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ಕುಬಜ ಮರಗಳು

- ಸಂಧ್ಾಾ ಹೆೊನ್ನವಳ್ಳಿ
ಮಾರ್ಚ್ ೩೧ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಕೆ ೋಸಂಬ್ರಿ
ಆಯಿತು. ಮಧ್ಾಾಹ್ನದ ಕಾಫಿ, ಟೋ, ಬೆ ೋಂಡ, ಬಜ್ಜಿ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ
ಲ ಯಿಸ್ಿಲ್ಲಿನ, ಎಮ್ ಸೋ ಎಲ್ ಗಾಿಂಡ್ ಥಿಯೋಟನ್ಲ್ಲಿ ಜನರೆ ೋ
ಜನರು! ಯಾರ ಅಂತ್ತೋರಾ? ನಮಮ ಡ್ಾಾಲಸಿನ ಕನನಡಿಗರು. ಯಾಕೆೋ
ಅಂತ್ತೋರಾ? ನಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯ್ಕಿಮದಲ್ಲಿ
ಪಾಲೆ ೊಳ್ಳಲು....ಅಬಬಬಾಬ, ಏನು ಸಂಭ್ಿಮ, ಏನು ಸಡಗರ! ಸರಿ, ತ್ತಂಡಿ,
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ಹಾಲುಂಡ ತವರು
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ಶರದಾಧಂಜಲ್ಲ
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ಜ್ಜೋ.ಪೋ.ರಾಜರತನಂ ಅವರ "ರಂಗವಲ್ಲಿ ಇಕುೂತಾರೆ" ಹಾಡಿಗೆ ನತ್ತ್ಸದುು,
ಕರ್ಣಣಗೆ ಹ್ಬಬವಾಗಿತುಿ. ಸ ತಿಧ್ಾರರು ಿೋಣಾ ಅರಿಂದ್.
ಸುಶ್ಾಮ ರಂಗಸ್ಾವಮಿಯವರ ನದೆೋ್ಶನದಲ್ಲಿ
ಮ ಡಿ ಬಂದ "ನಾನು ಕೆ ೋಳಿಕೆ ರಂಗ" ಬಹ್ಳ್

ಕಾಫ಼ಿ ಆಗಿ, ಎಲಿರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೋನರಾಗಲು ಶುರು.

ಲಯ ಬದಧವಾಗಿದುು, ಆಕರ್್ಕ ಉಡಿಗೆ

ಸಂಪ್ಿದಾಯದಂತೆ ಪಾಿರ್್ನೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ಕಿಮ ಆರಂಭ್. ೧೦

ಮ ಡಿ ಬಂತು.

ತೆ ಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದುು ಮೋಹ್ಕವಾಗಿ

ವರ್್ದ ಪ್ುಟಟ ಸಹ್ನ, ದಿಟಟವಾಗಿ ನಂತು, ಎಲಿರಿಗ ಯುಗಾದಿಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳ್ನುನ ಕೆ ೋರಿ, ತನನ ಸುಶ್ಾಿವಾ ಕಂಠದಲ್ಲಿ"ಶ್ಿೋ ಗಣೆೋಶ್ಾಯ
ಧೋಮಹಿ" ಎಂದು ಹಾಡುತಾಿ ಎಲಿರನ ನ ತನನ ಗಾನ ಮಾಧುಯ್ದಲ್ಲಿ
ತೆೋಲ್ಲಸಬ್ರಟಟಳ್ು. ಹಾಡಿನ ಸಮಕ ೂ ವೆೋದಿಕೆಯ ಪ್ರದೆ ಮೋಲೆ ಕಂಡ
ವೆೈಿಧಾಮಯ ಗಣಪ್ತ್ತಗಳ್ ದಶ್ನ ಅದುುತವಾಗಿತುಿ. ದೃಶಾ, ಶ್ಾಿವಾ
ಎರಡ "ಸ ಪ್ರ್".

ಬಾಲದತಿ ಕನನಡ ಶ್ಾಲೆಯ ಮಕೂಳ್ು
ಪ್ಿದಶ್್ಸದ "ಕನನಡ ಕಣಮರ್ಣಗಳ್ು" ರ ಪ್ಕ
ನಿೋನ ಮಾದರಿಯದಾಗಿತುಿ. ಎಂದಿಗ
ಮರೆಯಲಾಗದ ಕನಾ್ಟಕದ ಕೆಲವು ಗಣಾ
ವಾಕಿಿಗಳ್ನುನ, ಮಕೂಳ್ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮುಂದೆ
ನಲ್ಲಿಸದವರು, ಚೆೈತಿ ಶ್ಿೋಧರ್.
ನಂದಿನ ಕಂಬ್ರಯವರ "ಬಾಲಕರ ತಂಡ" ಹಾಡಿದ
ಸುಪ್ಿಸದಧ ಭಾವಗಿೋತೆಗಳ್ು, "ಸಂಜ್ೆ ಹ್ಣಾಣಗಿ"
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ಪಾಕಂಪ್ಪ್ಪು

ಬಣಣ ಬಣಣದ ಮಿನುಗುವ ರಂಗವಲ್ಲಿಗಳ್ನುನ ಪ್ಿದಶ್್ಸುತಾಿ, ಮಕೂಳ್ು

ಮತುಿ "ತರವಲಿ ತೆಗಿ ನನನ ತಂಬ ರಿ". ಮಕೂಳ್
ಯತನ ಶ್ಾಿಘನೋಯ!
ರ ಪ್ ಗೌಡರ ನದೆೋ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಕೂಳ್ು, "ಬೆಳಿಳ ಮ ಡಿತೆ ೋ ಕೆ ೋಳಿ
ಕ ಗಿತೆ ೋ" ಎಂದು ಕುರ್ಣದಿದುು, ಕೆೋಳ್ಲು, ನೆ ೋಡಲು, ಎರಡ ಚೆನಾನಗಿತುಿ.

ಪ್ೂರ್ಣ್ಮ ಸುಬಿಹ್ಮಣಾ ಅವರ ನೆೋತೃತವದಲ್ಲಿ ಪ್ುಟಾರ್ಣ ಮಕೂಳ್ು ಹಾಡಿದ
ನಾಮರಾಮಾಯಣ ಅತಾಂತ ಸಪರ್ಟವಾಗಿದುು, ಪ್ಿದಶ್್ಸದ ಕೆಲವು
ದೃಶಾಗಳ್ು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮ ಡಿ ಬಂದವು.
"ಆಹಾ ನನನ ಮದೆವಯಂತೆ" ಎಂದು ಕುಲುಕುತಾಿ, "ಬ್ರಂಕದ ಸಂಗಾರಿ"
ಎಂದು ಬಳ್ುಕುತಾಿ, ಹೆಜ್ೆಿ ಹಾಕಿದ ಮುದುು ಮಕೂಳ್ು, ಎಲಿರಿಂದ ಚಪಾಪಳೆೋ,
ಶ್ಳೆಳಗಳ್ನುನ ಗಳಿಸದರು. ಇವರನುನ ಇರ್ುಟ ಚೆನಾನಗಿ ತಯಾರಿ
ಮಾಡಿದವರು ಸಹ್ನ ಸುನಲ್.

ಎಲಿರಿಗೊ ಸ್ಾಾತಂತ್ೆೊರಯೇತಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
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"ನಮಮ ತ್ತಪಾಪರಳಿಳ ಬಲು ದ ರ..." ಹಾಡು ಮರೆಯಲಾಗುತಿದೆಯೋ?
ನಾಗಶ್ಿೋ ಶ್ಿೋನವಾಸ್ ಅವರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳ್ಲು ಸಕೂ
ಕೆೈಲಾಸಂ ಗಿೋತೆಗಳ್ು ಕನನಡ ಸ್ಾಹಿತಾ ಪಿಯರಿಗೆಲಾಿ
ಮೃಷ್ಾಟನನದಂತ್ತತುಿ.
ಹೆಂಗಳೆಯರು ತಾವು ಉಟಟ ಸೋರೆಗಳ್ ಬಗೆೊ ಮಾತಾಡಿಕೆ ಳ್ುಳವುದು
ಸಹ್ಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಉತಾಿಹಿೋ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಣಣ ಬಣಣದ
ಸೋರೆಗಳ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸಕೆ ಂಡು, ರ್ಳ್ಕು ಬಳ್ುಕಿನಂದ ವೆೋದಿಕೆಯ
ಮೋಲೆ ನತ್ತ್ಸದುು ಮನೆ ೋಹ್ರವಾಗಿತುಿ. ಹಿನೆನಲೆ ಗಾಯನಕಾೂಗಿ

ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ ಸವಚಛ ಕನನಡ ಉಚಾಛರಣೆ, ಅವರ ಹಾವ ಭಾವ,

ಆರಿಸಕೆ ಂಡಿದು "ಆಡಿಯೋ" ಏ ಒನ್!

ಅಭಿನಯ, ಎಲಿವೂ ಮನೆ ೋಜ್ಞವಾಗಿತುಿ. ವೆೋದಿಕೆಯ ಸಜುಿ, ಅಳ್ವಡಿಸದು
ಬೃಂದಾವನ, ಪೋಠೆ ೋಪ್ಕರಣಗಳ್ು,
ಇವೆಲಿಕ ೂ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಟ ಸಮಯ, ಪ್ಟಟ
ಶಿಮ ಎಲಿವನ ನ ಮಚಚಬೆೋಕಾದೆುೋ.
ನೆರೆದಿದು ಸಭಿಕರಿಗೆಲಾಿ ಮಂತಾಿಲಯದ
"ಕಿರು" ದಶ್ನವನೆನೋ ಮಾಡಿಸಬ್ರಟಟರು ಆ
ಮಕೂಳ್ು! ಕೆಲವರಿಗಂತ ಕಣಣಲ್ಲಿ ನೋರೆೋ
ಬಂದುಬ್ರಟಟತುಿ ನಾಟಕದ ಕೆ ನೆಗೆ! ಇಂರ್ಹ್
ಹ್ರಸ್ಾಹ್ಸಕೊ ಕೆೈ ಹಾಕಿ, ತಮಮ
ಅಮ ಲಾವಾದ ಸಮಯವನುನ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕೆ ಂಡು, ಮಕೂಳ್ನುನ
ಅತಾಂತ ಉನನತ ದಜ್ೆ್ಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಸಭಿಕರ ಮಚುಚಗೆ,

ರಾಜಶ್ಿೋ ರಮೋಶ್ ಅವರ ಸಮಿತ್ತ ಎಲಿರಿಗ ಿದಾಯ ಹೆೋಳಿ, ಕಳೆದ ೨

ಪ್ಿಶಂಸ್ೆಗೆ ಪಾತಿರಾದವರು, ಶ್ಿೋ ಪ್ದಮನಾಭ್ ಕೃರ್ಣಗಿರಿಯವರು.

ವಶ್ಗಳ್ ಬೆಂಬಲಕೊ ಧನಾವಾದಗಳ್ನುನ ಅಪ್ಸದರೆ, ಜಯಶ್ಿೋ
ಮ ತ್ತ್ಯವರ ನೆೋತೃತವದ ಹೆ ಸ ಸಮಿತ್ತ ಎಲಿರ ಮುಂದೆ ತಮಮ

ಅಂದಿನ ಸ ತಿಧ್ಾರರು, ನೆರೆದಿದು ಪೆಿೋಕ್ಷಕರನುನ ಆಗಾಗ ಜ್ೆ ತೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡು, ತಾವು ಹ್ಮಿಮಕೆ ಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ್ ಬಗೆೊ

ತೆ ಡಗಿಸಕೆ ಂಡು ಕಾಯ್ಕಿಮಕೊ ಮರುಗು ಕೆ ಟಟದುು ಬಹ್ಳ್

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸದರು. ಮುಂಚಿನ ಹಾಗ ಮುಂದಿನ

ಚೆನಾನಗಿತಾಿದರ , ಹೆಚಾಚಗಿ ಆಂಗಿ ಭಾಷ್ೆಯ ಪ್ದಗಳ್ನೆನೋ

ಸಮಿತ್ತಯವರಿಗೆಲಾಿ, ನಮಮಲಿರ ಅನೆೋಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ್ು. ತಮಮ

ಉಪ್ಯೋಗಿಸದುು ಎದುು ಕಾಣುವಂತ್ತತುಿ.

ಉತಾಿಹ್ ಪ್ೂರಿತ ಪ್ಿಯತನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗ ಕನನಡದ ಏಳಿಗೆಗೆ
ಶಿಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಕಾೂಗಿ! ನಂತರ ವಂದನಾಪ್್ಣೆ.

ಮಕೂಳ್ ಮುಂದಾಳ್ುತನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಾರ್ರಗಿೋತೆಗಳ್ ನಂತರ ಎಲಿರ
ಉಡುಪ ಕೆಫೆಯವರು ತಂದಿರಿಸದು ರುಚಿಯಾದ ಊಟಕಾೂಗಿ
ಉತುಿಕರಾಗಿ ಹೆ ರಟರು. ಎಲಿರ ಅಂದಿನ ಕಾಯ್ಕಿಮಗಳ್ ಬಗೆೊ
ಮಾತನಾಡುತಾಿ, ಸಂಜ್ೆಯನುನ ಮಲುಕು ಹಾಕುತಾಿ, ಊಟವನುನ
ಮುಗಿಸ, ನಧ್ಾನವಾಗಿ ಹೆ ರಟರು. ಮತೆ ಿಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜ್ೆಯ
ಸಮಾಪಿ.
ಯುಗಾದಿ 2012ರ ಚಿತಿಪ್ಟಗಳ್ನುನ ಮ ತ್ತ್ಯವರ

ಅಂದಿನ ಕೆ ನೆಯ ಕಾಯ್ಕಿಮ, ೮ ರಿಂದ ೧೫ ವರ್್ದ ಮಕೂಳ್

ಕಾಾಮರಾ ಕರ್ಣಣನಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿ ಆನಂದಿಸ.

ಅಭಿನಯದ, ಮಂತಾಿಲಯದ ಶ್ಿೋ ರಾಘವೆೋಂದಿ ಸ್ಾವಮಿಗಳ್ ಜ್ಜೋವನದ
ಮೋಲೆ ಆಧ್ಾರಿತವಾದ, "ರಾಯರ ಕರುಣೆ" ನಾಟಕ. ಎಲಾಿ

Happy Independence Day - 2012

ಮುಖಪ್ಪಟ
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ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ಸಂದೆೇಶ
- ಜಯಶ್ರೇ ಮೊರ್ತಿ

ಪಿಯ "ಕಂಪ್ು" ಓದುಗರೆ,
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಕಾಯ್ಕಾರಿ ಸಮಿತ್ತಯ ಪ್ರವಾಗಿ ನಮಮಲಿರಿಗ ನನನ ಹ್ೃತ ಪವ್ಕ ನಮನಗಳ್ು. ನಮಗೆ ತ್ತಳಿದಂತೆ, ಕಳೆದ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯ್ಕಿಮ
ಸಮಾರಂಭ್ದ ಸಂದಭ್್ದಿಂದ ನಮಮ ತಂಡವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘ- ಉತಿರ ಟೆಕಾಿಸ್ (MKANT) ಕಾಯ್ಭಾರವನುನ ನವ್ಹಿಸಕೆ ಂಡಿದೆ. ನಮಮ ಸಮಿತ್ತಯ ಪ್ರಿಚಯ
ಹಿೋಗಿದೆ:

President -ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಜಯಶ್ಿೋ ಮ ತ್ತ್
Vice President - ಶ್ಿೋಮತ್ತ ನರುಪ್ಮ ಶಮ್
Secretary - ಶ್ಿೋ ಅಮೃತ್ ದತಾಿತೆಿೋಯ
Treasurer - ಶ್ಿೋಮತ್ತ ರ ಪಾ ಗೌಡ
Executive Committee Members:
ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಿದಾಾ ದತಿ
ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಸಿತಾ ಪ್ಿದಿೋಪ್
ಶ್ಿೋ ತೆೋಜರಾಜ್ ಶ್ಿೋನವಾಸನ್
ಶ್ಿೋ ನಾಗರಾಜ್ ಹಿರೆೋಮಠ್
ನಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘವು ಡಲಾಿಸ್-ಫೆ ೋರ್ಟ್ವತ್್ ಪಾಿಂತಾಕೊ "ವಲಸ್ೆ" ಬಂದಿರುವ ಕನನಡಿಗರ ಜ್ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಬಹ್ಳ್ ಮಹ್ತಿರವಾದ ಸ್ಾಾನವನುನ ಅಲಂಕರಿಸದೆ.
ತಾಯಾನಡಿನ ನೆನಪ್ನುನ ಹ್ಸನು ಮಾಡುವ, ಕನನಡ ಪ್ರಿವಾರಗಳ್ನುನ ಬೆಸ್ೆಯುವ, ಸಾಳಿೋಯ ಕನನಡ ಪ್ಿತ್ತಭೆಯನುನ ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಗು ಕನನಡನಾಡಿನ ಉತೃರ್ಟ ಪ್ಿತ್ತಭೆಯನುನ
ಪ್ಿದಶ್್ಸುವ ಮಾಧಾಮವಾಗಿ ಹ್ತುಿ ಹ್ಲವಾರು ವರ್್ಗಳಿಂದ ಮರೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥಾ ಅಮ ಲಾವಾದ ಸಂಘಕೊ ತಮಮ ತನು, ಮನ, ಧನಗಳಿಂದ ಸ್ೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸರುವ ಎಲಾಿ
ಕನನಡಿಗರಿಗ ಈ ಸಂಧಭ್್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ್ನುನ ಅಪ್ಸಲು ಇಚಿಚಸುತೆಿೋನೆ.
ಹೆ ಸ ವರ್್ದ ಹ್ಬಬ "ಯುಗಾದಿ" ಕಾಯ್ಕಿಮದ ನಂತರ, ಸಂಗಿೋತಪಿಯರಿಗೆ ಹಾಗ ಭ್ಕಿಿಪಿಯರಿಗೆ ಹ್ಬಬವಾಗಿ ಮ ಡಿ ಬಂದದುು "ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಸಂಗಿೋತ ಕಟಟ" ಅವರ
ಸಂಗಿೋತ ಕಾಯ್ಕಿಮ. ನಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಪ್ಿರ್ಮಾಧಾಕ್ಷೆ "ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಕಲಪನಾ ರಾವ್" ಅವರ ಸಮರಣಾರ್್ವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ಕಿಮ ಏಪಾ್ಡ್ಾಗಿತುಿ. ಇದಕೊ ತುಂಬು
ಸಹ್ಕಾರ ನೋಡಿದವರು ಅವರ ಪ್ತ್ತ ಶ್ಿೋಯುತ ರಾಮ್ ರಾವ್. ತದನಂತರ ಆಯೋಜ್ಜತವಾಗಿದು "ಮಹಿಳಾ ಮಧ್ಾಾಹ್ನ" ಕಾಯ್ಕಿಮ - ಒಂದು ನಿೋನ ರಿೋತ್ತಯದಾಗಿದುು
ನೆರೆದಿದು ಎಲಾಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನ ಮುಟಟತು. ಇದನುನ ನಡ್ೆಸಕೆ ಟಟ ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಉಮಾ ಸವೆ್ಶ್ ಹಾಗು ಶ್ಿೋಮತ್ತ ವನಜ್ಾ ರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ
ಹ್ೃತ ಪವ್ಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ್ು.
ಮುಂಬರುವ ಕನನಡ ರಾಜ್ೆ ಾೋತಿವ ಕಾಯ್ಕಿಮದ ಜ್ೆ ತೆಗೆ ಇನ ನ ಹ್ಲವಾರು ಕಾಯ್ಕಿಮಗಳ್ು ನಡ್ೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ್ು ರ ಪ್ುಗೆ ಳ್ುಳತ್ತಿವೆ. ಎಲಿದಕ ೂ ನಮಮ
ಉತಾಿಹ್ಭ್ರಿತವಾದ ಸಹ್ಕಾರ ಸಗುವುದೆಂದು ನಂಬ್ರದೆುೋನೆ. "ನಮಮ" ಈ ಕನನಡ ಸಂಘವು ನಮಮ ಕಲಾತ್ತಮಕತೆಗೆ ಕನನಡಿಯಾಗಿ, ನಮಮ ಸ್ೆನೋಹ್ಮಯತೆಗೆ ಸಹ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ,
ನಮಮ ಕನನಡ ಪೆಿೋಮಕೊ ಪೆಿೋರಕ ಹಾಗ ಪ್ೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ ನನನ ನೆೋತೃತವವನುನ ನವ್ಹಿಸುವೆನೆಂದು ನಂಬ್ರದೆುೋನೆ.
ಇಂತ್ತ ನಮಸ್ಾೂರಗಳ್ು,
ಜಯಶ್ಿೋ ಮ ತ್ತ್

'An eye for an eye only ends up making the whole world blind' - Mahatma Gandhi
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ಸಂಗೇತ ಸಂಜೆ
- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಭ್ಟಾಟಚಾಯ್, ಹಾಮೋ್ನಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಿೋಮ್ ಶ್ಾ
ಹಾಗ ತಾಳ್ದ ಜ್ೆ ತೆ ರಮೋಶ್ ಹೆಗಡ್ೆ.

ಜೊನ್ ೩, ೨೦೧೨ ಸಂಜ್ೆ Frisco
ಹ್ನುಮಾನ್ ದೆೋವಾಲಯದ ಪಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಿೋಮತ್ತ.ಕಲಪನಾ ರಾವ್
ಸಮರಣಾರ್್, ಅವರ ಪ್ತ್ತ ಶ್ಿೋ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಸಹ್ಕಾರದೆ ಂದಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಕನನಡ ಸಂಘ ಶ್ಿೋಮತ್ತ. ಸಂಗಿೋತಾ ಕಟಟ ಕುಲಕರ್ಣ್ ಅವರ ಸಂಗಿೋತ ಕಚೆೋರಿ

ಹ್ಲವರು ಭಾವಗಿೋತೆ ಮತುಿ ಚಿತಿಗಿೋತೆಗಳ್ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸದರ ,
ಪ್ಕೂವಾದಾಗಳ್ ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ಸ್ಾಧಾವಾಗದೆ ಸವಲಪ ಮಟಟಗೆ ನರಾಶ್ೆಯ
ಆಯಿತು. ಸಮಯಾಭಾವದಿಂದ ಕಾಯ್ಕಿಮ ಮುಗಿಯಿತಾದರ ಯಾರಿಗ
ಏಳ್ುವ ಮನಸಿಲಿ. ಮತಿರ್ುಟ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಿಿಯಾಗುವ
ಉತಾಿಹ್ವೆೋ ಎಲಿರಲ ಿ.
ಶ್ಿೋ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು
ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಸಂಗಿೋತಾರನುನ
ಗುರಿಸ ನೆನಪನ ಕಾರ್ಣಕೆ
ಇತುಿ ಗೌರಿಸದರು . ನಂತರ
ದೆೋವಾಲಯದ
ಕೆ ೋಣೆಯಂದರಲ್ಲಿ
ಸಂಗಿೋತಾರನುನ
ಮಾತನಾಡಿಸ, ಅವರ ಜ್ೆ ತೆ
ಫೋಟೆ ೋ ತೆಗೆಸಕೆ ಳ್ುಳವ
ಕಾಯ್ಕಿಮ. ಎಲಿರೆ ಡನೆ

ಏಪ್್ಡಿಸತುಿ.
ಸಂಘದ ಅಧಾಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ಿೋ ಮ ತ್ತ್ ಸಭೆಯನುನ ಸ್ಾವಗತ್ತಸದರು. ಶ್ಿೋಮತ್ತ
ಸುಮಾ ಕುಲಕರ್ಣ್ಯವರು ಕಲಾಿದೆಯ ಕಿರುಪ್ರಿಚಯ ಕೆ ಟಟ ನಂತರ
ಕಾಯ್ಕಿಮ ಆರಂಭ್. ನೆರೆದ ರಸಕರಿಗೆ ಸಂಗಿೋತ ಸ್ೌರಭ್ದ ಸುಗಿೊ,
ಅನವರ್್ನಾಮರಾದ ಸಂಗಿೋತಾ ಅವರಿಂದ. ಬಾಲಾದಿಂದಲೆೋ ದಂತಕಥೆಯಾದ
ಶ್ಿೋಮತ್ತ.ಸಂಗಿೋತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಚಯದ ಅವಶಾಕತೆಯೋ ಇಲಿ. ಆ
ಸಂಜ್ೆ ಮಧುವಂತ್ತಯಿಂದ ಭೆೈರಿಯವರೆಗಿನ ರಸಯಾತೆಿ.
ರಾಗ್ ಮಧುವಂತ್ತಯಿಂದ ಮದಲಾದ ಕಚೆೋರಿ ಅಭ್ಂಗ್, ಭ್ಜನ್, ದಾಸರ
ಪ್ದ, ವಚನಗಳ್ ಸುಮಧುರ

ಚೆನಾನಗಿ ಮಾತಾಡಿ,
ಫೋಟೆ ೋಗಳಿಗೆ
ಸಹ್ಕರಿಸದರು ಸಂಗಿೋತಾ.
"ಸಂಗಿೋತ ಎಂದಿಗ ಸುರಗಂಗೆಯಂತೆ" ಎನುನತಿದೆ ಒಂದು ಗಿೋತೆ.
ಕಾಯ್ಕಿಮ ಮುಗಿಸ ಮನೆಗೆ ಹೆ ರಟಾಗ ಬ್ರಸಲು ಬೆಳ್ದಿಂಗಳಾಗುವ
ಸಮಯ. ಮನದ ಬೆೋಗುದಿ ನಾದದಿಂಪಗೆ ಕರಗಿ ಎಲೆಿಲ ಿ ಉಲಾಿಸ. ಇಂಥಾ
ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಂಗಿೋತ ಸಂಜ್ೆಯ ಸವರಗಂಗೆಗೆ ಸ್ಾಿರದ ಶರಣು.
ಕಾಯ್ಕಿಮದ ಚಿತಿಸಂಪ್ುಟವನುನ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಬಹ್ುದು.

ಸಮಿಮಳಿತ. ಕೆೋಳ್ುಗರ ಕೆ ೋರಿಕೆಯ
ಮೋರೆಗೆ "ಕರವ ಮುಗಿದ
ಮುಖ್ಾಪಾಿಣ, ಭಾಗಾದ ಲಕ್ಷಿಿ
ಬಾರಮಮ, ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ,
ಕಂಗಳಿವಾಾತಕೆ ೋ ಕಾವೆೋರಿ ರಂಗನ
ನೆ ೋಡದ, ರರ್ವನೆೋರಿದ
ರಾಘವೆೋಂಡಿ, ಎನನ ಕಾಯವ"
ಮುಂತಾದ ಅನೆೋಕ ಹಾಡುಗಳ್
ಸಮೋಹ್ಕ ಗಾಯನ. ಸಮರ್್
ತಬಲಾ ಸ್ಾಥ್ ನೋಡಿದವರು ಶಂತನು

In the truest sense, freedom cannot be bestowed; it must be achieved. ~Franklin D. Roosevelt
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ಮಹಿಳಾ ಮಧ್ಾಾಹ್ನದಿ ಮುದಗೆೊಂಡ ಮನ್ಸುಸ
- ಪೂರ್ಣಿಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಲಲ್ಲತೆಯನುನ "ಇಚಾಛಶಕಿಿ ಜ್ಞಾನಶಕಿಿ ಕಿಿಯಾಶಕಿಿ ಸವರ ಪರ್ಣೋ" ಎನುನತಿದೆ ಸಹ್ಸಿನಾಮ. ಹ್ಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸದಿುದೆ, ಅದೆೋಕೆ ಇಚಾಛಶಕಿಿಯೋ ಮದಲು, ನಂತರ
ಜ್ಞಾನ, ಕಿಿಯ ಎಂದು. ಸ್ಾಧನೆಯ ಶ್ಖ್ರವೆೋರಲು ಹೆ ರಟವರಿಗೆ ಮನೆ ೋಬಲವಲಿವೆೋ ಮದಲ ಮಟಟಲು? ಈ ಮಾತು ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಮನಸನಲ್ಲ ಮ ಡಿದುು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಘ
ಏಪ್್ಡಿಸದು "ಮಹಿಳಾ ಮಧ್ಾಾಹ್ನ"ದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೊಂಡ್ಾಗ.
Coppell ಗಿಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜ ನ್ ೨೪ರ ಮಧ್ಾಾಹ್ನ - ಹೆ ರಗೆ ಬ್ರರು ಬ್ರಸಲು, ಒಳ್ಗೆ "It was really COOL !" ಅಚ್ನಾ ಮ ತ್ತ್ ಪಾಿರ್್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವ್ತ್ತೋಶನನುನ ನೆನೆದ
ನಂತರ , ಸಂಘದ ಮುಂದಾಳ್ು ಜಯಶ್ಿೋ ಮ ತ್ತ್ ಚಿಕೂ ಚೆ ಕೂ ಸ್ಾವಗತದೆ ಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಾ ಮಹಿಳಾಮರ್ಣಯರನುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸದರು.
ಶ್ಿೋಮತ್ತ ವನಜ್ಾ ರಾಜನ್ ಅವರು, ತಮಮ ಬೆಂಗಳ್ೂರಿನ ವೆೈರ್ಟ ಹೌಸ್ ಬ್ರಟುಟ ಸದಾಕೊ "ಕಾಾಂಪ್ ಡ್ಾಾಲಿಸ್" ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಮಮಮಕೂಳ್ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ. ನಗುಮಗದ,
ಚುರುಕು ಮಾತ್ತನ ವನಜ್ಾ ತಮಮ ಹಾಸಾಭ್ರಿತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲಿರ ಮನರಂಜ್ಜಸದರು. ತಾವು ನಡ್ೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನುನ ಿವರಿಸದರು. "ಕಣಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ೂವ್-ಪ್ಶ್ಚಮ",
"ಹ್ರಟೆಗಳ್ು ಮತುಿ ಇತರ ಲೆೋಖ್ನಗಳ್ು" ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ಿಕಟಸರುವ ಇವರು ತಮಮ ಕೆಲವು ಹ್ರಟೆಗಳ್ನುನ ನಮಮಡನೆ ಹ್ಂಚಿಕೆ ಂಡರು. ದೆೋವಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ
ತುತು್ಸಭೆ, ಉಪ್ವಾಸ-ಫಲಾಹಾರ ಮುಂತಾದ ಪ್ಿಸಂಗಗಳ್ನುನ ಕೆೋಳಿ ಎಲಿರ ನಕಿೂದೆುೋ ನಕಿೂದುು. ಬೆೋಸರವಾಗದಂತೆ ನಮಮ ಅನುಭ್ವಗಳ್ನುನ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವ, ಡ್ೆೈರಿ
ಬರೆಯುವ ಹ್ವಾಾಸದ ಬಗೆೊ ಕಿಿಮಾತು ಹೆೋಳಿದರು.ಹಾಸಾ ಅಪ್ಹಾಸಾ, ಹಾಸ್ಾಾಸಪದವಾಗುವ ಅಪಾಯದ ಬಗೆೊ, ಬಗೆೊ ತಮಮದೆೋ ಿಶ್ರ್ಟ ಶ್ೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಿವರಿಸದರು.

ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಉಮಾ ಸವೆೋ್ಶ್, ಈಗಾಗಲೆ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಿತರು. ರಂಗೆ ೋಲ್ಲ, ನಾಟಕ ರಚನೆ, ಕೆೋಶ್ಾಲಂಕಾರ, ತರಕಾರಿ ಕೆತಿನೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾಪಾಿಕಾರಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ರಿರ್ಣತರು ಉಮಾ. ಅವರು ತಮಮ ಸುಪ್ಿ ಪ್ಿತ್ತಭೆಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ ಪಿೋತಾಿಹಿಸದ ದಾವಣಗೆರೆ ಗೆಳೆಯರನುನ ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿಯೋ ನೆನೆದರು . ನಂತರ ತಮಮ ಕೆೋಶ್ಾಲಂಕಾರ
ನಪ್ುಣತೆ ತೆ ೋರಿದ ಅವರು, ಕೆೋವಲ ೧-೨ ನಮಿಶಗಳ್ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರ ತುರುಬು ಸಂಗರಿಸದರು. ಕೆೋವಲ ೨-೩ ರಬಬರ್ ಬಾಾಂಡ್ ಬಳ್ಸ, ಹೆಚುಚ ಪನ್ ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸದೆ
ಸಂಗರಿಸದುು ಿಶ್ೆೋರ್. ನಂತರ ಅವರ ಕೆೈಚಳ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಲಿಂಗಡಿ ಹ್ ಿನ ಬುಟಟಯಾದರೆ, ಕಾಾರೆರ್ಟ-ಮ ಲಂಗಿ ಹ್ ಗಳಾದವು. ಈರುಳಿಳ ನೆೈದಿಲೆ, ಮ ಲಂಗಿ-ಕಾಾರೆಟೊಳ್
ಹ್ುಡುಗಿ ಮುಂತಾದ ಅನೆೋಕ ಮಾದರಿಗಳ್ು ತಯಾರಾದವು.
ಜಯಶ್ಿೋ ಅವರು ವನಜ್ಾ ರಾಜನ್ ಹಾಗ ಉಮಾ ಸವೆೋ್ಶ್ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪನ ಕಾರ್ಣಕೆ ಇತುಿ ಗೌರಿಸದರು. ಕಾಯ್ಕಿಮದ ನಂತರ, ನನನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮತಿದೆೋ ಮಲುಕು
"ಇಚಾಛಶಕಿಿ ಜ್ಞಾನಶಕಿಿ ಕಿಿಯಾಶಕಿಿ ಸವರ ಪರ್ಣೋ". ನಜ, ಇವಯಾ್ರ ಿಶವಮಾನಾರಲಿ, ಹೆೋಳಿಕೆ ಳ್ುಳವಂತಹ್ ಪ್ಿಶಸಿ-ಪ್ುರಸ್ಾೂರಗಳ್ ಕಿರಿೋಟ ಹೆ ತಿವರಲಿ. ಆದರೆ ಇವರು
ಮನೆಯಂಗಳ್ದಿ ನೆಟಟ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪ್ು. ಈ ಉತಾಿಹಿೋ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಮಮ ದಿನನತಾದ ಕೆಲಸ-ಬೆ ಗಸ್ೆ-ರಗಳೆಗಳ್ ನಡುವೆಯ ನಮಮಲ್ಲಿ ನವೋಲಾಿಸ ತುಂಬುವ
ಜ್ಜೋವನುಮಖಿಯರು.
ಕಾಯ್ಕಿಮದ ಚಿತಿಸಂಪ್ುಟವನುನ ಇಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಬಹ್ುದು.

"Vande Mataram” - Bankima Chandra Chatarjee
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ಕೆೈಯಲ್ಾಿಗುತ್ಾಾ?
- ಸುಧ್ಾ ಶ್ಿೋನಾಥ್

“ಅಪ್ು ಈವತುಿ ದೆೋವಸ್ಾಾನಕೊ ನಡ್ೆ ೂಂಡು ಬತಾ್ರಂತೆ. Even
though the weather is so very good to take a long
walk, ಅರ್ುಟ ದ ರ ನಡ್ೆಯೋದಿಕೊ ನಮಮ ಕೆೈಲಾಗೆ ೋದಿಲಿ.
ನಾಿಬಬರ carನಲೆಿೋ ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ. ಕನನಡ ಕಾಿಸ್ ಗೆ late

ಗಮನಸುವರ್ುಟ ಸ ಕ್ಷಾಿತ್ತಸ ಕ್ಷಿಗಳ್ು ನಾನಂತ ಆವಯಸಿನಲ್ಲಿ
ಗಮನಸುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ ಎನಸದುುಂಟು. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಒರಟೆೋ
ಎನುನವ ಸಂಶಯ ಮ ಡಿದ ು ಉಂಟು. To tell you the

truth, it added a new interesting dimension to my
thinking. ಮಕೂಳ್ ಪ್ಿಶ್ೆನಗಳ್ ಮತುಿ ನನನ ಅನಸಕೆಗಳ್ ಒಂದು

ಆಗಾಬರದಲಾವ?” ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇದುುದುನುನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆ.

ಪ್ುಟಟ ಅವಲೆ ೋಕನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮಮ ಅನುಭ್ವಕ ೂ

ಅಮೋರಿಕಕೊ ಬಂದೆೋಲೆ ನಡ್ೆಯೋದೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಹೆ ೋಗಿತುಿ. ಒಂದು

ಪ್ಯಣಕೊ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಕಲ್ಲಯುವ ಮಕೂಳಿದುರೆ ಅವರನ ನ

ಭಾನುವಾರ DFW temple ಗೆ ನಡ್ೆ ೂಂಡು ಹೆ ೋಗೆಬೋಕು ಅಂತಾ
ಮನಸುಿ ಮಾಡಿದು ಡ್ಾ.ಶ್ಿೋನಾಥ್ ರವರು ಬೆಳಿಗೆೊ ಬೆೋಗನೆೋ ಹೆ ರಟರು
ಹ್ತುಿ ಘಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ‘ಅರಳ್ು ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕಾಿಸ್ ಗೆಂದು. ಆಗ
ನಾಿದುದುು ಅಿ್ಂಗ್ ನ Las Colinas ನಲ್ಲಿ. ನಮಮ ಮನೆಯಿಂದ
DFW ದೆೋವಸ್ಾಾನಕೊ ಸುಮಾರು ಹ್ತುಿ ಮೈಲ್ಲಗಳ್ರ್ುಟ ದ ರಿತುಿ.
ನಾಿಬಬರ ತಯಾರಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಗುತ್ತಿದಾುಗ ದಾರಿೋಲ್ಲ ಅಪ್ಪನನ
ಹ್ುಡುಕುತಾಿನೆೋ ಇದುಳ್ು. MacArthur ರಸ್ೆಿೋಲ್ಲ ರಸ್ೆಿಯ ಪ್ಕೂದಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪ ನಡ್ೆಯುತ್ತಿರುವುದನುನ ಕಂಡು “ಅಮಾಮ, ನಾವೂ ಕಾರಿಲೆಿೋ ನಲ್ಲಿಸ,
ಅಪ್ಪನ ಜ್ೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿೋಬಹ್ುದಾ?” ಪ್ುಟಟಯ ಪ್ಿಶ್ೆನ.
“ನನನ ಕೆೈಯಲಾಿಗೆ ೋದಿಲಿ ಕಂದಾ, ಅರ್ುಟ ದ ರ ನಡ್ೆಯೋದಿಕೊ” ನನನ
standard ಉತಿರ. “ನಡ್ೆಯೋದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಲಾಿಾ ಅಮಾಮ? ಯಾಕೆ
ನೋನು ಕೆೈಯಲಾಿಗೆ ೋದಿಲಿ ಅಂತ್ತೋಯ? ಕಾಲಲಾಿಗೆ ೋದಿಲಿ ಅಂದೆಿ
ತಪಾಪಗುತಾಿ?” ಶುರುವಾಯುಿ ಬೆೋತಾಳ್ ಪ್ಿಶ್ೆನಗಳ್ ಸರಮಾಲೆ.
“ಹೌದು ಪ್ುಟಟೋ, ನೋನು ಹೆೋಳೊ ೋದ ಸರಿೋನೆೋ. ಆದೆಿ
ಸ್ಾಧಾವಾಗೆ ೋದಿಲಿ ಅನೆ ನೋ ಅರ್್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೆೋಳಿಿೋಿ, ಅಷ್ೆಟೋ.
ಕೆಲವು expressions ಬಳ್ಕೆಯಿಂದ dictionary meaning
ಅಲಿದೆೋ ಬೆೋರೆೋನೆೋ ಅರ್್ ಕೆ ಡುವಂತಾಗಿರುತಿವೆ. ಅದು ಕನನಡ

ಬಂದಿರಬಹ್ುದು. ಬನನ, ನನನ ಜ್ೆ ತೆ ನನನ ನೆನಪನ ದೆ ೋರ್ಣಯ
ಕರೆತನನ. ಜ್ೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೂಳಿದುರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ನೆನಪ್ುಗಳಿಗೆ ಂದು
ಅರ್್ಪ್ೂಣ್ ಮರುಗು ಸಗುತೆಿ.
ಒಮಮ ಪ್ುಟಟ ಮಗಳ್ನುನ “ಹೆ ೋಗೆೋ, ಯಾವಾಗ ಿ ಏನೆೋನೆ ೋ ಪ್ಿಶ್ೆನ
ಕೆೋಳಾಿನೆೋ ಇತ್ತೋ್ಯ” ಅಂದರೆ “ಹೆ ೋಗು ಎನನಬೆೋಡ ಅಮಮ
please! ”ಎಂದು ನಸಿಹಾಯಕಳ್ಂತೆ ಹೆ ೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು
ತ್ತಳಿಯದೆೋ ಅಳ್ುವುದಕೊ ಶುರುಮಾಡಿದಳ್ು.
ಅದನುನ ನೆ ೋಡಿ “ಹೆ ೋಗು ಅಂದೆಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರ ಹೆ ೋಗು ಎಂದರ್್
ಅಲಿ ಪ್ುಟಟೋ. ನಾನು ಯಾವುದೆ ೋ ಕೆಲಸದಲೆ ಿೋ ಅರ್ವ
ಯೋಚನೆಯಲೆ ಿೋ ಇದಾುಗ ತೆ ಂದೆಿ ಕೆ ೋಡ್ೆಬೋಡ್ಾ ಅಂತ. It just
means don't bother me right now ಅಂತಾ ಅಷ್ೆಟೋ.” ಎಂದು
ಸಮಾಧ್ಾನಪ್ಡಿಸಬೆೋಕಾಯುಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್್ವಾಗದಿದಾುಗ ಪ್ುಟಟ
ಮಕೂಳ್ೂ ಸಹ್ ತಪ್ುಪ ಕಲಪನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖ್
ಅನುಭ್ಿಸುತಾಿರೆಂದು ಗೆ ತಾಿಗಿದುಂದೆೋ.
ಒಂದು ದಿನ ನಮಮ ಪ್ರಿಚಯದವರೆ ಬಬರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಯಿಂದು ಡ್ಾ.
ಶ್ಿೋನಾಥ್ ರವರು ನನಗೆ ತ್ತಳಿಸದರು. ಹೆಣೆ ಣೋ ಗಂಡ್ೆ ೋ ಎಂದು
ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪ್ಿಶ್ೆನಗೆ ಅವರು “ಹೆಣುಣ ಅರ್ವಾ ಗಂಡು. ಸರಿಯಾಗಿ

ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತಿ ಪ್ರಿಚಯ ಆಗುತೆಿ.”

ನೆನಪಲಿ” ಎಂದು ಹೆೋಳಿದುು ಕೆೋಳಿ “is there any other choice?

ಅಮೋರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದುುದುರಿಂದ ಮಕೂಳ್ು ಕನನಡ ಕೆೋಳ್ುವುದೆೋ ಕಡಿಮ.

ಪೆಚುಚ ಪೆಚಾಚಗಿ ನಕಿೂದುುಂಟು.

ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಜ್ೆಿ ಹೆಜ್ೆಿಗ ಪ್ಿಶ್ೆನಗಳಿರುತೆವ. ಅವರು
ಜ್ಾಸಿ ಕೆೋಳಿರುವ ಭಾಷ್ೆ English ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡನ ನ
ಹೆ ೋಲ್ಲಸ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹೆ ಂದಾರ್ಣಕೆ ಆಗುವುದಿಲಿವೋ ಅಲ್ಲಿ
ಕುತ ಹ್ಲದಿಂದ ಪ್ಿಶ್ೆನಗಳ್ು ಕೆೋಳಾಿನೆೋ ಇತಾ್ರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಉತಿರಿಸುವ ತಾಳೆಮಯಾಗಲ್ಲೋ, ಜ್ಾಣೆಮಯಾಗಲ್ಲೋ ನನಗಿರಲ್ಲಲಿ.
‘ಅರಳ್ುಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕನನಡ ಕಾಿಸ್ ಶುರುವಾದಮೋಲೆ ಅವೆರಡನ ನ
ಪ್ಿಜ್ಞಾಪ್ೂವ್ಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲಯಲೆೋಬೆೋಕಾಯುಿ. ಮಕೂಳ್ು ಕನಾ್ಟಕದಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದರೆ ತಾನೆೋ ತಾನಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ದಗಳ್ೂ ಸಹ್ ಈಗ ಪ್ರಿಶಿಮ
ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲಯಬೆೋಕಾಗಿತುಿ. ಬಹ್ುಶಃ ಎಲಿ ಅಮರಿಕನನಡ
ತಂದೆತಾಯಿಯರಿಗ ಹಿೋಗೆೋ ಅನನಸರಬಹ್ುದು. ಅಮೋರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ
ಮಕೂಳ್ ಪ್ಿಶ್ೆನಗಳ್ styleಏ ಬೆೋರೆೋ ಎನುನವುದಂತ ನಜ. ಅವರು

” ಎಂದು ನಗಾಡಿದ ಮಗಳ್ನುನ ನೆ ೋಡಿ ನಾವೂ ಮುಜುಗರದಿಂದ

‘ಅವಿ ಹೆಸರು ಅದೆೋನೆ ೋ ಇದೆ. ನೆನಪಗೆ ಬತಾ್ ಇಲಿ.’ ಎನುನವ
statement ಸವೆೋ್ಸ್ಾಮಾನಾ. ಅರ್ವಾ ‘ಅದರ ಹೆಸರು
ಅದೆೋನೆ ೋ ಇದೆಯಪಾಪ’ ಅನೆ ನೋದ ಕೆೋಳಿರಬಹ್ುದು. ಒಂದು ಸಲ
ಹಿೋಗೆ “ಅವಿ ಊರ ಹೆಸರು ಅದೆೋನೆ ೋ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೆೋಳಿದಾಗ
“ಹೆಸರು ಏನೆ ೋ ಇದೆುೋ ಇರುತೆಿ, ಅಲಾಿಾ? BIG help! ” ಎಂದು
ಅವಳ್ು ಛೆೋಡಿಸದಾಗ ನಮಮ ಮ ಖ್್ತೆಯ ಅರಿವಾಗಿದುುಂಟು.
“ನೋನು ಯಾವಾಗ ಿ ಇಷ್ೆಟೋ; lunch box ನ ಸಂಕ್ ಒಳ್ಗಿಡ್ೆ ೋದು
ಮತೆೋ್ಹೆ ೋಗಿಿೋಯ” ಎಂದು ಸಡುಕಿದಾಗ “ಯಾವಾಗ ಿ ಅಲಿಮಾಮ.
Sometimes I forget, sorry!” ಎಂದು ಮುಖ್ ಸಣಣದು ಮಾಡಿಕೆ ಂಡ

Those who deny freedom to others deserve it not for themselves. ~Abraham Lincoln
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ಗಾಬರಿ ಎನುನವ ಪ್ದವನುನ ನೋವು ಗಾಬ್ರಿ ಎಂದು ಉಚಛರಿಸುತ್ತಿೋರಿ”
ಯಾರದೆ ೋ ಅಸಹ್ನೋಯ ವತ್ನೆಯಿಂದ ನೆ ಂದು “ಅವುಿ

ಎಂದು ಮಂಗಳ್ೂರಿನವರಾದ ಿದಾಾಥಿ್ಯ ಪೋರ್ಕರೆ ಬಬರು

ಬದಲಾಗೆ ೋದಿಲಿ. ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡ್ೆ ಂಕು ಅಂದಹಾಗೆ” ಅಂದದುು ಕೆೋಳಿ,

ಒಂದು ದಿನ ಆಕ್ಷೆೋಪ್ವೆತ್ತಿದರು. “ಗಾಬರಿಯಾದಾಗ ಗಾ ಬ ರಿ ಎಂದು

ನಮಮ ಪ್ುಟಟ “ಅಮಾಮ! That is too strong a statement. They might

ಬ್ರಡಿಸ ಹೆೋಳ್ುವುದಕಾೂಗೆ ೋಲ್ಲಿೋ. ಅದಕೊೋ ಅದು ‘ಗಾಬ್ರಿ’ ಯಾಗುತೆಿ”

change for the better later sometime.” ಅಂದಾಗ ಹೌದಲಾವ

ಎಂಬ ತಮಾಷ್ೆಯ ಉತಿರ ಕೆೋಳಿ ಇಡಿೋ ಕಾಿಸ್ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ

ನಾವರ್ುಟ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಾರದು ಎನಸದುುಂಟು.

ಮುಳ್ುಗಿದುುಂಟು (ತೆೋಲ್ಲದುುಂಟು!).

ಮಕೂಳ್ು ನಾವಾಡುವ ಪ್ಿತ್ತಯಂದು ಮಾತನ ನ ಗಮನಸುತಾಿ

ಸ್ಾವತಂತಿಯ ದಿನೆ ೋತಿವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕೂಳಿಗೆ ‘ಜನಗಣಮನ’

ಇರುತಾಿರೆ. ಆಸಕಿಿ ಇರುವ ಮಕೂಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ ಿ ಒಂದನುನ

ಕಲ್ಲಸಬೆೋಕೆಂದು ಪೋರ್ಕರೆ ಬಬರು ಸಲಹೆ ಕೆ ಟಟರು. “ನೆ ೋಡಿ

ಿವರಿಸ ಹೆೋಳಿದರೆ ಸ್ಾಕು, ಹ್ತುಿ ಕಲ್ಲಯುವ ಜ್ಾಣೆಮ ಇರುತೆಿ. ಅವರಿಗೆ

ನೋವು ಸ್ಾವತಂತಿಯ ಅನನಲ್ಲಕೊ ಸ್ಾವತಂತಿ ಅನುನತ್ತಿೋರಿ. ಕೆಲವರ

ಯಾವಾಗ literal meaning ಅನವಯಿಸುವುದಿಲಿ ಎನುನವುದು ಸರಿಯಾಗಿ

ಬಾಯಲಿಂತ ಅದು ಸ್ೆ ತಂತಿ ಆಗುತಿದೆ.” ಮಂಗಳ್ೂರಿನವರು

ಸಹ್ನೆಯಿಂದ ಿವರಿಸುವ ಪ್ಿಯತನ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆೋ

ಮತೆಿ ನಮಮ ತಪ್ಪನುನ ಎತ್ತಿ ತೆ ೋರಿಸುತ್ತಿದಾುರೆನನಸತು. ತಕ್ಷಣವೆೋ

ಆಶಚಯ್ವಾಗುವರ್ುಟ ಕಲ್ಲತುಬ್ರಡ್ಾಿರೆ.

ತಾವೆೋ “ನಮಗೆ ಹೆೋಗೆ ಬರುತೆ ಿೋ ಹಾಗೆ ಹೆೋಳ್ುವ ಸ್ಾವತಂತಿಯ
ನಮಗಿದೆ” ಎಂದು ಹಾಸಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲಿರಿಗ ನಗು

“ಆಯುಿ, ಬ್ರಡು! ತರೆ ೋಣ” ಅಂತಲೆ ೋ “ಆಯುಿ, ಬ್ರಡು! ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ.”

ಉಕಿೂಬಂತು.

ಅಂತಲೆ ೋ ನೋವು ಕೆೋಳಿರಬಹ್ುದು. ಏನು ಆಯುಿ, ಯಾವುದು ಬ್ರಡಬೆೋಕು
ಎಂದು ನಾನೆಂದ ಯೋಚಿಸಯೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.

“ಬೆಳಿಗೆೊ ಮಕೂಳ್ು homework ಮಾಡ್ಾಕ್ ಹ್ತ್ತಿದುುು. ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ
ನಮಮ ತಾಯಿೋದು ಫೋನ್ ಬಂತ್ತಿೋ. ಆದಿಿಂದ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಾಕ್

“ಸರಿ, ನನನ ಅಭಿಪಾಿಯ ಗೆ ತಾಿಯುಿ, ಇನುನ ವಾದಿಸುವುದು ಬ್ರಡು

ಆಗಲ್ಲಲ್ಲಿೋ” ಅಂತಾ ತಾಯಿಯಬಬರು ಹೆೋಳಿದಾಗ ಮಕೂಳಿಗೆ

ಅನುನವ ಅರ್್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಳ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹ್ುದಾ ” ಎಂದು ನಮಮ

ಧ್ಾರವಾಡ ಕನನಡದ ‘ಮಾಡ್ಾಕ್ ಹ್ತ್ತಿದುುು’ ಅಂದೆಿ ಮಾಡುವುದಕೊ

ಪ್ುಟಾರ್ಣಯೋ ಿವರಣೆ ಹ್ುಡಿಕಿದಾಗ ಹೌದೆನಸ ಹೆಮಮ ಪ್ಟಟದುುಂಟು.

ಶುರುಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಿವರಿಸಬೆೋಕಾಯುಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ‘ಇಳಿಯಾಕ್

ಒಂದು ಸಲ “ಅದೆೋನೆ ೋ ಹೆೋಳಾಿರಲಿ ಹಾಗೆ” ಅಂದಾಗ “ಅದೆೋನು

ಹ್ತ್ತಿದುುು’ ಪ್ದ ಿವರಣೆ ಕೆೋಳಿ ಇಡಿೋ ಕಾಿಸ್ ನಕಿೂದೆ ುೋ ನಕಿೂದುು.

ಹೆೋಳಾಿರೆ ಅಮಾಮ? ” ಎಂದು ಕೆೋಳಿದಳ್ು. ಸಂದಭ್್ಕೊ ಸರಿಯಾದ ಗಾದೆ

ಇಂತಹ್ ನೆನಪ್ುಗಳ್ನುನ ಸಿಯದೆೋ ಇರಲು ಯಾರ ಕೆೈಲಾಗುತೆಿ

ನೆನಪಗೆ ಬಾರದೆ ಅರ್ವಾ ಏನ ಹೆೋಳ್ಲು ತೆ ೋಚದೆೋ “ಗಾದೆ ನೆನಪಗೆ

ಹೆೋಳಿ?

ಬಾರದೆೋ ಇದುುದುರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೆೋಳಿದೆ ಪ್ುಟಟೋ” ಎಂದು ತಲೆತಗಿೊಸದುು
ಸದಾಕೊ ಈ ನೆನಪನ ದೆ ೋರ್ಣಯಿಂದ ಇಳಿದು ಸ್ಾವತಂತಿಯ ದಿನದ

ನೆನಪ್ುಂಟು.

ಸಂಭ್ಿಮಕೊ ತಯಾರಿ ನಡ್ೆಸ್ೆ ೋಣೆವೋ? ನಮಗೆಲಿರಿಗ ಸ್ಾವತಂತಿಯ
“ನೆನೆನ ice ಮೋಲೆ ಜ್ಾರಿ ಬ್ರದೆು. ಮ ಕ ಪೆಟಾಟಗಿದೆ” ಅಂತಾ ನಮಮ

ದಿನೆ ೋತಿವದ ಶುಭಾಶಯಗಳ್ು. On this special occasion, let's

ಸ್ೆನೋಹಿತರೆ ಬಬರು ಹೆೋಳಿದುು ಕೆೋಳಿದಾಗ ಬಂದ ಪ್ಿಶ್ೆನ “ಅಮಾಮ ಮ ಕ

be filled with grateful thoughts towards all those who sacrificed

ಪೆಟುಟ ಅಂದೆಿ ಏನು? ”

their lives for our freedom. ಎಲ್ಲಿದರ
ು
ಎಂತ್ತದುರ ನಾವು
ತಾಯಿ ಭಾರತ್ತಯ ಮಕೂಳ್ು. ಜ್ೆೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ!

ಅದನುನ ಿವರಿಸ ಹೆೋಳಿದಾಗ “ಅದನುನ ಮ ಕಪೆಟುಟ ಅಂತಾ ಯಾಕೆ
ಅಂತಾರೆ. ಪೆಟಾಟಗಿದೆ ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಕಾಣೆ ೋಲಿ ಅಲಾಿಾ,
ಕುರುಡುಪೆಟುಟ ಅನನಬಹ್ುದಾ? No, It doesn't sound right. Open
wound ಆದೆಿ ಅದರ ಬಾಯಿ open ಮಾಡಿದಹಾಗೆ. ಅದನುನ
ಮಾತಾಡ್ೆ ೋ ಪೆಟುಟ ಅನೆಬೋಕಾ ಹಾಗಾದೆಿ?” ಎಂದು ತುಂಟತನ
ತೆ ೋರಿಸದಳ್ು.
“ನೋವುಗಳ್ು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಲೆ ೋಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿೋರಿ. For example

Swaraj is my birthright - Bala Gangadhara Tilak

ಮುಖಪ್ಪಟ
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ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕಂಗಿೇಷ್
- ನಾಗಶ್ಿೋ ಶ್ಿೋನವಾಸ್

(ಇದನ್ನ ಹಾಡಿನ್ ರಿೇರ್ತಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ)
೧೦೧ ನೆನಪ್ು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿೋಪ್ ನಂದ
ಸ್ಾಂಗಾಗಿ ಕಮುಿ ಆನಂದದಿಂದ

-------------ಬ ಾಟೋ ಒಂದು ಅಸೂತೋನ ನೆ ೋ ಅಂದೆ ಗಿವ್ ತ್ತೋಯ
ನನನ ಲವ್ ಮಾಡಿಿೋನ ಸ್ೆ ೋಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಗಿವ್ ತ್ತೋಯ
-------------ಫಲವರ್ ಒಂದು ನಯರ್ ಬಂದು ಟಚಿಚತು ಎನೆನದೆಯಾ
ವಾರ್ಟ ಎಂದು ಆಸೂಲು ಟೆಲ್ಲಿತು ಹ್ನಯಂತ ಸಿನುಡಿಯಾ
-------------ಯಾರೆೋ ಶ್ೌರ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಊರೆೋ ಫೆೈರ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ
ಬಫೆೋಲೆ ೋ ನನಗೆ ಈಕವಲ್ ಇಲಿ
ಬ್ರಸಲು ರೆೈನು ಬ್ರರುಗಾಳಿ ಕೆ ೋಲ್್ ಗೆ
ನಲುಕದೆ ಫಾರ್ವಡ್್ ಸ್ಾಗುವೆ

-------------ಮಿೋ ಒಂದು ಬಾಾಂಕು ಯ ಒಂದು ಬಾಾಂಕು
ಸ್ೆ ೋಲ್ ಸ್ೆ ೋಲ್ ದ ರ ಲವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಭಾರ
--------------

ಸಂಪಾದಕೇಯ
- ಪ್ೂರ್ಣ್ಮ ಸುಬಿಹ್ಮಣಾ
ಆತ್ತೋಯರೆ,
ನಮಗೆಲಿರಿಗ ಕಂಪ್ು ಸ್ಾವತಂತಿಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಾವಗತ ಹಾಗ ಸ್ಾವತಂತೆ ಿಯೋತಿವದ ಶುಭ್ ಹಾರೆೈಕೆಗಳ್ು. ಜುಲೆೈ ೪ ನಮಮ ಕಿಿಯಾಭ್ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಗರ,
ಆಗಸ್ಟ ೧೫ ನಮಮ ಮಾತೃ ಭ್ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆೋ ಸಡಗರ. ಭ್ ಮಿ ಬೆೋರೆಯಾದರ ಭಾವ ಒಂದೆೋ, ಬಂಧನದಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡ್ೆ. ಎರ್ುಟ ನರಾಳ್!
ಶ್ಿೋರಂಗರ ಶ್ೆ ೋಕಚಕಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ತದೆ. ಹೆಚುಚತ್ತಿರುವ ಭ್ಿಷ್ಾಟಚಾರದಿಂದ ಬೆೋಸತಿ ಪಾತಿಧ್ಾರಿಯಬಬನ ಮನೆ ೋವಾಥೆ; "ಸ್ಾವತಂತಿಯ ಸಕುಿ
ಅನನಕೊ ಅದೆೋನು ಶ್ಾಲಾ ಹ್ುಡುಗನಗೆ ಹಾದಿೋಲ್ಲ ಸಗೆ ೋ ವಸುಿವೆೋ? ಸ್ಾವತಂತಿಯ ಗಳಿಸದುು ಎನುನ". ನಮಗೆ ಸಕಿೂದುಕಿೂಂತ , ನಾವು ಗಳಿಸದುರ ಬೆಲೆ ಹೆಚುಚ
ಎನುನವುದು ನಾವೆಲಿರ ಅರಿತ್ತರುವ ಸತಾ. ಹೆಚುಚ ಕಮಿಮ ೩೦-೪೦ ವರ್್ಗಳ್ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ನಾಟಕ ಇನ ನ ಪ್ಿಸುಿತ ಆಗಿರೆ ೋದು ನಮಮ ಭಾರತ ದೆೋಶದ
ದುರಂತವೆೋ ಸರಿ.
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಂಭ್ಿಮ ಏನೆಂದರೆ, ಹ್ತುಿ ಹ್ಲವಾರು ಲೆೋಖ್ನಗಳ್ು. ಕೆಲವು ಸಂಘದ ಸದಸಾರದು, ಹ್ಲವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹಿರಿಯರದು. ಎಲಿರ
ಉತಾಿಹ್ದಿಂದ ಬರೆದಿದಾುರೆ. ಓದಿ, ಮಚಿಚಕೆಯಾದರೆ ಹೆೋಳಿ. ನಮಮ ಪಿೋತಾಿಹ್, ಬೆಂಬಲ ಕಂಪ್ುಿನ ಜ್ಜೋವನಾಡಿ.
ಶುಭ್ ಹಾರೆೈಕೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ
ಪ್ೂರ್ಣ್ಮ ಸುಬಿಹ್ಮಣಾ.

Where liberty dwells, there is my country. ~Benjamin Franklin

ಮುಖಪ್ಪಟ
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ನಾನ್ು ನೆೊೇಡಿದ ಬ ಂದಾವನ್
- ಈಕ್ಷಾ ಅನಿಲ್

Give me blood and I will give you freedom - Subhash Chandra Bose

ಮುಖಪ್ಪಟ

ಕಂಪ್ಪ ಸಂಕಾರಂರ್ತ ಸಂಚಿಕೆ 2012

ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು.... ಅದಲು ಬದಲ್ಾದಾಗ

"ಪಾದರಕ್ಷೆ"ಗಳ್ನುನ ಬಹ್ಳ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲ ಬಳ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದುುದರ ಬಗೆೊ ವೆೋದ "ಪ್ುರಾಣ"
"ರಾಮಾಯಣ", "ಮಹಾಭಾರತ"ಗಳೆೋ ಮುಂತಾದ ಪ್ುರಾಣ ಪ್ುಣಾ ಕಥೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖ್ಿದೆ.
ಇವುಗಳ್ು ಬಹ್ಳ್ ಪ್ುರಾತನವಾದ "ತೆ ಡುಗೆ" ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರ ಸಹ್ ತಪಾಪಗಲಾರದು !
ರಾಮಾಯಣದ ಆಯೋಧಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವ "ಪಾದುಕಾ ಪ್ಟಾಟಭಿಷ್ೆೋಕ"ದ ಪ್ಿಸಂಗ ಎಲಿರಿಗ
ತ್ತಳಿದಿರುವಂತೆ ಬಹ್ಳ್ ಪ್ಿಮುಖ್ವಾದದುು ! ಭ್ರತ, ಶತುಿಘನ ರಾಮ ವನವಾಸಕೊ ತೆರಳಿದ ನಂತರ,
ರಾಜಾ - ರಾಜ್ಾಾಭಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕಿಿ ಇರಿಸದೆ, ರಾಮನನುನ ಓಲೆೈಸ ಮರಳಿ ಅಯೋಧಾಗೆ
ಕರೆತರುವುದಕಾೂಗಿ ಚಿತಿಕ ಟಕೊ ಪ್ಿಯಾಣ ಬೆಳೆಸದರು. ಭ್ರತನೆೋ ಮದಲಾದವರೆಲಿರ
ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೆೋಡಿದರ ಒಪ್ಪದ ಶ್ಿೋರಾಮನು "ಪತೃವಾಕಾ ಪ್ರಿಪಾಲನೆಯೋ" ತನನ ಧಮ್ವೆಂದು
ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೆ ನೆಗೆ ಶ್ಿೋರಾಮನ ಪ್ಿತಿವಾದ ಪಾದುಕೆಗಳ್ನುನ ಭ್ರತನು ಶ್ರದ ಮೋಲೆ ಹೆ ತುಿ
ಅಯೋಧ್ೆಾಯ ಹೆ ರವಲಯದಲ್ಲಿದು "ನಂದಿಗಾಿಮ"ದಲ್ಲಿ, ಸಂಹಾಸನದ ಮೋಲೆ ಪ್ಿತ್ತಷ್ಾಾಪಸ,
ಶ್ಿೋರಾಮನು ನಾಾಸ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿರಿಸದು ರಾಜಾ ಭಾರವನುನ ನವ್ಹಿಸದನು. ಒಬಬ ಆದಶ್ ರಾಜ,
"ಆದಶ್ ತಮಮ"ನ ಕಥೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಇಂದಿಗ ಆದಶ್ವಾಗಿಯೋ ಉಳಿದ ಧಮ್ವೆನಸದೆ.
"ತೆಿೋತಾಯುಗ" ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲಪಟಟ ಪಾದುಕೆಗಳ್ನುನ ತೆ ಡುತ್ತಿದರ
ು ು. ಪಾದದ ಅಳ್ತೆ
ಆಕಾರಕೊ ಮಾಡಲಪಟಟ ಮರದ ಹ್ಲಗೆಯ ಮೋಲೆ, 1-1.5 ಇಂಚಿನ ಕಂಬದ ರಿೋತ್ತಯ ಮರದ ತುಂಡನುನ
ಎರಡು ಕಾಲೆಬರಳ್ುಗಳ್ ನಡುವೆ ಸಕಿೂಸಕೆ ಂಡು ನಡ್ೆದಾಡುತ್ತಿದರ
ು ು. ಬಹ್ಳ್ ಅಭಾಾಸಬೆೋಕು. ಹೆಜ್ೆಿ
ಎತ್ತಿಡಬೆೋಕಾದರೆ ಎರ್ುಟ ಭಾರ ಕಾಲ್ಲಗೆ ! ನಜವಾಗಿ ಕರ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದೆೋ ನನನ ಅನಸಕೆ !
ಪಾಪ್ ! ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿ - ಮುನಗಳ್ು ಇಷ್ೆ ಟಂದು ಭಾರದ ಮಟುಟಗಳ್ನುನ ಧರಿಸ ತ್ತಿಲೆ ೋಕ
ಸಂಚಾರ ಹೆೋಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದರು ೆ ೋ ಏನೆ ೋ ಆ ಪ್ರಮಾತಮನೆೋ ಬಲಿ ! ಈಗಲ , ಹ್ಲವು
ಮಠಾಧಪ್ತ್ತಗಳ್ು, ಸ್ಾವಮಿೋಜ್ಜಗಳ್ು ಈ ಬಗೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ನುನ ತೆ ಡುವುದನುನ ನಾನು
ನೆ ೋಡಿದೆುೋನೆ. ಈಗಿನ ಮಾತು ಬ್ರಡಿ ! ಇವರೆಲಿರಿಗ ವಾಹ್ನಗಳ್ ಸ್ೌಲಭ್ಾಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚುಚ
ಕಾಲನಡಿಗೆಯ ಶಿಮ ಪ್ಡಬೆೋಕಾಗಿಲಿ ! ಅಂದು ಋಷಿಗಳ್ು, ಅರ್ುಟ ದ ರದಲ್ಲಿ ನಡ್ೆದು
ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೆೋ `ಟಕ್ - ಟಕ್' ಎಂಬ ಅವರ ಮಟಟನ ಶಬು ಕೆೋಳಿ ಬರುತ್ತಿತುಿ. ಇದ ಸಹ್ ಒಂದು
ಿಧದಲ್ಲಿ ಅನುಕ ಲಕರವಾಗಿತುಿ ಎನನಬಹ್ುದು ! ಮುನವಯ್ರುಗಳ್ ಅತ್ತರ್ಾಕೊ ಸಮಯಾವಕಾಶ
ದೆ ರಕುತ್ತಿತುಿ. ಅವರು ಅರಮನೆಯ ಒಳ್ಗೆ ಬರುವಾಗಲೆೋ, ಸಭಾಸದರು ಎದುು ನಂತು ನಮಸ್ಾೂರ
ಮಾಡಿ, ರಾಜನು ಅಘ್ಪಾದಾಾದಿಗಳ್ನುನ ನೋಡಿ ಸತೂರಿಸ, ನಂತರವೆೋ ನಧ್ಾನವಾಗಿ ಉಭ್ಯ
ಕುಶಲೆ ೋಪ್ರಿ ಿಚಾರಿಸ ತ್ತಳಿಯಬೆೋಕಾಗಿತುಿ. ಈ ಕಿಮಬದಧ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೆೋರಾದರೆ ೋ
ದೆೋವರೆೋ ಗತ್ತ ! ಿಶ್ಾವಮಿತಿ, ದ ವಾ್ಸ ಮುನಗಳಿಗಂತ ಮ ಗಿನ ತುದಿಯಲೆಿೋ ಕೆ ೋಪ್ ! ಅವರ
ಕೆ ೋಪ್ದ ತಾಪ್ ತಟಟದರೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟಟಂತೆ ! ಆ ಕ ಡಲೆೋ ಶ್ಾಪ್ ಕೆ ಡುತ್ತಿದುರು ರಾಜನಾದವನಗೆ
ಮುನವಯ್ನ ಮುನಸನುನ ಶ್ಾಂತಗೆ ಳಿಸ ಶ್ಾಪ್ ಿಮೋಚನೆಯ ಮಾಗ್ವನುನ ಕೆ ೋರಿ
ಕಂಡುಕೆ ಳ್ುಳವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕೆ ೋ ಸ್ಾಕಾಗಿ ಹೆ ೋಗುತ್ತಿತುಿ !
ಇದು ವೆೋದ ಉಪ್ನರ್ತ್, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತದ ಕಾಲವಾಯಿತು ಎಂದು
ಭಾಿಸ್ೆ ೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದಿತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಎಲಾಿ ಕ್ಷೆೋತಿಗಳ್ಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬ್ರೋಸದಂತೆ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ ಿ ಅನೆೋಕ ಮಾಪ್ರ್ಾಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಹ್ದ ಮಾಡಿದ ಚಮ್ ಅರ್ವಾ
ಚಕೂಳ್ದಿಂದ ಅಷ್ೆಟೋ ಏಕೆ ಪಾಿಸಟಕಿನಂದ ಕ ಡ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ನುನ ತಯಾರಿಸುತಾಿರೆ. ಎಷ್ೆ ಟಂದು
ಿನಾಾಸ, ವೆೈಿಧಾತೆ ! ಕೆಲವು ಜ್ೆ ೋಡಿನ ಅಟಟ ನೆಲಸಮವಾಗಿದುು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಟಕೆ ಂಡಂತೆ
ಅಡ್ಾ್ಡಲು ಅನುಕ ಲವಾಗಿರುತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಿಮಮಡಿಗಳ್ು ನೆಲದಿಂದ 2-3 ಇಂಚು ಎತಿರಕಿೂದುು
ಧರಿಸುವವಳ್, ಎತಿರ ಹೆಚಿಚಸುವುದೆೋ ಅಲಿದೆ ಅವಳ್ ನಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ೆ ಬಗು, ಲಾಸಾ,
ಆಕರ್್ಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಿಗಳ್ು ಹೆರ್ಣಣನ ನಡಿಗೆಗೆ ಮಾರುಹೆ ೋಗಿ ಅವಳ್ನುನ
`ಗಜಗಮನೆ', `ಹ್ಂಸ ಗಮನೆ' ಎಂಬ ಪ್ದಾಲಂಕಾರಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ ವಣ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದುರು. ಇವೆಲಾಿ
ಈಗಿನ ಕಾಲಕೊ ಹ್ಳೆಯ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳೆನಸದರೆ ಆಶಚಯ್ವೆೋನಲಿ !
ಿದೆೋಶ್ಯರು ನಮಮ ದೆೋಶವನುನ ನಾವೆೋ ಆಳ್ಲು ಬ್ರಟುಟ ಹೆ ೋಗಿ ಅಧ್ಶತಮಾನವಾದರ ಅವರ
ಕೆಲವು ನಡ್ೆವಳಿಕೆ ರಿೋತ್ತ - ನೋತ್ತ, ಉಡುಗೆ ತೆ ಡುಗೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನ ನ ಅಂಟಕೆ ಂಡಿಯೋ
ಇದೆುೋವೆ. ಅವರ "ಸ ಟು - ಬ ಟು - ಟೆೈ ಸಂಸೃತ್ತ" ನಮಮ ದೆೋಶದ ಹ್ವಾಮಾನಕೊ
ಹೆ ಂದುವುದೆೋ ? ನಮಮ ಚಪ್ಪಲ್ಲಗಳ್ು ಧರಿಸಲು ಹಾಗ ಕಳ್ಚಲು ಕರ್ಟವೆೋ ಇಲಿ. ಅಲಿವೆೋ ?
ದೆೋವಸ್ಾಾನಗಳಿಗೆ, ಮದುವೆ-ಮುಂಜ್ಜ, ಪ್ೂಜ್ೆ - ಪ್ುನಸ್ಾೂರಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋದಾಗ ನಾವು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ನುನ
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ಹೆ ರಗಡ್ೆಯೋ ಬ್ರಟುಟ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಪ್ಿವೆೋಶ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ದಧತ್ತ
ಎಂದು ನಮಮಲಿರಿಗ ತ್ತಳಿದ ಿರ್ಯವೆೋ ಸರಿ ! ಇತ್ತಿೋಚಿಗೆ ದೆೋವಸ್ಾಾನಗಳ್ ಹೆ ರಗಡ್ೆ ಭ್ಕಾಿದಿಗಳ್ು
ಕಳ್ಚಿ ಬ್ರಟಟರುವ ಜ್ೆ ೋಡುಗಳ್ನುನ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳ್ಳಲು, ಅಂದರೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ು ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಮಾಡಲು ವಾವಸ್ೆಾ ಮಾಡಿರುತಾಿರೆ, ಆ ಸ್ೆೋವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸವಲಪ ಹ್ಣ ನೋಡಬೆೋಕಷ್ೆಟೋ. ಈ ಏಪಾ್ಡು
ಜ್ಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮದಲು, ನಮಮ - ನಮಮ ಜ್ೆ ೋಡುಗಳ್ ಜವಾಬಾುರಿ ನಾವೆೋ ಸವತಃ ತೆಗೆದುಕೆ ಳ್ುಳತ್ತಿದು
ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮನ ನೆಮಮದಿ ಅರಸ ದೆೋವರ ಸನನಧಗೆ ಬಂದಾಗಲ ನಮಮ ಮನ ಭ್ಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ
ಬದಲಾಗಿ, ನಮಮ ದೃಷಿಟ ಹೆ ರಗೆ ಕಳ್ಚಿಬ್ರಟಟರುವ ಕಾಲ್ಲನ ಜ್ೆ ೋಡುಗಳ್ ಮೋಲೆ ಜ್ಾರಿ ಹೆ ೋಗುತ್ತಿದು
ಅನುಭ್ವ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ, ಏನು ಎಲಿರಿಗ ಒಮಮಯಾದರ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸಧಾ ನೆಮಮದಿ
ಸಕಿೂದೆ. ಮದುವೆ - ಮುಂಜ್ಜ, ಮಂಗಳ್ ಕಾಯ್ಕೊ ಹೆ ೋದಾಗ ಈ ಮದಲು, ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಅನುಕ ಲ
ಲಭ್ಾಿಲಿದೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ನುನ ಕಳೆದುಕೆ ಂಡು ಪ್ರದಾಡಿದುು ನನಗೆೋ ಎಷ್ೆ ಟೋ ಬಾರಿ ಅನುಭ್ವಕೊ
ಬಂದಿದೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ು ಪಾದಗಳ್ನುನ ಬ್ರಟುಟ ಹೆ ೋದ ಮೋಲೆ ಜ್ೆೋಬ್ರನಂದ ಹ್ಣ ಹೆ ರಟು
ಹೆ ೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರ್ುಟ ಮಹಾ ಸಮಯ ಆಗುತಿದೆ ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ್ ಸನನವೆೋಶವನುನ "ತುತು್
ಪ್ರಿಸಾತ್ತ " ಎಂದೆೋ ವರ್ಣ್ಸ ಹೆೋಳ್ಬಹ್ುದು. ಇತ್ತಿೋಚಿಗೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋದವರು ತಮಮ ಎರಡು
ಕಾಲ್ಲನ ಚಪ್ಪಲ್ಲಗಳ್ನುನ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬ್ರಟುಟ, ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಚೆ ೋರರನುನ ಗಲ್ಲಬ್ರಲ್ಲಗಿೋಡು
ಮಾಡಿದಾುರೆಂದು ಕೆೋಳಿದೆುೋನೆ. ಈ ಉಪಾಯ ಎರ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ಯಶಸವಯಾಗಿದೆಯೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೆ ತುಿ ?
ಮರೆವು ಕಾಯಿಲೆ ಇದುದಾುದರೆ ಮತಿರ್ುಟ ಮನಃಕೆಿೋಶ. ಆ ಗಲಾಟೆಗದುಲದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಇರಿಸದ
ಜ್ಾಗಗಳ್ನುನ ಮರೆತರೆ ಏನು ಗತ್ತ ! ಬಹ್ಳ್ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೆ ಂಡವರ ಸ್ೆ ೋತ ಮುಖ್ ಪೆಚುಚ
ಮುಖ್ ನೆ ೋಡಿ ಅವರ ಸಮಾಧ್ಾನಕಾೂಗಿ ಹ್ಲವರು ಹೆೋಳ್ುವುದುಂಟು. "ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ೆಬೋಡ, ನನನ
ಮೋಲ್ಲನ ಪೋಡ್ೆ ಪ್ರಿಹಾರವಾಯುಿ" (ಗಿಹ್ಚಾರ), ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ಂತ ಹೆ ೋಯುಿ. ಅದರಲ್ಲಿದು (?) ಪೋಡ್ೆ,
ಪ್ರಿಹಾರವಾಯಿೋ ಇಲಿವೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೆ ತುಿ ? ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ನುನ ಧರಿಸದೆಯೋ ಪ್ಟಟಣಗಳ್ ರಸ್ೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ
ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡ್ೆದಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವೆೋ ? ತಂಬಾಕು - ತಾಂಬ ಲ ಮಿಶ್ಿತ ಉಗುಳಿನ ಸಂಪ್ಣೆ
ರಸ್ೆಿಗಳ್ಲೆಿಲಾಿ ಆಗಿರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆೈರಸ್, ಬಾಾಕಿಟೋರಿಯಾ ಬ್ರೋಡು ಬ್ರಟಟರುವಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಲಿದೆ
ಬರಿೋಕಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಡ್ೆಯಲು ಮನಸ್ಾಿಗುವುದೆೋ ? ದೆೋಹಾರೆ ೋಗಾ ಏನಾಗಬಹ್ುದು ? ಮಳೆಗಾಲದ
ನಂತರ ನಮಮ ರಸ್ೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ, ಕೆ ಳ್ಚೆ ನೋರು ತುಂಬ್ರರುವ ಹ್ಳ್ಳ - ಕೆ ಳ್ಳಗಳ್ು ಎಷ್ೆ ಟಂದು !
ಟಾರು ಕೆ ಚಿಚಹೆ ೋಗಿ ರಸ್ೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಲುಿಗಳ್ ಮೋಲೆ ಕಾಲ್ಲಡಲು ಆಗುವುದೆೋ ? ಒಂದೆೋ - ಎರಡ್ೆೋ,
ಹೆಜ್ೆಿ - ಹೆಜ್ೆಿಗ ಅಪಾಯಗಳ್ು ಅಡಗಿಕೆ ಂಡಿರುವ ರಸ್ೆಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಬರಿೋ ಕಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ, ಚಪ್ಪಲ್ಲ ರಹಿತವಾಗಿ
ಓಡ್ಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವೆೋ ಇಲಿ. ಪ್ಟಟಣಗಳಾಗಲ್ಲೋ, ಹ್ಳಿಳಯಾಗಲ್ಲೋ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ ರಕ್ಷಣೆ
ಅತಾವಶಾಕ !
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ, ನಮಮ ಕನನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಸಂಭ್ಿಮದ ಕಾಯ್ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಳ್
ೊ ಳಲು
ದ ರದ (ಮುಂಬಯಿ) "ಥಾನೆ"ಯಿಂದ ಒಬಬ ಆಹಾವನತರು ಬಂದಿದುರು. ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಮೋಲೆ ಅವರು
ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಗೆ ಇನೆ ನಬಬರ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸ ಮನೆ ಮುಟಟಯ ಆಯಿತು. ಕಾಲ್ಲನಂದ
ಕಳ್ಚುವಾಗ ನೆ ೋಡಿ ಹೌಹಾರಿದರು ! ಇದೆೋನು ? ಒಂದು ತನನದೆೋ ಹೆ ಸ ಚಪ್ಪಲ್ಲ, ಮತೆ ಿಂದು ಕಾಲ್ಲಗೆ
ಬೆೋರೆ ಬಣಣದ, ಬೆೋರೆ ಿನಾಾಸದ ಪಾದರಕ್ಷೆ ! ಈ ಅಚಾತುಯ್ ಹೆೋಗಾಯಿತು ? ಚಪ್ಪಲ್ಲಗಳ್ನುನ
ಧರಿಸುವಾಗ ತಲೆ ಬಗಿೊ ಪಾದಗಳ್ ಕಡ್ೆ ಗಮನಹ್ರಿಸಲು ಮರೆತೆನೆ ? ಒಂದು ಜ್ೆ ೋಡನುನ ತೆ ಡುವಾಗ
ಬ್ರಗಿಯಾಗಿದೆಯಂದೆನಸದರ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ್ ಕಾಲ, ಒಂದೆಡ್ೆಯಲೆಿೋ ಕುಳಿತ್ತದೆುನಾದುರಿಂದ ಕಾಲು
ಭಾರವಾಗಿ ಬ್ರಗಿಯಾಗಿರಬಹ್ುದೆಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದುು ತಪಾಪಯಿತೆೋ ? ಸಮಾರಂಭ್ ನೆ ೋಡಿ ನಲ್ಲದು,
ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋದ ಕ ಡಲೆೋ ತಮಮ ಸಮಸ್ೆಾಯನುನ ನನನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಕೆ ಂಡಿದುದೆೋ ಈ ಲೆೋಖ್ನಕೊ
ಸ ೂತ್ತ್ಯಾಯಿತು. ಅವರು ಧರಿಸದ ಮತೆ ಿಬಬರ ಜ್ೆ ೋಡನುನ ಅದರ ಒಡತ್ತಗೆ ಹೆೋಗೆ
ಹಿಂತ್ತರುಗಿಸುವುದು, ಎಂಬುದೆೋ ಇಲ್ಲಿ ದೆ ಡ್ ಸಮಸ್ೆಾ ! ಆ ಮತೆ ಬ
ಿ ಬರು ಸಹ್ ತಮಮ ಒಂದು ಕಾಲ್ಲಗೆ
ತನನ ಸವಂತ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕಾಣದೆ ಥಾನೆ ಯವರ ಒಂದು ಕಾಲ್ಲನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಧರಿಸ ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋದರೆ ? ಅರ್ವಾ
ಮತೆ ಿಂದು ಕಾಲ್ಲನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಹ್ುಡುಕಿ, ಸಗದೆ ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋದರೆ ? ಇಲಿ,
ಅದು ಸ್ಾಧಾವೆೋ ಇಲಿ ! ಬ್ರಡಿ, ಆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ಲಯನುನ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರಟುಟ ಬರಿಗಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ
ಹೆ ೋದರೆ ? ಪಾಪ್ ! ಅವರಿಗೆೋನು ಗೆ ತುಿ. ತಮಮ ಮತೆ ಿಂದು ಕಾಲ್ಲನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ, ಇನೆ ನಬಬರ ಕಾಲ್ಲಗೆ
ಸ್ೆೋರಿ, `ಥಾನೆ'ಗೆ ತಲುಪದೆ ಎಂಬ ಿರ್ಯ. "ಜ್ೆ ೋಡು"ಗಳ್ ಜ್ೆ ೋಡಿ ಅವರದವರಿಗೆ ದೆ ರೆಯಿತೆ ?
ಸಮಸ್ೆಾಗಳ್ು ಸುಲಲ್ಲತವಾಗಿ ಬಗೆ ಹ್ರಿದವೆ ? ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ್ು ಅದಲು - ಬದಲು ಆದರೆ ಹಿೋಗೆಯೋ
ಆಗುವುದಲಿವೆೋ ? `ಅದಲು - ಬದಲು' ಹ್ತಾಿರು ಬಾರಿ, ಬೆೋಗ-ಬೆೋಗ ಪ್ುನರಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೆೋ
ನಾಲ್ಲಗೆ ತೆ ದಲ್ಲ ಬದಲು, ಅದಲಾಗಬಹ್ುದು. ಅಲಿವೆೋ ಪ್ಿಯತ್ತನಸ, ಪ್ರಿಹಾರ ಸ ಚಿಸ ಎಂದು
ಕೆ ೋರುವ ವನಜ್ಾರಾಜನ್.

Freedom is nothing but a chance to be better. ~Albert Camus

ಮುಖಪ್ಪಟ

ಕಂಪ್ಪ ಸ್ಾಾತಂತರಯಸಂಚಿಕೆ 2012

PAGE

11

ಕುಬಜ ಮರಗಳು
- ರವಿ ಶಮಿ

ಮೊನೆನ ಮಾರ್ಚ್ ಮದಲನೆೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹ್ಳ್ ಓಡ್ಾಟ. ಯಾಕಪಾಪ ಅ೦ದರೆ
ನಮಮ ಹ್ತ್ತಿರದ ಸಸಾಕಾಶ್ಯಲ್ಲಿ, ಡಲಾಿಸ್ ನಗರದ Arboretumನಲ್ಲಿ, ಪ್ಿತ್ತ
ವರ್್ದಂತೆ ಪ್ುರ್ಪ ಪ್ಿದಶ್ನಿತುಿ. ಆ ಪ್ಿದಶ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಮ Dallas Bonsai
Clubಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಹಾವನ ಬಂದಿತುಿ, ಪ್ಿತ್ತ ವರ್್ದಂತೆ. ಗಡಿಬ್ರಡಿಗೆ
ಕಾರಣ ವಾತವರಣ ಬೆೋಗ ಬ್ರಸಯಾದುರಿಂದ, ಕಾಯ್ಕಿಮ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ
ಬಂದಿತುಿ. ಗೆಡ್ೆ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹ್ ಗಳ್ು ಪ್ಿದಶ್ನಕೊ ತಯಾರಾಗಿ
ಬ್ರಟಟದುವು. ಆದರೆ ನಮಮ ಚಿಕೂ ಮರಗಳ್ು ಇನ ನ ಚಳಿಗಾಲದ ನದೆುಯಿಂದ
ಏಳ್ಲು ಆತುರ ತೆ ೋರಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಯಾವ ಮರಗಳ್ು ಪ್ಿದಶ್ನ
ಯೋಗಾ ಎಂಬುದು ನಮಮ ಕಿಬನ ಎಲಿರಿಗ ಪ್ಿಶ್ೆನಯಾಗಿತುಿ. ಕೆ ನೆಗೆ ನಮಗೆ
ಬೆೋಕಾಗಿದುಕಿೂಂತ ಜ್ಾಸಿನೆೋ ಮರಗಳ್ು ಸಕಿೂದವು ಅನನೋ .
ಏನದು ಚಿಕೂಮರಗಳ್ು ಅನುನತ್ತಿೋರ? ಅದು bonsai ಪ್ದದ ಕನನಡ ಅನುವಾದ.
Bonsai ಅನುನವುದು ಜಪಾನ್ ಭಾಷ್ೆಯ ಪ್ದ. Potted Tree ಅನುನವುದು
ಇದರ english ಭಾಷ್ಾಂತರ. ಕನನಡ online dictionary

ಬರೆದಿದುರು. ನಮಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹ್ವಾಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಖ್ಾಾತ್ತ ಅವರಿಗಿದೆ.ನನನ ಮದಲ
ಮರಗಳ್ು ಪ್ುಸಿಕದ ಚಿತಿಗಳ್ಂತೆ ಬರಿೋ two dimensional ಆಗಿದುವು.
ಅಮರಿಕಾಗೆ ಬಂದ ಮೋಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿಂದ ಬಹ್ಳ್ರ್ುಟ ಕಲ್ಲತೆ. ಆದರ
ಜನರ ಸಂಗತ್ತಯಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಬಹ್ಳ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನಮಮ ಡಲಾಿಸ್
ನಗರದಲ ಿ ಇದಕಾೂಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಿದೆ. Bonsai Society Of Dallas
ನಮಗೆ ಹ್ತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಂಘ. Fort Worth, TX ಹ್ತ್ತಿರ
ಇರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಿದೆ.
ನಮಮ ಆಸಟನ್ ನಗರದಲ ಿ ಒಂದು Bonsai ಸಂಘಿದೆ. ಅವರ ಇತ್ತಿೋಚಿನ
ಸುದಿುಪ್ತಿದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಭಾರತದ ಪ್ಿಯತನದ ಬಗೆೊಯ ಬರೆದಿದಾುರೆ.
http://www.austinbonsaisociety.com/images/
BCI_ambassador_June_12.pdf
ನೋವೆಲಿರ ನಮಮ ಈ ಸಂಘಗಳ್ನನ ಸ್ೆೋರಿ, ಈ ಚಿಕೂಮರಗಳ್ ಹ್ವಾಾಸ ವನುನ ಬೆಳ್ಸ
ಕನನಡದ ಕಂಪ್ನುನ ಹ್ರಡುತ್ತಿೋರೆಂದು ನಂಬ್ರದೆುೋನೆ. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತ್ತಳಿಯುವುದ

ಪ್ಿಕಾರ ಇದಕೊ 'ಕುಬಿ ಮರ' ಅಂತಲ ಕರೆಯುತಾಿರೆ. ಏನೆೋ ಕರೆದರ ಆ ದೆ ಡ್

ಕೊ ಮತುಿ ಕಲ್ಲಯುವುದಕೊ ನೆರವಾಗಲು ಅಂತಜ್ಾ್ಲದ ಕೆಲವು ಕೆ ಂಡಿಗಳ್ನನ (lin

ವೃಕ್ಷಗಳ್ ಸ್ೌಂದಯ್ ಈ ಚಿಕೂಮರಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ.

ks ) ಕೆಳ್ಗೆ ಕೆ ಟಟದೆುೋನೆ. ನನನ ಹ್ತ್ತಿರಿರುವ ಕೆಲವು ಮರಗಳ್ ಚಿತಿಗಳ್ೂ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಆದರೆ ನಜವಾದ bonsai ಗಳ್ನನ ನೆ ೋಡಬೆೋಕು ಅಂದರೆ ಇಂಟನೆ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಹ್ಳ್ರ್ುಟ

ಬೆಂಗಳ್ೂರಿನ Lalbagh ನಲ್ಲಿ ಒಂದು Bonsai ಗಾಡ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದಾುರೆ

ಸಗುತಿವೆ. ಪ್ಿತ್ತ ವರ್್ ನಡ್ೆಯುವ ಮೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ ಪ್ಿದಶ್ನದಲ ಿ ನೆ ೋಡಬಹ್ುದು

ಅಂತ ಸುದಿು. ಕಳೆದಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆ ೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದುರು.
ಮೈಸ ರಿನ ಗಣಪ್ತ್ತ ಸಚಿಚದಾನಂದ ಸ್ಾವಮಿಗಳ್ ಆಶಿಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಖ್ಾಾತ್ತಯಾದ
ಉದಾಾನಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೋದರೆ ನೆ ೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ತಿರುವ
ಮರಗಳ್ೂ, ದೆೋಶ ಿದೆೋಶಗಳಿಂದ ತಂದಿರುವ ಮರಗಳ್ೂ ಅಲ್ಲಿವೆ.
ನಾನು 1990 - 1991 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ೆಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದಾುಗ Bonsai ಬಗೆೊ
ಒಂದು ಪ್ುಸಿಕ ಕೆ ಂಡಿದೆು. ಜ್ೆ ಾೋತ್ತ ಮತುಿ ನಕುಂಜ್ ಪಾರೆಖ್ ಅನುನವರು

http://khandbahale.com/englishkannada-q-bonsai.htm
http://www.mangalorean.com/browsearticles.php?
arttype=Feature&articleid=1912
http://vriksha.org.in/default.aspx
http://www.bonsaisocietyofdallas.com/

Satyameva Jayate - popularized by Madana Mohana Malaviya
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ಸಮಮರ್ ಸ್ೆುಷಲ್ ಹ್ಪ್ುಳ-ಸಂಡಿಗೆ
- ಉಮಾ ಸರೆೇಿಶ್
ಈ ಬೆೋಸಗೆಯ ಬ್ರಸಲಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಹ್ಪ್ಪಳ್ ಸಂಡಿಗೆಗಳ್ು. ಬೆೋಸಗೆಯಲ್ಲಿ ೩ ದಿನ
ಕರ್ಟಪ್ಟಟರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚಚಗೆ ಕುಳಿತು ಕರಿಂಪ್ರಿಂ ಎಂದು
ತ್ತನನಲು ಕೆಲವು ಹ್ಪ್ಪಳ್ ಸಂಡಿಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನುನ
ತ್ತಳಿಯುವ ಬನನ.

ಅವಲಕಿ ಸಂಡಿಗೆ
ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ಅವಲಕಿೂ ಗಟಟ ೧/೪ ಕೆ.ಜ್ಜ.

ಸೋಮಅಕಿೂಯನುನ ರಾತ್ತಿ ತೆ ಳೆದು ನೋರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಡಿ. ಬೆಳ್ಗೆೊ ಅವಲಕಿೂಯನುನ ತೆ ಳೆದು

ಸೋಮ ಅಕಿೂ ೧೦೦ ಗಾಿಮ್
ರುಚಿಗೆ ತಕೂರ್ುಟ ಉಪ್ುಪ
ಹ್ಸಮಣಸನಕಾಯಿ ೪-೫
ಇಂಗು
ಬೆೋಕಾದರೆ ಒಂದು ಈರುಳಿಳ
ಕೆ ತಿಂಬರಿ ಸ್ೆ ಪ್ುಪ

ನೆನೆಸಕೆ ಳಿಳ.ಚೆನಾನಗಿ ನೆಂದ ಮೋಲೆ ಒಂದು ಬೆೋಸನ್ಗೆ ಅವಲಕಿೂ,ನೆಂದ ಸೋಮೋಅಕಿೂ ಗಂಜ್ಜ, ಸಣಣಗೆ ಹೆಚಿಚದ
ಈರುಳಿಳ, ಹ್ಸಮಣಸನಕಾಯಿ, ಕೆ ತಿಂಬರಿ ಸ್ೆ ಪ್ುಪ, ಜ್ೆ ತೆಗೆ ಇಂಗು, ಉಪ್ುಪ ಎಲಾಿ ಹಾಕಿ ಉದುರು
ಉದುರಾಗಿ ಚೆನಾನಗಿ ಕಲಸ.(ಸೋಮ ಅಕಿೂ ನೋರಾಗಿ ಗಂಜ್ಜ ಮಾಡಿ). ಪಾಿಸಟಕ್ ಹಾಳೆ ಮೋಲೆ ಸಂಡಿಗೆ ಇಡಿ.
೩ ದಿನ ಚೆನಾನಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೋಲೆ ಡಬ್ರಬಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಬೆೋಕಾದಾಗ ಸಂಡಿಗೆ ಕರಿಯಿರಿ. ತ್ತನನಲು ಬಲು ರುಚಿ.
(ಇದೆೋ ರಿೋತ್ತ ಬತಿದ ಅರಳಿನಲ ಿ, ಕಡ್ೆಿಪ್ುರಿಯಲ ಿ ಮಾಡಬಹ್ುದು).

ರರೆ ಹ್ಪ್ುಳ
ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ರವೆ ೧/೨ ಕೆಜ್ಜ

ಒಲೆ ಮೋಲೆ ನೋರು ಇಟುಟ ಚೆನಾನಗಿ ಕುದಿಯುವಾಗ ಇಂಗು,ಉಪ್ುಪ, ಖ್ಾರ ಹಾಕಿ ರವೆಯನುನ ಹಾಕಿ ಗಂಜ್ಜ

ರುಚಿಗೆ ತಕೂರ್ುಟ ಉಪ್ುಪ

ಮಾಡಿ.(ಇಡಿಿ ಹಿಟಟನ ಹ್ದ) ಸವಲಪ ಆರಿದ ಮೋಲೆ ಪಾಿಸಟಕ್ ಹಾಳೆ ಮೋಲೆ ಸ್ೌಟನಂದ ಗುಂಡಗೆ ಹಾಕಿ

ಹ್ಸಮಣಸನಕಾಯಿ

ಚಿಕೂದೆ ೋ, ದೆ ಡ್ದೆ ೋ ನಮಮ ಆಯೂ.(ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆೋಡ). ೩ ದಿನ ಒಣಗಿದ ಮೋಲೆ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಿ

ಇಂಗು

ಕರಿಯಿರಿ.

ಮೈದಾಹಿಟ್ಟಿನ್ ಹ್ಪ್ುಳ
ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ಮೈದಾಹಿಟುಟ ೧/೨ ಕೆಜ್ಜ

ಮೈದಾಹಿಟಟನುನ ಇಡಿಿ ಹಿಟಟನ ಹ್ದಕೊ ಉಪ್ುಪ ನೋರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ(ಬೆೋಕಾದರೆ ಅಚಚಖ್ಾರದಪ್ುಡಿ ಅರ್ವಾ

ಉಪ್ುಪ

ಹ್ಸ ಮಣಸನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ), ಇಡಿಿ ತಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಎಣೆಣ ಸವರಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹ್ರಡಿ ಹ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಯಿಸ.ಬೆಂದ ಮೋಲೆ

ಇಂಗು

ಒಂದೆ ಂದೆೋ ತೆಗೆದು ಪಾಿಸಟಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೋಲೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರಸಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚೆನಾನಗಿ ಒಣಗಿಸ. ಚೆನಾನಗಿ ಒಣಗಿದ
ಮೋಲೆ ಡಬಬಕೊ ಹಾಕಿ. ಬೆೋಕಾದಾಗ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ.

ಸೇಮಅಕಿ ಮಣಿ ಹ್ಪ್ುಳ

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಸೋಮ ಅಕಿೂ ರಾತ್ತಿ ತೆ ಳೆದು ಸವಲಪ ನೋರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಡಿ.ಬೆಳಿಗೆೊ ಅದನುನ ಉಪ್ುಪ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗಿ

ಸೋಮ ಅಕಿೂ ೧/೨ ಕೆಜ್ಜ

ಕಲಸ.ಇಡಿಿ ಪಾತೆಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಎಣೆಣ ಸವರಿ ಸೋಮಅಕಿೂಯನುನ ತಟೆಟಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗಿ ಹ್ರಡಿ.ಒಂದು ಕಾಳಿನ

ಉಪ್ುಪ,

ಮೋಲೆ ಇನೆ ನಂದು ಕಾಳ್ು ಕ ರಿಸಬೆೋಡಿ. ಒಂದರ ಪ್ಕೂ ಇನೆ ನಂದು ಇರುವಂತೆ ಒದೆು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ರಡಿ, ಹ್ಬೆಯಲ್ಲಿ

ಇಂಗು

ಬೆೋಯಿಸ.ಬೆಂದ ಮೋಲೆ ಕಾಳ್ು ಬೆಂದು ಬ್ರಲೆಿ ಬರುತಿದೆ. ಅದನುನ ಬ್ರಸಲಲ್ಲಿ ಪಾಿಸಟಕ್ ಮೋಲೆ ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗಿ
ಒಣಗಿಸ. ಚೆನಾನಗಿ ಒಣಗಿದ ಮೋಲೆ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯಿರಿ.ಇದು ಮರ್ಣ ಮರ್ಣಯಾಗಿ ನೆ ೋಡಲು ಚೆನನ.

Liberty is the breath of life to nations. ~George Bernard Shaw

ಮುಖಪ್ಪಟ

ಪಾಕಂಪ್ಪ್ಪು
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ಸೇಮಅಕಿ ಗಂಜಿ ಹ್ಪ್ುಳ
ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:
ಸೋಮಅಕಿೂ ೧/೨ ಕೆಜ್ಜ
ಉಪ್ುಪ,
ಕಾರ,
ಇಂಗು

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:
ಸೋಮ ಅಕಿೂಯನುನ ಕುದಿಯುವ ನೋರಿಗೆ ಹಾಕಿ.ಚೆನಾನಗಿ ಬೆೋಯಿಸ ಗಂಜ್ಜ ಹ್ದಕೊ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡು ಪಾಿಸಟಕ್
ಹಾಳೆ ಮೋಲೆ ಚಮಚದಿಂದ ಹಾಕಿ(ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆೋಡ, ಒಣಗಿದ ಮೋಲೆ ಪ್ುಡಿಪ್ುಡಿ ಆಗುತೆಿ.) ಚೆನಾನಗಿ
ಒಣಗಿಸ. ಬೆೋಕಾದಾಗ ಕಾದ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ, ಸಿಯಿರಿ.

ಅವಲಕಿ ಚಕುಿಲ್ಲ
ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ತೆಳ್ು ಅವಲಕಿೂ ೧/೨ ಕೆಜ್ಜ

ತೆಳ್ು ಅವಲಕಿೂಗೆ ಸವಲಪ ನೋರು ಚಿಮುಕಿಸ, ಉಪ್ುಪ,ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗಿ ಗಟಟಯಾಗಿ ಕಲಸ ಚೆನಾನಗಿ ಮಿಕ್ಿ

ಉಪ್ುಪ,
ಇಂಗು,
ಖ್ಾರ(ಬೆೋಕಾದರೆ) ರುಚಿಗೆ

ಮಾಡಿ. ಚಕುೂಲ್ಲ ಒರಳಿಗೆ ಚಕುೂಲ್ಲ ಬ್ರಲೆಿ ಹಾಕಿ ಹಿಟುಟ ಹಾಕಿ ಪಾಿಸಟಕ್ ಹಾಳೆ ಮೋಲೆ ಉದುಕೊ ಒತ್ತಿ ಚೆನಾನಗಿ
ಬ್ರಸಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ.ಒಣಗಿದ ಚಕುೂಲ್ಲಯನುನ ಬೆೋಕಾದಾಗ ಕಾದ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಕರಿದು ತ್ತನನಬಹ್ುದು.

ಕಸದಿಂದ ರಸ
ಈಗ ಕಲಿಂಗಡಿ ಹ್ರ್ಣಣನ ಕಾಲ. ಹ್ಣುಣ ತಂದು ಕೆಂಪ್ನೆ ಭಾಗ ತ್ತಂದು ಸಪೆಪ ಎಸ್ೆಯುತ್ತಿೋಿ ಅಲಿವಾ? ಇನುನ ಮೋಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೋಡಿ. ಕೆೋಂಪ್ು ಹ್ರ್ಣಣನ
ಕೆಳ್ಗೆ ಹ್ಸರು ಸಪೆಪಯ ಮೋಲೆ ಬ್ರಳಿ ಭಾಗವನುನ ಕತಿರಿಸ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಿಳ. ಈ ಕಲಿಂಗಡಿ ಬ್ರಳಿೋಭಾಗದಿಂದ ಹ್ಲವ ಮಾಡಿ ಕೆ ಡಿ.
ಬ್ರಳಿ ಭಾಗವನುನ ತುರಿದುಕೆ ಳಿಳ. ಅಷ್ೆಟ ಪ್ಿಮಾಣ ಸಕೂರೆ ಸ್ೆೋರಿಸ(ಸಹಿ ಕಡಿಮ ಬಳ್ಸುವವರು ಆರ ರುಚಿಗೆ ಸವಲಪ ಕಡಿಮ ಹಾಕಿ). ಒಲೆ ಮೋಲ್ಲಟುಟ
ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸವಲಪ ಹಾಲ್ಲನ ಕೆನೆ, ಸವಲಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸ. ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಡುವಾಗ ಒಲೆ ಆರಿಸ ಗೆ ೋಡಂಬ್ರ, ದಾಿಕ್ಷಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ
ಹ್ುರಿದು ಹಾಕಿ ಏಲಕಿೂ ಪ್ುಡಿ ಹಾಕಿ ಸಿಯಿರಿ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತಿದೆ.ಯಾವುದರ ಹ್ಲಾವ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದರೆ ಯಾರ ಹೆೋಳ್ಲಾರರು.

ಕೆಲವಪ ಉಪ್ಯುಕಾ ಸಲಹೆಗಳು
- ಗಾಯರ್ತರ ಸುಬಬಕ ಷಣ



ಪ್ೂರಿ ಹಿಟುಟ ಕಲಸುವಾಗ ಹಿಟಟನ ಜ್ೆ ತೆ ಸವಲಪ ಕಡಲೆ ಹಿಟುಟ ಬೆರೆಸಕೆ ಂಡರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತಿದೆ ಮತುಿ ಚೆನಾನಗಿ ಉಬುಬತಿದೆ.



ತಲೆ ನೆ ೋವು ಶುರುವಾದಾಗ ಸವಲಪ ಮಸರನುನ ಸ್ೆೋಿಸದರೆ ತಕ್ಷಣ ಶಮನವಾಗುತಿದೆ.



ಈರುಳಿಳ ಹೆಚುಚವಾಗ ಪ್ಕೂದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ಪಾತೆಿ ಇಟುಟಕೆ ೦ಡರೆ ಕರ್ಣಣನಲ್ಲಿ ನೋರು ಬರುವ ಸ್ಾಧಾತೆ ಕಡಿಮ.



ಮೈಕೆ ಿವೆೋಿನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಾಲೆ ವಾಸನೆ ತಡ್ೆಯಲು ಒ೦ದು ಕಪ್ ಸ್ಾದ ನೋರು ಇಟುಟ ಒ೦ದು ನಮಿರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ/ಕಾಯಿಸ ಅದರಲೆಿ ಸವಲಪ ಹೆ ತುಿ ಬ್ರಟಟರೆ ವಾಸನೆ



ಇರುವುದಿಲಿ.
ಹ್ಸರು ಮಣಸನಕಾಯಿ ಹೆಚಿಚದ ತಕ್ಷಣ ಮಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆೈ ತೆ ಳೆದುಕೆ ಂಡರೆ ಕೆೈಗಳ್ು ಉರಿಯುವುದಿಲಿ.



ಸ್ಾರು ಅರ್ವ ಸ್ಾಂಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ುಪ ಜ್ಾಸಿಯಾದರೆ ಅದಕೊ ಬೆಂದ ಆಲ ಗೆಡ್ೆ್ಯನುನ ಸಪೆಪ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸದರೆ ಉಪ್ುಪ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿದೆ.



ಬೆಳಿಳಯ ದೆೋವರ ಿಗಿಹ್ಗಳ್ನುನ ಸಕೂರೆ ಅರ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಸ್ೆ ೋಡ್ಾದಲ್ಲಿ ತೆ ಳೆದರೆ ಹೆ ಳೆಯುತಿದೆ.



ಕಪ್ೂ್ರದ ಡಬ್ರಬಗೆ ಕರಿ ಮಣಸು ಕಾಳ್ುಗಳ್ನುನ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆೋಗ ಕರಗುವುದಿಲಿ.



ಹ್ಸರು ಮಣಸನಕಾಯಿ ತೆ ಟುಟಗಳ್ನುನ ತೆಗೆದು ಡಬ್ರಬಯಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಟಟರೆ ಬಹ್ಳ್ ದಿನ ಹ್ಸರಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತಿದೆ.



ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕೂರ್, ಬಾ೦ಡ್ೆಿ, ತವೆಯ ಬ್ರಸ ತಾಕಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಡಿಗೆ ಸ್ೆ ೋಡ್ಾ ಮತುಿ ಎಣೆಣ ಬೆರಸ ಹ್ಚಿಚದರೆ ಗಾಯ ಕಪಾಪಗುವುದಿಲಿ ಮತುಿ ಬೆ ಬೆಬ
ಬರುವುದಿಲಿ.

Inquilab Jindabad -Bhaghat Singh

ಮುಖಪ್ಪಟ

ಪಾಕಂಪ್ಪ್ಪು
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ಅಪೆು ಪಾಯಸ
- ಆನ್ಂದಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಇನೆನೋನು ಶ್ಾಿವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭ್. ಹ್ಬಬಗಳ್ ಸ್ಾಲು ಸ್ಾಲು.
ಹ್ಬಬಕೊ ಏನು ಸಹಿ ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ೆ ೂೋಬೆೋಡಿ. ರುಚಿ ರುಚಿ
ಅಪೆಪ

ಪಾಯಸದ

ಪ್ರಿಮಳ್

ನಮಮ

ಪಾಕಶ್ಾಲೆಯಲ ಿ

ಪ್ಸರಿಸಲ್ಲ!

ಬೆೇಕಾಗುವ ಸ್ಾಮಾನ್ು:

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್:

ಮೈದಾ ಹಿಟುಟ - ೩/೪ ಕಪ್

ಮೈದಾಹಿಟುಟ ಮತುಿ ಚಿರೆ ೋಟ ರವೆ ಸ್ೆೋರಿಸ ಅದಕೊ ಒಂಡು ಚಿಟಕೆ ಅಡುಗೆ ಸ್ೆ ೋಡ ಸ್ೆೋರಿಸ. ಪ್ೂರಿ ಹಿಟಟನ

ಚಿರೆ ೋಟ ರವೆ - ೧/೪ ಕಪ್
ಅಡುಗೆ ಸ್ೆ ೋಡ - ೧ ಚಿಟಕೆ
ಹಾಲು - ೩ ಕಪ್
ಸಕೂರೆ - ೨ ಕಪ್
ಏಲಕಿೂ - ೫,೬
ಕೆೋಸರಿ - ೧ ಚಿಟಕೆ
ದಾಿಕ್ಷಿ - ೧/೨ ಕಪ್
ಗೆ ೋಡಂಬ್ರ - ೧/೨ ಕಪ್

ಹ್ದಕೊ ನೋರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ. ನಂತರ ತೆಳ್ಳಗೆ ಒತ್ತಿ ಕಾದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ೂರಿಗಳ್ನುನ
ಕರಿಯಿರಿ. ಈ ಪ್ೂರಿಗಳ್ನುನ ಕೆೈಯಿಂಡ ಪ್ುಡಿ ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ುಡಿಯನುನ ಕುದಿಯುವ ನೋರಿಗೆ ಹಾಕಿ
ಚೆನಾನಘಿ ಕಲಸ, ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅಗತಾವೆನಸದಲ್ಲಿ ಶ್ೆ ೋಧಸ ನೋರು ಹೆ ರ ಚೆಲ್ಲಿ.
ಹಾಲು ಒಲೆಯ ಮೋಲ್ಲಟುಟ ಕಾಯಿಸ. ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದ ಪ್ದಾರ್್ವನುನ ಹಾಲ್ಲಗೆ ಹಾಕಿ ಸಕೂರೆ
ಬೆರೆಸ, ಚೆನಾಗಿ ಬೆೋಯಿಸ. ಪಾಯಸದ ಹ್ದ ಉಂಟಾದಾಗ ಏಲಕಿೂ ಪ್ುಡಿ ಹಾಕಿ. ಕೆೋಸರಿಯನುನ ಸವಲಪ
ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರಂಗಳಿಸ ಪಾಯಸಕೊ ಹಾಕಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೋಲೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳ್ಕಿೂಳಿಸ. ಆ ನಂತರ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ
ಹ್ುರಿದ ಗೆ ೋದಂಬ್ರ ಮತುಿ ದಾಿಕ್ಷಿ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಅಪೆಪ ಪಾಯಸ ಸದಧ.

ತುಪ್ಪ - ಅಗತಾವಾದರ್ುಟ

ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ದಿೋಪಾವಳಿ-2012ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಸದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.ನಮಮ ಸಲಹೆ, ಸ ಚನೆ, ಿಮಶ್ೆ್ಗಳಿಗೆ ಸದಾ
ಸ್ಾವಗತ. ನಮಮ ಆಸಕಿಿಯ ಿರ್ಯ, ವರದಿ, ಪ್ಿವಾಸ ಕರ್ನ, ಅನುಭ್ವ, ಅಭಿಪಾಿಯ, ಚಿತಿಕಲೆ, ವಾಂಗಾಚಿತಿ, ಹೆ ಸರುಚಿ,
ಹಾಡು-ಹ್ಸ್ೆ, ಪ್ತಿ, ಪ್ದಬಂಧ, ರಸಪ್ಿಶ್ೆನ, ಪ್ಿಕಟಣೆ, ಿಜ್ಞಾನ, ವೆೈದಾಕಿೋಯ, ಸ್ಾಮಾಜ್ಜಕ, ರಾಜಕಿೋಯ, ಪ್ಿಚಲ್ಲತ, ಸ್ಾಹಿತಾ,
ಸಂಗಿೋತ, ಚಲನಚಿತಿ, ಹಾಸಾ, ಿಮಶ್ೆ್, ಆರೆ ೋಗಾ, ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ರಿಚಯ, ವಾರ್ಣಜಾ, ವಾವಹಾರ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೆೋ
ಿಭಾಗಕೊ ಕೆ ಡುಗೆಗಳ್ನುನ mkantcommittee@gmail.com ಿಳಾಸಕೊ ಕಳ್ುಹಿಸ.

Without freedom, no one really has a name. ~Milton Acorda

ಮುಖಪ್ಪಟ
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ಹಾಲುಂಡ ತವರು
-ಭಾವ ರೊಪ್: ವಷಿ ಕುಲಕಣಿಿ

- ಬರಹ್ ರೊಪ್: ವಿಜಯಾ ವಸಂತ ಮನೆೊೇಳ್ಳ

ಹಾಲುಂಡ ತವರ ನೆನೆಯುವ ಪ್ಿತ್ತ ಹೆಣುಣಮಕೂಳ್
ಮನೆ ೋಗಾಥೆಯ ಅಪ್್ಣೆ:
ಪ್ೂಜಾ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಶ್ಿೋ ವಸಂತ ಮನೆ ೋಳಿ ಹಾಗ ಿಜಯಾ ವಸಂತ ಮನೆ ೋಳಿ
೪೦ನೆೋ ಿವಾಹ್ ವಾಷಿ್ಕೆ ೋತಿವದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊ ಂದಿಗೆ
-

ವಷಿ,ಸಂಜಯ್,ಸ್ಾಕ್ಷ್ಮ, ಶೆರೇಯ ಕುಲಕಣಿಿ

ಮರೆತೆೋನೆ ನಾನು ಹಾಲುಂಡ ತವರು
ದೆೋವರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿಹ್ರು ತಾಯಿ-ತಂದೆಗಳಿವರು
ಅಂದು ತ ಗಿತುಿ ಬಂಗಾರದ ತೆ ಟಟಲು
ಇಂದು ತುಳಿದಿರುವೆ ೩೪ರ ಮಟಟಲು
ಕರ್ಟ-ಕಾಪ್್ಣಾಗಳ್ನರಿತ ಮಾನವತೆ
ಸದಾ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತರೆ ಅನವರತ.

ಹೆತಿಮಮ ಹೆತಿಪ್ಪ ನೋವು
ಸ್ಾಿರಾರು ವರುರ್ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ,
ನಮಗೆಲಿ ಮಾಗ್ದಶ್್ಗಳಾಗಿ.
ನೋಡುತ್ತಹೆ ಈ ಬಾಲೆ
ಸಹ್ಸಿ ನಮಸ್ಾೂರಗಳ್ನು, ಸವೋಕರಿಸ,
ಸಂಜಯ, ಸ್ಾಕ್ಷಿ, ಶ್ೆಿೋಯಾಭಿವೃದಿಧಗೆ.

ಒಂಬತುಿ ತ್ತಂಗಳ್ು ಹೆ ತುಿ-ಹೆತಿ ತಾಯಿ

ಎರ್ುಟ ಜನಮವೆತ್ತಿದರು ಸಗದು

ಜನಮ ನೋಡಿದಳ್ು ಎನಗಂದು
ಅಪ್ಪನಗೆ ತಕೂ ಸತ್ತಯಾಗಿ
ಹೆಜ್ೆಿಗಳ್ಲ್ಲ ಹೆಜ್ೆಿಯಿಟುಟ ಸ್ಾಗಿಹ್ಳ್ು ಅವರಂತೆ
ಏನು ಕೆ ಟಟರು ಕೆ ನೆಯಿಲಿ ಅವರಿಗೆ!
ನನನನುನ ಬೆಳೆಸ, ಎಲಿವನು ಕಲ್ಲಸ

ನಮಮಂರ್ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ್ು.
ಸದಾ ಪಾಿಥಿ್ಸುವೆ ಭ್ಗವಂತನಲ್ಲಿ
ನಮಗೆಲಿ ಒಳೆಳಯದಾಗಲೆಂದು.
ಹ್ುಟಟದರೆ ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಃ ನಮಮಲ್ಲಿ ಹ್ುಟಟಬೆೋಕು,
ಇದುವೆೋ ನಾನು ಬೆೋಡುವೆ ದೆೋವರಲ್ಲ.

ಧ್ಾರೆಯರೆದು ಕೆ ಟಟಹ್ರು
ಚಿನನದಂರ್ ನನನ ಪ್ತ್ತ ಸಂಜಯರಿಗೆ
ಮುಕೆ ೂೋಟ ದೆೋವತೆಗಳ್ ಕೃಪೆಯಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ

ಕೆ ನೆವರೆಗ "ನಂದಾದಿೋಪ್"
ಇದುವೆ ಕೆ ಡುವೆ ಕಾರ್ಣಕೆ
ಮುಗಿಸಲೆೋ ಈ ಒಕೂರ್ಣಕೆ.

ನಲವತುಿ ವರುರ್ಗಳ್ ದಾಂಪ್ತಾ ಜ್ಜೋವನದ ವೆೈಭ್ವದಿ
ಜನಮಕೆ ಟಟ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳೆೋ ಇಂದು ನಮಮ
ಮದುವೆ ಹ್ಬಬದ ದಿನ ಏನು ಕೆ ಡಲ್ಲ? ಏನು ಬ್ರಡಲ್ಲ?
ವಾತಿಲಾಮಯ ಅಪ್ುಪಗೆ, ಮಮತೆಯ ಮಾತುಗಳ್ು
ಏನು ಕೆ ಟಟರ ಋಣವ ತ್ತೋರಿಸಲಾರೆ.

Jai Jawan Jai Kisan—Lal Bahadur Shastri

ಮುಖಪ್ಪಟ
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ಕನ್ನಡೆೇತರ ಕನ್ನಡಿಗರು
- ಸುಧ್ಾ ಶ್ಿೋನಾಥ್

ನ್ನಗೆ ಅನುಲ್ ಆಪೆಿರವರ ಪ್ರಿಚಯವಾಗಿದುು ೧೯೯೯ರಲ್ಲಿ DFW Hindu Temple ನ Sunday Schoolಗೆಂದು
ಹೆ ೋದಾಗ. ಅವರಾಗಲೆೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಿದಾಧವಂತ ಸವಯಂಸ್ೆೋವಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಕೆ ಂಡಿದುರು. ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು
ಕನನಡಿಗರು ಒಟುಟಗ ಡಿ DFW Hindu Temple ನಲ್ಲಿ ಅರಳ್ು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಾಲೆ ಶುರುಮಾಡುವ ಉತುಿಕತೆ ತೆ ೋರಿಸದಾಗ
ಕಾಯಾ ವಾಚಾ ಮನಸ್ಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅನುಲ್ ಆಪೆಿ ಒಬಬರು. ಯಾವುದೆೋ ಒಂದು ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ it's the
teamwork that keeps it going. Count me in whenever you need ಯಂದು ಹೆೋಳಿದುಷ್ೆಟೋ ಅಲಿ ಅದನುನ ಅಕ್ಷರಶಃ
ಪಾಲ್ಲಸದರು ಕ ಡ.
ಆ ವರ್್ವೆೋ ನಾನು ಮತುಿ ಡ್ಾ. ಶ್ಿೋನಾಥ್ ರವರು
ಿದಾಾಿಕಾಸ್ ಶ್ಾಲೆಯನುನ expand ಮಾಡಿ ಅದಕೆ ೂಂದು ageappropriate structural format ಕೆ ಡುವುದಕೊ ಪೆಿೋರೆೋಪಸದವರಲ್ಲಿ
ಅನುಲ್ ಆಪೆಿ ಅವರ ಇದುರು. ಅಷ್ೆಟೋ ಅಲಿ, ಪ್ಿತ್ತ ತ್ತಂಗಳ್ು ಮದಲನೆಯ
ಭಾನುವಾರ ಿದಾಾಿಕಾಸ್ ಶ್ಾಲೆಯ assembly conduct ಮಾಡಲು
ಅನುಲ್ ಆಪೆಿ ಅವರ ಸಹಾಯಿಲಿದಿದುರೆ ನನಗೆ ಸ್ಾಧಾವೆೋ
ಆಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಹೆೋಳಿದರೆೋ ಅತ್ತಶಯೋಕಿಿಯಾಗಲಾರದು. ನಾನು DFW
ಕನನಡಿಗರ ಪ್ಿತ್ತನಧಯಾಗಿ ದೆೋವಸ್ಾಾನದ Executive Committee ನಲ್ಲಿದಾುಗ ಕನನಡಿಗರ ಒತಾಿಸ್ೆಯನುನ ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಸಂಗಿೋತ
ಪತಾಮಹ್ ಪ್ುರಂದರದಾಸರ ಕಿೋತ್ನೆಗಳ್ನುನ ನಮಮ ಜ್ೆ ತೆ ನಮಮ
ಮಕೂಳ್ೂ ಆಸ್ಾವದಿಸಬೆೋಕೆಂಬ ನಟಟನಲ್ಲಿ DFW Youth Center ನಲ್ಲಿ Purandara Day ಸಂಭ್ಿಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಶುಭಾರಂಭ್ವಾಗಿದುು ನಮಗೆಲಾಿ ನೆನೆಪರಬಹ್ುದು.
ಅಂದಿನ ದಿನದ ಊಟದ ವಾವಸ್ೆಾಗೆ ಕನನಡಿಗರ ಪ್ರವಾಗಿ ಶ್ಿೋಮತ್ತ ಮಿೋನಾ ಭಾರದಾವಜ್ ಅವರು ಮುಂದೆ
ಬಂದರೆ, ಕನನಡ್ೆೋತರರ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕೊ ಬಂದವರು ಅನುಲ್ ಆಪೆಿರವರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿದ ಕನನಡಿಗರೆಲಿರ

ಅಂದು

ಸಿದಿದುು ಪ್ುರಂದರಾಮೃತವನನಷ್ೆಟೋ ಅಲಿ, ಇವರಿಬಬರ ಸಹ್ಕಾರ
ಮತುಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮೃಷ್ಾಟನನ ಭೆ ಜನವನುನ ಕ ಡ್ಾ.
ದೆೋವಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತವರ್್ ನಡ್ೆಯುವ ಸವಣ್ಗೌರಿೋ ಹ್ಬಬದ ದಿನ ಮಟಟಮದಲಬಾರಿಗೆ ಕನನಡಿಗರ ಹೆಮಮಯ ಬ್ರಸಬೆೋಳೆ
ಭಾತನ ನ ಒಳ್ಗೆ ಂಡ ಊಟದ ವಾವಸ್ೆಾ ಮಾಡಿದಾಗಲ ನಮಮವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕೊಂದು ಬಂದವರು ಅನುಲ್
ಆಪೆಿ. ಎರ್ಣಸುತಾಿ ಹೆ ೋದರೆ ಒಂದೆೋ, ಎರಡ್ೆೋ? ನಾವು ದೆೋವಸ್ಾಾನಕೊ ಹೆ ೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದು ಆರೆೋಳ್ು ವರ್್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತ
ಭಾನುವಾರವೂ rain or shine ಅನುಲ್ ಆಪೆಿರವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾ ಪ್ಿಸ್ಾದದ ಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ
ಹಾಜರ್. ಮಕೂಳ್ ಕಾಯ್ಕಿಮಗಳಿಗೆ ಕೆೋಳಿದಾಗ ಮತುಿ ಕೆೋಳ್ದೆೋ ಇದಾುಗ ತಾವೆೋ ಕೆೋಳಿ ಅವರೆೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ
ಸಂದಭ್್ಗಳ್ು ಅಸಂಖ್ಾಾತ.
ಅವರು ಇರ್ುಟ ಬೆೋಗ ದೆೋಹ್ದಿಂದ ಇಲಿವಾದರೆಂದರೆ ನಂಬಲಸ್ಾಧಾ. ಅವರ ಸಹಾಯವನುನ ಗೌರವಾಭಿವಂದನೆಗಳೊ ಂದಿಗೆ
ಸಮರಿಸುತಾಿ ಸಮಸಿ DFW ಕನನಡಿಗರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಆತಮಕೊ ಶ್ಾಂತ್ತ ಸಗಲೆಂದು ಪಾಿರ್್ನೆ.

From every mountain side, Let Freedom ring. ~Samuel F. Smith
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