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ಅದಿತ್ 

ಸಿಹಿ  

ಆರುಶ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್

ಅನುಭವವು ಸವಿಯಲ್ಲ, ಅದರ ನೆನಪೆೇ ಸವಿಯು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೆ ೇದ ದಿನಗಳು, 
ಅದರ ಅನುಭವವನುು ಮೆಲ್ುಕು ಹಾಕುವಾಗ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಿಲ್ಲ.  

ಬಾಲ್ಯದ ಶಾಲೆಯ ನೆನಪ್ುಗಳನುು ಎಂದಿಗ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೆಳೆಯರು, ಗೆಳತಿಯರು, 
ಜಗಳ, ದೆ ೇಸಿಿ ಬಿಡುವುದು, ಮತ್ೆಿ ಒಂದಾಗೆ ೇದು, ಕಡ್ಡಿ (ಬಳಪ್) ಗಳನುು ಹುರಿದ ಹುಣಸೆ ಬಿೇಜ, 
ಬುಗರಿ ಹಣುು, ಸ ರಿ ಹಣುುಗಳಿಗೆ ವಿನಿಮಯಕ್ಾಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಾಯಪ್ಕರು, ಹೆಡ್ 
ಮಾಸುು, ಅವರ ನಾಗರ ಬೆತ್,ಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಡದ "ಧರಣಿ ಮಂಡಲ್" ಹಾಡು.... ಹಿೇಗೆ ಹಲ್ವಾರು 
ಚಿತ್ರಗಳು ಕಣ್ೆುದುರು ಬಂದು ಹೆ ೇಗುತ್ಿವೆ.

"ದ.ಕ. ಹಿ.ಪಾರ. ಶಾಲೆ ಕ್ೆ ೇಟ", ಕ್ೆ ೇಟದ ಶಾಲೆಯಂದೆೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನನು ಪಾರಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
ರಾಷ್ಟುೇಯ ಹೆದಾಾರಿ ಯ ಪ್ಕಾದಲ್ಲಲದೆ. ಎರಡು ಕಟಿಡಗಳು, 5 ತ್ರಗತಿಗಳು, ಹೆಡ್ ಮೆೇಸುು ಕ್ೆ ಠಡ್ಡ, 
ಸುತ್ಿ ಜಗುಲ್ಲ, ಆ ಜಗುಲ್ಲಯ ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಸಣು ಆಟದ ಮೆೈದಾನ, ಕ್ೆ ೇ ಕ್ೆ ೇ ಕ್ೆ ೇರ್ಟ್, ಎದುರು 
ಇರುವ ಅಶೆ ೇಕ ವೃಕ್ಷದ ಸಾಲ್ುಗಳು, ಧವಜ ಸಿಂಭ, ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಗಂಗಮಮನ ಮನೆ, ಅವರ 
ಮಾವಿನ ಮರ ಇವೆಲಾಲ ನನು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಣ.
ಕನುಡ ವಣ್ಮಾಲೆಯಂದ ಹಿಡ್ಡದು , ಅಂಕ್ೆಗಳು, ಲೆಕಾ, ಮಗಿಿ , ಸಮಾಜ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ಆಂಗಲ 

ವಣ್ಮಾಲೆಯನುು ಕಲ್ಲಸಿದ ಶಾಲೆ ಅದು. ಆಟ, ಪಾಠದ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಭಾಷ್ಣ, ನೃತ್ಯ, ಸಂಗಿೇತ್, 
ಪ್ರಬಂಧ, ಸಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಪಧ್ೆ್, ನಾಟಕ ಮೊದಲಾದ ಪ್ಠೆಯೇತ್ರ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ಡದ 
ಶಾಲೆ ಇದು. ನನಗೆ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಗರಂಥಾಲ್ಯವನುು ಪ್ರಿಚಯಸಿದ ಶಾಲೆ. ನಾವೆೇ ನಿಂತ್ು ಬಾಲ್ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದುಾ ಇಲ್ಲಲಯೇ ಮೊದಲ್ು. 

ಈ ಶಾಲೆಯಂದಿಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ನನಗೆ ಇನ ು ಒಂದು ಆತಿೀಯವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 
ಆಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಶಾಲೆಯ ಜಗುಲ್ಲಯ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ಈ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನನಗ , ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲದಾ
ನನು ತ್ಂದೆಗ  ಇದಾ ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಸಂಪ್ಕ್ ಮಾಧಯಮ. ನಾನು ಏನೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ತದಾರ , ನನಗೆ 
ಏನಾದುರ ಬೆೇಕ್ತದಾರ , ನಾನು ಇದೆೇ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ಾಗದ ಬರೆದು ಹಾಕುತಿಿದೆಾ. 
ಅದಕ್ೆಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಬೆೇಕ್ಾಗಿದಾನುು ಅಪ್ಪ ರಾತಿರ ಬಸಿಿನಲ್ಲಲ ಕಳಿಸುತಿಿದಾರು. ಆಗಲ್  ಬೆಳಗಿಿನ ಜಾವ 
ಇದೆೇ ಶಾಲೆಯ ಜಗುಲ್ಲಯ ಮೆೇಲೆ ನಿಂತ್ು ಬಸಿಿಗಾಗಿ ಕ್ಾಯುತಿಿದಾ ನೆನಪ್ು ಇನುು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 
ಇಷ್ೆಿಲಾಲ ಆಪ್ಿವಾದ ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆಯ ಜಗುಲ್ಲ, ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಬರಿಯ ನೆನಪ್ು ಮಾತ್ರ. ರಾಷ್ಟುೇಯ
ಹೆದಾಾರಿಯ ಅಗಲ್ಲೇಕರಣದಿಂದ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಕಟಿಡವನುು ಕ್ೆಡವಿ ಹೆ ಸ ಶಾಲೆಯನುು 
ನಿಮಿ್ಸಿದಾಾರೆ. ನನು ಶಾಲೆಯ ನೆನಪ್ನುು ಹಚಚ ಹಸಿರಾಗಿಡಲ್ು ಅದನುು ಅಳಿಯುವ ಮುನು ಅದರ 
ಚಿತ್ರಪ್ಟವನುು ತ್ೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದಾಳು ನನು ತ್ಂಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ಧನಯವಾದಗಳು.
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ :  ಪುನಿೀತಾ ಅನಿಲ್ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಇರಲಿ ಮಕಕಳ ಮನೆ ೀವಿಕಾಸಕೆಕ 

ಪ್ುಟಾಣಿ ಬೆರಳುಗಳು ಮೊಬೆೈಲ್ ಹಿಡ್ಡದು ಆಡುವುದು ಈಗ ಕ್ಾಮನ್. ಅದರಲ್ಲಲ ಆಟವಾಡುತ್ಿಲೆೇ
ಅವರ ಬುದಿಾ, ಮನಸುಿಗಳ ವಿಕಸನವೂ ಆಗುವಂತಿರಬೆೇಕು. “ಆಡು ಮುಟಿದ ಸೆ ಪ್ಪಪಲ್ಲ, ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಹಿಡ್ಡಯದ ಮಗುವಿಲ್ಲ”. ಇದು ವೆೇಗದ ಯುಗವೂ ಹೌದು. ಯಾವುದೆೇ ಶುಭಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೆ ೇದರೆ, ಮಕಾಳು 
ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಕ್ೆ ಂಡ್ಡರುತ್ಾಿರೆ .ಒಬೆ ೊಬೊರ ಕ್ೆೈಲ್ಲ ಒಂದೆ ಂದು  ಮೊಬೆೈಲ್. ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಾಡ್್ 
ಬಳಸಿಯೇ, ಬ ಲಟ ತ್  ಶೆೇರ್ ಇರ್ಟ ಮ ಲ್ಕವೇ ಗೆೇಮ್ ಗಳನ ು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಳುುತಿಿರುವುದನುು 
ನೆ ೇಡುತ್ೆಿೇವೆ. “ ಈ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಗೆ ತಿಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಗನಿಗೆ ಗೆ ತಿಿದೆ.” ಅಂತ್ ಹೆೇಳುವವರನುು ಹೆಜೆೆ
ಹೆಜೆೆಗ  ಕ್ಾಣುತ್ೆಿೇವೆ. ಮಕಾಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗಿೇಳಿನ ಬಗೆಿ ಹಲ್ುಬುವವರನುು ನೆ ೇಡುತ್ಿಲೆೇ ಇರುತ್ೆಿೇವೆ. ನಮಮ 
ಮಕಾಳನೆುೇನೆ ೇ  ಕಂಟೆ ರೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆೇರೆಯವರ ಮಕಾಳು ಆಡುವುದನುು ನೆ ೇಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ 
ಮನಸುಿ  ಸುಮಮನಿರುತ್ಿದೆಯಾ? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಮಕಾಳ ಕ್ೆೈಗೆ ಆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಕ್ೆ ಡುವಾಗ, ಆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮಕಾಳ ಬೌದಿಿಕ  ವಿಕಸನಕ್ೆಾ ಕ್ಾರಣವಾಗುವ 
ಆಟಗಳನುು ಅಳವಡ್ಡಸಿಯೇ ಕ್ೆ ಡುವುದು ಸ ಕಿ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ೆಯೇಕ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರರಫೆೈಲ್ ಇರುತ್ಿದೆ. ಅದನುು
ಬಳಸಿ, ಡಾರಯಂಗ್, ಪೆೇಂಟ್ಟಂಗ್, ಗಣಿತ್, ಒರಿಗಾಮಿ, ವೆೇದಗಣಿತ್, ಇತ್ಾಯದಿಗಳಲ್ಲದೆ ತ್ಕ್ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚಿಚಸಬಲ್ಲ  ಚೆಸ್ 
ಗೆೇಮ್, ಪ್ದಬಂಧ, ಮುಂತ್ಾದ ಆಪಿ್ಳ ೇೆ ಇರಲ್ಲ .  ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲೆಲೇ ಒಳ ುೆಯ ಪ್ುಸಿಕಗಳ ಓದಿಗ  
ಪೆರೇರೆೇಪ್ಪಸಬಹುದು. ಗ ಗಲ್ ಅಥ್ ಆಪ್ ಮ ಲ್ಕ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಲರುವ ಸಥಳಗಳು, ಪೆರೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನುು 
ನೆ ೇಡಬಹುದು. ಮನಸುಿ ಅರಳಿಸುವಂತ್ಹ ಹಾಡುಗಳನುು ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ೆ ಪ್ರರೇತ್ಾಿಹಿಸಬಹುದು.
ಸಿಕರೀನ್ ನೆ ೀಡುವ ಅವಧಿ ಕಡಿತ್: ಮಕಾಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಟದ ಅವಧಿ ನಿಗದಿಪ್ಡ್ಡಸಿ, ನಿಧಿ್ಷ್ಿಪ್ಡ್ಡಸಿದ ಅವಧಿ 
ಕ್ೆ ನೆಗೆ ಂಡಾಗ ತ್ನಿುಂತ್ಾನೆೇ ಸಿಾರೇನ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ “ಪೆೇರೆಂಟಲ್ ಕಂಟೆ ರೇಲ್ “ ಆಪ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. 
ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ, ಸಿಾರೇನ್ ಟೆೈಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ತಡ್ಿ ಪೆಲೇಸ್ ಎಂಬ ಆಪ್ ಇದೆ.
ಕಣ್ುಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ : ಸುಧಿೇರ್್ ಹೆ ತ್ುಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಿಾರೇನ್ ನೆ ೇಡುವುದರಿಂದ ಕಣುುಗಳಿಗೆ 
ಹಾನಿಯುಗುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈಗಿನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳಲ್ಲಲ “ಅಡಾಪ್ಪಟ್ಟಿೇವ್ ಬೆೈಟನೆಸ್ “ ಎಂಬ ಡ್ಡಸ್ ಪೆಲೇ 
ಮೊೇಡ್ ಇರುತ್ಿದೆ. ಅದನುು ಎನೆೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಳುಬೆೇಕು.
ನಿೀಲಕರಣ್ : ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಿಾರೇನ್ ನಿಂದ ಹೆ ರಬರುವ ನಿೇಲ್ಕ್ತರಣಗಳು (ಬ ಲ ರೆೇ) ನಿದೆಾ ಗೆ ಸಮಸೆಯ 
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ಿದೆ. ಈ ನಿೇಲ್ ಕ್ತರಣಗಳಿಂದಾಗುವ  ಅಪಾಯ ತ್ಪ್ಪಪಸಲ್ು ಕ ಡ ಸಾಕಷ್ುಿ  ಅಪ್ ಗಳಿವೆ. 
ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ ಟ್ಟಿಲೆೈರ್ಟ ಅಂಥವನುು ಬಳಸಬಹುದು . 
ಇಂಟನೆೆಟ್ : ಆದಷ್ುಿ ಇಂಟನೆ್ರ್ಟ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಗೆೇಮ್ ಗಳು ಬೆೇಡ. ಕ್ೆಲ್ವಂತ್  ಜ ಜಾಟಕ್ೆಾ ಪೆರೇರಣ್ೆ ನಿೇಡಬಲ್ಲದು.
ಭಂಗಿ : ಮೊಬೆೈಲ್ ಹಿಡ್ಡದಿರುವಾಗ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೆ ಳುುವ ಭಂಗಿಯ  ದೆೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಬಹುದು .ಇದರ ಬಗೆಿ 
ಕ ಡ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

ಮಕಾಳು ಒಳ ುೆಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆೇಮ್ ಆಡುವಂತ್ೆ, ಮಕಾಳ ಬೌದಿಾಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಕ್ಾರಣವಾಗ ಬಲ್ಲ 
ಯುಟ ಯಬ್ ವಿೇಡ್ಡಯಗಳನುು ನೆ ೇಡುವಂತ್ೆ ಪ್ರರೇತ್ಾಿಹಿಸುತ್ಿಲೆೇ, ದಿನಕ್ೆಾ ಒಂದು – ಒಂದ ವರೆ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರವೆೇ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಿಾರೇನ್ ಮೆೇಲೆ ಕಣಿುರಿಸುವಂತ್ೆ ನೆ ೇಡ್ಡಕ್ೆ ಳಿು. ಇಲ್ಲದಿದಾಲ್ಲಲ, ಮಕಾಳಿಗೆ  ನಿದಾರ  ಕ್ೆ ರತ್ೆ, ಕಣುುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, 
ಚಿತಿ್ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಹೆಚಾಚಗುವ ಸಾಧಯತ್ೆಗಳು ಇರುತ್ಿದೆ ಎಂಬುದು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪ್ಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು 
ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲರ  ಮೊಬೆೈಲ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿಿರುವಾಗ ಮಕಾಳಿಗೆ ಬೆೇಡೆಿ ಬೆೇಡ ಅಂತ್ ನಿಬ್ಂಧ ವಿಧಿಸುವುದು 
ಉಚಿತ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕ್ೆಂದರೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಗಾಯಜೆರ್ಟ ನುು ಸಮಪ್್ಕವಾಗಿ ಬಳಕ್ೆ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಂಡ 
ಮಕಾಳ ೇೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಟಗಳನುು ರ ಪ್ಪಸಿದಾಾರೆ. ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಟವಾಡುತ್ಿಲೆೇ ಗೆೇಮಿಂಗ್ ನಿಂದ ಕ್ೆ ೇಡ್ಡಂಗ್ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವನುು ಕರಗತ್ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಂಡ್ಡರುವ ಸಾಕಷ್ುಿ ವರದಿಗಳನುು ಓದಿದೆಾೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 
ಸಕ್ಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಿಣ್ಾಮ.
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ಶ್ಿೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೃತ್ – ಅಭಿಜ್ಞಾ  ನಾೇೆೀಶ್  

ಆಷ್ಾಡ ಮಾಸದ ಕ್ೆ ನೆಯ ದಿನ ಭೇಮನ ಅಮಾವಾಸೆಯ
ಕಳೆಯುತಿಿದಾ  ಹಾಗೆ ಶಾರವಣ ಮಾಸ ಪಾರರಂಭ. ಹಬೊಗಳ ಸಾಲೆೇ ಸಾಲ್ು. 
ಶಾರವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೆೇ ಶುಕರವಾರದಂದು ಬರುವ ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ 
ವರತ್ವನುು  ಸಡಗರ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ಾಿರೆ. ಇದು ವಿವಾಹಿತ್ 
ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೇದೆೇವಿಯನುು ಕ್ೆ ೇರಿ 
ಶರದಾಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ವರತ್. ಈ ದಿನದಂದು ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿಯನುು
ಪ್ೂಜಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಿಯರನುು ಪ್ೂಜಿಸುವುದಕ್ೆಾ ಸಮ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ೆಯ  
ಇದೆ. ಈ ಪ್ೂಜೆ, ವರತ್ವನುು ಮಾಡುವವರು ಸಂಪ್ೂಣ್ವಾಗಿ ದೆೇವಿಯ 
ಅನುಗರಹಕ್ೆಾ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ಾಿರೆ. ಹಿನೆುಲೆ: ಸಾಂದ ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲಲ ಈ ವರತ್ದ 
ಮಹತ್ಿದ ಬಗೆಿ ಉಲೆಲೇಖವಿದೆ. ಎಲಾಲ ನಾರಿೇಮಣಿಯರಿಗ  ಪ್ವಿತ್ರ ಮತ್ುಿ 
ವರಪ್ರಸಾದವಾದ ವರವನುು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಲ್ು ಪಾವ್ತಿ ದೆೇವಿಯು 
ಮಹಾಶ್ವನಲ್ಲಲ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೆ ಳುುತ್ಾಿಳ .ೆ  ಆ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಲ ಮಹಾಶ್ವನು 
ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವರತ್ದ ಬಗೆಿ ಹೆೇಳಿತ್ಾಿನೆ. ಚಾರುಮತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯು 
ತ್ನು ದುರಾದೃಷ್ಿವನುು ನೆನೆದು ಕಣಿುೇರು ಹಾಕುತಿಿರುತ್ಾಿಳ .ೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೇದೆೇವಿಯ 
ಪ್ರಮಭಕ್ೆಿಯಾಗಿದಾ ಅವಳು ತ್ನು ಕಷ್ಿವನುು ನಿವಾರಿಸುವಂತ್ೆ ದೆೇವಿಯನುು
ಬೆೇಡ್ಡಕ್ೆ ಳಿುತ್ಾಿಳ .ೆ ಆಗ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿೇದೆೇವಿಯು ಆಕ್ೆಯ ಕನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಬಂದು 
ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವರತ್ವನುು ಮಾಡಲ್ು ತಿಳಿಸುತ್ಾಿಳ .ೆ ಮರುದಿನ 
ಚಾರುಮತಿಯು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆ ಂದಿಗೆ ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ವರತ್ವನುು 
ಮಾಡ್ಡದಳು. ನಂತ್ರ ಅವಳ ಕಷ್ಿಗಳೆಲ್ಲ ದ ರವಾಗಿ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯಗಳು 
ಒದಗಿತ್ು.
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ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂೇೆ ೀಲಿ 

ಅ ಆ  ಅಡೆವಂಚರ್:  ಕೃಶ್ತ್  ೇಾಜುಲ 
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ನ್ನ್ನ ಆಟ್ೆ ಟೀಚರ್ ಶ್ಿೀ. ರವಿಕರಣ್  ಮಾಡುಗುಲ  : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ 

ನ್ನ್ನ  ಬ್ೇೆೆ  ಒಂದಿಷು್ : ನಾ ಹುಟ್ಟಿದುಾ ಆಂಧರಪ್ರದೆೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಲ. ಬೆಳೆದದುಾ ಕನಾ್ಟಕದ ಹಂಪ್ಪಯಲ್ಲಲ .ನನು ಇಡ್ಡೇ
ಜಿೇವನ ತ್ುಂಗಭದೆರಯ ಪ್ುಟಿನಡುಗಡೆಿ ವಿರುಪಾಪ್ುರಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಲ ಕಳೆದಿದೆ. ರಾಶ್ಬಿದಾ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಧುಮುಕುತ್ಾಿ 
ಹಚಚ ಹಸಿರು ಬತ್ಿದಗದೆಾಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ಳಾಗಿ ಹರಿಯುತಿಿರುವ ತ್ುಂಗಭದೆರಯಗುಂಟ ನನು ಕನಸುಗಳು ಅರಳಿವೆ.
ದಿನಾ ಶಾಲೆ ಕ್ಾಲೆೇಜಿಗೆ ಹೆ ೇಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆ ಳೆದಾಟ್ಟಯೇ ಹೆ ೇಗಬೆೇಕ್ತತ್ುಿ. ಅದೆ ಂದು ಅಪ್ೂವ್ ಅನುಭವ. ಎತ್ೆಿತ್ಿರ 
ತ್ೆಂಗಿನಮರಗಳು  ವಿಚಿತ್ರಕ್ಾರದ ಸುಂದರ ಬಂಡೆಗಳು ನಳ ನಳಿಸುವ ಗದೆಾಯ  ಹಸಿರು ಹಾಳೆಗಳು ಹಾಳು ಹಂಪ್ಪಯ 
ಆತ್ೆ ೇನಾತ್ ಅವಶೆೇಷ್ಗಳು ನನುನ ು ಸೆೇರಿಸಿಕ್ೆ ಂಡಂತ್ೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಚಿರಂತ್ನ ಸ ಪತಿ್ಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ನಾ 
ಯಾವುದೆ ಕಲಾ ಕ್ಾಲೆೇಜಿಗೆ ಹೆ ೇದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ  ಐಲಾ್ಂಡ್ಡನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಯ್  ಕ್ತೇಗನ್ ರಿಂದ
ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಗುಟಿನುು ಅರಿತಿದೆಾೇನೆ . ಹಾಗೆಯೇ ರಾಬರ್ಟ್ ಗಿೇಸಿಂಕ್ ಮತ್ುಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಟನೊ್ ಬುಲ್ ರಿಂದಲ್  ಪೆರೇರಣ್ೆ 
ಪ್ಡೆದಿದೆಾೇನೆ . ಆಗಿನಿಂದಲ್  ಕಲೆ ನನು ಬದುಕ್ತನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವೆೇ ಆಗಿಹೆ ೇಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾವಾಭವಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಗಳು 
ನನುನುು ಸದಾ ಆಕಷ್ಟ್ಸೆ ೇದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೇರ್ಟ್ ರೆೇಯ್ ಿ ( ಮುಖಭಾವ ಚಿತ್ರಣ ) ಪೆೇಂಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತ್ುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. 
ಹೆಚಾಚಗಿ ಅದನೆು ಮಾಡ್ಡಿೇನಿ . ಪೆನಿಿಲ್ ಡಾರಯಂಗ್ ನನಗೆ ಅಚುಚಮೆಚುಚ. ಆದರೆ ಆಯಲ್ ಪೆಯಂಟ್ಟಂಗ್ ಮತ್ುಿ ಆಕ್ತರಲ್ಲಕ್ ವಕ್್ 
ಕ ಡ ಮಾಡ್ಡಿೇನಿ.ಅಪ್ರ ಪ್ಕ್ೆಾ ಅಲಾಪವಧಿ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಪೆೇಸ್ಿ ಲ್ಿ ಕ ಡ ಬಳಸಿಿೇನಿ. ನಾನೆೇನು ಪ್ರರಫೆಷ್ನಲ್ 
ತ್ರಬೆೇತಿ ಪ್ಡೆದ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಕಲ್ಲಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ್ ನಂಬುವವರಿಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ುಿ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಡುತ್ೆಿೇನೆ. 
ಯಾರಿಗಾದರ  ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಡುವ ಮುಂಚೆ ಸಾಕಷ್ುಿ ಸಿದಿತ್ೆ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಂಡ್ಡತಿೇ್ನಿ. ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕುರಿತ್ ನನು ತಿಳುವಳಿಕ್ೆೇನ.

ಹೆಚಿಚಸೆ ಾತ್ಾನೆ ಇತಿ್ನಿ. ಕಲಾತ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಲ ಶಕ್ತಿಮಿೇರಿ ನನು ತಿಳುವಳಿಕ್ೆೇನ ಧ್ಾರೆಯರಿೇತಿೇನಿ.
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ನಾನ್ು  ಮತ್ುು ನ್ನ್ನ ಆಟ್ೆ  ಟೀಚರ್   ಶ್ಿೀ ರವಿಕರಣ್  ಮಾಡುಗುಲ  ಅವರ  ಸಂದರ್ೆನ್ದ ಒಂದು ತ್ುಣ್ುಕು:
ಪಿಶೆನ : ನಿೇವು ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಡಸೆ ೇಕ್ೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಡದಿರ?
ಉತ್ುರ:  ೨-೩ ನೆೇ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಲ. ನಾನು ತ್ುಂಬಾ ಚಿಕಾವನಿದೆಾ, ನಿಮಮ ಹಾಗೆ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೇವೆೇ ಡಾರಯಂಗ್ ಕಲ್ಲತಿರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಇದಾರ? ಗುರು ಯಾರು?
ಉತ್ಿರ: ನನಗೆ ಗುರು ಇದುರ. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಯ್  ಕ್ತೇಗನ್. ಐಲೆ್ಂಡ್ ಯಂದ ಹಂಪೆ ನೆ ೇಡಲ್ು ಬಂದವರು ಅವರು. ಹಂಪೆಯ 
ಸಾಮರಕಗಳು, ಕಲ್ುಲಬಂಡೆ ಗಳು, ವಾಸುಿಶ್ಲ್ಪ... ಎಲ್ಲವೂ ಅವರನುು ಹಂಪೆಯಲೆಲೇ ನೆಲೆಯ ರುವಂತ್ೆ ಮಾಡ್ಡತ್ು. ಅವರ ಹತ್ರ  ಹೆಚಿಚನದನುು 
ಕಲ್ಲತ್ೆ. ಹಂಪೆಯ ಸೌಂದಯ್ವನುು ಬಿಡ್ಡಸೆ ೇಕ್ೆ ಬಹಳ ಜನ ಚಿತ್ರಕ್ಾರರು ಬರುತ್ಾಿರೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಕ ಡ ಕಲ್ಲತಿದೆಾೇನೆ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೇವು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಡಸುತಿಿೇರಾ?
ಉತ್ಿರ: faces, ಮುಖಗಳು .. ನನಗೆ ಮುಖಗಳ ( ಪ್ರೇರ್ಟ್ ರೆೇಯ್ ಿ ) ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಡಸೆ ೇಕ್ೆ ತ್ುಂಬಾ ಇಷ್ಿ. ನಾನು ತ್ುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ುಿ   
ಡ್ಡೇಟೆೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಖಗಳನುು ನೆ ೇಡುತ್ೆಿೇನೆ ಮತ್ುಿ ಬಿಡ್ಡಸುತ್ೆಿೇನೆ. ಲಾಯಂಡೆಿಕೇಪ್ ಕ ಡ ಬಿಡುಸುತ್ೆಿೇನೆ. 
ಪಿಶೆನ: ಯಾವ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಡಸುತಿಿೇರಾ? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಿವಾದ ಮಾಧಯಮ ಯಾವುದು?
ಉತ್ುರ: ಪೆನಿಿಲ್, ಪೆೇಸ್ಿ ಲ್ಿ , ಆಯಲ್ ಪೆಯಂಟ್ಟಂಗ್ ಮತ್ುಿ ಆಕ್ತರಲ್ಲಕ್ ವಕ್್ ಹಿೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ ಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಡಸುತ್ೆಿೇನೆ. ನನಗೆ 
ಇಷ್ಿವಾದ ಮಾಧಯಮ ಪೆನಿಿಲ್  ಸೆಾಚ್.
ಪಿಶೆನ : ನಿೇವು ಬಿಡ್ಡಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಿವಾದ ಪೆಯಂಟ್ಟಂಗ್ ಯಾವುದು?
ಉತ್ುರ: ನಿನುದೆೇ  ... ಚಿತ್ರ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೇವು ಬಿಡ್ಡಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನುು ಮಾರಾಟಕ್ೆಾ ಇಡುತಿೇರಾ?
ಉತ್ುರ: ಇಲಾಲ, ಪ್ರದಶ್ನಕ್ೆಾ (exhibition) ಇಡುತ್ೆಿೇನೆ. Art is more like my passion.  ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ು ಇಷ್ಿ ಇಲ್ಲ. 
ಐ ಜಸ್ಿ ಡು ಇರ್ಟ ಫಾರ್ ಮೆೈ ಸೆಲ್್.
ಪಿಶೆನ: ನಿೇವು ನಿಮಮ ಚಿತ್ರಗಳನ ು ಆರ್ಟ್ ಸಪಧ್ೆ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಿಾೇರಾ?
ಉತ್ಿರ:  ಇಲ್ಲ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೇವು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಲ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೆೇಕು ಅಂತ್ ಅಂದುಕ್ೆ ಂಡ್ಡದಿಾೇರಾ?
ಉತ್ುರ: ನನಗೆ Fundamentals ಕಲ್ಲಬೆೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಕ್ಾಲೆೇಜ್ ಗೆ ಹೆ ೇಗಿ fundamentals ಕಲ್ಲೇಬೆೇಕು. ಗುರುಗಳ ಹತಿಿರ 
ಕಲ್ಲತಿದೆಾೇನೆ. ಆದೆರ basic art education ಅಂತ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ೆಾ ನನಗೆ ಅದನುು ಕಲ್ಲಬೆೇಕು ಅಂತ್ ಇದೆ.
ಪಿಶೆನ: ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಲ ನಿಮಮ ಗುರಿ(goal) ಏನು?
ಉತ್ಿರ: ಒಂದು goal ಇದೆ. ಪ್ರಪ್ಂಚ ನನುನುು ಗುರುತಿಸುವಂತ್ಹ ಒಂದು ಪೆಯಂಟ್ಟಂಗ್ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಅದನು ಮಾಸಿರ್ ಪ್ಪೇಸ್ ಅಂತ್ಾರೆ. 
ಪ್ರತಿಯಬೊ ಆಟ್ಟ್ಸ್ಿ ಗ  ಆ ಒಂದು ಕನಸು, ಗುರಿ ಇರುತ್ೆಿ.
ಪಿಶೆನ: ನಮಮ ಕನುಡ ಕ್ಾಲಸ್ ಮಕಾಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಬಗೆಿ ಏನು ಹೆೇಳೂೆೇಕ್ೆ ಇಷ್ಿ ಪ್ಡುತಿೇರ?
ಉತ್ುರ: ಆರ್ಟ್ ನುು ಒಂದು ಸಬೆೆಕ್ಿ ಅಂತ್ ಕಲ್ಲಬೆೇಡ್ಡ. ಮಾಯತ್, ಸಯನ್ಿ ಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ ಕಲ್ಲಬೆೇಡ್ಡ. ಆರ್ಟ್ ನ ಪಾಯಶನ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಡ. ಆರ್ಟ್
ನ ಎಂಜಾಯ್  ಮಾಡ್ಡ. ನಮಮ ಮನಸಿಿನ ಒತ್ಿಡ (stress) ಜಾಸಿಿ ಆದಾಗ ಆರ್ಟ್ ನಿಂದ ಆ ಒತ್ಿಡವನುು ಕಡ್ಡಮೆ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಳುಬಹುದು. 
ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ  ಕ್ಾರ್ engine ಗೆ ಹೆೇಗೆ coolant ಅಗತ್ಯವೇ, ಹಾಗೆ ನಮಮ ಸಿಸಿಮ್ ಗೆ(brain) ಆರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮಮನುು  ಆರ್ಟ್ ನಲ್ಲಲ 
ಖುಷ್ಟಯಂದ ತ್ೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು, ನಿೇವು ನಿಮಮ ಗುರಿಯನುು ತ್ಲ್ುಪ್ುತಿಿೇರಿ.
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ಸಂಚಿಕೆ  ೮
ಆಗಸ್ಟ್ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ನ್ನ್ನ ಫೆಿೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿೇೆ : ಸಿಹಿ ವಿೀರ

ಇಲ್ಲಲಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಾುಲ್ುಾ ರ್ಂಟೆ ಫ ಲೆೈರ್ಟ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ಕುದುರೆ 
ರೆೈಡ್ಡಂಗ್ ಮಾಡ್ಡದೆ. ನಾವು ಫೆೇಮಸ್ ಗುರ ಜಿ ಮಿೇರ್ಟ ಮಾಡ್ಡದಿಿ. ನಾನು ಎರಡ  ಕ್ೆೈ ಗೆ ಮೆಹೆಂದಿ 
ಹಾಕ್ತಸಿಕ್ೆ ಂಡೆ. ನಾನು ನಾಲ್ುಾ ಮ ವಿ ನೆ ೇಡ್ಡದೆ. ನಾನು ನೆ ೇಡ್ಡದ ನಾಲ್ುಾ ಮ ವಿ ಇಂಕ್ೆರಡ್ಡಬಲ್ಿ, 
ಪ್ಪೇಟರ್ ರಾಬಿರ್ಟ(ಮೊಲ್), ಜುರಾಯ್ಸಿಕ್ಮತ್ೆಿ ಪ್ಪರನೆಿಸ್ ಡೆೈರಿಸ್ 2. ಪ್ಪೇಟರ್ ಮೊಲ್ ನೆ ೇಡ್ಡ 
ತ್ುಂಬಾ ಸಂತ್ೆ ೇಷ್ ಆಯತ್ು. ಜುರಾಯ್ಸಿಕ್ ಸಿಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ು.ಿಇಂಕ್ೆರಡ್ಡಬಲ್ಿ 2 ತ್ುಂಬಾ 
ಚೆನಾುಗಿದೆ. ನಾನು ತ್ುಂಬಾ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಡದೆ ನನು ಕಸಿನ್ಿ ಜೆ ತ್ೆ. ನಾನು ಒಂದು  ಹುಟುಿ ಹಬೊದ 
ಪಾಟ್ಟ್ಲ್ಲ ಡ್ಡ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರನುು ನೆ ೇಡ್ಡದೆ. ನಾನು ಕಸಿನ್ಿ ಜೆ ತ್ೆ ಕ್ತರಕ್ೆರ್ಟ ಆಟ 
ಆಡುತ್ಾ ಇದೆಾ. ನಾನು ಎರಡು ಹೆ ಸ ಕನುಡಕ ತ್ಗೆ ಂಡು ಬಂದೆ. ಒಂದು ಕನುಡಕ ಗುಲಾಬಿ ಮತ್ೆಿ 
ನಿೇಲ್ಲ ಬಣು. ನನು ಇನೆ ುಂದು ಕನುಡಕ ನಿೇಲ್ಲ ಮತ್ೆಿ ಬಿಳಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಲ ಫೇಟೆ ೇ ಶ ರ್ಟ 
ಮಾಡ್ಡದೆ. ನಾನು ರೆಸೆ ಿೇರೆಂರ್ಟ ಹೆ ೇಗಿದ ಾೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮೊಟೆಿ ಫಾಯಕಿರಿ. ನಾನು ನನು ಕಸಿನ್ 
ಪ್ರಧ್ಾನ್ ಹತ್ರ ಗಾಲ್್ ಪಾಠ ತ್ಗೆ ೇತ್ಾ ಇದೆಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಲ ಎರಡು ತ್ೆ ೇಟ ವಿಸಿರ್ಟ ಮಾಡ್ಡದೆ. 
ಒಂದು ನನು ಚಿಕಾಮಮನ ತ್ೆ ೇಟ, ಇನೆ ುಂದು ನನು ಮಾಮನ ತ್ೆ ೇಟ.

ಬಾಲಗಂೇಾಧ್ರ ಸ್ಾವಮೀಜಿಮುತ್ುಜಿಿ ಮೆಹಂದಿ

ಕಿಕೆಟ್

ಕುದುರೆ ರೆೈಡಿಂಗ್
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ಸಂಚಿಕೆ ೮
ಆಗಸ್ಟ್   2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ  -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಿಹಿ ವಿೀರ     

ಪೆಿೀರಣ್ ೇೌಡ   ಅದಿತ್  ಕುಮಾರ್  

ಪಿಮತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ  

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ 
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ಸಂಚಿಕೆ ೮
ಆಗಸ್ಟ್   2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ನಾ ಓದಿದ ಕಥೆ :  ಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್

ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ುು ಸ್ೆಪೆ್ಂಬ್ರ್  ನ್ಲಿಿ ಜನಿಸಿದ  ಪಿಸಿದದ  ಕನ್ನಡಿಗರು  :  ನ್ಮತ್ ಪಂಡಿತ್ 

ಅಜು್ನ್ ಸಜಾ್ - 15-ಆಗಸ್ಿ -1964
ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮ ತಿ್ - 20-ಆಗಸ್ಿ -1946
ಸುಧ್ಾ ಮ ತಿ್ - 19-ಆಗಸ್ಿ 1950
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೆೈರಪ್ಪ - 20-ಆಗಸ್ಿ -1931
ರಾರ್ವೆೇಂದರ ರಾಜುಾಮಾರ್ - 15-ಆಗಸ್ಿ -1965
ಮಾಲಾಶ್ರ - 10-ಆಗಸ್ಿ -1973
ಸುಧ್ಾ ರಾಣಿ - 05-ಆಗಸ್ಿ -1974
ಸಿದಾರಾಮಯಯ - 12-ಆಗಸ್ಿ -1948
ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬೊಯಯ - 23-ಆಗಸ್ಿ -1913
ರಾಮಕೃಷ್ು ಹೆಗೆಿ - 29-ಆಗಸ್ಿ -1926

ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಮೊಲ್ ಮತ್ುಿ ಒಂದು ಆಮೆ ಓಟದ 
ಪ್ಂದಯ ಓಡಬೆೇಕ್ೆಂದು ನಿಧ್ರಿಸಿದವು. ಮೊಲ್ ಮೊದಲ್ಲಗೆ 
ಅತ್ಯಂತ್ ವೆೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ಡತ್ು , ಸಿಲ್ಪ ಸಮಯದಲೆಲೇ ಆಮೆ 

ಬಹಳಷ್ುಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದುಾ ಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ತ್ಾನು ಪ್ಂದಯ 
ಗೆಲ್ುಲವುದು ಖಂಡ್ಡತ್, ಆಮೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಸಿಲ್ಪ ನಿದೆರ
ಮಾಡುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು ಕ್ೆ ಂಡು ಮೊಲ್ ಮರದ ಕ್ೆಳಗೆ 
ಹುಲ್ಲಲನ ಮೆೇಲೆ ಮಲ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಆದರೆ ಅದಕ್ೆಾ 

ಜೆ ೇರಾಗಿ ನಿದೆರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಆಮೆ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ 
ನಡೆಯುತ್ಾಿ ಹೆ ೇಯತ್ು ಮತ್ುಿ ಮೊಲ್ವನುು ದಾಟ್ಟ 
ಮುಂದೆ ಹೆ ೇಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಮೊಲ್ ನಿದೆರಯಂದ ಎದಾಾಗ
ಆಮೆ ಆಗಲೆೇ ಗುರಿಯನುು ಮುಟ್ಟಿರುವುದನುುನೆ ೇಡ್ಡ ತ್ಲೆ

ತ್ಗಿಿಸಿತ್ು . 
ನಿೇತಿ : "ನಿಧ್ಾನ ಮತ್ುಿ ನಿಶಚಲ್ತ್ೆ ಗೆಲ್ುಲತ್ಿದೆ "

•ಸರ್ ಮೊಕ್ಷಗುಂಡಮ್ ವಿಶೆಿೇಶಿರಯಯ - 15 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ -1860
•ಅನಂತ್ ನಾಗ್ - 04- ಸೆಪೆಿಂಬರ್ -1948
•ವಿಷ್ುುವಧ್ನ - 18 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 1950
•ರಮೆೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ - 10 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ -1964
•ಸುದಿೇಪ್ - 02 ಸೆಪ್ಿಂಬರ್ 1973
•C.R. ರಾವ್ - 10-ಸೆಪೆಿಂಬರ್-1920
•ಎನ್.ವೆೈ. ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ - 25 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ - 1939
•ಅಶ್ಿನಿ ಪ್ರನುಪ್ಪ - 18 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ 1989
•ಕ್ೆಲೇರ್ ವಿೇಕ್ಿ - 14 ಸೆಪೆಿಂಬರ್ -1911
•ಅನಂತ್ ಪೆೈ - 17- ಸೆಪೆಿಂಬರ್ -1929

ಅದಿತ್



ಸುಭಾಷ್ಟತ್ಗಳು
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ಸಂಚಿಕೆ  ೭
ಜುಲೆೈ 2018

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಶಾಲೆೆಟ್

ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ಆಪುಮತ್ಿ “   :   ಪಿಕೃತ್ರ  ಉಪಾಧ್ಯ  

ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :
೧. ಪ್ರಯತ್ು ಎಂಬುದು ಸಣು 
ಪ್ದವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ತ್ರುವ 
ಪ್ರಿಣ್ಾಮ ಮಾತ್ರ ಅಗಾಧ. ಎಂಥ 
ಸೆ ೇಲ್ನಾುದರ  ಗೆಲ್ುಲವಂತ್ೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ 
ಅದಕ್ತಾದೆ. ಪ್ರಯತ್ುವಂದೆೇ ನಮಮನುು 
ಜಿೇವನುಮಖಿಯಾಗಿಡುವುದು
೨.ಬಂದೆ ದಗುವ ಎಂಥ ಜಟ್ಟಲ್ 
ಸನಿುವೆೇಶವನ ು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ೆ ಎಂದಾದರೆ, 
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಯಾವುದೆೇ ದುಗ್ಮ 
ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನ ು ನಿೇನು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ 
ಖಂಡ್ಡತ್ವಾಗಿಯ  ಎದುರಿಸಬಲೆಲ.

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ಪಿಮತ್ರ  ಉಪಾಧ್ಯ

ಪಾಂಡು ತ್ಲೆ ಜೆ ತೆೇೆ ಭುಜಕ ಕ
ಶಾಂಪೂ ಹಾಕುದದ.
ಹೆಂಡಿು : ಅಯಯೇ..... ಶಾಂಪ್ೂ ನ ತ್ಲೆಗೆ 
ಹಾಕ್ೆ ೇದು ಬಿಟುಿ  ಭುಜಕ್ೆಾ ಹಾಕ್ತಿದಿೇರಾ?
ಪಾಂಡು:ಪ್ಪರಯ ಇದು ಸಾಮಾನಯ
ಶಾಂಪ್ೂ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ೆೇ ... ಇದು Head & 
Shoulder.😄

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಮನುಷ್ಯನ ದಬಾೊಳಿಕ್ೆಗೆ ಹೆದರಿ ಸತ್ಯವನೆುಂದಿಗ  ಅವಮಾನಿಸಬೆೇಡ.
- ರವಿೇಂದರನಾಥ ಟಾಗೆ ೇರ್

.

ನಿೇವು ಆಪಿ್ಮಿತ್ರ ಸಿನೆಮಾ ನೆ ೇಡ್ಡದಿಾೇರಾ? ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಲ ರಮೆೇಶ್ 
ಮತ್ುಿ ಗಂಗಾ (ಸೌಂದಯ್) ಬೆೇರೆ  ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದೆ ಡಿ ಬಂಗಲೆ 
ತ್ಗೆ ಳೂೆ ುೇಕ್ೆ ನಿಧ್ಾ್ರ ಮಾಡುತ್ಾಿರೆ. ಎಲ್ಲರ  ಆ ಮನೆ ಭ ತ್ದ ಬಂಗಲೆ, 
ಅದನುು ತ್ಗೆ ೇಬೆೇಡ್ಡ ಅಂತ್ ಹೆದರಿಸುತ್ಾಿರೆ. ಆದರ  ರಮೆೇಶ್ ಮತ್ುಿ ಗಂಗಾ 
ಆ ಬಂಗಲೆಯನುು ತ್ಗೆ ೇತ್ಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಮಹಡ್ಡಯ ಮೆೇಲೆ ಒಂದು 
ರ ಮ್ ಇದೆ. ಅದರೆ ಳಗೆ ಯಾರ  ಹೆ ೇಗಬಾರದು ಎಂದು ಅದಕ್ೆಾ ಬಿೇಗ 
ಹಾಕ್ತರುತ್ಾಿರೆ. ಮನೆ ತ್ಗೆ ಂಡ ಮೆೇಲೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ುಿ ವಾಚ್ ಮಾಯನ್ ಮಗಳು 
ಸೌಮಯ(ಪೆರೇಮ) ಕ್ತೇ ಮಾಡ್ಡಸಿಕ್ೆ ಂಡು ಬಾಗಿಲ್ು ತ್ೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೆ ೇಗುತ್ಾಿರೆ. 
ಒಳಗಡೆ ನಾಗವಲ್ಲಲಯ ಆಭರಣಗಳನುು ಮತ್ುಿ ಭರತ್ನಾಟಯ ಬಟೆಿಗಳನುು 
ನೆ ೇಡುತ್ಾಿರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಸುತ್ಿಮುತ್ಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರ್ಟನೆಗಳು 
ನಡೆಯಲ್ು ಶುರುವಾಯತ್ು. ಅದೆೇ ಸಮಯಕ್ೆಾ ರಮೆೇಶನ ಗೆಳೆಯ ಹೆಸರಾಂತ್ 
ಮನೆ ೇವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಷ್ುು(ವಿಷ್ುುವಧ್ನ್) ಅಲ್ಲಲಗೆ ಬರುತ್ಾಿನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಲ 
ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರ್ಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೌಮಯಳ  ೆಕ್ಾರಣ ಅಂತ್ ಎಲ್ಲರ  
ಅಂದುಕ್ೆ ಳುುತ್ಾಿರೆ. ಅದನುು ಸರಿಪ್ಡ್ಡಸಲ್ು ಮಂತ್ರವಾದಿಯನುು(ಅವಿನಾಶ್) 
ಕರೆಸುತ್ಾಿರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ರ್ಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ೆಾ ಕ್ಾರಣ 
ಯಾರು ಮತ್ುಿ ಈ ಸಮಸೆಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಹೆೇಗೆ ಹೆ ರಬರುತ್ಾಿರೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಯಲ್ು ನೆ ೇಡ್ಡ ಆಪ್ಿಮಿತ್ರ ಕನುಡ ಸಿನೆಮಾ.
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ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗೆ

ಬ್ದುಕೇಾರ್ ನಾಯಕರು, ಏಕನೆ ೀ ಅನೆೀಕರೆ ೀ?
ವಿಧಿಯೀ ಪೌರುಷವೀ ಧ್ರುಮವೀ 
ಅಂಧ್ಬ್ಲವೀ?
ಕುದುರುವುದೆಂತ್ು ಈಯವಯವಸ್ೆೆಯ ಪಾಡು?
ಅದಿಗುದಿಯೆ ಗತ್ರಯೆೀನೆ ೀ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ ||೭||

ಕಿಮವಂದು ಲಕ್ಷಯವಂದುಂಟೆೀನ್ು ಸೃಷಿ್ಯಲಿ?
ಭಿಮಪುದೆೀನಾೇಾಗ ಕತ್ೃೆವಿನ್ ಮನ್ಸು?
ಮಮತೆಯುಳಳವನಾತ್ನಾದೆ ಡಿೀ ಜಿೀವಗಳು
ರ್ಿಮಪಡುವುದೆೀಕಂತ್ು -ಮಂಕುತ್ರಮಮ ? ||೮||

ಚಿತ್ಿ  ಶ್ೀಷಿೆಕೆ : ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್   

ಪಾತ್ರಗಿತ್ರುೀ ಪಕಾಕ...ನೆ ೀಡಿದೆಯೀನ್ ಅಕಾಕ …!

ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ಸ್ಾಹಿತ್ಯ  
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: ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮೆಲಿ
ಫೆಸಿ್ವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ !!

24ನೆೇ ಫೆಸಿಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಡಯಾ ಆಗಸ್ಿ ತಿಂಗಳ 11 ಹಾಗು 12 ನೆೇ ತ್ಾರಿೇಕು ಶಾಲೆ್ರ್ಟ ಡೌನ್ 
ಟೌನ್ ನಲ್ಲಲ  ನಡೆಯತ್ು. ಇಂಡ್ಡಯಾ ಅಸೆ ೇಸಿಯೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ಶಾಲೆ್ರ್ಟ (IAC) 1994 ರಲ್ಲಲ ಚಿಕಾ 
ಗುಂಪ್ಪನೆ ಂದಿಗೆ ಶುರು ಆಯತ್ು. ಇಂದು 20ಸಾವಿರಕ ಾ ಹೆಚುಚ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ಾಿರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ , 
ಸಂಗಿೇತ್, ಕಲೆ, ಸಂಸೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಆಹಾರ, ವಯವಹಾರ ಹಾಗು ಇನ ು  ಬಹಳಷ್ುಿ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಸುತ್ಿ ಆಯೇಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ುಿ ನನು ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ವಷ್್ದಂತ್ೆ ಈ ವಷ್್ವೂ ಗ ರಪ್ ಡಾನ್ಿ
ಮಾಡ್ಡದೆವು . ಇದಕ್ೆಾ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಿ ಪಾರಕ್ತಿೇಸಾಿಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಸಿಕ್ಾಾಗ ಒಂದು ಚಿಕಾ  ಪೆಲೇ ಡೆೇರ್ಟ 
ಮಾಡುತಿಿದೆಾವು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೆೇ ಖುಷ್ಟ . ಇನೆ ುಂದು ಇಂಟೆರೆಸಿಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ನಮಮ ಡಾಯನಿಿಗೆ
ಮುಂಚೆ ಶಾಲೆ್ರ್ಟ ಸಿಟ್ಟಯ ಮೆೇಯರ್ Vi Lyles ಅವರನುು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡ್ಡಕ್ೆ ಂಡೆವು. ಮಸಾಲೆ ದೆ ೇಸೆ 
ತಿಂದೆವು ಹಾಗೆ ನಮಮ ಅಕಾ ಮತ್ುಿ ಅವಳ ಫೆರಂಡ್ಿ ಡಾನ್ಿ ಮತ್ುಿ ಇನು ತ್ುಂಬಾ ಡಾನ್ಿ performances 
ನೆ ೇಡ್ಡದೆವು. ಮುಂದಿನ ವಷ್್ ನಾನು ಮತ್ುಿ ನನು ಫೆರಂಡ್ಿ 10 ವಷ್್ದವರು  ಆಗಿರುತ್ೆಿೇವೆ, ಆದಾರಿಂದ Belk 
Theater ಒಳಗೆ ಡಾನ್ಿ ಮಾಡುತ್ೆಿೇವೆ, ನಿೇವೂ ಬಂದು ನೆ ೇಡ್ಡ.

ಫೆಸಿ್ವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - 2018

ಓದುಗರ ವಿಮಶೆೆ:
೧. “ಚಿಗುರು ಚಿಲ್ಲಪ್ಪಲ್ಲ” ಮಾಸಪ್ತಿರಕ್ೆ ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ್ವಾದ ಪ್ರಯತ್ು. ತ್ುಂಬಾ ಚೆನಾುಗಿ ಮ ಡ್ಡ ಬರುತಿಿದೆ. ರಜನಿ, ನಿಮಮ
ಈ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ುಕ್ೆಾ ನನು ನಮನ. ಅದರಲ್ ಲ ಜ ನ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕ್ೆಯಂತ್  ವಿಶ್ಷ್ಿವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯುತ್ 
ಬಿದರಹಳಿು ನರಸಿಂಹಮ ತಿ್ ಯವರನುು ನಮೆಮಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡ್ಡಸಿದಿಾೇರ. ಅದಕ್ೆಾ ಧನಯವಾದಗಳು ರಜನಿ. 
ಶ್ರೇಯುತ್ರ ಪ್ರಿಚಯದ ಲೆೇಖನ ಸೆ ಗಸಾಗಿತ್ುಿ. ಇನುು ಅವರು ಮಕಾಳ ಪ್ರರೇತ್ಾಿಹಕ್ಾಾಗಿ ಅಂಕಣ ಬರೆಯುತಿಿದಾಾರೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿದು ತ್ುಂಬಾ ಸಂತ್ೆ ೇಷ್ವಾಗುತಿಿದೆ. ಇದೆ ರಿೇತಿ ಮಕಾಳು ಉತ್ಾಿಹದಿಂದ ಬರೆದು ಈ ಪ್ತಿರಕ್ೆಯನುು ಇನ ು 
ಉನುತ್ ಮಟಿದಲ್ಲಲ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಸುತ್ೆಿೇನೆ. --- ಇಂದಿರಾ  ನಾೇೆೀಶ್ 
೨. ಶ್ರೇ ಸದಾಶ್ವ ಭಟಿರ ಬಗೆಿ ತಿಳಿಸಿಕ್ೆ ಟ್ಟಿದಕ್ೆಾ ತ್ುಂಬಾ ಥಾಯಂಕ್ಿ. ಅವರ ಬಗೆಿ  ಬರೆದ  ಆಟ್ಟ್ಕಲ್ ತ್ುಂಬಾ 
ಇಷ್ಿ ಆಯತ್ು.  - ಶೆವೀತ್ ಮಹೆೀಶ್  
೩. ಮ ತ್ರೆ ತಾತ್, ನಮಮ ಮಾಸಪ್ತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ನಿೇವು ಬರೆಯುತಿಿರುವುದು ನೆ ೇಡ್ಡ ನನಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಖುಷ್ಟ ಆಯತ್ು.ನಿೇವು 
ಹೆೇಳುವ ಕಥೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆಾ ನನಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಇಷ್ಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂಚಿಕ್ೆಯ ರವಿ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರಿಚಯವನುು  ಕನುಡಕ್ೆಾ 
ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಡ ಕ್ೆ ಟ್ಟಿದಾಕ್ೆಾ ತ್ುಂಬಾ ಥಾಯಂಕ್ಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಪ್ತ್ರಕ್ೆಾ ಕ್ಾಯುತಿಿರುತ್ೆಿೇನೆ. – ಪಿಕೃತ್ರ 
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶ್ಿೀ ಬಿದರಹಳ್ಳಳ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
ಪತ್ಿ ೨
ಪ್ಪರೇತಿಯ ಪ್ುಟಾಣಿಗಳ ,ೆ
ಕ್ಾಳಿದಾಸನ ಹೆಸರು ಕ್ೆೇಳಿದಿೇರಾ? 
೪-೫ ನೆ ಶತ್ಮಾನದ ಭಾರತ್ಲ್ಲಲದಾ ಸಂಸೃತ್ ನಾಟಕಕ್ಾರ ಮಹಾಕವಿ. ಹಿಮಾಲ್ಯದ ಕ್ೆೇದಾರ 
ಘಾಟ್ಟಯ ಕ್ಾಳಿಮಠದ ಬಳಿ ಜನಿಸಿದವ ಎನುಲಾಗಿದೆ. ಬೆೇಂದೆರಯವರು ಕನುಡ್ಡಸಿರುವ ಅವನ 
ಮೆೇರ್ದ ತ್ ಕ್ಾವಯ ಮ ಲ್ ಸಂಸೃತ್ ಕ್ಾವಯದಷ್ೆಿೇ ರಸವತ್ಾಿಗಿದೆ. ಸುಕ್ೆ ೇಮಲ್ ಬಾಲೆ 
ಶಕುಂತ್ಲಾ ಕುರಿತ್ ಅವನ ನಾಟಕ ಅಭಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತ್ಲ್ಂ ವಿಶಿವಿಖ್ಾಯತ್ ಕಲಾಕೃತಿ. ಅವಳ 
ಕಥೆ ಗೆ ತ್ಾಿ? ಇನ ು ಹಸುಗ ಸಿದಾಾಗಲೆ ಅವಳನುು ಕ್ಾಡ್ಡನಲ್ಲಲ ಬಿಟುಿ ಹೆ ೇದರು ಅಪ್ಪ 
ವಿಶಾಿಮಿತ್ರ ಋಷ್ಟ, ಅಪ್ಿರೆ ಅಮಮ ಮೆೇನಕ್ೆ. ಆ ಕ ಸನುು ಶಕುಂತ್ ಪ್ಕ್ಷ್ಮಗಳು ಕ್ಾಪಾಡ್ಡದಾರಿಂದ 
ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತ್ು. ಕಣಿಋಷ್ಟಗಳ ಸಾಕುಮಗಳಾಗಿ ಅನಸ ಯ ಪ್ಪರಯಂವದೆಯರ 
ಜಿೇವಸಖಿಯಾಗಿ ಆಶರಮದಲ್ಲಲ ಬೆಳೆದಳು. ಬೆೇಟೆಗೆಂದು ಕ್ಾಡ್ಡಗೆ ಬಂದಿದಾ ದೆ ರೆ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವಳ 
ತ್ಾರುಣಯಕ್ೆಾ ಸೌಂದಯ್ ಕ್ೆಾ ಮೊೇಹಿತ್ನಾಗಿ ಗುಟಾಿಗಿ ಗಾಂಧವ್ ರಿೇತಿ ವಿವಾಹವಾದ. 
ಶ್ೇರ್ರದಲೆಲೇ ಹಸಿಿನಾಪ್ುರಕ್ೆಾ ಕರೆಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳಿ ತ್ನು ಗುರುತಿನ ಮುದೆರಯುಂಗುರ 
ಕ್ೆ ಟುಿ ಅವಳನುಲೆಲ ಬಿಟುಿ ಹೆ ೇದ. ಅವನ ನೆನೆಪ್ಪನಲೆಲ ಮೆೈಮರೆತ್ು ಕ ತ್ವಳ ಕಂಡು 
ಶ್ೇರ್ರಕ್ೆ ೇಪ್ಪ ದ ವಾ್ಸಮುನಿ ತ್ನುನುು ಸತ್ಾರಿಸಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದು ಶಪ್ಪಸಿದ. ಪ್ರಿಣ್ಾಮವಾಗಿ 
ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವಳನುು ಮರೆತ್ೆೇ ಬಿಟಿ. ಗಭ್ಣಿಯಾದ ಶಕುಂತ್ಲೆಯನುು ಕಣಿ ಋಷ್ಟಗಳು, ತ್ಾಪ್ಸಿ 
ಗೌತ್ಮಿ ಮತ್ುಿ ಶ್ಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ದೆ ರೆಯ ಅರಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕ್ೆ ಟಿರು. ಬಿೇಳೂೆಾಡುವಾಗ 
ಕರುಣ್ಾದರ್ಳಾದ ಶಕುಂತ್ಲೆ ಸಖಿಯರನುು ಆಶರಮದ ಮರಗಿಡಬಳಿುಗಳನುು, ಜಿಂಕ್ೆ 
ಮೊಲ್ಗಳನುು ತ್ಬಿೊ ಉತ್ಾಂಠಿತ್ಳಾದ ಸನಿುವೆೇಶ ಇಡ್ಡ ವಿಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲೆಲೇ ಜಿೇವಕ್ಾರುಣಯದ
ಮೆೇರುಶ್ಖರ. (ಕ್ಾವೆಯೇಷ್ು ನಾಟಕಂರಮಯಂ ತ್ತ್ರರಮಾಯ ಶಕುಂತ್ಲಾ l ತ್ತ್ಾರಪ್ಪಚ 
ಚತ್ುಥೆ ್ಂಕಃ ತ್ತ್ರ ಶೆ ಲೇಕಚತ್ುಷ್ಿಯಂ ll ಎಂಬ ಮೆಚುಚ ನುಡ್ಡ ಈ ನಾಟಕದ ನಾಕನೆ ಅಂಕದಲ್ಲಲ 
ಕಣಿರು ತ್ಮಮನು, ಗಿಡಮರಬಳಿುಗಳನು, ದೆ ರೆಯನು ಹಾಗು ಶಕುಂತ್ಲೆಯನುುದೆಾೇಶ್ಸಿ ಹೆೇಳುವ
೬,೧೮,೧೯,೨೨ ನೆ ಮಾಮಿ್ಕ ಶೆ ಲೇಕಗಳನುು ಕುರಿತ್ದುಾ). ದೆ ೇಣಿ ದಾಟುತಿ್ ನಿೇರಲಾಲಡುತಿಿದಾ 
ಅವಳ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಗುರುತಿನುಂಗುರ ದ ರದೃಷ್ಿದಿಂದ ಕಳಚಿ ನಿೇರಿನಾಳಕ್ೆಾ ಬಿದುಾದು 
ಅವಳರಿವಿಗೆೇ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಮಿೇನೆ ಂದು ಅದನುು ನುಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಲ ದುಷ್ಯಂತ್ ಅವಳ 
ಗುರುತ್ು ಹಿಡ್ಡಯದೆ ಹಿೇಯಾಳಿಸಿಬಿಟಿ.. 
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶ್ಿೀ ಬಿದರಹಳ್ಳಳ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ

ಗೌತ್ಮಿ ಮತ್ುಿ ವಟುಗಳು ಅವಳನುಲೆಲ ಬಿಟುಿ ನಡೆದರು. ಶಕುಂತ್ಲೆ ಭ ಮಿ ಬಾಯೊಡುವ 
ಹಾಗೆ ರೆ ೇದಿಸಿದಾಗ ತ್ಾಯ ಮೆೇನಕ್ೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಮಗಳನುು ಸಿಗ್ಲೆ ೇಕಕ್ೆಾ ಕರೆದೆ ಯುಾ
ಮಾರಿೇಚಮುನಿ ಆಶರಮದಲ್ಲಲರಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಅವಳ ಮಗ ಸವ್ದಮನ. ಒಂದು ದಿನ 
ಬೆಸಿನೆ ಬೊ ಆಸಾಥನಕ್ೆಾ ಬಂದು ಮಿೇನ ಹೆ ಟೆಿಯಲ್ಲಲ ಸಿಕ್ತಾತ್ೆಂದು ಮುದೆರಯುಂಗುರ ಕ್ೆ ಟಿ. 
ನೆನಪ್ಪನ ಕ್ಾಣಿಕ್ೆ ನೆ ೇಡುತಿದಾಂತ್ೆ ಮರೆತ್ದೆಾಲ್ಲ ನೆನೆಪ್ಪಗೆ ಬರುತ್ಿದೆಂಬ ದ ವಾ್ಸನ 
ಉಶಾಯಪ್ದಂತ್ೆ ದುಷ್ಯಂತ್ನಿಗೆ ಶಕುಂತ್ಲೆಯ ಸಮರಣ್ೆ(ಅಭಜ್ಞಾನ) ಉಂಟಾಯತ್ು. ತ್ುಂಬ 
ಗೆ ೇಳಾಡ್ಡದ. ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಾಡ್ಡದ. ಎಲ್ ಲ ಸಿಕಾಲ್ಲಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇಂದರನ 
ಕರೆಯಮೆೇರೆಗೆ ಸಿಗ್ಲೆ ೇಕಕ್ೆಾ ಹೆ ೇದಾಗ ಆಶರಮದಂಗಳದಲ್ಲಲ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳೂೆಡನೆ 
ಆಡುತಿಿದಾ ಬಾಲ್ಕನನುು ಕಂಡು ದುಷ್ಯಂತ್ ಬೆರಗಾದ. ಆಗ ಸತಿಪ್ತಿಯ 
ಪ್ುನಮಿ್ಲ್ನವಾಯತ್ು. ಸವ್ದಮನ ಪ್ಟಾಿಭಷ್ಟಕಿನಾಗಿ ಭರತ್ ಚಕರವತಿ್ ಎನಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ. 
ಅವನಿಂದಲೆೇ ಭರತ್ ಖಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದುಾ. ನಮಮ ದೆೇಶ ಭಾರತ್ ಎಂದು 
ಜಗದಿಿಖ್ಾಯತ್ವಾದದುಾ. ಕ್ಾಳಿದಾಸನ ಮ ಲ್ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಮೆೇಲ್ಿಗ್ದ ಪಾತ್ರಗಳು 
ಸಂಸೃತ್ದಲ್ಲಲ ಸಂಭಾಷ್ಟಸಿದರೆ ಕ್ೆಳವಗ್ದ ಪ್ುರುಷ್ ಹಾಗ  ಸಿರೇಪಾತ್ರಗಳು ಆಗಿನ ಕ್ಾಲ್ದ 
ಜನಸಾಮಾನಯರ ಭಾಷ್ೆಯಾಗಿದಾ ಪಾರಕೃತ್ದಲ್ಲಲ ಮಾತ್ಾಡುವುದು ಅಂದಿನ 
ಸಾಮಾಜಿಕ\ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಟಿಳೆಯನುು ಸ ಚಿಸುವಂತ್ೆ ಕ್ಾಣುತಿ್ದೆ. ಅಜೆ 
(=ಆಯ್\ಹಿರಿಯ\ಗೌರವಾನಿಿತ್ ), ಭಟಿ(= ಭತ್ಾ್\ಸಾಿಮಿ\ಗಂಡ) ಇತ್ಾಯದಿ ಕನುಡ ಶಬಿಗಳು 
ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಕ್ಾಣಿಸಿಕ್ೆ ಂಡ್ಡರುವುದು ಕ್ೌತ್ುಕದ ಸಂಗತಿ. ಈ ನಾಟಕದ ಕಥೆೇನ ಕವಿಯ 
ಜಿೇವನದೆ ಳಗೆ ಹದವಾಗಿ ಸಮಿಮಳಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ ರೆೇಣುಕ್ಾಶಮ್ ನಿದೆೇ್ಶ್ಸಿದ ಕನುಡ ಚಿತ್ರ 
ಕವಿರತ್ು ಕ್ಾಳಿದಾಸ (೧೯೮೩) ಆ ಮಹಾಕವಿ ಮೆೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲೆಲ 
ಅಮೊೇರ್ವಾದುಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ - ಜಯಪ್ರದರ ಅಭನಯ ಅವಿಸಮರಣಿೇಯ. ಮ ರು ರ್ಂಟೆ 
ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಲ ಬರಿ ಅಧ್ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಅಭಜ್ಞಾನಶಾಕುಂತ್ಲ್ಂ ನಾಟಕಸಾರ ಚಿತ್ರಣ 
ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ವಾಡದಂತ್ೆ ಕಂಗೆ ಳಿಸುತಿ್ದೆ.

ನಾಗರ ಪಂಚಮ * * * ನಿಮಮ ಮ ತ್ರೆತಾತ್.
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