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ಹಚೆಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ...

ಆರುಶ್

ಇಂಚರ

ಪನ್ುುಲ್

ಪರಮಿತಿ

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಜನ್ವರಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚುುಗೆ ವಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ನಮೆೆಲ್ಲರ ಈ ಪ್ರೀತ್ಸಾಹಕೆೆ ನ್ನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಸದಗು .

ನ್ನ್ಗೆ ಮನ್ಸಿಾನ್ಲಿಲ ಯಸವಸಗಲ್ೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಸಡುತಿತುತ. ನಸವು ಈಗೀಗ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ೆ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಥಸಯಂಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೆೀು ತ್ೆತೀವೆ. ಆದರೆ ನ್ಮೆ ಜೀವನ್ದಲಿಲ
ಎಷೊಟೀ ಜನ್ರಿಗೆ ಕ್ೃತಜ್ಞತ್ೆ ಹೆೀಳ ೆೀದನ್ನ ಮರೆತಿದೆದೀವೆ.

ನಸವು ಚಿಕ್ೆವರಿದಸದಗ ಬೆೀಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಅಜಿ ಮನೆಗೆ, ಹೌದು ನ್ಮೆ ಮಸವಂದ್ರ ಮನೆಗೆ
ಹೊಗುತ್ಸತ ಇದ್ಿ. ನ್ಮಗೆಲ್ಸಲ ಹಲ್ಸಿನ್ ಹಣ್ಣಿನ್ ತಿಂಡಿ, ಎಮೆೆ ಹಸಲಿನ್ ಮೊಸರು
ಮಸಡಿಕೊಡುತಿತದದ ಅತ್ೆತ. ನ್ಮೆ ಜೊತ್ೆ ಕ್ುಳಿತು ಕೊುಲ್ು ನ್ುಡಿಸೊೀ ಮಸವ. ಮೊಸರು ಕ್ಡೆದು
ಬೆಣ್ೆಿ ಮಸಡಿ, ಸೆೀರುಗಟ್ಟಲ್ೆ ಇಡಿಲ- ದೊೀಸೆ ಹಿಟ್ುಟ ರುಬುುತಿತದದ ಅತ್ೆತ. ಸಂತ್ೆಯಂದ ತಂದ ಹುರಿದ
ನೆಲ್ಗಡಲ್ೆ ಜೊತ್ೆ ಅನ್ುಪಮ ನರಂಜನ್ ಅವರ ದ್ನ್ಕೊಂದು ಕ್ಥೆ ಪುಸತಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಸವ. ನಸವು
ಹೊೀದಸಗ ಮರೆಯದೆ ಮೆೈಸೂರ್ ಪಸಕ್ಸ ಮಸಡುತಿತದದ ದೊಡಡಮೆ, ನ್ಮೆನ್ನ ತುಂಬಸ ಮುದುದ
ಮಸಡೊೀ ಚಿಕ್ೆಮೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಸಲ ಯಸವಸಗಸದುರ ಧನ್ಯವಸದ ಹೆೀಳಿದೆದೀವಸ?

ಅಷೆಟೀ ಯಸಕೆ, ಮಧಯ ಮಧಯದಲಿಲ ಮಗಿ ಕೆೀು ತ್ಸತ ಇದದ, ಕೆಂಪು ಸಮುದರ ತ್ೊೀರಿಸಿತದದ
ಚಿಕ್ೆಪಪ. ರಜೆಗೆ ಬೆಂಗು ರಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತಿತದದ, ಸುಧಸರಸಣ್ಣ ಹಸಕಿದ ಅಂಗ ಬೆೀಕ್ು
ಅಂದಸಗ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಹೊಲಿದು ಕ್ಲಿಸುತಿತದದ ಅತ್ೆತ. ನಸವು ಬಂದ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಕೊಚುಕಿೆ ಊಟ್, ಸುಟ್ಟ
ಗೆೀರುಬೀಜ, ಕ್ಬುು,ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸಡಿಕೊಡುತಿತದದ ಅತ್ೆತ. ಮೊದಲ್ ಬಸರಿಗೆ ಅಂತರ್ ಶಸಲ್ಸ ಸಪಧೆೆ
ಗೆ ಕ್ರೆದು ಕೊಂಡು ಹೊೀದ, ನ್ನ್ಗೆ ಪಸಠ ಹೆೀಳಿ ಕೊಟ್ಟ, ಸಿನಮಸ ತ್ೊೀರಿಸಿದ, ನ್ನ್ನ
ಮಸಗೆದರ್ಶೆಯಸದ ಅತ್ೆತ. ನ್ನ್ಗೆ ಯಸವಸಗಲ್ೂ ಕೆೀಶವಿನಸಯಸ ಮಸಡುತಿತದದ, ತನ್ನ ಕ್ುತಿತಗೆಯ
ಸರವನ್ುನ ನ್ನ್ಗೆ ಹಸಕ್ುತಿತದದ ಅತ್ೆತ. ಒಂದನೆೀ ತರಗತಿಯಲಿಲ ಸಸರಿೀ ಡೆೀ ಗೆ ಅವರ ಸಿೀರೆಯನೆನೀ
ಅಧೆಕೆೆ ಕ್ತಿತರಿಸಿ ಉಡಿಸಿದ, ಬೆೀಕಸದದೆದಲ್ಸಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ೆತ. ಇವರಿಗೆಲ್ಸಲ ಥಸಯಂಕ್ಸಾ
ಹೆೀಳಿದೆದೀವಸ?

ನ್ನ್ನ ಜೀವನ್ದಲಿಲ ಬಸಲ್ಯದ್ಂದ ಇವತಿತನ್ ತನ್ಕ್ ನಸಸಿರ್ೆವಸಗ ಪಿರೀತಿ ತ್ೊೀರಿದ,
ಮಸಗೆದಶೆನ್ ನೀಡಿದ, ನ್ನ್ಗೆ ಬೆನೆನಲ್ುಬಸಗ ನಂತ, ಕ್ುಗಿದಸಗ ಧೆೈಯೆ ತುಂಬದ ನ್ನ್ನ
ಸೊೀದರತ್ೆತ–ಮಸವಂದ್ರು, ಚಿಕ್ೆಪಪ-ಚಿಕ್ೆಮೆ, ಸೊೀದರಮಸವ–ಅತ್ೆತಯರು, ದೊಡಡಮೆ ಮತುತ
ಚಿಕ್ೆಮೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ೂನ ಇಲಿಲ ಸೆರಿಸುತ್ೆತೀನೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ೆತೀನೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ೃತಜ್ಞತ್ೆಯನ್ುನ
ಸಲಿಲಸುತ್ೆತೀನೆ.

ನಸವು ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಥಸಯಂಕ್ಸಾ ಹೆೀಳ ೆೀದು ಹೆೀಳಿ ಕೊಡುತ್ೆತೀವೆ ಆದೆರ, ಅದನ್ನ ನ್ಮೆ
ಜೀವನ್ದಲಿಲ ಎಷುಟ ಸಮಪೆಕ್ವಸಗ ಅುವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದೀವೆ? ಒಮೆೆ ನೀವೆಲ್ಸಲ ನಮೆ ಬಸಲ್ಯದ
ಕ್ಡೆ ತಿರುಗ ನೊೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ುನ ಒಮೆೆ ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊಳಿಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಮೆೆ ಮನ್ಸಸರೆ ಧನ್ಯವಸದ
ಹೆೀಳಿ.

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
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ಪುರಂದರದಾಸರ ಆರಾಧನೆ :  ವೀಣಾ ಶ್ಿೀನಿವಾಸ್

ಪುರಂದರದಸಸರು ಪುರಂದರಗಡ ಎಂಬ ಹಳಿಿಯಲಿಲ ೧೪೮೪ರಲಿಲ ಜನಸಿದರು. ಇವರ ಮೂಲ್ತಃ ಹೆಸರು 
ರ್ಶರೀನವಸಸ ನಸಯಕ್.ಇವರು ಕ್ುಟ್ುಂಬದ ವಯವಹಸರವನ್ುನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ರ್ಶರೀಮಂತ ವಸಯಪಸರಿಯಸಗದದರು. ಒಂದು ದ್ನ್ 
ಭಗವಸನ್ ವಿಷುಿ ಇವರನ್ುನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಒಬು ಬಸರಹೆಣ ವೆೀಷದಲಿಲ ಬಂದು ಹಣದ ಸಹಸಯ ಕೆೀು ತ್ಸತರೆ. ಆಗ ರ್ಶರೀನವಸಸ 
ನಸಯಕ್ ಬಸರಹೆಣನ್ನ್ುನ ತ್ೊಡೆದುಹಸಕ್ಲ್ು ಅನ್ುಪಯುಕ್ತ ನಸಣಯಗು ಸಂಗರಹವನ್ುನ ನೀಡುತ್ಸತರೆ . ಇದರಿಂದ 
ಅಸಮಸಧಸನ್ಗೊಂಡ ಬಸರಹೆಣ , ರ್ಶರೀನವಸಸ ನಸಯಕ್ನ್ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿತರ ಸಹಸಯ ಕೆೀಳಿದಸಗ ಅವು  ತನ್ನ 
ಮೂಗುತಿಯನ್ುನ ದಸನ್ವಸಗ ಕೊಡುತ್ಸಳ .ೆ ಆ ಬಸರಹೆಣ ಅದನ್ುನ ಮಸರಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲ್ು ರ್ಶರೀನವಸಸ ನಸಯಕ್ನ್ 
ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸನೆ. ಆ ಮೂಗುತಿ ನೊೀಡಿ ಕೊೀಪಗೊಂಡ ರ್ಶರೀನವಸಸ ನಸಯಕ್ ಆ ಬಸರಹೆಣನಗೆ ಆಮೆೀಲ್ೆ ಬಂದು 
ಹಣ ಪಡೆಯಲ್ು ಹೆೀಳಿ ಮೂಗುತಿಯನ್ುನ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲ ಒಂದು ಡಬುದಲಿಲ ಭದರವಸಗಟ್ುಟ ಹೆಂಡತಿಯನ್ುನ ವಿಚಸರಿಸಲ್ು 
ಹೊೀಗುತ್ಸತನೆ. ಆಗ ರ್ಶರೀನವಸಸ ನಸಯಕ್ನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೆದರಿ ದೆೀವರಕೊೀಣ್ೆಯಲಿಲ ವಿಷ ಸೆೀವಿಸಲ್ು ಹೊೀದಸಗ , ಅದರಲಿಲ 
ಬದದ ಮೂಗುತಿಯನ್ುನ ನೊೀಡಿ, ನಸಯಕ್ನಗೆ ತ್ೊೀರಿಸಿತ್ಸತಳ .ೆ ಇದರಿಂದ ದ್ಗಸುರಂತನಸದ ನಸಯಕ್ನಗೆ ಅರಿವಸಗ 
ಎಲ್ಲವನ್ೂನ ತಯಜಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನ್ವನ್ುನ ಭಗವಸನ್ ವಿಷುಿವಿನ್ ಧಸಯನ್ದಲಿಲ ಮುಡಿಪಸಗಡುತ್ಸತನೆ.

ಪುರಂದರ ದಸಸರು “ ನ್ವಕೊೀಟಿ ನಸರಸಯಣ “ ಎಂಬ ಬರುದನ್ುನ ಪಡೆದ್ದಸದರೆ. ೧೫೨೫ರಲಿಲ ವಸಯಸ ರಸಯರು 
ತಮೆ ರ್ಶಷಯರಸದ ಪುರಂದರ ದಸಸರನ್ುನ “ ಪುರಂದರ ವಿಠಠಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು , ಅದೆೀ ಮುಂದೆ ಅವರ ಕ್ೃತಿಗು 
ಅಂಕಿತವಸಯತು.

ಪುರಂದರ ದಸಸರು ಒಬು ಮಹಸನ್ ಶಸಸಿರೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೀಜಕ್ರಲಿಲ ಒಬುರು. ಇವರು ಶಸಸಿರೀಯ 
ಸಂಗೀತದ ಮೂಲ್ಭೂತ ಪಸಠಗಳಸದ ಸರಳ  ೆವರಸೆ , ಜಂಟಿ ವರಸೆ, ಗೀತ್ೆಗು  ಎಲ್ಲವನ್ುನ ವಯವಸಿಿತಗೊಳಿಸಿದವರಲಿಲ 
ಪರಮುಖ ಪಸತರ ವಹಿಸಿದಸದರೆ . ಮೂಲ್ಭೂತ ಪಸಠಗುನ್ುನ ಹಸಡಲ್ು ೧೫ ನೆೀ ಮೆೀುಕ್ತೆ ರಸಗ , ಸಮಿೆತಿಯ ಮತುತ 
ಗಮಕ್ಗುನ್ುನ ಹೊಂದ್ರುವ ಮಸಯಸಮಸುವಗೌು ರಸಗವನ್ುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಡಿದವರು.ಇವರು ” ದೆೀವರನಸಮಗು  “ 
ಎಂದೆೀ ಪರಖ್ಸಯತಿ ಆಗರುವ ಸುಮಸರು 475000 ಕ್ೃತಿಗುನ್ುನ ಕ್ನ್ನಡ ಮತುತ ಸಂಸೃತ ಷಸಷೆಯಲಿಲ ಸಂಯೀಜಸಿದಸದರೆ .

ಕೆಲ್ವು ಪುರಂದರ ದಸಸರ ಕ್ೃತಿಗು  ರ್ಶರೀಕ್ೃಷಿನ್ ಸಸಹಸಗುನ್ುನ ಹೊಗು ವುದಸದರೆ ಮತ್ೆತ ಕೆಲ್ವು ಕ್ೃತಿಗು  ರ್ಶರೀ 
ಕ್ೃಷಿನ್ನ್ುನ ಪಿರೀತಿಯಂದ, ವಿನೊೀದದ್ಂದ ಶಸಲಘಿಸುವುದಸಗವೆ.
ನಸರಸಯಣ ನನ್ನ , ಇನ್ುನದಯಸ ಬಸರದೆ, ಬಸರೊೀ ಕ್ೃಷಿಯಯ, ಇವು ಪುರಂದರ ದಸಸರ ಕೆಲ್ವು ಪರಖ್ಸಯತ ಕ್ೃತಿಗು .

ಫೆಬರವರಿ ೧೦ರಂದು “ದೆೀವರನಸಮ ಗೂರಪ್ -ಶಸಲ್ೆೆಟ್ “ ನ್ವರು ಪುರಂದರ ದಸಸ ಆರಸಧನೆಯನ್ುನ 
ಹಮಿೆಕೊಂಡಿದದರು. ಆರಸಧನೆಯನ್ುನ ಪರತಿೀ ವಷೆ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣ್ೆಯoದ ಆಚರಿಸುತ್ಸತರೆ.
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ಮಹಾಶ್ವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ  :  ಇಂಚರ ಗೆ ೀಪಿನಾಥ್ 

ಆ ದ್ನ್ ನಸವು ನ್ಮೆ ಮನೆಯಲಿಲ ರ್ಶವನ್ ಪೂಜೆ ಮಸಡಿ, ಮಂತರಗುನ್ುನ  ಹಸಡಿ, 
ಅಮೆ ತಂಬಟ್ುಟ ಉಂಡೆಗು ದ್ೀಪ ಹಚಿು ಆರತಿ ಮಸಡಿದರು. ಆವತುತ ಊಟ್ಕೆೆ ಖಿಚಡಿ 
ಮತುತ ತಂಬಟ್ುಟ ತಿಂದೆವು. ಇದೆೀನ್ು ಇಷುಟ ಡಿಫ್ಫರೆಂಟ್ ಆಗದೆ, ಇವತಿತನ್ ವಿಶೆೀಷ ಏನ್ಮೆ
ಅಂತ ಕೆೀಳಿದೆ. ಆಗ ಅಮೆ ಹೆೀಳಿದರು, ಇವತುತ ಮಹಸರ್ಶವರಸತಿರ. ಇವತುತ ರ್ಶವನ್ ಪೂಜೆ 
ಮಸಡಿ ಬೆಲೀಸಿಾಂಗ್ ಕೆೀುಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ಹೆೀಳಿದರು. ಊಟ್ ಮಸಡುವಸಗ ಅಪಪನ್ ಕೆೀಳಿದೆ. 
ಇವತ್ೆತೀ ಏಕೆ ಮಹಸರ್ಶವರಸತಿರ ಆಗಬೆೀಕ್ು , ಬೆೀರೆ ದ್ನ್ ಯಸಕೆ ಮಸಡೊಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆೀಳಿದೆ. 
ಆಗ ಅಪಪ ಹೆೀಳಿದರು, ನ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಧಮೆದ ಪುರಸಣಗು ಪರಕಸರ ಒಮೆೆ ದೆೀವರು 
ರಸಕ್ಷಸರು fight ಮಸಡಿ ಒಶನ್ churn ಮಸಡುತ್ಸತ ಇದಸದಗ ಕಸಕೊೀೆಟ್ಕ್ ವಿಷ ಬಂತು. 
ಅದು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಸಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಂಗ್ಾ ಸಸಯಸಿ ಬಡುತ್ಸ ಇತುತ. ಅದಕೆೆ ರ್ಶವ ಬಂದು, 
he drank all that poison to save the people and animal. ಈ ಈವೆಂಟ್ ಆಗದುದ
ಈ ದ್ನ್. ಅದಕೆೆ ಇದನ್ುನ ಮಹಸರ್ಶವರಸತಿರ ಅಂರ್ ಹೆೀು ತ್ಸತರೆ. ನಸವೆಲ್ಲ ಇವತುತ ರ್ಶವನ್ 
ಪೂಜೆ ಮಸಡಿ, we should take time to think how good we are living this life 

which is God's Gift.
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ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೆ ೀಲಿ 

ಅ ಆ  ಅಡೆವಂಚರ್: ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧಯ
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ಪಿವಾಸ :   ನ್ನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ !! : ಆರುಶ್  ಯೆಲಿಮೆಲಿ 

ನ್ನ್ನ ಇಂಡಿಯಸ ಟಿರಪ್ !! ಈ ಸಲ್ ನಸವು ಇಂಡಿಯಸ ಗೆ
ನ್ವೆಂಬರ್ ನ್ಲಿಲ ಹೊೀಗದ್ಿ! ಸೂೆಲ್ ಗೆ ರಜ ಹಸಕಿ, ಯಸಕೆಂದರೆ ನ್ನ್ನ
ಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ುಷಸ ಮದುವೆ ಇತುತ! ನಸವು ತುಂಬಸ ಮಜಸ ಮಸಡಿದ್ಿ.
ನಸವು ತುಂಬಸ ಜನ್ ರಿಲ್ೆೀಟಿವ್ಸಾ ನ್ ಮಿೀಟ್ ಮಸಡಿದ್ಿ ಆದೆರ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ . ಇಂಡಿಯಸ ಟಿರಪ್ ಅಂದೆರ ನ್ನ್ನ ಫೆೀವರಿಟ್ ಯಸಕೆಂದೆರ
24 ಗಂಟೆ ನಸನ್ ಸಸಟಪ್ ಮಜಸ, ಯಸವಸಗೂಲ ಆಟ್ ನೊೀ ಪಸಠ. ಇಬುರು
ಅಜಿರು ನ್ನ್ಗಷಟವಸದ ಅಡಿಗೆ ಮಸಡಸತರೆ. ನ್ನ್ನ ಮಸವಂದ್ರು ಅತ್ೆತೀರು
ನಸನ್ು ಕೆೀಳಿದ ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಸತರೆ. ನ್ನ್ನ ಕ್ಸಿನ್ಾ ಜೊತ್ೆ ನಸನ್ು ತುಂಬಸ
ಮಜಸ ಮಸಡಿತೀನ, ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಬೆೈಕ್ಸ ಅಲಿಲ ಹೊೀಗೊೀದು, ಆಟೊೀಲಿ
ಹೊೀಗೊೀದು .. ಈ ಸಲ್ ಬೆಂಗು ರು ಮೆಟೊರೀಲಿ ಸಹ ಹೊೀಗದ್ಿ.
ತುಂಬಸ ಚೆನಸನಗತುತ. ಆದೆರ ನ್ಂಗೆ ಶಸಪಿಂಗ್ ಸಲ್ಪ ನ್ು ಇಷಟ ಇಲ್ಲ ನ್ಮೆ
ಅಮೆ ಕ್ಮರ್ಷೆಯಲ್ ಸಿರೀಟ್ ಗೆ ಕ್ಕೊೆಂಡು ಹೊೀಗದುರ ಮದುವೆಗೆ
ಶೆೀವಸೆನ ತ್ೊಗೊುಕೆೆ ನಸನ್ು ಸಿಲ್ಪನ್ೂ ಕೊೀ ಒಪರೆೀಟ್ ಮಸಡಿಲಲ್ಲ.
ನ್ನ್ನ ಕ್ಸಿನ್ ಮದೆಿ ತುಂಬಸ ಚೆನಸನಗತುತ 2 ಡೆೀಸ್ ಚನಸನಗ ಆಠ ಆಡಿದೆ
ಬೆೀರೆ ಮಕ್ೆುನ್ನ ಫೆರಂಡ್ಸಾ ಮಸಡೊೆಂಡು. ಮದುವೆೀ ಆದೆೇಲ್ೆ ಅನ್ುಷಸನ್ನ
ಕಿಶೆ ೀರ್ ಮನೆಗೆ ಕ್ಕೊೆಂಡು ಹೊೀದುರ ನಸನ್ು ತುಂಬಸ ಅತಿುಟೆಟ. ನ್ನ್ಗೆ
ಬಸಳೆಎಲ್ೆ ಮೆೀಲ್ೆ ಊಟ್ ಮಸಡೊೀದು ತುಂಬಸ ಇಷಟ. ನ್ಮೆ ಅಜಿ ತ್ಸತ
ಜೊತ್ೆ ರಸಘವೆೀಂದರ ಸಸಿಮಿ ಮಠ ಕೆೆ ಹೊೀಗದ್ಿ. ಅಲಿಲ ಫ್ನನ ಅಂದೆರ
ಪಂಚೆ ಮತುತ ಶಲ್ಯ ಹಸಕೊಂಡು ಊಟ್ ಮಸಡೆುೀಕ್ು. ನ್ಂಗಂತೂ ನಸಚಿಕೆ
ಆಗತತುತ. ಎಷ್ಟಟ ಬೆೀಗ ಇಂಡಿಯಸ ಟಿರಪ್ ಅಗೊಯ್ತತ ಈ ಸಲ್. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸಾ್
ಟೆೈಮ್ ಇಂಡಿಯಸ ಟಿರಪ್ ಗೆ ಕಸಯುತ್ಸತ ಇದ್ದೀನ.
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ಸಾನಿವ  ವನೆ ೀದ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮೆಲಿಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್  

ಪಿದುಯಮನ ನ್ರೆೀಶ್  

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ 
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ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ   :  ಪೆಿೀರಣ್ ಗೌಡ

ಒಂದು ದ್ನ್ ರ್ಶವನ್ ಇಬುರು ಮಕ್ೆು  ಗಣ್ೆೀಶ ಮತುತ ಕಸತಿೆಕೆೀಯ ರ್ಶವನ್ ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ 
ಕಸವಲ್ು ನಂತಿದದರು. ಆಗ  ಪರಶುರಸಮ ಅಲಿಲಗೆ ಬಂದರು. ಗಣ್ೆೀಶ ಪರಶುರಸಮರನ್ುನ ಒುಗೆ ಬಡಲಿಲ್ಲ, 
ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ  ಕೊೀಪ ಬಂದ್ತು. ಪರಶುರಸಮರು ಮತ್ೆತ ಬರುತ್ೆತೀನೆ ಆಗ ಬಡದ್ದೆರ ಶಸಪ 
ಕೊಡುತ್ೆತೀನೆ ಅಂತ ಗಣ್ೆೀಶನಗೆ ಹೆೀಳಿದರು.

ಪರಶುರಸಮರು ಮತ್ೆತ ಬಂದಸಗ, ಗಣ್ೆೀಶ ಅವರನ್ುನ ತಡೆದು ಯುದಧವನ್ುನ ಪಸರರಂಭಿಸಿದನ್ು. 
ಪರಶುರಸಮರು ರ್ಶವನಂದ  ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಯುಧವನ್ುನ ಹೊಂದ್ದದರು ಹಸಗೂ ಗಣ್ೆೀಶನ್ು ತುಂಬಸ 
ಶಕಿತಯುುಿವನಸಗದದನ್ು. ಪರಶುರಸಮರು ರ್ಶವನಂದ ಪಡೆದ ಆಯುಧವನ್ುನ ಉಪಯೀಗಸಿದಸಗ, ಅದನ್ುನ  
ನಸಶಮಸಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ್ ಗಣ್ೆೀಶನ್ು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಗೌರವವನ್ುನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಆದದರಿಂದ ಅವನ್ು 
ತನ್ನ ದಂತವನ್ುನ ಅಡಡವಿಟ್ಟನ್ು. ಆಗ ಗಣ್ೆೀಶನ್ ದಂತ ಅಧೆಕೆೆ ತುಂಡಸಯತು. ನ್ಂತರ ಪರಶುರಸಮರಿಗೆ 
ತನ್ನ ತಪಿಪನ್ ಅರಿವಸಯತು. ಅವರು ರ್ಶವನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೊೀರಿ ಗಣ್ೆೀಶನ್ ಮುರಿದ ದಂತವನ್ುನ ಒಳೆಿಯ 
ಉದೆದೀಶಕಸೆಗ ಬುಸಲ್ಸಗುವುದು ಎಂದು ಆರ್ಶೀವೆದ್ಸಿದನ್ು. ನ್ಂತರ ಋರ್ಷ ವೆೀದವಸಯಸರು ಮಹಸಕಸವಯ 
ಮಹಸಷಸರತವನ್ುನ ಗಣ್ೆೀಶನ್ ಮುರಿದ ದಂತದ್ಂದ ಬರೆದರು. ಒಂದೆೀ ದಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಣ್ೆೀಶನಗೆ 
ಏಕ್ದಂತ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಬಂದ್ತು.

ಫೆಬ್ುಿವರಿ  ರಜಾದಿನ್ಗಳು & ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು :  ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್ 

.          ಫೆಬ್ುಿವರಿ 04, 1922 : ಪಿಸಿದಧ ಗಾಯಕ, ಭೀಮ್ ಸೆೀನ್ ಜೆ ೀಶ್ ಈ ದಿನ್ 
ಜನಿಸಿದರು.

• ಫೆಬ್ುಿವರಿ 05, 1936 : ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾಾರ್ ಅಹಮದ್, ಪಿಸಿದಧ  ಕವ, ಅವರು 
ಜನಿಸಿದರು.

• ಫೆಬ್ುಿವರಿ 12, 1984 : ವನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ , ಕಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್.
• ಫೆಬ್ಿವರಿ  24, 1948 : ಜಯಲಲಿತಾ ಜಯರಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಪಿಸಿದಧ ರಾಜಕಾರಿ, ನ್ಟ್ರ
• ಫೆಬ್ುಿವರಿ 16, 1977 : ಚಲನ್ ಚಿತ್ಿ ನ್ಟ, ದರ್ೆನ್ ತ್ ಗುದಿೀಪ್ ಅವರು

ಜನಿಸಿದರು.
.          ಫೆಬ್ುಿವರಿ 20, 1926  : ಜಿ. ಎಸ್.ಶ್ವರುದಿಪಪ, ಪಿಸಿದಧ ಕವ, ಈ ದಿನ್ ಜನಿಸಿದರು.
• ಫೆಬ್ುಿವರಿ 20, 1950 : ಶ್ಿೀ ಕಂಠದತ್ತ ನ್ರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್

ಜನಿಸಿದರು.



ಸುಷಸರ್ಷತಗು 
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ  :  ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧಯ 

ನ್ುಡಿಮುತ್ುತ :

ಅವಯಕಸತದ್ೀನ ಭೂತ್ಸನ ವಯಕ್ತಮಧಸಯನ,
ಷಸರತ"...... (ಭಗವದ್ಿೀತ್ಸದ್ಂದ) ಅಂದರೆ
ಅನ್ಂತವಸದ ಈ ಕಸಲ್ದಲಿಲ ಜೀವಿಗು ಕಸಣುತತವೆ
ಹಸಗು ಕ್ಣೆರೆಯಸಗುತತವೆ. ನಸವು ಬುದುಕಿ ಇರೊೀದೆ
ಸಿಲ್ಪ ದ್ನ್. ಆ ದ್ನ್ಗುನ್ುನ ನ್ಗು-ನ್ಗುತ್ಸತ,
ಸತಯಮಸಗೆದಲಿ ಕ್ಳೆದರೆ; ಕ್ಮೆವನ್ುನ
ಅಪೆಣ್ಸಷಸವದ್ಂದ ಮಸಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಮೊೀಕ್ಷ
ಪಸರಪಿತಯಸಗಲ್ೂಬಹುದೆೀನೊ. ಜೀವನ್ದಲಿಲ ಸುಖ-
ದುಃಖ ಎರಡನ್ೂನ ಸಮಸನ್ವಸಗಯ್ಕೀ ಸಿಿೀಕ್ರಿಸೊೀಣ.
ಭಗವಂತನ್ ಕ್ೃಪೆಯಂದ ಸನಸೆಗೆದಲಿಲ ನ್ಡೆಯೀಣ.

ಜೆ ೀಕ್ಸಾ : ಮಹಿತ್ ಗೌಡ

ಪರಶೆನ:
ಬಸ್ ಡೆೈವರಿಗೂ ಮತುತ ಕ್ಂಡಕ್ಟರಿಗೂ ಇರುವ 
ವಯತ್ಸಯಸ ಏನ್ು?

ಉತತರ:
ಕ್ಂಡಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಗದೆರ ಯಸರು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊೀುಲ್ಲ..
ಡೆೈವರ್ ಮಲ್ಗದೆರ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊೀಳಸತರೆ!! 
🤣

ನೀವು ಈ ಸಿನೆಮಸನ್ ನೊೀಡಿದ್ದೀರಸ? 1990’s ಸಿನೆಮಸ ನಮೆೆಲ್ಲರನ್ುನ
ಹೊಟೆಟ ನೊೀಯಸುವಷುಟ ನ್ಗಸುತತದೆ. ಈ ಸಿನೆಮಸದಲಿಲ ಗಣ್ೆೀಶ (ಮನೆ 
ಬಸಡಿಗೆದಸರ) ಆಗ ಅನ್ಂತನಸಗ್, ಆದ್ಲ್ಕ್ಷಿಿ (ಮನೆ ಓನ್ರ್ ಮಗು ) ಆಗ 
ವಿನ್ಯ ಪರಸಸದ್, ರಮಣಮೂತಿೆ (ಮನೆ ಓನ್ರ್) ಆಗ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಚಂದುರ, 
ಶಸಸಿರೀ (ಗಣ್ೆೀಶನ್ ರೂಮೆೇಟ್/ಗೆುಯ) ಆಗ ರಮೆೀಶ್ ಭಟ್.  ಇವೆಲ್ಲರು 
ಮುಖಯ ಆಕ್ಟಸ್ೆ.

ಈ ಸಿನೆಮಸ ಗಣ್ೆೀಶ (Y.G.Rao) ಮತುತ ಆದ್ಲ್ಕ್ಷಿಿ (ಶುರತಿ) ಯಸ ಲ್ವ್ಸ 
ಸೊಟೀರಿ. Y.G. Rao ಮತುತ ಶುರತಿ ಒಬುರನ್ೂನಬುರು ಪಿರೀತಿಸುತ್ಸತರೆ. ಆದರೆ, 
ಗಣ್ೆೀಶ ಮತುತ ಆದ್ಲ್ಕ್ಷಿಿ ಜಗಳಸಡುತ್ಸತರೆ. ಗಣ್ೆೀಶನಗೆ ಆದ್ಲ್ಕ್ಷಿಿಯ್ಕೀ , ಶುರತಿ 
ಅಂತ ಗೊತಿತರಲ್ಲ, ಆಮೆೀಲ್ೆ ಆದ್ಲ್ಕ್ಷಿಿಗೆ, Y.G. Rao ಗಣ್ೆೀಶ್ ಅಂರ್ ಗೊತಿತರಲ್ಲ. 
ರಸಮಣಮೂತಿೆ ವಠಸರದಲಿಲ ಗಣ್ೆೀಶನಗೆ ಶುರತಿ ಸಿಕಸತಳಸ ಇಲ್ಲವಸ ಅಂತ 
ಗೊತ್ಸತಗೊೀಕೆ  ಒಂದು ದ್ನ್, ಫಸಯಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟಿಟಗೆ ಕ್ುಳಿತು, ಈ ಸಿನಮಸ 
ನೊೀಡಿ!

ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳು : ವಿದೆಯಗಂತ ಬೆೀರೆ ಐಶಿಯೆವಿಲ್ಲ , ನಮೆಲ್ ಸಿಷಸವಕಿೆಂತ ಬೆೀರೆ ತಿೀರ್ೆ ಸಸನನ್ವಿಲ್ಲ.



ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ 
ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ   - ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ  ೨
ಫೆಬ್ುಿವರಿ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಗಾದೆಗಳು : ತಾಳಿದವನ್ು ಬಾಳಿಯಾನ್ು” 

ಚಿತ್ಿ  ಶ್ೀಷಿೆಕೆ :  ವನೆ ೀದ್ ಕುಮಾರ್ 

ಆಕಾರ್ ಭ ಮಿ ಒಂದಾಗೆ ೀ ಕಾಲ ಬ್ಂದೆೀ ಬ್ಂತ್ು ನೆ ೀಡಿ ಈಗ...!

ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ತ್ರಕಾರಿಗಳು 
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“ವೆೀದ ಸುಳಸಿದರು ಗಸದೆ ಸುಳಸಿಗಲ್ಲ”
ಇದು ದೊಡಡವರು ಹೆೀಳಿದ ಮಸತು.
ಯಸವಸಗಲ್ೂ ಯಸವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸ
ಮಸಡುವಸಗ ತ್ಸಳೆೆ ಇರಬೆೀಕ್ು. ಸಸಧನೆ
ಮಸಡುವಸಗ ತುಂಬಸ ಸಮಯಬೆೀಕ್ು.
ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಯಸವುದೂ ಕಸಯೆ ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ.
ವಿದೆಯ, ಸೊಪೀಟ್ಾೆ , ಮೂಯಸಿಕ್ಸ ಹಸಗು ಬೆೀರೆ
ಬೆೀರೆ ಕ್ೆೀತರದಲಿಲ ನಸವು ಒಂದು ದ್ನ್ದಲಿಲ
ಸಸಧನೆ ಮಸಡಲ್ು ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ.

-ರ್ುಿತ್ರ ಪಿಮೀದ್



ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ 
ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ   - ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ  ೨
ಫೆಬ್ಿವರಿ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ  -ಶಾಲೆೆಟ್

ಕಿೀಡೆ : ಸ ಪರ್ ಬೌಲ್ ೫೨ ನೆೀ ಪಂದಯ  : ಪನ್ುುಲ್ ಹುಲಿಿನ್ಕಟ್ೆೆ

ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ ೫೨ ನೆೀ ಪಂದಯದಲಿಲ  “ಈಗಲ್ಾ”   ಮತುತ   
“ಪೆೀಟಿರಯಸಟ್ಾ” ಎದುರಸು ಗಳಸಗ ಆಟ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದಯವು 
ಮಿನಯಸಪ್ಲಿಸ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ಡಿೀತು. ಪಂದಯವು ತುಂಬಸ ರೊೀಚಕ್ವಸಗತುತ. 
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಯಸರು ಗೆಲ್ುಲತ್ಸತರೆ ಎಂಬುದು 
ಕ್ೂತುಹಲ್ವಸಗತುತ. ಕೊನೆಯ ಸೊೆೀರ್ ೪೧-೩೩ ಅಂತರದಲಿಲ ಪಂದಯ 
ಮುಗಯುತು. ನಕ್ಸ ಫೀಲ್ಾ ತಮೆ ತಂಡಕೆೆ ಜಯ ಗಳಿಸಲ್ು 
ಮಹತಿವಸದ ಪಸತರವಹಿಸಿದದರು. ಆದರೆ ಪೆೀಟಿರಯಸಟ್ಾ ನ್ವರು ಕ್ೂಡ 
ತುಂಬಸ ಚನಸನಗ ಆಡಿದರು. ಅವರ ತಂಡ ೧೭ ದಸಖಲ್ೆಗುನ್ುನ 
ಮುರಿದ್ದಸದರೆ. ಪೆೀಟಿರಯೀಟ್ಾ ತಂಡ ೫೦೫ ಯಸಡ್ಸಾೆ ಗುನ್ುನ ಎಸೆದು
ಹೆಗಿಳಿಕೆಗೆ ಪಸತರ ಆಗದಸದರೆ. ಇನೊನಂದು ವಿಶೆೀಷ ದಸಖಲ್ೆ ಅಂದರೆ 
ಪೆೀಟಿರಯಸಟ್ಾ ಯಸವತೂತ ಪಂಟ್ ಮಸಡಿಲ್ಲ. 

ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಮೆೀಘನ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆ  ವಮಶೆೆ: 

೧. ಆಪರೆೀಷನ್ ಅಲ್ಮೆೀಲ್ಮೆ – ಪೆರೀರಣ, ನಸವು ಸಿನಮಸ
ನೊೀಡಿದ್ಿ, ತುಂಬಸ ಇಷಟ ಆಯತು. ತಮಸಷೆ ಮತುತ
ಸಸೆಪನ್ಾ ಚೆನ್ನಗತುತ. – ಪರಕ್ೃತಿ ಮತುತ ಪರಮಿತಿ

೨. ಉತತಮ ಕ್ಲ್ಪನೆ ಮತುತ ಅತುುತತಮ ಸಂಚಿಕೆ. ಇದು
ಮೊದಲ್ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಅನನಸೊೀದೆೀ ಇಲ್ಲ.. ಅಷುಟ
ಚೆನಸನಗದೆ. ಇದು ಮಕ್ೆಳಿಗಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ, ದೊಡಡವರಿಗೂ
ಸೂಪತಿೆ. ನಮೆ ಸಮಯ ಹಸಗೂ ಪರಯತನಕೆೆ
ಧನ್ಯವಸದಗು ರಜನ. – ಮಹೆೀಶ್ ಲಿಂಗಯಯ

೩. ಚಿಗುರು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಸಸ ಪತಿರಕೆ ತುಂಬಸ ಚೆನಸನಗ
ಮೂಡಿಬಂದ್ದೆ. ಇದರ ಹಿಂದ್ರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆೈಗಳಿಗೂ ನ್ನ್ನ
ಅಭಿನ್ಂದನೆಗು .... ಪರಕ್ೃತಿ ಬರೆದ ಅ ಆ ಅಡೆಿಂಚರ್
ಎಂಬ ಲ್ೆೀಖನ್ ವಿಭಿನ್ನವಸಗದೆ. ಮಕ್ೆಳಿಗೆ ಕ್ನ್ನಡ ಕ್ಲಿಯಲ್ು
ಸುಲ್ಭವಸಗದೆ, ಪ್ರೀತ್ಸಾಹಕ್ವಸಗದೆ. ಅತಯದುುತವಸದ ಈ
ಲ್ೆೀಖನ್ ಬರೆದ ಪರಕ್ೃತಿಯ ಬಗೆಿ ಹೆಮೆೆಯಸಗುತತದೆ.
ಜ್ಞಸನ್ಭಂಡಸರವಸದ ಈ ಪತಿರಕೆ “ಚಿಗುರು ಚಿಲಿಪಿಲಿ”
ಯಶಸಿಿಯಸಗಲಿ ಎಂದು ಆರ್ಶಸುತ್ೆತೀನೆ- ಇಂದ್ರಸ ನಸಗೆೀಶ್

ದೆ ಡಡ ಪತೆಿ ತ್ಂಬ್ುಳಿ :

ವಧಾನ್ : ಎಲ್ೆಗುನ್ುನ ಚೆನಸನಗ ತ್ೊಳೆದು 
ಒರೆಸಿ ದೊಡಡದಸಗ ಹೆಚಿು ತುಪಪದಲಿಲ ಬಸಡಿಸಿ 
ನ್ಂತರ ಮಿಕಿಾಯಲಿಲ ಎರಡು ಚಮಚ ಕಸಯ 
ತುರಿ 1/2  ಒಣಮೆಣಸಿನ್ ಕಸಯ, ½ ಸೂಪನ್  
ಜೀರಿಗೆ, ಉಪುಪ, ಬಸಡಿದ  ದೊಡಡ ಪತ್ೆರ ಹಸಕಿ
ನ್ುಣಿಗೆ ರುಬು ಅಧೆ ಕ್ಪ್ ಮೊಸರು ಹಸಕಿ 
ರುಬುಡಿ, ತುಪಪಕೆೆ ಸಸಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಕ್ರಿಬೆೀವು 
ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿರ್ಶನ್ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಸಯ ಹಸಕಿ 
ವಗಿರಣ್ೆ ಮಸಡಿ ಹಸಕಿ ಬಸಿ ಅನ್ನಕೆೆ ಹಸಕಿ
ತಿನನ. ಇದೆ ರಿೀತಿ, ಪಸಲ್ಕ್ಸ, ಕ್ರಿಬೆೀವಿನ್ 
ಸೊಪುಪ, ಶುಂಠಿ ತಂಬುಳಿ ಕ್ೂಡ 
ಮಸಡಬಹುದು.


