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ಪ���ಾ ಪ�ಕಟ�ೆ
�.ಇ.ಎ�. �ಶ���ಾ�ಲಯದ�� ನ�ೆಯ�ರುವ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೊ�ೕತ�ವ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ವರ�:

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೊ�ೕತ�ವ ಆಚರ�ೆಯ ಅಂಗ�ಾ� ನ�ೆಂಬ� �.ಇ.ಎ�. �ಶ���ಾ�ಲಯದ ಆ�.ಆ�. �ಾ�ಂಪ�
ನ�� ನ�ೆಂಬ� ೭�ಂದ - ನ�ೆಂಬ� ೧೬ರ ವ�ೆ�ೆ �ಾರ ಪ��� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ೭�ೇ �ಾ�ೕಕು
�ೋಮ�ಾರದಂದು ಸಂ�ೆ ೩:೫೫ ರ �ೊ���ೆ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೊ�ೕತ�ವ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಉ�ಾ�ಟ�ಾ ಸ�ಾರಂಭವ�
ನ�ೆಯ��ೆ. ಉ�ಾ�ಟ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾರದುದ�ಕೂ� ನ�ೆಯ�ರುವ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಕು��ಾ� �ಾ�ನ� ಅ�ಾವರಣವನು�
ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ.ಉ�ಾ�ಟ�ೆ�ೆ ಆಗ��ದ ಮುಖ� ಅ��ಗಳ� �ಾಯ�ಕ�ಮದ ಬ� �ೆ �ಾತ�ಾಡ��ಾ��ೆ.ಕ�ಾ ತಂಡಗ�ಂದ
�ೕರ�ಾ�ೆ,ನೃತ�, ಸಂ�ೕತ ಇ�ಾ�� ರೂಪದ�� �ಾಂಸ��ಕ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಜರುಗ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೊ�ೕತ�ವದ
ಅಂಗ�ಾ� �ಾರದುದ�ಕೂ� ��ಧ �ೕ�ಯ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�ಕೂಟದ ವ��ಂದ ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕದ ��ಧ
�ಾಗಗಳ ��ಷ� ��ಸುಗಳನು� ಪ�ಚ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ರು�ಕರ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಯ�ಕ�ಮ ನ�ೆಯ��ೆ.ಅಂದು ಕ�ಾ�ಟಕದ
��ಧ ಪ��ೇಶಗಳ ರು�ಕರ�ಾದ �ಂ� ��ಸುಗಳನು� ಮ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಯುವ �ೕ��ೆ�ೆ
�ಾ���ಕ ಒತು� �ೕಡುವ ���ನ��, �ಾ�ೇ�ನ�� “ಹ�ವ� ಬು��” ವ��ಂದ ಪ�ಸ�ಕ ಮ��ೆ �ಾಗೂ ಪ�ಸ�ಕ �ಾ�ಾಟವನು�
ಏಪ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಪ�ಸ�ಕ �ೕಳವ� ��ಾ��� ��ಾ����ಯ��ೆ �ಾ�ತ� ಓದುವ ಮತು� ಗ���ೆಯ �ೌಶಲ�ಗಳನು�
�ೆ����ೊಳ�ಲು, �ಾನವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ�ಲು ಉತ�ಮ ಅವ�ಾಶ�ಾ��ೆ.ಆಸಕ�ರು �ತ�ವನು� �ಾವ�� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು�
�ೊಳ�ಬಹುದು. ನಮ��ೇ �ಾ�ನ�� ಹು���ೊಂಡ ಆ�ೋಟಗಳ ಬ� �ೆ ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ಕೂಟವ� ಕ�ಾ�ಟಕದ
�ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಆಟಗಳನು� ��ಾ��� ��ಾ����ಯ��ೆ ಆ�ಸಲು �ಧ���ದು� ಪಗ�ೆ,ಹಳಗು�ಮ�ೆ,�ೋ� ಆಟ, ಬುಗು�
ಆಟಗಳನು�ಏಪ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ .ಈ ಮೂಲಕ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಆಟಗಳ ಪ�ಚಯ �ಾಗುವ�ದಲ��ೆ, ಆಡುಗರ��
ಸ��ಾ�ಮ�ೋ�ಾವ�ೆ ಮೂ�ಸಲು �ೆರ�ಾಗುತ��ೆ.

ನಮ� �ಾ�ನ��ರುವ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ೆ, ಒಳನು� ಗಳ ಬ� �ೆ ಪ�ಚಯ �ೕಡಲು ಒಳನು� �ಾಗೂ �ೆಲದ ನು� ಎಂಬ
�ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ಇತ�ೆ �ಾ�ೆಗ�ಾದ �ೊಡವ,ತುಳ�,�ಾ��,�ೊಂಕ� �ಾ�ೆಗಳ ಮಹತ�ವನು�
��ಪ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.ಇದರ �ೊ�ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಮುಖ� ಒಳನು�ಗ�ಾದ �ಾರ�ಾಡ ಕನ�ಡ, ಕುಂದಗನ�ಡ,�ೖಸೂರು
ಕನ�ಡ,ಹ�ಗನ�ಡಗಳ ಬ� �ೆ ��ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ ��ಾ���ಗಳ�� ಕ�ಾ�ಟಕದ ಇತ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ �ಾಗೂ ಒಳನು�ಗಳ ಬ� �ೆ
ಅ�ವ� ಮೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ೇ�ನ�� �ಟ� �ದಲ �ಾ��ೆ ಕನ�ಡ �ಾ�ಕ�ಾ� ಅನು� ನ�ೆಂಬ� ೧೪ರಂದು
ನ�ೆಸ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ಾ�ಕ�ಾ� ೮ ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ನ�ೆಯ�ದು�, ಕನ�ಡದ�� �� ತಂ�ಾ�ಂಶ �ಾಗೂ ಸಂಸ�ರ�ೆಯ ಬ� �ೆ
�ೆಚು� ಒತು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಂ��ಕ �ೇತ�ದ�� ಬಳ�ೆ�ೆ �ೇ�ಾದ ತಂ�ಾ�ಂಶಗಳನು� ಕನ�ಡದ�� ಉಪ�ೕ�ಸಲು �ಾಗೂ
ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾ�ಕ�ಾ� �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ಮುಖ� ಅ��ಗಳ� ಆಗ�ಸ�ದು�, ಅವರು
�ಾಗವ�ಸುವ ��ಾ��� ��ಾ����ಯರನು� ಕು�ತು �ಾತ�ಾಡ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಕ�ಾ� ನ�� ಉತ�ಮ ಮೂಲ
�ಾದ�(prototype) �ಾಗೂ ಉತ�ಮ ಅಂ�ಮ �ಾದ�ಯನು� ಅ�ವೃ��ಪ��ದ ತಂಡಗ��ೆ ಮುಖ� ಅ��ಗ�ಂದ
ಬಹು�ಾನ �ತ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ನ�ೆಂಬ� ೧೬ ರಂದು ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ೊ�ೕತ�ವದ ಮುಖ� �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ಜರುಗ�ದು�
,�ಾಯ�ಕ�ಮದ ಅಂಗ�ಾ� ��ಾ���ಗ�ಂದ �ಾ�� �ಾ� ಪ�ದಶ�ನ�ೊಳ���ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ದ� ಕ�ೆಗ��ೆ �ಾಗೂ



ಕ�ೆ�ಾರ��ೆ ��ೕ�ಾ�ಹ �ೕಡಲು ಕೂಟದ ವ��ಂದ �ೊಳ�� ಕು�ತವನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ. ಅ�ೇ �ನ ಮುಖ�
�ಾಯ�ಕ�ಮ ನ�ೆಯ�ದು� �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ಕನ�ಡ �ತ�ರಂಗದ �ಾ�ತ ನಟ ವ�ಷ� �ಂಹ ಅವರನು� ಮುಖ� ಅ���ಾ�
ಆ�ಾ��ಸ�ಾ��ೆ. �ಾಯ�ಕ�ಮದ�� ಮುಖ� ಅ��ಗ�ಂದ �ಾಷಣ, ��ಾ��� ��ಾ����ಯ�ಂದ ಸಂ�ೕತ �ಾಯ�ಕ�ಮ,

ಯ��ಾನ  ಪ�ದಶ�ನ,�ಾ�ೇ�ನ ನೃತ� ತಂಡಗ�ಂದ �ಾ�ಾ�ತ� ನೃತ� ಪ�ದಶ�ನ ನ�ೆಯ��ೆ. ”ತ�ೆ� �ಾ�� ” ತಂಡದ
��� �ಾಮ� ಅವ�ಂದ �ಾ��ಂ� ಅ� �ಾ��ಯನು� ಹ���ೊಳ��ಾ�ದು� , �ೊ�ೆಯ�� ಕನ�ಡ ಕೂಟದ ವ��ಂದ
�ಾಡ�ೕ�ೆ �ಾಯನ (ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾಜ��ೕ�ೆ) ನ�ೆಯ��ೆ.


