
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನಾರ್ತ್ ಟೆಕ್ಾಾಸ್ ೨೦ ಸಂತಸದ ಸಂವತಾರಗಳನ್ನನ 
ಕಳೆದನ ೨೧ನೆೇ ವರ್್ಕ್ೆೆ ಕ್ಾಲ್ಲಟ್ಟದನು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. "ಬೆಳಗೇ ನ್ಮ್ಮೀ 
ದೇವಿಗೆ, ಕಳೆಯ ಚೆಲ್ನತಿೆಲ್ಾಿ ತಾವಿಗೆ, ಬೆಳಕಿನಾ ತೆನೆ ನ್ಲ್ವಿನಾ ನೆನೆ, 
ಸಿರಿಗೆ ತವರೆಮಮಮನೆ" ಎಂಬ ಕವಿಯೇಕಿಯಿಂತೆ ದೇಪಾವಳಿಯ 
ದೇಪೇತಾವವನ್ನನ ವರ್್ರಂಜಿತವಾಗ ಅಲ್ಂಕರಿತ ಮಂಟ್ಪದಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ನ 
ಸಾಲ್ನ ಹರ್ತೆದೇಪಗಳನ್ನನ ಬೆಳಗ, "ಹಚೆಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೇಪ, ಕರನನಾಡ 
ದೇಪ, ಸಿರಿನ್ನಡಿಯ ದೇಪ, ಒಲ್ವೆತಿಿ ತೆ ೇರನವಾ ದೇಪ" ಎಂದನ 
ಹಾಡನತಾಿ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೇತಾವವನ್ನನ 
ಅತಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಂದ ಆಚರಿಸಿತನ. 
 
 ಅತಿ ಸೆ ಗಸಾಗ ಅಲ್ಂಕೃತಗೆ ಂಡ ಹರ್ತೆ ದೇಪಗಳ ಬೆಳಕನ 
ದೇಪಾವಳಿಯ ಸಂಜೆಗೆ ರಂಗೆೇರಿಸಿ, ಸಂತಸದ ಶನಭ್ ದನ್ದ ಆನ್ಂದವನ್ನನ 
ಉತನಿಂಗಕ್ೆೆೇರಿಸಿತನಿ. ಬರ್ಣ ಬರ್ಣದ ವಿವಿಧ ವೆೇರ್ಭ್ ರ್ರ್ಗಳನ್ನನ 
ಧರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡನ, ನ್ಕನೆ ನ್ಲ್ಲಯನತಿಿದು ಚಿರ್ಣರ ಸೆ ಬಗನ, ಸಂಭ್ರಮದ 
ಅಲ್ೆಯಲ್ಲ ಿಮನಳುಗಹೆ ೇಗದು ಯನವಕ ಯನವತಿಯರ ಸಡಗರ, ಹಬಬದ 
ರಸದೌತರ್ ಸವಿದನ ಸಂತಸದಂದದು ಹಿರಿಯರನ; ಎಲ್ಿರ  ಜೆ ತೆಗ ಡಿ 
ಎಲ್ೆಲಿ್ ಿ ಸಂತೆ ೇರ್, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಪರಿಮಳ ಹರಡಿದ ಆ ವಾತಾವರರ್ದಲ್ಲಿ 
ನೆರವೆೇರಿದ ಸಂಘದ ಹನಟ್ನಟಹಬಬಕ್ೆೆ, ಹೆ ಸ ರಂಗನ , ಹೆ ಸ ಚೆೇತನ್ 
ತಂದತನಿ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ್ದ ಧವಜವನ್ನನ ಎತಿಿಹಿಡಿದನ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 
"ಹೆ ತಿತಿೆ ೇ ಹೆ ತಿಿತನ ಕನ್ನಡ ದೇಪ, ಬೆಳಗತೆ ೇ ಬೆಳಗತನ ಕರನನಾಡ 
ದೇಪ"ವೆಂದನ, ಅಮೆರಿಕ್ೆಯ ಟೆಕ್ಾಾಸ್ ನ್ಲ್ಲ ಿಜೆ ಯೇತಿ ಬೆಳಗಸಲ್ನ ಸಜಾದದ 

ಸಂಘದ ಸದಸಯರನಗಳ ಹನರನಪು, ಹಿರಿ ಕಿರಿಯರೆಂಬ ಬೆೇಧವಿಲ್ಿದೆ ಎಳುು 
ಬೆಲ್ದಿಂತೆ ಜೆ ತೆಗ ಡಿ ಕಳೆದ ಆ ಮಧನರ ಸಂಜೆ ಹೆ ಸ ವರನರ್ದತಿ 
ಕ್ಾಲ್ಲಡನವ ಹೆ ಸ ಹೆಜೆದಗೆ ಸ ೂತಿ್ದಾಯಕವಾಗತೆಿಂದರೆ ಖಂಡಿತ 
ತಪಾಾಗಲ್ಾರದನ. "ಹೆ ಸ ವರನರ್ಕ್ೆ ಹೆ ಸ ಹರನರ್ವ ಹೆ ಸೆದನ 
ಹೆ ಸೆದನ ತರನತಿಿರನವ ಮಲ್ಲಗಿೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ೆೆ ಹನಟ್ನಟಹಬಬದ ಹಾದ್ಕ 
ಶನಭಾಶಯಗಳು". 

 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ೨೦ನೆೇ ಹನಟ್ನಟಹಬಬ, ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೇತಾವ, 
ದೇಪಾವಳಿ ಹಬಬ ಎಲ್ವಿನ್ ನ ಒಟ್ನಟಗ ಡಿಸಿದ ಆ ರಸ ಸಂಜೆಗೆ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳನ್ನನ ಹಮ್ಮಮಕ್ೆ ಂಡಿದನು ಅತಯಂತ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. 
ಅತಿ ಚಿಕೆ ಪುಟಾಣಿ ಕಂದಮಮಗಳ "ಕೃರ್ಣನ್ ಗೆ ೇಪಿಯರನ" ಎಂಬ 
ಅತಿೇಸನಂದರ ನ್ೃತಯದಂದ ರಸಸಂಜೆ ಕ್ಾಯ್ಕರಮ ಶನರನವಾದಾಗ 
ಎಲ್ಿರಿಗ  ಆದ ಸಂತಸ ವಣಿ್ಸಲ್ಸಾಧಯ. ಮನದನುಮಕೆಳ 
ಮನದನುಮನಖದ ಹಿಂದದು ತನ್ಮಯತೆ, ಆತಮವಿಶ್ಾಾಸ, 
ಪರಿಪೂರ್್ತೆಯನ್ನನ ನೆ ೇಡಿ ಹಿರಿಯರನ ಆಶಚಯ್ಚಕಿತವಾದರನ. 
ಕೃರ್ಣನ್ ಗೆ ೇಪಿಯರನ, ಬೆ ಂಬೆ ಆಟ್, ಜನಗಲ್ಬಂದ, ನ್ಮಮ ಕರನನಾಡನ, 
ನ್ೃತಯಸಂಗಮ, ಎಲ್ೆ ಿೇ ಜಿನ್ನಗರನವ ಮನಂತಾದ ರಮಣಿೇಯ 

 ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಡಗರ  
     - ರೆೇಖಾ ಪರಕ್ಾಶ್ 
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ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ೨೦ನೆೇ ವಾರ್ಷ್ಕ್ೆ ೇತಾವ ಸಮಾರಂಭ್, ದೇಪಾವಳಿಯ ಸಡಗರ ಮತನಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜೆ ಯೇತಾವದ 
ಆಚರಣೆಯನ್ನನ ಗಾರನ್ ವಿಲ್ ಆ ಆಟ್ ್ ಸೆಂಟ್ರ ನಲ್ಲಿ ನ್ಸೆಸಿದನದರ ಒಂದನ ಪಷಿನೋನೆ ೇಟ್. 



ನ್ೃತಯಗಳು, ಗನರನಶಿರ್ಯರನ, ಭ್ ಮ್ಮಗೆ ಬಂದ 
ಭ್ಗವಂತ,           ಸ ಪರ್ ಹಿಟ್  
ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಂಗ್, ಮನೆ ಮನೆ 
ದೇಪಾವಳಿ ಮನಂತಾದ ಮನ್ರಂಜನಾ 
ನಾಟ್ಕಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಳಿಂದ 
ಅಮೇಘ  ಕ್ೆ ೇಲ್ಾಟ್, ಮಾಯದಂಥ 
ಮಳ  ೆಬಂತರ್ಣ ಕಣಿಣಗೆ ಹಬಬದಂತಿದನು ಜನ್ರ 
ಮೆಚನಚಗೆ ಗಳಿಸಿತನ.ಇದೆೇ ಸಭಾಂಗರ್ವನ್ನನ 
ನ್ಡನಗಸನವ ವಾತಾವರರ್ ತಂದನ ಸಭಿಕರ 
ಮನ್ಗೆದನು, ಕಿವಿಗಪಾಳಿಸನವ ಚಪಾಾಳೆಗಟಟಸಿ 

ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರರ್ ಸೃರ್ಷಟಸಿದ "ಸೆ ಳುುಕನಣಿತ" ಆ ಮಧನರ ಸಂಜೆಗೆ ರಂಗೆೇರಿಸಿತನ. 
ಸದಸಯರನಗಳ ಉತಾಾಹ ಉತನಿಂಗದ ಶಿಖರವೆೇರಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಪರತಿೇಕವಾಗ ಇದನ ತಮಮ 
ಸಂಘದ ಅತನಯಲ್ಾಿಸದ ಸಮಯವಾಗತನಿ ಎಂದನ ಸಾದರಪಡಿಸಿತನಿ. 

"ಕನ್ನಡಕ್ೆ ಹೆ ೇರಾಡನ ಕನ್ನಡದ ಕಂದಾ, ಕನ್ನಡವ ಕ್ಾಪಾಡನ ನ್ಮಮ ಆನ್ಂದ" ಅನ್ನನವ ಹಾಗೆ 
ಹೆ ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ್ವನ್ನನ ಉತನಿಂಗಕ್ೆೆೇರಿಸನವ ದಶ್ೆಯಲ್ಲಿ, "ಬೆಳಗನ ಬಾ 
ಹರ್ತೆಯನ್ನ" ಈ ನ್ಮಮ ಟೆಕ್ಾಾಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಎಂದನ ದೇಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ್ ಜೆ ಯೇತಿಯನ್ನನ ಬೆಳಗತನ. 
 
"ತೆರೆದದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾ ಅತಿಥಿ, ಹೆ ಸದೆೇಶದ ಹೆ ಸರಾಜಯದ ಹೆ ಸ ಹಾದಯ ಬಳಿಗೆ" ಎನ್ನನವಂತೆ, 
ಕನ್ನಡದ ಹೆ ಸ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಸನಂದರ ಮಧನರಧವನಿಯ ಹಿನೆನಲ್ೆ ಗಾಯಕಿ ಸಿಂಚನ್ ದೇಷಿನೋರ್ತ ಮತನ ಿ
ಕನ್ನಡದ ಹೆಮೆಮಯ ಮಾಯಜಿಕ್ ಚತನರ ಶಿರೇ ಕ್ೌಶಿಕ್ ಅವರನ್ನನ ದ ರದ ಕನಾ್ಟ್ಕದಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ 
ಕಂಪು ಸವಿಯಲ್ನ ಕರೆಸಿದನು ಹೆಮೆಮಯ ವಿರ್ಯವಾಗತನಿ. ಕ್ೌಶಿಕ್ ಅವರ ಮಾಯಜಿಕ್ ಮೇಡಿಗೆ 
ಮನಗಧರಾಗ ಉತನಾಕತೆಯ ಶಿಖರವೆೇರಿದ ಚಿರ್ಣರನ, ಕನಣಿದನ ಕನಪಾಳಿಸಿ ಚಪಾಾಳೆಯ ಮಳ  ೆಸನರಿಸಿದರನ. 

ಆ ಕರತಾಡನ್ಗಳ 
ವರ್್ಧಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರತಿಧವನಿಸನತಿತಿನಿ. 
ಇನ್ನನ ಸಿಂಚನ್ ದೇಷಿನೋರ್ತ 
ಅವರನ ತಮಮ ಮಧನರ 
ಕಂಠದಲ್ಲಿ 
ಮರೆಯಲ್ಾರದ ನ್ಮಮ 
ನೆಚಿಚನ್ ಹಳೆಯ 
ಚಿತರಗೇತೆಗಳನ್ನನ 
ಸನಂದರವಾಗ ಹಾಡಿ 
ಸಭಿಕರ ಮನ್ ಗೆದುರನ. ಹಾಗ  ನಿಸಾಂಕ್ೆ ೇಚವಾಗ ಎಲ್ರಿೆ ಡಗ ಡಿ ಬೆರೆತನ, 
ನ್ಕನೆನ್ಲ್ಲದನ ಸಂತೆ ೇರ್ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಂಡಿದನು ಆಶಚಯ್ ತರಿಸಿತನಿ.  
 

ಇದೆ ಸಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಳನ್ನನ ಸನಾಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. 
ಸಂಘದ ಮನನ್ನಸೆಗೆ ಕ್ಾರರ್ರಾದ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷಾಪೆರೇಮ, ಕಲ್ಾಪೆರೇಮ, 
ಸೆೇವಾ ಮನೆ ೇಭಾವ, ಸೆನೇಹಭಾವ ಎಲ್ವಿನ್ ನ ಬರೆಯಲ್ನ ಪದಗಳ ೇೆ ಸಾಲ್ದನ. 
ತಮಮ ದನ್ನಿತಯದ ವೆೇಗದ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಾ ಬಿಡನವುಮಾಡಿಕ್ೆ ಂಡನ, ಸಂಘದ 
ಉನ್ನತಿಗೆ ಶರಮ್ಮಸಿದಾುರೆ. ಈ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕ್ಾರರ್ರಾದ ನ್ಮಮ ಹೆಮೆಮಯ 
ಸಾ||ಕಲ್ಾನಾ ರಾವ್, ಕೃರ್ಣರಾವ್, ವೆಂಕಟೆೇಶ್ ಮೆೇಲ್ೆ ೆೇಟೆ, ರವಿ ಮೆೇಲ್ಲಿರಿ, 
ಶಿರೇವತಾ ರಾಮನಾಥನ್, ಮ್ಮೇನಾ ಭಾರದಾಾಜ್, ಸನಧೇಂದರ ಪರಹಾಿದನ್, ಮಧನ 
ಶ್ಾಸಿಿ, ರಾಜಶಿರೇ ರಮೆೇಶ್, ಜಯಶಿರೇ ಮ ತಿ್, ಸಾ||ರಾಮ್ ರಾವ್, ರೆೇವತಿ 
ಸತನಯ, ಸನಮಾ ಕನಲ್ಕಣಿ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಗೌರವಪೂವ್ಕ ವಂದನೆಗಳು. 
 
ಈ ಕ್ಾಯ್ಕರಮವನ್ನನ ಯಶಸಿಾಯಾಗ ನೆರವೆೇರಿಸಲ್ನ ತಮಮ ಸಂಪೂರ್್ 
ಸಹಕ್ಾರ ಕ್ೆ ಟ್ಟ ಕಿೇತಿ್ ನ್ಮಮ ಅಧಯಕ್ಷರಾದ ಶಿರೇಮತಿ ವಿದಾಯ ದತಿ ಅವರಿಗೆ 
ಸಲ್ನಿತದಿೆ. ಅದಲ್ದಿೆ ಪರೆ ೇಕ್ಷವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರತಿಹೆಜೆದಯಲ್ ಿ ಹೆಜೆದ 
ಇತನಿ ಸಂಘದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಹಕರಿಸನತಿಿರನವ ಎಲ್ಿ ಕನ್ನಡ ಬಂಧನ ಬಳಗದವರಿಗೆ 
ಹೃದಯ ತನಂಬಿದ ಅಭಿನ್ಂದನೆಗಳು. ದೇಪಾವಳಿಯ ರಂಗನರಂಗನ್ 
ಹರ್ತೆಗಳನ್ನನ ಮತನಿ ಸನಂದರ ವರ್್ರಂಜಿತ ಸಭಾಂಗರ್ದ ಅಲ್ಂಕ್ಾರ ಮಾಡಿ 

ಸನಂದರ ಕಿನ್ನರಲ್ೆ ೇಕ ಸೃರ್ಷಟಸಿದ ಕಿೇತಿ್ ನ್ಮಮ ಹೆಮೆಮಯ ಸದಸಯರಾದ ಲ್ತಾ ಮತನಿ 
ರವಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ನತಿದಿೆ.  
 
ಪರತಿ ಕ್ಾಯ್ಕರಮಕ್ೆೆ ಮನನ್ನನಡಿ ಕ್ೆ ಟ್ನಟ, ಸಭಿಕರ ಮನ್ಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಉತನಾಕತೆಯನ್ನನ 
ಹನಟಟಸಿ, ಕನತ ಹಲ್ದಂದ ಕ್ಾಯ್ಕರಮವನ್ನನ ಎದನರನನೆ ೇಡನವಂತೆ ಮಾಡಿ, 
ಉತಿಮವಾಗ ನಿರ ಪಿಸಿದ ಕಿೇತಿ್ ರಜಿನಿ ರವಿ ಮತನಿ ಮಮತಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 
ಸಲ್ನಿತದಿೆ. ಸಡಗರದ ದೇಪಾವಳಿಯ ದೇಪಜೆ ಯೇತಿಯನ್ನನ ಬೆಳಗ, ಮಧನರ ಸಂಗೇತದ 
ನಾದದಂದ ಕ ಡಿದ ಕನ್ನಡದ ನ್ಸೆ-ನ್ನಡಿಯ ಪರತಿೇಕವನ್ನನ ಎತಿಹಿಿಡಿದನ ಸಂಘದ 
ಹನಟ್ನಟಹಬಬವನ್ನನ ವಿಜೃಂಭ್ಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ರಿೇತಿ ಅವಿಸಮರಣಿೇಯ. 
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ಕಂಡೆ ನಾ MKANT ನಕ್ಷತ್ರಗಳನಾ...!!!  

   - ನಾಗಶಿರೇ ಶಿರೇನಿವಾಸ್   

ಮುಖಪಪಟ 

 

ಫೆಬರವರಿ 14ರ ವಿಶ್ೆೇರ್ತೆ ಏನ್ನ ಗೆ ತಾಿ? ಅದನ ಪೆರೇಮ್ಮಗಳ ದನ್ ಅಂದಾರ? ಬರಿೇ ವಾಯಲ್ೆಂಟೆೈನ್ಾ ಸೆೇ ಮಾತರ ಅಲ್ಿ, ಅದನ ಈ ವರ್್ದ "MKANT Got Tal-

ent" ದನ್ ಕ ಡ. ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪರತಿಭಾವಂತ ಮಕೆಳು ಮತನಿ ಯನವಕರನ ನ್ಮೆಮಲ್ಿರನ್ನನ ಐದನ ಘಂಟೆಗಳು ರಂಜಿಸಿ ಮನದತಂದರನ. 
ಹಿಂದನ್ ವರ್್ಗಳ "Talent Show"ನ್ ಈ ಬಾರಿ ಹೆ ಸ ಸಮ್ಮತಿಯವರನ "MKANT Got Talent" ಆಗ ಪರಸನಿತ ಪಡಿಸಿದರನ. 
 

ಈ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಕ್ಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ 
Nursery rhymes ಇಂದ ಹಿಡಿದನ 
ದೆೇಶಭ್ಕಿಿ ಗೇತೆ, ಚಿತರ ಗೇತೆ, ಸನಗಮ 
ಸಂಗೇತ ಮತನಿ ಶ್ಾಸಿಿೇಯ 
ಸಂಗೇತದವರೆಗ  ಎಲ್ಾಿ 
ಅಭಿವಯಕಿಿಗೆ ಂಡವು . ನಿಮಗೆ ವಾದಯಗಳು 
ಬೆೇಕ್ೆ - ಮೃದಂಗ, ಕ್ೆ ಳಲ್ನ, guitar, 

piano, violinನ್ಲ್ಲಿ ಮಕೆಳು ತೆ ೇರಿಸಿದ 
ಕ್ೆೈಚಳಕ ಅದನುತ. ಹಾಡನ ಮತನಿ 
ವಾದಯಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ಕ್ೆ ಟ್ಟರೆ, 
ನ್ೃತಯಗಳು ಕರ್ಣನ್ನನ ತಣಿಸಿದವು. 
ಭ್ರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗ  ಸಿನಿಮಾ ನ್ೃತಯಗಳು 
ಪೆರೇಕ್ಷಕರ ಮನ್ ಸ ರೆಗೆ ಂಡವು. 
 

ಈ ಕ್ಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಅರಳುತಿಿರನವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಗನಿಗಳು ಹೆಚಿಚದುರ , ಅವರ ಜೆ ತೆ ಪಕಾ ಪರತಿಭೆಗಳು ಮ ಡಿಬಂದವು. Prithvi Rao/ Darshan Rao ಅಪಾ
-ಮಗನ್ ಜೆ ೇಡಿಯ rock ಪರದಶ್ನ್ ಸಭಾಂಗರ್ವನ್ನನ ಅಲ್ನಗಸಿತನ. ಈ ಅಪರ ಪದ ಪರದಶ್ನ್ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ೆಯ ರಿತನ. ಇನೆ ನಂದನ ವಿಶ್ೆೇರ್ 
ಕ್ಾಯ್ಕರಮ - ವರ್್ ಅಪಾಾಜಿಯ ಶ್ಾಸಿಿೇಯ ಸಂಗೇತ - ದಾಸರ ಪದದಂದ ತಿಲ್ಾಿನ್ದವರೆಗ  ಇವಳ ಧವನಿಯ ಇಂಪು ಜನ್ರನ್ನನ ರಂಜಿಸಿತನ. 
 

ನಿೇವು ಮನೆೇಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿಿೇರಾ? ನಾವು ಮನೆೇಲ್ಲ 
ಕನ್ನಡ ..... ಆ ... ಆ .. ಜೆ ತೆಗೆ ಇಂಗಿೇಶ್ ಸೆೇರಿಸಿಿೇವಿ. ನಿಮಮ 
ಮನೆೇಲ್  ಹಾಗೆ ಇದೆರ ನ್ಮಮ ಯನವ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ನಿರ ಪಕರನ 
ಅಚ್ನಾ ಮ ತಿ್ ಮತನಿ ರಂಜನ್ ಶಿರೇನಿವಾಸನ್ ನ್ಸೆಸಿಕ್ೆ ಟಟದನು 
ನಿಮಗೆ ತನಂಬಾ ಇರ್ಟ ಆಗರನತೆಿ. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶ್ೆೈಲ್ಲ ಹಾಗ  
ಹಾಸಯಗಳು ಕ್ಾಯ್ಕರಮಕ್ೆೆ ಲ್ವಲ್ವಿಕ್ೆ ತಂದವು. MKANT 
ಸಮ್ಮತಿಯವರನ ಯನವ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಇಂಥ ಅವಕ್ಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಟಟದನು 
ಗಮನಾಹ್. 
 

'America got talent' ಕ್ಾಯ್ಕರಮದಲ್ಲಿ ಒಬಬರನ ವಿಜೆೇತರಾದರೆ, 
ನ್ಮಮ 'MKANT got talent'ನ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿ  ಜಯಶ್ಾಲ್ಲಗಳು. ಈ 
ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ನ ಹೆಚಿಚನ್, ಇನ್ ನ ಉತಿಮ 
ಪರತಿಭೆಗಳು ಮ ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದನ ಆಶಿಸನತಾಿ ಎಲ್ಿರಿಗ  
ಯನಗಾದಯ ಶನಭಾಶಯಗಳನ್ನನ ಕ್ೆ ೇರನತೆಿೇನೆ. 
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 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದೆೀಶ 
                                           - ವಿದಾಯ ದತ್ತ 

ಆತಿೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧನಗಳ ೇೆ, 
 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಬಂಧನ ಮ್ಮತರರಿಗೆಲ್ಾಿ ಯನಗಾದ ಹಬಬದ ಹಾದ್ಕ ಶನಭಾಶಯಗಳು. ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತಾರ ನ್ಮೆಮಲ್ಿರಲ್ ಿ ಪಿರೇತಿ, ಬಾಂಧವಯವನ್ನನ ಹೆಚಿಚಸಿ, ಸನಖ, ಶ್ಾಂತಿ, 
ನೆಮಮದ ತರಲ್ೆಂದನ ಹಾರೆೈಸನತೆಿೇನೆ. ಯನಗಾದ ಹಬಬ ಎಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಮದಲ್ನ  ನೆನ್ಪಾಗನವುದನ ಬೆೇವು-ಬೆಲ್ಿ. ಬೆೇವು - ಬೆಲ್ಿ ನಾವು ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲ ಿಕ್ಾರ್ನವ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ 
ಅನ್ನಭ್ವಗಳ ಸಂಕ್ೆೇತ. ಬೆೇವು ಬೆಲ್ವಿನ್ನನ ಒಟಟಗೆ ಸೆೇವಿಸಿ, ನಾವು ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಎದನರಾಗನವ  ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಅನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನನ ಸಮನಾಗ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ ಮನನ್ನಸೆಯನವ ಸಾಮಥಯ್ವನ್ನನ ಆ 
ಭ್ಗವಂತನ್ನ ನ್ಮಗೆ ಕರನಣಿಸಲ್ೆಂದನ ಬೆೇಡನವ ಸನಸಂದಭ್್ವೆೇ ಈ ಯನಗಾದ ಹಬಬವಾಗದೆ. 
   

ಇದೆೇ ಆಶಯದೆ ಂದಗೆ ೨೦೧೪ರ ಯನಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಶನರನವಾದ ನ್ಮಮ ಕ್ಾಯ್ಕ್ಾರಿ ಸಮ್ಮತಿ ಈಗ ಒಂದನ ವರ್್ ಅವಧಯನ್ನನ ಪೂರೆೈಸಿದೆ. ಈ ಒಂದನ ವರ್್ದಲ್ಲ ಿಅದನ ನ್ಸೆಸಿದ 
ಚಟ್ನವಟಕ್ೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಮದಲ್ಲಗೆ MKANT SPORTS and PICNIC, ಎರಡನೆಯದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಹಾಗನ ಮನಖಯಮಂತಿರ ಚಂದನರರವರ ರಸ ಸಂಜೆ, ಮ ರನೆಯದಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ 
ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ೨೦ನೆ ವಾರ್ಷ್ಕ್ೆ ೇತಾವ, ರಾಜೆ ಯೇತಾವ ಹಾಗನ ದೇಪಾವಳಿ ಕ್ಾಯ್ಕರಮ. ಇದಲ್ದಿೆ, ರಾಜೆ ಯೇತಾವ ಕಿರೇಸಾ ಟ್ ನ್್ಮೆಂಟ್ , MKANT TALENT SHOW ನ್ಸೆಸಿದೆ. 
ಸಥಳಿೇಯ ಪರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಾಶ ಕಲ್ಲಾಸನವ ನಿಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭಿಸಲ್ಾದ "MKANT TALENT SHOW" ಕ್ಾಯ್ಕರಮಕ್ೆೆ "MKANT GOT TALENT" ಎಂದನ 
ಮರನನಾಮಕರರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ಾಯ್ಕರಮವನ್ನನ ನ್ವ ಯನವಕ ಯನವತಿಯರೆೇ ನ್ಸೆಸಿಕ್ೆ ಂಡನ ಹೆ ಗನವ ನಿಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಪರಯತನ ನ್ಸೆಸಲ್ಾಗದೆ. 
   

ಪರಸನಿತ ವರ್್ದಲ್ಲಿ, ನ್ಮಮ ಕ್ಾಯ್ಕ್ಾರಿ ಸಮ್ಮತಿಯನ "ಹೆ ಸಚಿಗನರನ ಹಳೆಬೆೇರನ ಕ ಡಿದರೆ ಮರ ಸೆ ಬಗನ , ಹೆ ಸ ಯನಕಿಿ ಹಳ  ೆತತಾ ಒಡಗ ಸೆ ಧಮ್" ಎಂಬ ಉಕಿಿಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗ 
ಹಲ್ವಾರನ ರಿೇತಿಯ ಪರಗತಿಪರ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳನ್ನನ ತರನವ ಪರಯತನ ನ್ಸೆಸಿದೆ. ಒಂದೆ ಂದಾಗ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ನ್ಮಮ ಸದಸಯರ ಸಂಖೆಯಗೆ ಅನ್ನಗನರ್ವಾಗ ನ್ಮಮ ಪರಮನಖ 
ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳಾದ ಯನಗಾದ ಹಾಗನ ದೇಪಾವಳಿ ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳನ್ನನ ದೆ ಡಡ ಸಭಾಂಗರ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಸೆಸಲ್ಾಗನತಿದಿೆ.  ಭಾನ್ನವಾರದ ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳಾದರೆ, ಊಟ್ದಂದ ಪಾರರಂಭ್ 
ಮಾಡನವ ಯೇಜನೆ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗೆಲ್ಿರಿಗ  ಅನ್ನಕ ಲ್ಕರವಾಗ ಪರಿವತ್ನೆಗೆ ಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಿದೆ, ಇನ್ ನ ಕ್ೆಲ್ವು ಪರಗತಿಪರ ಯೇಜನೆಗಳಿಗಾಗ ಹಾಗ , ಸಂಘದ ಬಜೆಟೆಿ 
ಅನ್ನಕ ಲ್ವಾಗನವಂತೆ ಮತನಿ ಸದಸಯರ ಅನ್ನಕ ಲ್ವನ್ನನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ವರ್್ದಂದ ಸಂಘದ ಸದಸಯತಾದ ಹೆ ಸ ನ್ಮ ನೆಗಳನ್ನನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಾಗದೆ. ಮತೆ ಿಂದನ ಮನಖಯವಾದ 
ಬದಲ್ಾವಣೆ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ social media ಉಪಸಿಥತಿಯನ್ನನ ವಿಸಾಿರಗೆ ಳಿಸನವ ನಿಟಟನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಸಂಘದ Facebook Page ಹಾಗನ ನ್ಮಮ ಸಂಘದ 
ಕ್ಾಯ್ಚಟ್ನವಟಕ್ೆಗಳಿಗೆ, ಹಾಗನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಲ್ ವಾಗನವಂತಹ mobile ready ಅಂತಜಾ್ಲ್ ತಾರ್ (Website) ಬಿಡನಗಸೆ ಮಾಡಲ್ಾಯಿತನ.  
   

ನ್ಮಮ ಸಂಘವು ವಿಶ್ಾಲ್ವಾಗ ಬೆಳೆಯನತಿಿರನವುದನ ಒಂದನ ಸಂತಸದ ವಿರ್ಯ. ಆದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವಾಗ, ನ್ಮಮ ಸಂಘದ ಸಾಯಂಸೆೇವಕರ ಅವಶಯಕತೆಯ  ಹೆಚಾಚಗದೆ. ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಸಂಘವು ನ್ಮಮಲ್ಲಿರನವ ಹಲ್ವಾರನ ಪರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದನ ಮಾದರಿಯ ವೆೇದಕ್ೆಯಾಗದೆ. “ಕ್ೆರೆಯ ನಿೇರನ್ನ ಕ್ೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಸೆದವರಂತೆ ಕ್ಾಣಿರೆ ” ಎಂಬ ಪುರಂದರ ದಾಸರ 
ನ್ನಡಿಯಂತೆ, ನ್ಮಗೆ ಹಲ್ವಾರನ ಅವಕ್ಾಶಗಳನ್ನನ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಟಟರೆ  ನ್ಮಮ ಈ ಮಲ್ಲಗಿೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕ್ೆೆ ಸಾಯಂಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸನವ ಮ ಲ್ಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಸಿೆ ೇರ್.ಈ ನಿಟಟನ್ಲ್ಲಿ, ನಾನ್ನ  
ನ್ಮಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನ ಹಾಗನ ಕಿರಿಯ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ, ವಿನ್ಂತಿಸನವುದೆೇನೆಂದರೆ, ಸಂಘದ ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳನ್ನನ ಯಶಸಿಾಯಾಗ ನ್ಸೆಸಿಕ್ೆ ಂಡನ ಹೆ ೇಗನವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಪಾತರವೂ 
ಮಹತಿರವಾಗರನತಿದೆ. ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯರ  ಸಂಘದ ಸೆೇವೆ, ತಮಮ ಮತೆ ಿಂದನ ಕತ್ವಯವಾಗದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ಸಾಯಂಪೆರೇರಿತರಾಗ ಸಾಯಂಸೆೇವೆಗೆ ಸಿದಧರಾಗಬೆೇಕನ. 
   

ಬನಿನ, ನಾವೆಲ್ಿರ  ಸೆೇರಿ, ಒಂದನಗ ಡಿ, ಕ್ೆೈ ಜೆ ೇಡಿಸಿ, ಮನಂಬರನವ ನ್ಮೆಮಲ್ಾಿ ಕ್ಾಯ್ಕರಮಗಳನ್ನನ  ಸಕಿರಯವಾಗ ನ್ಸೆಸಿಕ್ೆ ಂಡನ ಹೆ ೇಗೆ ೇರ್. 
   

ಇಂತಿ ವಂದನೆಗಳ ೆಂದಗೆ, 
ಶಿರೇಮತಿ ವಿದಾಯ ದತ ಿ

ಮುಖಪಪಟ 
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ಮುಖಪಪಟ 

ನ್ಮಸಾೆರ,  
ಆತಿೀಯ ಓದನಗರಿಗೆ "ಮನ್ಮಥ" ನಾಮ ಸಂವತಾರ ಯನಗಾದಯ ಶನಭಾಶಯಗಳು. 
 
ಮತೆ ಿಂದನ ಯನಗಾದ ಸದುಲ್ಿದೆ ಸರಿದನ ಬಂದದೆ. ಶಿಶಿರ ಮೌನ್ದ ಶಿೇತಲ್ ಧಾಯನ್ದಲ್ಲಿ ಮನಳುಗದಂತೆ ತೆ ೇರಿದ ಗಡಮರಗಳು ಹೆ ಸ ಚಿಗನರಿನೆ ಂದಗೆ ಕಂಗೆ ಳಿಸನತಾಿ, 
ಹೆ ಸ ಬೆರಗನ ತಂದವೆ. ವರ್್ ವರ್್ವೂ ಇದೆೇ ನ್ಸೆಯಾದರ  ಪರತಿ ವಸಂತವೂ ನ್ ತನ್ವೆಂಬಂತೆ ನ್ವ  ಉತಾಾಹ, ಉಲ್ಾಿಸ, ಪರಕೃತಿಯ ಸೆ ಬಗನ ಮನ್ಸನ್ನನ 
ಮನದಗೆ ಳಿಸನತಿವೆ. ಸಂದ ನೆನ್ಪನ್ನ ಸವಿವ ಮನ್ಸಿಗೆ, ಕನ್ಸ ಕರೆವ ಕಂಗಳಿಗೆ ಮನದ ನಿೇಡಲ್ನ, ಸಂಭ್ರಮ ತರಲ್ನ ಮತೆಿ ಬಂದದೆ ಯನಗಾದ. 
 
ಭಾರತ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನಗಾದ ಆಚರಣೆ ಒಂದನ ರಿೇತಿಯಾದರೆ ಇಲಿ್ಲಯ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರ ಆಚರಣೆ ಮತೆ ಿಂದನ ಬಗೆ. ಮದಲ್ಲಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಾರಾಂತಯದಲಿ್ಲ ಬಂದ 
ಹಬಬ ಆ ಕ್ಾರರ್ಕ್ಾೆಗಯೇ ಹೆಚನಚ ಸವಿ ತಂದತನ. ಮಾವು ಬೆೇವಿನ್ ಚಿಗನರನ ನೆ ೇಡಲ್ನ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿವಾದರ  ಭಾರತಿೇಯ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಳುಲ್ನ ಸಾಧಯವಿತನಿ, ಸಾಲ್ನ 
ಮಾತರ ಸಿೇಮೆ ಎಣೆಣ ಕ ಯ ನೆನ್ಪಿಸಿದನು ಸತಯ!  
 
ಇನ್ನನ ಮಕೆಳಂತ , ಹೆ ಸ ಬಟೆಟ ಧರಿಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ  ಓಸಾಡಿದೆುೇ ಓಸಾಡಿದನು. ಬರಿೇ ಯನಗಾದ ಸಂತೆ ೇರ್ಕ ಟ್ ಅಂದನಕ್ೆ ೇಬೆೇಡಿ! ಸಂಗೇತ ಸಭೆ, ನ್ೃತಯ ಕ್ಾಯ್ಕರಮ,  
band, concert, game, practice, class, competition etc etc ....  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಹೆ ೇಗ ,ಪಾಪ ಒಬಬಟ್ನಟ ಬಿಡಿ, ಬೆೇವು-ಬೆಲ್ಿ ತಿನ್ನಲ್  ಪುರನಸೆ ತನಿ 
ಇಲಿ್ದಂತೆ ಆದ ಕಥೆಗಳ  ಉಂಟ್ನ. ಈ ಕಥೆಗೆ ಹಲ್ವರನ ಹ ಂಗನಟಟದ ು ಇದೆ, ಇದನ್ನನ ಓದನತಿಿದುಂತೆ ನಿೇವು ಹ ಂಗನಡನವುದ  ಕ್ೆೇಳಿಸನತಿಿದೆ!  
 
ಇಷೆಟಲ್ಾಿ ವಯಸಿರಾಗದ ು ಅನೆೇಕರನ ಮರೆಯದೆ, ನ್ಮಮ ಕಂಪು ಪತಿರಕ್ೆಗೆ ಕ್ಾಣಿಕ್ೆಗಳನ್ನನ ಕಳಿಸಿದಾುರೆ. ನಿೇವುಗಳು ಸಾವಧಾನ್ದಂದ ಪತಿರಕ್ೆಯನ್ನನ ಓದ ಆನ್ಂದಸಿದರೆ 
ಅವರೆಲ್ಿರ ಶರಮ ಸಾಥ್ಕ ಎಂದನ ಭಾವಿಸನತಾಿ, 
 
ಮತೆ ಿಮೆಮ ಯನಗಾದ ಶನಭಾಶಯಗಳ ೆಂದಗೆ 
ಪೂಣಿ್ಮಾ ಸನಬರಹಮರ್ಯ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ  

               - ಪೂಣಿ್ಮ  ಸನಬರಹಮರ್ಯ  

 
 

ಸಂಕಾರಂತಿ  
                  - ಹ .ನ್  ವೆೇರ್ನ ಗೆ ೇಪಾಲ್ ಆ   

ನ್ಂಬಿಹರನ ಜಗವೆಲ್ಿ ಭಾರಂತಿ  
ಕನ್ಸಾಗರನವುದನ ಜಗದ ಶ್ಾಂತಿ  
ಎಲ್ೆಿಲ್ ಿ some ಕ್ಾರಂತಿ  
ಆದೆರ ಕನಾ್ಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕ್ಾರಂತಿ  
 

ಎಲ್ೆಿಸೆ ಅಪನ್ಂಬಿಕ್ೆ ಎನ್ನನವ ಮನಳುು  
ತನಳುಕ್ಾಡನತಿದೆ ಎಲ್ೆಿಲ್ ಿ ಸನಳುು  
ಹಂಚನತಿಹರನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ  ಎಳುು  
 

ಕ್ಾದಾಡನತಿಹರನ ತಾವೆೇ ಹೆಚೆಚಂದನ ಎಲ್ಿ  
ಕ್ಾಡನಕಿಚನಚ ಹಚಿಚಹರನ  ಜಗಕ್ೆಲ್ಿ  
ಆದೆರ ಸೌಮಯದ ಕನ್ನಡಿಗರನ ಹಂಚಿದರನ ಬೆಲ್ಿ  
 

ಜನ್ವರಿಯ ಮನಂಜಾನೆಯ ಮಬನಬ  
ಓಡನವುರನ , ನೆನೆಯನವರನ ಹತಿಿರದ pubbಉ  
ಎಳುು ಬಿೇರನವವರ ನೆರೆಗೆ  ಕಂಡನ ಹಾರಿತನ ಹನಬನಬ  
ಸಂತಸದ ನಾರಿಯರನ ಬಿೇರನತಿಹರನ ಸಿಹಿ ಕಬನಬ  

 

ಈ ನ್ಡನವೆ ಹೆ ರಗೆ ಬಂದದೆ , ಬರಬಾರದ , ಮಚನಚ  
ನಾ ಬಲ್ೆಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತನ ಈ ಪರಳಯಾಂತಕ ಕ್ೆಚನಚ  
ಇವರಿಗೆ , ಕರೆಯಬೆೇಕಲ್ಿವೆ ಇದನ್ನನ ಅತಿ  ಹನಚನಚ  
ಎಲ್ಿ ಬದಗಟ್ನಟ ನ್ಮಮ ರಮಣಿಯರನ ಹಂಚನತಿಹರನ ಸಕೆರೆಯ ಅಚನಚ  
 

ಯಾದವಿೇ ಕಲ್ಹಕ್ೆೆ , ಮಚನಚ ಹೆ ರಬರಲ್ಲಕ್ೆೆ , ಕ್ಾರರ್ ,ಮರ್ನಣ  
ಅತಿಯಾಯನಿ , ಘ ೇರವಾಗದೆ, ಈ ದನರಾಸೆಯ ಹನರ್ನಣ  
ಕನರನಸಾಗವೆ ಮನ್ನಜನ್ ಇಂದರಯದ ಹಾಗ  ಮನ್ಸಿನ್ ಕರ್ನಣ  
ನ್ಮಮ ತರನಣಿಯರನ , ಇದೆಲ್ಿ ಬದಗಟ್ನಟ , ಬಿೇರನತಿಹರನ ಬಾಳೆಹರ್ನಣ  
 

ಸಂಕ್ಾರಂತಿ ಬಂದಹದನ , 
ಸಂಭ್ರಮವ ತಂದಹದನ ,  
ಶನಭ್ ದನ್ಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ !! 
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 ಶ್! ಕೆೀಳಿ, ಓದ, ವಿಸಮಯಾನಿಿತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಹರಾಜಿನ ಬಗೆೆ... 
 
ಎಲ್ಲಿ ನ್ಸೆಯಿತನ? ಹೆೇಗೆ ನ್ಸೆಯಿತನ? ಏನೆೇನ್ನ ಹರಾಜಾಯಿತನ? ಪರಶ್ೆನಗಳ ಸರಮಾಲ್ೆ 
ಹನಟಟಕ್ೆ ಂಡಿರಬೆೇಕನ ಓದನಗರ ಮನ್ಸಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಿೆೇ? ಒಂದಾನೆ ಂದನ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ, ಹರಾಜನ 
ಎಂದೆ ಡನೆ, ಅಂದನ್ ಕಪುಾ-ಬಿಳುಪು ಚಲ್ನ್ಚಿತರದ ದೃಶ್ಾಯವಳಿಗಳು, ಮನ್ಸಿಾನ್ ಪರದೆಯ ಮೆೇಲ್ೆ 
ಮ ಡಿಬರನತಿವೆ. ಒಂದನ ಕ್ಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನಾನಗ ಬಾಳಿ ಬದನಕಿದ ಕನಟ್ನಂಬದ ಕಣಿಣೇರಿನ್ ಕಥೆಗೆ, ಅವರ 
ದನಃಸಿಥತಿಗೆ ಮರನಗ, ಇನಿನತರ ಪೆರೇಕ್ಷಕರೆ ಡನೆ ಕಣಿಣೇರಿನ್ ಕ್ೆ ೇಡಿ ಹರಿಸಿದ ನೆನ್ಪುಗಳು ಇನ್ ನ 
ಮಾಸಿಲ್ಿ. 
 
ಒಂದೆಸೆ ಈ ಕನಟ್ನಂಬ ಬಾಳಿ ಬದನಕಿದ ಅವರ ವಾಸಸಾಥನ್ದಂದ ಹೆ ರದ ಡಲ್ಾಟ್ನಟ, ಬಿಸಿಲ್ನ 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಳಿತನ ಕ್ೆ ರಗನತಿಿದುರೆ, ’ಮನೆ’ ಖರಿೇದಸಿದವರನ, ಅವರ ಮನೆಯ ಪಾತೆರ-
ಪಡಗಗಳನ್ನನ ಇನಿನತರ ವಸನಿಗಳನ್ನನ ಒಂದೆ ಂದನೆನೇ ಬಿೇಸಿ ಬಿಸಾಡನವ ದೃಶಯ! ಬಿಡಿ! ಅಂದನ್ 
ಚಲ್ನ್ಚಿತರದ ಕಥಾವಸನಿವಿಗೆ ಇವೆಲ್ಾಿ ಸಹಜವೆನಿಸನತಿತಿನಿ! "ಮಾನ್-ಮಯಾ್ದೆ ಎಲ್ಾಿ 
ಹರಾಜಾಯಿತನ" ಎಂಬ ಉದಾಿರ ಜನ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೆ ರಡನವುದನ ಸಹ 
ಸವೆೇ್ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗತನಿ, ಅಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ!  ಇಂದನ್ ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ ’ಮಾನ್-ಮಯಾ್ದೆ’ 
ಅನೆ ನೇ ಮಾತಿಗೆ, ನಿರ್ೆಷಾಟಥ್ ಅಥವಾ ಪರಿಭಾಷೆ(Definition) ಏನ್ನ ಕ್ೆ ಡಲ್ನ ಸಾಧಯ? 
 
ಅದರಲ್ಲ, ಸಾಧಕರನ, ಹಿರಿಯರನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವರನಗಳ ಬಗೆಿ ಮೆಚನಚಗೆಯ ಮಾತನಗಳನ್ನನ 
ನ್ನಡಿವಾಗ, " They have left their foot prints on the sands of time"  ಎಂದನ 
ಉದಿರಿಸನವುದನಂಟ್ನ. ಅದಕ್ೆೆ ಇರಬೆೇಕನ, ಈ ಮೆೇಲ್ೆಂಡ ಸಾಧಕರ ಕ್ೆ ಡನಗೆ ಜನ್ಹಿತಕ್ಾೆಗ 
ಆಗರನವುದರಿಂದ "ಕ್ಾಲ್ಾತಿೇತ"ವಾದನದನ! ಮರಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಮ ಡಿಬಂದರೆ, ಅಳಿಸಿ-ಅಳಿದನಹೆ ೇದರೆ 
ಮನಂದನ್ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಅವರ ನೆನ್ಪುಗಳು ಮ ಡಿಸನವುದನ ಹೆೇಗೆ, ಎಂದನ ಆಲ್ೆ ೇಚಿಸಿ, ಈ 
ಕ್ೆಳಕಂಡ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಕ್ಾಣಿಸಲ್ಾಗರನವ ವಸನಗಿಳನ್ನನ ಹರಾಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಂಡನಕ್ೆ ಂಡರೆ ೇ  ಏನೆ ೇ 
ಗೆ ತಿಿಲ್ಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನನ ಕ್ೆ ಳುಲ್ನ"ಕ್ೆೈ"ಯಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ಷಟರಲ್ೆೇಬೆೇಕನ. 

 ಅಬರಹಾಂ ಲ್ಲಂಕನ್ ರವರ ಕ ದಲ್ೆಳೆಗೆ 25,,000 

 ಒಂದನ ಜಾಹಿೇರಾತಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಬೆ ೇನ್್ ಸಂಗಡ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿದು ಜಸಿಟನ್ ಬೆೈಬರ್ 
ಧರಿಸಿದ ಸೆಾೇಸ್ ಸ ಟ್  2,800 

 ಜೆ.ಎಫ಼್ .ಕ್ೆನ್ಡಿಯನ್ನನ ಕ್ೆ ಂದ ಲ್ಲೇ ಹಾವೆ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ ಆ್ ನ್ ಮದನವೆಯ ಉಂಗನರ 
$118,000 

 ಬಾಯಂ್ ಮನಖಂಡ ವೆೇಲ್ಸ್ ಹಾಟ್  ್ ಲ್ೆೇ, ಟೆೈಟಾನಿಕ್ ಹಡಗನ ಮನಳುಗನತಿಿದು 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಟದಲ್ಲ ಿಸಿಕಿೆಕ್ೆ ಂಡ ಪರಯಾಣಿಕರನ್ನನ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಡಿಸಲ್ನ ಪಿಟೇಲ್ನ 
ನ್ನಡಿಸಿದನ್ಂತೆ! ನ್ನಡಿಸನತಲಿ್ೆೇ, ತನ್ನ ಪಾರರ್ ಕಳೆದನಕ್ೆ ಂಡನ್ಂತೆ! ಅದನ ಹರಾಜಿನ್ಲ್ಲಿ 
2900,000ಕ್ೆೆ ಮಾರಾಟ್ವಾಯನಿ. 

 ಬೆೈಬಲ್ ಆ ಹಿಡಿದ ಹೆಣಿಣನ್ ಸಂಗಡ ಗಡಡಂಗ(Tuxedo ತೆ ಟ್ಟ ಒಂದನ ಅಸಿಥಪಂಜರದ ಬೆಲ್ೆ 
$950 

 

ಇವಿರ್ನಟ ಓಕ್ೆ ಎಂದರ , ಈ ಕ್ೆಳಗನ್ ಪಟಟಯಲ್ಲಿರನವುದನ ಬೆೇಕ್ೆೇ?? 
 

 ಕಿಿಂಟ್ನ್ ಗೆಳತಿ ಮೇನಿಕ್ಾ ಲ್ೆವೆನಿಾಿ ಧರಿಸಿದ ಒಳ ಉಡನಪು 

 ಗಾಯಕ ಎಲ್ಲಾಸ್ ಪೆರಸಿಿೇಯ ಮಲ್ಲನ್ಗೆ ಂಡ ಒಳ ಉಡನಪು 

 1947ರಲ್ಲಿ ನ್ಸೆದ ಪಿರನ್ಾ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮತನಿ ಎಲ್ಲಜಬೆರ್ತ ರ ಮದನವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ
ತಯಾರಾದ ಕ್ೆೇಕ್ ನ್ ಒಂದನ ತನಂಡನ - ,60 ಪೌಂ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ್ವಾಯಿತನ. 

 ಬಾರ್ ಪಿಟ್  ಮತನ,ಿ ಏಂಜಲ್ಲೇನ್ ಉಸಿರನ(ಬಾಟ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿದನು) 340 ಪೌಂಡನಗಳಿಗೆ 
ಮಾರಾಟ್ವಾಯನ ಿ

 ಬಿರಟ್ನ್ ನ್ ಉಕಿೆನ್ ಹೆಂಗಸನ ಎನಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಿರನವ ಮಾಗ್ರೆಟ್  ಥಾಯಚರ ನ "ಲ್ಲಪ್ ಸಿಟಕ್ 
ಮನತನಿ" ಗನರನತಿನ್ ಒಂದನ ಕ್ೆೈಚೌಕ 23000ಕ್ೆೆ ಮಾರಾಟ್ವಾಯನಿ.   

(ನಾತ ನಾರನತಿಿರನವ, ಹಳಸಿ ಹಳೆಯದಾದನವುಗಳಿಗೆ ಹರ್ ಕ್ೆ ಟ್ನಟ ಕ್ೆ ಳುಬೆೇಕ್ೆೇ??) 
 

ಕಂಪಪ   ಯುಗಾದ ಸಂಚಿಕೆ 2015  ವಿಚಿತ್ರ ಹರಾಜು  
    - ವನ್ಜ ರಾಜನ್ 

ಮುಖಪಪಟ 

 

 

 

  
 
  

    ಹನಿಗವನಗಳು    

  - ಜೆ ಯೇತಿ  

ಕೆಂಪಪ ಕೆಂಪಗಿನ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆ, 
ಹಾಲು ಬಿಳುಪಿನ ಬಿಳಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, 
ಬಣ್ಣ ಯಾವಪದಾದರೆೀನಂತೆ ಕೆೊನೆಗೆ,  

ಎಲಿವೂ ಸಲುಿವಪದು ದೆೀವರ ಪೂಜೆಗೆ... 

ನಿನನ ಕಂಡ ಆ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣ್, 
ನಿನನ ಕಂಡ ಆ ಕೆೊನೆಯ ಕ್ಷಣ್, 
ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ್, 
ಕ್ಷೀಣಿಸುತಾತ  ಹೆೊೀಗುತಿತದೆ ದನಾದನಾ... 

ಯಾರಿಗೆ ಹೆೀಳಲ್ಲ ನನನ ಮನದ ದುಗುಡವ, 
ತ್ತ್ತರಿಸುತಿತರುವೆ ಭಯದಂದ ನಡುಗಿ, 
ಆಗಲೆೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಮಂಚು ಗುಡುಗಿ, 
ತ್ಲೆ ತ್ಟ್ಟಿ ಹೆೀಳಿತ್ು ಬೆಳಗಾಯಿತೆೀ ಹುಡುಗಿ! 

ಈ ಸುರ ಸುಂದರ ಮನಿಂತ್ರ, 
ನನನ ಜಿೀವನದ ಮಧ್ಯಂತ್ರ, 
ಮನದಲ್ಲ ಹೆಣೆದ ಕನಸುಗಳ ೀೆ ಸುಂದರ, 
ನನಸಾದ ಕನಸುಗಳು ಹೆೀಳುತಿತವೆ ನಿನನ ಹೆಸರ 
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ಅಂದನ, 
ನಿೇವು ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಂಬನ 
ಈ ’ನ್ವಪಲ್ಿವ’ದ ವೆೇಳೆ 
’ದನಂಡನಮಲ್ಲಿಗೆ’ಯ ಮಾಲ್ೆ. 
 
’ಕ್ೆೈಮರದ ನೆಳಲ್ಲ್ಲಿ’ 
’ಸಂಜೆ ಹಾಡಿಗೆ’ ’ನ್ವಿಲ್ ದನಿ’ ಸೆೇರಿ 
’ಶಿಲ್ಾಲ್ತೆ’ಯಲ್  ಕನಸನರಿ. 
’ಉಂಗನರ’ದ ಮ್ಮಂಚಂತೆ ’ಎದೆ ತನಂಬ ನ್ಕ್ಷತರ’ 
ವಸಂತದಲ್  ಮನ್ಸನ ಕ್ಾತಿ್ಕದಾಕ್ಾಶ. 
 
’ಮೌನ್ದಲ್ಲ ಮಾತ ಹನಡನಕನತಾಿ’  
ಹೆ ರಟರಿ ನಿೇವು, ಮೆಲ್ುನಿಯ ’ಐರಾವತ’ 
ಒಲ್ವಿನೆ ಸಗೆಯ ಮಾತನ ’ಹಾಡನ-ಹಸೆ’ಯಲ್ಲಿ 
ಜೆ ತೆಗೆೇ ನಿಂತಿದುಳು ’ದೇಪದ ಮಲ್ಲಿ’. 
’ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ’ ಹರಡಿ  
’ಇರನವಂತಿಗೆ’ಯ ಕಂಪು, 
’ದೇಪಸಾಲ್ಲನ್ ನ್ಡನವೆ’ 
"ಹೆ ಳೆದದನು ತಾರೆ; ಉಳಿದದನು ಆಕ್ಾಶ"! 

ಕಂಪಪ   ಯುಗಾದ ಸಂಚಿಕೆ 2015 

 ಕವಿನಮನ  
    - ಪೂಣಿ್ಮ  ಸನಬರಹಮರ್ಯ  

ಮುಖಪಪಟ 

ಮೆೈಸ ರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕವಿ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ನ್ರಸಿಂಹಸಾಾಮ್ಮ ಅವರನ, ಇಂದನ 
ಭೌತಿಕವಾಗ ನ್ಮಮಂದಗೆ ಇದುದುರೆ ಶತಾಯನರ್ಷ ಆಗರನತಿಿದುರನ.          
ಈ ಸಂದಭ್್ದಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಭಾವಲ್ೆ ೇಕವನ್ನನ ಸಮೃದಧಗೆ ಳಿಸಿದ ಒಲ್ನಮೆಯ 
ಚೆೇತನ್ಕ್ೆ ೆಂದನ ಆದರದ ಕವಿನ್ಮನ್. 
 
ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ೆಯಾದ ಹಲ್ವು ಪದಗಳು, ಪರತಿಮೆಗಳು ಮತನಿ ನ್ನಡಿಗಟ್ನಟಗಳು, 
ಅವರದೆೇ ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ಗಳ ಹೆಸರನ ಮತನಿ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಕಡ ತಂದ 
ಸಾಲ್ನಗಳು. 

ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಂಹಸಾಿಮ  

(26 ಜನ್ವರಿ 1915 – 27ಡಿಸೆಂಬರ್ 2003) 

ಅವರೆಂದಂತೆ, 
"ನ್ವದಂಪತಿಗಳ ಪಿಸನಮಾತನ" ನಿಮಮ ಕವಿತೆ 
ನೆ ೇವ ಮರೆಸಿ ನ್ಲ್ಲವ ಮೆರೆಸನವ 
ಭಾವಲ್ೆ ೇಕದ ಬೆಳಕನ, ಹಚಿಚಟ್ಟ ಹರ್ತೆ. 
 
ಸಂತಸದ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಸಾಗರಲ್ನ ಪಯರ್ 
ಅಂದನ ನಿೇವಂದ ನೆನ್ಪು, 
"ಮ ಲ್ವರನ ಬದನಕನ; ಉತಾವಮ ತಿ್ ಕವಿತೆ"! 
ಸೆ ಗವಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲ ಸಾಗರಲ್ನ ಏಕ್ಾಂಗ 
ಮನ್ವ ತನಂಬನವುದನಂಟ್ನ ನಿೇವಂದ ಮಾತನ, 
"ಕಂಬನಿ ಬದನಕನ; ಕವಿತೆ ಕರವಸಿ". 
 
ಈ ಯನಗಾದಯಲ್ಲ, 
ಬೆೇವು ಬೆಲ್ಿದ ವೆೇಳೆ 
ನಿಮಮದೆೇ ಕವಿತೆಗಳ ಗನಂಗನ. 
ನೆ ೇವು ನ್ಲ್ಲವಿನ್ ನಿದಶ್ನ್, 
ಸನಖ ದನಃಖ ಸಮತ ಕ ಈ ಜಿೇವನ್. 
ಸದುರದೆ ಸರಳತೆಗೆ ಸೆ ಬಗನ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದ 
ಸಂತೃಪಿ ಸಜದನ್ರನ ನಿೇವಲ್ಿವೆೇ!! 
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Deepika Kumar 

ಮುಖಪಪಟ 

Kid’s Corner 

Arpitha Kadaba 

Skanda Sunil  
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ಮುಖಪಪಟ 

ಕನನಡ ಕಲ್ಲ   
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ಮುಖಪಪಟ 

ಕನನಡ ಕಲ್ಲ   

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶ್ಾಲ್ೆಯ 
ನಾಲ್ೆನೆೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಓದನತಿಿರನವ ಕ್ೆಲ್ವು ಮಕೆಳು ತಮಮ 
ಅಜಿದ ಮತನಿ ತಾತಂದರಿಗೆ ಯನಗಾದ 
ಹಬಬದ ಶನಭಾಶಯ ಕ್ೆ ೇರನತಿ 
ಬರೆದರನವ ಪತರಗಳು.   
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ಮುಖಪಪಟ 

Kid’s Corner 

Pragnya Kaginele 

Stuthi Sunil 
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ಕಂಪಪ   ಯುಗಾದ ಸಂಚಿಕೆ  2015 

ಮುಖಪಪಟ 

Ingredients: 

 Extra firm Tofu- 10 oz/280 
gms (Cut to cube size pieces) 

 Green bell pepper- 1 thinly 
sliced 

 Medium onion- 1 thinly sliced 

 Red juicy tomato- 2 chopped 

 Ginger garlic paste- 1 tsp 

 cashew- about 10 

 Tomato paste - 1 tsp 

 Bay leaf -2 

 Cloves-2 

 Cinnamon stick -1 

Tofu Masala Curry 
  Madhavi Venkatesh 

Procedure: 
  
Pat the tofu dry with few paper towels. Cut to cube size pieces and pan fry them till light brown. Set a side. 
 
In a skillet add the onion and fry till translucent. Add the chopped tomato and cook till soft. Transfer the mixture to a grinder. 
Add the cashew, coriander leaves and some water. Grind to a smooth paste. Set a side.  
 
In a wide skillet add the oil, followed by bay leaves, cloves, Cinnamon. Fry for few seconds. Add the bell pepper, turmeric powder 
and some salt. Saute for few minutes.  
 
Add the ginger garlic paste. Fry for 30 seconds. Now add the coriander powder, garam masala and red chilly powder. Fry for few 
seconds. 
 
Now add the tomato paste and mix.Add the ground paste, kasoori methi , milk and  necessary water to get the gravy consistency . 
Simmer for few minutes. Check the seasoning and adjust accordingly. 
 
Add the pan fried tofu, sugar and let the curry simmer for ten minutes in a low flame. Finally add the lemon juice and turn off the 
heat. 
 
Serve Tofu masala curry with Nan or roti! 

 ಸಾಮಗರಗಳು: 
1 ಕಪ್ ಉಪಿಾಟಟನ್ ರವೆ - ಘಮ ಬರನವವರೆಗೆ ಹನರಿದದನು   
1 ಕಪ್ Quaker Quick oats - ಸಾಲ್ಾ ಘಮ ಬರನವರ್ನಟ ಹನರಿದನ, ತರಿ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದನ  
ಅಂದಾಜನ 1 1/5 ಕಪ್ ಮಸರನ  
1 ಕ್ಾಯರಟ್  -  ತನರಿದದನು   
1/8 ಕಪ್ ಬಟಾಣಿ (ಬೆೇಕ್ಾದರೆ ಮಾತರ) 
ಸಾಸಿವೆ - 5 ಹಸಿಮೆರ್ಸಿನ್ಕ್ಾಯಿ ಒಗಿರಣೆ , ಸರ್ಣಗೆ ಹೆಚಿಚದ ಕ್ೆ ತಿಂಬರಿ ಸೆ ಪುಾ   
1/2 tbsp ಉಪುಾ  
1/2 tsp Eno salt  
1/4 tsp ಸೆ ೇಸಾ (ಮಸರನ ಹನಳಿ ಇಲ್ದಿೆೇ ಇದುರೆ, ಅಥವಾ ಆಗ ತಾನೆೇ ಫಿರಜ್^ನಿಂದ ಹೆ ರಗೆ ತೆಗೆದದುರೆ ಮಾತರ ) 
 

ವಿಧಾನ್: ಎಲ್ಿ ಸಾಮಗರಗಳನ್ ನ ಕಲ್ಸಿ, ಇಡಿಿ ತಟೆಟಗೆ ಹಾಕಿ 1,-18 ನಿಮ್ಮರ್ ಹಬೆಯಲ್ಲ ಿಬೆೇಯಿಸನವುದನ.  

ಇರ್ನಟ ಸಾಮಗರಗೆ ಒಟ್ನಟ 1,-16 ಇಡಿಿ ಆಗನತಿದೆ.  

 Powdered Coriander leaves - 1tsp 

 Garam masala - 1/2 tsp 

 Turmeric powder- 1/4th tsp 

 Red chilly powder - 1/2 tsp or to taste 

 A generous pinch of Kasoori methi 

 Milk - 1 cup ( at room temperature) 

 Water for the gravy 

 Lemon juice to taste 

 Salt to taste 

 Sugar - 1/4th tsp (optional) 

 Chopped Coriander leaves - 1 tbsp 

ಓಟ್ಸ್-ರವೆ ಇಡ್ಲಿ   
     - ಪೂಣಿ್ಮ  ಸನಬರಹಮರ್ಯ 
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ಮುಖಪಪಟ 

 

ಮನಂದನ್ ಸಂಚಿಕ್ೆಯನ್ನನ ದೇಪಾವಳಿ -501, ವೆೇಳೆಗೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ.ನಿಮಮ ಸಲ್ಹೆ, ಸ ಚನೆ, ವಿಮಶ್ೆ್ಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಾಗತ. ನಿಮಮ ಆಸಕಿಿಯ 
ವಿರ್ಯ, ವರದ, ಪರವಾಸ ಕಥನ್, ಅನ್ನಭ್ವ, ಅಭಿಪಾರಯ, ಚಿತರಕಲ್ೆ, ವಯಂಗಯಚಿತರ, ಹೆ ಸರನಚಿ, ಹಾಡನ-ಹಸೆ, ಪತರ, ಪದಬಂಧ, ರಸಪರಶ್ೆನ, ಪರಕಟ್ಣೆ, 
ವಿಜ್ಞಾನ್, ವೆೈದಯಕಿೇಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೇಯ,  ಪರಚಲ್ಲತ, ಸಾಹಿತಯ, ಸಂಗೇತ, ಚಲ್ನ್ಚಿತರ, ಹಾಸಯ, ವಿಮಶ್ೆ್, ಆರೆ ೇಗಯ, ಪುಸಿಕ ಪರಿಚಯ, 
ವಾಣಿಜಯ, ವಯವಹಾರ ಮನಂತಾದ ಯಾವುದೆೇ ವಿಭಾಗಕ್ೆೆ ಕ್ೆ ಡನಗೆಗಳನ್ನನ kampu.mkant@gmail.com ವಿಳಾಸಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿ.  

 


