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Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

Editorial 
ಸ್ನೇಹಿತರ್ೇ, 

ನಿಮ್ಮ-ನಮ್ಮಮಲ್ಲರ ನ್ಚ್ಚಿನ ಹ್ೊಯ್ಸಳ ಕನನಡ ಕೊಟ ಅಧೇಕೃತವಾಗಿ 
ನ್ೊೇೋಂದಣ್ಗ್ೊೋಂಡು ಹತುು ಸೋಂವತಸರಗಳು ತುೋಂಬಿ ಬೋಂದ ಈ 
ಶುಭಸೋಂದಭಭದಲ್ಲಲ, ತಮ್ಮಮಲ್ಲರ ಸಹಾಯ್ ಮ್ತುು ಪ್ರೇತ್ಾಸಹದೋಂದ, ಕೊಟವು 
ನಡ್ದುಬೋಂದ ಹಾದಯ್ನುನ ಮ್ಮಲ್ುಕು ಹಾಕಿ ಮ್ುೋಂದನ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಷ್ಯದತು 
ಮ್ುನ್ೊನೇಟಬಿೇರುವ ಉದ್ದೇಶಯದ ಈ "ದಶಕಾಮ್ೃತ" ಎೋಂಬ ಹ್ಸರಿನ ಸಮರಣ 
ಸೋಂಚ್ಚಕ್ಯ್ನುನ ನಿಮ್ಮ ಮ್ುೋಂದಡುವುದಕ್ೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸೋಂತಸ 
ಆಗಾುಯಿದ್. ತಮ್ಮಲ್ಲಲ ಅನ್ೇಕರು ಕೊಟದ ಐದನ್ೇ ವಾರ್ಷಭಕ್ೊೇತಸವದಲ್ೊಲ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿದದೇರಿ. ಒೋಂದು ಚ್ಚೇನಿೇ ಬಿದರು ಚ್ಚಗುರ್ೊಡ್ದು ಸಸಿಯಾಗಲ್ು 
ಐದು ವಷ್ಭಗಳು ತಡ್ದು, ಚ್ಚಗ್ೊರ್ೊಡ್ದ ನೋಂತರ ಕ್ಲ್ವ್ೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಲ 
ಎೋಂಬತುು ಅಡಿಗಳಷ್್ೆತುರ ಬ್ಳ್ಯ್ುವೋಂತ್್, ನಮ್ಮ ಕೊಟವೂ ಸಹ ಮೊದಲ್ 
ಐದು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಲ ಭದರ ಬುನಾದಯ್ನುನ ಹಾಕಿ ನೋಂತರದ ಐದುವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಲ 
ಗಗನಚುೋಂಬಿಯಾಗಿ ಬ್ಳ್ದದ್ ಅೋಂತ ಹ್ೇಳ ್ೇದಕ್ೆ ಹ್ಮ್ಮಮ ಅನಿನಸತ್ ು್. 
 
ಈ ಸೋಂತ್್ೊೇಷ್್ೊೇತಸವದ ಸಮರಣ ಸೋಂಚ್ಚಕ್ಯ್ು ರೊಪಗ್ೊೋಂಡ ಬಗ್ ಹಿೇಗ್:  

1. ತೋಂಡದ ರಚನ್ - ತುೋಂಬಾ ಸುಲ್ಭವಾದ ಸೋಂಗತಿ; ಆಸಕುರ್ಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ 

2. ತೋಂಡದ ಹ್ಸರಿನ ಆಯ್ಕೆ - ತೋಂಡದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಲ, ’ಸಮರಣ ಸೋಂಚ್ಚಕ್’ಯ್ 
ಅನವರ್ಭವಾಗಿ ’ಸೋಂಚ್ಚಕ್’ ಅೋಂತ ತೋಂಡವನುನ ಹ್ಸರಿಸಲ್ು ಒಮ್ಮತದ 
ನಿರ್ಾಭರ, ಮ್ತುು ಇದ್ೇ ಹ್ಸರಿನ ಈ-ಮ್ಮೈಲ್-ನ ರಚನ್, ಸೋಂಚ್ಚಕ್ಗ್ 
ಲ್ೇಖನಗಳನನ ಸಿವೇಕರಿಸಲ್ು. 

3. ಸಮರಣ ಸೋಂಚ್ಚಕ್ಯ್ ನಾಮ್ಕರಣ - ಹತುು ವಷ್ಭಗಳ ಸಮರಣ 
ಸೋಂಚ್ಚಕ್ಯ್ನುನ ಹ್ಸರಿಸಲ್ು ಇಡಿ ಸಮ್ೊದಾಯ್ಕ್ೆ ಅಹಾವನ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಬೋಂದ ಹ್ಸರುಗಳನನ ನಾಲ್ುೆ ಜ್ನ ತಿೇಪುಭಗಾರರು 
ತಲಾ ಐದರೋಂತ್್ ಆರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಲ ಸಾಮಾನಯವಾದ ಎರಡನುನ ಆರಿಸಿ, 
ಕ್ೊನ್ಯ್ ಸುತಿುನಲ್ಲಲ ’ದಶಾಕಾಮ್ೃತ’ದ ನಿರ್ಾಭರವಾಯಿತು. ಒೋಂದು 
ದಶಕದ ಕೊಟದ ಸಾಧನ್ಯ್ನುನ ಸಿೋಂಪಡಿಸಿ, ಮ್ಮಲ್ುಕು ಹಾಕಿಸಿ, 
ಸವಿಯ್ಲ್ುತ್ ು್ೇಜಿಸುವುದ್ೇ ಈ ಹ್ಸರಿನ ಅನವರ್ಭ. 

4. ಲ್ೇಖನಗಳ ಆಯ್ಕೆ - ಸಮ್ೊದಾಯ್ದ ಸದಸಯರಿೋಂದ ಬೋಂದ 
ಲ್ೇಖನಗಳನನ ಗೊಗಲ್-ನಲ್ಲಲ ಶ್ೇಖರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋಂದ ಎಲ್ಲ 
ಲ್ೇಖನಗಳ  ಉತುಮ್ಮವಾದದದರಿೋಂದ, ಮ್ತುು ಸವಭರಿಗೊ ಉತ್್ುೇಜ್ನ 
ನಿೇಡುವ ಉದ್ದೇಶದೋಂದ, ಯಾವುದ್ೇ ವಿಶಿಷ್ೆ ನಿಬಭೋಂಧಗಳಿಲ್ಲದ್ 
ಎಲ್ಲವನೊನ ಹ್ಮ್ಮಮಯಿೋಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ದ್ೇವ್. ತ್ಾವುಗಳ  ಕೊಡ ಚ್ಚಕೆ-
ಪುಟೆ ತಪುುಗಳಿದದಲ್ಲಲ, ದ್ೊಡಡಮ್ನಸಿಸನಿೋಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸವಭವನೊನ ಸಿವೇಕಾರ 
ಮಾಡುವಿರಿ ಅೋಂತ ನೋಂಬಿದ ದ್ೇವ್. 

 - ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಹಕಲಿಕಲ್ 

Dear Friends,  
Greetings from the Souvenir Committee of the Tenth 
Anniversary celebration of Hoysala Kannada Koota 
(HKK).  On behalf of HKK, I extend a warm welcome to 
you all for the “Dashamanotsava” celebrations.  
It feels as if we started HKK just yesterday. Ten years 
have gone by in a flash, which means all of us have been 
greatly enjoying being a part of all the activities of HKK. 
Apart from adults taking part in big number in the 
events, children are also excited and involved in greater 
number in all of the HKK events. Kudos to all the execu-
tive committees from the first year until now, who have 
done a terrific job promoting Kannada culture in the 
Connecticut community.  
During this happy occasion of the HKK Tenth Anniver-
sary celebration, we are excited to bring you this 
“Dashakamruta” souvenir.  The name for the souvenir 
was selected in a democratic way.  To start, all of the 
members were called upon to submit their entries for 
the name. All the entries were tabulated and four judg-
es were assigned to choose the best five names each. 
Among the twenty names selected by the judges, top 
three names were presented to the EC Committee to 
pick the name. Hence the name “Dashakamruta”.   
We, the souvenir committee, invited articles from all 
Kannada loving people. There has been a great re-
sponse with a variety of articles covering their HKK ex-
periences, travel, poems and jokes. Most notable is the 
vast number of articles and contribution from children 
of all ages who took part in HKK. We have tried to ac-
commodate almost all the articles.    
Further, the souvenir committee members have worked 
hard in collecting, editing and laying out the articles, as 
well as in coordinating to print this memorable souve-
nir. Special thanks to Dinesh Haryadi for his leadership, 
as well as Deepak Murthy, Anil Kumar Hulikal, and 
Sundaresh Banavara for their valuable time and efforts 
in putting together this souvenir.  
Finally, on behalf of the committee, I would like to 
thank all Kannada loving people and children who con-
tributed their articles.  Once again, I extend a warm wel-
come to all of you.  
  
Prasad Sastry, Souvenir Committee Member 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದ ೇಶ 
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್ (KM) 

ಆರ್ತೀಯ ಸದಸಯರ ೇ ಹಾಗು ಅರ್ತಥಿಗಳ ೇ, 
 ಈ ವಷ್ಿ ನಮಮ ಕನನಡ ಕೂಟ ಹತ್ತರ ಹುಟುು ಹಬ್ಬವನುನ ಆಚರಿಸುರ್ತತದ .  ಈ ಸುಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಟದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬ್ಂದಿರುವುದು ನನನ ಅದೃಷ್ು ಮತ್ುತ ಭಾಗಯವ ೇ ಸರಿ! ನಮಮ ಕೂಟ, ಇರ್ತಹಾಸದ ಈ ಮೈಲ್ಲಗಲ್ಿನುನ ದಾಟಲ್ು 
ಕನ ಕ್ಟುಕಟ್ ನ ಹಲ್ವು ಕನನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ುತ ತ್ಾಯಗವಿದ . ಇವರ ಲ್ಿರೂ ನಮಮ ಕನನಡ ಕೂಟದ ಏಳಿಗ ಗ  ೨೫ 
ವಷ್ಿಕ್ಟಕಂತ್ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ದುಡಿದಿದಾಾರ , ಅವರ ಲ್ಿರಿಗೂ ನನನ ಅನಂತ್ ಅನಂತ್ ವಂದನ ಗಳು. 
 ಹತ್ುತ ವಷ್ಿದ ಹಂದ  ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಕ ೂಮರ್ಾಿ ಹಾಗು ತ್ಂಡದವರು ಸ ೇರಿ ನಮಮ ಕನನಡ ಕೂಟವನುನ ರ್ಾರ್ರಹತ್ 
ಸ ೇವಾ ಸಂಸ ೆ (non-profit organization) ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ನ ೂೇಂದಣಿಗ ೂಳಿಸಿದರು.  ಅವರ ಲ್ಿರಿಗೂ ನನನ ಹೃತ್ೂೂವಿಕ 
ಧ್ನಯವಾದಗಳು. 

ಸುಮಾರು ೨೦೦೭ ಇಸವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿರ್ತಗ  ಸದಸಯ ನಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ನಾನು, ಕಾಯಿಕಾರಿ 
ಸಮಿರ್ತಯ ವಿವಿಧ್ ಸಾೆನಗಳಲ್ಲ ಿಸಂತ್ ೂೇಷ್ದಿಂದ ನಿವಿಹಸುತ್ಾತ ಬ್ಂದಿದ ಾೇನ . ನಮಮ ಕೂಟದಿಂದ ನಾನು ಪಡ ದ ಅನುರ್ವ, ನನನ 
ವ ೈಯಕ್ಟತಕ ಹಾಗು ವೃರ್ತತಪರ ಜೇವನಕ ಕ ಸಾಕಷ್ುು ಪುಷ್ಠಿ ಯನುನ ಕ ೂಟ್ಟುದ .  ಈ ಅವಕಾಶ್ ವನುನ ಕಲ್ಲೂಸಿಕ ೂಟು ನಿಮಗ ಲ್ಿರಿಗೂ ನಾನು 
ಚಿರಋಣಿ! 

ಪರಜಾಪರರ್ುತ್ವದ ತ್ತ್ಾವಧಾರಿತ್ವಾಗಿರುವ ನಮಮ ಈ ಸಂಸ ೆಯು ಕಳ ದ ೧೦ ವಷ್ಿದಿಂದ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೂಳುುತ್ಾತ 
ಬ್ಂದಿದ  ಎಂದು ರ್ತಳಿಸಲ್ು ಹ ಮಮ ಎನಿಸುರ್ತತದ ! ನಿಷ್ೂಕ್ಷಪಾತ್ದಿಂದ ಎಲ್ಿರಿಗು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲೂಸಿಕ ೂಡುವುದ ೇ ನಮಮ ಕೂಟದ 
ಧ ಯೇಯ! ಇದನುನ ನಾವು ನಮಮ ಸಾಮರ್ಥಾಯಿನುಸಾರವಾಗಿ ನಿವಿಹಸುತ್ಾತ ಬ್ಂದಿದ ಾೇವ . 

ನಮಿೀ ಸಂಸ ೆಯು ಕನ ಕ್ಟುಕಟ್ ನ ಎರ್ಾಿ ಕನನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರರ್ತಭಾಪರದಶ್ಿನಕ ಕ ಒಂದು ವ ೇದಿಕ ಯನುನ ಕಲ್ಲೂಸಿಕ ೂಟ್ಟುದ .  
ಈ  ವ ೇದಿಕ ಯು ಉದಯೇನುಮಖ ಕರ್ಾವಿದರ ಮೊದಲ್ ಮಟ್ಟುಲ್ು ಅಂದರ  ತ್ಪಾೂಗರ್ಾರದು!  ನಮಮ ಕೂಟದ ಕರ್ಾವಿದರು ಮುಂದ  
ಸೆಳಿೇಯ, ರಾಷ್ಠರೇಯ ಹಾಗು ಅಂತ್ರಾಷ್ಠರೇಯ ಮಟುದಲ್ಲಿ ಹ ಸರುಪಡ ಯಲ್ಲ ಎಂಬ್ುದ ೇ ನಮಮ ಆಶ್ಯ!!  ಈ ವ ೇದಿಕ ಯು ಹಲ್ವು 
ಎರ್ ಮರ ಯ ಕಾಯಿಯಂರ್ತದಾ ಪರರ್ತಭ ಗಳನುನ ಬ ಳಕ್ಟಗ  ತ್ರುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿದ . ಇದಕ ಕ ನನನ ನ ಚಿಾನ "ಹ ೇಮಂತ್ ಗಾನ " 
ಕಾಯಿಕರಮ ಒಂದು ಉದಾಹರಣ . 

ನಮಮ ಕೂಟವು ಕನನಡ ಬಾಷ  ನಡ  ನುಡಿ ಗಳ ಏಳಿಗ ಗಷ ುೇ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗದ  ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯುಳು ಸಂಸ ೆಯೂ 
ಆಗಿದ . ಪರರ್ತೇ ವಷ್ಿ ಕೂಟದ ಕ ಲ್ವು ಕಾಯಿಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾರು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ ಏಪಿಡಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗರಹಣ  ಮಾಡಿ 
ಸೆಳಿೇಯ ಸಂಸ ೆಗಳಿಗ  ಧ್ನಸಹಾಯವನುನ ಮಾಡುತ್ಾತ ಬ್ಂದಿದ . 

ಈ ದಶ್ಮಾನ ೂೇತ್ಸವ ಸಮಾರಂರ್ದ ಸುಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಕೂಟವು  ಬ್ಲ್ವಾದ ಸಾಂಸಿೆಕ ಹಾಗು ಆಥಿಿಕ ತ್ಳಹದಿಯ ಮೇರ್  
ನಿಂರ್ತದ . ನಮಿೀ ಕೂಟವು ಹೇಗ  ಕನ ಕ್ಟುಕಟ್ ನ ಕನನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗು ಸಾಂಸೃರ್ತಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳನೂನ 
ಪೂರ ೈಸುತ್ತ ಹಾಗು ನಮಮ ಶ್ರೇಮಂತ್ ಕರ್ , ಸಾಹತ್ಯ, ಸಂಸೃರ್ತಗಳಿಗ  ಶಾಶ್ವತ್ ಕ ೂಂಡಿಯಾಗಿರರ್ ಂಬ್ುದು ನನನ ಆಶ್ಯ.  ಇದಕ ಕ 
ನಿಮಮಲ್ಿರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ! 

 ಈ ವಷ್ಿ ನಮಮ ಪರಸುತತ್ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿರ್ತಯ ಅವಧಿ ಪೂಣಿಗ ೂಳುಲ್ಲದುಾ, ಹ ೂಸ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿರ್ತಯ ಆಯ್ಕಕಗ  
ಚುನಾವಣ  ಇರುತ್ತದ .  ಈ ಚುನಾವಣ ಯಲ್ಲಿ ನಿೇವ ಲ್ಿರೂ ಹ ಚಿಾನ ಸಂಖ್ ಯಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಬ ೇಕ ಂಬ್ುದು ನನನ ಕ ೂೇರಿಕ . ಇದು 
ನಮಮ ಕೂಟ, ಇದರ ಬ ಳವಣಿಗ  ಹಾಗು ಅಭಿರುದಿಿಯ ಸಂಪೂಣಿ ಜವಾಬಾಾರಿ ನಮಮಲ್ಿರ ಮೇಲ್ಲದ , ಬ್ನಿನ ಕ ೈ ಜ ೂೇಡಿಸಿ, ಕೂಟವನುನ 
ಬ ಳ ಸ ೂೇಣ! 



 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಸುನಂದ ನರಗಭೂಷಣ್  

ಗಿರಿನಗರ, ಬ ೆಂಗಳೂರು 

ಪ್ರಶರೆಂತ ಪ್ರರತಃ ಕರಲದ ಸಮಯ 
ಅಘ ೋಚರ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಧ್ರಯನ 

ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಎಡಗ ೈ ಮ ಲಕ 
ಹೃದಯ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿ ದ ೋಹದ ಶುದಿಧೋಕರಣ 
ಬಲಗ ೈ ಮ ಲಕ ಕಲಮಶಗಳ ವಿಸರ್ಜನ 

ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗ  ಓೆಂ ಶರೆಂತಿಯ ಮ ಲಕ ನಮನ 
ಓೆಂ ಶರೆಂತಿಃ ಶರೆಂತಿಃ ಶರೆಂತಿಃ 

 

ಸವ್ಜ ಸಮರ್ಜ ದ ೋವ್ರಿಗ  ನಮಿಸುವ  
ಮರತಪಿತೃ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶಿೋವರಜದ ಪ್ಡ ಯುವ  

ಗ ಳ ಯರ ರೆಂಜಿಸುತ 
ಸಕರರರತಮಕ ಚೆಂತನ ಯ ಮರಡುತ 

ಸವ್ಜರ ಏಳಿಗ ಯ ಬಯಸುವ   
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ಬೃಹತ್ ದಾನಿ (Platinum Sponsors) 

ಮಹಾ ದಾನಿ (Diamond Sponsor)  

ದಾನಿ (Gold Sponsor)  

ದಾನಿ (Silver Sponsor)  

Smt. Vranda & Sri. Keshav Aithal 

Sri. Joe Matthew 

Smt. Gayethri Narayanswamy 

Smt. Leela & Sri. Bangalore Neelakantaiah 

Smt. Rama Santhappa & Sri. Santhappa 

Smt. Vijaya & Sri. Sridhar Rao 

Smt. Anjana & Somanath Bidarkote 
Smt. Deepa & Sri. Amit Pathak 

Smt. Nila & Sri. Anthonypillai 
Smt. Rashmi & Sri. Viswanatha Gowda 
Smt. Bhagya & Sri Srinivas Komarla 
Smt. Sowmya & Sri. Suraj Kutakoti 
Smt. Anita & Sri. Krishnamurthy Rao 

Smt. Gayatri & Sri. Mahesh Bangalore 
Smt. Prema & Sri. Keshav Kumar 
Smt. Uma & Shankar Magge 
Smt. Saritha & Sri. Sadananda Masarur 
Smt. Shanthi & Sri. Keshav Rao 
Smt. Vinita & Sri Manjunath Seetharaman 
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ಬೃಹತ್ ದಾನಿ (Platinum Sponsor)  

Smt. Leela & Sri . Bangalore Neelakantaiah 

ಬೃಹತ್ ದಾನಿ (Platinum Sponsor)  

Smt. Rama Santhappa & Sri . Santhappa 
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ಬೃಹತ್ ದಾನಿ (Platinum Sponsor)  

ಮಹಾ ದಾನಿ (Diamond Sponsor)  

Smt. Anjana & Sri . Somanath Bidarkote 

Smt. Vranda & Sri . Keshav Aithal 



ದಶಮಾನ  ೋತ್ಸವ – ಗೋತ  

ಹ ೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕನ್ಕ್ಟಿಕಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡದ ಕಂದ  
ಹತ್ತನ ೇ ವಸಂತ್ಕ ೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಘಳಿಗ ನ್ಮೆೆಲ್ಲರಿಗೊ ಆನ್ಂದ  
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ವ ೈಭವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
  
ಸಂಭರಮ..ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
ಸಂಗಮ.. ಸಂಗಮ.. ಹ ೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗಮ 
ಆಚರಿಸುವ ಬನ್ನನರಿ ನ್ಮೆ ಮನ ಯ್ ಹಬಬವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ  ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಆಚರಿಸುವ ಬನ್ನನರಿ ನ್ಮೆ ಮನ ಯ್ ಹಬಬವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ  ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಸಂಭರಮ..ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
 
ಇಪ್ಪತ ೈದು ವರುಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹ ೊಂದಿರುವ (Chorus :  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ)  
ಕಲ  ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತಿ ಬ ಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿರುವ  (Chorus :  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ) 
ಇಪ್ಪತ ೈದು ವರುಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹ ೊಂದಿರುವ 
ಕಲ  ಮತ್ುತ ಸಂಸೃತಿ ಬ ಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿರುವ 
ಆದಶಶದ ದಿೇಪ್ ಈ ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ  
ಉಸಿರುಸಿರಲ್ೊ (Chorus : ಆ ಆ) ಕಣಕಣದಲ್ೊ (Chorus : ಆ ಆ) 
ಉಸಿರುಸಿರಲ್ೊ ಕಣಕಣದಲ್ೊ ಮಂಚಲಿ ನ್ಮೆ ಹ ೊಯ್ಸಳ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
  
ಸಂಭರಮ.. ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
ಸಂಗಮ.. ಸಂಗಮ.. ಹ ೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗಮ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಸಂಭರಮ..ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
 
ಮುಗಿಲ್ನ್ುನ ಚುಂಬಿಸಲಿ ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಕ್ಟೇತಿಶ (Chorus :  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ)   
ಪ್ರತಿಭ ಯ್ನ್ುನ ಹರಸಿದ  ತ್ುಂಬುತಾತ ಸೊೂತಿಶ (Chorus :  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಹ ೊಯ್ಸಳ)   
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 ಗೋತ್ ರಚನ  ಮತ್ತು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನ  : ಸತಂದರ ೋಶ್ ಬಾಣಾವರ 
ಬ ಂಬಲಿಗರತ : ಅನಿತಾ ರಾವ್, ಅನಿಲ್ ಹತಳಿಕಲ್, ಚಂದರ ಭಟ್,  ರಘು ಸ  ೋಸಲ , ಭಾಗಯ ಕ  ೋಮಲಾಾ 

ಸಂಗೋತ್ : ಸ ರ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 



ಮುಗಿಲ್ನ್ುನ ಚುಂಬಿಸಲಿ ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಕ್ಟೇತಿಶ 
ಪ್ರತಿಭ ಯ್ನ್ುನ ಹರಸಿದ  ತ್ುಂಬುತಾತ ಸೊೂತಿಶ 
ಸವಶ ಜ್ನ್ರ ಸ ೇವ ಗ  ನಾವ ಲ್ಲ ದುಡಿಯ್ುವ 
ಸಮಾನ್ ಮನ್ಸು (Chorus : ಆ ಆ) ಒಂದ ೇ ಕನ್ಸು (Chorus : ಆ ಆ) 
ಸಮಾನ್ ಮನ್ಸು ಒಂದ ೇ ಕನ್ಸು ಬನ್ನನರಿ ಪ್ರೇತಿ ಹಂಚುವ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
 
ಸಂಭರಮ.. ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
ಸಂಗಮ.. ಸಂಗಮ.. ಹ ೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗಮ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಸಂಭರಮ..ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
  
ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ವಿಶವದಲ ಲೇ ಮೆರ ಯ್ಲಿ (Chorus :  ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ)  
ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯ್ಲಿಲ ನ್ಲಿಯ್ಲಿ (Chorus :  ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ) 
ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ವಿಶವದಲ ಲೇ ಮೆರ ಯ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯ್ಲಿಲ ನ್ಲಿಯ್ಲಿ 
ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಗ ಯೇ ಜ್ನ್ರ ಪ್ರೇತಿ ಬ ಂಬಲ್ 
ಕನ್ನಡನಾಡು (Chorus : ಆ ಆ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷ   (Chorus : ಆ ಆ) 
ಕನ್ನಡನಾಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷ  ಬ ಳ ಯ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಂಬಲ್ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
 
ಸಂಭರಮ.. ಸಂಭರಮ.. ಹ ೊಯ್ಸಳಕ  ಹತ್ತರ ಸಂಭರಮ 
ಸಂಗಮ.. ಸಂಗಮ.. ಹ ೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗಮ 
ಆಚರಿಸುವ ಬನ್ನನರಿ ನ್ಮೆ ಮನ ಯ್ ಹಬಬವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ  ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಆಚರಿಸುವ ಬನ್ನನರಿ ನ್ಮೆ ಮನ ಯ್ ಹಬಬವ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ  ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
ಉತ್ಸವ...ಉತ್ಸವ...ಆ ಆ ಆ 
ಕನ್ನಡದ ವ ೈಭವ...ಆ ಆ ಆ 
ಹ ೊಯ್ಸಳದ ಉತ್ಸವ...ಆ ಆ ಆ 
ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ… ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ… ದಶಮಾನ ೊೇತ್ಸವ 
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Past HKK Executive Committee & Members 

From Left to Right: Sumana & Ravi Keerthy, Gayathri & Sunil Bhat, Poornima & Prasad Sastry, Bhagya & Srinivas Komarla, 

Roopa & Amruth Kumar, Uma & Arun Darwar, Prerana & Deepak Murthy. 

Padma & Harsha Nagarajaswamy Seema & Sirish Venkatagiri Vijayalakshmi & Shivu Basavaiah 



HKK Executive Committee 2010-2012

From Left to Right: Sneha & Raghu Sosale, Sharada & Chandrashekar Bhat (Jt. Secretary), Anitha & Krishnamurthy Bheemanakatte 

(Secretary), Ashalatha & Yashavantharaja Gaddi (Vice President), Latha & Venu Guddera (President), Bhagya & Srinivas Komarla 

(Trustee), Poornima & Prasad Sastry, Rashmi & Viswanath Gowda, Roopa & Amruth Kumar, Priya & Dinesh Haryadi (Cultural 
Coordinator), Prerana & Deepak Murthy (Treasurer). 



 

 

HKK Executive Committee 2012-2014 

Soumya & Sundaresh Banavara (Cultural Coordinator); Padma & Pashupathi Bangalore; Sharada & Chandra Bhat (Secretary); Anju & Dr. 
Somanath Bidarkote (Audio Visual); Uma & Arun Darwar (Treasurer, Membership Drive & Marketing); Rashmi & Viswanatha Gowda (Joint 
Secretary, Membership Drive & Marketing); Priya & Dinesh Haryadi (President); Geetha & Mohan Irvathraya (Membership Drive & 
Marketing); Swarna & Krishna Kondavadi (Decoration & Web Master); Roopa & Amruth Kumar; Prerana & Deepak Murthy; Rashmi & Arun 
Palakshappa (Membership Drive & Marketing); Anitha & Krishnamurthy Rao (Vice President); Poornima & Prasad Sastry; Sneha & Raghu 

Sosale (Cultural Coordinator); Trustees: Bhagya & Srinivas Komarla; Latha & Venu Guddera 



HKK Executive Committee 2014-2016

Soumya & Sundresh Banavara (Secretary); Padma & Pashupathi Bangalore (Cultural Coordination); Sharada & Chandra Bhat; Anjana & 

Somanath Bidarkote; Latha & Venu Guddera; Priya & Dinesh Haryadi (Public Relations); Parvathi & Anilkumar Hulikal (Decoration, Cultur-

al Coordination); Geetha & Mohan Irvathraya; Roopa & Amruth Kumar; Deepa & Nagaraj Maheshwarappa; Prerana & Deepak Murthy (Vice 

President); Asha & Vikram Potdar (Decoration); Anitha & Krishna  Rao (President); Sneha & Raghu Sosale (Joint Secretary); Swarna & 

Krishna Talanki (Treasurer); Trustees: Bhagya & Srinivas Komarla, Rashmi & Viswanatha Gowda; Poornima & Prasad Sastry 
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ನಡದು ಬಂಧ ದಾರಿ  
How Hoysala Kannada Koota Started 

Our Kannada Koota started very informally as a social get-together of several Kannada speaking families in 
Connecticut going back to the mid 1980’s.  These social gatherings got larger over the years at homes of 
various Kannadigas that celebrated festivities such as Ugadi and Deepavali. 
 

In August 1990, Mr. B. K. S. Swamy (Retd. Wing Commander, IAF) was instrumental in prompting us all to 
form a formal Kannada Koota at a get-together at his house.  We had the first Kannada Koota function, the 
celebration of Deepavali in November 1990 at our own beloved Lord Sri Sathyanarayana (CVHTS) Temple in 
Middletown, which had a brand new building which was inaugurated in September 1989 (This is currently the 
auditorium at the lower level of the Temple).  The Deepavali event was well coordinated and organized event 
with about 100 attendees.  A variety of sumptuous, home cooked vegetarian dishes were prepared by all the 
families for this event. Kudos to all the ladies who literally worked day and night to make this happen.  It was 
truly a memorable Deepavali festival for all of us. 
 

Subsequently, it was decided collectively by our group to have 2-3 events each year: Ugadi, a Summer picnic 
and Deepavali with volunteers who would be in charge of organizing and running each of the events.  The 
following year onwards, we had 8 volunteers that would be in charge of running each event, with an overlap 
of 4 volunteers for a seamless transition and continuity.  We collected a small fee from each attendee to pay 
for the hall rental and supplies, and any monies left over was transferred to the new group of volunteers. 
 

The list of Kannadiga families who worked diligently and participated back then is exhaustive: Leela and 
Neelakantiah, Latha and Ashwathnarayana, Kamala and Srinu Srinivasan, B. K. S. Swamy, Nagarathna and  
Srinivas, Dina and Niranjan Bhatt, Vranda and Keshav Aithal, Bhagya and Srinivas Komarla, Shammi and Ram 
Prasad, Jayashri and Venkatesh, Ujwala and Prakash Puranik, Rama and Shantappa, Saroja and Narayan Setty, 
Sharada and Subbaramu Kanive, Uma and Shankar Magge, Rama and Srinath, Shanthi and Keshav Rao, 
Sowmya and Prakash, Shanthi and Ravishankar, Vijaya and Mal Murthy, Kamala and Govindraj, Prema and 
Keshav Kumar, Gayathri and Sunil Bhatt, Vani and Anand Lingiah, Pratibha and Babu Kumar, Sumana and Ravi 
Keerthy, Sheela and Suresh Katti, Uma and Arun Darwar, Sunitha and Srinivas Bangalore, Pranitha and Sridhar 
Kadaba, Nalini and Lakshmipathi, Geetha and Pandarunga, Vinita and Manjunath, Bollu and Nagaraj Nuchina, 
Latha and Harish, Veda and Mysore Srinivas, and many others. (Apologies are in order if some names have 
been left out inadvertently, as this was based on inputs from many senior members of the HKK). 
 

Mal Murthy 
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For many years thereafter, our Kannada Koota was still run informally by volunteers.  We did not have 
elections or office bearers/titles.  Indoor festivities such as Ugadi and Deepavali were held at the Temple Hall.  
At these events, we had a variety of entertainment programs such as music (individuals and group singing) 
dramas, dances, “kolata”, and variety of events for children.  Of course, one of the highlights of the event 
was a very tasty dinner cooked by the ladies, with a variety of sumptuous items that would rival any dinner at 
a wedding event! 
 

We had a picnic every summer at State public parks.  Some of them, such as Burr Pond State Park in 
Torrington, or Candlewood near Danbury also had lake with boating and swimming.  Both adults and children 
alike enjoyed boating around the lake as well as swimming, in addition to other games such as volleyball, 
badminton, and variety of games for children. 
 

Over the years, the population of Kannadigas in Connecticut grew significantly with many younger families 
moving into the area.  It became rather infeasible to run the Kannada Koota on a volunteer basis, and there 
was almost a discontinuity in the activities of the Koota between 2003 and 2006.  In 2006, a large group of 
like minded people got together and decided to form a formal organization with office bearers, duly elected 
by the membership.  Bhagya and Srinivas Komarla played a key role in maintaining the continuity and 
transition during this phase.  In the same year, our Kannada Koota was registered as a 501 (c) non-profit 
organization.  Based on popular vote, the organization was named “Hoysala Kannada Koota” (HKK). 
 

We should all be aptly proud of the accomplishments of the HKK over the last 10 years. 
 

Each year, the number  programs in each event has increased to include music, dramas, dance, fancy dress 
and historic skits for children, etc.  HKK has also actively participated in several AKKA (Association of Kannada 
Kootas in America) and NAVIKA (North America Vishwa Kannada Association) events over the years.  HKK has 
also supported or sponsored many Kannada artists visiting from India. 
 

Heartfelt thanks to all the HKK Office bearers, leaders and volunteer participants today, for their “ಕನ್ನಡ 
ಅಬಿಮಾನ್”, as well as their dedicated commitment.  They literally hoisted the “Banner” of Kannada to “new 

heights” in the USA, that started with humble beginnings as a social gathering of Kannadigas that started 
over 25 years ago in Connecticut. 

ಕನನಡವ ೇ ಸತಯ ಕನನಡವ ೇ ನಿತಯ 
 



   ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ 
    ಡಾ: ಎ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ 

ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರನೀನು? ಯಕ್ಷ ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮ್ಕ್ಕಳಿಗನ ಇದರ ವಿಷಯ ತಿಳಿೀಲನೀಬನೀಕ್ು. 

ಯಾತಕನಕಂದರನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮ್ತುು ಅದರ ಉತುರಗಳನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕನೂಂಡರನ ನಮ್ಮ ಹಂದೂ ಧಮ್ಥದ ತತವ, ನಂಬಿಕನಗಳು ಮ್ತುು 
ಅಭ್ಾಾಸ ಮಾಡುವ ಸಿದಧತನ ತನೂೀರಬಹುದು.  

ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಾಾತವಾದ ಕ್ಥನ. ಮ್ಹಾಭ್ಾರತದ ಅರಣ್ಾ ಪ್ವಥದಲ್ಲ ಿಇದು ಒಂದು ಭ್ಾಗ. ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಹನಂಡತಿ 
ದ್ರರಪ್ತಿಯೊಡನನ ಹನನೆರಡು ವಷಥದ ಕಾಡುವಾಸದ ಅವಸ್ನೆ ಅನುಭವಿಸುತಿುದದರು. ಒಂದು ದಿನ ಬಾರಹಮಣ್ನನೂಬಬನು ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು 
ಪಾಂಡವರಿಗನ ಬನೀಡಿಕನೂಂಡ. ಆ ಬಾರಹಮಣ್ನ ಹನೂೀಮ್ ಕ್ುಂಡದ ಬನಂಕಿ ಹಚ್ುುವ ಅರಣಿಯೊಂದನುೆ ತನೆ ಆಶ್ರಮ್ದ ಹತಿುರ ಇದದ ಒಂದು 
ಮ್ರದ ಶ್ಾಖ್ನಯಲ್ಲ ಿಇಟ್ಟಿದದನಂತನ. ಅರಣಿ ಎಂದರನ ಬನಂಕಿಯನುೆ ಉದಭವಿಸುವ ಮ್ರದ ಕನೂೀಲುಗಳು. ಆ ಬನಳಿಗನೆ ಒಂದು ಜಂಕನ ಆ ಮ್ರದ 
ಹತಿುರ ಬಂದು ತನೆ ಬನನೆನುೆ ಆ ಮ್ರದಮೀಲನ ಉಜ್ುುತಿುರುವಾಗ ಆ ಅರಣಿ ಜಂಕನಯ ಕನೂಂಬಿಗನ ಸಿಕಿಕಕನೂಂಡಿತು. ಜಂಕನಗನ ಭಯವಾಗಿ 
ಅದರ ಕನೂಂಬನುೆ ಅಲಾಡಿಿಸುತು ಇದ್ಾದಗ ಆ ಅರಣಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೀ ಕನೂಂಬಿಗನೀ ಅಂಟ್ಟಕನೂಂಡಿತು. ಜಂಕನಯು ಓಡಿ ಓಡಿ ಹನೂೀಗಿ 
ಕ್ಣ್ಮರನಯಾಯಿತಂತನ. ಆ ಅರಣಿಗಲ್ಲಲಿದ್ನ ಹನೂೀಮ್ಗಳನುೆ ಹನೀಗನ ಮಾಡುವದು? ಸ್ಾಧಾವನೀ ಇಲ.ಿ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪಾಂಡವರಿಗನ 
ಕನೂೀಡಿಕನೂಂಡ. ಆ ಜಂಕನಯನುೆ ಹಡಿದು ನನೆ ಅರಣಿಗಳನುೆ ದಯವಿಟ್ುಿ ತರಲನೀಬನೀಕನಂದು ಅವನ ಪಾರರ್ಥನನ. 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನೆ ತಮ್ಮಂದಿರನೂಡನನ ತಕ್ಷಣ್ ಹನೂರಟ್ು ಅತಿವನೀಗದಿಂದ ಓಡಿಹನೂೀಗಿ ಆ ಜಂಕನಯನುೆ ತಡನಯುವ ಪ್ರಯತೆ ಮಾಡಿದನು. 
ಆದರನ ಎಷುಿ ಓಡಿದರೂ, ಎಷುಿ ಘಂಟನ ಕ್ಳನದರೂ, ಎಷುಿ ದೂರ ಹನೂೀದರೂ ಅವರಿಗನ ಜಂಕನ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ. ವಿಪ್ರಿೀತ ಜಗುಪನೆಯಿಂದ 
ಎಲಿರೂ ಅವರ ಕ್ುಟ್ಟೀರಕನಕ ವಾಪ್ಸುೆ ಬರನೂೀಣ್ ಎಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹನೂರಟ್ರು. ಆದರನ ಇಷುಿ ದೂರ, ಇಷುಿ ವನೀಗ, ಬಹಳ ನಿರಾಶ್ನ 
ಮ್ತುು  ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕನ ಆಗಿದದರಿಂದ ಅವರನಲಿರೂ ಒಂದು ದ್ನೂಡಡ ಮ್ರದ ಕನಳಗನ ಸವಲಪ ವಿಶ್ಾರಂತಿ ಪ್ಡಿಯೊೀಣ್ ಎಂದು ಕ್ೂತರು. 
ಕ್ೂತಮಲನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತನೆ ತಮ್ಮಂದಿರಗನ ಹನೀಳಿದ: ಏನಪಾಪ ಇದು? ಏಕನ ಇಷುಿ ಸುಲಭವಾದ ಕನಲಸವನುೆ ವಿೀರರಾದ ನಾವು ಕ್ಷತಿರಯರು 
ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿಿವಲಾ ಿ ಅಂಥಾ ನನಗನ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಟ್. ಈ  ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಯೊೀಥಧನನುೆ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಹನೀಗನ 
ಸ್ನೂೀಲ್ಲಸುವುದು ಹನೀಳಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಾಮ್ರ್ಾಥ ನಾಶ್ವಾಗುತಿುದ್ನಯೀ ಈ ವನವಾಸದಿಂದ? ದ್ನೀವರನೀ ಗತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಾ ಕನೂರಗಿದ.  

ನಂತರ ಅಣ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠರಿ ತನೆ ತಮ್ಮ ನಕ್ುಲನನುೆ ಕ್ರನದು ಹನೀಳಿದ: "ನಕ್ುಲಾ, ಈ ಮ್ರದಮೀಲನ ಹತಿು ಸಮೀಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಾದರೂ 
ನದಿ ಅರ್ವಾ ಕನೂಳ ಇದಿಯೀ ಅಂತ ನನೂೀಡಿಹನೀಳು. ಇದದರನ ಅಲ್ಲಿಗನೀ ಹನೂೀಗಿ ಸವಲಪ ನಿೀರನುೆ ತಂದರನ ನಾವನಲಾಿ ಅದನುೆ ಕ್ುಡಿದು ಕ್ಣ್ುಣ 
ಮ್ುಚ್ಚು ವಿಶ್ಾರಂತಿ ಆದಮೀಲನ ಮ್ನನಗನ ಹಂದಿರುಗಬಹುದು". ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞನಯಂತನ ನಕ್ುಲನು ಆ ಮ್ರಕನಕ ಹತಿುದ. ಮೀಲ್ಲಂದಲನೀ ಬಹಳ 
ಹಷಥದಿಂದ ಹನೀಳಿದ" "ಅಣ್ಾಣ ನಿೀವು ಹನೀಳಿದುದ ಸರಿಯೀ. ಹತಿುರದಲನೀಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕನೂಳ ಕಾಣಿಸುತನು. ಬನೀಕಾದಷುಿ ಸವಚ್ಛವಾದ 
ನಿೀರಿರುವಂತನ ಇದ್ನ. ಬಹಳ ಮ್ರಗಳು, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಫಲಗಳು ಎಲಾಿ ಕಾಣ್ುತನು. ಈಗಲನೀ ಹನೂರಟ್ು ತವರಿತದಿಂದ ವಾಪ್ಸುೆ 
ಬರುತನುೀನನ". ಹೀಗನ ಹನೀಳಿ ತನೆ ಬಾಣ್ದ ಬತುಳಿಕನಯನುೆ ಬನನಿೆನಮೀಲನ ಇಟ್ುಿಕನೂಂಡು ನಕ್ುಲ ಹನೂರಟ್ನು. ಮಕನಕಲಿರೂ 
ಕ್ಣ್ುಣಮ್ುಚ್ಚುಕನೂಂಡು ನಕ್ುಲ ಬರುವನರಗೂ ಸುಮ್ಮನಿರನೂೀಣ್ ಎಂದರು. 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



 

 ನಕ್ುಲ ಸಂತನೂೀಷದಿಂದ ಆ ಕನೂಳದ ಸಮೀಪ್ಕನಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ರಂದಯಥ, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಗಾನ, ತಂಗಾಳಿ, ಶ್ಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ್ 
ಇವನಲಿವನೂೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿೀರಿನ ಸಮೀಪ್ಕನಕ ಬಂದ. ಬತುಳಿಕನಗನ ನಿೀರನುೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ತಾನನ ಸವಲಪ ಕ್ುಡಿಯೊೀಣ್ ಎಂದು ತನೆ 
ಕನೈಯಿಂದ ಬನೂಗಸ್ನ ಮಾಡಿ ತನಗಿಯಲು ಬಂದ್ಾಗ ಬಹಳ ಜನೂೀರಾಗಿ ಒಬಬ ಮ್ನುಷಾನ ಕ್ರಾಳ ಧವನಿ ಕನೀಳಿದ. ಆ ಅಶ್ರಿೀರ ವಾಣಿ ಹನೀಳಿತು: 

ಮಾ ತಾತ ಸಾಹಸಂ ಕಾರ್ಶೀಮೀಮ ಪ್ೂರ್ೀ ಪ್ರಿಗ್ರಹ: 

ಪ್ರಶ್ಾೆನ್ ಉಕಾವಾತು ಮಾದನರಶಯ ಪಿಬಸವ ಚ ಹರಸನವ ಚ 

"ಮಾದಿರಯ ಮ್ಗನನೀ, ನಿಲ್ಲಿಸು, ನನೆ ಅಪ್ಪಣ್ನಯಿಲಿದ್ನ ಆ ನಿೀರನುೆ ಮ್ುಟ್ಿಬನೀಡ. ನನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಮೊದಲು ಉತುರ ಕನೂಡು. ಅದ್ಾದಮೀಲನ 
ಬನೀಕಾದಷುಿ ಕ್ುಡಿ, ಬನೀಕಾದಷುಿ ತನಗನದುಕನೂಂಡು ಹನೂೀಗು." ನಕ್ುಲ ಸುತಿು ನನೂೀಡಿದ. ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಯೊೀಚ್ನನ ಮಾಡಿದ. 
ಏನನೂೀ ಸುಸಿುನಿಂದ ನನಗನ ಈ ದವನಿಗಳು ನನೆ ಕಿವಿಗಳಿಗನ ಬಿೀಳುತಿುವನ ಅಷನಿೀ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲಿ ಅಂತಾ ಯೊೀಚ್ಚಸಿ ಬನೂಗಸ್ನಯಿಂದ ನಿೀರು 
ತನಗನದು ಕ್ುಡಿದ. ತಕ್ಷಣ್ವನೀ ಕನಳಗನ ಬಿದುದ ಸತು! 

ಈ ಕ್ಡನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ್, ಅಜ್ುಥನ ಮ್ತುು ಸಹದ್ನೀವ ಆ ಮ್ರದ ಕನಳಗನ ಕ್ೂತು ನಕ್ುಲನು ನಿೀರನುೆ ತರುತಾುನನಂದು ಕಾಯಿತಿದದರು. ಇಷುಿ 
ಹನೂತಾುದರೂ ನಕ್ುಲ ಬರಲ್ಲಲಿವಲಾಿ ಎಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗನ ಚ್ಚಂತನಯಾಯುು. ಕನೂನನಗನ ಸಹದ್ನೀವನನುೆ ಕ್ುರಿತು ಹನೀಳಿದ: "ಮ್ಗು ಸಹದ್ನೀವ, 
ನಿನೆ ಸಹನೂೀದರ ನಕ್ುಲ ಹನೂೀಗಿ ಬಹಳ ಸಮ್ಯವಾಯುು. ಈಗಲನೀ ಬಂದಿರಬನೀಕಾಗಿತುು. ನಿೀನು ಈಗ ತಕ್ಷಣ್ ಹನೂೀಗಿ ಅವನಿಗನೀನಾದರೂ 
ತನೂಂದರನಯಾಗಿದಯೀ ಎಂದು ನನೂೀಡಿಕನೂಂಡು ಬಾ". ಸಹದ್ನೀವನು ಸರಿ ಅಣ್ಾಣ ಈಗಲನೀ ಹನೂರಟನ ಎಂದು ಹನೀಳಿ ಓಡಿದ. 

ಸಹದ್ನೀವನು ಆ ಕನೂಳದ ಹತಿುರ ಓಡಿಬಂದು ನನೂೀಡಿದರನ ಬಹಳ ಗಾಬರಿಯಾಯುು. ನಕ್ುಲನು ಸತುನನೀ ಎಂದು ಅವನ ದ್ನೀಹವನುೆ 
ನನೂೀಡುತಾು ಸಂಕ್ಟ್ ಪ್ಟ್ಿ. ಈಗಲನೀ ಹನೂೀಗಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತಿುರ ಇದನುೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನಲಿರನೂೆ ಇಲ್ಲಗಿನೀ ಕ್ರನದುಕನೂಂಡು ಬರಬನೀಕ್ು ಎಂದು 
ವಾಪ್ಸುೆ ಹನೂರಡಲು ಸಿದಧವಾದ ಸಹದ್ನೀವ. ಹನೂರಡುವ ಬದಲು ಸವಲಪ ನಿೀರನುೆ ಕ್ುಡಿದುಬಿಡನೂೀಣ್ ಎಂದು ನಿೀರಿನ ಹತಿುರ ಬಂದರನ ಅದ್ನೀ 
ಎಚ್ಹರಿಕನ ಕಿರಿಚ್ು ಕನೀಳಿದ ಆ ಅಶ್ರಿೀರ ವಾಣಿಯಿಂದ. ಕನಳಗನ, ಮೀಲನ, ಸುತುಲೂ ನನೂೀಡಿದರನ ಯಾರೂ ಇಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ವನೀ ಹನೂೀಗಬನೀಕಾಗಿತುಲಿ. 
ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಿೀರು ಕ್ುಡಿದ. ನಕ್ುಲನಂತಯೀ ಸತುು ಬಿದದ. 

ಸಹದ್ನೀವನು ಇಷುಿ ಹನೂತಾುದರೂ ಬರಲ್ಲಲವಿಲಾಿ ಎಂದು ಯುಧಿಷ್ಠರಿನು ಈಗ ಅಜ್ುಥನನನುೆ ಕ್ಳಿಸಿದ. ಅಜ್ುಥನ ತನೆ ಪ್ರಸಿದಧ ಬಿಲುಿ  
ಗಾಂಡಿೀವವನುೆ ಎತಿು ಹನೂರಟ್ನು. ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ಆ ಕನೂಳದ ಹತಿುರ ಬಂದರನ ತನೆ ತಮ್ಮಂದಿರ ದ್ನೀಹಗಳನುೆ ನನೂೀಡಿ ಅಜ್ುಥನನಿಗನ ವಿಪ್ರಿೀತ 
ಕನೂೀಪ್ ಬಂತು. ಕನೂಳದ ಎಲಾಿ ಕ್ಡನಯೂ ನನೂೀಡಿ ನನೂೀಡಿದ. ಆದರನ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಸರಿ ಈಗ ವಾಪ್ಸುೆ ಹನೂೀಗಿ ಅಣ್ಣ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗನ ಇದ್ನಲಾಿ ತಿಳಿಸಬನೀಕನಂದು ಹನೂರಡಲು ತಯಾರಾದ. ಅದಕನಕ ಮೊದಲು ಸವಲಪ ಬಾಯಾರಿಕನಯನುೆ ತಿೀರಿಸ್ನೂೀಣ್ ಎಂದು 
ಒಂದು ಬನೂಗಸ್ನಯ ತುಂಬಾ ನಿೀರನುೆ ತನಗನದ. ತಕ್ಷಣ್ ಅದ್ನೀ ದವನಿ, ಅದ್ನೀ ಕಿರಿಚ್ು. ಆದರನ ಅಜ್ುಥನ ಹನದರಲ್ಲಲ.ಿ ಆ ದವನಿಯ ಕ್ಡನಗನ ಹನೀಳಿದ: 
ಯಾರನೂೀ ನಿೀನು? ಎಂರ್ ಹನೀಡಿಯೊೀ ನಿೀನು? ಧನೈಯಥವಿದದರನ ಬಾ. ನಿನಗನ ನನೆ ಸ್ಾಮ್ರ್ಾಥ ತನೂೀರಿಸುತನುೀನನಂದು ತನೆ ಗಾಂಡಿೀವಕನಕ 
ಬಾಣ್ವನುೆ ಲಗತಿುಸಿದ. ಆ ಧವನಿಯಂತೂ ಪ್ುನ:ಪ್ುನ ಎಚ್ಹರಿಕನ ಕನೂಟ್ಟಿತು. ಕನೂನನಗನ ಅದನುೆ ಗಮ್ನಿಸದ್ನ ನಿೀರನುೆ ಕ್ುಡಿದ. ತನೆ 
ಸಹನೂೀದರರಂತಯೀ ಸತುು ಬಿದದ ಅಜ್ುಥನ.  

ಈ ಕ್ಡನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಟ್, ಕ್ುತೂಹಲ, ವಾಸನ. ಮ್ೂರೂ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹನೂೀಗಿ ಇಷುಿ ಸಮ್ಯವಾದರೂ ವಾಪ್ಸುೆ 
ಬರದಿದದರನ ಬಹು ದುರಂತವನೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭೀಮ್ನನುೆ ಕ್ಳಿಸಿದ. ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯ ಕ್ಳನದರೂ ಅವನೂ ಬರಲ್ಲಲ.ಿ ಬಹಳ 
ಬಲವಾದ ಭೀಮ್ ಅಜ್ುಥನ ಬರದಿದದರನ ಇದ್ನೀನು ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ ಸಂಭವವಿಲ.ಿ ದ್ನೂಡಡ ದುರಂತರವನೀ ಇದು ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸಿ ಎದದ.  
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 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕನೂಳದ ಹತಿುರ ಬಂದು ನನೂೀಡಿದರನ ಅವನ ಹೃದಯವನೀ ಕ್ುಗಿೆತು. ಅವನ ಧಿೀರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸತುು ಬಿದಿದದ್ಾದರನ ಇಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ 
ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರ ದ್ನೀಹಗಳನುೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಸುತು ಮ್ುತು ನನೂೀಡಿದ. ತಮ್ಮಂದಿರ ಹನಜನು ಗುರುತಿಲಿದ್ನ ಬನೀರನ ಯಾವ 
ಗುರುತು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕನೂಳದ ನಿೀರನುೆ ದುಯೊೀಥಧನ ವಿಷದಿಂದ ಮಾಲ್ಲನಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸಿದ. ಅದದರಿಂದ 
ತಮ್ಮಂದಿರ ಮ್ುಖಗಳನುೆ ನನೂೀಡಿದ. ಅವರುಗಳ ಮ್ುಖಗಳು ಶ್ಾಂತಿಯಿಂದಲನೀ ಇದದವು. ವಿಷ ಇಲ ಿಈ ಕನೂಳದಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಧಥರಿಸಿ ಬಹು 
ಶ್ನ ೀಕಿಯಾಗಿ ಅಲನೀಿ ಕ್ುಳಿತು ದು:ಖಪ್ಟ್ುಿ ಹನೀಳಿಕನೂಂಡ: ಪ್ರಮಾತಮ ಏನಪಾಪ ಇದು? ಹನನೆರಡು ವಷಥಗಳಿಂದ ವನಮಾಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 
ರಾಜ್ಾವನುೆ ಯುದಧ ಮ್ೂಲಕ್ ದುಯೊೀಥಧನನಿಂದ ಪ್ಡನದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಹರಣ್ನ ಮ್ುಗಿಯತನ? ನಮ್ಮ ಪ್ರರಯ ಪ್ರಜನಗಳನುೆ 
ನನೂೀಡುವ ಮ್ತುು ಪ್ರಿಪಾಲ್ಲಸುವ ನಿಧಾಥರ ನಾಶ್ವಾಯಿತನ? ಈ ಧಿೀರ ತಮ್ಮಂದಿರಿಲದಿ್ನ ನಾನು ಹನೀಗನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಾವನುೆ ಪ್ಡನಯಲ್ಲ? 
ಎಂಥಾ ದುರದೃಷಿ ಇದು ಭಗವಂತಾ ಎಂದು ತನೆ ತಲನಯನುೆ ತಗಿಸೆಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ದು:ಖಿಸಿದ.   

 ಹೀಗನಯೀ ಹನೀಳುತಾು ಹನೀಳುತಾು  ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತಮ್ಮಂದಿರ ಶ್ಾರಧಧ ಮಾಡಲು ಪಾರರಂಭಸಿ ಸವಲಪ ನಿೀರಿನಿಂದ ಪ್ರೀಕ್ಷಣ್ನ ಮಾಡಲು 
ಸಿದಧವಾದ. ನಿೀರಿನ ಹತಿುರ ಹನೂೀದ ತಕ್ಷಣ್ವನೀ ಆ ಕಿರಿಚ್ು, ಆ ಧವನಿ: "ನಿೀರು ಮ್ುಟ್ಿಬನೀಡಪಾಪ ಕ್ುಂತಿಯ ಮ್ಗನನೀ. ನನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುೆ 
ಮೊದಲು ಕನೀಳು, ಉತುರ ಕನೂಡು, ಆಮೀಲನ ಬನೀಕಾದಷುಿ ನಿೀರು ಕ್ುಡಿ. ಅದಕನಕ ಮೊದಲು ಕ್ುಡಿದರನ ನಿನಗೂ ನಿನೆ ತಮ್ಮಂದಿರ ಅವಸ್ನಯೆೀ 
ಬರುತನು ಹುಷಾರು" ಎಂದಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಇದನುೆ ಕನೀಳಿ ಕನೂೀರಿದ: ಯಾರಪಾಪ ನಿೀವು? ಮ್ನುಷಾನನೀ? ಮಾರುತನನೀ, ಗಂಧವಥನನೀ, 
ರಾಕ್ಷಸನನ? ದ್ನೀವನನೀ? ಯಾಕ್ಪ್ಪ ನನೆ ತಮ್ಮಂದಿರನುೆ ಕನೂಂದ್ನ? ಅವರು ನಿನಗನೀನು ಮಾಡಿದರು? ಇಂರ್ ಧಿೀರರಾದ ಕ್ಷತಿರಯರನುೆ ಹನೀಗನ 
ಕನೂಂದ್ನ? ಈ ನಿೀರು ನಿನೆ ಆಸಿು ನನಗನ ಬನೀಡ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನಾೆದರೂ ಕನೀಳು. ನನಗನ ಸ್ಾಧಾವಾದರನ ಉತುರಿಸುವನ. ಕನೀಳಪ್ಪ ಎಂದು 
ಹನೀಳಿ ನಮ್ಸ್ಾಕರ ಮಾಡಿದ ಆ ಧವನಿಗನ.  

ಅದನುೆ ಹನೀಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ವನೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮ್ುಂದ್ನ ಒಂದು ಮ್ರದ ಮೀಲನ ಕ್ರಾಳವಾದ ಬಹು ದ್ನೂಡಡ ಭಯಂಕ್ರವಾದ ಶ್ರಿೀರ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ 
ಪಾರಣಿ ಹನೀಳಿತು: "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಾನು ಒಬಬ ಯಕ್ಷ. ನಿನೆ ತಮ್ಮಂದಿರರಿಗನ ನಾನು ಎಚ್ಹರಿಕನ ಕನೂಟನಿ. ಆದರೂ ಅವರು ನನೆನುೆ ತಿರಸಕರಿಸಿ ನನೆ 
ಕನೂಳದ ನಿೀರನುೆ ಕ್ುಡಿಯಲು ಹನೂೀದರು. ನಿೀನಂತೂ ಸವಲಪ ಮ್ಯಾಥದ್ನಯಿಂದ ನನೆನುೆ ಕನೀಳಿದ್ನ. ನನಗನ ಸಂತನೂೀಷ. ಈಗ ನನೆ 
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗನ ಉತುರಿಸಲು ಸಿದಧವಾಗಪ್ಪ ಮ್ಗು". ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹನೀಳಿದ: ಸರಿಯಪ್ಪ ಯಕ್ಷ. ನಿೀನು ಕನೀಳು ಈಗಲನ.  

ಹೀಗನಯ ಈ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಶ್ುರುವಾಯಿತು. ಯಕ್ಷ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠರಿನಿಗನ ೧೨೨  ಕ್ಠಿಣ್ವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುೆ ಒಂದ್ಾದಮೀಲನ ಒಂದನುೆ 
ಕನೀಳಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಂತೂ  ಧನೈಯಥವಾಗಿ, ಗರರವದಿಂದ, ಶ್ಾಂತಿಯಿಂದ ಎಲಾಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುೆ ಉತುರಿಸಿದ. ಅದನನೆಲಿ ನಿೀವು ಓದಿ ಅರ್ಥ 
ಮಾಡಿಕನೂಳಳಬನೀಕ್ು. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನುೆ ಮಾತರ ವಿವರಿಸಿದ್ನದೀನನ. ಬಹು ಮ್ುಖಾವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕನೀಳಿರಿ. 

ಕಿಮ್ಸ್ವಾದ್ ಗ್ುರುತರನೂಶ ಭೂಮಶ:? 
ಕಿಮ್ಸ್ವಾದುಚಚತರಂತ ಖಾತ್? 

ಕಿಮ್ಸ್ವಾದ್ ರ್ಶಘ್ರತರಮ್ ವಾಯಶ:? 
ಕಿಮ್ಸ್ವಾದ್ ಬಹುತರಂ ತೃಣಾತ್? 

ಭೂಮ್ಸ್ ತಾಯಿಗಂತಾ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ? 
ಆಕಾಶಕಿಕಂತಾ ಎತವರವಾಗರುರ್ರಾರು? 

ವಾಯುವಿಗಂತಾ ರ್ಶಘ್ರ ಯಾರ್ುದು? 
ಹುಲ್ಲಿಗಂತಾ ಜಾಸ್ತವ ಯಾರ್ುದು? 
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 ಇದಕನಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉತುರಿಸಿದ: ಯಕ್ಷನನೀ ಕನೀಳಪ್ಪ: ಭೂಮಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಹನತು ತಾಯಿಯೀ ಮ್ುಖಾ, ನಮ್ಮ ತಂದ್ನಯರನೀ ಆಕಾಶ್ಕಿಕಂತ 
ಎತುರವಾಗಿರುವರು, ಮ್ನಸ್ನೆೀ ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಶ್ೀಘರ, ಚ್ಚಂತನಗಳನೀ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸಿು! 

ಇದ್ನೀ ರಿೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕ ೧೧೮  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮ್ಸ್ನಾಗಳನೀ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಗಟನಯೀ. ನಾವು ಎಲಾ ಿಪ್ರಶ್ನೆಗಳನೂೆ ಮ್ತುು 
ಉತುರಗಳನೂೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ, ಗಮ್ನಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕನೂಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೂ ಯುಧಿಷ್ಠರಿನನೀ ಆಗನೂೀಣ್. ಈ ಮಕ್ಕ ಎಲಾಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
ಮ್ತುು ಅವುಗಳ ಉತುರಗಳು  ನನೆ ಪ್ುಸುಕ್ದಲ್ಲಿದ್ನ*. ಬನೀಕಾದರನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಗರಂರ್ಪಾಲಕ್ರನುೆ ಕನೀಳಿ ತನಗನದು ಓದಿ ಸಂತನೂೀಷಪ್ಡಿ. 

ಈ ಕ್ಥನ ಮ್ುಗಿಯತನ? ಆ ಪ್ರಶ್ನ ೆೀತುರ ಆದನಂತರ ಯಕ್ಷ ಏನು ಹನೀಳಿದ? ಏನು ಮಾಡಿದ? ಯುಧಿಷ್ಠರಿನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗನ ಏನಾಯುು? ಇವನಲಾಿ 
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನೀ. ಈ ಕ್ಥನ ಮ್ುಗಿದಿಲಿ. ಕನೀಳಿರಿ. 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಉತುರಗಳನುೆ ಕನೀಳಿ ಯಕ್ಷನಿಗನ ಬಹಳ ಸಂತನೂೀಷವಾಯುು. ಯಕ್ಷ ಹನೀಳಿದ: "ಮ್ಗೂ, ನಿನೆ ಸಪಷಿವಾದ, ಅರ್ಥಪ್ೂಣ್ಥವಾದ, 
ಧಮ್ಥದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಉತುರಗಳು ನನಗನ ತೃಪ್ರುಕ್ರವಾಗಿವನ. ನಿನಗನ ಮ್ಂಗಳವಾಗಲ್ಲ ಧಮ್ಥಪ್ುತರ. ನಿೀನು ಯಾವ ಒಬಬ ತಮ್ಮನನುೆ 
ಆಯಕ ಮಾಡುವನಯೊೀ ಅವನನುೆ ಈಗಲನೀ ಬದುಕಿಸುತನುೀನನ. ಹನೀಳಪ್ಪ". 

ಇದನುೆ ನನೂೀಡಿ ಸವಲಪ. ಯಕ್ಷ ಎಂತಹ  ಕ್ೂರರಿಯಿರಬಹುದು?  ನೂರಾರು ಕ್ಠಿಣ್ನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುೆ ತಡನಯದ್ನ ಒಂದ್ಾದರನೂಂದನುೆ 
ಉತುರಿಸಿದ್ಾದನನ. ಅದಕನಕ ಒಬಬ ತಮ್ಮನ ಜೀವನ ಮಾತರ ಉಡುಗರನಯೀ? ಇದು ಎಂಥಾ ಧಮ್ಥ? ಎಂಥಾ ನಾಾಯ? ಈಗ ಏನು 
ಮಾಡುವುದು? ಇದ್ನಲ ಿನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿೆಗನ ತನೂೀರುವುದು ಸರಿಯೀ. ಆದರನ ಯುಧಿಷ್ಠರಿ ಒಂದು ನಿೀಮಶ್ವೂ ತಡನಯಲ್ಲಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ವನೀ ಹನೀಳಿದ: 
"ಯಕ್ಷ, ನಕ್ುಲನೂೀ ಜೀವತು" ಅಂದರನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಉತುರ "ನಕ್ುಲನನುೆ ಜೀವಿಸಪ್ಪ ಯಕ್ಷನನ".  

ಯಕ್ಷನಿಗನ ಬಹಳ ಆಶ್ುಯಥ. "ಏನಪಾಪ ಇದು ಯುಧಿಷ್ಠರಿ? ಯಾಕ್ಪ್ಪ ನಕ್ುಲ? ಅಜ್ುಥನ, ಭೀಮ್ ನಿನೆ ಸಹನೂೀದರರು. ಬಹು ವಿೀರರು. 
ಅವರುಗಳ ಸ್ಾಮ್ರ್ಾಥ, ವನೈಖರಿ ಜ್ಗತರಸಿದಧ. ಅವರುಗಳನುೆ ಬಿಟ್ುಿ ನಕ್ುಲನನುೆ ಏಕನ ಆಯಿಸಿದ್ನ? ಪ್ುನ: ಯೊೀಚ್ಚಸುತಿುಯಾ?" ಎಂದ. 
ಇದನುೆ ಕನೀಳಿದ್ಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕನೂಟ್ಿ ಉತುರ ಸ್ಾವಿರಾರು ವಷಥಗಳಿಂದ ಹಂದೂ ಜ್ನಗಳ ಮ್ನಸಿೆನಲ್ಲಿ ಮ್ುದ್ನರಯಂತನ ಇದ್ನ. ಯಾವ 
ಹಂದುವನೂೆ ಕನೀಳಿ. ಧಮ್ಥಪ್ುತರನ ಉತುರ ಅವರಿಗನ ಗನೂತಿುರುತನು. ಬನೀಕಾದರನ ಪ್ರಿೀಕ್ಷನ ಮಾಡಿ! 

ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹನೀಳಿದ: ಕಾರಣ್ವನೀನು ಗನೂತನುೀ ಯಕ್ಷ? ಹನೀಳುತನುೀನನ ಕನೀಳು. "ಧಮೊೀಥ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ:" ನನೆ ಆಯಿಕನಗನ ಕಾರಣ್ ಧಮ್ಥವನೀ. 
ನಾನು, ಕ್ುಂತಿಯ ಮ್ಗ, ಬದುಕಿದ್ನೀನನ. ಆದರನ ಮಾದಿರಯ ಒಬಬ ಮ್ಗನಾದರೂ ಬದುಕ್ ಬನೀಡವನೀ? ಅದಕನೂಕೀಸಕರವನೀ ನಿನೆ ಆಜ್ಞನ ಪ್ರಕಾರ 
ನಾನು ನಕ್ುಲನನುೆ ಆಯಕ ಮಾಡಿದ್ನೀನಪಾಪ. ಅದ್ನೀ ಧಮ್ಥ. ನಾವು ಧಮ್ಥವನುೆ ಕಾಪಾಡಿದರನ ಧಮ್ಥವು ನಮ್ಮನುೆ ಕಾಪಾದುತನು ಅನುೆವ 
ಮ್ೂಲ ತತವವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಂಪ್ರನ ಎಂದ ಯುಧಿಷ್ಠರಿ! 

ಇದನುೆ ಕನೀಳಿದಮೀಲನ ಯಕ್ಷ ಹನೀಳಿದ: ಯುಧಿಷ್ಠರಿ! ಎಂಥಾ ಜ್ಞಾನಿ ನಿೀನು? ನಿೀನು ನಿನೆ ವಂಶ್ಶ್ನರೀಷಿನು. ನಿನೆ ಶ್ರದ್ನಧಯು ನಿನೆ ಆಶ್ರಯಕನಕ 
ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತನು. ನಿನೆ ಧಮ್ಥಜ್ಞಾನ ಶ್ಾಘಿನಿೀಯವನೀ. ಅದರಿಂದಲನೀ ನಾನು ನಿನೆ ಎಲಾಿ ತಮ್ಮಂದಿರನೂೆ  ಬದುಕಿಸುತನುೀನನ. 
ಇನನೂೆಂದು ವಿಷಯ ನಿನಗನ ನಾನು ಈಗ ತಿಳಿಸಬನೀಕ್ಪಾಪ ಎಂದು ಹನೀಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಆ ಯಕ್ಷ ಒಂದು ದ್ನೀವರ ಹಾಗನ ಕಾಣಿಕನೂಂಡ. ತಕ್ಷಣ್ವನೀ 
ಹನೀಳಿದ: "ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಮ್ಗು, ನಾನು ನಿನೆ ತಂದ್ನ ಧಮ್ಥರಾಯನನೀ. ನಿನೆ ಧೃಡತನ, ಮ್ನ:ಶ್ಕಿು, ಶ್ೀಲ ಇತಾಾದಿ ಗುಣ್ಗಳನುೆ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸುವ 
ಇಷಿದಿಂದ ನಾನನೀ ಜಂಕನಯಂತನ ವನೀಷದಿಂದ ಬಂದ್ನ. ಈ ಅರಣಿಗಳನುೆ ಆ ಬಾರಹಮಣ್ನಿಗನ ಕನೂಡು. ಹದಿಮ್ೂರನನೀ ವರುಷವನುೆ ವಿರಾಟ್ನ 
ರಾಜ್ಾದಲ್ಲ ಿಕ್ಳಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಗನಲರಿಿಗೂ ಮ್ಂಗಳವಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹನೀಳಿ ಅಂತಧಾಥನವಾದನು. 

         Dr. Srinivasan is the author of  A Hindu Primer: YAKSHA PRASHNA available from 

www.periplusbooks.com, Amazon.com,  Abebooks.com   

   
Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



 

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ 
‘ À̧ÄvÀ®’¢AzÀ ‘ªÀÄ»ÃvÀ®’ÀPÉÌ §gÀÄªÀ §° ZÀPÀæªÀwð 

qÁ: dAiÀÄAw ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï 
ªÉÃzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw À̧A±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ 
jaymanu@rediffmail.com 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj À̧®Ä, C°è PÁtÄªÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß C¨sÁå À̧ªÀiÁqÀ É̈ÃPÁUÀÄvÀ ÛzÉ. 
Ff¥ïÖ£À°è PÁtÄªÀ ¥ÀÇªÀð ¥Àæ À̧PÀÛ PÁ®PÉÌ Ȩ́ÃgÀÄªÀ §ÈºÀvï ¦gÀ«ÄqïUÀ¼ÀAvÀºÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è FUÀ PÁt¹UÀÄªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄUÉ 
¥ÀæªÀÄÄR DPÀgÀªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ªÉÃzÀ, G¥À¤µÀvï, ¥ÀÅgÁtUÀ¼ÀÄ, ¨sÁUÀªÀvÀ, gÁªÀiÁAiÀÄt, ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀÀ ªÀÄÄAvÁzÀ DµÀð UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ.   
 

¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ°è EzÀÄªÀgÉUÀÆ PÁtzÀAvÀºÀ CUÁzsÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ RUÉÆÃ¼À «ÃPÀëuÁ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä 
£ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ°è ºÁ À̧ÄºÉÆPÁÌV ¨ÉgÉwgÀÄªÀÅzÀjAzÁV s̈ÁgÀvÀzÀ PÁ®UÀt£Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÉÊ²µÀÖ÷å¥ÀÆtðªÁVzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt - 
ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀÀUÀ¼À°è PÁtÄªÀ UÀæºÀPÀÆlUÀ¼À£ÀÄß ¥Áè£ÉmÉÃjAiÀÄªÀiï vÀAvÁæA±ÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÁUÀ, D RUÉÆÃ¼À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ WÀn¹zÀÝ 
¤¢ðµÀÖ PÁ® CAzÀgÉ, EA¢£À UÉæUÉÆÃjAiÀÄ£ï ¥ÀAZÁAUÀzÀ£ÀéAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀªÀÅ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À £ÉgÀ«¤AzÀ 
£ÀqÉAiÀÄÄªÀ À̧A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß `DTðAiÉÆÃ C¸ÁÖç£À«Ä' (Archeo-Astronomy) JAzÀgÉ, `RUÉÆÃ¼À±Á¸ÁÛçzsÁjvÀ ¥ÀÅgÁvÀvÀé 
±ÉÆÃzsÀsÀ' J£ÀÄßvÁÛgÉ. »ÃUÉ zÉÆgÉvÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀÄªÁV DAiÀiÁ UÀæAxÀUÀ¼À°è PÁtÄªÀ ««zsÀ WÀl£ÉUÀ¼À PÁ®zÉÆA¢UÉ  
eÉÆÃr¹ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ ªÀÄºÀvÀézÀ À̧A±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀ ²æÃ ¥ÀÄµÀÌgï ¨sÀmÁßUÀgï (qÉÃnAUï ¢ JgÀ D¥sóï 
¯Áqïð ²æÃgÁªÀiï) gÁªÀÄ£À d£Àä ¢£À ¥ÀÇªÀð ¥Àæ¸ÀPÀÛ ±ÀPÉ 5114 J£ÀÄßvÁÛgÉ.  ºÁUÉAiÉÄÃ, CªÉÄjPÀzÀ ªÉÄA¦ü¸ï 
«±Àé«zÁå¤®AiÀÄzÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVgÀÄªÀ ¥ÉÇæ:£ÀgÀºÀj DZÁgï ªÀiÁrgÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁV ²æÃ PÀÈµÀÚ£À d£À£À,  ¥ÀÇªÀð ¥Àæ À̧P ÀÛ 
±ÀPÉ, 3112 £ÉÃ E À̧«AiÀÄ°è D¬ÄvÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.  F PÁ®UÀt£ÉAiÀÄAvÉ, F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ zÁR°
¹gÀÄªÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® eÁÕ£À ªÁ»¤UÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ EA¢UÉ JAlÄ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ½VAvÀ®Æ »A¢£À PÁ®WÀlÖPÉÌ 
¸ÉÃgÀÄªÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.   
 

¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ À̧«gÀÄªÀ s̈ÁgÀvÀzÀ°è ««zsÀ PÁ®WÀlÖUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ À̧AUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄRªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄºÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ, 
¨sÁUÀªÀvÀ ºÁUÀÆ ¥ÀÅgÁtUÀ¼ÀÄ w½¸ÀÄvÀÛªÉ.  ¥ÀÅgÁ + CAiÀÄ£À CAzÀgÉ, »A¢(£ÀªÀgÀ) £ÀqÉUÀ¼ÀÄ.  PÁªÀåªÀÄAiÀÄªÁzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ 
«ªÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ D PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À°è Ȩ́ÃjªÉAiÀiÁzÀgÀÆ, C°ègÀÄªÀ ªÀÄÆ® À̧vÀå WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß, EAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ zÉÆgÉAiÀÄÄªÀ vÁAwæPÀ 
£ÉgÀ«£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁqÀÄªÀ CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ w½AiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀgÀÄµÀUÀ¼À LwºÀå w½¸ÀÄªÀ CAvÀºÀ ¥ÀæªÀÄÄR 
WÀl£ÉUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ««zsÀ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw ªÀgÀÄµÀªÀÇ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä PÀtÚªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°
è¸ÀÄvÀÛzÉ.   
 

gÁªÀÄ - PÀÈµÀÚgÀ d£Àä¢£ÀUÀ¼ÀÄ, zÀÄµÀÖ gÁPÀë¸ÀgÀ ªÉÄÃ É̄ «dAiÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ ±ÀQÛ zÉÃªÀvÉAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀiÁzÀ zÀ À̧gÀ,  ¸Á®Ä¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¨É¼ÀV, ¨Át-©gÀÄ À̧ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ À̧A s̈ÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj À̧ÄªÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÀ§âUÀ¼À°è ««zsÀ PÁ®WÀlÖUÀ¼À°è £ÀqÉ¢
gÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀÄªÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è  ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ §°ÃAzÀæ£À ¥ÀÆeÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ¥ËgÁtÂPÀ 
¸ÀAUÀwAiÉÆA¢UÉ ªÉÄÃ¼ÉÊ¹gÀÄªÀ LwºÁ¹PÀ ¸ÀvÀåzÀ CªÀ É̄ÆÃPÀ£À gÉÆÃZÀPÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ.   

 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



 

¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄAzÀÄ ‘¸ÀÄvÀ®’¢AzÀ ‘ªÀÄ»ÃvÀ®’ÀPÉÌ §gÀÄªÀ §° ZÀPÀæªÀwð 

zÀÄgÀÄ¼À zÁ£ÀªÀ »gÀtåPÀ±À¥ÀÄ«£À PÀÄ®zÀ°è d¤¹zÀÝgÀÆ vÀ£Àß vÁvÀ ¥ÀæºÁèzÀ£ÀAvÉ zÉÊªÀ¨sÀPÀÛ£ÁVzÀÝ §°ZÀPÀæªÀwð C«ÄvÀ ¥ÀgÁPÀæ«Ä.  
ErÃ ¨sÀÆªÀÄAqÀ®zÉÆA¢UÉ ¸ÀéUÀð É̄ÆÃPÀªÀ£ÀÆß d¬Ä¹zÀÝªÀ£ÀÄ.  C±ÀéªÉÄÃzsÀ AiÀiÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ §°
ZÀPÀæªÀwðAiÀÄ §½ ªÁªÀÄ£À gÀÆ¥ÀzÀ°è §AzÀ ªÀÄºÁ«µÀÄÚ ªÀÄÆgÀÄ ºÉeÉÓ EqÀ®Ä vÁtªÀ£ÀÄß zÁ£ÀªÁV PÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É.  D£ÀAvÀgÀ 
wæ«PÀæªÀÄ£ÁV É̈¼ÉAiÀÄÄªÀ «µÀÄÚ, vÀ£Àß ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀÄ°è ¨sÀÆ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ªÁå¦¹, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀgÀ°è À̧éUÀðªÀ£ÀÄß ªÁå¦¹, 
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß §°AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ ElÄÖ CªÀ£À£ÀÄß ‘¸ÀÄvÀ®’ É̄ÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ D gÁdåzÀ C¢ü¥ÀwAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. 
¥ÀæwªÀgÀÄµÀªÀÇ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÀÄ ©lÄÖºÉÆÃzÀ gÁdåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ»ÃvÀ¯PÉÌ §gÀÄªÀ £ÀªÀÄä  »AzÀt ZÀPÀæªÀwð, 
§°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á®Ä ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀV ¸ÁéUÀw À̧ÄvÉÛÃªÉ.   

J°èzÉ F ‘¸ÀÄvÀ® ¯ÉÆÃPÀ’? 

F PÀxÁ£ÀPÀÀ ºÉÃ¼ÀÄªÀ À̧AUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÃªÀ® ¥ËgÁtÂPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ J£ÀÄßvÁÛ MAzÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ElÄÖ AiÀiÁAwæPÀªÁV GvÀìªÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄvÀÛªÉ. ‘¸ÀÄvÀ®’ É̄ÆÃPÀªÉ£ÀÄßªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄVAvÀ PÉ¼ÀVgÀÄªÀ ‘¥ÁvÁ¼À’ªÉÃ ªÀÄÄAvÁzÀ 
K¼ÀÄ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À°è MAzÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀªÁzÀ £ÀA©PÉ.  DzÀgÉ, CzÀÄ PÉÃªÀ® ¥ËgÁtÂPÀ £ÀA©PÉ ªÀiÁvÀæªÉÃ CxÀªÁ 
£ÉÊdªÁVAiÀÄÆ J¯ÉÆèÃ EgÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀªÉÃ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV CzÀÄ, EAzÀÄ ‘zÀQët CªÉÄjPÀ s̈ÀÆRAqÀ’ JAzÀÄ  
PÀgÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À JAzÀÄ À̧A±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw À̧ÄvÁÛgÉ.  CAzÀgÉ, ¸ÀªÀÄÄzÁæZÉAiÀÄ PÉ¼ÀV£À s̈ÀÆ s̈ÁUÀªÉÃ £ÁªÀÅ CzsÉÆÃ¯ÉÆÃPÀUÀ¼ÀÄ 
JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¥ÀæzÉÃ±À J£Àß§ºÀÄzÀÄ. ‘¥ÁvÁ®’, ‘¸ÀÄvÀ®’É, ‘CvÀ®’, ‘vÀ¯ÁvÀ®’, ‘ªÀÄºÁvÀ®’, ‘gÀ¸ÁvÀ®’ ºÁUÀÆ ‘«vÀ®’ J£ÀÄßªÀ K¼ÀÄ 
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÆß Ȩ́Ãj¹ ¥ÁvÁ® ¯ÉÆÃPÀ JAzÀÆ C°èAzÀ ªÉÄÃ°gÀÄªÀ £ÀªÀÄä ¥ÀæzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ»ÃvÀ® JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄªÀ À̧A¥ÀæzÁAiÀÄ 
§AzÀzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ.  »ÃUÉ ºÉÆ¸ÀzÁV ¸ÁÜ¦vÀªÁzÀ À̧¥ÀÛ À̧Ü¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ‘£ÀªÀvÀ®’ (ºÉÆ¸À À̧Ü¼À) JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ, PÁ®PÀæªÉÄÃt 
CªÀgÉ®ègÀÆ DqÀÄwÛzÀÝ  s̈ÁµÉAiÀÄ£ÀÆß ‘£ÀªÀívÀ®’ (NHUATLE) JAzÀÄ PÀgÉzÀzÀÄÝ, FUÀ®Æ C°è CzÉÃ ºÉ À̧j£À°è ¥ÀæZÀ°vÀ«zÉ. 

ªÀÄ»ÃvÀ®¢AzÀ ºÉÆgÀºÉÆgÀl vÀªÀÄä gÁd §°AiÉÆA¢UÉ `¸ÀÄvÀ®' ¥ÀæzÉÃ±ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ zÁ£ÀªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ D£ÀAvÀgÀ ºÉÆÃzÀ zÉÊvÀå 
ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀPÀÄ®zÀªÀgÀÄ C°è£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ® ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è  £É¯É¹zÀgÀÄ. FUÀ ¥ÉgÀÄ«£À°ègÀÄªÀ ‘¥ÀA¥Á’ ¥ÀæzÉÃ±À, EA¢£À UÁénªÀiÁ¯Á 
DVgÀÄªÀ `UËvÀªÀiÁ®AiÀÄ', FUÀ®Æ vÀªÀÄä£ÀÄß ‘ªÀÄAiÀÄ d£ÁAUÀ’ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÉÄQìPÉÆÃzÀ°ègÀÄªÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ C£ÉÃPÀ 
PÀÄgÀÄºÀÄUÀ¼À£ÀÄß ‘zÀQët CªÉÄjPÀ’zÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.  §°AiÀÄAvÉAiÉÄÃ zsÁ«ÄðPÀgÁV D¹ÛPÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw À̧®àqÀÄwÛzÀÝ ‘D¹ÛPï 
d£ÁAUÀ’ªÉÇAzÀÄ FUÀ®Æ C°è (ASTEC) PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ.   

gÁªÀt£À vÁvÀ ¸ÀÄªÀiÁ°AiÀÄ ‘¥ÁvÁ® ¯ÉÆÃPÀ’  

§°AiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ MAzÀÄ PÁ®WÀlÖzÀ°è, wæPÀÆl ¥ÀªÀðvÀzÀ°ègÀÄªÀ ®APÉAiÀÄ°è ¸ÀÄªÀiÁ°, ªÀiÁ° ºÁUÀÆ ªÀiÁ®åªÀAvÀ JA§ zÁ£ÀªÀ 
ªÀA±ÀzÀªÀgÀÄ D¼ÀÄwÛzÀÝ À̧AUÀw ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ. Cw§®gÁVzÀÝ F ¸ÉÆÃzÀgÀgÀÄ AiÀÄeÁÕ¢ zsÁ«ÄðPÀ 
PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß zsÀéA À̧ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæeÁ¦ÃqÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ¤UÀæ» À̧®Ä £ÀqÉzÀ ªÀÄºÁAiÀÄÄzÀÞzÀ°è «µÀÄÚ«¤AzÀ ªÀiÁ°AiÉÆA¢UÉ 
C£ÉÃPÀ zÀÄgÀÄ¼À gÁPÀë¸ÀgÀÄ ªÀÄrzÀgÀÄ.  §zÀÄPÀÄ½zÀ À̧ÄªÀiÁ° ºÁUÀÆ ªÀiÁ®åªÀAvÀgÀÄ ®APÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ‘¥ÁvÁ¼À’PÉÌ NrºÉÆÃzÀgÀÄ.  
¸ÀÄªÀiÁ°AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉÊPÀ¹AiÉÄÃ gÁªÀuÁ À̧ÄgÀ£À vÁ¬Ä.  D zÁ£ÀªÀgÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ®APÉAiÀÄ°è £É É̄¹zÀÝ vÀ£Àß CtÚ 
PÀÄ¨ÉÃgÀ£À£ÀÄß C°èAzÀ Nr¹ gÁªÀt C°è C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀzÀÄÝ w½¢gÀÄªÀ À̧AUÀwAiÉÄÃ.  
 

¥ÉgÀÄ«£À°è (¸ÀÄvÀ®) ²¯ÉAiÀÄ°è PÁtÄªÀ §ÈºÀvï wæ±ÀÆ® (TRIDENT) aºÉß    

EAzÀÄ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ¥ÀAiÀÄtÂ À̧ÄªÁUÀ ¦ Ȩ́ÆÌÃ G¥À¸ÁUÀgÀzÀ wÃgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ, ²¯ÉAiÀÄ°è PÉÆgÉ¢gÀÄªÀ wæ±ÀÆ¯ÁPÁgÀzÀ 
(TRIDENT) aºÉßAiÀÄ JvÀÛgÀ 820 CrUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ CzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ±ÀÆ®UÀ¼À GzÀÝ 121/2 CrUÀ¼ÀÄ.  EzÀ£ÀÄß 
AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ C°è ¤«Äð¹zÀgÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ EA¢£À «zÁéA¸ÀjUÉ À̧ªÁ¯ÁVgÀÄªÀ «ZÁgÀ.  DzÀgÉ, 
F DPÀÈwAiÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ Q¶ÌAzsÁ (¸À.40) PÁAqÀzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. vÀ£Àß ªÁ£ÀgÀ Ȩ́Ê£ÀåPÉÌ ¹ÃvÁªÀiÁvÉAiÀÄ£ÀÄß 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



 

ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÁzÀ vÁtUÀ¼À «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ À̧AzÀ¨sÀðzÀ°è À̧ÄVæÃªÀ, ¥ÀÆªÀð¢QÌ£À°ègÀÄªÀ ¥ÀªÀðvÁUÀæzÀ°è wæªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ 
¤«Äð¹gÀÄªÀ ªÀÄÆgÀÄ ²RgÀUÀ¼ÀÄ¼Àî PÀ£ÀPÀªÀÄAiÀÄ vÁ¼ÀzsÀédªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É.    

 

¥ÉgÀÄ £Ár£À°è wæ±ÀÆ® aºÉß PÁtÄªÀ vÁt¢AzÀ £ÀÆgÀÄ ªÉÄÊ°UÀ¼ÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀ°ègÀÄªÀ £ÁgÀhiÁÌzÀ (nazca lines) PÀtÂªÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è 
««zsÀ ¥ÁætÂUÀ¼À avÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ GzÀÝ£ÉAiÀÄ gÉÃSÁavÀægÀZÀ£É PÀAqÀÄ§gÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀzÀ°è ¸ÁUÀÄªÀ «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ 
PÁtÄªÀAvÀºÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄÆªÀvÀÄÛ ªÉÄÊ°UÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝ«gÀÄªÀ F gÉÃSÁavÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÁæaÃ£À PÁ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtªÁzÀ «ªÀiÁ£À 
¤¯ÁÝt«gÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ C©üªÀÄvÀ.  D ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ°è PÁtÄªÀ JgÀqÀÄ ªÉÄÊ®Ä GzÀÝ ºÁUÀÆ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 500 
ªÉÄÊ®Ä CUÀ®zÀ À̧ s̈ÁUÀÈºÀzÀAvÉ PÁtÄªÀ MAzÀÄ gÀZÀ£É EzÉ. CzÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄºÁPÁAiÀÄ£ÁVzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆ§â PÀÆqÀ§ºÀÄzÁVzÀÝ 
¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ CrUÀ¼ÀµÀÄÖ GzÀÝzÀ ¦ÃoÀªÉÇAzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAiÀiÁ À̧ÄgÀ §°ZÀPÀæªÀwðUÁV ¤ªÀiÁðt 
ªÀiÁrzÀ J£ÀÄßªÀ G É̄èÃR ¥ÀÄgÁtzÀ°è  PÁtÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ, zÀQët CªÉÄjPÀzÀ°è PÁtÄªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀªÁVgÀÄªÀ 
C£ÉÃPÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß s̈ÁgÀvÀ¢AzÀ ¥ÁvÁ¼À ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄÃ £É É̄¹zÀªÀgÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ ¤ZÀÑ¼ÀªÁV 
PÁtÂ À̧ÄvÀÛzÉ.  FUÀ®Æ D ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è gÀÆrüAiÀÄ°ègÀÄªÀ C£ÉÃPÀ PÀ¯Á¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ À̧A À̧ÌöÈwAiÀÄ PÀÄgÀÄºÀÄUÀ¼À£ÀÄß 
UÀªÀÄ¤¸À§ºÀÄzÀÄ.  
 

§°ZÀPÀæªÀwð vÀ£Àß ‘¸ÀÄvÀ®’ É̄ÆÃPÀ¢AzÀ ªÀgÀÄµÀPÉÆªÉÄä £ÀªÀÄä É̄ÆÃPÀPÉÌ ºÉÃUÉ §gÀÄvÁÛ£É ? 

K¼ÀÄ agÀAfÃ«UÀ¼À°è M§â£ÁzÀ §° ZÀPÀæªÀwðAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ©lÄÖºÉÆÃzÀ ªÀÄ»ÃvÀ®PÉÌ ªÀgÀÄµÀPÉÆÌªÉÄä §gÀÄvÁÛ£É J£ÀÄßªÀ £ÀªÀÄä 
¥ÁgÀA¥ÀjPÀ £ÀA©PÉUÉ DzsÁgÀªÉÃ£ÀÄ ? EzÀÄ »A¢£À AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ MAzÀÄ PÁ®WÀlÖzÀÀ°è ªÁ¸ÀÛªÀªÁV £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹, 
CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀ½UÉ ªÀUÁð¬Ä À̧ÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ J¤ À̧ÄvÀÛzÉ.  ºÁUÉAzÁUÀ, ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ §°¥ÁqÀå«ÄAiÀÄAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÁqÀ£ÀÄß 
D½zÀÝ §° ZÀPÀæªÀwð »AzÉÆªÉÄä CxÀªÁ ºÀ®ªÀÅ ¨Áj ªÁ¸ÀÛªÀªÁV F £ÁrUÉ §AzÀzÀÄÝ ºÉÃUÉ J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±Éß PÁqÀÄvÀÛzÉ.  
ªÉÃzÀPÁ®¢AzÀ®Æ À̧ªÀÄÄzÀæAiÀiÁ£À s̈ÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¸ÀÄ¥ÀjavÀªÁVzÀÝgÀÆ, zÀÆgÀzÀ ¸ÀÄvÀ® ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ À̧ªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀðªÁV MAzÀÄ 
¢£ÀPÁÌV §gÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.  ºÁUÁV, §° £ÀªÀÄä°èUÉ ªÁAiÀÄÄªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄÃ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀ «ZÁgÀ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.  
CzÀgÉÆA¢UÉÃ, CªÀ£ÀÄ §AzÀzÀÄÝ ºÀUÀ® É̄èÃ gÁwæAiÀÄ É̄èÃ JAzÀÄPÉÆAqÀgÉ, CzÀÄ gÁwæAiÉÄÃ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ J¤ À̧ÄvÀÛzÉ.  ¸Á®Ä ¢
Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß É̈¼ÀUÀÄªÀ ºÁUÀÆ ¨Át - ©gÀ À̧ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆwÛ̧ ÀÄªÀ ¥Àj¥ÁoÀ §°AiÀÄ «ªÀiÁ£ÀPÉÌ zÁj vÉÆÃj¹ É̄AzÉÃ ¨É¼ÉzÀÄ§A¢
gÀ§ºÀÄzÉÃ J£ÀÄßªÀ HºÉ ªÀÄ£À¹ì£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ.  
 

§ÈºÀvï ¨sÁgÀvÀ ºÁUÀÆ PÉ¼ÀUÀt ¥ÁvÁ® É̄ÆÃPÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ºÁUÀÆ ªÁAiÀÄÄªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ C£Á¢ PÁ®¢AzÀ®Æ 
¸ÀA§AzsÀ«zÀÝzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ UÀæAxÀUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. zÉÃªÀ-zÁ£ÀªÀ-AiÀÄPÀë-gÀPÀë-zÉÃªÀvÉUÀ¼É®ègÀ ªÉÄÃ¯É dAiÀÄUÀ½ À̧®Ä gÁªÀt 
¥ÀÄµÀàPÀ «ªÀiÁ£ÀzÀ°è ««zsÀ ¯ÉÆÃPÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ ¥ÁvÁ® ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÀÆ ºÉÆÃzÀzÀÄÝ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è 
PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ.  DzÀgÉ, ªÉÃzÀªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÆ Ȩ́ÃjzÀAvÉ £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ DµÀð UÀæAxÀUÀ¼À°è PÁtÄªÀ ªÉÊªÀiÁ¤PÀ ºÁgÁlzÀ ªÀtð£ÉUÀ½UÉ 
DzsÁgÀªÁzÀ AiÀiÁªÀ À̧AUÀwAiÀÄÆ E£ÀÆß zÉÆgÉw®è.  §ÈºÀzï ªÉÊªÀiÁ¤PÀ ±Á À̧ÛçzÀ°è ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÁtÂ¹zÀgÀÆ, C°ègÀÄªÀ 
ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ «ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛgÉ £ÀªÀÄä «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ.  DzÀgÀÆ, ºÀ®ªÁgÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À°è, 
£ÀÆgÁgÀÄ ¨Áj ªÀtÂðvÀªÁVgÀÄªÀ ««zsÀ «ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® PÁ®à¤PÀªÁV®èzÉ, ªÀÄÄAzÉÆªÉÄä CzÀPÉÌ DzsÁgÀ zÉÆgÉwÃvÀÄ.  
CzÀgÉÆA¢UÉ, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À°è PÁtÄªÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ zÉÆåÃvÀPÀUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀÄ, s̈ÁgÀvÀzÀ 
EwºÁ¸ÀzÀ ªÉÄÃ É̄ E£ÀßµÀÄÖ É̈¼ÀPÀÄ PÁt¯ÉA§ÄzÀÄ D±ÀAiÀÄ.   

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  
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ಮದದೂರು ವಡೆ 
ಬೆೇಕಾದ ಸಾಮಾನು: 
1 ½ ಕಪ್ ರವೆ (ಚಿರೆ ೋಟಿ ರವೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟಿನ ರವೆ) 
1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 
½ ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು 
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೆದಳ್ಳುವ ಬೆೇಕಾಗುವ ಸಾಮನು: 
ಈರಟಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೆೋವಿನ ಸೆ ಪ್ಪಿ, ಕೆ ತಟತುಂಬರಿ ಸೆ ಪ್ಪಿ, ಮತ್ೆತ ಗೆ ೋಡುಂಬಿ 
ಚ ರಟಗಳನ್ಾಾಗಿ ಮಾಡಿ. 
 

ಮೋಲೆ ಹೆೋಳ್ಳದ ಪ್ದಾಥಥಗಳನಟಾ ಒುಂದಟ ಬೆೋಸಿನ್ ನಲಿ್ಲ ಹಾಕ್ಕ ಚೆನ್ಾಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನುಂತರ ರಟಚಿಗೆ ತಕಿಷ್ಟು 
ಉಪ್ಪಿ ಮತಟತ ½ ಚಮಚದಷ್ಟು ಒಣ ಮಣಸಿನ ಪ್ಪಡಿ ಮತಟತ ಇುಂಗಟ (ಪ್ಪಡಿ) ಎಲಿ ಹಾಕ್ಕ. ನುಂತರ 
ಕಾಯಿಸಿದ ಎಣ್ೆೆ ಹಾಕ್ಕ. (ಎಣ್ೆೆ ಹೆ ಗೆ ಬರಟವುಂತ್ೆ ಕಾಯಿಸಿರಬೆೋಕಟ; ಕಲ್ಲಸಿದರೆ ಹಿಡಿ ಬರಟವುಂತಿರಬೆೋಕಟ) 
ನುಂತರ ಸ್ವಲಿ ನೋರಟ ಹಾಕ್ಕ ಕಲ್ಲಸಿ ಉುಂಡೆಗಳನಟಾ ಮಾಡಿ. ನುಂತರ ಕೆೈಯಲಿ್ಲ ನಪ್ಿಟಿನುಂತ್ೆ ತಟಿು 
ಎಣ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮದ ೂರಟ ವಡೆ ಸಿದೂವಾಗಿದೆ ತಿನಾಲಟ. 

 ಭಾಗಯ ಕೆದಮರ್ಾಾ 



About My School 

 Akhil Banavara 
2nd Grade 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

When the bell rings, it is time for school. My school starts at 9:00 in the morning. At school 

we all learn a lot of new things. I am in second grade and I learn interesting things every day. 

At school, first I hang my jacket and my backpack. I take out the things that I need. I go in to 

the class room. I say good morning to my teacher Eve Davis. My whole class says hi to each 

other. My whole class does morning work. Then my teacher goes over morning work with the 

whole class. Then we all do writing. After we do our assignments we can do something called 

Raz Kids or normal reading. My teacher takes reading groups. After reading we go to lunch at 

12:15. We have lunch till 12:40.Then we have recess till 1:05. Then we do little more writing. 

Last we do math and shapes. Then it is the end of the day. At 3:30 we pack up to go home. 

Some people walk home. Some people go with their mom or dad and talk about their wonder-

ful day. Part of the school ride the buses because their parents can`t drive their kids. So we 

are going home by many different ways. I go on the bus. And I talk to my friends and I think 

about the things I did at school. And I come home at 3:40. So now that you know about my 

school, think about your school too.  



Mysore 

 Sanat Srinivasa 
2nd Grade 

I love visiting Mysore 

Because the air is so pure 

There are many visiting places 

One of them is Mysore palace 

There is Brindavan garden 

And also a Zoo garden 

There is Chamundi Hill 

And also Nandi Hill 

My grandparents live here 

That's why I love visiting Mysore every year. 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

You may not believe this, for hardly could I: 

I was reading a poem   

  and the second time I read it, 

Some letters changed and said 

  “You may read me a thousand times but  

  you will never get bored.” 

So I read it and read it and did not believe it.  

But a thousand times I read it, 

 I didn’t get bored! 

[based on Robert Graves (the pumpkin)] 

Peace 

 Saanvi Talanki 

3rd Grade 

Peace is a wonderful thing 

Peace goes all over the world 

In and out of homes, 

Through the atmosphere and back 

From the sky to the land 

Peace spreads through the galaxy 

 

Peace can takeover anything 

Nothing can takeover peace 

Peace takeover…possible 

Takeover peace…impossible 

 

If you’re happy… 

You’re peaceful 

If you’re unhappy… 

You’re not peaceful 

Peace brings happiness to the world 

 

PEACE IS PEACE AND NOTHING 
CAN REPLACE IT!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 

 

 
 

Peace is pleasant it 

Enters your soul 

At any moment of the day  

Creating peace is nice peace is in 

Everyone. 

The Poem 
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Animals 

An onomatopoeia poem 

 Saanvi Talanki 

3rd Grade 

Roar, chirp, tweet-tweet, 

Lion, bird, another bird, 

Ribbit, cluck, woof, 

Frog, chicken, dog, 

Gobble, croak, flap, 

Turkey, toad, butterfly, 

Roar again, chirp again, and tweet again, 

Lions come again, birds come again, 

 and other birds come again, 

Ribbit again, cluck again, woof again, 

Frogs come again, chickens come again, 

 and dogs come again, 

Gobble again, cluck again, flap again,  

Turkeys come again, toads come again, 

 and butterflies come again. 

 

Blub, awoo, gerrr,   

Fish, wolf, bear,  

Oink, ssssss, ooo-ooo-aaa-aaa  

Pig, snake, monkey, 

Squeak, quack, click, 

Mouse, duck, dolphin, 

Blub again, awoo again, gerrr again, 

Fish come again, wolfs come again,  

 and bears come again, 

Oink again, ssssss again, ooo-ooo-aaa-aaa 

again, 

Pigs come again, snakes come again, 

 and monkeys come again, 

Squeak again, quack again, click again, 

Mice come again, ducks come again, 

 and dolphins come again. 

Hoot, peep, snap, 

Owl, penguin, crab, 

Caw, purr, neigh, 

 

Crow, cat, horse, 

Ha, moo, bhaaa, 

Hyena, cow, sheep, 

Hoot again, peep again, snap again, 

Owls come again, penguins come again,  

 and crabs come again, 

Caw again, purr again, neigh again, 

Crows come again, cats come again, 

 and horses come again, 

Ha again, moo again, bhaaa again, 

Hyenas come again, cows come again, 

 and sheep come again. 

 

Animals come and go then come again. 
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Spring 

 Ruhi Haryadi 

4th Grade 

The flowers are blooming, the skies are clear, 

the waves are gentle and super sincere, 

the shells are glittering in the sun, 

the kids are frolicking in the fun; 

the tiger lilies are growing fast, 

the days are going by very slow. 

So, it’s good for you to know... 

so much about….  Spring!!!! 

How the words “I know” are the two most commonly used words in 4th grade. 
 
“It’s time for dinner. Clean up” said my mom. My reply “I Know”. 
“We have indoor recess today”, I grumbled. “ I know” agreed my friend.  
“We are using the chromebooks again today!” said my teacher. “I know” said many of 
my classmates.  
 
It’s really funny how we use those two words to convey many messages. The full sen-
tences “Ok Mom. I will clean up”, “Oh no! I am also disappointed it’s indoor recess” 
and even a happy “Yay! We get to use the chromebooks again” were all replaced by 
the words “I know”.  
 
My Mommy tells me to use full sentences otherwise I will end up writing “I know” in 
my English tests instead of a proper answer. I might even write the words “I know” in 
a Math test explanation. Wouldn’t that be funny? Do you think the person who will 
correct my tests will see the humor in my answer? 
 
It seems like “I know” has become two most used words in our class and everywhere.  
 
So, I have a little challenge to all those reading this article. Try to count how many “I 
knows” you use in one day. 
 

“I Know” 
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#Indianandproud!! 

Through my countless experiences in Kannada Koota, I have learned to em-

body my Indian culture and be proud of it.  From the beginning of my child-

hood, I was aware that I was slightly different than the majority of the peo-

ple I was acquainted with. F or example, as a 4 year old in Preschool, I told 

my mom that I wanted “yellow hair” like the girls in my class.  Although we 

laugh it off now, this was the first step of my self-discovery as the daughter 

of first generation immigrants of India.  Through joining Kannada Koota, I 

have been able to meet many wonderful people, who happen to have black hair like me :).  Through the 

years, I have made many fond memories, including all of Priya auntie’s dances, my mom’s skits, fun times 

with all my girls, and the several other functions we hosted. I have come to appreciate my duality and love 

my Indian heritage, while also being a proud American. I am fortunate to be a part of Kannada Koota and 

stay close to my Indian roots. #Indianandproud!! 

Aparna Athreya 

Fall 
 Nidhi Bhat 

3rd Grade 

Trees have leaves that blow in the breeze  

In the freezing season they sneeze  

If you see them, pick them up 

And put them in a golden cup . 



Trip to India - Our Last Summer vacation!! 

Samarth Masarur 

3rd Grade 

My brother and I were really excited when we heard that, we were 

going to India for summer vacation. Finally it happened on July 1st, 

we took off to Saudia from New York. It was a 11 hour flight and at 

least we had TV's. At Saudia we had a delay and had to wait for 10 

hours. That was one of the worst part of the trip. After that we had 

to take a 5 hour flight to Bangalore. 

 

Our grandpa, grandma and maama came to airport to receive us. 

Then we went to Tumkur, where we spent very memorable time with Thata, Ajji's family. Eve-

ryday my grandpa made sure that we get a ride in scooty and drink sugarcane juice, which is 

really yummy!!. Then my other ajji whom I call Blue Ajji(My brother named her as blue ajji 

when he was 2 year old) came to take us to Manikere on a train. In blue ajji's place there are 

lot of cows and a huge garden. Then we went back to Tumkur to stay with Thata Ajji again. 

 

After some days we went to pick up our mom and dad from airport. After couple of days we 

went to Tirupati to visit Lord Venkateshwara. After coming back we got to enjoy with our cous-

ins, got to eat street chaats and had a very good time riding all bikes. 

Finally the day had come and we had to 

head back to America, I cried a lot to leave 

behind my grandparents. While coming back 

our flight had technical difficulty and had an 

emergency landing in Oman, for this reason 

we missed our connecting flight and hence 

had to stay in Saudia for three days. Because 

of this delay in our return we missed the 

first three days of school. But luckily we 

were all sound, safe and back to our home 

sweet home!!! 
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My Home 

 Sidharth Masarur 
6th Grade 

The wind is blowing, 

whipping around the trees, 

The cows are bellowing, 

waiting to be milked and fed. 

The autos and buses are driving 

ruthlessly  with no care, 

Everyone is in Bangalore, 

the Silicon Valley of India, 

the gateway to Karnataka 

home to many religions, 

and a gateway to farming. 

 

 

 

 

Trucks are going by, 

speeding with goods of all kind 

street vendors in the street 

selling different chats of all kind. 

the city streets are crowded, 

from Bangalore to Hubli to Shimoga. 

everyone is always in a rush 

This is my home, 

a land full of beauty and sights to see, 

this is my home, 

there’s no place I’d rather be! 

with the vendors, cows, wind and trucks, 

There is no place like home, 

There is no place like Karnataka! 
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HKK 

 Riya Bangalore  
2nd Grade 

Hi my name is Riya Bangalore. What I like about HKK is I 

made lot of friends here. These are my friends: Ruhi, Nidhi, 

and Saanvi. I joined HKK when I was born. Also what I like 

about HKK is that it encourages and showcases all kinds of 

talents like singing, Dancing, Dramas in Kannada. I love HKK 

because of these reasons and others. I think my friends love 

HKK as much as I do.  

I love HKK because it feels like a second home. 

HKK 

 Meghna Bangalore  
5th Grade 

Hi my name is Meghna Bangalore and I am one of the HKK 

kids.  What I love about HKK is that I have made a lot of 

good friends here, and I know that I can always depend on 

them. HKK also gives everyone a chance to express and 

show their special talents. HKK is a very caring organization 

and gives people a chance to show their talents. The food is 

also very good here, and there are always different varie-

ties of food. HKK is a really important part of me especially 

because I have been here since I was 3 years old. HKK also has the YUVA volunteering pro-

gram, which I am thinking about joining in the future.   

HKK is like my second family. 



Let’s Go HKK!!! 

 Siri Harish 
6th Grade 
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I joined HKK when I was nine and a half years old. The organi-
zation stuns me every time they host an event. They make sure 
everything is perfect. Members of this organization take great 
care to make events 50% educational and 50% entertaining.  
 

HKK hosts traditional festivals such as Diwali, Hemantha Gaana, Ugadi, and in the summer, 
they host a picnic. HKK brings Karnataka's cultural events to everyone living in Connecticut. 
I’ve met celebrities at these events like B.R. Chaya!  
 

Ever since my family and I joined this association, we had lots of fun, made lots of friends, 
and learned a lot about Karnataka and Hinduism. We also get to enjoy scrumptious and au-
thentic Indian dishes. They also send wishes and reminders for all of the festivals. 
 
I'm very happy to see HKK's 10th year as a registered association but with 25 years of unfor-
gettable history. I love HKK and all the activities they plan.  
 

 
Happy Dashamanotsava everyone! 



Aircraft F-35B 

 Amruth Banavara 
7th Grade 
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Are you interested in planes, space and engineering? Well that is what I will be talking about, Aer-
ospace and Engineering. What we learn at the academy is related to this topic. In Aerospace acad-
emy, we learn about planes, spacecraft and a fairly new topic, drones. In this article I will be talk-
ing about and new military aircraft that is new. This aircraft is called the F-35B.  

 

This plane is labeled B because there are 3 models/variants of this plane that all have new and 
different special features. The F-35B’s special feature is that it is a short takeoff and vertical land-
ing. What I mean about short takeoff is that it can take off in a very short amount of runway. You 
might ask why it can’t take of vertically. The reason is that when you start the flight you will have 
a lot of fuel which increases weight. With this kind of weight, the plane cannot take of vertically. 
But when you come back to land the fuel will almost be complete and will be lighter allowing the 
plane to land vertically.  
The F-35’s were created to replace to older planes that serve the Air Force that are the Boeing F/A
-18 Hornet, A-10 Thunderbolt and the F-16 Fighting Falcon. The way it lands vertically is with an 
engine from Pratt & Whitney model F135. The way this engine works is that is has the primary jet 
engine in the back. Along with that they put a fan in the front and put to nozzles on the side in the 
wings. The main engine part in the back releases hot air, the front fan releases cold air and the 
side wing nozzles release warm air. The nozzles on the side of the wings are called the roll nozzles. 
This is because the front and back engines help stabilize the plane and keep it up while the roll 
nozzles let it turn and move in the air.  
In real life situations F-35B can really be helpful to the Air-Force. This plane can hover and move 
around in midair. The F-35 variant B can make a real difference in warfare. 



Swimmers, Take Your Mark 
 Sachin Gowda 

6th Grade 
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“Swimmers, take your mark,”  I could hear from underneath my silicone 

swim cap stretched over my head. I was panting like a marathon runner 

who had just finished in two and a half hours after that 200 IM. In case 

you didn't know where I was at the time, I was at a swimming champion-

ship meet with my whole team racing against the whole entire Connecti-

cut. Pretty big, huh? However, for me, it was probably racing in the Olym-

pics. A tiny bit bigger, right? Anyways, moving on, I had just finished the 

agonizing, breath eliminating, 200 IM. And I think I already told you how I 

felt. But other than that, I just had one more event to go and I was done 

with the meet. And luckily, it was a relay. I never really worried that much 

of them, since the credit didn't all go to me. But what learned next might 

have changed the way I think about relays. But since you probably have no interest whatsoever on how I 

was spending my time waiting for the next event, I'm going to skip forward to my last event, aka relay.  

Okay, I have to say that I was little scared. When I saw the other teams that our team was going to race 

against, I had a slight feeling that we were not technically going to win. In other words, we were eleven, 

and the people we were racing against were thirteen years old. Yeah, we were so going to win. But even 

since they were like thirteen years old, that really didn't stop me from trying my best. As I was scanning 

the place, I realized that now, our team was up. We gave each other a quick pep-talk before we swam. 

The whistle blew. One of our team mates got on the block. "Swimmers take your mark,"... "BEEP!" Our 

team mate burst from the diving block and swam very fast. I got up the block, since I was the second one 

to go. I remembered the pep talk that we were saying to each other. I remembered how this was going 

to be the last event of the season. I remembered all the techniques that my swim coach had taught me. 

And keeping all of that in mind, I burst from the diving board like a firecracker. The moment my legs left 

the diving board, I knew it was a good one. I hit the water very smoothly, like a dolphin diving into the 

water. Not too deep, and not too shallow. I kicked my legs up to the surface and anchored the water be-

hind me and gave myself a strong, hard kick. Only then it wasn't slow. I was lightning fast with my arms 

and only breathed once every twenty-five yards. My flip turn was probably the most fastest one I have 

ever done. I kept on doing the same thing until the near end. At that point, I was losing a lot of my energy 

and I was slowing down a little bit. But I would not let my team down because of me. As I was closing in, I 

felt like a super-fast, out of control windmill. And before I even know it, I came into the wall and the next 

person dives into the water making a splash of victory. We won! It was a team work and it rocked. 
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How Kannada Koota Changed me! 

Inchara Gaddi 

Kannada Koota has been like an exciting roller coaster so 

far. Sometimes, I look at old pictures of me doing the fancy 

dress and I am wearing a pretty dress, doing a little dance 

move, to go along with what I am dressed up as. Every time 

I hear that there is another function going on, I am always pumped and the first thing I 

ask my mom is if I am doing any dance or drama. 

 

Going to the dance or drama practices is always so fun because I get to play with 

friends and the people there are always so generous and caring. I really have to give 

credit to the dance choreographers and the people who write the plays because they 

have taken time off of something important to put together an amazing show. 

 

My family has come to the Kannada Koota functions for many years now and every-

body who comes has felt like family. Everybody cares for one another and they're all 

trying to find a place to help or contribute. Ever since we have come to Kannada Koota, 

I have made many amazing friends who are always there for me when I need them and 

they are always laughing, making jokes. 

 

From doing all these dances, it has taught me many dance steps and songs. Not only 

has it taught me dancing, but it has also taught me about friendship. From going to all 

the dance practices, I have met new friends and we all try not to leave anyone out.  

 

Kannada Koota is just a great place to have fun and show off your talent. One reason 

why I love Kannada Koota is because you get to have fun and you can also learn a lot 

from the plays. If you don’t know how to speak Kannada, come to a lot of functions and 

you will learn. I love Kannada Koota and I will never forget it. 
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Floriculture in 

Karnataka 

 Disha Hulikal 

Floriculture (Flower Farming) is the practice of breeding flow-

ers and plants for gardens and floristry.  

People called “Floriculturists” have a specific job of creating 

and growing plants and flowers. These include bedding, flow-

ering, foliage etc. In Karnataka, the flowers are mainly for ex-

port and there are specific floriculture units established to 

export herbaceous plants to other developed countries. Most 

of these units are located near Mumbai, Bangalore and Delhi.  

 

However, Karnataka is the leader in floriculture as 

they produce 75% of India’s total flower production. 

In fact, the very first flower auction center was lo-

cated in Karnataka. As of now, Karnataka has been 

involved in the floriculture industry for over 300 

years. 

 Particular areas such as the “Tigala” Community 

near Devanahalli and Chickaballapura are especially  

well known for growing flowers. High value crops 

are grown in green houses raised under specific  

conditions. The plants are protected from pests, dis-

eases, wind and humidity.  

Currently popular flowers that are in demand are: 

Roses (ಗುಲಾಬಿ), Anthurium (ದುುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ), Gerbera, 

Gladioli, Orchids, Lotus (ತಾವರೆ) and Carnations. In order to witness the beauty and variety of flowers yourself, visit 

the Annual Lalbagh Flower show for an extravagant experience.  

                Pictures on Lalbagh Flower Show from BusinessIndia.in and Indiatoday 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

What Kannada Koota Has Done for Me 

Archisha Murthy 

I was only three years old when my parents decided 

to become a part of the Hoysala Kannada Koota in 

Connecticut.  This Koota is a family for me; I cannot 

remember a time in my life when I am not a part of 

the Kannada Koota.  All the people that are part of 

the Kannada Koota have helped me broaden and ex-

pand my knowledge of Kannada language, traditions, 

and festivals.  

Through Hoysala Kannada Koota, I have learned 

about many festivals, such as Sankranti (Yellu Hab-

ba), Ugadi (the Lunar New Year), Navaratri (the nine 

days that we worship Devi), Vijayadashami (the day 

after Navaratri), and Deepavali (the Festival of 

Lights).  I am learning about the importance of  each 

festival and holiday.  

While learning about my customs and traditions, I 

have also been able to make many close friends 

through Hoysala Kannada Koota.  We have known 

each other since we were toddlers and are very close 

friends.  They sometimes feel more like my sisters! 

My friends and I have been given the opportunity 

every year to participate in either a dance or a drama.  

The time spent during practice and rehearsals have 

made the performances exciting to me. 

Anita Aunty, Priya Aunty, and Roopa Aunty have 

put aside time in their already busy lives just so they 

can choreograph dances for me and my friends.  Anju 

Aunty has exposed me  to our values and virtues 

through many dramas over the years.  Through the 

dances and dramas, I have been able to learn popular 

music, stories, and 

fashions of Karnataka.  

This exposure has 

helped me connect 

with my grandparents 

and my extended fam-

ily.  

I have also been learn-

ing the spirit of com-

munity service and 

helping the people 

around us. During 

summer picnics, Latha Aunty has been organizing 

contributions for charity.  I have learned that it is 

very important to help those that are in need. 

Swarna Aunty has encouraged leadership qualities in 

me through Yuva Hoysala.  I have become creative 

and artistic while keeping the younger ones busy 

through games and crafts. I have also realized the im-

portance of being handy during an event.  I find 

pleasure in doing small things like filling up snack 

bags, serving water, guiding people to the auditori-

um, and dressing up tiny tots for their performance. 

Overall, Hoysala Kannada Koota has helped me grow 

as a better person; made my childhood colorful; and 

given me an identity that I am proud of.  Everyone in 

this Koota has encouraged me to put my best foot 

forward. 
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What does HKK mean to me? 

Anarghya Murthy 

“Hoysala Kannada Koota, an extended family of 

Kannadigas in Connecticut” is a slogan I remember 

from the early days of HKK. To many it might just 

be another social gathering. But to me, HKK really 

is a part of my extended family. I address my elders 

as "akka", “aunty” or 

“uncle” because it is 

a sign of respect, and 

also because it feels 

as if they are truly 

my relatives. They 

have taken me under 

their wing and 

provided me with guidance. As I have grown older, 

the advice from their life experiences has helped me 

make the right choice. 

HKK has also helped me better understand my 

Indian heritage. Although my parents would teach 

my sister and me about the habbas when they came 

around, I became more interested in them when my 

friends and I would perform about the devarus and 

their habbas and learn their stories. Not only has 

HKK taught me about India, but also about the 

origin of Hoysala, and why this group is known as 

Hoysala Kannada Koota. From the performance 

where I was Lord Shiva to the dances about the 

various habbas that come every year to the 

enactment as a schoolgirl in a Kannada shale to 

representing many Panchatantra kathas, HKK has 

taught me many values and morals.  

HKK has also 

given me a 

very close set 

of friends. We 

have all grown 

up together, 

becoming 

more like 

sisters than 

friends. We 

would all look 

forward to the days of practice and the final 

performance day, where we would have hours and 

hours of time to spend with each other. As we have 

grown older, high school and eventually college have 

made getting together a rarity. However, we are all 

still very close to each other and I can always count on 

them. Since I am the youngest in my group, I know I 

have three close friends who will always help me. 

HKK has helped me become a well-rounded person. It 

has instilled my Indian values and helped me discover 

my roots. Today I would feel incomplete without 

HKK in my life as I have grown up as an HKK child. 

I have many sweet memories that I will treasure for 

the rest of my life. 

Growing with Friends 

Enjoying ourselves on stage 

Having fun at Picnic 
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What does Kannada mean to me? If you had asked a five-

year-old me, I might have told you it is the language we 

speak at home. Ask again a few years later, you’d hear a 

little story about how it is our mother tongue; I might even 

regurgitate a few phrases I’d constantly heard from my par-

ents, that go a little something like this - ಕನ್ನಡ ಎಂದರೆ ನ್ಮ್ಮ 

ಭಾಷೆ, ನ್ಮ್ಮ ಸಂಸೃತಿ. But to really understand that Kannada 

forms the very threads from which my identity is woven, to 

grasp and convey the idea that without Kannada, there 

would be little distinguishing me from any other girl in my 

school, I wouldn’t have been able to do it until now. Kanna-

da has always been such an integral part of my life, I have 

rarely given thought to how much of me relies on it to find 

my place among my friends, and just about everywhere else. 

It is the reason that from the very first time I met everyone 

in our Connecticut Kannada Koota, I felt as if I belonged. As 

I worked relentlessly to learn dances set to catchy tunes like 

Yello Jinugiruva, and stayed up late repeating lines over and 

over to make them sound as bold and aggressive as Kittur 

Rani Chennamma herself would have spoken them, I never 

once questioned my position and role in the community. 

Every practice felt like home, and every person I met felt 

like family. 

As I got older and older, I realized HKK was growing up 

with me, and soon I would have to look back on it as a 

memory. The late night video chats with my friends perfect-

ing dance steps, the excitement as our colorful churidar cos-

tumes were revealed to us, and the moments spent sitting on 

the stage after practice eating ಅನ್ನ-ಸಾರು were slipping from 

me, fast. It was definitely a bittersweet moment as I stood, 

smiling brightly while everyone clapped after one of the last 

performances I’d give, suddenly aware that the friends 

standing next to me were headed to college the next year. 

All of those late nights rehearsing dances and skits and 

Ugadi and Deepavali celebrations that had shaped me as a 

person were about to fade away. I’ll admit it made me sad. I 

spent more than a few days wondering if I would ever be 

able to let go of such an important part of my life. I finally 

felt better when I realized that actually, I’m not letting go of 

it. The lasting friendships I have made, the aunties and un-

cles whose company I cherish, and the celebration of a beau-

tiful culture will stay with me for a lifetime. No one can 

erase all of the memories I have made at HKK from all of 

my past years. I smile, confident that the door will always 

stand open, and I will always be welcome at everything 

HKK has yet to organize.  

The most important thing I realized that will always be 

mine, regardless of where I go or how old I become, is Kan-

nada. It is more than just a language, and HKK showed me 

to appreciate its beauty, significance, and importance in my 

own life. It is the reason I can talk for hours in India with my 

ajji, and the reason I would give up going out to eat any day 

in favor of dosa and chutney. Its history, its intricacies, the 

way it brings people together - it’s almost as though there’s 

no force more powerful. I may be somewhere far away, but 

Kannada will always bring me back home. ಹೌದು, ಕನ್ನಡ 

ಎಂದರೆ ನ್ಮಮ ಭಾಷೆ, ನ್ಮಮ ಸಂಸೃತಿ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ: ಕನ್ನಡ 

ಎಂದರೆ ನ್ಮಮ ಎಲ್ಲವೂ. 

Kannada : More 

than a Language 

 Amita Sastry 
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Ten Years of HKK… 

A life time of connections 

 Siri Shastry 

As a first generation Indian American, it was not al-

ways easy to find ways to connect to my culture. I 

grew up in a town where it was difficult to even find 

Indian friends, let alone Kannadiga friends. I remem-

ber feeling a wonderful sense of kinship and cultural 

connection with cousins and family members every 

time I would visit Bengaluru as a child. During those 

times, I would wish that feeling did not have to be 

limited to just a two month summer trip. Then, when 

I was in high school, my family and I were ap-

proached to assist in re-launching the (at the time un-

named) CT Kannada Koota. Even the initial planning 

meetings awoke in me that same feeling of cultural 

connection and a return to my roots.  

During those initial functions in the first few years of 

the Hoysala Kannada Koota, I loved participating in 

the dances, songs and other festivities/performances. 

I was able to learn a great deal about myself and my 

culture and for the first time, I felt as if I was in Ben-

galuru celebrating Deepavali and Ugadi in a grand 

and festive manner, surrounded by family and 

friends. I went off to college in 2007 but still contin-

ued to make trips home for major Kannada Koota 

functions. Final exams, MCATs and med school in-

terviews came and went but in the midst of it all, I 

loved participating in as many Kannada Koota events 

as I could.  

Over the years, the HKK community has become like 

an extended family to me. I have to look no further 

than my own wedding in 2012 to realize this. Mem-

bers of the HKK were involved in all aspects of the 

wedding from the devara samaradhane all the way to 

the actual wedding itself. A large contingent of mem-

bers made the trip over from CT to NY in a private 

bus – I imagine that the bus ride over was filled with 

laughter and renditions of various Kannada film 

songs – and I was lucky enough to have many of 

them personally involved in various ways, from help-

ing me get ready to capturing every important mo-

ment with wonderful photos to making memorable 

toasts.  

At the 2012 Deepavali event, my husband Vikram 

and I participated in our first Kannada Koota event 

together. Now, one of the hardest things about pursu-

ing my residency on the west coast is no longer being 

able to participate in and attend these events. The 

two of us often talk about our future children and 

wonder whether they will speak Kannada and wheth-

er they will understand and appreciate our unique 

and wonderful culture the way we both do. Whenev-

er we have these discussions, we both hope that our 

future children have the opportunity to be involved in 

something like the Hoysala Kannada Koota. I can 

think of no better way for them to feel connected and 

anchored to a rich and wonderful heritage.  



What Hoysala Kannada 
Koota Means to Me 

 Neha Kumar 
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Growing up in a town so fundamentally different in culture to the 
home I went home to after school each day proved to be a chal-
lenge at times. My parents often didn’t understand the different 
nuances of society that were already established within the ripe 
age bracket that existed at my elementary school. Just the same, 
my peers could hardly comprehend why the little Indian girl that 
was foisted on them was so different from all the other kids. 
 
One significant point when I realized that things were different 
for me than for my other friends was when in Kindergarten, one of my friends stepped on 
one of her books. I was so disturbed by how little she cared about stepping on something 
that “gave her knowledge,” as my mother would have said it. So unaccustomed to that kind 
of disregard for something considered sacred in my household, I asked her how she could do 
such a thing. I can still remember the bewilderment on her face when I confronted her about 
it. She could not even fathom why such an insignificant thing for her could be so important to 
me. 
 
Not to say that I was unable to make friend among my peers at school because I certainly 
could, but when I started in HKK, I felt a puzzle piece fall into place; I met people that under-
stood my culture and not only that, I met people that had the same cultural turmoil that I 
did. My friends were just like me: they were my age and they lived in an Indian household 
while going to an American school. These kids could understand why I couldn’t bring chappa-
thi or anna to school even if my mother couldn’t. Usually the highlight of my week was when 
my friends and I would meet in the dusty temple basements for dance practices for the up-
coming cultural function. Whether it was for Ugadi or Diwali, dance practices meant an over-
abundance of giggling, little kids running around barefooted, a variety of snacks, skirts swish-
ing across the floor, and tons of shoes of different sizes haphazardly gathered at the door. It 
meant that I could spend time with people that knew why I loved Bollywood music, dancing 
endlessly, and eating sweets. 
 
Now that I’m in college, reminiscing on those times is bittersweet. I miss being able to talk to 
people that I call “uncle” and “aunty” because I know that they genuinely care about me as 
much as those that are actually related to me. The people in HKK are always there to lend a 
helping hand or listening ear when you need it because they actually want you to succeed. 
HKK is not just a cultural group that puts on shows for functions to me. To me, HKK is a com-
munity I was a part of that felt more like a family. That’s what HKK means to me.  
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A Myriad of Musings 
 Nikhil Bhat 

The early morning sky is as dark as night, without a glimpse of the 
sun or moon; it is as though they have forsaken this earth in the wee 
hours of the morning. Nature never rests, constantly active and 
thriving with life, at all times feeding off the energy of the millions of 
pulsating souls across her world. Even in the darkest of nights one can see the noc-
turnal animals roaming the pitch black landscape. The animals, shrouded in the dark, 
flourish in a time when we humans would be blind. We pity those who cannot see, 
comparing them to the animals of the night in the phrase “as blind as a bat”. Those 
very bats, however, see the entire world with their high pitched calls; they build an 
ever increasing map of the landscape with each note. Flying in the air, they come 
down on unsuspecting animals, and go away with their prize. 
 
 
 
A branch breaking outside pulls my attention to the forest in the background. As win-
ter comes to a close, we will see the leaves appear on these trees, coming back to 
the world. These trees, seemingly dead for the winter, slowly come alive as spring be-
gins. These trees, rejoicing that they survived the winter, celebrate by populating the 
world with green leaves, which will only die again in the following winter. These end-
less cycles of birth and death continue, on and on for their lives. 
 
 
 
The clouds, a dark grey, release their pent up droplets of rain. Follow the path of a 
single droplet, trickling down from the uppermost branches, down to the ground, to 
the roots. The water, the atoms within it, had traveled for eons before and will travel 
for eons more in the future. Through the minds of millions, possibly through un-
known galaxies and worlds, it will go on a journey unique to it and it alone. The single 
droplet, even a single atom, undertakes its own odyssey, its own fantastic journey. It 
will face its own challenges its own breakthroughs. It will have its own story. We are 
all our own raindrop. We have our own stories, our own lives, our own journeys. De-
spite how much we try, how much we make an attempt to understand, to sympathize 
with others, we can never truly understand the magnitude of another’s suffering, of 
another’s joy. Our stories are our own. While shared with others, our lives belong to 
us. 



ಹಿನ ್ ನೋಟ 

 Anju Somanath 
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ಕನ್ನೆಕ್ಟಿಕಟ್ ಹನೊಯ್ಸಳ ಕೊಟ ಹತ್ತನ್ನೇ ವಾರ್ಷಿಕನೊೇತ್ಸವ ಎಷ್ಟಿ ಬನೇಗ ಬಂದಟ 

ಬಿಟ್ಟಿದನ ಅನ್ನೆಸಟತ್ನತ ! ಹತ್ಟತ ವಷ್ಿಗಳ ಕನಳಗನ ನನೆ ೪ ವಷ್ಿಗಳ ಪುಟಟಿ ಮಗಳು 

ಅಪರ್ಿ ಆಥನರೇಯ್, ಶ್ರೇಮತಿ ಸೇಮಾ ಸರೇಶ್ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ “ಚಟಕಟು ಬಟಕಟು 

ರನೈಲಟ ಬಂತ್ಟ” ಹಾಡಿಗನ ರನೇಷ್ನೆ ಲಂಗ ಹಾಕ್ಟ dance ಮಾಡಿದಟು ಇನೊೆ ಕಣ್ಣಿಗನ 

ಕಟ್ಟಿದಂತ್ನ ಇದನ. ಅನ್ನತ್ಾ ಕೃಷ್ಮಿೊತಿಿ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ “ಪಾತ್ರಗಿತಿತ ಪಕು” ಹಾಡಿಗನ dance, ಇಂದಟ ದನೊಡ್ಡಮನ್ನ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ 

“ಚಟಮಟ ಚಟಮಟ ಹಹಹ” ಹಾಡ್ಟ, ಪ್ರರಯಾ ಹಯಾಿದಿ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ ಅನ್ನೇಕ danceಗಳು ಮಾಡಿ, ಪಾವಿತಿ aunty ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ 

“ಗಣನೇಷ್ ಪಂಚರತ್ೆ” ಶನ್ ಲೇಕ, ಹನೇಮಂತ್ ಗಾನಕನು ಕಲಿತ್ ಹಾಡ್ಟಗಳು, ಯ್ಶವಂಥ ಗಡಿಡ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ yoga dance, ತ್ನನ್ಾಲಿ 

ರಾಮ ನ್ಾಟಕ ಮಾಡಿ ಈಗ ೧೪ ವಷ್ಿದವಳು ಆಗಿದಾುಳನ! ಮೊನ್ನೆ ಯ್ಟಗಾದಿ ಹಬಬದ ದಿನ. ಪ್ರರಯ್ ಹನೇಳಿಕನೊಟಿ ಹಬಬಗಳ 

dance ನ್ನನಪು ಮಾಡಿ ಕನೊಳುುತ್ತ “ಯ್ಟಗಾದಿ ಯ್ಟಗಾದಿ ಬಂದಾಗ ಅಬಬಬಬ” ಹಾಡ್ಟ hum ಮಾಡ್ಟತ್ತ ಇದುಳು! ಅಗಾ ಮನಸನಲಿಲ 

ಅಂದಟಕನೊಂಡನ, ನನೆ ಮಗಳು “American Born Confident Desi”  ಆಗಿದಾುಳನ! “American Born Confused Desi” 

ಅನ್ನೊೆೇ condescending termನ ಸಟಳುು ಮಾಡಿದಾುಳನ! ಇದರಲಿಲ Hoysala Kannada Kootaದ ಸನೆೇಹಿತ್ರ ಯೇಗದಾನ 

ಬಹಳ ಇದನ! 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಹ ೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  "ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ " 
ಕಾಯ್ಯಕರಮವನ್ುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿ ಯ್ುವ ಸಮುದಾಯ್ಕ ೆ ಹ ೊಯ್ಸಳ 
ಕಾಯ್ಯಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ುನ 
ಒದಗಿಸಿಕ ೊಟ್ಟಿದ   . ಹ ೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಕೊಟದ ಸದಸಯರ ಕುಟುಂಬದ ೧೨ ವರ್ಯ 
ದಾಟ್ಟದ ಯಾವುದ ೇ  ಯ್ುವ ಸದಸಯರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ೊಳಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೊ 
Volunteer  Appreciation  Certificate ಕ ೊಡಲಾಗುತತದ . 

೨೦೧೪ ರಿಂದ ಇಂದಿನ್ವರ ಗೊ ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ ಕಾಯ್ಯಕರಮ ಬಹಳರ್ುಿ ಮೆಚ್ಚಿಗ  
ಪಡ ದಿದ  , ಇದು ನ್ಮಗ  ಹ ಮೆೆಯ್ ವಿಚಾರ.  ಯ್ುವ ಜನ್ರು ಪರತಿ 
ಕಾಯ್ಯಕರಮದಲೊಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತತ ಇಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ HKK ಕಾಯ್ಯಕರಮಗಳು 
ಯ್ಶಸಿಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದಾಾರ . 

೨೦೧೪ ಬ ೇಸಿಗ  ವನ್ಭ ೊೇಜನ್ ಕಾಯ್ಯಕರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಯ್ುವ ಸದಸಯರು ಜ ೊತ ಗೊಡಿ ನ್ಡ ಸಿದ "ಅಜ್ಜಿ ಮನ " ಹಾಗೊ   "ಜಾತ ರ"  ಬಹಳವಾದ 
ಜನ್ಪ್ರರಯ್ತ ಯ್ನ್ುನ ಗಳಿಸಿತು . "ಅಜ್ಜಿ ಮನ " ಯ್ಲ್ಲಿ ಸದಸಯರು 'ಕವಡ ', 'ಪಗಡ ', ಚೌಕಭಾರ, ಕ ೇರಂ,ಅಳುಗುಳ ಮನ  ಮೊದಲಾದ ಭಾರತಿೇಯ್ ಮನ  
ಆಟಗಳನ್ುನ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿತು.  "ಜಾತ ರ" ಅಂತೊ ನ್ಮಗ ಲಿ ನ್ಮೆ ಊರಿನ್ ಜಾತ ರ ನ ನ್ಪ್ರಗ  ತಂದಿತು , ಇವ ಲಿರ ಮೊಲಕ ಸಂಗರಹಿಸಿದ 
ಹಣವನ್ುನ ಮಹಿಳ ಯ್ರು ಮತುತ ಮಕೆಳ ಸಹಾಯ್ಕಾೆಗಿ ದುಡಿಯ್ುವ ಸಂಘಕ ೆ ಕ ೊಡಲಾಯಿತು. 

ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ  ಕಾಯ್ಯಕರಮಕ ೆ HKK ಮುಖಂಡರೊ ಕೊಡ ತನ್ು ಮನ್ ಧನ್ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಉತ ತೇಜನ್ ಕ ೊಟುಿ , ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ್ 
ಮೇಸಲ್ಲಟುಿ ನ್ಮೆ ಮುಂದಿನ್ ಪ್ರೇಳಿಗ ಗ  ಅವಕಾಶಗಳನ್ುನ ಒದಗಿಸಿದಾಾರ . 

ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲ ಿನ್ಮೆ ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ ಸದಸಯರನ್ುನ ಪ್ರೇಸಾತಹಿಸಲು HKK ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಯೇಜನ  ಗಳನ್ುನ ಆರಂಬಿಸಲ್ಲದ . ಹ ೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ 
ಕೊಟ  12 ವರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಎಲಾಿ ಯ್ುವ ಸದಸಯರನ್ುನ ಮುಂದ  ಬಂದು ಸಮಾಜ ಸ ೇವ  ಮಾಡಲು ಕ ೈಗೊಡಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ರತ ಪಡ ಯ್ಲು ಸಾಿಗತಿಸುತತದ . 

In 2014, Hoysala Kannada Koota introduced a new initiative called ‘Yuva Hoysala’.  Focusing on the youth 
members  (above 12 year olds) of our community, YUVA's key objective was to provide a common platform 
for our youth, where they can connect with each other, help each other, provide community services as well 
as be ambassadors of Kannada culture to the external world. 

It gives us great pleasure & pride to share with you that, from the start of the initiative, in 2014, to this day, 
the response has been very strong.  Yuva Hoysala members sincerely come forward and effectively contribute 
in all HKK events. They help and provide support in various areas like audio-visual management, registration, 
food coordination, as well as engage younger kids with interesting activities during the koota events.  Yuva 
Hoysala members also coordinate and conduct creative carnival games at the summer picnic, provide 
entertainment activities to the young and old, and help raise funds for local charities. All these activities help 
develop these youngsters as promising future leaders of our community. 

In addition to time, support and encouragement, a few HKK patrons have specifically & graciously donated to 
keep this enterprise active. 

Going forward, HKK will be exploring new ideas to further engage and encourage the Yuva group in additional 
activities. The recruitment is always open to interested youth who are 12 years and above.  We welcome 
more youngsters of our Kannada community to come forward, join hands and be a part of Yuva Hoysala and 
to serve the community while having fun. 

ಯ್ುವ ಹ ೊಯ್ಸಳ — Yuva Hoysala 
ಸಿಣಯ & ಕೃರ್ಣ ತಾಳಂಕ್ತ 



ಅಕ್ಷಯ ನಗು 
 Yashavanth Gaddi 
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वागर्ााववव सम्प्रुक्तौ वागर्ारततपत्तये 
जगतः वपतरौ वन्दे पावातीपरमेश्वरौ 
ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿಯ ’ರಘುವಂಶದ’ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ುು 
ಸಮರಿಸುತ್ಾಾ - 
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯ ಅವಸಾನ್ದ ನ್ಂತರ ವ ೈರಾಗಿಯಾಗಿ 
ತಪಸುು ಮಾಡುತ್ತಾದದ ಪರಮೇಶವರನಿಗ  ಪಾವವತ್ತಯ ಮೇಲ  
ಅನ್ುರಾಗ ಮೂಡುವಂತ್  ಮಾಡಿದುದ ಮನ್ಮಥನ್ 
ಸುಮಬಾಣವ ಂದು ಓದಿ/ಕ ೇಳಿ ತ್ತಳಿದಿದ ದೇವ . 
ಮನ್ಮಥನ್ ಸುಮಬಾಣ ಕ ೇವಲ ನ ಪಮಾತರ, 
ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯೇ ಪಾವವತ್ತಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ುು 
ಮೊದಲ ೇ ತ್ತಳಿದಿದದ ಶಿವನಿಗ , ಆಕ  ತನ್ು ಸ ೇವ ಗ  ಬರುವ 
ಮುನ್ುವ ೇ ಆಕ ಯಲ್ಲಿ ಪ ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿತುಾ ಎಂಬ 
ಕವಿಭಾವ ಈ ಕವಿತ್ ! 
 
ಮದನಾರಿ ಆಂತಯವ! 
ಆವಗಂ ಅಕ್ಷಯ ನ್ಗುಮೊಗದಿಂ  
ಪಸರಿಸುತ್  ಸುಸ ುೇಹಸೌರಭವಂ 
ಮನ್ ಬ ಳಗುವಳ್ ಇಂದುವದನ  
ವಿಹರಿಸಿ ಮನಾಬ್ಧಿಯೇಳಿೇ ಹಂಸಗಮನ  ||೧|| 
 
ತಳಿರು ಪಲಿವಿಸಿಹುದು ಇವಳಡಿಯನಿಡುವಲ್ಲಿ 
ಹಾಡಿಹುದು ಕ ೂೇಕಿಲವು ಪಂಚಮದಿಂಚರದಲ್ಲಿ 
ಸುಮರಾಜಿ ಸೌರಭಸೂಸಿ ಸಾವಗತ್ತಸಿರುವಲ್ಲ ಿ
 

 
 
 
 
 
ಬನ್ರಾಣಿ ಬಂದಳ ಂದು ಭ ಂಗ ಸಾರಿರುವಲ್ಲಿ 
ಸುಡುಗಾಡು ಸುಮನಾಡಾಗಿಹುದು ಕ್ಷಣಾರ್ವದಲ್ಲಿ ||೨|| 
 
ರೂಹಿನ ೂಳು ಸಿರಿಸ ೂಸ ಯು 
ಅರಿವಿನ ೂಳು ಅಜಸತ್ತಯು 
ಸಿರಿಯಳಾಣವವ ಸುತ್ ಯು 
ಈ ನ್ನ್ು ಪ್ರರಯ ಸಖಿಯು ||೨|| 
 
ಆ ಮಾರ ಸುಮಶರವು ತ್ಾಗಿದುದ ಎನ್ುುರಕ  
ನಾ ಬಲ ಿನ್ು- ಅದು ಕ ೇವಲ ನ ಪಮಾತರಕ  
ಹಿಮಾದಿರಯುಪಪರಿಗ ಯ ಉಮಯ ಪರತ್ತಬ್ಧಂಬ 
ಪೌಣವಮಿಯ ಶಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಆ ದಿನ್ದಿಂ 
ಅವಳ ಬರುವಿಕ ಗ  ಕಾದಿದ ದನ್ು- ಕಾತರದಿಂ! ||೪|| 
 
ಇದನ್ುು ಬರ ದಾದ ನ್ಂತರ ನ ನ್ಪ್ರಗ  ಬಂದಿದುದ, 
ಚಲನ್ಚಿತರಗಿೇತ್ ಯಂದರ ಈ ಸಾಲುಗಳು - ’ಆ ದ ೇವರ ೇ 
ನ್ುಡಿದ ಮೊದಲ ನ್ುಡಿ, ಪ ರೇಮ, ಪ ರೇಮ, ಪ ರೇಮವ ಂಬ 
ಹ ೂನ್ುುಡಿ’! 



ಬದುಕು - ಭಾವನೆ 
 Suma Basanth 
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ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿಂಗ - ಸರಿಸುಮಾರು ೫:೪೫ರ ಸಾಯಿಂಕಾಲದ ಸಮಯ, ಡೇ ಕೇರ್ ಇಿಂದ 

ಚಿಕಕ ಮಗನನನ ಪಿಕಪ್ಾಾಡ ೇ ಸಮಯ ಆಯುು, ವಾರದ ಕ ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಪ್ರರಡಕ್ಟ  ರಿಲ್ಲೇಸ್ಬೇರೆ ಇದೆ, 

ಮನೆಗೆ ಹ ೇದ ಮೇಲೆ ದೆ ಡಡ ಮಗನ ಮಾಾಥ್ ಟೆಸ್  ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ರಾತ್ರರ ಊಟಕಕ 

ಸ್ನೇಹತರೆ ಬಬರು ಬರ್ಾಷ ಇದದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೇಶಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹಲವಾರು ಕಲಸಗಳನುನ 

ಹೇಗಪ್ಾಪ ಮುಗಿಸ್ ೇದು ಅಿಂತ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ ಕತ್ರೇರೆ ೇವಾಗ ನನನ ಜ ತೆ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬಬಳೇ ಒಬಬ 

ಕನನಡತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹ ೇಗುವಾಗ ಕ ಾಬಿಕಲ್ ಬಳಿ ಬಿಂದು "ಮನೆಗೆ ಹ ೇಗಲವ? ಮಳ ಬೇರೆ ಬತ್ರಷದೆ..ಡ ಿಂಟ್ ಫಗೆಷಟ್ ಯುವರ್ ಅಿಂಬರಲಾ..ನಾಳ 

ಸಿಗೆ ೇಣ" ಅಿಂದಾಗ "ಛೇ! ಚತ್ರರೇನೆೇ ತಿಂದಿಲಿವಲಿಪ್ಪ ಇನೆ ನಿಂದು ತಲೆನೆ ೇವು ಸ್ೇರಿಕ ಿಂಡಿತು ಮೊದಲೆೇ ಇದದ ಕಲಸಗಳ ಲಾಿಂಗ್ ಲ್ಲಸ್್ೆ" ಅಿಂತ 

ಗೆ ಣಗಿಕ ಿಂಡು ಬಡ ಬಡ ಅಿಂತ ಕಿಂಪ್ರಾಟರ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಾಾಗ್ ತೆಗೆದುಕ ಿಂಡು ಆಫೇಸ್ ಲಾಬಿಗೆ ಬಿಂದರೆ  ಧ ೇ ಅಿಂತ ಮಳರಾಯನ 

ಆರ್ಷಟ. ಮಳ ಸವಲಪ ಆದ ರ ನಿಲಿಲ್ಲ ಇಲಿ ಅಿಂದೆರ ಹ ಸ ಡರಸ್ ಮತೆು ಹೇರ್ ಸ್್ೈಲ್ ಎಲಿ ಹಾಳಾಗುತೆು ಅಿಂತ ಅಲೆಿೇ ನಿಿಂತವಳಿಗೆ ಕಿಂಡಿದುದ 

ಮಧ್ಾ ವಯಸಕ ಮುದಾದದ ಮೊಗವುಳಳ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನುನಒಿಂದು ದುರಿಂತ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡಿಂಟ್ ಒಿಂದರಲ್ಲಿ ಕಳದುಕ ಿಂಡಿದದ ಜನಿನಫರ್. 

ಹಸನುಾಖಿ ಜನಿನಫರ್ ತನನ ವೇಲ್ ಚೇನಷಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಳಯನನ ಗಾಜಿನ ಬ್ಾಗಿಲ್ಲಿಂದ ನೆ ೇಡುತು ನೆ ೇಡುತು ಕುಳಿತ್ರದದಳು. ಯಾವಾಗಲ  ಹೈ 

ಬೈನಲೆಿೇ ಮುಗಿಯುತ್ರುದದ ನಮ್ಮಾಬಬರ ಮಾತು, ಇಿಂದು ಜನಿನಫರ್ ಅವಳ ಸ್ಪಶಲ್ ನಿೇಡ್ಸ  ವೆಹಕಲೆೆ ಕಾಯುತ್ರದದರಿಿಂದ ಅದು ಇದು 

ಮಾತನಾಡಿ ಕ ನೆಗೆಮಳರಾಯನ ಕಡಗೆ ತ್ರರುಗಿತು.."ಸಚ್ ಎ ಬ್ಾಾಡ್ಸ ವೆದರ್..ಇಟ್  ಪ್ರೇರಿಿಂಗ್ ಲೆೈಕ್ಟ ಕರೇಸಿೇ" ಅಿಂತ ಸವಲಪ ಬೇಜಾರದ 

ಸವರದಿಿಂದಲೆೇ ಅಿಂದೆ. ಅಸ್ರಲೆಿೇಜನಿನಫರ್ ಗಾಡಿ ಬಿಂದಿದುದ ಕಾಣಿಸಿತು. "ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್  ಎ ರೆೇನ್ ..ಅಿಂಡ್ಸ ಯ  ಮೈಟ್ ಜಸ್  ಗೆಟ್ 

ವೆಟ್.. ಡ ೇಿಂಟ್ ಫೇಲ್ ಬ್ಾಾಡ್ಸ" ಎಿಂದು ಮುಗುಳನಕುಕ ತನನ ಬಸ್ ಕಡ ಹ ರಟಾಗ ನನಗೆ ನನನ ಬಗೆೆ ತುಿಂಬ್ಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು.  

ಅಲಾವ! ಎಲಿವನ ನ ತೆ ಿಂದರೆ ಎಿಂದು ಕ ಿಂಡರೆ ಎಲಿವರ ದೆ ಡಡ ಕಗೆಿಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತುವೆ..ಲೆಟ್  ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಅನೆ ನೇ ಮನೆ ೇಭಾವದಿಿಂದ 

ಮುಿಂದುವರೆದರೆ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಾವಾದುದಲಿ..ಸಣಣ ಪ್ುಟ್ ವರ್ಯಗಳಿಗೆಲಿ ತಲೆ ಕಡಿಸ್ ಕಿಂಡು ಹೇಗಪ್ಾಪ ಮುಿಂದೆ ಹ ೇಗೆ ೇದು ಏನಪ್ಾಪ 

ಮಾಡ ೇದು ಅಿಂತ ಚಿಿಂತ್ರಸುವರ ಬದಲು ಅದನೆನೇ ಮುಕು ಮನಸಿಿನಿಿಂದ ಒಿಂದೆ ದಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಕರ್್ವಲಿ..ಜನಿನಫರ್ 

ಮಾತ್ರನ ಒಳ ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕ ಿಂಡ ನಾನು  ಕಾರ್ ಕಡ ನಡದಾಗ ನನಗೆ ತ್ರಳಿಯದಿಂತೆ ಮುಗುಳನಗೆಯಿಂದು ಮ ಡಿಬಿಂತು..ಬ್ಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ರದದ 

"ಬ್ಾರೆ ೇ ಬ್ಾರೆ ೇ ಮಳರಾಯ" ಹಾಡು ನೆನಪಿನೆ ಿಂದಿಗೆ.  

ಕಾರ್ ಸಾ್ಟ್ಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ ಡಿ ಬಿಂದಿದುದ "ಆಗದು ಎಿಂದು ಕೈಲಾಗದ ಎಿಂದು ಕೈಕಟ್ಟ್ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕಲಸವು ಮುಿಂದೆ" ಅನುನವ 

ಬಿಂಗಾರ ಮನುರ್ಾ ಚಿತರದ ಅಣ್ಾಣವರ ಹಾಡು...ಮುನನಡ ಮನುಜ..ಮನಸುಿ ನಿೇನಿಂದುಕ ಿಂಡ ಹಾಗೆ!! 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ವಗ್ಗರಣೆೇಲಿರೆ ೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾತರ ತಿಂದ ಮಿಂಗ್ನ ಕತೆ! 
 ಅನ್-ಇಲ್-ಕ ಿಂಬಾರ 
(ಅನಿಲ್ ುಮಾರ್ ಹ ಲಿಕಲ್) 

ಬೆಳೋರೆಗೌಡ ಬೆೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ ಬೆಂದೆಳೊ ಗೆಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವುಗ್ಳು ಎೆಂಕ, ಮೆಂಕ, ಸೋನ, ಸದದ ಮತ್ತಿ 
ಗೆಳದದ ಅನೆಳೊೋತ್ರಹ ಅ(ಎ)ಮೋರಿಕಗೆ ಬೆಂದದತದ 97ರ ಆಜತ-ಬಾಜಿನಲ್ಲಲ. ನಮ್ ಗ್ತೆಂಪಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರಳ ಹೆಬೆೆಟ್ಟಲ್ಲ, 
ಒೆಂದಿಬೃ ಜಾಣಮರಿಗ್ಳೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಳೋಕಜ್ಞಾನ ಇರೆಳೋರಳ ಇದತು. ನಾವುಗ್ಳೆಲಾಲ ಎಷೆಟೋ ಬತದಿಿ ಇದೆ ಅೆಂತ್ 
ಅೆಂದತಕೆಳೆಂಡಿದಳು ಈ ದೆೋಶ ಹೆಳಸ್ದುಲ್ಲಲ ಬಾಳ (ಬಹಳ) ಸೆೈಕಲ್ ಹೆಳಡಿಸಬಿಟ್ಟಟದೆ. ನಿತ್ಯ ಒೆಂದಲಾಲ ಒೆಂದತ 
ಸಾವರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟ್ನೆ ನಡಿೋತಾ ಇತ್ತಿ. ಮತಕಾಾಲ್ತ ಮೆಂದಿ ಎಜಿಟೆೋರಿಯನ್ ಆದದಿುೆಂದ, ಊಟ್ದೆದೋ ಒೆಂದತ 
ದೆಳಡಡ ಸ್ಮಸೆಯ! ಈಗ್ಳಲ ಕೆಲ್ಸ್ದ ಮೋಲೆ ಆಚೆ ಹೆಳದೆು ಇಬೆಗೆ ಆಗ್ತೆಿ, ಆ ವಿಶಯ ಪಕಾಕ್ಕಾಡಣ. ಸ್ರಿೋ, ಹಾಗ್ಳ 
ಹೋಗ್ಳ ತ್ಡಕಾಡಿ ಚಿಪಸೂ, ಫ಼ೆ ುೆಂಚ್ ಫ಼಼್ುಯಸ್, ಕೆಳೋಕ ಕೆಳಲ್/ಪೆಪ್ಸೂ, ಪ್ಸಜ಼ಜಾ಼ ಮತ್ತಿ "ಹಾಯಮ್-ಬಗ್ಗರ್ ವಿಥೌಟ್ 
ಹಾಯಮ್" ವೆಜಿಟೆೋರಿಯನ್ ಊಟ್ ಅೆಂತ್ ಮಾಡೆಳಾೆಂಡತ ಬಿಟ್ಟವ. ಆಫೋಸೆೆ ಹೆಳೋಗ್ಲಲಕೆಾ ಇದದದತದ ಹಳ ೋೆ ಕಾರತಗ್ಳಾದತು, 
ದಳರ-ಬಾರ ಹೆಳೋಗೆೆೋಕೆಂದೆು ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರತ ಎಲ್ಲಲ ತೆಳಗೆಳೋಬೆೋಕತ, "ಹೆೋಗ್ ತೆಳಗೆಳೋಬೆೋಕತ" ಅನೆಳೊೋಷ್ತಟ ಅರ್ಗ 
ಮಾಡೆಳಾೆಂಡಿದಿವ. ಇಷ್ತಟ ಬಾಣಗ್ಳು ಬತ್ಿಳಿಕೆಗೆ ಬಿತ್ಿಲಾಲ, ಇನೆೊೋನತ ಬತಧವಾರ ಬೆಂತ್ತ ಅೆಂದೆು ವಿೋಕೆೆಂಡ್ ಎಲೆಳಲೋಗ್ದತ ಅೆಂತ್ ಪಾಲನಿೆಂಗ್ ಶತರತ. ಆದಳು, 
ನಾವು ಬೆಂದಿದತದ ಛಳಿಗಾಲ್ ಆದದಿುೆಂದ, ಮೊದಮೊದಲ್ತ ಸ್ತತ್ಿಮತತ್ ಿಇರೆಳೋ ಹಮ, ಬೆಳೋಡತ ಗ್ಲಡ-ಮರ, ಬೆಳಡತ-ಬೆಳೋಡತ ಬೆಟ್ಟ-ಗ್ತಡಡ, ಮನೆ-ಮಠ, 
ಡಾಮತು (ರಸೆಿ) ನೆಳೋಡೆಳಾೆಂಡತ ಬೆಂದತ ’ಆಹ, ಎಷ್ತಟ ಚೆನಾೊಗ್ಲದೆ ಈ ದೆೋಶ’ ಅೆಂತ್ ನಮಗ್-ನಾವೆೋ ಖತಷಿ ಪಟೆಳಾತಾ ಇದಿವ. ಒೆಂದಿಬೆರಿಗೆ ಮಾತ್ು ಈ 
ದೆೋಶದ ಪೆುೋಕಶಣೋಯ ಸ್ಥಳಗ್ಳ ಬಗೆೆ ಗೆಳತ್ತಿತ್ತಿ, ಬೆೋಗ್ ನೆಳೋಡೆೆೋಕತ ಅನೆಳೊ ಆಸ್ಕ್ಕಿ ಕಳಡ ಇತ್ತ.ಿ ಮಿಕ್ಕಾದೆಳೋರಿೋಗೆಲಾಲ ಬಿಟ್ತಟಬೆಂದ ದೆೋಶನ ಕಟ್ಟಟಕೆಳೆಂಡತ 
ಎದೆೋಲ್ಲ ಕೆಳರಗೆಳೋದೆೋ ಟಾಯಿಮ್-ಪಾಸ್! ಅೆಂತ್ಹ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಲ, ಸ್ೆಂಜೆಗ್ಳಲ್ಲಲ ಗ್ತ್ಕಾಲ್ದ ವೆೈಭವದ, ಹಳ  ೆಕೆಂಪನಿಗ್ಳ, ಪುಸ್ಿಕಗ್ಳ, ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಾ ಬರತವ
-ಬಾರದಿರತವ ವಿಷ್ಯಗ್ಳ, ಎಲ್ಲದರ ಚಚೆಗ. 
ಹೋಗೆೋ ನೆಳೋಡಿದಿದ ಹಾಗೆ, ಸ್ಳಯಗನ ಕಾವೆೋರಿ, ಹಮ ಕರಗ್ಲ, ಬೆೋಸಗೆ ಬೆಂದೆೋ ಬಿಡತ.ಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಲ ವಾಸ್ವಾಗ್ಲದತದ ಅಲೆಲೋ ಕೆಲ್ೂ ಮಾಡಾಿಯಿದದ 
ನಮಮ ಮಿತ್ುನೆಳಬೆ "ಜತಲ್ಯ್ ಫ಼ೆಳೋರ್ಥಗ ವಿೋಕೆೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಳು ಡಿ. ಸ. ನೆಳೋಡಿಲಕೆಾ ಬನತುಲ್ಲ" ಅೆಂದ. ಅಳೆದಳ-ತ್ಳಗ್ಲೋ ನೆಳೋಡಿ, ನಾವು ನಾಲ್ತಾ ಜನ 
"ಕತಮಾರರತ" ಮಾತ್ು ಹೆಳೋಗ್ಲಬರೆಳೋದತ, ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆತಾನೆ ಇೆಂಡಿಯಾನಿೆಂದ ಹೆೆಂಡತ್ತ-ಮಗ್ತವನತೊ ಕರೆಸಕೆಳೆಂಡಿದದ ಮಿತ್ುನ ಸ್ೆಂಸಾರ ನಮಮಜೆಳತೆ 
ಬರೆಳೋದತ ಕಷ್ಟ ಅೆಂತ್ ನಿಧಾಗರ ಮಾಡಿ, ಆಯತ,ಿ ಬತ್ತೋಗವಿ ಅೆಂತ್ ಕಮಿಟ್ ಆದಿವ. 
ಸೆಳೋಮವಾರದಿೆಂದನೆೋ ನಮಮ ಸಧದತೆ ಶತರತ ಆಯತಿ. ಆಗ್ಲನತೊ ಗ್ಳಗ್ಲ್ ಲೆಳಕೆೋಶನ್ ಸ್ವಿೋಗಸ್ ಅರ್ವ ಜಿಪ್ಸಎಸ್ ತ್ರಹ ಸೌಕಯಗಗ್ಳು ಇಲ್ಲಗಲ್ಲ. 
ಎಲ್ಲರಳ ತ್ಲೆಗೆ ಎರಡತ ಅನೆಳೊ ತ್ರಹ ಮಾಗ್ಗದ ಪ್ಸುೆಂಟ್-ಔಟ್ ತೆಳಗೆಳೆಂಡಿವ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಾೆಂತ್ ಮತಖಯವಾಗ್ಲ ನಮಮ ವೆಜಿಟೆೋರಿಯನ್ ತ್ತನಿಸ್ತಗ್ಳನತೊ 
ಅೆಂದರೆ ಚಿಪುೂ ಮತ್ತ ಿಪೆಪ್ಸೂ ಇವಗ್ಳನೊ ತ್ೆಂದಿಟ್ತಟಕೆಳೆಂಡಿವ, ದಾರಿನಲ್ಲಲ ಹಸವು ಆಗ್ಲ ಕಾರತ ಓಡಿಸೆಳೋಕಾಗ್ದಿದೆು ಅನೆಳೊ ಭಯಕೆಾ! ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರತ ’ಹೆೋಗೆ 
ತೆಳಗೆಳೋ ಬೆೋಕತ’ ಅೆಂತ್ ಗೆಳತ್ತಿತ್ತ ಿಅೆಂದೊಲ್ಲ ಅದತ ಉಪಯೋಗ್ಕೆಾ ಬೆಂದತ, ಒಳ ೂೆ ಚೆನಾೊಗ್ಲರೆಳ ಛೆವಿ ಬೆಲೋಝರ್ ಸಕ್ಕಾ, ಗ್ತರತವಾರ ಮದಾಯಹೊ 4 
ಘೆಂಟೆಗೆೋ ಅೆಂಗ್ಡಿ ಮತಚಿಿಬಿಟ್ತಟ, ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟವ. ನಮಳಮರಿೆಂದ (ವಾಟ್ಬೆಗರಿ ಇೆಂದ) ಡಿ.ಸ.ಗೆ ಸ್ತಮಾರತ ಎೆಂಟ್ತ ಘೆಂಟೆ ಪುಯಾಣ. ಈ ತ್ರಹ 
ಲಾೆಂಗ್ ವಿೋಕೆೆಂಡ್ ಬೆಂದಾಗ್ ಟಾುಫ಼಼ಿಕ್ ಜಾಸಿ, ನಳಯ ಯಾಕ್ಕಗನ ಮತಖಯವಾದ ಬಿುಡ್ ್ದಾಟೆಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಲ ಸಾಕತ ಸಾಕಾಗ್ಲ ಹೆಳೋಯತಿ, ಸ್ೆಂಜೆ ಕಳೆದತ 
ರಾತ್ತು ಶತರತವಾಗ್ಲಬಿಟ್ಟಟತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಲೆಂದ ಮತೆಂದೆ ನಮಮ ಪುಯಾಣ ಅವಿಸ್ಮರಣೋಯ! 
"ನಾವು ಅಮೋರಿಕಗೆ ಬೆಂದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ" ಇೆಂಡಿಯಾದಲ್ಲಲ ರಸೆಗಿ್ಳು ಈಗ್ಲರೆಳೋಷ್ತಟ ಚೆನಾೊಗ್ಲರಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಷೆಳಟೆಂದತ ಕಾರತಗ್ಳೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ.  ಹಾಗಾಗ್ಲ 
ಸಾಮಾನಯ ಜನರ ಓಡಾಟ್, ವಿಶೆೋಷ್ವಾಗ್ಲ ರಾತ್ತುವೆೋಳ ,ೆ ಕೆೋವಲ್ ಬಸ್ತೂಗ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪುವಾಸ ಕಾರತಗ್ಳಿಗೆ ಬಹತಮಟ್ಟಟಗೆ ಸೋಮಿತ್ವಾಗ್ಲತಾಗ ಇತ್ತ ಿ
(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ). ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಲ ಕಾರತ-ಬಾರತ ಎಲ್ಲ ಜಾಸಿ, ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಮೈಸ್ಳರತ, ಮಡಿಕೆೋರಿ, ಮಲೆನಾಡತ, ಹೆೈದರಾಬಾದತ, ಚೆನೆೊೈ, 
ಇತಾಯದಿ ಅೆಂತ್ ಹೆಳರಟ್ತಬಿಡಿರೆ, ಅದಳ ರಾತೆಳುೋ-ರಾತ್ತು. ಸೆಳೋ, "ನಮಮ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ" ಆ ಕಲ್ಿರ್ ನೆಳೋಡಿಲೆದೋ ಇದದದಿುೆಂದ, ಇಲ್ಲಲ ಜನಗ್ಳ ಓಡಾಟ್ದ 
ಕಲ್ಿರ್ ನೆಳೋಡಿ, ಹೆಳಸ್ದಾಗ್ಲ ಬೆಂದೆಳೋರಿಗೆಲ್ಲ ದಿಗ್್ರಮ, ಏನತ ಜನ ಇಷೆಳಟೆಂದತ ತ್ತರತಗ್ತತ್ರೆ ಅೆಂತ್, ಜೆಳತೆಗೆ ಸ್ತಮ್-ಸ್ತಮೊ ಪೆಟೆಳುೋಲ್ ವೆೋಷ್ಟಟ 
ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅೆಂತ್. ಇದತ ಒೆಂದತ ತ್ರಹ ಬಕೆಟ್ ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ ಸಾೊನ ಮಾಡೆಳೋರಿಗೆ ಶವರಿುನಲ್ಲಲ ಗ್ೆಂಟೆಗ್ಟೆಲ ಸಾೊನ ಮಾಡೆಳೋರ ಬಗೆ ೆಕೆೋಳಿದೆು ಆಗೆಳ 
ಸ್ೆಂಕಟ್ದ ಹಾಗೆ. ಇನೆಳೊೆಂದತ ವಿಶೆೋಷ್ ಏನಪಪ ಅೆಂದೆು, ಎಲ್ಲ ಹೆೈವೆೋಗ್ಳೂ ಒಮತಮಖ (ಒನ್-ವೆೋ) ಸ್ೆಂಚಾರಿ ರಸೆಿಗ್ಳಾಗ್ಲರೆಳೋದತ. ಆಗ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ 
ಹೆಚಿಿನ ಎಲಾಲ ರಸೆಿಗ್ಳು ದಿವಮತಖಿ ಸ್ೆಂಚಾರದ ರಸೆಿಗ್ಳಾಗ್ಲದದವು. ಎರಡನೆೋ ಮಹಾಯತದಿದ ನೆಂತ್ರ ಹೆಂತ್ತರತಗ್ಲ ಬೆಂದ ಸೆೈನಿಕರಿೆಂದ ಈ ರಸೆಿಗ್ಳ 
ನಿಮಾಗಣ ಆಯತಿ ಅಮೋರಿಕದಲ್ಲಲ ಅೆಂತ್ ಒೆಂದತ ಸಾಮಾನಯವಾದ ಅಭಿಪಾುಯ ಕೆೋಳಿಬರತೆಿ. ಬಹತಶಃ ಅದರ ಕತರತಹತ ಏನಪಪ ಅೆಂದೆು ಕುಮಬದಿವಾಗ್ಲ 
ರಸೆಿಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ೆಂಖ್ೆಯ ಇಟ್ಟಟರತವುದತ: ಉತ್ಿರದಿೆಂದ ದಕ್ಕಶಣಕೆಾ ಬೆಸ್-ಸ್ೆಂಖ್ೆಯ, ಪಸವಗದಿೆಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕೆಾ ಸ್ಮ-ಸ್ೆಂಖ್ೆಯ ಎೆಂಬೆಂತೆ ರಾಷಿರೋಯ ಹೆದಾಿರಿಗ್ಳು, 
ಇತಾಯದಿ.  



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಇೆಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯ I95 ರಸೆಿಯ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮತಖವಾಗ್ಲ ನಮಮ ಪಯಣ. ಬಹಳಷ್ತಟ ಹೆಂತ್ಗ್ಳಲ್ಲಲ ಎರಡತ ದಿಕ್ಕಾನ ವಾಹನ ಸ್ೆಂಚಾರವನೊ ಬೆೋಪಗಡಿಸ್ಲ್ತ 
ಮಧಯದಲ್ಲಲ ಕೆೋವಲ್ ಡಿವೆೈಡರ್ ಮಾತ್ು ಇದೆ (ಅಡಡ ಮರ-ಗ್ಲರ ಇಲ್ಲ). ಹಾಗಾಗ್ಲ, ಟಾುಫ಼಼ಿಕ್ ಜಾಸಿ ಇಬೆೋಗಕಾದೆು, ಅದರಲ್ಳಲ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಶೆೋಷ್ದ 
ರಜಾದಿನಗ್ಳಲ್ಲಲ ಕತ್ಿಲ್ಲ್ಲಲ ವಾಹನಗ್ಳ ದಿೋಪಗ್ಳನತೊ ನೆಳೋಡೆಳೋದೆ ಕಣಿಗೆ ಹಬೆ (ಡಿ.ಸೋ ನಲ್ಲಲರೆಳೋ ಅಧಗ ಮೆಂದಿ ಆಚೆ ಹೆಳೋಗಾಿಇತ್ಗರೆ ಮತ್ತಿ ಡಿ.ಸೋ 
ನೆಳೋಡಿಲಕೆಾ ಅೆಂತ್ ಬೆೋರೆ-ಬೆೋರೆ ಊರತಗ್ಳಿೆಂದ ಲ್ಕ್ಾೆಂತ್ರ ಮೆಂದಿ ಡಿ.ಸೋ ಕಡೆ ಪುಯಾಣ ಮಾಡಿತಿ್ಗರೆ): ಮತೆಂದೆ ಹೆಳಗಾಿಇರೆಳ ಎಲಾಲ ವಾಹನಗ್ಳ 
ಕೆೆಂಪುಬಣಿದ ಟೆೈಲ್ ಲೆೈಟ್ತಗ್ಳ ಮತ್ತಿ ಎಡಗ್ಡೆ ಪಕಾದ ವಿರತದದ ದಿಕ್ಕಾನ ಲೆೋನತಗ್ಳಲ್ಲಲ ಸಾಗ್ತತ್ತಿರತವ ವಾಹನಗ್ಳ ಹೆಡ್-ಲೆೈಟ್ತಗ್ಳ ಬೆಳಕತ 
ಮೈಲ್ಲಗ್ಟ್ಟಲೆ ಮಿಣಮಿಣ ಮಿನತಗ್ತತ್ಿ ಮೈಯನತೊ ರೆಳೋಮೆಂಚನಗೆಳಳಿಸ್ತತೆಿ. ಈ ತ್ರಹ ರಾತ್ತು ಪುಯಾಣ ಮಾಡೆಳ ಅವಕಾಶ ಸಕ್ಕಾದರೆ, ಖೆಂಡಿತ್ ನಿದೆದ 
ಮಾಡೆೆೋಡಿ! ನಮಗ್ೆಂತ್ಳ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬೂರ್ವಗ ಮಾಡಿಲಕೆಾ ಅದಳ ಒೆಂದತ ಕಾರಣ: ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸ್ತತ್ತರಿೆಳೋ ಮಿತ್ು ಮಹಾಶಯ ನಿದೆದ ಮಾಡಿೆಟೆು? 
ಹಾಗ್ಳಹೋಗ್ಳ ಮಾಡಿ ರಾತ್ತು ೧:೩೦ ಇೆಂದ ೨:೦೦ ಘೆಂಟೆ ಮಧಯದಲ್ಲಲ ತ್ಲ್ತಪ್ಸದಿವಿ. ನಮಮ ಮಿತ್ುನ ಮಿತ್ು ಅನೊ-ಸಾರಿನ ನಳ-ಪಾಕ ಮಾಡಿದದ. 
ಅವರನೊ ಬಾಯಿತ್ತೆಂಬಾ ಹರಸ್ತತ್ಿ ಊಟ್ಮಾಡಿ ಟೆೆಂಟ್ ಹಾಕತದಿವ. 
ಮಾರನೆದಿನ ಬೆಳಗೆೆ ಬೆೋಗೆದತದ ಊರತಸ್ತತ್ಿಕೆಾ ಹೆಳರಟ್ಟವ. ನಮಮ ಪಾಲಯನ್ ಇದದದತದ ಮೊದಲ್ನೆ ದಿನ ಡಿ.ಸ, ಎರಡನೆೋ ದಿನ ಲ್ಳರೆ ಕಾಯವೆನ್ೂಗ ಮತ್ತಿ 
ಶೆೋನನ್-ಡೆಳೋಅ ವಾಯಲ್ಲ, ಹಾಗ್ತ ಕೆಳನೆೋದಿನ ಇಸಾಾನ್ ಟೆೆಂಪಲ್ ನೆಳೋಡೆಳದತ ಅೆಂತ್. ನಿಜ ಹೆೋಳೆೆ ೋಕತ ಅೆಂದೆು ಡಿ.ಸ ಒೆಂದೆೋ ನಾಲ್ತಾದಿನ 
ನೆಳೋಡೆಳೆೋದತ, ಆಸ್ಕಿ್ಕಯಿದದರೆ, ಅಷೆಳಟೆಂದತ ಮಳಯಝಿಯೆಂಗ್ಳಿವೆ. ಕಾಫ಼಼ಿಗೆ ಅೆಂತ್ ಹೆಳರಟೆಳೋರತ ಹಾಗೆೋ ಮತಖಯವಾದ ಅವೆನಳಯಗ್ಳನತೊ 
ನೆಳೋಡಿಕೆಳೆಂಡತ ಬರೆಳೋಣ ಅೆಂತ್ ಹೆಳೋದಿವ. ಎಲಾಲ ದೆಶಗ್ಳದಳದ ದೆಳಡಡ ದೆಳಡಡ ಕೆಂನತೂಲೆೋಟ್ ಭವನಗ್ಳು ಇದೆು ಇೆಂಡಿಯಾದತ ಮಾತ್ು ಚಿಕಾ ಮನೆ ತ್ರ 
ಇತ್ತಿ ಅನಿೊಸ್ತಿ. ಅಲೆಲೋ ಉದೆಳೋಗಯತಿ; ರ್ಳ ನೆಂದೆೋಶದೆಳೋರೆಳ ಎಲಾಲದುಲ್ಳಲ ವಿೋಕತ ಅೆಂತ್ ಬೆೈಕೆಳೆಂಡತ ಮತೆಂದೆ ಹೆಳೋದಿವ. ಇದರಲ್ಲಲ ಸ್ತ್ಯ ಇದದರಳ, 
ನಮಮ ವಯಸೂನ ಪುಭಾವವೆ ಹೆಚತಿ. ಅಲ್ಲಲೆಂದ ನಾಯಶನಲ್ ಮಾಲ್ ಕಡೆ ಹೆಳರಟ್ಟವ. 
ಈ ನಾಯಶನಲ್ ಮಾಲ್ ಅನೆಳೊೋದತ ಈಗ್ ನಮಳಮರತಗ್ಳಲ್ಲಲ ವಾಯಪಕವಾಗ್ಲ ಹಬಿೆರತವೆಂತ್ಹ "ಮಾಲ್" ಅಲ್ಲ. ಡಿ.ಸ ನಗ್ರದ ಕೆೋೆಂದುದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು 
ಐತ್ತಹಾಸಕ ಸ್ಥಳಗ್ಳು ಮತ್ತಿ ಸಾಮರಕಗ್ಳೆಲ್ಲ ಒಟೆಳಟಟ್ಟಟಗೆ ಇರತವೆಂತ್ ಭಾಗ್; ಒಳೂೆ ೂಳ ೂೆ ಮಳಯಝಿಯಮತಮಗ್ಳೂ ಇವೆ. ಸಾವತ್ೆಂತ್ುಯ ದಿನೆಳೋತ್ೂವದ ದಿನ 
ಸ್ತಮಾರತ ಐದತ ಲ್ಕ್ಷ ಜನರತ ನೆರೆದಿತ್ಗರೆ ಅೆಂದಿದತು ನಾವು ಭೆೋಟ್ಟಕೆಳಟ್ಟ ವಷ್ಗ. ಹೋಗಾಗ್ಲ ಆ ದಿನ ವಾಹನಗ್ಳ ಸ್ೆಂಚಾರ ಬಹಳ ನಿಬಗೆಂಧಿತ್ವಾಗ್ಲತ್ತಿ, 
ಎಲ್ಲೆಂದುಲ್ಲಲ ಕಾರತ ಬಿಟೆಳಾೆಂಡತ ಹೆಳೋಗ್ಕೆಾ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾರನೊ "ನಮಮ ಮಟೆಳು" ಸೆಟೋಶನ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಲಸಬಿಟ್ತಟ ಪಾದಯಾತೆು ಶತರತಹಚಿಿಕೆಳೆಂಡಿವ. 
ಎಲೆಲಲ್ಲಲ ನೆಳೋಡಿದರಳ ಜನಜೆಂಗ್ತಳಿ. ಮೈದಾನದ ಉದದಕಳಾ ಸಾಲ್ತ-ಸಾಲ್ತ ಅೆಂಗ್ಡಿಗ್ಳು. ಆ ಬಿಸಲ್ಲ್ಲಲ ಸ್ತತ್ತಿ, ಸ್ತತ್ತ ಿಸ್ತಟ್ತಟ ಕರತಕಲಾಗ್ಲದಿವ ಅೆಂದೆು 
ಉತೆರೋಕ್ೆಯ ಮಾತ್ಲ್ಲ. ಈ ಮಧಯದಲ್ಲಲ ನಮಮ ಇಸಾಾನ್ ಅವರ ಒೆಂದತ ಬಿಡಾರ. ಅದರಲ್ಳಲ, ಅವರತ ಪುಗ್ಸ್ಟೆಟ ಪೆಪ್ಸೂ ಕೆಳಟ್ಟ ಮೋಲ್ೆಂತ್ಳ, ಸಾಕ್ಾತ್ 
ಶ್ಚುೋ ಕೃಷ್ಿನ ದಶಗನವಾದಶೆಟೋ ಸ್ೆಂತೆಳೋಷ್. ಹೋಗೆೋ ಅಡಾಡಡಿ ಅಡಾಡಡ ಿಸ್ೆಂಜೆ ಆಗಾಿ ಬೆಂತ್ತ. ಸ್ರಿ, ಇನೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಳತ್ಿಲ್ಲಲ ಫ಼ೆ ೈರ್ವಗಕ್ೂಗ ಶತರತ ಆಗ್ತೆ,ಿ 
ಎಲಾಲನ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೆಳೋಣ ಅೆಂತ್ ಒಬೆ ಮಿತ್ು ಸ್ಲ್ಹೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಲೋ ತ್ನಕ ಜಿೋವನದಲ್ಲಲ ಬರಿೋ ಶ್ಚವಕಾಷಿ ಪಠಾಕ್ಕ ಬಳಸದದ ನಮಗೆ, ಆಗೆಳಮಮ-
ಈಗೆಳಮಮ ಟ್ಟೋವಿನಲ್ಲಲ ಪಠಾಕ್ಕಯ ಬಣ-ಿಬಣಿದ ಪುದಶಗನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇದಿದದದರಿೆಂದ, ರೆಳೋಚಕತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ ಹೆಳೆಂದಲ್ತ ಮನಸ್ತೂ ಸದಿವಾಗಾಿ 
ಇತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಒೆಂದತಕಡೆ ಉಶಶಯಪಪ ಅೆಂತ್ ಕಳತೆಳಾೆಂಡಿವ. ಬೆೋರೆ ಜನಗ್ಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಕಳತೆಳಾಳಾಿಯಿದತು, ಆದೆು ಇನೊ ಬಹಳಷ್ತಟ ಜನ ಅಡಾಡಡಾಿ ಇದತು. 
ಅಲ್ಲಲೋವರೆಗ್ಳ ಗ್ಮನಕೆಾ ಬರದ ವಿಷ್ಯ ಆಗ್ ರ್ಟ್ಟನೆ ಗ್ಮನಕೆಾ ಬೆಂತ್ತ!!! 
ಈ ಏಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಲ, ಅದರಲ್ಳಲ ನಮಮ ಪಾುೆಂತ್ಯದಲ್ಲಲ, ಶ್ಚೋತ್ ಒೆಂದತ ಚಳರತ ಕಡಿಮ ಆಗ್ತೆ ಿಅೆಂತ್ ತ್ತಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಜನಗ್ಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಳಟ ಕಡಿಮ ಬಟೆಟ 
ಧರಿಸ್ಲ್ಲಕೆಾ ಶತರತಮಾಡಿರೆ. ಜತಲೆೈ ನಾಲ್ಕಾರ ಹೆಳತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಲ್ತ ತ್ತೆಂಬಾ ಇರತೆಿ. ಹೋಗಾಗ್ಲ, ಹೆೆಂಗ್ಸ್ರಳ, ಗ್ೆಂಡಸ್ರಳ, ಮಕಾಳೂ, ಎಲ್ಲ ಚಡಿಡ ಮತ್ತಿ 
ಟ್ಟೋಶಟ್ಗ ತ್ರ ತ್ತೆಂಡತ ಬಟೆಟ ಧರಿಸ್ಿರೆ. ಮತೆಿೋ, ಅವಿುಗೆ ತ್ಮಮ ತೆಳಗ್ಲ್ಲನ ಬಣಿ ಕೆಂದತ ಬಣಿಕೆಾ ತ್ತರತಗ್ಲಲೋ ಅನೆಳೊೋ ಚಪಲ್. ಸಾಕಷ್ತಟ ಜನ ಇನಾೊ 
ಓಡಾಡಾಿ ಇದದದಿದರೆಂದ, ಎಲ್ಲಲ ನೆಳೋಡಿದತು ಬಿಳಿೋ ಕಾಲ್ತಗ್ಳು ಕಾಣಾಿಯಿದತವ. ಈ ವಿಚಿತ್ು, ಹೆಳಸ್ತ್ರದ ವಾತಾವರಣವನತೊ ನೆಳೋಡಿ, ಇದದಕ್ಕಾದದ ಹಾಗೆ 
ನಮಮ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸಾವಮಿಅವು ಪುಸ್ಿಕ ರ್ಟ್ಟನೆ ಮನಸೂಗೆ ಬೆಂದತ, ಎಲಾ ಇದರಾ, ನಾನತ ಒೆಂದತ ಪುಸ್ಿಕ ಬರಿಬೆಳೋದತ ಅನಿೊಸ, ಧಿಡಿೋರ್ ಅೆಂತ್ ಒೆಂದತ 
ಪಾುಸ್ ಹಾಕ್ಕ, ಪಕಾದಲೆಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಳಲೆಳೋಗಬೆೋಡೆಳವೋ ಅೆಂತ್ ಕಳತೆಳಾತಾಇದದ ಮಿತ್ುನಿಗೆ, ಅವೆೋಶ ಭರಿತ್ನಾಗ್ಲ, ನೆಳೋಡೆಳೋ, ಈ ಕಾಲ್ತಗ್ಳ 
ಸ್ಮತದಾುನ, ನಾನಳ ಒೆಂದತ ಪುಸ್ಿಕ ಬರಿತ್ತನಿ, ಅದರ ಹೆಸ್ರತ "ಬಿಳಿಯ ತೆಳಡೆಗ್ಳ ನಡತವೆ!" ಅೆಂದತ ಬಿಟೆಟ! 
ತ್ಕ್ಷಣ ಅವುೊ ಜೆಳರಾಗ್ಲ ನಗಾ.ಿ.. "ಏನತ, ಏನತ, ಏನತ... ಇನೆಳೊೆಂದತ ಸ್ಲ್ ಹೆೋಳು... ಬಿಳಿಯ... ಹ ಹ ಹ... ಬಿಳಿಯ... ಹ ಹ ಹ... ತೆಳ.... ಹೆಳ ಹೆಳ 
ಹೆಳ..." ಅೆಂತ್ ಹೆಳಟೆಟ ಹಡೆಳಾೆಂಡತ, ನೆಲ್ದ ಮೋಲೆ ಎದತದ-ಬಿದತದ ಉಳಾಗಡೆಳದಿಕೆಾ ಶತರತ ಮಾಡದ. ನೆಂಗೆ ಒೆಂದತ ಕಡೆ ಕೆಳೋಪ... "ಯಾಕೆಳ 
ಹೆಂಗಾಡಿಿಯ ಅೆಂದೆ..." ಅವುೊ ಇನೊ ನಗಾಿ ನಗಾಿ, ನಿನೊ ಪುಸ್ಿಕದ ಹೆಸ್ರತ ಹೆೋಳು ಇನೆಳೊೆಂದತ ಸ್ಲ್ ಅೆಂದ... ಆಗ್, ನಾನತ, ಯಾಕೆಳೋ. ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ 
ಪುಸ್ಿಕ ಇಲ್ವ, ತ್ಮಿಳು  ತ್ಲೆಗ್ಳ ನಡತವೆ ಅೆಂತ್, ಅದೆೋ ರಿೋತ್ತ ನನೊ ಪುಸ್ಿಕ... "ಬಿಳಿಯ ತೆಳಡೆ...." ಮಾತ್ತ ನಿೆಂತೆಳೋಯತಿ. ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಪುಸ್ಿಕಕೆಾ 
ಸ್ಮನಾಗ್ಲ ಒೆಂದತ ಹೆಸುಟ್ತಟ, ನಾನಳ ಫ಼ೆ ೋಮಸ್ ಆಗಿ್ಲೋನಿ ಅೆಂದತಕೆಳೆಂಡತ, ಬಹಳ ತಾುಸ್ದಿೆಂದ ಪಾುಸ್ ಹಾಕತದೆು, ಬಿಸ ರಕಿದ ಹೆೈಕಳ ಜೆಳತೆ ಅದತ 
ದೆಳಡಡ ಆಭಾಸ್ ಆಗ್ಲೆಡತ.ಿ ಇೆಂಗ್ತ ತ್ತನೆಳೊೋ ಮೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಗ, ಮೊಸ್ರನೊದಲ್ಲಲರೆಳೋ ರ್ವಗ್ೆರಣೆೋಲ್ಲ, ಮಣಸನಕಾಯಿ ಹತಡತಕ್ಕ ತ್ತೆಂದ ಮೆಂಗ್ನ ತ್ರಹ 
ಆಗೆಳೋಯತಿ ನನೊ ಸಥತ್ತ. 
ಆ ಗೆಳಧಳಳಿೋ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ, ಜನಧಳಳಿಯಿೆಂದ, ಕೆೆಂದಾವರೆಯೋ ಆ ಸ್ಳಯಗನನತೊ ಕಬಳಿಸತೆೋನೆಳೋ ಎೆಂಬೆಂತೆ, ತ್ತಳಿಗೆೆಂಪು, ನಡತಗೆೆಂಪು ಮತ್ತಿ 
ಗಾಢ ಕೆೆಂಪ್ಸನ ರೆಂಗ್ತಗ್ಳಿೆಂದ ತ್ತೆಂಬಿಕೆಳೆಂಡ ಬಾನನತೊ ನೆಳೋಡತತಾಿ ಕತಳಿತ್ ನನೊ ಮತಖದ ಬಣಿವಸ ಕಳಡ ಬಹತಶಃ ನಾಚಿಕೆಯಿೆಂದ ಅದೆೋ ರೆಂಗ್ಲನಲ್ಲಲ 
ಬೆರೆತ್ತಹೆಳೋಗ್ಲ, ಚಿಗ್ತರತತ್ತಿದದ ಮಹಾ ಕಾದೆಂಬರಿಕಾರನಿಗೆ ಸ್ೆಂತಾಪ ಹೆೋಳಿತ್ತಿ. 



ದೆೇವರಿಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಿಕನೆ!  
ಬರೆದವರು: ಕೆೇಶವ್ ಐತಾಳ್ 
ಸಹಕರಿಸಿದವರು : ವ ೃಂದ ಐತಾಳ್  
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ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ೆೆ ಹೆ ೀದಾಗ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ 
ಕ್ೆ ಟ್ಟಿದೆೆವು . ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ವಾಸಮಾಡಿದ ಯ ರೆ ೀಪಿನ ಒಬ್ಬ 
ಗಣ್ಯ ವಯಕ್ತತಯ ಅನುಭವ ಹಾಗು ನಮಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯಾಣ್ದ ಅನುಭವವೆೀ ಈ 
ಲೆೀಖನ ಬ್ರೆಯುವ ಉತ್ಾಾಹ ನೀಡಿದೆ .ಇದನುು ಬ್ರೆದಿದು ೆಬ್ರೆೀ ಹಾಸಯಗೆ ಸೆರ, ಹಾಗಾಗಿ 
ಯಾರ  ಇದನುು ಓದಿ ಅಪಾರ್ಷ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೀಡಿ. 
 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿಟ್ಾಯಕ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಕ ತರೆ slow and steady wins the race  ಎನುುವ ಮಾತು ಖಡಾ ಖೆಂಡಿತ ಸುಳಳಳ ಎೆಂದು ಎನಸುತತದೆ . Taxi 

ಗಿೆಂತ ನಡೆಯುವುದೆೀ ಚುರುಕ್ಾಗುತತದೆ. ಯಾರಾದರ   ಪ್ುಡಾರಿಗಳ ವಾಹನ ಚಲ್ಲಸುತ್ತದೆರೆ ಇನುು ಕ್ೆೀಳಳವುದೆೀ ಬೆೀಡ.Traffic will be at a 

standstill. Serious ಕ್ಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ambulance ಪ್ರಯಾಣ್ ಮಾಡುವುದೆಂತ  ಬ್ಹಳ ಕಠಿಣ್. ಅವರು ಆಸಪತ್ೆರ ಸೆೀರುವ ಮೊದಲೆೀ 
ಸವಗಷಸತರಾಗುವ ಸೆಂದಭಷವೆೀ ಜಾಸ್ತತ. Foot path ನಲ್ಲ ಿನಡೆಯಲು ನಮಮ ಕ್ಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು. ಎಲ್ಲ ಿನೆ ೀಡಿದರ  ಏರು ತಗಿನಿ ನೆಲ, 
ಆದರೆ ನೀವು ಬೀಳಳವ ಅವಕ್ಾಶ ಬ್ಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಏಕ್ೆೆಂದರೆ ನಮಮ ನಾಲುೆ ದಿಕ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಜೆಂಗುಳಿಯೀ ನಮಗೆ ಒೆಂದು ರಿೀತ್ಯ ಪಾಗಾರ. 
ಒೆಂದು ವೆೀಳ  ೆನೀವು ಬದುೆಬಟ್ಿರೆ ಎದೆೆೀಳಳವ ಅವಕ್ಾಶವೆೀ ಇಲ ಿಎೆಂದು ಹೆೀಳಬ್ಹುದು. ಬದವೆರು ಬದುೆ ಅರೆ ಜೀವ ಹೆ ೆಂದಿದೆರೆ, ಜನ ಜೆಂಗುಳಿಯ 
ತುಳಿತದಿೆಂದ ಸೆಂಪ್ೂಣ್ಷ ಜೀವ ಹೆ ೀಗಲು ಕರ್ಿವೆೀ  ಇಲಿ. 
 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿdriver ಗಳ ಚಮತ್ಾೆರಕ್ೆೆ ಮೆಚಚಬೆೀಕು. ಅವರಿಗೆ ರಸೆತಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲ ಿವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೆೀಕು ಎೆಂಬ್ುದು ದೆ ಡಡ 
ಸಮಸೆಯಯೀ? ಹೆಚಿಚನ driver ಗಳಳ ಎಡ ಬ್ದಿಯಲ್ಲಿಯೀ ಡೆೈವ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ಾತರೆ ಅನು . ಕ್ೆಲವು ಸನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಎಡ ಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ 
ವಾಹನಗಳಳ ಚಲ್ಲಸುತ್ದೆರೆ, ಅವರು ಕ ಡಲೆೀ ಬ್ಲ ಬ್ದಿಗೆ ವಾಹನ  ಓಡಿಸುತ್ಾರೆ. ಅಲ ಿ ಬೆೀರೆ ವಾಹನಗಳಳ ಇದೆರೆ ಮಧ್ಯ ರಸೆತ ಇದೆಯಲಿವೆೀ? 
ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತರುವ two wheelers ಗಳನುು ಪ್ಕೆಕ್ೆೆ ದ ಡಿ ಮುೆಂನೆರಿಯುವುದು . ಅಲ  ಿಆಗದಿದೆರೆ chess ಆಟ್ದೆಂತ್ೆ ಎಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಚ ರು 
ಜಾಗವಿದೆಯೀ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನುು ತ ರಿಸ್ತ, ಮಿಕ್ತೆದೆನುು ದೆೀವರ ಮೆೀಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ತ ವಾಹನಗಳಳ ಸಾಗುವುವು. ಕ್ೆಲವೊಮೆಮ path of least 

resistance is footpath.  ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ footpath ನಲ್ಲ ಿಏನು ಕ್ೆಲಸ ಎನುುವ ಭಾವನೆ. ವಾಹನಗಳಳ footpath ಹತ್ತದಾಗ, 
ಪಾದಚಾರಿಗಳಳ ಹೆದರಿ ಒಬ್ಬರ ಮೆೈಮೆೀಲೆ ಇನೆ ುಬ್ಬರು ಹಾರುವುದು ಬ್ಹಳ ಕನಕರದ ವಿರ್ಯ.ಅೆಂತ  driver ಗಳಿಗೆ ಡಾಯಶ್ 
ಬೆ ೀಡುಷಲ್ಲಿ ನೆೀಲುತ್ತರುವ ಗಣೆೀಶನೆ ೀ ,ಈಶವರನೆ ೀ ತಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬ್ೆಂದೆೀ ಬ್ರುತ್ಾತರೆೆಂದು ಭರವಸೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಿದಿದೆಲ್ಲಿ 
ಆಸಪತ್ೆರಯಲೆ ಿೀ ಅರ್ವಾ ದೆೀವಲೆ ೀಕದಲೆ ಿೀ ಜಾಗ ಖಚಿತ. ಹೆಂದಿನ seat ನಲ್ಲಿ ಕ ತ್ದೆ ಬ್ಡಪಾಯಿ ಯಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿ 
ಬ್ಟ್ೆಿಯಲ ಿ ಒದೆೆಯಾಗುತತದೆ. 
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One way road ನಲ್ಲಿ drive ಮಾಡುವ ಚಮತ್ಾೆರ ಇನೆುಲ ಿ ನೆ ೀಡಲು ಸ್ತಗಲಾರದು. 
ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ರಸೆತ one way ಆಗುತ್ೆತ ಎೆಂದು ಹೆೀಳಲಾಗದು. One way driving 

ಅೆಂದರೆ ,ನೀವು ಯಾವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀವಲ ಒೆಂದು ದಿಕ್ತೆನಲ್ಲ ಿಮಾತರ drive 

ಮಾಡಬ್ಹುದು ಅಲಿವೆೀ? ನೀವೆೀ ಯೀಚಿಸ್ತ ,ಯಾರಿಗಾದರ  ಒೆಂದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮುೆಂದಕ್ೆೆ ಹಾಗು ಹೆಂದಕ್ೆೆ ಹೆ ೀಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆೀ? ಹೆಚಿಚನವರು ,ಈ oneway ರಸೆತಯಲ್ಲ ಿ
ವಾಹನವನುು ಮುೆಂದಕ್ೆೆ ಚಲ್ಲಸುತ್ಾತರೆ ,ಆದರೆ ಕ್ೆಲವರು ಅದೆೀ ರಸೆತಯಲ್ಲಿ riverse 

ಹೆ ಡೆಯುವ ಅವಕ್ಾಶವನುು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳಳಳತ್ಾತರೆ . ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  one way 

ಯಲ್ಲಿ ಹೆ ೀಗುವವರೆೀ ,ಕ್ೆಲವರು ಮುೆಂದಕ್ೆೆ  ಡೆೈವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ೆಲವರು ಹೆಂದಕ್ೆೆ ಡೆೈವ್ 
ಮಾಡುವುದು! ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಿಸಾವಮಿ ಕ್ಾಯಷ ಸವಕ್ಾಯಷ ಎರಡ  ಆದೆಂತ್ೆ. 
ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸೆತಯನುು ದಾಟ್ುವ ಪ್ರಯತು ಬ್ಹಳ ಕರ್ಿದ ಕ್ೆಲಸ. ರಸೆತ ದಾಟ್ುವ 
ಮೊದಲು life insurance premium ಕಟ್ಟಿದೆೆೀವೊೀ ಎೆಂದು ಆಲೆ ೀಚಿಸಬೆೀಕ್ಾಗುತತದೆ. 
ದೆೀವರ ದಯ ಇಲದಿಿದೆರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಸ ತರದಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ುವುದು ನಶ್ಚಚತವಿಲಿ.  ಕ್ೆಲವೊಮೆಮ 
ರಸೆತ ದಾಟ್ುವಾಗ ಮಧ್ಯ ರಸೆತಯಲ್ಲಿ ದವಜಸತೆಂಭದ ತರಹ ನೆಂತು,ಯಾವಾಗ ತಮಗೆ 
ದಾಟ್ುವ ಅವಕ್ಾಶ ಸ್ತಗುತತದೆ ಎೆಂದು ಕ್ಾಯಬೆೀಕು. Traffic  circle ನಲ್ಲಿ ನೆಂತು traffic 

ನುು direct ಮಾಡುವ ಬ್ಡಪಾಯಿ police office ರನುು ಯಾವುದೆ ೀ statue ಅೆಂತ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ತಕ್ೆ ೆಂಡು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ಾತರೆ. 

Rush hour ನಲ್ಲ ಿBTS bus ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣ್ ಬ್ಹಳ ಅಧ್ುಬತವೆೀ! ಆ ವಾಹನವೆೀ, ಜನರ ಭಾರ ಅತ್ಯಾಗಿ leaning tower of pisa 

ದೆಂತ್ೆ ಬಾಗಿರುತತದೆ.  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು , ತುೆಂಬದ bus ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ೆೈಯೀ ಕ್ಾಲೆ ೀ ಹಾಗ  shirt ನೆ ುೀ ಹಡಿದುಕ್ೆ ೆಂಡು 
ನೆೀತ್ಾಡುತ್ತರುವ ದೃಶಯ ಇನೆುಲ  ಿಸ್ತಗಲಾರದು.  ಆದರೆ ಅಪಿಪ ತಪಿಪಯ  support ಗೆ ಮೆೀಲೆ ಇರುವವರ ಜುಟ್ಿನುು ಹಡಿಯಬಾರದು. ಒೆಂದು 
ವೆೀಳ  ೆಅದು wig ಆಗಿದೆರೆ ನೀವು ಬ್ಸ್ತುೆಂದ ಕ್ೆಳಗೆ ಬೀಳಳವುದು ಕಚಿತ . 
ಇನುು ಮನೆ ಮಠಗಳಿರುವ area ದಲ್ಲಿ ,ರಸೆತಗಳಲ್ಲಿ speed ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು speed bumps ನುು ಎಲಿ ಕಡೆಯಲ  ಿಹಾಕ್ತರುತ್ಾತರೆ. ಪ್ರತ್ೀ 
ಮನೆಯ ಎದುರು ಹೆಚುಚ ಕಡಿಮೆ ಎರೆಡೆರೆಡು speed bumps ಗಳಳ. ಮಳ  ೆಬ್ೆಂದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಳಳಗಿ ಹೆ ೀದ ಆಕಸ್ತಮಕ 
ಸೆಂದಭಷದಲ್ಲಿ ,driver ಗಳಿಗೆ ಕ್ಾಣಿಸದೆ ವಾಹನಗಳಳ high jump ಹಾರುತ್ಾತ ಹೆ ೀಗುವಾಗ ಕ್ೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ dark ಬ್ಣ್ಣದ ಉಡುಪೆೀ ಗತ್. 

 

ನಮಮ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನೆ ುೆಂದು ಚಮತ್ಾೆರ ಕ್ಾದಿದೆ ಈಗ . ನಮಗೆೀ ಗೆ ತ್ತಲದಿೆೀ ರಕತ ದಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕ್ಾಶ ದೆ ರಕುತತದೆ. ಹಸ್ತದವನಗೆ 
ಅನುದಾನ ಮಾಡಿದಷೆಿೀ ಪ್ುಣ್ಯ. ನಮಮ ಅದೃರ್ಿ ಸರಿ ಇಲಿದಿದೆರೆ , ಆ ಪ್ುಣ್ಯದ ಪ್ರತ್ಫಲವೆೀ ಡೆೆಂಗಿ ಹಾಗು ಚಿಕನ್ ಗುನಯ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ 
ಸೆ ಳ ಳೆಗಳಳ ಹೆ ಸ ರಕತಪಾನಕ್ೆೆ ಕ್ಾಯುತ್ತರುತತವೆ . ನಮಗೆ ರಕತ ದಾನದ ಪ್ುಣ್ಯ ಬೆೀಡದಿದೆರೆ deet ಅಮಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕ್ೆ ಳಳಳವುದೆೀ ಗತ್! 
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ಶ್ಾವಸ ಕ್ೆ ೀಶದ ದುಬ್ಷಲತ್ೆ ಇರುವವರಿಗ , allergy ಇರುವವರಿಗ  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಳಿ ನರಕ ಯಾತನೆ. ಇದನುು ತಡೆಯಲು ಒೆಂದೆೀ ಒೆಂದು 
ಮಾಗಷ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆ ೀದಾಗ ಉಸ್ತರಾಡುವುದನುು ನಲ್ಲಸಿಬೆೀಕಷೆಿ . ಆಗ ನಮಗೆ ಶ್ಾವಸ ಕ್ೆ ೀಶದ ಕ್ಾಯಿಲೆಗಳಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವ 
ಕ್ಾಯಿಲೆಗಳೂ ಬ್ರಲಾರವು. 
 

ಎಷೆಿ  ಕರ್ಿವಾದರ  ಇದು ನಮಮ ಬೆೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಪ್ುಣ್ಯ ಭ ಮಿ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ತುೆಂಬಾ ಸಹನಾವೆಂತರು ಮತುತ 
ಬ್ುದಿಿವೆಂತರು . ಬೆೀರೆ ಊರಿೆಂದ ವಲಸೆ ಬ್ೆಂದ ತಮಿಳಳ,ತ್ೆಲುಗು,ಮಲಯಾಳ, ಹೆಂದಿ ಮುೆಂತ್ಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಜೆ ತ್ೆ ,ನಮಮ 
ಕನುಡಿಗರೆೀ ಬೆೀರೆ ಎಲಾಿ ಭಾಷೆಗಳನುು ಕಲ್ಲತು ಅವರೆಲಿರ ಜೀವನವನುು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಡುತ್ತದಾೆರೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನವರ ತ್ಾಳ ಮೆಗ  
ಬ್ುದಿೆವೆಂತ್ಗೆಗ  ಭಗವೆಂತನ  ಮೆಚಚಬೆೀಕು. ಒೆಂದೆೀ ಒೆಂದು ಬೆೀಸರದ ವಿರ್ಯ ಏನೆೆಂದರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರು ಕನುಡದ ರಾಜಯಧಾನ ಹೌದೆ ಎೆಂಬ್ 
ಸೆಂಶಯ ಬ್ರುತತದೆ. Where  is Sri Vatal  Nagaraj  when we needed him? 

 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಮಮ ಸವಗಷ ಭ ಮಿ. MTR ಕ್ಾಫಿ ,Udupi Krishna Bhavana ಹಾಗು Vidhyarthi Bhavana ದ ಮಸಾಲಾ ದೆ ೀಸೆ, 
Raghavendra Prasanna ದ ಇಡಿಿ ಚಟ್ಟುಗಳನುು ನೆನೆಸ್ತದರೆ  ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ ರುತತದೆ. ದಿೀಪ್ೆಂ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತಲ್ಕ್ೆ್,  ಅೆಂಗಡಿ ಸ್ತಲ್ಕ್ೆ , ಬನು 
ಸ್ತಲ್ಕ್ೆ, ಹೀಗೆ ಅನೆೀಕ ಸ್ತೀರೆ ಅೆಂಗಡಿಗಳಳ, ಗೆಂಜಾೆಂ ನಾಗಪ್ಪ, ಕೃರ್ಣಯಯ ಚೆಟ್ಟಿ , ಭೀಮ ,ಜೆ ೀಸ್ ಅಲುಕಸ್ ಮುೆಂತ್ಾದ ಚಿನುದ ಅೆಂಗಡಿಗಳಳ, 
ಸ್ತವೀಟ್ stalls ,ಹ ವು ,ಹಣಿಣನ ಅೆಂಗಡಿಗಳಳ, ಇಷೆಿಲಾಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಇನೆುೀನು ಬೆೀಕು ? ಕರ್ಿಪ್ಟ್ುಿ ಸೆಂಪಾದಿಸ್ತದ ಹಣ್ವನುು ಹುಡಿ ಮಾಡುವ 
ಅವಕ್ಾಶ ಇನೆುಲ್ಲ ಿ ಸ್ತಗುತತದೆ ? " ಸವಗಷಕ್ೆೆ ಕ್ತಚುಚ ಹೆಚೆಚೆಂದ " - ಸವಷಜ್ಞ . 
 

ಅೆಂದ ಹಾಗೆೀ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆ ೀದಾಗ ಚೆನಾುಗಿ ಹೆ ಟ್ೆಿ ತುೆಂಬಾ extra ಬೆಣೆಣ ಹಾಕ್ತದ  ಮಸಾಲೆ ದೆ ೀಸೆ ತ್ನು. ಸೆಂಕ್ೆ ೀಚ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳಳಬೆೀಡಿ. 
Cholesterol  ಬ್ಗೆಿ ಆಲೆ ೀಚನೆಯೀ ಮಾಡಬೆೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆೀಕ್ಾದಸುಿ lipitor ಸ್ತಗುತತದೆ.  ಅಲಿದೆ ಕನೆಕ್ತಿಕಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆೀಕರ್ುಿ ಹೃದಯ ತಜ್ಞರ  
ಇದಾೆರೆ . ಅವರ  ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೆೀಕಲಿವೆೀ? 
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I Hope You Dance 
Remembering the steps of the dances 

Priya Haryadi 
Every new venture is to be started with a prayer to Lord Ganesh. My ‘Ranga 

Pravesha’ into the halls of Hoysala Kannada Koota in 2008 started likewise, 

with a tribute to Muttu Swami Dikshitar's nottuswara "Shakthi Sahitha Ga-

napathim." Six young girls and four young boys, who now are on their way to 

college, were my first dancers. With hesitant smiles, eager hearts and twin-

kling eyes, they welcomed me and I became a choreographer and coordinator. 

These kids forever reside in my heart as my firstborns. 

The years that followed had elaborate themes of large group danc-

es filled with kids and adults coming together and performing, 

keeping aside all differences in age, personalities and training.  

Habbada Vaibhava about the festivals of India was a delightful 

treat with nine dances. Hanuman's army marched for Sri Rama 

Navami, tees were tie-dyed for holi, Ruhi got an opportunity to 

dance as Krishna and close to 50 new kids and their parents got a 

chance to get acquainted and form relationships.  

Pradakshiney around the temples of India was a quick work, cha-

otic yet rich in its content as well as context. It was definitely a 

team effort put together in just two weeks. It became a heart-

warming program as it showcased the lovely temples we visited or 

heard about. 

Advertisements of India lead folks thru' avenues of nostagia with 

old and new Doordarshan and other desi ads, as well as then and 

now faces of HKK. It was certainly a hilarious lesson in prop han-

dling and, of course, an opportunity for the ladies to shop for new 

sarees and jewelry.  

Samskriti and Vande Mataram, on Languages of Karnataka and 

India were two programs that were either gratefully accepted or 

grudgingly, as they stepped outside the firmly set boundaries of 

HKK's language - gratefully by those who understood and were 

happy that their children were learning about and showcasing the multiple facets of beautiful India, 

and grudgingly by those who preferred to stay true to Kannada.  
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Dhyana about the daily Slokas, a tribute and reminder of the rich 

treasure of hindu scriptures, had kids and adults memorizing and 

reciting slokas for months afterwards. I still have people telling 

me that they would like an encore of that program.  

I enjoyed crafting each one of these programs, and others with 

excitement and enthusiasm. O Vasantha, Yello jinugiruva, Jala 

dhaare, Bhagyada Balegara, Ganesh Pancharathna Stothram, 

Haaku hejje haaku, Ghallu ghallenuta to name just a few. Each 

thread of memory I pull seems to unravel a tapestry of recollec-

tions - of friendships, of fun times and laughter. The attachments 

formed and affection given provide nourishment to my creativity. 

It warms my heart every time I hear from an child or an adult that 

they were just recollecting a particular program with fondness and 

satisfaction. 

8 years, 18 programs and over 70 dances have given me memories 

to last a lifetime. Empathy and discomfort, gratitude and envy, 

respect and hurt, pride, joy, anger, love and dislike… varied events 

have inspired diverse emotions in all, but the one constant emo-

tion people who have come to dance with me brought is complete 

and utter faith. Faith that they or their children would be part of a 

unique program that showed Indian culture, one they would be 

happy to recall for the rest of their lives. Of course, the then-tween 

boys might always remember me with embarrassment for making 

them go thru' face paint and mime dancing for Jolly days.  

Since that first moment, which started with two conversations 

[one friend saying "ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಕದರ್ಯಕ್ರಮ ಮದಡುಸೆ ೋ ಅವರು ಬೆೋಕ್ು" 

and another friend saying "My girl and others her age are ready if 

you can plan something”], till today, as I get ready for another 

program with 20 ladies, the core feeling for me has been mainly of 

hope [yes, it definitely did not stay in Pandora's box] - hope to do 

whatever I can to keep us all connected, even if it’s just to our roots.   

Dinesh and I came into Hoysala Kannada koota with one desire - to give our daughter, Ruhi, a place 

to belong to. We hoped that this would teach her about Indian culture and traditions, would instill in 

her a sense of pride in her identity as an Indian. In doing so, we found ourselves becoming part of a 
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family, a huge, crazy, at times frustrating, mostly loving Kan-

nada Koota family that has provided us a home away from 

home. So, in complete heartfelt gratitude for this blessing, 

we wish Hoysala Kannada Koota [which I think is actually 

Shantala Rani, a lady ‘cause though is 25 years in age, claims 

to be just 10] many, many and many more happy returns. 

We wish it a long and healthy life, forever being a nurturing 

place for first, second and future generations of Kannadigas 

and providing the truly vital connection to Karnataka and 

India.   

In closing, I would like to use the lyrics of one of my favorite English songs by Lee Ann Womack, 

which when put into the context of taking part in Kannada Koota programs, fits just as aptly as it fits 

to every aspect of our lives.  

I hope you never lose your sense of wonder, 

You get your fill to eat but always keep that hunger, 

May you never take one single breath for granted, 

God forbid love ever leave you empty handed; 
 

I hope you still feel small when you stand beside the ocean, 

Whenever one door closes I hope one more opens, 

Promise me that you'll give faith a fighting chance, 

And when you get the choice to sit it out or dance. 
 

I hope you dance…. I hope you dance. 
 

I hope you never fear those mountains in the distance, 

Never settle for the path of least resistance 

Livin' might mean takin' chances but they're worth takin', 

Lovin' might be a mistake but it's worth makin’; 
 

Don't let some hell bent heart leave you bitter, 

When you come close to sellin' out reconsider, 

Give the heavens above more than just a passing glance, 

And when you get the choice to sit it out or dance. 
 

I hope you dance…. I hope you dance. 
 

Time is a wheel in constant motion always rolling us along, 

Tell me who wants to look back on their years and wonder where those years have gone.  
 

I hope you dance…. I hope you dance. 
 

~      With Love, Light and Laughter. 
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ನನನ ನಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮ್ಾೂರಥಾನ್ 

ಜೀವನವೆೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಥಯನ್!  ಹೆೀಗೆ ಅಂತೀರಯ, ನೆ ೀಡಿ,  SSLC ಪಯಸ್ ಮ್ಯಡಿ ಹೆೈಯೆಸ್್ 
ಮ್ಯರ್ಕ್ಸ್ ತಗೆ ೀಬೆೀಕು ಅಂತ ಫಸ್್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ಸ್ಯ್ರ್ಟ್ ಮ್ಯಡಿಿವಿ, ಅದದ್ೆೇಲೆ PUC ನಲ್ಲ ಿಫಸ್್ 
ಬಂದು, ಇಂಜನಿಯರ್ ಅಥವಯ ಡಯಕ್ರ್ ಆಗಲೆೀಬೆೀಕು ಅನೆ ನೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಒತ್ಯಿಯಕ್ೆೆ, 
ದ್ೆ ಡ್ಡದ್ಯಗಿ ಇನೆ ನಂದು ಮ್ಯಾರಥಯನ್.  ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸ್ೆೀಕ್ೆ ್ಂಡ್ು, ಅಮೆರಿಕ್ಯಕ್ೆೆ ಹೆ ೀಗೆಬೀಕು ಅಂತ 
ಮ್ಗದ್ೆ ಂದು.  ಅದದ್ೆೇಲೆ ಮ್ದುವೆ, ಮ್ನೆ ಮ್ತುಿ ಮ್ಕೆಳು ಅಂತ ಇನೆ ನಂದಸು್. ಹೀಗೆೀನೆ ಬತ್ನೆ ಇರುತ್ೆೆ ಒಂದ್ಯದ್ ಮೆೀಲೆ 
ಇನೆ ನಂದು.  ಒಂದ್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ದ್ೆ ಡ್ಡದು ಅಂದ್ೆೆ, ನೆರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆ ೀದು ಅದಕ್ೆಂತಲ  ದ್ೆ ಡ್ಡದು.  ಅದಕ್ೆೆ ಹೆೀಳಿದ್ೆ, ಜೀವನವೆೀ 
ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ಅಂತ!   
 

ಏನಪಯಪ ಅಂದ್ೆೆ, ಈ ಮ್ಯಾರಥಯನಗಳೆಲಿ ಬರಿ ತಲೆ ಯ ಸ್ ಮ್ಯಡೆ  ಅಂತವೆ. ಬಯಡಿ ಯ ಸ್ ಅಂತು ಇಲಿ.  ತಲೆ ಬೆಳಿೀತು ಆದ್ೆೆ ಬಯಡಿ 
ಮ್ಯತೆ ರಸ್್ ಇಡಿತ ಇದ್ೆ ಅಂತ ಗೆ ತ್ಯಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಯದುೆ ಮ್ಡೆಬೀಕಲಿಪ್ಪ ಅನುನಸುಿ.  ಸರಿ ನೆರ್ಕ್ಸ್ ಡೆೀನೆ  ಜಮ್ ಗೆ ದ್ೌಡ್ು. ಸಿಕ್ಯೆಪ್ಟ್ೆ್ 
ಎನಜ್, ಮ್ ರು ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡಿದಿಿಕ್ೆೆ ಸುಸ್ಯಿಗಿ ಮ್ ರ್ ದಿನ ಕ್ಯಲ್ ನೆ ೀವು. ಅದ್ೆಂಗಪ್ಪ ಈ ಜನಗಳು ಹಯಫ್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್, ಫುಲ್ 
ಮ್ಯರಥನ್ ಮ್ಯಡಯಿರೆ ಅನೆ ೆಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದ್ೆ, ಹಯಗೆೀನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮ್ ರು ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡ್ಿ ಇದ್ೆಿ. ಆಗ ನಮ್ ಫೆೆಂಡ್ ರ ಪ್ 
ಅಮ್ೃತ್ ಹೆೀಳಿದುೆ ಟ್ೆೈನಿಂಗ್ ಸ್ೆಕ್ೆ ್ಳಿ, ಆಗ ಲಯಂಗ್ ಡಿಸ್ೆ್ನ್ಸ ಓಡ್ಬಹುದು ಅಂದುೆ. ಆಗ ನಯನು  FLEET SPORTS ಕಂಡ್ರ್ಕ್್ 
ಮ್ಯಡೆ  ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ಟ್ೆೈನಿಂಗ್ ಸ್ೆೀಕ್ೆ ್ಂಡೆ.  ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯ್ರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೆ ೀಡ್ಪ್ಪ, 3 ಮೆೈಲ್ಲ ಹೆ ೀಗಿ, 6 ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡೆ ೀ ಶಕ್ ಿ
ಬಂತು. ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಯಿ ಮ್ಯಡಯಿ, ಹೆಚ್ುು ಕಮ್ಮಮ 18  ಮೆೈಲ್ಲವರೆಗ  ಓಡ್ಕ್ೆೆ ಸ್ಯಧ್ಾ ಆಯಿತು. 3 ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡ್ಕ್ಯೆಗಿಿಲ್ಲ್ಲಿ, ಈಗ 18 ಮೆೈಲ್ಲ 
ಒಡೆ ದ್ ನೆ ೀಡಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನನ ಪ್ತ ಮ್ಹಯಶಯನಿಗಂತು ಬಹಳ ಸಂತ್ೆ ೀಷ. ನಯಲುೆ ತಂಗಳ ಟ್ೆೈನಿಂಗ್ ಬಹಳ 
ಉಪ್ಯೀಗ ಆಯಿತು. 
 

ಕ್ೆ ನೆಗ  ಬಂತು ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ದಿನ. ಬೆಳಿಗೆಗ 6 ಗಂಟ್ೆಘೆ ಮೆೈ ಕ್ೆ ರೆಯುವ ಮ್ುಂಜಯನೆಯ ಚ್ಳಿಯಲ್ಲಿ Staten Island ಮ್ಯಾರಥಯನ್ 
ದ್ಯೆರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಯುತಿ ಕುಳಿತ್ೆವು. ನ ಾಯಯರ್ಕ್್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್, ಜಗತಿನಲೆಿೀ ಬಹಳ ಪ್ೆಸಿದಿ ಅಂತ್ಯರೆ, ಐದು ಉಪ್ ನಗರಗಳಯದ, 
ಸ್ೆ್ಟನ್ ಐಲಯಾಂಡ್, ಬ ೆಕ್ಿನ್, ಕ್ೆೀನ್ಸ, ಮ್ಯಾನುಟನ್ ಮ್ತುಿ ಬಯೆಂರ್ಕ್ಸ ಮ್ ಲಕ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕು. ಐದು ಬ್ರೆಡ್್ ದ್ಯಟಬೆೀಕು. ಕ್ಯಯುಿ 
ಕ್ಯಯುಿ ತೀವೆವಯದ ಚ್ಳಿಗೆ ಕ್ೆೈ ಕ್ಯಲೆಲಿ ಮ್ರಗಟ್ಯ್ಗಿ, ಹೆೀಗಪ್ಪ ಓಡೆ ೀದು ಎಂದು ಒಳಗೆ ಳಗೆ ಭಯ ಆಗುತತುಿ. ನನನ ಪ್ತರಯಯನ 
ಪ್ೆೀತ್ಯಸಹದಿಂದ  ಹೆೀಗೆ ೀ ಧೆೈಯ್ ತಂದುಕ್ೆ ಂಡೆ.  ಕ್ೆ ನೆಗ  ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ಸ್ಯ್ರ್ಟ್ ಆಯಿತು.  ಸ್ಯ್ರ್್ಂಗಲೆಿೀ ಬ್ರೆಡ್್ ಮೆೀಲೆ 2 
ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡ್ಬೆೀಕು. ಬಹಳ ಉತ್ಯಸಹದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಮ ಓಡ್ುವ ಉತ್ಯಸಹ ಬಂದರ , ನಿಧಯನವಯಗಿ ಓಡ್ಬೆೀಕು ಎಂಬ ಕ್ವಿಮ್ಯತು ನೆನಪಯಗಿ, 

ರಶ್ಮಿ ವಿಶವನಾಥ್ 
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ಮೆಲಿಗೆ ಓಡ್ುತಿದ್ೆಿ.  ಬ್ರೆಡ್ ್ ಮೆೀಲೆ ಜೆ ೀರಯಗಿ ಬ್ರೀಸುವ ಕುಳಿಗಯ್ಳಿಯ 
ಶೀತಲಕ್ೆೆ ಕ್ವಿ ಮ್ತುಿ  ಮ್ ಗು ಕ್ೆಂಪಯಗಿ ಕಲಯಿದವು. ಬ್ರೆಡ್್ ಇಳಿಯೀದ್ೆೀ 
ತಡ್, ಅದ್ೆಲ್ಲಿತ್ೆ ಿೀ ಜನಸ್ಯಗರ, ಎಲಯಿ ಜೆ ೀರಯಗಿ ಕ ಗಿ ಪ್ೆೀತ್ಯಸಹ ಮ್ಯಡಯಿ 
ಇದ್ಯಿರೆ. ಮ್ಕೆಳಿಂದ ಹಡಿದು ಮ್ುದುಕರೆಲಿರು ಪ್ೆೀತ್ಯಸಹ ಕ್ೆ ಡೆ ೀದನನ 
ನೆ ೀಡಿ, what a city  ಅನಿನಸುಿ.  ದ್ಯರಿಯ ಇಕ್ೆೆಲಗಳಲ ಿ ನೆರೆದಿರುವ 
ಜನಜಯತ್ೆೆ, ಹೆಜೆ್ ಹೆಜೆ್ಗ  ಕ್ವಿಗಡ್ಚಿಕುೆವ ಮ್ ಾಸಿರ್ಕ್ ಪಯರ್್ಗಳು ಮ್ತುಿ 
ಹಯಸಾಮ್ಯವಯದ ಪ್ೀಸ್ಗ್ಳು ದ್ೆೀಹದ ದಣಿಕ್ೆಯನುನ ಅರಿವೆ ಇಲಿದಂತ್ೆ 
ಮ್ಯಡಿದವು. ಓಡ್ುವ ಮ್ಯಗ್ವು, ನ ಾಯಯರ್ಕ್್ ನ ಪಯರಂಪ್ರಿಕ 
ವೆೈವಿಧ್ಾಮ್ತ್ೆಯ ಸ್ಯಮ್ರಸಾದ ಭವಾತ್ೆಯನುನ ಎತಿ ತ್ೆ ೀರಿಸುವ 
ಮ್ಯಗ್ವಯಗಿತುಿ.  ನಿಜಕ ೆ ನಯನು ಆ ರಿೀತಯ ನ ಾಯಯರ್ಕ್್ ಸ್ೆೈಡ್ನುನ 
ನೆ ೀಡೆ ಇಲ್ಲ್ಲಿ. America is a land of immigrants  ಅನೆ ನೀದನನ 
ನಿಜವಯಗಿಯು ನ ಾಯಯರ್ಕ್್ ಸ್ಯಬ್ರತು ಪ್ಡಿಸಿದಿಂತತುಿ. 
 

ಹಯಗೆ ನೆ ೀಡಯಿ ಓಡಯಿ 14 ಮೆೈಲ್ಲ ಓಡಿದ್ಯಿಯುಿ.  ಇನ ನ 12 ಮೆೈಲ್ಲ ಮ್ುಗಿಸ್ೆಬೀಕಲಿ ಎಂಬ ಕಳವಳವಯದರು, ಮ್ನಸಿಸಗೆ ಧೆೈಯ್ 
ತಂದುಕ್ೆ ಂಡ್ು ಮ್ುಂದಿನ 18 ಮೆೈಲ್ಲ ತನಕ ಓಡಿದ್ೆ. ಕ್ಯಲು ಕ್ೆೈ ಎಲಿ ನೆ ೀವಯಗಿ, ಬಯಡಿನಲ್ಲ ಿಒಂದು ಕವಳ  ೆಕ್ಯಸಸು್ ಶಕ್ಿ ಇರಲ್ಲಲ.ಿ ಥ  
ಯಯವಗಪ್ಪ ಮ್ುಗಿಯುತ್ೆಿ ಹಯಳಯದುಿ ಅನೆ ೆಂಡ್ು ಹೆಗೆ ೀ ಹೆಜೆ್ ಕ್ತುಿ ಹೆಜೆ್ ಹಯಕ್ಿದ್ೆಿ. ಯಯವುದ್ೆೀ ಮ್ುಾಸಿರ್ಕ್, encouragement  ಏನು 
ವರ್ಕ್್ ಆಗಲಿ. ತುಂಬಯನೆೀ ಟ್ೆೈಡ್್,  ಹುಚ್ಚರು ಮ್ಯತೆ ಮ್ಯಡೆಬೀಕು ಈ ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ನ ಅಂತ ಬೆೈಕ್ೆ ಂಡ್ು, ಹಯಗೆ ೀ ಹೀಗೆ  23 
ಮೆೈಲ್ಲ ಮ್ುಗಿಸಿದ್ೆ.  24 ನೆ ಮೆೈಲ್ಲ ನೆ ೀಡಿದ್ಯಗ ಇನೆನೀನು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಲೆೈನ್ ಬಂದ್ೆೀಬ್ರಡ್ುಿ ಅನುನವ ಭಯವನೆ ಆಯಿತು .  ಆ ಭಯವನೆಯೆೀ 
ಎಲ್ಲಿಲದಿ ಶಕ್ಿಯನುನ ಮೆೈಗೆ ತಂದು ಪ್ುನಃ ಓಡ್ುವ ಪ್ುನರುತ್ಯಸಹವನುನ ಕ್ೆ ರ್್ತು.  ಉತ್ಯಸಹದಿಂದ ಓಡಿ ಓಡಿ, ದ ರದಲ್ಲ ಿಫಿನಿಷಿಂಗ್ 
ಲೆೈನ್ ಬರೆ ೀದು ಕ್ಯಣುಸತ್ೆಿ ಆದರೆ ಮ್ರಿೀಚಿಕ್ೆ ತರ ಆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಲೆೈನ್ ಬೆೀಗ ಸಿಗೆ ೀದ್ೆ ಇಲಿ.  ಅಂತು ಇಂತ  ಇರೆ ೀ ಬರೆ ೀ ಶಕ್ಿ 
ಎಲಿ ಸ್ೆೀರಿಸಿ ಜೆ ೀರಯಗಿ ಓಡಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಲೆೈನ್ ಕ್ಯೆಸ್ ಮ್ಯಡಿದ್ಯಗ ಆಗುವ ಆನಂದಕ್ೆೆ ಪಯರವೆೀ ಇಲಿ. ಅಬಯಬ 26 .2 ಮೆೈಲ್ಲ ಹೆೀಗ್ 
ಮ್ಯಡೆಿ ಅನಿನಸುಿ. ಥಳ ಥಳಿಸುವ ಪ್ದಕವನುನ ಹೆಮೆಮಯಿಂದ ಹಯಕ್ಕ್ೆ ಂಡಯಗ, OMG , I did it  ಅನೆ ೆಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 
ಇದ್ೆ ಂದು ಮ್ರೆಯಲಯಗದ ಅನುಭವ. 
 

ಹೀಗಿತುಿ ನನನ ನ ಾಯಯರ್ಕ್್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್!  ಇದನುನ ಓದಿದ ನಿೀವುಗಳು ಕ ಡ್ ಮ್ಯಾರಥಯನ್ ಓಡೆ ದಿಕ್ೆೆ ಪ್ೆಯತನ ಪ್ಡ್ುತಿೀರ ಎಂಬ 
ಆಶಯಗಳ ೆಂದಿಗೆ, ಈ ಲೆೀಖನವನನ ಮ್ುಗಿಸುತ್ೆಿೀನೆ. 

 

 



ANTARTICA  
– Trip of a Lifetime 

Shammi & Ramprasad 
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Antarctica was at the very top of our travel bucket list and as such 
we had done a LOT of research! A trip to majestic, remote Antarc-
tica is truly the journey of a lifetime. Calving icebergs, breaching 
whales, deep-diving seals and cavorting penguins are just a few of 
the marvelous sights visitors can expect to encounter. Antarctica 
is accessible between November and March. Antarctica is unlike any other place on earth.  The continent is 
void of permanent human settlement and vegetation (beyond 55o south of the equator, there is no vegeta-
tion).   The average temperature of the continent is 32oF with a permanent snow cover.  The continent is not 
a tourist friendly place.  When one visits the place and sees the landscape, one will appreciate and marvel at 
the courage and persistence of the early explorers’ expedition to reach the South Pole. It took months of 
climbing and walking to reach the South Pole.  Both the terrain and the weather are inhospitable to the hu-
mans. The South Pole is 1600 miles of the southernmost point visited by us. 100 years ago no more than a 
handful of people had journeyed to Antarctica, however today it is slowly becoming a popular travel destina-
tion.  Around 30,000 travelers visit Antarctica every year, however ecologists fear that the impact of tourism 
may be adversely impacting one of the most fragile environments on earth. As such, many international con-
ventions have been put in place in order to protect the continent and its wildlife from such disturbance. Re-
gardless of these conventions (which don’t really impact the average person’s ability to travel), and eco con-
cerns aside, Antarctica remains one of the most unique destinations on earth, and expeditions are available 
to the average person seeking an exceptional experience. Tourists will stay on the ship and take Zodiac 
(inflatable boats) to the shore for short excursions.  Due to environmental and ecological concern only one 
ship at a time can visit a given island.  Tourists are required to stay 5 meters from the penguins and 10 me-
ters from the seals so as not to distress them.  
 
Our Cruise Ship MS Expedition  
We started our journey from Ushuaia (southern tip of Argen-
tina) on MS Expedition on March 12 at 6PM.  Journey through 
Drakes passage can be adventurous. The passage is known for 
its turbulence with 50 to 60 foot waves for the entire journey. 
Because of this, everything on the ship is secured, including 
furniture. The first island is 500 miles from Ushuaia and takes 
36 to 48 hours depending on the sea.  Fortunately for us the 
sea was calm, only 20 to 25 foot waves.  We did get a taste of 
the fury for 6 hours on our return trip. Because of this rough-
ness, everything on the ship is secured. We visited 8 islands during our journey.  Petermann Island was the 
southernmost island (65020’ South of the equator) visited by us.   
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The following is a brief summary of our visit to the 
Antarctic Peninsula:  
We reached the first island Penguin Island on March 14 
morning and went ashore after lunch.  Preparation to 
go ashore required everyone to wear a water proof 
pant, boots, jacket and life vest for flotation.  We were 
greeted by hundreds of Antarctic fur seals, a few Wed-
dell seals and some really large elephant seals, lazing 
about on the shore. Fully grown Elephant seals can 
weigh upto 5 tons. This was also our first opportunity to 
see a colony of chinstrap penguins and a lone Gentoo 
penguin wandering about.  
 
Brown Bluff and Gourdin Island (March 15) 
Brown Bluff   Here we enjoyed Zodiac cruises of the sur-
rounding ice and glaciers, climbed the slippery slope to 
a viewpoint looking for miles in every direction. 
 
Gourdin Island: We arrived here with reduced visibility 
and heavy snow. The sea swell was rolled the ship on its 
anchor, making boarding the snow-covered Zodiacs a 
slightly acrobatic feat. Because of the reduced landing 
area at Gourdin, we split our time between landing on 
the island and enjoying Zodiac cruises. While the gen-
too and chinstrap penguins were quite welcoming on 
shore, a few of us saw leopard seals from the Zodiacs. 
Jousting fur seals on the shore made the entire after-
noon a wildlife adventure memorable. 
 
Paradise Harbor (March 16): This is Argentina’s research base. The scenery was spectacular with glaciers 
and icebergs.  Many of the smaller ice bergs were occupied by resting Fur and Crab seals and penguins. 
 
Petermann and Booth Island (March 17): 
The wake-up call came this morning and awoke us, encouraging us to spring out of bed and onto the outer 
decks to catch a misty glimpse of the famed Lemaire Channel. Quite possibly the most visited tourist attrac-
tion in Antarctica, the Lemaire runs through an iceberg-choked avenue of stunning peaks rising a thousand 
meters straight out of the ocean. It truly is a remarkable sight. Once through, we set sail for Petermann Is-
land. The landing site littered with Gentoo penguins, fur seals, and skuas (birds). The Zodiac cruises proved to 
be very exciting, as numerous encounters with humpback whales were recorded. We saw several mother-
calf pairs and lots of individual whales feeding in the rich waters of the Plenola Strait.  After lunch we visited 
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Booth Island. This area, known as the “Iceberg Graveyard” was inun-
dated with huge, spectacular chunks of ice. Zodiac cruisers found ice 
arches, amphitheaters and spires dusted with seabirds and seals. We 
hiked to see panoramic views of Booth Island, the northern Lemaire 
Channel and Anvers Island shining in the afternoon sunlight. A bit of 
history from the French Antarctic Expedition led by Charcot could 
also be found on the island. Stone structures a century old, a cairn 
and small observatory remain on Booth Island as a testament to the 
winter spent here by the resourceful Frenchmen. 
Port Lockroy and Cuverville (March 18): 
We started with our morning landing at Port Lockroy and Jougla 
Point. Formerly known as “Base A”, Lockroy was first used as a listen-
ing post during World War II by the UK government under the name 
“Operation Tabarin”. Later it became a research station was run by 
the Falkland Islands Dependency Survey. Now the base is a museum 
and post office that is managed by the UK Heritage Trust. Shortly 
after breakfast, we piled into the Zodiacs to go for a visit and hope-
fully send some postcards that might not arrive until Christmas. The 
other half of the ship visited Jougla Point where we saw a gentoo col-
ony and an amazing collection of whale bones that have been pieced 
back together. As the winds continued to pick up, we crashed our 
way through the waves back to the safety and warmth of the ship. 
During lunch we steamed through the Neumeyer Channel toward 
Cuverville Island. After dropping anchor, we went ashore in high 
winds. The gentoo penguin colony was still very active with hungry 
chicks scuttling about. We enjoyed our last Zodiac cruise amongst 
incredible icebergs. Some groups saw humpback whales and others 
saw a leopard seal making a kill. As we ate dinner, the evening light 
was magnificent as it played off all the snowy peaks. We savored our 
last views of Antarctica as we headed north toward the Drake Pas-
sage.  
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ನಮಮ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮನ  
ನಲ್ೆಮಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮನ  

ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರಿಗೆ  
ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗೆ  
ಬಂದು ಸೆೀರಿದ ಊರಿಗೂ  

ಒಂದು ನಮನ 
 

 ನಕ್ುು ನಗಿಸಿದ ಗೆಳಯ ಗೆಳತಿಯರಿಗೆ  
ಕ್ಣ್ುು ಬಟ್ುಿ ಬೆದರಿಸಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೂ  

ಬೆನುು ತಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೂಸಿದ ಆತಿೀಯರಿಗೂ  
ಒಂದು ನಮನ  

 
ಅಂದು  ಕ್ನುಡ ಶಾಲ್ೆಯ ವಿಧ್ಾಾರ್ಥಿ ಯಾಗಿ  

ಮಿಡಿದಿತುು ಮನ ಕಾಡಿತುು ಕೀಳಿರಿಮೆ  
ಇಂದು ಅರಳಿದೆ ಮನ ಕ್ನುಡ ಬಲ್ೆೆಯಂದು  

 
ಕಾಲ ಬಯಸಿತುು ಇಂದಿನ ಸಂತೊೀಷಕೆು  

ಬತಿುತುು ಕ್ನುಡ ಬೀಜವ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ  
ಕಾಲಕೊುಂದು ನಮನ  

 
ನಮಮ ನಿಮಮಲ್ೆರೆ ಸೆುೀಹಕೆು  

ನಮಮ ನಿಮಮಲ್ೆರೆನುು ಸೆೀರಿಸಿದ ಹೊಯಸಳಗೂ  
ಒಂದು ನಮನ 

  
ಮನ ಸೂೂತಿಿಯ ನಮನ  
ನಲ್ೆಮಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮನ 

ನಮನ 
ಸವಣ್ಿ ತಾಳಂಕ 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಗುಣಕಕೆ ಮತಸರವಕೇ  ಮರುಳ?  
 Padma Iyer 

ಕಮ್ಮಾರನ ಕ ೈಯ್ಯಲಿ್ಲನ 
ಕನಕವ ಮನವೊಲ್ಿದ ೇಕ  ? 
ಮೇನಕ ಯ್ ಕಂಡ ಕಣ್ಣು 
ಮೇಧಮವಿ ಅವಳ ಂದಣ ಮದಣಳ ೊಪ್ಪದ ೇಕ  ? 
ಸರಳರ, "ಮರಣಳ"ನ ಂದ ಣಿಸಣವುದ ೇಕ  ? 
 

ಘಳಿಗ ಯ್ಲ್  ಅಳ ದವರ 
ಆಳ ತಿಳಿಯ್ದ ೇಕ  ? 
ಹಂದಿರಣಗದವರ ಮನ ಹಂಬಮಲ್ಲಸಣವುದ ೇಕ  ? 
ಅಂತರಂಗದ ೊಳ್  ಅಂತಗಮಾವುದವಿರಲ್ 
ಮಣಖಸಣುತಿಯ್ ಮಮಾ ತಿಳಿಯ್ದ ೇಕ  ? 
ಪ್ರನಂದ  ಘಳಿಗ ಯ್ಲ್ ಒಪ್ುಪವ  ಮನ 
ಪ್ರಸಣುತಿಗ  ಆಧಮರವಿಲ್ಿದ ೇ  ಒಪ್ಪದ ೇಕ  ? 
ಒಲಿ್ದವರ ಗಣಣ್ಗಮನ ಶ್ಮಾವಿಸ , ಮನ ಮಣದಣಡಣವುದ ೇಕ  ? 
ಬ ಡಗಿನ ಬಳಗದಿಂ ಭ್ಾಮಿತ ಮನ, ಬ ರಗಮಗಣವುದ ೇಕ  ? 
 

ಜಮಹೇರಮತಿನ  ಜಗತಿುದಣ 
ವಂಧಿ ಮ್ಮಗಧರ ವತಣಾಲ್ವಹಣದಣ 
ಪ್ರಮಕಣ... ಬಹಣ ಪ್ರಮಕಣ !! 
ಸಮ್ಮಜ(ಜಮಲ್)ವ ೇ  ಮಿಗಿಲಮದ ಮರಣಳು, .. ಮರಣಳಮ !! 
 

ನನ ೊೊಳಗಿನ  "ನಮನಣ" 
ಅರಿಷಡವಗಾದ ಪ್ಂಜರದ ೊಳಗ  ಬಂಧಿತನ ೇಕ  ? 
ಮನಕ  ಮೇಡದ ಛಮಯೆ ಏಕ  ? 
ಮಂಥನದಿ ನವನೇತ  ತ ೇಲ್ಲದಂತ  
ದವಂದವವಿಲಿ್ದ ದಮರಿ ನೇ  ತ ೊೇರಯ್ಯ !! 
ಮನದ ಹಂಸ ಮ್ಮಡದ ೇ?, ಕ್ಷೇರ ನಮಯಯ್ ? 
ಕಿವಿಯೆೇನ ಮ್ಮಡೇತಣ? 
ಕಣ್ು... ಕಮಮ್ಮಲ  !! 
ಕಿವಿಯ್ಂತ   ಮ್ಮಡದಿರಿ, ಮನವ  ಹತಮುಳ  !! 
ಗುಣಕಕೆ ಮತಸರವಕೇ ಮರುಳ ? 
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ಶಾರದಾ ಭಟ್  

ಕಲ್ಪನೆ  

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರಲು 
ಮನೆಯ ಕದಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲು 
ತಿರು ತಿರುಗಿ ನಾ ನೊೋಡಿದೆ 
ಬಾಗಿಲ ಬೋಗ ಭದರವಾಗಿತ್ುು 

 
ಆದರೆ 

ಮನದಾಳದ ಕಲಪನೆಯ 
ಕದ ತೆರೆದೆೋ ಇತ್ುು. 

 
ಇಂದು ಮುಂದಿನ ಆಗು ಹೊೋಗುಗಳೆಲಲ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಲ 
ಕಲಪನೆಯ ಗೂಡು ಕಟಿಿಕೊಂಡಿತ್ುು 

ನನಗೆ ನಾನೆೋ ಕೆೋಳಿಕೊಂಡೆ 
"ಎಲ್ಲಲಂದ ಬಂದೆ ನೋನು ಕಲಪನೆ" 

 
ಹಗಲು ರಾತಿರಯ ಅರಿವಿಲಲ 
ಕಾಲ ಚಕರಗಳ ಪರಿವೆಯಿಲಲ 
ಯಾರ ಅಪಪಣೆಯೂ ಬೆೋಕಿಲಲ 

 
ಕರೆಯದೆೋ ಬರುವೆ, 

ಸರಸರಿಸ್ಸ ಬಂದು ಬರುಸಾಗಿ ಓಡುವೆ 
ಬಂದು ನನನ ಸ್ಸರಿ ಸಾಮ್ಾರಜ್ಯಕೆೆ ಕರೆದೊಯುಯವೆ, 

ತ್ನನ ತ್ನವ ಮರೆಸುವೆ ! 
 

ನನನ ಈ ನೂರೆಂಟು ಬಣ್ಣ 
ಸೆರೆಹಿದಿಯಲಾಗದ ಚ್ಚತ್ರಣ್ 

 
ಆದರೆ .... 

ನನಗೂ ಉಂಟು, ನನನ ನಂಟು 
ಏನಂತ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ನನನ ? 

ಈ ನನನ ಕಲಪನೆ ! 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಆಗಿನ್ನೂ ನ್ನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು. ಬಹಸಶಃ ಐದನೆೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಸತಿಿದ್ೆೆ. ಬೆೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬಂದಸ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲದಿ ೆ
ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆನೇಗಸವುದ್ೆಂದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ಆನ್ಂದ. ನ್ನ್ೂ ದ್ೆನಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅತೆಯಿರಸ ಮತಸ ಿ
ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ರಿನ ಸೆೇರಿ ಮನೆ ಪ್ೂತಿಿ ತಸಂಬಿ ತಸಳುಕ್ಸತಿಿರಸತಿಿತಸಿ. ವರ್ಿಪ್ೂತಿಿ convent  ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಯ sisters ಮತಸಿ fathersರ ಶಿಸಿಿನಂದ ಬೆಸೆದಿದ ೆ ನ್ನ್ಗೆ ಯಾವ ಯೇಚನೆ ಇಲ್ಿದ್ೆ ದಿನ್ವಿಡೇ 
ಬಂದಸಗಳೊೆಡ್ನೆ ಆಟ ಆಡ್ಸವುದ್ೆಂದರೆ ಇನೂಲ್ದಿ ಖಸಷಿ. ಬೆಳಗೆೆ ಬೆೇಗನೆ ಎದಸೆ ಸಾೂನ್ ಮಾಡ್ಸವ ಹೆನತಿಿಗೆ ನ್ನ್ೂ 
ಅಜ್ಜಿ ರಸಚಿಯಾದ ತಿಂಡ ತಯಾರಸ ಮಾಡ್ಸತಿದರೆಸ. ನ್ಮಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗಸ ಅತೆಿಯರಸ ಸೆೇರಿ ಸ್ಸಮಾರಸ ನ್ನರಸ-
ನ್ನರೆೈವತಸಿ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಕ ರೆನಟ್ಟಿಯನ್ಸೂ ಲ್ಲೇಲಾಜಾಲ್ವಾಗಿ ತಟಸಿತಿದೆರಸ. ಅವರಸ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸತಿದ ೆ
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ಸೂ ಕಾಡಸಿ ಕಾಡಸಿ ಕೆನೊಗೆ ತಟ್ಟಿಸಿಕೆನಂಡ್ ದಿನ್ಗಳೊ ಕ್ಮ್ಮಮ ಇಲ್ಿ! ಅಜ್ಜಿ ರಸಚಿ ರಸಚಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡ್ಸತಿಿದ ೆ ಬಾಳ ಕೆಾಯಿ ಬೆನೇಂಡ್, ಪ್ುರಿ ಉಸಿಿ, ಬನದಗಸಂಬಳಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಹಸಳ್ಳ, ಗಸ್ಗಸೆ ಪಾಯಸ್, 
ಹಲ್ಸಿನ್ ಬಿೇಜದ ಹಸಳ್ಳ...ಅಬಾಾ ನೆನೆಸಿಕೆನಂಡ್ರೆ ಈಗಲ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೇರನರಸತಿದ್ೆ. 

 
ಚೆನಾೂಗಿ ತಿಂಡ ತಿಂದಸ ಆಡ್ಲ್ಸ ಶಸರಸ ಮಾಡದರೆ ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಯೇಚನೆಯನ ಮನ್ಸಿುಗೆ ಬರಸತಿಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ನಾವು ಆಡ್ಸತಿಿದೆ ಆಟಗಳು ಒಂದ್ೆೇ ಎರಡೆೇ! ಚೌಕ್ಭಾರ, ಅಳ್ಳಗಸಳ್ಳ ಮನೆ, ಪ್ಗಡೆ, ಲ್ಗೆನೇರಿ, ಚನರ್ ಚೆಂಡ್ಸ, 
ಗೆನೇಲ್ಲಯಾಟ, ಚಿನೂದ್ಾಂಡ್ಸ, ಮರಕೆನೇತಿಯಾಟ, ಕ್ಣ್ಾಾ  ಮಸಚಾಾಲೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆೆಯಿಂದ ರಾತಿಿಯವರೆಗನ 
ಆಡ್ಸತಿಿದ್ೆೆವು.  
 
ವಾರಕೆನಕಮ್ಮಮ ನ್ಮಮ ತಾತ ಮತಸಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳನೊಲಾಿ tractorನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ತೆಂಗಿನ್ ತೆನೇಟಕೆಕ 
ಕ್ರೆದಸಕೆನಂಡ್ಸ ಹೆನೇಗಸತಿಿದೆರಸ. Tractorನ್ಲ್ಲ ಿಕ್ನತಸ ಹೆನೇಗಸವುದ್ೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ್ಳಗೆಲಾಿ ಮಜವೇ ಮಜಾ. 
ತೆನೇಟದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮ್ಮೇಲೆನಂದಸ ಎಳೆನೇರಸ ಕ್ಸಡದಸ, ಅದರ ತೆಂಗನ್ಸೂ ಹಾಗಸ ಅಲೆಿೇ ಬೆಳೆಯಸತಿಿದ ೆ
ಕ್ಡ್ಲೆೇಕಾಯಿಯನ್ಸೂ ತಿಂದಸ ಮತೆಿ ಆಡ್ಲ್ಸ ಶಸರಸ ಮಾಡ್ಸತಿಿದ್ೆವೆು. ನ್ಮಮ ತಾತನ್ವರಸ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲದಿೆ ನ್ಮಮ 
ಇನೆನೂಂದಸ ತೆನೇಟಕೆಕ ಹೆನೇಗಿ ಮಾವಿನ್ಹಣ್ಸಾ ಹಾಗಸ ಹಲ್ಸಿನ್ಹಣ್ಾನ್ಸೂ ತಂದಸ ಒಂದಸ ಕೆನೇಣ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಕ್ಸತಿಿದೆರಸ. ಕೆನೇಣ್ೆ ಪ್ೂತಿಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಸಾಗಳ್ಳಂದ ತಸಂಬಿರಸತಿತಿಸ.ಿ  ನಾವೆಲಾಿ ಊಟಕ್ಕಕಂತ ಹಣ್ಸಾ ತಿಂದಿದ್ೆೆೇ 
ಜಾಸಿಿ.  
 
ಒಮ್ಮಮ ಬಾವಿಯ ಕ್ಟ್ೆಿಯ ಮ್ಮೇಲೆ ನಂತಸ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ದಿ್ೆ ಆಡ್ಸತಿಿದ್ೆೆ. ಅದನ್ಸೂ ನೆನೇಡದ ನ್ನ್ೂ ತಾತ 

"ಲೆೇ ಸ್ಸಂದರನ!! ಬಾವಿ ಮ್ಮೇಲೆ ನಂತಸ ಆಡ್ಬೆೇಡ್ವೇ ಕ್ತೆಿ ಬಡ್ವ " ಎಂದಸ ಸಿಟ್ಟಿನಂದ ಕ್ನಗಿದರೆಸ.  ತಾತ ಎಲ್ಿರ ಮಸಂದ್ೆ ನ್ನ್ೂನ್ಸೂ ಬೆೈದರಲಾ ಿ
ಎಂದಸ ನಾನ್ಸ ಕ್ನಡ್ ಅಷೆಿೇ ಸಿಟ್ಟಿನಂದ "ನಾನ್ಸ  ಕ್ತೆಿನ್ನ ಅಲ್ ಿಬಡ್ವನ್ನ ಅಲ್ಿ. ನ್ನ್ೂನ್ಸೂ   ಹಾಗೆಲ್ ಿಬಯಯಬೆೇಡ" ಎಂದಸ ಕ್ಕರಸಚಿದ್ೆೆ!  
 
ಎತಿಿನ್ಗಾಡಯನ್ಸೂ ನ್ಮಮ ತೆನೇಟದ ಆಳು ರಾಮಪ್ಪ ಓಡಸ್ಸತಿಿದ್ಾೆಗ ನ್ನ್ಗೆ ಅದಸ ತಸಂಬಾ ಸ್ಸಲ್ಭದ ಕೆಲ್ಸ್ವೆನ್ಸೂವಂತೆ ಭಾಸ್ವಾಗಸತಿಿತಸಿ. ಅದನ್ಸೂ 
ನೆನೇಡ ನಾನ್ನ ಒಮ್ಮಮ ಎತಿಿನ್ಗಾಡಯನ್ಸೂ ಓಡಸ್ಬೆೇಕೆಂದಸ ಆಸೆ ಶಸರಸವಾಯಿತಸ.  ಅದನ್ಸೂ ರಾಮಪ್ಪನ್ ಬಳ್ಳ ಹೆೇಳ್ಳದ್ಾಗ "ಬಾಯಡ್ ಬಸದಿೆ. ನೇವಿನ್ಸೂ 
ಚಿಕ್ಕವರಸ. ದ್ೆನಡ್ಡವರಾದ ಮಾಯಲೆ ಓಡಸ್ಸವರಂತೆ" ಎಂದ್ಾಗ ತಸಂಬಾ ಬೆೇಜಾರಾಗಿತಸಿ. ಒಮ್ಮಮ ರಾಮಪ್ಪಇಲ್ದಿ ಸ್ಮಯ ನೆನೇಡ ನಾನ್ಸ 
ಒಬಾನೆೇ  ಎತಿಿನ್ಗಾಡ ಓಡಸ್ಸವ ಧೆೈಯಿ ಮಾಡಯೇಬಿಟ್ೆಿ. ಆದರೆ ಎತಸಿಗಳು ವೆೇಗವಾಗಿ ನ್ಡೆಯಲ್ಸ ಶಸರಸ ಮಾಡ್ಸತಿಿದಂೆತೆ ಅವುಗಳನ್ಸೂ ಹೆೇಗೆ 
ನಯಂತಿಣ್ಕೆಕ ತರಬೆೇಕೆಂದಸ ತಿಳ್ಳಯದ್ೆ ಹಾಗಸ ಗಾಡಯನ್ಸೂ ಹೆೇಗೆ ನಲ್ಲಿಸ್ಬೆೇಕೆಂದಸ ತಿಳ್ಳಯದ್ೆ ಕ್ಂಗಾಲಾಗಿ ಹೆನೇದ್ೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದನರ ಹೆನೇಗಿ 
ಎತಿಿನ್ಗಾಡ ಪ್ಕ್ಕದ ಚರಂಡಯಲ್ಲಿ ಬಿದಸೆ ಹೆನೇಯಿತಸ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ರಿ ಹತಿಿರ ಬೆೈಗಸಳ ತಿನ್ೂಬೆೇಕಾಗಸತಿದ್ೆ ಎಂದಸ ನಾನ್ಸ ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲಂಿದ 
ಓಡ ಹೆನೇಗಿ ದ್ೆೇವಸಾಿನ್ದಲ್ಲಿ ಬಚಿಾಟಸಿಕೆನಂಡದ್ೆೆ. ನ್ಮಮ ದ್ೆನಡ್ಪ್ಪ ಹಸಡ್ಸಕ್ಕಕೆನಂಡ್ಸ ಬಂದಸ "ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಸ ಬಚಿಾಟಸಿ ಕೆನಂಡದಿೇೆಯಲೆನಿೇ ಮಸಂಡೆೇದ್ೆ. 
ನನ್ೂನ್ಸೂ ಊರೆಲಾಿ ಹಸಡ್ಸಕ್ಕದ್ೆನ್ಲೆನಿೇ. ಏನ್ನ ತೆನಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಿ. ನ್ಡೇ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ಸ ತಾತನ್ ಹತಿರಿ ನನ್ಗೆೇನ್ಸ ಬಯಯದಂತೆ 
ನೆನೇಡಕೆನಳುಿತೆಿೇನೆ" ಎಂದ್ಾಗ ಸ್ಮಾಧಾನ್ಗೆನಂದಸ ಮನೆಗೆ ವಾಪ್ಸ್ಸು ಹೆನೇಗಿದ್ೆೆ. 
 

ನನನ ಬಾಲ್ಯದ ರಜಾ ದಿನಗಳು 
ಸ ುಂದರ ೇಶ ಬಾಣಾವರ 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ರಾತಿಿ ಊಟದ ನ್ಂತರ ತಾತ ನಾನಾ ತರಹದ ಕ್ಥೆಗಳನ್ಸೂ ಹೆೇಳ್ಳ 
ರಂಜ್ಜಸ್ಸತಿದೆರಸ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ್ದ ಹಾಗಸ ಮಹಾಭಾರತದ 
ಕ್ಥೆಗಳು ಅಧ್ಸುತವಾಗಿ ಮನಡಬರಸತಿಿತಸಿ. ನ್ಮಮ ಮಾವನ್ವರಸ ಕೆಲ್ವಮ್ಮಮ ದ್ೆವವ 
ಭನತದ ಕ್ಥೆ ಹೆೇಳ್ಳ ನ್ಮಮನೊಲಾಿ ಹೆದರಿಸ್ಸತಿಿದರೆಸ. ನ್ಮಮ ಅಜ್ಜ ಿ "ಯಾಕೆನೇ ಕ್ಕಟ್ಟಿ, 
ಮಕ್ಕಳ್ಳಗೆ ಅಂತ ಕ್ಥೆ ಹೆೇಳುತಿಿೇಯ. ರಾಮನ್ ಬಗೆೆ ಅಥವಾ ಕ್ೃರ್ಾನ್ ಬಗೆ ೆ
ಹೆೇಳೊೆೇದಸ ಬಿಟಸಿ" ಎಂದಸ ರೆೇಗಸತಿಿದರೆಸ. ನ್ಮಗೆ ದ್ೆವವದ ಕ್ಥೆಗಳನ್ಸೂ 
ಕೆೇಳಬೆೇಕೆಂಬ ಕ್ಸತನಹಲ್ ಆದರೆ ಅಷೆಿೇ ಭಯ. ರಾತಿಿ ನದ್ೆೆ ಮಾಡ್ಲ್ಸ ಹೆನೇದರೆ 
ದ್ೆವವ ಭನತದ ಬಗೆೆಯೇ ಆಲೆನೇಚನೆ ಬಂದಸ ನದ್ೆೆಯೇ ಬರಸತಿಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  
 
ನ್ಮಮ ಮಾವ ಮಕ್ಕಳೊೆಂದಿಗೆ ಚೆನಾೂಗಿ ಕ್ಕತಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಸತಿಿದರೆಸ. ಒಮ್ಮಮ ನ್ನ್ೂಲ್ಲ ಿ
ತಮಗೆ ಸೆೈಕ್ಲ್ ಓಡಸ್ಲ್ಸ ಬರಸವುದಿಲ್ಿವೆಂಬಂತೆ ನಾಟಕ್ ವಾಡದೆರಸ. ನ್ಂತರ 
ನ್ನ್ೂನ್ಸೂ ಅದ್ೆೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ಣ್  ತೆನಡ್ಸವಂತೆ ಮಾಡದೆರಸ. ನಾನ್ಸ 

ಅಂದಸಕೆನಂಡ್ಂತೆ ಮಾವ ಸೆೈಕ್ಲ್ ಓಡಸ್ಲ್ಸ ಆಗದ್ೆ ಪ್ಣ್ದ ಹಣ್ವಾದ ಐದಸ ರನಪಾಯಿಯನ್ಸೂ ನ್ನ್ಗೆ ಕೆನಟ್ಾಿಗ ನ್ನ್ಗೆ ಖಸಷಿಯೇ ಖಸಷಿ. ಮರಸ 
ದಿನ್ ನ್ನ್ೂ ಮಾವ ತಾವು scooter ಓಡಸ್ಸವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ಣ್ ತೆನಟಿರಸ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ಣ್ದ ಮೊತಿ ಹದಿನೆೈದಸ ರಸಪಾಯಿಗೆ ಏರಿತಸಿ. ಸೆೈಕ್ಲ್ 
ಕ್ನಡ್ ಓಡಸ್ಲ್ಸ ಬರದವರಸ scooter ಹೆೇಗೆ ಓಡಸಿಯಾರಸ ಎಂಬಸದಸ ನ್ನ್ೂ ಲೆಕಾಕಚಾರ 
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ಸ ತಸಂಬಾ  ಧೆೈಯಿವಾಗಿದ್ೆೆ. ನ್ಮಮ ಮಾವ ವೆೇಗವಾಗಿ scooter ಒಂದಸ round 

ಓಡಸಿಕೆನಂಡ್ಸ ಬಂದ್ಾಗ ನ್ನ್ಗೆ ಅಳು ಬರಸವುದ್ೆನಂದ್ೆೇ ಬಾಕ್ಕ. "ಬಾರೆನೇ ಚಿನೂ. scooter 

ಹಂದಸಗಡೆ ಕ್ನತೆನಕೇ ನೇನ್ನ ಒಂದಸ round ಬರಸವೆಯಂತೆ" ಎಂದ್ಾಗ ನ್ನ್ೂ ಮಸಖ ಇನ್ನೂ 
ಚಿಕ್ಕದ್ಾಗಿತಸಿ. scooterನ್ಲ್ಲಿ ಕ್ನರಿಸಿಕೆನಂಡ್ಸ ಹೆನೇಗಿ ice cream ಕೆನಡಸಿಕೆನಂಡ್ಸ ಬಂದ್ಾಗ 
ಮತೆಿ ನ್ನ್ೂ ಮಸಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ್ ಮನಡತಸ.ಿ 
 
ಊರಲ್ಲಿದ ೆಒಂದ್ೆೇ ಒಂದಸ touring talkiesನ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ಸಮಾರ್, ವಿರ್ಸಾವಧ್ಿನ್ ಸಿನಮಾಗಳನ್ಸೂ 
ನೆನೇಡ ಮಜಾ ಮಾಡದಸ,ೆ ಹಸ್ಸ ಕ್ರಸವಿನೆನಡ್ನೆ ಆಟವಾಡದಸ ೆಹಾಗಸ ಹಾಲ್ಸ ಕ್ರೆದಿೆದಸೆ, ಪ್ಕ್ಕದ 
ಮನೆಯವರ ಸಿೇಬೆೇಹಣ್ಸಾ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಾನ್ಸೂ ಕ್ದಸೆ ತಿಂದದಸೆ, ಮರಕೆಕ ಕ್ಲ್ಸಿ ಎಸೆಯಲ್ಸ ಹೆನೇಗಿ 
ಅದಸ ಗಸರಿ ತಪ್ಪಪ ನ್ನ್ೂ ಸೊೇಹತನ್ ಹಣ್ೆಗೆ ಬಡದಸ ಎಲ್ಿರಿಂದ ಬಯಿಯಸಿಕೆನಂಡದಸೆ, ಅಜ್ಜಯಿಡ್ನೆ 
ಕ್ನತಸ ಕೆನೇಡ್ಸಬಳ ,ೆ ಚಕ್ಸಕಲ್ಲ ಮಾಡದಸೆ... ಹೇಗೆ ಅನೆೇಕ್ ಘಟನೆಗಳು ನ್ನ್ೂ ಕ್ಣ್ಾ ಮಸಂದ್ೆ ಬಂದಸ 
ಹೆನೇಗಸತಿವೆ. 
 
ಬೆೇಸಿಗೆ ರಜ ಮಸಗಿಯಸವ ಸ್ಮಯ ಬಂದ್ಾಗ ಎಲ್ರಿಿಗನ ಒಬಾರನೆನೂಬಾರಸ ಬಿಟಸಿ ಹೆನೇಗಬೆೇಕ್ಲ್ ಿ
ಎಂದಸ ದಸಃಖವಾಗಸತಿಿತಸಿ. ಅಲ್ಲಯಿವರೆಗನ ಮರೆತೆೇ ಹೆನೇಗಿರಸತಿಿದೆ   teachers ಕೆನಟ್ಟಿದ ೆ
homework ಜ್ಞಾಪ್ಕ್ಕೆಕ ಬಂದಸ ಈ homework ದ್ೆವವ ಭನತಗಳ ಜಾಗವನ್ಸೂ ತಸಂಬಿ ರಾತಿಿ 
ನದ್ೆೆ ಬಾರದಂತೆ  ಮಾಡ್ಸತಿಿದೆವು. ನಾನ್ಸ ವಾಪ್ಸ್ಸು ನ್ನ್ೂ ಮನೆಗೆ ಹೆನರಡ್ಸವ ದಿನ್ ಬಂದ್ಾಗ 
ತಾತ ನ್ನ್ೂನ್ಸೂ ಬಳ್ಳ ಕ್ರೆದಸ ಚೆನಾೂಗಿ ಓದಸವಂತೆ ಆಶಿೇವಾಿದ ಮಾಡ ಹಾಗೆ ಒಂದಸ 
ರನಪಾಯಿಗಳ ಗರಿ ಗರಿ ನೆನೇಟ್ಟನ್ ನ್ನರರ ಕ್ಟಸಿ ಕೆೈಗೆ ಕೆನಟ್ಾಿಗ ತಾತನ್ ಬಗೆೆ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಅಸ್ಮಾಧಾನ್ವೂ ಮಾಯ! 
 
ಈಗಿನ್ ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾದ technologyಯ ಹಾವಳ್ಳ ಇರದ್ೆ ಜನ್ರಸ ಸ್ಂತೆನೇರ್ವಾಗಿದೆ ಕಾಲ್ವದಸ. TV , computer , smartphones , 

Facebook ಯಾವುದನ ಇಲ್ದಿ್ೆ ಜ್ಜೇವನ್ ಎರ್ಸಿ ಸ್ಸಂದರವಾಗಿತಸಿ ಎಂದಸ ಅನೂಸ್ಸವುದಿಲ್ಿವೆ? ದಿನ್ಗಳು ಕ್ಳೆದಂತೆಲ್ಿ ನಾವು ಮಾನ್ವಿೇಯ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ಸೂ ಗಾಳ್ಳಗೆ ತನರಿ ಯಂತಿಗಳಂತೆ ಆಗಸತಿಿದ್ೆೆೇವೆಯೇ? Time machine ನಜವಾಗಿಯನ ಇದಸೆ ನಾವು ಆ ಕಾಲ್ಕೆಕ ವಾಪ್ಸ್ಸು ಕೆಲ್ 
ದಿನ್ಗಳ ಮಟ್ಟಿಗಾದರನ ಹೆನೇಗಿ ಬರಸವಂತೆ ಇದಿೆದೆರೆ ಎರ್ಸಿ ಅದಸುತವಾಗಿರಸತಿಿತಸ.ಿ    

 



Krucible of Kulture 
 Suraj Kurtakoti 
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As an individual who loves to wear the badge of being “Introvert” on the 

sleeve, I was made aware by a concerned friend that – being “Introvert” & 

“wearing on sleeve” is Oxymoronic. Needless to say, a moment’s reflection 

on this acute observation did make me feel like a – well, a moron. Habits 

die-hard!  

Why would anyone make such a ‘horrendous’ sounding confession? It’s the 

norm, usually to confess to an exotic wrongdoing or some sort of irrelevant 

specificity about oneself, only to milk it to create an aura of becoming wise. However, in my case – it’s a bit 

different.  

My introduction to HKK happened in the year of 2011,when with utter reluctance and foot dragging, I ac-

companied Sowmya & daughters to our maiden HKK event. While the family had a gala time – I was curs-

ing myself for being conned into joining them to the occasion. Looking at the glee on the family’s face on 

our drive back home, the fact slowly dawned on me that this wasn’t going to be a “one-off” thing. Imagine 

the prospect of the horror; I would have to endure at least a couple of times every year. With clenched 

teeth and a stoic warrior’s determination, I told myself – couple of times a year wouldn’t be that insuffera-

ble. Thus began my journey with HKK. 

Though I did manage to survive through the next few events, the occasions gave an opportunity to witness 

unexpected moments of hilarity, burst of unhindered energy, heart tugging display of talents and several 

genuine moments of camaraderie. As is the law of nature, proximity opens up one for reflection, apprecia-

tion and acceptance. I too succumbed to the laws of nature (glad that I did) and made an effort to partici-

pate without prejudice or reservations.  

As I shed my reluctance and have enjoyed the HKK events a great deal over the last several years, it is time 

to reflect on what is it actually that provides the “mojo” for these occasions.  What is it that brings folks 

over and over again to the events?  What is it that makes families participate?  What drives the organizers 

to keep going despite the continued pain and the impossibility of trying to make it palatable for everyone 

in the group that traverses the entire spectrum of human behaviors – ranging from Introverts (guilty as 

charged) to Narcissistic fellow compatriots? (If we have a sadistic serial killer amongst us, the individual is 

still incognito). 
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HKK to this once non-believer, has been successful in creating a platform for all those who are linked by 

language, culture, history and ethnicity.  The fact that we are celebrating the 10th Anniversary is an incon-

trovertible proof of it. Personally I believe HKK has worked hard and has been very successful in bringing 

together individuals & families (young and old alike) to create a community who share a common heritage. 

The events and the community act as an umbilical chord to our homeland, which we crave for and have a 

nostalgic association. HKK events – be it Ugadi/ Hemanta Gana/ Deepavali / Picnic provide unique opportu-

nities to build a bridge back home through our cultural activities as well as cementing the relationships 

amongst community members through interactions however mundane they might be.  

The journey has been a special one for me – as it helped me to make new friends, learn immensely about 

our history/language by rubbing shoulders with Kannada stalwarts, be proud and much deserved respect 

for the community as a whole. It has also helped the progeny to get familiar with the culture, language and 

most importantly – to be proud of being a Kannadiga.  

As we plan to commemorate the 10th anniversary of HKK, we should take a moment to reflect on the 

efforts the past members/volunteers, on whose shoulders the community stands today. Its their indomita-

ble spirit that has resulted in a vibrant community – strong enough to make a convert of a apostate like 

me. 

Come May 21st  - I for one will relish every moment of the festivities as I have always done. Focused – Less 

Talk – In Awe - Fist Pumping; all within my head, as a true “Introvert” should. 
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Grand Canyon to me is one of the 
world's most powerful and inspiring 
landscapes. The Grand Canyon 
overwhelms our senses through its 
immense size.  Standing on the rim of 
this vast creation is unquestionably one 
of the greatest encounters with the 
majesty of nature.  Almost two billion 
years of Earth's history have been exposed on its towering 
walls as the Colorado River cut a path down through the 
Colorado Plateau over the past 17 million years. 

To me, preparing and executing a hike like this in some ways is 
similar to preparing for other challenges like, running the first 
marathon, preparing for the first triathlon.  However, in many 

ways hiking grand canyon proved to be quite a different experience. 

For example,  (1)  Unlike a marathon where one could pull out of a race if they couldn’t continue, with this 
hike, once down in the canyon there is no question of pulling out of the hike; it is a commitment.  If a hiker 
couldn’t continue for whatever reason, the only way to come 
back up is being air lifted (there are many spots even a chopper 
wouldn't go). (2)  During training in Connecticut it was not 
possible to simulate Grand canyon environment (extreme 
temperatures, depth of over a mile or dealing with rattle snakes). 

Here is my story of planning, preparing and hiking in Grand 
Canyon—Rim to Rim. 
 

PLANNING:  4 of us rookies decided to take up the challenge.  
We had read articles, videos on the internet about the trails, 
dealing with heat, how to prepare, what gear to buy, how to 
train, how to secure accommodation at the “phantom ranch” 
which is the only option to stay at the bottom of the canyon, 
unless one has a permit to camp and are carrying tents. 

After several attempts we were able to get the permission to 
stay at the ranch.  We trained for months and we were ready for 
the big week.  Plan was to drive to one rim, park the car there, 
get around to the other rim, hike down South rim and come 
back up via North rim, pick up the car and drive back to Phenix 
airport to catch the flight the 3rd day.  We had local hikes inside 
the canyon on day 2.  There was one flaw in this plan.  We had 
assumed that distance from Phenix airport to either of the rims 
would be the same.  We learnt the hard way that distance from 
airport to South rim is 3.5 hours but North rim to airport is 6 
hours.  This flaw in the plan would cause issues on day 3 of the 
hike execution. 

 

Hiking the Grand Canyon - Rim to Rim 

One of North Americas Top 10 Natural Wonders 

Amruth Kumar 
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EXECUTION 

We landed in Phenix, AZ on June 14th 2014. Drove to 
the North Rim the next day, parked the car there, took 
a shuttle to the South Rim and stayed the night at the 
South Rim Inn.  Started hiking down the South rim, 
during the early hours next morning. 

After about a couple of hours hiking down one of the 
guys twisted his ankle and couldn’t move his leg.  After 
resting for awhile he slowly got back up on his feet and 
somehow made it to the ranch by evening. 

By evening he was feeling upbeat and we figured that 
ankle had healed by that evening.  We even went for a 
stroll by the Colorado river banks that night.  Next 
morning we set out to hike ribbon falls which was about 
7 miles hike each way.  On the way back we noticed 
that the guy’s ankle had swollen big time. 

Our plans were to hike back up North rim which was a 14 mile hike up on day 3.  The first 7 miles were 
expected to take about 3 hours but we were expecting to cover only about a mile every hour for the next 7 
miles. We had a flight from Phenix at 10 PM that night.  It was a 6 hrs drive from flagstaff to Phenix airport.  
We started doing the math. Even if we started hiking up at 5.30 AM (couldn’t start any sooner since breakfast 

and packed lunch were available only at 5 AM), we would reach the top at 
around 3.30 PM, if everyone was healthy.  However one of us had an 
ankle injury. 

Chances of reaching the top by 3 PM was very remote.  In addition, there 
were a number of things we had not accounted for:  Distance of 2 miles 
between end of hike and car park which would require an additional 30 
mins, time to drop off the car at the rental company at the airport and 
taking their shuttle to the terminal and check in time.  Our chances of 
making the flight on time was looking pretty bleak. Although there was 
panic, we discussed our option during dinner time that night and came up 
with 3 steps. 

(1) We decided that the guy with the ankle injury will have a head start of 
about an hour next morning.  The rest of us would carry his breakfast and 
lunch and he would have it once we caught up with him. 

(2) After we catch up, we would split the team of 4 into 2 teams of 2 each.  
Team 1 would try and hike up faster and they would get the car from the 
parking spot and bring it to the end of hike point.  In the meantime Team 
2 which consisted of the injured person would make it to the top by the 
time Team 1 came there with the car thus saving some valuable time. 

(3) One of the 4 people were from Seattle and had his flight the next day.  We agreed that he would return 
the car but drop the 3 Connecticut guys right in front of the terminal. 

With this plan we would reach the terminal between 9.00 PM and 9.30 PM.   

Happy to report that we made it back to the airport in the nick of time we were able to catch the flight but it 
was quite an adrenal rush.  In conclusion, it was a wonderful experience with some of the breathtaking and 
unique views which is just not available from the top of the canyon.  It is a piece of heaven on earth.  
Something to cherish for a long time. 

 



 

 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಶುಗಕ್ಕೇನ್್ೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ಂತರ್? 
 ಅನ್-ಇಲ್-ಕುಂಬಾರ 
(ಅನಿಲ್ುುಮಾರ್ ಹುಲ್ಲಕಲ್) 

ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೇನ ಹಾಕರದ್ರರ. ಅಂದ್ರ ಐದ್ನ್ೇ ತರಗತೇ ಸಮಾಜ ಪಾಠ ನಡೇತಾ ಇತರು. ನಾನರ 

ಇಂಗ್ಲೇಶ್ ಕಲಿತದ್ರು ಐದ್ನ್ ತರಗತಯಂದ್ಲ್ೇ. ಅಲಿಲೇವಗಗೂ ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡ ಕಗಡ ಗ್ಗತುಲಿೂಲ್ಲ. ನಮಗ್ಲಾಲ 

ನಾಲ್ಕನ್ೇ ಕ್ಾಲಸಿನಂದ್ನ್ೇ ಒಂದ್ರ ತರಹ ಕರತಗಹಲ್. "ಲ್ೇ, ಐದ್ನ್ೇ ಕ್ಾಲಸ್ಾನಗ್ ಇಂಗ್ಲೇಶ್ ಹ್ೇಳಕ್ ಕಡ್ಾುರಂತಾಲ... 

ತರಂಬ ಕಷ್ಟ್ಠ ಆಯ್ುದ್ಂತ್... ನಂಗ್ೇನ್ ಬಿಡ್ಾಲ, ನಮಮಪ್ಪ ಹ್ೇಳಕ್ ಕಡುರ್!" ಈ ತರಹದ್ ಮಾತರಗಳು ನನನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನಂಗ್ 

ಹ್ೇಳಾುಇದ್ುದ್ರು ಸ್್ಗಗಸ್ಾಗ್ ನ್ನಪಿದ್. ನನನ ತಂದ್ಗ್ ಅಷ್ಟ್ರು ಪ್ುರರಸ್್ಗತುಲಿೂಲ್ಲ, ಆ ವಿಷ್ಟ್ಯ್ ಬ್ೇರ್. ನಮಗಮರರ ಹಾಸನ. ನನನ ಶಾಲ್ಗ್ 

ಅರ್ೂ ಹರಡರು, ಊರ ಹ್ಗರವಲ್ಯ್ದ್ ಹಳ್ಳುಗಳ್ಳಂದ್ ಬತೂದ್ರರ. ಆ ಮಣ್ಣಣನ ಮಕಕಳಲಿಲ ಎಷ್ಗುಂದ್ರ ಜನಕ್್ಕ "ಹ"ಕ್ಾರ ಮತರು "ಅ"ಕ್ಾರ 

ಸರ್ಾೂಗ್ ಬತೂಲಿೂಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಗಲ ನನನ ಕಬಬಡು ಶತರರ ದಿನ್ೇಶನಗಂತಗ ಬಲ್ ದ್ಪ್ಪ ನಾಲ್ೆ. ಮಾತ್ತರುದ್ರ "ನಮ್ಮಮ ಆಸನದಾಗ್" 

ಅಂದ್ರಬಿಡುದ್ು. ನಮಮ ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಗಡ ಮಣ್ಣಣನ ಮಗನ್ೇ, ಆದ್ರ ನಾಲ್ೆ ಚ್ನಾನಗ್ ತರರಗಾುಯತರು. ದಿನ್ೇಶ ಹ್ೇಳ್ಳದ್ ಕ್್ೇಳ್ಳೇ ಕ್್ೇಳ್ಳೇ 

ಬ್ೇಜಾರಾಗ್ದ್ು ಅವುರ ಒಂದ್ರ ದಿನ "ಸರಮ್ಕಕಲ್ೂ, ನನನ ಆಸನ ಎಲಾಲರರ ಕಂಡವ್್ರ" ಅಂದ್ರ ಬಿಟ್ರರ. ನಾನರ ಗ್ಗಳ್ ಅಂತ ನಕರಕಬಿಟ್್ು. ದಿನ್ೇಶ 

ದ್ರಗರೂಟ್್ಗಕೇಂಡ್ ನ್ಗೇಡು. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ "ಬಾಲಾೂ, ಇವತರು ಕಬಬಡಿಲಿ ಕ್ಾಲಿನ ಚಿಪ್ುಪ ಕಿತ್ಗುೇಗಾಂಗ್ ಬಿೇಳ್ಳಸಿುನ" ಅಂತ ಭಯ್ ಹರಟ್ಟುಸಿಬಟ್ು. 

ಪಾಪ್, ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು ದಿನ್ೇಶ ಸಿಮಂಟ್ ಜಾರ್ಗೇಬಂಡ್್ ಮಲ್ ತರಂಬ ಜಾರ್ಗೇದ್ನನ ನ್ಗೇಡಬ್ೂಕರ, ಅದ್ಕ್್ಕ ’ನನನ ಆಸನ ಎಲ್ಲ 

ಕಂಡವ್್ರ’ ಅಂತ ಅಂದ್ರರ ಅನನಸತ್ು. ಅರ್ೂ ಆಗ್ಲಲಾಾ? ಆಗ ನಮಗ್ಲಾಲ ಆಟ್ಕ್್ಕ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಇದ್ರ, ಅದ್ರಲಿಲ ಒಂದ್ರ ಏತ-ಪಾತ, 

ಇನ್ಗನಂದ್ರ ಸಿಮಂಟ್ ಅರ್ವ ತಗಡನ ಜಾರ್ಗೇಬಂಡ್್ ಇಷ್ು ಇತಾೂಯದ್ುದ್ರು. ಹ್ಗಸ್ಾ ಚಡಿಲಿ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಖರಷಿಯಂದ್ ಮನ್ಗ್ ಬಂದ್ರ, 

ಅಪ್ಪ-ಅಮಮನ ಕ್್ೈಯ್ಲಿಲ ಚರರ್ ಅಂತ ಒದ್ ತಂದ್ಮೇಲ್ೇ ಗ್ಗತಾುಗಾುಯದ್ುದ್ರು, ಚಡಿಲಿ ಕಿಂಡ ಆಗ್ದ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇದ್ರ ಮೊದ್ಲ್ನ್ೇ 

ಸರತರು. ದಿನ್ೇಶ ಬ್ೈಸ್್ಗಕಂಡ, ನಾನರ ಗ್ದ್ು. 

ಈ ಕಮೂ ಅನ್ಗನೇದ್ರ ಅಷ್ಟ್ರು ಸರಲ್ಭವ್ಾಗ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದ್ೇ ವ್ಾರದ್ಲಿಲ ಅಧ್ಾಾಯ್ ಮರಂದ್ರವರ್ದಾಗ ಶರಗಕ್್ೇೂನ್ ಪ್ರಷ್ನ! ಇಡ ತರಗತ 

ಸರಮ್ಕನತರು. ನಾನರ, ಸರಮನಲಾೂದಿೇೂರ, ಕ್್ೈ ಎತರುದ್, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಣ್ಸನ್ನ ಮಾಡರದ್ರರ, ಎದ್ರು ನಂತರಕ್್ಗಂಡರ ’ಕಬಾಬ........ಸ್ಾ......." 

ಅಂದ್, ಒಂದ್ರ ಕ್್ೈಯ್ಲಿಲ ತಲ್ ಕ್್ಕ್್ಗೇೂತ. ಕಲ್ಪನ್ ಮಾಡ್್ಗಕಳ್ಳ, ಸರಮಾರರ ೧೦ ವಷ್ಟ್ೂದ್ ಹರಡರಗ, ನೇಲಿ ಚಡಿ ಬಿಳ್ಳ ಅಂಗ್ ಹಾಕ್್ಗಕಂಡರ, 

ಬಲ್ಗ್ೈಯ್ಲಿಲ ತಲ್ಹಂದ್ ಕ್್ಕ್್ಗೂಂಡರ, ಹಲ್ರಲಗ್ಂಜರತಾು, ಅರ್ೂಂಬರ್ೂ ಸಾವಿಶಾಾಸದಿಂದ್ ಉತುರಕ್್ಗಟ್ು ರಿೇತನ! ನಮಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗ್ 

ಉದ್ಗೇೂಗ್, "ಏನಾಲ ಅದ್ರ, ಕಬಬ ಅಂತ್ ಕಬಬ, ನಮ್ಮಮ ಕ್್ಗಟ್ಟುಗಾಾಗ್ ದ್ನ ಆಗ್ೈತ್ ಗಬಬ" ಅಂದ್ರಬಿಟ್ರರ. ಈ ಮಾತನ ಹಂದ್ ಏನ್ಗೇ 
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ಕಿೇಟ್ಳ  ್ಅಂತ ಅನನಸರು. ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಮಮ ಶಾಲ್ಗ್ ರಾಜಮಮನ ದ್ಗಡಿ ಅಂತ ಅಂತದ್ರರ, ನಮಮ ಹ್ಡ್-ಮೇಡಂ ಹ್ಸರರ ರಾಜಮಮ 

ಆದ್ದಿರಂದ್. ಅವುರ ಸರ್ಾೂಗ್ ಸಂಬಳ ಕ್್ಗಡ್ಾುಯಲಿೂಲ್ಲ. ಅದ್ಕ್್ಕ ಕ್ಾರಣ್ ನಾವ್್ೇನ್. ಇಡೇ ಪಾರರ್ಮ್ಕಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮರಗ್ದ್ ಮೇಲ್, ಏಳನ್ೇ 

ಇಯ್ತ್ುಯಂದ್ ಉತುೇಣ್ೂನಾದ್ಮೇಲ್ೇ, ನಾನರ ಕ್್ಗಟ್ು ಫೇಸರ ಎಷ್ಟ್ರು ಗ್ಗತು? ಕ್್ೇವಲ್ ನಗರರ ರರಪಾಯ ಮಾತರ,  ಅದ್ಗ ನಮಮ ಹ್ಡ್-

ಮೇಡಮಮ ಟ್ಟೇ.ಸಿೇ. ಕ್್ಗಡಲ್ಲ ಅಂತ ಗಲಾಟ್್ ಮಾಡದ್ುಕ್್ಕ.  
 

ಸರಿೇ, ಇನನ ದ್ಗಡಿ ಅಂದ್ಮೇಲ್ ಕ್್ೇಳ ಬ್ೇಕ್್! ನಾವ್್ಲ್ಲ ಪ್ಶರಗಳು. ಆ ವಯ್ಸಿಸನನಲಿಲ ನಾನರ ತಳಕ್ಕಂಡದ್ರು ’ಹಸ’ ಅಂದ್ರ ಹ್ಣ್ರಣ ಆಕಳು, ’ದ್ನ’ 

ಅಂದ್ರ ಗಂಡರ ಹ್ಗೇರಿ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಗಲ ರ್ಾರಾನ "ಒಳ ು್ೇ ದ್ನ ಬ್ಳುಂಗ್ ಬ್ಳ್ಳುದ್ನ್ ನ್ಗೇಡ" ಅಂದ್ರ ಮರಗ್ೇತರ, ನ್ೇಗ್ಲ್ರ ಹ್ಗರಕ್್ಕೇ 

ಲಾಯ್ಕಗಕ ಅಂತ! ಜ್ಗತ್ೇಲಿ, ನಮಮ ಮನ್ಗ್ ಹಾಲ್ರ ತಂದಾಕ್ಾುಯದ್ು ಗಂಗವಾ ಕಗಡ ’ಅವಾ, ನಮಮ ಹಸ ಕರ ಹಾಕರು, ಇಕ್್ಗಳ್ಳು ಗ್ಣ್ಾಣಲ್ರ’ 

ಅಂತ ಚ್ಗಚಚಲ್ ಹಾಲ್ರ ತಂದ್ರ ಕ್್ಗಡುದ್ರಲ. ಅವುು ರ್ಾವತರು ನಮಮ ದ್ನ ಕರ ಹಾಕ್್ೈತ್ ಅಂತ ಹ್ೇಳ್ಳದ್ರು ಕ್್ೇಳ್ಳಲಿೂಲ್ಲ! ಇನನ ’ಗಬಬ’ ಅನ್ಗನ 

ಶಬಧ ಗಭೂ ಅನ್ಗನೇದ್ಕ್್ಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ರಯೇಗ. ಒಟ್ಟುನಲಿಲ ಹ್ೇಳ ಬ್ೇಕರ ಅಂದ್ರ, ನಮಮ ಶಿವಣ್ಣ ಮೇಷ್ಟ್ು ದ್ೃಷಿುೇಲಿ, ನಾನರ, ಗಂಡರ ಹರಡರಗ, ’ಕರ’ 

ಹಾಕ್್ಗೇಂಗಾಗ್ಬಟ್ಟುದಿುನ ಅನನಸಿಬಿಡರು! ನಾನರ ಸರಮ್ಕನತೂನಾ, ನಂಗ್ಗತುದ್ುದ್ರು ಒಂದ್ೇ ಬ್ೈಗರಳ ಆಗ, ಶರರ್ದ ಬಾರಹಮಃಣ್ರ ಬ್ೈಗರಳ: ನಮಮ 

ಮೇಷ್ಟ್ು ಅಜ್ಜಿಗ್ ಮನಸಿಸನನಲ್ಲೇ ಅನನದ್ ಉಂಡ್್ (ಬ್ೇರ್ ಪ್ದ್ ಇದ್, ಇಲಿಲ ಬ್ೇಡ) ಅಂತ ಬ್ೈಕ್್ಗಂಡ್್. ಸರಿ ಇಷ್ುಲ್ಲ ಆದ್ಗರ ಬ್ೇರ್ ರ್ಾರಗ 

ಬಾಯ ಬಿಡಲಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪ್ುನಃ ಧ್್ೈಯ್ೂ ತಂದ್ರಕ್್ಗಂಡರ, ’ಕಬರಬ’ ಅಂದ್, ನಮಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ’ಹಾಗ್ೇಳು ಮತ್ು’ ಅಂತ ಪಾಠ 

ಮರಂದ್ರವಸರೂದ್ರರ. ದಿನ್ೇಶ ಇನಾನ ಮರಸಿಮರಸಿ ಅಂತ ನಗಾು ಕರಂತದ್ು. ಈ ಸರತರು ನಾನರ ಸ್್ಗೇತರ-ಗ್ದ್ು ಅಂದ್ರಗ ಆಯ್ರು, ಅರ್ವ 

ಇಬಬರಗ ಗ್ಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಗರ ಆಯ್ರು! 
 

ಇದ್ೇ ಪಾಠ ಮರಂದ್ಾದ್ರೂ, ಆಲ್ೇಮನ್ ವಿಚಾರ ಬಂತರ. ಕಬರಬ ಅಂದ್ಮೇಲ್, ಆಲ್ೇಮನ್ ಬಗ್ೆ ಮಾತಾಡ್್ಲೇಬ್ೇಕಲ್ಲ! ಹಾಸನದ್ ಊರ 

ಹ್ಗರವಲ್ಯ್ದ್ಲಿಲ ಒಂದ್ರ ಆಲ್ೇಮನ್ ಇತರು. ಬ್ೇರ್ ಎಲ್ಲಲಿಲತ್ಗುೇ ಏನ್ಗೇ, ನಂಗ್ಗತುದ್ುದ್ರು ಅದ್ಗಂದ್ೇ. ಈ ದಿನ್ೇಶನ ಮನ್ ಸಾಲ್ಪ ಅದ್ಕ್್ಕ 

ಹತುರದ್ಲಿಲ ಇತರು. ನಮಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಆಲ್ೇಮನ್ ಅಂದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಅವುನ "ಹಗನ್, ಸ್ಾ, ನಮಮನ್ತವ ಆ ’ಇಂಪಿಲಮಂಟ್’ ಫ್ಾಾಕುರಿ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರರ 

ಪ್ಕಕದಾಗ್ ಐತ್" ಅಂದ್ರಬಿಟ್ು. ನಂಗ್ಗೇ ಖರಷಿ, "ಸ್ಾ, ಇವಿನಗ್ ನಾಲ್ೆ ತಗ್ಗೂಲ್ಲ, ಇಂಪಿಲಮಂಟ್ ಫ್ಾಾಕುರಿ ಅಂತಾನ್, ಅದ್ರ 

’ಎಂಪಾಲಯಮಂಟ್’ ಫ್ಾಾಕುರಿ" ಅಂದ್ರಬಿಟ್್ು. ಅದ್ನನ ಕ್್ೇಳ್ಳದ್ುೇ ತಡ, ನಗ್ಗೇ ಸದಿೂ ನಮೇಷ್ಟ್ರುದಾುಗ್ತರು. ಅವರರ ಸಾಲ್ಪ ಹಡತಕ್್ಕ 

ತಂದ್ರಕ್್ಗಂಡರ ’ಹೌದಾಲ, ಈ ದ್ಗಡಿಯಂದ್ ಆಚ್ ಹ್ಗೇದ್ೇಲ್, ನಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್್ಲ್ಸ, ಕಟ್ಟುಟ್ುಬರತು’ ಅಂದ್ರಬಿಟ್ರರ. ಆವತ್ುೇ ನಧ್ಾೂರ 

ಮಾಡಬಟ್್ು, ಆದ್ ಅವಮಾನಕ್್ಕ ದ್ೇಶನ್ೇ ಬಿಟ್್ಗುೇಗ್ಬೇಕರ ಅಂತ. ಅದ್ಕ್್ಕೇ ಈ ಎಮೇರಿಕ್ಾಗ್ ಬಂದ್ದ್ರು. ಇವಿರಗ್ ನಾನರ ಕನನಡದ್ಲಿಲ 

ಮಾತಾಡರದ್ಗರ, ಇಂಗ್ಲೇಶನಲಿಲ ಮಾತಾಡರದ್ಗರ ಎಲಾಲ ಒಂದ್ೇ!  
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ಎಮ್ಮೆ ...! 
— ನಾಗರಾಜ್. ಎಂ 

ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬರಲಿಲಾಾ ಅಂತಾ ಮಧ್ಾಾನ್ಹದ ಕ್ಾಾಸಸ್ ಎಲಾಾ ಕ್ಾಾನೆೆಲ್ ಆಗಿದ್ಾಾಗ, ಏನ್ು 
ಮಾಡೆ ೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಯದ್ೆ ಮಧ್ಾಾನ್ಹದ ರಣ ಬಿಸಿಲಲೆಾೋ ಮನೆಗೆ ಹೆ ಂಟಿದ್ೆಾ. 
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ಹಾಸ್ೆೆಲ್ ನ್ಲೆಾ ಇತಿೋೀನಿ ಅಂದ್ೆೆ, ಬೆೋಡ ಮಗ ಅಸ್ೆ ೆಂದು 
ಕ್ಾಸ್ೆಲಾಾ ಇಲಾ, ಅದು ಬೆೋರೆ ಹಾಸ್ೆೆಲ್ ನ್ಲಿಾ ರಾಗಿಂಗ್, ಕ್ೆಟ್ುೆ ಹುಡುಗರ ಸಹವಾಸ  
ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ನ್ಮಮ ಹಳಿಿಯಂದ ಬರೋ ೬km's ಇದ್ೆ. ದಿನ್ ಹೆ ೋಗಿ ಬಾ, ಇತತ ಮನೆಕ್ಡೆ,  
ಹೆ ಲದ ಕ್ಡೆೋನ್  ನೆ ೋಡೆ ಕೋಳ್ಾಿಕ್ೆ ಚೆ ಲೆ  ಆಗಾತತೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ್ ನ್ುಡಿಗೆ. 
ಎದುರಾಡದ್ೆ ದಿನ್ನಿತಾ ಮಾಡುತಿತದ್ೆಾ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ೆೆ ಸವಾರ. 

ಹೆೈಸ ಕಲ್ ನ್ಲಿಾ ಬರೋ ಸ್ೆೈಕ್ಲ್ ಹೆ ಡೆದಿದಾ ನ್ಂಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ಸ್ೆೋರದ 
ಮೋಲೆ ಸಿಕ್ಕಕತುತ ಸ್ೆಕ್ೆಂಡ್ ಹಾಾಂಡ್ ಲ ನಾ ಓಡಾಡಲಿಕ್ೆಕ. ಅದು ಕ್ಾಡಿ ಬೆೋಡಿ! ಪ್ಕ್ಕದ 
ಮನೆಯ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೆ ಸ ಹೋರೆ ೋ ಹೆ ೋಂಡಾ ಬೆೈಕ್ ತಗೆ ಂಡಾಗ ಮಾರದಾ ಈ ಹಳ್  ೆ
ಲ ನಾನಾ. ಸಿಕ್ೆಕದ್ೆಾ ಶಿವ ಅನೆ ನೋ ಹಾಗೆ ಅದರಲೆಾೋ ಹೆ ೋಗಿಬರುತಿತದ್ೆಾ ದಿನಾ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ೆೆ. 

ಒಬಬರು ಕ್ುಂತೆೆ ಹೆ ೋಗಿತೋನಿ, ಇಬಬರಾದರೆ ಇಲೆಾೋ ನಿಲಿತೋನಿ ಅನೆ ನೋ ಸಿಿತಿಯಲಿಾತುತ ನ್ನ್ನ ಈ ಲ ನಾ. ಚಲ್ ಮೋರೆ ಲ ನಾ ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿ 
ಆ ಮಟ್ ಮಟ್ ಮಧ್ಾಾಾನ್ದಲೆಾೋ ಮನೆ ಕ್ಡೆ ಹೆ ರಟಿದ್ೆಾ. ಅದು ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಹೆ ೋಗೆ ೋದುಕ, ನೆತಿತ ಮೋಲೆ ಸುಡೆ ೋ ಬಿಸಿಲಿಗ  
ಬಾಯಾರಕ್ೆ ಜ್ೆ ತೆ ತಲೆ ಬೆೋರೆ ಕ್ೆಟಿೆತುತ. ಇನೆನೋನ್ು ನ್ಮಮ ಹಳಿಿ ೨ km ದ ರ ಇದ್ೆ ಅನೆ ನೋವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಂದ ತನ್ನ ಹೆ ಸ 
ಹೋರೆ ೋ ಹೆ ೋಂಡಾ ಬೆೈಕ್ಲಿಾ ಬರುತಿತದಾ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಹಾಗೆೋ ಸ್ೆ ಾೋ ಮಾಡಿ "ಏನ್ಪ್ಾಪ ನಾಗೆೋಶ, ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ಇಷ್ುೆ ಬೆೋಗ ಬಿಡಾತ? 
ಚೆನಾನಗಿದ್ೆಯಾ ನ್ನ್ನ ಮೈನಾ, ಅಲಾಲಾಾ ನ್ನ್ನ ಲ ನಾ" ಅಂತಾ ತನ್ನ ತೆ ದಲು ನ್ುಡಿಯಲೆಾೋ ಕ್ೆೋಳಿದ್ಾಗ ಸುಮನ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ೆಾ ಹ ಂ 
ಅಂತಾ! 

ಹಳಿಿ ಹತೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಲಾಲೆಾೋ ಮರಗಳ ನೆರಳಲೆಾೋ ನಿಂತ ದನ್ ಕ್ರುಗಳು, ಕ್ೆಸರ ಗುಂಡಿಯಲೆಾೋ ಮೋಯುತಾತ ತಣಣಗೆ ಮಲಗಿದಾ 
ಎಮಮಗಳು. ಇವೆಲಾ ನೆ ೋಡಾತ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಸವಾರ ಮಾಡಬೆೋಕ್ಾದರೆ ಬೆ ವ್ ಬೆ ವ್ ಅಂತಾ ಓಡಿ ಬಂದ ಬಿೋದಿ ನಾಯಗೆ "ಹೆೋ 
ಅಚಾಚ" ಅಂತಾ ಜ್ೆ ೋರಾಗಿ ಕ್ ಗಿ ಓಡಿಸಿ ಹುಸ್ೆ ಅಂತಾ ಹೆ ೋಗಾತ ಇದ್ಾಾಗ ಯಾರೆ ೋ ಸುಯ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ಕ್ಕದಲೆಾೋ ಹೆ ೋದ್ಾಗ ಬಿೋಸಿದ 
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಲುನಾನೆ ಪ್ಕ್ಕಕ್ೆ ಜರುಗಿತುತ. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಾ ನೆ ೋಡಿದರೆ ಯಾರೆ ೋ ಹೆಣುಣ ಮಗಳು kinetic ಹೆ ೋಂಡಾ 
ದಲಿಾ ಒಳ್ೆಿ ರೆೋಸ್ ಹೆ ೋದಂಗೆ ಬಳಿ ಪ್ಾಸ್ ಆಗಾತ, ಹೆ  ಹೆ ! ಅಂತಾ ಕ್ೆೋಕ್ೆ ಹಾಕ್ುತಾತ ಹೆ ೋಗಿದಾ ನೆ ೋಡಿ ಪ್ಕ್ಕಕ್ೆ ಜರುಗಿದಾ ಲ ನಾನ್ 
ಗಟಿೆಯಾಗಿ ಹಡಿದುಕ್ೆ ಂಡು ಕ್ ಗಿದ್ೆಾೋ "ಏ ಎಮಮ ...ಏ ಬಫೆಲೆ ೋ ಬಫೆಲೆ ೋ (ಕ್ನ್ನಡ ಅರ್ೀ ಅಗಾತತೆ ೋ ಇಲೆ ಾೋ ಅವಳಿಗೆ) ಅಂತಾ! 

ಫುಲ್ ಸಿಪೋಡ್ ನ್ಲಿಾ ಇದಾ kinetic ಹೆ ೋಂಡಾನ್ ಸ್ೆ ಾೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ "ಯು ಡಾಂಕ್ಕ, ಈಡಿಯಟ್, ಸುೆಪಿಡ್ ಮಂಕ್ಕ"  ತಸ್ೆ ಪ್ುಸ್ ಅಂತಾ 
ಇಂಗಿಾಷ್ನಲೆಾೋ, ನ್ನೆನಡೆ ನೆ ೋಡಾತನೆ ಬಯುಾ ಮತೆತ ಜ್ೆ ೋರಾಗಿ ಓಡಿಸಿದಾಳು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ. ಅಯ್ಾೋ ಶಿವನೆ ಅಂತಾ ನಾ ಅನೆ ನೋದರಲೆಾೋ, 
ಧಡ್ ಅಂತಾ ಕ್ೆೋಳಿಬಂದ ಶಬಾಕ್ೆಕ ನೆ ೋಡಿದರೆ ಅದ್ೆೋ ಹುಡುಗಿ ಪ್ಕ್ಕದ ಕ್ೆಸರನ್ ಮಡುವಿನಿಂದ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಬರುತಿತದಾ ಎಮಮಗೆ ತನ್ನ 
ಗಾಡಿ ಗುದಿಾಸಿ ದಬಕ್ಕಂತ ಆ ಗಾಡಿ ಜ್ೆ ತೆ ತಾನ್  ಬಿದಿಾದಾಳು ಅದ್ೆೋ ಕ್ೆಸರನ್ ಮಡುವಿನ್ಲಿಾ.  
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ಲ ನಾನ್ ಅಲೆಾೋ ಪ್ಕ್ಕಕ್ೆ ಹಂಗೆ ಒರಗಿಸಿ ಓಡಿದ್ೆಾ ಅವಳ ಬಳಿ. ಓಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್, ನ್ನ್ನ ವೆೈಟ್ ಡೆೆಸ್ ಎಲಾಾ ಹಾಳ್ಾಗೆ ೋಯುತ. ಎಲಾಾ 
ನಿನಿನಂದಲೆೋ ಅಂತಾ ಅಳುತತಲೆೋ ನ್ನ್ನ ಮೋಲೆೋ ಅಪ್ವಾದ ಹೆ ರಸಿದ್ಾಗ ಹೆೋಳಿದ್ೆಾ "ಮೋಡಂ, ನಿಮಗೆ ಎಮಮ (ಬಫೆೆಲೆ ೋ) ಅಡಡ ಬತಾೀ 
ಇದ್ೆ ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿದುಾ ನಾನ್ು. ನಿೋವು ನೆ ೋಡಿದ್ೆೆ ತಪ್ುಪ ತಿಳ್ೆ್ ಕಂಡು ನ್ಂಗೆೋ ಬಯತರಲಾ. ಒಳ್ೆಿೋದು ಮಾಡೆ ೋಕ್ೆ ಹೆ ೋದ್ೆ ೋರಗೆ ಇದು 
ಕ್ಾಲ ಅಲಾ ಅಂತಾರಲಾ, ಆ ರ್ರ ಆಯತು ನ್ನ್ನ ಸಿಿತಿ. ಇಲಿೀ ಬನಿನ ಹೆ ರಗಡೆ, ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿ ಕ್ೆೈ ಚಾಚಿದ್ೆಾ. ಅವಳನ್ುನ ಆ ಕ್ೆಸರನ್ 
ಮಡುವಿನಿಂದ ಮೋಲೆತತಲು. (ಬಯ್ಕಳುಿತಾತ ಮನ್ದಲೆಾೋ "ಹೆಂಗಸರು ಅರ್ೀನೆೋ ಮಾಡೆ ಕಳಿಲಾಲಾಾ ಯಾವತ ತ , ಗಂಡಸರು ಏನ್ು 
ಹೆೋಳ್ಾತ ಇದ್ಾರೆ ಅಂತಾ? ಛೆೋ") 
ಒಳ್ೆಿ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ, ಸಿಟಿೆನ್ಾನೆ ೋ ಅಥ್ಾಾ ಮೈಯೆಲಾಾ ಕ್ೆಸರಾಗಿದಾಕ್ೆ ಕೋ ಆಗಿದಾ ಕ್ೆಂಪ್ಾದ ಮ ಗು, ಕ್ೆಸರ ನಿೋರಲಿಾ 
ಒದ್ೆಾಯಾಗಿದಾ ಹರೆಯದ ತುಂಬು ದ್ೆೋಹ ಕ್ಂಡು, ಅವಳ ಕ್ೆೈ ಹಡಿದು ಎತಿತದ್ಾಗ ನ್ನ್ನ ಕ್ೆೈಗಳ್ೆೋ ಕ್ಂಪಿಸುತಿತದಾವು ಜ್ೆ ತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಡಬ್ 
ಡಬ್ ಸ್ೌಂಡ್ ಜ್ೆ ೋರಾಗಿತುತ ! 
ಸಧಾಕ್ೆಕ ಏನ್ು ಪ್ೆಟ್ಾೆಗಿರಲಿಲಾ ಅವಳಿಗೆ, ಅವಳ ಗಾಡಿ, ಆ ಎಮಮಗ  ಸಹಾ!  ಅವಳ ಜ್ೆ ತೆ ಅವಳ ಗಾಡಿನ್  ಎತಿತ, ನಾನೆೋ ಸ್ಾೆಟ್ೀ 
ಮಾಡಿ ಕ್ೆ ಟಿೆದ್ೆಾ. ಸುೆಪಿಡ್ ಬಫೆೆಲೆ ೋ ಅಂತಾ ಬಯಾತನೆ ಹೆ ೋಗೆೋ ಬಿಟಿೆದಾಳು, ಥ್ಾಾಂಕ್ೆ — ಬೆೈ ಅಂತಾನ್ು ಹೆೋಳದ್ೆ! 
ರಾತಿೆಯೆಲಾ ಅದ್ೆೋ ಧ್ಾಾನ್. ಲೆೋ ನಾಗೆೋಶ, ಅದ್ೆೋನೆ ೋ ಒಳ್ೆಿ ಎಮಮ ಮಲುಕ್ು ಹಾಕ್ಾಂಗೆ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ತಿನೆ ಾೋ ಬೆೋಡೆ ೋ ಅನೆ ನೋಂಗೆ 
ತಿಂತಾ, ಏನ್ು ಯ್ೋಚನೆ ಮಾಡಾತ ಇದಿಾೋಯ? ಅಂತಾ ಜ್ೆ ೋರಾಗಿ ಅಮಮ ಕ್ೆೋಳ್ಾಾಗ ಒಮಮಲೆೋ ತಲೆ ಕ್ೆ ಡವಿ ಗಬ ಗಬ ತಿಂದು ಹಾಸಿಗೆ 
ಮೋಲೆ ಮಲಗಿ ನೆ ೋಡಿದರೆ ಆಗಲೆೋ ರಾತಿೆ ಹನೆನರಡು ಹೆ ಡೆದಿತುತ ! 
ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೋಲೆ ಅದ್ೆಲಾಾ ಮತೆೀ ಹೆ ೋಗಿತುತ. ಎಲೆಕ್ಾೆನಿಕ್ೆ ಲಾಾಬ್ ಮುಗಿಸಿ ಔಟ್ ಪ್ುಟ್ ಬಲಿೀಲಾಲಾ ಛೆೋ! ಅಂತಾ 
ಅನೆ ಕಳ್ಾತನೆ ಲ ನಾ ಸ್ಾೆಟ್ೀ ಮಾಡೆ ೋವಾಗ "ಹಾಯ್ಯ, ಬುಫೆೆಲೆ ೋ ಬಾಯ್ಯ" ಅಂತಾ ಯಾರೆ ೋ ಕ್ದೀಂಗೆ ಕ್ೆೋಳಿಸಿದ್ಾಗ  ತಿರುಗಿ 
ನೆ ೋಡಿದರೆ ... ಅವಳ್ೆೋ !  
"ಹಾಯ್ಯ, ಎಮಮ ಗಲ್ೀ" ಅಂತಾ ನ್ಂಗೆೋ ಗೆ ತಿತಲಾಂಗೆ ನ್ನ್ನ ಬಾಯಂದ ಬಂದ್ಾಗ, ಮತೆತ ಎಲಿಾ ಬಯಾತಳ್ೆ್ ೋ ಅಂದು ಕ್ೆ ಳಿತರುವಾಗ  
ಅವಳ್ೆೋ ಕ್ಕಸಕ್ಕಂತ ನ್ಕ್ುಕ ಸರಕ್ಕಂತ ಕ್ೆ ಟಿೆದಾಳು ಕ್ೆೈ ... ಥ್ಾಾಂಕ್ೆ ಹೆೋಳಲಿಕ್ೆಕ  :) 
ಐ ಯಂ  ಮೈನಾ! ಅಂತಾ ಶ್ರಾೆಾವಾವಾಗಿ ಅವಳ್ೆೋಳಿದ್ಾಗ, ನಾ ನಾಗೆೋಶ್ ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿ, ಹಡಿದಿದ್ೆಾ ಮೈನಾ ಕ್ೆ ಟ್ೆ ಕ್ೆೈನಾ ! 
ಏನಿಲಿಾ? ಅಂತಾ ಕ್ೆೋಳಿದ್ಾಗ, ನಾನ್ು ಇದ್ೆೋ ಕ್ಾಲೆೋಜನಲಿಾ ಓದ್ೆ ೋದು. ಕ್ಂಪ್ಯಾಟ್ರ್ ಸ್ೆಕ್ಷನ್, ಫಸ್ೆ ಇಯರ್ ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿದಾಳು. ಧ್ೆೈಯೀ 
ಮಾಡಿ ಕ್ಾಫಿ? ಅಂತಾ ಕ್ೆೋಳ್ಾಾಗ ನೆ ೋ ಲೆಟ್ೆ ಹಾಾವ್ ಐಸ್ ಕ್ಕೆೋಂ ಅಂತಾ ಕ್ ಲಾಗಿ ಅವಳನಾಾಗಾ ... ಬಿಸಿಲಿಗೆ ೋ ಅರ್ವಾ ಅವಳ ಕ್ೆೈ 
ಸಪಶೀಕ್ೆ ಕೋ ಸ್ೆಕ್ೆಯಾದಂತೆ ಆಗಿ ತುಸು ಬೆವೆತಿದಾ ನಾನ್ು sure ಅಂತಾ ಹೆೋಳಿ ಎದುರಗಿದಾ ಐಸ್ ಕ್ಕೆೋಂ ಪ್ಾಲೀರ್ ಕ್ಡೆ ನ್ಡೆದಿದ್ೆಾ ಮೈನಾ 
ಜ್ೆ ತೆ, ಬಿಟ್ುೆ ಅಲೆಾೋ ನ್ನ್ನ ಲ ನಾ! "ಸಿಕ್ುಕ ಬಿಟ್ುಾ ಮೈನಾ ...ಚಲ್ ಮೋರೆ ಲ ನಾ" ಅಂತಾ ಅಂದು ... ಕ್ಕಕ್ ಮಾಡಿದ್ಾಗ ಒಂದ್ೆೋ ಕ್ಕಕ್ 
ಗೆ ಸ್ಾೆಟ್ೀ ಆಗಿತುತ ಎಂದ  ಆಗದುಾ ನ್ನಿನೋ ಲ ನಾ !  
ಮಾಗೀ ಮಧಾದಲೆಾೋ ಅವಳು ಬಿದಾ ಜ್ಾಗದ ಬಳಿ ಬಂದ್ಾಗ, ಅದ್ೆೋ ಕ್ೆಸರನ್ ಮಡುವಿನ್ಲಿಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿ, ಬಾಯಲಿಾದಾ ಮೋವನ್ುನ 
ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಮಲುಕ್ು ಹಾಕ್ುತಿತದಾ ಆ ಎಮಮಗೆ ಒಮಮ ಥ್ಾಾಂಕ್ೆ ಹೆೋಳಿ ಅದರ ಮೈದಡವಿ ಮನೆ ಸ್ೆೋರದ್ೆಾ ! 
ಎದುರು ಸಿಕ್ಾಕಗಲೆಲಾ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ಬಳಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾ ಎಮಮ ಅಂದ್ೆೆ ನಿೋನ್ು ಕ್ೆ ೋಣ ಹೆ ೋಗೆ ೋ, ಅಂತಾ ಅವಳು ನ್ಗುತಾತ ಸಿನೆಮಾಗೆ 
ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ ನ್ಡಿೋ ಅನೆ ನೋವರೆಗ  ಬೆಳ್ೆದಿದ್ೆ ನ್ಮ್ಮಮಬಬರ ಸಲಿಗೆ!  
ಅದುೆ ಜ್ೆ ತೆ ಸರಯಾಗೆೋ ಮಾಡಿತದಿೋನಿ, ನ್ನ್ನ ಕ್ಾಲೆೋಜ್ ಕ್ಲಿಕ್ೆ! 
So ಡೆ ೋಂಟ್ ವರ ;)  
ಈಗ, ನಿೋವು ಏನ್ು ಇಡಬೆೋಡಿ ಫಿಟಿೆಂಗ್ ನ್ಮಮ ಅಪ್ಪನ್ ಬಳಿ, ಪಿಾೋಸ್! 



ಋತು ವತುುಲ 
 Yashavanth Gaddi 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

 
ಋತು ಬದಲಾವಣ ಯಂದಿಗ  ನ್ಮಮ ಸುತಾಲ್ಲನ್ ಪರಕ ತ್ತ 
ಬದಲಾಗುತಾದ . ಈ ಋತು ಬದಲಾವಣ  ನ್ಮಮ ಮೈ-ಮನ್ಸಿನ್ 
ಮೇಲೂ ಬಹಳ ಪರಭಾವ ಬ್ಧೇರುತಾದ ..ಚಳಿಗ  ಕುಗುುವ ಮೈ-
ಮನ್ ಚ ೈತರಕ ೆ ಮತ್ ಾ ಹಿಗುುತಾದ , ಬ್ಧೇಗುತಾದ ! 
ಈ ಬ್ಧೇಗುವ ಕ್ಷಣ ಶಾಶವತವ ೇ? 
ಚ ೈತರಕ ೆ ಬರ ದಿದದ ಆ ಕವಿತ್  ಆಷಾಢವಾದರೂ ನ್ನ್ುಲ್ಲಿಯೇ 
ಇದುದದ ೇಕ !? ಉತಾರ:...ಗ ೂತ್ತಾಲಿ! 
 
ಋತು ವತುುಲ 
 
ಶಿಶಿರಚಳಿಗ  ಮುದುಡಿದದ  
ಬತ್ತಾದ ದ ಯ ಬಯಲಲ್ಲ ಿ
ಚ ೈತರದ ಚಿತ್ಾಾರ ಬ್ಧತ್ತಾ ನ್ಗಿಸಿದಾಕ | 
ವಸಂತಮಾಮರ ಮರ ಯ 
ಕ ೂೇಕಿಲ್ಲಂಚರ ಸುಧ ಯ  
ಉಣಿಸಿ ಚಿತರಕ  ಜಿೇವ ತುಂಬ್ಧದಾಕ || 
 
ಜಿೇವದುಂಬ್ಧ ತಳಿರುಚಿತರ ತ್ಾನ್ು 
ಎದ ಯ ಬ್ಧರಿದು ಹ ೂರಗ  ಬರಲು 
ಕನ್ಲ್ಲ ಗಿರೇಷ್ಮದುರಿಯ ಹಚಿಿದಾಕ | 
ಆಷಾಢದ ದಾವಾನ್ಲವಾಗಿ 
ತರಳಚಿತರ ಮನ್ದಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲ್ಲನ್  
ಕಾಮೊೇವಡಗಳನ್ು ಕವಿಸಿದಾಕ || 

 
 
 
 
 
 

ದಿಗಿಲುಮನ್ಕ  ಕರುಣ ದ ೂೇರಿ 
ಶಾರವಣವಷ್ವವ ಸುರಿಸಿ ತಣಿಸಿ 
ಭಾದರಭಾಗಿೇರಥಿ ಹ ೂನ್ಲ ಹರಿಸಿದಾಕ | 
ಶರದ್-ಹ ೇಮಂತರ ೂಡಗೂಡಿ 
ಚಿತ್ಾಾರವ ಸುಫಲಗ ೂಳಿಸಿ ಬ ಳ ಸಿ 
ದಿೇವಾಳಿಯ ಸಂಭರಮದಿ ಮರ ಸಿದಾಕ || 
 
ಬಲ್ಲತಚಿತರ ಅವಙ್ಞೆಯಂದಲಿರಿಸಲು 
ಅಶಮಮನ್ದಿಂದಲದಕ  ಮಾಗಿಹಿಮವ 
ಸುರಿಸಿ ಚಿತುಾಮಾಡಿ ಬರಡುಗ ೂಳಿಸಿದಾಕ | 
ಶಿಶಿರಚಳಿಗ  ನ್ಲುಗಿ ಚಿತರ 
ಮತ್ ಾ ವಸಂತನ್ ನ ನ ವಂತ್  ಮಾಡಿ  
ಋತುವತುವಲಕದನ್ು ನ್ೂಕಿದಾಕ || 
 
ಇನಿತು ಕರುಣ -ಕ ೂೇಪ ತ್ ೂೇರುತಲ್ಲ 
ಮನ್ುಜರ ಂಬ ಚಿತರಗಳ ಸ ಜಿಸಿ 
ಬ ಳ ಸಿ ನ್ಲ್ಲಸಿ ಅಳಿಸಿ ನ್ಗುವಾಕ  
- ನಿೇನ ೇ ಪರಕ ತ್ತ ಮಾತ್ ! 



ಒಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್...! 
— ನಾಗರಾಜ್. ಎಂ 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

ಧೆ ೋ ಅಂತಾ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ೆೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೂತ್ತಭ ಒದ್ೆದಯಾಗಿ 
ಎಲ್ಾಾ ತಗುು ಪರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ೆ ಚ್ೆೆ ನೋರು ರರ್ಸದಂದ್ ಹರಿತಾ ಸುಂದ್ರ ನಗರವನನ ಕ್ೆ ಚ್ೆೆ 
ನಗರವಾಗಿದ್ದದ್ದನೆನೋ ತ್ತರುಗ ಮುರುಗ ತೆ ೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನ ೂಸ್ ಚ್ಾನೆಲ್ ನೆ ೋಡಿ ಸಾಕ್ಾಗಿ ಬೆೋರೆ 
ಚ್ಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ಾಗ ಹರೆಯದ್ ಜೆ ೋಡಿಯಂದ್ು ಸುಂದ್ರವಾದ್ ಸಂಗಪುರ ದ್ಲ್ಲಾ ರೆ ೋಮಾೂಂಟಿಕ್ 
ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸನೆಮಾ ಹಾಡೆ ಂದ್ ನೆ ೋಡಿ ಕಂಗಳು ಟಿೋವಿ ಕಡೆನೆೋ ನೆಟಿಿದ್ದವು. 

ರಿೋ, ನಮಮಗನಗೆ ನಾಳ  ೆexams. ಸವಲ್ಪ ಟಿೋವಿ ನಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿಿರಾ? ಮೊದ್ಲ್ೆೋ ಅವನ ಗಮನ ಟಿೋವಿ ಕಡೆ. ನಾವೆಲ್ಾಾ ಸೋಮೆಣ್ೆ ೆಬುಡಿ ಿ
ಬೆಳಕಲ್ಲಾ ಎಷೆ ಿಂದ್ು ಕಷ್ಿ ಪಟುಿ ಓದದವಿ ಅಂತಾ ನಾ ಎಷೆಿೋ ಹೆೋಳಿದ್ರು ಅವನಗೆ ಅರ್ಭ ಆಗಿಿಲ್ಾ. ಬನನ ಸವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾ, ನೋವಾದ್ುರ 
ಅವನಗೆ ನಾಳೆಯ ಎಕ್ಷಮ್ಸ್ ಬಗೆು ಟಿಪ್ಸ್ ಕ್ೆ ಡುವಿರಂತೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಡತ್ತ ಹೆೋಳಿದ್ಾಗ, ರೆ ೋಮಾೂಂಟಿಕ್ ಮ ಡಲ್ಲಾದ್ದ ನಾನು 
ಒಲ್ಾದ್ ಮನಸ್ಲ್ೆಾೋ ಬಂದ್ು ಮಗನ ಪಕೆದ್ಲ್ೆಾೋ ಕ ತೆ. 

ನನನ ಎದ್ೆ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಬೆಳೆದದ್ದ ಮಗನಗೆ, ಹೆೋಗೆ ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ಎಕ್ಷಮ್ಸ್ ಬಗೆು, ಮುಂದನ ಲ್ೆೈಫ್ ಬಗೆು ಹೆೋಳೂೆೋದ್ು ಅಂತಾ ಒಂದ್ು 
ಕ್ಷಣ ತಲ್ೆ ಕ್ೆರೆದ್ುಕ್ೆ ಂಡು ಕಣುಮಚ್ಚೆ ಯೋಚ್ಚಸದ್ಾಗ ಅದ್ೆೋ ಹರೆಯದ್ ಜೆ ೋಡಿ ಆ ಸುಂದ್ರ ಸಂಗಪುರದ್ ರೆ ೋಡಲ್ಲಾ ರೆ ೋಮಾೂಂಟಿಕ್ 
ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದ್ೃಶೂವೆೋ ಗೆ ೋಚರಿಸ ಏನೆ ೋ ಒಂದ್ು ಹೆ ಳೆದತುಿ. 

ನೆ ೋಡು ಮಗನೆ. ಒಂದ್ು ಒಳೆೆ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದ್ುವರೆಗ  ಯಾವ ಅಪಪನು ತನನ ಮಗನಗೆ ಇಂತಹ ಒಳೆೆ ಟಿಪ್ಸ್, ಐಡಿಯಾ ಕ್ೆ ಟಿಿಲ್ಾ. 

"ನಾಳಿನ ಎಕ್ಷಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಾ ನೋ ಬರೆಯುವ ಪರತ್ತಯಂದ್ು ತಪುಪ ಉತಿರ, ನನನ ಮುಂದನ ಹನಮ ನ್ಸ ಆ ಸುಂದ್ರ ಸಂಗಪುರ ದ್ಲ್ಲಾ 
ಆಗೆ ೋ ಬದ್ಲ್ು, ಈ ನಮಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ೆ ಚ್ೆೆ ಯಶವಂತಪುರ ದ್ಲ್ಲಾ ಆಗುತೆಿ ನೆ ೋಡು. ಅಂದ್ರೆ ದ್ೆ ಡಿ ಇಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿ 
ಸಂಗಪುರ ಹೆ ೋಗೆ ೋ ಬದ್ಲ್ು, ಇಲ್ೆಾೋ ಯಶವಂತಪುರ ಮಾಕ್ೆಭಟ್ ನಲ್ಲಾ ಏನೆ ೋ ಒಂದ್ು ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡೆ ೆಂಡಿತ್ತಭಯ. ಅದ್ಕ್ೆೆ 
ಹೆೋಳಿಿದೋನ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತಿರ ಬರಿ" ಅಂತಾ ನಾ ಅವನಗೆ ಉಪದ್ೆೋಶಿಸದ್ಾಗ,  ಆವಾ ತಟಿನೆ ಬುಕ್ 
ಹಿಡಿದ್ು ಪಟಿನೆ ಓದಕ್ೆ ಳೆಲ್ು ಶುರು ಹಚ್ಚೆದ್ುದ ನೆ ೋಡಿ ಊರಗಲ್ ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ು ನನನನೆನೋ ನೆ ೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮಡದ! 

ಈಗಿನ ಕ್ಾಲ್ದ್ ಮಕೆಳಿಗೆ, ಸವಲ್ಪ ಆಧುನಕ, ಹೆ ಸ ರಿೋತ್ತಯ ಟಿಪ್ಸ್ ಕ್ೆ ಡೆಬೋಕು ಕಣ್ೆ ಅಂತಾ ನಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಣುೆ ಮಿಟುಕಿಸ ಮತೆ ಿ
ಟಿೋವಿ ಕಡೆ ಕಣ್ಾೆಯಿಸದ್ೆದ. 
 
ನಾ ಹೆೋಳಿದ್ುದ ಒಳೆೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಾವ? ನೋವೆೋ ಹೆೋಳಿ. 
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Reasons to Join HKK 

Latha & I have been at the heart of Connecticut with our boys for the 
past 24 years and yet only in the past 10+ years we have known most 
of you, your talents, your profession, your family, your extra-
curricular habits and your hangouts.  Isn’t it amazing that we are all 
thousands of miles away from Karnataka but now huddle together to 
do poojas, celebrate birthdays, attend house warming, take vacations 
together, attend dance classes, give a reason on the weekends to 
dine, wine, dance, jog and do 5K, Half & Full Marathons, etc. 
 
We, as a group, jovially hike the impressive trails of Manchester, Bloomfield, Hebron or Farmington 
in mid-January through March, only to gain all those calories back by eating tasty chat masala or 
delicious ghee fried uppittu, or arranged lunch that followed afterwards.  We think the food was the 
incentive that even the New England winter was no challenge for. 
 
Not even in our wildest dreams would we have thought of doing some of the crazy stuff that we are 
doing now. 
 
All this is due to the magical fabric of forethoughts laid out by our initial founding members of the 
Kannada Koota.  Kudos to those visionaries; we now gather to showcase our talents and our kids’ 
talents, give a chance to get over the stage fear while enjoying good food and always having fun & 
laughter. 
 
Mind you while we are doing all these activities, we are also passing on and showcasing our culture, 
traditions and roots to others. 
 
Hence, with joyous hearts, we encourage you and all Kannada loving friends to join the Koota and 
showcase your talents. 

ಜ ೈ ಕರ್ಾಾಟಕ! 
 

Latha & Venu Guddera 



ಆಸೆ ...! 
— ನಾಗರಾಜ್. ಎಂ 
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ನಾಲ್ಕೈದು ಬಟ್್ೆ ಹ್ೊದದರೊ ನಡುಗಿಸ್ೊೋ  
 ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಹ್ೊೋಗಿ  

ಬ್ೋಸಿಗ್ ಬಂದರ್, ಬೋಚಲಿ್ಲ ಹ್ೊೋಗಿ ನಗನರಾಗಿ  
ಸೊರ್ಯ ಸಾನನ ಮಾಡಬ್ೋಕ್ಂಬುದು ಮನುಜರ ಆಸ್ .... 

ನಗನವಾಗಿ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ನಡುಗಿ  
ನಂತಿರುವ ಈ ಮರಕ್ಕ , ಬ್ೋಸಿಗ್ ಬಂದರ್   

ಎಲ್ಗಳು-ಹೊವು-ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಮೈತುಂಬಾ 
   ಅಲಂಕರಿಸಿಕ್ೊಳುುವ ಆಸ್ ...! 
ವಿಚಿತರ ಅನನಸಿದರು ನಜ ...ಅಲಿವ್ೋ ? 

ಯಂಗ್ 
     — ಅನ್-ಇಲ್-ಕ ಂಬಾರ 
        (ಅನಿಲ್ ುಮಾರ್ ಹ ಲಿಕಲ್) 

ಈ ಕಾಲದ ಮಕಕಳು ಹ್ಂಗ್ಂಗ್ ಆಗಿಿಟ್ರಲಿಪ್ಪ! 
ಯಾಕಜಿ್ಜ, ನಾವ್ಲ ಿಹ್ಂಗ್-ರ್ಂಗ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನ? 

ಏನಲಿ, ಬ್ಿೋಡ್-ಬ್ಡಗು, ಬಣ್ಣದ್-ಬಣ್ಾಣಣ್! 
ಎನ್ೊೋಪ್ಪ, ನಾವ್ಲಿ ರ್ಂಗ್-ಇದ್ಾದಗ ಎಂಗಿದ್ವಿ, 

ಈಗ್ಲಿ ರ್ಂಗ್-ಎಂಗ್ೊೋ ಆಗಿಬಟ್ಟೆದರ್! 
ಆದ್್ರ ನೋವು ಬಡ್ಡ, ಹ್ಂಗಿದೊರ ರ್ಂಗ್-ಇದ್ವರ. 
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Happy 10th Year Anniversary to 

 Hoysala Kannada Koota 

Best Wishes from 

Deepa & Amit Pathak 
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Celebrating our 20th Anniversary! 
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Two Great Locations!! 

Manchester 
99 E Center Street 

860-646-1360 

www.dentistmanchestct.com 

Bloomfield 
2 Wintonbury Mall #5 

860-656-6941 

www.bloomfieldfamilydentalcenter.com 

Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

Celestial Minds Services:  
*  Online Classes for all ages & levels 
*  Crash Course & Weekend camps  
*  Chess seminar & demonstration 

USA Chess Federation ‘Expert’ Rated Player 

Karnataka State Women’s Chess Champion 

California Kolty Chess Club Champion 

India New England - Woman Of The Year - 2016  

 

Kavyashree Mallana (Director) 

Express Through Chess 

Kavyashree Mallanna Sports 
Outreach Program 

info@celestialminds.net 



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

 

Best Wishes from 



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  
Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  



Hoysala Kannada Koota, ದಶಕಾಮೃತ  

Patel Foods 
(For Asian and American Groceries) 

171 E Spencer St 
Manchester, CT 06040 
Phone: (860) 645-6100 

 
 FRESH VEGETABLES 

 BEST PRICE 

 A LARGE VARIETY OF GROCERIES 

STORE HOURS: 10 AM – 8 PM OPEN 7 

DAYS A WEEK! 

Visit us. Our store is easily accessible from I-84, I-384 and I-91  
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Happy 10th Year Anniversary to 

 Hoysala Kannada Koota 

Best Wishes from 

 

Bella & Mukesh Desai 
632 Cromwell Ave (Route 3)  

Rocky Hill,  CT   06067 
Email: info@pbmprinters.com 

Web: http://www.pbmprinters.com/ 
 

Phone: 860-529-4141 
Fax: 860-257-8844 

 
Business Hours:  

Monday to Friday: 8:30 AM - 5:00 PM 

We print just about anything! 
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749 Saybrook Road 

Middletown, CT 06457  

Phone: 860-343-7799 

Open Tuesdays to Sunday: 

10 A.M. to 9 P.M 

Fresh Vegetables,  

Masala & Spices, 

Frozen Food, Puja Items 

 Located next to 

Shirdi Sai Temple 

170-4 Main Street  

Middletown, CT 06457 

Phone: 860-346-6600 

Fax: 860-346-2050 

Open Everyday:  

11:30 AM to 10:30 PM 

Lunch: 11:30 A.M. to 3 P.M.

Dinner: 5:00 P.M. to 10:30P.M. 

Lunch Buffet Everyday  

Indian Vegetarian Restaurant 

749 Saybrook Rd, 
Middletown, CT 06457 
Phone: (860) 346-3355 

Tue-Sun: 11:30 to 9:30 
Monday Closed  

www.udupibhavanct.com 

THANK YOU 
To all our sponsors,  

supporters, 

 & volunteers! 
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Sridhar Rao 

Forest Hills Financial Group 

718-268-9255 Ext 282 

sridhar_rao@fhfg.com 
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