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ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಿ … ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪುಟ ೧        ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ ಪುಟ ೭
ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ ಪುಟ ೨   
ಹಬ್ಬ ಪುಟ  ೩                       ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟ  ೮
ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್ ಪು ೪ ಪದ ಹುಡುಕೊೀಣ್ ಪುಟ ೯ 
ಸಂದರ್ೆನ್ ಪುಟ ೫ -೬        ಅಡುಗೆ   - ಪುಟ ೧೦

ಹಚೆಚೀವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ...

ಅದಿತ್

ಪ್ರೇರಣ

ಆರುಶ್ 

ಪ್ರಕೃತಿ 

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್

ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ುು ಅವಕಾಶ ಎಷ್ುು ಸುುಂದರವಾದ ಪ್ದಗಳು.
ಯಾವುದ್ೇ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಅಭಿರುಚಿ ಎಷ್ುು ಮುಖ್ಯವೇ ಹಾಗ್ಯೇ ಕ್ಲಸದ
ಪ್ರಿಪ್ೂಣಣತ್ ಗ್ ಅವಕಾಶವೂ ಅಷ್ುೇ ಅಗತ್ಯ.

ನಮಮ ಪೇಷ್ಕರ ವೃತಿು ಕೃಷಿ ಅಲಲದಿದದರೂ, ನಮಗ್ ಬ್ೇಕಾದ
ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನುು ನಾವ್ೇ ಬ್ಳ್ಯುತಿುದ್ದವು. ಭತ್ು, ಉದುದ, ಹ್ಸರು,
ಅವಡ್, ನ್ಲಗಡಲ್, ತ್ುಂಗು, ಸ್ೂಪ್ುು, ಬ್ುಂಡ್ಕಾಯಿ, ಹೇರ್ಕಾಯಿ, ತ್ೂುಂಡ್
ಕಾಯಿ ... ಹೇಗ್ ಎಲಲ ತ್ರಹದ ತ್ರಕಾರಿಗಳನುು ಮನ್ಯಲ್ಲಲಯೇ
ಬ್ಳ್ಸುತಿುದ್ದವು ಹಾಲು ಮೊಸರು, ತ್ುಪ್ು ಎಲಲವೂ ಮನ್ಯದ್ೇ. ಅತ್ು ಮನ್ಯ
ಆಲ್ಮನ್ಯ ಬ್ಲಲ ಬುಂದರ್, ದ್ೂಡದಮಮನ ಮನ್ಯಿುಂದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು,
ಮಾವನ ಮನ್ಯಿುಂದ ಪ್ುನಪ್ುಣಳಿ, ಅವಟ್ಕಾಯಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಅುಂಗಡಿಯಿುಂದ
ತ್ರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬ್ರಳ್ನಿಕ್ಯಷ್ುು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್ ತ್ೂಗರಿಬ್ೇಳ ,್
ಗ್ೂೇಧಿ, ಸಕೆರ್, ಕ್ಲವು ತ್ರಕಾರಿಗಳು – ಟ್ೂಮೆೇಟ್ೂ, ಕಾಯರ್ಟ್, ಕ್ೂೇಸು.
ಭತ್ುದ ಬೇಜದಿುಂದ ಅಕ್ಕೆ, ಅವಲಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಎಲಾಲ ಹುಂತ್ಗಳನೂು ಅರಿತಿದ್ದವು.
ನನು ಹಾಗ್ ನಿೇವೂ ಇುಂತ್ಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಲ ಬ್ಳ್ದು ಬುಂದಿರಬಹುದು.

ಈಗ ನಮಗ್ ಇಲ್ಲಲ ಭತ್ು, ತ್ುಂಗು ಬ್ಳ್ಸುವ ಅವಕಾಶ ಇಲಲದ್
ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರ ಪಾಯಟಿಯೇ ಅಥವಾ ಬಾಯಕ್ ಯಾರ್ಡಣ ನಲ್ಲಲ ಸಣಣ
ಹೂವಿನ ಗಿಡವೇ, ಒುಂದು ಟ್ೂಮೆೇಟ್ೂ ಗಿಡವೇ ನ್ಟ್ುು, ಮಕೆಳಲ್ಲಲ ಗಿಡ
ನ್ಡುವ, ಬ್ಳ್ಸುವ ಹವಾಯಸವನುು ಬ್ಳ್ಸಬಹುದು.

ದುಡುು ಕ್ೂಟ್ುರ್ ಬ್ೇಕಾದ ತ್ರಕಾರಿ ಸಿಗುತ್ು ಆದರ್ ನಾವು ಕ್ೈಯಾರ್
ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹೂವು, ತ್ರಕಾರಿ ನ್ೂೇಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಸುಂತ್ೂೇಷ್ ಮತ್ುು ತ್ೃಪ್ತುಯೇ
ಬ್ೇರ್. ಮಕೆಳಿಗ್ ಗಿಡ ನ್ಟ್ುು ಬ್ಳ್ಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ್ೂಟ್ುು, ಅವರಲ್ಲಲ
ಕ್ೈತ್ೂೇಟ್ದ ಅಭಿರುಚಿಯನುು ಬ್ಳ್ಸಿ. ಪ್ರಿಸರವನುು ಉಳಿಸಿ.

“ಹಸಿರಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮಾನ್ವನ್ ಉಸಿರು
ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸುತ್  ತ್ುಂಬ್ಲಿ ಹಸಿರು”



ಆ ುನಿಕ ನಾರಿ
ಅವಳ ಮನಸು ನದಿಯಹಾಗ್ ನಿಷ್ೆಲಮಶ  
ಅವಳದು ಆಕಾಶದಷ್ುು ವಿ ಾಲ ಹೃದಯ  

ಅವಳಿಗ್ ಪ್ ಯಹಾಗ್ ಬಾನ್ತ್ುರಕ್ೆ ಹಾರುವ ಕನಸು 
ಅವಳ ಸ ುಂದಯಣ ಅವಳ ಸಾ ಭಿಮಾನದಲ್ಲಲದ್ 
ಅವಳ ಸ ುಂದಯಣ ಅವಳ ಆತ್ಮವಿ ಾ ಸದಲ್ಲಲದ್ 
ಅವಳ ಸ ುಂದಯಣ ಅವಳ ಸಾ ತ್ುಂತ್ರ ದಲ್ಲಲದ್  

ಅವಳಿಗ್   ಣವ್ುಂಬ ದೃ ವಾದ ರ್ಕ್ೆಯುಂದು ದ್ೂರ್ತ್ರ್, 
ಆ ುನಿಕ ಜಗತಿುನ ಅನ್ ೇಷ್ಣ್ಯ 

ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಲ ತ್ನುನುು ತ್ೂಡಗಿಸಿಕ್ೂುಂಡು  
ಸಾ ವಲುಂಬ ಮತ್ುು ಸುಂತ್ೂೇಷ್ಕರ  

 ೇವನ ಸಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಲ ಯಶಸಿ ಯಾಗುತಾುಳ್
ರೂಪಾ ಬಾಯಡಗಿ
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ರೂಪಾ ಬಾಾಡಗಿ  

ಬೆಳಿಗ್ೆ ಎದುದ ಆತ್ುರದಲ್ಲಲ ತಿುಂಡಿ ಅಡುಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಮಕೆಳಿಗ್ ಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿ, ಬ್ೇಗ ಬ್ೇಗ
ತ್ಯಾರಾಗಿ, ಅ ಣುಂಬ ಣ ತಿುಂಡಿ ತಿುಂದು, ಮಕೆಳನುು ಸೂಚೂಲ್ ಗ್ ಬಟ್ುು, ಆಫೇಸ್ ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ… 
ಇಡಿೇ ದಿನ ಹ್ೂರಗಡ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿ, ಸುಂಜ್ಯಾಯಿತ್ುಂದರ್ ಮನ್ಗ್ ಬುಂದು ಮಕೆಳ, 

ಹ್ೂಮವಕ್ಣ, ಊಟ್ ತ್ಯಾರಿ, ಮಕೆಳ ಕಾಲಸ್ ಗಳು ಹೇಗ್ …ಅವಳ ಬಗ್ೆ ಆಲ್ೂೇಚಿಸಲು
ಸ ಲುವೂ ಸಮಯ ಸಿಗದಷ್ುು ಕಾಯಣನಿರತ್ಳಾಗುತಾುಳ .್ ನಗುತ್ುಲ್ೇ ಎಲಲರ ಮನ ಗ್ಲುಲವ
ಹಸನುಮಖಿ...ಈ ಆ ುನಿಕ ಮಹಳ .್
ದಿನಬ್ಳಗಾಯಿತ್ುಂದರ್ ಅಡುಗ್ಯವಳು, ಮನ್ ಕ್ಲಸದವಳು, ಡಾಕುರ್, ಡ್ೈವರ್, ಟಿೇಚರ್, 
ಅಡ್ ೈಸರ್ ಆಗಿ ಸುಂಸಾರ ನ ಕ್ಯನುು ಸಾಗಿಸುತಾುಳ .್  ಕ್ಕರೇಡ್, ರಾಜಕ್ಕೇಯ, ಕಲ್, ಸಾಹತ್ಯ, 
ರುಂಗಭೂಮಿ, ಸ್ೇನ್, ವ್ೈದಯಕ್ಕೇಯ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತ್ುಂತ್ರಜ್ಞಾನ,   ಣ...ಹೇಗ್ ಪ್ರತಿಯುಂದು ಕ್್ೇತ್ರದಲೂಲ
ಮಹಳ್ ತ್ನುದ್ೇ ಆದ ಛಾಪ್ು ಮೂಡಿಸಿದಾದಳ .್ ಮೊದಲು ಬರಿ ಮನ್ಗ್ಲಸ ಮತ್ುು ಸುಂಸಾರ
ಸಾಗಿಸುವ ಕ್ಲಸಕ್ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿದದ ಮಹಳ ,್ ಇುಂದು ಪ್ುರುಷ್ರಿಗ್ ಸಮನಾಗಿ
ಸ ಸಾಮಥಯಣದಿುಂದಲ್ೇ ಲ್ಲುಂಗಸಮಾನತ್ ಸಾಧಿಸುವತ್ು ದೃ ಹ್ಜ್ೆಯಿಟಿುದಾದಳ .್ 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿ ್ೇಷ್ ಸೃಷಿು ಯೇ ಮಹಳ .್ ಆ ುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಲ ಆಕ್ ತ್ನುನುು ಎಲಾಲ
ಕಾಯಣಕ್್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ತ್ೂಡಗಿಸಿಕ್ೂುಂಡಿದದಲಲದ್, ತ್ನು ಸಾಮಥಯಣವನುು, ಪಾರಬಲಯವನುು ತ್ೂೇರಿಸಿ
ಮೆರ್ದಿದಾದಳ .್
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ಫಾದರ್ಸೆ ಡೆೀ :  ಪೆಿೀರಣ್ ಗೌಡ

ಫಾದಸಣಡ್ೇ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ಕೆುಂತ್ ಮುುಂಚ್ ಅಪ್ುನ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಕ್ೆ ಇಷ್ುಪ್ಡಿುನಿ. 
ಅಮಮನುಂತ್ಹ ಅಪ್ು! 
ನಿನುುಂಥ ಅಪ್ು ಇಲಲ...ಬಾಳಲ್ಲಲ ನಿೇನ್ೇ ಎಲಾಲ... 
ಇುಂದಿನ ಅಪ್ು ಸಿಡುಕನಲಲ. ಗುಂಭಿೇರನೂ ಅಲಲ. ಅವನಿೇಗ 'ಅಮಮ'ನುಂತ್ಯೇ ಮಕೆಳನುು 
ನ್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುುತಾುನ್, ಅವರ ಜತ್ ಬ್ರ್ಯುತಾುನ್. 
''ತಾನು ಎಲಾಲ ಕಡ್ ಇರುವುದಕ್ೆ ಸಾ ಯ ಇಲಲ ಅುಂತ್ ದ್ೇವರು 'ತಾಯಿ'ಯನುು ಸೃಷಿುಸಿದ. ಹಾಗ್ೇ, 
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಲ ತ್ನಿುುಂದ ಎಲಲರನೂು ಸಲಹಲು ಸಾ ಯವಿಲಲ ಅುಂತ್ 'ತ್ುಂದ್'ಯನುು ಸೃಷಿುಸಿದ.'' 
ಈ ಮಾತ್ು ವಿಶ ವಾಯಪ್ತಯಾಗಲು ಕಾರಣ 'ಅಪ್ು' ಅನುುವ ಪ್ದದಲ್ಲಲರುವ ಅತಿೇವ ಒಲವು. 'ಅಪ್ು' ಅನುುವ 
ಎರಡು ಅ ರಗಳಲ್ಲಲ ಸಾವಿರ ಆನ್ಗಳ ಬಲವಿದ್. ಭಯ ಆದಾಗ ಮುಗಧ ಮಕೆಳು ಓಡಿಬುಂದು ಬಗಿದಪ್ುುವುದು 
'ತ್ುಂದ್'ಯನ್ುೇ.! ಮಕೆಳಿಗ್ ಧ್ೈಯಣತ್ುುಂಬ, ಮಾಗಣದಶಣನ ನಿೇಡುವ ತ್ುಂದ್ಗ್ ಒುಂದು ಸಲಾುಂ 
ಸಲ್ಲಲಸುವುದಕ್ೆ 'ವಿಶ  ತ್ುಂದ್ಯರ ದಿನ’ಆಚರಿಸುತ್ುೇವ್. ಸದಾ ಸಲಹುವ ನಿಮಮ ತ್ುಂದ್ಗ್ ಈ ದಿನ ಒುಂದು 
'ಥಾಯುಂಕ್ಚ' ಹ್ೇಳಿಬಡಿ.  
ಫಾದಸ್ಣ ಡ್ೇ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಣ ಜೂನ್ ಮೂರನ್ೇ ಬಾನುವಾರ ಸ್ಲ್ಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡತಾುರ್. ನಿಮಗಿದುದ ಗ್ೂತಾು -
ಫಾದಸ್ುೇಣ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಚರಿಸಿದುಧ ಸ್ೂುಕ್ೇನ್, ವಾಷಿುಂಗುನ್ ನಲ್ಲಲ.  
ಫಾದಸ್ಣ ಡ್ೇ ತ್ುುಂಬ ಸ್ುಷ್ಲ್ ನುಂಗ್ , ನಾನು ನ್ೂೇಮಣಲ್ಲೇ ಆ ದಿನ ಅಪ್ುನಿಗ್ ಸಪ್ೈಣಸ್ ಮಾಡಿುೇನಿ. 
ನಾನು ಮತ್ುು ನನು ತ್ಮಮ ಅಪ್ು ಏಳುವು ಕ್ಕೆುಂತ್ ಮುುಂಚ್ ಎದುಧ ಸಪ್ೈಣಸ್ ಗಿಫ್ಟು ಅಪ್ುನ ಬ್ರ್ಡ ಪ್ಕೆ 
ಇಟಿುದಿಧಿ.  ಅಪ್ು ಎದದ ತ್ ಣ ನಮಮ ಗಿಫ್ಟು ನ್ೂೇಡಿ ಖ್ುಷಿ ಪ್ಟ್ುರು, ಮತ್ು ಆ ದಿನ ಅಪ್ುನ ಕ್ಲಸಗಳಲ್ಲಲ ಹ್ಲ್ು
ಮಾಡತಿೇನಿ.   
ರಜನಿ ಆುಂಟಿಗ್ ಥಾಯುಂಕ್ಚ ಹ್ೇಳ ಬ್ೇಕು ಯಾಕ್ುಂ ರ್  ಈ ವಷ್ಣ ಸಮಮರ್ ಕಾಯುಂಪ್ ನಲ್ಲಲ ನ್ೈಸ್ ಸಪ್ೈಣಸ್  
ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ೂಟ್ುು ನಮಮ ಕ್ಯಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ುನಿಗ್ ಗಿಫ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದುರ ಮತ್ುು ಹ್ೂೇದ ವಷ್ಣ ಚಿಗುರು ಕನುಡ
 ಾಲ್ಯ ಕುಟ್ುುಂಬದವರ್ಲಲ ಸ್ೇರಿ ಫಾದಸ್ಣ ಡ್ೇ ಆಚರಿಸಿದ್ಧವು .   ನಾನು ಮಾತ್ು ನನು ತ್ಮಮ ಚ ಕ 
ಚಿತ್ರ  ಹಾಡು ‘ಅಪಾು ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ’ ಹಾಡಿ ಮನ್ಯಲ್ಲಲ ಅಪ್ುನಿಗ್ ಸಪ್ೈಣಸ್ ಮಾಡಿದ್ಧವು.  
ಕ್ಲವುಂದು ಫಾದಸ್ಣ ಡ್ೇ ದಿನ ಬಳಸುವ ಕ್ೂ ೇಟ್ಚ -
‘ಅಪ್ುನ್ೇ ಮಗನ ಹೇರ್ೂೇ  ಮತ್ುು ಮಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ತರೇತಿ’ 
‘ಯಾರಿಗ್ ಬ್ೇಕು ಸೂಪ್ಹೇಣರ್ೂೇ ತ್ುಂದ್ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಲದಾಧಗ !!’ 
ನಮಮ ಫಾದಸ್ಣ ಡ್ೇ  ಪ್ತಕಚಸ್ಣ ಇಲ್ಲಲದ್.
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ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೊೀಲಿ 

ಅ ಆ  ಅಡೆವಂಚರ್:  ಅದತ್ ಕುಮಾರ್

ನಾನ್ು ಮತ್ುು ನ್ನ್ನ ತ್ಂಗಿ !
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ಸಂದರ್ೆನ್ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಾ 
ಕನುಡದ ಸುಂವ್ೇದನಾ ೇಲ ಲ್ೇಖ್ಕರಲ್ಲಲ ಒಬಬರಾದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನ್ರಸಿಂಹಮೂತ್ರೆಯವರು

ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯದ ಅನ್ೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾದರ್. ಇವರ ಎರಡು ಕಥಾಸುಂಕಲನ 
ಗಳಾದ “ ಶು ಕುಂಡ ಕನಸು“ ಮತ್ುು “ಹುಂಸ್ ಹಾರಿತ್ುು“ ಗ್ ಕನಾಣಟ್ಕ ಸಾಹತ್ಯ ಅಕಾಡ್ಮಿಯ 
ಪ್ುರಸಾೆರ ಲಭಿಸಿದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್  ವಾನುಂದ ಪಾಟಿೇಲ ಪ್ರಶಸಿು, ಮಹಾಲ್ಲುಂಗರುಂಗ ಪ್ರಶಸಿುಗ್ 
ಭಾಜನರಾಗಿದಾದರ್.  “ಹ್ೂಳ್ಮಕೆಳು“  ಕಾದುಂಬರಿ, “ಮಹಾಗಾರುಡಿ” ನಾಟ್ಕ,  “ಕಡಲುಂತ್ 
ಕಾರುಂತ್ “, “ ಅರಿವಲಗು” ಮುುಂತಾದವು ಇವರ ವಿಮ ಾಣ ಸುಂಕಲನಗಳು. ಮಾಕ್ಕ ಣಜ್ ವಾಚಿಕ್, 
ನಾಯಮಿತಿ ಪ್ರಭಣಣನವರ ಕನುಡ -ಕನುಡ ನಿಘುಂಟ್ು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ್ ಸುಂಪಾದನ್ಗಳು. ಇದಲಲದ್ 
“ಕಾಡಿನ್ೂಳಗಿದ್  ೇವ”, “ಸೂಯಣದುಂಡ್”, “ಅಕ್ಕೆಕಾಳು ನಕ್ಕೆತ್ಮಮ”, “ ಭಾವ ೇರ “, ಇವರ 
ಕವಿತ್ಗಳು. ಇವರ ಹಲವಾರು ಕವಿತ್ಗಳು ಪ್ದವಿ ತ್ರಗತಿಯ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲಲ ಸ್ೇಪ್ಣಡ್ಗ್ೂುಂಡಿವ್. 
ಹಾಗೂ ೭೭ ನ್ೇ ಕನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಸಮೆೇಳನದ ಕವಿಗ್ೂೇಷಿಿಯ ಅ ಯ ತ್ಯ ಗ ರವ ಇವರಿಗ್ 
ಸುಂದಿದ್. 
ನ್ನ್ನ ಮತ್ುು ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನ್ರಸಿಂಹಮೂತ್ರೆ ಯವರ ಸಂದರ್ೆನ್ದ ಒಂದು ತ್ುಣ್ುಕು. 
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ಪಿಶೆನ  : ನಿಮಗ್ ಯಾವ ವಯಸಿಚನಲ್ಲಲ ಕಥ್ ಬರ್ಯುವ ಇುಂಟ್ರ್ಸ್ು ಶುರುವಾಯಿತ್ು?
ಉತ್ುರ :  ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್ . ಸಿ (೧೦ ನ್ೇ ತ್ರಗತಿ ) ಯಲ್ಲಲ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. 
ಪಿಶೆನ : ನಿಮಮ ಫಸ್ು ಸ್ೂುೇರಿ ನ ಯಾವ ವಯಸಿಚನಲ್ಲಲ ಬರ್ದಿರ ಮತ್ುು ಆ ಸ್ೂುೇರಿ ಯಾವುದು?
ಉತ್ುರ : ೧೪ – ೧೫ ನ್ೇ ವಯಸುಚ, “ನಮಮ  ಾಲ್ಯ ಗಡಿಬಡಿ” – ನಾನು ಮೊದಲು ಬರ್ದ ಕಥ್.
ಪಿಶೆನ   : ನಿೇವು ಯಾವ ಯಾವ ದ್ೂಡು  ಸಾಹತಿಗಳನುು ಮಿೇಟ್ ಮಾಡಿದಿದೇರಿ? 
ಉತ್ುರ :  ಡಾ.  ವರಾಮ್ ಕಾರುಂತ್ರು, ಅವರು ನನು ದ್ೇವರು. ನಿರುಂಜನ, ಅನುಪ್ಮ ನಿರುಂಜನ, 
ಪ್.ವ್ುಂ.ಆಚಾಯಣ, ಅನುಂತ್ಮೂತಿಣ, ಲುಂಕ್ೇಶ್, ಪ್ೂಣಣಚುಂದರ ತ್ೇಜಸಿ . ಕುವ್ುಂಪ್ು ಮತ್ುು  ದ. ರಾ. ಬ್ೇುಂದ್ರ
ಅವರನೂು ಕೂಡ ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್.
ಪಿಶೆನ   : ನಿಮಮ ಇುಂಟ್ನಾಯಣಷ್ನಲ್ ಟಾರವ್ಲ್ ಬಗ್ೆ ಬರ್ದಿದಿದೇರಾ? ಹ ದು ಅುಂದ್ರ ಅದು ಯಾವುದು?
ಉತ್ುರ : ಅಮೆೇರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ೆ ಬರಿೇತಾ ಇದಿೇನಿ. ನಯಾಗರದ ಬಗ್ೆ ಒುಂದು ಕಥ್ನ್ೇ ಬರ್ದಿದಿೇನಿ. 
ಅಲ್ಲಲನ ಫೇಕ್ ಕಥ್ ಗಳನೂು ಇಟ್ುುಕ್ೂುಂಡು “ಕಾಲ ನದಿಯ ವಿಸಮಯ ಲಹರಿ“ ಅುಂತ್ ಕಥ್ ಬರ್ದಿದಿೇನಿ. 
ಇದಿೇಗ ಗಾರುಂರ್ಡ ಕಾಯನಿುಯನ್ ಬಗ್ೆ ಕೂಡ ಒುಂದು ಕಥ್ ಬರ್ದಿದಿೇನಿ. ಕಥ್ಯ ಹ್ಸರು “ಎುಂಜ್ಲ್ಚ ವಿುಂಡ್ೂ “.
ಪಿಶೆನ   :  ನನು ಹಾಗ್ ಇಲ್ಲಲ ಹುಟಿು ಬ್ಳ್ದ ಕನುಡ ಮಕೆಳನುು ನ್ೂೇಡಿದ್ರ ನಿಮಗ್ ಏನು ಅನಿುಸುತ್ು?
ಉತ್ುರ : ನನಗ್ ಸುಂತ್ೂೇಷ್ನ್ೇ ಆಗುತ್ು. ಯಾಕ್ೇುಂದ್ರ ಅವರು ಹುಟ್ುುತಾನ್ೇ ಬ್ೈಲ್ಲುಂಗುಯವಲ್ , ಟ್ೈ 
ಲ್ಲುಂಗುಯವಲ್, ಮಲ್ಲುಲ್ಲುಂಗುಯವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಳಿೇತಾರ್. ಭಾಷ್ಗಳು ಅುಂದ್ರ ಮಕೆಳ ಆಟ್ಗಳು ಇದದ ಹಾಗ್. ಒುಂದು 
ಆಟ್  ಬ್ೇಜಾರು ಆದ್ರ ಇನ್ೂುುಂದು ಆಟ್ ಆಡುತಾುರ್ ಹಾಗ್ ಭಾಷ್ಗಳನುು ಬ್ೇಗ ಪ್ತಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತಾುರ್. ೫ 
ರಿುಂದ ೬ ನ್ ವಯಸಿಚನ್ೂಳಗ್ ಅವರು ೫ -೬ ಭಾಷ್ ಕಲ್ಲಬಹುದು. ನಾಯಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲಬಹುದು. ಅದರಿುಂದ 
ನಿೇವ್ೇನು ಭಾಷಿಕ ಅನಾಥರು ಅುಂತ್ ನನಗ್ ಅನಿುಸುತಿುಲಲ.
ಪಿಶೆನ  :  ನಾವು ಯಾಕ್ ಕನುಡ ಕಲ್ಲಬ್ೇಕು?
ಉತ್ುರ : ಮಗು ಯಾಕ್ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬ್ೇಕು? ಮಗು ಬ್ಳ್ಯೇಕ್,ಬದುಕ್ೂೇಕ್, ಉಸಿರಾಡ್ೂೇಕ್ 
ತಾಯಿ ಹಾಲು ಅವಶಯಕತ್ ತಾನ್ೇ, ಹಾಗ್ ನಮಗ್ ನಮಮ ಮಾತ್ೃ ಭಾಷ್. 
ಪಿಶೆನ   :  ನಮಮ ಚಿಗುರು ಕನುಡ ಪಾಠ ಾಲ್ ಮಕೆಳಿಗ್ ಏನು ಮೆಸ್ೇಜ್ ಹ್ೇಳ ್ೇಕ್ ಇಷ್ು ಪ್ಡುತಿುೇರಾ?
ಉತ್ುರ : ಕನುಡವನುು ಅಪ್ು, ಅಮಮನ ಒತಾುಯಕ್ೆ ಕಲ್ಲೇಬ್ೇಡಿ. ಕನುಡವನುು ಯಾವುದ್ೂೇ ಮುಲಾ ಗ್, 
ಅದನುು ಕಲ್ಲತ್ರ್ ಬರ್ೂೇ ಲಾಭಗಳಿಗ್ ಕನುಡವನುು ಕಲ್ಲೇಬ್ೇಡಿ. ಕನುಡ ನಿಮಮ ಮಾತ್ೃಭೂಮಿಯ ಒುಂದು 
ಸುಂಪ್ತ್ುು. ಅದು ನಿೇವು ಬ್ೇರ್ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಬುಂದಿದೂರ ಕೂಡ ನಿಮಮ ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಲ, ನಿಮಮ ರಕುನಾಳಗಳಲ್ಲಲ
ಕನುಡ ಹರಿೇತಾ ಇದ್. ಅದನು ನಿೇವು ರೂಢಿಸಿಕ್ೂುಂಡ್ರ, ಅದು ನಿಮಗ್ ಒಲ್ಲಯುತ್ು. ಕನುಡದಲ್ಲಲ  ಏನ್ೇನು ಇದ್
ಅುಂತ್ ತಿಳಿದುಕ್ೂಳ ್ ುೇಕ್ ಆದೂರ ಕನುಡ ಕಲ್ಲಬ್ೇಕು. If you don’t learn ಕನುಡ now at this age, 

young age, u will feel terribly sorry in future. terribly sorry… ಅಷ್ು.
Thank you
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ಪನ್ುುಲ್ ಹುಲಿಿನ್ಕಟ್ೆೆ

ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಾಪೆಿೀರಣ್ ಗೌಡ

ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಾ

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ 



ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳು
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಶಾಲೆೆಟ್

ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ - ಗುರು ಶಿಷಾರು  :   ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮೀಲಿ

ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :

1. ನಿದ್ದಯಲ್ಲಲ ಕಾಣುವುಂಥದುದ ಕನಸಲಲ, 
ನಿದ್ದಗ್ಡುವುಂತ್ ಮಾಡುವುದಿದ್ಯಲಲ 
ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು.

2. ಇವತಿುನ ಹಾರ್ೈಕ್, ನಾಳಿನ ಪ್ೂರ್ೈಕ್, 
ಇುಂದಿನ ಕನಸು, ನಾಳ್ಯ ನನಸು-
ಕುವ್ುಂಪ್ು

ಜೊೀಕ್ಸ್ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾಗೆೀಶ್

ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲಿಿ offer ಹೀಗಿತ್ುು.
1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನೆೀ ತ್ಗೊಂಡುಿ 1 ವಾಚು 
free!!
ಮರುದನ್ ಅಂಗಡಿಯಲಿಿ ಗಲಾಟ್ೆ.ಪಲಿೀಸರು 
ಬ್ಂದರು ....
ಪಲಿೀರ್ಸ : ಏನ್ು ಗಲಾಟ್ೆ... ಯಾಕೆ?
ಅಂಗಡಿಯವ : ನೊೀಡಿ ಸರ್... ಈ ಸದಾೆರ್ 1000 
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚಿಲಿ್ರೆ ತ್ಗೊಂಡು.... ವಾಚು free 
ಕೆೀಳಾುನೆ!!

ಗುರು  ಷ್ಯರು 1981 ರಲ್ಲಲ ಬುಂದ ತ್ಮಾಷ್ ಮೂವಿ .ನಾನುಮತ್ುು ನಮಮಕೆ
ಇಬಬರು ನಕುೆ ನಕುೆ ಸಾಕಾಯಿತ್ು . 7 ಜನಮುನಿವಯಣರು ಚಿತ್ರಲ್ೇಖ್ಳ
 ಾಪ್ಕ್ೂೆಳಗಾಗಿಮೂಖ್ಣರಾಗುತಾುರ್ ಹಾಗು ರಾಜಗುರುಗಳಾದ
ಪ್ೂಣಾಣನುಂದಯಯನವರಮನ್ಗ್ ಬುಂದು ಅವರ  ಷ್ಯರಾಗುತಾುರ್. ರಾಜ
ನುಂದಿವ ಣನ ತ್ನು ಕತ್ಣವಯ ವನುು ಮರ್ಯಬಾರದ್ುಂದು  ವ ಗುಂ ವಣ ಕನ್ಯ
ಚಿತ್ರಲ್ೇಖಾಳನುು ಭೂಲ್ೂೇಕಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗುವುಂತ್ ಮಾಡುತಾುನ್. ಭೂಲ್ೂೇಕಕ್ೆ ಬುಂದ
ಚಿತ್ರಲ್ೇಖ್ ತ್ನುನ್ುೇ ನ್ೂೇಡುತಿದದ 7 ಜನಮುನಿಗಳಿಗ್ ಮೂಖ್ಣರಾಗಿ ಎುಂದು  ಾಪ್
ಕ್ೂಡುತಾುಳ .್ ಅದನುು ನ್ೂೇಡಿದಮುನಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಚಿತ್ರಲ್ೇಖಾಗ್ ಅವಳು ಮತ್ು
ಭೂಲ್ೂೇಕಕ್ೆ ಬುಂದುಮನುಷ್ಯರನುು ಮುಟಿುದರ್ ಎಲಲವನುು ಮರ್ತ್ು ಸಾಮಾನಯ
ಮನುಷ್ಯಳಾಗುತಾುಳ್ಎುಂದು  ಾಪ್ಕ್ೂಡುತಾುನ್ . ಅದನುು ಕ್ೇಳಿದ ಚಿತ್ರಲ್ೇಖಾ
ಅದಕ್ೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅವಳಮದುವ್ ಆದಾಗಮೂಖ್ಣ  ಶಯರು ಪ್ುನಃ ಬುದಿಧವುಂತ್
ಮುನಿಗಳಾಗುತಾುರ್ ಎನುುತಾುಳ .್ ನುಂತ್ರಮೂಖ್ಣ  ಷ್ಯರ ಗಲಾಟ್, ಅವರ ಪ್ದುದ
ಜಗಳ, ಗುರುಗಳಮನ್ಯಲ್ಲಲ ಮಾಡುವ ರುಂಪ್ ರಾದಾಧುಂತ್ ತ್ುುಂಬಾ
ತ್ಮಾಷ್ಯಾಗಿದ್. ಮುುಂದ್ ಇವರು ಸರಿಹ್ೂೇಗುತಾುರಾ ಅಥವಾ ಇಲಲವಾ ಎುಂದು
ಚಿತ್ರ ನ್ೂೇಡಿ ಹ್ೇಳಿ. ಈರಜಾದಿನದಲ್ಲಲ ಫ್ರುಂರ್ಡಚ ಅುಂರ್ಡ ಫಾಯಮಿಲ್ಲ ಜ್ೂತ್ ನ್ೂೇಡಿ . 

ಸುಭಾಷಿತ್ : ದುಡಿ, ಮೆೈ ಮುರಿದು ದುಡಿ. ಹ್ಚುಚ ಹ್ಚಾಚಗಿ ದುಡಿ. ಆ ನಿನು ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಲ ಶರಮವಿರಲ್ಲ, 
ನಿಯಮವಿರಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇರಲ್ಲ, ವಿವ್ೇಚನ್ ಇರಲ್ಲ, ದ ತ್ ಇರಲ್ಲ.  - ಸರ್ ಎುಂ. ವಿ ್ ೇಶ ರಯಯ.
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ಗಾದೆಗಳು: 
ಉಪಿಿಗಿಂತ್ ರುಚಿಯಿಲ್ಿ; ತಾಯಿಗಿಂತ್ ಬ್ಂಧ್ುಲ್ಲ್ಿ.

ಉಪ್ತುಲಲದಿದದರ್ ಯಾವುದ್ೇಊಟ್ವೂ
ರುಚಿಸುವುದಿಲಲ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ.  

ತಾಯಿ ಇರದಿದದರ್  ೇವನವ್ೇ
ಅುಂ ಕಾರವಾಗಿರುವುದು. ತಾಯಿ ನಮಮನುು
ಕತ್ುಲ್ಲನಿುಂದ ಬ್ಳಕ್ಕನ್ಡ್ಗ್ ನಡ್ಸುವ ಗುರು. ಹಾಗ್ಯೇ
ಮನ್ಯಲ್ಲಲ ತ್ುಂದ್, ಅಣಣ, ಅಕೆ, ತ್ುಂಗಿ, ಮಾವ, ಅತ್ು
ಮುುಂತಾಗಿ ನಾನಾ ರಿೇತಿಯಬುಂ ುಗಳಿದದರೂ
ತಾಯಿಯಷ್ುು ಮಿಗಿಲಾದ ಬುಂ ುಗಳಿಲಲ .

ಹ್ತ್ುತಾಯಿ ದ್ೇವರು ನಮಗ್ ನಿೇಡಿರುವ ಅಮೂಲಯ
ಆಸಿು. ಇುಂತ್ಹ ಕಷ್ು ಬುಂದರೂ ಇತ್ರ ಬುಂ ುಗಳು
ನಮಿಮುಂದ ದೂರವಾದರೂ ನಮಮನುು ಅವಳು
ಕ್ೈಬಡಳು. ಆದದರಿುಂದ "ತಾಯಿಗಿುಂತ್ ಬುಂ ುವಿಲಲ" 

ಎುಂಬ ಮಾತ್ು ಅ ರಶಃ ಸತ್ಯ.

ಚಿತ್ಿ  ಶಿೀಷಿೆಕೆ :  ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಾ

ಹಕಿ ಹಾರುತ್ರದೆ ನೊೀಡಿದರಾ?  

ಪದ ಹುಡುಕೊೀಣ್ – ವಾವಸಾಯ
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ಜೂನ್ ನ್ಲಿಿ   ಜನಿಸಿದ  ಪಿಸಿದದ  ಕನ್ನಡಿಗರು  :  ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್ 

•ಮಾಸಿು ವ್ುಂಕಟ್ೇಶ್ ಅಯಯುಂಗಾರ್: 06-ಜೂನ್ -1891
•ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ಡುಕ್ೂೇಣ್ : 10-ಜೂನ್ -1955
•ಜಾಜ್ಣ ಫ್ನಾಣುಂಡಿಸ್ : 03-ಜೂನ್ -1930
•ಹುಂಸಲ್ೇಖಾ : 23-ಜೂನ್ -1951
•C.N.R. ರಾವ್ : 30-ಜೂನ್ -1934
•ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡ್ಯರ್ IV : 04-ಜೂನ್ -1884
•A.N. ಮೂತಿಣ ರಾವ್ : 6-ಜೂನ್ -1900
•ಚ್ೈತ್ರ ಹ್ಚ್  : 18-ಜೂನ್-1984
•ಕ್.ಎಸ್. ಹ್ಗ್ು: 11-ಜೂನ್-1909
•ಶ ಾುಂಕ್: 24-ಜೂನ್ -1972

ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಾ 
ಹಾಲ್ು ಬಾಯಿ

ಮೊದಲು ಒುಂದು ಲ್ೂೇಟ್ ಅಕ್ಕೆಯನುು 
ನಾಲುೆ ತಾಸು ನಿೇರಲ್ಲಲ ನ್ನ್ಸಿ ... ನುಂತ್ರ 
ಮಿಕ್ಕಚಯಲ್ಲಲ ನ್ನ್ಸಿದ ಅಕ್ಕೆ ಅ ಣ ಕಪ್ 

ಕಾಯಿತ್ುರಿ ಹಾಕ್ಕ ನುಣಣಗ್ ರುಬಬ.. ಒುಂದು
ಬಾಣಲ್ಗ್ ಎರಡು ಅಚುಚ ಬ್ಲಲ ಸ ಲು ನಿೇರು 
ಹಾಕ್ಕ ಕರಗಿಸಿ ಸ್ೂೇಸಿಕ್ೂಳಿು ... ಬಾಣಲ್ಗ್
ರುಬಬದ ಮಿಶರಣ ಬ್ಲಲದ ಪಾಕ ಸ ಲು 

ಏಲಕ್ಕೆ ಪ್ುಡಿ ಸ ಲು ತ್ುಪ್ು ಹಾಕ್ಕ ಚ್ನಾುಗಿ 
ಮಗುಚಿ ...ಅದು ಗಟಿುಯಾದ ಮೆೇಲ್ ತ್ುಪ್ು
ಸವರಿದ ತ್ಟ್ುಗ್ ಹಾಕ್ಕ .. ತ್ಣಣಗಾದ ಮೆೇಲ್ 

ಕತ್ುರಿಸಿ...ತ್ುಪ್ುದ್ೂುಂದಿಗ್ ತಿನಿು !

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ

ಇಹುದ್ೂೇ ಇಲಲವೇ ತಿಳಿಯಗ್ೂಡದ್ೂುಂದು ವಸುು ನಿಜ|
ಮಹಯಿುಂ ಜಗವಾಗಿ  ೇವವ್ೇಷ್ದಲ್ಲ ||
ವಿಹರಿಪ್ುದದ್ೂಳಿುತ್ುಂಬುದು ನಿಸದವಾದ್ೂಡಾ |
ಗಹನ ತ್ತ್ುಿಕ್ ಶರಣ್ೂೇ –ಮುಂಕುತಿಮಮ || ೩ II

ಏನು  ೇವನದಥಣ? ಏನು ಪ್ರಪ್ುಂಚಾಥಣ?
ಏನು  ೇವಪ್ರಪ್ುಂಚಗಳ ಸಬುಂ ?
ಕಾಣದಿಲ್ಲಲಪ್ುಣದ್ೇನಾನುಮುುಂಟ್? ಅದ್ೇನು?
ಜ್ಞಾನಪ್ರಮಾಣವ್ೇಮ್? ಮುಂಕುತಿಮಮ I I೪ II

ದ್ೇವರ್ುಂಬುದದ್ೇನು ಕಗೆತ್ುಲ ಗವಿಯ?
ನಾವರಿಯಲಾದ್ಲಲದರ್ೂಟ್ುು ಹ್ಸರ್ೇ?
ಕಾವನ್ೂವಣನಿರಲ್ೆ ಜಗದ ಕಥ್ಯೇಕ್ಕುಂತ್ು ?
ಸಾವು ಹುಟ್ುುಗಳ ೇ್ನು?- ಮುಂಕುತಿಮಮII ೫ 


