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PÀÆqÀ®V ±Á¯ÉAiÀÄ «eÁÕ£À ªÉÄÃ¼À - MAzÀÄ n¥ÀàtÂ

-¥Éj

ªÉÆ£Éß C¤±ï eÉÆvÉ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ, MAzÀÄ ¢£À (¢£ÁAPÀ; 06. 03.2019) PÀÆqÀ®V »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ« ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è
ªÉÄÃ¼À EgÀÄªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃzÉªÀÅ. C¯ÉÆèAzÀÄ CZÀÑj PÁ¢vÀÄÛ.
EzÉAxÀ ªÉÄÃ¼À? mÉAmï E®è, §tÚ §tÚzÀ ±Á«ÄAiÀiÁ£À E®è, ªÉÄÊPï£À ¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ®«®è, d£ÀgÀ £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀÎ°®è. ¨ÉÃgÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ
§gÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄªÀ DmÉÆÃjPÁë E®è, K£ÀÆ E®è....... ±Á¯É AiÀÄxÁªÀvÁÛV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. vÀgÀUÀwUÀ¼À°è ¥ÁoÀ
£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ........ £ÀªÀÄUÉ PËvÀÄPÀ........ ºÁUÁzÀgÉ ªÉÄÃ¼À J°è.........?
£ÁªÀÅ ±Á¯ÉAiÉÆ¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÄRåUÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁdÄUËqÀgÀÄ £ÀUÀÄªÀÄÄR¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ. §¤ß ¸Àgï ¤ÃªÀÅ §A¢zÀÄÝ
vÀÄA¨Á M¼ÉîAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À ±Á¯Á ªÀÄlÖzÀ ªÉÄÃ¼À. ±Á¯ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwUÀ¼À ºÉÆgÀUÉ C®è°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ aPÀÌ aPÀÌ UÀÄA¥À°è
K£ÉÆÃ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ PÀArvÀÄ. «eÁÕ£À ²PÀëPÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄzÉÃªï CªÀgÀÄ EzÀÄ «eÁÕ£À ªÉÄÃ¼À, ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉUÉ £ÁªÀÅ ºÉZÀÄÑ
MvÀÄÛ PÉÆnÖzÉÝÃªÉ JAzÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ªÀÄPÀÌ¼À F ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ UÀÄA¦UÉ ºÉÆÃzÉªÀÅ. “CªÀiÁªÁ¸Éå ºÉÃUÁUÀÄvÉÛ?” ªÀÄUÀÄ«£À ¥Àæ±Éß. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄUÉ
w½zÀ ºÁUÉ GvÀÛj¹zÉªÀÅ. ªÀÄUÀÄ CzÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨sÀÆ«Ä, ¸ÀÆAiÀÄð, ZÀAzÀægÀ ZÀ®£É ºÁUÀÆ CzÀjAzÀ GAmÁUÀÄªÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ, £ÀªÀÄUÉ DUÁUÀ ¥Àæ±Éß PÉÃ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä°è GzÀã«¹vÀÄ. £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß PÉÃ½zÉªÀÅ .
ªÀÄUÀÄ CzÀ£ÀÄß GvÀÛj¸À®Ä vÀ£Àß°èzÀÝ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁUÀÄªÀ ºÁUÉ ºÉÃ½vÀÄ. ªÀÄÄAzÉ GzÀÝPÉÌ F vÀgÀºÀ
¥Àæ±Éß GvÀÛgÀzÀ ¸À«Ää®£ÀzÉÆA¢UÉ Er ªÉÄÃ¼ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ £ÁªÀÅ wgÀÄVzÀªÀÅ.
CªÀÄªÁ¸Éå, ºÀÄtÂÚªÉÄ, ZÀAzÀæ£À ©A¨ÁªÀ¸ÉÜ, UÀæºÀtUÀ¼ÀÄ, £ÀPÀëvÀæ ¥ÀÄAdUÀ¼ÀÄ, gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ , «eÁÕ£À G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ,
ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ£À C¹Ü¥ÀAdgÀ, ¢PÀÆìa ¥ÀjZÀAiÀÄ, ±ÁRzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ . . . . . »ÃUÉ C£ÉÃPÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. «±ÉÃµÀªÉAzÀgÉ, J®èªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £À«ÄäAzÀ ªÀiÁr vÉÆÃj¹zÀÄÝ, PÉ®ªÀ£ÀÄß CªÀgÉÃ
ªÀiÁrzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¸À® CzÀÄ ¸Àj DUÀÄwÛvÀÄÛ. PÉ®ªÀÅ ¸À® DUÀÄwÛgÀ°®è. F vÀ¥ÀÄàªÀÅzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß «ZÀ°vÀUÉÆ½¸ÀÄwÛgÀ°è®è. vÀ¦àzÀÝ£ÀÄß
ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
D¸ÀQÛzÁAiÀÄPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄªÉAzÀgÉ «eÁÕ£ÀzÀ ²PÀëPÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄzÉÃªÀ CªÀgÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ jÃw. vÀ¦àAiÀÄÆ,
¨ÉÊAiÉÆÃzÁUÀ°, UÀzÀgÀÄªÀÅzÁUÀ° ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°è®è. CªÀgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ EzÀÄ vÀÄA¨Á
ªÀÄÄRå C¤ß¹vÀÄÛ. AiÀiÁPÉ DUÀ°®è JAzÀÄ AiÉÆÃZÀ£ÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄ ÄRå. EzÀÄ «eÁÕ£À
Cr¥ÁAiÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÁªÀÅ PÉÃ½zÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. CªÀgÀÄ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV ¸ÀAgÀa¹ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÉÆÖÃ ¸À® EzÀÄ »ÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀÝgÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ°è EzÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄRå
C¤¹vÀÄÛ. £À£ÀUÉ PÉ®ªÀÅ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ªÀiÁqÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß V½vÀgÀ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß
£ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. AiÉÆÃa¹ vÀªÀÄUÉ C¤ß¹zÀÝ£ÀÄß zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÄ
«eÁÕ£ÀzÀ CA±À. EAvÀºÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¸ÀÆPÀëöäUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ¨sÀÄ CªÀjUÉ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ªÀÄ£ÀzÀmÁÖVzÉ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV ªÀÄPÀÌ¼À°è
¨É¼É¸À®Ä CªÀgÀÄ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. »ÃVgÀÄªÁUÀ E°è ‘AiÀiÁPÉ’ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁPÀÄªÀ ºÁUÉ J¯Áè ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½zÀÝªÀÅ.
K£ÀÄ GzÉÝÃ±À ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAAiÉÆÃf¹¢ÝÃj? JAzÀÄ gÁdÄUËqÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉÃ½zÁUÀ vÀÄA¨Á ¸ÀàµÀÖªÁzÀ £ÉÃgÀ
GvÀÛgÀ
 “ªÀÄPÀÌ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
 ±Á¯Á PÀ°PÉAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁì»¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
“F JgÀqÀÄ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßV ¥sÀ°¹zÉ JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¹vÀÄ. Hj£À À AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÁzÀ PÁªÀÄtÚ ±ÁPÁ¥ÀÄgïgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä
ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ºÉÃ½zÀ gÀÄ. “EzÀÄ w¥ÉàÃ ©¸ÁqÀÄªÀ eÁUÀ. ¤ÃgÀÄ ¤AvÀ PÉÆZÉÑ eÁUÀ EzÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj, £ÉÆÃr ºÉÃUÉ
ªÀiÁrzÉÝÃªÉ?” ºËzÀÄ ¸Àé®à ªÀµÀðPÉÌ »AzÉ CµÀÄÖ PÉmÁÖzÁVzÀÝ F eÁUÀ EªÀvÀÄÛ MAzÀÄ GvÀÛªÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛzÉ. ºÉÃUÉ
¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ CAzÀgÉ, “¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ” JAzÀÄ ¥ÀlÖ£É GvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ gÁdÄUËqÀgÀÄ. F ¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ SÁ¸ÀV
±Á¯ÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼ÁågÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. J®ègÀÆ F ±Á¯ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÉÆÃµÀ PÀgÀÄ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ
«eÁÕ£ÀzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ ºÉªÉÄä ºÉÃ¼À wÃgÀzÀÄ.
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“J¯Áè «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀUÀwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÀÄÝ. F JgÀqÀÄ ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À°è §gÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄzÉÃªÀ
²PÀëPÀgÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. §ºÀÄ±ÀB F PÁgÀtPÉÌ F ªÉÄÃ¼À CµÀÄÖ ¥Àæ¸ÀÄÛ vÀ C¤ß¹zÀÄÝ. ªÀÄPÀÌ½UÉ, ²PÀëPÀjUÉ ºÁUÀÆ J®èjUÀÆ vÀÄA¨Á vÀÄA¨Á
G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ C¤ß¹zÀÄÝ F PÁgÀtPÉÌ. ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀ®V ±Á¯ÉAiÀÄ F ±Á¯Á ªÀÄlÖzÀ «eÁÕ£À ªÉÄÃ¼À £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼À£ÀÄß
PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ºÉZÀÄÑ ¸ÀzÀÄÝ UÀzÀÝ®«®èzÉ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ°PÉUÉ ºÉÃUÉ MvÀÄÛP ÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ.
ªÀÄPÀÌ¼À°è ¥Àæ±Éß GzÀã«¸À®Ä AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄÃ¼ÀUÀ¼À°è ºÉÃUÉ ¸É«Ä¸ÀÖjUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ.
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÁªÉ ²PÀëPÀjUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄªÀªÀgÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
±Á¯Á ªÀÄlÖzÀ°è vÀgÀUÀwUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ CqÀZÀuÉ¬Ä®èzÉ ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉUÉ ºÉÃUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀÅzÀÄ.
ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ªÉÄÃ¼À PÀ°PÉUÉ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

£À£ÀUÉ F ªÉÄÃ¼À vÀÄA¨Á ©ü£Àß C¤ß¹vÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ªÉÆäA¢UÉ ºÀAaPÉÆArzÉÝÃ£É. M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆ½î ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è
C¼ÀªÀr¹PÉÆ½î, F vÀgÀºÀzÀ «±ÉÃµÀ PÀ°PÉAiÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀ ¤ÃrzÀ PÀÆqÀ®V ±Á¯Á ²PÀëPÀjUÀÆ, ªÀÄPÀÌ½UÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀjUÀÆ
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.
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This is for You

- Ramakrishna

You made me the man I wished to be
In my struggle to become True to self
And living true to a better half, you,
I love what I am
Because you made me that
I remember the way it happened
Like a great novel scripted
Unfolding and evolving, ever,
Loving me and accepting me
All through the tough going
I love to last with the smell of working
Of your hand dear

Ah! It was a birth true
From the womb of your life
I came out anew knowing
What a motherly companion is!

The quarrels we had was a discovery
Of differences, of the mean in me,
Oh! How easy it was to accept that

JANANI

And adore that and laugh

-

VARSHITHA

“ಜಗಕೆ ಜನನಿ ನಿೀನು……

And to continue to live in dignity

ಪ್ರ ೀತಿ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸ ಲ್ಯ ದ ಪ್ರ ೀಮಕೆ ಚಿಲುಮೆ ನಿೀನು

The differences fulfilling the otherwise gaps

ತಾಳ್ಮೆ ಗೆ ಹೆಸರಾದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ ನಿೀನು
ಪ್ರ ತಿಫಲಾಪೇಕೆ
The soft sweet smile of yours
defining ೆ ಬಯಸದ ಶ್ರ ಮಜೀವಿ ನಿೀನು
The love mysterious

ಧೈಯಯಕೆ ಹೆಸರು ನಿೀನು, ಶಾಂತಿಗೆ ಕಡಲು ನಿೀನು

The true love emanatingಓ ಹೆಣೆೆ ನಿೀನೆ ಸಾಧನೆ – ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರ ೀರಣೆ….
From the heart
And passion
5

Moving and travelling
Subduing the pains

the poem

- ramakrishna
The poem
Does not sleep
And is the heart beat,
Does not stop
The sun rise
And my love
Flows and moves
Serene and pleasant
Is its own life
And spring

-raghavendra BT

¤Ã£É£ÀUÉ
CzÉµÀÆÖ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÉÆÃ
§zÀ¯ÁUÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ ¤£Àß PÁ¼Àf, ¸ÀRå
¤£Àß »vÁ¸ÀQÛUÀ¼À ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀzÀ°
¤£ÉÆß¼ÀVAzÀ ¤£ÀUÉ PÁtÄªÀÅzÉ®èªÇÀ
£ÀªÀÄä PÁ¼Àf, £ÀªÀÄä UÉ®ÄªÀÅ, £ÀªÀÄä £ÀUÀÄ
D IÄt, F IÄt CAvÁgÉ®è
¤£ÀßAvÀºÀ ¤ªÀÄä IÄt ¨sÁ«¸ÀzÀªÀgÃÉ ºÉZÀÄÑ
¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ ¥Àæw PÀt
ë , ¥Àæw ¢£ÀzÀ

¤£ÉÆßA¢V£À ¨Á¼ÀÄ, £À£Àß£Àß CzÉµÀÄÖ ¥Àj¥ÀÆtðUÉÆ½¹zÉ
D ¨sÁªÀ-¨sÁ¸À, ¸ÀÈ¶Ö¹®è JAzÀÆ C¨sÁ¸À
¤£Àß ¨sÁªÀUÀ¼À° ¨sÀwðAiÀiÁVzÉ ¤¸ÁéxÀð
¤Ã£ÉAzÀÆ §zÀ¯ÁUÀ°®è, ¥ÉæÃªÀÄ-DgÉÊPÉAiÀÄ°
¤Ã£ÉÃ £À£Àß UÉ®ªÀÅ, §zÀÄPÀÄ, RÄ¶, ¦æAiÀÄ ¸Àw
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Samayada gombe naaniga

£Á£ÉA§ CºÀAPÁgÀ vÉÆgÉzÀÄ ¨ÉÃqÀÄwºÉ£ÀÄ ¤£ÀVAzÀÄ
ªÀÄgÀ½PÉÆqÀÄ £À£ÀßªÀ¼À £À£ÀVAzÀÄ.
£ÁªÀiÁrzÀ vÀ¥ÁàzÀgÉÃ£ÀÄ? ¤Ã Dr¹zÀ ºÁUÉAiÉÄÃ
£Á

- sangamesh

PÀgÀUÀÄwºÉ£ÀÄ £Á¤ÃUÀ £À£ÀßgÀ¹AiÀÄ PÁtzÀ PÀtÃÂÚ gÀ
PÀqÀ°£À°è.
vÁ½zÀ D ¤ÃgÉAiÀÄ £Á PÉÆgÀV¸À¯ÁgÉÃ
E£ÀßµÀÄÖ. ¨Á §½UÉ ¤Ã

DrzÉ. EvÉÛ ¤Ã PÀtägÉAiÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸A
É iÀÄ,

JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ PÉÃ¼ÀzÁ¬ÄvÀÄ CªÀ½VÃUÀ

£ÉÆÃrÃUÀ ¤Ã¤AzÀÄ,

£À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄ.

CªÀ¼ÄÀ ¨ÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ JAzÀÆ, JAzÉAzÀÆ …..
PÀgÀÄuÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ
¤Ã £À£ÀUÁV ¸ÀÈ¶×¹zÀ F ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è,

D £ÉÆAzÀ ªÀÄ£ÀªÀ £ÉÆÃ¬Ä¸À¨ÉÃqÀ.À

£Á£ÉÆ§â zÉÆgÉAiÉÄA§ wgÀÄPÀ¤ÃUÀ.

ªÀÄÄUÀÄzÉ CqÀV¹ºÀ¼ÀÄ

¨ÉÃqÀÄwºÉ£ÀÄ ¤£ÀVAzÀÄ

£Á ªÀiÁrzÀ WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÀ£
À ÀÄß.

ªÀÄgÀ½ £ÀqÉ CªÀ¼q
É ÉUÉ, PÉÆqÀÄ ¤Ã

ºÉÃUÉ ºÉÃ¼À° £Á¤ÃUÀ CªÀ½UÉ

J£ÀUÉ£Àß PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ D ªÀÄzsÀÄgÀ PÀt
ë ªÀ.

£Á ¤£Àß UÉÆA¨ÉAiÉÄAzÀÄ.

¸Àj ªÀiÁqÀÄªÉ £Á CjAiÀÄzÉÃ ªÀiÁrzÀ

ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÉÆzÀ®Ä £À£Àß PÉÆAqÉÆAiÀÄÄå

¤£ÁßlªÀ.

¤£ÉßqÉUÉ.
£Á £ÉÆÃqÀ¯ÁgÉ
£À£ÀßªÀ¼À w½ PÀtÎ¼À. CªÀÅ
PÀÆUÀÄwºÀ«AzÀÄ,
“¤Ã PÀgÉzÀ Cwy £Á¤AzÀÄ
£ÉÆÃ¬Ä¸À¨ÉÃqÀ £À£Àß£ÀÄß.”
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Shakunthala Devi

-Sushmitha

Shakuntala Devi is generally known as a 'Human Computer' because of her extraordinary
talents in solving complex mathematical problems without any mechanical aid. She also
found her place in the Guinness book of records as a result of her extraordinary talents.
Nowadays, apart from solving mathematical problems, she is utilising her amazing talent
in the field of astrology.
She was born in 1939 in Bangalore, Karnataka. Manifested with an extraordinary love for
numbers at the age of 3, she became an expert in complex mental arithmetic at the age of
five. On 18 June 1980, Shakuntala Devi gave the product of two, thirteen digit figures after
multiplying them within 28 seconds. Many countries have invited Shakuntala Devi to
demonstrate her extraordinary talent. Today, she is acclaimed as an accomplished
mathematician.
If given any date of any century, Shakuntala could tell what day of the week it fell on
within seconds…..

present sir

Source: Web India and Wikipedia

- aparna

EwÃÛaUÉ CAvÀeÁð®zÀ°è ±Á¯ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀ£ÀßqÀ
QgÀÄavÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄªÁUÀ £À£Àß PÀtU
ÂÚ É ©zÀÝ avÀæªÉÃ ‘¥É¸
æ ÉAmï
¸Àgï’. ¥sæA
É Zï PÀxÉUÁgÀgÁzÀ ‘D¯ÉÆÃá£ïì zÉÆÃzÉ’AiÀÄªÀgÀ ‘zÀ
¯Á¸ïÖ ¯É¸É£ï’ JA§ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ‘PÉÃ±ÀªÀ ªÀÄ¼ÀV’ JA§
PÀxÉUÁgÀgÀÄ ‘PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁoÀ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è C£ÀÄªÁ¢¹zÁÝgÉ.
F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ‘DPÀµð
À PÀªÄÀ ®’ CªÀgÀÄ
‘¥Éæ¸ÉAmï ¸Àgï’ JA§ MAzÀÄ QgÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð²¹zÁÝg.É
CvÀåAvÀ ¨sÁªÀ¸²
Àà ðAiÀiÁzÀ F QgÀÄavÀæzÀ°è EA¢£À ¸ÀPÁðj
±Á¯ÉUÀ¼À C½ªÀÅ-G½«£À PÀÄjvÁV ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖªA
À vÉ ºÉÃ¼À¯ÁVzÉ. ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ£ÉU¼
À ÀÄ, ²PÀPë ÀgÀ ««zsÀ ªÀÄ£À¹ÜwUÀ¼ÀÄ,
¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯ÁUÀÄªÀ C£Àå¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ, ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀqÄÀ «£À ¸ÀA§Azs,À
±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ°£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß F avÀæzÀ°è §ºÀ¼À ¸ÀÆPÀäë ªÁV awæ¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ°£À
¥ÉÃæªÄÀ , C£Àå¨sÁµÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀµð
À uÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è GAmÁUÀÄªÀ vÀ¼ÀªÀÄ¼ÀªÀ£ÀÄß E°è ¸ÀºÀdªÁV
©A©¸ÀÀ¯ÁVzÉ. UÀr£ÁqÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀäë £ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ºÀj¸ÀÄªÀAvÉ F avÀæªÀÅ £ÉÆÃqÀÄUÀg£
À ÀÄß
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¥ÉÃægÉÃ¦¸ÀÄvÀz
Û É. F avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÁUÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ‘¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ’ avÀª
æ ÅÀ ¸ÀºÀ
£É£À¥ÁUÀÄvÀz
Û É. ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À C½ªÀÅ-G½ªÀÅ ‘zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÁw ¸ÀASÉå’AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ CªÀ®A©¹zÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁV vÉÆÃj¹gÀÄªÀ F avÀæªÀÅ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀÄzÀÄ.
EzÀµÉÃÖ C®èzÉ ²PÀëPÀ-²PÀëPÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ, ²PÀëPÀgÀÄ-ªÀÄPÀÌ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀÌ¼À-ªÀÄPÀÌ¼À £ÀqÄÀ «£À
¸ÀA§AzsU
À ¼
À ÀÄ, CªÀgÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, D¸ÀQÛ-¤gÁ¸ÀQU
Û ¼
À ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåzÀ §UÉUÉ PÉ®ªÉÃ ¤«ÄµÀUÀ¼À°è ¥ÉÃæPÀëPÀgÀÄ
CxÉÊð¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°è avÀæªÀÅ ªÀÄÆr §A¢gÀÄªÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. F avÀæzÀ°è ªÀÄÆr §gÀÄªÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ¯ÉAiÀÄ
ªÉÄÃ°£À M®ªÀÅ, PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è C¼Àªr
À ¹zÀgÉ, PÀ°PÉ ¸ÀÄUÀªÄÀ ªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÉ JqÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀz
Û É.
avÀæzÀ°è ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ C®PÀåë £ÁVzÀÝ «zÁåyðAiÀÄÄ £ÀAvÀgÀ CzÉÃ ²PÀPë ÀjUÉ DvÀä¸ÉÊÜAiÀÄð vÀÄA§ÄªÀ eÁUÀzÀ°è
¤AvÁUÀ, M§â «zÁåyð ªÀÄvÀÄÛ M§â ²PÀëPÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¨ÁAzsª
À åÀ ªÀÅ AiÀiÁªÀ gÀÆ¥Àz°
À è ¨É¼Àªt
À ÂUÉAiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÉÃæPÀëPÀg ÀÄ
¸ÀÄ®¨sÀªÁV H»¸À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛUÉ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ CUËgÀªª
À £
À ÀÄß G¼ÀA
î vÀºÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ
ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß PÉ®ªÉÃ PÉ®ªÀÅ ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÉgÉ¢qÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß F avÀæzÀ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.
avÀæzÀ J¯Áè ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÉÃæPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄÃ UÀªÄÀ £À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀz
Û É. ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ ¥ÁvÀæzÀ°è £Àn¹gÀÄªÀ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ
zÉÃ±À¥ÁAqÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ C©ü£ÀAiÀÄªÀÅ CvÀåAvÀ ºÀÈzÀAiÀÄ¸À²
à ðAiÀiÁVzÉ. F QgÀÄavÀæPÉÌ ±ÀAPÀgï£ÁUï ªÉÄªÉÆjAiÀÄ¯ï
læ¸ïÖgª
À g
À À JgÀq£
À ÉÃ GvÀª
Û ÄÀ avÀæªÉA§ ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ GvÀª
Û ÄÀ PÀxÉ, GvÀÛªÄÀ bÁAiÀiÁUÀæºÀt ¥Àæ±À¹ÛU¼
À ÀÄ ®©ü¹ªÉ.

F avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÉÄÃ¯É EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ²PÀëPÀgÀ ªÀÄÄA¢lÄÖ CªÀgÀ
C©ü¥ÁæAiÀÄ-C£ÀÄ¨sÀªÀU¼
À À£ÀÄß
ªÀÄÄPÀª
Û ÁV
ºÀAaPÉÆ¼Àî®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀAvÀºÀ MAzÀÄ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÉ¤¹vÀÄ.
F GzÉÃÝ±À¢AzÀ £ÀªÄÀ ä ²PÀëPÀgÀ PÀ°PÁ PÉÃAzÀæz°
À è (¥ÁAqÀªÀ¥ÀÄgÀ
«¨sÁUÀ, ªÀÄAqÀå f¯Áè ¸ÀA¸ÉÜ) ‘QgÀÄavÀæ ¥Àæz±
À Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ZÀZÉð’
JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 18 ²PÀPë ÀgÀÄ F
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¥Á¯ÉÆÎAqÀgÀÄ. F avÀæz°
À è ªÀÄÆr
§A¢gÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀÆPÀäë CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹ vÀªÀÄä
C£ÀÄ¨sÀªÀU¼
À À eÉÆvÉUÀÆr¹ £ÀªÉÆänÖUÉ ªÀÄÄPÀ¨
Û Ás ªÀ¢AzÀ ZÀað¹zÀgÀÄ.
PÉ®ªÀÅ ²PÀëPÀgÀÄ CªÀgª
À g
À À ±Á¯ÉUÀ¼À°è zÁR¯Áw ªÀÄvÀÄÛ ºÁdgÁwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ¸À®Ä CªÀgÀÄ £Àq¸
É ÀÄwÛgÄÀ ªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÄÀ UÀ¼À PÀÄjvÀÄ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. F UÀÄA¦£À°èzÝÀ NªÀð ²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¨É¼Àªt
À ÂUÉUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ
jÃwAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉJ¼ÉAiÀiÁV ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ ¨sÁªÀÅPÀgÁzÀgÄÀ . £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀ ¸ÀÄUÀªÀÄPÁgÀgÀÄ F ZÀZÉðAiÀÄ°è GvÀÄìPÀvÉ¬ÄAzÀ
¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄ£ÀßqÉ¹ §®ªÀzð
sÀ £ÉUÉÆ½¹zÀgÀÄ. ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ-¸ÀÄUÀªÄÀ PÁgÀ¼ÁV ²PÀëPÀgÀ JzÀÄgÀÄ
¤AvÀÄ, ZÀZÉðAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ M¼ÉA
î iÀÄ PÀ°PÁ C£ÀÄ¨sÀªÀª£
À ÀÄß ¤ÃrvÀÄ. ±Á¯ÉUÀ¼À GvÀª
Û ÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÀ
¥ÁvÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À PÀqÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ E°è ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÀqÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀgÄÀ , “EAvÀºÀ GvÀª
Û ÀÄ ¸ÀAzÉÃ±ÀªÀÅ¼Àî, eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ QgÀÄavÀæªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹, £ÀªÄÀ ä£ÀÄß
ªÀÄvÀµ
Û ÀÄÖ GvÀÛªÄÀ jÃwAiÀÄ°è PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRgÁUÀ®Ä ¥ÉÃægÉÃ¦¹zÀÝ PÉÌ zs£
À ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. CªÀgÀ EAvÀºÀ
ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÄÀ ä vÀAqÀzÀªÀg®
É ègÀ GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÉaÑ¹vÀÄ.
‘¥Éæ¸ÉAmï ¸Àgï’ JA§ F QgÀÄavÀæªÀÅ J®ègÆ
À £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ GvÀÛªÄÀ avÀæªÁVzÉ.
avÀæzÀ °APï: https://www.youtube.com/watch?v=uHyQVLDvEc0
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sainika

§AzÀÆQ£À UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÉßzÉAiÀÄ ¹Ã½zÀgÃÉ £ÀÄ,
PÉZz
ÉÑ ÉAiÀÄ ZÁa ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ
gÀPÀÌ¸ÀgÀ ClÖºÁ¸À¢ ¤£Àß £Évg
ÀÛ ÀÄ zsÀgÉAiÀÄ ¸ÉÃjvÀÄ
DzÀgÉ PÀqÉU½
À UÉAiÀÄ®Æè ¤£ÉßzÉ vÁAiÀiÁßqÀ £É£É¹vÀÄ.

CzÉµÉÆÖÃ ºÀ¹ªÀÅ ¤zÉæUÀ¼À vÁåUÀ ¤£ÀzÀÄ
¤AvÉ ¤Ã PÁAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä£ÀÄ zsÉÊAiÀÄðvÀ¼ÉzÀÄ
ªÀÄqÀ¢ ªÀÄPÀÌ¼À vÉÆgÉzÀÄ, £ÀqÉzÉ ¤Ã zsÀédªÀ »rzÀÄ
DzÀjAzÀÄ §AzÉAiÀiÁ ªÀÄ£ÉUÉ D zsÀédªÀ£ÉßÃ ºÉÆzÉzÀÄ

¨sÁgÀvÁA¨ÉUA
É zÀÄ ¥Áæt ¤ÃrzÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ
¤£Àß vÁåUÀªÀ PÀÆvÀÄ £É£ÉAiÀÄ §¯É£
è ÀµÉÖÃ £Á£ÀÄ
CzÉµÉÆÖÃ PÀµÀÖªÀ ¸À»¹ £ÀªÀÄä PÁ¢gÀÄªÉ ¤Ã ¸ÉÊ¤PÀ
PÀtÄÛA© §gÀÄwzÉ EAzÀÄ £É£ÉzÀÄ ¤£Àß PÁAiÀÄPÀ

¤£Àß ºÉvv
ÀÛ Á¬ÄUÉ ºÉÆvÀ¨
Û sÀÆ«ÄUÉ ¤Ã UËgÀªÀ vÀAzÉ
¤£ÀßAvÁ «ÃgÀgÀÄ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ° d¤¸ÀÄªÀgÄÀ ªÀÄÄAzÉ
¤£Àß CUÀ®Ä«PÉ £É£ÉzÀÄ £ÀªÉÄäzÉ PÀÄ¢AiÀÄÄwzÉ ¤vÀå
aAw¸À¢gÀÄ £Á¼É gÀPÀÌ¸ÀgÀ ªÀiÁgÀtºÉÆÃªÀÄªÁUÀÄªÀÅzÀÄ ±ÀvÀ¸ÀvÀå....
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-rakshith arun

- swetha h

PÁ¼ÀfAiÉÄA§ ¥ÀAdgÀ

ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ aPÀÌA¢¤AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ
J¯Áè PÁAiÀÄðUÀ½UÉ C±ÀP¼
ÀÛ ÀÄ ºÁUÀÆ J¯Áè
DlªÀ£ÁßqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð¼ÀÄ, DrzÀgÀ zÀtÂªÀ¼ÀÄ
JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ DlUÀ¼À£ÀßµÉÖÃ DqÀ®Ä ©qÀÄªÀ
vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ PÁ¼Àf,..

¨É¼z
É ÀÄ ¤AvÁUÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉzÀj PÉ®ªÉÃ
¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ½UÉ, ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ M¼ÀUÉ ªÀiÁvÀæ
ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀÄªÀ PÁ¼Àf,

ªÀÄzÀÄªÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ
PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆÃ ¤£Àß£ÀÄß ªÀÄºÁgÁtÂAiÀÄAvÉ
¸ÁPÀÄvÉÃÛ £É JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ
PÁ¼ÀfUÀ¼¯
É Áè ºÉt£
ÂÚ ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ¬ÄAzÀ
zÀÆgÀ«qÀÄªÀÅzÀ®z
è É, CªÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð,
±ÀPv
ÀÛ ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀqÉUÁtÂ¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ
CªÀ¼À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß PÉÃªÀ®
£Á®ÄÌ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄzsÉåUÉ ¹Ã«ÄvÀUÉÆ½¹gÀÄªÀ
CªÀ¼À fÃªÀ£ÀzÀ ¥ÀAdgÀªÁVzÉ F PÁ¼Àf.
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soojimallige

- rakshith
¸ÀAeÉ DUÀ¸À¢ £ÉÃ¸ÀgÀ£ÀÄ PÉA§tÚªÀ ZÉ°ègÀ®Ä
¨ÁV®Aa£À° PÀÆvÀÄ £À¯Éè vÀ¤ß¤AiÀÄ£Á £É£É¢ºÀ¼ÀÄ
ªÀÄÄAUÀÄgÀÄ¼ÀzÀÄ vÀAUÁ½UÉ ¸ÉÆÃQ eÁj PÉ¼ÀV½¢vÀÄÛ
¸ÀÆAiÀÄð gÀ²äUÉ EªÀ¼À ªÉÆUÀ PÉA¥ÁV ºÉÆ¼É¢vÀÄÛ...

ºÁ¢AiÉÄqÉ MªÉÄä£ÉÆÃrzÀ¼ÀÄ, ºÉeÉÓ ¸À¥Àà¼ÀzÀ ¤jÃPÉë
PÁvÀgÀ¢ ªÀÄ£À £ÀÄr¬ÄvÀÄ F PÁAiÀÄÄªÀÅzÉAvÀºÀ ¥ÀjÃPÉë?
DUÀ¸À¢ gÀ« ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ WÀ½UÉ §gÀÄwzÀÝ£ÀªÀ£ÀÄ £À¯ÉèAiÀÄ §½UÉ
PÉAzÀÄnAiÀÄ £ÀUÉZÉ°è £ÀqÉzÀ¼ÀªÀ¼ÀÄ £ÁZÀÄvÁÛ M¼ÀUÉ

ªÀÄ£ÉAiÉÄ¯Áè vÀÄA©vÀÄÛ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄrzÀ ¸ÀA¦UÉAiÀÄ WÀªÀÄ®Ä
E¤AiÀÄ£ÁUÀªÀÄ£À¢AzÀ ªÀÄ£ÀªÉ¯Áè ¦æÃwAiÀÄ CªÀÄ®Ä
ªÀÄÄzÀ£ÀUÉAiÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛ ¥ÀwgÁAiÀÄ vÀ£ÀßªÀ¼À §½§AzÀ
¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ C¥ÀÄàUAÉ iÉÆA¢UÉ ªÉÆUÀzÀ°è £ÁaPÉAiÀÄ UÉgv
É ÀAzÀ

¸ÀAeÉ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄ «ÄÃj¹ PÉA¥ÉÃjvÀÄÛ CªÀ¼À ªÉÆUÀ
ªÀÄÄaÑzÁ PÀtÄÚ vÉgÉAiÀÄzÁzÀ¼ÀÄ KPÉÆÃ K¤Ã ¸ÉÆÃfUÀ!!
¸ÀÆfªÀÄ°èUÉAiÀÄAvÁ PÉÆÃªÀÄ¯É CªÀ£À ¨sÀzÀæ ¨ÁºÀÄ«£À°è
PÀÈµÀÚgÁzsÉAiÀÄÄ ¤AvÀAwvÀÄÛ D ¨sÀAV £ÀAzÀ£ÀªÀ£ÀzÀ°è....
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सवाल

-Supriya

क्यूँ मेरी सहे ली शॉर्ट् स या स्कर्् नही ीं पहन सकती?
क्यूँ मेरी बहन नाइर् शशफ्ट काम करने से डरती?
क्यूँ मेरी सहपाठी की पढ़ाई रोकी जाती?
और क्यूँ मैं दु पट्टे शबना न रह सकती?
क्यूँ वो मद् , जो खुद घुर्नो के ऊपर पैंर् पहनकर घयरे उसकी र्ाीं गे?
क्यूँ वो मद् , दे र रात में पीछा उसका करे ?
क्यूँ वो मद् , दहे ज माीं गे और दहे ज दे ने के शलए तै यार है ?
और क्यूँ वो मद् , दु पट्टे से छु पे मेरी छाती को घयरें?
इज्ज़त औरत का गहना है ? तो क्यूँ इज्ज़त कभी मद् का गहना नही ीं बना|
क्यूँ एक अकेले मद् को दे खकर, मैं और मेरी सहे शलया सीर्ी बजाती
नही?ीं
क्यूँ मैं भारी भीड़ में उससे बददशमजी की नही?ीं
क्यूँ आगे वाले सीर् के नीचे मेरी उीं गशलया जाती नही?ीं
क्यूँ उसे मेरे हाथ अश्लील तरीके से छयए नही?ीं
और क्यूँ #metoo कभी मदों की क्ाींशत बनी नहीीं?
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KPÉ..?
DUÉÆªÉÄä..,
eÉÆvÉAiÀÄ° PÀÆrzÀ £ÀrUÉ
±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ
DrzÀÄÝ £À°¢zÀÄÝ PÀÄtÂ¢zÀÄÝ
PÀÄ½wzÀÄÝ ºÀAa wAzÀzÀÄÝ RÄ¶ RÄ¶UÉ.
JAxÀzÀÆ AiÉÆÃZÀ£É¬Ä®è!
D¯ÉÆÃ¸ÀÄªÀ CªÀPÁ±ÀªÉÃ E®èªÀ¯Áè..!
EgÀÄwÛzÀÝzÀÆ ¸ÁªÀÄgÀ¸åÀ zÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ £É¯É«ÃqÀÄ
J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÉÆ¼ÀUÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ ¥À¸Àj¸ÀÄvÀÛzÀÝ £ÀªÀÄåvÉAiÀÄ UÀÆqÀÄ.

»ÃUÉÆªÉÄä...
PÀ°AiÀÄ®Ä PÀ½¹zÀªÀgÀÄ vÉUÀ¼ÀÄªÀgÀÄ »ÃUÉ!
J¯É®
è Æè ªÀiËqsÀåvÉAiÀÄ CAzsÀPÁgÀzÀ PÀÆUÉ!
¥ÁgÀA¥ÀjPÀ §zÀÄQ£À ¥ÀAiÀÄtzÀ°
K¼ÀÄ©Ã½£À ªÉÄÃ®Ä-QÃ½£À PÁªÉÆÃðqÀzÀ bÁAiÉÄAiÀÄ°.
£ÀªÀ¸Æ
À AiÀÄð£À ¨É¼ÀQ£À ºÁ¢UÉ PÀtÚ «ÄlÄQ¸À®Ä DUÀzÀ
CAvÀBgÀAUÀzÀ £ÀAiÀÄ£ÀªÀgÀ½¹ £ÉÆÃqÀ®Æ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ!
ºÀ¼É D¢(vÀå)£À ¸ÀÄqÀÄ©¹°£À vÁ¥ÀPÉÌ
¨ÉAzÀÄ £ÉÆAzÀÄ PÀ¥ÁàV
EAzÀÆ §zÀ¯ÁUÀzÉ ¨É¥ÁàV
¥ÀjªÀvÀð£À ºÁ¢AiÀÄ° eÉÆvÉUÀÆqÀÄªÀ ªÀÄ£ÀUÀ½UÉ CqÀ¯
Ø ÁV
CªÀjUÀÆ EªÀjUÀÆ £ÉÆÃ«£À ±ÀÆ®ªÁV!
»ÃUÉÃPÉ? §zÀ¯ÁUÀzÀ §zÀÄPÉÃPÉ?
MªÉÄä §zÀ¯ÁUÀ¨ÁgÀzÉÃPÉ?
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- C«£Á±À r

ಬಿಸಿಲು!!!

-

ಬಸವರಾಜ ಬಿದ್ನಾ ಳ . ಕಲಬುರಗಿ

PC: Spandana

ಅಬ್ಬಾ !! ಈ ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಿ
ಬಿಸ್ಸಲು

ಕಾಡಾಕ

ಸಾಕಾಗೈತ್ರರ .

ಅಲಿ

ಮರ್ಯಾದಿ

ಐತ್ರಲಿ

ಬಂತಂದ್ರ ಸಾಕು ನೋಡ್ರ ೋ ಎಲ್ಲಿ ಲಿ ದ್
ಚಾಲು

ನೋಡ್ರ ೋ, ಮ£ÀÄಷ್ಾ

ಈ

ಆಗುತ್ರರ .

ಬಿಸ್ಸಲ್ಲUÉ£ÁgÀ

ಅಂwನ್ರರ .

¤ಗು

ನನಗಂತ್ರರ

ಇದು

ಸಾಕ್

ನಾಚಿಕೆ,

ಮಾನ,

ಮನುಷ್ಾ ನ

ತರ

ರ್ಯವುದ್ಕ್ಕಕ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲರ .

ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ರ ಸಾಕು ಎಪ್ಪ

ಮಳೆ ಬಂತು! ಅಂತಾರ್ರಾ.

ಎಲ್ಲಿ
ಇಲಿ ದ್ ಮೂಲ್ಲ ಮಂಗಟ್ಟಿ
ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೆ
ತಗಂಡು,
ಮೂಲ್ಲ
ಕುಂಚಿಗಿ
ತಲ್ಲಗೆ
ಹಾಕೊಕ ಂಡು
ಅಡಾಾ ಡ್ಕ ಂತ ಇತಾಾರ್ರಾ ಅತಾಾ ಗ ಇತಾಾ ಗ. ನಮಮ

ಚಿಕಕ

ಮಕಕ ಳಂತ್ರರ ನೋಡೆಾ ೋಕು ಹಂಗ ಬಟ್ಟಿ ತೊಯ್ಸಿ ಕೊಂಡು
ಚೆಲ್ಲಿ ಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುªÀ ನ್ರೋರು ಒದ್ಕ ಂತ
ತ್ರರುಗಾಡಾಾ ವು. ಮತೆಾ

CµÀÖgÀ°è

ನಾಲುಕ

ತ್ರಂಗಳು ಕಳೆದಿರುªÀÅದಿಲಿ

ಚಳಿಗಾಲ ಬರುvÉ,Û ಅದು ಬಂತಂದ್ರ ಮVತು ಕಥೆ. ಮಕಕ ಳಿಂದ್ ಹಿಡ್ಕ ೋಂಡು ಮದುಕರ ತನಕ

ಇದಿಿ ದುಿ ಇಲಿ ದುಿ ಸ್ವೆ ಟರ್ ಹಾಕೊಕ ಂಡಾಾ ಾ ಟೋಪಿ, ಕಾಲು ಕುಪ್ಪ ಸ ಹಾಕೊಕ ಂಡಾಾ ಾ ಅಂತ ಬಿಸ್ಸ ಬಿಟ್ಟಿ

jÃ ತಮಮ

ಕಾಯಕ. ಮತಾ ಅಷ್ಿ ಕಕ ಸುಮಾ

ಇರಲಿ

Nಲೆ

vÁ

ಜಳ ಕಾಯ್ಸಸ್ಸಕೊತಾಾ ರ, ಬಿಸ್ಸ ಬಿಸ್ಸ ಚಹ ಕುಡ್ತಾರ,

ಕೊೋಳಿ , ಕುರ್ರ ,ಕೊೋಣ ಎಲಿ ತ್ರಂತಾರ. ಆದ್ರ ಪಾಪ್ ದ್ನ ಕರುಗಳು ಗುಡ್ಸಲದ್ನಗ ನಡುಗಿಕೊಂತ ಹAಗ
ಮಲಕೊಂಡ್ತಾಾವ. ಅವು ಹೋಗಲ್ಲ ಪಾಪ್ ಗುಬಿಾ

ಕಾಗೆ, ಪಾರ್ರವಾಳ,ಇರುವೆ ಅದ್ ಚಳಿರ್ಯಗ ಇತಾಾವು.

ಇಷ್ಿ ಕಕ ಮಗಿಲ್ಲಲಿ ರ್ರ ಕಾಲ ಇದು ಮಗಿಯೋಷ್ಿ ರಲೆಿ ೋ ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಿ ಕುಣಕೊಂತ ಬರುತಾ , ಈ ಕಾಲ ಬಂದ್ನಗ
ಎಲ್ಲಿ ರು ಬಹಳ ಜನರು ಬದ್ಲ್ಲಗತಾರ ಮಳೆಗಾಲದ್ನಗ ಚಳಿಗಾಲದ್ನಗ ಮೈ ತುಂಬ್ಬ ದ್ಪ್ಪ ಗಿನ ಬಟ್ಟಿ
ಹಾಕೊಕ ಂಡು ಬೆಚಚ ಗೆ ಇರೋ ಜನರು ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಿ ಬಂತಂದ್ರ ಸಾಕು ಮೈಮಾಾ ಗಿನ ಬಟ್ಟಿ ಬಿಚಿಚ ಒಗಿದು
ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬರುವ ಜಾಗದ್ನಗ ಕ್ಕಡ್ೋದು, ನ್ರಂದ್ರ ೋದು , ಮಲಗೋದು ಮಾಡತಾರ್ರ .
ಆ ! ಇವಾಗೈತ್ರ ನೋಡ್ರ ಬಿಸ್ಸಲ್ಲನ ಮಹಿಮೆ. ಹರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆ ಲಪ
ಬರ್ರಾ ಬಿಸ್ಸ®Ä

Jನಾ AvÀ

ಗತಾಾ ಗತಾ

. ನ್ರಮಗೆ

ಹೇಳೊದು ಬೆಳಿಗೆೆ

ನೋಡ್

ಎಂಟುವರ್ರಗೆ ಸಾಿ ಟಾ ಆಗಿದುಿ

ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಐದುವರ್ರ ಆದುರ ಕಡ್ಮೆರ್ಯಗಿರೂªÀÅದಿಲ್ಲರ , ಹಗಲ್ಲ ಬೆಳತಾನ ಭೂಮಿ

ಕಾಯ್ದಿ

ಉರ್ರ ಉರ್ರ ಹರಗ ಬgÀÄತಾ . ಇಂಥ ಸ್ವಕಿರ್ಯಗ ನಮಮ ನ್ರಮಮ ಂತಾ ನೆರಳಾಗ ದುಡ್ಯೋರು ಎಪ್ಪ ಸತೆಾ ಎವೆ
ಸತೆಾ ಅಂತ ಹಣೆ ಮಾಾ ಲೆ ತೊೋರಬೆರಳನಾ
ಹನ್ರ ಬೆವರು ನೆಲಕಕ

ಒಗದ್ನಗ ಎಸುಿ

ಹಾಕಿ ಎಡದಿಂದ್ ಬಲಕಕ ಎಳೆದು ಉಸಿ ಪಾಪ

ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತಾ ಲಿ ರ್ರ, ಅಸಿ ಕಕ

! ಅಂತಾ ಎರಡು

ನ್ರಂದ್ರ ಲಿ ಆ ಬೆವರು

ಬೆಳಿಗೆೆ

ಬೆಳಿಗೆೆ ಹೆಗಲ್ಲಗೆ ಬ್ಬಾ ಗ ಹಾಕಿ ಬೇಗಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆಫೋಸೋ ಸೂಕ ಲೋ ಮಟುಿ ವಷ್ಿ ರಲೆಿ ೋ ಮೈಮಾಾ ಲ್ಲನ
ಬಟ್ಟಿ ಯಲಿ ತೊಯ್ದಿ ರ್ಯವಾಗ ಹೋಗಿ ಪಾಾ ನ್ರನ ಗಾಳಿಗೆ ಕ್ಕತೇವಪ್ ಅನುಾ ವಷ್ಿ ರಲೆಿ ೋ ಅರ್ಾ ದಿನ
ಕಳೆದಿರುತೆಾ . ನೋಡ್ರ ನೆರಳಾಗ ಕುಂತು ನಾವಾ ಇಂಗ ಮಾಡ್ದ್ರ ಇನಾ ಬಿಸಲ್ಲಗ ಬೆವರು ಸುರುಸಕ ೋತ
ದುಡ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಮಮ ಅವರೆಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ? ಪಾಪ್. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅದೂ ಇಂಥ ಬಿಸಲ್ಲಗ
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,ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಾಾ ಗ ಮದುವಿ ಮಂಜಿ ಬಹಳ ರ್ರ . ಮದುವಾಾ ಗ ಬಿೋಗರು ಹಾಕಿಸ್ಸದ್ ಊಟ ಸರ್ರರ್ಯಗಿ ತ್ರಂದು
ಮಾಾ ಲ್ಲಂದ್ ಮಾಾ ಲೆ ನ್ರೋರು ಕುಡಕೊೋತ ಅಡಾಾ ಡ್ ಹಟ್ಟಿ

ಭಾರ ಆಗಿರತ್ರರ . ಅದೂ ಹೌದು ನಮಮ

ರಾಯಚೂರು , ಕಲಬುರಗಿ, ಮತಾ ರ್ಯದ್ಗಿರ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಬಿಸ್ಸಲಂತ್ರರ . ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಾಾ ಗ ರೋಡ್ನ ಮಾಾ ಗ
ಮೊಟ್ಟಿ

ಒಡ್ದು ಹಾಕಿದ್ರ ಆಂಬೆಿ ೋಟ್ ಆಗತಾವಂತರ್ರ. ಅಂದ್ರ ಅದೇನೋ ನಮಮ

ವೃತಾ ಹಾದ್ದಂತ ಅದ್ಕಕ

ದೇಶದ್ನಗ

ಸಂಕಾರ ಂತ್ರ

ಇಷ್ಟಿ ಲಿ ನೋಡ್ರ . ಈ ಬಿಸ್ಸಲ ಬಂತಂದ್ರ ಮಗಿತು ಊರನವರೆಲಿ ಮನಾಾ ಗ

ಇದಿಿ ದುಿ ಇಲಿ ದುಿ ಕೊಡ , ಬಕಿೋಟು, ಚರ್ರಗಿ ತಂದು ನಳದ್ನಗ ಪಾಳೆಕ ಹಚಿಚ

ಹಡದ್ನಾ ಡ್ , ಬಡದ್ನಾ ಡ್

ನ್ರೋರು ತಂದು ಮನ್ರ ತುಂಬಿಸುವಷ್ಿ ರಲೆಿ ೋ ಕುರ್ರ ಕೊೋಣ ಬಿದುಿ ಹಕಾಕ ವರ್ರಪಾ.

ದ್ಡಾ

ಅದ್ಕಕ ಹೇಳತೇನ ಕೇಳಿರ ಇಷ್ಟಿ ಲಿ ಕಷ್ಿ ಪ್ಡ್ೋದು ಬ್ಬಾ ಡಂದ್ರ ಮನೆ ಸುತಾ ಮತಾ
ಗಿಡಗಳನಾ ಬೆಳೆಸ್ಸರ . ನ್ರೋರನಾ ಜಾಸ್ಸಾ ಹಾಳ ಮಾಡಬ್ಬಾ ಡ್ರ . ಜಾಸ್ಸಾ ನ್ರೋರು ಕುಡ್ರ್ರ.ಬ್ಬಾ ಸ್ಸಗಿಯಳಗ

ಆದ್ಷ್ಟಿ ತಂಪಾದ್ ಆಹಾರ, ಪಾನ್ರಯಗಳನಾ
ಪ್ರಿಸರ ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರ ಪಂಚವನುು

ಸೇವಿಸ್ಸರ್ರ ಆರೋಗಾ ವನಾ

ರಕ್ಷೆ ಸಿ

- sushmitha

§zÀÄPÀÄ

§zÀÄQ£À zÁjUÀ¼ÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ
£ÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ..
£À£À¹£À ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ..
§zÀÄQ£À ªÀiÁvÀÄ ¸Á«gÁgÀÄ
ªÀiÁw£À UÉ¼ÀvÀ£À £ÀÆgÁgÀÄ
§zÀÄQ£À ¨sÁAzÀªÀåUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁÀgÄÀ ..
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ಕಾಪಾಡ್ಕೊೋಳಿರ .

SCHOOL EXPERIENCE

-

SAROJA

£Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ MAzÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛÃ£É, 6£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ M§â «zsÁåyð ²æÃ¤ªÁ¸À CªÀ£ÀÄ ¸Àé®à £ÁaPÉ
¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°è »AzÉ G½zÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ w½¢zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸Àé®à ¢£À UÀªÀÄ¤¹gÀ°®è DzÀgÉ
MAzÀÄ ¢£À ©qÀÄ«£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹zÉ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è J¯Áè ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ CªÀ£ÀÄ J¯Áè zsÁgÀªÁ»UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É
JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ £ÀAUÉ §gÀ®è nÃZÀgï JAzÀÄ ºÉÃ½zÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ ¸Àj ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÉ . £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ
§gÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ C¥À£
à À ºÉ¸ÀgÀÄ §j JAzÀgÉ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ£ÀÄ.
£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÉ ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄªÀ zsÁgÀªÁ»UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ §gÉAiÀÄÄvÉ£
Û É, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄªÀ zsÁgÀªÁ»UÀ¼À
ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ §j JAzÁUÀ £À£ÀUÉ £ÀA§¯ÁUÀzÀ, £À£Àß HºÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj CªÀ£ÀÄ §gÉzÀ£ÀÄ . CzÀÄ ºÉÃUÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀ
zsÁgÀªÁ» JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ZÁ£ÉÃ¯ïUÀ¼À°è( PÀ£ÀßqÀ PÀ®¸Àð, fÃ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÀAiÀÄ n«) ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄªÀ
zsÁgÀªÁ»UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉ¢zÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ PÉÃªÀ® ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄzÉ ZÁ£ÉÃ¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ §gÉAiÀÄÄzÀgÀ°è
¸Àé®à vÀ¥ÀÄàUÀ¼ÀÄ EzÀÝªÀÅ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àæ¸ÁgÀªÁUÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀiÁvÀæ vÀ¦àgÀ°®è. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÉÃ½zÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É° n« EzÉAiÀiÁ? JAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ
£ÀªÀÄä ªÀÄ£É° E®è ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀ ªÀÄ£É° £ÉÆÃqÀw¤ JAzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £Á£ÀÄ EµÉ¯
Ö Áè £ÉÆÃqÀzÉ §gÉAiÀÄÄªÀ£ÀÄ NzÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ
PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä ºÉÃ½zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀAUÉ §gÀ®è nÃZÀgï JAzÀÄ ºÉÃ½zÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ ¸Àj ©ÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ ( 6£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ E£ÉÆß§â «zsÁåyð)
¤Ã£ÀÄ NzÀÄ JAzÀÄ (NzÀ®Ä §gÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ PÀtÄÚ gÉ¥Éà §rzÉ) ºÉÃ½zÉ, DUÀ ²æÃ¤ªÁ¸À¤UÉ £Á ºÉÃ½zÉ ©ÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ¤UÉ NzÀ®Ä
§gÀw¯Áè £ÉÆÃqÀÄ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÀÄà NzÀÄwzÁÝ£É JAzÁUÀ ²æÃ¤ªÁ¸À ©ÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ¤UÉ “¯ÉÃ ¸ÀjAiÀiÁV NzÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ vÁ£ÀÄ ºÉÃ¼ÀvÉÆÃqÀVzÀ
£ÀAvÀgÀ Er CzsÀð ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ±Á¯Á ªÉÄAlgï(±ÀQÃ¯ï ¸Àgï) £ÉÆA¢UÉ ºÀAaPÉÆAqÁUÀ CªÀ gÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ
£ÁªÀÅ UÀªÀÄ¤¹gÀ°®è ºÁUÁzÀgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆlð ªÀiÁqÉÆt JAzÁUÀ RÄ¶AiÀiÁ¬ÄvÀÄ.
£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀ §UÉÎ PÉÃ½zÁUÀ £ÉÆÃªÁ¬ÄvÀÄ KPÉAzÀgÉ CªÀgÀ CªÀÄä E®è, CªÀ£À vÀAV(ªÉÆÃ¤PÁ) 4£ÉÃ vÀgÀUÀw CªÀ¼É
ªÀÄ£É° ¥ÁvÉæ vÉÆ¼ÉAiÉÆzÀÄ, CªÀ£À CtÚ gÁWÀªÉÃAzÀæ 7£ÉÃ vÀgÀUÀwAiÀÄ°ègÉÆzÀÄ CªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §gÉÆzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥À AiÀiÁPÉAzÉæ CªÀ£ÀÄ DqÀÄ
PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£ÀAvÉ, E£ÀÄß CªÀgÀ C¥Àà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£ÀAvÉ CzÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ PÀÄrvÀ(ræAPïì), E£ÀÄß CªÀ£À CPÀÌ C¥À£
à ÉÆA¢UÉ
dUÀ¼ÀªÁr ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EzÁÝ¼ÀAvÉ. EzÀ£ÀÄß PÉÃ½zÀ £Á£ÀÄ ±Á¯Á ²PÀPë ÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉÃ½zÀÄÝ CªÀgÀ PÀÄlÄA§¢AzÀ »ÃUÉ
DVgÉÆzÀÄ CªÀ£ÀÄ JAzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á ºÉÃ½zÉ ±Á¯Á ªÁvÀªÀgÀtPÉÌ CzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ¸ÀÄªÀ ±ÀQÛ EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁvÀ£Ár¹¢gÁ JAzÁUÀ E®è JAzÀgÀÄ.
£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À£À §½ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ ¤£ÀßUÉÀ EAVèµÀ J,©,¹,r,,,, §gÀvÁªÀ JAzÁUÀ §gÀ®è JAzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 1,2,3,,,,¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß
§jvÁ ºÉÆÃzÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÃ¼ÀvÁ ºÉÆÃzÀ,,,,999 gÀ ªÀgÉUÉ ºÉÃ½zÀ 1000 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä §gÀ°®è
CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ £Á¼É UÀtv
Â ÀzÀ°è PÀÆr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀ £ÉÆÃmï§ÄPÀÌ vÀUÉÆAqÀ ¨Á JAz.É DzÀgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄgÀÄ¢£À D vÀgÀUÀwUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä
DUÀ°®è PÉÆÃ£ÉUÉ ±Á¯É ©qÀÄªÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉÃ½zÀ nÃZÀgï ¤ÃªÀÅ £ÀAUÉ ¯ÉPÀÌ ºÉÃ½PÉÆqÀ°®è JAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ±À¤ªÁgÀ £Á£ÀÄ n.J¯ï.¹.UÉ
ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ DzÀgÉ CªÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉÃ½ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÆr¸ÀÄªÀ ¯ÉPÀÌ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ JAzÀÄ ºÉÃ¼À®Ä RÄ¶AiÀiÁUÀÄwÛzÉ. EzÀjAzÀ ªÀåQÛUÀvÀ
PÁ¼Àf(¥À¸Àð£À¯ï PÉjAUï) JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄvÉÛ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ, £Á£ÀÄ £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ ¸ÀºÀ- ±À¤ªÁgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ræ¯ï £ÀqÉzÁUÀ D
ªÀÄUÀÄ £À£ÉßqÉUÉ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄªÀÅzÀÄ D ªÉÄÃ¯É ¯ÉPÀÌ ºÉÃ½ PÉÆÃr JAzÀÄ PÉÃ½zÀ£ÀÄ.
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ºÉuÉÚAzÀgÉ ¢Ã¥ÀªÀÅ ¨ÉAQ C®è ¨É¼ÀPÄÀ .........

- shruthi

ºÉuA
ÉÚ zÀgÉ C±ÀPÀÛ¼À®è EªÀ¼ÀÄ ¸À±ÀPÀÛ¼ÀÄ EªÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ jÃwAiÀÄ PÀªÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß zÁn vÁ¬ÄAiÀÄ UÀ¨ð
sÀ ¢AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀÄªÀ ªÀÄÄ£Àß £À£ÀßUÉ AiÀiÁªÀ
eÁw, zsÀªÀÄð, ©gÀÄzÀÄ, ¸À£Áä£À EzÁåªÀÅzÀÄ EgÀ°®è. EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ C®èzÀÄ E£ÉÆA¢vÀÄÛ CzÉÃ£ÉAzÀgÉ FUÀ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁªÀ °AUÀPÉÌ
¸ÉÃjzÉ J£ÀÄßªÀAvÀzÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨ð
sÀ zÀ°è vÁ¬ÄUÉ vÁ¼À®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀµÀÄ Ö £ÉÆÃªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ E£Éß£ÁzÀgÀÆ DUÀÄvÉÆÛÃ J£ÀÄßªÀµÀÖgÀ°è d¤¹zÀªÀ¼ÀÄ F
ºÉtÄÚ.
£ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁªÀ °AUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÉÃ JAzÀÄ w½zÁPÀt
ë M§âgÀ ªÀÄÄRzÀ°è £ÀUÀÄªÀÅ eÉÆÃvÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ zÀÄR:ªÀÅ EgÀÄvÉ.Û F ªÀiÁvÀÄ
AiÀiÁPÉ? CAwgÁ ºÉtÄÚ ºÀÄnÖzÀgÉ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQ ¨É¼É¹ CªÀ°UÉ M¼ÉAiÀÄ ²PÀt
ë ªÀ£ÀÄß ¤Ãr E£ÉÆßÃ§gÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÀ¯Á J£ÀÄßªÀªÀgÀÄ MAzÀÄ
PÀqÉ DzÀgÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ EªÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÉ MAzÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀªÀiÁ£À J£ÀÄßªÀ jÃwAiÀÄ°è CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ
.EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÁgÁ£Á, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¨sÁgÁ£Á CxÀªÁ ErÃ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¨sÁgÁ£Á CAvÁ ºÉÃ¼ÀwÛ¤ CAzÀÄPÉÆAqÁæ E¯Áè EªÀ®Ä AiÀiÁjUÀÆ
¨sÁgÀªÁV®è. F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉÃ¼ÀÄvÉ£
Û É J£ÀÄßwÛgÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÁ¬ÄAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄUÀ¼ÁV CtÚ¤UÉ vÀAVAiÀiÁV vÀªÀÄä¤UÉ CPÀÌ¼ÁV
UÀAqÀ¤UÉ ºÉAqÀwAiÀiÁV, CvÉÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ ¸ÉÆ¸ÉAiÀiÁV F J®èªÀ£ÀÄß DzÀªÀ¼ÀÄ F ºÉtÄÚ.
F ºÉtÄÚ J¯Áè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀÄªÀ¼ÀÄ eÉÆÃvÉUÉ ¨É¼ÀPÀ£ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÀUÀ¼À°è ºÀjAiÀÄÄªÀ ¤ÃgÁzÀªÀ¼ÀÄ.
»ÃUÉ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃ°¹zÀÄ AiÀiÁPÉÃ? CAwÛgÁ ºÉtÄÚ §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ²æÃªÀÄAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ
DzÀgÉ F MAzÀÄ JgÀqÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼À¨ÉÃPÀÄ. §qÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ ºÉtÄÚ JµÉÃÖ ¯Áè jÃwAiÀ Ä CqÉ vÀqÉ
£ÉÆÃªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÀAvÀ ²æÃªÀÄAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄnÖzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ PÀµÀ«
Ö ®èªÉÃ EzÉÃ CªÀ½UÀÄ PÀµÀÖ EzÉÃ. DzÀgÉ EªÀj§âgÀ°è
ºÉZÄÀ Ñ C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀªÀ¼ÀÄ F §qÀ PÀÄlÄA§zÀ ºÉtÄÚ aPÀÌ ªÀAiÀÄ¹£À°è ªÀÄzÀÄªÉÃ AiÀiËªÀ£À C£ÀÄªÀµÀg
Ö À°è ªÀÄUÀÄ w½zÉÆÃ w½AiÀÄzÉÃ£ÉÆ Ã ªÀiÁqÀÄªÀ
F MAzÀÄ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ §°AiÀiÁV MzÁqÀÄªÀ¼ÀÄ F ºÉtÄÚ.
ºÉtÚ£
Â À ¢lÖ ºÉeÉÓ £ÉÃgÀ ªÀiÁvÀÄ ¤¢üðµÀÖ UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÁj GzÀPÀÆÌ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ £ÀqÉ¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀlªÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ.
EªÀ½UÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ PÀqÀ® C¯ÉA
è iÀÄµÀÄÖ PÀµÀÖ §AzÀgÀÄß CzÀ£ÀÄß zÁn ¸ÀAVÃvÀzÀ°è «ÃuÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃnzÀªÀ¼ÀÄ F ºÉtÄÚ. F ¨É¼ÀPÀÄ ¨ÉAQUÀÄ EgÀÄªÀ
ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ ªÀÄªÀÄvÉ¬ÄAzÀ PÁtÄªÀ ºÁUÉÃ ªÀiÁqÀÄªÀ°è £ÀªÉÄä®ègÀ ªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr ¸ÉÆÃuÁ §¤ß. AiÀiÁªÀÅzÉÃ MAzÀÄ zsÀªÀÄðPÉÌ eÁwUÉ ,¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ «Ä¸À°qÀzÉÃ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß
PÀlÄÖªÀ°è ¨É¼É¸ÀÄªÀ°è MAzÁUÉÆÃuÁ §¤ß.

MetaMorphosis towards ‘the god nature’

-kalyani

It is my own experience in my school practices days. So, I am very happy to share my
experience through this main incident. As we know that most of the children are very hard
to understand, but some students are very sensitive. As a teacher will try to understand the
every children in the classroom and also out of classroom. It was good experience to me as I
know. If we take the one classroom of the student will not be sit in properly as mentioned as
in book Totto-chan.
One of the students was Elf in the classroom when I was engaged the class. We can see so
many different mentality students in the classroom such as very sensitive and very difficult to
understand. Some students behave differently ways and there is difference between the
children to adult. As a teacher I observing so many aspects like behaviour of every child
understand of child mind, teacher can look with children as a child friendly, children attitude,
their curiosity in learning and different perceptive. Every child has own creative mind and
attitudes in their lives.
Every child has own imaginations in their mind. If we show the correct path to them, they will
definitely able to do. And we should take them into correct way. I have got experience from
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school practices very interesting I am sharing with you. As all know I am engaging the sixth
class children, but sometimes I engaged with both fourth and fifth class children when I was
free. I engaged the class with explanation of the poem and read with suitable tone for the
poem. But one of them very challenge us to engage in the classroom. It was combined both
four and fifth classes. I called them to read the poem one by one in the whole class. After read
the poem I started to read the poem with suitable tone.
Every child sung along with me. I enjoyed lot but one child did not listened properly in the
class and disturbed other children in the classroom. But he was good student. I just decided
that ‘I should to speak with him’.
As I decided, I called him. I started to
talk him in good and sensitively manner
with him. In this such a way “You are
very good student in the class like
other”. I very much like your activity and
creative in the class. You well in reading
but make them noise in the class, is it
right Child?. Please think yourself. Do
you know how much I love the children?
You have good heart and understand
each child. You can do well for other it’s
not right? Child tell me, why do you
make noise and disturb to others. They
are all good friends like you. You are well in reading, writing, speaking and drawing in the class.
Suddenly he was very kind hearted and said that ‘I will not going to disturb from next moment
like that Teacher sorry.’ I am very happy because we can change even hard hearted person
give through special time and space to them. We can able to build good attachment with the
children. That’s movement they will share everything even their personal things also. I have so
many experiences, it was one incident during my school practice. Even experienced like every
day some children behave in different ways, some children sitting in silently, some children
very active and some are very shyness children in the classroom.
After some days I returned to school with have special surprise to me. That was child spoke
with me in such a good manner and wished me as special day of ‘Diwali festival’. It seen to me
glad and give happiness in the day. We have a lot of experiences. Every child has own creativity
and sensitivity in their mind. They forward to bright days along with.
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ಮಕಕ ಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಾ ಕಲ್ಲಕೆ

-Varshitha

ಏನಪಾಪ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ರ ಮತೆಾ ಓದ್ನಾ ಇದಿೋನಾ ಅಂಥ ಯಚನೆ ಮಾಡಾಾ ಇದಿಿ ರಾ……..
ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ ರ್ರಗೂ ಸಹ ಅವರ ವಿದ್ನಾ ರ್ಥಾ ಜಿೋವನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳಳ ವ ನೆನಪುಗಳೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಲೆಯ
ವಿದ್ನಾ ರ್ಥಾ ಜಿೋವನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನ ಆಟ, ಪಾಠ, ಕುಣಿತ, ಕಿತಾಾ ಟ, ಮನ್ರಸು, ಸ್ವಾ ೋಹಿತರ ಗುಂಪುಗಳು ಹಿೋಗೆ ಹಲವಾರು
ಅಂಶಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತಾ ವೆ. ಆ ಕ್ಷ್ಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ರಸುವ ಆ ನಮಮ ಮನಃಸ್ಸಿ ತ್ರಯನುಾ
ಇವಾಗ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಸಕೊಂಡರೆ ಮಖದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ನಗು ಮೂಡುವುದಂತ್ರ ನ್ರಜ ಅಲಿ ವೆ…..
ಆ ಸುಂದ್ರ ಜಿೋವನ ನಮಗೆ ಮತೊಾ ಮೆಮ ಸ್ಸಗಬ್ಬರದೆ ಎಂದೆನ್ರಸುತಾ ದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷ್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟಿ ಲು ಮತುಾ
ಅವುಗಳನುಾ ಪುನಃ ಪ್ಡೆಯಲು ರ್ಯರ್ರಗೂ ಸಹ ಸಾರ್ಾ ವಿಲಿ . ಪುನಜಾನಮ ವನುಾ ನಂಬುವವರು ಆ ಜಿೋವನವನುಾ
ಪ್ಡೆಯಲು ನೋಡಬಹುದೇನ. ಏನೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಮಕಕ ಳ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಸಹಜತೆಯನುಾ ನಮಮ ಎಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ
ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾರ್ಾ ವಿಲಿ .
ಆದ್ರೆ ಆಶಚ ಯಾವೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಕಕ ಳ ಮನಃಸ್ಸಿ ತ್ರಯನುಾ
ಮತೊಾ ಮೆಮ ನನಾ ಮನಸ್ಸಿ ನಳಕೆಕ ಸಾೆ ಗತ್ರಸ್ಸಕೊಳುಳ ತ್ರಾ ದೆಿ ನೆ. ನಾನು
ಪ್ರ ತ್ರದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೆ ಹೆಚ್ಚಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯ್ದವುದ್ರ್ರಂದ್ ಆ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ರೋತ್ರ ಮಕಕ ಳಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿ ದೆಿ ನೆ. ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಠಾ ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ ಅವರ್ರಗೆ ಅರ್ಥಾಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು
ಸಹ ಪ್ಠಾ ವನುಾ ಅವರಂತೆಾ ಯೆ ಕಲ್ಲಯ್ದತೆಾ ನೆ. ಆಟದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ
ಅವರ ಆಟಗಳನುಾ ನೋಡುತಾಾ , ಕೆಲವೊಮೆಮ ಅವರಟ್ಟಿ ಗೆ ಆಡುತಾಾ , ಇಲ್ಲಿ ಯೂ ನನಾ ಅಸ್ಸಮ ತೆಯೂ ಏನು ಎಂಬುದು
ಮಕಕ ಳ ರ್ರೋತ್ರಯಲೆಿ ಇದೆ ಅನ್ರಸುತ್ರಾ ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕ ಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವರ ತಲೆಹರಟ್ಟಗಳು, ಅವರು
ಖುಷಿಯ ಕ್ಷ್ಣಗಳು, ಅವರ ಅಳುವಿನ ಸಮಯಗಳು ಎಲಿ ವೂ ಕ್ಕಡ ಒಂದ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಿ ತೆಯ್ಸಂದ್ಲೆ
ಕ್ಕಡ್ರುತಾ ವೆ. ಅವರು ಏನೆ ಮಾಡ್ದ್ರು ಕ್ಕಡ ಅದ್ನುಾ ನೋಡುವುದೆ ಒಂದು ಚೆಂದ್. ಮಕಕ ಳಿಂದ್ಲೆ ಮತುಾ
ಮಕಕ ಳಿಗೋಸಕ ರವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕಾ ಅಂಶಗಳು ಇರುವಾಗ ಇದ್ನುಾ ಹರತು ಪ್ಡ್ಸ್ಸ ಇನೆಾ ನ್ನಾ ಕಲ್ಲಸಲು ಸಾರ್ಾ .

£À£ßÀ ¯ÉÃè £Á CxÀð ªÀiÁrPÉÆAqÉ ¤£Àß£ÀÄß
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- suvarna

£ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ PÀuÁÚzÉ
PÀtÂÚUÉ ¤Ã ¸ËAzÀAiÀÄðªÁzÉ,

ºÁqÀ¯ÉAzÀÄ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁzÉ
PÉÆÃV¯ÉUÉ ¤Ã zÀ¤AiÀiÁzÉ,

ºÁgÀ¯ÉAzÀÄ ºÀQÌAiÀiÁzÉ
ºÀQÌUÉ ¤Ã gÉPÉÌAiÀiÁzÉ,

§gÉAiÀÄ¯ÉAzÀÄ PÀ«AiÀiÁzÉ
PÀ«UÉ ¤Ã PÀ«vÉAiÀiÁzÉ,

Fd¯ÉAzÀÄ «ÄÃ£ÁzÉ
«ÄÃ¤UÉ ¤Ã PÀqÀ¯ÁzÉ,

PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ PÉÊAiÀiÁzÉ
PÉÊUÉ ¤Ã CPÀA
ë iÀÄ ¥ÁvÉæAiÀiÁzÉ,

ºÀjAiÀÄ¯ÉAzÀÄ ¤ÃgÁzÉ
¤ÃjUÉ ¤Ã ¸É¯ÉAiÀiÁzÉ,

£Ég¼
À ÁUÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄgÀªÁzÉ
ªÀÄgÀPÉÌ ¤Ã ¨ÉÃgÁzÉ,

ªÀÄÄUÀÞvÉUA
É zÀÄ ªÀÄUÀÄªÁzÉ
ªÀÄUÀÄ«UÉ ¤Ã ªÀÄAzÀºÁ¸ÀªÁzÉ,

¨É¼ÀPÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÀÄtÂª
Ú ÉÄAiÀiÁzÉ
ºÀÄtÂª
Ú ÉÄUÉ ¤Ã ZÀAzÀæ£ÁzÉ,

PÀÄtÂAiÀÄ¯ÉAzÀÄ £À«¯ÁzÉ
£À«°UÉ ¤Ã UÀjAiÀiÁzÉ,

¯ÉÆÃPÀ CxÉÊð¹PÉÆ¼À¯
î ÉAzÀÄ «zÁåyðAiÀiÁzÉ
«zÁåyðUÉ ¤Ã UÀÄgÀÄªÁzÉ - ºÉuÉÚ ¤Ã ¸ÀzÀÄÎgÄÀ ªÁzÉ.

ಮಕಕ ಳ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆ

-Varshitha

ಮಕಕ ಳು ಎಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುವುದೆ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆ, ಚಂಚಲತೆ, ವಿಭಿನಾ ಮನಃಸ್ಸಿ ತ್ರಯ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ್ಲನ
ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರ ತ್ರದಿನದ್ ನನಾ ಶಾಲ್ಲ ಕಲ್ಲಕಾಚಟುವಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಕಂಡು
ಬರುವಂತಹ ಪ್ರ ಮಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲಿ ದೆಯೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರ ತ್ರಯಂದು ವಿದ್ನಾ ರ್ಥಾಯಲ್ಲಿ ಯೂ
ಸಹ ಭಿನಾ ಭಿನಾ ವಾಗಿರುತಾ ವೆ. ನನಾ ಇಷ್ಟಿ ದಿನಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮನಃಸ್ಸಿ ತ್ರಗಳನುಾ
ಸಾಕಷ್ಟಿ ನೋಡ್ದೆಿ ನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿತಾಸಕಿಾ ಉಂಟುಮಾಡ್ದ್ ಮಕಕ ಳ ಮನಃಸ್ಸಿ ತಯ ಕುರ್ರತು
ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಲು ಇಚಿಚ ಸುತೆಾ ೋನೆ.
ನಾನು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಏಳನೇ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಸಕೊಳುಳ ತ್ರಾ ದುಿ , ಮೊದ್-ಮೊದ್ಲು ನಾನು ಈ ತರಗತ್ರಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ನ್ರಜಕ್ಕಕ ಇದು ಏಳನೇ ತರಗತ್ರಯೋ ಅಥವಾ ಪಿ.ಯ್ದ.ಸ್ಸ ತರಗತ್ರಯೋ ಎಂದು ಎನ್ರಸ್ಸ
ಬಿಟ್ಟಿ ತು. ಕಾರಣ ಮಕಕ ಳು ಅಷ್ಟಿ ಚ್ಚರುಕಾಗಿ ನನಾ ಜೊತೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ರಾ ದ್ಿ ರು. ಅದ್ರಲಿ ಂತ್ರ ಅವರು
ಈಗಿನ ವಿದ್ನಾ ಮಾನಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ತ್ರಳಿದಿಕೊಂಡ್ರುವುದು ಅವರ ಮಾತ್ರನಲ್ಲಿ ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆ ಮಾತ್ರನ ಧಿರ್ರಸು ಮತುಾ ಘಾಟ್ಟತನ ನನಗೆ ಅವರ ಸುತಾ -ಮತ್ರಾ ಲ್ಲನ ಪ್ರ್ರಸರದ್ ಕೊಡುಗೆ
ಎಂದೆನ್ರಸ್ಸತು.
ಹಿೋಗೆ ತರಗತ್ರಯೂ ನನಗಂತ್ರ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಿ ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೆ ಕ್ಕಡ್ತುಾ . ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ನಾ ರ್ಥಾ ಮಾತರ
ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಬುದಿಿ ವಂತ್ರಕೆಯನೆಾ ತೊೋರ್ರಸುತ್ರಾ ದ್ಿ . ಆತ ಮೊದ್ ಮೊದ್ಲು ನಾನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು,
ಕೇಳಿದ್ರು ರ್ಯವುದ್ಕ್ಕಕ ಕ್ಕಡ ಸರ್ರರ್ಯದ್ ರ್ರೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಪ ಂಧಿಸದಿರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ರಾ ತುಾ . ದಿನಗಳು
ಕಳೆದಂತೆ ಆತನ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆಯನುಾ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅನ್ರಸತೊಡಗಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ್ರಗೆ
ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಚ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗಳನುಾ ಕೇಳುವುದು, ಅದ್ರ ಕುರ್ರತು ಅವನಲ್ಲಿ ಯೆ ಚಚಿಾಸುವುದು ಹಿೋಗೆ
ಇತರೆ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುಾ ಮಾಡುತಾಾ ಹೋದೆ. ಆ ವಿದ್ನಾ ರ್ಥಾ ಏನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ “ಹಾಂ ಸರಿ,
ನೀಡು ನಿೀನು ಎಷ್ಟ ಾಂದು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಮಾತ್ನ್ನಡುತಿಿ ಯಾ, ಎಲ್ಲ ವನುು ಹೇಳುತಿಿ ಯಾ” ಎಂದು
ಆತನ್ರಗೆ ಪ್ರ ತ್ರ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಯೂ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಪ್ರ ೋರೆಪ್ಣೆ ನ್ರೋಡುತಾಾ ಹೋದೆ. ದಿನಗಳು ಕಳೆಯ್ದತ್ರಾ ದಂತಯೆ
ಆತನ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ ನನಗೆ ನ್ರಜಕ್ಕಕ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಖುಷಿ ಮತುಾ ಆಶಚ ಯಾವನುಾ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. ಕಾರಣ ಆ
ಹುಡುಗ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಉತಾ ಮ ರ್ರೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ತನಾ ನುಾ ತಾನು
ಬದ್ಲ್ಲಯ್ಸಸ್ಸಕೊಳುಳ ತಾಾ ಬಂದ್ನು. ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಗಿಡ
ಬೆಳೆಸ್ಸ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನ್ರೋರಾಕುತ್ರಾ ದ್ಿ ನುಾ ನೋಡ್ ನಗುತ್ರಾ ದ್ಿ
ಅವನು, ಸೆ ತಃ ತಾನೆ ನಂತರದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ
ನ್ರೋರನುಾ ಹಾಕಿ ನನಾ ಹತ್ರಾ ರ ಬಂದು “ಮಿಸ್ ನೀಡಿ
ಎಲಾಲ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟ ಾಂದು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಬೆಳಿತಿವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ರಾ ದ್ಿ ನು.
ಹಿೋಗೆ ಆತನ ಈ ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಬದ್ಲ್ಲವಣೆ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಖುಷಿ
ತಂದಿತು. ಕೇವಲ ಈ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆ ಮಾತರ ವಲಿ
ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ ಪ್ಟಿ ಂತೆ ಓದುವುದ್ರ ಕುರ್ರತು
ಕೇಳುವುದು, ಹೇಳುವುದು, ಹಾಗೆಯೆ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ಬರೆಸುತ್ರಾ ದಂತಹ ಚಿತರ ಗಳನುಾ ಬರೆಯ್ದವುದು, ತಾನ್ನ ಸಹ
ಮನೆಯ್ಸಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲ ವಿನಾಾ ಸಗಳನೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ತರುವುದು, ಹಿೋಗೆ ಪ್ರ ತ್ರಯಬಾ ರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರ್ರ ಕಾಯಾ
ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿಕೊಳುಳ ತ್ರಾ ದ್ಿ .ನನಗೆ ಹಾಗೆಯೆ
ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಪ್ರ ಶ್ನಾ ಗಳು ಸಹ ಇವನ ಕುರ್ರತು ಕಾಡುತ್ರಾ ದ್ಿ ವು
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ಅಂದ್ರೆ ಈತನ್ರಗೆ ಇವೆಲಿ ವೂ ಕ್ಕಡ ಕಲ್ಲಯ್ದವುದು, ಕೆಲಸಗಳನುಾ ಮಾಡುವುದೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಿ ಆದ್ರೆ ಏಕೆ
ತಾತಿ ಯಾ ಮತುಾ ನ್ರರಾಸಕಿಾ ತೊೋರುತ್ರಾ ದ್ಿ ಎಂದೆನ್ರಸಲು ಶುರುವಾಯ್ಸತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆತನ
ದ್ಡಾ ಮಮ ನ ಮಗಳು ಆತನ ತರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಯೆ ಓದುತ್ರಾ ದ್ಿ ಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನುಾ ಒಂದು ದಿನ ಕರೆದು ಈತನ
ಬಗೆೆ ವಿಚಾರ್ರಸ್ಸದೆ ಆಗ ಅವಳು “ಮಿಸ್ ಅವನು ನಮೆ ಚಿಕಕ ಮೆ ನ ಮಗ, ನಮೆ ಚಿಕಕ ಮೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್,
ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತಿ ಆತ್ನ ಅಣ್ೆ ನಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಯೆ ಇದ್ದಾ ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತಿ
ದುುಃಖದಲ್ಲಲ ಯೆ ಇರುತಿಿ ರುತಾಿ ನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಯೂ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ ಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟಟ ಗಿ
ಮಾತಾನ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಳು”.
ಹಿೋಗೆ ಆಕೆ ಈತನ ಕುರ್ರತು ತ್ರಳಿಸ್ಸದ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಅನ್ರಸ್ಸತು. ಅಂದ್ರೆ ಆತನ್ರಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತಾಯ್ಸಯ ಪಿರ ೋತ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು, ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ತರಗತ್ರಗೆ ಬಂದು ಮೊದ್ಲು ಆ
ರ್ರೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ರಾ ದ್ಿ ದುಿ ಎಂದೆನ್ರಸ್ಸತು. ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ್ ಸಮಸ್ವಾ ಗಳು ಎಷ್ಿ ರ ಮಟ್ಟಿ ಗೆ
ಪ್ರ್ರಣಾಮವನುಾ ಉಂಟುಮಾಡುತಾ ವೆ ಎಂಬುದ್ಕೆಕ ಈತನದೆ ಉದ್ನಹರಣೆಯನುಾ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಳಿಯೂ ನಾನು ಒಂದ್ಷ್ಟಿ ಮಾತಾನಾಡ್ “ನಿೀನು ಚೆನ್ನು ಗಿ ಓದಿಿ ಯಾ, ನಿನಗೆ
ಕೆಲ್ವಾಂದಿಷ್ಟಟ ಕಲೆಗಳು ಇವೆ ಇವನೆಲಾಲ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಯ ಸ ಮಾಡ್ತಿ ಇರು ನಿೀನು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನು ಗಿ
ಮಾಂದೆನ್ನ ಓದಿಿ ಯಾ” ಎಂದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆತನ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆ ಧಿರ್ರಸ್ಸನ ವೇಗದ್ಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ರಾ ಲಿ .

ಹಿೋಗೆ ಮಕಕ ಳ ಮನಸುಿ ಅವರ್ರಗೆ ಅರ್ರವಿಲಿ ದೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿರುತಾ ದೆ.
ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಯನುಾ ಅರ್ರತು ಅದ್ಕೆಕ ತಕಕ ಂತೆ ಸಪ ಂಧಿಸುವುದು ಬಹಳ
ಮಖಾ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿ ವೂ ಕ್ಕಡ ನಾನು ಕಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಮನಸುಿ ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ.

happy woMen’s day

22

- hariprya

Art by Muzammil

Life in black and white
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- Vaishnavi

Entire journey of our life

- Muzammil

Entire journey of our life, we go on developing habits that shape us but regularly pruning and shaping of
these habits is more vital to keep you beautiful and the world a better and safer place.
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