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ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉತ್ುರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಜನ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ೆೆ ಕಡತಬತ ಚಿರಪರಿಚಿತ್. ಹಬಬ
ಹರಿದಿನ್ಗಳ ಸ್ಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ೆೆ ಕಡತಬಿನ್ (ಮೂಡೆ) ಘಮ ಘಮ ಮನೆಯೆಲ್ಾಿ
ತ್ತಂಬಿರತತ್ುದೆ. ಕೊಟ್ೆೆ ಕನ್ನಡದ ಪದವಾದರೆ, ಇದನ್ತನ ತ್ತಳುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಎನ್ತನತ್ಾುರೆ.
ಕೊಟ್ೆೆ ಕಡತಬತ ತಿನ್ನಲತ ಬಹಳ ರತಚಿಕರ, ಆದರೆ ಮೈತ್ತಂಬ ಮತಳುುಗಳಿರತವ ಮತಂಡಕದ
ಎಲ್ೆಯನ್ತನ ಸ್ತರಳಿ ಸ್ತತಿು ಕೊಟ್ೆೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ತವುದತ ಸ್ತಲರ್ದ ಮಾತ್ಲಿ.
ಈ ಕೊಟ್ೆೆಯನ್ತನ ತ್ಯಾರಿಸ್ಲತ ಮತಂಡಕ(ಮತಂಡಗ)
ಎಲ್ೆಯನ್ತನ ಬಳಸ್ತತ್ೆುೀವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳು
ನ್ದಿಯ, ಕೆರೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆೀಲ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಗಿ
ಕಾಣಸಿಗತತ್ುದೆ. ಮತಂಡಕದ ಇಡೀ ಪೊದೆ ಮತಳಿುನಂದ
ಕೂಡದತು ಅದರ ಓಲ್ಲ(ಎಲ್ೆ)ಯನ್ತನ ಕತ್ುರಿಸಿ ತ್ರಬೆೀಕತ.
ಕತ್ುರಿಸಿ ತ್ಂದ ಓಲ್ಲ ಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಮತಳುನ್ತನ ಸ್ವರಿ
(ಹೆರೆದತ), ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಸ್ತಟ್ತೆ ಕಾಯಿಸ್ಬೆೀಕತ.
ಹಿೀಗೆ ಕಾಯಿಸ್ತವುದರಿಂದ ಓಲ್ಲ ಸ್ವಲಪ ಮೃದತವಾಗತತ್ುದೆ. ಹಾಗೆಯೆೀ ಅದರ ಪರಿಮಳ
ಹೆಚ್ತಗತ್ುದೆ. ಕಾಯಿಸಿದ ಓಲ್ಲಯನ್ತನ ತಿಕಿಿ ಮಡಚ್ತತ್ಾುರೆ. ನ್ಂತ್ರ ಓಲ್ಲಯನ್ತನ ಸೆೀರಿಸಿ ಚ್ಂದಿರಕೆ
ಮಾಡತತ್ಾುರೆ. ಬಳಿಕ ತ್ೆಂಗಿನ್ ಕಡಿಯ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ ಓಲ್ಲಯನ್ತನ ಮಡಚಿ ಬತಡ
ಮಾಡಕೊಂಡತ, ಸ್ತತಿು ಕೊಳವೆ ರೂಪದ ಕೊಟ್ೆೆಯನ್ತನ ಮಾಡತತ್ಾುರೆ. ಹಿೀಗೆ ತ್ಯಾರಿಸಿದ
ಕೊಟ್ೆೆಯನ್ತನ ಅಟ್ೆದಲ್ಲಿ ಇಟ್ತೆ ಇಡಿ ಹಿಟ್ೆನ್ತನ ಹಾಕಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕೊಟ್ೆೆ ಕಡತಬತಗಳನ್ತನ
ತ್ಯಾರಿಸ್ಲ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಮತಂಡಕ ಓಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತವ ಈ ಕಡತಬಿಗೆ ವಿಶೆೀಷವಾದ ರತಚಿ
ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಇರತತ್ುದೆ.
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ಹಬಬ : ಸಂಕಾಿಂತ್ರ ಬಂತ್ು ರತ್ೆ ಾೀ ರತ್ೆ ಾೀ

ಲಗೆ ೀರಿ ಆಟ : ಇಂಪನ ಗೆ ೀಪಿನಾಥ್
ನ್ಮಸಾಿರ, ನ್ನ್ನ ಹೆಸ್ರತ ಇಂಪನ್ ಗೊೀಪಿನಾಥ್. ಇಂದಿನಂದ ಸ್ಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ತ
ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಟ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಿುೀನ. ಇವತಿುನ್ ಆಟ್ - ಲಗೊೀರಿ.
ಈ ಆಟ್ ಇಂಡಯಾದ ಮೂಲ ಆಟ್. ೬ ಜನ್ ಇರಬೆೀಕತ . ಆಮೀಲ್ೆ ೬ ಜನ್/ ಮಕಿಳನ್ತನ
೨ team ಆಗಿ split ಮಾಡಬೆೀಕತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ team A ಮತ್ತು team B ಅಂತ್ ಹೆೀಳೆ ೀಣ.
ಎಲಿದಕಿಂತ್ ಮತಂಚ್ಚೆ ಈ ಆಟ್ ಆಡಲತ ಬೆೀಕಾಗಿರತವುದತ ಒಂದತ tennis ball ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚ್ಪಪಟ್ೆ
ಕಲತಿಗಳು. ಚ್ಪಪಟ್ೆ ಕಲತಿಗಳನ್ತನ tower ತ್ರಹ ಜೊೀಡಸಿ, ಎರಡೂ ತ್ಂಡಗಳು ( team) tower ಎದತರತ
ಬದರತ ನಲಿಬೆೀಕತ. A ತ್ಂಡದ ಒಂದೊಂದೆೀ ಆಟ್ಗಾರ / ಆಟ್ಗಾತಿಭ ಕಲ್ಲಿನ್ tower ಅನ್ತನ ಟ್ೆನಸ್ ಬಾಲ್
ನಂದ ಹೊಡೆದತ ಉರತಳಿಸ್ಬೆೀಕತ. ಉರತಳಿಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಟ್ವರ್ ಪುನ್ಃ ಜೊೀಡಸ್ಬೆೀಕತ. ಇದತ A
ತ್ಂಡದ ಗತರಿ.
B ತ್ಂಡದ ಗತರಿ, A ತ್ಂಡ ಮತ್ೆು ಜೊೀಡಸ್ತವ ಮೊದಲತ ಚ್ಚೆಂಡನಂದ ಆಟ್ಗಾರರನ್ತನ
ಹೊಡೆದತ ‘out’ ಮಾಡಬೆೀಕತ. ಮತ್ೆು B ತ್ಂಡ tower ನ್ತನ ಜೊೀಡಸ್ತವ turn
ತ್ಗೊೀಬೆೀಕತ. ಬಾಲ್ಲನಂದ ಹೊಡೆತ್ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊಳುಲತ ಮೈದಾನ್ full ಓಡ ಓಡ ಸ್ತಸಾುಗಿ
ಬಿಡುೀವಿ ಈ ಆಟ್ ಆಡದರೆ. ನಾನ್ತ ಈ ಸ್ರಿ India ಗೆ ಹೊೀದಾಗ ನ್ನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನ್ನ್ನ ಎಲಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆರಂಡ್ಸ್ ಜೊತ್ೆ ಆಡ ಮಜಾ ಮಾಡದೆ. ನೀವೂ ಅಷ್ೆೆ, ವೆದರ್
ಚ್ಚೆನಾನಗಿದಾುಗ T.V. ಮತಂದೆ ಅಥವಾ ಫೀನ್ಸ ನೊೀಡಾು ಕೂಡತವ ಬದಲತ ಈ
ಆಟ್ವನ್ತನ ಆಡ.
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ವಯಕಾ ಪರಿಚಯ : ಮಾಸಿಾ ವೆಂಕಟೆೀರ್ ಅಯಯಂಗಾರ್
‘ಕನ್ನಡದ ಆಸಿು’ ಎಂದೆೀ ಪರಿಗಣಿತ್ರಾದ ಶ್ರೀನವಾಸ್’ ಕಾವಯನಾಮದ ಮಾಸಿು ಅವರತ
ಕೊೀಲ್ಾರದ ಮಾಲೂರಿನ್ ಮಾಸಿು ಗಾರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಅಯಯಂಗಾರ್ – ತಿರತಮಲಿಮೆ
ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ೮-೬-೧೮೯೧ರಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರತ. ಪ್ರರಢವಿದಾಯಭಾಯಸ್ವನ್ತನ ಮೈಸ್ೂರಿನ್
ವೆಸಿಿಯನ್ಸ ಹೆೈಸ್ೂಿಲ್ಲನ್ಲೂಿ, ಎಫ್.ಎ. ಅನ್ತನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲ್ೆೀಜ್ಜನ್ಲೂಿ ಮತಗಿಸಿ
ಬೆಂಗಳ ರಿನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲ್ೆೀಜ್ಜನ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಮತಗಿಸಿ ಮದರಾಸಿನ್ ಪ್ೆರಸಿಡೆನ್ ಕಾಲ್ೆೀಜ್ಜನ್ಲ್ಲಿ
ಎಂಎ ಪದವಿಯನ್ತನ ೧೯೧೪ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದರತ.
ಇವರತ ೧೯೧೪ರಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ೂರತ ಸ್ಕಾಭರದ ಅಸಿಸೆೆಂಟ್ ಕಮಿೀಷನ್ರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ್ಕೆಿ ಸೆೀರಿದರತ. ಸ್ರ್ ಎಂ.
ವಿಶೆವೀಶ್ವರಯಯನ್ವರ ಕೆೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡದ ಮಾಸಿು ಅವರತ ಸ್ಬ್ ಡವಿಜನ್ಸ ಆಫೀಸ್ರ್ (೧೯೨೭) ಮಾಯಜ್ಜಸೆರೀಟ್
ಮತ್ತು ಕಂಟ್ೊರೀಲರ್ (೧೯೩0) ಡೆಪುಯಟಿ ಕಮಿೀಷನ್ರ್ (೧೯೩೪) ಎಕೆ್ೈಜ್ ಕಮಿೀಷನ್ರ್ (೧೯೪0) ಮೊದಲ್ಾದ
ಉನ್ನತ್ ಹತದೆುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೀವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ೧೯೪೩ ಸ್ವಇಚ್ಚೆೆಯಿಂದ ಸ್ಕಾಭರಿ ಸೆೀವೆಯಿಂದ ನವೃತ್ುರಾದರತ.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತಿುನ್ ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (೧೯೪೩-೪೮) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (೧೯೫0-೬೪) ಸೆೀವೆ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರತವ ಇವರತ
‘ಜ್ಜೀವನ್’ ಮಾಸ್ಪತಿರಕೆಯನ್ತನ ೨೫ ವಷಭ ಪರಕಟಿಸಿದರತ. ಕನ್ನಡ ಏಕಿೀಕರಣಕೆಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರತ. ಸ್ಹಾಯನಧಿ ಮೂಲಕ
ಕನ್ನಡ ಲ್ೆೀಖಕರನ್ತನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತ್ಂದರತ. ಪಿಇಎನ್ಸ ಸ್ಂಸೆೆಯ ಉಪ್ಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (೧೯೬೪) ಆಯೆಿಯಾಗಿದುರತ.
೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಪ್ಾರಚ್ಯ ಸ್ಮೇಳನ್ದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದುರತ. ಅನೆೀಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್
ಸ್ಮೇಳನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾುರೆ. ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ಚಿಕವಿೀರ ರಾಜೆೀಂದರ ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೀಠ ಪರಶ್ಸಿುಯಿಂದ
ಪುರಸ್ೃತ್ಗೊಂಡ ಮಾಸಿುಯವರತ ಕನ್ನಡಕೆಿ ನಾಲಿನೆ ಜ್ಞಾನ್ಪಿೀಠ ಪರಶ್ಸಿುಯನ್ತನ ತ್ಂದತ ಕೊಟ್ೆರತ
ಕನ್ನಡ ಸ್ಣಣಕತ್ೆಗಳ ಜನ್ಕರೆಂದೆೀ ಖ್ಾಯತಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾಸಿು ಅವರತ ನ್ೂರಕೂಿ ಮಿೀರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ವಿವಿಧ್
ವಿಷಯಗಳ ಮೀಲ್ೆ ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ತನ ಬೆಳೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿದಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ತನ
ಉದಾಹರಿಸಿದೆ.
ಸ್ಣಣಕಥೆಗಳು(೧0 ಭಾಗಗಳು), ನ್ವರಾತಿರ(ಕಥನ್ ಕವನ್ಗಳು), ಚಿಕವಿೀರರಾಜೆೀಂದರ(ಕಾದಂಬರಿ),
ಕೃಷಣಕಣಾಭಮೃತ್ (ಸ್ಂಸ್ೃತ್ ಕಾವಾಯನ್ಂದ), ನ್ಮೆ ನ್ತಡ(ಭಾಷ್ಾಶಾಸ್ರ), ಷ್ೆೀಕಿ್ಿಯರನ್
ನಾಟ್ಕಗಳು(ಗದಾಯನ್ತವಾದ), ಜನ್ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ(ಪರಬಂಧ್), ಪುರಂದರದಾಸ್, ಕನ್ಕಣಣ(ನಾಟ್ಕಗಳು), ಪರಸ್ಂಗ(೪
ಭಾಗಗಳು), ಸ್ಂಪ್ಾದಕಿೀಯ(೫ ಭಾಗಗಳು), ಶ್ರೀರಾಮಪಟ್ಾೆಭಿಷ್ೆೀಕ (ಕಥನ್ಕಾವಯ), ಸ್ರ್ ಎಂ.
ವಿಶೆವೀಶ್ವರಯಯ(ಸ್ಂಪ್ಾದನೆ) ಇತ್ಾಯದಿ. ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ತನ ಇಂಗಿಿಷಿಗೆ ಮಾಸಿು ಮತ್ತು ಇತ್ರರತ ಅನ್ತವಾದಿಸಿದಾುರೆ

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

ಜ್ಞಾನ್ಪಿೀಠ ಪರಶ್ಸಿು (೧೯೮೩).
ಮೈಸ್ೂರತ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಡ. ಲ್ಲಟ್(೧೯೭೭)
ಕನಾಭಟ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯದ ಡ. ಲ್ಲಟ್(೧೯೫೬)
ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶ್ಸಿು(೧೯೬೮)
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತಿುನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ(೧೯೫೩)
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸ್ಮೇಳನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ(೧೯೪೬)
ಕನಾಭಟ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲಯ ಅವರಿಗೆ ಗರರವ ಡಾಕೆರೆೀಟ್ ಪದವಿ ನೀಡ ಗರರವಿಸಿತ್ತ.
ಮೈಸ್ೂರತ ಮಹಾರಾಜರತ "ರಾಜಸೆೀವಾ ಪರಸ್ಕು" ಎಂದತ ಗರರವಿಸಿದುರತ.
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ರಾಮಾಯಣ್

ನಾಲವರತ ರಾಜಕತಮಾರರತ ಸ್ತಂದರವಾಗಿ ದಷೆಪುಷೆವಾಗಿ ಬೆಳೆದರತ. ವಸಿಷೆರತ ಅವರ ಗತರತಗಳಾಗಿದುರತ.
ರಾಜಕತಮಾರರತ ಅವರಿಂದ ಬಿಲತಿ ವಿದೆಯ, ಕತದತರೆ ಸ್ವಾರಿ ಮತಂತ್ಾದ ವಿದೆಯಗಳನ್ತನ ಕಲ್ಲತ್ರತ. ಜೊತ್ೆಗೆ ವೆೀದ,
ಧ್ಮಭಗರಂಥಗಳನ್ತನ ಅಭಾಯಸ್ ಮಾಡ ಜಾನನ್ವಂತ್ರತ ಎನಸಿಕೊಂಡರತ. ಪರಜೆಗಳ ಹಿತ್ಕಾಿಗಿ ಏನೆಲ್ಾಿ ಮಾಡಬೆೀಕತ
ಎಂಬತದನ್ತನ ಗತರತಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ತಕೊಂಡರತ. ನಾಲವರೂ ಗತರತ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಗರರವ, ರ್ಕಿುಯಿಂದ ನ್ಡೆದತಕೊಳುುತಿುದುರತ.
ಹಾಗೆಯೆೀ ರಾಜಯದ ಜನ್ರ ಪಿರೀತಿ ವಿಶಾವಸ್ವನ್ತನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರತ.
ಒಂದತ ದಿನ್ ಆಸಾೆನ್ಕೆಿ ಮಹಷಿಭ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರತ ಆಗಮಿಸಿದರತ. ದಶ್ರಥನ್ತ ರ್ಕಿು ಗರರವದಿಂದ ಅವರನ್ತನ
ಸಾವಗತಿಸಿದನ್ತ. ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರನ್ತನ ಸ್ತ್ಿರಿಸಿದನ್ತ. “ಮಹಷಿಭವಯಭರೆೀ, ನಮೆ ಭೆೀಟಿಯಿಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ
ಸ್ಂತ್ೊೀಷವಾಯಿತ್ತ. ನಮೆ ಭೆೀಟಿಯ ಉದೆುೀಶ್ವನ್ತನ ದಯವಿಟ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ , ನಮೆ ಬೆೀಡಕೆಯನ್ತನ ನಷ್ೆೆಯಿಂದ ಪೂರೆೈಸ್ತವೆ.”
ಎಂದತ ದಶ್ರಥನ್ತ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ತ.
ದಶ್ರಥನ್ ಮಾತಿನಂದ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರತ ಸ್ಂತ್ಸ್ಗೊಂಡರತ. “ ದಶ್ರಥ! ನನ್ನ
ಸ್ತ್ಾಿರದಿಂದ ನಾನ್ತ ಬಹಳ ಪರಸ್ನ್ನನಾಗಿರತವೆನ್ತ. ನೀನ್ತ ಕೊಟ್ೆ ಮಾತಿಗೆ
ತ್ಪುಪವವನ್ಲಿ ಎಂದತ ನಾನ್ತ ತಿಳಿದಿರತವೆ. ಅದಕಾಿಗಿ ನಾನ್ತ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿರತವೆ. ನಾನ್ತ ಯಜ್ಞವಂದನ್ತನ ಮಾಡಲತ ಹೊರಟ್ಾಗ, ಮಾರಿೀಚ್
ಮತ್ತು ಸ್ತಬಾಹತ
ಎನ್ತನವ ಇಬಬರತ ರಾಕ್ಷಸ್ರತ ಯಜನಕತಂಡಕೆಿ ರಕು ಮಾಂಸ್ವನ್ತನ ಸ್ತರಿದತ ಯಜ್ಞವನ್ತನ
ಹಾಳುಗೆಡವಿದರತ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ್ರನ್ತನ ಕೊಲಿದೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡತವಂತಿಲಿ . ಪರಾಕರಮಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ್ರನ್ತನ
ಖಂಡತ್ವಾಗಿ ಕೊಲಿಬಲಿ. ಆದುರಿಂದ ದಯವಿಟ್ತೆ ಅವನ್ನ್ತನ ನ್ನೊನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತ. ಯಜ್ಞ ಮತಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ್ತನ
ಅಯೀಧ್ೆಯಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತವೆ. ರಾಜ ದಶ್ರಥನ್ತ ಮಹಷಿಭಯ ಬೆೀಡಕೆಯನ್ತನ ಕೆೀಳಿ ಅಧಿೀರನಾದನ್ತ. ಇನ್ೂನ ಬಾಲಕನಾಗಿರತವ
ರಾಮನಗೆ ರಾಕ್ಷಸ್ರ ವಿರತದಧ ಹೊರಡಲತ ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಎಂದತ ಅವನ್ ಮನ್ ಅಳುಕಿತ್ತ. ರಾಮನ್ ಬದಲ್ಾಗಿ ಸೆೀನೆಯನ್ತನ
ಕಳುಹಿಸ್ತತ್ೆುೀನೆ ಎಂದತ ದಶ್ರಥನ್ತ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಬೆೀಡಕೊಂಡನ್ತ.
ದಶ್ರಥನ್ ಮಾತಿನಂದ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೊೀಪ ಬಂದಿತ್ತ. “ರಾಜನೆೀ, ನೀನ್ತ ಕೊಟ್ೆ ಮಾತ್ನ್ತನ ತ್ಪುಪತಿುರತವೆ.
ರಾಮನ್ ಹೊರತ್ಾಗಿ ನ್ನ್ಗೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಬೆೀಡ.” ಎಂದತ ಹೆೀಳುತ್ಾು ಆಸಾೆನ್ದಿಂದ ಹೊರಟ್ರತ. ಆಗ ವಸಿಷೆರತ
ದಶ್ರಥನ್ನ್ತನ ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ ಪಡಸಿ, “ರಾಮನ್ನ್ತನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ೆಲ್ಲಿ ಚಿಕಿಂದಿನ್ಲ್ಲಿಯೆೀ ರಾಕ್ಷಸ್ರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಲತ ಅವನ್ತ
ಕಲ್ಲತ್ಂತ್ಾಗತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ “ಎಂದತ ವಸಿಷೆರತ ದಶ್ರಥನ್ಲ್ಲಿ ನ್ತಡದರತ.
ದಶ್ರಥನ್ತ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಮಣರನ್ತನ ಆಶ್ೀವಭದಿಸಿ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರೊಡನ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ೆನ್ತ. ಮೊದಲತ
ವಿಶಾವಮಿತ್ರರತ ಮತ್ತು ರಾಜಕತಮಾರರತ ಕಾಲತ ನ್ಡಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮೆ ಪಯಣ ಮತಂದತವರಿಸಿದರತ.
ಮೊದಲತ ಸ್ರಯೂ ನ್ದಿಯನ್ತನ ದಾಟಿ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾನ್ದಿಯನ್ೂನ ದಾಟಿಕೊಂಡತ ಮತಂದೆ
ಸಾಗಿದರತ. ಬಹಳ ದಿನ್ಗಳ ಪರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಅವರತ ದಟ್ೆವಾದ ಅರಣಯವನ್ತನ
ಪರವೆೀಶ್ಸಿದರತ. ಆ ಕಾಡನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಾರಕ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ತನ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರ ಹೆೀಳಿಕೆಯಂತ್ೆ
ರಾಮನ್ತ ಕೊಂದತಹಾಕಿದನ್ತ. ವಿಶಾವಮಿತ್ರರತ ರಾಮನಗೆ ಹಲವಾರತ ಶ್ಕಿುಶಾಲ್ಲ
ಆಯತಧ್ಗಳನ್ತನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡದರತ. ಮೂವರತ ಪರಯಾಣ ಮತಂದತವರಿಸಿ ಯಜ್ಞದ
ಸ್ೆಳಕೆಿ ಬಂದರತ. ಮರತದಿನ್ ಬೆಳಿಗೆೆ ಯಜ್ಞ ಪ್ಾರರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ. ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರಿಬಬರೂ ಯಜ್ಞದ ಕಾವಲತಗಾರರಾದರತ.
ಯಜ್ಞದ ಕೊನೆಯ ದಿನ್ ಆಗಸ್ದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಾ ಆರ್ಭಟ್ ಕೆೀಳಿ ಬಂತ್ತ. ಮಾರಿೀಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ತಬಾಹತ ರಕು, ಮಾಂಸ್ದ ಗಡಗೆಯನ್ತನ
ಹಿಡದತ ಯಜ್ಞಕತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಬರತತಿುದುರತ. ರಾಮ, ಮಾರಿೀಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ತಬಹತವಿನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣವನ್ತನ ಪರಯೀಗಿಸಿದನ್ತ.
ರಾಮನ್ತ ಹೂಡದ ಬಾಣದಿಂದ ಮಾರಿೀಚ್ ದೂರದ ಸ್ಮತದರಕೆಿ ಹೊೀಗಿ ಬಿದು. ಸ್ತಬಾಹತ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಉರಿದತ
ಬಿದು. ಎಲ್ಾಿ ಮತನವಯಭರತ ಸ್ಂತ್ೊೀಷದಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ತನ ಪೂಣಭಗೊಳಿಸಿದರತ.ಯಜ್ಞ ಮತಗಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶಾವಮಿತ್ರರತ ರಾಮ
ಲಕ್ಮಣರೊಡನೆ ಮಿಥಿಲ್ಾ ನ್ಗರದತ್ು ಪರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರತ.
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ಶಾಲೆೆಟ್ ನಲಿಿ ಕನನಡಿಗರನುನ ಒಟುುಗ ಡಿಸಿದ
ಅಪಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆ ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ : ಪಿಕತತ್ರ ಉಪಾ್ಯ
ನ್ನ್ನ ಹೆಸ್ರತ ಅಪಪಣಣ ಗರಡ ಪ್ಾಟಿೀಲ್, ಮೂಲತ್ಃ ಬೆಳಗಾವಿಯವರತ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ GSS ಕಾಲ್ೆೀಜ್ಜನ್ಲ್ಲಿ BSc ಮಾಡ, ಹಾಸ್ನ್ದ Malnad
collage of Engineering ನ್ಲ್ಲಿ MCA ಮಾಡದೆುೀನೆ. ಅಮರಿಕಾಗೆ ಬಂದತ
21 ವರತಷಗಳಾದವು. ಶಾಲ್ೆಭಟ್ ಗೆ ಬಂದತ 13 ವಷಭಗಳಾದವು. ನ್ನ್ನ ಪತಿನ
ಗಾಯತಿರ ಹಾಗೂ ಮೂರತ ಮಕಿಳ ಜೊತ್ೆ ಸರತ್ ಶಾಲ್ೆಭಟ್ನ ಸರತ್
ಹಾಯಪೆನ್ಸ ಸ್ಬ್ ಡವಿಷನ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ವಾಗಿರತತ್ೆುೀವೆ.
ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ , ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ
ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡತ ಗೆಳೆಯರೆಲಿರ ಜೊತ್ೆಗೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕನಾಭಟ್ಕಕೆಿ
ನ್ಮೆ ಅಳಿಲತ ಸೆೀವೆ ಮಾಡತತಿುದೆುೀವೆ. ಸ್ದಯಕೆಿ Novant Health Care
ನ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತತಿುದೆುೀನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಬಾಯಡೆಂಟ್ನ್ಸ ಆಡೊೀದತ ಅಂದೆರ
ತ್ತಂಬಾ ಇಷೆ. ಹಾಗೆಯೆೀ ಸ್ಮಯವಿದಾುಗ ಹಾಡತವ , ಓದತವ
ಹವಾಯಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪಿಶೆನ : ನೀವು ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಿ ಕಾಯರೊಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಆಗಿದಿರ.
ನೀವು ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಹರದತ, ನಾನ್ತ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ.
ಪಿಶೆನ ೨: ಆವಾಗ ಶಾಲ್ೆಭಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬಾ ಕನ್ನಡದವರತ ಇದಿುದಾರ?
ಉತ್ಾರ: ತ್ತಂಬಾ ಅಂದೆರ ಸ್ತಮಾರತ ೩೦ ಫಾಯಮಿಲ್ಲಗಳು ಇದುವು.
ಪಿಶೆನ : ಅವರೆಲಿರನ್ೂನ ಹೆೀಗೆ ಒಟ್ತೆಗೂಡಸಿದಿರಿ.
ಉತ್ಾರ: ಹೆೀಗೆಂದರೆ, ಹಿಂದೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ದೆೀವಸಾೆನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ತಮಾರತ ಜನ್
ಪರಿಚ್ಯ ಆಯತು ನ್ಮಗೆ. ರಾಜ್ ಕತಲಗೊಡ್ಸ, ಜಯರಾಜ್ ಕಲೆಠ್, ಗೊೀಪಿನಾಥ್
ಗಲಗಲ್ಲ, ಅಚ್ಭನ್ ಶ್ರೀಶೆೈಲ, ನ್ಯನ್ ಕಣಬೂರತ, ಮಂಜತನಾಥ ಅನ್ಂತ್ರಾಮಯಯ,
ಇವರೆಲ್ಾಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರತ ಅಂತ್ ಪರಿಚ್ಯ ಆದ ಮೀಲ್ೆ,
ನಾವೆಲ್ಾಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ತೆ ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಅಂತ್ ಒಂದತ ಬಳಗ ಮಾಡದತು. ಹಾಗೆೀನೆೀ ೨೦೦೮ ರಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪರಿಚ್ಯದವರ
ಇಮೀಲ್ ತ್ಗೊಂಡತ ೩೫ ಇಮೀಲ್ ಗಳು ಕಲ್ೆಕ್ಟೆ ಆದವು. ಆಗ WhatsApp ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇಮೀಲ್ ಅಥವಾ phone ಇಂದ ಎಲಿರನ್ತನ
ಸೆೀರಿಸಿದೆವು. ಒಂದತ ಕೊೀರ್ ಗೂರಪ್ ಆಯತು.
ಪಿಶೆನ: ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಕೆಿ ತ್ತಂಬಾ ಸ್ಮಯವನ್ತನ ಕೊಟಿೆದಿುೀರಿ ಅಥವಾ volunteer ಮಾಡದಿುೀರಿ. ನಮೆ ಅನ್ತರ್ವಗಳೆೀನ್ತ?
ಉತ್ಾರ : ಅನ್ತರ್ವ ಅಂದೆರ, ಸಾೆಟಿಭಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಜನ್ರನ್ತನ ಸೆೀರಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಾಿ ಒಪಿಪಸಿ, ಸ್ಂಘ ಮಾಡೊೀಣ ಬನನ ಅಂತ್ ಕರೆದತಬಿಟ್ತೆ, ಸ್ಂಘ
ಮಾಡದಿವ. It was good. ಎಲಿರೂ excited ಆಗಿದುರತ, ತ್ತಂಬಾ ಚ್ಚೆನಾನಗಿತ್ತು.
ಪಿಶೆನ: ನಮಗೆ ಚ್ಚಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿು ಯಾವಗ ಬಂತ್ತ?
ಉತ್ಾರ : ನ್ನ್ಗೆ ಚ್ಚಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿು ಮೊದಲ್ಲಂದ ಇತ್ತು. ಅದಕೊಿಂದತ vehicle ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಂದೆರ ಅದಕೊಿಂದತ ಸ್ಂಸೆೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ
ಮೊದಲ್ಲಂದ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡತವ ಮನೊೀಭಾವ ಇತ್ತು. ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳೆ ೀದಾದೆರ. ಎಲ್ಾಿ ಫೆರಂಡ್ಸ್ ಕೂಡಕೊಂಡತ
ಮಾಡದರಲಿ. ನಾನ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ involve ಆದೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಒಂದತ vehicle ಸಿಕಿಿತ್ತು. ನ್ನ್ಗೆ ಜನ್ರಿಗೆ approach ಮಾಡೊೀಕೆ ಸ್ತಲರ್ವಾಯತು.
ಪಿಶೆನ: ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಯಾವ ವಷಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದಿರಿ?
ಉತ್ಾರ: ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ೨೦೧೫ ರ ಆಗಸ್ೆ, ಸೆಪ್ೆೆಂಬರ್ ನ್ಲ್ಲಿ.
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ಶಾಲೆೆಟ್ ನಲಿಿ ಕನನಡಿಗರನುನ ಒಟುುಗ ಡಿಸಿದ
ಅಪಪಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆ ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ : ಪಿಕತತ್ರ ಉಪಾ್ಯ
ಪಿಶೆನ : ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಗೆ ಏನ್ತ ಇನ್ಿರೆೀಷನ್ಸ ?
ಉತ್ಾರ: ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಮೂಲ ಅಂದೆರ “ ಜಮೆ ಜಮೆ ಬಾಯ್ಸ್ “ ಅಂತ್ ಹೆೀಳುತ್ಾುರೆ. ನ್ಮೆ ರಮೀಶ್ ಚ್ನ್ನದ್ ಮತ್ತು
ಸ್ಂಗಡಗರತ ಇದಾುರಲ್ಾಿ ಅವರೆಲ್ಾಿ ಸೆೀರಿಕೊಂಡತ ೨೦೧೨- ೨೦೧೩ ರಿಂದ CKB ಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಾು ಇದತರ. ಜಮೆ ಜಮೆ ಹಾಡಗೆ
ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ ಅವರೆಲ್ಾಿ ಜಮೆ ಜಮೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಗತರತತಿಸ್ಲಪಟ್ೆರತ. ಅವರೆಲ್ಾಿ ಕೂಡಕೊಂಡತ ಪ್ಾಕನಭಲ್ಲಿ ಮಿೀಟ್ ಮಾಡ , ಯಾಕೆ
ನಾವು ಒಂದತ ಸ್ಂಸೆೆಯನ್ತನ ತ್ೆರೆದತ ಕನಾಭಟ್ಕದ ಬಡ ಮಕಿಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದತ “ ಅಂತ್ ಯೀಚಿಸಿದರತ. ಆಮೀಲ್ೆ ೮-೧೦
ಜನ್, ರಮೀಶ್, ನ್ವಿೀನ್, ಅರ್ಯ್ಸ ಮತ್ತು ಎಲಿ ಸ್ಂಗಡಗರತ ಕೂಡ ಒಂದತ ಸ್ಂಸೆೆ ಅಂತ್ ತ್ೆಗೆದತ ಕನಾಭಟ್ಕದ ಬಡ ಮಕಿಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡೊೀಣ ಅಂತ್ ತಿೀಮಾಭನಸಿದರತ.
ಪಿಶೆನ: ನಮೆ ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಇದತವೆರೆಗೆ ಎಷತೆ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಮಾಡದಿೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ನಾವು ಇದತವರೆಗೆ $೪೫೦೦೦ collection ಅಂದೆರ ಫಂಡ್ಸ ರೆೈಸ್ ಮಾಡದಿೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ $೩೫೦೦೦ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಮಾಡದಿೀವಿ.
ಪಿಶೆನ: ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಮಾಡಬೆೀಕತ ಅಂತ್ ಹೆೀಗೆ ನಶ್ಗಯಿಸ್ತತಿುೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಹೆೀಗೆಂದೆರ, ನ್ಮೆ ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ನ್ ನಾವು 501c3 ಚ್ಚಾರಿಟ್ೆೀಬಲ್ (Nonprofit organization certificate) tax
exempt status ಅಂತ್ IRS ಇಂದ ತ್ಗೊಂಡದಿೀವಿ. ಯಾರೆೀ ನ್ಮಗೆ ಡೊನೆೀಟ್ ಮಾಡದೂರ ಆ ಅಮರಂಟ್ taxable ಆಗೊೀಲಿ. IRS ಗೆ
ಫೆೈಲ್ ಮಾಡತವಾಗ ನಾವು ಯಾವ area ದಲ್ಲಿ donate ಮಾಡತತಿೀವಿ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಬೆೀಕತ. ನಾವೆಲ್ಾಿ ಸೆೀರಿ Education area ಅಂತ್
ಸೆಲ್ೆಕ್ಟೆ ಮಾಡದೆವು. ನಾವಿೀಗ ಅದೆೀ area ದಲ್ೆಿೀ ಮಾಯಕಿ್ಮಮ್ ಮೊರೆ ತ್ಂ ೯೦% ನ್ಮೆ ದತಡಿನ್ತನ educationಗೆ ಕೊಡತತ್ೆುೀವೆ.
ಪಿಶೆನ: ನೀವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಗೆ fundraise ಮಾಡತತಿೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ನ್ಮೆದತ ಮತಖಯವಾಗಿ ಒಂದತ WhatsApp ಗೂರಪ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೮೦-೯೦ member ಇದಾುರೆ. ಬಹಳಷತೆ ಜನ್ ಗೆನ್ಮೆ
ಕಾಯರೊೀಲ್ೆೈನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದವರೆೀ. ಸ್ವಲಪ ಹೊರಗಿನ್ವರೂ ಇದಾುರೆ. ನಾವು ಮೀ , ಜೂನ್ಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೭೫ ವಿದಾಯಥಿಭನಯರಿಗೆ ಧ್ನ್
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡತತ್ೆುೀವೆ. $೫೦ ಕೊಟ್ೆರೆ ಒಬಬ ವಿಧ್ಾಯಥಿಭಯ ಒಂದತ ವಷಭದ fee ಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ಹಾಗೆೀನೆ ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ
ಇಂದ annual day ಮಾಡತತ್ೆುೀವೆ. ಆಗ ಬಹಳಷತೆ ಜನ್ ನ್ಮಗೆ cheque, online ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಕೊಡತತ್ಾುರೆ. ಕೆಲವರತ ಮಕಿಳ
ಬತ್ೆಿೀಭಗೆ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಕೊಡತತ್ಾುರೆ. ಇನ್ತನ ಕೆಲವು corporate ಕಂಪನಗಳು ಅವರ employee ಕೊಟ್ೆ ಡೊನೆೀಷನ್ಸ ಗೆ ಮಾಯಚ್
ಮಾಡತತ್ಾುರೆ. ಕಳೆದ ವಷಭ ಸ್ತಮಾರತ $೬೦೦೦ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಬಂತ್ತ. ಇದೆೀ ರಿೀತಿ ಡಫರೆಂಟ್ area ಯಿಂದ fundraise
ಮಾಡತತಿೀವಿ.
ಪಿಶೆನ: ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ ಗೆ ನಾನ್ತ ಡೊನೆೀಟ್ ಮಾಡಬೆೀಕತ ಅಂದೆರ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕತ?
ಉತ್ಾರ: ಜಮೆ ಜಮೆ ಫರಂಡೆೀಶ್ನ್ಸ website ಇದೆ. JJFdn.org. ಅಲ್ಲಿ donate ಬಟ್ನ್ಸ ಇದೆ. ಅದನ್ತನ ಕಿಿಕ್ಟ ಮಾಡದೆರ it will take you
to the link. Also, you can donate using Jammajammafoundation@gmail.com. ಆಮೀಲ್ೆ amazon ನ್ಲ್ಲಿ ಒಂದತ
Smile.Amazon.com ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು item purchase ಮಾಡದೆರ amazon ಅವರತ JJF ಗೆ ೦.೫% of total sale amount
ಕೊಡತತ್ಾುರೆ.
ಪಿಶೆನ: ನ್ಮೆ ಚಿಗತರತ ಕನ್ನಡ ಕಾಿಸ್ ಮಕಿಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚ್ಚಾರಿಟಿ ವಕ್ಟಭ ಮಾಡಬೆೀಕತ ಅಂತ್ ಹೆೀಳುತಿೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಚ್ಚಾರಿಟಿ ವಕ್ಟಭ, ನಾವು ಒಂದತ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತತಿೀವಿ. ನ್ಮೆ ಸ್ತತ್ು ಮತತ್ು ಇರೊೀರತ ಚ್ಚೆನಾನಗಿದೆರ ಅದತ ನ್ಮಗೂ ಒಂದತ
ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ reflect ಆಗತತ್ೆು. ಯಾರದೂರ ಬಡವರನ್ತನ ನೊೀಡದೆರ, ಬೆೀಕಾದವರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡತವುದರಿಂದ ನ್ಮಗೂ ಸ್ಮಾಜಕೂಿ
ಒಳೆುೀದತ. ನಾವೆಲ್ಾಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಕನಾಭಟ್ಕದಿಂದ ಬಂದಿದಿೀವಿ .ನಾವು ಬಡತ್ನ್ ನೊೀಡದಿೀವಿ. ಎಜತಕೆೀಶ್ನ್ಸ ಇಲಿದೆೀ ಹೊೀದೆರ ಅಥವಾ
ಧ್ನ್ ಸ್ಹಾಯ ಇಲಿದಾಗ ಯಾವ ತ್ರಹ ಅವರ ಜ್ಜೀವನ್ ಚ್ಚೆೀಂಜ್ ಆಗತತ್ೆು ಅಂತ್ ನೊೀಡದಿೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೀರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೂ ಬಡತ್ನ್
ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ ಮಾಡತತಿೀರ ಆವಾಗ ಒಂದತ ರಿೀತಿಯ satisfaction ಸಿಗತತ್ೆು. You are helping, It’s for a good
cause. It’s a good thing, ಇದನ್ತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಿು.
ಪಿಶೆನ: ನ್ಮೆ ಚಿಗತರತ ಕನ್ನಡ ಕಾಿಸ್ ಮಕಿಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲೀಬೆೀಕತ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ಾಡಬೆೀಕತ ಅಂತ್ ಹೆೀಳುತಿೀರಾ?
ಉತ್ಾರ:ಕನ್ನಡ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ,ಕನ್ನಡ ಕಲ್ೆ ಇವೆಲಿವನ್ೂನ ನಾವು ಮತಂದಿನ್ ಜನಾಂಗಕೆಿ ತ್ಗೊಂಡತ ಹೊೀಗಬೆೀಕತ. ಅಂದೆರ ನ್ಮೆ ಭಾಷ್ೆಯ
ಬಗೆೆ ನ್ಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಇರಬೆೀಕತ. ಮೊದಲತ ಆ ಭಾಷ್ೆಯನ್ತನ ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕತ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ೆಯನ್ತನ ಕಲ್ಲತ್ೆರ ನ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನ್ಮೆ
ನಾಡನ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ, ನಾಡನ್ ನ್ಡೆ – ನ್ತಡಯ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಯಬಹತದತ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷ್ೆಯೆೀ ಇಲಿ ಅಂದೆರ ಇದಾವದಕೂಿ ಒಂದತ
ಅವಕಾಶ್ನೆೀ ಇಲಿ ಅಲ್ಾವ?
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ಏಷ್ಾಯ/ಭಾರತ್ದ ಆನೆ:

ಏಷ್ಾಯದ ಆನೆ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಆನೆ ಆಫರಕನ್ಸಆನೆಗಿಂತ್
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಣಣದತ. ಅಲಿದೆ ಗಂಡಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊಡಿದಾದ
ದಂತ್ಗಳನ್ನಹೊಂದಿರತತ್ುವೆ. ಇಂದತ ರ್ೂಮಿಯ ಮೀಲ್ೆ ಸ್ತಮಾರತ
೬೦,೦೦೦ ಮಾತ್ರ ಏಷ್ಾಯದ ಆನೆಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ೩೮,೦೦೦ದಿಂದ
೫೩,೦೦೦ದಷತೆ ಆನೆಗಳು ಕಾಡನ್ಲೂಿ ಮತ್ತು ಸ್ತಮಾರತ ೧೫,೦೦೦ ದಷತೆ
ಆನೆಗಳು ಪಳಗಿಸ್ಲಪಟ್ತೆ ನಾಡನ್ಲೂಿ ಇವೆಯೆಂದತ ಒಂದತಅಂದಾಜತ.
ಆಹಾರ: ಆನೆಗಳು ಸ್ಂಪೂಣ೯ ಸ್ಸಾಯಹಾರಿಗಳು. ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ೧೬ಗಂಟ್ೆಗಳಷತೆ
ಸ್ಮಯವನ್ತನ ಆಹಾರಸ್ಂಗರಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೆೀ ಕಳೆಯತತ್ುವೆ. ಆನೆಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಭಭಾಗದಷತೆ ಹತಲತಿ ಉಳಿದಂತ್ೆಎಲ್ೆಗಳು, ಚಿಗತರತ, ಬೆೀರತಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲಪ
ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣತಣಗಳು ಬಿೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.
ಆನೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಪರಿಸರ: ಆನೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಲ್ೆಗಳನ್ತನ ತಿನ್ತನವುದಕೊಿೀಸ್ಿರ
ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ತನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಮರವನೆನೀ ಬೆೀರತಸ್ಮೀತ್
ಕಿತ್ೊುಗೆಯತವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸ್ೆಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬೆೀರೆ ಗಿಡಮರಗಳು
ಬೆಳೆಯಲತ ಅನ್ತವಾಗತವುದತ. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಜ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಗನ್ ಪೊೀಷಕಾಂಶ್ವುಳು ಆಹಾರ ದೊರೆಯತವ
ಸಾಧ್ಯತ್ೆ ಹೆಚ್ತಗವುದತ.ಆನೆಗಳು ತ್ಾವು ನ್ಡೆದಾಡತವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ತನ ನವಾರಿಸಿ ಕಾಲತದಾರಿಯನ್ತನ ನಮಿಭಸ್ತವುವು.
ಆನೆಗಳನ್ತನ ಇತ್ರ ಹಲವು ಜ್ಜೀವಿಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರತತ್ುವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೆದುಲತ.
ದಂತ್ಗಳು:
ಆನೆಯ ಬಾಯಿಯ ಮೀಲುವಡೆಯ ಎರಡತಕೊೀರೆಹಲತಿಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ
ಹೊರಚ್ಚಾಚಿ ದಿೀಘಭವಾಗಿ ಬೆಳೆದತ ದಂತ್(ಆನೆಕೊಂಬತ) ಎಂಬ ಹೆಸ್ರತ
ಪಡೆದಿವೆ. ಆನೆಗಳ ದಂತ್ಗಳು ಜ್ಜೀವನ್ಪಯಭಂತ್ ಬೆಳೆಯತತ್ುಲ್ೆೀ ಇರತತ್ುವೆ.
ವಯಸ್ಿ ಗಂಡಾನೆಯ ದಂತ್ ವಷಭಕೆಿ ೭ ಅಂಗತಲದಷತೆ ಬೆಳೆಯಬಲತಿದತ.
ನೀರತ,ಉಪುಪ ಮತ್ತು ಬೆೀರತಗಳನ್ತನ ಪಡೆಯಲತ ನೆಲವನ್ತನ ಅಗೆಯತವಲ್ಲಿ
ದಂತ್ಗಳು ಆನೆಗೆ ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನ್ವನಗೆ ಆನೆಯತ ಒಂದತ ಪರತಿಷ್ೆೆಯ
ಸ್ಂಕೆೀತ್ವಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ್ ಭಾರತ್ದ ಅರಸ್ರ ಪಟ್ೆದಾನೆಯತ
ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗರರವಾನವತ್ ಸಾೆನ್ವನ್ತನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೆೈನ್ಯದ
ಶ್ಕಿುಯತ ಗಜಬಲವನ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತ್ೆ ಆನೆಯನ್ತನ
ಧ್ಾಮಿಭಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಉತ್್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತವ ವಾಡಕೆ ಇಂದಿಗೂ
ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಬಹಳಷತೆ ದೆೀವಸಾೆನ್ಗಳು ತ್ಮೆದೆೀ ಆನೆಯನ್ತನ
ಸಾಕಿಕೊಂಡವೆ.
ಸ್ಾಮಾನಯ ಹೆಸರು: ಆನೆ, ಗಜ
ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: ಎಲಿಫಾಸ್ ಮಾಯಕಮಮಸ್
ಅಳತ್ೆ: ೧೧ ಅಡಿ
ತ್ ಕ: ೭೦೦೦-೧೩೦೦೦ ಪೌಂಡ್ಸಮ
ಆಯಸುಮ: ೬೦-೭೦ ವರ್ೆಗಳು
ಆಹಾರ: ಸಸ್ಾಯಹಾರಿ
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ಕಥಾ ಸಂಕಲನ

ಒಂದತ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಆಡತ ಇತ್ತು. ಮರಿಯನ್ತನ ಬಿಟ್ತೆ ಅ ಆಡತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊೀಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ .ತ್ಾಯಿಯನ್ತನ ಬಿಟ್ತೆ ಮರಿಯತ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಹೊೀಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ . ಇಬಬರ ನ್ಡತವೆ ಬಹಳ ಪಿರೀತಿ ಇತ್ತು.ಒಂದತ ದಿನ್ ಆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ತ್ನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ಹತಿುರ “ ಅಮಾೆ , ಅಮಾೆ, ನಾನ್ತ ಅಜ್ಜಿಯ
ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಲ್ೊೀ? ಅಲ್ಲಿ ಕಡಬತ ಇದೆ, ದೊೀಸೆ ಇದೆ , ಚ್ಕತಿಲ್ಲ ಇದೆ, ವಡೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಆಡತ “ ಮಗೂ, ಆ ದಾರಿ ಕೆಟ್ೆದತ. ಆದರೆ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಬೆೀಡ. ಜೊೀಕೆ! “ ಎಂದಿತ್ತ. ಆಡನ್ ಮರಿಯತ “ಆಗಲ್ಲ” ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ, ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊರತ್ತ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ನ್ರಿಯತ ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ನ್ರಿಯತ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ ಕಂಡತ, ಅದನ್ತನ ಅಡಿ ಕಟಿೆತ್ತ. ಆಗ ಆಡನ್ ಮರಿ ಅಣಾಣ , ನಾನ್ತ
ಹೊೀಗತವಾಗ ನೀನ್ತ ಯಾಕೆ ಅಡಿ ಕಟ್ತೆತಿುೀ ? ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ನ್ರಿಯತ ಕಟ್ಕಟ್ನೆ ಹಲತಿಗಳನ್ತನ ಕಡಯತತ್ಾು “ ನನ್ನನ್ತನ ಈಗಲ್ೆೀ ಗತಳಕಿನೆ
ನ್ತಂಗಿ ಬಿಡತತ್ೆುೀನೆ” ಎಂದತ ಒದರಿತ್ತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಹೆದರದೆ “ ನ್ರಿಯಣಾಣ, ನ್ರಿಯಣಾಣ, ನಾನ್ತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ , ಅಲ್ಲಿ ಕಡತಬತ
ತಿಂದತ ಬೆಳೆದತ ಬರತತ್ೆುೀನೆ, ಆಮೀಲ್ೆ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ತಂಗಬಹತದತ; ಈಗ ದಾರಿ ಬಿಡತ” ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಆಗ ನ್ರಿಯತ ದಾರಿ ಬಿಟಿೆತ್ತ.ಆಡನ್ ಮರಿಯತ
ಮತಂದೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಹತಲ್ಲಯತ ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ಹತಲ್ಲಯತ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ ಕಂಡತ, ಅದನ್ತನ ಅಡಿ ಕಟಿೆತ್ತ. ಆಗ ಆಡನ್ ಮರಿ ಅಣಾಣ ,
ನಾನ್ತ ಹೊೀಗತವಾಗ ನೀನ್ತ ಯಾಕೆ ಅಡಿ ಕಟ್ತೆತಿುೀ ? ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಹತಲ್ಲಯತ ಬಾಲವನ್ತನ ಬಿೀಸ್ತತ್ಾು “ ನನ್ನನ್ತನ ಈಗಲ್ೆೀ ಗತಳಕಿನೆ ನ್ತಂಗಿ
ಬಿಡತತ್ೆುೀನೆ” ಎಂದತ ಒದರಿತ್ತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಹೆದರದೆ “ ಹತಲ್ಲಯಣಾಣ ಹತಲ್ಲಯಣಾಣ, ನಾನ್ತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ , ಅಲ್ಲಿ ಕಡತಬತ
ತಿಂದತ ಬೆಳೆದತ ಬರತತ್ೆುೀನೆ, ಆಮೀಲ್ೆ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ತಂಗಬಹತದತ; ಈಗ ದಾರಿ ಬಿಡತ” ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಆಗ ಹತಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಟಿೆತ್ತ.ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಮತಂದೆ
ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಿಂಹ ಕೂತಿತ್ತು. ಆ ಸಿಂಹವು ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ ಕಂಡತ, ಅದನ್ತನ ಅಡಿ ಕಟಿೆತ್ತ. ಆಗ ಆಡನ್ ಮರಿ ಅಣಾಣ , ನಾನ್ತ
ಹೊೀಗತವಾಗ ನೀನ್ತ ಯಾಕೆ ಅಡಿ ಕಟ್ತೆತಿುೀ ? ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಸಿಂಹವು ಕೆೀಸ್ರವನ್ತನನಗಿರಿಸ್ತತ್ಾು “ ನನ್ನನ್ತನ ಈಗಲ್ೆೀ ಗತಳಕಿನೆ ನ್ತಂಗಿ
ಬಿಡತತ್ೆುೀನೆ” ಎಂದತ ಒದರಿತ್ತ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಹೆದರದೆ “ ಸಿಂಹಣಾಣ ಸಿಂಹಣಾಣ, ನಾನ್ತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ , ಅಲ್ಲಿ ಕಡತಬತ ತಿಂದತ
ಬೆಳೆದತ ಬರತತ್ೆುೀನೆ, ಆಮೀಲ್ೆ ನ್ನ್ನನ್ತನ ನ್ತಂಗಬಹತದತ; ಈಗ ದಾರಿ ಬಿಡತ” ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಆಗ ಸಿಂಹವು ದಾರಿ ಬಿಟಿೆತ್ತ.ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಮತಂದೆ
ಹೊೀಯಿತ್ತ.ಕಡೆಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ಮತಟಿೆತ್ತ. ಮರಿಯನ್ತನ ನೊೀಡ ಅಜ್ಜಿ “ ಮಗೂ , ನೀನ್ತ ಹೆೀಗೆ ಇದಿುೀ? ನನ್ನ ಅಮೆ ಹೆೀಗೆ ಇದಾುಳ ೆ ?
ನೀನ್ತ ಯಾಕೆ ಬತಿು ಹೊೀಗಿದಿು?” ಎಂದತ ಕೆೀಳಿದಳು . ಅದಕೆಿ ಆಡನ್ ಮರಿ “ ಅಜ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ, ನ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತಬತ ಇಲಿ , ದೊೀಸೆ ಇಲಿ , ಚ್ಕತಿಲ್ಲ ಇಲಿ,
ವಡೆ ಇಲಿ, ಏನ್ತ ಮಾಡಲ್ಲ? ತಿಂಡ ಕೊಟ್ೆರೆ ಮೈ ತ್ತಂಬತತ್ುದೆ” ಎಂದಿತ್ತ.
ಅದಕೆಿ ಅಜ್ಜಿ ‘ಓಹೊೀ! ಹಾಗೊೀ? ನನ್ಗೆ ಮೈ ಬೆಳೆದರೆ , ನನ್ನನ್ತನ ಯಾರಾದರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡದತ ತಿನ್ನಲ್ಲಕಿಿಲಿವೆೀ?’ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿದಳು.
ಆ ಮಾತಿಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ “ನ್ನ್ಗೆ ಮೈ ತ್ತಂಬಿದರೆ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಹಿಡಯತವರೊೀ? ಅದಕೆಿ ಒಂದತ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕತ. ಸ್ತ್ತು ಹೊೀದ ನ್ನ್ನ ಅಣಣನ್
ಚ್ಮಭದಿಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಒಂದತ ಡೊೀಲತ ಮಾಡ ಕೊಡತ. ನಾನ್ತ ಆ ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗತತ್ೆುೀನೆ. ಆಗ ನ್ನ್ನನ್ತನ ಯಾರೂ
ಕಾಣಲ್ಾರರತ, ಹಿಡಯಲ್ಾರರತ’ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ.ಅಜ್ಜಿಯತ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡತ್ತ. ಮರಿಯತ ಕಡತಬತ ತಿಂದತ ತ್ೊೀರ
ಬೆಳೆಯಿತ್ತ. ಒಂದತ ದಿನ್ ಆ ಮರಿಯತ ‘ಅಜ್ಜಿೀ ಅಜ್ಜಿೀ ನಾನ್ತ ಇನ್ತನ ನ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗತತ್ೆುೀನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ರಿ , ಹದತು ಹತಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಎಲಿರೂ
ಕಾದತಕೊಂಡತ ಇದಾುರೆ. ನಾನ್ತ ಹಿಂದಿರತಗಿ ಬರತತ್ೆುೀನೆ ಎಂದತ ಮಾತ್ತ ಕೊಟಿೆದೆುೀನೆ. ಕೊಟ್ೆ ಮಾತ್ನ್ತನ ಮಿೀರಬಾರದತ. ನ್ನ್ಗೆ ಡೊೀಲತ
ಮಾಡಕೊಡತವೆಯಾ?’ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ.ಅಜ್ಜಿಯತ ಒಂದತ ಡೊೀಲತ ಮಾಡಕೊಟ್ೆಳು. ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ತಕೊಂಡತ್ತ. ಅಜ್ಜಿಯತ ಆ ಡೊೀಲನ್ತನ
ದಾರಿಯ ಮೀಲ್ೆ ಹೊರಳಿಸಿ ಬಿಟ್ೆಳು. ಡೊೀಲತ ಗತಡಗತಡನೆ ಉರತಳುತ್ಾು ಮತಂದೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಹವು ಕಾದತಕೊಂಡೆೀ ಇತ್ತು. ಅದತ ಡೊೀಲನ್ತನ ಕಂಡತ, ‘ನೀನ್ತ ಯಾರತ?’ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಒಳಗಿದು ಆಡನ್
ಮರಿಯತ ‘ ನಾನ್ತ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರತ ‘ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಸಿಂಹವು ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರೆೀ, ನೀವು ಆ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ
ಕಂಡದಿುೀರೊೀ?ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ‘ ಆಡತ ಅಲ್ಲಿ ಆಡತತ್ುದೆ, ಡೊೀಲತ ಇಲ್ಲಿ ಓಡತತ್ುದೆ; ದಾರಿ ಬಿಡ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರಿಗೆ ‘
ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ ಡೊೀಲತ ಬಡಯಿತ್ತ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಶ್ಬುಕೆಿ ಸಿಂಹವು ಹೆದರಿ ಓಡ ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಡೊೀಲತ ಗತಡತಗತಡತನೆ ಉರತಳುತ್ಾು ಮತಂದೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅ ಹತಲ್ಲಯತ ಕಾದತಕೊಂಡೆೀ ಇತ್ತು. ಅದತ ಡೊೀಲನ್ತನ ಕಂಡತ, ‘ನೀನ್ತ ಯಾರತ?’ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಒಳಗಿದು ಆಡನ್
ಮರಿಯತ ‘ ನಾನ್ತ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರತ ‘ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ಹತಲ್ಲಯತ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರೆೀ, ನೀವು ಆ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ
ಕಂಡದಿುೀರೊೀ? ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ‘ ಆಡತ ಅಲ್ಲಿ ಆಡತತ್ುದೆ, ಡೊೀಲತ ಇಲ್ಲಿ ಓಡತತ್ುದೆ; ದಾರಿ ಬಿಡ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರಿಗೆ
‘ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ ಡೊೀಲತ ಬಡಯಿತ್ತ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಶ್ಬುಕೆಿ ಹತಲ್ಲಯತ ಹೆದರಿ ಓಡ ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಡೊೀಲತ ಗತಡತಗತಡತನೆ ಉರತಳುತ್ಾು ಮತಂದೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ.
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅ ನ್ರಿ ಕಾದತಕೊಂಡೆೀ ಇತ್ತು. ಅದತ ಡೊೀಲನ್ತನ ಕಂಡತ, ‘ನೀನ್ತ ಯಾರತ?’ ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಒಳಗಿದು ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ‘
ನಾನ್ತ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರತ ‘ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿತ್ತ. ನ್ರಿ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರೆೀ, ನೀವು ಆ ಆಡನ್ ಮರಿಯನ್ತನ ಕಂಡದಿುೀರೊೀ?
ಎಂದತ ಕೆೀಳಿತ್ತ. ಅದಕೆಿ ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ‘ ಆಡತ ಅಲ್ಲಿ ಆಡತತ್ುದೆ, ಡೊೀಲತ ಇಲ್ಲಿ ಓಡತತ್ುದೆ; ದಾರಿ ಬಿಡ ಗತಡತಗತಡತ ಗತಮೆಟ್ ದೆೀವರಿಗೆ ‘ ಎಂದತ ಹೆೀಳಿ
ಡೊೀಲತ ಬಡಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ನ್ರಿಗೆ ಆ ಆಡನ್ ಮರಿಯಾ ಸ್ವರವು ಗೊತ್ಾುಯಿತ್ತ. ನ್ರಿಯತ “ ಓಹೊೀ! ಡೊೀಲತ ಮಾತ್ಾಡತವುದಿಲಿ , ಆಡನ್ ಮರಿ
ಮಾತ್ಾಡತತ್ುದೆ. ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಒಳಗೆ ಆಡನ್ ಮರಿ ಇರಬೆೀಕತ, ನಾನ್ತ ಹತಿುರ ಹೊೀಗಿ ನೊೀಡತತ್ೆುೀನೆ’ ಎಂದತ ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಚ್ಮಭಕೆಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿತ್ತ. ನ್ರಿಯತ
ಡೊೀಲ್ಲನ್ ಈ ಕಡೆ ಚ್ಮಭ ಹರಿಯತವಾಗ , ಆಡನ್ ಮರಿಯತ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದತ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಮೀ ಮೀ ಎಂದತ ಕಿರತಚಿತ್ತ. ಮರಿಯಾ ಕೂಗನ್ತನ
ಕೆೀಳಿ, ಅದರ ತ್ಾಯಿ ತ್ನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತ್ತ. ಅದನ್ತನ ಕಂಡತ ನ್ರಿಯತ ಜಾರಿ ಬಿಟಿೆತ್ತ. ತ್ಾಯಿ ಆಡತ ಮರಿಯನ್ತನ ಮನೆಯಳಗೆೀ
ಕರೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಯಿತ್ತ. ಆಮೀಲ್ೆ ಅವರತ ಇಬಬರೂ ಸ್ತಖವಾಗಿದುರತ.
ಮಾಹಿತ್ರ ಸಂಗಿಹ : ಅಂತ್ಜಾೆಲ
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ಕೆ. ಜಿ. ಫ್ “ : ಶ್ಿೀ ಸವರ ಪ್

ಪಿವಾಸಿ ತ್ಾಣ್ : ದೆೀವರಾಯನದುಗೆ ಬೆಟು

ದೆೀವರಾಯನ್ದತಗಭ ಬೆಟ್ೆವು ತ್ತಮಕೂರಿನಂದ ೧೬ ಕಿಮಿೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೀಗ ನ್ರಸಿಂಹ, ಹಾಗತ
ಶ್ರೀ ಭೊೀಗ ನ್ರಸಿಂಹ, ಎಂಬ ಪರಸಿದಧ ದೆೀವಾಲಯಗಳಿವೆ.
ಯೀಗ ನ್ರಸಿಂಹ ದೆೀವಾಲಯವು ಬೆಟ್ೆದ ತ್ತದಿಯಲ್ಲಿದೆ,
ಭೊೀಗ ನ್ರಸಿಂಹ ದೆೀವಾಲಯವು ಬೆಟ್ೆದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಜಾಗ ಒಂದತ ದಿನ್ ಪರವಾಸ್ಕೆಿ ಯೀಗಯವಾದ ಸ್ೆಳ. ಈ
ದೆೀವಾಲಯಗಳು ದಾರವಿಡ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ೆಲ್ಾಗಿದತು
೨೦೦೦ ವಷಭದ ಇತಿಹಾಸ್ವಿದೆ. ಶ್ಲಪದ ಶೆರೀಷೆತ್ೆಗೆ
ಹೆಸ್ರತವಾಸಿಯಾದ ಚ್ಚೊೀಳರ ಪೊರೀತ್ಾ್ಹಕೊಿಳಗಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ
ನ್ರಸಿಂಹ ಸಾವಮಿಯ ಜಾತ್ೆರಯತ ಬಹಳ ಪರಸಿದಧವಾಗಿದತು,
ಪರತಿವಷಭ ಸಾವಿರಾರತ ಜನ್ರತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದತ ಸೆೀರತತ್ಾುರೆ.
ಹತಿುರದಲ್ೆಿೀ ದತಗಭದಹಳಿು ಎಂಬ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ೮ ನೆೀ
ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ಂಕರಾಚ್ಚಾಯಭರತ ಕಟಿೆರತವ, ಶ್ರೀ
ವಿದಾಯಶ್ಂಕರ ಸಾವಮಿಯ ದೆೀವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರ
ಸ್ಮಿೀಪದಲ್ೆಿೀ ನಾಯಕನ್ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಸ್ತಂದರ ಮತ್ತು ಮನೊೀಹರವಾದ ಕೆರೆಯೂ ಇದೆ.
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ಚಿತ್ಿಕಲಾ ಲೆ ೀಕ : ಸಿಂ್ು ಕರಣ್

ವಾಲ್ಲಭ ಎಂಬತದತ ಮಹಾರಾಷರದ ಪಶ್ಗಮ
ಘಟ್ೆದ ಒಂದತ ಹಳಿು. ಆದಿವಾಸಿಗಳಿರತವ ಈ
ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಹತಟಿೆದ ಚಿತ್ರಕಲ್ೆ ‘ದಿ ವಾಲ್ಲಭ ಆಟ್್ಭ ‘
ಎಂದೆೀ ಪರಸಿದಧವಾಯಿತ್ತ. ಕರಮೀಣ ಅದತ ಗತಜರಾತ್,
ಕನಾಭಟ್ಕ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿರತವೆಲ್ೆಿಡೆ
ಪಸ್ರಿಸಿತ್ತ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ತನ ಮದತವೆಯಾದ
ಹೆಣತಣಮಕಿಳು ಬರೆಯತವುದತ ಪದಧತಿ. ಅವರನ್ತನ
ಸ್ವಾಸಿನಯರತ ಎಂದತ ಕರೆಯತತ್ಾುರೆ. ಕೆಮೆಣತಣ
ಹಚಿಗದ ಗೊೀಡೆ ಅಥವಾ ಸ್ಗಣಿ ಇಂದ ಸಾರಿಸಿದ ನೆಲದ ಮೀಲ್ೆ ಈ ಚಿತ್ಾುರವನ್ತನ ಅಕಿಿಯನ್ತನ ನೆನೆಸಿ
ರತಬಿಬದ ಬಿಳಿ ಬಣಣದೊಂದಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ್ ಕಡಿಯನ್ತನ ಬರಷ್ ನ್ಂತ್ೆ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ವಿನಾಯಸ್ ಗೊಳಿಸ್ತತ್ಾುರೆ.
ಕಾಲ ಬದಲ್ಾದಂತ್ೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣವನ್ತನ,ಕೆಂಪು ನೆಲ, ಕಾಗದ, ಕಾಯನಾವಸ್ ಹಾಗತ ಬಟ್ೆೆಗಳ ಮೀಲತ
ಉಪಯೀಗಿಸ್ತತ್ಾುರೆ . ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಪರಕೃತಿ ಆರಾಧ್ಕರತ . ಬಹತಷಃ ಇದೆ ಕಾರಣಕೆಿ ಅವರತ ದೆೀವರ
ಚಿತ್ರವನ್ತನ ಬರೆಯತವುದಿಲಿ ಅದರ ಬದಲತ ಅವರ ದೆೈನ್ಂದಿನ್ ಬದತಕತ ಚಿತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಗೊಳುುತ್ುದೆ. ನ್ದಿ, ಕಾಡತ, ಹತಲತಿ, ಮರ, ಭಾವಿ,ಸಿಂಹ, ಹತಲ್ಲ, ಬೆಕತಿ, ನ್ವಿಲತ, ಮನೆ, ಪುರತಷ, ಮಹಿಳೆ,
ಸ್ೂಯಭ, ಚ್ಂದರ ಹಿೀಗೆ ಕಣಿಣಗೆ ಕಂಡದತು ಕಲಪನೆಗೆ ಬಂದದೆುಲಿವೂ ಚಿತ್ಾುರದಲ್ಲಿ ಮೂಡತತ್ುದೆ. ಅನೆೀಕ
ವಾಲ್ಲಭ ವಣಭಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತಿರಸಿದ ಕೆೀಂದರ ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ ಟ್ಾಪ್ಾಭ ನ್ೃತ್ಯ. ಟ್ಾಪ್ಾಭ, ಒಂದತ ತ್ತತ್ೂುರಿರಿೀತಿಯ ವಾದಯ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕೆೀಂದರ ಮೊೀಟಿಫ್, ಸ್ತತ್ುಲತ ಮಾನ್ವರ ಸ್ತರತಳಿಯ ಸ್ರಣಿಯನ್ತನ
ಮಾಡತತ್ಾುರೆ .ಜ್ಜೀವನ್ವು ಒಂದತ ಶಾಶ್ವತ್ ಪರಯಾಣ ಎಂದತ ಮತ್ತು ಇದತ ಯಾವುದೆೀ ಆರಂರ್ ಮತ್ತು
ಅಂತ್ಯವನ್ತನ ಹೊಂದಿಲಿ ಎಂಬತದತ ಅವರ ನ್ಂಬಿಕೆ .

ನುಡಿಮುತ್ುಾ :

“ಯಾವ ವಯಕಾ ತ್ನನ ತ್ಪಪನುನ ತ್ರದಿಕೆ ಳಳಲು ತ್ಾನಾಗಿಯೀ ಹೆ ೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ಾಾನೆ ೀ , ಅವನನುನ ಸ್ೆ ೀಲಿಸಲು
ಯಾರಿಂದಲ ಸ್ಾ್ಯವಲಿ “

ಸುಭಾಷಿತ್:

ಓಡಲು ಸ್ಾ್ಯವಾಗದದಿಲಿಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದರ ಗುರಿ ಮುಟುಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದರುಗಬೆೀಡಿ.
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ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ಲೆೀಖನ ಸ್ಾಮಗಿಿಗಳು

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ ಕಗಗ
ಒಂದೆೀ ಗಗನವ ಕಾಣ್ುತ್ೆ ಂದೆ ನೆಲವನು ತ್ುಳಿಯು I
ತ್ೆ ಂದೆ ಧಾನಯವನುಣ್ುಣತ್ೆ ಂದೆ ನಿೀಗುೆಡಿದು ||
ಒಂದೆೀ ಗಾಳಿಯನುಸಿವೆ ನರಜಾತ್ರಯೀಳಗೆಂತ್ು |
ಬಂದುದೀ ವೆೈರ್ಮಯ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ|| ೧೪
ಈ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲಿರತವ ಮಾನ್ವರೆಲಿರಿಗೂ,
ಮಾನ್ವರಿಗಷ್ೆೆೀ ಏನ್ತ ಸ್ಕಲ ಜ್ಜೀವಿ ಸ್ಂಕತಲಕೂಿ
ತ್ಲ್ೆಯ ಮೀಲ್ಲನ್ ಆಕಾಶ್ ಒಂದೆೀ. ಇರತವ
ರ್ೂಮಿಯೂ ಒಂದೆೀ, ಎಲಿರೂ ತಿನ್ತನವುದತ ಒಂದೆೀ
ರಿೀತಿಯ ಆಹಾರ, ಕತಡಯತವ ನೀರಿಗೂ ಒಂದೆೀ
ಮೂಲ, ಹಾಗಿದುರೂ ಏಕೆ ಈ ವೆೈಷಮಯ,ಈ ದೆವೀಷ
ಎಂಬ ಪರಶೆನ ಕಾಲ್ಾನ್ತಕಾಲಕೆಿ ಎಲಿ ಚಿಂತ್ಕರ
ಮನ್ಗಳಲೂಿ ಸ್ತಳಿದತ, ಉತ್ುರ ಕಂಡತ ಕೊಳುಲತ
ಪರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ.
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¥ÀvÀæ 6
¦æÃwAiÀÄ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼,É

ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ªÀÄÄUÀÞgÀ£ÁßV G½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ AiÀÄÄUÀªÀ®è £ÀªÀÄäzÀÄ. §zÀ°UÉ EzÀÄªÀgÉV£À £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ
¨Ë¢ÞPÀ¸ÀvÀéªÀ£ßÉ ®è CªÀjUÉ CgÉzÀÄPÀÄr¸À®Ä ¥ÀæZÉÆÃ¢¸ÀÄªÀ AiÀÄÄUÀ. ¸ÀªÀÄxÀð «zÁåyð\¤AiÀÄgÁUÀzÉ
ªÀÄPÀÌ½UÉ G½UÁ®«®è JA§AxÀ PÁ®zÀ°èzÉÝÃªÉ. CzÀPÉÌÃ «±ÉéÃwºÁ¸ÀzÀ UÀA©üÃgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥Àæ¸ÁÛ¥À
ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ.
ªÀ¸ÀÄÛ(ªÀiÁålgï) ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊvÀ£Àå(J£Àfð)UÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ D¼ÀQÌ½zÀÄ yAiÀÄj D¥sï j¯ÉÃn«n
¥Àæw¥Á¢¹zÀ D®âmïð L£ï¸ÉÖöÊ£ï(14.03.1879-18.04.1955) ¨Á®åzÀ°è vÀÄA§vÀqÀªÁV
ªÀiÁvÀÄPÀ°vÀ. ªÀÄVÎºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀÄ£Ál¤ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ±Á¯ÉUÉ ZÀPÀÌgïºÁQ ºÀwÛgz
À À ¥ÁQð£À°è ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÀÝ.
ªÉÄÃµÀÄÖçUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉÆÃ«PÀ®£ÀAvÉ PÀArzÀÝ. ªÀÄ£ÉPÉ®¸ÀzÀªÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ‘the dopey one’ JA§
CqÀØºÉ¸ÀgÀÄ ºÁQzÀÝ¼ÀÄ. AiÀÄÄzÀÞPÀ¯U
É É ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«ÃAiÀÄÄvÀÛ§A¢gÀÄªÀ ªÀÄºÁªÀÄºÁ£ï «eÁÕ¤UÀ¼É®è ¸Á«£À
ªÁå¥ÁjUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ §gÁÖçöåAqï gÀ¸É¯ï DgÉÆÃ¦¹zÁÝ£É ‘zÀ ¸ÉÆÃ¶AiÀÄ¯ï gÉ¸Áà¤ì©°nÃ¸ï D¥sï
¸ÉÊAn¸ïÖ ì’ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è. L£ï¸ÉÖöÊ£ï D °¹ÖUÉ ¸ÉÃgÀÄªÀ¢®è. vÁ£ÀÄ PÀAqÀÄ»rzÀ E=mc2 ¸ÀÆvÀæzÀ
¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ D«µÁÌgª
À ÉA§AvÉ CåmÉÆÃ«ÄPï J£Àfð¬ÄAzÀ DålA¨ÁA¨ï vÀAiÀiÁj¹ »gÉÆÃ¶ªÀiÁ£ÁUÀ¸ÁQªÉÄÃ¯É «zÁæªÀPÀ zÁ½£ÀqÉ¹zÁUÀ “ºÁj§¯ï ºÁj§¯ï” JAzÀÄ ¥ÀzÉÃ¥ÀzÉ fUÀÄ¥ÉìUÉ eÁgÀÄvÀÛ
CªÉÄjPÀ£ï ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï «±Àé±ÁAw ¥ÀgÀªÁV¤AvÀ ªÉÊ²µÀÖöå¥ÀÆtð
«eÁÕ¤. ¸ÀÄ¥À¹
æ zÀÞ ‘gÀ¸É¯ï-L£ï¸ÉÖöÊ£ï ªÀiÁå¤¥sÉ¸ÉÆÖ’(1955) CtÄAiÀÄÄzÀÞ JµÀÄÖ C¥ÁAiÀÄ PÁj
JA§ÄzÀ£ßÀ J®èzÉÃ±À\¸ÀPÁðgÀUÀ½UÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁr¹, AiÀiÁªÀzÉÃ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ½gÀ° ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV
§UÉºÀj¹PÉÆ¼Àî®Ä MvÁÛ¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄºÀÆ¢(dÆå)UÀ¼ÀªÉÄÃ¯É »lègï £ÀqÉ¹zÀ »A¸ÁZÁgÀPÉÌ ºÉÃ¹,
dªÀÄð£ï «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É AiÀÄ£ÀÄß ‘dÆå¬Äµï ¦ü¹Pïì’JAzÀÄ djzÀzÀÝPÉÌ gÉÆÃ¹,
ºÀÄlÄÖzÉÃ±À dªÀÄð¤AiÀÄ ¥ËgÀvÀéªÀ£ßÉ wgÀ¸ÀÌj¹zÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï. CªÀ£ÉAxÁ ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁ¢AiÉÄAzÀÄ
¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ F ªÀiÁvÀÄ: I am by heritage a Jew, by citizenship a Swiss, and by makeup a
human being, and only a human being, without any special attachment to any state or
national entity whatsoever. ªÉÄÃ¯ÉÆßÃlPÉÌ ¸ÀvÀåzÀAvÉPÁtÄªÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀdUÀwÛ£À C£ÉÃPÀUÀæ»PÉUÀ¼ÀÄ
L£ï¸ÉÖöÊ£ïUÉ C¥Àj¥ÀÆtð J¤¸ÀÄwÛ zÀÝªÀÅ. »ÃUÁV CªÀPÉÌ CªÀ¤ÃqÀÄªÀ ¥ÀæwQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
MUÀn£ÀAwgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. CªÀ£À PÉ®ªÀÅ ºÉÃ½PÉUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ CzsÁåvÀä (¹àjZÀÄªÀ°¸ïä)
\C£ÀÄ¨sÁªÀ(«Ä¹Ö¹¸ÀA)UÀ¼À£ÄÀ ß PÀ¹ªÀiÁrzÀAvÉ EªÉ: Science without religion is lame, religion
without science is blind JA§ÄzÀÄ CAxÀ ºÉÃ½PÉ.
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16£É ±Àvª
À ÀiÁ£ÀzÀ°è ¨sËUÉÆÃ½PÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ºÁUÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ZÀÄgÀÄPÀÄ
UÉÆAqÀÄ ºÉÆ¸À D«µÁÌgU
À ¼
À ÀÄ PÁ°lÖªÉÄÃ¯É zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À ¥Àg¸
À ÀàgÀ «gÀÄzÀÞ £É¯ÉAiÀÄªÀÅ JA§
d£Á©ü¥ÁæAiÀÄ gÀÆ¥ÀÄ UÉÆArvÀÄÛ. EzÀÄ §j ªÉÄÃ®ÄªÉÄÃ°£À «±ÉèÃµÀuÁvÀäPÀ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀ
L£ï¸ÉÖöÊ£ï ¸ÀA±ÉèÃµÀuÁvÀäPÀªÁzÀ vÀ¼¸
À ÀvåÀ zÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸À¯ÉAzÀÄ zsÀªÀÄðPÀÄÌ «eÁÕ£ÀPÄÀ Ì ¸ÉÃvÀÄªÉPÀlÄÖªÀ F
ºÉÃ½PÉ¤Ãr «±ÀéªÀ£ßÉ ¤¨ÉâgÀUÁV¹zÀ. «eÁÕ£PÀ ÉÌ PÀtÂÚzÉ DzÀgÉ PÁ°®è, zsÀªÀÄðPÉÌ PÁ°zÉ DzÀgÉ PÀuÉÚ E®è
JA§ M¼À£Æ
É Ãl¤ÃrzÀ. «eÁÕ£À zsÀªÀÄðzÀ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÆßj £ÀqÉAiÀÄ §®èzÀÄ, zsÀªÀÄð «eÁÕ£ÀzÀ
PÀtÄÚUÀ½AzÀ £ÉÆÃqÀ§®èzÀÄ JAzÀÄ ¨ÉqÀV£ÀªÀiÁw¤AzÀ §tÂ¹
Ú zÀ. zsÀªÀÄð«®èzÉ «eÁÕ£z
À À ªÀÄÄ£ÀßqÉ¬Ä®è,
«eÁÕ£À«®èzÉ zsÀªÀÄðPÉÌ zÀÈ¶ÖAiÉÄ EgÀÄªÀ¢®è JA§ÄzÀÄ CªÀ PÁtÂ¹PÉÆnÖgÀÄªÀ vÀ¼À¸ÀvåÀ . CªÀ£À F ºÉÃ½PÉ
AiÀÄ°è zsÀªÀÄð ±À§ÝPÉÌ ¸ÁÜ¦vÀ ªÀÄwÃAiÀÄzsÀªÀÄð JA§xÀð«®è; fÃªÀPÁgÀÄtåzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ
zsÀªÀÄð\CRAqÀ¸ÀÈ¶Ö»A¢£À CzsÁåvÀä\fÃªÀ-zÉÃªÀ C£ÀÄ¨sÁªÀ JA§ «±Á¯ÁxÀð«gÀÄªÀzÀ£Àß UÀªÀÄ¤¹. F
PÁgÀtPÉÌ CªÀ£À£ÀÄß D£ÀÄ¨sÁ«PÀ «eÁÕ¤ («Ä¹ÖPÀ¯ï ¸ÉÊAn¸ïÖ) J£ÀÄßªÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. dUÀvÀÄÛ ¦æÃw¬ÄAzÀ
M¦àPÉÆArgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ eÉÆÃrªÀ¸ÀÄÛU¼
À À £ÀqÀÄªÀt CAvÀgÀªÀ£ÀÄß qsÁ¼ÁV PÁtÂ¹PÉÆqÀÄªÀzÀÄ ºÁUÀÄ dUÀvÀÄÛ
ªÉÊgÀÄzsÀå\ªÉÊzÀÈ±Àå(PÁAmÁæ¸ïÖ)ªÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ «gÀÄzÀÞ ªÀ¸ÀÄÛ\ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÄÀ ß MnÖUÉ »rzÀÄ
vÉÆÃj¸ÀÄªÀzÀÄ L£ï¸ÉÖöÊ£ï£À L.PÀÆå.UÉ CvÀåUÀvÀåªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. QµÀÖªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄªÀ£ÄÀ ß
«gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸À (¥ÁågÀqÁPïì) §¼À¹ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ ºÉÆ¸À¸ÀvåÀ ªÀ£ÀÄß PÁtÂ¸À¯w
É ß¹zÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï. ¥ÁågÀqÁPïì
JAzÀgÉ ªÉÄÃ®Ä£ÉÆÃlPÉÌ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÀÄzÀÞªÁzÀ CxÀðUÀ¼À£ÄÀ ß M¼ÀUÆ
É AqÀAwgÀÄªÀ CxÀªÀ C¸ÀAUÀvÀªÉA§AvÉ
vÉÆÃgÀÄªÀ, DzÀgÉ ¸ÀvÀåzÀ CA±ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÆ
É AqÀAwgÀÄªÀ ºÉÃ½PÉ(«ªÀÄ±ÉðAiÀÄ ¥Àj¨sÁµÉ,N.J¯ï.
£ÁUÀ¨sÀÆµÀt¸Áé«Ä,1998,¥ÀÄl235). ªÉÄÃzsÁ« L£ï¸ÉÖöÊ£ï£À PÉ®ªÀÅ ¥ÁågÀqÁQìPÀ¯ï ¸ÉÖÃmïªÉÄAmïì
eÉÃ©UÉ ºÁQPÉÆ½î, £Á¼É G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §AzÁªÀÅ:
1. Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be
counted.
2. Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.
3. The most incomprehensible thing about this universe is that it is comprehensible.
4. Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.
5. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

2019 ºÉÆ¸À ªÀµÀðzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

¤ªÀÄä ªÀÄÆwðvÁvÀ
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