತಯುುದು ಎನುನುದು ದ ೂಡಡ ಷಹಲಿನ ವಿಶಮ. ಬಹಯರ್ತೇಮಯು
ಎಲಿಾ ಷ ೇಯುರ್ತುದುಯ ೂೇ ಄ಂತ ಕಹಮಿಔರಭಖಳ್ಳಗ ಲಾ ಸ ೂೇಗ ಔನನಡ ಷಂಗದ ವಿಯಖಳನುನ
ಕ ೂಟುು ಷದಷಯಯನುನ ಔಯ ತಂದಯು.

ಅಔರ್ಷಿಷುುದಯಲಿಾ ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹದಯು. ಷಂಗದ ಷದಷಯತೀ 200ಔೂಕ ಸ ಚುು ಷಂಖ್ ಯಮನುನ
ದಹಟತುು. ಆಯ ಄ಧಯಕ್ಷಗರಿಮಲಿಾ ಎಲಾ ಷದಷಯಯ ಫ ಂಫಲರ್ದಂದ 'ಭಲಿಾಗ ' ಔನನಡ ಷಂಗ ಂದು
ಲಹಬಯಹಿತ ಷಂಗಹಗ ಭಹಹಿತಹಯಿತು. ಆದಕ ಕ ಷಸಹಮಭಹಡದ ಶ್ರೇ ಯಗು ಫ ಳಹಿರಿ
ಭತುು ಶ್ರೇ ಶ್ರೇತಸ ಯಹಭನಹಥನ್ ಷಮಯರ್ಣೇಮಯು. ಲಹಬಯಹಿತ ಷಂಗಹದುರಿಂದ ದ ೇರ್ಣ
ಷಂಖರಸಕಹಮಿ ಷುಖಭಹಯಿತು. ಆಯ ಷಭಮದಲೂಾ ಷಹಂಷೃರ್ತಔ ಕಹಮಿಔರಭಕ ಕ ಸ ಚುು
ತುು ಕ ೂಡಲಹಯಿತು. ಕರಕ ಟ್ ಜ ೂತ ಮಲಿಾ ಕ ೇಯಂ, ಫಹಯಡಮಂಟನ್ ಸಹಖೂ ಟ ೇಫಲ್ ಟ ರ್ನನಸ್
ಷಧ ಿಖಳನುನ ಷಂಗದ ಷದಷಯರಿಗ ರಿಚಯಿಷಲಹಯಿತು.
2008 ಸಹಖು 2009 ತಲಹ ಂದು ಯುಶದ ಸಹಗ ಶ್ರೇ ಷುರ್ಧೇಂದರ ರಸಹಾದನ್ ಸಹಖೂ ಭಧು
ವಹಸ್ತ್ರಿಮಯು ಄ಧಯಕ್ಷಯಹಗ ಷಂಗದ ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹಗ ನಡ ಸ್ತ್ರಕ ೂಟುದಹುಯ .
ಷಿಳ್ಳೇಮ ಟ ಲಿಕಹಂ ಔಂರ್ನಮಲಿಾ ಂದಹದ Verizon ಔಂರ್ನಯಿಂದ ಖಣ್ರ್ನೇಮ ಮೊತುದ
ದ ೇರ್ಣಮನುನ ಷಂಖರಹಿಸ್ತ್ರ ಷಂಗಕ ಕ ಶ್ರೇ ಷುರ್ಧೇಂದರಯಯು ಆರ್ತುದಹುಯ .
ನಂತಯ ಄ಧಯಕ್ಷಯಹದ ಶ್ರೇಭರ್ತ ಯಹಜಶ್ರೇ ಯಯೇಶ್ ಄ಯು ಭತುು ಷಮರ್ತಮ ಷದಷಯಯು ಄ನ ೇಔ
ಷಹಂಷೃರ್ತಔ ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹಗ ನಡ ಸ್ತ್ರದಯು. ರ್ಕನಕ್, ಹಔಥಹನ್ ಖಳನೂನ
಄ಚುುಔಟಹುಗ ಅಯೇಜಸ್ತ್ರದಯು. ಷದಷಯಯ ಷಂಖ್ ಯ ಭತುು ಬಹಖಹಿಷುವಿಕ
ಸ ಚಹುಯಿತು. ಷೃಜನಹತಮಔ ಚಟುಟಕ ಖಳ ಅಷಕುಯಿಂದ,ಕ ಲು ಶಿಖಳ
ಹಿಂದ ವುಯುಹಗ ರ್ನಂತು ಸ ೂೇಗದು "ಔಂು" ರ್ತರಕ ಮನುನ ಭತ ು ಆ-ರ್ತರಕ ಮ

2 ಯುಶದ ನಂತಯ ಄ಧಯಕ್ಷಗರಿ ಡಹ|| ಔೃಶಣ ಯಹವ್ ಄ಯ ಕ ೈ ಷ ೇರಿತು. ಷೀತಃ
ಷಂಗೇತ, ನೃತಯದಲಿಾ ಅಷಕು ಆಯುುದರಿಂದ ಷಂಗೇತ ಸಹಖೂ ನೃತಯ
ಕಹಮಿಔರಭಕ ಕ ಟುು ಕ ೂಡಲಹಯಿತು. ನಂತಯ ಫಂದ ಶ್ರೇ. ಂಔಟ ೇಶ್
ಯೇಲ ೂಕೇಟ ಄ಯು ಸಲಹಯು ಷಹಂಷೃರ್ತಔ ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ,
ಭದಸ್ಿ ಡ ೇಗಹಗ ರ್ಕನಕ್ ಖಳನೂನ ಏಿಡಸ್ತ್ರ ಷದಷಯಯನ ನಲಹಾ

ಯೂದಲಿಾ ಸ ೂಯತಂದಯು.ಸಲಹಯು ಫಯ ಮು ಅಷಔುಯ, ವಿವಿಧ ರಿೇರ್ತಮ
ಲ ೇಕನಖಳು ಶಿದಲಿಾ ನಹಲುಕ ಫಹರಿ ಆ-ರ್ತರಕ ಮ ಯೂದಲಿಾ ಸ ೂಯಫಂದು.
ರಷುುತ ಶ್ರೇಭರ್ತ ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿಮಯು ಷಂಗದ ಚುಕಹಕರ್ಣ ಹಿಡರ್ದದಹುಯ .
ಇಗಹಖಲ ೇ ಕ ಲು ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಇ ಷಮರ್ತಮಯು ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹಗ
ನಡ ಸ್ತ್ರದಹುಯ . "ಔಂು" ರ್ತರಕ ಮ ಭುರ್ದರತ ರರ್ತಖಳನುನ ಸ ೂಯತಯು ಷಹಸಷ

ಟುುಖೂಡಷುರ್ತುದುಯು.

ನಡ ಸ್ತ್ರದಹುಯ . ಔಳ ದ ಷ  ುಂಫರ್ ನಲಿಾ ನಡ ದ ಄ಔಕ ಷಯೇಳನದಲಿಾ ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗದ

2000ನ ಆಷವಿಮಲಿಾ ಄ಧಯಕ್ಷಯಹದ ಶ್ರೇ ಯವಿ ಯೇಲಗರಿಮಯು ಷೀತಃ ಈದಯಮಮೂ,
ರಬಹವಹಲಿ ಯಕುಮೂ ಅಗಯುುದರಿಂದ ಷಂಗದ ರಖರ್ತ ಂದು ಸಂತ ಯೇಲ ೇರಿತು.
ಆದ ೇ ಷಭಮದಲಿಾ ಸೂಯಷುನನಲಿಾ ನಡ ದ ಄ಔಕ ಷಯೇಳನಕ ಕ ಄ದಯ ದಹರ್ಧಕಹರಿಖಳು
ಷಂಕಿಸ್ತ್ರದಹಖ ದ ೇರ್ಣ ಷಂಖರಸಕಹಕಗ ಓತಣ್ಔೂಟವಂದನುನ ಏಿಡಸ್ತ್ರ, ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ
ಷಂಗದ ಯಹಗ ಧನ ಷಂಖರಸ ಭಹಡುುದಯ ಭೂಲಔ ಫ ಂಫಲರ್ನನತುಯು.
ಷಹಂಷೃರ್ತಔ ಔಲ ಮ ನ ಲ ಬೇಡಹದ ಯೈಷೂರಿರ್ನಂದ ಫಂರ್ದಯು ಶ್ರೇ.ಶ್ರೇತಸ ಯಹಭನಹಥನ್
಄ರಿಗ ಔನನಡ ಬಹಶ , ಔನನಡ ಷಂಗ ಂದಯ ಄ಹಯ  ರೇಭ. ಄ಯ ಷಭಮದಲಿಾ
ಷುಭಹಯು 60 ಔುಟುಂಫಖಳ ಷದಷಯತೀರ್ದಂದ 120ಕ ಕ ಏರಿತು. ಄ನ ೇಔ ಷಹಂಷೃರ್ತಔ
ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹಗ ನಡ ಸ್ತ್ರದಯು. ಖ್ಹಯತ ಔಲಹವಿದಯಹದ ವಂಬು
ಸ ಖಡ ಮರಿಂದ ಮಕ್ಷಗಹನ, ವಿದಹಯಬೂಶಣ್ಯರಿಂದ ವಹಸ್ತ್ರಿೇಮ ಗಹಮನ, ರವಿೇಣ್
ಗ ೂೇಡಕಂಡ ಸಹಖೂ ಫದರಿ ರಷಹದ್ ಄ಯ ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ
ಏಿಡಷಲಹಯಿತು.ಯಹಜ ೂಯೇತಸಕಹಕಗ ಕರಕ ಟ್ ಂದಯಖಳನುನ ನಡ ಷು ರಿಹಠನುನ
ಸಹಔಲಹಯಿತು.

ಷದಷಯಯ ಚಟುಟಕ ಖಳು ಎಲಾಯ ಖಭನ ಷ ಳ ರ್ದ . ಹಿಂರ್ದನ ಄ನ ೇಔ ಷಮರ್ತಖಳಂತ ಯೇ ಆಯ
ನ ೇತೃತೀದ ಷಮರ್ತ ಔೂಡ ಆನೂನ ಸ ಚುು ಮವಸ್ತ್ರೀೇ ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ರ್ನೇಡುುದಯಲಿಾ
ಮಹುದ ೇ ಷಂವಮವಿಲಾ.
ಟುನಲಿಾ ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗವಂದು ಮವಸ್ತ್ರೀೇ ಷಂಗ. ಆದಯ ರಿಭಳ ಎಲ ಾಡ ಬೇಯುರ್ತುದ .
ಷಂಗು ಆತಯ ಷಿಳ್ಳೇಮ ಷಂಗಖಳ ೄಡಖೂಡ ಸಲಹಯು ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ನಡ ಷುತಹು
ಫಂರ್ದದ . ಷಿಳ್ಳೇಮ ದ ೇಷಹಿನದಲಿಾ ನಡ ಮು ಗೌರಿ ೂಜ , ುಯಂದಯ ದಹಷಯ ಅಯಹಧನ
ಸಹಖೂ ಄ಲಿಾ ನಡ ಮು ಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ವಹಲ ಗ ತನನ ಷತತ ಫ ಂಫಲರ್ನನರ್ತುದ .ಭಲಿಾಗ
ಔನನಡ ಷಂಗ ಂದು ಲಹಬಯಹಿತ ಷ ೇಹ ಭನ ೂೇಬಹನ ಮ ಷಂಗಹದುರಿಂದ ಆದು ನಹನಹ
ರಿೇರ್ತಮ ದರ್ತು ಕಹಮಿಔರಭಖಳಲಿಾ ಬಹಗಮಹಗದ . ಄ದಯಲಿಾ ಭುಕಯಹದು ಫ ಂಖಳೄರಿನಲಿಾಯು
಄ಂಧಯ ಏಳ್ಳಗ ಗ ದುಡಮುರ್ತುಯು ‘ಷಭಥಿನಂ’ಗಹಗ ಸಹಖೂ ‘ನಹರ್ತಿ ಟ ಕಹಸಸ್ ರ್ಫಡ್ ಫಹಯಂಕ್’
ಗಹಗ ಅಸಹಯ ಷಂಖರಸ ಕಹಮಿಔರಭದಲಿಾ ಬಹಗಮಹಗದ .
ಷಿಳ್ಳೇಮ ಔನನಡಖರಿಗ ತಹು ತಹಯಿನಹಡರ್ನಂದ ದೂಯ ಎನುನ ಬಹನ ಮನುನ ತ ೂಯ ದು
ಸಹಕದ ." ಎಲಹಾದಯು ಆಯು, ಎಂತಹದಯು ಆಯು, ಎಂದ ಂರ್ದಖೂ ರ್ನೇ ಔನನಡಹಗಯು" ಎಂಫ

ಷಂಗದ ಚುಕಹಕರ್ಣ ಹಿಡಮು ನಂತಯದ ಷಯರ್ದ ಶ್ರೇಭರ್ತ ಮೇನಹ ಬಹಯದಹೀಜ್
಄ಯದಹಗತುು. ಔನನಡ ಬಹಶ , ಷಹಹಿತಯದಲಿಾ ಄ಹಯ  ರೇಭ, ಸ್ತ್ರರಿಖನನಡಂ ಗ ಲ ೆ ಎಂಫುದ ೇ

ಔವಿಹರ್ಣಮಂತ ಆಲಿಾನ ಷದಷಯಯು ಔನನಡ ಷಂಗ ಸಹಖೂ ಔನನಡದ ಫಗ ೆ ಄ಹಯ  ರೇಭ ಸಹಖು
಄ಭಭಹನರ್ದಂದ ಷದಹ ತಭಮ ಫ ಂಫಲರ್ನನತುು ಷಸಔರಿಷುರ್ತುದಹುಯ .

ಅತಲತಗಲಲಂದು ಕಲ್, ಸಲಲಸಲಗಲಲಂದು ಕಲ್.
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- Sandhya Honnavalli
ಮರ್ಚಿ ೩೧ಯಂದು ಭನ ಮಲಿಾ ಯಹಭನಮಮ ಭಜಜಗ , ಕ ೂೇಷಂಬರ ಅಯಿತು. ಭಧಹಯಸನದ
ಕಹರ್ಪ, ಟೇ, ಫ ೂೇಂಡ, ಫಜಜ ಸ ೂರ್ತುಗ ಲೂಯಿಸ್ವಿಲಿಾನ, ಎಮ್ ಸ್ತ್ರೇ ಎಲ್ ಗಹರಂಡ್ ರ್ಥಯೇಟಯನಲಿಾ
ಜನಯ ೂೇ ಜನಯು! ಮಹಯೂ ಄ಂರ್ತೇಯಹ? ನಭಮ ಡಹಯಲಸ್ತ್ರಸನ ಔನನಡಖಯು. ಮಹಕ ೇ ಄ಂರ್ತೇಯಹ?
ನಭಮ ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗದ ಮುಗಹರ್ದ ಕಹಮಿಔರಭದಲಿಾ ಹಲ ೂೆಳಿಲು....಄ಫಬಫಹಬ, ಏನು
ಷಂಬರಭ, ಏನು ಷಡಖಯ! ಷರಿ, ರ್ತಂಡ, ಕಹಪ ಅಗ, ಎಲಾಯೂ ಷಬಹಂಖಣ್ದಲಿಾ ಅಸ್ತ್ರೇನಯಹಖಲು
ವುಯು.

ತಮಹರಿಮಲಿಾ ಕ ೇಳಲು ಸ್ತ್ರಔಕ ಕ ೈಲಹಷಂ ಗೇತ ಖಳು ಔನನಡ ಷಹಹಿತಯ ರ್ರಮರಿಗ ಲಹಾ
ಭೃಶಹುನನದಂರ್ತತುು. ಸ ಂಖಳ ಮಯು ತಹು ಈಟು ಸ್ತ್ರೇಯ ಖಳ ಫಗ ೆ ಭಹತಹಡಕ ೂಳುಿುದು
ಷಸಜ. ಅದಯ ಕ ಲು ಈತಹಸಹಿೇ ಭಹಿಳ ಮಯು, ಫಣ್ಣ ಫಣ್ಣದ ಸ್ತ್ರೇಯ ಖಳನುನ ಄ಳಡಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡು,
ಥಳಔು ಫಳುಕರ್ನಂದ  ೇರ್ದಕ ಮ ಯೇಲ ನರ್ತಿಸ್ತ್ರದುು ಭನ ೂೇಸಯಹಗತುು. ಹಿನ ನಲ
ಗಹಮನಕಹಕಗ ಅರಿಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡದು "ಅಡಯೇ" ಏ ನ್!
ಯಹಜಶ್ರೇ ಯಯೇಶ್ ಄ಯ ಷಮರ್ತ ಎಲಾರಿಖೂ ವಿದಹಮ ಸ ೇಳ್ಳ, ಔಳ ದ ೨ ಶಿಖಳ ಫ ಂಫಲಕ ಕ

ಷಂರದಹಮದಂತ ಹರಥಿನ ಯಿಂದ ಕಹಮಿಔರಭ ಅಯಂಬ. ೧೦ ಶಿದ ುಟು ಷಸನ,
ರ್ದಟುಹಗ ರ್ನಂತು, ಎಲಾರಿಖೂ ಮುಗಹರ್ದಮ ವುಬಹವಮಖಳನುನ ಕ ೂೇರಿ, ತನನ ಷುವಹರಯ
ಔಂಠದಲಿಾ"ಶ್ರೇ ಖಣ ೇವಹಮ ರ್ಧೇಭಹಿ" ಎಂದು ಸಹಡುತಹು ಎಲಾಯನೂನ ತನನ ಗಹನ ಭಹಧುಮಿದಲಿಾ
ತ ೇಲಿಸ್ತ್ರಬಟುಳು. ಸಹಡನ ಷಭಔೂಕ  ೇರ್ದಕ ಮ ಯದ ಯೇಲ ಔಂಡ  ೈವಿಧಯಭಮ ಖಣ್ರ್ತಖಳ
ದವಿನ ಄ದುುತಹಗರ್ದುತು. ದೃವಯ, ವಹರಯ ಎಯಡೂ "ಷೂರ್".

ಧನಯಹದಖಳನುನ ಄ರ್ಿಸ್ತ್ರದಯ , ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿಮಯ ನ ೇತೃತೀದ ಸ ೂಷ ಷಮರ್ತ ಎಲಾಯ
ಭುಂದ ತಭಮ ರಿಚಮ ಭಹಡಕ ೂಂಡು, ತಹು ಸಮಮಕ ೂಂಡಯು ಯೇಜನ ಖಳ ಫಗ ೆ
ಷಂಕ್ಷ್ಮುಹಗ ರ್ತಳ್ಳಸ್ತ್ರದಯು. ಭುಂಚಿನ ಸಹಖೂ ಭುಂರ್ದನ ಷಮರ್ತಮರಿಗ ಲಹಾ, ನಯಮಲಾಯ
಄ನ ೇಔ ಄ಭನಂದನ ಖಳು, ತಭಮ ಈತಹಸಸೂರಿತ ರಮತನಖಳ್ಳಗಹಗ ಸಹಖೂ ಔನನಡದ
ಏಳ್ಳಗ ಗ ವರಮಷುರ್ತುಯುುದಕಹಕಗ! ನಂತಯ ಂದನಹಿಣ .

ೂರ್ಣಿಭ ಷುಫರಸಮಣ್ಯ ಄ಯ ನ ೇತೃತೀದಲಿಾ ುಟಹರ್ಣ ಭಔಕಳು ಸಹಡದ ನಹಭಯಹಭಹಮಣ್
಄ತಯಂತ ಷಶುಹಗದುು, ರದಶ್ಿಸ್ತ್ರದ ಕ ಲು ದೃವಯಖಳು ಷುಂದಯಹಗ ಭೂಡ ಫಂದು."ಅಸಹ
ನನನ ಭದ ೀಮಂತ " ಎಂದು ಔುಲುಔುತಹು, "ಬಂಔದ ಸ್ತ್ರಂಗಹರಿ" ಎಂದು ಫಳುಔುತಹು, ಸ ಜ ಜ ಸಹಕದ
ಭುದುು ಭಔಕಳು, ಎಲಾರಿಂದ ಚಹಳ , ಶ್ಳ ಿಖಳನುನ ಖಳ್ಳಸ್ತ್ರದಯು. ಆಯನುನ ಆಶುು ಚ ನಹನಗ
ತಮಹರಿ ಭಹಡದಯು ಷಸನ ಷುರ್ನಲ್.
ಫಣ್ಣ ಫಣ್ಣದ ಮನುಖು ಯಂಖಲಿಾಖಳನುನ ರದಶ್ಿಷುತಹು, ಭಔಕಳು ಜೇ.ರ್ೇ.ಯಹಜಯತನಂ ಄ಯ
"ಯಂಗ ೂೇಲಿ" ಸಹಡಗ ನರ್ತಿಸ್ತ್ರದುು, ಔರ್ಣಣಗ ಸಫಬಹಗತುು. ಷೂತರಧಹಯಯು ವಿೇಣಹ ಄ಯವಿಂದ್.
ಷುವಹಮ ಯಂಖಷಹೀಮಮಯ ರ್ನದ ೇಿವನದಲಿಾ ಭೂಡ ಫಂದ "ನಹನು ಕ ೂೇಳ್ಳಕ ಯಂಖ" ಫಸಳ
ಲಮ ಫದಧಹಗದುು, ಅಔಶಿಔ ಈಡಗ ತ ೂಡಗ ಖಳ್ಳಂದ ಔೂಡದುು ಮೊೇಸಔಹಗ ಭೂಡ ಫಂತು.
ಫಹಲದತು ಔನನಡ ವಹಲ ಮ ಭಔಕಳು ರದಶ್ಿಸ್ತ್ರದ "ಔನನಡ ಔಣ್ಮರ್ಣಖಳು" ಯೂಔ ನವಿೇನ
ಭಹದರಿಮದಹಗತುು. ಎಂರ್ದಖೂ ಭಯ ಮಲಹಖದ ಔನಹಿಟಔದ ಕ ಲು ಖಣ್ಯ ಯಕುಖಳನುನ,

಄ಂರ್ದನ ಕ ೂನ ಮ ಕಹಮಿಔರಭ, ೮ ರಿಂದ ೧೫ ಶಿದ ಭಔಕಳ ಄ಭನಮದ,
ಭಂತಹರಲಮದ ಶ್ರೇ ಯಹಗ ೇಂದರ ಷಹೀಮಖಳ ಜೇನದ ಯೇಲ ಅಧಹರಿತಹದ, "ಯಹಮಯ

ಭಔಕಳ ಯೂದಲಿಾ ನಭಮ ಭುಂದ ರ್ನಲಿಾಸ್ತ್ರದಯು, ಚ ೈತರ ಶ್ರೇಧರ್.

ಔಯುಣ " ನಹಟಔ. ಎಲಹಾ ಹತರಧಹರಿಖಳ ಷೀಚಛ ಔನನಡ ಈಚಹುಯಣ , ಄ಯ ಸಹ ಬಹ,

ನಂರ್ದರ್ನ ಔಂಬಮಯ "ಫಹಲಔಯ ತಂಡ" ಸಹಡದ ಷುರಸ್ತ್ರದಧ ಬಹಗೇತ ಖಳು, "ಷಂಜ ಸಣಹಣಗ"

ರ್ೇಠ ೂೇಔಯಣ್ಖಳು, ಆ ಲಾಔೂಕ ಮೇಷಲಿಟು ಷಭಮ, ಟು ವರಭ ಎಲಾನೂನ

಄ಭನಮ, ಎಲಾೂ ಭನ ೂೇಜ್ಞಹಗತುು.  ೇರ್ದಕ ಮ ಷಜುಜ, ಄ಳಡಸ್ತ್ರದು ಫುರಂದಹನ,

ಭತುು "ತಯಲಾ ತ ಗ ರ್ನನನ ತಂಫೂರಿ". ಭಔಕಳ ಮತನ ವಹಾಗರ್ನೇಮ! ಯೂ ಗೌಡಯ
ರ್ನದ ೇಿವನದಲಿಾ, ಭಔಕಳು, "ಫ ಳ್ಳಿ ಭೂಡತ ೂೇ ಕ ೂೇಳ್ಳ ಔೂಗತ ೂೇ" ಎಂದು ಔುರ್ಣರ್ದದುು, ಕ ೇಳಲು,
ನ ೂೇಡಲು, ಎಯಡೂ ಚ ನಹನಗತುು.

ಯಚುಫ ೇಕಹದ ುೇ. ನ ಯ ರ್ದದು ಷಭಔರಿಗ ಲಹಾ ಭಂತಹರಲಮದ "ಕಯು" ದವಿನನ ನೇ
ಭಹಡಸ್ತ್ರಬಟುಯು ಅ ಭಔಕಳು! ಕ ಲರಿಖಂತೂ ಔಣ್ಣಲಿಾ ರ್ನೇಯ ೇ ಫಂದುಬಟುತುು ನಹಟಔದ
ಕ ೂನ ಗ ! ಆಂಥಸ ಸಯಷಹಸಷಕ ಕ ಕ ೈ ಸಹಕ, ತಭಮ ಄ಭೂಲಯಹದ ಷಭಮನುನ
ಈಯೇಗಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡು, ಭಔಕಳನುನ ಄ತಯಂತ ಈನನತ ದಜ ಿಮಲಿಾ ತಮಹಯು ಭಹಡ, ಷಭಔಯ
ಯಚುುಗ , ರವಂಷ ಗ ಹತರಯಹದಯು, ಶ್ರೇ ದಮನಹಭ್ ಔೃಶಣಗರಿಮಯು.
಄ಂರ್ದನ ಷೂತರಧಹಯಯು, ನ ಯ ರ್ದದು  ರೇಕ್ಷಔಯನುನ ಅಗಹಖ ಜ ೂತ ಮಲಿಾ ತ ೂಡಗಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡು
ಕಹಮಿಔರಭಕ ಕ ಯಯುಖು ಕ ೂಟುದುು ಫಸಳ ಚ ನಹನಗತಹುದಯೂ, ಸ ಚಹುಗ ಅಂಖಾ ಬಹಶ ಮ
ದಖಳನ ನೇ ಈಯೇಗಸ್ತ್ರದುು ಎದುು ಕಹಣ್ುಂರ್ತತುು.
ಭಔಕಳ ಭುಂದಹಳುತನದಲಿಾ ಜಯುಗದ ಯಹಶರಗೇತ ಖಳ ನಂತಯ ಎಲಾಯೂ ಈಡುರ್ ಕ ಪ ಮಯು
ತಂರ್ದರಿಸ್ತ್ರದು ಯುಚಿಮಹದ ಉಟಕಹಕಗ ಈತುಸಔಯಹಗ ಸ ೂಯಟಯು. ಎಲಾಯೂ ಄ಂರ್ದನ
ಕಹಮಿಔರಭಖಳ ಫಗ ೆ ಭಹತನಹಡುತಹು, ಷಂಜ ಮನುನ ಯಲುಔು ಸಹಔುತಹು, ಉಟನುನ

"ನಭಮ ರ್ತಹಯಳ್ಳಿ ಫಲು ದೂಯ..." ಸಹಡು ಭಯ ಮಲಹಖುತ ಯ
ು ೇ? ನಹಖಶ್ರೇ ಶ್ರೇರ್ನಹಸ್ ಄ಯ

ಭುಗಸ್ತ್ರ, ರ್ನಧಹನಹಗ ಸ ೂಯಟಯು. ಭತ ೂುಂದು ಷುಂದಯ ಷಂಜ ಮ ಷಭಹರ್ು.

ಆಯಕಲಕ ಏಯಲ್ೆ ಭಲಯಕಲಕ ತ್ಗುಲ್ೆ .

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಸಂಗಿೋತ್ ಸಂಜಲ
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ೂಣಿವಭ ಸುಫರಹಮಣ್ಯ

ಜಲನ್ 3, 2012 ಷಂಜ ರ್ಪರಷ ೂಕೇ ಸನುಭಹನ್ ದ ೇಹಲಮದ ಹರಂಖಣ್ದಲಿಾ

ಕವಿಮಹಖು ಈತಹಸಸ ೇ ಎಲಾಯಲೂಾ.

ಶ್ರೇಭರ್ತ.ಔಲನಹ ಯಹವ್ ಷಮಯಣಹಥಿ, ಄ಯ ರ್ತ ಶ್ರೇ ಯಹಭಯಹವ್ ಄ಯ
ಷಸಕಹಯದ ೂಂರ್ದಗ ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗ ಶ್ರೇಭರ್ತ. ಷಂಗೇತಹ ಔಟು ಔುಲಔರ್ಣಿ ಄ಯ
ಷಂಗೇತ ಔಚ ೇರಿ ಏಿಡಸ್ತ್ರತುು. ಷಂಗದ ಄ಧಯಕ್ಷ ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿ ಷಬ ಮನುನ
ಷಹೀಖರ್ತಸ್ತ್ರದಯು.ಶ್ರೇಭರ್ತ ಷುಭಹ ಔುಲಔರ್ಣಿಮಯು ಔಲಹವಿದ ಮ ಕಯುರಿಚಮ ಕ ೂಟು
ನಂತಯ ಕಹಮಿಔರಭ ಅಯಂಬ. ನ ಯ ದ ಯಸ್ತ್ರಔರಿಗ ಷಂಗೇತ ಷುಯಬದ ಷುಗೆ,
಄ನೀಥಿನಹಭಯಹದ ಷಂಗೇತಹ ಄ರಿಂದ. ಫಹಲಯರ್ದಂದಲ ೇ ದಂತಔಥ ಮಹದ

ಶ್ರೇ ಯಹಭಯಹವ್ ಄ಯು ಶ್ರೇಭರ್ತ ಷಂಗೇತಹಯನುನ ಗೌಯವಿಸ್ತ್ರ ನ ನರ್ನ ಕಹರ್ಣಕ ಆತುು
ಗೌಯವಿಸ್ತ್ರದಯು. ನಂತಯ ದ ೇಹಲಮದ ಕ ೂೇಣ ಯಂದಯಲಿಾ ಷಂಗೇತಹಯನುನ ಭಹತನಹಡಸ್ತ್ರ,
಄ಯ ಜ ೂತ ಫೇಟ ೂೇ ತ ಗ ಸ್ತ್ರಕ ೂಳುಿ ಕಹಮಿಔರಭ. ಎಲಾಯ ೂಡನ ಚ ನಹನಗ ಭಹತಹಡ,
ಫೇಟ ೂೇಖಳ್ಳಗ ಷಸಔರಿಸ್ತ್ರದಯು ಷಂಗೇತಹ.
"ಷಂಗೇತ ಎಂರ್ದಖೂ ಷುಯಖಂಗ ಮಂತ " ಎನುನತುದ ಂದು ಗೇತ . ಕಹಮಿಔರಭ ಭುಗಸ್ತ್ರ

ಶ್ರೇಭರ್ತ.ಷಂಗೇತಹ ಄ರಿಗ ಸ ಚುು ರಿಚಮದ ಄ವಯಔತ ಯೇ ಆಲಾ. ಅ ಷಂಜ

ಭನ ಗ ಸ ೂಯಟಹಖ ಬಸ್ತ್ರಲು ಫ ಳರ್ದಂಖಲಹಖು ಷಭಮ. ಭನದ ಫ ೇಖುರ್ದ ನಹದರ್ದಂರ್ಗ ಔಯಗ

ಭಧುಂರ್ತಯಿಂದ ಬ ೈಯವಿಮಯ ಗನ ಯಷಮಹತ ರ.

ಎಲ ಲ
ಾ ೂಾ ಈಲಹಾಷ. ಆಂಥಹ ಂದು ಷುಭಧುಯ ಷಂಗೇತ ಷಂಜ ಮ ಷೀಯಖಂಗ ಗ ಷಹವಿಯದ

ಯಹಗ್ ಭಧುಂರ್ತಯಿಂದ ಮೊದಲಹದ ಔಚ ೇರಿ ಄ಬಂಗ್, ಬಜನ್, ದಹಷಯ ದ, ಚನಖಳ

ವಯಣ್ು.

ಷುಭಧುಯ ಷಮಮಳ್ಳತ . ಕ ೇಳುಖಯ ಕ ೂೇರಿಕ ಮ ಯೇಯ ಗ "ಔಯ ಭುಗದ ಭುಕಯಹರಣ್,
ಬಹಖಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಹಯಭಮ, ಔಯ ದಯ ಫಯಫಹಯದ ೇ, ಔಂಖಳ್ಳಹಯತಕ ೂೇ ಕಹ ೇರಿ ಯಂಖನ
ನ ೂೇಡದ, ಯಥನ ೇರಿದ ಯಹಗ ೇಂದರ, ಎನನ ಕಹಮ" ಭುಂತಹದ ಄ನ ೇಔ ಸಹಡುಖಳ
ಷಮೊೇಸಔ ಗಹಮನ. ಷಭಥಿ ತಫಲಹ ಷಹಥ್ ರ್ನೇಡದಯು ವಂತನು ಬಟಹುಚಹಮಿ,
ಸಹಮೊೇಿರ್ನಮಂನಲಿಾ  ರೇಂ ಶಹ ಸಹಖೂ ತಹಳದ ಜ ೂತ ಯಯೇಶ್ ಸ ಖಡ .
ಸಲಯು ಬಹಗೇತ ಭತುು ಚಿತರಗೇತ ಖಳ ಕ ೂೇರಿಕ ಷಲಿಾಸ್ತ್ರದಯೂ, ಔಕಹದಯಖಳ
ಕ ೂಯತ ಯಿಂದ ಷಹಧಯಹಖದ ಷೀಲಭಟುಗ ರ್ನಯಹವ ಮೂ ಅಯಿತು. ಷಭಮಹಬಹರ್ದಂದ
ಕಹಮಿಔರಭ ಭುಗಯಿತಹದಯೂ ಮಹರಿಖೂ ಏಳು ಭನಸ್ತ್ರಸಲಾ, ಭತುಶುು ಸಹಡುಖಳ್ಳಗ

ಭಹಳ ಭಧ್ಯಹನ
- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
Coppell ಖರಂಥಹಲಮದಲಿಾ ಜೂನ್ 24ಯ ಭಧಹಯಸನ - ಸ ೂಯಗ ಬಯು ಬಸ್ತ್ರಲು. ಳಗ "It

ಸ ಚುು ರ್ನೆಳನುನ ಫಳಷದ ಸ್ತ್ರಂಖರಿಸ್ತ್ರದುು ವಿವ ೇಶ . ನಂತಯ ಆಯ ಕ ೈಚಳಔದಲಿಾ ತಮಹಯಹದ

was really COOL!". ಄ಚಿನಹ ಭೂರ್ತಿ ಹರಥಿನ ಮಲಿಾ ಹಿರ್ತೇವನನುನ ನ ನ ದ

ಔಲಾಂಖಡ ಸೂವಿನ ಫುಟುಮಹದಯ , ಕಹಯಯ ಟ್-ಭೂಲಂಗ ಸೂಖಳಹದು . ಇಯುಳ್ಳಿ ನ ೈರ್ದಲ ,

ನಂತಯ, ಷಂಗದ ಭುಂದಹಳು ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿ ಚಿಔಕ ಚ ೂಔಕ ಷಹೀಖತದ ೂಂರ್ದಗ ಄ಂರ್ದನ

ಭೂಲಂಗ-ಕಹಯಯ ಟೆಳ ಸುಡುಗ ಭುಂತಹದ ಄ನ ೇಔ ಭಹದರಿಖಳು ತಮಹಯಹದು.

ಭುಕಯ ಭಹಿಳಹಭರ್ಣಮಯನುನ ರಿಚಯಿಸ್ತ್ರದಯು.
ನಖುಮೊಖದ, ಚುಯುಔು ಭಹರ್ತನ ಶ್ರೇಭರ್ತ ನಜಹ ಯಹಜನ್ ಄ಯು ತಭಮ ಸಹಷಯಬರಿತ
ಭಹತುಖಳ್ಳಂದ ಎಲಾಯ ಭನಯಂಜಸ್ತ್ರದಯು. ತಹು ನಡ ದು ಫಂದ ಸಹರ್ದಮನುನ ವಿರಿಸ್ತ್ರದಯು.
"ಔಣ್ಣಂಚಿನಲಿಾ ೂಿ-ಶ್ುಭ", "ಸಯಟ ಖಳು ಭತುು ಆತಯ ಲ ೇಕನಖಳು" ಎಂಫ ಎಯಡು
ುಷುಔ ರಔಟಸ್ತ್ರಯು ಆಯು ತಭಮ ಕ ಲು ಸಯಟ ಖಳನುನ ನಮೊಮಡನ ಸಂಚಿಕ ೂಂಡಯು.
ದ ೇಲ ೂೇಔದಲಿಾ ತುತುಿಷಬ , ಈಹಷ-ಪಲಹಸಹಯ ಭುಂತಹದ ರಷಂಖಖಳನುನ ಕ ೇಳ್ಳ

ಜಮಶ್ರೇ ಄ಯು ನಜಹ ಯಹಜನ್ ಸಹಖೂ ಈಭಹ ಷ ೇಿಶ್ ಄ರಿಗ ನ ನರ್ನ ಕಹರ್ಣಕ ಆತುು
ಗೌಯವಿಸ್ತ್ರದಯು. ರ್ನಜ, ಆಯು ವಿವೀಭಹನಯಯಲಾ, ಸ ೇಳ್ಳಕ ೂಳುಿಂತಸ ರವಸ್ತ್ರು-ುಯಷಹಕಯಖಳ
ಕರಿೇಟ ಸ ೂತುಯಲಾ. ಅದಯ ಆಯು ಭನ ಮಂಖಳರ್ದ ನ ಟು ಭಲಿಾಗ ಮ ಔಂು. ಇ ಈತಹಸಹಿೇ
ಭಹಿಳ ಮಯು, ತಭಮ ರ್ದನರ್ನತಯದ ಕ ಲಷ-ಫ ೂಖಷ -ಯಖಳ ಖಳ ನಡು ಮೂ ನಭಮಲಿಾ
ನವೇಲಹಾಷ ತುಂಫು ಜೇನುಮಖಿಮಯು.

ಎಲಾಯೂ ನಕಕದ ುೇ ನಕಕದುು. ಫ ೇಷಯಹಖದಂತ ನಭಮ ಄ನುಬಖಳನುನ ದಹಕಲಿಷು, ಡ ೈರಿ
ಫಯ ಮು ಸಹಯಷದ ಫಗ ೆ ಕವಿಭಹತು ಸ ೇಳ್ಳದಯು. ಸಹಷಯ ಄ಸಹಷಯ, ಸಹಷಹಯಷದಹಖು
಄ಹಮದ ಫಗ ೆ, ತಭಮದ ೇ ವಿಶ್ಶು ವ ೈಲಿಮಲಿಾ ವಿರಿಸ್ತ್ರದಯು.
ಶ್ರೇಭರ್ತ ಈಭಹ ಷ ೇಿಶ್, ಇಗಹಖಲ ೇ ಷಹಔಶುು ಜನರಿಗ ರಿಚಿತಯು. ಯಂಗ ೂೇಲಿ, ನಹಟಔ
ಯಚನ , ಕ ೇವ ವಿನಹಯಷ, ತಯಕಹರಿ ಕ ತುನ ಭುಂತಹದ ಔಲಹ ಹರಕಹಯಖಳಲಿಾ ರಿರ್ಣತಯು
ಈಭಹ. ತಭಮ ಕ ೇವಹಲಂಕಹಯ ರ್ನುಣ್ತ ತ ೂೇರಿದ ಄ಯು, ಕ ೇಲ 1-2 ರ್ನಮಶಖಳ
಄ರ್ಧಮಲಿಾ ಄ನ ೇಔಯ ತುಯುಫು ಸ್ತ್ರಂಖರಿಸ್ತ್ರದಯು. ಕ ೇಲ 2-3 ಯಫಬರ್ ಫಹಯಂಡ್ ಫಳಸ್ತ್ರ ,

ಇಲ್ಲ ಹಲಲೋಮುತ ಅಂದರಲ ಹುಲ್ಲ ಹಲಲೋಮುತ ಅಂತರಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112
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- Ayshwarya Thoravi

On September 9, 2012, Mallige Kannada Association of
Texas joined hands with Bhavaprakashika to present a
divine concert of Sri Vidyabhushana, which witnessed a
large audience of more than 400 people.

The grand day finally arrived and a team of volunteers
were working in full swing at the MCL Grand Theatre,
Lewisville, Texas which was the venue for this fantastic
event.
The event kicked off with a welcome and introduction by
Smt. Jayashree Murthy of MKANT, and Smt. Ayshwarya.
Soon after the introductions, Sri Vidyabhushana accompanied by Sri Narasimha Kikkeri on violin, Sri Balaji
Narasimhan on Mridangam and Sri Ponnappan Srinivasan on Kanjeera, started to sing the compositions of Shri
Purandara Dasaru, Shri Vyasarajaru, and Shri Vadirajaru.
Shri Vidyabhushana also gave a great jugalbandhi between himself and the mridangam, followed by another
between the kanjeera and the mridungam. It was a great
treat to hear Shri Vidyabhushana's voice accompanied by
the violin played by Shri Narasimha Kikkeri. It was a
dream to hear Shri Vidyabhushana voice at such a close
proximity which materialized with his showing us the
Lord with his divine voice.
"Sangeetha Vidya Nidhi" Shri Vidyabhushana’s songs
put the audience in rapture. Sri Vidyabhushana started
traditionally, with his favorite Mohana raga, on Sri Harikathaamrutha saara, magnum opus by Sri Jagannatha

dasa and Ugaabhoga by Sri Purandara dasa, on Lord Sri
Ganesha. Next was Sri Vadiraja’s composition in raga
Bhoga, followed by Sri Sripadaraja and Sri Kanakadasa’s
compositions in shudda dhanyasi leading to the most
elaborate piece of the evening daya maaDO ranga, a
scintillating compostion of Sri Purandara dasa in raga
Kalyani. Sri Vidhyabhushana showed his knowledge of
Carnatic music through alaapana, his free flowing sangeetha swaras, followed by very melodious endings of
“hari”.
Sri Vidhyabhushana enthralled the audience with 5 other songs, compositions from Sri Kanakadasa’s, Sri
Vadhirajaru and Sri Purandhara Dasa (3), in raga thillang, maand, thodi and revathi(2). Sri Vidhyabhushana
again displayed his superb Carnatic music talent along
with his superb control over raga, while singing
“anathanomthanamtham” in raga revathi. Then came
Sri Vidyabhushana’s master piece and his first released
cassette song “Pillangoviya cheluva Krishnana”, which
is believed to be the most popular
song and anyone who knows Sri Vidhyabhushana,
knows him through this song .Last but not the least
came everyone’s favorite as well as his popular
“Thamburi Meetidhava” followed by a short discourse
on the meaning for “thamburi“ being our body ready to
be used as instrument by Him.
Visit by Smt. Sudha Murthy of Infosys Foundation came
as a surprise and she pledged a large sum donation to
"Purandara Ashrama” – a project by Shri Vidyabhushana.
As the concert came to a close, all the artists were felicitated for their soulful performance. Shri Vidyabhushana
was gracious and patient enough for a long photo session that followed, with everyone happy to meet their
favorite singer at a yard's distance.
Overall it was a splendid and memorable experience for
all classical and devotional music lovers. It was a thrilling two hour concert, where the audience enjoyed with
no other things passing by their mind. It was such a
great atmosphere, filled with ambience and a great
sound system.

ಈಚ್ಲ್ ಭಯದ ಕಲಳಗಲ ಭಜಿಗಲ ಕುಡಿದಂತಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಅಕಕ ಸಮ್ಮೇಳನ
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- ಜಮಶ್ರೋ ಭಲರ್ತವ

ರರ್ತ ಎಯಡು ಶಿಖಳ್ಳಗ ೂಯಮ ನಡ ಮು AKKA (All Kannada Kootas of America) ವಿವೀ ಔನನಡ ಷಯೇಳನು ಇ ಫಹರಿ ಄ಟಹಾಂಟಹ ನಖಯದಲಿಾ Aug 31 ರಿಂದ Sep 2 ಯ
ಯ ಗ ಄ದೂಧರಿಮಹಗ ಏಹಿಟಹಗತುು.

ಇ ರದವಿನಕ ಕ ಭುತುಜಿಯಿಂದ ವರಭ ಹಿಸ್ತ್ರದುಯು ಶ್ರಭರ್ತ ವಿೇಣಹ ಷಹೀಮ. ನಂತಯ
ನಭಮ ತಂಡದರಿಂದ "ಮಭಯಹಜನ ಅಷಹಿನದಲಿಾ" ಎಂಫ ನಗ ನಹಟಔದ ರದವಿನ. ಆದಯ
ರ್ನದ ೇಿವನ ಶ್ರೇಭರ್ತ ಜಮಶ್ರೇ ಭೂರ್ತಿಮಯದುು.
ನಭಮ ತಂಡದ ಸಲು ರರ್ತಬಹರ್ನೀತಯು ಫ ೇಯ

ನಭಮ MKANT ಆಂದ ಷುಭಹಯು 25 ಔೂಕ

ಷಂಗದಯ ೂಡನ "skype" ಭೂಲಔ ತಮಹರಿ

ಸ ಚುು ಜನ ಷಕರಮಹಗ ಬಹಖಹಿಸ್ತ್ರದುಯು. Aug

ನಡ ಸ್ತ್ರ ರಷುುತ ಡಸ್ತ್ರದ ನಹಟಔ "಄ಯರಿಔ

31 ಯ ಷಂಜ ಮ ಹರಯಂಬ ೂೇತಸದ ಸ ೂರ್ತುಗ

಄ಳ್ಳಮ" ಷ ೂಖಷಹಗ ಭೂಡ ಫಂತು. ಆದಯ

ನಹ ಲಾಯೂ ಄ಟಹಾಂಟಹದ GICC (Georgia

ರ್ನದ ೇಿವನ Connecticut ನ ಭಲಿಾ

International Convention Center) ನಲಿಾ

ಷಣ್ಣನಯದುು. ಄ಂದು ಷಂಜ ಯಗು ರ್ದೇಕ್ಷ್ಮತಯ

ಷ ೇರಿದ ು. ಄ಂರ್ದನ ಹರಯಂಬ ೂೇತಸದ ನಂತಯ

ಕಹಮಿಔರಭದಲಿಾ ಎಲಾಯೂ ಔುರ್ಣದು ಔುಳ್ಳಸ್ತ್ರದ ುೇ.

಄ದೂಧರಿ ಬ ೂೇಜನ, ನಂತಯ  ೈವಿಧಯಭಮ

ಔಡ ಮ ರ್ದನದಂದು ಚಂದರವ ೇಕಯ ಔಂಫಹಯಯ

ಕಹಮಿಔರಭಖಳು - ಮಕ್ಷಗಹನರ್ದಂದ ಹಿಡದು

ಜ ೂತ , ದುಂಡಯಹಜ್ ಸಹಖೂ ಆರ್ನನತಯಯ

ಷಭಕಹಲಿೇನ ನೃತಯ, ಄ಚಿನಹ ಈಡುಯ

ಕಹಮಿಔರಭಖಳ ನಂತಯ ನಭಮ ತಂಡದಯು

ಗಹಮನ ಎಲಾಯ ಭನಷಸನುನ ಷ ಯ ಹಿಡರ್ದತುು.

ಸಹಡದ ಷಭೂಸ ಗಹನ "ಫಹ ಆಲಿಾ

ನಭಮ ನಭಮ ಷರ್ತಖಳ್ಳಗ ತ ಯಳ್ಳ ಭಹಯನ ರ್ದನದ "ಯಯರ್ಣಗ "ಮ ತಮಹರಿ ನಡ ಸ್ತ್ರದ ು.
Sep 1 ವರ್ನಹಯದಂದು ನಭಮ ಷಂಗದ banner ನ ೂಂರ್ದಗ ನಭಮ ತಂಡು "ಯೈಷೂಯು
ದಷಯಹ" ಎಂಫ ಶ್ೇರ್ಷಿಕ ಮನುನ ಸ ೂತುು ಠೇವಿಯಿಂದ ನಡ ಯಿತು. ಚಹಭುಂಡ ೇವೀರಿ,

ಷಂಬವಿಷು" (ಔು ಂು ಄ಯ ಔನ) ಎಲಾಯ ಯಚುುಗ ಖಳ್ಳಸ್ತ್ರತುು.ಆದಯ ರ್ನದ ೇಿವನ ಶ್ರೇಭರ್ತ
ವಿದಹಯ ದತು ಄ಯದುು. ಄ಂರ್ದನ ಷಂಜ ಮ "Fashion Show" ಸಹಖೂ ಆರ್ನನತಯ
ಕಹಮಿಔರಭಖಳ ೄಂರ್ದಗ ಷಯೇಳನದ ಭುಕಹುಮ. ಟಹುಯ ಭೂಯು ರ್ದನಖಳ "಄ಔಕ"
ಷಂಬರಭು ಷ ನೇಹಿತಯ ಷಕಯರ್ದಂದ ಆನನಶುು ಆಭಮಡಗ ೂಂಡತುು.

ಭಹಿಶಹಷುಯ, ಄ಂಫಹರಿ, ಡ ಮಯು, ಕೇಲು ಔುದುಯ ಖಳು, ತಟುು ಫ ೂಂಫ ಖಳು ಎಲಾಯ
ಭನಷಸನುನ ಅಔರ್ಷಿಸ್ತ್ರದು.

ರ್ತರವಳಿ ವಯಲ್ಲನ್ ಕಛಲೋರಿ
- ಮಿೋನ ಭಯದವಜ್'

ಡಲಹಾಸ್ ನಖಯದ ಷಂಗೇತ  ರೇಮಖಳ್ಳಗ ಸ ೂಷ ಄ನುಬ. ಖುಯು ಶ್ಶಯ ಷಂಫಂಧದ
ಯಂಯ ಗ ಄ಧುರ್ನಔ ಲ ೇನ.಄ಕ ೂುೇಫರ್ ೦೬, ೨೦೧೨ ಶ್ರೇ . ಸ ರ್ಚ. ಎನ್. ಬಹಷಕರ್
ಯಯು ತಭಮ ಶ್ಶಯಯ ೂಂರ್ದಗ ಅಲ ನ್ ಷಬಹಂಖಣ್ದಲಿಾ ಄ಂತಸ ಂದು ಷಂಗೇತ

ಯಹಖ ಲತಹಂಗಮಲಿಾ ಟನಂ ಷುಫರಭಣ್ಯ ಄ಮಯರ್ ಯಯ "ಭರಿ ಯ ರ್ದಕ ಕಯು"
ಅಲಹನ ಮನುನ ಷಂೂಣ್ಿ ಶ್ಶಯರಿಫಬರಿಖೂ ಄ಯ ರರ್ತಬ ಮನುನ ರದಶ್ಿಷಲು ಬಟುಯು.
ಶ್ಶಯರಿೇಿಯು ಮಹುದ ೇ ಄ಳುಕಲಾದ

ಲಿೇಲಹಜಹಲಹಗ ಅಲಹನ ಮನುನ ನುಡಸ್ತ್ರ

ಕಹಮಿಔರಭನುನ ರಷುುತ ಡಸ್ತ್ರದಯು .

ಖುಯುಖಳ್ಳಂದ ವಬಹಶ್ೆರಿಮನುನ ಡ ದಯು.

ಶ್ರೇ .ಸ ರ್ಚ. ಎನ್. ಬಹಷಕಯ ಄ಯದುು ಔನಹಿಟಔ ಷಂಗೇತ ಲ ೂೇಔದಲಿಾ ಚಿಯರಿಚಿತ

ಯಹಖ ಕಹನಡದಲಿಾ ಯಹಖಂ ತಹನಂ ಲಾವಿಮನುನ ನುಡಸ್ತ್ರ ಕಹಮಿಔರಭನುನ ಜನರ್ರಮ

ನಹಭ. ವಿದಹೀನ್ ಶ್ರೇ ಸ ರ್ಚ. ಎನ್. ನಯಸ್ತ್ರಂಸ ಭೂರ್ತಿ ಸಹಖು ವಿದುರ್ಷ ಶ್ರೇಭರ್ತ ಸ ರ್ಚ.
ಎನ್. ಯಹಜಲಕ್ಷ್ಮಿಮಯ ಷುುತರ ಸಹಖು ಶ್ಶಯಯು ಸೌದು . ಅಲ್ ಆಂಡಮಹ ಯ ೇಡಯೇ
ಸಹಖು ದೂಯದವಿನದಲಿಾ ಗ ರೇಡ್ 'A' ಔಲಹವಿದಯು. ಔಳ ದ ೧೦ ಯುಶಖಳ್ಳಂದ
ಷಂಗೇತ ಔಲಹರ್ನರ್ಧ ದಮಶ್ರೇ ಶ್ರೇ ಎಂ. ಎಸ್. ಗ ೂೇಹಲಔೃಶಣಯರಿಂದ ವಿವ ೇಶ

ಜಹಳ್ಳಖಳ ೄಂರ್ದಗ ಭುಕಹುಮ ಭಹಡದಯು . ಷೀತಃ ಔನನಡಖಯಹದ, ಔಲ ಬೇಡು ಯೈಷೂರಿನ
ಬಹಷಕಯರಯು "ತಂಫೂರಿ ಮೇಟದ" ," ಔೃಶಣ ರ್ನೇ ಫ ೇಖನ ಫಹಯ ೂೇ" ಸಹಖೂ "ಬಹಗಹಯದ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಹಯಭಮ"ನುನ ಷ ೇರಿಷಲು ಭಯ ಮಲಿಲಾ. ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗ ಫ ಂಫಲವಿತು ಄ಚುುಔಟಹುದ
ಕಹಮಿಔರಭ ಆದಹಗತುು.

ತಯಫ ೇರ್ತಮನುನ ಡ ರ್ದಯುತಹುಯ . ಆಯು ಯಹಶರಭಟುದಲಾದ ಄ಂತಯಯಹರ್ಷರೇಮ
ಭಟುದಲೂಾ ಸಲಹಯು ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಕ ೂಟುದಹುಯ . ತಹ ೇ ತಯಫ ೇರ್ತ ರ್ನೇಡದ
ಷಿಳ್ಳೇಮ ಶ್ಶಯಯಹದ ಔುಭಹಯ ಄ಶ್ೀನ್ ಯಹಭನಹಥನ್ ಸಹಖು ಔುಭಹಯ ಷುಭಂರ್ತ
ಭಧುಗರಿಮಯ ೂಡನ ಇ ರ್ತರಳ್ಳ ಯಲಿನ್ ಔಛ ೇರಿಮನುನ ಷಿಳ್ಳೇಮ ಔಕಹದಯ
ಔಲಹವಿದಯಹದ ಶ್ರೇ ಫಹಲ ಭುಯಳ್ಳ (ಭೃದಂಖ) ಶ್ರೇ ಶ್ರೇರ್ನಹಸ್ ಪೊನನನ್ (ಔಂಜೇಯ)
ಭತುು ವಹಯಮ್ ಭುಯಳ್ಳ(ಗಟಂ) ಯಯ ೂಂರ್ದಗ ಕಹಮಿಔರಭನುನ ಭಂದಹರಿ ಣ್ಿದ ೂಂರ್ದಗ
ಅಯಂಭಸ್ತ್ರ ನಂತಯ ರ್ದೀಜಂರ್ತ ಯಹಖದಲಿಾ "಄ಖಿಲಹಂಡ ೇವೀರಿ"ಮನುನ ನುಡಸ್ತ್ರದಯು. ಬಕು
ಬಹನುನ ತ ೂೇರಿಷಲ ಂದ ೇ ಸ ೇಳ್ಳ ಭಹಡಸ್ತ್ರದ ಯಹಖ ತ ೂೇಡಮಲಿಾ ತಹಯಖಯಹಜಯ ಔೃರ್ತ
"ಯಹಜು  ಡಲ "ನುನ ನುಡಸ್ತ್ರ ತಭಮ ಕ ೈ ಚಳಔನುನ ರದಶ್ಿಸ್ತ್ರದಯು .

ಉಪ್ರಗಿಂತ್ ಯುಚಿಯಿಲ್ೆ, ತಯಿಗಿಂತ್ ಫಂಧುವಿಲ್ೆ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಬರಿಸು ಕನನಡ ಡಿಂಡಿಭವ
ಓ ಕನವಟಕ ಹೃದಮ ಶ್ವ

Best wishes to MKANT from Veena, Aravind and Nidhi Kashyap

ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112

ಗಿೋತ್ ಗಮರ್ತರೋ

PAGE

15

- ವಿದವನ್ ಹು.ಚ್ಂ. ರಭ ಶಸಿರೋ

ರಣ್ವ ಹಯಸುರರ್ತ ಷ೦ಮುತ ಜನರ್ನ

ಜಮ ಜಮ ಄ಹಯಭಹಿಭಹಸಹರಿ

ರ್ನನನಮ ಔೃ ಗ ಳಗಹದಯು

ಗಹಮರ್ತರೇ ರ್ನಜಔಲಿಭಲದಸರ್ನ|

ಜಮ ಜಮ ರ್ತರದ ಯ ಜಮ ಬಮಸಹರಿ|

ಎಲಾಯ ಔೃ ಮನು ಜಖದಲಿ ಡ ಯು |

಄ಕ್ಷಯವಿತಹನಲುಕ ುರ್ನೇತ

ೂರಿತಷಔಲ ಜ್ಞಹನ ವಿಜ್ಞಹನ

ಭಂದಫುರ್ದಧ ಷುಫುರ್ದಧಮ ಡ 

ಆುಖಳಲಿಯುುು ವಹಷಿು ಗೇತ ||1||

ರ್ನನನ ಷಭಹರ್ಧಔ ಜಖದಲಿ ಕಹಣ ||9||

ಯ ೂೇಗಮು ಔೂಡಲ ಯ ೂೇಖ ಔಳ  ||13||

ವಹವೀತಷತೀಖುರ್ಣೇ ಷದೂರ ೇ
ಷತಯಷನಹತನ ಷುಧಹನುಯೂ |
ಸ೦ಷಹಯೂಢ ಸ್ತ್ರತಹ೦ಫಯಧಹರಿ
ಷೀಣ್ಿಕಹ೦ರ್ತ ವುಚಿ ಖಖನವಿಸಹರಿ||2||

ರ್ನನಗ ಷೀಲೂ ವ ೇಶ ಆಲಾ
ರ್ನನನನು ಬಜಗ ಕ ಾೇವ ಆಲಾ |
ಜ್ಞಹನು ರ್ನೇನ ೇ, ಜ್ಞ ೇಮು ರ್ನೇನ ೇ
ಲ ೂೇಸ ಸ ೂನನನು ಗ ೈಳು ರ್ನೇನ ೇ ||10||

ಫಡತನ ಬಡುುದು ಷಂಔಟ ಔಳ ುದು
ದುಃಕು ನಶ್ುದು ಬಬಮ ಸರಿುದು|
ಖೃಸಔಲಸಖಳು ಫಸುಚಿಂತ ಖಳು
ದ ೇವಿಮ ದಯಯಿಂದಳ್ಳುು ಬಮಖಳು ||14||

ುಷುಔ ುಶಔಭ೦ಡಲು ಭಹಲ

ಷಂತರ್ತಹಿೇನ ಷುಷಂತರ್ತ ಡ ನು

ವುಬರಣ್ಿತನು ನಮನ ವಿವಹಲ |

ಷುಕಷಂದುಯತ ಮೊೇದ ಖಳ್ಳನು

ಧಹಯನ ಧರಿಷಲು ಸೃದಮು ುಲಕತ

ಬೂತರ್ವಹಚ ಬಮಹರ್ದಖಳ್ಳಲಾ

ವಿನಶುದುಭಿರ್ತದುಃಕು ಷುಖಿತ ||3||

ಮಭನ ದೂತಯಹಖಭನ ಆಲಾ ||15||

ಕಹಭಧ ೇನು ರ್ನೇ ಷುಯತಯುಛಹಯ

ಚಿತುರ್ದ ಷೃರ್ತಮನು ತಯು ಭುತ ೈದ

ರ್ನಯಹಔಯದ ಄ದುುತಭಹಯ |

ಷೌಭಂಖಲಯದ ಚಿಯಷುಕಖಳನ ೈದ |

ರ್ನನನ ಚಯಣ್ರ್ದ ವಯಣಹಖತಯು

ಔುರಿಗ ಲಭುದು ಯಖೃಸಷುಕು

ಷ೦ಔಟಔಶುಖಳ ಲಾ ಔಳ ಯು ||4||

ದ ೂಯ ುದು ವಿಧ ಗ ಷತಯರತು ||16||

ರ್ನೇನ ೇ ಷಯಷೀರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ಕಹಳ್ಳ

ಜಮ ಜಮ ಜಮ ಜಖದಂಫ ಬಹರ್ನ

ಫ ಳಖಲಿ ರ್ನನನಮ ರ್ದಯರಬಹಳ್ಳ|

ಆಲಾು ರ್ನನ ೂನಲು ದಮಹಳು ದಹರ್ನ |

ರ್ನನನ ಭಹಿಯಮ ಹಠ ಕಹಣ್ಯು

ಷದುೆಯುವಿಂದಲಿ ರ್ದೇಕ್ಷ ಮ ಡ ನು

ವಹಯದ ಯಿ೦ದರಯು ಖುಣ್ ಹಡುಯು||5||

ಷಹಧನ ಮನುನ ಷಪಲ ಭಹಳನು ||17||

 ೇದಚತುಶುಮಭಹತ ುರ್ನೇತ

ಷಮಯಣ ಮ ಭಹಡು ವರದಹಧ೦ತ

ರ್ನೇ ಫರಸಹಮರ್ಣೇ ಗೌರಿೇ ಸ್ತ್ರೇತ |

ಡ ನು ತನನ ಭನ ೂೇಯಥದ೦ತ

ಭ೦ತರಷಸಷರು ಜಖದ ೂಳಗಯುುದು
ಗಹಮರ್ತರೇಷಭವ೦ದೂ ಸ್ತ್ರಖದು||6||
ಷಮರಿಷು ಸೃದಮರ್ದ ಜ್ಞಹನವಿಕಹಷ
ಹಹಲಷಹಯವಿದಹಯನಹವ |
ಷೃರ್ಷುಬೇಜ ಜಖಜಜನರ್ನ ಬಹರ್ನ
ಕಹಲಯಹರ್ತರ ಯದ ೇ ಔಲಹಯರ್ಣ||7||
ಫರಸಮಭುಯಹರಿ ಭಸ ೇವೀಯಷುಯಯು
ರ್ನರ್ನನ೦ದಭಯತ , ಭಹಿಯಖಳಹಂತಯು|
ರ್ನೇನು ಬಔುರಿಗ , ಬಔುಯು ರ್ನನಗ
ಹರಣ್ರ್ರಮಯು ಭಖುವಲು ಭಹತ ಗ ||8||

಄ಶುಸ್ತ್ರರ್ದಧ ನರ್ನರ್ಧಖಳ ದಹತ
ರ್ನನನ ವಕುಮು ಫ ಳಖುುದ ಲ ಡ
ಾ
ಭಹತ ಯ ಕಹಣ ನು ರ್ನೇರ್ನಯರ್ದಸ ಎಡ |
ಖರಸತಹಯ ಖಳು ಗನವಿವೀಖಳು
ರ್ನನನ  ರೇಯಣ ಯಿಂದು ಚಲಖಳು ||11||
ಷಔಲ ಷೃರ್ಷುಮ ಹರಣ್ವಿಧಹತ
ಹಲಔ-ಪೊೇಶಔ-ನಹವಔ-ತಹರತ |
ಭಹತ ೇವೀರಿೇ ದಮಹರತಧಹರಿ
ರ್ನರ್ನನಂ ಔಳ ಯು ಹತಔ ಬಹರಿ ||12||

ಷಿಷಭಥ ಿ ಗಹಮರ್ತರ ಭಹತ ||18||
ಊರ್ಷಭುರ್ನಮರ್ತಮು ತಸ್ತ್ರಮು ಯೇಗ
ಅತಿನು ಄ರ್ಥಿಮು ಚಿ೦ರ್ತತ ಬ ೂೇಗ |
ತಹಯಿಮ ವಯಣ್ ುಖುಯು ಮಹಯು
ರ್ನಜಹ೦ಛಿತಪಲ ಸ ೂಂದುಯಯು||19||
ಷುಕಫಲ ವಿದಹಯಶ್ೇಲ ಷೀಬಹ
ನ  ೈಬಮುತ ತ ೇಜ ಡ 
ಧಹಯನ ಭಹಡುತಲಿದನುನ ಠಷು
ಎಲಾಯು ಕಹಂಫಯು ನಹನಹಷುಕ ||20||

ಊಟಕಲಕ ಉಪ್ರನಕಯಿ ಇದದಹಂಗಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.

Prof. Rama Rao and family

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.

Ravi, Sujata, Pavan and Priyanka Melgiri

ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112

ನಿಘಂಟು ಫರಹಮ - ಪ್ರರಫಲಸರ್.ಜ.ವಿ.

PAGE

17

- ರಜಶ್ರೋ ಯಮ್ಮೋಶ್

August 23, 2012 ಯಂದು ಔನನಡಖರಿಗ ಂದು ಸಫಬ. ಆದಹಯುದು? ನಭಗ ಗ ೂರ್ತುಯು ಸಹಗ ಔನಹಿಟಔದಲಿಾ ಅಚರಿಷುುದು November 1 ಔನಹಿಟಔ ಯಹಜ ೂಯೇತಸ, ಔನನಡ ನಹಡನ
ಸಫಬ ಂದ , ಄ಂತ ಸ ೇಳ್ಳುರ್ದೇಯ? ರ್ನಜ, ುರ್ತುೇರ್ನ. ರರ್ತ ಶಿ ಄ಂದು ನಭಗ ಲಾ ಸಫಬ . ಅದಯ August 23, 2012 ಯಂದು ಔನನಡ ಭಹತ ಮ ರ್ರಮ ುತರಯಲಿಾ ಫಬಯಹದ ಶ್ರೇ.
ಪೊರಪ ಷರ್ ಜ.ವಿ ಎಂದು ಸ ಷಯಹಗಯು ಖಂಜಹಮ್  ಂಔಟಷುಫಬಮಯ ಄ಯ ೧೦೦ (100th) ನ ಸುಟುು ಸಫಬ ಅಚರಿಸ್ತ್ರದಯು. ಄ದು ಆಡೇ ಔನಹಿಟಔಕ ಕ ಸಫಬದ ರ್ದನ. ಔನಹಿಟಔದಲಿಾ ಸುಟು,
಄ಲಿಾನ ವಹಲ ಖಳಲಿಾ ವಿದಹಯಬಹಯಷ ಭಹಡ ಫ ಳ ರ್ದಯು ನಭಮ ಕ ಲರಿಗ ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ. ಄ಂತು ಚಿಯರಿಚಿತಯು. ಔನನಡ ಬಹಶ ಭತುು ಄ದಯ ಷಂತುನುನ ಈಳ್ಳಸ್ತ್ರ, ಫ ಳ ಸ್ತ್ರಯುಯಲಿಾ ಫಬಯಹದ
ಜೇವಿೇ ಄ಯನುನ, ಭಲಿಾಗ ಮೊಖುೆಖಳ್ಳಗ ಭತುು ಆತಯ ಸ ೂಯನಹಡು ಔನನಡದರಿಗ ರಿಚಮ ಭಹಡಕ ೂಡುಂಥ ಂದು ಚಿಔಕ ರಮತನ ಆದು.
ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ. ಫಬ ಸ ಷಯಹಂತ ಔನನಡ ರ್ನಗಂಟುಕಹಯಯು, (Kannada Lexicographer) . ಆರಿಗ ಔನನಡದ ಅಧುರ್ನಔ ರ್ನಗಂಟನ ರ್ತಹಭಸ ಎಂದ ಭನನಣ ಸ್ತ್ರಕಕದ .
ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ. ಄ಯು ಯೈಷೂರಿನಲಿಾ ಸುಟು ಫ ಳ ದಯು. ಄ಯ ತಂದ ಶ್ರೇ ಖಂಜಹಮ್ ರ್ತಭಮಣ್ಣಮಯ ಷೀತಃ ಫಬ ಔನನಡ ಸಹಖು ಷಂಷೃತ ವಿದಹೀಂಷಯಹಗದುಯು. ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ.
ಯೈಷೂಯು ವಿವೀವಿದಹಯರ್ನಲಮರ್ದಂದ ಷಹನತಕ ೂೇತುಯ ದವಿಮಲಿಾ ಷುಣ್ಿ ದಔ ಡ ದ ನಂತಯ ಷುಭಹಯು ನಲತುು ಶಿಖಳ ಕಹಲ ಔನನಡ ಹರಧಹಯಔಯಹಗ ಷ ೇ ಷಲಿಾ ಸ್ತ್ರ ಸಲಹಯು
ಜ್ಞಹನಹರ್ತಿಖಳ್ಳಗ ದಹರಿ ತ ೂೇರಿದಯು. ಔನನಡ ಬಹಶ ಸ ೇಳ್ಳಕ ೂಡುುದಯ ಜ ೂತ , ಷುಭಹಯು ೧೦ ರ್ನಗಂಟುಖಳನುನ ಷಂಔಲಿಸ್ತ್ರದಹುಯ . ಄ದಯಲಿಾ ೮ ಷಂುಟದ ಔನನಡ-ಔನನಡದ ರ್ನಗಂಟು ಔೂಡ
ಷ ೇರಿಯುತುದ . ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ.ಔನನಡ "ರ್ನಗಂಟು ಫರಸಮ" ಎಂದು ಔಯ ಮಲಡುತಹುಯ . ಄ಯ "ಕಾಶುದ ಕ ೂೇವ" (complex word dictionary) ನುನ ಷುಣ್ಿ ಔನಹಿಟಔ ಯಹಜ ೂಯೇತಸದ
ಯಜತ ಭಸ ೂೇತಸದ (Silver Jubilee of Suvarna Karnataka) ಷಂದಬಿದಲಿಾ ಬಡುಖಡ ಭಹಡಲಹಗತುು. ಬಹಶರಿಣ್ತಯಹದ ಆಯು, ಔನನಡ ದಖಳನುನ ಄ತಯಂತ
ರ್ನುಣ್ತ ಯಿಂದ,಄ದಯ ಄ಥಿ ಸಹಖು ಭೂಲನುನ ವಿರಿಷುುದು ಄ಯ ವಿವ ೇಶತ .
ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ ಄ಯು ತಭಮ ಶ್ಶಯರಿಗ ಔನನಡ ದಖಳ ಭೂಲ ಄ಥಿ (connatative) ಸಹಖು ದಖಳ ಄ಥಿಹಯರ್ು
(denotative)ಮನುನ ವಿರಿಷುರ್ತುದುಯು. ಄ದು ಎಶ ೂು ಫಯಸಗಹಯಯ ಫಯರ್ಣಗ ಮ ಬಹದಲಿಾ ಔಂಡು ಫಂದು, ಫಯರ್ಣಗ ಮಲಿಾ
ಈತೃಶುಹಗ ಫ ಳ ರ್ದದಹುಯ .
ಔನಹಿಟಔ ರಖ್ಹಯತ ರ್ದನ ರ್ತರಕ "ರಜಹಹರ್ಣ" ಮಲಿಾ "ಆಗ ೂೇ ಔನನಡ" ಎಂಫ ಷಹಹುಹಿಔ ಄ಂಔಣ್ ೧೮ ಶಿಖಳ ಕಹಲ
ರಚಹಯಹಗ ಄ದಯದ ಅದ ಂದು ದಹಕಲ ಭಹಡತು. ಇ ಄ಂಔಣ್ದ ಭೂಲಔ ಔನನಡಖಯು ಔನನಡ ಬಹಶ ಮ ಷ ೂಖಡನುನ
ಷವಿಮುಂತ ಭಹಡದಯು.
ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ. ಄ಯು ಄ನ ೇಔ ರವಸ್ತ್ರುಖಳ ವಿಜ ೇತಯು. ಄ದಯಲಿಾ ಕ ಲು:
೧. ಔನಹಿಟಔ ಯಹಜ ೂಯೇತಸ ರವಸ್ತ್ರು
೨. ಔನಹಿಟಔ ಏಕೇಔಯಣ್ ಷುಣ್ಿ ುಯಷಹಕಯ
೩. ಔನಹಿಟಔ ಷಹಹಿತಯ ಄ಕಹಡ ಮ ಗೌಯ ರವಸ್ತ್ರು
೪. ಔನಹಿಟಔ  ರಸ್ ಄ಕಹಡ ಮ ಗೌಯ ರವಸ್ತ್ರು
೫. ಔನಹಿಟಔ ಬಹಶಹ ಬೂಶಣ್ ರವಸ್ತ್ರು
೬. ಶ್ಯಹಭ ಕಹಯಂತ ರವಸ್ತ್ರು
೬. ಭುದುಣ್ಣ ುಯಷಹಕಯ
೭. ನಹಡ ೂೇಜ ರವಸ್ತ್ರು, ಔನಹಿಟಔ ವಿವೀವಿದಹಯರ್ನಲಮ,ಸಂರ್
ಹಿೇಗ ಆನೂನ ಄ನ ೇಔ ರವಸ್ತ್ರುಖಳ ವಿಜ ೇತಯು ಅದ ಆರಿಗ , ೨೦೧೧ ನ ಆಷವಿಮಲಿಾ ರರ್ತರ್ಷಿತಹದ "಄ಖಿಲ ಬಹಯರ್ತೇಮ ಔನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಷಯೇಳನ" ದ ಄ಧಯಕ್ಷತ ಹಿಷಲು, ಔನನಡ
ಂಡತಯು, ವಿದಹೀಂಷಯು ಸಹಖು ಔನನಡ ಬಹಶಹಭಭಹರ್ನಖಳು, ಭಮತರ್ದಂದ ಅಯಕ ಭಹಡ, ಄ರಿಗ ತಭಮ ಗೌಯ ಷೂಚಿಸ್ತ್ರದುಯು.
ಪೊರಪ ಷರ್.ಜ.ವಿ. ರ್ನಗಂಟುಕಹಯಯಲಾದ , ಫಯಸಗಹಯಯು, ಷಹಹಿತಯ ವಿಭವಿಔಯು, ಷಂಹದಔಯು,಄ನುಹದಔಯು, ಸಹಖೂ ಭಔಕಳ ಔಥ ಖಳ ಲ ೇಕಔಯೂ ಔೂಡ.
“ಬಹಶ ರ್ನಯಂತಯಹಗ ಫ ಳ ಮುಂತಸುದು. ಆದಕ ಕ ಮಹುದ ೇ ಚೌಔಟುನ ಄ವಯಔತ ಯಿಲಾ. ಄ನಯ ದ ೇವಯ ವಫುಖಳು ಔನನಡ ಬಹಶ ಮಲಿಾ ಬಹಶ ಮ ಹಯರ್ುಮನುನ ವಿಷಹುಯಗ ೂಳ್ಳಷುತು ‛,
ಎನುನ ಪೊರ. ಜ.ವಿ. ಒಿ ಈದಹಯ ಸಹಖೂ ವಿಚಹಯಹರ್ದಮಹದ ಬಹಶಹ ವಿಜ್ಞಹರ್ನ. ಕರಿಮ ಮಸ್ತ್ರಸನರಿಖೂ ಅರ್ತೇಮಯಹದ ಆಯು ಫಡ ವಿದಹಯರ್ಥಿಖಳ ಔಲಹಯಣ್ಕಹಕಗಯು ‚ಶ್ರೇ ಯಹಭಔೃಶಣ
ಷೂುಡ ಂಟ್ಸ ಸ ೂೇಮ್‛ ಷಂಷ ಮ
ಿ ಄ಧಯಕ್ಷಯಹಗ ಄ನ ೇಔ ಶಿಖಳ್ಳಂದ ಷ ೇ ಷಲಿಾಷುರ್ತುದಹುಯ . 100 ಮಸ್ತ್ರಸನ ಪೊರ. ಜ.ವಿ.ಮಯ ಄ತಯಂತ ಶ್ಸ್ತ್ರುನ, ಯಸ್ತ್ರಿತ ಸಹಖೂ ಮವಸ್ತ್ರೀಮಹದ ಫದುಕನ
ಯಸಷಯ ಫಸುವಃ ಆಯ ರ್ನಯಂತಯ ಬಹಶಹ ಷಂವ ೃೇಧನ ಯೇ ಆಯಫಸುದ ?
ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ಷಂಗದ ನನನ ಔನನಡ ಫಂಧುಖಳ , ಫರ್ನನ, ಭತ ೂುಯಮ, ನಭಮ ರ್ರಮ ಜ.ವಿ. ಷರ್ ಄ರಿಗ ೧೦೦ ನ ಸುಟುು ಸಫಬದ ಸಹರ್ದಿಔ ವುಬಹವಮಖಳನುನ ಕ ೂೇಯ ೂೇಣ್.
ಜ ೈ ಔನಹಿಟಔ ಭಹತ ! ಜ ೈ ಹಿಂದ್!

ಎಲ್ೆಯ ಭನಲ ದಲಲೋಸಲೋನಲ ತ್ಲತಲೋ

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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- Prakash Murthy

Have you ever wondered about the importance of the most common, and widely used Hindu symbol –
AUM? I did, and this is an attempt to help others who are equally interested in knowing this sacred
symbol.
 AUM is made of 3 syllables, A, U, M, and is referenced in various scriptures such as, Taittiriya,
Chandogya, Mandukya, and Katha Upanishads, as the source of the entire universe or the supreme
self – Brahman. This is also referred to as the Pranava, or the primordial sound of the supreme, the essence of the universe.
 AUM is referenced in Bhagavad Gita, where Sri Krishna points out that, he is the purifier and the
syllable AUM
 In India, all letter heads, letters, and even exam answer papers have this symbol on the top of the
sheet signifying the presence of the supreme god
 The beginning and ending of the sound AUM in a series of chants is the culmination point of absolute silence, existence, knowledge, bliss, and a glimpse of the infinite; so, the source or origin of the
sound AUM is attributed to the infinite Brahman, who is beyond the individual sounds of A, U, M.
 AUM symbolizes 3 states of the our consciousness, A-kara waking state (jagratha-avastha ), U-kara, the dream state (swapnaavstha ), and M-kara, the deep sleep state (sushupta-avastha ), and
Brahman is beyond these states (Avastha-ateeta) or Turiya Avastha
(4th state of consciousness)
 AUM symbolizes 3 gunas or qualities of the our mind, A-kara –
Sathva guna, U-kara – Rajas guna, and M-kara – Tamas guna, and
Brahman is beyond these gunas (Guna-ateeta)
 AUM symbolizes teachings imparted by 3 key teachers in ones
life, A-kara – mother, U-kara – father, and M-kara – Guru, and Brahma Vidya is the knowledge obtained by transcending beyond with
the help of the three teachings.
 AUM symbolizes the trinity and their activities, A-kara –Shristi
(creation – Bramha), U-kara – Sthiti (Sustenance – Vishnu), and Mkara – Laya (Destruction – Shiva), and Brahman is beyond these activities
 AUM, also stand for the mantra 'Tat Twam Asi' ( 'That Thou Art' ), the sublime coded message that
transcends via the vibrations leading to realization of one's divinity within. This liberates the human spirit from the confines of the body, mind, intellect, ego, and limitations of the names and the forms
 AUM symbolizes the three stages of yogic discipline, namely, asana (1), pranayama (2) and pratyahara (3), as the path for realizing the divinity that is beyond these three disciplines
 AUM symbolizes A-kara –Vak (speech), U-kara – Manas (mind), and M-kara – Prana (breath), and
the divinity lies beyond these three expressions of the consciousness
 AUM symbolizes the three tenses namely, A-kara – Past, U-kara – Present, and M-kara – Future,
and Brahman is beyond all the three tenses (Kala – atheeta)
AUM symbolizes the five elements namely, A-kara – Earth(Form), U-kara – Fire, Water, Air (Formless),
and M-kara – Space (infinite), and Brahman is beyond the five elements.
I hope this helps in appreciating the profoundness of AUM, its connection to this creation, and its hidden
powerful message that unleashes itself for the serious seeker. If you are curious, give it a shot by listening to AUM, or other god name chants of your choice, when you drive, work, work-out, and sleep. Then
write a follow up article in the next year’s kampu magazine on your experience.

ಏರ್ತ ಅಂದಲರ ಪ್ಲರೋರ್ತ ಅಂದೆಂತಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ದೋಪ್ವಳಿಮ ಜಲಲಯೋರ್ತ ಅಬಮಹಸತವನಲರ್ತತ
ಎಲ್ೆರಿಗಲ ಎಲ್ೆಕಲಕ ಶುಬಕಲಲೋಯಲ್ಲ

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.
Nagaraj, Roopa, Harsha and Pavithra Upadhyaya.

ಎಲ್ೆದಯಲ ಇಯು, ಎಂತದಯು ಇಯು,
ಎಂದಲಂದಗಲ ನಿೋ ಕನನಡವಗಿಯು

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.
Raghu, Meena, Medha and Manish Bhardvaj

ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112

ತ್ಲ್ಲ ಹಯಟಲ!

PAGE

22

- ಸುಧ್ ಶ್ರೋನರ್ಥ

ನನನ ಸ ಷಯು ನ ೂೇಡದ ತಕ್ಷಣ್ ಫಸುವಃ ‘ಆುರ ಮಹಹಖೂಾ ಏನಹದೂರ ಔನನಡ ವಹಲ ಮ
ಭಔಕಳ ಄ನುಬಖಳ್ಳಗ ಷೀಲ ಈು, ಖ್ಹಯ ಫ ಯಸ್ತ್ರ, ಖೆಯಣ ಸಹಕ ವುದಧ ತಲ ಸಯಟ ಬಟುು
ಆನ ನೇನೂ ಫಯ ಯೇರ್ದಲಾ’ ಄ಂತಹ ರ್ನಭಮ ತಲ ಗ ಸ ೂಳ ರ್ದಯಫಸುದು. ಇ ಲ ೇಕನದ
ತಲ ಫಯಸ ನ ೂೇಡ ರ್ನಭಗ ೇನ ರ್ನನಸ್ತ್ರತ ೂೇ ಗ ೂರ್ತುಲಾ. ಅದಯ ನನನ ತಲ ಮಲಾಂತೂ ಏನ ೇನ ೂೇ
ಬಹನ ಖಳು ಫಂದುಸ ೂೇಗದುಂತೂ ರ್ನಜ. ಮಹಔಂದ ರ ನಹರ್ನೇ article ವುಯುಭಹಡದುು
ತಲ ಫಯಸರ್ದಂದಲ ೇ. ‘ತಲ ’ಮ ಫಗ ೆ ವುದಧ ತಲ ಸಯಟ ಭಹಡದ ರ ಚ ನಹನಗಯಫಸುದ ನುನ

“ಸಣ ಯೇಲ ತರ್ಣಣೇರಿನ ದ ು ಫಟ ು ಄ಥಹ ice pack ಆಟ ೂಕಂಡು ಭಲಗದ ರೇ ತಲ ನ ೂೇು
ಔಡಯಮಹಖುತ ು.‛
“ರ್ನದ ು ಔಡಯಮಹದೂರ ತಲ ನ ೂೇು ಫಯುತ ು. ಂದ ೂಾೇಟ ಬಸ್ತ್ರ ಸಹಲು ಔುಡದು ಭಲಗ.
ತಲ ೇನ ೂೇು ಒಡಸ ೂೇಖುತ ು.‛
“ಮೊಮಯಮ ಸಸ್ತ್ರು ತಡಕ ೂಂಡ ರೇ ತಲ ನ ೂೇು ಫಯುತ ು.‛
“ನನಖಂತೂ ಮಹುದಯ ಫಗ ಮ
ೆ ಹದೂರ ತುಂಫಹ irritate ಅದ ರ ತಲ ನ ೂೇು ಫಯುತ ು.‛

ಬಹನ ನನನ ತಲ ಗ ಸ ೂಕಕದ .

“ನನಗ ಳ ಿಮ ಬಸ್ತ್ರರ್ನೇರಿನ ತಲ ಷಹನನರ್ದಂದ ತಲ ನ ೂೇು ಸ ೂಯಟುಸ ೂೇಖುತ ು. ರ್ನೇೂ try

ಮೊಮಯಮ ಫಯ ಮಲು ಔೂತಯ ತಲ ಮಲಿಾ ಎಶುು ಔೂದಲಿ ಯೇ ಄ಶುು ವಿಶಮಖಳು

“Massaging also helps as a therapy. ತಲ ಚ ನಹನಗ ರ್ತುಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡ ರೇ ಷೀಲ ಷಭಹಧಹನ

ಭಹಡ ನ ೂೇಡ.‛

ಸ ೂಯಸ ೂಭುಮತು . By the way ನನನ ತಲ ಮಲಿಾ ತಹುಗ ತುಂಫಹನ ೇ ಔೂದಲಿದ ಇಗನ
ಕಹಲದಯ ಕ ೂತುುಂಫರಿ ಜುಟುಗ ಸ ೂೇಲಿಸ್ತ್ರದಯ . ಅದಯ ಮೊಮಯಮ ತಲ ಮಲಿಾದು ಎಲಹಾ
ಔೂದಲು ಕತುುಕ ೂಂಡೂರ ಫಯ ಮುುದಕ ಕ ಏನ ೇನೂ ಸ ೂಳ ಯೇರ್ದಲಾ. ಫಸುವಃ ನಹನು
ಫಯಸಗಹರ್ತಿಮಹಗದುಯ ಇ ತಯಸ ಅಖುರ್ತುಯಲಿಲಾ ೇನ ೂೇ.

ಸ್ತ್ರಖುತ ು.‛ ತಲ ಗ ೂಂದು ಷಲಸ ಫಯ ೂೇರ್ದಕ ಕ ವುಯುಹಮುು.
“ತಲ ಮ ಫಗ ೆ ಆಯು ಮಹುದಹದಯ ೂಂದು ಗಹದ ಄ಂದ ರ proverb ಗ ೂರ್ತುದುಯ ೇ ಸ ೇಳ್ಳ.‛ ಟೇಚರ್
ಕ ೇಳುರ್ತುದುಂತ ಯೇ, ‚ಅಂಟೇ, two heads are better than one ಄ಂತಹಯಲಹೀ. ಆದನುನ
ಔನನಡಕ ಕ ಸ ೇಗ translate ಭಹಡಬಸುದು?‛ ುಟು ಔೃಶಣನ ರವ ನ.

ಸೌದು! ಔಂುಗ ಫಯ ಮಫ ೇಔಂದ ರ ಭಔಕಳ್ಳಗ ಷಂಫಂಧಟುದ ುೇ ಆಯಫ ೇಔು ಎನುನುದು
ಮಹಹಖೂಾ ನನನ ತಲ ಮಲಿಾ ಕ ೂಯ ಮುತಹು ಆಯುತುದ . ಮಹಔಂದ ರ ನಹುಖಳು ಔನನಡ
ಷಂಗಖಳನುನ ಔಟುುುದಹಖಲಿೇ, ಶಿದಲಿಾ ಸಲಹಯು ಫಹರಿ ಟಹುಗ ಷ ೇರಿ ಔನನಡನಹಡನ
ರಭುಕ ಸಫಬಖಳನುನ ಷಡಖಯ, ಷಂಬರಭಖಳ್ಳಂದ ಅಚರಿಷುುದಹಖಲಿೇ, ಔನನಡದ
ಕಹಮಿಔರಭಖಳನುನ ಅಯೇಜಷುುದಹಖಲಿೇ ಫರಿೇ ನಭಮಖಳ ಭನಯಂಜನ ಗಹಗ ಄ಶ ುೇ
಄ಲಾ. ನಮೇ ಔನನಡತನ ಭತುು ಔನನಡ ರೇಭ ನಭಮ ಭಔಕಳಲೂಾ ಷೀಲಭಟುಗಹದೂರ
ಭುಂದುಯ ಮಲ ನುನ ಅಷ ಭತುು ಅವಮರ್ದಂದ. ಅದುರಿಂದ ರ್ನೇುಖಳು guess
ಭಹಡದುು ಷರಿಮಹಗಯೇ ಆದ . ನಹರ್ನೇಷಲ ಄ಯರಿಔನನಡ ಭಔಕಳು ‘ತಲ ’ ಮನುನ ಫಳಷು
ಫಗ ೆ ಭಹಡದ ರವ ನಖಳ ಭತುು ಷರ್ನನ ೇವಖಳಲಿಾ ಕ ಲನುನ ಅಮುು ಆಂರ್ದನ ಸಯಟ
ಫಯ ಮುತಹು ಆರ್ದುೇರ್ನ. ಆದನುನ ರ್ನಭಮ ಭಔಕಳ್ಳಗ ಄ಥಿಭಹಡಷು ತಲ ಬಸ್ತ್ರ ರ್ನಭಮದು.
“ಇತುು ನನನ ಭಖಳ birth day . ಎಲಾರಿಖೂ ಕ ೂಡುುದಕ ಕ goody bags ತಂರ್ದದ ುೇ .‛
ಪೊೇಶಔಯ ೂಫಬಯು ಳಗ ಫಯುರ್ತುದುಂತ ಯೇ ಸ ೇಳ್ಳದುು ಕ ೇಳ್ಳ ನಹ ಲಾಯೂ ಟಹುಗ chorus
ನಲಿಾ ುಟಹರ್ಣಗ Happy birth day to you ಸಹಡರ್ದೀ. ‚ತಲಹ ಂದು ರ್ನನನ goody bag
ಕ ೂಡು‛ ಎಂದು ತಹಯಿ ಄ಳ್ಳಗ ಸ ೇಳ್ಳದಯು.

“ತಲ ಗ ತಲ ಔೂಡದ ರ ಎಯಡು ತಲ ‛ ಄ಯನ ೇ translate ಭಹಡ ೂೇ ರಮತನ ಭಹಡದುರ.
“ರ್ನನ್ ತಲ . ಄ದಹಯಸ್ತ್ರೇಯ translation ಭಹಡುೇಯೇ! ರ್ನನನ ಔನನಡ ಕ ೇಳ್ಳ ನಹು ತಲ
ತಗೆಷ ೂೇಸಹಗ ಭಹಡುರ್ದುೇಮ‛ ಄ಂತಹ certificate ಕ ೂಟುಯು ಬಹಯತರ್ದಂದ ಫಂದ ಔೃಶಣನ
಄ಜಜ. ಄ದನುನ ಕ ೇಳ್ಳ ತಲ ೇಯೇಲ ಮೊಟುದ ಸಹಗಹಮುು ಔೃಶಣನ ಄ರ್ನಗ . ‚ರ್ನನ್ ತಲ ಯೇಲ ಖೂಫ
ಔೂರಿಷ ಬೇಔು ಄ಂತಹ ಄ಲಾ. ‘ತಲ ತಗೆಷು’ ದಖುಚಛದ ರಯೇಖಕ ೂಕೇಷಕಯ ಸಹಗ ಸ ೇಳ್ಳದ , ಄ಶ ುೇ.‛
ಅದಯ ುಟಹರ್ಣ ಔೃಶಣರ್ನಗ ನಖುವೇ ನಖು. ಄ನನ ಫ ೈಯಯೇುರ ಆದಹುಯಲಹಾ ಄ಂತ. ‚಄ಜಜ ತಹತ
ಜ ೂತ ಮಲಿಾದಹುಖ ಄ಯ ಭುರ್ದುರ್ನಂದ ಆರ್ನಗ ತಲ ರ್ತಯುಗಬಡುತ ು. ನಭಮನ ನೇ ಅಡಕ ೂಂಡು
ನಗಹುನ ‛, ಔೃಶಣನ ತಂದ ದೂಯು ರಮತನ ಭಹಡದಯು.
“ರ್ನೇವಿದ ಲಹಾ ತಲ ಗ ಸಚಿುಕ ೂಂಡು ಕ ೂಯಗ ೂೇರ್ದಲಾ ಄ಂತ ಎಲಾರಿಖೂ ಗ ೂರ್ತುದ , ಬಡ.‛ ಔೃಶಣನ
ತಹಯಿಗ ಭಖನನುನ ದೂರಿದುು ಆಶುಹಖಲಿಲಾ.
“ಮೊಮಯಮ proverbs ನ literal translation ಭಹಡದ ರೇ ಷಹಔು, ಂದು ಗಹದ ಮ ತಯಸ

“ತಲಹ ಂದು ಄ಂದ ರ one per head ಄ಂತಹನಹ ಄ಭಹಮ?‛
“ಸೌದು, ುಟುೇ. ಷರಿಮಹಗ guess ಭಹಡದ . Good job!” ಄ಯಭಮನ ರರ್ತಕರಯ.
“ಳ ಿಮ ವುಯುಹತಹಮುು. ಇತುು ‘ತಲ ’ ಫಗ ೆ ಭಹತಹಡ ೂೇಣ ೀೇ? ‘ತಲ ’ ಎನುನ ದ

಄ರ್ನನಷುತ ು. ಕ ಲು ಷಲ ಎಶುು ತಲ ಒಡಸ್ತ್ರದಯೂ ಷಭಹನಹಥಿದ ಗಹದ ಔನನಡದಲಿಾ ಸ್ತ್ರಖುುರ್ದಲಾ.
಄ದಯ ಫಗ ೆ ತಲ ಕ ಡಸ್ತ್ರಕ ೂಳ ೄಿೇದು ಫ ೇಡ. ಬಹಶ ಔಲಿಮಫ ೇಕಹದ ರ ಄ದಯ ಄ಥಿ ತಲ ಯಳಗ

ಫಯು ಸಹಖ ರ್ನಭಮ ಭಹತುಖಳ್ಳಯಲಿ.‛ ಎಲಾಯೂ ಇ idea ಗ ರ್ ತಲ ದೂಗದಯು.

ಸ ೂೇಗ ೂೇದು ಭುಕಯ.‛

“಄ಂದ ರ ‘ತಲ ’ ಈಯೇಗಸ್ತ್ರ ಭಹತಹಡ ಬೇಔು.‛ ಎಲಾಯ ಔಣ್ಣಲೂಾ ತುಂಟ ನಖು.

“ಂದು ತಲ ಗಂತ ಎಯಡು ತಲ ಹಸ್ತ್ರ ಄ಂತಹ ಸ ೇಳಬಸುದಹ?‛

ತುಂಫಹ ತಲ ನ ೂೇವಿದ ಯಂದು ತಲ ಯೇಲ ಕ ೈಸ ೂತುು ಔೂರ್ತದು ಪೊೇಶಔಯ ೂಫಬಯನುನ ನ ೂೇಡ

“That's why everyone should have a twin like me.” ುಟು ಚ ೈತನಯ ತನನ ಄ಳ್ಳ

‚ತಲ ಯಿದುರಿಗ ೇ ತಲ ನ ೂೇು‛ ಎಂದು ಶ್ರೇನಹಥ್ ಄ಯು ತಭಹಶ ಭಹಡದುು ಕ ೇಳ್ಳ
಄ರಿಖೂ ನಖುಫಂತು. ತಲ ೇ ಯೇಲ ಕ ೈ ತ ಗ ದು ‚ಯಹರ್ತರ ತುಂಫಹ ತಲ ನ ೂೇವಿತುು; ಇಖ
ಷೀಲ ಔಡಯಮಹಗದ . ಭಔಕಳ ಜ ೂತ ಭಹತಹಡದ ರ ೂರ್ತಿ ಔಡಯಮಹಖಫಸುದು
಄ಂತಲ ೇ ಇ ಕಹಾಸ್ ಗ ಫಂರ್ದರ್ದುೇರ್ನ‛ ಄ಂದಯು.
“ಸೌದು, ಭಔಕಳ ಭಹತು ಕ ೇಳ್ಳ ಎಂತಸಹ ನ ೂೇೂ ಭಯ ತುಸ ೂೇಖುತ ು.‛
“ರ್ನೇಯು ಜಹಸ್ತ್ರು ಔುಡೇಫ ೇಔು; ಇಚ ಗ ಬಸ್ತ್ರಲು ತುಂಫಹನ ೇ ಆದ ಮಲಹೀ‛.

ಚ ೇತನ್ ತಲ ಗ ತನನ ತಲ ತಹಗಸ್ತ್ರ ಸ ೇಳ್ಳದಹಖ ಎಲಾಯ ಮೊಖದಲೂಾ ಄ನ ತುಂಟನಖು ೇ
ರರ್ತಬಂಬಸ್ತ್ರತು. ‚But ರ್ನನನ ತಲ ೇನ ೇ ತಲ ಔಣ ೂೇ. Smart ತಲ ‛ ಚ ೇತನ್ ಭಜಹಗ ಸ ೇಳ್ಳದ
ಚ ೈತನಯರ್ನಗ .
“ಆಲಿಾಗ ಫಂದಹಖ ಆದು ತಲ ಯಲಹಾ ಈಯೇಗಸ್ತ್ರ ಭಹತಹಡ ‘ಬ ೇಷ್’ ಎರ್ನನಸ್ತ್ರಕ ೂಳಹುಯ .
ಭನ ಮಲಿಾ ಆರಿಫಬಯ ಜಖಳ ಬಡಷ ೂೇದ ೇ ಂದು ದ ೂಡಡ ತಲ ಫ ೇನ .‛ ಄ಯ ತಹಯಿಮ
ಭುಕದಲಿಾ ಯಚಿುಗ cum ದೂಯು.

ಒಲ್ಲದರಲ ನರಿ ಭುನಿದರಲ ಮರಿ

(Continued in next page)

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112

PAGE

23

“ತಹಯಿ ಔಂಡ ರ ತಲ ಫ ೇನ - ಄ಂತಹಯಲಹಾ. ಭಔಕಳ್ಳಗ ಎಲಹಾ ನ ೂೇೂ ನ ನಹಗ ೂೇದು ತಹಯಿ

‚಄ಂದ ರ ಆಂದು ರ್ನೇು ನಹಲುಕ ತಲ ಭಹರಿನಯು ನಭಮ ಕಹಾಷ ೆ ಫಂರ್ದರ್ದುೇಯ. ಄ದು ನಯಮಲಾಯ

ಔರ್ಣಣಗ ಬದಹುಖಲ ೇ.‛

ಷೌಬಹಖಯ.‛ ಟೇಚರ್ ಔೃಶಣನ ಭುತುಜಜಗ ತಲ ಫಹಗಸ್ತ್ರ ಂರ್ದಸ್ತ್ರದಯು.

“ಸೌದು, ತಹಯಿಯಿಂದ ಷಹಂತೀನ ಡ ಮಲು ಫ ಳ್ಳಗ ೆ ಷೂಕಲನಲಿಾ ಫಂರ್ದದು ನ ೂೇನುನ ನ ನರ್ಗ

“ತಲ ಮನ ಭಹತು, ಭುಂದುಕ್ ಈು ಹಿಂದುಕ್ ಫ ಲಾ. ಆದು ನಭಮ ಔಡ ೇದು ಂದು ಗಹದ .

ತಂದುಕ ೂಂಡು ಸ ೇಳಹುಯ ಭಔಕಳು. ಫ ಳ್ಳಗ ೆ ಷೂಕಲಿನ ಅಟದ ಯೈದಹನದಲಿಾ ಬದು ವಿಚಹಯ

ಫುರ್ದಧಂತನ ಷಲಸ ಮೊದಲು ಄ಶುು ಯುಚಿಔಯ ಎರ್ನನಷರ್ದದುಯೂ, ಹಲಿಸ್ತ್ರದಯ ೇ ಸ್ತ್ರಹಿ ಸ್ತ್ರಖುತ ು ಎಂದು

ಷೂಕಲು ಭುಗಸ್ತ್ರ ಭನ ಗ ಫಂದಯೇಲ ತಹಯಿಗ ಸ ೇಳ್ಳ, ಭಯ ತ ೇಸ ೂೇಗದು ಅ ನ ೂೇನನ

ಆದಯ ಄ಥಿ‛ ಔೃಶಣನ ಭುತುಜಜಮೂ ಬಹಖಹಿಸ್ತ್ರದಯು ನಮೇ ಸಯಟ ಮಲಿಾ.

ನ ನ ಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡು ಄ತುದುನನ ಎಲಾ ತಹಮಂರ್ದಯ ಄ನುಬಕ ಕ ಫಂರ್ದಯಲ ೇಫ ೇಔು. ತಹಯಿಮ ರ್ರೇರ್ತ
ಭತುು ಄ನುಔಂ ಭರ್ತುನಹಯರಿಂದಲೂ ಸ್ತ್ರಖುುರ್ದಲಾ ನ ೂೇಡ. ಭಔಕಳು ಄ದನನ encash

“ತಲ ತಲಹಂತಯರ್ದಂದ ಫ ಳ ದುಫಂದ ನಭಮ ಷಂಷೃರ್ತಮ ಫಗ ೆ ಸಹಖೂ ಔನನಡ ಬಹಶ ಮ ಫಗ ೆ

ಭಹಡಕ ೂಳಹುಯ .‛

ಂದಶುು ಅಷಕು ಸುಟುಷು ವಿಚಹಯಖಳು ತಹತ ಆನ ತಲ ೇಗ ತುಂಫು ರಮತನ ಭಹಡದಹುಯ .
ನ ೂೇಡ ಬೇಔು ಄ದಯಲಿಾ ಎಶುು ಇ ನಭಮ ುಟು ಔೃಶಣನ ತಲ ಯಳಗ ಸ ೂೇಗದ ೇ ಄ಂತಹ.‛

“಄ಳ್ಳ ಭಔಕಳ ಂದ ರ ತುಂಫಹ ಆಶು ಄ಂರ್ತದು ನನನ ಪ ರಂಡ್ ಫಬರಿಗ ರ್ತರಳ್ಳ ಖಂಡು
ಭಔಕಳಹದಯು. ಄ರಿಗ ಇಖ ಗ ೂತಹುಗದ ಟ ೂುಟುಗ ೇ ಫ ಳಷು ಔಶು. ಮಹುದ ೇ ಅಖಲಿ,

“To say upside down, my mom uses ತಲ ಕ ಳಗ ಭಹಡು ಄ಂತಹ‛.

ನಭಮ ತಲ ಗ ತಹಕದಹಖ ಗ ೂತಹುಖುತ ು ನ ೂೇಡ.‛
“If I ask too many questions, my dad says ಷುಯನೇ ನನನ ತಲ ರ್ತನ ಬೇಡ ಔಣ ೂೇ ಄ಂತಹ‛.
“ಭಖ ಎಶುು ಷಲ ಔಯ ದೂರ ನಹನು ಅ ಔಡ ತಲ ಸಹಕ ಷಸ ಭಲಗ ೂೇರ್ದಲಾ ಄ಂರ್ತದುಯು,
ಮೊಮೊಮಖ ಔನನಡದಲಿಾ ತಹತಹ ಫಹ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಄ಯೇರಿಔಕ ಕ ಫಯ ೂೇ ಭನಷಹಸಮುು ನ ೂೇಡ.

“ಸೌದು. ಄ರ್ತಮಹಗ ಭಹತಹಡುಯನುನ ‘ತಲ ತುಂಫಹ ಭಹತಹಡಹುಯ ’ ಎಂದು ಔೂಡಹ

಄ದೂ ಄ಲ ುೇ ನಭಮ ಄ತ ಮ
ು ಯೂ ಄ಯೇರಿಔ ನ ೂೇಡ ಬೇಔೂಂತಹ ಄ಯನ ೂನ ರ್ಸ್ತ್ರ ಟುಗ

ಫರ್ಣಣಷಹುಯ . ‘ರ್ತನುನುದು’ ದ ಕ ೇಳ್ಳೇದ ತಕ್ಷಣ್ ಸ ೂಟ ು ಸಸ್ತ್ರು ಗ ೂತಹುಗಹು ಆದ . ಆನುನ ತಲ (ಸಯಟ )

ಫಂರ್ದರ್ದುೇವಿ.‛ ಔೃಶಣನ ಄ಜಜ ಟೇಚಗ ಿ ಸ ೇಳ್ಳದುರ.

ಗ ಷೀಲ rest ಕ ೂಟುು ಸ ೂಟ ುಗ ಕ ಲಸ ಕ ೂಡ ೂೇಣ್.‛ ಎಲಾಯ ತಲ ಭತುು ಭನಷುಸ DFW Cultural hall ನಲಿಾಯು ಭಸಹರಷಹದದ ಔಡ ಗ ಸ ೂಯಳ್ಳತು!

ಕಯವಸರ ಕಣ್ಮರಲಯಯಿತಲ?
- ವನಜ ರಜನ್

ಒಯಳು ನಕ ಮಂತ ಯೇ ಸಲಹಯು ದವಔಖಳ ಹಿಂದ ನಭಮ ತಲ ಭಹರಿನಯು
ಈಯೇಗಷುರ್ತುದು ಸತುು-ಸಲಹಯು ಈಔಯಣ್ಖಳ ಫಗ ೆ ನಭಮ ಮೊಭಮಔಕಳ್ಳಗ , ಄ಂದಯ
ಆಂರ್ದನರಿಗ ಭಹಹಿರ್ತ ಆಲಾ. ಄ಯ ! ಭಹಹಿರ್ತ ತಂತರಜ್ಞಹನದ ಇ ಮುಖದಲಿಾ ಶ್ಲಹಮುಖದ
ಷಹಧನ ಷಹಭಗರಖಳು ಮಹಕ ಫ ೇಔು ಎಂದು ಕ ೇಳುಯ ಷಂಖ್ ಯ ಏನೂ ಔಡಯ ಆಲಾ!
ಆದ ೇ ಖುಂರ್ಗ , ನಹು ನಭಮ ಕಹಲದಲಿಾ ಫಳಕ ಭಹಡುರ್ತುದು "ಔಚಿೇಿಫ್" ಔೂಡ
ಷ ೇರಿಸ ೂೇಗದ . ಚಚೌುಔಹದ, ಷುಂದಯಹಗ ಔಷೂರ್ತ ಭಹಡಲಟು ಷುಹಷನಹಮುಔು,
ಸ ಂಖಳ ಮಯ ಸಹಯಂಡ್ಫಹಯಗ್ನಲಿಾ ವಿಶ್ಶು ಷಹಿನಭಹನಖಳ್ಳಸ್ತ್ರದು ಔಯಷಿಖಳು ಆಂದು
ಔಣ್ಮಯ ಮಹಗ ಸ ೂೇಗ . ಄ದಯ ಷಿಳನುನ ಂದು ಹಾಸ್ತ್ರುಕ್ ಔನಿಲಿಾ ಷುರ್ತುಟು
ನುಯಹದ ಕಹಖದಖಳು(Tissues) ಅಔರಮಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡ . ಆುಖಳ ತಮಹರಿಕ ಮಲಿಾ
ಎಶ ೂುಂದು "ಭಯಖಳ ಭಹಯಣ್ಸ ೂೇಭ" ನಡ ರ್ದದ ಯೇ ಅ ಯಭಹತಮರ್ನಗ ೇ ಗ ೂತುು!
ಈಯೇಗಸ್ತ್ರ ಬಷಹಡುಂತಸುದನುನ ಅಷತ ರಖಳಲಿಾ, ದಹಖ್ಹನ ಖಳಲಿಾ ಹಿಂದ
ಫಳಷುರ್ತುದಯ
ು ು. ನಭಮ ಭಔಕಳನುನ ವಹಲ ಗ ಔಳುಹಿಷಲು ತಮಹಯುಭಹಡುಹಖ,
ಷಭಷಿನುನ ಧರಿಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡ ನಂತಯ, ಎಡಬುಜದ ಕ ಳಗ ಂದು ’ಔಯಷಿ’ನುನ
಄ಂದಹಗ ಭಡಚಿ ’ರ್ನ್’ ಸಹಕ ಬದರ ಡಷುರ್ತುದುುದನುನ ಹಿಂರ್ದನ ಄ಯ ಷೂಕಲ್
ಬಹಚಿತರಖಳಲಿಾ ನ ೂೇಡುತ ುೇ . ಄ಶ ುೇ ಏನು ನಹು ’ಸ ೂಲಿಗ ’,’ಔಷೂರ್ತ’ ಕ ಲಷ
ಔಲಿಮುಹಖಲೂ ಮೊಟು ಮೊದಲನ ಮ ಹಠ, ಂದು ’ಔಯಷಿ’ನುನ ಸ ೂಲಿಮಫ ೇಔು.
಄ಚುುಔಟಹುಗ ಄ಂಚುಖಳನುನ ಭಡಚಿ ಸ ೂಲಿದ ನಂತಯ ಔಷೂರ್ತ ಕ ಲಷನುನ (಄ದಯಲಿಾನ
ವಿವಿಧ ವಿನಹಯಷಖಳನುನ) ಅ ’ಕ ೈಚೌಔ’ದ ಯೇಲ ಬಡಸ್ತ್ರ ಔಲಿಮುರ್ತುದ ುು.

ಇ ಯೇಲ ಸ ೇಳ್ಳದ ಮೊದಲನ ಮ ಹಠ ಔಲಿತು ಹರವಿೇಣ್ಯತ ಡ ದ ಯೇಲ , ನಂತಯದ ರ್ದನಖಳಲಿಾ
ಳ ಿಮ ಫಟ ುಮನುನ ನಭಗ ರ್ನೇಡಲಹಖುರ್ತುತುು. ಮೊದಲನ ಮ "ಔಷೂರ್ತ ಭಹಡದ ಔಯಷಿ" ನಹು
ಜ ೂೇಹನಹಗ ಆರಿಷುತ ುೇ . ಄ದಯ ೂಡನ ಬಹನಹತಮಔ ನಂಟು ಷಸ ಫ ಳ ದುಸ ೂೇಖುತುದ .
ಎಶ ೂು ಫಹರಿ, ಭದು ಮ ಖಂಡು ಸ ಣ್ುಣ ನ ೂೇಡಲು ಫಂದಹಖ (ಆದ ೇರ್ನದು, ಇಖ ಄ದ ಲಹಾ ಎಲಿಾ
ನಡ ಮುತುದ ಄ಂತ ಷುಭಮನ ಹಿೇಮಹಳ್ಳಷಫ ೇಡ. ಷೀಲ ಕ ೇಳ್ಳ ನನನ "ಸಯಟ ".) (ನಭಮ ಕಹಲದಲಿಾ)
಄ಂದು ಭಹಡದ ರ್ತಂಡ-ರ್ತರ್ನಷು "ಷೀತಃ ಭದು ಸುಡುಗಯೇ ತಮಹರಿಸ್ತ್ರದುು,
ಸ ೂಲಿಗ -ಔಷೂರ್ತ-ಭನ ಕ ಲಷ ಎಲಾದಯಲೂಾ ರವಿೇಣ " ಎಂದು ಭಹತಹರ್ತೃಖಳು ಸ ಯಮಯಿಂದ ಸ ೇಳ್ಳಕ ೂಂಡು ಯ ಸಹಖೂ ಯನ ಔಡ ಮಯನುನ
ಆಂ ರಸ್ ಭಹಡುರ್ತುದುಯು! ಇಖ ಅ ಕಹಲ ಸ ೂೇಯಿತು. ’ಆಂಟರ್ ನ ಟ್ನಲಿಾಯೇ’
ಎಲಹಾ ವಿಹಸಖಳು ಏಹಿಡಹಖುತು . ಧು-ಯಯ ಭುಖ್ಹಭುಖಿ ಔೂಡ
’ತಹಂರ್ತರಔ’ಹಗ ನಡ ದುಸ ೂೇಖುತುದ .಄ದಯಲಿಾ ಯಷ ಔಡಯ, ’ವಿಯಷ’ ೇ ಸ ಚುು!
ಎಶ ೂು ಫಹರಿ ಸಳ ಮ ಚಲನಚಿತರಖಳಲಿಾ, ’ರಣ್ಮ ರಷಂಖಖಳು’, ಸುಡುಗಮ ಕ ೈಯಿಂದ ಜಹರಿಬದು
’ಔಯಷಿ’ನುನ ಎರ್ತುಕ ೂಡು ನ ದಲಿಾ ಬ ೇಟ, ಭಹತು, ರ್ರೇರ್ತ,  ರೇಭ ಹರಯಂಬಹಖುದನುನ
ನಹು ನ ೂೇಡದ ುೇ .(ಔು-ಬಳುು ಚಿತರಖಳು). ಇ  ೇಖದ ಮುಖದಲಿಾ ಆ ಲಹಾ ತ ೂೇರಿಸ್ತ್ರದಯ
ಮಹರಿಗ ನ ೂೇಡಲು ಷಭಮವಿದ ? ಷಹೀಯಷಯ ಖರಹಿಷಲು ಮಹರಿಗ ಯಧಹನವಿದ ? ಆ ಲಹಾ
ಹರಚಿೇನ ಄ವ ೇಶಖಳು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಸಹಔಫ ೇಡ. ’ಔಯಷಿ’ ಔಣ್ಮಯ ಮಹದುದಯ ಫಗ ೆ ಯೇಚಿಸ್ತ್ರ,
ಫಯ ದು, ಸಳ ಮ ನ ನುಖಳು ಭಯುಔಳ್ಳಸ್ತ್ರ ಫಂದು ಔರ್ಣಣೇಯು ಫಯುರ್ತುದ . ಅ ಬಹನಹತಮಔ
ಷಂಫಂಧಖಳು ಭಯ ಮಲು ಷಹಧಯ ೇ? ನನನಲಿಾಯು ಕ ೈಚೌಔರ್ದಂದ ಯ ಸ್ತ್ರಕ ೂಳುಿತ ುೇನ !

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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- ಸಂಧ್ಯ ಹಲಲನನವಳಿು
ಕಲಲಷರ್ದಂದ ಷುಷಹುಗ ಭನ ಗ ಫಂದು ಂದು ಲ ೂೇಟ ಕಹರ್ಪೇ ಭಹಡಕ ೂಂಡು ಔುಡಮುತಹು,
ಭಔಕಳ ವಹಲ ಖಳ ಄ಂರ್ದನ ವಿವ ೇಶ "ಹತಹಿ ಭುಖ್ಹಯಂವಖಳನುನ" ಕ ೇಳ್ಳಸ್ತ್ರಕ ೂಳುಿತಹು,
ಷಹಮಂಕಹಲ ಭಹಡಫ ೇಕಹದ ಭನ ಕ ಲಷಖಳ ಫಗ ೆ ಭನಸ್ತ್ರಸನಲ ಾೇ ಟು ಭಹಡುತಹು, ಸಹಗ ೇ
ಇಯೈಲ್ ನ ೂೇಡ ೂೇಣ್ ಂದು ಔುಳ್ಳತ . ಷದಯ ಇತುು ಷಂಜ ಮಹರಿಖೂ ಮಹ ಕಹಾಷೂ
ಆಲಾ! ಆಂರ್ದನ ನನನ ಡ ೈರ್ ಕ ಲಷರ್ದಂದ ಭುಕು. ಚೂಯು ಹಯೂ ಄ಡುಗ ಷಸಹ ಮಕಕದ .
ಷಹಭಹನಯಹದ "ಜಂಕ್" ಇಯೈಲುಖಳ ೇ ಸಲಹಯು. ಄ಯ ೇ, ಎಲಾದಯ ಭಧ ಯೇ ಎದುು

ಆ ಲಾದಯ ಭಧ ಯ ಭಔಕಳ ಅ ಹರಜ ಕ್ು, ಇ ಪ ೇರ್, ಅ ಫತ ಡೇಿ, ಇ ರಿಷ ೈಟಲ್, ಹಯದಲಿಾನ
ಭಹಭೂಲು ಕಹಾಷುಖಳು, ಄ಷ ೈನ ಮಂಟುಖಳು, ಸ ೂೇಭೀಕ್ಿ.....಄ಫಬಫಬಫಹಬ ಆದ ೇನು
ಸನುಭಂತನ ಫಹಲದಂರ್ತದಯಲಾಹ! ಎಲಾಯ ಭನ ೇ ದ ೂೇಷ ೇನೂ ತೂತ ೇ ಄ನ ೂನೇ ಸಹಗ ಎಲಾಯ
ಭನ ೇಲೂ ಸ ಚುು ಔಮೇ ಆದ ೇ ಔಥ .
‚ಕಹಲನುನ ತಡ ಯೇಯು ಮಹಯೂ ಆಲಹಾ‛...... ಄ನ ೂನೇ ಷುರಸ್ತ್ರದಧ ಸಹಡನಂತ , ಕಹಲಕ ಕೇನು,
ಒಡಹುನ ೇ ಆಯುತ ು. ಄ದಕ ಕೇ ಄ದು ಎಶುು ಆದೂುೂ ಷಹಲದೂ ಄ರ್ನನಷುತ ು. ಸಹಗ ೇಂತ ನಹು ತಲ

ಕಹಣ್ುರ್ತುಯು ೂರ್ಣಿಭಹ ಄ಯ ಇಯೈಲ್! ಏನಹ ಄ಂತ ನ ೂೇಡದ ರ, "ಔಂು" ುಷುಔ
ಯೂದಲಿಾ ಸ ೂಯಫಯಲಿದ , ಄ದಕಹಕಗ ರ್ನೇು ಏನಹದೂರ ಫಯ ದು ಔಳುಹಿಷುರ್ತುೇಯಹ ಄ಂತ......
ೂರ್ಣಿಭಹಯ ವಿನಭರ ಸಹಖು ಅರ್ತೇಮ ಕ ೂೇರಿಕ ಗ ಭರ್ಣದು, ಸ ೇಗಹದೂರ ಅಗಾ ಇ ಷಲ
ಏನಹದೂರ ಫಯ ದು ಔಳುಹಿಷಲ ೇಫ ೇಕ ಂದು ರ್ನವುಯಿಸ್ತ್ರದ . ಫಯ ಮಫಹಯದು ಄ಥಹ ಫಯ ಮಲು
ಫಹಯದು ಄ಂತ ಏನೂ ಆಲಾ, ಅದ ರ ನಭಮ ರ್ದನರ್ನತಯದ ಖಡಬಡ ಜೇನದಲಿಾ, ಸ ಚಿುಗ ಏನು
ಭಹಡ ೂೇದಔೂಕ "ಟ ೈಮ್ ಆಲಹಾ ರಿೇ". ಄ಲಹೀ?

ಯೇಲ ಕ ೈ ಸ ೂತುು ಔೂರ್ತೇಿಹ? ಆಲಾ. ರ್ದನಹಖೂಾ ಎಶ ುೇ ಒಟ ಒಡಹು ಆದೂುೂ ಷರಿ, ನಭಗಹಗ,
ನಭಮ ಭಔಕಳ್ಳಗಹಗ, ನಭಮ ಭನ ಗಹಗ, ಭನ ಮರಿಗಹಗ, ನಭಮ ತಭಮರಿಗಹಗ, ಕ ಲು
ಫಂಧುಖಳ್ಳಗಂತಹ ಸ ಚುು ಅರ್ತೇಮಯಹಗಯು ಆಲಿಾನ ನಭಮ ಮತರರಿಗಹಗ ಕಂಡತಹ ಷಭಮ
ಭಹಡಕ ೂಳ್ಳುೇವಿ, ಄ಲಹೀ? ಆದ ೇ ಆಲಿಾನ ನಭಮ ಜೇನದ  ೈಶ್ಶುಯ.
ಷರಿ ಷರಿ, ಆನುನ ಯಹರ್ತರಮ ಉಟದ ವಹಷಿ ಭುಗಷಫ ೇಔು. ಭಔಕಳು ಅಗ ಾೇ ಅಔಳ್ಳಷುರ್ತುದಹುಯ .
ಫ ಳಗರ್ನಂದ ಖಂಡನ ಜ ೂತ ಭಹತಹಡಲು ಷಸ ುಯುಷ ೂತಹುಗಲಾ. ಄ಯ ೇನು ಉಯಲ ಾೇ

ಸಹಗ ೇ ಗ ೂೇಡ ಗ ತೂಖುಸಹಕದು ಕಹಯಲ ಂಡರ್ ಔಡ ಔಣ್ುಣ ಸಹಯಿಸ್ತ್ರದ . ಄ಫಹಬ, ಅಗ ಾೇ

ಆದಹುಯ ೂೇ, "ಟಹರ ಲ್" ಭಹಡುದಹುಯ ೂೇ, ಭನ ಯಿಂದ ಕ ಲಷವೇ, ಕ ಲಷ ೇ ಭನ ಯೇ ಂದು

಄ಕ ೂುೇಫರ್ ಫಂದುಬಡಹು ಄ರ್ನನಸ್ತ್ರತು. ಆನೂನ ಮೊನ ನ ತಹನ ಗೌರಿ-ಖಣ್ರ್ತ ಸಫಬಖಳು

ಕ್ಷಣ್ ಎಲಹಾ ಭತ ೇಿಸ ೂೇಮುು! ಫ ಳಗರ್ನಂದ ಄ಯ ಪ ೂೇನಹಗಾೇ, ಟ ಕಹಸಾಗಾೇ ಮಹುದೂ ಫಂರ್ದಲಾ.

ಭಹಡದಸಹಗದ ? ಅಖಲ ೇ ಎಲಹಾ ಔಡ "ಸಹಯಲ ೂೇವಿೇನ್" ಄ಲಂಕಹಯಖಳು, ನಭಮ "ಪ ರಂಡ್ಸ"

ಆಲಿಿ ಬಡ, ಆದು ಭಹಭೂಲು. ಯೂಭನಲಿಾ ಟೇ.ವಿೇ ನ ೂೇಡುತಹಿಯ .

ಭನ ಖಳಲಿಾ ದಷಯಹ ಸಫಬಕ ಕ ಅಸಹೀನಖಳು, ಜ ೂತ ಗ ಔನನಡ ಷಂಗದ ರ್ದೇಹಳ್ಳ ಭತುು
ಯಹಜ ೂಯೇತಸ ಷಭಹಯಂಬ ಫ ೇಯ ! ಯಹಭ ಯಹಭಹ, ಂದ ೇ, ಎಯಡ ೇ? ಇ ಷಲ ಪೊರೇಗಹರಂಗ
ಭಔಕಳ್ಳಂದ ಏನು ಭಹಡಷಫಸುದೂ? ಫ ೇಯ ಮಹಯಹದೂರ ಏನಹದೂರ ಭಹಡಷುರ್ತುದಹುಯ ೂೇ

ೂರ್ಣಿಭಹ, ಏನ ೂೇ ನನನ ಕ ೈಲಹದ ಂದು ಷಣ್ಣ ರಮತನ ರ್ನಭಮ ಭುಂದ ಆಟುರ್ದುೇರ್ನ ರಿೇ.
ಸ ಚಿುಗ ೇ ಫಯ ಯೇರ್ದಕ ಕ ಮಹಕ ೂೇ "ಟ ೈಮ್ ಆಲಹಾ ರಿೇ" :) ಏನೂ ತು ರ್ತಳ್ಳದುಕ ೂಳಿಫ ೇಡರೇ.

ಆಲ ೂೀೇ. ಄ದು ಫ ೇಯ ಯೇಚಿಸ್ತ್ರ, ತಮಹರಿ ವುಯು ಭಹಡಫ ೇಔು.

ಕುಫಿಭಯಗಳು
- ಯವಿ ಶಮವ

ಮೊನ ನ ಭಹರ್ಚಿ ಮೊದಲನ ೇ ಹಯದಲಿಾ ಫಸಳ ಒಡಹಟ. ಮಹಔಹ ಄೦ದಯ ನಭಮ ಸರ್ತುಯದ ಷಷಯಕಹಶ್ಮಲಿಾ, ಡಲಹಾಸ್ ನಖಯದ Arboretumನಲಿಾ, ರರ್ತ ಶಿದಂತ ುಶ ರದವಿನವಿತುು. ಅ
ರದವಿನದಲಿಾ ನಭಮ Dallas

Bonsai Clubಗ ಬಹಖಹಿಷಲು ಄ಸಹೀನ ಫಂರ್ದತುು, ರರ್ತ ಶಿದಂತ . ಖಡಬಡಗ ಕಹಯಣ್—ಹತಹಯಣ್ ಫ ೇಖ ಬಸ್ತ್ರಮಹದುರಿಂದ ಕಹಮಿಔರಭ ಂದು ಹಯ

ಭುಂಚ ಫಂರ್ದತುು. ಗ ಡ ಡಖಳ್ಳಂದ ಫಯು ಸೂಖಳು ರದವಿನಕ ಕ ತಮಹಯಹಗ ಬಟುದುು. ಅದಯ ನಭಮ ಚಿಔಕ ಭಯಖಳು ಆನೂನ ಚಳ್ಳಗಹಲದ ರ್ನದ ಯಿ
ು ಂದ ಏಳಲು ಅತುಯ ತ ೂೇರಿಷುರ್ತುಯಲಿಲಾ. ಹಿೇಗಹಗ
ಮಹ ಭಯಖಳು ರದವಿನ ಯೇಖಯ ಎಂಫುದು ನಭಮ ಔಾಫನ ಎಲಾರಿಖೂ ರವ ನಮಹಗತುು. ಕ ೂನ ಗ ನಭಗ ಫ ೇಕಹಗದುಕಕಂತ ಜಹಸ್ತ್ರುನ ೇ ಭಯಖಳು
ಸ್ತ್ರಕಕದು ಄ರ್ನನೇ. ಏರ್ನದು ಚಿಔಕಭಯಖಳು ಄ನುನರ್ತುೇಯ? ಄ದು bonsai ದದ ಔನನಡ ಄ನುಹದ.

Bonsai ಄ನುನುದು ಜಹನ್ ಬಹಶ ಮ ದ.

Potted Tree ಄ನುನುದು English ಔನನಡ online dictionary ರಕಹಯ ಆದಕ ಕ 'ಔುಫಜ ಭಯ' ಄ಂತಲೂ ಔಯ ಮುತಹುಯ . ಏನ ೇ ಔಯ ದಯೂ ಅ ದ ೂಡಡ
ೃಕ್ಷಖಳ ಷೌಂದಮಿ ಇ ಚಿಔಕಭಯಖಳಲಿಾ ಄ಡಗ . ಫ ಂಖಳೄರಿನ

Lalbaghನಲಿಾ ಂದು Bonsai Garden ಭಹಡುರ್ತುದಹುಯ ಄ಂತ ಷುರ್ದು .

ಔಳ ದಫಹರಿಗ ಄ಲಿಾ ಸ ೂೇದಹಖ ಕ ಲಷ ವುಯು ಭಹಡದುಯು. ಯೈಷೂರಿನ ಖಣ್ರ್ತ ಷಚಿುದಹನಂದ ಷಹೀಮಖಳ ಅವರಭದಲಿಾ ರಖ್ಹಯತಹದ ಈದಹಯನವಿದ .
಄ಲಿಾಗ ಸ ೂೇದಯ ನ ೂೇಡಲು ಭಯ ಮರ್ದರಿ. ರ್ನಭಗ ಗ ೂರ್ತುಯು ಭಯಖಳೄ, ದ ೇವ ವಿದ ೇವಖಳ್ಳಂದ ತಂರ್ದಯು ಭಯಖಳೄ ಄ಲಿಾ .
ನಹನು ೧೯೯೦-೧೯೯೧ ಕಹಲದಲಿಾ ಡ ಲಿಾ ನಖಯದಲಿಾ ಆದಹುಖ Bonsai ಫಗ ೆ ಂದು ುಷುಔ ಕ ೂಂಡದ ು. ಜ ೂಯೇರ್ತ ಭತುು ರ್ನಔುಂಜ್ ಹಯ ಖ್ ಄ನುನಯು
ಫಯ ರ್ದದುಯು. ನಭಮ ದ ೇವದಲಿಾ ಇ ಸಹಯಷದಲಿಾ ರಖ್ಹಯರ್ತ ಄ರಿಗದ . ನನನ ಮೊದಲ ಭಯಖಳು ುಷುಔದ ಚಿತರಖಳಂತ ಫರಿೇ two

dimensional

ಅಗದುು. ಄ಯರಿಕಹಗ ಫಂದ ಯೇಲ ಆಲಿಾಮ ುಷುಔಖಳ್ಳಂದ ಫಸಳಶುು ಔಲಿತ . ಄ದಯೂ ಜನಯ ಷಂಖರ್ತಯಿಂದ ಔಲಿಮುುದು ಫಸಳ ರಿಣಹಭಕಹರಿ.
ನಭಮ Dallas ನಖಯದಲೂಾ ಆದಕಹಕಗ ಂದು ಷಂಗವಿದ .

Bonsai Society of Dallas ನಭಗ ಸರ್ತುಯ ಆಯು ಷಂಗ. Fort Worth, TX

ಸರ್ತುಯ ಆಯುರಿಗ ಄ಲಿಾಮೂ ಂದು ಷಂಗವಿದ . ನಭಮ ಅಸ್ತ್ರುನ್ ನಖಯದಲೂಾ ಂದು bonsai ಷಂಗವಿದ . ಄ಯ ಆರ್ತುೇಚಿನ ಷುರ್ದುತರದಲಿಾ ನಭಮ
ಬಹಯತದ ರಮತನದ ಫಗ ೆಮೂ ಫಯ ರ್ದದಹುಯ . ರ್ನೇ ಲಾಯೂ ನಭಮ ಇ ಷಂಗಖಳನನ ಷ ೇರಿ, ಇ ಚಿಔಕ ಭಯಖಳ ಸಹಯಷನುನ ಫ ಳಸ್ತ್ರ ಔನನಡದ ಔಂನುನ ಸಯಡುರ್ತುೇಯ ಂದು ನಂಬದ ುೇನ .

ಅಂಕು ಡಲಲಂಕು ಭುಚಿಚತ್ಂತಲ
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“ಶ್ವೂಜಲೋಲ್ಲ ಕಯಡಿ ಬಿಟು ಹಗಲ”
"ವಲೋದ ಷುಳಹಿದಯೂ ಗಹದ ಷುಳಹಿಖದು" ಄ಂತಹನ ಂದು ಗಹದ ಆದ . ಄ಂಥಹದರಲಿಾ 'ಏನಹ ಆದು, ಷುಳುಿ ಗಹದ ೇನಹ?' ಄ಂತ ಅವುಮಿ ಡುರ್ದೇಯಹ? ಸೌದು, ರ್ನಜಹಖೂಾ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡ
ಬಟು ಸಹಗ !" ಄ನ ೂನೇದು ಷುಳುಿ ಗಹದ ೇನ ೇ . ಷುಳುಿಗಹದ ಄ನ ೂನೇದಕಕಂತ "ತುಗಹದ " ಄ಂದಯ ಸ ಚುು ಷರಿ.
ನನಗ ಷೀಲ ಅ ಸುಚುು, ಇ ಸುಚುು ಜ ೂತ ಗಹದ ಖಳ ಸುಚುು ಷೀಲ ಜಹಸ್ತ್ರುನ ೇ ಆದ . ಮಕಕದ ಸುಚುುಖಳು ಮಹುದು ಄ಂತ ಸ ಚುು ತಲ ಕ ಡಷ ೂಕಂಡು ಅಯೇಲ ರ್ನೇು ಸುಚಹುಗ ಬೇಡ.ಆಲಾ, ಸುಚಿುನ
ಫಗ ೆ ಸ ಚಿುನ ವಿಯ ಫ ೇಕ ೇ ಫ ೇಔು ಄ಂದ ರ ದಮವಿಟುು ನನನ ಖಂಡ ಭಔಕಳನುನ ಕ ೇಳ್ಳ. ಏಕ ಂದಯ ನನನ ಸುಚಿುನ ಪಲಹನುಬವಿಖಳು ಄ಯ ೇ ಄ಲಹೀ? ಸ ೂೇಗಾ ಬಡ, ಄ದ ಲಹಾ ಮಹಕೇಖ? ಷದಯಕ ಕ ನನನ
ಗಹದ ಸುಚಿುನ ಫಗ ೆ ಸ ೇಳ್ಳುೇರ್ನ.
ನಹನು ಮಹ ಗಹದ ಕ ೇಳ್ಳದೂರ , ಄ದು ಎಲಿಾಂದ ಫಂತು, ಮಹ ಕಹಲದಲಿಾ ಫಂತು, ಮಹಕ ಫಂತು, ಄ಥಿ ಏನು ಄ಂತ ತಲ ಕ ಡಷ ೂಕಳ ೄಿೇದು ಜಹಸ್ತ್ರು. ಹಿೇಗ ಂದಸಲ ಚಿಔಕಳಹಗದಹುಖ (ಎಲೂರ
ಂದ ೇ ಷಲ ಚಿಔಕಯಹಗಯ ೂೇದು) ಮಹಯದ ೂುೇ ಈಷಹಫರಿಗ ಸ ೂೇಗದುಕ ಕ "ಸ ೂೇಗ ೇ , ಫಂದ್ ಬಟುಿ ಭಧಯ, ಳ ಿೇ ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡ ಬಟು ಸಹಗ ‛ ಄ಂತ ಈಗಷ ೂಕಂಡ . ಄ುರ ಈಗೇರ್ತದಹಯ
಄ನ ೂನೇ ರಿಜ್ಞಹನಹನೂ ಆಲ ು, 'ಮುಯ ೇಕಹ! ನನನ ಷಂವ ೃೇಧನ ಗ ಆನ ೂನಂದು ವಿಶಮ ಸ್ತ್ರಔುು' ಄ಂತ ಸ್ತ್ರಕಹಕಟ ು ಕುರ್ಷಮಹಗ ಄ವಿರಗ ಥಹಯಂಕ್ಸ ಸ ೇಳ ು. ಄ುರ 'ಆದಹಯವುೇ ಲೂಷು' ಄ನ ೂಕಂಡು
ಷುಭಹನದುರ.
ಷರಿ ವಿಶಮ ಸ್ತ್ರಔುು, ಆನುನ ನಡೇಫ ೇಔಲಹಾ ಷಂವ ೃೇಧನ . ನನಗ ಗ ೂರ್ತುದು ಶ್ನ ಔತ ೇನ ಲಹಾ ಯಲುಔು ಸಹಕದ .ಈಸುಂ, ಮಹ ಔತ ೇಲೂ ಔಯಡ ಕಹಣ ಾೇ ಆಲಾ. ಷರಿ ನಹನ ೇ ಏನ ೇನ ೂೇ ಉಸ ಖಳನುನ
ಭಹಡ ೂಕಂಡು ನನನದ ೇ ರ್ಥಮರಿಖಳನುನ ಸ ೂಷ ದ . ಄ದಕ ಕ ಄ೂೂಸ್ಿ ಫ ೇಔಲಹಾ, ಫಡಹಯಿ ನನನಣ್ಣ ಸ್ತ್ರಔು. ಷರಿ, ಄ನ ತಲ ೇ ಕ ೂಯ ದ . ಄ನೂ ಕ ೇಳ್ಳ ಕ ೇಳ್ಳ ಷಹಕಹಗ "ನ ೂೇಡ ೇ, ಔಯಡಖಳ್ಳಗ
ಹಿಡತ ಜಹಸ್ತ್ರು. ಏನು ಭಹಡದಯೂ ಟುು ಬಡಲಾ. ಶ್ೂಜ ಭಹಡ ೂೇಯು ಬಮ ಬಕುಯಿಂದ ಭಹಡುತಹಿಯ . ಹಿಂರ್ದನ ಕಹಲದಲಿಾ ಮಹಯ ೂೇ ಯಹಕ್ಷಷ, ಳ ಿ ಯ ಡ ಮಕ ಕ ಶ್ಧಹಯನ ಭಹಡ ೂಕಂಡು,
ತಷುಸ ಭಹಡಹು ಆದು ಄ಂತ ಕಹಣ್ುತ ು. ಅಖ ಸ ದರ್ ುಔಾ ಆಂದರ ಄ನ ತಷುಸ ಸಹಳು ಭಹಡಕ ಕ ಮಹಮಹಿಯ ೂೇ ಄ಸಯ ೇನಿ ಡಹಯನ್ಸ ಭಹಡಕ ಕ ಔಳ್ಳಸತಹಿನ . ಆುನ ಕಹಯಯ ೇ ಄ನನಲಾ. ಄ದಕ ಕ
ಹಾನ್ ಭಹಡ ಄ಗನೇನ ೂೇ, ಯುಣ್ನ ೂನೇ , ಆಲಾ ಮಹಯ ೂೇ ಖಂಧಿನ ೂನೇ ದ ೂಡಡ ಔಯಡ ಭಹಡ ಛೂ ಬಟುತಹಿನ . ಄ದಕ ಕ ಇ ಗಹದ ಸುಟುಫ ೂೇಿದು " ಄ಂತ ಄ನ ರ್ಥಮರಿ ಸ ೇಳ್ಳದ. ನಹನು ಷುಮ್
ಷುಯನ ಪೊಕಂಡ ರ ಷಂವ ೃೇಧನ ಸ ಸ್ತ್ರರಗ ೇ ಄ಹಮನ ಄ಲಹೀ? ಄ದಕ ಕ ' ಅ ಯಹಕ್ಷಷನ ಸ ಷಯ ೇನು? ಄ನು ಏನು ಯ ಡ ದ' ಄ಂತ ಲಹಾ ರವ ನ ಕ ೇಳ ು. '಄ಶುಔೂಕ ನಹನು ಒರ್ದಯ ೂೇ ಔತ ೇಲಿ,
ನ ೂೇಡಯ ೂೇ ಸ್ತ್ರರ್ನಭಹ ಎಲಹಾುೂಲೂಾ ಯಹಕ್ಷಷಯು ತಷುಸ ಭಹಡ ೂೇಹಖ "ಒಂ ನಮೊೇ ಫರಸಮ ದ ೇಹಮ ನಭಃ" ಄ಂತ ಫರಸಮನನಲಹೀ ಧಹಯನ ಭಹಡ ೂೇದು. ಯಹಣ್ ಏನ ೂೇ ಅತಮಲಿಂಖ ತಗ ೂಳಿಕ ಕ
ಶ್ನನ ತಷುಸ ಭಹಡು, ಆಷ ೂಕಂಡ. ಄ದನನ ಹಸ್ ತಯಕ ಕ ನಹಯದ ಖಣ ೇವನ ಜ ೂತ ರ್ಪಟುಂಗ್ ಆಟು. ಸಹಗಹದ ರ ಗಹದ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಅನ ಬಟು ಸಹಗ " ಄ಂತ ಆಫ ೇಿಕತುು ಄ಲಹೀ? ಔಯಡ
ಮಹಕ ?' ಄ಂತ ಹಟಷಹಲು ಸಹಕದ . ಄ರ್ನಗ ಯ ೇಗ, "ಸ ೂೇಗ ೇಲ ೇ , ಅ ಗಹದ ಫಯ ದವಿರಗ ರ್ನನನಂತ ಔಯಡಖುಿ ಆಯುತ ೀ ಄ಂತ ಗ ೂರ್ತುಲಿಿಲಾ. ಗ ೂರ್ತುದ ರ"ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ೂರ್ಣಿಭನನ ಬಟ್ ಸಹಗ "
಄ಂತಹನ ಫರ್ದಿಯ ೂೇಯು. ನಹನ ೇನ ೂೇ ಳ ಿ ಕರಕ ಟ್ ಭಹಯರ್ಚ ನ ೂೇಡುದ ು.ಫಂದ್ ಬಟುಿ ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡ" ಄ಂತ ಫಮು.
಄ುನ ಫಮು ಄ನ ೂನೇ ಄ಹಮನಕಕಂತ , ನನ್ ಔುತೂಸಲ ಆನೂನ ಜಹಸ್ತ್ರು ಅಮುು. ಗಹದ ಗ ಆನ ೂನಂದು ರ್ತಯುು ಸ್ತ್ರಔುಲಹಾ ಄ಂತ. ಷರಿ ಸ ೇಗದೂರ ತಹತಂಗ ುಯಹಣ್ ಎಲಹಾ ಚ ನಹನಗ ಗ ೂತುಲಹಾ,
಄ಯನ ನೇ ಕ ೇಳ ೄೇಣ್ ಄ಂತ ಯಜಹ ಫಯ ೂೇಖೂಿ ಕಹದ . ಄ದನನ ಕ ೇಳಕ ಕ ಯಜಹ ಮಹಕ ಄ಂದಹರ? ನಮ್ ತಹತನ ಉರಿಗ ಸ ೂೇಖಫ ೇಔಲಹಾ? ಅಖ ಫೇನ ಲಹಾ ಆಶ ೂುಂದು ಆಲಿಿಲಾ. ಆರ್ದುದೂರ ಬಲ್
ಫಂದ ೇಲ ನಂಗ ಭಂಗಹಿರ್ತಿ ಅಗಯ ೂೇದು. ಕಹಖದ ಫರಿೇಫಸುದು,. ಅದ ರ ಄ುರ ಈತುಯ ಫಯ ದು, ನಂಗ ಄ದರಲಿಾ ಄ನಹಮನ ಫಂದು , ರವ ನಗ ೂಂದು ಕಹಖದ ಔಳ್ಳಸ, ಄ುರ ಄ದಕ ಕ ಈತುಯ ಫಯ ದು, ಭತ ು
ರವ ನ-ಈತುಯ ಇ ಗ ೂೇಳು, ಪೊೇಸ್ು ಭಹಯನ್ ವಹ ಎಯಡೂ ಫ ೇಡ ಄ಂತ ಯಜಹ ಫಯ ೂೇಯ ಖೂ ಕಹದ .
ಯಜದಲಿಾ ತಹತನ ಭನ ಗ ಸ ೂೇದಹಖ ಄ಯನನ ಕ ೇಳ್ಳದ . ಅಖ ಄ುರ ಸ ೇಳ್ಳದುರ "಄ಯಯೇ, ಅ ಗಹದ ೇನ ೇ ತು. ಄ದು ರ್ನಜಹಖಲೂ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡಗ ಬಟು ಸಹಗ " ಄ಂತ. ಇ ವಿೇಯವ ೈಯು
ಆತಹಿಯಲಹಾ, ಄ುರ ೂಜ ಭಹಡ ೂೇ ಆಶುಲಿಂಗಹನಹ ಂದು ುಟು ಡಬಬೇಲಿ ಆಟ ೂಕಂಡತಹಿಯ . ಅ ಡಬಬೇಗ 'ಔಯಡಗ ' ಄ಂತ ಸ ಷಯು. ಄ುರ ಶ್ನನ ೂಜ ಭಹಡ ೂೇಹಖ ಇ ಲಿಂಖ ಆಯ ೂೇ
ಔಯಡಗ ತುಂಫಹ ಭುಕಯ. ಄ದ ೇ ಆಲಾ ಄ಂದ ರ ಏನು ೂಜ ನೂ ನಡ ಮಲಾ.ಆದು ಅ ಗಹದ ಄ಥಿ" ಄ಂತ ವಿರಿಸ್ತ್ರದುರ.
ಅಗಾಂದ ನಹನು ಸ್ತ್ರಕ್ ಸ್ತ್ರಕ ೂಕೇರಿಗ ಆದಯ ಫಗ ೆ ಲ ಔುರ್ ಕ ೂಡುರ್ದೇರ್ನ. ಇಖ ರ್ನಮ್ ಷಯರ್ದ. ಗ ೂತಹುಮಲ
ು ಾ , ಆನ ೇಲ ಮಹಯಹದೂರ ಕ ಲಸದ ಭಧ ಯ ಫಂದ ರ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡ" ಄ಂತ ಫಯಬೇಡ.
ಫದಲಿಗ ವಹರ್ಂಗ್ ಸ ೂೇದಹಖ ದುಡ ೂುೇ, ಕಹಡ ೂೇಿ ಭಯ ರ್ತದ ರ ಅಖ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡಗ ಬಟು ಸಹಗ " ಄ಂತ ಄ಂದ ೂಕಳ್ಳ. ಬಹಯತಕ ಕ ಸ ೂೇಗ ೂೇಹಖ ಟಕ ಟ್, ಹಸ್ ಪೊೇಟ್ಿ ಭನ ೇಲಿ ಭಯ ತು
ಏಪೊೇಿಟ ೆಿ ಫಂದು ಅಖ ಇ ಗಹದ ನ ನರ್ಷ ೂಕಳ ೄಿೇ ಸಹಗ ಭಹಡ ೂಕೇಫ ೇಡ. ನ ೂೇಡ, ಇ ಗಹದ ೇಲಿ ಔಯಡಗ ದದಲಿಾ "ಗ " ಄ಕ್ಷಯ ಬಟುದುು ಳ ಿೇ "ಶ್ೂಜ ೇಲಿ ಔಯಡಗ ಬಟು ಸಹಗ " ಅಮುಲಹೀ?

“ಶ್ವೂಜಲೋಲ್ಲ ಕಯಡಿಗಲ ಬಿಟು ಹಗಲ”

ಕಳುನಿಗಲಲಂದು ಪ್ರಳಲು ನಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಜಲೋನಿನ ಹಲಲಳಲಯೋ ಹಲ್ಲನ ಭಳಲಯೋ
ಸುಧ್ಲಯೋ ಕನನಡ ಸವಿನುಡಿಯೋ
ವಣಿಮ ವಿೋಣಲಮ ಸವಯಮಧುಮವವೋ
ಸುಭಧುಯ ಸುಂದಯ ನುಡಿಯೋ

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.
Srivatsa Ramanathan, Shubha, Nandita and Namrata Srivatsa

ಕನನಡವಲನಲ ಕುಣಿದಡುವುದಲನಲನದಲ
ಕನನಡವಲನಲ ಕವಿ ನಿಮಿಯುವುದು
ಕಭನ ಬಿಲ್ೆನು ಕಣ್ುವ ಕವಿಯಲ್ು
ತಲಕಕನಲ ಭನ ಮ್ಮೈ ಭರಲಮುವುದು

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.
Satya, Latha, Akshay and Akshata Sastry

ಗಿೋತಲ ಭ೦ಗಳಗಿೋತಲ ಹರಿಭುಖ
ಗಿೋತಲ ವಲೋದ೦ತ್ಖಯಗಲಲೋನವ ಗಿೋತಲ ಪಲ್ುುಣ್ಶಲೃೋಕಮೊೋಹನಿಮಿತಲತ ವಿಖ್ಯತಲ

ವಲೋದ ಶಸರ ುರಣ್ ಭಲಲೋದತ್
ಅದ ಕಲ್ಖ್ತ್ಸಲ್ಲಲ್ದ ಭಜಿನ೦ ಗಲೈದು
ಸವದು ೂಜವಿಧಿಮ ಚಿ೦ರ್ತಸ-

ಮತಲ ಜಗದುದಧಯಕ -

ಲ್ದುದೋ ಕೃರ್ತ ಸಕಲ್ ಜರ್ತಮ

ಕೋತಲವ ಸಕಲ್ದವಂದವನಿಗವತ್ -

ಭಲೋದವಲಣಿಸದಲ ಸುಲ್ಬವಲನಿುದು ಮೊೋಕ್ಷಸಧನಲಗಲ.

ಭಲತಲವ ಗಣ್ರ್ತ ಲ್ಲಖಿತಲ ಸಲ್ಹೌ ವಯಸವಿಜ್ಞತಲ.

ವಿಯಚ್ನಲ: ವಿದವನ್ ಹು. ಚ್೦. ರಭ ಶಸಿರೋ
(ಯವಿ ಶಮವ ಅವಯ ತ್೦ದಲ)
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MKANT Congratulates these budding Artists
Name: Madhuvanthi Kikkeri

Name: Sumanth Madhugiri

Parents: Vasundhara & Narasimha
Kikkeri

Parents: Sudha & Sridhar
Madhugiri

Bharatanatyam Arrangetram

Carnatic Violin Arrangetram

Oct 1, 2011, Granville Arts Center

Apr 22, 2012
Plano Courtyard Theater

Guru: Smt. Revathi Satyu,
Arathi School of Dance

Name: Anesha Rao

Gurus: Sri H N Bhaskar &
Sri Venkatraman Subramanian

Name: Lakshman Manjunath

Parents: Priya & Srisha Rao
Bharatanatyam Arangetram

Parents: Lalitha & Manjunath
Shikaripur

Aug 18, 2012
Granville Arts Center

Opera Music Performance

Guru: Smt. Madhushri
Sethuraman,
Srutilaya School of Dance

Aug 4, 2012
Plano Courtyard Theater

ಗಿಡವಗಿ ಫಗುದುದ ಭಯವಗಿ ಫಗಿುೋತಲ?

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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Congratulations and Best Wishes For Class—2012
Name: Sumanth Madhugiri
Name: Akshay Sastry

Name: Ranjan Srinivasan

Parents: Latha & Satya Sastry

Parents: Raji & Thejaraj Srinivasan

Graduated from: Allen High School

Graduated from : Plano Senior High

Pursuing : Business at McCombs
School of Business @ UT Austin

Pursuing: UT Dallas - Neuroscience

Parents: Sudha & Sridhar
Madhugiri
Graduated from: Plano East Senior High School
Pursuing: UT Austin Bio-Medical Engineering
honors @ UT Austin

Name: Akshob Rao

Name: Pranav Murthy

Parents: Vinaya & Raghuram
Rao

Parents: Mamatha & Thandav
Murthy

Graduated from:
Plano Senior High

Graduated from:
Centennial High School, Frisco

Pursuing: Texas A&M - Electrical
Engineering

Pursuing: Neurobiology at
University of Washington, Seattle

Name: Vinay Srinivasan
Parents: Shrilekha &
Srinivasan
Graduated from:
Jesuit College Prep, Dallas
Pursuing : College of Arts &
Sciences , Tufts Univ Boston
MA

CLASS 2012
Graduate

Graduate

Name: Lakshman Manjunath
Name: Tejas Ajay Gopal

Parents: Lalitha & Manjunath
Shikaripur

Parents: Kamakshi & Ram Gopal

Graduated from:
UT Dallas – Neuroscience

Graduated from :
UT Austin with Honors

Pursuing: Medicine
@ UT Southwestern

Majored in: Neurobiology

ಚಿಂತಲ ಇಲ್ೆದವನಿಗಲ ಸಂತಲಲ್ಲ ನಿದಲದ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ANESHA RAO

Congratulations and Best Wishes
from Family and Friends
on a successful Bharatanatya Arangetram
on August 18, 2012

Sumanth Madhugiri

Congratulations and Best Wishes from Family and
Friends on a successful Violin Arangetram

ವಿಶವ ವಿನಲತ್ನ ವಿದಯಚಲೋತ್ನ ಸವವಹೃದಮ ಸಂಸಕರಿ
ಜಮ ಭಯರ್ತ ಕಯುನಡ ಸಯಸವರ್ತ

ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು.
Dr.Amarnath Laxminaryan, Dr. Anuradha Tavarekere , Amogh and Ashik.
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- ನಗಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಸ್

ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ
ಔಯುನಹಡ ಔಂದಖಳ ೇ
ಔನನಡ ರ್ನನ ...
ಔನನಡಹಂಫ ಮ ಈದಯದಲಿ
ಜರ್ನಸ್ತ್ರ ಈದಯಿಸ್ತ್ರದ

ಕನನಡವಲನಿನ ಕನನಡವಲನಿನ
- ವಿಜಯ ವಸಂತ್ ಭನಲಲೋಳಿ

ವಿೇಯ-ವೃಯಯನು ಡ ದಳಹಕ

ರ್ನೇ ಲಹಾ ಔನನಡ ರ್ನನ ||

ರ್ಧೇಯ ಯೇಧಯನು ರ್ನೇಡದಳಹಕ

ನಭಮಮ ಭುಔುಟಭರ್ಣ

ಔನನಡಖಯ ನಯನಯಖಳಲಿ

ಔನನಡಖಯ ಶ್ಯ ೂೇಭರ್ಣ
ಎರ್ನತು ಗಹಂಭೇಮಿ ಄ಳಲಿ
ಸ್ತ್ರರಿಯ ಄ಳದು ಓದಹಮಿದಲಿ
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||
ುಣ್ಯತಹಯ, ಯಭಯತಹಯ
಄ಖರಳು ಆರ್ತಸಹಷ ುಟದಲಿ
ುರ್ನೇತಳು ುಯಹಣ್ಮುಖದಲಿ
ಯಯುಖು ಡ ರ್ದಸಳು ಷೌಂದಮಿದಲಿ

ರ್ಧೇಭಂತ ಯದ ೇ...
ಯಯ  ಸ್ತ್ರರಿಂತ ವಹಯದ
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||
ಔನನಡ ಜಲ ರ್ನನ
ಔನನಡ ಸ ೂಲ ರ್ನನ
ಔನನಡದ ಬೂಮಯರ್ನನ
ಔನನಡಖಯ ೇ ಷವಿಯಿರಿ ಔನನಡದ ಷವಿಮನುನ
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||

ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||

ಔನನಡಭಮನ ಸ್ತ್ರರಿ ಔನನಡಭಮನ ಈಸ್ತ್ರಯು
ಷದಹ ಎಭಗಯಲಿ ಄ಳು
ಎದ ಮಹಳರ್ದ ಸಚುಸಸ್ತ್ರಯು
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||
ಔನನಡದ ಔಂದಹ
ಷದಹ ರ್ನಭಮಲಿಾಯಲಿ ಅನಂದ
ಔನನಡಭಮನ ನ ಯಳಲಿ ಯಭಹನಂದ
ಔಣ್-ಔಣ್ಖಳಲಿ, ಚಣ್-ಚಣ್ಖಳಲಿ
ಭೂಡಫಯಲಿ ಔನನಡಹಂಫ ಮ ಄ಮತಹನಂದ
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||
ಬಹಯತಭಹತ ಮ ಄ಔಕಯ ಮಹಕ
ಔನನಡಖಯ ಲಾರಿಗ ಷಔಕಯ ಮಹಕ
ಎಲಾಯಲಿ ತುಂಬಸಳು ಭಭತ ಮಹಕ
ಷಿಯನು ಷಭರ್ಥಿಸ್ತ್ರಸಳು ಷಭತ ಮಹಕ
ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||
ಔಯುನಹಡ ಔಂದಖಳ , ಄ಔಕಯ ಮ ಄ರಿತಯ

ಯಔವಿ, ಔವಿುಂಖಯನು ಡ ದ ಭಹತ

ಔಶುದಲಿ ನುರಿತಯ

ಸಹಡದಯಹಕ ಗ ಷಸಷರಗೇತ ಎರ್ನತು ುಣ್ಯಂತ

ಔನನಡಹಂಫ ಮ ನ ನ ದು

ಭನದಹಳರ್ದಂ ಸ್ತ್ರರಿಂತ

ಧವಜ ಸಹರಿಸ್ತ್ರ ಸಯುಶರ್ದಂ ಯಯ ದು

ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||

ಔನನಡ ರ್ನನ ಔನನಡ ರ್ನನ ||

ಜನ ಭಯುಳಲೄ ೋ ಜತಲರ ಭಯುಳಲೄ ೋ?

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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ಶ್ಲ್ಬಲ್ಲಕಲ ?

- ಪ್. ಚ್ಂದರಶಲೋಖಯ ಚ್ಡಗ

- ಕೃಷಣ

ಇಯುವಲ, ಆಯು
ರ್ನೇನ ಲಿಾ ಆಯು ?
ನನ ೂನಡನಹಡಲು
ಫಯು ಮಹ?
ಕ ೂಂಚ ಷಔಕಯ
ತಯು ಮಹ?
ನಕಕತು ಆಯು
ಸ ೇಳ್ಳತು ಹಿೇಗ "ಚಿಔಕಣ್ಣ ಫಯುರ್ತದ ಭಳ ಗಹಲ.
ಫ ೇಔಲಹಾ ಄ಕಕ ಷಔಕಯ .

ನಮನವದು ಫಲು ಷ ೂಖಷು
ನ ೂೇಡುರ್ತಯ ಚಿಭುಮುದು ಲು
ಇ ಷೌಂದಮಿ ವಯರ್ಧಗಟು ಸ ಷಯು ಏನು ?
"ಶ್ಲಹಫಹಲಿಕ " ಫಲು ಄ಖೆದು, ರ್ನನಗ ೂಖೆದು
ಷಭುದರಕ ಷಭುದರ ೇ ಸ ೂೇಲಿಕ ಮಂತ
಄ಂತ ರ್ನನನ ಷೌಂದಮಿಕ ರ್ನೇನ ೇ ಸ ೂೇಲಿಕ
ಆದ ನನ ಲ ಔಕರ್ಣಕ ಯಿಂದ ಭೂಡಫಂದ
ಫರಿಮ ಔಕರ್ಣಕ ಮಲಾ
ಸೃದಮ ಷಹಖಯರ್ದ ುಟದ ದು ಎಯಡು
ನುಡಭುತುುಖಳು!

ಗ ೂೇರ್ಧಮೂ ಫ ೇಔು
ಚಹರ್ತಗ ಬಸ್ತ್ರಬಸ್ತ್ರ.
ಫಂದ ೇ ಬಡುುದು ಭಳ ಗಹಲ.

ದೋಪ್ವಳಿಮ ಜಲಲಯೋರ್ತ

ಅಡಲು ನನಗ ಷಭಮ ೇ ಆಲಾ

- ಕನಕ ರ್ತಯುಭಲ್ಲ

ಕ ಲಷು ಮೊದಲು
ಅಟು ಕ ೂನ ಗ ."

ಸ ೂಷ ಸಯುಶ, ಸ ೂಷತನ ಎಲ ಾಲೂಾ ಷರಿಷಲಿ
ಫ ಳಖಲಿ ಎಲ ಾಡ ರ್ದೇಹಳ್ಳಮ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

ಚಿಔಕಣ್ಣಗ ರ್ನಯಹಷ .
ಮಹಯನೂ ಕ ೇಳಲೂ

ಔನನಡ ಷಹಹಿತಯದ ಭುಔುಟಭರ್ಣಮ ಫ ಳಔು ಚಿಭಮಲಿ

಄ದು ೇ ಈತುಯ.

ಮನುಖಲಿ ಔಂಫಹಯಯ ಜ್ಞಹನರ್ೇಠದ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

ಷ ೂೇಭಹರಿಗ ಷಕಯ ೇ ಆಲಾ.
ಷುಕದಲಿ ಫ ಳ ದ ಚಿಔಕಣ್ಣ.

ರ್ನೇಖಲಿ ಔನಹಿಟಔದ ಔತುಲಿನ ಫಣ

ವಿದ ಯಮು ಅಯಿತು ನ ೈ ೇದಯ.

ಫ ಳಖಲಿ ರ್ನಯಂತಯ ವಿದುಯಚಛಕುಮ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

ಗ ಳ ಮನು ಅದನು  ೈದಯ .

ಷುಖಭಹಖಲಿ ಯಟ ೂರ ಯ ೈಲಿನ ಮಣ್

ಚಿಔಕಣ್ಣಗ ಫಂರ್ದತು ಕಹಯಿಲ .

ಈದಹಯನ ನಖರಿಮಹಖಲಿ ಅನಂದದ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

 ೈದಯನ ಫಳ್ಳಗ ಒಡದ ನ ೂೇಡ
ಕಹಡ ಫ ೇಡ ಕ ೇಳ್ಳದ ಓಶರ್ಧ.

ಔಳ ಮಲಿ ಯಹಜಕೇಮದ ಄ಂಧಕಹಯ
ಮೊಳಖಲಿ ಎಲ ಾಲೂಾ ನಹಯಮದ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

 ೈದಯನು ಸ ೇಳ್ಳದ "ರ್ನನನಮ ಕಹಯಿಲ ಗ

ತಯಲಿ ಇ ರ್ದೇಹಳ್ಳಮು ಷಂತಷ ಎಲಾಯ ಭನದಲಿ

ಕ ಲಷ ೇ ಭದುು."!

ಜಹಖೃತಹಖಲಿ ಭಹನವಿೇಮತ ಮ ಜ ೂಯೇರ್ತ||

ಠಕಕ ಬಿಟಲರ ಸಿಕಕ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

Dr.ROOPA SATHYAPRAKASH, M.D., P.A.
Partner & Board Certified Endocrinologist

Specializing in Diabetes, Thyroid, &
Other Endocrine Disorders
Including Adrenal Disorders, Osteoporosis, & Pituitary Disease

Endocrinology & Reproductive Medicine of Tarrant County
2020 W. Highway 114, Suite 320, Grapevine, TX 76051

Dr.Darshna Chandrasekhara MD
Board Certified in Obstetrics, Gynecology, and Infertility.

Services:
Routine and high risk obstetrics, contraception, all major and minor surgeries including Da Vinci robotic surgeries.
In-office procedures such as: Essure and Novasure ablation.
For appointment call:
972-258-7462
1110 Cottonwood Lane Suite 200

ಕನವಟಕ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿಮ ಹದವಕ ಶುಭಶಮಗಳು
ಆನಲೋಕಲ್ ಕುಟುಂಫವಗವ
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ಹಲೋಗದಯು ಓದ
ಗಮರ್ತರ ಎಸ್. ಕೃಷಣ

ಯಂಗಲಲೋಲ್ಲ
ಅನಂತ್ನ ಗಂಟು

ಶ್ರೋಕೃಷಣನ ಭಲ್ಕು

ಚ್ುಕಕ 15-15

ಚ್ುಕಕ 21-11

ತಯಿಮಂತಲ ಭಗಳು ನಲಲ್ಲನಂತಲ ಸಿೋರಲ

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಪ್ಕಂು
ಕಂು ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕಲ 20112
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ಭಂಜುಳ ಕೃಷಣ
ಬಲೋಕಗುವ ದಥವಗಳು:

ಮಡುವ ವಿಧ್ನ:

ಖಜಲವಯ (ಉತ್ುತತಲತ)

20

ಬದಮಿ

15

ಕಣ್ಕ: ಚಿರಲಲೋಟಿ ಯವಲ, ಮ್ಮೈದ ಹಟುು, ಅರಿಶ್ನ ಸಲೋರಿಸಿ ಚ್ಪ್ರ್ತ ಹಟಿುಗಿಂತ್ ಸವಲ್ ನಿೋರಗಿ ಹಲಲೋಳಿಗಲ ಮಡುವ ಒಂದು ಘಂಟಲ ಮೊದಲ್ು ಕಲ್ಸಿಡಬಲಕು.

ಬಲಲ್ೆದ ುಡಿ

1 ಕಪ್

ಅಕಕಮನುನ ಸಹ ಬಲೋರಲಯಗಿ ನಲನಲಸಿಡಬಲೋಕು.

ಏಲ್ಕಕ

5

ಚಿರಲಲೋಟಿ ಯವಲ (ಸಲಜ)

1 ಕಪ್

ಹಲಯಣ್: ಖಜಲವಯವನುನ ಹಂದನ ದನ ರರ್ತರ ಬಿಸಿನಿೋರಿನಲ್ಲೆ ನಲನಲಸಿಟಿುಯಬಲೋಕು. ಮಯನಲ ದನ ಅದಯ ಬಿೋಜವನುನ ತಲಗಲದು ಬದಮಿ, ನಲನಲಸಿಟು ಅಕಕ,

ಮ್ಮೈದ ಹಟುು

1/2 ಕಪ್

ತಲಂಗಿನ ಕಯಿ ಎಲ್ೆವನುನ ಬಲರಲಸಿ ಸವಲ್ ಸವಲ್ ಬಲಲ್ೆವನುನ ಸಲೋರಿಸುತತ ನುಣ್ಣಗಲ ಯುಬಿಬಟುುಕಲಲಳುಬಲೋಕು. ನಂತ್ಯ ಈ ಮಿಶರಣ್ವನುನ ಒಂದು ದ

ಅರಿಶ್ನ

1/4 ಚ್ಭಚ್

ತ್ಳವಿಯುವ ಪ್ತಲರಮಲ್ಲೆ ಹಕ ಒಲ್ಲಮ ಮ್ಮೋಲ್ಲಟುು ಚಲನನಗಿ ಬಡಿಸಬಲೋಕು. ಕಲೈಗಲ ಅಂಟದಲ ಉಂಡಲ ಆಗುವ ತ್ನಕ ಬಡಿಸಿ ಗಸಗಸಲ ಏಲ್ಕಕ ುಡಿ ಹಕ

ಗಸಗಸಲ

2 ಚ್ಭಚ್

ಆಯಲ್ು ಬಿಡಬಲೋಕು. ತ್ಣ್ಣಗದ ನಂತ್ಯ ಮೊದಲ್ಲ ಮಡಿಕಲಲಂಡಿದದ ಕಣ್ಕದ ಒಳಗಲ ಹಲಯಣ್ವನುನ ಸಲೋರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಉಂಡಲಯಗಿ ಮಡಿ ಬಳಲ ಎಲ್ಲ

ಅಕಕ

2 ಹಡಿ

ಅಥವ ಪ್ೆಸಿುಕ್ ಶ್ೋಟ್ ಮ್ಮೋಲ್ಲ ಚ್ಪ್ರ್ತ ತ್ಯಹ ಒರ್ತತ ಕವಲ್ಲಮಲ್ಲೆ ಹದವಗಿ ಬಲೋಯಿಸಬಲೋಕು. ಇದನುನ ತ್ುದ ಜಲಲತಲ ರ್ತಂದರಲ ಫಲ್ು ಯುಚಿ. ಖಜಲವಯ,

ತಲಂಗಿನಕಯಿ ತ್ುರಿ

1 ಕಪ್

ಬದಮಿ ಇಯುವುದರಿಂದ ಆರಲಲೋಗಯಕಲಕ ಕಲಡ ಒಳಲುಮದು. ಇದನುನ ಹಲ್ಲನ ಜಲಲತಲಮಲ್ಲೆ ಸಹ ಸವಿಮಫಹುದು.

ಎಣಲಣ

ಬಲೋಕಷುು

ಅವಲ್ಕಕ ಚ್ಕುಕಲ್ಲ
ಉಮ ಸವಲೋವಶ್
ಬಲೋಕಗುವ ದಥವಗಳು:
ತಲಳು ಅವಲ್ಕಕ 1/2 ಕಲಜ
ಉು
ಇಂಗು
ಖ್ಯ(ಬಲೋಕದರಲ) ಯುಚಿಗಲ

ಮಡುವ

ವಿಧ್ನ:

ಮಡುವ ವಿಧ್ನ ತಲಳು ಅವಲ್ಕಕಗಲ ಸವಲ್ ನಿೋಯು ಚಿಭುಕಸಿ. ಉು, ಇಂಗು ಹಕ ಚಲನನಗಿ ಗಟಿುಯಗಿ ಕಲ್ಸಿ. ಚ್ಕುಕಲ್ಲ ಒಯಳಿಗಲ ಚ್ಕುಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆ ಹಕ,
ಹಟುು ಹಕ ಪ್ೆಸಿುಕ್ ಹಳಲ ಮ್ಮೋಲ್ಲ ಉದದಕಲಕ ಒರ್ತತ ಚಲನನಗಿ ಬಿಸಿಲ್ಲ್ಲೆ ಒಣ್ಗಿಸಿ. ಒಣ್ಗಿದ ಚ್ಕುಕಲ್ಲಮನುನ ಬಲೋಕದಗ ಕದ ಎಣಲಣಮಲ್ಲೆ ಕರಿದು
ರ್ತನನಫಹುದು .

ಅಪ್ಲ ಪ್ಮಸ
ಆನಂದಲ್ಕ್ಷಿಿ
ಬಲೋಕಗುವ ದಥವಗಳು:

ಮಡುವ ವಿಧ್ನ:

ಮ್ಮೈದ ಹಟುು 3/4 ಕಪ್
ಚಿರಲಲೋಟಿ ಯವಲ 1/4 ಕಪ್

ಮ್ಮೈದಹಟುು ಭತ್ುತ ಚಿರಲಲೋಟಿ ಯವಲ ಸಲೋರಿಸಿ ಅದಕಲಕ ಒಂದು ಚಿಟಿಕಲ ಅಡುಗಲ ಸಲಲೋಡ ಸಲೋರಿಸಿ. ೂರಿ ಹಟಿುನ ಹದಕಲಕ ನಿೋಯು ಹಕ ಕಲ್ಸಿ. ನಂತ್ಯ

ಹಲ್ು 3 ಕಪ್

ತಲಳುಗಲ ಒರ್ತತ ಕದ ತ್ುದಲ್ಲೆ ಗರಿಗರಿಯಗಿಯುವಂತಲ ೂರಿಗಳನುನ ಕರಿಯಿರಿ.ಈ ೂರಿಗಳನುನ ಕಲೈಯಿಂದ ುಡಿ ುಡಿ ಮಡಿ. ಈ ುಡಿಮನುನ

ಸಕಕರಲ 2 ಕಪ್

ಕುದಮುವ ನಿೋರಿಗಲ ಹಕ ಚಲನನಗಿ ಕಲ್ಸಿ, ಹಂಡಿ ತಲಗಲಯಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಲನಿಸಿದಲ್ಲೆ ಶಲೃೋಧಿಸಿ ನಿೋಯು ಹಲಲಯ ಚಲಲ್ಲೆ.

ಏಲ್ಕಕ 5-6
ಕಲೋಸರಿ 1 ಚಿಟಿಕಲ
ದರಕ್ಷಿ 1/2 ಕಪ್
ಗಲಲೋಡಂಬಿ 1/2 ಕಪ್

ಹಲ್ು ಒಲ್ಲಮ ಮ್ಮೋಲ್ಲಟುು ಕಯಿಸಿ.ಕುದ ಫಂದಗ ಹಂಡಿ ತಲಗಲದ ದಥವವನುನ ಹಲ್ಲಗಲ ಹಕ ಸಕಕರಲ ಬಲಯಸಿ, ಚಲನನಗಿ ಬಲೋಯಿಸಿ. ಪ್ಮಸದ ಹದ
ಉಂಟದಗ ಏಲ್ಕಕ ುಡಿ ಹಕ.ಕಲೋಸರಿಮನುನ ಸವಲ್ ಹಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಯಂಗಳಸಿ ಪ್ಮಸಕಲಕ ಹಕ. ಕುದ ಫಂದ ಮ್ಮೋಲ್ಲ ಒಲ್ಲಯಿಂದ ಕಲಳಕಕಳಿಸಿ. ಆ
ನಂತ್ಯ, ತ್ುದಲ್ಲೆ ಹುರಿದ ಗಲಲೋಡಂಬಿ ಭತ್ುತ ದರಕ್ಷಿ ಹಕ ಸವಿಯಿರಿ.

ತ್ು ಅಗತ್ಯವದಷುು

ದವಡಲ ಮ್ಮೋಲ್ಲ ಹಲಲಡದಲರ ಹಲ್ುೆ ಉದುಯುತಲಯ ?

ವಿಷಮಸಲಚಿ

ಕಯುನಡ ದೋ ಸಿರಿನುಡಿಮ ದೋ ಹಚಲಚೋವು ಕನನಡದ ದೋ
ಕನನಡ ರಜಲಲಯೋತ್ಸವ ಹಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಶುಭಶಮಗಳು
ರಕಶ್, ಜಮಶ್ರೋ, ಆದತ್ಯ ಭತ್ುತ ಅಚ್ವನ ಭಲರ್ತವ

ಸಂತ್ಸದ ಹಫಬವಿದು ದೋಪ್ವಳಿ
ಕತ್ತಲ್ಲ ಕಳಲದು ಬಲಳಕು ಭಲಡಲ್ಲ

ನಭಮ ಡಯಲ್ೆಸ್ ನಗಯದ ಜನತಲಗಲ ದೋಪ್ವಳಿ ಹಫಬದ ಶುಭಶಮಗಳು!!

Sastrys and Pandits
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Stuthi Sunil

Priya Rao

Sahana Srivatsa

ನಯಿ ಬಲ್ ಯವರ್ತತದುರ ಡಲಲಂಕು

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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Nidhi Kashyap

My Wish for a dog

Pranav Sreenivas

Ved Potdar

I wish I get a dog! I want a brown dog and I would
name it Sarah.I would play hide and seek and fetch
with it. I would show how to take care of it by feeding it and taking it for walks.I hope I get a dog!

ಪ್ಪ್ರ ಸಭುದರಕಲಕ ಇಳಿದಯು ಮೊಳಕಲ್ುದದ ನಿೋಯು

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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American Born Confused Desi

ನನನ ಉದಯನ

- Archana Murthy

- ಅವನಿ ಕಶಯಪ್

Help me, Help me!
I don’t know what I see.
When I look at some
Of these “Indian” ladies.
I see people
Who are constantly on Facebook.
Who are always up for gossip,
And worry how their hair looks.

ಹಕಕ ಸಹಡುರ್ತದ

ಭಳ ಷುರಿಮುರ್ತದ

ಸೂು ಄ಯಳುರ್ತದ

ಷೂಮಿ ಸ ೂಳ ಮುರ್ತದ

ಭಯ ಚಿಖುಯುರ್ತದ

ಕಹಭನಬಲುಾ ಕಹಣ್ುರ್ತದ

ನನನ ಈದಹಯನದಲಿ .

ನನನ ಈದಹಯನದಲಿ.

ಚಿಟ ು ಸಹಯುರ್ತದ
ಮೊಲ ಒಡುರ್ತದ

At “parties” everywhere I can see
Congregations of women sipping coffee.
With false outrage shining upon their faces
While spinning out complex, delightful stories.
Scolding their children for lack of Kannada usage
These moms show off their knowledge through
“American” Accents,
Not noticing their messed-up, distorted grammar,
Or the stares they get, in their fervor.
Yet at temples I can only find,
The ladies who pray with both heart and mind.
Sitting cross-legged upon the floor.
Clasping their hands, and praying even more.
Everywhere I go, I see
People expertly separating their lives
In to two sections: Indian and American,
Like it’s a competition with a prize.
Help me, Help me!
I don’t know what I see!
I am just a bystander;
An American Born Confused Desi.

Jynx Machine
- Pranav Kaginele
Jynx machine
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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The best trick
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!

ದುಂಬ ಜುಂಯ್ ಄ನುನರ್ತದ
ನನನ ಈದಹಯನದಲಿ.

Life!
- Navin Chikkodi

Well, child, I’ll tell you:
Life for me is like a circus.
It’s had terrible times in it,
And fear,
And falling from the top of your formation.
And broken bones hurt a lot especially when
Falling 20 feet.
But all the time
I have been pushing ahead,
And working hard,
And having success,
And sometimes making money in the process.
So, child, don’t you turn back.
Don’t give up on your dreams.
‘cause you find it worth living.
Don’t you stop thinking positive –
For I am still hoping you don’t fall 20 feet,
I am still there hoping you succeed,
And life for me is like a circus!

ಬಲಳುಗಿಯುವುದಲಲ್ೆ ಹಲ್ಲ್ೆ .
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ಂದು ರ್ದನ ಫ ಳಗ ೆ ಎದಹುಖ ನನನ ಪೊೇಕಭಹನ್ ಡಫಬ

ಂದು ಟ ೂೇರ್ ಭಹಯುನು ಅಮಹಷರ್ದಂದ ಭಯದ ಕ ಳಗ

ಕಹಣ ಮಹಗತುು. ಸುಡುಔುಹಖ ಕ ಲು ಕಹಡುಿಖಳು ನನನ

ವಿವಹರಭ ಡ ಮುರ್ತುದುನು. ಅ ಭಯದ ಯೇಲ ಆದು ಕ ೂೇರ್ತಖಳು

ತಂಗ ಄ನಗಳ ಫಳ್ಳ ಬರ್ದುದುು. ಄ಳ ಫಳ್ಳ ನನನ ಡಫಬ ಆತುು.

ಕ ಳಗ ಆಳ್ಳದು ಄ನ ಟ ೂೇರ್ಖಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಸ ೂೇದು.

ತಲೋಜಸ್ ಅಲ್ಂಕರ್

ನಹನ ೂಂದು ಈಹಮ ಭಹಡದ . ಄ಳ್ಳಗ ಫ ೇಯ

಄ನು ರ್ನದ ುಯಿಂದ ಎದುು, ಕ ೂೇರ್ತಖಳ ಯೇಲ ಕ ೂೇರ್ಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡು

ಕಹಡುಿಖಳು ತ ೂೇರಿಸ್ತ್ರ ಆನ ೂನಂದು ಕ ೂೇಣ ಗ ಔಯ ದ .

ಕ ೂಡು ಎಂದು ಕ ೈ ಭಹಡದ. ಄ುಖಳು ಆನು ಭಹಡದ

಄ಳು ಆನೂನ ಕಹಡುಿ ಸ್ತ್ರಕಕತು ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಒಡ

ಸಹಗ ಯೇ ಭಹಡದು. ಆದನುನ ನ ೂೇಡ ಄ನು ತನನ ತಲ ಮ
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ದವಯ ಯವಿೋಂದರ

ಫಂದಳು. ಄ನಗ ಫ ೇಯ ಕಹಡುಿಖಳನುನ ನ ೂೇಡುತಹು ಆಯುಹಖ ನಹನು ನನನ

ಯೇಲ ಆದು ಟ ೂೇರ್ಮನುನ ಬಷಹಡದನು.಄ುಖಳೄ ಬಷಹಡದು. ಹಿೇಗ ಄ನು ತನನ

ಡಫಬ ತ ಗ ದು ಕಹಣ್ದಂತ ಆಟ ು.

ಟ ೂೇರ್ಖಳನುನ ಎರ್ತುಕ ೂಂಡು ಸ ೂಯಟನು.

ಅಪ್ಮ ಫಂದಗ ಉಪ್ಮ ಮಡಿದ ಅಯಳು ಭಲ್ಲೆಗಲ ಕನನಡ ಶಲ್ಲಮ ಭಕಕಳು
ನಹನು ಂದು ಕಹಡನಲಿಾ ನಡ ದುಕ ೂಂಡು ಸ ೂೇಖುರ್ತುದ ು. ಅಖ ಂದು ಸುಲಿ
ನನನ ಎದುರಿಗ ಫಂರ್ದತು. ನನಗ ಫಸಳ ಸ ದರಿಕ ಮಹಯಿತು. ಅಖ ನಹನು
ಂದು ಈಹಮ ಭಹಡದ ನು. ಄ಲಿಾ ಆದು ಂದು
ಭಯನುನ ಏರಿ ಔುಲಿತ ನು. ಸುಲಿ ಄ಲಿಾಂದ ಸ ೂಯಟುಸ ೂೇದ
ಯೇಲ ನಹನು ಭಯರ್ದಂದ ಆಳ್ಳದ ನು.

ನನನ ಷಂಷ ಿ ಆನ ನೇನು ರ್ದಹಳ್ಳ ಅಖುತಹು ಆದ . ನನನ ಫಳ್ಳ ತುಂಫಹ ನೌಔಯಯು ಆದಹಯ .
ನಹನು ನನನ ಷಂಷ ಿ ಭತುು ನೌಔಯಯನುನ ಕಹಹಡಫ ೇಕಹಗತುು. ನಹನು ನನನ
ಸಔುಕಷಹೀಭಯ ಭಹಯಕ ಕ ನ ೂೇಡದ .ಅದಯ ನನಗ ಫ ೇಕಹದಶುು ಸಣ್ ಸ್ತ್ರಖಲಿಲಾ. ಄ಹಖ
ನನನ ಷಂಷ ಿಮ ಎದುಯಹಳ್ಳಮ ಜ ೂತ ಂದ ಭಹಡಕ ೂಂಡ ,
಄ಯ ೂಂರ್ದಗ ವಿಲಿೇನಗ ೂಳಿಲು. ನಭಗ ಄ಯ ಶ ೇಯುಖಳ್ಳಂದ
ಆತುು ರರ್ತವತ ಸ್ತ್ರಖುತ ು ಎಂದು ರ್ಕ ೂಂಡಯು.ನಹು

ಅಭಿನವ್ ಚ್ಡಗ

ವಿಲಿೇನಹಗದುರಿಂದ ಆಫಬಯ ಷಂಷ ಿಖಳ ಶ ೇಯುಖಳು ಯೇಲಕ ಕೇರಿ .

ಅಣ್ವವ್ ಕಶಯಪ್

ನನು ನಲಲೋಡಿದ ಫೃಂದವನ.
- ಈಕ್ಷ ಅನಿಲ್

December 2011 - ನಹನು ಭತುು ನನನ ತಭಮ, ನಭಮ ತಂದ ತಹಯಿಮ ಜ ೂತ ಯೈಷೂಯು ನಖಯ ನ ೂೇಡಲು ಸ ೂೇಗದ ುು. ಄ಲಿಾ ಂದು
ಷುಂದಯಹದ ಸೂತ ೂೇಟ ನ ೂೇಡಲು ಸ ೂೇದ ು. ಟಕ ಟ್ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಸೂತ ೂೇಟದ ಳಗ ಸ ೂೇದ ು. ಫಣ್ಣ ಫಣ್ಣದ, ವಿಧ ವಿಧಹದ
ಸೂುಖಳು ನ ೂೇಡಲು ತುಂಫಹ ಚ ನಹನಗತುು. ಄ಲಿಾಮ water fountain ಔೂಡ ನನಗ ಆಶು ಅಯಿತು. ಆಶ ುೇ ಄ಲಾ, ಆನ ೂನಂದು surprise
ಔೂಡ ಆತುು. ಄ದನುನ ನ ೂೇಡಲು ನಹು ದ ೂೇರ್ಣಮಲಿಾ ಸ ೂೇದ ು. ಸಹಗ ಄ಲಿಾ ಂದು Dam ಔೂಡ ನ ೂೇಡದ ು. ಅಯೇಲ ಅ surprise
ನ ೂೇಡಲು ಸ್ತ್ರಕಕತು. ಄ದ ೇನ ಂದಯ - Musical Fountain. ಄ಫಹಬ! ತುಂಫಹ ಚ ನಹನಗತುು. ಎಶುು ಕುರ್ಷ ಅಯಿತು ಗ ೂತಹು? ಫ ೇಯ ಫ ೇಯ
ಸಹಡುಖಳ್ಳಗ dance ಭಹಡು fountain. ತುಂಫಹ ಭಜಹ ಭಹಡ ಸ ೂಯಟ ು. Oh! ಅ ತ ೂೇಟದ ಸ ಷಯು Brindavan Gargens ಭತುು
ಅ Dam ಸ ಷಯು K.R.S. - ಔೃಶಣಯಹಜ ಷಹಖಯ dam. ಎಲಾಯೂ ನ ೂೇಡಫ ೇಕಹದ ಜಹಖ. ಆದು, ನಹನು ನ ೂೇಡದ ಫೃಂದಹನ.

ಭಲರ್ತವ ಚಿಕಕದದಯಲ ಕೋರ್ತವ ದಲಲಡಡದು

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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- Aaditya Murthy

Black to move and mate in
2 moves

Black to move and mate in
4 moves

Black to move and mate in
3 moves

Black to move. Try to find
ALL of white’s responses.
(Hint: notice that the king
cannot move anywhere because of the powerful Bishop on a8).

White to move. The Bishop
on c3 is an important defender of the black king
and the h6 and f6 squares
seem useful.

Black to move. Try to use
the exposed king’s position
on the second rank.

ಯಯದಲಲೋ ದುಡುಡ ಎಲ್ೆಭಮನ ಜತಲರ

ವಿಷಮಸಲಚಿ
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- ಸಿಂಧು ಶ್ರೋನರ್ಥ
ಔನನಡ...ಸ್ತ್ರರಿಖನನಡ...ನಹನು ಔನನಡ ಔಲಿತದುು ವುಯುವಿರ್ನಂದಲೂ ನನಗ ನ ನರ್ದ ಸಹಖೂ

ನಭಮದ ೇ ಅದ ೫ ಷೀಂತ ಹಔಯಖಳನುನ ಸ ೇಳಫ ೇಕತುು. ಅಖ ನಹುಖಳು ಸ ೇಳುರ್ತುದು ಕ ಲು

ಅ ರ್ದನಖಳ ನ ನು ನನಗ ತುಂಫಹ ಷಂತ ೂೇಶ ಕ ೂಡುತ ು. ಔನನಡ ನನನ ಭಹತೃ ಬಹಶ .

ಹಔಯಖಳನುನ ನ ನ ಸ್ತ್ರಕ ೂಂಡ ರ ಇಖ ನಖು ಫಯುತ ು. ರ್ನಧಹನಹಗ ಷರಿಮಹದ ಹಔಯಖಳನುನ

ನಹನು ಔನಹಿಟಔದಲ ಾೇ ಸುಟುದುಯೂ ಚಿಔಕ ಮಸ್ತ್ರಸನಲ ಾೇ ಄ಯೇರಿಔಕ ಕ ಸ ೂೇಗದುರಿಂದ

ಔಲಿತ ು.

ಔನನಡ ಬಹಶ ಮು ನನಗ ಷೀಲ ತಡಹಗ ರಿಚಮಹಯಿತು. ಄ದು ಸ ೇಗ ? ಭನ ಯೇ
ಮೊದಲ ಹಠವಹಲ ,಄ಂರ್ತೇಯಹ? ನನಗ ಎಯಡೂಯ ಶಿವಿದಹುಗ ಄ ಄ಭಮನ

ಭಧಯದಲ ಾೇ MKANT

annual program ಗ ತಮಹರಿ ನಡ ಮುರ್ತುತುು. ಄ಂರ್ದನ

ಜ ೂತ ಮಲಿಾ ಄ಯೇರಿಔಕ ಕ ಫಂದದುರಿಂದ ನನನ ಔಲಿಕ ಎಲಹಾ ರ್ತಯುಖುಭುಯುಗಹಯಿತು

ರ್ದನಖಳಲಿಾ ಷುಭಹಯು ದಯ, ಚನ, ನೃತಯಖಳನುನ ಷಸ ಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ ವಹಲ ಮಲಿಾಯೇ

ಎನನಫಸುದ ೇನ ೂೇ. ಮಹಔಂದ ರ ನಹನುEnglish ಚ ನಹನಗ ಭಹತಹಡ ೂೇದು ಔಲಿತಯೇಲ

ಔಲಿತ ು. ‘ಹಯದಲಿಾ ಏಳು ರ್ದನ’, ‘ನಕ್ಷತರ ನಕ್ಷತರ’...ಹಿೇಗ ಸಲಹಯು ಸಹಡುಖಳು, ‘ಚ ಲುಮಯ

ಔನನಡ ಚ ನಹನಗ ಔಲಿತದುು!

ಚ ಲುವೇ’ ಄ಂತಸ ಕ ೂೇಲಹಟ ನೃತಯಖಳಲಿಾ ಬಹಖಹಿಸ್ತ್ರದ ು. ಯೂಹ (ನಹಖಯಹಜ್) ಅಂಟ

ಭನ ಮಲಿಾ ಄ ಄ಭಮ ಅದಶುು ಔನನಡದಲ ಾೇ ಭಹತನಹಡುರ್ತುದುಯು. ಄ಯು ಸ ೇಳ್ಳದುು

ನಹಟಔಖಳನೂನ ಭಹಡದ ು. ಷುಂಧಯ ಅಂಟ ಭತುು ಯೂಹ (ಶ್ರೇರ್ನಹಸ್) ಅಂಟಮಯ

ನಭಗ ‘ಂಡಯ ುಯ ಂಫ’ ಔಲಿಸ್ತ್ರ ‘ುಯಂದಯ

಄ಥಿಹಖುರ್ತುತುು; ಅದಯ ಄ದು ನನನ ಔನನಡ

perfect ಄ಥಹ fluent ಅಖುುದಕ ಕ

಄ಶ ುೇನೂ ಷಸಹಮಕಹರಿಮಹಖಲಿಲಾ. ನಹು ರರ್ತ ಫ ೇಸ್ತ್ರಗ ಯಜ ಖೂ ಬಹಯತಕ ಕ ಸ ೂೇಗಹು
ಆದ 
ು ು. ನಭಮಭಮ ಬಹಯತಕ ಕ ಸ ೂೇದಹಖ ಔನನಡ ುಷುಔಖಳನುನ ಕ ೂಂಡು ತಂದು ನನಗ
ಔನನಡದ ಄ಕ್ಷಯಖಳನುನ ಸ ೇಳ್ಳಕ ೂಟುಯು. ಬಹಯತದಲಿಾದು ನನನ

cousins ಜ ೂತ

ಭಹತನಹಡುಹಖ, ನನ ೂನಡನ ಭಹತನಹಡದ ಯೇಲ ‚಄ತ ುೇ,಄ಳು ಏನು
ಸ ೇಳ್ಳದಳು?‛ ಄ಂತ ನಭಮಭಮನನ ಕ ೇಳುರ್ತುದಯ
ು ಂತ . ಸಹಗ ಄ಯು ಕ ೇಳ್ಳದಹಖ ನನಗ
ಆರ್ನನಲಾದ ಫ ೇಜಹಯಹಖುರ್ತುತುಂತ . ‚ನಹನು ಔನನಡದಲ ಾೇ ಭಹತನಹಡುರ್ತುದ ುೇನಲಾಹ?
಄ರಿಗ ೇಕ ಄ಥಿಹಖುರ್ತುಲಹಾ?‛ ಄ಂತ ನಹನು ಕ ೇಳ್ಳದಹಖ, ನನನ ತಹಯಿಗ ಏನು ಈತುಯ
ಸ ೇಳಫ ೇಔು ಎಂದು ಗ ೂತಹುಖುರ್ತುಯಲಿಲಾಂತ .

day’ ನಲಿಾ ಸಹಡಸ್ತ್ರದಯು. ಸಹಗ ಯೇ ಸಲಹಯು

ಭಹಖಿದವಿನದಲಿಾ ‘ಬಔು ಭಹಔಿಂಡ ೇಮ’, ‘ಧುರ’, ‘ಕ ೂೇಳೄಯ ಕ ೂಡಖೂಷು’...ಆಂತಸ

perform ಭಹಡದ ು. ಆ ಲಹಾ ಭಹಡುಹಖ ಔನನಡನುನ
ಷಶುಹಗ ಸ ೇಳುುದನುನ ಔಲಿಮುುದಯ ಜ ೂತ ಜ ೂತ ಗ ನಭಗ fun ಈಚಿತಹಗ
ಸ್ತ್ರಖುರ್ತುತುು. ಆುಖಳಲಾದ , expressive theatre skills, teamwork, stamina, punctuality ಆುಖಳನೂನ ಔಲಿತಂತಹಮುು. ಯಮ‘India Nite’ಲೂಾ ಔೂಡ
ಸಲಹಯು ನಹಟಔಖಳನೂನ

ಬಹಖಹಿಸ್ತ್ರದ ು! ಄ಸಹ...಄ ಲಾ ಭಹಡುಹಖ ನಭಗ ಲಹಾ ಕುರ್ಷಯೇ
ಕುರ್ಷ. ಮಹಔಂದ ರ, ಅಖ rehearsalsಗ ೂೇಷಕಯ ನಹುಖಳು ಸ ಚುು ಸ ಚಹುಗ ಟುಗ ಷ ೇತಹಿ
ಆದುುದುರಿಂದ ಸ ೂಷ ಷ ನೇಹಿತಯು ಸ್ತ್ರಔುಕ ಅಟ, ಹಠಖಳು ತುಂಫಹ ಕುರ್ಷಕ ೂಡುರ್ತುದುು.
ಹಿೇಗ ಭುಂದುಯ ಯಿತು. ಶಿಖಳು ಈಯುಳ್ಳದು. ಔನನಡ

class ಫ ಳ್ಳೇತಹ

seniors ಅಖುತಹು ಸ ೂೇದ ು. ನನನ ತಂದ ಸಹಖೂ ಷತಯ ಄ಂಔಲ್ ಭತುು
teachers ಅಗ ಔಲಿಸ್ತ್ರದಯು. ನಭಮ classmates ಜ ೂತ
ಷ ನೇಸ ಸ ಚಹುಖುತಹು ಸ ೂೇಯಿತು. ಇಖಲೂ ಄ಯ ೂಂರ್ದಗ contact ಆದ . ಎಂದ ಂರ್ದಖೂ

ಆದ ಲಹಾ ತುಂಫಹ ಶಿಖಳ ಹಿಂರ್ದನ ಭಹತು. ಅಖ ನಹನು

ಸ ೂೇಯಿತು. ನಹು

ಸ ೂೇಖುರ್ತುದ 
ು ು.ಸಹಗ ಯೇ, ಄ಲಿಾ ಬಯತನಹಟಯದ classಗ ನಹನು ಷ ೇರಿಕ ೂಂಡ . ಸಹಖೂ

ಭಯ ಮಲಹಖದ ರ್ದನಖಳು.ಸ್ತ್ರರಿಖನನಡದ ಫಗ ೆ ಅಷಕು ವುಯುಹದ ರ್ರೇರ್ತಮ ರ್ದನಖಳು. ನಹು

Las Colinas Elementary ನಲಿಾ ಒದುರ್ತುದ ು. ನಭಮ ಭನ ಯಿಂದ ೧೫ ಯೈಲಿ ದೂಯದಲಿಾದು DFW
Hindu Templeಗ ರರ್ತ ವರ್ನಹಯ ಫ ಳ್ಳಗ ೆ ಷುರಬಹತ ಸ ೇಳುುದಕ ಕ
ಬಹನುಹಯಖಳಲಿಾ ಄ಭಮ

DFW Hindu Cultural Cen-

ter ನಲ ಾೇ English ನಲಿಾ 'religion class' ನ ಭಹಡುುದಕ ಕ
ವುಯುಭಹಡದುರ. ಹಿೇಗಯುಹಖ ಄ಭಮರ್ನಗ ಄ಲಿಾ ಔನನಡ

class ಭಹಡಫ ೇಕ ಂಫ ಅಷ

ಭೂಡತು. ಅಖ ವುಯುಹಯಿತು, ‘಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ ಔನನಡ ವಹಲ ’. ಄ದಯ ರರಥಭ student ನಹನ ೇ. ಎಶ ೂುೇ ಜನರಿಗ ಸ ೇಳ್ಳದಯೂ ಷುಭಹಯು ರ್ದನ ಹಿಡಯಿತು
ಫ ೇಯ ೇ students ಫಯುುದಕ ಕ.
ರರ್ತ ಬಹನುಹಯ ಫ ಳ್ಳಗ ೆ, ನಹನು, ಄ಭಮ, ಄, ದ ೇಷಹಿನಕ ಕ ಸ ೂೇಗ, ಂದು
ಕ ೂೇಣ ಮಲಿಾ classನುನ ನಡ ಷುರ್ತುದ 
ು ು. ಄ಕ್ಷಯಖಳನುನ ಔಲಿತ . ದಖಳನುನ

companions ಸ್ತ್ರಔಕಯು. ಆನುನ classನಲಿಾ
ಈತಹಸಸ ಸ ಚಹುಖುತಹು ಸ ೂೇಯಿತು.Levels ವುಯುಹದು. Teachers ಜಹಸ್ತ್ರು
ಅಖುತಹು ಸ ೂೇದಯು. ನಹನು ರರಥಭ student ಅಗದುರಿಂದ ಫ ೇಖ advanced
levelಗ ಸ ೂೇಗದೂು ಄ಮುು. Classನಲಿಾ ಹಠದ ಜ ೂತ fun ಔೂಡ
ಆಯುರ್ತುತುು. ನಭಗ ಔನನಡನುನ ಔಲಿಮುುದಕ ಕ interest ಫಯಲ ಂದು ನಭಮಭಮ
ಸಲಹಯು Oregami craftsನುನ ಭಹಡುರ್ತುದುಯು. ಄ುಖಳ ಯೇಲ ನಭಮ ನಭಮ
ಸ ಷಯುಖಳನುನ ಫಯ ಮುುದು, ಫಣ್ಣಫಣ್ಣದ chartsನುನ ತಮಹರಿಷುುದು...ಹಿೇಗ
ನಭಗ bore ಅಖದಂತ ತುಂಫಹ ಚಟುಟಕ ಖಳನನ ಭಹಡದಯು. ರರ್ತ classನಲಿಾ
ಔಲಿಮುುದಯ ೂಳಗ ನನಗ ಕ ಲು

ನಹಖಯಹಜ್ ಄ಂಔಲ್ ನಭಗ

ಬಹಯತಕ ಕ ಫಂದು ನ ಲಸ್ತ್ರದ ಸ ೂಷದಯಲಿಾ ಄ಭಮರ್ನಗ ನಹನು ಔನನಡದಲಿಾ ಆಲಿಾ ಏಳು ಶಿ ಔನನಡ
ಔಲಿತ ಭಔಕಳ ೄಂರ್ದಗ ಄ಯ ಷಭ ಔಲಿಮುುದಯ ಫಗ ೆ ತುಂಫಹ ಅತಂಔ ಆತುಂತ . ನಹನು ಔನನಡ

private tutoring ಫ ೇಕಹಖುತ ು ಄ಂತಹ ನಭಮಭಮ ಎಶುು ಸ ೇಳ್ಳದಯೂ
ನಹನು ಲಿಲಾ. I was just not interested in taking any help because I did not know that I needed help! I was able to manage what was needed for school. Now looking back, I realize that it took me longer to learn the enunciation than the
actual school syllabus.
ಔಲಿಮುುದಕ ಕ

ಅದಯ ಅಗನ ‘಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ ’ ಮ ತಯಫ ೇರ್ತಯಿಂದ ನನಗ ಬಹಯತಕ ಕ ಹಷು ಫಂದಹಖ
ಮಹುದ ೇ tuitionಖಳ್ಳಗ ಸ ೂೇಖದ ಮೂ ವಹಲ ಮಲಿಾ ಔನನಡ ಔಲಿಕ ಭುಂದುಯ ಷಲು
಄ನುಔೂಲಹಮುು. ಇಖ ಄ರ್ನನಷುತ ು ನಭಗ ಇ ತಯಫ ೇರ್ತಖಳಲಿಾ ಸ್ತ್ರಖುರ್ತುದು ಈತ ುೇಜನ ಭತುು
ನಭಮ ರದವಿನ ಭುಗದಯೇಲ ಸ್ತ್ರಖು ಭುಔು ರವಂಷ ಔೂಡಹ ನಭಮ ಭನಷುಸಖಳನುನ ಄ಯಳ್ಳಸ್ತ್ರ
ನಭಮ ಔಲಿಕ ಗ ತುಂಫಹ ಷಸಹಮಔಹಗದು ಂದು. ಄ದಕ ಕೇ ಇ ಭೂಲಔ ಅಗನ ರ್ದನಖಳಲಿಾ ಫ ೇಯ ೇ
ಫ ೇಯ ೇ ರಿೇರ್ತಮಲಿಾ ಸಲಹಯು ಕಹಮಿಔರಭಖಳ್ಳಗ ತಯಫ ೇರ್ತಮನುನ ರ್ನೇಡ ನಹನು ಔನನಡ
ಔಲಿಮುುದಕ ಕ ರತಯಕ್ಷಹಗ ಸಹಖೂ ಯ ೂೇಕ್ಷಹಗ ಷಸಹಮಭಹಡದ ಎಲಾರಿಖೂ ಇ ಭೂಲಔ
ನನನ ಸೃತೂಿಔ ಔೃತಜ್ಞತ ಖಳನುನ ರ್ತಳ್ಳಷ ಫಮಷುತ ುೇನ . ಜ ೈ ಄ಯಳು ಭಲಿಾಗ
ಔನನಡ class! ಎಲ ಾೇ ಆಯು, ಸ ೇಗ ೇ ಆಯು, ಎಂದ ಂರ್ದಖೂ ರ್ನೇ ಔನನಡಹಗಯು. ಜ ೈ ಔನಹಿಟಔ
ಭಹತ !!!

ರಲಲೋಗಿ ಫಮಸಿದುದ ಹಲ್ನನ ವಲೈದಯ ಹಲೋಳಿದುದ ಹಲ್ನನ
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Memoirs of a 21-year-old

PAGE

46

- Karan Arakotaram
I turned 21 on Monday.
When I was a kid, I always daydreamed that year 21 would be my last hurrah — my final year of college basketball before I declared for the NBA draft. Unfortunately, 5-foot-4-inch South Asian point guards aren’t exactly professional
basketball material.
So instead of getting ready for the draft and dreaming about the Green Room, I’m getting ready for second-round interviews and dreaming of never having to set foot in UCS again.
Even though I realized a long time ago that there was no way in hell that I was going to be a professional athlete, turning 21 made me think about how differently I imagined my life turning out. All my dreams as kid — going pro, starring
in a “Space Jam” sequel and dating Britney Spears — have absolutely zero chance of coming true.
It sucks.
I want to go back to when I was 8 years old, when every kid on the playground thought he was going to grow up to be
the next Michael Jordan. I want to go back and have an entire world of possibilities open to me. I want to go back and
steal some human growth hormone.
It’s dumb, but I always wonder whether things could have turned out differently. What if I had spent more time practicing my jump shot and less time playing Madden? What if I hadn’t broken my leg in third grade? What if I drank
more milk? What if I had actually gotten those Air Jordans for Christmas?
After a miserable zero-point, three-turnover performance in a rec basketball game in sixth grade, I started to come to
terms with my athletic destiny (or lack thereof). I tried to rationalize it by telling myself that I was more cut out to be a
coach anyway. My dream shifted from going pro to owning a pro team.
And now?
I realize the closest I’m probably ever going to come to professional sports is covering Yale football for the News. It’s
kind of like figuring out all over again that Santa Claus isn’t real.
After daydreaming about “Space Jam” some more, I realize that my now-abandoned athletic dreams are a metaphor for
growing up in general. As I get closer and closer to graduation and the real world, it seems like more and more doors
are closing. Although I’m incredibly grateful for a mostly satisfactory 21 years, a huge part of me just wants to go back
to that third grade blacktop, where the sky was the limit.
So forget being old enough to drink. I’d settle for getting my dreams back.

Chess Answers

1. …Rxa2+ 2. Kxa2 Qa7#
1. …Qxf4 2. Qxf4 Rexg2+ 3. Kh1 Rg1+ 4. Kh2 R6g2#
1. …Rxh2+ 2. Kxh2 Qg1+ 3. Kh3 Qh1#
1. …Rxd2!! 2. Bxd2 (2. Qxd2 Qf3; and White cannot stop the mate) Ng5!! 3. Qxd2 (3. Qxg5 Qf3; and white cannot stop the mate) Nh3#
1. Rxc3!! bxc3 2. Nf6+!! gxf6 (2. …Kf8 3. Qxh7 and black cannot stop the mates on g7 and g8) 3. Qh6 and black cannot stop the
mate on g7.
1. …Qc2+!! 2. Nxc2 Rxc2+ 3. Kg3 Bf2+! 4. Kh2 Bh4+ 5. Rg2 Rxg2+ 6. Kh1 Rg5+ wins the queen

ವಲೋದ ಸುಳುದಯಲ ಗದಲ ಸುಳುಗದು
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