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ಸಂಪಾದಕೀಯ: ರಜನಿೀ ಮಹೆೀಶ್
ನಾವು ಯಾವುದ ೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಘನಗಳನುನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನುನ
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸೃತಿರ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಕ ಂಡ ದ ೇವರ ೇ ಗಣ ೇಶ. ನಾನು
ಚಿಕಕವಳಾಗಿದಾಾಗ ಹಬ್ಬ ಎಂದರ ದ ೇವಸ್ಾಾನ, ಹ ಸ ಬ್ಟ್ ಟ, ಬ್ಗ ಬ್ಗ ರ್ ಅಡುಗ , ರುಚಿ ರುಚಿ
ತಿಂಡಿ, ಪ್ೂಜ ಪ್ುನಸ್ಾಕರಗಳು ಅಷ್ ಟ. ಆದ ರ ಈಗ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಅರ್ಯ, ಮ್ಹತ್ವ ತಿಳಿರ್ುವ ಬ್ಗ ೆ
ಕುತ್ ಹಲದಂದ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ರ್ಗಳು ನನನ ಗಮ್ನ ಸ್ ಳ ದವು. ನಾನು ಓದದ ಕ ಲವಂದು
ವಿಚಾರಗಳನುನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ ಳಳಬ ೇಕು ಅನ್ನನಸುು.
ಎಲಿ ಪ್ೂಜ ಗ ಮ್ುನನ ವಿಘ್ನೇಶವರನನುನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕ . ಆದರ ಗೌರಿೇ ಪ್ುತ್ರ
ತ್ನಗಿಂತ್ ಮೊದಲು ತ್ನನ ತಾಯಿ ಆದಶಕ್ತುರ್ನುನ ಪ್ೂಜಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದರ್ಯ ಈ
ಗೌರಿೇ ಗಣ ೇಶ ಹಬ್ಬ. ನಾನು ಎಲಿರಿಗ ಮೊದಲಾದರ ನನಗಿಂತ್ ಮೊದಲು ನನನ ತಾಯಿ –
ಎಂಬ್ ಮಾತ್ೃ ರ್ಕ್ತುರ್ನುನ ನಮ್ಗ ಕಲ್ಲಸಿ ಕ ಡುತ್ುದ .
ಈ ಗೌರಿೇ ಗಣ ೇಶ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮನುನ ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಹತಿುರ ಕರ ದ ರ್ುಯತ್ುದ . ಮ್ಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಗೌರಿೇ, ಗಣ ೇಶನನುನ ಮ್ತ ು ನ್ನೇರಿಗ ಬಿಡುವ ಮ್ ಲಕ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಂದ ವೇ,
ಅಲ್ಲಿಗ ಸ್ ೇರಬ ೇಕು ಎಂಬ್ುದನುನ ತಿಳಿ ಹ ೇಳುತ್ುದ .
ಗಣಪ್ತಿಗ ಆನ ರ್ ಮ್ುಖ, ಅಗಲವಾದ ಕ್ತವಿ, ದ ಡಡ ಹ ಟ್ ಟ ಹೇಗ ಅಸಹಜವಾದ
ರ ಪ್ ಜ ತ ಗ ವಾಹನವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ುಟ ಸಣಿ ಇಲ್ಲ , ಇಷ್ುಟ ದ ಡಡ ಗಣ ೇಶನನುನ
ಹ ೇಗ ಹ ತ ುರ್ುಯತ್ುದ ಎಂಬ್ ಪ್ರಶ್ ನ ಎಲಿರನುನ ಕಾಡುತ್ುದ . ಇದು ನಮ್ಗ ಮ್ ತಿಯ
ಚಿಕಕದಾದರ , ನಾವು ಏನನ ನ ಸ್ಾಧಿಸಬ್ಹುದು ಎನುನವುದನುನ ತಿಳಿಸುತ್ುದ . ವಿಚಿತ್ರ ರ ಪ್
ಪ್ಡ ದರ ಈತ್ನ್ನಗ ಮ್ುಕ ಕೇಟಿ ದ ೇವರಲ್ಲಿ ಅಗರ ಸ್ಾಾನ. ಆತ್ನ ವಿಕಾರ ರ ಪ್, ಸ ೂತಿಯ ಶಕ್ತು
ಬಾಹಯ ಸ್ೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿಲಿ ಬ್ದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಃಶಕ್ತುರ್ಲ್ಲಿದ ಎಂಬ್ುದನುನ ಎತಿು ತ ೇರಿಸುತಿುದ .
ವಿಕಾರತ ರ್ನುನ ಗೌಣವಾಗಿಸಿ ಕುಶ್ಾಗರಮ್ತಿಗ ಹ ಚುು ಆದಯತ ನ್ನೇಡಿ ಎಂದು ಜಗಕ ಲಿ ಸಂದ ೇಶ
ನ್ನೇಡುತಾುನ .ಚ ಲುವಿಲಿದದಾರ ಬ್ುದಾಯಿಂದ ಎಲಿರ ಗಮ್ನ ಸ್ ಳ ರ್ಬ್ಹುದು. ರ ಪ್ ಗೌಣ.ಸದುೆಣ
ಬ್ುದಿ ಪ್ರಧಾನ. ಎಂಬ್ುದನುನ ಸ್ಾರಿ ಹ ೇಳುತಾುನ .
ಗಣಪ್ತಿಗ ಸಿದಿ – ಬ್ುದಿ ಎಂಬ್ ಹ ಂಡತಿರ್ರು ಇದಾಾರ . ಆದರ ಗಣ ೇಶ ಬ್ರಹಮಚಾರಿ
ಅಂತ್ ಕ ಡ ನಾವು ಕ ೇಳಿದ ಾೇವ . ಗಣ ೇಶ ವಿದ ಯರ್ ಅಧಿಪ್ತಿ. ಕಲ್ಲಕ ಮ್ತ್ುು ಬ್ರಹಮಚರ್ಯಕ ಕ ,
ಬ್ುದಿ ಮ್ತಿು ಸಿದಿಗ ಇರುವ ಸಂಬ್ಂಧ ಮೊದಲು ನಮ್ಗ ಅರ್ಯ ಆಗಬ ೇಕು. ಆಗ ತಿಳಿರ್ುತ ು
ಬ್ರಹಮಚರ್ಯ ಮ್ತ್ುು ಇಬ್ಬರು ಹ ಂಡತಿರ್ರ ಒಳಾರ್ಯ.
ಕ ನ ರ್ದಾಗಿ ಕಲ್ಲರ್ಬ ೇಕಾದದುಾ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮ್ರಸಯ. ಇದನುನ ನಾವು ಗಣ ೇಶನ
ಕುಟ್ುಂಬ್ದಂದಲ ೇ ಕಲ್ಲರ್ಬ ೇಕು. ಶಿವನ ಕ ರಳ ಹಾರ ಹಾವು, ಗಣಪ್ತಿರ್ ವಾಹನ ಇಲ್ಲ.
ಪಾವಯತಿರ್ು ಸಿಂಹವಾಹನದವಳು. ಅಲ ಿ ವ ೈರ. ಇನುನ ಸುಬ್ರಹಮಣಯನ ವಾಹನ ನವಿಲು, ಶಿವನ
ಕ ರಳ ಹಾವು ಇಬ್ಬರಿಗ ವ ೈರ. ಇಷ್ ಟಲಾಿ ವ ೈರದ ನಡುವ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಶಿವ
ಪಾವಯತಿರ್ರ ಸ್ಾಮ್ರಸಯದ ಆದಶಯ ಕುಟ್ುಂಬ್.
ಹಬ್ಬಗಳನುನ ವಿಜೃಂರ್ಣ ಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಜ ತ ಗ ಮ್ಕಕಳಿಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ
ಮೌಲಯಗಳನುನ ತಿಳಿಹ ೇಳ ್ೇಣ ಜ ತ ಗ ನಾವೂ ತಿಳಿದುಕ ಳ ್ಳೇಣ.
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ಪೀಷಕರ ಅಂಕಣ್ : ಉಷಾ ನ್ಂದೀಶ್
ಸಮ್ರ್ ತ್ುಂಬಾ ಬ ೇಗ ಹ ೇಗುತಿುರುವಂತಿದ . ಐದು ವಷ್ಯಗಳು ಹ ೇಗ
ಕಳ ದುಹ ೇಯಿತ್ು ಎಂದು ನಂಬ್ಲು ಸ್ಾಧಯವ ೇ ಇಲಿ. ನನನ ಮ್ುದುಾ ಕಂದ ಸ್ ೇಹಾನ್ ಆಗಲ ೇ
ಕ್ತಂಡಗಾಯಟ್ಯನ್ ಗ ಹ ೇಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಾನ . ಅವನು ಒಂದು ಹ ಸ ಸುಂದರ ಪ್ರಪ್ಂಚಕ ಕ
ಕಾಲ್ಲಡುತಿುದಾಾನ ಎಂಬ್ ಸಂತ್ಸ ಒಂದ ಡ ಯಾದರ , ಮ್ತ ುಂದ ಡ ನನನ ಪ್ುಟ್ಟ ಕಂದ ಈಗ
ದ ಡಡವನಾಗುತಿುದಾಾನ , ಇನುನ ಮ್ುಂದ ಹ ಚುು ಸಮ್ರ್ ನನ್ನನಂದ ದ ರವಿರುತಾುನ ಂದು ನ ನ ದು
ಮ್ನಸಿಿಗ ಏನ ೇ ಒಂದು ರಿೇತಿ ತ್ಳಮ್ಳ. ನನಗ ಅವನು ಈಗಷ್ ಟೇ ಹುಟಿಟದ ಹಾಗ ಇದ . ಅವನ ಆ
ಮೊದಲ ಅಳು, ನಗು ಎಲಿವು ಹಾಗ ಯೇ ಕಣಿಮ್ುಂದ ಬ್ರುತಿುದ . ಅಂದನ್ನಂದ ಇಂದನವರ ಗು ನನನ ಪ್ುಟ್ಟ
ಕಂದಮ್ಮನ ಜ ತ ರ್ಲ್ಲಿ ಕಳ ದರುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಅತಿ ಅಮ್ ಲಯವಾದದುಾ. ಅದ ೇ ರಿೇತಿ ಕ ಲವು ಬಾರಿ
ಅವನ ತ್ುಂಟ್ ತ್ರಲ ಬ್ುದಿಗಳಿಂದ ಬ ೇಸತ್ುು ಎಷ್ುಟ ಬ ೇಗ ಅವನು ದ ಡಡವನಾಗಿ ಶ್ಾಲ ಗ
ಹ ೇಗಲಾರಂಭಿಸುತಾುನ ೇ ಎಂದು ಅನ್ನಸಿದುಾ ಉಂಟ್ು.
ಈಗ ಆ ಸಮ್ರ್ ಬ್ಂದ ೇ ಬಿಟಿಟತ್ು. ಅವನ ಶ್ಾಲ ರ್ ಓಪ್ನ್ ಹೌಸ್ ದನದಂದು ತ್ನನ
ತ್ರಗತಿರ್ನುನ ಕಂಡು ತ್ುಂಬಾ ಸಂತ್ಸಪ್ಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಷ್ಟದ ಡ ೈನ ೇಸ್ಾರ್ ಟ್ಾಯಸ್,
ಹಲವಾರು ಕಥ ಪ್ುಸುಕಗಳು, ಒಂದು ಪ್ುಟ್ಟ ಮಿೇನು (ಅವರ ತ್ರಗತಿರ್ ಪ ಟ್, ಅದರ ಹ ಸರು ಪ ಂತ್ರ್)
ಹಾಗು ಇತ್ರ ಎಲಿವನುನ ಕಂಡು ತ್ುಂಬಾ ಹಷ್ಯಗ ಂಡನು. ಅಂದನ್ನಂದ ನಾವು ತ್ುಂಬಾ ಕಾತ್ರದಂದ
ಶ್ಾಲ ಪಾರರಂರ್ವಾಗುವುದನುನ ಕಾರ್ುತಿುದ ಾವು. ಅವನು ಮ್ುಂಚ ಪ್ರೇಸ ಕಲ್ ಗ ಹ ೇಗಲು ಕ ಲವು ಬಾರಿ
ಅಳುತಿುದುಾದುಂಟ್ು, ಹ ಚಿುನ ಸಮ್ರ್ ನಮೊಮಂದಗ ೇ ಇರಲು ಬ್ರ್ಸುತಿುದಾ. ಆದರ ಈಗ ಶ್ಾಲ ಗ ೇ
ತ್ಡವಾಗುತಿುದ ಎಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ರ್ಟ್ ಎಂದು ಎದುಾ ತ್ಯಾರಾಗುತಾುನ .
ಪಾರರಂರ್ದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ಾಲ ಗ ಹ ೇದಮೇಲ , ಆ ಹ ಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ಡನ ಹ ೇಗ
ಬ ರ ರ್ುತಾುನ ೇ, ಹ ೇಗ ಹ ಸ ಸ್ ನೇಹತ್ರನುನ ಮಾಡಿಕ ಳುಳತಾುನ ೇ, ಊಟ್ ಮಾಡಲು ಸಮ್ರ್
ಸ್ಾಲುತ್ುದ ಯೇ ಎಂದು ಸವಲೂ ಚಿಂತಿಸುತಿುದ ಾ. ಆದರ ಅವನು ಈ ಎಲಾಿ ಹ ಸ ಬ್ದಲಾವಣ ರ್ನುನ ಎಷ್ುಟ
ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಸಂಬಾಳಿಸಿಕ ಂಡು ಹ ೇಗುತಿುರುವುದನುನ ನ ೇಡಿ ಆಶುರ್ಯವಾಗುತಿುದ . ನನನ ಪ್ುಟ್ಟ ಕಂದ
ದನದಂದ ದನ ಮಚುಯರ್ ಆಗಿತಿುರುವುದನುನ ಕಂಡು ಹ ಮಮಯಾಗುತಿುದ . ಅವನ ಹ ಸ ಶ್ಾಲ ಅವನ್ನಗ
ಇಷ್ ಟಂದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದ ಂದು ನಾನು ಅಂದುಕ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ಈಗ ದನವೂ ಶ್ಾಲ ರ್ಲ್ಲಿ ನಡ ರ್ುವ ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳದ ಾೇ ಮಾತ್ು. ಅಲ್ಲಿರ್ ಯೇಗ, ಜಿಮಾನಾಸಿಟಕ್,
ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಿಸ್, ಪ ಿೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಆಟ್ ಎಲಿವನುನ ತ್ುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತಿುದಾಾನ . ಈ ಹ ಸ
ಪ್ರ್ಣ ಈಗಷ್ ಟೇ ಪಾರರಂರ್ವಾಗಿದ . ಮ್ಕಕಳ ಪ್ರತಿಯಂದು ಹ ಸ ಅಧಾಯರ್ಗಳು ಪಾರರಂರ್ವಾಗಲು
ಎಲಾಿ ತ್ಂದ ತಾಯಿರ್ರಿಗ ಅವರ ಏಳಿಗ ರ್ನುನ ಕಂಡು ಆಗುವ ಅನುರ್ವವನುನ ವಣ್ಣಯಸಲು ಅಸ್ಾಧಯ.
ಸದಾ ಅವನ ಉಜವಲ ರ್ವಿಷ್ಯದ ಕನಸನುನ ಕಾಣುತಾು ನನನ ಕ ಲವು ಅನುರ್ವಗಳನುನ ನ್ನಮೊಮಂದಗ ಈ
ರಿೇತಿ ಹಂಚಿಕ ಳುಳತಿುದ ಾೇನ .
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ಗೌರಿ ಗಣೆೀರ್ ಹಬಬ : ಅನ್ನ್ಯ ಮುಳುಬಾಗಿಲ್
ಗಣ ೇಶ ಹಬ್ಬವನುನ ಲ ೇಕಮಾನಯ ತಿಲಕರು ಸ್ಾವಯಜನ್ನಕ ಉತ್ಿವನಾನಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕರ ನ್ನೇಡಿದ ಬ್ಳಿಕ
ಭಾರತ್ದಾದಯಂತ್ ಅದ ಾರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ಆದರ ಇದಕ ಕ ಮ್ುನನ ಗೌರಿ ಗಣ ೇಶ ಹಬ್ಬ ಅರ್ವಾ ಗೌರಿಹಬ್ಬವನುನ ದಕ್ಷಿಣ
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ಈ ಹಬ್ಬ ವಿವಾಹತ್ ಸಿರೇರ್ರಿಗ ಮಿೇಸಲಾಗಿದುಾ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹಂದ
ಕಾಯಲ ಂಡರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾದರಪ್ದ ಶುದಿ ತ್ೃತಿೇರ್ ದನದಂದು (ಅಂದರ ಭಾದರಪ್ದ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪ್ಕ್ಷದ ಮ್ ರನ ರ್ ದನ)
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ .ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಮ್ರುದನ, ಅಂದರ ಭಾದರಪ್ದ ಶುದಿ ಚತ್ುರ್ಥಯ (ಅಂದರ ಭಾದರಪ್ದ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪ್ಕ್ಷದ
ನಾಲಕನ ರ್ ದನ) ಗಣ ೇಶ ಹಬ್ಬವನುನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ಗೌರಿಹಬ್ಬವನುನ ವಿವಾಹತ್ ಮ್ಹಳ ರ್ರು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದುಾ ಈ
ದನದಂದು ತ್ಮ್ಮ ಪ್ತಿರ್ರಿಗ ಹ ಚಿುನ ಆರ್ಸುಿ, ಸಂತಾನಭಾಗಯ ಮ್ತ್ುು ಕುಟ್ುಂಬ್ಕ ಕ ಸಮ್ೃದಿರ್ನುನ ಬ ೇಡಿಕ ಳುಳತಾುರ .
ಗೌರಿ ಗಣೆೀರ್ ಹಬಬದ ಹಂದನ್ ದಂತ್ಕಥೆ:
ಗಣ ೇಶನ ಹುಟಿಟನ ಬ್ಗ ೆ ವಿವಿಧ ಕಥ ಗಳಿದಾರ ಹ ಚುು ಜನಪ್ರರ್ವಾಗಿರುವ ಕಥ ಹೇಗಿದ : ಒಮಮ ಕ ೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾವಯತಿ ಒಂಟಿತ್ನವನುನ
ಅನುರ್ವಿಸುತಿುದಾಳು. ತ್ನನ ಒಂಟಿತ್ನವನುನ ಕಳ ರ್ಲು ಮ್ಣ್ಣಿನ್ನಂದ ಚಿಕಕ ಬಾಲಕನ ಪ್ರತಿಮಯಂದನುನ ಮಾಡಿ ಅದಕ ಕ ಜಿೇವ ನ್ನೇಡಿದಳು.
ಈ ಬಾಲಕನ್ನಗ ಗಣ ೇಶ ಎಂದು ನಾಮ್ಕರಣ ಮಾಡಿ ತಾನು ಸ್ಾನನಕ ಕ ಹ ೇದಾಗ ತ್ನನ ಸ್ಾನನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲನುನ ಕಾವಲು ಕಾರ್ುವಂತ
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿ ಒಳನಡ ದಳು.ಈ ಸಮ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಕ ೈಲಾಸಕ ಕ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿವ ಒಳಗಡಿಯಿಡಲು ರ್ತಿನಸಿದಾಗ ಬಾಲಕ ಗಣ ೇಶ ಶಿವನನುನ
ತ್ಡ ರ್ುತಾುನ . ತ್ನನ ಮ್ಗನ ೇ ಎಂದು ಗ ತಿುಲಿದ ಕ ೇಪಾವಿಷ್ಠನಾದ ಶಿವ ಬಾಲಕನ ರುಂಡವನುನ ಸಂಹರಿಸುತಾುನ . ಬ್ಳಿಕ ಸ್ಾನನ ಮ್ುಗಿಸಿ
ಹ ರಬ್ಂದ ಪಾವಯತಿದ ೇವಿ ತ್ನನ ಮ್ಗನ ಶವವನುನ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ್ ದುಃಖಿತ್ಳಾಗುತಾುಳ . ದುಗುಡ ಮ್ತ್ುು ಕ ೇಪಾವ ೇಶಗಳ ರ್ರದಲ್ಲಿ
ಗಣ ೇಶನ ರುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಳ ದುಹ ೇಗುತ್ುದ . ಪಾವಯತಿರ್ನುನ ಶ್ಾಂತ್ಗ ಳಿಸಲು ಶಿವ ಬಾಲಕನ್ನಗ ಜಿೇವನ್ನೇಡುವ ವಾಗಾಾನ
ನ್ನೇಡುತಾುನ . ಆದರ ಕಳ ದ ರುಂಡ ಸಿಗದ ೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ತ್ನನ ಬ ಂಬ್ಲ್ಲಗರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಕಡ ಯಿಂದ ಯಾವ ಪಾರಣ್ಣ ಮೊದಲು ಬ್ಂದತ ೇ
ಅದನ ನೇ ಗಣ ೇಶನ್ನಗ ಇರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಾುನ . ಬ್ಳಿಕ ಬಿಳಿರ್ ಆನ ಯಂದು ಪ್ರರ್ಮ್ವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ುದ . ಅಂತ ಯೇ ಆನ ರ್
ತ್ಲ ರ್ನುನ ಬಾಲಕನ ಮ್ುಂಡಕ ಕ ಜ ೇಡಿಸಿ ಜಿೇವ ನ್ನೇಡಲಾಗುತ್ುದ . ಅಂತ ಯೇ ಗಣ ೇಶನ ಮ್ುಂಡ ಮಾನವರಂತಿದಾರು ರುಂಡ ಮಾತ್ರ
ಆನ ರ್ದಾಾದುದರಿಂದಲ ೇ ಗಜಮ್ುಖನ ಂಬ್ ಹ ಸರು ಬ್ಂದದ .
ಗೌರಿ ಹಬಬದ ಮಹತ್ವ:
ಈ ಹಬ್ಬದ ದನದಂದು ಗೌರಿದ ೇವತ ರ್ನುನ ರ್ಕ್ತುಭಾವದಂದ ಪ್ೂಜಿಸಲಾಗುತ್ುದ . ದ ೇವಿರ್ರಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಶಕ್ತುಶ್ಾಲ್ಲಯಾದ ಆದಶಕ್ತುರ್
ಅವತಾರವ ಂದು ನಂಬ್ಲಾಗಿರುವ ಗೌರಿದ ೇವಿರ್ನುನ ರ್ಕ್ತುಭಾವದಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಮ್ ಲಕ ದ ೇವಿನ ಅನುಗರಹವನುನ ಪ್ಡ ರ್ಬ್ಹುದು
ಎಂದು ನಂಬ್ಲಾಗಿದ . ತ್ನನ ರ್ಕುರಿಗ ಧ ೈರ್ಯ ಮ್ತ್ುು ಅತಿೇವವಾದ ಸ್ ಾೈರ್ಯವನುನ ನ್ನೇಡುವ ಮ್ ಲಕ ತ್ನನ ರ್ಕುರನುನ ಸಬ್ಲರನಾನಗಿ
ಮಾಡುವಳ ಂದು ರ್ಕುರು ನಂಬ್ುತಾುರ .

ನ್ಮಮ ಮನೆಯ ಹಬಬ.
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ಅ ಆ ಅಡೆವಂಚರ್: ಪಿಮಿತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಒಂದು ಚಿಟ್ೆಟಯ ಜೀವನ್ ಚಕಿ

ರಂಗ್ ರಂಗ್ ರಂಗೆ ೀಲಿ
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ಸೆನೀಹದ ಕಡಲಲಿಿ... ನೆನೆಪಿನ್ ದೆ ೀಣಿಯಲಿ ....
ಪಯಣಿಗ ಪಿಣ್ಯರಾಜ ಅವರೆ ಂದಗೆ ಮಾತ್ುಕತೆ : ಪಿಕೃತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ
ಪ್ರಣರ್ ರಾಜ ಎಂದ ೇ ಖ್ಾಯತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಶಿರೇನಾಥ್( ನಾರಾರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ) ಇವರು ರಾಮ್ಸ್ಾವಮಿ ಶ್ಾಸಿರ ಮ್ತ್ುು
ಲಲ್ಲತಾ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಮ್ಗನಾಗಿ 28 ಡಿಸ್ ಂಬ್ರ್ 1943 ಮೈಸ ರಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ನಸಿದರು. ಇವರು ಚಿಕಕ ವರ್ಸಿಿನಲ ಿೇ ರಂಗ
ರ್ ಮಿರ್ನುನ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಿದರು. ಕನನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ ಸರುವಾಸಿ ಪ್ುಟ್ಟಣಿ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಗರಡಿರ್ಲ್ಲಿ ಬ ಳ ದು
ಬ್ಂದರು.
"ಲಗನ ಪ್ತಿರಕ " ಎಂಬ್ ಚಿತ್ರದ ಮ್ ಲಕ ಕನನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶ ಮಾಡಿದಾಾರ . ನಂತ್ರ ಮ್ಧುರ ಮಿಲನ, ಶುರ್
ಮ್ಂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಮ್ ಲಕ ಶಿರೇನಾಥ್ ಅವರು ಕನನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕ ಂಡು ಪ್ರಣರ್ ರಾಜನಾಗಿ ಹ ರ
ಹ ಮಿಮದಾಾರ .. ಶುರ್ ಮ್ಂಗಳ ಚಿತ್ರ ಇವರ ಜಿೇವನದ ಅತ್ುಯತ್ುಮ್ವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಟಿಟತ್ು. ಕನನಡ ದ ಶ್ ರೇಷ್ಠ
ನಟ್ನಾಗಿ ಬ ಸುಗ ಚಲನಚಿತ್ರಕ ಕ ಫಿಲ್ಮ ಫ ೇರ್ ಅವಾರ್ಡಯ ಬ್ಂದದ . ಇವರ ಗ ಇವರು 200 ಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚುು
ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸ್ ೈ ಎನ್ನಸಿಕ ಂಡಿದಾಾರ .
ಬ ಸುಗ , ಮಾನಸ ಸರ ೇವರ, ಹೇಗ ಅನ ೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕರಾಗಿ ಶಿರೇನಾಥ್ ಅವರು ಹ ರ ಹ ಮಿಮದಾಾರ .
ಕನನಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಿರೇನಾಥ್ ಮ್ಂಜುಳಾ ಅವರು ಒಳ ಳರ್ ಜ ಡಿಯಾಗಿ ಹ ಸರು ಮಾಡಿದವರು. ಸುಮಾರು 35
ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜ ೇಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಾರ . ಇವರು ಕ ೇವಲ ಸಿನ್ನಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ ಕ್ತರುತ ರ , ಆದಶಯ
ದಂಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಣಸಿಕ ಂಡು ಜನ ಮ್ನನಣ ಗ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾಾರ . ಇದು ಸದಾ ಕನನಡಿಗರ ನ ನಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ತರುತ ರ ರ್
ಕಾರ್ಯಕರಮ್. ಇತಿುೇಚ ಗ ಕನನಡ ಚಲಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 51 ವಷ್ಯ ಪ್ೂರ ೈಸಿದ ಅವರಿಗ “ಅಭಿನರ್ ಮಾಣ್ಣಕಯ “ ಎಂಬ್
ಬಿರುದು ದ ರಕ್ತದ .
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ನಾನ್ು ಮತ್ುು ಡಾ.ಶ್ಿೀನಾಥ್ ಅವರ ಸಂದರ್ೆನ್ದ ಒಂದು ತ್ುಣ್ುಕು:
ಪಿಶೆನ : ನ್ನೇವು ಯಾವ ವರ್ಸಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರ?
ಉತ್ುರ : ನನಗ ಏಳು ವಷ್ಯ ೩ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದಾಾಗ ಸುರು ಮಾಡಿದ . ನನನ ಮೊದಲನ
ನಾಟ್ಕ “ವಿಶವ ವಯವಸ್ ಾ“. ನನನ ತಾತ್ನ ಬ್ರ ದು, ನನನ ಸ್ ಟೇಜ್ ಮೇಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಮ್ನ ಎದುರು ದ ೇವಸ್ಾಾನ
ಇತ್ುು, ಅದರ ಜಗುಲ್ಲರ್ಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಕ ಆಡಿದುಾ. ಸುತ್ು ಮ್ುತ್ು ಇರ ೇ 300-400 ಜನ ಬ್ಂದದುರ. ಅದ ೇ ನನನ
ಫಸ್ಟ ನಾಟ್ಕ.
ಪಿಶೆನ : ನ್ನೇವು ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಫಿೇಲ್ಡ ಗ ಬ್ರ ೇಕ ಇನ್ನಿಿರ ೇಷ್ನ್ ಯಾರು? ಅವರ ಬ್ಗ ೆ ಹ ೇಳಿ.
ಉತ್ುರ: ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಗ ಬ್ರಬ ೇಕು ಅನ ನೇದಕ ಕ ಒಂದು ಸಿನ್ನಮಾ ಪೇಸಟರ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು. ನಾನು ಮಿರ್ಡಿ
ಸ ಕಲ್ ಹ ೇದ ಮೊದಲನ ೇ ವಷ್ಯ, ಸ ಕಲ್ ಗ ನಡ ದು ಕ ಂಡು ಹ ೇಗ ರಸ್ ುರ್, ಹ ಟ್ ೇಲ್ ಗ ೇಡ ರ್
ಮೇಲ ಒಂದು ಪೇಸಟರ್ ಆಂಟಿಸುತಾು ಇದುರ. ಏನದು ಅಂದ . ಸಿನ್ನಮಾ ಪೇಸಟರ್ ಅಂದ. ದ ಡಡ ಮ್ುಖ
ಕಾಣ್ಣಸ್ಾು ಇತ್ುು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ . ಆ ಪ್ಕುರ್ ಹೇರ ೇದು ಅಂದ. ಒಂದು ನ್ನಮಿಷ್ ನ ೇಡಿಬಟ್ುಟ,
ನಂದ ಹ ೇಗ ಫೇಟ್ ೇ ಬ್ರುತ ು ಅಂದ . ಒಂದು ಪ್ಟ್ ಅಂತ್ ಹ ಡ ದು ಸ ಕಲ್ ಗ ಹ ೇಗು ಅಂದ. ಆದ ರ
ಆ ಪೇಸಟರ್ ನಾನು ಹೇರ ೇ ಆಗಬ ೇಕು ಅಂತ್ ಆಸ್ ಹುಟಿಟಸಿತ್ು.
ಪಿಶೆನ: ಈ ಜನ್ನಯಲ್ಲ ನ್ನಮ್ಮ ಗುರು ಯಾರು? ಅವರ ಬ್ಗ ೆ ಹ ೇಳಿ.
ಉತ್ುರ: ನನನ ಜನ್ನಯ ನಾಟ್ಕದಂದ ಶುರುವಾಯಿತ್ು. ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾರ್ಣ ರಾವ್, ನಾಣ್ಣ, ಪ್ವಯತ್ವಾಣ್ಣ
ನಾಟ್ಕ ಬ್ರ ದ ನರಸಿಂಹ ಇವರ ಲಾಿ ನನಗ ಗುರುಗಳಾಗಿದಾರು. ಮೊದಲನ ೇ ಸಿನ್ನಮಾ ಹೇರ ೇ ಆಗಿ
introduce ಮಾಡಿ, ಡ ೈರ ಕ್ಟ ಮಾಡಿದ ೇರು ಎಸ್. ಕ . ಚಾರಿ. ಅದಾದ ಮೇಲ ಶುರ್ ಮ್ಂಗಳ ಅಂತ್,
ಬ್ರಿೇ ಆಕಟರ್ ಆಗಿದ ಾೇನ ಸ್ಾಟರ್ ಮಾಡುು. ಅದರ director ನನನ ಗುರುಗಳು ಪ್ುಟ್ಟಣಿ ಜಿ. ಪ್ುಟ್ಟಣಿ ಕಣಗಾಲ್
ಅವರು. ಅವರ ೇ ನನನ ಗುರುಗಳು.
ಪಿಶೆನ: ನ್ನೇವು ಎಷ್ುಟ ಸಿನ್ನಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ ಮಾಡಿದೇರಾ? ಕನನಡ ಅಲಿದ ಬ ೇರ ಭಾಷ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ
ಮಾಡಿದೇರಾ?
ಉತ್ುರ: ಅಯಯೇ ನನನಮಾಮ ..ಹೇರ ೇ ಆಗಿ 200, supporting ರ ೇಲ್ 150.ಎಷ್ಾಟಯಿತ್ು ಒಟ್ುಟ, 350.
ಮ್ ವಿ ತ ಲುಗು ಮಾಡಿದ ಾ. ಸಿೇರಿರ್ಲ್ ತ್ಮಿಳ್ ಮಾಡಿದ ಾ
ಪಿಶೆನ : ನಾನು ಬ ಸುಗ , ಶಿರೇ ರಾಘವ ೇಂದರ ವ ೈರ್ವ ಮ್ತ್ುು ಶುರ್ ಮ್ಂಗಳ ಸಿನ್ನಮಾ ನ ೇಡಿದೇನ್ನ. ಇವ ಲಾಿ
ಸಿನ್ನಮಾದಲ್ಲಿ ನ್ನೇವು ಬ ೇರ ಬ ೇರ ರ ೇಲ್ ಮಾಡಿದೇರಾ. ನ್ನಮ್ಗ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾಯರ ಕ ಟರ್ ಯಾವುದು?
ಉತ್ುರ: ಪ್ುಟ್ಟ, ನನಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲಿ ಕಾಯರ ಕಟರ್ ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ . ಆದರ ನ್ನೇನು ಹ ೇಳಿದ 3
ಸಿನ್ನಮಾ, ನ್ನನಗ ಹಡಿಸಿತ್ು, ಜನರಿಗ ಹಡಿಸಿದ . ಇನ ನಂದು “ಮಾನಸ ಸರ ೇವರ” ಅಂತ್, ಕನನಡ
ಸಿನ ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು epic ಸಿನ್ನಮಾ ಅಂತ್ ತ್ಗ ಂಡಿತ್ುು. 35 ವಷ್ಯ ಆಯಿತ್ು ಅದು ಬ್ಂದು. ಅದು ಇನುನ
ಜನರ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಿದ .ಅದು ನನಗ ಇಷ್ಟ ಆರ್ುು.
ಪಿಶೆನ: ನ್ನಮ್ಗ ಇತಿುೇಚ ಗ “ಅಭಿನ್ಯ ಮಾಣಿಕಯ” ಅನ ನೇ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ತಕದ . ನ್ನಮ್ಗ “ಪಿಣ್ಯ ರಾಜ” ಅಂತ್
ಬಿರುದು ಹ ೇಗ ಸಿಕ್ತಕತ್ು?
ಉತ್ುರ: ಜನ ಸಿನ್ನಮಾ ನ ೇಡಿದುರ. ಒಳ ಳ ಮ್ಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಾ. ಒಳ ಳ ಗಂಡನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಾ. ಒಳ ಳ
ಗಂಡ ಅಂದಾಗ ಎಲಿ ತ್ರದಲ ಿ ಒಳ ಳರ್ವನಾಗಿರಬ ೇಕು ಅಲಾವ? ಹ ಂಡತಿನ ಮ್ದುವ ಮ್ುಂಚ ನ , ಮ್ದುವ
ಆದ ಮೇಲ , ತ್ುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪ್ಟ್ುಟ ಪ್ರೇತಿಸುತಾು ಇದ ಾ. ಆ ಪ್ರೇತಿ ಮಾಡ ೇ ರಿೇತಿ ಜನಕ ಕ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತ್ು.
ಅದಕ ಕ “ಪಿಣ್ಯ ರಾಜ” ಅಂತ್ ಬಿರುದು ಕ ಟ್ಟರು.
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ನಾನ್ು ಮತ್ುು ಡಾ.ಶ್ಿೀನಾಥ್ ಅವರ ಸಂದರ್ೆನ್ದ ಒಂದು ತ್ುಣ್ುಕು:
ಪಿಶೆನ: ಒಬ್ಬ ಆಕಟರ್ ಗ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಕಲ್ ಗಳು ಇರಬ ೇಕು ಅಂತ್ ಹ ೇಳುತಿೇರ? ಡಾನ್ಿ, ಸಂಗಿೇತ್,
ಅಭಿನರ್ ...
ಉತ್ುರ: ಆಕಟರ್ ಅನ್ನನಸ್ ಕೇ ಬ ೇಕಾದ ರ, ಯಾವುದಾದುರ ಒಂದು ಇದ ರ ಆಗುತ ು. ಕಲಾವಿದ (ಆಟಿಯಸ್ಟ )
ಅನ್ನನಸ್ ಕೇ ಬ ೇಕಾದ ರ ಎಲಾಿನ ಬ್ರಬ ೇಕಮ್ಮ . ಎಲಿದರಲ ಿ ಪ್ರಿಣ್ಣತಿ ಇರಬ ೇಕು.
ಪಿಶೆನ: ನ್ನೇವು ಸಿನ್ನಮಾ ಮ್ತ್ುು ಟಿವಿರ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಮಾಡಿದೇರ. ಅವ ರಡರಲ್ಲಿ ನ್ನಮ್ಗ ಡಿಫರ ನ್ಿ ಏನು
ಅನ್ನನಸುತ ು?
ಉತ್ುರ: ಸಿನ್ನಮಾ, ಒಂದು ಕಥ 2.15 ಘಂಟ್ ರ್ಲ್ಲಿ ಮ್ುಗಿಬ ೇಕು. ಸಿೇರಿರ್ಲ್ ಒಂದು ಕಥ , ೧ ವಷ್ಯನ
ಬ್ರಬ್ಹುದು. 6-7 ಸಿನ್ನಮಾ ಆಗ ೇವಷ್ುಟ. ಸಿನ್ನಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಟಿವಿರ್ಲ್ಲಿ ನಾಯಚುರಲ್ ಆಗಿ
ಇರಬ ೇಕು.
ಪಿಶೆನ: ನ್ನೇವು ತ್ುಂಬಾ ಫ ೇಮ್ಸ್ ಆಗಿದೇರ, ನ್ನಮ್ಗ ಏನು ಅನ್ನನಸುತ ು?
ಉತ್ುರ: ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ ೇಳಬ ೇಕು ಅಂದ ರ, ಇನ ನ ಜನರ ಕ ೈಲ್ಲ ಸ್ ೈ ಅನ್ನನಸಿಕ ಬ ೇಕಾಗಿತ್ುು ಅನ್ನನಸುತ ು. ಒಬ್ಬ
ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಇನ ನ achieve ಮಾಡಬ ೇಕು ಅಂತ್ ಆಸ್ .
ಪಿಶೆನ: ನ್ನೇವು ಒಬ್ಬ ಆಕಟರ್, ಗಂಡ, ಅಪ್ೂ, ಅಜಜ. ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಮ್ತ್ುು ಫಾಯಮಿಲ್ಲ ಹ ೇಗ ಮಾಯನ ೇಜ್ ಮಾಡುತಿೇರ?
ನ್ನಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳ ಜ ತ ಟ್ ೈಮ್ ಸ್ ೂಂರ್ಡ ಮಾಡಿುದಾರ?
ಉತ್ುರ: ಅದಕ ಕ ನನಗ ಈ ಲ ೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು Director ಅಂತ್ ಇದಾರ . ಅವರು ಆ ಟ್ ೈಮ್ ನ ಕ ಲಸಕ ಕ,
ಮ್ನ ಗ , ಮ್ಕಕಳಿಗ ಅಂತ್ ಸಿೂಿಟ್ ಮಾಡುತ್ ಹ ೇಗುತಾರ . ಆ Director ಯಾರು ಗ ತಾು ? ನನನ ಹಂದ
ಕ ತಿದಾರಲಿ, ಅವರು. ನನನ ಹ ಂಡತಿ ಗಿೇತಾ.
ಪಿಶೆನ: ಆಕ್ತಟಂಗ್ ಬ್ಗ ೆ ಮ್ಕಕಳಿಗ ಏನು ಹ ೇಳ ್ೇಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತಿೇರಾ?
ಉತ್ುರ: ಅಮಾಮ, ನ್ನಮ್ಗ ಇಂಟ್ರ ಸ್ಟ ಇದ ರ ಆಕ್ಟ ಮಾಡಿ. ನ್ನೇವು ಏನಾದುರ ಪ್ಫಾಯಮಯನ್ಿ ಮಾಡಿದಾಗ,
ನ್ನಮ್ಗ ಂದು satisfaction ಸಿಗುತ್ುಲಾಿ, ಅದ ೇ ಮ್ುಂದ ನಾವು ಏನಾದುರ ಸ್ಾಧಿಸ್ ೇಕ ಇನ್ನಿಿರ ೇಷ್ನ್
ಆಗುತ ು. ಅದಕ ಕ ನ್ನೇವು ಆಕ್ಟ ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಾಚಿಕ ಬಾರದು. ಎಲಿರ ಹತ್ರ ಸ್ ೈ ಅನ್ನನಸ್ ಕೇಬ ೇಕು. ಆದರ
ಇದಕ ಕ ಆಸ್ ಪ್ಟ್ುಟ ಓದನುನ ಬಿಡಕಾಗಲಿ. ಓದ ೇದಕ ಕ ಜಾಸಿು ಟ್ ೈಮ್ ಕ ಡಬ ೇಕು. ಪಾಠದ ಜ ತ ಇತ್ರ
ಚಟ್ುವಟಿಕ ಗಳು ಇರಬ ೇಕು.
ಪಿಶೆನ: ನಮ್ಮ ಕನನಡ ಕಾಿಸ್ ಮ್ಕಕಳಿಗ ಕನನಡ ಯಾಕ ಕಲ್ಲಬ ೇಕು ಅಂತ್ ಹ ೇಳಿ.
ಉತ್ುರ: ಕನನಡ ಯಾಕ ಕಲ್ಲಬ ೇಕು ಅಂತ್ ಗ ತಿುಲಾವ ನ್ನಮ್ಗ ? ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ ಅನ ನೇದು ಇದ ರ್ಲಾಿ ಕನನಡ,
ಅದನನ ಮ್ರಿೇಬಾರದು. ಊಟ್ ಮಾಡ ೇದು ಮ್ರಿತಿೇವಾ? ಆಟ್ ಆಡ ೇದು ಮ್ರಿತಿೇವಾ? ಯಾವುದು
ಮ್ರ ಯೇಲಿ ಅಲಾವ?
ಮ್ರಿಬಾರದು, ಯಾಕ ಂದ ರ ಕನನಡ ಭಾಷ್ ಅಮ್ಮನ ಹಾಗ . ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಮ್ರಿಯೇಕ ಆಗುತಾು? ಆಗ ೇಲಿ
ಅಲಾವ? ಅಮ್ಮ ಎಷ್ುಟ ಮ್ುಖಯವೇ ಹಾಗ ಕನನಡ ಭಾಷ್ ಕ ಡ. ಮಾತಾಡಿ ಕಂದ, ಕನನಡ ಮಾತಾಡಿ.
ಭಾಷ್ ರ್ ಬ್ಗ ೆ ಒಲವು ಬ ಳ ಸಿಕ ಳಿಳ.
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ನ್ನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಿಪ್ : ಇಂಚರ ಗೆ ೀಪಿನಾಥ್
ನಾನು ಐದು ವಾರಗಳಿಗ ಇಂಡಿಯಾ ಗ ಹ ೇಗಿದ ಾ. ನಾವು 19 ಜ ನ್ ಗ ಹ ೇಗಿ ಜುಲ ೈ
23 ವಾಪ್ಸು ಬ್ಂದವ . ಇಂಡಿಯಾ ತ್ುಂಬಾ ಫನ್ ಇತ್ುು . ತ್ುಂಬಾ ಮ್ಜಾ ಬ್ಂತ್ು. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ತ್ುು
ಅಮೇರಿಕಾ ನಡುವ ತ್ುಂಬಾ ಡಿಫರ ಂಟ್ ಅನುನ ನ ೇಟಿೇಸ್ ಮಾಡಿದ .
ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಹ ೇಗಿದುಾ ನನನ ಕಸಿನ್ ಮ್ದುವ ಗ . ಇದುವರ ಗ ನಾನು ನ ೇಡಿದ ಎರಡ ನ ೇ
ಮ್ದುವ ಇದು. ಈ ಸಲ ನಾನು ನನನ ಅಕಕನ ಬ ಸ್ಟ ಫ ರಂರ್ಡಿ ಮಿೇಟ್ ಮಾಡಿದ . ಅಂಶು ಮ್ತ್ುು ಪ್ೂವಿಯ ಅವರ
ಹ ಸರು. ಅಕಕ ಅವರನುನ ನ ೇಡಿ ತ್ುಂಬಾ ಖುಷಿಪ್ಟ್ಟಳು. ನಾನು ನನನ ಕಸಿನ್ಿ ಜ ತ ರ್ಲ್ಲಿ ( ನವಯ, ಇಶು,
ನ್ನಖಿಲ್ ಮ್ತ್ುು ಮೇರಿ ) ಒಂದು ಫನ್ನನ ಮ್ ವಿ “Antman” ನ ೇಡಲು ಹ ೇಗಿದ ಾ. ಮ್ ವಿ ತ್ುಂಬಾ ಫನ್ನನ
ಆಗಿತ್ುು.
ನಾವು ಚಿತ್ರದುಗಯ, ಮ್ದುರ ೈ ಮ್ತ್ುು ರಾಮಶವರಗಳಿಗ ರ ೇರ್ಡ ಟಿರಪ್ ಮಾಡಿದವ. ಈ ಜಾಗಗಳ ಬ್ಗ ೆ
ನಾನು ನ ಕ್ಿ್ ಸಂಚಿಕ ರ್ಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳಿುೇನ್ನ. ಈ ಜಾಗಗಳಿಗ ಹ ೇದಾಗ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಹ ೇಟ್ ಲ್
ಮ್ತ್ುು ಫುರ್ಡ ತಿಂದವ.
ತ್ುಂಬಾ ಚ ನಾನಗಿತ್ುು. ನಾವು “ದ ೇವಿಪ್ಟ್ಟಣಂ” ಅಂತ್ ಒಂದು ದ ೇವಸ್ಾಾನಕ ಕ ಹ ೇಗಿದವ. ಆ ದ ೇವಸ್ಾಾನ
ನ್ನೇರಲ್ಲಿ ಇದ . ನಾವು ನ್ನೇರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನವಗರಹಗಳಿಗ ಪ್ೂಜ ಮಾಡಿ ಬ್ಂದ ವು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜಿಜ ತಾತ್ನ
ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವ ತ ೇಟ್ಕ ಕ ಕ ಡ ಹ ೇಗಿದವ.
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ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ಿ ಕಲೆ
ವಕರತ್ುಂಡ ಮ್ಹಾಕಾರ್ ಸ ರ್ಯಕ ೇಟಿ ಸಮ್ಪ್ರರ್
ನ್ನವಿಯಘನಂ ಕುರುಮೇದ ೇವ ಸವಯ ಕಾಯೇಯಷ್ು ಸವಯದಾll

ಅಭಿಜ್ಞಾ

ಶಾಿವಯ

ಪ್ರಮಿತಿ ಉಪಾಧಯ ವಕರತ್ುಂಡ ಮ್ಹಾಕಾರ್
ಪಿಕೃತ್ರ

ಕೃಷಣಮ ತ್ರೆ

ಪೆಿೀರಣ್ ಗೌಡ

ಮಹತ್
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ವಸುದೆೀವಸುತ್ಂ ದೆೀವಂ ಕಂಸ ಚಾಣ್ ರ ಮದೆನ್ಂ |
ದೆೀವಕೀ ಪರಮಾನ್ಂದಂ ಕೃಷಣಂ ವಂದೆೀ ಜಗದುುರುಂ ||

ಪ್ರಧುಯಮ್ನ

ಅಮಿತ್

ಪ್ರಮಿತಿ ಉಪಾಧಯ

ಅಕೆ ಟೀಬರ್ ಜನ್ಮದನ್ಗಳು

ಜೆ ೀಕ್ಸ್ : ನ್ಮಿತ್ ಪಂಡಿತ್

ತಾಯಿ (ಹೆದರುತಾು): ಮ್ಗ, ಮ್ನ ಗ ಬ ೇಗನ ಬಾ
... ನ್ನನನ ಹ ಂಡತಿಗ ಲಕಾವ ಹ ಡ ದಂಗ
ಕಾಣುತಿುದ .... ಕಣುಿಗಳು ಮೇಲುಮಖವಾಗಿ
ನ ೇಡುತಿುದ ....ಮ್ುಖ ತಿರುಚಿದ ಹಾಗ
ಕಾಣುತಿುದ ....ನಾಲ್ಲಗ ಹ ರಬ್ಂದದ .... ಕುತಿುಗ
ಮ್ುರಿದಂತ ತ ೇರುತಿುದ ...!
ಮಗ: ಅಮ್ಮ , ನ್ನೇನು ಚಿಂತಿಸಬ ೇಡ ... ಅವಳು
selfie ತ ಗ ದುಕ ಳುಳತಿುದಾಾಳ ...😂😂😂

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ಕ . ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ – 1೦ ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1902
ಅನ್ನಲ್ ಕುಂಬ ಳ- 17 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ -1970
ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ- 10 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1973
ಚಿರಂಜಿೇವಿ ಸಜಾಯ - 17 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1984
ಅಶಿವನ್ನ ನಾಚಪ್ೂ - 21 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1967
ಅಶ್ ೇಕ್ ಖ್ ೇಣ್ಣ - 05 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1950
ಸಂಗಿೇತ್ ಕಟಿಟ - 07 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1970
ಆರ್.ಕ . ಲಕ್ಷಮಣ್ - 24 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1921
ರಾಜ ೇಂದರ ಸಿಂಗ್ ನಾರ್ುಡ - 22 ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1952
ಹರಿಪ್ರರ್ - 29 – ಅಕ ಟೇಬ್ರ್ 1991
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ನಾ ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ “ಸಂತ್ು ಸೆರೈಟ್ ಫಾವೆರ್ಡೆ“ : ಮೀಘನ್ ಪಂಡಿತ್
ನಾನು ನ ಡಿದ ಸಿನ ಮಾ “ಸಂತ್ು ಸ್ ರೈಟ್ ಫಾವಯರ್ಡಯ”.
ಇದು ರ್ಶ್ ಮ್ತ್ುು ರಾಧಿಕಾ ಪ್ಂಡಿತ್ ಸಿನ ಮಾ ಆಗಿದ .
ಈ ಸಿನ ಮಾಲ್ಲಿ ರ್ಶ್ ಹ ಸರು ಸಂತ್ು ಮ್ತ್ುು ರಾಧಿಕಾ ಪ್ಂಡಿತ್
ಹ ಸರು ಅನನಾಯ .ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಸ್ ಟೇರಿ ಆಗಿದ .
ಈ ಸಿನ ಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ು ಅನನಾಯನ ಪ್ರೇತಿಸುತಾುನ . ಸಂತ್ು
ಮೊದಲ ಸಲ ಅನನಾಯನುನ ಟ್ಾರಫಿಕ್ ಸಿಗನಲ್ ಬ್ಳಿ ಕಂಡನು.
ಅನನಾಯ ಮ್ತ್ುು ಅವಳ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಕ ಲವು ದಾನಕಾಕಗಿ
ಹಣವನುನ ಸಂಗರಹಸುತಿುದಾರು.ಆದರ ಯಾರ ಏನನ ನ ಕ ಡಲ್ಲಲಿ.
ನಂತ್ರ ಅನನಾಯ ಆಕ ರ್ ಆರ್ರಣಗಳು ಮ್ತ್ುು ಹಣವನುನ
ಬಾಲಕ್ತರ್ರಿಗ ನ್ನೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆಕ ರ್ನುನ ನ ೇಡಿ ಎಲಿರ
ಹಣವನುನ ನ್ನೇಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು.ಆ ದನದಂದ ಸಂತ್ು
ಅನನಾಯಳನುನ ಇಷ್ಟಪ್ಡುತಾುನ .ಒಂದು ಅಪ್ಘಾತ್ದಲ್ಲಿ ಅನನಾಯ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ುು ತ್ಂದ ರ್ನುನ ಕಳ ದುಕ ಂಡಳು.
ಅನನಾಯ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ುು ತ್ಂದ ದ ೇವನನುನ ಮ್ದುವ ಯಾಗಲು ಅನನಾಯಳನುನ ಕ ೇಳುತಿುದಾರು. ಅನನಾಯಳ ಅಂಕಲ್
ದ ೇವ. ಅವಳ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ುು ತ್ಂದ ಮ್ರಣಹ ಂದದಾಗ ಆಕ ತ್ನನ ತಾತ್ಂಗ ಹ ೇಳುತಾುಳ , ಆಕ ರ್ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ುು
ತ್ಂದ ರ್ ಕ ನ ರ್ ಆಶರ್ವನುನ ಪ್ೂರ ೈಸಲು ದ ೇವನನುನ ಮ್ದುವ ಯಾಗುತ ುೇನ ಅoತ್. ಅನನಯ ಸಂತ್ು
ಪ್ರೇತಿಸುತಾುಳ ಮ್ತ್ುು ಸಂತ್ುವನುನ ಮ್ದುವ ಯಾಗುತಾುಳ ಅರ್ವಾ ಅವಳು ತಾಯಿ ಮ್ತ್ುು ತ್ಂದ ರ್ ಕ ನ ರ್
ಆಶರ್ವನುನ ಪ್ೂರ ೈಸಲು ದ ೇವನನುನ ಮ್ದುವ ಯಾಗುತಾುಳ? ನಾನು ಸಂಪ್ೂಣಯ ಕಥ ರ್ನುನ ,ಸಿನ್ನಮಾ ಅಂತ್ಯವನುನ
ಹ ೇಳುದಲಿ .ಇದನುನ ತಿಳಿದುಕ ಳಳಲು ನ್ನೇವು ಪ್ೂಣಯ ಚಲನಚಿತ್ರವನುನ ನ ೇಡಬ ೇಕು ಮ್ತ್ುು ಸಿನ್ನಮಾವನುನ
ಆನಂದಸಿಬ ೇಕು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಹಾಡುಗಳಿವ . ನನನ ನ ಚಿುನ ಹಾಡಿನ ಒಂದು Self Made ಶ್ ಜಾಧ. ಈ ಹಾಡು ಪ್. ರವಿ
ಶಂಕರ್, ರಂಜಿತ್, ಸಂತ ೇಷ್ ವ ಂಕ್ತ, ಶಶ್ಾಂಕ್ ಹಾಡಿದಾಾರ .
ನನನ ಎರಡನ ರ್ ನ ಚಿುನ ಹಾಡು ತ್oಗಾಳಿ. ಈ ಹಾಡನುನ ಸ್ ೇನು ನ್ನಗಮ್ ಮ್ತ್ುು ಟಿಪ್ುೂ ಹಾಡಿದಾಾರ

ನ್ುಡಿಮುತ್ುು :

೧ ನಾವು ಸದಯ ಏನಾಗಿರುವ ವೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೇಚನ ರ್ ಫಲ. ಯೇಚನ ಗಳ ೇ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಾತಿಗ
ತ್ಳಹದ. ನಡ ನುಡಿರ್ಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೇಚನ ಒಳ ಳರ್ದಾಗಿದಾರ ನ ರಳಿನಂತ ಸುಖವು ಹಂಬಾಲ್ಲಸುತ್ುದ ; ನಮ್ಮ
ಯೇಚನ ಕ ಟ್ಟದಾಾದರ ದುಃಖವು ಬ ಂಬ್ತಿು ಬ್ರುತ್ುದ - ಗೌತ್ಮ್ ಬ್ುದಿ
೨. ಯಾವುದ ೇ ಗುರುವು ತ್ನನ ಶಿಷ್ಯನ್ನಗ ಒಂದ ೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನವನುನ ಕ ಟ್ಟರ ಅಂತ್ ಗುರುವಿನ
ಋಣದಂದ ಮ್ುಕುನಾಗಲು ಇನಾನವುದ ೇ ಮಾಗಯವಾಗಲ್ಲ, ವಸುುವಾಗಲ್ಲ ಈ ರ್ ಮಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರದು. ಜ್ಞಾನ
ಮ್ತ್ುು ಗುರು ಎರಡ ಕ ಡ ಅನುಪ್ಮ್ವಾದದುಾ ಮ್ತ್ುು ಅಮ್ ಲಯವಾದದುಾ.

ಸುಭಾಷಿತ್ : ಮ್ನಸುಿ ಎಲಿಕ ಕ ಮ್ ಲ. ಅದನುನ
ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ಳಳದ ಹ ರತ್ು ಇನಾನವುದು ಸರಿಯಾಗದು.
ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳು
- ಡಿ. ವಿ. ಗುಂಡಪ್ೂ
.
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ಪದ ಹುಡುಕೆ ೀಣ್ – ಪಿಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಏನ್ು ಭೆೈರವಲಿೀಲೆಯಿೀ ವಿರ್ವಭ್ಿಮಣೆ!
ಏನ್ು ಭ್ ತ್ಗಾಿಮನ್ತ್ೆನೆ ೀನಾಮದ ! |
ಏನ್ಗಿನ ಗೆ ೀಳಗಳು ! ಏನ್ಂತ್ರಾಳಗಳು !
ಏನ್ು ವಿಸಮಯ ಸೃಷಿಟ! – ಮಂಕುತ್ರಮಮ ||೯||
ಏನ್ು ಪಿಪಂಚವಿದು! ಏನ್ು ಧಾಳಾಧಾಳಿ|
ಏನ್ದುುತಾಪಾರರ್ಕು ನಿರ್ಘೆತ್! ||
ಮಾನ್ವನ್ ಗುರಿಯೀನ್ು? ಬೆಲೆಯೀನ್ು?ಮುಗಿವೆೀನ್ು? |
ಏನ್ರ್ೆವಿದಕೆಲಿ? – ಮಂಕುತ್ರಮಮ ||೧೦||

ಚಿತ್ಿ ಶ್ೀಷಿೆಕೆ : ಮಹೆೀಶ್ ನಿೀಲಕಂಠ

ನಿೀಲಾಂಜನ್ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ಿಂ ಯಮಾಗಿಜಂ l ಛಾಯಾ ಮಾತಾೆಂಡ ಸಂಭ್ ತ್ಂ ತ್ಂ ನ್ಮಾಮಿ ರ್ನೆೈರ್ಚರಂll
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶ್ಿೀ ಬಿದರಹಳಿಿ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ

ಪತ್ಿ ೩
ಪಿಿೀತ್ರಯ ಪುಟ್ಾಣಿಗಳೆ,
ಕಾಳಿದಾಸನಷ್ ಟ ಕಲಾತಿೇತ್ನಾದ , ವಿಶವ ವಿಖ್ಾಯತ್ ಪ್ರತಿಭ ೧೬ ನ ಶತ್ಮಾನದ ಇಂಗ ಿಂರ್ಡ ನ ಕವಿ
ಮ್ತ್ುು ಮ್ಹಾನ್ ನಾಟ್ಕಕಾರ ಷ್ ೇಕ್ಿ ಪ್ರ್ರ್. ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನ್ನರ್ ರಾಬ್ಟ್ಯ ಕ ಿೈವ್ ಬಿರಟಿಷ್ ರ
ವಾಸಹತ್ುಶ್ಾಹ ದಬಾಬಳಿಕ ಚರಿತ ರರ್ ಸಂಕ ೇತ್ವಾದರ , ಅವನ್ನಗಿಂತ್ ತ್ುಸು ಹಂದನವನಾದ ಷ್ ೇಕ್ಿ ಪ್ರ್ರ್
ವಿಶವವಿಖ್ಾಯತ್ ಇಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷ್ ಸಂಸೃತಿ ಕಲ ಮ್ತ್ುು ಅದುುತ್ ಕಾವಯಭಿವಯಕ್ತುರ್ ಪ್ರತಿೇಕ. ಏವನ್ ನದ ತಿೇರದ
ಷ್ ೇಕ್ಿ ಪ್ರ್ರ್ ಹುಟ್ ಟ ರು ಸ್ಾರಾಟ್ ಫಡಯ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಷ್ಯ ನಡ ವ ನಾಟ್ಕ ೇತ್ಿವಕ ಕ ವಿಶ್ಾವದಯಂತ್ದ
ಅಭಿಮಾನ್ನಗಳು ಯಾತ ರ ಬ್ರುತಾುರ . ಷ್ ೇಕ್ಿ ಪ್ರ್ರ್ ೩೭ ನಾಟ್ಕಗಳನನಲಿದ , ೧೫೪ ಸುವಿಖ್ಾಯತ್
ಸ್ಾನ ಟ್\ಸುನ್ನೇತ್(೧೪ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕವನ) ಗಳನುನ ರಚಿಸಿದಾಾನ . ಅವನ ನಾಟ್ಕಗಳನುನ ಟ್ಾರಾಜಿಡಿ(ದುರಂತ್) ,
ಕಾಮಿಡಿ(ಸುಖ್ಾಂತ್), ರ ಮಾಯನ್ಿ(ಕಲೂನಾದುುತ್) ಮ್ತ್ುು ಹಸಟರಿ(ಐತಿಹಾಸಿಕ) ನಾಟ್ಕಗಳ ಂದು ವಿಭಾಗಿಸುವ
ಪ್ರಿಪಾಠವಿದ . ಮಾಯಕ ಬತ್, ಹಾಯಮಿಟ್, ಒಥ ಲ ಮ್ತ್ುು ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ಷ್ ೇಕ್ಿ ಪ್ರ್ರ್ ನ ಫೇರ್
ಗ ರೇಟ್ ಟ್ಾರಾಜಿಡಿಗಳು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದಿವಾಗಿದ .
ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ಕತ ಗ ತಾು? ಅವ ರಾಜಯಭಾರ ಮಾಡಲಾರದಷ್ುಟ ಮ್ುದ ಮ್ುದ
ಮ್ುದುಕನಾಗಿದಾ. ಆದರ ಅವನ್ನಗ ಗಂಡುಮ್ಕಕಳು ಇರಲ್ಲಲಿ . ಒಂದು ದನ ತ್ನನ ಮ್ ವರು ಹ ಣುಿ ಮ್ಕಕಳನುನ
ಆಸ್ಾಾನಕ ಕ ಕರ ಸಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ ನ ಹಾಕ್ತದ. ನ್ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ ಬಬ್ಬರ ನನನನನ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರೇತಿಸುತಿುೇರಿ ಹ ೇಳಿ? ನ್ನಮ್ಮ
ಪ್ರೇತಿಗ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನನನ ರಾಜಯ ಹಂಚಿಕ ಡುವ ಅಂದ. ಪ್ರೇತಿ ಅಳತ ಗ ತ್ ಕಕ ಕ ಸಿಗುವ ವಸುುವ ? ಅಪ್ೂನ
ದಡಡತ್ನದ ದುರುಪ್ಯೇಗ ಪ್ಡ ದ ಹರಿಮ್ಗಳು ಗಾನ ರಿಲ್ ಅವನನನ ಮಾತಿನಲ ಿೇ ಮ್ರಳುಮಾಡಿ ರಾಜಯದ
ಮ್ ರನ ೇವಂದು ಪಾಲು ಗಿಟಿಟಸಿದಳು. ಎರಡನ ೇ ಮ್ಗಳು ರಿೇಗನ್ ಅಕಕನ್ನಗಿಂತ್ ಮ್ುಂದ ಹ ೇಗಿ , ತ್ನನ
ಪ್ರೇತಿ ಬ್ಣ್ಣಿಸಲು ಶಬ್ಾಗಳ ಸಿಗುತಿುಲಾಿಂತ್ ಹ ೇಳಿ ರಾಜಯದ ಮ್ತ ುಂದು ಭಾಗ ಕ ಟ್ುಟಕ ಂಡಳು. ಇನ ನ
ಮ್ದುವ ಯಾಗದ ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾ ಅಪ್ೂನನ ಮ್ಗಳು ಎಷ್ುಟ ಪ್ರೇತಿಸಬ್ಹುದ ಅಷ್ುಟ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇತಿಸಿು ನ್ನ,
ಅದಕ್ತಕಂತ್ ಹ ಚ ು ಇಲಿ ಕಮಿೀನ ಯಿಲಿ ಅಂದಳು. ಅಷ್ ಟೇ ಅಲಿದ ಅಪ್ೂನ ಪ್ರೇತಿರ್ ಈ ಮ್ ರನ ೇ
ಮ್ಗಳು ಅಕಕಂದರ ಮಾತಿನ ಮೊೇಸವನುನ ಬ್ರ್ಲ್ಲಗ ಳ ದಳು. ಅವಳ ಮಾತ್ನುನ ಸರಿಯಾಗಿ
ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ ಳಳದ ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ಸಿಟಿಟಗ ದಾ . ಇನ ನಂದು ಅವಕಾಶ ಕ ಡಿುೇನ್ನ, ನ್ನನನ ಮಾತ್ು ತಿದಾಕ ಂಡು
ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ುರ ಹ ೇಳು. ಇಲಾಿಂದ ರ ರಾಜಯ ಗಿಜಯ ಏನ ಕ ಡಲಿ ಎಂದು ಗುಡುಕು ಹಾಕ್ತದ. ತ್ನನಲ್ಲಿ ತ್ನಗ
ಸಂಪ್ೂಣಯ ನಂಬಿಕ ಯಿದಾ ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾ ತ್ನನ ಮಾತಿಗ ೇ ಅಂಟಿಕ ಂಡಳು. ಅದಕಾಕಗಿ ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್
ಅವಳನುನ ರಾಜಯದಂದ ಗಡಿಪಾರು(ಬಾಯನ್ನಷ್) ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಅವಳ ಪ್ರವಹಸಿದ ನ ಚಿುನ ಸ್ ೇವಕ ಕ ಂಟ್ ನನ ನ
ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ. ಆದರ ಆಸ್ಾಾನ ಸಭ ರ್ಲ್ಲಿ ಕ ತಿದಾ ಫಾರನ್ಿ ದ ೇಶದ ರಾಜ ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾಳ ನಡ ನುಡಿ
ಮಚಿು ಅವಳ ಕ ೈ ಹಡಿದು ಕರ ದುಕ ಂಡು ಹ ೇದ. ಮ್ುಂದ ದ ಶುರುವಾಯಿತ್ು ಮ್ುದುಕನ ಹಬ್ಬ.
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ಪತ್ಿಮಾಲೆ: ಶ್ಿೀ ಬಿದರಹಳಿಿ ನ್ರಸಿಂಹಮ ತ್ರೆ
ತ್ಂದ ಇಷ್ಟಪ್ಟ್ಟಷ್ುಟ ದನ ಅವನನುನ ತ್ಮ್ಮರಮ್ನ ರ್ಲ್ಲಿ ಇಟ್ುಟಕ ಂಡು ಸ್ಾಕಲಾರ ವ ಂದು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡ
ತ ಡಗಿದರು. ಗಾನ ರಿಲ್ ಮ್ತ್ುು ರಿೇಗನ್. ಇಬ್ಬರ ತ್ಮ್ಮಪ್ೂ ತ್ಮ್ಮ ಜ ತ ರ್ಲ್ಲಿರಲು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಕುಂಟ್ು
ನ ಪ್ವಡಿಡ ಅವನನುನ ದ ರವಿಟ್ಟರು. ಅವನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನುನ ಅವಮಾನ್ನಸಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಅವನ ನ ಚಿುನ
ಸ್ ೈನ್ನಕರನುನ ತ್ಮ್ಮ ಅರಮ್ನ ಗಳಿಂದ ಅಟಿಟದರು. ತ್ಲ ಕ ಟ್ುಟ ಹುಚುನಾದ ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ
ಮ್ಳ ಸುರಿವ ಹಾಳು ದಬ್ಬ ಹತಿು ಆಕಾಶಕ ಕ ಹುಯಿಿಟ್ಟ. ಹರಿ ಹ ಣುಿ ಮ್ಕಕಳನುನ ಶಪ್ಸಿದ. ಕ್ತರಿರ್ವಳಾದ
ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾ ಳನುನ ನ ನ ದು ಕಣ್ಣಿೇರಿಟ್ುಟ ಪ್ಶ್ಾುತಾುಪ್ಪ್ಟ್ಟ. ಕಡ ಗ ಎದ ನ ೇವು ತಾಳಲಾರದ ಎಚುರತ್ಪ್ೂ
ಕುಸಿದು ಬಿದಾ. ಮಾರುವ ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ನನ ನೇ ನ ರಳಿನಂತ ಹಂಬ್ಲ್ಲಸುತಿುದಾ ಕ ಂಟ್ ಅವನನುನ
ಆಸೂತ ರಗ ಸ್ ೇರಿಸಿ ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾಗ ಸುದಾ ಕಳಿಸಿದ. ಅವಳ ಗಂಡ ಕ ಡಲ ೇ ಸ್ ೈನಯ ಸಮೇತ್ ಹ ೇಗಿ
ಗಾನ ರಿಲ್ ಮ್ತ್ುು ರಿಗನ್ ರ ರಾಜಯಗಳಿಗ ಮ್ುತಿುಗ ಹಾಕ್ತ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ಂಡ. ಅಷ್ಟರಲಾಿಗಲ ಆ ಹ ಟ್ ಟಕ್ತಚಿುನ
ಅಕಕ ತ್ಂಗಿ ಒಬ್ಬರನ ನಬ್ಬರು ಕ ಳುಳವ ಸಂಚುಹ ಡಿ ತ್ಮ್ಮ ಸಂಸ್ಾರವನ ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕ ಂಡಿದಾರು.
ಇತ್ು ಕಾಡಿೇಯಲ್ಲಯಾ ನ ಚಿುನ ಅಪ್ೂನನನ ಹುಡುಕ್ತಕ ಂಡು ಆಸೂತ ರಗ ಬ್ಂದಳು. ಆದರ ಜವರದ ಸನ್ನನತಾಪ್ದಲ್ಲಿದಾ
ಕ್ತಂಗ್ ಲ್ಲರ್ರ್ ಗ ಮ್ಗಳ ಗುರುತ ೇ ಹತ್ುಲ್ಲಲಿ. ಮ್ಗಳ ಕ ೈ ಹಡಿದು ಏನ ೇನ ೇ ಬ್ಡಬ್ಡಿಸುತ್ು ಪಾರಣಬಿಟ್ಟ.
ಅಪ್ೂನ ದ ಗ ಒರಗಿ ಮ್ಗಳ್ ಜಿೇವ ಬಿಟ್ಟಳು. ಹ ೇಗ ದುರಂತ್ದಲ್ಲಿ ಕ ನ ಯಾಯಿತ್ು ಪ್ರೇತಿರ್ ಅಪ್ೂ-ಮ್ಗಳ
ಬ್ದುಕು. ಭಾವ ಶುದಿರ್ುಳಳ ಕ್ತರಿತ್ಲ ಮಾರಿನ ಎಳ ರ್ರಿಂದಲ ಹರಿತ್ಲ ಮಾರಿನವರು ಅಮ್ ಲಯವಾದ
ಭಾವದರವಯ ಹಾಗ ಆಳವಾದ ಅರಿವನುನ ಹೇರಿಕ ಳಳಬ್ಹುದ ಂದು ಈ ನಾಟ್ಕದಂದ ತಿಳಿರ್ಬ್ಹುದು.
ಪೌವಾಯತ್ಯರಾದ ಭಾರತಿೇರ್ರ ಮ್ನಸುಿ ಸುಖ್ಾಂತ್ ನಾಟ್ಕವನುನ ಹ ಚುು ಇಷ್ಟಪ್ಟ್ಟರ , ಪಾಶಿುಮಾತ್ಯರಾದ
ರ್ುರ ೇಪ್ರ್ನನರ ಮ್ನಸುಿ ದುಃಖ್ಾಂತ್ ನಾಟ್ಕವನ ನ ಆಳವಾಗಿ ಆಸ್ಾವದಸುತ್ುದ . ಟ್ಾರಾಜಿಡಿ
ಆಸ್ಾವದಸಿದಾಕ್ಷಣ ಮ್ನುಷ್ಯ ಇತಾಯತ್ಮಕ(ಪಾಸಿಟಿವ್) ಮೌಲಯ(ವಾಯಲ ಯ) ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ
ಕಳ ದುಕ ಳಳಬ ೇಕ ಂದಲಿ. ಬ್ದುಕ್ತನ ಬ್ಗ ೆ ನ್ನರಾಶ್ಾವಾದ ಧ ೇರಣ ತ್ಳ ರ್ಬ ೇಕ ಂದಲಿ. ಬ್ದಲ್ಲಗ
ನಕಾರಾತ್ಮಕ (ನ ಗ ಟಿವ್) ತ್ರಂಗಗಳು (ವ ೈಬ್ಸಿ), ಅಹಂಕಾರ( ಇಗ ), ಅವಿವ ೇಕ(ಫೂ ಲ್ಲಶ್ ನ ಸ್),
ದುಷ್ಟಸಹವಾಸ (ಬಾಯರ್ಡ ಕಂಪ್ನ್ನ),ಮ್ ಢನಂಬಿಕ (ಸ ಪ್ರ್ ಸಿಟಷ್ನ್), ಭಿೇತಿ(ಫಿ ರ್ರ್) ಇತಾಯದಗಳಿಂದ
ದ ರ ಇರುವುದು ಹ ೇಗ ಂದು ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ ಳಳಬ್ಹುದು; ನಮ್ಮನುನ ನಾವ ೇ ದುರಂತ್ಕ ಕ
ಒಡಿಡಕ ಳಳಬಾರದ ಂಬ್ ಎಚುರಿಕ ರ ಢಿಸಿಕ ಳಳಬ್ಹುದು; ಒಟ್ಾಟರ ಯಾಗಿ ಬ್ದುಕ್ತನ ಬ್ಗ ೆ ಸ್ಾರವತಾುಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬ್ಹುದು.

ಟ್ರೀಚಸೆ ಡೆೀ
ನಿಮಮ ಮ ತ್ರೆ ತಾತ್.
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