ನಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಬೆಿಂಗಳೂರಿಗೆ....
ಕನನಡ ಷಾಹಿತಯ ಮತತು ಷಾಿಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೆಲೋಕದಲ್ಲೂ
ಗತರತತಿಸ್ಕಲ್ಟ್ಟ ಷಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಡಾ.ನಲ್ಲೂರತ
ರಷಾದ್ ಒಬ್ಬರತ.
ಕವಿ, ಕಲಾವಿದ, ಗಾಯಕ, ಸ್ಕಿಂಘಟ್ಕ, ಅಧ್ಾಯಕ,
ಜಾನದ ಸ್ಕಿಂವೆ ೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ್ಕ ಮಾಡಿ
ಈಗ ನಾಡಿನ ಷಾರ್ವಭೌಮ ಸ್ಕಿಂಷೆೆಯಾದ
ಕೆೋಿಂದರ ಕನನಡ ಷಾಹಿತಯ ರಿಷತಿುನ
ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಗಾಿಂಧಿಾದದಲ್ಲೂ ಅಚಲ್ ನಶೆೆ
ಇರಿಸಿಕೆಲಿಂಡಿರತರ್ ಶ್ರೋಯತತರತ ಬೆಳೆದತಬ್ಿಂದಿದತಾ
ಗಾಿಂಧಿ ಅನತಯಾಯಿಗಳ ಕತಟ್ತಿಂಬ್ದಲ್ಲೂ.
ಹಿನೆನಲೆ: ಸಾಸ್ಕನ ಜಿಲೊ ಚನನರಾಯಟ್ಟಣ
ತಾಲ್ಲಕಿನ ನಲ್ಲೂರಿನ ಗಾಿಂಧಿಾದಿ
ಎನ್.ಕೆ.ಸ್ಕಿಂಜಿೋರ್ಯಯ ಸಾಗಲ ವಾಿಂತಮಮ
ದಿಂತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಜನಸಿದ ಇರ್ರತ
ಪ್ಾರಥಮಿಕ, ಮಾಧಯಮಿಕ ವಾಲೆಯನತನ ನಲ್ಲೂರತ
ಮತತು ಆನೆಕೆರೆ ಸ್ಕಕಾವರಿ ವಾಲೆಯಲ್ಲೂ
ಮತಗಿಸಿದರತ. ನಿಂತರ ಚನನರಾಯಟ್ಟಣದ ನವೋದಯ ಪ್ೌರಢವಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಡೆದತ ಐತಿಸಾಸಿಕ
ಶ್ರರ್ಣಬೆಳಗೆಲಳದ ಶ್ರೋ ಗೆಲಮಮಟೆೋಶ್ವರ ಮಸಾವಿದ್ಾಯಲ್ಯದಲ್ಲೂ ದವಿ ಡೆದರತ. ಮೈಸ್ಕಲರಿನ ಕತೆಿಂು ಕನನಡ
ಅಧಯಯನ ಸ್ಕಿಂಷೆೆಯಲ್ಲೂ ಷಾನತಕೆಲೋತುರ ದವಿ ಡೆದತ ಷಾಹಿತಯ ದಿಗಗಜಗಳಾದ
ದ್ೆೋಜಗೌ, ಸಾಮಾನಾ, ಜಿೋಶ್ಿಂ, ಸಿಪಿಕೆ, ಟಿವಿವಿ, ರಾಗೌ,ಡಿ.ಕೆ.ರಾಜೆೋಿಂದರ, ಪ್ರರ.ಎಲ್.ಬ್ಸ್ಕರ್ರಾಜತ, ಹಿ.ಶ್.ರಾಮ
ಚಿಂದ್ೆರೋಗೌಡ ಅರ್ರ ಗರಡಿಯಲ್ಲೂ ಳಗಿದರ್ರತ.
ನಿಂತರ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ ವಿ.ವಿ.ುರಿಂ ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲೂ ಕನನಡ ಅಧ್ಾಯಕ ರ್ೃತಿು ಆರಿಂಭಿಸಿದರತ. ಹಿರಿಯ
ಸ್ಕಿಂವೆ ೋಧಕ, ಡಾ.ಹಿಂನಾ ಮಾಗವದಶ್ವನದಲ್ಲೂ ಸಿದಧಡಿಸಿದ ‘ನಲ್ಲೂರ ದ್ೆಲರೆಕಾಳಿ’ ಪ್ೌರಢರಬ್ಿಂಧಕೆೆ
ಬೆಿಂಗಳೂರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದಿಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಡೆದಿದ್ಾಾರೆ.
ತಿಂದ್ೆಯ ಗಾಿಂಧಿಾದದ ನೆರಳಲೊೋ ಬೆಳೆದ ಇರ್ರತ ಅತಿ ಶ್ಸಿುನಲ್ಲೂ ಸೆಜೆೆ ಸಾಕತತಾು ಪ್ಾಠ ರರ್ಚನದ ಜೆಲತೆಗೆ
ಬ್ಯಲಾಟ್, ಕತಣಿದ್ಾಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಸ್ಕಕಿು ರಲಢಿಸಿಕೆಲಿಂಡರತ. ಮೈಸ್ಕಲರಿನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಾಯರ್ಥವಯಾಗಿದ್ಾಾಗಲೆೋ
ತಮಮಲ್ೂಡಗಿರತರ್ ಷಾಹಿತಯ ರತಿಭೆಯನತನ ಮೊದಲ್ ಕರ್ನ ಸ್ಕಿಂಕಲ್ನ ‘ದಗಧ’ದಲ್ಲೂ ಅನಾರ್ರಣಗೆಲಳಿಸಿದರತ.

‘ನಾನತ ಮಲಲ್ತಃ ಕವಿ’ ಎನತನರ್ುದನತನ ನಾಲೆೆೈದತ ರ್ಷವಗಳಲ್ಲೂ, ‘ಷೆಲೋನೆ ಮತಗಿಲ್ತ’, ರೆಕೆೆ ಬ್ಡಿಯತರ್ ಮತನನ
ಮತತು ‘ನರ್ೃತೆಲುೋನಷತತು’
ಕರ್ನ ಸ್ಕಿಂಕಲ್ನ
ಸೆಲರತರತರ್ ಮಲಲ್ಕ
ಷಾಬೋತತಡಿಸಿದರತ.
ಜೆಲತೆಗೆ ‘ನೋನೆಿಂಬ್
ನಾನತ’, ‘ಎಲ್ೂರಿಂಥರ್ನಲ್ೂ’
ಎಿಂಬ್ ಕರ್ನ
ಸ್ಕಿಂಕಲ್ನಗಳನಲನ
ರಕಟಿಸಿದರತ. ಕಾರ್ಯದ
ಜೆಲತೆಗೆ ಬ್ಣಣ
ಬ್ಣಣಗಳೊ ಿಂದಿಗೆ ನತಿವಸ್ಕಲ್ತ
ಸ್ಕಜಾೆದರತ.
ಅಭಿನಯ, ಗಾಯನ, ಸ್ಕಮಾ
ಜಷೆೋೆಯನತನ ಹಾಯಸ್ಕರ್ನಾನಗಿಸಿಕೆಲಿಂಡ ನಲ್ಲೂರರತ ಕನನಡ ಷಾಹಿತಯ ರಿಷತಿುನೆಲಿಂದಿಗೆ ಬಾಿಂಧರ್ಯ
ಬೆಳೆಸಿಕೆಲಿಂಡರತ. ಆಗ ನಡೆಯತತಿುದಾ ಜಾನದ ರೆೋಶ್ ಮತತು ಜಾನದ ಪ್ೌರಢ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೋಧಿಸ್ಕತರ್
ಅರ್ಕಾಶ್ ಡೆದ ಅರ್ರತ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಬೆಲೋಧನೆ ಮಾತರರ್ಲ್ೂ. ಸಾಡತ, ಕತೆ, ಕತಣಿತ ಹಿೋಗೆ ಜಾನದರ್ನತನ
ಅಪಿಕೆಲಿಂಡರತ.
‘ಜನದರತ’ ತಿಂಡರ್ನತನ ಕಟಿಟ ನಾಡಿನಾದಯಿಂತ ಕತಣಿತ, ನತಚ್ಾಾಯಿತತ ನೋರ ಸೆಲಳೆಯಾಗೆ ರಲಕಗಳು ಇರ್ರ
ನದ್ೆೋವಶ್ನ ಮತತು ಅಭಿನಯದ್ೆಲಿಂದಿಗೆ ರದಶ್ವನ ಕಿಂಡರ್ು. ಹಿೋಗೆ ಸ್ಕಿಂಸ್ಕೃತಿ ಮತತು ಸ್ಕಿಂಘಟ್ನೆಯ ಕ್ೆೋತರದಲ್ಲೂ
ಗತರತತರ ಸೆಜೆೆಗಳನತನ ನಲ್ಲೂರರತ ಮಲಡಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
ಬೆಿಂಗಳೂರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದ ವೆೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿಷತಿುನ ಸ್ಕದಸ್ಕಯರಾಗಿ, ಬೆಿಂಗಳೂರತ ದಲರದಶ್ವನ ಚಲ್ನಚಿತರ
ರಿಶ್ೋಲ್ನಾ ಸ್ಕಮಿತಿಯ ಸ್ಕದಸ್ಕಯರಾಗಿ, ಬೆಿಂಗಳೂರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯ ಕಾಲೆೋಜತ ಕನನಡ ಅಧ್ಾಯಕರ ಒಕಲೆಟ್ದ
ರಧ್ಾನ ಕಾಯವದಶ್ವಯಾಗಿ ರ್ಾ ಷಾಿಂಸ್ಕೃತಿಕ ೆೋದಿಕೆಯ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿ ಷೆೋೆ ಸ್ಕಲ್ಲೂಸಿರತರ್ ಡಾ.ನಲ್ಲೂರತ
ರಷಾದ್ ಬೆಿಂಗಳೂರತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಲ್ಯದ ಕನನಡ ಭಾಶಾ ಠಯಗಳ ಸ್ಕಿಂಪ್ಾದಕರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ
ರಕಟಿಸ್ಕತತಿುದಾ ಜಾನದ ಸ್ಕಮಾಚ್ಾರ,ಅನಕೆೋತನ ಮತತು ಕನನಡ ನತಡಿ ತಿರಕೆಗಳ ಸ್ಕಿಂಪ್ಾದಕರಾಗಿ ತಮಮ ಛಾು
ಮಲಡಿಸಿದ್ಾಾರೆ.
ತಮಮ ಕಿರಯಾಶ್ೋಲ್ತೆ ಮತತು ಚಿಿಂತನೆಗಳನತನ ಸ್ಕಮಾಜಕೆೆ ಧ್ಾರೆ ಎರೆದ ಇರ್ರನತನ
ಅನೆೋಕ ಷಾೆನಗಳು ಹತಡತಕಿಕೆಲಿಂಡತ ಬ್ಿಂದರ್ು. ಕನಾವಟ್ಕ ಜಾನದ ಮತತು
ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಕದಸ್ಕಯತವ, ಕನಾವಟ್ಕ ಷಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಸ್ಕದಸ್ಕಯತವ, ಕನನಡ ಷಾಹಿತಯ ರಿಷತಿುನ ಗೌರರ್ ಕೆಲೋವಾಧಯಕ್ಷ ಷಾೆನಗಳು ಕಲಡಾ ಷೆೋರಿೆ.
ಹಿೋಗೆ ಹಳಿಿಯಿಿಂದ ಬ್ಿಂದತ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಿಂತಹ ನಗರದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿ ಅರರ್ತುರ ಸೆಲಸಿುಲ್ಲ್ಲೂರತರ್
ಉತಾಾಹಿ, ಸ್ಕೃಜನಶ್ೋಲ್ ಮತತು ಷಾಿಂಘಿಕ ಸೆಲೋರಾಟ್ಗಾರರಾಗಿರತರ್ ಡಾ.ನಲ್ಲೂರತ ರಷಾದ್ ಈಗ ಕನನಡ
ಷಾಹಿತಯ ರಿಷತಿುನ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ಾಾರೆ.
ಬ್ಹತಮತಖಿಯಾಗಿ ತಮಮ ರತಿಭೆಯನತನ ಅಭಿರ್ಯಕುಗೆಲಳಿಸಿರತರ್ ನಲ್ಲೂರರನತನ ಹಲ್ಾರತ ರಶ್ಸಿುಗಳು
ಅರಸಿಕೆಲಿಂಡತ ಬ್ಿಂದಿೆ. ಜಾನದ ತಜ್ಞ ರಶ್ಸಿು, ಜಿೋಶ್ಿಂ ಜಾನದ ರಶ್ಸಿು, ಗೆಲಮಮಟ್ ವಿದ್ಾಯಪಿೋಠ
ರಶ್ಸಿು, ರಾಜೆಲಯೋತಾರ್ ರಶ್ಸಿು, ಕನನಡ ಬ್ರಹಗಾರರತ ಮತತು ರಕಾಶ್ಕರ ಸ್ಕಿಂಘದ ರ್ಷವದ ಲೆೋಖಕ
ರಶ್ಸಿು, ಕನನಡದ ಕತಲ್ತಿಲ್ಕ ರಶ್ಸಿು ಷೆೋರಿದಿಂತೆ ಹಲ್ಾರತ ರಶ್ಸಿುಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಾಾರೆ.
ಗೆಳೆಯರತ, ಶ್ಷಯರತ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಹಿಿಂಡನತನ ಸೆಲಿಂದಿರತರ್ ನಲ್ಲೂರರತ ಇಿಂದಿಗಲ ಅರ್ರೆಲ್ೂರ ನೆಚಿಾನ ಮೋಷತು

