ಕಂಪಪ

ಔುಂನಡಿಖಯ ೆುಂು

ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗದ ಇ-ತಿರಕೆ
ದಿೀವಳಿ ಸುಂಚಿಕೆ
ಸುಂುಟ್

Newsletter of MKANT
Yugadi 2013

ಸುಂಚಿಕೆ 2

www.mallige.org

ಯುಗದಿ 2013 ರದಿ
- ವಿದ್ಾ ಆಡ್ಾ

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಯುಗದಿ ರದಿ
ಸಹಿತೆ್ಾೋತ್ಸ

ಎಲ್ಲ ಕಮಯಔರಭಖಳೄ ರ್ೆೈವಿಧಯಭಮರ್ಗಿದದವು. ‚ಹೆೀಳಿದುದ
ಸುಳುಖಫಹುದು, ಕೆೀಳಿದುದ ಸುಳುಖಫಹುದು, ನಧನಸಿ ಯೀಚಿಸಿದಖ
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ನಜವು ತಿಳಿವುದು‛ ಎುಂಫುವ ನೀತಿಮ ುಂಚ್ತುಂತರದ ಔಥೆ ಹಖೂ
‚ಸತಯರ್ೆೀ ಬಖವುಂತ‛ ಎುಂದು ತಿಳಿಹೆೀಳುವ ುಣಯ ಕೊೀಟಿ ಅುಂಥಹ
ಔಥೆಖಳನುನ ಕೆೀಳಿ ಈದಿನಔೂು ಔಣಣಲ್ಲಲ ನೀಯು ಫಯುವುದು. ಇುಂಥಹ
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ಔಥೆಖಳನುನ ಇಷುಟ ಚೆನನಗಿ ಭಔುಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಅವಯ ಕೆೈಮಲ್ಲಲ ನಟ್ಔ
ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಸಂದ್ೆೋವ
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ಸಂಪದಕೋಯ
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ತ್ಮಸೆ್ೋಮ
ಜೆ್ಾೋತಿಗಗಮಯ
ಬಿ.ಆರ್.ಛಯ
ಸಂದವಗನ
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ಭಡಿಸಿದ ಶಕ್ಷಔರಿಗೆ ಸೆೈ ಅನನಫೆೀಔು. ಆದಯೆ ನಜರ್ಗಿಮೂ
ಮ್ಮಚ್ಚಫೆೀಕದದುದ ಈ ುಟ್ಟ ಭಔುಳ ಧೆೈಮಯ, ಶರಭ.

“ಯುಖ ಮುಗದಿ ಔಳೆದಯೂ ಮುಗದಿ ಭಯಳಿ ಫಯುತಿದೆ, ಹೊಸ
ವಯುಷಕೆ ಹೊಸ ಹಯುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತಯುತಿದೆ‛ , ಈ ಹಡಿಗೆ
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ಜೀವ ತುುಂಬಿತು ಈ ಫರಿಮ MKANT ನ ಮುಗದಿ ಕಮಯಔರಭ.
ಹಚ್ಚ ಹಸಿಯು ತೊೀಯಣ ಎಲ್ಲಯನೂನ ಸಾಖತಿಸಿದಯೆ ವಿಗನವಿನಶಔನ
ಆಶೀರ್ಯದದೊುಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಯಔರಭಖಳು ರಯುಂಭಿಸಿದವು. ಚೆೈತರ

ಹಸಾ
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ದಿೋಪಳಿಯ ಖುಷಿ
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ಔನನಡ ಭಹಿಳೆಮಯು. ಫಣಣ ಫಣಣದ ಸಿೀಯೆ, ಡರ್ೆ, ಅಫಾ ಭನಯೊೀಚ್ಔ!

Kingdom of
Mysore
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ಹೆಮ್ಮಮಮ ವಿಚಯ

ನರತಿಿ ಹಬ್ಬ
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ಭಸದ ಹೂವುಖಳುಂತೆ ಔುಂಗೊಳಿಸುತಿಿದದಯು ಜಯತರಿ ಸಿೀಯೆಮಲ್ಲಲ ನಭಮ

ುಂಚ್ತುಂತರ ಹಖೂ ುಣಯ ಕೊೀಟಿ ನಭಮ ಚಿಔುುಂದಿನ ಜ್ಞಔಖಳನುನ
ಕೆದಕಿದಯೆ, ಭಡರನ್ ಯಭಮಣ ಹಖೂ ಕೌಫಯ್ ಔೃಷಣ ನಭಮನುನ
ನಗಿಸುವುದಯ ಜೊತೆಗೆ ನಭಮ ಈಗಿನ ಡಲ್ಲಸ್ ಜೀವನದ ಔನನಡಿಮಗಿತುಿ.

ಈ ಸುಂಬರಭದಲ್ಲಲ ಐನೂಯು ಜನ ಬಗಿ ಆಗಿದದಯು ಎನುನವುದು ುಂದು
ಎುಂದು
ಅುಂದುಕೊಳುುವ
ರ್ೆೀಳೆಗೆ ಸಾಚ್ಛ

Drawing
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ಔನನಡದಲ್ಲಲ ಭತು
ಕೆೀಳಿತು ರ್ೆೀದಿಕೆಮ

ಪಕಂಪಪಪು
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ಮ್ಮೀಲ್ಲುಂದ. ೂರ್ಣಯಭ ಭತುಿ ಸುಫರಹಮಣಯ ಅವಯು ತಭಮ ಭತಿನುಂದ
ನಗೆಮ ಹೊನಲ್ನೆನೀ ಹರಿಸಿದಯು.
ಭಧುಯರ್ದ ಹಡಿನುಂದ ಜೊಯೀತಿ ಯವ್ ಅವಯ
ಶಷಯ ಸುಂಸೃತಿಔ ಕಮಯಔರಭಖಳನುನ ರಯುಂಬ
ಭಡಿದಯು. ನಲ್ುು ವಷಯದ ಭಔುಳಿುಂದ
ನಲ್ವತುಿ ವಷಯ ಮ್ಮೀಲ್ಟ್ಟವಯೂ ಸಹಿತ
ಸುಂಬರಭದಿುಂದ ಕಮಯಔರಭಖಳಲ್ಲಲ
ಬಖವಹಿಸಿದಯು.

ಕೊೀಲ್ುಭುಂಡೆ ಜುಂಖಭಯ ಹುಯುು ಸುಂಕರಮಿಔರ್ಗಿತುಿ. ಬಿೀದಿ ನಟ್ಔ
ಸಭಕಲ್ಲೀನರ್ಗಿದುದ ನಭಗೆಲ್ಲರಿಖೂ ಯೀಚಿಸುವುದಕೆು ತಿಯಿಸಿತು.
ನಭಮ ಭಔುಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೆೀಳಫೆೀಕದುದ, ನವೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಫೆೀಕದ
ವಿಚಯಖಳನುನ
ಸುುಂದಯರ್ದ
ರಿೀತಿಮಲ್ಲಲ
ಹೆೀಳಿದಯು.
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ಚಿತರಭುಂಜರಿಮುಂತೂ ನಭಮನುನ ಇತುಿ
ವಷಯ ಹಿುಂದಕೆು ಕೊುಂಡೊಯಿಯತು. ಆ

ನಭಮ ಲ್ೊೀಔಲ್ ಉೆೀುಂದರ ುಂದಲ್ಲ ಎಯಡಲ್ಲ 14 ಉೆೀುಂದರ

ನೃತಯ, ಹಡು, ಎಲ್ದಔೂು ಮಿೀರಿ

ಇದದಯೆ ಎುಂದು ತೊೀರಿದಯು. ಮಯೂ ರಿಜನಲ್ ಗೆ ಔಡಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ

ಆ ಜಹಿೀಯತುಖಳು. ುಟ್ಟಭಔುಳು

ಎುಂದು ತೊೀರಿಸಿದಯು.

" ಕೆೀಳಿಸದೆ ಔಲ್ುಲ ಔಲ್ಲಲನಲ್ಲ ಔನನಡ
ನುಡಿ " ಅುಂತ ಡನ್್ ಭಡಿ

ಕೊನೆಮ ಕಮಯಔರಭ ಔನನಡದ ಔಣಮರ್ಣಖಳು ನವು

ಇದದಯೆ " ಅಯಯೀ, ಸೊೀ ಔೂಯಟ್"

ಔನನಡಿಖಯು ಎನುನವ ಅಭಿಭನ ಇಭಮಡಿಗೊಳಿಸುವುಂಥಹ

ಅನುನವವಯೆೀ ಎಲ್ಲಯೂ.

ಕಮಯಔರಭ. ಜ್ಞನಪ್ಪೀಠ ರಶಸಿಿ ವಿಜೆೀತಯದ, ಔನನಡದ
ರುಂಚ್ಕೆು ಭಯೆಮಲ್ಖದ ಕರ್ಣಕೆಖಳನುನ ನೀಡಿಯುವ ಔವಿಖಳು
ಫಯಹಗಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಭನ. ಸುುಂದಯರ್ದ ಹಡು, ನೃತಯ,
ನಭಮ ಅಮ್ಮೀರಿಕ

ನಟ್ಔದ ತುಣುಔು, ಜೀವನದ ಗಟ್ನೆ ಹಿೀಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಲ ನಭನ

ಜೀವನದ ತುಣಔನುನ

ನೀಡಿದಯು.

ನಭಗೆ ತೊೀರಿಸಿದುದ
ಎುಂದಯೆ
ಭಭೂಲ್ು
ಔಟ್ೆಟ. ನಭಮ
ಜೀವನ, ನಭಮನೆನೀ ಜೀವ ಎುಂದು ನುಂಬಿದವಯ ಜೀವನವನುನ
ತೊೀರಿಸಿ ಫಹಳಷುಟ ವಿಚಯ ಭಡುವುಂತೆ ತಿಯಿಸಿತು.
ಚ್ರಿಷುಣ - ಆಹ

ಮವ ಸುಂಬರಭ ಳೆುಮ ಊಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಭುಗಿಮುವುದು ಹೆೀಳಿ? ಫಗೆ

ಎನುನವುಂತಯಿತು.

ಫಗೆಮ ಊಟ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಫಗೆ ಫಗೆಮ ಭತು, ರ್ೆೀಳೆ ಹೊೀದದೆದೀ

ಜೊಯೀತಿಭಯುಂಡಲ್ರ್ೆೀ

ಗೊತಿಖಲ್ಲಲ್ಲ. ಭಧಯಹನದ ಎಯಡು ಖುಂಟ್ೆಯಿುಂದ ಸುಂಜೆ ುಂಫತುಿ

ನಭಮ ಎದುಯು

ಖುಂಟ್ೆಮವಯೆಖೂ ಔನನಡದ ಸುಗಿಿ ಸುರಿಭಳೆ. ಭಔುಳು ಔನನಡ

ಫುಂದುಂತೆ, ಸೂಮಯನ

ಭತಡಿದುದನುನ ಕೆೀಳಿ ಭನಸಿ್ಗೆ ಆನುಂದ. ನಭಮ ಭಔುಳನುನ ನಭಮ

ಸುತಿ ಎಲ್ಲ ಖರಹಖಳು

ದೆೀಶದಿುಂದ ಇಷುಟ ದೂಯ ಔಯೆತುಂದಯೂ, ನಭಮ ನಡಿನ ಸೊಖಸು,

ಸುತುಿವ ದೃಶಯ

ನಭಮ ಬಷೆಮ ಸಾದ ಅವರಿಗೆ ಸದ ಹಿೀಗೆ ಸಿಖುತಿಯಲ್ಲ. ಭಲ್ಲಲಗೆ

ಔುಂಡೆವು. ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅನು ಕ್ಷಣ ಚಲ್ನೆಮಲ್ಲಲಯುವ ರಔೃತಿ, ಬೂಗೊೀಳದ

ಔನನಡ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ತಯ ಟ್ೆಕ್ಸ್ ನ ಈ

ಚಿನೆೆಮಗಿತುಿ ಈ ಚ್ರಿಷುಣ. ಚಿಯುಂಜೀವ ಚ್ರಿಷುಣ ಭಮ ಲ್ೊೀಔಕೆು

ರಮತನ ಸದ ಹಿೀಗೆ ಪಲ್ಲಸಲ್ಲ. ಔನನಡ ಜನಯ ಭನಸು್ ಹಿೀಗೆ ಭುಖಧ

ನಭಮನುನ ಔಯೆದೊಯಿಯತು.

ಭುದದಿುಂದ ಔೂಡಿಯಲ್ಲ.

ದೆೀವಲ್ೊೀಔದ
ಅನುಬವದಿುಂದ ಸಿನೆಭ
ಲ್ೊೀಔಕೆು ಔಯೆದೊಮದ
ಕಮಯಔರಭ
ಉೆೀುಂದರಲ್ಜ. ನಭಮ
ಉಪ್ಪ ಹಡುಖಳನುನ ಉಪ್ಪ
ಸೆಟೈಲ್ಲನಲ್ೆಲೀ ಡನ್್ ಭಡಿದ

ಮುಖಪಪಟ
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- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಸುಂತರ್ೆುಂದಯೆ ಚಿಖುರಿಗೆ ಹಫಾ, ಹೂವಿಗೆ ಹಫಾ, ಹಕಿುಗೆ ಹಫಾ, ಇಡಿೀ ರಔೃತಿಗೆೀ ಹಫಾ. ಹಗೆೀ ಸುುಂದಯ ನಸಖಯದ ನವೀಲ್ಲಸದಲ್ಲಲ ಮ್ಮೈ ಭಯೆಮುವ
ಔವಿಖಳಿಖೂ ಹಫಾ. ಇದೆೀನು, ಈ ಶಯದೃತುವಿನಲ್ಲಲ ವಸುಂತದ ವಣಯನೆ ಎುಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಡುತಿಿದಿದೀಯ? ಇದು ಔಳೆದ ಮ್ಮೀ ೧೮-೧೯ಯುಂದು ಹೂಯಸಟನ್ನಲ್ಲಲ
ನಡೆದ ವಸುಂತ ಸಹಿತೊಯೀತ್ವದ ವಯದಿಗಗಿ ಪ್ಪೀಠಿಕೆ ಅಷೆಟ.
ಔನನಡ ಸಹಿತಯ ಯುಂಖ, ಎನುನವ ಸಹಿತಯಸಔಿಯ ಸುಂಗ ರತಿೀ ಎಯಡು ವಷಯಕೊುಮ್ಮಮ ವಸುಂತ ಸಹಿತೊಯೀತ್ವ ಏಯಡಿಸುತಿದೆ. ಅನರ್ಸಿ ಔನನಡಿಖಯ
ಸಹಿತಿಯಔ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಖಳ ಕೆೀುಂದರಬಿುಂದುರ್ದ ಈ ಯುಂಖದ ದಶಭನೊೀತ್ವ ಭತುಿ ಆಯನೆೀ ವಸುಂತೊೀತ್ವ ಔಳೆದ ಮ್ಮೀ ೧೮-೧೯ಯುಂದು ಹೂಯಸಟನ್
ನಖಯದಲ್ಲಲ ಆಯೀಜತರ್ಗಿತುಿ. ನಭಮ MKANT ಸೆೀರಿದುಂತೆ ಇತಯ ಟ್ೆಕ್ಸ್ ಔನನಡ ಸುಂಗಖಳ ಸಹಕಯದೊುಂದಿಗೆ ಹೂಯಸಟನ್ ಔನನಡ ವೃುಂದ ಈ
ಸಮ್ಮೇಳನವನುನ ಅಚ್ುಚಔಟ್ಟಗಿ ಆಯೀಜಸಿ, ಅದೂದರಿಮಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟಿಟತು. ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದ ಸಥಳ ಯೆೈಸ್ ಮುನವಸಿಯಟಿಮ ಹಭಮನ್ ಹಲ್.
ಎಯಡು ದಿನಖಳ ಸಹಿತೊಯೀತ್ವದಲ್ಲಲ ಸಹಿತಿಯಔ ಭತುಿ ಸುಂಸೃತಿಔ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಖಳು ಹದರ್ಗಿ ಫೆಯೆತಿದದವು . ಜೊತೆಗೆ ಔನನಡ ವೃುಂದದವಯ ಅನುಭ
ಆತಿಥಯ.
ಸಹಿತಯಗೊೀಷ್ಠಿ, ುಸಿಔ ಭತುಿ ಲ್ೆೀಕಔಯ ರಿಚ್ಮ , ರಶೆೃನೀತಿಯ,
ುಸಿಔ ರದಶಯನ -ಭಯಟ್, ನೃತಯಯೂಔಖಳು, ನಟ್ಔಖಳು,
ನಟ್ಔ ರ್ಚ್ನ ,ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತ, ಮಕ್ಷಗನ ುಂದೆೀ
ಎಯಡೆೀ,ಏನು ರ್ೆೈವಿಧಯ. ನಕಯ ಸಭಮಲ್ನೆಮಲ್ಲಲ ರತಿಯುಂದು ಕಮಯಔರಭವೂ
ಸಮಯರ್ಣೀಮರ್ಗಿತುಿ. ಇನುನ ಊಟ್ -ತಿುಂಡಿಮ ಸತುಯಔುುಂತೂ ಎಣೆಯೀ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲವನೂನ
ಸಧಯರ್ಗಿಸಿದ ಸಾಮುಂ-ಸೆೀವಔಯೊೀ ಸದ ನಖುಮೊಖದ ರತಃ ಸಮಯರ್ಣೀಮಯು. ಶರೀ ತಿಯುಭಲ್ೆೀಶ್
ಅವಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಬಷಣ ಔೂಡ ರ್ೆೈಚರಿಔ ಗನತೆಯಿುಂದ ಔೂಡಿತುಿ
ಕಮಯಔರಭದ ಹೆಚಿಚನ ವಿವಯಖಳಿಗೆ ಬೆೀಟಿ ಕೊಡಿ http://www.kannadasahityaranga.org/

MKANT ಕೆ್ಡ್ುಗೆ: ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕೆು ಸಹಕಯ
ಕೊಟ್ಟ ಟ್ೆಕ್ಸ್ ಔನನಡ ಸುಂಗಖಳಲ್ಲಲ ನಭಮ ಭಲ್ಲಲಗೆಮೂ ಭುುಂಚ್ೂರ್ಣಮಲ್ಲಲತುಿ. ಅಧಯಕ್ಷೆ ಜಮಶರೀ ಭೂತಿಯ ಸೆೀರಿದುಂತೆ ಟ್ುಟ ೧೪ ಜನಯ
ತುಂಡ ನಭಮ ಸುಂಗವನುನ ರತಿನಧಿಸಿತುಿ. ಸಹಿತಯಗೊೀಷ್ಠಿಮಲ್ಲಲ ೂರ್ಣಯಭ ಸುಫರಹಮಣಯ ತಭಮ ೨ ಔವನಖಳನುನ ಒದಿದಯು. ನಭಮ
ಭಔುಳು ಭಡಿದ "ಕೌಫಯ್ ಔೃಷಣ" ಹಸಯ ನಟ್ಔ ನರಿೀಕ್ಷೆಖೂ ಮಿೀರಿ ಮಶಸು್ ಡೆಯಿತು. ನಭಮ ಚಿನಔುಯಳಿಖಳ ಅಚ್ುಚಔಟ್ಟದ
ಔನನಡ ಕೆೀಳಿ ಇವಯು ಇಲ್ೆಲೀ ಹುಟಿಟ ಫೆಳೆಮುತಿಿಯುವ ಭಔುಳೆುಂದು ಮಯೂ ನುಂಫಲ್ು ಸಿದಧರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ! ಕಮಯಔರಭದ ನುಂತಯ
ರತಿಯಫಾಯೂ ನಭಮ ುಟ್ರ್ಣಖಳನುನ ಹೊಖಳಿದೆದೀ ಹೊಖಳಿದುದ. ಔನನಡ ಸಹಿತಯ ಯುಂಖದ ಅಧಯಕ್ಷಯದ ಮ್ಮೈ.ಶರೀ.ನಟ್ಯಜ ಅವಯು
ಹೆೀಳಿದುದ "Your kids stole the show and all our hearts! This segment was the best."

ಕಮಯಔರಭದ ಸಥಯಔತೆಮನುನ ವಯಔಿಡಿಸುವ ುಂದೆೀ
ುಂದು ಭತು - ಫಯಹಗತಿಯಯಫಾಯು ಬನುರ್ಯ
ಭಧಯಹನ ತಭಮ ಊರಿಗೆ ಭಯಳಿ ಹೊಯಟಿದದಯು.
ಕಮಯಔತಯಯೊಫಾಯು ಭುುಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಔೂು ಕುಂಡಿತ
ಫನನ ಅುಂದುರ. ಹೊಯಟ್ು ನುಂತವಯ ಉತಿಯ, ಫಹುಶಃ
ಲ್ೊಿುಂಡ ಎಲ್ಲಯ ಭನಸಿ್ನ ದನ - "ಚ್ುಂದರಲ್ೊೀಔದಲ್ಲಲ
ಭಡಿದೂರ ಫತಿೀಯನ!

ಮುಖಪಪಟ
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ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಸಂದ್ೆೋವ
- ಜಯಶ್ಿೋ ಮ್ತಿಗ

ನಮಸಾರ,
ನಮ್ಮಮಲ್ಲರಿಖೂ ದಿೀವಳಿ, ಔನನಡ ಯಜೊಯೀತ್ವ ಹಖೂ ಭುುಂಫಯಲ್ಲಯುವ ಹೊಸ ವಷಯದ ಹದಿಯಔ ಶುಬಶಮಖಳು. "ತಭಸೊೀಭ
ಜೊಯೀತಿಖಯಭಮ" ಎುಂಫುಂತೆ ನಮಿೇ ಜೀವನದಲ್ೂಲ ರತಿ ದಿನ, ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ೂಲ ತನು, ಭನ, ಹೃದಮಖಳು ಉನನತಿಮತಿ ಹಮಲ್ಲ ಎುಂದು
ಹಯೆೈಸುತೆಿೀನೆ.
ಮ್ಮೀಲ್ಲುಂದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನನಗೆ ಹಔಲ್ಡುವ ರಶೆನ "ಔನನಡ ಸುಂಗ ಹೆೀಗೆ ನಡೆಮುತಿಿದೆ? ಸದಸಯಯ ಸುಂಖ್ೆಯ ಹೆಚಚಯಿತೆ? ಹೆಚ್ುಚ ಹಣ
ಸುಂದಮರ್ಯಿತೆ?...ಇತಯದಿ". ನನು ಖಟ್ೊಖಟ್ಗಿ "ನೀವು ಹೆೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡುತಿಿದಿದೀಯೊೀ ಹಗೆ ನಡೆಮುತಿಿದೆ" ಎುಂದು ಹೆೀಳಿದಯೂ, ಈ ಔಖಿದ
ದಯವು ಆ ರಶೆನಗೆ ಉತಿಯವೀ ಎುಂಫುಂತಿದೆ:
ುಂದು ಔಡೆ ಚಿಖುಯುತಲ್ಲ, ುಂದು ಔಡೆ ಫಡುತಲ್ಲ|
ಔುುಂದುತಿಯೆ ಕೊುಂಫೆ, ಭುುಂಡದಲ್ಲ ಹಫುಾತಲ್ಲ||
ಎುಂದೆುಂದುಭಶಾತಥ ಹಳೆಹೊಸತು; ತನದ|
ಸುಂದನವ ಫರಹಮನದು---ಭುಂಔುತಿಭಮ||
ಸುಂಗದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಖಳ ಫೆೀಯೆ ಫೆೀಯೆ ಶೆೈಲ್ಲಖಳಿದದಯೂ, ತತುಲ್ಲಔ ಏಯುೆೀಯುಖಳಿದದಯೂ ನಭಮನಮ್ಮಮಲ್ಲಯ ಔನನಡ ಸುಂಗವು ಭತಿದಯ ರತಿದಿತ
ಬವವು ಅಶಾತಥ ಭಯದುಂತೆ ಚಿಯ ರಚಿೀನ ಹಖೂ ಚಿಯ ನವಿೀನ. ಇಯಲ್ಲ, ದಯದ ಜಡನುನ ಬಿಟ್ುಟ ನೆೀಯ ವಿಷಮಖಳ ಜಡಿಗೆ ಫಯೊೀಣ.
ನಿಮಮ ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗದ ಆಶರಮದಲ್ಲಲ ಜಯುಖಲ್ಲಯುವ ಯಜೊಯೀತ್ವದ ತಮರಿ ಬಯದಿುಂದ ನಡೆದಿದೆ. ನೀವುಖಳು ಹೆಚಿಚನ
ಸುಂಖ್ೆಯಮಲ್ಲಲ ಫುಂದು, ಲ್ೊಿುಂಡು, ಕಮಯಔರಭವನುನ ಮಶಸಿಾಗೊಳಿಸುವಿಯೆುಂದು ಬವಿಸಿದೆದೀನೆ. "ಔನಯಟ್ಔದ ಕೊೀಗಿಲ್ೆ" ಎುಂದ ಬಿಯುದು ಹೊತಿ
ಶ್ಿಮತಿ.ಬಿ.ಆರ್.ಛಯ ಅವಯು ಭುಕಯ ಅತಿಥಿಮಗಿ ಫುಂದು, ಭಧುಮಯದ ಲ್ಹರಿಮನುನ ಹರಿಸಿ ನಭಮ ಭನ ಯುಂಜಸಲ್ಲದದಯೆ. ಈ ಕಮಯಔರಭಕೆು
ಹಲ್ರ್ಯು ಸದಸಯಯು ಧನಸಹಮ ನೀಡಿದದಯೆ. ಅವಯೆಲ್ಲರಿಖೂ ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗವು ಆಬರಿಮಗಿದೆ.
ಔಳೆದ ಮ್ಮೀ ತಿುಂಖಳಿನಲ್ಲಲ "ಔನನಡ ಸಹಿತಯ ಯುಂಖ" ದವಯು "ಹೂಯಸಟನ್ ಔನನಡ ವೃುಂದ" ದವಯೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ "ವಸುಂತ ಸಹಿತೊಯೀತ್ವ"ದಲ್ಲಲ ನಭಮ
ಸುಂಗದ ಸದಸಯಯು ಸಕಿರಮರ್ಗಿ ಬಖವಹಿಸಿ, ಕಿೀತಿಯಗೌಯವಖಳನುನ ತುಂದಿದದಯೆ. ಅವಯೆಲ್ಲರಿಖೂ ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗದ ಯರ್ಗಿ
ಅಭಿನುಂದನೆಖಳು.
ಉತಿಯ ಟ್ೆಕ್ಸ್ ಔನನಡಿಖಯ ಸಭಜಔ ಬಿುಂದುರ್ಗಿ ನಭಮ ಸುಂಗವನುನ ನಡೆಸುವ ಮತನ. ಅದಯ ಸಲ್ುರ್ಗಿ ವಷಯದದಯುಂತ ಹಲ್ರ್ಯು
ಸುಂಸೃತಿಔ ಕಮಯಔರಭಖಳು, ಸಹಿತಯಔ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಖಳನುನ ನಡೆಸಿಕೊುಂಡು ಫುಂದಿದೆದೀರ್ೆ. ಮುಗದಿ, ಯಜೊಯೀತ್ವ, ರತಿಬ ರದಶಯನ, "ಔುಂು"
ತಿರಕೆ, "ಔನನಡಿಖಯ ಸಭಚಯ" ಖಳ ಟಿಟಗೆ ಇನೊನುಂದೆಯಡು ಕಮಯಔರಭಖಳನುನ ಸೆೀರಿಸುವ ಯೀಜನೆ ಇದೆ. ಔನನಡ ನಟ್ಔ, ಜನದ ಗಿೀತೆ,
ಬವಗಿೀತೆಖಳಿಗೆ ತುಿ ಕೊಡುವುಂಥ ಕಮಯಔರಭಖಳನುನ ಹಮಿಮಕೊಳುುವ ಇಚೆಛ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಶಮಖಳಿಖೂ ನಭಮ ಫೆುಂಫಲ್ ಹಖೂ ಪ್ರೀತ್ಹ
ಹಸನಗಿಯುವುದೆುಂದು ನುಂಬಿದೆದೀನೆ.
ನಭಮನೆನಲ್ಲ ಯಜೊಯೀತ್ವದ ಕಮಯಔರಭದಲ್ಲಲ ನೊೀಡುವ ಆಶಮದೊುಂದಿಗೆ,
ನಭಮ ಶುಬಕುಂಕ್ಷಿ,
ಜಮಶರೀ ಭೂತಿಯ

ಮುಖಪಪಟ
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- ೂರ್ಣಯಭ ಸುಫರಹಮಣಯ

ಕಂಪಪ ಓದುಗ ಬ್ಳಗಕೆಾ ದಿೋಪಳಿ ಹಗ್ ಕನನಡ್ ರಜೆ್ಾೋತ್ಸದ ವುಭವಯಗಳು.
ದಿೀವಳಿ - ಹೆಸಯೆೀ ಹೆೀಳುವುಂತೆ ದಿೀಖಳ ಸಲ್ು. ನಭಮ ಮ್ಮೈಸೂಯು ಭಲ್ಲಲಗೆಮ ಔವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನಯಸಿುಂಹಸಾಮಿ ನುಡಿದುಂತೆ "ಹೂ ಫಳಿುಗೆ ದಿೀ, ಹಸಿಯು ಫಮಲ್ಲಗೆ
ದಿೀ". ನಭಮ ವಯಕಿಿತಾಕೆು ಶೆೃೀಬೆ ಕೊಡುವ ರತಿಯುಂದು ಖುಣವೂ ನಭಗಗಿ ನರ್ೆೀ ಅಥರ್ ಭತಯಯೊೀ ಹಚಿಚಟ್ಟ ಹಣತೆ. ಅದನುನ ಕಪ್ಪಡುವ ಜರ್ಫದರಿ
ನಭಮದೆೀ ಆಗಿಯುತಿದೆ. ಇುಂತಹ ುಂದು ಳಸೂಚ್ನೆಮನುನ ನಭಮಲ್ಲಲ ಜಖೃತಗೊಳಿಸಲ್ಲಕೆು ಭತೆಿ ಫುಂದಿದೆ ದಿೀವಳಿ. ಫನನ, ಅದನುನ ಸಡಖಯದಿುಂದ ಸಾಖತಿಸೊೀಣ.
ನವು ಭಡುವ ಳೆುಮ ಕಮಯಖಳೆೀ ನವು ಫೆಳಖಫೆೀಕದ ರಣತಿ. ನಮೊಮಳಗಿನ ತಭವ ಔಳೆಮಲ್ು ರಮತನ ಭಡಿದ ದಿನರ್ೆಲ್ಲ ದಿೀವಳಿಯೀ! ನನನ
ರಥಯನೆಯುಂದೆೀ - "ಫೆಳಖು ಫ ಹಣತೆಮನು ನನೆನದೆಮ ಖುಡಿಮಲ್ಲಲ"...
ಔನನಡ - ಹೆಚ್ುಚ ಹೆೀಳುವುದೆೀನದೆ, ನಭಮದು ನರ್ೆುಂಫರ್ ತಿುಂಖಳ ಭತರದ ಔನನಡಭಿಭನವಲ್ಲ.ಔವಿ ಸಲ್ಲ ಯಭಚ್ುಂದರಯಮಯ ಈ ಭನೊೀಬವ ನಮ್ಮಮಲ್ಲಯಲ್ೂಲ
ಅುಂತಖಯತರ್ಗಿಯಲ್ಲ.

ಔನನಡದ ನೆಲ್ದ ುಲ್ೆಲನಗೆ ವನ ತುಳಸಿ |
ಔನನಡದ ನೆಲ್ದ ನೀವಯಲ್ೆನಗೆ ಜೀವನದಿ
ಔನನಡದ ನೆಲ್ದ ಔಲ್ೆಲನಗೆ ಸಲ್ಲಗರಭ ಶಲ್ೆ
ಔನನಡರ್ೆ ದೆೈವಮ್ಮೈ ಔನನಡ ಶಫದಮ್ಮನಗೊೀುಂಕಯಮಿೀಯನನ |
ಔನನಡದ ನುಡಿಯ ಗಮತಿರಮದುುತ ಭುಂತರ
ಮಿನನವುದೆೈೆಯೆತು ಔನನಡದ
ಸೆೀರ್ೆಯಿುಂದಧಿಔಮಿೀಜಖದೊಳೆನಗೆ?
ಈ ಫರಿ ಸುಂಚಿಕೆ ತಡರ್ಗಿ ನಭಮ ಕೆೈಸೆೀಯಲ್ು ಕಯಣವಿದೆ. ಶರೀಭತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಛಮ ಅವಯು ನಖಯಕೆು ಫಯುವ ಕಮಯಔರಭ ಇದದದದರಿುಂದ, ಅವಯದೊುಂದು ಸಣಣ
ಸುಂದಶಯನವನುನ ರಔಟಿಸುವ ಯೀಚ್ನೆ ಫುಂತು. ಹಗಗಿ ಈ ವಿಳುಂಫ. ಇನುನ ತಡರ್ೆೀಕೆ, ಔುಂು ಒದಿ ನಭಮ ಅಭಿರಮ ತಿಳಿಸಿ.
ಈ ದಿೀವಳಿ ನಭಮ ಭನೆ-ಭನದ ಔತಿಲ್ನುನ ತೊಡೆದು ನಯುಂತಯ ಚೆೈತನಯದ ಚಿಲ್ುಮ್ಮ ಚಿಭಮಲ್ಲ. ನಭಮ ಫದುಔು ಎುಂದೆುಂದಿಖೂ ಕತಿಯಔದಖಸದುಂತಿಯಲ್ಲ.
ವುಂದನೆಖಳು
ಜೆೈ ಔನಯಟ್ಔ ಭತೆ
ೂರ್ಣಯಭ ಸುಫರಹಮಣಯ

ತ್ಮಸೆ್ೋಮ
ಜೆ್ಾೋತಿಗಗಮಯ
ಮುಖಪಪಟ
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ತಭಸೊೀಭ ಜೊಯೀತಿಖಯಭಮ
- ಸುಧ ಶರೀನಥ್

‚I prefer July 4th to Deepavali amma!” ನನನ ಹನೊನುಂದು ವಷಯದ ಭಖಳ

ಒಡಡುವುದು ಔಷಟರ್ಖುತಿಿಯುವುದು ಔುಂಡು ಭನಸಿ್ಗೆ ತುುಂಫ

ಭತನುನ ಕೆೀಳಿ ನನಗೆ ತುುಂಫ ಆಶಚಮಯರ್ಮುಿ. ಇದು ಬಯತದಲ್ಲಲ ಅವಳು

ಅಸಭಧನರ್ಮುಿ. ಅುಂದಿನ ದಿನ ತಿರಕೆಖಳಿುಂದ ಭತುಿ ಟಿವಿಯಿುಂದ ಫಲ್

ಆಚ್ರಿಸುತಿಿದದ ಮೊದಲ್ ದಿೀವಳಿ ಹಫಾ. ಅಮ್ಮೀರಿಔದಲ್ಲಲದದಖ ರತಿ ವಷಯವೂ

ಕಮಿಯಔಯು ಟ್ಕಿಖಳನುನ ಭಡುವುದಯ ಫಗೆಿ ಭತುಿ ಅದರಿುಂದ ಉುಂಟ್ಖುವ

ಜುಲ್ೆೈ ನಲ್ುಯುಂದು ನಡೆಮುವ fireworks ನೊೀಡಲ್ು ಅವಳನುನ ತದೆೀ

ದುಯುಂತಖಳ ಫಗೆಿ ತಿಳಿದು ಅವಳ ಭನಸು್ ರಿವತಯನೆಮ ಔಡೆ ಯೀಚಿಸಿಯಫೆೀಔು.

ಔಯೆದುಕೊುಂಡು ಹೊೀಖುತಿಿದೆದವು. ಫಲ್ಯದಲ್ಲಲ ದಿೀವಳಿಮುಂದು ದಿೀದ

ಇನುನ ಟ್ಕಿಖಳನುನ ಫಳಸುವುದಿಲ್ಲರ್ೆುಂದು ಅುಂದೆೀ ನಶಚಯಿಸಿ ನಭಮನುನ

ಸಲ್ುಖಳನುನ ಫೆಳಗಿ, ಟ್ಕಿಖಳು, ಸುಯು ಸುಯು ಫತಿಿ, ಹೂವಿನ ಔುುಂಡ, ವಿಷುಣ

ಚ್ಕಿತಗೊಳಿಸಿದಳು. ಎಲ್ೆಲಲ್ೂಲ ಟ್ಕಿಖಳ ಹೊಗೆ ಭತುಿ ಭಯನೆಮ ದಿನ ಫೆಳಿಗೆಿ

ಚ್ಔರ, ಬೂ ಚ್ಔರ ಭುುಂತದವುಖಳಿುಂದ ಭೂಡುವ ಫಗೆ ಫಗೆಮ ದಿೀ ನಕ್ಷತರ

ಯಸೆಿಖಳಲ್ಲಲ ತುುಂಬಿಯುವ ಟ್ಕಿಖಳ ಔಸ ನೊೀಡಿ ಅವಳ ನಶಚಮ ಭತೂಿ

ವಿನಯಸಖಳನುನ ನೊೀಡಿ ನವು ಟ್ಟ ಆನುಂದ ಅವಳ ಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎನುನವ

ಫಲ್ಗೊುಂಡಿತು. ಸವಯಜನಔರಿಗೆ ಎಲ್ಲುಂದಯಲ್ಲಲ ಟ್ಕಿಖಳನುನ ಸುಡುವ ಅನುಭತಿ

ಬವನೆ ನಭಗೆ ತುುಂಫ ಕಡುತಿಿತುಿ. ಅವಳೄ ಸಹ ಅಲ್ಲಲಮ fireworksನುಂದ

ಇಲ್ಲದಿದದಯೆೀನೆೀ ಳೆುಮದೆುಂದು ಹಲ್ರ್ಯು ಫರಿ ಹೆೀಳಿದಳು. ರಿಸಯ ಭಲ್ಲನಯ

ಆಖಸದಲ್ಲಲ ಅಯಳುವ ಫಣಣ ಫಣಣದ ನಕ್ಷತರ ವಿನಯಸಖಳನುನ ನೊೀಡಿ

ಭತುಿ ಸವಯಜನಔಯ ಹಿತದ ದೃಷ್ಠಟಯಿುಂದ ಟ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆಯೀ ದಿೀವಳಿ

ಆನುಂದಿಸುತಿಿದದಳು. ನವುಖಳು ನಭೂಮರಿನ ದಿೀವಳಿಮನುನ ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊುಂಡು

ಆಚ್ರಿಸಫೆೀಕೆುಂಫ ಛಲ್ ಅವಳ ಕೆಲ್ವು ಸೆನೀಹಿತಯಲ್ೂಲ ಉುಂಟ್ಯಿತು.

ನವು ಫಳಸಿದ ಟ್ಕಿಖಳ ಹೆಸಯುಖಳನುನ ಭತುಿ ವಿವಿಧ ವಿನಯಸಖಳನುನ
ವರ್ಣಯಸಿದಖ ಔಣಣಯಳಿಸಿ ಕೆೀಳುತಿಿದದಳು ಔೂಡ. ರತಿ ವಷಯವೂ ಇದಯ

ಅವಯೆಲ್ಲಯೂ ಅವಯ ಶಲ್ೆಮಲ್ಲಲ ಶಕ್ಷಔಯ ಸಹಮದಿುಂದ ತಮಿೇ ಅನಸಿಕೆಖಳನುನ

ುನಯವತಯನೆಮಖುತಿಿದದರಿುಂದ ಅವಳ ುಟ್ಟ ಭನಸಿ್ನಲ್ಲಲ ತನೂ ಸಹ

ಎಲ್ಲಯೊಡನೆ ಹುಂಚಿಕೊುಂಡಯು. ಶಲ್ ಶಕ್ಷಔಯು ಭಔುಳಲ್ಲಲ ಸುಯಕ್ಷತೆ ಭತುಿ ರಿಸಯ

ಇುಂಡಿಮಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಲ್ಲಲಮವಯೊಡನೆ ತನನದೆೀ ಆದ fireworksನೊಡನೆ ಆಡಿ

ಸುಂಯಕ್ಷಣೆಮ ಫಗೆಿ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸಿದದರಿುಂದ ರತಿ ವಷಯವೂ ಹೆಚ್ುಚ ಹೆಚ್ುಚ ಭಔುಳು

ದಿೀವಳಿ ಹಫಾ ಆಚ್ರಿಸಿಫೆೀಕೆುಂಫ ಆಸೆ ಫೆಳೆಮುತಿಿತುಿ. ಆ ಆಸೆಮನುನ ನವುಖಳು

ಟ್ಕಿಖಳಿಲ್ಲದ ದಿೀವಳಿಮ ಆಚ್ಯಣೆಮಲ್ಲಲ ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸಿ ರಿಸಯ ರಜ್ಞೆಮನುನ

ಪ್ೀಷ್ಠಸುತಿಿದೆದವು. ಆದಯೆ ಟ್ಕಿಖಳಿುಂದ ಆಖುವ ಹಲ್ರ್ಯು ಅನನುಔೂಲ್ಖಳು

ಮ್ಮಯೆಮುತಿಿದದಯೆ. ಚಿಔುುಂದಿನುಂದಲ್ೂ ಶಫದದ ಟ್ಕಿಖಳೆುಂದಯೆ ನನಗಿಷಟವಿಯಲ್ಲಲ್ಲ.

ಭತುಿ ಅನಹುತಖಳನುನ ನೊೀಡಿದದಕಿುುಂತ ಹೆಚಚಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊುಂಡೆೀ ಅವಳಿಗೆ ಅದು

ಆದದರಿುಂದ ಅವನುನ ನನು ಸುಡುತಿಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದಯೆ ಆ ವಮಸಿ್ನಲ್ಲಲ ನನಖುಂತೂ ಈ

ಫೆೀಡ ಅನಸಿಯಫೆೀಔು.

ರಿೀತಿಮ ಆಲ್ೊೀಚ್ನೆಖಳೆೀ ಫುಂದಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಔುಳು ಈಖ ಲಸಿಟಕ್
ಫಗೆಿಮೂ ಇುಂತಹುದೆೀ ಅರಿವು ಭೂಡಿಸಿ ಲಸಿಟಕ್ ಫಳಕೆಮನುನ ಔಡಿಮ್ಮ ಭಡುವ

ನವು ಬಯತಕೆು ರ್ಸ್ದ ಮೊದಲ್ನೆಮ ವಷಯದ ನವಯತಿರಮಲ್ೆಲೀ

ರಮತನದಲ್ಲಲದದಯೆ. ಸವಿಯ ಮ್ಮೈಲ್ುಖಳ ಮಣವೂ ಶುಯುರ್ಖುವುದು ುಂದು

ನಭಗೆ fireworks ನೊೀಡುವ ಅವಕಶ ಸಿಕಿುತು. ಅುಂದು ಭುಯುಘಾ ಭಠದಲ್ಲಲ

ುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜಯಿುಂದಲ್ೆೀ, ಅಲ್ೆಾೀ? ಈ ಭಔುಳೆಲ್ಲಯೂ ರತಿ ವಷಯವೂ ಸುಂಕೆೀತಿಔರ್ಗಿ

ಆಚ್ರಿಸುವ ನವಯತಿರ ಉತ್ವಖಳ ಕೊನೆಮ ದಿನರ್ದ ವಿಜಮದಶಮಿಮುಂದು

ಎಯಡು ದಿೀಖಳಿಟ್ುಟ ‘ತಭಸೊೀಭ ಜೊಯೀತಿಖಯಭಮ’ ಎುಂದು ರಥಿಯಸಿ

ಟ್ಕಿಖಳ ಸುಂಬರಭ. ನಭಮ ಭನೆಮ ಭಹಡಿಯಿುಂದಲ್ೆೀ ಆಖಸದಲ್ಲಲ ಅಯಳುವ

ದಿೀವಳಿ ಹಫಾದುಂದು ಸುಂಬರಮಿಸುವುದು ನೊೀಡಿ ಪ್ೀಷಔಯದ ನಭಗೆ

ವಿನಯಸಖಳನುನ ನೊೀಡಿ ಹಷಯ ಟ್ೆಟವು. ಅದನುನ ನೊೀಡಿ ನಭಗೆ ಜುಲ್ೆೈ

ಹೆಮ್ಮಮಮಖುತಿದೆ. ರತಿಯಫಾಯೂ ತಭಮ ಲ್ಲನ ಔತಯವಯವನುನ ಭಡುವುದಯಲ್ಲಲ

ನಲ್ುಯ fireworks ಭನೆಮ ಫಲ್ುನಯಿುಂದಲ್ೆೀ ನೊೀಡಿದ

ಸುಂತಸ ಕಣುತಿದೆ. ನಭಮಲ್ಲಲಯುವ ಅಜ್ಞನದ ಔತಿಲ್ನುನ ಹರಿದು ಸುಜ್ಞನದ

ಅನುಬವರ್ದುಂತಮುಿ. ವಿಜಮದಶಮಿಮದ ಇತುಿ ದಿನಕೆು ದಿೀವಳಿ ಹಫಾ

ಫೆಳಕಿನ ಔಡೆಗೆ ನಭಗೆ ದರಿ ತೊೀರಿಸಿ ಭುನನಡೆಸು ಎುಂದು ನವೂ ರಥಯನೆ

ಫುಂತು. ಫಹಳ ಉತ್ಹದಿುಂದ ರಣತಿಖಳನುನ ಭತುಿ ಟ್ಕಿಖಳನುನ ತುಂದು,

ಭಡೊೀಣ, ಫನನ. ದಿೀವಳಿ ಹಫಾದ ಸುಂದೆೀಶವೂ ಅದೆೀ ಅಲ್ೆಾೀ?

ಅುಂದು ಸುಂಜೆ ರಣತಿಖಳಲ್ಲಲ ಎಣೆಣ ಹಕಿ, ಫತಿಿಯಿಟ್ುಟ, ದಿೀಖಳನುನ ಹಚಿಚ, ಸುಯು
ಸುಯು ಫತಿಿ, ಹೂವಿನ ಔುುಂಡ, ವಿಷುಣ ಚ್ಔರ, ಬೂ ಚ್ಔರ ಭುುಂತದವುಖಳನುನ
ಸೆನೀಹಿತಯೊಟಿಟಗೆ ಹಚಿಚ ಸುಂತಸ ಟ್ಟಳು. ಮವುದೆೀ ುಂದನುನ ಫಳಸಿಮದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ
ಅದನುನ ತದೆ ಔಸದ ಫುಟಿಟಗೆ ಹಔುವುದನುನ ಅವಳು ಭಯೆಮಲ್ಲಲ್ಲ.
ಯತಿರಮಖುತಿಿದದುಂತೆಯೀ ತುುಂಫ ಶಫದ ಭಡುವ ಟ್ಕಿಖಳ ಭತುಿ ಟ್ಕಿ
ಸಯಖಳ ಶಫದಖಳು ಜಸಿಿಮಖುತಿ ಹೊೀದವು. ಸುತಿಭುತಿಲ್ಲನ ಶಫದಖಳನುನ ಕೆೀಳಿ
ಅವಳ ಆನುಂದ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ರ್ೆೀ ಔಡಿಮ್ಮಮದುಂತೆ ಅನಸಿತು. ಮವುದೆೀ ಆಖಲ್ಲ
ಮಿತದಲ್ಲಲದದಯೆೀನೆೀ ಹಿತ ಅಲ್ೆಾೀ? ಔುದ ಭನೆಮ ಅಜಜ ಟ್ಕಿಖಳ ಹವಳಿಯಿುಂದ
ಹೊಯಗೆ ಹೊೀಖಲ್ು ಬಮರ್ಖುತೆಿುಂದು ಅಲ್ವತುಿಕೊುಂಡಯು. ಯಸೆಿಖಳಲ್ಲಲ

ಮುಖಪಪಟ

ಔನನಡದ ಕೊೀಗಿಲ್ೆ ಬಿ.ಆರ್.ಛಮ ಸುಂದಶಯನ
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ಶರೀಭತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಛಮ ಅವಯು ಔನನಡಿಖರಿಗೆ ಚಿಯರಿಚಿತಯು. ಔನನಡದ ಕೊೀಗಿಲ್ೆ ಎುಂದೆೀ ರಖ್ಯತಯದ ಛಮ ಅವಯು ನಭಮ ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗದ ದಿೀವಳಿಯಜೊಯೀತ್ವದ ವಿಶೆೀಷ ಆಹಾನತ ಔಲ್ವಿದಯಗಿ ಫುಂದಿದದಯೆ. ಸಯಳ ಸಜಜನಕೆಮ ಛಮ ಇಲ್ಲಲಮ ಔನನಡಿಖಯ ಔುಟ್ುುಂಫಖಳಲ್ಲಲ ಅನೆೀಔ ವಷಯದ ಸೆನೀಹಿತಯುಂತೆ
ಮವುದೆೀ ಹಭುಮ-ಬಿಮಿಮಲ್ಲದೆ ಡನಡಿದದಯೆ. ಅತುಯತಿಭ ಹಿನೆನಲ್ೆ ಗಮಕಿ ಯಜಯ ರಶಸಿಿ, ಯಜೊಯೀತ್ವ ರಶಸಿಿ, ಫಕಿಲಯ ತಯುಂಗಿರ್ಣ ಶೆರೀಷಿ ಹಿನೆನಲ್ೆ ಗಮಕಿ, ಚಿತರ
ಯಸಿಔಯ ಸುಂಗದ ುಯಸುಯರ್ೆೀ ಮೊದಲ್ದ ಹಲ್ರ್ಯು ರಶಸಿಿಖಳು ಇವಯ ಭಡಿಲ್ಲ್ಲಲರ್ೆ. ಅವಯ ುಂದು ವಿಶೆೀಷ ಸುಂದಶಯನ ನಭಮ ಔುಂುವಿನ ಒದುಖರಿಗಗಿ.

ಸಂದವಗಕ: ನಭಸುಯ ಛಮ ಅವಯೆೀ, ನೀವು ಔನನಡದ ಕೊೀಗಿಲ್ೆ ಎುಂದೆೀ ರಸಿದಧಯು. ನಭಮ ಡಲ್ಲಸ್ -ಫೀಟ್ಯ
ವರ್ತಯ ನಖಯಕೆು ನಭಗೆ ಆತಿೇಮ ಸಾಖತ.
ಛಯ: ನಭಸುಯ, ಇಲ್ಲಲಮ ಔನನಡಿಖಯ ಅಭಿಭನ, ಖಿಟ್ುಟ ಎಲ್ಲ ನೊೀಡಿ ನನಗೆ ಫಹಳ ಸುಂತೊೀಷ ಆಗಿಿದೆ.
ಸಂದವಗಕ: ನಭಮ ಫಲ್ಯ, ಔುಟ್ುುಂಫದ ಹಿನೆನಲ್ೆ ಫಗೆಿ ತಿಳಿಸುತಿಿೀಯ?
ಛಯ: ನನು ಹುಟಿಟ ಫೆಳೆದದುದ ಫೆುಂಖಳೄರಿನ ITI Quartersನಲ್ಲಲ. ತಯಿ ಜನಕಿ ಭತುಿ
ತುಂದೆ ಯಭಭೂತಿಯ, ುಂದು ಸಯಳ ಭಧಯಭವಖಯದ ಔುಟ್ುುಂಫ.
ಸಂದವಗಕ: ಸುಂಗಿೀತದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನಭಗೆ ಹೆೀಗೆ ಆಸಕಿಿ ಫೆಳೆಯಿತು?
ಛಯ: ನನು ೮ ವಷಯದಿುಂದ ಹಡುತಿಿದೆದೀನೆ. ನಭಮ ಅಜಜ ಬಗಿೀಯಥಭಮ ಫಹಳ ರತಿಬಶಲ್ಲ, ಅದುುತ ಸಮಯಣ
ಶಕಿಿ ಅವರಿಗಿತುಿ . ಅನೆೀಔ ಹಸೆ ಹಡುಖಳು ಅವರಿಗೆ ಔಯತಲ್ಭಲ್ಔ. ಜೊತೆಗೆ ಔೂತಲ್ಲಲ ನುಂತಲ್ಲಲ ತರ್ೆೀ
ಹಡುಖಳನುನ ಔಟಿಟ ಹಡುತಿಿದದಯು. ನನು ಚಿಔುವಳಿದದಖ ಅವಯು ನನಗೆ ಹಡುಖಳನುನ ಔಲ್ಲಸುತಿಿದದಯು.
ಹಿೀಗೆ ನನನಲ್ಲಲ ಸುಂಗಿೀತದ ಫಗೆಿ ಆಸಕಿಿ ಮೊಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನಭಮ ತತ ಔೃಷಣಯವ್ ಹಮೊೀಯನಮಮ್
ರ್ದಔಯು. ಖುಬಿಾ ವಿೀಯಣಣ ಔುಂೆನ ಔಲ್ವಿದಯು. ತುಂದೆ ತಯಿಗೆ ಔೂಡ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ ಆಸಕಿಿ. ಹಿೀಗಗಿ ಭನೆಮಲ್ಲಲ
ಎಲ್ಲಯ ಸುಂಗಿೀತದ ಲ್ವು ನನನ ಆಸಕಿಿಗೆ ೂಯಔರ್ಗಿತುಿ.
ಸಂದವಗಕ: ನಭಮ ಶಸಿಿಮ ಸುಂಗಿೀತ ಶಕ್ಷಣದ ಫಗೆಿ ಸಾಲ್ ತಿಳಿಸುತಿಿೀಯ?
ಛಯ: ನನು ಸಿನಭ ಹಡುಖಳನುನ ಹೆೀಳುವುದನುನ ನೊೀಡಿ ನಭಮ ತುಂದೆ ಔನಯಟ್ಔ ಸುಂಗಿೀತಕೆು ಸೆೀರಿಸಿದಯು. ಶರೀಭತಿ ಶೀಲ್ ರ್ಸುದೆೀವಭೂತಿಯ ಭತುಿ ಶರೀಭತಿ
ವಿಜಮರ್ರ್ಣ ಅವಯ ಫಳಿ ಔನಯಟ್ಔ ಸುಂಗಿೀತ ಔಲ್ಲತು ಸಿೀನಮರ್ ರಿೀಕ್ಷೆ ಭಡಿದೆದೀನೆ. ನೊೀಡಿ, ಸುಂಗಿೀತ ಎನುನವುದು ತಯಿ ಇದದುಂತೆ. ರತಿೀ ಹಡುಗಯರಿಗೆ ಈ ಸುಂಗಿೀತದ
ತಳಹದಿ ಫೆೀಕೆೀ ಫೆೀಔು. ಆದಯೆ ನನನ ಲ್ವು ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ ಇದದದದರಿುಂದ ನನು ಶಸಿಿೀಮ ಸುಂಗಿೀತಕಿುುಂತ ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ುಚ ಭುುಂದುವರಿದೆ.
ಸಂದವಗಕ: ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತ ರಕಯ ಎನುನವುದು ಔನಯಟ್ಔದ ುಂದು ವಿಶಷಟ ರಕಯ. ಫೆೀಯೆ ಔಡೆ ಇದು ಹೆಚ್ುಚ ಔುಂಡುಫಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಿತಯಕೆು ಹೆಚ್ುಚ ತುಿ ಕೊಟ್ುಟ ಹಡುವ ಈ
ಔಲ್ೆಮ ಫಗೆಿ ನಭಮ ಅಭಿರಮ ಏನು?
ಛಯ: ನೊೀಡಿ, ಫಾ ಗಮಕಿಮಗಿ ನನಗೆ ಈ ಶಸಿಿೀಮ ಸುಂಗಿೀತ ಫೆೀಯೆ, ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತ ಫೆೀಯೆ, ಚಿತರಗಿೀತೆ ಫೆೀಯೆ, ಬಕಿಿಗಿೀತೆ ಫೆೀಯೆ ಅುಂತ ಮವತೂಿ ಅನನಸಿಲ್ಲ. ನನು ಹೆಚ್ುಚ
ಖುಯುತಿಸಿಕೊುಂಡಿಯುವುದು ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ, ಆದಯೆ ನನು ಮೊದಲ್ು ಹಡಲ್ು ಶುಯುಭಡಿದುದಚಿತರಖಳಲ್ಲಲ. ನನು ಟ್ುಟ ಸುಭಯು ೧೦೦೦೦ ಹಡು ಹಡಿದೆದೀನೆ. ಇದಯಲ್ಲಲ
ಬವಗಿೀತೆ, ಬಕಿಿಗಿೀತೆ, ಚಿತರಗಿೀತೆ, ಜನದಗಿೀತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸುಭಯು ೩೦೦ಔೂು ಹೆಚ್ುಚ ಚಿತರಖಳಲ್ಲಲ ಚಿತರಯುಂಖದ ಎಲ್ಲ ಖ್ಯತನಭಯೊುಂದಿಗೆ ಹಡಿದೆದೀನೆ.
ಸಂದವಗಕ: ನಭಮ ಸಿನಭ ಗಿೀತೆಖಳ ಮಣ ಹೆೀಗೆ ರಯುಂಬ ಆಯಿತು ?
ಛಯ: ನನು ೮ ವಷಯದಿುಂದ ಹಡುತಿಿದೆದ. SSLC ಫೆೀಸಿಗೆ ಯಜದಲ್ಲಲ ನಭಮ ತುಂದೆ ಚೆನೆನೈಗೆ ಔಯೆದುಕೊುಂಡು ಹೊೀಗಿದದಯು. ಅಲ್ಲಲ ಸುಟಡಿಯೀ ನೊೀಡಲ್ು ಹೊೀಗಿದದಖ ಶರೀ ಇಳಮಯಜ
ಅವಯು ನನಗೆ ುಂದು ತಮಿಳು ಚಿತರದಲ್ಲಲ ಅವಕಶ ಕೊಟ್ಟಯು. ಚೆನೆನೈನಲ್ಲಲ ಅವಕಶಖಳು ದೊಯೆತಯೂ ಅಲ್ಲಲ ಹೊೀಗಿ ನೆಲ್ೆಸಲ್ು ಅನುಔೂಲ್ ಇಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಗಗಿ ಮೊದಲ್ ಚಿತರ ಆದ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ೪-೫ ವಷಯ ಏನೂ ಭಡಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿದಯಬಯಸದ ಫಗೆಿ ಖಭನ ಕೊಟ್ೆಟ. ನುಂತಯ ಚೆನೆನೈ ದೂಯದಶಯನದಲ್ಲಲ ಯಷರಭಟ್ಟದಲ್ಲಲ Light music ಸಧೆಯ ಇತುಿ. ಅಲ್ಲಲ ವಿಜಮಬಸುರ್ ,
ಪ್ಪ.ಬಿ.ಶರೀನರ್ಸ್, ಭಹದೆೀವನ್ ಭುುಂತದ ಅನೆೀಔ ದಿಖಿಜಯು ತಿೀುಯಗಯಯಗಿದದಯು. ಅಲ್ಲಲ ನನು ಔನನಡ ಹಡು ಹೆೀಳಿದೆ. ಅದನುನ ಕೆೀಳಿ ವಿಜಮಬಸುರ್ ನನನನುನ ಭತಡಿಸಿ,
ುಟ್ಟಣಣ ಔಣಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಚ್ಮ ಭಡಿಸಿ "ಅಭೃತ ಗಳಿಗೆ" ಚಿತರಕುಗಿ ೩ ಹಡು ಹಡುವ ಅವಕಶ ದೊಯಕಿತು. ಅದದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಹಿುಂತಿಯುಗಿ ನೊೀಡಿಲ್ಲ. ಇದಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೆೀಔ
ುಣಯ ಕ್ಷೆೀತರಖಳ ದೆೀವಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ, ಸಥಳಭಹಿಮ್ಮ ಫಗೆಿ ಅನೆೀಔ ಹಡುಖಳನುನ ಹಡಿದೆದೀನೆ. ಟ್ುಟ ಸುಭಯು ೧೦೦೦೦ ಹಡುಖಳು, ೬೦೦೦ ಆಲ್ಾುಂಖಳಲ್ಲಲ ಹಡಿದೆದೀನೆ. ಸುಭಯು
೧೫೦೦ ಹಡುಖಳು ಅುಂತಜಯಲ್ದಲ್ಲಲಯೀ ದೊಯಔುತಿರ್ೆ.
ಇದಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆೀ ಆಕಶರ್ರ್ಣಮಲ್ಲಲ ಚಿಔು ವಮಸಿ್ಗೆೀ ಎ ಗೆರೀಡ್ ಔಲ್ವಿದೆ ಆಗಿದೆದ. ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ ಖುಯುಖಳು ಅುಂತ ಮರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಯ ಜೊತೆ ಕೆಲ್ಸ ಭಡಿದೆದೀನೆ. ಹೆಚ್ುಚ
ಶರೀ ಸಿ. ಅಶಾರ್ತಿ ಭತುಿ ಶರೀ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಯಮಣ್ ಅವಯ ಭಖಯದಶಯನದಲ್ಲಲ ಹಡಿದೆದೀನೆ.
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ಸಂದವಗಕ: ಇತಿಿೀಚಿನ ಚಿತರಗಿೀತೆಖಳ ಖುಣಭಟ್ಟದ ಫಗೆಿ ನಭಮ ಅಭಿರಮ ಏನು?ಭುುಂಗಯು ಭಳೆ ಮೊದಲ್ು ಚಿತರಗಿೀತೆಖಳಲ್ಲಲ ಭಧುಮಯ ಭತುಿ ಸಹಿತಯದ ಭಟ್ಟ ಔಡಿಮ್ಮಮಗಿತುಿ
ಎನುನವ ಅಭಿರಮ ಇದೆ. ನೀವು ಏನು ಹೆೀಳುತಿಿೀಯ?
ಛಯ: ಹಗೆೀನಲ್ಲ. ಆಖಲ್ೂ ಳೆುಮ ಹಡುಖಳು ಇದದವು. ನವು ಖಭನಸಫೆೀಔು ಅಷೆಟೀ. ತಳರಧನರ್ದ ಹಡುಖಳು ಹಿಟ್ ಆದವು ಅಷೆಟೀ . ಈಗಿನ ತಲ್ೆಭರಿನ ಹುಡುಖರಿಗೆ
ಅದೆೀ ಇಷಟ. ಅದನುನ ತು ಅುಂತ ಹೆೀಳಕೆು ಆಖುವುದಿಲ್ಲ.ಭಧುಮಯ ುಂದು ಸೆಟೈಲ್, ತಳರಧನರ್ದದುದ ಇನೊನುಂದು ಸೆಟೈಲ್. ನಭಮ ಇಷಟಖಳನುನ ಫೆೀಯೆಮವಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಹೆೀಯುವುದಕೆು
ಆಖುವುದಿಲ್ಲ. ಹಗಗಿ No Comments. ಜನಯೆೀಷನ್ ರಿವತಯನೆ ಜಖದಿನಮಭ ಅಲ್ಾ? ನವು ಹೊುಂದಿಕೊುಂಡು ಹೊೀಖಫೆೀಔು ಅಷೆಟೀ. ನನು ಎಲ್ಲ ತಯಹದ ಹಡುಖಳನುನ
ಹಡಿದೆದೀನೆ. ಕಯಫಯೆ ಹಡು ಔೂಡ ಹಡಿದೆದೀನೆ. ಆದಯೆ ಅಶಲೀಲ್ ಸಹಿತಯ ಇಯುವ ಹಡುಖಳನುನ ನನು ಹಡಲ್ಲ.
ಸಂದವಗಕ: ನೀವು ಚಿಔು ಭಔುಳ ಧವನಮಲ್ಲಲ ಹಡಿದ ಹಡುಖಳೄ ಸಹ ಜನಪ್ಪರಮರ್ಗಿರ್ೆ. ಈ ರಯೀಖದ ಫಗೆಿ ನಭಮ ಅನಸಿಕೆ ಏನು ?
ಛಯ: ಚಿಔು ಭಔುಳ ತಮುಂದಿರಿಗೆ ಈ ಹಡುಖಳು ಫಹಳ ಇಷಟರ್ಗಿತುಿ. ಮವುದೆೀ ಹಡು ಹೆೀಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕುಷ್ಠ ಆಖುತೆಿ. Music is Music ಅುಂತ. ನಭಗೆ ಕೆೀಳುಖಯು ತುುಂಫ
ಭುಕಯ. ಇಲ್ಲಲ ನೀರ್ೆಲ್ಲ ತೊೀರಿಸುವ ಆದಯ, ಅಭಿಭನ , ಪ್ಪರೀತಿ ತುುಂಫ ಕುಷ್ಠ ಕೊಡುತೆಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನನ ಬಖಯ ಅನನಸುತೆಿ.
ಸಂದವಗಕ: ನಭಗೆ ಹಲ್ರ್ಯು ರಶಸಿಿಖಳು ದೊಯಕಿರ್ೆ? ಈ ರಶಸಿಿಖಳು ಔಲ್ವಿದರಿಗೆ ಎಷುಟ ಭುಕಯ?
ಛಯ: ರಶಸಿಿಖಳು, ಬಿಯುದುಖಳು ಕುಷ್ಠ ಕೊಡುತೆಿ. ಆದಯೆ ನಭಮುಂತಹ ಕೆೀಳುಖಯು ಫುಂದು "ಚೆನನಗಿ ಹಡಿಿೀಯ" ಅುಂತ ಹೆೀಳುವುದು ಇನೂನ ದೊಡಡ ಬಿಯುದು. ರತಿಯಫಾ ಕೆೀಳುಖಯ
ಮ್ಮಚ್ುಚಗೆೀನೂ ುಂದು ದೊಡಡ ಬಿಯುದು. ಅರ್ಡ್್ಯ ಎಲ್ಲ ುಂದು ವಮಸ್ಲ್ಲಲ ಥಿರಲ್ ಕೊಡುತೆಿ. ಆದಯೆ ಔಲ್ವಿದ ಭಖುತಿಿದದುಂತೆ "ಹಡು ಹಕಿುಗೆ ಫೆೀಕೆ ಬಿಯುದು ಸನಮನ"
ಎನುನವ ಭನೊೀಬವ ಫಯುತೆಿ. ನಮ್ಮಮಲ್ಲಯ ಅಭಿಭನಕಿುುಂತ ಹೆಚಿಚನ ರಶಸಿಿ ಫೆೀಯೆ ಮವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಸಂದವಗಕ: ಈಖ ಅನೆೀಔ ರಿಮಲ್ಲಟಿ ಶೆೃೀಖಳು ಫಯುತಿಿರ್ೆ. ಅವಕಶಖಳ ದೃಷ್ಠಟಯಿುಂದ ಳೆುಮದದಯೂ , ಖುಣಭಟ್ಟ ಭತುಿ ಭಔುಳ ಭನೊೀಬವದ ಫಗೆಿ ನಭಮ ಅಭಿರಮ?
ಛಯ: ಇದಯಲ್ಲಲ ತುಂದೆ-ತಯಿಮ ತರ ಫಹಳ ಇದೆ. ಭಔುಳಲ್ಲಲ ಸಧಯ ಭನೊೀಬವ ಫೆಳೆಸಫೆೀಔು, ಆದಯೆ ಕಿೀಳರಿಮ್ಮ ಫೆಳೆಮದ ಹಗೆ ನೊೀಡಿಕೊೀಫೆೀಔು. ಗೆಲ್ಲಲ್ೆೀಫೆೀಔು ಎುಂದು
ಭಔುಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ತಿಡ ಹಔಫಯದು. ಗೆಲ್ುವನುನ ಸುಂಬಳಿಸುವ ಫಗೆಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಫೆೀಔು. ರಶಸಿಿಯುಂದೆೀ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅನುನವುದನುನ ಅವರಿಗೆ ಅಥಯ ಭಡಿಸಫೆೀಔು. ವಿದೆಯ
ಎನುನವುದು ುಂದು ಸಭುದರ, ಇಲ್ಲಲಗೆ ಭುಗಿಮುವುದಿಲ್ಲ ಎುಂದು ಅಥಯ ಭಡಿಸಫೆೀಔು.
ಭತೆಿ ಈ ವಿಷಮದಲ್ಲಲ ನನಖೂ ದಾುಂದಾ ಇದೆ. ಔಲ್ೆ ಭತುಿ ವಿದಯಬಯಸ - ಈ ವಮಸ್ಲ್ಲಲ ಮವುದು ಭುಕಯ , ಮವುದಕೆು ಹೆಚ್ುಚ ರಭುಕಯತೆ ಕೊಡಫೆೀಔು ಎನುನವುದನುನ ತುಂದೆ ತಯಿ
ಭಔುಳ ಜೊತೆ ಚ್ಚಿಯಸಫೆೀಔು. ಭತೆಿ ಭುಕಯರ್ಗಿ ಭಔುಳ ಅಭಿರಮಕೆು ಫೆಲ್ೆ ಕೊಡಫೆೀಔು. ನಭಮ ಆಸಕಿಿ, ಇಷಟಖಳನುನ ಅವಯ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಹೆೀಯಫಯದು.
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿೀರಿ ುಂದು "ರಪ್ಪಿ" ಅುಂತ ಇಯುತೆಿ. ಅದು ನಭಮನುನ ಯೂಪ್ಪಸುತೆಿ.
ಸಂದವಗಕ: ಸುಖಭ ಸುಂಗಿೀತದಲ್ಲಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಡುಖಳು ಅಷುಟ ಫಯುತಿಿಲ್ಲ. ಹಳೆಮ ಹಡುಖಳಿಗೆ ಫೆೀಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಕೆ ಹಿೀಗೆ?
ಛಯ: ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಅಭಿಯುಚಿಖಳು ಫದಲ್ಗಿಯುವುದು, ಭಕೆಯಟಿುಂಗ್ ಭತುಿ ಸೆೀಲ್್ ತೊುಂದಯೆಖಳು ಇಯಫಹುದು. ಅುಂತಜಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಸಔಲ್ವೂ ದೊಯಔುವುದು, ೆೈಯಸಿ ಹಿೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಸೆೀರಿ ಹೊಸ ರಜೆಕ್ಟ ಖಳನುನ ಭಡುವುದಯಲ್ಲಲ ತೊುಂದಯೆ ಇದೆ.
ಸಂದವಗಕ: ಇಲ್ಲಲ ಅಮ್ಮರಿಕದಲ್ಲಲ ನೀವು ಅನೆೀಔ ಔನನಡಿಖಯನುನ ನೊೀಡಿದಿದೀಯ? ಅವಯ ಜೀವನಶೆೈಲ್ಲ, ಸುಂಸೃತಿಮ ಫಗೆಿ ನಭಮ ಅಭಿರಮ ?
ಛಯ: ನಜ ಹೆೀಳಫೆೀಕೆುಂದಯೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಲ ಈಚೆ ಹೊೀದಖ ಭತರ ಪರಿನ್ ಅನನಸುತೆಿ. ಭನೆಖಳಲ್ಲಲ ಇದದಖ, ಸಬೆಖಳಲ್ಲಲ ಹಡುರ್ಖ ಇಲ್ೆಲೀ ಎಲ್ೊಲೀ ಯವಿೀುಂದರ ಔಲ್ಕ್ಷೆೀತರ, ಟ್ೌನ್
ಹಲ್ ನಲ್ಲಲ ಹಡಿಿದೆೀನೆೀನೊೀ ಅನನಸುತೆಿ. ಇಲ್ಲಲ ಭಔುಳನುನ ನೀರ್ೆಲ್ಲ ತುುಂಫ ಚೆನನಗಿ ಫೆಳೆಸಿಿದಿೀಯ. ಆಟ್ ಆಡುರ್ಖ ಆಟ್ ಆಡಿ, ಹಡು ಔಲ್ಲಮುರ್ಖ ಅತಯುಂತ ಶರದೆಧ, ಶಸಿಿನುಂದ
ಔಲ್ಲತಯು. ತುುಂಫ ಸುಂತೊೀಷ ಆಖುತೆಿ. ನಭಮ ಪ್ಪರೀತಿ ಭತುಿ ಅಭಿಭನಕೆು ನನು ತುುಂಫ ಋರ್ಣ.
ಸಂದವಗಕ: ಅನರ್ಸಿ ಔನನಡಿಖಯಲ್ೂಲ ಅನೆೀಔ ಗಮನ ರತಿಬೆಖಳಿರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ನಭಮ ಕಿವಿಭತು ಏನು ? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಹ ಕೊಡಲ್ು ನಭಮುಂಥ ಔಲ್ವಿದಯು ಏನು
ಭಡಫಹುದು ?
ಛಯ: ಹಡು ಔಲ್ಲೀತ ಇರಿ , ಔನನಡ ಭತಡಿ ಇರಿ, ಕೆೀಳಿ ಇರಿ. ಔಲ್ಲಮುವುದಯಲ್ಲಲ ಆಸಕಿಿ ಇಯೊೀ ಭಔುಳಿಗೆ ನನು Skype ಭೂಲ್ಔ ಔಲ್ಲಸುತೆಿೀನೆ. ಮಯದಯೂ
ಶುರತಿಶುದಧರ್ಗಿ, ಚೆನನಗಿ ಹಡಿಿದೆರ ನನಗೆ ಕೆೀಳಕೆು ತುುಂಫ ಇಷಟ. ಇಲ್ಲಲಮ ರತಿಬೆಖಳು ಬಯತಕೆು ಫುಂದಖ ನನನನುನ ಸುಂಕಿಯಸಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ುಂದು ರ್ೆೀದಿಕೆ ಔಲ್ಲಸಲ್ು ನನನ ಕೆೈಲ್ದ
ಸಹಮ ಕುಷ್ಠಮಗಿ ಭಡುತೆಿೀನೆ.
ಸಂದವಗಕ: ನಮೊಮುಂದಿಗೆ ಈ ಭತುಔತೆ ನಡೆಸಿದುದ ಫಹಳ ಸುಂತೊೀಷ ಆಯಿತು. ಸುಂದಶಯನದ ಕೊನೆಗೆ ಏನನುನ ಹೆೀಳಲ್ು ಇಷಟಡಿಿೀಯ?
ಛಯ: ನಮ್ಮಮಲ್ಲಯ ರಿಚ್ಮ ಆಗಿದುದ, ನಮ್ಮಮಲ್ಲಯ ಔನನಡದ ಫಗೆಗಿನ ಪ್ಪರೀತಿ, ಅಭಿಭನ ಔುಂಡು ನನಖೂ ತುುಂಫ ಸುಂತೊೀಷ. ನನು ಈ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಲ ಫೆಳೆಮಕೆು ನಮ್ಮಮಲ್ಲ ಯ ಅಭಿಭನ,
ನಭಮ ತುಂದೆ ತಯಿ ಆಶೀರ್ಯದ, ನನನ ಖುಂಡನ ಸಹಕಯರ್ೆೀ ಕಯಣ. ನನನ ಖುಂಡ ದಮರ್ಣ ಔಳೆದ ೨೫ ವಷಯದಿುಂದ ನನಗೆ ಆಿ ಸೆನೀಹಿತನ ರಿೀತಿ ಇದದಯೆ. ಭನೆ-ಭಔುಳು ಅುಂತ
ನನನನುನ ಸಿೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಸುಂಗಿೀತ ಲ್ೊೀಔದಲ್ಲಲ ಸಧನೆ ಭಡಲ್ಲಕೆು ಸುಂೂಣಯ ಫೆುಂಫಲ್ ಕೊಟ್ಟಯು. ಅವಯ ನೆಯವು ಇಲ್ಲದೆೀ ಇದೆರ ನನು ಫಾಳೆೀ ಏನು ಭಡಕೆು ಆಖುತಿಿಯಲ್ಲಲ್ಲ.
ಹೆೀಳಫೆೀಕೆುಂದಯೆ, ಭನೆ-ಭಔುಳ ಜರ್ಫದರಿ ಅವಯು ಹೊತುಿ ನನನನುನ ಹಡಿನ ಲ್ೊೀಔದಲ್ಲಲ ವಿಹರಿಸಲ್ು ಬಿಟ್ಟಯು . ಇದೆಲ್ಲ ದೊಯೆತದುದ ನನನ ಅದೃಷಟ. ನಭಗೆಲ್ಲರಿಖೂ ನನನ
ಧನಯರ್ದಖಳು.
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ನನು, ನನ್ ಹೆುಂಡಿಿ ಹಖೂ ಔವಿ-ಬವನೆ!
- ಯವಂತ್ ಗಡ್ಡಿ

ಹದಿ ಹಯೆಮದ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಔವಿ-ಔವನ ಸುಂಔಲ್ನಖಳ ಫಗೆಿ ನನಗಿದದ ಆಸಕಿಿ
ಅಷಟಔಷೆಟ! ಔತೆ-ಕದುಂಫರಿ-ನಟ್ಔಖಳ ಗಿೀಳು ಹಚಿಚಕೊುಂಡವನು ನನು.
ನಭೂಮರಿನಲ್ಲಲದದ circulating library ಮಲ್ಲಲ ದಿನಕೆು ಎುಂಟ್ಣೆಮುಂತೆ ಫಡಿಗೆಗೆ
ಸಿಖುತಿಿದದ ದ-ದ ಕದುಂಫರಿಖಳನುನ ತುಂದು ಒದುವ ಅಬಯಸವನುನ
ಭಡಿಕೊುಂಡಿದೆದ. ದಿನಕೆು ಎುಂಟ್ಣೆ ಫಡಿಗೆಮನುನ ಕೊಡಫೆೀಔಲ್ಲ ಎನುನವ
ಸುಂಔಟ್ಕೆು ವಯ, ದುಗಯಸಿಭನ, ಕನೂಯು ಹೆಖಿಡತಿಮುಂತ ದ-ದ
ಕದುಂಫರಿಖಳನುನ ತುಂದು ುಂದೆೀ ದಿನ-ಯತಿರಯಿಡಿೀ ಒದಿ ಭುಗಿಸುತಿದೆದನೆೀ
ಹೊಯತು ಸಣಔಲ್ ಗತರದ ಔವನ ಸುಂಔಲ್ನಖಳ ಔಡೆ ಹೆಚಿಚನ ಖಭನ
ಹರಿಸಿಯಲ್ಲಲ್ಲ.
ಮ್ಮಮ ನಭೂಮಯಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಸುಂಸೃತಿಔ ಕಮಯಔರಭವುಂದಯಲ್ಲಲ ಮ್ಮೈಸೂಯು
ಅನುಂತಸಾಮಿ ಭತುಿ ಶವಮೊಖಿ ಸುಫಾಣಣನವಯ ಬವ ಗಮನವನುನ ಭತುಿ
’ನತೊಯೀತ್ವ’, ’ಬವ ಸುಂಖಭ’, ’ಮ್ಮೈಸೂಯು ಭಲ್ಲಲಗೆ’ ಧವನ ಸುಯುಳಿಖಳನುನ
ಕೆೀಳಿದ ನುಂತಯ ನನನ ಹದಿ ಹಯೆಮದ ಖಭನ ಸಹಜರ್ಗಿ ಪ್ಪರೀತಿ-ೆರೀಭಖಳ ಔವಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಅವಯ ಔವನ ಸುಂಔಲ್ನಖಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಬಿತುಿ; ’ಹೆುಂಡತಿಯಫಾಳು
ಭನೆಯಳಗಿದದಯೆ’, ’ನನನವಳು ನನೆನದೆಮ ಹೊನನಡನಳುವಳು’ ಭುುಂತದ
ಅವಯ ಗಿೀತೆಖಳು ನನನ ಅಚ್ುಚಮ್ಮಚಿಚನ ಔವಿತೆಖಳದವು.
ಭದುರ್ೆಮದ ಹೊಸತಯಲ್ಲಲ, ಓತಣ ಔೂಟ್ಖಳಲ್ಲಲ ಮಯದಯು, "ಏನದಯೂ
ಹಡಿ" ಎುಂದ ಔೂಡಲ್ೆ ಹುಭಮಸಿ್ನುಂದ ಹಡುತಿದದ ಈ ಹಡುಖಳ ಬರ್ಥಯದ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಇತಿಿೀಚಿನ ದಿನಖಳಲ್ಲಲ ಏಕೊೀ ುಂದು ಅನುಭನ! ಭದುರ್ೆಮಗಿ ೧೭೧೮ ವಷಯಖಳದವು ನೊೀಡಿ...; ೂತನ-ತಿನ, ಮಭಧಭಯ-ಧಭಯತಿನ
ದಖಳು ಸಭನಥಯಔ ದಖಳು ಅನನಸುವುಂತಹ ವಯೀಭನ! ಸಾಮಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ನ. ಅವಯೆ, ನನನ ದಮವಿಟ್ುಟ ಕ್ಷಮಿಸಿ! ನನಗೆ ತಿಳಿದುಂತೆ ನನನ

’ಹೆುಂಡತಿಯಫಾಳು ಭನೆಯಳಗಿದದಯೆ ನನಖದು ಕೊೀಟಿ ಯೂಯಿ’- ಸರಿಯ! ನನನ
ಹೆುಂಡತಿ ಭನೆಯಳಗಿದದಯೆೀನೆ ಸೆೈ. ಭನೆ ಬಿಟ್ುಟ (shoppingಗೆ) ಹೊಯಟ್ಯೆ, ಆ
ಕೊೀಟಿ ಯೂಯಿಗೆ ಸುಂಚ್ಕಯ ತನೆ!?
’ಹೆುಂಡತಿಯಫಾಳು ಹತಿಿಯವಿದದಯೆ ನನು ಫಾ ಸಿಯಿ’- ಹೌದಲ್ಲರ್ೆ!?, "ರಿೀ..ಈ
ತಯಕರಿ ಸಾಲ್ ಹಚಿಚ ಕೊಡಿ", "ಈ ತೆರ ಸಾಲ್ ತೊಳೆದು ಕೊಡಿ", "ಇವತುಿ
ನೀರ್ೆೀ ಸಯು ಭಡಿ"
’ಕೆೈ ಹಿಡಿದವಳು ಕೆೈ ಬಿಡದವಳು ಭಡಿದ ಅಡಿಗೆಯ ಚೆುಂದ’- ಇಲ್ಲ ಅನನಲ್ದಿೀತೆ?
ನನೂ ಫದುಔಫೆೀಔಲ್ಲ!
’ನಖಯ ಔುಚಿಚನ ನಡುಜಡೆಮವಳು ಈಕೆ ಫುಂದುದು ಎಲ್ಲಲುಂದ?’- ಸದ ನಖಯ
ಹವಿನುಂತೆ ಔುಟ್ುಔುವ ಈಕೆ ಫುಂದುದು ಎಲ್ಲಲುಂದ!? (ಅಔಟ್ಔಟ್!) (ನಟ್ುಟಸಿಯು!)
’ನನನವಳು ನನೆನದೆಮ ಹೊನನಡನಳುವಳು’- ಎುಂತಹ ಸರಿಮದ ಭತು!
’ನನೆನದೆಮ ಹೊನನಡು‛ ಅುಂದಯೆ ಜೆೀಬಿನಲ್ಲಲ ಇಯುವ ಹಣದ ಸೂಯ.. ಸಾಮಿ!
ಇಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ; ವಷಯಕೊುಮ್ಮಮಯೀ ಎಯಡು ಫರಿಯೀ ಸಿಖುವ ಔನನಡ ಔೂಟ್ದ
ಹಫಾದ ಊಟ್, ಸಮಯಣ ಸುಂಚಿಕೆಗಗಿ ಭುದಿದನ ಭಡದಿಮ ಕೊೀಕೆು
ಖುರಿಮಖಫಹುದೆ!?
ಅದಕೆುೀನೆ ನನು ಈ ನಡುರ್ೆ ಹಡುವುದು, "ಹೆೀಳೆೄ ುಳುಕ್ ುಂದೂಯು, ತಲ್ೆ
ಮ್ಮೀಲ್ೆ ುಂದೂ್ಯು, ಭಲ್ಿಕೆ ಬೂಭಿಯಿ ಭುಂಚ್; ಕೆೈ ಹಿಡೊದೀಳ್ ುಟ್ನುಂಜ..
ಅಲ್ಲಲ್ಲ.. ಆಶದೆೀವಿ!, ನಗ್ ನಗಿ ಉಿುಂಜ ಕೊಟ್ರಮುಿ ಯತನನ್ (ನನ್)
ಯುಂಚ್!"

ಅಚ್ುಚಮ್ಮಚಿಚನ ಈ ಔವಿತೆಖಳ ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ುಖಳ ಬರ್ಥಯ ಹಿೀಗಿದೆ:
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ದಿೀವಳಿಮ ಕುಷ್ಠ
- ಸಿುಂಧು ಶರೀನಥ್

ಅಯಳು ಭಲ್ಲಲಗೆ ಶಲ್ೆಮಲ್ಲಲ ನನನ ಮೊದಲ್ನೆಮ ದಿೀವಳಿಮ ುಂದು ಅನುಬವ
ಇಲ್ಲಲದೆ. ಶಲ್ೆ ಶುಯುರ್ದಗಿನುಂದ ರತಿ ಹಫಾಔೂು ಆ ಹಫಾದ ಫಗೆಿ ಟಿೀಚ್ರ್ ಕೊಡುವ
ವಿವಯಣೆಮನುನ ನರ್ೆಲ್ಲಯೂ ಆಶಚಮಯದಿುಂದ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುುತಿಿದೆದವು. ದಿೀವಳಿಮ ಫಗೆಿಮೂ
ುಯಣ ಔಥೆಖಳು ತಿಳಿಸಿದಯು. ಬಯತದಲ್ಲಲ ರತಿಯಫಾಯೂ ತಭಮದೆೀ ರಿೀತಿಮ fire
works ತಭಮ ತಭಮ ಭನೆ ಭುುಂದೆಯೀ ಹಚಿಚ ಸುಂಬರಮಿಸುತಿಯೆುಂಫುದು ಕೆೀಳಿ ನಭಗೆಲ್ಲ
ತುುಂಫ ಆಶಚಮಯರ್ಮುಿ. ಅಮ್ಮೀರಿಔದಲ್ಲಲ ಟ್ಕಿಖಳಿಲ್ಲದಿದದಯೂ ನಭಮ ತಯಖತಿಮಲ್ಲಲ
ದಿೀವಳಿಮ ಸುಂಬರಭಕೆುೀನೂ ಕೊಯತೆ ಇಯಲ್ಲಲ್ಲ. DFW Hindu Templeನಲ್ಲಲ ಅುಂದು
ಅನನಔೂಟ್ರ್ೆುಂಫ ಹೆಸಯಲ್ಲಲ ನೂಯೆುಂಟ್ು ಸಿಹಿತಿನಸುಖಳ ನೆೈರ್ೆೀದಯ ಭತುಿ ರಸದದ
ಊಟ್. ಊಟ್ರ್ದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಸೆನೀಹಿತಯ ಜೊತೆಮಲ್ಲಲ ಆಟ್. ನಭಗೆಲ್ಲರಿಖೂ ಭಜವೀ ಭಜ.
ಅಮ್ಮೀರಿಔದಲ್ಲಲ ಫೆಳೆಮುತಿಿದದ ನಭಗೆ ಕೆಲ್ವು ಭಹರಣದ ಉಚಛಯಣೆಖಳು ತುುಂಫ
ಔಷಟರ್ೆನಸುತಿಿತುಿ. ಅಮ್ಮೀರಿಔನನಡ ಭಔುಳಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ಉಚಛಯಣೆಖಳು ಔಲ್ಲಸುವ ರಮತನದಲ್ಲಲ
ದಿೀವಳಿಮ ಫಗೆಿ ುಂದು ಚಿಔು ದಯ ಯಚ್ನೆಮಮುಿ. ಆ ವಷಯದ MKANTನ
ದಿೀವಳಿಮ function ನಲ್ಲಲ ಅಯಳು ಭಲ್ಲಲಗೆ ಶಲ್ೆಮ ನರ್ೆಲ್ಲಯೂ ಅದನುನ
ಹಡಫಹುದೆುಂಫ ಸೂಚ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಖೂ ಹುಯುನುನ ಕೊಡುಿ. ಅಬಯಸ ಜೊೀಯಗಿಯೀ
ನಡೆಯಿತು. ಹಲ್ರ್ಯು ಫರಿ rehearsals ಭಡಿದದರಿುಂದ ಎಲ್ಲರಿಖೂ ಉಚಛಯಣೆಖಳು
ಸಷಟರ್ಗಿ ಫುಂದವು. MKANTನ ದಿೀವಳಿಮ function ನಲ್ಲಲ ಕೆೈಮಲ್ಲಲ
ದಿೀಖಳನನಟ್ುಟಕೊುಂಡು ನರ್ೆಲ್ಲಯೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಯದ ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ುಖಳನುನ ಹಡಿದೆವು.
ಫನನ ಹಡೊೀಣ ಭತೊಿಮ್ಮಮ ನಭಮ ದಿೀವಳಿಮ ಹಡು.

ಫುಂತು ಫುಂತು ದಿೀವಳಿ
ಸಲ್ು ದಿೀದ ದಿೀವಳಿ
ಚ್ುಭುಚ್ುಭುಖುಟ್ುಟವ ಛಳಿ ಛಳಿ
ಭುುಂಜನೆ ಜಳಔದ ಝಳ ಝಳ
ಯೆೀಷೆಮ ಉಡುಗೆಮ ಥಳ ಥಳ
ದಿೀದ ಫೆಳಕಿನ ಪಳ ಪಳ
ಳಗೆ ಹೊೀಳಿಗೆಮ ಗಭ ಗಭ
ಹೊಯಗೆ ಟ್ಕಿಮ ಢಭ ಢಭ
ಗುಂಟ್ೆ ನದದ ಠಣ ಠಣ
ಫೆಳಿುನಣಯದ ಝಣ ಝಣ
ದಿೀವಳಿಮು ಭಜ ಭಜ
ಹಫಾದ ಕುಷ್ಠಮು ನಜ ನಜ
ಫುಂತು ಫುಂತು ದಿೀವಳಿ
ಸಲ್ು ದಿೀದ ದಿೀವಳಿ

ಭಲ್ಲಲಗೆ ಔನನಡ ಸುಂಗದ ಸದಸಯಯದ ಆಲ್ನ್ ನಖಯದಲ್ಲಲಯುವ ಶರೀಭತಿ ಶಲ್ ಭತುಿ ಶರೀ
ಸುನೀಲ್ ಭನೆಗೆ ಈ ವಷಯದ ಜುಲ್ೆೈ 18ಯುಂದು ುಟ್ಟ ರಿಜುಲ್ ಫುಂದಿದದನೆ. ಅಔು ರಿಮ
ಭುದುದ ಸುಫಾಣಣನ ಜೊತೆ ಆಟ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ಮೈ-ಭಯೆತಿದದಳ ೆ.
ಭಲ್ಲಲಗೆ ಸುಂಗದ ಯರ್ಗಿ ಅವಯ ಔುಟ್ುುಂಫಕೆು ಅಭಿನುಂದನೆಖಳು. ುಟ್ರ್ಣ ರಿಜುಲ್ಗೆ ಶುಬ
ಹಯೆೈಕೆಖಳು.

ಮುಖಪಪಟ

Kingdom of Mysore
ಕಂಪಪ ದಿೋಪಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2013

- Dr. S. Gopal & Chaya G. Raju

PAGE

11

ಮುಖಪಪಟ

ಕಂಪಪ ದಿೋಪಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2013

PAGE

12

ಮುಖಪಪಟ

ಕಂಪಪ ದಿೋಪಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2013

PAGE

13

grew to become a political factor and a center of influence in art and culture throughout
India . The Kings were always enthusiastic patrons of the arts as well as men of letters.
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ಉಪಪು ಹುಳಿ ದ್ೆ್ೋಸೆ
- ಪವಿತ್ಿ ಭಟ್

ಬೆೋಕಗು ಸಮನು:

ಮಡ್ು ವಿಧನ:

ಅಕಿು (ಸೊೀನ ಭಸೂರಿ ) - 1 ಔು

ಅಕಿುಮನುನ ಚೆನನಗಿ ತೊಳೆದು ೪-೫ ಖುಂಟ್ೆ ನೀರಿನಲ್ಲಲ ನೆನೆಸಿಡಿ.

ಕೊತಿುಂಫರಿ ಬಿೀಜ- 3 ಚ್ಭಚ್
ಜೀರಿಗೆ– 1 ಚ್ಭಚ್
ಣ ಮ್ಮಣಸು - 3
ತುರಿದ ತೆುಂಗಿನಕಯಿ – ¼ ಔು
ಫೆಲ್ಲ – ¼ ಔು
ಹುಣಸೆ ಹಣುಣ - ಸಾಲ್
ಉು - ಯುಚಿಗೆ ತಔುಷುಟ

ಫುಂಡಲ್ಲಮಲ್ಲಲ ಸಾಲ್ ಎಣೆಣಮನುನ ಬಿಸಿಭಡಿ ಅದಕೆು ಕೊತಿುಂಫರಿ ಬಿೀಜ,
ಜೀರಿಗೆ ಭತುಿ ಣ ಮ್ಮಣಸನುನ ಹಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳಿು. ನೆನೆಸಿದ ಅಕಿು,
ಹುರಿದ ಕೊತಿುಂಫರಿ ಬಿೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಣ ಮ್ಮಣಸು, ಹುಣಸೆ ಹಣುಣ, ತುರಿದ ತೆುಂಗಿನಕಯಿ, ಫೆಲ್ಲ, ನೀಯು ಹಕಿ
ಯುಬಿಾಕೊಳಿು. ನುಂತಯ ದೊೀಸೆ ಹಿಟ್ುಟನುನ ುಂದು ತೆರಗೆ ಹಕಿ ಯುಚಿಗೆ ತಔುಷುಟ ಉು ಫೆಯೆಸಿ.
ಹಿಟ್ಟನುನ ೩೦ ನಮಿಷ ಪಮ್ಮಯುಂಟ್ ಆಖಲ್ು ಬಿಡಿ. ಫದನೆೀಕಮನುನ ತೆಳುರ್ಗಿ (ಥಿನ್ ಸೆಲೈಸ್) ಔತಿರಿಸಿಕೊಳಿು. ಕದ

ಫದನೆ ಕಯಿ - 2-3

ದೊೀಸೆ ಕವಲ್ಲಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಫದನೆಕಯಿಮ ತುುಂಡುಖಳನುನ ುಂದೊುಂದಗಿ ಹಿಟಿಟನಲ್ಲಲ ಭುಳುಗಿಸಿ ಕವಲ್ಲಮ ಮ್ಮೀಲ್ೆ

ಎಣೆಣ - ಸಾಲ್

ದುುಂಡಗಿ ಇಡುತಿ ಹೊೀಗಿ. ಎಣೆಣ ಅಥರ್ ತು ಹಕಿ ದೊೀಸೆಮ ಎಯಡೂ ಔಡೆಖಳನುನ ಫೆೀಯಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹಿೀಗೆ

ತು - ಸಾಲ್

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಮದ ಉು ಹುಳಿ ದೊೀಸೆ ಸವಿಮಲ್ು ತಮಯಖುವುದು. ಇದಯಲ್ಲಲ ಉು, ಹುಳಿ, ಖ್ಯ, ಸಿಹಿ ಮೊದಲ್ೆೀ
ಇಯುವುದರಿುಂದ ಮವುದೆೀ ಚ್ಟಿನಮ ಅಖತಯವಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಲಹೆ : ಇದೆೀ ವಿಧನದಲ್ಲಲ ಫದನೆಮ ಫದಲ್ಗಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಸೆಲೈಸ್ ಖಳನುನ ಸಹ ಉಯೀಗಿಸಿ ದೊೀಸೆಮನುನ
ಭಡಫಹುದು.

ಕಿಾನ್ಬೆರಿಿ ಅನನ
- ೂರ್ಣಯಭ ಸುಫರಹಮಣಯ

ಮಡ್ು ವಿಧನ:
ಸಸಿರ್ೆ, ಮ್ಮುಂತಯ, ಎಳುು, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತಿುಂಫರಿ ಬಿೀಜ ಭತುಿ ಣಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ ುಡಿ ಭಡಿಕೊಳಿು. (ಕರಾನ್ಫೆರಿರ
ಅನನಕೆು ಹಔಲ್ು ಭತಿಷುಟ ುಡಿ ಸಿದಧಭಡಿಕೊಳಿು.)
ಎಣೆಣ ಬಿಸಿ ಭಡಿ ಸಸಿರ್ೆ ಸಿಡಿಸಿ ಇುಂಖು ಹಕಿ.
ಕರಾನ್ಫೆರಿರ, ಫೆಲ್ಲ, ಉು ಹಕಿ 10-15 ನಮಿಷ ಫಡಿಸಿ.
ಬೆೋಕಗು ಸಮನು:



4 ಔಪ್ ಕರಾನ್ಫೆರಿರ(ಸಾಲ್ ಜಜಜಕೊುಂಡಯೆ
ಳೆುಮದು, ಫೆೀಯಿಸುರ್ಖ ಸಿಡಿಮುವುದಿಲ್ಲ. ಫೆೀಕದಯೆ




ುಂದು ಸುತುಿ ಮಿಕಿ್/food processorಗೆ ಹಕಿ.)
10-12 ಣಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ(ಯುಚಿಗೆ ತಔುಷುಟ)
1/2 tbsp ಸಸಿರ್ೆ, 1 tbsp ಹುರಿದ ಮ್ಮುಂತಯ



½ tbsp ಹುರಿದ ಬಿಳಿ ಎಳುು, 1tsp ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ



1tsp ಹುರಿದ ಕೊತಿುಂಫರಿ ಬಿೀಜ



ಫೆಲ್ಲ- ುಂದು ನುಂಫೆಹರ್ಣಣನಷುಟ(ಯುಚಿಗೆ ತಔುಷುಟ)



¼ ಔಪ್ ಎಣೆಣ, ಇುಂಖು, ಉು



ಖಿಯಣೆಗೆ - ಅರಿಶನ, ಸಸಿರ್ೆ, ಔಡಲ್ೆೀಕಯಿ ಬಿೀಜ,

ಮೊದಲ್ು ಸಿದಧಡಿಸಿದ ುಡಿ ಹಕಿ ಫೆಯೆಸಿ, 5 ನಮಿಷ ಭುಂದ ಉರಿಮಲ್ಲಲ ಔೂಡಿಸಿ.
ಈ ಗೊಜುಜ/ತೊಔುನುನ ಫೆರಡ್ ಸೆೆಡ್ ಥಯ ಉಯೀಗಿಸಫಹುದು.ಯೊಟಿಟ, ಚ್ತಿ, ದೊೀಸೆಮ ಜೊತೆಖೂ
ಚೆನನಗಿಯುತೆಿ.
ಅನನದೊುಂದಿಗೆ ಔಲ್ೆಸಿ, ಖಿಯಣೆ ಕೊಡಿ. ಸಾಲ್ ಕೊಫಾರಿ ತುರಿ ಭತುಿ ಯುಚಿಗೆ ಫೆೀಕದಷುಟ ುಡಿ ಸೆೀರಿಸಿ ಔಲ್ಸಿ.ಥೆೀಟ್
ುಳಿಯೀಖಯೆ ಯುಚಿಮ ಕರನ್ಫೆರಿರ ಅನನ ತಮಯು!

ಸಲಹೆ : ಈ ಭಸಲ್ೆ ುಡಿಮನುನ ಲ್ಯದ ುಡಿ ರಿೀತಿಮಲ್ಲಲ ಉಯೀಗಿಸಫಹುದು. ತೊುಂಡೆಕಯಿ, ಫೆುಂಡೆಕಯಿ
ಲ್ಯಕೆು ಚೆನನಗಿಯುತಿದೆ.
ಣಗಿದ ಕರಾನ್ಫೆರಿರ ಉಯೀಗಿಸುರ್ಖ ಫೆಲ್ಲ ಫೆೀಕಖುವುದಿಲ್ಲ.ಸಭನಯರ್ಗಿ ಅದಯಲ್ೆಲೀ ತುುಂಫ ಸಔುಯೆ
ಇಯುತೆಿ. ಸಾಲ್ ಖ್ಯ ಜಸಿಿ ಹಕಿ.
ಣಗಿದ ಕರಾನ್ಫೆರಿರಮನುನ ಆದಷುಟ ಔಡಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಯುಬಿಾ ಉಯೀಗಿಸಿ.

ಔರಿಫೆೀವು, ಣಮ್ಮಣಸಿನಕಯಿ


ಕೊಫಾರಿ ತುರಿ
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ಭುುಂದಿನ ಸುಂಚಿಕೆಮನುನ ಮುಗದಿ-2014 ರ್ೆೀಳೆಗೆ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಖುವುದು.ನಭಮ ಸಲ್ಹೆ, ಸೂಚ್ನೆ, ವಿಭಶೆಯಖಳಿಗೆ ಸದ
ಸಾಖತ. ನಭಮ ಆಸಕಿಿಮ ವಿಷಮ, ವಯದಿ, ರರ್ಸ ಔಥನ, ಅನುಬವ, ಅಭಿರಮ, ಚಿತರಔಲ್ೆ, ವಯುಂಖಯಚಿತರ, ಹೊಸಯುಚಿ,
ಹಡು-ಹಸೆ, ತರ, ದಫುಂಧ, ಯಸರಶೆನ, ರಔಟ್ಣೆ, ವಿಜ್ಞನ, ರ್ೆೈದಯಕಿೀಮ, ಸಭಜಔ, ಯಜಕಿೀಮ, ರಚ್ಲ್ಲತ, ಸಹಿತಯ,
ಸುಂಗಿೀತ, ಚ್ಲ್ನಚಿತರ, ಹಸಯ, ವಿಭಶೆಯ, ಆಯೊೀಖಯ, ುಸಿಔ ರಿಚ್ಮ, ರ್ರ್ಣಜಯ, ವಯವಹಯ ಭುುಂತದ ಮವುದೆೀ
ವಿಬಖಕೆು ಕೊಡುಗೆಖಳನುನ kampu.mkant@gmail.com ವಿಳಸಕೆು ಔಳುಹಿಸಿ.
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