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ಸಂಪಾದಕೋಯ: ರಜನಿೋ ಮಹೆೋಶ್

ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬ್ಂತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ೆೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧಾಮಿಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ೆದೆ
ಸಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಬ್ಹಳ ಹತಿಿರವಾದ ಹಬ್ಬ. ಮೈಸೂರು, ಅರಮನೆ, ಅಂಬಾರಿ, ಚಾಮುಂಡೆೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಿ ಈ
ಸಡಗರಗಳಷೆಟೇ ಅಲ್ೆದೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಕೂರಿಸುವ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೂಡ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ. ನಮಮ
ಪುರಾಣಗಳು, ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸೃತಿಗಳನುು ಮಕಕಳಿಗೆ ಇಷಟವಾಗುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆಕ ಈ
ಗೊಂಬೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕ್ಾರಿ. ಮಕಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷೊಟೇ ನೇತಿಕಥೆಗಳನುು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲ್ಕ
ಪರಿಚಯಿಸಬ್ಹುದು. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆ ಗೊಂಬೆ ಪರದಶ್ಿನಕ್ೆಕ ಮಹತವದ ಸಾಾನ ಇದೆ ಹಾಗೆಯ ಅದಕ್ೆಕ ಒಂದು
ಸುಂದರವಾದ ಪುರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಹಿನೆುಲ್ೆ ಇದೆ. ದುಗಾಿ ದೆೇವಿಯು ನರಂತರವಾಗಿ ೧೦ ದಿನಗಳ ಕ್ಾಲ್ ಹೊೇರಾಡಿ
ಮಹಿಷನನುು ಸಂಹರಿಸ್ಸದಳು. ದುಗಾಿ ದೆೇವಿಯು ಮಹಿಷಾಸುರನನುು ಮರ್ಧಿಸುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲೆ, ಎಲ್ೆ ದೆೇವತೆಗಳು
ಅವರ ಶ್ಕ್ತಿಯನೆುಲ್ಾೆ ದುಗೆಿಗೆ ಧಾರೆಯರೆದು ಗೊಂಬೆಗಳಂತೆ ನಂತರಂತೆ. ದೆೇವತೆಗಳು ತಮಮ ಶ್ಕ್ತಿಯನುು ದುಗೆಿಗೆ
ಧಾರೆಯರೆದು ಬೆಂಬ್ಲ್ಲಸ್ಸದ ಪರತಿೇಕವಾಗಿ ದಸರ ಹಬ್ಬದಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನುು ಕೂರಿಸ್ಸ ಪೂಜಿಸಲ್ಾಗುತಿದೆ
ಎನುುತಾಿರೆ.
ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ನವರಾತಿರಯ ೯ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ೯
ಮಹಡಿಯ/ ಮಟ್ಟಟಲ್ಲನ ತರಹ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೆ ಗೊಂಬೆಗಳನುು ಅಲ್ಂಕ್ಾರಿಕವಾಗಿ ಜೊೇಡಿಸುತಾಿರೆ. ಈ ಗೊಂಬೆಗಳು
ಮನೆಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂತೊೇಷವನುು ನೇಡುತಿದೆ. ಮೊದಲ್ ೩ ಮಟ್ಟಟಲ್ುಗಳಲ್ಲೆ ದೆೇವತೆಗಳನೂು ಇಡುತಾಿರೆ.
ನಂತರದ ೩ ಮಟ್ಟಟಲ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಸಾಧು-ಸಂತರು, ರಾಜ ರಾಣಿಯರು ಇಂತಹ ಗೊಂಬೆಗಳನುು ಜೊೇಡಿಸುತಾಿರೆ. ೭ ನೆ
ಮಟ್ಟಟಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಇದಕ್ೆಕ ಸಂಬ್ಂರ್ಧಸ್ಸದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ೮ ನೆ ಮಟ್ಟಟಲ್ು ಶಾಲ್ೆ, ಪಾರ್ಕಿ, ಅಂಗಡಿ,
ತರಕ್ಾರಿ ಮಂಡಿ ಇತಾಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಸೇಮಿತ. ೯ ನೆ ಮಟ್ಟಟಲ್ುನಲ್ಲೆ ಹೆಚಾಾಗಿ ಪಾರಣಿಗಳು ಮತುಿ ಬೆೇರೆ ತರಹದ
ಗೊಂಬೆಗಳನುು ಜೊೇಡಿಸುತಾಿರೆ. ಪರತಿವಷಿವೂ ಹೊಸ ಗೊಂಬೆಗಳನುು ತಮಮ ಸಂಗರಹಕ್ೆಕ ಸೆೇರಿಸುತಾಿರೆ.
ಈ ವಷಿದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮಮ ಆಪಿರಾದ ಅಮರೆೇಶ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ
ಗೊಂಬೆ ಪರದಶ್ಿನ ನೊೇಡುವ ಒಂದು ಅವಕ್ಾಶ್ ಒದಗಿ ಬ್ಂತು. ಹಲ್ವಾರು ವಷಿಗಳಿಂದ ಅವರು ನಡೆಸ್ಸಕ್ೊಂಡು
ಬ್ಂದಿರುವ ಈ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ, ಕಣಿಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳೆೆಯ ರಸದೌತಣ. ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ದಶಾವತಾರ,
ಅಷಟ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ದುಗಾಿ ದೆೇವಿ, ಸರಸವತಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ, ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತರಣ , ಕೃಷಿ ಲ್ಲೇಲ್ೆ, ಗಣೆೇಶ್ನ
ಹಲ್ವು ವಿಗರಹಗಳು, ಸಾಧು- ಸಂತರು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಜಂಬ್ೂ ಸವಾರಿ, ದಸರಾ ಟಾಬೊೆೇ, ವಾಡೆ
ಮನೆ(ಗೌಡರ ಮನೆ) ಅಲ್ಲೆನ ಸೊೇಮಾರಿ ಕಟೆಟ, ಎಲ್ೆತರದ ಕಸುಬ್ುಗಳು, ಕಮಾಮರ, ಹಾವಾಡಿಗ, ಬ್ಳೆಗಾರ, ಗಿಣಿ
ಶಾಸರ ಹೆೇಳುವವರು .. ಜಪಾನೇಸ್, ಚೆೈನೇಸ್ ಗೊಂಬೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ತಮಮ
ಕಥೆಗಳನುು ತಾವೆೇ ಹೆೇಳುವಂತೆ ಜೊೇಡಿಸ್ಸಟ್ಟ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನುು ನೊೇಡಿದರೆ ಮತೆಿ ಮತೆಿ ನೊೇಡಬೆೇಕು
ಅನುಸುತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಗೊಂಬೆ ಪರದಶ್ಿನದ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ಶ್ರಮ ಶಾೆಘನೇಯ. ಇಷುಟ ದೊಡಡ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗರಹ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಜೊೇಡಣೆ, ಮನರಂಜನೆ ಇದಕ್ೆಕಲ್ೆ ಕ್ಾರಣ ಅವರೆೇ ಹೆೇಳುವ
ಹಾಗೆ “ ಮನ್ಸುು, ಇಷಟ ಮತ್ುಿ passion. “ ಅವರ ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಂಗರಹಕ್ೆಕ ಇನುು ಹೆಚಿಾನ ಹೊಸ ಹೊಸ
ಗೊಂಬೆಗಳು ಸೆೇಪಿಡಲ್ಲ. ನಮಮ ಸಂಸೃತಿಯನುು ಮುಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಕ್ಾಯಿ ಹಿೇಗೆೇ
ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸೊೇಣ.
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ಪೋಷಕರ ಅಂಕಣ : ಸೌಮಯ ವಾಸು

ನನು ಜಿೇವನದ ಬ್ಹು ಮುಖ್ಾ ಅನುಭ್ವ (ಕಲ್ಲಕ್ೆ). ನನು ಮದುವೆಗೆ ಮುನು ಬೆಂಗಳೂರು ನನು
ವಾಸಸಾಳ. ಜಿೇವನ ಬ್ಹು ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಸಮಯದ ಕ್ೊರತೆ ಕ್ಾಣದೆ ಸುಖ್ವಾಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ, ಸೆುೇಹಿತರು
ಮತುಿ ಅಕಕ, ಅಪಪ, ಅಮಮನ ಜೊತೆ ನರಾಯಾಸವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿಿತುಿ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜಿೇವನದ
ದಿಕುಕ ಬ್ದಲ್ಾಯಿತು. ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ದೆೇಶ್, ಹೊಸ ಜನ, ಜಿೇವನ ಎಲ್ೆದಕೂಕ ಸಮಯ
ಹೊಂದಿಸ್ಸಕ್ೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡುವುದೆೇ ಸಾಹಸವಾಗಿತುಿ. ನಂತರ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜೆೆ ಹಾಕ್ತ
ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಮಗನ ಆಟ್, ಪಾಠ, ಬೆಳೆಯಲ್ು ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕ್ೆ ಮಾಡುವುದು
ಅಸಾಧಾವಾಯಿತು. ಹಿೇಗೆ ಸಾಗಿದ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ನಂತರ ಗೆಜೆೆ ಕಟ್ಟಟಕ್ೊಂಡು ಹೆಜೆೆ ಹಾಕ್ತದವಳು ಮಗಳು.
ನಾವು ನಾಲ್ುಕ ಜನರಾದೆವು. ಸಮಯ ಎಲ್ೆದಕೂಕ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೆೇಗಪಾಪ ಎಂದು ಪರದಾಡುತಿಿದೆೆ.
ಇಬ್ಬರಿದಾೆಗ ಸಾಲ್ದ ಸಮಯ, ಇಬ್ಬರು ಮಕಕಳನುು ಸೆೇರಿಸ್ಸ ನಡಿಸ್ಸದ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕ್ೆಯ
ಜಾಣತನ ಬ್ಹು ದೊಡಡ ಪಾಠ ಕಲ್ಲತಂತೆ ಆಯಿತು.
ಜಿೇವನವೆೇ ಒಂದು ಜಾಡಿಯಂತೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಚಿಕಕ ಕಲ್ುೆಗಳು ಮತುಿ ದೊಡಡ ಕಲ್ುೆಗಳು ಹಾಕುವುದು
ಅಂದರೆ ಬೆೇಕ್ತಲ್ೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಚಿಕಕ ಕಲ್ುೆಗಳಂತೆ. ಸಂಸಾರ, ಕ್ೆಲ್ಸ,
ಆರೊೇಗಾ, ಹವಾಾಸ, ಮನೊೇರಂಜನೆ ಇಂತಹ ಮಹತವದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯವನುು ಸರಿಯಾಗಿ
ಹೊಂದಿಸ್ಸಕ್ೊಂಡು ನಡೆದಾಗ ಸ್ಸಗುವ ಆನಂದ ಅಪರಿಮಿತವಾದದು.
ಹೆೇಗೆ ನಾನು ಇಷೆಟಲ್ಾೆ ಸಮಯವನುು ಹೊಂದಿಸ್ಸದೆ ಎಂದು ಆಶ್ಾಯಿವಾಯಿತು, ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೊೇಡಿದಾಗ ಎಲ್ೆಕೂಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯದ
ಕ್ೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನಭಾಯಿಸ್ಸ ಅನುಭ್ವಿಸ್ಸ
ಅಮಮನಾದೆ ಎಂದು ಸಂತೊೇಷವಾಯಿತು.
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ಗೆ್ಂಬೆ ಹಬಬ : ಇಂಚರ ಗೆ್ೋಪಿನಾಥ್
ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬವನುು ನವರಾತಿರಯಲ್ಲೆ ಮಾಡುತೆಿೇವೆ. ಈ ಸಾರಿ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ
ಅಕ್ೊಟೇಬ್ರ್ 9- 18 ತನಕ 9 ದಿನ ಇತುಿ. 9 ದಿನ ಸಾಯಂಕ್ಾಲ್ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ
ಮಾಡಿಿೇವಿ. ನನಗೆ ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಇಷಟ. ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬವನುು ನನು ಅಕಕ, ಅಪಪ, ಅಮಮ, ಲ್ೆಯೇ
ಮತುಿ ನನು ಫೆರಂಡ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಿೇನ. ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಯಾಕ್ೆ ಮಾಡಿಿೇವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೆೇಳಿಿೇನ.
ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ mainly ದುಗಾಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೆೇಳಾಿರೆ. ಆದರೆ ದುಗಾಿ ಮತುಿ ಬೆೇರೆ ದೆೇವರನುು ಯಾಕ್ೆ
ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಿೇವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ೂಾಟ್ಟ ಫುಲ್ ಸೊಟೇರಿ ಇದೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಷಾಸುರ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಇದೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಮಡಿಟೆೇಶ್ನ್ ಮಾಡಿ ದೆೇವರ ಹತರ
ಒಂದು ವರ ತಗೊಂಡ. ಅದು ಏನು ಅಂದೆರ, ಯಾರೂ ಅವನು ಸಾಯಿಸಲ್ಲಕ್ೆಕ ಆಗಲ್ೆ. ಅದಕ್ೆಕ ಅವನು
ಎಲ್ೆರನುು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಕ್ೆಕ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದ.
ಆಗ ದೆೇವರುಗಳೆಲ್ಾೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆೇರಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಕ್ೆಕ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು
ಮಹಿಷಾಸುರನನುು ಸಾಯಿಸೊೇದು ಅಂತ. ಆಗ ದುಗೆಿ/ಪಾವಿತಿ/ಶ್ಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬ್ಂದು ನಾನು
ಮಹಿಷಾಸುರನ ಜೊತೆ ಫೆೈಟ್ ಮಾಡಿಿನ ಅಂತ ಹೆೇಳಿದಳು. ಆಗ ಎಲ್ಾೆ ದೆೇವತೆಗಳು ಅವರ ಶ್ಕ್ತಿಯನುು
ದುಗೆಿಗೆ ಕ್ೊಟ್ುಟ ವಾರ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ನಂತಿದೆರು.
ಅವರ ಈ ತಾಾಗವನುು ನೆನೆಪು ಮಾಡಕ್ೆಕ ಮತುಿ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಕ್ೆ ನಾವು ಗೊಂಬೆ ಹಬ್ಬವನುು
ಸೆಲ್ೆಬೆರಟ್ ಮಾಡುತೆಿೇವೆ.

ಗೆ್ಂಬೆ ಹಬಬ
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್
ವ್ಯಕಿ ಪರಿಚಯ : ರಾಷರಕವಿ ಕುವೆಂಪು

ಕನುಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮಮಯ ರಸಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು. ಕನುಡದ ಹಿರಿಮಯನುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತುಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿರಗಳಲ್ಲೆ ಎತಿಿ ಹಿಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚೆೇತನ. ಕುವೆಂಪು ಒಬ್ಬ ದಾಶ್ಿನಕ ಲ್ೆೇಖ್ಕರು.
ಕುವೆಂಪು ಎಂಬ್ ಮೂರಕ್ಷರದಿಂದಲ್ೆೇ ಕನುಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾದ ರಾಷರಕವಿ ಕುಪಪಳಿೆ ವೆಂಕಟ್ಪಪ ಪುಟ್ಟಪಪ.
ಹೊಸಗನುಡ ಸಾಹಿತಾದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ. ಕನುಡ ಸಾಹಿತಾವನುು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತಾ ವೆೇದಿಕ್ೆಗೆ ಕ್ೊಂಡೊಯೆ
ವಿಶ್ವಮಾನವ, ಕನುಡದ ಮಹಾನ್ ಚೆೇತನ ಅವರು. ಕುವೆಂಪುರವರು ಹುಟ್ಟಟದುೆ 29 ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ 1904.
ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ೆೆಯ ತಿೇರ್ಿಹಳಿೆ ತಾಲ್ೂೆಕ್ತನ ಕುಪಪಳಿೆ. ತಂದೆ ವೆಂಕಟ್ಪಪಗೌಡರು, ತಾಯಿ ಸ್ಸೇತಮಮ.
ಕುವೆಂಪುರವರು ಹುಟ್ಟಟದುೆ ತಾಯಿಯ ತವರಾದ ಚಿಕಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ೆೆಯ ಹಿರೆೇಕ್ೊಡಗಿ ಗಾರಮದಲ್ಲೆ. ಮಲ್ೆನಾಡಿನ
ಮಡಿಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಟ ಬೆಳೆದ ಕುವೆಂಪುರವರು ಶಾಲ್ೆ-ಕ್ಾಲ್ೆೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲತದೆಕ್ತಕಂತ ಹೆಚಿಾನ
ವಿಷಯವನುು ಕಲ್ಲಸ್ಸದುೆ ಮಲ್ೆನಾಡಿನ ಪರಕೃತಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆ ಮಲ್ೆನಾಡಿನ ಸೊಬ್ಗು
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತ್ರಗಳು:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ಶಿರೇ ರಾಮಾಯಣದಶ್ಿನಂ-ಮಹಾಕ್ಾವಾ.(ಕನುಡದ ಮೊದಲ್ ಜ್ಞಾನಪೇಠ ಪರಶ್ಸ್ಸಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿ)
ಕ್ಾನೂರು ಹೆಗಗಡಿತಿ-ಕ್ಾದಂಬ್ರಿ.
ಮಲ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮದುಮಗಳು-ಕ್ಾದಂಬ್ರಿ.
ನೆನಪನ ದೊೇಣಿಯಲ್ಲೆ-ಆತಮಚರಿತೆರ.
ಕವನಸಂಗರಹಗಳು.
ನಾಟ್ಕಗಳು.
ಕ್ಾವಾ ಮಿೇಮಾಂಸೆ ಹಾಗು ವಿಮಶಾಿಕೃತಿಗಳು.
ವೆೈಚಾರಿಕ ಲ್ೆೇಖ್ನಗಳು.
ಮಲ್ೆನಾಡಿನ ಚಿತರಗಳು-ಲ್ಲ್ಲತ ಪರಬ್ಂಧ.
ಕಥಾಸಂಕಲ್ನಗಳು.
ಜಿೇವನ ಚರಿತೆರಗಳು.

ಕ್ೆೇಂದರ ಸಾಹಿತಾ ಅಕ್ಾಡೆಮಿ ಪರಶ್ಸ್ಸಿ - (ಶಿರೇರಾಮಾಯಣ ದಶ್ಿನಂ) (1955)
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಲ್ಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿ.ಲ್ಲಟ್. (1956)
ಪದಮಭ್ೂಷಣ (೧೯೫೮)
ರಾಷರಕವಿ ಪುರಸಾಕರ (೧೯೬೪)
ಕನಾಿಟ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲ್ಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿ.ಲ್ಲಟ್. (೧೯೬೬)
ಜ್ಞಾನಪೇಠ ಪರಶ್ಸ್ಸಿ (ಶಿರೇ ರಾಮಾಯಣ ದಶ್ಿನಂ) (೧೯೬೮)
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲ್ಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಿ.ಲ್ಲಟ್. (೧೯೬೯)
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಾಹಿತಾ ಅಕ್ಾಡೆಮಿಯು ಫೆಲ್ೊೇಷ್ಟ್ಪ್ (1979)
ಪಂಪ ಪರಶ್ಸ್ಸಿ (೧೯೮೮)
ಪದಮವಿಭ್ೂಷಣ (೧೯೮೯)
ಕನಾಿಟ್ಕ ರತು (೧೯೯೨)
ಕನುಡ ಸಾಹಿತಾ ಪರಿಷತಿಿನ ಗೌರವ ಸದಸಾತವ
ಕನುಡ ವಿಶ್ವವಿದಾಾಲ್ಯದ ನಾಡೊೇಜ ಪರಶ್ಸ್ಸಿ (ಮರಣೊೇತಿರ)
ಕುವೆಂಪು ಅವರ 113 ನೆೇ ಜನಮ ದಿನದಂದು, ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಿ ಡೂಡಲ್
ಪರದಶಿಿಸ್ಸತು.(2017 ಡಿಸೆಂಬ್ರ್ 29)
ಭಾರತ ಸಕ್ಾಿರದ ಪದಮವಿಭ್ೂಷಣದಿಂದಲ್ೂ ಪುರಸೃತಗೊಂಡ ಇವರು ‘ಜೆೈ ಭಾರತ ಜನನಯ ತನುಜಾತೆ…’
ಕನುಡ ನಾಡ ಗಿೇತೆಯನುು ರಚಿಸ್ಸದ ಮೇರು ಕವಿ. “ಅಭಿನವ ವಾಲ್ಲೀಕ್ತ” ಎಂದೆೇ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲೆ ಪರಸ್ಸದಧರಾದ
ಕುವೆಂಪುರವರು 1994 ನವೆಂಬ್ರ್ 11 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ತಮಮ ನವಾಸದಲ್ಲೆ ನಧನರಾದರು.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹ – ಗೂಗಲ್

ಗೌರವ್/ ಪಿರ್ಸಿಿ ಪುರಸಾಾರಗಳು
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಬಹುಮುಖ ಪಿತ್ರಭೆ ನ್ಮಮ ಯಮುನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರೆ್ಂದಗೆ
ಒಂದು ಸಂವಾದ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ನಮಮ ಶಾಲ್ೆಿಟ್ ನ ಮೊೇಹಕ ನಟ್ಟ ಯಮುನಾ ನಾಗರಾಜ್ (ಯಾನ ರಾಜ್) ಒಬ್ಬ
ಬ್ಹುಮುಖ್ ಪರತಿಭೆ. ಇವರು ಜನಸ್ಸದ ಊರು ಮೈಸೂರು. ಬಾಲ್ಾದಲ್ಲೆ ಸೆಟೇಜ್ ಹತಿಲ್ು ಸಂಕ್ೊೇಚ
ಪಡುತಿಿದೆ ಇವರು ಇಂದು ರಂಗನಾಯಕ್ತ ಎಂದರೂ ತಪಪಲ್ೆ. ಇವರು ಓವಿ ಕ್ತರೇಡಾಪಟ್ು. ಇವರು
ತಮಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ತಮಮನುು ಬ್ಹಳಷುಟ ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆ (volunteering)ಯಲ್ಲೆ
ತೊಡಗಿಸ್ಸಕ್ೊಂಡಿದಾೆರೆ. ಅಕಕ ಸಮೀಳನದ ಸದಸಾರಾದ ಇವರು ಕನುಡಕ್ಾಕಗಿ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾೆರೆ.
ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ವಿದಾಾರ್ಥಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಕ್ೆಕ ಇಷಟ ಪಡುವ ಇವರು ಬ್ಹಳ ಮಹತಾವಕ್ಾಂಕ್ಷ್ಮ.
ಯಾವುದೆೇ ಕ್ೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲೆ ಪರಿಪೂಣಿತೆ ಇರಬೆೇಕು ಅನೊುೇದೆೇ ಇವರ ಧೆಾೇಯ.
“ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾರಣಕ್ಾ ನ್ನಿನಂದ ಇದು ಆಗಲ್ಿ ಅಂತ್ ಅಂದುಕೆ್ಳಳಲೆೋ ಬೆೋಿ.”

“Never give up, chase your dream. Stay positive." - ಯಾನ್ ರಾಜ್
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ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಬಹುಮುಖ ಪಿತ್ರಭೆ ಯಮುನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರೆ್ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ:
ಪಿಶೆನ : ನಾನು ನೊೇಡಿದ ಹಾಗೆ ನೇವು ಮಲ್ಲಟ ಟಾಲ್ೆಂಟೆಡ್ಸ ವುಮನ್. ನೇವು unique ಹಾಾಲ್ೊೇವಿೇನ್
costume ಹಾಕ್ೊಕತಿದಿೆಿ, CKB ಯಲ್ಲೆ ನಮಮ ಹತರ ಕ್ತರಯೇಟ್ಟವ್ ಆಗಿ ಪ್ರರಗಾರಮ್ ಕೊ ಕ್ೊಡಿಸುತಾಿ ಇದಿರ.
ನಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ?
ಉತ್ಿರ : Any ಕ್ತರಯೇಟ್ಟವ್ ಫೇಲ್ಡ, specially, I love writing, reading. ತುಂಬಾ ಓದಿದೆರ ಏನಾಗುತೆಿ ಅಂದೆರ you
tend to learn more, ಅದಕ್ೆಕ ತುಂಬಾ ಓದಬೆೇಕು. When I was growing up, I was fortunate enough to
own a library at home. ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲ್ೂ ನನಗೆ ಬ್ರೆಯೇದು ಅಂದೆರ ತುಂಬಾ ಇಷಟ. ಅದೂ creative writing.
ಮತೆಿ photography, editing, ಫೇಟೊೇಸ್ ಆಗಿರಬ್ಹುದು, ವಿೇಡಿಯ ಆಗಿರಬ್ಹುದು. I love editing. ಹಾಗಾಗಿ 6-7
ವಷಿದಿಂದ ನನಗೆ media ದಲ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಪಿಶೆನ : ನೇವು ಒಬ್ಬರು ಕ್ತರೇಡಾಪಟ್ು ಅಂತ ಕ್ೆೇಳಿದಿೇನ. ಅದರ ಬ್ಗೆಗ ಹೆೇಳಿ.
ಉತ್ಿರ: ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೊಪೇಟ್ಿಿ ಆಡಿದಿೇನ. I played volleyball. ನಾನು ಸೂಕಲ್ ಕ್ಾಾಪಟನ್ ಆಗಿದೆೆ. 4 ವಷಿ
ಯೂನವಸ್ಸಿಟ್ಟ ಯಲ್ಲೆ ಆಡಿದಿೇನ. ಯೂನವಸ್ಸಿಟ್ಟ ಟ್ಟೇಮ್ ಕೊ ಗೂ ಕ್ಾಾಪಟನ್ ಆಗಿದೆೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರ್ ಯೂನವಸ್ಸಿಟ್ಟನ
ರೆಪೆರಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿೇನ. ಮಿಡ್ಸೆ ಸೂಕಲ್ ನಲ್ಲೆ ನಾನು ಸೂಕಲ್ ಕ್ತರಕ್ೆಟ್ ಟ್ಟೇಮ್ ಕೊ ನಲ್ಲೆ ಆಡಿದೆೆ. ನಾನು ಟಾರಾರ್ಕ ಟ್ಟೇಮ್ ಕೊ ನಲ್ೂೆ
ಇದೆೆ. ನಾನು ಡಿಸಕಸ್ ಮತುಿ ಜಾವೊಲ್ಲನ್ ಥೊರೇ ಮಾಡುತಾಿ ಇದೆೆ. Pre-university I played for college. I have
won the city level and went to district level without practice. I encourage all the parents, sports
is a key element in the kids life. ಯಾಕ್ೆಂದೆರ ಸೊಪೇಟ್ಿಿ ನಲ್ಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂೆ ಗೆಲ್ೆಲ್ೆ. We have to
understand, even though we put our heart and soul in to it, we may not get the victory.
Understand, ಸೊೇಲ್ೊೇದು ಮತುಿ ಗೆಲ್ೊೆೇದು is part of life. ಸೊಪೇಟ್ಿಿ ಮಾಾನ್ ಆಗಿದಾೆಗ ಅದು ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ
ಬ್ರುತೆಿ. ಸೊೇಲ್ೊೇದು is one learning step for success.
ಪಿಶೆನ: ನಮಗೆ ಆಕ್ತಟಂಗ್ ನಲ್ಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬ್ಂತು?
ಉತ್ಿರ: I never had an acting interest. It just happened. ನಾನು director ಆಗಬೆೇಕು ಅಂತ ಹೊೇಗಿದೆೆ. ಆದೆರ
ನನಗೆ ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಆಫರ್ ಸ್ಸಕ್ತಕತು. ಎಲ್ೆರೂ convince ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ೆ, I said ok, let me try because its for the
awareness. After I did that movie, I think I have some talent. So I can try if there is an
opportunity.
ಪಿಶೆನ: ನಮಮ ಮೊದಲ್ ಸ್ಸನಮಾ ವೆೈಷಿವಿ ಬ್ಗೆಗ ಹೆೇಳಿ.
ಉತ್ಿರ: ವೆೈಷಿವಿ is very interesting movie. Its very close to my heart. It is for a cause. It doesn’t
say much but it says a lot. It talks about domestic violence, generic quality, ಹೆೇಗೆ ದೊಡಡವರಿಗೆ
ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೆೇಕು ಮತುಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆೇಗಿರುತೆಿ. Certain things sometimes we just follow because
ನಮಮ ತಾತ, ಮುತಾಿತ ಮಾಡಿದುರ ಅಂತ. Now we are saying it is time for change. ಬೆೇರೆಯವರಿಗೊೇಸಕರ
ನಾವು, ನಮಮ ಸಮಯ ಆಗಿರಬ್ಹುದು, ದುಡುಡ ಆಗಿರಬ್ಹುದು ಕ್ೊಡಬೆೇಕು. So many ways we can help others.
The concept of the movie is very interesting to me. I said ok because I can be the face of the
awareness. I am proud of it and absolutely no regrets.
ಪಿಶೆನ: ಈ ಸ್ಸನಮಾದಲ್ಲೆ ಆರ್ಕಟ ಮಾಡೊೇಕ್ೆ ಇನಿಿರೆೇಷನ್ ಯಾರು?
ಉತ್ಿರ: Lots of people. ಉದಾಹರೆಣೆಗೆ ನನು ಅಮಮ. She did an amazing work bringing us up. ನಮಮನೆೇಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಜನ. She showed me how to be compassionate, how to be empathetic, how to be nice
to people, how to share, she showed me lot of things. My parents are the biggest inspiration
and my brother is also equally inspirational. Especially I say my family is the biggest
inspiration.

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೦
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ಬಹುಮುಖ ಪಿತ್ರಭೆ ಯಮುನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರೆ್ಂದಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ :
ಪಿಶೆನ : ಕ್ೆಲ್ಸ ಮತುಿ ಫಾಾಮಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ತಟಂಗ್. ಇವೆಲ್ಾೆ ಹೆೇಗೆ ನಭಾಯಿಸ್ಸದಿರಿ?
ಉತ್ಿರ: I strongly think that is “ Time management” . No matter what, you have to put a time and
adhere to that. Anything can be done. It depends upon how you put the priorities, how you
manage your time.
ಪಿಶೆನ: “ಮಂಡಾದ ಹೆಣುಿ ವಿದೆೇಶ್ದಿಂದ ಕನುಡ ಸ್ಸನಮಾ ಮಾಡೊೇಕ್ೆ ಬ್ಂದಿರುವುದು ಬ್ಹಳ ಸಂತೊೇಷ” ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನಟ್
ಅಂಬ್ರಿೇಷ್ ಅವರು ಹೆೇಳಿ ಹೆಮಮ ಪಟ್ಟರಂತೆ. ನಮಗೆ ಕನುಡ ಚಿತರರಂಗ ಹೆೇಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಿ ಮಾಡುಿ?
ಉತ್ಿರ: ನಾನು ಯಾರನೆುಲ್ಾೆ ಭೆೇಟ್ಟ ಮಾಡಿದೊುೇ ಅವರೆಲ್ೆ Fabulous. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುನೇತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಬ್ರಿೇಷ್
ಸರ್, ಸೃಜನ್ ಲ್ೊೇಕ್ೆೇಶ್. They are very supportive. They welcome new people to industry.
ಪಿಶೆನ : ನೇವು ಅಕಕ ಸಮೀಳನದಲ್ಲೆ ನಮಮನುು ಸಕ್ತರೇಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಸಕ್ೊಂಡಿದಿೆೇರಿ. ಅಲ್ಲೆ ನಮಮ ಅನುಭ್ವ ಏನು?
ಉತ್ಿರ: ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಲ್ೆರ ಜಿೇವನದಲ್ೂೆ ಬ್ಹು ಮುಖ್ಾ ಪಾತರವಹಿಸುತಿದೆ. ನಾವು ಏನೆೇ ಆದರೂ
ಭಾವನೆಗಳನುು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತೆಿೇವೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತಿಿರವಾಗಿರುತಿದೆ. ಆ ನಟ್ಟಟನಲ್ಲೆ
ಕನುಡವನು ಬೆಳೆಸೊೇಕ್ೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತೆಿ ಅರ್ವಾ ಕನುಡದ ಹಿರಿಮಯನು ಇನುು ಎತಿರಕ್ೆಕ ತಗೊಂಡು
ಹೊೇಗೊ ಕ್ೆಲ್ಸದಲ್ಲೆ ನನು ತೊಡಗಿಸ್ಸಕ್ೊಳುೆವ ಅವಕ್ಾಶ್ ಇದೆ ಅಂದೆರ ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು
ಭಾಗವಹಿಸುತೆಿೇನೆ. ಅಕಕ ಒಂದು ಉತಿಮ ಸಂಸೆಾ. ಅದರಲ್ಲೆ ಕನುಡಕ್ೆಕ ಜಾಸ್ಸಿ ಪಾರಧಾನಾತೆ ಕ್ೊಡುತೆಿೇವೆ.
ಕನುಡಕ್ಾಕಗಿ, ಕನುಡಕ್ೊಕೇಸಕರ ನಡೆಸುವ ಸಮೀಳನವೆೇ ಅಕಕ. ಅದರಲ್ಲೆ ನಾನು 2 ವಷಿ ಡೆೈರೆಕಟರ್
ಆಗಿದೆೆ. ಆಮೇಲ್ೆ Joint secretary ಆಗಿದೆೆ. ನಾನು 2016 ಅಕಕದಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ಮನೊೇರಂಜನಾ
ಕ್ಾಯಿಕರಮದ ಚೆೇರ್ ಆಗಿದೆೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡಡ ಜವಾಬಾೆರಿ. ಇವೆಲ್ೆದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೆ
ತುಂಬಾ ಕಲ್ಲತು ಕ್ೊಂಡೆ. How to talk to people, how to convince people to do
something for a cause. It is a completely volunteer based organization. It is a
closer to heart job. So, I am doing it for a cause. I love Kannada.
ಪಿಶೆನ: ಅಮೇರಿಕ್ಾದಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯುತಿಿರುವ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕನುಡದ ಬ್ಗೆಗ ಏನು ಹೆೇಳಲ್ು ಬ್ಯಸುತಿಿೇರಾ?
ಉತ್ಿರ: ಕನುಡ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಭಾಷೆ. We should be very proud of it. In Europe lots of
things are in their mother tongue. We are fortunate enough that ours is
diversified country. ನಮಮ ಬಾಡಿರ್ ದಾಟ್ಟದೆರೇನೆ ಬೆೇರೆ ಭಾಷೆ. ಅಂತದರಲ್ಲೆ ನಮಮ ಐಡೆಂಟ್ಟಟ್ಟ
ಬ್ಹಳ ಮುಖ್ಾ. Be an American in America but don’t ever lose your identity.
Kannada is our real pride. We are proud of it.
Parents needs to encourage kids to speak in Kannada. We have to tell kids
how important it is and how proud we are. ಮನೆೇಲ್ಲ ಕನುಡ ಮಾತಾಡುತಾಿ ಇದೆರ ಮಕಕಳು
ಮಾತಾಡೊೇಕ್ೆ ಶ್ುರು ಮಾಡುತಾಿರೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಟೇಮ್ ಕೊ ವರ್ಕಿ. I strongly recommend, you
should speak and hold on to your mother tongue.
ಪಿಶೆನ: ನಮಮ ಚಿಗುರು ಕನುಡ ಪಾಠಶಾಲ್ೆ ಮಕಕಳಿಗೆ ಯಾಕ್ೆ ಕನುಡ ಮಾತಾಡಬೆೇಕು ಅಂತ
ಹೆೇಳುತಿೇರಾ?
ಉತ್ಿರ : Mother tongue is something you are blessed with. So you have that
luxury. So definitely, you should must try your best to speak. Hold on to your
roots. It is very important being different is best thing in the world.

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೦
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2018

ಚಿಗುರು ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ...ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ - ಶಾಲೆೆಟ್

ನ್ನ್ನ ಫ್ಾಯಮಿಲಿ ಜೆ್ತೆಯಲಿಿ ಇಂಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ : ತ್ನ್ುಷ್ ಪಾಟ್ರೋಲ್
ಈ ಸಮಮರ್ ನಲ್ಲೆ ನಾನು ನನು ಫಾಾಮಿಲ್ಲನ ವಿಸ್ಸಟ್ ಮಾಡಲ್ು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೇಗಿದೆೆ.
ಇಲ್ಲೆ ನಾನು ನನು ಇಬ್ಬರು ಅಜೆ ಅಜಿೆರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಟೆೈಮ್ ಕೊ ಸೆಪಂಡ್ಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ೆರೂ ಬ್ನಶ್ಂಕರಿ ದೆೇವಸಾಾನಕ್ೆಕ ಹೊೇಗಿದೆೆವು. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು
ಬಾದಾಮಿ ಗುಹಾಲ್ಯವನುು ನೊೇಡಲ್ು ಹೊೇದೆವು. ಈ ಗುಹೆ ದೆೇವಾಲ್ಯಗಳನುು ಗುಡಡವನುು ಕ್ೊರೆದು
ನಮಿಿಸ್ಸದಾೆರೆ. ಇಲ್ಲೆ ನಾಲ್ುಕ ಗುಹೆಗಳಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೆ ಶಿವ , ವಿಷುಿ ಬಾಹುಬ್ಲ್ಲ ಮತೆಿ ತುಂಬಾ ಬ್ೂಾಟ್ಟಫುಲ್
ಕ್ೆತಿನೆಗಳನುು ನೊೇಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲ್ೆೇರ್ಕ ಇದೆ . ಅದನುು ಅಗಸಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾಿರೆ, ಮೇಲ್ಲಂದ
ನೊೇಡಲ್ು ಈ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನಾುಗಿದೆ.
ನಾವು ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂಾಸ್ಸಯುಂ ಕೂಡ ಹೊೇದೆವು. ಮುಾಸ್ಸಯುಂ
ಅಲ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಡಾರಯಿಂಗ್, ಸಕಲ್ಪಚಸ್ಿ ನ ನೊೇಡದಿವ. ಬಾದಾಮಿ ನೊೇಡಿದ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಾವು ಒಂದು
ಖಾನಾವಳಿಯಲ್ಲೆ ಜೊೇಳದ ರೊಟ್ಟಟ ಊಟ್ ಮಾಡಿದಿವ. ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನಾುಗಿತುಿ.
ನಾವು ಬಾದಾಮಿ ನೊೇಡಿ ಮುಗಿಸ್ಸದ ಮೇಲ್ೆ ನನು ಅಜಿೆ ತಾತನ ಹಳಿೆಗೆ ಹೊೇಗಿದೆೆವು. ಅಲ್ಲೆ ನಮಮ
ರಿಲ್ೆೇಟ್ಟವ್ಿ ಎಲ್ಾೆ ಮಿೇಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅವರ ಟಾರಾಕಟರ್ ಮೇಲ್ೆ ಕೂತು ಎಲ್ೆ ಕಡೆ ಹೊೇದೆವು. ಏಲ್ೆವೂ
ತುಂಬಾ ಚೆನಾುಗಿತುಿ. ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಾರದ ಅನುಭ್ವ ಆಯಿತು.
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ಚಿಣಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ

ಅಭಿಜ್ಞಾ
ಪಿಕೃತ್ರ

ಅನ್ಘ
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ನಾ ಓದಿದ ಕತೆ : ಅಮಿತ್

ನನು ಅಮಮ ನನಗೆ ಮತುಿ ನನು ತಮಮ ಕೃಷಿನಗೆ ಪರತಿರಾತಿರ ಮಲ್ಗುವ ಮುಂಚೆ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನುು ಹೆೇಳಾಿರೆ.

ನನಗೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಇಷಟ. ಅದರಲ್ಲೆ ಇತಿಿೇಚಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ ಮತುಿ ನನಗೆ ಇಷಟವಾದ ಕಥೆ ಬ್ಗೆಗ ಈಗ ಬ್ರಿೇತಾ ಇದಿೆೇನ. ಅದರ
ಹೆಸರು ದುಗಾಿ, ದಿ ಸೆೆೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಹಿೇಷಾ.
ಒಮಮ ಮಹಿೇಷಾಸುರ ಎಂಬ್ ರಾಕ್ಷಸನು ಬ್ರಹಮನಗೆ ತಪಸುಿ ಮಾಡಿದ. ಇದರಿಂದ ಪರಸನುಗೊಂಡ ಬ್ರಹಮನು ಪರತಾಕ್ಷನಾಗಿ
ನನಗೆೇನು ವರ ಬೆೇಕ್ೊೇ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊೇ ಎಂದ. ಆಗ ಮಹಿೇಷಾಸುರನು, ನನಗೆ ಸಾವೆೇ ಬಾರದಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡ. ಆಗ ಬ್ರಹಮನು,
ಹುಟ್ಟಟರುವ ಎಲ್ಾೆ ಜಿೇವಿಗಳು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲ್ೆೇ ಬೆೇಕು, ಯಾರೂ ಸಾವಿನಂದ ಪಾರಾಗಲ್ಾರರು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ. ಆಗ
ಮಹಿೇಷಾಸುರನು ಯೇಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನನು ಸಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬ್ರಲ್ಲ ಎಂದು ವರ ಕ್ೊಡುವಂತೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೊಂಡ. ಅದಕ್ೆಕ
ಬ್ರಹಮನು ತಥಾಸುಿ ಎಂದ. ಮಹಿೇಷಾಸುರನ ಪರಕ್ಾರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಸಿಹಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಬ್ಿಲ್ ಪಾರಣಿ - ನನಗೆಂದೂ ಸಾವೆೇ
ಇಲ್ೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ಸದ.
ನಂತರ ಮಹಿೇಷನು ಇಂದರಲ್ೊೇಕ, ಭ್ೂಲ್ೊೇಕ - ಹಿೇಗೆ ಎಲ್ಾೆ ಲ್ೊೇಕಗಳನೂು ಆಕರಮಿಸ್ಸಕ್ೊಳೆ ತೊಡಗಿದ.ಇದರಿಂದ
ದೆೇವತೆಗಳು, ದೆೇವಗುರುಗಳು ಹೆದರಿ, ಬ್ರಹಮ, ವಿಷುಿ, ಮಹೆೇಶ್ವರರ ಮೊರೆ ಹೊಕುಕ,ಮಹಿೇಷಾಸುರನ ಕ್ಾಟ್ ತೊಲ್ಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದು
ಪಾರರ್ಥಿಸ್ಸದರು. ಆಗ ಬ್ರಹಮ, ವಿಷುಿ, ಮಹೆೇಶ್ವರರ ದಿವಾದೃಷ್ಟ್ಟಯಿಂದ ಒಂದು ಪರಕ್ಾಶ್ಮಾನವಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಸವರೂಪ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕ್ೆೈ
ಗಳೊ ಂದಿಗೆ ಹೊರ ಹೊಮಿಮತು. ಅದೆೇ 'ದೆೇವಿ ದುಗಾಿ'.
ಶಿವನು ತನು ತಿರಶ್ೂಲ್ವನೂು, ವಿಷುಿ ತನು ಸುದಶ್ಿನ ಚಕರವನೂು, ಇಂದರ ತನು ವಜಾರಯುಧವನೂು ದುಗೆಿಗೆ ಕ್ೊಟ್ುಟ,
ಮಹಿೇಷಾಸುರನನುು ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೊಂಡರು.
ದುಗೆಿಯು ಸ್ಸಂಹದ ಮೇಲ್ೆ ಕುಳಿತು, ಮಹಿೇಷಾಸುರನೊಂದಿಗೆ ಯುದಧಕ್ೆಕ ಹೊರಟ್ಳು. ಆಗ ಮಹಿೇಷನು ಓ, ನೇನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ!
ಎಂದಾಗ ದುಗೆಿಯು, ಹೌದು, ನಾನು ಬ್ರಹಮ ನನಗೆ ಕ್ೊಟ್ಟ ವರವನುು ಪೂತಿಿಗೊಳಿಸಲ್ು ಬ್ಂದಿರುವೆ ಎಂದಳು. ನಂತರ ಬ್ಹು ದೊಡಡ ಯುದಧ
ನಡೆಯುವುದು.
ಮಹಿೇಷಾಸುರನು ಒಮಮ ಎಮಮಯ ರೂಪ ತಳೆಯುವನು, ನಂತರ. ಸ್ಸಂಹದ ರೂಪ, ತದನಂತರ, ಆನೆಯ ರೂಪ. ದುಗೆಿಯ
ಯಾವ ಹೊಡೆತಕೂಕ ಅವನು ಸಾಯಲ್ಲಲ್ೆ. ಕ್ೊನೆಗೊಮಮ ಮತೆಿ ಎಮಮಯ ರೂಪ ತಾಳಿದಾಗ, ದುಗೆಿಯು ಅವನ ಹೊಟೆಟಯ ಮೇಲ್ೆ ನಂತು,
ಅವನನುು ತಿರಶ್ೂಲ್ದಿಂದ ಸಂಹರಿಸ್ಸದಳು. ಆಗ ದೆೇವತೆಗಳೆಲ್ೆ ಪರತಾಕ್ಷರಾಗಿ, ಅವಳನುು ದುಷಟ ಶ್ಕ್ತಿಗಳ ಸಂಹಾರಕ್ತ ಎಂದೂ, ಹಿೇಗೆಯೇ
ನಮಮನುು ದುಷಟ ಶ್ಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷ್ಮಸಬೆೇಕ್ೆಂದು ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡರು.

ಜೆ್ೋಕ್ಸು : ಅಕ್ಷರ

ಟ್ಟೇಚರ್: ಮಕಕಳೆೇ 15 ಹಣುಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ.
ಸೂಟಡೆಂಟ್೧ : ಸೆೇಬ್ು
ಸೂಟಡೆಂಟ್ ೨ : ದಾಳಿಂಬೆ
ಸೂಟಡೆಂಟ್ ೩ : ಸ್ಸೇತಾಫಲ್
ಟ್ಟೇಚರ್ : ಸರಿ ೩ ಹಣುಿ ಆಯಿತು, ಉಳಿದದುೆ
ಯಾರು ಹೆೇಳುತಿೇರಾ?
ಗುಂಡ: ಟ್ಟೇಚರ್ ನಾನ್ ಹೆೇಳುತಿೇನ,
೧ ಡಜನ್ ಬಾಳೆಹಣುಿ!

ನ್ವೆಂಬರ್ ಜನ್ಮದಿನ್ಗಳು : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಿತ್

.ಧಮಿಸಾಳ ವಿೇರೆೇಂದರ ಹೆಗಗಡೆ - 25 ನವೆಂಬ್ರ್ -1948

•ಐಶ್ವಯಿ ರೆೈ ಬ್ಚಾನ್ - 01-ನವೆಂಬ್ರ್ -1973
•ಅನುಷಾಕ ಶೆಟ್ಟಟ - 07-ನವೆಂಬ್ರ್ -1981
•ಟ್ಟಪುಪ ಸುಲ್ಾಿನ್ - 20-ನವೆಂಬ್ರ್ -1750
•ಶ್ಂಕರ್ ನಾಗ್ 09-ನವೆಂಬ್ರ್ -1954
•ಸುಹಸ್ ಗೊೇಪನಾಥ್ - 04-ನವೆಂಬ್ರ್ -1986 - ವಿಶ್ವದ ಅತಾಂತ ಕ್ತರಿಯ
CEO
•ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೆೇಸಾಯಿ - 22-ನವೆಂಬ್ರ್ -1955
•ದಾವರಂ ವೆಂಕಟ್ಸಾವಮಿ ನಾಯುಡ - 08-ನವೆಂಬ್ರ್ -1893
•ಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊೇಪಾಲ್ಸಾವಮಿ - 07-ನವೆಂಬ್ರ್-1970
•ರಾಬಿನ್ ವೆೇಣು ಉತಿಪಪ - 1 1-ನೊವ್ -1985
•ರಾಜಾ ರಾವ್ - 08-ನವೆಂಬ್ರ್-1908
•ಅನು ಪರಭಾಕರ್ - 09-ನವೆಂಬ್ರ್-1980

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೧೦
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2018
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ಸಕಾೆರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಾಸರಗೆ್ೋಡು “ : ಅನ್ಘ ಹೆೋಮದಳ ಕೃಷಣ

ನಾನು ನೊೇಡಿದ ಸ್ಸನಮಾ ಸಕ್ಾಿರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಶಾಲ್ೆ , ಕ್ಾಸರಗೊೇಡು ಕ್ೊಡುಗೆ ರಾಮಣಿ ರಾಯ್ .
ಇದು ಒಂದು ಕಮಷ್ಟ್ಿಯಲ್ ಚಿತರವಾಗಿದುೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಟ ಅವರು ನದೆೇಿಶಿಸ್ಸದಾೆರೆ. ಈ ಚಿತರವು ಕ್ಾಸರಗೊೇಡಿನ ಒಂದು
ಹಳಿೆಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಶಾಲ್ೆ ಹಾಗು ಅದರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೊೇರಾಟ್ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ
ಅನಂತನಾಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಾ ಪಾತರ ವಹಿಸ್ಸದುೆ ಅವರ ನಟ್ನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಚೆನಾುಗಿ ಮೂಡಿ ಬ್ಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ
ನಟ್ಟಸ್ಸರುವ ಮಕಕಳು ಸಹಿತ ಅಷೆಟೇ ಅಚುಾಕಟಾಟಗಿ ನಟ್ಟಸ್ಸದಾೆರೆ .
ಈ ಹಾಸಾ ಮಿಶಿರತ ಸ್ಸನಮಾ ಎಲ್ೆ ವಗಿದ ಜನರನುು ಆಕಷ್ಟ್ಿಸುದರಲ್ಲೆ ಅಚಾರಿ ಇಲ್ೆ. ಪಾರರಂಭ್ದಿಂದ ಕ್ೊನೆಯ
ತನಕ ಹೊಟೆಟ ಹುಣಾಿಗಿಸುವ ಹಾಸಾ , ಉಪಾಧಾಾಯರ ಗಲ್ಾಟೆ , ಅನಂತನಾಗರವರ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತುಗಳು
ನಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಬೆೇಜಾರು ತರುವುದಿಲ್ೆ . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಸನಮಾ ಈಗಿನ ಕನುಡ ಮಾಧಾಮ ಶಾಲ್ೆಗಳ
ಅಸ್ಸಾತವವನುು ಚೆನಾುಗೆ ತೊೇರಿಸುತಿಿದೆ . ಈ ಸ್ಸನಮಾ ನೊೇಡಿದವರು ಖ್ಂಡಿತ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಯೇಚಿಸುತಾಿರೆ
ಏಕ್ೆ ಕನುಡ ಮಾಧಾಮ ಶಾಲ್ೆಗಳು ನಶಿಸುತಿಿದೆ ಮತುಿ ಇದಕ್ೆಕ ಪರಿಹಾರವನುು ಖ್ಂಡಿತ ಹುಡುಕಬೆೇಕ್ೆಂದು.

ನ್ುಿಮುತ್ುಿ :

೧. ಆಯಕಗೆ ಅವಕ್ಾಶ್ವಿದಾೆಗ ಉತಿಮವಾದುದನೆುೇ ಆಯುೆಕ್ೊಳೆಬೆೇಕು, ಅವಕ್ಾಶ್ವಿಲ್ೆವಾದರೆ ಮಾಡುವ
ಕ್ೆಲ್ಸವೆೇ ಉತಿಮವಾಗುವಂತೆ ನೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಜಿೇವಿಸಬೆೇಕು.
೨. ಪರಿಚಯವಾಗಲ್ು ಮಾತು ಬೆೇಕ್ತಲ್ಾೆ ‘ನಗು ಸಾಕು’ ಒಳೆೆಯವರು ಆಗಲ್ು ಹಣ ಬೆೇಕ್ತಲ್ಾೆ ‘ಗುಣ ಸಾಕು’,
ಸೆುೇಹಿತರಾಗಲ್ು ಸಂಬ್ಂಧ ಬೆೇಕ್ತಲ್ಾೆ ‘ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಸಾಕು’ ನೆನಪರಲ್ಲ.

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಸೂಯಿನಂತೆ ಪರಜವಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ಾದರೆ,
ಸೂಯಿನಂತೆ ಉರಿಯಬೆೇಕು – ಅಬ್ುೆಲ್ ಕಲ್ಾಂ.
ಸುಭಾಷ್ಟ್ತಗಳು

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ-ಶಾಲೆೆಟ್
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ಸಂಚಿಕೆ ೧೦
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2018
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ಮಂಕುತ್ರಮಮನ್ ಕಗಗ

ಪದ ಹುಡುಕೆ್ೋಣ – ರಾಜರ ಹೆಸರುಗಳು

ಮಾನ್ವ್ರೆ್ೋ ದಾನ್ವ್ರೆ್ೋ ಭ್ಮಾತೆಯನ್ು ತ್ಣಿಸೆ
ಶೆ ೋಣಿತ್ವ್ನೆರೆಯುವ್ರು ಬಾಷಪಸಲ್ುವ್ುದಿರೆ?
ಏನ್ು ಹಗೆ! ಏನ್ು ಧ್ಗೆ!ಏನ್ು ಹೆ್ಗೆ! ಯೋ ಧ್ರಿಣಿ
ಸೌನಿಕನ್ ಕಟ್ೆಟಯೋಂ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ II ೧೨ II
ಅಥೆ:
•ಶೊೇಣಿತ = ರಕಿ, ಭಾಷಪ = ಕಣಿಿೇರು, ಎರೆಯುವುದು =
ಸುರಿಸುವುದು, ಸಲ್ುವುದಿರೆ = ಸುರಿಸಬೆೇಕ್ಾದರೆ.
ಸೌನಕ = ಕಟ್ುಕ, /ಕಟೆಟ = ಜಗುಲ್ಲ.
• ಇವರೆೇನು ಮನುಷಾರೊೇ ಅರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸರೊೇ? ಈ
ಭ್ೂಮಾತೆಯನು ತಣಿಸಲ್ು ಅಂದರೆ ದಾಹವಿಂಗಿಸಲ್ು
ಕಣೆಿೇರು ಸುರಿಸುವಬ್ದಲ್ು ರಕಿವನುು ಸುರಿಸ್ಸಹರಲ್ೆ! ಈ
ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆನ ಹಗೆ ಮತುಿ ಹೊಗೆಗಳನುು ನೊೇಡಿದರೆ ಇಡಿೇ
ಪರಪಂಚವೆೇ ಕಟ್ುಕನ ಜಗುಲ್ಲಯಂತಿದೆ ಎನುುತಾಿರೆ ಮಾನಾ
ಗುಂಡಪಪನವರು.

ಚಿತ್ಿ ಶೋಷಿೆಕೆ : ಸಿಂಧ್ು ಕರಣ್

Boo!! ಹಾಾಪ ಹಾಲ್ೊವಿೇನ್ !!

ಚಿಗುರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ -ಶಾಲೆೆಟ್

ಸಂಚಿಕೆ ೯
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2018
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶಿೋ ಬಿದರಹಳ್ಳಳ ನ್ರಸಿಂಹಮ್ತ್ರೆ
ಪತ್ಿ ೪
ಪಿಿೋತ್ರಯ ಪುಟ್ಾಣಿಗಳೆೋ,
ಬಾಲ್ಾದಲ್ಲೆ ತುಂಟ್ರಾಗಿದೆವರು ತಮಮ ತಪಪನಂದಲ್ೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಲತು ಮೇಧಾವಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಚರಿತೆರಯಲ್ಲೆ ಸಾಕಷ್ಟ್ಟವೆ. ಮೊೇಹನದಾಸ್
ಕರಮ್ ಕೊ ಚಂದ್ ಗಾಂರ್ಧ ಎಂಬ್ ಗುಜರಾತಿ ಹುಡುಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸುಳುೆ ಹೆೇಳುತಿಿದೆ. ದುಡುಡ ಕದಿಯುತಿಿದೆ.“ ಸತಾ ಹರಿಶ್ಾಂದರ” ಮತುಿ “ಶ್ರವಣ
ಪತೃಭ್ಕ್ತಿ” ನಾಟ್ಕಗಳನುು ನೊೇಡಿದೆೆೇ ತಡ ಸತಾವನೆುೇ ಆರಾರ್ಧಸ ತೊಡಗಿದ. ಮಾತಾಪತೃಗಳಲ್ಲೆ ಭ್ಕ್ತಿಯನುು ತಳೆದ . ಶಾಲ್ೆಯ ಮೇಸುರ
ಪಕಕದ ಹುಡುಗ ಬ್ರೆದದೆನುು ನೊೇಡಿ ಬ್ರೆ ಎಂದು ಕಣಿನೆು ಮಾಡಿದರು. ಗುರುವಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ೆಂಘಿಸ್ಸದ ಅವ ಕ್ಾಪಚಟ್ ಹೊಡೆಯದೆ ಕಡಿಮ ಅಂಕ
ಪಡೆದ. ಮುಂದೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಂತ ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂರ್ಧ ಎನುಸ್ಸಕ್ೊಂಡ. “ ಸತಾದೊಡನೆ ನನು ಪರಯೇಗಗಳು” ಎಂಬ್ ಆತಮ ಚರಿತೆರ ಬ್ರೆದ.
ಭಾರತಿೇಯರ ಮೇಲ್ೆ ಹಿಂಸಾತಮಕ ದಬಾಬಳಿಕ್ೆ ನಡೆಸುತಿಿದೆ ಬಿರಟ್ಟೇಷರ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡಲ್ು ಸತಾಾಗರಹವೆಂಬ್ ಶಾಂತಿ-ಅಸರವನುು ಸವದೆೇಶಿ
ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೇಡಿದ. ಮಾತೃ ಭ್ೂಮಿಗೆ ಸಾವತಂತರಾ ದೊರಕ್ತಸ್ಸಕ್ೊಟ್ುಟ ವಸಾಹತುಶಾಹಿದಾಸಾದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ.ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದುಮುಸ್ಸೆಂ ಜನಾಂಗ ಸಾಮರಸಾಕ್ಾಕಗಿ ಜಿೇವವನೆುೇ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಹುತಾತಮನಾದ.
ಒಂದು ಹಳೆ ಸಂಗತ್ರ ಕೆೋಳ್ಳ: ನಾನೊಮಮ ಪರನಿಪಲ್ ಆಗಿ ಹಳಿೆಯಂದರ ಕ್ಾಲ್ೆೇಜಿಗೆ ಹೊೇದಾಗ ಅಚಾನಕ್ಾಕಗಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ದೊಡಡ ಫೇಟೊೇ
ಸ್ಸಕ್ತಕತು. ಅದರಲ್ಲೆ ಯಾರಿದೆರು ಗೊತಾಿ? ಬೆಳೆಗಿನ ಅಂಗವಸರವುಟ್ುಟ ಮತೊಿಂದು ಅಂಗವಸರ ಹೊದುೆ ಕ್ೆೈಬೆರಳುಗಳ ಹೆಣೆದುಕ್ೊಂಡು
ಕನುಡಕದೊಳಗೆ ಕಣುಮಚಿಾ ಧಾಾನಭ್ಂಗಿ ಯಲ್ಲೆ ಚಕಕಳ ಬ್ಕಕಳ ಕುಳಿತ ಬ್ಂಗಾರದ ಗಾಂರ್ಧ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ತುಸು ದೊಡಡ ನೇಲ್ಲ ನೆರಳ ಪೆೇಂಟ್ಟಂಗ್
ನಲ್ಲೆ ಧಾಾನಸಾ ಬ್ುದಧ . ಅವರ ಹಿಂದೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಣಿದ ಹುಡಿ ಉಗಿಗದಂತೆ ಕ್ಾಣುವ ಆಕ್ಾಶ್. ಮೇಲ್ೆ ಎಡ ಮೂಲ್ೆಗೆ ಅರೆಗಣುಿ ತೆರೆದ ಅರೆಯಚಾರದ
ಮಗು ಮುಖ್ದ ಚಂದಮಾಮನಂತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ನೇಲ್ಲಗೊೆಬ್. ಬ್ಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ :” IT IS THE ATOM BOMB OR GANDHI
choose ye THIS DAY : WHICH YE WILL SERVE!” ಗಾಂರ್ಧ ಚಿತರದಡಿ... ಮತೊಿಂದು ಇಂಗಿೆಷ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ : “Follow Gandhi- and you
follow the teachings of the Gita, the Bible and the Quran- in their essence- all at the same time.”
ಕ್ೆಳಗೆ Mrs. Vellorce... ಅರ್ವ Mrs. Velloree ಎಂದೊ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಾಗದ ಮಹಿಳೆಯಬ್ಬರ ಸಹಿ. ಇಡಿ ಕಲ್ಾಕೃತಿಯಲ್ಲೆ ನೇಲ್ಲ
ಪರಧಾನ ಬ್ಣಿ ವಾಗಿದುೆ ಹಸ್ಸರು ಹಳದಿ ಬ್ೂದು ಕಪುಪ ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಬ್ಳಕ್ೆಯಾಗಿವೆ. ಪೆೇಂಟ್ಟಂಗ್ ಸುತಿ ಮಹಾನ್ ಭಾರತಿೇಯರು
ಮತುಿ ಕ್ಾಂಗೆರಸ್ ಸಮೀಳನದ ಸಾಳ, ಇಸವಿ ಸಹಿತ ಅಧಾಕ್ಷರುಗಳ ಸೆಪಯಾ ಬ್ಣಿದ ಸಾಟಾಂಪ್ ಸೆೈಜ್ ನ ೫೪ ಮಿೇನಯೇಚರ್ ಫೇಟೊಗಳಿವೆ.
ರಾಮಕೃಷಿ ಪರಮಹಂಸರು, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬ್, ವಿವೆೇಕ್ಾನಂದ, ಕಸುಿರ್ ಬಾ , ರವಿೇಂದರನಾರ್ ಠಾಗೊೇರ್, ರಾಜಾಜಿ, ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ್
ತಿಲ್ರ್ಕ, ಜೆೇಪ, ನೆಹರು, ನೆೇತಾಜಿ ಜೊತೆ ಮತೊಿಂದು ಗಾಂರ್ಧ ಚಿತರವೂ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗೊೇಖ್ಲ್ೆ, ಪಟೆೇಲ್, ಡಾ.ಅನಾಿರಿ, ಮೊೇತಿಲ್ಾಲ್,
ಬ್ದುರದಿೆೇನ್, ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್, ದಾದಾಭಾಯಿ, ಮಾಳವಿೇಯ, ಆನ ಬೆಸೆಂಟ್, ಸರೊೇಜಿನನಾಯಿಡು, ಮೊೇಹಮ್ ಕೊಮ ದಲ್ಲ,
ರಾಜೆೇಂದರಪರಸಾದ್, ಆರ್.ಸ್ಸ.ದತ್, ಅಬ್ುೆಲ್ ಕಲ್ಾಮ್ ಕೊ ಆಜಾದ್, ಲ್ಾಲ್ಾ ಲ್ಜಪತ್ ರಾಯ್, ಜಾಜ್ಿ ಯೇಲ್, ಶ್ಂಕರ್ ನಾಯರ್
ಮುಂತಾದವರ ಛಾಯಾಚಿತರಗಳ ಜೊತೆ ೧೯೪೭ ಕ್ಾಂಗೆರಸ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದೆ ಆಚಾಯಿ ಜೆ.ಬಿ. ಕೃಪಲ್ಾನಯವರ ಫೇಟೊ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆ
ಸೆೇರಿದೆ. ಎಂದರೆ, ಭಾರತ ಸವತಂತರವಾದ ನಂತರ ಈ ಛಾಯಾಚಿತರ+ವಣಿ ಚಿತರ ಕ್ೊಲ್ಾಜ್ ಕಲ್ಾಕೃತಿ ಪರಕಟ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಮೇಲ್ೆ
ಮೊದಲ್ಲನ ಸಾಲ್ಲನ ಫೇಟೊೇಗಳ ಮಧೆಾ ಇಂಟ್ುಮಾರ್ಕಿಿ ನಂತೆ ಕ್ಾಣುವ ಕ್ೊೇಲ್ಲಗೆ ಸ್ಸಕ್ತಕಸ್ಸದ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ್ ನೊೇಡಿ. ಎಲ್ೆದಕೂಕ ಕ್ೆಳಗಿನ
ಸಾಲ್ಲನ ಮಧೆಾ ಆಯತಾಕ್ಾರದ ಚೌಕದಲ್ಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ : Copy Right GANDHIAN ERA UNION 16,Ritherdon Road MADRAS,7.
೨. ಫೇಟೊ ಮುದಿರತ ವಷಿ ನಮೂದಾಗಿಲ್ೆ. ಆ ಫೇಟೊ ವಿಚಿತರ ಖ್ುಷ್ಟ್ ನೇಡಿತು. ಧೂಳೊ ರೆಸ್ಸ ಚೌಕಟ್ುಟ ದುರಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಪರನಿಪಲ್
ತಲ್ೆಕ್ಾಯಲ್ೆಂದು ಕುಚಿಿ ಹಿಂದೆ ತೂಗು ಹಾಕ್ತದೆ.ನಜಕೂಕ ರಕಿ ಮಾಂಸ ವುಳೆ ಇಂರ್ ಮನುಷಾ ಈ ಭ್ೂಮಿಮೇಲ್ೆ ನಡೆದಾಡಿದೆನೆ? ...ಎಂದು
ಮುಂದಿನಪೇಳಿಗೆಗಳು ಅಚಾರಿ ಪಡುತಿವೆಂದು ಗಾಂರ್ಧ ಬ್ಗೆಗ ಐನ್ ಸೆಟೈನ್ ತೆಗೆದ ಉದಾಗರ ಸಾಮಾನಾವೆ? ರೌಂಡ್ಸ ಟೆೇಬ್ಲ್ ಕ್ಾನಫರೆನಿಗೆಂದು
ಲ್ಂಡನ್ ಗೆ ಹೊೇದ ಗಾಂರ್ಧ ಹಾಸಾ ಋಷ್ಟ್ ಚಾರಿತಿರಕ ವಿಮಶ್ಿಕ ಅದುುತನಟ್ ಚಾಲ್ಲಿ ಚಾಪೆನ್ ಹುಡುಕ್ತಕ್ೊಂಡು ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆೈ ಕುಲ್ುಕ್ತದುೆ
ಸಾಮಾನಾ ಘಟ್ನೆಯೇ? ಗಾಂರ್ಧ ಹುಟ್ಟಟದ ಅಕ್ೊಟಬ್ರ್ 2ನೆ ತಾರಿೇಖಿನಂದು ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ಟೇಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ನಣಿಯ
ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಾ ವಿಶಾವತಮಕ ವಿಸಡಮ್ ಕೊ ಸಾಮನಾವಾದದೆೆ? ೧೨೪ ದೆೇಶ್ಗಳ ಸಂಗಿೇತ ಕಲ್ಾವಿದರು ಗಾಂರ್ಧ ಇಷಟಪಡುವ ವೆೈಷಿವ ಜನತೊ
ಗಿೇತೆ ಹಾಡಿದ ವಿೇಡಿಯ ಇತಿಿೇಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದುೆ ಸಾಮಾನಾ ಸಂಗತಿಯ? ರಾಮ ಕೃಷಿ ಬ್ುದಧರ ನಂತರ ವಿಷುಿವಿನ ಮತೊಿಂದು
ಮನುಷಾವತಾರವೆ ಗಾಂರ್ಧ ಎನುುತಾಿರೆ ಕ್ೆಲ್ವರು. ನಜವೆ?
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