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À̧Ä²Ã¯Á DZÁAiÀÄð À̧A À̧ägÀt
18.06.2022gÀAzÀÄ MAzÀÄ C¥ÀÇªÀð C£ÀÄ s̈ÀªÀ. ªÀÄÄA É̈Ê ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è À̧AVÃvÀUÁwð À̧Ä²Ã¯Á DZÁAiÀÄð CªÀgÀ
À̧A À̧ägÀuÉ. 1974jAzÀ 1990gÀ ªÀgÉUÉ ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï À̧zÀ̧ ÀåjUÉ À̧AVÃvÀ ºÉÃ½ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ 1970jAzÀ 2000zÀ

ªÀgÉUÉ ¥Àæw ªÀµÀð C°èAiÀÄ UÀuÉÃ±À£À ºÀ§âzÀ° èºÁqÀÄwÛzÀÝ À̧Ä²Ã®PÀÌ ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ-vÀÄ¼ÀÄ ¸ÁA À̧ÌøwPÀ É̄ÆÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ a£ÀäAiÀÄ «Ä±À£ï£À°è
vÀÄA§ É̈ÃPÁzÀªÀgÀÄ.
DwäÃAiÀÄ £ÀÄrUÀ¼À À̧gÀ¼À fÃ«. ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃªÀÄw ¥ÀæªÉÆÃ¢¤ gÁªï
FUÀ ¥ÀÅuÉAiÀÄ §½ EgÀÄªÀ a£ÀäAiÀÄ «±Àé«zÁå¦ÃoÀzÀ°è ¸ÀAVÃvÀ
« s̈ÁUÀzÀ ªÀÄÄRå Ȩ́Ü. ¤£Éß À̧AeÉ ¥ÀæªÉÆÃ¢¤ ºÁrzÀÄÝ vÀ£ÀßªÀÄä gÁUÀ
À̧AAiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÉßÃ. f.J¸ï.J¸ï, ¥ÀÅw£À,

PÀÄªÉA¥ÀÅ, zÀ.gÁ. É̈ÃAzÉæ ªÉÆzÀ̄ ÁzÀ PÀ«UÀ¼À ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÆvÉUÉ
zÁ À̧gÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À OvÀt D À̧PÀÛjUÉ.

£ÀÆ°£ÀAvÉ ¹ÃgÉ. FVÃUÀ xÉÃlÄ ¸ÀÄ²Ã®PÀÌ£ÀAvÉ PÁtÂ¸ÀÄªÀ
¥ÀæªÉÆÃ¢¤, vÁ¬ÄAiÀÄ UËgÀªÁxÀð a£ÀäAiÀÄ «Ä±À£ï£À°è ¸ÀÄ²Ã®
ªÀAzÀ£ï JA§ D£ï É̄Ê£ï À̧AVÃvÀ ªÉÄÃ¼ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹, ¥Àæ¹zÀÞ
À̧AVÃvÀUÁgÀgÀ À̧ºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ CºÀð ªÀÄPÀÌ½UÉ À̧AVÃvÁ s̈Áå À̧PÉÌ

C£ÀÄªÀÅ ªÀiÁr PÉÆqÀÄªÀ MAzÀÄ ¤¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÁÝgÉ. PÉÃ½
RÄ²AiÀiÁAiÀÄÄÛ.

AiÀiÁªÀ ºÀªÀÄÄä©ªÀÄÆä E®èzÀ ¥ÀæªÉÆÃ¢¤ ºÁqÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ À̧©üPÀgÀ
eÉÆvÉ PÉ®ªÀÅ À̧AUÀwUÀ¼À£ÀÄß À̧AQë¥ÀÛªÁV ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. À̧©üPÀgÀÆ
CµÉÖÃ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¥Á É̄ÆÎAqÀgÀÄ. ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ À̧AWÀ

À̧A Ȩ́ÜUÀ¼À°è PÁt ¹UÀÄªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
D¥ÀÛªÉ¤¹vÀÄ.
É̈ÃAzÉæ ºÁr£À ̧ ÀAzÀ̈ sÀð. «eÁÕ¤, GzÀå«Ä, £ÁlPÀPÁgÀ, ̧ ÀAWÀlPÀ

qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï ºÉÃ½zÀ MAzÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ̧ ÁÛ¦ À̧̄ ÉÃ É̈ÃPÀÄ. É̈ÃAzÉæAiÀÄªÀgÀÄ wÃjPÉÆAqÀzÀÄÝ ªÀÄÄA É̈ÊAiÀÄ®èAvÉ. À̧Ä¢Ý w½zÀ vÀPÀët
qÁPÀÖgï ªÀiÁªÀiÁ (qÁ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ºÁUÉÃ PÀgÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå C°èUÉ zsÁ«¹ PÉÆ£ÉAiÀÄ zÀ±Àð£À
ªÀiÁrzÀgÀAvÉ. `` À̧Ä²Ã®PÀÌ ºÉÃ½PÉÆlÖ `£À£Àß ºÀgÀt ¤£ÀUÉ ±ÀgÀt' ºÁqÀ£ÀÄß C É̄èÃ ºÁr É̈ÃAzÉæAiÀÄªÀjUÉ £ÀªÀÄ£À À̧°è¹zÉªÀ'' JAzÀÄ
CªÀgÀÄ À̧̈ sÉAiÀÄ°è PÀÆvÉÆÌAqÉÃ ºÉÃ½zÁUÀ UÀzÀÎ¢vÀgÁVzÀÝgÀÄ.
À̧AVÃvÀªÀ£ÀÄß D¸Áé¢ À̧ÄªÁUÀ PÀtÄäaÑPÉÆArgÉÆÃzÀÄ À̧ºÀd. ªÀÄÄRªÁqÀªÀ£ÀÆß vÉUÉzÉ C¤ß.

ªÀgÀ¢ : CºÀ¯Áå §¯Áè¼ï
¥ÉÇÃmÉÆÃ: JZï. Dgï. J¯ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï
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¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ  
 

UË. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ 

qÁ. eÉÆåÃw ¸ÀwÃ±ï 

*** 

 

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½: 

qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï 

PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå 

£ÁgÁAiÀÄt £À«¯ÉÃPÀgï 

UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 

¤Ã®PÀAoÀ 

*** 

 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæw¤¢ü 

JA. J. J£ï. ¥Àæ¸Ázï 

*** 

 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ«£À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ 

§gÀºÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉÃ 

dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. C°è ªÀÄÆr 

§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è. 

  - ¸ÀA. 

The views expressed by 
the contributors in this 
journal are theirs and 
not of the Association 
and the Association is 
not in anyway 
responsible for the 
same. 

- Ed. 
**** 

  

 ¸ÀA¥ÀPÀð «¼Á¸À: 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ 

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï 

393, ¨sÁªÀÅ zÁf gÀ¸ÉÛ, 

ªÀiÁlÄAUÀ 

ªÀÄÄA§¬Ä – 400 019. 

24024647 / 24037065 
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Mysoreassociation.mumbai 

@gmail.com 

Website: 
www.mysoreassociation.in 
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ವರ್ಷಋತು 

 ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತಿ ಸತಿೋಶ್ 

ರ್ಷವ:ಋತ್ತ:ಬಂತೆಂದರೆ:ಸಕು. ಮನಸಿಿ ಗೆ: ಒಂದು: ರೋರ್ತರ್:ಉಲಿಾಸ್. ಮಳೆರ್: ಆಹಿಾದರ್ನಿ :

ಆಸವ ದಿಸುರ್: ಕಾಲ.  ನಮಮ ದು: ಹಳಿಿ : ಕ್ಡೆ.  ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ : ನಮಮ : ಕ್ಡೆ: ಸಗುರ್ಳಿ: ಕ್ಕಲಸ್:

ಆರಂಭವಾಗುತಿದ್ರ.  ಮಳೆಗಾಲ:ಬಂತೆಂದರೆ:ಸಕು, ಹಳಿಿಗರಗೆ:ಗದ್ರದ :ನ್ನಟ್ಟಟ ರ್:ಚಿಂತೆ. ಈ:ಸ್ಲ:ಹಾಕ್ಷದ:

ಬಿೋಜ:ಸ್ರಯಾಗ:ಹುಟ್ಟಟ ತಿದೋ:ಇಲಿವೋ, ಒಂದು:ವೇಳೆ:ಸ್ಸಿ:ಕ್ಡಿಮೆಯಾದರೆ:ಎಲಿ್ಲಂದ:ತರುವುದು. 

ಹಂದ್ರ:10 ಆಳುಗಳು:ಮಾಡುರಿ್ತದದ :ಕ್ಕಲಸ್ರ್ನಿು :ಈಗ:ಮೆಷಿನ್:ಒಂದೇ:ಮಾಡುತಿದ್ರ. ಈಗ:ಮದಲ್ಲನ:

ಹಾಗೆ:ಆಳುಗಳು: ಸಿಗುರಿ್ತಲಿ . ಇರ್ತಿ್ತ :ಅರ್ರು:ನಮಮ : ಗದ್ರದ ರ್: ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕಕ :ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ, ನಾಳೆ:ಅರ್ರ:

ಗದ್ರದ ರ್:ಕ್ಕಲಸ್ಕ್ಕಕ :ಹೋಗಬೇಕು:ಇದು:ಮದಲ್ಲನ್ನಂದಲೂ:ನಡೆದುಕೊಂಡು:ಬ್ರುರಿ್ತದದ :ಪ್ದದ ರ್ತ. ಆದರೆ:

ಈಗ:ಎಲಿರೂ:ಬೇಸರ್:ಮಾಡುವುದನಿು :ಬಿಟ್ಟಟ :ಬೇರೆ:ಕ್ಡೆ:ಮನಸಿ್ ನಿು :ವಾಲ್ಲಸಿದದ :ರಂದ:ಆಳುಗಳ:

ಕೊರತೆ:ಕಾಡ:ತ್ಡಗದ್ರ. ಭೂಮಿಯಾಯಿರ್ನಿ :ನಂಬಿದರೆ:ಅರ್ಳು:ಯಾರ್ತಿ್ತ :ಕೈಬಿಡಲಾರಳು:

ಎನಿು ರ್:ಸ್ತಯ ರ್ನಿ :ಮರೆರ್ತದ್ರದ ೋವ:ನಾವಲಿ . 

ನಮಮ :ಮನ್ನರ್:ಹಂದ್ರ-ಮಂದ್ರ:ಎಲಿ :ಕ್ಡೆ:ಗದ್ರದ , ಮಳೆರ್:ರಭಸ್:ಜ್ಞಸಿಿಯಾದ್ಯಗಲ್ಲಿ :ಎಲಿ್ಡೆ:ನ್ನೋರು:

ತ್ತಂಬುತಿದ್ರ. ಆಗ: ನಮಮ : ಹಳಿಿನೂ: ಒಂದು: ದಿವ ೋಪ್ದ:ಹಾಗೆ:ಕಾಣ್ಮತಿದ್ರ. ನಾವು: ಚಿಕ್ಕ ರ್ರರುವಾಗ:

ಗದ್ರದ ರ್ಲಿ್ಲ :ತ್ತಂಬಿದ:ನ್ನೋರು:ಮನ್ನರ್:ಅಂಗಳದ:ಕ್ಡೆ:ಹರರ್ಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ:ಸಕು, ಆ:ನ್ನೋರನಲಿ್ಲ :

ನಾವು:ಕಾಗದದ:ದೋಣಿ:ಬಿಡಲ್ಲಕ್ಕಕ : ಏನೋ: ಒಂದು: ರೋರ್ತರ್:ಖುಷಿ. ಹಳೆರ್:ನೋಟ್:ಪುಸಿ್ಕ್ದ:

ಹಾಳೆಗಳನಿು : ಹರದು: ದೋಣಿ: ಮಾಡಿ, ನ್ನೋರಲಿ್ಲ : ಹರರ್: ಬಿಟ್ಟಟ ಗ, ಯಾರ: ದೋಣಿ: ಮಂದ್ರ:

ಸ್ರಾಗವಾಗ:ಹೋಯಿತ್ತ:ಎಂದು:ನೋಡುರ್:ಕುತ್ತಹಲರ್ನಿು :ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ :ರ್ಣಿವಸ್ಲು:ಸಧ್ಯ ವಿಲಿ . 

ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ :ನಾವು:ಆಡುರಿ್ತದ:ಆಟಗಳ:ಬ್ಗೆಗ :ಈಗನ:ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ:ಏನು:ಗೊರಿ್ತಲಿ . ಅರ್ರಗೆ:ಮಬೈಲ್:

ಬಿಟಟ ರೆ:ಬೇರೆ:ಪ್ರ ಪಂಚವೇ:ಗೊರಿ್ತಲಿ . ಆವಾಗನ:ನಮಮ :ಬಾಲಯ :ದಿನಗಳನಿು :ನ್ನನ್ನಸಿಕೊಂಡರೆ:ಸಕು:

ಮೈಯೆಲಿ :ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತಿದ್ರ.  

ಇಂದು: ನಮಮ :ಹಳಿಿ : ಕ್ಡೆ:ಹೋದರೆ:ಸಕು, ಅದನಿು : ನಮಮ :ಹಳಿಿ :ಎಂದು:ಹೇಳುವುದಕ್ಷಕ ಂತಲೂ:

ನಗರಪ್ರ ದೇಶ:ಎಂದು:ಹೇಳಿದರೂ:ತಪಾಾ ಗಲ್ಲಕ್ಷಕ ಲಿ . ಹಂದ್ರ:ಊರನಲಿ್ಲ :ಅಬ್ಬ ಬ್ಬ :ಅಂದ್ರರ :ಒಂದು: 20 

ರಂದ:30 ಮನ್ನಗಳಿದದ ವು. ಈಗ:ಅದೇ:ಹಳಿಿರ್ಲಿ್ಲ :200 ರಂದ:300 ಮನ್ನಗಳಿವ. ಯಾಕ್ಕಂದರೆ:ಎಲಿರೂ:

ರ್ಯ ರ್ಸರ್:ಬಿಟ್ಟಟ :ಗದ್ರದ ಗಳಲಿ್ಲ :ಮನ್ನ:ಕ್ಟ್ಟಟ ಕೊಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಒಂದು:ಮನ್ನರ್ಲಿ್ಲ :ನಾಲುಕ :ಗದ್ರದ ಯಿದುದ , 

ನಾಲುಕ :ಜನ:ಅಣಣ :ತಮಮ ಂದಿರು:ಇದದ ರೆ, ಎಲಿರದ್ದದ :ಒಂದಂದು:ಮನ್ನ. ರ್ಯ ರ್ಸರ್:ಮಾಡುರ್:

ಗದ್ರದ ಗಳಲಿ್ಲ :ಮನ್ನ:ಕ್ಟ್ಟಟ ಕೊಂಡಿದದ ರಂದ:ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  

:ನ್ನೋರು:ಸ್ರಾಗವಾಗ:ಹರದುಹೋಗಲು: ಸೆ್ಳಾರ್ಕಾಶ:ಸಲದ್ರ:ನ್ನೋರನ:ಮಟಟ :ಏರತ್ಡಗ, ಮನ್ನರ್:

ಅಂಗಳವಲಿ : ಜಲಾರ್ರ ತ:ವಾಗುರ್: ಪ್ರಸೆಿ ರ್ತ:ಬಂದಿದ್ರ. ಹಂದ್ರ: ಎಷ್ಟಟ :ಹತಿ್ತ :ಮಳೆ:ಸುರದರೂ, 

ಸುಮಾರಗೆ:ನ್ನೋರು:ತ್ತಂಬುರ್:ಪ್ರ ಮೇರ್ವೇ:ಬ್ರುರಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ:ಹಳಿಿಗಳಲಿೂ :ನಗರ:ಪ್ರ ದೇಶದ:ಹಾಗೆ, 

ಒಂದು:ಎರಡು:ಗಂಟೆ:ನ್ನರಂತರವಾಗ:ಮಳೆ:ಸುರದರೆ:ಸಕು, ಎಲಿ : ಕ್ಡೆ:ನ್ನೋರು:ತ್ತಂಬಿಕೊಳಿು ರ್:

ಪ್ರಸೆಿ ರ್ತ:ನ್ನಮಾವಣವಾಗದ್ರ.  

ಆಗೆಲಿಾ :ಮಳೆಗಾಲ: ಎಂದರೆ:ಜೂನ್ ನ್ನಂದ: ಸ್ಥಪ್ಟ ಂಬ್ರ್ ರ್ರೆಗೆ: ದಿನವೂ:ಮಳೆ:ಬಂದೇ: ಬ್ರುರಿ್ತತಿ್ತ . 

ಕ್ಕಲವಂದು:ದಿನ:ಜ್ಞಸಿಿ :ಕ್ಕಲವಮೆಮ :ಕ್ಡಿಮೆ:ಅಷ್ಟ ೋ:ರ್ಯ ತಾಯ ಸ್. ಈಗ:ನಗರೋಕ್ರಣದ:ಭರದಲಿ್ಲ :ಕಾಡು:

ನಾಶವಾಗ: ಹಂದಿನಷ್ಟಟ : ಮಳೆಯೂ: ಬ್ರುರಿ್ತಲಿ . ಕ್ಕಲಸ್ಗಾರರ: ಅಭಾರ್ದಿಂದ: ರ್ಯ ರ್ಸರ್:

ಮಾಡುರ್ರ್ರು: ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗದ್ಯದ ರೆ. ಮನ್ನಯಂಗಳದರ್ರೆಗೂ: ವಾಹನ: ಹೋಗುರ್ರ್ರೇ: ರಸಿ್ಥ :

ನ್ನಮಿವಸ್ಲಾಗದ್ರ. ಒಂದು: ಮಾತ್ತ: ಮಾತರ : ಸ್ತಯ , ಮನುಷಯ ನ್ನಗೆ: ಸ್ರ್ಲತಿ್ತ : ಹೆಚಿಾ ದ: ಹಾಗೆ, 

ಸೋಮಾರತನ:ಬ್ರುತಿೆ :ಜೊತೆಗೆ:ದೇಹಕ್ಕಕ :ಮದಲ್ಲನ:ಹಾಗೆ:ಕ್ಸ್ರತಿ್ತ :ದರಕ್ದಿದದ :ಕಾರಣ, ಇದದ ಬ್ದದ :

ಕಾಯಿಲ್ಗಳೆಲಿ :ಬಂದು:ಮನ್ನ:ಮಾಡತ್ಡಗದ್ರ. 
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 ಹುಂದೂ ಧರ್ಯದ ಮೂಲ ತತವ ವೇನು? 
 

 ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಈಗ ನಮಮ  ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿರುರ್ ಮತಗಳು, ಸಿದ್ಯಧ ಂತಗಳು ಹಲವಾರು. ನಂಬಿಕ್ಕಯೇ ಇವುಗಳ ಬೇರು. 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಹಲರ್ರು, ವೇದಗಳೇ ನಮಮ  ಧ್ಮವದ ಮ್ಮಲ, ಎಂದ್ರನಿು ವುದರಲಿ್ಲ  ಏನೂ ಹುರುಳಿಲಿ . 

ವೇದಗಳನಿು  ನಂಬ್ದಿರುರ್ ಹಲವಾರು ಮತಗಳು ನಮಮ  ನಾಡಿನಲಿ್ಲವ. ವಿೋರಶೈರ್ರು ವೇದಗಳನಿು  ಒಪುಾ ವುದಿಲಿ . 

ಕ್ರುಮಾರರ್ಮಮ  ಮನ್ನೋಶವ ರನನಿು  ಪೂಜಸುರ್ರು ಕೂಡ ವೇದಗಳನಿು  ಒಪುಾ ವುದಿಲಿ . ವೇದಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗರ ಗಣಯ  

ದೇರ್ನಾದ ಇಂದರ ನ್ನಗೆ ಯಾರೂ ಸಪುಾ  ಹಾಕುವುದಿಲಿ . ಹಾಗಾದರೆ ಹಂದ್ದ ಧ್ಮವವಂದರೇನು ಎನಿು ರ್ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಗೆ 

ಉತಿರ ಬೇಗ ಸಿಗುವುದಿಲಿ . ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ನಂಬಿಕ್ಕಗಳು, ಮತಗಳೆಲಿವೂ ಸೇರದರೆ, ಅದನಿು  ಹಂದ್ದ 

ಧ್ಮವವನಿ ಬ್ಹುದು. "ಹಂದ್ದ" ಎನಿು ರ್ ಹೆಸ್ರನಿು  ನಮಗೆ ಕೊಟಟ ರ್ರು ಇರಾನ್ನನರ್ರು. ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಾಚೆ 

ಇರುರ್ರ್ರೆಲಿಾ  ಹಂದ್ದಗಳು ಎಂದು ಅರ್ರು ಹೆಸ್ರಟ್ಟಟ ದದ ರು. 

ಬಿರ ಟನಿ್ನ ನಲಿ್ಲ  ಮಟಟ  ಮದಲು ಜನಗಣರ್ತ 1882 ರಲಿ್ಲ  ಆಯಿತ್ತ. ಅದ್ಯದ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲಿ್ಲಯೂ ಜನಗಣರ್ತ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕಂದು ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ಅಣಿ ಮಾಡಿದರು. ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ , ಎಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ೋಷ್ಟಟ , ಅರ್ರ ಮತಗಳೇನು ಹೆಣ್ಮಣ ಗಳು-

ಗಂಡುಗಳು-ಮಕ್ಕ ಳು ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ ? ಎಂದು ಅರ್ರ ಪ್ಟ್ಟಟ ರ್ನಿು  ಅಣಿ ಮಾಡಿ, ಜನಗಣರ್ತ ಮಾಡಿದರು. ನ್ನಮಮ  ಮತವೇನು? 

ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ಯಗ ಮಸ್ಲಾಮ ನರು, ಕ್ಕರ ೈಸಿ್ರು, ಬೌದಧ ರು, ಸಿಖ್ಖ ರು ಸ್ರಯಾದ ಉತಿರ ಕೊಟಟ ರು. ಆದರೆ ತಮಮ  ಮತವೇನು 

ಎನಿು ವುದಕ್ಕಕ  ಸುಮಾರು 85 ರಷ್ಟಟ  ಜನರಂದ ಉತಿರವೇ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ . ಅರ್ರೆಲಿರಗೂ ಬಿರ ಟ್ಟಷರು ’ಹಂದು’ ಎನಿು ರ್ 

ಹೆಸ್ರಟಟ ರು. ಹೋಗಾಗ ಹಂದು ಎನಿು ವುದು, ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸ್ರೇ ಹರತ್ತ ಯಾರ್ ಧ್ಮವದ ಹೆಸ್ರೂ ಅಲಿ . 

ಇರಬ್ಹುದು, ಆದರೆ ಜನರ ವಾಡಿಕ್ಕ, ನಂಬಿಕ್ಕ, ನಡೆರ್ಳಿಕ್ಕ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಸಮಾನಯ ವಾದವು ಇವಯೇ? ಇವ. 

ವೇದಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರ್ ದಡಡ  ಹೆಣ್ಮಣ  ದೇರ್ತೆಗಳೂ ಇಲಿ . ಉಷನ್, ರಾಷಿಟ ್ ೋ ಎನಿು ರ್ ಸ್ಣಣ  ದೇರ್ತೆಗಳಿವ. ಅಲಿ್ಲ  

ಭೂದೇವಿರ್ ಹೆಸ್ರೂ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲರ್ ಎಲಿಾ  ಮತಗಳಲಿೂ  "ತಾಯಿ" ದೇರ್ತೆಯೇ ಪಾರ ಧಾನಯ ಳಾಗ ಕಾಣ್ಮತಿಾಳೆ. 

ಕ್ರುಮಾರ, ಕಾಳಿ, ಚಾಮಂಡೇಶವ ರ, ಬ್ನಶಂಕ್ರ, ಲಕಿ್ಷ ಮ ೋ, ಭೂಮಾತೆ, ಆದಿಶಕಿ್ಷಯಾಗ ವಿಜಂಭಿಸುತಿಾಳೆ. ಈಗನ 

"ಭಾರತಮಾತೆ" ಈ ನ್ನಚಿಿ ಕ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ  ತಾಯಿ. ಯ್ತರೋಪ್, ಚೈನಾ, ಜಪಾನ್ ನಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ನಮಮ  "ತಾಯಿನಾಡು" 

ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ನಮಮ  "ಪತೃದೇಶ" ಎಂದೇ ಕ್ರೆಯ್ತವುದು. ಅಲಿ್ಲ  Father of the Nation ಇರುತಿಾನ್ನಯೇ 

ಹರತ್ತ, "ಮಾತೆ" ಇರುವುದಿಲಿ . ನಮಮ ಲಿ್ಲ  "ತಾಯಿನುಡಿ" ಇರುತಿದ್ರಯೇ ಹರತ್ತ "ತಂದ್ರನುಡಿ" ಇರುವುದಿಲಿ . ಹೋಗೆ 

ನಮಮ  ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ’ತಾಯಿ’ ಎಲಿರಗಂತ ದಡಡ ರ್ಳು. ಅರ್ಳೇ ಆದಿಶಕಿ್ಷ . ಕಾಶಮ ೋರದಿಂದ ಕ್ನಾಯ ಕುಮಾರರ್ರ್ರೆಗೆ ಊರ 

ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮದೇರ್ತೆ, ತಾಯಿಯೇ. ಇದು ನಾಡಿನ ನ್ನಚಿಿ ಕ್ಕರ್ ಬೇರು. 

ಬೇರೆಲ್ಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ  ದೇರ್ರು ಇರುತಿಾನ್ನ. ಸ್ತಿ  ಮೇಲ್ ಅರ್ನು ನಮಮ ನಿು  ರ್ತೋಮಾವನ್ನಸಿ, ಸ್ವ ಗವಕೊಕ ೋ ಇಲಿವೇ ನರಕ್ಕೂಕ  

ತಳಿು ತಿಾನ್ನ. ಕ್ಕರ ೈಸಿ್  ಮತ, ಇಸಿಂ ನಲಿ್ಲ  ಆ ದೇರ್ ಈ ಜಗತಿ್ತ  ಮಗದ ಮೇಲ್, ಎಲಿರನಿೂ  ಮತಿೆ  ಎಬಿಬ ಸಿ, ಶಕಿ್ಕರ್ನಿು  

ನ್ನೋಡುತಿಾನ್ನ. 

ಆದರೆ ನಮಮ ಲಿ್ಲ , "ನಾವು ಮಾಡಿದದ ನಿು  ನಾವು ಉಣಣ ಲೇ ಬೇಕು". ಇದಕ್ಕಕ  ಕ್ಮವ ಎಂದು ಕ್ರೆಯ್ತತಿಾರೆ. ಯಾರ್ ದೇರ್ನೂ 

ನಮಮ ನಿು  ಶಕಿ್ಷಸುವುದಿಲಿ . ಪ್ರ ರ್ತದಿನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕ್ಮವದ ಫಲರ್ನಿು  ಅನುಭವಿಸುತಿೆೋವ. ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಸ್ತಿ  

ಮೇಲ್ ಮಗಯ್ತವುದಿಲಿ . ನಾವು ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ಹುಟ್ಟಟ  ಬ್ರುತಿೆೋವ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನರ್ರಾಗಯೇ ಹುಟ್ಟಟ ವುದಿಲಿ . 

ಆಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಹಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಮವದ ಫಲರ್ನಿು  ಅನುಭವಿಸುತಿಲೇ ನಡೆಯ್ತತಿೆೋವ.  

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒಳಿೆರ್ದು, ಕ್ಕಟಟ ದುದ  ಎನಿು ವುದು ನಾವು ಬ್ರ್ಸಿದರ ಮೇಲ್ ನ್ನಂರ್ತದ್ರ. ಯಾರನಿಾ ದರೂ ಕೊಲಿುವುದು 

ಒಳಿೆರ್ದು ಎನ್ನಸುತಿದ್ರ ಅಲಿವೇ? 

ನಮಗಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬ್ರ್ಸಿದರೆ, ಅದು ಆ ಆಸ್ಥಗೆ ಅಂಟ್ಟ ಬ್ರುರ್ ಕ್ಮವಫಲರ್ನಿೂ  ತರುತಿದ್ರ.  

ಈ ಹುಟ್ಟಟ  - ಸವು- ಮರುಹುಟ್ಟಟ ನ ಗಾಲ್ಲ ಎಂದ್ಯದರೂ ನ್ನಲಿುತಿದ್ರಯೇ? ಈ ಜಗತಿ್ತ  ಯಾವಾತಿಾದರೂ 

ಕೊನ್ನಗಾಣ್ಮತಿದ್ರಯೇ? ಎಂದ್ದ ಇಲಿ . ಆಕಾರ ಬ್ದಲಾಗುತಿದ್ರಯೇ ಹರತ್ತ ಜಗತಿ್ತ  ಎಂದ್ರಂದ್ದ ನಡೆಯ್ತತಿಲೇ 

ಇರುತಿದ್ರ.  

ಆದರೆ ’ಮೋಕ್ಷ’ ಎನಿು ತಿಾರಲಿ , ಹೌದು ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಅರ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಯಧ ಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗದ್ರ.  

ದ್ರವ ೈತದಲಿ್ಲ  ಈ ಹುಟ್ಟಟ  ಸವುಗಳ ಗಾಲ್ಲ ನ್ನಂತ್ತ, ಆ ದೇರ್ನ ಪಾದ್ಯರವಿಂದದಲಿ್ಲ  ಇರುತಿೆೋವ ಎಂದರೆ, ಅದ್ರವ ೈತದಲಿ್ಲ  

ನಾವು ನ್ನಷ್ಕಕ ಮವಾಗ ಏನೇನು ಬ್ರ್ಸ್ದ್ರ ಪ್ರ ಕೃರ್ತ ನ್ನರ್ಮವಾಗ ಬ್ದುಕ್ಷದರೆ ಯಾರ್ ಕ್ಮವವೂ ನ್ನಮಮ ನಿು  

ಹಂಬಾಲ್ಲಸ್ದ್ರ ನಾವು ಕ್ಮವದಿಂದ ಮಕಿ್ಷರ್ನಿು  ಪ್ಡೆಯ್ತತಿೆೋವ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಟ -ಸವಿನ ಗಾಲ್ಲ ರ್ತರುಗುತಿಲೇ ಇರುತಿದ್ರ.  

ಇನಿು  ನಾವು ಸ್ತಿ  ಮೇಲ್ ಮಾಡುರ್ ಕ್ಮವ. ಬಾರ ಹಮ ಣರು, ಕ್ಷರ್ತರ ರ್ರು, ವೈಶಯ ರು, ಜೋರ್ವಿಲಿದ ದೇಹರ್ನಿು  ಸುಟಟ ರೆ 

ಇನಿು ಳಿದ ಮಂದಿ ಆ ದೇಹರ್ನಿು  ಹೂಳುತಿಾರೆ. ಸುಡುರ್ರ್ರು ಮೇಲ್ ಹೋಗುರ್ ಹಗೆರ್ನಿು  ನೋಡಿ, ಅರ್ರು 

ದೇರ್ಲೋಕ್ರ್ನಿು  ಸೇರದರೆಂದು ರ್ತಳಿದರೆ, ಇನಿು ಳಿದರ್ರು ಮತಿೆ  ತಾಯಿರ್ ಮಡಿಲನಿು  ಸೇರುತಿಾರೆ ಎಂದು 

ರ್ತಳಿಯ್ತತಿಾರೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಡಿಕ್ಕಗಳ ನಡುವ, "ತಾಯಿ" "ಹುಟ್ಟಟ  -ಸವು" ಗಳ ಗಾಲ್ಲ, ಕ್ಮವಫಲ ಇವುಗಳೇ 

ಹಂದ್ದ ಧ್ಮವದ ಮ್ಮಲ ತತವ ಗಳು.  
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ಸ್ವವ ತಂತ್ ಯ :ಹೀರಾಟದ:ಒುಂದು:ದುರಂತ:ಅಧ್ಯಯ ಯ:: ಭೂಲಾಭಾಯ್:ದೇಸ್ವಯಿ 

 ನಾರಾಯಣ ನವಿಲೇಕರ್ 

ಭಯರತದ:ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾ:ಹ ೋರಯಟದ:ದಿೋರ್ಘ:ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲಾ:ಸ್ಯವಿರಯರು:ರ್ಟನೆಗಳು:ಆಗಿಹ ೋಗಿವ :ಕೆಲವು:

ರ್ಟನೆಗಳು:ಸ್ಯವಘಜನಿಕರ:ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ:ಉಳಿದುಹ ೋಗಿದದರ ,:ಇನ ೂ:ಅನೆೋಕ:ರ್ಟನೆಗಳು:ಮರೆಯಯಗಿವ :ಇದು:

ಅೆಂತಹಯ:ಒೆಂದು:ಮರೆಯಯದ:ರ್ಟನೆಯನುೂ:ನೆನಪಿಸುವ:ಲೋಖನ :ಇದರ:ದುರೆಂತ:ನಯಯಕ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ದೋಸ್ಯಯಿ  

 ಈ: ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ: ದೋಸ್ಯಯಿ: ಹುಟ್ಟಿದುದ,: ಬೆಳೆದದುದ: ಗುಜರಯತಿನಲ್ಲಾಯಯದರ ,: ಮುೆಂದ: ಕಯನ ನು: ಓದಿ:

ವಕಯಲತತನುೂ: ಶುರುಮಯಡಿದುದ:ಮುೆಂಬಯಿಯಲ್ಲಾ,: ೨೦ನೆೋ: ಶತಮಯನದ:ಮೊದಲ: ದಶಕದಲ್ಲಾ :ಮುೆಂದ: ತನೂ: ಬುದಿಿಮತ್ತತ,:

ಪರಿಶ್ಮದಿೆಂದ:ಯಶಸುಿ:ಹಯಗ :ಪ್ಸ್ಸದಿಿಯನುೂ:ಪಡೆದರು : ಇೆಂಥಹವರು:ಆಗ: ಕಯವೋರುತಿತದದ: ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾ:ಚಳುವಳಿಯತತ:

ಆಕರ್ಷಘತರಯದದುದ:ಸಹಜವಯಗಿತುತ :ಆಗ:ಆನಿ:ಬೆಸೆಂಟ್:ಪ್ತಿಪಯದಿಸುತಿತದದ: : “Home Rule League” ಎೆಂಬ:ಸೆಂಸೆಯಲ್ಲಾ:

ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಕ್ರ್ಯಯಶೋಲರಯದರು :ಮುೆಂದ:ಅದನುೂ:ಬಿಟುಿ:“Liberal Party” ಯನುೂ:ಸೋರಿದರು : 

 ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಗೆ:ಸ್ಯವಘಜನಿಕವಯಗಿ:ತುೆಂಬಯ:ಪ್ಸ್ಸದಿಿಯನುೂ:ತೆಂದುಕೆ ಟಿದುದ:ಬಯಡೆ ೋಘಲ್ಲ:ಸತ್ಯಾಗ್ಹದ:ನೆಂತರ:ಅಲ್ಲಾ:

ಅವರು:ಮಯಡಿದ:ಕೆಲಸ :ಬಯಡೆ ೋಘಲ್ಲ:ಕರ:ನಿರಯಕರಣೆಯ:ಸತ್ಯಾಗ್ಹ:ನಮಗೆಲ್ಯಾ:ತಿಳಿದದದೋ:ಆಗಿದ :ಗುಜರಯತಿನ:ಬಯಡೆ ೋಘಲ್ಲ:

ಪ್ದೋಶದಲ್ಲಾ: ಬಿ್ಟ್ಟಷ್: ಸರಕಯರ: ಏಕಪಕ್ಷೋಯವಯಗಿ: ಯದ್ಯಾತದ್ಯಾ: ಏರಿಸ್ಸದ: ಭ ಕೆಂದ್ಯಯದ: ವಿರುದಿ: ಹಳಿಿಗರನುೂ:

ವಲಾಭಭಯಯಿ:ಪಟೋಲರು: ಸೆಂರ್ಟ್ಟಸ್ಸ:ಶುರುಮಯಡಿದ: ಕರನಿರಯಕರಣೆ:ಚಳುವಳಿ:ಈಗ:ಇತಿಹಯಸ : ಪಟೋಲರಿಗೆ: “ಸರದ್ಯರ್”:ಎೆಂಬ:

ಬಿರುದು:ಸ್ಸಕ್ರಿ :ಅವರು:ದೋಶಯದಾೆಂತ:ಪ್ಸ್ಸದಿರಯದದುದ:ಈ:ಹ ೋರಯಟದ:ಕಯಲದಲ್ಲಾಯೋ :ಕರ:ಹಚುು:ಮಯಡಿರುವುದನುೂ:ರದುದ:

ಮಯಡಿ,: ಹ ಸ: ಸಮಿತಿಯನುೂ: ನೆೋಮಿಸ್ಸ: ಸ್ಯವಘಜನಿಕರ: ಅಹವಯಲುಗಳ,: ತಥಾಗಳ: : ಆಧಯರದ:ಮೋಲ: ಹ ಸ: ಕರವನುೂ: ನಿಗದಿ:

ಮಯಡಬೆೋಕು:ಎೆಂಬ:ಹಳಿಿಗರ:ಬೆೋಡಿಕೆ:ಮಣಿದ:ಬಿ್ಟ್ಟಷ್:ಸರಕಯರ:ಅದರೆಂತ್ತ:ಹ ಸ:ಸಮಿತಿಯೆಂದನುೂ:ನೆೋಮಿಸ್ಸದರು :ಆ:ಸಮಿತಿಯ:

ಮುೆಂದ:ಹಳಿಿಗರ:ಪರವಯಗಿ:ವಯದ:ಮಯಡಲು:ಮಹಯತ್ಯಾ:ಗಯೆಂಧಿ:ಇದೋ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ದೋಸ್ಯಯಿಯವರನುೂ:ಸರದ್ಯರ್:ಪಟೋಲರ:

ಮ ಲಕ:ನೆೋಮಿಸ್ಸದರು :ಆಗಿನ ೂ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಪಯ್ಥಮಿಕ:ಸದಸಾರ :ಆಗಿರಲ್ಲಲಾ :ಮುೆಂದಿನ:ಕೆಲವು:ತಿೆಂಗಳು:ಈ:

ಸಮಿತಿಯವರೆ ೆಂದಿಗೆ:ಬಯಡೆ ೋಘಲ್ಲಯಲ್ಲಾ:ತಿರುಗಿ,:ಅೆಂಕ್ರಅೆಂಶಗಳನುೂ,:ತಥಾಗಳನುೂ:ಕಲಹಯಕ್ರ,:ಚರ್ಚಘಸ್ಸ,:ಅವರು:ಮೆಂಡಿಸ್ಸದ:ವಯದ:

ಯಶಸ್ಸಾಯಯಯಿತು : ಸಮಿತಿ: ಶಫಯರಸು:ಮಯಡಿದ:ಹ ಸ: ಕರವು:ಮೊದಲು:ಏರಿಸ್ಸದದ:ದರಕ್ರಿೆಂತ:ಬಹಳಷ್ುಿ: ಕಡಿಮಯಯಗಿತುತ :

ಇದನುೂ:ಸರಕಯರ:ಒಪಿಿ:ಜಯರಿ:ಮಯಡಿತು :ಈ:ಪ್ಕರಣದ:ನೆಂತರ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಸ್ಯವಘಜನಿಕ:ಕ್ಷೋತ್ದಲ್ಲಾ:ಹಸರು:ಪಡೆದರು : 

 ೧೯೩೦ರಲ್ಲಾ:ಅವರು:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಸೋರಿದರು :ಸಾದೋಶ:ಸಭಯ:ಎೆಂಬ:ಸೆಂಸೆಯನುೂ:ಸ್ಯೆಪಿಸ್ಸ:ಇದರ:ಮ ಲಕ: :ಪರದೋಶ:

ವಸರಗಳ:ಬಹಿಷ್ಯಿರದ:ಕೆಲಸ:ತಿೋವ್ವಯಗಿ:ಪಯ್ರೆಂಭಿಸ್ಸದರು :ಆಗ:ಮುೆಂಬಯಿಯಲ್ಲಾ:ಬಹಳ:ದ ಡಡ:ಪ್ಮಯಣದಲ್ಲಾದದ:ಜವಳಿ:

ಉದಾಮವನುೂ:ಗುರಿಯಯಗಿಟುಿಕೆ ೆಂಡ:ಅವರು:,:ಸುಮಯರು:೮೦:ಜವಳಿ:ಕೆೈಗಯರಿಕೆಗಳ:ಮನವ ಲ್ಲಸ್ಸ,:ಪರದೋಶ:ಕಚ್ಯು:ವಸುತಗಳನುೂ:

ತಮಾ:ಕಯರಖಯನೆಗಳಲ್ಲಾ:ಉಪಯೋಗಿಸದೆಂತ್ತ:ತಡೆಹಿಡಿದರು :ಇದರ:ಫಲವಯಗಿ:ಸರಕಯರ:ಸಾದೋಶ:ಸಭಯವನುೂ:ಕಯನ ನುಬಯಹಿರ:

ಎೆಂದು:ಘ ೋರ್ಷಸ್ಸ,:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರನುೂ:ಜೈಲ್ಲಗೆ:ಅಟ್ಟಿತು : 

೧೯೩೪-೩೫ರಲ್ಲಾ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್ಸಿನ:ಮಹತಾದ:ಕಯಯಘಕಯರಿೋ:ಸಮಿತಿಯ:ಸದಸಾರಯಗಿ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರನುೂ:ಸರದ್ಯರ್:

ಪಟೋಲರ:ಶಫಯರಸ್ಸನ:ಮೋಲ:ಗಯೆಂಧಿ:ನೆೋಮಿಸ್ಸದರು :ಮುೆಂದ:ನಡೆದ:ಚುನಯವಣೆಯಲ್ಲಾ:ಅವರು:ಗುಜರಯತಿನಿೆಂದ:ಬಿ್ಟ್ಟಷ್:ಸರಕಯರದ:

ಕೆೋೆಂದ್: ಮೆಂಡಳಿಗೆ: ಆಯಿಯಯದರು : ಈ: ಎಲಾ: ರೆಂಗಗಳಲ ಾ: ಅವರು: ತಮಾ: ಕುಶಯಗ್: ಬುದಿಿಮತ್ತಯನುೂ: ಪ್ದಶಘಸ್ಸ: ,:

ಸ್ಯವಘಜನಿಕರ,:ರಯಜಕ್ರೋಯ:ಧುರಿೋಣರ:ಕಣಿಿಗೆ:ಬಿದದರು :ಅವರು:ಮೊದಲ:ಬಯರಿಗೆ:ಕೆೋೆಂದ್:ಮೆಂಡಳಿಯ:ಕೆಲಸ:ಶುರುಮಯಡಿದ್ಯಗ:

ಅದನುೂ:ನೆ ೋಡಲೆಂದೋ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್ಸಿನ:ಮಯಜಿ:ಅಧಾಕ್ಷರುಗಳಿಬಬರು:ದ ರದಿೆಂದ:ದಿಲ್ಲಾಗೆ::ಬೆಂದಿದದರೆಂತ್ತ  

ಕೆೋೆಂದ್: ಮೆಂಡಳಿಯ: ಸುಮಯರು: ಹತುತ: ವಷ್ಘಗಳ: ಸದಸಾತಾದಲ್ಲಾ: ಅವರು: Indian Companies Act 1936, 

Insurance Bill 1938 ಸೋರಿದೆಂತ್ತ: ಅನೆೋಕ: ಅತಾೆಂತ:ಮಹತಾದ:ಮಸ ದಗಳ: ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ: ತಮಾ: ಕಯನ ನಿನ: ವಿದಾತತನುೂ:

ಉಪಯೋಗಿಸ್ಸ: ಬಹು: ದ ಡಡ: ಕೆ ಡುಗೆಯನುೂ: ನಿೋಡಿದರು : ೧೯೩೮ರಲ್ಲಾ: ಅವರು: ಮುೆಂಬಯಿ: ಪ್ದೋಶ: ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್: ಪಕ್ಷದ:

ಅಧಾಕ್ಷರಯದರು : 

೧೯೩೯ರಲ್ಲಾ: ಎರಡನೆಯ: ಮಹಯಯುದಿ: ಶುರುವಯಯಿತು : : ಈ: ಸೆಂದಭಘದಲ್ಲಾ: ಯುದಿದ: ಬಗೆೆ: ಹಯಗ :ಯುದ್ಯಿನೆಂತರ:

ಭಯರತದ:ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾದ:ಬಗೆೆ:ಬಿ್ಟ್ಟಶ್:ಸರಕಯರ:ಮತುತ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ನಡುವಿನ:ಭಿನಯೂಭಿಪಯ್ಯ:ತಿೋವ್ವಯಗಿ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:೧೯೪೨ರಲ್ಲಾ:

“ಭಯರತ:ಬಿಟುಿ:ತ್ತ ಲಗಿ”:ಚಳುವಳಿಯನುೂ:ಪಯ್ರೆಂಭಿಸ್ಸತು :ಇದು:ತಿೋವ್ವಯಗಿ:ದೋಶದಲಾಡೆ:ಹಬಿಬತು :೬೦:ಸ್ಯವಿರಕ ಿ:ಹಚುು:

ಜನರ:ಬೆಂಧನವಯಯಿತು  
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ಈಗಯಗಲೋ:ಮುಸ್ಸಾಮ್:ಲ್ಲೋಗ್:ಪ್ತ್ತಾೋಕ:ಮುಸ್ಸಾಮ್:ರಯಷ್ರದ:ಬೆೋಡಿಕೆಯನುೂ:ಇಟ್ಯಿಗಿತುತ :ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್ಸಿನ:“ಭಯರತ:ಬಿಟುಿ:

ತ್ತ ಲಗಿ”:ಚಳುವಳಿಗೆ:ಪ್ತಿಕ್ರ್ಯಯಯಗಿ:ಮುಸ್ಸಾಮ್:ಲ್ಲೋಗ್:“:ವಿಭಜಿಸ್ಸ:ತ್ತ ಲಗಿ”:ಎೆಂಬ:ತಮಾದೋ:ಹ ೋರಯಟವನುೂ:ಪಯ್ರೆಂಭಿಸ್ಸತು ::

ಮುಸ್ಸಾಮ್:ಸಮಸಾಯನುೂ:ಬಗೆಹರಿಸದ:ಹ ರತು:ಭಯರತಕೆಿ:ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾ:ಸ್ಸಕುಿವುದು:ಸುಲಭವಲಾ:ಎೆಂದು:ಮನಗೆಂಡಿದದ:ಗಯೆಂಧಿ,:

ಪ ಣಘ:ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾದವರೆಗಿನ:ವಿವಿಧ:ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಾ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಹಯಗ :ಮುಸ್ಸಾಮ್:ಲ್ಲೋಗ್:ಒಟುಿ:ಸೋರಿ:ಕೆಲಸ:ಮಯಡುವ:ಬಗೆಾ:

ರಯಜಯಜಿಯವರ:ಮ ಲಕ:ಮುಸ್ಸಾೆಂ:ಲ್ಲೋಗ್:ನಯಯಕರುಗಳೆ ೆಂದಿಗೆ:ಮಯತುಕತ್ತ:ಮಯಡುತಿತದದರು :ಆದರೆ:ಅದು:ಬಗೆ:ಹರಿಯಲ್ಲಲಾ :

ಮುೆಂದ:ಸಾತಃ:ಗಯೆಂಧಿ,:ಜಿನಯೂ:ನೆೋರವಯಗಿ:ಈ:ಬಗೆ:ಮಯತುಕತ್ತಯಯಡಿದರ :ಅದ :ವಿಫಲವಯಯಿತು  

ಈಗ:ಗಯೆಂಧಿ:ಪ ಣಘ:ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾ:ಬರುವ:ಮೊದಲು:ರಚನೆ:ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿದದ:ತ್ಯತ್ಯಿಲ್ಲಕ:ರಯರ್ಷಿೋಯ:ಸರಕಯರದಲ್ಲಾ:

ಲ್ಲೋಗಿನ: ಸಹಕಯರ: ಖಯತಿ್: ಮಯಡಿಕೆ ಳುಿವುದಕೆಿ,: ಲ್ಲೋಗಿನೆ ೆಂದಿಗೆ: ಚರ್ಚಘಸ್ಸ: ಒಪಿೆಂದ: ಮಯಡಿಕೆ ಳುಿವುದಕೆಿ: ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:

ದೋಸ್ಯಯಿಯವರನುೂ:ಕೆೋಳಿಕೆ ೆಂಡರು :ಚಳುವಳಿಯ:ಪರಿಣಯಮವಯಗಿ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಕಯಯಘಕಯರಿ:ಸಮಿತಿಯ:ಬಹುತ್ತೋಕ:ಸದಸಾರೆಲ್ಯಾ:

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಾದದರು :ಗಯೆಂಧಿಯವರ:ಕೆ ೋರಿಕೆಯ:ಮೋರೆಗೆ,:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಮುಸ್ಸಾಮ್:ಲ್ಲೋಗ್:ನ:ಹಿರಿಯ:ನಯಯಕ:ಲ್ಲಯಯಕತ್:ಅಲ್ಲ:

ಯೆಂದಿಗೆ:ಮಯತುಕತ್ತ: ಆರೆಂಭಿಸ್ಸ,: ಅವರೆ ೆಂದಿಗೆ: ಒೆಂದು: ಕರಡು: ಒಪಿೆಂದಕೆಿ: ಸಹಿ: ಹಯಕ್ರಸುವುದರಲ್ಲಾ:ಯಶಸ್ಸಾಯಯದರು : ಈ:

ಒಪಿೆಂದದ: ಮುಖಾ: ಅೆಂಶಗಳು,: ಅದನುೂ: ಬರೆಯಬೆೋಕಯದ: ವಿಧಯನ: ಈ: ಪ್ತಿಯೆಂದು: ಹೆಂತದಲ್ಲಾಯ : ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:

ಗಯೆಂಧಿಯವರೆ ಡನೆ:ಚರ್ಚಘಸ್ಸ:ಅವರ:ಅಭಿಪಯ್ಯದೆಂತ್ತ:ಸ ಕತ:ಬದಲ್ಯವಣೆ:ಮಯಡಿಕೆ ೆಂಡಿದದರು :ಈ:ಒಪಿೆಂದ:ರಹಸಾವಯಗಿದುದ,:

ಬಹಿರೆಂಗವಯಗಿರಲ್ಲಲಾ :ಸ ಕತ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:ಇದನುೂ:ಸ್ಯವಘಜನಿಕವಯಗಿ:ಘ ೋರ್ಷಸುವ:ಯೋಜನೆಯಿತುತ : 

ಈ:ಕರಡು:ಒಪಿೆಂದ:ಪತಿ್ಕೆಯೆಂದರಲ್ಲಾ:ಅಕಸ್ಯಾತ್ಯತಗಿ:ಬಹಿರೆಂಗವಯಗಿಬಿಟ್ಟಿತು :ತಕ್ಷಣವೋ:ಮುಸ್ಸಾೆಂ:ಲ್ಲೋಗಿನ:ಲ್ಲಯಯಕತ್:ಅಲ್ಲ:ಈ:

ಒಪಿೆಂದ:ತನೂ:ವೈಯಕ್ರತಕ:ನೆಲಯಲ್ಲಾ:ಮಯಡಿದದೆಂದ ,:ಜಿನಯೂರವರಿಗೆ:ಈ:ವಿಷ್ಯ:ತಿಳಿದಿಲಾವೆಂದು:ಹೋಳಿ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸಿನುೂ:ಪೋರ್ಚಗೆ:

ಸ್ಸಲುಕ್ರಸ್ಸದರು : ಆ: ಸಮಯದಲ್ಲಾ: ಸ್ಯವಘಜನಿಕವಯಗಿ: ಪತಿ್ಕೆಗಳಲ್ಲಾ: ನಡೆದ: ತಿೋವ್: ವಯದ: ವಿವಯದಗಳಲ್ಲಾ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ: ತಮಾ:

ನಿಲುವನ ೂ,:ಹೋಗೆ:ಜಿನಯೂರಿಗೆ:ಇದರ:ಅರಿವಿತುತ:ಎೆಂದು:ಸಮಥಘನೆ:ಮಯಡಿಕೆ ೆಂಡರ :ಈ:ವಿವಯದ:ನಿಲಾಲ್ಲಲಾ :ಹಯಗ :ಒಪಿೆಂದ:

ಅಲ್ಲಾಯೋ:ಮುಗಿದು:ಹ ೋಯಿತು :ಈ:ಮಧ್ಯಾ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್ಸಿನ:ಕಯಯಘಕಯರಿೋ:ಸದಸಾರುಗಳುಗಳಲ್ಲಾ::(ಅವರೆಲ್ಯಾ:ಆ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಾದದರಲಾ):,: ಇದು: ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರು: ಕಯಯಘಕಯರಿೋ: ಸಮಿತಿಯನುೂ: ಕಡೆಗಣಿಸ್ಸ,: ವೈಸರಯ : ಆಗ: ನೆೋಮಕ:

ಮಯಡಲು: ಯೋಜಿಸ್ಸದದ: Executive Council: ನ: ಸದಸಾರಯಗಲು: ಈ: ಒಪಿೆಂದದ: ಮ ಲಕ: ಹುನಯರು: ನಡೆಸ್ಸದರು: ಎೆಂಬ:

ಗುಸುಗುಸು:ಶುರುವಯಗಿ:ಪ್ಸ್ಸದಿಿ:ಪಡೆಯಿತು :ಗಯೆಂಧಿ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರ:ಚ್ಯರಿತ್ಾದ:ಬಗೆಾ,:ಅವರ:ದೋಶಭಕ್ರತಯ:ಬಗೆೆ ಇತ್ಯಾದಿ:

ಸ್ಯವಘಜನಿಕ: ಹೋಳಿಕೆಗಳನುೂ: ಕೆ ಟಿರ ,: ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ: ಈ: ಒಪಿೆಂದದ: ಕಯಲದಲ್ಲಾ: ತಮಾ: ಸ ಚನೆಯ: ಪ್ಕಯರವೋ:

ನಡೆದುಕೆ ೆಂಡಿದದರು:ಎೆಂಬುದನುೂ:ಸಿಷ್ಿ:ಮಯಡಲೋ:ಇಲಾ :ಈಗ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಏಕಯೆಂಗಿಯಯದರು : ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ:ಅವರ:

ತಾರಿತ:ಬೆಳವಣಿಗೆ:ಹಯಗ :ಪ್ಸ್ಸದಿಿಯಿೆಂದ:ಅಸ ಯ:ಪಟಿವರು:ಅನೆೋಕರಿದದರು :ಈ:ಎಲ್ಯಾ:ಕಯರಣಗಳಿೆಂದ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾ:

ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರ: ಭವಿಷ್ಾ: ಹಠಯತತನೆ: ಕೆ ನೆಗೆ ೆಂಡಿತು : ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರಿಗೆ: ಇದರಿೆಂದ: ಅತಾೆಂತ: ಬೆೋಸರವಯಯಿತು :

ಈಗಯಗಲೋ:ಕೆಡುತಿತದದ:ಅವರ:ಆರೆ ೋಗಾ:ಇನೂಷ್ುಿ:ಹದಗೆಟ್ಟಿತು  

ಈ:ಮಧ್ಯಾ:ಸುಭಯಶ್:ಚೆಂದ್:ಬೆ ೋಸರ:ಆಜಯದ್:ಹಿೆಂದ್:ಸೋನೆಯ:ಕೆಲವರ:ವಿರುದಿ:ದೋಶದ ್ೋಹದ:ಆರೆ ೋಪ:ಹ ರಿಸ್ಸ:

ಬಿ್ಟ್ಟಷ್: ಸರಕಯರ: ಕೆ ೋಟ್ಘ: ಮಯಶಘಲ್: ಪಯ್ರೆಂಭಿಸ್ಸತು : ಈ: ಸೋನಯಧಿಕಯರಿಗಳ: ಪರವಯಗಿ: ವಯದಮಯಡಲು: ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್: ಮತ್ತತ:

ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರ: ಮೊರೆ: ಹ ಕ್ರಿತು : ಇಷ್ಟಿಲ್ಯಾ: ಅವಮಯನವಯಗಿದದರ ,: ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ: ಒಪಿಿಕೆ ೆಂಡು,: ತಿೋವ್:

ಅನಯರೆ ೋಗಾದ:ನಡುವಯ :ಕೆ ೋಟ್ಟಘನಲ್ಲಾ:ಅತಾೆಂತ:ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿ:ವಯದಿಸ್ಸ,:ಈ:ಸೈನಯಾಧಿಕಯರಿಗಳನುೂ:ಉಳಿಸ್ಸದರು : 

ಅವರ:ಆರೆ ೋಗಾ:ಕೆಡುತತಲೋ:ಹ ೋಯಿತು :ಈ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:ಅವರನುೂ:ನೆ ೋಡಲು:ಅವರ:ಮನೆಗೆ:ಗಯೆಂಧಿ:ಎರಡು:ಬಯರಿ:ಬೆಂದು:

ಹ ೋದರು :ಲ್ಲಯಯಕತ್:ಒಪಿೆಂದದ:ಬಗೆೆ::ಗಯೆಂಧಿಯವರಿೆಂದ:ಸಮಝಯಯಿಶ:ಬಯಸ್ಸದದ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿಯವರ:ಆಸ:ಈಡೆೋರಲೋ:

ಇಲಾ :ಯಯಕೆೆಂದರೆ:ಈ:ಎರಡ :ಬಯರಿ:ಗಯೆಂಧಿಯವರು:ಬೆಂದ:ದಿನ:ಅವರ:ಮೌನ:ವ್ತದ:ದಿನವಯಗಿತುತ!!  

ಈ:ಒಪಿೆಂದದ:ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾ:ಗಯೆಂಧಿ:ತಮಾ:ಬೆನೂಹಿೆಂದ:ನಿೆಂತು:ತಮಾನುೂ:ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲಲಾ:ಎೆಂಬ:ಕೆ ರಗಿಟುಿಕೆ ೆಂಡೆೋ:::

ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ನಿಧನರಯದರು :ಅವರ:ನಿಧನದ:ನೆಂತರ:ಅವರ:ಬಗೆೆ:ಅನೆೋಕ:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ನಯಯಕರುಗಳು:ವೈಯಕ್ರತಕ:ನೆಲಯಲ್ಲಾ:

ಗುಣಗಯನ:ಮಯಡಿ:ಸೆಂತ್ಯಪ:ಸ ರ್ಚಸ್ಸದರ ,:ಕಯೆಂಗೆ್ಸ್:ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾ:ಆಗಿದದ:ಅವರ:ತ್ತೋಜ ೋವಧ್ಯಯ:ತಪ ಿಪಿಿಗೆ:ಆಗಲೋ:ಇಲಾ : 

ಅವರ:ಮರಣದ:ನೆಂತರ:ಅವರ:ಹಸರಿನಲ್ಲಾ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ಸಭಯಗೃಹವನುೂ:ಕಟಿಲ್ಯಯಿತು :ಮಹಯಲಕ್ಷಾ:ದೋವಸ್ಯೆನದ:

ಹತಿತರದ:ರಸತಯೆಂದಕೆಿ:ಭ ಲ್ಯಭಯಯಿ:ದೋಸ್ಯ :ರಸತ:ಎೆಂದು:ಹಸರಿಡಲ್ಯಗಿದ  
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ಕಯಲ 

 GªÀiÁ gÁªï  

ಅವನು:ಅರಮನೆಯ:ಕೆಲಸಗಯರನಯಗಿದದ: :ಅವನ:ನೆನಪು:ಸರಿಯುವವರೆಗ , ಅವನ:ದೋಹ:ಹದಿನೆೋಳು:ವಷ್ಘದ:

ತುೆಂಬು: ಹರೆಯದಿೆಂದ: ನಿಧಯನವಯಗಿ: ಜಯರಿ, ಪೋಟದ ಳಗಿನ: ತಲ: ಬೆ ೋಳಯಗಿ, ಮೈಸುಕುಿಗಟಿ: ತ್ತ ಡಗಿದ: ಅೆಂದಿನ:

ದಿನದವರೆಗ :ಅರಮನೆಯ:ಕಯವಲುಗಯರನಯಗಿದದ: :ಕಯವಲುಗಯರನಯಗಿ, ಕಯವಲುಗಯರನ:ದಿರಿಸು:ಧರಿಸ್ಸ, ಕೆೈಯಲ್ಲಾ, ಭಲಾ:

ಹಿಡಿದು: ಮುೆಂದ: ಸ್ಯಗುವವರಿಗೆಲ್ಯಾ: ಸಲ್ಯಮು: ಹಯಕುತ್ಯತ, ಜಿೋವ: ಮಯನವಲ್ಯಾ: ಆರಮನೆಯ: ಬಯಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಾ: ನಿೆಂತು:

ಕಳೆದಿದದ: ಅವನ: ಅಪಿನೆಂತ್ತ, ಅಜಜನೆಂತ್ತ, ಮುತತಜಜನೆಂತ್ತ: : ಹಯಗೆಯೋ: ಅರಮನೆಯ: ಆಗುಹ ೋಗುಗಳಿಗೆ, ಸೆಂತಸ: -

ಸೆಂಭ್ಮಗಳಿಗೆ, ಸ್ಯವು:ನೆ ೋವುಗಳಿಗೆ:ಮ ಕ:ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಗಿದದ: :ಅದರ:ವಾವಸೆಯ:ಚಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ:ಅವಿಭಯಜಾ:ಅೆಂಗವಯಗಿ:

ಹ ೋಗಿದದ:  

ಅರಮನೆಯ:ಪ್ವೋಶ: ದ್ಯಾರದಲ್ಲಾ: ನಿೆಂತು, ನಯಗರಿಕತ್ತ: ನ ರಯರು: ಗೆ ರಸುಗಳ: ಸಪಿಳದಿೆಂದ: ಕಯರು: ಟೈರುಗಳ: ಕಡೆಗೆ:

ಸ್ಯಗಿದದನುೂ: ಕೆಂಡಿದ: : ವಜ್: ವೈಢ ಯಘಗಳ: ರಯಶಯಿೆಂದ: ಸುತುತವರಿಯಲಿಟುಿ, ಸ್ಯವಿರಯರು: ಸ್ಸಬಬೆಂದಿಯ:

ಅಧಿಪತಿಯಯಗಿ, ಪ್ಜಗಳಿೆಂದ:ದೋವರ:ಸಮಯನರೆೆಂದು:ಪ ಜಿಸಲಿಡುತಿತದದ:ಮಹಯರಯಜರು, ವಷ್ಘಗಳುರಿಳಿದೆಂತ್ತ, ಕೆೋವಲ:

ಹಸರಿಗೆ:ಅರಸರಯಗಿ, ಯಯತಿ್ಕರಿಗೆ:ಪ್ದಶಘನದ:ವಸುತವಯಗಿ, ಅದಕೆ ಿೋಸಿರ:ಆನೆಯ:ಮೋಲ:ಸವಯರಿ:ಮಯಡುವ, ತ್ತ ೋರಿಕೆಯ:

ದಬಯಘರು: ನಡೆಸುವ: ಸ ತ್ದ: ಗೆ ೆಂಬೆಯಯಗಿದದನುೂ: ಕೆಂಡಿದದ: : ಉತಿವಗಳಲ್ಲಾ: ತಳಿರು-ತ್ತ ೋರಣಗಳಿೆಂದ: ಕಳಕಳಿಸ್ಸ:

ನ ರಯರು: ಜನರ: ಕಲವರದ: ಬಿೋಡಯಗಿ, ಬೆಂಡವರೆ ಬಬರ : ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲಾ: ಹಿೆಂದಿರುಗದ, ಸೆಂತುರ್ಷಿಯ: ಸೆಂತೃಪಿತಯ:

ಅಗರವಯದ:ಅರಮನೆ: : ಕೆೋವಲ:ಗೆೈಡುಗಳ:ಜ ತ್ತ:ಬೆಂದ: ಗುೆಂಪುಗಳಿಗೆ:ಅಳಿದ:ವೈಭವದ: ಕುರುಹು:ಮಯತ್ವಯದದದನುೂ:

ಕೆಂಡಿದದ: : ದೋಶಕೆಿ: ಸ್ಯಾತೆಂತ್ಾ: ಬೆಂದು: ಪ್ಜಯಪ್ಭುತಾ: ಕಯಲ್ಲಟ್ಯಿಗಲೋ: ಜನಗಳಿಗೆ: ತಮಾತನದ: ಅರಿವು: ಮ ಡಿ, 

’ಇವರದೋನು:ಹಚುುಗಯರಿಕೆ, ಮಹಯರಯಜರು:ನಮಾೆಂತ್ತಯೋ:ಒಬಬ:ಮನುಷ್ಾರು’:ಎೆಂಬ:ಮಯತು:ಮಲಾನೆ:ಓಣಿಗಳನುೂ:

ತುೆಂಬಿದದನುೂ:ಕೆೋಳಿದದ: : 

ಹಿೋಗೆ: ನಿೆಂತ್ತೋ: ಸ್ಯಗುವ: ಬದುಕ್ರನಲ್ಲಾ: ಮಧ್ಯಾ: ಮಧ್ಯಾ: ತನೂ: ಮದುವ: ಮ ರು: ಹಣುಿ: ಮಕಿಳು, ಅವರ: ಮದುವ, 

ಮೊಮಾಕಿಳು, ಹೆಂಡತಿಯ:ಸ್ಯವು, ಗುಬಿಬ:ವಿೋರಣಿನ:ನಯಟಕಗಳು:    :ಈ:ರ್ಟನೆಗಳಿಗೆ:ಬಿಡುವು:ಮಯಡಿಕೆ ೆಂಡಿದದ: : 

ಹಯಗೆ:ಕಳೆದ:ಅನೆೋಕ:ವಷ್ಘಗಳಲ್ಲಾ:ಅವನ:ಸೆಂಬಳ:ಅಷ್ುಿ:ಹಚ್ುೋನ :ಆಗಿರಲ್ಲಲಾ: :ಹುದದ:ಏರಿರಲ್ಲಲಾ: :ವಷ್ಘಗಳ:ಹಿೆಂದ:

ನೆಮಾದಿಯಿೆಂದ:ಸ್ಯಗುತಿತದದ:ಜಿೋವನ: :ಈಗಿೋಗ:ಹ ಟಿಬಟಿಗ :ಸ್ಯಕಯಗುತಿತರಲ್ಲಲಾ: :ತನೂ:ಕೆಲಸದೆಂತ್ತಯೋ:ತನೂ:ಜಿೋವನ:

ಮಟಿವನ ೂ:ಕಯಲ:ಬೆಂದೆಂತ್ತ:ಅವನು:ಸ್ಸಾೋಕರಿಸ್ಸದದ: :ಈ:ವಿಷ್ಯವಯಗಿ:ಅವನು::ಯಯವ:ಪ್ತಿಭಟನೆ, ಮುಷ್ಿರವನ ೂ:

ಮಯಡಿರಲ್ಲಲಾ: : ಆ: ಭಯವನೆಯೋ: ಅವನ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ: ಮ ಡಿರಲ್ಲಲಾ: : ಅವನ: ವಾಕ್ರತತಾದ: ಮೋಲ: ಪ್ಭುತಾವನುೂ:

ಸ್ಯೆಪಿಸ್ಸದ: ಒೆಂದೋ: ಒೆಂದು: ಭಯವನೆಯೆಂದರೆ: ಅವನಿಗೆ: ಒಡೆಯನುೂೂ: ಕೆಂಡರೆ: ಇದದ: ಎೆಂದ : ಏರುಪೋರಯಗದ: ಭಕ್ರತ: :

ವಿಧ್ಯೋಯತ್ತ:ನಿಯತುತ: :ಇದೋ:ಭಯವನೆ:ಅವನ:ದೆಂಗೆಯೋಳುವ:ಸಾಭಯವವನುೂ:ಎೆಂದ ೋ:ಹ ಸಕ್ರ:ಹಯಕ್ರತುತ:  

ರಯಜರ:ರಯಜಧನ:ರದ್ಯದಗಿ, ಪದವಿ:ಹ ೋದ:ದಿನದಿೆಂದ, ಅರಮನೆಯ:ಸ್ಸಬಬೆಂದಿಗೆಲ್ಯಾ:ಗೆ ತ್ಯತಗಿತುತ: :ಇನುೂ:ಹಚುು:ದಿನ:

ತಮಾೆಂತಹವರ:ಅವಶಾಕತ್ತ:ಇವರಿಗಿಲಾ:ಎೆಂದು:ಅವನ :ತನೂನುೂ:ಕೆಲಸದಿೆಂದ:ತ್ತಗೆದು:ಹಯಕುವ:ದಿನದ:ನಿರಿೋಕ್ಷಯಲಾೋ:

ಇದದ: : ಆದರೆ: ತನೂ: ವೃತಿತಯ: ಕೆ ನೆಯ: ದಿನ, ಕೆೈಯಲ್ಲಾ: ಬಿದದ: ಹಣ: ಎಣಿಸ್ಸ, ಕೆ ನೆಯ: ಬಯರಿ: ಅಲ್ಲಾೆಂದ: ಮನೆಗೆ:

ಹ ರಟ್ಯಗ, ಹ ಟಿ:ಕ್ರವುರ್ಚದೆಂತ್ಯಗಿ, ಕೆಂಗಯಲ್ಯಗಿದದ: :ಏನೆ ೋ:ಒೆಂದು:ರಿೋತಿಯ:ಅಸ್ಸೆರತ್ತ:ಒಬಬನೆೋ:ನರಪಯ್ಣಿ:ಅಪರಿರ್ಚತ:

ದಿಾೋಪವ ೆಂದರಲ್ಲಾ:ಸ್ಸಕಯಿಕ್ರಕೆ ೆಂಡ:ಭಯವನೆ:ಅವನಲ್ಲಾ:ತುೆಂಬಿಹ ೋಗಿತುತ: :ಅೆಂದು:ಮನೆಗೆ:ಹ ೋದ:ಮೋಲ:ಪರಿಸ್ಸೆತಿಗೆ:

ಹ ೆಂದಿಕೆ ಳಿಲು: ಹಲವಯರು: ದಿನಗಳೆೋ: ಬೆೋಕಯಯಿತು: : ದಿನವಲ್ಯಾ:ಮಯತಿಲಾದ: ಬಿೋದಿ: ಬಯಗಿಲಲ್ಲಾ: ಬಿೋಡಿ: ಸೋದುತ್ಯತ:

ಕುಳಿತು: ಎಷ್ಟ ಿೋ: ದಿನ: ಕೆಲಸ: ಹುಡುಕಲು: ಹ ರಟ: : ಏನಯದರ : ಹ ಸ: ಬದುಕು: ಆರೆಂಭ: ಮಯಡಲೋಬೆೋಕ್ರತುತ: :

ಅಕಿಪಕಿದವರನೊಲ್ಯಾ:ಪದೋ:ಪದೋ:ವಿಚ್ಯರಿಸ್ಸದ್ಯಗ:ತಿಳಿದು:ಬೆಂದಿತುತ: :ಹತಿತರವೋ:ಇರುವ:"ಶ್ೋ:ಮಹದೋಶಾರ:ಪಯ್ವಿಜನ್:
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ಸ ಿೋರ:ಸಿ"ನಲ್ಲಾ: ಕೆಲಸಕೆಿ: ಒಬಬ: ಬೆೋಕಯಗಿದ್ಯದನೆೆಂದು: : ಆ: ಅೆಂಗಡಿಯ: ಮಯಲ್ಲೋಕ: ದ ಡಡ: ಹ ಟಿಯ: ಗೆ ೆಂಚಲು:

ಮಿೋಸಯ:ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ:ಶೆಟ್ಟಿಯ:ಎದುರಿಗೆ:ನಿೆಂತ: :ವಿಧ್ಯೋಯತ್ತಯಿೆಂದ:ಕೆೈ:ಮುಗಿದ: : 

"ಇಲ್ಲಾ:ಕೆಲಸ:ಖಯಲ್ಲ:ಇದೋೆಂತ:ಯಯರೆ ೋ:ಏಳಿದು್:ಸ್ಯಾಮಿ: :  " 

ಶೆಟ್ಟಿಇವನನುೂ:ಮೋಲ್ಲನಿೆಂದ:ಕೆಳಗಿನವರೆಗ :ನೆ ೋಡಿ, 

"ಅದಕೆ ಿೋಸಿರ:ಬೆಂದ್ಯಾ::  : : " 

"ಏನಯಾಡಿಾ:ಸ ೋಮಿ, ಈಗ:ನಮಾೆಂತ್ತ ೋನೆಘಲ್ಯಾ:ತ್ತಗದ:ಹಯಕ್ರದ್ಲ್ಯಾ:   :ಅದಿೋ:    :ಕೆಲಸ:ಹುಡುಕಯತ:ಇದಿೋನಿ: " 

"ಓ:    : ಶುದಿ: ಅನಯಾಯ, ಶುದಿ: ಅನಯಾಯ:   : ನಮಾ: ಸಕಯಘರದ ೋರು: ಮಯಡೆ ದಲ್ಯಾ: ಇೆಂಥಯದದೋ: ನೆ ೋಡು:   :

ರಯಜರಿಗೆೋನು: ಎಲ್ಯಾದ ್: ಹಯಯಯಗಿತ್ಯಘರೆ:    : ನಿಮಾೆಂಥ ೋರಿಗೆ: ತ್ಯನೆೋ: ಕಷ್ಿ:    : ಬಡವರಿಗೆ: ಹೋಗೆ: ಹ ಟಿೋಮೋಲ:

ಹ ಡೆಯೋದ್ಯ:     ಜಿೋವಮಯನವಲ್ಯಾ:ನಿಯತಿತನಿೆಂದ:ದುಡಿದಿದಿದೋ, ನಿೆಂಗೆೋನಯದ ್:ಮಯಡಯಬರದ್ಯ:   :ಮುಖಾವಯಗಿ:ಕಯಲ:

ಕೆಟುಿ:ಹ ೋಯುತ:    ತುಿ:ತುಿ:ತುಿ:ಹ ೋಗಿಾ: : : :ಓದ ೋಕೆ:ಬರೆಯೋಕೆ:ಬರುತ್ಯತ?" 

"ಇಲಾ:ಸ ೋಮಿ:    " 

"ಇಷ್ುಿ:ವಯಸ್ಯಿಗಿದ:ಓದ ೋಕೆ:ಬರೆಯೋಕೆ:ಕ ಡ:ಬರೆ ೋಲಾ:ಅೆಂತಿೋಯಯ, ಅೆಂಗಡಿ:ಕೆಲಿ:ಏನು:ಮಯಡಿತೋಯಯ?" 

"ಮಯಡಿತೋನಿ:ಸ ೋಮಿ:    :ಏನೆ ೋ:ಬಡವ:   :ಕೆಲಿ:ಕೆ ಟ್:ನಿಮೆಸರು:ಏಳೆ ಿೆಂಡು:ಗೆಂಜಿ:ಕುಡಿೋತಿೋನಿ: : : " 

"ನಯನು:ಕೆ ಡೆ ೋ:ಸೆಂಬಳ:ನಿೆಂಗೆ:ಗೆ ತ್ತತೋ:ಇದಯಲಾ, ಆಮೋಲ:ತಕರಯರು:ಮಯಡಬಯರದು"  

ಒೆಂದು:ಸಲ:ಸುತತ:ಮುತತಲ :ಕಣುಿ:ಹಯಯಿಸ್ಸ:ಯಯರಿಗ :ಕೆೋಳಿಸದೆಂತ್ತ:ಸೆಂಬಳವನುೂ:ಅವನ:ಕ್ರವಿಯಲ್ಲಾ:ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ:

ಶೆಟ್ಟಿ:  

"ಆಯುತ:ಸ ೋಮಿ:: : : " 

"ನಿನೂ:ಹಸರು?" 

"ಆೆಂ:: : : ?" 

"ರಯಜಪಿ" 

"ರಯಜಪಿ:   :ರಯಜಪಿ: :ಆಯುತ:ಬಿಡಿ, ನಯಳೆ:ಬೆಳಿಗೆೆ:ಬಯ:ನೆ ೋಡೆ ೋಣ," 

ರಯಜಪಿ:ಮನಸ್ಸಿನಲಾೋ:ದೋವರಿಗೆ:ಕೆೈ:ಮುಗಿದು:ಮನೆಗೆ:ಹ ರಟ:  

ಶೆಟ್ಟಿಗೆ: ಸೆಂತ್ತ ೋಷ್ವಯಯಿತು: : "ನೆ ೋಡೆ ೋಕೆ: ಗುಗುೆ: ಹಯಗಿದ್ಯನೆ: : ವಯಸ್ಯಿಗಿದ, ಅರಮನೆೋಲ್ಲ: ಇಷ್ುಿ: ವಷ್ಘ: ಕೆಲಸ:

ಮಯಡಿದ: ಮೋಲ: ನಿಯತಿತನ: ಮನುಷ್ಾ: ಇರಬೆೋಕು: : ತನೂ: ಅದೃಷ್ಿ: : ಇಷ್ುಿ: ಕಡಿಮ: ಸೆಂಬಳಕೆಿ: ಈಗಿನ: ಕಯಲದಲ್ಲಾ:

ಯಯರಯದರ :ಸ್ಸಕೆ ಿೋದುೆಂಟ:   ":ಹಿಗಿೆ:ಹ ೋದ:ಶೆಟ್ಟಿ: : 

ಮಯರನೆಯ:ದಿನ:ಬೆಳಗೆೆ:ಸ್ಯದ್ಯ:ಬಟಿಯಲ್ಲಾ:ಕೆಲಸಕೆಿ:ಹ ರಟ:ರಯಜಪಿನಿಗೆ:ಏನೆ ೋ:ಪಿಚ್ುನಿಸ್ಸತು: :ಪೋಟವಿಲಾದ:ತನೂ:

ತಲ:ಹ ರಗೆ:ಹಯಕ್ರಯೋ:ಅಭಯಾಸವಿರಲ್ಲಲಾ: :ಅವನಿಗೆ:ಅೆಂಗಡಿಗೆ:ಹ ೋದ್ಯಗ:ಶೆಟ್ಟಿ:ಇವನು:ಮಯಡಬೆೋಕಯದ:ಕೆಲಸಗಳನೊಲ್ಯಾ:

ವಿವರಿಸ್ಸದ: :ಗಿರಯಕ್ರಗಳು:ಕೆೋಳಿದ:ಸ್ಯಮಯನುಗಳನುೂ:ಅಳೆೋದು, ಕಟ್ಟಿಕೆ ಡುವ:ಕೆಲಸ: :ಲಕಿ:ಹಯಕ್ರ:ದುಡುಡ:ತ್ತಗೆದುಕೆ ಳುಿವವ:

ಶೆಟ್ಟಿಯೋ: :ಅೆಂಗಡಿಯ:ತುೆಂಬಯ: ತನೂನುೂ: ಸುತುತವರೆದಿದದ: ಸ್ಯಮಯನುಗಳನುೂ: ಕಣಿರಳಿಸ್ಸ: ನೆ ೋಡಿದ್ಯಗ: ರಯಜಪಿನಿಗೆ:

ಒೆಂದು:ಕ್ಷಣ:ನೆಲದ:ಮೋಲ:ಬಿಟಿ:ಮಿೋನಿನೆಂತ್ಯಯಿತು::ಸ್ಸೆತಿ: :ಇವನಿಗೆ:ಪರಿಚಯವಿದದ:ದಿನ:ನಿತಾದ:ಬಳಕೆಯ:ಧಯನಾಗಳ:

ಜ ತ್ತಗೆ: ಬಣಿಬಣಿದ: ಪೋಪರಿನಲ್ಲಾ: ಸುತಿತದದ: ಏನೆೋನೆ ೋ: ಸ್ಯಮಯನುಗಳು: : ಪಯಾಸ್ಸಿಕ್: ಡಬಬಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು, 

ಕಣೆಿಳೆಯುವ:ಹ ದಿಕೆಯುಳಿ:ಎಲ್ಯಾ:ರಿೋತಿಯ:ವಸುತಗಳಿೆಂದ:ತುೆಂಬಿ:ಹ ೋಗಿತುತ:ಅೆಂಗಡಿ: :ಮಯರುಕಟಿಯನುೂವೋಗವಯಗಿ:

ದ್ಯಳಿ:ಮಯಡಿದದ: ನ ರಯರು: ಹ ಸ: ಸ್ಯಮಯನುಗಳ: ಪರಿಚಯವೋ: ಅವನಿಗಿರಲ್ಲಲಾ: : ಗಿರಯಕ್ರಗಳು: ಬೆಂದು: ಒೆಂದು: ಡಬಬ:

ಡಿಟಜಘೆಂಟ್: ಎೆಂತಲ ೋ: ಒೆಂದು: ಜಯರ್: ಕೆ ೋಲ್ಡ: ಕ್ರ್ೋಮ್: ಎೆಂತಲ ೋ: ಕೆೋಳಿದರೆ: ಏನೆೆಂದು: ಊಹಿಸಲ :

ಸ್ಯಧಾವಯಗುತಿತರಲ್ಲಲಾ:ಅವನಿಗೆ: :ಇನುೂ:ಅಕ್ರಿ, ಬೆೋಳೆಯನುೂ:ಅಳೆಯಲ :ತುೆಂಬಯ:ವೋಳೆ:ಹಿಡಿಯುತಿತತುತ: :ಗಯ್ೆಂ:ಲಕಿ: :

ಅವುಗಳನುೂ:ಜ ೋಡಿಸುವುದೋ:ಒೆಂದು:ದ ಡಡ:ತಲನೆ ೋವು:  

ಮುೆಂದಿನ:ಸೆಂರ್ಚಕೆಯಲ್ಲಾ:ಮುೆಂದುವರೆಯುವುದು:     
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ಒೆಂದು:ನಯಟಕದ:ಪ್ಹಸನ 
 ಶಶಕುಂತ್ ಜೀಶ 

 

ಮೈಸ ರು:ಅಸ ೋಸ್ಸಯೋಷ್ನ್:ನಮಗೆಲಾರಿಗ :ಎರಡನೆೋ:ಮನೆ:ಇದದ:ಹಯಗೆ:ಅೆಂದರೆ:ತಪಯಿಗಲ್ಯರದು: :ಪ್ತಿ:ಮೆಂಗಳವಯರ:

ಗಣೆೋಶನ:ಪ ಜಯಲ್ಲಾ:ಭಯಗವಹಿಸುವುದು:ಅಥವಯ:ಹಬಬ:ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಾ:ಎಲಾರ :ಕ ಡಿ:ನಲ್ಲದ್ಯಡುವುದೋ:ಒೆಂದು:ಮೊೋಜು: :ಅದರಲ ಾ:

ಮೆಂಜುನಯಥದಾಯರು:ಇದದರೆಂತ :ಮೊೋಜಿಗೆ:ಒೆಂದು:ಕಳಸ:ಇದದೆಂತ್ತ: :ಅವರಿಗ :ಸಹ:ಅಸ ೋಸ್ಸಯೋಷ್ನ್:ನಲ್ಲಾ:ಬಹಳಷ್ುಿ:ಜನ:ಬೆಂದರೆ:

ಅವರ:ಕಣಿಲ್ಲಾ:ಹ ಸ:ಹ ಳಪು: :ಡಯ: :ಮೆಂಜುನಯಥ್:ಅವರು:ತಮಾದೋ:ಆದ:ವೋಷ್:ಭ ಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ:ಹಯಡುತ್ಯತ:ಕುಣಿಯುತ್ಯತ:

ಅಡಯಡಡುತ್ಯತ:ಇತ್ಯಘರೆ: ::ಆದರೆ:ಮೆಂಜುನಯಥಯಾ::ಅವರು:ಎಲಾರನ ೂ:ಮಯತನಯಡಿಸುತ್ಯತ:ಉಭಯ:ಕುಶಲ ೋಪರಿಗಳನುೂ:ವಿನಿಮಯ:

ಮಯಡಯತ:ಇತ್ಯಘರೆ:  

ಕಳೆದ:ಎರಡು:ವಷ್ಘಗಳಿೆಂದ:ಕೆ ೋವಿಡ್:ತಿೋಟಯಿೆಂದ:ಹಚುು:ಕಡಿಮ:ಹ ರಗೆ:ಬೆಂದ್ಯಗ:ಎಲಾರ :ನಿಟುಿಸ್ಸರು:ಬಿಟಿರು: :ಇದೋ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

BSKB ಯಲ್ಲಾ:ಹ ಸದ್ಯಗಿ:ನಿಮಯಘಣವಯದ:ಗೆ ೋಕುಲ:ನಿವಯಸದಲ್ಲಾ:ಶ್ೋಕೃಷ್ಿನ:ಪ್ತಿಷ್ಯಾಪನಯ:ಅೆಂಗವಯಗಿ:ಸ್ಯೆಂಸಿೃತಿಕ:ಕಯಯಘಕ್ಮ:

ಹಮಿಾಕೆ ೆಂಡು: ನಮಾ: ಅಸ ೋಸ್ಸಯೋಷ್ನ್: ಗೆ: ಭಯಗವಹಿಸಲು: ಕರೆಯಿತತರು: : ಮೆಂಜುನಯಥದಾಯರು: ಅದನುೂ: ತುೆಂಬು: ಹೃದಯದಿೆಂದ:

ಸ್ಯಾಗತಿಸ್ಸ, ನಮಾಲಾರನುೂ: ಕರೆದು: ದೋವರ: ನಯಟಕ: ’ಸ್ಯಕಯರ’:ಮಯಡೆ ೋಣವಯ: ಅೆಂತ: ಕೆೋಳಿದರು: : ಎಲಾರ : ಒೆಂದೋ: ಸಾರದಲ್ಲಾ: ’ಆಗಲ್ಲ:

ಮಯಡೆ ೋಣ’:ಅೆಂತ:ಹೋಳಿದರು: :ಆದರೆ:ಮತ್ತತ:ಕೆ ೋವಿಡ್:ನ:ಕರಿನೆರಳು:ಸಾಲಿಕಯಲ:ಆವರಿಸ್ಸದ್ಯಗ, ಎಲಾ:ಕಯಯಘಕ್ಮಗಳನುೂ:ಅನಿದಿಘಷ್ಿ:

ಕಯಲ: ಮುೆಂದ ಡಲ್ಯಯಿತು: : ಎಲಾರಿಗ : ನಿರಯಸಯಯಯಿತು: : ಆದರೆ: ಆ: ಕೆ ೋವಿಡ್: ನ: ಕರಿನೆರಳು: ಸರಿದ್ಯಗ BSKB ಅವರು: ಮತ್ತತ:

ಕಯಯಘಕ್ಮವನುೂ: ಫೆಬ್ವರಿ:ಯಿೆಂದ:ಮೋ: ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಾ:ಮಯಡುವುದ್ಯಗಿ: ತಿಳಿಸ್ಸದರು: :ಮೆಂಜುನಯಥದಾಯರು:ಮತ್ತತ: ಎಲಾರಿಗ : ಕರೆದು:

ವಿಷ್ಯವನುೂ:ಅರುಹಿದ್ಯಗ:ಎಲಾರಿಗ :ಆನೆಂದವಯಯಿತು: :ಇದೋ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:ಕೆ ೋವಿಡ್:ನ:ಹಯವಳಿಯಿೆಂದ:ನಿೆಂತು:ಹ ೋಗಿದದ:ಶ್ೋರೆಂಗ:

ರೆಂಗೆ ೋತಿವವನ ೂ: ಮಯಡುವ: ನಿಧಯಘರ: ಅಸ ೋಸ್ಸಯೋಷ್ನ್: ನವರು: ತ್ತಗೆದುಕೆ ೆಂಡು: ಅದರಲ ಾ: ಸಹ: ಇದೋ: ನಯಟಕವನುೂ: ಸ್ಯದರ:

ಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದು:ಹೋಳಿದರು: :ಎಲಾರಿಗ :ಮಹಯ:ಆನೆಂದವಯಯಿತು: :ಎರಡ :ಕಡೆ:ಈ:ದೋವರ:ನಯಟಕ:’ಸ್ಯಕಯರ’:ಮಯಡುವ:ನಿಧಯಘರವಯಯಿತು: : 

ಇನುೂ:ಪಯತ್: ವಿೆಂಗಡನೆ:ಪಯ್ರೆಂಭವಯಯಿತು: : ಇದೋ: ನಯಟಕ: ಬಹು:ವಷ್ಘಗಳಿೆಂದ:ಹಿೆಂದ:ಬೆೆಂಗಳ ರು, ಮೈಸ ರು, ನಯಶಕ, ಸ ೋಲ್ಯಪುರ:

ಇತ್ಯಾದಿ:ಊರುಗಳಲ್ಲಾ:ಮಯಡಿದದರಿೆಂದ:ಎಲಾರಿಗ :ತಮಗೆ:ಯಯವ:ಪಯತ್:ಬರುವ:ಬಗೆೆ:ಕಲಿನೆ:ಇತುತ: :ಆದರೆ:ನಮಾ:ಕಯಯಘದಶಘ:ಶ್ೋ:

ಗಣಪತಿ: ಶೆಂಕರಲ್ಲೆಂಗ: ಅವರು: ತಮಾ: ವೈಯಕ್ರತಕ: ಕಯರಣಗಳಿೆಂದ: ಈ: ನಯಟಕದಲ್ಲಾ: ಭಯಗವಹಿಸುವುದಿಲಾ: ಅೆಂತ: ಹೋಳಿದ್ಯಗ: ಎಲಾರಿಗ :

ನಿರಯಸಯಯಯಿತು: :ಹಯಗೆಯೋ:ಶ್ೋ:ದಿನೆೋಶ್:ಅವರು:ಸಹ:ಕೆಲದಿನ:ಭಯಗವಹಿಸ್ಸ, ಇನುೂ:ಮುೆಂದ:ಬರಲ್ಯಗುವುದಿಲಾ:ಎೆಂದು:ಹೋಳಿದ್ಯಗ:ಮತ್ತತ:

ಎಲಾರಿಗ : ಬೆೋಸರವಯಯಿತು: : ಆದರೆ: ಡಯ: : ಹಯಗ :ಮೆಂಜುನಯಥಯಾ: : ಅವರು: ಎದ: ಗುೆಂದಲ್ಲಲಾ: : ಬದಲ್ಯಗಿ: ಕೆಲ: ಪ್ಮುಖ: ಪಯತ್ಗಳ:

ಬದಲ್ಯವಣೆ:ಮಯಡಿದರಲಾದೋ:ಅದಕೆಿ:ಹ ಸ:ಹ ಸ:ಹಯಡುಗಳನುೂ:ಸಹ:ಸೋರಿಸ್ಸದರು: :ಥೈಯಯ:ಅವರಿಗೆ:ಈ:ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ:(83:ವಷ್ಘ):

ಸ ತ್ಧಯರನ:ಪಯತ್ದ:ಪಯಲು:ಬೆಂದರೆ, ಶ್ೋ:ರೆಂಗನಯಥ:ಅವರಿಗೆ:ನೆೋಕಯರನ:ಪಯತ್:(ರಯಮದ್ಯಸ):ದ ರಕ್ರತು: :ಶ್ೋ:ರಯರ್ವ:ಅವರಿಗೆ:ಧನಶೆೋಖರನ:

ಪಯತ್: :ಶ್ೋಮತಿ:ವಿೋಣಯ:ಜ ೋಶ:ಅವರಿಗೆ:ಧನಶೆೋಖರನ:ಪತಿೂಯ:ಪಯತ್:ಅೆಂದರೆ:ಲಕ್ಷಾೋಯ:ಪಯತ್: :ಶ್ೋಮತಿ:ಲಕ್ಷಾೋ:ಸ್ಸೋತ್ಯರಯಮ:ಇವರಿಗೆ:

ಗೌರಿಯ:(ರಯಮದ್ಯಸನ:ಹೆಂಡತಿ):ಪಯತ್, ಶ್ೋಮತಿ:ಶಯಾಮಲ್ಯ:ರಯಧ್ಯೋಶ್:ಅವರಿಗೆ:ಪಕಿದ:ಹಳಿಿಯ:ಹೆಂಗಸ್ಸನ:ಪಯತ್:ಬೆಂತು: :ಕು: :ಮೈತಿ್:

ಹಯಗ :ಕು: :ಮಹತಿ:ಇವರಿಗೆ:ವಯರಕರಿ:ಪಯತ್ದ:ಸೆಂಗಡ, ದೋವರ:ಹಯಡಿಗೆ:ನೃತಾದ:ಜವಯಬಯದರಿ:ಬೆಂತು: :ಶ್ೋ:ಶಶಕಯೆಂತ್:ಜ ೋಶ:ಅವರಿಗೆ:

ವಯರಕರಿ:ಪಯತ್ದ:ಜ ತ್ತಗೆ:ಭಿಕ್ಷುಕನ:ಪಯತ್:ದ ರೆಯಿತು: :ಅದು: ಸಹ:ಹಯಡಿನ:ಜ ತ್ತಗೆ:ಮೊದಲು:ಹಿೆಂಜರಿದರ :ಡಯ: :ಪ ್ೋತ್ಯಿಹದಿೆಂದ:

ಹಯಡುವ:ಧ್ಯೈಯಘ:ತ್ತ ೋರಿದರು: :(ತಮಾ:ಕೆಂಠ:ಅಷ್ುಿ:ಸರಿ:ಇಲಾ:ಗೆ ತಿತದುದ:ಸಹ):ಅದಲಾದ:ಶ್ೋ:ಭಿೋಮ:ವಯರಕರಿ:ಮತುತ:ಧನಶೆೋಖರನ:

ಮಗನ:ಪಯತ್:ಹಯಗ :ರ್ಚ| ಸುಶಯೆಂತ:ಪ ಜಯರಿ:ವಯರಕರಿಗಳಯದರು: :ಮಯಚ್ಘ:ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಾ:ಪಯ್ರೆಂಭವಯದ:ನಯಟಕದ:ತ್ಯಲ್ಲೋಮು:ಮೊದಲು:

ಸಮ ಹ:ಹಯಡುಗಳ:ಅಭಯಾಸ:ಆರೆಂಭವಯಯಿತು: :ಸ್ಯಕಯರ:ನಯಟಕದ:ಅವಧಿ:1:ಗೆಂಟ:10:ನಿಮಿಷ್: :ಆದರೆ:ಅದರಲ್ಲಾರುವ:ಹಯಡುಗಳ:ಸೆಂಖ್ಯಾ:

12, ಅದು:ಸಹ:ಪ್ತಿಯೆಂದು:ಸುಮಯರು:3:ನಿಮಿಷ್:ಅವಧಿಯವರೆಗೆ: :ಹಚುು:ಕಡಿಮ:ಪ್ತಿದಿನ:ಎಲಾರ :ಸೆಂಜ:೬: ೩೦:ನೆಂತರ:ಸೋರುತಿತದದವು: :

ಯಯವಯಗಲ :ಒೆಂದಿಬಬರು:ಬತ್ಯಘ:ಇರಲ್ಲಲಾ: :ಬಹುಶಃ:ಅವರವರ:ಕೆಲಸದ:ಒತತಡದ:ಕಯರಣದಿೆಂದ: :ಎಷ್ಟ ಿೋ:ಸಹ:ನಟರು:ಬರಲ್ಲಲಾದ್ಯಗ:

ಶ್ೋಮತಿ:ಭವಯನಿ:ಹಯಗ :ಡಯ: :ಅವರು:ಅವರ:ಪಯತ್ಗಳ:ತ್ಯಲ್ಲೋಮು:ಮಯಡುತಿತದದರು:ಅವರು:ಬರುವವರೆಗೆ: :ರಯರ್ವ:ಅವರ:ವಕ್ರೋಲ್ಲ:ವೃತಿತ:

ಇರುವದಿೆಂದ:ಯಯವಯಗಲ :ಅವರಿಗೆ:ಕರೆಗಳು:ಬತ್ಯಘ:ಇದದವು: :ಅವರು:ಪ್ಮುಖ:ವಯದಗಳನುೂ:ತ್ತಗೆದುಕೆ ೆಂಡು:ಉಳಿದದದನ ೂ:ನಯಟಕದ:

ತ್ಯಲ್ಲೋಮು:ಮುಗಿದ:ನೆಂತರ:ಮಯಡುತ್ತತೋನೆ:ಅೆಂತ:ಆಶಯಾಸನೆ: ಕೆ ಡುತಿತದದರು: : ಶ್ೋ: ರೆಂಗನಯಥ:ಅವರು: ತಮಾ: ಕಚ್ೋರಿಯ:ಕೆಲಸದ:ಒತತಡ:

ನಡುವಯ : ನಯಟಕದ: ತ್ಯಲ್ಲೋಮು: ಮಯಡುತಿತದದರು: : ಏಕೆೆಂದರೆ: ಎಲಾಕ್ರಿೆಂತ: ಹಚುು: ಹಯಡು: ಇವರಿಗೆ: ಇತುತ: : ಇನ ೂ: ಶಯಾಮಲ್ಯಳ:

ಹ ೆಂದ್ಯಣಿಕೆಯ:ಸಕಘಸ್:ಅವಳಿಗೆ:ಗೆ ತುತ: :ಅದ :ತನೂ:ಮಕಿಳ:ಸೆಂಗಡ, ಅವಳ:ಹಯಡಿನ:ಕಯಾಸ್ಸನ:ಹ ೆಂದ್ಯಣಿಕೆ, ಮಕಿಳ:ಹಯಡಿನ:ಕಯಾಸು, 

ಅಭಯಾಸದ:ಕಯಾಸು:ಮತುತ:ಇನೊೋನೆ ೋ: :ತಡವಯಗಿ:ಯಯವಯಗಲ :ಬರುವುದು:ಭಿೋಮ: :ಶಶಕಯೆಂತ:ಜ ೋಶಯವರು:ಶಯಲಯ:ಕೆಲಸ:ಮುಗಿಸ್ಸ:

ತಡವಯಗಿ:ಬೆಂದರೆ:ಹಗುರವಯಗಿ:ಪಿ್ೋತಿಯಿೆಂದ:ಗದರುತಿತದದರು: :ಡಯಕಿರ್::’ಬೆೋಗ:ಬನಿೂ:ಅೆಂತ’ :ಹಿೋಗೆ:ಪ್ತಿಯಬಬರು:ಹಲವಯರು:ಕಯರಣಗಳಿೆಂದ:
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ಬರಲ್ಯರದ್ಯಗ: ಡಯ: : ಮೆಂಜುನಯಥ್: : solo ಹಯಡುವವರ: ಕಡೆ: ಗಮನ: ಹರಿಸ್ಸ, ಅವರ: ಕಡೆಯಿೆಂದ: ಹಯಡಿಸ್ಸಕೆ ಳುಿತಿತದದರು: : ಆ solo 

ಹಯಡುವವರ:ಹಯಡುವ:ಕೆೋಳುವವರಿಗೆ:ಅಪಯಾಯಮಯನವಯಗಿರುತಿತತುತ:(ಕಣಘಕಠ ೋರವಯಗಿರುತಿತತುತ):ಡಯ: :ಮೆಂಜುನಯಥ್::ಗ :ಸಹ: :ಆದರೆ:

ಅವರ:ತ್ಯಳೆಾ:ಮಚುತಕಿದುದ: :ಹಯಡು:ಮೊದಲು:ಕೆಂಠಪಯಠ:ಮಯಡಿದರ :ತಪುಿ:ತಪಯಿಗಿ:ಹಯಡುತಿತದದವು: :ಆ:ಹಯಡಿಗೆ:ತ್ಯಳ, ಭಯವ, ಶು್ತಿ:

ಏರಿಳಿತ:ಯಯವುದು: ಇರುತಿತರಲ್ಲಲಾ: : ಇಷ್ಯಿದರ : ಡಯಕಿರ್: ನಮಾಲಾರಿಗ : ಹುರಿದುೆಂಬಿಸ್ಸ: ತ್ಯಳೆಾಯಿೆಂದ: ನಿೋವು: ದಿನಯಲ : 4-6: ಸಲ 

practice ಮಯಡಿ:,: ಹಯಡು: ಬರುತ್ತತ: ಮತುತ: ಭಯವ, ಶು್ತಿ, ತ್ಯಳ: ಎಲಾವ : ಅದರ: ಸೆಂಗಡ: ಬರುತ್ತತ:,: ವಿಶಯಾಸವಿಡಿ: ಎೆಂದು: ನಮಗೆ:

ಹೋಳುತಿತದದರು: :ಇದ್ಯದ:ನೆಂತರ:ಸೆಂಭಯಷ್ಣೆಯ:ಕೆಂಠಪಯಠ:ಹಯಗ :ನಟನೆಯ::ಅಭಯಾಸ:ಆರೆಂಭವಯಯಿತು: :ಸರಿಯಯಗಿ:ಸೆಂಭಯಷ್ಣೆ:ಹೋಳಿದರೆ:

ನಟನೆ:ಬತ್ಯಘ:ಇರಲ್ಲಲಾ: :ನಟನೆ:ಬೆಂದರೆ:ಹಯವ:ಭಯವ:ಬತ್ಯಘ:ಇರಲ್ಲಲಾ: :ಎಲಾವ :ಕಲಸು:ಮಲ ರಗು: :ಇದರ:ನಡುವ solo ಹಯಗು:ಗುೆಂಪಿನ:

ಹಯಡುಗಳು: : ಅಲ್ಲಾಯ :ಮತ್ತತ: ಶು್ತಿ, ಹಯವ, ಭಯವ, ತ್ಯಳ: ತಪುಿವುದು: ನಡೆದೋ: ಇತುತ: : ಇವಲಾದರ:ಮಧ್ಯಾ: ಸಹ: ನಟರ: ಕ್ರೋಟಲಗಳು, 

ರೆಂಗನಯಥ:ತನೂ:ನಟನೆಯ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:ಗೌರಿ:ಅೆಂತ:ಕರೆಯದ:ಲಕ್ರ್ಾೋ:ಅೆಂತ:ಕರೆಯುವುದು, ರಯರ್ವ:ಅವರು:ತಿಳಿದುಕೆ ೆಂಡ:ಕನೂಡ:ಶಬದದ:

ಬಳಕೆ:ನೆಂತರ:ಅದರ:ಪರಿಹಯಸಾ, ಸುಶಯೆಂತನ:ನಡಿಗೆಯ:ರಿೋತಿ, ಜ ೋಶಯವರು:ಹಯಡಿನಲ್ಲಾ:ಹಯಗ :ನಟನೆಯಲ್ಲಾ:ಮಯಡುವ:ತಪುಿಗಳು, 

ಇವಲಾವುಕ್ರಿೆಂತ:ಥೈಯಯ:ಅವರು:ಡಯ: :ಮೆಂಜುನಯಥ್:ಅವರನುೂ: ರೆೋಗಿಸ್ಸ:ಅವರಿರಿೆಂದ:ಪಿ್ೋತಿಯಿೆಂದ:ಬೆೈಸ್ಸಕೆ ಳುಿವುದು: : ಇವಲಾವನ ೂ:

ನೆ ೋಡುವುದೋ:ಒೆಂದು:ಮೊೋಜು: :ಇದೋ:ಸಮಯಕೆಿ:ಕು: :ಸ್ಯಯಿ:ತ್ತೋಜ್:ಗಣೆೋಶ:ಹಯಗ :ವಿಠಾಲನ:ಪಯತ:ಮಯಡುವವರಯದರೆ:ಸ್ಯಯಿನಯಥ:ತಬಲ್ಯ:

ನುಡಿಸುವವರಯದರು: :ಶ್ೋ:ಸರ್ಚನ್:ಹಯಮೊೋಘನಿಯೆಂ:ನುಡಿಸುವವರಯದರು: :ಈಗ:ಈ:ವಯದಾಗಳ:ಸೆಂಗಡ:ನಮಾ:ಹಯಡು:ಹಯಗ :ನಟನೆಯ:

ತ್ಯಲ್ಲೋಮು:ಪಯ್ರೆಂಭವಯಯಿತು: :ಇಲ್ಲಾಯ :ಸಹ:ಗೆ ೆಂದಲವ :ಗೆ ೆಂದಲ: :ಅವರ:ಶು್ತಿ:ಬೆೋರೆ, ಇನುೂ:ತಬಲ್ಯ:ಬಯರಿಸುವವರ:ರಿೋತಿ:ಇನ ೂ:

ಭಿನೂ: : ಈ: ಎಲಾವನ ೂ: ಅತಿ: ತ್ಯಳೆಾಯಿೆಂದ: ನಿಭಯಯಿಸ್ಸಕೆ ೆಂಡು: ಎಲಾರನ ೂ: ಒೆಂದು: ತಹಬದಿಗೆ: ತೆಂದ: ರಿೋತಿಗೆ: ನಯವಲಾರ : ಡಯ: :

ಮೆಂಜುನಯಥ್:ಅವರಿಗೆ:ರ್ಚರಋಣಿ:  

ಇನುೂ:ನಯಟಕದ:ದಿನಗಳು:ಸಮಿೋಪ:ಬರುತಿತರುವಯಗ:(ಕೆೋವಲ:10-12:ದಿನವಿರುವಯಗ):ರಯರ್ವನ:ಮಕಿಳಯದ:ರ್ಚ: :ರ್ಚತ್ರಥ:ಹಯಗು:ಕು: :ಹರ್ಷಘಕಯ:

ವಯರಕರಿಗಳಯಗಿ:ಬೆಂದು:ಸೋರಿದರು: :ಅವರು:ಸಹ:ಬೆೋಗನೆೋ:ನಟನೆ:ಕುಣಿತ:ಕಲ್ಲತು:ತೆಂಡದಲ್ಲಾ:ಬೆರೆತು:ಹ ೋದ:ರಿೋತಿ:ಶಯಾರ್ನಿೋಯ: :ಈ:ನಯಟಕದ:

ತ್ಯಲ್ಲೋಮಿನ:ಸಮಯದಲ್ಲಾ:ಅದಕೆಿ:ಬೆೋಕಯದ:ಪರಿಕರಗಳು-:ಕೆ ೋಲು, ತಟಿ:ಶವಲ್ಲೆಂಗದ:ಪ್ತಿಮ, ವಿಠಾಲನ:ಪ್ತಿಮ, ನೆೋಕಯರನ:ಮಗೆ:ಇತ್ಯಾದಿ:

ಅಸ ೋಸ್ಸಯೋಷ್ನ್:ಯಿೆಂದ:ಒದಗಿದವು: : : ನಯಟಕ:ಇರುವ:ಹಿೆಂದಿನ:ದಿನ:ಅೆಂದರೆ: 1ನೆೋ:ಮೋ:ಎರಡು: ಸಲ: ತ್ಯಲ್ಲೋಮು: ಕೆಳಗಡೆ:ಮಯಡಿದವು: :

ವಿಪಯಯಘಸ: ಅೆಂದರೆ: ನಯವು:ಯಯವತ ತ: ಎಲಾರ : ಕ ಡಿ: 2: ನೆಯ:ಮಹಡಿಯಲ್ಲಾರುವ: ರೆಂಗಸೆಳದಲ್ಲಾ: ತ್ಯಲ್ಲೋಮು:ಮಯಡಲೋ: ಇಲಾ: :

ಮೊದಲು:ಕೆಲಸಲ:ರೆಂಗಸೆಳ:ಸ್ಸಕಯಿಗ:ನಮಾಲ್ಲಾನ:ಕೆಲ:ನಟರು:ಬರಲ್ಲಲಾ: :ಎಲಾ:ನಟರು:ಬೆಂದ್ಯಗ:ರೆಂಗಸೆಳ:ಸ್ಸಗಲ್ಲಲಾ: :ಹಿೋಗಯಗಿ:ಎಲಾರಿಗ :

ತಳಮಳ, ಆತೆಂಕ:ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ:ಇದದೋ:ಇತುತ: : “ಹೋಗೆ:ನಯವಲಾರ :ರೆಂಗಸೆಳದಲ್ಲಾ:ಸೆಂಯೋಜನೆಯಿೆಂದ:ನಯಟಕ:ಮಯಡುತ್ತತೋವ:ಎೆಂದು: :

ಎಲಾರ :ಆ:ದೋವರ:ಮೋಲ:ಭಯರ:ಹಯಕ್ರ:ಪಯೆಂಡುರೆಂಗ:ನಿೋನೆೋ:ಕಯಪಯಡಪಿ”:ಅೆಂತ:ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾ:ಬೆೋಡಿಕೆ ೆಂಡರು: :ನಯಟಕದ:ದಿನ:ಅೆಂದರೆ:ಮೋ:

2:ಎಲಾರ :ಮಧಯಾಹೂ:3:ಗೆಂಟಗೆ:ಇರಬೆೋಕೆೆಂದು:ಸುಗಿ್ೋವಯಜ್ಞೆ:ಬೆಂತು: :ಮರುದಿನ:ಎಲಾರ :ಸರಿಯಯಗಿ:3:ಗೆಂಟಗೆ:ಬೆಂದು:ಸೋರಿದವು: :ಮೊದಲು:

ಎಲಾರ  makeup ಮಯಡಿಕೆ ಳಿಿ:ಎೆಂದು:ಡಯ: :ಮೆಂಜುನಯಥ್:ಅವರು:ಹೋಳಿ:ತ್ಯವು:ರೆಂಗಸೆಳದ:ಪ ವಘ:ತಯಯರಿ:ಮಯಡಲು:ಹ ೋದರು: :

ಇತತ: ಎಲಾರ : ನಗೆ: ಚಟ್ಯಕ್ರಗಳನುೂ: ಹಯರಿಸುತ್ಯತ:ಮೋಕಪ್:ಮಯಡಿಸ್ಸಕೆ ೆಂಡು: ತಮಾ: ವಸ್ಯರಲೆಂಕಯರಗಳನುೂ:ಮತುತ: ತಲಗೆ: ಕೆೆಂಪು: ಪೋಟ:

ಕಟ್ಟಿಕೆ ೆಂಡು:ಸಲ್ಲಿ:ತ್ತಗೆಸ್ಸಕೆ ೆಂಡರು: :ಮೈತಿ್, ಮಹತಿ:ಹಯಗು:ಸುಶಯೆಂತ್:ಮಿೋಸ:ಹರ್ಚುಸ್ಸಕೆ ೆಂಡು:ತ್ಯವು:ಹೋಗೆ:ಕಯನಿೋಸುತ್ತತೋವೆಂದು:ನೆ ೋಡಿ:

ಸೆಂಭ್ಮಗೆ ೆಂಡರು: :ಪಯ್ಸ್ಯತವಿಕ:ಶುಭಯರೆಂಭದ:ಭಯಷ್ಣದ:ನೆಂತರ:ನಮಾ:ನಯಟಕ:ಪಯ್ರ:ೆಂಭವಯಗುತತದ:ಅೆಂತ:ಹೋಳಿದರು: :ಅೆಂತ :ಇೆಂತ :ಆ:

ಭಯಷ್ಣದ: ಭರಯಟ:ಮುಗಿದ್ಯಗ: ವೋಳೆ: 7 30 : ಜನರೆಲಾ: ಕಯಯಯತ: ಕುಳಿತಿದದರು, ಯಯವಯಗ: ನಯಟಕ: ಪಯ್ರೆಂಭವಯಗುತ್ತತೋ: ಅೆಂತ: : ನೆಂತರ:

ರೆಂಗಪ ಜ:ಮಯಡಿ: ನಯಟಕ: ಪಯ್ರೆಂಭ:ಮಯಡಿದ್ಯಗ: 7 45 : ಆಮೋಲ: ನಯವಲಾರ : ತಲ್ಲಾೋನರಯಗಿ: ನಯಟಕ:ಮಯಡಿ:ಮುಗಿಸ್ಸದ್ಯಗ: ವೋಳೆ: 9:
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ಉತಖ ನನ 

 ಸಪ್ನಾ  ಕಟಿ್ಟ  

ದಂಡೆಗಪ್ಾ ಳಿಸುರಿ್ತದದ  ಸಗರದಲ್ಗಳನಿ್ನ ೋ ದಿಟ್ಟಟ ಸುರಿ್ತದ್ಯದ ಗ ರವಿರ್ ನ್ನನಪಾಗತಿ್ತ . “ಅದೇನು ಮಹಾರಾಯಿಿ  ಅಷ್ಟಟ  

ಕ್ಡಲಹುಚಿ್ಚ  ನ್ನಂಗೆ ಅಂಥಾದ್ರದ ೋನ್ನದ್ರ ಅದರಲಿ್ಲ ? ಅದೇ ನ್ನೋಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ ಅದೇ ಉಸುಕು” ಅಂತ ಗೊಣಗಾಡುರ್ರ್ನ್ನಗೆ 

ಕ್ಡಲ್ಲಗಳಿಯೋದ್ರಂದರಂತ್ತ ಸ್ಖ್ತ್ ಅಲಜವ.  

“ಹಟೆಟ ೋಲ್ಲ ಎಂಥಂಥಾ ಗುಟ್ಟಟ  ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರ  ದಂಡೆಗೊೊ ತಿ್ತ  ತರೋದು ಮಾತರ  ಹಗುರು ಮರಳಿನ ಚಿತಿಾರ, ಕ್ಷಣದಲಿ್ೋ 

ಅದನಿೂ  ಕೂಡ ಒರೆಸಿ ಒಗೆರ್ ಕ್ಡಲ್ಲನಾಟ ವಿರಾಟ ಅನಿ್ನ ಸೋಲ್ವ ?” ಅಂದರೆ “ಯಾರ ಹಟೆಟ ೋಲ್ಲ ಏನ್ನದ್ರಯೋ ಕ್ಟ್ಕ ಂಡು 

ಮಾಡೋದೇನು? ಈಗಂತ್ತ ನನಿ ೊ ಟೆಟ ಗೆ ಏನಾರೂ ಹಾಕೊಕ ೋಬೇಕು ನಡಿ” ರವಿರ್ ಸ್ಸರ ಉತಿರಕ್ಕಕ  ನಂಗಾಯ ರ್ತಿ್ತ 

ಸಿಡಿಮಿಡಿ. “ರವಿ ಉತಖ ನನ ಅಂದ್ರರ  ಭೂಮಿರ್ ತಳದಲಿೋ ಸ್ಮದರ ದ್ಯಳದಲಿೋ ಹೂರ್ತರುರ್ ಮಡಕ್ಕರ್ ಚೂರುಗಳನಿು  

ಹೆಕೊಕ ೋ ತಮಾಷ್ರ್ಲಿ . ಕ್ಳೆದುಹೋದ ಸಮಾರ ಜಯ ದ, ಅದರ ಕುಸಿದ ಮೌಲಯ ಗಳ ಅನಾರ್ರಣ; ಆ ಕುಸಿತಕ್ಕಕ  ಕಾರಣ 

ಕಂಡುಕೊಳಿುರ್ ಪ್ರ ರ್ತಿ . ಅದೇ ತಾನೇ ನರ್ ನಾಗರಕ್ತೆಗೆ ಬುನಾದಿ? ಥೂ ನ್ನಂಗೆ ನನಿ  ಕಿ್ಕ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಒಂಚೂರೂ ಆಸ್ಕಿ್ಷ 

ಇಲಿಪಾಾ ” ಅಂತ ಕ್ಕನಿ್ನಯೂದಿಸಿದರೆ “ನಂಗಾ? ತ್ತಂಬಾನೇ..ಆಸ್ಕಿ್ಷ ಕ್ಣೆ. ಆದ್ರರ  ಹಳೆರ್ ಕೊೋಟೆಕ್ತಿಳೆಗಳಲಿಲಿ , ನನಿ  

ಮಂದಿರೋ ಈ ಜೋವಂತ ಬಂಬೆರ್ಲಿ್ಲ ” ಅನಿು ತಿ  ನನಿ  ಮ್ಮಗು ಹಂಡಿ ಗಲಿ  ಸ್ರ್ರದರೆ ಜೇನು ಸುರರ್ ಆ ಧ್ವ ನ್ನಗೆ, 

ಕ್ಣಣ ಂಚಿನ ನೋಟಕ್ಕಕ , ತ್ತಂಟ್ಟಟಕ್ಕಕ  ಕಾವೇರದ ನನಿ್ನ ದ್ರಯಿಂದ ಪ್ರ ಶಿ್ ೋತಿರಗಳೆಲಿ  ಆವಿ! ವೈಚಾರಕ್ ಚಚೆವ ಅಲಿ್ಲಗೇ ಬಂದು! 

ಆದರೆ ನ್ನನಿ್ನ  ನಾಳೆಗಳನಿು  ಗಾಳಿಗೆ ತ್ತರ ಇಂದಿನ ಇಂಚಿಂಚನಿ್ನ ೋ ಈಂಟ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಈ ಸ್ವ ಭಾರ್ಕ್ಕ ಲಿವ ನಾ 

ಮನಸೋತದುದ . 

ಪ್ಪ್ಾ ನ್ನಗೆ ರವಿರ್ನಿು  ಪ್ರಚಯಿಸುವಾಗ ಮಾತರ  ಚಿಟೆಟ  ಹಾರಾಡಿತಿ್ತ  ಹಟೆಟ ರ್ಲಿ್ಲ . ಡಿಗರ ರ್ ಕೊನ್ನರ್ ಸ್ಥಮಿಸ್ಟ ರಲಿ್ಲ  

ಅಂತ್ತ ಅಳೆದ್ದ ಸುರದ್ದ ಅರ್ರ ವಾರಾಂತಯ ದ ಮೋಜುಕೂಟವಂದಕ್ಕಕ  ರವಿರ್ನಿು  ಕ್ರೆದಯ್ತದ  ನೇರವಾಗ “ಪ್ಪ್ಾ  

ಇರ್ರು ರವಿ ಮ್ಮರ್ತವ, ಗಾರ್ಕ್ರು; ಬ್ಲು ಪ್ರ ರ್ತಭಾವಂತರು ನಮಮ ಂತೆಯೇ ಮ್ಮಲತಃ ಕ್ನಾವಟಕ್ದರ್ರು” ಎಂದರ್ಳು ತ್ತಸು 

ತಡೆದು “ನನಿ  ಅತಯ ಂತ ಆಪಿ್  ಸಿ್ಥ ೋಹತರು” ಎಂದು ಸೇರಸಿದ್ಯಗ ಕ್ಣಣ ರಳಿಸಿದದ  ಪ್ಪ್ಾ  ಕ್ಕಂಪೇರುರಿ್ತದದ  ನನಿ  ಕ್ಕನಿ್ನ ಗಳನಿೂ  

ರವಿರ್ ಸದ್ಯ ಶೇರವಾನ್ನ, ಕೊಲಿಾಪುರ ಚಪ್ಾ ಲ್ಲ, ಗಡಿಯಾರವಿಲಿದ ಕೈರ್ನಿು  ಏಕ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಅಳೆದದುದ  ನಾ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ  

ಅಂತಲಿ  ಆದರೆ ಅರೆಗಳಿಗೆರ್ಷ್ಟ  ತಕ್ಷಣ ಸರ್ರಸಿಕೊಂಡರ್ರು ರವಿರ್ ಕೈರ್ನಿು  ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗ ಕುಲುಕ್ಷ “ಸಂಗೋತ ವಾಹ್ 

ದ್ಯಯ ಟಿ  ಡಿವೈನ್ ಆಟವ, ಗೆರ ೋಟ್ ಚಾರಿ್  ಇಶಾ” ಅಂತ ನನಿ್ನ ಡೆ ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾಗ ನಕ್ಷಕ ದದ ರು. 

“ವಾವ್ ನನಿ ನಿೂ  ನನಿ  ಬ್ಡತನರ್ನಿೂ  ಒಂದೇ ನೋಟದಲಿ್ಲ  ಅಳದರಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ  ನಮಮ  ಪ್ರ ೋಮ ಅರ್ರ ಅಪ್ಾ ಣೆರ್ ಹಂತ 

ದ್ಯಟ್ಟದ್ರ ಅಂತ ಅರೆಗಳಿಗೆರ್ಲಿ್ಲ  ಲ್ಕ್ಕ  ಹಾಕ್ಷ ನಮಮ  ಸಂಬಂಧ್ಕ್ಕಕ  ಹಂಗೇ ಸಿೋಲು ಒರಿ್ತಬಿಟಟ ರಲಿ  ನ್ನಮಮ ಪ್ಾ , ಬಿಸಿನ್ನಸ್ ಚ್ಚಂಬ್ಕ್ 

ಪ್ರ ದಿೋಪ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ ಅಂದರೆ ಸುಮಮ ನ್ನಯೆ?” ರವಿಯೆಂದ್ಯಗ ಅರ್ನ ಧ್ವ ನ್ನರ್ಲಿ್ಲದದ  ನವಿರು ರ್ಯ ಂಗಯ ರ್ನಿು  ಕಾಣ್ಮರ್ ಸೆಿ ರ್ತರ್ಲಿ್ಲ  

ನಾನ್ನಲಿ್ಲದ್ರದ ? ಎದ್ರರ್ಲಿ್ಲದುದ ದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ತ “ಪ್ಪ್ಾ  ರವಿರ್ನಿು  ಒಪಾ ಕೊಂಡುಬಿಟಟ ರು!”  

ಸ್ರಳ ಸ್ಮಾರಂಭ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆತಿರ್ರಂದ, ಅತಿೆಮಾರ್ನ್ನಂದ ಅಕ್ಕ ರೆರ್ ಆಶೋವಾವದ! ಖುಷಿಗೆ ಹೂವಾಗದ್ರದ  ನಾ. “ನ್ನಂತರೆ 

ಪಾಚಿಗಟ್ಟಟ ತಿೆ  ಬ್ದುಕು. ಯ್ತಟ್ಯಯ ಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದದ  ನ್ನನಿ  ಭಜನ್ನಗಳನಿು  ಪುಣೆರ್ ಖ್ಯಯ ತ ಹಂದ್ದಸಿನ್ನ 

ಹಾಡುಗಾರ ಉಸಿದ ಶಮಿಯ್ತಲಿಾ  ಖ್ಯನ್ ತ್ತಂಬಾ ಮೆಚ್ಕ ಂಡಿದ್ಯದ ರಲಾವ ? ಅಲಿ್ಲಗೊೊ ೋಗ ನ್ನನಿ  ನ್ನಚಿಿ ನ ಖ್ಯಾಲ 

ಹಾಡುಗಾರಕ್ಕರ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಣಿರ್ತ ಸಧಿಸು. ಈಗ ಎಲಿಾದಕೂಕ  ಸ್ಥಾ ಶಾಲ್ಲಟ್ಟ ಬೇಕ್ಮಾಮ  ಮರ” ಅಂತೆಲಿ  ಹುರದುಂಬಿಸಿದರೆ ಆ 

ಕೂಡಲೇ ಹರಟ್ಟ ನ್ನಂತರ್ನ ನ್ನಮೋವಹದ ನ್ನನಪೋಗ ಒಮೆಮ ಲ್ ಅಲ್ಯಂತೇಕ್ಕ ಅಪ್ಾ ಳಿಸಿತ್ೋ? ಆದರ  ಎದ್ರ ಭಾರ, ಆದರೂ 

ಮತಿೆ  ಮತಿೆ  ತ್ೋರ್ವ  ಜದಿದ ೋ ಮನ.  

ಅರ್ನಾಗ ಬಿಲಾರ್ಲ ಭಾಗಯ ಶರ ೋ ರಾಗಗಳ ಖ್ಯಾಲಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೋಯ್ತರ್ ರಸ್ಋಷಿ, ನಾನು ಸ್ನಿ ರ್ತರ್ ಭಗಿ  ಕಾಳಿಮಂದಿರದ 

ಅರ್ಶೇಷಗಳ ಜಗರಿ್ತನ ಅಭಾಯ ಸ್ಕ್ಷ! ಆದರೆ ಪ್ರ ಕೃರ್ತಗದ್ರಂರ್ ತಡೆ? ಸ್ಣಣ ಗೆ ಶುರುವಾಗದದ  ವಾಂರ್ತ ಉಮಮ ಳಿಕ್ಕಗಳ ಸಂಭರ ಮದ 

ಸುದಿದ  ರವಿಗೆ ನ್ನೋಡಲು ನಾ ಕಾರ್ದ ರೆ ಅಪ್ರಾರ್ತರ ಯಂದು ಫೋನಾಯಿಸಿ ಅಚಿ ರ ಕೊಟಟ ರ್ ಮಾತರ  ಅರ್ನೇ. “ಇಶೂ ನಾಳೆ 

ಬೆಳಿಗೆಗ ನೇ ಹರಟ್ಟ ಬಾ, ಇಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ರನ್ನನಾದ ಕಾರ್ವಕ್ರ ಮದಲಿ್ಲ  ನನಿ  ಕ್ಚೇರಯಿದ್ರ, ಮಖ್ಯ  ಅರ್ತಥಿ ಯಾರು ಗೊತಿಾ ? 

ಸಂಗೋತ ದೈತಯ  ಪಂಡಿತ ರ್ಶರ್ಧ್ವನ್ ಗೊೋಯಂಕಾ ಕ್ಣೆ!” ಅಂತ ಬ್ಡಬ್Àಡಿಸಿದ್ಯಗ ಫೋನ್ನಂದಲೇ ತ್ಟ್ಟಟ ಕುಕ ರಿ್ತದದ  ಅರ್ನ 

ಖುಷಿಗೆ ಹುರುಪಾಗ ತತಾಕ ಲ ಟ್ಟಕ್ಕಟ್ಟಟ ಗೆ ದುಪ್ಾ ಟ್ಟಟ  ಹಣ ತೆತಿ್ತ  ಪುಣೆಗೆ ದ್ಯವಿಸಿದ್ರದ . 

ರವಿರ್ ರಾಗಾಲಾಪ್ ತಾನಗಳ ಲಹರಗೆ, ಅರ್ನ ಸ್ವ ರಮಾಧುರ್ವದ ಮೋಡಿಗೆ ಹುಚಿೆದುದ  ಕುಣಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯಯ  ನಾ 

ತೇಲ್ಲಹೋದ್ಯಗ ಒಂದು  ಜೊೋಡಿ ಕಂಗಳು ಮಾತರ  ನ್ನಭಾವವುಕ್ವಾಗದದ ನಿು  ನೋಡಿದರ್ ರವಿಯಬ್ಬ ನ್ನ. ವೇದಿಕ್ಕಯಿಂದ 

ತಟಟ ನ್ನ ಇಳಿದು ನಡೆದ ತಮಮ ನಿ್ನ ೋ ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿದರ್ನನಿು  ತಡೆದ ಪಂಡಿತಜೋ “ಕ್ಲ್ರ್ ಆರಾಧ್ನ್ನಗೂ ದೈರ್ಸಂಕ್ಲಾ  ಬೇಕು 

ಮಗು, ಸಂಗೋತ್ ತೇರೆ ಬ್ಸ್ ಕ್ಷ ಬಾತ ನಹ ಹೈ” ಅಂದರ್ರೇ ಸ್ರಸ್ರನೇ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಟ ದದ ರು. 

ನ್ನರಾಶ್ನ ಹತಾಶ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಚೂರುಚೂರಾಗದದ  ರವಿರ್ನಿು  ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿದ್ರ ಅಂತ ನಾನೇ ಬ್ಲಿ್ . ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅನಿ  

ಕ್ಲ್ಲಸಿ ತಂದು ಅರ್ ಕೂತಲಿ್ೋ ರ್ತನಿ್ನ ಸುತಿಾ , ತಟ್ಟಟ  ಮಲಗಸುತಿಾ ಅರ್ನ ತಾಯಾಗದ್ರದ . ಹಸ್ ತಾರಿ್ನದ ತ್ತಡಿತ 

ಹೇಳಿಕೊಳಿು ರ್ ನನಿಾ ತ್ತರಕ್ಕಕ  ಮಾತರ  ಅರ್ ನ್ನಲ್ಲವಪಿ್ ! ಮನಸಿಿ ಗೆ ನೋವಾಗದದ ರೂ ಅರ್ನ್ನಗೇನನಿಲೂ ಮನಸಿು  ಬಾರದ್ರ 
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ಅಮಮ ನಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ “ಇಶೂ ತಾರಿ್ನ ಹೆಣಣ ನಿು  ತಟ್ಟಟ ವಂತೆ ಗಂಡನಿು  ಹೇಗೆ ತಟ್ಟಟ ೋತ್ತ ಹೇಳು. ಹರದ್ರ ಹೆರದ್ರ 

ತಂದ್ರಯಾಗೊೋರಲ್ವ  ಅರ್ರು? ನ್ನಂಗೆ ಅರ್ ಪಂಡಿತ ಭಿೋಮಸೇನ ಜೊೋಶೋನೋ ಜಸ್ರಾಜೊೋ ಆಗೆದ ೋ ಇದ್ರರ  ಬೇಜ್ಞರಲಿ  

ಗಂಡನಾಗ ಮಾತರ  ಪ್ರಫೆಕ್ಕಟ ೋ ಇರಬೇಕಂದ್ರರ  ಹಾಯ ಗೆ? ದ್ಯಂಪ್ತಯ  ಒಂರ್ರಾ ಉಪಾ ನಕಾಯಂತೆ ಕ್ಣೆ, ಮದಲು ಒಗರಗರು 

ಕ್ಳೆತಂತೆ ರುಚಿ” ಅಮಮ  ಕ್ಷಲಕ್ಷಲನ್ನ ನಕ್ಕ ರೆ ನಾ ಪ್ಚಿ್ಚ . ಆದರೆ ಸಂಜೆಯೇ ರವಿ ಟ್ಟನ್ನಕುಕ , ಗುಳಿಗೆಗಳನಿು  ತಂದದದ ಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ  

ಅಕ್ಕ ರೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಷ ನುಂಗಸಿದ್ಯಗ “ಕ್ಲ್ಲಕ್ಕ ತ್ತಂಬಾ ಫಾಸುಟ  ನನಿ  ಮರೋದು” ಅಂತ ಹಣೆಗೆ ಮರಿ್ತಟಟ ರೆ 

ಸುಮಮ ನ್ನ ನ್ನಟ್ಟಟ ಸಿದದ .  

ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಒತಿಡಕೊಕ ೋ ಆರೋಗಯ  ನ್ನಲವಕಿ್ಷ ಸಿದದ ಕೊಕ ೋ ಮಾರನ್ನರ್ ಬೆಳಿಗೆಗ  ಸಿೋರೆ ಕ್ಡುಗೆಂಪಾದ್ಯಗ ಚಿಟಟ ನ್ನ 

ಚಿೋರದದ ಷ್ಟ ೋ ನ್ನನಪು. ಸಂಜೆಗೆ ಪುಣೆಯಿಂದ ನೇರ ಆಸ್ಾ ತೆರ ಗೆ ಬಂದ ರವಿರ್ ಮಗದಲಿ್ಲದುದ ದು ನೋವೇ, ಆದರೂ 

ಅದರೆಡೆರ್ಲಿ್ಲಣ್ಮಕ್ಷತಿ್ತ  ಏನೋ ಒಂದು ನ್ನರಮಮ ಳತೆ! ಛೇ ಹಾಗರಲಾರದು - ನ್ನಂದೇ ಕ್ಲಾ ನ್ನ ಎಂದು ನಂಬಿಸ್ಲು ಹಾತ್ರೆದ 

ಮನ! ಸುಳಿು  ಹೇಳದ ಎದ್ರ ಬ್ಡಿತಗಳಿಗೆ ಕ್ಷವಿಯರಿ್ತದರೆ ತಟಟ ನ್ನ ದ್ದರ ಸ್ರದಿದದ ನರ್. ಒಮೆಮ ಲ್ “ಇಶಾ ನನಿ  ಮಗು, ನನಿ  

ಕ್ನಸು ಕ್ಸಿದುಕೊಂಡ ಈ ಊರೂ ಬೇಡ ಈ ಸಂಗೋತಲೋಕ್ವೂ ಬೇಡ. ಇಲಿ್ಲ  ಕ್ಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನಿ್ನ ಲಿ  ಮರೋಬೇಕ್ಕಂದರೆ 

ಒಂಟ್ಟಯಾಗ ಕ್ಕಲದಿನವಿರಬೇಕು ನಂಗೆ” ಶುಷಕ ವಾಗೆಂದ್ಯಗ 'ನನಿ  ಮಗು ನನಿ  ಕ್ನಸು'- ಇದೇನು ಹಸ್ಪ್ರ? ಕೇಳಲು 

ಬಾಯೆದ ರೆದರೆ ಗಂಟಲಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದುದ  ಗೊರಗೊರ. ನಾನೂ ಅರ್ ಮರೆರ್ಹರಟ ಕ್ಷಣಗಳ ಅಂಶವೇ ಎಂಬ್ ಎದ್ರಗುದಿ 

ಹೆಚಿಿ ತಿ್ೋ ಇಲಿ  ಅರ್ನ ಸಂಗೋತ ಬಿಡುರ್ ಮಾರ್ತಗೆ ನೋವಾಗತಿ್ೋ ಗೊರಿ್ತಲಿ  ಬ್ರದೇ ಅರಿ್ತದ್ರದ . “ಇಶೂ ನ್ನನಿ  ಪರ ೋರ್ತ 

ಬಿಡಿದ್ಯ? ನನಿ  ಹಂಗೇ ಎಳಕೊಂಡು ಬ್ತವದ್ರ. ಕ್ಕಲದಿನಗಳ ವಿರಹ ಅμÉ  ್ಟ್ಟೋ” ಅಂತ ಕ್ಳಚಿಕೊಳಿು ರಿ್ತದದ ರ್ನನಿು  ತಬಿಬ  

“ನನಿ  ಬಿಟ್ಟ ೊ ೋಗಬೇಡ ಕ್ಣೋ” ಅಂತ ಮಗುವಂತೆ ಹಟ ಮಾಡಿದ್ಯಗ “ಹೇಳು ಹಾಗಾದ್ರರ  ಆತಮ ವಿಶಾವ ಸ್ ಸ್ತಿ  ರವಿ ನ್ನಂಗೆ 

ಬೇಕಾ?”- ಕೊನ್ನರ್ ಅಸಿ್ ್ ಬ್ಳಸಿದದ . ಎಲಿಾ  ನ್ನಧ್ವರಸಿಯೇ ಬಂದಿದದ ನೇನೋ ಎಂಬಂತೆ “ವಾರಣಾಸಿರ್ಲಿ್ಲ  ಅಣಣ  

ಇದ್ಯದ ನಲಿ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿೋದಿದ ೋನ್ನ ಸ್ದಯ ಕ್ಕಕ ” ಅಂದರ್ ಸಂಜೆರ್ ರೈಲ್ಲಗೆ ನಡೆದ್ದಬಿಟ್ಟಟ ದದ . ಹೋದರ್ನ್ನಂದ ಫೋನು ಪ್ತರ  

ಯಾವುದ್ದ ಇಲಿ  ನಾನೇ ಫೋನಾಯಿಸಿದರೆÀ ಅಸಿಿತವ ವಿಲಿ  ಎಂಬ್ ತಣಣ ನ್ನ ಉತಿರ.  

“ಅರಬಿಬ ಸಗರದ ಉತಖ ನನದಲಿ್ಲ  ಸಿಕ್ಕ  ದ್ಯವ ರಕ್ಕರ್ ಅರ್ಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯ ರ್ನದಲಿ್ಲ  ಆಸ್ಕಿ್ಷಯ್ತಂಟ್ಟ?” ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದದ  

ಪುರಾತತವ ಜಾ  ಸುಂದರೇಶರ ಇಮೇಲು ಆಗ ತ್ೋರದದ  ದಿಶ್ನ ಮರೆಯ್ತವಂರ್ದ್ರದ ೋ? ಕ್ಳೆದ ನಾಲುಕ  ರ್ತಂಗಳಿಂದ ಸೂರ್ವನ 

ಕ್ಡುಬಿಸಿಲಲಿ್ಲ  ಸ್ತತ ಅಗೆತ - ಶ್ೋಧ್! ಎದ್ರರ್ಲಿ್ೋ ಶಶರ ಹೆಪುಾ ಗಟ್ಟಟ ರುವಾಗ ಇನಿ್ನ ಂರ್ ಬಿಸಿ? ಅತಿ  ರವಿ 

ಪ್ಡುರ್ಣಕ್ಷಕ ಳಿದನೋ ಇತಿ  ಮನಸಿೂ  ಆಳಕ್ಷಕ ಳಿಯ್ತತಿದ್ರ. ಅಲಿೂ  ಯಾವುದೋ ಗೊರಿ್ತಲಿದ ಹುಡುಕಾಟ! ನನಿ  ರವಿರ್ 

ಮನದಂಗಳದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನಳಿರ್ಲೇ ಇಲಿ  ಎಂಬ್ ಸ್ತಯ ಕ್ಕಕ  ಮನ ನ್ನತಯ  ನೋಯ್ತತಿದ್ರ.  

ಮಕ್ಕ ಳೆಸ್ಥದ ಚೆಂಡುಗಳನಿ್ನ ಲಿ  ದ್ದರಕೊಕರ್ದ  ತ್ತಂಟ ಕ್ಡಲು ಮರುಗಳಿಗೆಯೇ ದಂಡೆಗೆ ತಂದಪಾ ಸಿದ್ಯಗ ಎದ್ರರ್ಲಿ್ೋನೋ 

ಜಗತ, ಯಾವುದೋ ಮಿಣ್ಮಕು ಆಸ್ಥ! ಫೋನು ಬಾರಸಿದ್ಯಗ ಉತಿಾಹದಿಂದ ಎರಿ್ತಕೊಂಡೆ. ಪ್ಪ್ಾ ನೇ. ಗಂಟಲು 

ಸ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕ್ಕಮಿಮ ದರ್ರು ಸಿೋದ್ಯ ಮದ್ರದ ಗೆ ಬಂದಿದದ ರು. “ಮನಿ್ನ  ಬಿಸಿನ್ನಸ್ ಮಿೋಟ್ಟಂಗಗೆ ಲಂಡನಿ್ನ ಗೆ ಹೋದ್ಯಗ 

ಟ್ಟರ ನ್ನಟ್ಟ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಕ್ಕಕ  ಹೋಗದ್ರದ . ಅಲಿ್ಲ  ರವಿ ಸಿಕ್ಷಕ ದದ . ಅರ್ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಈಗ ಭಾರರ್ತೋರ್ ಸಂಗೋತ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ್ 

ಮಾಡಿಾನಂತೆ.” ಅಂದರ್ರೇ ಕ್ಷಣ ನ್ನಲಿ್ಲಸಿ “ಏನು ಅಮೋಘವಾಗ ಹಾಡಿದನಮಾಮ !” ಅಂದ್ಯಗ ಬೆಚಿಿ ದ್ರ. “ಹೌದು ಇಶು ಅರ್ 

ಮತಿೆ  ಹಾಡಿಾನ್ನೋಗ, ಅಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ  ನ್ನನಿ  ನೋಡೆಬ ೋಕಂರ್ತದ್ಯದ ನ್ನ ಗೊತಿಾ ? ನೌ ಚಿೋರ್ ಅಪ್ ಮೈ ಗಲವ!” ಎನಿು ವಾಗ ಯಾಕೊೋ 

ಎದ್ರರ್ಲಿ್ಲಲಿದ ಹುರುಪು ಮಾತಲಿ್ಲ  ಉಕ್ಷಕ ಸಿದಂತೆ ತ್ೋರತ್ತ. ಮತಿೆರಡು ಗಳಿಗೆರ್ ದಿೋಘವ ಮೌನದ ನಂತರ ಅರ್ರೇ 

ಹೇಳಿದರು. “ಇಶು ಹಾಯ ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿಿ  ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತಿಾಗಿಾಯಿಲಿ  ಆದರೆ ಹೇಳೆದ ೋ ಇರೋ ಮಾತ್ತ ಅಲಿವಿದು, ಆ 

ದಿನ ಪುಣೆರ್ಲಿ್ಲ  ಪಂಡಿತ ಗೊೋಯಂಕಾ ರವಿರ್ನಿು  ರ್ತರಸ್ಕ ರಸಿದುದ  ತಾವಾಗಯೇ ಅಲಿವಂತೆ. ರವಿಯೇ ಖುದುದ  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಲು ಅರ್ರನಿು  ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದದ ನಂತೆ, ಅದೇನಾಗತಿ್ೋ ನ್ನಮಿಮ ಬ್ಬ ರ ಮಧ್ಯ  ನಾನರಯೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಂತ್ತ 

ಖ್ಚಿತ. ಅರ್ನ್ನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾಗದುದ  ನ್ನನಿ್ನ ಂದ; ಸಂಗೋತದಿಂದಲಿ , ಮಂದ್ರ ಪಂಡಿತಜಯೇ ಅರ್ನನಿು  ಲಂಡನಿ್ನ ಗೆ 

ಕ್ಳಿಸಿದರಂತೆ. 'ಚಂದನದ ಗಡಕ್ಕಕ  ಸುಗಂಧ್ ಬಿೋರಬೇಡ ಎಂದಿದ್ರದ  ನಾನು, ಇಂದು ಆ ಪಾಪ್ದಿಂದ ಮಕಿ್ನಾದ್ರ' ಅಂತ 

ರವಿರ್ನಿು  ವಿಮಾನನ್ನಲಾದ ಣಕ್ಕಕ  ಸ್ವ ತಃ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಂದ ಅರ್ರೇ ನನಿ  ಬ್ಳಿ ಹೇಳಿದದ ರೂ ನ್ನನಗೆ ನೋವಾದಿೋತೆಂದು ಹೇಳದ್ರ 

ಮಚಿಿಟ್ಟಟ ಬಿಟೆಟ ನಮಮ , ನನಿ  ಕ್ಷಮಿಸು” ಅಂದ್ಯಗ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದದ  ಫೋನ್ನನರವೇ ಇರಲ್ಲಲಿ  ನನಗೆ. 

ರಾರ್ತರ ಯೆಲಿಾ  ನ್ನದ್ರದ ಗೆಟ್ಟಟ  ಹರಳಾಡಿದರ್ಳಲಿಂದು ನ್ನಧಾವರ ಹುಟ್ಟಟ ವಾಗ ಮ್ಮಡಣದಲಿ್ಲ  ಸೂರ್ವ ಕ್ಕಂಪಾಗದದ . 

ಅಮಮ ನ್ನಗೆ ಪೋನಾಯಿಸಿದ್ರದ . ಮಬೈಲ್ಲನ್ನದುರೇ ಕೂರ್ತದದ ಳೇನೋ, ನೇರವಾಗ ಮಾರ್ತಗಳಿದಿದದ ಳು. 

“ಏನು ನ್ನಧಾವರ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಗು? ಬ್ದುಕು ಕೊಟಟ  ಎರಡನ್ನ ಅರ್ಕಾಶ.....”ಎನಿು ರಿ್ತದದ ರ್ಳಿಗೆ ಹುಶ್ ಅಂತ ಮಿದುವಾಗ 

ತಡೆದ್ರ. 

“ಬ್ದುಕು ಇನಿ್ನ ಷ್ಟ ೋ ಅರ್ಕಾಶ ಕೊಡಲಮಾಮ  ನನಿ ಲಿ್ಲರೋ ಕ್ಕಲ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತಿರ ದರಕ್ದ ಮನಿ  ನಾನಾಯ ವುದೇ ನ್ನಧಾವರ 

ತಗೊಳಿಲಿ . ಮದಲನ್ನರ್ದ್ಯಗ ರವಿ “ಇಶೂ ನ್ನನಿ  ತ್ೋಳಬಂಧ್ನವೇ ನಂಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಟ ಸುರಿ್ತದ್ರ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಡಿಲ್ಲಸು” 

ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ತ ನನಿ  ಬ್ಳಿ ಉಸುರದದ ರೂ ಸಕ್ಷತಿ್ತ  ನಾನರತ್ತಕೊಳಿು ರಿ್ತದ್ರದ . ಅದು ಬಿಟ್ಟಟ  ಇಷ್ಟ ಲಿ  ನಾಟಕ್ 

ಆಡಿದನೇಕ್ಕ? ಅರ್ನ ಪ್ರ ರ್ತಭೆರ್ ಪ್ರಮಳ ವಿದೇಶದಲಿೂ  ಹಬಿಬ ದದ ರೆ ನನಗಂತ ಖುಷಿಪ್ಡುರ್ ಜೋರ್ವಿರಬ್ಹುದಿತಿೆ ? ಬ್ದುಕ್ಲಿ್ಲ  

ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಏನು ಅಂತ ಪಾರ ಂಜಲವಾಗ ಸಂಗಾರ್ತರ್ಲಿೂ  ಹೇಳಲಾಗದ ಅನ್ನವಾರ್ವತೆ ಅದ್ರಂರ್ದು? 
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ಎರಡನ್ನರ್ದ್ಯಗ ನನಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದ್ರಂದು ಆಗ ಸ್ತಯ ರ್ನಿು  ಮಚಿಿ ಟೆಟ  ಅಂತಂದರು ಪ್ಪ್ಾ , ಮರಿ್ತೋಗ ಅದನಿು  ಹೇಳಿ 

ಕ್ರರ ರ್ವ ಮೆರೆದಿದ್ರದ ೋಕ್ಕ? ಗತಕಾಲದಲಿ್ೋ ಆ ಕ್ಹಸ್ತಯ  ಹೂತ್ತಹೋಗದದ ರೂ ಯಾರಗೆ ನಷಟ ವಿತಿ್ತ ? 

ಮ್ಮರನ್ನರ್ದ್ಯಗ ನಾನು ಗಭಿವಣಿಯಾಗದ್ಯದ ಗ ರವಿ ಕೊಟಟ  ಟ್ಟನ್ನಕುಕ , ಮಾತೆರ  ತಗೊಂಡ ಮರುದಿನವೇ ಅಲಾವ  ನಂಗೆ 

ಗಭವಪಾತವಾಗದುದ ? ನಮಿಮ ಬ್ಬ ರ ಸಂಬಂಧ್ದ ಕುರುಹೇ ತನಿ  ಹಾದಿರ್ ತ್ಡಕು ಅಂತ ಅರ್ನೇ ಹಾಗೆ.... 

“ಇಶಾ...”ಅಮಮ  ಕ್ಷರುಚಿದದ ರು “ಇಷ್ಟಟ  ಕ್ಠೋರಳಾಗಬೇಡ ಮಗಳೆ!” 

“ಅಮಾಮ  ವಿಶಾವ ಸ್ದ ಅಡಿಪಾರ್ ಕುಸಿದು ಹೋಗದ್ರ. ಮತಿೆ  ಬ್ದುಕು ಕ್ಟಟ ಬೇಕ್ಕಂದರೆ ಅದನಿು  ಸ್ರಪ್ಡಿಸ್ಬೇಡವ? 

ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಆಳಕ್ಷಕ ಳಿದು ಒಳಗನ ಹೂರಣರ್ನಿ್ನ ಲಿ  ಹರತೆಗೆರ್ಬೇಡವ? ಅಲಿ್ಲರ್ರ್ರೆಗೆ ಯಾರೂ ನನಿ  

ಭೇಟ್ಟಯಾಗೊೋದ್ದ ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ಎಲಿರಗೂ ನ್ನೋನೇ ಹೇಳಿಬಿಡು. ಆಂ ಹೆದರಬೇಡ ನ್ನೋ ಕೊಟಟ  ಜೋರ್ ಮಾತರ  ಖಂಡಿತ 

ಕ್ಳ್ಕಕ ಳಿಲಿಮಾಮ ” ಎಂದರ್ಳೇ ಫೋನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಶಾಲಂದನಿು  ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗ ಸುರಿ್ತಕೊಂಡು ಕ್ಡಲರ್ತೋರಕ್ಕಕ  ನಡೆದ್ರ. 

ದಿಗಂತದಲಿಾಗಲೇ ಸ್ವ ಚಛ  ಬೆಳಕು ಮ್ಮಡಿತಿ್ತ ; ಕ್ಡಲಲಿ್ಲ  ಉತಖ ನನವೂ ಶುರುವಾಗತಿ್ತ . 

¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀªÀiÁd 

                            §zÀjÃ£ÁxÀ dºÀVÃgÀzÁgÀ 

ªÀiÁvÀÄ-ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀiÁzsÀÄAiÀÄð«gÀ°                   

ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ DvÀävÀÈ¦Û ¤ÃqÀÄwgÀ°       

ºÀUÉAiÀÄ QrUÀ¼À£ÀÄ ±ÀªÀÄ£ÀUÉÆ½¸À®Ä AiÀÄwß¸À°                    

CºÀAPÁgÀzÀ D¨sÀðlPÉÌ ¸ÀdÓ£ÀvÉ s̈ÀAiÀÄ¥ÀqÀ¢gÀ°                 

                                                                                         

AiÀiÁªÀÅzÀÆ ±Á±ÀévÀªÀ®è, EgÀÄªÀµÀÄÖ ¢£À £ÉªÀÄä¢¬ÄA¢gÀ°       

zÉÆæÃºÀ §UÉAiÀÄÄvÀ, ªÀAa¸ÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ºÉÆgÉAiÀiÁUÀ¢gÀ°      

ºÀÄlÄÖ-¸ÁªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À fÃªÀ£À ¸ÁxÀðPÀåªÀ ¥ÀqÉAiÀÄ°         

ªÀåQÛvÀéPÀAnzÀ ±Á¥À «ªÉÆÃZÀ£ÉUÉ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ°       

                                                                       

J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ°ègÀÄªÀÅzÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ D¸É               

£ÉªÀÄä¢ ¹UÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À «±Á®vÉ¬ÄAzÀ, DvÀävÀÈ¦Û¬ÄAzÀ   

ºÀt, L±ÀéAiÀÄð, C¢üPÁgÀzÀ zÁºÀ §zÀÄPÀ T£ÀßªÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ     

PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ zÀÄrzÀ zÀÄrªÉÄ §zÀÄPÀ D£ÀAzÀªÀÄAiÀÄªÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ    

 

 ¨sÀ«µÀåªÀ £ÀA© §Ä¢ÞAiÀÄ §°PÉÆqÀÄªÀ ªÀÄ£ÀÄdjzÁÝgÉ 

 ¸ÀéAvÀ §Ä¢Þ¬ÄAzÀ D¯ÉÆÃa¸ÀzÀµÀÄÖ ¥ÀgÁªÀ®A©AiÀiÁVzÁÝgÉ 

 EzÀÄ ¤dªÁVAiÀÄÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì zÀÄ§ð®UÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð 

 vÀ£Àß £É¯ÉAiÀÄ vÁ PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî®Ä «¥sÀ®ªÁUÀÄªÀ ¸À¤ßªÉÃ±À 

 

 ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯É¬Ä®èzÀ ¸ÀªÀiÁd K£ÉAzÀÄ ¸ÀAzÉÃ±À ¤ÃqÀÄªÀÅzÀÄ? 

 ªÀÄ£ÀÄdgÀ M¼ÀdUÀ¼ÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå ªÀiË®åUÀ¼ÉÃ C½AiÀÄÄªÀªÀÅ 

 AiÀiÁgÀ®Æè ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ¬Ä®è, J¯Éè®Æè «PÁgÀ ªÀÄ£À¹ìUÀgÀÄ 

 ¸ÀÄ½î£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÁj ªÀiÁr ¸ÀvÀåªÀ PÉÆAzÀªÀgÀÄ   

 

¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸À«UÀ£À¸ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°ègÀ°, £À£À¸ÁUÀ®Ä AiÀÄwß¹ 
¸ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß¢AzÀ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ 

CAvÀgÁ¼ÀzÀ ªÀÄ£ÀªÀÅ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ £É¯ÉUÁV ºÀ¥ÀºÀ¦¸ÀÄwzÉ 

ªÀÄ£ÀÄµÀåvÀé«zÀÝgÉ ¸ÀªÀiÁdªÀ GzÀÞj¹, E®èªÉÃ ¥À¯ÁAiÀÄ£À ¨É¼É¹. 

 

 

OBITUARY 
 

               

 
S N NAGARAJA RAO 

Shri S N Nagaraja Rao, who was one 
senior most Members of the Association, 
expired on the night of 08 June 2022 at 
Bangalore. In his professional career he 
was an Engineer and an Administrator at 
Amforge Ind. Ltd, which specialised in 
Steel forgings and designs. He was most 
popular with his Theatre, Music and 
Sports at the Association Employees. 
Shri Rao equally involved in Theatre, 
Music and Sports at the Association in 
the late 50s, 60s and 70s. Our Senior 
Members remembered him at the 
Billiards Table and also a team player in 
V K Murthy's Music ensembles. A keen 
follower of all Association activities 
even after moving to Bangalore, his loss 
is irreparable to all of us. He leaves 
behind two sons and a daughter. We 
pray the Lord to bestow enough courage 
on the family to bear this irreplaceable 
loss. 
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 Sri Ramanujacharya and Management 

- M. A. N. Prasad  

 

What do we mean by the term ‘Management’?  In simple, common 

man’s language it means using the various resources like men, materials, money 

and time optimally to produce the desired result. This process involves five key 

functions like planning, organizing, deploying men suitably, leading them and 

controlling the entire activity. All activities which are aimed at producing a certain 

results or attaining a certain goal need to be managed. The people who manage 

these activities are called as Managers. 

Since studying Management as an academic discipline and obtaining degrees in 

it is a relatively recent phenomenon, we tend to think that the subject of 

Management is a recent one. True, the academic courses in Management are 

relatively recent.  But does that make the subject itself new?  Factors that make 

management necessary today were faced by our predecessors earlier also.  Did 

they not resolve those issues?  May be, they called it by different names or their 

solutions were different, but they did face these issues and they did resolve them. 

Perhaps in those days, people with a natural leadership quality became good 

managers and in the absence of any academic training the disciple imbibed the 

leadership or management traits from his guru. 

The fact that our ancient texts could give us a good clue as to how they tackled 

these issues has caught the imagination of many and our ancient texts are being 

looked into with a new approach to see if we can glean any hints that would help 

us in management. While these texts may not speak of management as such, 

many of their contents could be applicable to management. For example, our 

texts may be speaking about ‘Raja Dharma’ or dos and don’ts for individuals 

under various ‘Neeti shastras’.  These can be applied to a business leader or a 

social / Political leader in maintaining his personal and professional ethics, and 

dealing with people.  We do have a wide collection of ancient works that give us 

an insight into such dos and don’ts.  What is important is to keep an open mind 

and look for any hint or suggestion that helps to manage things better in 

whichever field we are into.  

Acharya Ramanuja has been considered as a good manager and an able 

administrator. We find in his life and the works he undertook a methodical 

application of concepts which are considered as important in Management. His 

activities covered the spiritual, religious and social fields and we find that he 

applied these concepts in all these fields, which speaks of his wide vision and 

concern for the welfare of all. Here is an overview of the works he carried out 

and how well they were managed. 

Ramanuja brought about reforms in the temples of Srirangam, Tirumala and 

Melukote. The systems he laid down have been so well conceived that they are 

being followed even today, after nearly a thousand years. What were the key 
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elements of the system he introduced? A clear cut job description. Smaller area 

of operation for each group of ‘kainkaryaparas’ – those serving the temple -  by 

increasing the group of ‘kainkaryaparas’ from the earlier ten to twenty. Clearly 

spelling out the authority and responsibility. Specifying well the duties at each 

level of activity. Giving importance to proper time management. He is said to 

have reviewed on a daily basis the schedule of activities for the day and the 

progress made. In fact, we get many incidences in Ramanuja’s life that reflect 

the application of all aspects of management. 

Ramanuja realized that man has certain basic needs like food, shelter and 

security. You can involve him in other pursuits only after these are met. So he 

took care to ensure that temples which were mini societies, too care for these 

basics. Once these needs were met, man needed recognition and esteem. This 

was provided through the offering of Thirtham and Prasadam at the temple. Now 

the devotee was ready to accept the higher role of serving the God and through 

that the society. He brought together all segments of the society and created 

social harmony by giving a specific role to each community in the service of the 

temple. 

He was a great motivator. He used to mix with various workers at the temple 

and take interest in the work they were doing. It is said that the workers in the 

temple granary would usually sing folk songs while filling the granary with 

cleaned paddy. While going round the temple, Ramanuja would visit the granary 

and listen to their singing. The fact that Ramanuja would visit the granary and 

listen to their singing was a great motivator to these workers. He interacted with 

the tailors who stitched the garment to be worn by the Lord during procession, 

took care ensure that the vahanas were polished and shining, spoke to cooks in 

the madapalli urging them to maintain the highest standards of cleanliness and 

hygiene, and so on. Though he was a top person in charge of the temple, he 

made sure that he was in touch with the ground level worker and had a hands 

on knowledge of what was happening at the temple. 

Ramanuja involved various class of people like potters, weavers, washer men, 

pipers, palanquin bearers, etc. in the activities of the temple and gave them 

specific roles. His concept was to keep these industries alive through the usage 

of their products in the temple. This kind of concern for the welfare of all was 

unique in Ramanuja. He was instrumental in building a huge tank at Thondanur 

which supplied water to a large the society and its farmers. 

As we study the life and works of Ramanuja, we find many incidences which 

highlight his excellent planning, detailed insight into various subjects, good 

execution of plans and successful skills in interpersonal management. It is good 

to study his life afresh and look for clues towards good management in them. 

Acknowledgement: 

‘Managerial Ability of Sri Ramanuja in Retrospection”  

–by Sri Vaishnava Sri. A. Krishnamachari 
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KNOW GREAT SCIENTISTS OF INDIA 

Satyendra Nath Bose (1894 - 1974) 

Bose was one of the pioneers of Quantum Mechanics in the 1920s, with his 

greatest contribution being the statistics of spin zero particles. He was a 

scholar across many areas, but his passion and career was in mathematical 

physics. 

Bose's greatest discovery was in the statistics of quantum particles. He set 

about calculating the probability of finding particles in phase space 

partitioned into volumes h3h3 where h is Planck's constant, on the 

assumption that the particles are indistinguishable from one another. This 

gave results in accordance with experiment, but which differed from the 

classical result (Maxwell-Boltzmann statistics) 

At first, Bose did not quite realise how profound his result was, or that he 

had discovered an entirely new way in which particles behaved. Dirac and Einstein both credited him with 

laying the foundations for quantum statistics. Here is his note to Einstein about his original paper, which 

shows his humility and respect for the more famous man. 

Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion. I am 

anxious to know what you think of it. You will see that I have tried to deduce the coefficient [math]8\pi 

\frac{ν^2}{c^3}[/math] in Planck's Law independent of classical electrodynamics, only assuming that the 

ultimate elementary region in the phase-space has the content [math]h^3[/math]. 

I do not know sufficient German to translate the paper. If you think the paper worth publication, I shall 

be grateful if you arrange for its publication in Zeitschrift für Physik. Though a complete stranger to you, 

I do not feel any hesitation in making such a request. Because we are all your pupils though profiting 

only by your teachings through your writings. I do not know whether you still remember that somebody 

from Calcutta asked your permission to translate your papers on Relativity in English. You acceded to the 

request. The book has since been published. I was the one who translated your paper on Generalised 

Relativity. 

Einstein did think this worth publication, indeed he thought it profoundly important, translated it himself 

and had it published under Bose's name. 

Paul Dirac, the great British physicist, proposed that spin zero and integer spin particles, that obey Bose 

statistics should be called Bosons, in distinction to Fermions which with their fractional spins obeyed a 

different statistic: Fermi-Dirac statistics, 

Einstein then built on Bose's work and extended Bose statistics to atoms. He published a paper that 

predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, based on Bose's statistics -- where all 

the particles would occupy the same (lowest) quantum state. These condensates have since been 

discovered and created in the lab, where they exhibit quantum phenomena at a macroscopic scale. 

As for the Higgs Boson, this particle was predicted independently of Bose and Einstein's work, but it was 

predicted (and found) to have spin zero. As a spin-zero particle, it falls into the Boson class, hence the 

name. Other bosons include the photon (electromagnetic force), the W and Z Bosons (weak force), the 

gluon (strong force) and the graviton (gravity, but not detected yet!) They are differentiated from one 

another by the field they mediate and their mass. 

A question one could ask is why Bose did not receive the Nobel Prize. His work certainly deserves it. When 

asked, Bose himself replied "I have got all the recognition I deserve". A very humble, very great man. 
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For the first time in history, India's birth rate has recently dropped 

below replacement levels. What does this mean going forward?   
 

     - NESARU gathered Report 
 

India would achieve birthrate reduction without any forcible population control. Unlike 

China, this reduction has been gradual and thus any effects from an aging population 

would not be seen for another 50–60 years. By that time, we would have robots 

everywhere. 

This is the projected demographics of India in 2050. India is well-balanced across all age 

groups and the majority of them would be in the 20–50 age of high productivity. With 

better fitness and medical advancements, the 50-year-old then might be able to compare 

with the 35-year-old now. This would be a perfect population mix for us to become a 

developed nation. 

25 million babies are born in India every 

year. That is a massive number. We don’t 

have enough infrastructure to nourish them 

all and educate them in the best way. With 

the drop in fertility rates, we can now 

protect the children and mothers better. We 

can educate them better, helping them 

become productive members 20 years from 

now, aligning with the goal of being a 

developed nation by 2050. 

By having fewer children, the women can get to work and that allows for far better family 

and economic growth. The infrastructure of our cities will also get a breather as they 

don’t have to serve a constantly increasing population. A stabilizing population would 

allow us to improve the quality of public facilities. 

In all religions other than Muslims, the fertility rate is less than 2. However, 

improvements are seen even in Muslims. There is progress there too. If the trend 

continues, their fertility will align with the Hindus. Thus, by 2050 the religious mix of 

India is likely to be the same as today. 

Muslims’ fertility rate sees sharpest decline over two decades, shows health 

ministry survey. Fertility rate among Muslims is only 0.36 points higher than that of 

Hindus, according to the latest National Family Health Survey. 

Overall, the investments in social development the past few years might be bearing fruit. 

18% more women in higher education in 5 years  

Education News: Even though the share of female students is lowest in institutes of 

national importance, there has been an overall increase of over 18% in female enrol. 

India has more women than men for first time, survey finds.  Survey of 650,000 

households also finds falling reproductive rate, suggesting population boom is ending.  

https://scroll.in/latest/1023559/muslims-fertility-rate-sees-sharpest-decline-over-two-decades-shows-health-ministry-survey
https://scroll.in/latest/1023559/muslims-fertility-rate-sees-sharpest-decline-over-two-decades-shows-health-ministry-survey
https://scroll.in/latest/1023559/muslims-fertility-rate-sees-sharpest-decline-over-two-decades-shows-health-ministry-survey
https://scroll.in/latest/1023559/muslims-fertility-rate-sees-sharpest-decline-over-two-decades-shows-health-ministry-survey
https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/18-more-women-in-higher-education-in-5-years/articleshow/83415039.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/18-more-women-in-higher-education-in-5-years/articleshow/83415039.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/18-more-women-in-higher-education-in-5-years/articleshow/83415039.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/18-more-women-in-higher-education-in-5-years/articleshow/83415039.cms
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/india-has-more-women-than-men-for-first-time-survey-finds
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/25/india-has-more-women-than-men-for-first-time-survey-finds
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Life expectancy is up, although pollution is limiting the rise. With more investments in 

EV, solar etc, air pollution should fall in the next decade and should cause the life 

expectancy to go up even more. 

India’s life expectancy inches up 2 years to 69.7: India’s life expectancy at birth inched 

up to 69.7 in the 2015-19 period, well below the estimated global average life expectancy 

of 72.6 years.  

India is slowly fixing its issues one by one. In the next 5 years if it spends substantially 

more on child development, it will be well set for the future. 

For Starters, Replacement level mean a level of reproduction in which a population 

exactly replaces itself from one generation to the next, It's roughly 2.1 Children per 

Women. 

 
 

Is the Varna system in Hinduism good? 
Rajiv Kurup 

Author of The History and Philosophy of the Hinduism 
 

It is an outstanding system. 

Selecting an academic stream based on your “innate orientation” is 
the best way an education system can fit aptitude with a line of work. 

And this is especially true for those who wish to go into “public service” 
in administration, politics or the military or law enforcement, or even 

teachers in schools/colleges and so on. 

For example, in Finland which has one of the best education systems 
in the world, only the top 10 percentile can apply to be a teacher in 

Finland. 
In Singapore, secondary school education is offered in four streams - 

special, express, normal (academic) and normal (technical). Students 

in the special and express streams give a different examination and 
are fully sponsored by the Singapore government for a course of study 

at any university in the world. 

In India, we have unfortunately inherited the education system from 
our colonial masters, a system that was designed for the industrial 

age. And children often end up in a line of work that leads to “high 
salary” or “status”, rather than one that is based on individual 

aptitude. This is a deadly flaw, and one that leads to career derailment, 

early burnout and takes many lives every year due to frustration or 
failure. 

A varna based system is, one way or the other, the future of global 

education. 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/indias-life-expectancy-inches-up-2-years-to-69-7/articleshow/92166901.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/indias-life-expectancy-inches-up-2-years-to-69-7/articleshow/92166901.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/indias-life-expectancy-inches-up-2-years-to-69-7/articleshow/92166901.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/indias-life-expectancy-inches-up-2-years-to-69-7/articleshow/92166901.cms
https://www.quora.com/Is-the-Varna-system-in-Hinduism-good
https://www.quora.com/Is-the-Varna-system-in-Hinduism-good
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‘Nesaru  Tingalole’, July 2022

‘¥ÀªÀð’ £ÁlPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À
£ÉÃ À̧gÀÄ ªÀgÀ¢

ªÉÄÊ¸ÀÆj£À gÀAUÁAiÀÄtzÀ PÀ̄ Á«zÀgÀÄ ªÀÄÄA É̈Ê «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀÄgÁp s̈ÀªÀ£ïzÀ°è dÆ£ï 26, 2022 s̈Á£ÀÄªÁgÀ zÀAzÀÄ J¸ï.
J¯ï. s̈ÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ "¥ÀªÀð" PÁzÀA§jAiÀÄ gÀAUÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀÀ ªÀÄÄA¢lÖgÀÄ. ªÀÄÄA É̈Ê «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ
« s̈ÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ PÀ̄ Á PÉÃAzÀæ, PÀ£ÀßqÀ À̧AWÀ CtÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, PÀ£ÁðlPÀ À̧AWÀzÀªÀgÀÄ EvÀÛ £ÉgÀ«¤AzÀ F gÀAUÀgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß PÁt®Ä
D¬ÄvÀÄ.

gÀAUÁAiÀÄtzÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ²æÃ PÁAiÀÄð¥Àà£ÀªÀgÀÄ
vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ UÀqÀÄ«£À°è ªÀÄÄ£ÉÆßÃl
¤AzÀ s̈ÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ºȨ́ ÀgÁzÀ PÁzÀA§jAiÀÄ
gÀAUÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä JtÂPÉ ºÁQzÀÄÝ,
£ÀªÉÄä®ègÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ̈ sÁUÀåªÉAzÀgÉ  vÀ¥ÁàUÀ̄ ÁgÀzÀÄ.
CAvÉAiÉÄÃ CªÀgÀÄ PÀ̄ Á«zÀgÁzÀ ²æÃ ¥ÀæPÁ±À
¨É¼ÀªÁrAiÀÄªÀjUÉ F ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß
EwÛzÀÄÝzÀÄ PÁAiÀÄð¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀÄÄ£ÉÆßÃl ªÀ£ÀÄß
vÉÆÃj À̧ÄvÀÛzÉ.
É̈¼ÀªÁrAiÀÄ ̈ sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ £ÉÆÃl,

NlUÀ¼À°è K£ÀÆ ªÀiÁ¥Áðr¸ÀzÉ, gÀAUÀzÀ
ªÉÄÃ É̄ vÀA¢zÁÝgÉ. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ºÉaÑ£À
PÀ̄ Á«zÀgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ CAzÀÄ C°è

£ÉgÉ¢zÀÝgÀÄ. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ »jAiÀÄ PÀ̄ Á«zÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÉgÀ«vÀÛ À̧A Ȩ́ÜUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́Ãj¹ " É̈¼ÀPÀÄ" ºÀZÀÄÑªÀÅzÀjAzÀ ªÉÆzÀ̄ ÁzÀ
F gÀAUÀ £ÉÆÃl PÁAiÀÄð¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ªÉÆzÀ̄ Á¬ÄvÀÄ. 39£ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è DUÀÄwÛzÀÄÝ, 40£ÉAiÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À
¥ÀÅuÉAiÀÄ°è DV, F ErÃ
¥ÀªÀðzÀ gÀAUÀ ¥ÀªÀð
ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ.
GzÀÝªÁzÀ F £ÁlPÀzÀ
£ÀqÀÄ«£À°è 4 ©qÀÄªÀÅUÀ½zÀÄÝ,
MmÁÖgÉ 6 1/2 UÀAmÉUÀ¼À
PÁ® £ÁlPÀ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ.
DzÀgÉ F ªÀÄ£À Ȩ́¼ÉzÀ
£ÁlPÀzÀ £ÀqÀÄ«£À°è AiÀiÁªÀ
£ ÉÆÃq À ÄU Àg ÀÆ P ÀÆq À
£ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ
v Ég À¼ À°® è . DqÀÄw Ûz À Ý

PÀ̄ Á«zÀgÀ£ÀÄß ºÀÄ«Ää À̧®Ä ZÀ¥Áà¼ÉAiÀÄ À̧Äj ªÀÄ¼ÉAiÉÄÃ Q«QZÀÄÑwÛvÀÄÛ.
PÀ̄ Á«zÀgÀ°èzÀÝ C©ü£ÀAiÀÄ ZÁvÀÄAiÀÄð, ªÀiÁw£À Ȩ́¼ÉªÀÅ J®ègÀ JzÉ ªÀÄÄlÄÖwÛvÀÄÛ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ UÀAqÀ¹£À ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÁUÀ, EªÀgÀÄ
ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ J£ÀÄßªÀ JtÂPÉ AiÀiÁªÀ £ÉÆÃqÀÄUÀjUÀÆ DUÀ°®è. £ÁlPÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ PÀÄªÀÄäPÀÄÌ PÉÆqÀÄªÀAvÉ À̧AVÃvÀUÁgÀgÀÄ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÆß,
PÉÆgÀ¼À£ÀÆß Ȩ́Ãj À̧ÄwÛzÀÄÝzÀÄ F ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÉZÀÄÑUÁjPÉ.
MmÁÖgÉ, £ÁlPÀ ªÀÄÄVzÀÄzÉÃ. MAzÀÄ §UÉAiÀÄ°è JzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀnÖvÀÄ. ¥Àæw MAzÀÄ gÀAUÀ gÀÆ¥ÀzÀ PÀqÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ MAzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ
¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ CzÀgÀ §UÉÎ vÀ̄ É PÉr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F s̈ÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ É̈¼ÀªÁrAiÀÄªÀgÀ eÁuÉä.
ºÉtÄÚ, ̧ ÀÆvÀ, EªÀgÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß »Af, vÀªÀÄä zsÀªÀÄð ̧ ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DV£À PÀëwæAiÀÄ §ÄqÀPÀnÖ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¤dgÀÆ¥ÀzÀ°è vÉÆÃj À̧ÄªÀÅzÉÃ
F £ÁlPÀzÀ UÀÄj. DzÀgÉ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ½ À̧ÄªÀÅzÀgÀ°è É̈¼ÀªÁrAiÀÄªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¥Àà£ÀªÀgÀÄ UÉ¢ÝzÁÝgÉ
J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ M¥Àà É̈ÃPÀÄ.
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ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è - ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

9 dÄ É̄Ê 2022, ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAeÉ 5.30
‘‘¥ÀªÀð - gÀAUÁAiÀÄt £ÁlPÀzÀ §UÉÎ ZÀZÉð’’

14 DUÀ̧ ïÖ, s̈Á£ÀÄªÁgÀ- É̈½UÉÎ 10.30 jAzÀ
"ªÀÄÄA§¬Ä PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ s̈ÀÆ«Ä G½ªÀÅ É̈¼ÀªÀÅ- «ZÁgÀ À̧AQgÀt”

DUÀ̧ ïÖ 15, 2022 Ȩ́ÆÃªÀÄªÁgÀ
É̈½UÉÎ UÀAmÉ 10.00PÉÌ zsÀéeÁgÉÆÃºÀt

s̈Á£ÀÄªÁgÀ DUÀ̧ ïÖ 28, 2022
À̧AeÉ 5.00

``PÉÊ¯Á À̧A À̧A À̧ägÀuÉ''
CºÀ̄ Áå §¯Áè¼ÀjAzÀ

KPÀ ªÀåQÛ gÀAUÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ


	Nes-July-2022-Cov.pdf
	Nesaru  July 2022_BW_CTP .pdf
	Nes-July-2022-Cov-2.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




