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1.ನಮಮ ಬ ೆಂಗಳೂರು

ಫ ೆಂದಕಳೄಯು , ಫಯೆಂಗಲ ೋರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಫ ೆಂಗಳೄಯು ಎನಿಸಿದ . ನವು ಉದಯನನಗರಿಯೆಂದ
ಸಿಲಿಕನ್ ಸಿಟಿಗ ದುಭುಕಿದ ದೋ . ಕ ೆಂ ೋಗೌಡಯು ಷಾಪಿಸಿದ ಆ ಹೆಂದಿನ ಫ ೆಂಗಳೄರಿನಲಿಲ ನಿಶಫದ
ತವಯಣವಿತುು. ಯಷ ುಯೋ ಕಣದೆಂತ ಷಲ್ು ಷಲ್ು ಭಯಗಳಿದದವು.,ನ ಯಯು ಕ ಯ ಗಳಿದದವು, ಹ ಗಿಡ
ತ ೋಟಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕಿಿಗಳ ಕಲ್ಯವ ಎಲ್ಲವೂ ಯವಿವಭಮ ಗಿೋಚಿದ ರಕೃತಿಮ ಚಿತರಣದೆಂತ ಇತುು. ಆದಯ
‚ನಭಮ ಊಯು ಹೋಗಿತುು‛ಎೆಂದು ವರ್ ಮಸಿದಯ ಇೆಂದಿನ ಭಕಿಳು ನೆಂಫುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೃಹತ್ ಫ ೆಂಗಳೄಯು ಭಸನಗಯವು ತನನ ಸವಯ ವನ ನೋ ಫದಲಿಸಿಕ ೆಂಡಿದ . ಸ ಲ್ ಗದ ದಗಳಿದದ
ಜಗಗಳ ಲ್ಲ ಈಗ ಫಹು ಅೆಂತಸಿುನ ಕಟಟಡಗಳಿೆಂದ ತುೆಂಬಿಕ ೆಂಡಿ . ಈ ಕಟಟಡಗಳು ಆಧುನಿಕತ ಮ ಎಲ್ಲ
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಸ ೆಂದಿ . ಯಷ ುಗ ಕಣುು ಸಯಸಿದಯ ಷಕು ದ ಡಡ ದ ಡಡ ಯಷ ುಗಳು,ಹನಗಳು ಮೋಲ
ಕ ಳಗ ಒಡಡಲ್ು ನಿಭಮಣಗಿ . ೆಂದು ಕಡ ಯೆಂದ ಭತ ುೆಂದು ಕಡ ಗ ಒಡಡುವ ವಿವಿಧ
ನಭ ನ ಮ ಕಯುಗಳು, ಸಕಮರಿೋ ಫಸುುಗಳು ಕಣ್ಣುಗ ಕಣುತು . ದ ಡಡ ದ ಡಡ ಲರಿಗಳಿೆಂದ
ಅಡಚರ್ ಮಗಿ ೆಂದ ಡ ಯೆಂದ ಭತ ುೆಂದ ಡ ಗ ಸೆಂಚರಿಸುವುದು ಕಷಟಗಿದ . ಜನ ಷಭನಯಯು
ಕಲ್ನಡಿಗ ಮಲಿಲ ಯಷ ು ದಟುವುದ ೋ ದ ಡಡ ಷಹಸವಗಿದ . ಇದರಿೆಂದ ಅಘಾತಗಳ ಸೆಂಖ್ ಯ ಸ ಚುುತುಲ ೋ
ಇದ .
ಈಗ ಹಲ್ಯು ಫಹುಯಷ್ಟ್ರೋಮ ಕೆಂನಿಗಳು, ಹಲ್ಯು ಫಗ ಮ ಉದಯಭಗಳು, ಸಪಧಮತಮಕ
ರಿೋತಿಮಲಿಲ ಫ ೆಂಗಳೄರಿನ ತುೆಂಫ ಹಯಡಿ . ಇೆಂತಹ ಕಡ ಗಳಲಿಲ ಉದ ಯೋಗ ಭಡಲ್ು ಸ ಯ
ದ ೋಶಗಳಿೆಂದ,ಸ ಯ ಯಜಯಗಳಿೆಂದ ಜನಯು ವಲ್ಷ ಫಯುತಿುದದಯ . ಇಲಿಲ ಕ ಲ್ಸಗಳು ಹಗಲ್ುಯತಿರಗಳ ನನದ
ಇಯುತುದ . ಸ ಣುು-ಗೆಂಡು ಇಫಬಯ ಸರಿ ಸಭನಯಗಿ ದುಡಿಮುತಿುದದಯ . ಇೆಂತವಯನುನ ಕೆಂನಿಗಳಿಗ
ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಭನ ಮ ಭುೆಂದ ಕಯಬ್ ಗಳು ಕದು ನಿೆಂತಿಯುತು . ಹೆಂದ ಯತಿರ ೧೦ ಗೆಂಟ ಗ ಲ್ಲ ಜನಯು
ನಿದ ರಗ ಜಯುತಿುದದಯು.ಆದಯ ಈಗ ಭಧಯಯತಿರ ೆಂದು ಗೆಂಟ ಮ ನೆಂತಯವೂ ಕುಕಿರ್ ಕ ಗುವುದು ಮಿಕುರ್
ತಿಯುಗುವುದು ಕ ೋಳಿಸಿದಯ ಆಶುಮಮ ೋನಿಲ್ಲ. ಇ ಲ್ಲವನುನ ಕೆಂಡಯ ನಭಮ ಫ ೆಂಗಳೄಯು ನಿದಿರಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎೆಂದ ನಿಸುತುದ .
ಫ ೆಂಗಳೄರಿನಲಿಲ ಭಲ್ ಗಳು,ವಪಿಪೆಂಗ್ ಲಜ ಗಳು ಸಯಸಯನ ತಲ ಯತುುತಿು .ಇಲ ಲಲಲ ಕ ರಡಿಟ್
ಕಡ್ಮಳನುನ ಫಳಸಫಹುದಗಿದ . ಈ ಕಲ್ದಲಿಲ ಮುವಕ ಮುವತಿಮಯು ಮೊಫ ೈಲ್-ಗಳ ಗುೆಂಡಿಗಳನುನ
ಕಿವಿಗ ಸಿಕಿಿಸಿಕ ೆಂಡು ಒಡಡುತುಯ . ಸಗ ಈ ಭಲ್್ಳಲಿಲ ವಿೋಕ ೆಂಡ್ ವಪಿೆಂಗ್ ನ ದಲಿಲ ಫಯುತಿುಯುತುಯ .
ಫ ೋಕ ೋ ಫ ೋಡವೋ ಫಟ ಟ ಫಯ ಇತಯದಿ ವಸುುಗಳನುನ ೆಂದಕ ಿ ಎಯಡಯ ಫ ಲ ಕ ಟುಟ ಖರಿೋದಿಸುತುಯ .
ಇ ಲ್ಲದಯ ನಡು ನಿತ ಯೋಯೋಗಿ ವಸುುಗಳದ ಆಸಯ ದಥಮಗಳು ,ತಯಕರಿ ಕಡ ಗ ನಿೋಯು
ವಿದುಯತನ ಫ ಲ ಮ ಗಗನಕ ಿೋರಿ ,ಷಭನಯಯು ಉಸಿಯಡುವುದಕ ಿಕಷಟಗಿದ . ಸ ೋಗ ೋ ೆಂಥಯ
ಫ ೆಂಗಳೄಯು ಫದಲಗುತಿುದ . ಎಲ್ಲದಯ ಭಧ ಯ ಊಯ ಹಫಬಗಳದ ಕಯಗ, ಕಡಲ ಕಯ
ರಿಶ ,ಗರ್ ೋವ ೃೋತುವ ,ಯಜ ಯೋತುವಗಳು, ಅಶ ಟೋ ಇಶ ಟೋ ಅಫಬಯದಿೆಂದ ಫೆಂದು ಸ ೋಗುತು .
ಗಡಿಬಿಡಿಮ ಜೋವನ ವ ೈಲಿಗ ಅನುಗುಣಗಿ ಪಸ್ಟಟ ಫುಡ್ ಯ ಷ ಟೋಯ ೆಂಟ್, ಸ ೈ-ಟ ಕ್ ಆಸಪತ ರಗಳು ಕಮಮ
ನಿವಮಹಸುತಿು . ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ ೋತರದಲಿಲಮ ಷಕಷುಟ ಸುಧಯರ್ ಕೆಂಡು ಫೆಂದಿದ .
ಟಟಯ ಮಗಿ ಸ ೋಳುವುದದಯ ಆಗಿನ ಫ ೆಂಗಳೄಯು ಈಗಿಲ್ಲ ಎೆಂದ ೋ ಸ ೋಳಫಹುದು.ಇನುನ ಭುೆಂದಿನ
ಳ ೆಮ ರಿೋತಿಮ ಫದಲವರ್ ಗಳಿಗ ನಭಷ ು ಸ ೋಳುತು ಫ ೆಂಗಳೄಯನುನ ಫ ಳ ಷ ೋಣ.
-ನ ೋಸ ಎಸ್ಟ.
೧ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಬಿ. ‘ಸಿ’

2

ಅಪನಿಗಗಿ

ಭುೆಂದ ಷಗು ಧೋಯನ

ಅರಿಚಿತ ರೆಂಚದಲಿಲ
ರಿಚಿತದ ಮೊದಲ್ ವಯಕಿು ಅಭಮ
ಎಯಡನ ೋ ವಯಕಿು ಅಪ
ಸ ತುವಳು ಅವಳದಯ
ಸ ತುವನು ನಿೋನು
ತುತುು ತಿನಿಸಿದುದ ಅವಳದಯ
ನಡಿಗ ಕಲಿಸಿದುದ ನಿೋನು
ಭುದುದ ಭಡಿದವಳು ಅವಳದಯ
ಆಟಿಕ ಕ ಡಿಸಿದುದ ನಿೋನು
ಫುದಿಿ ಕಲಿಸಿದುದ ಅವಳದಯ
ವಿದ ಯ ಕಳಿಸಿದುದ ನಿೋನು
ಭನ ಮ ತ ೋರಿಸಿದವಳು ಅವಳದಯ
ರೆಂಚ ರಿಚಯಸಿದುದ ನಿೋನು
ನನನ ಫದುಕು ಸುೆಂದಯಗ ಳಿಸಲ್ು
ನಿೋ ಸುರಿಸಿಯುವ ಫ ವರಿಗ
ನ ಫ ಲ ಕಟಟಲ್ು ಷದಯ ೋ??
ನನನ ಅಪ.........??

ಯೆಂಜನಿ.ಬಿ.ಸಿ
೧ ಸಿ.ಎ.ಎೆಂ.ಇ ‘ಎಲ್’

ವಿಜ್ಞನದ ದಿೋ
ವಿಜ್ಞನದ ದಿೋಹಚ ುೋಣ
ಅಜ್ಞನದ ಭೋತಿ ಅಳಿಷ ೋಣ
ಭನಷ ುೆಂಫ ಸ ಲ್ಗಳನುನ ಬಿತ ುೋಣ
ವಿಚಯದ ಬಿೋಜ ಚ ಲ ಲೋಣ.
ಭೌಢಯದ ಕಳ ಮ ಕಿೋಳ ೄೋಣ
ಜ್ಞನದ ಕರೆಂತಿ ಭಡ ೋಣ,
ವಿಷಮದ ಪಸಲ್ು ಡ ಯೋಣ
ಅಸತಯದ ಕಳ ಮ ಕಿೋಳ ೄೋಣ,
ಸತಯದಯಶಿಭಡಿ ;
ಸುಜ್ಞನದ ಕಿಯಣವ ಬಿೋಯ ೋಣ.

ಭುೆಂದ ಷಗು ಭುೆಂದ ಷಗು
ಭುೆಂದ ಷಗು ಧೋಯನ
ಷ ೋಲ್ ನಿೋನು ಮಟಿಟ ನಿಲ್ುಲ
ಬಯತಿಮ ಕುವಯನ
ಹುಟುಟ ಷವು, ಷ ೋಲ್ು ಗ ಲ್ುವು ಎಲ್ಲ
ಇದ ಈ ಫಳಲಿ
ಜಮ ಗಟಿಟ, ನ ೋವ ಮಟಿಟ, ಮಣ
ಫ ಳ ಸು ಛಲ್ದಲಿ
ನಿೋನು ನ ೆಂದು-ಫ ೆಂದ ಕ್ಷಣವ
ಗೆಂಟು-ಭ ಟ ಕಟಿಟಕ ೋ
ಗುರಿಮ ಭುಟಿಟ ಎದ ಮ ತಟಿಟ ಜಮದ
ತಿಲ್ಕ ಹರ್ ಗಿಟುಟಕ ೋ!
-ೂಜ ಎನ್.
೧ ಸಿ.ಎ.ಎಮ್.ಎಸ್ಟ. ‘ಕ ’

-ಮಶಸ್ಟ ಗೌಡ
೧ ಪಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಬಿ ‘ಇ’
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ಅಜಜ
ನನನ ಪಿರೋತಿಮ ಅಜಜನಿಗ ನಭನ,
ಅಪಿಮಸು ನನನ ಈ ಕವನ.
ಫಲ್ಯದಲಿಲನ ಆ ಉಲಲಸ
ಭಯ ಮಲಗದ ಸೆಂತಸ
ಅಜಜನ ಜ ತ ಮಟ
ಪಿರೋತಿಮ ಷ ರ್ ಷಟ
ಅಜಜನ ಪ್ರೋತುಹ ತೆಂದಿತುು ಉತುಹ
ಆದಯ ದ ೋವಯ ಆಟ ; ದುುಃಖದ ವಿಧಮಟ
ಅಜಜ ವಿಧವಶಯದಯು
ನಭಮನ ನಲಲ ಅಗಲಿದಯು.
ಅಜಜನಿೋಡಿದಯು ಆಸಿು
ಸವಿ ನ ನುಗಳ ಸಿಾಯಸಿು.
- ಭೂಮಿಕ ಎೆಂ
೧ ಪಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಬಿ ‘ಡಿ’

ಕನನಡ ೆಂಫ ಅಭೃತ!

ಕನನಡ ನಭಮ ನಡ ಬಶ . ಷವಿಯಯು ವಷಮಗಳ ಬವಯ ಇತಿಸಸವಿಯುವ ಬಶ , ಬಯತದ
ೆಂದು ರಚಿೋನ ಬಶ , ಎಶ ಟೋ ಯಜಯು ತಭಮ ಯಜಯದ ಆಡಳಿತಕ ಿ ಉಯೋಗಿಸಿದ ಬಶ .
ಅೆಂದಿನ ೆಂ, ಯನನ, ಪ್ನನಯೆಂತಹ ಹಳ ಗನನಡ ಕವಿಗಳು, ಫಸವಣು, ಅಕಿಭಸದ ೋವಿ,
ಅಲ್ಲಭರಬುಗಳೆಂತಹ ವಚನಕಯಯು, ಕನಕದಸಯು, ುಯೆಂದಯದಸಯೆಂತಹ
ಕಿೋತಮನಕಯಯು, ಕು ೆಂು, ದ.ಯ.ಫ ೋೆಂದ ರ, ಭಸಿು, ಜ.ಎಸ್ಟ.ಶಿವಯುದರಪನವಯೆಂತಹ
ಸ ಸಗನನಡ ಕವಿಗಳು ತಭಮ ಯಚನ ಯೆಂದ ಸಭೃದಿಗ ಳಿಸಿದ ಬಶ ನಭಮಕನನಡ.
ಹೆಂದಿಮನುನ ಸ ಯತುಡಿಸಿ ಬಯತದಲಿಲ ಅತಿ ಸ ಚುು ಜ್ಞನಪಿೋಠ ರಶಸಿು ಡ ದಿಯುವ ಕಿೋತಿಮ
ನಭಮ ಕನನಡ ಬಶ ಮದುದ. ಇೆಂತಹ ಳ ೆಮ ಬಶ -ಸೆಂಸೃತಿ ಇಯುವ ನಡಿನಲಿಲ
ಹುಟಿಟಯುವುದು ನಮಮಲ್ಲಯ ುಣಯ. ಕಿರ.ೂ.೩೫೦ ಇಸವಿಯೆಂದ ಎಶ ಟೋ ವಯಕಿುಗಳು ನಭಮ ಈ
ಕನನಡ ಬಶ ಫ ಳವಣ್ಣಗ ಮಲಿಲ ಭುಖಯ ತರ ವಹಸಿದದಯ .ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ಎಶ ಟೋ ವಯಕಿುಗಳು
ಸ ಮಮಯೆಂದ ನಭಮ ಬಶ ಮನುನ ಸಭೃದಿಿಗ ಳಿಸುತು ಫೆಂದಯು. ಆದಯ ಇೆಂದಿನ ತೆಂತಿರಕ
ಮುಗದಲಿಲಯುವ, ಈ ಪಿೋಳಿಗ ಮ ನವು ಎಷುಟ ಭಟಿಟಗ ನಭಮ ಈ ಕನನಡ ಬಶ ಫ ಳ ಸುತಿುದ ದೋ ?
-ಕನನಡಿಗಯದ ನವುಗಳು ನಭಮ ಈ ಜಫದರಿಮನುನ ಸರಿಮಗಿ ನಿಬಯಸುತಿುದ ದೋ ?
ನಭಮ ಸಭಜ ಫ ಳ ಮುತಿುದ ಎೆಂದ ಭತರಕ ಿ ನವು ಕನನಡ ಬಶ ಮನುನ
ಭಯ ಮಫಯದು.ಷವಮಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಕನನಡ ಬಶ ಮಲಿಲ ಸೆಂಬಷ್ಟ್ಸಿ ನಭಮ ಬಶ ಮ
ಗೌಯವವನುನ ಕಡಫ ೋಕು.,ಪಿಜಜ ಹಟ್,ಕ .ಎಫ್.ಸಿ ದೆಂತಹ ಆಸಯ ಕ ೋೆಂದರಗಳು , ದ ಡಡ
ಭಲ್ ಗಳು ಇತಯದಿ ಕ ೋೆಂದರಗಳು ನಭಮ ಸಭಜದಲಿಲ ಫಹು ಸೆಂಖ್ ಯಮಲಿಲದ . ಆದಯ ಇೆಂತಹ
ಷವಮಜನಿಕ ಸಾಳಗಳಲಿಲ ಕನನಡದಲಿಲ ಸೆಂಬಷ್ಟ್ಸುವವಯು ಕ ೋವಲ್ ಫ ಯಳ ಣ್ಣಕ ಮಷುಟ ಭೆಂದಿ
ಭತರ. ಆೆಂಗಲದಲಿಲ ಭತನಡಿದಯ ಏನ ೋ ದ ಡಡ ವಿಷಮ ಎೆಂಫುದು ನಭಮ ಜನಯ ತುಪ
ಕಲ್ಪನ ಯೋ ಎನನಫ ೋಕು. ಕ ೋವಲ್ ವಿದಯವೆಂತಯದ ಭತರಕ ಿ ನವು ನಭಮ ಬಶ ಭತುು
ಸೆಂಸೃತಿಮನುನ ಭಯ ಮುವುದು ಸರಿಯೋ?ನಭಮ ಬಶ ಗ ರಭುಖಯತ ನಿೋಡದ ೋ
ಯಬಶ ಗಳಲಿಲ ಸೆಂಬಷ್ಟ್ಸುವುದು ಸರಿಯೋ? ನ ಲ್,ಜಲ್ ಭತುು ಬಶ ಮನುನ ದ ೋವಯ ೆಂದು
ಕಣುವ ನಡು ನಭಮದು. ಇೆಂತಹ ನಡಿನ ರಜ ಗಳದ ನವು ಏನು ಭಡುತಿುದ ದೋ ?ಇದು
ಹೋಗ ಭುೆಂದುವಯ ದಯ ನಭಮ ಭುೆಂದಿನ ಪಿೋಳಿಗ ಮವಯು ಸ ೋಗ ಬಶ ಭತುು ಸೆಂಸೃತಿಮನುನ
ಯ ಡಿಸಿಕ ಳುೆತುಯ ? ನಭಮ ನಡಿನಲಿಲ ಫ ೋಯ -ಫ ೋಯ ಬಶ ಮ ಜನರಿದದಯ ಎೆಂಫ ಭತರಕ ಿ
ನವು ನಭಮ ಬಶ -ಸೆಂಸೃತಿ ಭಯ ತು ಯಬಶ ಗ ರಭುಖಯತ ನಿೋಡುವುದು ಸರಿಮಲ್ಲ
.ಇದಯ ಫದಲ್ು ಅನಯ ಬಶ ಮ ನಭಮ ಗ ಳ ಮರಿಗ ನಭಮ ಬಶ -ಸೆಂಸೃತಿಮ ರಿಚಮ
ಭಡಿಸಫ ೋಕು. ಎಲ್ಲ ಷವಮಜನಿಕ ರದ ೋಶಗಳಲಿಲ ಕನನಡದಲಿಲ ಭತನಡಫ ೋಕು. ರತಿ
ಭಗುವು ವಲ ಮಲಿಲ ಕನನಡ ಬಶ ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ ನ ಸಹ ಡ ಮುವೆಂತಗಫ ೋಕು. ನವು
ಡ ಮುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನಭಮ ನಡಿನ ಫ ಳವಣ್ಣಗ ಮಲಿಲ ಈ ರಿೋತಿ ಉಯೋಗಗಫ ೋಕು.
ಈ ನಡಿನಲಿಲ ಹುಟಿಟ, ಈ ನಡಿನಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ದು, ಈ ಭಣ್ಣುನ ಷ ಗಡಿನಲಿಲ ಫ ಳ ದ ನವು
ಸಭಜದ ಎಲಲ ಕ್ ೋತರಗಳಲ್ ಲ ನಭಮ ಕನನಡ ಫ ಳ ಮುವೆಂತ ಭಡಫ ೋಕು. ನಭಮ ಈ
ಕನಮಟಕವನುನ ಭತುಷುಟ ಫ ಳ ಸಿ ನಭಮ ಕನನಡ ಭತ ಮ ಕಿೋತಿಮಮನುನ ರೆಂಚದ ಎಲ ಲಡ
ಷಯಫ ೋಕು.
-ಸ ೋಭೆಂತ್.ವಿ.
೧ ಸಿ.ಎ.ಎಮ್.ಎಸ್ಟ. ‘ಜ ’
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‘ನ ಯು ಯ ಯ’ ಕನನಡ ಕಿಯುಚಿತರದ ಕುರಿತದ ೆಂದು ಲ ೋಖನ

ರಸುುತ ಕಿಯುಚಿತರವು ನವು ಫಬ ಉತುಭ ಭನುಷಯನಗಫ ೋಕ ಭುಬದನುನ ತಿಳಿಸುತುದ . ಈ
ಕಥ ಮಲಿಲ ಫಬ ಷಭನಯ ಹುಡುಗ ಫ ಳಗಿ್ನ ಕ ಲ್ಸಗಳನುನ ಭುಗಿಸಿ,ವಲ ಗ ೋ ಸ ೋದಗ
ಫ ೋಯ ವಿದಯರ್ಥಮಗಳು ತಭಮ-ತಭಮ ಗುರಿಗಳ ಫಗ ್ ಭತನಡುತುಯ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಈ
ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಯೆಂತ ಯೋ ಫಬ ಪ್ೋಲಿಸ್ಟ ಅಧಕರಿಮಗಫ ೋಕ ೆಂಫ ಆಷ ಇತುುಕ ೆಂಡಿಯುತುನ .
ಅವನ ಅಜಜನ ಜ ತ ಪ್ೋಲಿಸ್ಟ ವಸರವನುನ ಫಡಿಗ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಳೆಲ್ು ಸ ೋದಯ ಅವಯು
ನ ಯು ಯ ಯಮಗುತುದ ಎೆಂದು ಸ ೋಳುತುಯ . ಆ ಹುಡುಗನಿಗ ವಸರ ಧರಿಸಲ್ು
ಫ ೋಕಗುವ ಹಣ ನ ಯು ಯ ಯ.ಅದನುನತನನ ತಯಮ ಫಲಿ ಕ ೋಳಲ್ು ಸ ೋದಯ
ಅವಳ ಲಿಲ ತನನನುನ ಫ ೈತಳ ೆಂದು ಅವಳು ಭಲ್ಗಿಯುವ ಸಭಮದಲಿಲ ತನನ ಅಜಜ ಸಲ್ು ಭರಿ
ತೆಂದ ನ ಯು ಯ ಯಮನುನ ಕದಿಮುತುನ .ಭಯನ ಮ ದಿನ ತನನ ಅಜಜ ಹಸು ಸತಿುಯುವ
ಕಯಣದಿೆಂದ ವಿಮ ಭಡಿಸಲ್ು ಅಧಕರಿಗಳನುನ ಬ ೋಟಿ ಭಡಿದಗ ಅವಯು ಲ್ೆಂಚಗಿ
೧೦೦ ಯ ಯ ಕ ೋಳುತುಯ . ಆ ಅಜಜ ಫಡತನದ ಕಯಣ ಆ ದುಡಡನುನ ಕ ಡಲಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಮೋಲ್ಿೆಂಡ ದೃಶಯದಿೆಂದ ಸ ೋಗ ಫಡವಯನುನ ಸಭಜ ತುಳಿಮುತಿುದ ಎೆಂದು
ತಿಳಿಮಫಹುದು. ಅೆಂದು ಯತಿರ ಆ ಫಲ್ಕ ವಿೋಯಗಷ ಕುಣ್ಣತದ ಭ ಲ್ಕ ನಿಜದ
ಭದಿಗಯು ಮಯ ೆಂದು ಅಥಮ ಭಡಿಕ ೆಂಡು ತನನ ತಪಿಪನ ಅರಿಗಿ ಕದದ ಹಣವನುನ ುನುಃ
ಅದಯ ಜಗದಲ ಲೋ ಇಟುಟಬಿಡುತುನ .ಭಯನ ಮ ದಿನ ಗೆಂಧಮ  ೋಷ ತ ಟುಟ ಅವನು
ಅಧಕರಿಗಳ ಫಳಿಗ ಸ ೋಗುಗ ದರಿಮಲಿಲ ಅನ ೋಕ ಜನಯು ಆ ಫಲ್ಕನನುನ
ಹೆಂಫಲಿಸುತುಯ . ಇಷುಟ ದ ಡಡ ಜನ ಸಭ ಹವನುನ ಕೆಂಡು ದೆಂಗದ ಅಧಕರಿಮು ಅವನ
ಅಜಜನ ಕ ಲ್ಸವನುನ ಕ ಡಲ ೋ ಭುಗಿಸಿಕ ಡುತುನ . ಫಲ್ಕನು ಅದ ೋ ಗೆಂಧಮ  ೋಷದಲಿಲ
ವಲ ಗ ಸ ೋಗುತುನ .ತನು ದ ಡಡ ಹುದ ದಮಲಿಲ ಇಲ್ಲದಿದದಯ ತನು ಫಬ ಉತುಭ
ವಯಕಿುಮಗಿ ಸಭಜಕ ಿ ನ ಯಗುತ ುೋನ ಎೆಂದು ಸ ೋಳುತುನ . ಇದಯ ೆಂದಿಗ ಈ ಕಿಯುಚಿತರವು
ಅೆಂತಯಗ ಳುೆತುದ .
ಕಿೋತಿಮ ಬಿ.
೧ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಬಿ. ‘ಎಫ್’

ಭತಿನ ಭಹತವ

‘ನುಡಿದಯ ಭುತಿುನ ಸಯದೆಂತಿಯಫ ೋಕು’ ಎೆಂದು ಬಕಿು ಬೆಂಡರಿ ಫಸವಣುನವಯು ಅೆಂದು ಸ ೋಳಿದುದ
ಇೆಂದಿಗ ಸಹ ಅನವಯಸುತುದ . ಪಿರೋತಿ, ಗೌಯವದಿೆಂದ ಆಡಿದ ಭತು, ಭುೆಂದ ೆಂದು ದಿನ
ನಭಮನುನ ಎಷುಟ ಎತುಯಕ ಿ ಫ ೋಕದಯ ಕಯ ದ ಮಯಫಲ್ಲದು.
ಭತನಡುವುದು,ನನನ ರಕಯ ೆಂದು ‘ಕಲ ’. ಎಲ್ಲಯ ಭತನಡಫಲ್ಲವಯದಯ , ಎಲ್ಲವನ ನ
ಫಲ್ಲವಯಗಿ ಭತನಡುವವಯು ತಿೋಯ ವಿಯಳ. ಸುಭಮನ ಕ ತು ಭತನಡುವುದು, ಹಯಟ
ಸ ಡ ಮುವುದು ಕ ಡ ಭತನಡುವುದ ೋ ಆದಯ ಅದು ’ತ ಕದ ಭತು’
ಎೆಂದ ನಿಸಿಕ ಳುೆವುದಿಲ್ಲ. ಭತಿಗ ಶೃೆಂಗಯ ನಿೋಡಲ್ು ಎಲ್ಲ ಬಶ ಗಳಲ್ ಲ ಫಣುಗಳಿ . ಗದ
ಭತುಗಳು ಅನುಬವ ಎೆಂಫ ಗಢದ ಫಣುದಯ , ನಣುನಡಿಗಳೆಂತಹ ತಿಳಿಮದ
ಫಣುವಿಯುತುದ . ಭತು ಫಲ್ಲವ ಜಗತಿುನ ಮವ ಸಾಳದಲ್ ಲ ಫದುಕಫಲ್ಲ. ಭತು ಫೆಂಗಯಗಿ,
ಭೌನ ಅಯೆಂಜಮದಯ ಭೌನ ವಶವತವಲ್ಲ. ಸ ೋಗ ಮಮ ಭೌನ ಭುರಿದು,
ನುಡಿಗಳುದುರಿದಯ , ಹೆಂದ ಡ ಮುವೆಂತಹದದಲ್ಲ ಈ ಭತ ೆಂಫ ‘ಶಕಿು’. ಹೋಗ ಭುತುಗಿಮ ,
ಭೃತುಯಗಿಮ ಚಲಿಸುವ ಭತು ಅನುಬವಗಳ ಸವತುು. ಸರಿಮದ ಸಭಮಕಿನುಗುಣಗಿ,
ಸ ಕು ದಗಳಿೆಂದ ಸ ರ್ ದ ಭತ ೆಂಫ ಭುತಿುನ ಗುಚಛ-‘ತ ಕದ ಭತು’ ಎೆಂದ ನಿಸಿಕ ಳುೆತುದ .
ಇದಕ ಿ ಭಸನ್ ವಿಜ್ಞನಿ ಭತುು ತತವಜ್ಞನಿ ಗ ಲ ಲಿಯೋ ಗ ಲ ಲಿಮ ಕ ಡ ಸ ಕು
ಉದಹಯರ್ ಮಗಫಲ್ಲ. ಅವನು ಬ ಮಿ ಮವತಿುಗ ಚಲಿಸುತಿುಯುವ ವಸುು ಎೆಂದು
ರತಿದಿಸುತು ‘ಕಯನಿಮಸಿಸ್ಟಮ’ ವ ೈಲಿಮನುನ ಫ ೆಂಫಲಿಸಲ್ು ರಮತಿನಸಿದ. ಆದಯ ಫ ೈಫಲ್ ನ
ರಕಯ ‘ ಇನ ಯೂಶನ್ ‘ ಎೆಂಫ ತತವದ ರಕಯ ‘ಬ ಮಿ ೆಂದು ಅಚಲ್ದ ಅಡಿಮದ ಮೋಲ
ದ ೋವರಿೆಂದ ನಿಮಿಮತದ ವಸುು’ ಎೆಂಫುದು ನೆಂಬಿಕ ಮಗಿತುು. ಸ ೋಗ ಗ ಲಿಲಿಯೋನ ಸ ಸ
ತತವ,ಇಟಲಿಮ ಧಭಮಗುಯುಗಳನುನ ಕ ಯಳಿಸುವೆಂತ  ರೋಯ ೋಪಿಸಿತು. ಇದರಿೆಂದ ಗ ಲ ಲಿಯೋ
ಕಠಿಣದ ಶಿಕ್ ಅನುಬವಿಸಫ ೋಕಯತು. ಶಿಕ್ ಗ ಭಣ್ಣದು,ಕ ನ ಗ ಫ ೈಫಲ್ ನ
ದ ೈವಸಿದಿೆಂತವನುನಪಿಪಕ ೆಂಡಯ ಅವನು ಪಿಸುಗುಟುಟವ ದನಿಮಲಿಲ ‘eppr si
muove’(ಆದಯ ,ಅದು ಸವಲ್ಪ ಭಟಿಟಗ ತಿಯುಗುತುದ ) ಎನುನತು ತನನ ಭತು ಭತುು ತತುವಕ ಿ
ಗಣನ ಗ ಟಕದಷುಟ ತ ಕ ತ ಗಿದ!
ರಜವಲ್
೧ ಸ ಚ್.ಇ.ಪಿ.ಪಿ. ‘ಏನ್’
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ನ ಕ ಡಿಟಟ ಕನಸಿನ ಡ ಮ

ನಕ ಡಿಟಟ ಕನಸುಗಳ ಡ ಮ ನಿೋನು,
ನಿನನ ಭನದ ಡತಿ ನನ ಯೋನು?
ಬಿಸಿಲ್ ಫ ೋಗ ಮಲಿಲನ ತೆಂಗಳಿಮೆಂತ ನನ ನಳಗ ಫೆಂದ ನಿೋನು
ಸಣು
ದನಿಮಲ
-प्रणव
ऩष्ु कय ಲೋ ನಿನನ ಪಿರೋತಿಸು ನ ೆಂದು ಪಿಸುಗುಡಲ ೋ ನನು?
ನನನ ಎಷುಟ ಜನಮಗಳ ುಣಯದ ಪಲ್ನಿೋನು,
ನಭಮ ಕ ನ ಉಸಿರಿನ ತನಕ ನವು ಕಟ ಟೋಣ ನಭಮ ಪಿರೋತಿಮ
ಸ ಜ ಜೋನು.
ನನ ನದ ಮ ಜ ೋಕಲಿ ನಿನಗಗಿ ಕದಿದ
ಅದಯಲಿಲ ನ ಫೆಂದು ನಿೋನು ಜೋಕಡಫ ೋಕಿದ
ತುೆಂಫ ಪಿರೋತಿ ಭಡ ೋ ಆಷ ನನಗಿೋಗ ಆಗಿದ
ಅದಕಿಗಿ ಈಗ ನಿೋನು ನನನ ಜ ತ ಷ ೋಯಫ ೋಕಿದ .
ಸವಲ್ಪ ದ ಯ ಸ ೋದಯ ನಿೋ, ನ ಸಹಸಲಯ .
ಫರಿೋ ಸೆಂತ ೋಷ ೋ ತುೆಂಬಿಯಲ್ು ನಿೋ ಫಯುವ ಫಳಲಿಲ.
- ಬ ಮಿಕ ಎನ್
೧ ಪಿ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಇ ‘ಐ’

ಕನಸು
ಮಯು ಇಯದ ಜಗ ಮಯು ತಿಳಿಮದ ಜಗ,
ಆದಯ ಅಲಿಲ ನಿೋವು ಇಯುತಿುೋರಿ ನನು ಇಯುತಿುೋನಿ
ಸುೆಂದಯ ಭನಮೊೋಹಕ ಉತುಹತು ಫಣ್ಣುಸಲ್ು,
ದಗಳ ೋ ಇಯದ ಈ ಸುೆಂದಯ ಜಗ ಅದ ೋ ಕನಸು!
ಇದು ಮಮ ಬಮೆಂಕಯ!ಮಮ ನಮನ ಭನ ೋಹಯ!
ಪಿರೋತಿಸುವವರಿಗ ವಯ!ದ ವೋಷ್ಟ್ಸುವವರಿಗ ವ!
ಈ ಕಣುು ಭುಚಿುಯುವ ತನಕವಿಯುವ ಜಗತುು
ಕಣುು ತ ಯದ ನೆಂತಯ ನಶಿಸಿಸ ೋದಯು ನ ನು ಭತರ
ಖೆಂಡಿತ!
ನ ೈಜ ಕನಸು ಬಿೋಳಲ್ು ಕಣುು ಭುಚಿುಯಫ ೋಕು,
ಅದ ೋ ಕನಸನುನ ನನಷಗಿಸಲ್ು ಕಣುು ತ ಯ ದಿಯಫ ೋಕು.
ಮಮ ನಿನನ ಯ ಕ ಿಮನುನ ಬಿಚಿು ನ ೋಡು,
ಕನಸುಗಳನುನ ಹೆಂಫಲಿಸು ಜಮ ಖೆಂಡಿತ.
ಕಣು ಯ  ಪಮಲಿಲ,ಕಣು ತುೆಂಫ ತುೆಂಬಿಯಲಿ ಈ ಕನಸು,
ಭನುಷಯನಿಗಿಯುವುದು ವಿವಿಧ ಕನಸು.
ನಿದ ದಯೆಂದ ಎದುದ ನಡ ದಯ ೋ ಭತರ ಕನಸು ನನಸು,
ಏಳಿಸು!ಫಡಿದ ಬಿಬಸು!ಆ ನಿನನ ಆತಮವ.
ಆ ನಿನನ ಕನಸಲಿಲ ಉೆಂಟು ಮಶಸಿುನ ಗುಟುಟ,
ಮಮ ನಿನನ ಭನಸುನುನ ತಟುಟ ಅಲಿಲ ನ ೋಡು,
ನಿನನ ಫದುಕಿನ ನೆಂಟು,ಜೋವಿಸುವುದದಯ ಜೋವಿಸು,
ಆ ನಿನನ ಕನಸಲಿಲ ಜೋವಿಸು.
-ಬ ಮಿಕ ವಿ. ಯಜು
೨ ಸ ಚ್.ಇ.ಎಸ್ಟ.ಪಿ. ‘ಎಮ್’

ಕನನಡದ ಆದಿಗಳು
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಕವಿ-ೆಂ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಕವಮತಿರ–
ಅಕಿಭಸದ ೋವಿ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ವಚನಕಯದ ೋವಯದಸಿೋಭಮಯ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಗರೆಂಥ ಕವಿಯಜಭಗಮ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಯಷರಕವಿ ಎೆಂ.ಗ ೋವಿೆಂದ. ೈ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಯಜಭನ ತನ ಕದೆಂಫ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಶಫಿ - ಇಸಿಲ್
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ವಸನ - ಹಲಿಮಡಿ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಗದಯಗರೆಂಥ ವಡಡಯಧನ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಸೆಂಕಲ್ನ ಗರೆಂಥ ಸ ಕಿುಸುಧಣಮವ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಜ ೈನಯಭಮಣ ಯಭಚೆಂದರಚರಿತುಯಣ
ಕನನಡದ ಮೊದಲ್ ಜ ಯೋತಿಷಯಗರೆಂಥ –
ಜತಕತಿಲ್ಕ
ಶಿರೋಜ ದಮನೆಂದ
೧ ಸಿ.ಎ.ಎೆಂ.ಇ ‘ಎಲ್’
ಹೀಗ ೂಮ್ಮಮ ಸೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಹಗಲಿನ ಎ ಭುಚಿು ಯತಿರಮ ಕರ್ ುಯ ದು
ಚೆಂದಿಯ ಮೋಲ ಫೆಂದನ
ಚೆಂದಿಯ ಮೋಲ ಫೆಂದನ ನನನವವ
ತಯ ಗಳ ಚುಕಿಿ ಭ ಡಯ
ಚುಕಿಿಗಳ ಚಿತುಯ ಫನಲಿಲ ಭ ಡಯ
ಕಣು ಕ ೋಯ ೈಸವೆಂಗ ಮಿೆಂಚಯ
ನಿವ ಮ ಭೆಂರಿನಲಿಲ ಕನಸುಗಳ ತ ೋಯಲಿಲ
ಭನಸನುನ ಕಕ ಮೆಂಡು ಸ ೆಂಟಯ
ಯೆಂಗದ ಕನಸುಗಳು ಕಣುಲಿಲ ಭ ಡಯ
ಸುಖ ನಿದ ರಗ ಹುಯು ತೆಂದಯ
ದಿನದ ದುಗುಡವ ಧಮಿಸಿ,ಶರಭದ ನ ೋವನು ಭಯ ಸಿ
ಭನಸಿುಗ ಭುದವನುನ ನಿೋಡಯ .
ಭನದಳದ ಫಮಕ ಗಳು,ಎದ ಮಳದ ಆಷ ಗಳು
ಯ ಕ ಿ ುಕಿವ ಡ ದು ಸಮಮ
ಭ ರ್ ದಿನದ ಫಳಿಗ ,ಜೋವದ ಸ ೆಂಗಳ ತೆಂದು
ಸ ಸ ನಳ ಗ ಬಷಯವನು ಫಯ ದ .
-ತ ೋಜಸ್ಟ ಕ .ವಿ.
೨ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಬಿ. ‘ಇ’
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ಬದಲಾಗುತಿಿರುವ ಯುವ ಪಿೀಳಿಗ ಮತ್ುಿ ಆಧುನಿಕ ಸೆಂಸೃತಿ
ಫಬ ಭನುಷಯನ ಜೋವನವನುನ ನವು ಹೋಗ ವಿೆಂಗಡಿಸಫಹುದು: ಆಟ-ತುೆಂಟಟಿಕ , ಭುಗದತ , ಸದ
ನಗುವನುನಳೆ ಫಲ್ಯ; ಮೊೋಜು-ಭಸಿುಮ ಮೌವವನ; ಸವತೆಂತರ ಆಲ ೋಚನ ಮ, ಸವತೆಂತರ ದುಡಿಮಮ,
ಜಫದರಿಮುತ ವಮಸಿನ ಜೋವನ; ಕ ನ ಮದಗಿ ಎಲ್ಲದರಿೆಂದ  ೈಯಗಯ ಸ ೆಂದಿ, ಕವ ಭನಸಿುನ
ಭಗುಗುವ ಇಳಿ ಭುುಪ.
ಇ ಲ್ಲ ಘಟಟಗಳಿಗ ತಭಮದ ೋ ಆದ ಭಹತವವಿದ ಮದಯ , ಮೌವವನವಷ ಾಮ ಜೋವನ ಏನ ೋ ೆಂದು ಭನನ
ಛಪ್ೆಂದನುನ ಡ ಮುತುದ . ಭನುಷಯ ಇಲಿಲ ಸ ೋಗ ಯ ುಗ ಳುೆತುನ ೋ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಆತನ ಭುೆಂದಿನ
ಜೋವನ ತಿಯುವು ಡ ಮುತುದ . ಹುಡುಗಟಿಕ ಮ ಭನಸುು, ಕೆಂಡದ ದಲ್ಲ ಫ ೋಕ ನುನವ ಫಮಕ , ಚಿತು ಚೆಂಚಲ್ಯ,
ಕುತ ಹಲ್, ನಳ ಮ ಫಳಿನ ಫಗ ್ ಯೆಂಗದ ಕನಸುಗಳು – ಹೋಗ ಅನ ೋಕ ಸಹಜ ವಯೋಲ್ಕ್ಷಣಗಳು
ಫಹುತ ೋಕ ಎಲ್ಲ ಮುವಕಯಲಿಲ ಕೆಂಡುಫಯುವುದು. ‘ಹುಚುುಕ ೋಡಿ ಭನಸು, ಇದು ಹದಿನಯಯ ವಮಸುು’ ಎೆಂಫ
ಫ ೋೆಂದ ರಮವಯ ಷಲ್ುಗಳು ಇಲಿಲ ನ ನಗುತುದ . ಈ ವಯೋಮಿತಿಮವಯು ಅನ ೋಕ ದ ೈಹಕ ಭತುು ಭನಸಿಕ
ಫದಲವರ್ ಗಳಿಗ ಳಡುತುಯ . ಇೆಂತಹ ರಭುಖ ಘಟಟದಲಿಲ ಭನುಷಯ ಎಡವಿದಯ ಆತ ಜೋವನದಲಿಲ ಷ ೋತ
ಸಗ ಎೆಂದು ಸ ೋಳಿದಯ ತಪಗಲಿಕಿಿಲ್ಲ.
ನಭಮ ದ ೋಶದಲಿಲ ಅತಿೋ ಸ ಚುು ಮುವ ಶಕಿು ಇಯುವುದು ನಭಗ ಸೆಂತ ೋಷದ ವಿಚಯಗಿದ . ದ ೋಶ
ಕಟುಟವುದಯಲಿಲ ಮುವ ಜನಯ ತರ ಸ ಚಿುನದಗಿದ . ಉನನತ ಯಸೆಂಗ ಭುಗಿಸಿದ ನೆಂತಯ ವಿದ ೋಶಕ ಿ ಸ ೋಗಿ
ದುಡಿಮುವುದು ಈಗ ಸ ೋಮ ಷಭನಯಗಿಬಿಟಿಟದ . ಫ ೋಯ ಯಷರಗಳಿಗ ಸ ೋಗಿ ಅಲಿಲನ ಏಳಿಗ ಗ
ದುಡಿಮುತಿುಯುವ ನಭಮ ದ ೋಶದ ಮುವಕಯು, ನಭಮದ ೋ ಯಷರವನುನ ಜಗತಿಕ ಭಟಟದಲಿಲ ಉನನತ ಷಾನಗಳಿಗ
ಕ ೆಂಡ ಮುಯವಲಿಲ ಎಲ ಲೋ ಎಡವಿದೆಂತ ಕಣುತುದ .
ಕಲ್ ಭುೆಂದುವಯ ಮುತಿುಯುವೆಂತ , ಮುವಜನಯ ಆಸಕಿು ಭತುು ಆಲ ೋಚನ ಗಳೄ ಫದಲಗುತಿು . ಪ್ೋಶಕು,
ಆಸಯ, ಆಚಯರ್ ಗಳು, ಹೋಗ ಭನಸಿಕ ಸಗು ಲೌಕಿಕ ಸುಯಗಳ ನನದ ಎಲ್ಲದಯಲಿಲಮ ಫದಲವರ್ ಮ ಗಳಿ
ಬಿೋಸುತಿುದ . ಹೆಂದ ಹಫಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲಿಲ ಫೆಂಧು-ಮಿತರಯ ೆಂದಿಗ ಸೆಂಬರಭ ಹೆಂಚಿಕ ಳುೆತಿುದದಯು. ಆದಯ ಈಗ
ಡಿಷ ಿೋ ಭತುು ವಿೋಕ ೆಂಡ್ ಟಿಮಗಳ ನ ದಲಿಲ ರಿಚಿತಯು ಅರಿಚಿತಯ ನನದ ಕುಣ್ಣದು ಕುಪಳಿಸುತುಯ .
ವುತಯ ಸೆಂಸೃತಿಮ ತ ಕ ಿಗ ಮುವ ಪಿೋಳಿಗ ಜಯುತಿುದ . ತಭಮದ ೋ ಆದ ಷವಿಯಯು ವಷಮಗಳ
ಹರಿಮಯಯುವ ಸೆಂಸೃತಿಮನುನ ಕಿೋಳರಿಮ ಭತುು ತತುಯದಿೆಂದ ಕಣುತಿುದದಯ . ಇದು ವಿಶದನಿೋಮ
ಸೆಂಗತಿ.
ಆಧುನಿಕ ಜೋವನ ವ ೈಲಿಯೆಂದ ಎಶ ಟೋ ಲಬಗಳಿದದಯ , ಅದು ನಭಮನುನ ನಭಮ ಭ ಲ್ ಫ ೋಯುಗಳಿೆಂದ ದ ಯ
ಎಳ ದುಕ ೆಂಡು ಸ ೋಗುತಿುಯುವುದು ಕಹ ಸತಯ. ಕಲ್ಕ ಿ ತಕಿೆಂತ ಫದಲಗುವುದು ಎಷುಟ ಭುಖಯವೋ ನಭಮ
ಸೆಂಸೃತಿಮನುನ ಉಳಿಸಿಕ ೆಂಡು ಸ ೋಗುವುದ ಅಶ ಟೋ ಭುಖಯ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುವಜನಯ ಸ ರ್ . ‘ಏಳಿ!
ಎದ ದೋಳಿ! ಗುರಿ ಭುಟುಟವವಯ ಗ ನಿಲ್ಲದಿರಿ’ ಎೆಂಫ ವಿೋಯ ಸೆಂತ ವಿ ೋಕನೆಂದಯ ಣ್ಣಮನುನ ಭನದಲಿಲ
ನ ನ ಯೋಣ. ನವು ವಿ ೋಚನಶಿೋಲ್ಯಗಿ ಸರಿ-ತುಪಗಳ ನಡುವಣ ಅೆಂತಯವನುನ ಅರಿತು ರಜ್ಞ
ಜೋವನವನುನ ನಭಮದಗಿಸಿಕ ಳ ೄೆೋಣ.
-ವಿಶುರತ ಟಿ.ಎಸ್ಟ. ಭತುು ಖುಷ್ಟ್ ಬಿ.ಎಮ್.
೨ ಸಿ.ಎ.ಎಮ್.ಎಸ್ಟ. ‘ಕ ’
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SANSKRIT IS JUST NOT A
LANGUAGE…..
The foundation of India culture is based on the Sanskrit language. There is a
misconception about the Sanskrit language that it is only a language for chanting
mantras in temples or religious ceremonies. However, that is less than 5% of the
Sanskrit literature. More than 95% of the Sanskrit literature has nothing to do with
religion, and instead it deals with philosophy, law, science, literature,
grammar,phonetics,interpretation etc. In fact, Sanskrit was the language of free
thinkers, who questioned everything, and expressed the widest spectrum of
thoughts on various subjects. In particular,Sanskrit was the language of our
scientists in ancient India. Today, no doubt we are behind the Western countries in
science but there was a time when India lead the whole world in science.
Knowledge of great scientific achievements of our ancestors and our scientific
heritage gives us the encouragement and moral strength to once again take India
to the forefront of science in the modern world. Very soon the traditional Indian
language Sanskrit will be a part of the space, with the United States of America
(USA) mulling to use it as computer language at NASA. After the refusal of the
Indian Sanskrit scholars to help them acquire command over the language, US have
urged its young generation to learn Sanskrit.
The NASA website also confirms its Mission Sanskrit and describes it as the best
language for computers. The website clearly mentions that NASA has spent a large
sum of time and money on the project during the last two decades. According to
Rick Briggs, Sanskrit is considered useful in space research and many other
language processing applications.
The scientists believe that Sanskrit is also helpful in speech therapy besides helping
Mesmerizing
movements
in mathematics and science. It also improves concentration.
The alphabets
used
in the language are scientific and their correct pronunciation improves the tone of
speech. Thus don’t let Sanskrit get exhausted. It is in hands of present generation
to propagate this to next generation.Jeenal P Jain I CAMS K

IS SANSKRIT A DEAD LANGUAGE?
Sanskrit is not a dead language unlike Latin and Greek which are spoken less. Sanskrit
is still spoken by an estimated 50,000 people (as of 1991 census) in India alone. For
some of them it is their mother tongue. Sanskrit is an official language in
UTTARAKHAND.
As Swami Vivekananda said ‘the eyes of the whole world are now turned towards this
land of India for spiritual food’. Western scholars are now striving to understand this
ideals enriched in our Sanskrit literature and philosophy which has been the
characteristic of India all through the ages. Spoken Sanskrit is taught in countries from
the USA to Japan. King’s College in London is just about to start a spoken Sanskrit
evening class. Samskrita Bharathi has taught millions of people to speak Sanskrit and
has trained over lakhs of teachers. New Sanskrit words are being created for modern
inventions. A video – Chitra mudra. A visa – Praveshaanumathi.
Most languages settle for one basic word to describe a tree, river, etc.. But Sanskrit
uses thousands of synonyms. For example: Sun – Aditya, Abjahasta, Akashapathika,
Ambaramani etc..
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“A friend in need is a friend indeed”
Sanskrit verses make you understand the inner meaning of friendship
ऩयोऺे कामयहन्तायॊ प्रतऺे प्रप्रमवाददनभ ् ।
वजयमेत्तादृशॊ मभत्रॊ प्रवषकुम्बॊ ऩमोभुखभ ् ॥
The friend who talks sweet in front and does harm in the back, such friend must be left
just like a pot of poison with cream of milk on top.
मभत्रॊ चाऩदद कारे च बामाां च प्रवबवऺमे ॥
Revealed time is truth of servant's loyalty in time of work, friend's friendship in time of
danger and bad time and wife's love in time of loss of wealth.
उत्सवे व्मसने चैव दमु बयऺे याष्रप्रवप्रवे ।
याजद्वाये श्भशाने च मततष्ठतत स वान्धव् ॥
He who stands with, in good times, bad times, draught, riot, war, king's court and after
death; is a real friend.
ऩयोऺे कामयहन्तायॊ प्रतऺे प्रप्रमवाददनभ ् ।
वजयमेत्तादृशॊ मभत्रॊ प्रवषकुम्बॊ ऩमोभुखभ ् ॥
The friend who talks sweet in front and does harm in the back, such friend must be left
just like a pot poison with cream of milk on top.
LAKSHMI SHRUTHI
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ದೇವಭಷ ಸಂಸಕೃತವು ಸಂಸಕೃತಿಮನನು ಈಳಿಸನವುದೇ?

ಸಗಯಕ್ಕಕ ಸಗಯವೇ ಸಟಿ, ಅಗಸಕ್ಕಕ ಅಗಸವೇ ಸಟಿ ಎನನುವಂತೆ ಸಂಸಕೃತಕ್ಕಕ ಸಂಸಕೃತವೇ ಸಟಿ ಎನನುತ್ಾರೆ.
ಭಷೆಮ ಕಲಿಕ್ಕಮಷೆಟೇ ಄ಲ್ಲದ ಜೇವನದ ಸಂಸಕೃತಿಮನನು ಸಂಸಕೃತ ಕಲಿಸನತಾದ. ನಭಮ ಸನತನ ಧಭಮಕ್ಕಕ
ಒಫಬನೇ ಹರಿಕಯನಗಲಿ, ಸಂಸಾಕನಗಲಿ ಆಲ್ಲ.ಸನತನ ಧಭಮದ ಭನಱಧಯ ವೇದಗಳನ. ವೇದಗಳನ
ಹನಟಿಟಯನವುದನ ಸಂಸಕೃತದಂದ ಏಕ್ಕಂದರೆ ಲಿಪಿ ಜನಮ ತ್ಳನವ ಭನನುವೇ ವೇದಗಳ ಅತಮವಗಿಯನವ ಸಂಸಕೃತ
ಭಷೆ ವಿಕಸಿತವಗಿತನಾ.
ತಯಜಂತಿ ಸಮವದನೊಷನ್ ಗನಣನ್ ಗೃಹಣಂತಿ ಸಧವಃ ǀ
ದನೇಷತ್ಯಗಿೇ ಗನಣಗ್ರಹೇ ಚಲ್ನೇವ ದನರಸದಃ ǁ
ಒಳ್ಳೆಮವಯನ ದನಗನಮಣಗಳನನು ಹವುಗಳ್ಳನೇ ಎಂಫಂತೆ ತಯಜಸಿ ಸದನುಣಗಳನನು ಜಯಡಿಯಡಿ
ಬೇಕದನದನನು-ಬೇಡವದನದನನು ಬೇಮಡಿಸಿ ತಭಗೆ ಄ನನಕನಲ್ ಕಂಡಂತೆ ಸಿವೇಕರಿಸನತ್ಾರೆ. ಹಗೆಯೇ
ಸಂಸಕೃತವೂ ದನಗನಮಣಗಳನನು ತಯಜಸಿ ಸದನುಣಗಳನನು ಜಯಡಿಯಡಿ ಬೇಕದನದನನು-ಬೇಡವದನದನನು
ಬೇಮಡಿಸಿವ ಶಕ್ತಾ ನಭಗೆ ಒದಗಿಸನತಾದ.
ನಭಮ ದೈನಂದನ ಜೇವನದಲಿಲ ದೇವಯನನು ನವು ಪ್ರರ್ಥಮಸನತೆಾೇವ. ಆದರಿಂದ ನಭಗೆ ಸಂಸಕೃತವೂ ಭತನಾ
ಸಂಸಕೃತಿಮನ ಪಲಿಸನತಾದ. ಕ್ಕಲ್ವಯನ ರಶ್ನುಸಫಹನದನ, ಕ್ಕಲ್ವು ವಯಕ್ತಾಗಳಿಗೆ ಸಂಸಕೃತದ ಹನುಲೆಯೇ
ಆಯನವುದಲ್ಲ ಅದರೆ ಄ವರಿಗೆ ಬಗವಂತನನ ಪಲಿಸನವುದಲ್ಲವೇ? ಅದರೆ ಅ ಯಮತಮನಗೆ ಪಿರೇತಿಮ ಭಷೆ
ಸಂಸಕೃತ. ಄ದಕಕಗಿ ಸಂಸಕೃತ ಭಷೆಮಲಿಲ ಶ್ನರೇಕೃಷಣನನ ಄ಜನಮನನಗೆ ಗಿೇತೆನೇದೇಶ
ಮಡಿದ್ೊನ.ಅದೊರಿಂದ ನವು ಸಂಸಕೃತದಂದ ಪ್ರರ್ಥಮಸಿದ್ಗ ಅ ಯಮತಮನನ ಸಂತನಷಟನಗಿ ನಭಗೆ
ನನಪಿನ ಶಕ್ತಾ, ಫನದೊಶಕ್ತಾ ಭನಂತ್ದ ಸದನುಣಗಳನನು ಒಮ್ಮಮಗೆೇ ದಮಪ್ಲಿಸನತ್ಾನ ಎಂದನ ಸಜಜನಯನ
ಹೇಳನತ್ಾರೆ.
ಸಂಸಕೃತ ಕಲಿಕ್ಕ ಆಲ್ಲದ ಯವೂಫಬ ವಯಕ್ತಾಮನ ನಜವದ ಭಯತಿೇಮನಗನವುದಲ್ಲ ಎಂದನ ಭಹತ್ಮ
ಗ್ಂಧಿಮವಯನ ಹೇಳಿದ್ೊರೆ. ಅದೊರಿಂದ ಇ ಕಲ್ದಲಿಲ ಪ್ಶ್ಾತಯ ದೇಶದಲ್ನಲ ಸಂಸಕೃತವನನು ವಯಸಂಗ
ಮಡನತಿಾದ್ೊರೆ.
ಹೇಗ್ಗಿ ‘ ಸಂಸಕೃತವಿಲ್ಲದ ಭಷೆಯವುದಯಯ, ಸಂಸಕೃತಿಯೇ ಬೇಕನ ಸಕಲ್ ಪ್ರಣಿಗಳಲಿಲ, ಸಂಸಕೃತವೇ
ಸಂಸಕೃತಿಮ ಭನಲ್ವಯಯ, ಸಂಸಕೃತಿ ಆದೊರೆ ಮ್ಮಚ್ನಾವನಮಯ ಅ ಯಮತಮ’ ಎಂದನ ಹೇಳಲ್ನ
ಆಚ್ಚಾಸನತೆಾೇನ. ಅದೊರಿಂದ ಪಿರೇತಿಯಂದ ಅರಧಿಸಿ, ಫಯನತಾದ ನಭಮ ದೇವಭಷ ಸಂಸಕೃತ. ಯೇಚ್ಚಸಿ
ಕಲಿಯರಿ, ಕಲಿತನ ಅತೆನಮೇದ್ಾಯ ಮಡಿ.जयतु भारतम् वदतु संस्कृ तम्
KARTHIKEYA S UDUPA
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The Panchatantra
The panchatantra is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in verse
and prose, arranged in the form of a story within a story. The word PANCHATANTRA
means ‘five techniques’. The original Sanskrit work, which some scholars believe was
composed around the 3rd Century BC, is attributed to Vishnu Sharma. It is certainly the
most frequently translated literary product of India.
The prelude of the legend narrates how Vishnu Sharma created the Panchatantra.
There was a king called Sudarshan who ruled a kingdom, whose capital was a city called
Mahilaropya whose location on the current map of India is unknown. The king had three
sons named Bahushakti, Ugrashakti and Anantashakti. Though the king himself was
both a scholar and a powerful ruler, his sons were not so good in all the activities of the
kingdom. When the king was in despair, a man called Sumati, told that those skills
should be taught to them in a different way. He suggested Vishnu Sharma’s name to do
the task of teaching. Vishnu Sharma was invited to the court, where the king offered
him land grants if he could teach the princes. Vishnu Sharma declined the award, saying
he did not sell knowledge for wealth, but accepted the task of making the princes wise
within the next six months. In order to teach them, he adopted a narrative technique of
fables for which this book is known.
The Panchatantra is a series of inter-woven fables, many of which involve animals
exhibiting animal stereotypes. This book illustrates the central Hindu principles of Niti
meaning ‘the wise conduct of life’. It consists of five parts. Each part contains a main
story, called the frame story, which in turn contains several stories ‘emboxed’ in it, as
one character narrates a story to another. Thus, these stories operate like a succession
of Russian dolls, one narrative opening within another.
The five techniques are called:
Mitra-bheda: The separation of friends
Mitra-samprapati: The gaining of friends
Kakolukiyam: Of Crows and Owls
Labdhapranasam: Loss of Gains
Apariksitakarakam: Ill considered action
Varun R II CAMS K

Some Amazing Facts about Sanskrit

•Sanskrit is the oldest,most technical,systematic language in the world.
•Sanskrit was the speaking language of ancient India and has amazingly survived ages and
is still in original form.
•The word “Sanskrit’ is a combination of two words – “Sanskar’ and “Krit’; “Krit’ meaning
“Inculcating’ and “Sanskar’ meaning “Essence of Moral Values’.
•Sanskrit is known to be the mother of all languages of the world. (97%) of all languages
have been directly or indirectly influenced by this language.
•As early as the sixth century B.C. Panini wrote his famous grammar on the Sanskrit
language amazingly followed as a standard authority even today.
•Sanskrit language and literature is the greatest treasure and finest heritage from India
•It is the best language available in the world for translation purpose.
•Sanskrit is the scholarly language of 3 major World religions – Hinduism, Buddhism and
Jainism.
Jeenal P Jain
I CAMS K
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Student –Teacher Relationship- A view from modern to ancient.
“A good teacher is like a candle,it consumes itself to light way for others.
Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they
invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully
collapse. Encouraging them to create bridges of their own.”- Dr. Sarvepalli
Radhakrishnan
It takes more than knowing the content to be a good teacher. One of the
most important aspects of teaching is building relationships with the
students. Teacher-child relationships influences a child’s development. The
key is, teachers need to continuously monitor the student in order for
him/her to be aware of any difficulties the student is having. Understanding
the child’s problem,fear,orconfusion,will give the teacher a better
understanding the child’s learning difficulties. The communication between
the student and the teacher serves as a connection between the
two,which provides a better atmosphere for a classroom environment.
Teachers can establish a positive relationship with their students by
communicating with them and properly providing feedback to them.
The role of a teacher was different before, but now, since the world has
changed a lot, and there is a lot other means for people to receive
information like media, internet etc. Students today are more informed
then before, and so the teachers are more of a facilitator there. There is no
such charm in the relationship of the teacher and student like before.
Teachers teach and students learn, there is no intimacy between the
teachers and students.
When we come to our ancient tradition of teacher student relationship,
India is the solitary country in the world where greater importance is
attached to the teacher. The success and the achievements of an
educational system depend to a great extent on the ideals that a teacher
and the student possess, the nature of the relationship that exists between
the two. In Indian concept, a teacher was the spiritual and intellectual
father of the taught. Without the help of the teacher no education was
possible. He was regarded as the “Guru”—a friend, a philosopher and the
guide. The relation between the teacher and pupil in ancient India was
personal, intimate and cordial. The pupil had no financial relation with the
Guru. There was a tradition of offering ‘Gurudakshina’ to the teacher as a
token of gratitude. Such token may be as simple as a piece of fruit or as
serious as a thumb, as in case of Ekalavya, who offers his thumb as
gurudakshina upon the request of his guru Dronacharya.
The teacher-student relationship is a must for quality education. Both
teacher and student should be comfortable about trust and intimacy in the
teacher student relationship. Both sides should be aware of the others’
feelings and there should be respect for each other. Teachers are the
second parents, so students must put the teachers’ instructions in practice
as they would always want their students to do well and be successful in
life. And teachers have certain responsibility towards the students, as they
are the path leaders; they are to lead the students towards the right way in
a right manner. For this, there must be a charm and positive relationship
between the teacher and the student.
NIDHEESH G
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खोखरा सऩना

क्मा करूॉ आख़िय?

सऩनों का आमशमाना फनाने भैं चरी थी,

क्मा करूॉ आख़िय मे हसयत बी नहीॊ जाती,

कच्ची नीॊव ऩय इभायत खड़ी कयने भैं चरी थी|

जाने क्मा हुआ है कक भौत बी नहीॊ आती!

खोखरी ईंटो को जफ गरू
ु य से जोड़ा,
तो ख्वाइशों के ऩत्थयों ने उसे तोड़ा|
चोट तो रगी थी फहुत, रेककन;

किस्भत न जाने क्मूॉ इस जगह राई है
भझ
ु ,े

इच्छाओॊ के फोझ तरे भेयी हॉसी आॊसू हो गमी|

ऎसी उरझन भें पॉसा हूॉ जो सुरझ बी नहीॊ
ऩाती!

दे खने से ऩहरे नासयू हो गमी…

टूटी इन इॊटों को सभेटने की कोमशश कैसे
करूॉ?

मसतभ सोचता हूॉ अफ औय न रॉ ू भैं,

बफखयकय आख़िय भैं बी जो यह गमी!

ऩय किस्भत है कक भात बी नहीॊ खाती!

टूटे हुए शीशे भें िुद को कैसे दे खूॊ?

कहाॉ से ख्वाफ दे खग
ूॉ ा भैं उसके बरा,

फदरकय आख़िय भैं बी जो यह गमी…
-दीप्रऩका शभाय

नीॊद भुझे सैराफ फहाकय अबी नहीॊ आती!

२ “जी”

राख तयकीफें तनकार, हज़ायों कोमशशें कय,
ददर भें याहत तेये ‘जततन’ कपय बी नहीॊ
आती!
~ जततन काश्वानी
२ एन

चाॉद

नीरे सभॊदय भें ;
एक नाव की बाॊतत,
फादरों औय मसतायों के फीच से,
तनकरता एक उजजमाया सा है ...
गहये अॊधेयों भें खद
ु खोकय,
कयता वह जग को प्रकामशत!
कैसे अकेरेऩन भें बी
भस्
ु कुयाता वह इतना है ?
सुहागनों के व्रत का,
सागय की रहयों का आधाय है वह|
कप्रव की करभ का,
ककसी प्रेभी के प्रेभ की ऩरयबाषा है वह|
रूऩ फदरता, भोती सा चभकता,
फुराता जग चॊदाभाभा है उसे!
तछऩ गई है फादरों के ऩीछे उसकी चाॊदनीऩय अॊधेयों से रड़ना अफ आता है उसे|
तनहायती है जफ भेयी आॉखें उसे,
तो सभझता है अफ भन भेया
इस जजॊदगी के तछऩे बेद को,
चाॊदनी उसी चाॉद की है सुहानी,
अऩने प्रकाश से कये जो जगह को रूहानी|
- भदहभा भेहता
२ जी
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डूफता सयू ज

हये ऩेड़
हया ऩौधा
हया बया वो आॉगन
औय हभाया भन भस्तक भगन |
हवा सयसयाती
चेहये ऩय ठॊ डक छोड़ जाती |
तततमरमों का पूरों ऩे भॊडयाना
औय ऩॊतछमों का चहक उठना |
खफ
ू सूयत सा नज़ाया
आॉखों को रगता फहुत ही प्माया
|
वह डूफता सयू ज ककतना सन
ु ेहया
दे खके ददर होगमा फावया |
फादर हो गए रार ऩीरे
तततमरमाॉ मे बये औय नीरे |
वातावयण हो गमा योभाॊचक
औय डूफ गमा सयू ज अचानक |
दे गमा हज़ायों यॊ ग
यह गमा भन मूॊ ही दॊ ग |
-अजफपमा शाहीन १ सी

"तुभ भेये तीसये फेटे हो!“

इॊडो जस्वस एक्सचें ज प्रोग्राभ के मरए भैं उत्सादहत था औय थोड़ा सा डय बी रग यहा
था|
डय इसीमरए रग यहा था क्मोंकक वह एक नमा दे श था, नमा भाहौर, नमा ऩरयवाय था
तथा नमी बाषा थी| रेककन, भुझे उतना डय नहीॊ रग यहा था, जजतना उत्साह भहसूस
कय यहा था क्मोंकक भुझे नमी जगह जाना अच्छा रगता है|
मह भेये जज़न्दगी की सफसे योभाॊचक मात्रा थी| हभ जहाॊ बी जाते हैं, हभ उस दे श को
मसपय एक टूरयस्ट की नज़यों से दे खते हैं| ऐसे भें हभ उस दे श की िफ
ू सूयती को ऩूयी
तयह से न दे ख ऩाते हैं औय न ही सभझ ऩाते हैं| ऩय भैं जफ जस्वट्ज़यरैंड गमा, तफ
भुझे एक जस्वस ऩरयवाय के साथ यहने का भौका मभरा जजनके साथ अटूट सम्फन्ध
फने|खफ
ू सूयती दतु नमा के जगहों, रोगों तथा मादों भें फस्ती है | जैसे ही भैं अऩने ऩाटय नय
प्रवन्सेन्ट के घय ऩहुॊच तो सफने भझ
ु े गरे से रगा मरमा औय सफ भस्
ु कुया यहे थे|
उन्होंने भेये मरए अरग से कभये का इॊतज़ाभ ककमा औय उसे फड़े खफ
ू सूयती से सजामा|
उस कभये के दयवाज़े ऩय भेया औय प्रवन्सेन्ट का चचत्र रगा था जजसके ऊऩय मरखे था
Welcome, Manish!
१६ ददनों का सपय कफ औय कैसे ितभ हुआ कुछ ऩता ही नहीॊ चरा| प्रवन्सेन्ट की भाॉ
को इॊजलरश नहीॊ आती थी ऩय कपय बी वे भझ
ु से फात कयने की ऩयू ी कोमशश कयती
औय प्रवन्सेन्ट के प्रऩता जफ सुफह के ५ फजे दध
ू औय सब्ज़ी रेने जामा कयते, तफ भैं
उनके साथ जामा कयता था| जजस ददन वाऩस आने की फायी आमी, फैंगरोय
वाऩस आने की फायी आमी, उस ददन जस्वट्ज़यरैंड भैं फहुत फपय चगय यहा था...फाहय
फहुत ठण्ड था ककन्त,ु भेये ह्रदम भें जो प्रवन्सेन्ट औय प्रवन्सेन्ट के ऩरयवाय के प्रेभ की
गभायहट थी|
प्रवन्सेन्ट के प्रऩता, प्रऩअय ने कहा, "भनीष! मू आय भाम थडय सन| वी आय गोइॊग टू
मभस्स मू अरॉट... डू कभ प्रवथ मोय पैमभरी एॊड स्टे इन टच| " (भनीष, तभ
ु भेये
तीसये फेटे हो| हभ सफ तुम्हें फहुत
माद कयें गे| अऩने ऩरयवाय के साथ आना औय सॊऩकय भें यहना|)
दफ
ु ाया मभरने का वादा कयके, आॉखों भें आॊसू तथा ददर भें मादों को मरए, भैंने अऩने
इस प्रेभ की डोय से फुने हुए ऩरयवाय को आखयी फाय दे खा ओय भैं एमयऩोटय के अॊदय
चरा गमा|
भनीष शभाय
२ एन

नायी

वन्दनीम दे व, वन्धातनमा दे व नहीॊ;
अबफनान्धतनमा नायी, अबफनान्धतनमा नायी...
कोभर है , कभज़ोय नही है मह नायीजगत को जनभ दे नेवारी जननी है...
मह नायी, अफरा नही, यणचॊडी है ,
मह नायी, सफकी भान अऩनी शान
से वन्दनीम नायी, अबफन्न्दतनमा नायी...
ककसने कहा ऩाऩी नायी को,
जरा दॊ ू भॉह
ु उसका,
अगय नायी ही नहीॊ तो दतु नमा क्मा चीज़ है?
भौत को चन
ु ौती दे नेवारीसाप्रवत्री दे वी बी है ,
दै त्मों का नाश कयनेवारीदग
ु ाय भाॉ बी है |
सफकी यऺा कयनेवारीजगन्भाता बी है ,
सफको अन्न दे नेवारी अन्नऩूणाय बी है|

धया सी सहनशीर है , ऩथ्
ृ वी भाॉ,
सभान भभताभमी है , जहाॊ इसको इज्ज़त
दे वहाॊ सम्ऩन्न हो ऩरयवाय ||
वन्दनीम नायी, अमबनॊदनीम नायी |
वन्दनीम नायी, अमबनॊदनीम नायी ||

प्रवष्णु प्रप्रम वी
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२ के

गुरु की भदहभा

गुरू भूती गती चॊद्रभा, सेवक नैन चकोय |

आठ ऩहय तनयखता यहे , गुरू भूती की ओय ||
गुरू भूततय आगे खडी, दतु नमा बेद कछू हाही|

उन्ही को ऩनायभ कयी, सकर ततमभय मभदट जाही ||
-सॊत कफीय
रुद्रायाध्मा भहप्रषय के आश्रभ भें उनके मशष्म वचनानॊद का आखयी ददन था । भहप्रषय ने सोचा
की वचनानॊद की मशऺा सम्ऩन्न हो चुकी है औय वह उस ददन गुरुकुर से अऩने गाॉव रौटने
वारा है , क्मों न उसकी एक ऩयीऺा री जामे| भहप्रषय अऩने मशष्म से अत्मॊत प्रेभ कयते थे
औय वचनानॊद बी उनका बयऩूय आदय- सम्भान कयता था|
वचनानॊद अऩने साये वेद ऩाठ , धनुप्रवयध्मा, मुद्धनीतत, यणनीतत, अथयशास्त्र भें प्रवीण था|
ककन्तु भहप्रषय को मह जानना था की वह अऩने गुरु ऩय ककतना प्रवश्वास कयता है | इसमरए
उन्होंने वचनानॊद को फुरामा औय एक फड़े ऩौधे की तयप इशाया कयते हुए कहा की "
वचनानॊद ! तम्
ु हें इस ऩौधे को उसके जड़ों के साथ उखाड़कय पैंकना है , अन्मथा वह ऩौधा
हभाये ऩूये फगीचे को नष्ट कय सकता है | स्भयण यहे की तुम्हें ककसी तयह के शास्त्र नहीॊ
उठाने है ।मदद तुभने शस्त्र का प्रमोग ककमा तो ऩौधे को जड़ से नहीॊ उखाड ऩाओगे औय वह
कपय से उग जाएगा। स्भयण यहे की शजक्त से फढ़कय मुजक्त होती है ।"

वचनानॊद ने तयु ॊ त गरु
ु की फात भान री औय वह ऩौधे के ऩास चरा गमा| वहाॉ ऩहुॉचते ही
उसने दे खा की वह ऩौधा सूखी मभट्टी ऩय उग यही थी औय उसे उखाड़ना अत्मॊत कष्टकायी
प्रतीत हो यहा था। वह ऩौधे के ऩास धीये से फैठा औय उसने कडी धूऩ भें अऩना कामय प्रायम्ब
कय मरमा। ऩौधे के काॉटे उसे चफ
ु यही थी। एक घॊठे के तनयॊ तय ऩरयश्रभ के फाद उसे क्राध
आमा। "मह छोटा सा ऩौधा ककतना जज़द्दी है | इतना स्वेद फहाने से बी तनभर
ूय नहीॊ होता।इतने
भें भहप्रषय एक ऩानी के घड़े के साथ आ ऩहुॉचते है औय साया ऩानी ऩौधे को डार दे ते हैं।
वचनानॊद इतने भें अऩना धैमय खो फैठता है औय गुरु ऩय अऩना क्रोध पटकाय दे ता है | "गुरूजी
भैं महाॉ आऩके कहने ऩय मह ऩौधा तनभर
ूय कयने का प्रमास कय यहा हूॉ । ककन्तु आऩ भेये
सहामता कयने के फजाम ऩौधे को ऩानी दे यहे है ताकक वह औय दष्ट - ऩष्ु ट हो कय फड़े, औय
भेया काभ अचधक कदठन हो जाए |"
भहप्रषय भुस्कुयाकय चरे जाते हैं। वचनानॊद व्माकुर हो जाता है । दस मभनट के उऩयान्त वह
कपय प्रमत्न कयता है औय तफ सूखी मभट्टी गीरी हो चक
ु ी होती है औय ऩौधा सयरता से
तनभर
यू हो जाता है । तबी वचनानॊद को गरु
की
फात
स्भयण होती है कक उन्होंने 'शजक्त से
ु
फढ़कय मुजक्त' क्मों कहा था।
वह तुयॊत गुरूजी के सभीऩ जाकय उनके चयणस्ऩशय कयके आॉसू फहाकय उनसे ऺभामाचना
कयता है औय

कहता है कक "गरू
ु जी भझ
ु से अऩयाध हुआ है । भैंने आऩकी फातों का असरी भतरफ न
सभझते हुए ही आऩ ऩय क्रोचधत हो गमा। आऩका उद्देश्म तो आऩका भेयी भदद कयना ही था
अप्रऩतु भैंने ही आऩकी भदहभा को सभझने भें बूर कय दी। भुझे ऺभा कय दीजजएगा गुरुजी।
" गुरु को अऩने मशष्म का मह गुण अच्छा रगा औय उन्होंने उसे तुयॊत ऺभा कय ददमा।
प्रप्रम मभत्रों हभाये गरु
ु ,भाता -प्रऩता ,फड़े फज़
ु ग
ु य सबी हभाये दहतैषी होते हैं। उनके सराह तथा
फातों को नज़यॊ दाज़ कयके अऩना ही भनभानी कयना गरत होता है । गरु
ु तथा अऩने
दहतैप्रषमों की फातों को भानकय उनके ददखाए हुए याहों ऩय चरने से सदा हभाया बरा ही
होगा। इसमरए गुरु तथा भाता -प्रऩता को हभेशा आदय दें , उनकी फात हभेशा भानें। उनके
ददखाए गए याहों ऩय चरते यहे ताकक काभमाफी आऩके कदभ चभ
ू े ।
सहाना शेनोम
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१ सी

आपका साथ
जज़न्दगी रहय थी, आऩ ‘सादहर’ हुए...

न जाने कैसे हभ आऩके प्माय के ‘काबफर’ हुए?
ना बूरेंगे हभ उस हसीन ऩर को-

जफ आऩ हभायी छोटी – सी दतु नमा भें ‘शामभर’ हुए...
चगन यहे थे हभ, एक एक ऩर को...

कफ हभ आऩ से मभरें औय अऩने प्माय का इज़हाय कयें |
वक्त की िाभोशी भें , हभ खाभोश यहते गए...
न वह ऩर आमा , न हभ इज़हाय कय ऩाए...
जफ अचानक उनका दीदाय होता है ,

ददर भें धीभी सी धड़कन रुक जाती है |
इतनी खफ
ू सयु त हैं आॉखे उनकी ,

की नज़य मभरते ही नज़य झुक जाती है |
योज़ उनका इॊतेज़ाय होता है ,

योज़ मे ददर फेियाय होता है ,
काश वो सभझ सकती कक चऩ
ु यहने वारों
को बी ककसी से प्माय होता है |

एक ददन हभाये प्माय का एहसास हुआ ,

वह हभें ढूॊढती आमी, वह हभाये ऩास आकय यो यही थी...

भैं बी ककतना खद
ु गज़य तनकरा, ना उसकी आॊसू ऩोंछ ऩामा ,
ना कब्र से उठ ऩामा |

अगय खद
ु ा भेयी आखयी ख्वाइश ऩूछे- तो भै आऩकी हॉ सी भाॉगॉग
ू ा...
अगय खद
ऩूछे- तो भै आऩकी िश
ु ा भेयी आखयी दआ
ु
ु ी भाॉगॉग
ू ा
अगय खद
ु ा भेहयफान होकय दस
ू या जनभ दें तो भैं उनसे आऩका प्माय भाॉगॉग
ू ा ,
आऩका साथ भाॉगॉग
ू ा...
आऩका साथ भाॉगॉग
ू ा...
भोहोम्भाद अनुष
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२ जी

Je n’ai jamais vu

Le Diwali

Je n’ai jamais vu une vache verte

Le Diwali est la fête des
lumières, le festival de la joie,
le Bonheur, de nouveaux
vêtements et des bonbons!
C’est pourquoi les gens partout
dans l’Inde attendaient ce
festival tout de l’année. Tout le
monde allumé de petites
lampes à la nuit et des lampes
électriques. Les fidèles
effracteurs les rituels, échanger
des bonbons et d’autres
sucreries. On achète des bijoux
en or et on peut voir des feux
d’artifice au milieu de la nuit.
C’est vraiment magnifique.
Dans toute l'Inde, cette fête
marque le début de la Nouvelle
année aux Hindus.
L'importance de lampes
illuminent alors les rues sont
pour invoquer la route à Rama
qui renter d’exil de 14 ans
après avoir vaincu Ravana.
C’est aussi dédié à Lakshmi la
déesse de la fortune. C’est
mon festival préféré.

Dans cette terre de verdure
Je n’ai jamais vu une rivière pourpre.
Coule à traverser le terrain rocheux
Je n’ai jamais vu une grenouille bleue
Crève sur une famille verte.
Je ne les ai jamais vues toutes
Mais je préfère était soi
Que voire eux toutes.
Arshnain Sethi

II PCME H

Est-ce que vous connaissez ?
French
acronym
12C4

Meaning

2 ri 1

un de ces
quatre
de rien

6né
ALP
BCP
C

ciné
A la prochaine
Beaucoup
C’est

G
KDO
Kel
Ki
rdv

J’ai
cadeau
Quel / quelle
Qui
Rendez-vous

qq
qqn
TLM
Xlnt

quelques
Quelqu’un
Tout le monde
excellent

English
meaning
one of these
days
you're
welcome
movie theater
ta ta for now
A lot
It is
I have
gift
which
who
Date/appointm
ent
some
someone
everyone
excellent
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