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ಮಂಗ್ಳು ರ್ ಖದಳ್ು ೊಂ! 
 

ಹೆಂ ಗೆಲ್ಯಾ  ವರ್ಸಚ ದೋನ್ ಪಾವಿ್ಟ  

ಗೆಂವಾಕ್್ಕ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ ೆಂ.  

ರ್ಸೆಂಗತಾ ಅಡೇಜ್ ಮಹಿನೆ ಹೆಂವೆಂ 

ಗೆಂವಾೆಂತ್ರ ಖಚಿಚಲೆ.  ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಗೆಲೆಂ, 

ಕಣಾಕ್ಕ ಮೆಳ್ಳ ೆಂ, ಕಿತೆಂ ಖೆಲೆೆಂ, ಕಿತೆಂ 

ಪಳಲೆೆಂ ಹೆಂ ಸವ್ನಚ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಫೇಸ್ ುಕ್ಕ 

ಮಿತ್ಾ ೆಂ-ಮಿತ್್ರ ಣಾಾ ೆಂನಿ ಜಿವೆಂ-ಜಿವೆಂಚ್ 

ಪಳಲೆೆಂ.  ಫೇಸ್ ುಕಾಕ್ಕ ಜ್ಯೆಂವ್ನ ಅಗಚೆಂ. 

 

ಗೆಲ್ಯಾ  ಅೆಂಕಾಾ ೆಂತ್ರ ಹೆಂವ 

ರ್ಸೆಂಗ್ಲ್ ಲ್ಯಲ ಾ ಪರೆಂ ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳಳ ರ್ 

ಬದಲ್ಯಲ ೆಂ ಮಾತ್್ರ ನಂಯ್ರ, ತೆಂ 

ಸಂಪೂರ್ಣಚ ಖದಳ್ಳ ೆಂ ಮಹ ಣ್ಯಾ ತ್ರ.  ಕಾರರ್ಣ 

- ಆಮೆೆ  ಮುಖೆಲಿ - ತ ಕಿತೆಂ ಕತಾಚತ್ರ 

ಮಹ ಳಳ  ತಚ್ ನೆಣಾೆಂತ್ರ; ಸೊಮಿಯೆಂ ತೆಂ 

ತಾೆಂಕಾೆಂ ತಜ್ಯಾ  ಕಾಳ್ಾ  ಥಾವ್್ನ  ಭೊಗ್ಸಸ .  

ಹೆಂ ಮಹ ಜೆಂ ಖಾಲೆಾ ೆಂ ಮಾಗೆಣ ೆಂ ತಜ್ಯಾ  

ಪಾೆಂಯಥಳ್. 

ಆಮೆೆ  ಸಭಾರ್ ಯುವಜರ್ಣ ತಾಾ  ಆದ್ಲ್ಲ ಾ  

ಚಕ್ಾ ೆಂಪರೆಂ ಕಾನೆಂತ್ರ ಮುದಿಯ್ 

ಘಾಲ್ಯಾ ತ್ರ ಆನಿ ಕಣಾಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಚತ್ರ 

ಕತಾಚತ್ರ ತೆಂ ಸಗಚವಯ್ಲ  ಸೊಮಿ 

ಮಾತ್್ರ ಜ್ಯಣಾೆಂ.  ತಾೆಂಚ್ಯಾ  ಆೆಂಗರ್ 

’ಟಾಟೂ’ (ಚಿತ್ಾೆಂ ಸೊಡಯಾ ತ್ರ.)  

ಥೊಡ್ಯಾ  ಪಿರ್ಸೆಂಟಾೆಂನಿ ತಾೆಂಚ್ಯಾ  ತಕ್ಲಲ ರ್ 

ಸ್್ಕ್ ೂ ಸಡಿಲ್ ಜ್ಯಲ್ಯಲ ಾ  ತದ್ಲ್ಳ್ ಕ್ಲಲೆಲ ೆಂ ತೆಂ 

ಮಾಧ್ಾ ಮಾೆಂನಿ ಪಳವ್್ನ  ಆಜ್ ಆಮೆೆ  

ಸೊಭಿತ್ರ-ುದವ ೆಂತ್ರ ಮಂಗ್ಳಳ ರ 

ತನಚಟೆ/ತನಚಟೆಂಯ್ರ ಕರೆಂಕ್ಕ 

ಲ್ಯಗಲ ಾ ತ್ರ.  ಹ ಕಟಾ ಕಟಾ!  ವ್ಟದೇಶೆಂನಿ 

ಥೊಡಿೆಂ ಪಿರ್ಸೆಂಟಾೆಂ ಪಿೆಂಜ್ ಲಿಲ ೆಂ ಜಿೋನ್ಸ  

ಘಾಲುನ್ ಭೊೆಂವಾಾ ತ್ರ ತೆಂ ಪಳಲಲ ಾ  
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ಮಂಗ್ಳಳ ರ 

ಚಲಿಯ್ ತಸೆ ಚಲೆ 

ಆತಾೆಂ    ಥಂಯ್ಸ ರೋ 

ತ್ರೆಂ ಪಿೆಂಜ್ ಲಿಲ ೆಂ 

ಜಿೋನ್ಸ  ಘಾಲುನ್ 

ಭೊೆಂವಾಾ ತ್ರ; 

ತೆಂಯ್ರ ತಾಾ  

ಭಿತರ್ಲ್ಯ ಾ ಪಾನೊಂನಿ: 
 

1. ಆಮಿೆಂ ದಗ್ಸ ಸೆಜ್ಯರಾ - ಸಿಜಾ ಸ್ ತಾಕಡೆ 

2. ಹೆಂವ್ನ ತಜೊ ಮೋಗ್ಲ್ ಕತಾಚೆಂ - 

ಮಾಚೆ್ಯ  ಮಿಲ್ಯರ್ 

3. ಅಕ್ಷರಾೆಂಚೊ ಏಕ್ಕ ರ್ಸೆಂತ್ರ ಹಜಬ್ಬಾ ಕ್ಕ 

ಏಕ್ಕ ಬಿಡ್ಯರ್ - ಸಿಜಾ ಸ್ ತಾಕಡೆ 

4. ಮಾಹ ಕಾ ಸುವ್ಟ ಕರ್ - ಹಿಲರ ಡಿ’ಸಿಲ್ಯವ  

5. ತೆಂ ಶೂನ್ಾ , ಕಿತ್ರಲ ೆಂ ಜಣಾೆಂ, ವಾಹ ಳ್ರ್ೆಂ  

6. ಏಕ್ಕ ಮೋಗ ಗ್ಸೋತ್ರ - ಆೆಂಡ್್ರ  ಎಲ್. 

ಡಿ’ಕುನಹ  

7. ಆಗಿ್ಸ ಚಿ ಮಾಗಿ್ಸ  - ಆನಿಸ  ಪಾಲಡ್  

8. ತಯರಾಯ್ರ - ರಚೆಿ  ಜೊನ್ ಪಾಯ್ರಸ  

9. ಕಿವ ೋನಿ ಲರ್್ಸ ದಚಿೆಂ ಆಕ್ಲಚದ್ ಫುಲ್ಯೆಂ - 

ಆಪ್  

10. ಫುಗೆಟ್ಯಾ  - ಮಾಹ ಕಾ ರಾೆಂದೆಂಕ್ಕ ಕಳ್ನ 

- ಸಿಜಾ ಸ್ ತಾಕಡೆ 

11. ಗ್ಳಲಬ್ ಆನಿ ಗೊಬೊರ್ - ಸಿಜಾ ಸ್ 

ತಾಕಡೆ 

12. ಮಾೆಂಯ್ರ - ರಚೆಿ  ಜೊನ್ ಪಾಯ್ರಸ  

13. ಮಹ ಜೊಾ  ವಸುಾ  - ವ್ಟೋಕ್ಕ ನೆಸ್ ನಂತೂರ್ 
14. ಜಿವ್ಟೆಂ ಪಾನೆಂ ಜಡ್ಯಾ ನ - ಆೆಂಡ್್ರ  ಎಲ್. 

ಡಿ’ಕುನಹ  

15. ಮೂಟ್ - ಆನಿಸ  ಪಾಲಡ್  

16. ಕೆಂಕಿಣ  ವಾತಾಚ - ನಿತಾಾ ನಂದ್ 

17. ಸಿೆಂಜಿಚೊ ುದ್ಲ್ವ ರ್ ಆನಿ ಆಮೆೆ  

ಮಾಡಿಾ ರ್ - ಡೊನಲ್್  ಪಿರೇರ್, ಬ್ರಳ್ಾ ೆಂಗಡಿ 

18. ಸದ್ಲ್ೆಂಚ್ ಮಹ ಜೆಂ ವಾಲೆೆಂಟಾಯ್್ರ  - 

ಉಬ್ಬಚನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜ್ಯ 
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ಪೆಂಟಾೆಂಕ್ಕ ದಡೆ-ತ್ರದಡೆ ಪಯೆ್ಶ  

ಯ್ಶಟುನ್.                        

ತರೋ ಏಕ್ಕ ಬರೆಂ ಸುಧಾರರ್ಣ ಜ್ಯಲ್ಯೆಂ - 

ಶಲ್ಯೆಂ-ಕಾಲೆಜಿೆಂನಿ ಆತಾೆಂ ಸಮವಸ್ಾ ೂ 

(ಯೂನಿಫೊರ್ಮಚ) ಆಯಲ ೆಂ ಜ್ಯಲ್ಯಲ ಾ ನ್ 

ಹಾ  ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ರ್ಥಚಣಿೆಂಕ್ಕ ಆದಿಲ  ಸೊಭಾಯ್ರ 

ನ.  ತ್ರೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ  ಕಡೆನ್ ಜಯಲ  ಥಾವ್್ನ  

ಭಾಯ್್ರ ಪಡ್ಲ್ ಲ್ಯಲ ಾ  ಭುಗಾ ಚೆಂಪರೆಂ 

ದಿರ್ಸಾ ತ್ರ.  ಗಲ್ಯಲ ಾ  ಗಲ್ಯಲ ಾ ೆಂನಿ ಕಾಲೆಜಿ 

ಉಬೊಾ  ಜ್ಯವ್್ನ  ಲ್ಯಗೆ್ಸ ಲಿೆಂ ತಸೆೆಂ ಪಯೆ್ಶ ಲಿೆಂ 

ಮಂಗ್ಳಳ ರಾೆಂತ್ರ ಧ್ಣಿಚರ್ ಪಡ್ಲ್ ಲ್ಯಲ ಾ  

ಮಹ ೆಂವಾಕ್ಕ ಹರೆಂ-ಹರೆಂನಿ ಆಯ್ಶಲ್ಯಲ ಾ  

ಮೂಯೆಂಪರೆಂ ದಿರ್ಸಾ ತ್ರ. 

 

ಪಯ್ಶಲ ೆಂ ವಾಟೆರ್ ಕಾೆಂಯ್ರ ವಾಟ್ 

ಚುಕಾಲ ಾ ರ್ ಕಾನಡಿೆಂತ್ರ ವ ತಳವ ೆಂತ್ರ 

ಉಲವಾ ತೆಂ ಆಸ್ ಲೆಲ ೆಂ ಆನಿ ಖರ ಜವಾಬ್ 

ಮೆಳಿ್ ಲಿ.  ಆತಾೆಂ ಹೆಂಗಸರ್ ತನ್  

ತಸೆೆಂ ಬಡಿ್ಯ  ಭಾರತಾೆಂತಲ  ರಾರ್ಸನ್ ರಾಸ್ 

ಪಡ್ಲ್ ಲ್ಯಲ ಾ ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ  ಭಾಸೆನ್ 

ಉಲಯಲ ಾ ರೋ ಫ್ತವೊತ್ರ ಜವಾಬ್ 

ಮೆಳ್ನ.  ಏಕಾಲ ಾ  ಕೆಂಕಿಣ  

ಮಾದ್ಲ್ಮೆಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ಹೆಂವೆಂ  ಐಡಿಯ್ಲ್ 

ಐಸ್ ಕ್ಿ ೋರ್ಮ 

ಜ್ಯಗಾ ಕ್ಕ ವಚೊೆಂಕ್ಕ 

ವಾಟ್ ಖಂಯ್ಸ ರ್ 

ಮಹ ರ್ಣ 

ವ್ಟಚ್ಯರ್ ಲ್ಯಲ ಾ ಕ್ಕ, ತ್ರಚಿ 

ಜವಾಬ್, "ಗೊೋ ಗೊೋ 

ಶೋದ್ಲ್ ಗೊೋ!"  ’ಹಿಚ್ಯಾ  ಬ್ಬಪಾಯಿ್ಶರ್ 

ಖಂಯ್ಸ ರ್ ’ಗೊೋ ಅಸೆೆಂ ಚಿೆಂತಲ ೆಂ ಹೆಂವೆಂ. 

ಕಣಾಕಿೋ ಬ್ಬಳ್ೆಂದ್ ಜ್ಯೆಂವ್್ನ ಜ್ಯಯ್ರ 

ಜ್ಯಲ್ಯಾ ರ್  ಬ್ಬೆಂಳ್ತಾ ಚ್ಯಾ  ಅಸಪ ತ್ ಕ್ಕ ವಚಿ 

ಗಜ್ ಚಚ್ ದಿರ್ಸನ; ತ್ರಕಾ ಏಕಾ ರಕಾಾ ರ್ 

ಘಾಲ್್  ಖಂಚ್ಯಾ ಯ್ರ ಏಕಾ ರರ್ಸಾ ಾ ರ್ 

ದೋನ್-ತ್ರೋನ್ ಪಾವಿ್ಟ  ಭೊೆಂವ್ಾ ಯಲ ಾ ರ್ 

ಪುರೊ; ಭುಗೆಚೆಂ ಭುೆಂಯ್ರಾ . 
 

--------------------------------------------------- 

0 ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï 0         

D«Ä zÉÆV 

¸ÉeÁgÁ-150                          

0 ¹eÉå¸ï vÁPÉÆqÉ 

  

‘zÁ¬ÄÓªÀ¯ïØð’ 

n« ZÁ£É¯Ágï 

ºÀgï JPÁ 

§ÄzÁégÁ gÁwA £Àªï ªÉÇgÁgï 

¥Àæ¸Ágï eÁ0ªÉÑ0   ¥É£Áð¯ïZÁ 

¥sÁªÀiÁzï zÁ0w ¨sÁªï D¤ CgÀÄuï 

D¤ D°é£ï ºÁtÂ0 ¸ÁzÀgï PÉ¯ÉèA 

‘D«Ä zÉÆV ¸ÉeÁgÁ’ 

¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï PÁ0iÀÄðPÀæªÀiï 150 

DAPÉØ AiÀÄ±À¹é xÀgÁ£ï ¸ÀA¥À¬Ä¯ÉèA 

PÉÆAQÚAvÉèA ¥ÀAiÉÄèA PÁgÀåPÀæªÀiï 

ªÀÄí¼Áîöå ºÉÆVîPÉPï ¥Ávïæ eÁªïß 

zÁPÉÆè gÀZÀÄAPï ¥ÁªÉèA. ºÁå 

PÁgÀåPÀæªÀiÁZÁ ¸ÀÄgÁévÉa D¤ ¥ÀAiÀiÁÚa   

KPï ªÀÄné gÀhÄ¼ÀPï. 
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    ªÀÄÄA§¬ÄZÁ ‘¸ÀAVÃvï 

¸ÁªÀiÁæmï’   ºÉ¤æ r’¸ÉÆeÁZÉ0 

¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï ¥Àzï ‘D«Ä 

zÉÆV ¸ÉeÁgÁ, ªÉvÁ0ªï 

PÁeÁgÁ’ ªÀÄí¼Áî÷å £ÁZï ¥ÀzÁ 

¸À0V0 zÁ¬ÄÓ ªÀ¯ïØð n«gï 

ºÀgï JPÁ §ÄzÁégÁ gÁw0 £Àªï ªÉÇgÁgï 

¸ÀÄgÀÄ eÁ0ªÉÑ0 PÁ0iÀÄðPÀæªÀiï ¨sÁjZï 

¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï eÁ¯Á0. 

ªÀÄ£ÉÆÃgÀ0d£ÁzÁéj0 PÉÆ0QÚ 

eÁuÁé0iÉÄZÉ0 s̈À0qÁgï GUÉÛ0 PÀZÉð0 

ºÉ0 ¸ÉÆ©vï PÁ0iÉÄð0 ¥É£Áð¯ïZÉ 

¥sÁªÀiÁzï zÁ0w ¨sÁªï CgÀÄuï D¤ 

D°é£ï D¥Áè÷åZï SÁ¸ï ±À0iÉÄègï ZÀ®ªïß 

ªÀígÁÑAvï AiÀÄ±À¹é eÁ¯Áåvï. ºÉA 

PÁgÀåPÀæªÀiï ºÀ¥ÁÛ÷å£ï ºÀ¥ÉÇÛ 

ZÀqï D¤ ZÀqï «ÃPÀêPÁ0Pï 

DPÀ²ðvï PÀgÁÑAvï ¸ÀÄ¥sÀ¼ï 

eÁ¯ÁA. 

      ‘D«Ä zÉÆV ¸ÉeÁgÁ’ 

PÁ0iÀÄðªÀ½0vï ºÀgï JPÁ 

ºÀ¥sÁÛ÷å0vï §ÄzÁégÁ gÁw0 £ÉÆÃªï 

ªÉÇgÁgï JPÉÃPï £ÀªÉÇ «±À0iÀiï «0ZÀÄ£ï 

vÁZÉgï ¸ÀªÁ¯Á0-eÁ¦zÁéj0 

eÁuÁé0iÀiï ªÁ0mÁÛvï. ¥ÀævÉÃPï eÁªïß 

PÉÆ0QÚ ¨sÁ¸ï, ¸À0¸ÀÌçw, ¸À0¥ÀæzÁ0iÀiï, 

PÀ¯Á, ¸Á»vïå, ¥ÀÅ¸ÀÛPÁ0, ¹£ÉªÀiÁ, ¥ÀzÁ0, 

ªÉÇ«AiÉÆ, ªÉÃgïì, ¨sÀÄgÁÎöåAaA UÁuÁA, 

¸À0VÃvï, ¯ÉÆÃPïªÉzï, ¥ÀæPÀæw, ªÀåQÛ, 

SÉ¼ï, gÀÆPï gÀhiÁqÁ0, ¥sÀÅ¯Á0 ¥sÀ¼Á0, 
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¸ÀÄQÚ0 ¸ÁªÁÓ0, ªÉÆ£ÁÓw, ªÀiÁ¸ÉÆî÷å, Qæ«Ä 

QmÁ0, ±ÉvÁA s̈ÁmÁA D¤ ºÉgï 

«±À0iÀiÁ0a ªÀiÁºÉvï ¢0ªÉÑ vÀ¸À¯É0 

ªÀÄ£ÉÆgÀ0d£ï DmÁ¥ÀÅ£ï D¸ÉÑ0 

D¥ÀÅgï¨Á0iÉÄZÉ0 PÁ0iÀÄðPÀæªÀiï ºÉ0. 

¯Áí£Á0 ªÀíqÁ0Pï ¸ÁªÀiÁ£ïå V£Áå£ï D¤ 

eÁuÁé0iÀiï ªÁ0mÉÑ0 vÀ¸À¯É0 KPï 

C¥ÀÇªïð vÀ±É0 C¥ÀÇæ¨ï PÁ0iÀÄðPÀæªÀiï. 

²ªÁ0iÀiï «ÃPÀêPÁ0¤ ¥sÉÇÃ£ï PÀgÀÄ£ï 

PÁ0iÉÄð0 ZÀ®ªÁà÷å£ï «ZÁgï¯Áè÷å 

¸ÀªÁ¯ÁPï ¸ÁQð eÁ¥ï ¢Ãªïß E£ÁªÀiÁ0 

eÉÆqÉåvï.ªÀÄ£ÉÆÃgÀ0d£Á¸À0V0 

eÁuÁé0iÀiï ªÁ0mÉÑ0 ºÉ0 PÁ0iÀÄðPÀæªÀiï 

«ÃPÀêPÁ0Pï RÆ¨ï ªÀÄgÀhiÁ ¢AªÁÑöåAvï 

¸ÀÄ¥sÀ¼ï eÁ¯ÉA. 

            » PÁ0iÀÄðªÀ¼ï 

D¥ÀÅgï¨Á0iÉÄ£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯Éè CgÀÄuï 

D¤ D°é£ï zÁ0w §gÉ G®«à D¤ 

0iÀÄ±À¹é PÁ0iÉÄð0 ¤ªÁðºÀPï. CgÀÄuï 

zÁ0w ºÀÄ±Ágï PÁ0iÉÄð0 ZÀ®«à. 

¯ÉÆPÁPï RÄ±ï zÀªÀgÀÄ0Pï ¨sÁjZï 

«Äí£Àvï WÉvÁ. ¥Àæ¸ÀÄÛvï vÉÆ ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï 

©JJ¸ïJ¥sï PÉ«ÄPÀ¯ï PÀ0¥ÉÚ0vï 

ªÁªÀÅ£ïð D¸Á.  D°é£ï zÁ0w KPï 

§gÉÆ §gÀ«à, ¸À0¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ, PÁgÉåA 

¤gÁéºÀPï, £Àmï D¤ ‘©0zÁ¸ï 

¥É£Áð¯ï’ ºÁ¸ïå ¥À0UÁØZÉÆ ªÀÄÄPÉ°. 

vÁuÉ0 UÁ0ªÁ0vï, ªÀÄÄ0§¬Ä, UÀ¯ïá, 

E¸ÁæAiÉÄ¯ï D¤ ºÉgï eÁUÁå0¤ ¸À¨Ágï 

ºÁ¸ïå PÁ0iÀÄðPÀæªÀiÁ0 ¸ÁzÀgï PÉ¯Áå0vï. 

ºÁ¸ïå ¸ÀàzÁåð0¤ ¨sÁUï WÉªïß 

E£ÁªÀiÁ0¬Ä eÉÆqÁè÷å0vï.  ¥Àæ¸ÀÄÛvï 

vÉÆ ²ªÁð0 qÉÆ£ï ¨ÉÆ¸ÉÆÌ E0Vè±ï 

«ÄÃr0iÀÄªÀiï ºÉÊ¸ÀÆÌ¯Á0vï ²PÀêPï eÁªïß 

ªÁªÀÅvÁð. 

‘D«Ä zÉÆV ¸ÉeÁgÁ’ 

PÁ0iÀÄðªÀ¼ï vÀ0iÀiÁgï PÀZÁð0vï CgÀÄuï 

D¤ D°é£ï zÁ0w s̈ÁªÁ0Pï 

zÁ¬ÄÓªÀ¯ïØð «ÄÃr0iÀiÁZÉÆ ªÀiÁPÉðn0Uï 

ªÉÄ£Édgï ¥Àæ«Ãuï 

vÁªÉÇæ PÀÄ¯ÉêÃPÀgï 

ºÁuÉA ¤gÀ0vÀgï 

¸ÀºÀPÁgï ¢¯Á. 

¥ÁmÁèöå wÃ£ï ªÀgÁì 

xÁªïß ¤gÀAvÀj ZÀ¯ÉÆ£ï D¬Ä¯Áèöå D¤ 

zÉÃ±ï-«zÉÃ±ÁAvï ¯ÉÆPÁªÉÆUÁ¼ï 

eÁ¯Áèöå ºÁå PÁgÁåPï ¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ£ï 

®Uï§Uï 4,500 ¸ÀªÁ¯ÁA vÀAiÀiÁgï PÀgïß 

¢¯ÁåAvï. PÉÆAQÚ ¥ÀzÁAa ªÀiÁºÉvï 

eÉÆAiÉÄ¯ï CvÀÆÛgï, ±ÉvÁA, ¨sÁmÁA, 

UÁzÉ, UÉÆmÉ D¤ ºÉgï ªÀ¸ÀÄÛAZÉÆå 

vÀ¹éÃgÉÆå D°é£ï ªÀÄxÁAiÀÄ¸ï, £É«¯ï 

®Ä«¸ï D¤ ºÉgÁA¤ zsÁqÀÄ£ï ¸ÀºÀPÁgï 

¢¯Á. 
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¸Á»vÁåPï ¸ÀA§Azï eÁ°è ¸À®ºÁ D¤ 

ªÀiÁgïÎzÀgÀê£ï PÀ« ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸Á£ï 

¢¯ÁA. 

 ²ªÁAiÀiï ¥ÉÆÃ±ÀPÁAZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ºÁå 

PÁgÀPÀæªÀiÁAvï 5 ¯ÁSï gÀÄ¥ÀAiÀiï £ÀUÉÝ£ï 

§ºÀÄªÀiÁ£ÁA, PÉÆAQÚ ¥ÀvÁæAZÉÆå 

ªÀgÀÎuÉÆå, ¹r, ¥ÀÄ¸ÀÛPÁA EvÁå¢ 

«ÃPÀêPÁAPï ¢¯Áåvï. 

zÁAw s̈Áªï £Ávï¯Áèöå ªÉ¼Ágï ªÉÇ®Ögï 

£ÀAzÀ½PÉ, dÆqï £ÉÆgÉÆÃ£Áí, gÁeÉÃ±ï 

r¸ÉÆÃeÁ, gÉÆÃ±À£ï PÁæ¸ÁÛ, ±É®Ù£ï 

PÁæ¸ÁÛ, C«£Á±ï r¸ÉÆÃeÁ, ¥ÀæPÁ±ï 

¹PÉéÃgÁ D¤ ºÉgÁA¤ ZÀ¯ÉÆªïß 

ªÉí¯ÁA¸ÀAVÃvÁAvï C²vï ¦AmÉÆ, 

qÉÆ°é£ï PÉÆ¼Á¯ïVj, qÉ¤Ó¯ï ¦gÉÃgÁ 

D¤ ºÉgÁA¤           ¸ÁAUÁvï ¢¯Á. 

ºÁAªï vÀÄeÉÆ 

ªÉÆÃUï 

PÀgÁÛA.... 

-ªÀiÁZÁÑ, «Ä¯Ágï. 

 

vÀÄf ¸ÉÆ¨sÁAiÀiïUÉÆ ªÉÆUÁ 

ºÁAªï ªÀgÀÄÚA PÀ¸ÉÆA? 

°SÉÚPï ªÀÄíeÁå ¸ÀPÀvï £Á 

wAvÁPï ªÀÄíeÁå gÀAUï £Á. 

 

vÀÄeÁå zÉÆ¼ÁåA £ÀzÉæZÉÆ wÃgï 

ªÀiÁíPÁ PÀgÁÛ ¸ÀzÁA C¢üÃgï 

ªÉÆUÁAvï ¸ÁA¥ÉÆØ£ï eÁAªïÌ ¯ÁZÁgï 

£ÁAUÉÆ ºÁAªï, DdÆ£ï vÀAiÀiÁgï. 

 

vÀÄeÉ PÉÃ¸ï, G¨ïa ¨sÁAUÁæ gÁ¸ï 

ZÉÆAiÀiÁÛ£Á §Azï ¥ÀqÁÛ G¸Áé¸ï 

PÀÆrAvï zÁAªÁÛ «avïæ «Ãeï 

ºÁPÁZï ªÀÄíuÁÛvï ªÉÆÃUï ¤Ãeï? 

 

vÀÄf ZÁ¯ï, ²PÁgÁåa eÁ¼ï 

avÁî ZÁ°£ï vÀÄA ZÀªÀiÁÌvÁ£Á 

vÀÄfA ¥ÁAiÀÄÓuÁA Quï-QtÂÌvÁ£Á 

ªÀÄí£ï ¨sÀÄ¯ÁÛUÉÆ ªÀiÁíPÁ PÀ¼Áß¸ÁÛ£Á. 

 

 

vÀÄf G¨Ágï-vÀ¥ÀÌmï vÉ°Û PÀÆqï 

¤¸ÀÌ¼ï ªÉÆUÁPï AiÉÄvÁÛUÉÆ Dqï 

PÀÆrAvï GlAiÀiÁÛUÉÆ ¸ÀA¬ÄãPï vÀÄ¥sÁ£ï 

GZÁA§¼ï eÁvÁUÉÆ ¥Á±ÁA«A ªÀÄ£ï 

vÀÄf ¸ÉÆ¨sÁAiÀiï, ªÀtÂðvÁ¯ÉÆAUÉÆ ¸ÀzÁA 

¥sÀÄqÁgÁAvï ZÀrvï ¥sÀÄmÁÛ£Á, ªÉÆUÁ-¥Á¼ÁA, 
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vÀªÀ¼ï ºÁAªï UÁAiÀiÁÛ¯ÉÆA UÁªïß UÁ£ÁA 

"ºÁAªï vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛAUÉÆ, ªÀiÁ£Á".                                                     

------------------------------------- 
ªÀåQÛ-«±ÉÃ¸ï: 

CPÀêgÁAZÉÆ ¸ÁAvï 

ºÁd¨ÁâPï KPï 

©qÁgï 

------------------------- 

ºÁd§â vÁZÉA £ÁAªï. ºÀgÉÃPÀ¼À vÁZÉÆ UÁAªï. 

ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd§â ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgÁAvï avÀÄ¯ÉÆåð 

«PÀÄ£ï D¥ÉÇè ¢¸ÉÆàqÉÆÛ UÁæ¸ï eÉÆqÉÆÑ KPï ¨sÉÆÃªï 

¸ÁzÉÆ, ¸ÀgÀ¼ï ªÀåQÛ. KPï «²±ïÖ xÀgÁZÉÆ ¸À¥ÉÚ°. 

D¥ÉÚA ¸ÀªÀiÁfAvï PÁAAiÀiï vÀgï¬Ä §gÉA¥Àuï 

PÀjeÁAiÀiï ªÀÄí½î vÁa RvÀÌw D±Á. ¢¸ÉÆàqÉÛA  

avÀÄ¯ÉÆåð «PÀÄ£ï D¥Áè÷å GgÉÆªÉÚAvÁè÷å ¥ÀAiÀiÁêA¤ 

KPï E¸ÉÆÌ¯ï ¨ÁAzÀÄ£ï vÁZÁ ºÀ¼ÉîAvï PÉ¯Áè÷å ²PÁà 

PÁæAw«²A  KPï gÀhÄ¼ÀPï. 

                                                    

A ¹eÉå¸ï vÁPÉÆqÉ 

       ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd§â JPÉÆè 

¸ÁzsÉÆ ªÀÄ¤¸ï, avÀÄ¯ÁåðAZÉÆ ªÁå¥Áj¸ïÛ. PÉÆuÁeÉ 

xÁªïß ºÀgÉÃPÀ¼À 5 Q.«ÄÃ. ¥ÀAiÀiïì D¸Áè÷ågï ºÀgÉÃPÀ¼À 

xÁªïß ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgÁPï 28 Q,«ÄÃ. ¥ÁmÁè÷å wÃ¸ï 

ªÀ¸ÁðA xÁªïß ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd§â ¢¸ÉÆàqÉÛA ¥À¬Äê¯Áå 

ªÀÄAUÀÄîgÁPï ªÀZÉÆ£ï, JPÁ PÀÄ¥ÁðuÁåAvï avÀÄ¯ÉÆåð 

WÉªïß   §¸ï ¤¯ÁÝuÁAvï ªÀ gÀ¸ÁÛ÷å §UÉègï gÁªÉÇ£ï 

vÉÆå «PÀÄ£ï D¥ÉÇè ¢¸ÀàqÉÆÛ UÁæ¸ï eÉÆqÉÆÑ KPï PÀ²Ö,  

¸ÁºÀ¹ vÀ±ÉA ¥ÁæªÀiÁtÂPï ªÀåQÛ. vÁa ¢¸ÉÆàrÛ eÉÆÃqï 

ZÀqÀÄuÉ 15A gÀÄ¥ÀAiÀiï. ²PÁ¥ï vÁPÁ £Á vÀgï¬Ä ºÉgï 

¨sÀÄUÁåðAPï ²PÁàzÁéjA §gÉÆ ¥sÀÅqÁgï ¢ÃAªïÌ vÉÆ 

CvÉæUÁÛ¯ÉÆ. 

      zÀÄ¨Áî÷å ¨sÀÄUÁåðAZÁ ²PÁà«²A vÉÆ ¸À¥ÉÚ¯ÉÆè.  

vÁAZÉ ¥Á¸Àvï KPï E¸ÉÆÌ¯ï ¨ÁAzÉÑA vÁZÉA ¸À¥Àuï 

wvÁè÷å ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄ£ï RgÉA eÁAªïÌ £Á. 1999-Avï 

vÁuÉA vÁZÁ ¸ÉeÁgïZÁ ¯ÉÆPÁPï D¦è D±Á PÀ¼Àªïß, 
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vÁAPÁA vÁZÁ AiÉÆÃd£Á«²A ¸ÀªÉÆÓAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï 

PÉ¯ÉA. 

    avÀÄ¯ÉÆåð «PÀÄ£ï vÁuÉ GgÀ¬Ä¯Áè÷å ¥ÀAiÀiÁêA¤ 

2AAA E¸ÉéAvï vÁZÁ ºÀ¼ÉîZÁ zÀÄ¨Áî÷å zsÁPÁÖ÷å 

«zÁåyðA ¥Á¸Àvï vÁAZÁ ¥À¼ÉîZÁ ‘ªÀÄzÁæ¸ÁAvï’ 

(ªÀÄÄ¹èªÀiï E¸ÉÆÌ¯ï) ¥ÁæxÀ«ÄPï E¸ÉÆÌ¯Áa ¸ÀÄªÁðvï 

PÉ°. ¸ÀÄªÉðgï vÁPÁ 28 «zÁåyð ªÉÄ¼Éî. «zÁåyðAZÉÆ 

¸ÀASÉÆ ªÁqÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á D¥Áè÷å GgÉÆªÁÚ÷åZÉ ¥ÀAiÉÄê 

WÁ¯ïß D¤ jÃuï PÁqïß E¸ÉÆÌ¯ÁZÁ ¨ÁAzÁà¥Á¸Àvï 

KPï eÁUÉÆ ªÉÆ¯ÁPï WÉvÉÆè. GzÁgï ªÀÄ£ÁAZÁ 

zÁ¤AZÁ D¤ ¥ÉÇÃ±ÀPÁAZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï vÁuÉA 

¥ÁæxÀ«ÄPï E¸ÉÆÌ¯ÁZÉA ¨ÁAzÀ¥ï G¨Á¯ÉðA.  

          wvÁè÷ågï vÁZÉÆ ªÁªïæ ¸ÀA¥ÉÇè £Á. vÁa 

D±Á ¨sÁVè£Á.¸À¥Àuï RgÉA eÁ¯ÉA£Á. D¥ÉÚA ¥ÁmÁè÷å 

¥ÀAzÁæ ªÀ¸ÁðA xÁªïß avÀÄ¯ÉÆåð «PÀÄ£ï GgÀ¬Ä¯Éè 

¥ÀAiÉÄê WÁ¯ïß, zÁ¤AZÁ D¤ ¥ÉÇÃ±ÀPÁAZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ïåð 

£ÀÆå¥ÀqÀÄà ªÀÄí¼ÉîPÀqÉ vÁuÉA ºÁAiÀiï¸ÀÆÌ¯ÁZÉA ¨ÁAzÀ¥ï 

G¨Á¯ÉðA.  vÁZÁ ºÀ¼ÉîAvÁè÷å, ¸ÀÄvÀÄÛgÁAvÁè÷å D¤ 

¨sÉÆAªÁjAZÁ zÀÄ¨Áî÷å zsÁPÁÖ÷å «zÁåyðAZÁ ²PÁàPï 

C£ÀÆÌ¯ï eÁAiÉÄêA ªÉVAZï vÉA ¦.AiÀÄÄ. PÉÆ¯Éeï 

¥ÀAiÀiÁðAvï ¥ÁªÉÇAªÉÑA vÁZÉA ¸À¥Àuï D¤ ¸ÁzsÀ£ï 

ZÁ®Ä D¸Á. 

     PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÁ£ï vÁPÁ KPï ¯ÁSï gÀÄ¥ÀAiÀiï 

C£ÀÄzÁ£ï ¢¯ÉA. ‘PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’¢¸Á¼Áå ¥ÀwæPÉ£ï vÁPÁ 

ªÀ¸ÁðZÉÆ ªÀåQÛ ªÀÄíuï «AZÀÄ£ï KPï ¯ÁSï gÀÄ¥ÀAiÀiï 

¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï ¢Ãªïß ¸À£Áä£ï PÉ¯ÉÆ. ¹.J£ï.J£ï. 

L.©.J£ï. gÁ²ÖçAiÀiï mÉ°«±À£ï ZÁ£É¯Á£ï ‘jAiÀÄ¯ï 

»ÃgÉÆ¸ï’ PÁAiÀÄðªÀ½Avï ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd¨Áâa M¼ÉÆPï 

PÀgÀÄ£ï ¢°. ©.©.¹. gï¬Ä vÁZÁ ²PÁà PÁAævÉZÉÆ 

«ªÀgï «vÁæAiÉÆè. vÀªÀ¼ï vÁZÉA «Ä¸ÁAªï ¯ÉÆPÁZÁ 

£ÀzÉæPï ¥ÀqÉèA D¤ §AiÀiÁð ªÀÄ£ÁZÁ ªÀÄ£ÁêA¤ vÁZÁ 

ªÁªÁæPï ¥ÀAiÉÄê zsÁqÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PÉ¯ÉA. 

 

 

       ºÁd§â, vÁZÁ E¸ÉÆÌ¯ÁZÁ C©üªÀæ¢Ý ¸À«ÄwZÉÆ 

G¥ÁzsÀåPïê eÁ¯Áågï¬Ä DdÆ£ï vÉÆ gÀhiÁqÀÄ WÉªïß 

E¸ÉÆÌ¯ÁZÉÆ PÉÆÃAiÀiïæ gÀhiÁqÁ.  vÁZÁ E¸ÉÆÌ¯ÁAvï 

vÁPÁ §¸ÉÆAPï ªÀÄíuï KPï PÀzÉ¯ï ¸ÀAiÀiïÛ £Á- C±ÉA 

ªÀÄíuÁÛ ªÀÄÄPÉ¯ï ªÉÄ¹Ûçuï «ÃuÁ.       ºÁd¨ÁâZÉA 

ªÀÄÄPÉèA ¸À¥Àuï D¸Á- ºÁAiÀiï¸ÀÆÌ¯ÁZÉA ²PÁ¥ï 

¸ÀA¥À¬Ä¯Áè÷å «zÁåyðA ¥Á¸Àvï vÁAZÁZï ºÀ¼ÉîAvï  

 

KPï ¦.AiÀÄÄ. PÉÆ¯Éeï. PÁgÀuï zsÁ« ¸ÀA¥À¬Ä¯Áè÷å 

«zÁåyðA¤ ¦.AiÀÄÄ.¹. SÁwgï 7 Q.«ÄÃ. ¥À¬Äê¯Áå 

zÉÃ®ðPÀmÉÖPï ªÀZÁeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ. 
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      ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd¨Áâ«²A ¸ÀªÀiÁfPï PÁAiÀÄðPÀvïð 

D¤ ¯ÉÃRPï E¸Àävï ¥sÀfÃgï ºÁuÉA §gÀ¬Ä¯Áè÷å 

‘C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÀPÀ ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd§â’ ªÀÄí¼Áî÷å 

§ÄPÁa w¹æ DªÀæwÛ zÀQêt PÀ£ÀßqÀ f¯Áè÷åZÉÆ 

f¯Áè¢üPÁj J.©.E¨Áæ»ªÀiï ºÁuÉA ªÉÆQîPï PÉ¯Á. 

ªÀÄAUÀÄîgï «±Àé«zÁå®AiÀiÁZÁ ©.PÉÆªÀiï. «zÁåyðAPï 

vÀAiÀiÁgï PÉ¯Áè÷å ‘£ÀÄrªÁtÂ’ §ÄPÁAvï ºÀgÉÃPÀ¼À 

ºÁd¨ÁâZÁ ftÂAiÉÄ ZÀjvÁæªÀAiÀiïæ §gÀ¬Ä¯ÉÆè KPï 

¥Ámï D¸Á. ‘CPÀêgÀ ¸ÀAvÀ’ ªÀÄí¼ÉîA vÁZÉA ¸ÀAzÀ±Àð£ï 

ªÉ¨ï¸Á¬ÄÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛvï eÁ¯ÁA. 

 

¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁgÀÄ¦A ªÉÄ¼ï¯Éè ¸ÀPÀÌqï ¥ÀAiÉÄê ºÀgÉÃPÀ¼À 

ºÁd¨Áâ£ï E¸ÉÆÌ¯ÁZÁ ¨ÁAzÁà SÁwgï Rað¯Áåvï.  

           ºÁd¨ÁâZÁ E¸ÉÆÌ¯Áa PÁtÂ DAiÀiÁÌ¯Áågï 

PÉÆuÁ¬ÄÌ CeÁ¥ï eÁAªÉÑA ¸ÀºÀeï.vÁuÉ E¸ÉÆÌ¯ï 

¨ÁAzÀÄAPï 1.5A JPÉÆæ eÁUÉÆ ªÉÆ¯ÁPï WÉvï¯ÉÆè. 

2AA9-Avï ªÀÄÄA§¬ÄZÁ ¹J£ïJ£ï-L©J£ï n« 

ªÀiÁzÀåªÀiï ¸ÀA¸ÁÜ÷å£ï ¥ÀAZÀvÁgÁ ºÉÆmÉ¯ÁAvï 

ºÁd¨ÁâPï ‘jAiÀÄ¯ï »ÃgÉÆ’ ¥Àæ±À¸ÉÛ¸ÀAVA gÀÄ¥ÀAiÀiï 5 

¯ÁSï £ÀUÉÝ£ï ¢Ãªïß ¸À£Áä£ï PÉ¯ÉÆè.  

ºÉ ¥ÀAiÉÄê D¤ ºÉgï ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÛ÷åA xÁªïß ªÉÄ¼ï¯Éè 

ZÀqÀÄuÉ 2A ¯ÁSï gÀÄ¥ÁåA ªÀAiÀiïæ vÁuÉ vÁZÁ 

E¸ÉÆÌ¯ÁZÁ ¨ÁAzÁà SÁwgï Rað¯Éè. vÁPÁ ¸À¨Ágï 

¸ÀAWï ¸ÀA¸Á×÷åA xÁªïß  

ªÀiÁ£ï-¸À£Áä£ï ªÉÄ¼ï¯Éè eÁ¯Áågï¬Ä ºÁd§â ªÀiÁvïæ 

D¥Áè÷å PÀÄmÁä¸ÀAVA JPÁ ¥À£Áåð ¥ÀPÀðmï WÀgÁAvï 

fAiÉÄvÁ¯ÉÆ. 

      2AA9 ¸À¥ÉÛA¨ÁæAvï ‘CPÀêgÀ ¸ÁAvÁZÉA WÀgï 

¥ÉÇAªÁÛ’ ªÀÄí½î KPï ªÀ¢ð ‘«dAiÀÄ 

PÀ£ÁðlPÀ’¢¸Á¼Áågï ¥ÀUÀðmï eÁ°è. vÀªÀ¼ï 

ªÀÄAUÀÄîgïZÁ mÁå¯ÉAmï jÃ¸ÀZïð ¥sÁAªÉØÃ±À£ï ºÁtÂA 

®Uï§Uï 9A ºÀeÁgï gÀÄ¥ÀAiÀiï RZÀÄð£ï ºÁd¨ÁâZÉA 

WÀgï zÀÄgÀÄ¹Û PÀgÀ¬Ä¯ÉèA. vÁPÁ ªÉÄ¼ï¯ÉÆè÷å 

¥Àæ±À¸ÉÆÛ÷å,¥sÀ®PÁA D¤ ªÀiÁ£ï ¥ÀvÁæA zÀªÀgÀÄAPï zsÁQÖ 

KPï D¯Áägï¬Ä vÁtÂA ¢°è. £ÀªÉA§gï 15ªÉgï zÀÆgï 

zÀ±Àð£ÁZÁ ZÀAzÀ£À n« ZÁ£É¯Á£ï ºÁd¨ÁâPï ¸À£Áä£ï 

PÉ¯ÉÆ. 

  ºÁd¨ÁâZÁ ¸ÀªÀiÁfPï ªÁªÁæ«²A   DAiÉÆÌ£ï 

AiÀÄÄ£ÁAiÉÄÖqï Qæ²ÑAiÀÄ£ï J¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï, PÀÄ¯ÉêÃPÀgï 

ºÁtÂA Qæ¸ïªÀÄ¸ï ¸ÀÄªÁ¼Áågï ºÁd¨ÁâPï ¸À£Áä£ï 

PÀgÀÄAPï AiÉÄ«Ó¯ÉèA. vÁå zÉPÀÄ£ï ¸ÀAWÀl£Á vÀ¥sÉð£ï vÁPÁ 

¥ÉÇÃ£ï PÀgÀÄ£ï vÁPÁ ¸ÉÆzÀÄ£ï ªÉvÁ£Á vÉÆ 

ºÀA¥À£ïPÀmÁÖ ¥ÀÇAeÁ ºÉÆmÉ¯ÁPÀqÉ gÀ¸ÁÛ÷å zÉUÉgï 

avÀÄ¯ÉÆåð «PÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA ¥À¼Éªïß vÁAPÁA CeÁ¥ï 

eÁ¯ÉA RAAiÀiï. xÉÆqÁå ªÀÄAiÀiï£ÁåA D¢A 
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¸ÀAWÀl£ÁZÉÆ CzsÀåPïê D®â£ï «Ä£Éd¸ÁZÁ 

ªÉÆ¨ÁAiÀiÁèPï ºÁd¨ÁâZÉA «Ä¸ïØ PÉÆ¯ï DAiÉÄèA. vÁuÉA 

¥ÁnA ¥sÉÇÃ£ï PÉ¯Áè÷å ªÉ½A ºÁd¨Áâa ¨sÀ¯Á¬ÄÌ §j 
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ಮ್ಹಜೆಂ ಸ ೊಪಾಣೆಂ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 
ತೀರ್ ತಕುುಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 
ಪತಾಾುನ್ ಶಿವೆಂಕ್ 
 

ಮೊಡ್ಲ ಲಾಲಾ ಪಾಕಾಟ್ಾಾಕ್  
ಸೆಂಧ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪರತ್  
ಸವತೆಂತ್್ ಆಕಾಸಾರ್ ಉಡ ೊೆಂಕ್  
ಕುಡ ೆ ಜಾಲ್ಲ ಇಷ್ಾಾಗಾತ್ 
ಪೆಂಜ್ ಲ್ಲೆಂ ಮ್ನ್ಾ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ 
ಪರತ್ ಎಕವಟ್ಾೆಂತ್ ಗಡುಸೆಂಕ್ 

 

ದ ೊಳಾಾೆಂಚ ೊ ಆಸ ೊಯಾ ಧನ್ಾಾ 
ಸುಕ್ ಲಾಲಾ ವೆಂಟ್ಾೆಂ ಸವ ೆಂ ಸ ೊಭಾೆಂವ್ಕೆ 
ಘಟ್ ಜಾಲಾಲಾ ಧರ್ಣುರ್ ಕ ೊೆಂಚಾವ್ಕ್ 
ಹದಾ ಕರುನ್ ಪರತ್ ಭೆಂ ವೆಂಪ ೆಂಕ್ 
ಆನಿ ಪರಿಸರ್ ಫುಲೆಂವ್ಕೆ 
 

ಎಕಾ ಸುವ  ಸವ ೆಂ ಧನ್ಾಾ  
ಮ್ಹಜ  ಆನಿ ತುಜ  ಮ್ಧ ೆಂ  
ಉಭಾರ್ ಲ ೊಲ ದ ೊರ ೊ ಕ ೊಸಾಾವ್ಕ್  
ಮೊಗಾಚ ೆಂ ರುಕಾ-ಕಾಟ್ ೆಂ ಬಾೆಂದುೆಂಕ್ 
ಮೊಗಾ ವ ೀಳ್ ಸಾರುೆಂಕ್ ಜಮಾಾ ಮ್ಧ ೆಂ...!  

 

-ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲಾವ (ಪ್ಸನ್್ ನಿಡ ೊಯೀಡಿ) 
 

  -ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕ್ನ್ಹಾ 
 

ತ ೆಂ ಶೂನ್ಾ 
ತ ಂ ಶೂನ್ಯ್ ದುರ ್ ೊಳ ಂ 

ಮ್ಹಾಕಹ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಹಾಗ ಾಂ 

                                       ಖಹಲಿ ಸುವಹತ್ ಭರುಂಕ್ 

            ಹಹಂಬ್ ಭಿತರ್ ಪಹವ್ಾಂ. 

                         ತಿತಹಾೂರ್ ತ ಣ ಂ ಹ ಣ ಂತಹಾೂನ್ಯ 

ಉಬಂ ಜಹಲಿಂ ನಂರಹಯಂ 

ಕುಡ್ಹಾಲಿಂ ನ್ ಕ ತಹಯಂ.. 

ಆತಹಂ ವಿಚಿತಹಯಂ! 

ಮ್ಾಜ ಂ ಮೋಲ್ ಹಹಂವ್ ನ್ ಣಹಂ 

ಶೂನ್ಯ್ ಮ್ಹತ್ಯ ಜಹಣಹಂ!!--------------------------- 

ಕಿತಲೆಂ ಜಣಾೆಂ? 

---------------- 

ಮ್ಾಜಹ್ ಭಿತರಚ್ ಕಿತಿಾಂ ಜಣಹಂ?  

ಖರ ಂಚ್ ಹಹಂವ್ ನ್ ಣಹಂ! 

ಎಕ ಕಹಾೂಕಚ್್ ಭಹಯ್ರಯ ಯೋಂವ್್ 
ನವಿಂ ನವಿಂ ಕಹರಹಣಹಂ! 

 -ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕ್ನ್ಹಾ 
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ವಾಲೊಂಟಾಯ್್ನ  

ಡೇ ವಶೇಷ್!: 

ವಾಹಳಾಾಚ ೆಂ ಏಕ್ 

ಮೊಗಾ ಗೀತ್... 

 

ತುಜಹ್ ರಹಳ್ ಪಣಹರ್  

ಮ್ಾಜಹ್ ಉದಹ್ಂತ್ ಖ ಳಹಾನ್ಹ 

ತುಜಹ್ ದ ್ ಳಹ್ಂ ಪಜೊಳಹಕ್ 

ಸುಯ್ಹೊಕ್ ಗಿಳ ಂಕ್ ವಿಸ್ಹಯಲ ್ ಾಂ... 

ತುಂ ಗ ಲಹ್ ಉಪಹಯಂತಿೋ 
ಖಡ್ಹಾರ್ ಸುಕಹತ್ ಘಾಲಿಾಂ 

ತುಜಂ ಆಂಗಿಾಂ ಪಳ ವ್್ ವಹಾಳಹಾಲ ್ ಂ 
  

ತುಜಹ್ ತನ್ಹೊಟ್ಾಣಹರ್ 

ಮ್ಾಜಹ್ ಉದಹ್ಕ್ ರಹಗ್ವತಹನ್ಹ 

ತುಜಹ್ ಕಹಳಹಾ ಉಡಿಯ ಸಂಗಿೋತಹಕ್ 

ಲಹಾರಹಂನಿ ಉಡ್ಹ್ಣಹಂ ಮ್ಹರಲಿಾಂ... 

ತುಂ ಗ ಲಹ್ ಉಪಹಯಂತಿೋ 
ಖಡ್ಹಾರ್ ಸುಕಹತ್ ಘಾಲ ್ ಾ  
ಪಿಟಿಕ ್ಟ್ ಪಳ ವ್್ ಹಹಸ್ಹಾಲ ್ ಂ 

ತುಜಹ್ ಮ್ಹಾತಪೊಣಹರ್ 

ಮ್ಾಜ ್ರ್ ರ ್ ಟಹಂ ಸರಯ್ಹಾನ್ಹ 

ತುಜಹ್ ಕಹಂಪಹ್ೂ ಹಹತಹಂ ಸಾರ್ಹೊನ್ಯ 

ಉದಹ್ಂತ್ ಭುಂಯ್ರ ಕಹಂಪಲಿಾ... 

 ಆನಿ ಆಜ್ ಖಂಯ್ರ ಗ ಲಹ್ಯ್ರ ಆಂಕಹವರೋ 

ರಹಕ ್ನ್ಯ ರಹಕ ್ನ್ಯ ರಹತ್ ಜಹಲಹ್ 
ಉದಕ್ ವಹಾಳ  ಂಕ್ ಆಯ್ಹ್ನ್ಹ… 

ಅಳ !.ತುಜಹ್  ಹಹ್ ಅಂಕಹವರ್ ವಹಾಳಹ್ಚಿಂ ದುಖಹಂ  

ತುವ ಂ ಕಹಲ್ ಸುಕಹತ್ ಘಾಲಹಾೂ ಕಹಪಹಾಚ ರ್ 

ಉಸ್ ್ ೊನ್ಯ ಅಸ್ಹತ್.ಪಳ ! 

                                -ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕ್ನ್ಹಾ 
======================================================= 
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ಮಿನಿ ಕಥಾ 

ಆಗಿ್ಸ ಚಿ ಮಾಗಿ್ಸ  
- ಆನಿಸ  ಪಾಲಡ್್ಯ  

 

ಪಕ್ು  ಆಗಿ್ಸ ಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ಕಾಜ್ಯರ್ 

ಜ್ಯತಾನ ಪಾದ್್ಲ್ ಾ ಬ್ 

ಶೆಮಾಚವಾರ್ ಮಹ ಣಾಲ.  

 

"ಜಜು ಕ್ಿೋಸ್ಾ  ಸಂರ್ಸರಾಚೊ 

ಉಜ್ಯವ ಡ್ಲ್. ಹೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್ಲ್ ಆಜ್ 

ಹಾ  ಕಾಜ್ಯರ ಭೆರ್ಸ ದ್ಲ್ವ ರೆಂ ಖೆರತ್ರ ಭಾಶೆನ್ ತೊ 

ತಮ್ಾ ೆಂ ದಿತಾ."  

 

ಅಶೆೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ಆಪಾಲ ಾ  ಶೆಮಾಚವಾಚೊ ಅರ್ಥಚ 

ಪಕ್ು ಕ್ಕ ಆನಿ ಆಗಿ್ಸ ಕ್ಕ ರ್ಸಕಚ ಸಮಾಾ ಜ್ಯಯ್ರ 

ಮಹ ರ್ಣ ತಾೆಂಕಾೆಂ ಏಕ್ಕ ವಹ ಡ್ಲ್ ಜಳ್ಾ  ದಿವೊ 

ದಿಲ.  "ಹೊ ದಿವೊ ತಮಿ ಸದ್ಲ್ೆಂಚ್ ಜಳ್ಾ  

ರ್ಸೆಂಬ್ಬಳ್ತಜ್ಯಯ್ರ. ಆನಿ ತಮೆೆ ೆಂ ಕುಟಾರ್ಮ 

ವಾಡ್ಯಜ್ಯಯ್ರ ಆನಿ ಚಡ್ಯಜ್ಯಯ್ರ. ತಮೆಾ ಾ  

ಕುಟಾಾ ಚೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್ಲ್ ಗೆಂವ್ನ ಭರ್ 

ಫ್ತೆಂಕಾಜ್ಯಯ್ರ." 

 

ಪಕ್ು  ದೆವೊೋತ್ರ ಮಹ ನಿಸ್. ಪಾದ್್ಲ್ ಾ ಬ್ಬರ್ೆಂ 

ಉತಾರ್ ದೆವಾರ್ೆಂ ಉತಾರ್ ಮಹ ರ್ಣ ಮಾೆಂದೆ  

ತಸಲ. ತಾಣ್ಯ ತೊ ದಿವೊ ಸದ್ಲ್ೆಂಚ್ ಜಳ್ಾ  

ರ್ಸೆಂಬ್ಬಳ್ಳ . 

 

ವರ್ಸಚೆಂ ಪಾಶರ್ ಜ್ಯಲಿೆಂ. ಕುಟಾರ್ಮ ವಾಡೆಲ ೆಂಚ್ 

ನ. ಪಕ್ು ಕ್ಕ ಕಶೆೆಂ ಮಹ ರ್ಣ ಕಳಳ ೆಂಚ್ ನ. ಹೆಂವೆಂ 

ಪಾದ್್ಲ್ ಾ ಬ್ಬನ್ ರ್ಸೆಂಗ್ಲ್ ಲೆಲ ಬರೆಂ ಹಯ್ಶಚಕ್ಕ ದಿೋಸ್ 

ದಿವೊ ಜಳ್ಾ  ರ್ಸೆಂಬ್ಬಳ್ಳ  ತರೋ ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಗಯ್ರ 

ಕುಟಾರ್ಮ ವಾಡೆಲ ೆಂ ನ ಮಹ ಳ್ಳ  ಏಕ್ಕ 

ಮತಾಲ ಬ್ ಚೆ್  ತಾಕಾ ಜ್ಯಲ. 

 

ತಾಾ  ಮಧೆಂ ಜ್ಯಯ್ಶಾ  ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ ಆಗಿ್ಸ  ಪಕ್ು ಕ್ಕ 

ಮಹ ಣಾಲೆೆಂ. "ತೆಂ ಏಕ್ಕ ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ ದಿವೊ 

ಪಾಲವ ಯ್ರ ಪಳಯೆಂ ಆನಿ ಕಶೆೆಂ ಕುಟಾರ್ಮ 

ವಾಡ್ಯಾ  ತೆಂ ಪಳ."  

"ನ." ಮಹ ಣಾಲ ಪಕ್ು  ತಾಕಾ. "ದಿವೊ ಜಳ್ಾ  

ರ್ಸೆಂಬ್ಬಳ್ಳ ಾ ರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಟಾರ್ಮ ವಾಡ್ಯಾ  ಮಹ ರ್ಣ 

ಪಾದ್್ಲ್ ಾ ಬ್ಬನ್ ರ್ಸೆಂಗಲ ೆಂ."  

 

ವರ್ಸಚೆಂ ತ್ರೋನ್ ಜ್ಯಲಿೆಂ, ಪಾೆಂಚ್ ಜ್ಯಲಿೆಂ. ತರೋ 

ಕುಟಾರ್ಮ ವಾಡೆಲ ೆಂನ. 

 

ನಿಮಾಣ್ಯ ಪಕ್ು ನ್ ಏಕ್ಕ ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ ಆಗಿ್ಸ ಚ್ಯಾ  

ವೊತಾಾ ಯ್ಶಕ್ಕ ದಿವೊ ಪಾಲವ ಯ್ಶಾ ಚ್ ಪಡೊಲ . ತ್ರ 

ರಾತ್ರ ತಾಣ್ಯ ಆೆಂದ್್ಲ್ ರಾೆಂತ್ರ ಪಾಶರ್ ಕಚಿಚ ಪಡಿಲ . 

ಪಾದ್್ಲ್ ಾ ಬ್ಬರ್ೆಂ ಉತಾರ್ ನೆಗರ್ ಕನ್ಚ ಪಾತಕ್ಕ 

ಆದ್ಲ್ರ್ ಲಿಲ  ಕಾವಾ ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ  ಕಾಳೆ್ ಕ್ಕ 

ಕಾೆಂತಾೆಂವ್್ನ  ಲ್ಯಗ್ಸಲ . 

 

ಕಾವಾ ಣಿ ಆನಿ ಆೆಂದ್್ಲ್ ರ್ ಸೊಸುೆಂಕ್ಕ 

ಜ್ಯಯ್ ರ್ಸಾ ನ ಇಲೆಲ ೆಂ ಧ್ಯ್್ರ  ಮೆಳ್ೆಂಕ್ಕ ತಾಾ  

ಕಾಳ್್ ೆಂತ್ರ ತಾಣ್ಯ ಆಗಿ್ಸ ಕ್ಕ ಪೊಟುಲ ನ್ ದಲೆಚೆಂ. 

ನಕಾ ನಕಾ ಮಹ ಳ್ಾ ರೋ ಸೆಂಬ್ಬರ್ೆಂ ಪಾತಕ್ಕ 

ಘಡೊನ್ೆಂಚ್ ಗೆಲೆೆಂ. ತಾಾ  ಘೋರ್ 

ಅೆಂದ್್ಲ್ ರಾೆಂತ್ರ ತಾಣಿ ಆಡ್ಯವ ರ್ ಲೆಲ ೆಂ ಫಳ್ ಖೆಲೆೆಂ. 

ಚೊರ್ ಯೆಂ ಖೆಲ್ಯಲ ಾ  ಫಳ್ಚಿ ತ್ರ ರೂಚ್ ವಗ್ಸಳ ಚ್. 

 
ಏಕಾ ಮಯ್ ಾ ನ್ ಚ್ ಆಗಿ್ಸ  ಮಹ ಣಾಲೆೆಂ - 

"ಕುಟಾರ್ಮ ವಾಡೆಿ ೆಂ ಲಕ್ಷಣಾೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆರ್ಸತ್ರ" 

ಆನಿ ತಾರ್ೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್ರ ಜ್ಯಲೆಲ ೆಂ. ನೋವ್ನ ಚೆ್  

ಮಯ್ ಾ ನ್ ತ್ರ ಎಕಾ ಅಪುಭಾಚಯ್ಶಚ್ಯಾ  

ಬ್ಬಳೆ್ ಾ ಕ್ಕ ಪ್ ಸ್ಕ್ತ್ರ ಜ್ಯಲಿ. 

ತಾಾ  ಉಪ್ಾ ೆಂತ್ರ ಪಕ್ು  ಆಗಿ್ಸ ರ್ೆಂ ಹರ್ ಉತಾರ್ 

ಆಯ್್ ೆಂಕ್ಕ ಲ್ಯಗೊಲ  ಆನಿ ತಾರ್ೆಂ ಕುಟಾರ್ಮ 

ವಾಡೆಲ ೆಂ ಆನಿ ಚಡೆಲ ೆಂ. ಆನಿ ದಿವಾಾ ವ್ಟಣ್ಯೆಂಚ್ 

ತಾಚ್ಯಾ  ಕುಟಾಾ ಚೊ ಉಜ್ಯವ ಡ್ಲ್ ಗೆಂವ್ನ ಭರ್ 

ಫ್ತೆಂಕಲ .        -------------------------------- 
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*ತಯ್ಹರಹಯ್ರ* 

-ರಿಚ್ಚಿ ಜ ೊನ್ ಪಾಯ್ಸಸ 
 

ತುಜ ೆಂ ಡಯಟೆಂಗ್  

ಸ ೈಡಿಕ್ ದವರ್ 

ಸಾಯ್ಾಾ 
ತುವ ೆಂ ಘಟ್ಾ ಖಾಯ್ಜ ೆ

ತುವ ೆಂ ಬರ ೆಂ ಜಾಯ್ಜ ೆ

ಮ್ಹಣಾಲ್ ಗುಕಾುನ್ು  

ಲಾಡು ತ ೊೆಂಡಾಕ್ ಚ ಪ ನ್ 

ಎಕಾ ಮ್ಹಿನ್ಾಾ ಪಯ್ಜಲೆಂ 

 

ವ ೈಸ್ ಪ ್ಸಿಡ ೆಂಟ್ ಆಯ್ಲಲ 
ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲಲ 
ನ್ಾಕಾ ಮ್ಹಳಾಾರಿೀ 
ವಾಚಾಪ್ ವಾಚುೆಂಕ್ ವತಾಾಯ್ಸ ಕ ಲ್ 

ಪೆಂದಾ್ ದಿಸಾೆಂ ಆದಿೆಂ 

 

ಕಾಜತ ೊರಿ ಾೀ ಆಯಿಲ ೊಲ 
ಥ ೊಡಾಾದಿಸಾೆಂ ಆದಿೆಂ 

ಉತಾ್ೆಂ ಭ ೊೀವ್ಕ ಬ ೊರಿೆಂ ಲಾಗಲೆಂ 

 

ತಾಚ ಮ್ಧ ೆಂ ಮ್ೆಂಡಳ ಚ  ಸಬಾರ್ ಸಾೆಂದ  
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ಪಾಟ್ಾಪಾಟ್ ಆಯ್ಜಲ 
ಮ್ಹಜಾಾ ಬ ೊಯ್ಾುಪಣಾಕ್ ಹ ೊಗ ೊಳಿಸಲಾಗ ಲ 
ಸಾೆಂತ್ ಪಾಚಾರುೆಂಕ್ ಎಕ್ ಚಿ ಮೀಟ್ ಪಾಟೆಂ 

 

ಆಖ ್ೀಕ್ ಜಾಲ ೆಂ ವಿಗಾರಾಚ ೆಂ ಯ್ಜಣ ೆಂ 

ಆದಾಲಾ ಹಫ್ತಾಯೆಂತ್ 

ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಪ ಸುತ್ ನ್ಾತ್ ಲ ೊಲ ಮ್ನಿಸ್  

ಘೆಂಟ್ ೊಭರ್ ಉಲಯ್ಲಲ 
ಚ ಕ್ೆ ಘೆವ್ಕ್ೆಂಚ ಪಾಟೆಂ ಗ ಲ ೊ 

 

ಉಬ ೊೆಂ ಹಾೆಂಗಾ ಚ್ಚೀಫ್ ಗ ಸ್ಾ 
ಜಾವ ನ್ 

ಘಾಮಾನ್ ಸಗ ೊಾ ಬುಡಾಲೆಂ 

ಸಾೆಂಗಾಾತ್ ಮಾಹಕಾ  

ಬರವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಲ ಲ ಲೆಂ ವಾಚಾಲಾರ್ ಪ ರ ೊ 

ನರ್ೊಸ್ ಜಹಂವ ್ಂ ನ್ಹಕಹ 

ನ್ ಣಾೆಂತ್ ಹ  ಘಾಮಾಚ  ಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಜ  
ಹಾರ್ಣೆಂ ಪಾಲಾನ್ಾನ್ ಪಳ್ ಲಾಲಾ 
ಧಖಾಾನ್ ಕೆಂಗಾಲ್ನ ಹಾೆಂವ್ಕ ಜಾಲಾೆಂ  

 

ಕಸ ಲೆಂಯ್ಸ ಕಾಯ್ಜುೆಂ ಜಾೆಂವಿ ಿ

ಆತೀಕ್ ತಯ್ಾರಾಯ್ಸ ನ್ ೊೀವ್ಕ ದಿಸಾೆಂಚ್ಚ 

ಆರ್ಥುಕ್ ತಯ್ಾರಾಯ್ಸ ಮಾತ್್  
ಭತು ಎಕಾ ಮ್ಹಿನ್ಾಾಚ್ಚ 

ಸಗಾಾಾ ಮ್ೆಂಡಳ ಚ್ಚ 

ತಯ್ಸ ಸವಾುನುಮ್ತ ಚ್ಚ 

----------------------------------- 

ಕ್ವ ೀನಿ ಲಸ್ರಾ ದೊಚೊಂ 

ಆರ್ಕಾದ್ ಫುರ್ಲ್ೊಂ 

ಝಡೊಂ              -ಆಪ್ಾ  
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ಹಾ ಚ್ ಫೆಬ್್ರ ರ್ 2ವರ್ ಆಲಿಯ್ ಆಕಿಚಡ್ಲ್ ಗಾ ಲರೆಂತಾಲ ಾ  

ಆಕ್ಲಚದ್ ಫುಲ್ಯೆಂ ಝಡ್ಯೆಂರ್ೆಂ ಪ್ ದರ್ಚನ್ ಇಜಯ್ರ 

ಆನೆಗ್ಳೆಂಡಿ ಆಲಿಯ್ ಆಕಿಚಡ್ಲ್ ಕೇರ್ ಹೆಂಗಸರ್ 

ಚಲೆಲ ೆಂ.  ಏಕಾಚ್ ವಾ ಕಿಾ ನ್ - ಕಿವ ೋನಿನ್ ಮಾೆಂಡ್ರನ್ 

ಹಡ್ಯಲ ಾ  ಹಾ  ಪ್ ದರ್ಚನಕ್ಕ ಕನಚಟಕ ಸಕಾಚರಾಚೊ 

ಖಾರ್ಣ ಆನಿ ರ್ಸವಚಜನಿಕ್ಕ ವ್ಟತರರ್ಣ ಹಚೊ ಮಂತ್್ರ 

ಯು. ಟ. ಖಾದರ್ ಉಗಾ ವರ್ಣ ಕರೆಂಕ್ಕ ಆಯ್ಶಲಲ .  

ಕನಚಟಕ ಸಕಾಚರಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ನಿದೇಚರ್ಕ್ಕ ಆನಿ 

ಏಮೆಾ ಲಿಸ  ಐವನ್ ಡಿ’ಸೊೋಜ್ಯ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್್  ಆನಿ 

ಮುಡ್ಯಚೊ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷ್ ಸುರೇಶ್ ಬಳ್ಳ ಲ್ ಮಾನಚೊ  

 

ಸಯ್್ಶ  ಜ್ಯವ್ಾ ಯ್ಶಲೆಲ .   ಹೆಂ ಪ್ ದರ್ಚನ್ ದೋನ್ 

ದಿವಸ್ ಚಲನ್ ಸಭಾರ್ ಪ್್ೋಕ್ಷಕ್ಕ ಹಜರ್ ಆಸ್ ಲೆಲ .   

ಬ್ರೆಂದರಾೆಂತ್ರ ಕಿವ ೋನಿ ಹಾ  ಝಡ್ಯೆಂಚೊ ಪೊೋಸ್ ಆನಿ 

ಚ್ಯಕ್ಿ  ಏಕಾ ವ್ಟಶಷಿ್ಟ ರತ್ರರ್ ಚಲವ್್ನ  ಆರ್ಸ ಕಿತಾಾ  ಹಾ  

ಝಡ್ಯೆಂಕ್ಕ ಭಾರಚ್ ತ್ಾರ್ಸೆಂನಿ ವಹ ಡ್ಲ್ ಕರೆಂಕ್ಕ ಆರ್ಸ 

ಆನಿ ಪರಸರ್ ತಸೆೆಂಚ್ ಖಾತ್ ರ್ೆಂ ಜ್ಯೆಂವ್್ನ ಆರ್ಸ 

ಝಡ್ಯೆಂಕ್ಕ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಿಡ್ಯ ಲ್ಯಗನಸೆೆ ಪರೆಂ 

ಪಳೆಂವ್್ನ. ಹಿೆಂ ಝಡ್ಯೆಂ ವ್ಟದೇಶ ಥಾವ್್ನ  ಭಾರಚ್  

ಖಚ್ಯಚನ್ ಹಡಯಾ  ಆನಿ ಪೊೋಸ್ ಕತಾಚ.  

ಜನೆರಾೆಂತ್ರ ಹೆಂವ್ನ ತಾಚ್ಯಾ  ಜ್ಯಗಾ ಕ್ಕ ಭೆಟ್ ದಿೋವ್್ನ  

ಹೆಂವ್ನ ಬರಚ್ ಮಾಹತ್ರ ಜೊೋಡ್್ಲ್  ಆಯ್ಲ  o.
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ªÀiÁíPÁ  

gÁAzÀÄAPï  

PÀ¼Á£Á!  

         A ¹eÉå¸ï vÁPÉÆqÉ 
       

JPÁ PÁ¼Ágï gÁA¢à, ¨ÉÆmÉègï ªÁ PÀÄPï 

ªÀÄí¼Áågï ¯ÉÆPÁPï JPÁ xÀgÁZÉÆ vÁvÁìgï. 

²PÁ¥ï £Ávï¯Áè÷åA¤ WÁmÁgï vÉÆmÁ 

¸ÁªÁÌgÁAPï D¤ ¸ÁªÀiÁ£ïå eÁªïß 

¥ÁzÁæ÷å¨ÁAPï gÁAzÀÄ£ï ªÁqÉÑ gÁA¢à, PÀÄeÉßgï 

ªÁ ¨ÉÆmÉègï ªÀÄí¼ÉîA ZÀÆPï aAvÁ¥ï ªÁ ZÀÆPï 

¸ÀªÉÆÓtÂ D¸ï°è. PÉ£Áß DªÀiÁÑ AiÀÄÄ¤ªÀ¹ðnA¤ 

ºÉÆmÉ¯ï ªÀiÁå£ÉeïªÉÄAmï PÉÆ¸ÁðAvï r¥ÉÇèªÀiÁ, 

rVæ ¸ÀÄgÀÄ PÉ°VÃ vÉ£Áß ¯ÉÆPÁPï gÁAzÁà÷åZÉA 

ªÉÆ¯ï D¤ ªÀÄºÀvïé PÀ½vï eÁ¯ÉA. ¥ÀAZÀvÁgÁ 

ºÉÆmÉ¯ÁA¤ ªÁªïæ PÀZÉð ‘ZÉ¥sï’ ¯ÁSÁA¤ 

eÉÆqÁÛvï. ¸ÀAdAiÀiï PÀ¥ÀÇgï D¥Áè÷å ‘SÁ£Á 

ReÁ£Á’zÁéjA eÁUÀwPï ªÀÄmÁÖgï ¥ÀªÀÄð¼ÁÛ. 
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      DªÀiÁÑ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁAvï PÁeÁgÁA 

¸ÉÆ¨sÁuÁAPï D¤ ºÉgï PÁAiÀiÁðAPï PÉljAUï 

¸ÀÄgÀÄ eÁAªÁÑ ¥ÀAiÉÄèA UÁAªÁAvï xÉÆqÉ ¸Éà±À¯ï 

gÁA¢à D¸ÁÛ¯É. gÉÆ¸ÁaA D¤ PÁeÁgÁaA 

eÉªÁÚA vÀAiÀiÁgï PÀZÁðAvï vÉ RÆ¨ï ºÀÄ±Ágï. 

ªÀíqÉÆè÷å ºÁArAiÉÆ gÁA¢Úgï ZÀqÀªïß ¦qÁåA¤ 

ªÀiÁ¸ï ZÁ¼ÉÑA ¥À¼ÉAªïÌ D¤ vÁå ªÀiÁ¸ÁZÉÆ 

¥ÀªÀÄð¼ï ZÁPÀÄAPï zÉÆÃ£ï zÉÆ¼É D¤ KPï £ÁPï 

©®ÄÌ¯ï ¥ÁªÁ£Ávï¯ÉèA. 

      ºÁAªï ²AzÁàAvï D¤ gÁAzÁàAvï §fÃ 

§Æ¸ï. ªÀÄíeÉA ²AzÁ¥ï ¥À¼Éªïß ªÀÄíf 

WÀPÁð£ïð D¤ ªÁqÁåZÉ UÀÄPÁð¤ð£ï ªÀiÁíPÁ 

gÁAzÁà PÀÄqÁ xÁªïß UÀ¼ÁåPï UÀaÑ ¢Ãªïß ¨sÁAiÀiïæ 

¯ÉÆmÉÑA ªÀiÁvïæ ¨ÁQ. 

PÁgÀuï ºÁAªÉA ¸ÉÆ¯ï°è ¯ÉÆ¸ÀÄuï eÁAªï, 

²Azï¯Éè ¦AiÀiÁªï eÁAªï,s ¸ÀÄn PÉ°èA vÉArèA 

eÁAªï ªÁ ªÁ ªÁA¬ÄÎA eÁAªï RAZÁå¬Ä 

gÁAzÁà ¸ÀàzÁåðZÁ ªÉÇgÀAiÀiÁÚgÁA¤  ¥À¼É¯Áågï 

ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯Áå §gÀAiÀiÁÚgÁPï gÁAzÁàAvï D¹Ñ 

C©ügÀÆZï D¤ vÁ¯ÉAvï ¸Àà±ïÖ PÀ¼ÁÛ¯ÉA. D¤ 

CAPï ¢ÃAªïÌ ¸À°Ã¸ï eÁvÁ¯ÉA. 

        ºÁAªï zÀÄ¨Á¬ÄAvï PÁªÀiÁgï D¸ÁÛ£Á 

DªÀiÁÑ PÀA¥É¤Avï ªÉÄÊPï KqÀªÀiïì ªÀÄí¼ÉÆî JPÉÆè 

©æn±ï EeÉßgï D¸ï¯ÉÆè. D¦ü¸ï ²§AzÉPï 

¸ÀPÁ½A D¤ ¸ÁAeÉgï ZÁí ªÀ PÁ¦ü PÀ£ïð 

¢ÃAªïÌ JPÉÆè nÃ ¨ÉÆÃAiÀiï ªÀ ¸ÀÄ¯ÉÃªÀÄ¤ 

M¥ÀgÉÃlgï D¸ÁÛ¯ÉÆ. KPï ¢Ã¸ï nÃ 

¨ÉÆÃAiÀiï D¦ü¸ÁPï DAiÉÆè £Á. D¦ü¸ÁAwèA 

xÉÆrA RÄzïÝ QZÀ£ÁPï ªÀZÉÆ£ï ZÁí 

PÀ£ïð ¦AiÉÄ°A. EeÉßgï 

ªÉÄÊPï KqÀªÀiÁì£ï vÁPÁ 

KPï ZÁí PÀ£ïð ¢ÃAªïÌ 

¸ÁAUÉèA ªÀiÁíPÁ. 

ºÁAªï QZÀ£ÁPï 

UÉ¯ÉÆA. ªÀiÁíPÁ D¤ 

ªÉÄÊPï KqÀªÀiÁìPï 

zÉÆÃ£ï PÀ¥ï ZÁí 

vÀAiÀiÁgï PÀgÀÄ£ï KPï 

PÀ¥ï ªÀígÀÄ£ï ªÉÄÊPÁPï ¢¯ÉA. 

      “xÉAPïAiÀÄÆ ªÉÄÊ ¥sÉæAqï” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ 

ªÉÄÊPï. 

 “aAiÀÄ¸ïð, ªÉÄÊPï!” ªÀÄí¼ÉA ºÁAªÉA D¤ 

¥ÁnA WÀÄAªÉÇèA ºÁAªï. 

ªÉÄÊPï KPï WÉÆmï ZÁí ¦AiÉÄ¯ÁVÃ £Á 

PÉÆuÁÚ, ªÉÇAPÁgÉ PÁqïß ªÉÇÃ±ï gÀÄªÀiÁAvï 

jUÉÆè-PÉÆ¨ÁZÁ vÉÆmÁAvï gÁ£ï zÀÄPÉÆgï 

jUï¯Éè§jA. ©ªÉÆðvï, PÁAAiÀiï 

¨ÁAiÉÄèZÉÆ ªÀ UÀ¯ïð ¥sÉæAqÁZÉÆ GqÁ¸ï 

AiÉÄÃªïß G¸ÀÄÛgÉA UÉ¯ÉA PÉÆuÁÚ ªÀÄíuï 

aAvÉèA ºÁAªÉA. 

   ºÁAªÉA ªÀZÉÆ£ï ªÀÄíeÉA ZÁíAiÉÄZÉA 

PÀ¥ï vÉÆAqÁPï vÉAPÉèA ªÀiÁvïæ. ªÀÄíeÁ¬Ä 

£ÁPÁ vÉÆAqÁAvÁè÷å£ï ZÁí s̈ÁAiÀiïæ 

G¸Á½î. QZÀ£ÁPï ªÀZÉÆ£ï QvÉA ¥À¼ÉAªÉÑA? 
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¸ÁQæ §zÁèPï ZÁíAiÉÄPï «ÄÃmï WÁ¯ÉèA 

ºÁAªÉA. 

    “¸ÉÆjæ lÄ ‘«ÄÃmï’ AiÀÄÆ, ªÉÄÊPï!” 

ªÀÄí¼ÉA ºÁAªÉA. UÉÆgÉÆ ªÉÄÊPï, vÁA¨ÉÆØ 

vÁA¨ÉÆØ eÁ¯ÉÆè-²¯Áåð ªÀiÁAqÁØ÷å§jA. 

zÉÆ¼É ©AqÁØA§jA vÁA¨ÉØ vÁA¨ÉØ eÁ¯Éè. 

£ÁPï¬Ä vÁA¨ÉØA eÁ¯ÉèA QgÁZÁ 

¨ÉÆAa§jA. ªÉÄÊPï ¦üæeÁÓAwè «Ä£ÀgÀ¯ï 

GzÁÌa ¨ÉÆÃvïè vÉÆAqÁPï vÉAPÀÄ£ï UÀÄlÄ 

UÀÄlÄ PÀ£ïð JPÁZï zsÀªÀiÁäPï ¦AiÉÄ¯ÉÆ. 

     vÁZÁ G¥ÁæAvï ªÉÄÊPÁ£ï 

ªÀÄíeÉ¯ÁVA ZÀÄPÉÆ£ï vÀj ZÁí PÀgÀÄAPï 

¸ÁAUÉèA £Á. 

   
¸ÀvïZï ¸ÁAUÉÑA vÀgï gÁAzÁàa PÀ¯Á ªÀÄíeÉ 

xÀAAiÀiï £Ávï°è. vÀj¥ÀÅuï UÀ¯ÁáAvï 

‘ªÀiÁåjqï ¨ÁåZÀÄ®gï’ eÁªïß JPÉÆè 

JPÀÄìgÉÆ gÁªÁÛ£Á ºÁAªï, ¥ÉÇmÁZÉ ¨sÀÄPÉPï 

¸ÁåAqï«Zï SÁªïß, ¥É¦ì ¦AiÉÄvÁ¯ÉÆA. 

ªÀiÁVgï gÀÄªÀiÁAvïZï gÁAzÁåA ªÀÄíuï 

¨sÉÆUÉèA. ¸ÀÄªÉðgï vÁAvÁåZÉA DªÉÄèmï D¤ 

PÀÄ§Æ¸ï (D©ð ¨sÁQæ) SÁvÁ¯ÉÆA. 

ºÁAªÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Á«ÖA ¨sÁeï¯ÉèA DªÉÄèmï 

¨sÁgÀvÁZÁ s̈ÀÆ¥ÀmÁ§jA eÁ¯Áågï, 

zÀÄ¸Éæ¥Á«ÖZÉA ²æÃ®APÁ§j, w¸ÉæA 

D¸ÉÖçÃ°AiÀiÁ§jA D¤ ZÉÆªÉÛA dªÀÄÄä D¤ 

PÁ²äÃgÁ§jA ¢¸ÁÛ¯ÉA. 

‘GUÀÄ½ GUÀÄ½ gÉÆÃUÀ, ¨ÉÆUÀ½ ¨ÉÆUÀ½ 

gÁUÀ’ ªÀÄí¼Éî§jA gÁAzÀÄ£ï gÁAzÀÄ£ïAZï 

KPï §gÉÆ gÁA¢à, ¨É¸ïÖ ¨ÉÆmÉègï ªÁ 

‘ZÉ¥sï’ eÁAªÉÑA ªÀÄí¼ÉîA ªÀÄíeÁ 

C£ÉÆâÃUÁAvï ²Pï¯ÉÆèA ºÁAªï.  

      DzÁè÷å ªÀ¸Áð ªÀÄíeÉÆ ¸ÁPÁæªÉÄAvï 

zÀÄ¨ÁAiÀiï ¥Áªï¯ÉÆè. ªÉZÁ D¢A JPÁ 

ªÀÄAiÀiï£ÁåPï ¥ÁAªÉÑ wwèA ªÀiÁ¸Á- 

ªÀiÁ¸ÉîaA ¤¹ÛA gÁAzÀÄ£ï ¦üæÃdgÁAvï 

WÁ°èA. PÀÄPÀÌgÁAvï ²vï PÀZÉð«²A¬Ä 

ªÀiÁíPÁ lÆå±À£ï ªÉÄ¼ï¯ÉèA. CzÉÆð ¥Áªï 

vÁAzÀÄ¼ï §gÉÆÃ zsÀÄªïß PÀÄPÀÌgÁAvï WÁ¯ïß 

gÁA¢Úgï zÀªÀgï. zsÁ «Ä£ÀÄmÁA¤ PÀÄPÀÌgï 

²¯ÉÆtÂ WÁ®Û¯ÉA. vÀªÀ¼ï UÁå¸ï ‘¹ªÀiÁägï’ 

zÀªÀgï. ¥ÁAZï «Ä£ÀÄmÁA¤ UÁå¸ï D¥sï 
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PÀgï. ¥ÉÃeï eÁAiÀiï vÀgï xÉÆqÉÆ ªÉÃ¼ï 

¸ÉÆqï. ²vï eÁAiÀiï vÀgï PÀÄPÀÌgï JPÁ 

vÉÆ¥Áè÷å ªÀAiÀiïæ zÀªÀ£ïð ªÁ¼ï. 

         gÁAzÁà PÀÄqÁAvï ªÀÄíeÉÆ ¥ÀAiÉÆè 

¢Ã¸ï. ZÁí, PÁ¦ü PÀgÀÄAPï PÁAAiÀiï vÁæ¸ï 

£ÁAvï. CzÉÆð ¥Áªï vÁAzÀÄ¼ï zsÀÄªïß 

PÀÄPÀÌgÁAvï WÁ¯ÉÆ. PÀÄPÀÌgÁZÉA zsÁA¥ÉÚA 

zsÁA¥ÀÅ£ï ¸ÀÖªÁgï zÀªÀ¯ÉðA. D¤ n« N£ï 

PÀgÀÄ£ï ¥ÀAiÉÄèA ‘D«ÄÑ ªÀiÁw D«ÄÑA 

ªÀÄ£ÁêA’ ¥À¼Évï §¸ÉÆèA.   WÀrAiÀiÁ¼ï 

¥À¼É¯ÉA PÀÄPÀÌgï zÀªÀ£ïð «Ã¸ï «Ä£ÀÄmÁA 

eÁ¯Áågï¬Ä JPï¬Ä ²¯ÉÆtÂ £Á. PÁAAiÀiï 

vÀgï¬Ä ¥ÉÇæ̈ ÉèªÀiï eÁ¯ÁA. ªÉÆ¸ÀÄÛ ªÉÃ¼ï 

aAvÁè÷ågï¬Ä ¸ÀªÀÄ¸ÉÆì PÀ¸À¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉîA 

PÀ¼ÉîA £Á. Deï ºÁAªÉA ‘ªÀiÁw’SÁA«ÑZï 

¥Àrè-C±ÉA aAvÉèA ºÁAªÉA.  ¤ªÀiÁuÉA 

PÀÄPÀÌgÁZÉA zsÁA¥ÉÚA PÁqïß ¥À¼ÉvÁ£ÁAZï 

ªÀiÁíPÁ PÀ¼ÉîA QÃ ºÁAªÉA PÀÄPÀÌgÁZÁ 

zsÁA¥ÁÚ÷å ©üvÀgï UÁå¸ÉÌmï WÁ®ÄAPï 

£Ávï°è! 

       DvÁA PÀÄPÀÌgÁZÁå zsÁA¥ÁÚöå ©üvÀgï 

UÁå¸ÉÌmï ²gÁÌªïß PÀÄPÀÌgï ¸ÀÖªÁZÉgï zÀªÉÇgïß 

¨sÁAiÀiïæ AiÉÄÃªïß  

n.«. M£ï PÀgÀÄ£ï ‘D«Ä zÉÆV ¸ÉeÁgÁ’ 

PÁgÀåPÀæªÀiï ¥À¼ÉAªïÌ §¸ÉÆèA. PÁgÀåPÀæªÀiï 

CgÁÝöå WÀAmÁå£ï DPÉÃgï eÁ¯ÉA vÀgï¬Ä 

ªÀÄíeÁå PÀÄPÀÌgÁa ²¯ÉÆtÂ¬Ä £Á, PÀ¸À°Zï 

¥ÀæwQæAiÀiÁ eÁAªï, eÁUïªÀiÁUï eÁAªï 

£Á.  ºÁAªï GmÉÆ£ï PÀÄeÁßPï UÉ¯ÉÆA. 

CgÉÃ PÀ¸ÉÆèZï DªÁeï £Á. C±ÉA PÀ±ÉÃA 

eÁ¯ÉA? ºÁAªï aAvÀÄAPï ¥ÀqÉÆèA. Deï 

ºÁAªÉA DªÀiÁÑ ¸ÉeÁgïZÁå ¹¹¯ï 

¨ÁAiÉÄUÉgï eÉA«Ñ UÀvï D¬ÄèÃªÀÄÆ- C±ÉA 

aAvÉèA ºÁAªÉA. ¤ªÀiÁuÉA læ§¯ï ±ÀÆmï 

PÀgÁÛ£Á ªÀiÁíPÁ PÀ¼ÉÆ£ï DAiÉÄèA QÃ 

ºÁAªÉA UÁå¸ï ¸ÀÖªï ¥ÉmÉÆAªïÌ £Ávï¯ÉÆè! 

ªÀiÁVgï UÁå¸ï ¸ÀÖªï ¥ÉmÉÆªïß 

‘zÉÆgÉ«Ä¥sÁ’Avï ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁZÁ 

‘PÁwæ£Á’Pï  

DAiÉÆÌAPï §¸ÉÆèA. 

           ªÀiÁíPÁ DAiÉÄèªÁgï n«gï 

‘MUÀÎgÀuÉ qÀ©â’ ªÀÄí¼ÉîA ««zï gÁAzÁàAZÉA 

PÁgÀåPÀæªÀiï ¥À¼ÉA«Ñ ¦¸ÁAiÀiï ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯Áå. 
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¸ÁzsÀ£ï PÉ¯Áågï ¥ÁgÀAiÀiï V¼Éåvï ªÀÄí½î 

KPï UÁzï D¸Á. ºÁAªÉA ¥ÁgÀAiÀiï V½Ñ 

¸ÉÆqÁåA, JzÉÆ¼ï ªÀgÉÃUï KPï 

£ÀAzÀgïPÁ¬Ä PÉ¼ÉA ¸ÀAiÀiïÛ V¼ÀÄAPï £Á. 

PÁgÀuï ºÁAªÉA RAaÃA¬Ä SÁuÁA ªÁ 

¥sÀ¼ÁA ZÁ¨ÉÆ£ïAZï V½ÑA. PÉÆAQÚAvÁèöå 

ZÀqÁªÀvï ¥ÀvÁæA¤, ¦ügÀÎeï ¥ÀvÁæA¤ ¸ÀAiÀiïÛ 

gÀÄaPï gÁAzÀ¥ï, gÁAzÁà PÀÄqÁAvï, 

gÁAzÀ¥ï-²AzÀ¥ï D¤ eÉªÀ¥ï-C±ÉA 

«¨ÁUï ¥sÁAiÀiïì eÁvÉÃ D¸ÁÛvï. vÁå 

«¨ÁUÁA¤ ªÀÄíeÉ vÀ¸À¯Áå £ÉÆ«¸ÁAPï 

ªÀÄí¼Áågï £ÉÆªÁå gÁAzÁàöåAPï §gÉ §gÉ 

n¥ïì D¸ÁÛvï. zÁPÁèöåPï zÁ½ZÉÆ ¸Ágï 

PÀgÉÆÑ PÀ¸ÉÆ? ¨ÁAUÉØ PÀ±É ¸ÀÄn PÀgÉÑ? PÀÄgÉÆèöå 

PÀ±ÉA ¸Á¥sï PÀgÉÆÑöå, Dt¸ï PÀ±ÉA vÁ¸ÉÑA, 

¥ÀuÁìaA ©üPÁÚA PÀ±ÉA ¸ÀÄPÉÆA«ÑA, §mÁmÉ 

PÀ±ÉA ¸ÉÆ¯ÉÑ, mÉÆªÉÄmÉÆ PÀ±ÉA PÁvÀgÉÑ, 

«ÄgÁìAUï ªÁ D¯ÉA PÀ±ÉA ²AzÉÑA, DA¨ÁqÉ 

PÀ±ÉA zÁqÁAªÉÑ, EvÁå¢«²A Rj D¤ §j 

eÁuÁéAiÀiï ªÉÄ¼ÁÛ. 

          vÁå ²ªÁAiÀiï ¥ÉÆ½ D¤ SÁuÁA 

vÀAiÀiÁgï PÀgÉÑ«²A RÆ¨ï «ªÀgï D¤ 

ªÀiÁºÉvï vÁå ¦ügÀÎeï ¥ÀvÁæA¤ ªÉÄ¼ÁÛ. 

¸À£ÁßA, ¯ÁvÁqï, ªÀiÁAqÁ¸ï, ªÀiÁtÂÚ, 

ªÉÇgïß, Tgï, UÀÄ½AiÀiÁA Tgï, ¥ÁvÉÆ¼ÉÆå, 

¨sÁPÉÆæöå, ªÀÄÄnèA, PÀÄ¨É-ªÀÄÄnèA, ±É«AiÉÆ, 

WÁjAiÉÆ, ¥ÉÆvÁæqÉ, D¥É, D¥ÁA, 

PÁAiÉÆè¼ÉÆå, ¥ÉÆ¼É D¤ ¥Á£ÉÆà¼É 

¨sÁeÉÑ«²A¬Ä ªÉÆ¸ÀÄÛ ªÀiÁºÉvï ªÉÄ¼ÁÛ 

eÁ¯Áèöå£ï ºÁAªÉA KPï §gÉÆ gÁA¢à 

eÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄítÄ£ï WÀmï ¤gÁÝgï PÉ¯ÉÆ. 

vÁå SÁwgï gÁAzÁà«²A ºÁvÁPï ªÉÄ¼ï°èA 
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¸ÀPÀÌqï ¥ÀÄ¸ÀÛPÁA ªÁZÀÄ£ï PÁrèA. 

CAvÀgïeÁ½gï ¥ÀgÀÎmï eÁAªÉÇÑöå ««zï 

gÁA¢à, gÁA¢àtÂAZÉÆå gÉ¹¦ ªÁZÀÄ£ï 

PÁqÉÆèöå. 

          SÁuÁA, ¥ÀPÀé£ÁAaA £ÁAªÁA 

²Pï¯Éè§jA ««zï ªÀiÁ¸ÉîAaA £ÁAªÁA¬Ä 

²PÉÆèA ºÁAªï. vÁAZÉ¥À¬ÄÌ xÉÆrA C²A 

D¸Ávï:  ªÀiÁqÉÆAf, ªÁ¼ÀAiÀiï, 

¥ÀÄjAiÉÆ¯ï, PÉÆAUÉ, ¦gÉÆÛ¼ï, PÀÄgÉÆèöå, 

D¨ÉÆætÂ, zÉAPÉÆî, ¸ÁAPÉÖgï, wUÀÄgï, 

PÁ®ÄÌgÉÆ, zsÀqÁågÉÆ, ¨ÉÆA©¯ï, 

¨sÀÄAiÀiÁAn, ZÀAzÀÄæn, E¸ÉÆuï, EuÁAUï, 

EgÁ¨ÁAiÀiï, PÀjè, Jjè, PÀÄjè, PÀÄ¨É, 

PÁ¼ÉAzïæ, PÁ®ÄA, PÁAqÁAiÀiï, PÁuÉÆ, 

QeÁuï, PÉA¨Éj, PÉÆqÁéAiÀiï, PÉÆPÁÌj, 

PÉÆAw, SÁA¥ï, PÉªÁf, ªÀÄqÁä¸ÉÆ, 

¥ÁA¥Éèmï, ªÁUÉÆ¼ÉA, ±ÉªÉÇÖ, ²t¸ï, 

¸ÁAUÁ¼ÉÆ, vÁgÉÆè, vÁgÀÄì¯ÉÆ, ªÀíPÁ¯ï 

ªÀiÁ¹î, EvÁå¢. 

         PÀÄAPÁØ ªÀiÁ¸ÁaA ««zï ¤¹ÛA, 

¥ÀPÀé£ÁA vÀAiÀiÁgï PÀgÀÄAPï eÁvÁvï.ªÀiÁíPÁ 

PÀÄAPÁqï gÁAzÀÄAPï PÀ¼À£Á vÀjÃ 

ºÉÆmÉ¯ÁPï UÉ¯Áågï DgÀØgï PÀgÀÄAPï E¯ÉèA 

²PÁèA ºÁAªï. aPÀ£ÁAvï xÉÆqÉ LlªÀiï 

C±É D¸Ávï: aPÀ£ï nPÁÌ, aPÀ£ï 

¯ÉÆ°¥À¥ï, aPÀ£ï PÀÆgÁä, aPÀ£ï 

ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï, aPÀ£ï 65, aPÀ£ï fAdgï, 

§lgï aPÀ£ï, UÁjèPï aPÀ£ï, aPÀ£ï 

¥É¥Ààgï, aPÀ£ï PÉÆ¯Á¥ÀÄj, aPÀ£ï 

ºÉÊzÀgÁ¨Á¢, aPÀ£ï PÀ¨Á¨ï, aPÀ£ï 

PÀqÁ¬Ä EvÁå¢. 
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gÀÄaPï gÁAzÀ¥ï vÀAiÀiÁgï PÀgÉÑA¬Ä KPï 

zÉuÉA ªÁ vÁ¯ÉAvï. ºÁAªÉA ¸À¨Ágï 

¥Á«ÖA gÁAzï¯ÉèA aPÀ£ï DªÀiÁÑöå WÀgÁÑöåA¤ 

¸ÉÆqÁåA, ¸ÉeÁgÁÑöå ¸ÀÄuÁåA¤ D¤ 

ªÀiÁeÁæA¤ ¸ÀAiÀiïÛ ºÀÄAUÉÆ£ï ¥À¼Éªïß 

ªÀiÁíPÁ ¥ÉÆæÃvÁìªï ¢¯ÉÆè £Á. zÉPÀÄ£ï 

DvÁA ºÁAªï JPÉÆèZï D¸Áèöågï ¥ÉÃeï 

PÀgïß ¥Á¥ÉØ ¨sÁdÄ£ï eÉªÁÛA ²ªÁAiÀiï 

ªÀiÁ¸ï, ªÀiÁ¹î ªÀÄíuï gÁAzÀÄ£ï ªÀiÁqÁ 

ªÀÄÄ¼ÁAvï GqÉÆAªïÌ vÀAiÀiÁgï £Á. 

        DvÁA ºÁAªÉA £À«Zï KPï 

D¯ÉÆZÀ£ï PÉ¯Áå. gÁAzÁàZÉA zÉuÉA ªÀiÁíPÁ 

PÀ±ÉÃA¬Ä £Á. zÉPÀÄ£ï ºÉuÉA vÉuÉA ¥ÀvÁæA¤, 

¥ÀÄ¸ÀÛPÁA¤ ªÁZÀÄAPï ªÉÄ¼ÉÆÑöå, 

ªÉ¨ï¸Á¬ÄÖA¤ D¤ n« ZÁ£É¯ÁA¤ 

¥À¼ÉAªïÌ D¤ DAiÉÆÌAPï ªÉÄ¼ÉÆÑöå gÉ¹¦ 

¸ÀAUÀæºï PÀgÀÄ£ï ªÀÄAUÀÄîj SÁuÁA 

eÉªÁÚAZÉA KPï ¥ÀÄ¸ÀÛPï ¥ÀgÀÎmï PÀgÉÑA. D¤ 

Deï PÁ¯ï s̈À¯ÁAiÉÄÌPï D¤ gÁAzÁàPï 

¸ÀA§Azï eÁ¯Áèöå ¥ÀÄ¸ÀÛPÁAPï ¨sÁj 

rªÀiÁAqï D¸Á. 

  UÀÄ¯ÉÆ¨ï D¤ 

UÉÆ¨ÉÆgï    

 ºÁå ªÀgÁì ªÀÄíeÉA ªÉ¯ÉAmÁAiÀiïß 

 ªÀÄíeÉgï ¨sÁjZï gÁUÁgï 

 ¹AfZÉÆ §ÄzÁégï eÁ¯Áèöå£ï 

 UÀÄ¯ÉÆ¨Á §zÁèPï 

 ¢¯Á ªÀÄíuï UÉÆ¨ÉÆgï!                      

-¹eÉå¸ï 
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«qÀA§£ï   

 ªÀiÁAAiÀiï 

             –jaÑ eÉÆ£ï ¥ÁAiÀiïì  

ªÀiÁAAiÀiï ªÀÄí½î KPï ªÀåQÛ 

ªÀÄÆåfAiÀÄªÀiÁAvï zÀªÀgÉÑ vÀ¹è ªÀ¸ïÛ 

eÁAiÀiïÛ ªÀÄíuÉÆ£ï ¥À£Áß¸ï ªÀgÁìA D¢A 

PÉÆuÉAAiÀiï aAvï¯ÉèA £Á. D¢A WÀgïZïÑ 

zÉªÁ£ï ¢¯ÉÆè D¸ÉÆæ vÀgï DvÁA D¸ÉÆæZïÑ 

¨sÀÄgÁÎöåA¤ ¢¯ÉÆè eÁUÉÆ. D¸ÉÆæ ªÀÄíuÁÛ£Á 

xÉÆqÁåAPï gÁUï AiÉÄvÁ. “D«Ä ¥ÀAiÉÄê 

¢£ÁAªïVÃ? M¯ïØ Keï ºÉÆÃªÀiï ªÀÄíuÁ” 

ªÀÄíuÁÛvï. PÀ±ÉAAiÀiï ªÀÄíuÁ ¨sÀÄgÁÎöåA£ÉÆ, 

ªÀiÁAAiÀiï vÀÄªÀiÁÑöå WÀgÁ £Á, zÀÄ¸Áæöå 

eÁUÁå£ï wPÁ D¸ÉÆæ ¢¯Á vÉA GUÁØ¸ï 

D¸ÉÆA¢.  

¸ÁévÀAvÁæ ¥ÀAiÉÄèA d¯Áä¯Áèöå ¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄa 

¥ÁæAiÀiï ¸ÀvÀÛgÁAªÀAiÀiïæ ¥ÁªÁèöå. ¥ÁAZï 

¨sÀÄjÎA wPÁ. ªÀiÁ®ÏqÉÆ ¦Ãlgï PÉ£ÀqÁAvï, 

zÀÄ¸ÉÆæ ¥Ë®Ä CªÉÄjPÁAvï, w¸ÉÆæ ¨Áå¦Ö¸ïÖ 

D¸ÉÖçÃ°AiÀiÁAvï, ZÀªÉÛA ªÀÄjAiÀiÁ 

PÀÄªÉÊmÁAvï ªÀ¹Û PÀgÁÛvï vÀgï ¤ªÀiÁuÉÆ 

eÁPÉÆ¨ï ªÀÄAUÀÄîgÁAvï gÁªÁÛÛ. ºÀgÉåPÁèöåPï 

D¥Á¥ÉèA PÀÄmÁªÀiï D¸Á. ¸É«æ£ï ¨ÁAiÀiï 

¥ÁmÁèöå zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAxÁªïß M¯ïØ Keï 

ºÉÆÃªÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï D¥ÀAªÁÑöå D¸ÁæöåAvï 

ªÀ¹Û PÀgÁÛ.  

¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄZÉA fÃªÀ£ï PÀµÁÖAZÉA 

eÁªÁß¸ï¯ÉèA. wZÉÆ ¥Àw gÉÊªÀÄAzÁªÀiï 

¸ÁzÉÆ ªÉÄPÁå¤Pï. ªÀÄAUÀÄîgï ±ÀºÀgÁ©üvÀgï 

¥À£Áß¸ï ¸ÉAmÁìZÁå eÁUÁågï WÀgï D¸ï¯ÉèA 

vÀjÃ vÉA gÁªÉÇAPï ªÀiÁvïæ. eÁUÁåAPï 

vÉzÁßA ªÉÆÃ¯ï £Ávï¯ÉèA. ¥ÀwZÉÆ 

¸ÁA¨Á¼ï eÉªÁÚPï ªÀiÁvïæ ¥ÁªÀÛ¯ÉÆ 

eÁ¯Áèöå£ï fÃªÀ£ï PÀµÁÖAZÉA eÁvÁ£Á 

¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄ£ï ªÀiÁgÉÌnAvï ¥sÀÄ¯ÁA «PÀÄ£ï 

¨sÀÄgÁÎöåAPï ²PÁ¥ï ¢¯ÉèA.   
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ªÀiÁ®ÏqÉÆ ¦Ãlgï ¥ÀAiÉÄèA ²PÁ¥ï 

ªÀÄÄUÀÄÝ£ï UÀ¯ÁáPï UÉ¯ÉÆ vÀgï vÁZÉ 

¥ÁmÁèöå£ï ¥Ë®Ä, G¥ÁæAvï ¨Áå¦Ö¸ïÖ D¤ 

DSÉæÃPï ªÀiÁjAiÀiÁ UÉ¯ÉA. eÁPÉÆ¨ÁZÉA 

²PÁ¥ï ¸ÀA¥ÁÛ£Á DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀÄAiÀiï 

ªÀiÁvÁjA eÁ°èA eÁ¯Áèöå£ï. vÉÆ 

UÁªÁAvï E¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉÆAmÁæöåPÁÖgÁZÉA 

PÁªÀiï PÀj¯ÁUÉÆè.  vÁZÁå PÁªÀiÁªÀÄzsÉA 

eÁAiÀiï ¥ÀÄjÛ ¥ÀÄgÀìvï ªÉÄ¼ï¯Áèöå£ï CªÀAiÀiï 

¨Á¥ÀAiÀiïÌ ¨ÉÆgÁå£ï ¥À¼ÀAiÀiÁèUÉÆè. 

UÀ¯ÁàxÁªïß ¨sÀÄjÎA vÉzÁßA vÉzÁßA zsÁqÉÛ°A 

eÁ¯Áèöå£ï ¥ÀAiÀiÁìöåAPï GuÉA £Ávï¯ÉèA.  

C±ÉA JPÁªÉÄPÁ wA ªÉÆUÁ£ï D¤ 

JPÀémÁ£ï D¸ï°èA. ¦ÃlgÁxÁªïß zsÀgïß 

ªÀÄjAiÀiÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ZÉÆªÁÎAPï KPï 

zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAZÁå DªÉÝAvï PÁeÁgÁA 

eÁ°A. eÁPÉÆ¨ÁZÉA ªÀiÁvïæ PÁeÁgï ¨ÁQ 

GgÉèA. ¦Ãlgï UÉÆgÁåAZÁå ¨sÁ¸Á¬Ä¯Áèöå 

UÁAªÁPï PÉ£ÀqÁPï UÉ¯ÉÆ vÀgï vÁZÉ 

G¥ÁæAvï ¥Ë®Ä C¤ ¨Áå¦Ö¸ïÖ¬ÄÃ 

vÀ¸ÁèöåZïÑ UÉÆgÁåUÁAªÁPï G¨Éè. ªÀÄjAiÀiÁ 

D¤ zÉÆÃ£ï ªÀgÁìA WÉÆ¼ÉÆ£ï 

£ÀÆåf¯ÁåAqï ªÉvÁ SÉÊA.  

ZÁgï ªÀgÁìA ¥ÀAiÉÄèA KPï ¢Ã¸ï 

gÉÊªÀÄAzÁªÀiÁ£ï ¥Áæuï ¸ÉÆqÉÆè. ªÉÆgÁßPï 

vÉVÃ ¥ÀÄvÁAPï D¤ zsÀÄªÉPï AiÉÄÃAªïÌ 

eÁ¯ÉA£Á.  

¨ÉÆgÉA ªÀÄíuÉÆ£ï xÉÆqÁåA¤ ¸ÁAUï¯Áèöå 

D¤ UÉÆgÉA ªÀÄíuÉÆ£ï zÉÆ¼ÁåAPï ¢¸ï¯Áèöå 

jmÁ¯ÁVA eÁPÉÆ¨ï ¸À ªÀÄ»£ÁåA¤ 

PÁeÁgï eÁ¯ÉÆ. nÃZÀgï jmÁ ¯ÉPÁÌAvï 

¨sÁj G±Áågï. vÉA D¬Ä¯Áèöå G¥ÁæAvï 

eÁPÉÆ¨ÁZÉA £À²Ã¨ï¬ÄÃ §zÀ¯ÉèA. 

¥ÀAiÀiÁèöå£ï ¥ÀAiÉÄèA jmÁ£ï D¥ÁÚ£ï PÁªÀiï 

PÀgÁÑöå E¸ÉÆÌ¯ÁZÁå ¥ÁzÁæöå¨ÁPÀqÉ£ï 

¸ÁAUÉÆ£ï eÁPÉÆ¨ÁPï ªÀíqÉèA PÉÆAmÁæöåPïÖ 

¢ªÀAiÉÄèA. G¥ÁæAvï eÁPÉÆ¨Á£ï ¯Áí£ï 

PÉÆAmÁæöåPïÖ PÁuÉÉè¯ÉA£Á.  

xÉÆqÁå vÉÃA¥Á G¥ÁæAvï jÃmÁ£ï 

eÁPÉÆ¨ÁPï ¸ÁAUÉèA “vÀÄªÉA eÁAiÀiï 

ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÁAUÁÛ£Á ªÀiÁvïæ wA ¥ÀAiÉÄê 

zsÁqÁÛvï D¤ JPÉPÁèöåPï ºÀeÁgï 

gÀÄ¥ÀAiÀiï¬ÄÃ RgïÑ AiÉÄÃ£Á. ¯ÁPÁA¤ 

WÉÆ¼ÁÑöåAPï ¥Á¥ÁAZï ºÀeÁgï zÁqÀÄAPï 

QvÉA eÁvÁ?” ¯Áí£ï LªÀeÁSÁwgï 

ªÀíqÉèA DgÀÄÎöåªÉÄAmï PÀgÀÄAPï ªÉÃ¼ï 

£Ávï¯Áèöå£ï ZÁgï PÀqÉ£ï xÁªïß MlÄÖPï 

«Ã¸ï ºÀeÁgï ªÀÄ»£ÁåPï AiÉÄÃAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ 

eÁ¯É.  

¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄZÁå ¥ÀgÁßöå WÀgÁPï ¸À¨Ágï 

duï «ZÁgÉÛ¯É vÀjÃ «QÑ D¯ÉÆÃZÀ£ï 

£Ávï°è. KPï ¢Ã¸ï JPÁ ©®ØØgÁ£ï 

¸ÉAmÁìPï ¥ÀAzÁæ ¯ÁSï ¢vÁA ªÀÄíuÉÆ£ï 
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¸ÁAUÁÛ£Á eÁPÉÆ¨ÁPï D¤ jÃmÁPï 

¥ÁvÉåAªïÌ eÁ¯ÉA£Á.  eÁUÉÆ gÀ¸ÁÛöåPï 

¯ÁUÉÆ£ï D¸ÉÆ£ï PÀÄ²£ï JPÁ JPÁæöåZÉÆ 

D£ÉåÃPï eÁUÉÆ D¸ï¯ÉèªÀjéA zÉÆ¤Ã eÁUÉ 

ªÉÄ¼ÁAiÀiÁèöågï ©®ØgÁPï ªÉÆÃ¸ïÛ ¥sÁAiÉÆÝ 

D¸ï¯ÉÆè. MlÄÖPï 7.5 PÉÆgÉÆqï gÀÄ¥ÀAiÀiï. 

¥ÁAZï ªÁAmÉ PÉ¯Áågï JPÉPÁèöåPï 1.5 

PÉÆgÉÆqï. eÁPÉÆ¨Á£ï ºÉA ¸ÀUÉîA 

¨sÁªÁA¯ÁVA D¤ s̈À¬ÄÚ¯ÁAVA ¸ÁAUÉÆ£ï 

C©ü¥ÁæAiÀiï «ZÁjè. ¥ÀAiÉÄèA £ÁgÉÎªïß 

¨Á¥ÁAiÉÆÑ, DeÁåZÉÆ, ¥ÉÆuÁÓöåZÉÆ 

GUÁØ¸ï AiÉÄvÁ ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÁAUÁèöåjÃ 1.5 

PÉÆgÉÆqï gÀÄ¥ÁåA ªÀÄÄSÁgï ¦ü°AUïì 

gÁªÉèA£Á.  WÀgï ¸ÁA¨Á¼ïß PÉÆÃuÁ¬ÄÍ 

PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï £Ávï¯Áèöå£ï DSÉæÃPï 

‘¸ÀªÁð£ÀÄªÀÄvÉ’£ï M¥Áé°A.  

ªÁAmÁå¸ÀªÉA ªÀiÁAAiÀiïÌ ¥À¼À¬Ä¯Áèöå 

SÁwgï ¸ÀgÁéA¤ ªÉÄ¼ÉÆ£ï KPï ¯Áí£ï 

¥sÁèöåmï PÁuÉÏªïß ¢ÃeÉ ªÀÄí¼ÉîA ªÀíqï 

rªÀiÁAqï eÁPÉÆ¨Á£ï zÀªÀgÉèA. ¸ÀgÁéA 

¸ÀªÁð£ÀÄªÀÄvÉ£ï JPÁ ªÀÄ»£Áå G¥ÁæAvï 

M¥Áé°A.  

¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄ£ï «ZÁgï¯ÉèPÀqÉ£ï zÀ¸ÀÌvï 

WÁ°. eÁPÉÆ¨Á£ï WÀgï «PÉèA D¤ 

¥ÁèöåmÁZÉ ¥ÀAiÉÄê PÀmïÖ PÀgïß Ggï¯Éè ¥ÀAiÉÄê 

ºÀPïÌzÁgÁAPï ªÁAmÉè. 2 % PÀ«ÄµÀ£ï¬ÄÃ 

©®ØgÁPÀqÉ£ï «ZÁgïß WÉvÉè. £ÀªÉA 

¥sÁèöåmï¬ÄÃ PÁuÉÎ¯ÉA.  “ªÀiÁAAiÀiï, £ÀªÁå 

¥sÁèöåmÁAvï £À« £ÁtÂA ¨ÁAzÀÄ£ï vÀÄPÁ 

¥ÁnA C¥Àªïß ºÁqÁÛA.” ªÀÄíuÉÆ£ï 

¸ÁAUÉÆ£ï ªÀiÁ¢æAZÁå PÉÆªÉAvÁZÁå 

D¸ÁæöåAvï r¥ÉÆ¹mï ¢Ãªïß gÀAUÁ¼ï 

DÊ¦èPÉÃ±À£ï ¨sÀgïß ªÀiÁAAiÀiïÌ gÁªÀAiÉÄèA. ¸À 

ªÀÄ»£ÁåA ªÀÄíuÁ¸Àgï £ÁtÂA eÁvÁ 

ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀiÁAAiÀiï gÁPÉÆ£ï gÁ«è. KPï 

¢Ã¸ï wPÁ PÀ¼ÉîAQÃ ºÀgÉåÃPï ªÀiÁvÁgÁåAPï 

D¸ÁæöåAvï ¨sÀjÛ PÀgÁÛ£Á C¸À°AZï ¤¨ÁA 

¢A«ÑA ªÀÄíuÉÆ£ï. 

KPï ¢Ã¸ï ¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄ£ï ¦ÃlgÁPÀqÉ£ï 

¥sÉÆ£Ágï G¯ÁAiÀiÁÛ£Á, vÉÆ ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA 

¨sÁAiÀiÁèöå UÁAªÁPï UÉ¯Áèöå G¥ÁæAvï 

¸ÀPÁÙAAiÀiï ¸ÁAUÁvÁ ªÉÄ¼ÉÆAPï £Ávï°è 

UÀeÁ¯ï ¸ÁAVè.  

«µÀAiÀiï DAiÉÆÌ£ï ¦ÃlgÁ£ï PÉ£ÀqÁZÁå 

ªÉÆ¼ÁâPï ¥À¼Éªïß KPï zsÀæqï ¤ZÉªï PÉ¯ÉÆ. 

“ªÀiÁAAiÀiï vÀÄeÉ SÁwgï ºÁAªï fÃªï 

¢ÃAªïÌ¬ÄÃ vÀAiÀiÁgï D¸ÁA. ¥ÀÆuï DvÁA 

£ÉÊA. vÁZÉ ¥Áæ¸ï ªÀgÉÛA PÁªÀiï ºÁAªï 

vÀÄeÉ SÁwgï PÀgïß D¸ÁA. C¤ vÉA 

eÁªÁß¸Á vÀÄeÁå £ÁAªÁgï ‘ªÀiÁAAiÀiï’ 

ªÀÄí¼ÉîA WhatsApp Group ¸ÀÄgÀÄ PÀgÉÑA” 
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ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¦Ãlgï D¤ vÁåZïÑ WÀqÉå vÁuÉA 

GvÁgï ªÉÆr£Á¸ÁÛ£Á vÉÆ UÀÆæ¥ï WÀqÉÆè.  

vÁå UÀÆæ¥ÁAvï ¸É«æ£ï¨ÁAiÀiï JQè ¸ÉÆqïß 

waA ¸Àgïé s̈ÀÄjÎA, ¸ÀÄ£ÁA, eÁªÀAAiÀiï D¤ 

£ÁvÁæA D¸Ávï. zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAxÁAªïß vÉÆ 

UÀÆæ¥ï ¨ÉÆgÁå£ï ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á. ªÀiÁAAiÀiï 

«±ÁåAvï G¯ÉèÃPÁA, ¸ÁAUÉÆÚöå, wa 

ºÉÆVîPï, DªÀAiÀiï ªÀAiÀiïæ WÀqï°è PÉÆAQÚ 

¥ÀzÁA, EAVèÃµÁAwèA DªÀAiÀiïaA PÀªÀ£ÁA, 

PÀÄmÁäZÉ DzÉè ¥sÉÆmÉÆ, ¥ÀvÁæqÉ, RÄ¨É 

ªÀÄÄnèA C¤ ºÉgï SÁuÁ eÉªÁÚaA 

¦AvÀÄgÁA, xÉÆqÉ ¥Á«ÖA ¸ÀA§Azï £Ávï¯Éè 

eÉÆÃPïì ºÁAUÁ C±Áågï ¥Á±Áågï eÁvÁvï.  

KPï £Á KPï ¢Ã¸ï ¸ÀAPÁØA¤ EArAiÀiÁAvï 

¸ÁAUÁvÁ ªÉÄ¼ÉÑA ªÀÄí¼ÉÆî ¤gÁÝgï¬ÄÃ vÁå 

UÀÆæ¥Á£ï PÉ¯ÉÆ. ¥ÀÄuï ««zsï DqÀÌ½¤«ÄÛA 

vÉÆ ¢Ã¸ï DAiÉÆè£Á. ¸À¨Ágï ¥Á«ÖA 

£À«ÄAiÀiÁgï¯Éè ¢Ã¸ï ZÀÄPÁèöåjÃ vÀ¸ÉÆè KPï 

¢Ã¸ï DSÉæÃPï GzÉ¯ÉÆ.  

ZÁgï¬ÄÃ s̈ÁAiÀiÁèöå UÁA«Ñ s̈ÀÄjÎA 

PÀÄmÁä¸ÀªÉA ««AUÀqï zÉÃ±ÁxÁªïß 

«ªÀiÁ£ÁA¤ ««AUÀqï ªÉÃ¼Ágï ¨ÉAUÀÄîgï 

AiÉÄÃªïß ¥Á«èA. zÀÄ¸Áæöå¢¸Á ¸ÁAUÁvÁ 

§eÁàöåA «ªÀiÁ£ï ¤¯ÁÝuÁgï ¥ÁªÉÇ£ï 

ªÀÄAdgÀÄ£ï ºÉÆmÁèAvï gÀÆªÀiÁA PÀgïß, 

gÉ¸ïÖ WÉªïß ¥sÉæ±ï eÁªïß ¥ÁAZï eÁuÁA 

¨sÀÄjÎA D¥À¥Áèöå PÀÄmÁä¸ÀªÉA MlÄÖPï «Ã¸ï 

eÁuÁA zÀ£ÁàgÁA ZÁgï ªÀgÁgï±ÉA 

D¸ÁæöåAvï jVèA.  ¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄPï vÁtÂA 

¸Àgï¥ÉæöÊ¸ï ¢ÃAªïÌ aAvï¯ÉèA eÁ¯Áèöå£ï 

¥ÀAiÉÄèA ¸ÁAUÉÆAPï £Ávï¯ÉèA. KPï WÀr w 

¸Àé¥ÁuïVÃ ªÀÄíuÉÆ£ï aAw¯ÁVè. ¹¸ÀÖgï 

¸ÀÄ¦jAiÀÄgÁ£ï RqÀPïÌ vÁ¼Áå£ï vÉA WÀÀrvï 

¤Ãeï ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÀjÖ¦üPÉmï ¢°. 

ªÀiÁAAiÀiÁÑöå gÀÆªÀiÁAvï ¨sÀÄgÁÎöåA¤ ªÉªÉVÎA 

qÉPÉÆgÉ±À£ï PÀgÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PÉ¯ÉA. ¦ÃlgÁZÁå 

ªÀíqÁèöå zsÀÄªï PÁgÁåZÉA JªÀiï ¹ eÁ¯ÉA 

D¤ ¢¸ÁZÁå ªÀÄºÀvÁé«±ÁåAvï 

EAVèÃµÁAvï CgÉÆÝ WÀAmÉÆ G®AiÉÄèA. 

zÀÄ¸ÁæöåA¤ vÁ¼ÉÆå ¥ÉmÁÛ£Á ªÀiÁAAiÀiïß 

EAVèÃµï ¸ÀªÉÆÓAPï £Á vÀjÃ vÁ¼ÉÆå 

¥ÉmÉÆèöå.  

“D«Ä PÉÃªÀ¯ï ZÁgï ¢Ã¸ï ºÁAUÁ 

D¸ÁÛAªï. CgÉÆÝ ¢Ã¸ï ªÀiÁvïæ ªÀiÁAAiÀiï 

SÁwgï RgÀÄÑAPï ¸ÀPÁÛAªï. ¥sÁ¯ÁåA vÀÄPÁ 

¦°PÀÄ¼Á D¥Àªïß ªÀgÁÛAªï. ¥ÉÆgÁéA 
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vÀtÂÚÃgï ¨Á«Pï, vÁZÉ ¥ÉÆgÁéA mÁUÉÆÃgï 

¥ÁgÁÌPï ¸ÀªÉAZï ¸ÉAlæ¯ï ªÀiÁgÉÌnPï KPï 

¨sÀA«Ø, vÁZÁå zÀÄ¸Áæöå ¢¸Á KPï ¨ÉÆgÉA 

EAVèÃµï ¦ZÀÑgï ¥À¼Éªïß G¥ÁæAvï ¥sÉÊªï 

¸ÁÖgï ºÉÆmÉ¯ÁAvï eÉªÁuï. vÁZÉ 

G¥ÁæAvï JPÁ ¥ÁmÁèöå£ï KPï PÀgïß D«Ä 

¥ÁnA ªÉvÁAªï” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¥Ë®Ä 

PÀÄmÁävÀ¥sÉð£ï. RAZÁAiÀiï EUÀgÉÓZÉÆ AiÀiÁ 

¥À«vïæ eÁUÁåZÉÆ G¯ÉèÃPï £Ávï¯ÉÆè.  

“vÀÄPÁ PÀÄªÉÊmï, PÉ£ÀqÁ, DªÉÄÃjPÁ D¤ 

D¸ÉÖçÃ°AiÀiÁPï D¥Àªïß ªÀgïß ºÀgÉåÃPÁ 

UÁAªÁAvï ¸À ¸À ªÉÄ»£É gÁªÀªïß zÉÆÃ£ï 

ªÀgÁìA C±ÉA ¸ÀA¥Àªïß G¥ÁæAvï vÀÄPÁ 

EArAiÀiÁPï D¥Àªïß ºÁqïß KPï £ÀªÉAZï 

ªÀíqÉèA WÀgï PÁuÉÏªïß ¢Ãªïß zÉÆUÁA 

ZÁPÀjßAPï zÀªÀgïß vÀÄªÉA ±ÉA¨sÉÆgï ªÀgÁìA 

ªÁAZÉÑ ¥À¼ÀAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï D«ÄÑ D±Á 

eÁªÁß¸Á. D«Ä JPÁªÉÄPÁ G¯ÉÆªïß ºÁå 

¤gÁÞgÁPï ¥ÁªÁèöåAªï. «ÃeÁZÉA PÁªÀiï 

ªÉVAZï DgÀA s̈ï eÁvÁ¯ÉA” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ 

¨Áå¦Ö¸ïÖ.  

¸É«æ£ï ¨ÁAiÉÄZÁå zÉÆ¼ÁåA¤ zÀÄSÁA 

D¬ÄèA. zÀÄ¸ÁæöåA¤ ¥sÀn ªÀiÁgÁÛ£Á 

DqÁAªïÌ eÁAiÀiÁß vÀgï gÀrÑ wa ¸ÀªÀAiÀiï. 

¸ÀAvÉÆÃ¸ÁaA zÀÄPÁA ªÀÄíuÉÆ£ï aAvÀÄ£ï 

¸ÀAPÁØA¤ vÁ¼ÉÆå ¥ÉmÉÆèöå. UÀgÉÓ£ï 

gÀÆªÀiÁPÀÄ²£ï D¬Ä°è DAiÀiÁ ºÉA DAiÉÆÌ£ï 

©üvÀ¯Áå ©üvÀgï ºÁ¹è. C¸Éè qÉÊ¯ÉÆUï 

D¸ÁæöåAvï ¸ÀzÁAZÉ.   

¥Ë®ÄZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå zsÀÄªÉ£ï ªÀiÁA¬ÄÑ 

¥sÉÆmÉÆ PÁqïß ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁgï WÁ°. My 

dear Mai, We love you all ªÀÄíuÉÆ£ï 

caption ¢¯ÉA. zsÁ «Ä£ÀÄmÁA¤ vÉA 

ªÀÄíuÁ¯ÉA “¥À£Áß¸ï likes KzÉÆ¼ïZïÑ 

DAiÀiÁèöåvï. DªÉÄjPÁAvï DvÁA gÁvï £ÉÃ? 

KPï ¥Á«ÖA ¢Ã¸ï GeÁéqÁèöågï ±ÉA¨sÉÆgï 

likes AiÉÄÃAªïÌ ¥ÀÄgÉÆ.” ¨Áå¦Ö¸ÁÖZÁå 

¨ÁAiÉÄè£ï vÀgÀÄÓªÉÆ PÉ¯ÉÆ. ¸ÀPÁØA¤ vÁ¼ÉÆå 

¥ÉÀmÉÆèöå. ªÀiÁjAiÀiÁ£ï WÀqï¯ÉèA There is 

no other word like Mai EAVèÃµï VÃvï 

¸ÀPÁØA¤ UÁAiÉÄèA. ¨ÉAUÀÄîgÁAvï ºÉA zÉÆÃ£ï 

¥Á«ÖA ¥ÁæöåQÖÃ¸ï PÉ¯ÉèA.  

ºÀgÉåÃPÁèöå£ï ªÉÆ¨ÁAiÀiÁèAvï ªÀiÁAAiÉÆÑ 

¥sÉÆmÉÆ PÁqÉÆèöå. xÉÆqÁåA¤ ¥sÉÃ¸ï 

§ÄPÁgï WÁ¯ÉÆå vÀgï xÉÆqÁåA¤ ªÁmïì 

Då¥Ágï zsÁqÉÆèöå D¤ xÉÆqÁåA¤ 

¥ÀÄAeÁªïß zÀªÀgÉÆèöå. JªÀiï ¹ £ï “DvÁA 

KPï ¯Áí£ï ¨ÉæÃPï” ªÀÄíuÉÆ£ï ¥ÀAzÁæ 

«Ä£ÀÄmÁAZÉÆ «gÁªÀiï ¢¯ÉÆ.  

¸ÀUÁîöå D¸ÁæöåPï s̈ÉÆA«Ø ªÀiÁgïß 

ªÉÄ¼ï¼ÁîöåAPÀqÉ£ï QvÉA QvÉA G¯ÉÆªïß 
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D¬ÄèA. ¹¸ÁÖçA¤ PÁAAiÀiï ªÀÄí¼É£ÁA. C¹èA 

¦Pï¤PÁA D¤ ªÀiÁAPÁØ SÉ¼ï ¸ÀzÁAZÉ.  

ºÁAvÀÄ ¨ÉeÁgÁAiÉÄ£ï xÀPï¯Áèöå 

ªÀiÁvÁgÁåAPï E¯ÉèA zsÀgÁäZÉA 

ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï¬ÄÃ ªÉÄ¼ÁÛ.  

¸ÀPÁØAAiÀiï ¥ÁnA gÀÄªÀiÁPï D¬ÄèA 

¸ÀPÁØAAiÀiï ºÁ¹èA £ÁaèA. ZÁPÉÆèöå, a¥ïì 

SÉ¯ÉA ¥É¦ì ¦AiÉÄ°A. G¥ÁæAvï QÖgÀhiï 

¸ÀÄgÀÄ PÉ¯ÉA. “DvÁA V¥sïÖ PÁgÀåPÀæªÀiï” 

ªÀÄíuÉÆ£ï JA ¹ £ï ªÀÄíuÁÛ£Á 

¨ÁåUÁAxÁªïß ¸ÀgÁéA¤ ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÁAiÀiïæ 

ಕಾಡೊಲ ಾ . «Ã¸ï £ÉÊmÉÆå, ZÁgï ¸ÁägïÖ 

¥ÉÆÃ£ÁA, KPï «rAiÉÆ UÉÃªÀiï, Dmï 

ªÉÄÃPÀ¥ï ¨ÉÆPïì, ¥ÀAzÁæ eÉÆÃr ªÁuÉÆ, 

wÃ£ï eÉÆÃr f£ïì ¥ÁåAmÁA D¤ mÉÆ¥ïì, 

ZÁgï mÁå¨ÉèmÁA, wÃ£ï PÁå®ÄÌ¯ÉÃlgï, 

zÉÆÃ£ï «ÄQì- D±ÉA ¸À¨Ágï xÀgÁAZÉÆå 

ªÀ¸ÀÄÛ ºÁqï¯ÉÆèöå. ZÀqÀÛªï ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀgÉÆßöå 

D¤ ªÁ¥Àgï¯ÉÆèöå vÀjÃ EArAiÀiÁZÁåAPï 

PÀ¼ÉÑAZïÑ £Á ªÀÄíuÉåvï wvÉÆèöå £ÀªÉÇ ªÀ¸ÀÄÛ 

vÉÆå. ªÀiÁAAiÀiï ¥À¼ÉªïßAZï D¹è, 

¥ÀzÁA GqÁÌuÁA eÁ°A. DzÉÆèöå PÁuÉÆå 

eÁ¯ÉÆå. vÁå ¢¸ÁAZÉA PÁgÉåA ¸ÀA¥ÉèA. 

ªÀiÁAAiÀiïÌ 7.00 ªÀgÁgï eÉªÁuï D¸Á. 

vÁZÉ ¥ÀAiÉÄèA ¸ÀAPÁØA¤ ªÀZÁeÉ. jÃmÁ£ï 

ªÀAzÀ£ÁgÀàuï PÉ¯ÉA. ¸ÀPÁØAAiÀiï GnèA. 

ªÀiÁAAiÀiï Gnè£Á.  ¥ÀAiÀiïì xÁªïß PÉÆÃtÂÃ 

AiÉÄÃAªïÌ £Ávï¯Áèöå£ï zÀÄ¸ÁæöåZïÑ ¢¸Á 

ªÀiÁAAiÉÄÑA ªÉÆÃgïß eÁ¯ÉA. UÀqïÝ ªÉÆÃgïß 

vÉA. “¨sÁV DªÀAiÀiï w. wZÁå £ÁAªÁ£ï 

WhatsApp Group ¸ÉÊvï D¸ï¯ÉÆè. ¸ÀUÁîöå 

PÀÄmÁä ªÀÄÄSÁgï wuÉA ¥Áæuï PÉ¯ÉÆ.” 

ªÀÄí½îA ±ÀæzÁÞAd°Aa GvÁæA DAiÀiÁÌvÁ£Á 

¯ÉÆPÁZÁå zÉÆ¼ÁåA¤ zÀÄSÁA zÉA«èA. 

eÁPÉÆ¨ï G¥ÁÌgï s̈ÁªÀÅqÁÛÛ£Á UÀ¼ÀÎ¼ÁåA 

gÀqÉÆè.  

KPÁZïÑ ¢Ã¸Á£ï ºÀ¥sÁÛöåZÉA «ÄÃ¸ï 

¸ÀA¥Àªïß ¥ÀAiÉÄèA aAvï¯Áèöå§jZïÑ 

¸É«æ£ï¨ÁAiÉÄZÉ ¥ÀÆvï, ¸ÀÄ£ÁA, zsÀÄªï, 

eÁAªÀAAiÀiï D¤ £ÁvÁæA ¥ÁnA G©èA.  

“vÀÄªÀiÁÌA zÉÃªï ¨ÉÆgÉA PÀgÀÄA. r¥ÉÆÃ¹mï 

£ÉÆÃ£ï j¥sÀAqÉ§¯ï eÁ¯Áèöå£ï ¯ÉÃPï 

¸ÀA¥ÁÛ. vÀÄªÀiÁÌA PÉzÁßAAiÀiï QvÉèAiÀiï zÁ£ï 

¢ÃAªïÌ D¸Á vÀgï ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÉåÃvï” C±ÉA 

ªÀÄíuÉÆ£ï D¸ÁæöåZÁå ¹¸ÀÖgï ¸ÀÄ¦jAiÀÄgÁ£ï 

¦ÃlgÁPï ªÉÄ¸Éìeï zsÁrè. “D«Ä JPÁªÉÄPÁ 

G¯ÉÆªïß vÀÄªÀiÁÌA xÉÆqÁå ªÀÄ»£ÁåA¤ 

w½êvÉ¯ÁåAªï.” ªÀÄíuÉÆ£ï ¦ÃlgÁ£ï 

¥ÁnA ªÉÄ¸Éìeï zsÁrè. 

ªÀiÁAAiÀiï ªÉÄ¯Áå vÀjÃ ªÉÆ¨ÉÊ¯ÁA 

ªÉÆgÉÆAPï £ÁAvï. ‘ªÀiÁAAiÀiï’ 

WhatsApp Group DvÁAAiÀiï 

ªÀiÁAAiÀiÁÑöå GUÁØ¸ÁSÁwgï ZÁ®Ä zÀªÀgÁè. 



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಸ್ತು 
 
ವರ್ಸಚೆಂ ಜ್ಯಲಿೆಂ ಪಾೆಂಚ್ ಮಾಹ ಕಾ 

ದಬ್ಬಯ್ರ ಕಾಮಾಕ್ಕ ಯೇವುನ್ 

ಹೊಕ್ಲಲ ಕ್ಕ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಸಂಗ್ಸೆಂ ಧ್ರನ್ 

ಉಮಾಾ  ರಾಶ ವೊತನ್ 

ಆಯ್ಶಲ ವಾರ್ ಪೊೋಟ್ ಮಹ ಜೆಂ 

ವಾಡೊನ್-ವಾಡೊನ್ ಯ್ಶತಾ 

ವಸುಾ  ಮಹ ಜೊಾ  ಖಂಯ್ಸ ರ್ ಆರ್ಸತ್ರ 

ದಳ್ಾ ೆಂಕ್ಕ ದಿರ್ಸನ ಜ್ಯತಾ 

ನಹ ತಾರ್ಸಾ ನ ಹತಾಕ್ಕ ಲ್ಯಗಾ ತ್ರ 

ಪುರ್ಣ ಕಸೊಾ  ಆರ್ಸತ್ರ ನೆಣಾ 

ಆತಾೆಂ ಮಾಹ ಕಾ ಸುಟ ಮೆಳಿ್  

ಗೆಂವಾಕ್ಕ ವಚೊೆಂಕ್ಕ ಆರ್ಸ 

ಬ್ಬಯ್ಶಲ ಕ್ಕ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಪೊಟುಲ ನ್ ಧ್ರನ್ 

ಕಬಡಿ ಖೆಳ್ೆಂಕ್ಕ ಆರ್ಸ 

ಅಸೆೆಂ ಮಹ ಣೊನ್ ನಹ ೆಂವ್್ನ  ಜ್ಯತಚ್ 

ಆಸೊಚ ದವಲಚ ಧ್ಣಿಚರ್ 

ವಸುಾ  ಮಹ ಜೊಾ  ಪಳವ್್ನ  ಹೆಂವ್ನ 

ಜ್ಯಲೆಂ 

ಭಾರಚ್ ಗಂಭಿೋರ್ 

ಪೊೋಟ್ 

ವಾಡೊನ್ 

ದಿರ್ಸನೆಂತ್ರ ತರೋ 

ಗ್ಳಮಿಾ ಾ ಪರೆಂಚ್ 

ಆರ್ಸತ್ರ 

ಹಾ ಪಿಪ  

ವಾಲೆೆಂಟಾಯ್್ರ  

ಬ್ಬಯ್ಶಲ  ಮಹ ಜ್ಯಾ  

ಜಿೆಂಕ್ಕ ರ್ ಚಿಕಾ ಜಿೆಂಯ್ರ! 

-ವೀಕ್ ೆ ಸ್ ನಂತೂರ್ 

-------------------------------------------- 

ಜವಿೆಂ ಪಾನ್ಾೆಂ  

ಜಡಾಾನ್ಾ 

 
 

 

 

-              
-             ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕ್ನ್ಹಾ 
 

ವಹರ ಂ ನ್ಹತಹಾೂರೋ  
ರುಕಹ ತುಜಂ 

ಪಹನ್ಹ ಜವಿಂ ಜವಿಂ  

ಕಿತಹಾೂಕ್ ಜಡಿಾಂ ಪಡಿಾಂ? 

ಹಹಂವ್ ಖರ ಂಚ್ ನ್ ಣಹಂ 

ಕಹಂಯ್ರ ಮ್ುಳಹಂತ್ ಭ ್ ಂವ ್ಂ 

ಭುಕ ಲ ಾಂ ವಹಸುಯಂ ಜಹಣಹಂ? 

ಮ್ಹಂಯ್ರ  

ತುಜಂ ದುಖಹಂಯ್ರ ಜಡ್ರಲಿಾಂ ಮ್್  

ತ ದಹ್ಂ 

ಮ್ಾಜಹ್ ಭುಕ ನ್ಯ ಸವಹಲ್ ಕ ಲ ಾಂಚ್ ನ್ಹ         
------------------------------------- 



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

ಮೂಟ್ 
-ಆನಿಸ  ಪಾಲಡ್್ಯ  

 
ಕಿಲ ೆಂಕ್ಕ... ಕಿಲ ೆಂಕ್ಕ... ಕಿಲ ೆಂಕ್ಕ... 

ಕಿೆಂದ್ಿ  ಆವಾಜ್ಯನ್ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರಾರ್ೆಂ ಗಮನ್ 

ವೊಡೆಲ ೆಂ. ಚಲನ್ 

ಆಸ್ ಲಲ  ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ 

ರಾವೊಲ . ಬ್ರಲಿ್ಯ  ವಯ್ಶಲ ೆಂ ಮಬ್ಬಯ್ರಲ  

ನಿಕಾಳ ವ್್ನ  ತಾಾ ಚ್ ಘಡೆಾ  ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಶಲಿಲ  

ವದಿಚ ವಾಚಿಲ . 

 

MEET ME IN MY RESIDENCE AT 5.45 PM 
- JAGMOHAN TAKOOR 
 

"ಹೆಂ..." ಹೆಂಕಾಲಚ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ 

"ಕಲೆಜಿಚೊ ಆಡಳಾ ದ್ಲ್ರ್ ..." ತೊ ದ್ಲ್ೆಂತ್ರ 

ಚ್ಯಬ್ಬಲ್ಯಗೊಲ . 

ಹತಾಚ್ಯಾ  ಘಡ್ಯಾ ಳ್ರ್ರ್ ತಾಣ್ಯ ದಿೋಶಿ್  

ಚರಯ್ಶಲ . ವೊರಾೆಂ ಪಾೆಂಚ್ ಜ್ಯವ್್ನ  ತ್ರೋನ್ 

ಮಿನುಟಾೆಂ ಜ್ಯಲಿಲ ೆಂ. ಮಬ್ಬಯಲ ಚಿ ಫಿಕಿಚ 

ದ್ಲ್ೆಂುನ್ ತಾಣ್ಯ ಪರತ್ರ ತೆಂ ಆಪಾಲ ಾ  ಬ್ರಳಿ್ ಕ್ಕ 

ಖೊವಯ್ಶಲ ೆಂ. ಆಪಾಲ ಾ  ದಫಾ ರಾ ತವೆ್ಟ ೆಂ ತಾಣ್ಯ 

ಪಾವಾಲ  ವ್ಟೆಂಚಿಲ ೆಂ. ದಫಾ ರಾಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ಆಸ್ ಲಲ  

ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ತ್ರಚೆಂಚೊ ಜಮ ಪಳವ್್ನ  ತೊ ವ್ಟಜಿಾ ತ್ರ 

ಜ್ಯಲನ. ದಫ್ತಾ ರಾಚ್ಯಾ  ಮುಖ್-ದ್ಲ್ವ ರಾ 

ವಯ್್ರ ಖಿಳ್ಯ್ಶಲೆಲ ೆಂ ನೆಂವಾ-ಫಳೆಂ ಪಳವ್್ನ  

ತೊ ಏಕ್ಕ ಘಡಿ ಸಥ ಬ್್ ಜ್ಯಲ. 

 

ಪ್ೊ | ರಜಿನಲ್್ ರಬ್ರರೊ 

ಡಿೋನ್ ಆಫ್ ಸಿ್ಕ್ ಡೆೆಂಟ್ಸ  ವಲ್ ಫೇರ್ 

 

ಸದ್ಲ್ೆಂ ತೊ ತಾಾ ಚ್ ದಫ್ತಾ ರಾಕ್ಕ ತೊ ವತಾಲ 

ತರೋ ಆಯೆ ಾ  ಭಾಶೆನ್ ಹಾ  ನೆಂವಾ-

ಫಳ್ಾ ನ್ ತಾರ್ೆಂ ಗಮನ್ ಅಶೆ ವೊಡ್ಲ್ ಲೆಲ ೆಂ ನ.  

"ಬಹಶ ಫ್ತಲ್ಯಾ ೆಂ ಥಾವ್್ನ  ಹೆಂ ಹೆಂಗಸರ್ 

ಆಸೆೆ ೆಂನ" ಗ್ಳಣಿ್ಗ ಣೊಲ  ತೊ ಆಪಾಲ ಾ ಸಥ ಕಿೆಂ" 

 

"ಗ್ಳಡ್ಲ್ ಈವ್್ಟ ೆಂಗ್ಲ್ ಸರ್" ವ್ಟಧಾಾ ರ್ಥಚಚ್ಯಾ  

ಅನಿರೋಕೆಿತ್ರ ವಂದನಕ್ಕ ಏಕ್ಕ ಘಡಿ ತಾಚ್ಯಾ  

ಕುಡಿೆಂತ್ರ ವ್ಟೋಜ್ ಚಲಿಚ. ದರ್್ಸ ಾ  ಖಿಣಾನ್ ತೊ 

ಸಿಥ ಮಿತಾಕ್ಕ ಆಯ್ಲ . ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ರ್ಥಚಕ್ಕ ಪಾಟೆಂ 

ವಂದನ್ ಕರೆಂಕಿೋ ವ್ಟಸಲಚ. ತಕಿಲ  ಪಂದ್ಲ್ 

ಘಾಲ್್  ತೊ ದಫಾ ರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ.  

 

ಸ್ಕ್ಟ್ ದೆಗೆನ್ ಆರೆ್ಸ ಾ  ಕಿರಾರ್ರ್ ಕವವ್್ನ  

ಆಪಾಲ ಾ  ಬಸ್ೆ ರ್ ಬಸೊಲ  ತೊ. ಮೆಜ್ಯರ್ 

ಅಸಾ ವಸ್ಾ  ಜ್ಯಲಿಲ ೆಂ ಪುಸಾ ಕಾೆಂ ಆಮಸ ರಾನ್ 

ಆರಾವ್್ನ  ಜಮ ಕನ್ಚ ದೆಗೆನ್ ದವಲಿಚೆಂ.  

 

"ಟರ್ಣ ರ್ಣ... ಟರ್ಣ ರ್ಣ" ದೋನ್ ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ 

ಮೆಜ್ಯರ್ ಆಸೆಿ  ಕಾೆಂಪಿರ್ಣ ದ್ಲ್ೆಂಬಿಲ  ತಾಣ್ಯ. 

 

"ಏಕ್ಕಸ  ಕೂಜ್ ಮಿ ಸರ್." ಪಿಯ್ೋನ್ ವಾಯಚ 

ವೇಗನ್ ಕುಡ್ಯ ಭಿತರ್ ರಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ  

ಆದೇಶಕ್ಕ ರಾಕನ್ ರಾವ್ನ ಲಲ . 

 

"ತಾೆಂಕಾೆಂ ಭಿತರ್ ದ್ಲ್ಡೆಿ ಗ್ಸೋ" ತಾಚ್ಯಾ  

ಉಲಣಾಾ ೆಂತ್ರ ಕಸಲೆೆಂಚ್ ಘಮಂಡ್ಲ್ 

ನತ್ರ ಲೆಲ ೆಂ. 



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

ಎಕಾ ಪಾಟಾಲ ಾ ನ್ ಏಕ್ಕ ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ರ್ಥಚ ತಾಚ್ಯಾ  

ಕುಡ್ಯಕ್ಕ ಘುಸೊೆಂಕ್ಕ ಲ್ಯಗೆಲ . ಸಗಳ ಾ ೆಂಚೊಾ  

ಗಜೊಚ ತ್ರರ್ಸಚತಾನ ವೊರಾೆಂ 5.35 ಜ್ಯಲಿಲ ೆಂ.  

ಮೆಜ್ಯ ವಯ್್ರ ಪಯ್ಶಲ ೆಂಚ್ ತಯರ್ 

ದವರ್ ಲೆಲ ೆಂ ಕವರ್ ಆಪಾಲ ಾ  ಬೊಲ್ಯಸ ೆಂತ್ರ 

ರ್ಪುನ್ ತೊ ದಫಾ ರಾ ಭಾಯ್್ರ ಆಯ್ಲ . 

ಡ್ೆ ೈವರ್ ಪ್ೊ ಫೆಸರಾರ್ೆಂ ಕಾರ್ ಶೆಡ್್ಯ  ಥಾವ್್ನ  

ಭಾಯ್್ರ ಹಡ್್ಲ್  ರಾಕನ್ ರಾವ್ನ ಲಲ . 

ಪ್ೊ ಫೆಸರಾಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ಲೆಲ ೆಂಚ್ ತೊ ಕಾರಾ 

ಭಾಯ್್ರ ಯೇವ್್ನ  ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟ್ಯಲ  

ದ್ಲ್ವಾಚಟ್ಯ ಉಗೆಾ ೆಂ ಕನ್ಚ ದರಲ್ಯಗೊಲ . 

"ಆಡಳಾ ದ್ಲ್ರಾಚ್ಯಾ  ಘರಾ ವಶಚಗ್ಸೋ?" ತಾಚ್ಯಾ  

ಆದೇಶೆಂತ್ರ ಫಮಾಚರ್ಣ ನತ್ರ ಲೆಲ ೆಂ. 

 

ಡ್ೆ ೈವರಾನ್ ತಕಿಲ  ಹಲಯ್ಶಲ . ಪ್ೊ ಫೆರ್ಸರ್ 

ಪಾಟಾಲ ಾ  ಬಸ್ೆ ರ್ ಆಸಿೋನ್ ಜ್ಯತಚ್ ಡ್ೆ ೈವರಾನ್ 

ಕಾರಾಚೊ ದ್ಲ್ವಾಚಟ್ಯ ಹಳ್ವ ಯ್ಶನ್ 

ದ್ಲ್ೆಂಪೊಲ  ಆನಿ ಆಮಸ ರಾನ್ ಚ್ಯಲಕಾಚ್ಯಾ  

ಶಟರ್ ಬೊಸೊನ್ ಬೊನೆಟಾೆಂತ್ರಲ  ಕಿೋ 

ಘುೆಂವ್ಾ ಯಲ ಗೊಲ . ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ಖಿಣಾೆಂನಿ 

ಕಾರ್ ಎಕಾ ಮಜ್ಬಾ ತ್ರ ಬೊೆಂಗಲ ಾ ಚ್ಯಾ  ಗೇಟ 

ರ್ಸಮ್ಾ ರ್ ಉಬ್ರೆಂ ಜ್ಯಲೆೆಂ. ಡ್ೆ ೈವರ್ ಗೇಟ್ 

ಉಗ್ಸಾ  ಕತಾಚನ್ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ  

ಗಮನವ್ಟಣ್ಯೆಂಚ್ ತಾರ್ರ್ ಖಿಳ್ಯ್ಶಲಿಲ ೆಂ 

ಉತ್ಾ ೆಂ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ ಲಲ . 

 

"ಜಗ್ಲ್ ಮೋಹನ್ ಠಾಕೂರ್" 

 

ಡ್ೆ ೈವರಾನ್ ಕಾರ್ ಗೇಟ ಭಿತರ್ ವರನ್ ಘರಾ 

ರ್ಸಮ್ಾ ರ್ ಚ್ ಪಾಕ್ಕಚ ಕ್ಲಲೆೆಂ. 

 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್್ನ  ದೆೆಂವೊನ್ 

ಬೊೆಂಗಲ ಾ ಕ್ಕ ಪ್ ವೇಸ್ ಕತಾಚನ ಠಾಕೂರ್ 

ದಲ್ಯರೊರ್ರ್ ಬೊಸೊನ್ ಚಿರಟ್ 

ಚಿೆಂವಾಾ ಲ. ಆಪೊಲ  ಮಾನ್ ಬ್ಬಗವ್್ನ  ತಾಣ್ಯ 

ಠಾಕೂರಾನ್ ದ್ಲ್ಕಯ್ಶಲಿಲ  ಬರ್್ಸ  ಸಿವ ೋಕಾರ್ 

ಕ್ಲಲಿ.  

 

"ನಿದ್ಲ್ಚರ್ ಘೆತೊಲ ಯ್ರ ?" ವ್ಟಚ್ಯರ ಠಾಕೂರ್ 

 

"ವಹ ಯ್ರ ಸರ್" ಖಾಲಿಾ  ಜ್ಯಪ್ ಪ್ೊ ಫೆಸರಾಚಿ 

 

"ತಶಯ್ತ್ರ ಚೌದರಕ್ಕ ಕಲೆಜಿ ಥಾವ್್ನ  

ಅಮಾನತ್ರ ಕ್ಲಲೆೆಂಯ್ರ?" 

 

"ಪೂರ್ಣ ಸರ್" ಗಗೆಲ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. "ಫೈನಲ್ 

ಇಯ್ರ್ ಟೆಕ್ಕಸ  ಟೈಲ್ ಇೆಂಜಿನಿಯ್ರೆಂಗ್ಲ್ ಶಕೆಿ  

ತಶಯ್ತ್ರ ಚೌದರ ನಿರಾಪ್ಾ ದಿ ಚಲಿ. ತ್ರಣ್ಯ 

ಯಚಗ್ಸೆಂಗ್ಲ್ ಕರೆಂಕ್ಕ ನ. ಮಾದಕ್ಕ 

ಗ್ಳಳ್ಾ ೆಂಚ್ಯಾ  ವ್ಟತರಣಾೆಂತ್ರ ತ್ರಚೊ ಪಾತ್್ರ  ನ. 

ಮಾತ್ರ ನಹ ಯ್ರ ತ್ರ ಏಕ್ಕ ಪ್ಾ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಆನಿ 

ಪ್ ತ್ರಭಾನಿವ ತ್ರ ಚಲಿ. ತ್ರರ್ ದ್ಲ್ವ ರೆಂ ಆಮೆಾ ಾ  

ಇೆಂಜಿನಿಯ್ರೆಂಗ್ಲ್ ಕಲೆಜಿಕ್ಕ ಹಾ  ವರ್ಸಚ 

ಆಮಿ ಯಚೆಂಕ್ಕ ನಿರೋಕಿಾ ತ್ರ ಕರನ್ ಆರ್ಸೆಂವ್ನ. 

ಅಸಲೆ ಚಲೆಾ ಕ್ಕ ..." 

 



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

"ಸಿೊ ೋಪ್ ಇಟ್" ಠಾಕರಾಚಿ ಘರೊಜ್ 

ವಾಗ ಪ್ಾ ಸ್ ಕಠೋರ್ ಜ್ಯಲಿಲ . ತ್ರಚಿ ಚೂಕ್ಕ  

ಆರ್ಸ ಮಹ ರ್ಣ ಹೆಂವೆಂ ತ್ರಕಾ ಅಮಾನತ್ರ 

ಕರೆಂಕ್ಕ ರ್ಸೆಂಗ್ಲ್ ಲೆಲ ೆಂ ನಹ ಯ್ರ. ತರೋ ತ್ರಚ್ಯಾ  

ಬ್ಬಪಾಯ್್ರ  ಶೊಗೊತೊೋ ಚೌದರನ್ ವಹ ಡ್ಲ್ 

ಚೂಕ್ಕ ಆದ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಚ. ಆಮೆಾ ಾ  ವ್ಟದ್ಲ್ಾ  

ಸಂರ್ಸಥ ಾ ೆಂನಿ ಮಾದಕ್ಕ ಗ್ಳಳ್ಾ ೆಂರ್ೆಂ ವಾರೆಂ 

ಗ್ಳಸೊೆಂಕ್ಕ ಹೆಂವ್ನ ಚ್ ಕಾರಾರ್ಣ ಮಹ ರ್ಣ ತಾಣ್ಯ 

ಪತ್ಾ ೆಂನಿ ವದಿಚ ಪಗಚಟ್ ಕ್ಲಲ್ಯಾ . 

 

"ತೊ ಏಕ್ಕ ಪಿರ್ಸೆಂಟ್ ಪತ್್ರ  ಕತ್ರಚ" ಉತ್ಾ ೆಂ 

ಪಾಪುಡಿಲ ೆಂ ಪ್ೊ ಫೆಸರಾನ್ "ಆಜ್ ಮಹ ಜ್ಯಾ  

ದಫಾ ರಾಕ್ಕ ಆಯ್ಶಲಲ . ತಾಣ್ಯ ಕ್ಲಲ್ಯಲ ಾ  ಚುಕಿಕ್ಕ 

ಪತ್ಾ ೆಂನಿ ಚೂಕ್ಕ ವೊಳ್್ ೆಂಕ್ಕ ವೊಪಾವ ಲ್ಯ 

ತೊ." 

 

"ತೊ ಚೂಕ್ಕ ವಳ್್ ತಲ ಆನಿ ತೂೆಂ 

ತಶಯ್ತ್ರಕ್ಕ ಆಮಾನತ್ರ ಕತಚಲಯ್ರ" 

 

"ತೆಂ ಕಶೆೆಂ ಜ್ಯೆಂವೆ ೆಂ ಸರ್" ಪೊರಾತ್ರಲ್ಯಗೊಲ  

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. " ಚೂಕ್ಕ ಕರನತ್ರ ಲ್ಯಲ ಾ ರ್ರ್ 

ಚೂಕ್ಕ ಆರೊೋಪ್ ಥಾಪುೆಂಕ್ಕ ಮಹ ಜೆಂ ಕಾಳ್ತಜ್ 

ಆಯ್್ ೆಂವೆ ನ" 

 

"ದದ್ಲ್ಕ್ಕ ಘಾಲಲ  ಮಿಟಾ ಖೊಡೊ ಪಾಟೆಂ 

ಕಾಡ್ಯಲ ಾ ರೋ ಫುಟ್ ಲೆಲ ೆಂ ದೂದ್ ಘಡ್ಯಸ ನ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್" ಉತ್ಾ ೆಂ ವ್ಟೆಂಚಿಲ್ಯಗೊಲ  ಠಾಕೂರ್. 

"ತಾಾ ಚ್ ಖಾತ್ರರ್ ಹೊ ಠಾಕೂರ್ ಏಕ್ಕ ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ 

ಘೆತ್ರ ಲ್ಯಲ ಾ  ನಿದ್ಲ್ಚರಾರ್ರ್ ಪಾಟೆಂ ಮೇಟ್ 

ಕಾಡೆೊ ನ" ಚುರಟಾಚೊ ದರ್ಮಾ  

ವೊೋಡಿಲ್ಯಗೊಲ  ತೊ. 

 

"ನಿದ್ಲ್ಚರ್ ಹೆಂವೇೆಂಯ್ರ ಘೆತಾಲ  ಸರ್" 

ಪ್ೊ ಫೆಸರಾನ್ ಹಳ್ವ ಯ್ಶನ್ ಆಪಾಲ ಾ  

ಬೊಲ್ಯಸ ೆಂತಲ ೆಂ ಕವರ್ ಕಾಡ್ರನ್ ಠಾಕೂರಾಚ್ಯಾ  

ರ್ಸಮ್ಾ ರ್ ಗಳ್ಯ್ಶಲ ೆಂ. 

 

"ಕಿತೆಂ ಹೆಂ?" ಪಿೆಂಗಚಲ ಠಾಕೂರ್. 

 

"ಮಹ ಜೆಂ ರಾಜಿನರ್ಮ ಪತ್್ರ " 

 

ಠಾಕೂರಾಚ್ಯಾ  ಮುಕಾಮಳ್ರ್ ಕಸಲಿಚ್ 

ಬದ್ಲ್ಲ ವರ್ಣ ಜ್ಯಲಿನ. ತಾಣ್ಯ ಭಾವನವ್ಟಣ್ಯ ತೆಂ 

ಪತ್್ರ  ಯೆಂತ್್ರ ಕ್ಕ ರೋತ್ರನ್ ಪಿೆಂಜುನ್ ತಾರ್ 

ಕುಡ್ೆ  ಕಚ್್ಯ ಾ  ಡಬ್ಬಾ ಾ ಕ್ಕ ಉಡಯ್ಶಲ . 

 

"ಹೆಂವ್ನ ಜರ್ ತಶಯ್ತ್ರಕ್ಕ ಅಮಾನತ್ರ ಕರನ್ 

ಹೆಂವೆಂ ಯ್ಶದಳ್ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಜಿಣ್ಯಾ ೆಂತ್ರ 

ಬ್ಬೆಂಧುನ್ ಹಡ್ಲ್ ಲಿಲ ೆಂ ತತಾವ ೆಂ ಆನಿ 

ಮೌಲ್ಯಾ ೆಂ ಕಚ್್ಯ ಾ ೆಂತ್ರ ಉಡಯ್ಶಲ್ಯಲ ಾ  ಭಾಶೆನ್. 

 

"ತತಾವ ೆಂ!" ಹಸೊಲ  ಠಾಕೂರ್ ರ್ಸಯ್ರಾ . 

"ತತಾವ ೆಂ ಆಸೆಿ ೆಂ ಪಾಳೆಂಕ್ಕ ನಹ ಯ್ರ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ 

ಶಕಂವ್್ನ . ತತಾವ ೆಂನಿ ಜಿಯ್ಶಲಲ  ವಾ ಕಿಾ  ಆಜ್ 

ತಜ್ಯಾ  ಪ್ಾ ಸ್ ಊೆಂಚ್ಯಲ ಾ  ಹದ್್ಲ್ ಾ ಕ್ಕ 

ಪಾವ್ನ ಲಲ  ನ. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ರ ಹರ್ ವಕಿಾ  

ಮಾಹ ಕಾ ಮಾಹ ನ್ ದಿತಾ. ಸಕಾಚರ್ ಮಹ ಜ್ಯಾ  

ಸ್ಕ್ಚನೆಂ ಪ್ ಕಾರ್ ರಗ್ೊ  ರಚ್ಯಾ  ಆನಿ 

ಬದಿಲ ತಾ. ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಆಜ್ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಹತಾಖಾಲ್ 

ಆಟ್ ನೆಂವಾಡ್ಿ ಕ್ಕ ವ್ು ತ್ರಾ ಪರ್ ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ಸಂಸೆಥ  

ಆರ್ಸತ್ರ. ತಾೆಂತೆಂ ತಬ್ರಚತ್ರ ಜೊಡ್ಲ್ ಲೆಲ  ದೇಶ್ 

ವ್ಟದೇಶೆಂನಿ ಜವಾಬ್್ಬ ರಚ್ಯಾ  ಹದ್್ಲ್ ಾ ೆಂನಿ 

ಘನಧಿಕ್ಕ ರ್ಸಥ ನೆಂ ಆಪಾಣ ವ್್ನ  ಆರ್ಸತ್ರ. 

ತರ್ ಯ್ಶೋ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಸಂರ್ಸಥ ೆಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾ  

ಹದ್್ಲ್ ಾ ೆಂನಿ ಕಣ್ಯ ಆಸೊೆಂಕ್ಕ ಫ್ತವೊ ಮಹ ರ್ಣ 

ಹೆಂವ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ಲ್ಚರ್ ಘೆೆಂವ್್ನ  ಸಕಾಾ ೆಂ." 

"ತಮೆಾ ಾ  ಸಂರ್ಸಥ ಾ ೆಂತ್ರ ಆಜ್ ಪಯಚೆಂತ್ರ 

ಹೆಂವ್ನ ಪ್ಾ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಸೆವಾ ದಿೋವ್್ನ  ಆಯಲ ೆಂ 

ಸರ್." 

"ತಾಾ ಚ್ ಖಾತ್ರರ್ ಆಜ್ಬನ್ ತೆಂ ತಾಾ  

ಹದ್್ಲ್ ಾ ರ್ ಆರ್ಸಯ್ರ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ಆನಿ 

ಫುಡೇೆಂಯ್ರ ತೊಚೆ್  ಹದ್  ತೆಂ 

ರ್ಸೆಂಬ್ಬಳ್ಾ ಲಯ್ರ." 

 

"ಕಲೆಜಿೆಂತಲ ೆಂ ಯಚಗ್ಸೆಂಗ್ಲ್ ಜ್ಯಯಾ ಾ  

ಮಾಪಾನ್ ಉಣ್ಯ ಕಚ್ಯಾ ಚೆಂತ್ರ ಹೆಂವ್ನ 



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

ಜಯ್ಶಾ ವಂತ್ರ ಜ್ಯಲ್ಯೆಂ ಸರ್. ತರೋ ಮಾದಕ್ಕ 

ಗ್ಳಳ್ಾ ೆಂರ್ೆಂ ಜ್ಯಳ್ ಸೊಡೊೆಂವ್್ನ  ಹೆಂವ್ನ 

ಸಕೆಂಕ್ಕ ನ." 

 

"ತಕಾ ಯ್ಶದಳ್ ಚ್ ಹೆಂವೆಂ ಸ್ಕ್ಚನ್ 

ದಿಲ್ಯೆಂ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ಮಾದಕ್ಕ ಗ್ಳಳ್ಾ ೆಂ ವ್ಟಶೆಂ 

ತೆಂವೆಂ ಚಡಿತ್ರ ತಕ್ಲಲ ಫಡ್ಯಫಡ್ಲ್ ಕಚಿಚ ಗಜ್ಚ 

ನ." 

 

"ತಶೆೆಂ ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ ಸರ್ ತಮಿ. 

ಮಾದಕ್ಕ ಗ್ಳಳ್ಾ ೆಂನಿ ಆಮೆಾ ಾ  ಕಲೆಜಿಚ್ಯಾ  

ಅದ್ಲ್ಾ ಚಕ್ಕ ಅದ್ಲ್ಾ ಚ ಭುಗಾ ಚೆಂರ್ೆಂ ಜಿವ್ಟತ್ರ 

ಪಿಡ್್ಯ ಾ ರ್ ಕ್ಲಲ್ಯೆಂ" 

 

"ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ಮಾದಕ್ಕ ದ್ ವಾಾ ೆಂ 

ಕಲೆಜ್ ವಟಾರಾಥಾವ್್ನ  ಪಯ್ರಸ  ಕರೆಂಕ್ಕ 

ತಜ್ಯಾ ನ್ ಜ್ಯೆಂವೆ ೆಂನ. ಆನಿ ಅಶೆೆಂ ಕ್ಲಲ್ಯಾ ರೋ 

ಆಮೆಾ ಾ  ಸಂರ್ಸಥ ಾ ಕ್ಕ ಬೊಯಚ ಪ್ಾ ಸ್ 

ವಾಯಿ್ರ ಚ್ ಚಡ್ಲ್ ಜ್ಯಯ್ರಾ ." 

 

"ತಮಿ ಕಿತೆಂ ಮಹ ಣಾಾ ತ್ರ ತೆಂ ಮಾಹ ಕಾ 

ಸಮಾಾ ನ ಸರ್" 

 

"ತಕಾ ಸಮಾ ೆಂಕ್ಕ ವೇಳ್ ಲ್ಯಗಾ ಲ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ಸಮಾ ಲ್ಯಲ ಾ  ಉಪ್ಾ ೆಂತ್ರೋ 

ಕಸಲೆಂಯ್ರ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ರೆಂಕ್ಕ ತೆಂ 

ಸಕೆ ನೆಂಯ್ರ" 

 

"ಮಹ ಳ್ಾ ರ್ ತಾಾ  ಪಿರ್ಸೆಂಟ್ ಪತ್್ರ  ಕತಾಚನ್ 

ರ್ಸೆಂಗೆೆ  ಭಾಶೆನ್ ತಮಿ ನಿೋಜ್ ಜ್ಯವ್್ನ  

ಮಾದಕ್ಕ ವಾ ವಹರಾಕ್ಕ ಪಾಟೆಂಬೊ 

ದಿತಾತ್ರ?" ಅಜ್ಯಪೊಲ  ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ 

 

"ತಕಾ ಸಮಾಜಚಿ ನಿೋಜ್ ವೊಳ್ಕ್ಕ ನ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ಆಜ್ ಆಟ್ ವ್ ತ್ರಾ ಪರ್ ಕಲೆಜಿೆಂನಿ 

ದಡ್ರ ಪಿಟ್ಯ ಕರೆಂಕ್ಕ ದಡ್ರ ಕಿತೆಂ ವಯ್್ರ 

ಥಾವ್್ನ  ಪಡ್ಯಾ  ಮಹ ರ್ಣ ಸಮಾಾ ಲೋಯ್ರ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ ?" 

 

ಪ್ೊ ಫೆಸರಾಕ್ಕ ಠಾಕೂರಾಚಿೆಂ ಉತ್ಾ ೆಂ ಜಿರಂವ್್ನ  

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲ್ಯಗೊಲ . ಉಪ್ಾ ೆಂತ್ರ 

ಸಿಥ ಮಿತಾಕ್ಕ ಯೇವ್್ನ  ತೊ ಮಹ ಣಾಲ 

"ಅಸಲ್ಯಾ  ತತಾವ ೆಂ ನತ್ರ ಲ್ಯಲ ಾ  ಸಂರ್ಸಥ ಾ ೆಂತ್ರ 

ಏಕ್ಕ ಘಡಿ ಪಾಸ್ಕ್ನ್ ರಾವೊೆಂಕ್ಕ 

ಜ್ಯೆಂವೆ ೆಂನ. ತಮಿ ಮಹ ಜೆಂ ರಾಜಿನರ್ಮ 

ಪತ್್ರ  ಸಿವ ೋಕಾರ್ ಕ್ಲಲೆೆಂನ ತರೋ ಹೆಂವೆಂ 

ಕಲೆಜ್ ಸೊಡೆಿ ಚ್ ಪಡೆಾ ಲಿ ಸರ್" 

 

"ತೆಂವೆಂ ಖುಶೇನ್ ಕಲಜ್ ಸೊಡೆಾ ತ್ರ 

ಪ್ೊ ಫೆಸರ್" ಸವ್ಾ ರ್ಸಯ್ಶನ್ ಜ್ಯಪ್ ದಿಲಿ 

ಠಾಕೂರಾನ್ 

 

ಹಿ ಅನಿರೋಕೆಿತ್ರ ಜ್ಯಪ್ ಜಿರಂವ್್ನ  ಪ್ೊ ಫೆಸರಾಕ್ಕ 

ನಿೋಜ್ ಜ್ಯವ್್ನ  ವೇಳ್ ಜ್ಯಯ್ರ ಪಡೊಲ . ತಾಣ್ಯ 

ಆಪಾಲ ಾ  ಬೊಲ್ಯಸ  ಥಾವ್್ನ  ತವಾಲ ಭಾಯ್್ರ 

ಕಾಡ್ರನ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ರ್ಸಫ್ ಕ್ಲಲೆೆಂ. 

ತವಾಲ ಪರತ್ರ ಬೊಲ್ಯಸ ೆಂತ್ರ ದವತಾಚನ 

ಎಕಡಿ ನದರ್ ಬೊೆಂವ್ಾ ಯ್ಶಲ  ತಾಣ್ಯ. 

ವ್ಟಯಚರಾಯ್ಶನ್ ರಡ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ತಕಿಲ  ಕುಡಿಪ ಲಿ 

ತಾಣ್ಯ. ದರ್್ಸ ಾ  ಖಿಣಾನ್ ಕದೆಲ್ಯರ್ರ್ ಆಪೊಲ ಾ  

ಮುಟ ಅೆಂದಚನ್ ಉಟೆ  ತಯರ 

ಕರಲ್ಯಗೊಲ  ತೊ. ಸಗೆಳ ೆಂ ವಜ್ಯನ್ 

ಧಾರಣಾಯ್ಶನ್, ಕದೆಲ್ಯಚೊಾ  ಖಾೆಂಚಿ 

ಧ್ರ್ ಲ್ಯಲ ಾ  ಆಪಾಲ ಾ  ಹತಾೆಂಚ್ಯಾ  



ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ 

 

 
 

ಮೂಟೆಂರ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ಉಟೆಾ ಾ ಕ್ಕ ತಾಣ್ಯ 

ಕುಲ ಉಕಲಲ  ಮಾತ್್ರ ! 

 

ತಾಾ ವಳ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ  ಕಾನೆಂಚ್ಯಾ  ನಜ್ಬಕ್ಕ 

ಫುಲ್ಯೆಂರ್ರ್ ಠಾಕೂರಾರ್ ಎಕೇಕ್ಕ ಚ್ 

ಕಠೋರ್ ಖಿಳ ತೊಪಾಲ್ಯಗೆಲ !!! 

 

"ಉಡ್ಯಸ್ ಕರ್ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ತಜಿ ಆವಯ್ರ 

ಅಜ್ಬನ್ ಆಮೆಾ ಾ  ಹೊಸಿಪ ಟಲ್ಯೆಂತ್ರ ಚಿಕಿತಾಸ  

ಘೆವ್್ನ  ಆರ್ಸ. ತೆಂ ಆಮೆ  ಪ್ಾ ಮಾಣಿಕ್ಕ 

ವಾವ್ಾ ಡಿ ಜ್ಯಲ್ಯಲ ಾ ನ್ ತ್ರಕಾ ಆತಾೆಂ 

ದಮಾಚರ್ಥಚ ಸೆವಾ ಲ್ಯಬೊನ್ ಆರ್ಸ. ಜರ್ 

ತೆಂ ಮಹ ಜೊ ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ಸಂಸೊಥ  ಸೊಡೆಿ  ತರ್ 

ತ್ರಚ್ಯಾ  ಡಯಲಿರ್ಸ ಖಾತ್ರರ್ ತವೆಂ 

ಮಯ್ರ ನಾ ಕ್ಕ ಅಯೆ್ಶ  ಹಜ್ಯರ್ ಚಡಿತ್ರ ಖಚ್ಚ 

ಕರ್ಚೆಂ ಪಡೆಾ ಲೆೆಂ. ಫಕತ್ರ ತತಾವ ೆಂ ಮಲ್ಯೆಂನಿ 

ಜಿಯ್ಶೆಂವೆಾ ಾ  ತಕಾ ಹೊ ಐವಜ್ ಫ್ತರಕ್ಕ 

ಕರೆಂಕ್ಕ ಜ್ಯೆಂವೆೊ ನ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ತಶೆೆಂ 

ಜ್ಯವ್್ನ  ಆಮೆ  ವ್ಟದ್ಲ್ಾ  ಸಂಸೊಥ  ರ್ಸೆಂಡೆೊ  

ಆನಿ ತಜ್ಯಾ  ಆವಯ್್ರ ರ್ಸೆಂಡೆೊ  ಹರ್ 

ಮಧೆಂ ಕಸಲಚ್ ಫರಕ್ಕ ನ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. 

ರ್ಸೆಂಗ್ಲ್. ಕಣಾಚಿ ವ್ಟೆಂಚವ್ನಣ  ತೆಂ ಕತಾಚಯ್ರ 

? ಪಕ್ಕಚ ತಶಯ್ತ್ರ ಚೌದರ ವ ತಕಾ ಜಲ್ಾ  

ದಿಲಿಲ  ತಜಿ ಆವಯ್ರ?" ಠಾಕೂರ್ 

ಉದೆವ ೋಗವ್ಟಣ್ಯ ಉಲವ್್ನೆಂಚ್ ಆಸ್ ಲಲ . 

 

‘ಟಪಾಲ್ಲ !!!’ ಬ್ಬೆಂಯೆ್ಶ  ಮಾತ್ರ ಕಾಡೆೆ  ವಳ್ತೆಂ 

ಮಾತ್ರ ಭರ್ ಲಿಲ  ಭಾಟ ಲ್ಯಟ್ಯ ದರಯ್ಶನ್ 

ವೊಡ್ಯಾ ನ, ಲ್ಯಟ್ಯ ದರ ತಟ್ಯನ್ 

ಮಾತ್ರಭರ್ ಲಿಲ  ಭಾಟ ಎಕಾಚೆ್  ಖಿಣಾನ್ 

ಭಾೆಂಯೆ ಾ  ಥಳ್ಕ್ಕ ಆಪಿೊ ನ್ ಮಾತ್ರ 

ಫ್ತಸಳ ೆಂವೆ ಬರೆಂ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ ಹತಾೆಂಚೊಾ  

ಮುಟ ಬಲ್ ಹಿೋನ್ ಜ್ಯವ್್ನ  ಪ್ೊ ಫೆಸರ್ 

ಕದೆಲ್ಯರ್ ಕರ್ಸಳ್ಳ . 

 

ಏಕ್ಕ ಪಾವಿ್ಟ ಚ್ಯಾ ಕ್ಕ ಪ್ೊ ಫೆಸರಾಚಿೆಂ 

ಅೆಂತಮೂಚಳ್ೆಂ ಉಡಿಲ ೆಂ. ಸುಲಭಾಯ್ಶಚಿ 

ಶಕಾರ ಗ್ಸಳೆಂಕ್ಕ ವಚೊನ್ ಗಯ್ಶಚಕ್ಕ ಶಕಾಲ್ಯಲ ಾ  

ಜಯ್ರಾ  ಮಾಸೆಳ ಚಿ ಗತ್ರ ತಾಚಿ ಜ್ಯಲಿ. ತೊ ಪರತ್ರ 

ಸೊಡಂವ್್ನ  ಜ್ಯಯ್ ತ್ರ ಲೆಲ  ಮುಟ ಭಿತರ್ 

ಅಸಹಯ್ಕತನ್ ಹಳವ ಳ್ಳ .  

 

"ಹೆಂವ್ನ ವ್ಟರಾರ್ ಜ್ಯಲ್ಯೆಂ ಸರ್. ಮಹ ಜಿ 

ಚಿೆಂತ್ಾ ೆಂ ಸಕತ್ರ ಕೆಿೋಣಿತ್ರ ಜ್ಯಲ್ಯಾ " ತೊ 

ಹಳವ ಳ್ಳ  

 

"ವಹ ಡ್ಲ್ ನ ಪ್ೊ ಫೆಸರ್. ತಜಿ ತಕಿಲ  ಶೆಂತ್ರ 

ಜ್ಯಲ್ಯಾ  ಉಪ್ಾ ೆಂತ್ರ ನಿದ್ಲ್ಚರ್ ಘೆ. ಆನಿ 

ಫ್ತಲ್ಯಾ  ಹಾ ಚ್ ವೇಳ್ ಭಿತರ್ ತಜೊ 

ನಿದ್ಲ್ಚರ್ ಮಾಹ ಕಾ ಕಳ್ಯ್ರ. ಆತಾೆಂ ತೆಂವೆಂ 

ವರ್ಾ ತ್ರ." ಠಾಕೂರ್ ದಲ್ಯರಾೆಂತೊಲ  

ಉಟ್ಯನ್ ಭಿತರ್ ಘೆಲ. 

 

ಥೊಡೊಾ  ಘಡೊಾ  ಕದೆಲ್ಯರ್ ವ್ಟಶೆವ್ನ ಘೆತಾಲ ಾ  

ಉಪ್ಾ ೆಂತ್ರ ಆಪಾಲ ಾ  ಚ್ಯಲಕಾಕ್ಕ ಘೆವ್್ನ  ಆಪಾಲ ಾ   

ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ಆಪಾಲ ಾ  ಘರಾ  ಗೆಲ. 

ಜಿಣ್ಯಾ ೆಂತ್ರ ಪಯ್ಶಲ  ಪಾವಿ್ಟ ೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್, ತೊ 

ಚ್ಯಲಕ್ಕ, ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಲ ೆಂ ನಹ ಯ್ರ ಬಗರ್ 

ವ್ಟದ್ಲ್ಾ ಸಂರ್ಸಥ ಾ ರ್ೆಂ ಮಹ ಳಳ ೆಂ ಚಿೆಂತಾಪ್ 

ತಾಚ್ಯಾ  ಮತ್ರೆಂತ್ರ ಗೆಲೆೆಂ. ಆಜ್ ತಾರ್ೆಂಚ್ 

ಬಿಡ್ಯರ್ ತಾಕಾ ಪಕಿಚ ತಶೆೆಂ ಭಗೆಲ ೆಂ. ತ್ರೆಂ 

ಕದೆಲ್ಯೆಂ, ತೊ ಸೊಫ್ತ, ತೆಂ ಫ್ಿ ಜ್ಾ , ತ್ರ ಟವ್ಟ, ತೆಂ 

ಬ್ರಡ್್ಲ್ , ತೊಾ  ವೊಲಿ, ತೆಂ ಮಬ್ಬಯ್ರಲ  ಸಗೊಳ ಾ  

ವಸುಾ  ಪಕಿಚ ಮಹ ರ್ಣ ತಾಕಾ ಭಗೆಲ ೆಂ. ತ್ರ ಸಗ್ಸಳ  
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ರಾತ್ರ ತಾಣ್ಯ ತಾಾ  ಪಕಿಚ ಘರಾೆಂತ್ರ ಎಕುಸ ರಾ ಾ ನ್ 

ಅೆಂದ್್ಲ್ ರಾೆಂತ್ರ ಪಾಶರ್ ಕ್ಲಲಿ. ಸಕಾಳ್ 

ಜ್ಯತಾನ್ ಭವಚಶಾ ಚೊ ಸುಯ್ಚ ಉದೆಲಲ .  

 

ಉಜ್ಯವ ಡ್ಯಚ್ಯಾ  ಕಿೋಣಾಚಚೊ ಪ್ ವೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ  

ಮತ್ರ ಪಡ್್ಯ ಾ ರ್ ಜ್ಯತಾನ ತಾಣ್ಯ ತೆಂ ಪಕಿಚ 

ಮಬ್ಬಯ್ರಲ  ಬ್ರಳಿ್  ಥಾವ್್ನ  ತಾೆಂಡ್ರನ್ ಘೆತಲ ೆಂ. 

ಮಬ್ಬಯಲ ರ್ರ್ ದೋನ್ ತ್ರೋನ್ ುತಾೆಂವ್ನ 

ದ್ಲ್ೆಂಬ್ಬಾ ನ ಮಬ್ಬಯಲ ರ್ರ್ "ಠಾಕೂರ್" 

ಮಹ ಳ್ಳ  ಸಬ್್ ಉದೆಲ.  

 

ತಾಣ್ಯ ಯ್ಶಸ್ ಮಹ ಳ್ಳ  ುತಾೆಂವ್ನ ದ್ಲ್ೆಂಬೊಲ . 

ಮಬ್ಬಯ್ರಲ  ತಾಣ್ಯ ಕಾನಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ವಲೆೆಂ. ತಾಕಾ 

"ಯ್ಶಸ್" ಮಹ ಳ್ಳ  ಕಕಚಶ್ ಆವಾಜ್ 

ಆಯ್ ಲ. ತೊ ಮಹ ಣಾಲ ಉದೆವ ೋಗ್ಲ್ ರಹಿತ್ರ 

ಜ್ಯವ್್ನ  ಸಪ ಶಿ್  ಉತ್ಾ ೆಂನಿ "ಹೆಂವ್ನ ಆಜ್ ಚೆ್  

ಹೆಂ ಸಗೆಳ ೆಂ ಸೊಡ್ರನ್ ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಆವಯ್್ರ ಘೆವ್್ನ  

‘ಮಹ ಜ್ಯಾ ’ ಘರಾ ವತಲೆಂ." ದರ್್ಸ ಾ  ಘಡೆಾ  

ತಾಣ್ಯ ತೆಂ ಮಬ್ಬಯ್ರಲ  ಸವ್ಾ ಸ್ ಸಕಾಲ  

ಗಳ್ಯ್ಶಲ ೆಂ.  

 

 
 

ಗಳ್ಯಾ ನ ಮೂಟ್ ಸಡಿಳ್ ಜ್ಯಲಲ  

ಅನಭ ೋಗ್ಲ್ ಜ್ಯಲ ತಾಕಾ. 

 

 

 

 
 

ಹಾ ಚ್ ಫೆಬ್್ರ ರ್ ಧಾವರ್ ಗೊೆಂಯೆಂತ್ರ ಮೆಲಿವ ನ್ 

ಪ್ರಸ್ ನಯಿ್ರ  ಭಾರಚ್ ಜೊೋರಾನ್ ಜ್ಯಲಿ.  

ಹಜರ್ ಜ್ಯಲಲ  ಲೋಕ್ಕ ದಿಲ್-ಖುಶ್ ಜ್ಯತಾನ 

ಮೆಲಿವ ನ್ ಪ್ರಸ್ ಹೆಂ ತಾರ್ೆಂ ಪ್ ದರ್ಚನ್ 

ಕೆಂಕ್ಲಣ ಚ್ಯಾ  ಮೂಳ್ ಗೆಂವಾೆಂತ್ರ ಜೊಡ್ಲ್ ಲ್ಯಲ ಾ  

ಜಯಾ ಕ್ಕ ಆಪ್ಲ ೆಂ ರ್ಪ್ೆಂ ಉಕುಲ ನ್ ಪ್್ ೋಕ್ಷಕಾೆಂಕ್ಕ 

ದೇವ್ನ ಬರೆಂ ಕರೆಂ ಮಹ ಣಾಲ್ಯಗೊಲ . 

(ತಸಿವ ೋರೊ ಾ  - ದ್ಲ್ಯ್ಶಾ  ವಲ್್ಚ) 
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ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯ ವ್ಟಮೆನ್ಸ  ಕಾೆಂಗ್ೆಸ್ ಹಚಿ ಜರಾಲ್ 

ಕಾಯ್ಚದಶಚ ಶ್ೋಮತ್ರ ಜ್ಯಾ ನೆಟ್ ಡಿ’ಸೊೋಜ್ಯನ್ 

ಮಾಚ್ಚ ಧಾವರ್ ರ್ಸೆಂತ್ರ ಆಗ್ೆ ಸ್ ಸೆಪ ರ್ಲ್ ಇಸ್ೊ ಲ್ಯ 

ಮೈದ್ಲ್ನರ್ ಜ್ಯೆಂವ್್ನ ಆರೆ್ಸ ಾ  ಕ್ಲನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ಕ 

ಸಿಾ ೂೋಯೆಂಚ್ಯಾ  ಮಹ ಸಮೆಾ ೋಳ್ನರ್ೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ರ 

ಸಂಕೇತ್ರ (ಲೋಗೊ) ಉಗಾ ಯ್ಲ .  ಹಾ  ಸಮೆಾ ೋಳ್ಕ್ಕ 

ಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ಲ್ಯಗ್ಸೆಂ ಪಾೆಂಚ್ ಹಜ್ಯರ್ ಲೋಕ್ಕ ಜಮಾ ಲ 

ಮಹ ರ್ಣ ಅೆಂದ್ಲ್ಜ್ ಕ್ಲಲ್ಯ. 

(ತಸಿವ ೋರೊ ಾ  - ದ್ಲ್ಯ್ಶಾ  ವಲ್್ಚ) 

ಮಗಹಳ್ ಸವ್ೊ ಕ ್ಂಕಿಿ ಕಥ ್ ಲಿಕಹಂನ್ ್ , 

ಕರ ಜಹಾಚಹ್ ಹುಂರಹಯರ್ ಆಸ್ಹ್ೂ ಆಮ್ಹ್ಂ 

ಸಮೋಸ್ಹಾಂಕ್ ಆಮ್ ಭಹವಹಡ್ತಾ ಘಟ್ ಕಚ ್ೊ 
ತರ್ ಂಚ್ ಪಹಯಚಿತ್, ಉಪಹಸ್ ಇತಹ್ದಿ ಕನ್ಯೊ 
ಕಿಯಸ್ಹಾ ಥಂಯ್ರ ಆಮ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭರ್ೊಸ್ ್  

ಥಿರ್ ಕಚ ್ೊ ಸುವಹಳ   ಪರತ್ ಆಯ್ಹಾ. ಜರ್ ಂ 

ಆಮಿ ಸ್ ್ ಮ್ಹ್ ಜ ಜು ಕಿಯಸ್ಹಾನ್ಯ ಮ್ನ್ಹಯೂ ಕುಳಹ 

ಪಹಸತ್ ಭ ್ ಗ್ಲಲ ಾ ಕಷ್ಟ್, ರ್ಳವಳ  ಆನಿ 

ನಿಮ್ಹಣ ಂ ತಹಣ ಂ ಪಹಯಣ್ ಅಪಿೊಲ ಾಂ ಉಗಹಾಸ್ 

ಕಹಡ್ತ್, ನಿಯ್ಹಳ್್ ಮ್ಹಗಹಾಂವ್ ತರ್ ಂಚ್ ಹಹ್ 
ರ್ಸ್ಹೊಚಹ್ ಕರ ಜಹಾಂತ್ ಆಮಿ ಆನ್ ್ೋಕ್ 

ರ್ಾತ ೊಂ ಕಹಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಹ. ಹಿ ಜವಹರಹಾರ 

ಹಹ್ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಪಹಳಿಜ  ಆಸ್ಲಲಿಾ. ತುಮಿ 

ಜಹಣಹಂತ್ ರ್ ಕಹಾೂಂ ಆದಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸರ್ಾತ ್ ್ 
ಕಿತ ಂಚ್ ನ್ಹತ್ಲಲಹಾೂ ತಹ್ ಕಹಳಹರ್ ಆಮ್ಹ್ೂ 
ಪುರ್ೊಜಹಂನಿ ಹಹಂಗಹಸರ್ ಕಿಯಸ್ಹಾಂವ್ 

ಭಹವಹಡ್ತಾ ರುತಹ ಕ ಲ ್ ಾ. ತಸಲಹ್ ದಿಸ್ಹಂನಿ 

ಭಿರಹಂಕುಳ್ ಮೋಡ್ತಾ ತಹಣಂ ಫುಡ್ತ ಕ ಲಿಾ - 
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ಕಿಯಸ್ಹಾಂವಹಂಚಹ್ ಬಂದಡ್  ರುಪಹರ್. ತಹ್ 
ಬಂದಡ್ ಕ್ ರ್ಳಗ್ ಜಹವ್್ ಆಮ್ ಹಜಹರಹಂನಿ 

ಪುರ್ೊಜ್ ಮ್ರಣ್ ಪಹವ್ಲಲ ಾ - ಫಕತ್ ತಹಂಚಹ್ 
ಕಿಯಸ್ಹಾಂವ್ಲಪಣಹಕ್ ಲಹಗ ್ ನ್ಯ. (ಹಹ್ ವಿಶಂ 

ಸವಿಸ್ಹಾರ್ ಮ್ಹಹ ತ್, ವಿರ್ರಹಕ್ ಬುಡ್ರು್ಲ ್  

ಇ-ಪತ್ಯ budkulo.com ವಹಚಹ). ಖಯ್ಹೊನ್ಯ 

ಆಮ್ ಮ್ಹಲ್ಗಡ್  ಆಪಹಾೂ ಭಹವಹಡ್ಹಾ ಪಹಸತ್ 

ಭಿರಹಂಕುಳ್ ದಗ್ಾಣ ಕ್ ರ್ಳಗ್ ಜಹಲ ಾ. 
ಜಹಯ್ಹಯಂನಿ ಮ್ಹರ ಕಹರ್ ಹಿಂಸ್ಹ ಭ ್ ಗ್ಲಲಿಾ, 
ಜೋವ್ ಬಲಿದಹನ್ಯ ದಿಲ ್ ಾ. 15 ರ್ಸ್ಹೊಂಚಹ್ 
ತಹ್ ಕರಹಳ್ ಬಂದಡ್  ರ್ವಿೊಂ ಕ ನರಹ 

ಪಯದ ೋರ್ಹಂತ್ ಕಿಯಸ್ಹಾಂರ್ಾಣ್ ಪುತ ೊಂ ಆಳ  ವನ್ಯ 

ವ ತ ಂ ಆಸ್ಲಲ ಾಂ. ಪುಣ್ ತಿತಹಾೂ ಕಠಿಣ್ 

ಪರಸ್ಥಿತ ಂತ್ಲಯೋ ವಹಂಚ ್ನ್ಯ ಉರಹಲಾಯೂ 
ಕಿಯಸ್ಹಾಂವಹಂನಿ ಪರತ್ ಹಹಂಗಹಸರ್ 

ಕಿಯಸ್ಹಾಂರ್ಾಣ್ ಜವ ಂ ಕ ಲ ಾಂ. ಜಹಯ್ಹಯಂಚಹ್ 
ಮ್ಹಡಿಾಪೊಣಹನ್ಯ, ಅಖಂಡ್ತ ಭಹವಹಡ್ಹಾನ್ಯ 

ಕಿಯಸ್ಹಾಂರ್ಾಣ್ ಪುನರ್ ಜರ್ಂತ್ ಜಹಲ ಾಂ. ತಿ 

ರ್ಾಡ್ತ ಚರತಹಯ. ಆಜ್ ಜರ್ ಆಮಿ ತಹಂಚ ್ 

ಉಗಹಾಸ್ ಕಹಡಿನ್ಹಂವ್, ತಹಂಚಹ್ 
ಸ್ಹಕಿಯಫಿಸ್ಹಕ್, ಬಲಿದಹನ್ಹಕ್ ಮ್ಹನ್ಯ 

ಕರನ್ಹಂವ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕಸಲ  ಕಿಯಸ್ಹಾಂವ್? ಹ ಂ 

ಆಮಿ ವಿಚಹರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಹಯ್ರ. ಜ ಜುನ್ಯ, 

“ಮ್ಾಜಹ್ ಲಹಾನ್ಯ ಭಹವಹಂಕ್ ಜ ಂ ಕಿತ ಂ ತುಮಿ 

ಕತಹೊತ್ ತ ಂ ಮ್ಹಾಕಹಚ್ ತುಮಿ ಕತಹೊತ್” 

ಮ್ಾಣ್ ಸ್ಹಂಗ್ಲಲ ಾಂ ಆಮಿ ಜಹಣಹಂವ್. ತ ಂ ಹಹ್ 
ಸಂಗಿಾಕ್ ಚಡ್ತ ಲಹಗ್ು ಜಹತಹ. 

ತಹ್ ದ ಕುನ್ಯ ಯಂವಹ್ೂ ಸ್ಥಂಜಚಹ್ ಬುಧ್ಹವರಹ 

(ಫ ರ ಯರ್ 14) ಕರ ಜ್ಾ ಸುವಹೊತ್ ಕತಹೊನ್ಹ 

ಮಿಸ್ಹ ವ ಳಿಂ ಆಮ್ಹ್ೂ ಮ್ಹಡಿಾರಹಂಕ್ ತರ್ ಂಚ್ 

ಕಿಯಸ್ಹಾಂವ್ ಭಹವಹಡ್ತಾ ಪುನರ್ ಸ್ಹಿಪಿತ್ ಕ ಲಹಾೂಂ 

ಪಹಸ್ ್ ತ್ ಮ್ಹಗ ್ ಂಕ್ ಜಹಯ್ರ. ತಹ್ ದಿರ್ ನ್ಯ 

ಸವ್ೊ ಧ್ಹಮಿೊಕಹಂನಿ ಆನಿ ಲಹಯಕಹಂನಿ 

ಮೋಟ್ ಕಹಡ್ರುಂಕ್ ಜಹಯ್ರ. ಲಹಾನಿಯ ಮ್ಹಗಹಿೂ 
ವಿಧಿ ಹಹ್ ಖಹತಿರ್ ಆಸ್ಹ ಕರಜ . ತರ್ ಂಚ್ 

ಕ್ಯರ್ ಬಂದಡ್ತ ಘಾಲ್್ ಅಮ್ಹಯಕ್ 

ಕಿಯಸ್ಹಾಂವಹಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲಲ ್ ಾ ದಿೋಸ್ 

ಜಹವಹ್ಸ್ಹ್ೂ 1784 ಫ ರ ಯರ್ 25 (ಸ್ಥಂಜಚ ್ 

ಬುದಹವರ್ ತ ್  ಜಹವಹ್ಸ್ಲಲ ್ ಾ) ತಹರಕ ಚಹ್ 
ತಹ್ ಘಡಿತಹಚಹ್ ಉಗಹಾಸ್ಹಕ್ ಹಯೊಕ್ 

ರ್ಸ್ಹೊಚಹ್ ಫ ರ ಯರ್ 25 ತಹರಕ ರ್ ವಿರ್ ೋಸ್ 

ಮಿೋಸ್ ದರ್ನ್ಯೊ ಆಮ್ಹ್ೂ ಪುರ್ೊಜಹಂಕ್ 

ಭ ಟ್ಯಾ. ಹಿ ವಿನತಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಹ್ೂ 
ವಿಗಹರಹಂಕ್, ಯ್ಹಜಕಹಂಕ್ ಆನಿ ಬಸ್ಹಾಂಕ್ 

ಕರಜ  ಆನಿ ಆಮ್ಹ್ೂಚ್ ಸವಂತ್ ಮ್ಹಡಿಾರಹಂಕ್ 

ಜ ್ಕ ್ಾ ಮ್ಹನ್ಯ ಮಳರ್ ಂ ಕರಜ . ಹಹ್ ರ್ವಿೊಂ 

ಆಮಿ ಮ್ಹಲ್ಗಡ್ಹ್ಂಚ ್ ಉಪಹ್ರ್ ಭಹರ್ುಾಂಕ್  

ಜಹಯ್ರ. ಅರ್ ಂ ಕ ಲಹಾೂ ರ್ವಿೊಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಹ್ೂ 
ಧಮ್ಹೊಕ್, ಭಹವಹಡ್ಹಾಕ್, ಭಹಗ ರ್ಂತ್ 

ಖುಸ್ಹೊಕ್ ಆನಿ ಸ್ ್ ಮ್ಹ್ ಜ ಜು ಕಿಯಸ್ಹಾಕ್, 
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ಸವ ೊಸಾರ್ ದ ವಹಕ್ ಮ್ಹನ್ಯ ಕ ಲ ಾಪರಂ 

ಜಹತಹ. ಹಹ್ ಮ್ುಖಹಂತ್ಯ ಆಮ್ ಭಹವಹಡ್ತಾ 
ಆಮಿ ಸದೃಢ್ ಕಯ್ಹೊಂ, ಪಹತ ್ಣ ಥಿರ್ 

ಕಯ್ಹೊಂ. ಜ ೈ ಕಿಯಸ್ಹಾಕ್. 

ದಯ್ಹ ಕರುನ್ಯ ಹ ್  ಸಂದ ೋಶ್ ಚಡ್ತ ಆನಿ ಚಡ್ತ 

ಜಣಹಂಕ್, ಧ್ಹಮಿೊಕಹಂಕ್, ಲಹಯಕಹಂಕ್ 

ಧ್ಹಡ್ಹ, ಫಹರ್ೊಡ್ತೊ ಕರಹ. ಹಹ್ ಮ್ುಖಹಂತ್ಯ 
ಆಮಿ ಆಮ್ಹ್ೂಚ್್ ಮ್ಹಡಿಾರಹಂಕ್ ಫಹವ್ 

ಜಹಲ ್ ಾ ಮ್ಹನ್ಯ ಮಳರ್ ಂ ಕಯ್ಹೊಂ. 

ಸಮೋಸ್ಹಾಂಕ್ ದ ೋವ್ ಬರ ಂ ಕರುಂ. -ಡಿ.ಪಿ.ಬ. 

 

ಸದೊಂಚ್ ಮ್ಹ ಜೊಂ 

ವಾಲೊಂಟಾಯ್್ನ  

ಚಿೆಂತೆಂಕ್ಕ ನ ಹೆಂವ ಯ್ಶತಾ 

ಮಹ ರ್ಣ ಹೊ ಭಾಗ್ಸ ದಿೋಸ್ 

ಮೋಗ್ಲ್ ಪಳಲಲ , ಘೆತ್ರ ಲಲ  ದಿೋಸ್ 

ಮಹ ಜ್ಯಾ  ಕಾಳ್ಾ  ಥಾವ್್ನ  ವಾಹ ಳ್ ಲಲ  

ತಜ್ಯಾ  ಕಾಳ್ಾ ಕ್ಕ 

ಭಾವನೆಂ ತರ್ ಮಹ ಜಿೆಂ ಊೆಂಚ್ 

ಮಳ್ಾ ದಿಶೆಂ 

 

ರಾಕಲ ೆಂ ಸೊಸಿಣ ಕಾಯೇನ್ ಆಜ್ 

ಮಹ ಣಾಸರ್ 

ಗ್ಳಲಬ್ಬ ತಸಲ್ಯಾ  ತಜ್ಯಾ  ಮಗಕ್ಕ 

 

 

ಉತ್ಾ ೆಂ ತರ್ ಅರ್ಥಚ ನಸ್ ಲಿಲ ೆಂ 

ಭಾವನೆಂ ಥರ್ ಸತಾನ್ ಭರ್ ಲಿಲ ೆಂ 

 

ಉರ್ಸವ ರ್ಸಾ  ಹೊ ಜಿೋವ್ನ ತಜಾ  ಖಾತ್ರರ್ 

ಬದ್ಲ್ಲ ನ ಆಮೆಾ ಾ  ಹಾ  ಫುಡ್ಯಲ ಾ  

ಜಿವ್ಟತಾಕ್ಕ 

ಮಹ ಜೆಂ ಕಾಳ್ತಜ್ ಗೊ ತಕಾಚ್ 

ಅಮಾನತ್ರ 

ಸದ್ಲ್ೆಂಚ್ ಪಾಟವ್್ನ  ರಾಸ್ ರಾಸ್ 

ಮೋಗ್ಲ್ 

 

ಹೆಂವ್ನ ಚ್ ತಜೊ ಪಯ್ಲ  ಆನಿ 

ಶೆವಟೆ್ಯ  

ಮಹ ಜೊ ಅಖೊೊ  ಸಂರ್ಸರ್ 

ರ್ಸೆಂಗತಾ ರ್ಸರೆಂಕ್ಕ   

ಮೋಗ್ಲ್ ಮಯಪ ಸ್ ಉರಂವ್್ನ 

ನಿರಂತರ್ ಮಹ ಜೆಂಚ್ ತೆಂ ಪ್್ ೋಮಿ, 

ಮಹ ಜೆಂ ವಾಲೆೆಂಟಾಯ್್ರ ! 

 

(ವರ್ಸಚಕ್ಕ ಏಕ್ಕ ದಿೋಸ್ ಪ್್ ೋಮಿೆಂಕ್ಕ 

ಅಮಾನತ್ರ ದವಚೊಚ ಏಕ್ಕ ಘೋರ್ 

ಅಪ್ಾ ಧ್; ಕಿತಾಾ ಕ್ಕ ಮೋಗ್ಲ್ ನಿರಂತರ್) 

 

- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿ’ಸೀಜಾ 

 
ಚಿಕಾಗೊ ಥಾವ್್ನ  ಪಗಚಟ್ ಜ್ಯೆಂವೆ ೆಂ ಸಚಿತ್್ರ ಕೆಂಕಿಣ  ಹಫ್ತಾ ಳೆಂ.  ಸಂಪಾದಕ್ಕ: ಡ್ಯ| ಆಸಿಿ ನ್ ಪ್ ಭು, ಚಿಕಾಗೊ 

 

 


