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ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟ ೧
ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ ಪುಟ ೨
ಹಬ್ಬ ಪುಟ ೩
ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್ ಪು ೪
ಪಿವಾಸ ಪುಟ ೫

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ ಪುಟ ೬
ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ ಪುಟ ೭
ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ ೮
ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ ಪುಟ ೯
ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ಿಮ - ಪುಟ ೧೦

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್

ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲೊೊಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿತು...
ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಹುಲ್ುು ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ೆಿ ಇಟ್ಟಿತು....
ಮೊಟ್ೆಿಯೊಡೆದು ಒಳಗಿನೊಂದ ಮ್ರಿಯು ಬೊಂದಿತು..
ಮ್ರಿಯ ಕೂಗು ಕೆೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿತು...
ಮ್ತೆೆ ಹಾರಿ ಬೊಂದು ಮ್ರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟಿತು..
ಗುಟುಕು ನುೊಂಗಿ ಮ್ರಿಯ ರೆಕೆೆ ಬಲಿಯ ತೊಡಗಿತು..
ಇನತು ಕೊೊಂಚ ಕಾಲ್ ಮ್ರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟಿತು..
ಬಲಿತ ಮ್ರಿ ಒೊಂದು ದಿನ ಗೂಡು ಬ್ಬಟುಿ ಹಾರಿತು...
ಈ ಹಾಡು ಒೊಂದು ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಾಡು ಆದ್ೆೆ, ನಮ್ಮ ಹಿತೆಲಿನಲಿು ಒೊಂದು
ಹಮ್ಮೊಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ, ಮೊಟ್ೆಿ ಇಟುಿ, ಮ್ರಿ ಮಾಡಿ....ಆ
ಮ್ರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಲಿತ ಮ್ರಿ ಒೊಂದು ದಿನ ಹಾರಿ
ಹೊೇಯಿತು. ಇೊಂತಹ ಒೊಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೇಯವಾದ ಪ್ೆಕೃತಿಯ
ಒೊಂದು ಜೇವನ ಚಕೆಕೆೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ್ೆವು.

ಅದಿತ್

ಮೇಘನ
ಹುಲ್ುು ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ೆಿ ಇಟ್ಟಿತು

ಹಕಿೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟಿತು

ಮೊಟ್ೆಿಯೊಡೆದು ಮ್ರಿಯು ಬೊಂದಿತು

ಅಭಿಜ್ಞಾ
ಮ್ರಿಯ ಕೂಗು ಕೆೇಳಿ ತಾಯಿ ಹಾರಿತು

ಮ್ರಿಗೆ ಗುಟುಕು ಕೊಟ್ಟಿತು

ಮ್ರಿಯ ರೆಕೆೆ ಬಲಿಯ ತೊಡಗಿತು

ಬಲಿತ ಮ್ರಿ ಒೊಂದು ದಿನ ಗೂಡು ಬ್ಬಟುಿ ಹಾರಿತು!

ಆರುಶ್

ಹಚೆಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ...
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ನ್ರೆೀಶ್ ಐಥಾ
ಚಿನಾನರಿ ಆಟಗಳು

ಅಮಾಮ ನನಗೆ ತುೊಂಬಾ ಬೊೇರ್.. ಗಿವ್ ಮ್ೇ ಐಪಾರ್ಡ !

ಡಾಾರ್ಡ ಎಕ್ಸ್-ಬಾಕ್ಸ್ ವಕ್ಸ್ ಆಗಾೆ ಇಲಾು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ಸೆ ಮಾಡಿ..
ಇದು ಈಗಿನ ಮ್ಕೆಳು ಆಡುವ ಆಟಗಳು. ಕಳೆದ 15-20 ವರ್್ಗಳಲಿು ತೊಂತೆಜ್ಞಾನವು ಹೆಚುು
ಪ್ೆಚಲಿತವಾಗಿದ್ೆ. ಈಗಿನ ಮ್ಕೆಳು ಹೆಚಾುಗಿ ಟ್ಟ.ವಿ/ಐಪಾರ್ಡ ಮ್ುೊಂದ್ೆ ಕೂತು ಸ್ಮ್ಯ
ಕಳೆಯುತಾೆರೆ.
ಮ್ಕೆಳು ಪಾಲೊೊಳುುವೊಂತಹ ಆಟದ ಪ್ೆಕಾರವು ಇತಿಹಾಸ್ದ ಅವಧಿಯಲಿು ತುೊಂಬಾನೆ
ಬದಲಾಗಿದ್ೆ. ಕಿೆೇಡಾ ತರಬೆೇತಿ, ಸ್ೊಂಗಿೇತ ತರಗತಿಗಳು, ಕಲಾ ಪಾಠಗಳು ಮ್ತುೆ ಇನನರ್ುಿ
ರಿೇತಿಯ ಸ್ೊಂಘಟ್ಟತ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳೆ ೊಂದಿಗೆ ಸಾೊಂಪ್ೆದ್ಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಕ್ಮರೆಾಾಗಿದ್ೆ.
“ಲ್ಗೊೇರಿ, ಗಿಲಿು-ದ್ಾೊಂಡು, ಕುೊಂಟ್ೆ ಬ್ಬಲೆು, ಚೌಕಾ ಬಾರಾ, ಪ್ಗಡೆ ಆಟ, ಚದುರೊಂಗ, ಅಳಿ ಗುಳಿ
ಮ್ನೆ, ಗೊೇಲಿ, ಬುಗುರಿ (ನೆನಪಿದ್ಾಾ ಮೈಸ್ೂರು ಗುನಾನ?), ಮ್ಳೆ ನೇರಿನಲಿು ಪೆೇಪ್ರ್ ಬೊೇಟ್
ಬ್ಬಡೊೇದು, ಕರೆೊಂಟ್ ಹೊೇದ್ಾಗ ಕತೆಲ್ಲಿು ‘ಡಬಾಿ’ ಆಡಿದ ಮ್ಧುರ ಕ್ಷ್ಗಳನುನ ನೆನಪಿಸಿ
ಕೊೊಂಡರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನುನತೆೆ.” – ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಾೆಹೊೇದ್ೆೆ ಇದು ನೆವರ್ ಎೊಂಡಿೊಂಗ್..
ಸಾೊಂಪ್ೆದ್ಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಕೆೇವಲ್ ಆಟಗಳು ಅಲ್ು, ಮ್ಕೆಳ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ
ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನುನ ಬ್ಬೇರುತೆವೆ – ಮ್ಕೆಳ ವಿೇಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಾಗಳು, ನಡವಳಿಕೆ, ವಾಯಕಿೆಕ ಅಭಿವೃದಿಿ,
ತಾಕಿ್ಕ ಚೊಂತನೆ, ಏಕಾಗೆತೆ, ಮ್ೂಲ್ಭೂತ ಗಣತಶಾಸ್ರ, ದ್ೆೈಹಿಕ ಹಾಗು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣೆಗೆ
ಗೆ ತುೊಂಬಾ ಸ್ಹಕರಿಸ್ುತೆದ್ೆ. ಹೆಚುನ ಸಾೊಂಪ್ೆದ್ಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಸ್ಕಿೆಯ ಜೇವನಶೆೈಲಿಯನುನ
ಪ್ೆೇತಾ್ಹಿಸ್ುತೆವೆ. ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಗು್ಮ್ಟಿದ ಆಟದ ಸ್ಮ್ಯವನುನ ನಾವು ಕಲಿಪಸ್ಬೆೇಕು.
ಸಾೊಂಪ್ೆದ್ಾಯಿಕ ಆಟಗಳು ಆಡುವ ಮ್ೂಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ೊಂಸ್ೆರತಿ ಮ್ತುೆ ಇತಿಹಾಸ್ದ ಬಗೆೊ
ತಿಳಿದುಕೊಳುಲ್ು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತೆದ್ೆ, ಮ್ತುೆ ಪ್ೆಮ್ುಖ ವಿರ್ಯವೆೊಂದರೆ ಇದು ಎಲಾು
ವಯಸಿ್ನವರಿಗೆ ಸ್ೂಕೆವಾಗಿದ್ೆ.
ಕೊನೆಯದ್ಾಗಿ –
ಮಾಡರ್ನ್ ಗೆೇಮ್್ ತೊಂತೆಜ್ಞಾನದಲಿುನ ಪ್ೆಗತಿಗಳು, ನೆೈಜ-ಜಗತಿೆನ ಸ್ೊಂಧಭ್ಗಳನುನ ಉತೆಮ್
ರಿೇತಿಯಲಿು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕೊಡುತೆದ್ೆ, ಆದರೆ ಪ್ೆತಿಯೊೊಂದು ವಿಧದ ಆಟವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ುು
ನೆಗೆೀಟಿವ್ ಪ್ರಿಣಾಮ್ವನುನ ಹೊೊಂದಿರುತೆದ್ೆ. ಆಟದ ಬಳಕೆಯನುನ ಆಧರಿಸಿ, ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಎಲಾು
ತರದ ಆಟಗಳನುನ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೆೇಕು.
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ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯ : ಮೀಘನ್ ಪಂಡಿತ್

ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯ ಎೊಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷಯ ತಿೆರ್ಾ, ಹಿೊಂದೂ ಸ್ಮ್ುದ್ಾಯಗಳಿಗೆ ಅತಾೊಂತ ಮ್ೊಂಗಳಕರ
ಮ್ತುೆ ಪ್ವಿತೆ ದಿನವಾಗಿದ್ೆ. ವೆೈಶಾಖ ತಿೊಂಗಳ ಶುಕು ಪ್ಕ್ಷ ತಿೆರ್ಾದಲಿು ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆಯನುನ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತೆದ್ೆ. ಅಕ್ಷಯ ಎೊಂಬ
ಪ್ದವು ಎೊಂದಿಗೂ ಕಡಿಮಾಾಗುವುದಿಲ್ು ಎೊಂದರ್್. ಈ ದಿನ ಸ್ೂಯ್ – ಚೊಂದೆರು ತಮ್ಮ ಗರಿರ್ಿ ಕಾೊಂತಿ
ಹೊೊಂದುವುದರಿೊಂದ ದಿನವಿಡಿೇ ಮ್ೊಂಗಳಕರವೆೇ. ಆದಿರಿೊಂದ ಈ ದಿನ ಾಾವುದ್ೆೇ ಜಪ್, ಯಜ್ಞ, ಪಿತೃ ತಪ್್್ , ಮಾಡುವುದರ
ಅನುಕೂಲ್ಗಳು ಶಾಶವತವಾಗಿ ವಾಕಿೆಯೊೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತೆದ್ೆ. ಈ ವರ್್ ಏಪಿೆಲ್ 18 ರೊಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯವು ಅದೃರ್ಿ ಮ್ತುೆ ಯಶಸ್್ನುನ ತೊಂದುಕೊಡುತೆದ್ೆ ಎೊಂದು ನೊಂಬಲಾಗಿದ್ೆ. ಈ ದಿನದಲಿು ಹೆಚುನ
ಜನರು ಚನನವನುನ ಖರಿೇದಿಸ್ುತಾೆರೆ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯದಲಿು ಚನನವನುನ ಖರಿೇದಿಸಿದರೆ ಸ್ುಖ ಸ್ಮ್ೃದಿಿ,
ಐಶವಯ್ಸ್ಮ್ೃದಿಿಾಾಗುವುದು ಎೊಂದು ನೊಂಬ್ಬಕೆ.
"ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿಯ" ಪ್ುರಾತನ ಕಾಲ್ದಿೊಂದಲ್ೂ ಸ್ವ್್ಶಿಲಿಪಗಳು ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಬೊಂದಿದಿ ಹಬಿವಾಗಿತುೆ,
ಲ್ೊಂಕಾನಗರವು ಾಾರದು ಎೊಂದು ಕೆೇಳಿದರೆ ಎಲ್ುರು ಕೊಡುವ ಉತೆರ ರಾವ್ ಅೊಂತ, ನಜವಾಗಿ ಲ್ೊಂಕಾನಗರವನುನ
ನಮ್್ಸಿದವನು ರಾವ್ನ ಅ್ಣ ಕುಭೆೇರ, ರಾವ್ ಅ್ಣನೊಂದ, ಲ್ೊಂಕನಗರವನನಕಿತುೆಕೊೊಂಡ ಹಿೇಗೆ ಕುಭೆೇರನು ಲ್ೊಂಕಾ
ನಗರವನನ ನಮಾ್್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಷಯತೃತಿಯದೊಂದು ಸ್ುವ್್ ವಿಶವಕಮ್್ರಿೊಂದ ಲ್ೊಂಕಾನಗರ ನಮಾ್್ಕೆೆ
ಭೂಮ್ಪ್ೂಜೆಯನನ ಮಾಡಲಾಗುತೆದ್ೆ, ಇದರಿೊಂದ ಲ್ೊಂಕಾನಗರವೆ ಸ್ವ್್ ಮ್ಯವಾಗುತೆದ್ೆ ಎೊಂದು ರಾಮ್ಯ್ದಲಿು
ಹೆೇಳಿದ್ೆ.
ಹಿೊಂದೂ ಧಮ್್ಗೆೊಂರ್ಗಳು ಮ್ತುೆ ಪ್ುರಾ್ಗಳ ಪ್ೆಕಾರ, ಸ್ತಾ ಯುಗ ಕೊನೆಗೊೊಂಡಿತು ಮ್ತುೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯ
ದಿನದೊಂದು ತೆೆೇತಾ ಯುಗ ಪಾೆರೊಂಭವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ವಿರ್ುಣವಿನ 6 ನೆಯ ಅವತಾರದ ಜನಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಷಯ
ತೃತಿೇಯ ಮ್ತುೆ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಜಯೊಂತಿ ಅದ್ೆೇ ದಿನದೊಂದು ಬರುತೆದ್ೆ. ವೆೈದಿಕ ಜೊಾೇತಿಷಿಗಳು ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯವನುನ
ಎಲಾು ದುರ್ಪರಿಣಾಮ್ಗಳಿೊಂದ ಮ್ುಕೆವಾದ ಮ್ೊಂಗಳಕರ ದಿನವೆೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಸ್ುತಾೆರೆ. ಹಿೊಂದೂ ಪ್ುರಾ್ ಜೊಾೇತಿರ್ಾ ಪ್ೆಕಾರ
ಯುಗಾದಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯ ಮ್ತುೆ ವಿಜಯ ದಶಮ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಾಾವುದ್ೆೇ ಮ್ುಹೂತ್ದ ಅಗತಾವಿಲ್ು. ಅನೆೇಕ
ಮ್ೊಂಗಳಕಾಯ್ಗಳು ಉದ್ಾ. ಅಕ್ಷರಾಭಾಾಸ್, ಗೃಹಪ್ೆವೆೇಶ, ಮ್ದುವೆ ಸ್ಮಾರೊಂಭ, ಹೊಸ್ ಬಟ್ೆಿ ಮ್ತುೆ ಆಭರ್ಗಳ
ಖರಿೇದಿ, ಆಸಿೆ ಖರಿೇದಿ, ಹೊಸ್ ವಾಹನ ಮ್ತುೆ ಮೊೇಟ್ಾರು ಬೆೈಕು ಇತಾಾದಿಗಳನುನ ಖರಿೇದಿಸ್ುವುದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯ
ದಿನದೊಂದು ನಡೆಸ್ಲಾಗುತೆದ್ೆ.
ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತ್ರಗಳು
೧. ಅಕ್ಷಯತದಿಗೆ ದಿನದೊಂದ್ೆೇ ಮ್ಹಷಿ್ ವೆೇದವಾಾಸ್ರು ಗ್ಪ್ತಿಯ ಅಮ್ೃತಹಸ್ೆದಿೊಂದ ಮ್ಹಾಭಾರತ
ಮ್ಹಾಕಾವಾದ ಬರವಣಗೆ ಆರೊಂಭಿಸಿದರೊಂತೆ.
೨. ಶಿೆೇಕೃರ್ಣನು ಪಾೊಂಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತೆೆಯನುನ ಕೊಡುಗೆಾಾಗಿತೆ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ.
೩. ತೆೆೇತಾಯುಗಕೆೆ ಇದು ಆರೊಂಭದ ದಿನವೆೊಂಬ ನೊಂಬುಗೆ ನಮ್ಮಲಿುದ್ೆ.
೪. ೧೨ನೆೇ ಶತಮಾನದ ಮ್ಹಾಪ್ುರುರ್ ಜಗಜೊಾೇತಿ ಬಸ್ವ್ಣನವರು ಜನಸಿದುಿ ಇದ್ೆೇ ದಿನದೊಂದು.
೫. ಇೊಂದಿನ ಶುಭ ದಿನದೊಂದ್ೆೇ ಪ್ರಮ್ ಪ್ವಿತೆಳಾದ ಸಿೇತಾದ್ೆೇವಿಯ ಅಗಿನ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯಿೊಂದ ಬಾಹಾವಾಗಿಯೂ
ಪ್ರಿಶುದಧತೆಯನುನ ಪ್ೆಕಟ್ಟಸಿದ ದಿನ.
೬. ಜನಾಮೊಂತರಗಳ ಪಾಪ್, ದ್ೊೇರ್ಗಳನುನ ತೊಳೆಯಿುವ ಗೊಂಗಾಮಾತೆ ಸ್ವಗ್ದಿೊಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ದಿನವಿದು.
ಎಲಿರಿಗ ಸುವಣ್ೆ ಅಕ್ಷಯ ತ್ೃತ್ರೀಯ ಶುಭ್ವಾಗಲಿ.
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ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್: ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮಲಿ

ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೆ ೀಲಿ
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ಪಿವಾಸ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾಗೆೀಶ್

ನ್ನ್ನ ಪಿವಾಸ : ನಾಾಗರ ಫಾಲ್್ ಮ್ತುೆ ಕೊೆೇನೊಂಗ್ ಗಾುಸ್ ಮ್ೂಾಸಿಯೊಂ ಗೆ

ನಾನು, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ ಮ್ತೆೆ ತೊಂಗಿ ಶಾೆವಾ ಹೊೇಗಿದಿವ. ನಾವು ಕಾರಲಿು ಡೆೈವ್
ಹೊೇಗಿದಿವ. ತುೊಂಬಾ ಮ್ಜವಾಗಿತುೆ. ನನನ ಕಸಿರ್ನ ಹಾಗು ಅವರ ಫಾಾಮ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆ ಬೊಂದಿದಿರು. ನಾವು ಮ್ೂರು ಜನ ತುೊಂಬಾ ಮ್ಜಾ ಮಾಡಿೆದಿವ. ಬೊೇಟ್ ಅಲಿು
ಫಾಲ್್ ತನಕ ಕಕೊ್ೊಂಡು ಹೊೇಗಿದುೆ. ಫಾಲ್್ ಹತೆ ಹೊೇದ್ಾಗ ನೇರು
ಜೊೇರಾಗಿ ಸಿಡಿತಿತುೆ. ಬೂು ಕಲ್ರ್ ರೆೈರ್ನ ಕೊೇಟ್ ರ್ರ ಹಾಕೊೊಂಡಿದಿವ. ನಮ್ಗೆ
ಅದು ತುೊಂಬಾ ಇರ್ಿ ಆಯುೆ. ಆಮೇಲೆ ಒೊಂದು ಶಾಪ್ ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಫ್ರೆರ್ಡ್ ಮಾಾಗೆನಟ್
ತೊಗೊೊಂಡಿವ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್್ ಡೆೇ ಕೊೆೇನೊಂಗ್ ಗಾುಸ್ ಮ್ೂಾಸಿಯೊಂ ಗೆ ಹೊೇಗಿದಿವ.
ಅಲಿು ಹಾರ್ಡ್ ಗಾುಸ್ ಡೆಮೊೇಸ್ ತೊೇಸಿ್ದುೆ. ನಾವು ಮ್ೂಾಸಿಯೊಂ ನಲಿು
ಎಷೊಿೊಂದು ಗಾುಸ್ ಐಟ್ೆಮ್್ ನೊೇಡಿದಿವ. ನೊಂಗೆ ಇದೂ ಇರ್ಿ ಆಯುೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಿು
ಒೊಂದು ಗಾುಸ್ ರೊೇಸ್ ಅೊಂರ್ಡ ವೆೇಸ್ ತೊಗೊೊಂಡಿವ.
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ

ಶಾಿವಯ ನಾಗೆೀಶ್

ಅನ್ಘ ಬ್ಾಯಡಗಿ

ಕೃಷಿತ್ ಗಾಜುಲ

ರಾಹಿತ್ಯ ಶೆೈವ
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ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ : ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಒೊಂದು ಊರಲಿು ಒಬಿ ಹುಡುಗ ಇದಿ. ಅವನಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನನುನ ನೊೇಡಿದ್ೆೆ ಇರ್ಿ ಇಲ್ು. ಾಾಕೆ
ಗೊತಾೆ? ಅವರು ಾಾವಾಗಲ್ೂ ಕೆಲ್ಸ್ ಹೆೇಳುತಿೆದಿರು. ಏನಾದುೆ ಬ್ಬದಿರೆ ಅದನುನ ಎತೆಬೆೇಕು, ಾಾರೂ
ರೂೊಂ ನಲಿು ಇರಲಿಲ್ು ಅೊಂದರೆ ಹೊೇಗಿ ಫಾಾರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೆೇಕು, ಒಳಗೆ ಬೊಂದ ಮೇಲೆ ಗೆೇಟ್ ನುನ
ಕೊುೇಸ್ ಮಾಡಬೆೇಕು, ಟ್ಾಾಪಿನೊಂದ ನೇರು ವೆಸೆಿ ಆಗುತಿೆರುವಾಗ ಅದನುನ ಬೊಂದ್ ಮಾಡಬೆೇಕು ಅೊಂತ
ಹೆೇಳುತಾೆ ಇದುೆ. ಅದಕೆೆ ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಲ್ಸ್ ಹುಡುಕಿಕೊೊಂಡು, ಮ್ನೆ ಬ್ಬಟುಿ ಹೊೇಗುವ ಪಾುರ್ನ ಮಾಡಿದ.
ಒೊಂದು ದಿನ ಆ ಹುಡುಗನಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ದ ಇೊಂಟವೂಾ್ ಬೊಂತು. ಅಲಿು ಹೊೇದ್ಾಗ ಗೆೇಟ್ ಕೊುೇಸ್
ಆಗಿರಲಿಲ್ು. ಅದಕೆೆ ಅಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಗಿ ಗೆೇಟ್ ನುನ ಕೊುೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊೇದ. ಒಳಗೆ
ಹೊೇದ್ಾಗ ಎಲ್ು ಫಾಾರ್ನ ಆರ್ನ ಆಗಿತುೆ. ಅಲಿು ಾಾರೂ ಇರಲಿಲ್ು ಅದಕೆೆಎಲಾು ಫಾಾರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ.
ಆಗ ಟ್ಾಾಪಿನೊಂದ ನೇರು ಬ್ಬೇಳುವ ಶಬಿ ಕೆೇಳಿಸಿತು. ಅಲಿು ಹೊೇಗಿ ಅದನುನ ಬೊಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೊಂದ. ಆಗ
ಇೊಂಟವೂಾ್ ಮಾಡುವವರು ಬೊಂದು, ನಾಳೆಯಿೊಂದ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆೆ ಬಾ. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲ್ಸ್ ಸಿಕಿೆತು ಅೊಂದುೆ. ಆ
ಹುಡುಗನಗೆ ಆಶುಯ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಹೆೇಗೆ ಕೆಲ್ಸ್ ಸಿಕಿೆತು? ನಾನು ಇೊಂಟವೂಾ್ ಕೊಡಲೆೇ ಇಲ್ು
ಅೊಂತ ಹೆೇಳಿದ. ನಾವು, ನೇನು ಗೆೇಟ್ ಕೊುೇಸ್ ಮಾಡಿದುಿ,ಫಾಾರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೂಿ, ಟ್ಾಾಪ್ ಬೊಂದ್
ಮಾಡಿದೂಿ ಎಲ್ು ನೊೇಡಿದಿವ. ನಮ್ಗೆ ನನನೊಂರ್ವರೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆೆ ಬೆೇಕು ಅೊಂದರು. ಹುಡುಗನಗೆ ತುೊಂಬಾ ಖುಷಿ
ಆಗಿ ಸಿೇದ್ಾ ಮ್ನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಪ್ಪನನುನ ಹಗ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೆೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ತನನ
ಒಳೆುಯದಕೆೆ ಎೊಂದು ತಿಳಿೇತು. ಅೊಂದಿನೊಂದ ಅವನು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಲಿು ಇದಿ.
ನಿೀತ್ರ : “ ಮಾತಾ ಪಿತ್ರ ಮಾತ್ು ಅಮ ಲಯ”
ಏಪಿಿಲ್ ನ್ಲಿಿ ಜನಿಸಿದ ಪಿಸಿದದ ಕನ್ನಡಿಗರು : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್
•ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ - ಏಪಿೆಲ್ 24, 1929
•ಪ್ೆಭು ದ್ೆೇವ - ಏಪಿೆಲ್ 3, 1973
•ಮಾಗ್ರೆೇಟ್ ಆಲಾವ - ಏಪಿೆಲ್ 14, 1942
•ತಾರಾಸ್ು - ಏಪಿೆಲ್ 21, 1920
•ಕಮ್ಲಾದ್ೆೇವಿ ಚಟ್ೊಿೇಪಾಧ್ಾಾಯ - ಏಪಿೆಲ್ 3, 1903
•ವೆೈಶಾಲಿ ಕಾಸ್ರವಳಿು - ಏಪಿೆಲ್ 12, 1952
•ಶಿೆೇನಾಥ್ ಅರವಿೊಂದ್ - ಏಪಿೆಲ್ 8 1984
•ಅರಿರ್ನ ಪಾಲ್ - ಏಪಿೆಲ್ 20 1980
•ಜೆೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ - ಏಪಿೆಲ್ 9, 1954
•ಬೆೊಂಗಳ ರು ಪ್ುಟಿಯಾ ರಾಧ್ಾಕೃರ್ಣ - ಏಪಿೆಲ್ 30 1918
•ಎ.ವಿ. ಬಾಳಿಗ - ಏಪಿೆಲ್ 26, 1904
•ತರುಣ್ ಚೊಂದೆ - ಏಪಿೆಲ್ 27, 1983
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಚಿನಾನರಿ ಮುತಾು : ಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್
ಚನಾನರಿ ಮ್ುತಾೆ ಹಲ್ವು ಪ್ೆಶಸಿೆಗಳನುನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊೊಂಡ ಮ್ಕೆಳ
ಚಲ್ನ ಚತೆ.ಮ್ುತೆನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೆೇೊಂದೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಾಿರೆ.
ದತಾೆತೆೆೇಯ ಮ್ತುೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ುಖಾ ಪಾತೆದಲಿು ನವ್ಹಿಸಿದ್ಾಿರೆ.
ಮ್ುತಾೆ ತುೊಂಬಾ ಬಡತನದಲಿು ಹುಟ್ಟಿರುತಾೆನೆ. ಒೊಂದು ದಿನ ಮ್ುತಾೆ
ಹಳಿುಯನುನ ಬ್ಬಟುಿ ಪ್ಟಿ್ಕೆೆ ಹೊೇಗುತಾೆನೆ.ಪ್ಟಿ್ಕೆೆ ಹೊೇದ ಮ್ುತಾೆ
ಅಲಿು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳುತನ ಮಾಡುವ ಮ್ಕೆಳ ಗುೊಂಪಿಗೆ ಸೆೇರುತಾೆನೆ.
ಒೊಂದು ದಿನ ಆಟದ ಮೈದ್ಾನದಲಿು ಶೂ ಕದಿಯುವಾಗ ಓಟದ ಕೊೇಚ್
ಆದ ಅವಿನಾಶ ನೊೇಡುತಾೆನೆ. ಮ್ುತೆನ ಹಿೊಂದ್ೆ ಓದುತಾೆನೆ . ಅವನು
ಅತಿವೆೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದನುನ ನೊೇಡಿದ ಅವಿನಾಶ್, ಅವನಗೆ ಓಟದ
ಕೊೇಚೊಂಗ್ ನಧ್ರಿಸ್ುತಾೆನೆ. ಮ್ುೊಂದ್ೆ ಏನಾಗುವುದ್ೆೊಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳುಲ್ು ಮ್ನೆಯವರೆಲ್ುರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ಚಲ್ನ ಚತೆ
ನೊೇಡಿ. ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಆಟ್ೊೇಟದಲಿು ಪ್ೆೇತಾ್ಹಿಸಿ.
ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :
ಒಬಿರು ಇನೊನಬಿರ ಬಗೆೊ
ಮಾತಾಡುವುದನುನ ಬ್ಬಟುಿ ಒಬಿರ ಜೊತೆ
ಒಬಿರು ಮಾತಾಡುವುದನುನ ಕಲಿತರೆ
ಅನೆೇಕ ಸ್ಮ್ಸೆಾ ಗಳು ಪ್ರಿಹಾರವಾಗುತೆದ್ೆ.
೧.

೨. ಕೆೇಳಿ ಕೊಡುವ ನೂರಾರು
ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಿೊಂತ ಕೆೇಳದ್ೆೇಕೊಡುವೊಂತ
ಗೌರವ ಬಹಳ ದ್ೊಡಡದು.

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾಗೆೀಶ್
ಟಿೀಚರ್: ಪ್ಪ್ುಪ, ಕಿವಿ ಕೆೇಳದವರಿಗೆ ಇೊಂಗಿುಷ್
ನಲಿು ಏನೆೊಂದು ಕರೆಯುತಾೆರೆ?
ಪಪುು: ಏನು ಬೆೇಕಾದರೂ ಕರೆಯಬಹುದು
ಟ್ಟೇಚರ್...ಏಕೆೊಂದ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ
ಕೆೇಳಿಸ್ಲ್ು!!!

ಸ್ುಭಾಷಿತಗಳು
ಸುಭಾಷಿತ್ : “ತ್ುಕುು ಹಿಡಿದು ಅಳಿಯುವುದಕುಂತ್
ದುಡಿದು ಸವೆಯುವುದು ಮೀಲು” - ಎಂ. ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ
.
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ಮಹಾಭಾರತ್ ಪಾತ್ಿಗಳು

ಕರ್ಿಪ್ಟುಿ ದುಡಿದರೆ ತಕೆ ಪ್ೆತಿಫಲ್ ದ್ೊರೆಯುತೆದ್ೆ
ಎನುನವುದು ಈ ಗಾದ್ೆ ಮಾತಿನ ಅರ್್. ಪ್ೆತಿಯೊಬಿರೂ
ಕರ್ಿಪ್ಟುಿ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಅವಶಾಕತೆಗಳನುನ
ಪ್ೂರೆೈಸಿಕೊಳುಬಹುದು, ಜೇವನದಲಿು
ಉನನತಿ,ಪ್ೆಗತಿಯನುನ ಕಾ್ಬಹುದು. ಶೆಮ್ವನೆನೇ ಪ್ಡದ್ೆ
ಫಲ್ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿವುದು ಸ್ರಿಯಲ್ು.
ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ:
೧. ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ ಕರ್ಿಪ್ಟುಿ ವಾಾಸ್ೊಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ
ಯಲಿು ಉತೆಮ್ ದಜೆ್ಯಲಿು ತೆೇಗ್ಡೆ ಾಾಗುತಾೆನೆ.
ಓದಿರದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥ್ ಉತೆಮ್ ಫಲಿತಾೊಂಶ ಪ್ಡೆಯಲ್ು
ಸಾಧಾವಿಲ್ು.
೨. ರೆೈತ ಸ್ಕಾಲ್ದಲಿು ಬ್ಬೇಜಬ್ಬತೆದ್ೆ ಕಾಲ್ಹರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಉತೆಮ್ ಫಸ್ಲ್ು ತೆಗೆಯಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ು. ಇದರಿೊಂದ
ಅವನು ಜೇವನದುದಿಕೂೆ ಕರ್ಿ ಪ್ಡುತಾೆನೆ.

ಚಿತ್ಿ ಶೀಷಿೆಕೆ : ಇಂಪನ್ ಗೆ ೀಪಿನಾ್

ನಿನ್ನಂತೆ ಬ್ಾನ್ಲಿಿ ಹಾರುವಾಸೆ …!
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ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ಿಮ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಕಳೆದ ಶನವಾರ, ನಮ್ಗೆಲಾು ಸ್ೊಂಭೆಮ್

ೇ ಸ್ೊಂಭೆಮ್!

ಚಗುರು ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮ್ಕೆಳಾದ ನಾವೆಲ್ು ಸ್ುೊಂದರವಾಗಿ ಡೆೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊೊಂಡು ಹಿೊಂದೂ ಸೆೊಂಟನ್ಲಿು ಸೆೇರಿದಿವು. ಅವತುೆ ನಮ್ಮ
ಕಾಾರೊೇಲೆೈನ ಕನನಡ ಬಳಗದ ಯುಗದಿ ಹಬಿದ ಆಚರಣೆ. ಕಾಯ್ಕೆಮ್ವನುನ ಕವಿ ಬ್ಬದರಹಳಿು ನರಸಿೊಂಹಮ್ೂತಿ್ ಅವರು
ಉದ್ಾ ಟ್ಟಸಿದರು. ನಾವೆಲಾು “ಶುಭೊಂ ಕುರುತವೊಂ ಕಲಾಾ್ೊಂ ಶೊುೇಕ ಹಾಡಿದ್ೆವು. ಉದ್ಾ ಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ು ಡಾರ್ನ್ , ಡಾೆಮಾ,
ಹಾಡು ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆಯಿೊಂದ ನಾವು ಎಲ್ುರನುನ ಕನಾ್ಟಕ ಸ್ುತಿೆಸಿಕೊೊಂಡು ಬೊಂದ್ೆವು. ಎಲ್ು
ಕಾಯ್ಕೆಮ್ಗಳು ತುೊಂಬಾ ಚೆನಾನಗಿತುೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಡಾ.ರೊೇಹಿತ್ ಈಶವರ್ ಮ್ತುೆ ಸಿೇಮಾ ವಿಶವನಾಥ್ ಅವರ ಡಾರ್ನ್
ತುೊಂಬಾ ಅದುುತವಾಗಿತುೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲ್ು ಮ್ತುೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಊಟ ತುೊಂಬಾ ರುಚ ಆಗಿತುೆ. ಮೈಸ್ೂರ್ ಪಾಕ್ಸ ಮ್ತುೆ ಮೊಸ್ರನನ
ನೆನಸಿದ್ೆೆ ಈಗಲ್ೂ ಬಾಯಲಿು ನೇರು ಬರುತೆೆ. ಕೊನೆಯಲಿು ಹೆೇಳೆ ೇದ್ಾದ್ೆೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬಿವನುನ ಎಲ್ುರ ಜೊತೆಗೆ ತುೊಂಬಾ
ಚೆನಾನಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ೆವು.
ಮ್ುೊಂದಿನ ನವೆೊಂಬರ್ ನಲಿು ಇೊಂರ್ದ್ೆೇ ಇನೊನೊಂದು ಕಾಯ್ಕೆಮ್ಕೆೆ ಕಾಯುತಿೆರುವ...
- ಚಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮ್ಕೆಳು!

ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಚುರ್ ಮುರಿ :
ವಿಧ್ಾನ: ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳಿು, ಟ್ೊಮಾಟ್ೊ,
ಕೊತೆೊಂಬರಿ ಸೊೇಪ್ುಪ, ತುರಿದ ಕಾಾರೆಟ್, ಉಪ್ುಪ,ಚಲಿು
ಪ್ುಡಿ,ಚಾಟ್ ಮಾಸ್ಲ್ ಪ್ುಡಿ, ತುರಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ,
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬ್ಬೇಜ. ಪ್ುರಿಯನುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಬಸಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಿು.
ಒೊಂದು ಪಾತೆೆ ಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲಾು ಸಾಮ್ಗಿೆ
ಗಳನುನ ಹಾಕಿ ಕಲೆಸಿಕೊಳಿು. ಪ್ುರಿಯನುನ ಕೊನೆಯಲಿು
ಹಾಕಿ. ಎಲ್ುವನೂನ ಚೆನಾನಗಿ ಮ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ
ಉಪ್ುಪ ಖಾರ ಸ್ರಿ ಇದ್ೆಯೇ ನೊೇಡಿ. ಸ್ವ್್ ಮಾಡಿ.

ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಮಶೆೆ:
೧.ಸ್ುೊಂದರವಾಗಿ ಮ್ೂಡಿ ಬೊಂದಿದ್ೆ👌👌
– ಅಪ್ಪ್ಣ ಪಾಟ್ಟೇಲ್.
೨. ಚಗುರು ಚಲಿಪಿಲಿ ತುೊಂಬಾ ಸ್ುೊಂದರ ಹಾಗು
ಅದುುತ ವಾಗಿದ್ೆ ರಜನ ಮ್ತುೆ ಮ್ಕೆಳೆೇ !
– ಶಿೆೇ ಲ್ಕ್ಷಿಿ.
೩. ಈ ಮಾಾಗಜರ್ನ ಸ್ುಧ್ಾ ,ತರೊಂಗ ಓದುತಿದಿ ನನನ
ನೆನಪ್ನುನ ಮಲ್ುಕುಹಾಕುವೊಂತೆ ಮಾಡಿತು. ತುೊಂಬಾ
ಚೆನಾನಗಿದ್ೆ ನಮ್ಮ ರೆೈಟ್ಟೊಂಗ್ ರ್ಥೊಂಕಿೊಂಗ್. – ಉಮಾ
ರಮೇಶ್
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