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‘Nesaru  Tingalole’,  September 2022

¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀ CªÀÄÈvÀUÀ½UÉ

wæªÀtð zsÀéd ºÁj¹ gÁµÀÖæVÃvÉ ºÁr UËgÀªÀ À̧°è¹zÀgÀÄ. À̧zÀ̧ ÀågÉ®è G¥ÀºÁgÀ Ȩ́Ã«¹zÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄºÀrAiÀÄ À̧̈ sÁUÀÈºÀzÀ°è
Ȩ́ÃjzÀgÀÄ.

11.15 jAzÀ 12.30gÀ ªÀgÉUÉ MAzÀÆ PÁ®Ä UÀAmÉ ºÀjÃ ±ÉênÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀAqÀzÀªÀgÀ À̧Ä±ÁæªÀå UÁAiÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÉÃ±À
s̈ÀQÛ VÃvÉUÀ¼ÀÄ, s̈ÁªÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ, s̈ÀQÛ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ¼ÀÄªÀ, D£ÀA¢ À̧ÄªÀ s̈ÁUÀå £ÀªÉÄä®ègÀzÁVvÀÄÛ.

ªÀÄvÉÛ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ªÀÄºÀrUÉ §AzÉªÀÅ. £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ±À²PÁAvÀ
eÉÆÃ²AiÀÄªÀgÀÄ gÀ̧ À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½ ̧ ÁévÀAvÀæåPÉÌ ̧ ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀªÀÄä ̧ ÀÄeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀgÀÄ. ªÀÄzsÉå ªÀÄzsÉå ̧ ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄtgÁAiÀÄgÀÄ,
®QëöäÃ ¹ÃvÁgÁªÀiï, qÁ. ©. Dgï. ªÀÄAdÄ£Áxï, ±À²PÁAvï eÉÆÃ², ¥ÀzÀäeÁ §£ÀªÁ¹, ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå ªÉÆzÀ̄ ÁzÀªÀgÀÄ »A¢£À ̧ ÁévÀAvÀæå
¢£ÀUÀ¼À C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ EA¢£À ¸ÁévÀAvÉÆæåÃvÀìªÀzÀ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß CjªÀÅ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. ±ÀAPÀgÀ°AUïgÀªÀgÀ ºÁ À̧å
ZÀmÁQUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀPÉÆlÖªÀÅ. gÀ̧ À s̈ÉÆÃd£ÀzÉÆqÀ£É PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁAiÀÄÄÛ.

£ÀªÀÄä ¥ÀæzsÁ¤ £ÀgÉÃAzÀæ ªÉÆÃ¢AiÀÄªÀgÀÄ F ªÀµÀð s̈ÁgÀvÀ zÉÃ±ÀzÀ ªÀÄ£ÉªÀÄ£ÉUÀ¼À®èªÀÇ
gÁµÀÖæzÀ wæªÀtð zsÀédªÀ£ÀÄß. ºÁj¹ ̧ ÁévÀAvÀæåzÀ CªÀÄÈvÀ ªÀÄºÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀj Ȩ́ÆÃt
JA§ PÀgÉ PÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß UËgÀ« À̧ÄvÀÛ £ÁªÀÅ ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£Àß®Æè

PÉÊ¯Á À̧A À̧A À̧ägÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ  `CªÀ¼À PÁUÀzÀ'

DUÀ¸ï Ö 15g ÀAzÀÄ
76£ÉAiÀÄ ¸ÁévÀAvÀæå
¢ £ ÁZ À g À u É A i À Ä
CAUÀªÁV «±ÉÃµÀ
PÁAiÀÄðPÀ æªÀÄªÀ£ÀÄß
ºÀ«ÄäPÉÆArzÉÝªÀÅ.
ªÉÆzÀ°UÉ ¨É¼ÀV£À
10.30 PÉ Ì Czs À åP É ë
P Àª À Ä¯Á Cª Àg À Ä
EvÀgÀ À̧zÀ̧ ÀågÉÆqÀ£É

dÄ É̄Ê 29 PÉÊ¯Á À̧A CªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£À. ºÁUÁV F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ dÄ É̄Ê 30gÀAzÀÄ £ÀqȨ́ ÀÄªÀ
¤tðAiÀÄ ªÀiÁrAiÀiÁVvÀÄÛ DzÀgÉ PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ DUÀ̧ ïÖ 28 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÁAiÀÄÄÛ.
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æÃ £ÁgÁAiÀÄt £À«¯ÉÃPÀgï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ DgÀA¨sÀPÉÌ
ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. `C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï CzsÀåPÉë PÀªÀÄ¯Á ``PÀ£ÀßqÀPÉÆÌ§â£ÉÃ PÉÊ' §UÉÎ w½ À̧ÄvÀÛ
CªÀgÀÄ EA¢UÀÆ AiÀiÁPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ É̈¼ÀPÀÄ ©ÃjzÀgÀÄ.
ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ SÁåvÀ £ÁlPÀPÁgÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ qÁ. s̈ÀgÀvïPÀÄªÀiÁgï ¥ÉÇ°¥ÀÅ PÉÊ¯Á¸ÀA
CªÀgÀ fÃªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛvÀézÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. ºÁUÉAiÉÄÃ CªÀgÀ J®è £ÁlPÀUÀ¼À
ªÉÄÃ®Æ PÀë QgÀt ©ÃjzÀgÀÄ. E£ÉÆß§â Cwy J£ï.PÉ.E.J¸ï.£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æÃ ¥ÁxÀð
¸ÁgÀyAiÀÄªÀgÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ ²æÃ ̧ ÀA¥Àvï, PÉÊ¯Á À̧A CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ¥ÁvÀæ ªÀ» À̧ÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß
CªÀgÀ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. PÉÊ¯Á¸ÀA M§â ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ DzÀgÉ «Që¥ÀÛ
ªÀåQÛvÀéªÀÅ¼ÀîªÀgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ JAzÀÆ vÁªÉÃ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀ®è, ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa
À̧A s̈ÁµÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÉ¼ÉAiÀÄgÀÄ CzÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁlPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è

¥ÀæPÀn À̧ÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï UÁVAiÀÄÆ £ÁlPÀ ªÀiÁr¹zÀÝgÀÄ. À̧ªÀiÁdzÀ
PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß JwÛ vÉÆÃj¹ CªÀ£ÀÄß À̧j¥Àr À̧ÄªÀvÀÛ CªÀgÀ ®PÀëå«gÀÄwvÀÄÛ. É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ PÀqÉAiÀÄ DqÀÄ s̈ÁµÉAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è
CªÀgÀ À̧A s̈ÁµÀuÉ EgÀÄwvÀÄÛ. CªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ºÉZÁÑV ºÉtÂÚ£À fÃªÀ£ÀzÀ £ÉÆÃªÀÅ À̧APÀlUÀ¼ÉÃ ¥ÀæªÀÄÄR «µÀAiÀÄªÁVgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. EA¢£À
£ÁlPÀ 'CªÀ¼À PÁUÀzÀ' »ÃUÉÃ M§â ºÉtÂÚ£À M¼ÀvÀÄªÀÄÄ®UÀ¼À£ÀÄß vÉgÉ¢qÀÄvÀÛ CªÀ¼À À̧évÀAvÀæ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä À̧ÄvÀÛzÉ. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ
oÁPÀÆgÀgÀ F À̧tÚ  PÀxÉAiÀÄ £ÁlPÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ À̧ÄzsÁ CqÀÄPÀÄ¼À, ¤zÉÃð±À£À ²æÃ¥ÁzÀ s̈ÀlÖgÀzÀÄ, KPÀ¥ÁvÁæ©ü£ÀAiÀÄ CºÀ̄ Áå
§¯Áè¼ÀgÀzÀÄ. PÉÃªÀ® 50 ¤«ÄµÀzÀ £ÁlPÀ CºÀ̄ Áå CªÀgÀ CªÉÆÃWÀ C©ü£ÀAiÀÄ¢AzÀ ¢ÃWÀðPÁ® J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è G½AiÀÄÄªÀAvÁAiÀÄÄÛ.
J®ègÀÆ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ À̧Ä¢ÃWÀðªÁV ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ vÀªÀÄä ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ PÀªÀÄ¯Á CªÀgÀÄ ±Á®Ä ºÉÆ¢¹ À̧£Áä¤¹zÀgÀÄ.
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ qÁ. UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUï CªÀgÀÄ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
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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. 
**** 
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PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄB 

                                                                              ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತಿ ಸತಿೋಶ್ 

PÁ® JµÉÆÖAzÀÄ §zÀ¯ÁVzÉ C®èªÉÃ §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ? F §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ 

£ÁªÉ¯ÉÆèÃ £ÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃªÉAiÉÄÃ C£ÀÄßªÀ s̈Á¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ. §zÀÄQ£À°è 

¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁzÁUÀ ‘PÁ¯ÁAiÀÄ vÀ¸ÉäöÊ £ÀªÀÄB’ CAvÀ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä£ÉßÃ £ÁªÀÅ 

¸ÀªÀiÁzsÁ¤¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. J®è £ÉÆÃªÀÅUÀ½UÉ gÁªÀÄ¨Át ‘PÁ®’. PÁ® J®èªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉ¸ÀÄvÀÛzÉ. 

PÁ® ¸ÀjzÀAvÉ £ÉÆÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀB ¥Àl®¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À 

ªÀÄÆ¯ÉAiÀÄ°è J¯ÉÆèÃ ªÀÄ£É ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. D £ÉÆÃ«UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀuÉÚzÀÄjUÉ 

§AzÁUÀ, ªÀÄvÉÛ D £ÉÆÃªÀÅ zÀÄvÉÛAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÁqÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß PÁ®zÀ 

§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ £ÁªÀÇ PÀÆqÀ §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÉÝÃªÉ. ºÉÆgÀV£À dUÀwÛ£À §ÆmÁnPÉAiÀÄ°è 

ªÉÄÊªÀÄgÉwzÉÝÃªÉ. PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ £ÁªÀÅ MVÎPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃªÉ. ¥ÀjªÀvÀð£É dUÀzÀ ¤AiÀÄªÀÄ ¤d. DzÀgÉ 

¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ¨ÁgÀzÀÄ CµÉÖÃ. J®ègÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁªÀÅ 

ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  

£ÀªÀÄUÉ ̧ Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ ºÉaÑzÀAvÉ®è, ̧ ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ºÀÄnÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. »AzÉ £ÀªÀÄä 

CfÓAiÀÄA¢gÀ PÁ®zÀ°è, AiÀiÁgÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVgÀ°®è. J®è PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB 

ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀwÛ£À ºÉaÑ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è PÉÊUÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄ, PÁ°UÉÆAzÀÄ PÉ®¸ÀzÁ¼ÀÄ. 

£ÁªÀÅ zÉÊ»PÀªÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÉÆÃzÀÄ PÀ«Ää DVgÉÆÃzÀjAzÀ, £ÀªÀÄä°è PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÄ 

eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛªÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄäVAvÀ ºÉZÁÑV ªÉÄ¶£ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉZÀÄÑ CªÀ®A©vÀªÁVzÉÝÃªÉ. 

EAzÀÄ ªÉÄ¶£ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ CzsÀðzÀµÁÖzÀgÀÆ PÉ®¸À £ÁªÀÅ ªÀiÁr¢ÝzÀÝgÉ ¸ÁQvÀÄÛ. £ÀªÀÄä 

CfÓAiÀÄA¢gÀÄ ¸ÁAiÀÄÄªÀªÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀPÀ J®è ºÁPÀ¯ÉÃ E®è. CªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼É®è CµÉÆÖAzÀÄ 

±ÀQÛAiÀÄÄvÀªÁVvÀÄÛ. MªÉÄä £ÁªÀÅ ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrzÁUÀ, DV£À PÁ®zÀ°è J°è D¸ÀàvÉæ, 

qÁPÀÖgï UÀ¼ÀÄ EvÁð EzÀÄæ? J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀÄzÀÄÝ CxÀªÁ £Án ªÉÊzÀågÀ §½AiÉÄÃ 

ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FV£À ºÁUÉ UÀ°è UÀ°èUÉÆAzÀÄ Qè¤PïUÀ¼ÀÄ EvÁð EgÀ°®è. EAzÀÄ J®è 

PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀ £ÀµÀÖzÀ GzÉÝÃ±À¢AzÁV ªÀåªÀºÁgÀzÀ GzÀåªÀÄUÀ¼ÁV ©nÖªÉ. CzÀÄ ²PÀët 

PÉëÃvÀæªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, DgÉÆÃUÀåzÀ PÉëÃvÀæªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀåvÀéPÉÌ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉUÉ ¨É¯É 

E®è. J®èªÀ£ÀÆß ¯Á¨sÀ £ÀµÀÖzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀÄªÀ PÁ®.  

£ÀªÀÄä°è MAzÀÄ UÁzÉ EzÉ. ‘»vÀÛ® VqÀ ªÀÄzÀÝ®è’ CAvÀ PÀqÉUÀtÂ¸ÀÄvÉÛÃªÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ 

»vÀÛ°£À°è NµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ½gÀÄªÀ VqÀUÀ½zÀÝgÀÆ, £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ°gÀÄªÀÅ¢®è. £ÁªÀÅ 

EAVèÃµï OµÀ¢üUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉZÀÄÑ ¨sÀgÀªÀ¸É EnÖgÉÆÃzÀjAzÀ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ £ÀªÀÄUÉ 

UÉÆvÁÛUÀ¯ÉÃ E®è. ‘CAUÉÊAiÀÄ°è ¨ÉuÉÚ »qÉÆÌAqÀÄ, ¨ÉuÉÚUÁV HgÉ¯Áè ¸ÀÄvÉÆÛÃzÀÄ’ UÁzÉAiÀÄ 

ºÁUÉ D¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ. £ÀªÀÄä PÀtÄÚUÀ½UÉ zÀÆgÀzÀ ¨ÉlÖ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £ÀÄtÚUÉAiÉÄ 

PÁtÄªÀÅzÀÄ. HgÉ¯Áè PÉÆ¼Éî ºÉÆqÉzÀ ªÉÄÃ¯É HgÀ ¨ÁV®Ä ºÁQzÀgÀAvÉ ºÁUÁVzÉ £ÀªÀÄä 

¥Àj¹Üw. £ÀªÀÄä ªÀÄÆRðvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä CzsÀðzÀµÀÄÖ ¥Àj¸ÀgÀ FUÁUÀ¯ÉÃ £Á±ÀªÁVzÉ. FVÃUÀ 

£ÁªÀÅ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ JZÀÑgÀUÉÆArzÉÝÃªÉ. ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄªÁUÀ £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ 

UÉÆ§âgÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÁQ, CzÀjAzÀ ¥sÀ¸À®£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  

ಪುಟ 14 ರಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರೆಯತವುದತ .... 
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ಭರತ ವರ್ಷ 

   ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಬ್ಹಳ ಹಿಾಂದಿನಿಾಂದಲೂ ಈ ನಾಡನ್ನನ  "ಭರತ ವಷಯ"  ಎಾಂದು ಕ್ರೆಯುತಾು ರೆ.  

"ಜಂಬೂದಿವ ೋಪೇ 

ಭರತಖಂಡೇ 

ಭರತ ವರ್ಷಯ" 

ಎಾಂರ್ದ ಹೇಳ ಎಲಾಲ  ಪೂಜೆರ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.  

ಆದರೆ ಈ "ಭರತ" ಎಾಂದರೆ ಯಾರು? ಎಾಂಬ್ ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗ್ಗ ಉತು ರ ಸಿಗುವುರ್ದ ಕ್ಷಿ ವಾಗುತು ದೆ.  ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ’ಭರತ’ ಎನ್ನನ ವುದು 

ಸಾಮಾನಯ  ಹೆಸರಾಗಿ ಬ್ಹಳ ಜನರಿಗ್ಗ ನಾಮಕ್ರರ್ವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲಿಲ  ವಾಯ ಸ ಮನಿ "ನಾಭಿರಾಜ ಜಯಂತಿರ್ ಮಗ, 

ಭರತನಿಾಂದ ಈ ನಾಡಿಗ್ಗ ’ಭರತವಷಯ’ ಎಾಂದು ಹೆಸರಾಯಿತ್ತ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  

ಅಾಂದರೆ ಇವನ್ನ ನಾಭಿರಾಜ ಮತ್ತು  ಜಯಂತಿರ್ ಮಗ, ಈ ನಾಡಿಗ್ಗಲಾಲ  ಅವನೇ ದೊರೆಯಾಗಿದು  ಎಾಂದು. "ನಾಭಿರಾಜ" 

ಎಾಂದರೆ ’ಋಷಭರ್ದವ’ ಇಬ್ಬ ರು ಗಂಡು ಮಕೆ್ ಳು. ಒಬ್ಬ  ಭರತ, ಇನ್ನನ ಬ್ಬ  ಬಾಹುಬ್ಲಿ. ಇವರಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ಋಷಭರ್ದವ ತನನ  

ರಾಜಯ ವನ್ನನ  ಹಂಚಿ ಕ್ಕಡುತಾು ನೆ. ಆದರೆ ಭರತನಿಗ್ಗ ಆಸೆ. ಅವನ ಬೊಕೆ್ ಸದಲಿಲ  ’ಚಕ್ರ ’ವಾಂದು  ಹುಟಿ್ಟ , ಅದು ರ್ದಶ 

ರ್ದಶಗಳನೆನ ಲಾಲ  ಸುತು ಲು ತಡಗುತು ದೆ.  ಭರತ ಅದನ್ನನ  ಹಿಾಂಬಾಲಿಸಿ ಆ ರ್ದಶಗಳ ದೊರೆಗಳನೆನ ಲಲ  ಸೋಲಿಸಿ, ತನನ  

ರಾಜಯ ವನ್ನನ  ಹಿಗೆ ಲಿಸುತಾು ನೆ. ಅವನ್ನ ಚಕ್ರ ವನೆನ ೋ ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಹೋದು ರಿಾಂದ ಅವನಿಗ್ಗ ಚಕ್ರ ವತಿಯ ಎಾಂದಾಯಿತ್ತ. ಚಕ್ರ  ಕ್ಡೆಗ್ಗ 

ಹೋಗಿ ಮಾಹಿೋಷಮ ತಿ ನಗರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ೋ ನಿಾಂತ್ತಕ್ಕಾಂಡಿದು ರಿಾಂದ ಬಾಹುಬ್ಲಿ ಈಚೆಗ್ಗ ಬಂದು ತಮಿಮ ಬ್ಬ ರ ಜಗಳದಲಿಲ  

ಬೇರೆರ್ವರು ಸಾಯುವುರ್ದಕ್ಕ? ನಾವಿಬ್ಬ ರೇ ಅರಿ್  ತಮಮ ಾಂದಿರೇ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನನ  ತಿೋಮಾಯನ ಮಾಡಬೇಕ್ಕನ್ನನ ತಾು ನೆ. 

ದೃಷಿ್ಟ ಯುದಧ , ಮಲಲ ಯುದಧ , ಗದಾಯುದಧ , ಕ್ತಿು ವರಸೆ ಎಲಲ ದರಲೂಲ  ಭರತ ಸೋಲುತಾು ನೆ. ಆದರೆ ಬಾಹುಬ್ಲಿ, ತಾನ್ನ 

ಅರಿ್ ನನ್ನನ  ಗ್ಗದು ನೆಾಂಬ್ ಸಕೆ್ತ ಗ್ಗ ತಾನ್ನ ಸೋಲಬಾರದೆಾಂದು ರಾಜಯ ವನ್ನನ  ಬಿಟಿ್ಟ  ಕಾಡಿಗ್ಗ ಹೋಗುತಾು ನೆ.  

ರಾಮನ ತಮಮ  ಇನ್ನನ ಬ್ಬ  ಭರತ, ಶಕುಾಂತಲ್ರ್ ಮಗ ಇನ್ನನ ಬ್ಬ  ಭರತ, ಭರತಮನಿ ಸಂಗಿೋತ ನೃತಯ ಗಳ ಗುರು, ಜಡಭರತ 

ತಾನ್ನ ಹೋದೆಡೆಯೆಲಾಲ  ಮಳೆರ್ನ್ನನ  ಕ್ಕಾಂಡು ಹೋದವನ್ನ. ಎಲಾಲ  ಶಾಲ್ಗಳಲೂಲ , ಕಾಳದಾಸನ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ 

ಮಾಸು ರುಗಳು ಶಕುಾಂತಳ ಮಗನಿಾಂದಲೇ ಈ ನಾಡಿಗ್ಗ ಭರತವಷಯ, ಭಾರತ ಎಾಂಬ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಸುತಾು ರೆ. ಎಲಾಲ  

ಮಕೆ್ ಳಗೂ ಕ್ಥೆಗಳೆಾಂದರೆ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಇಷಿ .  ಮಕೆ್ ಳಗಂತೂ ಕ್ಥೆಗಳೆಾಂದರೆ ಮೈಯೆಯ ಲಾಲ  ಕ್ತವಿ. ಆದರೆ ದಿಟವಾದದುು  ಏನ್ನ? 

ಈ ಬ್ಗೆ್ಗ  ತಮಮ  ತಲ್ರ್ಲಿಲ  ಎಣ್ಣಕ್ಕ ಹಾಕ್ತದವರೇ ಕ್ಡಿಮೆ ಯಾರಿಗ್ಗ ಬೇಕು ತಲ್ನ್ನೋವು? 

ಸಂಸೆ ೃತ ಒಾಂದು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ್ ಭಾಷೆ. ಅದರಲಿಲ  ಧಾತ್ತ ಎಾಂದರೆ ಮೂಲಬೇರು ಬ್ಹಳ ಮಖಯ . ಧಾತ್ತವಿನಿಾಂದಲೇ ಎಲಾಲ  

ಪ್ದಗಳೂ ಹುಟಿ್ಟ ವುದು. ಈಗ ನಮಗ್ಗ ಸಿಕೆ್ತ ರುವುದು ಎರಡು ಪ್ದಗಳು "ಭರತವಷಯ". ಹಿಾಂದಿನ ಎಲಲ ರೂ "ಭರತ" ಪ್ದದ 

ಕ್ಡೆಯೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ  ಮಾನವನ ಹೆಸರಿರಬೇಕು ಎಾಂದು ಆ ಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿದು ರೆ, ನಾನ್ನ ಎರಡನೆರ್ ಪ್ದವಾದ 

’ವಷಯ’ ಎಾಂದರೇನ್ನ? ತಕ್ಷರ್ ಎಲಲ ರೂ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತು  ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಕಾಲ ಎಾಂದು ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ನ 

"ವಷಯ"ವನ್ನನ  ಅದರ ಸಿಪ್ಪಾ  ಬಿಡಿಸಿ, ಯಾವ ಧಾತ್ತವಿನಿಾಂದ ಈ ಪ್ದ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ನ್ನೋಡಿದಾಗ, ಅದು "ವಾರಿ" ಎಾಂಬ್ 

ಧಾತ್ತವಿನಿಾಂದ ಬಂದಿದುು  ತಿಳಯುತು ದೆ. ಸಂಸೆ ೃತದಲಿಲ  ’ವಾರಿ’ ಎಾಂದರೆ ನಿೋರು. ’ವಾರಿಷ’ ಎಾಂದರೆ ಮಳೆ. ’ವಾರಿಷ’  

ವಷಯವಾಯಿತ್ತ.  

ಹೌದು, ನಾವು ಮದಲಿಾಂದಲೂ ಕಾಲವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುತಿು ದುು ದು ಮಳೆಯಿಾಂದಲೇ. "ಮಾಂಗಾರು" ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತು  

ತಿರುಗುವ ಒಾಂದು ಗುರುತಾಯಿತ್ತ. ಮಗು 

ಹುಟಿ್ಟ  ಒಾಂದು "ಮಳೆ - ವಷಯ" 

ವಾಯಿತ್ತ. ಆಮೇಲ್ ವಷಯ ವಾಂದರೆ 

ಮಳೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಮರೆತ್ತ ಹೋಗಿ, 

ಅದು year  ಎಾಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಸೆ ೃತದ 

’ವಾರಿ’, ಜಮಯನ್ ನಲಿಲ  "ವಾಸಸ ರ್" 

ಆಗಿದೆ, ಅರ್ದ ಇಾಂಗಿಲ ೋಷ್ ನಲಿಲ  "ವಾಟರ್" 

ಆಗಿದೆ. ಹಿಾಂದಿರ್ಲಿಲ  ’ವಾರಿಷ್’, 

’ಬಾರಿಷ್’ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ’ವಷಯ’ವಾಂದರೆ  

ಮಳೆ ಎಾಂದಾಯಿತ್ತ ಹಾಗಿದು ರೆ 

"ಭರತವಷಯ " ಎಾಂದಾಗ ನಮಮ  

ಭೂಗೋಳವನ್ನನ  ಹೇಳದಾು ರೆ. ಇದು 

ಒಾಂದು ದಿವ ೋಪ್, ಅಾಂದರೆ ಸುತು ಲೂ 

ಕ್ಡಲಿರುವ ಗಡೆೆ , "ಖಂಡೇ" ಅಾಂದರೆ 

ಒಾಂದು ತ್ತಾಂಡಾದ ನಾಡು. ಇದನ್ನನ  

ಇಾಂದು ನಾವು ನಮಮ  ಭೂಪ್ಟದಲಿಲ  

ನ್ನೋಡೋರ್.  

ನಮಮ  ನಾಡು ಹೇಗ್ಗ ಕಾಣುತು ದೆ?  
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ಇದು ಸುತು ಲೂ ಕ್ಡಲಿರುವ, ಮತ್ತು  ಉತು ರದಲಿಲ  ಬೆಟಿ ಗಳ ಸಾಲಿರುವ ಒಾಂದು ’ಪ್ಯಾಯರ್ದಿವ ೋಪ್’. ಈ ನಾಡು ಹೇಗಿದೆ? ಇದರ 

ಸುತು ಲಿರುವ ನಾಡುಗಳು ಹೇಗಿವ? ಎಾಂದು ನ್ನೋಡಿ. ಈ ನಾಡು ನದಿಗಳ ಸಮೂಹವಿರುವ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ನಾಡು. ನಿೋರು 

ಎಲಿಲ ರುತು ದೆಯೋ ಅಲಿಲ ಯೇ ಗಿಡಮರಗಳು, ಪಾರ ಣ್ಣಗಳು ಇರುತು ವ. ಇದರ ಅಕೆ್  ಪ್ಕೆ್ ದಲಿಲ ರುವ ನಾಡುಗಳು ಏಷ್ಟಯಾದಲಿಲ  

ಎಾಂತಿವ?  

ಅರೇಬಿಯಾ, ಪ್ಷ್ಟಯಯಾ, ಇರಾನ್, ಆಫ್ ಘಾನಿಸಾು ನ್, ತ್ತರ್ಕಯ ಮೆನಿಸಾು ನ್, ಉಜ್ ಬೆಕ್ತಸಾಾ ನ್, ಕ್ಜರ್ಕ ಸಾಾ ನ್, ಸೈಬೇರಿಯಾ, 

ಟ್ಟಬೆಟ್, ಪ್ರ್ಶಾ ಮ ಚಿೋನಾ, ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಎಲಲ ವೂ ಬ್ರಗಾಡು. ಇಲಿಲ  ನದಿಗಳೇ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಾಂತೆಯೇ ಹಸಿರು ಕ್ಡಿಮೆ. ಈಗ 

ನಾವು ’ಮಳೆ -ವಷಯ’ ಈ ಏಷ್ಟಯಾದಲಿಲ  ಎಲಿಲ ಾಂದ, ಎಲಿಲ , ಹೇಗ್ಗ ಬ್ರುತು ದೆ? ಈ ಕ್ಕಳಗ್ಗ ಮಾಂಗಾರು ತರುವ ಗಾಳರ್ನ್ನನ  ಅದರ 

ನಿಟಿ ನ್ನನ  ನ್ನೋಡಿ.  

 

ಎಲಾಲ   ಮಳೆ ಗಾಳ, ಸುಡುತಿು ರುವ ಉತು ರ ಆಫ್ರರ ಕಾ, ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಗಳನ್ನನ  ತಪ್ಪಾ ಸಿಕ್ಕಾಂಡು, ನಮಮ  ಖಂಡದೆಡೆಗ್ಗ ಹಾರಿ 

ಬಂದು, ಹಿಮಾಲರ್ ಬೆಟಿ ದ ಸಾಲಿಗ್ಗ ಹಡೆದು ಮತೆು  ಹಿಾಂದಿರುಗುತು ದೆ. ಬ್ಮಾಯ ಥಾರ್ಲ್ಾಂಡ್ ಗಳಗೂ ತ್ತಸು ಮಳೆ 

ಹೋಗುತು ದೆ.  

ಹಿಮಾಲರ್  ನಮಮ  ನಾಡಿಗ್ಗ ಒಾಂದು ವರವಾಗಿ ನಿಾಂತಿದೆ. ಅಲಿಲ  ಮಳೆ ಸುರಿದು ನದಿಗಳಾಗಿ ದಕೆ್ತ ರ್ದತು  ಕ್ಡಲಿಗ್ಗ ಸಾಗುತು ವ. 

ಅಾಂತೆಯೇ ಪ್ರ್ಶಾ ಮ ಘಟಿ ಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಮಳೆಗಾಳರ್ನ್ನನ  ತಡೆದು ನಿೋರನ್ನನ  ಹರಿಸಿ ನದಿಗಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬುತು ವ.  

ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ನಾಡು ’ವಷಯ’ ತ್ತಾಂಬಿದ ನಾಡು, ’ತ್ತಾಂಬಿದ’ ಎಾಂದರೇನ್ನ? "ಭರಿತ" ಇಾಂತ್ತ, "ವಷಯ ಭರಿತ" ನಾಡು ’ಭರತ ವಷಯ’ 

- ’ಭರತ ವಷಯ’ ಇದರಲಿಲ  ಯಾವ ರಾಜನ ಕ್ಥೆಯೂ ಇಲಲ . ಕೇವಲ ’ವರುರ್’ ರಾಜನ ಕೃಪ್ಪ ಮಾತರ . ’ವರುರ್’ ಎಾಂಬ್ ಹೆಸರೂ 

ಕೂಡ ’ವಾರಿ’ ಇಾಂದಲೇ ಬಂದಿದುು .  

ಇದರಿಾಂದಲೇ ಹಿಮಾಲರ್ದ ಮೇಲ್ ’ರ್ಶವಶಂಕ್ರ’ ಕೂತಿದುು  ತನನ  ಜಟೆರ್ಲಿಲ  ಗಂಗ್ಗರ್ನ್ನನ  ಕ್ಟಿ್ಟ  ಹಾಕ್ತ, ಆಮೇಲ್ ತನನ  

ಜಟೆಯಿಾಂದ ಅವಳನ್ನನ  ಬಿಟಿ  ಎನ್ನನ ವ ಕ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಗೋಳದ ವರದಿಾಂದಲೇ ಬಂದಿದುು   ನಮಮ  ಪೂವಯಜರು, 

ವಿಚಾರವಂತರು,. ಅವರು ನಮಮ  ಭೂಗೋಳ, ಖಗೋಳಗಳನ್ನನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ತಿಳದಿದು ರು. ಅವರ ತಿಳವಳಕ್ಕರ್ನ್ನನ  ಮತೆು  ನಾವು 

ಪ್ಡೆರ್ಬೇಕಾದರೆ, ಆಚಾರಗಳನ್ನನ  ಹಿಾಂದಿಟಿ್ಟ  ವಿಚಾರದಲಿಲ  ತಡಗಬೇಕು.  ಆಗ ಎಲಲ ವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ತಿಳಯಾಗಿ 

ತೋರುತು ದೆ.  

ಈ ವಷಯ ಭರಿತ ನಾಡಲಿಲ  ಈಗ ನಿೋರಿಗ್ಗ ಬೆಲ್ ಇಲಲ ದಾಗಿ, ಸಿಕೆಾ ಪ್ಟಿೆ  ಚೆಲುಲ ತಿು ದೆು ೋವ. ಕ್ಕರೆಗಳನ್ನನ  ತೆರವು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 

ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕ್ಟಿ್ಟ ತಿು ದೆು ೋವ. ಆಮೇಲ್  ವಷಯ ಬಂದು ಮತೆು  ಕ್ಕರೆಗಳನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಿದಾಗ, "ಅಯೂಯ  ನ್ನೋಡಿ , ಸಕಾಯರದವರು 

ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ಲಲ " ಎಾಂದು ಗೋಳಾಡುತೆು ೋವ. ಮನೆ ಕ್ಕಳುಳ ವಾಗ, ಅದು ಹಿಾಂದೆ ಕ್ಕರೆ ಇದು  ಜ್ಞಗವಾಗಿತೆು ೋ? ಎಾಂದು ಕೇಳ. 

ಆಮೇಲ್ ಕ್ಕಳಳ . ನಿೋರಿಗ್ಗ ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇಲಲ  ನಮಮ  ನಾಡು "ಭರಿತ ವಷಯ". 
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ಸ್ವಾ ತಂತ್ ಯ ದ ಅಮೃತ ಮಹೋತಸ ವ 

 ನಾರಾಯಣ ನವಿಲೇಕರ್ 

ಆಗಸ್ಟ  ೧೫, ೨೦೨೨ 

ರಸಪರಶ್ನೆಗಳತ 

೧. ಮತಂಬಯಿಯ ಗ ೋವಾಲ್ಲಯಾ ಟಾಯಂಕ್ ಮೈದಾನಕೆ ಆಗಸ್ಟ  ಕಾರಂತಿ ಮೈದಾನ ಎಂದತ ಏಕ ಹೆಸರತ ಬಂದಿದೆ? 

ಉತ್ುರ: ಇದೆೋ ಮೈದಾನದಿಂದಲೋ ಗಾಂಧೋಜಿ “ಬ್ರರಟಿಶರೆೋ, ಭಾರತ್ ಬ್ರಟತ್ ತ ಲಗಿ” (Quit India) ಎಂಬ ದೆೋಶವಾಯಪೋ 

ಚಳತವಳಿಯನತೆ ಆಗಸ್ಟ  ೮, ೧೯೪೨ರಂದತ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದರತ. ಇದರ ನೆನಪನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನಕೆ ಆಗಸ್ಟ  ಕಾರಂತಿ ಮೈದಾನ ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 

೨. ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊಟ್ ಮೊದಲ ಕರಡನತೆ ತ್ಯಾರಿಸಿದವರತ ಯಾರತ?  (ಉತ್ುರ ನೋವು ಅಂದತಕ ಂಡದದಲಿ. 

ಯೋಚಿಸಿ ಹೆೋಳಿ !!) 

ಉತ್ುರ: ಇವರೆ ಬಬ ಕನೆಡಿಗ. ಶ್ರೋ ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಗರಾವ್. ಇವರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹಾಗಾರರಾಗಿದದರತ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನೆಡದ ಕಾಕಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಸಿ, 

ಮತಂದೆ ನ್ಾಯಯತ್ಜ್ಞರಾಗಿ ಹೆಸರತ ಮಾಡಿದವರತ.  

(ಭಾರತ್ಕೆ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಬರತವ ಸತಮಾರಿಗ ಅಂದಿನ ಸರಕಾರ (Constituent Assembly) 

ಸಾತ್ಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ  ರಚನೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗಯ ಪರಿಶ್ೋಲನೆಗಾಗಿ ಕಲವು 

ಉಪಸಮಿತಿಗಳನತೆ ರಚಿಸಿತ್ತ. ಈ ಉಪಸಮಿತಿಗಳತ ತ್ಮಮ ಪರಿಶ್ೋಲನೆಯ ನಂತ್ರ ವರದಿಗಳನತೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಿವು . ಶ್ರೋ ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಗರಾಯರತ ಈ ವರದಿಗಳ ಅಂಶಗಳನೆೆಲಾಿ ಸೋರಿಸಿ ಒಟತ್ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊಟ್ಮೊದಲ ಕರಡನತೆ ತ್ಯಾರಿಸಿದರತ. ಇದನತೆ ಡಾ. ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ನೆೋತ್ೃತ್ಾದ 

ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡತ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಸ ಕುವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸಮಿತಿಯ ಅಧಕೃತ್ ಕರಡತ 

ಪರತಿಯನತೆ Constituent Assemblyಗ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಚರ್ಚಕ ತಿದತದಪಡಿಗಳ 

ನಂತ್ರ ನಮಮ ಸಂವಿಧಾನ ತ್ಯಾರಾಯಿತ್ತ.) 

೩. ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳತವಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ನಡೆಯಿತ್ತ? ನಮಮ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೆ ೋರಾಟಕೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧವೋನತ? 

ಉ: ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯತದಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟನ್ ತ್ತರ್ಕಕ ದೆೋಶವನತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕ ಡಿದದನತೆ ಪರತಿಭಟಿಸಿ ಭಾರತಿೋಯ 

ಮತಸಲಾಮನರತಗಳತ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರರಟಿಷರ ವಿರತದಧ ನಡೆಸಿದ ಅಂದೆ ೋಲನ “ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳತವಳಿ”. ಇಸ್ಾಿಮಿನ ಪರಮಾಧಕಾರಿ 

ಖಲ್ಲೋಫನದದ ದೆೋಶ ತ್ತರ್ಕಕ . ಬ್ರರಟನ್ ಈ ಖಲ್ಲೋಫನಗ ತ್ತರ್ಕಕ ದೆೋಶದ ಆಡಳಿತ್ವನತೆ ವಾಪಸತ ಕ ಡಬೆೋಕತ ಎಂಬತದತ ಈ ಚಳತವಳಿಯ 

ಉದೆದೋಶ. ಇದಕ ೆ ನಮಮ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರ ಚಳತವಳಿಗ  ಲವಲೋಶವೂ ಸಂಬಂಧವಿರಲ್ಲಲಿ. ಗಾಂಧೋಜಿ ಇದನತೆ ಕಾಂಗರಸ್ಟ ಪಕ್ಷಕೆ 

ಬಲವಂತ್ವಾಗಿ ಎಳೆದತ ತ್ಂದತ “ಅಸಹಕಾರ ಚಳತವಳಿ” ಎಂಬತದಾಗಿ ಮಾಪಕಡಿಸಿದರತ. 

೪. ನ್ಾರಾಯಣ ಆಪ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರತ ಯಾವ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋರಿದೆ? 

ಗಾಂಧ ಹತಯ ಮಾಡಿದ ಮತಖಯ ದೆ ೋಷಿಗಳಲ ಿಬಬ ನ್ಾರಾಯಣ ಆಪ್ಟ್. ನ್ಾಥ ರಾಮ್ ಗ ೋಡೆೆಯಂದಿಗ ಈತ್ನಗ  ಗಲತಿ 

ಶ್ಕ್ಷೆಯಾಯಿತ್ತ. 

೫. ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಆಡಳಿತ್  ಈಸ್ಟ  ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಯಿಂದ  ಇಂಗಿಂಡಿನ ರಾಣಿಯ ನೆೋರ ನಯಂತ್ರಣಕೆ ಬಂತ್ತ. ಈ 

ನಧಾಕರದ ದೆೋಶದಲಿೋ ಮೊಟ್ಮೊದಲ ಸ್ಾವಕಜನಕ ಘ ೋಷಣೆಯಾದದತದ ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ.  ಯಾವ ಕಟ್ಡದ 

ಎದತರಿನಲ್ಲಿ? 

ಟೌನ್ ಹಾಲ್ (ಏಶ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ ಸೈಟಿ) ಕಟ್ಡದ ಎದತರಿನ ಮಟಿ್ಲತಗಳ ಕ ನೆಯ ಮಟಿ್ಲ್ಲನಂದ. ಮತಂಬಯಿ 

ಗವನಕರ್ ಲಾರ್ಡಕ ಎಲ್ ಿ ನ್ ಸ್ನ್ ನಂದ. ಈ ಕಟ್ಡ ಕಟಿ್ ಆಗಲೋ ಸತಮಾರತ ಮ ವತ್ತು ವಷಕಗಳಾಗಿದದವು.  
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೬. ಈ ವಯರ್ಕುಗಳತ ಯಾರತ?  

1. ಲಾಹೆ ೋರ್ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೋಯ ಸರೆಯಾಳತಗಳಿಗ ಆಗತತಿುದದ ಅನ್ಾಯಯ ಪರತಿಭಟಿಸಿ ೬೩ ದಿನಗಳ 

ಉಪವಾಸ ಸತ್ಾಯಗರಹ ಮಾಡಿ ಮರಣ ಹೆ ಂದಿದ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಭಾರತಿೋಯ ಯಾರತ?  

ಉತ್ುರ: ಜತಿನ್ ದಾಸ್ಟ 

 

 

 

2. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಗಭಕ ಶ್ರೋಮಂತ್ ಮನೆತ್ನದಲ್ಲಿ ಹತಟಿ್, ಇಂಗಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಯಕಾಲದಿಂದಲೋ 

ಇದತದ, ಓದಿ ಅಂದಿನ ಪರತಿಷಿಿತ್ ICS ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತದತರೆ ಸವಾರಿ ಪರಿೋಕ್ಷೆಗ ಹೆ ೋಗದ ಕಾರಣ 

ಅನತತಿುೋಣಕ. ವಾಪಸ್ಾದ ಮೋಲ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಹೆ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗ. ಇದಕಾೆಗಿ ಜೈಲತ ಶ್ಕ್ಷೆ. ನಂತ್ರ 

ಯೋಗ ಆಧಾಯತ್ಮಗಳ ಕಡೆ ಮನಸತೆ ತಿರತಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಸಣಣ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾಯತ್ಮ 

ಸ್ಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನರತ್. ಈ ಊರತ ಇಂದಿಗ  ಅಸಂಖಯ ಅನತಯಾಯಿಗಳನತೆ ದೆೋಶ ವಿದೆೋಶಗಳಿಂದ 

ಆಕಷಿಕಸತತಿುದೆ. ಈ ವಯರ್ಕು ಯಾರತ? 

ಉತ್ುರ: ಅರವಿಂದ ಘ ೋಷ್. ಆ ಊರತ ಪ್ಾಂಡಿರ್ಚರಿ. 

3. ಇಪಪತುರಡರ ತ್ರತಣ. ಬಟ್ಟ್ ಗಿರಣಿ ಕಲಸಗಾರ. ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೆೋಶ್ೋ ಬಟ್ಟ್ಗಳ ಬಹಿಷ್ಾೆರದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೆೋಶ್ ಬಟ್ಟ್ಗಳನತೆ ಹೆ ತ್ು ಟರಕ್ ಮತಂದೆ ನಂತ್ತ ಪರತಿಭಟಿಸಿದ. ಪ್ಟೂೋಲ್ಲೋಸ್ಟ ಬೆದರಿಕಗ  

ಮಣಿಯಲ್ಲಲಿ. ಬ್ರಳಿಯ ಪ್ಟೂೋಲ್ಲೋಸ್ಟ ಅಧಕಾರಿ ಟರಕ್ ಅವನ ಮೋಲಯೋ ಚಲಾಯಿಸಿದ. ಈ ತ್ರತಣ 

ಹತತ್ಾತ್ಮನ್ಾದ. 

ಉತ್ುರ: ಬಾಬತ ಗಣಿ. ಕಾಲಾಬದೆೋವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತಿುಗ  ಇವನ ಹೆಸರಿನ ರಸುಯಿದೆ. KEM ಆಸಪತರಯ 

ಹತಿುರ ಇವನ ಎದೆಮಟ್ದ ಪರತಿಮಯಿದೆ. 

4. ಬ್ರರಟಿಷ್ ನ್ೌಕಾಯಾನ ಏಕಸ್ಾಾಮಯದ ವಿರತದಧ Swadeshi Steam Navigation 

Company ಸ್ಾಾಪಸಿ, ತ್ಮಿಳತನ್ಾಡಿನ ತ್ ತ್ತುಕತಡಿ (Tuticorin) ಮತ್ತು ಕ ಲಂಬೆ ೋ 

ನಡತವ ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ನ್ೌಕಾಯಾನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದವರತ. ನಂತ್ರ ರಾಜದೆ ರೋಹದ 

ಆರೆ ೋಪದ ಮೋಲ ಬ್ರರಟಿಷರಿಂದ ಜಿೋವಾವಧ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ಒಳಗಾದವರತ. 

ಉತ್ುರ: V.O. ಚಿದಂಬರಂ ಪಳೆಳೈ. ಇಂದಿನ ತ್ ತ್ತುಕತಡಿ ಬಂದರಿಗ ಇವರ 

ಹೆಸರನೆೆೋ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

5. ಆಂಧರ ಪರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಜನನ. ಬ್ರರಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ವನವಾಸಿ ವಿರೆ ೋಧ ನೋತಿಗ ಪರತಿಭಟನೆಯಾಗಿ, 

ವನವಾಸಿಗಳನತೆ ಸಂಘಟಿಸಿ, ಬ್ರರಟಿಷ್ ಮದತದಗತಂಡತ ಉಗಾರಣಗಳನತೆ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಲ ಟಿ ಮಾಡಿ 

ಬ್ರರಟಿಷರಿಗ ಸಡತು ಹೆ ಡೆದವನತ.  ಇವನನತೆ ಹಿಡಿಯಲತ ಬ್ರರಟಿಷರತ ವಷಕಗಟ್ಲ, ಸತಮಾರತ ೪೦ ಲಕ್ಷ 

ಖಚತಕ ಮಾಡಿ, ಶರಮಿಸತತ್ಾುರೆ. ಈತ್ ಕ ನೆಗ  ಸಿರ್ಕೆಬ್ರದತದ ಮರಣದಂಡನೆಗ ಗತರಿಯಾಗತತ್ಾುನೆ. ಈತ್ 

ಯಾರತ? 

ಉತ್ುರ: ಅಲ ಿರಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮರಾಜತ 
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ದೇಹಾಂತ  
 GªÀiÁ gÁªï  

\ 
ರಾಜೋವನಿಗ್ಗ ಆದ ತಳಮಳ ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನ ಸಾವಿನ ಸುದಿು  ಕೇಳದ ತಕ್ಷರ್ ಆದ ದುುಃಖದಿಾಂದಲಲ . ಆಗದ 

ದುುಃಖದಿಾಂದ. ಹಾಗ್ಗ ನ್ನೋಡಿದರೆ, ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಹೋದ ಸುದಿು  ಕೇಳದ ತಕ್ಷರ್ ತನಗ್ಗ ಆಘಾತ ಆಗಬೇಕ್ಕಾಂದು 

ರಾಜೋವ ಮನಸಿಸ ನಲಿಲ  ನಿರಿೋಕೆ್ಕ  ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದು ರೆ, ಈ ಪ್ರ ತಿಕ್ತರ ಯೆರ್ ಬ್ಗೆ್ಗ  ಅವನಿಗ್ಗ ಅಪ್ರಾಧಿ ಪ್ರ ಜೆಾ  ಆಶಾ ರ್ಯ, ತಳಮಳ 

ಇತಾಯ ದಿ  ಭಾವನೆಗಳು ನ್ನಗೆಿ  ಬ್ರಬೇಕಾಗೇ ಇರಲಿಲಲ . 

 ಆಫ್ರೋಸಿನಿಾಂದ ಬಂದು ಶೂ ಬಿಚ್ಚಾ ತಿು ರುವಾಗಲೇ, ರಮಾ ಕೈಲಿಟಿ  ಕಾಗದ, ಅವಳ ಪ್ಪಚ್ಚಾ  ಮಖ ನ್ನೋಡಿ ಏನ್ನೋ ಕ್ಕಟಿ  ಸುದಿು  

ಕಾದಿರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಅವನಿಗ್ಗ ತಿಳದು ಬಂದಿತ್ತು . ಛಿ... ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಾಫ್ರ ಕುಡಿದು, ಸವ ಲಾ  ರಿಲಾಯ ರ್ಕಸ  ಮಾಡೋರ್ ಅಾಂದೆರ  ಇನೆನ ೋನ್ನ 

ಕಾದಿದೆಯೋ! ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲ್ ಕ್ಣಿ್ ೋಡಿಸಿ ತಲ್ ಎತಿು ದಾಗ ಅವನ ಅಸಹನೆರ್ ಮಖ ನ್ನೋಡಲು ಅದೃಷಿ ವಶಾತ್ ರಮಾ 

ಎದುರಿಗಿರಲಿಲಲ . ಕಾಗದ ಕ್ತವುಚಿ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಸೆದು ಉಸೆಸ ಾಂದು ಗೋಡೆಗ್ಗ ತಲ್ಯಾನಿಸಿ ಹಾಂದೊರೆಗಿದ. 
 ರಮಾ ಕಾಫ್ರಯಾಂದಿಗ್ಗ ಬಂದವಳು "ಆಗ್ಗಲ ೋ ಹತ್ತು  ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ.... ಪಾಪ್.... ಅನಾಯ ರ್.... ಅಾಂಥಾ ಕಾಯಿಲೇನ್ನ 

ಆಗಿರಲಿಲಲ ....."ಎಾಂದಳು. 

"ಹೆಾಂಡತಿ ಮಕೆ್ ಳು ಮರಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲಲ ... ಆರಾಮವಾಗಿದು ... ರ್ದವರು ಆರ್ಸುಸ  ಕ್ಕಡಲಿಲಲ ...." ಎಾಂದಳು. 

 "ಏನ್ನ ಮಹಾ ವರ್ಸುಸ ... ಹಾಯಾಗಿ ತಿಾಂದು ತಿರುಗಿ ಓಡಾಡಿಕ್ಕಾಂಡಿರೋ ಕಾಲಕೆ್ಕ  ಕ್ಣುಮ ಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡ..." ಎಾಂದಳು. 

"ಪ್ರ ತಿಸಲ ಯಾರು ಬೊಾಂಬಾಯಿಯಿಾಂದ ಆ ಕ್ಡೆ ಹೋದರೂ.... ರಾಜೋವ ಅವನ ಹೆಾಂಡತಿ ಮಕೆ್ ಳನ್ನನ  ನ್ನೋಡಿ ಎಷಿ್ಟ  

ವಷಯಗಳಾಗೋಯುು  ಎಾಂದು ಹಲಬಾು ನೇ ಇದು ..." ಎಾಂದಳು. 

ರಾಜೋವನ ಕೈಗ್ಗ ಲೋಟ ಬ್ರುವ ಹತಿು ಗ್ಗ, ಕಾಫ್ರ ಸವ ಲಾ  ಆರಿತ್ತು . ಒಾಂದು ಗುಟ್ಟಕು ಹಿೋರಿದವನೇ "ರ್ತ್, ಎಷಿ್ಟ  ಸಲ ನಿಾಂಗ್ಗ ಹೇಳಬೇಕು... 

ನಿಾಂಗತಿು ಲ್ವ ... ನಂಗ್ಗ ಕಾಫ್ರ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇರಬೇಕೂಾಂತ" ಎಾಂದು ಗದರಿದ. 

ರಮಾ ಮಾತಿಲಲ ದೆ ಅವನ ಕೈಯಿಾಂದ ಕಾಫ್ರ ಲೋಟ ತೆಗ್ಗದುಕ್ಕಾಂಡು ಮತೆು  ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತರಲು ಅಡಿಗ್ಗ ಮನೆಗ್ಗ ನಡೆದಳು. ಹೂ.. 

ಅಾಂದುಕ್ಕಳುಳ ತಿು ರಬೇಕು.. ಸೋದರ ಮಾಮ, ಪ್ರ ತಿ ಭಾನ್ನವಾರ ಮೈಸೂರಿಗ್ಗ ಬ್ರುವಾಗ ತನನ  ಪ್ಪರ ೋತಿರ್ ಸೋಹನ್ ಪಾಪ್ಡಿ, ಚಕೆು ಲಿ, 

ಬೆಣಿೆ  ಬಿಸೆ ತಿು ನ ಪೊಟಿ ರ್ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿರ್ದ ಬ್ರುತಿು ದು . "ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಬಂದ... ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಬಂದ..." ತಾನ್ನ ಜಮನಾ 

ಗೇಟ್ಟನಲಿಲ  ಅವನನ್ನನ  ಕಂಡ ತಕ್ಷರ್ ಅಡಿಗ್ಗ ಮನೆರ್ಲಿಲ ರುತಿು ದು  ಅಮಮ ನಿಗ್ಗ ಸುದಿು  ಮಟಿ್ಟ ಸುತಿು ದೆು ವು. ಭಾನ್ನವಾರಗಳು ಬ್ರುವುರ್ದ 

ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನಿಗೋಸೆ ರ ಎಾಂದು ತಮಗ್ಗ ಖ್ಯತರಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ತಾನ್ನ ದೊಡೆ ವನಾದಂತೆ ತನೆನ ಲಾಲ  ಮಾಮಂದಿರಿಗೂ ಮದುವಯಾಗಿ ಮಾಮಿರ್ರು ಬಂದಿದು ರು. ಆದರೆ ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನಿಗ್ಗ 

ಮದುವಯೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ . ಒಾಂದು ರಿೋತಿರ್ಲಿಲ  ಆಗ ತನಗ್ಗ ಖುಷ್ಟಯಾಗಿದೂು  ಉಾಂಟ್ಟ. ಬೇರೆಲಾಲ  ಮಾಮಂದಿರು ಮಾಮಿರ್ರು ಬಂದ 

ತಕ್ಷರ್ ಮೈಸೂರಿಗ್ಗ ಬ್ರುವುದು. ತನಗ್ಗ ಮದುು  ಮಾಡುವುದು ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಯಾವ ಮಾಮಿರ್ 

ಪಾಲೂ ಆಗರ್ದ ಇದು ದುು  ಅವನ ಪೂತಿಯ ಪ್ಪರ ೋತಿ ತನಗೇ ಸಲಿಲ ತ್ತು . 

ಒಾಂದು ದಿನ ಬಾಗಿಲ ಹಿಾಂದೆ ನಿಾಂತ್ತ ಕೇಳದ ಮಾತ್ತ, ಅಮಮ  ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕ್ಕಳುಳ ತಿು ದು ಳು. "ಯಾವುದೊೋ ಹಾಳು ಹುಡುಗಿ ಹಿಾಂದೆ 

ಬಿದುು  ಅವಳು ಬೇರೆರ್ವನನ್ನನ  ಕ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಕಾಂಡು ಹೋದೆರ , ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಯಾಕ್ಕ ಆಜನಮ  ಬ್ರ ಹಮ ಚಾರಿ ಆಗಿರಬೇಕು..." 

ಅಪ್ಾ  ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದು ರು, "ಎಲಾಲ  ಸವ ಲಾ  ದಿನ. ಆಮೇಲ್ ಅದಾಗರ್ದ ಸರಿ ಹೋಗುತೆು . ಅವನಿಗ್ಗ ತಾನೇ ಏನ್ನ ವರ್ಸುಸ ... 23. 

ಹಾಗನಿನ ಸೋದು ಸಹಜ. ಲಕ್ಷರ್ವಾದ ಹುಡುಗಿ ಮಖ ನ್ನೋಡಿದರೆ ಎಲಾಲ  ಸರಿಹೋಗುತೆು ..." 

"ರ್ದವರೇ.. ಸಧ್ಯ  ಅವನ್ನ ಮದುವ ಆಗರ್ದನೇ ಉಳೋದೆರ  ಇದೆರ  ಸಾಕು... ನಿಮಗ್ಗ ಅವನ ಹಠ ಗತಿು ಲಲ ..." 

ಅಮಮ  ಮಾತ್ತ ಮಗಿಸಿ ಹರಗ್ಗ ಬಂದಾಗ,"ಇಲಾಯ ಕ್ಕೋ ಬಾಗಿಲಲಿಲ  ನಿಾಂತೆ ಾಂಡು ದೊಡೆ ೋರ ಮಾತ್ತ ಕೇಳು ೋದಿು ೋಯಾ..." ಎಾಂದು 

ಗದರಿಸಿದು ಳು. 

"ಕಾಫ್ರ ಮತೆು  ಆರಿ ಹೋಗುತೆು ..." ರಮಾ ಹೆದರುತು ಲೇ ಜ್ಞಾ ಪ್ಪಸಿದಳು. 

"ಓ ಹಿೋಗೇ ಹಿಾಂದಿನದೆಲಾಲ  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ್ಕೆ್ಕ  ಬಂತ್ತ. . ." ಎಾಂದ ರಾಜೋವ, ಲೋಟ ತ್ತಟ್ಟರ್ ಹತಿು ರಕೆ್ಕ  ತೆಗ್ಗದುಕ್ಕಾಂಡು ಹೋಗುತಾು , ಆ 

ಮಾತ್ತಗಳಲಿಲ ದು  ಬೇಸರದ ಛಾಯೆ, ರಮಾಳ ಮಖದ ಮೇಲ್ ಸಮಾಧಾನದ ಗ್ಗರೆಗಳನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ತ. 

 ಪೇಪ್ರೋದಿ ಮಗಿಸುವ ಹತಿು ಗ್ಗ ಗಂಟೆ ಏಳೂವರೆ. ಹಾಗೇ ಹಾಸಿಗ್ಗರ್ ಮೇಲ್ ಅಡೆಾ ದ ರಾಜೋವ. ಕಾಗದ ಬ್ರೆರ್ಬೇಕು. 

ರ್ಶರ ೋಪಾದರು ಮಾಮನ ಬ್ಗೆ್ಗ  ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಿಸಿ ಬ್ರೆಯುವುದಾದರೂ ಯಾರಿಗ್ಗ? ಹೆಾಂಡತಿ, ಮಕೆ್ ಳು, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲಲ . 

ಅರಿ್ , ತಮಮ , ತಂಗಿರ್ರು ಹಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡಿಲಲ . ಅದೂ ಅಷಿ್ಟ  ಜನಕೊ  ಬ್ರೆರ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವೇ? ರಾಜೋವನಿಗ್ಗ ಹಾಯೆನಿಸಿತ್ತ. ಸಧ್ಯ , 

ಕ್ಕಲಸವಾಂದು ಕ್ಡಿಮೆಯಾರ್ು ಲಲ ... ಆದರೆ ತನಗೇಕ್ಕ ಹಿೋಗಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ? ಚಿಕೆ್  ವರ್ಸಿಸ ನಲಿಲ  ತನಗೋಸೆ ರ ಎಷಿ್ಟ  ಒದಾು ಡುತಿು ದು  

. ಈಗೇನ್ನೋ ನ್ನೋಡಿ ಹನೆನ ರಡು ವಷಯಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಕಲಸ, ಮದುವ, ಮಕೆ್ ಳು, ಜವಾಬಾು ರಿ.. ತನಗ್ಗ ಊರಿಗ್ಗ ಹೋಗಲು 

ಸಮರ್ವಾದರೂ ಎಲಿಲ ತ್ತು ? ಆ ಕ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರ ಹತಿು ರವಲಾಲ  ರ್ಶರ ಪಾದು ಮಾಮ ಹಲಬುತಿು ದು ನಂತೆ. "ರಾಜೋವನ ಹೆಾಂಡತಿ 

ಮಕೆ್ ಳನ್ನನ  ನ್ನೋಡಿ ಹನೆನ ರಡು ವಷಯವಾಗಿ ಹೋಯುು  ಈ ಕ್ಡೆ ಬಂರ್ದ ಇಲಲ  ಹೇಗಿದಾರೋ ಏನ್ನೋ...." 

ಅಷಿ್ಟ  ನ್ನೋಡಬೇಕ್ಕನಿಸಿದರೆ ಅವನಾದರೂ ಬ್ರಬ್ಹುದಾಗಿತ್ತು . ತಾನ್ನ ಎಾಂದಾದರೂ ಬಾ ಎಾಂದಿದು ನೇ? ಅಷಿ್ಟ  

ಹಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡಿದು ವನಿಗ್ಗ ತಾನ್ನ ಕ್ರೆರ್ಬೇಕ್ಕಾಂಬ್ ಫಾಮಾಯಲಿಟ್ಟ. ಆದರೂ ಯಾಕ್ಕ? ಆದರೆ ಅವನಿಗ್ಗ ತನನ  ವಿಳಾಸ ಕೂಡ ಗತಿು ತು ೋ 

ಇಲಲ ವೋ ತಾನೆಾಂದಾದರೂ ಅವನಿಗ್ಗ ಎರಡು ಸಾಲು ಕಾಗದ ಬ್ರೆದು ಹಾಕ್ತದೆು ನೇ? 

ಇದು ಕೆ್ತ ದು ಾಂತೆ ಟ್ಟೋವಿರ್ ಚಿತರ ಹಾರ್ ಶುರುವಾಯಿತ್ತ. ಕ್ತಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡುತಿು ದು . "ರಮಾ ಟ್ಟೋವಿ ಆರಿಸೋಕ್ಕ ಹೇಳು. 

ಇವತೂು  ನ್ನೋಡದಿದು ರೆ ಪಾರ ರ್ ಹೋಗುತೆು ೋನ್ನೋ" ಹಿಾಂದಿನಿಾಂದ ಚಿಕೆು  ಓಡಿಬಂದಿದು  "ಅಪ್ಾ  ಚಿತರ ಹಾರ್ ಯಾಕ್ಕ ನ್ನೋಡಾಬ ದುಯ... 

ಇದೊಾಂದು ಹಾಡು..." 

"ನಾ ಹೇಳದ ಮಾತ್ತ ಸುಮಮ ನೆ ಕೇಳು, ಪ್ರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ್ಕಬ ೋಡ. ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ...." ರಮಾ ಮಧ್ಯಯ  ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ತದಳು. "ಇವತ್ತು  

ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಚಿಕೆು ... ಅಪ್ಾ ನಿಗ್ಗ ಬೇಜ್ಞರಾಗಿದೆ..." 
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"ಅಪ್ಾ ...ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಯಾರು... ನಮಮ  ಸುರೂ ಮಾಮನ ರ್ರಾನಾ...." 

"ಹೌದು , ಹೌದು. ನಿಾಂಗ್ಗ ಅದೆಲಾಲ  ಅರ್ಯವಾಗೋಲಲ . ಸುಮಮ ನೆ ಆಡೆ ೋ ಹೋಗು, ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಕೆ್ ದಮ ನೆಗ್ಗ ಹೋಗು." 

ಇಷಿ್ಟ  ಹತಿು ನ ಮೇಲ್ ಪ್ಕೆ್ ದ ಮನೆಗ್ಗ ಹೋಗಲು ಎಾಂದೂ ಇಲಲ ದೆ ಪ್ಮಿೋಯಷನ್ ಸಿಕೆ್ತ ದು ರಿಾಂದ ಚಿಕೆು  ಸಂತೋಷದಿಾಂದ 

ಕುಣ್ಣಯುತಾು  ಓಡಿದ. 

ರಮಾ ಕ್ತು ಲಿನ ಕ್ಕೋಣೆರ್ಲಿಲ  ಮೆಲಲ ಗ್ಗ ಬಂದಳು. 

"ಊಟಕೆಾ ದರೂ ಏಳು ರೇನ್ನ?" 

"ಸರಿ.. ತಟಿೆ  ಹಾಕು...." 

"ಕಾಗದ" 

"ಯಾರಿಗ್ಗ ಬ್ರೆಯೋದು..." 

"ನಮಗ್ಗ ಸುದಿು  ತಿಳಸಿದ ಕಾರ್ಶೋಗ್ಗ ಬ್ರೆಯೋದು..." 

"ಕಾರ್ಶೋಗ್ಗ! ಅವನೆಾಂಥಾ ಬಾದರಾರ್ರ್ ಸಂಬಂಧಾಾಂತ..." 

"ಬ್ರಿೋರ್ದ ಇದೆರ  ಚೆನಾನ ಗಿರೋಲಲ ..." 

"ಸರಿ ಊಟವಾದ ಮೇಲ್ ಬ್ರಿೋತಿೋನಿ." 

 ರಾಜೋವ ಮಜುಗರಗಾಂಡ. ಇವಳೂ ತನನ ನ್ನನ  ಪ್ರಿೋಕೆ್ತ ಸುತಿು ದಾು ಳೇನ್ನೋ. ಎಷಿ್ ೋ ಸಲ ಹೇಳದು ಳು. "ನಿಮಗ್ಗ 

ನಿಮಮ ವರನ್ನನ  ಒಾಂದು ಸಲನಾದೂರ  ನ್ನೋಡಬೇಕು ಅನಿನ ಸೋದೆ ಇಲ್ವ ೋ?...ವಿಚಿತಾರ ಪಾಾ , ಹನೆನ ರಡು ವಷಯ ಆಯುು ... ಊರಿನ ಕ್ಡೆ 

ಹೋಗಿ." 
 ಮಾತಿಲಲ ದೆ ಊಟ, ಹಸಿವೇಯೇನ್ನ ಕ್ಡಿಮೆಯಿರಲಿಲಲ . ಗಜುು  ರುಚಿಯಾಗಿದು ರಿಾಂದ ದಿನಕೆ್ತ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗ್ಗಯೇ 

ಕ್ಲಸಿಕ್ಕಾಂಡ, ಸಾರು ಖ್ಯರವನಿಸಿತ್ತ. ಆದರೆ ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಬ್ರಲಿಲಲ . ಮತೆು  ರೂಮಿಗ್ಗ ಬಂದು ಹಾಸಿಗ್ಗರ್ ಮೇಲ್ ಉರುಳದ. 

ಹರಗಿನ ಬಿೋದಿರ್ ದಿೋಪ್ದ ಮಂದ ಬೆಳಕು ರೂಮನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಿತ್ತು . ನಕ್ಷತರ ಗಳು ಕ್ಣಿು ಮಚಾಾ ಲ್ಯಾಡುತಿು ದು ವು. ಎಾಂಥಾ ಸುಾಂದರ 

ರಾತಿರ ! ಪ್ಕೆ್ ದ ರೂಮಿನಲಿಲ  ಚಿಕೊ ನ ಹಾಸಿಗ್ಗಗ್ಗ ಸಳೆಳ ಪ್ರದೆ ಇಳಬಿಡುತಿು ದು  ರಮಾಳ ಬ್ಳೆಗಳ ಕ್ತಣ್ಣಕ್ತಣ್ಣ ಶಬ್ು . ಬೆಳಗೆ್ಗ  ಬ್ನಿಯ ಹತಿು ರ 

ಬಂದಾಗಲೂ ಇರ್ದ ರಿೋತಿ ಕ್ತಣ್ಣಕ್ತಣ್ಣೋ ಶಬ್ಧ  ಮಾಡಿದು ಳು. ಅಬ್ಬ .. ಎಾಂಥಾ ಹುಡುಗಿ, ಏನ್ನ ಮೈಮಾಟ, ಅಲಂಕಾರ, ಕುಲುಕುಲು ನಗು, 

ಕ್ಣ್ಣಮ ಾಂಚ್ಚ. ಇವತು ಾಂತೂ ಕಾರರ್ವಿಲಲ ದೆ ನಾಲೆಾ ರು ಸಲ ಮೈ ಸವರಿಕ್ಕಾಂಡೇ ನಡೆದಿದು ಳು. ಕ್ಕಾಂಕು ನ್ನೋಟ ಬಿೋರಿದು ಳು. "ಚಿೋಪ್ 

ಗರ್ಲಯ" ಎಾಂದು ಆಫ್ರೋಸಿನವರ ಎದುರಿಗ್ಗ ಅಾಂದಿದು ರೂ ಮೈ ಕಾವೇರಿದುು  ನಿಜ. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರಲಿಲಲ  ರ್ತ್, ಆ ಥಾಮಸ್ಟ ರ್ರಾ 

ದಿನಾ ಒಾಂದೊಾಂದು ಹಸ ಹುಡುಗಿರ್ ಜತೆ ಫ್ಲ ಟ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಬಿಡುವ ಹಾಗಿದು ರೆ ಎಷಿ್ಟ  ಚೆನಾನ ಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಆ 

ರಿೋತಿರ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳೆಾಂದರೆ ಭರ್. ಹೆಾಂಡತಿ ಜೋವಮಾನವಲಾಲ  ಜತೆರ್ಲಿಲ  ರಬೇಕಾದವಳಾಂದಿಗ್ಗ ಮಾತರ  ಎಲಲ  ಸಂಬಂಧ್ಗಳೂ 

ಎಾಂಬ್ ವಿಚಾರ ಮೈತಳೆದುಹೋಗಿವ. "ನಿೋನ್ನಬ್ಬ  ಹಿಪೊೋಕ್ಕರ ೈಟ್, ನಿೋನೇನ್ನ ಇಮೋಷನರ್ಲ ಅಡಲಿಿ ಿ ಮಾಡೋಲಲ  ಅಾಂತಿಯೇನ್ನ? 

ನನನ ನ್ನನ  ಫೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ" ಎಾಂದ ಥಾಮಸ್ಟ ಮೇಲ್ ತ್ತಾಂಬಾ ಕ್ಕೋಪ್ ಬಂದಿತ್ತು . ಜತೆಗ್ಗ ಹಟಿೆ ಕ್ತಚ್ಚಾ  ಆಗಿತ್ತು . 
ರಮಾ ಮೆಲಲ ನೆ ಹತಿು ರ ಬಂದು ಪ್ಕೆ್ ದಲಿಲ  ಮಲಗಿದು ಳು. ನಸುಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ  ಅವಳ ಉಬುಬ ತಗೆು ಗಳು, ಆಗಲೇ ಬ್ನಿಯರ್ ನೆನಪ್ಪನ 

ಗುಾಂಗಿನಲಿಲ  ಹುಚೆಾ ದಿದು  ಮತೆು ೋರಿಸಿದವು. ರಮಾನ ಹತಿು ರಕೆ್ಕ ಳೆದುಕ್ಕಾಂಡ. ಕ್ಷರ್ ಕ್ಷರ್ ಕ್ಳೆದಂತೆ ರಮಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಗಿ, ಅವನ 

ಮನಸಿಸ ನ ತ್ತಾಂಬಾ ಬ್ನಿಯ ಆವರಿಸಿದಳು. 

 ತನನ  ಆವೇಶ ಕ್ಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಇದು ಕೆ್ತ ದು ಾಂತೆ ತರಿ್ ಗಾದ ರಾಜೋವ, ರಮಾ ಏನಂದುಕ್ಕಾಂಡಳೋ? ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ 

ಹೋದನೆಾಂದು ತಿಳದ ದಿನ ಕೂಡ... ಆದರೆ.. ಯಾವುದೊೋ ಆದಶಯ ಹಿಡಿದು ತಿಳದಿದು  ರ್ಶರ ೋಪಾದ ಮಾಮ ಇಾಂಥಾ ಅನ್ನಭವ ಒಾಂದು 

ಸಲವೂ ಅನ್ನಭವಿಸರ್ದ ಪಾರ ರ್ ಬಿಟಿ್ಟ ೋದು ನೇ? ಅರ್ವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾಂದಿಗೂ ಹಮಿಮ ಕ್ಕಳಳ ದಷಿ್ಟ  ಆ ಹುಡುಗಿರ್ನ್ನನ  

ಪ್ಪರ ೋತಿಸಿದು ನೇ? ಅದಕೆ್ಕ ಾಂಥಾ ಮನಸೆಾ ೈರ್ಯ ಬೇಕು? ಮನಸೆಾ ೈರ್ಯವೇನ್ನ ಮಣಿು . ಅದೊಾಂದು ರಿೋತಿ ಮೂಖಯತನ, ಕ್ಕಟಿ  ಹಟ. 

ತನನ ನ್ನನ  ತಾನೇ ಪ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಾಂಡು, ತಮಮ  ಜೋವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕ್ಕಾಂಡರೆ ಏನ್ನ ಬ್ರುತೆು ? ಸಾವಿನ ಸುದಿು  ಕೂಡ ಬ್ನಿಯರ್ 

ಬ್ರ್ಕ್ಕರ್ ಮನಚನ್ನನ  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಲಿಲಲ . ಅಾಂಥಾದು ರಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ.. ಎಲಲ ೋ ಗಂಟೆ ಹಡೆಯಿತ್ತ. ಬೆಚಿಾ  ಬಿದು  

ರಾಜೋವ.  

 ಎಷಿ್ಟ  ಹತಾು ದರೂ ನಿದೆು  ಬ್ರದು, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮಗೆ ಲು ಬ್ದಲಾಯಿಸಿದ. ಬ್ಚಾ ಲು ಮನೆಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಬಂದ. 

ನ್ನೋಡಿದರೆ ರಮಾಗೂ ನಿದೆು  ಹತಿು ದಂತಿರಲಿಲಲ . ಮೆಲಲ ಗ್ಗ ಕೇಳದ, "ನಿದೆು  ಬ್ರಲಿಲಲ ವ?" 

"ಇಲಲ " 

"ಅಲಲ , ನಿೋವು ಕಾಗದ ಬ್ರೆಯೋದು ಮರೆತೇಬಿಟ್ಟರ , ಬೆಳಗಾಗ್ಗದುು  ಆಫ್ರೋಸ್ಟ, ಇನ್ನನ  ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗ್ಗ ಬಂದ ಮೇಲೇಾಂದೆರ  ಎಷಿ್ಟ  

ತಡ..." "ಅರ್ದಕ್ಕ ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಸತು  ವಿಷರ್ ಹಾಗ್ಗ ಪ್ರ್ದ ಪ್ರ್ದ ನಾಯ ಗ್ ಮಾಡಿು ದಿೋಯಾ? ಅವನ್ನ ನಮಮ  ಪಾಲಿಗ್ಗ ಸತ್ತು  

ಯಾವುದೊೋ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು " ಬಾಯಿಾಂದ ಮಾತ್ತಗಳು ಹರಬಿದು  ಮೇಲ್ ಸವ ಲಾ  ಹೆಚಾಾ ಯಿತೇನ್ನೋ ಅನಿನ ಸಿತ್ತ. ರಮಾ 

ತೆಪ್ಾ ಗಾದಳು. 

 ರಾತಿರ  ಕ್ಳೆದಂತೆ ರಾಜೋವನಿಗ್ಗ ಇನ್ನನ  ಮಜುಗರ. ನಿದೆು  ಬ್ರದು, ಎದುು  ಹೋಗಿ ಕಾಾಂಪೊೋಸ್ಟ ಆದರೂ ತೆಗ್ಗದುಕ್ಕಳಳ ಲೇ? 

ಬೆಳಗೆ್ಗ  ಡಿಸೋಜ್ಞಗ್ಗ ರಿಪೊೋಟ್ಯ ಕ್ಕಡಬೇಕು. ಆಮೇಲ್ ಆ ಗಿರಾಕ್ತರ್ ಸಭೆಗ್ಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನ್ನೋ ತ್ತಾಂಬಾ ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಮನ್ನಷಯ  

ಹೇಳದೆು ೋ ಹೇಳ ಕ್ಕರಿೋತಾನೆ. ಸಂಜೆ ಆ ಪಂಜ್ಞಬಿ ಫ್ಮಿಯನವರ ಜತೆ ಕಾರ್ಕ ಟೇರ್ಲಸ  , ಅರ್ದ ಮಬುಬ ಗತು ಲ್ ಕುಡಿತ, ಅಸಭಯ  

ಜೋಕುಗಳು, ಬ್ಲವಂತದ ಜೋರಾದ ನಗ್ಗ, ಆದರೆ, ಹೇಗೋ ಅವರನ್ನನ  ಬುಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಾಂಡು ಬಿಟಿ ರೆ ತನಗ್ಗ ಚಾಾಂದಿ. ಬ್ನಿಯಗ್ಗ 

ತಾನ್ನ ಹೆಚಿಾ ಗ್ಗ ಸಲಿಗ್ಗ ತೋರಿಸಲಿಲಾಲ ಾಂತ ಕ್ಕೋಪ್ ಬಂದಿರಬ್ಹುರ್ದ? ನಾಳೆ ಒಾಂದಿಷಿ್ಟ  ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನ್ನೋಡಬೇಕು. 

ತಪಾಾ ದರೂ ಏನಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಲಿಗ್ಗ ಮಾಂದುವರೆದರೆ... ರಮಾಗು ಎರಡು ಬ್ಗ್ಗದಂತೆಯೇ? ತಾನೇನ್ನ ರ್ಶರ ೋಪಾದ ಮಾಮನಲಲ ವಲಲ .. 

ಯಾವುದೊೋ ಹುಡುಗಿರ್ ನೆನಪ್ಪನಲಿಲ  ಜೋವಮಾನವಲಾಲ  ಹಾಳು ಮಾಡಿಕ್ಕಳಳ ೋಕ್ಕ... ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಯ ಷ್ಟರ್ರ್ಲ ಸಂಬಂಧ್ ಅಷಿೆ . 

ರ್ಶರ ೋಪಾದ ಮಾಮ ಬ್ದುಕ್ತದು ರೆ, ತನನ ನ್ನನ  ಬ್ನಿಯರ್ ಜತೆ ನ್ನೋಡಿದು ರೆ ಏನಂದುಕ್ಕಳುಳ ತಿು ರಬ್ಹುದು? ಒಾಂದು ಕಾಾಂಟ್ರರ ರಿ್ಕ  

ಗೋಸೆ ರ ಬಾರಿನ ಮಬುಬ ಗತು ಲ್ರ್ಲಿಲ  ಕ್ಕಳೆತ ಜೋಕುಗಳನ್ನನ  ಕ್ತು ರಿಸುತಾು  ಸಂಜೆ ಮೇಲ್ ಸಂಜೆ ಕ್ಳೆಯುವ ತನನ ನ್ನನ  ಅವನ್ನ 

ಗುರುತಿಸುತಿು ದು ನೇ? 
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"ಏನ್ನೋ ಆ ಚಂಚಲ ರಾಜೂನನ  ಕ್ಟಿ್ಟ ಕ್ಕಾಂಡು ಓಡಿಹೋದಾಗ ಮದುವೇನೇ ಮಾಡಿಕ್ಕಳಳ ಲಲ  ಅಾಂತಿದೆು ". 

"ರಾಚರ್ಯ ನ ಮನೆ ರಾಗಿ ರಟಿ್ಟ  ಹಡೆದು ಬಂದು ಅಮಮ ನ ಕೈಲಿ ಒದೆ ತಿಾಂದಿದುು  ಜ್ಞಾ ಪ್ಕ್ ಇದೆಯೇನ್ನೋ". 

"ನಾನ್ನ ಡಾಕಿ್ ರೇ ಆಗೋದು.. ಹಳಳ ಗಳಲಿಲ  ಸೇವ ಮಾಡೋದು ಅಾಂತಿದೆು . . ." 

"ಅವತ್ತು  105 ಡಿಗಿರ  ಜವ ರ ಹೋಗಿ ಎಷಿ್ಟ  ಹೆದರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟ ದೊಯ ೋ. ರಾತಿರ  ಎಲಾಲ  ನಾನ್ನ, ನಿಮಮ ಮಮ  ಕ್ರಿ್ ಲಿಲ  ಎಣಿೆ  ಬಿಟೆ್ ಾಂಡು ಒದೆು  

ಬ್ಟಿೆ  ಹಾಕಾು  ಕೂತಿದವ ಲಲ ೋ" 

"ಮೋತಿ ಹೋದಾಗ ಮೂರು ದಿನ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟಯ ಲಲ ೋ. ಆ ನಾಯಿಮರಿ ಮೇಲ್ ಎಾಂಥಾ ವಾಯ ಮೋಹ.. ಇಾಂಥಾ 

ಹೆಾಂಗರುಳಾದೆರ  ಮಾಂದೆ ಕ್ಷಿ ..." 

"ಇದೆರ  ರಾಜೋವನ ಹಾಗಿರಬೇಕು.. ಒಾಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಮಟಿ್ ಲಲ . ಒಾಂದು ದಿನ ಸಂಧಾಯ ವಂದನೆ ತಪ್ಪಾ ಸಲಲ ..." 

"ಅಾಂತೂ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಎಲಾಲ ರನ್ನನ  ಎದುರು ಎತಿು ಹಾಕೆ್ಕ ೋಾಂಡೂ ಬೊಾಂಬಾಯಿಗ್ಗ ಹರಟ್ಟ ಬಿಟಿೆ ೋನ್ನನ .. ಶಬಾಬ ಷ್.. ಯೋಚೆನ  

ಮಾಡಬೇಡ. ಏನಾದೂರ  ತಾಪ್ತರ ರ್ ಆದೆರ  ಬ್ರಿ.. ನಾನ್ನ ದುಡೆು  ಗಿಡೆು  ಬೇಕಾದೆರ  ಕ್ಳಸಿು ೋನಿ" 

"ನಿೋನ್ನ ಸವ ಲಾ  ಸೆಟರ್ಲ ಆಗಿಬ ಡು. ಹಾಯಂತ ನಿಮಮ ನೇಲಿ ಬಂದು ಇದಿಬ ಡಿು ೋನಿ.." 

ಊರಿಗ್ಗ ಹೋದಾಗಲ್ಲಾಲ  ತನನ  ಬಾಲಯ ವನ್ನನ  ಅದರ ಮೂಲಕ್ ಬಾಲಯ ದ ತನನ ನ್ನನ  ಜೋವಂತವಾಗಿಸುತಿು ದು  ರ್ಶರ ೋಪಾದ ಮಾಮ ತನನ  

ಪಾಲಿಗ್ಗ ಸತ್ತು  ಹೋಗಿದುು  ಎಾಂದು?  

ದುಡೆಿ ನಾಸೆಗ್ಗ ರಮಾಳ ಕೈಹಿಡಿದ ದಿನವೇ? 

ಅಮಮ ನಿಗ್ಗ ಸಿೋರಿರ್ಸ್ಟ ಎಾಂದು ತಿಳದೂ 8 ಲಕ್ಷದ ಕಾಾಂಟ್ರರ ರಿ್ಕ  ಕೈ ತಪ್ಪಾ  ಹೋಗುತೆು ೋಾಂತ ಕ್ಕನೇ ಗಳಗೇಲಿ ಅವಳ ಮಖ ನ್ನೋಡಲು 

ಹೋಗದಿದಾು ಗಲೇ? 

ತನನ  ಮದಲ ಪ್ಪಗ್ ವಿಸೆಿ  ಮಟಿ್ಟ ದಾಗಲ್? 

ಬ್ನಿಯರ್ ಮೈ ಡಾಂಕುಗಳನ್ನನ  ನೆನೆಯುತಾು  ರಮಾಳನ್ನನ  ಹತಿು ರಕೆ್ಕ ಳೆದುಕ್ಕಾಂಡಾಗಲೇ? 

ಲಾಲವಾನಿೋ ತೋರಿಸಿದ ಎಾಂಟ್ಟ ಸಾವಿರ ಸಂಬ್ಳದ ಆಸೆಗೋಸೆ ರ ಈ ಕ್ಚಡಾ ಜ್ಞಬ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಾಂಡ ದಿನವೇ? 

ಕಾಾಂಟ್ರರ ರಿ್ಕ  ಜೇಬಿಗ್ಗ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಳಳ ಲೋಸುಗ ಆ ಚಾವೆಾ ಗ್ಗ ತಾಜನ ಲಿಲ  ರೂಮ ಬುರ್ಕ ಮಾಡಿಕ್ಕಟಿ್ಟ , ತನನ  ಖಚಿಯನಲಿಲ  ಎಲಾಲ  

ಏಪಾಯಟ್ಟ ಮಾಡಿಕ್ಕಟಿ್ರ ಗಲೇ? 

"ಅವನ ಕ್ಕನೇ ಕ್ಮಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೋ? "ಕ್ತು ಲನ್ನನ  ಸಿೋ ಳ ಬಂದ ರಮಾಳ ಮಾತ್ತ ಕೇ ಳ ಬೆಚಿಾ  ಬಿದು  ರಾಜೋವ. 
"ಯಾರದು..." 

"ಮತಾು ಯ ರದು... ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನದು" ವಿಚಿತರ ವಾದ ಧ್ವ ನಿರ್ಲಿಲ  ಮಾತಾಡಿದಳು. ರಮಾ "ನಾಯ ರ್ವಾಗಿ ನಿೋವೇ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಿಮಮ ನ್ನನ  ಮಗನಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಹಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡಿದಾು ಾಂತ ಹೇಳು ದಿರ ... ಅವನಿಗಂತೂ ಹೆಾಂಡತಿ ಮಕೆ್ ಳಲಲ ... ಅಾಂದ 

ಮೇಲ್..." ರಾಜೋವ ನಿರುತು ರನಾದ, ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನ ಕ್ಕನೇ ಕ್ಮಯ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೋ? 

ಬೆಳಗೆ್ಗ  ಎಾಂಟ್ಟ ಗಂಟೆಗ್ಗ ಆಫ್ರೋಸಿಗ್ಗ ಹರಡುವ ಅವಸರದಲಿಲ ದಾು ಗ ಫೋನಿನ ಕ್ಕರೆ. ರಾಜೋವ ಬ್ಚಾ ಲು ಮನೆರ್ಲಿಲ ರುವುದನ್ನನ  

ನ್ನೋಡಿ, ರಮಾನೇ ಮಾತಾಡಿದಳು. ಇವನ್ನ ಹರಬ್ರುತು ಲೇ ಹೇಳದಳು. 

"ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಿಾಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು . ರ್ಶರ ೋ ಪಾದು ಮಾಮ ಇದು  ಬ್ದು  ಒಾಂದು ಚ್ಚರು ಆಸಿು  ಎಲಾಲ  ನಿಮಗ್ಗ ಬಿಟಿ್ಟ  

ಹೋಗಿದಾನಂತೆ... ಅವಲಾಲ  ಸೆಟರ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕ ಆದಷಿ್ಟ  ಬೇಗ ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ್ಗ ಬ್ರಬೇಕಂತೆ..." 

ಅವಳಗೂ ಸಂತೋಷವಾದಂತಿತ್ತು . ಧ್ವ ನಿರ್ಲಿಲ  ಉತ್ತಸ ಕ್ತೆಯಿದು ಾಂತಿತ್ತು . ದುಡೆು  ಯಾರಿಗ್ಗ ಬೇಡ. "ಪಾಪ್, ಎಷಿ್ಟ  ಹಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡಿದು  

ನ್ನೋಡಿ..." ಎಾಂದಳು. "ಹೋಗುವ ಮಾಂಚೆ ಒಾಂದು ಬಾರಿಯೂ ನ್ನೋಡಲಾಗಲಿಲಲ " ಎಾಂದಳು. "ಚಿಕೆ್ಕ ೋರಿದಾು ಗಲೇ ತಂರ್ದನ 

ಕ್ಳಕ್ಕಾಂಡ ನಿಮಗ್ಗ ತಂದೆಗಿಾಂತ ಹೆಚಾಾ ಗಿದು . ನಾವಿಾಂದು ಮನ್ನಷಯ ರಾಗಿ ಬ್ದುಕುತಾು  ಇರೋದು ಅವನಿಾಂದ. ಚಿಕೊ ನ ನ್ನೋಡಿದೆರ  

ಎಷಿ್ಟ  ಸಂತೋಷಪ್ಡಿು ದೊನ ೋ" ಎಾಂದಳು. 

ರಾಜೋವನ ನಿೋರವತೆ ನ್ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಾನಿಸುತು , "ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ್ಗ ಯಾವಾಗ ಹರಡಿು ೋರಾ..." ಎಾಂದಳು 

"ಆಾಂ.." 

"ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ್ಗ ಅಜೆಯಾಂಟ್ರಗಿ ಬ್ರಲು ಹೇಳದರು..." 

"ನಾನ್ನ ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ್ಗ ಹೋಗುತಿು ಲಲ " 

"ಏನ್ನ ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ... ಅಷಿ್ಟ  ಆಸಿು ೋನ್ನ..." 

"ತಿಳೋತ್ತ" 

"ಫೆಾ ಮಾಯಲಿಟ್ಟೋಸ್ಟ ಎಲಾಲ  ಇರುತೆು . .. ಸಾವು ಬಾಳನ ವಿಷರ್... ತಕ್ಷರ್ ಹೋಗದಿದು ರೆ ಚೆನಾನ ಗಿರಲಲ ..." 

"ನಾನ್ನ ಹೇಳದೆನಲಾಲ . ನಾನ್ನ ಹೋಗುತಿು ಲಾಲ ಾಂತ..." 

"ಮತೆು  ಆ ಆಸಿು ೋನೆಲಾಲ  ಏನ್ನ ಮಾಡಾು ರೆ..." 

"ಅದನನ  ಕ್ಟೆ್ ಾಂಡು ನನಗೇನ್ನ... ಯಾವುದಾದೂರ  ಟರ ಸಿ್ಟ  ಗ್ಗ ಕ್ಕಡಬ್ಹುದು.. ಅವರೇ ಹಂಚಿಕ್ಕಳಳ ಬ್ಹುದು" 

"ಅದು ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮನ ನ್ನೋಯಿಸಿದ ಹಾಗಲಲ ವ... ಅವರ ಕ್ಕನೇ ಗಳಗ್ಗರ್ ಆಸೆ ಪೂರೈಸದೆ... ನನಗೇನ್ನ ಅರ್ಯ ಆಗಾು ಇಲಲ ..." 

"ನಿಾಂಗ್ಗ ಆಗೋದೂ ಇಲಲ ... ಅವನ್ನ ಆಸಿು  ಬಿಟಿ್ಟ ದುು  ನನಗಲಲ ..." ಮಂಪ್ರಿನಲಿಲ ರುವವನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ ರಾಜೋವ. 

"ಅಯಯ ೋ ಅವರು ಫೋನ್ ನಲಿಲ  ಕ್ತಲ ರ್ರ್ ಆಗಿ ಹೇಳದರು ಇರ್ದನ್ನ ತಮಾಷೆ ವಿಷರ್ವಲಲ ವಲಲ ... ನಿೋವು ಸರಿಯಾಗಿದಿೋರಾ ತಾನೇ?’ 

"ಅವರು ಹೇಳದುು  ಸರಿೋಾಂತ ನನಗೂ ಗತ್ತು .. ಆದರೆ ಹೇಳದೆನಲಾಲ ... ರ್ಶರ ೋಪಾದು ಮಾಮ ಆಸಿು  ಬಿಟಿ್ಟ ದುು  ನನಗಲಲ ..." ಎಾಂದು 

ಗರ್ಗುತಾು  ಆಫ್ರೋಸ್ಟ ಬ್ಸ್ಟ ಹಿಡಿರ್ಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಯಿಾಂದ ಹರಗ್ಗ ಹೆಜೆು  ಹಾಕ್ತದ ರಾಜೋವ.  

 



11 
 

ಮತಂಬಯಿ ಕನೆಡ ರಂಗಭ ಮಿಯ ಉಳಿವು-ಬೆಳೆವು 
- ನೆೋಸರತ ವರದಿ 

 ಇದೆೋ ಆಗಸ್ಟ  14, 2022 ಭಾನತವಾರ ಬೆಳಿಗೆ 10.30 ಕೆ ಮತಂಬಯಿ ಕನೆಡ ರಂಗಭ ಮಿಯ ಮರಗನತೆ 

ಮತು ಎತಿು ಹಿಡಿಯಬೆೋಕಂದತ, ಅದಕಾೆಗಿ ಯೋಜನೆಯಂದನತೆ ಅಣಿ ಮಾಡಬೆೋಕಂದತ, ಮೈಸ ರತ 

ಅಸ ೋಸಿಯೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಚರ್ಚಕ ನಡೆಸಿದದರತ .  

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿದ ಮಾನಯ ಕಲಾವಿದರತ : 

ಡಾ . ಮಂಜತನ್ಾಥ್   ಡಾ . ಉಷ್ಾ ದೆೋಸ್ಾಯಿ       ಶ್ರೋ ಓಂದಾಸ್ಟ ಕಣಣಂಗಾರ್ 

ಶ್ರೋ ಮಧತಸ ದನ್ T.R.  ಶ್ರೋ ಸತರೆೋಂದರಕತಮಾರ್ ಮಾನ್ಾಕರ್ಡ     ಶ್ರೋ ಅವಿನ್ಾಶ್ ಕಾಮತ್ 

ಶ್ರೋ ಸಿ . ಎಸ್ಟ . ದಿನೆೋಶ್   ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಸಿೋತ್ಾರಾಂ      ಶ್ರೋ ಕ . ಮಂಜತನ್ಾಥಯಯ 

ಶ್ರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸರಾಫ್   ಡಾ . ಗಣಪತಿ ಶಂಕರಲ್ಲಂಗ್      ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಜ ೋಶ್ 

ಶ್ರೋಮತಿ ಭವಾನ ಭಾಗಕವ್  ಶ್ರೋ ಪ್ಾಥಕಸ್ಾರಥಿ ನ್ಾಯಕ್      ಶ್ರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಜ ೋಶ್ 

ಶ್ರೋ ಭರತ್ ಕತಮಾರ್ ಪ್ಟೂಲ್ಲಪು  ಶ್ರೋ ಅಶ್ನ ೋಕ್ ಸತವಣಕ      ಶ್ರೋಮತಿ ಲತ್ಾ ಉಪ್ಾಧಾಯಯ 

ಶ್ರೋ ಸತರೆೋಶ್ ಖಾಸಿೆಸ್ಟ   ಶ್ರೋ ಸತದಿೋಪ್ ರೆೋಗ      ಶ್ರೋ ರಾಘವೋಂದರ ಉಪ್ಾಧಾಯಯ 

ಶ್ರೋ ಜಯಶ್ೋಲ ಸತವಣಕ  ಶ್ರೋ ಸತಂದರ್ ಕೋಲೆರ್       ಶ್ರೋ ರಾಘವ್ ಬೆಳ ಳರತ  

ಮೊದಲ್ಲಗ ಡಾ . ಮಂಜತನ್ಾಥ್ ಅವರತ ಹಿಂದೆ ಈ ರಂಗಭ ಮಿಗಾಗಿ ದತಡಿದ ಅನೆೋಕ ನದೆೋಕಶಕರತ, ಕಳೆದ 150 

ವಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆ ರನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಡದ ಹೆಗೆಳಿಕಯನತೆ ಎತಿು ಹಿಡಿದದನತೆ ನೆನೆದರತ . ಆದರೆ ಇಂದತ ಆ ಮರಗತ 

ತ್ತಸತ ಕಡಿಮಯಾಗಿದತದ, ಅದರ ಬಗೆ ನ್ಾವು ಮತು ಒಂದತ ಯೋಜನೆಯನತೆ ಹಾಕಬೆೋಕಂದರತ .  

 ಡಾ . ಭರತ್ ಕತಮಾರ್ ಪ್ಟೂಲ್ಲಪು ವಿಶದವಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆ ತಿಳಿ ಹೆೋಳಿದರತ . ಒಂದತ ನ್ಾಟಕವನತೆ ಅಣಿ 

ಮಾಡಲತ ಕಡಿಮ ಎಂದರೆ ಒಂದ ವರೆ ಲಕ್ಷ ರ ಪ್ಾಯಿ ಬೆೋಕಾಗತತ್ುದೆ . ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಹಸಕಲ್ ಖಚತಕ, ಮೋಕಪ್, 

ರಂಗಸಜಿಿಕ, ಸಂಗಿೋತ್ ಎಲಿವೂ ಸೋರತತ್ುವ . ಇಂದತ ಅದನತೆ ಹೆ ರತವ ಸಂಸಾಗಳತ ಕಡಿಮಯಾಗಿವ ಎಂದರತ .  

 ಶ್ರೋ ಮಧತಸ ದನ್ ಅವರತ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಕನೆಡ ಕಲಾಕೋಂದರದ ಕ ಡತಗಯನತೆ ನೆನೆಯತತ್ಾು, ಕೋಂದರ 

ಇಂದ  ಆ ಕಲಸವನತೆ ಮಾಡತತ್ಾು ಬಂದಿದೆ . ಇದೆೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 21 ನೆಯ ತ್ಾರಿೋಖತ ಮ ರತ ನ್ಾಟಕಗಳ ಒಂದತ 

ಉತ್ೆವವನತೆ ಕೋಂದರ ಜರತಗಿಸತತಿುದೆ ಎಂದತ ಎಲಿರ ಸಹಕಾರವನತೆ ಕ ೋರಿದರತ . 

 ಶ್ರೋ ಅಶ್ನ ೋಕ ಸತವಣಕ ರವರತ ಮಾತ್ನ್ಾಡತತ್ಾು, ಈಗ ಕನೆಡ ಜನ ಚದತರಿ ಹೆ ೋಗಿರತವುದರಿಂದ ಕೋವಲ 

ಕಲವೋ ಸಂಸಾಗಳನತೆ ಗತರತತಿಸತವ ಬದಲತ ಅವುಗಳ ಬಾರಂಚ್ ಗಳನತೆ ಸಂಪರ್ಕಕಸತವುದತ ಉಚಿತ್ ಎಂದರತ . 

ಮೊಗವಿೋರ ಸಂಸಾ ಈಗ ಅನೆೋಕ ಬಾರಂಚ್ ಗಳನತೆ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲ ಹೆ ಂದಿದತದ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ ನೆ ೋಡತವ 

ಮಂದಿ ಇದಾದರೆ ಎಂದರತ . ಇಂತಯೋ ಬಂಟರ ಹಾಗ  ಬ್ರಲಿವರ ಸಂಘಗಳತ ಇವ ಎಂದರತ . ನೋವುಗಳತ 

ಅವರೆಲಿರನ ೆ ಸಂಪರ್ಕಕಸಿ ಒಂದತ ನೆ ೋಡತಗರ ನೆರೆಯನತೆ ಕಟ್ಬೆೋಕತ ಎಂದರತ . 

 ಶ್ರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಅವರತ ಮಾತ್ನ್ಾಡತತ್ಾು ನಟರನತೆ ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಲತ ಹೆಚಿಿನ ಕಮಮಟಗಳನತೆ 

ಜರತಗಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದರತ . ಡಾ . ಶಂಕರಲ್ಲಂಗ ಅವರತ  ಮಾತ್ನ್ಾಡತತ್ಾು ನ್ಾವು ಕಲಾವಿದರತ ಹಾಗ  ನದೆೋಕಶಕರನತೆ 

ರಂಗಾಯಣ, ನೋನ್ಾಸಂ ಅಂತ್ಹ ರಂಗಶಾಲಗಳಿಗ ಕಳಿಸಬೆೋಕಂದರತ . 

 ಶ್ರ ಮಂಜತನ್ಾಥಯಯನವರತ ಇಂದತ ಕೋವಲ ನಟನೆ, ರಂಗಭ ಮಿ ಸಿನೆಮಾ ಇವುಗಳನೆೆೋ ತ್ಮಮ 

ಕಸತಬಾಗಿಟತ್ಕ ಳತಳವರತ ಮಾತ್ರ ಇಂತ್ಹ ರಂಗಶಾಲಗಳಿಗ ಹೆ ೋಗಿ ಸ್ಾಕಷತ್ ತಿಂಗಳತಗಳ ಕಾಲ ಇರತತ್ಾುರೆ . 

ಹವಾಯಸಿ ರಂಗಭ ಮಿಯವರತ ತ್ಮಮ ಕಸತಬನತೆ ಬ್ರಟತ್ ಅಲ್ಲಿಗ ಹೆ ೋಗಲತ ಬಯಸತವುದಿಲಿ . ಅಂತ್ಹ ಕಲಸವನತೆ 



12 
 

ನ್ಾವೋ ಇಲ್ಲಿ ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೆೋಕತ . ಭಾಷೆ ಒಂದತ ಬೆೋರೆಯಾಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ತ ರಂಗಭ ಮಿಗ ಮ ಲವಾದ 

ಇನೆೆಲಿ ತ್ಯಾರಿಗಳತ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಬೆೋರೆ ಭಾಷಿಗರಿಂದ ದೆ ರೆಯತತ್ುದೆ . ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, 

ಇಂಗಿಿೋಷ್ ರಂಗಭ ಮಿಯ ಕಲಾವಿದರನತೆ ಕರೆಸಿ ನ್ಾವು ಕಲಾವಿದರನತೆ ನಟನೆ, ಬೆಳಕತ, ರಂಗಸಜಿಿಕಗಳಲ್ಲಿ 

ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಬಹತದತ ಎಂದರತ . 

 ಶ್ರೋ ಅವಿನ್ಾಶ್ ಕಾಮತ್ರತ ಕಲಾವಿದರನತೆ ತ್ಯಾರತ ಮಾಡಬಹತದತ, ಆದರೆ ಈಗ ಕನೆಡ 

ರಂಗಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಜವಾದ ಕ ರತ ಇರತವುದತ ನದೆೋಕಶಕರತ . ನದೆೋಕಶನದಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿ ಬೆೋಕಾದದತದ, ಒಬಬ 

ಚಿತ್ರಕಾರನ ಮನೆ ೋಚಿಂತ್ನೆ . ಅಂತ್ಹವರತ ಈಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿದಾದರೆ ಎಂದರತ .  

 ಶ್ರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಸರಾಫರತ, ಹೌದತ ಅನೆೋಕ ಕಡಿಮಗಳತ ನಮಮಲ್ಲಿದೆ . ಆದರೆ ನ್ಾವಲಿರ  ಇದರಲ್ಲಿ 

ಕೈಗ ಡಿಸಿ ಜನರನತೆ ಕ ಡಿಸಿದಾಗ ಜನರನತೆ ಕ ಡಿಸಿದಾಗ, ಹಲವು ಉತ್ುರಗಳತ ತ್ಾವಾಗಿಯೋ ದೆ ರೆಯತತ್ುವ 

ಎಂದರತ . 

 ಶ್ರೋ ರಾಘವ್ ಅವರತ, ನಮಮ ರಂಗಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಡಿವಂತಿಕ ಹೆಚ್ಾಿಗಿದೆ . ಇಂತ್ಹದೆೋ ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ 

ಮಾಡಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನೋತಿವಂತ್ರಾಗತವುದನತೆ ಬ್ರಟತ್, ಈಗಿನ ನೆ ೋಡತಗರ ಮನಸಿೆಗ ಮತಟತ್ವಂತ್ಹ 

ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ ಮಾಡಬೆೋಕತ ಎಂದರತ .  

 ಶ್ರೋ ಓಂದಾಸ್ಟ ಕಣಣಂಗಾರ್ ಅವರತ, ಕನೆಡ ದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರತ ತ್ಂಡಗಳ  ಈಗಲ  ರಂಗಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ 

ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ ಆಡತತಿುವ . ನ್ಾವು ಅವರನ ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಕ ಡಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದರತ . 

 ಶ್ರೋ ಪ್ಾಥಕಸ್ಾರಥಿ ನ್ಾಯಕ್ ಅವರತ, ಕನೆಡದವರತ ಹಲವಾರತ ಕಲಸಗಳನತೆ ಬಹಳ ನಷೆಿಯಿಂದ ಹಲವು 

ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾಡತತ್ಾು ಬಂದಿದಾದರೆ . ಆದರೆ ಅದನತೆ ಒಂದತ ಬಾರಂರ್ಡ ಮಾಡಿಲಿ . ಒಂದತ ರಂಗ ಪರದಶಕನವಾದರೆ 

ಸ್ಾಲದತ, ಅದಕೆ ಪರಚ್ಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರತ ಕಡೆ ಹಾಕಬೆೋಕತ ಪತಿರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಚ್ಾರವಾಗಬೆೋಕತ ಎಂದರತ .  

 ಡಾ . ಉಷ್ಾ ದೆೋಸ್ಾಯಿಯವರತ ತ್ಾವಿೋಗ ಶ್ರೋರಂಗರ ನೆನಪನಲ್ಲಿ ಪರತಿೋ ವಷಕ ಒಂದತ ರಂಗ ೋತ್ೆವ 

ಜರತಗಿಸತತ್ಾು ಇದಿದೋರಿ .  ಈ ರಂಗ ಬೆಳವಣಿಗಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಪೂಣಕ ಸಹಕಾರ ಇದೆ . ಆದರೆ ಹಿಂದಿನಂತ 

ಈಗ ಮ ರತ ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ ಯಾರ  ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ ನೆ ೋಡಲತ ಸಿದಧವಿಲಿ . ಆದದರಿಂದ 1 ಅಥವಾ1½ ಗಂಟ್ಟಗಳ 

ನ್ಾಟಕಗಳನತೆ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಬೆೋಕತ, ಹಾಗ  ಅವು ಕೋವಲ ಒಂದೆೋ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ, ಮಹಾ ಮತಂಬೆೈ, ನವಿ 

ಮತಂಬೆೈಯಲ್ಲಿ ಜರತಗಬೆೋಕತ ಎಂದರತ . 

 ಬಹಳಷತ್ ಆಳವಾದ ಚರ್ಚಕಯ ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಚಿಕೆ ಕ ಟವನತೆ ಕ ಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಲಹೆಯನತೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದತ ಬಲವಾದ ಯೋಜನೆಯಂದನತೆ ಮತು ಈ ಸಭೆಯ ಮತಂದಿಡಬೆೋಕಂಬ ನಧಾಕರವನತೆ ಸಭೆ 

ತಗದತಕ ಂಡಿತ್ತ . ಈ ಚಿಕೆ ಕ ಟದ ಮತಂದಾಳತತ್ನವನತೆ ಶ್ರೋ ಮಧತಸ ದನ್ ಅವರಿಗ ಒಪಪಸಲಾಯಿತ್ತ . ಅವರ 

ಜ ತಗ ಡಾ . ಪ್ಟೂಲ್ಲಪು ಮತ್ತು ಅಶ್ನ ೋಕ ಸತವಣಕ ಅವರನ ೆ ಸೋರಿಸಿ ಈ ಕ ಟ ಮತು ಬೆೋಕಾದವರನತೆ 

ಜ ತಗ ಡಿಸಿಕ ಂಡತ ಬಲವಾದ ಸಂಸಾಗಳ ಪರತಿನಧಗಳನ ೆ ಸೋರಿಸಿಕ ಂಡತ, ಯೋಜನೆಯಂದನತೆ ತ್ಯಾರತ 

ಮಾಡಿ ಮತಂದಿನ ಸಭೆಯ ಮತಂದೆ ಇಡಬೆೋಕಂದತ ನಧಾಕರವಾಯಿತ್ತ .  
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ಸಂಭ್ ಮದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಕನನ ಡ ಕಲಾ ಕಾಂದ್  ಮಾಂಬಯಿಯ 63ನೇ 

ನಾಟಕೋತಸ ವ ಮತ್ತು  ಪ್್ ಶಸ್ತು  ಪ್್ ಧಾನ ಸಮಾರಂಭ 
ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ಕೆ್ಕ  ಆಗಸಿ್ಟ  21, 2022, ಒಾಂದು ಅವಿಸಮ ರಣ್ಣೋರ್ ದಿನ ಎಾಂದರೂ ತಪಾಾ ಗಲಾರದು. ನಾಟಕ್ಗಳಗ್ಗಾಂರ್ದ 

ಸಾಾ ಪ್ಪಸಲಾ ಟಿ  ಸಂಸೆಾ  ಆಗಿದು ರೂ ಕ್ಲ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳಗೂ ಕ್ರ ಮೇರ್ ಪೊರ ೋತಾಸ ಹ ನಿೋಡುವುದನ್ನನ  ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ  

ಪ್ದಧ ತಿಯಂತೆ ರೂಡಿಸಿಕ್ಕಾಂಡು ಬ್ರುತಿು ದೆ. ಅಾಂದು ಮಾಟ್ಟಾಂಗದ 

ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಸಭಾಗರ ದಲಿಲ  ಮಾಂಬ್ಯಿಗರಿಾಂದಲೇ 

ಪ್ರ ದರ್ಶಯಸಲಾ ಟಿ  ಎರಡು ನಾಟಕ್, ಒಾಂದು ರಂಗ ರೂಪ್ಕ್, ಮತು ಾಂದು 

ತಾಳಮದು ಳಯೇ ಮೇಲಿನ ಮಾತಿಗ್ಗ ಸಾಕೆ್ತ  ಎನನ ಬ್ಹುದು. 

 ಬೆಳಗಿನ ಉದಾಾ ಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಬ್ಳಕ್ 11:30 ಸುಮಾರಿಗ್ಗ ಮದಲ 

ನಾಟಕ್ವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಫೈನ್ ಆಟ್ಸ ಯ ನವರು 'ಸಂಸಾರ' ಎಾಂಬ್ 

ನಾಟಕ್ವನ್ನನ  ಪ್ರ ದರ್ಶಯಸಿ ಪ್ಪರ ೋಕ್ಷಕ್ರ ಮನ ಗ್ಗದು ರು. ಈ ನಾಟಕ್ವನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ 

ನಂದಳಕ್ಕ ನಾರಾರ್ರ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ ರ್ವರು ರಚಿಸಿ ರ್ಶರ ೋ ಅದಯ ಪಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷಿ  

ಶ್ನಟಿ್ಟ  ನಟ್ಟಸಿ ನಿರ್ದಯರ್ಶಸಿದು ರು.  

ನಾಟಕ್ದ 

ಇತರ ಕ್ಲಾವಿದರಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ವಿ ಕ್ಕ ಸುವರ್ಯ, ರ್ಶರ ೋ ಮತಿ ಪ್ಪರ ಯಾ 

ಸರೋಜ್ಞ ರ್ದವಿ, ಶೈಲೇಶ ಪುತರ ನ್, ಸುಜತ್ ಪೂಜ್ಞರಿ ನಟ್ಟಸಿದು ರು. 

ವಣಯಲಂಕಾರವನ್ನನ  ಮಂಜುನಾಥ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ ಗಾರ್, 

ರಂಗಾಲಂಕಾರವನ್ನನ  ಹಿತೇಶ್ ರವಿಶಂಕ್ರ್ ಆಚಾರ್ಯ, 

ದಿೋಪಾಲಂಕಾರವನ್ನನ  ಮನ್ನೋಹರ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ  ನಂದಳಕ್ಕ ಸಂಗಿೋತವನ್ನನ  

ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗೆ್ಗ , ಸಹಕ್ರಿಸಿದರೆ ಹಿನೆನ ಲ್ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಜಗದಿೋಶ್ 

ಶ್ನಟಿ್ಟ  ಪ್ನೆವ ೋರ್ಲ ನಿೋಡಿದು ರು. 

ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆಗ್ಗ 'ಅತಿ ಕಾರ್ಮೋಕ್ಷ' ರ್ಕ್ಷಗಾನ 

ತಾಳಮದು ಳೆರ್ನ್ನನ  ಬಿ ಎಸ್ಟ ಕ್ಕ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಗೋಕುಲ 

ಕ್ಲಾವಾಂದದವರು ಬ್ಹಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ನಡೆಸಿಕ್ಕಟಿ ರು. ಇದರಲಿಲ  

ಭಾಗವತರಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಜರ್ಪ್ರ ಕಾಶ್ ನಿಡವ ಣಿ ರ್, ಮದು ಳೆರ್ಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಹರಿೋಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಚಂಡೆರ್ಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಪ್ರ ವಿೋಣ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ , 

ಅರ್ಯದಾರಿಗಳಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಮತಿ ಗಿೋತಾ ಎರ್ಲ ಭಟ್ (ಅತಿಕಾರ್), ರ್ಶರ ೋ ಮತಿ ಶಾಾಂತಲಕೆ್ತ ಮ  ಉಡುಪ್ (ರಾವರ್), ರ್ಶರ ೋ ಮತಿ ಶೈಲಿನಿ ರಾವ್ 

(ರ್ಶರ ೋರಾಮ), ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಚಂದಾರ ವತಿ ರಾವ್ (ಲಕ್ಷಮ ರ್) ಮತ್ತು  ಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ಪರ ಯಾ ಉಡುಪ್ (ವಿಭಿೋಷರ್) ಭಾಗವಹಿಸಿದು ರು. 

 ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬ್ಳಕ್ ಮಧಾಯ ಹನ  2:30 ಹತಿು ಗ್ಗ ನವೋದರ್ ಕ್ಲಾರಂಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತ್ತಳು ನಾಟಕ್ "ಸತಯ  ಒರಿಪಾವ" 

ಪ್ರ ದರ್ಶಯಸಲಾ ಟಿ್ಟ ತ್ತ. ಈ ನಾಟಕ್ವನ್ನನ  ಇತಿು ೋಚೆಗಷಿೆ ೋ ನಮಮ ನನ ಗಲಿದ ರ್ಶರ ೋ ರ್ಶರ ೋನಾಥ್ ಮಲೆಿ  ಅವರು ರಚಿಸಿದು ರು. ಚಲನಚಿತರ  ನಟ 

ರ್ಶರ ೋ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಸಿ ಹಿತು ಲು ಅವರು ನಿರ್ದಯಶನ ಮಾಡಿದು ರು ಕ್ಕೋಟ್ಟ ಚೆನನ ರ್ರ ಕ್ಥಾ ವಸುು ವನ್ನನ  ಹಾಂದಿದ 

ಈ ನಾಟಕ್ದಲಿಲ  ಬ್ಲಾಲ ಳನಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಕ್ರುಣಕ್ರ ಶ್ನಟಿ್ಟ  ಹೆಬಿರ , ಕ್ಕೋಟ್ಟಯಾಗಿ ಚಿತರ ನಟ ರ್ಶರ ೋ ಅಶೋರ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಕಾನಾಯಡ್, 

ಚೆನನ ರ್ಯ ನಾಗಿ ಚಿತರ ನಟ ರ್ಶರ ೋ ಚಂದರ ಕಾಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬುದಯ ಾಂತನಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ನವಿೋನ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ  ಇನನ  ಬಾಳಕ್ಕ, ಬೊೋಡಿ 

ಬೊಮಮ ರ್ಯ ನಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಕೇಶವ ಶ್ನಟಿ್ಟ , ಸಾರ್ನಬೈದೆನಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಸಚಿನ್ ಪೂಜ್ಞರಿ, ಭಿವಂಡಿ, ರ್ದವಿ ಬೈದೆದಿಯಾಗಿ ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಅಾಂಚನ್, ಪ್ಟಿ ದಬೆಬ ಯಾಗಿ ರ್ಶರ ೋಮತಿ ದಿೋಕೆಾ  ರ್ದವಾಡಿಗ ಸೇವಕ್ನಾಗಿ ರ್ಶರ ೋ ಸುರೇಶ್ ಇರುವತೂು ರು ಅಭಿನಯಿಸಿದು ರು. ರ್ಶರ ೋ 

ದಿವಾಕ್ರ್ ಕ್ಟ್ಟೋರ್ಲ ಸಂಗಿೋತ ನಿೋಡಿದು ರೆ, ರ್ಶರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ ಗಾರ್ ಮೇಕ್ಪ್ ಮಾಯ ನ್ ಆಗಿದು ರು.  ಗಿೋತೆಗಳನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ 

ನಾರಾರ್ರ್ಶ್ನಟಿ್ಟ  ನಂದಳಕ್ಕ ರಚಿಸಿ ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ರ್ಶರ ೋ ಮನ್ನೋಹರ ನಂದಳಕ್ಕ ದಿೋಪ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂರ್ಯ 

ಸಹಕಾರ ನಿೋಡಿದು ರು. 

 ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ನಾಲೆು  ಗಂಟೆರ್ ಹತಿು ಗ್ಗ ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ದ ಪ್ರ ಸುು ತಿರ್ಲಿಲ  'ಅಾಂಬಿಕಾತನರ್ದತು  ರಂಗ ರೂಪ್ಕ್' 

ಪ್ರ ದರ್ಶಯತಗಾಂಡಿತ್ತ. ದ ರಾ ಬೇಾಂದೆರ ರ್ವರ ಕ್ವನಗಳನ್ನನ  ಆಧ್ರಿಸಿದ ಈ ಗಿೋತ ರೂಪ್ಕ್ ಬ್ಹಳ ವಿರ್ಶಷಿ ವಾದ ಪ್ರ ರ್ತನ  ಎನಿಸಿತ್ತ. 

ಆಯುು ಕ್ಕಾಂಡ ಗಿೋತೆಗಳು ಗಾರ್ನ ಅಭಿನರ್ ಮನ ಮಟಿ್ಟ ವಂತಿದು ವು. ರಂಗದಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಮೋಹನಿೋಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ರ್ಶರ ೋ 

ಸನಾತನ್ ತಾಮನೆ ರ್, ಸಾತಿವ ರ್ಕ ಜೆ ರೈ ಸನ್ ವಿತ್ ಜೆ ರೈ ಸುನಿಧಿ ಎಸ್ಟ ಶ್ನಟಿ್ಟ , ನೇಹ ನಾರ್ರ್ಕ ನಳನ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಸಹನಾ ಭಾರದಾವ ಜ್ ಸುಚೇತ ಎಸ್ಟ ಶ್ನಟಿ್ಟ  ಮಧುಸೂದನ್ ಟ್ಟ ಆರ್ ಬ್ಬಿತಾ ಜೆ ರೈ ಜಗದಿೋಶ್ ರೈ ಭಿೋಮರಾರ್ ಚಿಲೆ  ಸಹಕ್ರಿಸಿದರೆ 
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ತೆರೆರ್ ಮರೆರ್ಲಿಲ  ಹೇಮರಾರ್ ಚಿಲೆ  ಸುಚೇತ ಶ್ನಟಿ್ಟ , ಕ್ಷಮಾ ತಾಮನೆ ರ್, ಅದಿವ ಕ್ ಶ್ನರ ೋಯಾಸಾಗರ್, ಅನ್ನಶಾ ನಾರ್ರ್ಕ 

ಸಹಕ್ರಿಸಿದರು.  

ಪ್ರ ಸಾಧ್ನದಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ ಗಾರ್, ಬೆಳಕು ವಯ ವಸೆಾ ರ್ಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ವಾಂಕ್ಟ್, ರಂಗ ನಿವಯಹಣೆರ್ಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಮಧುಸೂದನ 

ಟ್ಟ ಆರ್, ರ್ಶರ ೋ ಜಗದಿೋಶ್ ರೈ ಸಹಕ್ರಿಸಿದರು. ಸಂಗಿೋತವನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ ವಾಸು ಜೆ ಮಯಿಲ  ಸಂಯೋಜಸಿದು ರು. ಹಾಮೋಯನಿಯಂನಲಿಲ  

ರ್ಶರ ೋ ಪ್ರ ಪುರ್ಲ ರ್ಶರ ೋಯಾನ್, ತಬ್ಲಾದಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ನವನಿೋತ್ರ  ರಾವ್, ರ್ಶರ ೋ ರಾಘವೇಾಂದರ  ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸಾತ್ ನಿೋಡಿದರು.  ಗಾರ್ನ 

ವಾಚನವನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ ವಾಸು ಮಯಿಲ , ರ್ಶರ ೋ ಗೋಪಾಲ ತಾರ ಸಿ, ರ್ಶರ ೋ ಮಧುಸೂದನ ಟ್ಟ ಆರ್, ಕುಮಾರಿ ಸಾನಿವ  ಜೆ ರೈ, ರ್ಶರ ೋ ಗಣೇಶ್ 

ಕುಮಾರ್, ರ್ಶರ ೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿ ರೈ, ರ್ಶರ ೋ ಸಾದರ್ ನಿವಯಹಿಸಿದರು. ರಂಗ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಡಿದು ರು. ಡಾಕಿ್ ರ್ 

ವರದರಾಜ ಚಂದರ ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ರ್ಶರ ೋ ಸಾ ದಯಾ ರಚನೆರ್ ರೂಪ್ಕ್ ವನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ ಸಾ ದರ್ ನಿರ್ದಯರ್ಶಸಿದು ರು. ಸಂಜೆ 5:30ರ ಬ್ಳಕ್ 

ಉಪ್ಶಾಸಿು ಿೋರ್ ಹಿಾಂದುಸಾು ನಿ ಸಂಗಿೋತದ ನೇತೃತವ ವನ್ನನ  ವಹಿಸಿದು  ರ್ಶರ ೋ ನವನಿೋತ ರಾವ್ ತಬ್ಲ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಸಂಗಿೋತದಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ 

ಅನೆವ ೋಷ ಹಲು ರ್ ಕ್ತೋಬೊೋಡ್ಯ ನಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ವಿನ್ನೋದ್, ಹಾಮೋಯನಿಯಂನಲಿಲ  ರ್ಶರ ೋ ಗೋಪಾಲ ಪ್ರ ಭು ಸಹಕ್ರಿಸಿದರು. ಈ ತಂಡದ 

ಸಂಗಿೋತ ಕ್ಚೇರಿ ಸುಷ್ರರ ವಯ ವಾಗಿತ್ತು . ನೆರೆದಿದು  ಸಂಗಿೋತಪ್ಪರ ರ್ರು ಈ ತಂಡ ಪ್ರ ಸುು ತಪ್ಡಿಸಿದ ಭಿೋಮ್ ಫ್ಲಾಸಿ, ಅಭಂಗ ಮತ್ತು  

ಕ್ಬಿೋರ್ ದೊೋಹಗಳನ್ನನ  ಮೆಚಿಾ ಕ್ಕಾಂಡರು. ಸಮಾರೋಪ್ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲ  ವಿವಿಧ್ ರಂಗ ಕ್ಲ್ಗಳಲಿಲ  ಸಾಧ್ಕ್ರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ 

ಪ್ರ ಶಸಿು  ನಿೋಡಿ ಸನಾಮ ನಿಸಬೇಕ್ಕಾಂಬ್ ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ದ ಆಶರ್ದಂತೆ ಹಿರಿರ್ರಂಗ ನಟ ನಿರ್ದಯಶಕ್ ನಾಟಕ್ ಕ್ಥೆ 

ಕಾದಂಬ್ರಿಕಾರ ರ್ಶರ ೋ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಕ್ನನ ಡ ನಾಟಕ್ ರಂಗದ ಸಾಧ್ಕ್ರಿಗ್ಗ ನಿೋಡಲಾಗುವ 'ಸುವರ್ಯ ರ್ಶರ ೋ' 

ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ನ್ನನ  ನಗರದ ಹಿರಿರ್ ರಂಗನಟ ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ್ ಎನ್ ಶ್ನಟಿ್ಟ  ಅವರಿಗೂ, ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ದ ಮಾಜ ಅಧ್ಯ ಕೆ್ಕ  ಡಾ. 

ಲಲಿತಾ ರಾವ್ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಸಂಗಿೋತ ಕೆ್ಕ ೋತರ ದ ಸಾಧ್ಕ್ರಿಗ್ಗ ನಿೋಡಲಾಗುವ 'ಲಲಿತ ಕ್ಲಾ ರ್ಶರ ೋ' ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಜಯ ೋತಿ ಯಾಜ 

ಭಟ್ ಅವರಿಗೂ, ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ದ ಸದಸಯ ರಾಗಿದು  ಬ್ಹುಮಖ ಪ್ರ ತಿಭೆ ರ್ಶರ ೋ ಮತಿ ತಾರಾ ರಾವ್ ಸಮ ರಣರ್ಯ ನೃತಯ  ರಂಗದ 

ಸಾಧ್ಕ್ರಿಗ್ಗ ನಿೋಡಲಾಗುವ 'ತಾರಾರ್ಶರ ೋ' ಪ್ರ ಶಸಿು ರ್ನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಅಮಿತ ಜತು ನ್ ಅವರಿಗೂ, ಕ್ನನ ಡ ಕ್ಲಾ ಕೇಾಂದರ ದ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷ 

ಡಾಕಿ್ ರ್ ಪ್ಪಜ ರಾವ್ ತಮಮ  ಮಾತಾಪ್ಪತರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ರ್ಕ್ಷರಂಗದ ಸಾಧ್ಕ್ರಿಗ್ಗ ಕ್ಕಡುತಿು ರುವ 'ಸತಯ ರಾಮ ಪ್ರ ಶಸಿು 'ರ್ನ್ನನ  ರ್ಶರ ೋ 

ನಿತಿನ್ ಜ್ಞಧ್ವ್ ಅವರಿಗೂ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಮ ರನೆೋ ಪುಟದಿಂದ ..... 
 

DzsÀÄ¤PÀvÉ¬ÄAzÁV gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀUÀ¼ÀÄ ®UÉÎ ºÁPÀ¯ÁgÀA©ü¹zÁUÀ, ¥sÀ¸À¯ÉÃ£ÉÆÃ eÁ¹Û 

§gÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ, ¥sÀ¸À®ÄUÀ¼É®è «µÀ¢AzÀ PÀÆrgÀÄvÀÛzÉ. UÉÆ§âgÀ ºÁPÀÄªÁUÀ, ¥sÀ¸À®ÄUÀ¼ÀÄ 

«µÀªÀÄÄPÀÛªÁVgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. FUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¨É¼É £ÉÆÃr, CªÀÅ gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀ UÉÆ§âgÀUÀ½AzÀ ¨É¼É¢gÉÆÃzÀjAzÀ 

CªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÁgÀPÀªÁVzÉ. ¯Á¨sÀzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß 

gÁ¸ÁAiÀÄ¤PÀUÀ½AzÀ ºÉZÀÄÑ ¢£À ¨Á¼ÀÄªÀAvÉ ±ÉÃRj¹qÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ, EªÀwÛ£À ¢£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ 

wAzÀgÀÆ ªÀÄ£ÀÄµÀå gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁUÀÄªÀAw®è. CzÀjAzÀ EªÀvÀÄÛ ºÉaÑ£À d£ÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¦æAiÀÄªÁzÀ 

jÃwAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀÅzÀgÀvÀÛ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸À¯ÁgÀA©ü¹zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ®Ä 

UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è 

vÀAiÀiÁj¹zÀ §tÚ §tÚzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«gÀÄªÀÅzÀjAzÀ d£À CzÀPÉÌ ªÀiÁgÀÄºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ 

¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ºÀÄnÖzÀÝjAzÀ d£À ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄÆwðUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß 

PÉÆqÀÄvÁÛ EzÁÝgÉ. E£ÁßzÀgÀÆ d£À JZÉÑvÀÄÛPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. MnÖ£À°è PÁ® MAzÀ®è MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ 

£ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ §Ä¢Þ PÀ°¸ÀÄwÛzÉ. CzÉÃ£ÉÃ EgÀ°, DqÀA§gÀPÉÌ ªÀÄgÀÄ¼ÁUÀzÉ, ±ÀæzÉÞ, ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 

jÃwAiÀÄ°è ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¹zÀgÉ, §ºÀÄ±ÀB zÉÃªÀgÀÄ §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ M°zÁ£ÀÄ. EAzÀÄ J®ègÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UËj 

UÀuÉÃ±À ºÀ§âzÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀqÀUÀgÀ. ²æÃ UÀuÉÃ±À£ÀÄ J®èjUÀÆ ¸À£ÀäAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ°, J®ègÀ EµÁÖxÀð 

£ÉgÀªÉÃgÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¸ÀÄvÁÛ, J®èjUÀÆ UËj UÀuÉÃ±À ºÀ§âzÀ ºÁ¢ðPÀ ±ÀÄ¨sÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. 
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 Sushruta Samhita 

- M. A. N. Prasad  
 

One of the very early volumes, Sushruta Samhita is a compendium on 
medicine and surgery by Sushruta. There are lot of different views and opinions as to 

when it was written. Scholars date it between 1200 – 600 B.C. Written originally by 
Sushruta, some portion of the palm leaves were lost and around 100 B.C. the Samhita 

was put together by Nagarjuna (not Nagarjuna the chemist, who lived around 10th 
century A.D.).   

The Sushruta Samhita is of great historical importance because it includes unique chapters 
describing surgery, surgical training, instruments, their construction, and surgical procedures, some 
of which are still followed today, by modern science of surgery. 

Sushruta Samhita is an exhaustive work on medicine and surgery. It consists of six 
volumes, viz. Sutrasthanam, Nidhanasthanam, Sarirasthanam, Chikitsasthanam, 

Kalpasthanam and Uttara sthanam. The first five volumes are considered as the old part 
and the last volume, viz. Uttarasthana is believed to be written by Nagarjuna. The work 
consists of 186 chapters and contains descriptions of 1,120 illnesses, 700 medicinal plants, 64 
preparations from mineral sources and 57 preparations based on animal sources.  

Here is an attempt to give a brief overview of this massive work. 

Sutrasthanam deals with the back ground to Ayurveda, preliminary surgical measures 

and practice of surgery, effect of different seasons on health, cauterization, leaches and 
their uses, piercing and bandaging, managing ulcer patients, classifying diseases 

requiring medical or surgical treatment, etc. 

Nidhanasthanam deals with sixteen chapters that speak of the etiology of diseases. 

It covers the pathological causes and symptomology of diseases, etc. 

Sarirasthanam consists of ten chapters which deal with anatomy and physiology of 
the human body, etc. 

Chikitsasthanam has 40 chapters on therapeutics. With 1886 shlokas, it covers the 
diseases of nervous system, haemorrhoids, skin disorders in general, diseases of the 

urinary tract, dropsy, obstetrics and gynaecology, caesarean section, tumours & ulcers, 
kshudra roga (minor ailments), etc.   

Kalpasthanam has 8 chapters and deals with characteristics of snake bite and insect 

bites and how their treatment.   

Uttarasthana has 66 chapters and 2317 shlokas. It deals with 76 eye diseases, 28 ear 

diseases, 31 nasal diseases, 11 diseases related to head, 72 oral diseases and 67 
diseases related to head, etc. 

The Sushruta Samhita is best known for its approach and discussions of 

surgery. It was one of the first in human history to suggest that a student of surgery 

should learn about human body and its organs by dissecting a dead body. It 
recommends the student to practice on objects resembling the diseased or body part 

like pumpkin, bottle gourd, cucumber, leather bags filled with water and bladders of 
dead animals.  In fact, Sushruta recommends ‘Avagharshana’ for dissecting dead 

bodies. In ‘Avagharshana’ the dead body is covered with kusa grass and placed at the 
edge of the water of a rivulet. After three days it is taken out carefully, and gradually 

the successive layers of the epidermis and dermis and of the muscles beneath are taken 
off by gently and lightly rubbing it over with a soft brush. There is a wide spread 

impression that Hippocrates is the father of medicine and he was the one who started 
the dissection of dead bodies. But, much before Hippocrates, Sushruta authored this 
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compendium and promoted the dissection of dead bodies to gain better knowledge of 
human anatomy and physiology. 

The Samhita is so detailed that it covers various aspects of healthcare. Surgical 

operations are divided into eight categories such as incision, excision, scrapping, 
puncturing, probing, extracting, draining fluids and suturing. Talking of bandaging 

materials, it specifies various materials for bandaging such as cloth woven with fibres 

of Atasi plant, blankets made of wool, silk, cloth made from bark of Naga trees, inner 
bark or fibres of a tree, etc. Sushruta says that there are fourteen varieties of bandages. 

In the chapters dealing with snake and 

insect bites, Sushruta classifies different 
snakes and their bites. Characteristic features 

of different species of snakes are mentioned. 
Various stages of poisoning and their 

treatment are discussed. He classifies Hooded 
snakes into twenty-six kinds, the non-hooded 

into twenty-two kinds and the hoodless and 

striped variety into ten kinds. Each category 
produces a set of characteristic symptoms 

and the physician can by observing the site of 
snake bite and the symptoms, diagnose the 

causative organism. 

Sushruta was conducting plastic 
surgery to reconstruct nose, torn ear and cleft 

lip, etc. in fact the Sushruta Samhita is the 
first written record of rhinoplasty 

(reconstruction of nose). It mentions over 15 

methods of reconstruction of nose, including 
sliding graft, rotation graft and pedicle graft, 

using a flap of skin from the cheek or 
forehead, similar to the method followed in 

modern surgical technique, even today.  

Sushruta conducted surgeries for cataract, 
amputation of limbs, ruptures, hernia, 

haemorrhoids and fistula. He set fractures 
and dislocations. We might wonder how they could do all this when they had no 

knowledge of anaesthetics. They used medicated wine which enabled the patients to 

bear the pain of surgery.  

Sushruta is very impressive in his writings on midwifery. He recommends 
Caesarean section in hopeless cases of obstruction. 

A palm leaf manuscript of Sushruta Samhita is preserved in the Kaiser Library of 

Nepal. In early eighth century Sushruta Samhita was translated into Arabic. The Arabic 

translation reached Europe. The first complete English translation of the Sushruta 
Samhita was authored by Kaviraj Kunjalal Bhishagratna, who published it in three 

volumes in early twentieth century. Mysore University has published Kannada 
translations of the Samhita. These and many other versions are available today in the 

Internet.  

When the first Volume of this translation appeared, the British Medical Journal in 
its issue of November 1912 said “it is certain that in this ancient medical book there are 

traces of knowledge which is comparatively recent in the West”. 

SOME OF THE INSTRUMENTS ILLUSTRATED IN SUSHRUTA’S SAMHITA 
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 India's achievement and challenges after its 75years of independence? 
 -Shantaram Sastry 

India is like a big elephant. It moves slowly but it moves powerfully. After 72 years of 

independence we have achieved something and also lost something. 

Three major achievements 

1. The biggest achievement which I can think is Green Revolution. From a nation which was 

badly dependent even on low quality rice (lal chawal) imported from USA, to becoming self 

sufficient and food exporting nation is a big task for such a huge nation. People of my 

generation can't relate much. But those were very challenging times of the 1960s. We suffered 

two major wars i.e 1962 and 1965. During the 1965 war when the citizens were demoralized, 

the then prime minister Pt. L B Shashtri gave the slogan: “jai jawaan, jai kisaan”. 

2. Nuclear tests: despite all sanctions and international pressures, we became a nuclear capable 

nation. It was a very urgent and important need which really gave us a confidence boost at 

international levels. 

3. Opening up the economy in the crisis of 1991. We are had to mortgage our gold to British 

for survival. Then we took a very important decision of opening the market which brought 

major investments and accelerated our economic growth. Although, this policy also has its 

own demerits. But was a sour pill required in that time. 

Achievements like ISRO-Mangalyaan/ indigenous supercomputers/ IT revolution etc can be 

included. 

Three major failures 
1. First and foremost is the loss in the Indo-China war of 1962. We were ignorant, and we were 

careless. Maybe because we were too busy in internal issues and we never thought that this 

could ever happen. 

2. The Babri masjid and Godhra riots. For a nation that was created with the sole purpose of 

secularism and unity, this case is a big dent on the fabric of our country. It was a failure of our 

administration and failure of a nation as a whole.  

It depends on us how we handle the Jnanavaapi issue 

3. No representation in UN security council. I think we deserve it. Each time we use the veto 

power of our allies, we pay a price for it. I know it is not that easy to get it, but we really 

deserve it. 

Issues like the Kashmir issue/ 26/11 attacks/ corruption etc can also be included. 

But we have since 2014 have established our credentials as a responsible Global country 

One of the faults of Democracy is our Fractured polity, which many times works against the 

interests of India. But we have chosen to be a democracy, therefore there is no option for 

eliminating it, except thro Ballot Box 

There are numerous other achieves and failures we have witnessed. We are still unable to fully 

channalise the amazing young workforce of the country. And a lot is yet to be done in the education 

and health sector. 

But overall, we are developing both in terms of economy and society. Each year, we are getting 

better in various international rankings. 

We as citizens need to participate along with the government for local administrative issues. This, 

I think is one to ways to remove corruption at lower levels and help us choose better leaders instead 

of just choosing them on the basis of party/ caste/ background. 

Corruption, which is a major issue, cannot be solved without all our participations as responsible 

citizens. 
 

https://www.quora.com/What-are-your-views-on-Indias-achievement-and-challenges-after-its-70-years-of-independence
https://www.quora.com/What-are-your-views-on-Indias-achievement-and-challenges-after-its-70-years-of-independence
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£ÉÃ¸ÀgÀÄ eÁUÀwPÀ KPÁAPÀ £ÁlPÀ ¸ÀàzsÉð- 2022 

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïUÉ 96 ªÀµÀð vÀÄA©gÀÄªÀÅzÀjAzÀ, F ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 

C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï KPÁAPÀ £ÁlPÀ gÀZÀ£Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹zÉ. F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ErÃ «±ÀézÁzÀåAvÀ EgÀÄªÀ 

J®è D¸ÀPÀÛgÀÄ EzÀgÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. D¸ÀPÀÛ £ÁlPÀPÁgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß 

gÀa¸À§ºÀÄzÁVzÉ. E°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¥ÀæªÉÃ±À ±ÀÄ®Ì«gÀÄªÀÅ¢®è.  

¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À  15,000/- 

¢éwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À  10,000/- 

vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀÄªÀiÁ£À   7,500/- 

¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¤AiÀÄªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ: 

1) £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ KPÁAPÀ £ÁlPÀªÁVzÀÄÝ ̧ ÀégÀavÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀÄªÁzÀ, C£ÀÄPÀgÀuÉ DVgÀPÀÆqÀzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄÃ 

EgÀ¨ÉÃPÀÄ. 

2) £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 30 ¥ÀÄlUÀ¼À «ÄwAiÀÄ°ègÀ°. MAzÀÄ ªÉÃ¼É F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÀgÉ 45-

50 ¤«ÄµÀUÀ¼À M¼ÀUÉ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁUÀzÀzÀ MAzÉÃ ªÀÄUÀÄÎ®°è awÛ®èzÀAvÉ §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹. (ºÀ¸ÀÛ 

AiÀiÁ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ). EªÉÄÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀªÀÇ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ.  

3) £ÁlPÀPÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¸ÀASÉå ºÁUÀÆ EªÉÄÊ¯ï ¥ÀævÉåÃPÀ PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹. 

4) M§âgÀÄ MAzÉÃ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ. 

5) ¸ÀàzsÉðUÉ §AzÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. 

6) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÉÃ CAwªÀÄ. 

7) £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀ CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀ 15.11.2022 

8) wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀ wÃªÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß d£ÀªÀj wAUÀ½£À°è eÁ»ÃgÀÄUÉÆ½¸À¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ. 

 

Postal Address: 

The Mysore Association, Mumbai 

393, Bhau Daji Road, Matunga (E), Mumbai – 400019 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ಮೈಸೂರು  ಅಸೋಸ್ತಯೇರ್ನ್ನನ ನಲಿ್ಲ  -  ಮಾಂಬರುವ ಕಾಯಷಕ್ ಮಗಳು 
 

 

ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು  ಸಮಯ ಕಾಯಷಕ್ ಮ 

 
ಶನಿವಾರ 24.09.2022 

ಸಂಜೆ 5.30 ಕೆ್ಕ   

 

ಚರ್ಚಕ: NEPOTISM: ಒಳೆಳಯದೆೋ ಕಟ್ದೆೋ? 

ರವಿವಾರ 02.10.2022 

ಸಂಜೆ 5.30 ಕೆ್ಕ  

ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ - ನವರಾತಿರ ಹಬಬ 
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‘Nesaru  Tingalole’, September 2022

C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï£À°è UËj UÀuÉÃ±À ªÀÄºÉÆÃvÀìªÀ
JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉÆÃ«qï ¥Àæ̧ ÁgÀ ºÁUÀÆ ¤§AðzsÀ£ÉUÀ½AzÁV J®è ºÀ§â ¸ÀA s̈ÀæªÀÄUÀ½UÉ EzÀÝ PÀrªÁt PÀ¼ÀazÀ PÁgÀt F ªÀµÀð
À̧étðUËj ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ ¹¢ÞUÀt¥Àw ºÀ§âUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À GvÁìºÀ¢AzÀ £ÀqȨ́ À̄ Á¬ÄvÀÄ.

30.08.2022 gÀAzÀÄ À̧étð UËjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwµÁ×¦¹ À̧ÄªÀÄAUÀ̄ ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄ ¸ÁgÀ ¸ÁAUÀªÁV ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr DgÀw ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÉgÉzÀ
J®è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ ªÀÄgÀzÀ ¨ÁV£À, vÁA§Æ® PÉÆlÄÖ À̧A s̈Àæ«Ä¹zÀgÀÄ.

31.08.2022gÀAzÀÄ ªÀÄºÁUÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß DºÁé¤¹ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁr
¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¹PÉÆlÖªÀgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ®vÁ G¥ÁzsÁåAiÀÄ
zÀA¥Àw.

01.09.2022 §zsÀªÁgÀ £À½¤ gÁªïªÀgÀÄ `UÀt¥ÀwUÉÆAzÀÄ VÃvÀUÀÄZÀÒ'
JA§ M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ¹PÉÆlÖgÀÄ.

02.09.2022 UÀÄgÀÄªÁgÀ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï£À°è
¸ Àz À¸ É å A i À ÄjU É  Cj²t P À ÄAP À Äª À Äz À
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«vÀÄÛ.
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03.09.2022 ±À¤ªÁgÀ ©.J¸ï.PÉ.©.AiÀÄ ªÀÄ»¼Á « s̈ÁUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ s̈Àd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ À̧ÄAzÀgÀªÁV
s̈ÀQÛ À̧»vÀ £ÀqÉzÀÄ À̧AvÉÆÃµÀªÁ¬ÄvÀÄ.

04.09.2022 gÀ«ªÁgÀ £ÀªÀUÀæºÀ ¥ÀÇeÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ̧ ÁA. UÉÆÃ¥ÁAUÀªÁV ¥sÀ®ÄÎt ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¦Û zÀA¥Àw ªÀÄUÀ
À̧ÄªÀÈvÀ£À À̧»vÀ £ÀqÉ¹PÉÆlÖgÀÄ.

z ÉÃª ÀjU É £ À Èv À å  ¸ ÉÃª ÉAi À Ä£ À Ä ß
ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ ºÉÆ À̧ À̧zÀ̧ Éå PÀëªÀiÁ
ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÁ¬Ä VjeÁ.

£ÀAvÀgÀ « À̧dð£ÉAiÀÄ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁr zÉÆqÀØ læPïÌ£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è UËj UÀuÉÃ±ÀgÀ£ÀÄß zÁzÀgï ²ªÁf
¥ÁPïðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV À̧ªÀÄÄzÀæ gÁd£À ªÀÄr°UÉ PÀ½¹PÉÆlÄÖ §AzÉªÀÅ
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