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Ricegrain Venkatesh Writes:- 

1. Planning: 

The main intention behind the programme was to give something 

back to my home town and to my people. So I thought of giving 

an opportunity of participating in a ‘World record event’ to all 

the citizens of Chickmagalur. No other intentions. 

I planned the event exactly a month before the event date. 

Contacted both Guinness and India Book of Records authorities, 

they gave very valuable guidelines. After that I started contacting 

local schools & colleges in nearby towns. There is a student 

population of 35,000 in Chickmagalur town alone (including 

suburbs). So I thought of  mobilising them. It was a huge task to 

imagine and plan about such a huge event in my small town and 

to convince people. After that, I invited the only Art school of  

Chickmagalur to join hands with me, they were thrilled with the  

idea of making  a World Record  our town and they joined me. 

We took legal advice and permissions from the concerned 

authorities before starting publicity. 

After that, we organised an official Press Meeting where  we  

briefed the journalists and authorities about the event, its plan and 

outline.  It gave a big boost for our publicity. I started visiting 

each and every school in our town and requested them to 

participate. We also contacted local associations for voluntary 

support. The art teachers group came forward to work voluntarily 

and they really did work very well. Few independent individuals 

also joined us at later stage. 

2. Man power: 

The main man power came from the Art School where about 40 

students dedicated the whole 3 weeks for making this event a 

great success. The contribution of Art School students is in-

comparable to anything. 

3.Co-ordination: 

I was discussing the planning with my partner Smt. Aruna and 

the Principal of Shantiniketana Chitrakala Mahaavidyaalaya. As I 

am having a good experience of organising conferences, camps 

and seminars world wide, it helped me in making the co-

ordination more easy. Also there were only 3 members in 

decision making, so it made easy for us to organise things easily ! 

4. Budget: 

It was really a huge budget for the local conditions. But we were 

confident of mobilizing it. We kept a registration Fee in 2-

categories like 100Rs and 200Rs for  participants. For all we  

provided writing brush, colour, palette, cap, rice packet, specially 

made polysheet with Kraft paper laminated mats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We also served  refreshments like Fruit juice, biscuits, chocolates 

to each and everyone along with water bottles ! 

With our goodwill we got some real supporters who have 

partially sponsored the event. 

5. The Event: 
Event held in the presence of the adjudicator sent from India 

Book of Records. We had erected a huge out-door LED screen 

of size 32’x16‘ feet, that was the main tool item for the whole 

workshop, which was also an unusual attraction.  3-cameras 

were ready to catch the action. One was concentrating on the 

artist and another was moving all over the ground and the 

3rd one was on  a  CRANE ! 
Seating arrangements made in the pattern of blocks. 100 people 

in a block. Area for all pre-registered delegates everything was 

marked and displayed to avoid confusions while they were 

sitting. People were really cooperative. From 3years to 92 years 

was the age group of participants ! 

There was no Formal Invitation printed for the event, only 

information was passed to all by word of mouth. No special 

guests, no speeches  by politicians were invited!! No Dias 

programme ! 

After the introduction of the Adjudicator and the micro-artist the 

artist took over the stage and started giving guidance to the 

gathering about the art and actions. There was a huge gathering 

of 7522 people (head count). Micro-artist started demonstrating 

his micro art  of inscribing on a grain of Rice which was telecast 

close up  on the huge screen through the cameras.  Delegates 

were watching the screen and following the instructions and 

actions. It was like ‘E-Coaching method’ ! Everybody started 

writing & painting on Rice grains.  All were able to write at least 

1-character on a Rice grain. 

Adjudicator had set up the time for 12hours for the completion of 

participation, but we finished the whole writing process  in just 

50minutes. 7522 people presented their works to adjudicator, he 

counted each and every grain !   After that, adjudicator 

announced the event was ‘Successful’ and a ‘World Record’ was 

created and he issued a provisional certificate,  a Medal and a 

Trophy! Adjudicator’s name is Mr.Himmat Bharadwaj from 

Delhi who visited our town  specially for this purpose. 

Total of 65 schools and colleges from 15 districts of Karnataka 

participated in this event. Even though this was open to general 

public, student participation was more. Every participant was 

given a  ‘participation certificate’ from India Book of 

Records. 

Ricegrain Venkatesh, founder of Tandula Art Foundation from Chickmagalur, Karnataka, organized an event wherein 7,522 

participants wrote on 20,214 rice grains, at NS Bose Sports Grounds, Chickmagalur, on February 1, 2015. 

WORLD's LARGEST MICROART WORKSHOP 
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ಕನ	ಡ �ಾತ� ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ��ಾರ ಕನ	ಡ �ಾತ� ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ��ಾರ ಕನ	ಡ �ಾತ� ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ��ಾರ ಕನ	ಡ �ಾತ� ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ ��ಾರ 
�ೇ��ೆ �ೇ��ೆ �ೇ��ೆ �ೇ��ೆ ((((ಯುಯುಯುಯು....�ೆ�ೆ�ೆ�ೆ) ) ) ) ಉ"ಾ#ಟ%ಾ ಸ&ಾರಂಭ ಉ"ಾ#ಟ%ಾ ಸ&ಾರಂಭ ಉ"ಾ#ಟ%ಾ ಸ&ಾರಂಭ ಉ"ಾ#ಟ%ಾ ಸ&ಾರಂಭ ––––    

ಸುದಶ+ನಸುದಶ+ನಸುದಶ+ನಸುದಶ+ನ    ಗುರು-ಾಜ-ಾ/ಗುರು-ಾಜ-ಾ/ಗುರು-ಾಜ-ಾ/ಗುರು-ಾಜ-ಾ/    
OCTOBER 24, 2014OCTOBER 26, 2014   SUDARSHANARAO  

 

ಎ1ಎ1ಎ1ಎ1. . . . ಎ2ಎ2ಎ2ಎ2....� ಯವ3ಂದ ಉ"ಾ#ಟ%ೆ� ಯವ3ಂದ ಉ"ಾ#ಟ%ೆ� ಯವ3ಂದ ಉ"ಾ#ಟ%ೆ� ಯವ3ಂದ ಉ"ಾ#ಟ%ೆ    

O�ನ�Iಟ�} ~���� � “9�ವ�” ���`��� ���� ರ�ಜ��d -.,,��� 
� ಪ�,�O��� 9��C-ವ�" Lu=�\� ಪ�+��� ?�,-�@ ,34�Fು 
-��W� ���P4�E� ದ���� ��P+ಮ�u�ಣ� 567� � �ವ��<=�E� 
�ಡ��-�@. ಹ���-���-- �E,ು- K\�- wt- Q�ಟ�ಗ� K �ಲ�� X 
�ಮ���P�FE� ಭ�ಷ�, 9�� ಬ�F,�ಗ�, ���	
 ?-@�� �D��1�F 
��=- ಕ�O4 ut�,�ಕ��Fು ಕ� ,\ ಸ�V
M<�� ಭ�3Zಕ�f 
 K-ವ�" W��
@-�@. ����� K = ���`�� ವ�I��jd?O N ,� V�� 
ಭ�ಷ�O ಹ��� ���- ಮ���,E� , ���`��� ���`�ರ����ಗ� ��"� � 
ಭ�ಷ�OE� ,d,Q=��,E� 1ಯ�4,ಸ��ವ���
@-�@. X ಕ���ತ� ಕ�\,� 
?�.ಗ� <����R ಕ��ತ�� Oವ� �\�. 
X ವ�I��jd?O  ಬ�F,�ಗ��F ?ಧ�d ����ಕ�f" K`O�, QC�O�F 
��� ���� P" �� -1.� �\��ತ� ��ಗ�O ��1�E� 
9�-ಜ�4\�E� ಸ�ಕ��ಗ���`��R X Uಚ�� ವ� �ಕ�O ?�\� ���ರ� 
-ಪ�y�ಲ����. ?�� ?��P�KOE� �ಳ��� ಹ�� �\� W�ದ� �ಮ�, 

*+ ,-. , *,1+ಸ�2, ���#4�, ಕ� #,, ,-.ಲ�, ?
@-��� -?c -�� 
?� j����� W
@� W � "�ವ�", ��� ���`��� � ರ�ರ��� ಬ�ಳ�� 
1ುt; ,CYವ�" �ದ�  9ಕ��; <J 
��F 7> ���� ����� ಹ��cO �U 
*+  ಹ�l.�m. ವ���ಟ� # ?�
4O,=�� 9ನ�,�Zಗ���`��R X 
ದ� #�, 9�ವ� ���`�� ಪ�Eಗ� ���� �I\��\�� ���� ಹ� ��ರ� 
�ತ�� �� 9\�. 
9�ವ� ���`�� ?�� ಮ�-��F��� <�,�ಗ�O ?�\� 
1+�t1`��, X ಜ�\ ���EO ವ� �ಕ�O��� ”9�ವ�” ��ದ�  
��ಲ�"ದ�. 

 

���#4� 9,� ಭ�3Z���#4� 9,� ಭ�3Z���#4� 9,� ಭ�3Z���#4� 9,� ಭ�3Z 

ಬ5	 ಈ 7ೆ-ೆಮ-ೆಯ ಭ8ೕರಥರ 
ಪ3ಚಯ &ಾ<�ೊ>ೆ?@ೕಣ. ಉ&ಾ 
ಅವರು CೕವDಾಸE ಪF�ೕಣರು, HFೕವತI 
"ೇ�ಾJ %ೇತF ತKರು, �ೇಶ/ 
ಕುಲಕM+ �Nರಣ DಾಸE ಪF�ೕಣರು, 
HವಪF�ಾO ನಮP QೆRPಯ -ಾಷTಕ� 

C.ಎ2.HವರುದFಪU ಅವರ VರಂCೕವ ಮತು� ಮಕWಳ ತK. ವತIYಾ, 
ಅರ�ಂದ ಕುಲಕM+, -ಾZಾ-ಾಮ �ಾವ>ೆ ಎಲ[ರೂ 5ವೃತ� �ೈದ�ರುಗಳ^. 
ಇವರು %ೆಟT 8ಡ�ೆW 5ೕ-ೆ-ೆದು %ೆರ�ಾದವರು ಹಲವರು, ಇa�ದ ಗಂbೆ 
ಹ3ಯುವ Zಾಡನು	 ��cದವರು �ೆಲವರು. dೆFೕಮಲ7ಾ, "ಾeಾJM,-ಾf 
ಶರg, 83ಧರ, ಆನಂO �ೇಶವಮೂ�+, ಅನ	ಪೂಣಾ+, ಬಸವ-ಾk, 
ಸುದಶ+ನ , ಶHಧರ ಮತು� ಇತರರು. 
ಉ"ಾ#ಟ%ೆbೆ lದಲು ಮೂರು mಾ3 ��ಧ Zಾಗಗಳn[ �ೇ3 ಸoೆ 
ನpೆ�ದುc ಈ qೕಜ%ೆbೆ ರೂಪು-ೇrೆ 5ೕಡುವn[ ಸಹ�ಾ3sಾJತು. 
ಈ �ಾ3 �ಾತ� �ೇ��ೆಯ ಉ"ಾ#ಟ%ೆಯ Zೊ7ೆsಾ8 ಕನ	ಡವನು	 
�ದು�%ಾPನ(electronic) &ಾಧ�ಮಗಳn[ ಬಳಸುವ &ಾ� ಮತು� 
ತರmೇ�ಯನು	 ಜನ�ಾ&ಾನ�3bೆ �ೊಡುವ|ದು, ಕನ	ಡ oಾrೆಯ ಇಂ�ನ 
���ಗ�ಗಳನು	 ಪ3ಚJ� oಾrೆಯ ಬಳ�ೆಯ �ಾಧ�7ೆಗಳನು	 
ಉ7 �ೇCಸುವ|ದು, ನಮP ಈ Zಾಲಜಗುnಯ �ಾಯ+ �ಾ�}�ಯನು	 
ಪF�ಾರbೊa� ಸುಪ� Yೇಖಕರನು	 ಮತ�ವರ ಪF�oೆಯನು	 ಆQಾ�5ಸುವ 
�ಾಯ+ ಕYಾಪಗಳನು	 ಹ�P�ೊಂ<"ೆcವ|. 
ಉ"ಾ#ಟ%ೆ �ಾಂ�ೇ�ಕ�ಾ8 ಕಂಪೂ�ಟ3ನ Nೕnಗುಂ<ಯನು	  ಒತು�ವ|ದರ 

ಮೂಲಕ HFೕ �ೆಂಕ�ೇಶಮೂ�+ ಉ"ಾ#��ದರು.   
 

ಕನ	ಡವನು	 ಬಳಸುವ ತರmೇ�ಕನ	ಡವನು	 ಬಳಸುವ ತರmೇ�ಕನ	ಡವನು	 ಬಳಸುವ ತರmೇ�ಕನ	ಡವನು	 ಬಳಸುವ ತರmೇ�    

�ೇಶವ ಅವರು ದೃಶ� DಾFವ� &ಾಧ�ಮದ ಮೂಲಕ  �ೇ��ೆಯ ಪ3ಚಯ 
ಸೂ�ಲ�ಾ8 �ವ3�ದರು. 

     ಸುದಶ+ನ ಕನ	ಡದ ��� ಗ�ಗಳ^, ಸ�ಾಲುಗಳ^ ಮತು� ಅವ�ಾಶಗಳನು	 
ಕು37ಾ8 &ಾತ%ಾ<ದರು. ಕನ	ಡವನು	 ಉaಸುವn[ ಯುವ}ೕabೆಯ 
ಮಹತ� ಕು37ಾ8 ಇn[ �ವ3ಸYಾJತು. 
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dೆFೕಮಲ7ಾ Qಾಗೂ 83ಧರ ಅವರು �ಾಂಸ��ಕ �ಾಯ+ ಕYಾಪಗಳ 

5ರೂಪಣೆಯನು	  5oಾJ�ದರು. 
ಉ&ಾ , HFೕವತI "ೇ�ಾJ , "ಾeಾಯM , -ಾf ಶರg , �ೇಶ/ Qಾಗೂ  

ಸುದಶ+ನ ಅವರುಗಳ^ ಕನ	ಡ ಕಮPಟಗಳನು	 ನpೆ�ದರು. 
ಕರಪತFಗಳನು	 ಮು�F� ಹಂಚYಾ8ತು�, ಸಲQೆ ಸೂಚ%ೆಗಳನೂ	, ಕನ	ಡ 
mೆರಳV�ನ &ಾ�ಯನು	 Zಾಲಜಗುnಯn[ಯೂ �ೊಡ&ಾಡYಾ8ತು�. 
ಸು&ಾರು ಹತ�ಕೂW Qೆಚು� ಜನ ಬಂದು ಈ ಬbೆbೆ ತಮP ಸಂಶಯ 5�ಾರಣೆ 
&ಾ<�ೊಂಡರು ಮತು� ತರmೇ�ಯನೂ	 ಪpೆದರು. 
 

ಮರು�ನ ಅಂದ-ೆ oಾನು�ಾರ mೆಳ8ನ ಉಪQಾರದ ನಂತರ, ಕನ	ಡದ 
ಆQಾ�5ತ ಅ��ಗಳ ಸಂದಶ+ನವನು	 7ೆbೆದು�ೊಳ@YಾJತು. ಉ&ಾ 
ಅವರು ನಟ Hವ-ಾಂ ಅವರದುc, "ಾeಾJMಯವರು ಮುದುcಕೃಷ� 
ಅವರದುc Qಾಗೂ dೆFೕಮಲ7ಾ ಅವರು ಎ1 ಎ2 � ಅವರ ಸಂದಶ+ನ 
�ೈbೊಂಡು ಕನ	ಡವನು	 mೆ>ೆಸುವn[ %ಾವ| &ಾಡಬಹು"ಾದ 
�ಾಯ+�ಾಧ�7ೆಗಳ &ಾ� ಪpೆದರು. 
 

�ಾತ� bೋ���ಾತ� bೋ���ಾತ� bೋ���ಾತ� bೋ�� 
ಅ"ಾದ ನಂತರದn[ �ಾತ� bೋ�� ಅ�ಕೃತ�ಾ8 
ಆರಂಭ�ಾJತು. HFೕಕೃಷ� ಎಂಬ mಾಲಕನ 
dಾFಥ+%ೆqಂ�bೆ ಶುರು�ಾದ ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	 
dೆFೕಮಲ7ಾ, ಉ&ಾ ಅವರು 5ರೂ}�ದರು, �ೇಶವ 
ಅವರು �ೆ�ೕqೕ"ೆcೕಶಗಳ ಮತು� ಈ ಜಗುnಯ 
�ಾ�}�ಗಳ ಪ3ಚಯ &ಾ<ದರು. ಎ1 ಎ2 � �ಾತ� 
�ಾ3�Fಕ ಅವYೋಕನ &ಾ<ದರು, ಮುದುc ಕೃಷ� 

ಸುಗಮ-ಸಂ8ೕತ mೆ>ೆದು ಬಂದ ಬbೆ �a�ದರು. ಪುತೂ�-ಾಯರ oಾಷಣ 
�ಾತ�ದn[ Qಾಸ� ಎಂ�ದcರೂ ಅವರು �ೇವಲ Qಾಸ�ವನ	rೆTೕ &ಾತ%ಾ< 
ಇ�Qಾಸವನು	 �ೈ �ಟTದುc ಸ�ಲU ಅ53ೕ�ತ�ಾದರೂ, ಸ�ಕರನು	 
ನ8ಸುವn[ ಯಶ��sಾದರು. ೫೦-೬೦ ಸಂ�ೆ�ಯn[ದc ಸ�ಕರು ಎರಡು 
ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ 5ಶ�ಬ� �ಾ8  ಕುa�ದುc �ಾಯ+ಕFಮದ ಸ� ಉಂಡ-ೆಂದು 
ನಮP oಾವ%ೆ. 
ಇದರ ನಂತರ ಕವನ �ಾಚನ ಇದುc ಹಲ�ಾರು ಕ�ಗಳ^ ತಮP ತಮP 
ಕವನಗಳನೂ	 �ಾV�ದರು. ಕವನ �ಾಚನವನು	 ಕೂpಾ ಸ�ಕರು ಆದರ 
ಅಸN�ಗaಂದ �ೇa Rಚು�bೆ ವ�ಕ� ಪ<�ದ-ೆಂದು ನನbೆ ಅ5�ತು. 
ಸ&ಾ-ೋಪ &ಾತುಗಳನು	 ಎ1 ಎ2 � ಅವರು Qೇa” 

Qೊರಮುಖ�ಾದ &ಾತುಗಳ^ ಒಳ ಮುಖ�ಾ"ಾಗ” ಕ�7ೆ ?���,ುದ��< 
~U ಮ�
� ?�\� -?c ಮ�-��F��� ?�"���. ಡ�. *+ ,-. 
ದ� ಸ�0 ,��ನ�14ಣ� 9i4���. 
 

 

 

 

      V �� �<� ರ����ಮ��  
     Dr.G.S.Shivaprasad. 

 

 

ಚ�ಣ�Y, ����ರ���, ����Z ��1�� 
1=�� ಪ�+ K 
<Q� ��i+O ರ����ಮ�� 
 

 

U�C�Pಣ�O �#�� ?��ವ� 
ಬ��"� ಹ���
O i+ 
�ಲ��ದ� 
�,4ಪ�+ Kಗ� ಕ��� 
ಪ�+ ?ಲ�� ��E� ಕ�Iಗ���� ,�ವ��! 
 

�D�4�e ಹ���
ಯ��Fು 
ಸ�ಮ��d� ��� ರ�� 
p?c� Q��;�R�� ತ��� 
���� ರ����ಮ��! 
 

ದ��ರ�O 1t;ಕ�f 
 ಯ�, O��a,��� Q��ಬ� ~\� 
i-�= ಕ��ಲ��F 9�-dU\� 
ಯ�, ನ����� �0�ಬ� ~\� 
 

�i�ಬ� �� �Qನ� �= ��O ?�-+�Fು 
��� 9�ವ�O4 ರ�� ��-+�Fು 
ಗ�\�U�\�� �ದ��-Q ಸ�� \� 
ದ��ರ�ಯ���, ���� ಮ�-+ -�� ಪ�\�! 
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��ದ� #��ದ� #��ದ� #��ದ� #    KANNADA BALAGA U.K. 
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Obituary 
ಶ�ಮ� �Z<�J ಶ�ಮ� �Z<�J ಶ�ಮ� �Z<�J ಶ�ಮ� �Z<�J     

1934-2015 
�ದ�  ,34 ಜ�ನ� ,= 23 ���� �?c���E�  *+ ?
 
ಶ�ಮ�   ?-�@ 9,� �D�4ವ� 1
 ಮ�j, �Z<�� 
9,�� ���� <F�� L��P� �����\� LN ,   
���dರ�"�R�ಷ�;  9\�, 9�� �\� ಕ�O4�+?�FE� 
�ತ�.Q��� ಪ�ಲ������ ���d=ಗ� �ತ�@ ��,��� 

ಕ����
@�R��. ಧ��ವ��� Uದ�d,�-, �����	- ?ನ�-��E� 
��cತ��, �D-� ಲ�I<+= ಸ�O�. �  �uv  *YZ 1ಡ��� O�. ಕ�. ಗ� 
<��, p�\� �E�OE� ಕ�ಲ� N� ಪ�+ಧ�d1�ರ�"�R��. �E� L�;� 
O��,4�O\�� ಮ��;m4 1�U  1ಡ���R��. ��ನ�K�. 
�+ ಫ���ರ�"�R 1
M��ಗ� ದ� # Uದ� #�FE�  ವ���� 
��`ಗ� <��, ,\ಸ� 1¡O�ತ� ?ತ�@  <K4��� ?ನ�ಗ� <��� 
ಸ�e0ಯ�"��
@�R��.  
¢N �D 1 ?-�@ ?ಲ� *ಯ��FE� 1
M��ಗ� ಕ�\ ,34�F ವ��. 
Lಧ�d-c�E� �\,ು �-d ಸ�0 ಬ�ಬ�� 1+ಚ���-@ �ಳ�ದ��ORರ�, 
?ಲ� *ಯ��E� P�,�� ತ�O � ಲ� 9,�� ಕ��t;  1+,u��Fೂ 
1ು�@� ��1�E� 1+�tವ�"ವ�. ��F, �ರ���P�, ಶ��- �Dಭ�,� 
ಶ�?�f�ಗ�  ��� � \�-�    <QF ??ತ�. �-@�� �\�,ು, �ದ� 
?���F�ಗ�, ?-�@  ��1��1
@� 9,�ಗ� '��-� 9�f'  ���� 
ಹ��=�;�R�� 9,� �<��� ?�fFು. _�f���E�  'ಝ�� ~ ರ��' 
��<  W���� �-�@ 9�� ��;! 9,�ಗ� ���� ಭ�ಷ�, ನ�`� 
�
ಹ��, ���	
  �,ು�FE�  9ಪ�� Lಸ� �-�@. ನ��ಷ�;  9\�, 
"r�1y, ಹ�d�"�R ?"����  9,���  9�-���Z���  �ರ�ಕ���� 
?
@-�  �\� ���� ����F 1�ವ�" ��� ���  #+ದ�a��E! 

            ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ    9�U�� ��\��4, ರ�} ಲ�¨. 
 

Mrs Malati( Shama)  passed away on 23 Jan. 2015 

after a brief illness at a Queen Elizabeth Hospital, 

Birmingham.  She and her late husband Mr. 

Maddhurao Kanbur were dedicated life members of 

Kannada Balaga(U.K.) since it's inception. 

Mrs .Malati Kanbur's funeral took place on 7 Feb 

2015. She left behind 2 sons, 2 grand 

daughters ,living in U.S.A. 

May God bless her soul. 

 

Aravind Kulkarni 

Sneha Kulkarni 

Radlett. 

    

                     �\ಧ�ರ�                     �\ಧ�ರ�                     �\ಧ�ರ�                     �\ಧ�ರ� 
 j?j?ನ� ��?���-Eದ� 
ಹ�ಲ�aರ�0�� <�ಡ��Fನ���ಡ���, 
1+ಪ�-�\��"��, ��1@ 
L-cE��ಕ� ¡ ರ��ಷ� �U��. 
 
ಕ�Fಗ� ತ� ��?���-\� 
X ?�, � ಲ�-�@
ದ�, 
9�d ��R\, ���" L jx�O� 
� ©4 ಧ�d� ಧ�ರ�O�
ರ�. 
 
ತ��ರ��� u�u\ತ�O 9���ತ� 
ಭ�ವ�
#O�E ?�,ು, 
9�-ರ�F� ಭ�ವ�
 -ನ�ಡ�ಗ� 
9,-=�ಬ��ದ� ~���? 
 
�ಶ� -iy ���ವ�"O� 
?ತ�@ ����,�ತ� ª=O�, 
«�dವ���-E�E ಭ�,�Fು 
P~@ ಧ�ರ�OE, 9
@-@ 9ಲ���. 

                   -ಡ� �Uತ� ?j����� 
 

�\,ು�\,ು�\,ು�\,ು 
 �ನ���\U� ���ಗ��OE 

1t,ನ� = � �� 
N ,�� ನ¬ಕ�O�� ತ� E Wಟ�; 
Q��� QC�O�E 

Lಸ� Lಕ������ಗ� 
N , ಯ�ತ�+ಗ� ��� ಕ��ಟ�; 
 

1OZ �ಳ���ತ� 
�\,ು i+ 
�F 

�ದ� ?��FE -��W �ಟ�; 
�3f\�� ���Fು 
ಪ�+ ?1ೂZ4 ,34�Fು 
��� ��ಕ��ದ�  K �Eಟ�; 
 

?ರ�-E� ನ� ��� ತ�d� 

� �i4��, 9��ರ�� 

ಸ�D�4 ��, ನ� ?�ಟ�; 
� ��� ನ�U�ಳ� 
<�E �ನ���\, ���ಗ�� 

ನ¬ಕ� ತ� E�� ?ತ�@ ��, Wt�; 

-ಬ�Fೂ®�� �ದ�j� 
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‘‘‘‘ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[,,,,    �ಾ�mೆ[�Tನn[ ಮತು� �ಾ�mೆ[�Tನn[ ಮತು� �ಾ�mೆ[�Tನn[ ಮತು� �ಾ�mೆ[�Tನn[ ಮತು� 
�ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ 
ಬ-ೆಯುವ|ದುಬ-ೆಯುವ|ದುಬ-ೆಯುವ|ದುಬ-ೆಯುವ|ದು????’ ’ ’ ’ ––––    �ೇಶವ�ೇಶವ�ೇಶವ�ೇಶವ    ಕುಲಕM+ಕುಲಕM+ಕುಲಕM+ಕುಲಕM+    
Yಾ���/ -ೋಮ� n}ಯn[ (ಇಂ8[ೕ� oಾrೆಯನು	 
ಬ-ೆಯುವ n}) ಕನ	ಡವನು	 ಬ-ೆದ-ೆ ಅದನು	 ಓದಲು ಪಡುವ 
ಕಷT Qೇಳ^ವ|ದೂ ಕಷT (Latin/ Roman lipyalli 
kannadavannu baredare adannu odalu paduva 
kashta heluvudu kashta).  ಕನ	ಡವನು	 ಕನ	ಡದn[ 
ಬ-ೆದ-ೇ �ೆಂದ, ಓದುವವ3ಗೂ ಅನುಕೂಲ. ಕನ	ಡ n} 
ತುಂಬ ಸುಂದರ ಕೂಡ. ಕನ	ಡವನು	 ಉaಸುವ �ೆಲಸ ಆಗmೇಕು 
ಅಂ�ದc-ೆ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ �ೆಲಸ 5ರಂತರ�ಾ8 
ನpೆಯmೇಕು. ಆದc3ಂದ ಕನ	ಡವನು	 ಅದಷುT Qೆ�ಾ�8 ಬಳಸ 
mೇಕು. 
 
‘‘‘‘ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ ಬ-ೆಯುವ|ದುಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ ಬ-ೆಯುವ|ದುಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ ಬ-ೆಯುವ|ದುಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ �ೕ5ನn[ ಕನ	ಡದn[ Qೇbೆ ಬ-ೆಯುವ|ದು????’’’’,,,,    
ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ	<ಗರು �ೇಳ^ವ ಪFDೆ	ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ	<ಗರು �ೇಳ^ವ ಪFDೆ	ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ	<ಗರು �ೇಳ^ವ ಪFDೆ	ಇದು ಬಹಳ ಜನ ಕನ	<ಗರು �ೇಳ^ವ ಪFDೆ	, , , , ‘‘‘‘ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ 
ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಬರು7ಾ�ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಬರು7ಾ�ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಬರು7ಾ�ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಬರು7ಾ�????’’’’    ಎಂದು ಹುmೆªೕ3ಸುವವರನೂ	 ಎಂದು ಹುmೆªೕ3ಸುವವರನೂ	 ಎಂದು ಹುmೆªೕ3ಸುವವರನೂ	 ಎಂದು ಹುmೆªೕ3ಸುವವರನೂ	 
%ೋ<"ೆcೕ%ೆ%ೋ<"ೆcೕ%ೆ%ೋ<"ೆcೕ%ೆ%ೋ<"ೆcೕ%ೆ. . . . ‘‘‘‘ಕನ	ಡದn[ sಾNF ಬ3ೕmೇಕುಕನ	ಡದn[ sಾNF ಬ3ೕmೇಕುಕನ	ಡದn[ sಾNF ಬ3ೕmೇಕುಕನ	ಡದn[ sಾNF ಬ3ೕmೇಕು????’’’’    ಎಂದು ಶುದ� ಎಂದು ಶುದ� ಎಂದು ಶುದ� ಎಂದು ಶುದ� 
ಕನ	ಡದYೆ[ೕ �ೊಂಕು ನು<ದವರನೂ	 �ೇa"ೆcೕ%ೆಕನ	ಡದYೆ[ೕ �ೊಂಕು ನು<ದವರನೂ	 �ೇa"ೆcೕ%ೆಕನ	ಡದYೆ[ೕ �ೊಂಕು ನು<ದವರನೂ	 �ೇa"ೆcೕ%ೆಕನ	ಡದYೆ[ೕ �ೊಂಕು ನು<ದವರನೂ	 �ೇa"ೆcೕ%ೆ.... 
ಅ"ೆಲ[ ಇರn… �ಾಲ¬ಂ�ತು�. ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ ಕನ	ಡ 
ಅರಗಳ^ ಕM�bೆ �ದc-ೆ ಆನಂದ�ಾಗು��ತು�. ಬರಬರುತ� 
ತಂ7ಾFಂಶ (software)ದn[ ಬದYಾವಣೆಗ>ಾದವ|, ಕನ	ಡ 
oಾrೆ Zಾಲದn[ �ಾM��ೊಳ@ಲು ಆರಂಭ�ಾJತು. ಕನ	ಡ 
oಾrೆಯನು	 ಕಂಪೂ�ಟ3ನ Nೕnಮಣೆಯn[ ಕುಟTಲು ಸು&ಾರು 
ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ಬಂದರೂ, ಕನ	ಡ Nೕnಮಣೆಯನು	 ಕನ	<ಗರ 
ಮ%ೆ ಮ%ೆbೆ ತಲು}�ದುc, ಬರಹ (www.baraha.com). 
ಸು&ಾರು ಒಂದೂವ-ೆ ದಶಕದ ನಂತರ ಕನ	ಡNWೕಗ 
ಯು5�ೋ° �NW"ೆ. ಕನ	ಡ n}ಯನು	 ಕಂಪೂ�ಟ3bೆ ತರಲು 
&ಾ<ದ �ಾಹಸಗಳ^, ಜಗಳಗಳ^, �ಾದಗಳ^, ಯು5�ೋ° 
&ಾಡುವವ-ೆ8ನ ಪFಯತ	ಗಳ^ – ಅ�ೆಲ[ ಇರn, ಅವ|ಗಳ ಬbೆ± 
ಬ-ೆಯ"ೇ ಕನ	ಡವನು	 ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[, �ೕ5ನn[, 
�ಾ�m [ೆ�Tನn[ Qೇbೆ ಕುಟುTವ|ದು ಎನು	ವ|ದನು	 %ೋpೋಣ: 
ಈ ಎಲ[ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ? &ಾಡುವ ಸುಲಭದ �ೆಲಸ�ೆಂದ-ೆಈ ಎಲ[ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ? &ಾಡುವ ಸುಲಭದ �ೆಲಸ�ೆಂದ-ೆಈ ಎಲ[ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ? &ಾಡುವ ಸುಲಭದ �ೆಲಸ�ೆಂದ-ೆಈ ಎಲ[ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ? &ಾಡುವ ಸುಲಭದ �ೆಲಸ�ೆಂದ-ೆ,,,,    
ಕನ	ಡ ಪದವನು	 ಇಂ8[ೕ�ನn[ ಬ-ೆಯುತ� Qೋದ-ೆ �ಾಕುಕನ	ಡ ಪದವನು	 ಇಂ8[ೕ�ನn[ ಬ-ೆಯುತ� Qೋದ-ೆ �ಾಕುಕನ	ಡ ಪದವನು	 ಇಂ8[ೕ�ನn[ ಬ-ೆಯುತ� Qೋದ-ೆ �ಾಕುಕನ	ಡ ಪದವನು	 ಇಂ8[ೕ�ನn[ ಬ-ೆಯುತ� Qೋದ-ೆ �ಾಕು,,,,    
ಕನ	ಡ 7ಾ%ೇ 7ಾ%ಾ8 ಮೂಡು7ೆ�ಕನ	ಡ 7ಾ%ೇ 7ಾ%ಾ8 ಮೂಡು7ೆ�ಕನ	ಡ 7ಾ%ೇ 7ಾ%ಾ8 ಮೂಡು7ೆ�ಕನ	ಡ 7ಾ%ೇ 7ಾ%ಾ8 ಮೂಡು7ೆ�!!!! 
    

ಉ"ಾಹರಣೆಗಳ^ ಉ"ಾಹರಣೆಗಳ^ ಉ"ಾಹರಣೆಗಳ^ ಉ"ಾಹರಣೆಗಳ^     

 
 

‘ಗಮನ’ ಎಂದು ಬ-ೆಯಲು gamana ಎಂದು 
ಬ-ೆದ-ಾJತು. 

ಘಮ = Gama ಅಥ�ಾ ghama 
ಪ3ಮಳ = parimaLa 
ಆಗಂತುಕ = aagaMtuka 
ದೃಷTದು�ಮ	 = dRuShTadyumna 

sಾ�ಾಗ "ೊಡ»ರ (capital letter), sಾ�ಾಗ VಕWರ 
(small letters) ದn[ ಬ-ೆಯmೇಕು ಎನು	ವ|ದನು	 ಸ�YೆUೕ 
ಸ�ಲU ಪFಯತ	 &ಾ< ಕnಯಬಹುದು. 

 
&ಾ�¼ &ಾ�¼ &ಾ�¼ &ಾ�¼ ((((Apple Apple Apple Apple ಕಂಪೂ�ಟ¾ಕಂಪೂ�ಟ¾ಕಂಪೂ�ಟ¾ಕಂಪೂ�ಟ¾):):):): 
ಆಪn[ನ  &ಾ�¼ ಕಂಪೂ�ಟ3ನn[ ಕನ	ಡ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ 
ಇಲ[�ೆಂ"ೇ Qೇಳmೇಕು. Qಾbೆಂದ &ಾತF�ೆW ಆಪn[ನn[ ಕನ	ಡ 
ಬ-ೆಯಲು ಬರುವ|�ಲ[ ಎಂದಲ[. ಅದು ಸ�ಲU 
ಕಷTಕರ. &ಾ�Nನn[ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು Qೇbೆ ಎಂದು 
ಈ �ೊಂ<ಯನು	 ಒ��: h t t p : / /
shreevatsa.wordpress.com/2013/04/07/typing-
kannada-on-mac-os-x/  ಅಥ�ಾ http://
www.hpnadig.net/blog/typing-kannada-mac-uim-
and-m17n-mac-os-x 
ಇrೆTಲ[ ಕಷT mೇಡಪU, ಇದು ಅಥ+�ಾಗು��ಲ[ 
ಎನು	ವ|"ಾದ-ೆ, ಸಫಾ3ಯ ಸQಾಯ�ಂದ ಗೂಗÇ 
�ೊFೕಮನು	 ಇa��ೊa@, ಅದರn[ Indian language 
extension ಅನು	 ಇa@��ೊa@, ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆJ3. 

 
�ಂpೋ2 ಕಂಪೂ�ಟ¾ �ಂpೋ2 ಕಂಪೂ�ಟ¾ �ಂpೋ2 ಕಂಪೂ�ಟ¾ �ಂpೋ2 ಕಂಪೂ�ಟ¾ ((((Windows OS):Windows OS):Windows OS):Windows OS): 
�ಂpೋ2 ಬಳಸುವವ3bೆ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು mೇ�ಾದಷುT 
ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ಇ�ೆ. ಅವ|ಗಳn[ ಉಪಯುಕ��ಾ8ರುವ|ದನು	 
ಇn[ ಬ-ೆಯು7 �ೇ%ೆ: 
ಇa��ೊಳ@ಬಹು"ಾದ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ಇa��ೊಳ@ಬಹು"ಾದ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ಇa��ೊಳ@ಬಹು"ಾದ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ಇa��ೊಳ@ಬಹು"ಾದ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ ((((Downloadable Downloadable Downloadable Downloadable 
Softwares): Softwares): Softwares): Softwares): ಇವ|ಗabೆ ಇಂಟ%ೆ+Ì ಸಂಪಕ+ mೇNಲ[. 
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ಬರಹಬರಹಬರಹಬರಹ (www.baraha.com): ಇದು ಕನ	ಡದ ಅತು�ತ�ಮ ತಂ7ಾFಂಶ. 
ಇದರn[ ಕನ	ಡದn[ &ಾತFವಲ["ೇ oಾರತದ ಬಹು7ೇಕ oಾrೆಗಳn[ 
ಬ-ೆಯಲು ಬರುತ�"ೆ. ಬರಹದ %ೋÌ dಾ�<ನn[ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆದು 
ಅದನು	 ಉa��ೊಳ@ಬಹುದು. 
ನು<ನು<ನು<ನು<: ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಕ%ಾ+ಟಕ ಸರ�ಾರ ಕನ	ಡ ತಂ7ಾFಂಶವನು	 
ಉVತ�ಾ8 �ೊ�T"ೆ, ಆದ-ೆ ಇ��ೕ�ೆ ಅದು ಕ%ಾ+ಟಕ ಸರ�ಾರದ 
Zಾಲದn[ ಪ7 �ೆbೇ ಇಲ[. 
ಪದಪದಪದಪದ (http://www.pada.pro): ಇದು ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯಲು ಇರುವ 
ಉVತ ತಂ7ಾFಂಶ (%ಾ5ೕಗ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯು��ರುವ|ದು ಇದ3ಂದ). 
ಕನ	ಡದn[ ಅಲ["ೇ oಾರತದ ಇತರ oಾrೆಗಳn[ ಕೂಡ ಕುಟTಲು 
ಬರುತ�"ೆ.  ಪದದ %ೋÌ dಾ�<ನn[ ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆದು ಅದನು	 
ಉa��ೊಳ@ಬಹುದು. 
 

 
.ime (input method editor) .ime (input method editor) .ime (input method editor) .ime (input method editor) ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^: : : : ಇವ|ಗaಗೂ ಇಂಟ%ೆ+Ì 
ಸಂಪಕ+ mೇNಲ[. ಈ ತಂ7ಾFಂಶ�ಂದ ಎn[ 5ೕವ| �ೈ}�"ೆcಲ[ ಕನ	ಡದY [ೇ 
ಇರುತ�"ೆ, ಅದು ವ°+ ಇರಬಹುದು, ಇRೕÇ ಇರಬಹುದು, ಗೂಗn[ನ 
ಹುಡುಕು ಇರಬಹುದು. 
.ime ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ RೕYೆ Qೇaದ ತಂ7ಾFಂಶಗa8ಂತ Qೆಚು� ಉಪಯುಕ�. 
ಏ�ೆಂದ-ೆ ಈ .ime ಕಂಪೂ�ಟ3ನ ಬಲಬ�ಯ ಮೂYೆಯn[ 
ಕುaತು�ೊಳ^@ತ�"ೆ (mಾ�ಟ3, ಧÎ5ವಧ+ಕದ VತFಗಳ^ ಇರುತ�ದಲ[, ಅn[). 
ಇದರ Yಾಭ ಏ%ೆಂದ-ೆ, ಕನ	ಡವನು	 ಎn[ mೇ�ಾದರೂ ಬ-ೆಯಲು 
ಶುರು&ಾಡಬಹುದು. ವ°+, dಾವ¾ dಾಂÏT, ಫೇ2 ಬು¼, mಾ[Ð… ಎn[ 
mೇ�ೆಂದರn[. ಕನ	ಡ�ಂದ Englishbೆ, ಇಂ8[ೕ�5ಂದ ಕನ	ಡ�ೆW ಅದಲು 
ಬದಲು &ಾಡಲು F11 (ಅಥ�ಾ ಅಂಥಹ"ೇ ಇ%ೊ	ಂದು) ಗುಂ< ಒ��ದ-ೆ 
�ಾಕು. 
ಬರಹ (www.baraha.com) ದn[ .ime ತಂ7ಾFಂಶ�"ೆ. 
ಪದ (http://www.pada.pro/download/) ದn[ ಕೂಡ .ime 
ತಂ7ಾFಂಶ�"ೆ (%ಾ5ೕಗ ಬಳಸು��ರುವ|ದು ಇದ%ೆ	ೕ). 
ಗೂಗÇ (http://www.google.com/inputtools/windows/
installation.html)ನn[ .ime ತಂ7ಾFಂಶವನು	 ಇa��ೊಳ@ಬಹುದು. 
AddAddAddAdd----on/ Extension on/ Extension on/ Extension on/ Extension ಆ8 ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದುಆ8 ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದುಆ8 ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದುಆ8 ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು:::: 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ಮತು� 
Apple Safari ಈ %ಾಕು ಜನ}Fಯ �ೕಕ ತಂ7ಾFಂಶಗಳ^ 
(browser). ಇವ|ಗಳn[ add-on ಅಥ�ಾ extension QಾN�ೊಳ^@ವ|ದು 
ಸುಲಭ. ಗೂಗÇ �ೊFೕ�ನn[ ಅ� ಸುಲಭ. ಗೂಗn[ನ Indian languages 
extension QಾN�ೊಂಡ-ೆ �ಾಕು, sಾವ ತಂ7ಾFಂಶಗಳನು	 ಇa��ೊಳ^@ವ 
ಅವಶ�ಕ7ೆÕೕ ಇಲ[. ಅ"ೇ ತರಹ Quillpad Roaming ಕೂಡ ಇ"ೆ.. 
ಐ�ೕ� ಮತು� ಐdಾ�°ಐ�ೕ� ಮತು� ಐdಾ�°ಐ�ೕ� ಮತು� ಐdಾ�°ಐ�ೕ� ಮತು� ಐdಾ�°    (iOS):(iOS):(iOS):(iOS):    
ಕನ	ಡ n}ಯನು	 ಐ�ೕನು ಐdಾ�ಡುಗಳn[ ಓದುವ|ದು lದn5ಂದಲೂ 
ಬಂ�"ೆ, ಆದ-ೆ ಬ-ೆಯುವ �ಷದn[ ಬಂದ-ೆ ಐ-ಆ�ನn[ ಕನ	ಡ 

ಬ-ೆಯುವ|ದು ಕಷTದ �ೆಲಸ�ೆನ	"ೇ ��Jಲ[. Type Kannada 
ಎನು	ವ app ಇ"ೆ. ಅದರn[ ಕನ	ಡದn[ �ೈ}�, ಅದನು	 Copy-Paste 
&ಾಡmೇಕು. iOS8ರn[ mೇ-ೆ Nೕnಮಣೆbೆ lಟTlದಲ mಾ3bೆ 
ಆಸUದ &ಾ<�ೊ�T"ೆ, ಆಪÇ. ಕನ	ಡ Nೕmೋಡು+ಗಳ^ iTunesನn[ 
�ಾMಸಲು ಶುರು�ಾಗು�ೆ. ಉ"ಾ: https://itunes.apple.com/us/app/
id913006887, https://itunes.apple.com/us/app/kannada-
keyboard/id443730529, https://itunes.apple.com/tc/app/
kannada-keyboard-for-ios/id591308262. sಾವ|ದು �ಾಳ^ 
sಾವ|ದು Zೊಳ^@ ಉಪqೕ8ಸುವವ-ೇ 5ಧ+3ಸmೇಕು. 
ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳ^ ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳ^ ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳ^ ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳ^ ((((Android OS):Android OS):Android OS):Android OS): 
ಆಂpಾFJ»ನn[ ಇ��ೕVನವ-ೆಗೂ (version 3) ವ-ೆಗೂ ಕನ	ಡದn[ 
ಬ-ೆಯುವ|ದನು	 �<, ಓದಲು ಕೂಡ ಆಗು��ರnಲ[. ಅ"ಾದ ನಂತರ 
ಕನ	ಡವನು	 ಓದಬಹುದು, ಬ-ೆಯಬಹುದು. ಇನೂ	 ಗೂಗn[ನ 
Nೕnಮಣೆಯn[ ಕನ	ಡ�ಲ[, ಆದ-ೆ Qೊಸ ಆಂpಾFJ» ನn[, ಅಂದ-ೆ 
Android Lollipopನn[ ಕನ	ಡ QಾಸುQೊ�ಾW8"ೆ (inbuilt) ಎಂದು 
ಗೂಗÇ ಪFಕ��"ೆ. ಕನ	ಡದ appಗabೆ ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆ appಗabೆ 
ಬರ�ಲ[. ಹುಡುNದ-ೆ ಹತ�3ಂದ ಹ�%ೈದು appಗಳ^ �ಗುತ��ೆ. %ಾನು 
ಆಂpಾFJ»ನn[ ಬಂ�ರುವ ಎಲ[ ಕನ	ಡದ appಗಳನು	 ZಾYಾ<�"ೆcೕ%ೆ. 
ಅವ|ಗಳn[ ತುಂಬ �ೆ%ಾ	8ರುವ|ದ%ೆ	ೕ ಇn[ �ೊಡು7 �ೇ%ೆ: 
ಪದ %ೋÌ dಾ�<ನಂ7ೆ ಉಪqೕ8ಸಲು �ೆ%ಾ	8"ೆ. 
ಅತು�ತ�ಮ Nೕnಮಣೆ: ‘Just Kannada‘. ಅದು �ಟT-ೆ uKeyboard. 
ಇನೂ	 mೇ�ಾದಷುT ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆಗa�ೆ. ಆದ-ೆ Just 
Kannada’ದ ಉಪqೕ8ಸಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಗೂಗn[ನ 
Nೕmೋ<+ನY [ೇ ಕನ	ಡ ಅ�ೕ HೕಘFದY [ೇ ಬರn"ೆ. 

 
�ಾ-ಾಂಶ�ಾ-ಾಂಶ�ಾ-ಾಂಶ�ಾ-ಾಂಶ:::: 
ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು �ಂpೋ�ನn[ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು �ಂpೋ�ನn[ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು �ಂpೋ�ನn[ಕನ	ಡದn[ ಬ-ೆಯುವ|ದು �ಂpೋ�ನn[,,,,    &ಾ�Nನn[&ಾ�Nನn[&ಾ�Nನn[&ಾ�Nನn[,,,,    ಐ�ೕ5ನn[ಐ�ೕ5ನn[ಐ�ೕ5ನn[ಐ�ೕ5ನn[,,,,    
ಐdಾ�<ನn[ಐdಾ�<ನn[ಐdಾ�<ನn[ಐdಾ�<ನn[,,,,    ಆಂpಾFÏ» �ೕ� ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳn[ ತುಂಬ ಸುಲಭಆಂpಾFÏ» �ೕ� ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳn[ ತುಂಬ ಸುಲಭಆಂpಾFÏ» �ೕ� ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳn[ ತುಂಬ ಸುಲಭಆಂpಾFÏ» �ೕ� ಮತು� �ಾ�mೆ[ಟುTಗಳn[ ತುಂಬ ಸುಲಭ. . . . 
�ಂpೋ2 ಮತು� &ಾ�ಕು ಕಂß�ೕಟರುಗಳn[ ಗೂಗn[ನ �ೊFf �ಂpೋ2 ಮತು� &ಾ�ಕು ಕಂß�ೕಟರುಗಳn[ ಗೂಗn[ನ �ೊFf �ಂpೋ2 ಮತು� &ಾ�ಕು ಕಂß�ೕಟರುಗಳn[ ಗೂಗn[ನ �ೊFf �ಂpೋ2 ಮತು� &ಾ�ಕು ಕಂß�ೕಟರುಗಳn[ ಗೂಗn[ನ �ೊFf 
mೌFಸ3ನn[ ಕನ	ಡ oಾrೆಯ mೌFಸ3ನn[ ಕನ	ಡ oಾrೆಯ mೌFಸ3ನn[ ಕನ	ಡ oಾrೆಯ mೌFಸ3ನn[ ಕನ	ಡ oಾrೆಯ extension extension extension extension QಾN�ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುQಾN�ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುQಾN�ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುQಾN�ೊಂಡ-ೆ �ಾಕು,,,,    
sಾವ|"ೇ ತಂ7ಾFಂಶಗಳನು	 ಇa��ೊಳ^@ವ ಅವಶ�ಕ7ೆÕೕ ಇಲ[sಾವ|"ೇ ತಂ7ಾFಂಶಗಳನು	 ಇa��ೊಳ^@ವ ಅವಶ�ಕ7ೆÕೕ ಇಲ[sಾವ|"ೇ ತಂ7ಾFಂಶಗಳನು	 ಇa��ೊಳ^@ವ ಅವಶ�ಕ7ೆÕೕ ಇಲ[sಾವ|"ೇ ತಂ7ಾFಂಶಗಳನು	 ಇa��ೊಳ^@ವ ಅವಶ�ಕ7ೆÕೕ ಇಲ[. . . . 
ಐ�ೕನು ಮತು� ಐdಾ�<ನn[ ಐ�ೕನು ಮತು� ಐdಾ�<ನn[ ಐ�ೕನು ಮತು� ಐdಾ�<ನn[ ಐ�ೕನು ಮತು� ಐdಾ�<ನn[ iOS8 iOS8 iOS8 iOS8 ಇರುವವರು ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆಗಳ ಇರುವವರು ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆಗಳ ಇರುವವರು ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆಗಳ ಇರುವವರು ಕನ	ಡದ Nೕnಮಣೆಗಳ 
appappappappಗಳನು	 �ೊಂಡು�ೊಳ@ಬಹುದುಗಳನು	 �ೊಂಡು�ೊಳ@ಬಹುದುಗಳನು	 �ೊಂಡು�ೊಳ@ಬಹುದುಗಳನು	 �ೊಂಡು�ೊಳ@ಬಹುದು, , , , iOS8 iOS8 iOS8 iOS8 ಇಲ[�ರುವವರು ಇಲ[�ರುವವರು ಇಲ[�ರುವವರು ಇಲ[�ರುವವರು Type Type Type Type 
Kannada Kannada Kannada Kannada QಾN�ೊಳ[mೇಕುQಾN�ೊಳ[mೇಕುQಾN�ೊಳ[mೇಕುQಾN�ೊಳ[mೇಕು. . . . ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[Ì ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[Ì ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[Ì ಆಂpಾFÏ» �ೕನು ಮತು� �ಾ�mೆ[Ì 
ಇರುವವರು ಇರುವವರು ಇರುವವರು ಇರುವವರು Just Kannada Just Kannada Just Kannada Just Kannada ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ uKeyboard uKeyboard uKeyboard uKeyboard ಎಂಬ ಉVತ ಎಂಬ ಉVತ ಎಂಬ ಉVತ ಎಂಬ ಉVತ 
appappappappಗಳನು	 ಇa��ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುಗಳನು	 ಇa��ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುಗಳನು	 ಇa��ೊಂಡ-ೆ �ಾಕುಗಳನು	 ಇa��ೊಂಡ-ೆ �ಾಕು. . . . ಇ%ೆ	ೕ�ೆ ತಡಇ%ೆ	ೕ�ೆ ತಡಇ%ೆ	ೕ�ೆ ತಡಇ%ೆ	ೕ�ೆ ತಡ,,,,    5ಮP ಮ%ೆಯವ3bೆ5ಮP ಮ%ೆಯವ3bೆ5ಮP ಮ%ೆಯವ3bೆ5ಮP ಮ%ೆಯವ3bೆ,,,,    
ಕನ	ಡದ bೆ>ೆಯ3bೆ ಕನ	ಡದn[ ಕನ	ಡದ bೆ>ೆಯ3bೆ ಕನ	ಡದn[ ಕನ	ಡದ bೆ>ೆಯ3bೆ ಕನ	ಡದn[ ಕನ	ಡದ bೆ>ೆಯ3bೆ ಕನ	ಡದn[ sms sms sms sms ಮತು� ಇRೕÇ ಕaಸಲು ಮತು� ಇRೕÇ ಕaಸಲು ಮತು� ಇRೕÇ ಕaಸಲು ಮತು� ಇRೕÇ ಕaಸಲು 
ಶುರು&ಾ<ಶುರು&ಾ<ಶುರು&ಾ<ಶುರು&ಾ<. . . . ಕನ	ಡ ಉa�ಕನ	ಡ ಉa�ಕನ	ಡ ಉa�ಕನ	ಡ ಉa�,,,,    mೆ>ೆ�mೆ>ೆ�mೆ>ೆ�mೆ>ೆ�.... 
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ಎರಡ%ೆ }ೕabೆಯ ಇಂಗ[ಂ<ನ ಯುವಎರಡ%ೆ }ೕabೆಯ ಇಂಗ[ಂ<ನ ಯುವಎರಡ%ೆ }ೕabೆಯ ಇಂಗ[ಂ<ನ ಯುವಎರಡ%ೆ }ೕabೆಯ ಇಂಗ[ಂ<ನ ಯುವ----
ಕನ	<ಗರು ಏನು Qೇಳ^7ಾ�-ೆಕನ	<ಗರು ಏನು Qೇಳ^7ಾ�-ೆಕನ	<ಗರು ಏನು Qೇಳ^7ಾ�-ೆಕನ	<ಗರು ಏನು Qೇಳ^7ಾ�-ೆ? ? ? ? ––––    ಆHೕ�ಾ+O ಆHೕ�ಾ+O ಆHೕ�ಾ+O ಆHೕ�ಾ+O 
R�ೆ+R�ೆ+R�ೆ+R�ೆ+, , , , ಅನ%ಾ� ಪF�ಾO ಮತು� ರ�ಶಂಕ¾ ಅನ%ಾ� ಪF�ಾO ಮತು� ರ�ಶಂಕ¾ ಅನ%ಾ� ಪF�ಾO ಮತು� ರ�ಶಂಕ¾ ಅನ%ಾ� ಪF�ಾO ಮತು� ರ�ಶಂಕ¾ 
ಸರಗೂ¾ ಸರಗೂ¾ ಸರಗೂ¾ ಸರಗೂ¾ ((((ತಜು+Rತಜು+Rತಜು+Rತಜು+R: : : : ಉ&ಾಉ&ಾಉ&ಾಉ&ಾ    �ೆಂಕ�ೇá�ೆಂಕ�ೇá�ೆಂಕ�ೇá�ೆಂಕ�ೇá))))    

    
ಈ ವಷ+ದ ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯುಈ ವಷ+ದ ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯುಈ ವಷ+ದ ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯುಈ ವಷ+ದ ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯು....�ೆ ಆqೕC�ದc �ೕdಾವaಯ �ೆ ಆqೕC�ದc �ೕdಾವaಯ �ೆ ಆqೕC�ದc �ೕdಾವaಯ �ೆ ಆqೕC�ದc �ೕdಾವaಯ 

ಸ&ಾರಂಭದn[ಸ&ಾರಂಭದn[ಸ&ಾರಂಭದn[ಸ&ಾರಂಭದn[, , , , lದಲ%ೆಯ �ನದಂದುlದಲ%ೆಯ �ನದಂದುlದಲ%ೆಯ �ನದಂದುlದಲ%ೆಯ �ನದಂದು, , , , lತ� lದಲ mಾ3bೆlತ� lದಲ mಾ3bೆlತ� lದಲ mಾ3bೆlತ� lದಲ mಾ3bೆ, , , , ಕನ	ಡ ಕನ	ಡ ಕನ	ಡ ಕನ	ಡ 
ಬಳಗದ ಆಶFಯದn[ ಬಳಗದ ಆಶFಯದn[ ಬಳಗದ ಆಶFಯದn[ ಬಳಗದ ಆಶFಯದn[     ““““ಯುವಯುವಯುವಯುವ----ಜನ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಜನ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಜನ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಜನ �ಾಯ+ಕFಮವನು	” ” ” ” ಒಂದು ಪsಾ+ಯ ಒಂದು ಪsಾ+ಯ ಒಂದು ಪsಾ+ಯ ಒಂದು ಪsಾ+ಯ 
ಸoೆಯ%ಾ	8 ನpೆಸYಾJತುಸoೆಯ%ಾ	8 ನpೆಸYಾJತುಸoೆಯ%ಾ	8 ನpೆಸYಾJತುಸoೆಯ%ಾ	8 ನpೆಸYಾJತು. . . . ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	, , , , pಾ ರ�ಶಂಕ¾ pಾ ರ�ಶಂಕ¾ pಾ ರ�ಶಂಕ¾ pಾ ರ�ಶಂಕ¾ 
ಸರಗೂ¾ಸರಗೂ¾ಸರಗೂ¾ಸರಗೂ¾, , , , ಕುಕುಕುಕು. . . . ಅನ%ಾ� ಪF�ಾOಅನ%ಾ� ಪF�ಾOಅನ%ಾ� ಪF�ಾOಅನ%ಾ� ಪF�ಾO, , , , Qಾಗೂ pಾ ಆHೕ�ಾ+O R�ೆ+ ಅವರು Qಾಗೂ pಾ ಆHೕ�ಾ+O R�ೆ+ ಅವರು Qಾಗೂ pಾ ಆHೕ�ಾ+O R�ೆ+ ಅವರು Qಾಗೂ pಾ ಆHೕ�ಾ+O R�ೆ+ ಅವರು 
ಉತ�ಮ 3ೕ�ಯn[ 5"ೇ+H� ನpೆ�ದರುಉತ�ಮ 3ೕ�ಯn[ 5"ೇ+H� ನpೆ�ದರುಉತ�ಮ 3ೕ�ಯn[ 5"ೇ+H� ನpೆ�ದರುಉತ�ಮ 3ೕ�ಯn[ 5"ೇ+H� ನpೆ�ದರು.... 

ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ಮುಖ� ಉ"ೆcೕಶವ|, ಹ�ಹ-ೆಯದವರು ಮತು� 
ಯುವಜನರನು	 ಅವರ"ೇ ಆಸN� ಮತು� ಅ�ರುVJರುವ �ಷಯಗಳn[ 
ಉದು�ಕ�ರ%ಾ	8�, ಕನ	ಡ ಬಳಗ, ಯು.�ೆ ಸಂಘವ| ಅವ3bೆ sಾವ 3ೕ�ಯn[ 
ಸಂಗತ�ಾಗಬಹುದು ಎನು	ವ ಬbೆ± ಅವರ ದೃ�T�ೋನಗಳ^ ಮತು� 
ಅ�dಾFಯಗಳನು	 ಅಥ+&ಾ<�ೊಳ^@ವ|"ಾ8ತು�. ಈ �ಾಯ+ಕFಮವ|, 
ಯು.�ೆಯn[ �ಾಸ�ಾ8ರುವ ಎರಡ%ೆಯ }ೕabೆಯ ಯುವ-ಕನ	<ಗ3bೆ 
ಸಂಬಂ��ದ ಹಲ�ಾರು �ಾqೕ+ಪqೕ8 �ಷಯಗಳ ಬbೆ± ನpೆ�ದ 
ಚ�ೆ+ಯನು	 ಒಳbೊಂ<ತು�. ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	, ರಸಪFDೆ	ಗಳ ಒಂದು 
ಆಸN�ಪೂಣ+ ಸU"ೆ+ಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ�bೊaಸYಾJತು. 

ಈ ಯುವಈ ಯುವಈ ಯುವಈ ಯುವ----ಜನ ಸoೆಯುಜನ ಸoೆಯುಜನ ಸoೆಯುಜನ ಸoೆಯು, , , , �ೇವಲ mೆರ>ೆMಸುವrೆTೕ ವ�N�ಗaಂದ �ೇವಲ mೆರ>ೆMಸುವrೆTೕ ವ�N�ಗaಂದ �ೇವಲ mೆರ>ೆMಸುವrೆTೕ ವ�N�ಗaಂದ �ೇವಲ mೆರ>ೆMಸುವrೆTೕ ವ�N�ಗaಂದ 
dಾFರಂಭ�ಾ8dಾFರಂಭ�ಾ8dಾFರಂಭ�ಾ8dಾFರಂಭ�ಾ8, , , , ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಸು&ಾರು ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಸು&ಾರು ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಸು&ಾರು ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಸು&ಾರು 16 16 16 16 ಮಂ�ಯ ಒಂದು ತಂಡ�ಾ8 ಮಂ�ಯ ಒಂದು ತಂಡ�ಾ8 ಮಂ�ಯ ಒಂದು ತಂಡ�ಾ8 ಮಂ�ಯ ಒಂದು ತಂಡ�ಾ8 
ಮುಂದುವ-ೆJತುಮುಂದುವ-ೆJತುಮುಂದುವ-ೆJತುಮುಂದುವ-ೆJತು. . . . ಅn[ನಅn[ನಅn[ನಅn[ನ    ಯುವಯುವಯುವಯುವ----ಜನ3bೆ ಇ"ೊಂದು ಅನನ� ಜನ3bೆ ಇ"ೊಂದು ಅನನ� ಜನ3bೆ ಇ"ೊಂದು ಅನನ� ಜನ3bೆ ಇ"ೊಂದು ಅನನ� 
ಅನುಭವ�ಾ8ತು�ಅನುಭವ�ಾ8ತು�ಅನುಭವ�ಾ8ತು�ಅನುಭವ�ಾ8ತು�, , , , Qಾಗೂ ಇಂತಹ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ ಮೂಲಕQಾಗೂ ಇಂತಹ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ ಮೂಲಕQಾಗೂ ಇಂತಹ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ ಮೂಲಕQಾಗೂ ಇಂತಹ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ ಮೂಲಕ, , , , ಅವರ ಅವರ ಅವರ ಅವರ 
ನಡು�ೆ ಒಂದು mಾಂಧವ�ದ �ೇತು�ೆಯ 5&ಾ+ಣ ಮತು� ಈ }ೕabೆಯ ನಡು�ೆ ಒಂದು mಾಂಧವ�ದ �ೇತು�ೆಯ 5&ಾ+ಣ ಮತು� ಈ }ೕabೆಯ ನಡು�ೆ ಒಂದು mಾಂಧವ�ದ �ೇತು�ೆಯ 5&ಾ+ಣ ಮತು� ಈ }ೕabೆಯ ನಡು�ೆ ಒಂದು mಾಂಧವ�ದ �ೇತು�ೆಯ 5&ಾ+ಣ ಮತು� ಈ }ೕabೆಯ 
ಸದಸ�ರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳn[ ಒಂದು ರಚ%ಾತPಕ 3ೕ�ಯn[ ಸದಸ�ರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳn[ ಒಂದು ರಚ%ಾತPಕ 3ೕ�ಯn[ ಸದಸ�ರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳn[ ಒಂದು ರಚ%ಾತPಕ 3ೕ�ಯn[ ಸದಸ�ರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳn[ ಒಂದು ರಚ%ಾತPಕ 3ೕ�ಯn[ 
ತಮPನು	 7ಾವ| 7ೊಡ8��ೊಳ^@ವ &ಾಗ+ದn[ Qೇbೆ ತಮPನು	 7ಾವ| 7ೊಡ8��ೊಳ^@ವ &ಾಗ+ದn[ Qೇbೆ ತಮPನು	 7ಾವ| 7ೊಡ8��ೊಳ^@ವ &ಾಗ+ದn[ Qೇbೆ ತಮPನು	 7ಾವ| 7ೊಡ8��ೊಳ^@ವ &ಾಗ+ದn[ Qೇbೆ 
ಸQಾಯ�ಾ3sಾಗಬಹುದು ಎನು	ವ ��ೆಯn[ ಅನುಕೂಲ�ಾJತು ಎನು	ವ ಸQಾಯ�ಾ3sಾಗಬಹುದು ಎನು	ವ ��ೆಯn[ ಅನುಕೂಲ�ಾJತು ಎನು	ವ ಸQಾಯ�ಾ3sಾಗಬಹುದು ಎನು	ವ ��ೆಯn[ ಅನುಕೂಲ�ಾJತು ಎನು	ವ ಸQಾಯ�ಾ3sಾಗಬಹುದು ಎನು	ವ ��ೆಯn[ ಅನುಕೂಲ�ಾJತು ಎನು	ವ 
�ಾ&ಾನ� oಾವ%ೆ ಮೂ<ತು�ಾ&ಾನ� oಾವ%ೆ ಮೂ<ತು�ಾ&ಾನ� oಾವ%ೆ ಮೂ<ತು�ಾ&ಾನ� oಾವ%ೆ ಮೂ<ತು.... 

ಆ �ಾಯ+ಕFಮದn[ ನpೆದ ಚ�ೆ+ಯn[, ಅವರು ಚು%ಾJ�ದc ಹಲವ| 
�ಷಯಗಳ^, ಎರಡ%ೆಯ ತಲ&ಾ3ನ ಕನ	<ಗನ ಅನನ�7ೆ, ಸಂಸ��, oಾrೆ, 
ವೃ��bೆ ಸಂಬಂ��ದ 5�ಾ+ರಗಳ^, ಆ 5�ಾ+ರಗಳn[ ßೕಷಕರ ಪFoಾವ, 
Qಾಗೂ �"ಾ�mಾ�ಸದ ನಡು�ೆ 7ೆbೆದು�ೊಳ@ಬಹು"ಾದ �ಡು�ನ ವಷ+ದ 
(Gap year) ಬbೆ± ಸ&ಾYೋಚ%ೆಯನು	 ಒಳbೊಂ<ತು�. 

ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ dಾFರಂಭದn[ ಸ�ಲU ಂಜ3�ೆJದcರೂಈ �ಾಯ+ಕFಮದ dಾFರಂಭದn[ ಸ�ಲU ಂಜ3�ೆJದcರೂಈ �ಾಯ+ಕFಮದ dಾFರಂಭದn[ ಸ�ಲU ಂಜ3�ೆJದcರೂಈ �ಾಯ+ಕFಮದ dಾFರಂಭದn[ ಸ�ಲU ಂಜ3�ೆJದcರೂ, , , , ಅn[ ಅn[ ಅn[ ಅn[ 
oಾಗವ�ದc ಯುವ ಕನ	<ಗರುoಾಗವ�ದc ಯುವ ಕನ	<ಗರುoಾಗವ�ದc ಯುವ ಕನ	<ಗರುoಾಗವ�ದc ಯುವ ಕನ	<ಗರು, , , , ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಅn[ ನpೆದ ಚ�ೆ+ಯn[ ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಅn[ ನpೆದ ಚ�ೆ+ಯn[ ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಅn[ ನpೆದ ಚ�ೆ+ಯn[ ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಅn[ ನpೆದ ಚ�ೆ+ಯn[ 
ಉ7ಾIಹ ಮತು� ಆಸN�ಗಳನು	 7ೋ3ದರುಉ7ಾIಹ ಮತು� ಆಸN�ಗಳನು	 7ೋ3ದರುಉ7ಾIಹ ಮತು� ಆಸN�ಗಳನು	 7ೋ3ದರುಉ7ಾIಹ ಮತು� ಆಸN�ಗಳನು	 7ೋ3ದರು. . . . ಆ ಚ�ೆ+ಯ ಬbೆ± ಅn[ ಆ ಚ�ೆ+ಯ ಬbೆ± ಅn[ ಆ ಚ�ೆ+ಯ ಬbೆ± ಅn[ ಆ ಚ�ೆ+ಯ ಬbೆ± ಅn[ 
oಾಗವ�ದc ಯುವoಾಗವ�ದc ಯುವoಾಗವ�ದc ಯುವoಾಗವ�ದc ಯುವ----ಜನರ �ಾ&ಾನ� ಅ�dಾFಯದ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳನು	 ಜನರ �ಾ&ಾನ� ಅ�dಾFಯದ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳನು	 ಜನರ �ಾ&ಾನ� ಅ�dಾFಯದ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳನು	 ಜನರ �ಾ&ಾನ� ಅ�dಾFಯದ ಮು�ಾ�ಂಶಗಳನು	 
ಈ �ೆಳbೆ ಸಂeೇ}ಸYಾ8"ೆಈ �ೆಳbೆ ಸಂeೇ}ಸYಾ8"ೆಈ �ೆಳbೆ ಸಂeೇ}ಸYಾ8"ೆಈ �ೆಳbೆ ಸಂeೇ}ಸYಾ8"ೆ:::: 

೧. ಅn[ %ೆ-ೆ�ದc ಯುವ-ಜನ-ೆಲ[ರೂ, ಕನ	ಡ ಸಂಸ��ಯನು	 ಅ�&ಾನ 
ಮತು� }Fೕ�Jಂದ ßೕ�ಸು7ಾ�-ೆ, Qಾಗೂ ದ�ಣ oಾರತದ 
ಊಟ�ಂ<ಗಳ^ ಅವ-ೆಲ[3ಗೂ ಬಹಳ ಅಚು�RV�ನವ|. 

೨. ಕನ	<ಗ ಎನು	ವ ಅವರ ಅನನ�7ೆಯು, ಅವರ ಆಂಗ[ ಸಹdಾæಗabೆ 
ಅಥ+�ಾಗುವ|�ಲ[, ಏ�ೆಂದ-ೆ, �Fಟ5	ನn[ರುವ ಇತರ ಜನ}Fಯ 
oಾರ�ೕಯ ಉಪಸಂಸ��ಗ>ಾದ ಪಂZಾ�, ಗುಜ-ಾ� ಸಮು"ಾಯಗಳಂ7ೆ, 
ಕನ	ಡ ಜನರು ಅrೊTಂದು ಪ3Vತರಲ[. ಆದ-ೆ, 7ಾ�ೆಲ[ರೂ, 
oಾರ�ೕಯ-ೆಂಬ QೆRP ಮತು� ಅ�&ಾನಗಳ^ ಅವರn[�ೆ. ಅn[ದc 
ಹಲವರು ಕನ	ಡದn[ &ಾತ%ಾಡಬಲ[ರು, ಮತು� ಎಲ[3ಗೂ ಕನ	ಡ 
oಾrೆಯn[ &ಾತ%ಾ<ದ-ೆ ಸಂಪೂಣ+�ಾ8 ಅಥ+�ಾಗುತ�"ೆ. 

೩. ಅಚ�3Õಂದ-ೆ, ಅn[ದc ಬಹುಸಂ�ಾ�ತ ಮಂ�, ತಮP ವೃ�� ಮತು� 
�"ಾ�oಾ�ಸದ ಆÕW ಮತು� 5�ಾ+ರಗಳn[, ಅವರ ßೕಷಕರ ಒತ�ಡ�ಲ[ 
ಎಂದು Qೇa"ಾc-ೆ. ಅದಲ["ೇ, ಈ 3ೕ� ಸ�ತಂತF�ಾ8 ತಮP 5�ಾ+ರವನು	 
7ೆbೆದು�ೊಳ^@ವ ಒಂದು ಅವ�ಾಶ�ರುವ|ದು ತಮP ಅದೃಷT�ೆಂದೂ 
oಾ�ಸು7ಾ�-ೆ. 

೪. �"ಾ�oಾ�ಸದn[ �ಡು�ನ ವಷ+ದ ಆÕWJಂದ, ಅವರ �ಾ&ಾನ� 
�ೌಶಲಗಳನು	 ವೃ���ದವ| ಎನು	ವ|ದು ಎಲ[ರ ಸ�ಾ+ನುಮತದ 
ಅ�dಾFಯ�ಾ8ತು�. 

೫. oಾರ�ೕಯ ಸಂZಾತ dಾಲಕರ ಕುಟುಂಬದn[, ಕನ	<ಗ-ಾ8 ಯು.�ೆಯn[ 
mೆ>ೆಯು��ರುವ|ದು ಅವರ dಾnbೆ ಅದೃಷT ಮತು� ವರ�ಾ8"ೆ ಎನು	ವ|ದು 
ಅವ-ೆಲ[ರ ಅ�dಾFಯ�ಾ8ತು�. ಇದ3ಂದ ತಮbೆ ಎರಡು "ೇಶಗಳ, ಉತ�ಮ 
ಸಂಸ��ಯನು	 Rೖಗೂ<��ೊಳ^@ವ ಒಂದು ಅತು�ತ�ಮ ಅವ�ಾಶ "ೊ-ೆ�"ೆ 
ಎಂದೂ oಾ��"ಾc-ೆ. 

೬. ಅn[ದc Dೇಕpಾ 40% ಮಂ�, �ೈದ�Nೕಯ �"ಾ�oಾ�ಸವನು	 &ಾಡಲು 
qೕC�"ಾc-ೆ, ಇ5	ತರ ಯುವಕ-ಯುವ�ಯರು, ಅಥ+DಾಸE 
(Economics), �%ಾ�ಸ ಮತು� ತಂತFêಾನ (Design & Technology), 
ವೃ��ಪರ mಾಣ�ಗ (Professional Chef) ವೃ��ಯ ಬbೆ± ಅಧ�ಯನ�ೆಂದು 
ಆYೋV�ದc-ೆ, ಉaದವರು ಇನೂ	 ಆ ಬbೆ± ದೃಢ�ಾ8 5ಧ+3�ಲ[. 

೭. ಅವ-ೆಲ[ರೂ, ತಮP ಕುಟುಂಬ"ೊಡ%ೆ oಾರತ�ೆW 5ೕಡುವ oೇ�ಯನು	 
�ಾತುರ�ಂದ ಎದುರು%ೋಡು7ಾ�-ೆ, Qಾಗೂ Cೕವನದ &ೌಲ�ಗಳ^, 
ಸಂಸ�� ಮತು� �ಸೃತ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪಕ+ಗಳನು	 ಮತ�ಷುT ಬಲಪ<ಸುವ 
ಬbೆ± ಗಮನಹ3ಸುವ ಉ"ೆcೕಶವನು	 Qೊಂ�"ಾc-ೆ. 

೮. ಅn[ದc ಎಲ[ರ �ಾ&ಾನ� ಒಮPತದ ಅ�dಾFಯವ|, ಕನ	ಡ ಕುಟುಂಬದ 
ತರುಣ-ತರುMಯರು, ತಮP ಕನ	ಡದ ಪರಂಪ-ೆಯ ಬbೆ± ಬಹಳ 
ಅ�&ಾನವನು	 Qೊಂ�"ಾc-ೆ, Qಾಗೂ ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯು.�ೆ ನpೆಸುವ 
ಸ&ಾರಂಭದn[  ಅವರ"ೇ ಆದ ವಯ�Ibೆ ತಕW"ಾದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 
ಆqೕC� ನpೆ�ದ-ೆ, ಅದರn[ oಾಗವ� ಆನಂ�ಸುವ ಮನ�I"ೆ. 
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pಾ ಆHೕ�ಾ+ದ ಮ�ೆ+ Rೕಲುಸು��ಾ3ಯn[ ನpೆದ %ಾಲುW ಸುತು�ಗಳ 
�%ೋದಮಯ “ರಸಪFDೆ	ಗಳ” ಸU"ೆ+ಯನು	 ಈ ಚ�ಾ+�ಾಯ+ಕFಮ 
ಮು8ದ ನಂತರ ನpೆಸYಾJತು. ಈ ಸU"ೆ+ಯn[, oಾರತ ಮತು� 
ಕ%ಾ+ಟಕದ ಬbೆ± ಅn[ದc ಯುವಕ-ಯುವ�ಯರ �ಾ&ಾನ�êಾನವನು	 
ಪ3ೕ�ಸುವ ಪFDೆ	ಗaದcವ|. ಆ ಸU"ೆ+ಯn[ oಾಗವ�ದc ಎರಡು 
ತಂಡಗಳn[, ಪFಮುಖ�ಾ8 ತರುMಯರನು	 Qೊಂ�ದc “Let’s go 
quizzical” ತಂಡವ| ಈ ಸU"ೆ+ಯn[ ಜಯDಾnsಾJತು. ಆ ತಂಡದ 
ಅತ�ಂತ N3ಯ ಸU�+ಗabೆ ಸಣ� ಬಹು&ಾನವನು	 5ೕಡYಾJತು. 

ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ನಂತರ ನpೆ�ದ ಒಂದು ಸ�ೕeೆಯ ಫn7ಾಂಶಗಳ^ ಈ ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ನಂತರ ನpೆ�ದ ಒಂದು ಸ�ೕeೆಯ ಫn7ಾಂಶಗಳ^ ಈ ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ನಂತರ ನpೆ�ದ ಒಂದು ಸ�ೕeೆಯ ಫn7ಾಂಶಗಳ^ ಈ ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ನಂತರ ನpೆ�ದ ಒಂದು ಸ�ೕeೆಯ ಫn7ಾಂಶಗಳ^ ಈ 
�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ�ೆಳಕಂಡಂ��ೆ:::: 

೧. Dೇಕpಾ 90% ಮಂ�, ಈ �ಾಯ+ಕFಮ ಸಂ7ೋಷಮಯ�ಾ8ತು� ಎಂದು 
oಾ��ದರು. 

೨. ಅn[ದc Dೇಕpಾ 100% ಯುವಜನರು, ಸoೆಯn[ ಚV+�ದ �ಷಯಗಳ^, 
ಸಂಬದ��ಾ8ದುc, ಅ��ೇಶನದ ಅವ� ಸೂಕ��ಾ8ತು� ಎಂದು ಒ}Uದರು. 

೩. Dೇಕpಾ 80% oಾಗದಷುT ಸದಸ�ರು, ��ಧ ವೃ��ಗಳ ಬbೆ ನpೆ�ದ 
ಚ�ೆ+ ಸQಾಯಕ�ಾ8ತು� ಎಂದು ಅ�dಾFಯಪಟTರು. 

೪. Dೇಕpಾ 80% ಮಂ� ರಸಪFDೆ	ಗಳ ಸU"ೆ+ ಮ%ೋರಂಜ%ೆsಾ8ದುc 
ಎಂದ-ೆ, 90% ಸದಸ�ರು ರಸಪFDೆ	ಗಳ^ ಬಹಳ &ಾ�ಯುಕ��ಾ8ತು� ಎಂದೂ 
ಒ}U�ೊಂಡರು. 

೫. ಅn[ದc 80% ರಷುT ಯುವಕ-ಯುವ�ಯರು, 7ಾವ| ಮುಂ�ನ ಕನ	ಡ 
ಬಳಗ �ಾಯ+ಕFಮಗಳn[, ಅಂತಹು"ೇ ಸoೆಯn[ oಾಗವಸು7 �ೇ�ೆ ಎಂದು 
Qೇa"ಾc-ೆ. 

ಈ ಯುವಜನರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 ಸು�ಾ3ಸಬಹು"ಾದ ಈ ಯುವಜನರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 ಸು�ಾ3ಸಬಹು"ಾದ ಈ ಯುವಜನರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 ಸು�ಾ3ಸಬಹು"ಾದ ಈ ಯುವಜನರು ಕನ	ಡ ಬಳಗದ �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 ಸು�ಾ3ಸಬಹು"ಾದ 
ಅಂಶಗಳ ಬbೆ± ಒದ8�ರುವ ಅ�dಾFಯಗಳ^ ೕ8�ೆಅಂಶಗಳ ಬbೆ± ಒದ8�ರುವ ಅ�dಾFಯಗಳ^ ೕ8�ೆಅಂಶಗಳ ಬbೆ± ಒದ8�ರುವ ಅ�dಾFಯಗಳ^ ೕ8�ೆಅಂಶಗಳ ಬbೆ± ಒದ8�ರುವ ಅ�dಾFಯಗಳ^ ೕ8�ೆ:::: 

೧. ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯು.�ೆಯn[, ಯುವಜನ3bೆ ಸಂಗತ�ಾದ ಮತು� 
ಸಂಬಂ�ತ�ಾದ ಸ&ಾರಂಭಗಳನು	/ಚಟುವ��ೆಗಳನು	 ಅವರು 
ಇಷTಪಡು7ಾ�-ೆ. 

೨. ಮುಖ� �ಾಯ+ಕFಮದn[ನ oಾಷಣಗಳ^, ಯುವಜನ3bೆ 
ಸಂಬಂ�ತ�ಾ8ದc-ೆ, ಅವರು ಅದನು	 Qೆಚು� ಆನಂ�ಸು7ಾ�-ೆ. 

೩. ಬಳಗದ ಎYಾ[ ಪFಮುಖ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ? Qೆ�ಾ�8 ಕನ	ಡದY [ೇ ಇದುc, 
ಅ�ೆಲ[ವನೂ	 ಎರಡ%ೆಯ ತಲ&ಾ3ನ ಯುವ ಕನ	<ಗ3bೆ 
ಅಥ+&ಾ<�ೊಳ^@ವ|ದು ಕಷTಕರ�ಾಗುತ�"ೆ. ಬಹುಶಃ ಹಲವ| 
�ಾಯ+ಕFಮಗಳ^, ಕನ	ಡ Qಾಗೂ ಇಂ8[ೕ� ಎರಡರಲೂ[ ಇದc-ೆ, ಅವ3bೆ 
ಅಥ+&ಾ<�ೊಂಡು ಆನಂ�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ�"ೆ. Qಾ8ರ�ದc-ೆ, 
ಕನ	ಡ ಬಳಗ ಯು.�ೆ ಸಂಘವ|, ಅವರು ಅ3ಯmೇ�ಾದ ಪFಮುಖ �ಾಂಸ��ಕ 
oಾಷಣಗಳ^ ಮತು� �ಾಯ+ಕFಮಗಳನು	 �aಯYಾಗದ ���bೆ ತa@, 
ಅವರನು	 ದೂರ&ಾಡುವ ಅdಾಯವನು	 ಎದು3ಸmೇ�ಾಗುತ�"ೆ. 

೪. ಇನೂ	 QೆV�ನ ರಸಪFDೆ	 &ಾದ3ಯ ಸU"ೆ+ಗಳ^. ಈ ಯುವಜನರn[, 
ರಸಪFDೆ	ಗಳ^ ಬಹಳ ಜನ}Fಯ ಚಟುವ��ೆsಾ8 7ೋರುತ�"ೆ, Qಾಗೂ 
“ಪò-ರಸಪFDೆ	”ಯ Dೈnಯ ಸU"ೆ+ಗಳನು	 ಮುಂ�ನ ಸ&ಾರಂಭಗಳn[ 
ಪ3ಗMಸುವ|ದು ಉತ�ಮ�ೆ5ಸುತ�"ೆ. ಈ ಸU"ೆ+ಗಳn[, ಇನೂ	 QೆV�ನ 
ಸುತು�ಗಳನು	 ಅಳವ<ಸುವ|ದಲ["ೇ, ಕನ	ಡ ಮತು� ಕ%ಾ+ಟಕ�ೆW 
ಸಂಬಂಧ�ಾದ ಪFDೆ	ಗಳಲ["ೇ, ಇನೂ	 ಇತರ ��ಧ �ಷಯಗಳ^ ಮತು� 
oಾರತ "ೇಶ�ೆW ಸಂಬಂಧಪಟT ಪFDೆ	ಗಳನು	 �ೇ3ಸುವ|ದು ಸೂಕ��ೆ5ಸುತ�"ೆ. 

೫. ಇದರ Zೊ7ೆbೆ, ಯುವಕನ	<ಗ3bೆ �ೕಸYಾದ ಪF7ೆ�ೕಕ�ಾದ ಫ ಼ೇ2-
ಬು¼ ಪುಟ¬ಂದನು	 dಾFರಂ��, ಅದ�ೆW ಕನ	ಡ ಬಳಗದ ಅಂತರZಾYಾ 
7ಾಣ�ಂದ ಸಂಪಕ+ �ೊಂ<ಯನು	 ಒದ8ಸುವ ಕಲU%ೆಯನು	 ಅn[ದc 
ಯುವಕ-ಯುವ�ಯ-ೆಲ[ರೂ mೆಂಬn�ದರು. ಈ 5�Tನn[, ಇn[ 
oಾಗವ�ದ ಎYಾ[ ಯುವಕ-ಯುವ�ಯರ ಈ-RೕÇ �>ಾಸದ ಸಂಪಕ+ 
ಪ�Tಯನು	 ಹಂಚYಾಗುವ|ದು. 

೬. ಯು.�ೆಯn[ ಇರುವ ಎYಾ[ ಕನ	ಡ ಕುಟುಂಬದ ßೕಷಕರೂ, ತಮP 
ಮಕWಳ^ �ಶ��"ಾ�ಲಯಗಳn[ ಅಧ�ಯನ &ಾಡುವ  ಮತು� �ೆಲಸ &ಾಡುವ 
ಸಮಯದn[, ಒಂದು oಾ3 ಸಂಪನೂPಲದ ಮತು� mೆಂಬಲವನು	 5ೕಡುವ 
ಆ�ಾರ ಸ�ಂಭಗಳ^ ಎನು	ವ ಅಂಶವನು	 ಗು�+�"ಾc-ೆ. 

ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ 5ವ+�ದ ಮದ�ವ�+ಗಳ^ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ 5ವ+�ದ ಮದ�ವ�+ಗಳ^ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ 5ವ+�ದ ಮದ�ವ�+ಗಳ^ಅಂ�ಮ�ಾ8 ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ 5ವ+�ದ ಮದ�ವ�+ಗಳ^, , , , 7ಾವ| ಈ 7ಾವ| ಈ 7ಾವ| ಈ 7ಾವ| ಈ 
ಸoೆಯನು	 ನpೆ� ಆನಂ��ದರು ಮತು� ಭ�ಶ�ದn[ ಇಂತಹು"ೇ ಸoೆಯನು	 ಸoೆಯನು	 ನpೆ� ಆನಂ��ದರು ಮತು� ಭ�ಶ�ದn[ ಇಂತಹು"ೇ ಸoೆಯನು	 ಸoೆಯನು	 ನpೆ� ಆನಂ��ದರು ಮತು� ಭ�ಶ�ದn[ ಇಂತಹು"ೇ ಸoೆಯನು	 ಸoೆಯನು	 ನpೆ� ಆನಂ��ದರು ಮತು� ಭ�ಶ�ದn[ ಇಂತಹು"ೇ ಸoೆಯನು	 
ನpೆಸಲು ಸಂ7ೋಷ�ಾ8 ಸಹಕ3ಸು7ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದೂ ಮುಂ"ೆ ಬಂ�"ಾc-ೆನpೆಸಲು ಸಂ7ೋಷ�ಾ8 ಸಹಕ3ಸು7ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದೂ ಮುಂ"ೆ ಬಂ�"ಾc-ೆನpೆಸಲು ಸಂ7ೋಷ�ಾ8 ಸಹಕ3ಸು7ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದೂ ಮುಂ"ೆ ಬಂ�"ಾc-ೆನpೆಸಲು ಸಂ7ೋಷ�ಾ8 ಸಹಕ3ಸು7ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದೂ ಮುಂ"ೆ ಬಂ�"ಾc-ೆ.... 

ಈ �ಾಯ+ಕFಮವನು	 ನpೆ��ೊಟT ಮಧ�ವ�+ಗaಂದ ಬಂದ ಸಲQೆಗಳ^: 
ಕನ	ಡ ಬಳಗದ ಮುಖ� ಸ&ಾರಂಭದn[, ಯುವಜನರ QೆV�ನ ಸಂ�ೆ�ಯ 
oಾಗವಸು��ೆಯನು	 �ಾ�Fಪ<ಸಲು, ಯುವ �ಾಯ+ಕFಮಗಳ ಬbೆ±, Qೆಚು� 
ಸUಷT ಮತು� ಸರಳ�ಾದ 3ೕ�ಯn[ ಪFಕ�ಸುವ|ದು. 

ಈ ಸ&ಾರಂಭದn[ಈ ಸ&ಾರಂಭದn[ಈ ಸ&ಾರಂಭದn[ಈ ಸ&ಾರಂಭದn[, , , , ಬಹಳಷುT ಮಂ�bೆಬಹಳಷುT ಮಂ�bೆಬಹಳಷುT ಮಂ�bೆಬಹಳಷುT ಮಂ�bೆ, , , , ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ಬbೆ± ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ಬbೆ± ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ಬbೆ± ಈ �ಾಯ+ಕFಮದ ಬbೆ± 
ಸ3sಾದ &ಾ� ಇರnಲ[ಸ3sಾದ &ಾ� ಇರnಲ[ಸ3sಾದ &ಾ� ಇರnಲ[ಸ3sಾದ &ಾ� ಇರnಲ[. . . . ಆದc3ಂದ ಮುಂ�ನ ಸ&ಾರಂಭಗಳn[ಆದc3ಂದ ಮುಂ�ನ ಸ&ಾರಂಭಗಳn[ಆದc3ಂದ ಮುಂ�ನ ಸ&ಾರಂಭಗಳn[ಆದc3ಂದ ಮುಂ�ನ ಸ&ಾರಂಭಗಳn[, , , , 
ಇದರ ಬbೆ± ಒಂದು ಸUಷT�ಾದ ôೂೕಷಣೆ &ಾಡುವ|ದು ಬಹು ಮುಖ��ಾದ ಇದರ ಬbೆ± ಒಂದು ಸUಷT�ಾದ ôೂೕಷಣೆ &ಾಡುವ|ದು ಬಹು ಮುಖ��ಾದ ಇದರ ಬbೆ± ಒಂದು ಸUಷT�ಾದ ôೂೕಷಣೆ &ಾಡುವ|ದು ಬಹು ಮುಖ��ಾದ ಇದರ ಬbೆ± ಒಂದು ಸUಷT�ಾದ ôೂೕಷಣೆ &ಾಡುವ|ದು ಬಹು ಮುಖ��ಾದ 
ಅಂಶ�ಾ8"ೆಅಂಶ�ಾ8"ೆಅಂಶ�ಾ8"ೆಅಂಶ�ಾ8"ೆ.... 

(Go to the next page to read the English version of this article– 

What it means to be a 2nd generation Kannadiga !?) 
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“What it means to be a Second 

Generation Kannadiga !?” – KBUK 

Youth Programme 2014  
For the first time ever, KBUK ‘Youth Programme’ was 

conducted in parallel to the main programme on day 1 of KBUK 

Deepavali 2014 and was moderated by Dr Ravishankar Sargur, 

Miss Ananya Prasad and Dr Ashirwad Merve. 

The purpose was to engage teenagers and young adults, to 

understand their views and perspectives to make  KBUK relevant 

them. 

The programme involved discussion about some of the practical 

topics pertaining second generation young kannadigas in the UK 

and was topped with a quiz competition. 

The youth session started with a handful of people and eventually 

had a group of 16. It was an unique experience for them and the 

general sense was this would help bridge and develop positive 

engagement by the second generation. 

Some of  discussion topics at this event included  Identity as a 

second generation kannadiga ,  culture, language , career 

decisions and parental influence on the same and  opinions on 

gap year 

 

Despite a hesitant start, young kannadiagas eventually showed a 

great enthusiasm and interest in the discussion. The general 

opinion of the youngsters are summarised below: 

They cherished Kannada culture and in particular South 

Indian food was their favourite! 

They feel that their identity as a ‘Kannadiga’ will not 

be understood by English people, because Kannada 

was not popular as some of the other Indian 

subcultures such as Gujratis or Punjabis. But they 

carry proud to be an Indian. Everyone fully 

understood and some could even speak in Kannada 

language. 

Surprisingly majority of them stated that their career 

decisions and choices were not pressured by their 

parents. However they felt lucky to have 

independence in decision making. 

There was a unanimous opinion favouring gap year as 

they felt that boosted their general skills. 

All of them felt fortunate and privileged to be a 

growing up in a Kannadiga ( Indian Born Parents ) 

family in UK, so that they have best of both worlds 

in a cultural sense. 

40 %  of the group planned to do medicine. Other 

careers were economics, Design & technology, 

Professional Chef and remaining were not  sure 

yet. 

 All of them look forward to visiting India, and value 

keeping and developing the extended family links. 

The general consensus is that young people are proud to 

have Kannadiga Heritage and enjoy coming to and 

participating in Kannada Balaga, if more programmes 

cater to their age group. 

 

The discussion was followed by a 4-round fun quiz competition 

with Dr. Ashirwad Merve as the Quiz master,  testing their basic 

knowledge on India and Karnataka. Of the two teams ‘Lets get 

quizzical’ mainly comprising female participants marginally 

won the competition and a small prize was awarded to the 

youngest participants! 

A short feedback survey was conducted at the end, the results of 

which are as follows: 

90 % felt the programme was enjoyable 

100 % thought the topic discussed were relevant and the length 

of session was appropriate 

80 % felt the careers discussion was helpful 

80 % agreed that quiz was fun and  90 % actually felt it was 

informative 

80 % of them say they would participate in similar programme 

in the future KBUK events 

 

Some of the important comments provided for improvement 

were- 

a) They would like youth related events/activities  in KBUK 

if speeches in the main programme are related to them, they 

would enjoy them better 

a lot of main programmes tend to be in Kannada, some of which 

2nd generation Kannadiga’s find it  difficult to understand  so 

perhaps programmes can be in English as well as Kannada, 

otherwise KB may risk alienating a section of it’s youth 

members who will not understand cultural talks and 

programmes, which are important to know about. 

 

d) More Quiz like competitions 

The quiz seemed a popular activity and perhaps more quizzes in 

the style of a ‘Pub Quiz’ is something to consider for future. 

Speaking to people, they wanted more general rounds rather 

than just Kannada related rounds and to include general 

questions and other topics as well as India-related ones. 

 

Also, the idea about having a  facebook page for young 

kannadigas with a link from KBUK website was supported. To 

this end an email contact list of the  participants will be sent 

around so that it can be set up. 

 

The group also recognised that the parents in the KBUK are a 

huge resource and support, especially when going out to 

university and work. 

 

Finally, Moderators enjoyed conducting the session and would 

be happy to help in the future. 

 

Tip from Moderators: It is important to make a clearer and 

unambiguous announcement about the youth programme at the 

main event to ensure adequate participation. 

Many people seemed unaware of the programme, so it is 

important to make a clearer announcement on this. 

KANNADA BALAGA U.K. �� ದ� #�� ದ� #�� ದ� #�� ದ� #     
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ಕನ	ಡಕನ	ಡಕನ	ಡಕನ	ಡ ರತ	ಗಳ^ ರತ	ಗಳ^ ರತ	ಗಳ^ ರತ	ಗಳ^ ::::    
ನನ	ಜõನನ	ಜõನನ	ಜõನನ	ಜõ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(೧೫.೫.೧೯೧೫ - ೪.೪.೧೯೭೬) 
-ಾ7ೆF ಮಲbೋ lದಲು ಅCõ ಪಕW �"ೊWಂಡು ಕ÷ೆ 
�ೇ>ೆ?ೕದನ	 ಕ7 [ೆ ಆbಾ� ಇದc Qಾbೇ ಎದುರು %ೋpಾ� ಇ�+ದು�. 
Qಾbೊಂದು -ಾ7ೆF ಅCõ Qೇaದ ಅಜõನ ಕ÷ೆ 5ಮP Zೊ7ೆbೆ 
ಹಂV�ೊ>ೆ?@ೕಣ ಅಂತ ಅ5	��"ೆ. ಈ ವಷ+ ಅಜõನ ಜನP 
ಶ7ಾ��. ಇದNWಂತ ಒ>ೆ@ೕ ಮುಹೂತ+ ಬ-ೋ�ಲ[. %ಾವ| ಆರು 
ಜನ lಮPಕWಳn[ N3ಯ ಮೂರು ಜನ ಹು�ೆTೕ ಇರnಲ[. %ಾವ| 
ಮೂವರn[ ನನ	ಕW, ಅಜõ-ಅCõ Zೊ7ೆ mೆ>ೆದವಳ^. ಅCõ Zೊ7ೆ 
ಅವಳ? ಧÎ5ಗೂ<��ದು[. Zೊ7ೆbೆ ಅಮP, VಕಮPಂದೂF 
�ೇ�ೊ+ಂಡುF. ಅವ-ೆಲ[ರ ಮನದn[ ಅಜõನ øಾಪು bಾùಾ�8ದೂF; 
ಮ%ೆಯ ಹZಾರದ ಮೂYೆಯ Rೕಜು, ಅn[ ಕೂತು ಬ37ಾ 
ಇ�+ದc ಅಜõನ ಮಸು�ಾದ �ಂಬ &ಾತF ನನ	 ಮನ�ನ ಪರ"ೆ 
RೕYೆ. ಈ ಅಜõ sಾರೂ ಅಂತ ಒ"ಾ� Qೋದ Qಾbೇ 5ಮಗೂ 
bೊ7ಾ�ಗು7 �ೆ.  
 
"ಅವ38ನೂ	 ಹ� ಹ-ೆಯ, �ೕ�ೆ ಮೂ<�ತು�. ಒಂ"ೆpೆ DಾYೆ 
ಕ3ೕ�ತು�, ಅಮPನ ಕನಸು ನನ�ಾಗುವ ಣ ಹ��ರ ಬ7ಾ+ ಇತು�. 
ಅಪUಯ� ಅವರು ಏಳ^ ವಷ+ದವ5"ಾcb [ೇ ಜ�ರ�ೆW ಬnsಾ8ದುF. 
ತನ	 ಮಗನ	 �ೆಂಕ�ೇಶ�ರ �ಶ��"ಾ�ಲಯದn[ ಓ��ೆªೕಕು ಅಂತ 
ಅವ3bಾ�ೆ. ಓದn[ ಚುರು�ಾ8ದc ಮಗನನ	 ಓ��, ಗಂಡನ 
ಕನಸನ	 ತನ	 ಕನ�ಾ8 mೆa�, ಗ"ೆcಯn[ ದು<ದು, ಅವನನ	 
mೋ<+ಂÐ DಾYೆbೆ ಕa�ಾ� ಇ"ಾc>ೆ 5ನ	 ಮುತ�Cõ. ಇ%ೊ	ಂದWpೆ 
7ಾÕ	ಲ Qೊತು�37ಾ ಇ"ೆ, ಪರNೕಯರ ಆa��ೆಯ mೇ< 
ಹ3ಯಲು %ಾಯಕರು ರಣ ಕಹ>ೆ ಊ�"ಾc-ೆ. %ಾ<ನ ಜನರ%ೆ	ಲ[ 
ಹು3ದುಂ�ಸು��"ಾc-ೆ. ಇ"ೊಂದು ಕವಲು "ಾ3. ಓದು 
ಮುಂದುವ-ೆ� &ಾ��F¼ dಾ2 ಆದ-ೆ ಉ"ೊ�ೕಗ ಖVತ, ಅಮP, 

ತಮPನ ಬಡತನ ಹ3ದು %ೆಮP�bೆ ಅವ�ಾಶ.   ಇದು ೧೯೩೦, 
ಅಸಹ�ಾರ ಆಂ"ೋಲನ�ೆW bಾಂ�ೕC ಕ-ೆ �ೊ�T"ಾc-ೆ. 
ಮ<�ೇ3ಯ �ೆಂಟFÇ ಸೂWnನn[ ಓದು��ದc %ಾ-ಾಯಣ-ಾಯ 
�ೋಟುದc�ದcರೂ bಾಂ�ಾ3 Rಣಸು. ಆದDಾ+%ೇ Qಾ� 
Qೊ"ೆಯುವ �ಾಹ�. Qೆತ� 7ಾJಯrೆTೕ ಹು�Tದ "ೇಶದ RೕYೆ 
}Fೕ�, ಅ�&ಾನ. "oಾರತ &ಾ7ೆbೆ Zೈ, bಾಂ�ೕCbೆ Zೈ," 
ಎಂದು ôೂ��ದc�ೆW, ಛ< ಏಟು �ಂದರೂ ಬಗ±"ೇ, <mಾ¾ ಆ8, 
�ಾ�ತಂತFü ಚಳ^ವabೆ ಂ"ೆ ಮುಂ"ೆ %ೋಡ"ೇ ಧುಮುNದುF. 
ಅಮP5bೆ 7ಾಳYಾರದ ಆýತ. %ಾ-ಾಯಣ5bೆ ಮ%ೆJಂದ, 
ಸ&ಾಜ�ಂದ ಬrಾWರ. �F�� ಸರ�ಾರದ �ರುದ� ನpೆ�ದ 
Qೋ-ಾಟದ ಪ3ಣಾಮ �ೇರಳದn[ ತುರಂಗ�ಾಸ. 
 
"ಅಜõ ಹು�T mೆ>ೆದದುc ಮ<�ೇ3 ಬa ಹa@ �abೇ3ಯn[. 
ಓ�ನn[ ಬQಾಳ ಚುರುಕು. DಾYೆಯn[ ಮು�ೊ�ೕಪ"ಾಯ-ಾ8ದc 
ಪಂZೆ ಮಂbೇಶ-ಾಯ3ಂದ ಪFoಾ�ತ-ಾ8 ಕ÷ೆ ಬದು+ �ೈ 
ಎ5��ೊಂ<ದುF. �ಾತ� ಕೂಟ ಕ�T ಕ÷ೆ, ಕವನಗಳನು	 ರV� 
bೆ>ೆಯರನೂ	 ಹು3ದುಂ���ದುF. DಾYೇn"ಾcb [ೇ "ಪF�Î-ಾಜ" 
ಎ%ೊ	 �ಾದಂಬ3 ಬರದುF. �ಾ�ತಂತFü ಸಂbಾFಮದ ಗರ<ಯn[ 
ಪಳ8; &ಾ¼I+, Yೆ5�, �ೊYಾIþಯF%ೆ	ಲ[ ಅಧ�ಯನ &ಾ<; 
ನಂಬೂದ3dಾ°, ಪೂಣಚ�ರಂಥ %ಾಯಕ-ೊಡ%ೆ ಚV+� 
Qೊರಬಂದ ಅಜõ "oಾರ�ೕಸುತ" ಎಂದು ತನ	ನು	 
ಕ-ೆದು�ೊಂ<ದುc ಸಹಜ�ೇ.   
 
"Zೈn5ಂದ Qೊರ ಬಂದ RೕYೆ ಅವ3bೆ ಂ�ಲ[, ಮುಂ�ಲ[. 
ಕn[�ೋ�ೆಯ ಬಂದ3ನn[ ಕೂn �ೆಲಸ. ಬಡತನದ Cೕವನ, 
ಸ&ಾಜದ �ೆಳಸ�ರದn[ mಾಳ^ವ ಜನರ ಬದುNನ ಬವಣೆ ಅವ3bೆ 
�ಾ�ನುಭವ. ಅn[ಂದ Qೊರಟು ಮುಂ"ೆ �ೈ%ಾ<bೆ ಪಯಣ. ಅn[ 
Cನ-ಾಜ bೌಡರ �ಾ� 7ೋಟದn[ -ೈಟ¾ ಆ8 ಉ"ೊ�ೕಗ, 
83ಜನ ಫMಯರ ಸಹ�ಾಸ; ಅವರ %ೋವ|, ಬವಣೆ ಇ"ೆಲ[ 
ಹ��ರ�ಂದ %ೊಡುವ, ಅನುಭ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ. �ೈ%ಾ<5ಂದ 
�ೊಡ8bೆ ಮರa"ಾಗ, 7ಾJsಾಗn, ಸ&ಾಜ�ಾಗn ಅವರನು	 
ಬರ&ಾ<�ೊಳ@nಲ[. ಆಗ 7ೈH ರಘ�%ಾಥ-ಾಯರು ಆಶFಯ 
�ೊಟುT, ಮುಂ"ೆ 5ಂತು ಮದು�ೆ &ಾ<ದುF. �ೈ%ಾ<bೆ �ಾdಾ2 
ಆಗು�ಾಗ, ಆ%ೆ mೆನ���, ಅಜõ ತ}U��ೊಂಡು ಬಂದ RೕYೆ, ಅCõ 
ಒ7ಾ��ೆbೆ, ಕನ	ಡ Hಕ-ಾ8 �ೊಡಗು �ಟುT Qೋಗnಲ[. 

೧೨%ೇ ಪುಟ %ೋ<- 
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- ೧೧%ೇ ಪುಟ�ಂದ 
"ಅಜõ-ಅCõ Zೋ< ಸ�ಗ+ದn[ &ಾ<ದಂ�ತು�. ಅಜõ ಒಂದು 
ಸYಾನೂ ನನ	 RೕYೆ ಧÎ5 ಎ��ದವರಲ[," "ಅವ3ಬªರೂ ಜಗಳ 
&ಾ<ದcನ	 %ಾವ| ಮಕWಳ^ %ೋpೇ ಇರnಲ[," ಅಂತ ಅಮP ಶ-ಾ 
QಾNದು[. "ಅವರ ಬರಹ�ೆWಲ[ %ಾ%ೇ lದಲ �ಮಶ+N. �ತ 
oಾ�sಾದರೂ ಮQಾ� �ೆ	ೕಹ Cೕ�. Zಾ�, ಅಂತಸು� 
%ೋಡ"ೇ ಎಲ[-ೊ�Tಗೂ mೆ-ೆತು bೆ>ೆತನ mೆ>ೆಸುವ ಕYೆ  ಅವ3bೆ 
ಕರಗತ�ಾ8ತು�. ಅಜõ Qೆಣು�-ಗಂಡು ಮಕWಳn[ oೇದ ಕಂಡವರಲ[. 
ಮ%ೆ ತುಂmಾ ಮಕWaದcರೂ ಎಲ[3ಗೂ ತಮbೆ ಶN� ಇದcಷುT 
ಓ��, �ಾ�ವಲಂ�ಗಳ%ಾ	8 mೆ>ೆ�ದರು. ಅವರು sಾ�ಾಗಲೂ 
ಸ�ಂತ Yಾಭ�ಾW8 ಪರ sಾಚ%ೆ &ಾ<ದವರಲ[, �ಾ�ತಂ7ೊFüೕತ�ರ 
�ೊಡ8ನ ಮುಖ�ಮಂ�F ಪೂಣಚ�ನವ-ೇ ಮುಂ"ೆ ಬಂದು ಸರ�ಾ3 
ಹು"ೆc �ೊಟTರೂ ನಯ�ಾbೇ �ರಸW3�ದ �ಾ��&ಾ5. �ೊ%ೇ 
ಉ�3ನವ-ೆಗೂ �ಾ� 7ೊ�Tದುc 7ೋ3�ೆಗಲ[; mೆನ	 RೕYೆ 
ಚಳ^ವaಯn[ �ಂದ Yಾæ ಏ�ನ ಕYೆ, ತನ	 Rೕಲಲ[, oಾರತ 
&ಾ7ೆಯ RೕYಾದ "ೌಜ+ನ�ದ ಕುರುಹು ಎಂದ "ೇDಾ�&ಾ5. 
"%ಾನು Qೋ-ಾ<ದುc "ೇಶದ �ಾ�ತಂತFü�ಾW8, }ಂಚMಗಲ[," 
ಅಂತ �ಾ�ತಂತFü qೕಧರ dೆನ�� ಕೂಡ 7ೊbೊa[ಲ[. ಇ"ೇ 
ಆದಶ+ಗಳನ	 ತನ	 ಮಕWಳಲೂ[ mೆ>ೆ�ದುF." ಅದನ	 ಇಂ�ಗೂ 
%ಾನು ನನ	ಮPನn[ �ಾಣ �ೇ%ೆ.   
 
"�ಾತ�ದ �ಾಯ+�ೆW Rೖಸೂರು, mೆಂಗಳ?3bೆ Qೋ"ಾಗYೆಲ[ 
"ೇಶ-�"ೇಶದ ಪFಮುಖ Yೇಖಕರ ಮಣಗಟTYೆ ಪುಸ�ಕಗಳನ	 
ತಂದು ಓ�ದcYೆc, ಮಕWಳ ಪುಸ�ಕಗಳನೂ	 ತಂದು ಮಕWಳಲೂ[ 
ಓದುವ 8ೕಳ^ ಹV�ದುF." "%ಾನು ಕ÷ೆ Qೇಳ^ ಅಂ"ಾb [ೆಲ[, ತನ	 
�ೋಣೆbೆ ಕ�ೊ+ಂಡು Qೋ8, ಕ÷ೆ ಪುಸ�ಕ �ೊಟುT, ಒ���ದುF," 
ಅಂತ ಅಕW %ೆನಪು &ಾpೊWಂಡು[. "ಮ7 �ೆ, ಅಜõ sಾ�ೆ ಅrೊTಂದು 
ಕ÷ೆ ಬರದುF?" ನನ	 ತಮPನ ಪFDೆ	. "7ಾನು ಕಂಡ ದnತರ ಬವಣೆ; 
83ಜನರ ದುಃ���; ಮ>ೆಯರ RೕYೆ ಆಗುವ ದmಾªa�ೆ, 
ಅ7ಾ��ಾರ ಇದ%ೆ	ಲ[ Qೇa�ೊ>ೆªೕಕು, 7ೋ<�ೊ>ೆªೕಕು ಎ%ೊ	"ೇ 
ಅವರ ಬರಹಗಳ ಂ�ನ ಸೂ��+. sಾವ ಇಸಂಗaಗೂ 
ಒಳbಾbೆcೕ, ಕಂಡ ಸತ�ನ ಬ-ೆqೕ øಾ� ಅವ38ತು�. 7ಾ%ೇ ಕಂಡ 
%ಾಡು, ನು<,Cೕವನ ಆ�ಾ3� ಬ-ೆದ ಅವರ ಕೃ�ಗಳn[ ಮM�ನ 
�ೊಗಡು ಸಹಜ�ಾbೇ ಅಡಕ�ಾ8ತು�. QೆM�ನ %ೋವನ	 �ಂ�� 
ಬ-ೆದ "ಎಡಕಲು[ ಗುಡ»ದ RೕYೆ" �ಾದಂಬ3bೆ ಸು�ಾ ಪ�F�ೆ 
ನpೆ�ದ �ಾದಂಬ3 ಸ�"ೆ+ಯn[ lದಲ ಬಹು&ಾನ �ಕು�. 
ಕನ	ಡದn[ 83ಜನರ RೕYೆ lಟT lದಲು "83ಕ5	�ೆ" ಎ%ೊ	ೕ 
�ಾದಂಬ3 ಬ-ೆದುF. ಬಂpಾಯ �ಾತ� ಅ%ೊ	ೕ &ಾಧ�ಮ ಬ-ೋ 

ಎrೊT ವಷ+ಗಳ lದYೇ ಬಂpಾಯ �ಾತ� ಸೃ�T &ಾ<ದುF 
5ನ	ಜõ. ಓ"ೋ ಚಟ ಮಕWಳn[ mೆ>ೆ�ೆªೕಕು ಅಂತ ೨೦ಕೂW Qೆಚು� 
ಮಕWಳ ಕ÷ೆ ಪುಸ�ಕಗಳನ	 ಬ-ೆದುF. 5ನbೆ ತುಂmಾ }Fೕ�sಾ8-ೋ 
"�bೋರ" ಬ-ೆದದೂc 5ನ	Zಾõ%ೇ. ಓದು ಬರದ ವಯಸW3ಗೂ 
ಓದು ಕn�ೆªೕಕೂ ಅಂತ DಾYೆ &ಾ<ದcYೆcೕ ಅದ�ಾWbೇ 
ಪುಸ�ಕಗಳನ	 ರV�ದುF. 
 
"mಾಲ�ದn[ Qೇbೆ �ಾತ� ಕೂಟ ಕ�T"ೊFೕ, Qಾbೇ �ಾ�ೇ3 
ಪF�ಾಶನ ಕ�T, 7ಾನು ಬ-ೆದದುc, bೆ>ೆಯರು ಬ-ೆ�ದc%ೆ	ಲ[ }FಂÌ 
QಾNI, Qೊತು� &ಾ�+ದುF. 3�ೈ¾ ಆ"ೆ�Yೆ ತನ	 dಾnbೆ ಬಂದ 
ಬರಡು ಗುಡ»ದn[ �ಾ� 7ೋಟ ಸ� %ೆಟುT &ಾ<ದುF." dಾn�� 
Vೕಲಗಳn[ ಮಣು� ತುಂ� ಸಣ� �ಾ� ಸ�ಗಳನ	 %ೆ<�ದcದುc ನನ	 
ಕಣ� ಮುಂ"ೆ ಈಗಲೂ ಕುM7ಾ ಇ"ೆ. "�ಾ� 7ೋಟದn[ 
�ೆಲಸದವ3bೆ ಅಂತ ಮ%ೆ ಕ�T �ೊಟುF. ಒಂ�%ಾನೂ ಪFಶ�� mೇಕು, 
ಹು"ೆc mೇಕು ಅಂತ -ಾಜNೕಯ &ಾpೆcೕ, ಆದಶ+ �pೆc ನನ±ಂಡ 
mಾaದcYೆcೕ, ನ%ೊ	�7ೆ ತುಂmಾ }Fೕ��ಂದ ಸಂ�ಾರ &ಾ<ದುF. 
ಇನೂ	 ತುಂmಾ ಬ3ೕmೇಕು, ಓ"ೆªೕಕು ಅಂತ ಆ�ೆ ಇ"ಾcb [ೇ ೬೧ರ 
ವಯ�Ibೇ dಾಶ�+�ಾಯುbೆ ತು7ಾ�8 ದೂರ Qೋ8ªಟುF," ಅಂತ 
ಅCõ ಕ÷ೆ ಮು8I"ಾಗ ಎಲ[ರ ಕಣ�n[ 5ೕರು. ಆ"ೆF ಅCõ ಕಣ�ಂVನ 
ಹ5 Qೊa7ಾ ಇತು�, ತು�ಯಂಚn[ ತೃ}�ಯ ಮುಗುಳ	bೆ ಇತು�. 
 
ಅಜõನ ಕ÷ೆ ನನ	Cõಯ mಾಯn[ �ೇa�F. ಚಲನVತFಗ>ಾದ 
ಎಡಕಲು[ ಗುಡ»ದ RೕYೆ, ಬಯಲು "ಾ3, 83ಕ%ೆ� Qಾಗೂ 
ಹುnಯ Qಾnನ Rೕವ| ಅವರ Vರಪ3Vತ �ಾದಂಬ3ಗಳ^. 
ಅಜõ ಬ-ೆದ ಕೃ�ಗಳ^ ೭೩; ೩೩ �ಾದಂಬ3ಗಳ^, ೩ 
ಅನು�ಾದಗಳ^, ೧೦ ಸಣ� ಕ÷ೆಗಳ ಗುಛ �, ೨೪ ಮಕWಳ ಕೃ�ಗಳ^ 
Qಾಗೂ ೩ ವಯಸWರ Hಣ�ಾW8 ರV�ದ ಪುಸ�ಕಗಳ^. ಅಜõನ 
�ಾದಂಬ3ಗಳn[ ನನbೆ ತುಂmಾ ಇಷT�ಾದವ| ವಕF-ೇ�ೆ, �ೈದ�ನ 
ಮಗಳ^ Qಾಗೂ ಬಂbಾರದ ಕುಲುR.  %ಾನು ಇn[ ಅವರ �ಾತ� 
ಕೃ�ಯ ಬbೆ± ��ಾ�ರ�ಾ8 ಬ-ೆಯು��ಲ[, ಅದು ಇ%ೊ	ಂದು �ನ�ೆW.  
 
ಅಜõನ ಜನP ಶ7ಾ�cಯಂದು ಈ ಸದವ�ಾಶ �NWದುc ನನ	 ಪುಣ�, 
ಹೃದಯ ತುಂ� ಬರು��"ೆ; ಅವ�ಾಶ "ೊರN��ೊಟT ಕನ	ಡ ಬಳಗ 
(ಯು.�ೆ) bೆ ನನ	 ಹೃತೂUವ+ಕ ಕೃತK7ೆಗಳ^. 
                                   --ಾಮಶರg ಲ�	ೕ%ಾ-ಾಯಣ 
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