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ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದಿೀಪಾವಳಿ. ದಿೀಪಾವಳಿ ಎಂದ್ ಕೂಡಲೆೀ ಮ್ನೆಯ ಮ್ಯಂದೆ ಉರಿಯಯವ
ಹಣತೆಯ ಸಾಲಯ ದಿೀಪ್, ರಂಗೊೀಲಿ, ಹೊಸ ಬ್ಟ್ೆೆ, ಪ್ಟ್ಾಕಿ, ಮ್ನೆಯಲೆಲೀ ತಯಾರಿ
ಮಾಡಯತಿದ್ದ ಬ್ಣಣ ಬ್ಣಣದ್ ಗೂಡಯ ದಿೀಪ್(ಆಕಾಶ ಬ್ಯಟ್ಟೆ), ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಕಣ್ೆಣದ್ಯರಯ ಬ್ರಯತತದೆ.
ಬಾಲುದ್ಲಿಲ ನಮ್ಮ ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭ ಆಗಯತಿದ್ದದ್ಯದ ಹಂಡೆಗೆ ನೀರಯ ತಯಂಬ್ಯವ
ಸಂಬ್ರಮ್ದಿಂದ್. ಮ್ರಯದಿನ ಸೂರ್ೀೋದ್ಯಕೆೆ ಮ್ಯನನ ಎಣ್ೆಣ ಸಾನನ, ಹೊಸ ಬ್ಟ್ೆೆ. ಸಂಜೆ
ಗಡೆೆ, ತೊೀಟಕೆೆ ಹೊೀಗಿ ದಿೀಪ್ ಇಟಯೆ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಿೀಂದ್ರನನಯನ ಕರೆದ್ಯ, ತಯಳಸಿ ಪ್ೂಜೆ
ಮಾಡಿ ಪ್ಟ್ಾಕಿ ಹೊಡೆರ್ೀದ್ಯ. ಮಾರನೆ ದಿನ ಗೊೀಪ್ೂಜೆ.
ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ್ಲಿಲ ಗೊೀಪ್ೂಜೆಗೆ ತಯಂಬಾ ಪಾರಮ್ಯಖ್ುತೆ ಇದೆ.ರೆೈತನ ಜೀವನಾಡಿ
ಆಗಿರಯವ ಗೊೀವನಯನ ದಿೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಪ್ೂಜಸಯವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ್ಲೂ
ನಡೆದ್ಯ ಬ್ಂದಿದೆ. ಗೊೀಪ್ೂಜೆಯ ದಿನ ಗೊೀವುಗಳಿಗೆ ಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅರಶಿನ ಕಯಂಕಯಮ್ದ್
ಓಕಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಯ ದ್ನಗಳ ಕೊೀಡಿಗೆ(ಕೊಂಬ್ಯ) ಬ್ಣಣ ಹಚ್ಯುತಿತದೆದವು. ಒಂದ್ಯ ಲೊೀಟವನಯನ
ಓಕಳಿ ಬ್ಣಣದ್ಲಿಲ ಅದಿದ, ದ್ನದ್(ಹಸಯ) ಮೈಗೆಲಾಲ ಹಳದಿ ಕೆಂಪ್ು ಬ್ಣಣದ್
ಹಯಂಡಯಗಳನೂನ ಇಡಯತಿತದೆದವು. ನಂತರ ಕೆರೆಯಂದ್ ಆಯಯದ ತಂದ್ ಕೊೆೆ
ಹೂವುನಲಿಲ (ವಾಟರ್ ಲಿಲಿಲ) ಸರ ಮಾಡಿ ದ್ನದ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಯೆತಿತದೆದವು.
ಈ ಹೂವನಯನ ತಂದ್ಯ ಸರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಪ್ೂಜೆ ಮ್ಯಗಿಯಯವ ತನಕ
ಅದ್ನಯನ ಅಕೆ ಪ್ಕೆದ್ ದ್ನಗಳು ಬಾಯ ಹಾಕದ್ಂತೆ ಕಾಯಯವುದೆೀ ನಮ್ಮ
ಒಂದ್ಯ ದೊಡೆ ಕೆಲಸವಾಗಿತಯತ. ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಿ ದ್ನಗಳಿಗೆ ನೆೈವೆೀದ್ು
ಕೊಟೆರೆ ಹಬ್ಬ ಮ್ಯಗಿದ್ಂತೆ.
ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಈಗ ದ್ನಗಳನಯನ ಸಾಕಯವುದ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
೨ ರಿಂದ್ ೩ ದ್ನಗಳು ಇದ್ದ ಕಾಲ ಹೊೀಗಿ ಈಗ ಹಟ್ಟೆಗಳು(ಕೊಟ್ಟೆಗೆ) ಖಾಲಿ
ಆಗಿವೆ. ಡೆೈರಿಯಂದ್ ಹಾಲಯ ತರಯವ ಪ್ರಿಸಿಿತಿ ಬ್ಂದಿದೆ. ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕರಯ
ಹಯಟಯೆವ ಸಂಭರಮ್, ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಹಯಟ್ಟೆದ್ ಸಿಂಧಯ ದ್ನ, ಸಯರಭಿ ಕರಯ, ಆ
ದ್ನ ಕಾರಯಗಳನಯನ ಮಾರಯವಾಗ ಆಗಯವ ಸಂಕಟ, ವರ್ೋ ವರ್ೋ
ಮಾಡಯತಿತದ್ದ ಗೊೀಪ್ೂಜೆ ಇವೆಲಲ ಈಗ ಬ್ರಿೀ ನೆನಪ್ು ಮಾತರ.
.
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ : ಮಹೆೀಶ್ ನಿೀಲಕಂಠ

ಸಾಧನೆಯತ್ಾ ಓಟ...

ಒಬ್ಬ ವುಕಿತಯ ಜೀವನದ್ಲಿಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಯವುದ್ಕೆೆ ಹಲವಾರಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬ್ರಯತತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥ
ಅವಕಾಶ ಗಯರಯತಿಸಿ ಸಕಾಲದ್ಲಿಲ ಸದ್ಯಪ್ರ್ೀಗಪ್ಡಿಕೊಳುುವವರಯ ಬೆರೆೆಣಿಕೆಯರ್ಯೆ. ಸಾಧನೆ (achievement) ಅಂದ್
ಕೂಡಲೆೀ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಬ್ರಯವುದ್ಯ ದೊಡೆ ಸಾಧನೆ. ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ, ಅತಯುತತಮ್ ಹಾಡಯಗಾರ, ಅತಯುತತಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ
ಅಥವಾ ಕಿರೀಡಾಪ್ಟಯ. ಅಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಯ ಬ್ಹಳ ಸಮ್ಯ ಮ್ತಯತ ಪ್ರಿಶರಮ್ ಬೆೀಕಾಗಯತತದೆ. ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ಯ
ಸಾಧುವಾಗಯವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲಲವೆನಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರಯತನ ಮಾಡಯವುದ್ಕೂೆ ಹೊೀಗಿವುದಿಲಲ.
ನನನ ಅನಯಭವದ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೆೀ ವೆೈಯಕಿತಕ ಸಾಧನೆ ಆ ವುಕಿತಯ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತತ ಕೊಡಯತತದೆರ್ೀ ಅದ್ೂ ಕೂಡ ದೊಡೆ ಸಾಧನೆ
-ಯಷೆೆೀ ಮ್ಹತವವಾಗಿರಯತತದೆ. ಯಾವುದೆೀ ವೆೈಯಕಿತಕ ಸಾಧನೆ ಯಶಸಿವಯಾಗಲಯ ಹಲವಾರಯ ಅಂಶಗಳನಯನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೀಕಾಗಯತತದೆ.
1. ಗಯರಿ (goal) 2. ಪ್ರಿಶರಮ್( effort) 3. ಉಪ್ಕರಣಗಳು( tools) 4.ಸೂೂತಿೋ(inspiration, motivation) 5. ಆತಮಸೆಿೈಯೋ (self
confidence) 6. ಗಯರಯ( trainer) ಇತಿತೀಚೆಗೆ ನಾನಯ ಮಾುರಥಾನ್ ಓಟದ್ಲಿಲ ಪಾಲೊಗಂಡಿದೆ. ಮಾುರಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 26.2 ಮೈಲಿ ಓಡಯವುದ್ಯ.
ಸಾಮಾನುವಾಗಿ ಎಲಲರಿಗೂ ಮಾುರಥಾನ್ ಓದ್ಯವುದ್ಯ ಸಾಧುವಾಗಯವುದಿಲಲ ಎಂಬ್ ಭಾವನೆ ಇರಯತತದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಅನೆೀಕ. ಮ್ಯಖ್ುವಾಗಿ ದೆೈಹಿಕ
ಸಾಮ್ಥುೋ, ವಯಸಯಿ, ಆಹಾರ ಪ್ದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಸಮ್ಯದ್ ಅಭಾವ. ನಾನಯ ಸಹ ಇದೆೀ ಕಾರಣಗಳಿಂದ್ ಪ್ರಯತಿನಸಲಿಲಲ. ನಾನಯ ಸಸಾುಹಾರಿ
ಆಗಿದ್ದರಿಂದ್ ಇದ್ಯ ಕರ್ೆ ಸಾಧು ಎಂಬ್ ಸಾವೋಜನಕ ನಂಬಿಕೆ ಯೂ ಬ್ಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ್ ಒಂದ್ಯ ಹಂತದ್ಲಿಲ ನನನಂದ್ ಆಗಯವುದಿಲಲ ಎಂಬ್ ಭಾವನೆ
ಸಹ ಬ್ಂದಿತಯತ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾುರಥಾನ್ ಓಟದ್ಲಿಲ ನನನ ಜೊತೆ ನನನ ಸೆನೀಹಿತರಾದ್ ಕಿರಣ್, ಅಶೆ ೀಕ್, ವಿನೊೀದ್, ಮ್ಹಂತೆೀಶ್, ರಾಕೆೀಶ್,
ರಮೀಶ್, ಅನಯಪ್ಮ್ ಹಾಗಯ ಸಯಕಾಂತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಯ. ಸಯಮಾರಯ ೬ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತರಬೆೀತಿ ಶಯರಯವಾಯತಯ. ತರಬೆೀತಿ
ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ಎಲಲರಿಗೂ ನೊೀವಿನ ಸಮ್ಸೆು ಬ್ರಯತತದೆ ಹಾಗಯ ನನನಂದ್ ಆಗಯವುದಿಲಲ ಎಂದೆನಸಯತತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊನಬ್ಬರಯ
ಹಯರಿದ್ಯಂಬಿಸಯತಿತದೆದವು. ಇದ್ರ ಫಲವೆೀ ನಮ್ಮ ಯಶಸಿವ ಮಾುರಥಾನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಬೆೀತಿ ಹಾಗಯ ಮಾುರಥಾನ್ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ನಮ್ಗೆ
ಸೂೂತಿೋ ಮ್ತಯತ ಪೆರೀರಣ್ೆ ಕೊಡಯವ ಹಲವು ವುಕಿತಗಳನಯನ ಭೆೀಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆವು.
• ನಮ್ಮ ಗಯರಯ. ಅವರಯ 65 ವರ್ೋದ್ ಮ್ಹಿೆೆ.( Bobby ) ಹಾಗಯ ಅವರಯ ನಮ್ಗಿಂತ
ಚೆನಾನಗಿ ಓಡಯತಾತರೆ. ಅವರಯ ಓಡಲಯ ಶಯರಯ ಮಾಡಿದ್ೂದ 59 ವರ್ೋ ಇದಾದಗ.
• ಅಲಾಾ ಮಾುರಥಾನ್ ರನನರ್ (ಜಾನತನ್ ಸಾವೆೀಜ್),
ಇವರಯ ೧೦೦ ಮೈಲಿ ಬಿಡದೆ ಓಡಯತಾತರೆ.
• ಅರಯಣ್ ಎಂಬ್ಯವರಯ ಬ್ರಿಕಾಲಿನಲಿಲ ಮಾುರಥಾನ್ ಓಡಯತಾತರೆ.
• ಎರಡೂ ಕಾಲಿಲಲದೆೀ ಊರಯಗೊೀಲಯ ಹಿಡಿದ್ಯ 13.೧ ಮೈಲಿ ಓಡಯತಾತರೆ.
• ಮ್ಕೆಳನಯನ ಸಾಾಲರ್ ನಲಿಲ ಕಯಳಿುರಿಸಿ, ತಳಿುಕೊಂಡಯ ಓಡಯತಾತರೆ.
• 10 ವರ್ೋದ್ ಹಯಡಯಗ 26.2 ಮೈಲಿ ಮಾುರಥಾನ್ ಓಡಯತಾತನೆ.
ಇವರೆಲಾಲ ನಮ್ಗೆ ಸೂೂತಿೋ ಹಾಗಯ ನಮ್ಮ ನೊೀವು, ತೊಂದ್ರೆಗಳನಯನ ಮ್ರೆತಯ ಓಡಲಯ ಶಕಿತ.
ಈ ಸಂದ್ಭೋದ್ಲಿಲ ನಾನಯ ಅನಯಸರಿಸಿದ್ಯದ ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದ್ 6 ಅಂಶಗಳನಯನ. ಅವುಗಳನಯನ ನನನ ಈ ಪ್ರಯತನದ್ಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಯ
ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಗಯರಿ ತಲಯಪ್ತದ್ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ್ಲಿಲ ಸಾಥೋಕತೆ ಸವಿದ್ ಅನಯಭವವಾಯತಯ. ನಾನಯ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಯ ಇನೊನಂದ್ಯ
ಮ್ಯಖ್ುವಾದ್ ನನನ ನಂಬಿಕೆ ಏನೆಂದ್ರೆ, "To succeed, compete with yourself, not with others" ಉದಾಹರಣ್ೆಗೆ, ನಾನಯ
ಓಡಯವಾಗ ನನನ ಧೆುೀಯ ನನನ ಹಿಂದಿನ ಓಟಕಿೆಂತ ಚೆನಾನಗಿ ಓಡಬೆೀಕಯ ಎಂದೆೀ ಹೊರತಯ ಬೆೀರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಪರ್ಧೋಸಯವುದ್ಲಲ. ಕೆಳಗಿನ
ಚಿತರದ್ಲಿಲ 6 ಅಂಶಗಳನಯನ ಹೆೀಗೆ ಉಪ್ರ್ೀಗಿಸಿಕೊಂಡೆವು ಅನಯನವುದ್ನಯನ ಬ್ರೆದಿದೆದೀನೆ.

ಗಯರಯ (Follow instructions and adopt

ಆತಮಸೆೈಯೋ( commit 110%)

ಮಾುರಥಾನ್
( ಗಯರಿ)

ಛಲ (never give up)
ಪ್ರಿಶರಮ್(Be honest and practice)

ಉಪ್ಕರಣಗಳು (Use right tools and equipment) ಸೂೂತಿೋ (have a good team and friends)
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ದಿೀಪಗಳ ಹಬಬ - ದಿೀಪಾವ್ಳಿ : ಪಿದುಯಮನ ನ್ೇೆೀಶ್
ಕತತಲಯ ಕೆೆದ್ಯ ಬಾಳಲಿಲ ಬೆಳಕಯ ಮ್ೂಡಿಸಯವ ಹಬ್ಬ ದಿೀಪಾವಳಿ...
ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ್ ಕತತಲನಯನ ಕೆೆದ್ಯ ಬ್ದ್ಯಕಲಿಲ ಸಯಜ್ಞಾನವೆಂಬ್ ಜೊುೀತಿಯನಯನ ಬೆಳಗಿಸಯವ ಹಬ್ಬವೆೀ ದಿೀಪಾವಳಿ. ದಿೀಪಾವಳಿ
ಎಂದ್ತಕ್ಷಣ ಮ್ನಸಯಗಳು ಬೆಳಗಲಯ ಪಾರರಂಭಿಸಯತತವೆ. ಪ್ಟ್ಾಕಿ ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಕರ್ೋಣ್ೆ. ಆಕಾಶದ್ಲಿಲ ಚಿಮ್ಯಮವ
ಬಾಣಗಳು, ಡಮ್ ಡಮ್ ಎನಯನವ ಪ್ಟ್ಾಕಿಗಳು, ಮ್ಕೆಳಿಗಂತೂ ದಿೀಪಾವಳಿ ಎಂದ್ರೆ ಬ್ಲಯ ಅಚ್ಯು ಮಚ್ಯು. ಮ್ನೆಯಂಗಳದ್ಲಿಲ
ಪ್ಟ್ಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲಯ ಚಿಣಣರಯ ಕಾತಯರದಿಂದಿದಾದರೆ. ಇನಯನ ಮ್ನೆಯ ಸಯತತಲೂ ಸಾಲಯ ಸಾಲಯ ದಿೀಪ್ ಹಚ್ಯುವ ಈ ಹಬ್ಬಕೆೆ
ದಿೀಪಾವಳಿ ಎಂದೆೀ ಹೆಸರಯ ಬ್ಂದಿದೆ. ಎಲಲರ ಮ್ನೆ ಮ್ಯಂದೆ ಬೆಳಗಲಯ ಶಿವನಬ್ಯಟ್ಟೆಗಳು ಸಜಾಾಗಿವೆ.ಹಾರಾಡಲಯ
ಆಕಾಶಬ್ಯಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಯಯತಿತವೆ. ಮ್ನೆ ಮ್ನೆಗೆೆಲಲವೂ ಈ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ದಿೀಪ್ಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ ಿನನಯಗಲಿವೆ.
ಆಶವಯಯಜ ಮಾಸ ಕೃರ್ಣಪ್ಕ್ಷದ್ ಚ್ತಯದ್ೋಶಿ, ಅಮಾವಾಸೆು ಹಾಗೂ ಕಾತಿೋಕ ಮಾಸ ಶಯಕಲಪ್ಕ್ಷದ್ ಪಾಡುಿನ - ಈ
ದಿನಗಳಲಿಲ ದಿೀಪಾವಳಿಯನಯನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗಯತತದೆ.
ದಿೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಹೆೀಗೆ ಪಾರರಂಭವಾಯತಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತಾತ ? ರಾಮಾಯಣದ್ ಶಿರೀರಾಮ್ನಯ ರಾವಣನನಯನ ಸಂಹಾರ
ಮಾಡಿ ಅರ್ೀಧಾು ನಗರಕೆೆ ಹಿಂತಿರಯಗಿದಾಗ ಅಲಿಲಯ ಜನರಯ ದಿೀಪ್ಗಳನಯನ ಬೆಳಗಿಸಿ ಆಹಾವನಸಿದ್ರಯ. ಆ ದಿನವನಯನ ಉತತರ
ಭಾರತದ್ ಜನರಯ ದಿೀಪ್ಗಳನಯನ ಇಟಯೆ ದಿೀಪಾವಳಿಯನಯನ ಆಚ್ರಿಸಯತಾತರೆ.
ತೆರೀತಾಯಯಗದ್ಲಿಲ ಶಿರೀ ಕೃರ್ಣನಯ ನರಕಾಸಯರನೆಂಬ್ ರಾಕ್ಷಸನನಯನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ ಇದೆೀ ದಿನವನಯನ "ನರಕ
ಚ್ತಯದ್ೋಶಿ" ಎಂದ್ಯ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಆಚ್ರಿಸಯತಾತರೆ. ದಿೀಪಾವಳಿಯನಯನ ಆಚ್ರಿಸಯವ ವಿಧಾನ ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದ್ಲ
ದಿನವು ಮ್ನೆಯಲಲ ಶಯದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಮ್ನೆಯ ಮ್ಯಂದೆ ರಂಗೊೀಲಿ ಹಾಕಿ ದಿೀಪ್ಗಳನಯನ ಸಾಲಯ ಸಾಲಾಗಿ ಜೊೀಡಿಸಿ ಅಂದ್ಯ
ಹೊಸ ಬ್ಟ್ೆೆಯನಯನ ಧರಿಸಿ ದಿೀಪಾವಳಿಯನಯನ ಆಚ್ರಿಸಯತಾತರೆ.
ಎರಡನೆೀ ದಿನವು ಅತುಂತ ಮ್ಂಗಳಕರ ದಿನ ಎಂದ್ಯ ನಂಬ್ಲಾಗಿದೆ; ಇದ್ಯ ಲಕ್ಷಿಿ ಪ್ೂಜೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ತಿತನ
ದೆೀವತೆಯ ಪ್ೂಜೆಯಂದ್ಯ ಮಾಡಯತೆತೀವೆ. ವೆೈಭವ ಮ್ತಯತ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಯವ
ಉಡಯಗೊರೆಗಳನಯನ ಪಾಲೊಗಳುಲಯ ಲಕ್ಷಿಿಯನಯನ ಭಕತರ ಮ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾವನಸಿ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಯತಾತರೆ.
ಮ್ೂರನೆೀ ದಿನವು ಶಿರೀ ವಿರ್ಯಣ ವಾಮ್ನ ಅವತಾರದ್ಲಿಲ ಬ್ಲಿ ಚ್ಕರವತಿೋಯನಯನ ಲೊೀಕಕಲಾುಣಕಾೆಗಿ ಪಾತಾಳಲೊೀಕಕೆೆ
ಕಳಿಸಿದ್ನಯ. ಈ ದಿನವನಯನ ಬ್ಲಿ ಪಾಡುಿನ ಎಂದ್ಯ ಆಚ್ರಿಸಯತೆತವೆ. ದಿೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭರಮ್ವನಯನ ಬ್ಂದ್ಯ ಿನತರರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ
ತಿಂಡಿಗಳನಯನ ಕೊಟಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳುುತಾತರೆ.
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ವ್ಯಕಾ ಪರಿಚಯ : ದತ್ಾಾತ್ೆಿೀಯ ೇಾಮಚಂದಿ ೇಂೆೀಂ್ೆಿ

ದ್. ರಾ. ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ ಕನನಡ ಸಾಹಿತುದ್ ನವೀದ್ಯ ಕಾಲಘಟೆದ್ ಪ್ರಮ್ಯಖ್ ಕವಿಗಳಲೊಬ್ಬರಯ.
ಅವರನಯನ 'ಕನ್ನಡದ ವ್ರಕವಿ' ಎಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ 'ಅಂಬಿಕಾತನಯದ್ತತ’
ಎಂಬ್ ಕಾವುನಾಮ್ದಿದ್ಂದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾದರೆ.ಭಾರತಿೀಯ ಜ್ಞಾನಪ್ತೀಠವು ೧೯೭೩ ರ ಸಾಹಿತು ಪ್ರಶಸಿತಯನಯನ
ದ್. ರಾ. ಬೆೀಂದೆರಯವರ 'ನಾಕಯತಂತಿ' ಎಂಬ್ ಕವನ ಸಂಕಲನಕೆೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ .ದಾಶೋನಕತೆ ಬೆೀಂದೆರ
ಸಾಹಿತುದ್ ವಿಶೆೀರ್ತೆ. ಅವರ 'ಪಾತರಗಿತಿತ ಪ್ಕೆ' ಕವನ, ಶಿಶಯ ಗಿೀತೆಯಾಗಿ ಹಾಡಲಪಟೆರೂ ಅದ್ಯ ಮ್ನಯರ್ುನ
ಪ್ರಲೊೀಭನೆಯನಯನ ವಿವರಿಸಯತತದೆ. 'ಮ್ೂಡಲಮ್ನೆಯ' ಕವನವು ಸವೋ ವಾುಪ್ತ ಶಾಂತಿ ಮ್ತಯತ ಅದ್ನಯನ ಸಾಿಪ್ತಸಯವ ಕವಿಯ
ಹಂಬ್ಲದ್ ಪ್ರತಿೀಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೀ 'ಕಯಣಿರ್ೀಣಯ ಬಾರಾ' ಕವನವು ವೆೈವಿಧುಮ್ಯವಾದ್ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಗಳ ಮ್ಹಾ
ಸಂಗಮ್ದ್ ದೊುೀತಕವಾಗಿದೆ. ಮೀಲೊನೀಟಕೆೆ ಬೆೀಂದೆರಯವರ ಸಾಹಿತುವು ಪಾರಸಬ್ದ್ಧ ಸಂಗಿೀತಕೆೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡತಿತದ್ರ
ದ ೂ
ಅದ್ರ ಒೆಾಥೋ ಕೆೀವಲ ಕಾವಾುತಮಕ ಮ್ನಸಯಿ ಅಥೋಮಾಡಿಕೊಳುಬ್ಲಲಂತಹದ್ಯ.

ಪಿರ್ಸಿಾ, ಪುರಸಾಾರ, ಗೌರವ್:
•
•
•
•
•
•
•

೧೯೫೭
೧೯೬೫
೧೯೬೬
೧೯೬೮
೧೯೬೮
೧೯೭೪
೧೯೭೬

'ಅರಳು-ಮ್ರಳು' ಕೃತಿಗೆ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಾಹಿತು ಅಕಾಡೆಿನ ಪ್ರಶಸಿತ
ಮ್ರಾಠಿ 'ಸಂವಾದ್' ಗರಂಥಕೆೆ ಕೆೀಳೆರ್ ಪ್ರಶಸಿತ.
ಮೈಸೂರಯ ವಿಶವವಿದಾುಲಯದಿಂದ್ ಗೌರವ ಡಾಕೆರೆೀಟ್ ಪ್ದ್ವಿ.
ಭಾರತ ಸಕಾೋರದ್ 'ಪ್ದ್ಮಶಿರೀ' ಪ್ರಶಸಿತ.
ಕನಾೋಟಕ ವಿಶವವಿದಾುಲಯದಿಂದ್ ಗೌರವ ಡಾಕೆರೆೀಟ್ ಪ್ದ್ವಿ.
'ನಾಕಯತಂತಿ' ಕೃತಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಜ್ಞಾನಪ್ತೀಠ ಪ್ರಶಸಿತ
ಕಾಶಿೀ ವಿದಾುಪ್ತೀಠ, ವಾರಾಣ್ಾಸಿ, ಇವರಿಂದ್ ಗೌರವ ಡಾಕೆರೆೀಟ್ ಪ್ದ್ವಿ.

ಅಧಯಕ್ಷತ್ೆ, ಇತ್ಾಯದಿ:

ಮೈಸೂರಯ ಲೆೀಖ್ಕರ ಗೊೀಷ್ಠಿ ಅಧುಕ್ಷ.
ಮ್ಯಂಬ್ಯ ಕವಿ ಸಮೇಳನದ್ ಅಧುಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರಯ.
ಶಿವಮೊಗಗದ್ಲಿಲ ನಡೆದ್ ಕನನಡ ಸಾಹಿತು ಸಮೇಳನದ್ ಅಧುಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರಯ.

ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದ್ತತ ಎಂಬ್ ಕಾವುನಾಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕನನಡದ್ ವರಕವಿ ದ್ತಾತತೆರೀಯ ರಾಮ್ಚ್ಂದ್ರ ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ
ಕನನಡ ಸಾಹಿತು ಲೊೀಕದ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ತೀಠ ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ುರಸೃತರಲೊಲಬ್ಬರಯ. ದ್.ರಾ .ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ ಧಾರವಾಡದ್ಲಿಲ 1886ರ ಜನವರಿ
31ರಂದ್ಯ ಜನಸಿದ್ರಯ. ಇವರ ತಂದೆ ರಾಮ್ಚ್ಂದ್ರ ಬೆೀಂದೆರ ಹಾಗೂ ತಾಯ ಅಂಬ್ವವ. ಅಂಬಿಕೆಯ ತನಯ ತಾನಯ ದ್ತತ ಎಂಬ್
ಅಥೋದ್ಲಿಲ ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ ದ್.ರಾ. ಬೆೀಂದೆರ ಎಂಬ್ ಕಾವುನಾಮ್ವನಯನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರಯ. ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಕೆೀರಿಯ
ಪ್ರದೆೀಶವನಯನ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿ ಅವರಯ ಸಾಹಿತು ಕೃಷ್ಠ ನಡೆಸಿದ್ರಯ.ಧಾರವಾಡದ್ಲಿಲ ಪಾರಥಿನಕ ವಿದಾುಭಾುಸ ಮ್ಯಗಿಸಿದ್
ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ ಮ್ಹಾರಾರ್ಾದ್ ಪ್ುಣ್ೆಯಲಿಲ ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ೂರೆೈಸಿದ್ರಯ. ಕನಾೋಟಕದ್ ಗದ್ಯಗಿನಲಿಲ ಕೆಲಕಾಲ
ಮ್ಯಖಾುಧಾುಪ್ಕರಾಗಿದ್ದರಯ. ಬ್ಳಿಕ ಎಂ.ಎ. ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಧಾರವಾಡದ್ ವಿಕೊೆೀರಿಯ ಕಾಲೆೀಜನಲಿಲ ಪಾರಧಾುಪ್ಕರಾಗಿದ್ದರಯ.
ಇದೆೀ ಸಂದ್ಭೋದ್ಲಿಲ ಗೆೆೆಯರ ಬ್ಳಗ ಎಂಬ್ ಸಾಹಿತು ರಸಿಕರ ಕೂಟವನಯನ ರಚಿಸಿದ್ರಯ.
ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದ್ತತರ ಪ್ರಮ್ಯಖ್ ಕೃತಿಗೆೆಂದ್ರೆ ಕೃರ್ಣಕಯಮಾರಿ, ಗರಿ, ನಾಕಯತಂತಿ, ಸಖಿಗಿೀತ, ನಾದ್ಲಿೀಲೆ,
ಉಯಾುಲೆ, ಅರಳುಮ್ರಳು,ನಾಕಯತಂತಿ, ಬಾ ಹತತರ, ಸೂಯೋಪಾನ, ಮ್ೂತಿೋಮ್ತಯತ ಕಾಮ್ಕಸೂತರಿ, ಹೃದ್ಯ ಸಮ್ಯದ್ರ, ಮ್ಯಕತ
ಕಂಠ, ಸಂಚ್ಯ, ಉತತರಾಯಣ ಮ್ಯಂತಾದ್ ಕವನ ಸಂಗರಹಗಳು.ಬಾಲಬೊೀಧೆ, ಪ್ರಾಕಿ, ಕಾವು ವೆೈಖ್ರಿ ಮ್ಯಂತಾದ್ 20ಕೂೆ
ಅರ್ಧಕ ಗದ್ು ಬ್ರಹ ಸಂಗರಹಗಳು. ಸಾಹಿತುವಿಮ್ಶೆೋ, ಸಾಹಿತು ಸಂಶೆ ೀಧನೆ, ವಿಚಾರ ಮ್ಂಜರಿ, ಮ್ಯಂತಾದ್ ಹಲವು ಸಾಹಿತು
ಗರಂಥಗಳನಯನ ರಚಿಸಿದಾದರೆ.
ಬೆೀಂದೆರಯವರಿಗೆ ಕಾಶಿಹಿಂದ್ೂ ವಿಶವ ವಿದಾುಲಯದಿಂದ್ ಗೌರವ ಡಾಕೆರೆೀಟ್, ನಾಕಯತಂತಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಕೆೆ
ಜ್ಞಾನಪ್ತೀಠ ಪ್ರಶಸಿತಯ ಮ್ೂಲಕ ಸಾಹಿತು ಕ್ೆೀತರದ್ ಸವೀೋಚ್ಛ ನೆಲೆಯಲಿಲ ಗಯರಯತಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆೀಂದೆರಯವರಯ 1981ರಲಿಲ
ಇಹಲೊೀಕ ಯಾತೆರ ಮ್ಯಗಿಸಿದ್ರಯ.

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹ – ಗೂಗಲ್

• ೧೯೩೦
• ೧೯೩೫
• ೧೯೪೩
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ಶಾಲೆೆಟ್ ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಚೆೀರಿಗಳಿಗೆ ಮೃದಂಗದ ಮೆರುಗನ್ುನ
ಕೆ ಟಟ ಮಂಜುನಾಥ ಅವ್ೇೆ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧಯ
ಶಾಲೆೋಟನಲಿಲ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಕಲಾವಿದ್ ಅಂದ್ ಕೂಡಲೆೀ ಎಲಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗಯವುದ್ಯ
ಮ್ಂಜಯ ಅನಂತ್. ಅವರ ಪ್ೂತಿೋ ಹೆಸರಯ ಮ್ಂಜಯನಾಥ್ ಅನಂತರಾಮ್ಯು. ಕೆೆದ್
12 ವರ್ೋಗಳಿಂದ್ ಶಾಲೆೋಟ್ ನಲಿಲ ನೆಲಸಿರಯವ ಮ್ಂಜಯ, ಶಾಲೆೋಟ್ ನಲಿಲ ನಡೆಯಯವ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗಿೀತ
ಕಾಯೋಕರಮ್ಗೆಾದ್ ಪ್ುರಂದ್ರದಾಸ ಆರಾಧನೆ, ತಾುಗರಾಜ ಆರಾಧನೆ, ಸಾವತಿ ತಿರಯನಾಳ್ ಆರಾಧನೆ , ಹಿೀಗೆ ಹತಯತ
ಹಲವು ಕಾಯೋಕರಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ೃದ್ಂಗದ್ ಮರಯಗನಯನ ನೀಡಯತಿತದಾದರೆ. ಮ್ಂಜಯ ಅವರ ಮ್ೂಲ ನಂಜನಗೂಡಯ. ಅಲಿಲ ಅವರಯ
ಆದಿ ಗಯರಯ ವಿದಾವನ್ ಶಿರೀ ಮೈಸೂರಯ ರಾಜಗೊೀಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ್ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆದ್ರಯ. ಮೈಸೂರಯ ರಾಜಗೊೀಪಾಲ್
ಅವರಯ ಮ್ೃದ್ಂಗದ್ ಮ್ೂಲಭೂತಗಳನಯನ ಕಲಿಸಿ, ಭದ್ರ ಬ್ಯನಾದಿ ಹಾಕಯತಾತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗಿೀತ ಸಾಧನೆಯಲಿಲ ಮೊದ್ಲ
ಗಯರಯಗಳ ಕೊಡಯಗೆ ಬ್ಹಳ ಮ್ಯಖ್ು ಎಂಬ್ಯದ್ಯ ಮ್ಂಜಯ ಅವರ ಬ್ಲವಾದ್ ನಂಬಿಕೆ. ಮ್ಂಜಯ ಅವರಯ ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ
ಇಂಜನಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉನನತ ವಿದಾುಭಾುಸಕಾೆಗಿ ಐಐಟ್ಟ ಕರಗ್ ಪ್ುರಕೆೆ ತೆರಳಿದ್ರಯ. ಅಲಿಲ ಅವರಿಗೆ SPDC-MACAY
ಎಂಬ್ ಸಂಗಿೀತ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಿಚ್ಯವಾಯತಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದ್ಯಸಾತನ ಗಾಯಕ ಪ್ಂಡಿತ್ ಬ್ಯದ್ಧ ದೆೀವ ದಾಸ್
ಗಯಪ್ತ ಅವರ ಸಂಗಿೀತವನಯನ ಕೆೀಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿೆತಯ. ಆದಾದ್ ಮೀಲೆ ಕೆಲಸದ್ ನಿನತತ ಶಾಲೆೋಟ್ ಬ್ಂದಾಗ ಕನಾೋಟ್ಟಕ್
ಸಂಗಿೀತದ್ ಪ್ುನಿನೋಲನವಾಯತಯ. ಹಾಗೆಯೀ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಉಂಕೆೆ ಮ್ತಯತ ದೆೀವರನಾಮ್ ಸಂಘದ್
ಪ್ರಿಚ್ಯವಾಯತಯ. ಕಲಿಕೆಯ ವಿಚಾರ ಬ್ಂದಾಗ ಇವರಯ ಸಂಗಿೀತ ವಿದಾವನ್ ಗಳು ಅನಯಸರಿಸಯವ "ಸಾವಧಾುಯ" ಎಂಬ್
ನರಂತರ ವಿದಾುಭಾುಸ ಪ್ದ್ದತಿಯನಯನ ಇರ್ೆ ಪ್ಡಯತಾತರೆ. ಇಂಟನೆೋಟ್ ಯಯಗದ್ಲಿಲ ಸಂಗಿೀತ ಜ್ಞಾನಾಜೋನೆಗೆ ಹಲವಾರಯ
ಅವಕಾಶ ಇರಯವುದ್ರಿಂದ್ ಮ್ಂಜಯ ಅವರಯ ಹಾಸುವಾಗಿ "ಇಂಟನೆೋಟ್ ಗಯರಯವೆೀ ನಮ್ಃ" ಎಂದ್ಯ ಹೆೀಳುತಾತರೆ.
ಸಂಗಿೀತಕಾೆಗಿ ನಸಾವಥೋ ಸೆೀವೆ ಸಲಿಸಯತಿತರಯವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಮ್ತಯತ ಸಂಸೃತಿಯನಯನ ಮ್ಯಂದಿನ ಪ್ತೀಳಿಗೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯುಲಯ ಶರಿನಸಯತಿತರಯವ ಮ್ಂಜಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತೂಪವೋಕ ವಂದ್ನೆಗಳು.
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ಶಾಲೆೆಟ್ ನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಚೆೀರಿಗಳಿಗೆ ಮೃದಂಗದ ಮೆರುಗನ್ುನ
ಕೆ ಟಟ ಮಂಜುನಾಥ ಅವ್ೇೆ ಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧಯ

ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಗೆ ಸಂಗಿೀತದ್ಲಿಲ ಆಸಕಿತ ಯಾವಾಗ ಶಯರಯ ಆಯತಯ?
ಉತ್ಾರ: ನನಗೆ ಸಂಗಿೀತದ್ಲಿಲ ಮೊದ್ಲಿನಂದ್ಲೂ ಆಸಕಿತ ಇತಯತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದೆೀವರನಾಮ್ ಹಾಡಯತಾತ ಇದ್ಯರ. ದೆೀವರನಾಮ್ದಿಂದ್ನೆ
ನನನ ಸಂಗಿೀತದ್ ಜನೋ ಶಯರಯ ಆಯತಯ. ಹಾಗೆೀನೆ ಭಾವಗಿೀತೆ, ಸಿನಮಾ ಹಾಡಯ ಹಾಡಿಕೊಂಡಯ ಬ್ಂದೆ. ಆದೆರ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಅಂತ
ಕೆೀೆೆ ೀದಾದೆರ, ನಾನಯ ಚಿಕೆವನದಾದಗ ನಮ್ಮ ಮ್ನೆೀಲಿ ಒಂದ್ಯ ಹೆೆೀ ಮ್ಂಚ್ ಇತಯತ. ರೆೀಡಿರ್ೀದ್ಲಿಲ ಯಾವಾಗಲಯ ಸಿನಮಾ ಹಾಡಯ
ಬ್ಂದಾಗ ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಮ್ಂಚ್ನ ಕಯಟಯೆತತ ಇದೆದ. ಯಾವಾಗೂಲ ಮ್ಂಚ್ ಕಯಟಯೆತಾತನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಬ್ಲಾ ಕಾಲಸೆಗ
ಹಾಕಲಯ ಅಪ್ಪನಗೆ ಹೆೀಳಿದ್ಯರ.ಊರಲಿಲ ತಬ್ಲಾ ಹೆೀಳಿಕೊಡಯವವರಯ ಯಾರಯ ಇರಲಿಲಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಕಾಲಸ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಯ. ಹಾಗೆ
ಶಯರಯವಾಯಯತ ನನನ ಮ್ೃದ್ಂಗದ್ ಪ್ಯಣ.
ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಗೆ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಹೆೀಳಿಕೊಟ್ಟೆದ್ಯದ ಯಾರಯ?
ಉತ್ಾರ: ನನನ ಆದಿ ಗಯರಯಗಳು, ನನಗೆ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಹಾಕಿದ್ಯದ ಮೈಸೂರಯ ರಾಜಗೊೀಪಾಲ್. ಅವರ ಹತರ ೩ ವರ್ೋ ಕಲಿತಿದೆದ. ಆಮೀಲೆ
ಸವಲಪ ಬೆರೀಕ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ ನಂತರ ಬಿ.ಅರ್. ರಮೀಶ್ , ತಯಮ್ಕೂರಯ ರವಿಶಂಕರ್ ಹತರ ಕಲಿತಿದೆದ.
ಪಿಶೆನ: ಸಂಗಿೀತ ಮ್ತಯತ ಮ್ೃದ್ಂಗದ್ಲಿಲ ಎರಡರಲೂಲ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ೆವಾದ್ ಮ್ೂುಸಿಷ್ಠಯನ್ ಯಾರಯ?
ಉತ್ಾರ: ನನಗೆ ಬಾಲಮ್ಯರಳಿ ಕೃರ್ಣ ಮ್ತಯತ ಮ್ಹಾರಾಜಪ್ುರ ಸಂತಾನಂ ಇಬ್ಬರಯ ಇರ್ೆ. ಸಂತಾನಂ ಅವರಯ ಹಾಡೊೀದೆಲಲ ಡಿವೆೈನ್.
ಅವರಯ ಹಾಡೊೀ ಸೆೆೈಲೆೀ ಬೆೀರೆ, ಡೆಪ್ತತ ಬೆೀರೆ. ಮಲೊೀಡಿಯಸ್ ಕಾವಲಿಟ್ಟ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೆೀಕಯ ಅಂದೆರ ಬಾಲಮ್ಯರಳಿಕೃರ್ಣ ಅವರಯ
ಬೆಸ್ೆ. ಲಯವಾದ್ು ಅಂತ ನೊೀಡೊೀಕೆ ಹೊೀದೆರ, ನನಗೆ ತಯಮ್ಕೂರಯ ರವಿಶಂಕರ್ ಇರ್ೆ. ಈ ಜನೆರೆೀಶನಲಿಲ ಪ್ತಿರ ಸತಿೀಶ್ ಕಯಮಾರ್
ಇರ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ತಯಂಬಾ ವಿದ್ವತ್ ಇದೆ. ಬ್ರಿೀ ಲಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನೊೀಡೊೀಕೆ ಹೊೀದೆರ ಉಮ್ಯಾಳಪ್ುರಮ್ ಶಿವರಾಮಾನ್ ಅವರನಯನ
ಇರ್ೆ ಪ್ಡಯತಿೀನ. ಯಾಕೆಂದೆರ ಅವರ ಅಪ್ರೀಚ್ ಚೆನಾನಗಿದೆ. ಅವರಯ ಒಬ್ಬ ನಡೆದಾಡಯವ ವಿಶವಕೊೀಶ. How do you describe mridangam
ಅಂತ ಕೆೀಳಿದೆರ “mridangam should repeat or should closely play(sing) what the singer is singing”? 65 ವರ್ೋ ಕಚೆೀರಿಯ ಅನಯಭವ
ಇರಯವವರಿಗೆ ಮಾತರ ಈ ಮಾತನಯನ ಹೆೀೆೆ ೀಕೆ ಆಗಯತೆತ. ಅವರಯ ಹೆೀಳುತಾರೆ “ A mridangist is successful if he became a superstore
in America”. ಅಂದೆರ as a mridangist ನಮ್ಮ ಹತರ ಯಾರೆೀ ಬ್ಂದ್ಯರ, ಅವರಯ ಏನೆೀ ಹಾಡಿದ್ೂರ ಅದ್ಕೆೆ ನಯಡಿಸೊೀಕೆ ಬ್ರಬೆೀಕಯ.
ಪಿಶೆನ: ನೀವು ಮ್ೃದ್ಂಗ ಯಾವಾಗ ಕಲಿರ್ೀಕೆ ಶಯರಯ ಮಾಡಿದಿರ?
ಉತ್ಾರ: ನಾನಯ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಕಲಿಯಯವಾಗ ನನಗೆ 14-15 ವರ್ೋ ಆಗಿತಯತ.
ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಗೆ ಹಾಡೊೀದ್ಯ ಇರ್ೆನಾ ಅಥವಾ ಮ್ೃದ್ಂಗ ನಯಡಿಸೊೀದ್ಯ ಇರ್ೆನಾ?
ಉತ್ಾರ: ನಾನಯ ಯಾವುದ್ನೂನ ಬೆೀಡ ಅಂತ ಹೆೀೆೆ ೀದಿಲಲ. Life ನಲಿಲ ಏನೆ ಬ್ಂದ್ರೂ explore ಮಾಡಯತಿೀನ. ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ಯರ
ಹಾಡಯತಾತ ಇದೆರ ಮ್ೃದ್ಂಗ ನಯಡಿಸೊೀಕೆ ಖ್ಯಷ್ಠಯಾಗಯತೆತ.
ಪ್ರಶೆನ: ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ೂರ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಹೆೀಳಿಕೊಡಯತಿತದಿದೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ನಾನಯ ಸಯಮಾರಯ ಜನಕೆೆ ಹೆೀಳಿಕೊಟ್ಟೆದೆದೀನೆ. ಈಗ 3 ಜನ ವಿದಾುರ್ಥೋಗಳಿದಾದರೆ. ಕೆಲವು ಮ್ಕೆಳು ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಹೊೀದ್ಯರ.
ಮ್ೃದ್ಂಗ ಜನೋ ಅಂತಂದೆರ ಸಂಗಿೀತ ಜನೋಗಿಂತ ಭಿನನ. ಸಂಗಿೀತ ಕಲಿತೆರ, ಅದ್ರಲಿಲ ರಾಗ ಇದೆ ಭಾವ ಇದೆ. ಅದ್ಯ ಒಂದ್ಯ encouraging
journey. ಆದೆರ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಡೆೈ ಜನೋ.ಹಾಡಯಗಳನಯನ ನಯಡಿಸೊೀವರೆಗೆ it’s very discouraging ಮ್ತಯತ challenging. ಮ್ಕೆಳು ಬೆೀಗ ಆಸಕಿತ
ಕೆೆದ್ಯಕೊಳುುತಾತರೆ.
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ಪಿಶೆನ: ಪ್ುರಂದ್ರದಾಸ ಆರಾಧನೆ, ತಾುಗರಾಜ ಆರಾಧನೆ ಮ್ತಯತ ಹಿೀಗೆ ಶಾಲೆೋಟ್ ನ ಹಲವು ಕಾಯೋಕರಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ೃದ್ಂಗ
ನಯಡಿಸಯತಿತೀರಿ. ಇದ್ನಯನ ಎರ್ಯೆ ವರ್ೋಗಳಿಂದ್ ಮಾಡಯತ ಇದಿೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಸಯಮಾರಯ ಇಸವಿ 2009 ರಿಂದ್ ಶಯರಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನಯ ಶಾಲೆೋಟ್ ಬ್ಂದಾಗ ನನನ ಹತರ ಮ್ೃದ್ಂಗ ಇರಲಿಲಲ. ನಾನಯ
ದೆೀವರನಾಮ್ ಗೂರಪ್ನಲಿಲ ಹಾಡಯತ ಇದೆದ. ನಾನಯ ಸಂಗಿೀತ ರಾವ್ ಮ್ತಯತ ಸದಾಶಿವ್ ಭಟ್ ಅಂಕಲ್ ಗೆ ಧನುವಾದ್ ಹೆೀೆೆ ೀಕೆ ಇರ್ೆ
ಪ್ಡಯತಿೀನ. ಅವರಯ ನನಗೆ ಉತೆತೀಜನ ನೀಡಿ, ನಾನಯ 2008 ರಲಿಲ ನನನ ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ ಮ್ೃದ್ಂಗವನಯನ ಭಾರತದಿಂದ್ ತಂದೆ. ಹಿೀಗೆ
ಶಾಲೆೋಟ್ ನಲಿಲ ಕೆೆದ್ 9 ವರ್ೋ ದಿಂದ್ ನಾನಯ ಸಂಗಿೀತ ಸೆೀವೆಯನಯನ ಮಾಡಯತ ಇದಿದೀನ.
ಪಿಶೆನ: ಮ್ೃದ್ಂಗ ಅಲಲದೆ ಇನಾನವುದಾದ್ರೂ ಇನಯಿರುಮಂಟ್ ಕಲಿತಿದಿದೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಶಾಸಿರೀಯವಾಗಿ ಬೆೀರೆ ಇನಯಿರುಮಂಟ್ ಕಲಿತಿಲಲ. ಜಾತೆರಯಲಿಲ ಸಿಗಯವ ಕೊಳಲಯ ತಂದ್ಯ, ಮೀಲಗಡೆ ಮ್ನೆಯವರ ಹತರ ಸವಲಪ
ಕಲಿತಿದಿದೀನ. ಹಿೀಗೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಪ್ರಯತನ ಮಾಡಿದಿದೀನ.
ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಗೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹವಾುಸವಿದೆ?
ಉತ್ಾರ: ತಯಂಬಾ ಹವಾುಸಗಳಿವೆ. ಮ್ೃದ್ಂಗವೆೀ ನನನ ಮ್ಯಖ್ು ಹವಾುಸ.ಅದ್ಯ ಬಿಟೆರೆ, ಮೊದ್ಲೆಲಾಲ ಮ್ಂತರ ಹೆೀೆೆ ೀ ಹವಾುಸ ಇತಯತ.
ನನಗೆ ಸೊೀಶಿಯಲ್ ಆಕಿೆವಿಟ್ಟಯಲಿಲ ಕೂಡ ಆಸಕಿತ ಇದೆ. ಕನನಡ ಸಂಘ ಮ್ತಯತ ಹಲವು ಕಡೆ ನನನನಯನ ನಾನಯ ತೊಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆದೀನೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡೊೀದ್ಯ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರ್ೆ.
ಪಿಶೆನ: ಸಂಗಿೀತದ್ ಬ್ಗೆಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಂದಿನ ರ್ೀಚ್ನೆ ಏನಯ?
ಉತತರ: ನನನ ವಿದಾುರ್ಥೋಗಳನಯನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ಅವರಯ ಮ್ೃದ್ಂಗವನಯನ ನಯಡಿಸಬೆೀಕಯ. ನಾನಯ ಕಲಿತ ಈ
ಕಲೆಯನಯನ ಮ್ಯಂದಿನ ಪ್ತೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೆೀಕಯ. ಶಾಲೆೋಟ್ಟಲನನಲಿಲ ಒಂದ್ಯ ecosystem ಮಾಡಬೆೀಕಯ. ಸಣಣ ಸಣಣ ಕಚಿೀರಿಗಳನಯನ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಟ್ಟೋಸ್ೆ ಗಳಿಗೆ, ಮ್ಕೆಳಿಗೆ(ವಿದಾುರ್ಥೋ)ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೀಕಯ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಒಂದ್ಯ ಆತಮವಿಶಾವಸ
ಬ್ರಯತೆತ, ಕಲಿರ್ೀಕೆ ಒಂದ್ಯ ಹಯಮ್ಮಸಯಿ ಸಿಗಯತೆತ. ಈ ಸಿಸೆಮ್ ನ ಶಯರಯ ಮಾಡಬೆೀಕಯ ಮ್ತಯತ ಅದ್ನನ ಬೆೆೆಸಬೆೀಕಯ.
ಪಿಶೆನ: ಸಂಗಿೀತದ್ ಬ್ಗೆಗ ನಮ್ಮ ಕನನಡ ಕಾಲಸ್ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಏನಾದ್ೂರ ಹೆೀಳಿ.
ಉತ್ಾರ: ಸಂಗಿೀತ ತಯಂಬಾ ಮ್ಹತವದ್ ವಸಯತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಸಂಸೃತಿಗೆ ಸಂಬ್ಂರ್ಧಸಿದ್ಯದ. ಸೂಿೂಲಲಲಿಲ ಕಲಿರ್ೀ ವಿದೆು
ಹೊಟ್ೆೆಪಾಡಿನ ವಿದೆು.ಅವೂ ಬೆೀಕಯ. ಹಾಗೆೀನೆ ಒಂದ್ಯ ಮ್ಗಯ ಬೆೆೆದ್ಯ ದೊಡೆವಾಗಯವಾಗ ಸೂೆಲನಲಿಲ ಕಲಿಯಯವ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾುಭಾುಸ,
ಸಾಂಸೃತಿಕ(cultural) ವಿದಾುಭಾುಸ, ಆಟ್ಿೋ ಮಾಡಬೆೀಕಯ, ಇತಿಹಾಸ(history) ಕಲಿಬೆೀಕಯ, ಸೊಪೀಟ್ಿೋ (physical
education)ಆಡಬೆೀಕಯ, ಎಲಲದ್ೂ ಮಾಡಬೆೀಕಯ. ಅದೆೀ ಸಮ್ಗರ ವಿದಾುಭಾುಸ. ಸಂಗಿೀತ feminine aspect of the life. ಅದ್ಯ ಜೀವನಕೆೆ
ಒಂದ್ಯ ಅಥೋ ಕೊಡಯತತದೆ. ಸಂಗಿೀತವನಯನ ತಯಂಬಾ ಗಂಭಿರವಾಗಿ ತಗೊಂಡೆರ ಅದ್ಯ ನಾದ್ ರ್ೀಗ. ಲಘುವಾಗಿ ತಗೊಂಡೆರ ಅದ್ಯ
ಒಂದ್ಯ ಕಲುರಲ್ ಎಜಯಕೆೀಶನ್. ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯನಯನ ತಿಳಿದ್ಯಕೊಳುಲಯ ಇದ್ಯ ಒಂದ್ಯ ಮಾಧುಮ್ ಕೂಡ. ಮ್ಕೆೆೆೀ,
ಸಂಗಿೀತವನಯನ ಕಲಿಯರಿ. ಒಂದ್ಯ ಕಾನಿಟ್ೋ level ವರೆಗೆ ಕಲಿತಯ ಅದ್ನಯನ ಜೀವನದ್ಲಿಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿು.
ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಮ ಕನನಡ ಕಾಲಸ್ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಕನನಡ ಯಾಕೆ ಕಲಿೀಬೆೀಕಯ ಮ್ತಯತ ಕನನಡದ್ಲಿಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೆೀಕಯ ಅಂತ ಹೆೀಳಿತೀರಾ?
ಉತ್ಾರ: ಖ್ಂಡಿತಾ.ಅಮೀರಿಕಾದ್ಲಿಲ ಬೆಳಿತಿದಿೀರಾ ಇಲಿಲನ ಸಂಸೃತಿ ಧಾರಳವಾಗಿ ಬ್ರಯತೆತ. ಆದೆರ ನಮ್ಮ ಮ್ೂಲ ಸಂಸೃತಿ ಯನನ
ಕಲಿರ್ೀದ್ಕೆೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬೆಸ್ೆ. ಕನನಡ ಕಲಿತೆರ ಕನನಡದ್ ಜೊತೆ ಕನನಡ ಸಂಸೃತಿನ ಕಲಿತಿೀರ. ಕನನಡ ಇತಿಹಾಸ
ತಿಳಿದ್ಯಕೊಳುುತಿತೀರ. ಕನನಡ ಮಾತಾಡಿದಿರಂದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸೃತಿನ ಉಳಿಸಯತಿತೀರ ಮ್ತಯತ ಬೆೆೆಸಯತಿತೀರ.
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ಅಜಜ, ಅಜ್ಜಜ, ಅತ್ೆಾ, ಮಾವ್ನ್ ಜೆ ತ್ೆ ಕಳೆದ summer holidays: ಅದಿತ್ ಕುಮಾರ್
ನಮ್ಮ ಅಜಾ ಅಜಾ ಅತೆತ ಮಾವ ಎಲಲರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ್ ನಮ್ಮನಯನ
ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕೆೆ ಇಲಿಲ ಬ್ಂದಿದ್ಯರ. ಅವರಯ first ಕಾುಲಿಫೀನೋಯಾ ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿಲ ಎಲಲ
ಜಾಗಗಳನಯನ visit ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಗೆ ಬ್ಂದಿದ್ದರಯ. ಅವರಯ ಬ್ಂದ್ಯ ಒಂದ್ಯ
ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರಯ. ನಾನಯ ಮ್ತಯತ ಆದ್ು, ಅತೆತ, ಮಾವ,
ಅಜಾ, ಅಜಾಯ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಯತಾತ ಇದಿವ. ನಾವೆಲಲರೂ ಅಟ್ಾಲಂಟ, ರೂಬಿ ಫಾಲ್ಿ,
blue ridge mountain, Grandfather mountain hanging bridge ಎಲಲ ಕಡೆ
ಹೊೀಗಿದಿವ. ಅವರಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾದಗ ಡೆೀಸ್ ತಯಂಬಾ ಫಾಸ್ೆ ಆಗಿ ಹೊೀಗಾತ ಇತಯತ.
ಒಂದ್ಯ ತಿಂಗಳು ಕೆೆದ್ದ್ಯದ ಗೊತಾತಗಲೆೀ ಇಲಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದದ್ಯದ ತಯಂಬಾ ಖ್ಯಷ್ಠ ಆಯತಯ.
ಅವರನಯನ ನಾನಯ airportಗೆ ಬಿಡಲಿಕೆೆ ಹೊೀದಾಗ ನಾವೆಲಲರೂ ಅತಯತ ಬಿಟ್ೆೆವು. ಅವರಯ ಕೂಡ
ಅತಯತ ಬಿಟೆರಯ. ನಾನಯ ಈಗ ಅವರೆಲಲರನೂನ ತಯಂಬಾ ಿನಸ್ ಮಾಡೊೆೀತಾ ಇದಿದೀನ. Summer
holidays ನಲಿಲ ನಾನಯ ಅವರನಯನ visit ಮಾಡೊೀಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊೀಗಯತಿೀನ.
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ಚಿಣಣರ ಚಿತ್ಾಾರ

ಪ್ರಿನತಿ ಉಪಾಧು ವಕರತಯಂಡ ಮ್ಹಾಕಾಯ
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ನಾ ಓದಿದ ಕತ್ೆ : ರ್ರಣ್

ನನನ ಅಮ್ಮ ಮ್ಲಗಯವ ಮ್ಯಂಚೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೆೀಕ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನಯನ ಹೆೀಳುತಾತರೆ. ಅದ್ರಲಿಲ ಇದ್ಯ ಒಂದ್ಯ.
ಒಂದಾನೊಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಮ್ೂರಯ ಪ್ುಟ್ಾಣಿ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು ವಾಸಿಸಯತಿದ್ದವು, ಮೊದ್ಲ ಎರಡಯ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು
ಬ್ಹಳ ಸೊೀಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಡಿೀ ದಿನ ಆಟ ಆಡಯತಾತ ಕಾಲ ಕೆೆಯಯತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಮ್ೂರನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿ ಬ್ಹಳ
ಚ್ಯರಯಕಾಗಿ ಕರ್ೆಪ್ಟಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಯತಿತತಯತ. ಒಂದ್ಯ ದಿನ ಮ್ೂರೂ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು ಒಂದೊಂದ್ಯ ಮ್ನೆಯನಯನ ಕಟ್ಟೆಕೊಳುಲಯ
ನಧೋರಿಸಿದ್ವು.
ಮ್ನೆಕಟಯೆತಾತ ಸಮ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡಯವುದ್ಯ ಮೊದ್ಲನೆ ನಾಯಮ್ರಿಗೆ ಇರ್ೆವಿರಲಿಲಲ. ಅದ್ಯ ಹೆೀಳಿತಯ “ನಾನಯ ನನನ
ಮ್ನೆಯನಯನ ಹಯಲಿಲನಂದ್ ಕಟಯೆತೆತೀನೆ. ಅದ್ಯ ಸಯಲಭದ್ ಕೆಲಸ”. ಎರಡನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿಗೂ ಕರ್ೆಪ್ಟಯೆ ಮ್ನೆ ಕಟಯೆವುದ್ಯ
ಇರ್ೆವಿರಲಿಲಲ. ಅದ್ಯ ಹೆೀಳಿತಯ “ನನನ ಮ್ನೆಯನಯನ ಕಡಿೆಗಳಿಂದ್ ಕಟಯೆತೆತೀನೆ”. ಹಯಲಿಲನ ಮ್ನೆಯ ಪ್ಕೆದ್ಲಿಲ ಕಡಿೆಗಳಿಂದ್ ಅದ್ಯ
ಮ್ನೆ ಕಟ್ಟೆತಯ. ತನನ ಇಬ್ಬರಯ ಅಣಣಂದಿರಯ ಮ್ೂಖ್ೋರಾಗಿ ಮ್ನೆ ಕಟ್ಟೆದ್ದನಯನ ಮ್ೂರನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿ ಗಮ್ನಸಿತಯ. ನನನ ಮ್ನೆ
ಬ್ಲವಾಗಿರಬೆೀಕಯ ಎಂದ್ಯ ಇಟ್ಟೆಗೆಯಂದ್ ಕರ್ೆಪ್ಟಯೆ ಕಟ್ಟೆತಯ.
ಹಿೀಗೆ ಮ್ೂರನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿ ತನನ ಮ್ನೆಯನಯನ ಕಟೆಲಯ ಕರ್ೆ ಪ್ಡಯತಿತದಾದಗ ಉಳಿದ್ ಎರಡಯ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು ಆಟವಾಡಯತಾತ,
ಮೊೀಜಯ ಮಾಡಯತಾತ ಸಮ್ಯ ಕೆೆದ್ವು.
ಒಂದ್ಯ ದಿನ ತಯಂಬ್ ಗಾಳಿ, ಮ್ೆೆ ಪಾರರಂಭವಾಯತಯ. ಆಗ ಮ್ೂರೂ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿನೋಸಿದ್
ಮ್ನೆಯಲಿಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಮ್ೆೆಯ ರಭಸಕೆೆ ಹಯಲಿಲನಂದ್ ಹಾಗಯ ಕಡಿೆಯಂದ್ ಕಟ್ಟೆದ್ ಮ್ನೆಗಳು ನಾಶವಾದ್ವು. ಆಗ
ನಾಯಮ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ೆೆಯಂದ್ ರಕ್ಷಣ್ೆ ದೊರೆಯಲಿಲಲ. ಆಗ ಮ್ೂರನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿಯತತ
ಆಶರಯಕಾೆಗಿ ಹೊೀದ್ವು. ಮ್ೂರನೆೀ ನಾಯಮ್ರಿ ಕರ್ೆಪ್ಟಯೆ ಕಟ್ಟೆದ್ ಮ್ನೆ ಗಾಳಿಯಂದ್ ಮ್ತಯತ ಮ್ೆೆಯಂದ್ ಯಾವುದೆೀ
ಹಾನಯಾಗಲಿಲಲ. ಮೊದ್ಲ ಎರಡಯ ನಾಯಮ್ರಿಗಳು ಮ್ೂರನೆಯ ನಾಯಮ್ರಿಯಂದ್ ಆಶರಯ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೊಂಡಯ ಜೀವನ
ನಡೆಸಿದ್ವು.
ನಿೀತ್ರ: “ಕಷಟಪಟುಟ ದುಡಿ್ಾಗ ಜೆೀವ್ನ್ದಿಲಿ ಸುಖ್ೆ ೇೆಯುತ್ಾ್ೆ.” ಅಥವಾ “ಕೆೈಕೆಸೇಾದೇೆ ೇಂಾಯಿ ಮೊಸರು.”

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ಸೆ ೀಹಾನ್

ಗಯಂಡ : ನಾನಯ ಮಾಡದೆ ಇರಯವ ಕೆಲಸಕೆೆ
ನನಗೆ ಶಿಕ್ೆ ಕೊಡಯತಿತೀರಾ ಮೀಡಮ್?
ಟ್ಟೀಚ್ರ್: ಮಾಡದೆ ಇರಯವ ಕೆಲಸಕೆೆ ಏಕೆ ಶಿಕ್ೆ
ಕೊಡಲಿ? ಕೊಡೊೀದಿಲಲ.
ಗಯಂಡ: ನಾನವತಯತ ಹೊಮ್ ವಕ್ೋ ಮಾಡಿಲಲ,
ಮೀಡಂ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನ್ಮದಿನ್ಗಳು

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ರಜನಕಾಂತ್ - 12-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್-1950
ದಿಗಂತ್ - 28-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್-1984
ಕಯಂದಾಪ್ುರ ವಾಮ್ನ್ ಕಾಮ್ತ್ - 02-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1947
ಅಲಿ ಬೊಂಗೊ - 08-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1929
ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ - 25-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1936
ಡಾ. ಆರ್. ಗಣ್ೆೀಶ್ - 04-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1962
ಶಿರೀಧರ್ ಸಾವಿನ - 07-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್-1908
ಕನೂನರ್ ಮ್ಂಜಯನಾಥ ಚಾನಪ್ಪ - 02-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1954
ಬ್ಸಂಗೌಡ ಪಾಟ್ಟೀಲ್ - 13-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ -1963
ತೆೀಜಸಿವನ ಪ್ರಕಾಶ್ - 17-ಡಿಸೆಂಬ್ರ್-1987
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿ್ಾಸ”: ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧಯ
ನೀವು ಕವಿರತನ ಕಾಳಿದಾಸ ಸಿನೆಮಾ
ನೊೀಡಿದಿದೀರಾ? ಆಗಸ್ೆ ಸಂಚಿಕೆದ್ಲಿಲ ಮ್ೂತಿೋತಾತ
ಬ್ರೆದ್ ಪ್ತರ ಓದಿ, ನನಗೆ ಮ್ತಯತ ಅಕೆನಗೆ ಈ ಸಿನೆಮಾ
ನೊೀಡೊೀಕೆ ಆಸೆ ಆಯತಯ. ಈ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಳಿದಾಸ
ಒಬ್ಬ ಮ್ಹಾಕವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಯತೆತ. ಡಾ. ರಾಜ್ ಕಯಮಾರ್
(ಕಾಳಿದಾಸ) ಮ್ತಯತ ಜಯಪ್ರದ್ (ವಿದಾುಧರೆ) ಮ್ಯಖ್ು
ಪಾತರದ್ಲಿಲ ಅಭಿನಯಸಿದಾದರೆ. ಈ ಸಿನೆಮಾವನಯನ
ರೆೀಣಯಕಾಶಮ್ೋ ನದೆೀೋಶಿಸಿದಾದರೆ. ರಾಜಕಯಮಾರಿ
ವಿದಾುಧರೆಗೆ ಮ್ದ್ಯವೆ ಮಾಡಯವ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ
ಮೊೀಸದಿಂದ್ ಅವಳಿಗೆ ಕಯರಯಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ದ್ಯವೆ
ಮಾಡಯತಾತರೆ. ವಿಧಾುಧರೆ ಕಯರಯಬ್ನನಯನ ಹೆೀಗೆ
ಕಾಳಿದಾಸನನಾನಗಿ ಮಾಡಯತಾತೆ ೆ, ಕಾಳಿದಾಸನ
ಮ್ಯಂದಿನ ಜೀವನ ಹೆೀಗಿರಯತೆತ ಮ್ತಯತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೆೀಗೆ
ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕಯಂತಲೆ ನಾಟಕವನಯನ ಬ್ರೆದ್ ಎಂದ್ಯ
ತಿಳಿಯಲಯ ನೀವು ನೊೀಡಲೆೀಬೆೀಕಯ "ಕವಿರತನ
ಕಾಳಿದಾಸ“ ಸಿನಮಾ. ಈ ಚಿತರದ್ಲಿಲ ಬ್ಹಳರ್ಯೆ ಸಯಂದ್ರ
ಹಾಡಯಗಳಿವೆ. ಕಾಳಿದಾಸನಯ ಕಾಳಿ ದೆೀವಿಯನಯನ ಹೊಗಳಿ
ಹಾಡಯವ “ಮಾಣಿಕು ವಿೀಣ್ಾ” ನನಗೆ ಇರ್ೆವಾದ್ ಹಾಡಯ.
ಈ ಹಾಡನಯನ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕಯಮಾರ್ ಹಾಡಿದಾದರೆ.
ತಪ್ಪದೆ ಎಲಲರೂ ಸೆೀರಿ ನೊೀಡಿ “ ಕವಿರತನ ಕಾಳಿದಾಸ “
ಸಿನಮಾ.

ನ್ುಡಿಮುತ್ುಾ :
೧. ಪೃಥಿವಾಯಂ ತ್ರಿೀಣಿ ರತ್ಾನನಿ ಜಲಮನ್ನಂ ಸುಭಾಷಿತ್ಂ/
ಮ ಢೆೈೈಃ ಪಾಷಾಣಖಂಡೆೀಷು ರತ್ನಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧೀಯತ್ೆೀ//

‘ಭ ಮಿಯಲಿಿ ಶೆಿೀಷಠವ್ಸುಾಗಳೆಂದೇೆ ಕೆೀವ್ಲ ಮ ರು: ನಿೀರು, ಅನ್ನ ಮತ್ುಾ ಒಳೆಮಯ ಮಾತ್ು.
ಆದೇೆ ಮ ಖೆರು ಕಲಿಿನ್ ಚ ರುಗಳನ್ುನ ‘‘ರತ್ನ ’’ಎಂದು ಕೇೆಯುತ್ರಾರುವ್ುದು ವಿಷಾದಕರ.
ಸುಭಾಷಿತ್ : ಇನೊನಬ್ಬರ ಹಯಚ್ಯುತನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಯವರ್ಯೆ ಸಯಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಯಚ್ಯುತನ ನಮ್ಗೆ
ಸಯಭಾಷ್ಠತಗಳು
ಕಾಣಿಸದ್ಯ - ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ.
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ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ – ವ್ೃತ್ರಾಗಳು

ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ
ಮಾನ್ವ್ೇೆ ೀ ್ಾನ್ವ್ೇೆ ೀ ಭ ಮಾತ್ೆಯನ್ು ತ್ಣಿಸೆ
ಶೆ ೀಣಿತ್ವ್ನೆೇೆಯುವ್ರು ೇಂಾಷಪಸಲುವ್ುದಿೇೆ?
ಏನ್ು ಹಗೆ! ಏನ್ು ಧಗೆ!ಏನ್ು ಹೆ ಗೆ! ಯಿೀ ಧರಿಣಿ
ಸೌನಿಕನ್ ಕಟ್ೆಟಯೀಂ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ||೧೨||
•ಇವರೆೀನಯ ಮ್ನಯರ್ುರೊೀ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸರೊೀ? ಈ
ಭೂಮಾತೆಯನಯ ತಣಿಸಲಯ ಅಂದ್ರೆ ದಾಹವಿಂಗಿಸಲಯ
ಕಣ್ೆಣೀರಯ ಸಯರಿಸಯವಬ್ದ್ಲಯ ರಕತವನಯನ ಸಯರಿಸಿಹರಲಲ! ಈ
ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಲಿಲನ ಹಗೆ ಮ್ತಯತ ಹೊಗೆಗಳನಯನ ನೊೀಡಿದ್ರೆ
ಇಡಿೀ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ವೆೀ ಕಟಯಕನ ಜಗಯಲಿಯಂತಿದೆ
ಎನಯನತಾತರೆ ಮಾನು ಗಯಂಡಪ್ಪನವರಯ.

ಚಿತ್ಿ ಶೀಷಿೆಕೆ : ಕರಣ್ ಯಲಿಮೆಲಿ

ಆಡಯ

ಆಡ

ಆಟ ಆಡ

ನಿ ಆಡ ಆಡ

ಆಡಿ ನೆ ೀಡು...
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶಿೀ ಬಿದರಹಳಿಮ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
¥ÀvÀæ 5
¦æÃwAiÀÄ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼É,
¤ªÀÄUÉ¯Áè PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªz
À À ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÄÀ . PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøw eÁ£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæ§UÉÎ
J£ÉÃ£ÀÄ UÉÆvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ? ¥Àæ¥ÀAZ À¸ÀÈ¶ÖAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ªÀÄvÀÄÛ VæÃPï £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀ£É ¥ÁæaÃ£À¨sÁµÉ
J¤ß¹PÉÆAqÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ E¢ÃUÀ 2000ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¸ÀÄì. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® G¥À®§ÞPÈÀ w PÀ«gÁdªÀiÁUÀðzÀ
PÀvÀÈð CªÉÆÃWÀªÀµÀð £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ. CªÀ£ÀÄ PÁªÉÃj¬ÄA UÉÆÃzÁªÀj¥ÀAiÀÄðAvÀ ¥À¸Àj¹zÀ PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀ£ÀÄß
§tÂ¸
Ú ÄÀ wÛzÀÝ ºÉÆwÛ£À°è EAVèµï¨sÁµÉ E£ÀÆß vÉÆnÖ®©lÄÖ E½¢gÀ°®è, »A¢¨sÁµÉ ºÀÄmÉÖÃ¬ÄgÀ°®è.
EAVèµï¨sÁµÉ vÀ£Àß §gÉªÀtU
Â ÉUÉ gÉÆÃªÀÄ£ï¯Élgïì §¼À¹zÀg,É »A¢ zÉÃªÀ£ÁUÀj CxÁðvï ¸ÀA¸ÀÌøvÀªÀtðªÀiÁ¯É
CªÀ®A©¸ÀÄwÛzÉ. GZÀÑj¸ÀÄªÀ EAVèµïUÀÆ §gÉAiÀÄÄªÀ EAVèµïUÀÆ avÀæ«avÀæ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼É EªÉ. DzÀgÉ
ªÀiÁvÁqÀÄªÀzÀ£Éß §gÉAiÀÄÄªÀ, §gÉzÀAvÉAiÉÄ NzÀÄªÀ PÀ£ÀßqÀ ±ÉÃPÀqÁ99.99 gÀµÀÄÖ vÁQðPÀªÀÇ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÀÇ DzÀ
¨sÁµÉ. PÀ£ÀßqÀ CPÀëgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ C®à¸Àé®à ªÀåvÁå¸À¢AzÀ gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀAwzÉ °TvÀ vÉ®ÄUÀÄ CPÀëgÀªÀiÁ¯É. £ÀªÀÄä
¸ÀÄAzÀgPÀ £
À ÀßqÀ CPÀëgÀªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß «£ÉÆÃ¨Á ¨sÁªÉAiÀÄªÀgÄÀ «±Àé°¦UÀ¼ÀgÁtÂ JAzÉÃ ºÉÆUÀ½ zÁÝgÉ.
D¢PÀ«¬ÄAzÀ DzsÀÄ¤PÀ PÀ«UÀ¼ÀªÀgU
É É PÀ£ÀßqÀ zÉÃ±À¥ÉæÃªÀÄ ¨sÁµÁ¥ÉæÃªÀÄ ªÉÄgÉzÀªÀjzÁÝgÉ: DgÀAPÀÄ±À«lÖqÀA
£É£ÉªÀÅzÉ£Àß ªÀÄ£ÀA §£ÀªÁ¹ zÉÃ±ÀªÀÄA(¥ÀA¥À); ¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀÄªÀ N PÀ£ÁðlPÀ ºÀÈzÀAiÀÄ
²ªÀ(PÀÄªÉA¥ÀÄ); PÀtÚ PÀuÆ
É Û½¹ G¹gÀ J¼É J¼À¹ £ÀÄrAiÀÄ ¸ÉÆ¹ ªÉÆ¼É¹ »VÎ ¨Á\E½zÀÄ ¨Á vÁ¬Ä E½zÀÄ
¨Á(¨ÉÃAzÉæ); GzÀAiÀÄªÁUÀ° £ÀªÀÄä ZÉ®ÄªÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ(£ÁgÁAiÀÄtgÁªï); ºÀZÉÑÃªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ ¢Ã¥À(PÀQð);
¥À¥ÀðAZï EgÉÆÃ vÀ£ÀPÀ ªÀÄÄAzÉ\ PÀ£Àßqï ¥ÀzÀUÆ
É ¼ï £ÀÄVè (gÁdgÀvÀßA); PÀlÄÖªÉªÀÅ £ÁªÀÅ
ºÉÆ¸À£ÁqÉÆAzÀ£ÀÄ(CrUÀ); PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ §j PÀ£ÁðlPÀªÀ®è\ C¹ÃªÀÄ, CzÀÄ C¢UÀAvÀ (¤¸Ágï); ¸ÀÄgÀ¸ÀÄAzÀgÀ
vÀgÀÄ®vÉUÀ¼À §ÈAzÁªÀ£°
À Ã¯É(¸Á.².ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå); PÀ£ÀßqÀ §jæ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀq(À ZÀA¥Á); dUÀzÀ J¯ÉèqU
É ÀÄ ºÀ©âzÉ
EAzÀÄ\PÀ£ÀßqÀzÀ PÀgÀÄ¼À§½î(®PÀëöätgÁªï); MAzÀÄ £Ár£À M¼ÀUÃÉ ºÀ®ªÀÅ dUÀvÀÄÛ(gÀ«ÃAzÀæPÀÄªÀiÁgï).
AiÀiÁªÀÅzÉ «±Àé¨sÁµÉUÉ ºÉUÀ¯u
É ÉAiÀiÁV¤®è§®è ªÀ¯ïØðPÁèöå¸ï ¯ÁåAUÉéeï £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ. ¨sËvÀ«eÁÕ£À ¨É¼ÀQzÀÝ°è
PÀvÀÛ°gÀzÀÄ PÀvÀÛ°zÀÝ°è ¨É¼ÀQgÀzÀÄ C£ÀÄßvÀÛzÉ C®èªÉ? DzÀgÉ ¨É¼ÀQ£À¯Éè PÀvÀÛ°zÉ PÀvÀÛ®¯Éè ¨É¼ÀQzÉ (C¥Àj«ÄvÀ
PÀvÀÛ¯ÉAiÉÆ¼ÀUÉ «¥ÀjÃvÀzÀ ¨É¼ÀU¤
À QÌzª
À ÀgÁgÉÆ\ ¨É¼ÀPÀÆ CzÉ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄÆ CzÉ MAzÀPÉÆÌAzÀAdzÀÄ) JAzÀÄ
£Á¼ÉUÀ¼À «±ÉÃµÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¨ÉqÀV£À PÀtÂºÉÃ½gÀÄªÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ C£ÀÄ¨sÁ« C®èªÀÄ¥À¨
æ sÀÄ C¥Ààl PÀ£ÀßrUÀ. ºÀÄlÆÖgÀÄ
GqÀÄvÀr¬ÄAzÀ ²æÃ±ÉÊ®²RgÀzÀ ªÀgU
É É a°«Ä° JAzÉÆÃzÀÄªÀ V½UÀ½gÁ! ¤ÃªÀÅ PÁtÂgÉÃ? ¤ÃªÀÅ PÁtÂgÉÃ?
JAzÀÄ ¨sÁªÁzÀæð ªÀZÀ£U
À ¼
À ÀPÀnÖ ºÁqÀÄvÀÛ ¢UÀA§jAiÀiÁV PÁ®ßrUÉAiÀÄ°èºÆ
É ÃV ZÉ£ÀßªÀÄ°èPÁdÄð£À£À°è LPÀå¼ÁzÀ
CPÀÌªÀÄºÁzÉÃ« PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ fÃªÁ¼ÀªÉ ¸Àj. PÀ¼À¨ÉÃqÀ PÉÆ®¨ÉÃqÀ\ ºÀÄ¹AiÀÄ £ÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃqÀ\
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¨ÉÃqÀ C£ÀåjUÉ C¸ÀºåÀ ¥ÀqÀ¨ÉÃqÀ\ vÀ£Àß §tÂ¸
Ú ¨
À ÉÃqÀ E¢gÀ ºÀ½AiÀÄ®Ä¨ÉÃqÀ\ EzÉÃ CAvÀgÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ EzÉÃ
§»gÀAUÀ ±ÀÄ¢Þ\ EzÉÃ £ÀªÀÄä PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄzÉÃªÀg£
À ÉÆ°¸ÀÄªÀ ¥Àj. F ªÀZÀ£À PÉÃ½gÀ¨ÉÃPÀ®è ¤ÃªÉ®è? EzÀÄ
12£É ±ÀvÀªiÀ Á£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁdªÁ¢ ¸Áé£ÀÄ¨sÁ« ªÀZÀ£ÀPÁgÀ §¸ÀªÀtÚ£À d£À¦æAiÀÄ gÀZÀ£É. PÁ¯ïðªÀiÁPïìðUÀÆ
JAlÄ£ÀÆgÀÄªÀµÀðUÀ¼ÀªÉÆzÀ¯ÃÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdªÁzÀzÀ ¸À¹£ÉlÖ §¸ÀªÀtÚ ªÀÄºÁ£ï PÀ£ÀßrUÀ.
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶಿೀ ಬಿದರಹಳಿಮ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
F K¼ÀÄ PÉlÖP®
É ¸ÀU¼
À £
À ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÃÉ ¨ÉÃqÀ ©lÄÖ©qÀÄ JAzÀÄ Q«ªÀiÁvÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝ£É
¨sÁªÀ±ÀÄ¢ÞUÉ ºÉ¸g
À ÁzÀ F ²ªÀ±Àgt
À . EzÀÄ §»gÀAUÀzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀjUÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ »vÀªÀZÀ£ÀªÀµÉÖ C®è;
CAvÀgÀAUÀzÀ°è vÀ£ÀUÉvÁ£É PÉÆlÄÖPÆ
É ¼ÀÄîªÀ JZÀj
Ñ PÉ PÀÆqÀ. EzÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ jÃw ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¤Ãw JgÀqÀÆ
ºÀzÀªÁV ¨Égv
É ÀÄPÉÆArªÉ. «¢ü-¤µÉÃzsÀ JAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøvÀzÀ°è, qÀÆ-qÉÆÃAmï JAzÀÄ EAVèµï£À°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£Éß
PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁqÀÄ-¨ÉÃqÀ JA§ eÉÆÃr¥ÀzÀ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛªÉ. ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÁA¸ÁjPÀ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯A
É iÀÄ°è
CxÀð¥ÀÆtðªÁV §zÀÄPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ EvÁåvÀäPÀ(¥Á¹nªï)ªÁzÀzÀÝ£Àß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÉÃvÁåvÀäPÀ
(£ÉUÉnªï)ªÁzÀzÀÝ£Àß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ vÁ£É? EzÀ£Àß J®èPÁ®zÀ J®èzÃÉ ±ÀU¼
À À ¸ÀAvÀgÆ
À ªÀÄºÁvÀägÀÆ ªÀÄvÉÛªÄÀ vÉÛ
ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ §A¢zÁÝgÉ. £ÉÃgÀªÁV zÉÃªÀjAzÀ¯É ºÀvÀÄÛDeÉÕUÀ¼À (mÉ£ï PÀªÀiÁåAqïªÉÄAmïì) ²¯Á¥s®
À PÀUÀ¼À£Àß
¥ÀqÉzÀ£À®è ¥ÁæaÃ£À Ef¥ïÖ£À AiÀÄºÀÆ¢ ¥ÀæªÁ¢ ªÉÆÃ¸É¸ï. CªÀ£À ºÀvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£U
É ¼
À °
À è PÉ¼ÀV£À LzÀÄ
EAxÀzÀ£Éß ºÉÃ½ªÉ. UÉÃæ mï ªÉÄ£ï yAPï C¯ÉÊPï JA§ £ÁtÄÚr »ÃUÉ ¤dªÁVzÉAiÀÄ®èªÉ? ¸ÀéAvÀÆgÀÄ
ºÉÆ£Áß½AiÀÄ°è N¢zÀPÁ¯ÉÃf£À¯Éè ¦æ¤ì¥À¯ïDzÁUÀ «zÁåyð\¤AiÀÄgÀÄ gÁµÀÖçVÃvÉ £ÁqÀVÃvÉ eÉÆvÉ §¸ÀªÀtÚ£À F
¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜªiÀ ÁrzÀÄÝ £É£À¥ÁUÀÄwÛzÉ.
PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀÄºÁvÀägÀÄ ªÉÄÃzsÁ«UÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖzÁÝgÉ: zÉÃªÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå §¸ÀªÀtÚ CPÀÌ C®èªÀÄgÀAxÀ 12£É
±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ²ªÀ±Àgt
À gÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀ ¦vÁªÀÄºÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸À, C£À£Àå PÀÈµÀÚ¸ÀR PÀ£ÀPÀzÁ¸À, wgÀÄUÁlzÀ
d£À¦æAiÀÄPÀ« ¸ÀªÀðdÕ, vÀvÀé¥ÀzÀ¸ÀAvÀ ±ÀjÃ¥sÀ, eÁÕ£À¦ÃoÀ «eÉÃvÀgÀÆ DzsÀÄ¤PÀ PÁªÀå¸Á»vÀå ²RgÀU¼
À Æ
À DzÀ
PÀÄªÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ, PÁgÀAvÀ, ªÉÄÃWÀWÀdð£É £ÁzÀ¶ð ©üÃªÀiï¸ÉÃ£ïeÉÆÃ², UÀAqÀÄzÀ¤AiÀÄ UÀAUÀÆ¨Á¬Ä
ºÁ£ÀU¯
À ï, «±Àé«SÁåvÀ EAf¤AiÀÄgï ¸ÀgïJA.«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå, C¥ÀgÆ
À ¥ÀzÀ £ÉÃvÀævÀdÕ qÁ.JA.¹.ªÉÆÃ¢,
¹zÀÞUÀAUÁªÀÄoÀzÀ PÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃV ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«ÄÃf, ¸ÁzsÀÄAiÀÄw ²æÃ «±ÉéÃ±ÀwÃxÀð¸Áé«ÄÃf, ªÀiÁAwæPÀ
vÀAvÀæeÁÕ¤ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð, d£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ QæPn
É ÖUÀgÁzÀ f.Dgï. «±Àé£Áxï, E.¥Àæ¸À£Àß, ¹.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï,
gÁºÀÄ¯ï zÁæ«qï, C¤¯ï PÀÄA¨Éî, ¨Á°ªÀÅqï£À ¥Àæw¨sÁ¤évÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ gÁzÀ UÀÄgÀÄzÀvï, ±ÁåA ¨É£ÉU¯
À ï,
¸ÀP®
À PÀ¯ÁªÀ®è¨sÀ ªÀg£
À Àl gÁdPÀÄªÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ-vÀ«Ä¼ÀÄ ªÉÄÃgÀÄ£Àl gÀd¤ÃPÁAvï, ¸ÀÄgÀ¸ÀÄAzÀjAiÀÄgÀÆ
C¥ÀÆªÀð£ÀnAiÀÄgÀÆ DzÀ L±ÀéAiÀiÁð gÉÊ, ¢Ã¦PÁ ¥ÀqÀÄPÉÆÃuÉ, £ÀAzÁ PÀ£ÁðlQ, ²¯Áà±ÉnÖ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀ£ÀßqÀ
¥Àæw¨sÉUÀ¼É UÉÆvÁÛ? ¤ÃªÀÅUÀ¼ÀÆ £Á¼É F ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀ¸Á°UÉ ¸ÉÃgÀ°gÀÄªÀ ¥ÀÄmÁtÂ £ÀPÀëvÀæUÀ¼É vÁ£É? §ºÀÄ±ÀB
CzÀPÉÌAzÉ CªÉÄjPÀzÀ ±Á¯Éðmï¹nAiÀÄ®Æè PÀ£ÀßqÀ ¥ÁoÀ±Á¯É CmÉAqïªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¤ÃªÉÃ zsÀ£ÀågÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ
PÁqÀÄªÀ ºÀZÀÑº¹
À gÀAvÉ JAzÀÄ ©A©¸ÀÄªÀ ‘PÁ£À£À’ JA§ DgÉ¤«ÄµÀzÀ QgÀÄavÀæPÌÉ 2018gÀ CPÀÌ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ
JgÀqÀ£É §ºÀÄªÀiÁ£À §A¢zÉ UÉÆvÁÛ? CzÀgÀ°è ¸ÁUÀgz
À À »j-Qj ¸Á»w £Á.r¸ÉÆÃeÁ ºÁUÀÆ
«dAiÀÄªÁªÀÄ£ï E§âgÉ ¥ÁvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀÄä PÀ£ÀßqÀªÉÄÃqÀA gÀd¤Ã ªÀÄºÉÃ±ï ºÀwÛgÀ «ÃrAiÉÆ°APï EzÉ.
CªÀg£
À Àß PÉÃ½ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ.
£ÀªAÉ §gï 1. PÀ£ÀßqÀgÁeÉÆåÃvÀìªÀ

¤ªÀÄä ªÀÄÆwð vÁvÀ
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