
ಮಕ��ಗಾ� ಒಂದು �ನಪದ ಹಾಡು
�ತಗ�: ಚಾಬ�ಕ್ �ೕಪಾ�

ಚಂದಮಾಮಾ
ಚಂದಮಾಮಾ

ಕಥಾ�ಂದ ಒಂದು 300ಎಂ �ಂಕ್ ಬುಕ್ 



ಚಂದಮಾಮಾ, ಗುಂಡ�, ದುಂಡ�!  ೕ� ೕನು  ೕ� ಇರು� ಗುಂಡ�, ದುಂಡ�!



ಚಂದಮಾಮಾ, ದುಂಡ� ಮತು� ಗುಂಡ�, ಆದ� �ನ ಕ�ದಂ� ಆಗು� ಅಧ� ತುಂ�ದ ಬಟ�ಲಂ�.



ೕ ಎ��ರು�, ರಾ� ಮಾತ  ೂರ� ಬರು�! ನ� ��ಯ�ೂಂ�� - ಅ�ೕ �ಳ�ನ ನ�ತಗ�ಂ��.



ಚಂದಮಾಮಾ, ದುಂಡ� ಮತು�  ೂ�ಯುತ�! �ನದ�� - ೕನು ಕಾಣು¡�ೕ ಇಲ�!



ಅದಕಾ��¢ೕ ಜನರು ಚಂದನ ರಹಸ¦ಗಳನು� 
ಕಂಡು§¨ಯಲು ರಾ©ಟ್ ನ�� ಚಂದನ ಬ� 
 ೂೕಗುತಾ��!

ಬಹುಶಃ ೕನು ಜವಾ�ಯೂ ಇಷ�ಪಟು�  �±� 
ಅಭಾ¦ಸ ಮಾ¨ದ�, ಒಂದು �ನ, ೕನು ಚಂದನ ಬ�³ 
ಅ´ೕಕ  ೂಸ µಷಯಗಳನು� ಕಂಡು§¨ಯುವ 
ಮಗುವಾಗಬ·�.



ೕನು µ¸, ಕµ, �ತಕಾರ 
ಆಗಬಹುದು.

ೕನು ಏನು �ೕಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. 
ಆದ� ೕನು ಯಾವಾಗಲೂ 
ಚಂದನನು� ಆಕಾಶದ�� 
´ೂೕಡಬಹುದು. ಮತು� "ನಾನು ನ�ನು� 
½ೕ�ಸು��ೕ´ ಚಂದಮಾಮಾ!" 
ಎನ�ಬಹುದು.

ನಗೂ ನನಗೂ ಚಂದ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಇರುತಾ�´ ಎಂದು ��ಯು¡ದು ಖು¿ 
ಅಲ��ೕ?



©ೕ�! ಚ��ಸು!

ಓದುವ Âದಲು ©ಲಸ ಮಾಡು!

ತಮಾಷಾ  ೕ�ತಾ��

Äೕ�ಸು
ೕನು ಪ��ನ ಸೂಯ� ಮತು� ಚಂದನನು� 
´ೂೕಡು��ೕಯಾ?

ನ�ತಗ� ಮತು� Âೕಡಗಳನು�  ´ೂೕಡು��ೕಯಾ? 
ಅ¡ಗಳ ಬ�³ ನ� ಆಶ±ಯ�ವಾಗುತ��¢ೕ?

ಮÅ ಪಕಾ� �ೂೕಸ�್,

ೕನೂ ಮುಂ� ಒಂದು �ನ ಬಾಹಾ¦ಕಾಶ©� 
ಅಥವಾ ಚಂದನ���  ೂೕಗಲು ಬಯಸು�ಯಾ?

ಕಲÉನಾ ಚಾವಾ� ಬಾಹಾ¦ಕಾಶ©� ಹಾÊದ 
Âದಲ ಭಾರ�ೕಯ ಮ§�. 
ಬಾಲ¦ದ�� ಆ© µಮಾನಗಳ �ತ 
�¨ಸು¡ದನು� ಇಷ�ಪಡು��ದË�.

ನಮÅ ಭೂÍಯು ನಮ�oತ Âದಲು ವಾÎಸು��ದË 
ಜನÊಂದ ನಮ� ಉಡು�ೂ�ಯಾ� �ೂರ��. ಅವರು 
ಭೂÍಯನು� ´ೂೕ¨©ೂಂಡರು, ಅದಕಾ�� ನಾ¡ ಈಗ 
ಭೂÍಯ�� ಖು¿ಯಾ��Ëೕ�. 
ನಾ¡ ಪಕೃ�ಯನು� ½ೕ�ಸು��ೕ�, ´ೂೕ¨©ೂ�Ò��ೕ� 
ಎಂದು  ೕ�¡ದು ಈಗ ನ� ಸರ�! ೕನು ಏನು 
ಮಾಡಬಹುದು?

ನ� ಶಾ·ಯ�� ಮರಗಳನು� ��ಸಬಹು�ೕ ಎಂದು ಮÅ Ô�ಕ ಅಥವಾ 
ಪಾಂಶುಪಾಲರನು� ©ೕ�.
ಒÕÅ ೕನು ಅನುಮ� ಪÖದ ನಂತರ, �ಕ� ಸÎ ಮರವಾ� 
��ಯುವವ�ಗೂ ಅದನು� ಯಾವಾಗಲೂ ´ೂೕ¨©ೂಳÒ�ೕ×.
ೕನು ಮತು� ನ� Ø�ೕ§ತರು ಏನು ಮಾ¨�Ê ಎಂದು ನನ� ಬ�ದು ��Î! 
ಮÅ ಇÕೕಲ್ ಅನು� tamasha!@katha.org � ಕ�§Î. ಅಥವಾ 
ತಮಾಶಾ, ©ೕರಾಫ್ ಕಥಾ, ಎ 3, ಸÛೕ�ದಯ ಎನ್ ©�ೕವ್, ನವ�ಹ� 
110 017 � Üೕಸ�್ ಮಾ¨.



ಮಕ��ಗಾ� �ನಪದ ಹಾ¨ನ ಇಂ��ಷ್ �ತಣ ಮತು� ಅನುವಾದ ಮಾ¨ದುË �ೕತಾ ಧಮ�ರಾಜನ್ ಮತು� Ýೕಂ ಕಥಾ

 

 

 

ಎಲ� ಹ×�ಗಳನೂ� ಕಾÞËÊಸಲಾ��. ಈ ßಸ�ಕದ ಯಾ¡�ೕ ಭಾಗವನು� ಪಕಾಶಕರ �àತ ಅನುಮ�Þಲ��  ಯಾ¡�ೕ ರೂಪದ�� ಮರುಬಳ© ಮಾಡುವಂ�ಲ� ಅಥವಾ ಬಳÎ©ೂ�Òವಂ�ಲ�. 

ಈ ßಸ�ಕಗಳ ಮಾರಾಟ�ಂದ ಬರುವ ಒಟು� ಆದಾಯದ 10% Âತ�¡, ಸವಲತು�ಗ�ಲ�ದ ಮಕ�ಳ ಓದುµ© ಮತು� âೕವನ ಪಯ�ಂತದ ಕ�©ಯ ಕಾಯ�ಕಮಗಳನು� �ಂಬ�ಸುತ��.

ಕಾ½�ೖಟ್ © ಕಥಾ, 2021, 2021

ಈ ಆವೃ�� Âದಲ ಬಾÊ� 2021ರ�� ಪಕಟವಾÞತು

ಪಠ¦ದ ಕಾ½�ೖಟ  ್© ಸು́ ೖನಾ ಅ�

�ತಗಳ ಕಾ½�ೖಟ್ © ಕಥಾ

ಎ3, ಸÛೕ�ದಯ ಎನ್ ©�ೕವ್, æೕ ಅರµಂ�ೂೕ ಮಾಗ�, ನವ�ಹ� 110 017

ದೂರವಾç: 91-11 4141 6600 . 4141 6610

ಇ-Õೕಲ್: editors@katha.org, �ಬ್ Øೖಟ್: www.katha.org

ಐಎಸ್ �ಎನ್ 978-93-82454-65-6

ಕಥಾ ಒಂದು ಪÎದéಲಾಭರ§ತ ಸಂØêಯಾ�ದುË (www.katha.org), ಅ�ರ¸ನ�ಂದಸಾ§ತ¦ದವ��ನ ಎಲ� ëೕತಗಳ��  1988Êಂದ ©ಲಸ 
ಮಾಡು���. ಸುಮಾರು 30 ವಷ�ಗಳ ನಮÅ ಅನುಭವ¡ ಬಡ ಮಕ�ಳ ßಸ�ಕಮತು� Ô�ಣದ ëೕತದ���.

"ಭಾರತದ �Êೕಟದ·ೂ�ಂದು Ô�ಣದ ಆಭರಣ."   - ನÛೕಯು� Ô´ೂೕಹರಾ, ಉಪ ವ¦ವಸಾêಪಕ �ೕ�ಶಕರು, ಐಎಂಎಫ್

"ನಗರಗಳ��ನ ಸಾಮಾನ¦ ಮತು� ಅÊೕìತ ದುಃಖಗ�ಡ´ Øಣಸಾಡುವ ಜಗ��ನ ಎಲ� ಸೃಜನÔೕಲ Äೕಜ´ಗ�� ಕಥಾ ಒಂದು 
ಉದಾಹರíಯಾ��."     - ಚಾಲî್� ಲಾ¦ಂ¨, � ಆಟ್� ಆಫ್ ÎÝ Õೕ�ಂಗ್

“ಕಥಾ ಮಕ�ಳ ×Êತು ಜವಾದ ಕಾಳâ ಇಟು�©ೂಂ¨�. ಅದಕಾ��¢ೕ ಅದು ... ಮಕ��ಗಾ� ಅðೂ�ಂದು ಸುಂದರವಾದ �ತದ ßಸ�ಕಗಳನು� 
ರೂ½ಸುತ��."          - ñೖಮ್ ಔಟ್
“ಮಕ�� [ತಮÅ ßಸ�ಕಗಳ��] ಮಾಡುವಂ�¢ೕ ತಮÅ ಸಮುದಾಯಗಳ�� ಮುಂದುವ�ಯುವಂತಹ ಮತು� ಜವಾದ ಬದಲಾವí 
ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವ´ ಕಥಾದ ©ಲಸ©� ಚಾಲ´ ೕಡುತ��.”      - ôೕಪರ್ ñೖಗಸ್�

ನಮÅ õ¦ೕಯ: ಪ�Äಂದು ಮಗುö ÷ನಾ�� ಓದ�ೕ×, ಖು¿ಗಾ�  ಓದ�ೕ×!

ಕಥಾ ಎಂಬುದು 1988ರ�� ಪಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ´ೂೕಂದಾÞತ, ಲಾಭರ§ತ   

ಸಂØê. ನಾ¡ ಅ�ರ¸ನ�ಂದ ಸಾ§ತ¦ದವ��ನ ಎಲ� ëೕತಗಳ�� ©ಲಸ 

ಮಾಡು��ೕ�. ಮಕ�� ಮತು� ವಯಸ�ರ�� ಓದುವ ಸಂ�ೂೕಷವನು�  �±ಸುವ 

ಉ�Ëೕಶ ಇಟು�©ೂಂ¨ರುವ ನಾ¡,  ಗುಣಮಟ�ದ ßಸ�ಕಗ� ಮತು� ಸಹಾಯದ 

ಮೂಲಕ 1,00,000ಕೂ�  ಚು± ಬಡ ಮಕ�ಳನು� �ೕಡ್ ಮಟ�ದ ಓದುµ©� 

ಕ�ತರಲು ಅವ�ೂಂ�� ©ಲಸ ಮಾಡು��ೕ�.

3,500 ವಷ�ಗಳ ಸಾ§ತ¦ 
ಸಂಬಂù ಇ�ಹಾಸ¡ಳÒ 

ಕúಗ� ಮತು� ಕವನಗ�.

ಮÅ ಮಕ��ಂ�� ಓ�. 
ಕಲÉ´Äಂ�� ಅವರ 

ಪಪಂಚ©� ಬಣû ತುಂ�  .

ಐ ಲವ್ Êೕ¨ಂಗ್ ·ೖಬÊ ಒಂದು ಅನನ¦ ßಸ�ಕಗಳ ಸರçಯಾ�ದುË, ಅದು  ೂಸ ಮತು� ಸಂ©ೂೕಚ ಸüಭಾವದ 
ಓದುಗರನು� ಸುಲಭವಾ� ಓದುವಂ� ಮಾಡುತ��. ಓ�ನ µýನ� ಹಂತದ��ರುವ ಮಕ�ಳ ಕ�©ಯ ಅಗತ¦ಗ�� 

ಸÊ ೂಂದುವಂ� ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ�ದ µಷಯ ಮತು� µನಾ¦ಸ�ೂಂ��, ಇದು ಭಾರತ ಮತು� ಪಪಂಚದ ಅತು¦ತ�ಮ 
ಸಾ§ತ¦ಕ ರಚ´ಗ� ಮತು� ಕಲಾಕೃ�ಗಳನು� ಒÝ�� ತರುತ��. ನಮÅ ßಸ�ಕಗ� �ೕತಾ ಧಮ�ರಾಜನ್ ರ ಅನನ¦ Ô�ಣ 
ಮಾದÊಯಾದ “Øೂ�ೕÊôಡಗಾâTM” ಯ ಸüರೂಪ ಪÖ��, ಈ ಮಾದÊಯುµþೕಷವಾ� Âದಲ ತ·ಮಾÊನ 

ಓದುಗರ�� ಓ�ನ ಸಂ�ೂೕಷವನು� ಉ��ೕâಸುತ�� ಹಾಗೂ ಮಗುವನು� �ಗ್ ಐ¨ಯಾಸ್ ಮತು� TA-DAAಗಳ (�ಂಕ್, 
ಆಸ�್, ¨ಸ�ಸ್, ಆಕ�್ ಹಾಗೂ ಅ�ೕವ್) ಆಕಷ�ಕ ಜಗ��� ಕ��ೂಯು¦ತ��!

ಕಥಾದ  ೂೕ�Î�ಕ್ ಅ�� ಲ�ಂಗ್ (KHEL!) ಲಾ¦ಬ್ ಸಕಾ�Ê, ಲಾÿೂೕ�Ëೕಶµಲ�ದ ಮತು� ಖಾಸ� ಶಾ·ಗಳ��ನ 
Ô�ಕÊ� ಕಾಯಾ�ಗಾರಗಳನು� ನÖಸುತ��. ಆನ್ ·ೖನ್ Øಶನ್ ಗ�ಂದ �ಂಬ�ತವಾದ ಈ F2F (}ೕಸ್-ಟು-}ೕಸ್) 

ಕಾಯಾ�ಗಾರಗ� Ô�ಕರು, ಶಾಲಾ ಆಡ�ತಾùಕಾÊಗ� ಹಾಗೂ ಸüಯಂØೕವಕÊ� "Êೕ¨ಂಗ್ Ýೕಚರ್ ಸ್ 
ಪಮಾಣಪತ"ವನು� �ೂರ�Î©ೂಡುತ��. ಇನ�ಷು� ��ದು©ೂಳÒಲು, 300m@katha.org ಸಂಪ��Î

�ೕತಾ ಧಮ�ರಾಜನ್ ಮಕ��ಗಾ� ಕú ಬ�ಯು¡ದನು� ಇಷ�ಪಡುತಾ��. ಅವರು ಮಕ�ಳ ಪ�© ಟಾ��ಟ್ ಹಾಗೂ ôî·üೕಯಾ 
µಶüµದಾ¦ಲಯದ ಪ�© ôî·üೕಯಾ �|ಟ್ ನ ಸಂಪಾದಕರ�� ಒಬ{ರಾ�ದËರು. ಸಾ§ತ¦ ಮತು� Ô�ಣ ëೕತಗಳ�� ಮಾ¨ದ µþೕಷ Øೕ�ಗಾ� 
2012ರ�� ಅವÊ� ಪ�¿\ತ ಪದÅæೕ ಪಶÎ� ೕಡಲಾÞತು.

ಚಾಬ�ಕ್ �ೕಪಾ� ಆಕî್ ಫಡ್� ನ ಹ�ಯ µದಾ¦�� ಹಾಗೂ ಒಬ{ ಪಶÎ� ßರಸ_ತ �ತಕಾರ, ಆಹಾರ ôೕÍ ಮತು� µಶüಸಂಚಾÊ.  




