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ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆೋಳಿದ ವಿಷಯ, ನೆ ೋಡಿದ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಓದಿದ
ಪ್ುಸ್ತಕ, ಕಥೆ, ಲೆೋಖನ ಇವು ನಮ್ೆ ಮ್ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಡುತತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ೆನುು
ತುುಂಬಾ ಯೋಚಿಸ್ುವುಂತೆ ಮಾಡುತತದೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಎದುು ನೆ ೋಡುವ what’s app
ಅಥವಾ Facebook ಮ್ಮಸೆೋಜ್ ಕ ಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅುಂಥಹ ಒುಂದು ಇಷಟವಾದ ಮ್ನಸ್ಸಿಗ್ೆ
ಮ್ುಟ್ಟಟದುಂತ ಒುಂದು ಲೆೋಖನವನುು ನಿಮ್ೆುಂದಿಗ್ೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಳ್ಳುತಾತ ಇದಿೋನಿ. ಓದಿ ನೆ ೋಡಿ,
ನಿಮ್ಗ ಇಷಟ ಆಗುತೆತ!
ಬೆಳಿಗ್ೆೆ ಶಾಲೆಗ್ೆ ತಲುಪಿˌ ನೆ ೋಟ್ಟೋಸ್ ಬೆ ೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದು ವಾತೆ್ ನೆ ೋಡಿ
ಆಶ್ಚಯ್ವಾಯುತ. "ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿˌ ನಿಮ್ೆ ಏಳಿಗ್ೆಯನುು ಮ್ಟಕುಗ್ೆ ಳಿಸ್ುವುಂತಹˌ ನಿಮ್ೆ
ಉನುತಿಯನುು
ತಡೆಯುವುಂತಹ
ವಯಕಿತ
ನಿನೆು
ಹೃದಯಾಘಾತದಿುಂದ
ಮ್ರಣ
ಹೆ ುಂದಿದಾುರೆ.ಮ್ೃತ ದೆೋಹವನುು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆˌ ಶ್ವ ಸ್ುಂಸಾಾರಕೆಾ ಎಲಿರನ ು
ಸಾಾಗತಿಸ್ುತಿತದೆುೋವೆ"ಎುಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತುತ.ನಮ್ೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಹಕಾಯ್ಕತ್ನೆ ಬಬನ ಮ್ರಣ
ವಾತೆ್ಯು ಅಘಾತವಾಯಾತದರ ˌ ನಮ್ೆ ಉನುತಿಯನುು ತಡೆಯುವುಂತಹ ವಯಕಿತ
ಯಾರೆುಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹುಂಬಲ ಎಲಿರಿಗ ಇತುತˌ ವಿದಾಯರ್ಥ್ಗಳೆಲಾಿ ಒಬೆ ಬಬಬರಾಗಿ ಶ್ವ
ಮ್ುಂಚದ ಹತಿತರ ತೆರಳಿದರುˌ ಅದನುು ನೆ ೋಡಿˌ ಬೆವರನುು ಒರೆಸ್ುತಾತ ಹುಂದೆ ಬರುತಿತದುರುˌ
ನೆ ೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ
ಆಶ್ಚಯ್ವಾಗಿತುತˌ ಯಾಕುಂದೆರˌ ಆ ಶ್ವ ಮ್ುಂಚದಲ್ಲಿ
ಕನುಡಿಯುಂದನು ಸಾಾಪಿಸ್ಲಾಗಿತುತˌ ಎಲಿರ ಅವರವರ ಪ್ರತಿಬಿುಂಬವನೆುೋ ನೆ ೋಡುತಿತದುರು
ಆ ಕನುಡಿಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಈ ರಿೋತಿ ಬರೆದಿತುತ
"ನಿಮಮ ಉನ್ನತ್ರಯನ್ುನ ತ್ಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ವಯಕಿಗೆ ಮಾತ್ಿ ಸಾಧ್ಯವಾರುವುದು....!
ಆ ವಯಕಿ ನಿೀನೆೀ ಆಗಿರುವೆ...! ನಿನ್ನ ಸಂತೆ ೀಷವನ್ ನ ಸಾವತ್ಂತ್ಿಯವನ್ ನ ಕನ್ಸನ್ ನ
ಸಾವಧೀನ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಏಕ ವಯಕಿ ನಿೀನ್ು ಮಾತ್ಿ.....!
ನಿಮ್ೆ ಹೆಡಾೆಸ್ುು ಬದಲಾವಣೆಯುಂದಲೆ ೋˌ ಗ್ೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಶಾಲೆ
ಬದಲಾವಣೆಯುಂದಲೆ ೋˌನಿನು
ಜೋವನ
ಬದಲಾಗಲಿˌˌ
ನಿನು
ಜೋವನ
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೆೋಕಾದರೆˌ ನಿೋ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೆೋಕು.
ಅದು ನಿನಿುುಂದ ಪ್ಾರರುಂಭವಾಗಲ್ಲೋ
ಅದು ಇುಂದೆೋ ಆರುಂಭವಾಗಲ್ಲೋ
ನಿನು ಜೋವನದ ಜವಾಬಾಾರಿ ನಿೋನೆೋ ಎುಂದು ತಿಳಿದುಕೆ ೋ
ದುುಃಖದಿುಂದˌ ಬೆೋಸ್ರಗಳಿುಂದ ಜೋವನ ಬದಲಾಗಲಿˌ......!
ನಷಟಗಳ್ಳ ಮಾತರ ಬರಲ್ಲದೆ.
“ಒಂದು ಕೆ ೀಳಿಮೊಟ್ೆೆ ಹೆ ರಗಡೆಯ ಶಕಿಯಂದ ಒಡೆದರೆˌ ಒಂದು ಜೀವ ನ್ಷೆಹೆ ಂದುತ್ಿದೆˌ
ಒಳಗಡೆಯಂದ ಒಡೆದರೆ ˌಒಂದು ಜೀವಹೆ ರ ಬ್ರುತ್ಿದೆ”
ನಿೋ ಬಯಸೆ ೋ ಬದಲಾವಣೆ; ಮ್ದಲು ನಿನಿುುಂದಾಗಲ್ಲ"
ಅದು ಇುಂದಿನಿುಂದವೆೋ ಆಗಲ್ಲೋ
ಮ ಲ—ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ುುಲ್ ಕಲಾಂ

ಅದಿತ್

ಕೃಷಿತ್

ಪ್ರಮಿತಿ

ತನುಷ್

ಹಚೆಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದಿೀಪ...
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ಇಂದಿರಾ ನಾಗೆೀಶ್
ಹವಾಯಸ್ಗಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯಬಬರ ದೆೈನುಂದಿನ ಜೋವನದ ಒುಂದು ಮ್ುಖಯ ಭಾಗ. ಬಾಲಯದಲ್ಲಿ
ನಮ್ೆನುು ನಾವು ಹವಾಯಸ್ದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸ್ಸಕೆ ಳ್ುಲು ಸಾಕಷುಟ ಅವಕಾಶ್ಗಳ್ಳ ಇರುತತವೆ.
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಮ್ಕಾಳ್ೂ ಇದರ ಉಪ್ಯೋಗವನುು ಪ್ಡೆದುಕೆ ುಂಡರೆ ತುುಂಬಾ
ಅನುಕ ಲಗಳಿವೆ.
ನಮ್ೆ ದಿನನಿತಯದ ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲಿರುವ ಒತತಡಗಳ್ನುು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೆ ಳ್ುಲು ಈ
ಹವಾಯಸ್ಗಳ್ಳ ನೆರವಾಗುತತವೆ. ಹವಾಯಸ್ಗಳ್ಳ ಮ್ನೆ ೋಚೆೈತನಯಕೆಾ , ಮ್ನೆ ೋವಿಕಾಸ್ಕೆಾ
ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗುತತದೆ ಮ್ತುತ ಆತೆ ವಿಶಾಾಸ್ ಹೆಚಿಚಸ್ುತತದೆ. ನಮ್ೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಳ್ಕಿಗ್ೆ
ಬರುತತದೆ. ಹೆ ಸ್ ವಿಚಾರಗಳ್ನುು ಕಲ್ಲಯಲು ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮ್ಕಾಳಿಗ್ೆ
ಹವಾಯಸ್ಗಳ್ನುು ಬೆಳೆಸ್ಸಕೆ ಳ್ುಲು ಪೋಷಕರು ಪರೋತಾಿಹಸ್ಬೆೋಕು.

ನನು ಕೆಲವು ಹವಾಯಸ್ಗಳ್ಳ
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ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ : ಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್
ಸ್ೃಷಿಟಯ ಮ್ದಲ ದಿನ
ಸ್ ಯ್ನ ಕಿರಣದ ಮ್ದಲ ದಿನ
ಹಸ್ಸರೆಲೆಗಳ್ಳ ಚಿಗುರೆ ಡೆಯುವ ದಿನ
ಹುಂದ ವಷ್ದಾರುಂಭದ ದಿನ.
ಯುಗ್ಾದಿ ಅಥವಾ ಉಗ್ಾದಿ ಚೆೈತರ ಮಾಸ್ದ ಮ್ದಲ ದಿನ. ಭಾರತದ ಅನೆೋಕ ಕಡೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ
ಹೆ ಸ್ ವಷ್ದ ಮ್ದಲ ದಿನ. ಹೆ ಸ್ ವಷ್ದ ಹಬಬವಾಗಿ ಯುಗ್ಾದಿಯನುು ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತತದೆ.
"ಯುಗ್ಾದಿ" ಪ್ದದ ಉತಪತಿತ "ಯುಗ+ಆದಿ" - ಹೆ ಸ್ ಯುಗದ ಆರುಂಭ ಎುಂದು.
ಯುಗ್ಾದಿ ಹಬಬದ ಸಾುಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಚರಣೆಗಳ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆುಂದರೆ ಸ್ ಯ್ ನಮ್ಸಾಾರ,
ಪ್ುಂಚಾುಂಗದ ಪ್ೂಜೆ, ಹಾಗ ಸ್ವೆೋ್-ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ "ಬೆೋವು-ಬೆಲಿ." ಜೋವನದ ಸ್ಸಹ-ಕಹಗಳೆರಡನ ು
ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕೆುಂದು ನೆನಪಿಸ್ಲು ಬೆೋವು-ಬೆಲಿಗಳ್ ಮಿಶ್ರಣವನುು ತಿನುಲಾಗುತತದೆ. ಯುಗ್ಾದಿಯುಂದರೆ
ಹೆ ಸ್ವಷ್ದ ಆರುಂಭದ ದಿನವಾದರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನುು ನಿರ್್ರಿಸ್ುವ ರಿೋತಿ ಹಲವಾರಿವೆ.
ಮ್ುಖಯವಾಗಿ ಚಾುಂದರಮಾನ ಹಾಗ ಸೌರಮಾನ ಎುಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಭೆೋದಗಳಿದುು, ಹುಂದ ರ್ಮ್್ದ
ವೆೋದಾುಂಗ ಜೆ ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ರದಿುಂದ ನಿಣ್ಯಗ್ೆ ಳ್ಳುತತವೆ. ಚುಂದರನ ಚಲನೆಯನಾುರ್ರಿಸ್ಸ, ದಿನಗಣನೆ
ಮಾಡುವುದನುು ಚಾುಂದರಮಾನ ಹಾಗ ಸ್ ಯ್ನ ಗತಿಯುಂದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದನುು ಸೌರಮಾನ
ಎನುುತಾತರೆ. ಕನಾ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾುಂದರಮಾನಪ್ದಾತಿ ಮ್ದಲ್ಲನಿುಂದ ರ ಿಯಯಲ್ಲಿದೆ.
ಯುಗ್ಾದಿಯ ದಿನ ಸ್ುಖದ ಸ್ುಂಕೆೋತವಾದ ಬೆಲಿವನ ು ಮ್ತುತ ಕಷಟದ ಸ್ುಂಕೆೋತವಾದ ಬೆೋವನ ು
ಸ್ಮ್ನಾಗಿ ಸ್ಸಾೋಕರಿಸ್ುವರು. ತಿುಂದ ಮ್ಮೋಲೆ ಬೆಲಿವು ಹೆ ಟ್ೆಟಯಳ್ಗ್ೆ ಉರಿಯ ಅಥವಾ ಶಾಖವನುು
ಉುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆೋವು ಆ ಉರಿಯ ಶ್ಮ್ನಕಾರಿ.
ಯುಗ್ಾದಿಯ ದಿನದುಂದು ಹುಣಿಸೆೋಹಣುು, ಬೆಲಿ, ಮಾವಿನಕಾಯ, ಉಪ್ುಪ, ಮ್ಮಣಸ್ು, ಬೆೋವು
ಇತಾಯದಿಗಳ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಯುಗ್ಾದಿ ಪ್ಚಚಡಿ ಎುಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಪ್ದಾಥ್ವನುು ಸೆೋವಿಸ್ುವರು. ಅುಂದು
ದೆೋವಸಾಾನಗಳ್ಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷ ಪ್ೂಜೆ ಇರುವುದು.ತಳಿರು ತೆ ೋರಣವನುು (ಎಳೆಯ ಹಸ್ಸರು ಮಾವಿನೆಲೆ ಮ್ಧ್ೆಯ
ಮ್ಧ್ೆಯ ಬೆೋವಿನ ಎಲೆ ಹ ಗಳ್ ಗ್ೆ ುಂಚಲು) ಮ್ನೆಗಳ್ ಮ್ುುಂಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ೆ ಮ್ತುತ ದೆೋವರ ಮ್ನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ೆ
ತಳಿರು ತೆ ೋರಣವಾಗಿ ಕಟುಟವರು.
ಮ್ನೆಯ ಮ್ುುಂದೆ ಬಣು ಬಣುದ ರುಂಗ್ೆ ೋಲ್ಲಯನಿುಡುವರು. ಮ್ುುಂಜಾನೆ ಬೆೋಗನೆದುು ಅಭಯುಂಜನ
(ಎಣೆು ಸ್ಸೋಗ್ೆೋಕಾಯಯುಂದ ತಲೆಯನುು ತೆ ಳೆದುಕೆ ಳ್ಳುವುದು) ಮಾಡಿ ಪ್ುಣಾಯಹ ಮ್ುಂತರಗಳ್ನುು
ಉಚಚರಿಸ್ಸ ಮಾವಿನೆಲೆಯುಂದ ಮ್ನೆಯ ಎಲಿ ಕಡೆ ಕಳ್ಶ್ದ ನಿೋರನುು ಸ್ಸುಂಪ್ಡಿಸ್ುವರು. ನುಂತರ ಹೆ ಸ್
ಬಟ್ೆಟ ರ್ರಿಸ್ಸ ಪ್ುಂಚಾುಂಗವನುು ಮ್ನೆಯ ಹರಿಯರು ಓದುವರು ಮ್ತೆತಲಿರ ಅದನುು ಕೆೋಳ್ಳವರು.
ಆ ದಿನದ ವಿಶೆೋಷ ತಿನಿಸ್ು ಒಬಬಟುಟ ಅಥವಾ ಹೆ ೋಳಿಗ್ೆ. ತೆುಂಗಿನಕಾಯ ಹ ರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಹೆ ೋಳಿಗ್ೆ ಬಹಳ್ ದಿನ ಇರದೆೋ ಕೆಡುವುದೆುಂದು ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ತೆ ಗರಿೋ ಬೆೋಳೆಯ ಹ ರಣದಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವರು. ಇದನೆುೋ ಮ್ರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೂರಣ ಪೋಳಿ ಎುಂದು ಕರೆವರು. ಸ್ುಂಜೆಯ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು
ಹರಿಯರ ಮ್ನೆಗಳಿಗ್ೆ ಹೆ ೋಗಿ ಅವರಿಗ್ೆ ಕಾಲುಮ್ುಟ್ಟಟ ನಮ್ಸ್ಾರಿಸ್ಸ ಅವರ ಆಶೋವಾ್ದ ಪ್ಡೆವರು.
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ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್: ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಒಗಗಟ್ಟೆನ್ಲಿಿ ಬ್ಲವಿದೆ
ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೆ ೀಲಿ
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ಪಿವಾಸ : ನ್ನ್ನ CORNELL/ITHICA ಟ್ಟಿಪ್ !! : ಮೀಘನ್ ಪಂಡಿತ್
ನಾನು ಸೆೈನ್ಸಿ ಒಲೆುಂಪಿಯಾರ್ಡ ಗ್ೆ ಕಾನೆ್ಲ್ ಯುನಿವೆಸ್ಸ್ಟ್ಟ ಗ್ೆ ಹೆ ೋಗಿದೆು. ಅಲ್ಲಿ ,
ನನಗ್ೆ ಏನ ಮ್ಮಡಲ್ ಬರಲ್ಲಲಿ ಆದೆರ , ನನಗ್ೆ ಟ್ಟರಪ್ ತುುಂಬಾ ಇಷಟ ಆಯತು.
Competition ಆದ ಮ್ಮೋಲೆ, ನಾವು Buttermilk Falls ಮ್ತುತ Hershey’s Chocolate
Factory ಗ್ೆ ಹೆ ೋಗಿದಿಾ. Buttermilk Falls ಗ್ೆ ರಾತಿರಲ್ಲ ಹೆ ೋಗಿದಿಾ. ಅದಕೆಾ ಅಷೆ ಟುಂದು
ಕಾಣಿಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲಿ. Hershey’s Chocolate Factory ನಲೆಿ ನಾವು ಹೆುಂಗ್ೆ ಚಾಕಲೆೋಟ್
ಮಾಡೆ ೋದು ಅುಂತ ತೆ ೋರಿಸ್ಸದುರ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ನಾವು ಎಲಿರ ಚಾಕಲೆೋಟ್ ತಗ್ೆ ುಂಡಿಾ.
ತುುಂಬಾ ಇಷಟ ಆಯತು Ithaca ಟ್ಟರಪ್!!! ನಿೋವು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು ಒುಂದು ಸ್ತಿ!!!
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ

ಸಾನಿವ ಸತ್ರೀಶ್

ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಕಿಶ್ ಸತ್ರೀಶ್
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ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಎಮ್. ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಹೆೀಳಿದ ಒಂದು ಕಾಪಿಯ ಕಥೆ.
ಮ್ುುಂಚೆಯಲಾಿ ಮ್ಡಿಯವರು ಕಾಪಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಅದರಲ ಿ ಮ್ಡಿ ಹೆುಂಗಸ್ರು
ಕುಡಿಯಲೆೋ ಬಾರದಿತುತ. ಅದಕೆಾ ವೆೋದ ವಾಯಸ್ರುಂತೆ ಒುಂದು ಕಥೆ ಕಲ್ಲಪಸ್ಸ ಹೆೋಳ್ಲಾಯತು. ಭಗಿೋರಥ ಗುಂಗ್ೆನ
ಭ ಮಿಗ್ೆ ಕರೆದುಕೆ ುಂಡು ಬುಂದಾಗ, ಶವ ಗುಂಗ್ೆಯನುು ತಲೆಯ ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟದನು. ಆಗ, ಗುಂಗ್ೆ ಶವನ
ಎರಡ ಮ್ ಗಿುಂದ ಇಳಿಯತೆ ಡಗಿತು. ಅದರಿುಂದ ಶವನಿಗ್ೆ ತಲೆನೆ ೋವು , ಶೋತ ಎಲಿವೂ ಶ್ುರುವಾಯುತ.
ಆವಾಗ ಅಗಿು ದೆೋವ ಬುಂದು ಬೆುಂಕಿ ಹಚಿಚ ಕೆೈಲಾಸ್ವನುು ಬೆಚಚಗ್ೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿುಂದ ಶವನ ಜಾರ ೧೧೦
ಡಿಗಿರ ಗ್ೆ ಏರಿತು. ಬೆೋರೆ ದಾರಿ ಇಲಿದೆ ವೆೈದಯ ರ್ನಾುಂತರಿಯನುು ಕರೆದರು. ರ್ನಾುಂತರಿ ಕ ಡಲೆೋ
ಹನುಮ್ುಂತನನುು ಕರೆದು ಸ್ುಂಜೋವಿನಿ ಪ್ವ್ತದಿುಂದ ಒುಂದು ಗಿಡ ತರಲು ಹೆೋಳಿದರು. ಹನುಮಾನ್ಸ
ಸ್ುಂಜೋವಿನಿ ಪ್ವ್ತಕೆಾ ಹೆ ೋದಾಗ ಆ ಗಿಡದ ಹಣುನುು ತಿುಂದನು.ಕ ಡಲೆೋ ಅವನಿಗ್ೆ ಹುಮ್ೆಸ್ುಿ ಬುಂದು
ಅವನ ಬಲ ಹೆಚಾಚಯತು. ಹನುಮ್ನು ಬರುವಾಗ ಭಾರತದ ಉದುಕ ಾ ಹಣುುಗಳ್ನುು ಬಿೋಳಿಸ್ುತತ
ಬುಂದನು.ಹನುಮ್ ತುಂದ ಬಿೋಜಗಳ್ನುು ಅಗಿು ಹುರಿದು ಪ್ುಡಿ ಮಾಡಿ ರ್ನಾುಂತರಿಗ್ೆ ಕೆ ಟಟನು. ರ್ನಾುಂತರಿ
ಅದನುು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಶವನಿಗ್ೆ ಕೆ ಟಟನು. ಅದನುು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶವನ ಶೋತ ಎಲಿ ಹೆ ೋಯತು. ಆಗ
ಎಲಿರ ಕಷಾಯ ತಮ್ಗ್ೆ ಬೆೋಕು ಎುಂದರು. ಕುಡಿದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕಷಾಯದ ಹೆಸ್ರು ಏನೆುಂದು ಕೆೋಳಿದರು. ಅದಕೆಾ
ರ್ನಾುಂತರಿ ಈ ಬಿೋಜವನುು ಕಪಿ ತುಂದು ಕೆ ಟಟ ಕಾರಣ ಇದನುು ಕಪಿ ಬಿೋಜ ಅುಂತ ಕರೆಯರಿ ಎುಂದು
ಹೆೋಳಿದರು.
ಇದೆೀ ಕಪಿ ಬೀಜ ಬ್ರಬ್ರುತಾಿ ಕಾಪಿಯಾಯತ್ು ... ಹೀಗೆ ಕಾಪಿ ಎಲಿರ ಮನೆಗ ಬ್ಂತ್ು !
ಮಾಚೆ ನ್ಲಿಿ ಜನಿಸಿದ ಪಿಸಿದು ಕನ್ನಡಿಗರು : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್

•ಪ್ುನಿೋತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ - ಮಾಚ್ 17, 1975
•ರಾಧಿಕಾ ಪ್ುಂಡಿತ್ - ಮಾಚ್ 07, 1975
•ಡಿ.ವಿ. ಸ್ದಾನುಂದ - ಮಾಚ್ 19, 1953
•ರೆ ೋಹನ್ಸ ಬೆ ೋಪ್ಣಾು - ಮಾಚ್ 04, 1980
•ಮ್ುರಳಿೋರ್ರನ್ಸ ಗ್ೌತಮ್- ಮಾಚ್ 08, 1986
•ಡಿ.ಸ್ಸ. ಶರೋಕಾುಂತಪ್ಪ - ಮಾಚ್ 06, 1992
•ದಿೋಪ್ಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ - ಮಾಚ್ 20, 1992
•ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆೈ - ಮಾಚ್ 26, 1965
•ನಫಿಸಾ ಜೆ ೋಸೆಫ್ - ಮಾಚ್ 28, 1978

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಂಚಿಕೆ ೩
ಮಾರ್ಚೆ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ : ಕೃಷಿತ್ ವೆಂಕಟ ಗಾಜುಲ
ಬೆಟಟದ ಹ ವು ಈ ಸ್ಸನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ು ಪ್ಾತರವನುು (ಪ್ುನಿೋತ್
ರಾಜಕುಮಾರ್) ನಟ್ಟಸ್ಸದಾುರೆ. ಅವರ ಬಾಲ ನಟನೆಗ್ೆ ರಾಷು ಪ್ರಶ್ಸ್ಸತ
ಬುಂದಿದೆ.ರಾಮ್ು ಬಡ ಕುಟುುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟರುತಾತನೆ, ಅವನಿಗ್ೆ
ಓದುವುದು ಅುಂದೆರ ತುುಂಬಾ ಇಷಟ. ಆದರೆ ಅವನು ಶಾಲೆಗ್ೆ
ಹೆ ೋಗ್ೆ ೋಕೆ ಆಗಲಿ.“ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಲೀಕಿ” ಪ್ುಸ್ತಕ
ಕೆ ುಂಡುಕೆ ಳ್ಳುವುದು ಅವನ ಕನಸ್ು ಆಗಿರುತೆತ, ಅದಕಾಾಗಿ ಅವನು
ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ ಬುಂದ ದುಡಡನುು ಕ ಡಿ ಇಡುವನು. ಆದರೆ ಅವರ
ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒುಂದೆೋ ಒುಂದು ಹರಿದ ಕುಂಬಳಿ ಇರುತೆತ; ತುುಂಬಾ ಚಳಿ
ಕಾಲ ಇರುತೆತ.ರಾಮ್ು ಕ ಡಿಟಟ ದುಡಿಡುಂದ ಪ್ುಸ್ತಕ
ಕೆ ುಂಡುಕೆ ಳ್ಳುವನೆ ೋ ಇಲಿ ಕುಂಬಳಿ ಕೆ ುಂಡುಕೆ ಳ್ಳುವನೆ ೋ
ಎುಂಬುದು ನಿೋವೆೋ ಸ್ಸನಿಮಾ ನೆ ೋಡಿ ತಿಳೊ ಾಳಿು !! ಇದು ಮ್ಕಾಳಿಗ್ೆ
ತುುಂಬಾ ಸ್ ೂತಿ್ ಕೆ ಡುವುಂಥ ಸ್ಸನಿಮಾ, ತಪ್ಪದೆ ನೆ ೋಡಿ!!
ನ್ುಡಿಮುತ್ುಿ :
ಒಳ್ೆೆಯ ಸಮಯಕಕಂತ್ ಒಳ್ೆೆಯ ಮನ್ುಷಯನ್
ಸಂಬ್ಂಧ್ವಿರಲಿ...
ಏಕೆಂದರೆ, ಒಳ್ೆೆಯ ಮನ್ುಷಯ ಒಳ್ೆೆಯ
ಸಮಯವನ್ುನ ತ್ರಬ್ಲಿ...
ಆದರೆ, ಒಳ್ೆೆಯ ಸಮಯವು ಒಳ್ೆೆಯ
ಮನ್ುಷಯನ್ನ್ುನ ತ್ರಲಾರದು.
.

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್
ಗುುಂಡ: ಊರಲ್ಲಿ ನಿೋನು ಏನು ಮಾಡುತಾ
ಇತಿೋ್ಯ?
ಪ್ುುಂಡ: ನಮ್ೆ ಅಪ್ಪನಿಗ್ೆ ಹೆಲ್ಪ ಮಾಡಾತ ಇತಿೋ್ನಿ.
ಗುುಂಡ: ನಿಮ್ೆಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡುತಾ ಇತಾ್ರೆ?
ಪ್ುುಂಡ: ಏನ ಕೆಲಸ್ ಇರೆ ೋಲಿ, ಸ್ುಮ್ೆನೆ
ಇತಾ್ರೆ.

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಎಲಿ ಸಂಗಿಹಣೀಯ ವಸುಿಗಳಲಿಿ ವಿದೆಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆಿೀಷಠ, ಸಂಗಾಿಹಯ ವಸುಿವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ

ಸ್ುಭಾಷಿತಗಳ್ಳ

ಇದನ್ುನ ಬೆೀರಾರ ಕದಿಯಲಾರರು. ಇದು ಅಮುಲಯ ಹಾಗು ಬ್ಳಸಿದಂತೆ ಬೆಳ್ೆಯುವ ಅಪರವೆ ವಸುಿವಾಗಿದೆ
.
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ಗಾದೆಗಳು : ಗಿಡವಾಗಿ ಬ್ಗಗದುು ಮರವಾಗಿ ಬ್ಗಿಗೀತೆೀ?
ಗಿಡ ಚಿಕಾದಾಗಿರುವಾಗ ಅದನುು ಬಾಗಿಸ್ಬಹುದು. ಅದೆೋ ಅದು
ಬೆಳೆದು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಮ್ರವಾದ ಮ್ಮೋಲೆ ಅದನುು ಬಗಿೆಸ್ಲು
ಸಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ.ಮ್ನೆಯ
ಮ್ುುಂದೆ
ಅಲುಂಕಾರಿಕವಾಗಿ
ಬೆಳೆಸ್ಬೆೋಕಾದ ಗಿಡವನುು ಅದು ಚಿಕಾದಿರುವಾಗಲೆೋ ನಮ್ಗ್ೆ
ಬೆೋಕಾದ ಆಕಾರಕೆಾ ಬಗಿೆಸ್ಬೆೋಕು .ಅದು ದೆ ಡಡದಾದ ಮ್ಮೋಲೆ
ನಮ್ಗ್ೆ ಬೆೋಕಾದ ಆಕಾರಕೆಾ ತರಲು ಆಗುವುದಿಲಿ.

ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ತ್ರಕಾರಿಗಳು

ಹಾಗ್ೆಯೋ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೆೋಕಾದ ಮ್ಕಾಳಿಗ್ೆ
ಚಿಕಾವರಿರುವಾಗಲೆೋ ಜೋವನ ಮೌಲಯಗಳ್ನುು ರ ಿಯಸ್ುವ
ಕಾಯ್ವಾಗಬೆೋಕು. ಅವರಿಗ್ೆ ಚಿಕಾವರಿರುವಾಗಲೆೋ ಬುದಿಾ
ಹೆೋಳ್ಬೆೋಕು ,ತಪ್ುಪ ಮಾಡಿದರೆ ತಿದಿು ತಿಳ್ಳವಳಿಕೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು.
ಆದರೆ ಅವರು ಚಿಕಾವರು ಎನುುವ ಕಾರಣಕೆಾ ಅವರ ತಪ್ುಪಗಳ್ನುು
ತಿದುದೆೋ ಹಾಗ್ೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟಟರೆ ಮ್ುುಂದೆ ದೆ ಡಡವರಾದುಂತೆ
ಅದೆೋ ತಪ್ುಪಗಳೆೋ ಅವರ ಪ್ಾಲ್ಲಗ್ೆ ಒಪ್ುಪಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್್ಟುಟ
ಮ್ುುಂದೆ ತಿದು ಹೆ ರಟರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲಿ. ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಮ್ಕಾಳ್ನುು ಎಷುಟ ಪಿರೋತಿಸ್ಸದರ ಮ್ುದಿುಸ್ಸದರ ಸ್ರಿ ತಪ್ುಪಗಳ್
ಪ್ರಶೆು ಬುಂದಾಗ ಅವರಿಗ್ೆ ಅವರ ತಪ್ುಪಗಳ್ನುು ಮ್ನಗ್ಾಣಿಸ್ಸ
ಅವರನುು ತಿದುುವುದು ದೆ ಡಡವರ ಆದಯ ಕತ್ವಯವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ಿ ಶೀಷಿೆಕೆ : ಸಿಂಧ್ು ಕರಣ್

ಬ್ನ್ಸಿರಿ ಪಿಕೃತ್ರಯ ವರದಾನ್, ಸಂಪನ್ ಮಲದ ಉಗಾಿಣ್…!
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ಕಿೀಡೆ : ಚದುರಂಗ ಆಟ - ತ್ನ್ುಷ್

ನ್ನ್ಗೆ ಚೆಸ್ ಆಡಲು ಇಷೆ. ಅದು ನ್ನ್ನ ಮದುಳನ್ುನ ಚುರುಕಾಗಿ ಇಡುತ್ಿದೆ.ನ್ನ್ನ ಸೆನೀಹತ್ರು
ಮತ್ುಿ ಸಹೆ ೀದರರೆ ಂದಿಗೆ ನಾನ್ು ಆಡುತೆಿೀನೆ.ಇದು ವೆೀಗವಾಗಿ ಯೀಚಿಸಲು ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ
ನಾನ್ು ಆಡುವ ಪಿತ್ರ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಿಮಗೆ ಳೆಲು ನ್ನ್ಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ಿದೆ.ಒಂದು ನ್ಡೆಸುವಿಕೆಯು ಇಡಿೀ ಆಟವನ್ುನ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಕಳ್ೆದುಕೆ ಳುೆವಂತೆ
ಬ್ದಲಾಯಸುತ್ಿದೆ.ಇದು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಟುೆಕೆ ಡಬಾರದು ಎಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಕಲಿಸುತ್ಿದೆ.
ಚೆಸ್ ಆಟವನ್ುನ ಕನ್ನಡದಲಿಿ ಚದುರಂಗ ಆಟವೆಂದು ಕರೆಯುತಾಿರೆ.ಈ ಆಟದಲಿಿ ೬೪ ಸಾಕಾಸ್ೆ ಇದೆ,೮ ಕಾಲಂ ಇದೆ
ಮತ್ುಿ ೮ ರೌಸ್ ಇದೆ.ಚದುರಂಗ ಆಡಲು ೨ ಆಟಗಾರರು ಬೆೀಕು, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ೧೬ ಪಿೀಸಸ್ ಇರುತ್ಿದೆ, ೨ ರ ಕ್ಸ್ ,
೨ ನೆೈಟ್್ , ೨ ಬಶಾಸ್ , ೧ ಕಂಗ್,೧ ಕವೀನ್ ಮತ್ು ೮ ಪಾನ್್.
ನಾನ್ು ಚದುರಂಗ ಆಟದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ುನ ಹೆೀಳುತೆಿೀನೆ.
೧. ಚೆಸ್ ಪಿಸ್ಗಳು ಕಪುು ಮತ್ು ಬಳಿ ರಂಗದಲಿಿ ಇರುತ್ದೆೀ, ಬಳಿ ಪಿೀಸ್ ಆಟಗಾರನ್ು ಮೊದಲು ಮ ವ್ ಮಾಡುತಾಿರೆ.
೨. ರೆ ೀಕನ್ುನ ವಟ್ಟೆಕಲ್ ಮತ್ು ಹೆ ರಿಝೀನ್ೆಲ್ ಆಗಿ ಎಷುೆ ಸಾಕಾರ್ ಆದರ ಮ ವ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು.
೩.ಬಶಾಪಗಳು ಡೆೈಗೆ ನ್ಲ್ ಆಗಿ ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು,೧ ಬಷಪ್ ಕಪುು ಸಾಕಾರ್ ಲಿಿ ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು ಮತ್ುಿ
ಇನೆ ನಂದು ಬಳಿ ಲಿಿಯೀ ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
೪.ಕೆನೆೈಟಗಳು ಲ್ ಶಾಪನಲಿಿ ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
೫. ಪಾನ್ಗಳು ಮೊದಲನೆೀ ಮೊವನಲಿಿ ೧ ಅಥವಾ ೨ ಸೆಕಾೀರ್ ಮ ವ್ ಮಾಡಬ್ಹುಧ್ು ಆಮೀಲೆ ೧ ಸೆಕಾೀರ್
ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು.
೬. ಕಂಗ್ ೧ ಸಾಕಾನ್ೆಲಿಿ ಮ ವ್ ಮಾಡಬೆೀಕು ಆದೆಿ ಯಾವ ಡೆೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿಯದರು ಹೆ ೀಗಬ್ಹುದು.
೭. ಕವೀನ್ ಯಾವ ಡೆೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿಿಯಾದರು ಹೆ ೀಗಬ್ಹುದು ಮತೆಿ ಎಷುೆ ಸಾಕಾರ್ ಆದರ ಮ ವ್ ಆಗಬ್ಹುದು.

ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಈರುಳಿೆ ಗೆ ಜುು:

ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲಪ ಎಣೆು ಹಾಕಿ ಸಾಸ್ಸವೆ, ಕಡಲೆೋ
ಬೆೋಳೆ, ಉದಿುನ ಬೆೋಳೆ, ಕರಿಬೆೋವು, ಚಿಟ್ಟಕೆ
ಅರಿಷಿಣ, ಚಿಟ್ಟಕೆ ಇುಂಗು ಹಾಕಿ, ಆಮ್ಮೋಲೆ ಹೆಚಿಚದ 4
ಈರುಳಿು, ಉಪ್ುಪಹಾಕಿ ಸ್ಾಲಪ ಹೆ ತುತ ಫ್ೆೈ
ಮಾಡಿ.ನುಂತರ 2 ಚಮ್ಚ ಹುಣಿಸೆ ರಸ್, 2
ಚಮ್ಚ ಸಾುಂಬಾರ್ ಪ್ುಡಿ, 1/2 ಚಮ್ಚ ಖಾರದ
ಪ್ುಡಿ, ಚ ರು ಬೆಲಿ , ಸ್ಾಲಪ ನಿೋರು ಹಾಕಿ
ಕುದಿಸ್ಸ,ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚದ ಕೆ ತತುಂಬರಿ ಸೆ ಪ್ುಪ
ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿಯಾದ ಈರುಳಿು ಗ್ೆ ಜುು  ರೆಡಿ!

ಕಳ್ೆದ ಸಂಚಿಕೆ ವಿಮಶೆೆ:
೧. ಹೌದು ರಜನಿ, ಸ್ುಂಬುಂರ್ಗಳ್ಳ ಬೆಲೆ
ಕಟಟಲಾಗದುಂತದು,ಧ್ಾಯುಂಕ್ಿ ಗ
ಮಿೋರಿದುಂತವು.ಸ್ುಂಪ್ಾದಕಿೋಯ ಚೆನಾುಗಿದೆ,
ನೆನಪ್ುಗಳ್ಳ ಮ್ ಡಿ ಸ್ುಂತಸ್ವಾಗುತತದೆ.ಅಜು ,
ಅಜು  ಯರ ನೆನಪ್ಾಗಿ ಗ್ೆ ತಿತಲಿದುಂತೆ ಕಣುುಗಳ್ಲ್ಲಿ
ನಿೋರು ತುುಂಬುತತದೆ. ಬಹುಶ್ುಃ ನಾವು ನಮ್ೆ
ಹರಿಯರ ಕಾಲ್ಲಗ್ೆ ಎರಗುವುದು ಧ್ಾಯುಂಕ್ಿ
ಹೆೋಳ್ಳತತ ಆಶೋ್ವಾದ ಪ್ಡಿಯಲ್ಲಕೆಾ. ಸ್ುಂಚಿಕೆ
ಕಳ್ಳಹಸ್ಸದಕೆಾ ರ್ನಯವಾದಗಳ್ಳ, ಥಾಯುಂಕ್ಿ - ಫಣಿ
ರಾಜ್ ಅರಸ್.
೨. ಸ್ುಂಪ್ಾದಕಿೋಯ ಚನಾುಗಿದೆ ಆದರೆ
ನಮ್ೆವರಿಗ್ೆ ರ್ನಯವಾದ ಹೆೋಳಿದರೆ ಅದು
ಸ್ರಿಯಲಿ, ನೆನಪಿಟುಟ ಕೆ ುಂಡಿದೆುಯಲಿ ಅದನು
ಮ್ಮಚಿಚದೆ👌- ಜಯುಂತಿ ಅಡಿಗ.
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