
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಾಂಬೆಯ ಮಗಳು. ಈಕೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯಳು, 

ತ್ರಿಲೆ ೋಕ ವಾಂದಿತಳು, ಲೆ ೋಕ ಮಾನ್ಯಳು. 
 
ಕನ್ನಡಾಾಂಬೆಯ ಸ ಾಂದಯಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಲ 
ರಾರಾಜಿಸುತ್ರಿರುವ ಕುಾಂಕುಮ ಪ್ಿಜ್ವಲ್ಲಸುತ್ರಿರುವ ರವಿಯಾಂತೆ. ಆಕೆಯ 
ತಲೆಯ ಕ ದಲ್ು ಆಗಸದ ಕಾರ್ೋಯಡಗಳಾಂತೆ, ಅವಳುಟ್ಟ ಸೋರೆಯ 
ನೆರಿಗೆಗಳು ಸಮುದಿದ ಅಲೆಗಳಾಂತೆ. 
 
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಲೆಗಳ ಬೋಡು. ಸಾಂಗೋತ, ಸಾಹಿತಯದ ನೆಲೆಬೋಡು. ಈ 
ನಾಡಿನ್ಲ್ಲಲ ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ರಗಳು , ಹಲ್ವಾರು ದಿಗಗಜ್ರು ಜ್ನಿಸದ್ಾಾರೆ. 
ಅವರಲ್ಲಲ ಹೆಸರಿಸಬಹುದ್ಾದ ಮಹಿಳಾ ಲೆೋಖಕಿಯರು , ಕನ್ನಡಮಮನಿಗೆ 
ಅರ್ಪಯಸದ ರತನ ಮಾಲ್ಲಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಹಿಾಂದಿನ್ ಅತ್ರಮಿಬೆೆ, ಸಾಂಚಿ ಹೆ ನ್ನಮಮ, 
ಅಕಕ ಮಹಾದ್ೆೋವಿ ರ್ದಲಾದವರು ಪ್ಿಮುಖರು. ಕಾದಾಂಬರಿ ಕ್ೆೋತಿದಲ್ಲಲ 
ಇಾಂದಿರಾ, ತ್ರಿವೆೋಣಿ, ಅನ್ುಪ್ಮಾ ನಿರಾಂಜ್ನ್, ಉಷಾ ನ್ವರತನ ರಾಮ್, 
ಮಾಂಗಳಾ ಸತಯನ್ ರ್ದಲಾದ ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು. 
 
ಪ್ಾಂಪ್, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವಾಯಸ, ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರು, ಕನ್ಕದ್ಾಸರು, 
ಕಾದಾಂಬರಿ ಕ್ೆೋತಿದ ಮಹನಿೋಯರು, ವಚನ್ ರಚನಾಕಾರ ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು 
ಬಹು ಪ್ಿಖ್ಾಯತ್ರಯನ್ುನ ಹೆ ಾಂದಿದವರು. ಶಿಶುಸಾಹಿತಯ ಕ್ೆೋತಿದಲ್ಲಲ 
ಜಿ.ರ್ಪ.ರಾಜ್ರತನಾಂ ಪ್ಿಖ್ಾಯತರು. ಈ ಕವಿ ಪ್ುಾಂಗವರೆಲಾಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ 
ಪ್ಿಕೃತ್ರ ಸ ಾಂದಯಯ, ಗರಿ-ಕಾನ್ನ್ಗಳ ವಣ್ಯನೆ, ನಾಡು ನ್ುಡಿಯ 
ಖ್ಾಯತ್ರತನ್ುನ ಮುಗಲೆತಿರಕೆಕ ಏರಿಸ, ಧವಳಕಿೋತ್ರಯಯನ್ುನ ಮೆರೆಸರುತಾಿರೆ. 
 
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಉದ್ಾತಿ ಸಾಂಸೃತ್ರ, ನಿಸಗಯದ ರ್ೋಹಕ ರಮಣಿೋಯತೆ, 
ನ್ಡೆ-ನ್ುಡಿಗಳ ಮಾಧುಯಯತೆ, ಉತಮಿ ಹವಾಮಾನ್, ಇವೆಲಾಲ ಕನ್ನಡ 
ತಾಯಿಯ ಕೆ ಡುಗೆ. 
 
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ನೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಎಲಾಲ ಭಾಷೆಯ ಜಾತ್ರ-ಮತದವರಿಗೆ ಬೋಡು 
ಬಡಲ್ು ಆಸಪದವಾಗದ್ೆ. ಕನ್ನಡದ ಜ್ನ್ರು ಶಾಾಂತ್ರ ರ್ಪಿಯರು ಮತುಿ ಬಲ್ು 
ಸಹೃದಯರು. ಒಮೆಮ ಇಲ್ಲಲಗೆ ಬಾಂದು ನೆಲೆಸದ ಜ್ನ್ರು ಮತೆಲಿ್ ಲ 
ಹೆ ೋಗಲ್ು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. 
 
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ’ಮಾಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ’ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದಿಗೋತೆ ಎಾಂಬ 
ಪ್ಿಖ್ಾಯತ್ರಗೆ ಪಾತಿವಾಗದ್ೆ. ’ಅಾಂತಃಪ್ುರ ಗೋತೆಗಳು’ , ಬೆೋಲ್ ರಿನ್ 

ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೆೈಭವವನ್ುನ, ಶಿಲಾಬಾಲ್ಲಕೆಯರ ಸ ಾಂದಯಯದ ವೆೈವಿಧಯವನ್ುನ 
ನ್ಮಮ ಕಣೆಣದುರು ತೆರೆದಿಡುತವಿೆ. 
 
ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಾಂಪ್ುರವರ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಪ್ಿಕೃತ್ರಯ 
ಸುಾಂದರ ಚಿತಿಣ್, ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದಿಪ್ಪನ್ವರ ಕಾವಯದ ಮಧುರ-ರ್ೋಹಕ 
ಭಾವಗಳು, ಪೆಿೋಮಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನ್ರಸಾಂಹಸಾವಮಿಯವರ ದ್ಾಾಂಪ್ತಯದ 
ಸುಾಂದರ ಗೋತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಜ್ನ್ತೆಯಲ್ಲಲ ಎಾಂದ್ೆಾಂದ  
ಅಚಚಳಿಯದಾಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ರಿವೆ. 
 
ನ್ವೆಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸುವ ’ಕನಾಯಟ್ಕ ರಾಜೆ ಯೋತಸವ’ ತುಾಂಬಾ 
ವೆೈಭವೋಪೆೋತ. ಒಾಂದು ತ್ರಾಂಗಳು ಎಲಾಲ ಬೋದಿ ಬೋದಿಗಳಲ್ಲಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ-
ಮನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕನ್ನಡಾಾಂಬೆಯ ವಿಜ್ಯೋತಸವ. 
 
ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ನೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಕಸ ಿರಿಯ ಕಾಂಪ್ು, ಚಾಂದನ್ದ ತಾಂಪ್ು, 
ಕಾವೆೋರಿಯ ಸಾಂಚನ್, ಕೆ ೋಗಲೆಗಳ ಗಾನ್, ನ್ವಿಲ್ಲನ್ ನ್ತಯನ್ ಎಲ್ಲವೂ 
ಕನ್ನಡ ಜ್ನ್ತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಕೆ ಡುಗೆ ಎಾಂದು ಹರ್ಷಯಸುತೆಿೋವೆ. 
 
ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ್ ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆಗಳನ್ುನ ಎಷ್ಟ್ುಟ ವಣಿಯಸದರ  ಸಾಲ್ದು. 
 
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬಲ್ು ಚೆಾಂದ 
ಕನ್ನಡ ನಾಡೆೋ ಬಲ್ು ಅಾಂದ 
 
ಜೆೈ ಭುವನೆೋಶವರಿ !! 
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ದಿೋಪಾವಳಿ  ಸಾಂಚಿಕೆ  
ಸಾಂಪ್ುಟ್ 4               ಸಾಂಚಿಕೆ 2 

  ಎಲ್ಿರಿಗೊ ದಿೇಪಾವಳಿ, ರಾಜೆೊಯೇತ್ಸವ ಹಾಗೊ ಮಕಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು  



P A G E  2  

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೇಶ 
                                          -  ವಿದಾಯ ದತ್ಾ 

ಆತ್ರೀಯ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಬಾಂಧು ಮಿತಿರಿಗೆಲ್ಲ ೨೦೧೪ ರ ಕನಾಯಟ್ಕ ರಾಜೆ ಯೋತಸವದ ಹಾಗ  ದಿೋಪಾವಳಿಯ ಹಾದಿಯಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 
  

ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘವು ಪಾಿರಾಂಭವಾಗ ಇಲ್ಲಲಗೆ ೨೦ ವಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸಾಂಘದ ಉತಸವದ ಆಚರಣೆ ಹೆಚಿಚನ್ ಪಾಿಮುಖಯತೆಯನ್ುನ 
ಹೆ ಾಂದಿದ್ೆ. ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘವು ಕನ್ನಡದ ದಿೋಪ್ವನ್ುನ ಪ್ಿಜ್ವಲ್ವಾಗ ಬೆಳಗಸುವತಿ ಭರದಿಾಂದ ಸಾಗದ್ೆ ಎಾಂಬುವುದರಲ್ಲಲ ಎರಡನೆ ಮಾತೆೋ ಇಲ್ಲ. 
  

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ುನ ಅರಿತು ಅದನ್ುನ ಉಳಿಸಕೆ ಾಂಡು, ಬೆಳೆಸಕೆ ಾಂಡು ಪ್ಿಗತ್ರ ಪ್ಥದಲ್ಲಲ ಸಾಗುವ ಮಹದ್ಾಸೆಯಿಾಂದ, ನ್ಮಮ ನ್ ತನ್ ಸಮಿತ್ರಯವರ ಕಾರ್ಾಯಚರಣೆ 
ಉತಾಸಹದಿಾಂದ ಸಾಗದ್ೆ. ಇದಕೆಕ ಪ್ೂರಕವಾಗ ಅದು ಈಗಾಗಲೆ ಅನೆೋಕ ಕಾಯಯ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸದ್ೆ. ರ್ದಲ್ಲಗೆ, ವಷಾಯರಾಂಭದಲ್ಲಲ MKANT  

SPORTS ಮತು ಿPICNIC ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ನ್ಡೆಸತು. ತದ ನ್ಾಂತರ ನ್ಡೆಸದ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಾಯಯಕಿಮ ಹಾಗ  ಮುಖಯ ಮಾಂತ್ರಿ ಚಾಂದುಿರವರ ರಸ ಸಾಂಜೆ 
ಕಾಯಯಕಿಮಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನ್ಸಸನ್ುನ ಮುದಗೆ ಳಿಸ ಅತ್ರ ಸಾಂಭಿಮವನ್ುನ ಉಾಂಟ್ುಮಾಡಿತು. ಇದಲ್ಲದ್ೆ, ಸಾಯನೆ ಹೋಸೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಕಕ ಸಮೆೀಳನ್ವನ್ುನ , ನ್ಮಮ 
ಸಾಂಘದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ೫೦ ಸದಸಯರು ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಸ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಾಟ್ಕ, ಹಾಡು ಮುಾಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಸಾಂಭಿಮದಿಾಂದ ಭಾಗವಹಿಸ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಸಾಂಘಕೆಕ ಹೆಗಗಳಿಕೆಯನ್ುನ ತಾಂದಿದ್ಾಾರೆ. ಹಾಗೆಯೋ, ಈ ವಷ್ಟ್ಯದ MKANT ರಾಜೆ ಯೋತಸವ ಕಿಿೋಡಾ ಸಪರ್ೆಯಗಳನ್ುನ, ಅಕೆ ಟೋಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ, ಥೆ ಿೋಬಾಲ್, ಕಿಿಕೆಟ್ ಹಾಗ  
ಬಾಯಡಿಮಾಂಟ್ನ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತು. 
  

ಇವೆಲಾಲ ಸಾಧಯವಾಗುತ್ರಿರುವುದು ನ್ಮಮ ಸಾಂಘದ ಸದಸಯರ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯ ಸಹಕಾರ, ಆಸಕಿಯಿುತ ಪಾಲೆ ಗಳುುವಿಕೆಯಿಾಂದ ಮತುಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯರೆಲ್ಲರ ನಿಷಾಾಪ್ೂಣ್ಯವಾದ 
ಕಾಯಯ ತತಪರತೆಯಿಾಂದ ಮಾತಿ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಒತ್ರ ಿಹೆೋಳಲ್ು ಬಯಸುತೆಿೋನೆ . 
  

ನ್ಮಮ ಸಾಂಘದ ಲಾಾಂಛನ್ ಪ್ಿತ್ರಪಾದಿಸುವಾಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರ , ನ್ಮಮವರಿಗಾಗ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘಕಾಕಗ ಎಾಂಬ ಅರಿವಿನಿಾಂದ, ರ್ಾವ ವಿಧವಾದ ಭೆೋದವಿಲ್ಲದ್ೆ, 
ಸಮಚಿತದಿಿಾಂದಲ್  , ರ್ಪಿೋತ್ರ ವಾತಸಲ್ಯದಿಾಂದಲ್ , ಒಬೆರನೆ ಬೆರು ಅಥೆೈಯಸಕೆ ಾಂಡು, ಸಹಕಾರದಿಾಂದ ಕೆೈ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಾಂಡು, ಭಾವೆೈಕಯತೆಯ ಪ್ತಾಕೆಯನ್ುನ ಹಾರಿಸುತಾಿ, 
ಉತಿರ ಟೆಕಾಸಸ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಕನ್ನಡತನ್ವನ್ುನ ಎತ್ರಿ ಹಿಡಿಯುತಾಿ, ವಿಶಾಲ್ವಾಗ ಬೆಳೆದಿರುವ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ ಅಚುಚಮೆಚಿಚನ್ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಸಾಾಂಸೃತ್ರಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕಿಿೋಡೆ 
ಹಾಗು ಸಾಹಿತಯಕ ಚಟ್ುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸುತಾಿ, ಸವಯಾಂ ಸೆೋವೆ ಸಲ್ಲಲಸುತಾಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ್ ಬನಿನ. ಕನಾಯಟ್ಕ ಮಾತೆರ್ಾದ, ತಾಯಿ ಭುವನೆೋಶವರಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ 
ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ ಮೆೋಲ್ಲರಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹಾರೆೈಸುತೆಿೋನೆ . 
  

ಎಲಾಲದರು ಇರು, ಎಾಂತಾದರು ಇರು ಎಾಂದ್ೆಾಂದಿಗ  ನಿೋ ಕನ್ನಡವಾಗರು, 
ಕನ್ನಡವೆೋ ಸತಯ ಕನ್ನಡವೆೋ ನಿತಯ, ಸರಿಗನ್ನಡಾಂ ಗೆಲೆಗ, ಸರಿಗನ್ನಡಾಂ ಬಾಳ ಗೆ 
ಜೆೈ ಕನಾಯಟ್ಕ, ಜೆೈ MKANT 

  

ಇಾಂತ್ರ ವಾಂದನೆಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ, 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ ದತ ಿ

ಮುಖಪುಟ 
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ಅಮಾಮ ಅಮಾಮ     

ಆಗಸ ನೆ ೋಡು  

ಇಷೆ ಟಾಂದು ಬೆಳಕೆಲ್ಲಲಯದು!? 

ಈ ದಿನ್ವಾಂತ   

ಉತಸವದಾಂತ್ರದ್ೆ  

ಊರೆಲಾಲ ಬೆಳಕಿನ್ ಹಬೆ! 

ಋತುವಿದು ಬೆಳಕಿಗೆ  

ಎಷ್ಟ್ುಟ ಚೆಾಂದವು  
ಏನಿದು ವಿಧ ವಿಧ ಹಣ್ತೆಗಳು! 

ಐಸರಿಯನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸ ನಾವು  

ಒಟಿಟಗೆ ಪ್ಟಾಕಿ ಹೆ ಡೆಯುವ ಬಾ!  

ಓರಗೆ ಗೆಳೆಯರ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲ ನಾವು  

ಔತಣ್ದ ಟ್ವ ಮಾಡುವ ಬಾ! 

ಅಂಗಳ ತುಾಂಬದ್ೆ ಸುರು ಸುರು ಬತ್ರಿಯು, 

ಅಃ, ದಿೋಪಾವಳಿ ಹಬೆವಿದು! 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

ಮುಖಪುಟ 

ಆತ್ರೀಯ ಓದುಗರಿಗೆ, 
ದಿೋಪೋತಸವ ಹಾಗ   ರಾಜೆ ಯೋತಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 
 
ಕಾತ್ರಯಕ ಮಾಸವೆಾಂದರೆ ದಿೋಪ್ಗಳ ಹಬೆ. ಕತಲಿ್ ತೆ ಳೆದು ಬೆಳಕ ಬೆಳಗುವ ಹಣ್ತೆಯ ಸಾಲ್ು ಮಿನ್ುಗುವ ಹಬೆ. ಹಾಗೆೋ ನ್ರ್ಮಳಗನ್ ಸೆ ಡರಿಗೆ ಎಣೆಣ-ಬತ್ರಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆತಮತಮವ ಕಳೆಯುವ 
ಕಾಲ್. ನ್ಮೆಮಲಾಲ ಹಬೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಾಂದ್ೆ ಪ್ಿಕೃತ್ರಯ ನೆರಳಿದ್ೆ. ಚೆೈತಿದ ಚಿಗುರು, ಕಾತ್ರಯಕದ ಸೆ ಡರು ಎಲ್ಲವೂ ಸೆ ಗವು. ಹಿರಿ-ಕಿರಿಯ ಎನ್ುನವ ವಯೋಭೆೋದವಿಲ್ಲದ್ೆ ಎಲ್ಲರಲ್ ಲ 
ಉತಾಸಹ, ಸಡಗರ ಸಾಂಭಿಮ ತರುವ ಈ ದಿೋಪಾವಳಿ ಹಬೆ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ-ಮನ್ಗಳಲ್ ಲ ಸುಪ್ಿಕಾಶ ತರಲ್ಲ. 
 
ಕನ್ನಡವೆಾಂದರೆ ಬರಿ ನ್ುಡಿಯಲ್ಲ, ಹಿರಿದಿದ್ೆ ಅದರಥಯ ಎಾಂದಿದ್ೆ ಕವಿವಾಣಿ.ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಸದಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ನಿತೆ ಯೋತಸವದ ಕವಿ ಶಿಿೋ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಈ ಗೋತೆ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ ಆಶಯಗಳನ್ುನ 
ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಸುತದಿ್ೆಯಲ್ಲವೆೋ? 

"ಕನ್ನಡವಲ್ಿ ತ್ರಂಗಳು ನ್ಡೆಸುವ  ಗುಲ್ಲಿನ್ ಕಾಮನ್ಬಿಲ್ುಿ. 
ರವಿ ಶಶಿ ತ್ಾರೆಯ ನಿತ್ೆೊಯೇತ್ಸವವದು   ಸರಸತ್ರ ವಿೇಣೆಯ ಸೆೊಲ್ುಿ". 
 
ಈ ಸಡಗರದ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ನ್ಮಮ ಅನೆೋಕ ಪ್ಿತ್ರಭಾಶಾಲ್ಲಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕನ್ನಡದ ದಿೋಪ್ ಹಚಿಚದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ಹಚಿಚಟ್ಟ ಹಣ್ತೆಗಳ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲಡುವ ಭಾಗಯ ನ್ನ್ನದು. ಈ ಬೆಳಕರಾಶಿ ನಿಮೆಮಲ್ಲರ ಮನ್ಕೆಕ 
ಮುದ ತರಲ್ಲ ಹಾಗ  ಕನ್ನಡತನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಎಾಂದು ಆಶಿಸುತಾಿ, 
 
ಶುಭಾಶಯಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ 
ಪ್ೂಣಿಯಮಾ ಸುಬಿಹಮಣ್ಯ  

ಸಂಪಾದಕೇಯ  

               - ಪ್ೂಣಿಯಮ  ಸುಬಿಹಮಣ್ಯ  

ದಿೋಪಾವಳಿ, ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೋತಸವ ಮತುಿ ಮಕಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಡಗರಕಾಕಗ - ’ಕನ್ನಡ ಸವರ’ಗಳ ಕಲ್ಲಸುವ ಈ ’ದಿೋಪಾವಳಿ’ ಕವನ್ ’ಮಕಕಳಿಗಾಗ’ ! 

ಅ-ಅಃ  ದಿೇಪಾವಳಿ 
               - ಪ್ೂಣಿಯಮ  ಸುಬಿಹಮಣ್ಯ  



೨೦೧೪ ಏರ್ಪಿಲ್ ೬ ರಾಂದು ಮರ್ಾಯಹನ ಲ್ ಯಿಸ್ ವಿಲ್ಲಲನ್ ಎಾಂ.ಸ.ಎಸ್.ಗಾಿಡಾಂ  
ಥಿಯೋಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಲ, ರಾಂಗುರಾಂಗನ್ ಉಡುಗೆ ತೆ ಟ್ಟ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳು, ಹೆಾಂಗಳೆಯರು ಹಾಗ  
ಗಾಂಡಸರು ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳ  ೆಸುರಿಯುತ್ರಿದಾರ  ಸಹ ಬಸಬಸ ಪ್ಕೆ ೋಡ, ಕಾಫ ಼ಿ, ಟಿೋ 
ಸವಿಯುತಾಿ ಸಾಂಭಿಮದಿಾಂದ ಓಡಾಡುತ್ರದಿಾ ದೃಶಯ ಎಾಂತಹವರಿಗ  ಖುರ್ಷ 
ತರುವಾಂತ್ರತುಿ. 
ಬಾಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲಯೋ 
ನ್ಗುಮುಖದಿಾಂದ ಬೆೋವು-ಬೆಲ್ಲ 
ನಿೋಡಿ ಎದುರುಗೆ ಾಂಡು 
ಯುಗಾದಿ ಹಬೆದ 
ಶುಭಾಶಯದ್ೆ ಾಂದಿಗೆ 
ಸಾವಗತ್ರಸುತ್ರಿದಾ ರಿೋತ್ರ ಮನ್ಕೆಕ 
ಮುದ ನಿೋಡಿತು. ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಲ 
’ಕಾಂಪ್ು’ ಪ್ತ್ರಿಕೆಯ  ಪ್ಿದಶಯನ್ 
ಬಹಳ ಸುಾಂದರವಾಗ ಮ ಡಿ ಬಾಂದಿತುಿ. 
ಲ್ಘು ಉಪ್ಹಾರದ ನ್ಾಂತರ ಆಹಾವನಿತರೆಲಾಲ ಸಭಾಾಂಗಣ್ದಲ್ಲಲ ಆಸೋನ್ರಾಗ 
ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ವಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಉತುಸಕರಾಗದಾರು.ಶಿಿೋಮತ್ರ ಆಶಾ ವಾಸುರವರು 

ಎಲ್ಲರಿಗ  ಯುಗಾದಿ 
ಶುಭಾಶಯ ಕೆ ೋರಿ ಗಣೆೋಶ 
ಸುತಿ್ರಯಾಂದಿಗೆ 
ಪಾಿರಾಂಭಿಸಲ್ು 
ಪ್ುಟಾಣಿಗಳನ್ುನ ವೆೋದಿಕೆಗೆ 
ಕರೆದರು. ಶಿಿೋಮತ್ರ 
ಚೆೈತಿರಾವ್ 
ಮಾಗಯದಶಯನ್ದಲ್ಲಲ 

ಮಕಕಳು ಸುಶಾಿವಯ ಕಾಂಠದಲ್ಲಲ ’ಶರಣ್ು ಶರಣ್ು ಗಣ್ಪ್ತ್ರ’ ಎಾಂಬ ಗಣ್ಪ್ನ್ ಸೆ ಿೋತಿ 
ತುಾಂಬಾ ಚೆನಾನಗ ಮ ಡಿ ಬಾಂತು. ನ್ಾಂತರ, ಶಿಿೋಮತ್ರ ಸಪಾನ ಗಣೆೋಶ್ ರವರ 
ನಿದ್ೆೋಯಶನ್ದ "ಅಯಿಗರಿ ನ್ಾಂದಿನಿ" ನ್ೃತಯ ರ್ೋಹಕವಾಗತುಿ. ಶಿಿೋಮತ್ರ ಸಹನಾ 
ಸುನಿಲ್ ರವರ 
ಮಾಗಯದಶಯನ್ದಲ್ಲಲ "ಸೃರ್ಷಟ" 
ನ್ೃತಯರ ಪ್ಕವನ್ುನ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳು 
ಅತಯಾಂತ ಆಕಷ್ಟ್ಯಕ ಉಡುಗೆ 
ತೆ ಟ್ುಟ, ಸ ಯಯ, ಚಾಂದಿ, 
ನ್ಕ್ಷತಿ ಹಾಗ  ಪ್ಾಂಚಭ ತಗಳ 

ಪ್ಿದಶಯನ್ವನ್ುನ ಬಹಳ ಸುಾಂದರವಾಗ ಮನ್ಮುಟ್ುಟವಾಂತೆ ನ್ತ್ರಯಸ 
ತೆ ೋರಿಸದರು.  
ಶಿಿೋಮತ್ರ ಭಾಗಯಶಿಿೋ ಮಾಂಗಳಿಗಯವರು ಕನಾಯಟ್ಕದ ಪ್ಿಸದಧ ಐತ್ರಹಾಸಕ 
ವಯಕಿಿಗಳನ್ುನ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ವಿವರಣೆಗಯನ್ುನ ನಿೋಡುತಾಿ ಅವರುಗಳನ್ುನ 
ಪ್ರಿಚಯಿಸದುಾ ಮನೆ ೋಜ್ಞವಾಗತುಿ. ನ್ಾಂತರ ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ ಆಡಯರವರು 
ನಿದ್ೆೋಯಶಿಸದ "ಶಿಿೋಕೃಷ್ಟ್ಣಹರಿಹರಿ" ನ್ೃತಯರ ಪ್ಕದಲ್ಲಲ ಶಿಿೋಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ 
ಬಾಲ್ಲ್ಲೋಲೆಗಳನ್ುನ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳು ಬಹಳ ಮುದ್ಾಾಗ ಅಭಿನ್ಯಿಸ ತೆ ೋರಿಸದರು. 
 
ಬಾಲ್ದತ ಿಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಕಕಳು ಶಿಿೋಮತ್ರ ಚೆೈತಿ ಶಿಿೋಧರ್ ಹಾಗ  ಶಿಿೋಮತ್ರ 
ದ್ೆೋವಿ ಉಪ್ಪರಗಯವರ ನಿದ್ೆೋಯಶನ್ದ ’ವಿಭಿನ್ನ ದಶಾವತಾರ’ವನ್ುನ ಅತಯಾಂತ 
ರ್ೋಹಕವಾಗ ಅಭಿನ್ಯಿಸ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರ ಶಿಳ ುೆ ಹಾಗ  ಚಪಾಪಳ  ೆಗಟಿಟಸ 
ಮನ್ಗೆದಾರು. ಮುಾಂದ್ೆ ’ಕನಾಯಟ್ಕ ರತನ’ ಎಾಂಬ ರ ಪ್ಕವನ್ುನ ಹೆಸರಾಾಂತ 
ಮೆೋರುನ್ಟ್, ನ್ಟ್ ಸಾವಯಭ ಮ ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಚಿತಿರಾಂಗದಲ್ಲಲ 
ನ್ಡೆದು ಬಾಂದ ದ್ಾರಿಯನ್ುನ ಬೆೋಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪದಿಾಂದ ಪಾಿರಾಂಭಿಸ ಅನೆೋಕ 
ಹೆಸರಾಾಂತ ಚಲ್ನ್ಚಿತಿಗಳ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗ  ಅವರ ಪಾತಿಪ್ರಿಚಯವನ್ುನ 

ಪ್ುಟಾಣಿ ಮಕಕಳು ಹಾಗು ಕೆಲ್ವು ಹಿರಿಯರು ತಮಮ ಅಭಿನ್ಯದ ಮ ಲ್ಕ 
ತೆ ೋರಿಸ ವಿೋಕ್ಷಕರ ಮೆಚುಚಗೆಯನ್ುನ ಪ್ಡೆದರು. ಈ ಕಾಯಯಕಿಮದ ನಿದ್ೆೋಯಶಕಿ 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ರಾಜ್ಶಿಿೋ ರಮೆೋಶ್. 
 
ಹಾಸಯಸಾಂಜೆ(ಭಾಗ ೧)ರ ಮುಾಂಚೆ ೨೦೧೩-೧೪ರ ಸಾಲ್ಲನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ 
ಪ್ಕ್ಷಿನೆ ೋಟ್ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ದ್ೆ ರಕಿತು. ನ್ಾಂತರ ಕಾಮಿಡಿಕಿವೋನ್ ಶಿಿೋಮತ್ರ ಸುರ್ಾ 
ಬರಗ ರ ್ ರವರ ಹಾಸಯಕೆಕ ಸಭಿಕರ ಸಾಂತೆ ೋಷ್ಟ್ ಎಲೆಲ ಮಿೋರಿತುಿ. ಅವರ 
ಅಮೆೋರಿಕಾ ಪ್ಿವಾಸದಲ್ಲಲ ಜ್ರುಗದ ಅನೆೋಕ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ಹಾಸಯರ ಪ್ದಲ್ಲಲ 
ನ್ಮಮ ಮುಾಂದ್ೆ ಇಟ್ುಟ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ ಮೆಚುಚಗೆಗೆ ಪಾತಿರಾದರು. ಕನ್ನಡವನ್ುನ 
ಉಳಿಸ ಬೆಳೆಸ ಎಾಂಬ ಅವರ ಕಳಕಳಿಯ ಮನ್ವಿ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರಿಗ  ಒಾಂದು ರಿೋತ್ರಯ 
ಜ್ವಾಬಾಾರಿ ಹೆಚಿಚಸದಾಂತಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ರಗೆ 
Pizza ಸಮಾರಾಧನೆ ನ್ಡೆದಿತುಿ. ಇದು ಸಾವಗತಾಹಯ. ಹಾಸಯಸಾಂಜೆಯ 
ರ್ದಲ್ನೆ ಭಾಗದ ನ್ಾಂತರ ಸದಸಯರ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಿ ಮುಾಂದುವರೆದವು. 
ಮಧುನಾಥ್ ತಾಂಡದವರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಚುಚಕಟಾಟಗ ಮ ಡಿಬಾಂತು. ಮಕಕಳ 
ಪ್ರಿಶಿಮ ಹಾಗ  ಕಲೆಯ ಆಸಕಿಿ ಎದುಾ ಕಾಣ್ುತ್ರತುಿ. 

 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ - ಯುಗಾದಿ 2014 ವರದಿ  
                                         - ಉಮಾ ಗಿರಿಧ್ರ್   
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ನ್ಾಂತರ ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿೋಣಾ ಜ್ನ್ಕ್ ರವರ ನಿದ್ೆೋಯಶನ್ದಲ್ಲಲ ಮ ಡಿಬಾಂದ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳ "ರಿ್-ಗೆ ಲೋ" 
ನ್ೃತಯ ನ್ವಿೋನ್ ರಿೋತ್ರಯದ್ಾಗತುಿ. ಕತಿಲ್ಲ್ಲಲ ಮಿನ್ುಗುವ "ಗೆ ಲೋಸಟಕ್"ಗಳನ್ುನ ಉಪ್ಯೋಗಸ 
ತರ್ಾರಿಸದಾ ಉಡುಗೆ 
ಮೆಚುಚವಾಂತ್ರತುಿ. "ಯುಗಾದಿ 
ಮಾಯಜಿಕ್ ಆಟ್" ನ್ಡೆಸಕೆ ಟ್ಟ 
ಜಾನ್ಹವಿ ಮತುಿ ಪೆಿೋರಣ್ ಹೆ ನ್ನವಳಿು 
ಹಾಗ  ಅವರ ತಾಂಡದವರ 
ವಾಕ್ ಚಾತುಯಯ ನಿಜ್ಕ ಕ 
ಎಲ್ಲರನ್ುನ 
ಆಶಚಯಯಚಕಿತರನಾನಗಸತು. 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ನ್ಾಂದಿನಿ ಕಾಂಬ ಹಾಗ  
ಶಿಿೋಮತ್ರ ಲ್ತಾ ರವಿ ನಿದ್ೆೋಯಶನ್ದ ಜಾನ್ಪ್ದ ತರಾಂಗದಲ್ಲಲ ಕೆ ಡವರ ನ್ೃತಯ ಹಾಗು ಮೆೈಸ ರಿನ್ 
ಜಾನ್ಪ್ದ ನ್ೃತಯ, ಕಿೋಲ್ುಗೆ ಾಂಬೆ ಆಟ್, ಕೆ ೋಲ್ುಕುಣಿತ ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ನ್ಡೆಸಕೆ ಟ್ಟ 
ಹೆಾಂಗಳೆಯರು, ಮಕಕಳು ಅವರ ಪಾಾಂಡಿತಯವನ್ುನ ನೆರೆದಿದಾ ಸಭಿಕರ ಕಣ್ಮನ್ ತುಾಂಬುವಾಂತೆ 
ತೆ ೋರಿಸದರು. 
 
ನ್ಾಂತರ ೨೦೧೨ರಿಾಂದ ೨೦೧೪ರ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ MKANT ತಾಂಡವು ಅನೆೋಕ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳನ್ುನ 
ಆಯೋಜಿಸದಾ ವರದಿ ಹಾಗು ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಘವನ್ುನ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಿಸ ಅನೆೋಕ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಡೆದ 
ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ ಸದಸಯರು ಮೆಚುಚಗೆ ಪ್ಡೆದ ಬಗೆಗ ಶಿಿೋಮತ್ರ ನಿರುಪ್ಮ ಶಮಯ ಅವರು ವರದಿ 
ನಿೋಡಿದರು.  
 
ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶಿಿೋಮತ್ರ ಜ್ಯಶಿಿೋ ಮ ತ್ರಯಯವರು ಅವರ ಸಮಿತ್ರಯ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ ಕಳೆದ 
ಎರಡು ವರುಷ್ಟ್ಗಳಿಾಂದ ನಿರಾಂತರವಾಗ ಬೆಾಂಬಲ್ ನಿೋಡಿದ ಎಲ್ಲರನ್ ನ ಅಭಿನ್ಾಂದಿಸ ಧನ್ಯವಾದ 
ಅರ್ಪಯಸದರು. ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯದತಿರವರು ೨-೧೪-೧೬ರ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಕೆ ಾಂಡರು. ಅವರ ನ್ ತನ್ ಸಮಿತ್ರಯ ಪ್ದ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿ, ತಾವು 
ಹಮಿಮಕೆ ಾಂಡಿರುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬಗೆಗ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಾಗ ತ್ರಳಿಸದರು. ಹಿಾಂದಿನ್ ಹಾಗು ನ್ ತನ್ 
ಸಮಿತ್ರಯವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಅಭಿನ್ಾಂದನೆಗಳು. ನ್ಾಂತರ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರ ಮನ್ರಾಂಜ್ನೆ ಶಿಿೋಮತ್ರ ದಿೋಪ್ಶಿಿೋ 
ಶರತ್ ರವರ ನಿದ್ೆೋಯಶನ್ದ ನಾಟ್ಕ "ಮದುವೆ ಪ್ಿಸಾಂಗ"ದಿಾಂದ ಮುಾಂದುವರೆಯಿತು. 

ಮುಾಂದಿನ್ ಕಾಯಯಕಿಮ 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ನಾಗಶಿಿೋ 
ಶಿಿೋನಿವಾಸ್ ರವರ ನೆೋತೃತವದ 
Retro Dance 
ಆಕಷ್ಟ್ಯಕವಾಗತುಿ. ಅಾಂದಿನ್ 

ಚಿತಿರಾಂಗದ ಪ್ಿತ್ರರ್ಷಾತ ನ್ತಯಕಿ ಜೆ ಯೋತ್ರಲ್ಕ್ಷಿಿರವರ ನ್ೃತಯವನ್ುನ ಕಿರಿಯ ತಾಯಾಂದಿರು 
"ಜೆ ೋಕೆ..., ನ್ನ್ನ ನಿೋನ್ು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ" ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯರನ್ ನ ನಾಚಿಸುವಾಂತೆ ಹೆಜೆಹೆಾಕಿ 
ನ್ತ್ರಯಸದನ್ುನ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರು ಶಿಳ ುೆ ಹಾಗು ಚಪಾಪಳೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಮೆಚುಚಗೆ ಸ ಸದರು. 

 
ಕಡೆಯ ಕಾಯಯಕಿಮ ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ ಆಡಯ ಅವರ ತಾಂಡದಿಾಂದ ಯುಗಾದಿ fusion dance 
ಬಹಳ ಸುಾಂದರವಾಗ ಮ ಡಿಬಾಂದಿತುಿ. "ಎಲೆಲಲ್ ಲ ಹಬೆ ಹಬೆ ಬಾಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬೆ" ಎಾಂಬ 
ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಾಂಗಸರು ಮಾಡಿದ ನ್ೃತಯ 
ಮನೆ ೋಹರವಾಗತುಿ. 
 
ನ್ಾಂತರ ಹಾಸಯಸಾಂಜೆಯ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಲ 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ಸುರ್ಾ ಬರಗ ರ ್ ರವರು ಎಲಾಲ 
ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಬಗೆಗ ಮೆಚುಚಗೆ ನ್ುಡಿಯನಾನಡಿ 
ಮತೆ ಿಮೆಮ ಅನೆೋಕ ಹಾಸಯಭರಿತ ಸಾಂಗತ್ರಗಳನ್ುನ 
ತ್ರಳಿಸ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರನ್ುನ ನ್ಗೆಗಡಲ್ಲಗೆ ಕೆ ಾಂಡೆ ಯಾರು. 
 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ಜ್ಯಶಿಿೋ ಮ ತ್ರಯಯವರು 
ಕಾಯಯಕಿಮದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ ವಾಂದನಾಪ್ಯಣೆ ಮಾಡಿ ಶಿಿೋಮತ್ರ ಸುರ್ಾ ಬರಗ ರ್ ರವರಿಗೆ 
ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ನಿೋಡಿ ಗ ರವಿಸದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೋತೆಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಕಾಯಯಕಿಮದ 
ಮುಕಾಿಯವಾಯಿತು. ನ್ಾಂತರ ಎಲ್ಲರ  "Our Place"ನ್ವರು ಮಾಡಿದಾ ರುಚಿಕರವಾದ 
ಅಡಿಗೆಯನ್ುನ ಆಸಾವದಿಸುತಾಿ, ಅಾಂದಿನ್ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ ಮೆಲ್ುಕು ಹಾಕುತಾಿ ಸುಾಂದರ 
ಸಾಂಜೆಯನ್ುನ ಮುಕಾಿಯಗೆ ಳಿಸದರು. 
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ನ್ಮಮ ಡಾಲ್ಸ್ ನ್ಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದವರು ಮೆೋ ೩೧ರಾಂದು Allen Celebration 

Park ನ್ಲ್ಲಲ  Sports picnic ಏಪ್ಯಡಿಸದಾರು. ಒಾಂದು ಸುಾಂದರವಾದ ಸಾಂಜೆ ನ್ಮಮ ಎಲ್ಲ 
ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೆೋರಿದಾರು. ಎಲ್ಲ ಮಕಕಳು, ದ್ೆ ಡಡವರು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ T-shirtನ್ಲ್ಲಲ MKANT 
ಚಿಹೆನ ಇರುವಾಂಥ ಉಡುಗೆ ತೆ ಟಿಟದಾರು. 
 
ನ್ಮಮ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ವಿದ್ಾಯ ದತಿರವರ ಜೆ ತೆ ಹಲ್ವಾರು ಜ್ನ್ ಸವಯಾಂಸೆೋವಕರು ಕ ಡಿ, 
ಒಾಂದು ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತ್ರಾಂಡಿಗಳು ಇಡಲ್ು ವಯವಸೆಥ ಮಾಡಿದಾರು. 
ಎಲ್ಲರು ಬಾಂದ್ೆ ಡನೆ ಕಾಫಿ, ಟಿೋ, ಪ್ಕೆ ೋಡ, ಚಿಪ್ಸಸ ಹಾಗ  ಸಾಲ್ಸ 
ಕೆ ಡುತ್ರದಿಾರು. ಮಕಕಳಿಗೆ ಜ್ ಯಸ್, ಪಾರ್ಪಸಕಲ್ಸ, ಬಸಕತ್ ಗಳು ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ಬೆೋಕಾದಾಂಥಹ 
ತ್ರಾಂಡಿ ತ್ರನಿಸುಗಳಿದಾವು. 
 

ನ್ಾಂತರ ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಲ್ತ ರವಿಯವರು Olymipic Torchನ್ಾಂತೆ ಇರುವಾಂಥಹ 
ಹಲ್ವಾರು torchಗಳನ್ುನ ಬಟೆಟಯಲ್ಲಲ ಬೆಾಂಕಿಯಾಂತೆ ತುಾಂಬಾ ಚೆನಾನಗ 
ತರ್ಾರು ಮಾಡಿದಾರು. ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರ ಸದಸಯರು MKANT 

banner ಹಿಡಿದು ಓಡಿ Sports ಉದ್ಾಾಟ್ನೆ ಮಾಡಿದುಾ ನೆ ೋಡಲ್ು 
ತುಾಂಬಾ ಚೆನಾನಗತುಿ. Parade ಮುಗಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಬಸಲ್ು 
ಮಳ  ೆಬಾಂದು ಒಾಂದು ಮನೆ ೋಹರವಾದ ಕಾಮನ್ಬಲ್ುಲ ತೆ ೋಪ್ಯಟಿಟತು. 
 
ಅಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳು ಗುಡುಗುಡು ಓಡಾಡುತ ಿ
ಚಟ್ುವಟಿಕೆರ್ಾಗ ಓಡಾಡುತ್ರದಿಾರೆ, ಒಾಂದು ಟೆೋಬಲ್ ಸುತ ಿಎಲ್ಲ 
ಅಜಿಯೆರು, ಅಜ್ೆಾಂದಿರು ಸೆೋರಿಕೆ ಾಂಡು ನ್ಕುಕ ನ್ಲ್ಲದು ಹರಟೆ 
ಹೆ ಡೆದುಕೆ ಾಂಡು ತುಾಂಬ ಖುರ್ಷಯಿಾಂದಿದಾರು. ಎಲ್ಲ ಮಕಕಳಿಗ  Lem-

on and Spoon race, Gunny bag race ತುಾಂಬ 
ಸಾಂಭಿಮದಿಾಂದ ನ್ಡೆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಹೆಾಂಗಸರು or young ladies 

ಸೆೋರಿ Throwball teams ಮಾಡಿ, Throwball tourna-

ment ಭಜ್ಯರಿಯಿಾಂದ ನ್ಡೆಯಿತು. ಹಾಗೆೋ tug of warನ್ಲ್ಲಲ 
ಎಲ್ಲ ಗಾಂಡಸರು, ಹೆಾಂಗಸರು, ಮಕಕಳು ಸೆೋರಿ ಹನ್ುಮಾಂತನ್ 
ಬಾಲ್ವನ್ುನ ಎಳೆದದ್ೆಾೋ ಎಳೆದದುಾ! 
 
ಎಲ್ಲ ಗಾಂಡಸರು ಸೆೋರಿ ಕಿಿಕೆಟ್ tournament ನ್ಡೆಸದರು. 
ಮಧಯದಲ್ಲಲ volunteers ಸೆೋರಿ ಕಲ್ಲಾಂಗಡಿ ಹಣ್ುಣಗಳನ್ುನ ಹೆಚಿಚ 
ಎಲ್ಲರ  ಕ ಡಿ ತ್ರಾಂದು ನ್ಲ್ಲಯುತ್ರದಿಾರು. 
 
MKANT ಸಾಂಘದವರು ಅದುುತವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಾಂದ 
ಬಹಳ ವೆೈವಿಧಯವಾದ ತ್ರಾಂಡಿ, ಊಟ್ಗಳನ್ುನ ಏಪ್ಯಡಿಸದಾರು. 
ಹಲ್ವಾರು ಟೆೋಬಲ್ ಗಳಲ್ಲಲ ಇಡಿಲ, ಪ್ುಳಿಯೋಗರೆ, ಚಿತಾಿನ್ನ, 
ರ್ಸರನ್ನ, ಕಡಲೆಕಾಳಿನ್ ಗುಗಗರಿ, ನ್ ಡಲ್ಸ, ಪಾಸಮಿ್ 
ಹುಳಿಯವಲ್ಕಿಕ, ಚಪಾತ್ರ, ದ್ಾಲ್ ಮಖ್ಾನಿ, etc, etc ಎಲ್ಲ 

items ಕ ಡ ತಮಮ ತಮಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಾಡಿ ತಾಂದಿದಾರು. ಎಲ್ಲರ  ಕ ಡಿ ಊಟ್ ಮಾಡಿ, 
ಮಕಕಳು ಪಾಕ್ ಯನ್ಲ್ಲಲ ಆಟ್ಗಳನ್ುನ ಆಡಿ ನ್ಾಂತರ ವಿದ್ಾಯ ದತಿ ಅವರು ಪಿಜೆಕಟರ್ ಮ ಲ್ಕ 
ಮಕಕಳ ಕನ್ನಡ ಚಲ್ನ್ಚಿತಿವನ್ುನ ಹಾಕಿ ಮಕಕಳನ್ುನ ರಾಂಜಿಸದರು. 

 
ವಯಸಾಸದವರಿಾಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಾಂಗಸರು,ಗಾಂಡಸರು, ಮಕಕಳು 
ಎಲ್ಲರ  ಕ ಡ ಅಾಂದಿನ್ ದಿನ್ ನ್ಕುಕ ನ್ಲ್ಲದು ಆಟ್ ಆಡಿ ನ್ಮಮ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಬಾಯುಿಾಂಬಾ ಮಾತನಾಡಿ ತುಾಂಬಾ 
ಸಾಂಭಿಮ ಪ್ಟ್ಟರು. ಇಾಂಥಹ ಒಾಂದು ಸುಾಂದರವಾದ ಸಾಂಜೆಯನ್ುನ 
ಏಪ್ಯಡಿಸದಾಕೆಕ MKANT ಸಮಿತ್ರಗೆ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರ 

ಹೃತ ಪವಯಕವಾದ ವಾಂದನೆಗಳು. 

ಮುಖಪುಟ 

MKANT Sports Picnic    
    - ಲಾವಣ್ಯ   
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ಆಗಸ್ಟ 23ರ ಸಾಂಜೆ, Allen ನ್ಗರದ ಲೆೈಬಿರಿಯಲ್ಲಲ ಚಾಂಡೆ-

ಮದಾಳೆಗಳ  ಹಿಮೆೀಳ, ಸೆ ಗಸಾದ ಭಾಗವತ್ರಕೆಯ ಆಲಾಪ್. 
ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ ಕೆ ಲ್ ಯರು ನೆೋತೃತವದ ಯಕ್ಷ ಮಾಂಜ್ ಷ್ಟ್ 
ತಾಂಡದಿಾಂದ ಶಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ಣ ಪಾರಿಜಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ್ 
ಕಾಯಯಕಿಮವಿತುಿ. 
ಒಟ್ುಟ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಕಿರುಪ್ರಿಚಯವನ್ುನ ಸಾಂಘದ 
ಕಾಯಯದಶಿಯ ಶಿಿೋ ರವಿ ವಿಶಾವಮಿತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ನ್ಾಂತರ 
ಹಾಸಯ ಕಲಾವಿದ ಶಿಿೋ ಮುಖಯಮಾಂತ್ರಿ ಚಾಂದುಿ ತಮಮ 
ನ್ಗೆಚಟಾಕಿಗಳಿಾಂದ ಪೆಿೋಕ್ಷಕರನ್ುನ ರಾಂಜಿಸದರು. 

 
ನ್ಾಂತರ ತೆರೆದಿದುಾ, ಅನ್ಘಯಯ ಕಲಾರತನಭರಿತ ಮಾಂಜ್ ಷ್ಟ್. ಯಕ್ಷರೆೋ 
ಧರೆಗಳಿದಾಂತೆ ಕಾಂಗೆ ಳಿಸುವ ಬಣ್ಣದವೆೋಷ್ಟ್ರ್ಾರಿಗಳ ಲ್ಯಬದಧ ಕುಣಿತ, 
ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಚುರುಕು ಚಿನ್ಕುರುಳಿಗಳ ಹಾಸಯಚಟಾಕಿ, ಹಿತ-ಮಿತವಾದ 
ಅಥಯಗಾರಿಕೆಗೆ ಇಾಂಬುಕೆ ಟಿಟದುಾ ಗಾಂಧವಯಗಾನ್ದಾಂತ್ರದಾ ಭಾಗವತ್ರಕೆ. ಜೆ ತೆಗೆ 
ಈ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯ ಕಲೆಯ ಸಮೃದಧಗೆ ಳಿಸದ ಚಾಂಡೆ-ಮದಾಳ .ೆಒಟಿಟನ್ಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ 

ಕಲಾವಿದರ  ಸಭಿಕರ ಮನ್ರಾಂಜಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯ ಸಫಲ್ರಾದರು. 
ಶಿಿೋಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ ನ್ಯಗಾರಿಕೆ, ತುಾಂಟಾಟ್, ಭಾಮೆಯ ವರ್ಾಯರ, ಕೆ ೋಪ್, ತಾಪ್, 
ನಾರದನ್ ಕಿತಾಪ್ತ್ರ, ನ್ರಕಾಸುರನ್ ರ ದಿ-ಆಭಯಟ್, ಸಖಿ-ಕೆ ೋಡಾಂಗಯ 
ಹಾಸಯ ರ್ಾವುದರಲ್ ಲ ಕೆ ರತೆಯಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಪ್ಿತ್ರಯಬೆ ಕಲಾವಿದರ  
ಮೆೋರುಸಾಮಥಯಯದವರೆೋ. ಸಖಿಯ ವೆೋಷ್ಟ್ ಹಾಕಿದವರು ಗಾಂಡೆಾಂದು ಎಷ್ಟ್ುಟ 

ಹೆೋಳಿದರ  ರ್ಾವ ಮಕಕಳ  ನ್ಾಂಬುತ್ರಿರಲ್ಲಲ್ಲ !  
 
ಸಾಾಂಪ್ಿದ್ಾಯಿಕವಾಗ ಬೆೈಗನಿಾಂದ ಬೆಳಗನ್ವರೆಗೆ ನ್ಡೆಯುವ ಈ ಆಟ್ವನ್ುನ, 
ಪೆಿೋಕ್ಷಕ ವಗಯದ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕಕಾಂತೆ   ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ಿವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ; ಆದರೆ 
ಕಲೆಯ ಸ ರಭ ಮತುಿ ರಾಂಜ್ನಿೋಯ ಗುಣ್ಗಳನ್ುನ ಉಳಿಸಕೆ ಾಂಡು ಶಿಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ಣ 
ಪಾರಿಜಾತ ಪ್ಿಸಾಂಗವನ್ುನ ಪ್ಿಸುತಿ ಪ್ಡಿಸದ ಕಿೋತ್ರಯ ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ 
ಕೆ ಲ್ ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೆೋಕು. ಈ ಕಲೆಯನ್ುನ ಉಳಿಸ-ಬೆಳೆಸಲ್ು ಅವರು 
ಮತು ಿಅವರ ತಾಂಡದವರು ಮಾಡುತ್ರಿರುವ ಪ್ಿಯತನ ಶಾಲಘನಿೋಯ. 

 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಇಾಂಥಹ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ುಟ್ಟ ಮಕಕಳನ್ುನ 
ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲ್ಸ. ಈ ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ನೆ ೋಡುತ್ರದಿಾ 
ಮಕಕಳು ತಾವೆೋ ಸವ-ಇಚೆೆಯಿಾಂದ ಮುಾಂದ್ೆ ಕುಳಿತು ಪ್ಿಸಾಂಗವನ್ುನ ನೆ ೋಡಿ 
ನ್ಕುಕ ನ್ಲ್ಲದರು. ನ್ಾಂತರ ಅದರ ಬಗೆಗ ಖುರ್ಷಯಿಾಂದ ಮಾತಾನಾಡುತ್ರದಿಾದುಾ, 
ಕಲಾವಿದರೆ ಡನೆ ಫೋಟೆ  ತೆಗೆಸಕೆ ಳುಲ್ು ತೆ ೋರಿಸದ ಉತಾಸಹ 
ನೆ ೋಡಿದ್ಾಗ ಕಾಯಯಕಿಮ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಸಾಥಯಕ ಎನಿಸುತ್ರತಿುಿ! ಕೆಲ್ವು ಮಕಕಳು 
ಅಪ್ಪ-ಅಮಮಾಂದಿರಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ುನ ಕೆ ಾಂಡರು. 
ಬಹುಶಃ ಇದು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದ್ೆ ರಕಿದ ಅತುಯತಿಮ ಪ್ಿಶಸಿಯೋ 
ಇರಬೆೋಕು!! ತಾರ್ಾನಡಿನಿಾಂದ ದ ರ ಬೆಳೆಯುತ್ರಿರುವ ಈ ಮಕಕಳಲ್ಲಲ 
ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಲೆಯ ಬಗೆಗ ಆಸಕಿಿ ಮ ಡಿಸದುಾ "ಯಕ್ಷಮಾಂಜ್ ಷ್ಟ್" ತಾಂಡದ ಬಹು 
ದ್ೆ ಡಡ ಯಶಸಸಲ್ಲವೆೋ  ?! 

ಮುಖಪುಟ 

  ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ಿಮ  
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ಕನ್ನಡದ ಶೆಿೋಷ್ಟ್ಾ ಕವಿ ದ .ರಾ.ಬೆೋಾಂದ್ೆಿಯವರ ಕವಿತೆ  " ಘಮ ಘಮ 

ಘಮಾಡಿಸಾಿವ ಮಲ್ಲಲಗೆ ನಿೋನ್ು ಹೆ ರಟಿೋದಿಾೋಗ ಎಲ್ಲಲಗೆ " ಎಾಂಬ ಸಾಲ್ುಗಳನ್ುನ 
ನೆನೆದು " ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘ ಉತರಿ ಟೆಕಾಸಸ್" ನ್  ಕೆಲ್ವು ಸದಸಯರು 
ತಮಮ ಸಾಂಘದ ಮಲ್ಲಲಗೆಯ ಕಾಂಪ್ನ್ುನ ಸಾಯನ್ ಹೆ ೋಸೆಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಲ 
ಪ್ಸರಿಸಲ್ು, ಅಲ್ಲಲನ್ ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಾಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಕಲೆತು, ಕಲ್ಲತು, ನ್ಕುಕ 

ನ್ಲ್ಲಯಲ್ು 8 ನೆೋ ಅಕಕ ವಿಶವಸಮೆೀಳನ್ದ " ಸಾಂಭಿಮ " ದಲ್ಲಲ ಪಾಲೆ ಗಳುಲ್ು " 
ಸಾಂಕಲ್ಪ " ಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡು ವಿಪ್ರಿೋತ ಉತುಸಕತೆಯಿಾಂದ ಹೆ ರಟ್ು, ತಮಮ " 
ಸಾಧನೆ" ಮಾಡಿ ತೆ ೋರಿಸದ ರಿೋತ್ರ ಅತಯಾಂತ ರಮಣಿೋಯವಾಗತುಿ. ತಮಮ 
ಅತ್ರದ ರದ ಪ್ಿರ್ಾಣ್ದ ಆರ್ಾಸ ಕ ಡ ಸದಸಯರಿಗೆ ರ್ಾವ ರಿೋತ್ರರ್ಾದ 
ಕುಾಂದು ಕೆ ರತೆ ತರದ್ೆ, ಉತಾಸಹದ ಉತುಿಾಂಗವೆೋರಿದ ರಿೋತ್ರ ವಣಿಯಸಲ್ಸಾದಯ. 
ಇದು ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪೆಿೋಮ ಮತುಿ ದ್ೆೋಶ ಪೆಿೋಮದ ಸಾಂಕೆೋತ ಅಾಂದರೆ 
ಖಾಂಡಿತಾ ತಪಾಪಗಲಾರದು. 
 
ಎಲ್ಲ ಸದಸಯರು ಭಕಿಯಿಿಾಂದ ಶಿಿೋ ವರ ಸದಿಧ ವಿನಾಯಕನ್ ಪ್ೂಜೆಯಲ್ಲಲ 
ಪಾಲೆ ಗಾಂಡು , ಗಣ್ಪ್ನ್ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯ ಆಶಿೋವಾಯದ ಪ್ಡೆದು, ತಮಮ ಗುರಿ 
ಸಾಧನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗಲ್ು ನಿಧಯರಿಸ, ಅತ್ರ ಸುಾಂದರವಾದ  ಸಾಂಭಿಮದ 
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ , ವಿಧ ವಿಧ ಕನಾಯಟ್ಕದ ವಣ್ಯರಾಂಜಿತ  ವಸಾಾಲ್ಾಂಕಾರ 

ಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡು, 
ಜಾನ್ಪ್ದ, ಸೆ ೋಮನ್ 
ಕುಣಿತ, ಕೆ ೋಲ್ು ಕುಣಿತ 
ಮಾಡಲ್ು ಸಜಾೆಗ, 
ಸಾಂಭಿಮಿಸದರು.  
 
ಟೆಕಾಸಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರು, ವಿಶವ 
ವಿಖ್ಾಯತ ಮೆೈಸ ರ 
ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಂತ 
ಅತಯಾಂತ ಮಿಗಲಾದ "ಅಕಕ 
" ದ ಸುಾಂದರ 
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ 

ತಾಳಕೆಕ ತಕಕಾಂತೆ ಸೆ ೋಮನ್ ಕುಣಿತ , ಕಾಂಸಾಳ  ೆ,ಜಾನ್ಪ್ದ ಶೆೈಲ್ಲರ್ಾದ 
ಕೆ ೋಲ್ು ನ್ೃತಯ, ಸುಮಧುರ ಧವನಿಯಲ್ಲಲ ಕನಾಯಟ್ಕದ ವಿವಿಧ ಸೆ ಬಗನ್ುನ ಎತ್ರಿ 
ತೆ ೋರಿಸುವ " ಜೆೈ ಕನಾಯಟ್ಕ , ಜೆೈ ಕನಾಯಟ್ಕ , ಜೆೈ ಕನಾಯಟ್ಕ ಮಾತೆ " , 
"ಜೆೈ ಭಾರತ ಜ್ನ್ನಿಯ ತನ್ುಜಾತೆ" , "  ವಿಶವ  ವಿನ್ ತನ್ ವಿದ್ಾಯ ಚೆೋತನ್ 
ಸವಯ ಹೃದಯ ಸಾಂಸಾಕರಿ " ಹಚೆಚೋವು ಕನ್ನಡದ ದಿೋಪ್ " ಮುಾಂತಾದ ಶೆಿೋಷ್ಟ್ಾ 
ಕವಿಗಳ ಗೋತೆಗಳ ಗಾಯನ್ ಮತುಿ ಸುಾಂದರವಾದ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನ 

ಧರಿಸಕೆ ಾಂಡು , ಅಲ್ಾಂಕರಿತ ಕೆ ಡಗಳನ್ುನ 
ಶಿರವೆೋರಿಸಕೆ ಾಂಡು, ಕನಾಯಟ್ಕದ ಸಾಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ 
ಎತ್ರಿ ತೆ ೋರಿಸದ ರಿೋತ್ರ ಅತಯಾಂತ ಸುಾಂದರವಾಗತುಿ.  
 
ಅಮೆೋರಿಕಾದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಡನೆ 
ಮುಕಿ ಮನ್ಸಸನಿಾಂದ ಕಲೆತು, ಹಾಲ್ು ಜೆೋನಿನ್ಾಂತೆ 
ಬೆರೆತು ಮೆರವಣಿಗೆಯುದಾಕ ಕ , ನ್ ರಕೆಕ ನ್ ರು 
ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಘ ಜೆ ೋರು ಎಾಂದು ಜೆೈ ಜೆೈಕಾರ 
ಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡು " ಟೆಕಾಸಸ್ ಮಲ್ಲಲಗೆಯ " ಸುಮಧುರ 
ಕಾಂಪ್ನ್ುನ  ಪ್ಸರಿಸದ ರಿೋತ್ರ ಅವಿಸಮರಣಿೋಯ . ಅತ್ರ 
ಸುಾಂದರ ಸಾಯನ್ ಹೆ ಸೆಯ ರಮಣಿೋಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಲ 
ಟೆಕಾಸಸ್ " ಮಲ್ಲಲಗೆಯ ಕಾಂಪ್ು"  ಬೆರೆಸ, 
ವಣ್ಯರಾಂಜಿತವಾದ  ರಾಂಗನ್ುನ ಚೆಲ್ಲಲ , ಸಾಂಬಿಮದ 
ಮಳೆಯನ್ುನ ಸುರಿಸ , ಉಲಾಲಸದ ಉತುಿಾಂಗಕೆಕೋರಿದ  

          ರಿೋತ್ರ ಅತ್ರ ಅದುುತವಾಗತುಿ . 

 

ಮುಖಪುಟ 

ಅಕಕ ವಿಶವ ಸಮೆೇಳನ್ದಲ್ಲಿ "ಮಲ್ಲಿಗೆ" ಯ "ಕಂಪು" 
                                         - ರೆೇಖಾ ಪಿಕಾಶ್  
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 ಟೆಕಾಸಸ್ ನ್ ಕ  ಬಾಯ್ಸಸ, ರ್ಾರವಾಡದ ಜ್ರಿ ಪೆೋಟ್ರ್ಾರಿಗಳು, ಕೆ ಡಗನ್ ವಿೋರಕೆೋಸರಿಗಳು, 
ಮೆೈಸ ರಿನ್ ಧಿೋಮಾಂತರುಗಳ ಜೆ ತೆ ಜೆ ತೆರ್ಾಗ ನ್ಡೆದ ಟೆಕಾಸಸ್,ರ್ಾರವಾಡ,ಹುಬೆಳಿು, 
ಮೆೈಸ ರು, ಬೆಾಂಗಳ ರು, ಕೆ ಡಗನ್ ಬೆಡಗಯರು, 
ವಣ್ಯರಾಂಜಿತ ವೆೋಷ್ಟ್ ಭ ಷ್ಟ್ಣ್ಗಳ ೆಡನೆ 
ಸುಾಂದರವಾದ ಉತಸವ ಮ ತ್ರಯ ಎದುರು , ರಾಂಗು 
ರಾಂಗನ್ ಕೆ ೋಲ್ು ಕುಣಿತದ್ೆ ಡನೆ ಎಲಾಲ 
ಪಾಿಾಂತಯವನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸದ ಹೆಮೆಮ ನ್ಮಮ " 
ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ತಾಂಡ" ಕೆಕ ಸಲ್ಲಲದ್ೆ .....ಇದು ಒಾಂದು 
ಅಭುಯದಯ ಸಾಧನೆ ..... 
 
   ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ಮಾತಿವಲ್ಲದ್ೆ ಸಾಕಷ್ಟ್ುಟ 
ಹಾಸಯವನ್ುನ ಸಭಿಕರೆ ಡನೆ ಹಾಂಚಿಕೆ ಳುುವುದರಲ್ ಲ 
ನ್ಮಮ ಸಾಂಘದವರು ಗಟಿಟಗರೆನಿಸ ಕೆ ಾಂಡರು. " 
ಹಾಡು ಒಾಂದು songu " ಎಾಂಬ ವಿಭಿನ್ನ 
ಕಾಯಯಕಿಮದ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಲ ಕನ್ನಡದ ಜ್ನ್ರ್ಪಿಯ 
ಚಿತಿ ಗೋತೆಗಳನ್ುನ  English  ನ್ಲ್ಲಲ ಹಾಡಿ ಜ್ನ್ರನ್ುನ ನ್ಕುಕ ನ್ಲ್ಲಸ ,ಅವರ ಮನ್ ಗೆದಾ ನ್ಮಮ 
ವೃಾಂದದವರು ಗಟಿಟಸದ ಮೆಚುಚಗೆಯ ಕರ ತಾಡನ್, ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನ್ುಭವ. 
 
" ದ್ೆೋವಿಯರ ಮಹಾತೆಮ " ಇನ್ ನ ಒಾಂದು ಅದುುತ ಹಾಸಯ ಪ್ಿಹಸನ್ ....ಸವಗಯ ಲೆ ೋಕದ 

ದ್ೆೋವಿಯರು ತಮಮ ನಿತಯ ಜಿೋವನ್ದ ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ಅಥಯಗಭಿಯತವಾಗ ಹಾಂಚಿಕೆ ಾಂಡಾಗ, 
ಭ ಲೆ ೋಕದ ನಾರಿಗೆ ಆದ ವಿಸಮಯವನ್ುನ ವಣ್ಯರಾಂಜಿತವಾಗ ಮ ಡಿಸದ " ಮಲ್ಲಲಗೆ 
ನ್ಟ್ನಾಮಣಿಯರು" ಸಭಿಕರನ್ುನ ಹೆ ಟೆಟ ಹುಣಾಣಗುವಾಂತೆ ನ್ಗಸ , ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುವಷ್ಟ್ುಟ 
ಚಪಾಪಳೆಯನ್ುನ ಗಟಿಟಸ , ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಘದ ಹೆಮೆಮಯ ಗುಚೆಕೆಕ ಇನೆ ನಾಂದು ಪ್ುಕಕ 
ಏರಿಸದರು ಎಾಂದರೆ ಅತ್ರಶಯೋಕಿ ಿಏನ್ಲ್ಲ ....ಅವಿಸಮರಣಿೋಯ... 
 
ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೆೀಳನ್ಕೆಕ ಬಾಂದಿದಾ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪೆಿೋಮಿಗಳು, ಹೆಸರಾಾಂತ ಕವಿಗಳು, 
ಸಾಹಿತ್ರಗಳು, ಹಾಸಯಗಾರರು, ನಾಟ್ಕಕಾರರು, ನ್ೃತಯಗಾರರು ,ಚಲ್ಚಿತಿ ನ್ಟ್ನ್ಟಿಯರೆ ಡನೆ  
ಬೆರೆತು , ಅವರ ಎಲಾಲ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗರ್ಾಗ ,ಅವರ ಸಾಮಥಯಯವನ್ುನ ಮುಕಿ 
ಕಾಂಠದಿಾಂದ ಹೆ ಗಳಿ ಕರತಾಡನ್ಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಅಭಿನ್ಾಂದಿಸ , ಅವರೆ ಡನೆ ಮ ರು ದಿನ್ಗಳು 
ಸಾಂತೆ ೋಷ್ಟ್ದಿಾಂದ ಕಳೆದು , ಆ ಸವಿ ನೆನ್ರ್ಪನೆ ಾಂದಿಗೆ , ಮತೆ ಿಟೆಕಾಸಸ್ ಗೆ ಹಿಾಂದಿರುಗದ ಮಲ್ಲಲಗೆ 
ತಾಂಡದವರ ಅನ್ುಭವ ವಣ್ಯರಾಂಜಿತ ,ಅವಿಸಮರಣಿೋಯ ....ಸುಗಾಂಧ ಭರಿತ ಬೆಳಿು ಮಲ್ಲಲಗೆಯ 
ಕಾಂಪ್ನ್ುನ ಎಲೆಲಡೆ ಹಾಂಚಿ ಬಾಂದಿರುವ ಸಾಂಘದ ತಾಂಡಕೆಕ ಹೃತ ಪವಯಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು . 
 
ಈ 8 ನೆೋ "ಅಕಕ" ವಿಶವ ಸಮೆೀಳನ್ದ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ  40 ಕಿಕಾಂತ ಮಿಗಲಾಗ ಮಲ್ಲಲಗೆ 
ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಸದಸಯರು ಪಾಲೆ ಗಾಂಡಿದುಾ ಸಾಂತಸದ ಸುದಿಾ .ಒಾಂದು ಸಾವಿರಕ ಕ ಹೆಚಿಚದಾ 
ಕನ್ನಡಿಗರೆ ಡನೆ ಅಾಂದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ " ಸಾಂಭಿಮ " ದಿಾಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ು ಸ ೂತ್ರಯ ಕೆ ಟ್ಟ 

ಕಿೋತ್ರಯ ನ್ಮಮ ಸಾಂಘದ ನಾಯಕಿ ಶಿಿೋಮತ್ರ ವಿದ್ಾಯ ದತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲದ್ೆ . " ದ್ೆೋವಿಯರ 
ಮಹಾತೆಮ " ಮತುಿ " ಹಾಡು ಒಾಂದು Songu " ಎಾಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ರಿೋತ್ರಯ ಹಾಸಯ ಪ್ಿಹಸನ್ ಮತುಿ 
ವೃಾಂದಗಾಯನ್ ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ುನ ರ ರ್ಪಸಕೆ ಟ್ಟ ಕಿೋತ್ರಯ ಮಲ್ಲಲಗೆ ತಾಂಡದ ಹೆಮೆಮಯ ಗಾಯಕಿ 
ಮತು ಿನಿದ್ೆೋಯಶಕಿ ಶಿಿೋಮತ್ರ ನ್ಾಂದಿನಿ ಕಾಂಬಯವರಿಗೆ ಸೆೋರಿದ್ೆ . ಅಾಂದದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ 
ರಾಂಗನೆನರಿಸದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದಿಾಂದ ಅಲ್ಾಂಕೃತವಾದ ಕೆ ೋಲ್ುಗಳು,ಮುಖವಾಡಗಳು ,ಕಲ್ಶಗಳನ್ುನ 
ಮಾಡಿದ ಕಿೋತ್ರಯ ,ಕಲಾಪ್ಿತ್ರಭೆಯರಾದ ಶಿಿೋಮತ್ರ .ಲ್ತಾ ರವಿ, ನಿೋಲ್ಲಮ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿಯವರಿಗೆ 
ಸೆೋರಿದ್ೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸದ ಸದಸಯರುಗಳು ,ಅದರ ಯಶಸಸಗೆ 
ಕಾರಣ್ರಾದ ಶಿಿೋಯುತರಾದ ಮತುಿ ಶಿಿೋಮತ್ರಯರಾದ  ಪ್ಿಕಾಶ್ ಮ ತ್ರಯ, ಜ್ಯಶಿಿೋ ಮ ತ್ರಯ, 
ಮಿೋನಾ ಭಾರದ್ಾವಜ್,ರಜಿನಿ ರವಿ, ವಿದ್ಾಯ ಪೆರುವಾಜೆ ,ರ ಪ್ ಉಪಾರ್ಾಯಯ ,ವೆಾಂಕಟೆೋಶ್ ಕಡಬ, 
ರೆೋವತ್ರ , ಸತುಯ, ಕೃಷ್ಟ್ಣ ರಾವ್ ,ಜೆ ಯೋತ್ರ ರಾವ್, ಶಶಿ ರ್ಟ್ಗ ,ಗುರುರಾಜ್ ರ್ಟ್ಗ, ಅನ್ು 
ಬೆನ್ಕಟಿಟ ,ಗುಣ್ ರಾಜ್, ವಿಜ್ಯ್ಸ ರಾಜ್ ,ರೆೋಖ್ಾ ಪ್ಿಕಾಶ್ ,ಅಮರ ಮ ತ್ರಯ ,ಲ್ಲ್ಲತ, ವಿಜ್ಯ , 
ಸುಮಾ, ಪ್ದಮ ಕುಲ್ಕಣಿಯ, ವೆಾಂಕಟೆೋಶ್ ಮಾಧವ್ ,ರಘು ಕೃಷ್ಟ್ಣ ಮ ತ್ರಯ, ಚಾಂದುಿ ಮತುಿ ಸುಧಿೋರ 
ಪೆೈ ಯವರೆಲ್ಲರಿಗ  ಹೃತ ಪವಯಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು .ಈ ಎಲಾಲ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳನ್ುನ tv9  ಮತು ಿ
desiplaza tv , ಮಿೋಡಿರ್ಾ ಕವರೆೋಜ್ ಮಾಡಿದುಾ ತುಾಂಬ ಹೆಮೆಮಯ ಸಾಂಗತ್ರ . 
 
"ಸಾಧನೆ " , " ಸಾಂಭಿಮ " , " ಸಾಂಕಲ್ಪ " ದಿಾಂದ ಕ ಡಿದಾ "ಅಕಕ" ದಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸ ಅತಯಾಂತ 
ಸಾಂತುಷ್ಟ್ಟರಾಗ ಟೆಕಾಸಸ್ ಗೆ ಸಹಿ ನೆನ್ಪ್ು ಹೆ ತುಿ ತಾಂದ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾತ್ಯ ಟೆಕಾಸಸ್ 
ತಾಂಡಕೆಕ ಹೃತ ಪವಯಕ ಅಭಿನ್ಾಂದನೆಗಳು . 

ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 
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"ದ್ಾಸರೆಾಂದರೆ ಪ್ುರಾಂದರ ದ್ಾಸರಯಯ" ಎಾಂಬ ಮಾತು ಪ್ುರಾಂದರ ದ್ಾಸರ ಬಗೆಗ, ಅವರ 
ಕೃತ್ರಗಳ ಬಗೆಗ ಇರುವ ಜ್ನ್ರ್ಪಿಯತೆ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ತ್ರಳಿಸುತದಿ್ೆ. ದ್ಾಸ ಸಾಹಿತಯಕೆಕ 
ಹಲ್ವಾರು ದ್ಾಸ ಶೆಿೋಷ್ಟ್ಾರ ಕೆ ಡುಗೆ ಇದ್ೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ುರಾಂದರ ದ್ಾಸರ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ 
ಸಾಥನ್ವಿದ್ೆ. ಇದಕೆಕ ಮುಖಯ ಕಾರಣ್, ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಣ್ಬರುವ ಭಕಿಿರಸ, ವಿರಕಿ ಅನ್ುಭವ 
ಮತು ಿಅವರಿಗದಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ. ದ್ಾಸ ಸಾಹಿತಯಕೆಕ ಹೆಸರಿಸುವಾಂಥಹ ಹಲ್ವರು 
ದ್ಾಸರುಗಳಿದ್ಾಾರೆ. ಹೆಸರಿಸುವುದ್ಾದರೆ, ಅವುಗಳ ೋೆ ಒಾಂದು ಪ್ುಟ್ದಷಾಟಗುತಿದ್ೆ. ಮುಖಯವಾಗ 
ವೆೋದವಾಯಸರು, ವಾದಿರಾಜ್ರು, ವಿಜ್ಯದ್ಾಸರು, ವಿಜ್ಯವಿಠಾಲ್ದ್ಾಸರು, ಗೆ ೋಪಾಲ್ 
ದ್ಾಸರು, ಅಚುಯತದ್ಾಸರು, ಕನ್ಕದ್ಾಸರು, ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರು - ಹಿೋಗೆೋ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೆ ಡುಗೆ 
ದ್ಾಸಸಾಹಿತಯಕೆಕ ಅಪಾರ ಹಾಗ  ಅಮ ಲ್ಯ. ಈ ಒಾಂದು ಕಿರು ಬರಹದಲ್ಲಲ, ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರ 
ರಚನೆಗಳನ್ುನ ಆಧರಿಸ, ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳನ್ುನ ಸಮರಿಸುತೆಿೋನೆ. 
 
ರ್ದಲ್ಲಗೆ, ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಲ, ಅವರು ಹೆೋಗೆ ಸಮಾಜ್ದ ನಿತಯಜಿೋವನ್, ಅದರಲ್ಲಲ 
ಬಳಸುವ ವಸುಿವಿಚಾರಗಳು - "ರಾಗ ತಾಂದಿೋರಾ ಭಿಕ್ಷಕೆ ರಾಗ ತಾಂದಿೋರಾ, ಯೋಗಯರಾಗ, 
ಭೆ ೋಗಯರಾಗ, ಭಾಗಯವಾಂತರಾಗ ನಿೋವು ರಾಗ ತಾಂದಿೋರಾ" ಅಾಂದರೆ ನಿತಯಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಸುವ 
ವಸುಿವಾದ ’ರಾಗಕಾಳನ್ುನ’ ಗಣ್ನೆಗೆ ತಾಂದು, ನ್ಾಂತರ ಬೆಳೆಸರುವ ಗುಣ್ವಾಚಕಗಳು 
ಅಥಯಪ್ೂಣ್ಯ. "ಅನ್ುಗಾಲ್ವು ಚಿಾಂತೆ ಜಿೋವಕೆಕ ಮನ್ವೂ ಶಿಿೋರಾಂಗನೆ ೋಳ್ ಮೆಚುಚವಾತನ್ಕ- 
ಬಡವನಾದರ  ಚಿಾಂತೆ, ಬಲ್ಲಲದನಾದರ  ಚಿಾಂತೆ, ಹಿಡಿಹೆ ನ್ುನ ಕೆೈಯಲ್ಲಲ ಇದಾರು ಚಿಾಂತೆ, 
ಪಡವಿಯಳಗೆ ನ್ಮಮ ಪ್ುರಾಂದರ ವಿಠಲ್ನ್, ಬಡದ್ೆ ರ್ಾಯನಿಸು, ಚಿಾಂತೆ ನಿಶಿಚಾಂತೆೋ". ಹಿೋಗೆ 
ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲ, ನಿತಯಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಲರುವ ಕಷ್ಟ್ಟಸುಖಗಳ ಚಿಾಂತನೆ. ಇನೆ ನಾಂದು ರಚನೆ-
"ನಿಾಂದಕರಿರಬೆೋಕು, ಹಾಂದಿೋ ಇದಾರೆ ಕೆೋರಿ ಹೆೋಗೆ ಶುದಿಧಯೋ ಹಾಗೆೋ". ಇಲ್ಲಲ ದ್ಾಸರು, 
ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲರುವ ಜ್ನ್ರ ಸವಭಾವ ಹಾಗ  ಅದರಿಾಂದ್ಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ ತ್ರಳಿಸುತಾಿರೆ. 
ಮುಾಂದ್ೆ "ಸತಯವಾಂತರಿಗದ  ಕಾಲ್ವಲಾಲ, ದುಷ್ಟ್ಟ ಜ್ನ್ರಿಗದ  ಸುಭಿೋಕ್ಷಕಾಲ್, 
ಧಮಯಮಾಡುವವರೆೋ ನಿಮ ಯಲ್ವಾಗುವ ಕಾಲ್, ಕಮಯಪಾತಕರಿಗೆೋ ಬಹುಸ ಖಯಕಾಲ್, 
ನಿಮಯಲಾಾಂತಕ ಸರಿಪ್ುರಾಂದರವಿಠಲ್ನ್ ಮಮಯದ್ೆ ೋಳ್ ಭಜಿಸಲ್ರಿಯದ ಕಾಲ್ವರ್ಾಯ". ಈ 
ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ, ಇಾಂದಿನ್ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲ, ಜ್ನ್ಜಿೋವನ್ದ ಮಮಯವನ್ುನ ಸಾರಿಸಾರಿ ಹೆೋಳುತಾಿರೆ 
ದ್ಾಸರು. ಹಾಗೆೋ "ಧಮಯವೆೋ ಜ್ಯವೆಾಂಬ ದಿವಯಮಾಂತಿ, ಮಮಯವನ್ರಿತ  ಮಾಡಲ್ಲಬೆೋಕು 
ತಾಂತಿ" ಅಾಂದರೆ, ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಹಾಗ  ವಾಯಪಾರ ಜಿೋವನ್ದ ಮಹತವವನ್ುನ 
ವಿವರಿಸುತಾಿರೆ ದ್ಾಸರು. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಲ, ಮಾನ್ವನ್ ಸವಭಾವ ಮತುಿ 
ಸಾಾಂಧಭಿಯಕ ನ್ಡವಳಿಕೆಗಳನ್ುನ, ಅತಯಾಂತ ಸ ಕಿವಾಗ ದ್ಾಸರು ತ್ರಳಿಸದ್ಾಾರೆ. ಇನ್ುನ ಮುಾಂದ್ೆ, 
ರ್ಾಮಿಯಕ ಜಿೋವನ್ ಮತುಿ ಭಕಿ-ಿಭಾವಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ, ದ್ಾಸರು ತಮಮ ಕೃತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ತ್ರಳಿಸರುವ 
ಕೆಲ್ವು ರಚನೆಗಳನ್ುನ ಗಮನಿಸೆ ೋಣ್. 
 
"ಕಾಂಡು ಕಾಂಡು ನಿೋ ಎನ್ನ ಕೆೈ ಬಡುವರೆೋ ಕೃಷ್ಟ್ಣ, ಪ್ುಾಂಡರಿೋಕಾಕ್ಷ ಶಿಿೋ ಪ್ುರುಷೆ ೋತಿಮ ಹರೆೋ" 
ಎಾಂದು ಭಕಿರು ಆತಮಸಮಪ್ಯಣೆ ಮಾಡಿಕೆ ಳುುವ ವಿಚಾರವನ್ುನ ತ್ರಳಿಸದ್ಾಾರೆ. ಮತೆಿ 
"ಕರುಣಾಕರ ನಿೋನೆಾಂಬುವದ್ೆೋತಕೆ ೋ ಭರವಸೆ ಇಲೆಲನ್ಗೆೋ, ಪ್ರಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಲ ನ್ರಜ್ನ್ಮವನಿತ ಿ 
ತ್ರರುಗ ತ್ರರುಗ ಮನ್ ಕೆ ರಗಸುವುದ ಕಾಂಡ " ಎಾಂದು ಭಕಿರಿಗಾಗುವ ಕಷ್ಟ್ಟ-ಕಾಪ್ಯಣ್ಯಗಳ 
ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತಾಿರೆ ದ್ಾಸರು. ನ್ಾಂತರ ಇನೆ ನಾಂದು ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ.  
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲ್ಲಗೆೋ ನಿನ್ನ ನಿೋಚ ಬುದಿಧಯ ಬಡು ನಾಲ್ಲಗೆ, ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ್ೆ ಪ್ರರ ದ ರ್ಷಸಲ್ು 
ಚಾಚಿಕೆ ಾಂಡಿರುವಾಂತ ನಾಲ್ಲಗೆೋ" ಎಾಂದು, ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲ ಇತರರನ್ುನ ವಿನಾಕಾರಣ್ 
ದ ರ್ಷಸುವವರನ್ುನ ವಿವರಿಸುತಾಿರೆ. ಹಿೋಗೆೋ "ನ್ರಜ್ನ್ಮ ಬಾಂದ್ಾಗ, ನಾಲ್ಲಗೆ ಇರುವಾಗ, ಕೃಷಾಣ 
ಎನ್ಬಾರದ್ೆೋ, ನಿಮಮ ನಾಲ್ಲಗೆಯಲ್ಲ ಮುಳುು ಮುರಿದಿಹುದ್ೆೋ, ಕಲ್ುಲಜ್ಡಿದಿಹುದ್ೆೋ" ಎಾಂದು 
ಭಕಿರಲ್ಲದ ನಾಸಿಕರನ್ುನ ಎಚಚರಿಸುತಾಿರೆ ದ್ಾಸರು.ಇನೆ ನಾಂದು ಪ್ರಮಾತಮನ್ನ್ುನ 
ಪಾಿಥಿಯಸುವುದು ಎಷ್ಟ್ುಟ ಮಹತವವೆಾಂಬುದನ್ುನ ಈ ಕೃತ್ರಯಲ್ಲಲ ನ್ುಡಿದಿದ್ಾಾರೆ ದ್ಾಸರು "ಏನ್ು 
ಮಾಡಿದರೆೋನ್ು ಭವ ಹಿಾಂಗದ , ದ್ಾನ್ವಾಾಂತಕ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗುವ ತನ್ಕ - ರ್ಾಯನ್ವನ್ು 
ಮಾಡಿದ್ೆನ್ು, ಮನ್ವನ್ು ತಾಳಿದ್ೆನ್ು ಮಹಾಪ್ುರುಷಾಥಯಕೆ ಮನ್ವನಿಕಿಕೋ, ಅನಾಥಬಾಂಧು ಶಿಿೋ 

ಪ್ುರಾಂದರವಿಠಾಲ್ನ್ ರ್ಾಯನಿಸುವದ್ೆ ಡಗ ಡಿ ನೆಲೆಗಾಣ್ತನ್ಕ". ಹಾಗೆೋ ಯುಗಯುಗಗಳ 
ಮಹತವವನ್ುನ "ಕಲ್ಲಯುಗದಲ್ಲ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆೋ ಹುಲ್ಕೆ ೋಟಿಗಳುದಧರಿಸುವವೋ ರಾಂಗ, 
ಸುಲ್ಭದ ಭಕುತ್ರಗೆ ಸುಲ್ಭವೆಾಂದ್ೆನಿಸುವ ಜ್ಲ್ರುಹನಾಭನ್ ನೆನೆ ಮನ್ವೆೋ" ಎಾಂದು ನ್ುಡಿದಿದ್ಾಾರೆ. 
ಮುಾಂದ್ೆ "ನಾನೆೋಕೆ ಬಡವನ್ು, ನಾನೆೋಕೆ ಪ್ರದ್ೆೋಶಿ, ಶಿಿೋನಿರ್ೆೋ ಹರಿ ನಿೋನಿರುವ ತನ್ಕ" ಎಾಂದು 
ಲ ಕಿಕ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಲ ಭಗವಾಂತನ್ ರ್ಾಯನ್ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಮುಖಯ ಎಾಂಬುದನ್ುನ ಈ ರಚನೆ ತ್ರಳಿಸುತದಿ್ೆ. 
 
ಹಾಗೆೋ ಮುಾಂದುವರಿಯುತಿ ದ್ಾಸರು "ಇಕೆ ೋ ನ್ನ್ನ ಸಾವಮಿೋ ಜ್ಗದಾಂತರ್ಾಯಮಿ, ಒಳಗೆ ನೆ ೋಡಿೋ 
ನ್ಮಮ ಮೆಚುಚವ ಪ್ರಬೆ ಮಮ, ಅಳಿಯಬೆೋಕೆ ೋ ಹಮಮ ತ್ರಳಿಯಬೆೋಕೆ ೋ ಧಮಯ" ಅಾಂತ, ಜ್ನ್ರು 
ಅಹಾಂಕಾರವನ್ುನ ತಯಜಿಸಬೆೋಕೆನ್ುನತಾಿರೆ. ಹಿೋಗೆೋ ಬರೆಯುತಾಿ ಹೆ ೋದರೆ, ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರ 
ರಚನೆಗಳನ್ುನ ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಾಿ ಹೆ ೋದರೆ ಒಾಂದು ಜ್ನ್ಮವೆೋ ಸಾಲ್ದು ಅನಿನಸುತೆಿ. 
ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರಲ್ಲಲದಾ ಮುಖಯಗುಣ್ವೆಾಂದರೆ - ಸರಳತೆಯ ಜಿೋವನ್, ಸದ್ಾುವನೆ, ಸದ್ಾಚಾರ 
ಮತು ಿಭಗವಾಂತನ್ ನಾಮಸಮರಣೆ. ಅವರು ಊರುಊರು, ಕೆೋರಿಕೆೋರಿ ತ್ರರುಗ, ಜೆ ೋಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು 
ಭಿಕ್ಾಟ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಆಸಕಿತೆಯ ಮಹತವವನ್ುನ ತಮಮ ರಚನೆಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸಮಾಜ್ಕೆಕ ಸಾಂದ್ೆೋಶ 
ನಿೋಡಿದ್ಾಾರೆ. ದ್ಾಸರ ಜಿೋವನ್ ಹೆೋಗರಬೆೋಕೆಾಂದು ಅವರ ನ್ುಡಿಗಳಲ್ಲಲ ಹೆೋಳುವುದ್ಾದರೆ "ಇರಬೆೋಕು 
ಸಾಂಸಾರದಲ್ಲಲ ಇದ ಾ ಇರದ್ಾಹಾಂಗೆ, ಹಕಿಕ ಅಾಂಗಳದಲ್ಲಲ ಬಾಂದು ಹಾರಿ ಹೆ ೋದ್ಾಹಾಂಗೆ, ಮಕಕಳು 
ಮರಳಲ್ಲಲ ಮನೆಕಟಿಟಸ ಆಟ್ ಸಾಕೆಾಂದು ಮುರಿದು ಹೆ ೋದ್ಾಹಾಂಗೆ". 
 
ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಲ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ುಟ್ಗಳಲ್ಲಲ, ನ್ ರಾರು ಸಾಂಪ್ುಟ್ಗಳಲ್ಲಲ ಲ್ಭಯವಿರುವ 
ದ್ಾಸಸಾಹಿತಯವನ್ುನ ಸಮಯಸಕಾಕಗ ಓದಿ, ಕೆೋಳಿ ಆನ್ಾಂದಿಸ. ಪ್ುರಾಂದರದ್ಾಸರ 
ರಚನೆಗಳಲ್ಲಲರುವ ಕಾಂಪ್ನ್ುನ ಆಸಾವದಿಸ, ಅದರ ಇಾಂಪ್ನ್ುನ ಆಲ್ಲಸ ಮನ್ಸಸಗೆ ತಾಂಪ್ನ್ುನ 
ತಾಂದುಕೆ ಳ ೆ ುೋಣ್ವೆೋ? ಮಾನ್ವ ಜ್ನ್ಮ ದ್ೆ ಡಡದು, ಹರಿಸಮರಣೆ ನಿತಯದ ಅನ್ುಷಾಾನ್ವಾಗಲೆಾಂದು 
ಆಶಿಸೆ ೋಣ್. 
 

 ಕನ್ನಡ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕೆಕ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೆೊಡುಗೆ 
   - ಪಿ|| ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ 
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ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೆಾಂಟ್ು....ಅಾಂದ್ೆಿೋನ್ು? 
 
ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೆಾಂಟ್ು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆೋವಲ್ ಅಾಂಕಿಗಳ ೋೆ? ಖಾಂಡಿತ ಹ ದು. ಆದ್ೆಿ 
ಇವತುಿ ನಾನ್ು ಬರೆಯಲ್ು ಹೆ ರಟಿರುವ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆೋರೆಯೋ 
ಮಹತವವಿದ್ೆ. ಬನಿನ, ಮುಾಂದ್ೆ ಓದ್ಾಿ ಓದ್ಾಿ ನ್ನ್ನ ಅನಿಸಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ 
ತ್ರಳಿಸಿೋನಿ. ಅವು ನಿೋವೂ ಒಪಪೋವಾಂತಹದ್ಾಾ ಅಾಂತ ನೆ ೋಡೆ ೋಣ್. 
 
ಈ ಸಲ್ ಬೆೋಸಗೆ ರಜೆ ಶುರು ಆಗಾಿ ಇರೆ ೋ ಹಾಗೆೋ, ಶುರು ಆಯುಿ ನೆ ೋಡಿ 
ಆಮಾಂತಿಣ್ಗಳ ಸುರಿಮಳ !ೆ ಮದ್ೆವಗಲ್ಲ, ಮುಾಂಜಿಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲವೂ 
"ಸವೋಟ್ ೧೬" ಅಥವಾ "ಗಾಿಡಜ್ುಯೋಶನ್" ಪಾಟಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಾಂತಿಣ್ಗಳು. 
ಅದ  ನ್ಮಮ ಕಣ್ುಮಾಂದ್ೆ ನೆನೆನ ರ್ನೆನ ಓಡಾಡಾಿ ಆಟಾಡಾಿ ಬೆಳೆದಿರುವ 
ಮಕಕಳು! ಅಬೆಬಾೆ, ಅದ್ೆಷ್ಟ್ುಟ ಬೆೋಗ ಸಮಯ ಓಡಿ, ಬೆಳೆದು ಬಟಾಿ ಅನಿನಸತು ಿ
ನ್ಾಂಗೆ.  ಸರಿ, ಆಮಾಂತಿಣ್ಗಳು ಬಾಂದ ಮೆೋಲೆ ನ್ಮಮ ತರ್ಾರಿ ನಾವು 
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕಲ್ಲ. ನ್ಮಮ ಯೋಚನೆ ನ್ಮಗೆ. ಅದ್ೆೋ ದಿನ್ ಸದಯ ಬೆೋರೆ 
ರ್ಾರ  ಕರೆದಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಆಮೆೋಲೆ ನ್ಮಮ ಕೆೈಲಾದ ಚಿಕಕ ಪ್ುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯಹಸಿ ಚಾಚಬೆೋಕೆನೆ ನೋ ಆಸೆ. ಈ ಭಜ್ಯರಿ ಮೆೈಲ್ಲಗಲ್ುಲ 
ಸಮಾರಾಂಭಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಲ್ು ನ್ಮಮ ವೆೋಷ್ಟ್, ಭ ಷ್ಟ್ಣ್, ಬಾಂಗಾರ, ಸಾಂಗಾರ, 
ಎಲಾಲ ಆಯಕ ಮಾಡಿಕೆ ೋಬೆೋಕು. ಅಡಿಯಿಾಂದ ಮುಡಿವರೆಗ  ಹದಿನಾರು 
ಅಥವಾ ಅಬೆಬಾೆ ಅಾಂದ್ೆಿ ಹದಿನೆಾಂಟ್ರಾಂತೆ ಕಾಣ್ುವ ಹಾಗೆ ತರ್ಾರಾಗ 
ಹೆ ರಡಬೆೋಕು. ಇದು ಅಷೆ ಟಾಂದು ಸುಲ್ಭವಾದ ಕೆಲ್ಸವೆೋನ್ಲ್ಲ. ಆದ ಿ ನ್ಮಮ 
ಮನ್ಸುಸ ಕೆೋಳಬೆೋಕಲ್ಲ..... ಕಷ್ಟ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ಬೆೋರೆಯವರು ಅಸಾಧಯ 
ಅಾಂತ ಹೆೋಳ ೆೋ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಯಯ ಯಶಸವರ್ಾಗ ಮಾಡಿ ತೆ ೋರಿಸೆ ೋದಿಲ್ಲಲ 
ನ್ಮಗೆ ಅದ್ೆಷ್ಟ್ುಟ ಹೆಮೆಮಯೋ, ಅದ್ೆೋನ್ು ಸಾಂತೆ ೋಷ್ಟ್ವೋ ಅಲಾವ?  
 
ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆೋನೆ ೋ ನ್ಮಮದ್ೆೋ ಕಥೆ ಆಯುಿ. ಈ ಸವೋಟ್ ೧೬ ಮತುಿ ೧೮ರ 
ಗಾಿಡಜ್ುಯೋಶನ್ ಸಮಾರಾಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿಿೋರೆ ೋರ ವಿಷ್ಟ್ಯವೆೋನ್ು? 
ಕೆಲ್ವಾಂದು ತಾಂದ್ೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಇದ್ೆ ಾಂದು ಕೆೋವಲ್ ಪ್ರಿಕಲ್ಪನೆರ್ಾದರೆ, 
ಇನ್ುನ ಕೆಲ್ವರಿಗೆ ಇದು ತಮಮ ಮಕಕಳ ಜಿೋವನ್ದಲ್ಲಲನ್ ಒಾಂದು ಮಹಾನ್ 
ಮೆೈಲ್ಲಗಲ್ುಲ ಘಟ್ನೆ. ಕೆಲ್ವರು ಕೆೋವಲ್ ದ್ೆೋವಸಾಥನ್, ಸಹಿ ತ್ರನಿಸು, ಮಕಕಳ 
ನೆಚಿಚನ್ ಹೆ ೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಲ ಊಟ್, ಕೆೋಕ್ ಹಾಗು ತಮಮ ಕೆೈಲಾದ (ಒರ್ಮಮೆಮ 
ತಮಗಷ್ಟ್ಟವಿಲ್ಲದ) ಗಫ಼್ ಟ ಕೆ ಟ್ುಟ ಆಚರಿಸದರೆೋ, ಇನ್ುನ ಕೆಲ್ವರು ತಮಮ ಮಿತ್ರ 
ಮಿೋರಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟವಾಗ, ಅತ್ರ ವೆೈಭವದಿಾಂದ ಎಲ್ಲರನ್ ನ ಆಹಾವನಿಸ ತಮಮ 
ಮಕಕಳ ಸಾಂತೆ ೋಷ್ಟ್ವನ್ುನ ವಿಜ್ೃಾಂಭಣೆಯಿಾಂದ ಆಚರಿಸ ಆನ್ಾಂದಿಸುತಾಿರೆ. 
ಎರಡ  ಒಪ್ುಪವಾಂತಹದ್ೆಾೋ. ನ್ಮಗೆ ಹೆೋಗೆ ಅನ್ುಕ ಲ್ವೋ ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಿಕೆ ಾಂಡರಾಯಿತು. ಮುಖಯವಾಗ, ನ್ಮಮ ಮಕಕಳ ಇಷ್ಟ್ಟ ಮತುಿ 
ಅನಿಸಕೆಯನ್ುನ ಗಮನ್ದಲ್ಲಲಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕು, ಹ ದ್ಾ? 
 
ಹದಿನಾರರಿಾಂದ ತುಾಂಬ ದ ರವೆೋನಿಲ್ಲ ಹದಿನೆಾಂಟ್ು. ಕಣ್ಣಣ ಬಟ್ುಟ ಕಣ್ಣಣ 
ತೆರೆಯೋಷ್ಟ್ಟರಲ್ಲಲ ಬಾಂದ್ೆೋ ಬಡುತೆಿ. ಹದಿನೆಾಂಟ್ು ವಷ್ಟ್ಯಗಳು, ತಾಂದ್ೆ 
ತಾಯಿಯರ ರ್ಪಿೋತ್ರ, ವಾತಸಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಬೆಳೆದು, ಈಗ ಕಣ್ುಿಾಂಬ ಸುಾಂದರ 
ಕನ್ಸುಗಳನ್ನ ತುಾಂಬಕೆ ಾಂಡು ತಮಮದ್ೆೋ ಆದ ಪ್ಿಪ್ಾಂಚವನ್ುನ ಹುಡುಕುತಾಿ 
ಹೆ ರಟ್ು ನಿಾಂತವರು. ಹದಿ ಹರೆಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ಹಾತೆ ರೆಯುತಿ 
ಹೆ ರಟಿರುವ ಇಾಂದಿನ್ ಹದಿನೆಾಂಟ್ರ ಯುವಕ ಯುವತ್ರಯರು, ನೆನೆನ 
ರ್ನೆನಯ ಹಸುಗ ಸುಗಳ ೋೆ ಅಲ್ಲವೆೋ? ಈ ೧೮ರ ವೆೈಶಿಶಟಡವಾದರ  ಏನ್ು? 

ತಾನೆೋ ಸವಾಂತವಾಗ ಕಾರು ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಾಂದ್ೆ ೋ? ರ್ಾರ ಹಾಂಗ  ಇಲ್ಲದ್ೆ, 
ಕಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ಿಕಾರ ಕುಡಿಯಬಹುದ್ೆಾಂದ್ೆ ೋ? ಇವೆರಡ  ಹ ದ್ಾದರ , ಇವಕಿಕಾಂತ 
ಹೆಚುಚ ಮಹತವಪ್ೂಣ್ಯ ಅಥಯವಿದ್ೆ ೧೮ನೆೋ ವಷ್ಟ್ಯಕೆಕ. ೧೮ಕೆಕ, ಇಲ್ಲಲ ಅಮೆೋರಿಕಾದಲ್ಲಲ, 
ಒಬೆ ವಿದ್ಾಯಥಿಯ ಕಾನ್ ನ್ುಬದಧವಾಗ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ಯ ವಯಸಕರಾಗೆ ೋದು ಅಾಂತ ಲೆಕಕ. 
ಬಾಲ್ಯ ದ್ಾಟಿ ಪ ಿಢಾವಸೆಥಗೆ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಾಂತೆ. ತಮಮ ಸವಾಂತ ಕಿಮಗಳಿಗೆ ಜ್ವಾಬಾಾರಿ 
ಹೆ ರಲ್ು ಸಮಥಯರು ಎಾಂದಥಯ. ಪ ಿಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಾಯಭಾಯಸ ಮುಗಸ, ಹೆತಿವರ ಮನೆ 
ಬಟ್ುಟ, ತಮಮ ಆಯಕಯ ಒಾಂದು ವಿಶವವಿದ್ಾಯನಿಲ್ಯಕೆಕ ಹೆ ರಡುವ ಸಡಗರ, 
ಸಾಂಭಿಮ. ಸೆವೋಚೆಚಯಿಾಂದ ತಮಮ ಕಾರಲ್ಲಲ ತಾವು ಓಡಾಡುವುದರ ಮಜಾ ಒಾಂದು 
ಕಡೆರ್ಾದರೆ, ವಯಸಸಗೆ ತಕಕ ಹೆ ಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಹ ನಿಭಾಯಿಸಬೆೋಕಾಗುತಿದ್ೆ. 
ಅತಯಮ ಲ್ಯವಾದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕುಕ ತಮಮದ್ಾಗುತದಿ್ೆ ೧೮ಕೆಕ. ಇದರ 
ಮಹತವ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಹೆೋಳಿದರ  ಸಾಲ್ದು.  
 
ಇದ್ೆಲಾಲ ಸರಿ, ೧೬ಆಗಲ್ಲ, ೧೮ಆಗಲ್ಲ, ಹೆತವಿರಿಗೆ ತಮಮ ಮಕಕಳು ರ್ಾವಾಗಲ್  
ಚಿಕಕವರೆೋ. ಮನೆಯಿಾಂದ ಹೆ ರಗನ್ ಪ್ಿಪ್ಾಂಚಕೆಕ ಕಳುಹಿಸಕೆ ಡಲ್ು ಕಷ್ಟ್ಟವೆೋ. ಆದರೆೋನ್ು 
ಮಾಡೆ ೋದು? ಊರಿಗ್ ಬಾಂದವುು ನಿೋರಿಗ್ ಬದ್ೆೋಯ ಇತಾಯಳ ಯೆೋ ಅನೆ ನೋ ಹಾಗೆ, 
ಹೆೈಸ ಕಲ್ಗ ಹೆ ೋದ್ೆೀಲೆ ಕಾಲೆೋಜ್ಗ ಹೆ ೋಗೆಾೋ ಇರೆ ೋಕ್ ಆಗುತೆಯೋ? ಹಕಿಕ ಗ ಡು ಬಟ್ುಟ 
ಹಾರಲೆೋ ಬೆೋಕು, ಅದನ್ನ ನೆ ೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಮಮಾಂದಿರು ಖುರ್ಷ ಪ್ಡಲೆೋಬೆಕು. ಅದ್ೆೋ 
ಪ್ಿಪ್ಾಂಚ ನಿಯಮ. ನ್ಮಮ ಕೆೈಲಾದಾನ್ುನ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಿಾಂದ ಮಕಕಳನ್ುನ ನೆೈಜ್ 
ಪ್ಿಪ್ಾಂಚಕೆಕ ಕಳುಹಿಸೆ ೋವಾಗ ನ್ನ್ನ ಹಾರೆೈಕೆಯಾಂತ  ಇದು. ನಿಮೆಮಲ್ಲರದ  ಸಹ 
ಹೆಚುಚ ಕಡಿಮೆ ಹಿೋಗೆೋ ಇರಬಹುದು ಅಾಂದುಕೆ ಾಂಡಿದಿಾೋನಿ. ಎಲಾಲದರು ಇರಲ್ಲ, 
ಎಾಂತಾದರು ಇರಲ್ಲ, ಬುದಿಧ ನೆಟ್ಟಗರಲ್ಲ, ತನ್ನ ತನ್ ಗಟಿಟರ್ಾಗರಲ್ಲ, ರ್ೆಯೋಯ ಸಾಧಿಸುವ 
ಛಲ್ ಪ್ಿಬಲ್ವಾಗರಲ್ಲ, ಕೆೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ರ್ಸರೆಾಂಬ ಗಾದ್ೆಯ ಅಥಯ 
ನೆನ್ರ್ಪರಲ್ಲ, ನ್ಡೆ ನ್ುಡಿಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಮಿತೆ, ದಿಟ್ಟತನ್ ತುಾಂಬ ತುಳುಕಲ್ಲ, ನ್ಮಮ ಸಾಂಸೃತ್ರ, 
ಅದರ ಪಾಿಮುಖಯತೆ ಎಾಂದ್ೆಾಂದ  ಮರೆಯದಿರಲ್ಲ. ಇಾಂದಿನ್ ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲ ಬದುಕಲ್ು 
ಬೆೋಕಾಗರುವ ರ್ೆೈಯಯ, ಕುಶಲ್ತೆ, ಮುನ್ುನಗುವ ಪೆಿೋರಣೆ, ಉತೆಿೋಜ್ನ್ ಎಾಂದ್ೆಾಂದಿಗ  
ಕಡಿಮೆರ್ಾಗದಿರಲ್ಲ. 
 
ಇದ್ೆೋನ್ಪಾಪ, ತುಾಂಬಾ ಪ್ಿವಚನಾ ಅಾಂತ್ರದಿಾೋರಾ? ಬನಿನ, ೧೬ ಕಳೆದು, ೧೮ ದ್ಾಟಿ, 
೨೦ನೆೋ ವಷ್ಟ್ಯಕೆಕ ಕಾಲ್ಲಟಿಟರುವ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಹುಟ್ುಟ ಹಬೆದ 
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಲ ಪಾಲೆ ಗಳ  ೆ ುೋಣ್.  

 ಹದಿನಾರು, ಹದಿನೆಂಟು.... 
    - ಸಂಧ್ಾಯ ಹೆೊನ್ನವಳಿಿ 

ಮುಖಪುಟ 
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“ಕಾಲಸಗೆ ಬಾಂದು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಯೋದಿಕೆಕ ಶುರುಮಾಡಿದ್ಾಗಲ್ಲಾಂದ ಇವಳು 
ದಿನ್ವೂ ನ್ ರಾರು ಪ್ಿಶೆನ ಕೆೋಳಾಿನೆೋ ಇತಾಯಳ .ೆ ಅದರಿಾಂದ ನ್ನ್ನ 
ಆಲೆ ೋಚನಾರಿೋತ್ರಯೋ ಬದಲಾಗದ್ೆ. ನ್ನ್ನ communication skill 

improve ಆಗಾಿ ಇದ್ೆ. ಅಷೆಟೋ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲಸ್ ನಿಾಂದ ನ್ಮಿಮಬೆರ 
ಬಾಾಂಧವಯ ಇನ್ ನ ಗಟಿಟರ್ಾಗಾಿ ಇದ್ೆ ಅಾಂತಾ ಕಿಿಸಟೋನ್ ಹೆೋಳ ೆೋದು 
ಕ ಡಾ ನಿಜ್ ಅನಿಸುತೆಿ.  I really like it.” ಪ್ತ್ರಯು ಮಾತು 
ಮುಗಸುತ್ರಿದಾಾಂತೆಯೋ ತಟ್ಟನೆ ಪ್ಿಶೆನ ಹಾಕಿದರು ಕಿಿಸಟೋನ್. “ನ್ ರಾರು 
ಪ್ಿಶೆನಗಳು ಅನ್ನಬೆೋಕಲಾವ? ha ha! You made a mistake.” ಗಾಂಡನ್ 
ತಪ್ುಪ ಕಾಂಡು ಹಿಡಿದ ತುಾಂಟ್ತನ್ದ ಖುರ್ಷ ಅವರ ಕಣ್ಣಾಂಚಿನ್ ನ್ಗುವಿನ್ಲ್ಲಲ 
ಎದುಾ ಕಾಣ್ುತ್ರತಿುಿ. 
  
“ಹಲ್ವಾರು ಸಲ್ ಬಹುವಚನ್ದ ಪ್ಿತಯಯ ಬಳಸದ್ೆೋ 
ಇದಾರ  implicit ಆಗ ಅದು ಇದಾಾಂತೆಯೋ ಅಥಯ 
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಕಲ್ುಲ, ಮುಳುು, ಎಲೆ, ಹ ವು,ಹಣ್ುಣ 
ಇತಾಯದಿಗೆ ‘ಗಳು’ ಪ್ಿತಯಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೆೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಅವರ 
ಸೆನೋಹಿತರೆ ಬೆರು ಕಿಿಸಟೋನ್ ರವರ ಪ್ತ್ರಯ ಸಹಾಯಕೆಕ ಬಾಂದರು. ಅದು 
ದ್ೆೋವಸಾಥನ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ಿತ್ರ ಭಾನ್ುವಾರ ನ್ಡೆಯುವ ನ್ಮಮ ಅರಳು ಮಲ್ಲಲಗೆ 
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಒಾಂದು ಕೆ ೋಣೆ. 
  
“I do understand but I try to tease him all the time. In 
English it doesn't work that way. For plural, you have to 

use the plural form of the noun always.” ಕಿಿಸಟೋನ್ ಅವರ 
ಹೆೋಳಿಕೆಗೆ ಅಮೆೋರಿಕನ್ನಡ ಮಕಕಳ ಅಸುಿ ಸಕಿಕತು. 
  
“ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ ಅಾಂತಹ ಲೆ ೋಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ುಪ ಪ್ಿಯೋಗಗಳು 
ಹೆಚಾಚಗ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹುವಚನ್ದ ಪ್ಿತಯಯವನ್ುನ 
ಸೆೋರಿಸಯೋ ಬರೆಯಬೆೋಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ತಪ್ುಪ. ಬರೆಯುವುದು 
ಓದುವುದರಿಾಂದ ಕಲ್ಲೋತ್ರೋವಿ; ಮಾತಾಡುವುದು ಕೆೋಳುವುದರಿಾಂದ 
ಕಲ್ಲೋತ್ರೋವಿ.” ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ಾಂಡಿತೆ ಹೆೋಳಿದುಾ ನ್ ರಕೆಕ ನ್ ರರಷ್ಟ್ುಟ ಸತಯ. 
  
“ಕನ್ನಡದಲ್ಲಲ ಗ ರವಸ ಚಕವಾಗ ಬಹುವಚನ್ದ ಬಳಕೆ ಹೆಚುಚ ಅಾಂತಾ ನ್ನ್ನ 
ಭಾವನೆ. ನ್ಮ ಮರ ಕಡೆ ತೆಲ್ುಗನ್ಲ್ಲಲ ಅಷ್ಟ್ುಟ ಬಹುವಚನ್ದ ಬಳಕೆ 
ಇಲ್ಲ. ನ್ಮಮಲ್ಲಲ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ದ್ೆ ಡಡವರನ್ುನ ಕ ಡಾ ಏಕವಚನ್ದಲೆಲೋ 
ಮಾತಾಡಿಸುವುದು” ತೆಲ್ುಗನ್ ಯುವಕ ರಾಾಂಬಾಬು ಹೆೋಳಿದರು. ನ್ಮಮ 
ಕಾಲಸ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ ಮಕಕಳ ಜೆ ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ುನ ಮದುವೆರ್ಾದ 
ಕನ್ನಡೆೋತರ ಯುವಕ ಯುವತ್ರಯರ  ಇದಾರು. 
  
“ರ್ಾವ ವಚನ್ ಬಳಸದ ಿ ಮನ್ಸಸನ್ ಭಾವನೆಗಳು ಮುಖಯ. ಒಾಂದ್ೆ ಾಂದು 
ಕಡೆ ಒಾಂದ್ೆ ಾಂದು ಅಭಾಯಸವಿರುತೆಿ. ಬಹುವಚನ್ ಬಳಸ ಮಾತ್ರನ್ಲ್ಲಲ ಗ ರವ 
ತೆ ೋರಿಸ ಮನ್ಸಸನ್ಲ್ಲಲ ಗ ರವ ಇಲ್ಲದಿದ್ೆಿ ಏನ್  
ಪ್ಿಯೋಜ್ನ್ವಿಲ್ಲ.” ಟಿೋಚರ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಎಲ್ಲರ  ಹ ದ್ೆಾಂದರು. ಮಾತ್ರನ್ಲ್ಲಲದಾ 
ಗ ರವ ಭಾವನೆಗಳು ಮನ್ಸಸನ್ಲ್ ಲ ಇದಾರೆೋನೆೋ ಅವು ನ್ಮಮ ಕೃತ್ರಗಳಲ್ಲಲ 
ವಯಕವಿಾಗುತವಿೆ. 
  
“ಆದರೆ ನಿೋವು ಉದ್ಾಹರಣೆ ಕೆ ಟ್ಟ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ತೆಲ್ುಗಲ್ಲಲ ಬಹು ವಚನ್ದ 
ಪ್ದಗಳು ಸುಲ್ಭವಾಗವೆ. ಅದಕೆಕೋ ನಾವು ಸರಿರ್ಾಗ 

ಹೆೋಳಿಿೋವೆ” ರಾಾಂಬಾಬು ಮುಾಂದುವರೆಸದರು. 
  
“ಇಾಂಗಲಷ್ ನ್ಲ್ಲಲ ನಿೋನ್ು, ನಿೋವು ಎರಡಕ ಕ ‘ಯ ’ ಅಾಂತಾನೆೋ 
ಹೆೋಳಾಿರೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಇಾಂಗಲಷ್ ಕಲ್ಲತ ಹೆ ಸದರಲ್ಲಲ ನ್ನ್ಗೆ ದ್ೆ ಡಡವರ 
ಜೆ ತೆ ಮಾತಾಡಬೆೋಕಿದ್ೆಿ ತುಾಂಬಾ ಮುಜ್ುಗರ ಎನಿಸುತ್ರತಿುಿ. It takes 

a while to understand the culture of any region un-

less you speak the language of that region. ನಿೋವು 
ಹೆೋಳಿದುಾ ನಿಜ್; ಗಾಿಮರ್ ಜೆ ತೆ ಜೆ ತೆಗೆೋ ಆರ್ಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ 
ಭಾವನೆಗಳನ್ುನ ಹೆೋಗೆ ವಯಕಪಿ್ಡಿಸುತಾಿರೆಾಂಬುದನ್ ನ ಅಥಯ 
ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಆಗ ಮಾತಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ುನ, ಆ 
ಭಾಷಾಸಾಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ತ್ರಳಿದಾಂತೆ.” ರಾಾಂಬಾಬು ಅವರ ಪ್ತ್ರನ ಸನಗಧ 
ತಮಮ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ಹಾಂಚಿಕೆ ಾಂಡರು. 
  
ಅಾಂದಿನ್ ಪಾಠದಲ್ಲಲ ಮಕಕಳಿಗೆ ಏಕವಚನ್ ಮತುಿ ಬಹುವಚನ್ದ 
ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ ಮಾತು ಮುಾಂದುವರೆಯಿತು. ವಾಯಕರಣ್ದ ಪಾಠ 
ಮಕಕಳಿಗೆ ಕಬೆಣ್ದ ಕಡಲೆಯಾಂತೆ ಅನಿಸಬಾರದ್ೆಾಂದು ನಾವು ವಾಯಕರಣ್ 
ಸ ತಿಗಳನ್ುನ ಆದಷ್ಟ್ ಟ ಆಡುಭಾಷೆಗೆ ಬೆೋಕಾಗುವಷ್ಟ್ಟಕೆಕೋ 
ಸೋಮಿತಗೆ ಳಿಸ ಹೆೋಳಿ ಕೆ ಡುವುದು ಅಭಾಯಸವಾಗತುಿ. ಕನ್ನಡ 
ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ುನ ಬಡದ್ೆೋ ಮಕಕಳು ಮುಾಂದುವರೆಸಕೆ ಾಂಡು ಹೆ ೋಗುವಾಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು ನ್ಮಮ ದಿನ್ನಿತಯದ ಸವಾಲಾಗತುಿ. ನ್ಮಮ 
ಸುತಿಮುತಲಿ್ಲನ್ವರಿಾಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ು ಕಲ್ಲತ ಹಾಗೆಯೋ 
ಇಲ್ಲಲಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ ಮಕಕಳ  ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಯುವಾಂತಹ ಪ್ರಿಸರವನ್ುನ 
ಸೃರ್ಷಟಸ ಜೆ ತೆ ಜೆ ತೆಗೆೋ ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಬರೆಯುವುದನ್ುನ ಕಲ್ಲಸುವ 
ಆಕಾಾಂಕ್ೆ ನ್ಮೆಮಲ್ಲರದ್ಾಗತುಿ. 
  
“ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲಯುವ ಹೆ ಸದರಲ್ಲಲ ಮಾಡುವ ತಪ್ುಪಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗ  ನ್ಗು 
ತರಿಸುತೆಿ. ಇರುವೆ ಬಾಂತು ಎನ್ುನವುದರ ಬಹುವಚನ್ ನಾನ್ು 
ಇರುವೆಗಳು ಬಾಂದರು ಅಾಂತಾ ಹೆೋಳಿದಿ್ೆಾ.  Being a native to Eng-

lish speaking, I still have to make a conscious effort 
to remember the difference between the usage 

of ಬಾಂದರು and ಬಾಂದವು. In English the verb form is the 

same for all, including inanimate objects. For exam-
ple: He came. She came. They came. Buses came. 

Dog came. Dogs came. etc.” ಕಿಿಸಟೋನ್ ಕಡೆಗೆೋ ನೆ ೋಡುತಾಿ 
ಹೆೋಳಿದಳು ಅಮೆೋರಿಕನ್ನಡ ಹುಡುಗ ನಿೋತ.ಅವಳ ತಾಂದ್ೆತಾಯಿಯರು 
ಕ ಡಾ ಅಮೆೋರಿಕದಲ್ಲಲ ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದವರು. ತಾರ್ಾನಡಿನಿಾಂದ 
ದ ರವಾಗ ಅಮೆೋರಿಕದಲ್ಲಲ ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆಯುತ್ರಿರುವ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆಯ ಕಲ್ಲಕೆ ಅಮೆೋರಿಕನ್ನರಿಗಾದಷೆಟೋ ಕಷ್ಟ್ಟಕರ. 
  
ಅಷ್ಟ್ಟರಲ್ಲಲ ಮಾಲೆೋಗ ಡರು ಅವರ ಮಕಕಳ ೆಡನೆ ಒಳಗೆ 
ಕಾಲ್ಲಟ್ಟರು. “ಶರಣಿಿೋ ಗ ಡರೆೋ” ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಲೆೋಗ ಡರು 
ಬಾಂದ್ಾಗಲೆಲಾಲ ತಮಾಷೆಯ ಧವನಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೋಳುವುದು 
ವಾಡಿಕೆರ್ಾಗತುಿ. ಅದಕೆಕ ಮಾಲೆೋಗ ಡರು “ಶರಣ್ು, ಶರಣ್ು” ಎಾಂದು 
ಉತಿರಿಸುತಾಿ ಸವಲ್ಪ ತಡವಾಗ ಬಾಂದಿದಾರಿಾಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ ಲ ಕ್ಷಮೆ 
ಕೆೋಳುತಾಿ ಮಕಕಳ ಜೆ ತೆಗೆ ತಾವೂ ಕುಳಿತರು. 
  
“ನಾವಿೋಗ ವಚನ್ಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡಾಿ ಇದ್ೆಾವು.” ಟಿೋಚರ್ ಹೆೋಳಿದ್ಾಗ 

  ಬ್ಹು ವಚನ್ 

 - ಸುರ್ಾ ಶಿಿೋನಾಥ್ 

ಮುಖಪುಟ 
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ಮಾಲೆೋಗ ಡರು ತಟ್ಟನೆ 
ಕೆೋಳಿದುಾ “ಬಸವಣ್ಣನ್ವರದ್ಾ?” ಎಾಂದು. ಮಕಕಳಿಗೆ ವಚನ್ದ ಇನೆ ನಾಂದು 
ಅಥಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸುವುದಕೆಕ ಒಾಂದು ಅವಕಾಶ 
ಒದಗಬಾಂದಾಂತಾಯುಿ. ಮಾಲೆೋಗ ಡರೆೋ ಬಸವಣ್ಣವರ ಪ್ರಿಚಯ 
ಮಾಡಿಕೆ ಡಲ್ು ಮುಾಂದ್ಾದರು. “ವಚನ್ ಅಾಂದ್ೆಿ ಮಾತು 
ಎಾಂದಥಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಲ ನಾವು ವಚನ್ ಎನ್ುನವ ಒಾಂದು ರಿೋತ್ರಯ ಸರಳ 
ಪ್ದಯದ ಬಗೆಗ ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳ ೆ ುೋಣ್.  BasavaNNa was an Indian 

philosopher and social reformer in Karnataka during 
12th century. He fought against the caste system 
which discriminated people by their birth. He also 
tried to eradicate ‘untouchability’ which was prevail-
ing at that time.  He spread social awareness 
through his simple poems called vacanas. He start-
ed a literary revolution in Kannada through his vaca-
na saahitya which was derived from vedas and 
upanishads. Through his vacanas he tried to estab-
lish equality among all human beings and also pro-
vide a means to attain spiritual enlightenment. 

  
ಹನೆನರಡನೆಯ ಶತಮಾನ್ ಕನ್ನಡದ ಸಾಾಂಸೃತ್ರಕ ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲಲ 
ಸುವಣಾಯಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಲ ಬರೆದಿಡುವಾಂತಹುದು. ಮನ್ುಷ್ಟ್ಯನ್ ಆಾಂತರಿಕ 
ವಿಕಾಸಕಾಕಗ ಚಿಾಂತನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ುನ ಅನ್ುಷಾಾನ್ ಗೆ ಳಿಸದಾಂತಹ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಇದಾಾಂತಹ ಕಾಲ್ವದು. ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ರ್ಾಮಿಯಕ ಸಾಂಘಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ುನ ಮತುಿ ಅವರ 
ಸಮಾಜ್ಮುಖಿ ರ್ೆ ೋರಣೆಗಳನ್ುನ ಅವರ ವಚನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಾಣ್ಬಹುದು. 
ಸಮಾಜ್ದಲ್ಲಲದಾ ಮ ಢಯತೆ, ಅಾಂಧ ಶಿದ್ೆಧ ಮತು ಿಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನ್ುನ 
ತೆ ಡೆದು ಹಾಕುವುದಕೆಕ ಜ್ನ್ರಲ್ಲಲ ಸಾಂಚಲ್ನೆ ಮ ಡಿಸ ಪ್ರಿವತಯನೆ 
ತಾಂದ ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ಟ್ರವರು. ವಚನ್ ಸಾಹಿತಯ ತುಾಂಬಾ ಸರಳ ಮತು ಿ
ನೆೋರ. ಅದಕೆಕೋ ಅದು ಸುಲ್ಭವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ುನ ತಲ್ುಪ್ುತ್ರತಿುಿ. ಅವರ 
ವಚನ್ ಸಾಂಪ್ತು ಿಇಾಂದಿಗ  ಸಮಾಜ್ಕೆಕ ಬೆಳಕು ತೆ ೋರಿಸುವ 
ದ್ಾರಿದಿೋಪ್ವಾಗದ್ೆ. ” ಇಾಂಗಲಷ್ ಮತುಿ ಕನ್ನಡ ಎರಡ  ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ 
ಹೆೋಳಿದಾರಿಾಂದ ಎಲ್ಲರಿಗ  ಅಥಯವಾಯುಿ. 
  
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರು ಅರ್ಾಯ ಎಾಂದರೆ ಸವಗಯ, ಎಲ್ವೋ ಎಾಂದರೆ 
ನ್ರಕವೆಾಂದು ಸಾರಿ ಸವಯರಿಗ  ಸಮಾನ್ ಗ ರವ ನಿೋಡಬೆೋಕೆಾಂದು 
ಎಲ್ಲರಿಗ  ತ್ರಳಿ ಹೆೋಳಿ ತಮಮ ವಚನ್ ಸಾಹಿತಯದ ಮ ಲ್ಕ ದ್ೆ ಡಡ 
ಚಳುವಳಿಯನ್ುನ ಶುರು ಮಾಡಿದವರೆನ್ುನವುದು ಕೆೋಳಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ 
ಮಕಕಳಿಗೆ ತುಾಂಬಾ ಸೆ ೋಜಿಗವೆನಿಸತು.  ಜೆ ತೆ ಜೆ ತೆಗೆೋ 
ಬಸವಣ್ಣನ್ವರ‘ಕಳಬೆೋಡ ಕೆ ಲ್ಬೆೋಡ, ಹುಸಯ ನ್ುಡಿಯಲ್ು 
ಬೆೋಡ’ ವಚನ್ವನ್ುನ ಹೆೋಳಿಕೆ ಟಿಟದ್ಾಾಯುಿ. 
  
ವಚನ್ ಎಾಂದರೆ ಪ್ಿಮಾಣ್ ‘promise’ ಎಾಂತಲ್  ಅಥಯವಿದ್ೆ. ವಚನ್ 
ಪ್ದದ ನಾನಾಥಯಗಳು ಎಲ್ಲರ  
ಬರೆದುಕೆ ಾಂಡರು. ‘ಸವಯಜ್ಞನೆಾಂಬುವನ್ು 
ಗವಯದಿಾಂದ್ಾದ್ಾನೆೋ’ವಚನ್ವನ್ುನ ಹಾಡಿ ಅದರ ಅಥಯವನ್ುನ ಬಡಿಸ 
ಹೆೋಳಿದರು ಪೋಷ್ಟ್ಕರೆ ಬೆರು. ಸವಯರೆ ಳ ೆಾಂದ್ೆ ಾಂದು ನ್ುಡಿಗಲ್ುಿ 
ವಿದ್ೆಯಯ ಪ್ವಯತವೆೋ ಆದ ಸವಯಜ್ಞ ಎಾಂಬುವಾಂತೆ ಇಲ್ಲಲಯ ಹರಟೆಗಳು 

ಮನೆ ೋವಿಕಾಸಕ ಕ ಹಾಗ  ಮೆದುಳಿನ್ ವಿಕಾಸಕ ಕ ದ್ಾರಿ 
ಮಾಡುತ್ರದಿಾವು. ಪ್ಕಕದವರು ‘ವಚನ್’ ಬರೆಯಲ್ು ‘ಪ್ಚನ್’ ಎಾಂದು 
ತಪಾಪಗ ಬರೆದಿದ್ಾಾರೆಾಂದು ಘ ಳುನೆ ನ್ಕಕರೆ ಬೆರು. ವಚನ್ಗಳ 
ಸಾರಾಾಂಶವನ್ುನ ಪ್ಚನ್ಮಾಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಾಂದು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗ 
ಹಾಸಯ ಮೆರೆದರು ಹಿರಿಯರಲೆ ಲಬೆರು.ಒಟಿಟನ್ಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಲ 
ಮನ್ರಾಂಜ್ನೆಯ ಖುರ್ಷಯ  ಸಕುಿ. 
  
ಬಹುವಚನ್ದಿಾಂದ ಶುರುವಾದ ನ್ಮಮ ಹರಟೆಯು ಬಹು ವಚನ್ಗಳ 
ಮತು ಿಬಹು ವಚನ್ಕಾರರ ನೆನ್ಪ್ನ್ುನ ತಾಂದು ಎಲ್ಲರಿಗ  ತಮಮ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ವಾಬಾಧರಿಗಳನ್ುನ ನೆನ್ರ್ಪಸತು. ಗೆ ತ್ರಿದಾ ವಿಚಾರಗಳ ೋೆ 
ಆದರ  ಈ ಸಾವಯಕಾಲ್ಲಕ ಸತಯಗಳು ಮತೆಿ ಮತೆಿ ನೆನ್ಪ್ು 
ಮಾಡುವುದು ಖಾಂಡಿತಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಭಾಷಾಕಲ್ಲಕೆಯ ಜೆ ತೆ 
ಜೆ ತೆಗೆೋ ಭಾಷೆಯ ಅಾಂತರಾಳದ ಮ ಲ್ಯದ ಬೋಜ್ವನ್ುನ ಬತುವಿ 
ಕೆಲ್ಸ ತನ್ನಷ್ಟ್ಟಕೆಕ ತಾನೆೋ ಆಗುತ್ರಿರುವುದು ದ್ೆೈವ ನಿರ್ಾಮಕ 
ಅನಿಸುತೆಿ.  ಮಕಕಳಲ್ಲಷೆಟೋ ಅಲ್ಲ,ಪೋಷ್ಟ್ಕರಲ್ ಲ ವಚನ್ಗಳ ಬಗೆಗ 
ಹೆಚಾಚಗ ತ್ರಳಿಯುವ ಮತುಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಲರುವ ಜಿೋವನ್ ಮ ಲ್ಯಗಳನ್ುನ 
ಅಳವಡಿಸಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಾಂಬ ಹಾಂಬಲ್ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿದಾಂತಾಯುಿ. 
  
ಅಾಂದು ಸಾಂಜೆ ಟಿೋಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗ  ಈಮೆೋಲ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಜ್ಯಾಂತ್ 
ಕಾಯಿಕಣಿಯವರ ‘ಕನ್ನಡ ಜಿೋವಸವರ’ ಯ ಟ್ ಯ್ 
ವಿೋಡಿಯೋದ http://www.youtube.com/watch?

v=6CWJMCqU5ow  ಲ್ಲಾಂಕ್ ಕಳುಹಿಸದರು. ಅದರಲ್ಲಲದಾ ‘ನ್ಮಮ 
ವಚನ್, ಬಹುವಚನ್; ನ್ುಡಿಯಿರೆ  ಕನ್ನಡ, ನ್ಡೆಯಿರೆ ೋ 
ಕನ್ನಡಾ’ ಎಾಂದು ಮಕಕಳು ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೋತಸವದ ಕಾಯಯಕಿಮದಲ್ಲಲ 
ಒಟಿಟಗೆೋ ಹಾಡಿದ್ಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗ  ಖುರ್ಷಯ ಜೆ ತೆ ರೆ ೋಮಾಾಂಚನ್ದ 
ಅನ್ುಭವ. 
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Udupi is a small temple town, in Karnataka near the coast of Arabian Sea. Primarily Udupi is famous for its 8 mutts and Krishna Temple. Shri Madhvacharya 

founded the Krishna temple. His 8 disciples were handed over the maintenance of the temple. Each one of them started a “mutt” or a religious institution. 

Today each “mutt” takes care of the administration on a rotation basis. Thousands of visitors flock this small temple town to get a peek at the vibrant Krishna 
with his magnificent diamond crown.  The famous “Paryaya” is held every two years, with great grandeur. The primary highlight is the “Rathotsava” - chariot 

procession and also the initiation of the new swami from the “mutt” for change of administration. 

  
Udupi is very scenic, surrounded by the coastal region and several rivers. Today Udupi is also a prominent educational seat of India. If you have ever heard of 

the ice-cream called “GudBud” it originated here. Udupi is famous for its cooks, and you must be familiar with a number of Udupi restaurants. 

  
Udupi also holds a special place in the development of Carnatic music. Two of the composers – Kanaka Daasa and Purandara Daasa have attached a special 

prominence to this place. Both the composers have composed in praise of Lord Krishna. The story goes that Krishna’s idol turned in its place to provide 

“darshana” to Kanaka Daasa, and till today remains that way. The famous composition of Kanaka Daasa – “ಬಾಗಲ್ನ್ು ತೆರೆದು ” shows the pleading of Ka-

naka Daasa to Lord Krishna. 

  
Saint Purandara Daasa captures the es-

sence of Udupi in this composition be-

low—( Note: This is a contextual and not 

a literal translation. ) 

 

ಸಮುದಿವ ನಾ ಕಾಂಡು ಸಾನನ್ವ ಮಾಡಿ 
ಚಾಂದಿಮ ಳಿೋಶವರನ್ ಚರಣ್ಕೆಕರಗ 
ಆಮೆೋಲೆ ನಾ ಬಾಂದು ಅನ್ಾಂತೆೋಶವರನ್ ಕಾಂಡು 
ಹನ್ುಮಾಂತನ್ ಪಾಡಿ ಮನ್ದಿ ನಿಲ್ಲಸ 

 ಕಣಾಣರೆ ಕಾಂಡೆನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಣನಾ... 
  
// I viewed the sea and took bath in it. 

Then I kneeled at the feet of Chandra-

moulishara. Later I could see 
Lord Ananteshwara. I sang the praise of 

Lord Hanumanta and installed him in my 

heart..I saw Krishna with my own 
eyes..//    

Here Purandara Daasa describes his 

actions before he had the chance to look 

at Lord Krishna.. 

  

ಸುತುಿ ನ್ದಿಯ ಕಾಂಡೆ ಸ ಯಯನ್ ಪ್ಿಭೆ ಕಾಂಡೆ  
ಅಲ್ಲಲಾಂದ ಮಧವರ ಸರೆ ೋವರ ಕಾಂಡೆನಾ  
ಮಧವ ಮಠದ ಅಷ್ಟ್ಟ ಯತ್ರಗಳ ಕಾಂಡೆನಾ  
ಪ್ಿಸದಧವಾಗರುವ ಉಡುರ್ಪಯ ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ 
ಕಣಾಣರೆ ಕಾಂಡೆನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಣನಾ... 
  

//I saw the swirling river, and I experienced the Sun’s radiance, I saw Madhva’s lake, I met the saints of the 8 madhva mutts, I saw the famous Krishna with 

my own eyes..!  Here Purandara Daasa describes the landmarks around the Krishna temple. // 
 

  

ಉಾಂಗುರ ಉಡಿದ್ಾರ ಉರಿಗೆಜೆೆ ನಾ ಕಾಂಡೆ  
ರಾಂಗು ಮಾಣಿಕಯದ ನ್ವರತನ ಮಾಲೆ ಕಾಂಡೆ  
ದಿಾಂದಿಮಿ ದಿಮಿರೆಾಂದು ಕುಣಿವ ಕೃಷ್ಟ್ಣನ್ ಕಾಂಡೆ  
ಪ್ುರಾಂದರ ವಿಠಾಲ್ನ್ ಪಾದ ಕಮಲಾ ಕಾಂಡೆ  
 ಕಣಾಣರೆ ಕಾಂಡೆನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಣನಾ... 
 
KaNNaare KanDe Na KrishNana 

  
// I viewed the finger ring, the waist jewel, and the anklets, I viewed the colorful 9 gem necklace, I saw the dancing Krishna, I saw Purandara Vittala’s lotus 

feet, I saw Krishna with my own eyes!  Here Purandara Daasa describes the beautiful radiant Krishna and his precious jewelry. // 

 
  

I do hope everyone gets to visit Udupi someday, and experience the quaint town full of devotion. 

Temple Town Udupi    

 - Sushma Bhat  

ಮುಖಪುಟ 
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Ever since we moved to Dallas in 2005, we have diligently 

been involved with Mallige Kannada Sangha. What started as 

‘by chance’ and ‘just to get a feel of it,’ immediately trans-

formed into sort of a ‘regular tradition.’ It’s mostly due to the 

great group of friends we made in the process, and also be-

cause of the chance we got to go up on stage and showcase 

our “Kannada talent”. My sister and I eagerly await each 

MKANT event with much enthusiasm. Be it comedy skits like 

“Vengu Bhatta “, “Devaru En Maadida Gotta”, “Atte 

Soseyara Deepavali” or bubbly dances like “KolaaTa”, 

“ADavi Deviya KaaDu JanagaLa…” we both thoroughly en-

joyed every minute of practicing it and presenting it. Audi-

ence applause, their loud cheers, support, encouragement and 

appreciation were all just like icing on cake! Oh…and let’s 

not forget the most important part of the process! The celebra-

tion party! After the event we all get to sit and watch the vid-

eo, laugh out loud and critique each other. With such fun and 

happy feelings in my heart towards these events, I wondered 

if all my friends in the group felt the same... so, I just decided 

to ask them. Here are some ‘unedited snippets’ from my inter-

view with them in their own words. 

 

What’s your favorite memory of Kannada Sangha? 

Shriya- The Kannada Sangha picnic. 

Shruthi- Dancing with friends and having fun onstage. 

Pavi- The practices for our programs. 

Sharada- The play where I was disguised as God (Devr yen 

maadada gotta?). 

Nammi- When the other aunties used the same song as us for 

their dance… I think we did better though! 

Prerana- The play where I played Sidda (Atte Sosse). 

 

What would you like to see more often in Kannada Sangha? 

Shriya- More dancing… but not to the same songs! 

Shruthi- Plays and dramas. 

Pavi- Funny and humorous dramas. 

Nammi- More ‘paneer’ dishes… I think I speak for all! 

Sharada- More time for performances. 

Prerana- Guest speakers than can actually relate to us! 

 

Why do you attend Kannada Sangha? 

Shriya- I like dancing and singing with my friends and the coor-

dinator. 

Shruthi- We (our gang) always do programs together… it’s like 

tradition! 

Pavi- It’s fun to do the programs with friends. 

Nammi- Because it’s fun to see other people’s talents… besides 

our own, of course! 

Sharada- Because it’s involving our culture. 

Prerana- Because it’s fun to perform with friends… and my 

awesome sister! 

 

Describe your experience with Kannada Sangha in 1 word. 

Shriya- Cultural 

Shruthi- Enjoyable 

Pavi- Nerve-wracking 

Sharada- Great 

Nammi- Awesome 

Prerana- Entertaining 

 

If you could pick a chief guest for Kannada Sangha, who would 

it be and why? 

Shriya- Obama, because he is a well-known person. 

Shruthi- One Direction, because they are really inspirational. 

Pavi- Obama, because it would be fun to see his face when we 

talk in Kannada. 

Sharada- Lorde, because I like her music. 

Nammi- Sihi Kahi Chandru, because he’s famous and he is my 

dad’s friend. 

Prerana- My grandpa, because he’s fun, funny and can relate to 

kids. Plus, he’s a great kannada speaker! 

 

Wow! I enjoyed reading all the responses. Did you? I think I 

speak for my sister and all of our friends when I say that this 

has been an enjoyable journey... and it’s not over yet! We have 

had a lot of fun and hope to continue to do so. Our heartfelt 

thanks to MKANT for providing us with an opportunity every 

time and a big thank you to our parents for encouraging us to 

learn and promote Kannada in our own little way. Last but not 

the least, we wish MKANT a very happy 20th birthday! See you 

all on stage soon!! 

 What do you think?    

 - Jaanhavi Honnavalli  

ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 
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ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 
ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಾಾರ  

  Stuthi Sunil 

  Anika Patil 

Sharanya Ranganath 

Shruthi Madhugiri 
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ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

Arpitha Kadaba 

Shubha Rudrappa 
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ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

ಅತ್ರ ಆಸೆ ಗತ್ರ ಕೆೇಡು 
  - ಗೌರವ್ ದರ್ಶನ್ 
 
ಅತ್ರರ್ಾಗ ರ್ಾವುದನ್ ನ ಆಸೆ 
ಪ್ಡಬಾರದು. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ಇಷ್ಟ್ಟ ಅಾಂತ 
ತುಾಂಬಾ ಚಾಕೆ ಲೆೋಟ್ ತ್ರಾಂದರೆ ಹೆ ಟೆಟ ನೆ ೋವು 
ಬರುತೆಿ. ನ್ಮಮ ಆಸೆಗಳನ್ುನ ಮಿತ್ರರ್ಾಗ 
ಇಡಬೆೋಕು. 

ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಲ  
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ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

ಮೆೇಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಗೆ  
 
1. ಜೆೋನ್ು ತ್ರನ್ನಕ ಕ  ಶಾಸಾ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೋ ? 
2. ನ್ಮಮ  ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಕಲ್ಪನೆಯ ರ ವಾರಿ   
3. ಇಲ್ಲಲ ರ್ದಲ್ು ಕಾಂಪ್ು ಹರಡಿದವರು  
5. ಉದಯಿಸಹನ್ದ್ೆ ೋ ಅಭಿನ್ವ ದಿನ್ಮಣಿ ಗರಿಯ ಮೆೋಲೆ  
7. ರಾಮನ್ ಒಡೆಯನ್ನೆನೋ ಸಲ್ಹಿದವರು  
9. ವಿಷ್ಟ್ುಣವಿನ್ ರಾಜ್ಯಕೆಕೋ  ಒಡೆಯರಿವರು   
11. ಜ್ಞಾನ್ವನೆನೋ ಪ್ಡೆದವರು  

ಎಡದಿಂದ ಬ್ಲ್ಕೆಕ  
 

1. ಎಲ್ ಲ ಹೆ ೋಗಬೆೋಡಿ, ಇಲೆಲೋ ಘಮಘಮಿಸುತ್ರದಿ್ೆ  
2. ಇದು ಕಾಂನ್ಡದ ಪ್ುಸಕಿ  
4. ಊರಿದಾಲ್ಲಲ ನಿೋರು,ನಿೋರಿದಾಲ್ಲಲ ......  
6. ನ್ರಕಾಸುರನ್ ಕೆ ಾಂದವನ್ "ರಾವೆೋ" ಎನಿನರಿ  
8. ತ್ರಮಮಪ್ಪನ್ ನೆ ೋಡಲ್ು ರ್ದಲ್ು ಕೆ ೋಟೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಹೆ ೋಗ  
10. ಹೆ ಳರ್ಪನ್ ಮ ತ್ರಯಗೆ ಜ್ಯ ಜ್ಯವೆನಿನ  
12. ಕನ್ನಡ ಸುರ್ೆಗೆೋ  ಇಾಂದಿ  

ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಘದ ೨೦ವಷ್ಟ್ಯದ ಸಾಧನೆ  - ಸಾಂಘದ ತಾರೆಗಳಿಗೆ ಾಂದು ಅಭಿನ್ಾಂದನೆ  

1    2        3 

             

   4   5       

             

 6  7   8       

             

             

             

 9            

 10         11   

             

     12        

             

             

  ಪದಬ್ಂಧ್  
- ಪೂರ್ಣಶಮ  ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ  

  Amey Kashyap 
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           ಅವಲ್ಕಕ ಉಪುುಗರಿ 
   -  ಪವಿತ್ಿ ಭ್ಟ್ 

ಪಾಕಂಪಪುು 

ಮುಖಪುಟ 

ಬೆೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ು: 
ತೆಳು/ಪೆೋಪ್ರ್ ಅವಲ್ಕಿಕ - 2 ಲೆ ೋಟ್  
ತುರಿದ ತೆಾಂಗನ್ಕಾಯಿ – 1 ಲೆ ೋಟ್ 
ಸಾರಿನ್ ಪ್ುಡಿ – 1 ½ ಚಮಚ 
ಸಕಕರೆ – 4 ಚಮಚ 
ಉಪ್ುಪ - ರುಚಿಗೆ ತಕಕಷ್ಟ್ುಟ 

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್: 

ಒಾಂದು ದ್ೆ ಡಡ ಬಾಾಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  ಸಾರಿನ್ ಪ್ುಡಿ, ಸಕಕರೆ, ಉಪ್ುಪ ಮತುಿ 

ತುರಿದ ತೆಾಂಗನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಸ. ನ್ಾಂತರ ತೆಳು/ಪೆೋಪ್ರ್ 

ಅವಲ್ಕಿಕಯನ್ುನ  ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗ ಕಲ್ಸ (ಬೆೋಕಾದಲ್ಲಲ ಮಿಶಿಣ್ದ ಮೆೋಲೆ 

ಸವಲ್ಪ ನಿೋರು ಸಾಂಪ್ಡಿಸಕೆ ಳಿು). ರುಚಿ ರುಚಿರ್ಾದ ಉಪ್ುಪಗರಿ ಸವಿಯಲ್ು 

ತರ್ಾರಾಗುವುದು. ಉಪ್ುಪಗರಿಯನ್ುನ ಉರ್ಪಪಟಿಟನೆ ಾಂದಿಗೆ ಅಥವಾ 

ರ್ಸರಿನೆ ಾಂದಿಗೆ ಸಹ ಸವಿಯಬಹುದು. 

 

ಮುಾಂದಿನ್ ಸಾಂಚಿಕೆಯನ್ುನ ಯುಗಾದಿ -2015ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಸದಧಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು.ನಿಮಮ ಸಲ್ಹೆ, ಸ ಚನೆ, ವಿಮಶೆಯಗಳಿಗೆ ಸದ್ಾ 
ಸಾವಗತ. ನಿಮಮ ಆಸಕಿಿಯ ವಿಷ್ಟ್ಯ, ವರದಿ, ಪ್ಿವಾಸ ಕಥನ್, ಅನ್ುಭವ, ಅಭಿಪಾಿಯ, ಚಿತಿಕಲೆ, ವಯಾಂಗಯಚಿತಿ, ಹೆ ಸರುಚಿ, ಹಾಡು-
ಹಸೆ, ಪ್ತಿ, ಪ್ದಬಾಂಧ, ರಸಪ್ಿಶೆನ, ಪ್ಿಕಟ್ಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ್, ವೆೈದಯಕಿೋಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜ್ಕಿೋಯ,  ಪ್ಿಚಲ್ಲತ, ಸಾಹಿತಯ, ಸಾಂಗೋತ, 
ಚಲ್ನ್ಚಿತಿ, ಹಾಸಯ, ವಿಮಶೆಯ, ಆರೆ ೋಗಯ, ಪ್ುಸಿಕ ಪ್ರಿಚಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ವಯವಹಾರ ಮುಾಂತಾದ ರ್ಾವುದ್ೆೋ ವಿಭಾಗಕೆಕ 
ಕೆ ಡುಗೆಗಳನ್ುನ kampu.mkant@gmail.com ವಿಳಾಸಕೆಕ ಕಳುಹಿಸ.  

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

 
         ಮೆಂತ್ಯ ಸೆೊಪ್ಪುನ್ ಮಾಂಟೆೊೇಡಿ ಪಲ್ಯ   

  - ಉಮಾ ಸರೆೇೇಶ್ 

ಬೆೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ು: 
ಮೆಾಂತಯ  ಸೆ ಪ್ುಪ, 
ಕಡಲೆೋಬೆೋಳ ,ೆ 
ಹಸಮೆಣ್ಸನ್ಕಾಯಿ,  
ಜಿೋರಿಗೆ,  
ಎಣೆಣ   
ಉಪ್ುಪ - ರುಚಿಗೆ ತಕಕಷ್ಟ್ುಟ 

ಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್: 

ಕಡಲೆೋಬೆೋಳೆಯನ್ುನ ಚೆನಾನಗ ನೆನೆಸಟ್ುಟಕೆ ಌ. ನೆಾಂದ ಬೆಲೆಗೆ ಉಪ್ುಪ, ಖ್ಾರ 

ಬೆೋಕಾದಷ್ಟ್ುಟ ಮೆಣ್ಸನ್ಕಾಯಿ, ೧ ಚಮಚ ಜಿೋರಿಗೆ(ಬೆೋಕಿದಾರೆ ತೆಾಂಗನ್ತುರಿ) 

ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗ ಮಿಕಿಸ ಮಾಡಿಕೆ ಳಿು . ಒಲೆಯ ಮೆೋಲೆ ಬಾಣ್ಲೆಗೆ  ಸಾಸವೆ, 

ಇಾಂಗು, ಎಣೆಣ ಹಾಕಿ ಒಗಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚಿಚದ ಮೆಾಂತಯ ಸೆ ಪ್ಪನ್ುನ 

ತೆ ಳೆದು ಒಗಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗ ಬಾಡಿಸ. ಜೆ ತೆಗೆ ಮಿಕಿಸ ಮಾಡಿದ 

ಬೆೋಳೆಯನ್ುನ ಹಾಕಿ ಚೆನಾನಗ ಬಾಡಿಸ. ಸವಲ್ಪ ಎಣೆಣ ಹಾಕುತಾಿ, ಬಾಡಿಸ ,ಸವಲ್ಪ 

ಉದುರು ಉದುರಾಗುವ ತನ್ಕ ಕೆೈರ್ಾಡಿಸ. (ಒಗಗರಣೆಗೆ ಉದಿಾನ್ಬೆೋಳ ,ೆ 

ಕಡಲೆೋಬೆೋಳ ,ೆ ೧ ಒಣ್ ಮೆಣ್ಸನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ. ) ಇದನ್ುನ ಚಪಾಟಿ, ರೆ ಟಿಟ, 

ಅನ್ನದ ಜೆ ತೆ ತ್ರನ್ನಲ್ು ಬಲ್ು ರುಚಿ.   
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ಮುಖಪುಟ 

ಕಂಪು   ದಿೇಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ 2014 

 

 

 

ಡಲಾಲಸ್ ನ್ಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಆಗರ. ಇಲ್ಲಲ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳು ನ್ಡೆಯದ ವಾರಾಾಂತಯವಿಲ್ಲ. ಇಷೆಟಲಾಲ ಬಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳಿದಾರ  
ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಸದಸಯರು ರಾಜೆ ಯೋತಸವದ ಅಾಂಗವಾಗ ಏಪ್ಯಡಿಸದಾ ಸಪರ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಅತುಯತಾಸಹ ತೆ ೋರಿಸ ಪ್ಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ ಲ ಭಾಗವಹಿಸದರು.  
 
ಕಿಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ ಶಿಿೋರಾಮ್ ಅವರ ನೆೋತೃತವದ ತಾಂಡ ಗೆದುಾ ರಾಜೆ ಯೋತಸವ ಚಾಾಂರ್ಪಯನಿಿಪ್ಸ ಪ್ಡೆದರೆ ಕೃಷ್ಟ್ಣ ಅವರ ತಾಂಡ ರನ್ನಸ್ಯ ಅಪ್ಸ ಸಾಥನ್ಕೆಕ ತೃರ್ಪಿ 
ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕಾಯಿತು. ಬಾಯಡಿಮಾಂಟ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಪ್ಿಥಮ ಸಾಥನ್ ವಿದ್ಾಯ ಜ್ಗದಿೋಶ್/ನಿಖಿಲ್(ಜ್ಯಶಿಿೋ ಯೋಗೆೋಶ್ ಅವರ ಪ್ುತಿ) ದಿವತ್ರೋಯ ಸಾಥನ್ವನ್ುನ ವಿವೆೋಕ್/
ಶಿಿೋನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪ್ಡೆದರು. ಮ ರನೆಯ ಸಾಥನ್ವನ್ುನ ಪ್ಿತಾಪ್ಸ/ಸಾವಮಿ ಅವರು ಹಾಂಚಿಕೆ ಾಂಡರು. 
 
ಚುರುಗುಟ್ುಟವ ಬಸಲ್ನ್ುನ ಲೆಕಿಕಸದ್ೆ ತಾಂಪ್ು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ುನ ಧರಿಸ, ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ುನ ಬದಿಗೆ ತ್ರಿ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಸಾಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯರು ತುಾಂಬು 
ಉತಾಸಹದಿಾಂದ ಭಾಗವಹಿಸದಾರು. ರ ಪ್ ಗ ಡ ಹಾಗು ಲ್ತಾ ರವಿಯವರ ತಾಂಡ ಬಹು ಪೆೈಪೋಟಿಯಿಾಂದ ಥೆ ಿೋ ಬಾಲ್ ಸಪರ್ೆಯಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸತುಿ. ತಲಾ 
ಒಾಂದು ಸೆಟ್ ಗಳನ್ುನ ಗೆದಿಾದಾರಿಾಂದ ಮ ರನೆೋ ಸುತ್ರಿಗೆ ಮುಾಂದುವರೆಯಿತು. ಅಾಂತಯದ ಸೆಟ್ ನಿಣಾಯಯಕ ಸೆಟ್ ಅದಾರಿಾಂದ ಅದುುತ ಸೆಣ್ಸಾಟ್ ಕಾಣ್ಬಹುದಿತುಿ. 
ರ ಪ್ ಗ ಡರ ನೆೋತೃತವದ ತಾಂಡಕೆಕ ವಿಜ್ಯದ ಮಾಲೆ ದ್ೆ ರಕಿತು. 
 
ಈ ಕಿಿೋಡೆಗಳನ್ುನ ಏಪ್ಯಡಿಸುವಲ್ಲಲ ಮಲ್ಲಲಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಘದ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯರಲ್ಲದ್ೆ, ಸವಯಾಂ ಸೆೋವಕರ ಪಾತಿವು ಹಿರಿದ್ಾಗತುಿ. ಜ್ಯಶಿಿೋ ಯೋಗೆೋಶ್, 
ಸಾವಮಿ ಹಾಗು ದತಿ ಪ್ಿಸಾದ್ ರವರು ಪ್ಿತ್ರ ಕಿಿೋಡೆ ನ್ಡೆಯುವಲ್ಲಲ ಸಹಾಯ ಹಸಿವನ್ುನ ನಿೋಡಿದರು. ಈ ಸಾಂದಭಯದಲ್ಲಲ ಸಾಂಘವು ಸದಸಯರಲ್ಲಲ 
ವಿನ್ಾಂತ್ರಸುವುದ್ೆೋನೆಾಂದರೆ ಕಿಿೋಡಾಳುಗಳು ಹೆಚಿಚನ್ ಸಾಂಖ್ೆಯಯಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಿಸ,  ಅವರನ್ುನ  ಹುರಿದುಾಂಬಸಲ್ು  ಪೆಿೋಕ್ಷಕರು ಮುಾಂದ್ೆ ಬರಬೆೋಕೆಾಂದು 
ಕೆ ೋರುತಿದ್ೆ.   

  MKANT Rajyotsava Sports Tournament  
    - ಮೀನಾ ಭಾರದ್ಾಾಜ್  


