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ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
ಹೂವು ಚೆಲುವೆಲ್ಾಾ ನಂದೆಂದಿತು ... ಹೆಣ್ುು ಹೂವ ಮುಡಿದು ಚೆಲುವೆ ತಾನೆಂದಿತು. ಎಷ್ುು
ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಮದುವೆ ಮೊದಲ್ಾದ ಶುಭ ಸಂದಭಭಗಳಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ುು
ಮಕಕಳು ತನನ ಜಡೆಯನುನ ಹೂವಿನಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುುತಾಾರೆ. ಬೆೀಸಿಗೆ ರಜೆ ಬ್ಂತೆಂದರೆ
ಅಜ್ಜಿ ಮತುಾ ಅಮಮಂದಿರಿಗೆ ಒಮ್ಮಮಯಾದರೂ ಮೊಮಮಕಕಳು,
ಮಕಕಳಿಗೆ ಮೊಗಿಿನ ಜಡೆಯನುನ ಹಾಕಿಸಿ ಸಂಭರಮಿಸುತಾಾರೆ.
ಕೂದಲನುನ ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಬಾಚಿ, ಜಡೆ ಹೆಣೆದು ಚವುಲ್ಲ
ಜೊೀಡಿಸಿ, ಜಡೆಯ ತುದಿಗೆ ಗೊಂಡೆಗಳನುನ ಕಟ್ುುತಾಾರೆ.
ಆಮ್ಮೀಲ್ೆ ಮಲ್ಲಾಗೆಯಂದ ಜಡೆಯನುನ ಅಲಂಕರಿಸುತಾಾರೆ.
ಮೊಗಿಿನ ಜಡೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಕಲ್ೆ. ಈ ಮೊಗಿಿನ ಜಡೆ
ಹಾಕುವಲ್ಲಾ ನನನ ಸೊೀದರತೆಾ ಪ್ರವಿೀಣ್ರು ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮಮ. ಜಡೆ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ
ನಂತರ ರೆೀಷ್ೆಮ ಲಂಗ ಧರಿಸಿ ಫೀಟೊೀ ಸುುಡಿಯೀಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಹಂದೆ ಒಂದು ಕನನಡಿಯಲ್ಲಾ
ಜಡೆಯು ಸಂಪ್ೂಣ್ಭ ಕಾಣ್ುವಂತೆ, ಮುಂದಿನಿಂದ ಫೀಟೊೀ ತೆಗೆಸುತಿಾದದರು. ಈಗಲೂ ಹಲವರ
ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಈ ಭಾವ ಚಿತರವನುನ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ನಮಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಾ ಈ ಮೊಗಿಿನ ಜಡೆಯನುನ
ಮಲ್ಲಾಗೆಯಲ್ಲಾ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕರಮ.

ಅಭಿಜ್ಞಾ

ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಾಗೆದೊರೆಯುತಾದೆ. ಕುಂದಾಪ್ುರ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುವ
ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಲಾಗೆಯಂದು, ಶಂಕರಪ್ುರ ಶ್ವಭ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುವ ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ
ಶಂಕರಪ್ುರ ಮಲ್ಲಾಗೆ ಎಂದೂ, ಪ್ುತೂಾರು, ಸುಳಯದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುವ ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ ಮಂಗಳೂರು
ಮಲ್ಲಾಗೆಯಂದು ಕರೆಯುತಾಾರೆ. ಇವೆಲಾವೂ“ಜಾಸಿಮನಮ್ ಸಂಬಾಕ್  ಎಂಬ್ ಒಂದೆೀ ಪ್ರಭೆೀದಕೆಕ
ಸೆೀರಿದದರೂ ಹವಾಮಾನ ಮತುಾ ಮಣ್ಣುನ ಗುಣ್ಕೆಕ
ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಪ್ರದೆೀಶದಿಂದ ಪ್ರದೆೀಶಕೆಕ ಹೂವಿನ
ಗಾತರ ಮತುಾ ಪ್ರಿಮಳದಲ್ಲಾ ಸವಲಪ ಮ್ುನ
ವಯತಾಯಸಗಳನುನ ಕಾಣ್ಬ್ಹುದು. ಹಾಗೆಯೀ
ಶಂಕರಪ್ುರ ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ ಬಾಳೆ ಹಗಿದಲ್ಲಾ
ಕ್ುದರೆ, ಭಟ್ಕಳ ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ ದಾರದಿಂದ
ಕಟ್ುುಲ್ಾಗುತಾದೆ(ಪೀಣ್ಣಸಲ್ಾಗುತಾದೆ). ಈ
ಮಲ್ಲಾಗೆಯನುನ ಕಟ್ುುವ ಶೆೈಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಭಿನನ. 800
ಹೂವುಗಳನುನ ಪೀಣ್ಣಸಿದಾಗ 1 ಚಂಡು ಹೂವು. 4 ಚಂಡು ಸೆೀರಿದರೆ ಒಂದು ಅಟೆು. ಒಂದು ಅಟೆುಯಲ್ಲಾ
10 ಮೊಳ ಹೂವಿರುತಾದೆ.ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಾ ಮಲ್ಲಾಗೆಯ ಕೃಷಿ ಮತುಾ ಮಾರಾಟ್ ಒಂದು ಉದಯಮದ
ರೂಪ್ವನುನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಸಥಳಿೀಯವಾಗಿ, ಮುಂಬ್ಯ ಮತುಾ ದುಬೆೈನಲ್ಲಾ ಈ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟೆು
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಥನ ಪ್ಡೆದಿದೆ. ಇದೆೀನೆೀ ಇರಲ್ಲ, ನಮಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಭೆೀ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲ್ಲಾಗೆ
ತಗೊಂಡು ಮುಡಿಯೀದು ಮಾತರ ಮರಿಬೆೀಡಿ!

.
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ಕಾಯರೆ ಲಿನ ಕನನಡ ಬಳಗ - ರಾಜೆ ಯೀತ್ಸವ್ ಆಚರಣೆ : ಅಭಿಜ್ಞಾ ನಾಗೆೀಶ್
ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ ಒಂದನೆೀ ತಾರಿೀಖು ನಾವೆಲಾ ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ ಕನನಡ
ಬ್ಳಗದ “ದಿೀಪಾವಳಿ ಮತುಾ ರಾಜೊಯೀತಸವ ಆಚರಣೆ” ಕಾಯಭಕರಮಕೆಕ ಹೊೀಗಿದೆದವು. ಈ
ಕಾಯಭಕರಮ ಹಂದೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ನ ವಿಹಾರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಾ ನಡೆಯತು.
”ನಾಡಗಿೀತೆ ಮತುಾ ಹಚೆಚೀವು ಕನನಡದ ದಿೀಪ್” ಹಾಡುಗಳನುನ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಕಾಯಭಕರಮಕೆಕ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲ್ಾಯತು. ಅನೆೀಕ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಕಾಯಭಕರಮಗಳು ಇದದವು.
ನಾವೆಲಾ “ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಶಾಲ್ೆ”ಯ ಮಕಕಳು ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಕಾಯಭಕರಮದಲ್ಲಾ,
“ಕಸುಬ್ು- ಫ್ಾಯಷ್ನ್ ಶೆ ೀ”ನಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಸಿದೆದವು. ನಾನು “ವಿಜ್ಞಾನಿ”ಯ ಪಾತರವನುನ
ನಿವಭಹಸಿದೆದ. ಎಲಾ ಕಾಯಭಕರಮಗಳು ಚೆನಾನಗಿತುಾ. ಅದರಲೂಾ “ಜಮಮ ಜಮಮ ಬಾಯ್ಸಸ” ತಂಡ
ದವರ ಡಾನ್ಸ ತುಂಬಾ ಸೆಪಷ್ಲ್ ಆಗಿತುಾ. ಬ್ಟೆುಗೆ ಲ್ೆೈಟ್ಸಸ ಹಾಕಿ ಕತಾಲಲ್ಲಾ ಡಾನ್ಸ ಮಾಡಿದದರು.
ಅವರು “ಜಮಮ ಜಮಮ ಫ್ ಂಡೆೀಶನ್” ಎಂಬ್ ಸಂಸೆಥ ಸಾಥಪಿಸಿ, ಭಾರತದ ಬ್ಡ ಮಕಕಳ
ವಿದಾಯಭಾಯಸಕೆಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿಾದಾದರೆ ಮತುಾ ಅನೆೀಕ ರಿೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆಯನುನ
ಮಾಡುತಿಾದಾದರೆ. ಅಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ “ದೆೀವದಾಸಿಯರ ಕಲ್ಾಯಣ್ಕಾಕಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ರೂಗಳನುನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ುರು. ಇದೆಲಾದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣ್ಣ ಸತಿೀಶ್ ರವರ
ಅದುುತ ಗಾಯನ ಕಾಯಭಕರಮವಿತುಾ. ನಾವೆಲಾ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನುನ ಎಂಜಾಯ್ಸ ಮಾಡಿದೆವು.
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯುಾ. ರುಚಿಯಾದ ಊಟ್ವೂ ಇತುಾ. ಮುಂದೆ ಏಪಿರಲ್ ನಲ್ಲಾ ಬ್ರುವ
“ಯುಗಾದಿ” ಆಚರಣೆ ಕಾಯಭಕರಮಕೆಕ ಎಕೆಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲಾ ಕಾಯುತಿಾದೆದೀವೆ.

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೨
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ವ್ಯಕಾ ಪರಿಚಯ : ಡಾ. ಕೆ . ಶಿವ್ರಾಂ ಕಾರಂತ್

ಕಡಲ ತಿೀರದ ಭಾಗಭವ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಾಯತಿಯನುನ ಪ್ಡೆದ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಉಡುಪಿ ಜ್ಜಲ್ೆಾಯ
ಕೊೀಟ್ ಎಂಬ್ಲ್ಲಾ ೧೯೦೨ರ ಅಕೊುೀಬ್ರ್ ೧೦ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶೆೀಷ್ ಕಾರಂತರು,
ತಾಯ ಲಕಿ್ಮೀ ಕಾರಂತರು. ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಪ್ರಿಸರವೆಂದರೆ ಬ್ಹಳ ಪಿರೀತಿ. ಅವರು ಬಾಲಯದಲ್ಲಾ
ಕೆರೆಗಳ ಬ್ಳಿ, ಏರಿಗಳ ಬ್ಳಿ, ಸಮುದರತಿೀರ, ಮರದ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಸಮಯವನುನ
ಕಳೆಯುತಿಾದದರು. ಆಧುನಿಕ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಕೆೀವಲ ಹೊಟೆುಪಾಡಿಗಾಗಿ ಎನುನವುದು ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯ.
ನಿಜವಾದ ವಯಕಿಾತವದ ವಿಕಸನವಾದರೆ ಅದೆೀ ನಿಜವಾದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವೆನುನವುದು ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿತುಾ. ಯುವಕರಾಗಿದಾದಗ,
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಕೆೈ ಹಾಕಿದದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡಗಳನುನ ಕ್ುಕೊಂಡು ದೆೀಶ ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಕಲ್ೆಯನುನ
ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸಲು ಯತಿನಸಿದರು. ಮಕಕಳಲ್ಲಾದದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರಳಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡದ ಪ್ುತೂಾರಿನಲ್ಲಾ ಬಾಲವನ ಎಂಬ್ ಶೆೈಕ್ಷಣ್ಣಕ
ಕೆೀಂದರವನುನ ತೆರೆದಿದದರು
ಕಾರಂತರು ಕೆಲಕಾಲ ತರಂಗ ಸಾಪಾಾಹಕದ 'ಬಾಲವನ' - ಮಕಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ 'ಬಾಲವನದಲ್ಲಾ ಕಾರಂತಜಿ' ಎಂಬ್
ಕಾಲಂ ನಡೆಸಿ ಕೊಡುತಿಾದದರು. ಇದು ಬ್ಹಳವಾಗಿ ಜನಪಿರಯವಾಗಿತುಾ. ಪ್ುಟಾಣ್ಣಗಳು ಕಳುಹಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಪ್ರಶೆನಗಳಿಗೆ
ಕಾರಂತರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅರ್ಭವಾಗುವಂತೆ ಸರಳ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಉತಾರ ನಿೀಡುತಿಾದದರು. ಆಗಿನ ತಲ್ೆಮಾರಿನ ಕನನಡಿಗರಿಗೆ
ಕಾರಂತರು, 'ಕಾರಂತಜಿ' ರೆಂದೆೀ ಚಿರಪ್ರಿಚಿತ.
ಸಾಹತಿಯಾಗಿ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಪ್ರಸಿದಿಿಯಾಗಿರುವಂತೆ, ಇತರ ಕ್ೆೀತರಗಳಲೂಾ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು.
ಕನಾಭಟ್ಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉಳಿವಿಗೆ ಪ್ರಯತಿನಸಿ, ಅದರಲ್ಲಾ ಹಲವು ಪ್ರಯೀಗಗಳನುನ ಮಾಡಿದದರು. ತಾವೆೀ
ಸವತಃ ನೃತಯವನುನ ಕಲ್ಲತು, ಬಾಯಲ್ೆಯಲೂಾ ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಯೀಗ ಮತುಾ ಪ್ರಯತನ ಮಾಡಿದದರು.
‘ಬೆಟ್ುದ ಜ್ಜೀವ’, ‘ಅಳಿದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ’ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಾ ಕಾರಂತರೆೀ ಸವತಃ ನಿರೂಪ್ಕರಾಗಿ ನಿಂತ ದಶಭನವಾಗುತಾದೆ. ಕಾರಂತರ
ಬ್ರವಣ್ಣಗೆಗೂ, ಬ್ದುಕಿನ ಬ್ಗೆಗೆ ಅವರ ದೃಷಿುಗೂ ಇರುವ ಸಹಜ ಸಂಬ್ಂಧ ಅವರ ಎಲಾ ಕಾದಂಬ್ರಿಗಳಲೂಾ ಕಾಣ್ಸಿಗುತಾದೆ.
‘ಚೊೀಮನ ದುಡಿ’, ‘ಬೆಟ್ುದ ಜ್ಜೀವ’, ‘ಮರಳಿ ಮಣ್ಣುಗೆ’, ‘ಅಳಿದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ’, ‘ಕನನಡಿಯಲ್ಲಾ ಕಂಡಾತ’, ‘ಮ್ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಾ’,
‘ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು’, ‘ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು’, ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಾನ ಉತೃಷ್ು ಕಾದಂಬ್ರಿಗಳು. ‘ಸನಾಯಸಿಯ ಬ್ದುಕು’,
‘ಜಗದೊೀದಾಿರನಾ’, ‘ಕಣ್ಣುದೂದ ಕಾಣ್ರು’, ‘ಕೆೀವಲ ಮನುಷ್ಯರು’, ‘ಕನಾಯ ಬ್ಲ್ಲ’, ಮತುಾ ಹಲವಾರು ನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ಕಾರಂತರು
ನಮಮ ಸಮಾಜದ ಅನೆೀಕ ಹುಳುಕುಗಳನುನ ಎತಿಾ ತೊೀರಿಸಿದಾದರೆ. ‘ಔದಾಯಭದ ಉರುಳಲ್ಲಾ’, ‘ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ’, ‘ಮುಗಿದ ಯುದಿ’,
‘ಮೂಜನಮ'ದಂತ ಕಾದಂಬ್ರಿಗಳಲ್ಲಾ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ರಮುಖ ವಸುಾ. ಕಾರಂತರ ಹಾಗೆ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಕೃತಿಗಳನುನ ರಚಿಸಿದವರು
ಕನನಡದಲ್ಲಾ ವಿರಳ. ೪೪ ಕಾದಂಬ್ರಿ, ೧೪ ನಾಟ್ಕ, ೩ ಕಥಾಸಂಕಲನ, ೬ ಪ್ರಬ್ಂಧಗಳು, ೯ ಕಲ್ಾ ಗರಂರ್ಗಳು, ೫ ಆತಮಕಥೆಜ್ಜೀವನ ಚರಿತೆರಗಳು, ಮಕಕಳ ಸಾಹತಯ-೨೫, ಇತಾಯದಿ ೧೫0ಕೂಕ ಮಿಗಿಲ್ಾದ ಕೃತಿಗಳನುನ ರಚಿಸಿರುವ ಕಾರಂತರು ಕನನಡದ
ಹರಿಮ್ಮ ಸಾರುವ ಹತಾಾರು ಗರಂರ್ಗಳನುನ ರಚಿಸಿದಾದರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪ್ಂಚ, ಬಾಲ ಪ್ರಪ್ಂಚ, ಚಿತರಮಯ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ, ಯಕ್ಷಗಾನ
ಬ್ಯಲ್ಾಟ್, ಸಿರಿಗನನಡ ಅರ್ಭಕೊೀಶ, ಕಿಸಾಗ ತಮಿ, ಹುಚುಚಮನಸಿಸನ ಹತುಾ ಮುಖಗಳು, ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು ಮೊದಲ್ಾದ
ಕೃತಿಗಳು ಕನನಡ ಸಾಹತಯದ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ೆಾೀ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಲ್ಲಾನ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ.
1955ರಲ್ಲಾ ಮ್ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಕನನಡ ಸಾಹತಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧಯಕ್ಷತೆ.
೧೯೫೮ ಸಿವೀಡನ್ ನ “ಲ್ಾ ಅಕೆೈಭವ್ ಇಂಟ್ರ್ ನಾಯಷ್ನಲ್” ಸಂಸೆೆಯು ಕಾರಂತರು ಯಕ್ಷಗಾನಕಾಕಗಿ ಮಾಡಿದ ಸೆೀವೆಗಾಗಿ
ಕಂಚಿನ ಪ್ದಕ ನಿೀಡಿ ಗ ರವ .
೧೯೫೯ರಲ್ಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬ್ಯಲ್ಾಟ್ ಕೃತಿಗೆ ಕೆೀಂದರ ಸಾಹತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸಿಾ.
೧೯೭೫ ರಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಸಕಾಭರದ ಪ್ದಮಭೂಷ್ಣ್ ಪ್ರಶಸಿಾ.
೧೯೭೮ರಲ್ಲಾ ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪಿೀಠ ಪ್ರಶಸಿಾ.
೧೯೮೯ರಲ್ಲಾ ಮ್ಮೈ ಮನಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬ್ರಿಗೆ ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿಾ.
ಕನಾಭಟ್ಕ, ಮ್ಮೈಸೂರು ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದಿಂದ ಗ ರವ ಡಾಕುರೆೀಟ್ಸ ಪ್ರಶಸಿಾ.
೧೯೭೫ ರಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಸಕಾಭರವು ಕಾರಂತರಿಗೆ “ಪ್ದಮಭೂಷ್ಣ್” ಪ್ರಶಸಿಾಯನುನ ನಿೀಡಿ ಗ ರವಿಸಿತುಾ. ಆದರೆ ಸಕಾಭರ
ತುತುಭಪ್ರಿಸಿಥತಿಯನುನ ಘೂೀಷಿಸಿದಾಗ ಅದನುನ ಕಾರಂತರು ವಿರೊೀಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸಿಾಯನುನ ಸಕಾಭರಕೆಕ ಹಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಭ್ಸಿದರು
ಅರ್ಭಪ್ೂಣ್ಭ ಬ್ದುಕು ಕಳೆದ ಸಾಹತಯ ದಿಗಿಜ ಡಾ. ಶ್ವರಾಮಕಾರಂತರು ೧೯೯೭, ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ ೦೯ ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು.

ಮಾಹತಿ ಸಂಗರಹ – ಗೂಗಲ್

ಪಿರ್ಸಿಾ/ಪುರಸಾಾರಗಳು
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ರಾಮಾಯಣ್

ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಭಗಳ ಹಂದೆ ಕೊೀಸಲ ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಅಯೀಧೆಯ ಎಂಬ್ ನಗರವಿತುಾ. ಅದು ಸರಯೂ
ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಾತುಾ. ಅಯೀಧೆಯಯಲ್ಲಾ ದೊಡಡ ರಾಜಬೀದಿಗಳು, ಭವಯವಾದ ಅರಮನೆಗಳು, ಸುಂದರವಾದ
ಉದಾಯನವನಗಳು, ಆಕಷ್ಭಕ ಮಳಿಗೆಗಳಿದದವು. ನಗರದ ಜನರು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಂದ ಜ್ಜೀವನ
ನಡೆಸುತಿಾದದರು. ಕೊೀಸಲ ರಾಜಯವನುನ ದಶರರ್ ಮಹಾರಾಜನು ಆಳುತಿಾದದನು. ಅವನು ಪ್ರಜೆಗಳನುನ
ಸುಖವಾಗಿ ನೊೀಡಿಕೊಳುುತಿಾದದನು.
ದಶರರ್ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ೩ ಜನ ಮಡದಿಯರು. ಅವರೆೀ ಕ ಸಲ್ೆಯ, ಸುಮಿತೆರ ಮತುಾ ಕೆೈಕೆೀಯ. ಕ ಸಲ್ೆಯ
ಹರಿಯ ರಾಣ್ಣಯಗಿದದಳು. ದಶರರ್ನು ಮೂವರು ಪ್ತಿನಯರನುನ ತುಂಬಾ ಪಿರೀತಿಸುತಿಾದದನು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯ
ರಾಣ್ಣಯಾದ ಕೆೈಕೆೀಯಯನುನ ಸವಲಪ ಜಾಸಿಾ ಪಿರೀತಿಸುತಿಾದದನು. ಎಲ್ಾಾ ವೆೈಭವಗಳಿದದರೂ ರಾಜನಿಗೆ ನೆಮಮದಿ
ಇರಲ್ಲಲಾ. ಮಕಕಳಾಗದಿರುವುದೆೀ ಅವರ ಕೊರಗಿಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗಿತುಾ. ಅವನಿಗೆ ವಯಸಾಸಗುತಾಾ ಬ್ಂದಿತುಾ.
ರಾಜಯದಲ್ಲಾ ಉತಾರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸಿರಲ್ಲಲಾ.
ದಶರರ್ನು ದಿನನಿತಯ ಕೊರಗುವುದನುನ ಕಂಡ ಮುನಿಗಳು,
ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಮಕಕಳನುನ ಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದರು.
ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದಶರರ್ನು ಯಜ್ಞವನುನ ನೆರೆವೆೀರಿಸಿದನು.
ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸನನಗೊಂಡ ಅಗಿನ ದೆೀವ ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದಿಂದ
ಎದುದ ಬ್ಂದು ದಶರರ್ನಿಗೆ ಪಾಯಸ ತುಂಬದ ಬ್ಟ್ುಲನುನ ಕೊಟ್ುನು.
”ಮಹಾರಾಜನೆೀ, ಈ ಪಾಯಸವು ದಿವಯಶಕಿಾಯನುನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನುನ ನಿನನ ಪ್ತಿನಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಡು. ಬೆೀಗನೆ ನಿನಗೆ ಗಂಡು
ಮಕಕಳಾಗುವರು” ಎಂದರು. ವರಗಳನುನ ನಿೀಡಿದ ಅಗಿನದೆೀವನಿಗೆ
ದಶರರ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ ಸಲ್ಲಾಸಿದನು. ಬ್ಳಿಕ ಅಂತಃಪ್ುರಕೆಕ
ತೆರಳಿ ಬ್ಟ್ುಲಲ್ಲಾರುವ ಪಾಯಸದ ಅಧಭ ಭಾಗವನುನ ಕ ಸಲ್ೆಯಗೆ
ನಿೀಡಿದನು. ಉಳಿದ ಅಧಭ ಭಾಗವನುನ ಅವನು ಸುಮಿತೆರಗೂ
ಕೆೈಕೆೀಯಗೂ ಹಂಚಿದನು.
ಕೆಲಕಾಲದ ಬ್ಳಿಕ ಮೂವ ರಾಣ್ಣಯರೂ
ಗಂಡು ಮಕಕಳಿಗೆ ಜನಮವಿತಾರು.ಕ ಸಲ್ೆಯಗೆ ರಾಮ,
ಸುಮಿತೆರಗೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮತುಾ ಶತುರಘ್ನರು ಜನಿಸಿದರು,
ಕೆೈಕೆೀಯಗೆ ಭರತನು ಹು್ುದನು. ದಶರರ್ನಿಗೆ
ಬ್ಹಳ ಸಂತೊೀಷ್ವಾಯತು. ಅಯೀಧೆಯ ಜನರೂ
ಬ್ಹಳ ಹಗಿಿದರು. ದಶರರ್ನು ಎಲ್ಾಾ ಮಕಕಳನುನ
ಬ್ಹುವಾಗಿ ಪಿರೀತಿಸುತಿಾದದರೂ, ಅವನಿಗೆ ರಾಮನಲ್ಲಾ
ಸವಲಪ ಪಿರೀತಿ ಜಾಸಿಾ ಇತುಾ. ನೊೀಡಲು ಮುದುದಮುದಾದಗಿದದ
ರಾಮನು ಎಲಾರ ಪಿರೀತಿಗೆ ಪಾತರನಾಗಿದದನು. ದಶರರ್ನು
ಒಂದು ಕ್ಷಣ್ವೂ ಕೂಡ ರಾಮನನುನ ಬ್ುರುತಿಾರಲ್ಲಲಾ.
ಮುಂದುವ್ರಿಯುವ್ುದು...

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೨
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಶಾಲೆೆಟ್ ಗೆ ಸಂಸೃತ್ದ ಸವಿಯನುನ ತ್ಂದು
ಕೆ ಟಟ ಡಾ.ಶಿಿೀಧರ್ ಮ ತ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ : ಪಿಕಿತ್ರ ಾಪಾಧಯ
ನನನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂತಿಭ ಅಂತ. ನಾನು ಮ್ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಾ ಹು್ುದುದ.
ನನನ ಜನಮ ದಿನ ಆಗಸ್ಟು 15 1952, ಸಾವತಂತರಯ ದಿನ. ಮ್ಮೈಸೂರಲ್ೆಾೀ ಹು್ು ಬೆಳೆದದುದ.
ಹೆೈಸೂಕಲ್ ಓದಿದುದ ಕೃಷ್ುಮೂತಿಭ ಪ್ುರಂನ ವನಿತಾ ಸದನದಲ್ಲಾ. ನಂತರ ರಿಜನಲ್
ಕಾಲ್ೆೀಜು ಹತರ Demonstration school ನಲ್ಲಾ ಓದಿದೆ. ಆದಾದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ
ಯುವರಾಜ ಕಾಲ್ೆೀಜ್ಜನಲ್ಲಾ BSc ಮಾಡಿದುದ. ಹೆೈಸೂಕಲ್ ಓದುತಿಾದಾದಗ ಕೆಮಿಸಿಿ
ಮ್ಮೀಸುಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬ್ಗೆಿ ಆಸಕಿಾ ಹುಟ್ುುವಂತೆ ಪೆರೀರೆೀಪಿಸಿದದರು. ನಾಯಷ್ನಲ್
ಸಯನ್ಸ ಟಾಯಲ್ೆಂಟ್ಸ ಸಾಕಲಶ್ಭಪ್ ಪ್ರಿೀಕ್ೆ ಯಲ್ಲಾ ನಾನು ಉತಿಾೀಣ್ಭನಾಗಿದೆದ.
ನನಗೆ BSc, MSc, PhD ತನಕ ನನಗೆ ಸಾಕಲಶ್ಭಪ್ ಸಿಕಿಕತು. ನಾಗಪ್ುರ
ಯುನಿವಸಿಭ್ಯಲ್ಲಾ MSc ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರ I I T ಚೆನೆನೈ ನಲ್ಲಾ PhD ಮಾಡಿದುದ
Analytical Chemistry ನಲ್ಲಾ ನನಗೆ Doctorate degree ಇದೆ. ಡಿಗಿರ ಸಿಗುತಾನೆೀ
ನನಗೂ ಪ್ದಮಗೂ ಮದುವೆ ಆಯತು. ನಂತರ ಪ್ವನ್ ಹ್ುದ. ಆಮ್ಮೀಲ್ೆ ನಾವು
ಭಾರತ ದೆೀಶ ಬಟ್ುು ಹಾಯಲ್ಲಫ್ಾಯಕ್ ಸ ಬ್ಂದಿವ. ಡಾಲ್ ೌಸಿ ಯುನಿವಸಿಭ್ ಯವರು
ಸಾಕಯಲಶ್ಭಪ್ ಕೊಟ್ುು ಕರೆಸಿಕೊಂಡುರ. ಹಾಗೆಯೀ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ಂದ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಪರೀಕುರ್
ಅಂಡ್ ಗಾಯಂಬ್ಲ್ ನಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕಿಕತು. ಕೊನೆಗೆ Cincinnati ನಲ್ಲಾ 25 ವಷ್ಭ
ಇದಿವ. ಅಲ್ಲಾಯೀ ನನನ ಎರಡನೆೀ ಮಗ ಸೊೀಹಾನ್ ಹು್ುದ. 30 ವಷ್ಭ P&G ನಲ್ಲಾ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತಿಾ ತಗೊಂಡು, ಮಗ, ಸೊಸೆ ಮತುಾ ಮೊಮಮಕಕಳ
ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಾರಲು ಸ ತ್ ಕಾಯರೊಲ್ಲನಗೆ ಬ್ಂದಿವ. ನನನ ತಂದೆ ರಾ. ವೆಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಅಂತ ಪ್ರಸಿದದವಾದ ಕಾದಂಬ್ರಿಕಾರರು ಮತುಾ ಲ್ೆೀಖಕರು. ನಮಮ ಅಮಮ ಕೂಡ
ತುಂಬಾ ಬ್ರೆಯುತಾಾರೆ, ಕಥೆಗಳನುನ ಹೆೀಳುತಾಾರೆ. ಅವರು ಬ್ರೆದ ಕಥೆ ಪ್ುಸಾಕ
ಕೂಡ ಸಧಯದಲ್ಲಾ ಬಡುಗಡೆ ಆಗುತಾಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹೆಚುಚಗಾರಿಕೆ..
ಪಿಶೆನ: ನಿಮಗೆ ಸಂಸೃತದ ಬ್ಗೆಿ ಒಲವು ಮೂಡಿದುದ ಯಾವಾಗ?
ಾತ್ಾರ: ನಾನು ಚಿಕಕವನಿದಾದಗ, ಭಾರತ ದೆೀಶದಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಯುತಿದಾದಗ ಸಂಸೃತದ ಬ್ಗೆಿ ಏನೂ ಗೊತಿಾರಲ್ಲಲಾ. ಶಾಲ್ೆಯಲ್ಲಾ ಕೂಡ
ಕನನಡ ಭಾಷ್ೆ ತಗೊಂಡಿದುದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾ ಬ್ಂದ ನಂತರ ನನನ ೬೧ ನೆ ವಷ್ಭದಲ್ಲಾ ಸಂಸೃತದ ಪ್ರಿಚಯವಾಯುಾ. ನಾವು ಹಂದೂ
ಹೆರಿಟೆೀಜ್ ಕಾಾಸ್ಟ ನಡೆಸುತಾಾ ಇದೆದವು. ಆಗ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುವ ಶ್ಬರವನುನ ನಮಮ ಮನೆೀಲ್ಲ ಜೊಯೀಸಾನ ಅನೊನೀರು
ಮಾಡಿದುರ. ೨ ದಿನದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ು ರೂಪ್ಕಗಳನೂನ ಮಾಡುವಷ್ುು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕಿಕತು. ಆಗ ಸಂಸೃತ ಭಾಷ್ೆ ಕಲ್ಲೀ
ಬ್ಹುದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಾ ಆಸಕಿಾ ಬ್ಂತು.
ಪಿಶೆನ: ನಿೀವು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಸಂಸೃತ ಹೆೀಳಿಕೊಡೊೀಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಿರ?
ಾತ್ಾರ: ಪಾರಯಶಃ ೩ ವಷ್ಭ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಲ್ಲಯೀಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ೫ ವಷ್ಭ ಆಗಿದೆ.೨ ವಷ್ಭ ನಾವು ಕಲ್ಲತೆವು, ನಮಗೆ
ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೆೀಕಲಾವಾ ಹೆೀಳಿ ಕೊಡೊೀಕೆ. ಜೊಯೀಸನ ಅವರು, ಶ್ಕ್ಷಕ ಹೆೀಗೆ ಆಗಬ್ಹುದು, ಪಾಠ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಡಬೆೀಕು ಅಂತ
ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದುರ. ಸಂಸೃತ ಭಾರತಿಯವರು ನಡೆಸುವ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಗಭಕೂಕ ಹೊೀಗಿ ಕಲ್ಲತಿದೆದೀವೆ. ಹಾಗೆೀನೆ ನಾನು
ಮತುಾ ಪ್ದಮ ಶ್ಬರ, ಸಂಸೃತ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ಕಾಾಸ್ಟ, ಹೆೈಸೂಕಲ್ SAFL ಗೆ ಪಾಠ ಹೆೀಳಿಕೊಡುತಾಾ ಇದಿದೀವಿ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೀವು ಸಂಸೃತ ಹೆೀಳಿ ಕೊಡುತಾಾ ಇರೊೀದು ಒಂದು volunteer ವಕ್ ಭ. ಇದಕೆಕ ಎಷ್ುು ಸಮಯ ಸೆಪಂಡ್ ಮಾಡುತಿಾೀರಾ?
ಾತ್ಾರ: ಈಗ ನಾನು ನಿವೃತಾ. ಶುಕರವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಬಟ್ುರೆ, ಬೆೀರೆ ಎಲಾ ರಾತಿರ ಸಂಸೃತ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದೆ.
ಅದಲಾದೆೀ ಬೆಳಿಗೆಿ ಹೊತಾಲ್ಲಾ ನಮಮ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸಿಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಲು ೧ ಗಂಟೆ ಹೊತುಾ ಕಲ್ಲತೆೀವೆ.
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ಶಾಲೆೆಟ್ ಗೆ ಸಂಸೃತ್ದ ಸವಿಯನುನ ತ್ಂದುಕೆ ಟಟ
ಡಾ.ಶಿಿೀಧರ್ ಮ ತ್ರೆ ಅವ್ರೆ ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ : ಪಿಕಿತ್ರ ಾಪಾಧಯ
ಪಿಶೆನ: ನಿೀವು ನಡೆಸುವ ಬಾಲವಗಭದ ಬ್ಗೆಿ ಹೆೀಳಿ.
ಾತ್ಾರ : ಎಲಾರೂ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಬೆೀಕು ಅನೊನೀದು ಸಂಸೃತ ಭಾರತಿಯ ಧೆಯೀಯ.ಯಾವ ಭಾಷ್ೆ ಯಾರು
ಮಾತಾಡುವುದಿಲಾವೀ ಆವಾಗ ಆ ಭಾಷ್ೆ ಮೃತ ಭಾಷ್ೆ ಅಂತ ಆಗುತೆಾ. ಭಾಷ್ಾ ಅನೊನೀ ಪ್ದದ ಅರ್ಭನೆೀ ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ಅಂತ.
ಕನನಡ ಭಾಷ್ೆ, ಸಂಸೃತ ಭಾಷ್ೆ ಅಂತ ಹೆೀಳುತಿೀವಿ ಆದೆರ ಇಂಗಿಾೀಷ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುತಿಾೀವಿ. ಅದಕೆಕ ಸಂಸೃತ ಭಾರತಿ
ಹೆೀಳುತೆಾ, “ಸಂಸೃತ ಮಾತಾಡೊೀ ಜನರನುನನಾವು ಜಾಸಿಾಮಾಡಬೆೀಕು.ಅದನುನ ಸಣ್ು ಮಕಕಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೆೀಕು”. ೪-೫
ನೆೀ ವಷ್ಭದಿಂದ ಸಂಸೃತ ಓದೊೀಕೆ ಬ್ರಿಯೀಕೆ ಮತುಾ ಮಾತಾಡೊೀಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಡುತೆಾೀವೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಭ ಸುರು ಮಾಡಿದಿವ.
ಈ ವಷ್ಭ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸುತೆಾೀವೆ.
ಪಿಶೆನ: SAFL ಇಂದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಏನು ಉಪ್ಯೀಗ?
ಾತ್ಾರ: ಒಳೆುಯ ಪ್ರಶೆನ. SAFL ಅಂದೆರ Samskrutha As a Foreign Language. ಹೆೈಸೂಕಲ್ ಹೊೀಗೊೀ ಸಿದಿತೆ ಮಾಡುವ
ಮಕಕಳು Spanish, Latin foreign Language ಆಗಿ ತಗೊಳೊ ೀ ಹಾಗೆ ಸಂಸೃತವನುನ foreign Language ಆಗಿ
ತಗೊೀಬ್ಹುದು. ೩ ವಷ್ಭದ ಪರಗಾರಮ್ ಇದು. 7 or 8 ನೆೀ ಕಾಾಸ್ಟ ನಲ್ಲಾ ಶುರು ಮಾಡುವುದು. SAFL ಶುರು ಮಾಡುವ
ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾರದ ಶ್ಬರಕೆಕ ಹೊೀಗಬೆೀಕು. ಶ್ಬರದ ನಂತರ ವಾರಕೆಕ ೧ ಗಂಟೆ ಕಾಾಸ್ಟ ಇರುತೆಾ. ಅದು WebEx ಕಾಾಸ್ಟ.
೩ ವಷ್ಭದ ಈ ಕೊೀಸ್ಟಭ ಲ್ಲಾ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುತಿಾೀರಿ, ದೆೀವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪಿ ಕಲ್ಲತಿೀರಿ, ೩ ವಷ್ಭದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ
ಸ್ಭಫಿಕೆೀಟ್ಸ ಮತುಾ ಕೆರಡಿಟ್ಸ ಸಿಗುತೆಾ.
ಪಿಶೆನ: ನಿೀವು ನಡೆಸುವ ಸಂಸೃತಕೆಕ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಬೆೀರೆ ಕಾಯಭಕರಮಗಳ ಬ್ಗೆಿ ತಿಳಿಸಿ.
ಾತ್ಾರ : ಶಾಲ್ೆಭಟ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಏನೆೀನು ನಡಿೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೆೀಳುತಿಾೀನಿ. ಮಕಕಳ ತರಗತಿಗಳ ಬ್ಗೆಿ ಹೆೀಳಿದೆ. ಹಾಗೆೀನೆೀ ದೊಡಡವರು,
ಅಪ್ಪ ಅಮಮಂದಿರು ಸವಲಪನೂ ಸಂಸೃತ ಗೊತಿಾಲಾದಿದದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ದಿನದ ಶ್ಬರದಲ್ಲಾ ಹೆೀಳಿಕೊಡುತೆಾೀವೆ.
ನಂತರ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ಕಾಾಸ್ಟ ನಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬ್ಹುದು. ಹಾಗೆೀನೆ ಆವಾಸಿ ಶ್ಬರ ಅಂತನೂ ನಡೆಯುತಾದೆ. ಅದಕೆಕ
ಪ್ರಿವಾರದ ಎಲಾರೂ ಹೊೀಗಬ್ಹುದು. ಅಲ್ಲಾ ಎಲಾರೂ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಬ್ಹುದು. ಶ್ಬರಗಳು, ಕಾಾಸ್ಟ ಗಳು ಭಗವದಿಿೀತೆ
ಕಾಾಸ್ಟ, ಎಲ್ಾಾ ತರಹದ ಕಾಯಭಕರಮಗಳು ನಡೆಯುತಾದೆ.
ಪಿಶೆನ: ಸಂಸೃತ ಭಾಷ್ೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು?
ಾತ್ಾರ : ಇನೂನ ಚೆನಾನಗಿ, ನಿರಗಭಳವಾಗಿ, ಆಂಗಾ ಪ್ದ ಬ್ಳಕೆ ಮಾಡದೆೀ ಸಂಸೃತದಲ್ೆಾೀ ಮಾತಾಡಬೆೀಕು ಅನೊನೀದು ನಮಮ
ಒಂದು ಧೆಯೀಯ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ಮ್ಮೀಳ ಅಂತ ೨ ಗಂಟೆ ಎಲಾರೂ ಸೆೀರಿ ಸಂಸೃತದಲ್ಲಾ ಸಂಭಾಷಿಸಲು
ಸ ಕಯಭ ಮಾಡುವುದು. ಮುಂದಿನ ವಷ್ಭ ಹಲವು ಕಾಯಭಕರಮ ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆ ಇದೆ. ಶಾಲ್ೆಭಟ್ಸ ನಲ್ಲಾ ಸಂಸೃತ
ಮಾತಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ೆಯ ಜಾಸಿಾ ಮಾಡಬೆೀಕು ಹಾಗೆಯೀ ಸಂಸೃತ ಗೃಹಗಳ (ಒಂದಕಿಕಂತ ಹೆಚುಚ ಜನ ಸಂಸೃತ
ಮಾತಾಡುವ ಮನೆ) ಸಂಖ್ೆಯ ಕೂಡ ಜಾಸಿಾ ಮಾಡಬೆೀಕು.
ಪಿಶೆನ: ನಮಮ ಚಿಗುರು ಪಾಠ ಶಾಲ್ೆ ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಂಸೃತದ ಬ್ಗೆಿ ಏನು ಹೆೀಳೊ ೀಕೆ ಇಷ್ು ಪ್ಡುತಿೀರ?
ಾತ್ಾರ: ಹೆೀಳಿದೆನಲ್ಾವ, ನಾವು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕನನಡದಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅನೆೀಕ ಸಂಸೃತ ಪ್ದಗಳ ಬ್ಳಕೆ
ಮಾಡುತೆಾೀವೆ.ಇದರಿಂದ ಸಂಸೃತ ಕಲ್ಲಯೀದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತೆಾ. ಮಕಕಳೆೀ, ಸಂಸೃತ ಕನನಡದ ಮಾತೆ.ಹಾಗಾಗಿ
ಕನನಡನೂ ಉಳಿೀಬೆೀಕು ಜೊತೆಗೆ ಕನನಡದ ಮಾತೆಯಾದ ಸಂಸೃತವನುನ ಉಳಿಸಬೆೀಕು.
ಪಿಶೆನ: ನಮಮ ಚಿಗುರು ಪಾಠ ಶಾಲ್ೆ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕನನಡದಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೆೀಕು ಮತುಾ ಕನನಡ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲೀಬೆೀಕು ಅಂತ
ಹೆೀಳುತಿೀರಾ?
ಾತ್ಾರ: ಯಾಕೆಂದೆರ, ನಮಮ ಸಂಸೃತಿ, ನಡೆ ನುಡಿಯನುನ, ನಮಮ ಹೆರಿಟೆೀಜ್ ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳುಲು ನಮಮ ಭಾಷ್ೆ, ಕನನಡವನುನ
ಕಲ್ಲೀಬೆೀಕು. ಮಕಕಳ ಪೀಷ್ಕರು, ಮಕಕಳ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಕನನಡ ಮಾತಾಡಿ, ಮಕಕಳಿಗೆ ಕನನಡದ ಬ್ಗೆಿ ಆಸಕಿಾ
ಮೂಡಿಸಬೆೀಕು.
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ಪಾಿಣಿ ಪಿಪಂಚ : ಆರುಶ್ ಯೆಲಿಮೆಲಿ

ಬಂಗಾಳ ಹುಲಿ(ರಾಯಲ್ ಬಂಗಾಳ ಟೆೈಗರ್. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಪಾಯಂಥೆರಾ ಟೆೈಗ್ರಿಸ್ ಟೆೈಗ್ರಿಸ್)

ಪಾರಣ್ಣಶಾಸರದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ೆಲ್ಲಡೆೀ ಕುಟ್ುಂಬ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿದ ಒಂದು ಜ್ಜೀವಿ.
ಪಾಯಂಥೆರಾ ವಂಶಕೆಕ ಸೆೀರಿದ ೪ ದೊಡಡ ಬೆಕುಕಗಳ ಪೆೈಕಿ ಹುಲ್ಲ ಅತಯಂತ
ದೊಡಡ ಪಾರಣ್ಣ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಮತುಾ ಪ್ೂವಭ ಏಷ್ಾಯಗಳಲ್ಲಾ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ
ಕಾಣ್ಬ್ರುವ ಹುಲ್ಲ ತನನ ಆಹಾರವನುನ ಬೆೀಟೆಯಾಡಿ ಮಾಂಸ
ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪಾರಣ್ಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೆೀರಿದೆ. ಹುಲ್ಲಯು ೪ ಮಿೀ. ವರೆಗೆ
(೧೩ ಅಡಿ) ಉದದವನುನ ಹಾಗೂ ೩೦೦ ಕಿ.ಗಾರಂ ವರೆಗೆ ತೂಕವನುನ
ಹೊಂದಬ್ಹುದು. ದೊಡಡ ದೆೀಹ ಮತುಾ ಅಪಾರ ಬ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ
ಹುಲ್ಲಯ ಕಣೆಸಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣ್ವೆಂದರೆ ಬಳಿೀ ಅರ್ವಾ ಹಳದಿ ಯಾ
ಕೆೀಸರಿ ಬ್ಣ್ುದ ಮ್ಮೈ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ನಿೀಳವಾಗಿ ಮ್ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ
ಗಾಢ ಬ್ಣ್ುದ ಪ್ಟೆುಗಳು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಯ ದೆೀಹದ ಅಡಿಯ
ಭಾಗ ತೆಳು ಬ್ಣ್ುದಾದಗಿರುತಾದೆ. ಹುಲ್ಲಗಳ ಉಪ್ತಳಿಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದಾದ
ಬ್ಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲ ಭಾರತ, ಬಾಂಗಾಾದೆೀಶ,ಭೂತಾನ್, ಬ್ಮಾಭ ಮತುಾ
ನೆೀಪಾಳದಲ್ಲಾ ಕಾಣ್ಬ್ರುತಾದೆ .
ಇಂದು ಬ್ಂಗಾಳದ ಹುಲ್ಲಗಳ ಒಟ್ುು ಸಂಖ್ೆಯ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ದಷ್ುು. ತಿೀವರ ಗತಿಯಲ್ಲಾ
ಅವನತಿಯತಾ ಸಾಗುತಿಾದದ ಈ ಜ್ಜೀವಿಯನುನ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಜ್ಜೀವಿಯನಾನಗಿ
ಘೂೀಷಿಸಲ್ಾಗಿದುದ Project Tiger ಎಂಬ್ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ೆಯ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಲ್ಾಗುತಿಾದೆ. ಆದರೆ ಕಳುಬೆೀಟೆಯಂದಾಗಿ ಈ ಹುಲ್ಲಯು ದಿನೆೀ ದಿನೆೀ ವಿನಾಶದತಾ
ಸಾಗುತಿಾದೆ.
ಸಾಮಾನಯ ಹೆಸರು: ಬ್ಂಗಾಳ ಟೆೈಗರ್
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಪಾಯಂಥೆರಾ ಟೆೈಗಿರಸ್ಟ ಟೆೈಗಿರಸ್ಟ
ಕ ಟ್ುಂಬಕತೆ: ಸಸಾನಿಗಳು
ಆಹಾರ: ಕಾನಿಭವರೆಸ್ಟ
ಕಾಯಪಿುವಿ್ಯಲ್ಲಾ ಸರಾಸರಿ ಜ್ಜೀವಿತಾವಧಿ: 8 ರಿಂದ 10 ವಷ್ಭಗಳು.
ಗಾತರ: ಹೆಡ್ ಮತುಾ ದೆೀಹ, 5 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ; ಬಾಲ, 2 ರಿಂದ 3ಅಡಿ
ತೂಕ: 240 ರಿಂದ 500 ಪ ಂಡ್
ಬ್ಣ್ು : ಕೆೀಸರಿ , ಬಳಿ ಹಾಗು ಕಪ್ುಪ ಗೆರೆಗಳು
ಇಷ್ುವಾದ ಆಹಾರ: ಜ್ಜಂಕೆ
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಾಾರ

ಪೆಿೀರಣ್ ಗೌಡ

ಇಂಚರ ಗೆ ೀಪಿನಾಥ್

ಪಿಮಿತ್ರ ಾಪಾಧಯ
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ಅಕಬರ್ ಮತುಾ ಬೀರಬ್ಲಾ

ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

ಬಾದಶಹ ಅಕಬರನಿಗೆ ಆಸಾಥನಕೆಕ ಬ್ಂದಾಗ ಓವಭ ಸಭಾಸದನು ಒಂದು ಗುಲ್ಾಬ ಹೂವನುನ
ಅಪಿಭಸಿದನು. ಬಾದಶಹನು ಸಂತೊೀಷ್ದಿಂದ ಅದನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನು. ಆ ಹೂವಿನ ಚೆಲುವನುನ ಗಮನಿಸುತಾ
ಅದರ ಪ್ರಿಮಳವನುನ ಆಸಾವದಿಸ ತೊಡಗಿದನು.
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯತು. ಬ್ಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆೀಳಬೆೀಕು ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಶೆನಗಳು ಆತನ
ಸಮರಣೆಯಲ್ಲಾ ಸುಳಿದವು.
“ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆಂದಿರುವೆ. ಅದಕೆಕ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತಾರಗಳನುನ ನಿೀವು
ಯಾರಾದರೂ ಹೆೀಳಿರಿ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ
ಬಾದಶಹನು ಐದು ಪ್ರಶೆನಗಳನುನ ಕೆೀಳಿದನು.
೧. ಹೂವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದು ಶೆರೀಷ್ೆ?
೨. ಯಾರ ಹಾಲು ಅತುಯತಾಮ?
೩. ಉತಾಮ ದಜೆಭಯ ಸವಿ ಯಾವುದು?
೪. ಯಾವ ಗಿಡದ ಎಲ್ೆ ಶೆರೀಷ್ೆ?
೫. ಅರಸರಲ್ಲಾ ಶೆರೀಷ್ೆನಾರು?
ಅಕಬರನ ಮಾತು ಕೆೀಳಿ, ಕೆಲವರು ಮೊದಲನೆೀ ಪ್ರಶೆನಗೆ ಅನೆೀಕ ಬ್ಗೆಯಾಗಿ ಉತಾರಿಸಿದರು. ‘ಜಹಂಪ್ನಾ,
ಗುಲ್ಾಬ ಹೂವೆೀ ಶೆರೀಷ್ೆ” ಎಂದ ಒಬ್ಬ.“ಇಲಾ ಜಹಂಪ್ನಾ, ಕಮಲದ ಹೂವು ಅತುಯತಾಮ” ಎಂದು ಮತೊಾಬ್ಬ
ಉತಾರಿಸಿದ.“ಹೆಚುಚ ಪ್ರಿಮಳ ಬೀರುವ ಮಲ್ಲಾಗೆ ಉತಾಮ “ ಎಂದ ಇನೊನಬ್ಬ.ಹಾಲ್ಲನ ಬ್ಗೆಗೂ ಅದೆೀ ರಿೀತಿ
ಚಚೆಭ ಆಯತು. ಕೆಲವರು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಶೆರೀಷ್ೆ ಎಂದರೆ, ಹಲವರು ಎಮ್ಮಮಯ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲು
ಅತುಯತಾಮ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಸವಿಯ ಬ್ಗೆಿ ಮಿಟಾಯ ಹಾಗೂ ಕಬಬನ ರುಚಿಯ ಬ್ಗೆಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಎಲ್ೆಗಳ
ಬ್ಗೆಿ ಚಚೆಭ ನಡೆದಾಗ, ಹಲವರು ಊಟ್ದ ಬಾಳೆ ಎಲ್ೆ, ಔಷ್ಧಕೆಕ ಆಗುವ ಬೆೀವಿನ ಎಲ್ೆ, ತೊೀರಣ್ದ ಮಾವಿನ
ಎಲ್ೆ ಬ್ಗೆಿ ತಮಮ ತಮಮ ಅಭಿಪಾರಯ ಹೆೀಳಿದರು.
ಆ ದಿನ ಯಾವುದೆೀ ನಿಧಾಭರಕೆಕ ಬ್ರದೆೀ, ಮರುದಿನ ಬೀರಬ್ಲಾ ಬ್ಂದಾಗ ಅವೆೀ ಪ್ರಶೆನಗಳನುನ ಬಾದಶಹ
ಬೀರಬ್ಲಾನಿಗೆ ಕೆೀಳಿದನು. ಆತ ತಕ್ಷಣ್ ಬಾದಶಹನ ಪ್ರಶೆನಗೆ ಉತಾರಿಸಿದನು.
“ಹೂವುಗಳಲ್ಲಾ ಹತಿಾಯ ಹೂವು ಶೆರೀಷ್ೆ, ಮಯಾಭದೆ ಮುಚಿಚಕೊಳುಲು ಬೆೀಕಾದ ಬ್ಟೆುಗಳನುನ ಹತಿಾಯ
ಹೂವುನಿಂದಲ್ೆೀ ತಯಾರಿಸಲ್ಾಗುತಾದೆ.”
“ತಾಯಯ ಹಾಲ್ೆೀ ಉತಾಮ. ಎಲಾರೂ ಬೆಳೆದು ದೊಡದವರಗುವುದು ತಾಯಯ ಹಾಲ್ಲಂದಲ್ೆೀ.”
“ಎಲಾ ಸವಿಗಿಂತಮಾತಿನ ಸವಿ ಶೆೀಷ್ೆವಾದದುದ. ಮಾತಿನಿಂದಲ್ೆೀ ನಾವು ಸೆನೀಹ ಸಂಪಾದಿಸುತೆಾೀವೆ.”
“ಎಲ್ೆಗಳಲ್ಲಾ ವಿೀಳಯದ ಎಲ್ೆ ಉತಾಮ. ವಿೀಳಯದ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಉತಾಮ ಸಂಬ್ಂಧ ಹಾಗು ಸೆನೀಹ
ಸಂಪಾದಿಸುತೆಾೀವೆ.”
“ರಾಜರಲ್ಲಾ ಇಂದರ ದೆೀವ ಶೆರೀಷ್ೆ. ಅವನಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತಾದೆ.ಮಳೆಯಂದ ನಾವು ಅನನ , ಬ್ಟೆು
ಪ್ಡೆಯುತೆಾೀವೆ.ಎಲಾ ಪಾರಣ್ಣಗಳು ಇದರಿಂದ ಬ್ದುಕುತಾವೆ.”
ಬಾದಶಹ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಬೀರಬ್ಲಾನ ಉತಾರಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ುರಾದರು.

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೨
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ "ಭಕಾ ಪಿಹಲಾಿದ" : ಶಿಿೀ ನಿಧಿ ಪುನಿಚತ್ಾಾಯ
ನಾನು ನೊೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ "ಭಕಾ ಪ್ರಹಲ್ಾಾದ". ಇದು ಒಂದು
ಪ ರಾಣ್ಣಕ ಚಿತರವಾಗಿದುದ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ಸ ಅವರು
ನಿದೆೀಭಶ್ರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಾ ಡಾ| ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಮುಖಯ ಪಾತರದಲ್ಲಾ ನ್ಸಿರುತಾಾರೆ. .
ಪ್ರಹಲ್ಾಾದನು ಕಯಾದು ಮತುಾ ಹರಣ್ಯಕಶ್ಪ್ು ದಂಪ್ತಿಯ
ಪ್ುತರನಾಗಿದುದ ಮಹಾವಿಷ್ುುವಿನ ಪ್ರಮ ಭಕಾ. ಆದರೆ ಇವನ
ತಂದೆ ಹರಣ್ಯಕಶ್ಪ್ು ಮಹಾವಿಷ್ುುವಿನ ಪ್ರಮ ವೆೈರಿ.
ಹರಣ್ಯಕಶ್ಪ್ು ಬ್ರಹಮನಿಗೆ ತಪ್ಸುಸ ಮಾಡಿ, ಮಾನವ ಮತುಾ
ದಾನವರಿಂದ, ಹಗಲು ಮತುಾ ರಾತಿರ, ಅಸರ ಮತುಾ
ಶಸರಗಳಿಂದ, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತುಾ ಹೊರಗೆ ತನಗೆ ಸಾವು
ಬ್ರಬಾರದೆಂದು ವರವನುನ ಪ್ಡೆದಿರುತಾಾನೆ.ಹರಿಯ ಭಕಾನಾದ
ತನನ ಮಗ ಪ್ರಹಲ್ಾಾದನನುನ ಚಿತರ ಹಂಸೆ ಕೊಟ್ುು ವಧಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿನಸುತಾಾನೆ. ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ುು ಕಂಬ್ದಿಂದ
ನರಸಿಂಹಾವತಾರವನುನ (ದೆೀಹದ ಅಧಭ ಭಾಗ ಮಾನವ
ಅಧಭ ಭಾಗ ಸಿಂಹ ) ತಾಳಿ ಹರಣ್ಯಕಶ್ಪ್ುವನುನ
ವಧಿಸುತಾಾನೆ. ನಂತರ ಪ್ರಹಲ್ಾಾದನು ತನನ ತಂದೆಯ
ಸಿಂಹಾಸನವನೆನೀರುತಾಾನೆ.
ಇದು ಎಲ್ಾಾ ಮಕಕಳಿಗೂ ಇಷ್ುವಾಗುವ ಹಾಗೂ ನೊೀಡಲ್ೆೀ
ಬೆೀಕಾದ ಸಿನಿಮಾ.

ಪಿವಾಸಿ ತ್ಾಣ್ : ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಾ ಸಮುದರ, ಇನೊನಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಾ ಸ ಪ್ಣ್ಣಭಕಾ ನದಿ, ನಡು ಮಧೆಯ ರಾಷಿಿೀಯ

ಹೆದಾದರಿ. ಈ ಸುಂದರ ಸಥಳವೆೀ ಕುಂದಾಪ್ುರ ಸನಿಹದ
ಮರವ್ಂತ್ೆ. ಇಲ್ಲಾನ ನದಿಯ ಹರವು, ಅದರ ದಡದಲ್ಲಾ
ಬೆಳೆದಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ನೊೀಟ್, ನದಿಯಲ್ಲಾ
ಚಲ್ಲಸುವ ಪ್ುಟ್ು ಪ್ುಟ್ು ದೊೀಣ್ಣಗಳು, ಸನಿಹ ಪ್ಡುಕೊೀಣೆಗೆ
ಹೊೀಗಲು ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೆೀತುವೆಯ
ನೊೀಟ್,ಹತಿಾರದ ಕುರು ಎಂಬ್ ದಿವೀಪ್ದ ಸ ಂದಯಭ,
ನದಿಯ ಹರವಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಾ ಎದುದ ಕಾಣ್ುವ ಕೊಡಚಾದಿರರ
ಪ್ವಭತ ಎಲಾವೂ ಇಲ್ಲಾನ ಪಾರಕೃತಿಕ ಸ ಂದಯಭಕೆಕ
ಇಂಬ್ು ನಿೀಡಿವ ಸುದಿೀಘ್ಭವಾದ ಬೀಚ್ ಹೊಂದಿದುದ,
ನದಿಯಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಲು ಬೊೀ್ಂಗ್ ವಯವಸೆಥ ಇದೆ.
ಸಮಿೀಪ್ದಲ್ಲಾ ವರಹಾಸಾವಮಿ ದೆೀವಸಾಥನವಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದಾದಗ ಇಲ್ಲಾ ವಿಶೆೀಷ್ ಪ್ೂಜೆ ಸಲ್ಲಾಸಿ ಮಳೆ ಬ್ರಿಸಿಕೊಳುುವ
ಪ್ರತಿೀತಿ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಾಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್ಗಳಲ್ಲಾ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಥಳ.
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ಮೆೈಸ ರು ಶೆೈಲಿ ಚಿತ್ಿಕಲೆ:

ಚಿಗುರು ಕನನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ಚಿತ್ಿಕಲಾ ಲೆ ೀಕ : ಸಿಂಧು ಕರಣ್

ಮ್ಮೈಸೂರು ಚಿತರಕಲ್ೆಯು ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತದ ಶಾಸಿರೀಯ ಚಿತರಕಲ್ೆಯಲ್ಲಾ
ಪ್ರಮುಖವಾದದುದ. ಮ್ಮೈಸೂರು ಚಿತರಕಲ್ೆಯು ಮೊದಲು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಾ
(1336-1565 ಕಿರ.ಶ.) ಹು್ುಕೊಂಡವು. ತಾಳಿಕೊೀಟೆ ಕದನದಲ್ಲಾ ವಿಜಯನಗರ
ಸಾಮಾರಜಯದ ಪ್ತನದ ನಂತರ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಶರಯದಲ್ಲಾರುವ ಕಲ್ಾವಿದರು
ಮ್ಮೈಸೂರು,ತಂಜಾವೂರು, ಸುರಪ್ುರ, ಇತಾಯದಿ ವಿವಿಧ ಸಥಳಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ
ಹೊೀದರು.ಇದು ಮರು ಹು್ುಕೊಂಡದುದ ಕನಾಭಟ್ಕದ ಮ್ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಾ.
ಮ್ಮೈಸೂರು ರಾಜರಾದ ಮುಮಮಡಿ ಕೃಷ್ುರಾಜ ವಡೆಯರವರು ಇದನುನ
ಪರೀತಾಸಹಸಿದರು ಮತುಾ ಪೀಷಿಸಿದರು. ಮ್ಮೈಸೂರು ವಣ್ಭಚಿತರಗಳು ತಮಮ
ಸ ಂದಯಭ, ಮೂಯಟ್ಸ ಬ್ಣ್ುಗಳು ಮತುಾ ವಿವರಗಳ ಬ್ಗೆಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಈ
ವಣ್ಭಚಿತರಗಳ ಹೆಚಿಚನ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹಂದೂ ದೆೀವ-ದೆೀವತೆಗಳ ಮತುಾ ಹಂದೂ
ಪ್ುರಾಣ್ಗಳ ದೃಶಯಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತಾವೆ. ಮ್ಮೈಸೂರು ಪಾರಚಿೀನ
ವಣ್ಭಚಿತರಕಾರರು ತಮಮ ಸವಂತ ವಸುಾಗಳನುನ ತಯಾರಿಸುತಿದದರು. ನೆೈಸಗಿಭಕ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮತುಾ ಎಲ್ೆಗಳು, ಕಲುಾಗಳು ಮತುಾ ಹೂಗಳು, ತರಕಾರಿ, ಖನಿಜ ಮೂಲದ ಬ್ಣ್ುಗಳನುನ ತಯಾರಿಸಿ
ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಿಾದದರು. ಸೂಕ್ಷಮ ಕೆಲಸಕೆಕ ಅಳಿಲು ಕೂದಲ್ಲನ ಕುಂಚಗಳು ಆದರೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷಮ ರೆೀಖ್ಾಚಿತರ
ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಚೂಪಾದ ಬೆಾೀಡುಗಳ ವಿಶೆೀಷ್ ವಿವಿಧ ಹುಲ್ಲಾನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕುಂಚಗಳನುನ ಬ್ಳಸುತಿದದರು .ಭೂಮಿ
ಮತುಾ ತರಕಾರಿ ಬ್ಣ್ುಗಳ ದಿೀಘ್ಭಕಾಲ್ಲೀನ ಗುಣ್ಮಟ್ುದ ಕಾರಣ್, ಮೂಲ ಮ್ಮೈಸೂರು ವಣ್ಭಚಿತರಗಳು ತಮಮ
ತಾಜಾತನವನುನ ಮತುಾ ಹೊಳಪ್ು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಸೂಕ್ಷಮ ರೆೀಖ್ೆಗಳು,ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತರಕಾರಿ ಬ್ಣ್ುಗಳು ಮತುಾ ಹೊಳಪಿನ ಚಿನನದ ಎಲ್ೆಗಳನುನ ಅರ್ವಾ ಚಿನನದ
ಬ್ಣ್ುವನುನ ಜೆಸೊಸೀ (jesso ) ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಅಂ್ಸುವುದು ಮ್ಮೈಸೂರು ವಣ್ಭಚಿತರಗಳ ವಿಶ್ಷ್ುವಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ
ತುಣ್ುಕುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಗಿ, ವಣ್ಭಚಿತರಗಳು ವಿೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಾ ಭಕಿಾ ಮತುಾ ನಮರತೆ ಭಾವನೆಗಳ ಸೂೂತಿಭ ಬ್ರುವಂತೆ
ವಿನಾಯಸಗೊಳಿಸಲ್ಾಗಿದೆ.

ನುಡಿಮುತ್ುಾ :

ಪಿತ್ರ ಕೆಟಟ ಘಳಿಗೆಯಲಿಿ ಏನಾದರ ಒಳ್ೆೆಯದುು ಇದ್ೆು ಇರುತ್ಾದ್ೆ. ನಿಂತ್ು ಹೆ ೀದ ಗಡಿಯಾರವ್ೂ ದನದಲಿಿ ಎರಡು
ಭಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ತ್ೆ ೀರಿಸುತ್ಾದ್ೆ. ಆದುರಿಂದ ಯಾವ್ತ್ ಾ ಎಲಾಿದರಲ ಿ ಒಳ್ೆೆಯದನೆನೀ ಹುಡುಕಬೆೀಕು..
ಬರೆದಟಟಂತ್ೆ ಜೀವ್ನ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗ ಸಾಧಯವಿಲಿ. ಆದರೆ...
ಬರೆದಡುವ್ಂಥಹ ಜೀವ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ಇದ್ೆ...
ಸುಭಾಷಿತ್ : ಬದುಕನ ಯರ್ಸಿಸನ ಸಂತ್ೆ ೀಷಸುಭಾಷಿತಗಳು
ಅರಿವಾಗುವ್ುದು ಕಷಟಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸಿದ
ಮನುಜನಿಗೆ ಮಾತ್ಿ – ಅಬುುಲ್ ಕಲಾಂ
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ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ಆಭರಣ್ಗಳು

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ ಕಗಗ
ಪುರುಷಸವತ್ಂತ್ಿತ್ೆಯ ಪರಮಸಿದಿಯದ್ೆೀನು ?|
ಧರಣಿಗನುದನದ ರಕಾಾಭಿಷೆೀಚನೆಯೆೀ? ||
ಕರವಾಲವ್ನು ಪುಷಪಸರವೆಂದು ಸೆಳ್ೆದ್ಾಡೆ |
ಪರಿಮಳವ್ ಸ ಸುವ್ುದ್ೆ ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ ||
•ಆಗ ನಡೆಯುತಿಾದದ ಯುದದ, ಯುದದದಿಂದ ಆಗುತಿಾದದ
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಇವುಗಳ ಬ್ಗೆಿ ಮನಕರಗಿ
ಭಾವುಕರಾದ ಮಾನಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಶಕಿಾಯ
ಸಾವತಂತರದ ಸವೀಭಚಚ ಗುರಿ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಕಾದ ಅಭಿಷ್ೆೀಕವೆೀ, ಒರೆಯಂದ
ಕತಿಾಯನುನ ಹೂವಿನ ಮಾಲ್ೆ ಎಂದುಎಳೆದರೆ ಅದರಿಂದ
ಸುಗಂಧ ಬ್ರಬ್ಹುದೆೀ ಎನುನತಾಾರೆ.

ಚಿತ್ಿ ಶಿೀಷಿೆಕೆ : ರ ಪೆೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪುನಿಚತ್ಾಾಯ

ಆಡು

ಹಸುವಿನ ಕೆ ರಳಿನ ಗೆಜೆೆಯ ದನಿಯು ನಾನಾಗುವ್ ಆಸೆ...
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶಿಿೀ ಬಿದರಹಳಿೆ ನರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
¥ÀvÀæ 6
¦æÃwAiÀÄ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼,É

ªÀÄAdÄ¸ÀÄjªÀ MAzÀÄ ªÀÄÄAeÁªÀ°è ªÉÄÊ¸ÀÆj£À ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ¥ÀPÌÀ zÀ zÉÆqÀØ CgÀ½PÀmÉÖ§½
ªÀÄºÁªÀiË¤ ªÀÄÄ¤AiÀÄAvÉ §AzÀÄ¤AwzÀÝgÄÀ ©½vÀ¯ÉAiÀÄ ©½¥ÉÊeÁªÀÄdÄ§âzsÁj ¤ªÀÈvÀÛ G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÀÄ.
MAnPÉÆ¥Àà°£À GzÀAiÀÄgÀ« JA§ ¸ÀéUÈÀ ºÀz°
À è £É¯É¹zÀÝ CªÀgÄÀ ªÀiÁ¤ðAUïªÁPï £É¥z
À À°è vÁªÉÃ
¤«Äð¹zÀÝ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÀ£Àß vÁAiÀÄäªÀÄvÉ PÀtÚA
Â zÀ vÀ§â®Ä §A¢zÀÝgÉÃ£ÉÆ. 1973£É¸Á°£À°è
CAwªÀÄªÀµÀðzÀ EAVèµï JA.J. «zÁåyðAiÀiÁV ¦.f. ºÁ¸ÉÖ°£À°èzÀÝ £À£Àß ¥Á°UÉ CzÉÆAzÀÄ
ªÀÄgÉAiÀÄ¯ÁgÀzÀ ªÀÄºÁzÀ±Àð£À. FUÀ®Æ CzÀgÀ ¥Àæ¨sÉ ¥À¨
æ sÁªÀ ¥ÉÃæ gÉÃ¥ÀuÉAiÀÄ¯Éè ºÉeÓÉºÁPÀÄwÛgÄÀ ªÉ. CªÀgÄÀ
AiÀiÁgÀÄ §°ègÃÉ £ÀÄ? CªÀg Àº¸
É ÀgÀÄ ºÉÃ¼À¯ÉÃ£ÀÄ? CªÀgÉ ªÀÄºÁPÀ« PÀÄªÉA¥ÀÄ.
PÀÄªÉA¥ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1904gÀ r¸ÉA§gï 29gÀAzÀÄ. CªÀgÀ vÁAiÀÄÆgÀÄ »gÉÃPÉÆrUÉ(aPÀÌªÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
f¯Éè)AiÀÄ°è. ¨Á®åPÁ® PÀ¼Ézz
À ÀÄÝ vÀAzÉAiÀÄÆgÀÄ PÀÄ¥Àà½(²ªÀªÆ
É UÀÎ f¯Éè)AiÀÄ°è. ºÉaÑ£À ¸Á»vÀågÀa¹zÀÄÝ,
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ G¥ÀPÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁV ªÀiÁ£À¸ÀUÀAUÉÆÃwæ ¤«Äð¹zÀÄÝ ªÉÄÊ¸ÀÆj£À°è. CªÀgÀ ‘gÁªÀiÁAiÀÄt
zÀ±Àð£ÀA’ ªÀÄºÁPÁªÀå, ªÀÄ¯É£Ár£À gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀ J£Àß§ºÀÄzÁzÀ ªÉÄÃgÀÄPÁzÀA§jeÉÆÃr
‘PÁ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄ§âªÀÄä ºÉUÎÀ rw’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÀÄ¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀÄªÀÄUÀ¼ÀÄ’ eÉÆvÉUÉ C£ÉÃPÀ PÀª£
À À¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À ÀÄ,
PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À ÀÄ, £ÁlPÀU¼
À ÀÄ, «ªÀÄ±Áð¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À ÀÄ, ®°v À¥§
æÀ AzsÀ UÀ¼ÀÄ, ‘£É£¦
À £À zÉÆÃtÂAiÀÄ°è’ JA§
DvÀäPÀxÉ K£ÉÃ£É®èga
À ¹ £ÀªÄÀ ä zÉÃ±ÀzÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ¥À±
æ À¹ÛAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁÕ£À¦ÃoÀPÉÌ ¨sÁdgÁVzÁÝgÉ
UÉÆvÉÛ? PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀåPÉëÃvÀæzÀ ¸ÀP®
À PÀ¯ÁªÀ®è¨sÀ£ï JAzÉÃ SÁåvÀgÁzÀ £ÀªÄÀ ä PÀÄªÉA¥ÀÄ (PÀÄ¥Àà½
ªÉAPÀl¥Àà£Àªg
À À ªÀÄUÀ ¥ÀÄlÖ¥àÀ) ªÀÄPÀÌ½UÁVAiÉÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀÄlÖ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀU¼
À À£Æ
À ß §gÉ¢zÁÝgA
É §ÄzÀÄ CµÁÖV
¥ÀZ
æ ÁgÀUÆ
É Ar®è. ²±ÀÄ¸Á»vÀå gÀa¸ÀÄªÀ ¸Á»wUÀ¼É ¥ÀævÉåÃPÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀÄ¼ÀÄî; EgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ
vÀ¥ÄÀ à. DzsÄÀ ¤PÀ PÀ£ÀßqÀ¸Á»vÀåzÀ ¢UÀÎdgÁzÀ PÀÄªÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ‘QAzÀjeÉÆÃV’, ¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀgÀ ‘¥ÁvÀgÀVwÛ’,
PÁgÀAvÀgÀ ‘NzÀÄªÀ Dl’ EªÉ®è ¸ÀzÁPÁ®zÀ®Æè ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ¸À®ÄèªÀ, CªÀgÀ PÀ®à£ÁªÀiÁAiÉÄUÉ
¸Àºd
À ªÁVAiÉÄ zÀPÄÀ ÌªÀ C¥ÀgÆ
À ¥ÀzÀ gÀZ£
À ÉUÀ¼ÀÄ\ ¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À ÀÄ. PÀÄªÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ²±ÀÄ¸Á»vÀåªÀÇ ¸ÁPÀµÀÄÖ
«¥ÀÄ®ªÁVzÉ. UÀÄ§âPÀÌ£À ªÀÄÆgÀÄªÀÄjUÀ¼À£ÄÀ ß £ÀÄAVzÀÝ £ÀjAiÀÄ ¨É¤ßU ÉUÀÄ¢ÝzÀ PÀgq
À ÀåtÚ CzÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ
ªÀÄjUÀ¼À ºÉÆgÀºÁj¹zÁUÀ ºÀÄ°AiÀÄtÚ £ÀjAiÀÄ PÉÆÃqÀÄUÀ¼À ªÀÄÄjzÀÄºÁQ ‘£ÀjUÀ½UÉÃPÉ PÉÆÃr®è?’ JA§
¥À±
æ ÉßUÉ GvÀÛgÀ«PÀÄÌªÀ PÀvÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆUÀ¸ÁVzÉ. ‘CªÀÄ®£À PÀx’É ºÉzj
À zÀ ºÀjtªÀ£ÄÀ ß gÀQë¸®
À Ä PÀÆæj¨ÉÃqÀ£À£ÄÀ ß
JzÀÄgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁrzÀ CªÀÄ®¤UÉ ²æÃºÀj ¸ÀP¯
À ÉÊ±ÀéAiÀÄðPÉÆlÄÖ ¸À®»zÀ 190¥ÀzåÀ UÀ¼À
¨sÀQÛ¥Àz
æ sÁ£À PÀx£
À ÀPª
À À£.À ‘£À£ßÀ ªÀÄ£É’, ‘ªÀÄj«eÁÕ¤’ ªÀÄvÀÄÛ ‘ªÉÄÃWÀ¥ÀÄgÀ’JA§ ªÀÄPÀÌ¼À¥z
À Àå ¸ÀAPÀ®£ÀU¼
À ÀÄ ‘²±ÀÄ
VÃvÁAd°’ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄr ªÀÄgÀÄªÀÄÄzÀt
æ UÉÆArªÉ. “zÉÃªÀgÀ ¥É¥ÀàgÀªÄÉ AmÉÃ£ÀªÀiÁä\
UÀU£
À ÀzÆ
É ¼À¯ÉAiÀÄÄªÀ ZÀA¢gÀ£ÀÄ?” JAzÀÄ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄUÀÄ¨sÁµÉAiÀÄ°è PÉÃ¼ÀÄªÀ ‘Czsð
À ZÀAzÀ’æ ¥ÀzåÀ
¥É¥àÀgª
À ÉÄAn£ÀµÖÉÃ ¹»AiÀiÁVzÉ.
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“£Á ¤£ÀUÉÆqÀªÉAiÀÄÄ; ¤Ã £À£U
À Æ
É qÀªA
É iÀÄÄ;\ ¨ÉÃgÉAiÀÄ MqÀªU
É ¼
À ÉÃPÀªÀiÁä?”
JA§ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ vÁ¬Ä-ªÀÄUÀÄ ªÀÄªÀÄvÉU,É ©r¸À¯ÁgÀzÀ ¨ÁAzsÀªåÀ PÉÌ §tÚºÀZÄÀ v
Ñ ÀÛªÉ.
“PÀ£ßÀ qÀ J£É PÀÄtÂzÁqÀÄªÀÅzÉ£ßÉ zÉ,\ PÀ£ßÀ qÀ J£É Q« ¤«ÄgÀÄªÀÅzÀÄ” JA§¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÉzA
É iÀÄ°è
PÀ£ßÀ qÁ©üªiÀ Á£ÀzÀ ©Ãd©vÀÄÛvÀÛªÉ. “PÁªÀÄ£À©®Äè PÀªiÀ Á£ÀÄPÀnÖzÉ\ ªÉÆÃqÀzÀ £Ár£À ¨ÁV°UÉ” JA§
¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À PÀ£¹
À UÉ PÀ£ÀßºÁPÀÄvÀÛªÉ. zÉÃªÀgÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¨Á®PÀgÁqÀÄªÀ GQÌ£À ZÉAr£ÁlzÀ ¥ÀjuÁªÀÄªÉ
UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÉÄA§ ªÀÄj«eÁÕ¤ ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ CZÀj
Ñ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ. ‘¨ÉÆªÀÄä£Àº½
À îAiÀÄ
QAzÀjeÉÆÃV’AiÀÄAvÀÄ 19.11.1926gÀAzÀÄ £Á¯ÉÌÃUÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀavÀªÁzÀ 428¸Á®ÄUÀ¼À
«avÀæ®AiÀÄªÀAwPÉ ºÁUÀÄ ®ªÀ®«PÉAiÀÄ PÀx£
À ÀPª
À À£.À ªÉ¹èAiÀÄ£ï «ÄµÀ£ïºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï «zÁåyðAiÀiÁV
LzÀ£É¥sÁgÀA£À ¥ÀoÀå¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ°è N¢zÀÝ EAVèµïPÀ« gÁ§mïð ¨Ëæ¤AUï£À ‘¥ÉÊqï ¥ÉÊ¥Àgï D¥sï ºÁå«Ä°£ï’
(dªÀÄð£ï eÁ£À¥ÀzÀ PÀxÉ ¥ÉæÃjvÀ)JA§ PÀx£
À ÀP«
À vÉAiÀÄ £É£¦
À £ÁzsÁgÀzÀªÄÉ Ã¯É PÀÄªÉA¥ÀÄ gÀa¹zÀ F
PÀ£ßÀ qÀP«
À vÉ ¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀgÀÄ PÀ£ßÀ qÀPÌÉ vÀAzÀ PÁ½zÁ¸À£À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ RAqÀPÁªÀå ‘ªÉÄÃWÀzÀÆvÀ’zÀµÖÉ ¸ÀévÀAvÀæ
bÁ¦£À PÀ£ßÀ qÀP«
À vÉAiÀiÁV PÀ£ßÀ rUÀgÀ ªÀÄ£ÉªÀÄ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀUÀÄvÀÛ§A¢zÉ. E°PÁl¢AzÀ vÀvÀÛj¹ºÉÆÃzÀ
¨ÉÆªÀÄä£Àº½
À îUÉ §AzÀ eÉÆÃV QAzÀj¨Áj¹ CªÀ£Éß®è vÀÄAUÁ£À¢AiÀÄ°è ªÀÄÄ¼ÀÄV¹zÁUÀ WÉÆÃ¶vÀ§ºÀÄªÀiÁ£À
¤ÃqÀzÀ ªÀÄÄmÁ×¼ÀUËqÀ¤AzÁV ºÀ½îªÀÄPÀÌ¼®
É è QAzÀj£ÁzÀPÌÉ ªÀÄgÀÄ¼ÁV ºÉÆÃV UÀÄqÀØzÀ UÀ«¨ÁAiÀÄ°è
ªÀiÁAiÀÄªÁUÀÄªÀ ªÀiÁ«ÄðPÀ PÀxÉ E°è£z
À ÄÀ . F ºÁqÀÄUÀ§âzÀ ªÀÄÄA§gÀºÀ “ºÁqÀ° PÀÄtÂAiÀÄ°; ºÁgÀ°,
KgÀ°\ ¢«dvÀéPÉ F ªÀÄ£ÀÄd¥À±ÄÀ ”JA§ «¸ÀÛøvÀ ºÁgÉÊPÉºÉÆvÀÄÛ EzÀÄ §j ªÀÄPÀÌ½UÉ«ÄÃ¸À¯ÁzÀ PÀ«vÉAiÀÄ®è
JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 1950gÀ zÀ±ÀPz
À À £ÀªÄÀ ä¨Á®åzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è F ¸ÀÄ¢ÃWÀðPÀ«vÉAiÀÄ ¸ÀAUÀº
æ À gÀÆ¥Àª£
À ÀÄß
DPÀµÀðPÀ avÀæUÀ¼À¸ÀªÄÉ ÃvÀ ¸À«zÀ ¸À«£É£¥
À ÀÄ E£ÀÆß ºÀ¹ºÀ¹ ºÀ¹gÁVzÉ. “¨sÀÈAUÁªÀÄ®PÀzÀ vÉÊ®ªÀ ºÀaÑzÀ\
±ÉÃµÀPÌÀ £À £ÀÄtÚ£É ¥st
À ÂªÃÉ tÂ\...\E°UÀ½UÁVvÀÆÛlzÀ ¥sÃÉ tÂ” ºÁUÀÄ “¹zÉÆÝÃeÉÊUÀ¼ÀÄ ...¥ÁoÀªÀ
¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwzÁÝU\À CAVAiÀÄ eÉÃ©A ºÉ¼À«° AiÉÆAzÀÄ\ ZÀAUÀ£É £ÉUÉ¬ÄvÀÄ vÀÆvÀ£ÄÀ ªÀiÁr” JA§¸Á®ÄUÀ¼À
ºÁrzÉÝÃºÁr £ÀQÌzÉÝÃ£ÀPÄÀ Ì PÀÄtÂzÁrzÀÄÝAlÄ. ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨sÁjÃªÀÄeÁPÉÆqÀÄªÀ F ºÁ¸Àå¨sÀjvÀ ¤Ã¼ÀÎ«vÉ
¤ÃªÉ®è vÀ¥àÀzÉÃ NzÀÄwÛÃgÉAzÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÉ. ªÀÄgÉAiÀÄ¢j, ªÀÄgÉvÀÄ ¤gÁ±À gÁUÀ¢j. HgÀÄ ºÉÃVgÀ¨ÁgÀzA
É zÀÄ
w½¹ºÉÃ¼ÀÄªÀ ‘ºÁ¼ÀÆgÀÄ’ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀÆ¥ÁAvÀjvÀ PÀ«vÉ. ªÀÄPÀÌ¼À£ÁlPÀ ‘ªÉÆÃqÀtÚ£À vÀªÄÀ ä’ ¨sÀÆªÁ¹DPÁ±ÀªÁ¹ UÉ¼Év£
À À ©aÑlÖgÉ, ‘£À£ßÀ UÉÆÃ¥Á®’ zÀ£PÀ ÁAiÀÄÄªÀ §qÀºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ M°zÀÄ§AzÀ ¨Á®PÀÈµÀ£
Ú À
¥ÀªÁqÀ §tÂÚ¸ÀÄvÀÛzÉ.
EAxÀ CUÁzsÀ ¸Á»vÀå¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß PÀ£ßÀ qÀPÌÉ PÉÆlÖ ªÀÄºÁ£ïPÀ« PÀÄªÉA¥ÀÄ ‘1994gÀ £ÀªÉA§gï 11gÀAzÀÄ
£ÀªÄÀ ä£ÀßUÀ° ºÉÆÃzÀgÀÄ. “AiÀÄÄUÀzÀ PÀ«UÉ\ dUÀzÀ PÀ«UÉ\ ²æÃ gÁªÀiÁAiÀÄt\ zÀ±Àð£À¢AzÀ¯ÉÃ PÉÊ\ ªÀÄÄVzÀ
PÀ«UÉ-\ ªÀÄtÂAiÀÄzÀªg
À ÄÀ AiÀiÁgÀÄ?”JAzÀÄ PÀÄªÉA¥ÀÄ§UÉÎ ªÀiÁ«ÄðPÀ ªÉÄZÀÄU
Ñ É UËgÀªÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀªg
À ÄÀ
AiÀiÁgÀÄ UÉÆvÉÛ? ªÀÄvÉÆÛ§â eÁÕ£À¦ÃoÀ¥À±
æ À¹Û «eÉÃvÀgÃÉ DzÀ ªÀgÀP«
À ¨ÉÃAzÉæ.
±Á¯Éðmï ¹n ¸ÉÃjzÀAvÉ CªÉÄjPÉAiÀÄ°è J¯ÉèqÉ Qæ¸Àä¸ï ¸ÀqÀUÀgÀª®
À èªÉ FUÀ?
J®èjUÀÆ Qæ¸ÀÛ£À ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

¤ªÀÄä ªÀÄÆwð vÁvÀ
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