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ಸಂಪಾದಕೇಯ: ರಜನಿೇ ಮಹೆೇಶ್

“ಹಸಿದ್ಯ ಹಲಸಯ, ಉಂಡಯ ಮಾವು“ ಎಂಬ ಮಾತಿದ . ಬ ೋಸಿಗ ರಜ ಅಂದ್ ಕ ಡಲ ೋ ನ ನಪಾಗಯವುದ್ಯ
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮ್ತ್ಯು ಮ್ಲ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಯಟ್ಟಿ ಬ ಳ ದ್ವರಿಗ ಈ ಅನಯಭವ
ಮ್ರ ಯಲಾಗದ್ಯು. ರಜ ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮ್ನ , ಅತ್ ು ಮ್ನ , ದ ಡಡಮ್ಮ ಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹ ೋದ್ರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು.
ಮ್ಕಕಳ ೋ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು ಅಂದ್ ಕ ಡಲ , ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ನ ುಸ್ ಪ ೋಪ್ರ್, ಎಣ್ ು ಕಂಚಯ(ಕ ಬಬರಿ
ಎಣ್ ುಯ ಪಾತ್ ರ) ಹಿಡಿದ್ಯಕ ಂಡಯ ಓಡಯತಿುದ ುವು. ಬ ಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು ಕತ್ುರಿಸಲ್
ಶಯರಯಮಾಡಿದ್ರ ಕ ಡಲ ೋ ಹಟ್ಟಿಯಂದ್ ನನಗ ಬ ೋಕ ಅನ ನೋ ಸಯರಭಿ ದ್ನ ... ಮ್ಕಕಳ ೋ ಎಲಿ ಹಣ್ಯು
ತಿನನಬ ೋಡಿ, ಸಂಜ ಮ್ಯಳಕ ಮಾಡಯವ ಅನ ನೋ ಅಮ್ಮ, ಮ್ಯಳಕ ಬ ೋಡ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಯವ ಅನ ನೋ ಅಮ್ಮಮ್ಮ
.... ಎಷ್ಯಿ ಸಯಂದ್ರವಾದ್ ನ ನಪ್ುಗಳು ಅಲಾಾ?
ಈ ಹಲಸಿನ ಸಿೋಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಯವ ಖಾದ್ು ಗಳು ಒಂದ ೋ ಎರಡ ೋ? ಮೊದ್ಲ್ಲಗ ನನಗ ಇಷ್ಿವಾದ್
ಕಡಬಯ. ಗ ೋರಯ ಎಲ ಯ(ಗ ೋಡಂಬಿ ಗಿಡದ್ ಎಲ ) ಮ್ಧ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಯಿ ಹಾಕಿ ಹಬ ಯಲ್ಲಿ ಬ ೋಯಸಯವುದ್ಯ.
ಕಡಯಬಿನ ಜ ತ್ ಗ ಗ ೋಡಂಬಿ ಚಟ್ಟನ, ಜ ೋನಯತ್ಯಪ್ಪ ... ಆಹಾ ಸಾಗಗ! ಇನಯನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುನ ಪಾಯಸ,
ಮ್ಯಳಕ, ದ ೋಸ , ಕಾಯ ತ್ ಳ ದ ೋಸ , ಚಿಪ್ಸ್, ಕಡಿಿ ಪ್ಲು, ಕಾಯ ಹಪ್ಪಳ, ಹಣ್ಣುನ ಹಪ್ಪಳ, ಹಲಸಿನ
ಬಿೋಜದ್ ಒಗಿರಣ್ , ಬಿೋಜದ್ ಸಾರಯ, ಬಿೋಜದ್ ಹಯಳಿ ... ಹಿೋಗ ಹ ೋಳುತ್ಾು ಹ ೋದ್ರ ಲ್ಲಸ್ಿ ಮ್ಯಗಿಯಯವುದ ೋ
ಇಲಿ.
ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣುನಲ್ಲಿ ಬಕ ಕ ಮ್ತ್ಯು ಇಂಬ(ಬಿಳುವ) ಎಂಬ ೨ ಪ್ರಭ ೋದ್ಗಳಿವ . ಬಕ ಕ ಹಣ್ಯು
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ಯು ತಿನನಲಯ ರಯಚಿಯಾಗಿರಯತ್ುದ . ಇಂಬ (ಬಿಳುವ) ಹಣ್ಯು ಮೆತ್ುಗ ಮ್ತ್ಯು ಗಂಜ್ಜಯಾಗಿರಯತ್ುದ .
ಇದ್ನಯನ ನಾವು ಗಯಳುಂ ಎಂದ್ಯ ನಯಂಗಬ ೋಕಯ. ಹ ೋಮ್ ಹವನಗಳಿಗ ಹಲಸಿನ ಕಟ್ಟಿಗ ಯಯ ಬಹಳ ಮ್ಯಖ್ು.
ಬ ಳ ದ್ ಹಲಸಿನ ಮ್ರ ಉತ್ುಮ್ ಮೊೋಪಾಗಯತ್ುದ . ಪೋಠ ೋಪ್ಕರಣ್ಗಳಿಗ , ಮ್ನ ಯ ಬಾಗಿಲಯಗಳಿಗ
ಹಲಸಿನ ಮ್ರವನಯನ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಯತ್ಾುರ .
ಮ್ಕಕಳಿಗ ಬ ೋಸಿಗ ರಜ ಶಯರಯ ಆಗಿುದ . ಎಷಿಯನ್ ಮಾಕ ಗಟ್ ಗ ಹ ೋಗಿ ಒಂದ್ಯ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು
ತ್ರಲ ೋ ಬ ೋಕಯ. ಮ್ಯಳಕ, ಕಡಯಬಯ, ಪಾಯಸ ಎಲಿವನಯನ ಮಾಡಿ ತಿನನಲ ೋ ಬ ೋಕಯ. ಈ ದ್ ರದ್ ದ ೋಶದ್ಲ್ಲಿ
ನನನ ಬಾಲು, ಬ ೋಸಿಗ ರಜ , ಮ್ಳ ... ಅಜ್ಜಿಮ್ನ ಎಲಿವನಯನ ಕಣ್ು ಮ್ಯಂದ ತ್ಂಿಟಟ್ಟಿತ್ಯ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಯು !

ಸ ೋಹಾನ್

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ

ರಾಹಿತ್ು

ಆರಯಶ್

ಹಚೆಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದಿೇಪ...
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ಪೇಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ವಿನೆ ೇದ್ ಕುಮಾರ್
ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ
ಬ ಂಜಮಿನ್ ಫಾರಂಕಿಿನ್ ಒಮೆಮ ಹ ೋಳಿದ್ರಯ "ಜ್ಞಾನದ್ ಹ ಡಿಕ ಯಾವಾಗಲ ಅತ್ಯುತ್ುಮ್
ಹಿತ್ಾಸಕಿುಯನಯನ ಕ ಡಯತ್ುದ " ಎಂದ್ಯ. ನಾನಯ ಈ ಬಯಿಟಿವಂತಿಕ ಯನಯನ ಿಸಸುರಿಸಲಯ ಬಯಸಯತ್ ೋು ನ ,
"ಆರ್ಥಗಕ ಜ್ಞಾನದ್ ಹ ಡಿಕ ಯಾವಾಗಲ ಬಡಿಡಯನಯನ ನೋಡಯತ್ುದ ".
ಜ್ಜೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಓದ್ಯವುದ್ಯ ಎಷ್ಯಿ ಮ್ಯಖ್ುವೋ ಹಾಗ ೋ ಹಣ್ಕಾಸನಯನ ಬಳಸಯವುದ್ಯ ಅಷ ಿೋ
ಮ್ಯಖ್ು. ನಾವು ಕಷ್ಿಪ್ಟ್ಯಿ ಿಸದಾುಭಾುಸ ಮ್ಯಗಿಸಿದ್ ಮೆೋಲ ನಮ್ಗ ಒಳ ೆ ಕ ಲಸ ಸಿಗಯತ್ುದ ,
ಕ ೈತ್ಯಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರಯತ್ುದ . ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣ್ವನಯನ ಹ ೋಗ ಖ್ಚಯಗ ಮಾಡಬ ೋಕಯ ಎನಯನವುದ್ನಯನ
ಕಲ್ಲಯಬ ೋಕಯ.
ನಾನಯ ಒಂದ್ಯ ರ ೈತ್ ಕಯಟ್ಯಂಬದ್ಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದ್ವನಯ, ನಮ್ಮ ಮ್ನ ಯವರಯ ವುವಸಾಯ ಮಾಡಿ
ದ್ಯಡಯಡ ಸಂಪಾಿಟಸಯತಿುದ್ುರಯ. ಅವರಯ ಉಳಿಸಿದ್ ಹಣ್ಿಟಂದ್ ನಮ್ಗ ಕಾಲ ೋಜ್ಜಗ ಹ ೋಗಲಯ
ಸಹಾಯವಾಯತ್ಯ. ಇಲಿಿಟದ್ುರ ನಾವು ಈಗಲ ಕ ಡ ವುವಸಾಯ ಮಾಡಬ ೋಕಿತ್ಯು.

ನಾನಯ ನಮ್ಗ ಹ ೋಳುವುದ್ಯ ಏನ ಂದ್ರ , ಜ್ಜೋವನದ್ ಮ್ಯಂಚಿನ ಿಟನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ್ವನಯನ
ಹ ೋಗ ಉಳಿಸಯವುದ್ಯ ಎಂಬಯದ್ನಯನ ಕಲ್ಲಯಯವುದ್ಯ ಬಹಳ ಮ್ಯಖ್ು. ಮ್ಳ ಯ ಿಟನಗಳಿಗಾಗಿ
ಉಳಿಸಯವುದ್ಯ, ಸಾಿಕ್ ಮಾಕ ಗಟ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ ಿೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹ ಡಯವುದ್ಯ,
ನವೃತಿುಗಾಗಿ ಉಳಿತ್ಾಯ ಮಾಡಯವುದ್ಯ ಬಹಳ ಮ್ಯಖ್ು. ಇಂದ್ಯ ಹಣ್ ಉಳಿಸಿದ್ರ ನಮ್ಗ ಕಷ್ಿ
ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಉಪ್ಯೋಗ ಬರಯತ್ುದ ಮ್ತ್ಯು ಉಳಿಸಿದ್ ಹಣ್ಿಟಂದ್ ನಾವು ಬ ೋರ ದ ೋಶಗಳಿಗ
ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಅನಯಭವವನಯನ ಪ್ಡ ಯಬಹಯದ್ಯ.
ನೋವು ಇಂಿಟನಂದ್ಲ ೋ ಉಳಿತ್ಾಯ ಮಾಡಲಯ ಆರಂಭಿಸಬಹಯದ್ಯ. ನಮ್ಮ ತ್ಂದ ತ್ಾಯ
ನಮ್ಗ ಹಣ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ನಯನ ಸಂಪ್ೂಣ್ಗವಾಗಿ ಖ್ಚಯಗ ಮಾಡಬ ೋಡಿ. ಸಾಲಪ ಹಣ್ವನಯನ ಖ್ಚಯಗ
ಮಾಡಿ ಮಿಕಿಕದ್ುನಯನ ಪಗಿಿ (piggy bank) ಬಾುಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪಗಿಿ (Piggy Bank) ಬಾುಂಕ್ ತ್ಯಂಬಿದ್
ಮೆೋಲ ನೋವು ನಮ್ಮ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಗ ಹ ೋಳಿ ಬಾುಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ ಂಟ್ ಓಪ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಹಣ್ವನಯನ ಠ ೋವಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಇಲಿವ ೋ ಸಾಿಕ್ ಮಾಕ ಗಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ ಾಸ್ಿ ಮಾಡಿ.
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ಪೇಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ವಿನೆ ೇದ್ ಕುಮಾರ್
ಹಣ್ಕಾಸಿನ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ
ಮ್ಯಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಹ ಡಿಕ ಮಾಡಯವುದ್ರ ಮ್ ಲಕ ನೋವು ಹ ಚಯು ಬಡಿಡಯನಯನ ಪ್ಡ ಯಯತಿುೋರಿ
ಮ್ತ್ಯು ನಂತ್ರ ಅದ್ನಯನ ಸಂಕಷ್ಿದ್ ಸಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹಯದ್ಯ ಮ್ತ್ಯು ನೋವು ದ ಡಡವರಾದಾಗ
ನಮ್ಮ ಅವಶುಕತ್ ಗ ಬ ೋಕಾದಾಗ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕ ಳೆಬಹಯದ್ಯ.

ನಮ್ಗ ಸ ೂತಿಗ ಪ್ಡ ದ್ಯಕ ಳೆಲಯ ಒಂದ್ಯ ಕತ್ ಹ ೋಳುತ್ ುೋನ , ವಾರ ನ್ ಬಫ ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದ್
ವುವಹಾರ ಉದ್ುಮಿ, ಹ ಡಿಕ ದಾರರಯ ಮ್ತ್ಯು ಲ ೋಕ ೋಪ್ಕಾರಿ. ಅವರಯ 11 ನ ೋ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಮ್ಮ
ಮೊದ್ಲ ಹ ಡಿಕ ಮಾಡಿದ್ರಯ, 15 ನ ೋ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಯ $ 15,000 ಮ ಲುದ್ವರಾಗಿದ್ುರಯ ಮ್ತ್ಯು
ಈಗ 87 ವಷ್ಗ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಯ $ 83,100,000,000 ($ 83 ಶತ್ಕ ೋಟ್ಟ) ಮ ಲುದ್ವರಯ.
ಇದ್ಯ ಉಳಿತ್ಾಯ ಮ್ತ್ಯು ಹ ಡಿಕ ಗಳ ಶಕಿು.
ಷಾಲ ಗಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು Junior Achievementsಗಳಂತ್ಹ ಸಂಸ ೆಯನಯನ ಹ ಂದ್ಲಯ ನಾವ ಲಿ
ಅದ್ೃಷ್ಿಶಾಲ್ಲಗಳು. ಬಜ ಟ್ ಮ್ತ್ಯು ಹ ಡಿಕ ಗಳನಯನ ಹ ೋಗ ನವಗಹಿಸಯವುದ್ಯ ಎಂಬಯದ್ರ ಕಯರಿತ್ಯ
ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ಯಕ ಳೆಬಹಯದ್ಯ. ನೋವು ನಮ್ಮ ಶಾಲ ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಂಿಟಗ Junior
Achievements ಕಾಯಗಕರಮ್ಗಳಿಗ ಕರ ದ ಯುಲಯ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ನೋವು
https://www.juniorachievement.org/web/ja-usa/ja-programs ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನಯನ
ಪ್ಡ ಯಬಹಯದ್ಯ.
ಶಾಲ ಯ ಪ್ಠ್ುಕರಮ್ದ ಂಿಟಗ ನೋವು, ಆರ್ಥಗಕ ಸಾಕ್ಷರತ್ ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಯ ನಮ್ಮ
ಹ ತ್ುವರನಯನ ಕ ೋಳಿಕ ಳಿೆ. ನೋವು ಹ ಚಿುನ ಮಾಹಿತಿಯನಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹಯದ್ಯ
https://www.yflfoundation.org/
http://www.themint.org/
https://www.practicalmoneyskills.com/teach/lesson_plans
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ಅಮಮಂದಿರ ದಿನ್ (ಮದರ್ಸೆ ಡೆೇ ) : ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮಲಿ
ಅಮ್ಮನ ಿಟನವನಯನ ಆಚರಿಸಲಯ ಪ್ರತ್ ುೋಕವಾದ್ ಿಟನ ಬ ೋಕಿಲಿ. ಎಂದ ಂದ್
ಅಮ್ಮನ ಿಟನವ ೋ. ಪ್ರಪ್ಂಚದ್ ಸಯಮಾರಯ 40 ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಿಟನವನಯನ
ಆಚರಿಸಯತ್ಾುರ . ಅಮೆೋರಿಕಾದ್ಲ್ಲಿ 1908 ರಲ್ಲಿ Anna Jarvis ಮೊದ್ಲನ ಯ ಸಲ ತ್ನನ
ತ್ಾಯ Ann María Jarvis ನ ನಪಗಾಗಿ Mother’s Day ಆಚರಣ್ ಮಾಡಿದ್ರಯ.
Ann María Jarvis, ಒಳ ೆಯ ಸಮಾಜ ಸ ೋವಕಿಯಾಗಿದ್ುರಯ. ಅವರಯ
ಸಮಾಜದ್ ಬಡ ಹ ಂಗಸರಯ ಹಾಗಯ ಅನಾಥ ಮ್ಕಕಳ ಆರ ೋಗುವನಯನ ನ ೋಡಿಕ ಂಡಯ
ಅವರ ಲಿರ ಮ್ಮ್ತ್ ಯ ಅಮ್ಮನಾದ್ರಯ. ಹಾಗಯ Civil War ಸಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಯೋಧ್ರಿಗ
ಊಟ್ ಹಾಗಯ ವಸತಿಯನಯನ ಕ ಟ್ಯಿ ನ ೋಡಿಕ ಂಡರಯ. 1911 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆೋರಿಕಾ
ಸಕಾಗರ May ತಿಂಗಳ ಎರಡನ ೋ ಭಾನಯವಾರವನಯನ "Mother’s Day” ಎಂದ್ಯ
ಘ ೋಷಿಸಿತ್ಯ.
ಈ ಭ ಮಿಯಮೆೋಲ ಬರಯವ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಮ್ಗಯಿಸನ ಮೊದ್ಲ ಪ್ದ್ ಅಮ್ಮ.
ಪ್ರತಿಯಂದ್ಯ ಭಾಷ ಯಲ ಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಬಯದ್ಯ ಅತ್ುಂತ್ ಮ್ಧ್ಯರವಾದ್ ಶಬು. ನಮ್ಮ
ವ ೋದ ೋಪ್ನಷ್ತ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಿಸಘ್ನನವಾರಕನಾದ್ ಗಣ್ಪ್ ಪ್ರಥಮ್ ವಂಿಟತ್ನಾದ್ರ , ಪ್ರಥಮ್
ಪ್ೂಜ್ಜತ್ ತ್ಾಯ. ಮಾತ್ೃ ದ ೋವೋಭವ, ಪತ್ೃ ದ ೋವೋಭವ, ಆಚಾಯಗ ದ ೋವೋಭವ,
ಅರ್ಥತಿ ದ ೋವೋಭವ ಎಂದ್ಯ ಹ ೋಳುವಾಗ ತ್ಾಯಗ ಅಗರಸಾೆನ.
ಜನನ ಜನಮಭ ಮಿಸು ಸಾಗಾಗದ್ಪ ಗರಿೋಯಸಿ, ಅಂದ್ರ ತ್ಾಯ ಹಾಗಯ
ತ್ಾಯನಾಡಯ ಸಾಗಗಕಿಕಂತ್ ಮಿಗಿಲಾದ್ವು. ಎಷ್ಯಿ ನಜ ಅಲಾಾ. ಚಿಗಯರಯ ಪಾಠ್ಶಾಲ ಯ
ಮ್ಕಕಳ ಲಿ ಸ ೋರಿ 2 ವಷ್ಗದ್ ಹಿಂದ "Mother’s day” ಆಚರಿಸಿಿಟಾ ತ್ಯಂಬಾ ಚನಾನಗಿತ್ಯು
ಎಲಾಿ ಅಮ್ಮಂಿಟರಯ ತ್ಯಂಬಾ ಖ್ಯಷಿ ಪ್ಟ್ಟಿದ್ುರಯ. ಅದ್ಯ ನನನ favorite Mother’s Day.
Thank you ರಜನ Aunty .
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ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್: ಇಂಚರ ಗೆ ೇಪಿನಾಥ್

ನಾನಯ ಮ್ತ್ಯು ನಮ್ಮ ಲ್ಲಯ
ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೆ ೇಲಿ
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ನ್ನ್ನ ಕ ಿರ್ಸ ಪಿವಾಸ : ಸೆ ೇಹಾನ್ ನ್ಂದಿೇಶ್
ನಾನಯ ನನನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮ್ತ್ಯು ಅವರ ಫ ರಂಡ್ ಫಾಮಿಲ್ಲ ಜ ತ್ ಯಲ್ಲಿ
ಬಹಾಮಾಸ ಿ ಕ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಿಟನಗಳ ಕಾಲ ಹ ೋಗಿಿಟಾ. ಕ ರಸ್ ಜನಗ ನನಗ ತ್ಯಂಬಾ
ಇಷ್ಿ ಆಯಯು . ಕ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ು ನಮ್ಮ ರ ಂ ನ ಕಿಟ್ಕಿಯಾ ಮ್ಯಂದ ಕ ತ್ಯ ಓಶನ್
ನ ೋಡ ೋಕ ತ್ಯಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿತ್ಯು . ನಮ್ಮ ಕ ರಸ್ ತ್ಯಂಬಾ ದ ಡಡದಾಗಿತ್ಯು. ಕ ರಸ್ ನ
ಟಾಪ್ಸ ಫ್ಲಿನಗಲ್ಲಿ ದ ಡಡ ವಾಟ್ರ್ ಸ ಿೈಡ್, ಸಿಾಮಿಮಂಗ್ ಪ್ೂಲ್ , ಜಕ ಸಿ ಮ್ತ್ ು ಮಿನ
ಗಾಲ್ೂ ಇತ್ಯು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಕ ಸಿ ನನನ ಫ ೋವರ ಟ್. ಕ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ಓಷಿಯನ್
ಕಾುಂಪ್ಸ ಇತ್ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಕಕಳಿಗ ತ್ಯಂಬಾ ಆಕಿಿಿಸಟ್ಟೋಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯರ. ಪ ೈರ ಟ್್ ಟ ರೋಷ್ರ್
ಹಂಟ್ , ಡ ೈನಾಸರ್ ಗಾುಲ ೋರಿ, ಮ್ ಿಸ ನ ೈಟ್, ಇನ ನ ತ್ಯಂಬಾ ಆಟ್ ಆಡಿಸಿದ್ಯರ.
ಮ್ ರನ ಿಟನ ನಾವು ಹಾಫ್ ಮ್ ನ್ ಕ ಐಲಾುoಡ ಗ ಹ ೋದ ವು. ಆ
ಐಲಾುಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಿರ್ ಫಿಷ್ ರ ಫಿಷ್, ಸ ನೈಲ್ ಎಲಿ ನ ೋಡಿಿಟಾ. ಬಿೋಚ್ ನಲ್ಲಿ
ಆಡಿಿಟಾ . ಸಾುಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ ೋದ್ಯ ಮ್ಜಾ ಬಂತ್ಯ. ಆವತ್ಯು ತ್ಯಂಬಾ ಮ್ಳ ಬರಯತ್ಾು
ಇತ್ಯು. ಆಮೆೋಲ ಕ ರಸ್ ಗ ವಾಪಾಸಯ ಹ ೋಿಟಾ.
ನಾಲಕನ ಿಟನ ನಾವು ಬಹಾಮಾಸ್ ಕಾುಪಟ್ಲ್ ನಸಾಯಯ ಗ ಹ ೋಿಟಾ. ಅಲ್ಲಿ
ತ್ಯಂಬಾ ಬಿಸಿಲಯ ಇತ್ಯು. ನಾವು ಒಂದ್ಯ ಟಾುಕಿ್ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟ ಟ್ ರ್ ಹ ೋಗಿಿಟಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ್
ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ ೋಬಲ್ ಬಿೋಚ್ ಹ ೋಗಿ ನೋರಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಆಡಿಿಟಾ. ಸಂಜ ಕ ರಸ್ ಗ ವಾಪಾಸ್
ಹ ೋಿಟಾ.

ಕ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ ೋಗ ೋವಾಗ ಸನ್ ಸ ಟ್ ತ್ಯಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿ ಕಾಣ್ಯು. ಕ ರಸ್ ನ
ಟಾಪ್ಸ ಫ್ಿೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಶನ್ ನ ೋಡ ೋದ್ಯ ತ್ಯಂಬಾ ಇಷ್ಿ ಆಯತ್ಯ. ಹಾಗ ಕ ರಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಊಟ್ ತ್ಯಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿ ಇತ್ಯು . ತ್ಯಂಬಾ ವ ರ ೈಟ್ಟಸ್ ಇರಯತಿತ್ಯು .ಐಸ್ ಕಿರೋಂ ಕ ಡ
ಇರಯತಿತ್ಯು. ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ಕ ರಸಿನಂದ್ ಬರ ೋಿಟಲಿ ಅಂತ್ ಹಠ್ ಮಾಡಯತಿದ ು. ಅಲ್ಲಿಯ
ಆಕಿಿಿಸಟ್ಟೋಸ್ ಅನಯನ ತ್ಯಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ ಕಳಿುೋನ.
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ

ಕೃಷ್ುಮ್ ತಿಗ

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ

ಅಮಿತ್

ಪಿಮಿತ್ರ
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ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ : ರಾಹಿತ್ಯ ಶೆೈವ
ಒಂದ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗಯಬಬಕಕ ಮ್ತ್ಯು ಕಾಗಕಕ ಫ ರಂಡ್್ ಇದ್ಯರ. ಗಯಬಬಕಕ ಕಲ್ಲಿಂದ್ ಮ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಿ.
ಕಾಗಕಕ ಮ್ಣ್ಣುನ ಮ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಿ. ಒಂದ್ಯ ರಾತಿರ ಜ ೋರಾಗಿ ಮ್ಳ ಬಂತ್ಯ. ಕಾಗಕಕ ಮ್ನ
ಎಲಿ ಕರಗಿ ಹ ೋಯತ್ಯ. ಕಾಗಕಕ ಗಯಬಬಕಕಗ ಫ್ೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಿ. ನನನ ಮ್ನ
ಕರಗಿಹ ೋಯತ್ಯ. ತ್ಯಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗಿುದ , ನನನ ಮ್ನ ಗ ಬಲಾಗ ಅಂತ್ಯ. ಅದ್ಕ ಕ ಗಯಬಬಕಕ
ಆಯಯು ಬಾ ಅಂತ್ಯ. ಕಾಗಕಕ ರಾತಿರ ಗಯಬಬಕಕ ಮ್ನ ೋಲ್ಲ ಇದ್ು ಎಲಾಿ ಕಡ ಿ ಬಿೋಜ ತಿಂದ್ಯ ಖಾಲ್ಲ
ಮಾಡಯು. ಅದ್ಕ ಕ ಗಯಬಬಕಕನಗ ತ್ಯಂಬಾ ಬ ೋಜಾರಯ ಆಯಯು. ಮ್ತ್ ು ಮ್ಳ ಬಂತ್ಯ. ಆವಾಗ
ಕಾಗಕಕ ಮ್ತ್ ು ಗಯಬಬಕಕ ಮ್ನ ಗ ಬಂದ್ಯ ಎಲಿ ಕಡ ಿ ಬಿೋಜ ತಿಂದ್ಯ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಯು. ಮ್ತ್ ುಂದ್ಯ
ಿಟನ ಮ್ಳ ಬಂತ್ಯ. ಆಗ ಕಾಗಕಕ ಮ್ತ್ ು ಗಯಬಬಕಕ ಮ್ನ ಗ ಬಂತ್ಯ. ಈ ಸರಿ ಗಯಬಬಕಕ ಕಡ ಿ
ಬಿೋಜ ಬಾಕ್್ ಲ್ಲಿ ಕಲಯಿ ಇಟ್ಟಿತ್ಯು . ಅದ್ನಯನ ತಿಂದ್ಯ ಕಾಗಕಕ ಹಲಯಿ ಮ್ಯರಿದ್ಯ ಹ ೋಯಯು.
ನಿೇತ್ರ :

“ಕದುದ ತ್ರನ್ನಬಾರದು ... ಮೇಸ ಮಾಡಬಾರದು “
ಮೇ ನ್ಲಿಿ ಜನಿಸಿದ ಪಿಸಿದದ ಕನ್ನಡಿಗರು : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ಕ .ಎಸ್. ಅಶಾತ್ - ಮೆೋ 05 1925
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ು - 01-ಮೆೋ -1932
ಡಾ. ದ ೋಿಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಶ ಟ್ಟಿ - 08-ಮೆೋ -1953
ಕ ರೋಜ್ಜ ಸಾಿರ್ ಿಸ. ರಿಸಚಂದ್ರನ್ - 30 ಮೆೋ -1961
ರ ಬ ಲ್ ಸಾಿರ್ ಅಂಬರ ೋಶ್ - 29-ಮೆೋ -1952
ನಾುಯಮ್ ತಿಗ ಬಿ.ಎನ್. ಶಿರೋಕೃಷ್ು - 21-ಮೆೋ -1941
ಎನ್ ಕೃಷ್ು ರಾವ್ - ಆ ನಾ ಕಯರ - 09-ಮೆೋ-1908
ಮೆೋಘ್ನಾ ರಾಜ್ - 03-ಮೆೋ-1990
ಶಿರಿೋಶ್ ಕಯಂದ್ರ್ - 24 ಮೆೋ-1973
ವಜರಮ್ಯನ - 10-ಮೆೋ -1944
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪಿಚಂಡ ಪುಟಾಣಿಗಳು: ಪಿದುಯಮನ ನ್ರೆೇಶ್
ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದ್ಯ ರ ೋಮಾಂಚಕ ಕಥ . ಈ ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾ. ರಾಮ್ಕೃಷ್ು ಹ ಗ ಡ , ಮಾ. ಭಾನಯಪ್ರಕಾಶ್, ಬ ೋಬಿ
ಇಂಿಟರಾ ಮ್ತ್ಯು ಮಾ. ನಿಸೋನ್ ಪ್ರಮ್ಯಖ್ ಪಾತ್ರಗಳು. ಇವರ ಜ ತ್ ನಾಯ ಮ್ತ್ಯು ಹನಯಮ್ ಸ ನೋಹಿತ್ರಾಗಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿಕ ಂಡಯ ಇರಯತ್ಾುರ .
ಬಡ ಮ್ಕಕಳ ಿಸದಾುಭಾುಸಕ ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದ್ಯ ಹಣ್ ಸ ೋರಿಸಲಯ ಪ್ರಯತಿನಸಯತ್ಾರ , ಆದ್ರ ಅವರ
ಮೊದ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ ಕ ಅವರಿಗ ಸ ೋರಿದ್ ದ್ಯಡಯಡ ಬರಿ ೩೦೦ರ ಗಳು ಬಡ ಮ್ಕಕಳ ಸಹಾಯಕ ಕ ಅವರಿಗ ತ್ಯಂಬಾ ಜಾಸಿು ಹಣ್
ಬ ೋಕಾಗಿತ್ಯು.
ಅದ ೋ ಸಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಯ ನ ುಸ್ ಪ ೋಪ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಹಿರಾತ್ಯ ನ ೋಡಯತ್ಾುರ , ಬ ಂಗಳೂರಯ ಸ ಂಟ್ರಲ್ ಜ ೈಲ್ಲನಂದ್
ತ್ಪಪಸಿಕ ಂಡ ಕ ೈಿಟಗಳನಯನ ಹಿಡಿದ್ಯಕ ಟ್ಿವರಿಗ ಅಥವಾ ಸಯಳಿವು ಕ ಟ್ಿವರಿಗ ಸಕಾಗರ ಬಹಯಮಾನವಾಗಿ ೫೦,೦೦೦ ರ
ಗಳನಯನ ಕ ಡಯತ್ಾುರ ಂದ್ಯ. ಅದ್ನಯನ ಓಿಟದ್ ಮ್ಕಕಳು ಕ ೈಿಟಗಳನಯನ ಹಯಡಯಕಲಯ ಬ ಂಗಳೂರಿಗ ಹ ರಟ್ರಯ , ಬಂದ್ ದ್ಯಡಡನಯನ
ಬಡ ಮ್ಕಕಳ ಿಸದಾುಭಾುಸಕ ಕ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲಯ ನಧ್ಗರಿಸಯತ್ಾುರ .
ಈ ಮ್ಕಕಳು ಬ ಂಗಳೂರಿಗ ಬಂದ್ಯ ಪ್ಡಯವ ಕಷ್ಿ ಮ್ತ್ಯು ಸಾಹಸಗಳು ಎಷ ಿೋ. ಅವರಿಗ ಬ ಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಯದ್ರ
(ಟ ೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್) ಸಹಾಯ ಮಾಡಯತ್ಾುರ . ಎಲಿರ ಒಟಾಿಗಿ ಸ ೋರಿ ಕ ೈಿಟಗಳನಯನ ಹಯಡಯಕಿ ೀಸಲ್ಲೋಸರಿಗ ಒಪಪಸಯತ್ಾುರ .
ಇದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ುಟಾಣ್ಣಗಳ ಸಾಹಸವು. ನೋವು ಎಲಿರ ಈ ಮ್ಕಕಳ ಸಾಹಸವನಯನ ನ ೋಡಯತಿುೋರಾ??

ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :
೧. ವುಕಿುಗ ಅಥಗವಾಗಯವ ಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ನೋವು
ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ರ ಆತ್ನ ತ್ಲ ಗ ಹ ೋಗಯತ್ುದ .
ಆತ್ನ ಮಾತ್ೃಭಾಷ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದ್ರ ಅದ್ಯ ಆತ್ನ
ಹೃದ್ಯ ತ್ಲಯಪ್ುತ್ುದ ..

೨. ದಾರಿ ಸಯಂದ್ರವಾಗಿದಾುಗ ಅದ್ಯ ತ್ಲಯಪ್ುವ

ಗಯರಿಯ ಬಗ ಿ ತಿಳಿದ್ಯ ಕ ಳೆಬ ೋಕಯ. ಆದ್ರ ಗಯರಿ
ಸಯಂದ್ರವಾಗಿದಾುಗ ದಾರಿಯ ಬಗ ಿ ಯೋಚಿಸದ
ಮ್ಯನ ನಡ ಯಬ ೋಕಯ.

ಜೆ ೇಕ್ಸ್ :ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಮೊನ ನ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮನ ಮ್ನ ಗ ಐದ್ಯ ಜನ ಬಾಲುದ್ ಗ ಳ ಯರಯ
ಬಂದ್ರಯ.
ಚಹಾ ಮಾಡಲಯ ತಿಂಮ್ ತ್ನನ ಹ ಂಡತಿಗ ಹ ೋಳಿದ್.
ಹ ಂಡತಿ ಹ ೋಳಿದ್ಯೆ ಮ್ನ ೋಲ್ಲ ಸಕಕರ ಇಲಿ ತ್ಗ ಂಡಯ ಬನನ
ಅಂತ್.
ತಿಂಮ್ ಹ ೋಳಿದ್ ಪ್ರವಾಗಿಲಿ ಸಕಕರ ಇಲಿದ ೋ ಮಾಡಯ ನಾನಯ
ಅಡಿಸ್ಿ ಮಾಡಯತಿೋನ ಅಂದ್
ಸರಿ, ಒಂದ್ಯ ಐದಾರಯ ಕಪ್ುಪ ಚಹಾ ಮಾಡಿ ಗ ಳ ಯರಿಗ ಕ ಡಾು
ತಿಂಮ್ ಹ ೋಳಿದ್
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಯ ಕಪ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಸಕಕರ ಹಾಕಿಲಿ ಅದ್ಯ ಯಾರಿಗ
ಬರಯತ್ ು ಅವರ ಮ್ನ ಗ ಮ್ಯಂಿಟನ ಭಾನಯವಾರ ಎಲಿರ
ಊಟ್ಕ ಕ ಹ ೋಗ ಣ್ ಅಂದ್.
ಚಹಾ ಕಯಡಿದಾದ್ ಮೆೋಲ ತಿಂಮ್ ಕ ೋಳಿದ್ ಯಾರದ್ಯ ....?
ಎಲಿರ ಹ ೋಳಿದ್ರಯ ನನಗ ಸಕಕರ ಸಾಲಪ ಜಾಸಿುಯಾಗಿತ್ಯು.....!!

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಅದೃಷಟವಂತ್ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ುನ ಪಡೆಯುವವನ್ು, ಬ್ುದಿಿವಂತ್ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ುನ
ಸಯಭಾಷಿತ್ಗಳು
ಸೃಷಿಟಸಿಕೆ ಳುುವನ್ು.

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೫
ಮೇ 2018
ಟಂಗ್ ಟ್ವವಸಟರ್ ಗಳು : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಟ್ಂಗ್ ಟ್ಟಾಸಿರ್ ಗಳು ಒಂದ್ಯ ತ್ರಹದ್ ನಾಲ್ಲಗ ಯನಯನ
ಚಯರಯಕಯಗ ಳಿಸಯವ ಮಾತಿನ ಆಟ್ಗಳು. ಇವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಪಷ್ಿತ್
ಮ್ತ್ಯು ಸರಾಗತ್ನವನಯನ (ನರಗಗಳತ್ ) ವೃಿಟಿಸಯತ್ುದ . ಇದ್ಯ ಬರಿ
ಮ್ಕಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲಿ. ನಟ್ರಯ , ಪ್ಬಿಿಕ್ ಸಿಪೋಕಗಗಳು ಇಂಥಹ
ಟ್ಂಗ್ ಟ್ಟಾಸಿರ್ ಗಳನಯನ ಉಚಾುರ ಸಪಷ್ಿತ್ ಗ ಮ್ತ್ಯು ಮ್ಯಖ್, ಗಂಟ್ಲಯ
ಬಾಯಗ ಅಗತ್ು ವಾುಯಾಮ್ಕಾಕಗಿ ಬಳಸಯತ್ಾುರ . ಮ್ಕಕಳಿಗ ಇದ್ಯ
ಒಂದ್ಯ ರಿೋತಿಯ ವಾುಯಾಮ್ ಕ ಡ. ಟ್ಂಗ್ ಟ್ಟಾಸಿರ್ ಗಳು ಮೆದ್ಯಳಿಗ
ನಾಲ್ಲಗ ಯ ಹಿಡಿತ್ವನಯನ ಕಲ್ಲಸಯತ್ುದ . ಟ್ಂಗ್ ಟ್ಟಾಸಿರ್ ಗಳು ಪ್ದ್
ಜ ೋಡಣ್ , ಸಪಷ್ಿ ಉಚಾುರ ಗಳನಯನ ಕಲ್ಲಸಯವ ಒಂದ್ಯ ಮೊೋಜ್ಜನ ಆಟ್.

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ಪದ ಹುಡುಕೆ ೇಣ್ – ವಾದಯಗಳು

ಈ ಟ್ಂಗ್ ಟ್ಟಾಸಿರ್ ಗಳನಯನ ನೋವೂ ಹ ೋಳಿ ನ ೋಡ ೋಣ್!

೧. ಬ್ಂಕಾಪುರದ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ, ಬ್ಂಕಾಪುರದ ಕೆಂಪು ಕುಂಕುಮ
೨. ಕುರುಡು ಕುದುರುಗೆ ಹುರಿದ ಹುರಿಗಡಲೆ
೩. ಸಂಪಂಗಪಪನ್ ಮಗ ಮರಿಸಂಪಂಗಪಪ , ಮರಿಸಂಪಂಗಪಪನ್ ಅಪಪ
ಸಂಪಂಗಪಪ.
೪ . ತ್ರಿಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಮ ರು ಕರಿ ಕುರಿ ಮರಿ
೫. ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಳೆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ್ ತ್ಲೆ
೬. ಎರಡೆರಡಯೆಮಮ ಮರದಡಿ ನಿಂತ್ು ಕರಡದ ಹುಲ್ಿ ಕರಕರ ತ್ರಂತ್ು.
೭ . ಕಾಗೆ ಪುಕಕ ಗುಬ್ಬಬ ಪುಕಕ , ಕಾಗೆ ಪುಕಕ ಗುಬ್ಬಬ ಪುಕಕ.

ಚಿತ್ಿ ಶೇಷಿೆಕೆ : ಸುರೆೇಶ್ ಗೌಡರ್

ವಸಂತ್ ಋತ್ು ... ಹ ವು ಹಣ್ುಣ !

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಸಂಚಿಕೆ ೫
ಮೇ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಕಿೇಡೆ ( ಚದುರಂಗ ) - ತ್ನ್ುಷ್ ಪಾಟ್ವೇಲ್
ನಾನ್ು ಕೆಲ್ವು ಚೆರ್ಸ ಟ್ವಪ್ಸ್ ಮಾತ್ು ಟ್ವಿಕ್ಸ್ ಹೆೇಳಿಕೆ ಡುತೆುೇನೆ.
೧. ೩ ಮ್ ವ್ ಚ ಕ್ ಮೆೋಟ್
ಅದ್ಯ ಹ ಸರಯ ಹ ೋಳುವಂತ್ , ನೋವು ೩ ಮ್ ವ್್ ಬಳಸಿ. ಮೊದ್ಲಯ ಬಿಳಿ ಸ ಂಟ್ರ್ ಪಾನನಯನ E4 ಗ ಚಲ್ಲಸಿ,
ಕಪ್ುಪ ತ್ಮ್ಮ ಪಾನನಯನ E5 ಗ ಮ್ ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಳಿ ಕಿಾೋನನಯನ F4 ಮ್ತ್ಯು ಕಪ್ುಪ ಕಿಂಗ್ ಅನಯನ E7 ಮ್ತ್ಯು
ಕ ನ ಯದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕಿಾೋನ್ E5 ಗ ಬರಯತ್ುದ . ಆಗ ನಾವು ಕಪ್ುಪ ಕಿಂಗ್ ಅನಯನ ಚ ಕಾಾಟ್ ಮಾಡಬಹಯದ್ಯ.
೨. ೪ ಮ್ ವ್ ಚ ಕಾಾಟ್
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ೪ ಮ್ ವ್್ ಬಳಸಯತ್ ುೋವ .
ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ ಬಿಳಿ ಪಾನ್ E4ಗ ಮ್ ವ್ ಮಾಡಯತ್ ುೋವ . ನಂತ್ರ ಕಪ್ುಪ ಪಾನ್ E5 , ಬಿಳಿ ಬಿಷ್ಪ್ಸ C4
ನಂತ್ರ ಕಪ್ುಪ ನ ೈಟ್ E6 ಗ ಬರಯತ್ುದ . ಇದ್ರ ನಂತ್ರ ಬಿಳಿ ಕಿಾೋನ್ H5 ಗ ಕಪ್ುಪ ಪಾನ್ A6 ಗ ಬರಯತ್ುದ .
ಕ ನ ಯದಾಗಿ ಕಪ್ುಪ ಕಿಾೋನ್ F7 ಗ , ಈಗ ಕಪ್ುಪ ಕಿಂಗ್ ಓಡಿಹ ೋಗಲಯ ಬಾಿಕ್ ರಾಣ್ಣ ತ್ ಗ ದ್ಯಕ ಳೆಲಯ
ಸಾಧ್ುಿಸಲಿ ಆದ್ುರಿಂದ್ ಇದ್ಯ ಚ ಕಾಾಟ್.
೩. ೨ ಮ್ ವ್ ಚ ಕಾಾಟ್
ಬಿಳಿ ಪಾನ್ F4 ಗ ಮ್ತ್ಯು ಕಪ್ುಪ ಪಾನ್ E6. ಇದ್ರ ನಂತ್ರ ಬಿಳಿ ಪಾನ್ G4 ಮ್ತ್ಯು ಕಪ್ುಪ ಕಿಾೋನ್ H4.
ಇದ್ರಿಂದ್ ಬಿಳಿ ಬಾಿಕ್, ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಯ ಅಥವಾ ಹ ಡಿಯಲಯ ಸಾಧ್ುಿಸಲಿ. ಆಿಟರಂದ್ ಕಪ್ುಪ ಗ ಲಿಲಯ
ಸಾದ್ುವಾಗಯತ್ುದ .
ಪಾಕ ಶಾಲೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಒಕ್ಸಕ ತೆಳಿ ಸಾರು
ಕಾಯತ್ಯರಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಯನಯನ
ಅರ ದ್ಯಕ ಂಡಯ,ಅದ್ಕ ಕ ಬಿಸಿ ಅನನದ್ ತಿಳಿಯನಯನ
ಹಾಕಿ ಉಪ್ುಪ ಹಾಕಿ ಕರಿಬ ೋವು, ಕ ತ್ುಂಬರಿ ಸ ಪ್ುಪ
ಹಾಕಿ. ಜ್ಜೋರಿಗ , ಸಾಸಿವ ಹಿಂಗ್ ನ ಒಗಿರಣ್ ಹಾಕಿ.
ಮ್ಜ್ಜಿಗ ಬ ರ ಸಿ.
ಮ್ಳ ಗಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಬ ೋಸಗ ಯಲ್ಲಿ
ತ್ಣ್ುಗ ಅನನದ ಂಿಟಗ ಸಿಸಯರಿ..

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ :

ಶಿರೋ ಿಸಷ್ಯು ಿಸಶಾಾಿಟಮ್ ಲ ಮಾಯಲ ೋಲ,
ದ ೋವ ಸವ ೋಗಶ ಪ್ರಬ ಬಮ್ಮನ ಂದ್ಯ ಜನಂ||
ಆವುದ್ನಯ ಕಾಣ್ದ ಡಮ್ಳಿುಯಂ ನಂಬಿಹಯದ |
ಆ ಿಸಚಿತ್ರಕ ನಮಿಸ - ಮ್ಂಕಯತಿಮ್ಮ|| ೧||
ಜ್ಜೋವ ಜಡರ ಪ್ ಪ್ರಪ್ಂಚವನದಾವುದ ೋ|
ಆವರಿಸಿಕ ಂಡಯಮೊಳನ ರ ದ್ಯಮಿಹಯದ್ಂತ್ ||
ಭಾವಕ ಳಪ್ಡದ್ಂತ್ ಅಳತ್ ಗಳವಡದ್ಂತ್ |
ಆ ಿಸಶ ೋಷ್ಕ ಕ ಮ್ಣ್ಣಯ - ಮ್ಂಕಯತಿಮ್ಮ|| ೨||

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

