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ಪŁವಾಸ

ಹಿಟŃರನ ಅತŀಂತ ಇಷıದ ನಗರ-ನŀರಂಬರ್ā.
ಆಗ ನಿರ್āಸಿದ ಬೃಹತ್ ಕಟıಡಗಳು ಇಂದಿಗೂ
ಇತಿಹಾಸದ ಹೆಜĮಗುರುತುಗಳಂತಿವೆ. ಸುಮಾರು
೧೭ ದಶಲĔ ನಾಗರಿಕರನĺ ಹತŀಗೈದ ಹಿಟŃರನ
ಎಲ್ಲ ಕŁಯāಗಳಿಗೂ ಇಲŃನ ಸĿರಕಗಳು
ಮೂಕಸಕ್ಷಿಯಂತಿವೆ.

g ಚಿತŁ-ಲೇಖನ:
ವಿ. ಪŁದೀಪ್ಕುಮಾರ್

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ
ನŀರಂಬರ್ā

ಪŁತ ವಷಷ ಫೆಬŁವರಿ ತಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರ, ಸಹೇದŀೇಗಿಗಳೊಡನ
ಕಲಸದ ನಿಮಿತĶ ಜಮಷನಿಯನŀರಂಬಗಿಷಗೆಹೇಗುವುದು ಒಂದು
ವಾಡಕಯಂತಗಿದೆ. ಅಸಧŀ ಚಳಿ, ಒಮĿಮĿ ಹಿಮಪತ.. ಇದರ ನಡುವ
ಸವಯವ ಪದಾಥಷಗಳ ವಾಣಿಜŀ ಮೇಳಕħ ಹೇಗುವಾಗ, ತರಹೇವಾರಿ
ಉಣĵಯಪೇಷಾಕುಗಳನĺ ಧರಿಸಿಯೂ, ತಡೆಯಲಾರದ ಚಳಿಯ
ಅನಭವ..
ನŀರಂಬಗಿಷನ ಇತಹಾಸದ ಕುರುಹಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸĿರಕಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ

ವಷಷಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು ಆಗಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಅದು ಸಧŀವಾಯĶ.

ಹಿಟŃರನ ನŀರಂಬರ್ā
ಜಮಷನಿ ಎಂದಡನ ನನಪಗುವ ಹಿಟŃರ್ನ ಸಮಾನಥಷಕ ಪದವೇ

ದುಷıತನ. ಎರಡನೇ ವಶŅ ಸಮರದ ತೇವŁತೆ ಮತĶ ರೌದŁತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ
ಯಹೂದಿಗಳ, ರಷŀನĺರ ಮೇಲ ನಡೆಸಿದ ಕŁಯಷ ಮತĶ ಸಮಹಿಕ
ಹತŀಕಂಡ, ಏಪŁಲ್ ೩೦, ೧೯೪೫ರಂದು ಪŁೇಯಸಿಯೊಡನ ತನೇ
ತಂದುಕೊಂಡ ದುರಂತ ಸವು ಇತŀದಿ ನನಪುಗಳು ಸಮಾನŀ. ನಿಜಕħ

ಅವನಂತಹ ಕŁರ, ಆಕಷಷಕ ವŀಕĶತŅ ಇತಹಾಸವನĺಷı ಕದಕದರೂ
ಸಿಗಲಾರದು. ಈ ಕಲಘಟıದಲŃ ಫŁಂಕ್ಫರ್ಷ, ಬಲಷನ್,ಮŀನಿಚ್,
ಕೊಲೇನ್ ನಗರಗಳಂತೆ ನŀರಂಬರ್ಷ ಹಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ; ಆದರೆ,
ಹಿಟŃರ್ಹಾಗೂನಜಿ ಪĔದ ಸಂಘಟನ ಸಮಾವೇಶ, ಸಭಗಳಿಗೂ,
ವಶŅಸಮರದ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೇಗುಗಳಿಗೂ,ಮಕಸಕ್ಷಾಯಂತದೆ ಇಂದಿನ
ನŀರಂಬರ್ಷ.
ಹಿಟŃರ್ ಇತಹಾಸದ ಅತŀಂತ ಕŁರ ಸವಾಷಧಿಕರಿಯೆನĺವುದು

ನಿವಷವಾದ. ಅವನ ಪŁಭಾವೇ ನಯಕತŅದ ಹಿಂದೆ ಇಡೇ ಜಮಷನಿಯನĺ
ಅತŀಂತ ಬಲಷı ರಾಷ್ಟ್ರವನĺಗಿಮಾಪಷಡಸುವ ಮಹತŅಕಂಕ್ಷಾಯೊಂದಿಗೆ
ಪĔವನĺ ಕಟıಲು ಬೇಕದದರದೃಷı ಮತĶಮಲಭೂತ
ಸಂಪನĿಲಗಳ ಅರಿವತĶ. ಹಿಟŃರನ ವŀಕĶತŅವನĺ ಕಲಂಕುಶವಾಗಿ
ಅಧŀಯನಮಾಡರುವ ಮನೇವಜİನಿಗಳ ಅಭಿಪŁಯದಂತೆ, ತನĺಲŃನ
ಆಂತರಿಕ ದೌಬಷಲŀಗಳಿಂದ ಪರಾಗಲು, ತನĺ ಹಿರಿಮಯನĺ ತೇರಿಸುವ
ಹಂಬಲಕħ ಅವನ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಅವನಲŃ ಎಲ್ಲವನĺ ಅದĸರಿಯಾಗಿ,
ವೈಭವೇಕರಿಸುವ ತಂತŁಗಾರಿಕಯಿತĶ.

ಕಾಂಗŁಸ್ ಹಾಲ್



3 ಸೆಪıಂಬರ್ 2015 ಸುಧಾ 3534 ಸುಧಾ 3 ಸೆಪıಂಬರ್ 2015

ಪŁವಾಸ

ಹಿಟŃರ್- ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನಕಾರ
ರಾಷ್ಟ್ರನಯಕರಗ ಜನತಯ ಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸಲು, ಆಶಯಗಳನĺ, ಕನಸಗಳನĺ

ವೈಭವೇಕರಸ, ಮನಮುಟıವಮಾತಗಾರಕಯೇ ಅತಮುಖŀ. ಹಟŃರನಮಾತಗಾರಕ
ಅಸಧಾರಣ ಮತĶ ಪŁಖŀತ. ಲಕ್ಷೆಂತರ ಸಭಿಕರಡನ ನೇರ ದೃಷı ಸಂಪಕಯ, ದೇಶ-
ಪŁೇಮದ ಆವೇಶದಮಾತಗಳಿಗೂ, ಹಾವಭಾವಗಳ ದೇಹಭಾಷೆಗೂ ಎಡಬಿಡದ ಸಮರಸŀ;
ಧŅನಿಯ ಏರಳಿತ, ಧಾಟಿ, ಶೈಲಗಳಿಂದ ಹಟŃರನ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲŀ ಅತŀಂತ ಪರಣಾಮ-
ಕರಯಾಗಿತĶ. ಜಮಯನಿಯನĺ ಜಗತĶನ ಅತŀಂತ ಬಲಷı ರಾಷ್ಟ್ರವನĺಗಿಸವ ಕನಸನĺ
ನನಸಗಿಸಲು ರೈತ, ಕಮಯಕ ಮತĶ ಜನಸಮಾನŀರ ಬೆಂಬಲದ ಅವಶŀಕತಯನĺ
ಭಾವೇದŅೇಗದೊಂದಿಗ ವವರಸತĶದ್ದ. ಜೊತಗ, ತನ ಸಳń ಹೇಳಲರ, ಮೇಸ
ಮಾಡಲರಯಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳತĶದ್ದ ಹಟŃರನಿಗಯಾವುದೇ ಸಳń ಆಶŅಸನಯನĺ
ಅತಶಯೇಕĶಸ, ಪುನರಾವತಯಸತĶಹೇದಲŃ ಜನತಯ ವಶŅಸಗಳಿಸಬಹುದಂಬ
ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕಯಿತĶ. ಸತŀವಾದ ಈ ಒಳಗುಟıೇ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೇಯ ಕ್ಷೆೇತŁ ಮತĶ
ಪŁಚಾರ, ಜಾಹೇರಾತ ಉದŀಮದ ಜೇವಾಳ!
೧೯೩೩ರಲŃ ಹಟŃರ್, ನŀರಂಬರ್ಯ ನಗರವನĺ ನಜ ಪĔದ ಎಲ್ಲ ಪŁಚಾರ ಸಭೆಗಳ

ನಗರವಂದಘೇಷಸದ ಮೇಲ, ಅದಕħಗಿ ಸಕĶ ಮೈದನಗಳನĺ ಮತĶ ಕಟıಡಗಳನĺ
ನಿಮಯಸಲು ನಿಧಯರಸಲಯಿತ. ಅಂತಯೇ, ೧೯೩೪ರಲŃ ಹಟŃರನ ನಂಬಿಕಗ ಪತŁನದ
ವಾಸĶಶಿಲĻ ಆಲĽಟ್ಯ ಸĻೇರ್ ತಯಾರಸದ ಪŃನ್ ಅನಮೇದನಯಾಯಿತ. ಸಮಾರು
೧೧ ಕ.ಮೇ. ವಸĶರದ ಸಂಕೇಣಯದಲŃ ವವಧೇದĸೇಶಕħಗಿ ಬಳಸಲು ೧೦ ಕಟıಡಗಳ
ನಕ್ಷೆಯನĺ ಸĻೇರ್ ತಯಾರಸದ.

ಲೂಯಿಪೀಲĳ: ಈ ವೇದಿಕಯಲŃನ ಸķಳಾವಾಕಶವಷı ಗೊತĶೇ? ಸಮಾರು
೧,೫೦,೦೦೦ ಪĔದ ಕಯಯಕತಯರು ಮತĶ ನಿವಾಸಗಳ ಕುಳಿತಕೊಳńಲು ನಿಮಯಸದ ಈ
ಬೃಹತ್ ಸಭಾಂಗಣವೇ ೧೯೩೫ರಂದ ನಡದ ನಜ ಪĔದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗ ಸಕ್ಷೆ.

ಇಲŃಯೇ, ಸಮರದಲŃ ಮೃತರಾದಯೇಧರಗ ಗೌರವಸಚಸವ ಮತĶ
ನಗರಕರಲŃ ದೇಶಭಿಮಾನವನĺ ಬೆಳೆಸವ ಕಯಯಕŁಮಗಳೂ
ನಡಯುತĶತĶ.
ಕಾಂಗŁಸ್ ಹಾಲ: ಈ ಭವನವನĺ ನಜ ಪĔದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಭಾಗದ
ಅವಶŀಕತಗಾಗಿ ನಿಮಯಸಲು ಆಯೇಜಸಲಯಿತ. ಇದರ ಆಯೇಜನಯ
ಸĻತಯ ರೇಮ್ ನಗರದ ಕೊಲೊಸಯಮ್ ಕಟıಡ. ಸಮಾರು ೫೦,೦೦೦
ಜನರಗಾಗಿ ಇಲŃ ಸķಳಾವಕಶ ಕಲĻಸವ ಉದĸೇಶವತĶ. ೧೯೩೫ರಲŃ ಈ
ಭವನಕħ ಅಡಿಗಲ್ಲನĺ ಹಾಕಲದರೂ, ಎರಡನೇ ವಶŅ ಸಮರದ ಕರಣದಿಂದ
ಇದರ ಛಾವಣಪೂಣಯಗೊಳńಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪೂಣಯವಾಗಿರುವ ಈ ಭವನದ
ನಿವಯಹಣೆಯ ಜವಾಬĸರಯನĺ ನŀರಂಬಗಿಯನಮುನಿಸಪಲಟಿಗ
ವಹಸಲಗಿದ.
ಜೆಪŃನ್ ಫೀಲĳ: ಸಮಾರು ೧ ಲĔ ಜನರು ಸೇರಬಹುದದ ಈ ಬೃಹತ್
ಮೈದನವನĺ ಸĻೇರ್ ತಯಾರಸದ ನಕ್ಷೆಯ ಪŁಕರ ೧೯೩೫- ೧೯೩೭ರ
ನಡುವ ನಿಮಯಸಲಯಿತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಟıಡಗಳನĺ ಬೃಹತ್ ಪŁಮಾಣದಲŃ
ನಿಮಯಸವುದರ ಉದĸೇಶ, ಕಯಯಕತಯರ ವೈಯಕĶಕ ವŀಕĶತŅ ತೃಣಕħ
ಸಮಾನ. ಆದರೂತವಂದ ಐತಹಾಸಕ ಕಯಯಕŁಮದಲŃ ಭಾಗಿ-
ಯಾಗುತĶದĸೇವ ಎನĺವ ಭಾವನಯನĺ ಅವರಲŃಮೂಡಿಸವುದಗಿತĶ.
ಇಲŃಯೇ, ೧೯೩೮ರಲŃ ಹಟŃರ್ ಕೊನಯಬರಗ ಪĔದ ಕಯಯಕತಯರನĺ
ಉದĸೇಶಿಸ ಭಾಷಣಮಾಡಿದ್ದ ಎನĺವುದನĺ ಸĿರಸಬಹುದ. ಆನಂತರ,
ಎರಡನೇ ವಶŅಸಮರ ಆರಂಭವಾಯಿತ. ಸಮರದ ಅಂತŀದಲŃ, ೧೯೪೫ರಲŃ
ಈ ಕಟıಡದ ಮೇಲľಗದಲŃದ್ದ ನಜ ಪĔದ ಸŅಸĶಕ್ ಚನ್ಹೆಯನĺ ಅಮರಕದ
ಸೇನಯವರು ಸಂಕೇತಕವಾಗಿಸĻೇಟಿಸದರು.
ಈಗನŀರಂಬರ್ಯಮುನಿಸಪಲಟಿಯವರು ಇದರ ನಿವಯಹಣೆಯನĺ

ಮಾಡುತĶದĸ, ಸವಯಜನಿಕ ಕಯಯಕŁಮಗಳಿಗೊಂದ ಜನಪŁಯ ತಣ.
ಮುನಿಸಿಪಲ ಸıೀಡಿಯಂ: ಪĔದಯುವ ವಭಾಗದ ಪರೇಡ್ ಮತĶತರ
ಚಟವಟಿಕಗಳಿಗ, ೧೯೨೩ ಮತĶ ೧೯೨೮ರ ನಡುವ ನಿಮಯಸಲದ
ಸıೇಡಿಯಂ ಅನĺ ಬಳಸಕೊಳńಲಯಿತ. ಅನೇಕ ಬರ ನವೇಕರಣಗೊಂಡಿ-
ರುವ ಈ ಸıೇಡಿಯಂ, ವಶŅ ಫುಟ್ಬಲ್ ಸೇರದಂತ ಅನೇಕ ಕŁೇಡಾ
ಚಟವಟಿಕಗಳಿಗ ಜನಪŁಯ.

ಸŅಭಿಮಾನಿ ಮೀಯರ್
ಸಮಾರು ಐದ ಲĔ ಜನಸಂಖŀಯ ಈ ಪುಟı ನಗರ ಇಂದನರಕħ

ಹಚĬನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯವಾಣಜŀ ಮೇಳಗಳಿಗ ಜನಪŁಯ ತಣ.
ನಮĿ ಸವಯವ ಮೇಳದ ಉದĪಟನಗ ನŀರಂಬರ್ಯ ನಗರದ

ಮೇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸŅಗತ ಭಾಷಣದಲŃ ನŀರಂಬರ್ಯನ ವŀವಸķ,
ಸೌಕಯಯಗಳ ಬಗĩ ಅತŀಂತ ಸŅಭಿಮಾನದಿಂದಮಾತನಡುತĶದ್ದರು. ನಗರದ
ಮೂಲಭೂತಸೌಕಯಯ, ಸೇವಗಳ ದĔತಯ ಕುರತ ಅವರ ಆತĿವಶŅಸ,
ನಮĿ ನಗರಗಳ ಬಗĩ ಕೇಳಲಸಧŀ!
ಜಮಯನಿ ಸೇರದಂತ ಅನೇಕ ಮುಂದವರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲŃ, ವಾಣಜŀ

ಮತĶ ಪŁವಾಸೇದŀಮವನĺ ಉತĶೇಜಸವ ರೇತ ಅನಕರಣೇಯ.
ಸವಯವ ಮೇಳ ಸೇರದಂತ ಇಲŃ ನಡಯುವವಾಣಜŀ ಮೇಳಗಳಲŃ
ಭಾಗವಹಸವ ಪŁತನಿಧಿಗಳ ನಗರದ ಬಸ್, ಮಟŁಗಳಲŃ ಉಚತವಾಗಿ
ಪŁಯಾಣಸಬಹುದ. ಈ ನಗರದ ಮಟŁ ಪŁಯಾಣ ಒಂದ ರೇತಯಲŃ
ವಶಿಷı; ಏಕಂದರ, ಇಲŃ ಮಟŁೇ ಟĝನಿನಲŃ ಅಥವಾ ನಿಲĸಣದಲŃ
ತಪಸಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲರೂ ಟಿಕಟ್ ಅಥವಾಪಸ್ ತಗದಕೊಂಡೇ
ಪŁಯಾಣಸತĶರ ಎನĺವ ನಂಬಿಕ ಮತĶ ವಶŅಸ!

ಹದಿನಾಲħನೇ ಶತಮಾನದ ಚರ್ā ಟೈಮ್ಸ್್ ಸħ್ವೇರ್

ನŀರಂಬರ್āನಲŃ ಲೇಖಕ
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