
ಇದೆಶಟು ‘ಇದಟ’ (special) ಗೆೊತ್ಹಾ?! 
‚ಅಭಹಾ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ಏನು?‛ ನನನ ಐದು ಶಷದ ುಟ್ಟ ಮಖಳ ೆಶ್ರನ ಕರೇಳಿ ಆವಚರ್ಷವಹರ್ುು. ‚ಮಹಕರ ಅನುಭಹನ 
ಔಂದಹ, ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ 'this' ಅಂತಹ ನಿನಗರ ಗರೊತ್ತುದರರ್ಲ್ಹಾ?‛  ಅಮೆರಿಔದ ಡಹಲಸ್ ನಖರದಲ್ಲಿ ‘ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗರ’ 
ಔನನಡಶ್ಹಲ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಔನನಡ ಔಲ್ಲೇತ್ತದದ ನನನ ಮಖಳ ೆಶ್ರನಖಳಿಗರ ಉತ್ುರಿಷುುದು ಮ್ಮಾಮೆಾ ತ್ುಂಫಹನರೇ ಔಶಟದ ಕರಲಷ 
ಎನಿಸಿದುದಂಟ್ು. ‚ಅದು ಗರೊತ್ತುದರ ಅಭಹಾ! 'this' is a pronoun. I think you people use it as an adverb/adjective. It 

is a little confusing. ಫರಳಿಗರೆ ಲತಹ ಆಂಟೇ ‘ಅಯರಶುಟ ಇದು ಭಹಡಹುಯರ ಗರೊತಹುರಿೇ?’ ಅಂತ್ ನಿನಗರ ಹರೇಳಿದುದ ಕರೇಳಿದರ. 
ಹಹಖಂದರೆ ಏನು ಅಮಾ?‛ 
 
“It depends on the context. Also, depending on the tone used, it could convey the intended meaning” 
ಅಂದರ.  ಅಳಿಗರ ಅರ್ಷ ಆದ ಹಹಗರ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ. ಉದಹಸರಣರಗಹಗಿ ಕರಲನುನ ಷಂದರ್ಷ ಷಹಿತ್ ವಿರಿಷಫರೇಕಹರ್ುು. 
 
‚ರ್ುಗಹದಿ ಬಂದರೆ ನಹುಖಳು ಮಔಕಳಹಗಿದಹದಖ ಫರೇುಫರಲಿ ತ್ತನರೊನೇದಿಕರಕ ಎಶುಟ ಇದು ಭಹಡಹು ಇದಿಾ ಅನರೊನೇದು 
ನರನಹಖುತರು‛ ಅಂತ್ ಗಿೇತ್ ಆಂಟೇ ಹರೇಳಿುದುೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘ಇದು’ means fuss  ಅಲ್ಹಿಾ ಅಮಾ?‛ ುಟಟ ಅರ್ಷವಹಖದಿದುದ 
ನರನಪಿಟ್ುಟಕರೊಂಡು ಕರೇಳುತ್ತುದಹದಳರಂದು ತ್ತಳಿದು ಕುಷಿಮಹರ್ುು. 
 
‘ಫರೇವಿನ ಚಿಔಕ ಚಿಔಕ ಸೊೂ ಎಶುಟ ಇದಿರುತರು’ ಅಂದರೆ ‘ಔಹಿಯಿರುತರು’ ಅಂತ್ ಅರ್ಷ ಅಲ್ಹಿಾ?‛ ಅಳಿಗರ ಅರ್ಷವಹಗಿದರಯಂದು 
ಗರೊತಹುರ್ುು. 
 
‚ಹೌದು ುಟಟೇ! ಷಂದಬಹಷನುಸಹರ ‘ಇದು’ ಫರೇವಿನ ಔಹಿ ಆಖಬಸುದು ಅರ್ವಹ ಫರಲಿದ ಸಿಹಿರ್ೊ ಆಖಬಸುದು.‛ 
‚ಹಹಗರೇ ಸುಳಿರ್ೊ ಆಖಬಸುದು, ಖರೊ ಆಖಬಸುದಲ್ಹಿಾ‛ ತ್ುಂಟ್ತ್ನದ ಉತ್ುರಕರೇಳಿ ನಖು ಬಂತ್ು. 
 
‚ಹೌದು. ಇದು ಬಳಕರಯಿಂದ ಬಸುರೊತರ ಡರದಿರು ದ.  It is a wonderful multifaceted word and fits in very 

well in many different places and comes very handy  ಅಲ್ಹಿಾ?‛  ಹೌದರಂದು ನಖುತಹು ತ್ಲ್ರದೊಗಿದಳು. 
 
ನಿೇುಖಳು ನಿಮಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಷಂಬಹಶಣರಖಳಲ್ಲಿ ‘ಇದು’ ದ ತ್ುಂಫಹ ಕರೇಳಿರಬಸುದು. ‘ಅಯರಶುಟ ಇದು ಭಹಡಹುಯರ 
ಗರೊತಹು? ತ್ುಂಫಹ ಕುಷಿಮಹಖುತರು. She makes my day.’ ಅಂದಹಖ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ಪಿೆೇತ್ತ ಅರ್ವಹ ಅಭಿಭಹನದ ಬಹನರ 
ಎಂದಹಖುತರು.  

 “ಇದಟ” ಪುರಹಣ 

                                         - ಷಟಧಹ ಶ್ರೀನಹಥ್ 
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‚ಅಯರಶುಟ ಇದು ಭಹಡಹುಯರ ಗರೊತಹು? ಅೆ ಔಂಡರೆ ದೊರ ಹರೊೇಗರೊೇಣ ಅನಿನಷುತರು‛  ಅಂದಹಖ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ತರೊಂದಯರ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅರ್ವಹ ಮನಸಿಿಗರ 
ನರೊೇು ಎಂದಹಖುತರು. 
 
‚ನನಗರ ಕರಲುಷಲ ಔನನಡದ ಹಹಡು ಕರೇಳಿದರೆ ಎಶುಟ ಇದಹಖುತರು ಅಂದರೆ ಔಣಣಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಬಂದಿಿಡುತರು‛. ಈ ಷಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ‘ಬಹುಔತರ’. ನಮಾ 
ತಹಮಹನಡಿನಿಂದ ದೊರ ನರಲಸಿದಹಖ ನಮಾ ಬಹಷರ ಕರೇಳಿದಯರ ಆಖು ಬಹುಔ ಯರೊೇಭಹಂಚನ ಸಹಾನುರ್ವರೇದಯ. 
 
‚ನಂಗರ ಮಸಹಲದರೊೇಸರ ಅಂದರೆ ಎಶುಟ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ, ಅದಿದದಯರ ಫರೇಯರೇ ಏನೊ ಮುಟರೊಟೇದಿಲಿ.‛ ಎನುನವಹಖ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ‘ಇಶಟ’ ಅಂತ್ 
ಅಥರಥಷಸಿಕರೊಳಳಫರೇಔು.  
 
‚ಬೊದುಖುಂಬಳಕಹಯಿ ಮಜ್ಜಿಗರಸುಳಿ ಜರೊತರ ಫಹಳಔದ ಮೆಣಸಿನಕಹಯಿ ಇದದಯರ ಅದರ ‘ಇದರೇ’ ಫರೇಯರ‛ ಅಂದಹಖ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ ‘ರುಚಿ’ ಅರ್ವಹ 
‘ಆಸಹಾದನರರ್ ಮಜಹ’ ಎಂದು ಅಥರಥಷಸಿಕರೊಳಳಫರೇಔು. 
 
‚ನಂಗರ ಇರು ಔನನಡ ಭಹತಹಡರೊೇದು ಕರೇಳಿದರೆ ಎಶುಟ ಇದಹಖುತರುೇ ಅಂದರೆ ಮೆಥ ರಚಿಕರೊಳರೄಳೇಣ ಎನಿಷುತರು.‛ ಈ ವಹಔಯದಲ್ಲಿ ‘ಇದು’ ಅಂದರೆ  irritate  
ಅಂತಹ ಆಖುತರು.  
 
‚ಅಮೆರಿಔದಲ್ಲಿ ನರಲ್ರಸಿದದರೊ ಅರ ಮನರರ್ಲ್ಲಿ ಮಹವಹಖಲೊ ಔನನಡದಲ್ರಿೇ ಭಹತಹಡಹುಯರ. ಔನನಡನಹಡಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಷು ಸಬಿ, ೆತ್ಖಳ ಬಗರೆ ಎಶುಟ ಇದು 
(ಆಷಕಿು) ಗರೊತಹು? ಎಲಿನೊನ ತ್ುಂಫಹ ಇದರಿಂದ (ಷಂರ್ೆಮದಿಂದ) ಆಚರಿಷುತಹುಯರ. ದರೇರ ಅಲಂಕಹರೂ ತ್ುಂಫಹನರೇ ಇದರಿಂದ (ವರಥರ್ದಿಂದ) 
ಔೊಡಿರುತರು. ಎಲ್ಹಿ ಔನನಡಿಖರನೊನ ಆಹಹಾನಿಸರೊೇದಷರಟೇ ಅಲಿ,  ತ್ುಂಫಹ ಇದಹಗಿ (ಗೌರವಹದರಖಳಿಂದ) ನರೊೇಡಿಕರೊಳಹುಯರ.‛  ಂದರೇ ಷಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಶುಟ 
ಷಲ ‘ಇದು’ ಬಳಷುುದು ಷಾಲ ವಿರಳ. ನಹನಿಲ್ಲಿ ಉದಹಸರಣರಗಹಗಿ ಬಳಸಿದಿದೇನಿ, ಅಷರಟೇ.  
 
ಇದನುನ ಒದಿ ನಿೇು ‘ಇದು’ ಬಳಕರ ಬಗರೆ ಎಶುಟ ಇದಹಗಿ ಬಯರದಿದಹದಯರ ಅಂದರೆ ‘ಚರನಹನಗಿದರ’  interesting/amusing ಅಂತ್ಲೊ ಆಖಬಸುದು ಅರ್ವಹ 
ತ್ತರಲ್ಹಖ ಹಹಕಿ ‘ಕರಟ್ಟದಹಗಿದರ’  boring ಅಂತ್ಲೊ ಆಖಬಸುದು depending on the tone used! ಹಿೇಗರ ಷಂದರ್ಷ, ಷನಿನವರೇವ ಮತ್ುು ಹರೇಳು 
ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ‘ಇದರ’ ಅರ್ಷ ಗರೊತಹುಖುತರು. ‘ಇದರ’ ಬಗರೆ ಬಯರರ್ುತಹು ಹರೊೇದಯರ ಅದು ಸನುಮಂತ್ನ ಫಹಲದಂತರ ಫರಳಿೇತಹನರೇ ಹರೊೇಖುತರು. 
 
 ‘ಇದನುನ’ ಜನ ಎಲ್ರಿಲ್ಲಿ ಮಹವಹಯ ಅರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರೇಗರ ಬಳಷುತಹುಯರಂಬುದು ಖಮನಿಷಲು ಇಂದಿನಿಂದಲ್ರೇ ವುರುಭಹಡಿ.  ಷಂರ್ೆಮ, ಷಂತರೊೇಶ, ಕಿರಿಕಿರಿ, 
ಸಟ್, ಮುಜುಖರ, ತರೊಂದಯರ, ನರೊೇು, ನರಮಾದಿ, ಷುಷುು, ಔಳಔಳಿ, ದಹಸ, ಸಸಿು, ಚರನಹನಗಿ, ಕರಟ್ಟದಹಗಿ, ರುಚಿಮಹಗಿ, .... ಹಿೇಗರೇ ಟಟ ಭಹಡುತಹು 
ಹರೊೇದರೆ ಕರಲು ುಟ್ಖಳರೇ ತ್ುಂಬಿಷಬಸುದು. ‘ಇದು’ ತ್ುಂಫಹನರೇ contradictory  ನಹನಹರ್ಷಖಳನುನ ಹರೊಂದಿರು ದ ಎಂದನಿಸಿದಯರ 
ಆವಚರ್ಷವರೇನಿಲಿ. ಏನ್ ಗರೊತಹು? ಈ ಅರ್ಷಖಳು ಆಡುಬಹಷರರ್ಲ್ಲಿ ಭಹತ್ೆ ಲರ್ಯ. ನಿೇು ಎಶುಟ ಇದಯಹಗಿ (ಔಶಟಟ್ುಟ) ಸುಡುಕಿದರೊ ನಿಮಗರ ಮಹ 
ನಿಗಂಟನಲೊಿ ಇು ಕಹಣ ಸಿಖುುದಿಲಿ. ಇದನುನ ನಮಾ ಔನನಡದ ಆಡುಬಹಷರರ್ ಸರೊಖಡು ಅರ್ವಹ ಸರೊಬಖು ಎನನಬಸುದರೇ? ಇದನುನ ಆಸಹಾದಿಷಲು ಈ 
ಯಟಗಹದಿಯಂದಲೆೀ ಹೆಚ್ಟು ಹೆಚ್ಟು ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಮಹತನಹಡಲಟ ವಟರಟಮಹಡಿ.  Enjoy  ಮಹಡಿ.   
 
 “ಈಷಲದ ರ್ುಗಹದಿ ಷಂಚಿಕರಗರ ಮಔಕಳಿಗರೊೇಷಕರ ಏನಹದೊೆ ಬಯರದು ಔಳಿಸಿ‛ ಅಂತ್ ತ್ುಂಫಹ ‘ಇದು’ (ಅಭಿಭಹನದಿಂದ ತಹುರ್) ಭಹಡಿದ ಮತ್ುು 
ಔನನಡದ ಔಂನುನ ಎಲ್ರಿಡರಖೊ ಸರಡುುದಕರಕ ವೆಮಿಷುತ್ತುರು ಔಂು ಬಳಖಕರಕ ಮತ್ುು ನಿಮೆಾಲಿರಿಖೊ ರ್ುಗಹದಿರ್ ಹಹದಿಷಔ ವುಬಹವರ್ಖಳು.  
MKANT  ನ ಈಶಷದ ರ್ುಗಹದಿರ್ ಆಚರಣರ ಹಿಂದಿನಶಷಖಳಿಗಿಂತ್ ಹರಚುಚ ಇದರಿಂದ (ಷಡಖರ ಷಂರ್ೆಮಖಳಿಂದ) ಔೊಡಿದುದ ನಿಮೆಾಲಿರ 
ಮನರಂಜ್ಜಷಲ್ಲೇ. ಹರೊಷಶಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಾ ಹರೊಷ ಔನಷುಖಳರಲಿ ನನಸಹಖಲ್ಲೇ. ಎಲಿರಿಖೊ ಳಿತಹಖಲ್ಲೇ ಎಂದು  ಹಹಯರಥಷುತಹು ‘ಇದರ’ ುಯಹಣದಿಂದ 
ಂದು ಚಿಔಕ break  ತರಗರದುಕರೊಳಳಲ್ರೇ?  

 ಯಹಮನು  ಕಹಡಿಗರ  ಹರೊೇದನು  - ಇದು  ಮಹ ಕಹಲ ?  
ಯಹಮನಿಗರ  ಕರಟ್ಟ  ಕಹಲ  
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 ಯಹಭಹರ್ಣದ  ನಿೇತ್ತ  ಏನು ?  
ಹರಂಡತ್ತಗರ  ಭಹತ್ು  ಕರೊಡಫಹರದು , ಕರೊಟ್ಟರೊ  ಅದಕರಕ  ಎಕರಿಪಥರಿ  ಡರೇಟ್  ಮಯರರ್ಫಹರದು  ಮಟಖಪುಟ 
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ಹೀಗೆೊಂದಟ ರಹಮನಮಿ  

                                  - ಪೂರ್ಣಿಮ ಷಟಬ್ರಸಮಣಯ 

ಯಹಮನಮಿರ್ ದಿಷ 
ಕರೊೇಷಂಬರಿರ್ು ರುಚಿಮಹಗಿ 
ಹನಔು ಸಿಹಿಮಹಗಿ 
ಯಹಮನಹಭಹಮೃತ್ು 
ಕಿವಿರ್ ತ್ುಂಬಿ 

 

ಅಭಿಷರೇಔ ಅಲಂಕಹರ 
ಗಹನ ನಹಟ್ಯ ಔಥಹಸಹರ 
ಮುತ್ತುನ ಲಿಕಿಕ ರಥರೊೇತ್ಿ  
ಎಂಥಹ ಷಂಷೃತ್ತ! ವರಥರ್ !! 
 
ಯಹಮ  
ಸಿೇತಹಯಹಮ 
ನಿಜಖುಣಧಹಮ 
ಮಮಹಷದಹ ುರುಷರೊೇತ್ುಮ ! 
 
 

ಎಲಿರಿಖೊ ಫರೇಔು  
ಶ್ೆೇಯಹಮನಂತ್ಸ ಮಖ 
ತ್ಂದರ ಭಹತ್ನು ಉಳಿಸರ  
ಕಹಡಿಗರ ಹರೊೇದ ಯಹಮ 
 
ಹರಣುಣ ಮಔಕಳ ಔನಷು 
ಶ್ೆೇಯಹಮನಂತ್ಸ ಖಂಡ 
ರ್ೊಜಹತರ ಸಿೇತರರ್ನು 
ಕರಥಹಿಡಿದು ಕಹಹಡಿ 
ಕಹಡಿಖಟ್ುಟ ಮುನನ 
ಫರಂಕಿಗರೊಡಿಿದ ಯಹಮ !! 
 
ಅಂದು ನವಹಸಿ  

ಇದರೇ ಯಹಮನ ಹಿಂದರ  

ನಡರದಳು ನಮಾ ಸುಡುಗಿ 

ಅಸುದಸುದು, ಅದುವರೇ ಷರಿ 

ತ್ರುಣಿಗರ ತ್ತ ದರಥಂ ! 

ಅಯ್ಯೇ ಯಹಮ!  
ನರನಪಿಲಿವರೇ ನಿನಗರ 
ಅದರಲಿ ಅಮೃತ್ ಗಳಿಗರ ? 
ಹರಚಹಚಯಿತರೇ ನಿನಗರ  
ಅಖಷನರೊಬಿನ ಔಟ್ಕಿ 
ಕಹಣಲ್ಲಲಿವರೇ ಎದುರು 
ತ್ುಂಬು ಬಷುರಿ ಜಹನಕಿ ? 
 
ಲ್ರೊೇಕಹವಹದಕರಕ  
ಯಹಮ ಹರದರಿದನಂತರ 
ಈ ನಿೇತ್ತಷಂಹಿತರಗರ  
ಫರಲ್ರ ತರತ್ುಳು ಸಿೇತರ 
ಇದದಯರ ನಹು ಅಳಂತರ 
ಲ್ರೊೇಔದಿ ಬಲು ಹಿತ್ಂತರ ! 
 
ಯಹಮನಮಿರ್ ದಿಷ 
ಯಹಮನಹಭಹಮೃತ್ು  
ಕಿವಿರ್ ತ್ುಂಬಿದರೊ... 
ಅಲ್ರಿಲ್ರೊಿೇ ಕರೇಳಿತ್ು 
ಸಿೇತರರ್ ಯಥರರ್ ದನಿ. 
 
ಯಹಮನಮಿರ್ ದಿಷ 
ಹನಔದ ಸಿಹಿಯಿದದರೊ 
ಹರೊೇಖದು ಹಹಳು ಔಹಿ 
ಏನು ಮನಸರೊೇ ? 
ಅಯ್ಯೇ! ಯಹಮ! ಯಹಮ!! 
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 ಈ  ಇಬಿರಲ್ಲ ಿ ಮಹರು ಹರಚುಚ  ಬುದಿಧಂತ್ರು - ಸಿೇತರ, ಜ್ಜರಳರ ?  
ಜ್ಜರಳರ, ಅು  ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಯರೇಖರ  ದಹಟ್ುುದಿಲ ಿ 

ಕಂಪು   ಯಟಗಹದಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಷಂದೆೀವ 
                                      - ರಹಜಶ್ರೀ ರಮೀಶ್ 

ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗದ ನನನ ಪಿೆೇತ್ತರ್ ಬಂಧು ಮಿತ್ೆರಿಗರ, 

 
ರ್ುಗಹದಿ ಸಬಿದ ಹಹದಿಷಔ ವುಬಹವರ್ಖಳು! ಈ ನಂದನ ನಹಮ ಷಂತ್ಿರ ನಿಮಗರಲಿ ಳರಳ ಆಯರೊೇಖಯ, ರ್ವಷುಿ 
ತ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಷುತ್ತುೇನಿ. ಫರೇು-ಫರಲಿ ಅರ್ ರ್ುಗಹದಿ ಚಚಡಿ ತ್ತಂದು, ಜ್ಜೇನದ ಮಿವೆಣವಹದ ಷುಕ, ದುಕ, 
ಕರೊೇ, ರ್ರ್, ಆವಚರ್ಷ ಮತ್ುು ಅಷಸನಿೇರ್ತರರ್ನುನ ಷಮಬಹದಿಂದ ಸಿಾೇಔರಿಷುತ್ತುೇವಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸರೊೇಣ. 
 
ಎಲಿರ ಮನರರ್ಲೊಿ ಸಬಿದ ಷಡಖರ. ಅದನುನ ಇನುನ ಷಾಲ ಹರಚಿಚಷಲು ಇಲ್ಲಿದರ ಔಂು.  
 
ಔಳರದ ಎರಡು ಶಷದಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗರ ಬಂಧುಖಳ ಷಸಕಹರ ಹಹಖು ಶ್ೆೇಮತ್ತ ೂಣಿಷಮ ಷುಬೆಸಾಣಯ  ಅರ 
ನರೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಔಂು ತ್ುಂಬ ಚರನಹನಗಿ ಮೊಡಿ ಬರುತ್ತುದರ. ಚಿಔಕ ರ್ಸಿಿನಿಂದಲು ಔನನಡ ಔಥರ, ಔನ ಒದುುದರೊಂದರ 
ಸವಹಯಷವಹಗಿತ್ುು, ನನಗರ. ಔಂುವಿನ ಮೊಲಔ ಬಯರರ್ು ೆರ್ತ್ನ ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಸಿಕಿಕತ್ು.  
 
ಇದು ನಹನು ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗದ ಅಧಯಕ್ಷರ ಆಗಿ ಬಯರರ್ುತ್ತುರು ಕರೊನರರ್ ಷಂಚಿಕರ. ನಿಮಗರಲಿ ತ್ತಳಿದಿರು ಹಹಗರ, ಮಲ್ಲಿಗರ 
ಷಂಗದ ೆಷುುತ್ ಕಹರ್ಷಕಹರಿ ಷಮಿತ್ತರ್ ಎರಡು ಶಷದ ಕಹಲ್ಹಧಿ, ಈ ಶಷದ ರ್ುಗಹದಿ ಆಚರಣರಯ್ಂದಿಗರ 
ಮುಗಿರ್ುುದು. ನಿಮೆಾಲಿರಿಖು ತ್ತಳಿದ ಹಹಗರ ಹರೊಷ ಷಮಿತ್ತ ಆಯಕಮಹಗಿದರ.  
 
ಸಳರೇದು-ಹರೊಷದು ಅನರೊನವಹಖ, ಔಳರದ ವಹರಷರಟ ೧೨೫ನರ ಶಷದ ಸುಟ್ುಟ ಸಬಿ ಆಚರಿಸಿದ, ನನನ ಹಹಖು ಅನರೇಔ 
ಔನನಡಿಖರ ಅಚುಚಮೆಚಿಚನ ಬರಸಗಹರರು, ವರೇದಹಂತ್ತಖಳು ಆದ ದಾರ್ೊಶಣ ಡಹ. ಡಿೇ. ವಿೇ. ಖುಂಡ ನರು ಬಯರದ 
ಮಂಔುತ್ತಂಮಾನ ಔಖೆದ ನುಡಿ ಹರೇಳಫರೇಕರನಿಷುತರು. 
 
ಹರೊಷ ಚಿಖುರು ಸಳರ ಫರೇರು ಔೊಡಿರಲು ಮರ ಸರೊಖಷು 
ಹರೊಷ ರ್ುಕಿು ಸಳರ ತ್ತ್ಾದರೊಡಖೊಡರ ಧಮಷ 
ಋಷಿವಹಔಯದರೊಡನರ ವಿಜ್ಞಹನಔಲ್ರ ಮೆೇಳವಿಸರ 
ಜಷು ಜನಜ್ಜೇನಕರ ಮಂಔುತ್ತಮಾ 
 
ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗದ ಕಹರ್ಷಕಹರಿ ಷಮಿತ್ತ ಹಹಖು ನಿಮೆಾಲಿರ ರವಹಗಿ ಹರೊಷ ಕಹರ್ಷಕಹರಿ ಷಮಿತ್ತ ಅಧಯಕ್ಷರಮಹಗಿ 
ಚುನಹಯಿತ್ಯಹಗಿರು ಶ್ೆೇಮತ್ತ ಜರ್ಶ್ೆೇ ಮೊತ್ತಷ ಅರಿಗರ ನನನ ಅಭಿನಂದನರಖಳು. ಡಲಿಸ್-ಪ ರೊೇಟ್ ಷರ್ಷ 
ಮಹಹನಖರದಲ್ಲಿ ವಹಷವಹಗಿರು ಅನರೇಔ ಔನನಡಿಖರಿಗರ ಇರು ಚಿರರಿಚಿತ್ರು.  ೆಷುುತ್ ಷಮಿತ್ತರ್ಲ್ಲಿ 
ಮನರೊೇರಂಜನ ಕಹರ್ಷಔೆಮಖಳ ಆಯ್ೇಜಕಿಮಹಗಿ ಸರೇವರ ಷಲ್ಲಿಷು ಮ್ಮದಲು, ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗದ ಆಚರಣರಖಳಲ್ಲಿ 
ಷತ್ತ್ವಹಗಿ ಹಲ್ರೊೆಳುಳತ್ತುದದರು.   

ಮಟಖಪುಟ 
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 ದವರರ್ನಿಗರ  3 ಹರಂಡತ್ತರ್ರು , ಯಹಮನಿಗರ  ಏಕರ  ಬಿಳರೇ  ಹರಂಡತ್ತ ?  
Deforestation – ಕಹಡುಖಳ  ಅಬಹ   

ಕಂಪು   ಯಟಗಹದಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

 

ಮಟಖಪುಟ 

ನನನ ಮಲ್ಲಿಗರ ಬಂಧು-ಮಿತ್ೆಯರ, ನಿೇು, ನನಗರ, ನನನ ಷಮಿತ್ತ ಷದಷಯರಿಗರ ಕರೊಟ್ಟ ಪ್ೆೇತಹಿಸ ಹಹಖು ಫರಂಬಲನುನ ನಹನು 
ಮಯರರ್ಲ್ಹಯರ. ಅದರೇ ರಿೇತ್ತ ಮುಂಬರು ಷಮಿತ್ತ ಷದಷಯರಿಖೊ ಫರಂಬಲ ನಿೇಡಿ, ಈ ನಿಮಾ ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗನುನ ಉತ್ುರ 
ಅಮೆೇರಿಕಹದ ದರೊಡಿ ಷಂಗಖಳಲ್ರೊಿಂದು ಭಹಡಲು ಮುಂದರ ಬರಫರೇಕರಂದು ಕರೇಳಿಕರೊಳುಳತ್ತುೇನಿ.  ಶ್ೆೇಮತ್ತ ಜರ್ಶ್ೆೇ ಅರ 
ಹರೊಷ ಷಮಿತ್ತ ಷದಷಯರನುನ ನಮಾ ರ್ುಗಹದಿ ಆಚರಣರ ಷಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿೇವರಲಿ ಬರೇಟ ಭಹಡಬಸುದು.  
 
ಮಲ್ಲಿಗರ ಬಂಧುಖಳ ಔಥರ, ಔನ, ಸಹಹಿತ್ಯದ ಆಷಕಿುರ್ನುನ ಪ್ೆೇತಹಿಹಿಷಫರೇಕರಂದು ನಹನು ಔಂಡ ಔನಷು, ನನನ ಸರನೇಹಿತರ 
ಶ್ೆೇಮತ್ತ. ೂಣಿಷಮ ಷಹಹರ್ದಿಂದ ಔಂು ಈ-ತ್ತೆಕರ ಮೊಲಔ ನರರವರೇರಿತ್ು. ‚ಔಂು‛ವಿನ ಔಂು ಇನೊನ ಹರಚುಚ ಸರಡಲ್ಲ 
ಎಂದು ಆಶ್ಷುತ್ತುೇನಿ.  
 
ಫರೇಔು ಫರೇಔದು ಫರೇಔು ಫರೇಕಿದರ ನನಗಿನರೊನಂದು......... ಔಂು ಮೊಲಔ ಬರೇಟ ಆಗಹು ಇರುತ್ತುೇನಿ.  
 
ಮಲ್ಲಿಗರ ಷಂಗದ ರ್ುಗಹದಿ - ೨೦೧೨ ಕಹರ್ಷಔೆಮ ಆಚರಿಷಲು ತ್ಮಹರಿಖಳು ವುರು ಆಗಿದರ. ನಿೇು, ನಿಮಾಯರಲಿ, 
ನಮೆಾಲಿಯರೊಡನರ ಆಚರಿಷಲು ಬನಿನ! 
 
ಮತರೊುಮೆಾ ಎಲಿರಿಖೊ ನಂದನ ನಹಮ ಷಂತ್ಿರದ ವುಬಹವರ್ಖಳು!  
 
ಎಲ್ಹಿದರು  ಇರು ಎಂತಹದರು ಇರು ಎಂದರಂದು ಔನನಡವಹಗಿರು 
ಜರಥ ಹಿಂದ್! ಜರಥ ಔನಹಷಟ್ಔ!  
 
ಇಂತ್ತ ನಿಮಾ ವಿಶ್ಹಾಸಿ 
ಯಹಜಶ್ೆೇ ರಮೆೇಶ್ 

 MKANT Yugaadi 2012. 
 

Venue: MCL Grand Theater 

           100, N.Charles Street (Between Main St. and Church St.) 

           Old Town of Lewisville, TX 

 

 

Date: 31st March 2012 

Time: 3 PM till 4 PM - Meet and Greet 

         4:15 PM till 7:30 PM - Cultural Programs 

         8 PM - Dinner  
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ವೃಷಣಖಿಖು  ಭಹಟ್ಗಹತ್ತರ್ರಿಖೊ  ಯತಹಯಷ  ಏನು ?  
ಅಳು  ವೃಷನಖಿ , ಇರು  sharpನಖಿ  

         ಪರಿಚ್ಯ  
  - ಮಿೀನಹ ಭಹರದಹಾಜ್ 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗಟುಗಳು 

ಮಟಖಪುಟ 

ಇಲ್ಲಿ ನರಲ್ರಸಿರು ಬಹರತ್ತೇರ್ರು ಬಿ ಷಚಿನ್ ತರಂಡೊಲಕರ್  ತ್ಮಾ ಮನರರ್ಲ್ಲಿ ಉದಯಿಷು 
ಔನಷು ಔಂಡಯರ, ಅರ್ವಹ ಸರೊೇನು ನಿಖಮ್ ತ್ರಸ ತ್ಮಾ ಮಔಕಳು ಹಹಡು ಹಹಡಬಸುದರಂದು 
ಬರ್ಸಿದಯರ,ಇಶುಟ ಮಿೇರಿ ತ್ಮಾ ಮಔಕಳು ಸರಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿೇ ಚಹಂಪಿರ್ನ್ ಆಖುತಹುಯರಂದಯರ ಮಹರೊ 
ಆವಚರ್ಷ ಡುುದರೇ ಇಲಿ . ನಮಾ ಮಔಕಳು ಜರಿಮಿ ಲ್ಲನ್ ತ್ರಸ ಫಹಸರಕಟ್ ಫಹಲ್ ಆಡುತಹುಯರ 
ಅರ್ವಹ ಷಥಳಿೇರ್ NFLನಲಿ್ಲ ಬಹಖಹಿಷುತಹುಯರ ಎಂದಯರ ಊಹಿಷಲ್ಹಖದ ವಿಶರ್ ಎನುನುದು 
ಸಲರ ಬಹನರ. ಔನಷುಖಳ ಫರನರನೇರಿದಯರ ಅಸಹಧಯವರನುನುದು ಮಹುದೊ ಇಲಿ . ರಷಿಲ್ 
ಪಿೇಟ್ರ್ ಹಹರಿಷು ನಗರ ಚಟಹಕಿಖಳನುನ ನರೊೇಡಿ ಹಹಖು ಕರೇಳಿ ಅನಂದಿಸಿರು ನಮಗರ, ನಮಾ 
ಮಧರಯ ಫರಳರದ ಔನನಡ ಫಹಲಔ ಇದರೇ ರಿೇತ್ತ  ನಗರ ಚಟಹಕಿಖಳನುನ ಹಹರಿಷುತಹುನರ, ಅನು ನಡರಷು 
ಷರೊೇಖಳಿಗರ ಜನರು ಟಕರಟ್ ಡರದು ಹರೊೇಖುತಹುಯರಂದಯರ ನಿಮಗರ ಆವಚರ್ಷವಹಖಬಸುದು.  
 

ಇಲಿ್ಲ ನಹನು ಹರೇಳ ಬರ್ಸಿರುುದು ಮಹರೇಶ್ ಕರೊೇಟ್ಗಿರ್ ಬಗರೆ. ಷಂಗದ ಷದಷಯಯಹದ ಶ್ೆೇಮತ್ತ ಖಂಗಹ ಹಹಖು ಶ್ೆೇ ಸಿದಹೆಮ 
ಕರೊೇಟ್ಗಿರ್ರ ುತ್ೆ. ಶ್ಹಲ್ಹ ದಿನಖಳಲ್ಲಿ ಟರನಿನಸ್ ಷಧರಷಖಳಲ್ಲಿ ಬಹಖಹಿಷುತ್ತುದುದದಲಿದರ ಇನಿಗರ ಚಚಹಷ ಷಧರಷಖಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರೇಶ ಆಷಕಿು. 
ಅರಳು ಸುರಿದಂತರ ಭಹತಹಡು ಔಲ್ರ ಇನಿಗರ ಔರಖತ್ವಹಗಿರುುದರಿಂದ, ತ್ನನ ಬಿಡುವಿನ ಷಮರ್ದಲ್ಲಿ  standup comedy 

ಭಹಡುಲ್ಲಿ ತ್ನನನುನ ತಹನು ತರೊಡಗಿಸಿಕರೊಂಡಿರುತಹುನರ. ಔಳರದ ಎರಡು ಶಷಖಳಿಂದ  ಆಸಿಟನ್, ನೊಯಮಹರ್ಕಷ, ನೊಯಜರಸಿಷ ೆದರೇವಖಳಲ್ಲಿ 
ಷತ್ತ್ವಹಗಿ ರ್ವಸಿಾೇ ೆದವಷನಖಳನುನ ಕರೊಟಟರುತಹುನರ. ಆಸಿಟನ್ ನಖರದ  ೆತ್ತಷಿಟತ್ ಕಹಮಿಡಿ ಔಿಬ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಂದಹದ  The Velveeta 

Room, Cap City Comedy Club, and Coldtowne Theater ನಲಿ್ಲ ೆದವಷನನಿನತ್ತುದಹದನರ. ನೊಯಜರಸಿಷ ೆದರೇವದಲ್ಲಿ 
ಹರಷರುವಹಸಿಮಹದ  Stress Factory ರ್ಲಿದರ ೆತ್ತಷಿಿತ್  ಟ ವಿ ಚಹನರಲ್ ಖಳಲ್ಲಿ ಂದಹದ NBCರ್ಲ್ಲಿ , The Broadway Comedy 

Club , ನೊಯಮಹರ್ಕಷ  ನಖರದ ಭಹಯನ್ ಹಹಯಟ್ನನಲ್ಲಿರು  Caroline’s on Broadway ರ್ಲೊಿ  ಕಹಮಿಡಿ ೆದವಷನಖಳನುನ 
ನಿೇಡಿರುತಹುನರ. 

Mahesh Kotagi is from Carrollton Texas.  He gradu-

ated from the University of Texas at Austin in 2007 

with a Bachelors of Science in Human Biology.  He 

earned his Doctor of Pharmacy degree from the Tex-

as A&M Health Science Center Rangel College of 

Pharmacy in 2011.  After completing his pharmacy 

education, Mahesh was accepted into one of the most 

competitive Pharmaceutical Industry Fellowship Pro-

grams in the country, the Rutgers Pharmaceutical 

Industry Fellowship Program.  He is completing a 

two year fellowship in Oncology.  He works at Bris-

tol-Myers Squibb in New Jersey specializing in on-

cology clinical trials and medical information.     
 
 

ಷಧಹಷತ್ಾಔ ಮನರೊೇಬಹನರರ್ ೆಂಚದಲ್ಲಿ ಕರಲಷದ ತ್ುಡ, ಸಹಭಹಜ್ಜಔ ತ್ುಡ ಹಿೇಗರ ತ್ುಡದ ಮಧಯವರೇ ಔಳರರ್ು ನಹು ಂದು 
ಆಹಹಿದಔರ ನಗರ ನಮಾ  ಆರ್ುಶಯನರನೇ   ಹರಚಿಚಷಬಸುದು   ಎನುನುದನುನ ಷಸ ಮಯರರ್ುತರುೇವರ. ಇಂತ್ಸ ಷಮರ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಹಹಷಯ 
ಚಟಹಕಿಖಳಿಂದ ಜನರನುನ ನಗರಖಡಲಲ್ಲಿ ತರೇಲ್ಲಷಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹರೇಶ್ ಕರೊೇಟ್ಗಿಗರ ಮಲ್ಲಿಗರ ಔನನಡ ಷಂಗು ವುರ್ ಕರೊೇರುತ್ುದರ.  

ಮಹೆೀಶ್ ಕೆೊೀಟಗಿ 

ಕಂಪು   ಯಟಗಹದಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  



P A G E  7  

ಸನುಮಂತ್ನು  ಲಂಕರರ್ಲ್ಲ ಿ ಮ್ಮದಲ  ಹರಜರ ಿ ಇಟ್ಟ ತ್ಕ್ಷ್ಣ  ಏನು  ಭಹಡಿದನು ?  
ಎರಡನರೇ  ಹರಜರ ಿ ಇಟ್ಟನು .  

 ಅಲಕಿ ಬಿಸಿಬೆೀಳೆಭಹತ್ 

            - ವೀಣಾ ಜನಕ್  

ಮಟಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ಯಟಗಹದಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  

ಸಹಮಗಿರಗಳು: 
1 ಔಪ್ ಖಟಟ ಅಲಕಿಕ 
1/2 ಔಪ್ ತರೊಖರಿ ಫರೇಳರ 
ಷಣಣ ನಿಂಫರೇ ಗಹತ್ೆ ಸುಣಸರ ಸಣುಣ 
3 ಔಪ್ ತ್ರಕಹರಿ ಮಿವೆಣ (ಕಹಯಯರಟ್, ಸುರಳಿ 
ಕಹಯಿೇ, ಆಲೊಗರಡರಿ, ಬಟಹಣಿ, ಲ್ಲಭಹ ಬಿೇನ್ಿ) 
4 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಫರೇಳರ ಬಹರ್ ುಡಿ (ಯರಸಿಪಿ 
ಮುಂದರ) 
2 ಟೇ ಚಮಚ ಉು 

ಒಗುರಣೆ: 
2 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ತ್ು 
1 ಟೇ ಚಮಚ ಸಹಸಿವರ 
1/4 ಟೇ ಚಮಚ ಇಂಖು 
2 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ಔಡಲ್ರಕಹಯಿ ಬಿೇಜ 
1 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ಗರೊೇಡಂಬಿ 
ಔರಿಫರೇು ಸತ್ುು ಎಲ್ರ 

ಬಿಸಿ ಬೆೀಳ  ೆಭಹತ್ ಪುಡಿ ಮಹಡಟ ವಿಧಹನ: 
(ಈ ುಡಿರ್ನುನ ಮ್ಮದಲ್ರ ಭಹಡಿಕರೊಂಡು ಏರ್ 
ಟರಥಟ್ ಡಬಿಿರ್ಲ್ಲಿ ಇಡಬಸುದು) 
2 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ಉದಿದನ ಫರೇಳರ 
2 ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ಔಡಲ್ರ ಫರೇಳರ 
1/4 ಔಪ್ ಕರೊತ್ುಂಬರಿ ಬಿೇಜ 
1/4 ಔಪ್ ಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಹಯಿ 
1/2 ಟೇ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ 
1/4 ಟೇ ಚಮಚ ಇಂಖು 
1 ಷಣಣ ತ್ುಂಡು ಚಕರಕ 
2 ಲಂಖ 
2 ಏಲಕಿಕ 
1/2 ಟೇ ಚಮಚ ಅರಿಶ್ನ 
1/2 ಔಪ್ ಣ ಕರೊಬಿರಿ 
1 ಟೇ ಚಮಚ ಎಣರಣ 
ಮೆೇಲ್ರ ಹರೇಳಿರು ಎಲ್ಹಿ ಸಹಮಗಿೆಖಲನುನ ಂದು ಟೇ ಚಮಚ 
ಎಣರಣರ್ಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಸರೊಟೇವ್ ಆರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಕರೊಬಿರಿ ಸರೇರಿಷಫರೇಔು. 
ಮಿವೆಣ ಆರಿದ ನಂತ್ರ ಮಿಕಿಿರ್ಲ್ಲಿ ುಡಿ ಭಹಡಿ ಇಟ್ುಟಕರೊಳಳ ಫರೇಔು. 

ಮಹಡಟ ವಿಧಹನ: 
೧. ರೆಜರ್ ಔುಔಕರಿನಲ್ಲಿ ತರೊಖರಿ ಫರೇಳರರ್ನುನ 
ಚಿಟ್ಕರ ಅರಿಶ್ನ ಹಹಕಿ ಫರೇಯಿಸಿಕರೊಳಳಫರೇಔು. 
೨. ಸುಣಸರ ಸಣಣನುನ ಕಹಲು ಔಪ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಕಹಲು ಖಂಟರಖಳ ಕಹಲ ನರನರಸಿ ರಷ ತರಗರದು 
ಇಟ್ುಟಕರೊಳಳಫರೇಔು. 
೩. ಖಟಟ ಅಲಕಿಕರ್ನುನ ಕಹಲು ಖಂಟರಖಳ ಕಹಲ 
ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ನರನರಸಿ ನಂತ್ರ ನಿೇರನುನ ಬಸಿದು 
ಇಟ್ುಟಕರೊಳಳಫರೇಔು. 
೪. ಎರಡು ಔಪ್ ನಿೇರನುನ ಅಖಲದ ಹತರೆರ್ಲ್ಲಿ 
ಔುದಿ ಬಯರಸಿ ಅಧಕರಕ ಂದು ಚಿಟ್ಕರ ಉು ಮತ್ುು 

ತ್ರಕಹರಿರ್ ಮಿವೆಣನುನ ಹಹಔಫರೇಔು. 
೫.ಹತರೆರ್ ಮುಚಚಳ ಮುಚಿಚ 3/4 ಫರಂದ ಮೆೇಲ್ರ ಔುಔಕರಿನಲ್ಲಿ ಫರೇಯಿಸಿದ ತರೊಖರಿ 
ಫರೇಳರ ಮತ್ುು ಸುಣಸರ ನಿೇರನುನ ಹಹಔಫರೇಔು.  
೬. ಬಿಸಿ ಫರೇಳರ ಬಹರ್ ುಡಿರ್ನುನ ಷಾಲ ನಿೇರಿನಲ್ಲ ಿಫರಯರಸಿ ತ್ರಕಹರಿ ಮತ್ುು ತರೊಖರಿ 
ಫರೇಳರಯ್ಂದಿಗರ ಫರಯರಷಫರೇಔು. ಹಿೇಗರ ಭಹಡುುದರಿಂದ ುಡಿ ಖಂಟ್ು ಔಟ್ುಟುದಿಲಿ. 
೭. ಹತರೆರ್ ಮುಚಚಳ ತರಗರದಿಟ್ುಟ 5 ನಿಮಿಶ ಔುದಿರ್ಲು ಬಿಡಫರೇಔು. 
೮. ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ನರನರಸಿ ತರಗರದ ಅಲಕಿಕರ್ನುನ ತ್ರಕಹರಿ, ಫರೇಳರಯ್ಂದಿಗರ ಸರೇರಿಷಫರೇಔು. 
ಅಲಕಿಕ ಫರೇರ್ಲು ಷುಭಹರು 8 ನಿಮಿಶ ಆಖುುದು. 
೯. ಮಧರಯ ಂದರರಡು ಷಲ ಕರದಔುತಹು ರುಚಿಗರ ತ್ಔಕಶುಟ ಉು ಫರಯರಷಫರೇಔು. 
೧೦. ಷಣಣ ಫಹಂಡಲ್ರರ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರೇಬಲ್ ಚಮಚ ತ್ು ಬಿಸಿ ಭಹಡಿ, ಸಹಸಿವರ, 
ಇಂಖು, ಔಡಲ್ರಕಹಯಿ ಬಿೇಜ, ಔರಿಫರೇು ಖೆರಣರ ಭಹಡಿಕರೊಳಳಫರೇಔು. 
೧೧. ಖೆರಣರರ್ನುನ ಬಿಸಿಫರೇಳರಬಹತ್ತಗರ ಸರೇರಿಷಫರೇಔು. 
೧೩. ಸರೊಟೇವ್ ಇಂದ ಹತರೆ ಇಳಿಸಿ 5 ನಿಮಿಶ ಮುಚಚಳ ಮುಚಿಚ ಇಟಟರಫರೇಔು. 
೧೩. ರುಚಿ ರುಚಿಮಹದ ಅಲಕಿಕ ಬಿಸಿಫರೇಳರಬಹರ್ ತ್ಮಹರು. 
೧೪. ಖರಿ ಖರಿಮಹದ ಆಲುಗರಡರಿ ಚಿಪ್ಿ ಂದಿಗರ ಷವಿಯಿರಿ. 

ಹಕಂಪಪುು 
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ಯಹಣನಿಗರ  ಪರೇಸ್ ಬುಔನಲ್ಲಿ ಎಶುಟ ಖಹತರ?   
ಸತ್ುು 

ಕರ ಕಟವಲೆ -  ಉಮಹ ಷೆೀಿಶ್   
                                          - ಮಿೀನಹ ಭಹರದಹಾಜ್ 

ಮಟಖಪುಟ 

ಸಹಭಹನಯವಹಗಿ ಸಿನರಭಹದಲ್ರೊಿೇ,  ಟವಿ  ಧಹಯಹವಹಹಿರ್ಲ್ರೊಿೇ ಔಂಡು ಬರು 

ದೃವಯ. ಖಂಡ ಆಫೇಸ್ ನಿಂದ ಬರುತಹುನರ, ಬಂದ ಖಂಡನನುನ ಏನಹದರೊ ೆಶ್ರನ 
ಕರೇಳಿದಯರ ಖೃಹಿಣಿಗರ ಬರು ಉತ್ುರ ‚ಫರಳಿಗರೆಯಿಂದ ಮನರರ್ಲ್ರಿೇ ಇದರದ ಏನು ಭಹಡಹು 
ಇದರದ?‛. ಮನರ ಕರಲಷದ ಜರೊತರ ನೊಯರಂಟ್ು ಕರಲಷಖಳನುನ ನಿಬಹಯಿಷಬಲಿ 
ಖೃಹಿಣಿರ್ರು, ಎಲ್ಹಿ ಕರಲಷನುನ ಷರಿ ಷಭಹನವಹಗಿ ಸಂಚಿಕರೊಳುಳ ಖಂಡಷರು 
ಇರುುದರಿಂದ ಮೆೇಲ್ಲನ ೆಶ್ರನ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಜ್ಜೇನ ಶ್ರಥಲ್ಲಗರ ಕಂಡಿತಹ 
ಅನಾಯಿಷುದಿಲಿ. ಂದು ವರೇಳರ ಮನರರ್ಲ್ರಿೇ ಇರು ಖೃಹಿಣಿರ್ರು ಮಹ ರಿೇತ್ತರ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಾನುನ ತಹು ಬುಯಸಿ ಇಟ್ುಟ ಕರೊಳಳಬಸುದು ಅರ್ವಹ ಇರು ಷಮರ್ದಲ್ಲಿ ಏನರಲಿ 
ಭಹಡಬಸುದು ಎನುನುದನುನ ನರೊೇಡಫರೇಕಹದಯರ ನಿೇು ಬರೇಟ ಆಖಫರೇಕಹದ ಮಹಿಳರ ಶ್ೆೇಮತ್ತ. ಉಭಹ ಷವರೇಷಶ್ ಅರು.  
 
ಇರು ಮಲ್ಲಿಗರ ಔನನಡ ಷಂಗಕರಕ ಅರಿಚಿತ್ರಲಿ. ಮಲ್ಲಿಗರ ಔನನಡ ಷಂಗದ ಷದಷಯಯಹದ ಶ್ೆೇಮತ್ತ ಷಸನಹ ಷುನಿಲ್ ಅರ   
ಭಹತ್ೃಶ್ೆೇಖಳು ಇಯಹಗಿರುತಹುಯರ. ಹಿಂದರ ಅರು ಡಲ್ಹಿಸ್ ನಖರಕರಕ ಬರೇಟ ಇತಹುಖ ಮಲ್ಲಿಗರ ಔನನಡ ಷಂಗದ 

ಕಹರ್ಷಔೆಮಕರಕ ಕಿರು ನಹಟ್ಔಖಳನುನ ಬಯರದು ಷದಷಯರಿಂದ ನಹಟ್ಔಖಳನುನ ಭಹಡಿಸಿರುತಹುಯರ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಿಮಗರಲಿ ನರನಪಿರು ಬಿೇಖರ ಔಲಸ ಬಹಖ ಂದು, ಹಹಖು ಬಿೇಖರ ಔಲಸ ಬಹಖ ಎರಡು ಅಲಿದರ ಅತರು 
ಸರೊಸರರ್ರ ಸಹಮರಷಯದ ಬಗರೆ ಂದು ಷಣಣ ನಗರ ನಹಟ್ಔು ಂದು. ಸಹಹಿತ್ಯ, ನಹಟ್ಔ ರಚನರಖಳಲಿದರ, 
ಅರಿಗರ ಅಭಿರುಚಿ ಹಹಖು ಸವಹಯಷಖಳು ಸಲವಹರು. ಅದರಲ್ಲಿ ೆಮುಕವಹಗಿ ಹರಷರಿಷಫರೇಕಹದದುದ 
ತ್ರಕಹರಿಖಳನುನ ಷಣಣ ಚಹಔು ಅರ್ವಹ ಷಣಣ ಚಮಚಖಳಿಂದ ಕರೊಯರದು ವಿಧ ವಿಧವಹದ ವಿನಹಯಷಖಳನುನ 
ಭಹಡುುದು. ಉದಹಸರಣರಗರ ಇರ ಕರಥಗರ ಕರಂು ದರೊಣರಣಮೆಣಸಿನಕಹಯಿ ಸಿಔಕಯರ ಅದು ಟ್ುಲ್ಲಪ್ ರೊ 
ತಹಳಿದಯರ, ಟರೊಮೆೇಟರೊ ಲ್ಲಲ್ಲಿಮಹಗಿ, ಕಹಯಯರಟ್ ಶ್ಹಂತ್ತಗರಮಹಗಿ ಅರಳುತ್ುದರ. ಇದನರನಲ್ಹಿ ಇಡಲು 
ಷುಂದರ ವರೇಸ್ ಅರ ಕರಥ ಚಳಔದಿಂದ ಹರೊರಬಂದಂರ್ ಆಲೊಖಡರಿಮಹಗಿರುತ್ುದರ.  
 

ಚುಕಿಕಖಳರೇ ಇಲಿದರ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಚಿತಹುರಖಳನುನ ತ್ಮಾ ರಂಗರೊೇಲ್ಲ ಮೊಲಔ ಬಿಡಿಷುತಹುಯರ, ಯರೇಖಹ ಚಿತ್ೆಖಳನುನ ಷಥಳದಲ್ರಿೇ 
ಮೊಡಿಷು ಉಭಹ ಷವರೇಷಶ್ ಅರಿಗರ ಕರೇಶ್ಹಲಂಕಹರ ಭಹಡುುದರಂದಯರ ಬಸು ಆಷಕಿು. ಗಿಡಿ ಔೊದಲ್ಹಖಲ್ಲ, ಉದದ 
ಔೊದಲ್ಹಖಲ್ಲ, ಮಹುದರೇ ಹರೇರ್ ಕಿಿೆಳ ಉಯ್ೇಖ ಭಹಡದರ ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ತರ್ ಕರೇಶ್ಹಲಂಕಹರ ಹರೇಗರ ಭಹಡುುದು, 
ಖಡಿಬಿಡಿ ಜ್ಜೇನಶ್ರಥಲ್ಲರ್ಲ್ಲಿ ಹರಚಿಿಗರ ಷಮರ್ನುನ ಯರ್ಷ ಭಹಡದರ ವಿಧ ವಿಧವಹದ, ಅಂದಕರಕ ು ಹಹಗರ ಹರೇರ್ ಸರಟಥಲ್ 
ಭಹಡು ಬಗರ ಇತಹಯದಿಖಳನುನ ಜನರಿಗರ ತರೊೇರಿಸಿಕರೊಡುತಹುಯರ. ಈ 
ರಿೇತ್ತರ್ ತ್ರಕಹರಿ ವಿನಹಯಷ, ಕರೇಶ್ಹಲಂಕಹರ ವಿನಹಯಷಖಳನುನ 
ಜನರಿಗರ ಅದರಲೊಿ ಮಔಕಳಿಗರ ತರೊೇರಿಷುುದರಂದಯರ ಇರಿಗರ ಎಲ್ಲಿಲಿದ 
ಉತಹಿಸ. ಫರಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ನರಲಸಿರು ಇರು ಉತಹಿಸದ ಚಿಲುಮೆ, 
ಷದಹ ಚಟ್ುಟಕರಖಳಿಂದ ಔೊಡಿರುತಹುಯರ. ಷಥಳಿೇರ್ ಮಹಿಳಹ 
ಷಂಗಖಳು, ಯರೊೇಟ್ರಿ, ಜರೇಸಿೇಷನಲುಿ ತ್ಮಾನುನ ತಹು 
ತರೊಡಗಿಸಿಕರೊಂದಿರುತಹುಯರ. ಇರು ಕಹಣಿಸಿಕರೊಳಳದ ಟವಿ ಷರೊೇಖಳಿಲಿ . 
ಂದು ಚಹನರಲನಲ್ಲಿ ಇರ ಹರೊಷ ರುಚಿ ಕಹರ್ಷಔೆಮವಹದಯರ 
ಇನರೊನಂದರಲ್ಲಿ ಕರೇಶ್ಹಲಂಕಹರ ಇತಹಯದಿ.  

ಕಂಪು   ಯಟಗಹದಿ ಷಂಚಿಕೆ 2012  
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ಯಹಣ  ಅಮೆರಿಕರರ್ಲ್ಲ ಿ ಇದದಯರ  ಮಹ ಬಿಲ್  ಹರಚುಚ  ಔಟ್ುಟತಹುನರ ?  
ಡರಂಟ್ಲ್  Insurance.  

ಕರ ಕಟವಲೆ -  ಉಮಹ ಷೆೀಿಶ್   
                                          - ಮಿೀನಹ ಭಹರದಹಾಜ್ 

ಮಟಖಪುಟ 

 
ಔಳರದ ಬರೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಡಲ್ಹಿಸ್ ಮೆಟರೊೆೇದ ವಿವಿಧ ಬಹಖದಲ್ಲಿ  ಮಔಕಳಿಗರ ಹಹಖು 
ಆಷಔು ಜನರಿಗರ ರ್ಕಷ ಶ್ಹಪ್ ಖಳನೊನ ನಡರಸಿರುತಹುಯರ. ಫರೇಸಿಗರ 
ರಜರಮಹಗಿದದರಿಂದ ಮಔಕಳಿಗರ ಉಭಹ ಆಂಟರ್ಯರೊಂದಿಗರ ತ್ರಕಹರಿಖಳಿಗರ 
ಫರೇಯರ ರೊ ಕರೊಡುುದು ಂದು ಮಜದ ಷಂಖತ್ತಮಹಗಿತ್ುು. ಈ ಫಹರಿರ್ೊ 
ತ್ಮಾ ೆವಹಷದ ವರೇಳರ ಮಔಕಳಿಗರ, ಆಷಔುರಿಗರ ತ್ಮಾ ಔಲ್ಹ  ಜ್ಞಹನನುನ 
ಸಂಚಿಕರೊಳಳಫರೇಕರಂಬ ಬರ್ಕರ. ಆಷಔುರು ಹರಚಿಚನ ಭಹಹಿತ್ತಗಹಗಿ  ಶ್ೆೇಮತ್ತ. 
ಷಸನಹ ಷುನಿಲ್   (sunil_sahana@yahoo.com) ಅರನುನ 
ಷಂಕಿಷಸಿ. 
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ಔಂು  ಒದುಖ  ಬಳಖಕರಕ  ಶ್ೆೇ  ನಂದನ  ನಹಮ  ಷಂತ್ಿರ  ರ್ುಗಹದಿ  ಹಹಖೊ  ಶ್ೆೇ  ಯಹಮನಮಿರ್   
ವುಬಹವರ್ಖಳು. 
 
ಭಹಗಿರ್  ಚಳಿಗರ  ಮೆಥಯ್ಯಡರದು  ಬಿರುಸಹದ  ಮರ ಗಿಡಖಳರಲ್ಹಿ ಷಂತ್ ದಿಬಿಣಕರ ಷಜುಿಗರೊಂಡಿವರ ಚಿಖುರ 
ಮದರಂಗಿಯ್ಡನರ . ಹರೊಷ  ಸಸಿರು  ಷರನುಟ್ಟ ಅನಿಗರ  ಎಳರಬಿಸಿಲ  ಜರಿರ್ಂಚು.  ನಂದನನನರೇ ಹರೊೇಲು 
ಮಹಿರ್ ಡಲಲ್ಲ ಔವಿ ಫರೇಂದರೆ ನುಡಿದಂತರ ‚ನೊರು  ಮರ !  ನೊರು  ಷಾರ ! ಂದರೊಂದು ಅತ್ತ  ಮಧುರ !!‛, 
ಮನರ  ಮನರಖಳಲ್ಲ ಿ ರ್ುಗಹದಿರ್  ಷಂರ್ೆಮ, ಫರೇು -ಫರಲ ಿ. 
ಇದರಲ್ಹಿ  ಷಡಖರದ  ಜರೊತರ  ಜರೊತರಮಹಗಿ    ಬಂದಿದರ  ಈ  "ಔಂು " ಷಂಚಿಕರ . ನಿಮೆಾಲಿರ  ಷಸಕಹರ, ಪ್ೆೇತಹಿಸ, 
ಅಭಿಭಹನ  ಷಂತ್ಷದ  ಷಂಖತ್ತ. ನಿಮಾ  ಬರಸ, ೆತ್ತಕಿೆಯ, ಷಲಹರ, ಷೊಚನರಖಳಿಗರ  ಷದಹ  ಸಹಾಖತ್. 
 

ನೊತ್ನ  ಷಂತ್ಿರದಲ್ಲಿ  ಎಲಿರಿಖು  ಸಿಹಿ  ಷಮೃದಧವಹಖಲ್ಲ, 
ಫರೇಡವಹದರು  ಬರು   ಔಹಿ ಓಶಧಿರ್ಂತರ  ಸಿೇಮಿತ್ವಹಗಿರಲ್ಲ, 
ಮನರೊೇಸರಥಥರ್ಷನುನ  ಬಲಗರೊಳಿಷಲ್ಲ . 
 

 
ಬದುಔು  ಚರಥತ್ೆವಹಖಲ್ಲ ಎಂದು  ಆಶ್ಷುತ್ು  

ೂಣಿಷಭಹ  ಷುಬೆಸಾಣಯ  
 

ಷಂಹದಕೀಯ  

              - ೂಣಿಷಮ  ಷುಬೆಸಾಣಯ  
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ಯಹಮನು  ಸಿಂಹಹಷನ  ಏರಿದ  ಮೆೇಲ್ರ  ಏನು  ಭಹಡಿದನು ? 
ಔುಳಿತ್ುಕರೊಂಡನು.   

Kanglish! 

                              - ಷಟಧಹ ಶ್ರೀನಹಥ್ 

ಮಟಖಪುಟ 

In my college, where the medium of instruction was English, nobody ever cared much for pronunci-

ation. I grew up with no dilemma about whether to pronounce it as „di-lemma‟ or „dye-lemma‟; but 

very recently I had to learn the difference between 'e' and 'y' sounds, 'w' and 'v' sounds, long and 

short vowel sounds and so on. I can never forget that day when my 6 year old daughter taught me 

rules about pronunciation that no one ever tried to explain in all my schools.  

 

We were living in Texas, USA and planning a trip home. "This ear also we are going to India in the 

summer, but this time we are going from the vest", I told my daughter. In fact, I thought I said, "This 

year also we are going to India in the summer, but this time we are going from the west". We went 

home every summer by the Atlantic route to Bombay and then to our hometown via Bengaluru. For 

the first time we were planning to fly over Pacific and see how it would feel to cross the international 

dateline. She was also excited, except that I saw a smile on her face. When I asked her for an expla-

nation, she had to answer. "Amma…you always mix up between 'y' and 'e' sounds. 'y' has the conso-

nant sound of 'ya', 'yaa', 'yi' , 'yee', etc., in Kannada while 'e' has the vowel sound of 'i', 'ee'.  That 

was, indeed, enlightenment for me; am I glad that her Kannada „araLu mallige‟ class at DFW Hindu 

Temple is helping me learn English pronunciation!  What she pointed out was an inescapable reality, 

one which I could not ignore but take a stand on working towards improving immediately and enthu-

siastically.  I found a teacher in my six year old! 

 

This was just the beginning. I realised that it is a challenge to unlearn my wrong pronunciations and 

practise the newly learnt correct ones! I kept observing how my Indian friends handle these subtleties 

in pronunciation. This is absolutely with no intention of offending or hurting anyone‟s feelings but to 

help myself with further corrections.  It was Sunday evening when a friend dropped in with her little 

son to play with my daughter. "Would you like some fruit?" I offered watermelon to them. "No, 

thank you! My mother-in-law has come to leave (live) with us. We were seating (sitting) and watch-

ing two future (feature) filams (films/movies) back to back this afternoon. While watching we yate 

(ate) a lot of popcorn. I'm fool (full) and he is fool (full) too. In fact, my ice (eyes) are burning from 

continuous watching." 

Oops! These are totally different cases from the ones that I was looking for. "Today is the yelection 

(election) day at Indian Professionals' Association. On my vay (way) I vent (went) there to ote 

(vote); that's why I got delayed." She didn't disappointment me, after all!  

 

"Can I borrow your daughter's ellow (yellow) Bharatanatyam dress for my daughter? It is for a cul-

tural program for 'International Night' in her school next veek (week)." It was another friend on the 

phone! When I told her about our India trip and asked her to collect it before that, she very politely 

enquired "Has she finished her eggjams (exams) and yewrything (everything)?" 

 

Our neighbours were from Cuba. The most hilarious one was when our 

neighbour's mom wanted to know whether we are going to India by 

sheep (ship). While it was natural for a Cuban to ask a question like 

that, I couldn't control my laughter imagining myself riding on a sheep. 

Well, by the end of the day, I figured out that many of us whose native 

language is not English provide free entertainment with our pronuncia-

tions and late (let) people (including our own children) yenjoy (enjoy)! 
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ಮುಂದಿನ ಷಂಚಿಕರರ್ನುನ  ಜುಲ್ರಥ 4ರ ವರೇಳರಗರ ಸಿದಧಡಿಷಲ್ಹಖುುದು.ನಿಮಾ ಷಲಹರ, ಷೊಚನರ, ವಿಮಶ್ರಷಖಳಿಗರ ಷದಹ ಸಹಾಖತ್. ನಿಮಾ ಆಷಕಿುರ್ ವಿಶರ್, ರದಿ, 
ೆವಹಷ ಔರ್ನ, ಅನುರ್, ಅಭಿಹೆರ್, ಚಿತ್ೆಔಲ್ರ, ಯಂಖಯಚಿತ್ೆ, ಹರೊಷರುಚಿ, ಹಹಡು-ಸಸರ, ತ್ೆ, ದಬಂಧ, ರಷೆಶ್ರನ, ೆಔಟ್ಣರ, ವಿಜ್ಞಹನ, ವರಥದಯಕಿೇರ್, ಸಹಭಹಜ್ಜಔ, 
ಯಹಜಕಿೇರ್,  ೆಚಲ್ಲತ್, ಸಹಹಿತ್ಯ, ಷಂಗಿೇತ್, ಚಲನಚಿತ್ೆ, ಹಹಷಯ, ವಿಮಶ್ರಷ, ಆಯರೊೇಖಯ, ುಷುಔ ರಿಚರ್, ವಹಣಿಜಯ, ಯಹಹರ ಮುಂತಹದ ಮಹುದರೇ ವಿಬಹಖಕರಕ 
ಕರೊಡುಗರಖಳನುನ mkantcommittee@gmail.com ವಿಳಹಷಕರಕ ಔಳುಹಿಸಿ.  


