ಪರಿವಿಡಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದ ೇಶ

ಶ್ರೇವತ್ಸ ರಾಮನಾಥನ್

ದೇಪಾವಳಿ

ವರದ

ರ ೇಖಾ ಪ್ರಕಾಶ್

ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ

ಕವನ

ಕ .ಎಲ್.ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷಮಮಮ

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ನ ರ್ಭಗರುಿ

ಲ ೇಖನ

ನವಯ ಎಸ್.

ಹೇಗ ಂದು ಸಂಕಾರಂತಿ

ಲ ೇಖನ

ಸಂಧ್ಾಯ ಹ ನನವಳಿಿ

ನಮಮ ಸಂಸೃತಿ

ಲ ೇಖನ

ಹರಿಚರಣ್ ಮೈಲಾರಯ್ಯ

College Prep Seminar

ವರದ

ಅವನಿ&ಅರ್ಭಗವ್ ಕಶಯಪ್

ಕ ೇಫ

ಸಾಹತಿ ಮಾಹತಿ ರುರುಪ್ರಸಾದ್ ವ ಂಕಟರಾಮು

ಯ್ಕ್ಷಪ್ರಶ್ ನ

ಕವನ

ವಾಸು ಪೇತ್ದಾರ

ಕ ೇಳು ಒಲವ ೇ

ಕವನ

ಶಶಿಕಿರಣ್

ನಿರಿೇಕ್ಷ

ಕವನ

ಪ್ೂರ್ಣಭಗಮಾ ಸುಬ್ರಹಮರ್ಯ

ಲ ಸಿಯಾ

ಮಕಕಳ ಲ ೇಖನ

ಯಾಮಿನಿ ಜ ೇಯಿಸ್

ರಣ ೇಶ

ಮಕಕಳ ಚಿತ್ರಕಲ

ಸಕಂದ ಸುನಿೇಲ್

ರಂಗ ೇಲಿ

ಮಕಕಳ ಲ ೇಖನ

ಸುುತಿ ಸುನಿೇಲ್

ಸಂಕಾರಂತಿ

ಮಕಕಳ ಲ ೇಖನ

ವಿಶ್ ೇಷ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಕಾಾರಿನ ಟ್

ಮಕಕಳ ಲ ೇಖನ

ಐಸಿರಿ ಪ್ರಸಾದ್

ಹಜಾಬ್

ಪ್ುಸುಕ ಪ್ರಿಚಯ್

ರುರುಪ್ರಸಾದ್ ವ ಂಕಟರಾಮು

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗೆ ನ್ನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನ್ಮಸ್ಕಾರಗಳು,

ಈ ನ್ನ್ನ ಸಂದೀಶದಲ್ಲಿ, ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುನ ಅವಲ ೀಕಿಸಿ, ಮುಂದ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಕಕಯಷಕರಮಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಯೀಜನೆಯನ್ುನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೀನೆ.

ಸಂಕಕರಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಂದಿಗೆ ಪ್ಕರರಂಭಿಸದ ವರ್ಷ ಬಹಳ ವಿಜ ಂಭ್ಣೆಯಂದ ಸ್ಕಗಿ ಹಲವಕರು ಯಶಸಿಿ ಕಕಯಷಕರಮಗಳನ್ುನ ಕಂಡಿತು. ಸಥಳಿೀಯ ಹ ಸ ಪರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನ್ಮಮ ಕಕಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಿ
ಅವಕಕಶ ಕಲ್ಲಿಸಿಕೆ ಟುು ಪ್ರೀತ್ಕಾಹಿಸಿದವು. ಬಕಳೆ ಎಲ ಊಟದ ಸವಿಯುಂಡೆವು !! ಮಂಜುಳಕ ಗುರುರಕಜ್, ಬದಿರಪರಸ್ಕದ್, ಗಣೆೀಶ್ ದೀಸ್ಕಯ ಇವರಂಥ ಕರ್ಕಷಟಕದ ಕೆಲವು ಪರತಿಭಕವಂತ
ಕಲಕವಿದರ ಕಕಯಷಕರಮಗಳನ್ುನ ಆಯೀಜಿಸಿ ನ್ಮಮ ಸದಸಯರುಗಳ ಮನ್ರಂಜಿಸಿದವು. ಉಗಕದಿ ಮತುತ ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಜ ತ್ಗೆ ಸಂಕಕರಂತಿ ಹಬಬವನ್ುನ ಆಚರಿಸುವ ಹ ಸ

ಪರವ ತಿತಯನ್ುನ

ಪ್ಕರರಂಭಿಸಿದವು. ಅಷ್ುೀ ಅಲಿದ ಸ್ಕಂಪರದಕಯಕವಲಿದ, ಹ ಸ ತರಹದ, "ಶಿಶಿರ ಸಂಭ್ರಮ" ಕಕಯಷಕರಮವನ್ುನ ಆಯೀಜಿಸಿ ಹ ಸದಕಗಿ ಡಲಕಿಸ್ ನ್ಗರಕೆಾ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅರ್ೌಪಾಕರಿಕ
ವಕತ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ರನ್ುನ ಭೆೀಟಿ ಮಕಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಕಡಿಕೆ ಳುುವ ಅವಕಕಶ ಕಲ್ಲಿಸಿದವು. ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಮಕಾಳಿಗೆ ಕಕಲೀಜಿಗೆ ಅಜಿಷ ಹಕಕುವ, ಕಕಲೀಜುಗಳನ್ುನ ಆಯ್ಕಾ ಮಕಡುವ ಮತುತ
ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ ಕ್ಷ್ಮತ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದು ವಿಾಕರ ಸಂಕಿರಣ ಏಪಷಡಿಸಿದೆವು.

ನ್ಮಮ ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಯಕೆಾ, ಹ ಸ ಕಕಯಷಪಡೆಯ ಜ ೀಡಣೆಯಂದ ನ್ಮಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ುನ ಹಂಚಿಕೆ ಂಡು ಪರಿಣಕಮಕಕರಿಯಕಗಿ ನಿವಷಹಿಸುವ ಕರಮವನ್ುನ ಪ್ಕರರಂಭಿಸಿದವು. ಬಹಳ
ಉತ್ಕಾಹಕಕರಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಈ ಜ ೀಡಣೆಯಂದ ಹ ಸ ಹ ಸ ವಿಾಕರಗಳು, ಹ ಸ ರಿೀತಿಯ ಕಕಯಷಕರಮಗಳು, ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕೆಾ ಹ ಸ ತಿರುವನ್ುನ ಕೆ ಡುವುದರಲ್ಲಿ
ಸಂಶಯವಿಲಿ. ಈ ಹ ಸ ಪ್ೀಳಿಗೆಯ ರ್ಕಯಕತಿವನ್ುನ ತುಂಬು ಹ ದಯದಿಂದ ಸ್ಕಿಗತಿಸುತ್ತೀನೆ!

ಇನೆ ನಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಕದ ಸಂಗತಿ - ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಮೈಸ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಇರುವ "ನಿರಿೀಕ್ಷೆ" ಎನ್ುನವ ವಿಶೀರ್ ಮಕಾಳ ಶಕಲಯ ಸಹಕಯಕೆಾ ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ ನಿಧಿಸಂಗರಹಣೆಯ ಜವಕಬಕೆರಿ
ವಹಿಸಿತುತ. ನ್ಮಮ ಡಲಕಿಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಔದಕಯಷತ್ ಮತುತ ಸಹಕಯ ಮನೆ ೀಭಕವದಿಂದ ರ್ಕವು ಆ ಶಕಲಗೆ ಒಟುು $೬೦೦೦(ಆರು ಸ್ಕವಿರ) ಹಣವನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದವು. "ಪರೀರಣಕ"
ಸಂಗಿೀತ ಸಂಜಯನ್ುನ ಏಪಷಡಿಸಿದ ನ್ಮಮ ಸದಸಯರಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಕಯವಕಯತು, ಇದಕೆಾ ಸಹಕಯ ಮಕಡಿದ ಎಲಿರಿಗ

ನ್ಮಮ ಹ ತ ಿವಷಕ ಧನ್ಯವಕದಗಳು . ನಿಮಮಲಿರ ಮೀಲ ಆ ಮಕಾಳ

ಮತುತ ಅವರ ಪ್ೀರ್ಕರ ಶುಭ್ ಹಕರೈಕೆ ಇರುತತದ.

ಮತ್ ತಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ - ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಕಕಯಷಕರಮದಲ್ಲಿ, ನಿಮಮಲಿರಿಗ

ತಿಳಿದಹಕಗೆ, ಅಕಾ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯವರು ಬಂದು, ಮುಂದಿನ್ ವರ್ಷದ ಅಕಾ ಸಮಮೀಳನ್ವನ್ುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ

ಸಂಘದ ಸಹಯೀಗದ ಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ ಡಲಕಿಸ್ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸುವ ಘ ೀರ್ಣೆ ಮಕಡಿದರು. ಹತತನೆೀ ಅಕಾ ಸಮಮೀಳನ್ ನ್ಮಮ ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುತಿತರುವುದು ನ್ಮಗೆಲಿ ಒಂದು ಹಮಮಯ
ಮತುತ ಸಂತ್ ೀರ್ದ ವಿರ್ಯ. ಕನ್ನಡ ರ್ಕಡಿನ್ ಬಕವುಟವನ್ುನ ನ್ಮಮ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಹಕರಿಸುವ ಸದವಕಕಶ ನ್ಮಗೆ ದ ರಕಿದ.. ಈ ಸಮಮೀಳನ್ದ ಸಿದಧತ್ಗೆ ಮತುತ ಯಶಸಿಾಗೆ ನಿಮಮ ಸಹಕಕರ ಅತಯಗತಯ.
ಎಲಿರು ಒಂದಕಗಿ ಸೀರಿ, ಬಹಳ ವಿಜ ಂಭ್ಣೆಯಂದ, ವಿಶಿರ್ುವಕಗಿ, ಅನ್ನ್ಯವಕಗಿ ರ್ಕವು ನ್ಡೆಸ ೀಣ. ಈ ಸಮಮೀಳನ್ದ ಸಿದಧತ್ಗೆ ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿಗಳ ನಿಮಕಷಣ ಸಂಕಕರಂತಿಯ ನ್ಂತರ
ಆರಂಭಿಸಲಕಗುತತದ, ನಿಮಮಲಿರಿಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮಕಹಿತಿಯನ್ುನ ಕಳಿಸುತ್ತೀವೆ. ದಯವಿಟುು ಮುಂದ ಬಂದು ಭಕಗವಹಿಸಿ, ಪ್ರೀತ್ಕಾಹಿಸಿ, ಯಶಸಿಿಗೆ ಳಿಸಿ!

ಕಡೆಯದಕಗಿ, ಹಕಗು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಕಗಿ, ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಒಳೆುಯ ಕಕಯಷಕರಮಗಳನ್ುನ ಆಯೀಜಿಸಲ್ಲಕೆಾ ಮ ಲಕಕರಣ ನ್ಮಮ ಪ್ಕರಯೀಜಕರು. ಅವರ ಬಂಬಲದಿಂದ ಉನ್ನತ ದಜಷಯ
ಸಭಕಂಗಣಗಳನ್ುನ, ಒಳೆುಯ ಕಲಕವಿದರನ್ುನ, ಹ ಸ ರುಚಿ ಊಟದ ವಯವಸಥಗಳನ್ುನ ಮಕಡುವುದು ಸ್ಕಧಯವಕಗಿದ. ನ್ಮಮ ಮಹ ೀನ್ನತ ಪ್ಕರಯೀಜಕರಕದ "ಟುಯಮಷರಿಕ್" ಕೆೀಟರಿಂಗ್ ನ್ ವಿಕುರ್
ವರಗಿೀಸ್, "ಮೈ ಟ್ಕಯಕ್ಾ ಫೈಲರ್"ನ್ ಸುಧಿೀರ್ ಪೈ ಹಕಗು ನ್ಮಮ ಕಕಯಷಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧನ್ಸಹಕಯ ಮಕಡುವ ಎಲಕಿ ಪ್ಕರಯೀಜಕರಿಗ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಕಗಿ
ಧನ್ಯವಕದಗಳು.

ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನಿೀವೆಲಿರ

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕೆಾ ತ್ ೀರಿಸಿರುವ ಬಂಬಲ ಮತುತ ಪ್ರೀತ್ಕಾಹಕೆಾ ನ್ಮಮ ಕಕಯಷಕಕರಿ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಕಗಿ ನ್ನ್ನ ಅನ್ಂತ ಕೆ ೀಟಿ ಧನ್ಯವಕದಗಳು. ಮುಂದ

ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಬಂಬಲ ಮತುತ ಪ್ರೀತ್ಕಾಹ ಹಿೀಗೆಯ್ಕೀ ಮುಂದುವರಯಲ್ಲ, ನಿಮಮ ಸೀವೆ ಮಕಡುವ ಅವಕಕಶ ಹಿೀಗೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುವ, ಬಯಸುವ ನಿಮಮ ವಿಶಕಿಸಿ

ವತಾ ರಕಮರ್ಕಥನ್

ದೀಪಾವಳಿ ವರದ

ರೀಖಕ ಪರಕಕಶ್

"ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ುನ ಪಸರಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ರಕಜ ಯೀತಾವ
ಮತುತ
ದಿೀಪಗಳ ಜ ಯೀತಿಯನ್ುನ ಬಳಗಿ, ಜ್ಞಕನ್ದ ಬಳಕಿನೆಡೆ ನ್ಡೆದು ಆಚರಿಸಿದ ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಹಬಬ”.
ಸಂಭ್ರಮದ ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಹಬಬದ ದಿೀಪಗಳ ಜ ಯೀತಿಯು ಮತ್ ತಮಮ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಳಗಿತು. ಈ ಬಕರಿಯ ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಹಬಬದ
ಆಚರಣೆ “ ದಿ ಐಸಮನ್ ಸಂಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಾಷ " ನ್ಲ್ಲಿ ವಿಜ ಂಭ್ಣೆಯಂದ ನ್ಡೆಯತು.
“ ತ್ ೀರಣದ ತಳಿರಲ್ಲಿ, ಹ ಸಿಲ ಹಣತ್ಗಳಲ್ಲ
ಬಕಣ ಬಿರುಸುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಲವು ಮ ಡಿ ..
ಕತತಲಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲ ಬಳಕಿನ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳಲ್ಲ
ದಿೀಪಗಳ ಸಂದೀಶ ಥಳಥಳಿಸಲ್ಲ....
ಬಳಕಿನ್ ಅಸಿತತಿವನೆ ಅಣಕಿಸುವ ಕತತಲಗೆ
ತಕಾ ಉತತರವಿಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿ ಬರಲ್ಲ”
“ದಿೀಪ್ಕವಳಿಯ ಜ ಯೀತಿ ಅಭಯ ಹಸತವನೆತಿತ ಎಲಿರಿಗ

ಎಲಿಕ ಾ ಶುಭ್ಕೆ ೀರಲ್ಲ”

ಅಂಧಕಕರವ ತ್ ಲಗಿಸಿ ಜ್ಞಕನ್ದ ದಿೀವಿಗೆಯ ಹಚಿಿ ಬಳಕಿನೆಡೆಗೆ ದಕರಿ ತ್ ೀರುವ ನ್ಮಮ ದಿೀಪ್ಕವಳಿಯ ಹಬಬವನ್ುನ ಮತುತ ಕನ್ನಡದ ಧಿಜಕೆಾ
ಗೌರವವನ್ುನತ್ ೀರಿ, ಕನ್ನಡದ ನ್ಡೆ ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ಎತಿತ ತ್ ೀರಿ, ಕನ್ನಡದ ಪರೀಮವನ್ು ಸವಿದು , ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಕಜ ಯೀತಾವ ಮತುತ
ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ನ್ಮಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಕೆಾ ನ್ನ್ನ ಹ ತ ಿವಷಕ ಶುಭಕಶಯಗಳು.

“ ಬಳಗು ಬಕ ಹಣತ್ಯನ್ು, ಬಳಗು ಬಕ

ಜ ಯೀತಿಯನ್ು ಎದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಜಗಕೆ ಬಳಕಕಗುವಿೀ ಶುಭ್ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ದಿವಯ ದಿೀಪ್ಕವಳಿಯ ಶುಭ್ ಲಗನದಲ್ಲಿ"
ಕವಿಯೀಕಿತಯಂತ್ ಎಲಿರ

ಅನ್ುನವ

ಸ್ಕಲಂಕ ತ ಅಲಂಕಕರದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೆ ಂಡು, ಹಜೆ ಹಜೆಗೆ ಸ್ಕಲು ಸ್ಕಲು ದಿೀಪ ಬಳಗಿ , ಜ್ಞಕನ್ದಬಳಕು ನಿೀಡಲಂದು

ಬೀಡಿ, ಸಂತ್ ೀರ್ದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ಈ ಹಬಬವು ಎಲಿರ ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಾಹದ ಚಿಲುಮಯನ್ುನ ಎಬಿಬಸಿತ್ಂದರ ಆಶಿಯಷವಿಲಿ .

ಈ ಬಕರಿಯ ಹಬಬದ ವಿಶೀರ್ತ್ ಏನೆಂದರ ಈ ಕಕಯಷಕರಮವು ಉತತರ ಕರ್ಕಷಟಕದ ಸ ಬಗನ್ುನ ಎತಿತಹಿಡಿದಿತುತ. ಹಬಬದ ಆರಂಭ್ವನ್ುನ ನ್ಮಮ
ಧಕರವಕಡದ ಬಡಗಿ ಅನ್ುಬನ್ಕಟಿುಯವರು ಉತತರ ಕರ್ಕಷಟಕದ ಮಕತಿನ್ ಶಯಲ್ಲಯಲಿೀ ಮಕತರ್ಕಡಿ ಎಲಿರನ್ುನ ಸ್ಕಿಗತಿಸಿದರು. ಅದರ ಸ ಬಗು
ಜೀನ್ು ಸಕಾರ ಬರತಂತ್ ಮಧುರವಕಗಿತುತ. ಕುಂದಕ, ಪೀಡಗಳ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ುನ ಅವರ ಮಕತಿನ್ಲಿೀ ಬರಸಿ ಎಲಿರಿಗ ಹಂಚಿದಂತಿತುತ ಆ ಭಕಷ್ಯ
ಸ ಬಗು.

ಈ ಬಕರಿ ಕಕಯಷಕರಮಕೆಾ ಮುದುೆ ಮಕಾಳಿಗೆ ಪ್ಕರಧಕನ್ಯ ನಿೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಕಷಕಪರೀಮವನ್ುನ ತ್ ೀರುವಂತ್ ಮಕಡಿದುೆ , ಮಲ್ಲಿಗೆಸಂಘದ
ಬಗೆೆ ಹಮಮ ಪಡುವಂತ್ಕಯತು." ಎಂದಂದಿಗ

ನಿೀ ಕನ್ನಡವಕಗಿರು” ಕನ್ನಡ ಗೆ ೀವಿನ್ ಓ ಮುದಿೆನ್ ಕರು,ಕನ್ನಡವೆ್ಂದಿದೆರ ನಿೀ ನ್ಮಗೆ ಕಲಿತರು",

ಎನ್ುನವಂತ್ ಇತುತ. ಪುಟು ಪುಟು ಹಜೆಯನಿಟುು ಮುಂದ ಮುಂದ ನ್ಡೆಯಲು ಮುದುೆಮಕಾಳಿಗೆ ಪರೀರಣೆ ಮಕಡಿದುೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಕೆ ಟಿುತುತ.
ಪುಟುು ಪುಟ್ಕಣಿಗಳ ಸುಮಧುರ ಕನ್ನಡದ ಭಕವಗಿೀತ್ಗಳು, ಚಿತರಗಿೀತ್ಗಳು, ಜಕನ್ಪದ ಗಿೀತ್ಗಳು, ದೀಶ ಭ್ಕಿತ ಗಿೀತ್ಗಳು, ಶಕಸಿರೀಯ ನ್ ತಯಗಳು ,
ಈಗಿನ್ಕಕಲದ ನ್ವಿೀನ್ ರಿೀತಿಯ ನ್ ತಯಗಳು, ಎರ್ುು ಚೆರ್ಕನಗಿ ಮ ಡಿಬಂತ್ಂದರ , ಸಭಿಕರಲಿರ ಚಪ್ಕಿಳೆ ತಟಿು ಪುಟ್ಕಣಿಗಳನ್ುನ ಪ್ರೀತ್ಕಾಹಿಸಿದರು.
ಅತಿ ಸುಂದರವಕಗಿ ವಣಿಷಸಿ ನ್ ತಯ ರ ಪಕವಕಗಿ ತ್ ೀರಿಸಿದ ಪಂಚಭ್ ತಗಳ ಪರಿಚಯ, ಹವನ ಮಕಡಿ ಅಗಿನದೀವನ್ನ್ುನ ಕರದ ರಿೀತಿ, ಮುಂದಿನ್ ಪ್ೀಳಿಗೆಗೆ
ನ್ಮಮ ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಧಕರ ಎರದಂತಿತುತ. ಮುದಿೆನ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ “ ಎಲ ಗಳು ನ್ ರಕರು ಭಕವದ ಎಳೆಗಳು ನ್ ರಕರು” ಎಂಬ ಅರ್ಥ
ಪ್ಣಷ,ದಿೀಘಷ ಗಿೀತ್ಯನ್ುನ ಬಕಯಪ್ಕಠ ಮಕಡಿಸಿ ಶುರತಿ, ತ್ಕಳ ಬದೆವಕಗಿ ಹಕಡಿಸಿದೆಲಿದ, ಮಕಾಳಿಗೆ ಕವನದ ಬಗೆೆ ಅಭಿಮಕನ್ ಮ ಡಿಸಿದುೆ ,
ಸಭಿಕರಲಿರಿಗ ಖ್ುಷಿಕೆ ಟು ವಿರ್ಯ. ದೀಶಭ್ಕಿತ ಗಿೀತ್ “ ಜೈ ಭಕರತ ಜನ್ನಿಯ ತನ್ುಜಕತ್ೀ “ ಹಕಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಎತಿತ ತ್ ೀರಿಸುವ ಡೆ ೀಲು
ಕುಣಿತ, ಕಂಸ್ಕಳೆ ಪದ,ಯಕ್ಷ್ಗಕನ್ , ಎಲಿ ರಿೀತಿಯ ನ್ ತಯಗಳ ಸ ಬಗನ್ುನ ಸೀರಿಸಿ , ಸಂಗಿೀತ ಮತುತ ನ್ ತಯ ಸಮಿಮಶರಣ ಮಕಡಿ, ಅದರ ಸವಿಯನ್ುನ
ಒಟ್ ುಟಿುಗೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಮಕಡಿಸಿದೆಲಿದ , ಪುಟು ಮಕಾಳಿಗೆ ಭಕರತ ದೀಶದ ಬಗೆೆ ಒಲವು ಮ ಡಿಸಿದುೆ, ಅತಯದುುತ ಪರಯತನ. ಕನ್ನಡದ
ಹಳೆಯ ಸುಮಧುರ ಚಿತರ ಗಿೀತ್ಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ ಮಕಾಳ ಮತುತ ಅಮಮಂದಿರ ನ್ ತಯರ ಪಕ , ಸುಂದರ ರಸ ಸಂಜಗೆ ಹಲವಕರು ರಂಗು ಕೆ ಟುು
ಸುಂದರತ್ಯನ್ುನ ಹಚಿಿಸಿ ಎಲಿರ ಮನ್ಸಳೆಯತು. ಹಲವಕರು ನ್ ತಯ, ಸಂಗಿೀತ, ರ್ಕಟಕಗಳು ಹಬಬಕೆಾ ರಂಗೆೀರಿಸಿ, ಮನ್ಕೆಾ ಮುದವೆೀ ರಿಸಿ,
ರಕಜ ಯೀತಾವಕೆಾ ಹ ಸ ರ ಪವನೆನೀ ಕೆ ಟುು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಸಂಘದ ಹಮಮಯನ್ುನಹಚಿಿಸಿತು.
ನ್ಮಮ ಕರ್ಕಷಟಕದ ಹಮಮಯ ಗಕಯಕರಕದ ಶಿರೀ. ಗಣೆೀಶ್ ದೀಸ್ಕಯಯವರ ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ , ರಸಸಂಜಗೆ ಇಂಪು ತುಂಬಿಸಿ ಕಕಮನ್ಬಿಲ್ಲಿನ ರಂಗಿನ್
ಬಡಗು ಮ ಡಿಸಿತು. ಅವರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಹ ರ ಹ ಮಿಮದ “ ಹರಿ ಕುಣಿದಕ ನ್ಮಮ ಹರಿ ಕುಣಿದಕ” ಎಲಿರನ್ ನ ಸಂಗಿೀತದ ಅಲಯಲ್ಲಿ
ಕುಣಿಸಿತು.ಅವರು ಬರಿೀ ಸಂಗಿೀತವಲಿದ ಸ್ಕಹಿತಯವನ್ುನ ವಣಿಷಸಿ, ಎಲಿರಿಗ ಅಥಷಮಕಡಿಸಿ , ಹಕಡು ಹೀಳುವ ರಿೀತಿ ಅತಯದುುತ ..... “ಕೆ ೀಡಗನ
ಕೆ ೀಳಿ ನ್ುಂಗಿತತ ತಂಗಿೀ” ಹಕಡಿಗೆ ಎಲಿರ

ಆನ್ಂದಗೆ ಂಡು , ಅವರ ಜ ತ್ಗ ಡಿ ತ್ಕಳ ಹಕಕಿ ನ್ಲ್ಲದು ರ್ಕಟಯವಕಡಿದುೆ , ಅವರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯನ್ುನ

ಅನ್ುಭ್ವಿಸಿದೆಕೆಾ ಸ್ಕಕ್ಷಿಯಕಗಿತುತ. ಶಿರೀ ದೀಸ್ಕಯಯವರಿಗೆ ನ್ಮಮಲಿರ ಹ ದಯ ಪ್ವಷಕ ಅಭಿನ್ಂದನೆಗಳು.
ದಿೀಪ್ಕವಳಿಯ ಉತತರ ಕರ್ಕಷಟಕದ ವಿಶೀರ್ ಊಟವಂತ

ಎಲಿರಿಗ

ರಸ ದೌತಣವಕಗಿತುತ. ಅಂತ

ಕಣಿಿಗೆ ಹಬಬ, ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು, ಸ ಗಸ್ಕದ

ಭೆ ೀಜನ್, ಎಲಿವು ಸೀರಿ , ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮರಯದ ದಿೀಪ್ಕವಳಿ ಆಯತು. ಗೆಳೆಯರೀ , ಗೆಳತಿಯರ , ಮುಂದಿನ್ ಹಬಬ ಆಚರಿಸುವವರಗ
ಕಕಯೀಣವೆೀ?
“ ಜೈ ಕರ್ಕಷಟಕ, ಜೈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ”

ಕಕವೆೀರಿ ಮಕತ್ - ಒಂದು ಪದಯ-ಗದಯ
ಕೆ. ಎಲ್. ಸುಬಬಲಕ್ಷ್ಮಮಮ
ಹ ೇ ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ , ನಿನ್ನ ಹುಟ್ುು ಹಬ್ಬದ
ಸಂಭ್ರಮವ ಏನ ಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ ??
ಭಾಗಮಂಡಲದ ಪೂಜ ಪುನ್ಸ್ಾಾರಗಳನ್ುನ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸ್ಾಧ್ಯ!
ಸ್ಾವಿರಾರು ಭ್ಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಉದಭವವನ್ುನ ಎವ ಯಿಕ್ಾದ ನ ೇಡುತಿಹರು.
ಬ್ರಹಮಕ್ುಂಡಿಕ ಯಲಿಿ ಜನಿಸಿದವಳ
ಪಾಲಗಡಲಲಿಿ ಮಂದವಳ ಹ ೇ ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ !
ತಿೇರ ೇಿದಭವ ಆಗುತಿತದದ ಹಾಗ ಅದ ೇನ್ು ಹರ ೇಿದಾಗರಾ!
ಅದ ೇನ್ು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ುುವ ಕ್ರತಾಡನ್!
ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯತಿೇರ್ಿದಲಿಿ ಮಂದು ಸುಖಿಸಿದವರು ಅದ ಷ್ುು ಜನ್!
ಹ ೇ ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ , ಎಲಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಮುಗಿದಿದದರ , ಇನಾನದರ ಇತ್ತ ಹರಿದು ಬಾ,
ನ್ಲಿಯುತ್ತ ಬಾ, ಕ್ುರ್ಣಯುತ್ತ ಬಾ, ಒಮ್ಮಮ ಧ್ುಮುಮಕಿಾ ಬಾ
ಇಕ ಾಲಗಳನ್ು ತ್ರ್ಣಸಿ ಬಾ
ಕ ೇಟಿಕ ೇಟಿ ಜನ್ರ ತ್ೃರ ಯನ್ು ನಿೇಗಲು ಬಾ
ಪಟ್ುಣ್ವ ಸುತಿತ ಬಾ, ರಂಗನ್ನ್ು ದಿಟಿುಸಿ ಬಾ
ಸಂಗಮದಿ ನಿನ್ನ ಗ ಳತಿಯರನ್ು ಕ್ ಡಿ ಬಾ
ಸಹಸ್ಾರರು ಜನ್ರು ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಸ್ಾನನ್ಕಾಾಗಿ ಕಾಯುತಿಹರು
ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ುನ ನಿೇಗಲು ಬಾ
ಭಾಮನಿಮರ್ಣಯರು ಬಾಗಿನ್ವ ಪಿಡಿದು ಬಾಗಿಬಾಗಿ ನ ೇಡುತಿಹರು
ಅವರನ್ುನ ಹರಸಲು ಬಾ
ಮುಂದ ಕ್ನ್ನಂಬಾಡಿಯಲಿಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಂಧಿಸುವರು ಎಂಬ್ ಶಂಕ ಬ ೇಡ ತಾಯಿ
ಅದ ಂದು ರಕ್ಷಾಬ್ಂಧ್ನ್, ಅದ ಂದು ಪಿರೇತಿಯ ಪರತಿೇಕ್
ನಿನ್ನ ಬ್ರುವಿಗಾಗಿ ನ್ಂದನ್ವನ್ವ ೇ ಸೃಷ್ಟುಯಾಗಿದ ತಾಯಿ
ಅದಕ ಜೇವಕ್ಳ ತ್ುಂಬ್ಲು ಬಾ
ಏನ್ು ಮಸಿತ, ಏನ್ು ಮೇಜು!
ಮ್ಮೈ ನ್ವಿರ ೇಳುವ ವಾತಾವರಣ್!
ಹ ೇ ದ ೇವಿ, ಭಾವ ಪರವಶಳಾಗಿ ಅಲಿಿಯೇ ನಿಲಿದಿರು
ಮಾಂಡವಯ ನ್ಗರದ ವಕ್ಾಲು ಮಕ್ಾಳು ನಿನ್ನ ಬ್ರುವಿಗಾಗಿ ಪರಿತ್ಪಿಸುತಿಹರು
ನಾಡಿಗ ಸಿಹಿ ನಿೇಡುವ ಹುನಾನರ ಅವರದು
ಅವರ ಮಗದಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮ ಡಲು ನಾಲ ಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಾ
ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ನಾಡಿಗ
ಕ್ವಿಪುಂಗವರು ಮ್ಮರ ದ ಬೇದಿಗ
ಕಾಮನಿಯರ ಸಿರಿ ಅಂಗಳಕ ಾ
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಬಾ ತಾಯಿ
ಇದ ೇ ತಾಯ, ನಿನ್ಗ ಕ ೇಟಿ ಕ ೇಟಿ ನ್ಮನ್
ಏನ ಂದು ಹ ಸರಿಸಲಿ ನಿನ್ನ?
ಪಾಪನಾಶಿನಿಯನ್ನಲ ? ಪುಣ್ಯಶಿರೇ ಎನ್ನಲ , ಪಾವನಿ ಎನ್ನಲ , ಭಾಗಿೇರಥಿ ಎನ್ನಲ
ಹ ೇ ಸಿರಿಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಹತಿತರ ಬಾ
ನಾಲವಡಿ ಕ್ೃಷ್ಣರ ಪಿೇಳಿಗ ಯ ಹರಸುತ್ತ ಬಾ
ವಿಶ ವೇಶವರಯಯನ್ವರನ್ುನ ಸಮರಿಸುತ್ತ ಬಾ
ಹ ೇ ಕಾವ ೇರಿ ಮಾತ , ಕ್ರುನಾಡ ಜೇವನ್ದಿಯಾಗಿ ಬಾ!

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ

ನ್ವಯ ಎಸ್.

ರಕರ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಲಕಲ್ ಬಕಗ್ ನ್ುನ "ದೀವಕಲಯವಿೀ ಹ ವಿನ್ ತ್ ೀಟಂ" ಎಂದು ಕರದಿದಕೆರ .
ಈ ದೀವಕಲಯದ ಗಭ್ಷ ಗುಡಿಯ್ಕೀ ಗಕಜಿನ್ ಮನೆ ಅಥವಕ ಗಕಿಸ್ ಹೌಸ್ . ಹೀಗೆ ವಕಷಿಷಕ ಉತಾವಗಳಲ್ಲಿ
ಗಭ್ಷಗುಡಿಯನ್ುನ ವಿಶೀರ್ವಕಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ಕತರ ೀ ಹಕಗೆ ಇದ

ಪುಷ್ ಿೀತಾವದಲ್ಲಿ ವಣಷರಂಜಿತವಕಗಿ

ವಿಭಿನ್ನ ಶ ೀಭೆಯನೆನೀ ಪಡೆದುಬಿಡುತತದ . ಇನ್ುನ ಈ ಬಕರಿಯ ಹ ವಿನ್ ದ ೀಣಿಯಂತ್ ಪರತಿ ವರ್ಷವ್
ಬಹುತ್ೀಕ ಗುಲಕಬಿ ಹ ಗಳಿಂದಲೀ ರ ಪ್ಸಲಿಡುವ ರಚನೆಗಳಂತ

ಗುಡಿಯಳಗಿನ್ ಮ ತಿಷಯಂತ್

ಕಂಗೆ ಳಿಸುತತದ ..
ಈ ಗಕಜಿನ್ ಮನೆಯ ರಚನೆಯಕಗುವುದಕೆಾ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮುಂಚೆಯ್ಕೀ , ಇದರ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಬಕಯಂಡ್ ಸ್ಕುಯಂಡ್ ನ್ಲ್ಲಿ 1867ರ ಫಬುರವರಿ
16 ರಂದು ಪರಥಮ ಪುರ್ಿ ಪರದಶಷನ್ವು ನ್ಡೆಯತು . ಅದೀ ವರ್ಷ ಡಿಸಂಬರ 31 ರಂದು ಎರಡನೆೀ ಪರದಶಷನ್ವ್ ,1868ರ ಸಪುಂಬರ ,1869 ರ
ಫಬುರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮ ರು ಮತುತ ರ್ಕಲಾನೆೀ ಪರದಶಷನ್ಗಳ

ಆಯೀಜಿತಗೆ ಂಡವು . 1870ರ ಪರದಶಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮೈಸ ರು ಸಂಸ್ಕಥನ್ದೆೀ ಆದ

ದನ್ಕರುಗಳು , ಕುರಿಗಳು , ಕುದುರಗಳು ದವಸ ಧಕನ್ಯಗಳ ಇದೆವು . ಮುಂದಿನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂದಕಗಿ ಟ್ಂರ್ಟ್ ಗಳ ವಯವಸಥ ಮಕಡಲಕಯತು
. ಇದರ ಶಕಶಿತ ವಯವಸಥಗಕಗಿ 1890 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ್ ಮುಖ್ಯಸಥರಕಗಿದೆ ಜಕನ್ ಕೆಮರಕನ್ ರವರ ಆದೀಶದಂತ್ ಲಂಡನ್ ನ್ ಕಿರಸುಲ್ ಪ್ಕಯಲೀಸ್
ಮಕದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗೆಿಂಡಿನ್ ಮಕ್ ಫಲಕಷನ್ ಕಂಪನಿ, ಗಕಿಯಸ ಾೀ , ಇವರು ಈ ಗಕಜಿನ್
ಮನೆಯನ್ುನ ನಿಮಿಷಸಿದರು . ಇಂದಿಗ

ಮುಖ್ಯ ಪರವೆೀಶ ದಕಿರದ ಗೆೀಟುಗಳು ಮತುತ ಇಲ್ಲಿನ್

ಕಂಬಗಳ ಮೀಲೀ ಈ ಹಸರಿರುವುದನ್ುನ ಕಕಣಬಹುದು . ಮೊದಲು ಇದನ್ುನ ಆಲಬರ್ಟ್ಷ ವಿಕುರ
ಕನ್ಾವೆೀಷಟ್ ರಿ ಎಂದು ಕರದರ ನ್ಂತರ ಗಕಿಸ್ ಹೌಸ್ ಎಂದೀ ಪರಸಿದಧವಕಯತು . 1935 ರಲ್ಲಿ
ರಕವ್ ಬಹಕದ ೆರ್ ಹಚ್. ಸಿ. ಜವರಕಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸಥರಕಗಿದಕೆಗ ಇದರ ಪ್ವಷಕೆಾ
ಇನೆ ನಂದು ಭಕಗವನ್ುನ ಸೀರಿಸಿದರು . ಮ ಲ ರಚನೆಗೆ ಎಲಿ ರಿೀತಿಯಲ ಿ ಸರಿಹ ಂದುತಿತದೆ
ಇದರ ನಿಮಕಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಣಷವಕಗಿ ಭ್ದಕರವತಿಯ ಮೈಸ ರು ಐರನ್ ವಕ್ಾಷ ಕಕಖಕಷನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಕರಕದ ವಸುತಗಳನೆನೀ ಬಳಸಲಕಯತು .
1891 ರಲ್ಲಿ ಗಕಜಿನ್ ಮನೆಯಲಿೀ ಪರಥಮ ಪುಷ್ಪ ಪರದಶಷನ್ವನ್ುನ ಏಪಷಡಿಸಲಕಯತು . ಆದರ
ಮುಂದ ಬರಗಕಲ ಮತುತ ಪಿೀಗ್ ನಿಂದಕಗಿ ಕರಮವಕಗಿ ಪರದಶಷನ್ಗಳು ನ್ಡೆಯಲ್ಲಲಿ .1906 ರಲ್ಲಿ
ವೆೀಲ್ಾ ನ್ ರಕಜಕುಮಕರ ಬಂಗಳ ರಿಗೆ ಬಂದಕಗ ಅವರ ಗೌರವಕಥಷ ನ್ಡೆದು ಮತ್ತ ಈ ಪರದಶಷನ್ಗಳು
ವಯವಸಿಥತವಕದವು .1912 ರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹಚ್.

ಕ ೦ಬಿಗಲ್ ರವರು ಮುಖ್ಯಸತರಕಗಿದಕೆಗ ನ್ಡೆದ

ಪರದಶಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಕಲಕಿಯರಿಗಕಗಿ ಹ ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕ ತವಕದ ಬೈಸಿಕಲ್ ಪರೀಡನ್ುನ ಏಪಷಡಿಸಿದೆರು
. ಅವರ 12 ವರ್ಷದ ಪುತಿರ ಹಿಲಕಾ ಕ ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಕಲ ೆಂಡಿದೆಳು ಈ ಗಕಜಿನ್ ಮನೆಗೆ ನ್ ರು
ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದಕಗ ಅದರ ನೆನ್ಪ್ಕಗಿ ಮೈಸ ರು ಹಕಟಿಷಕಲುುರಲ್ ಸ ಸೈಟಿಯು ಗಕಿಸ್ ಹೌಸ್ - ದಿ ಜುಯವೆಲ್ ಆ ಲಕಲ್ ಬಕಗ್ ಎಂಬ ಒಂದು
ಗರಂಥವನ್ುನ ಪರಕಟಿಸಿತು . ಇದು ಸುಂದರ ಮತುತ ಪವಿತರ ಗಭ್ಷ ಗುಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ ಕತ ಗೌರವವಷ್ುೀ ಅಲಿದ ಉಪಯುಕತ ಚಿತರ ಮತುತ
ಲೀಖ್ನ್ಗಳನ್ುನ ಉಳು ದಕಖ್ಲಯ ಹೌದು .

ಹೀಗ ೊಂದು ಸೊಂಕಾರೊಂತಿ
ಸಂಧಕಯ ಹ ನ್ನವಳಿು
ಸಂಕಕರಂತಿ ಸುಗಿೆ ಹಬಬ. ರೈತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವ ಹಬಬ. ಎಳುು ಬಲಿ ತಿಂದು, ಒಳೆು ಮಕತ್ಕಡು ಅಂತ
ಹೀಳುತ್ಕತ ನ್ಮಮ ತಮಮವರ ಂದಿಗೆ ಎಳುು ಹಂಚಿಕೆ ಂಡು ತಿನ್ುನತ್ಕತ ಸಂತ್ ೀಷಿಸುವ ಹಬಬ. ಪರತಯಕ್ಷ್ ಸ ಯಷ ಭ್ಗವಕನ್ನೆೀ
ರಕಶಿಗತಿಯನ್ುನ ಬದಲ್ಲಸಿ, ಶಿಶಿರವನ್ುನ ಹಿಂದಕೆಾ ಹಕಕುತ್ಕತ, ಚೆೈತರದ ಕಡೆಗೆ ಹಕತ್ ರದು ಸ್ಕಗುವ ಹಬಬ.
ಇಂಥಕ ಈ ಹಬಬ ಒಂದಾಲ ವಿೀಕ್ ಡೆೀ ಬಂದುಬಿಡುತ ನೆ ೀಡಿ….
ಬಳಗಿನ್ಜಕವ ಇನ್ ನ ನಿದೆಯಂದ ಕಣ್ಣಿ ತ್ರಯೀದಕಿಾಲಿ, “ಗುಡ್ ಮಕನಿಷಂಗ್”, “ಶುಭ್ ಬಳಿಗೆೆ”, “ಹಕಯಪ್ ಸಂಕಕರಂತಿ”, “ಮಕರ
ಸಂಕಕರಂತಿಯ ಶುಭಕಶಯಗಳು” ಅಂತ ಎಳುು, ಬಲಿ, ಕಬುಬ, ಸಕೆಾೆ ಅಚಿಿನ್ ಸಮೀತದ ಫ್ೀಟ್ ೀಗಳು, ಮಸೀಜೆಳು! ಎಲ್ಲಿ
ಅಂತಿೀರಕ? ಇನೆನಲ್ಲಿ? ಕರಕಗೆರೀ ವಸತ್ೀ ವಕಟ್ಕಾಯಪ್ಪಿ, ಕರ ಮಧ್ಯಯ ಫೀಸುಬಕಾಹ , ಕರ ಮ ಲೀ ತು ಈಮೈಲಹ, ಪರಭಕತ್ೀ ಐಫ್ೀನ್
ದಶಷನ್ಂ ಅಂತ್ಕನೆ ಎದೆೀಳೆ ೀ ನ್ಮಮ ನಿಮಮಲಿರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಕದ ಸದಸಯನ್ ಸ್ಕಥನ್ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿರುವ
“ವಕಟ್ಕಾಯಪ್ಪಿ”ನ್ಲ್ಲಿ ..... ಕಕಫಿ ಟಿೀ ಇಲಾೀ ಇದೆರ

ಬಳಗಕಗುತ್ತಯೀ ಹ ರತು ನ್ಮಮ ಐಫ್ೀನ್ ಇಲೆೀ ಮಕತರ ಆಗಲಿ. ನಿಜ

ತ್ಕನೆೀ?
ಭಕರತ ದೀಶ ಬಿಟುು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲಸಿರ ೀ ನ್ಮಗೆ ನ್ಮಮ ಯಕವುದೀ ಹಬಬಗಳಿಗ ನಿಗದಿತ ರಜಕ ಅಂತ ಖ್ಂಡಿತ ಇರುವುದಿಲಿ.
ಏನೆ ೀ ಒಂದರಡು ಹಬಬಗಳು ಅಕಸ್ಕಮತ್ಕತಗಿ ವಿೀಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದರ ನ್ಮಮ ಪುಣಯ. ಹಕಗಕದರ, ಈ ದೀಶದಲ್ಲಿ ವಿೀಕ್ ಡೆೀ ಬರ ೀ
ಹಬಬಗಳನ್ನ ರ್ಕವು ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸುತಿತೀವಿ ಅನೆ ನೀ ಪರಶನ. ಎಲಿರ

ಸ ಾಲು, ಕಕಲೀಜು, ಆಫಿೀಸು ಅಂತ ಓಡಲೀ ಬೀಕಲಿ….

ಹಬಬ ಅಂತ ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಜರತ್ಕರಿ ಸಿೀರ ಉಟುಕೆ ಂಡ್ ಹ ೀಗೆ ೀಕ್ಾ ಆಗುತ್ಕತ ಅಥವಕ ಇಲ್ಲಿನ್ ಬಿಳಿೀ ಸಹ ೀದ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆಲಿ ಎಳುು
ಬಿೀರ ೀಕಕಾಗುತ್ಕತ? ಶಕಸರಕೆಾ ಚಕ್ ಚಕ್ ಅಂತ ಅಮಮನ್ ಮನೆಗೆ, ಅತ್ತ ಮನೆಗೆ ಫ್ೀನ್ ಮಕಡಿ ಹಬಬದ ಶುಭಕಶಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ
ಮೀಲ, ದೀವರ ಮುಂದ ಒಂದು ಹಚುಿ ಜ ತ್ ದಿೀಪ, ಒಂದು ಹಚುಿ ನಿಮಿರ್ ಸ ತೀತರ, ಒಂದು ಹಚುಿ ನ್ಮಸ್ಕಾರ ಹಕಕಿ,
“ಕಕಯಕವೆೀ ಕೆೈಲಕಸ” ಅಂತ ಓಡೆ ೀದು. ಹಬಬವೆೀ ಅಲಿ ಅನೆ ನೀ ಹಕಗೆ ಸ್ಕಗೆ

ಆಫಿೀಸಿನ್ ಮಕಮ ಲು ದಿನ್ಚರಿ. ಕತ್ತ ಥರಕ

ದುಡಿಯೀದು. ಸ್ಕಯಂಕಕಲ ಸುಸ್ಕತಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ ೀ ಹ ತಿತಗೆ ಕೆೀಳಿ ಬಂದವು ಕೆಲ ಪರಶನಗಳು…. “ಮಕಮ್ ಈಸ್ ಟುಡೆೀ ಸಂ
ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸಿುವಲ್? ಆರ್ ಯು ಸಾಪ್ಿೀಸ್ಾ ಟು ಮೀಕ್ ಸಂ ಸಿರ್ಲ್ ಥಂಗಿ ಟು ಈರ್ಟ್?” ಶಕಲಯಲ್ಲಿ ಅರ ಬರ ನೆ ೀಡಿ,
ಕೆೀಳಿದುದರ ಪರಭಕವ!
ಮಕಾಳು ಪ್ಕಪ ತ್ಕವಕಗೆೀ ಕೆೀಳಿತದಕೆರಲಿ, ಶಕಸರಕಕಾದರ

ಸಂಕಕರಂತಿಯ ಆ “ಎಡಿಬಲ್ ಥಂಗಿ” ಅಂದರ ಎಳುು ಬಲಿ ಮಕಡಿ

ಕೆ ಡೆ ೀಣ ಅನೆ ನೀರ್ುರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕರಗಂಟ್ಯ ಶಬೆ. ನ್ಮಮ ಬಿೀದಿಯ ಮ ರನೆೀ ಮನೆಯ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯರು. ಅಕಾ
೧೨-೧೩ ವರ್ಷ ಇರಬಹದು. ಕರಿೀ ಬಣಿದ “ಲಗಿೆಂಗ್ಾ” ಹಕಗು ಮಕಸಲು ಬಣಿದ ಟಿೀಶರ್ಟ್ಷ ತ್ ಟುು, ಸ ಾಲ , ಹ ೀಮ್ ವಕ್ಷ
ಎಲಿದರ ಭಕರದಿಂದ ಸ ೀತು ಸ ರಗಿದ ಮುಖ್, ಕೆದರಿದ ತಲ ಹ ತುತ, ಕೆೈಯಯಲ್ಲಿನ್ ತಟ್ುೀಲ್ಲ ಕಬುಬ, ಎಳುು ಬಲಿ, ಸಕೆಾೆ
“ಕ ಯಬ್ಸಾ” ಇಟ್ ಾಂಡು ನಿಂತಿದೆಳು. ತನ್ನ ಆಂಗಿ “ಆಕೆಾನ್ು”ನ್ಲ್ಲಿ, “ಆಂಟಿ ಹಕಯ್. ಆಮ್… ಆಮ್… ಮೈ ಮಕಮ್ ಆಸ್ಾಾ
ಅಸ್ ಟು ಗೆ ೀ ಬಿೀರ್ ಎಲ್ ಟು ಯು.....ಸ ೀ...... “ ಅಂತ ತಟ್ು ಮುಂದ ಮಕಡಿದಳು. ಅರ್ುರಲಿೀ ಅವಳ ೪ ವರ್ಷದ
ಚೆ ೀಟುದೆ ತಂಗಿ, ಜರತ್ಕರಿ ಲಂಗ, ರವಿಕೆ, ಬಳೆೀ, ಗೆಜೆೀ, ಹ ಳೆಯುವ ಬಿಂದಿ ಎಲಿ ತ್ ಟುಕೆ ಂಡು, ಸಿಚಛ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಅಕಕಾ
… ಎಲ್ ಅಲಿ, ಎಳುು” ಅಂತ ಅಕಾನ್ ಕನ್ನಡ ತಿದಿೆ ನ್ಕಾಳು. ಇನ್ ನ ಶಕಲಯ ಬಿಸಿ ಶಕಖ್ ತಟುದ, ಅಂಗಿ ಆಕೆಾನ್ು ಇಲಿದ,
ಸಿಚಛ ಕನ್ನಡ ಮಕಸಿರದ ಮುದುೆ ಹುಡುಗಿ.

ಅಲಲಲಲೀ ಅಂತ ಆಶಿಯಷ ಪಡುತ್ಕತ, ಇಬಬರಿಗ
“ಥಕಯಂಕ ಯ ಥಕಯಂಕ ಯ, ಸ ೀ ಸಿಿೀರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು” ಅಂತ
ಹೀಳಕತ, “ರ್ಕನಿನ್ ನ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮರಿೀ, ನ್ಮಮನೆ
ಎಳುು ಇನ್ುನ ತಯಕರಕಗಿಲಿ. ಆಮೀಲ ಕೆ ಡಿತೀನಿ ಅಂತ
ಅಮಮನಿಗೆ ಹೀಳಿ” ಅಂತ ಇಬಬರ ಕೆೈಗಳಿಗ

“ಕಕಯಂಡಿ”

ತುರುಕಿ, ಹಲ್ ಕಿಸಿದು ಕಳಿಸಿದ. ಇರ್ುು ಬೀಗ ಅದಹೀಗೆ
ಎಲಕಿ

ಅಣಿ

ಮಕಡಿ

ಕಳಿಸಿದಳು

ಅವಳು

ಅಂತ

ಗೆ ಣಗುತತಲೀ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಹ ರಟ್. ಅರ್ುರಲ್ಲಿ
ಗಂಡನ್ ಧಿನಿ… “ನ್ಮಮನೆೀದಂತ

ತಯಕರಕಗಿಲಿ, ಅವರ ಮನೆದಕದುರ ಕೆ ಡೆೀ, “ಬಿೀರ್ ದ ಎಲ್” ಅಂತ ಕೆ ಟುು ಹ ೀದರಲಿ

ಮಕಾಳು. ಭೆೀಷ್ ಭೆೀಷ್, ಮಚಿಬೀಕಕಾದೆೀ….” ಕೆ ೀಪ ಬತ್ಕಷ ಇರ ೀ ಹ ತಿತಗೆ ಸರಿಯಕಗಿ ಫ್ೀನ್ ಶಬೆ. ಅತ್ತೀ ಮನೆೀದು
…. ಫ್ೀನ್ ತ್ ಗೆ ಂಡ ಗಂಡ, “ಹಲ ೀ ಅಮಕಮ…. “ ಅಂತ ಅಮಮನ್ ಹತರ ತಮಮ ಮನೆಯ ಸಂಕಕರಂತಿ ಹಬಬದ ಕಥೀ ಹೀಳಲು
ಶುರು ಮಕಡಿದರು. “ಹ

ಅಮಮ… ನಿಮಗ

ಎಲಿರಿಗ

ಅಷ್ುೀ, ಹಕಯಪ್ ಸಂಕಕರಂತಿ. ವಿೀಕ್ ಡೆೀ ಅಲಕಿ? ಬಳಿಗೆೆ ಇಂದ ನ್ಂಗೆ

ಆಫಿೀಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕಕಾಪಟ್ು ಕೆಲಾಮಕಮ ((ನ್ಂಗಿನೆನೀನ್ು?)). ಉಸಿರಕಡಕ ಾ ಪುರುಸ ತಿತಲಿ, ಊಟ ಕ ಡಕ ಐದು ನಿಮಿರ್ದಲ್ಲಿ
ನ್ುಂಗಿದ ಗೆ ತ್ಕತ ? ((ರ್ಕನೆೀನ್ ಮತ್ತ ಸರವಣ ಭ್ವನ್ ಗಕ ಹ ೀಗಿದೆ?)). ಇನ್ ನ ಈಗ ತ್ಕನೆೀ ಮನೆೀಗ್ ಬತ್ಕಷ ಇದಿೆೀನಿ ((ನ್ಂಗೆೀನ್
ಹಕಫ್ ಡೆೀ ಇತ್ಕತ ?)) ಎಳುು ಬಲಿ ಊಟ ಏನ್

ರಡಿ ಇಲಿಮಕಮ …” ಅಂತ ಇವರ ಸ ೀಬೀ ರಕಗ ಮುಂದುವರದಿತುತ. “ನಿನ್ನ

ಕೆೈಯಯನ್ ಎಳುು ಬಲಿ ನ್ಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೀಕು ಹೀಳಮಕಮ. ಇವಳಿಗೆ ಯಕವುದಕ ಾ ಟ್ೈಮೀ ಇರ ೀದಿಲಿ ((ಗಂಡ ಏರ್ಕದುರ
ಸಹಕಯ ಮಕಡಿದರ ತ್ಕನೆೀ)). ಪುಣಯಕೆಾ ನ್ಮಮ ಬಿೀದಿಯ ಇನೆ ನಬಬ ಕನ್ನಡದವಳು ಅದರ್ುು ಚೆರ್ಕನಗಿ ಮಕಾಳ ಹತರ ಎಳುು ಬಲಿ
ತಯಕರು ಮಕಡಿ ಕಳಿಸಿದುಿ ಗೆ ತ್ಕತಮಕಮ , ತುಂಬಕ ರುಚಿಯಕಗಿದ ((ಹೌದೌದು… ಬೀರೀ ಮನೆೀದು ರುಚಿಯಕಗಿಲೆೀ ಇರುತ್ಕತ
ಮತ್ತೀ )).
ಅಂತ

ಅಮಮನ್ ಮುಂದ ಮಗನ್ ಗೆ ೀಳು ಕಥ ಮುಗಿಯುವಂತ್ ಕಕಣಲ್ಲಲಿ. ಹಸುವಿನ್ಂಥಕ ಮಗನ್ನ ಹುಲ್ಲಯಂಥಕ ಸ ಸ ಕೆೈಲ್ಲ

ಕೆ ಟುುಬಿಟ್ಕನ? ಹಬಬದ ದಿನ್ ಪ್ಕಪ ಬೀರಯವರ ಮನೆ ಎಳುು ಬಲಿ ತಿನ್ುನವಂತ್ ಮಕಡಿದಿಲಕಿ ಅಂತ ಆ ಮಕತ ಹ ದಯ
ವಿಲವಿಲಕ ಅಂತ ಒದಕೆಡಿ ಹ ೀಯ್ಕತನೆ ೀ! ಇರಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಇದಿೆದೆೀ ಅಂದುಕೆ ಂಡು, ಮಕಾಳ ಹ ೀಮ್ ವಕ್ಷ ವಿಾಕರಿಸುತ್ಕತ,
ಶಕಸರಕೆಾ ಎಳುು ಬಲಿ, ತ್ ವೆಿ, ಪ್ಕಯಸಕೆಾ ಅಣಿ ಮಕಡಿಕೆ ಳುಲು ಶುರು ಮಕಡಿದ.
ಸಂಕಕರಂತಿ ಪ್ಕಟಿಕ್ ಇನೆನೀನ್ು ಶನಿವಕರ ಬಂದೀಬಿಡುತ್ತ. ಭ್ಜಷರಿ “ಇನೆಾುಂರ್ಟ್ ಪ್ಕರ್ಟ್” ಬಿಸಿಬೀಳೆೀ ಭಕತ್ ನ್ಮಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಂದ.
ಚಿಟಿಕೆ…. ಚಿಟಿಕೆ ಹ ಡೆಯೀದರಲ್ಲಿ ತಯಕರು, ಅಲಕಿ?
ಈ ದೀಶದಲ್ಲಿ ಹಬಬ ವಿೀಕ್ ಡೆೀ ಬಂದರೀನ್ಂತ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ರ್ಕವು, ಅದೀ ದಿನ್ ಹಬಬ ಮನೆಮಟಿುಗೆ ಮಕಡಿಕೆ ಂಡು, ವಿೀಕೆಂಡ್
ವಿಜ ಂಭ್ಣೆಯಂದ ಸನೀಹಿತರ ಜ ತ್ಗ ಡಿ ಮಕಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಕೆ ನೆಗೆ ಮತ್ ತಂದು ದಿನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಡಿೀ ಊರಿನ್
ಕನ್ನಡಿಗರಲಕಿ ಸೀರಿ ಮಹಮಮೀರಿಯಕಗಿ ಹಬಬ ಆಚರಿಸಿಕೆ ಳಿತೀವಿ ನೆ ೀಡಿ. ಒಟುು ಮ ರ್ ಸಲ! ಕನ್ನಡ, ಕರ್ಕಷಟಕ, ಕನ್ನಡತನ್
ಅಂದರ ನ್ಮಗೆ ಅರ್ುು ಹಮಮ, ಪ್ರೀತಿ ಮತುತ ಆದರ. ಸಪತ ಸಮುದರಗಳನ್ನ ದಕಟಿ ಬಂದಿದ ರ

ಸರಿ, ನ್ಮಮ ಕನ್ನಡದ

ವೆೈಶಿರ್ುಯಗಳರ್ಕನಗಲ್ಲ, ಹಿರಿಮಯರ್ಕನಗಲ್ಲೀ ಮರಯಲು ಸ್ಕಧಯವಿಲಿ. ಪದಧತಿ ಪರಂಪರಗಳನ್ನ ತ್ ರಯಲು ಸ್ಕಧಯವಿಲಿ.
ಹಕಂ! ಇಷ್ುಲಕಿ ಹೀಳಿದ ಮೀಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಕಯಷಕರಮವನ್ುನ ಮರಿೀಬಕರದು…. ನ್ಮಮ ಬಿೀದಿಯ ಆ ಕನ್ನಡದ ಮನೆಗೆ “
ಬಿೀರದ್ ಎಲ್ ((ಅಲಿ ಎಳ್ ))” ಮಕಡೆ ೀದನ್ನ...

ನಮ್ಮ ಸೊಂಸೃತಿ



ಹರಿಚರಣ್ಣ

ಈ ಹ ತಿತಗೆ ಬಹು ಚಚಿಷತವಕದ ಅಥವಕ ವಿವಕದಕತಮಕ ಪದ ಎನ್ನಬೀಕಕದರ ಅದು ಸಂಸಾ ತಿ. ಇದರ ಇಂಗಿಿಷ್ ಮ ಲ ಪದವಕದ "ಕಲಿರ್" ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ್
ಲ ೀಕ ವಯವಹಕರದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಕದ ಬಳಿಕೆ ಹ ಂದಿದ. ಈ ಪದಕೆಾ ನಿದಿಷರ್ುವಕದ ಅಥಷ ಇಲಿದಿದೆರ

ಬಹುತ್ೀಕವಕಗಿ ಒಪ್ಿಕೆ ಂಡಿರುವ ಅಥಷ ಎಂದರ

"ಗೌರವಿಸು", "ನಿಷ್ೆಮಕಡು " ,"ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೆ " ಎಂಬ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನ್ಮಮ ಕಕಪ್ಷರೀರ್ಟ್ ಜಗತಿತನ್ಲ್ಲಿ " ಯಕವ ನ್ಡವಳಿಕೆಯನ್ುನ ಪರಶಂಸಿಸಿ
ಪ್ರೀತ್ಕಾಹಿಸುತಿತೀವೆ್ೀ ಅಥವಕ ಯಕವುದನ್ುನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಧಿಕಾರಿಸುತಿತೀವೆ್ೀ" ಅದು ನ್ಮಮ ಕಲಿರ್ (ಸಂಸಾ ತಿ) ಆಗಿ ಉಳಿಯುವುದಂದು ದ ಢವಕಗಿ ನ್ಂಬಿರುವ
ಸಿದಕೆಂತ. ಸ್ಕವಿರಕರು ಮೈಲ್ಲ ನ್ಮಮ ಮಕತ ಭ್ ಮಿಯನ್ುನ ಬಿಟುು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಲಸ ಬಂದು ತ್ಕತ್ಕಾಲ್ಲಕವಕಗಿಯೀ ಇಲಿವೆೀ ಶಕಶಿತ ನೆಲ ಮಕಡಿಕೆ ಂಡಿರುವ ರ್ಕವು
ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಅಥೈಷಸಿಕೆ ಳುುವ ಬಗೆ ಹೀಗೆ ಅಥವಕ ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ಯಕದರ

ಏನ್ು ?

ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ ುೀ ಮಂದಿ ನ್ಮಮ ಆಾಕರ ವಿಾಕರವನ್ ನ, ಭಕಷಕ ಪರೀಮವನೆ ನೀ, ಸಂಗಿೀತ ಮೊದಲಕದ ಲಲ್ಲತ ಕಲಕಭಿರುಚಿಯನೆ ನೀ ಸಂಸಾ ತಿಯ್ಕಂದು
ನ್ಂಬಿರುತ್ಕತರ. ಆದರ ಅದು ಯಕವುದು ಸಂಸಾ ತಿಯಕಗಿ ಪ್ಣಷವಕಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರದು. ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಸಾ ತಿ. "ಸಂಸ್ಕಾರ" ಎಂದರ ಶುದಿಧಗೆ ಳಿಸುವುದು ,
ಉತತಮ ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಅಥಷ. ಈ ಶುದಿಧಯು ನ್ಮಮ ಅಂತರಂಗದ ಶುಚಿತಿ. ಎಲಿ ಜಿೀವ ರಕಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ುರ್ಯನಿಗೆ ಮಕತರ ಇದರ ಪರಿಕಲಿನೆ ಇರತಕಾದು
ಹಕಗು ಅದನ್ುನ ಸ್ಕಧಿಸಿಕೆ ಳುುವ ಹಂಬಲ ಇರುವುದು. ಆ ಶುದಿಧಯು ಸಮಕಜದ ಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ ನ್ಡವಳಿಕೆಯನ್ುನ ಹಿತವಕಗಿಸಿ ಒಂದು ಔಚಿತಯವನ್ುನ ಏಪಷಡಿಸುತತದ,
ಅದೀ ಸಂಸಾ ತಿ.
ಸಂಸಾ ತಿಯು ಜಡವಕಗಿ ಉಳಿಯದ ಕಕಲ ದೀಶಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಮಕಪ್ಕಷಡುಗೆ ಳುುತತದ. ಹ ರರ್ಕಡಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ನಿಧಷಯಸಿಕೆ ಳುುವ ಕೆಲಸ ಕರ್ುವೆಂದು
ತ್ ೀರುವುದು ಸಹಜ. ನ್ನ್ನಂಥವರು ತಮಮ ಬಹುತ್ೀಕ ಜಿೀವನ್ವನ್ುನ ಒಂದು ದೀಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ಅದರಲ ಿ ಮಕನ್ಸಿಕ ವಿಕಕಸವು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದಿಂದ
ರ ಪಗೆ ಂಡು ಮತ್ ತಂದು ದೀಶಕೆಾ ಕಕಲ್ಲಟ್ಕುಗ ಒಂದು ರಿೀತಿಯ ಭ್ಯವನ್ುನ ಉಂಟುಮಕಡುತತದ. ಆ ಭ್ಯದ ಕಕರಣ ಹ ಸ ದೀಶದ ಸಂಸಾ ತಿಯು ನ್ಮಮ ಮೀಲ
ಮಕಡುವ ಪರಭಕವಕಿಂತಲ

ನ್ಮಮ ಮಕಾಳ ಮೀಲ ಮಕಡುವ ಪರಿಣಕಮದಿಂದ. ಈ ಭ್ಯ ಸರಿಯ್ಕೀ ತಪಿೀ ಎಂದು ವಕದ ಮಕಡದೀ ರ್ಕನ್ು ನ್ನ್ನ ಮಟಿುಗೆ ಕಂಡು

ಕೆ ಂಡಿರುವ ಪರಿಹಕರ ಹಕಗು ನ್ನ್ನ ವಿಾಕರವನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತೀನೆ.
ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಮಹಕತ್ಕಮ ಗಕಂಧಿಯವರ ಈ ಮಕತು ಸಮರಣೆಗೆ ಬರುತತದ " I do not want my house to be walled in on all sides, nor my
windows to be shut. I want the cultures of all lands to blow about my house as freely as possible; but I refuse to be
blown off my feet by any of them. I refuse to live in other people's houses as an interloper, a beggar or a slave."
ನ್ಮಮ ಬುದಿಧಶಕಿತಯು ಮಕಾಳಿಗಿಂತ ಕೆ ಂಚ ದ ಢವಕಗಿರುವುದರಿಂದ ( ಆ ನ್ಂಬಿಕೆಯಂದ :)) ರ್ಕವು ಹ ಸ ಆಾಕರ ವಿಾಕರವನ್ುನ ನ್ಮಮ ಅಭಿರುಚಿ, ಧಮಷ
ಚಿಂತನೆಯ ಪರಿಜ್ಞಕನ್ದ ಜಕಲರಿಯಂದ ಸ ೀಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸಮತ್ ೀಲನ್ವನ್ುನ ಹ ಂದುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿಿಗೆ ಳುತ್ತೀವೆ. ಆದರ ಮಕಾಳ ವಿಾಕರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕನ್ಸಿಕ
ವಿಕಸನ್ವು ಹಕಗು ಜನ್ ಸಂಪಕಷವು ಬೀರ ಂದು ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜನ್ರ ಂದಿಗೆ ನ್ಡೆಯುವದರಿಂದ ನ್ಮಮ ತಳಮಳ ಹಚುಿತತದ. ಅವರು ನ್ಮಮ
ಸಂಸಾ ತಿಯ ಅಧಿಕೆೀಂದರದಿಂದ ದ ರವಿರುವಂತ್ ಭಕಸವಕಗುತತದ. ಅದಕೆಾ ಕಕರಣ ಪ್ಕಶಿಿಮಕತಯ ಹಕಗು ಈಶಕನ್ಯ ದೀಶಗಳು ಬಳದು ಬಂದ ಹಕದಿ. ಪ್ಕಶಿಿಮಕತಯ
ದೀಶಗಳು ವಯಕಿತ ಸ್ಕಿತಂತರಯೆ, ಅವನ್ ಸುಖಕನ್ುಭ್ವಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನಿೀಡಿದರ, ಈಶಕನ್ಯ ದೀಶಗಳು ಸಮಕಜದ ಹಿತ್ೈಶ , ಒಟ್ಕುರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಗಕರಮ ಹಕಗು
ದೀಶದ ಬಗೆೆ ಒತುತ ಕೆ ಡುತತದ. ಇದರ ಜ ತ್ಗೆ ಭಕರತ ದೀಶದಂಥ ಪುರಕತನ್ ರ್ಕಗರಿಕತ್, ಕಕಲಚಕರ ಉರುಳಿದಂತ್ ಅದರ ಮೀಲ ಆದ ವಿವಿಧ ಮತ, ಪ್ಕರಂತ್ಯ
ಹಕಗು ಜರ್ಕಂಗದ ಆಕರಮಣವನ್ುನ ಸಹಿಷಿಿಸಿ
ಬಳಸಿಕೆ ಂಡಿರುವ ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಇನ್ುನ ಯೌವನ್ದಲ್ಲಿರುವ ರ್ಕಗರಿಕತ್ಗೆ ಹ ೀಲ್ಲಸುವದು ಅರ್ುು ಸರಿಯಲಿವೆಂದು ತ್ ೀರುತತದ. ಉದಕಹರಣೆಗೆ
ಮನೆ ೀವಿಜ್ಞಕನ್ದಲ್ಲಿ ಗೆ ೀಚರವಕಗುತಿತರುವ ಎಷ್ ುೀ ಸಿದಕೆಂತಗಳನ್ುನ ಉಪನಿರ್ತ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಕಕಣಬಹುದು. (Maslow's hierarchy of needs which
came in 20th century very much echoes the thoughts of Taittiriya upanishad or Empathy which is gaining so much
momentum has been there as a concept of anubuthi in India for a long time).
ಮಕಾಳಿಗೆ ಉತತಮವಕದ ಸಂಸಾ ತಿಯನ್ುನ ಕೆ ಡುವುದಂದರ ಪ್ಕಶಿಿಮಕತಯದಲ್ಲಿ ಒತುತ ಕೆ ಡುವ ಪುರುರ್ ಪರಯತನ, ವೆೈಜ್ಞಕನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಕಗು ನ್ಮಮ ಅಂತರಂಗದ
ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸ ಕತವಕಗಿ ಒದಗಿಬರುವ ನ್ಮಮ ಆಧಕಯತಿಮಕ ಚಿಂತನೆಯಂದ ಅಭಿಮಂತಿರಸುವುದು.
ಕಡೆಯದಕಗಿ ರ್ಕನ್ು ಹೀಳಬಯಸುವುದೀನೆಂದರ ನ್ಮಮ ಸಂಸಾ ತಿಯಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೆ ಳುಲು, ಬಕಹಯ ಪರದಶಷನ್ಕಿಾಂತಲ
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಅತಯವಶಯ.

ಹಾಕಿಗಿ ನ್ಮಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ

College Prep Seminar

Avani & Arnav Kashyap

On Saturday, December 16th 2017 at the William T. Cosby Public Library in Coppell, MKANT organized
its first ever College Prep Seminar presented by Mr. Rajkamal Rao. A new venture for MKANT as an
organization, it became an instant success as the vast knowledge and passion of the speaker
combined with the active audience to give a fitting end to another great year for MKANT in 2017. The
guest presenter, Mr. Rajkamal Rao has helped hundreds of students gain admission to the nation’s
most sought-after universities as well as authored a book on college selection and founded a fullservice college admission and counseling firm. The attendees of the seminar were educated on the
different aspects of college admission such as the combination of the acceptance and yield rates.

The yield rate is an integral aspect of the college admission process that is the percent of students
who choose to enroll in a particular university after having been offered admission. Mr. Rao allowed
the audience to gain an insider’s look into what colleges truly look for in an applicant. The
presentation emphasized the importance of your high school academic grades in the 5 core subjects
of MSHEL (Math, Science, History, English, and Foreign Language) as well as course selection
recommending 4 years of the MSHE courses and at least 3 years of a foreign language. Advanced
courses such as AP classes and the IB program were highly encouraged to showcase the applicants’
readiness to take college level courses. Furthermore, the presentation expounded on the importance
that colleges place on standardized test scores such as the SAT and ACT.
Most importantly, it revealed that it is never too early to start thinking about college and preparing a
good high school pathway is the key to success. The seminar opened many new doors for both
parents and students and the informative and educational presentation was then followed by a Q&A
session.
It was a memorable co-incidence that Mr.Sunil Hiranniah, an active member of MKANT presented the
speaker a copy of "Hindustan Times"(a National News paper of India) which he purchased at the
Mumbai airport. And it had Mr.Rao's picture and article in front page! The article was about the
college selection tips and visa process for the Indian students planning for higher education in US.

ಕ ೀಫ಼

ಗುರುಪರಸ್ಕದ್ ವೆಂಕಟರಕಮು

ಕ್ನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಲ ೇಕ್ಕ ಾ ಕ ೇಫ಼ ಎಂದ ೇ ಪರಿಚಿತ್ರಾದ ಎ.ವಿ ಕ ೇಶವಮ ತಿಿಯವರದು ವಿಶಿಷ್ು ಕ ಡುಗ .
ಸುಧಾ ವಾರಪತಿರಕ ಮತ್ುತ ಪರಜಾವಾರ್ಣ ವಿಶ ೇರಾಂಕ್ಗಳನ್ುನ ಓದುತಿತದದವರಿಗ ಕ ೇಫ಼ರ ಹಾಸಯ ಬ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದ . ಬ ೇರ ಲಿ
ಬ್ರಹಗಾರರಿಗಿಂತ್ ಬ್ಲು ಭಿನ್ನ ಇವರ ಶ ೈಲಿ.
ಎಂಭ್ತ್ತರ ದಶಕ್ದ ಮ್ಮೈಸ ರು ನ್ಗರವನ್ುನ ಕ್ಲಿಿಸಿಕ ಳಿಿ. ಆಧ್ುನಿಕ್ ಬ್ದುಕಿನ್ ಜಂಜಾಟ್ವಿಲಿದ, ಇನ್ ನ ಕ ಂಚ ನಿಧಾನ್ ಗತಿಯ ಆರಾಮ
ಜೇವನ್ ಶ ೈಲಿ. ಕ್ರಾನಾಯಕ್ ಪಾಂಡುವಿಗ ನ್ಮಮ ನಿಮಮಂತ ವೃತಿತ, ಕ ಲಸಗಳ ಗ ೇಜುಗಳಿದದಂತ ಕಾಣ್ುವುದಿಲಿ. ಟ ೈಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಫ ಼ ೇ,
ಬ ರೇಕ್ಫಾ
಼ ಸ್ಟು, ಲಂಚ್ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಜ ಯ ಹ ತಿತಗ ಸವಲಿ ರ ಸ್ಟು ತ ಗ ದುಕ ಂಡು, ನಿೇಟಾಗಿ ಬ್ಟ ು ಧ್ರಿಸಿ ಮ್ಮೈ.ಸಂ (ಮ್ಮೈಗಳಿರ ಸಂಘ)ಕ ಾ
ಭ ೇಟಿ ಕ ಟ್ುು ಗ ಳ ಯರ ಂದಿಗ ಕ್ುಳಿತ್ು ಗುಂಡ ೇರಿಸುವುದು.
ಪಾಂಡುವಿನ್ ಅಡುಗ ಭ್ಟ್ು ಕ್ಮ್ ಆಪತ ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ಮ್ ಆಪತ ಭಾಂಧ್ವ ಶೌರಿ. ಪರಚಂಡ ಬ್ುದಿಿವಂತಿಕ ಯ ಶೌರಿ ಎಂರ್ದ ೇ ಸಮಸ್ ಯಯಿರಲಿ
ಪರಿಹರಿಸಬ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ.
ಮ್ಮೈಗಳಿರ ಸಂಘದಲಿಿ ಪಾಂಡುವಿನ್ ಗ ಳ ಯರ ಬ್ಳಗವ ೇ ಇರುವುದು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಪಿಸೇ. ಪಿೇಟ್ರ್, ಬ್ಷ್ಟೇರ್, ಭಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾಬ್ು, ಜಗಗ,
ರಾಘರ್ಣಣ, ಫಾ
಼ ಸ್ಟು ಬೌಲರ್ ಶಿಂಗರಯಯಂಗಾರಿ - ಎಲಿರದ ಜೇವನ್ದಲಿಿ ಒಂದ ೇ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಂಘದ ಕ್ಡ ಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನ್ುನ
ಏಪಿಡಿಸಿ, ಕ ೈಲಾದಷ್ುು ಗುಂಡ ೇರಿಸುವುದು.
ಸಂಘದಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿರುಚಿಯ ಗ ರಪ್ಗಳು ಇರುವವು :)


ಇಟಿುಗ ಗ ಡು ಡ ನ್ಸ ಗ ರಪ್ (ಐ.ಜ.ಡಿ)



ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಗ ರಪ್ (ಎ.ಎ.ಜ)



ಮ್ಮಟಿರಕ್ ರಿಪಿೇಟ್ಸ್ಟಿ ಗ ರಪ್ (ಎಂ.ಆರ್.ಜ)



ರ ೇಖಾ ಪ ೈರ್ಯಂ ಗ ರಪ್ (ಆರ್.ಪಿ.ಜ)

ಪಾಂಡು, ಶೌರಿ, ಮ್ಮೈಗಳಿರ ಸಂಘದ ಸದಸಯರುಗಳ ಜ ತ ಗ ಇನ್ ಹಲವು ವಿಶ ೇಷ್ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಇರುವವು - ಘಂಟಾ ಘ ೇಷ್ ಪತಿರಕ ಯ
ಎಡಿಟ್ರ್ ಉಜಜನ್ಪಿ, ಬ್ುಲ್ ಬ್ುಲ್ ತ್ರಂಗ್ ಗುರು ತಿಪಿಣ್ಣ, ಶೌರಿಯ ಭಾವ ಅಖಿಲಾಂಡಯಯ, ಡ ೇಂಟ್ ಫ ಼ ಕ್ರ್ ಬ್ಸಿಸನ್ ಡ ೈವರ್ ಖಾದರ್,
ಹುಚಚರ ಡಾಕ್ುರ್ ಭ್ುಜಂಗರಾವ್. ಇವರ ಲಾಿ ಸ್ ೇರಿಕ ಂಡು ನ್ಡ ಯುವ ತಿಳಿಹಾಸಯ ಪರಸಂಗಗಳ ೇ ಕ ೇಫ಼ರ ಬ್ರಹಗಳ ತಿರುಳು.
ಓದುತಾತ ಹ ೇದಂತ , ಬ ೇರ ಯದ ೇ ಒಂದು ಲ ೇಕ್ ನ್ಮಮ ಮುಂದ ಸೃಷ್ಟುಯಾಗುವುದು ಅವರ ಲ ೇಖನಿಯ ತಾಕ್ತ್ುತ.
ಎಸ್ಟ. ದಿವಾಕ್ರ್ ಅವರು "ಬ ಸ್ಟು ಆಫ಼ ಕ ೇಫ಼" ಎಂಬ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿಿ ಕ ೇಫ಼ರ ಬ್ರಹಗಳನ್ುನ ಸಂಗರಹಿಸಿದಾದರ (ಪರಕಾಶಕ್ರು: ಅಂಕಿತ್ ಪುಸತಕ).
ತ್ಪಿದ ೇ ಓದಿ.

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ
ವಾಸು ಪ ೋತದಾರ
ಒಮ್ಮಮ ಯೇಚಿಸಿದ
ಈ ಜಗದ ಆದಿ-ಅನಾದಿಗಳ ಕ್ುರಿತ್ು
ಆಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹ ೇಳಿದರು "ಈ ಭ್ ಮ ಸ ಯಿನ್ ಒಂದು ತ್ಣ್ಣಗಾದ ತ್ುಣ್ುಕ್ು,
ಇಲಿಿನ್ ಜೇವಸಂಕ್ುಲ ಅಮೇಬಾದ ವಂಶವ ೈವಿಧ್ಯ"
ವ ೈದಿಕ್ರ ಂದರು - "ಅಲಿಲಿ, ಇದು ಮನ್ುಕ್ುಲ,
ಈ ಬ್ರಹಾಮಂಡ ಭ್ಗವಂತ್ನ್ ಸೃಷ್ಟು"
ಮತ ತಂದು ಸಂಶಯ ಮಳ ಯಿತ್ು ಕ ೇಳಿದ - ಅದಿರಲಿ, ಈ ವಿಶವದ ಆರಂಭ್ ಹ ೇಗಾಯಿತ ಂದು?
ಕ್ನ್ನಡಕ್ವನ ನೇರಿಸುತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಂದರು "ಇನ್ ನ ಯೇಚಿಸುತಿತದ ದೇವ "
ಜುಟ್ುನ್ುನ ನಿೇವುತ್ತ ಪಂಡಿತ್ರು ಬೇಗಿದರು "ಇದು ಭ್ಗವಂತ್ನ್ ಮಹಿಮ್ಮ,
ಮತ ತ ಮುಂದ ಆತ್ನ್ ಹುಟಿುನ್ ಕ್ುರಿತ್ು ಕ ೇಳಿೇರ ೇ ಜ ೇಕ ೇ?
ಆತ್ ಆದಯಂತ್ರಹಿತ್"
ನಾಸಿತಕ್ರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುಡುಗಿದರು "ಭ್ಗವಂತ್ ಭ್ಗವಂತ್! ಅದು ನಿಮಮ ಭ್ರಮ್ಮ,
ನಿಮಮನ್ುನ ನ್ಂಬ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ ಾ ಪರಮಾಣ್ ಬ ೇಕ್ು"
ಮಂದಸಿಮತ್ ಪಂಡಿತ್ರ ಉವಾಚ "ನಿಮಮನ್ುನ ನ್ಂಬ್ಲು ನ್ಮಗ ಖಚಿತ್ ಉತ್ತರ ಬ ೇಕ್ು"
ನಿಜವ ನಿಸಿತ್ು, ಖಚಿತ್ ಉತ್ತರವಿಲಿದ ವಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ು ನ್ಂಬ್ುವದು ಹ ೇಗ ?
ಆದರ ನ ನ್ಪಾಯಿತ್ು ಆಗ
ದಿನ್ನಿತ್ಯದ ನ್ಮಮ ಬಾಳಿನ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಕ ಡುಗ
ಯೇಚಿಸಿದ ಯಾವುದು ಸರಿಯಂದು
ಹ ಳ ಯಲಿಲಿ!
ಕ ನಗ ಸೃಷ್ಟುಸಿದ ಭ್ಗವಂತ್ನಿಗ ಕ ೈಮುಗಿದು,
ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಕ ಡುಗ ಗ ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಸಲಿಿಸಿ,
ಸುಮಮನಾದ .

ಕೆೀಳು ಒಲವೆೀ

ಶಶಿಕಿರಣ್ಣ

ಸರಸರನ ಬ್ಂದ , ಓರ ನ ೇಟ್ದಿ ನ್ಗ ಯ ಬೇರಿ
ಕ್ಣ್ಣಲ ಿೇ ಕಾವಲುಗಾರನಾದ , ಪರತಿ ಕ್ಷಣ್ವೂ ಅದ ೇ ನ್ಗುವ ಕ ೇರಿ .
ಕ್ರ್ಣಣಗ ನ್ಗುವ ಎರಚಿ , ಹೃದಯದಿ ನ್ುಸುಳಬ ೇಡ
ಒಮ್ಮಮ ಒಳಬ್ಂದರ ನಾನ್ಲಿ ಕ್ಷಮಸಿ ಹ ರಬಡುವ ಉದಾರಿ .
ಅಷ್ುಕ್ ಾ ಗುಮಮನ ಒಳಸಂಚು ಏಕ ? ಗುಟ ುಂದ ಹ ೇಳುವ ಕ ೇಳು!
ನಿನ್ನ ಹ ರತ್ು ಇಲಾಿರಿಗ ಪರವ ೇಶವಿಲಿ , ನಿನ್ಗಾಗಿಯೇ ಈ ರಹದಾರಿ
ಮನ್ವಿೇಗ ಬ ಳದಿಂಗಳಿನ್ ಅಂಗಳವಾಗಿದ
ಪಿರೇತಿಯ ಕ ೈತ್ುತ್ುತ ತಿನಿಸು ಬಾ ಗ ಳತಿ !
ನಿನ್ನ ಕ್ನ್ಸುಗಳ ಕ್ರ ಹ ೇಳುತಾತ
ಭಾವನ ಗಳ ಬ ಸ್ ಯುತ್ತ ಇಬ್ಬರ ೇ ಕ್ ರ ೇಣ್
ಹರ ಯದ ಆಸ್ ಗಳ ಹಂಗಿಲಿದ ಹಾಸು ,
ಜ ತ ಯಾಗಿ ಸವಿಯೇಣ್ ಬ ಳಗಿನ್ ಆಯಾಸ ಕ್ಳ ಯೇಣ್ .
ಹ ತ್ುತ ಹ ೇಗುವವರ ಗ , ಕ್ರ್ಣಣಗ ನಿದ ದ ಬ್ರುವವರ ಗ ,
ಎಲಿ ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳ ಎರ್ಣಸುವವರ ಗು ನಿನ ನಡನ ನಾನಿರುವ !

ನಿರಿೀಕ್ಷೆ

ಪ್ಣಿಷಮಕ ಸುಬರಹಮಣಯ

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲ
ಅವನಿ,
ಇಬ್ಬನಿಯ ಮರ್ಣಗಳನಾನರಿಸುತ್ತಲ ೇ ಇದಾದಳ ,
ಹಾರವಾಗಲ ೇ ಇಲಿ !
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲ
ರಜನಿ,
ಚುಕ ಾಗಳನಿನಡುತ್ತಲ ೇ ಇದಾದಳ ,
ಚಿತ್ರವಾಗಲ ೇ ಇಲಿ !
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ು ನಿರಿೇಕ್ಷ ಗಳು
ಫಲಿಸದ , ಕ ರಗುವ
ನ್ನ್ನ ಮರುಳಿಗ
ನ್ಗ ಬ್ಂತ್ು !
ಮುಂಜಾನ ಅವನಿಗ
ಇಬ್ಬನಿಯನ ತಿತಕ ಟ ು!
ರಾತಿರ ರಜನಿಗ
ಚುಕ ಾಗಳನ ರ್ಣಸಿಕ ಟ ು!

ನಾನು ನ ೀಡಿದ ಮೊದಲ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ

The first Kannada movie I watched was “Lucia” by Pawan Kumar.

ಯಕಮಿನಿ ಜ ೀಯಸ್

This movie is about a young man by name Nikki. Nikki is an insomniac who just can’t fall asleep at night.
One night, he meets a drug dealer and starts taking a drug called “Lucia” which was supposed to help him
fall asleep. After taking the drug, Nikki starts seeing lucid dreams and starts dreaming of himself as a
famous movie star, Nikhil.
As the story progresses, the audience will begin to be confused between two characters. Who is living the
reality? And who is in the dream? It is left to the audience’s ingenuity. It is for them to figure out what is
reality and what is dream.
This movie combined many elements together; comedy, mystery, romance and some thriller. I enjoyed
this movie very much because not only was it very funny, but the plot kept me guessing throughout.
Finally, message from the movie is that “Everyone wants to be someone else”. Nikki wishes to be the
famous movie star whereas the movie star wants to live a simple life like Nikki.
To be honest, I was quite confused in the middle. But by the end, when I understood it completely, I had
to say, “Ohhhhhh!” Please do watch this movie when you have chance, it is a unique experience.

ಸಾಂದ ಸುನಿೀಲ್

ಸುತತಿ ಸುನಿೀಲ್

ವಿಶೀಷ್ ಪರಸ್ಕದ್

ಐಸಿರಿ ಪರಸ್ಕದ್

ಹಜಾಬ್ –ಪುಸತಕ ಪರಿಚಯ
ಗುರುಪರಸ್ಕದ್ ವೆಂಕಟರಕಮು
ಡಕ. ಗುರುಪರಸ್ಕದ್ ಕಕಗಿನೆಲಯವರು ಬರದಿರುವ ಹಿಜಕಬ್ಸ ಕಕದಂಬರಿಯನ್ುನ ಓದಿ ನ್ನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ುನ
ಹಂಚಿಕೆ ಳುಬಯಸುತ್ತೀನೆ.
ಕನ್ನಡ ಸ್ಕಹಿತಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ್ ಕಕಲಮಕನ್ಕೆಾ ಪರಸುತತ ಎನಿಸುವ ಬರಹಗಳ ಬಕಹುಳಯ ಕಡಿಮ ಎಂದರ

ತಪ್ಿರಲ್ಲಕಿಾಲಿ.

ಈ ಕೆ ರತ್ಯನ್ುನ ನಿೀಗಿಸುವ ದಿಕಿಾನ್ಲ್ಲಿ ಹಿಜಕಬ್ಸ ಒಂದು ಯಶಸಿಿೀ ಕ ತಿ. ಹ ರದೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ ಿ
ಅಮೀರಿಕಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಭಕರತಿೀಯರ ಮನ್ಮುಟುುವ ವಿರ್ಯಗಳು ಈ ಕಕದಂಬರಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ವಲಸಿಗರ ಸಮಸಯಗಳು, ವಿೀಸ್ಕ, ಗಿರೀನ್ ಕಕಡುಷಗಳ ತಲ ಬಿಸಿ, ಭಕವರ್ಕತಮಕ ದಿಂದಿಗಳು, ಧಕಮಿಷಕ ನ್ಂಬಿಕೆಗಳು,
ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹಿೀಗೆ ಗಂಭಿೀರ ವಿರ್ಯಗಳ ಸುತತ ಸುತುತವ ಹಿಜಕಬ್ಸ ಕೆ ನೆಗೆ ಆತಂಕವಕದ, ಮತಿೀಯವಕದ, ಜರ್ಕಂಗಿೀಯ
ನಿಂದನೆ, ಶಿೀತವಣಿೀಷಯರಲ್ಲಿ ಹಚುಿತಿತರುವ ಅಸಮಧಕನ್ಗಳವರಗೆ ಮುಟುುತತದ. ಯಕವುದೀ ರ್ಕಟಕಿೀಯತ್ ಅಥವಕ
ಅಬಬರಗಳಿಲಿದ ಬಹಳ ಸಹಜವಕಗಿ ಕಥ ಹೀಳಿದಕೆರ ಲೀಖ್ಕರು. ಈ ಸಹಜ ಶೈಲ್ಲಯ್ಕೀ ನ್ನ್ನನ್ುನ
ಹಿಡಿದಿಟುುಕೆ ಂಡಿದುೆ ಹಕಗ

ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚಿಿದುೆ.

ಸತಯ ಸಂಗತಿಗಳ , ಕಕಲಿನಿಕ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಹಳ ರ್ಕಜ ಕಕಗಿ ಹಣೆಯಲಿಟಿುವೆ. ಯಕವುದು ಸತಯ, ಯಕವುದು ಕಲಿನೆ
ಎಂದು ಯೀಚಿಸುತತಲೀ ರ ೀಮಕಂಚನ್ವಕಯತು ನ್ನ್ಗೆ. (ಅಮೊೀಕಕ ಎಂಬ ಊರು ನಿಜಕ ಾ ಇದಯಕ?,
ಮಿನೆನಸ ೀಟ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ ಮಕಲ್ಲಗಳ ಕಥ ಏನ್ು ? ಎಂದು ಗ ಗಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದುೆ ಸುಳುಲಿ !)
ಕೆ ನೆಯ ಅಧಕಯಯವಂತ

ಬಹಳ ಪರಿಣಕಮಕಕರಿಯಕಗಿದ. ಕಕದಂಬರಿಯುದೆಕ ಾ ಒಳಗೆೀ ಹರಿಯುವ ತಳಮಳಗಳಿಗೆ

ಉತತಮ ರ ಪಕವನ್ುನ ಕಟಿುಕೆ ಡಲಕಗಿದ.
ಅಮರಿಕಕ ಎಂಬ ಮಕಯಕವಿ ದೀಶವನ್ುನ ಅರಿತುಕೆ ಂಡವರಕರು? ಅವರವರು ದಕಿಾಸಿಕೆ ಂಡಷ್ುೀ ಅವರ ಪ್ಕಲು ಎನ್ುನವ
ಭಕವ ನ್ನ್ಗೆ ಆಪತವಕಯತು.
ಬಹುಪ್ಕಲು ವ ತಿತ ಜಿೀವನ್ದ ಮ ಲಕವೆೀ ಅಮರಿಕವನ್ುನ ಅನ್ುಭ್ವಿಸುವ ನ್ನ್ಗೆ, ನ್ನ್ನಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಹ ಸ
ದ ಷಿುಕೆ ೀನ್ವನ್ುನ ಹ ಳೆಸುತತದ ಈ ಕಕದಂಬರಿ. ಅಮರಿಕನ್ನಡಿಗರಲಿರ

ಕೆ ಂಡು ಓದಲೀಬೀಕಕದ ಕ ತಿ.

