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ವಿನೂತನ ವಿಜಯ
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“ನಭಮ ಚಾಂದರ ಭನದ ಕ್ಾಲೆಾಂಡರ್ ರಕ್ಯ ಈಖ ನಡೆಮುತ್ತಿಯುವ

ದೀವಳಿ ವರದ
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ಸೆೊಸ ವಷಷದಲಿಿ ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿ ಕ್ೆಲ್ಸಖಳಲಿಿ ಜಮ ಸಿಖಲಿ. ವಿಜಮದ ಸಾಂತಸ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೀಶ
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ಸಂದಕೀಯ
ಕಡಲೆಕಯಿ ಪರಿಷೆ
ಹಳೆಬೆೀರು
ಹೊಸಚಿಗುರು
ಮಹಿಳೆ ಮತುು ಸ್ಟ್ೆೆಸ್ಸ್
ಕವನ ಸಂಭ್ರಮ
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ವಷಷದ ಸೆಸಯು ವಿಜಮ. ಫಯಲಿಯುವ ಸೆೊಸ ವಷಷದ ಸೆಸಯು ಜಮ. ಈ
ನಿಭಮದಖಲಿ.‛ಭುಾಂದಿನಯದ ಕ್ಿಸ್ಗೆ ಯಜೆ ಇಯುವರದಂಾಂದ
ಮುಗದಿಮಾಂದು ಸೆೇಳಫೆೇಕ್ದ ಶುಬಶಮಖಳನುು ಎಲ್ಿಂಖೊ
ಭುಾಂಚಿತಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದಯು ಟೇಚರ್. ರಟ್ಟ ವಿಜಮನಿಗೆ ತನು ಸೆಸಂನ
ವಷಷ ಭತುಿ ಅಭಮನ ಸೆಸಂನ ಾಂದು ವಷಷವೂ ಇದೆಯಾಂದು ತ್ತಳಿದು
ಕುಷಿಯೇ ಕುಷಿ. ಅದು ಅಮ್ಮೇಂಔದ ಡಲ್ಸ್ ನಖಯದಲಿಿಯುವ DFW
Hindu Templeನಲಿಿ ರತ್ತ ಬನುಯ ಅಮ್ಮೇಂಔನುಡ ಭಔಕಳಿಗಗಿ
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ನಡೆಮುವ ಅಯಳು ಭಲಿಿಗೆ ಔನುಡ ತಯಖತ್ತಮ ಕ್ೆೊೇಣೆ.
“ಜಮ ಭತುಿ ವಿಜಮ ಎಯಡೊ ದಖಳ
ಅಥಷ ಾಂದೆೇ ಆದಯೊ ವಿಜಮ ದ
ಫಳಸಿದಯೆ ಅದಯ ಸಾಂಬರಭವನುು ಸೆಚುು
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ಂಣಭಕ್ಂಮಗಿ
ಸೊಚಿಸುತ್ೆಿ, ಅಲಾ? ಅದಕ್ೆಕ ಇಫೆೇಷಔು
ನವಯತ್ತರಮ ಕ್ೆೊನೆಮ ದಿನಕ್ೆಕ ವಿಜಮ
ದಶಮಿ ಅಾಂತ್ನೆೇ ಸೆಸಯು.‛ ವಿಜಮನ

Purandara Dasa 11

ತ್ಯಿ ಜಮ ಭುಾಂದುವಯೆಸಿದಯು. ತಾಂದೆ

13

ಸೆಸಂಾಂದ ಅಕ್ಷಯಖಳನುು ಜೆೊೇಡಿಸಿ ತಭಮ
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ನಭಔಯಣ ಭಡಿದೆುಾಂದು ಅವಯು ತಭಗೆ ಭದುೆಮದ ಹತುಿ ವಷಷಕ್ೆಕ

ADA 1990
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ಎಲ್ಿಯೆೊಡನೆ ಹಾಂಚಿಕ್ೆೊಾಂಡಖ ಶುಯುಮುಿ ನಭಮ ಅಾಂದಿನ ಹಯಟೆ.
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ಎಾಂದಿನಾಂತ್ೆ ಸಾಲ್ಪ ಒದು, ಫಯಹ ಭುಗಿಸಿ ಮವರದದಯೆೊಾಂದು ವಿಷಮದ
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ವಿೆೇಕ್ ಭತುಿ ತ್ಯಿ ಜಮ ಇಫಬಯ
ಭುದುು ಭಖನಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಎಾಂದು
ಭಖ ಹುಟಟದಖ ತಭಗದ ವಿಜಮದ ವಿವೆೇಷ ಸಾಂಬರಭವನುು

ಫಗೆೆ ಹಯಟೆ ಇಟ್ುಟಕ್ೆೊಳುುವರದು ನಭಮ ಡಿಕ್ೆ. ಈ ಏಔ ವಿಷಮಧಂತ
ಹಯಟೆ ತುಾಂಫ ಜನಪ್ರರಮ ಚಟ್ುವಟಕ್ೆಮಗಿ ಅದಯಲಿಿ ಲೆೊೆಳುುವರದಕ್ೆಕ
ಎಲ್ಿಯೊ ಸತ್ೆೊಯೆಮುತ್ತಿದುಯು. ಎಲ್ಿಂಖೊ ತಭಮ ಅನುಬವ ಭತುಿ
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ಅನಿಸಿಕ್ೆಖಳನುು ಹಾಂಚಿಕ್ೆೊಳುಲ್ು ಅದೆೊಾಂದು ೆೇದಿಕ್ೆಮಾಂತ್ಗಿತುಿ. ಭಔಕಳ
ಔನುಡ ಔಲಿಕ್ೆಮಲಿಿ ತ್ವೂ ನೆಯಖಫೆೇಕ್ೆಾಂದು ನಿಶುಯಿಸಿ ಈ ಹಯಟೆಮಲಿಿ
ಬಖವಹಿಸಲೆಾಂದೆೇ ಕ್ೆಲ್ವಯು ಹಿಂಮಯೊ ತಪದೆೇ ನಭಮ ಕ್ಿಸ್ಗೆ
ಫಯುತ್ತಿದುಯು.
“ಈ ‘ವಿ’ ಭುಾಂರತಾಮ ಕ್ೆಲ್ವರ ಸಲ್ ಭತರ ಈ ಂೇತ್ತಮ ವಿವೆೇಷದ

ಅಥಷವನುು ಕ್ೆೊಡುತ್ೆಿ. ಜಮ-ವಿಜಮ, ಚಿತರ-ವಿಚಿತರ, ಯಚಿತ-ವಿಯಚಿತ
ಇತ್ಾದಿ ದಖಳು ಅದಕ್ೆಕ ಉದಹಯಣೆ. ಅದಕ್ೆಕೇ ನಭಮ ಬಯತ
ಸಕ್ಷಯ ದಮ ವಿಬೊಷಣ ರಶಸಿಿಮನುು ದಮ ಬೊಷಣಕ್ಕಾಂತ
ದೆೊಡಡದೆಾಂದು ಘೊೇಷಿಸಿ ಅನುಶಾನಕ್ೆಕ ತಾಂದಿಯೆೊದು.‛ ನಭಮ ಸಾಂಸೃತ
ೆರೇಮಿ ಹಿಂಮಯ ಭತು ಕ್ೆೇಳಿ ಎಲ್ಿಂಖೊ ಅಚುಂ, ಔುತೊಹಲ್. ಎಲ್ಿಯೊ
ಈ ಂೇತ್ತಮ ಜೆೊೇಡಿ ದಖಳನುು ನೆನಪ್ರಸಿಕ್ೆೊಳುುವ ರಮತು
ಶುಯುಮುಿ. ಧವಾಂಸ-ವಿಧವಾಂಸ, ಬೊಷಣ-ವಿಬೊಷಣ, ನಶ-ವಿನಶ,
ಯಹಿತ-ವಿಯಹಿತ, ಹಿತ-ವಿಹಿತ, ಯಜಿತ-ವಿಯಜಿತ,ಲಿೇನ-ವಿಲಿೇನ, ಕ್ಯಣ
-ವಿಕಿರಣ, ದ ್ರೋಹ-ವಿದೆೊರೇಹ, ಖ್ಾತ-ವಿಖ್ಾತ, ಭುಕ್ಿ-ವಿಭುಕ್ಿ
ಭುಾಂತ್ದವರ ಸೆೊಯ ಫಾಂದವರ. ನಮ-ವಿನಮ, ನಮಔ-ವಿನಮಔ
ಭತುಿ ಕ್ೆೊೇ-ವಿಕ್ೆೊೇ ಈ ಂೇತ್ತಮ ಜೆೊೇಡಿ
ದಖಳ ಲಿಸ್ಟಗೆ ಷೆೇಂಸುವರದ ಫೆೇಡ
ಎಾಂಫುದನುು ನಿಣಷಯಿಸಲ್ು ಮಯೊ ಭುಾಂದೆ
ಫಯಲಿಲ್ಿ. ಅದಯ ಫಗೆೆ ಷಔಷುಟ ದ
ವಿದಖಳದವರ, ಅಶೆಟೇ. ಈ ಜೆೊೇಡಿ ದಖಳ
ಆಟ್ದಲಿಿ ಎಲ್ಿಯ ಉತ್ಾಹ ಸೆಚುಖುತ್ಿ
ಸೆೊೇಮುಿ. ಸಮಯಣ-ವಿಸಮಯಣ, ಔರಭವಿಔರಭ, ಚಯ-ವಿಚಯ, ಹಿೇನ-ವಿಹಿೇನ, ಪಲ್ವಿಪಲ್, ಔೃತ್ತ-ವಿಔೃತ್ತ, ಖರಹ-ವಿಖರಹ, ಭನವಿಭನ, ಶಿಷಟ-ವಿಶಿಷಟ, ವೆೇಷ-ವಿವೆೇಷ, ವಾಸವಿವಾಸ, ಚಲಿತ-ವಿಚಲಿತ, ಯಸ-ವಿಯಸ,ಯಕ್ಿವಿಯಕ್ಿ, ವಿಧ-ವಿವಿಧ, ಜ್ಞನ-ವಿಜ್ಞನ, ದೆೇಶವಿದೆೇಶ, ವಯ-ವಿವಯ, ನಾಸ-ವಿನಾಸ ಭುಾಂತ್ದವರ ಈ ಲಿಸ್ಟಗೆ
ಷೆೇಯುವರದಿಲ್ಿೆಾಂಫುದಯ ಫಗೆೆ ಭತ್ಡಿದುು ಎಲ್ಿಂಖೊ ತುಾಂಫ ಭಜ
ಕ್ೆೊಡುಿ. ಕ್ೆಲ್ವರ ಜೆೊೇಡಿಖಳಲಿಿ ವಾತ್ತಯೆೇಕ್ಥಷವಿತುಿ. ಕ್ೆಲ್ವರ
ಜೆೊೇಡಿಖಳಲಿಿ ಾಂದಕ್ೆೊಕಾಂದು ಸಾಂಫಾಂಧೆೇ ಇಲ್ಿದೆ ಫೆೇಯೆ ಫೆೇಯೆಮ
ಅಥಷವಿತುಿ. ಈ ಂೇತ್ತಮ ಚಚೆಷ ಎಲ್ಿಂಖೊ ದಖಳ ಜೆೊತ್ೆ ಆಟ್ಡಿದ
ಸಾಂಬರಭವನುು ಕ್ೆೊಡುತ್ೆಿ. ಈ ಜೆೊೇಡಿ ದಖಳ ಜೆೊೇಷ್ ಎಷಿಟತಿಾಂದಯೆ
ಮಂಖೊ ಕ್ಿಸ್ ಭುಗಿಸುವ ಸಭಮಗಿದೊು ಗೆೊತ್ಿಖಲಿಲ್ಿ. ಆದಯೆ
ನಭಮ ಜೆೊತ್ೆ ಫಾಂದ ಭಔಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಿವೂ ಅಥಷಖದೆೇ ನಿದೆು
ಫಯುತ್ತಿತುಿ. ಈ ದಖಳು ದಿನ ನಿತಾದ ಸಾಂಬಷಣೆಮಲಿಿ ಸೆಚುಗಿ
ಫಳಸುವರದಿಲ್ಿ. ಆದುಂಾಂದ ಪೇಷಔಯು ದಖಳನುು ಫಯೆದುಕ್ೆೊಾಂಡು
ಭನೆಮಲಿಿ ಭಔಕಳಿಗೆ ಇವರಖಳ ಂಚಮ ಭಡಿಸಫೆೇಕ್ೆಾಂದು ಟೇಚರ್
ಎಲ್ಿಯಲಿಿ ವಿನಾಂತ್ತಸಿ ಕ್ೆೊಾಂಡಯು. ತಭಮ ಈ ಸಾಂತ್ೆೊೇಷದಲಿಿ ಭಔಕಳೄ
ಬಗಿಮಖಲೆನುುವರದು ಎಲ್ಿಯ ಆಕ್ಾಂಕ್ಷೆ.

ಕಂಪಪ ಯುಗದ ಸಂಚಿಕೆ 2014

PAGE

ಅಚು ಔನುಡತ್ತಮನುು ಭದುೆಮಗಿ ಔನುಡ ಔಲಿಮಲ್ು ನಭಮ ಕ್ಿಸ್ಗೆ
ಷೆೇಂದ ಉತಿಯ ಬಯತದ ಭೊಲ್ದವಯದ ಯಮ್ ನಖುತ್ಿ ತಭಮ ಫಗೆೆ
ಾಂದು ಜೆೊೇಕ್ ಸೆೇಳಿದಯು. ಅವಯ ಪ
್ ಾಮಿಲಿ ನೆೇಮ್ ವಿಸಮಯ್
ಅಾಂತ. ಆದುಂಾಂದ ಅವಯು ತಭಮ ಸೆಸಯನುು ವಿ. ಯಮ್ ಎಾಂದು
ಫಯೆಮುತ್ಿಯೆ. ಚಿಔಕಾಂದಿನಿಾಂದಲ್ೊ ಅವಯು ತುಾಂಫ ಷೆೊೇಭಂಮಾಂತ್ೆ.
ಮವರದೆೇ ಕ್ೆಲ್ಸ ಭಡಫೆೇಕ್ದೊರ ಭಧಾದಲಿಿ ತುಾಂಫ ವಿಯಭಖಳನುು
ತ್ೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುುತ್ತಿದುಯಾಂತ್ೆ. ಠ್ಾ ರಸಿಔಖಳನುು ಒದಫೆೇಕ್ದೆರ ಭತುಿ
ಸೆೊೇಮ್ವಕ್ಷ ಭಡಫೆೇಕ್ದೆರ ಅಾಂತೊ ಇನೊು ಜಸಿಿ
ವಿಯಭಖಳಾಂತ್ೆ. ಅದಕ್ೆಕ ಅವಯನುು ಎಲ್ಿಯೊ ವಿಸಮಯ್ ಯಮ್ ವಿಯಮ್
ಎಾಂದು ಕ್ೇಟ್ಲೆ ಭಡುತ್ತಿದುಯಾಂತ್ೆ. ಅವಯು ನಭಮ ಕ್ಿಸ್ಗೆ ಇತ್ತಿೇಚೆಖಶೆಟೇ
ಷೆೇಂದುಂಾಂದ ಇಷಟನೊು ಇಾಂಗಿಿಷಲೆಿೇ ಸೆೇಳಿದಯು. ನಿೇವರಖಳೄ ಔೊಡ ನನುನುು
ವಿಯಮ್ ಎಾಂದು ಯೆೇಗಿಸಫಹುದೆಾಂದು ತ್ೆೇ ಸೆೇಳಿ ಎಲ್ಿಯ ಜೆೊತ್ೆ ತ್ವೂ
ನಔಕಯು ಯಮ್. ಯಭ-ವಿಯಭ ಜೆೊೇಡಿಮೊ ನಭಮ ಅಾಂದಿನ ಲಿಸ್್ಗೆ
ಷೆೇಂತು. ಯಮ್ ಅವಯ ಸಸಾಪ್ರರಮತ್ೆ ಭಔಕಳದಿಮಗಿ ಎಲ್ಿಂಖೊ
ಇಷಟಮುಿ. ನಭಮ ಕ್ಿಸ್ನಲಿಿ ಔನುಡದವಯನುು ಭದುೆಮದ

ಫಲ್ಿವನಗಿದುನು. ಸೆೊೇಖುತ್ಿ ದಂಮಲಿಿ ಆ ತರವನುು
ಒದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಿರಣನ ಫುದಿಿ ಗೆೊತ್ತಿತುಿ ಸಖೊ ಅವನ
ತಭಮನೊ ಜಿರಣನೆಾಂದು ಗೆೊತ್ತಿತುಿ. ತರದಲಿಿ ಈ ಂೇತ್ತ
ಫಯೆದಿದುನೆಾಂದಯೆ ಫಹುಶಃ ಈ ಹಣದಲಿಿ ಏನೊ
ಉಳಿಮುವರದಿಲ್ಿೆಾಂದುಕ್ೆೊಾಂಡನು. ತನಗೆ ಏನೊ ಉಡುಗೆೊಯೆ
ಸಿಖುವರದಿಲ್ಿೆನಿಸಿತು. ಚತುಯನದ ಅವನು ಏನದಯೊ ಉಮ
ಭಡಿ ತನಗೆ ಸಾಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಖುವಾಂತ್ೆ ಭಡಿಕ್ೆೊಳುಫೆೇಕ್ೆಾಂದು
ಯೇಚಿಸಿದನು. ಜಣತನದಿಾಂದ ಆಲೆೊೇಚಿಸಿ ತರದಲಿಿದು ವೆೇಷ ದಕ್ೆಕ
ಭುಾಂಚೆ ‘ವಿ’ ಅಕ್ಷಯವನುು ಷೆೇಂಸಿದನು.ಅಣಣನ ತರವನುು ಒದಿದ ತಭಮ
ಅವನಿಗೆ ವಿವೆೇಷ ಫಹುಭನವನುು ಕ್ೆೊಡಫೆೇಕ್ೆಾಂದು ಅಥಷ
ಭಡಿಕ್ೆೊಾಂಡು ಅವನಿಗೆ ಧಯಳಗಿ ಉಡುಗೆೊಯೆಮನುು
ಕ್ೆೊಟ್ಟನು. ಅತ್ತೇ ಜಿರಣತನ ಳೆುಮದಲ್ಿೆಾಂಫ ನಿೇತ್ತಯಾಂದಿಗೆ ಔೆೆ
ಭುಕ್ಿಮದಖ ಎಲ್ಿಂಾಂದಲ್ೊ ಚಪಳೆ. ಭಔಕಳು ಔೆೆಮ ಭೊಲ್ಔ
ಔಲಿತದುನುು ಚೆನುಗಿ ನೆನಪ್ರನಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೆೊಳಿಯೆಾಂದು ಆ ಔೆೆಮನುು ಅಲೆಿೇ
ಸೆಣೆದದೆುಾಂದು ಅವಯು ಸೆೇಳಿದಖ ಎಲ್ಿಂಖೊ ಅಚುಂ.

ಔನುಡೆೇತಯ ಮುವಔ ಮುವತ್ತಮಯಲ್ಿದೆೇ ಔನುಡದವಯನುು ಭದುೆಮದ

ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನದೊರ ಅಥಷವಿದೆಮ ಎಾಂದು ರಟ್ಟ ವಿಕ್ಸ್ ಕ್ೆೇಳಿದುು

ಅನಾ ದೆೇಶಿೇಮ ಮುವಔ ಮುವತ್ತಮಯೊ ಇದುಯು. ಟಟನಲಿಿ ಇವಯೆಲ್ಿಂಾಂದ

ಸೆಚಿುನವಂಗೆ ನಖು ತಂಸಿತು. ಅವಯ ಜೆೊತ್ೆ ಅವನೊ ನಔಕ.ಭಔಕಳ

ಅಮ್ಮೇಂಔನುಡ ಭಔಕಳಿಗೆಾಂದು ಶುಯುದ ನಭಮ ಕ್ಿಸ್ಗೆ ಸೆೊಸದೆೊಾಂದು

ಭುಖಿ ನಖು ನೆೊೇಡುವರದೆೇ ಚೆಾಂದ. ಟೇಚರ್ ಅವನ ಸಭಯೇಚಿತ ರವೆು

ಹುಯುರ ಸೆೊಳರ ಸಿಕ್ಕತುಿ.

ಆಸಕ್ಿ ಭತುಿ ಔುತೊಹಲ್ ತ್ೆೊೇಂಸುತ್ೆಿಾಂದು ಅವನನುು

“ಈ ಂೇತ್ತಮ ವರ್ಷಗೆೇಮ್ ನಾಂಗೆ ತುಾಂಫ ಇಷಟ. They make

learning such fun. In English also we have similar
prefixes which don't always mean the same. For
example, the prefix 'im' in the pairs plant - implant, print - imprint, merge -immerge puts more
emphasis on the verb. But it gives opposite
meaning in pairs such as balance - imbalance ,
mobile - immobile, etc. ” ಅಮ್ಮೇಂಔನುಡಿಖಯ ಅಮ್ಮೇಂಔನ್
ಷೆೊಷೆಮದ ಕ್ರಸಿಟನ್ ಅವಯು ಭಡಿದ ಸೆೊೇಲಿಕ್ೆ ಭಔಕಳಿಗೆ ತುಾಂಫ
ಇಷಟಮುಿ. ದೆೊಡಡವಯೆಲ್ಿ ಔನುಡದಲಿಿ ತಭಗೆ ಅಥಷಖದ ದಖಳ ಫಗೆೆ
ಭತ್ಡುಖ ಅಮ್ಮೇಂಔನುಡ ಭಔಕಳಿಗೆ ಕ್ರಸಿಟನ್ ಅವಯ ಭತು ತುಾಂಫ
ಆಾಮಭನ.
ಭಔಕಳನುು ಕುಷಿ ಡಿಸಲ್ು ರತ್ತ ಕ್ಿಸ್ನಲ್ೊಿ ಾಂದು ಔೆೆ ಸೆೇಳುವ
ಅಬಾಸವಿತುಿ. ಅದೊ ಹಯಟೆಮ ವಿಷಮಕ್ೆಕ ಸಾಂಫಾಂಧಟಟದುದಯೆ ಇನೊು
ಚೆಾಂದ.ಹಿಂಮಯೆೊಫಬಯು ಾಂದು ಔೆೆ ಸೆೇಳಲ್ು ಶುಯುಭಡಿದಯು. ತುಾಂಫ
ಹಿಾಂದಿನ ಕ್ಲ್ದ ಔೆೆ ಅದು. ಾಂದೊಂನಲಿಿ ಫಬ ಜಿರಣನಿದು. ಅವನು
ಎಲ್ಿಂಾಂದಲ್ೊ ರಔಕಟೆಮಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಭಡಿಸಿಕ್ೆೊಳುುವರದಯಲಿಿ ತುಾಂಫ
ನಿರಣನಗಿದು. ಮ್ಮಮ ಅವನು ದೊಯದ ಊಯಲಿಿದು ತನು ತಭಮನಿಗೆ ದುಡುಡ
ಔಳುಹಿಸಫೆೇಕ್ದ ಸಾಂದಬಷ ಫಾಂತು. ಆಗಿನ ಕ್ಲ್ದಲಿಿ ಹಣ ಔಳುಹಿಸಲ್ು
ಫಾಾಂಕ್ ಅಥ ಅಾಂಚೆ ವಾವಷೆೆ ಇಯಲಿಲ್ಿ. ತ್ೆೇ ಸಾತಃ ಸೆೊೇಗಿ ಕ್ೆೊಟ್ುಟ
ಫಯಫೆೇಔು. ಅಥ ಹಣ ಕ್ೆೊಟ್ುಟ ಫಯಲ್ು ಮಯನುದಯೊ
ಔಳುಹಿಸಫೆೇಔು. ಈ ಜಿರಣ ತನು ತಭಮನಿಗೆ ಾಂದು ತರದಲಿಿ ‚ ನಿನಗೆ
ಅಖತಾವಿಯುವ ಹಣವನುು ಔಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆುೇನೆ. ನಿನು ಕ್ೆಲ್ಸ ಭುಗಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ಈ
ಹಣ ತಾಂದವನಿಗೆ ವೆೇಷ ಹಣವನುು ಉಡುಗೆೊಯೆಮಗಿ
ಕ್ೆೊಡತಔಕದುು.‛ ಎಾಂದು ಫಯೆದು ಆ ತರದ ಜೆೊತ್ೆ ಹಣವನುು ಫಬ ನಾಂಬಿಔಸೆ
ಆಳಿನ ಕ್ೆೈಮಲಿಿ ಔಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಆಳು ಒದು ಫಯಹ
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ಅಭಿನಾಂದಿಸಿದಯು. ಟೇಚರ್ ಮ್ಮಚಿುದುು ಕ್ೆೇಳಿ ವಿಕ್ಸ್ ಜೆೊತ್ೆ ಅವಯ ತಾಂದೆ
ತ್ಯಿಖೊ ಕುಷಿಮಮುಿ. ಭನೆಮಲಿಿ ಭಔಕಳ ಜೆೊತ್ೆ ಈ ಂೇತ್ತ ಜೆೊೇಡಿ
ದಖಳ ಫಗೆೆ ಸೆಚುಗಿ ಭತ್ಡಿಯೆಾಂದು ಸಲ್ಸೆ ಕ್ೆೊಟ್ಟಯು
ಹಿಂಮಯೆೊಫಬಯು.
“ಸೆೊಸ ವಷಷದಲಿಿ ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿಂಖೊ ಜಮ ಸಿಖಲಿ. ಫಯುವ ಯ ನಭಮ
ಕ್ಿಸ್ಗೆ ವಿಯಭ.‛ ಟೇಚರ್ ಕ್ಿಸ್ ಭುಗಿಸುತ್ಿ ಭತ್ೆೊಿಮ್ಮಮ ಎಲ್ಿಂಖೊ
ಶುಬಶಮ ತ್ತಳಿಸಿದಯು. ಅವಯು ವಿಯಭ ದವನುು ಫಳಸಿದುು ಕ್ೆೇಳಿ
ಯಮ್ ಅವಯು ತಭಮ ಔಡೆಗೆೇ ಫೆಯಳು ತ್ೆೊೇಂಸುತಿ ವಿ. ಯಮ್ ಎನುುತಿ
ಜೆೊೇಯಗಿ ನಔುಕ ಎಲ್ಿಯನೊು ನಗಿಸಿದಯು.
ನೊತನ ವಷಷದ ಹಯಟೆ ಈ ಂೇತ್ತಮ ಜೆೊೇಡಿದಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ
ವಿನೊತನಗಿ ಯೊರಗೆೊಾಂಡು ವಿವೆೇಷೆನಿಸಿದುಾಂತೊ ನಿಜ. ಭಔಕಳು
ಸೆಚುಗಿ ನಭಮ ಹಯಟೆಮಲಿಿ ಲೆೊೆಳುದಿದುಯೊ ತಾಂದೆತ್ಯಿಮಂಗೆ
ಸಿಕ್ಕತುಿ ಭಔಕಳ ಜೆೊತ್ೆ ಔಾಂಗಿಿಷ್ನಲಿಿ ಹಯಟ್ುವರದಕ್ೆಕ ಾಂದಷುಟ ಷಭಗಿರ
ಸಖೊ ಔನುಡಭಮನಿಗೆ ಾಂದು ವಿನೊತನ ನಭನ ಭಡಿದ
ಧನಾತ್ಬವ.
ಕ್ಿಸ್ ಭುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಔಕಳೆಲ್ಿಯೊ ಭಸ ರಷದಕ್ೆಕಾಂದು ಎದುಂನ
ಔಟ್ಟಡದ ಔಡೆ ಒಡಿದಯು. ರತ್ತ ಬನುಯವೂ ದೆೇವಷೆನದಲಿಿ
ನಡೆಮುವ ವಿವಿಧ ತಯಖತ್ತಖಳಿಗೆ ಫಯುವ ಭಔಕಳಿಗೆ ಭತುಿ
ಬಕ್ಿದಿಖಳಿಗೆಾಂದು ಸಾಮಾಂಷೆೇವಔಯು ತಮಂಸಿದ ಭಸರಷದದ
ಊಟ್ ನಮ್ಮಮಲ್ಿಂಗಗಿ ಕ್ಮುತ್ತಿತುಿ. ಅಾಂದು ವಿವೆೇಷಗಿ ಭಔಕಳಿಗೆಾಂದು
ತಂಸಿದ ಪ್ರೇರ್ಜ್ ಔೊಡ ಇತುಿ.ಎಾಂದಿನಾಂತ್ೆ ಸಾಲ್ಪ ಒದು, ಫಯಹದ
ಜೆೊತ್ೆ ಭತು, ಔೆೆ, ಸಸಾ ಭುಾಂತ್ದವರಖಳಿಾಂದ ಅಮ್ಮೇಂಔನುಡ
ಭಔಕಳ ಭನಸಿಾನಲಿಿ ಔನುಡ ದಖಳ ವಿಜಮಣಿ ಮೊಳಖುತ್ತಿತುಿ.
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ಭನೆಖಳಲಿಿ ದಿೇವಳಿಮ ಸವಿ-ಸಾಂಬರಭ ಆಚಂಸಿದ ನಭಮ MKANT ಔನುಡಿಖಯು, ನೆಾಂಫರ್
೧೬ಯಾಂದು ಸಾಂಗದ ದಿೇವಳಿ ಆಚಯಣೆಗಗಿ ಬಜಷಂಮಗಿ ತಮಂ ನಡೆಸಿದುಯು.

ಲ್ೊಯಿಸ್ವಿಲ್ನ ಎಮ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಗರಂಾಂರ್ ಿಯಯೇಟ್ಯ
ನಲಿಿ ದಿೇವಳಿ ಭತುಿ ಔನುಡ ಯಜೆೊಾೇತಾವ ಗರಂಾಂರ್
ಆಗಿ ನೆಯೆೇಂತು. ಶಿರೇಭತ್ತ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇ ಜಖತ್ ಅವಯು ಕ್ೆಲ್ವರ
ಔನುಡ ಔಣಮಣಿಖಳನುು ರವೆೃುೇತಿಯ ಭದಂಮಲಿಿ
ನಿಯೊಣೆಗೆ ಸಿದಿಭಡಿದುಯು. ರಟಣಿಖಳು ತಭಮ
ಭತುಖಳಿಾಂದ ಸಭಿಔಯ ಭನಗೆದುಯು. ಶುಬ ಶಿರೇವತಾ ನಿದೆೇಷಶನದಲಿಿ ಶಿರೇ ಖಣೆೇವಮ ಧೇಭಹಿ ಎಾಂದು ಖಣನುು ರಿಯಷಸಿದ ನಾಂತಯ, ಕ್ೆೇಂ ತ್ತೇಯದ ಕ್ಡಿನ
ಸದಸಾಯು ಭೃಖಯಜನ ಜನಮದಿನ ಆಚಂಸಿದಯು. Birthday event planner ಸು ಖಣೆೇಶನ್. ಳೆುಮ ಲ್ಮಬಂತ ಸಡುಖಳ ತ್ಳಕ್ೆಕ ತಔಕಾಂತ್ೆ ಜಲಿ
ಜಲಿಮಗಿ ಔುಣಿದದುು ಭತಿಷುಟ ರಟ್ಟ ಭಔಕಳು. ಭಔಕಳ ರತ್ತಬೆಮನುು ಜಲಿಸಿ ಜಲಿ ಷೆಟಪ್ ಸಕ್ಸಿದವಯು ಯೆೇಖ್ ಭಾಂಜುನಥ್. ದಿೇವಳಿಮ ಶುಬ
ಸಾಂದಬಷದಲಿಿ ಔನುಡಾಂಫೆಗೆ ಜೆೊೇಖದ ಸಿಂ
ಫೆಳಕ್ನ ಹಣತ್ೆ ಫೆಳಗಿದವಯು ಫಲ್ದತಿ ಔನುಡ
ವಲೆಮ ಭಔಕಳು.ಈ ನಿತ್ೆೊಾೇತಾವದ ತಮಂ
ಚೆೈತರ ಶಿರಧರ್ ಅವಯದಗಿತುಿ.
ನಾಂತಯ ನಭಮ ಮುವ ರತ್ತಬೆ ಸಾಂಜನ ಸೆೊನುಪ ನೃತಾ
ನಿದೆೇಷಶಿಸಿ, ಗೆಳತ್ತಮಯೆೊಾಂದಿಗೆ ನತ್ತಷಸಿದ ಚುಯುಭುಂ Mix
Masala, ಚುಯುಭುಂಮಾಂತ್ೆಯೇ ಉರಪ-ಹುಳಿ-ಖ್ಯಖಳ
ಹದದ ಮಿಶರಣದಾಂತ್ತತುಿ.ಕ್ಲ್ ಫದಲದಯೊ ಫಳೆಗಯನಿಗೆ
ಫೆೇಡಿಕ್ೆ ಏನೊ ಔಡಿಮ್ಮ
ಆಗೆೊೇದಿಲ್ಿ. ಬಖಾದ
ಫಳೆಗಯನನುು ತಭಮ
ಭನಮೊೇಹಔ ನೃತಾದಿಾಂದ
ಔಯೆದು ಫಳೆ ತ್ೆೊಡಿಸಿಕ್ೆೊಾಂಡವಯು ನಭಮ ಸಾಂಗದ ನವನವಿೇನ ನಂೇಭಣಿಮಯು. ಇವಂಗೆ ಭುಾಂದಳಗಿದುು ಯೆೇಖ್
ಭಾಂಜುನಥ್.
ಜನದ ಸಾಂಬರಭ - ಔಯಖ, ಕ್ೆೊೇಲಟ್,
ಔಾಂಷಳೆ ಮೊದಲದ ಜನದ ರಕ್ಯಖಳನುು ಅಚುುಔಟಟಗಿ ತ್ೆೊೇಂಸಿದಯು
ಸುಭನ್ ಶಿರೇಯಮ್ ನೆೇತೃತಾದ ಹಿಂಮಯು-ಕ್ಂಮಯ ಉತ್ಾಹಿೇ ತಾಂಡ. ಲ್ತ ಯವಿ
ಭಡಿದ ಔಯಖದ ಅಲ್ಾಂಕ್ಯ ಭನಮೊೇಹಔಗಿತುಿ. RhyDhun ಎನುುವ dance
medley ನೆೊೇಡಿದ ೆರೇಕ್ಷಔಯ ಹೃದಮದಲ್ೊಿ ನಧೇಮ್ ಧೇಮ್ ತನ ಯಖ. ಔವಿತ್
ಯಭಣಣ ನೆೇತೃತಾದ ತಾಂಡದ ಉಡಿಗೆ-ತ್ೆೊಡಿಗೆ, ಸವ-ಬವ ಭನೆೊೇಹಯಗಿತುಿ.
ನಾಂದಿನಿ ಔಾಂಬಿ ನಿದೆೇಷಶನದ GPS ನಗೆ ನಟ್ಔ, ಖಾಂಡಸಯ ಡೆೈವಿಾಂಗ್ ಔತ್ೆಮನುು
ಮಶಸಿಾಮಗಿ ನಿಯೊಪ್ರಸಿತು. ೆರೇಕ್ಷಔಯನುು ನಗೆಖಡಲ್ಲಿಿ ತ್ೆೇಲಿಸಿತು.
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ಕ್ಮಷಔರಭದ ಮೊದಲಧಷ ಸೆಳಿೇಮ ರತ್ತಬೆಖಳ ಭನಯಾಂಜನ
ಕ್ಮಷಔರಭಗಿದುು ಸಣಣ ಕ್ಪ್ -ಟೇ-ಷುಂಕ್ ವಿಯಭದ ನಾಂತಯ ವಿವೆೇಷ ಅತ್ತಿಯ
ಔಲವಿದಯ ಕ್ಮಷಔರಭವಿತುಿ.
ಷಭನಾಗಿ ಮುಗದಿಗೆ ಕ್ೆೊೇಗಿಲೆ ಸಡುತಿದಾಂತ್ೆ. ನಭಮ ಭಲಿಿಗೆ ಭಯದಲಿಿ ಈ
ಫಂ ದಿೇವಳಿಮಲ್ೊಿ ಕ್ೆೊೇಕ್ಲ್ಗನ. ನಮ್ಮಮಲ್ಿಯ ಮ್ಮಚಿುನ ಗನ ಕ್ೆೊೇಗಿಲೆ,
ಹಿಾಂದೊಷೆನವರ ಎಾಂದೊ ಭಯೆಮದ ಶಿರೇಭತ್ತ.ಬಿ.ಆರ್.ಛಮ ತಭಮ ಭಧುಮಷ
ೂಣಷ ಗಮನದಿಾಂದ ನಮ್ಮಮಲ್ಿಯ ಭನಯಾಂಜಿಸಿದಯು.
ಬಖಾದ ಫಳೆಗಯ,ಪ್ರರಮ ಭಧುವನದಲಿ ಒಡಡುವ ಫ, ಹಿಾಂದೊಷೆನವರ ಎಾಂದೊ ಭಯೆಮದ,
ಋತುಭನ ಸಾಂರಟ್ದಿ ಸೆೊಸ ಔವಾ ಫಯೆದವಳೆ, ದಿೇವರ ನಿನುದೆ ಗಳಿಮು ನಿನುದೆ, ಜೆೊೇಕ್ೆ
ನನು ಫಳಿುಮ ಮಿಾಂಚು, ಒ ನನು ದೆೇಶ ಫಾಂಧವಯೆ, ಭಾಂಡಾದ ಹಳಿುಖಳ ದಶಷನದ ಸಡು
ಭುಾಂತ್ದ ಸಡುಖಳಿಾಂದ ಸಭಿಔಯ ಭನಸೊಯೆಗೆೊಾಂಡಯು. ತಭಮ ನವಿಯು ಸಸಾದ
ನಿಯೊಣೆಯಿಾಂದ ೆರೇಕ್ಷಔಯ ಚಪಳೆ ಗಿಟಟಸಿದ ಶಿರೇ ದಮಣಿಮವಯ ಷಥ್
ಸಾಂದಬೆೊೇಷಚಿತಗಿದುು, ಕ್ಮಷಔರಭದ ಔಳೆ ಸೆಚಿುಸಿತು. ಇದಯ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ದತಿರಷದ್ ಜೆೊತ್ೆ
"ಫೆಳಿು ಯಥದಲಿ ಸೊಮಷ ತಾಂದ ಕ್ಯಣ" ಭತುಿ ಶಿರೇವತಾ ಯಭನಥನ್ ಜೆೊತ್ೆ "ನಿನುಾಂಥ ಅಪ
ಇಲ್ಿ" ಸಡಿದಯು.
ಇದಯ ಜೆೊತ್ೆಜೆೊತ್ೆಗೆ ಸುಭಮನಿಯದ ಛಮ ರಟಣಿಖಳಿಗೆಲಿ ಹಚಿುಕ್ೆೊಟ್ಟದುಂಾಂದ ಅವಯೆಲಿ ಷೆೇಂ " ಅಭಮ ಅಭಮ ಅಭಮಅ ನಭಮ ತ್ೆೊೇಳಿಗೆ ಯೆಕ್ೆಕ ಹಚುು"
ಅಾಂತ ಡಿಭಾಾಂರ್ ಭಡಕ್ೆಕ ಶುಯು ಭಡಿದಯು. ಇನುು ದೆೊಡಡವಯು ಸುಭಮನಿತ್ಷಯೆಯೇ? ಭುಸಾಾಂಜೆಮ ಸೊಮಷಸಿದಲ್ೊಿ - ಇಫಬನಿ ಸಸು ಜಂಸಿ, ಭಬಿಬನ
ಮೊೇಡ ಔಯಗಿಸಿ, ನೆೇಸಯನ ಔಣುಣ ತ್ೆಯೆಸಿ ಆಖಸವನುು ಯಾಂಗೆೇಂಸಿದಯು.
ಟಟನಲಿಿ ಾಂದು ಸುಾಂದಯ
ಸಾಂಜೆಮಲಿಿ ಔನುಡ ಯಜೆೊಾೇತಾವ
ಸಡು, ನೃತಾ, ನಟ್ಔಖಳಿಾಂದ
ಅಥಷೂಣಷಗಿ ಆಚಂಸಲ್ಪಟಟತು.
ಾಂದೆೇ ಾಂದು ಕ್ೆೊಯತ್ೆಯಾಂದಯೆ
ಊಟ್, ತ್ತಾಂಡಿ ಯುಚಿಔಯಗಿದುಯೊ
ಷಔಷುಟ ರಭಣದಲಿಿ ಇಯಲಿಲ್ಿ.
ಈ ಎಲ್ಿ ಸಾಂಬರಭವನುು ಔಣುಿಾಂಬಿಕ್ೆೊಳುಲ್ು
ಕ್ಯಣಯದ ಎಲ್ಿ ರಯೇಜಔಂಖೊ ಭಲಿಿಗೆ
ಸಾಂಗದ ಯಗಿ ಔೃತಜ್ಞತ್ೆಖಳು.
ಕ್ಯೇಷಔರಭವನುು ಆಯೇಜಿಸಿ,
ಸಭಷಔಗಿ ನಿವಷಹಿಸಿದ ಸಾಂಗದ
ದಧಕ್ಂಖಳಿಗೆ ವಾಂದನೆಖಳು.
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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೀಶ
- ಜಯಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ

ಆತ್ತೀಮ ಔನುಡ ಫಾಂಧುಖಳೆೇ,
ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿಂಖೊ ಮುಗದಿ ಹಫಬದ ಸದಿಷಔ ಶುಬಶಮಖಳು. "ಜಮ" ನಭ ಸಾಂವತಾಯವರ ನಿಮ್ಮಮಲ್ಿಯ ಫಳಿನಲಿಿ ಜಮಬೆೇಂ ಮೊಳಖುತ್ಿ ಕ್ಲಿಡಲೆಾಂದು
ಸಯೆೈಸುತ್ೆಿೇನೆ. ಈ ವಷಷದ ಮುಗದಿ ವಿವೆೇಷ ಕ್ಮಷಔರಭವರ ಫಹಳ ವಿಜೃಾಂಬಣೆಯಿಾಂದ ಜಯುಖಲಿದೆ. ಏಪ್ರರಲ್ ೬ಯಾಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಎಲ್ ಗರಾಂರ್ ಿಯಯೇಟ್ರ್ ನಲಿಿ
ಆಯೇಜಿಸಲಗಿದೆ. ವೆರೇಷಾ ಸಸಾ ಔಲವಿದೆ ಶಿರೇಭತ್ತ ಸುಧ ಫಯಖೊರ್ "ಸಸಾ ಸಾಂಜೆ" ಕ್ಮಷಔರಭವನುು ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಡಲಿದುಯೆ. ಅಲ್ಿದೆ, ನಭಮ ಸದಸಾಯು ತಾಂಡ
ತಾಂಡಗಿ ೆೈವಿಧಾಭಮ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳನುು ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಡಲಿದುಯೆ. ತಪದೆ ತ್ೆಲ್ಿಯೊ ಉಸಿೆತಂದುು ಮುಗದಿಮ ಫೆಲ್ಿದ ಸಿಹಿಮನುು ಸೆಚಿುಸಫೆೇಕ್ೆಾಂದು
ಕ್ೆೊೇಯುತ್ೆಿೇನೆ.
ಔಳೆದ ಎಯಡು ವಷಷಖಳಿಾಂದ ನಭಮ ಸಾಂಗದ ಕ್ಮಷಕ್ಂ ಸಮಿತ್ತಮು ಸಕ್ರಮಗಿ ಭಲಿಿಗೆ ಔನುಡ ಸಾಂಗದ ಚಟ್ುವಟಕ್ೆಖಳನುು ಹುಯುಪ್ರನಿಾಂದ ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು
ಫಾಂದಿದೆ. ಅದಯ ಾಂದು ಕ್ಷ್ನೆೊೇಟ್ವನುು ಕ್ೆೊಡಲ್ು ಇಚಿಿಸುತ್ೆಿೇನೆ. ೨೦೧೨ ನಲಿಿ ನಭಮ ಸಮಿತ್ತಮು ಕ್ಮಷಖತದ ಸಾಲ್ಪ ದಿನಖಳಲಿಿಯೇ ಶಿರೇಭತ್ತ ಸಾಂಗಿೇತ ಔಟಟ
ಅವಯ ಸಾಂಗಿೇತ ಕ್ಮಷಔರಭ, ತದನಾಂತಯ "ಭಹಿಳ ಭಧಾಹು" ಕ್ಮಷಔರಭ ಸಖೊ ಶಿರೇಮುತ ವಿದಾಬೊಷಣಯ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳನುು ಏಷಡಿಸಿದೆುವರ.
ದಿೇವಳಿ ಸಖೊ ಮುಗದಿ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ನವರ ಜಂಗೆ ತಾಂದ ಇನೆೊುಾಂದು ಕ್ಮಷಔರಭ "ಎಮ್ ಕ್ೆ ಎ ಎನ್ ಟ ಟಾಲೆನ್ಟ ಶೆೊೇ". ವಿಭಿನು
ರತ್ತಬೆಖಳ ರದಶಷನದ ಜೆೊತ್ೆಗೆ "ಷೆೊೇಲೆೊೇ" ಶೆೊೇ ಖಳಿಗೆ ಅವಕ್ಶ ಭಡಿಕ್ೆೊಟ್ಟಾಂತ್ಯಿತು. ನಭಮ ಸದಸಾಯುಖಳು ಈ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳಲಿಿ ಫಹಳ ಉತ್ಾಹ
ತ್ೆೊೇಯುತ್ತಿದುಯೆ ಎಾಂಫುದಕ್ೆಕ ಈ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳ ಕ್ಲವಧ ಸೆಚುಖುತ್ತಿಯುವರದೆೇ ಷಕ್ಷ್. ಇಷಟಲ್ಿದೆ ನಭಮ ಸದಸಾಯು "ಅಔಕ ಸಮ್ಮೀಳನ", "ಔನುಡ ವಸಾಂತ
ಷಹಿತ್ೆೊಾೇತಾವ" ಸಖೊ "ನಟ್ಕ್ೆೊೇತಾವ" ದಾಂತಹ ಅಾಂತಯ ರಾಂತ್ತೇಮ ಸಬೆಖಳಲ್ೊಿ ಲೆೊೆಾಂಡು ನಭಮ ಭಲಿಿಗೆ ಸಾಂಗದ ಸೆಸಯನುು ಇತಯೆಡೆ
ರಕ್ಶಗೆೊಳಿಸಿದುಯೆ. ಖ್ಾತ ಹಿನೆುಲೆ ಗಮಕ್ ಶಿರೇಭತ್ತ ಬಿ ಆರ್ ಛಮ ಸಖೊ ರಸಿದಿ ಸಸಾ ಔಲವಿದೆ ಶಿರೇಭತ್ತ ಸುಧ ಫಯಖೊರ್ ಅವಯ ಅಾಂತಯರಷಿರೇಮ
ಮತ್ೆರಖಳನುು ಆಯೇಜಿಸುವರದಯಲ್ೊಿ ಲೆೊೆಾಂಡು, ಅವಯ ಕ್ಮಷಔರಭಖಳನುು ನಭಮ ಸದಸಾಂಗೆ ತಾಂದಿದೆುೇೆ.
ನಭಮ ಸದಸಾಯ ಫಯಹಖಳು ಸಖೊ ಕ್ರಮಶಿೇಲ್ತ್ೆಮನುು ಎತ್ತಿ ತ್ೆೊೇಂಸುವ "ಔಾಂರ" ಇ-ಸಾಂಚಿಕ್ೆಖಳ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಅಾಂದದ ಕ್ಖದದ ರತ್ತಯಾಂದನೊು
ಸಹ ಮ್ಮಮ ಸೆೊಯತಾಂದಿದೆುವರ. ಅಲ್ಿದೆ, ನಭಮ ನಭಮಲಿಿನ ಷಭೊಹಿಔ ತ್ೆಷಖಳಿಗೆ, "ಔನುಡಿಖಯ ಸಭಚಯ" ಎಾಂಫ ಭಸಿಔ ಸುದಿುತ್ತರಕ್ೆಮನುು ರಯಾಂಭಿಸಿ,
ಮಶಸಿಾಮಗಿ ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು ಫಾಂದಿದೆುೇೆ. ಅಲ್ಿದೆ, ಹಲ್ಯು ಣಿಜಾ ಸಾಂಷೆೆಖಳಿಗೆ "ರಯೇಜಔ"ಯ ಅವಕ್ಶಖಳನುು ದಗಿಸಿ ಪೇಷಿಸಿದೆುೇೆ. ಸಭಜ
ಷೆೇೆಮ ನಿಟಟನಲಿಿ, "ಅಮ್ಮೇಂಔನ್ ಯೆರ್ ಕ್ರಸ್" ಸಾಂಷೆೆಗೆ ನಭಮ ಸದಸಾಯುಖಳಿಾಂದ ಕ್ಣಿಕ್ೆಖಳನುು ಖೊೆಡಿಸಿ ತಲ್ುಪ್ರಸಿದೆುೇೆ. ಟಟನಲಿಿ, ಸಾಂಗದ ಎಲ್ಿ
ಕ್ಮಷಔರಭಖಳೄ ಸಖೊ ಕ್ಮಷಔಲಖಳೄ ತಔಕಭಟಟಗೆ ದಕ್ಷಗಿ ನಡೆದು ಫಾಂದಿೆ ಎಾಂದು ಬವಿಸುತ್ೆಿೇನೆ.
ಇದು ನಭಮ ಸದಸಾಯ ಸಕ್ರಮ ಬಖವಹಿಸುವಿಕ್ೆ ಸಖೊ ಸಾಮಾಂಷೆೇವಔಯ ಉತ್ಾಹಬಂತ ಷೆೇೆ ಸಖೊ ಸಮಿತ್ತಮವಯ ಶರದಿೂವಷಔ ಕ್ೆಲ್ಸದಿಾಂದ
ಷಧಾಗಿದೆ. ಅವಯೆಲ್ಿಂಖೊ ನನು ಔೃತಜ್ಞತ್ೂವಷಔ ನಭನಖಳು. ಈ ಸಾಂದಬಷದಲಿಿ ಹಲ್ಯು ಕ್ಮಷಔರಭಖಳಿಗೆ ಹಣಕ್ಸು ಸಸಮ ಭಡಿದ ಎಲ್ಿ
ಸದಸಾಂಖೊ ಸಖೊ ಸಾಂಗ ಸಾಂಷೆೆಖಳಿಖೊ ವಾಂದನೆಖಳನುು ಸಲಿಿಸಫಮಸುತ್ೆಿೇನೆ. ಈ ಮುಗದಿ ಕ್ಮಷಔರಭದ ನಾಂತಯ ಈ ಸಮಿತ್ತಮ ಚುಕ್ಕಣಿಮನುು ಶಿರೇಭತ್ತ
ವಿದಾ ದತಿ ಅವಯು ಹಿಡಿಮಲಿದುಯೆ. ಇವಯದುು ಫಹುಭುಕ ರತ್ತಬೆ. ಫಹಳ ವಷಷಖಳಿಾಂದ ನಭಮ ಸಾಂಗದ ಅಭೊಲ್ಾ ಸದಸಾಯಗಿ ಷೆೇೆ ಸಲಿಿಸಿದುಯೆ. ಇವಯ
ನೆೇತೃತಾದಲಿಿ ಸಾಂಗದ ಫೆಳವಣಿಗೆ ಇನೊು ಫಲ್ಖುವರದೆಾಂದು ನಾಂಬಿದೆುೇನೆ.
ಫನಿು, ಫಯುವ ಬನುಯದಾಂದು ಮುಗದಿ ಹಫಬವನುು ನಖು, ಸಾಂಬರಭ, ಸಾಂತ್ೆೊೇಷಖಳಿಾಂದ ಔನುಡ ಔಲೆಖಳ ಷೌಯಬದೆೊಾಂದಿಗೆ ಆಚಂಷೆೊೇಣ.
ಭುಾಂಫಯುವ ವಷಷದಲಿಿ ಜಮ ಭತುಿ ಶಿರೇ ಖಳ ನಿನದ ನಿಭಮ ಫಳಿನಲಿಿ ಸದ ಕ್ೆೇಳಿ ಫಯಲಿ ಎಾಂದು ಭತ್ೆೊಿಮ್ಮಮ ಸಯೆೈಸುತ್ಿ,

ಇಾಂತ್ತ ನಭಷಕಯಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ,
ಜಮಶಿರೇ
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- ೂಣಿಷಭ ಸುಫರಹಮಣಾ

ನಭಷಕಯ,
ಎಲ್ಿಂಖೊ ‚ಜಮ‛ ನಭ ಸಾಂವತಾಯ ಮುಗದಿ ಹಫಬದ ಶುಬಶಮಖಳು.
ಈ ನೊತನ ಸಾಂವತಾಯ ಮುಗದಿಮಾಂದು ನಿಮ್ಮಮಲಿ ಸಾಂಔಷಟಖಳು ಔಳೆದು, ಆವೆೃೇತಿಯಖಳು ಈಡೆೇಂ , ಷಧನೆಖಳ ಜಮಭಲೆ ಲ್ಭಿಸಲಿ.
ಾಂದು ಬಶೆಮ ಸವಷತ್ೆೊೇಭುಕ ಫೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅಳಿವರ-ಉಳಿವಿಗೆ, ಅದಯ ಸತತ ಫಳಕ್ೆ, ಸೆೊಸ ಸೆೊಸ ದಖಳ ಆವಿಶಕಯ, ಇತಯೆ ಬಶೆಖಳ ಳಗೆೊಳುುವಿಕ್ೆ
ಕ್ಯಣಖುತಿದೆ. ನಭಮ ಔನುಡ ಬಶೆ ಇತಯೆ ಬಶೆಖಳನುು ಸಾಲ್ಪ ಸೆಚುಗಿಯೇ ಳಗೆೊಳುುವ ಸಾಬವದುು ಎನುುವರದಯಲಿಿ ಸಾಂಶಮವಿಲ್ಿ. ಇನುು ಫಳಕ್ೆಮ ವಿಷಮಕ್ೆಕ
ಫಾಂದಯೆ, ಎಯಡು ಉದೆುೇಶವಿದೆ- ಜ್ಞನಜಷನೆ ಭತುಿ ಭನಯಾಂಜನೆ. ಇತ್ತಿೇಚಿನ ದಿನಖಳಲಿಿ ಔನುಡ ಬಶೆಮ ಫಳಕ್ೆ ಸೆಚುಗಿ ಭನಯಾಂಜನೆಮ ಉದೆುೇಶಖಳಿಗೆ
ಸಿೇಮಿತಗೆೊಳುುತ್ತಿಯುವರದು ಆತಾಂಔದ ಸಾಂಖತ್ತ. ಈ ಸಾಂದಬಷದಲಿಿ ನಭಮ ಔಾಂರವಿನ ವಿವೆೇಷ ಅದಯ ಜ್ಞನಜಷನೆಮ ಫೆೇಯು ಭತುಿ ಭನಯಾಂಜನೆಮ ಚಿಖುಂನಲಿಿದೆ
ಎನುುವರದು ಸೆಮ್ಮಮಮ ವಿಷಮ.
ಈ ಫಂಮ ಔಾಂರವಿನಲಿಿ ೆೈವಿಧಾವಿದೆ, ಹಳೆ ಫೆೇಯು ಸೆೊಸ ಚಿಖುಯುಖಳ ಸಾಂಖಭವಿದೆ. ಕಾಂಡಿತ ಇದಯ ಂಭಳ ನಿಭಮನುು ಯವಶಗೆೊಳಿಸುವರದೆಾಂದು ನಭಮ
ನಿಂೇಕ್ಷೆ. ಸಕ್ಲ್ದಲಿಿ ಲೆೇಕನ/ಚಿತರ/ಔವಿತ್ೆಖಳನುು ಔಳುಹಿಸಿದ ಉತ್ಾಹಿ ರತ್ತಬೆಖಳಿಗೆ ನಭಮ ಧನಾದಖಳು. ನಿಭಮ ಪರೇತ್ಾಹ, ಸಹಯೇಖ ಹಿೇಗೆೇ ಇಯಲಿ.
ಔಳೆದ ಸಾಂವತಾಯ ಔನುಡ ಷಯಸಾತ ಲೆೊೇಔದ ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ಪ ನಿಯವೆಮನೆುೇ ತಾಂದಿದೆ. ಯಷರಔವಿ ಬಿಯುದಾಂಕ್ತಯದ ನಭಮ ಸಭನಾಮದ ಔವಿ
ಡ||ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಯುದರಪನವಯು ಭತುಿ ಹನೆೇಹಳಿುಮನುು ಭನೆಭತ್ಗಿಸಿದ ಮಶವಾಂತ ಚಿತ್ಿಲ್ಯು ಅಸಿಾಂಖತಯದಯು. ಸಾಂೂಣಷ, ಸಭೃದಿ ಜಿೇವನವನುು
ಅನುಬವಿಸಿ, ತಭಮ ಅಯ ಷಹಿತಾ ಕ್ೆೊಡುಗೆಮನುು ನಭಗೆ ಬಿಟ್ುಟ ಸೆೊೇದ ಹಿಂಮಂಗೆ ನಭನ.
ಈ ಸಾಂದಬಷದಲಿಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವಯ ಭಲಿಿಗೆ ದಾ ನಭಮ ಸಾಂಗಕ್ಕಗಿಯೇ ಫಯೆದಾಂತ್ತದೆ. ಆದಯ ಆಮು ಷಲ್ುಖಳು ನಿಭಮ ಒದಿಗೆ ಇಲಿಿೆ...
ಇಲಿಿ ಫೆಳೆಯಿತು ಭಲಿಿಗೆ
ಸುತಿ ಹತೊಿ ದಿಕ್ಕನಲಿಿ ಹಬಿಬಕ್ೆೊಾಂಡಿತು ಮ್ಮಲ್ಿಗೆ
ಇದಯ ಔಾಂಪ್ರನ ಜಲ್ ಸಸಿದೆ
ಈಖ ಎಲಿಿಾಂದೆಲಿಿಗೆ!
ಇಲಿಿ ಫೆಳೆಯಿತು ಭಲಿಿಗೆ
ನೊಯುಬವದ ನಿೇಯು ಫೆಯೆಯಿತು
ಫೆೇಯ ಸುತಿಣ ತ್ತಗೆ.
ಇಲಿಿ ಫೆಳೆಯಿತು ಭಲಿಿಗೆ
ಸುತಿ ಫೆೇಲಿಮ ಔಟಟ ಕ್ದೆವರ
ನಭಮ ಚೆಲ್ುವಿನ ತ್ೆೊೇಟ್ಕ್ೆ.
ತ್ೆೊೇಟ್ ನಭಮದು; ಫೆೇಲಿ ನಭಮದು;
ಫೆೇಲಿ ತಡೆವರದೆ ಔಾಂಪ್ರಗೆ?
ನಭಮ ಭಲಿಿಗೆ ತ್ತಗೆ ಎಲ್ಿಯೊ ಷೆೇಂ ನಿೇಯುಣಿಷೆೊೇಣ, ಅದಯ ಔಾಂನುು ಸಂಷೆೊೇಣ.
ವಾಂದನೆಖಳು
ೂಣಿಷಭ ಸುಫರಹಮಣಾ

ಮುಖಪಪಟ
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ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಡಲೆಕಯಿ ಪರಿಷೆ
- - ಉಮ ಗಿರಿಧ್ರ್
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ಂೇತ್ತಮ ತಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ೆೊಳುುವ ಕ್ಿಪ್ಖಳು, ಫೆರೇಸ್ಲೆ್ಖಳು, ಕ್ವಿ ಒಲೆಖಳು
ಸಖೊ ನವಿೇನ ಂೇತ್ತಮ ಕ್ೇ ಕ್ೆೊಡುವ ಭಔಕಳ ಆಟಕ್ೆಖಳು ಲ್ಬಾ. ನಔ,
ಕ್ೆೊೇಸಾಂಫಂ, ಭಜಿಿಗೆ ಸಭಯಧನೆ ಈಖಲ್ೊ ನಡೆಮುತಿದೆ. ಇೆಲ್ಿದಯ ಜೆೊತ್ೆಗೆ
ಇಾಂದಿನ ಪ್ರೇಳಿಗೆಮ ನಿರಂ, ಚುಯುಭುಂ, ಚ್, ಔಬಿಬನಸಲ್ು ಇತಯೆ
ಯುಚಿಮನೊು ಸವಿಮಫಹುದು.

ಕ್ತ್ತಷಔ ಭಸದ ಕ್ೆೊನೆಮ ಷೆೊೇಭಯದಿಾಂದ ೩ ದಿನಖಳು ನಡೆಮುವ
ಜತ್ೆರಯೇ ರಸಿದಿದ ಔಡಲೆಕ್ಯಿ ಂಶೆ.
ಇದನುು ಫೆಾಂಖಳೄಂನ ದಕ್ಷ್ಣಬಖದಲಿಿಯುವ ರಸಿದಿದ ದೆೊಡಡ ಫಸವಖುಡಿಮ
ಫಳಿ ವಯುಷಕ್ೆೊಕಮ್ಮಮ ಸಾಂಬರಭದಿಾಂದ ಆಚಂಸುತ್ಿಯೆ. ಫಹಳ ಹಿಾಂದೆ ಇಲಿಿಮ
ಔಡಲೆಕ್ಯಿ ಫೆಳೆಮನುು ಾಂದು ಫಸವ ಫಾಂದು ಸಳು ಭಡಿ ತ್ತಾಂದು
ಸೆೊೇಖುತ್ತಿತಿಾಂತ್ೆ. ಆಖ ಅಲಿಿಮ ಜನಯೆಲಿ ಷೆೇಂ ಫಸವನಲಿಿ ವಿನಾಂತ್ತಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು
ವಯುಷಕ್ೆೊಕಮ್ಮಮ ಜತ್ೆರ ನಡೆಸಿ ನಿನಗೆ ೂಜೆ ಸಲಿಿಸುತ್ೆಿೇೆ ಎಾಂದು ಫೆೇಡಿಕ್ೆೊಾಂಡಖ,
ಅದು ಸಳು ಭಡುವರದನುು ನಿಲಿಿಸಿತಾಂತ್ೆ. ಸಗೆಯೇ ಅಾಂದಿನಿಾಂದ
ಇಾಂದಿನವಯೆಖೊ ಅದನುು ನಡೆಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು ಫಾಂದಿದುಯೆ. ಫೃಹದಕ್ಯಗಿ
ಫೆಳೆಮುತ್ತಿದು ಫಸವನಿಗೆ ಾಂದು ಭಯದ ಹಲ್ಗೆಮನುು ಅಡಡಸಕ್ ನಿಲಿಿಸಿದಯಾಂತ್ೆ.

ಸುಭಯು ೫೦ ವಯುಷದಿಾಂದ ಇದನುು ನನು ನೆೊೇಡಿಯೇ ಫೆಳೆೇದು,

ಈಖಲ್ೊ ನಿಯಾಂತಯಗಿ ಈ ಫಸವನಿಗೆ ೂಜೆ ನಡೆಮುತ್ತಿದೆ.

ಆನಾಂದಿಸಿದೆುೇನೆ.ಈ ಸಲ್ದ ಜತ್ೆರಮಲಿಿ ಸಿಔಕ ಆಟ್ದ ಷಭನುಖಳನುು
ಅಮ್ಮೇಂಔದಲಿಿ ಸಿಸುತ್ತಿಯುವ ನನು ಮೊಭಮಔಕಳಿಖೊ ಔಳಿಸಿದೆು. ಅದನುು ನೆೊೇಡಿ,
ಆಡಿ, ಔುಣಿದಡಿ ಸಾಂತ್ೆೊೇಷಟ್ಟಯಾಂತ್ೆ.ನನು ಧನೆಾ!
ಔಡಲೆಕ್ಯಿ ಂಶೆಮ ಔಡಲೆಕ್ಯಿ ಯುಚಿಮನುು ಸವಿದಿಯುವ ರತ್ತಯಫಬಂಖೊ
ಈ ಜತ್ೆರ ಅಾಂದಿನಶೆಟೇ ಇಾಂದಿಖೊ ತನುತನವನುು ಉಳಿಸಿಕ್ೆೊಾಂಡಿದೆಯಾಂದು
ಸೆಮ್ಮಮಯಿಾಂದ ಸೆೇಳಫಮಸುತ್ೆಿೇನೆ.

ವಯುಷಕ್ೆೊಕಮ್ಮಮ ನಡೆಮುವ ಈ ಜತ್ೆರಮಲಿಿ, ಯಭಔೃಷಣ ಆಶರಭದಿಾಂದ
ಫಸವನಖುಡಿಮ ತನಔ ಇಕ್ೆಕಲ್ಖಳಲಿಿ ಹಯಡಿಯುವ ಔಡಲೆಕ್ಯಿ ಯಶಿಮನುು
ನೆೊೇಡುವರದೆೇ ಔಣಿಣಗೆ ಹಫಬ. ಹಿಾಂದೆ ಷವಿಯಯು ಜನಯು ವಿೇಕ್ಷ್ಸುತ್ತಿದು ಈ
ಜತ್ೆರಮನುು ಇಾಂದಿಖೊ ಲ್ಕ್ಷಾಂತಯ ಜನಯು ವಿೇಕ್ಷ್ಸಿ ಆನಾಂದಿಸುತ್ತಿದುಯೆ.ಜತ್ೆರಮಲಿಿ
ಆಖ ಸಿಖುತ್ತಿದು ಫಳೆ, ಂಫಬನ್, ಫೆಲ್ೊನ್, ಫೆಾಂಡು, ಫತ್ಿಸ್ ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಇಾಂದು ನವಿೇನ

ಮುಖಪಪಟ

ಹಳೆೇಫೆೇಯು -ಸೆೊಸಚಿಖುಯು
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- ವನಜ ಯಜನ್

ಬರೆದೆ ನೀನು, ನನನ ಹೆಸರ, ನನನ ಬಳ ಪಪಟದಲ್ಲ .............
ಇದೆೊಾಂದು ಹಳೆಮ ಚಿತರಗಿೇತ್ೆಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ್ ಷಲ್ು. ಆ ಹಳೆ ಸಡು-ಡು ಎಲ್ಿ ಮಕ್ೇಖ
ಅಾಂತ ಭೊಖು ಭುಂಮುತ್ತಿದಿುೇಂ ಅಲ್ಿೆೇ? ನನಗೆ ಗೆೊತುಿ. "ಸಡು ಹಳೆಮದದಯೆೇನು, ಬವ ನವನವಿೇನ", ಭತ್ೆೊಿಾಂದು ಬವಗಿೇತ್ೆ ನಿೇವರ ಕ್ೆೇಳಿಯಲೆೇಫೆೇಔು. ಇಾಂದಿನ ಅವಸಯ, ಆತುಯ, ಹಂ-ಸಕರಂ
ದಿನಖಳಲಿಿ, ನಿಧನ-ರಧನ ಅನೆೊುೇ ಭತುಖಳು ಭಮಗಿ ಫಹಳ ಕ್ಲ್ಮುಿ. ಾಂದೆಡೆ
ಔೊತು ಕ್ಖದ ಫಯೆಮುವವಯನುು ಎಲಿದಯೊ ಔಾಂಡಿದಿುೇಯ? ಬಶೆಮ ಷೆೊಖಡನೊು, ಫಯಹದ
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ಸಭಮ ಅಥ ತುತುಷ ಂಸಿೆತ್ತಮಲಿಿ ಸಿಖುಲ್ ಸಿಔಕದಿದುಯೆ, ನಭಗೆ ದಗಿ ಫಯುವರದೆೇ?
ಆದುಂಾಂದ ಈ ಸೆೊೇಲಿಕ್ೆಮನುು ಭನಸಿಾನಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೆೊಾಂಡೆೇ ಹಳೆಮದು ಎಾಂಫ ಹಣೆಫಯಹ ಫಯೆದು
ಮವರದೆೇ ಉಔಯಣಖಲಿೇ , ಸಾಂಫಾಂಧಖಲಿೇ ಔಡೆಖಣಿಸಿ ಅಟ್ಟಕ್ೆಕೇಂಸುವರದು ಸೊಔಿವಲ್ಿ
ಎಾಂದೆೇ ನನು ದ ! 'ಸೆೊಸನಿೇಯು ಫಾಂತು, ಹಳೆನಿೇಯು ಕ್ೆೊಚಿುಕ್ೆೊಾಂಡುಸೆೊೇಯಿತು'
ಎಾಂದಖಫಯದು. ಷೌಔಮಷಖಳು ಸೆಚುಯಿತು, ಷಾಂಖತಾ ಇಳಿಭುಕಯಿತು, ನಖು ಔಡಿಮ್ಮ
ಆಯಿತು, ನೆಂಗೆಖಳು ಜಸಿಿಮಯಿತು - ಎಾಂದಖಫಯದು!

ಷೆೊಖಸನೊು , ಅಕ್ಷಯ ಫರಹಮನನುು, ಆಧುನಿಔ ತಾಂತರಜ್ಞನ(ಎಸ್ .ಎಾಂ.ಎಸ್ ) ಎಾಂಫ ಹಣೆಟಟ
ಔಟಟಕ್ೆೊಾಂಡು ಎಲಿಿಾಂದಲೆೊೇ ಫಾಂದ ಫರಹಮಯಕ್ಷಸನು ನುಾಂಗಿ, ನಿೇಯು ಔುಡಿದು ಸೆೊೇಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಛೆ!
ಫದುಔು, ಷಯವಿಲ್ಿದೆ ಫಯಡಗಿ ಸೆೊೇಯಿತು ಎಾಂದನಿುಸುತಿದೆ. ಪೇಸ್ಟ ಭಾನ್ ನನುು ನೆೊೇಡುವರದೆೇ
ಅಯೊಗಿ ಸೆೊೇಗಿದ. ಚಳಿ, ಗಳಿ,ಭಳೆ, ಬಿಸಿಲೆನುದೆ ನಭಮ ದೆೇಶದ ಖಡಿಮನುು ಕ್ಮುತ್ತಿಯುವ
ಷೆೈನಿಔಂಗೆ ಭನೆಯಿಾಂದ (ಅಭಮನಿಾಂದಲೆೊೇ/ಅಪನಿಾಂದಲೆೊೇ ) ತರ ಫಾಂದಯೆ, ಅದಯಲಿಿಯುವ
ವಿಷಮಖಳು 'ಫಹಳ ಷಭನಾ'ೆಾಂದು ನಭಗೆ ಅನಿಸಫಹುದು. (ಭನೆಮಲಿಿಯುವ
'ಗೌಂ'ಯೇ,'ಖಾಂಗೆ'ಯೇ , ಹಸು ಔಯು ಸಕ್ದ ವಿಷಮ ಅಥ ಭಳೆ ಫಾಂದು ಪಸಲ್ು ಚೆನುಗಿ
ಫಾಂದಿಯುವ ವಿಷಮ ಇತ್ಾದಿ). ತನು ಕ್ೆೈಷೆೇಂದ ಕ್ಖದವನುು ಆ ಷೆೈನಿಔ ಭತ್ೆಿ ಭತ್ೆಿ ಒದಿದೆು ಆದಯೆ
ಆಶುಮಷಡಫೆೇಕ್ಗಿಲ್ಿ. ಮಕ್ೆಾಂದಯೆ ತನು ಊಯು, ತನು ಭನೆಮ ನೆನರಖಳೆೇ ಅವನಿಗೆ ಅಶೆೊಟಾಂದು
ಕುಷಿ ನೆೇಡುತಿದೆ. ತ್ತ ಾಂದು ೆೇಳೆ ದೊಯದೆೇಶದಲಿಿದುಯೆ ಅವನ ತ್ತುಮ ವಿಯಹೆೇದನೆ, ಕ್ತುಯ,
ಬವೇದೆಾೇಖ ೆರೇಭ ಉಕ್ಕ ಫಾಂದು ವಯಿಮ ಜೆೊತ್ೆ ಕ್ಖದದ ಮ್ಮೇಲೆ ಹಂದು ಫಾಂದದೆುೇ ಆದಯೆ,
ಾಂದು ಅೂವಷ ೆರೇಭಕ್ವಾೆೇ ಸೃಷಿಟಮಖಲ್ೊಫಹುದು. "ನ ಮ್ಮಚಿುದ ಹುಡುಖನಿಗೆ ಕ್ಣಿಕ್ೆ
ತಾಂದಿಯುೆ. ಈ ತರದಿ ಫಯೆದ ದಖಳನು ಚುಾಂಬಿಸಿ ಔಳಿಸಿಯುೆ".... ಈ ಷಲ್ುಖಳನುು ಒದಿದ ತ್ತಗೆ
ಎಷುಟ ಯೆೊೇಭಾಂಚನಖಫಹುದು! ತ್ತಮ ರತುಾತಿಯಕ್ೆಕ ಕ್ದು ಔುಳಿತ ತ್ತುಮ ಭಧುಯೆೇದನೆ
ಸೆೇಗಿಯಫಹುದು? ಔಲ್ಪನೆ ಭಡಿ ನೆೊೇಡಿ!
ಮೊಫೆೈಲ್, ಇ-ಮ್ಮೇಲ್, ಖಣಔ ಮಾಂತರದ ಭುಔಳ ಸುದಿು ಸಭಚಯಖಳ ಯಸಪಯ ವಿನಿಭಮ ತಟ್ಟನೆ
ನಡೆಮುವರದೆೇನೆೊೇ ನಿಜ. ಆದಯೆ ಅದಯಲೆಿೇನಿದೆ ಭಜ? ಎಸ.ಎಾಂ.ಎಸ್. ಲಿಾಂಗೆೊೇನಲಿಿ ಔಳುಹಿಸುವ
ೆರೇಭ ಸಾಂದೆೇಶಖಳಲಿಿ ಷಯೆೇನಿದೆ ? ಅಾಂಗೆೈನಲಿಿಟ್ುಟಕ್ೆೊಾಂಡು ಫೆಯಳತುದಿಯಿಾಂದ ಫಟ್ನ್ ಖಳನುು
ತ್ತಿ ತ್ತಿ ಸಾಂದೆೇಶಖಳನುು ಔಳುಹಿಸುತಿಲೆೇ ಇದುಯೆ , Repetitive Strain Syndrome ಫಾಂದು
ಅದಂಾಂದಗಿ ಸಹಿಸಲ್ಷಧಾದ ನೆೊೇವರ ಉಾಂಟಖುವರದಲ್ಿದೆ ಭತ್ೆಿೇನಿಲ್ಿ. ಏನೊ ಸುಕ ಸಾಂತ್ೆೊೇಷ
ಉಾಂಟಖುವರದಿಲ್ಿ . ಶಿರೇಮುತ ಕ್ೆ.ಎಸ್ .ಯಾಂಖಪ (ಉಔುಲ್ತ್ತ, ಮ್ಮೈಸೊಯು ವಿಶಾವಿದಾಲ್ಮ) ಈ
ಫಗೆೆ ಸೆೇಳುವರದೆೇನೆಾಂದಯೆ, ಎಸ್ .ಎಮ್. ಎಸ್ ಲಿಾಂಗೆೊೇವಿನಿಾಂದಗಿ ಬಶೆ ಸಳಗಿ ಸೆೊೇಯಿತು.
ಅಶೆಟೇ ಅಲ್ಿ, ಇದೆೇ ಗಿೇಳು ಫೆಳೆಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು ಸೆೊೇಗಿಯುವರದಂಾಂದ ಾಔಯಣ ವಸರವರ ವಾತಾಮಗೆೊಾಂಡಿದೆ.
ೆನ್ ಕ್ೆೈನಲಿಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಖದ ಮ್ಮೇಲೆ ತ್ತಿ ಫಯೆಮುವರದಂಾಂದ ಭಣಿಔಟ್ುಟ, ಅಾಂಗೆೈ, ಫೆಯಳುಖಳಿಗೆಲಿ
ಳೆುಮ ಾಮಭ ದೆೊಯೆಮುವರದೆೇ ಅಲ್ಿದೆ, ನಯ-ನಡಿಖಳಲೆಿಲಿ ಸಭಷಔಗಿ
ಯಔಿಸಾಂಚಯಖುವರದಯಲಿಿ ಸಾಂದೆೇಹವಿಲ್ಿ . ರಮತು ಭಡಿ ನೆೊೇಡಿ !
ವಿಜ್ಞನ-ತಾಂತರಜ್ಞನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತರಖಳಲಿಿ ಭನವ ಭುನುಡೆಮನುು ಅತಾದುುತಗಿ ಷಧಸಿದುನೆ.
ಸೆೊಸ-ಸೆೊಸ ಆವಿಶಕಯಖಳು ಫೆಳಕ್ಗೆ ಫಾಂದಿೆ.ವಿವೆೇಷಗಿ ೆೈದಾಕ್ೇಮ ಕ್ಷೆೇತರದಲಿಿ ಸೆೊಸ-ಸೆೊಸ
ತಾಂತರಜ್ಞನದಿಾಂದ ಫೆಳಕ್ಗೆ ಫಾಂದಿಯುವ ಷಧನ-ಸಲ್ಔಯಣೆಖಳಿಾಂದಗಿ, ಕ್ಯಿಲೆಖಳನುು
ರಯಾಂಬದಲಿಿಯೇ ತ್ೆಿಹಚಿು, ಕ್ಯಣ ಔಾಂಡುಹಿಡಿದು, ಚಿಕ್ತ್ೆಾ ನಿೇಡಿ, ಭೊಲೆೊೇತ್ಪಟ್ನ ಭಡಿ
ಯೆೊೇಗಿಗೆ ರನಜಿೇಷವನ ನಿೇಡಲ್ು ಷಧಾಗಿದೆ. (ಉದ:ಸಿ.ಟ.ಷಕಂನ್, ಎಾಂ.ಆರ್.ಐ. ಇತ್ಾದಿ)
ೆೈದಾಕ್ೇಮ ಕ್ಷೆೇತರಕ್ೆಕ ಆಧುನಿಔ ತಾಂತರಜ್ಞನ ವಯಗಿ ಂಣಮಿಸಿದೆ ಎಾಂದಯೆ ಅತ್ತಶಯೇಕ್ಿ

ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ ದಿನತ್ತರಕ್ೆಯಾಂದಯಲಿಿ ಸಭಚಯ ಾಂದನೆೊುೇದಿ ಅಯೆಕ್ಷಣ ನನು ಎದೆಫಡಿತ
ೂಣಷವಿಯಭದ ಔಡೆ ಲಿತು. COMMA ಔಡೆ ಔಣುಣ ಬಿತುಿ, ಸಂ- ಕ್ೆೊಡಲಿ ೆಟ್ುಟ ಭುಟಟಸಿದಯು.
ನಿಭಗೆ ಗೆೊತ್ಿ ಈ ವಿಷಮ? ಕ್ಖದದ ಎಡಔಕದಲಿಿ ಾಂದಿಾಂಚು ಭಜಿಷನ್ ಬಿಟ್ುಟ ಸುಾಂದಯದ
ಫಯವಣಿಗೆಮಲಿಿ ಫಯೆಮುತ್ಿ ಸೆೊೇದಖ, ಭಧೆಾ-ಭಧೆಾ ಅಲ್ಪವಿಯಭ(comma) ಸಕ್, ಭತ್ೆಿ
ಫಯವಣಿಗೆ ಭುಾಂದುವಂಸುತ್ಿ, ಉದಿೃತ ಬಖಖಳನುು (quotations) ತ್ೆೊೇಂಸುವರದಕ್ಕಗಿ
ಆದಿಮಲ್ೊಿ, ಅಾಂತಾದಲ್ೊಿ (" "), ಮ್ಮೇಲುಖದಲಿಿ ಸಔುವ ಅಲ್ಪವಿಯಭ ಚಿಸೆುಖಳನುು ( inverted
commas) ಫಳಸಿ ಫಯೆದಖ, ಾಂದು ಸುಾಂದಯ ಯಾಂಗೆೊೇಲಿ ಯಚಿಸಿದಾಂತ್ೆ , ಫಯವಣಿಗೆಮ ಅಾಂದಚೆಾಂದ ಇಭಮಡಿಮಖುತ್ತಿತುಿ . ಛೆ!! ಇನುು ಭುಾಂದೆ ಏನೆೇನು ಫೆೇಡೆೇ ಫೆೇಡೆಾಂದು ಭೊಲೆಖುಾಂರ
ಭಡುತ್ಿಯೆೊೇ , ಆ ದೆೇವಯೆೇ ಫಲ್ಿ!
ಸೆೊಸ ಸೆೊಸದು ಫಯುತಿಲೆೇ ಇಯಫೆಔು. ಫದಲವಣೆಯೇ ಜೆೇವನ. "ಹಳೆೇಫೆೇಯು -ಸೆೊಸಚಿಖುಯು"
ಎಾಂಫ ಉಕ್ಿಮನುು ಅಂತು ಫಳೆಾ ನಡೆಸುವರದಯಲಿಿದೆ ಜಣತನ!
ಹಳೆೇ ಸಡಿನ ಷಲ್ುಖಳಿಾಂದ ರಯಾಂಬಯಿತು ನನು ಈ ಫಯವಣಿಗೆ, ಭುಗಿಸುೆನು

ಎನಿಸುವರದಿಲ್ಿ.

ಸಡಿನಿಾಂದಲೆೇ .................

"Old is Gold" ಅನೆೊುೇ ಉಕ್ಿ ಇದೆ. ಈ Land line phone 24/7, ನಭಮ ಭನೆಮನೊು ,

ಸೆೊಸವಯುಷಕ್ೆ-ಸೆೊಸಹಯುಷಕ್ೆ ಸೆೊಸತು ಸೆೊಸತು ತಯುತ್ತದೆ"

ಭನೆಮವಯನೊು , ಭಔಕಳು-ಮೊಭಮಔಕಳನೊು ನಿಗ ವಹಿಸಿ ನೆೊೇಡಿಕ್ೆೊಾಂಡಿಯುವ ಹಿಂಮಯದ ನಭಮ
ಅಜಿಿ-ತ್ತ ಅಥ ಅತ್ೆಿ-ಭವಯಾಂತ್ೆ ಅಲ್ಿೆೇ? ನಭಮ ಔಷಟ-ಸುಕಕ್ೆಕ ಆದಯ-ಆಧಯ, ಫೆಾಂಫಲ್
ನಿೇಡುವ ಅವಯ ಷೆನಭನ, ಹಿಂಮತನ, ವಿತರಂತ್ೆಗೆ 'ಮೊಫೆೈಲ್' ಸಭನಖಲ್ು ಷಧಾೆೇ?

"ಮುಖ ಮುಗದಿ ಔಳೆದಯೊ, ಮುಗದಿ ಭಯಳಿ ಫಯುತ್ತದೆೇ

ಭಭಯ ಚಿಖುಯಲಿ! ವಸಾಂತ ತಯಲಿ ಭನೆೊೇಲಿಸ! ಫಣಣ ಫಣಣದ ರಷಪಖಳು ಅಯಳಿ
ಔಾಂಗೆೊಳಿಸಲಿ!'ಭಲಿಿಗೆ'ಮ "ಔಾಂರ" ಜಖತ್ತಿನಲೆಿಲಿ ಸಂಸಲಿ! ಎಲ್ಿಯ ಫಳು ಸಿಹಿಮಖಲಿ!!

ಮುಖಪಪಟ

ಕಂಪಪ ಯುಗದ ಸಂಚಿಕೆ 2014

ಮಹಿಳೆ ಮತುು "ಸ್ಟ್ೆೆಸ್ಸ್"
- ಸಾಂಧಾ ಸೆೊನುವಳಿು

ಮನುಷಾನ ಜಿೇವನದಲಿಿ, ಉಸಿಯಡಲ್ು ಗಳಿ, ತ್ತನುಲ್ು ಅನು, ಉಡಲ್ು ಫಟೆಟ ಭತುಿ
ಸಿಸಲೆೊಾಂದು ಜಖ ಎಷುಟ ಭುಕಾವೇ, ಅಶೆಟೇ ಭಹತಾದ ತರ
ವಹಿಸಿಕ್ೆೊಾಂಡುಬಿಟಟದೆ ಈ "ಷೆರಸ್ಾ" ಅನೆೊುೇ ಬೊತ. ಇದೆೊಾಂದು ಔಹಿ ಸತಾ. "ಷೆರಸ್ಾ"
ಅನೆೊುೇ ಶಫು ನಮ್ಮಮಲ್ಿಂಖೊ ಸೆೊಸದೆೇನಲ್ಿ. ದಿನನಿತಾದ ಜಿೇವನದ ಒಟ್ದಲಿಿ,
ಭತ್ೆತ್ತಿದಯೆ ಷಔು, ಎಲ್ಿಯೊ ಈ ಶಫುದ ಫಳಕ್ೆಮನುು ಧಯಳಗಿ ಭಡಿಿೇವಿ
ಅಲಾ? ? ಈ "ಷೆರಸ್ಾ" ಅಾಂದಯೆ ಅಥಷದೊರ ಏನು? ನಿಗಾಂಟ್ು ಸೆೇಳುವ ರಕ್ಯ
ತಿಡ, ಬಯ ಅಥ ಶರಭ ಎಾಂದು. ಸಾಂದಬಷ ಭತುಿ ಂಸಿೆತ್ತಗೆ ತಔಕ ಸಗೆ ಈ
ಶಫುಥಷಖಳು ಅನಾಮಖುತಿೆ.
ಈಗಿನ ಕ್ಲ್ದಲಿಿ ಷಭನಾಗಿ ಕ್ೆೇಳಿ ಫಯೆೊೇ ವಿಷಮ/ದೆಾಂದಯೆ,
"ಭಹಿಳೆಮಂಗೆ ಖಾಂಡಸಂಗಿಾಂತ ಷೆರಸ್ಾ ಸೆಚುು" ಎನೆೊುೇದು. ಇದು ನೊಯಕ್ೆಕ ನೊಯು
ನಿಜವಿಲ್ಿದಿಯಫಹುದು. ಆದಯೊ ಸುಭಯಗಿ ರಪವಾಂತಹ ವಿಷಮೆೇ ಅನುಫಹುದು.
ಭಹಿಳೆಮಂಗೆ ಜಫುಂ ಸೆಚುದಷೊಟ, ಶರಭ, ತಿಡ ಸೆಚುಖುವರದು ಸಹಜೆೇ
ಅಲೆಾೇ? ಭನೆಮ ಳಖೊ ಸೆೊಯಖೊ ಾಂದೆೇ ಸಭನೆ ದುಡಿಮುತ್ಿ, ತನು ಭತುಿ
ತನುವಯ ಫೆೇಔು ಫೆೇಡಖಳನುು, ಳಿತು ಕ್ೆಡಔುಖಳನುು ಖಭನದಲಿಿಡುತಿ ಸಾಂಷಯ
ನಿವಷಹಿಸುವ ಭಹಿಳೆಗೆ ಸಾಲ್ಪ ಷೆರಸ್ಾ ಇಯೆೊೇದು ಆಶುಮಷದ ಸಾಂಖತ್ತಯೇನಲ್ಿ ಬಿಡಿ.
ಈಗಿನ ಕ್ಲ್ದ ಭಹಿಳೆ ಭತುಿ ಷೆರಸಾನ ವಿಚಯಗಿ ಫಯೆಮುವ ಮೊದಲ್ು, ಕ್ೆೇವಲ್
ಔುತೊಹಲ್ಕ್ಕಗಿ, ಹಿಾಂದಿನ ಕ್ಲ್ದ ಭಹಿಳೆಮಯು ಭತುಿ ಷೆರಸಾನ ಫಗೆೆ
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ನಭಮ ಈಗಿನ ಕ್ಲ್ ನೆೊೇಡಿ, ಫದಲಗಿಯೆೊೇ ಆಧುನಿಔ ಕ್ಲ್, ಸಿರೇ-ರಯುಷಯ
ಸಭನತ್ೆಮ ಕ್ಲ್. ಭಹಿಳೆಮಯು ಮಂಗೆೇನು ಔಮಿಮ ಎಾಂದು ಎದುು ನಿಾಂತು,
ಭುಾಂದೆ ಫಾಂದು, ಕ್ಮಷ ಷಧಸಿ ತ್ೆೊೇಂಷೆೊೇ ಕ್ಲ್. ವಿದಾಬಾಸದ ಭಹತಾ
ಅಂತು, ಉನುತ ಾಸಾಂಖ ಡೆದು ಎಲಿ ವಿಬಖಖಳಲ್ೊಿ ಉನುತ್ತ ಡೆಮುತ್ಿ,
ಅಭಿವೃದಿಿ ಸೆೊಾಂದುತ್ಿ, ರಯುಷಯ ಸಭಔೊಕ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಹುದೆುಖಳಲಿಿ ದುಡಿಮುತ್ಿ,
ಭನೆ ಳಖೊ ಸೆೊಯಖೊ ತಭಮ ಔತಷವಾ, ಜಫುಂಖಳನುು ಪಗಿ
ನಿವಷಹಿಸುತ್ಿ "ಬೆೇಷ್" ಅನಿುಸಿಕ್ೆೊಳೆೄ ುೇ "ಭಡರನ್ ಭಹಿಳೆಮಯು". ಕ್ರಸಮಸ್
ಟಷಖೊ ಯೆಡಿ, ಡನ್ಾ ಪೆ್ ೊಿೇಖೊಷ ಯೆಡಿ, ಸಹಸರನಭ ಸೆೇಳೆೄ ೇಔೊಕ ಷೆೈ,
ವಸಿರೇಮ ಸಾಂಗಿೇತ ಸಡೆೊೇಔೊಕ ಷೆೈ ನಭಮ ಇಾಂದಿನ ನಂಶಿಯೆೊೇಭಣಿಖಳು!
ಇೆಲ್ಿದಯ ಭಧೆಾ, "ಷೆರಸ್ಾ" ಅನೆೊುೇ ಬಿೇಜ ಅದು ಸೆೇಗೆ, ಮಖ, ತ್ನೆೇ
ತ್ನಗಿ ಬಿತುಿಕ್ೆೊಾಂಡು, ಸಣಣ ಗಿಡಗಿ, ದೆೊಡಡ ಭಯಗಿ ಫೆೇಯೊಂಬಿಡುತ್ೆೊಿೇ
ಗೆೊತ್ೆಿೇ ಆಗೆೊೇದಿಲ್ಿ. ಫೆಳಿಗೆೆ ಅಲಯಮ್ ಸೆೊಡಿಮುತ್ೆೊಿೇ ಇಲೆೊಾೇ ಅನೆೊುೇದಿರಾಂದ
ಶುಯುಗೆೊೇ "ಷೆರಸುಾ", ನಭಮ ಪೆ್ ೊೇನು/ಲಾಪ್ ಟರ ಸಂಮಗಿ ಕ್ೆಲ್ಾ
ಭಡುತ್ೆೊಿವೇ ಇಲೆೊಾೇ, ಭಔಕಳ ಸೊಕಲ್ು, ಆ ದಿನದ ಹ, ಆಪ್ ೇಸಿಗೆ
ಸೆೊೇಗೆೊೇಗಿನ ಭಸ ಷಖಯದಾಂತಹ ಟರಪ್ ಔೊಕ, ಯಷೆಿೇಲಿ ಸಿಗೆೊೇ ಆಔಸಿಮಔ
"ಡಿೇಟ್ೊಸೊಷ", ಮ್ಮೇನೆೇಜರ್ ಮವ ಔಡೆಯಿಾಂದ ಎದಿುತ್ಷನೆೊೇ, ಎದುು ಮಯ
ಭುಕ ನೆೊೇಡಿತ್ಷನೆೊೇ, ಕ್ೆೊನೆಯಿಲ್ಿದ ಕ್ನ್ಪ್ಯೆನ್ಾ ಕ್ಲ್ೆಳು, ಅಷಧಾದ

ಯೇಚಿಸುವಾಂತ್ಮುಿ ನೆೊೇಡಿ. ಅಾಂದೆರ ನಭಮ ಅಜಿಿ, ಭುತಿಜಿಿಮಯ ಕ್ಲ್....

ಹುಚುಟೆಟ ಡೆರ್ಲೆೈನೆಳು, ವಾಂತ್ತಯಿಾಂದ ಊಟ್ ಭಡಲ್ು ಸಹ ಆಖದಷುಟ

ಅಜಿಿ ಭುತಿಜಿಿಮಯ ಕ್ಲ್ದಲಿಿ, ಸೆಣುಣ ಭಔಕಳ ವಿದಾಬಾಸಕ್ೆಕ ಸೆಚಿುನ ರಭುಕಾತ್ೆಯೇ

ಭಹಿಳೆ, ರತ್ತದಿನ, ತನು ತಲೆ ಮ್ಮೇಲೆ ಸೆಾಂಡತ್ತ, ಅಭಮ, ಆಪ್ ೇಸರ್, ಡೆೈವರ್, ಹಿೇಗೆೇ

ಇಯಲಿಲ್ಿ. ಚಿಔಕ ವಮಸಿಾನಲೆಿೇ ಅವಂಗೆ ಭದುೆ ಭಡುತ್ತಿದುದು ಸೆೇಷ ಷಭನಾ.
ಅದಯ ಂಣಭಗಿ, ಚಿಔಕ ರಟ್ಟ ವಮಸಿಾಗೆೇ ಖಾಂಡ, ಭನೆ, ಭಔಕಳು, ಸಾಂಷಯ
ಬಯ, ಅವಿಬಜಾ ಔುಟ್ುಾಂಫದ ಜಫುಂ ಎಲ್ಿವೂ ಎಳೆಮ ಸೆಖಲ್ ಮ್ಮೇಲೆ
ಬಿೇಳುತ್ತಿತುಿ. ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಸೆೊಲ್/ಜಮಿೇನುಖಳಲಿಿ ದುಡಿಯೇ ಆಳು ಕ್ಳುಖಳು, ನೆಾಂಟ್ಯು,
ಇಷಟಯು, ಭನೆಗೆ ಫಯೆೊೇಯು, ಸೆೊೇಗೆೊೇಯು, ಭದುೆ ಭುಾಂಜಿಖಳು, ಹಫಬ ಹಂದಿನಖಳು,
ಸೆಂಗೆ ಫಣಾಂತನಖಳು, ಾಂದೆೇ, ಎಯಡೆೇ? ಇೆಲಿ ಎಶೆಟೇ ಏಯುೆೇಯುಖಳನುುಾಂಟ್ು
ಭಡಿದಯೊ, ಅವಂಗೆ ಆಗಿನ ಕ್ಲ್ಕ್ೆಕ "ಷೆರಸ್ಾ" ಅನೆೊುೇ ದದ ಅಂಖಲಿೇ, ಫಳಕ್ೆ
ಆಖಲಿೇ, ಅಥಷಖಲಿೇ ಫಹುಶಃ ಗೆೊತ್ೆಿೇ ಇಯಲಿಲ್ಿವೇ ಏನೆೊೇ! ಫೆಳಗಿನ ಜವದಿಾಂದ
ಯತ್ತರವಯೆಖೊ ದೆೇಹ ಫಗಿೆಸಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಭಡುತ್ಿ, ತನುತನವನೆುೇ ಭಯೆತು,
ಔುಟ್ುಾಂಫದವಯ ಏಳಿಗೆಗಗಿಯೇ ತಭಮ ಜಿೇವನ ಮಷಾಂತ ದುಡಿಮುತ್ತಿದಯು ನಭಮ
ಅಜಿಿ ಭುತಿಜಿಿಮಯು. ಇೆಲಿ ತಭಮ ಭಭೊಲ್ು ದಿನಚಂಯಾಂದು ತ್ತಳಿದಿುದಯೆೇ
ಸೆೊಯತು ಅದಂಾಂದ ತಭಗೆ "ಷೆರಸ್ಾ" ಎಾಂದು ಮಯೊ ಅಾಂದಿದಿುಲ್ಿೆೇನೆೊೇ!
ಇಶಟದಯೊ, ಮ್ಮಮಮದಯೊ, "ಹಿೇಖಲ್ಿ ಸಗೆ" ಅನೆೊುೇ ದಷಿಟೇಔಖಲಿೇ, "ನನು
ಕ್ೆೈಲಗೆೊೇಲ್ಿ" ಅಾಂತ ಸೆೇಳೆೄ ೇ ಧೆೈಮಷಖಲಿೇ ಆಗಿನ ಕ್ಲ್ದ ಭಹಿಳೆಮಂಗೆ
ಇಯಲೆೇಇಲ್ಿ, ಇದಿುದುಯೊ ಫಹಳ ಅಯೊ. ಇಾಂಥ ಔಷಟಜಿೇವಿಖಳಗಿದು ಅಜಿಿ
ಭುತಿಜಿಿಮಯ ಭುಕಖಳಲಿಿ ಆ ಾಂದು ಔಳೆ, ತ್ೆೇಜಸುಾ, ನಖು ಮಖಲ್ೊ
ಮಿಾಂಚುತ್ತಿದುುದುು ನೆನಪ್ರದೆಯೇ? ಾಂದು ದಿನದೊರ, ಫಬಯದೊರ ಾಂದು "ಫೊಾಟೇ
ಲ್ಷರ್" ಔಾಂಡಿದಿುಲ್ಿ, "ಸೆೇರ್ ಡೆೈ" ಭುಟಟದಿುಲ್ಿ, "ಫೆೊೇಟಕ್ಾ" ಅಾಂತೊ ಮೊದಲೆೇ
ಕ್ೆೇಳಿದಿುಲ್ಿ! ಸಗಿತುಿ ಆಗಿನ ಭಹಿಳೆಮಯ "ಷೆರಸ್ಾ" ತುಾಂಬಿದು "ಷೆರಸ್ಾ-ಪ್ ರೇ" ಕ್ಲ್!
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ೆೇಂಯುವ ಕ್ೆಲ್ಸ, ಹಿೇಗೆ ಾಂದೆೇ ಎಯಡೆೇ "ಷೆರಸ್ಾ" ಏಯಲ್ು ಕ್ಯಣಖಳು? ಇಾಂದಿನ
ವಿಧ ವಿಧದ ಟೆೊೇಪ್ರಖಳನು ಸಕ್ೆೊಕಾಂಡು ಆಮ ತರಕ್ೆಕ ತಔಕಾಂತ್ೆ ತನುನುು
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆೊಾಂಡು, ಆಗಖ ಸಾಲ್ಪ ಔೊಖುತ್ಿ, ಯೆೇಖುತ್ಿ, ಕ್ೆಲ್ವಮ್ಮಮ ನಖುತ್ಿ,
ನಗಿಸುತ್ಿ, ಮೊಮಮ್ಮಮ ತನಗೆ ಕ್ೆೊಾಂಚ "ಷೆರಸ್ಾ" ಆಗಿದೆ, ಷಔಪ ಷಔು ಅಾಂದೆರ
ತೆಪೇನಿದೆ ಸೆೇಳಿ? ಇಾಂದಿನ ಭಹಿಳೆಮ ಈ "ಷೆರಸ್ಾ"ನ ಉಶಭನಕ್ಕಗಿ ಇದೆುೇ
ಇೆಮಲಿ ಕ್ೆಲ್ವರ ಸಪಲ್ದ ದಂಖಳು - ಖಲ್ಾಷ ನೆೈ್ ಓ್, ಗೆ್ ಅೆೇ,
ಫೆರೇಕ್, ೆಕ್ೆೇಶನ್ ಭುಾಂತ್ದವರ.....
ಸೆೇಗೆ ನಭಮ ಊಟ್ದಲಿಿ ಉರಪ, ಹುಳಿ, ಖ್ಯಖಳು ಸಂಮದ ಭಟ್ಟದಲಿಿ ಇದೆರೇನೆೇ
ಯುಚಿಯೇ, ಈ ಭೊಯಯಲಿಿ ಮವರದು ಾಂದಯಲಿಿ ನೊಾನತ್ೆ ಅಥ ಯಭವಧ
ಔಾಂಡು ಫಾಂದಯೊ ನಲಿಗೆಗೆ ಊಟ್ ಅಶೆೊಟಾಂದು ಯುಚಿಷೆೊೇಲ್ಿವೇ, ಸಗೆಯೇ ನಭಮ
ದೆೈನಾಂದಿನ ಜಿೇವನದಲಿಿ ಸಭತ್ೆೊೇಲ್ನದ ಭಟ್ಟದಲಿಿ ಕ್ೆೊಾಂಚ "ಷೆರಸ್ಾ" ಅಥ
"ತಿಡ" ಸಹ ಭುಕಾೆೇ. ಅದು ನಭಗೆ ರತ್ತದಿನ ನವರ ಭಡುವ ಕ್ೆಲ್ಸಖಳಲಿಿ
ೆೇಖ ತುಾಂಬಿ, ಸಾಲ್ಪ ನಭಮನುು ನೊಕ್, ತಳಿು, ಧಡ ಬಡಾಂತ ಒಡಿಸಿ,
ಷೆೊೇಭಂತನದಿಾಂದ ದೊಯವಿಂಸಿ, ದಿನದ ಕ್ೆೊನೆಮಲಿಿ ಷಥಷಔತ್ೆಮ ಅನುಬವ,
ಭನಸಿಾಗೆ ವಾಂತ್ತ ದಗಿಸಿ, ನೆಭಮದಿಮ ನಿದೆು ಫಂಸುತಿದೆ. ಭಯು ದಿನದ ಒಟ್ಕ್ೆಕ
ದೆೇಹ ಭತುಿ ಭನಸಿಾನಲಿಿ ರನಯ ಮೌವನ ತುಾಂಬಿ, ಶಕ್ಿಮ ಚಿಲ್ುಮ್ಮಮನುು
ಎಬಿಬಸುತಿದೆ. ಆದಯೆ ಭುಕಾದ ಾಂದು ಭತು........ಈ "ಷೆರಸ್ಾ" ಅನೆೊುೇದು
ಕ್ಾಂಚಿತ್ಿದಯೊ ೆೈಂೇತಾಕ್ೆಕ ಸೆೊೇದಯೆ, ಭನಸುಾ ಸಖು ಆಯೆೊೇಖಾ, ಇೆಯಡಔೊಕ
ಸನಿಔಯ! ಕ್ೆೇವಲ್ ಭಹಿಳೆಮಂಖಶೆಟೇ ಅಲ್ಿ, ಎಲ್ಿಂಖೊ ಅಶೆಟೇ, ಎಚುಂಕ್ೆ!
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ಶ್ವರರ್ತರಯ ಸವಿ
- ನಗಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಸ್ಸ

ಭನದಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಶಿವಯತ್ತರಮ ಸವಿ
ಭಧುಮಷ ಭಡಿದೆ ಇಾಂದು ಎನು ಔವಿ
ಷೆುೇಹಿತಯ ಭನೆಮಲಿ ತುಾಂಬಿದ ಸಾಂಬರಭ
ಬಕ್ಿ ಬವಖಳ ಭುದಿತದ ಸಾಂಖಭ
ೆೇದ ಘೊೇಷಖಳಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಡಿಾಂಡಿಭ
ನಟ್ಾ ಗನ ಬಜನೆಮ ಸಭಖಭ
ಉಸಯ ಪಲಸಯ ತಮಂಸಿದ ಂಶರಭ
ಯವಶಯಿತು ಜನಷೆೊಿೇಭ

ಭನದಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಶಿವಯತ್ತರಮ ಸವಿ
ಭಧುಮಷ ಭಡಿದೆ ಇಾಂದು ಎನು ಔವಿ

ವೆೃೇಧನೆ!
- ಸುಷಾ ಭ್ಟ್

ಎಲೆೈ, ಭನೆಾಂಫ ಹಕ್ಕಯೇ

ಧುಮಿಮಔುಕವ ಆನಾಂದ ಧಯೆ..

ಬಿಡಲಿ ಫೆೇಸಯ..

ಏನದು ನಿೇ ಅಯಸುತ್ತಯುೆ?

ಇಾಂದು ಎಟ್ುಔದ ಫೆಳಿು ತ್ಯೆ,

ಡೆಮಲಿ ಾಂಜಯ..

ಕ್ೆೊೇಟ ಕ್ೆೊೇಟ ಫೆೇಲಿ ದಟ,
ಷಟಯಿಯದ ಸಹನೆ ಮಿೇಟ,
ಅತಿ-ಇತಿ, ಸುತಿ-ಭುತಿ,
ಬಿೇಯುತ ನೆೊೇಟ್, ಸೆೊಯಟೆ ಎತಿ?
ತ್ತಳಿ ನೆೇಯ ಕ್ೆೊಳದಲಿಿ,
ಹೃದಮನಿಯಳದಲಿಿ,
ನಲಿಮುವ ಅಲೆ ಫಲ್ು,

ಕ್ಮೊೇಷಡ ಔವಿದ ಖಖನ,
ಔತಿಲವಂಸಿದ ಭನ,
ದಂ ಕ್ಣದೆ ಹಕ್ಕ ಭಯುಖಲ್ು,
ಸೆರಪ ಖಟಟದ ನೆೊೇವರ ಔಯಖಲ್ು..

ಆಖಸವರ ಅನಾಂತ..
ದೊಯವರ ದಿಖಾಂತ,
ಔದವ ತಟ್ುಟೆ ನಿೇ ,
ಖುಂಮ ಭುಟ್ುಟೆ ನಿೇ,

ಎಲೆೈ ಭನೆಾಂಫ ಹಕ್ಕಯ..

ಎತಿ ಸಂದಯೊ ಫಯಲಿ ಆನಾಂದ,

ಏನದು ನಿೇ ಅಯಸುತ್ತಯುೆ?

ಖುಂಗಿಾಂತ ದಂಯೇ ಚಾಂದ!

ಏನು? ಏನು? ಏನು?

ಅಲ್ಿಲಿಿ ಔುಲ್ು ಔುಲ್ು,

ಜಿೇವನೆೇ ಚೆೇತನ..

ಭೌನೆೇಕ್ೆ ಔದಡಿದೆ?

ಚೆೇತನೆೇ ಜಿೇವನ

ಭನವರ ಏಕ್ೆ ಭುದುಡಿದೆ?

ನಿವೆುೇತನವಿಯಲ್ು ಭನ,

ಒ..ಭನೆಾಂಫ ಹಕ್ಕಯೇ,
ಇನೆುೇನನು ನಿೇ ಅಯಸುತ್ತಯುೆ?

ಎಲಿಿ, ಎಲಿಿದೆ ಸಭಧನ?

ಮುಖಪಪಟ
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Shrī Purandara Dāsa (The Grandfather of Carnatic Music)
- Shivakumar KN
Have you ever wondered who gave the structure for Carnatic
music learning like the one in this book? Whose compositions Carnatic student will start learning with - including all
the Carnatic songs you learnt in this book? It is none other
than Shrī Purandara Dāsa – Carnatic Shāstrīya Sangeeta
Pitāmaha (The Grandfather of Carnatic Music).
Purandara Dāsa was born in 1484 C.E. in Kshēmapura, near
Tirthahaḷḷi, Shivamogga district, Karnaṭaka state. He was the
only son of Varadappa Nāyaka, a wealthy merchant, and
Leelāvati. He was named Shrīnivāsa Nāyaka, after the Lord of
the Seven Hills. He received a good education in accordance
with family traditions and acquired proficiency in Kannaḍa,
Samskrut and sacred music.
Shrīnivāsa Nāyaka lost his parents at age 20, thereby inheriting his father's business of gemstones and pawning. He
grew up and entered his father's business. He prospered and
became known as Navakōṭi Nārāyaṇa (abundantly rich man,
owner of nine crores - a millionaire in early 1500 C.E). However, unlike his father, he was a miser.
He was led to devote himself to musical composition by a
miraculous incident which made the greedy and miserly merchant realize the worthlessness of his attachment
to worldly possessions.
Here is what happened . . .
A poor Brahmin priest (Lord Vishnu in disguise) wanted to perform upanayana (the sacred thread ceremony) for
his son. One day he came to Shrīnivāsa Nāyaka’s pawn shop and requested alms. Shrīnivāsa Nāyaka, being a miser, asked him to return the following day, and kept the Brahmin coming for another six months. Finally, fed up
with the Brahmin's persistence, he gave him one fake coin that he played with as a child.
Vishnu as the priest then goes to Shrīnivāsa Nāyaka's house and tells his wife Saraswathi bai the pitiful story of
how a miserly pawnbroker made him come to his shop every day for six months only to give him a fake coin in
the end. Saraswathi bai was just the opposite of her husband. She always wishing to contribute to charity much
to the displeasure of her husband. Listening to the poor Brahmin’s story, Saraswathi's heart melted. She was
wearing a nose ring which was given by her parents as gift. As it is not something she got from her husband, she
gave the Brahmin her nose ring as alms. The Brahmin promptly took the nose ring back to Shrīnivāsa Nāyaka's
shop, where he wanted to pawn it for money. The pawnbroker Shrīnivāsa Nāyaka recognized the nose ring,
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however, he locked it up in his safe and hurried home. He demanded that Saraswathi produce her nose ring
immediately. Struck with fear, Saraswathi locked herself in the kitchen and tried to swallow poison. Miraculously, the nose ring dropped from the heavens into her cup of poison and she was able to produce it for her
husband.
Shrīnivāsa Nāyaka then returns to his shop and opens the safe, only to find that the nose ring in the safe had
vanished. This put his mind into a turmoil. After deep thought, he came to the conclusion that the Brahmin
was none other than Lord Shrī Purandara Viṭṭhala himself. He recalled all the incidents that had transpired in
the previous six months. Wonderstruck, he was ashamed of his miserliness, Shrīnivāsa Nāyaka decided to renounce all material belongings and become a dāsa (servant) of god. Thus, Shrīnivāsa Nāyaka came to be Purandara Dāsa. In gratitude for this event, he would later compose a song dedicated to his wife, for having
shown him the path to God.
From that day onwards he became a devotee of Shrī Hari. The once Navakōṭi Nārāyaṇa became a Nārāyaṇa
bhakta, the hands which sported gold and diamond rings now played the tamboora, the neck which used to
be resplendent with golden chains now housed the tuḷasi māla. The man who had turned countless people
away, now himself went around collecting alms and living the life of a mendicant. The Nāyaka who would
have lived and died an inconsequential life became the Great Purandara Dāsa, loved and revered even centuries after his death.
Using ankita(mudra) “Purandara Viṭṭhala”, it is said that Purandara Dāsa has composed close to 500,000
songs. His compositions have simple lessons on leading a noble life. Few such compositions are Kereya
Neeranu Kerege Chelli,
Tamboori Meeṭidava
etc. Some of his devotional songs are
Bhāgyāda Lakshmi
Bāramma, Venkaṭa
Ramaṇaane baro,
Jagadōddhārana, Venkaṭāchalanilayam etc.
When you go to India,
please visit Hampi to see
Purandara mantapa and
once great Vijayanagara
Empire.
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How Kanaka Daasa turned the statue
- Sushma Bhat

Kanaka Daasa was a great musician born in a small village of Baada in Dharwad, Karnataka. He was
born in the community of sheperds. His father was Beere Gowda and mother Bachhamma. Kanaka
Daasa was a great devotee of Lord Krishna. His songs mesmerized everyone. But Kanaka Daasa was
from a lower caste. In the Hindu society during those times, only the upper caste Brahmins were allowed to enter the temple.
Kanaka Daasa once traveled miles to see
his favorite Lord Krishna of Udupi Temple.
But to his despair, Kanaka Daasa was denied entry into the temple and he could not
see the Lord Krishna’s idol. A famous song
goes like this –“Baagilanu teredu seveyanu
kodo hariye..” This is a plea from Kanaka
Daasa to Lord Krishna –“Please open the
door, give me an opportunity to see you and
serve you, Lord Hari!”. Kanaka Daasa used
sing such songs near the temple window.
His prayers were accepted by Lord Krishna.
The legend goes that one day, the beautiful
ornamented statue of Krishna turned in its
place to show itself to Kanaka Daasa who
was waiting near the temple window!
Kanaka Daasa showed people that with
music and faith, the impossible can happen!
This wonderful event assured people of Kanaka Daasa’s faith and questioned their
policy of letting only the upper caste inside
the temple.
Even today the window is called Kanakana Kindi ( Kanaka’s window ). You can see
the beautiful Krishna from this window even
today.
Moral of the story: With single minded devotion and passion, impossible can be
achieved. Don’t differentiate between people based on their status in society.

ಮುಖಪಪಟ
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In my ever continuing quest for understanding all the environmental factors influencing one’s mind, I have explored Yoga, Vedic scriptures and other practices, and would like to present some of the information here. I will not be delving into the physiology, psychology,
neuroscience, effect of past life impressions, and other aspects of the body and mind here; however, I will focus mainly on thought patterns, influence of our daily activities on our mind, and some techniques for managing thoughts in the right direction.
You might be wondering about, why study mind and what are its benefits; the following statement should help establish its importance:
“Manah Yeva Manushyanam Karanam Bandha Mokshayoh” is a very widely quoted spiritual text from Amritabindu Upanishad, and states
that mind alone is the cause for bondage (Jiva Bhava) and is the tool needed for liberation (spiritual awakening).
For our understanding and the purpose of this article, I would like to stay with the definition of mind as being made up of constant flow of
thoughts. If one can understand the key factors that influences the quality and direction of these thought patterns, and guide them towards
their goals, then one can achieve desired results by guiding these thoughts towards their goals. This includes understanding its nature, habits, tricks and the effective methods of bringing it under control and guiding in the right direction.
The mind can be broadly categorized based on the role/function played by the thoughts into the following four categories:
1) Manas (Mind) – Thoughts that evaluates information, objects, experiences and emotions
2) Budhi [Intelligence / Knowledge] – Thoughts that enables us in understanding information, and
decision making [E.g. I know, I understand, etc.]
3) Chita [Memory & Experience] – Thoughts that interprets information based on past experiences
4) Ahamkara [Ego] – Thought that subconsciously associates the self (I and My) to the all thoughts,
experiences, emotions, and actions [my thoughts, feelings, etc.]
The roles played by our mind is hard to catch as it happens almost instantaneously, but with practice, it is not difficult to decipher and unlock the mystery of our mental inclinations. As a first step, one can start recognizing the four different roles played by our mind by understanding the daily thought patterns.
The quality of thought pattern is influenced by three gunas or states of the mind – Satva, Rajas, and Tamas. The world of objects and experiences also follow these three broad gunas or qualities. Satva is associated with knowledge, detachment, purity and joy. Rajas is associated with desire, and desire prompted activities, and restlessness. Tamas is associated with inaction, dullness, ignorance, and delusion. During a day, early morning is dominated by Satva, then followed by Rajas during late morning till evening, and then by Tamas during night
time. The effect of Tamas is reduced by Rajas and the effect of both Tamas and Rajas is reduced by Satva. A mind which is dominated by
preponderance of Satva is conducive for a person to reach a higher level of consciousness.
The food that we eat is generally broken into three components while being absorbed into our body, the gross portion of the food goes to
our physical body, the undigested portion is excreted, and the subtle portion of the food forms our mind. This means that there is a strong
correlation between the food we eat and the quality of our mind, and is explained in Chandogya Upanishad, where, sage Uddalaka helps
his son Svetaketu understand the importance of food.
All fresh vegetarian food (fruits, vegetables, milk, etc.) without the spices is high in Satva and augments Satva content in our mind. All the
spicy, hot, sour, salty, and burnt food is high in Rajas content. Any stale, stinking, and old food is very high in Tamas content, and makes
one sleepy and dull. It is also equally important to understand that the sense stimulus taken by the five sense organs – seeing, hearing,
smelling, tasting and touching is considered as food and needs to be managed as such.
We all generally classify our everyday worldly thoughts, actions, experiences and emotions into two broad categories, the ones that we
like, want, desire, and the ones that we hate, don’t want, and resist. This dichotomy causes conflicts and constantly agitates the mind between the experiences of the past events and anxiety of future events. An agitated mind is not a conducive medium for achieving great
results in both materialistic and spiritual realms. There are several ways for quietening one’s mind, and I have listed some of them here:
1) Pranayama – Controlling the life forces through the breathing control
2) Karma Yoga – Accepting the environment, results, and minimizing strong likes or dislikes
3) Meditation – Introducing a thought (Japa, or Chant) to calm down the chatter in our minds
4) Food – Having food with high Satva content, and managing intake via sense stimulus
5) Associating with good people
There is abundance of information available on all of the above topics, and several teachers/schools for learning yoga, pranayama and
meditation that one can explore.
I hope this is helpful in giving a glimpse of how our daily activities and environment can impact our minds and some techniques for effectively managing and sustaining a healthy mind.
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Americans with Disabilities Act of 1990
- Dr. S. Gopal Raju

The Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 was signed into law by George H. W. Bush (the
first Bush to be President) on July 26, 1990 and was amended on September 25, 2008 as the Americans with
Disabilities Act Amendments Act (ADAAA) and signed into law by George W. Bush (the second Bush President).
It is a broad, complicated, landmark document with provisions and definitions under five separate
titles:
Title I Employment
Title II Public Services
Title III Public Accommodations
Title IV Telecommunications
Title V Miscellaneous (instructions to Federal agencies).
The effect of the law was to try and address the existing discrimination bias against people in the
public domain who are considered disabled under various categories including physical and mental limitations.
The law defines the meaning of the term “disability" and the many categories it could include. In
general, the definition includes manual tasks, walking, standing, lifting, bending, speaking, breathing, learning, reading, concentrating, thinking, communicating, and working.
It allows legal redress through the courts if a person believes that, under the provisions of this law,
they have been unfairly eliminated in areas of employment, public services, modes of transportation, modifications to building standards for construction, public health facilities, safety concerns, potential benefits
and other areas of disenfranchisement. Even parking spaces and permits are included.
It even defines bodily functions such as functions of the immune system, normal cell growth, digestive, bowel, bladder, neurological, brain, respiratory, circulatory, endocrine and reproductive functions.
The act also provides for reasonable accommodations for medication, medical supplies, equipment,
appliances, low-vision devices, hearing devices, mobility devices, oxygen equipment and many of the auxiliary services needed to support these impairments.
It includes published company policies, such as exams, testing, interpreters, facilities, advancement,
and privacy concerning any disabilities, and other facets as well.
The actual ADA and ADAAA cover many other requirements in some detail. In any case, Americans
who suffer from disabilities are protected under this act and have access to the law for redress of their grievances. Of course, it's written in legalese (lawyer language) but is available for anyone to read from the U.S.
Government at the ADA Home Page website: www.ada.gov.
If you ever have questions concerning your own disability, you should feel free to bring your concerns to the attention of those who have the authority to do something about it or contact your ADA office.
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ಯುಗದ
- ಅಚಿಿತ್ ಶಮಿ
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The Super Hero Saves the Day
- Amey Kashyap
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Lost !!!
- Nikhil Raghu
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Sathwik Bellur

Skanda Sunil

Stuthi Sunil
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Pranav Srinivas

Prajit Srinivas

Deepika Kumar
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Shruthi Madhugiri

Ved Potdar
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Manasi Raghu

Avani Kashyap
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ಬರಕಲ್ಲ ಮಂಚೂರಿಯನ್
- ಉಮ ಗಿರಿಧ್ರ್
ಬೆೀಕಗುವ ಸ್ಟ್ಮನು:

ಮಡುವ ವಿಧನ:

ಫರಔಲಿ - ೧/೨ ಕ್ೆ.ಜಿ. (ಸಣಣ ತುಾಂಡಗಿ ಸೆಚಿುಯಫೆೇಔು)

ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಮೈದ ಸಖೊ ಕ್ನ್ಷ

ಈಯುಳಿು - ೧

ಫ್ಿೇರ್ ಹಿಟ್ಟನುು (ದೆೊೇಷೆ ಹಿಟಟನ

ಹಸಿಮ್ಮಣಸಿನಕ್ಯಿ ೫ ಂಾಂದ ೬
ಕ್ೆೊತಿಾಂಫಂ ಷೆೊರಪ - ಾಂದು ಸಣಣ ಔಪ್
ಫೆಳುುಳಿು - ೭-೮ ಎಸಳುಖಳು
ಶುಾಂಠಿ - ಸಣಣ ಚೊಯು

ಹದಕ್ೆಕ) ಉರಪ, ಷೆೊೇಡ , ಫುರ್ ಔಲ್ರ್
ಸಕ್ ಔಲ್ಸಿಕ್ೆೊಳುಫೆೇಔು. ಸಣಣ ಸಣಣ
ತುಾಂಡಗಿಯುವ ಫರಔಲಿಮನುು ಹಿಟಟನಲಿಿ

ಮ್ಮೈದ - ೫ tbsp

ಅಡಿಡ ಎಣೆಣಮಲಿಿ ಖಂಖಂಮಗಿ ಔಂದು

ಕ್ನ್ಷ ಫ್ಿೇರ್ - ೧ tbsp

ತ್ೆಗೆದಿಟ್ುಟಕ್ೆೊಳಿು . ನಾಂತಯ ಾಂದು panನಲಿಿ, ಾಂದು ಚಭಚ ಎಣೆಣ ಸಕ್, ಅದಯಲಿಿ ಸಣಣಗೆ

ಉರಪ - ಯುಚಿಗೆ ತಔಕಷುಟ
ಫುರ್ ಔಲ್ರ್ (ಆಯೆಾಂಜ್) - ೧ ಚಿಟಕ್ೆ
ಅಡಿಗೆ ಷೆೊೇಡ - ೧ ಚಿಟಕ್ೆ
ಷೆೊೇಮ ಷಸ್, ಚಿಲಿಿ ಷಸ್, ವಿನೆಖರ್ ಸಖೊ

ಸೆಚಿುಯುವ ಈಯುಳಿು, ಫೆಳುುಳಿು, ಶುಾಂಠಿಮನುು ಸೆೊಾಂಫಣಣ ಫಯುವವಯೆಗೆ ಹುಂದು, ಕ್ೆೊನೆಮಲಿಿ
ಷಸ್ ಮಿಶರಣವನುು ಷೆೇಂಸಿ. ಜೆೊತ್ೆಗೆ ಸೆಚಿುಟಟಯುವ ಹಸಿಮ್ಮಣಸಿನಕ್ಯಿ, ಕ್ೆೊತಿಾಂಫಂ ಷೆೊರಪ
ಸಖೊ ಯುಚಿಗೆ ತಔಕಷುಟ ಉರಪ ಫೆಯೆಸಿ. ಔಂದಿಟ್ುಟಕ್ೆೊಾಂಡಿಯುವ ಫರಔಲಿ ತುಾಂಡುಖಳನುು ಷೆೇಂಸಿ

ಟೆೊಭಾಟೆೊೇ ಷಸ್ - ೨ tsp each

ಎಯಡು ನಿಮಿಷ ಕ್ೆೈಮಡಿಸಿ ತ್ೆಗೆದಿಡಫೆೇಔು.ಈ ಭಾಂಚೊಂಮನ್ ಟೆೊಮ್ಮೇಟೆೊ ಷಸ್

ಔಂಮಲ್ು ಎಣೆಣ - ೨ ಔಪ್

ಜೆೊತ್ೆಮಲಿಿ ತ್ತನುಲ್ು ಫಲ್ು ಯುಚಿ.

Chapathi Fry | Lunch box Recipe
- Madhavi Venkatesh

Procedure:
Ingredients:
Chapathi - 3 (Cut to bite size pieces)
Red or any color bell pepper- 1 (Sliced
thin)
Small onion -1 thinly sliced
Green chilly -2 finely chopped
Ginger garlic paste- 1/2 tsp
Red chilly powder to taste
Salt and Lemon juice to taste

In a Pan add 3 tsps of oil. When the oil gets hot add a tsp of
mustard seeds. When the mustard starts to dance around
add a tsp of chana dal and 1/2 tsp of cumin seeds. Fry for few
seconds.
Add the green chilly, sliced onion and bell pepper. Add some
salt and cook till the onion gets soft.
Add in the ginger garlic paste.Fry for 30 seconds.Finally add
the bite size cut chapathi pieces and red chilly powder. Sprinkle some water. Mix till everything is well incorporated. Finally add some fresh lemon juice and check for the seasoning.
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Avalakki Dosa - Soft Sponge Dosa
- - Madhavi Venkatesh

Procedure:
Soak the rice, urad dal, poha and sabudan for good five hours in water.
Make sure the rice an the other items are completely dipped in the water. After five hours drain the water , add the soaked ingredients in a
grinder/mixer with some water. Grind it to a smooth paste. Add a tsp of
salt, mix and keep in a dark warm place overnight.
Next morning the batter should have doubled in amount. When you mix
the batter you should see some bubbles as well.

Ingredients:
 Long grain rice / Sona masoori
rice- 3 cups
 Urad dal- 1/4th cup
 Poha (Atukulu/ avelakki) - 3/4 th
cup
 Sabudan/pearl sago - 1 tbsp
Salt to taste

Heat a cast iron skillet or a tawa over medium heat. Stir the fermented
batter and pour a ladle of the batter in the center of the skillet.
Spread the batter into slightly thick circle.
Drizzle a teaspoon of oil all around the dosa.
Close the lid and cook for about 45 seconds. Flip on the other side and
cook for another 30 seconds.
Remove the dosa and serve immediately with chutney and sambar.

Ice Cream Cake
- Madhavi Venkatesh

Procedure:
Leave the ice cream on the counter top for 10 minute. This will
help us to scoop out easily.
Slice the fruit cake about 1/4th inch thick.
Layer a aluminum pan or (any pan of your choice) with the cake
pieces as shown in the picture.
Scoop the strawberry or chocolate ice cream onto the fruit cake
and smooth it out with a spatula to get an even layer.
Top the Ice cream layer with another layer of fruit cake.
Ingredients:



Fruit cake or any cake which is slightly
dense as needed
 Vanilla ice cream as needed
 Strawberry ice cream or Chocolate ice
cream as needed
 Silvered almonds for garnish

Now top it with vanilla ice cream and smooth it out using a spatula so that ice cream is all even around the pan.
Finally add some slivered almonds all over the vanilla ice cream.
Cover the Ice cream cake with plastic warp and place it in the
freezer for atleast an hour or till you are ready to serve.
Remove it from the freezer atleast 20 minutes before you serve !
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