ಸಂಚಿಕೆ ೭
ಜುಲೆೈ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೭
ಜುಲೆೈ 2018
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಿ …

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟ ೧
ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ ಪುಟ ೨
ಹಬ್ಬ ಪುಟ ೩
ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್ ಪುಟ ೪
ಸಂದರ್ೆನ್ ಪುಟ ೫ -೬
ಪಿವಾಸ
ಪುಟ ೭

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ ಪುಟ ೮
ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ ಪುಟ ೯
ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ ೧೦
ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ ಪುಟ ೧೧
ಕಿೀಡೆ
ಪುಟ ೧೨
ಪತ್ಿ ಮಾಲೆ – ಮ ತ್ರೆ ತಾತ್ ಪುಟ ೧೩

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷವಾದ್ ಸ್ಾಾನವಿದ್. ತಯಳಸಿ ಪ್ೂಜ್, ಹ್ೊಸಿಿಲಯ ಪ್ೂಜ್(ಹ್ೊಸ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ).
ನಾಗಮ್ಂಡಲ, ಭೊತಕ್ೊೇಲ, ಭೊತಾರಾಧನ್, ಜಕ್ಣಿ, ಹ್ೊಸ್ಯಿ, ರಂಗಪ್ೂಜ್ , ಸ್್ೊೇಣ್ ಆರತಿ ಹೇಗ್ ಹಲವಾರಯ
ಆಚರಣ್ಗಳು ಉಡಯಪಿ ಕಯಂದಾಪ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಕಂಡಯ ಬ್ರಯತಿದ್. ಸ್ೊಯಯ ಸಿಂಹರಾಶಿಯನಯನ ಪ್ರವ್ೇಶಿಸಿದಾಗ ಸಿಂಹ
ಸ್ಂಕರಮ್ಣ, ಆ ದಿನ ಆಷಾಡ/ಆಟಿ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಗಿದ್ಯ ಶಾರವಣ ಆರಂಭವಾಗಯತಿದ್. ಇದ್ೇ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿಯ
ಸ್್ೊೇಣ್ ತಿಂಗಳು. ದ್ೇವಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಸ್್ೊೇಣ್ ಆರತಿ, ಹೊವಿನ ಪ್ೂಜ್ ಮ್ಯಂತಾದ್ ಶಯಭಕಾಯಯಗಳು
ನಡ್ಯಯತಿವ್. ಹಾಗ್ಯೇ ಪ್ರತಿ ಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಹ್ೊಸಿಲಯ(ಹ್ೊಸಿಿಲಯ) ಪ್ೂಜ್ ಮಾಡಯವುದ್ಯ ಕರಮ್.
ಹ್ೊಸಿಲಯ ಪ್ೂಜ್ಯ ದಿನ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ಗೃಹಣಿ ಮೊದ್ಲಯ ಹ್ೊಸಿಲನಯನ ಶಯಭರವಾಗಿ ತ್ೊಳ್ದ್ಯ ಶ್ೇಡಿಯಂದ್
ಹ್ೊಸಿಲಯ ಬ್ರ್ದ್ಯ ನಂತರ ಸ್್ೊೇಣ್ ತಿಂಗಳು ಗದ್ೆ ಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ(ಅಂಚಯ ಕಟ್ಯು) ಬ್ಳ್ಯಯವ ಸ್್ೊೇಣ್ ಹೊವು ಮ್ತಯಿ
ಇತರ್ೇ ಹೊವುಗಳಿಂದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಯತಾಿರ್. ಮೊದ್ಲನ್ೇ ದಿನ ನ್ೈವ್ೇದ್ುಕ್ೆ ಒತಯಿ ಶಾವಿಗ್ ಮಾಡಿ
ಹ್ೊಸಿಲ ಅಜ್ಜಿಯನಯನ ಸ್ಾಾಗತಿಸ್ಯತಾಿರ್ ಕ್ೈ ಮ್ಯಗಿದ್ಯ ಹ್ೊಸಿಲ ಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿಿಗ್ ಗೃಹಣಿಯರಯ
ಹ್ೊಸ್್ಿೇ! ಹ್ೊಸ್್ಿೇ! ಹ್ೊನನ ಹ್ೊಸ್್ಿೇ!
ಚಿನನದ್ ಗಿಂಡಿಲ್ ನೇರ್ ಇಡಯವ್ ||
ಬ್ಳಿಿ ತಟ್್ುಲ್ಲ ಹಾಲಯ ಇಡಯವ್
ಮ್ಯತಿಿನ ತಟ್್ುೇಲ್ಲ ಹೊಕ್ೊಯವ್ |
ಗಂಗಾ ದ್ೇವಿಗ್ ಮ್ಗಳಾದ್ ||
ಗೌರಿ ದ್ೇವಿ ಸ್್ೊಸ್್ಯಾದ್II
ಮ್ಯತಿಿನಂತ ಗಂಡನಗ್
ತಯಂಬ್ಯ ಆಯಯಷುವನಯ ಕ್ೊಟ್ಯುI
ಮ್ಯತ್ೈದ್ ಭಾಗು ಹ್ಚಿಿಸಿ ಕ್ೊಡಯ ಹ್ೊಸ್್ಿ ||

ಪ್ರಮಿತಿ

ಮೇಘನ

ಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಖ-ಸ್ಮ್ೃದಿಿಯಯ ತಯಂಬಿ, ಗಂಗ್ಯಂತಹ ಪ್ವಿತರವಾದ್ ಜ್ಜೇವನವ ಮಾಡಿ, ಸ್ದಾ
ಮ್ಯತ್ೈದ್ಯಾಗಿ, ಜವಾಬಾೆರಿಗ್ ಹ್ಗಲಯ ಕ್ೊಡಯವ ಶಕ್ಣಿಯ ನೇಡ್ಂದ್ಯ ಹ್ೊಸಿಲ ಮ್ಹಾಲಕ್ಷಿಿಯಲ್ಲಿ
ಪಾರರ್ಥಯಸ್ಯತಾಿರ್.
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರಾತಿರ ಹ್ೊಸಿಲ್ಲಗ್ ದಿೇಪ್, ನೇರಯ ಇಟ್ಯು ಅರಶಿನ ಕಯಂಕಯಮ್ ಹಚಿಿ ನಮ್ಸ್ೆರಿಸ್ಯತಾಿರ್.
ಹಲವಾರಯ ಬ್ಗ್ಯ ಹೊವುಗಳಿಂದ್ ಹ್ೊಸಿಲನಯನ ಅಲಂಕರಿಸ್ಯತಾಿರ್. ದಿನಾಲೊ ವಿಶ್ೇಷವಾದ್ ತಿಂಡಿಗಳನಯನ
ಮಾಡಿ ನ್ೈವ್ೇದ್ು ಮಾಡಯತಾಿರ್. ಮೊದ್ಲಯ ಮ್ನ್ಯ ಗೃಹಣಿ, ತದ್ನಂತರ ಮ್ನ್ಯ ಎಲಾಿ ಹ್ಣಯಿ ಮ್ಕೆಳೂ
ಹ್ೊಸಿಲ್ಲಗ್ ನಮ್ಸ್ೆರಿಸಿ, “ಮ್ಯಸ್ಸಂಜ್ ಹ್ೊತಿಲ್ಲಿ ಇರಿದ್ಯ ಹರಣುಕಶಿಪ್ುನ ಉಗರ್ೊಳಗ್ ಸಿಗಳಿದ್
ನರಸಿಂಹಸ್ಾಾಮಿ ಶರಣಯ, ಶರಣಯ, ಪ್ರಹಾಿದ್ನಗ್ ನರಸಿಂಹ ದ್ೇವರಯ ಕ್ೊಟ್ು ವರವ ನೇಡ್ಮ್ಗ್” ಎಂದ್ಯ
ಪಾರರ್ಥಯಸ್ಯತಾಿರ್. ಅದ್ೇನ್ಂದ್ರ್ ಮ್ಯಸ್ಸಂಜ್ ಹ್ೊಸಿಲಲ್ಲಿ ಹರಣುಕಶಿಪ್ುವ ಸ್ಂಹರಿಸಿದ್ ನರಸಿಂಹ ದ್ೇವರಯ
ಪ್ರಹಾಿದ್ನಗ್ “ನನನ ವಂಶದ್ವರಯ ಅರಿಯದ್ೇ ಯಾವುದ್ೇ ತಪ್ುು ಮಾಡಿದ್ರೊ ನಾನಯ ಕ್ಷಮಿಸ್ಯವ್” ಎಂದ್ಯ. ಈ
ಸ್್ೊೇಣ್ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಣಯಿಮ್ಕೆಳು ತವರಿಗ್ ಬ್ಂದ್ಯ ಹ್ೊಸಿಲಯ ಪ್ೂಜ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಳ್ ತ್ೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಯ
ಹಂದಿರಯಗಯತಾಿರ್. ಸ್್ೊೇಣ್ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಯವ ಸ್ಂಕರಮ್ಣದಿಂದ್ ಒಂದ್ಯ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆಚರಣ್
ಪ್ರತಿನತು ನಡ್ಸ್ಲಾಗಯತಿದ್. ಮ್ಯಕಾಿಯದ್ ದಿನ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರಯ ಜಾತಿಯ ಹೊವುಗಳಿಂದ್
ಹ್ೊಸಿಲನಯನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ನ್ೈವ್ೇದ್ುಕ್ೆ ದ್ೊೇಸ್್ಯನಯನ ಮಾಡಯತಾಿರ್. ಪ್ೂಜ್ಯ ನಂತರ ಹ್ೊಸ್ಲಿ
ಅಜ್ಜಿಯನಯನ ವಿಸ್ಜ್ಜಯಸ್ಯತಾಿರ್.

ಪ್ರೇರಣ

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ :
ನಾನಯ ನನನ ಕನಸ್ಯ ...- ಮ್ಂಜಯನಾಥ್ ಸಿದ್ೆರಾಮ್ಯು
ಪ್ುಟ್ು ಪ್ುಟ್ು ಕ್ೈ ಪ್ುಟ್ು ಪ್ುಟ್ು ಬಾಯ...
ನನನ ಪ್ುಟ್ು ಕ್ೈ ನನನ ಪ್ುಟ್ು ಬಾಯ..
ಪ್ುಟ್ು ಪ್ುಟ್ು ಕಣ್ ಪ್ುಟ್ು ಪ್ುಟ್ು ಕಾಲಯ..
ನನನ ಪ್ುಟ್ು ಕಣ್ ನನನ ಪ್ುಟ್ು ಕಾಲಯ.. ಈ ಪ್ುಟ್ು ಕ್ೈ,ಪ್ುಟ್ು ಕಾಲಯ,ಪ್ುಟ್ು ಕಣಯಿ,ಪ್ುಟ್ು ಬಾಯಯ ಮ್ಕೆಳು ನಮ್ಗ್
ಗ್ೊತಾಿಗದ್ ಹಾಗ್ ಬ್ಳ್ದ್ಯ ದ್ೊಡೆವರಾಗಯತಾಿರ್!
ಕಳ್ದ್ವಾರ ನಾನಯ ಮ್ತಯಿ ನನನ ಸ್್ನೇಹತರಯ ಪ್ರವಾಸ್ಕ್ೆ ಹ್ೊೇಗಿದ್ೆವು. ನನಾನಕ್ ಮ್ತಯಿ ನನನ ಮ್ಗಳು
ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಇದ್ೆರಯ. ಇದ್ೇ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿ ನಾನಯ ಅವರಿಬ್ಬರನಯನ ಬಿಟ್ಯು ಹ್ೊೇಗಿದ್ಯೆ. 4 ದಿನದ್ ನಂತರ ನಾನಯ
ಮ್ನ್ಗ್ ರಾತಿರ ಡ್ೈವ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ೆ. ಸ್ಯಮಾರಯ ರಾತಿರ 11.45 ಆಗಿತಯಿ, ಮ್ನ್ ಹತಿಿರವಾಗಯತಿ ಇದ್ೆ ಹಾಗ್ ತಲ್ಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಾವಿರ ಯೇಚನ್ಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಯ ನನನ ಮ್ಗಳು. ನನಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನನ ಮ್ಗಳು ನನಗಾಗಿ
ಕಾಯಯತಾಿ ಇರಯತಾಿಳ ್ ಅಂತ. ರಾತಿರ 12 ಆಗಿದ್ೆರಿಂದ್ ಮ್ಲಗಿ ಬಿಟಿುರಬ್ಹಯದ್ಯ ಅಂದ್ಯಕ್ೊಂಡ್. ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದ್
ಮೇಲ್ ತಳಮ್ಳದಿಂದ್ ಗರಾಜಯ ತ್ಗ್ದ್. ನನನ ಕಾರಿನ ಹ್ಡ್ ಲ್ೈಟ್ ಕತಿಲ್ಯಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಡದಾಗಿ ಕಾಣಯತಾಿ ಇತಯಿ.
ಇನಯನ ಗರಾಜಯ ಡ್ೊೇರ್ ಅಧಯ ತ್ಗ್ದಿತಯಿ. ನನನ ನಂಬಿಕ್ ಸ್ಯಳಾಿಗಿರಲ್ಲಲಿ, ನನನ ಮ್ಗಳು ಪ್ರಪ್ಂಚದ್
ಅತಿಸ್ಯಂದ್ರವಾದ್ ಒಡವ್ ಯಾದ್ "ಸ್್ೈಲ್" ಅನಯನ ಇಟ್ಯುಕ್ೊಂಡಯ ಕಾಯಾಿ ಇದ್ೆಳು. ಅವಳು ಪ್ಪ್ು ಅಂದ್ ಕೊಡಲ್ೇ
ನಾನಯ ಕರಗಿಹ್ೊೇದ್. ಕಾರಿನಂದ್ ಇಳಿದ್ಯ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಾಚಿ ಬಿಗಿದ್ಪಿು ಮ್ಯದಿೆಸಿದ್. ಆ ಘಳಿಗ್ಯನಯನ ನಾನಯ ನನನ
ಜ್ಜೇವನದ್ಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೊ ಮ್ರ್ಯಯವುದಿಲಿ. ತಂದ್ಯಾಗಿ ನಾನಯ ಮ್ಗಳಿಗ್ ಯಾವ ಆಟಿಕ್, ಪ್ುಸ್ಿಕ, ವಿಡಿಯೇ ಗ್ೇಮ್
ಕ್ೊಟ್ುರೊ ಇದ್ಲಿಕ್ಣೆಂತ ಅವಳಿಗ್ ಅತಿೇ ಪಿರೇತಿ ಪಾತರ ವಾದ್ವನಯ ನಾನಯ ಮ್ತಯಿ ನನನ ಜ್ೊತ್ ಕಳ್ಯಯವ
ಸ್ಮ್ಯ. ಇದ್ಯ ಅಂದ್ಯ ನಾನಯ ಕಲ್ಲತ ದ್ೊಡಡ ಪಾಠ.
ನಾನಯ ಆ ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ನಧಯರಿಸಿದ್, ಇನಯನ ಮೇಲ್ ನನನ ಮ್ಗಳಿಗ್ ಇನೊನ ಹ್ಚಿಿನ ಸ್ಮ್ಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಬ್ೇಕಯ, ನಾನಯ
ಕ್ೊಡಯತಿಿರಯವ ಸ್ಮ್ಯ ಸ್ಾಲಯತಿಿಲಿ. ದಿನ ಸ್ಾಲು ಮಾತಯ, ದಿನಚರಿ, ಒಂದ್ಯ ಗ್ೇಮ್, ಒಂದ್ಯ ಬ್ಡ್ ಟ್್ೈಂ ಸ್್ೊುೇರಿ,
ಒಂದ್ಯ ಹಗ್, ಒಂದ್ಯ ಕ್ಣಸ್ಲ ಇಷ್ುೇ ಅವರಯ ಕ್ೇಳುವುದ್ಯ. ಇದ್ಕ್ಣೆಂಥ ಜಾಸಿಿ ಅವರಿಗ್ ಬ್ೇರ್ ಏನೊ ಬ್ೇಡ.
ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಅಪ್ು ಅಮ್ಮ ನ್ ಪ್ರಪ್ಂಚ. ಅವರಯ ಪ್ರಪ್ಂಚವನಯನ ನ್ೊೇಡಯವುದ್ಯ ನಾವು ನ್ೊೇಡಯವ
ರಿೇತಿಯಂದ್ಲ್ೇ. ನಾವು ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಮ್ತಯಿ ಭಾಷ್ಯನಯನ ಕಲ್ಲಸ್ಯವ ಸ್ಯಲಭವಾದ್ ರಿೇತಿಯಂದ್ರ್
ನಾವು ಅವರ ಜ್ೊತ್ ಕೊಡಿ ಆಡಬ್ೇಕಯ, ಮಾತಾಡಬ್ೇಕಯ, ಸ್ಮ್ಯ ಕಳ್ಯಬ್ೇಕಯ. “ಮನೆಯೀ ಮೊದಲ ಪಾಠ
ಶಾಲೆ " ಎಂಬ್ ಮಾತಿನಂತ್ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ನಾವ್ೇ ಮಾದ್ರಿ ಆಗಬ್ೇಕಯ.
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ಡ

ಪ್ರಮಿತಿ

1. ರಕ್ಷಾ ಬ್ಂಧನ:
ಒಡಹಯಟಿುದ್ವರ ನಡಯವ್ ಆಚರಿಸ್ಲುಡಯವ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬ್ಂಧನ ಹಬ್ಬ ಕ್ೇವಲ ಒಡಹಯಟಿುದ್ವರಿಗ್ ಮಾತರವಲಿದ್
ಎಲಾಿ ಬ್ಗ್ಯ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರ -ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿ ಸ್ಂಬ್ಂಧಗಳನಯನ ಬಾಂಧವುವನಯನ ಗಟಿುಗ್ೊಳಿಸ್ಯವಂತಹ ದಿನ.
ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರನಗ್ ರಾಖಿಯನಯನ ಕಟಿು ಅವರಿಂದ್ ಉಡಯಗ್ೊರ್ಯನಯನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ಡ್ಯಯವ ಈ ದಿನಕಾೆಗಿ
ವಷಯಪ್ೂತಿಯ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿಯರಯ ಎದ್ಯರಯ ನ್ೊೇಡಯತಿಿರಯತಾಿರ್. ರಕ್ಷಾ ಬ್ಂಧನದ್ ಸ್ಂಸ್ಕೃತತದ್ ಅಥಯ
"ರಕ್ಷಣ್ಯ ಗಂಟ್ಯ" ಎಂಬ್ಯದ್ಯ.
ಶಾಸ್್ೊರೇಕಿವಾಗಿ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರರಯ ಮ್ತಯಿ ಅವರ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿಯರ ನಡಯವಿನ ಪಿರೇತಿಯ ಬ್ಂಧವನಯನ ಆಚರಿಸ್ಯವ
ಒಂದ್ಯ ಪ್ುರಾತನ ಹಂದ್ೊ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್. ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿ ತನನ ಪಿರೇತಿ ಮ್ತಯಿ ತನನ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರನ ಒಳಿತನಯನ
ಬ್ಯಸಿ ದ್ೇವರಿಗ್ ಪಾರಥಯನ್ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ರಾಖಿ ಸ್ಮಾರಂಭವನಯನ ಆಚರಿಸ್ಯತಾಿಳ ್. ಇದ್ಕ್ೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ,
ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರನಯ ತನನ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿಯನಯನ ರಕ್ಷಿಸ್ಯವ ಮ್ತಯಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಂದ್ಭಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯ ಆರ್ೈಕ್ಯನಯನ
ಮಾಡಯವ ಶಾಸ್್ೊರೇಕಿ ಶಪ್ಥ ಮಾಡಯತಾಿನ್. ಕೌಟ್ಯಂಬಿಕವ್ಂದ್ಯ ದ್ೃಢೇಕರಿಸ್ಲಾಗಯವ ಹಲವಾರಯ
ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಯ ಕೊಡ ಒಂದಾಗಿದ್.
ರಕ್ಷಾ ಬ್ಂಧನ ಹಬ್ಬದ್ ಕ್ಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದ್ಲಯ, ಮ್ಹಳ್ಯರಯ ರಾಖಿಗಳನಯನ ಖರಿೇದಿಸ್ಲಯ
ಆರಂಭಿಸ್ಯತಾಿರ್. ಕ್ಲವು ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿಯರಯ ತಾವ್ೇ ಸ್ಾತಃ ರಾಖಿಯನಯನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರ್ ಇತರರಯ
ಮಾರಯಕಟ್್ುಯಂದ್ ಖರಿೇದಿಸ್ಯತಾಿರ್. ಅದ್ೇನ್ೇ ಇದ್ೆರೊ ರಾಖಿಯನಯನ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರರಿಗ್ ಕಟ್ಯುವುದ್ೇ ಈ ದಿನದ್
ವಿಶ್ೇಷ.
2. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ:
ನಾಗರ ಪ್ಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನಯನ ಭಾರತದ್ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದ್ಯಗಳು ಆಚರಿಸ್ಯತಾಿರ್. ಆದ್ರ್
ಕನಾಯಟ್ಕದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ೆ ಮ್ತಿಷಯು ಮ್ಹತಾದ್ ಸ್ಾಾನವಿದ್. ಈ ದಿನ ಹಾವಿಗ್ ಹಾಲ್ರ್ದ್ಯ, ಪ್ೂಜ್ಜಸಿ, ಸ್ಕಲ
ಇಷಾುಥಯಗಳೂ ಪಾರಪಿಿಯಾಗಯವಂತ್ ನಾಗದ್ೇವನನಯನ ಬ್ೇಡಯವುದ್ಯ ವಾಡಿಕ್. ಈ ದಿನ ಶ್ೇಷ ನಾಗ ಮ್ತಯಿ
ಶಿರೇ ವಿಷಯಿವನಯನ ಭಕ್ಣಿಯಂದ್ ಸ್ಯಿತಿಸ್ಲಾಗಯತಿದ್.
ಪ್ುರಾಣ ಕತ್ಯಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವು ಕಚಿಿ ಮ್ಡಿದ್ ತನನ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರನನಯನ ಸ್ಹ್ೊೇದ್ರಿಯಬ್ಬಳು
ಬ್ದ್ಯಕ್ಣಸಿಕ್ೊಂಡ ದಿನ ಶಾರವಣ ಮಾಸ್ದ್ ಶಯಕಿಪ್ಕ್ಷದ್ ಪ್ಂಚಮಿಯಾಗಿತಯಿ. ಹಾವನಯನ ಭಕ್ಣಿಭಾವದಿಂದ್ ಪ್ೂಜ್ಜಸಿ
ತನನ ಅಣಿನನಯನ ತಂಗಿ ಬ್ದ್ಯಕ್ಣಸಿಕ್ೊಂಡ ದಿನವಾಗಿದ್ೆರಿಂದ್ ಈ ದಿನವನಯನ ಭಾರತೃತಾದ್ ಸ್ಂಕ್ೇತವಾಗಿಯೊ
ಕ್ಲವ್ಡ್ ಆಚರಿಸ್ಲಾಗಯತಿದ್.
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ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಶ್ಿೀ ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್ ಅವರೆ ಂದಿ ೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧಯ
ಶಿರೇ.ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರಯ, ಕ್ೇರಳದ್ ನ್ಲ್ಲಿಕಯಂಜ್ಯ ಗಯತಯಿ ಎನಯನವ ಸ್ಣಿ ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಡ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಯಟ್ಯಂಬ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಯಟಿು
ಬ್ಳ್ದ್ರಯ. 9 ಜನ ಒಡಹಯಟಿುದ್ವರ್ೊಂದಿಗ್ ಬ್ಳ್ದ್ ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರ ಹ್ೊಂದಿಕ್ೊಂಡಯ ಹ್ೊೇಗಯವ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ ಜನರಯ ಪಿರೇತಿಯಂದ್
“ಭಟ್ ಅಂಕಲ್” ಅಂತ ಕರ್ಸಿಗ್ೊಳುವಂತ್ ಮಾಡಿತಯ. ತಂದ್ ಮ್ರದ್ ತಯಂಡನಯನ ವಯಲ್ಲನ್ೆ(ಪಿಟಿೇಲಯ) ರೊಪಾಂತರ ಮಾಡಯವುದ್ನಯನ
ನ್ೊೇಡಯವ ಖಯಶಿ, ಈ ವಾದ್ುದ್ೊಂದಿಗ್ ದ್ೃಢವಾದ್ ಬಾಂಧವು ಮ್ತಯಿ ಅಡಿಪಾಯವನಯನ ಹಾಕ್ಣತಯ.
ಸ್ಣಿವರಿದಾೆಗ ಗಯರಯಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗ್ೊಮಮ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ದಿನಗಳ ಸ್ಂಗಿೇತ ಸ್ಮಾರಾಧನ್ ನಡ್ಸ್ಯತಿಿದ್ೆರಯ.
ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ದ್ ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರಿಗ್ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಗಿೇತದ್ ಸ್ಂಪ್ಕಯ ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾಯತಯ.
ಆದ್ರ್ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂದ್ಭಯ ಸಿಕ್ಣೆದ್ ಕೊಡಲ್ ಹಂದ್ಯಸ್ಾಿನ ಸ್ಂಗಿೇತದ್ಲ್ಲಿ ತರಬ್ೇತಿ ಪ್ಡ್ದ್ಯಕ್ೊಂಡರಯ. ಅದ್ೇ ಸ್ಮ್ಯಕ್ೆ ಅವರಯ
ಏಕಲವುನಂತ್ ತಮಾಷ್ಗ್ ಕ್ೊಳಲಯ ಬಾರಿಸ್ಲಯ ಕಲ್ಲತಯಕ್ೊಂಡರಯ ಮ್ತಯಿ ವಯಲ್ಲನ್ ವಾದ್ನದ್ ಅಭಾುಸ್ವನಯನ ಮ್ಯಂದ್ಯವರ್ಸಿದ್ರಯ.
ಸ್ಯಮಾರಯ ವಷಯಗಳ ನಂತರ ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್. ಆರ್. ಕ್ೇಶವಮ್ೊತಿಯಯವರ ಬ್ಳಿ ಮ್ಗಳ್ೂ ಂದಿಗ್ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲಯಯವ ಸ್ಯವಣಯ
ಅವಕಾಶ ಒದ್ಗಿ ಬ್ಂದಿತಯ. ಈ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಸ್ಂಗಿೇತ ಯಾತ್ರಯ ಒಂದ್ಯ ದ್ೊಡಡ ಮೈಲಯಗಲಯಿ ಎನನಬ್ಹಯದ್ಯ.
ಹೇಗ್ೇ ಜ್ಜೇವನದ್ ಎಲಾಿ ಘಟ್ಕದ್ಲೊಿ ಸ್ಂಗಿೇತ ಅವರ ಜ್ೊತ್ಗಾರನಾಯತಯ. ಸ್ಂಗಿೇತಾಭಾುಸ್, ಕವನ ರಚನ್,ಸ್ಾರ ಸ್ಂಯೇಜನ್
ಇದ್ಲಿ ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರ ಜ್ಜೇವನದ್ ಅವಿಭಾಜು ಅಂಗವಾಯತಯ, ಅಂಗವಾಗಿದ್. ಇವರಯ ಸ್ಯಮಾರಯ 20-25 ಕವನಗಳನಯನ ರಚಿಸಿ ಅದ್ಕ್ೆ
ಸ್ಾರ ಸ್ಂಯೇಜನ್ ಮಾಡಿದಾೆರ್.
ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರ ಸ್ಂಗಿೇತ ಸ್ಾಧನ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲವನಯನ ಅಮೇರಿಕದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ ಜನರಯ ಆನಂದಿಸಿದಾೆರ್. ಶಾಲ್ಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ೇವರ ನಾಮ್
ಗಯಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಯರಯ ರೊಪ್ದ್ಲ್ಲಿ ಗಯಂಪಿಗ್ ಆಧಾರ ಮ್ತಯಿ ಪ್ರೇತಾಸಹ ಒದ್ಗಿಸಿದಾೆರ್. ತಾುಗರಾಜ ಆರಾಧನ್ ಕಾಯಯಕರಮ್ದ್ ಪ್ರಥಮ್
ಕಛ್ೇರಿಯಂದ್ ಪಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂತಯ ವಷಯದ್ವರ್ಗ್ ಭಾಗವಹಸಿದಾೆರ್. ಸ್ಯಮಾರಯ 100ರ ಮೇಲ್ ಸ್ಂಗಿೇತಾರ್ಥಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಂಗಿೇತ,
ವಯಲ್ಲನ್ ಹಾಗಯ ಕ್ೊಳಲಯ ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಡಯವ ಸ್ೌಭಾಗುವನಯನ ಸ್ದಾಶಿವ ಭಟ್ುರಯ ಕೃತಜ್ಞತ್ಯಂದ್ ನ್ನಪಿಸಿಕ್ೊಳುಿತಾಿರ್.

ಗುರು ಪೂರ್ಣೆಮೆಯ ಪಿಯುಕು ನಾನ್ು ಮತ್ುು ನ್ನ್ನ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಶ್ಿೀ ಸದಾಶ್ವ ಭಟಟರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂದರ್ೆನ್ :
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ನಾನ್ು ಮತ್ುು ನ್ನ್ನ ಸಂಗೀತ್ ಗುರು ಶ್ಿೀ ಸದಾಶ್ವ ಭಟಟರ ಸಂದರ್ೆನ್ದ ಒಂದು ತ್ುಣ್ುಕು:
ಪಿಕೃತ್ರ : ನೇವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲಯೇಕ್ ಶಯರಯ ಮಾಡಿದಿರ?
ಅಂಕಲ್ : ನಾನಯ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲಯೇಕ್ ಶಯರಯ ಮಾಡಯವಾಗ ನಾನಯ 6 ನ್ೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನೇವು ಎಷಯು ವಷಯ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲತಿದಿರ?
ಅಂಕಲ್ : ತಂದ್ಯವರ ಹತರ ಮ್ೊರಯ ವಷಯ , ಮೇಸ್ಯು ಹತರ ಒಂದ್ಯ ೩ ವಷಯ , ದ್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಹಂದ್ಯಸ್ಾಿನ ಮ್ೊುಸಿಕ್ ಮೇಸ್ಯು ಹತರ ೩ ವಷಯ. ಮ್ತ್ಿ
ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೩ ವಷಯ ಆರ್. ಆರ್. ಕ್ೇಶವ ಮ್ೊತಿಯ ಅವರ ಹತರ ಕಲ್ಲತಿದ್ೆೇನ್. ಒಟ್ಯು ೧೨ ವಷಯ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನಮ್ಮ ಎಲಿ ಗಯರಯಗಳ ಬ್ಗ್ೆ ಸ್ಾಲು ಹ್ೇಳಿ.
ತಂದ್ಯವರಯ ತಂಜಾವೂರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲತಯ ಬ್ಂದ್ವರಯ. ಹಾಮೊೇಯನಯಂ, ಮ್ೃದ್ಂಗ, ಪಿಟಿೇಲಯ ನಯಡಿಸ್ಯತಾಿ ಇದ್ಯರ. ಹಾಡಯತಾ ಇದ್ಯರ. ಪಿಟಿೇಲಯ
ಮಾಡಯತ ಇದ್ಯರ. ತಂಬ್ೊರಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿದ್ಯರ. ನನನ ಮೇಸ್ಯು ಮ್ದ್ೊರಯ ಪ್ದ್ಮನಾಭ ಶರಳಾಯರಯ ಕೊಡ ತಂಜಾವೂರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲತಯ ಬ್ಂದಿದ್ಯರ.
ಮ್ೊರನ್ಯವರಾಗಿ ಮಾಸ್ುರ್ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್ , ಅವರಯ ಮೊದ್ಲಯ ಫಿಲಂ ಇಂಡಸಿು ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಯರ. ಮ್ತ್ಿ ಅದ್ನಯನ ಬಿಟ್ಯು ಕಾಿಸಿಕಲ್ ಮ್ೊುಸಿಕ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಾಿ
ಇದ್ಯರ. ಐ.ಐ ಟಿ ದ್ಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮ್ೊುಸಿಕ್ ಕಿಬ್ ಗ್ ಬ್ಂದ್ಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಾಿ ಇದ್ಯರ. ಅವರಯ ತಬ್ಲಾ, ಹಾಮೊಯನಯಮ್, ಸಿತಾರ್ ನಯಡಿಸ್ಯತಾ ಇದ್ಯರ. ಹಾಡಯತಾ
ಇದ್ಯರ. ಅವರ ಹತಿಿರ ೩ ವಷಯ ಕಲ್ಲತ್. ಆರ್.ಆರ್.ಕ್ೇಶವ್ ಮ್ೊತಿಯ ಅಂತ ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಯರ. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷಿಪ್ುನವರಯ ಅವರ ಗಯರಯ. ಚೌಡಯುನವರೊ
ಕೊಡ ಇವರ ಶಿಷುರ್. ಕ್ೇಶವ್ ಮ್ೊತಿಯಯವರಯ ೭ ತಂತಿ ಪಿಟಿೇಲಯ ನಯಡಿಸ್ಯತಿಿದ್ೆರಯ. ಅವರಯ A ಗ್ರೇಡ್ ರ್ೇಡಿಯೇ ಆಟಿಯಸ್ಲು. ನಾನಯ ಅವರನಯನ ಕ್ಲವು ಸ್ಲ
ರ್ೇಡಿಯೇ ಸ್್ುೇಷನ್ ಗ್ ಸ್ೊೆಟ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ದ್ಯಕ್ೊಂಡಯ ಹ್ೊೇಗಿದ್ೆ. ೩ ವಷಯ ನಾನಯ ಮ್ತಯಿ ಅಚಯನ ಅವರ ಹತರ ಸ್ಂಗಿೇತ ಕಲ್ಲತಿದಿಾ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನೇವು ಕ್ೊಳಲಯ ಮ್ತಯಿ ವಯಲ್ಲನ್ ಕಲ್ಲತಿದಿೇರ. ಈ ಎರಡೊ ಇನಯಸರುಮಂಟ್ಸ ಕಲ್ಲಯೇಕ್ ಸ್ೊುತಿಯ ಯಾರಯ?
ಅಂಕಲ್ : ವಯಲ್ಲನ್ೆ ನನನ ತಂದ್ಯವರ್ೇ ಇನಸಿರ್ೇಷನ್. ಅವರಯ ವಯಲ್ಲನ್ ಮಾಡಯತಾ ಇದ್ಯರ, ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತ ಇದ್ಯರ. ಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ಯವರಯ
ಮಾಡಿದ್ ೨೦ ವಯಲ್ಲನ್ ಇತಯಿ. ಏಳು ತಂತಿ ವಯಲ್ಲನ್ ಕೊಡ ಇತಯಿ ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೇಲ್ಲ. ಅದ್ನಯನ ಕೊಡ ತಂದ್ಯವರ್ೇ ಮಾಡಿದ್ಯೆ. ಕ್ೊಳಲ್ಲಗ್ ಸ್ೊುತಿಯ ಏನಯ
ಅಂದ್ರ, ದ್ಹಲ್ಲಗ್ ಹ್ೊೇದಾಗ ವಯಲ್ಲನ್ ಕ್ೊಂಡಯ ಹ್ೊೇಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಳಲಯ ಸಿಗಯತಾಿ ಇತಯಿ. ಒಂದ್ಯ ಕ್ೊಳಲಯ ಪ್ಚ್ಯಸ್ಲ ಮಾಡಿದ್, ಹಾಸ್್ುಲ್
ನಲ್ಲಿ ನಯಡಿಸ್ಯತಾಿ ಇದ್ೆ. ತಯಂಬಾ ಪಾರಕ್ಣುೇಸ್ಲ ಮಾಡಯತ ಇದ್ೆ. ಫಿಲ್ಮ ಸ್ಾಂಗ್ಸ ಎಲಾಿ ನಯಡಿಸ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಒಳ್ಿ ಅಭಾುಸ್ ಆಯತಯ.
ಪಕೃತ್ರ : ನಮ್ಗ್ ಯಾವ ಇನಯಸರುಮಂಟ್ ಇಷು ?
ಅಂಕಲ್ : ಸ್ಾಲು ಡಿಫಿಕಲ್ು ಟ್ಯ ಸ್್ೇ. ನನಗ್ ನಜವಾಗೊಿ ಇಷು ಕ್ೊಳಲಯ. ಒಳ್ಿ ಸ್ೌಂಡ್ ಇರಯತಿದ್, ಕ್ೊಂಡ್ೊಯುಲಯ ಸ್ಯಲಭ, ಹಾಗ್ ಸ್ೌಂಡ್ ದ್ೊರ ಕ್ೇಳಿಸ್ಯತ್ಿ.
ಅಭಾುಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಗಮ್ಕ ಕೊಡ ನಯಡಿಸ್ಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗಯತ್ಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ವಯಲ್ಲನ್ ಹಾಗಲಿ, ಅದ್ಯ ತಯಂಬ್ ಡ್ಲ್ಲಕ್ೇಟ್ ಇನಯಸರುಮಂಟ್ . ಶಯರತಿ ಬ್ೇಗ ಚ್ೇಂಜ್
ಆಗಯತ್ಿ. ತಂತಿ ತಯಂಡಾಗಯತ್ಿ. ಬ್ೊೇ ಹ್ೇರ್ ಎಲಿ ಕಟ್ ಆಗಯತ್ಿ. ಜಾಗರತ್ ತಕ್ೊಂಡಯ ಹ್ೊೇಗ್ಬೇಕಯ. ತಯಂಬಾ ಅಭಾುಸ್ ಮಾಡಬ್ೇಕಯ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನೇವು ಎಷಯು ವಷಯದಿಂದ್ ಸ್ಂಗಿೇತ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಾಿ ಇದಿೆೇರಾ?
ಅಂಕಲ್ : ಬ್ಹಳ ವಷಯದಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಾಿ ಇದಿೇನ. ೧೨ ವಷಯದ್ಲ್ಲಿ ನಾನಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡ್ೊೇಕ್ ಶಯರಯ ಮಾಡಿದ್ೆ. ಯಾರಾದ್ಯರ ಮ್ನ್ಗ್ ಬ್ಂದ್ರ ತಂದ್ಯವರಯ
ಇಲಿದಿದ್ರ, ಅವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಿಿದ್ೆ, ತಂಗಿಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಿಿದ್ೆ. ಹಾಸ್್ುಲನಲ್ಲಿ ಇದಾೆಗ ಬಾಕ್ಣ ಸ್ೊುಡ್ಂಟ್ಸ ಗಳಿಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡಯತಿಿದ್ೆ.ಹಾಗ್ಯೇ ಕಾಲ್ೇಜ್ಜನಲ್ಲಿ
ಮೇಸ್ಯುಗಳು ಮ್ನ್ಗ್ ಕರಿೇತಾ ಇದ್ಯರ. ಟ್ೊುನ್ ಮಾಡ್ೊೇಕ್ ಹ್ಲ್ು ಮಾಡಯತಾಿ ಇದ್ೆ, ಹ್ೇಳಿ ಕ್ೊಡಯತಾಿ ಇದ್ೆ. ಮ್ದ್ಯರ್ೈ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು, ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ
ಸ್ೊುಡ್ಂಟ್ ಇದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಂದ್ ನಂತರ ತಯಂಬಾ ಸ್ೊುಡ್ಂಟ್ ಆದ್ಯರ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನಮ್ಗ್ ಇಷುವಾದ್ ಮ್ೊುಸಿಷಿಯನ್ ಯಾರಯ ಮ್ತಯಿ ಯಾಕ್?
ಅಂಕಲ್ : ಡಾ. ಎಮ್. ಬಾಲಮ್ಯರಳಿಕೃಷಿ. ಯಾಕ್ಂದ್ರ ಅವರಯ ಸ್ಾಂತ ಸ್ಾಧನ್ಯಂದ್ ಮೇಲ್ ಬ್ಂದ್ವರಯ. ತಾುಗರಾಜರ ಶಿಷು ಪ್ರಂಪ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಯ ೫
ನ್ಯ ತಲ್ಮಾರಿನವರಯ. ಅವರ್ೇ ಎಷ್ೊುೇ ಕ್ಣೇತಯನ್ಗಳನಯನ ಮಾಡಿದಾೆರ್. ಸಿನಮಾಗಳಿಗ್ ಹಾಡಿದಾೆರ್, ಆಕ್ಣುಂಗ್ ಕೊಡ ಮಾಡಿದಾೆರ್. ಹ್ೊಸ್ ಹ್ೊಸ್ ರಾಗ
ಮ್ತಯಿ ತಾಳಗಳನಯನ ಮಾಡಿದಾೆರ್. ಆದ್ ಕಾರಣ ಅವರಯ ನನಗ್ ಇಷು.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನಮ್ಮ ಫಿರೇ ಟ್್ೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಯ ಮಾಡಯತಿಿೇರಾ? ನಮ್ಮಗ್ ಇನಯನ ಯಾವ ಹವಾುಸ್ಗಳಿವ್?
ಅಂಕಲ್ : ನನಗ್ ಫೇಟ್್ೊೇಗಾರಫಿ ಇಷು.
ಪಿಕೃತ್ರ : ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಳ್ಯಯತಿಿರಯವ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಸ್ಂಗಿೇತದ್ ಬ್ಗ್ೆ ಏನಯ ಹ್ೇಳ್ೂ ೇಕ್ ಇಷು ಪ್ಡಯತಿಿೇರಾ?
ಅಂಕಲ್: ಸ್ಂಗಿೇತ ದಿನಾಲಯ ಅಭಾುಸ್ ಮಾಡಬ್ೇಕಯ.ಅದ್ಯ ಬ್ೊೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ಯಕ್ೊಳಿಬಾರದ್ಯ. ಯಾರ ಒತಾಿಯಕ್ೆ ಮಾಡಬಾರದ್ಯ.ನಾವ್ೇ ವಾಲಂಟಿೇರ್ ಆಗಿ
ಕಯಳಿತಯಕ್ೊಂಡಯ ಪಾರಕ್ಣುೇಸ್ಲ ಮಾಡಬ್ೇಕಯ.
ಪಿಕೃತ್ರ : ನಮ್ಮ ಚಿಗಯರಯ ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲ್ ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಏನಾದ್ಯರ ಮಸ್್ೇಜ್ ಹ್ೇಳುತಿೇರಾ?
ಅಂಕಲ್ : ಕನನಡ ಬ್ಹಳ ಸ್ಯಲಭ ಭಾಷ್.
ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಯ ಹರ್ಣಣನ್ಂದದಿ
ಕಳೆದ ಸಿಗುರಿನ್ ಕಬ್ಬಬನ್ಂದದಿ
ಅಳೆದ ಉಷಣದ ಹಾಲಿನ್ಂದದಿ ಸುಲಭವಾಗಪೆ
ಲಲಿತ್ವಹ ಕನ್ನಡ ನ್ುಡಿಯಲಿ
ತ್ರಳಿದು ತ್ನ್ನಲಿ ತ್ನ್ನ ಮೊೀಕ್ಷವ
ಗಳಿಸಿಕೆ ಂಡರೆ ಸಾಲದೆ? ಸಂಸೃತ್ದಲಿನೆನೀನ್ು? ಅಂತ ಒಬ್ಬರಯ ಹಾಡಿದಾೆರ್. ಭಾಷ್ಯನಯನ ಹ್ೇಗ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ್ಬ್ೇಕಯ ಅಂತ ಕಲ್ಲೇಬ್ೇಕಯ.
ಅಲುಪಾರಣ, ಮ್ಹಾಪಾರಣವನಯನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಉಚಿರಿಸ್ಲಯ ಕಲ್ಲಯಬ್ೇಕಯ.
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ನ್ನ್ನ ಕಾಯಂಪಿಂಗ್ ಅಡೆವಂಚರ್ : ಪಿದುಯಮನ ನ್ರೆೀಶ್
ನಾನಯ ಹಾಗಯ ನನನ ಅಪ್ು , ಅಮ್ಮ ಮ್ತಯಿ ಸ್್ನೇಹತರ್ೊಂದಿಗ್ ಟಿಾನ್ ರಿವಸ್ಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾುಂಪಿಂಗ್ ಗ್
ಹ್ೊೇಗಿದ್ೆವು. ನಾವು ನದಿಯ ದ್ಡದ್ಲ್ಲಿ ಕಾುಂಪ್ ಸ್್ೈಟ್ ಹಾಕ್ಣದ್ೆವು. ಎಲಾಿ ಅಪ್ುಂದಿರಯ ಟ್್ಂಟ್ೆಳನನ ಹಾಕ್ಣ
ಕ್ೊಟ್ುರಯ. ನಾವು ಅವರ ಜ್ೊತ್ ಸ್್ೇರಿ ನಮ್ಮ ಟ್್ಂಟ್ ಅನಯನ ಬಿಲ್ಡ ಮಾಡಿದ್ವು. ಟ್್ಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ೇ
ಮ್ಲಗಲ್ಲಕ್ೆ ತಯಂಬಾ ಆಸ್ಕ್ಣಿ ಇತಯಿ. ಕಾುಂಪ್ ಸ್್ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಯ ದ್ೊಡಡ ಕಾುನ್ೊೇಪಿ ಹಾಕ್ಣದ್ೆರಯ. ಅದ್ೇ
ನಮ್ಗ್ಲಿ ಕ್ಣಚನ್ ಆಗಿತಯಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಮ್ನ್ಯಂದ್ ತಂದ್ ಪ್ದಾಥಯಗಳ್ೂ ಂದಿಗ್ ರಯಚಿಯಾದ್ ಅಡಯಗ್ಯನಯನ
ಮಾಡಿ ನಮ್ಗ್ ತಿನನಲಯ ಕ್ೊಟ್ುರಯ. ನಾವ್ಲಾಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ೆ ಪಿಕ್ಣನಕ್ ಟ್್ೇಬ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಯಳಿತಯ ಊಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು.
ಮ್ಕೆಳಿಗ್ ಆಡಲಯ ಚಿಕೆ ಟ್್ಂಟ್ ಕೊಡ ಹಾಕ್ಣದ್ೆರಯ.
ಸ್ಂಜ್ ನಾವ್ಲಿರೊ ಕಾುನ್ೊೇಯಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಮಾರಯ ೫ ಮೈಲ್ಸ ದ್ೊೇಣಿ ಪ್ರವಾಸ್ ತಯಂಬಾ
ರ್ೊೇಮಾಂಚಕ ಹಾಗಯ ಅದ್ಯಬತವಾಗಿತಯಿ. ಮೊದ್ಲ್ಲಗ್ ಸ್ಾಲು ಭಯವಾದ್ರೊ ನನಗ್ ತಯಂಬಾ ಇಷುವಾಯತಯ.
ಆಗಾಗ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕಲಯಿ ಬ್ಂಡ್ಗಳಿಗ್ ಡಿಕ್ಣೆ ಹ್ೊಡ್ದ್ಯ ಮ್ತ್ಿ ಮ್ಯಂದ್ ಸ್ಾಗಿದ್ವು.
ರಾತಿರಯಾದ್ ನಂತರ ಕಾುಂಪಿಫ್ೈರ್ ಅಚಿಿದ್ರಯ. ಕಾುಂಪ್ ಫ್ೈರ್ ಬ್ಳಿ ನಾವ್ಲಾಿ ಕಯಳಿತ್ೊಕ್ೊಂಡ್ವು.
ಆಗ ಕಾುಂಪ್ ಫ್ೈರ್ ನ ಬ್ಂಕ್ಣಯಲ್ಲಿ ಮಾಷ್ಮಯಲ್ೊಿೇಸ್ಲ ನ ಸ್ಯಟ್ಯು ಚಾಕಲ್ೇಟ್ ಹಾಗಯ ಬಿಸ್್ೆಟ್ ಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಯು
ನಮ್ಗ್ ತಿನನಲಯ ಕ್ೊಟ್ುರಯ. ಈತರ ಮಾಡಿಕ್ೊಟ್ಯು ತಿಂದ್ ಸ್್ೊೋಸ್ಲಯ ಬ್ಹಳ ರಯಚಿಯಾಗಿತಯಿ. ಯಮಿಮ ಆಗಿತಯಿ.
ಇನಯನ ತಿನನಬ್ೇಕಯ ಅನನಸ್ಯತಿತಯಿ.
ಇದ್ರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾುಂಪ್ ಸ್್ೈಟ್ ನ ಬ್ಳಿ ಸ್ಾಾತಂತರ ದಿನದ್ ಪ್ರಯಯಕಿ ಪ್ಟ್ಾಕ್ಣಗಳನಯನ ಹಚಿಿದ್ರಯ.
ಅದ್ಯ ನ್ೊೇಡಲಯ ತಯಂಬಾ ಚ್ನಾನಗಿತಯಿ. ಫ್ೈರ್ ವಕ್ಸಯ ಮ್ಯಗಿದ್ ನಂತರ ನಮ್ನ್ನಲಿ ಫಾಿಶ್ ಲ್ೈಟ್
ಹಡಿದ್ಯಕ್ೊಂಡಯ ರ್ಸ್ಲು ರೊಮಿಗ್ ಕರ್ದ್ಯ ಕ್ೊಂಡಯ ಹ್ೊೇದ್ರಯ. ಹ್ೊೇಗಯವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಂಬಾ ಕತಿಲಾಗಿತಯಿ.
ನಾವ್ಲಾಿ ಫಾಿಶ್ ಲ್ೈಟ್ ಹಡಿದ್ಯಕ್ೊಂಡಯ ಆಡಯತಾಿ ಓಡಿದ್ವು.
ಆಕಾಶದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಯತಿಿರಯವ ನಕ್ಷತರಗಳನಯನ ನ್ೊೇಡಯತಾಿ ರಾತಿರ ಟ್್ಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಲಗಿದ್ವು. ಟ್್ಂಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಮ್ಲಗಲಯ ನನಗ್ ತಯಂಬಾ ಭಯವಾಗಯತಿಿತಯಿ. ಆಗ ನನನ ಅಮ್ಮ ಬ್ಂದ್ಯ ಒಂದ್ಯ ಕಥ್ಯನಯನ ಹ್ೇಳಿ ನನನನಯನ
ಮ್ಲಗಿಸಿದ್ಳು. ಬ್ಳಿಿಗ್ೆ ಎದ್ೆ ನಂತರ ತಯಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗಯತಿಿತಯಿ. ಎಲಿಲ್ಲಿ ನ್ೊೇಡಿದ್ರೊ ಬ್ರಿ ಫೇಗ್. ನಮ್ಮ
ಕಾುಂಪ್ ಸ್್ೈಟ್ ಫೇಗ್ ನಂದ್ ಮ್ಯಚಿಿಹ್ೊೇಗಿತಯಿ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿಯನಯನ ಸ್ವಿಯಯತಾಿ ಫೇಟ್್ೊೇಸ್ಲ ತ್ಗ್ದ್ಯ ಕ್ೊಂಡಯ ಟ್್ಂಟ್ಸ ಪಾುಕ್ ಮಾಡಿ ಮ್ನ್ಗ್
ಹ್ೊರ್ಟ್್ವು. ಅಬಾಬ ಅದ್ಷಯು ಬ್ೇಗ ಮ್ಯಗಿದ್ಯ ಹ್ೊೇಯತಯ ನಮ್ಮ ಕಾುಂಪಿಂಗ್.
ನಮ್ಗ್ಲಾಿ ಈ ಕಾುಂಪಿಂಗ್ ಅಡ್ಾಂಚರ್ ತಯಂಬಾ ಇಷುವಾಯತಯ.
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ

ಶಾಿವಯ ನಾ ೆೀಶ್

ಸೆ ೀಹಾನ್ ನ್ಂದಿೀಶ್

ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾ ೆೀಶ್
ಆಧಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
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ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾ ೆೀಶ್
ರಾಧಾಳ ಕನ್ಸು
ಒಂದ್ೊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಎನಯನವ ಹಾಲಯ ಮಾರಯವವಳಿದ್ೆಳು. ಅವಳು ಹಾಲ್ಲನ ಗಡಿಗ್ಯನಯನ ತಲ್ಯ
ಮೇಲ್ ಹ್ೊತಯಿ ಅಕೆಪ್ಕೆದ್ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಯತಿಿದ್ೆಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ೊೇಗಯವಾಗಲ್ಲಿ ಕನಸ್ಯ
ಕಾಣಯತಿಿದ್ೆಳು. ಒಂದ್ಯ ದಿನ “ಹಾಲಯ ಮಾರಿ ಬ್ಂದ್ ದ್ಯಡಿಡಂದ್ ಕ್ೊೇಳಿಯ ಮೊಟ್್ುಗಳನಯನ
ಕ್ೊಂಡಯಕ್ೊಳುಿತ್ಿೇನ್. ಮೊಟ್್ುಗಳಿಂದ್ ಹ್ೊರಬ್ಂದ್ ಮ್ರಿಗಳು ದ್ೊಡಡದಾದಾಗ ಅದ್ನಯನ ಮಾರಿ ಹ್ಚಯಿ
ಹ್ಚಯಿ ದ್ಯಡಯಡ ಸ್ಂಪಾದಿಸ್ಯತ್ಿೇನ್. ಆ ದ್ಯಡಿಡಂದ್ ಒಳ್ಿಯ ರ್ೇಷಿಮಯ ಸಿೇರ್ಗಳನಯನ ಕ್ೊಂಡಯಕ್ೊಳುಿತ್ಿೇನ್.
ಜನರಯ ನನನ ಶಿರೇಮ್ಂತಿಕ್ಯ ಗಯಟ್ುನಯನ ತಿಳಿಸ್ಲಯ ಕ್ೇಳಿದಾಗ ತಲ್ಯಾಡಿಸಿ ಇಲಿವ್ಂದ್ಯ ಹ್ೇಳುತ್ಿೇನ್”
ಎಂದ್ಯ ತನನ ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಳು. ಅವಳು ಇಲಿ ಅನಯನತ್ಿೇನ್ ಎಂದ್ಯ ಕನಸ್ಯ ಕಂಡಾಗ
ನಜವಾಗಲೊ ತಲ್ಯಾಡಿಸಿದ್ಳು. ತಲ್ಯ ಮೇಲ್ಲದ್ೆ ಹಾಲ್ಲನ ಗಡಿಗ್ ನ್ಲಕ್ೆ ಬಿದ್ಯೆ ಒಡ್ದ್ಯ ಹಾಲಯ
ಚ್ಲ್ಲಿತಯ. ಶಿರೇಮ್ಂತ್ಯಾಗಯವ ಕನಸ್ಯ ಕನಸ್ಾಗಿ ಉಳಿಯತಯ.
ನಿೀತ್ರ: ಾಳಿಯಲಿಿ ಕಟುಟವ ಕೆ ೀಟೆಗಳು ನಿಲುಿವುದಿಲಿ.
ಜುಲೆೈ ನ್ಲಿಿ ಜನಿಸಿದ ಪಿಸಿದದ ಕನ್ನಡಿಗರು : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ

ಗಣ್ೇಶ್ - ಜಯಲ್ೈ, 02, 1977
ರಜನ - ಜಯಲ್ೈ, 27, 1964
ಕಲುನಾ - ಜಯಲ್ೈ 08, 1943.
ಪ್ಂಕಜ್ ಅಡಾಾಣಿ - ಜಯಲ್ೈ 24, 1985
ಶಿವರಾಜ್ ಕಯಮಾರ್ - ಜಯಲ್ೈ 12, 1962
ಅಭಿಜ್ಜೇತ್ - ಜಯಲ್ೈ 30, 1963
ಅನಂತ್ ಕಯಮಾರ್ - ಜಯಲ್ೈ 22, 1959
ಮ್ಯಮ್ಮಡಿ ಕೃಷಿರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ - ಜಯಲ್ೈ 14, 1794
ಜಯಚಮ್ರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ ಬ್ಹದ್ೊೆರ್- ಜಯಲ್ೈ 18, 1919
ಎಂ.ಎಸ್ಲ. ಸ್ತಯು - ಜಯಲ್ೈ 06, 1930
ಎನ್. ವ್ಂಕಟ್ಚಲ - ಜಯಲ್ೈ 03, 1930
ಟಿ.ಪಿ. ಕ್ೈಲಾಸ್ಮ್ - ಜಯಲ್ೈ 06, 1930
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ ಮೆೈತ್ರಿ “ : ಅದಿತ ಕುಮಾರ್
ಮೈತಿರ ಚಲನಚಿತರ ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜಕಯಮಾರ್, ಮೊೇಹನ್ ಲಾಲ್ ಪ್ರಮ್ಯಖ ಪಾತರದ್ಲ್ಲಿ
ಅಭಿನಯಸಿದಾೆರ್. ಈ ಚಲನಚಿತರವು ಸಿದಾರಮ್ ಎಂಬ್ ಸ್ಿಂ ಹಯಡಯಗನ ಕಥ್.
ಸಿದಾರಮ್ ತಯಂಬಾ ಇಂಟಿಿಜ್ಂಟ್ ಹಯಡಯಗ. ಅವನ ತಾಯ ಅಗರಬ್ತಿಿ ಕಾರ್ಾಯನ್ಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಜೇವನ ನಡ್ಸ್ಯತಿಿರಯತಾಿರ್. ಒಂದ್ಯ ದಿನ ಕಯಚ್ೇಸ್್ುಯಂದ್ ಸಿದಾರಮ್ನನಯನ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ಯರ
ಬ್ಂಧಿಸ್ಯತಾಿರ್. ಅವನ ತಾಯ ಗೊಳಿ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಸ್ಹಾಯ ಕ್ೇಳುತಾಿಳ ್. ಗೊಳಿ ಪ್ರತಾಪ್
ಮ್ಕೆಳನಯನ ಹಣಕಾೆಗಿ ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಮಾರಯವವನಯ. ಅವನ ಕಣಯಿ ಸಿದಾರಮ್ ಮ್ತಯಿ ಅವನ
ತಾಯಯ ಮೇಲ್ ಇರಯತಿದ್. ಸಿದಾರಮ್, ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜಕಯಮಾರ್ ನ ಬ್ಹಳ ದ್ೊಡಡ ಅಭಿಮಾನ
ಆಗಿರಯತಾಿನ್. ಸ್ೊೆಲ್ ಬ್ಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜ್ ಕಯಮಾರ್ ಮ್ೊವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನ್ೊೇಡಲಯ
ಹ್ೊೇಗಯತಾಿನ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ವ್ೇಳ್ ಸಿದಾರಮ್ನಗ್ ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜಕಯಮಾರ್ ಜ್ೊತ್ ಮಾತಾಡಯವ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗಯತಿದ್.ನಂತರ ಸಿದಾರಮ್ನನಯನ ಜಯವಿನ್ೈಲ್ ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ್ೊೇಡಯತ್ಿೇವ್. ಅವನ
ವಾಡಯನ್ ತಯಂಬಾ ಸಿುಕ್ು . ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದ್ಯೆಕ್ೊಂಡಯ ಸಿದಾರಮ್ “ಕರಯನಾಡ ಕ್ೊೇಟ್ಾುಧಿಪ್ತಿ” ಗ್
ಆಯೆ ಆಗಯತಾಿನ್. ಈ ಕಾಯಯಕರಮ್ದ್ ನರೊಪ್ಕ ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜಕಯಮಾರ್ ಆಗಿರಯತಾಿನ್. ಸಿದಾರಮ್
ಒಂದ್ಯ ಕ್ೊೇಟಿ ಗ್ಲಿಲಯ ಒಂದ್ಯ ಹ್ಜ್ಿ ಹಂದಿರಯತಾಿನ್.ಆ ಸ್ಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಓ. ಸ್್ೈಂಟಿಸ್ಲು
ಮ್ಹದ್ೇವ ಗ್ೊೇಡ್ೆ. ಪ್ುನೇತ್ ರಾಜಕಯಮಾರನಯನ ಭ್ೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಯಯಕರಮ್ವನಯನ ನೇವು
ಇಲ್ಲಿಗ್ ನಲ್ಲಿಸ್ಬ್ೇಕಯ. ಸಿದಾರಮ್ ನನನ ಮ್ಗನನಯನ ಕ್ೊಲ್ ಮಾಡಿರಯದಾಗಿ ಹ್ೇಳುತಾಿನ್. ಸಿದಾರಮ್
ಒಂದ್ಯ ಕ್ೊೇಟಿ ಗ್ಲಯಿತಾಿನಾ? ಕ್ೊಲ್ ಮಾಡಿದ್ವರಯ ಯಾರಯ? ಎಲಿವನಯನ ತಿಳಿದ್ಯ ಕ್ೊಳಿಲಯ ನೇವು
ಚಲನಚಿತರವನಯನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ.

ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :
೧.ಸ್್ೊೇಲ್ಂಬ್ ರ್ೊೇಗಕ್ೆ ಆತಮವಿಶಾಾಸ್
ಮ್ತಯಿ ಕಠಿಣ ಪ್ರಿಶರಮ್ವ್ೇ ದ್ೊಡಡ ಮ್ದ್ಯೆ.
ಇದ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿರಯತಿದ್ಯೇ ಅವರಿಗ್
ಯಶಸ್ಯಸ ಕಟಿುಟ್ುಬ್ಯತಿಿ.
೨. ಅರಿವಿನ ಅತುಂತ ದ್ೊಡಡ ಶತಯರ ಜ್ಞಾನದ್
ನರಾಕರಣ್ಯಲಿ, ಅರಿವಿದ್ ಎಂಬ್ ಭರಮ.

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ಆರುಶ್ ಯಲಿಮೆಲಿ
ಗಯಂಡ: ಅಜ್ಜಿ ನದ್ೆ ಬ್ತಿಯಲಿ, TV ನ್ೊೇಡಾಿ?
ಅಜ್ಜಿ : ನನನ ಜ್ೊತ್ ಮಾತಾಡಯವಿಯಂತ್ ಬಾರ್ೊ ಗಯಂಡ
ಗಯಂಡ : ಅಜ್ಜಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ 6 ಜನನ್ೇ ಇತಿಯವಾ?
ನೇನಯ, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ು, ಅಕೆ, ನಾನಯ ಮ್ತಯಿ ಬ್ಕಯೆ
ಅಜ್ಜಿ : ಇಲಿ ನಮ್ಮನ್ಗ್ ಒಂದ್ಯ ನಾಯ ಕೊಡ ತರಬ್ೇಕಯ ಅಂತಿದಿೆೇವಲಿ, ಅದ್ಯ
ಬ್ಂದ್ ಮೇಲ್ 7 ಆಗಿಿೇವಿ.
ಗಯಂಡ : ಆದ್ರ್ ನಾಯ ಬ್ಕೆನನ ತಿಂದ್ಯಬಿಡಯತ್ಿ. ಕ್ೊನ್ಗ್ ಆರ್ೇ ಉಳ್ೂ ೆೇತಿೇವಿ
ಅಜ್ಜಿ : ನನಗ್ ಮ್ದ್ಾ ಆಗಯತಿಲಿ ಆಗ ನನನ ಹ್ಂಡಿಿ ಬ್ತಯಳ್ ಆಗ 7 ಜನ ಆಗಿಿೇವಿ
ಗಯಂಡ : ಆದ್ರ ಅಕೆ ಮ್ದ್ಾ ಆಗಿ ಹ್ೊೇಗಾಿಳಲಿ ಅದ್ಕ್ೆ 6 ಜನನ್ೇ ಉಳ್ೂ ೆೇತಿೇವಿ
ಅಜ್ಜಿ : ಇಲಿಪ್ು ನನಗ್ ಪಾಪ್ು ಆಗಯತಿಲಾ ಅವಾಗ ನಾವು 7 ಜನ ಆಗಿಿೇವಿ
ಗಯಂಡ : ಅಷ್ೊುತಿಿಗ್ ನೇನಯ ಸ್ತ್ೊಿೇಗಯಲಿ ನಾವು 6 ಜನನ್ೇ ಉಳ್ೂ ೆೇತಿೇವಿ
ಅಜ್ಜಿ : ಅಯುೇ ಕ್ೊೇತಿ ಮ್ಯಂಡ್ೇದ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊ TV ನ್ೊೇಡಯ

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಬೆೀರೆಯವರ ಬ್ುದಿಿವಾದಕೆೆ ಕವಿಕೆ
ಡುವ ಸಮೃದಿಿ ಇದದರೆ ನಾವು ನ್ಮಮ ಜೀವನ್ದಲಿಿನ್ ಎಷೆ ಟೀ
ಸ್ಯಭಾಷಿತಗಳು
ಅನಾಹುತ್ಗಳನ್ುನ ತ್ಪಿಿಸಬ್ಹುದು.
.
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ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ವಿವಿಧ ಭಾರತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳು

ಬ್ಲ್ಲಶಾಲ್ಲಗಳು ಶಿರೇಮ್ಂತರ ಹಯಡಯಗಾಟ್ ದ್ಯಬ್ಯಲರಿಗ್,
ಕ್ಳವಗಯದ್ವರಿಗ್ ಬ್ಡವರಿಗ್ ಸ್ಂಕಟ್ವನಯನ
ಉಂಟ್ಯಮಾಡಯತಿದ್ ಎಂಬ್ ಅಥಯವನಯನ ಈ ಗಾದ್
ನೇಡಯತಿದ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಕಯೆ ಹಾಗಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ್ ಪಾರಣಿಗಳ ಹ್ಸ್ರನಯನ
ಬ್ಳಸಿದ್ೆರಯ, ಇವುಗಳ ಹಾಗ್ ವತಿಯಸ್ಯವ ಮ್ನಯಷುರಿಗ್
ಅನಾಯಸ್ಯತಿದ್. ಬ್ಕಯೆ ಇಲ್ಲಯನಯನ ಬ್ೇಟ್್ಯಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ
ತಿನನದ್ ಅದ್ಕ್ೆ ಹಂಸ್್ ಕ್ೊಟ್ಯು ಚ್ಲಾಿಟ್ವಾಡಯತಿದ್. ಅದ್ೇ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ಮ್ನಯಷುರಿಗ್ ಇದ್ೇ ಬ್ಯದಿೆ ಇರಯತಿದ್.
ಇವರಯ ಇತರರಯ ಕಷುಪ್ಡಯವುದ್ನಯನ ಕಂಡಯ
ಸ್ಂತ್ೊೇಷಪ್ಡಯತಾಿರ್. ತಮ್ಗ್ ಆಗದ್ವರಿಗ್ ಏನಾದ್ರೊ
ಆಪ್ತಯಿ ಸ್ಂಭವಿಸಿದ್ರ್ ಅದ್ನಯನ ಕಂಡಯ ಹಾಲಯ ಕಯಡಿದ್ಷಯು
ಸ್ಂತ್ೊೇಷವಾಗಯತಿದ್. ಹೇಗ್ ಅನ್ೇಕರಯ ಇತರರಿಗ್
ಕಷುಕ್ೊಟ್ಯು ಚ್ಲಾಿಟ್ವಾಡಯತಾಿರ್. .

ಚಿತ್ಿ ಶ್ೀಷಿೆಕೆ : ಮಹಾಂತೆೀಶ್ ಬಾಯಡಗ

ದೆ ೀರ್ಣ ಸಾಗಲಿ... ಮುಂದೆ ಹೆ ೀಗಲಿ …!
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ಕಿೀಡೆ : ಮೆೀಘನ್ ಪಂಡಿತ

ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾ vs. ಫಾರನ್ಸ, ಎರಡಯ ತಂಡಗಳು ಫ್ೈನಲ್ಸ ಆಟ್ಕ್ೆ ಸಿದ್ಿರಾಗಿದ್ೆರಯ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಯ ಆಟ್ಕ್ೆ
ಸಿದ್ಿರಾಗಿದ್ೆರಯ. ನಾನಯ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ೊಂದಿಗ್ ಇದ್ೆೇ. ಎರಡೊ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷಿುೇಯ ಗಿೇತ್ಗಳನಯನ ಹಾಡಿ,
ಆಟ್ವನಯನ ಪಾರರಂಭಿಸಿತಯ. ಮ್ನ್ಯಲ್ಲಿ ನನನ ಸ್್ನೇಹತರಯ ಹಷ್ೊೇಯದಾೆರದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಗಯತಿಿದ್ೆರಯ. ಫಾರನಸನ ಮೊದ್ಲ 18 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
ಗ್ೊೇಲಯ ಹ್ೊಡ್ದಿದ್, ಆದ್ರ್ ನಾವು ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಇನೊನ ಭರವಸ್್ ಕಳ್ದ್ಯಕ್ೊಳಿಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಾಳದ್ಲ್ಲಿದ್ೆ
ಒಂದ್ಯ ಗ್ಳತಿ ಫ್ರಂಚ್ ಅಭಿಮಾನಯಾಗಿದ್ಯೆ ಎಲಿರೊ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ ಅಭಿಮಾನಯಾಗಿದ್ೆರಯ.
10 ನಮಿಷಗಳ ನಂತರ, 28 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮೊದ್ಲ ಗ್ೊೇಲನಯನ ಹ್ೊಡ್ದ್ರಯ. ಈ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ, ಎರಡೊ
ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳು ಒಂದ್ೇ ಆಗಿವ್. ಕ್ಲವರಯ ಇನೊನ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಯನಯನ ಹ್ೊಂದಿದ್ೆರಯ ಏಕ್ಂದ್ರ್ ಅವರಯ
ಗ್ೊೇಲಯ ಗಳಿಸ್ಲಯ ಕ್ೇವಲ 10 ನಮಿಷಗಳು ತ್ಗ್ದ್ಯಕ್ೊಂಡರಯ. ಸ್ಯಮಾರಯ 10 ನಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಫಾರನಸನ ಆಟ್ಗಾರರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬರಯ ಚ್ಂಡನಯನ ಕ್ೈಯಂದ್ ಮ್ಯಟಿುದ್ರಯ. ಅವರಯ ಹಳದಿ ಕಾಡ್ಯ ಪ್ಡ್ದ್ರಯ.
ಕ್ಲವು ವಿಚಿತರ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಫಾರನ್ಸೆ ಪ್ನಾಲ್ಲು ಕ್ಣಕ್ ಪ್ಡ್ದ್ರಯ, ಪ್ನಾಲ್ಲು ಕ್ಣಕ್ : ಆಟ್ಗಾರನಯ ಗ್ೊೇಲಯಗ್ ಕ್ಣಕ್ ಮಾಡಲಯ
ಬ್ಂದಾಗ ಅದ್ಯ ಒಬ್ಬ ಆಟ್ಗಾರ ಮ್ತಯಿ ಇತರ ತಂಡದ್ ಗ್ೊೇಲ್ಲೇ ನಡಯವ್ ಮ್ಯರ್ಾಮ್ಯಖಿಯಾಗಿದ್. ಫ್ರಂಚ್ ತಂಡದ್ ಪ್ರವಾಗಿ
ಆಡಯವ ಆಂಟ್್ೊಯನ್ ಗಿರೇಜಮನ್ ಚ್ಂಡನಯನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ್ರಯ ಮ್ತಯಿ ಅದ್ಯ ನ್ೇರವಾಗಿ ಗ್ೊೇಲಯಗ್ ಹ್ೊೇಯತಯ. ಪ್ನಾಲ್ಲು
ಕ್ಣಕೆಳಿಗಾಗಿ ಫಾರನ್ಸ ಅತಯುತಿಮ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್. ಇದ್ಯ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗ್ ದ್ಯರಂತವಾಗಿತಯಿ ಆದ್ರ್
ಫ್ರಂಚ್ ಅಭಿಮಾನಗಳಿಗ್ ಒಂದ್ಯ ದ್ೊಡಡ ಸ್ಾಧುತ್. ಫಾರನ್ಸ ಇದ್ನಯನ ಮ್ಯಂದ್ಯವರಿಸಿದ್ರ್ ಅವರಯ ಗ್ಲಯಿತಾಿರ್.
ಹಳದಿ ಕಾಡಯಯಗಳು, ಫೌಲೆಳು, ಸ್ಾಾಪ್ಸ ಮ್ತಯಿ ಗ್ೊೇಲಯಗಳ ಗಯಂಪಿನ ನಂತರ ಫಾರನ್ಸ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾ 4-2 ಅನಯನ
ಸ್್ೊೇಲ್ಲಸಿತಯ. ಇದ್ಯ ಬ್ಹಳ ಕಠಿಣ ಆದ್ರ್ ಉತಿಮ್ ಆಟ್ವಾಗಿತಯಿ. ಫಾರನಸನ ಗ್ೊೇಲ್ಲೇಯನಯನ ಗ್ೊಂದ್ಲಕ್ೊೆಳಗಾದ್ ಗ್ೊೇಲಯ
ಎಸ್್ಯಯವ ಮ್ೊಲಕ ಮಾರಿಯೇ ಮ್ಂಡಯಿಕ್ಣಕ್ ಚ್ಂಡನಯನ ನ್ೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಂದ್ೊಡಿದಾಗ ನನನ ನ್ಚಿಿನ ಗ್ೊೇಲಯ ಆಗಿದ್. ಗ್ೊೇಲ್ಲ
ಅದ್ನಯನ ಕ್ಣಕ್ ಮಾಡಲಯ ಪ್ರಯತಿನಸಿದ್ನಯ, ಆದ್ರ್ ಅವನಯ ಅದ್ನಯನ ಮಾರಿಯೇ ಗ್ ಬ್ಲವಾಗಿ ಒದ್ಯಯತಾಿ ಅದ್ನಯನ ಗ್ೊೇಲಯಗ್
ತಳಿಿದ್ನಯ. ಅದ್ಯ ಅಮೊೇಘವಾಗಿತಯಿ! ಒಟ್ಾುರ್ಯಾಗಿ, ನಾವು ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾದ್ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಸ್ಾಕಷಯು ದ್ಯಃಖ ಪ್ಟ್ುರಯ.
ಮ್ಯಂದಿನ ಬಾರಿ ಮ್ತ್ಿ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ ಕ್ೊರಯೇಷಿಯಾ!

ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧಯ

ಕಾಯಪಿ್ಕಂ ಚಿತಾಿನ್ನ

ಮೊದ್ಲಯ ಅನನವನಯನ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಬ್ೇಕಯ.
ಒಂದ್ಯ ಬಾಣಲ್ಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಿ ಹಾಕ್ಣ ಅದ್ಕ್ೆ ಸ್ಾಸಿವ್ ಹಾಕ್ಣ
ನಂತರ ಒಂದ್ೊಂದಾಗಿ ಕಡಲ್ಬಿೇಜ, ಉದಿೆನಬ್ೇಳ್, ಕಡಲ್
ಬ್ೇಳ್ ಹಾಕ್ಣ ಹಯರಿಯರಿ. 2 ಕ್ಂಪ್ು ಮಣಸಿನಕಾಯ
ಕರಿಬ್ೇವು, ಹಸಿಮಣಸಿನಕಾಯ ಹಾಕ್ಣ ಬಾಡಿಸಿದ್ ನಂತರ
ಹ್ಚಿಿದ್ ಕಾುಪಿಸಕಂ ಹಾಕ್ಣ ಬಾಡಿಸಿ, ಅದ್ಕ್ೆ ಚಿಟಿಕ್ ಅರಿಶಿನ
ಹಾಕ್ಣ ಬ್ರ್ಸಿ ಅನಂತರ ಅನನ ಹಾಕ್ಣ ರಯಚಿಗ್ ತಕೆಷಯು ಉಪ್ುು
ಹಾಕ್ಣ ಮಲ್ ಕ್ೊತಿಂಬ್ರಿ ಸ್್ೊಪ್ುು ಹಾಗೊ ತ್ಂಗಿನಕಾಯ
ತಯರಿ ಹಾಗೊ ನಂಬ್ ಹಣಿಿನ ರಸ್ ಹಾಕ್ಣ ಬ್ರ್ಸಿ. ಈಗ
ರಯಚಿಯಾದ್ ಚಿತಾರನನ ಸ್ವಿಯಲಯ ರ್ಡಿ.

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ
ಒಗಟ್್ಯೇನೇ ಸ್ೃಷಿು? ಬಾಳಿನಥಯವ್ೇನಯ ?
ಬ್ಗ್ದ್ಯ ಬಿಡಿಸ್ಯವರಾರಯ ಸ್್ೊೇಜ್ಜಗವನದ್ನಯ ?
ಜಗವ ನರವಿಸಿದ್ ಕ್ೈಯಂದಾದ್ೊಡ್ೇಕ್ಣಂತಯ
ಬ್ಗ್ ಬ್ಗ್ಯ ಜ್ಜೇವಗತಿ ? – ಮ್ಂಕಯತಿಮ್ಮ II ೬II
ಬ್ದ್ಯಕ್ಣಗಾರ್ ನಾಯಕರಯ, ಏಕನ್ೊೇ ಅನ್ೇಕರ್ೊೇ?
ವಿಧಿಯೇ ಪೌರಯಷವೇ ಧರಯಮ್ವೇ ಅಂಧಬ್ಲವೇ?
ಕಯದ್ಯರಯವುದ್ಂತಯ ಈಯವುವಸ್್ಾಯ ಪಾಡಯ?
ಅದಿಗಯದಿಯ ಗತಿಯೇನ್ೊೇ? – ಮ್ಂಕಯತಿಮ್ಮ || ೭II

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೭
ಜುಲೆೈ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶ್ಿೀ ಬ್ಬದರಹಳಿಿ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
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