
ವಷಷ ೨೦೦೦, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಎಯಡನೆಮ ಬನುಯ ನನನ 

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ ಇನನನ ಹಚ್ಚ ಹಸಿಯಗಿದೆ. ಸೌದು, ಅಿಂದು  DFW 

Hindu Temple ನ ’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ ಕನನಡವಲೆಮ ಭಕಕಳೆಲಿ್ 
ಖುಷಿ ಖುಷಿಮಗಿ ಅವಯವಯ ಭನೆಗಳಿಂದ ತಿಂದ ಎಳುು ಫೆಲಿ್ 
ಹಿಂಚ್ುವ ಆತುಯದಲಿ್ಲದದಯು. ಅಿಂದು ನಭಭ 
’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ ಕನನಡ ಕ್ಿಸನಲಿ್ಲ 
’ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ’ ಹಫಫದ ಸಡಗಯವೋ 
ಸಡಗಯ. ಅದು ’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ ವಲೆಮ 
ಎಯಡನೆಮ ವಷಷದುದದರಿಿಂದ ಭಕಕಳಲಿ್ಲ 
ಸಗನ ಅವಯ ತಿಂದೆತಮಿಂದಿಯಲಿ್ಲ 
ಳ ುೆಮ ಸಲ್ುಗೆ, ಷೆನೋಹ, 
ಷೌಸದಷತೆಗಳುಿಂಟಗಿದದವು. ಭಕಕಳಗೆ 
ಕನಷಟಕದಲಿ್ಲ  ಆಚ್ರಿಸುವ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ 
ಹಫಫವನುನ ರಿಚ್ಮ ಭಡಿಸುವುದಕ್ೆಕ ಯಮತನಸಫೆೋಕ್ೆಿಂಫುದು 
ನಮ್ಮಭಲಿ್ಯ ಆಶಮಗಿತುು. ನಭಭ ಭತು ಕನನಡ ಭತುು  
Englishನ ಮಿಶಯಣದ ’ಕಿಂಗಿಿಷ್’ನಲಿ್ಲ! ನಭಭ ತಯಗತಮಲಿ್ಲ ಒದು, 
ಫಯಹ, ಭತುು ಮಕಯಣಗಳಗಿಿಂತ ಸೆಚ್ುಚ ’ಹಯಟೆ’ ಇಯುತುತುು. 
 
ನಭಭ ’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ ಕನನಡ ಕ್ಿಸ್ ಕನಷಟಕದ ಯಥಮಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ತಯಗತಗಳಿಂತೆ ಿಂದೆೋ ಒಯಗೆಮ ಭಕಕಳದದಗಿಯಲ್ಲಲಿ್. 
ಕ್ೆಲ್ವು ಕುಟುಿಂಫಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂದೆ ಅಥ ತಯಿ 
ಕನನಡೆೋತಯಯಗಿದದಯು. ಅವಯಲಿ್ಲ ಕ್ೆಲ್ವಯು ಭಕಕಳ ಜೆನತೆಮಲ್ಲಿ 
ಅವಯನ ಸಹ ನಭಭ ವಲೆಮಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲಮುವ ಆಸಕ್ತು, ಆೆೋಕ್ಷೆ 
ತೆನೋರಿದಯು. ಕನನಡೆೋತಯಯನುನ ಭದುೆಮದ ಮುವಕ 
ಮುವತಮಯನ ಫಿಂದು ಷೆೋರಿದಯು. ಆದದರಿಿಂದ ನಭಭ ಕ್ಿಸ್ 
ಐದರಿಿಂದ ಹತುಯೆನಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಮ ಭಕಕಳಜೆನತೆ ಕ್ೆಲ್ವಯು 
ಕನನಡೆೋತಯಯದ ತಿಂದೆ ತಯಿಮಯನನನ ಸಗನ ಕ್ೆಲ್ವು ಮುವಕ 
ಮುವತಮಯನನನ ಳಗೆನಿಂಡಿತುು. ಅವಯಲಿ್ಲ ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭತುು 
ತೆಲ್ುಗಿನವಯದ ಮುವಕ ಮುವತಮರಿದದಯು. ಕನನಡಿಗಯನುನ 

ಭದುೆಮದ ಕನನಡೆೋತಯಯಲಿ್ಲ ಫಫಯು ಬಿಳಮ ಅಮ್ಮರಿಕನನಯನ ಇದುದ 
ನಭಭ ತಯಗತಮು ೆೈವಿಧಮಭಮ ಸಗನ  ವಣಷಭಮ 
ಸಿಂಗಭದಿಂತತುು.  

 
ನಭಭ ತಯಗತಮ ಉದೆದೋಶವೂ ಸಹ 
ಕನಷಟಕದ ಯಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದೆದೋಶದಿಂತೆ 
ತುಿಂಫ ಆಳದದುದ ಭತುು 
ಕ್ತಿಷಟಕಯದದದಗಿಯಲ್ಲಲಿ್. ಅದು ವಿಭಿನನ 
ರಿೋತಮದುದ ಭತುು ತುಿಂಫ ಸಯಳದದುದ. 
ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿಯುವ ಕನನಡಫಿಂಧವರಿಗೆ 
ಕನನಡ ಬಶೆಮ ರಿಚ್ಮ ಭಡಿಸಿ, ಅದನುನ 
ಸಹಜಗಿ ದಿನನಿತಮದ ಸಿಂವಹನೆಮಲಿ್ಲ 

ಫಳಸುವುದನುನ ಸುಲ್ಬ ಭಡುವುದು. ಸಗನ ಕಲ್ಲತದದನುನ 
ಉಯೋಗಿಸುವುದಕ್ೆಕ ೂಯಕದ ರಿಸಯ ಯನಪಿಸುವುದು ಭತುು 
ಅವಕ್ಶಗಳನುನ ದಗಿಸುವುದು. ಅಮ್ಮರಿಕದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಟ ಫೆಳೆದ 
ಕನನಡಫಿಂಧವಯ ಭಕಕಳು ಬಯತಕ್ೆಕ ಸೆನೋಗಿ ಅಜಜ ಅಜ್ಜಜಮಯನನನ 
ಭತುು ಫಿಂಧುಗಳನುನ ಬೆೋಟ್ಟಭಡಿದಗ ಯಕ್ತೋಮಯಿಂತಗದೆ 
ಸುಲ್ಬಗಿ ಫೆಯೆಮುವಿಂತಗಫೆೋಕು. ಟ್ಟಟನಲಿ್ಲ ಭಕಕಳಗೆ ಕನನಡ 
ಸುಲ್ಬಗಿ ಭತಡುವ ಚಕಚ್ಕಮತೆ ಫಯುವಿಂತೆ 
ಭಡಫೆೋಕ್ೆನುನವುದು ನಭಭ ಉದೆದೋಶಗಿತುು 
 
ಧವನಮತಭಕವಲಿ್ದ, ಸಿಂದಿಗಧಭಮದ ಇಿಂಗಿಿೋಷನುನ ಕಲ್ಲತ ಭಕಕಳಗೆ 
ಧವನಮತಭಕದ ಕನನಡ ತುಿಂಫ ಸುಸಿಂಫದಧೆನಿಸಿದುದ ನಭಭ ಗಭನಕ್ೆಕ 
ಫಿಂತು. ಅವಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತು ಉಳಸುವ ಭತುು ಫೆಳಸುವ ಸಲ್ುಗಿ ಸನಕು 
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ೆಗಳನುನ ಯನಪಿಸಲ್ು ಭತುು ಸೆಚ್ಚಚಗೆ ಕಲ್ಲಮಲ್ು ೆಯೋಯೆೋಪಿಸಲ್ು 
ಷೆನೋಹತರಿಿಂದ ತುಿಂಫ ಸಲ್ಸೆ ಭತುು ಸಹಕ್ಯಗಳು ದೆನಯೆತವು. . 
ಕಲ್ಲತದದನುನ ಯದಶಿಷಸಲ್ು ’ಭಲಿ್ಲಗೆ ಕನನಡ ಸಿಂಘ’ ದ (ಇಿಂದಿನ 
MKANT) ೆೋದಿಕ್ೆ ಅವಕ್ಶಗಳನುನ ಕ್ೆನಟ್ಟಟದುದ ತುಿಂಫ ೂಯಕ ಭತುು 
ಸನಪತಷದಮಕಮುು.  ಭತಡುವುದಕ್ೆಕ ತುು ಕ್ೆನಟುಟ,  
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ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆ  
ಸಿಂುಟ 1                ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆ 2 

 ಎಲ್ಿರಿಗ  ಮಕರ ಸಂಕರಂತಿಯ ಹದಿಕ ಶತಭಶಯಗಳು 



ಬಶೆಮನುನ ಕ್ೆೋಳ ಕಲ್ಲಮುವಿಂತೆ ಭಡಫೆೋಕ್ೆನುನವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ್ಲ ನಭಭ 
’ಹಯಟೆ’ ಷಗುತುತುು. ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಹಯಟೆಮ ಕ್ೆಲ್ವು ತುಣುಕುಗಳು 
ಇಲಿ್ಲೆ.   
 
"ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಿಂದು ಸುಗಿಿಮ ಹಫಫ. ದಕ್ಷಿಣಬಯತದಲಿ್ಲ ಸೆನಸ ಅಕ್ತಕ, 
ಸೆಸಯುಫೆೋಳ ,ೆ ಎಳುು ಭತುು ಕಫುಫ  ಈ ಸಭಮದಲೆಿೋ ಪಸಲ್ು ಫಯುತುತುು. 
ಎಳುು ಫೆಲಿ್ ಹಿಂಚ್ಚ ಳ ುೆಮ ಭತಡಫೆೋಕ್ೆಿಂದು ಶುಯುದ ಯೆೈತಯ 
ಹಫಫ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ. ಅಿಂದೆಯ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಸಭಜದಲಿ್ಲ ಷೆನೋಹ 
ಷೌಸದಷತೆಗಳು ಫೆಳೆಮಲೆಿಂದು ಆಚ್ಯಣೆಗೆ ಫಿಂದ ಹಫಫಗಳಲೆನಿಿಂದು. 
ಎಳುು ಫೆಲಿ್ ಹಿಂಚ್ಚ ಳ ುೆಮ ಭತಡೆನೋಣಾ?" ಶುಯುಮುು ನಭಭ 
ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮ ’ಹಯಟೆ’.  
 
"ಆಿಂಟ್ಟೋ, sesame seeds  ಗೆ ಕನನಡದಲಿ್ಲ ಎಳುು ಅನೆಫೋಕ್ ಅಥ 
ಎಳ್ಳು ಅನೆಫೋಕ್? My grandma says kaaru, bassu in India. 

So, I just want to clarify." ುಟಟ ಪೋಯನ ಯವೆನಗೆ ಎಲಿ್ಯ ನಗುೆ 
ಉತುಯಮುು.  
 
ಫಸ್ ಭತುು ಕ್ರ್ ಇಿಂಗಿಿೋಷ್ ದಗಳು. ಅವನುನ ಫಸುು, ಕ್ಯು ಯಿಂದು 
’ಕನನಡಿೋಕರಿಸು’ವ ಅಬಮಸವುಿಂಟು. ಆದೆಯ ಎಳುು ಕನನಡದೆದೋ ದೆಿಂದು 
ತಳಸಿ ಸೆೋಳದಗ ಅವನ ಭುಖದಲಿ್ಲ ಸಿಂತೃಪಿುಮ ನಗೆ ಕ್ಣಿಸಿತು. 
ಎಳೄು ಫೆಲಿ್ ಹಿಂಚ್ುವ ಕ್ಮಷಕಯಭದ ಸಡಗಯ ಎಲಿ್ರಿಗನ 
ಖುಷಿಕ್ೆನಟ್ಟಟತು. ಕ್ೆಲ್ವಯು ಎಳುುಫೆಲಿ್ದ ಫಪ್ಷ ಹಿಂಚ್ಚದಯು; ಫಫಯು 
ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಭಡಿದ ಎಳುುಿಂಡೆ ಹಿಂಚ್ಚದಯು! 
 
"’ನುವುಾಲ್ು ಿಂಚ್ಚ ನವುಾಲ್ು ಿಂಚ್ು’ ಅಿಂತಯೆ ತೆಲ್ುಗಿನಲಿ್ಲ. ’ನುವುಾಲ್ು’ 
ಅಿಂದೆಯ ಎಳುು ಭತುು ’ನವುಾಲ್ು’ ಅಿಂದೆಯ ನಗು ಅಥ ಸಿಂತೆನೋಷ. ಅಿಂದೆಯ 
ಎಳುು ಹಿಂಚ್ಚ ನಗುವನುನ ಹಿಂಚ್ು ಎಿಂದಥಷ" ಸೆೋಳದಯು ತೆಲ್ುಗಿನ 
ಮುವತಯಫಫಯು. "ಭನೆಮ ಭುಿಂದೆ ತುಿಂಫ ದೆನಡಡ ದೆನಡಡ 
ಯಿಂಗೆನೋಲ್ಲಗಳನುನ ಸಕ್ತ ಹನವಿಟುಟ  decorate  ಭಡುಯೆ. ಯೆೈತಯು 
ಹಸು, ಎತುುಗಳನುನ ಅಲ್ಿಂಕರಿಸಿ ಭನೆ ಭನೆಗೆ ಕಯೆದುಕ್ೆನಿಂದು 
ಫತಷಯೆ. ಅವರಿಗೆ gift   ಕ್ೆನಡೆುೋೆ." ಸೆಚ್ಚಚನ ವಿವಯಣೆ ಫಿಂದದುದ 
ಇನೆನನಫಫ ತೆಲ್ುಗಿನವರಿಿಂದ. ಆಿಂಧಯಯದೆೋಶದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಟ ಕನನಡನಡನುನ 
ಮ್ಮಟ್ಟಟದವಯು ಅವರಿಫಫಯು. 
 
"ಅದೆೋ ಅಥಷದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿಮಲ್ಲಿ ’ತಲ್ುಿಲ್ (ಎಳುು ಫೆಲ್ಿಗಳಿಂದ ಭಡಿದ 
ಸಿಹ) ಖಕ್ೆ ಮಿೋಠಿ ಮಿೋಠಿ ಫೆನೋಲ್’ಎನುನತುಯೆ" ಭುಿಂಫೆೈಮಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಟ 
ಫೆಳೆದ ಕನನಡಭಭನ ಷೆನಷೆಮ ಭತು ಕ್ೆೋಳ ಎಲಿ್ರಿಗನ ಆಶಚಮಷವೋ 
ಆಶಚಮಷ.  

 
"ಇದು ಯತ ವಷಷವೂ  January 14/15th  ಫಯುತೆು.  This is the 

only festival celebrated according to solar calendar 
while all other festivals in Karnataka go by lunar cal-

endar" ಭನೆಯಿಿಂದ ಸಿಂಗಯಹಸಿದ ವಿಷಮವನನಯುಹದಳು ಐದು 
ವಷಷದ ುಟ್ಟಟಯಫಫಳು.  
 
"ಸೌದು, ಇದು ಷೌಯಭನದ ಯಕ್ಯ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಫಫ. ಇದಯ ೂತಷ 
ಸೆಸಯು ’ಭಕಯ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ’ ಯಿಂದು. Makara Sankraanti, or 

the transition of the Sun from Dhanu raashi 
(Sagittarius) to Makara raashi (Capricorn) happens on 

January the 14/15th.  ನಭಭ ೂವಿಷಕಯ ಹಫಫಗಳಲಿ್ಲಮನ ಎಷುಟ  
ಕ್ೌತುಕಭಮ ವಿಷಮಗಳಯುತೆು, ಅಲೆಿವೋ?" 
 
"ಸೌದು. ನವುಗಳು ’ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ’ಮನುನ ’ಪಿಂಗಲ್’ ಎಿಂದು 
ಆಚ್ರಿಸುತುೋವಿ. ಹಫಫದ ದಿನ ಸೆನಸ ಅಕ್ತಕ, ಸೆಸಯುಫೆೋಳ ,ೆ ಸಕಕಯೆ, 
ಸಲ್ು, ಏಲ್ಕ್ತಕ ಸಕ್ತ ಭಡುವ ’ಪಿಂಗಲ್’ ಅಿಂದಿನ  special dish 

ಆಗಿಯುತೆು", ಸೆೋಳದವಯು ಭನಲ್ತಃ ಚೆನೆನೈನವಯು 
 
. "In fact, archaeological findings prove that the May-

ans in Latin America celebrated something similar to 
Sankraanthi with Pongal, Pala kayalu, as some kind 

of spring festival." ಕನನಡಭಭನ ಅಮ್ಮರಿಕನ್ ಷೆನಷೆಮ ಭತು 
ಕ್ೆೋಳ ನಮ್ಮಭಲಿ್ರಿಗನ ಇಡಿೋ ವಿಶಾದ ಜನತೆಮ ಫಗೆಿ ವಿಶಾಬಯತೃತಾದ 
ಬವ ಭನಡಿ ಯೆನೋಭಿಂಚ್ನದ ಅನುಬವಮುು. ಅವಯು 
ಭುಿಂದುವರಿಸುತು "ನನಗೆ ಎಳುು  allergy  ಇದೆ. ನನು ಎಳುು 
ತನುನವುದಿಲಿ್. ದಮವಿಟುಟ ಕ್ಷಮಿಸಿ" ಯಿಂದಯು. 
 
"ನಿಂಗೆೋನನ ಅಲ್ಜ್ಜಷಯಿಲ್ಿ. ಆದೆಯ ಇಶೆನಟಿಂದು ಎಳುು ಿಂದೆೋಸಲ್ 
ತನೆನನೋದ್ ನನನ ಕ್ೆೈಲಗೆನೋಲಿ್." ಅಭಭ ಸೆೋಳದ ಭತು ಕ್ೆೋಳ 
"ಕ್ೆೈಲಗೆನೋಲಿ್ ಅಿಂದೆಯ ತು. ತನೆನನೋದು ಫಯಿಮಲಿವ? 
ಫಯಿಮಲಿಗೆನೋಲಿ್ ಅನೆಫೋಕಲಾ?" ಯಶಿನಸಿದುದ ಅವಯ ಆಯು ವಷಷದ 
ಭಗಳು. "ಕ್ೆೈಲಗುವುದಿಲಿ್  means it's not possible. It's used 

idiomatically."  ಸಿಂಶಮ ನಿರಿಸಿದುದ ತಯಿಯೋ.  
 
"ಚ್ಳಗಲ್ದಲಿ್ಲ ದೆೋಹಕ್ೆಕ ಉಷಣವಧಷಕ ಆಸಯಗಳು ಅಗತಮ. ಎಳುು ಭತುು 
ಫೆಲ್ಿ ತನುನವುದರಿಿಂದ ಚ್ಳ ತಡೆಮುವ ಶಕ್ತು ಸೆಚಚಗುವುದಿಂತೆ," ಅಿಂದಯು 
ಕ್ಿಸಿಗೆ ಭಗನನುನ ಯತ ಬನುಯ ತದೆ ಕಯೆತಯುವ 
ತಿಂದೆಯಫಫಯು. 
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"I love watching sesame street cartoon and I love this sesame ball 

too". ಅಮ್ಮರಿಕನನಳ ಭನಯುವಷಷದ ುಟಟ ಭಗನು ಎಳುುಿಂಡೆ ತನುನತು ಸೆೋಳದ. 
 
ಕನಷಟಕದ  ಸಿಂಸೃತಮನುನ,  ಸಬಮತೆಮನುನ ಷಯುತು ನಭಭ ’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ಮು 
ಯತ ಬನುಯವೂ ರಿಭಳವನುನ ಸೆಚೆಚಚ್ಚಚಗೆ ಬಿೋಯುತು ಸಿಂತಸದ ಹಫಫದ 
ತವಯಣವನುನಿಂಟುಭಡುತು ಷಗುತು ಇದೆ. ಸಾಮಿಂಷೆೋವಕಯ ರಿಶಯಭದಿಿಂದ 
ಭತುು ಹಲ್ಯು ಪೋಷಕಯ ಸಹಕ್ಯದಿಿಂದ ’ಅಯಳು ಭಲಿ್ಲಗೆ’ ಹನೆನಯಡು  
ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಗಳನುನ ಕಿಂಡಿದೆ. DFW ನ ಸಭಸು ಕನನಡಿಗರಿಗನ  ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮ 
ಶುಬಶಮಗಳು! 
 

ಹೋಗೆ ನವುಗಳು ಫರಿಮ ಕನಷಟಕದಶೆಟೋ ಅಲಿ್ ನಭಭ ನೆಯೆಮ ಯಜಮಗಳವಯ 
ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮ ಫಗೆಿಮನ (ಕನನಡದಲಿ್ಲ ಭತಡುವ ಭನಲ್ಕ) ಸಾಲ್ 
ತಳದುಕ್ೆನಿಂಡದದಮುು. ಭಸಬಯತದಲ್ನಿ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮ ಭಹತಾದ ಫಗೆಿ 
ಉಲೆಿೋಖವಿದೆ. ಉದಹಯಣೆಗೆ ಇಚಾಭಯಣಿಮದ ಭಿೋಶಭಚಮಷಯು 
ದೆೋಹತಮಗಭಡಲ್ು ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಗಗಿ ಕ್ಮುವುದಯ ವಿಚಯ ತಳಸಿದಗ 
ಭಸಬಯತದ ಫಗೆಿ ಭಕಕಳ ಕುತನಹಲ್ ಇನನನ ಸೆಚಚಯಿತು.  
 
ಕ್ಿಸ್ ಭುಗಿಸಿ ಸೆನಯಗೆ ಫಯುತುದದಸಗೆ "Aunty! She pulled my ಎಳುು packet 

and tore it. See, now sesame seeds are all over the place"  
ುಟಣಿಯಫಫನ ಅಳಲ್ು. 
"ಎಲಿ clean ಭಡೆನೋಣ. ಇಲಿಿಂದೆಯ ಇದೆನಿಂದು  sesame street ಆಗುತೆು." 

 ಹೆ ಸ ಬಗೆಯಲ್ಲ ತ್ರಲ್ಲ , ಸತಖ ಸವಿರ ತ್ರಲ್ಲ 
  - ಲ್ಕ್ಷ್ಮೀನರಯಣ್ ಭಟಟ 
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 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೀಶ 
                                      - ರಜಶ್ರೀ ರಮೀಶ್ 

ಭಲಿ್ಲಗೆ ಸಿಂಘದ ನನನ ಫಿಂಧು ಮಿತಯಯೆ, 
 
ನಿಭಗೆ ಭತುು ನಿಭಭ ಕುಟುಿಂಫದವರಿಗೆ ಭಕಯ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮ ಸದಿಷಕ ಶುಬಶಮಗಳು.  
ಎಲಿದಯು ಇಯು, ಎಿಂತದಯು ಇಯು, ಎಿಂದೆಿಂದು ಕನನಡಗಿಯು ಅಿಂಥ ಇಯೆನ ಕವಿಮ ಹಯಕ್ೆಮನುನ ನಭಭ ಭಲಿ್ಲಗೆ ಸಿಂಘ ಕ್ಮಷಯನಕ್ೆಕ ತಿಂದಿದೆ ಅಿಂಥ ಸೆೋಳಲ್ು ಸೆಮ್ಮಭ 
ಡುತುೋನಿ. ನಭಭ ತವಯನರಿಿಂದ ಷವಿಯಯು ಮ್ಮೈಲ್ಲ ದನಯ ಫಿಂದು ನೆಲ್ಸಿ, ಇಲಿ್ಲನ ಜ್ಜೋವನವೆೈಲ್ಲಮ ಫಳಕ್ೆ ಆಗಿದದಯನ, ನಭಭ ಭನಲ್ವನುನ ಬಿಡದೆ, ನಭಭ ಭತೃ 
ಬಶೆಮನುನ ಉಳಸಲ್ು, ಫೆಳಸಲ್ು ಯಮತನ ಡುತುದೆದೋೆ.  ಅದಕ್ೆಕ ನಭಭ ಭಲಿ್ಲಗೆ ಕನನಡದ ಕಿಂನುನ ಹಯಡಿ, ನೆಯಗುತುದೆ.  ಭಲಿ್ಲಗೆ ಕಿಂು ನಮ್ಮಭಲ್ಿಯ ಜ್ಜೋವನದ ದಣಿವನುನ 
ಆರಿಸಲ್ು ನೆಯಗುತುದೆ.  
ಯಸುುತ ಅವಧಿಮ ಸಮಿತಗೆ ಅಧಮಕ್ಷೆ ಆಗಿ, ಕನನಡಕ್ೆಕ ಅಳಲ್ು ಷೆೋೆ ಭಡಲ್ು ಅವಕ್ಶ ಸಿಕ್ತಕಯುವುದು ನನನ ಬಗಮ ಎನನ ಫಹುದು. ಈ ಅವಕ್ಶ ನಿೋಡಿಯುವ ನಿಮ್ಮಭಲ್ಿರಿಗು 
ಭತೆನುಮ್ಮಭ ನನನ ಹೃತನವಷಕ ಧನಮದಗಳು. ಭಲಿ್ಲಗೆ ಕ್ಮಷಕ್ರಿ ಸಮಿತ ಸದಸಮಯು ಸಗು ಉತುಹ ಸಾಮಿಂಷೆೋವಕಯು ತಭಭನುನ ಸಿಂೂಣಷಗಿ ಕನನಡ ಷೆೋೆಗೆ 
ತೆನಡಗಿಸಿಕ್ೆನಿಂಡು, ಕಳೆದ ದಿೋವಳ ಕ್ಮಷಕಯಭವನುನ ಮಶಸಿಾಮಗಿ ನಡೆಸಿ, ಇನನನ ಳ ುೆ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳನುನ ಕ್ೆನಟುಟ  ಷಥಷಕತೆ ಡೆಮಫೆೋಕ್ೆಿಂದು ಆಷೆ 
ಇಟುಟಕ್ೆನಿಂಡಿದಿದೋವಿ. 
ನಭಭ ಕನನಡಿಗಯ ಕನನಡ ಒದುವ ಹಸಿವನುನ ತಣಿಸಲ್ು "ಕಿಂು" ಈ-ತಯಕ್ೆ ಸಿದಧಗಿದೆ.  ಅದಯ ಷಯಥಮ ವಹಸಿಯುವ ಶಿಯೋಭತ ೂಣಿಷಭ ಸುಫಯಹಭಣಮ ಅವರಿಗೆ ಭತೆನುಮ್ಮಭ 
ನನನ ಹೃತನವಷಕ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು. ಇವಯು, ಅನೆೋಕ ಸೆನಸ ಫಗೆಮ ಅಿಂಕಣಗಳನುನ ಗುಯುತಸಿ ಎಲಿ್ರಿಗನ ಭನಭುಟುಟವ ರಿೋತಮಲಿ್ಲ, ಕನನಡ ಕಿಂನುನ ಸೆನಮಿಭಸಲ್ು 
ತುಿಂಫ ಆಸಕ್ತು ವಹಸಿದದಯೆ ಎಿಂದು ಸೆೋಳಲ್ು ಆಶಿಸುತುೋನಿ.   
ಸಹೃದಮಯದ ಎಲಿ್ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಂಧವಯನ ಕಿಂು ಈ-ತಯಕ್ೆಮನುನ ಒದುವುದಯೆನಿಂದಿಗೆ ತಭಭ ಲೆೋಖನಗಳನುನ ಫಯೆದು ಕಳಸಿ ನಿಭಭ ಸಹಕ್ಯ ತೆನೋರಿಸಫೆೋಕ್ೆಿಂದು ನನನ 
ವಿನಭಯ ಕ್ೆನೋರಿಕ್ೆ. 
೨೦೧೧ ವಷಷದ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಕ್ಮಷಕಯಭ ಉಗದಿ ಹಫಫದ ಆಚ್ಯಣೆ.  ಇನುನ ಕ್ೆಲ್ೆೋ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಭಗೆ ಅದಯ ವಿವಯ ತಳಸುತುೋೆ.  ಷಿಂಸೃತಕ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳ 
ಆಯೋಜಕಯು ತಭಭ ಯತಬೆಮನುನ ಎಲಿ್ಯೆನಡನೆ ಹಿಂಚ್ಚಕ್ೆನಳುಲ್ು ಸಿಗುವ ಳ ುೆ ಅವಕ್ಶಕ್ೆಕ ಸಿದಧಯಗಿ.  
 
ಈ ಸೆನಸ ವಷಷ, ೨೦೧೧, ನಿಭಗೆ ಭತುು ನಿಭಭ ಕುಟುಿಂಫದವರಿಗೆ ಳ ುೆ ಆಯೆನೋಗಮ, ಮಶಸುು ತಿಂದು ಭಿಂಗಳಕಯಗಲ್ಲ! 

           ಇಿಂತ ನಿಭಭ ವಿವಾಸಿ, 
ಯಜಶ್ರೀ  ಯಮ್ಮೋಶ್ 
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ದೀವಳಮು ಟಕ್ತಮ ಸುರಿಭಳೆಮನೆನ ಹರಿಸುವ ಸಡಗಯ ತುಿಂಬಿದ 

ಸುಿಂದಯದ ಹಫಫ.  ಈ ಹಫಫದಲಿ್ಲ ಎಳ  ೆಹುಡುಗರಿಿಂದ ಹಡಿದು 
ವಯೋವೃದದಯವಯೆಗನ ಸೆನಸ ಉಡುಗೆಗಳನುನ ತೆನಟುಟ, ಭನೆಗಳನುನ 
ದಿೋಗಳಿಂದ ಅಲ್ಿಂಕರಿಸಿ, ಸಿಹ ತನಿಸುಗಳನುನ ತಿಂದು, ಟ್, ಟ್ 
ಟಕ್ತಮ ಸದುದಗಳನುನ ಭಡುತು ಸಿಂಬಯಭದಿಿಂದ ಕ್ೆನಿಂಡಡುವ ಯನಢಿ 
ಇದೆ. ಇಿಂತಹ ಿಂದು ಹಫಫವನುನ ಡಲಿ್ಸ್ ಕನನಡ ಸಿಂಘವು ಇಲಿ್ಲಯುವ 

ಕನನಡಿಗಯು ಟಟಗಿ ಕ್ೆನಿಂಡಡಲೆಿಂದು ಅಕ್ೆನಟೋಫರ್ 
೩೦ ೨೦೧೦, ಯಿಂದು ಗಯನ್ ವಿಲ್ ಆಟ್ುಷ 
ಷೆಿಂಟರ್ ನಲಿ್ಲ ಏಷಡಿಸಿತುು. ಫಣಣ ಫಣಣದ ಉಡುಗೆ 
ತೆನಡುಗೆಗಳನುನ ಉಟುಟ ಫಿಂದ ಕನನಡಿಗಯು ಸೆಚ್ಚಚನ 
ಸಿಂಖೆಮಮಲಿ್ಲ ಈ ಕ್ಮಷಕಯಭದಲಿ್ಲ 
ಬಗವಹಸಿದದಯು. ಆ ಸಿಂಜೆಮ ಷಿಂಸೃತಕ ಸಗು 
ಭನೆನೋಯಿಂಜನೆ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳು 
ಅತಶಮಗಿತೆುಿಂದಯೆ ಸೆಚಚಗಲಯದು.  
 ಸಬೆಮನುನ ಶಿಯೋಭತ. ಯಜಶಿಯೋಯವಯು ಷಾಗತಸಿದ 

ನಿಂತಯ ಶಿಯೋಭತ. ಶಿಲ್ ಭತುು ಶಿಯೋ. ನಗಯಜ್ ಯವಯ ಸಸಮಬರಿತ 
ತುಣುಕುಗಳೄೆಿಂದಿಗೆ ಭನಡಿ ಫಿಂದ ಷಿಂಸೃತಕ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳು 
ಟಕ್ತಮ ಸುರಿಭಳೆಮಿಂತೆಯ ಇತುು. ಶಿಯೋಭತ. ಅನುಭ ವಿಶಾನಥ್ 
ಅವರಿಿಂದ ತಮಯದ ುಟಣಿ ಭಕಕಳು ವಿಘನ ವಿನಮಕನನುನ ನಮಿಸಿ 
ಕ್ಮಷಕಯಭ ಸುಗಭಗಿ ನೆಯೆೋಯಲೆಿಂದು ಫೆೋಡಿದಯು.  

ಕನನಡ ಕಲ್ಲಸುವ ಶಯಭ ವಹಸಿಯುವ ಶಿಯೋಭತ. ಜಮಶಿಯೋ 
ಭನತಷ ಸಗು ಶಿಯೋಭತ. ಶಿೋಲ್ ಹರಿೋಶಯವಯು, ಕನನಡ ವಲೆಮ ುಟಣಿ 

ಭಕಕಳಿಂದ  ವಿವಿಧ ಶಫದಗಳ ಸಡಿಗೆ ತಕಕಿಂತ ಅಭಿನಮವನುನ 
ಭಡಿಸಿ  ಸುಿಂದಯಗಿ ನೆಯೆೆೋರಿಸಿದಯು. ಇದಯ ಹಿಂದೆಯ 
ಶಿಯೋಭತ. ವಸುಿಂದಯ ಕ್ತಕ್ೆಕೋರಿಮವಯ ನೆೋತೃತಾದಲಿ್ಲ ಭನಡಿಫಿಂದ 
ಪಿಟ್ಟೋಲ್ು ಸಗು ವಿೋಣದನ ಯದಶಷನ ಸಿಂಗಿೋತ ಪಿಯಮಯ 
ಭನಷೆಳೆಯಿತು. ಭಕಕಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿೋತ ಕಲ್ಲಮುವ ಉತುಹ ಭತುು 
ಶಯದೆದ ಈ ಕ್ಮಷಕಯಭದಲಿ್ಲ ಎದುದ ಕ್ಣುತುತುು. ಕಲೆಮಲಿ್ಲ ನಭುಿಂದು 
ತಭುಿಂದೆಿಂದು ತೆನೋಯಲ್ು ಫಿಂದ ಶಿಯಭತ. ಭಭತ ದಿೋಕ್ ಯವಯ 
ತಯಫೆೋತಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ ಭಕಕಳು ಆನೆಫಿಂದಿತಭಭ ದೆೋವಯನಭಕ್ೆಕ 
ಸೆಜೆಜ ಸಕ್ತದುದ ಅತಶಮಗಿತುು. ಇತುೋಚೆಗಶೆಟ ಬಯತಕ್ೆಕ 
ಬೆೋಟ್ಟನಿೋಡಿದ ಭಕಕಳು ದಸಯ ದಿೋವಳಮ ಹಫಫವನುನ ಸೆೋಗೆ 
ಆಚ್ರಿಸಿದಯೆಿಂಫ ಅನುಬವವನುನ ಫಹಳ ಸುಿಂದಯಗಿ ಕನನಡದಲಿ್ಲ 
ೆಯೋಕ್ಷಕಯೆನಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚ್ಚಕ್ೆನಿಂಡಯು. ಇಿಂತಹ ಸಸಮಬರಿತ ಯನಕದ 
ಸನತಯಧರಿ ಶಿಯಭತ. ಸಿಂಧಮ ಸೆನನನವಳು. 

ಅಮ್ಮೋರಿಕದ ಭಕಕಳು ವಿವಿಧ ಕಲ ಕ್ಷೆೋತಯದಲಿ್ಲವಯೆಿಂದು 
ನಿಯನಪಿಸಲ್ು ಫಿಂದ ದಮವೃಿಂದ ಅತ ಸುಲ್ಬಗಿ ಯದಶಷನ ನಿೋಡಿದಯು. 
ವಸಿರೋಮ ಸಗು ವಚತಮ ಸಿಂಗಿೋತದ ಮಿಶಯಣವನುನ ವಿವಿಧ ದಮಗಳ 

ಭನಲ್ಕ ಭನಯಿಂಜ್ಜಸಿದಯು. ಇಿಂತಹ ಅಯಳುತುಯುವ ಯತಬೆಗಳನುನ 
ಸೆನಯತಯಲ್ು ಶಯಭವಹಸಿ ತಯಫೆೋತ ನಿೋಡಿದ ಶಿಯಭತ. ಸಿಭತ 
ಬಿಿಂಡಿಗನವಳು, ಶಿಯಭತ. ಜಮಶಿಯೋ ವಿದಮಶಿಂಕರ್ ಸಗು ಶಿಯಭತ. 
ಸುಭನ ಸೆಗೆಡಮವಯು ನಭಭ ಕನನಡ ಸಿಂಘದ ಅಿಂಶಗಿಯುವುದು 
ಸೆಮ್ಮಭ ಡುವ ವಿಷಮಗಿದೆ. 

ನಭಭ ಸಿಂಸೃತಮಲಿ್ಲ ‚ಅಭಭನ‛ ಷಾನ ಫಹಳ 
ದೆನೋಡಡದು.  ಭಕಕಳು ಎಶೆಟ ತುಿಂಟತನ ಭಡಿದಯನ, ಅಭಭನ ಭನ 
ಷೆನೋಲ್ುವುದು ಸಹಜ. ಇಿಂತಹ ಿಂದು ಸುಿಂದಯದ ದೃಶಮವನುನ 
ಶಿಯಭತ. ಸುವಭ ಯಿಂಗಷಾಮಿ ಸಗು ಶಿಯಭತ. ಸಹನ ಸುನಿಲ್ 
ನಭಭ ಭುಿಂದಿಡುವುದಯಲಿ್ಲ ಮಶಸಿಾಮಗಿದದಯೆ. ನಿಂತಯ ಶಿಯಭತ. 
ಅನು ಅಜ್ಜಮವಯ ಭುಿಂದಳತಾದಲಿ್ಲ ‚ಬಗಮದ ಲ್ಕ್ಷಿಿ ಫಯಭಭ‛ 
ದೆೋವಯನಭವನುನ ಭಕಕಳು ಚೆನಕಕಗಿ ಸಡಿದಯು. ಇದರಿಿಂದ 
ಭಕಕಳು ಕನನಡ ಬಶೆಮ ಮ್ಮೋಲ್ಲಟ್ಟಟಯುವ ಪಿಯೋತ, ಅಭಿಭನ 
ಗೆನತುಗುತುದೆ. 

ಕನನಡ ಯಜೆನಮೋತುವವನುನ ಗಭನದಲಿ್ಲಟುಟಕ್ೆನಿಂಡು 
ಕನನಡ ಭತೆಮನುನ ನಮಿಸುತು, ಕನನಡದ ಫವುಟವನುನ ಹಡಿದು, 
ನಭಭ ಬಶೆಮ ಹರಿಮ್ಮಮನುನ ಕ್ೆನಿಂಡಡಲೆಿಂದು ಫಿಂದ ಭಕಕಳು 
ಷಭನಹಕ ನೃತಮವನುನ ಕಯಭಫದದಗಿ ನೆಯೆೆೋರಿಸಿದಯು. ಈ 
ಕ್ಮಷಕಯಭದ ಹರಿಮ್ಮ ಶಿಯಭತ. ಪಿಯೋತ ಯವ್ ಗೆ ಸಲಿ್ತಕಕದುದ. ಇದಯ 
ಹಿಂದೆಯೋ ಫಿಂದ ಬಯತನಟಮ ಯದಶಷನ ಶಿಯಭತ. ಭಭತ ದಿೋಕ್ 
ಯವರಿಗೆ ಸೆಮ್ಮಭ ತಿಂದು ಕ್ೆನಟ್ಟಟತು. ಸಿಂಬಯಭದ ಷೆನಫಗು ಸೆಚ್ಚಚಸಲ್ು 
ಶಿಯಭತ. ಜಮಶಿಯೋ ಭನತಷ ನೆೋತಯತಾದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲತ ನೃತಮ - ‚ಸುವಿಾ 
ಸುಾಲ್ಲ‛ ಸಡಿಗೆ ಭಕಕಳು ಕುಣಿದು ಕುಳಸಿದಯು. 

ಶಿಯೋಭತ. ಯಜಶಿಯೋ ಯಮ್ಮೋಶ್ ಭುಿಂದಳತಾದಲಿ್ಲ 
ನಡೆಮುತುಯುವ ಭಲಿ್ಲಗೆ ಕನನಡ ಸಿಂಘವು ಈ ವಯೆಗೆ ನಡೆದಿಯುವ 
ಎಲಿ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳ ಿಂದು ಚ್ಚಕಕ ವಯದಿಮನುನ ೆಯೋಕ್ಷಕಯ 
ಭುಿಂದಿಟಟಯು. ನಿಂತಯ ಸಿಂಘದ ಉಧಮಕ್ಷ ಶಿಯೋಮುತ. 
ಶಿಯೋನಥಯವಯು ಎಲಿಸದಸಮರಿಗೆ, ಸಾಮಿಂಷೆೋವಕರಿಗೆ ಸಗು ನೆಯೆದಿದದ 
ೆಯೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಂದನಷಣೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದಯು.  

ಕ್ೆನನೆಮದಗಿ ಭನಡಿ ಫಿಂದ ಶಿಯೋ. ಭಧು ವಸಿರಮವಯ 
ಸಸಮ ನಟಕ ಕ್ತವುಡುಯ ಷರ್ ಕ್ತವುಡುಯ ಎಲಿ್ಯನುನ ನಕುಕ 
ನಲ್ಲಸುವುದಯಲಿ್ಲ ಮಶಸಿಾಮಯಿತು. ಇಶೆಟಲಿ ಕಣಿಣಗೆ 
ಭನೆನೋಯಿಂಜನೆಮಗುವ ೆೋಳೆಗೆ ಸೆನಟೆಟ ಷಕಶೆಟೋ ಕ್ದಿತುು ಸಗೆೋ 
ಷಾದಿಷಟ ಬೆನೋಜನವೂ ಕ್ದಿತುು. ಈ ಎಲಿ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳು 
ಕುಿಂದು ಕ್ೆನಯತೆಗಳಲಿ್ದೆ ಭುಕ್ುಮ ಕ್ಣಲ್ು ಫಹಳಷುಟ ಜನಯ ಹನೆನಲೆ 
ಕ್ೆಲ್ಸ ಸಗು ಶಯಭ, ಈ ಭಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಘದಲಿ್ಲ ಕ್ಣಫಹುದದುದು 
ಸಿಂತೆನೋಷದ ಸುದಿದಮಗಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಕ್ಮಷಕಯಭಗಳು ಹೋಗೆ 
ಭುಿಂದುವಯೆಮಲ್ಲ ಎಿಂದು ಸಯೆೈಸುೆ!  

ಹಚೆಚೀವಪ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ   - ಡಿ. ಎಸ್. ಕಕಿ 
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ದೀವಳಿ ವರದ  

 -ವಿೀಣ ಕೃಷಣಸಾಮಿ.  
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ಬರಿಸತ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ, ಓ ಕನಿಟಕ ಹೃದಯ ಶ್ವ - ಕತವೆಂಪಪ 

ಸಂಕರಂತಿ ರಂಗೆ ೀಲ್ಲ 
 - ಪೂರ್ಣಿಮ ನ್ನಖಿಲ್ 

ಮತಖಪಪಟ 



 

"ಎನನ ನಿೋತಮ ಕುಯುಡಿನೆಿಂದೆನನ ಯಕ್ಷಿಷೆೈ" - ಕುೆಿಂುಯವಯ 

ಗಿೋತೆ ಶಿವಮೊಗಿ ಸುಫಫಣಣನವಯ ಸುವಯವಮ ಕಿಂಠದಲಿ್ಲ 
ಕ್ೆೋಳಫಯುತುತುು. ಕ್ಯು ನಡೆಸುಗ ತನನ ಇಷಟದ 
ಬವಗಿೋತೆಗಳನುನ ಕ್ೆೋಳುವುದು ಕ್ಷಭಳ ಅಬಮಸ. ದೆೈನಿಂದಿನ 
ಜಿಂಜಡಗಳು ಚೆೈತನಮ ಫತುಸಿದಗ, ಸಭಷೆಮಗಳು ತಲೆ 
ಕ್ೆನಯೆಮುಗ - ಮವುದೆನೋ ಸಡು, ಮವುದೆನೋ 
ಷಹತಮ ಅವಳಗೆ ನೆಭಭದಿ ಕ್ೆನಟ್ಟಟೆ. ಮಯೆನೋ ಎಿಂದೆನೋ 
ಫಯೆದ ಷಲ್ುಗಳು ಸಯಳ ಸತಮಗಳಗಿ ಸೆನಳೆದಿೆ, 
ಸಭಧನ ತಿಂದಿೆ. ತಯಿನಡನುನ ಬಿಟುಟ ದನಯದ 
ಅಮ್ಮರಿಕ್ೆಗೆ ಫಿಂದ ಮ್ಮೋಲ್ಿಂತನ ಅವಳ ಈ ಮೊೋಹ ಇನನನ 
ಸೆಚ್ಚಚದೆ. 
 
ಇಿಂದಿಂತನ ಅವಳ ಭನಸುು ಗೆನಿಂದಲ್ಗಳ ಗನಡು. ಭಗಳು 
ನಿೋತಮ ವಿಷಮದಲಿ್ಲ ನವು ತು ಭಡಿದೆೆೋ? ಅವಳಗೆ 
ಕ್ೆನಟಟ ಷಾತಿಂತಯಯ-ಸಲ್ಲಗೆ ಜಸಿು ಆಯುೋ? ಅಥ ಅಮ್ಮರಿಕ್ೆಗೆ 
ಫಿಂದಿದೆದೋ ತಯುೋ? ಬಯತದಲಿ್ಲ ಇದದಯನ ಇಿಂತಹ ರಿಸಿಾತ 
ಫಯುತುಯಲ್ಲಲಿ್ ಎಿಂದು ಸೆೋಗೆ ಸೆೋಳುವುದು? ಈಗ ನಭಭ 
ದೆೋಶಕ್ೆಕ ತಯುಗಿ ಸೆನೋಗಲ್ು ಷಧಮೆೋ? - ಹಲ್ವು ಯವೆನಗಳು 
ಅವಳ ಸುತು ಗಿಯಕ್ತ ಸೆನಡೆಮುತುದದವು.  
 
ಇಷಟಕನಕ ನಿೋತ ತಿಂದ ಸಿಂಕಟದಯನ ಏನು? ಇಲೆಿೋ ಹುಟ್ಟಟ 
ಫೆಳೆದ ಎಲಿ್ ಬಯತೋಮ ಭಕಕಳಿಂತೆ, ಅವಳೄ ಸಹ ಎಯಡು 

ವಿಭಿನನ ಸಿಂಸೃತಗಳ ನಡುೆ ಕಟ್ಟಟದ ತಿಂತಮ ಮ್ಮೋಲೆ ನಜನಕು 
ನಡಿಗೆ ನಡೆಮುತುಯುವವಳ ೋೆ. ಅವಳು ಫಮಸಿದುದ ಈ ನಜನಕು 
ತಿಂತಮ ಫದಲ್ು ಷೆೋತುೆಯಿಂದನುನ! ಇದು ಭಗಳು ನಿೋತಮ 
ತೆೋ? ಅಥ ನನನ ನಿೋತ-ನಿಮಭ-ಭೌಲ್ಮಗಳ ೋೆ ಕುಯುಡೆೋ? 
 
ಸಿಂಯದಮಫದಧ ಕುಟುಿಂಫದಲ್ಲಿ ಫೆಳೆದ ಕ್ಷಭಗೆ ಭನೆಮಲಿ್ಲ 
ವಿರಿೋತ ಸಲ್ಲಗೆ ಇಯದಿದದಯನ, ಇಚೆಾ ಟ್ಟಟದದನುನ ಒದುವ, ಭಡುವ 
ಷಾತಿಂತಯಯವಿತುು. ಆ ಷಾತಿಂತಯಯವನುನ ಅವಳು ಎಿಂದನ 
ದುಯುಯೋಗ ಭಡಿಕ್ೆನಿಂಡವಳಲಿ್. ಭದುೆಮದ 
ಸೆನಸದಯಲಿ್ಲಯೋ ಗಿಂಡನೆನಡನೆ ಸಾಲ್ ಕ್ಲ್ಕ್ೆಕಿಂದು ಅಮ್ಮರಿಕ್ೆಗೆ 
ಫಿಂದವಳು, ಇಲೆಿೋ ನೆಲೆನಿಿಂತದನದ ಆಮುು. ಭಗಳು ನಿೋತ ಹುಟ್ಟಟದನದ 
ಇಲೆಿೋ. ಅವಳ ಫಲ್ಮ, ವಲೆ, ಸಡು, ನೃತಮ, ಆಟ-ಠ 
ಮೊದಲದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಮ ಸರಿದಿದೆದೋ ತಳಮಲ್ಲಲಿ್. ಈಗ 
ನೆನೋಡಿದಯೆ ಈ ಸಭಷೆಮ... 
 
ಯೋಚ್ನೆಮಲ್ಲಿ ಭುಳುಗಿದದ ಕ್ಷಭಗೆ ಭನೆ ಫಿಂದದೆದೋ ತಳಮಲ್ಲಲಿ್. 
ಕ್ರ್ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಭನೆಗೆ ಫಿಂದವಳಗೆ ಎದುಯದವಳು ನಿೋತ. 
                                              (ಭುಿಂದುವರಿಮುವುದು)  
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ಎಳಿುಗೆ ಎಣೆಣಗೆ ಮಿಂಚತವ ಕರ್ಣಣಗೆ ಹಂಚತವ ಬೆಲ್ಿವ ತ್ನ್ನನೀರೆೀ 

                                   - ಚೆನ್ನವಿೀರ ಕಣ್ವಿ 

  ಎನ್ನ ನ್ನೀತಿಯ ಕತರತಡತ 
                                                   ಬಗ 1 - ೂಣಿಷಭ  ಸುಫಯಹಭಣಮ  

ಖೆ ೀ-ಖೆ ೀ ಕತೆ 

(ಖೆನೋ-ಖೆನೋ ಕತೆ ಇತುೋಚ್ಚಗೆ ಜನಪಿಯಮಗಿಯುವ ಕತೆ ಕಟುಟವ ಆಟ. ಿಂದೆೋ ಕತೆಮನುನ ಹಲ್ವಯು ಫಯೆಮುವುದು. ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆಯಿಿಂದ 
ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆಗೆ ಕತೆ, ವಿವಿಧ ಕತೆಗಯಯ ಕಲ್ನೆಮ ಕುಸುರಿಮಲ್ಲಿ ಫೆಳೆಮುತು ಸೆನೋಗುತುದೆ. ಸಭಕ್ಲ್ಲೋನ ಸಭಷೆಮಯಿಂದಯ ಹಲ್ವು 
ಭಗುಿಲ್ುಗಳನುನ ಸಯಳಗಿ, ವಿಭಿನನ ದೃಷಿಟಕ್ೆನೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಈ ಕತೆಮ ಉದೆದೋಶ. ಖೆನೋ-ಖೆನೋ ಕತೆಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಭಲ್ಿಯ 
ಳನೆನೋಟಗಳಗೆ ಅವಕ್ಶ ಉಿಂಟು, ಫನಿನ, ನಿೋವೂ ನಿಭಗನಿನಸಿದದನುನ ಫಯೆಯಿರಿ.) 

ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011  

ಮತಖಪಪಟ 
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 ಸಂಕರಂತಿ ತ್ರಲ್ಲ ಶತಭಕರಂತಿ 

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತುರ 

ಪ್ರರಯ ರವ್ 

ನ್ನತಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೀಡಿ 

ಮತಖಪಪಟ 

ಈ ಚ್ಚತಯಗಳು ಕನನಡಯಬದ ಭಕಕಳ ದಿನಚ್ಯಣೆ ವಿವೆೋಷ ುಯವಣಿಮಲ್ಲಿ ಯಕಟಗಿದದವು. 
ನಿತನ್ ಭತುು ಪಿಯಮಗೆ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು. 
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ಕನ್ನಡಕೆ ಹೆ ೀರಡತ ಕನ್ನಡದ ಕಂದ 

 ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲ 

"ಕಲ್ಲ"ಎನುನವುದಕ್ೆಕ  
ಕ್ತಯಮದಗಿ "ಅರಿವು 

ಗಳಸು" ಎಿಂಫ 
ಅಥಷವೂ , 

ನಭದಗಿ 
"ವಿೋಯ"ಎಿಂಫ ಅಥಷವೂ 
ಇದೆ. ಈ ಅಿಂಕಣದ 
ಉದೆದೋಶವೂ ಈ 

ದಗಳಲೆಿೋ ಅಡಗಿದೆ. 
ಕಲ್ಲ =                  

To learn (Verb), 
Hero (Noun)  

ಚಂದಮಮ ಓಡಿ ಬ 
                         - ಈಕ್ಷ ಅನ್ನಲ್ 

ಅಜ್ಜಿಗೆ ಂದತ ಕಗದ 
  - ಅಚಿನ್ ಮ ತಿಿ 

ಮತಖಪಪಟ 



ಎಡದಂದ ಬಲ್ಕೆಕ (ACROSS) 
 
1. ಹಫಫ ಫಿಂತು, ಹಿಂಚ್ಚ ತನಿನ ಳ ುೆ ಭತಡಿ(4) 
2. ಗಿಂಗಧಯೆೋಶಾಯನನುನ ಇಲಿ್ಲ ನೆನೋಡಲ್ು ತಲೆ ಫಗಿಿ ನಡೆಯಿರಿ (2) 
3. ಯಸಕ್ತಕಿಂತ ಭಧುಯಗಿದೆ ಈ ಗನ (3) 
4. ವಯುಷಕ್ೆಕ ಇದು ಹನೆನಯಡು (3) 
5. ಹಫಫ ಫಿಂತು, ಭಕಕಳಗಿಂತನ ಎಿಂಥ ಸಿಂತೆನೋಷ ಸಡಗಯ (3) 
6. ೂಜೆಗಳಲೆಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಸುುತ (4) 
7. ಫೆಟಟದ ಮ್ಮೋಲೆ ತಿಂಗುವ ಷಾನ (2) 
8. ಶಕುಿಂತಲೆ, ದುಷಮಿಂತನ ಭಗ (3) 

ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011 
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         ಪದಬಂಧ್ 
                                                          - ನಗಶಿಯೋ ಶಿಯೋನಿಸ್ 

 
ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಬರಿ ನ್ತಡಿಯಲ್ ಿಹಿರಿದದೆ ಅದರರ್ಿ  
                                       - ನ್ನಸರ್ ಅಹಮದ್ 

ಮೀಲ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆಕ (DOWN) 
 
1. ಚ್ಳಮಲಿ್ಲ ಭಯದಿಿಂದ ಇವುಗಳು ಉದುಯೆೋ ಸೆನೋಗಿೆ(4) 
2. ಹುಣಿಣಮ್ಮಮ ಚ್ಿಂದಯನ ಫೆಳಕು ಎಿಂಥ ಸುಿಂದಯ(5) 
3. ದಮದ ಕತೃಷ (2) 
4. ಫುವಿಯಿಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏಣಿ ಉಿಂಟೆೋ? (3) 
5. ಜನವರಿ ಫಿಂತು, ಈ ಹಫಫಕ್ೆಕ ಸಿದಧೆೋ? (3) 
6. ಈ ಸಿನಿಭದಲ್ಲಿ ಷಹಸಸಿಿಂಹನ ನಟನೆಮಶೆಟೋ, ಯೋಸುದಸ್ 
ಗಮನವೂ ಅದುಬತ (6) 
7. ಫೆಟಟದ ದೃಶಮ ಎಿಂಥ ಸುಿಂದಯ(2) 
8. ಬಯತದಿಿಂದ ಅಮ್ಮರಿಕ್ಕ್ೆಕ ದನಯದ ಮಣ (3) 

ಉತುಯಗಳು ುಟ  16 

 

ಮತಖಪಪಟ 
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Arjun : Hey Vasudev, how can I do the most heinous and unpar-

donable act of forwarding email that I receive, to my friends, rela-

tives and revered elders?  

Krishna: Paarth, at this moment, none of them is your friend or 

foe, relative or in-law, young or old and good or evil. You have no 

escape from following your Net-Dharma. Make haste to log on 

and send off the email to one and all. That is the only Karma ex-

pected of you and Dharma you must follow. 

Arjun: Hey Murari! Do not implore me to do something that 

pricks my conscience and stirs my soul.   

Krishna: O Kunti-Putra, you are caught in the vicious circle of  

Maya. In this material world, you are committed to no one except 

to yourself, your Dharma and your mouse.  emails have existed 

for the last 25 years and will remain long after you are gone. Rise 

above the Maya and perform your bounden duty.  

Arjun: Lord Krishna, pray and enlighten me on how email is re-

lated to Maya. 

Krishna: Vatsa,  email is the 6th element in the universe – Aap, 

Vaayu, Jal, Agni, Aakaash and  email. It is at the same time animate 

and inanimate, living and dead beat. It overloads the system and 

fills up the hard disk. But it serves one great purpose. It leads peo-

ple to believe that they are filling their time in an intellectual pur-

suit by reading and re-forwarding  mail. It gives them a sense of 

achievement without investing their intellect and efforts. Like the 

Atman that leaves one’s physical body and moves on to another, 

the  email moves from system to system and never gets deleted 

or dies. 

Arjun: Great Giridhaari, kindly tell me what the true attributes of  

email are. 

Krishna: Neither fire can burn it, nor air can evaporate it. Neither 

can it be conquered nor can it be defeated.  Email is omnipresent 

and immortal like your noble and eternal soul. Unlike an arrow 

shot from your bow, many a time the email forwarded by you, 

will even return to you safely after some months or even years, 

allowing you to re-re-forward it to the same people.       

Arjun: Great Saarathi, my salutations to you. You have opened 

my eyes to the cult of email. I was lost in the Maya and have been 

reading all the email that I keep receiving and doing no other 

Karma. Now on, I will just press the "Forward" button without 

reading any of it and send it to all and sundry, friends and foes, 

relatives and in-laws, young and old. That will surely bring them 

to their knees in this epochal battle of Good against Evil, in the 

Kurukshetra.    

Krishna: Arjuna, victory or defeat is not in your hands. Do not 

ponder over the fruits of your labour. Just keep forwarding  email 

and make one and all go bananas reading it and you will have 

done your supreme duty. Tathastu.  
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ನ್ಗತ ನ್ಗತತ ನ್ಲ್ಲೀ ನ್ಲ್ಲೀ ಏನೆೀ ಆಗಲ್ಲ 

 The Karma of Forwarding Emails     
 Bhagvad Gita –   19 th Chapter                                               - Unknown Author 

 

ನ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ 

 ಉತ್ುರ ಕನಿಟಕ ಧಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲವಪಡ್ ಸಿನ್ನಮಗಳು 
                                                 (ಸಿಂಗಯಹ: ಯಮ್ಮೋಶ್ ಮ್ಮೋಲೆನಕೋಟೆ) 

 

American Pie  ಫೆಳಗಿಂವ್ ಕುಿಂದ 
American Pie 2  ಧಯಡ್ ೆೋಡ 
American Pie 3  ಧಯಡ್ ೆೋಡ 
Edward Scissorhands ಎವಲ್ ಕತಯ ಕ್ೆೈಮಿಂವ್ 
The Italian job  ಇಟಗಿನಮಗಿಿಂದ ಕ್ೆಲ್ಷ 
Die another day  ಇನೆನನಿಂದ್ ದಿವಸ್ ಷಯಿ 
Home alone  ಭನಮಗ್ ಫನ 
Gladiator   ಗಮಿಂಗ್ ಡಿ ಗುಿಂಡಮ 
Big trouble in Little China ಚ್ಚದಿಂಫರ್ ನಗರ್ ನಮಗ್ ದೆನಡಡ ಲ್ಪಡ 
Sleepless in Seattle  ವೆರಿ ಗಲಿ್ಲೋ ನಮಗ್ ನಿದಿದನ ಇಲಿ್ 

 

Bend it like Beckham ಫಸನ ಗತೆ ಫಗಿಿಸು 
What lies beneath  ಫಡಮಗ್ ಏನ್ ಐತ 
Saving Private Ryan ಹಲದರ್ ಯಭಮನ ಉಳಸಿಯ 
Honey I shruck the kids! ಏ ಇಕ್ತನ, ನ ಹುಡುಗನನ ಈಟ ಭಡಿೋನಿ 
Body heat  ಮ್ಮೈಮಗಿನ್ ಬಿಶಿ 
Devil's Advocate  ದೆವಾನವರ್ ವಕ್ತೋಲ್ 
Spiderman  ಜಡ್ ಫನಡ್ ಭನ್ ಶ 
Harry Potter and the Sorcerer's Stone 

   ಹಮಷ ಕುಿಂಫಯ ಭತುು ಜದುಗರ್ ನ ಕಲ್ುಿ 
Terminator(*ing Arnold Schwazzenegger) 

ಭುಗುಿಂವ್(*ing ಆನಷಲ್ಡ ಶಿಜ್ಜನಗರ್) 

ಮತಖಪಪಟ 



 
 
 

 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಿಂಘದ ಸದಸಮಯದ , Gravpevine ನಗಯದಲಿ್ಲಯುವ ಶಿಯೋಭತ 

ಸತಮ ಭತುು ಶಿಯೋ ಪಣಿವಯಿ ದಿಂತಗಳ ಭನೆಗೆ ಕಳೆದ ಷೆೆಟಿಂಫಯ ನಲ್ಲಿ ುಟಣಿ 
ಅದಿತಮ ಆಗಭನಗಿದೆ. ಭಲ್ಲಗಿೆ ಸಿಂಘದ ಕ್ಮಷಕ್ರಿ ಸಮಿತ  ಸಗು 
ಸಿಂಘದ ಎಲಿ ಸದಸಮಯ ಯಗಿ ಅವಯ ಕುಟುಿಂಫಕ್ೆಕ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು, 
ಭುದುದ ಅದಿತಗೆ ಶುಬ ಸಯೆೈಕ್ೆಗಳು. 
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ಎಲ್ಿದರತ ಇರತ, ಎಂತದರತ ಇರತ, ಎಂದೆಂದಗತ ನ್ನೀ ಕನ್ನಡವಗಿರತ - ಕತವೆಂಪಪ 

ಶತಭಶಯ 

ಅಭಿನ್ಂದನೆಗಳು 

ಅಭಿನ್ಂದನೆಗಳು 

ಮಲಿ್ಲಗೆ ಸಿಂಘದ ಸದಸಮಯು ಸಗನ ನಭಭ ಗೆಳೆಮಯದ ಯವಿ ಭತುು ನಿಯುಭ 
ಶಭಷ ಅವಯ ಸುುತಯ ಅನಿಯುದಧ ಇತುೋಚೆಗೆ ಆಸಿಟನ್ 
ವಿಶಾವಿದಮನಿಲ್ಮ ಷೆೋರಿಯುವ ವಿಷಮ ಕ್ೆೋಳಯಫಹುದು. 
ಅನಿಯುದಧ, ತನನ ತಯಗತಮ 725 ವಿದಮರ್ಥಷಗಳಲ್ಲಿ 2ನೆೋ 
ಷಾನವನುನ ಗಳಸಿ, Flower Mound ವಲೆಮ Salutatorian 
ಆಗಿ ಸೆಸಯು ಗಳಸಿ, ಫೆೋಯೆ ಭಕಕಳಗೆ 
ಭದರಿಮಗಿದಡನೆ. ೌಯಢ ವಲೆಮಲಿ್ಲ ಅವನು Varsity 
Chamber Orchestra member, Eagle Scout, National 
Merit Scholar ಭತುು National AP Scholar with Distinc-
tion ಕನಡ ಆಗಿದದ. Cornel Research scholarship 
ನೆನ೦ದಿಗೆ ಇತಯ ಫೆೋಯೆ ಫೆೋಯೆ ಕ್ಲೆೋಜುಗಳ೦ದ ಅವನಿಗೆ 
ಆಸಾನ ಫ೦ದಿದದಯನ ಅವನು ನಭಭ ಯಜಮದಲೆಿೋ 
ಉಳಮಲ್ು ನಿಧಷರಿಸಿ ೂತಷ ವಿದಮರ್ಥಷೆೋತನದೆನಿಂದಿಗೆ 
University of Texas at Austin ಅಲಿ್ಲ ಈಗ Biomedical 
Engineering ಒದುತುದದನೆ. 

Anirudh Sharma is the son of Ravi and Nirupama 

Sharma. He was a National Merit 

Finalist and National AP Scholar 

with Distinction at Flower Mound 

High School, graduating as the 

Salutatorian (rank 2 of 735) of his 

class. He was also a member of 

the Varsity Chamber Orchestra, an 

Eagle Scout in Boy Scout Troop 

256, and a member of UIL and 

BPA teams. After receiving offers 

from several schools, including a 

prestigious research scholarship to 

Cornell University, Anirudh chose 

to attend the University of Texas 

at Austin. He is currently studying 

biomedical engineering on a full 

scholarship. 

ಭಲಿ್ಲಗೆ ಸಿಂಘದ ಕ್ಮಷಕ್ರಿ ಸಮಿತ  ಸಗು ಸಿಂಘದ ಎಲಿ ಸದಸಮಯ ಯಗಿ ಅನಿಯುದಧ ಶಭಷನಿಗೆ ಸದಿಷಕ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು. ಸಗು ಅನಿಯುದಧನ ಅದೃಷಟವಲ್ಲ 
ಭತ-ಪಿತಯದ ನಿಯುಭ ಭತುು ಯವಿ ಶಭಷರಿಗನ, ಸಸೆನೋದಯ ಅಿಂಕ್ತತ್ ಶಭಷಗನ ನಮ್ಮಭಲಿ್ಯ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು. 
On behalf of MKANT Executive Committee and all the members of MKANT, we would like to heartily congratulate Anirudh Sharma on his achievements.  
We extend our congratulations to the lucky parents Nirupama and Ravi Sharma, his brother Ankit Sharma.  

ಮತಖಪಪಟ 
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ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ೆು, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಳ ುೆ 

         ಪರಿಚಯ  
  - ಮಿೀನ ಭರದಾಜ್ 

ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗತುಗಳು 

ರರಢ ವಲೆಮನುನ ಭುಗಿಸಿ ಕ್ಲೆೋಜ್ಜನ ಯೆೋಶಕ್ೆಕ ತೆಗೆದುಕ್ೆನಳುುವ 

ರಿೋಕ್ಷೆಮಲಿ್ಲ ಿಂದದ ಎಸ್. ಏ. ಟ್ಟ ರಿೋಕ್ಷೆಮಲ್ಲಿ ರಿೂಣಷ ಅಿಂಕ ಗಳಸಿದ 
ವಿದಮರ್ಥಷಗೆ ಸಾಳೋಮ ತಯಕ್ೆಗಳಲಿ್ಲ ಿಂದದ Dallas Morning News ಕ್ೆೋಳದ 
ಯವೆನ ಭುಿಂದೆ ಏನು ಆಗ ಫೆೋಕು ಅಿಂತ ಇದಿದೋಮ?? ಉತುಯ ನನು ಇಿಂಜ್ಜನಿೋರ್ 
ಅಥ ೆೈದಮನಗಫೆೋಕ್ೆಿಂದಲಿ್..ಭುಿಂದೆ ಿಂದು ದಿನ ಸಾಳೋಮ ಕ್ತಯೋಡ ತಿಂಡ 
'ಕ್ೌ ಫಯ್ಸು' ತಯಹದ ಿಂದು ವೃತುಯ ಕ್ತಯೋಡ ತಿಂಡದ 
ಡೆಮನಗಫೆೋಕ್ೆಿಂಫ ಫಮಕ್ೆ. ಇಿಂಥ ಉನನತ ಫಮಕ್ೆಮನುನ ಕ್ೆೋಳ ಇತಯರಿಗೆ 
ಆಶಚಮಷಗುತುತೆುೋನೆನೋ! ಆದಯೆ ಕಯಣ್ ಅಯಕ್ೆನೋಟಯಮ್ ನನುನ ಹತಹಿರಯದಿಿಂದ 
ಫಲಿ್ವರಿಗೆ ಇದಯಲಿ್ಲ ಮವುದೆೋ ಸಿಂದೆೋಹವಿಯಲ್ಲಲಿ್. 
 
ಫಲ್ಮದ ದಿನಗಳಿಂದಲ್ನ ತನನ ವಮಸಿುಗೆ ಮಿೋರಿದ 
ೌಯಢತೆ. 2 ವಯುಷದ ಚ್ಚಣಣ 1೦೦ ತುಿಂಡುಗಳ ಿಂದು 
puzzleನುನ ಭುಗಿಸುತುದುದದು, ಭನೆಗೆ ಫಿಂದ ತಿಂದೆ 
ತಯಿಮ ಷೆನೋಹತರಿಗೆ ಎಷುಟ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಭಮದಲಿ್ಲ ಆ 
puzzleನುನ ಭುಗಿಸಫಹುದು ಎಿಂದು ಸಲ್ು ಎಷೆದು 
ತನು ಭುಗಿಸುತುದುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಮನೆನೋ 
ತಯುತುತುು. ಮವುದೆೋ ರಿೋತಮ ುನಯವೃತು 
ಯಕೃತಮ ಕ್ೆಲ್ಸವನುನ ಇಷಟ ಡದೆ ಸದ ಸೆನಸತನುನ 
ಹುಡುಕ್ತ ಕ್ೆನಳುುವುದು, ತನಗೆ ತನೆೋ ಸಲ್ನುನ 
ಸೃಷಿಟಸಿಕ್ೆನಿಂಡು ಅದಯಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ೆಲ್ಸಭಡುವುದು 
ಷಭನಮಯಿತು. ಭುಿಂದೆ ವಲೆಗೆ ಸೆನೋಗಲ್ು 
ಶುಯು ಭಡಿದಗಲ್ಿಂತನ ಮವುದೆೋ ವಿಷಮದಲ್ನಿ 
ಕಯಣ್ ಮ್ಮೋಲೆ ಗಭನ ಕ್ೆನಡುವ ಯಸಿಂಗೆೋ 
ಫಯಲ್ಲಲಿ್ೆಿಂದು ಅಯಕ್ೆನೋಟಯಮ್ ದಿಂತಗಳು ಅಭಿಭನದಿಿಂದ 
ಸೆೋಳಕ್ೆನಳುುತು ಿಂದು ಉದಹಯಣೆಮನುನ ಭುಿಂದೆ ಇಡುತುಯೆ. ಆಯಿಂಬದಲಿ್ಲ 
ಆಸಿಟನನಲ್ಲಿ ಇದದ ಈ ಕುಟುಿಂಫ ಸಾಳೋಮ ನಗಯದಲಿ್ಲ ಿಂದದ ೆಿೋನೆನೋಗೆ 
ಫಿಂದಗ ವಲೆಮ ಯೆೋಶಕ್ೆಕ ಸೆನೋದಯು. ಅವರಿಗೆ ಕಯಣ್ ಯತಬವಿಂತ 
ಭಕಕಳಗೆ ಇಯಫಹುದದ ಯತೆಮೋಕ ಕ್ಮಷಕಯಭದಲಿ್ಲ ಕಯಣ್ ಇದದನೆಿಂದು 
ತಳಸಿದಯು. ಅವನನುನ ಈ ವಯುಷ ಅಿಂತ ಕ್ಮಷಕಯಭಕ್ೆಕ ಸಕಲಗುವುದಿಲಿ್ 
ಭುಿಂದಿನ ವಯುಷ ಅದಕ್ಕಗಿ ನಡೆಮುವ ರಿೋಕ್ಷೆಮಲ್ಲಿ ಷಗಿ ಅಹಷತೆಮನುನ 
ಡೆಮಫೆೋಕು. ಕಯಣ್ ನ ಅಹಷತೆ ಫಗೆಿ ಚೆನನಗಿ ತಳದಿಯುವ ತಯಿ ಲ್ತ 
ಭಯುಭತಡದೆ ಫಿಂದಯಿಂತೆ. ಭುಿಂದಿನ ಯದಲೆಿೋ ಅವನ ವಲೆ ಇಿಂದ 
ದನಯಣಿ ಕಯೆ. ‚ನಿಭಭ ಭಗ ಕಯಣ್ ಅತಮಿಂತ ಯತಬವಿಂತ ಹುಡುಗ 
ಅವನಿಗೆ ಈಗಿಯುವ ತಯಗತಮಲ್ಲಿ ಭುಿಂದುವರಿಸಲ್ು ಆಗುವುದಿಲಿ್ ಅವನಿಗೆ 
ಸೆಚ್ುಹಿರ ಸಧಷತಭಕಗಿಯದೆೋ ಫೆೋಸಯಗಫಹುದು ಅವನನುನ Gifted and 
Talented ಕ್ಮಷಕಯಭಕ್ೆಕ ಷೆೋರಿಸಲಗುವುದು. ‚ 
ಭಧಮಮಿಕ ವಲೆಮಲಿ್ಲಯುಗ ಕ್ೌಿಂಟ್ಟಗಳ ನಡುೆ ನಡೆಮುವ ಕವನ 
ಸಧೆಷಮಲ್ಲಿ ಫಹುಭನ, ಚ್ಚಷ ಸಧೆಷಗಳಲಿ್ಲ ಬಗವಹಸುವಿಕ್ೆ, ವಿಜ್ಞನ  

ಯದಶಷನದಲಿ್ಲ  ಯಷಿರೋಮ ಭಟಟದಲ್ಲಿ ಬಗವಹಸಿದಗಲ್ಿಂತು ಇವನಿಗೆ ವಿಭಿನನ 
ಕ್ಷೆೋತಯದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತು ಇಯುವುದು ಖಚ್ಚತಯಿತು. ಠೆಮೋತಯ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ೆಗಳಗೆ 
ಮಿೋಸಲದ ವಿವಿಧ ಕಿಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತನನನುನ ತನು ತೆನಡಗಿಸಿಕ್ೆನಿಂಡು 
ಬಗವಹಸುತುದದ ಕಯಣ್. ಕಿಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಿಂದದ  FBLA(Future Business Lead-
ers Association) ನ ಭನಲ್ಕ ಯಷರಭಟಟದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಧೆಷಮಲಿ್ಲ ಎಯಡು ಬರಿ 
ಸತತಗಿ ವಿಜೆೋತನಗಿ ಫಿಂದನು. ಇದೆೋ ರಿೋತ ಸಾಳೋಮ 
ವಿಶಾವಿದಮನಿಲ್ಮದ ಮು.ಟ್ಟ. ಡಿಮಲ್ಲಿ ಫೆೋಸಿಗೆ ಇಿಂಟನ್ ಷಶಿಪ್ ನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ 
ಸಿಂವೆೃೋಧನೆಮನುನ Texas A&M universityಮು ಆಯಕ ಭಡಿಕ್ೆನಿಂಡು ವಿವೆೋಷ 
ಯಶಸಿುಮನುನ ಕ್ೆನಟುಟ ುಯಸಕರಿಸಿತು.  ಇಶೆಟಲಿ ಫುದಿಧವಿಂತನದಯು ಷೆನೋಹತಯ 
ಯಕ್ಯ ಷೆನೋಹ ಜ್ಜೋವಿ, ಆಯಭಗಿ ಭಜ ಭಡುವ ಹುಡುಗ, ಒದು ಎಿಂದು 
ತಲೆ ತನುನವ ಕನಚ್ುಬಟಟನಗಲ್ಲ ಅಥ ುಸುಕದ ಕ್ತೋಟಗಲ್ಲ ಅಲಿ್ ಎನುನವುದು 

ಅವನಿಗಿಯುವ ಷೆನೋಹತಯ ಸಿಂಖೆಮ ಇಿಂದ ತಳಮುತುದೆ.  
 
ಆಡು ಭುಟಟದ ಷೆನಪಿಲಿ್ೆನುನವ ನಣುನಡಿಮಿಂತೆ ಎಲಿ್ 
ವಿಷಮದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತು ಇದದಯು ವಿವೆೋಷದ ಆಸಕ್ತು 
ವಮವಸರಿಕ ಸಗು ಣಿಜಮ ಯಿಂಚ್ದತು. SATಮಲ್ಲಿ 
ಫರಿ ಅದೃಷಟೆಿಂಫಿಂತೆ ಿಂದು ಫರಿಮಲಿ್ದೆ ವಿಷಮಕ್ೆಕ 
(subject) ಸಿಂಫಿಂಧಿಸಿದ SATಮಲ್ನಿ ರಿೂಣಷ 
ಅಿಂಕಗಳಸಿದ ಸೆಗಿಳಕ್ೆ ಇವನದು. ಇದಕ್ಕಗಿ ಮವುದೆೋ 
ತಯಫೆೋತ ಕ್ೆೋಿಂದಯಕ್ಕಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೆನಯಗಿನ 
ಸಸಮಗಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕ್ೆನಳುದೆ ಸಾಿಂತ ರಿಶಯಭದಿಿಂದ 
ಭುಗಿಸಿದುದ ಯಶಿಂಸನಿೋಮ. ಇದರಿಿಂದ ಯತಷಿಿತ 
ವಿಶಾವಿದಮನಿಲ್ಮದಲಿ್ಲ ಿಂದದ  YALEನಲಿ್ಲ ಯಥಭ 

ಟ್ಟಟಮಲೆಿೋ ಇವನ ಸೆಸಯು ಯಕಟಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಸಹ ಒದಿನ ಜೆನತೆಗೆ ಅಲಿ್ಲನ 
ಫುಟಫಲ್ ತಿಂಡದ ವಿೋಕ್ಷಕ ವಯದಿಗಯನಗಿ(commentator),  YALE DAILY 
NEWS ತಯಕ್ೆಗೆ ಫಫ ವಯದಿಗಯನಗಿ ತನನನುನ ತನು ತೆನಡಗಿಸಿಕ್ೆನಿಂಡನು. 
ತಯಕ್ೆಮ ಯಥಭ ಫಿಗ್ ಅನುನ ಸೆನಯತಿಂದ ಕ್ತೋತಷ ಇವನದು. ತಯಕ್ೆಕ್ೆಗೆ 
ಫಮಷೆಕಟ್ ಫಲ್ ಸಗು ಫುಟಫಲ್ ತಿಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ವಯದಿಗಯನಗಿ ಸಗು 
ಕ್ತಯೋಡ ಕ್ಲ್ಿಂನ ಅಿಂಕಣಕ್ಯನಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಭಡಿದದನೆ. ಇವನು ಫಯೆದ  ‘Yale on 
the Trial’ಯಜಕ್ತೋಮ ಚ್ಚತಯಣದ ವಯದಿಗೆ ಯಷರಭಟಟದ ಭನನಣೆ ದೆನಯಕ್ತದೆ. 
ಇವನಿಗೆ Yaleವಿಶಾವಿದಮನಿಲ್ಮವು ವಿವೆೋಷದ ಷಕಲ್ಶಿಷನುನ ಕ್ೆನಟುಟ 
ಬಯತದಲಿ್ಲ ಭುಸಿಿಿಂ ಭಹಳೆಮಯ ವಿದಮಬಮಸದ ಫಗೆಿ ಿಂದು ಷಕ್ಷಯಚ್ಚತಯವನುನ 
ನಿಮಿಷಸಲ್ು ಬಯತಕ್ೆಕ ಕಳುಹಸಲಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ವಯುಷ ಆಥಷ ವಸರ ಸಗು 
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲನಲಿ್ಲ ದವಿಮನುನ ಡೆದು ಸೆನಯಫಿಂದ ಕಯಣ್ ಗೆ ಅಮ್ಮರಿಕ್ದ 
ಆರ್ಥಷಕ ಹಿಂಜರಿತದ ನಡುೆಮನ ಫಿಂದ ಉದೆನಮೋಗದ ಕಯೆಗಳು 9. ತನನ 
ಆಸಕ್ತುಮಿಂತೆ ಇನೆಾಷೆಟಿಿಂಟ್ ಫಮಿಂಕ್ತಿಂಗ್ ಸಿಂಷೆಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಭಡುತುಯುವ ಕಯಣ್ 
ಫಗೆಿ ಭತಡುವುದೆಿಂದಯೆ ಸಾಳೋಮ ಕನನಡಿಗರಿಗೆ ಸೆಮ್ಮಭಮ ವಿಷಮ. ಅವನು 
ಫಯೆದ ಿಂದು ಲ್ಘು ಸಸಮದ ಉದಹಯಣೆ ಇಲಿ್ಲದೆ. 

ಮತಖಪಪಟ 
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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 actu-

ally gotten those Air Jordans for Christmas? 

After a miserable zero-point, three-turnover performance in a rec bas-

ketball 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. 

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 mate-

rial. 

So instead of getting ready for the draft and dreaming about 

the Green Room, I’m getting ready for second-round inter-

views 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 turn-

ing out. All my dreams as kid — going pro, starring in a 

―Space Jam‖ sequel and dating Britney Spears — have abso-

lutely 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 hu-

man growth hormone. 

It’s dumb, but I always wonder whether things could have 

turned out differently. What if I had spent more time practicing 

ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗತುಗಳು 

         Memoirs of a 21-year-old 

-Karan Arakotaram 

ವಿಶಾ ವಿನ್ ತ್ನ್ ವಿದಯ ಚೆೀತ್ನ್ ಸವಿ ಹೃದಯ ಸಂಸಕರಿ - ಚೆನ್ನವಿೀರ ಕಣ್ವಿ 

ಎಲಿ್ರಿಗನ ಭಕಯ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಹಫಫದ ಶುಬಶಮಗಳು. ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ತಯಲ್ಲ Someಕ್ಯಿಂತ ಎನುನವುದು ಿಂದು ಹಳೆಮ, ಆದಯೆ ಎಲಿ ಕ್ಲ್ಕನಕ ಸಲ್ುಿವ ಸಯೆೈಕ್ೆ. ನಭಭ ಈ ಕಿಂು 

ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆ, ಸಾಲ್ ಭಟ್ಟಟಗೆ Someಕ್ಯಿಂತಯೋ ಆಗಿದೆ. ಇಿಂಗಿಿಷ್ ಭತುು ಕನನಡ ಎಯಡನ ಬಶೆಗಳ ಫೆಸುಗೆಮನುನ ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆಮ ಳುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಣಫಹುದು. ಎಳೆಮಯು, ಮುವಕಯು, 
ಹರಿಮಯು ಎಲಿ್ಯನ ಹಲ್ವು ವಿಬಗಗಳಲಿ್ಲ ತಭಭ ತಭಭ ಕ್ೆನಡುಗೆಗಳನುನ ಪಿಯೋತಯಿಿಂದ ಕಳಸಿದದಯೆ. ಇದು ಕ್ೆೋವಲ್ ಿಂದು ಭಲಿ್ಲಗೆ ಹನವಿನ ರಿಭಳವಲಿ್, ಹಲ್ವು ಕುಸುಭಗಳನುನ ಕಟ್ಟಟದ 
ಭಲಿ್ಲಗೆ ಭಲೆಮ ಕಿಂು. ಈ ಸಯದ ಭಲೆಕ್ಯಳಗುವುದು ನನಗೆ ಸುಗಿಿಮ ಸಿಂಬಯಭದಶೆಟೋ ಸಿಂತಸದ ವಿಷಮ. ನಿಮ್ಮಭಲ್ಿಯ ಆಸಕ್ತು ಉತುಹಗಳಗೆ ನನು ಆಬರಿ. 
 
ನಭಭ ಅನಿಸಿ ಕನನಡಿಗಯ ತವರಿನ ತುಡಿತವನುನ ಕಿಂಡಗ ನನಗೆ ನೆನಗುವುದು; "ಿಂದು ಭಣಿಣನ ಜ್ಜೋವೆಿಂದನ ಭಣಿಣನಲೆಿೋ ಉಳಮದು, ಸಣಣ ಸಸಿಯೋ ಫೆಳೆದು ಫೆೋರಿಗೆ 
ರಿಜತವ ಸುರಿವುದು" ಎಿಂಫ ಕವಿಣಿ(ಸೆಚ್.ಎಸ್.ೆಿಂಕಟೆೋಶಭನತಷ). ನೆಲಿ ಎಲೆನಿೋ ಹುಟ್ಟಟ, ಎಲೆನಿೋ ಫೆಳೆದು ಇಲಿ್ಲ ಫದುಕು ಕಟ್ಟಟಕ್ೆನಳುುತುಯುವವಯು. ನಮ್ಮಭಲ್ಿ ಫವಣೆ, 
ಫದಲವಣೆಗಳ ನಡುೆಮನ ನಭಭ ಫೆೋರಿಗೆ ನಿೋಯೆಯೆಯೋಣ. ಅಿಂತಹ ಯತ ಯಮತನವೂ ಕನನಡದ ಕಿಂನುನ ಸರಿಸುತುದೆ. 
 

ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ ಶುಬಕ್ಯಿಂತ ತಯಲ್ಲ , ಸುಗಿಿಮ ಹಗುಿ ನಿಭಭದಗಲ್ಲ 
ಶುಬಶಮಗಳೄೆಿಂದಿಗೆ  
ೂಣಿಷಭ ಸುಫಯಹಭಣಮ. 

ಸಂದಕೀಯ  

ಮತಖಪಪಟ 
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ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011 

ಕಂಪಪಪ 

ಹತಲ್ಿಗತ ಬೆಟಟದಡಿ, ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಗತ - ಡಿವಿಜ್ಜ 

ಗತಳ ವಟೆ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂತ್ ಭಟಟ 

ಮಂತ್ಯ ಸೆ ಪ್ರನ್ ವಡೆ  
ನ್ಂದನ್ನ ಕಂಬಿ 

ಖಜ ಿರದ ಯಸ 

ನ್ಂದನ್ನ ಕಂಬಿ 

ಸಮಗಿರಗಳು 
 

1 ಕಪ್ ಸಣಣ ಯೆ 
1 ಕಪ್ ಫೆಲಿ್ದ ತುರಿ 
1/2 ಕಪ್ ಕ್ೆನಫಫರಿ ತುರಿ 
3 ಚ್ಭಚ್ ತು 
ದಯಕ್ಷಿ ಗೆನೋಡಿಂಬಿ 
ಏಲ್ಕ್ತಕ 

ವಿಧನ್ 
ಸಣಣ ಯೆಮನುನ ಕ್ೆಿಂಗೆ ಹುರಿದುಕ್ೆನಳುಫೆೋಕು. ಸಾಲ್ 
ತಣಣಗದ ಮ್ಮೋಲೆ 10 ಚ್ಭಚ್ ಬಿಸಿ ನಿೋಯು ಚ್ುಭುಕ್ತಸಿ  
ಭುಚ್ಚಚಡಫೆೋಕು. ಿಂದು ತೆಯಮಲ್ಲಿ 1/2 ಕಪ್ ನಿೋರಿಗೆ ಫೆಲಿ್ 
ಸಕ್ತ ಕುದಿಸಫೆೋಕು. ಗೆಜೆಜ ಕ (ದ ಕುದಿ)  
ಫಿಂದಮ್ಮೋಲೆ 2 ಚ್ಭಚ್ ತು, ಏಲ್ಕ್ತಕ ುಡಿ, ಕ್ೆನಫಫರಿ ತುರಿ 
ಸಕ್ತ ಎಯಡು ನಿಮಿಷ ಕುದದ ನಿಂತಯ ಲೆ ಮ್ಮೋಲ್ಲಿಂದ 
ಕ್ೆಳಗಿಳಸಿ. ಇದಕ್ೆಕ ಹುರಿದ ಯೆ, ತುದಲಿ್ಲ ಹುರಿದ ದಯಕ್ಷಿ 
ಗೆನೋಡಿಂಬಿ ಸಕ್ತ ಫೆಯೆಸಿ, ಸಾಲ್ ಸೆನತುು  
ಭುಚ್ಚಚಟುಟ ನಿಂತಯ ಉಿಂಡೆ ಕಟ್ಟಟ.  

ಸಮಗಿರಗಳು 
2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಟುಟ 
1 ಕಟುಟ  ಮ್ಮಿಂತಮ ಷೆನು 
4-5 ಹಸಿ ಮ್ಮಣಸಿನಕ್ಯಿ(ಸಣಣಗೆ ಸೆಚ್ಚಚಕ್ೆನಳು) 
1 ಆಲ್ನಗೆಡೆಡ (ಫೆೋಯಿಸಿ ಇಡಿ) 
1/2 ಚ್ಚಕಕ ಚ್ಭಚ್ ಜ್ಜೋಗೆಷ ುಡಿ 

 
ಸಾಲ್ ಕ್ೆನತುಿಂಫರಿ ಷೆನು 
ಉು 
ಚ್ಚಟ್ಟಕ್ೆ ಷೆನೋಡ 
ಚ್ಚಟ್ಟಕ್ೆ ಇಿಂಗು 
ಕರಿಮಲ್ು ಎಣೆಣ.  

ವಿಧನ್ 
 ಮ್ಮಿಂತಮ ಷೆನನುನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಣಣಗೆ ಹಚ್ಚಚ ಕ್ೆನಳು. ಅಧಷ ಕು ನಿೋರಿನಲಿ್ಲ ಷೆನನುನ ಸಕ್ತ, 
ಭುಚ್ಚಳ ಭುಚ್ಚಚ ಸಣಣ ಉರಿಮಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫೆೋಯಿಸಿಕ್ೆನಳು. ನಿಂತಯ ಇದಯ ಜೆನತೆ ಫೆೋಯೆ 
ಎಲಿ ಷಭಗಿಯಗಳನುನ ಷೆೋರಿಸಿ, ಕಲ್ಸಿಕ್ೆನಳು. ಎಣೆಣ ಕ್ಮಲ್ು ಇಟುಟ, ಕಲ್ಸಿದ ಮಿಶಯಣವನುನ 
ಸಣಣ ಉಿಂಡೆಗಳಗಿ ಭಡಿ. ತಟ್ಟಟ ಸಣಣ ಉರಿಮಲಿ್ಲ ಕಯೆಯಿರಿ. 

ಸಮಗಿರಗಳು 
10-15 ಣ ಖಜನಷಯ 
8 ಟೆೋಫಲ್ ಚ್ಭಚ್ ಸಕಕಯೆ  
2 ಫಟಟಲ್ು ಸಲ್ು  
3-4 ಲ್ವಿಂಗ 
¼ ಟ್ಟೋ ಚ್ಭಚ್ ಏಲ್ಕ್ತಕ ುಡಿ 
10 ಫದಮಿ 
1 ಚ್ಚಟ್ಟಕ್ೆ ಚ್ಚಕೂಷಯ 

ವಿಧನ್ 
ಖಜನಷಯವನುನ ನುಣಣಗೆ ಕುಟ್ಟಟ ುಡಿಭಡಿ 
ಸಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಫೆೋಯಿಸಿ. ನಿಂತಯ ಸಕಕಯೆ ಸಕ್ತ, 
ಫದಮಿ, ಕ್ೆೋಸರಿ, ಏಲ್ಕ್ತಕ, 
ಚ್ಚಕೂಷಯವನುನ ುಡಿ ಭಡಿ ಅದನುನ 
ಸಲ್ಲಗೆ ಸಕ್ತ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ 
ಮಸ ಸಿಧಧ.   

ಹಫಫದ ಸಿಂಬಯಭ ಸಡಗಯದ ಜೆನತೆ ಈ ಯುಚ್ಚಮದ ಭತುು ಆಯೆನೋಗಮದ 
ತಿಂಡಿಗಳನುನ ಭಡಿ ನೆನೋಡಿ, ಸವಿಮದ ಸಿಂಕ್ಯಿಂತಮನುನ ಆಚ್ರಿಸಿ.  

ಮತಖಪಪಟ 
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ಹಿರಿಯರ ಹರೆೈಕೆ 

 ಅಮರಿಕ ಪರವಸ, ಒಂದತ ಪತ್ರ 
  - ಶ್ರೀಮತಿ ಮತಕು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದತುತೆರೀಯ 

ಸರಸ ಜನ್ನ್, ವಿರಸ ಮರಣ್, ಸಮರಸವೆೀ ಜ್ಜೀವನ್ - ದ.ರ.ಬೆೀಂದೆರ 

ಮತಖಪಪಟ 
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Sri. C.S. Shivaramu – (4/1/1935 - 

12/19/2010) passed away on 

19th December 2010 due to  

sub-arachnoid brain  

hemorrhage.  He is survived by 

his beloved wife Smt. Sharada 

Shivaramu, two sons and their 

wives and three grandchildren 

(Aditya, Iksha and Inesh). 

  

Sri C.S.Shivaramu retd from 

central govt service (BARC/

NPC) in 1993 from Mumbai and lead an 

active yet peaceful life in Bangalore.   He 

was a very social person and at 

the age of 72 learnt internet tech-

nologies so he could stay con-

nected to his grandchildren who 

called him ―Ramu Thatha‖. 

  

May his soul rest in peace and 

may his family have the strength 

and grace to get through each day. 

ಶರದಧಂಜಲ್ಲ 

ಭಲಿ್ಲಗೆ ಸಿಂಘದ ಸದಸಮಯದ, Irving ನಗಯದ Valley Ranch ನ ನಿಸಿ ಶಿಯೋ ಅನಿಲ್ ಶಿವಯಿಂ ಅವಯ ತಿಂದೆ ಆತಭಕ್ೆಕ 
ವಿಂತಮನುನ ಕ್ೆನೋಯುತು, ಅನಿಲ್ ಶಿವಯಿಂ ಭತುು ಸುಶಭ ಅನಿಲ್ ಅವಯ ಕುಟುಿಂಫದವರಿಗನ ದೆೋವಯು ನೆಭಭದಿ ಭತುು ವಿಂತ 
ನಿೋಡಲ್ಲ ಎಿಂದು ಯರ್ಥಷಸುತೆುೋೆ.   

ಕಂಪಪ   ಸಂಕರಂತಿ ಸಂಚಿಕೆ 2011 

ಬದತಕತ ಜಟಕಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅದರ ಸಹೆೀಬ - ಡಿವಿಜ್ಜ 

ಪದಬಂಧ್ ಉತ್ುರಗಳು 

ಎಡದಿಿಂದ ಫಲ್ಕ್ೆಕ(ACROSS) ಮ್ಮೋಲ್ಲಿಂದ ಕ್ೆಳಕ್ೆಕ (DOWN) 

1. ಎಳುು-ಫೆಲಿ್ 
2. ಗವಿ 
3. ಕವನ 
4. ತಿಂಗಳು 

5. ಸಿಂಬಯಭ 
6. ಗಣತ 
7. ತಣ 
8. ಬಯತ 

1. ಎಲೆಗಳು 
2. ಫೆಳದಿಿಂಗಳು 
3. ಕವಿ 
4. ಗಗನ 

5. ಸಿಂಕ್ಯಿಂತ 
6. ಭಲ್ಮಭಯುತ 
7. ಯಭಮ 
8. ಮಣ 

ಮತಖಪಪಟ 

 

ಭುಿಂದಿನ ಸಿಂಚ್ಚಕ್ೆಮನುನ ಮುಗದಿ-2011ಯ ೆೋಳೆಗೆ ಸಿದಧಡಿಸಲಗುವುದು.ನಿಭಭ ಸಲ್ಸೆ, ಸನಚ್ನೆ, 
ವಿಭವೆಷಗಳಗೆ ಸದ ಷಾಗತ. ನಿಭಭ ಆಸಕ್ತುಮ ವಿಷಮ, ವಯದಿ, ಯಸ ಕಥನ, ಅನುಬವ, ಅಭಿಯಮ, 
ಚ್ಚತಯಕಲೆ, ವಮಿಂಗಮಚ್ಚತಯ, ಸೆನಸಯುಚ್ಚ, ಸಡು-ಹಷೆ, ತಯ, ದಫಿಂಧ, ಯಸಯವೆನ, ಯಕಟಣೆ, ವಿಜ್ಞನ, 
ೆೈದಮಕ್ತೋಮ, ಷಭಜ್ಜಕ, ಯಜಕ್ತೋಮ,  ಯಚ್ಲ್ಲತ, ಷಹತಮ, ಸಿಂಗಿೋತ, ಚ್ಲ್ನಚ್ಚತಯ, ಸಸಮ, ವಿಭವೆಷ, 
ಆಯೆನೋಗಮ, ುಸುಕ ರಿಚ್ಮ, ಣಿಜಮ, ವಮವಸಯ ಭುಿಂತದ ಮವುದೆೋ ವಿಬಗಕ್ೆಕ ಕ್ೆನಡುಗೆಗಳನುನ 
mkantcommittee@gmail.com ವಿಳಸಕ್ೆಕ ಕಳುಹಸಿ.  
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ನೆರೆಮನೆಯ ನ್ರತಗಂಪಪ 

How Are Stars Named? 
                               -K.V. Ramaprasad, California 

ಹೆಸರಯಿತ್ತ ಕನಿಟಕ, ಉಸಿರಗಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮತಖಪಪಟ 

Have you ever tried going to a dark spot away from city lights 

looking at the sky from there? You’ll be amazed at the range of 
colors and brightness variations of stars in the night sky.  Can you 
guess the number of stars you can see in a very dark sky?  Would 
you think you can see millions of stars? No!  At the most you can 
see about six thousand stars in the sky. That means you probably 
can’t see more than three thousand stars at any given time! 
Strange, but true! 
 

When you look up in a dark sky you will see stars of many different 
hues - bluish white, bright white, bright red, orange, yellow and 
several other colors in between. Some stars visible to naked eye 
are extremely bright, while a large 
number of the stars are faint. But 
have you wondered if these stars 
had any names? 

 

Many of the bright stars in the sky 
that you might be able to see even 
from a light-polluted city sky have 
proper names. In India, many of 
these stars were named thousands 
of years ago and the same names 
are in vogue today. The names of 
twenty seven asterisms (stars, or 
groups of stars) starting with Ash-
wini, ending with Revathi which are 
part of the twelve constellations in 
the zodiac have existed since then. 
By the way, many of the stars from 
this list of Indian asterisms are not 
very bright but they were named 
because they helped ancient Indi-
ans to formulate their calendar 
based on the movement of Sun and 
the Moon in the background of these stars.  
 

Apart from these, names in Indian languages are available to few 
other bright stars outside the zodiac as well. The pole star, called 
‘Dhruva’ is probably the most well known of such stars. The word 
‘Dhruva’ in Samskrta means ‘constant’.  This is a very apt name 
because the position of this star in the sky never changes and 
stays constant.  The Pole star is a not an exceptionally bright star, 
but is a notable star because of its position it occupies in the sky. 
All stars in the sky appear as though they rotate around it. The 
Pole star never rises or sets, nor does it show any kind of move-
ment in the sky. If you were at the North Pole, you would see the 
Pole star directly overhead, and all other stars go around, never 
rising or setting.   
 

Many of the star names in English are taken from their Roman or 
Greek names. A large number of star names in English come from 
Arabic as well. For those stars for which there is no native Indian 
name, Indian stargazers use their international (English) names.  
 

For those stars that don’t have proper names, there is a very inter-
esting way of nomenclature. The sky is divided into 88 constella-
tions. Constellations are imaginary star patterns in the sky. Some 
constellations actually resemble what they are supposed to resem-
ble, and for some constellations, you must have an extremely ec-
centric imagination to relate a constellation to the figure it is sup-
posed to mean! But that is beside the point.  Any star you that you 
can see, belongs to one constellation or the other. The brightest 
star in a constellation is normally denoted by the Greek letter al-

pha, the second brightest beta, the third brightest gamma and so on. 
Thus, the brightest star in the constellation of Centaur would be 
called Alpha Centauri; the second brightest star in the constellation 
Leo would be called Beta Leonis. In this system, the Pole star would 
be called Alpha Ursa Minoris, because it is the brightest star in the 
constellation of Ursa Minor. Thus almost every star that has a proper 
name also has a name based on the constellation and the brightness 
of the star within the constellation it belongs to. 

This method of naming although very useful has given some incor-
rect names too. For example, the bright red star Betelgeuse is called 
Alpha Orionis, meaning it is the brightest star in the constellation 

Orion. But if you look up the sky now 
to look at Orion, you will notice there is 
one more star that is brighter than 
Betelgeuse! That star is Rigel (or Beta 
Orionis, as you might have guessed). 
Betelgeuse is a variable star, meaning 
its brightness varies over time. There 
was a time when Betelgeuse might 
have actually looked brighter to bare 
eyes than Rigel, and that’s when this 
name must have come from and it has 
stayed on.  
 

Using Greek letters as prefixes to stars 
would only work for a handful of stars 
in any constellation. When you look at 
the sky with a telescope, you’d see 
thousands of new stars, invisible to 
naked eye. A new problem of naming 
these arises. Astronomers have a very 
interesting way of dealing with this 
problem.  

 

Just like the Earth is divided by imaginary lines called longitudes from 
North Pole to South Pole, the sky is also divided by imaginary lines 
going from the north pole of the sky to the South Pole. Just as there 
is a prime meridian on Earth (0 degree longitude), there is a 0 hours 
right ascension (RA) line in the sky. The line that goes through the 
First point of Aries (The point in sky where the Sun would be seen on 
the spring equinox) is called 0 hours RA. Any star in sky can be lo-
cated by its co-ordinates - how many hours (and/or minutes) away 
from the first point of Aries and how far is it from the equator of the 
sky. This is very similar to locating a place on the Earth knowing the 
longitude and latitude. 
 

Now you must be guessing how this helps in naming stars! Every star 
in a constellation is given a number by the order of right ascension. 
As an example, the star within the area marked for the constellation 
Virgo and with the least right ascension will be labeled 1 Virginis. The 
star with next higher right ascension will be 2 Virginis and so on. Here 
there is no correlation between the number and the brightness of the 
star. 
 

The first few months of the year are a treat to star gazers. There are 
a bunch of bright stars and constellations in the eastern sky. So what 
are you waiting for? There are many resources on the Internet to help 
you identify the stars and constellations. Get out and check out con-
stellations Orion, Taurus, Gemini, Auriga and Perseus shining in the 
winter sky with bright stars like Sirius, Betelgeuse, Rigel, Aldebaran 
and Procyon. The three stars from the belt of Orion (see figure) and 
Pleiades star cluster are unmistakable from any corner on the North-
ern hemisphere. I bet you will have lots of fun star hunting! 

  The Constellation of Orion (Source: Internet)  



ದೀವಳಿ ಕಯಿಕರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು 

 
ಹೆಚಿಚನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿ ಕೆ ಡಿ  www.mallige.org 
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ಕನ್ನಡವೆೀ ಸತ್ಯ , ಕನ್ನಡವೆೀ ನ್ನತ್ಯ - ಕತವೆಂಪಪ 

 
YUGADI—APRIL 2011 

MKANT will be celebrating Yugadi in April 2011. "Members, please take this opportunity to showcase your talents".  

Upcoming Events 

ಮತಖಪಪಟ 

http://www.mallige.org

