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ಯಜೆ್ಾೋತ್ಸವ ಕಮಯಔರಭ Grand Theater ಸಬಂಖಣದಲ್ಲಿ ಫಹಳ

ಖಣಾತ್ತಖಣಾಯ

಄ದ್ೂರಿಮಗಿ ಶುಯುವಯಿತ್ು. ಸಬಂಖಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡುತ್ತಿದೂಂತೆಯೋ

ರಿರ್ಮ

ಔನನಡದ ಔಂು ಸರಿಸಿತ್ುಿ. ಄ದೆೋ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಔನನಡದ "ಔಂು" ುಸಿಔ.

ಭಡಿಸಿಕೆ್ಡುವ

ಎಲ್ಿಯ ಕೆೈ ಸೆೋರಿ ಭನಃ ಸಂತೆ್ೋಷ ಡಿಸಿತ್ು.ಆದಕಾಗಿ ಕಮಯಕರಿ

ಕಮಯಔರಭ

ಸಮಿತ್ತ ತ್ುಂಫ ಶರಭ ವಹಿಸಿ ುಸಿಔ ಬಿಡುಖಡೆಗೆ ಕಯಣ

-

ವಿನ್ತ್ನ

ಔತ್ಯಯಗಿದೂಯೆ. ಎಲ್ಿರಿಖ್ ಸವಿಮದ ಫೆ್ೋಂಡ, ಕಫಿ, ಟೋ ವಿತ್ಯಣೆ

ಶ್ೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ

ಅಯಿತ್ು.

ಮೊದಲ್ನೆಮದಗಿ, ಶ್ರೋಭತ್ತ ಯ್ ಗೌಡಯ ಸಾಖತ್ ಬಷಣ. ತ್ುಂಫ ಸಭಿಔಯನುನ ರಶ್ನಸಿ, ಔುತ್್ಹಲ್ ಭ್ಡಿಸಿ, ಭಔಾಳಿಗೆ ಸುಧ ಭ್ತ್ತಯ,
ಹೃತ್್ವಯಔವಗಿ ಸಭಿಔಯನುನ ಸಾಖತ್ತಸಿದಯು ಭತ್ುಿ ಕಮಯಔರಭದಲ್ಲಿ ಕರಿಮ, ರ್ಂದರಶ್ೆೋಕಯ ಔಂಫಯ, ಡ. ಮೊೋದಿ, ಖಂಖ್ಫಯಿ
ಹನಖಲ್, ನಯಮಣ ಭ್ತ್ತಯ ಄ವಯ ಄ಲ್ಂಕಯ ಭಡಿ, ಄ವಯೆಲ್ಿಯ
ಬಖವಹಿಸುವವರಿಖ್ ಶುಬಶಮ ಕೆ್ೋರಿದಯು.

ಶ್ರೋಭತ್ತ ಸುಷಮ ಄ನಿಲ್ ಕಮಯಔರಭಖಳ ನಿಯ್ಣೆಮನುನ ತ್ುಂಫ ಸಧನೆಮ ಫಗೆೆ ರಿರ್ಯಿಸಿದವಯು ಶ್ರೋಭತ್ತ ೂಣಿಯಭ ನಿಖಿಲ್ ಹಖು
ಚೆನನಗಿ ನಡೆಸಿಕೆ್ಟ್ಟಯು. ಭಧೆಾ ಭಧೆಾ ಸಭಿಔರಿಗೆ ಖಟ್ು ಬಿಡಿಸುವ ಄ನುಭ ವಿಶಾನಥ್.
ಕೆಲ್ಸನುನ ಕೆ್ಟ್ುಟ ಭನಯಂಜಿಸಿದಯು.

Spring

ಔನನಡದ

ನವ ೆಂಬರ್ 4., ಬನುವಯ ಭಧಾಹನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಮಗಿ ಔನನಡ

ಜನದ

ಸೆ್ಖಡಿನಲ್ಲಿ

ಶ್ರೋ

ಚಭುಂಡೆೋಶಾರಿಮ

ಮೋಲ್ೆ

ನಂತ್ಯ ಎಲ್ಿ ಕಮಯಔರಭಖಳೂ ಸುಲ್ಲ್ಲತ್ವಗಿ ನಡೆಸಿಕೆ್ಡುವಂತೆ "ನೆ್ೋಡವಳಂದವ ಮೊಗಿೆನ ಭಲ್ೆ ಚೆಂದವ" ಎಂಫ ನೃತ್ಾ
ವಿಗನವಿನಮಔನ ರರ್ಯನೆಮನುನ ಔು. ಄ನು ಭತ್ುಿ ಔು. ಄ರ್ಯನ ಯ್ಔವನುನ ಶ್ರೋಭತ್ತ. ಬಯತ್ತ ಚೆನಲ್ ಭತ್ುಿ ಶ್ರೋಭತ್ತ ಯ್ ಗೌಡ
಄ವಯು ರಸುಿತ್ ಡಿಸಿದಯು. ಭಔಾಳನುನ ಚೆನನಗಿ ತ್ಮರಿಭಡಿದೂಯು.

ಸುಶ್ರವಾವಗಿ ಹಡಿದಯು.

ಫಲ್ಿಳ್ ಄ಯಳು ಭಲ್ಲಿಗೆ ಔನನಡ ಶ್ಲ್ೆಮ ಭಔಾಳು ಔವಿ ನಿಸರ್ ಄ಹಭದ್ ಄ವಯ
ನಿದೆೋಯಶನದಲ್ಲಿ ಚಿಣಣಯು ಆಂಗಿಿಷ್ ಆಂದ ಔನನಡಕೆಾ ಄ನುವದಿಸಿದ ಯರ್ನೆಮ "ಔನನಡವೆಂದಯೆ ಫರಿ ನುಡಿಮಲ್ಿ" ಎಂಫ ಗಿೋತೆಮನುನ ಹಡಿದಯು.
ಮೈಸ್ರ್ ೆೋಟ್ ಧರಿಸಿ, ಜರಿಮ ಂಚೆ ಈಟ್ುಟ ಶಲ್ಾ ಹೆ್ದೂ ಖಂಡು
ದಾಖಳಿಗೆ ನೃತ್ಾ ಭಡಿದುೂ ತ್ುಂಫ ಭುದೂಗಿ ಭ್ಡಿಫಂತ್ು.
ಭಔಾಳು, ಸಿೋಯೆ ಈಟ್ಟ ಔನಾಭಣಿ ಮಯು ಔನಯಟ್ಔದ ಖರಿಮ ಹಿರಿಮ,
ಶ್ರೋಭತ್ತ

ವಿಜಮ

ವತ್ಸ

ಭತ್ುಿ

ಶ್ರೋಭತ್ತ

ನಿಯುಭ

ರಔೃತ್ತ ಸೌಂದಮಯವನುನ ಹಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ುಂಫ ಸೆ್ಖಸಗಿ, ಶ್ರೋಮುತ್
ಈಭನಥ್ ಄ವಯ ತ್ಫಲ್ದ ತಳಕೆಾ ಸರಿಮಗಿ ಹಡಿದಯು. ಆದಕೆಾ
ಶ್ರೋಭತ್ತ ಄ಶ್ಾನಿ ವೆೈದಾ ಭತ್ುಿ ಶ್ರೋಭತ್ತ ೂಣಿಯಭ ಸುಫರಹಮಣಾ ಄ವಯ
ಶರಭ ತ್ುಂಫ ಸರ್ಯಔವೆನಿಸಿತ್ು.

ಶ್ರೋಭತ್ತ ಸಹನ ಸುನಿಲ್ ಄ವಯ ನಿಯ್ಣೆಮಲ್ಲಿ "ಜಮ ಬಯತ್
ಜನನಿಮ ತ್ನುಜತೆ" ಎಂಫ ಹಡಿಗೆ ುಟ್ಟ ಭಔಾಳು ಔನನಡದ ಫವುಟ್
ಹಿಡಿದು ಔನನಡಂಫೆಗೆ ುಷ್ಯಣೆ ಭಡಿದ ನಂತ್ಯ, ಂಜಬಿ,
ಕೆ್ಡವ, ಭಹಯಷರ, ಲ್ಂಗದವಣಿ, ಭತ್ುಿ ಹಳಿಿ ಄ಲ್ಂಕಯದಲ್ಲಿ,
ವೆೋಷಕೆಾ ತ್ಔಾ ಚಿತ್ರ ಗಿೋತೆಖಳಿಗೆ ಭಡಿದ ನೃತ್ಾ ಫಹಳ
ಭನೆ್ೋಹಯವಗಿತ್ುಿ.Inspiration to Integration ‚ ಎನುನವ theme ಫಹಳ
ಹೆ್ಂದುತ್ತಿತ್ುಿ.
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ಭುದವೆನಿನಸಿತ್ು.

ಹಳಿಿಮ ವತವಯಣವನುನ ಹಡಿಗೆ
ತ್ಔಾಂತೆ

ಸೃಷ್ಟಟಸಿದುೂ

ಮರ್ುಚವಂತ್ತತ್ುಿ.
ಭಲ್ಲಿಗೆ

ಔನನಡ

ಸದಸಾಯುಖಳ

ಸಂಗದ
ಪೋಷಔಯನುನ

ಸೆೋರಿಸಿಕೆ್ಂಡು

"ಬಖಾದ

ಫಳೆಗಯ"

ಜನದ

ಎಂಫ

ಗಿೋತೆಗೆ ನೃತ್ಾ ಯ್ಔ ನಿಯ್ಪಿಸಿದ
ಇ ಭಧೆಾ ಗದೆ, ಖಟ್ುಖಳನುನ ೆರೋಕ್ಷಔರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ Door prizes
ಕೆ್ಟಟದುೂ ಶ್ರೋಭತ್ತ ನಿಯುಭ ಶಭಯ ಭತ್ುಿ ನಖಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಸ್ .

ಶ್ರೋಭತ್ತ ವಿದಾ ದತ್ಿ ಭತ್ುಿ ಶ್ರೋಭತ್ತ ಭಂಜುಳ ಔೃಷಣ ಄ವಯ ಶರಭ
ಶ್ಿಗನಿೋಮ.

"ಮೈಸ್ಯು ದಸಯ ಎಷ್ೆ್ಟಂದು ಸುಂದಯ" ಎಂಫ ನೃತ್ಾ ನಟ್ಔ ತ್ುಂಫ
ಸೆ್ಖಸಗಿ

ಔನನಡದ

ಭ್ಡಿಫಂತ್ು.

ಜನಭನಖಳಲ್ಲಿ

ಜಂಫ್

ಸವರಿ

ಎಂದ್

ಅನೆಗೆ

಄ರ್ಚಳಿಮದಂತೆ

಄ಲ್ಂಔರಿಸಿದ

ರಿೋತ್ತ,

ಚಭುಂಡೆೋಶಾರಿ ಄ಲ್ಂಕಯ, ಚಭುಂಡಿ ಭಹಿಷ್ಸುಯನನುನ ವಧಿಸಿದ
ರಿೋತ್ತ,

ಭಹಯಜಯು

ಫಂದು

ಈತ್ಸವವನುನ

ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದ

ರಿೋತ್ತ,

಄ಯಭನೆಮಲ್ಲಿ ನಟ್ಾ ಯಣಿಮಯು ನೃತ್ತಾಸಿದ ರಿೋತ್ತ, ಭಔಾಳು ಹಕಿದ
ಕಿೋಲ್ುಔುದುಯೆ, ಹುಲ್ಲ ವೆೋಷಖಳು, ಎಲ್ಿವೂ ಮೈಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದಸಯ
ಭಹೆ್ೋತ್ಸವ ನಡೆಮುವ ರಿೋತ್ತಮಲ್ೆಿೋ ನಿಯ್ಪಿಸಿದುೂ ಎಲ್ಿರಿಖ್ ‚ಅಹ‛
ಎನುನವ ರಿೋತ್ತ ಅಯಿತ್ು. ಆದಕಾಗಿ ರಿಶರಮಿಸಿದ ಶ್ರೋಭತ್ತ ವಿೋಣ
಄ಯವಿಂದ್, ಶ್ರೋಭನ್ ಯವಿ ವಿಶಾನಥ್, ಶ್ರೋಭತ್ತ ಲ್ತ ಯವಿ, ಭತ್ುಿ
಄ವಯ ಗೆಳೆಮ ವೃಂದದವರಿಗೆಲ್ಿ ಄ಭಿನಂದಿಸಲ್ೆೋ ಫೆೋಔು.
಄ಮರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಕೆಲ್ಸದ ನಡುವೆಮ್ ಭಔಾಳನುನ ಄ಬಾಸಕಾಗಿ
ಔಯೆದುಕೆ್ಂಡು ಹೆ್ೋಖುವುದು ಎಷುಟ ಔಷಟದ ಕೆಲ್ಸ ಎಂದು ತೆ್ೋರಿಸಿ
ಕೆ್ಟ್ಟ

"practice

ಪಜಿೋತ್ತ"

ಎಂಫ

ನೃತ್ಾ

ಯ್ಔವನುನ

ನಡೆಸಿಕೆ್ಟ್ಟವಯು ಶ್ರೋಭತ್ತ ಸಂಧಾ ಹೆ್ನನವಳಿಿ ಭತ್ುಿ ಶ್ರೋಭತ್ತ ಯ್
ಈಧಾ. ಭನಸಿಸದೂಯೆ

ಭಖಯ ಎಂದು

ಬವಿಸಿ, ಚಿತ್ರಗಿೋತೆಗೆ

ಸುಭನೆ್ೋಹಯವಗಿ ನತ್ತಯಸಿದುೂ ನಭಮ ಡಾಲ್ಿಸ್ ನಖಯದ ಹೆಣುಣ
ಭಔಾಳು.

ಔನಯಟ್ಔದಲ್ಲಿ ಔನನಡವನುನ ಫೆೋಯೆ ಫೆೋಯೆ ಶ್ೆೈಲ್ಲಮಲ್ಲಿ ಭತಡುವ

"ಎಲ್ೆ್ಿೋ ಜಿನುಗಿಯುವ ನಿೋಯು, ಎಲ್ೆ್ಿೋ ಝರಿಮಗಿ ಹರಿದು‛ ಎಂಫ

ಭಧೆಾ ಭಧೆಾ ತ್ತಳಿಸಿಕೆ್ಟಟದುೂ ಸೆ್ಖಸಗಿತ್ುಿ. ನೃತ್ಾ ತ್ುಂಫ ಚೆನನಗಿ

ಹಡಿಗೆ, ಫಣಣ ಫಣಣದ ಈಡುು ಧರಿಸಿ, ಹವ ಬವದಿಂದ ನತ್ತಯಸಿದ
ಹೆಣುಣಭಔಾಳು

ಎಲ್ಿಯ

ನಿಯ್ಪಿಸಿದವಯು

ಭನ

ಶ್ರೋಭತ್ತ

ಸ್ಯೆಗೆ್ಂಡಯು.

ಇ

ನೃತ್ಾವನುನ

ಫಗೆಮ ರಿರ್ಮವನುನ "ಫಳುಕಿಳಭಮ ನಮ್ ಕವೆೋರಿ" ಎಂಫ ನೃತ್ಾದ
ಭ್ಡಿಫಯಲ್ು ಕಯಣ ಔತ್ಯಯದ ಶ್ರೋಭತ್ತ ಪಿರೋತ್ತ ಯವ್ ಄ವಯ ಶರಭ
ಸರ್ಯಔವಯಿತ್ು.

಄ನುಭ ಫೆನಔಟಟ.
ಶ್ರೋಭತ್ತ

ಚೆೈತ್ರ

ನಿಯ್ಪಿಸಿದ

ಶ್ರೋಧರ್

"ಭಲ್ನಡಿನ

ಭ್ಲ್ೆನಗೆ"

ಎಂಫ

ಹಡಿನಲ್ಲಿ

ನಿೋತ್ತ

ಔತೆಮನುನ

ಚಿಣಣಯು

ನಿಯ್ಪಿಸಿದುೂ

ಮುಖಪ್ುಟ
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ಬ್ಲ್ೆ್ೋಔದಲ್ಲಿ
ಭನೆ

ಔಟಟ

ಖೃಹರವೆೋಶ
ಭತ್ುಿ
ಸತ್ಾನಯಮಣ
ೂಜೆಗೆ
ಅಹಾನಿಸಲ್ು
ಸಾಖಯಲ್ೆ್ೋಔಕೆಾ
ಹೆ್ೋದಯು

ನಭಮ

ಬ್ಲ್ೆ್ೋಔದ ನರಿಭಣಿ ಮೈಥಿಲ್ಲ. ಄ಲ್ಲಿ ಸಯಸಾತ್ತ, ಆಂದರಣಿ, ಲ್ಕ್ಷಿಿ,
ಭತ್ುಿ ವಯತ್ತ-ಆವಯೆಲ್ಿಯನುನ ಅಹಾನಿಸಲ್ು shuttleನಲ್ಲಿ ರಮಣ
ಭಡಿದಯು. ಄ಲ್ಲಿ ಸಯಸಾತ್ತ ಫರಹಮನನುನ, ಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಯಮಣನನುನ,
ಆಂದರಣಿ ಆಂದರನನುನ, ಭತ್ುಿ ವಯತ್ತ ಶ್ವನನುನ ತೆಖಳಿದೊೋ ತೆಖಳಿದುೂ.
ಬ್ಲ್ೆ್ೋಔದಲ್ಿಖಲ್ಲೋ,

ಸಾಖಯಲ್ೆ್ೋಔದಲ್ಿಖಲ್ಲೋ

ಖಂಡಸಯ

ಕಿರಿಕಿರಿ

ಸಾಬವ ಆದಿೂದೊೋ ಎಂದು ಮೈಥಿಲ್ಲಗೆ ಭನವರಿಕೆಮಯಿತ್ು. ಅದಯೆ

ಸಂಗದ ಭಹನಿೋಮಯು, ಭಹಿಳೆಮರಿಗಿಂತ್ ನವೆೋನು ಔಡಿಮ ಆಲ್ಿ
ಎಂದು ನಡೆಸಿ ಕೆ್ಟ್ಟ ಹಸಾ ನಟ್ಔ "ಖುಯು ಶ್ಷಾಯು" ತ್ುಂಫ ಚೆನನಗಿ
ಭ್ಡಿಫಂತ್ು.

ಶ್ರೋಭತ್ತ

ಸಂಧಾ

ಹೆ್ನನವಳಿಿ

಄ವಯ

ಭಖಯದಶಯನದಲ್ಲಿ ಭ್ಡಿಫಂದ ಇ ನಟ್ಔ ಸಭಿಔಯನುನ ನಗೆಖಡಲ್ಲ್ಲಿ
ಭುಳುಗಿಸಿತ್ು.

ಅಹಾನಕೆಾ ಭನನಣೆಯಿತ್ುಿ ಬ್ಲ್ೆ್ೋಔಕೆಾ ಫಂದ ದೆೋವಿಮಯು ತ್ಭಮ
ತ್ಭಮ ಖಂಡಂದಿಯ ಫಗೆೆ ಹೆಮಮ ಆಂದ ಹೆ್ಖಳಿಕೆ್ಳುಿವುದನುನ ನೆ್ೋಡಿದ
ೆರೋಕ್ಷಔರಿಗೆ

ದಂಗಯಿತ್ು.

ಹೆಂಖಸರಿಗಗಿ

ಹೆಂಖಸರಿಂದ

ಎಂಫ

ನುಡಿಖಟಟನ ಹಿನೆನಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ತ್ಮಯದ ಇ ನಟ್ಔದ ಫಗೆೆ ಶ್ರೋಭತ್ತ
ಮಿೋನ ಬಯದಾಜ ಄ವಯು ಭನ ಭುಟ್ುಟವಂತೆ ವಿವಯ ನಿೋಡುತಿ
ಆದೂಯು. ೆರೋಕ್ಷಔಯು ಇ ಎಲ್ಿ ಸಂಧಬಯಕೆಾ ನಕಿಾದೆ್ೂೋ ನಕಿಾದುೂ. ಇ ನಟ್ಔ
ನೆ್ೋಡಿ

ಖಂಡಸಯ

ಭುಕಖಳೆಲ್ಿ

ಮರಿಖ್ ಕಣಿ ಸಲ್ಲಲ್ಿವಷ್ೆಟೋ!

ಹೆೋಗಗಿಯಫೆೋಔು?

ಔತ್ಿಲ್ೆಮಲ್ಲಿ

಄ಂತ್ು ಸೆ್ಖಸದ ಯ್ಔ

ಭ್ಡಿಫಂತ್ು. ಇ ನಗೆ ನಟ್ಔ ನಿದೆೋಯಶ್ಸಿದುೂ ಶ್ರೋಭತ್ತ ನಂದಿನಿ
ಔಂಬಿ.
ಸಂಗದ ಹೆಂಖಳೆಮಯು ತ್ುಂಫ ಈತಸಹದಿಂದ ಭಡಿದ ‚ಶ್ವನು
ಭಿಕ್ಷಕೆಾ ಫಂದ, ನಿೋಡು ಫಯೆ ತ್ಂಗಿ" ಎಂಫ ನೃತ್ಾ ಚೆನನಗಿತ್ುಿ. ಹಡು,
಄ವಯು ಧರಿಸಿದ ಂದೆೋ ತ್ಯಹದ ಈಡುುಖಳು, ನೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಄ವಯು
ತೆ್ೋರಿದ ವೆೈಮಾಯ ಎಲ್ಿಯ ಭನ ಸೆಳೆಮುವಂತೆ ನಿಯ್ಪಿಸಿದವಯು
ಶ್ರೋಭತ್ತ ಄ನುಭ ಫೆನಔಟಟ.

ಶ್ರೋಭತ್ತ ಜಮಶ್ರ ಭ್ತ್ತಯ ಄ವಯು ತ್ಭಮ ನಖುಭುಕದಿಂದ ಎಲ್ಿರಿಖ್
ವಂದನಯಣೆ ಭಡಿದಯು. ತ್ಭಮ ಆಡಿೋ ಕಮಯಕರಿ ಸಮಿತ್ತಮ
ಸದಸಾರಿಖ್, ಇ ಕಮಯಔರಭದ ಎಲ್ಿ ರಯೋಜಔರಿಖ್ ಧನಾವದ
ಸಲ್ಲಿಸಿದಯು. 'ಔಂು' ಸಂಚಿಕೆಮ ಸಂದಕಿ ಶ್ರೋಭತ್ತ ೂಣಿಯಭ
ಸುಫರಹಮಣಾ ಄ವಯನುನ 'ಎಲ್ೆ ಭಯೆಮ ಕಯಿ' ಎಂದು ಸಂಬೆ್ೋದಿಸಿ
಄ವರಿಗೆ
ಗೌಯವಿಸಿದಯು.

ಪರೋತಸಹೂವಯಔವಗಿ
ಕಮಯಔರಭದಲ್ಲಿ

ಕಿಯುಫಹುಭನವಿತ್ುಿ

ಬಖವಹಿಸಿದ

ಹಿರಿ,

ಕಿರಿ

ಔಲ್ವಿದರಿಖ್, ೆರೋಕ್ಷಔರಿಖ್, ವಂದನೆಖಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಯು. ನಂತ್ಯ
ಯಷರಗಿೋತೆಯಂದಿಗೆ

ಸಭಯಂಬ

ಭುಕಿಮವಯಿತ್ು.

ಎಲ್ಿಯು

ಈಡುಪಿ ಕೆಪೆೋ ಄ವಯು ತ್ಮರಿಸಿದ ಯುಚಿಮದ ಬೆ್ೋಜನ ಭಡಿ
಄ವಯವಯ ಭನೆಖಳಿಗೆ ತೆಯಳಿದಯು.
಄ಮೋರಿಕದಲ್ಲಿಯುವ ಔನನಡದವರಿಗೆ, ಹಫಫ ಹರಿದಿನಖಳನುನ ಭಯೆಮದೆ
ಅರ್ರಿಸುವ ಔನನಡಿಖರಿಗೆ ಔನನಡಂಫೆಮ ಅಶ್ೋವಯದವಿಯಲ್ಲ.
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ಫ ಬಿರಿ ೩ಯ ಸಂಜೆ Plano Courtyard Theatre ನಲ್ಲಿ
ಸಡಖಯದ ವತವಯಣ. ಕಯಣ, ಄ಂದು ನಭಮ ನೆಚಿಚನ MKANT
ಏಯಡಿಸಿದೂ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಔನನಡಿಖಯ ರತ್ತಬ ರದಶಯನ ದಿನ. ಸುಭಯು
೫೦ಔ್ಾ ಹೆಚಿಚನ ಈತಸಹಿೋ ರತ್ತಬೆಖಳು ತ್ಭಮ ಸಭರ್ಾಯವನುನ
ರಸುಿತ್ಡಿಸಿದಯು.
ಅ ಸಂಜೆ - ಶ್ಸಿರೋಮ ಸಂಗಿೋತ್, ಬವ ಗಿೋತೆ, ಚಿತ್ರಗಿೋತೆ, ಶ್ಚತ್ಾ
ಸಂಗಿೋತ್, ವದಾ ಸಂಗಿೋತ್, ಅಕೆಯಸರ, ಬಯತ್ನಟ್ಾ, ಸಿನೆಭ ನೃತ್ಾ,
ಔಯಟೆ, ಔಥೆ ಹೆೋಳುವುದು, ಏಔತರಭಿನಮ, ಮಿಮಿಕಿರ ಮೊದಲ್ದ
ಂದೆೋ ಎಯಡೆೋ ...ವಿವಿಧ ವಿನೆ್ೋದವಳಿಖಳ ಸಯಭಲ್ೆ.
ಹಲ್ವಯು ಭಔಾಳು ತ್ಭಮ ಸಔಷುಟ ತ್ಮರಿ ಭಡಿ ಫಂದು
ಭನಯಂಜಿಸಿದಯು. ಹಡುಗರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಸಷಟತೆ, ನೃತ್ಾದಲ್ಲಿನ
ಬವಭಿನಮ, ಸಿನೆಭ ನೃತ್ಾಖಳ ರ್ಭಕ್, ಔಥೆ ಔಟ್ುಟವ ರ್ತ್ುಯತೆ,
ಳೆಿ ವೆೋಷಬ್ಷಣ ಭತ್ುಿ ಭತ್ುಗರಿಕೆಮ ಏಔತರಭಿನಮ,
ವದಾದೆ್ಂದಿಗೆ ಸುಶ್ರವಾವಗಿ ಭ್ಡಿ ಫಂದ ಶ್ತ್ಾ ಸಂಗಿೋತ್
ಮೊದಲ್ದ ಎಲ್ಿವೂ ಸಭಿಔರಿಗೆ ಯಸದೌತ್ಣ ನಿೋಡಿದವು.
ಭಔಾಳ ಕಮಯಔರಭಖಳು ಭುದ ನಿೋಡಿದಯೆ, ಹಿರಿಮಯ
ಕಮಯಔರಭಖಳದುೂ ಭತೆ್ಿಂದು ಫಗೆಮ ಮಯುಖು.
ಹಲ್ವಯು ಹಿರಿಮಯು ಈತಸಹದಿಂದ ಲ್ೆ್ೆಂಡು
ಹಡುಗರಿಕೆ, ನೃತ್ಾ, ಅಕೆಯಸರ ಮೊದಲ್ದ ತ್ಭಮ
ರತ್ತಬೆ ರದಶ್ಯಸಿದಯು. ಂದೆೋ ಔುಟ್ುಂಫದ
ಸದಸಾಯು ಸೆೋರಿ ನಡೆಸಿದ ಅಕೆಯಸರ ಫಹಳ
ಚೆನನಗಿತ್ುಿ.
ಟಟನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದದಯೆ, MKANT ತ್ನನ
ಸದಸಾರಿಗೆ ತ್ಭಮ ವೆೈಮುಕಿಿಔ ರತ್ತಬೆ ರದಶ್ಸಲ್ು
ಳೆಿ ಄ವಕಶ ಔಲ್ಲಸಿತ್ುಿ. ಂದೆೋ ಂದು ಕೆ್ಯತೆ
ಎಂದಯೆ ೆರೋಕ್ಷಔಯ ಸಂಖ್ೆಾ. ಄ಂದು ನಡೆಮುತ್ತಿದೂ
Super Bowl ರಬವವೋ ಏನೆ್ೋ ಕೆ್ನೆ
ಕೆ್ನೆಖಂತ್್ ತ್ತೋಯ ಫೆಯಳೆಣಿಕೆ ಜನರಿದೂಯು. ಭುಂದಿನ
ದಿನಖಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಕೆ್ಯತೆಮನುನ ಮಿೋರಿ ಫೆಳೆಮುವ ಅಶಮ ಸಂಗದುೂ.
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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಷೆಂದ ೋವ
- ಜಯಶ್ಿೋ ಮ್ತ್ರಶ

ಪ್ಿೋತ್ರಯ ಔನನಡ ಫಂಧವಯೆ,
ಭಲ್ಲಿಗೆ ಔನನಡ ಸಂಗದ (MKANT) ಯವಗಿ ವಿಜಮನಭ ಸಂವತ್ಸಯದ ಹದಿಯಔ ಶುಬಶಮಖಳು. ಇ ಹೆ್ಸ ವಷಯವು ಄ನಾರ್ಯಔವಗಿ ಭ್ಡಿ ಫಂದು,
ನಿಭಮ ಜಿೋವನದ ಎಲ್ಿ ಅಮಭಖಳಲ್್ಿ "ವಿಜಮ"ವನುನ ತ್ಯಲ್ೆಂದು ಅಶ್ಸುತೆಿೋನೆ.
ನಮಮಲ್ಿಯ ಸಂಗದ "ಮುಗದಿ ಕಮಯಔರಭ"ವನುನ ವಿಜೃಂಬಣೆಯಿಂದ ಅರ್ರಿಸಲ್ು ಹಲ್ವಯು ತ್ಮರಿಖಳು ಬಯದಿಂದ ನಡೆದಿವೆ. ನಿಸಖಯದಲ್ಲಿ ವಸಂತ್
ತ್ಲ್ೆದೆ್ೋಯುವ ಇ ಸಂದಬಯದಲ್ಲಿ ಈತ್ಿಯ ಟೆಕಸಸಿನ "ಭಲ್ಲಿಗೆ"ಮ್ ಄ಯಳಿ ನಿಂತ್ು ಸಾಖತ್ವನುನ ಕೆ್ೋಯುತ್ತಿದೆ ಎನನಫಹುದು. ಏಪಿರಲ್ 14 ಯಂದು Lewisville
Grand Theater ನಲ್ಲಿ ನಡೆಮುವ ಇ ಕಮಯಔರಭಕೆಾ ತವೆಲ್ಿಯ್ ಫಂದು ಸಕಿರಮವಗಿ ಬಖವಹಿಸುತ್ತಿೋಯೆಂದು ನಂಬಿದೊೋನೆ.
"ಫೆೋವು-ಫೆಲ್ಿ" ತ್ತಂದು ಭುಂಫಯುವ ವಷಯದ ಎಲ್ಿ ಸುಕ-ದುಃಕಖಳನುನ ಸಭಚಿತ್ಿಯಗಿ ಄ನುಬವಿಸಲ್ೆ್ೋಸುಖ ಬಖವಂತ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಧೃತ್ತಮನುನ ಫೆೋಡುವ ಸಂದಬಯ
ಇ ಮುಗದಿ. ಫೆೋವಿನಿಂದ ಫೆಲ್ಿದ ಯುಚಿ ಆನ್ನ ಹೆರ್ುಚ. ಔಷಟದಲ್ಲಿ ಫೆಂದ ಭನಕೆಾ ಸುಕದ ತ್ಂು ಄ತ್ಾಭ್ಲ್ಾ. ವಿಯಹದ ಫೆೋಗೆ ಎಷುಟ ತ್ತೋವರವೋ ಮಿಲ್ನದ
ಈತ್ಾಷಯವೂ ಄ಷ್ೆಟೋ ತ್ತೋಕ್ಷ್ಣ. ಇ ಜಡಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದಖ ನವು ತಮನಡಿನಿಂದ ಆಷುಟ ದ್ಯ ಫಂದು ನೆಲ್ೆಸಿ, ಭಿನನ ಸಂಸೃತ್ತಮವಯೆಂದು ದಿನವೂ ಄ನಿನಸುವ
ಖರ್ು ಬವನೆಗೆ ಗಿೆ ಹೆ್ೋಗಿಯುವ ನಭಗೆ, ಔನನಡದ ಭತ್ು, ಸಂಸೃತ್ತ, ಔನನಡಿಖಯ ಡನಟ್ ಆವೆಲ್ಿವೂ ಫಹಳ ಄ಾಮಭನವಗಿ ಕಣುವುದು ಸಹಜವೆೋ. ಇ
ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಔನನಡ ಸಂಗವು ತ್ಭಮ ಅಶಮಖಳಿಗೆ ಯೆಕೆಾ ಆಕಿಾ, ತ್ಭಮ ಔನಸುಖಳಿಗೆ ಜಿೋವ ತ್ುಂಬಿ, ತ್ಭಮ ಕಮಔದ ಜಿೋವನಕೆಾ ಚೆೈತ್ನಾದ ಹುಯುಗಿದೆಯಂದು
ನಂಬಿದೊೋನೆ.
ಫನಿನ, ನವೆಲ್ಿಯ್ ಔ್ಡಿ ಔನನಡಂಫೆಮ ಹಿರಿಮಮ ಫೆಲ್ಿದ ಸವಿಮನುನ ಮಲ್ುಿತಿ ಹಷಯದಿಂದ "ವಿಜಮ"ನನುನ ಸಾಖತ್ತಸೆ್ೋಣ!!
ಆಂತ್ತ ನಿಭಮ ಶುಬಕಂಕ್ಷಿ
ಜಮಶ್ರೋ ಭ್ತ್ತಯ

ಷೆಂಪಹದಕ್ರೋಯ
- ೂಣಿಯಭ ಸುಫರಹಮಣಾ

ನಭಸಾಯ ,
ಔಂು ವರ್ಔ ವೃಂದಕೆಾ "ವಿಜಮ" ನಭ ಸಂವತ್ಸಯ ಮುಗದಿ ಹಫಫದ ಶುಬಶಮಖಳು. ಮುಗದಿ ಕೆೋವಲ್ ಫೆೋವು-ಫೆಲ್ಿ, ಹಫಫದಡಿಗೆಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ವಲ್ಿ, ಄ದು ನಿಯಶ್ೆಮ
ಜಡತ್ಾ ಔಯಗಿಸುವ ಬಯವಸೆಮ ಚೆೋತ್ನ. ಇ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ರಔೃತ್ತ ಹೆ್ಸಹುಟ್ುಟ ಡೆದಯೆ, ನವು ಹೆ್ಸ ಔನಸು ನೆೋಮುತೆಿೋವೆ.ನಿೋವು ನೆೋಮೂ ಔನಸುಖಳು ಸಕಯವಖಲ್ಲ
ಎನುನವ ಹಯೆೈಕೆ ನನನದು.
ಸಂಬರಭದ ಭತೆ್ಿಂದು ಹೆಸಯೆೋ ವಸಂತ್. "ವಸಂತ್ ಫಯಲ್ು ಭಯ ಚಿಖುಯುವುದು" ಎನುನತ್ಿದೆ ಔವಿವಣಿ. ಆದು ನಭಮ ಔಂು ಫಳಖಔ್ಾ ಹೆ್ಸ ಹೆ್ಸ ಅಸಕಿಿ ಚಿಖುಯೆ್ಡೆವ
ಕ್ಷಣ. ಸೃಜನಶ್ೋಲ್ ಭನಸುಸ ಮವುದೆ್ೋ ಆಂಪಿಗೆ, ಸೆ್ಂಪಿಗೆ, ನೆ್ೋವು-ನಲ್ಲವಿಗೆ ಸಂದಿಸುವ ಸಭಮ. ನಿಭಮ ಬವಸುಪಯಣಕೆಾ ಂದು ವೆೋದಿಕೆ ಇ ಔಂು. ನಭಮ ಔಯೆಗೆ
ಒಗೆ್ಟ್ುಟ ಹಲ್ವಯು ಈತಸಹಿೋ ಭನಸುಸಖಳು ತ್ಭಮ ಲ್ೆೋಕನ-ಚಿತ್ರಖಳನುನ ನಭಗೆ ಔಳಿಸಿದೂಯೆ, ಇ ಸೃಜನಶ್ೋಲ್ಯ ಸಂತ್ತ್ತ ಸವಿಯವಖಲ್ಲ.
ಇ ಸಂವತ್ಸಯ ತ್ನನ ಹೆಸರಿಗೆ ತ್ಔಾಂತೆ, ಎಲ್ಿಯ ಖುರಿಸಧನೆಗೆ ಄ನುಔ್ಲ್ಔಯವಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಯೆೈಸುತಿ
ೂಣಿಯಭ ಸುಫರಹಮಣಾ.

ಮುಖಪ್ುಟ

ಕೆಂಪ್ು ಯುಗಹದಿ ಷೆಂಚಿಕ 2013

PAGE

6

ವಿಜಯನ ದಹಪ್ುಗಹಲು
- ಸುಧ ಶ್ರೋನಥ್

“April rains bring May flowers! ಄ಂದೆ್ಾಂಡು ಕುಷ್ಟ ಡೆಫೋಔು. ಆಲ್ಿಂದೆರ ಇ

ಫಂದಯೆ ಕೆ್ಚೆಚ, ಕೆಸಯು ಄ಂತ ಅಕ್ೆೋಣೆ ಎತ್ುಿತ್ತಿೋವಿ. ಸಿಮಂಟನ ಕಲ್ುದರಿೋಲ್ಲ ಭತ್ರ

ತ್ತಂಖಳೂತ್ತಯ ಭಳೆ, ಕೆ್ಚೆಚ ತ್ಪಿದೂಲ್ಿ, ಄ಲ್ಾ?‛

ನಡಿೋತ್ತೋವಿ. By the way, ಆಲ್ಲಿ ಕಲ್ುದರಿ ಄ಂದೆರ footpath/sidewalk.”

“ಹೌದು, ಭತೆಿ ಸಂಜೆ ಮುಗದಿಮ ಭಔಾಳ ಕಮಯಔರಭದ ರಿಹಸಯಲ್ಖ್ ಹೆ್ೋಗೆಫೋಔು ಇ

“ಂದು ಗದೆ ನೆನಪಿಗೆ ಫಂತ್ು ‘ಕೆಸಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಟ್ಟಯೆ ಕೆಸಯೆೋ ತನೆೋಅಗೆ್ೋದು’ ಄ಂತ. ನವು

ಭಳೆಮಲ್ೆಿೋ. ಭಳೆಮಲ್ಲಿ ಡೆೈವಮಡೆ್ೋದು ನಂಗೆ ಔಷಟ ಄ನಿಸುತೆಿ. MKANTನ ಮುಗದಿ
ಕಮಯಔರಭಕೆಾ ಭಔಾಳು ‘ಭಳೆಯಮ, ಭಳೆಯಮ’ dance ಔಲ್ಲತ್ತದೂಯೆ.‛ ಭತಡುತಿ
‘಄ಯಳು ಭಲ್ಲಿಗೆ’ ಕಿಸ್ನೆ್ಳಗೆಫಂದಯು ಕೆಲ್ವು ಪೋಷಔಯು ಭಔಾಳೊ ಡನೆ.
ಜೆ್ತೆಮಲ್ೆಿೋ ಳೆಗೆ ಫಂದವಯು ಹೆ್ಸ ಯೆೋಶ್ೆಮ ಸಿೋಯೆಮುಟ್ುಟ, ಚೆಂದದ ತ್ುಯುಬಿಗೆ ಭಲ್ಲಿಗೆಮ

ಕೆಟ್ಟವಯ ಜೆ್ತೆೋಲ್ಲದೆರ ಕೆಟ್ಟ ಄ಬಾಸಖಳೆೋ ನಭಖ್ ಫಯೆ್ೋದು ಎನುನವ ಄ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದನುನ
ಫಳಸುತಿಯೆ. ‚
“ಆನೆ್ನಂದು ಗದೆ ‘ಕಲ್ಲಗೆ ಬಿದುೂ ಕೆ್ೋಳ ಹಕಿಸಿಕೆ್ಂಡ ಹಗೆ’ ಄ಂತ್.Begging to get
handcuffed is its literal translation. 'Inviting trouble' is an equivalent
phrase in English.”

ದಂಡೆ ಭುಡಿದು, ಭದುಭಖಳಿನಂತೆ ಔಂಗೆ್ಳಿಸುತ್ತಿದೂ ಔಲ್ನಯವಯು. ‚ಆವತ್ುಿ ನಭಮ
ಭದುವೆಮ ದಿನ.ಆಂದಿಗೆ ನಭಮ ಭದುವೆಮಗಿ ಕಲ್ು ಶತ್ಭನ ಅಮುಿ. ಄ದಕೆಾೋ

“ಇಖ ಫಯುತ್ತಿಯುವ ಹೆ್ಸ ವಷಯದ ಹೆಸಯು ವಿಜಮ. ಇ ವಿಜಮನಭ ಸಂವತ್ಸಯದಲ್ಲಿ

ಮಜ್ಞಶ್ಲ್ೆಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೆೋಷವಗಿ ಶ್ರೋನಿವಸ ಔಲ್ಾಣ ಕಮಯಔರಭ ಆಟ್ುಟಕೆ್ಂಡಿದಿೂೋವಿ.

ನಿಮಮಲ್ಿ ಕಮಯಖಳಲ್್ಿ ವಿಜಮದ ಸಂತ್ಸ ನಿಭಮದಖಲ್ಲ. May you all put your

ನಿೋವುಖಳೆಲ್ಿ ಠ ಭುಗಿದ ಮೋಲ್ೆ ಄ಲ್ಲಿಗೆ ಫಂದುರಸದ ಭತ್ುಿ ಭದುವೆಮ ಓತ್ಣ

best foot forward.”ುಟ್ಟ ವಿಜಮನಿಗೆ ಹೆ್ಸ ವಷಯಕೆಾ ತ್ನನ ಹೆಸಯೆೋ ಎಂದು ಕುಷ್ಟಯೋ

ಸಿಾೋಔರಿಸಫೆೋಔು.‛ ಄ರ್ಚಔನನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಿಖ್ ಅತ್ತೀಮ ಅಹಾನವಿತ್ಿಯು.

ಕುಷ್ಟ.

“ಒಹೆ್ೋ, ಄ದೆ್ೋ ಸಭಚಯ. No wonder, you are looking like a beautiful

"ಹೆ್ಸ ಭನೆಗೆ ಕಲ್ಲಡಫೆೋಕದೆರ ಳೆಿಮದಖಲ್ಲ ಄ಂತ ಮೊದಲ್ುಫಲ್ಗಲ್ು ಳಗಿಟ್ುಟ

bride today. Many happy returns of this special day! ನಿಭಗೆ ಶುಬವಖಲ್ಲ‛

ಹೆ್ೋಗಿಯಲ್ಾ? ಄ದೆೋ best foot ಄ಂತ್ಲ್ೆ್ೋ ಄ರ್ವ ಫಲ್ಗಲ್ು ಄ಂದೆರ ಫಲ್ವದ ಕಲ್ು

ಟೋರ್ರ್ ಭತ್ುಿ ಪೋಷಔಯು ಄ವರಿಗೆ ಶುಬಶಮಖಳನುನ ತ್ತಳಿಸಿದಯು. ಎಲ್ಿಯ ಭುಕದಲ್್ಿ

಄ಂತ್ಲ್ೆ್ೋ ಆಯಫಹುದೆೋನೆ್ೋ."

ಸಂತ್ಸದಹ್ನಗೆ.

"ಸೆ್ಸೆಮನುನ ಭನೆತ್ುಂಬಿಸಿಕೆ್ಳೆಫೋಕದೆರ ಹಖ್ ತ್ವಯಲ್ಲಿ ಫಣಂತ್ನ ಭುಗಿದು ಭಖುವಿನ

“ಅಂಟೋ, ಕಲ್ು ಶತ್ಭನ ಄ಂದೆರ ಏನು?‛ ುಟ್ಟನೆ್ಫಫನ ರಶ್ೆನ.

ಜೆ್ತೆ ಫಂದಖಲ್್ ಅಯತ್ತ ಭಡಿ ಫಲ್ಗಲ್ೆೋ ಮೊದಲ್ು ಳಗಿಟ್ುಟ ಫಯೆ್ೋದು." ಭಔಾಳಿಗೆ

“ಶತ್ಭನ ಄ಂದೆರ ನ್ಯು ವಷಯ. ಄ದಯ ಕಲ್ು ಬಖ ಄ಂದೆರ ೨೫ವಷಯ. Today is the

ಇ ಸಂದಬಯಖಳನುನ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೋಳಿದಯು ಟೋರ್ರ್.

25th anniversary of their marriage. So, they are celebrating it with
special prayers.” ಟೋರ್ಕೆ್ಯಟ್ಟ ವಿವಯಣೆಯಿಂದ ಄ವನಿಗೆ ಸಭಧನವದಂತೆ
ಕಣಲ್ಲಲ್ಿ.
“ಕಲ್ು means leg ಄ಲ್ಾ?‛
“ಹೌದು. ಹಗೆಯೋ ಕಲ್ು ಄ಂದೆರ ನಲ್ಾನೆಮ ಂದು ಬಖ (one fourth) ಄ಂತ್ಲ್್
಄ರ್ಯ ಆದೆ. ಆಲ್ಲಿ ಫಳಸಿಯುವುದು ಅ ಄ರ್ಯದಲ್ಲಿ.‛
„ಕಲ್ು’ ದ ಄ಂದಿನ ಹಯಟೆಗೆ ತನಗಿಯೋ ಕಲ್ಲಟ್ುಟ ಎಲ್ಿಯ ಪಿಗೆಡೆದಂತಯಿತ್ು. ನ
ಭಮ ‘಄ಯಳು ಭಲ್ಲಿಗೆ’ ಶ್ಲ್ೆಮ ಹಯಟೆಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಪೋಷಔಯ್ ಭಔಾಳ ಜೆ್ತೆ
ಲ್ೆ್ೆಳುಿವವಯೆೋ. ಎಲ್ಿಯ್ ತ್ಭಮ ತ್ಭಮ಄ನುಬವ ಭತ್ುಿ ಅಲ್ೆ್ೋರ್ನೆಖಳನುನ ಯಸಯ
ಹಂಚಿಕೆ್ಳುಿವುದಕೆಾಆದೆ್ಂದು ವೆೋದಿಕೆ. ಭಔಾಳ ಔನನಡ ಔಲ್ಲಕೆಮಲ್ಲಿ ತವೂ

“Right is right” ುಟಣಿಯಫಫಳ ಸಂದಬೆ್ೋಯಚಿತ್ pun ಎಲ್ಿಯ ಮಚಿಚಗೆ ಡೆಯಿತ್ು.
“ಹೆ್ಸವಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡುವ ಇ ಶುಬಸಂದಬಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಗೆಲ್ಿರಿಖ್ ಹೆ್ಸ ವಷಯದ
ಶುಬಶಮಖಳು. Happy New Year to you all!”ಟೋರ್ರ್ ಕಿಸ್ ಭುಗಿಸುವ
ಸಭಮವಗಿದೂರಿಂದ ಭತೆ್ಿಮಮ ಎಲ್ಿರಿಖ್ ಶುಬಶಮ ಕೆ್ೋರಿದಯು.
“ನವು ಹೆ್ಸ ವಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಿ ಆದಿೋವ? ಹೆ್ಸ ವಷಯ ನಭಮಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡಿ
ಆದೆಮ?‛ ಟೋರ್ರ್ನ ಕಿೋಟ್ಲ್ೆ ಭಡಿದಯು ಪೋಷಔಯೆ್ಫಫಯು. ‚ನಿಭಮ ಕಲ್ೆಳೆಮುವುದಕೆಾ
ರಮತ್ನ ಭಡಿದೆ,಄ಷ್ೆಟೋ.‛ ತ್ಕ್ಷಣ ಹೆೋಳಿದಯು.
“ಕಲ್ೆಳೆಮುವುದು is the same thing as pulling someone's legs.” ವಿವಯಣೆ
ಕೆೋಳಿ ಎಲ್ಿರಿಖ್ ನಖು.

ನೆಯವಖಫೆೋಕೆನುನವುದು ಎಲ್ಿಯ ಄ನಿಸಿಕೆ.

“I told my mom that I have got some seeds for seedless grapes. She
asked me to plant them in our backyard.” ನಂದನ್ ತ್ುಂಟ್ನಗೆಯಿಂದ

“For socks ನಭಮಜಿಿ ಕಲ್ುಚಿೋಲ್ ಄ಂತಯೆ. First time ಕೆೋಳಿದಖ ತ್ುಂಫ ನಖು

ಭುಂದುವರಿಸಿದ.

ಫಂತ್ು. ಇಖ ಄ಬಾಸವಮುಿ.‛ ಄ವನ ಔಣಣಲ್ಲನ
ಿ ್ನ ನಖುವಿತ್ುಿ.

‚ನನುಬಿೋಜವನುನ ಹಔುವಂತೆ ನಟಸುತಿ ‘಄ಭಮ! ನನನ ಕಲ್ಮೋಲ್ೆನಖಯಹವು ಹೆ್ೋ

“ಹೌದು, ‘ಕಲ್ು’ ಄ಂದೆರ ದ ಄ಂತ್ಲ್್ ಄ರ್ಯವಿದೆ. Depending on the context,

ಮುಿ’ ಄ಂತ ಔ್ಗಿಕೆ್ಂಡೆ. ಄ಭಮ ಄ದನುನ ನಂಬಿಗಫರಿಯಿಂದ ಒಡಿ ಫಂದಮೋಲ್ೆೋ ಗೆ್ತಿ

one chooses its meaning.”
“ಭಳೆೋಲ್ಲ ನೆನಿೋಫೆೋಔು ಄ಂತ್ ಫರಿಗಲ್ಲ್ಲಿ ಹೆ್ೋಗಿ ಕಲ್ೆಲ್ಿ ಕೆ್ಚೆಚ ಭಡೆ್ಾಂಡು ಫಂದ.
಄ದನುನ ತೆ್ಳೊ ಾಂಡು ಫಯೆ್ೋದು ತ್ಡವಮುಿ,ಕ್ಷಮಿಸಿ.‛ ವಿಜಯ್ನ ತಯಿ ತ್ಡವಗಿದೂಕೆಾ
ಕ್ಷಮ ಕೆ್ೋರಿ ಳಗೆ ಕಲ್ಲಟ್ಟಯು ವಿಜಯ್ನೆ್ಡನೆ.
“ಹೌದಲ್ಾ? ಅ ವಮಸಿಸನಲ್ಲಿ ನವೂ ಭಳೆೋಲ್ಲ ನೆನೆದು ಅಟ್ ಅಡಿ ಆದೊವಲ್ಾ? ಇಖ ಭಳೆ

ಗಿದುೂ ‘ಏಪಿರಲ್ ಪ್ಲ್’಄ಂತ. While 'seeds for seedless' was my way of
fooling, the other part was dad's plan because there are no cobras in
USA.”
ಆನ್ನ ಭಳೆ ಸಣಣಗೆ ಫಯುತ್ತಿತ್ುಿ. ಎಲ್ಿಯ್ ಭದುವೆಮ ಓತ್ಣಕೆಾಂದುಮಜ್ಞಶ್ಲ್ೆಮ ಔಡೆಗೆ
ಕಲ್ುಹಔತೆ್ಡಗಿದಯು. ದುಗಲ್ು ಹಔುತಿ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತ ಭುಂಚೆ ಄ಲ್ಲಿಗೆ ಸೆೋರಿದ
ವಿಜಮನ ಭುಖಧವಿಜಮದ ನಖು ಎಲ್ಿಯನ್ನ ಸಾಖತ್ತಸಿತ್ು.
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ನಗ ಹ ್ನಲು
- ಜಯಶ್ಿೋ ಮ್ತ್ರಶ

ನಭಸಾಯ,
"ಔಂು"ವಿಗೆ ಏನದಯ್ "ಹಸಾರಧನ"ವದದೂನುನ ಫಯೆದು ಔಳಿಸಿ ಎಂಫ ಸಂದೆೋಶ, ಎಲ್ಿರಿಗೆ ಫಂದಂತೆ ನನಖ್
ಫಂದಖ, ನನನ ಭನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಮವ "ಐಡಿಮ"ಖಳೂ ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ನಂತ್ಯ, ಏಪಿರಲ್ ತ್ತಂಖಳ ರಬವವೋ, ಹಿಂದೆ ಮುಗದಿಮ
ಸಂದಬಯದಲ್ಲಿ ಟ.ವಿ. ಮಲ್ಲಿ ನೆ್ೋಡುತ್ತದೂ "ಹಸಾ" ಔವಿ ಸಮೀಳನದ ನೆನಪೋ, ಄ರ್ವ ನಭಮ ಸಂದಕಿಮ "ಜಸಿಿ ಮವ
ಲ್ೆೋಕನಖಳೂ ಫಂದಿಲ್ಿವೆಂಫ" ಕಳಜಿಗೆ್ೋ, ನನನ ಭನಸುಸ ಸಂದಿಸಿ, ಔಂಡಿದೂ, ಕೆೋಳಿದೂ ಂದೆಯಡು ಹಸಾ ರಔಯಣಖಳನುನ
ಮಲ್ುಔು ಹಕಿದೆ. ಄ದನುನ ಄ಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡು ಂದು ಚಿಔಾ "ವಿಡಿಯೋ" ತ್ಮರಿಸಿದೊೋನೆ. ಆದನುನ ನೆ್ೋಡುವ ದುಸಸಹಸವನುನ
ನಿೋವು ಭಡುವಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೊೋನೆ. ಇ ಕೆಳಗಿನ "ಲ್ಲಂಕ್" ಮೋಲ್ೆ ಚಿಟ್ುಕಿಸಿ .

ನಗ ಹ ್ನಲು
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ಕನನಡ ಕೆಂದನ ಕ ೈಬರಸ
- Archith Sharma
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Spring !!!
- Nidhi Kashyap
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My First Tooth
I screamed with glee as I charged into the house. It was my favorite day of the year, my birthday! I
ran wildly around the house with a wide grin on my face. “Today was going to be the best day ever” – I
thought to myself.
I didn’t think the day could get any better until 8:00 pm when a miracle happened. I was on my last
nibble of my birthday cake when the absolute scrumptiousness had something weird about it. I sprinted
to the bathroom to get a closer look at my tooth. What I saw made me scream just like I did when I ran
into the house but this time it could have broken my eardrums. If I wasn’t so pale, my face was as white
as sheep’s coat. “How could this happen?” I thought, “I only bit a piece of cake”. My tooth which had
been wiggling for what seemed to like a century was missing from my mouth! I searched everywhere for
my tooth, under my bed, in the bathroom wash basin, in the bowl in which I ate the cake, in the left
over cake and even in my own mouth, but I could not find my tooth. There was a single small gap between 2 of my teeth. This was just unreal but I had no time to think about now because I had to find
my tooth! Then I got the horrible feeling that “I SWALLOWED MY TOOTH”. The very first tooth and
I swallowed it. Now how would I get money from the tooth fairy, when the tooth is inside me? The answer came to me at a million miles per sec! I could just take a picture of my missing tooth and give her a
picture! “Now that is an idea! Why didn’t I think of it earlier” I thought aloud as I grabbed my camera
and took a picture of me. I printed this out carefully and circled the missing tooth in my mouth in the
picture. “Dear tooth fairy, I lost this tooth tonight” pointing to the missing tooth.
That night I placed the picture under my pillow and hoped that the tooth fairy would find it.
I tried to stay awake but as I turned around and fell asleep almost immediately. I did not
know that in a few hours I would find $20 under my bed. Hey, its not everyday you lose and
eat your first tooth!

The Crazy Day
Pranav Kaginle

I got stuck in a tree
When I heard I won the lottery
I got pricked by a rose
And washed it out with a hose!
That afternoon
I got a balloon
We went to a pizza place
Where I got accidently tazed!

The very night
I flew my kite
I got struck by a lightening
And it was very frightening!!
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Stuthi Sunil

Nikhil Raghu

Manasi Raghu
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Dear ಔಂು ಫಳಖ,
You surprised me a lot today. It was a pleasant surprise to receive a physical copy of ಔಂು in today's mail. Thank you very much for sending me a
copy. ನಿೋವು ಎಲ್ಿವನ್ನ ತ್ುಂಫ ಸೆ್ಖಸಗಿ ಭಡಿದಿೂೋಯ. It must have taken quite
an amount of time to compile all this together. Cover page ನಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ಯು
ೆೋಟ್, cowboy hat idea ತ್ುಂಫ ಚೆನನಗಿದೆ. Thanks again.
- Sindhu Srinath, Chitradurga
ಮುಖಪ್ುಟ

ಪಹಕೆಂಪ್ಪ್ುು
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ಮೊಳಕ ಕಹಳುಗಳ ನುಚಿಿನುೆಂಡ
- ಮೆಂಜುಳ ಕೃಶಣಪ್ು
ಬ ೋಕಹಗು ಸಹಮಹನು:

ಹುಯಳಿಕಳು

೧ ಔು

ಹೆಸಯುಕಳು

೧ ಔು

಄ಲ್ಸಂದೆಕಳು ೧ ಔು
ಹಸಿಮಣಸಿನಕಯಿ
ತೆಂಗಿನತ್ುರಿ
ಔರಿಫೆೋವು

೬

೧ ಔು
ಸಾಲ್

ಕೆ್ತ್ಿಂಫರಿಸೆ್ು ಸಾಲ್
ಈು

ಯುಚಿಗೆ ತ್ಔಾಷುಟ

ಆಂಖು

ಎಯಡು ಚಿಟಕೆ

ಮಹಡು ವಿಧಹನ:

ಎಯಡು ದಿನಖಳ ಭುಂಚೆಯ ಕಳುಖಳನುನ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿ, ಕಳುಖಳು ನೆನೆದ ನಂತ್ಯ ನಿೋಯನುನ ತೆಗೆದು ಫಟೆಟಮಲ್ಲಿ
ಔಟಟ ಄ರ್ವ ಡಬಿಫಮಲ್ಲಿ ಬದರವಗಿ ಆಡಫೆೋಔು. ಮೊಳಕೆ ಫಂದ ನಂತ್ಯ ಎಲ್ಿ ಕಳುಖಳು, ಔರಿಫೆೋವು ಹಖ್ ಹಸಿಯು
ಮಣಸಿನಕಯಿ ಹಕಿ ಸಣಣಗೆ ಸಾಲ್ ಖಟಟಮಗಿ ಯುಬಿಫಸಿಕೆ್ಳಿಫೆೋಔು. ನಂತ್ಯ ಂದು ತೆರಗೆ ಯುಬಿಫದ ಹಿಟ್ುಟ,
ತೆಂಗಿನಕಯಿ, ಕೆ್ತ್ಿಂಫರಿಸೆ್ು, ಆಂಖು ಭತ್ುಿ ಈು ಸೆೋರಿಸಿ ಸಣಣ ಈಂಡೆ ಭಡಿ ಹಫೆಮಲ್ಲಿ ಫೆೋಯಿಸಫೆೋಔು.
ಬಿಸಿಮಗಿಯುವಖಲ್ೆ ತ್ು, ುದಿನ ಄ರ್ವ ತೆಂಗಿನಕಯಿ ರ್ಟನಯಂದಿಗೆ ಸೆೋವಿಸಿದಯೆ ತ್ುಂಫ ಯುಚಿಮಗಿಯುತ್ಿದೆ.
ಆದು ಪರೋಟೋನ್ ಮುಔಿವಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹಖು ಎಣೆಣ, ತ್ು ಹೆಚಿಚಗೆ ಆಲ್ಿದಿಯುವುದರಿಂದ ಅಯೆ್ೋಖಾಔುಾ ಸಹ ಫಹಳ
ಳೆಿಮದು.

ಭುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಮನುನ ದಿೋವಳಿ-2013 ವೆೋಳೆಗೆ ಸಿದಧಡಿಸಲ್ಖುವುದು.ನಿಭಮ ಸಲ್ಹೆ, ಸ್ರ್ನೆ, ವಿಭಶ್ೆಯಖಳಿಗೆ ಸದ
ಸಾಖತ್. ನಿಭಮ ಅಸಕಿಿಮ ವಿಷಮ, ವಯದಿ, ರವಸ ಔರ್ನ, ಄ನುಬವ, ಄ಭಿರಮ, ಚಿತ್ರಔಲ್ೆ, ವಾಂಖಾಚಿತ್ರ, ಹೆ್ಸಯುಚಿ,
ಹಡು-ಹಸೆ, ತ್ರ, ದಫಂಧ, ಯಸರಶ್ೆನ, ರಔಟ್ಣೆ, ವಿಜ್ಞನ, ವೆೈದಾಕಿೋಮ, ಸಭಜಿಔ, ಯಜಕಿೋಮ, ರರ್ಲ್ಲತ್, ಸಹಿತ್ಾ,
ಸಂಗಿೋತ್, ರ್ಲ್ನಚಿತ್ರ, ಹಸಾ, ವಿಭಶ್ೆಯ, ಅಯೆ್ೋಖಾ, ುಸಿಔ ರಿರ್ಮ, ವಣಿಜಾ, ವಾವಹಯ ಭುಂತದ ಮವುದೆೋ
ವಿಬಖಕೆಾ ಕೆ್ಡುಗೆಖಳನುನ kampu.mkant@gmail.com ವಿಳಸಕೆಾ ಔಳುಹಿಸಿ.

ಮುಖಪ್ುಟ

