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²ªÀgÁwæAiÀÄ°è zsÁå£À
¥sÉ§ÄæªÀj 18, 2023 gÀAzÀÄ ªÀÄºÁ²ªÀ gÁwæAiÀÄ°è ²ªÀ£À DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è, ̧ ÀzÀ̧ ÀågÀÄ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. ªÉÊ¢PÀ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ̧ ÀAVÃvÁgÁzsÀ£É

£ÀqÉ¬ÄvÀÄ. "²ªÀ" JAzÀgÉ "±ÀÄ s̈À" JAzÉÃ CxÀð. CªÀ£ÀÄ ¤gÁPÁgÀ, ¤ À̧égÀÆ¥À, ¤UÀÄðt. CªÀ£ÀÄ
PÁªÀÄ£À£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁQzÀªÀ£ÀÄ JAzÀgÉ D Ȩ́AiÀÄ£ÉßÃ ¤ªÀÄÆð® ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ. D Ȩ́AiÉÄÃ £ÀªÀÄä
dUÀwÛ£À J¯Áè «PÁgÀPÀÆÌ PÁgÀt. "£À£ÀUÉ ºÉaÑ£À À̧A¥ÀvÀÄÛ É̈ÃPÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉaÑ£À £É® É̈ÃPÀÄ, £À£Àß
ªÀiÁvÀ£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ PÉÃ¼À̈ ÉÃPÀÄ, £À£Àß£ÀÄß ªÉÄZÀÑ̈ ÉÃPÀÄ" JAzÁUÀ, £ÀªÉÄä®è vÁ¥ÀUÀ½UÉ £ÁªÀÅ §°AiÀiÁUÀÄvÉÛÃªÉ.
EAzÀÄ dUÀwÛ£À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ PÀ®ºÀUÀ¼É®è EAvÀºÀ D Ȩ́¬ÄAzÀ̄ ÉÃ ºÀÄnÖzÀªÀÅ. GPÉæÃ£ï £À°è
GPÀÄÌwÛgÀÄªÀ PÀzÀ£À, ²æ®APÁ-©æl£ï ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ §qÀvÀ£À, É̈ÃgÉ É̈ÃgÉ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ C¢üPÁgÀPÉÌ dUÀ¼À J®èªÀÇ F D Ȩ́¬ÄAzÀ̄ ÉÃ ºÀÄnÖzÀªÀÅ.
£À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ, ¥ÀjªÁgÀPÉÌ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀlÖ §gÀ̈ ÉÃPÀÄ JAzÀÄ J®ègÀÆ D Ȩ́¬ÄAzÀ ¥ÁnðUÀ¼À£ÀÄß
PÀnÖgÀÄªÀÅzÀÄ F D Ȩ́¬ÄAzÀ̄ ÉÃ.CzÀPÁÌV ²ªÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À DzÀ±Àð. J®èjUÀÆ
JgÀqÀÄ PÀtÂÚgÀÄvÀÛzÉ, ¢l. DzÀgÉ F PÀtÄÚUÀ½AzÀ vÉÆÃgÀÄªÀÅzÉ̄ Áè ¢lªÀ®è. eÁÕ£ÀªÉA§ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ
PÀtÚ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ, J®èªÀÇ MAzÉÃ ±ÀQÛAiÀiÁV vÉÆÃgÀÄvÀÛªÉ. "£Á£ÀÄ-vÁ£ÀÄ-CªÀ£ÀÄ" JA§ÄzÉÃ
E®è. §rzÁlUÀ¼ÀÆ E®è.
²ªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ PÀtÄÚ, PÁ®rAiÀÄ°è CAzsÀPÁ À̧ÄgÀ. CAzÀgÉ CeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀÄ½zÀÄ
ºÁPÀÄwÛgÀÄªÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ.
F DzÀ±ÀðzÀvÀÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä £ÉÆÃl ºÀjAiÀÄ° JAzÀÄ ªÀÄºÁ²ªÀgÁwæAiÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ
ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ.

NA £ÀªÀÄB ²ªÁAiÀÄ

C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

The Mysore AssociationThe Mysore AssociationThe Mysore AssociationThe Mysore AssociationThe Mysore Association, Bombay, Bombay, Bombay, Bombay, Bombay
celebrates

 98th Foundation Day
On Saturday, 04th March 2023

6.30 p.m. onwards

VVVVVariety Enterariety Enterariety Enterariety Enterariety Entertainment Ptainment Ptainment Ptainment Ptainment Programmerogrammerogrammerogrammerogramme
FFFFFollowed by Dinnerollowed by Dinnerollowed by Dinnerollowed by Dinnerollowed by Dinner

All are requested to join this joyous celebration
VVVVVenue :enue :enue :enue :enue : Mysore Association Hall,

393, Bahu Daji Road, Matunga, Mumbai - 400 019

Hon. Secretary
Dr. Ganpati Shankarling

ªÀiÁZïð 30,
2023

¸ÀAeÉ 6.30
gÁªÀÄ £ÀªÀ«Ä

¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ
«±ÉÃµÀ ¥ÀÆeÉ

K¦ǣ ï 22, 2023
À̧AeÉ 6.30

CPÀëAiÀÄ vÀÈwÃAiÀiÁ
«±ÉÃµÀ ¥ÀÆeÉ

K¦ǣ ï 29, 2023
À̧AeÉ 6.00

C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À £ÁlPÀ §gÉAiÀÄÄªÀ
À̧àzsÉðAiÀÄ «eÉÃvÀjUÉ

§ºÀÄªÀiÁ£À «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
(«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤jÃQë¹)

‘Nesaru  Tingalole’, March  2023
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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. 

 24037065 

Email: 
Mysoreassociation.mumbai 

@gmail.com 

Website: 
www.mysoreassociation.in 

 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ wAUÀ¼ÉÆÃ¯É 

¸ÀA¥ÀÅl 41                           ªÀiÁZïð-2023                                  ¸ÀAaPÉ 03 

ªÀiÁ£À¹PÀ £ÉªÀÄä¢ 

 ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ರ ಸ್ತ್ರೋಶ್ 

 ªÀÄ£ÀÄµÀå¤UÉ §zÀÄPÀ°PÉÌ ªÀÄÄRåªÁV K£ÉÃ£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ aAvÀ£É 

ªÀiÁrzÁUÀ, EªÀwÛ£À PÁ®zÀ°è J®èªÀÇ ªÀÄÄRåªÁV ¨ÉÃPÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÉ®ègÀÆ MAzÀ®è 

MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁåªÀÅzÀgÀ »AzÉ NqÀÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ. EªÀwÛ£À PÁ®zÀ°è £ÁªÀÅ ¸ÀA§AzsÀUÀ½VAvÀ, ºÀtPÉÌ 

ºÉZÀÄÑ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ C¥ÉÃPÉëUÀ¼À PÀnÖPÉÆAqÀÄ MzÁÝl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. CzÀÄ 

FqÉÃgÀzÁUÀ §zÀÄQ£À°è ºÀvÁ±ÀgÁV ©qÀÄvÉÛÃªÉ. ‘aAvÉ E®èzÀªÀ¤UÉ ̧ ÀAvÉAiÀÄ®Æè ¤zÉÝ’ CAvÀ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ 

¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ, EªÀwÛ£À ¢£ÀªÀ£ÀÄß ªÀåxÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£ÀUÉ J¯ÉÆèÃ N¢zÀ 

MAzÀÄ PÀxÉ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 M§â ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛ EzÀÝ. CªÀ£À°è J®èªÀÇ EzÉ. PÁgÀÄ, §AUÀ¯É, ºÀt J®èªÀÇ EzÀÝgÀÆ CªÀ£À 

ªÀÄ£À¹ìUÉ ±ÁAw C£ÉÆßÃzÀÄ E®è. £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÁUÀ, M§â ¸ÁzsÀÄªÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. 

“£À£Àß°è J®èªÀÇ EzÉ. £Á£ÀÄ EµÉÖ®è ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ªÉÄÃ¯É, £À£ÀUÉ ±ÁAw zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÀ £Á£ÀÄ 

CAzÀÄPÉÆArzÉÝ. DzÀgÉ EµÀÄÖ ²æÃªÀÄAvÀ£ÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ £ÉªÀÄä¢ E®è. ¤ÃªÉÃ £À£ÀUÉ zÁj vÉÆÃj¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ” 

JAzÀÄ ¸ÁzsÀÄ«£À°è PÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. DUÀ ¸ÁzsÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ 

UÁf¤AzÀ ªÀiÁrzÀ ZÉAqÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ gÀ§âgï ¤AzÀ ªÀiÁrzÀ ZÉAqÀÄ. D ªÀÄÆgÀÄ 

ZÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß D ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ, “£Á£ÀÄ ¤£Àß ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É. DzÀgÉ 

CzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É. F ZÉAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀgÀ 

£ÀAvÀgÀ MAzÀgÀAvÉ mÁ¸ï ªÀiÁqÀÄ. MAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ZÉAqÀÄ UÁ½AiÀÄ°è G½AiÀÄÄªÀAvÉ 

£ÉÆÃrPÉÆÃ” JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É. DUÀ D ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛ, D ZÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÁ½AiÀÄ°è J¸ÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. 

CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ZÉAqÀ£ÀÄß UÁ½AiÀÄ°è J¸ÉzÀgÉ, JgÀqÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è G½AiÀÄÄvÀÛªÉ. UÁ½AiÀÄ°è J¸ÉzÀ 

ZÉAqÀÄ PÉ¼ÀUÉ ©Ã¼ÀÄªÀ ºÀAvÀzÀ°èzÁÝUÀ, CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÉAqÀ£ÀÄß mÁ¸ï ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ D ZÉAqÀ£ÀÄß 

»rAiÀÄÄvÁÛ£É. EzÀÄ »ÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ EvÀÄÛ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀÄ UÁ½AiÀÄ°èzÁÝUÀ, UÁdÄ 

ªÀÄvÀÄÛ gÀ§âgï ZÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÁÝUÀ, D ²æÃªÀÄAvÀ ªÀåQÛUÉ vÀ£Àß ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî®Ä 

¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹vÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æÃªÀÄAvÀ, vÀPÀëtªÉÃ 

vÀ£Àß PÉÊ¬ÄAzÀ gÀ§âgï ZÉAqÀ£ÀÄß PÉ¼ÀUÉ ©lÄÖ ©qÀÄvÁÛ, ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rAiÀÄÄvÁÛ£É.  CzÀPÉÌ ¸ÁzsÀÄ, 

“ªÀÄUÀÄ, ¤Ã£ÀÄ gÀ§âgï ZÉAqÀ£ÀÄß KPÉ ©Ã½¹¢? ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀ£ÀÄß KPÉ £É®PÉÌ ©Ã¼À®Ä ©qÀ°®è?” CzÀPÉÌ ²æÃªÀÄAvÀ 

ªÀåQÛ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ, “UÁf£À CxÀªÁ ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÉ, CzÀÄ MqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÀ§âgï 

ZÉAqÀÄ PÉ¼ÀUÉ ©zÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÁ¤ E®è. DzÀÝjAzÀ MAzÉÃ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ JgÀqÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ 

¤¨sÁ¬Ä¸À§¯Éè J£ÀÄßªÀÅzÀÄ £À£Àß Cj«UÉ §AzÁUÀ, gÀ§âgï ZÉAqÀ£ÀÄß PÉ¼ÀUÉ ©Ã½¹zÉ”. CzÀPÉÌ ̧ ÁzsÀÄ, “¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ 

¸ÀªÀÄ¸ÉåUÉ £À£Àß §½UÉ §A¢¢ÝÃgÉÆÃ D ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÉ ¤ÃªÉÃ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉÆAr¢ÝÃj. FUÀ JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ D°¹ 

£À£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß, F ªÀÄÆgÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü̧ ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄtÂÚ£À ZÉAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß PÀÄlÄA§ªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü̧ ÀÄvÀÛzÉ. UÁf£À ZÉAqÀÄ ¤£Àß PÉ®¸À, ªÀåªÀºÁgÀ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ fÃªÀ£ÀzÀ CUÀvÀå 

¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü̧ ÀÄvÀÛzÉ. gÀ§âgï ZÉAqÀÄ LµÁgÁ«Ä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½®èzÉ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß 

DgÁªÀÄªÁV PÀ¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ CAvÀºÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß fÃªÀ£ÀzÀ°è UÁf£À ZÉAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ§âgï ZÉAr£À 

ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä J®è UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¹¢ÝÃj. CAzÀgÉ zÀÄ¨Áj ªÀÄ£É, PÁgÀÄ, §AUÀ¯É. ¤ªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ §UÉÎ 

¤ÃªÀÅ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ¯ÉÃ E®è. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ fÃªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä EzÉÃ 

PÁgÀt” JAzÀÄ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. “E£ÀÄß ¤£Àß ªÀÄÄA¢£À fÃªÀ£ÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä DzÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 

UÀnÖªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄî. fÃªÀ£ÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ZÉAqÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀÅ ºÀzÀUÉqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¤ªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀgÉ, 

gÀ§âgï ZÉAqÀ£ÀÄß ©lÄÖ©r. DUÀ ¤ªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆÃµÀªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ” JAzÀÄ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ 

£ÀÄrAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

EzÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ¤d. £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ »AzÉ NqÀÄwÛgÀÄªÁUÀ, £ÀªÀÄUÁV ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¦æÃw¥ÁvÀæjUÁV 

¸ÀªÀÄAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAwUÁV 

ºÁvÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀPÉÌ EzÉÃ PÁgÀt C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. C®èªÉÃ? 
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ಹೀಗಿತ್ತು ಮಲೆನಾಡತ 
 ಜಿ.ವಿ.ನವಿಲೆೀಕರ್ 

         (ಈ ದೀರ್ಘ ಲೆೀಖನವು ಕೊಳವಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರತವ “ನನ್ೊೊಳಗಿನ ಮಲೆನಾಡತ “ಪ್ುಸ್ುಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ) 
 

ಮನರಂಜನ್- ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೀಳ   ಆಗಿನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮತಂತಾಗಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ    

ಹಳ್ಳಿಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರತ ಗದತಗಿನ ಭಾರತ್   ರಾಮಾಯಣ ಮತಂತಾದವುಗಳನತೊ ಗಮಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಳತತ್ತುದದರತ 

ಮತ್ತು ಇದಕೆ ಅರ್ಘ ಹೀಳತವವರೊ ಇದದರತ   ಹಗಲ್ಲನ ಕಲ್ಸ್ ಕಾಯಘಗಳನತೊ ಪ್ೂರೈಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಇಂತ್ಹ ಗಮಕಿಗಳ 

ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿ ರಾಮಾಯಣ   ಮಹಾಭಾರತ್ ಕಥೆ ಕೀಳತವುದತ   ತಾಳಮದದಲೆ ಇದದ ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳಮದದಲೆ 

ಕೀಳತವುದತ   ಹರಿಕಥೆಯವರತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತವುದತ   ನ್ಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲ್ಗೊ ವಗೆೈರ ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಾದರ 

ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯಲ್ತ ಸ್ಂತೊೀಷ್ವಾಗಿ ಇಸಿಪೀಟ್ ಆಡತವುದತ   ವಾರ್ಷಘಕ ರಥೆೊೀತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರಲ್ಾಿ 

ಭಾಗಿಗಳಾಗತವುದತ   ವಾರ್ಷಘಕವಾಗಿ ಬರತವ ಹಬಬಗಳನತೊ ಆನಂದದಂದ ಆಚರಿಸ್ತವುದತ ಮತಂತಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಅಂದನ ಮನರಂಜನ್ಗಳ್ಳದದವು   

ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಂದನ ಅವಿಭಕು ಕತಟತಂಬಗಳ ಹಬಬದ ಅನತಭವಗಳನತೊ ಕೀಳತವುದೆೀ 

ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರತತ್ುದೆ   ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕು ಕತಟತಂಬಗಳತ ಈಗ ತ್ತಂಬಾ ಅಪ್ರೊಪ್ವಾಗಿವೆ   ಇಲ್ಿವೆಂದೊ 

ಸ್ಹ ಹೀಳಬಹತದತ   ನಾಗರಿೀಕತ   ಬದತಕಿನ ಒತ್ುಡಗಳ್ಳಂದ ನೊರಾರತ ಸಾವಿರಾರತ ಉದೆೊಯೀಗಗಳತ ಸ್ೃರ್ಷಟಯಾಗಿ 

ಬದತಕಿಗಾಶರಯವಾದ ಉದೆೊಯೀಗಗಳ್ಳಂದ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲ್ಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಭಾರತ್ತೀಯರತ ವಲ್ಸ ಹೊೀಗಿರತವುದನತೊ 

ನ್ೊೀಡಬಹತದತ   ಹೀಗಾಗಿ ಕತಟತಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಅಭಾವದಂದ ಈಗ ದೀಪಾವಳ್ಳ ಹಬಬ ನಿೀರಸ್ವಾಗತತ್ುಲ್ೊ ಬಂದದೆ 

ಹಾಗೊ ಪ್ೂವಘದ ಗೆೊೀಸ್ಂಪ್ತಾಗಲ್ಲೀ ವಯವಸಾಯದ ಆಸ್ಕಿು ಆಕಷ್ಘಣೆಗಳಾಗಲ್ಲೀ ಈಗ ತ್ತಂಬಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿವೆ  ಈ 

ಕಾಲ್ರ್ಟಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭರಮಗಳೆಲ್ಿ ಮರಯಾಗತತಾು ಬಂದದದರೊ ಹಾಲ್ಲ ವಯೀವೃದಧರಾಗಿರತವವರತ ಆಕಾಲ್ದ 

ಹಬಬಗಳ ಸ್ಂಭರಮಗಳನತೊ ಹೀಳತವಾಗ ಅದನತೊ ಕೀಳತವುದೆೀ ತ್ತಂಬಾ ಹಷ್ಘದಾಯಕ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ   

ಹಂದೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ ಕೊಯತಿ   ಗದೆದ ಕೊಯತಿ ಪ್ೂರೈಸಿದ ನಂತ್ರ ರೈತ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರಲ್ತ 

ಸ್ಮಯವಿರತತ್ತುತ್ತು  ಆದರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡತವಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ- ನಾಟಕಗಳತ ಇಲ್ಿದದದ ಕಾಲ್   ದಕ್ಷಿಣ 

ಕನೊಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತಯಂದತ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೊ ಒಂದೆೊಂದತ ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದ ಮೀಳಗಳತ ಇದದವು   

ಮೀಳಗಳತ ಸ್ಣಣವಾಗಿದತದ ಕೀವಲ್ ಎಂಟತ-ಹತ್ತು ಜನಗಳನ್ೊೊಳಗೆೊಂಡಿರತತ್ತುತ್ತು   ಈಗಿನಂತ ಝಗಝಗಿಸ್ತವ 

ವಿದತಯದದೀಪಾಲ್ಂಕಾರಗಳ್ಳಂದ ಶೊೀಭಿಸ್ತವ ರಂಗತರಂಗಿನ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೀಳಗಳ್ಳರಲ್ಲಲ್ಿ  ಅದತ ಬಡತ್ನದ ಕಾಲ್   ವಾಹನ 

ಸೌಕಯಘಗಳೆಂದರ ಎತ್ತುನ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ   ಹತ್ತುರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಗೆ ಜನಾ ನಡೆಯತತ್ುಲೆೀ ಹೊೀಗತತ್ತುದದರತ   ಮಳೆಗಾಲ್ 

ಕಳೆದೆೊಡನ್ಯೀ ಇಂತ್ಹ ಮೀಳಗಳತ ರ್ಟಟ ಹತ್ತು ಬಂದತ ಆಮಂತ್ರಣವಿದದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಪ್ರದಶಘನ ಕೊಡತತಾು   ಬೀರಬೀರ 

ಕಡೆ  ಆಮಂತ್ರಣವಿದದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗತತಾು ಬೀಸಿಗೆ ಕಳೆಯತತ್ತುದದರತ   ಪ್ರತ್ತಯಂದತ ಆಟದ ಮೀಳವೂ ಆಯಾಯ ಊರಿನ 

ಹಸ್ರನ್ೊೊೀ ಅರ್ವಾ ದೆೀವಸಾಥನಗಳ ದೆೀವರ ಹಸ್ರನ್ೊೊೀ ತ್ಮಮ ಮೀಳಕೆ ಇಟತಟಕೊಳತಿತ್ತುದದರತ   ಈ ಮೀಳದ ವರಿಗೆ 

’ಭಾಗವತ್ರ ಆಟದವರ” ಎಂದತ ಸ್ಂಬೊೀಧಿಸ್ತತ್ತುದದರತ   

ಮಲೆನಾಡಿನವರೊ ಸ್ಹ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿು ಇದದವರತ  ಮಳೆಗಾಲ್ಕೆ ಮತಂಚೆಯೀ ತ್ಮಗೆ ಪ್ರಿಚಯವಿದದ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೀಳದವರನತೊ ಆಮಂತ್ತರಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕೆ ದನ ನಿಗದ ಮಾಡಿ ವಿೀಳಯ ಕೊಟತಟ ಬರತತ್ತುದದರತ (ವಿೀಳಯ 

ಕೊಡತವುದೆಂದರ ಶತಭಮಂಗಳ ಸ್ೊಚಕವಾದ ವಿೀಳೆಿದೆಲೆ- ಅಡಿಕ- ಹಣತಣಗಳತ- ತಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನಗದತ ದಕ್ಷಿಣೆ)  

ಇದರಂತ ಮಳೆಗಾಲ್ ಕಳೆದೆೊಡನ್ಯೀ ಆಮಂತ್ತರತ್ ಮೀಳದವರತ ತ್ಮಮ ಆಟದ ಪೂೀಷಾಕತಗಳತ ಮತ್ತು ಇದಕೆ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಲ್ಂಕಾರಗಳತ ಮತಂತಾಗಿ ಬತ್ುದ ಪಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿಟತಟಕೊಂಡತ   ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತುನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಂಬ 

ಘಾಟಿ ಮೊಲ್ೆ ರ್ಟಟದ ಮೀಲೆ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವಿದದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರತತ್ತುದದರತ   ಬಂದ ನಂತ್ರ ಮೀಳದವರ ಗಾಡಿ 

ಬಾಡಿಗೆಯನತೊ ಆಮಂತ್ರಣವಿತ್ುವರತ ಪಾವಿುಸಿ ಗಾಡಿ ವಾಪ್ಸ್ತ ಕಳತಹಸ್ತತ್ತುದದರತ   ಆಟದ ಕಥಾವಸ್ತು ಪ್ುರಾಣಗಳ್ಳಗೆ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಾದಗಿರತತ್ತುತ್ತು   ಈಗಿನಂತ ಆಟಕೆ ದತಬಾರಿ ರಂಗಸ್ಜಿಿಕ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ   ರಾತ್ತರ ಕಾಲ್ದ ಮೀಳದ ರಂಗಸ್ಥಳವೆಂದರ 

(ಕಳೆದ 

 ಸ್ಂಚಿಕಯಿಂದ) 
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ಚಪ್ಪರದಂತ ನಾಲ್ತೆ ಕಂಬಗಳನತೊ ಚಚ್ೌೌ ಕಾರವಾಗಿ ಹತಗಿದತ  ಕಂಬಗಳ್ಳಗೆ ಮಾವಿನ ಟೊಂಗೆಗಳತ   ಮಾವಿನ ತೊೀರಣ   

ಬಾಳೆಕಂಬ ಕಟಿಟ   ರಾತ್ತರ ಬಳಕಿಗಾಗಿ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಎಣೆಣ ದೀವಟಿಗೆಗಳನತೊ ಹಡಿದತ   ಈ ದೀವಟಿಗೆ ಬಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಆಟವಾಡತತ್ತುತ್ತು   ರಾತ್ತರ ಶತರತವಾದ ಆಟ ಬಳಗಿನವರಗೊ ನಡೆಯತತ್ತುತ್ತು   ಆಟ ನ್ೊೀಡಲ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ 

ಜನರಲ್ಾಿ ಬರತತ್ತುದದರತ. ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟಟವರತ ಹತ್ತುರದ ಸ್ಥಳವಾದರ ಕೊಲ್ಲಗಳ ಮತಖಾಂತ್ರವೊೀ  ದೊರದ 

ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅನತಕೊಲ್ವಿದದವರತ ಎತ್ತುನಗಾಡಿ ತ್ಂದತ ಮೀಳದವರ ಆಟದ ಪಟಿಟಗೆಗಳನೊೊ ಮೀಳದವರನೊೊ 

ಕರದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗತತ್ತುದತದ   ಅವರಲ್ಲಿ ಆಟವಾದೆೊಡನ್ೀ ಮತಂದನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ   ಹೀಗೆ ಮಳೆಗಾಲ್ 

ಬರತವವರಗೆ ಬೀಸಿಗೆ ಇಡಿೀ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟಟವರಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡತತಾು   ಮಳೆಗಾಲ್ ಬಂದೆೊಡನ್ ಊರಿಗೆ 

ಹೊೀಗತತ್ತುದದರತ   ಅಂದನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮನ್ೊೀರಂಜನ್ಯ ಕಾಯಘಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವೆೀ ಆಕಾರದ ಮಹತ್ 

ಮನರಂಜನ್ಯಾಗಿದದರಬೀಕತ   

ಅಂದತ ತ್ತಂಬಾ ಬಡತ್ನವಿದದ ಕಾಲ್   ಈಗಿನಂತ ಉದೆೊಯೀಗಾವಕಾಶಗಳತ   ವಿದೆಯ ಇರದದದ ಕಾಲ್   

ಜಿೀವನ್ೊೀಪಾಯಕಾೆಗಿ ನಿರತದೆೊಯೀಗಿಗಳತ ನಾನಾ ನಮೊನ್ಯ ವೃತ್ತು ವೆೀಷ್ ಮತಂತಾಗಿ ಬದತಕತ ಮಾಡತತ್ತುದದರತ   

ಇಂತ್ಹವರತಗಳತ ಮನ್ ಮನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ತ್ಮಮ ವೃತ್ತು ನ್ೈಪ್ುಣಯ ತೊೀರಿಸಿ   ಅಕಿೆ ದತಡತಡ ಮತಂತಾಗಿ ಪ್ರತ್ತಫಲ್ 

ಪ್ಡೆದತ ಜಿೀವಿಸ್ತತ್ತುದದರತ   ನನೊ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಮಂಗನನತೊ ಆಡಿಸ್ತವವರತ ಬರತತ್ತುದದರತ   ಕೊೀತ್ತಯನತೊ 

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಡಿದತ ತ್ಂದತ ತ್ರಬೀತ್ತ ಕೊಟತಟ ಮನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ತ್ಂದತ ಆಟವಾಡಿಸಿ ಅವರತ ನಿೀಡತತ್ತುದದ ಅಕಿೆಯನ್ೊೊೀ  

ದತಡಡನ್ೊೊೀ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಬಿಟಟ ಹಳೆಯ ಬಟಟಯನ್ೊೊೀ ಅಂಗಲ್ಾಚಿ ಬೀಡಿ ಪ್ಡೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೀಗತತ್ತುದದರತ   ಆ 

ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಾಗಿದದ ನಮಗೆಲ್ಾಿ ಈ ಮಂಗನಾಟ ಒಂದತ ಮನರಂಜನ್ಯಾಗಿತ್ತು   ಇದರಂತ ಬಸ್ವನನತೊ 

ಆಡಿಸ್ತವವರತ   ಹಾವಾಡಿಗರತ  ಹಕಿೆ ಶಕತನದವರತ   ಹಾಲ್ತವಕಿೆಗಳತ   ಶಂಖ ಜಾಗಟಯ ಗರತಡಗಂಬದ ದಾಸ್ಯಯಗಳತ   

ಎರಡತ ಕಪೂೀಲ್ಗಳ್ಳಗೊ ತ್ಂತ್ತ ಸ್ತರಿದತಕೊಂಡ ಬಿಳ್ಳನಾಮದ ಭಯಂಕರ ದೆೈವಭಕುರತ   ಕರಡಿ ಆಡಿಸ್ತವವರತ   ಶಿರಸಿ 

ಮಾರಮಮ ಎಂದತ ರಬಾಬರತಬಿಬ ಅರಿಶಿನ-ಕತಂಕತಮ ಲೆೀಪಿತ್ ದತರತಮತರತಗಿಯವರತ ’ಶನಿ ಶನಿ’ ಎನತೊತಾು ಕಾಗೆ ಮೀಲೆ 

ಕೊತ್ ಶನಿ ಫೂೀಟೊೀ ಇಟಟ ಮಂಟಪ್ ಹೊತ್ು ಚತ್ತಜಘನ ಪಾದಚ್ಾರಿಗಳತ   ಬೈರವನ ವೆೀಷ್ದ ಬೊದ ಬಡತಕರತ   ತ್ಲೆಗೆ 

ಅರ್ಘ ದಗಂಬರ ಆಷಾಡಭೊತ್ತ ಕಾಪಾಲ್ಲಕರತ   ಮರಗಿಡ   ಆಕಾಶ   ಗೆೊೀಡೆಯಂದಗೆ ಮಾತ್ನಾಡತತಾು ಬರತವ ಹತಚೌರತ   

ಇನತೊ ನವರಾತ್ತರ ದೀಪಾವಳ್ಳ ಹಬಬಗಳಲ್ಲಿ ಬರತವ ಹತಲ್ಲವೆೀಷ್ದವರತ   ಆಂಜನ್ೀಯನ ಪಾತ್ರದವರತ   ಪ್ಗಡಿ ಕಂಬಳ್ಳಯ 

ಗೆೊರವರತ ಇಂತ್ಹವರನ್ೊಲ್ಾಿ ನನೊ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ೊೀಡಬಹತದಾಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ಕರಾದ ನಮಗೆ ಮನ್ೊೀರಂಜನ್ಯೊ   

ತ್ಮಾಷೆಯೊ   ಭಿೀತ್ತಯೊ ಆಗತತ್ತುತ್ತು   ಈಗ ಅಂತ್ಹವರ ಸ್ಂಖ್ಯಯ ವೆೈವಿರ್ಯತ ತ್ತಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿದೆ   

ಅಂದನ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬದತಕಿನ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳತ   ವೆೈವಿರ್ಯತ    ಈಗಿನಂತ ಅಂದತ ಹಂಣತಮಕೆಳತ ಬಳೆ ಕೊಳಿಲ್ತ ಅಂಗಡಿಗೆ 

ಹೊೀಗಬೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ   ಪ್ರತ್ತಯಂದತ ಹಬಬಕೊೆ ’ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಳ” ಎಂದತ ಕೊಗತತಾು ಬಳೆಗಾರರತ ಬರತತ್ತುದದರತ   

ಹಂಣತಮಕೆಳತ ಬಾಗಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ತ ಆತ್ನನತೊ ಕರದತ ಬರಮಾಡಿ ತ್ಮಗೆ ಬೀಕಾದ ಬಳೆಗಳನತೊ ಕೊಳತಿತ್ತುದದರತ   

ಬಳೆಗಾರನೊ ಬತದಧವಂತ್ನಾಗಿರತತ್ತುದದ   ವಾಯಪಾರದ ದೃರ್ಷಟಯಿಟತಟ ಆತ್ ಹಂಣತಮಕೆಳನತೊ ಹೊಗಳ್ಳ   ತ್ರಹೀವಾರಿ 

ತೊೀರಿಸಿ   ಎಲ್ಿವೂ ಚೆನಾೊಗಿದೆ ಎಂದತ ತ್ನೊ ಮಾಲ್ನತೊ ಹೊಗಳತತಾು ಮತ್ುಷ್ತಟ ಬಳೆ ಖಚತಘ ಮಾಡತತ್ತುದದ   ಬಳೆ 

ಇಟತಟಕೊಂಡಾದನಂತ್ರ ಹಣತಣಮಕೆಳತ ಬಳೆ ರಾಶಿಗೆ ಅರಿಶಿನ-ಕತಂಕತಮ ಹೊವೆೀರಿಸಿ   ನಮಸ್ೆರಿಸಿ ಬಳೆಗಾರನಿಗೆ ದತಡತಡ 

ಪಾವಿುಸಿ ಒಂದತ ಕಪ್ುಪ ಕಾಫಿಯನ್ೊೊೀ ಪಾನಕವನ್ೊೊೀ ಕೊಟತಟ ಆತ್ತರ್ಯ ಮಾಡಿ   ಮತಂದನ ಹಬಬಕೆ ಬರತವಂತ 

ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟತಟ ಕಳತಹಸ್ತತ್ತುದದರತ    

 ಇಂದನಂತ ಹಂದೆ ಹಣತಣ   ಹೊವು   ಹಾಲ್ತ   ಮೊಸ್ರತ   ತ್ರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತವ ಅಭಾಯಸ್ವಿರಲ್ಲಲ್ಿ   ಒಬಬರ 

ಮನ್ಗೆ ಒಬಬರತ ಇವುಗಳನತೊ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳತಿತ್ತುದದರತ   ಇದರಂತಯೀ ಹಬಬ ಹರಿದನಗಳಲ್ಲಿ   ಲ್ಗೊ 

ಮತಂತಾದ ಶತಭ ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ   ಬಸಿರತ ಬಾಣಂತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಪರ ಸ್ಹಾಯ ಸ್ಹಕಾರದಂದ ಬಾಳತವ 

ದನಗಳಾಗಿದದ ಕಾಲ್  ಅಂತಯೀ ಮರಣ ಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೊ   ಖಾಹಲೆ-ಕಸಾಲೆ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಅಪ್ರ 

ಕಮಘಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಇದೆೀ ಸ್ಹಕಾರವಿತ್ತು   ಹಣಕೆ ಮಹತ್ವವಾಗಲ್ಲೀ  ಹಣದ ಹಪಾಹಪಿತ್ನವಾಗಲ್ಲೀ ಇರಲೆೀ ಇಲ್ಿವೆಂದತ 

ಧೈಯಘವಾಗಿ ಹೀಳಬಹತದತ                                              (ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಂದುವರೆಯುವುದು) 
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“ಬಹುಮಖಿ” 
                                                  (ಉಮಾ ರಾವ್ ಕಥೆಗಳು)              GªÀiÁ gÁªï 

 

 "ನಾನಾಗಲೇ ವಿಕು ಮ ಸ್ತಾ ಪಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಿೀನು ಎರಡನೆಯನಾರ್ಗವೆ. ಪು ಯೀಜನವೇನು? 

ಚಂದು ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಲಟಿ  ಎರಡನೇ ವಯ ಕಿಿ  ಯಾರು ಹೇಳು? ಮಂಟ್ ಎವರೆಸಿ್ಟ ಹತಿ್ರರ ಎರಡನೇ ವಯ ಕಿಿ  ಯಾರು 

ಹೇಳು?’ 

"ಅದು ನನಗೆ ಬ್ರಡು, ನಿನು  ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿ, ನಿನಗಿಂತ ಶ್ು ೀಷ್ಠ ನಾರ್ಗವುದು ನನು  ಕ್ಲಸ". 

ಶರಣ ಇಲಿವೆಂದ. ಆಗ ಶೇಷಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ. ಒಪಪ ದಿದದ ರೆ, ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಹೊತಿ್ರ ಗೆ ಅವನನುು  

ಇಲಿವಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ತಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸುಳಿವು ಸಿಗದೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ಕೊಲೆಗಳ ಪಟಿ್ಟ  ಕೊಟಿ . ಶರಣ 

ಹೆದರಿದ. ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳುು ವುದಕಿೂ ಂತ ಈ ಫಾಮಥಲ್ಲ ಒಪಿಪ ಸಿಬ್ರಡುವುದು ಒಳಿತಲಿವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ. 

ಶೇಷಾ ಖುಷಿಯಾದ. ಆ ಬಹುಮಖಿ ಶಿಲೆಯನುು  ಜರುಗಿಸಿದೆದ ೀ ಅಲಿದೆ, ಅತಯ ಂತ ಕನಿಷ್ಠ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿಸಿದೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶರಣನ ವಿಕು ಮವನನುು  ಇಲಿವಾಗಿಸಿದ.  

ಈಗ ಶರಣನಿಗೆ ತನು  ಬಗೆೆ  ಜುರ್ಗಪೆ್ಸ ಯೆನಿಸತೊಡಗಿತು. ಇಷಿ್ಟ ಲಿ್ಲ  ಬ್ರದಿಿ  ಇದುದ  ಆ ಹಣವಂತನಿಗೆ ಮಣಿ್ಣ  

ಮಕಿೂ ಸಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿವಲಿ ? ಛಿ! ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಖಿನು ತ್ ಎಷಿ್ಟ  

ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿತಿ್ಂದರೆ ಪಾು ಣ ಕಳೆದುಕೊಳುು ವ ಯೀಜನೆಗಳನುು  ಹಾಕತೊಡಗಿದ. ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಕತಿಲೇ ಕತಿಲೆನಿಸುತಿ್ರತಿು . 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ರ್ಮಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳಕು ಪಸರಿಸತೊಡಗಿತು. ಆಗ ಕಾಂಕಾ ಅದರಿಂದ ನರ್ಗತಿ  ರ್ಮಡಿ ಬಂದ. 

"ಶರಣ, ಈಗೇನು? ಅದೇಕ್ ಸ್ತವಿನ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ರೀ... ಇಷಿ್ಟ ಲಿ್ಲ  ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ದುದ  ಆತಮ ಹತ್ಯ ಯ 

ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲೆಂದೇ?" 

"ಆಂ... ಇಲಿ  ಕಾಂಕಾ. ನಾನು ಬದುಕಿದುದ  ಏನೂ ಪು ಯೀಜನವಿಲಿ . ನಿೀನು ನನಗೆ ಅಗಾಧ ಬ್ರದಿಿ ಶಕಿಿ  ಕೊಟಿ್ಟ . 

ಆದರೆ ಒಬಬ  ಹಣದಿಂದ ನನೆು ಲಿವನೂು  ಕೊಂಡುಬ್ರಟಿ ... ಧನಬಲದ ಮಂದೆ ಏನೂ ಇಲಿವೆಂದು ಏನೂ 

ಇಲಿವೆಂದು ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಕಾಂಕಾ.... ನನು ಷಿ್ಟ  ಪು ಪಂಚ್ದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಂತ ಧನವಂತನನಾು ಗಿ 

ಮಾಡುತಿ್ರೀಯಾ.... ಆಗ ಎಲಿರಿಗೂ ಬ್ರದಿಿ  ಕಲ್ಲಸಲ್ಲಕಾೂ ದಿೀತು". 

"ನಾನು ಹೇಳಿದೆನೆಲಿ್ಲ ... ನಾನಿರುವುದೇ. ನಿೀನು ಕೇಳಿದೆದ ಲಿ್ಲ  ಕೊಡಲು....ತಗೀ. ಈ ಇಷಿ್ ವನೂು  ಪೂರೈಸಿದೆದ ೀನೆ...." 

ಕಾಂಕಾ ಎಂದಿನಂತ್ಯೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲಿವಾದ. ಆಗ ಶರಣನಿಗೆ ಖಾತ್ರು ಯಾಯಿತು. ತಾನಿೀಗ ಶಂತ್ರ ಸುಖ, 

ಸಮಾಧಾನಗಳ ತುತಿತುದಿ ಮಟಿ ಲ್ಲರುವೆನೆಂದು, ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶರಣ ಜಗತಿ್ರನಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಐಶವ ಯಥವಂತನಾದ. ಇದರ ಅರಿವು ರ್ಮಡುತಿ್ರದದ ಂತ್ಯೇ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ರಿೀತ್ರಯ ಮತಿು  

ಏರಿದಂತಾಯಿತು. 

ಮೊತಿ  ಮೊದಲು, ತನು  ಫಾಮಥಲ್ಲ ಕೊಂಡು, ತನು  ಸಂಕಟಕ್ೂ  ಕಾರಣನಾದ ಶೇಷಾನ ಹತಿ್ರರ ಹೊೀಗಿ, ಅವನನುು  

ತನು  ಧನಬಲದಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ, ಆ ಬಹುಮಖಿ ಶಿಲೆಯ ವಿಕು ಮವನುು  ಮತಿ್  ತನು ದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಲಿ್ಲ  ತನು  

ಹೆಸರನುು  ವಿಶವ ವಿಖಾಯ ತ ಶಿಲಪ ಗಳಿಂದ ಕ್ತಿ್ರ ಸಿದ. ಮಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಈ ಕಾಯಥ ಮಾಡಿ ತನು ನುು  

ಮಿೀರದಂತ್, ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಬಹುಮಖಿ ಶಿಲೆಯನೆು ೀ ನಿನಾಥಮ ಮಾಡಿಸಿದ. ನಂತರ ಶೇಷಾನ ಅಷಿ್ಟ  

ಆಸಿಿಯನೂು  ಕೊಂಡು, ಅವನನುು  ನಿಗಥತ್ರಕನಾಗಿಸಿದ. ಆಗ ಶರಣನಿಗೆ ತನು  ಮಿಗಿಲ್ಲರು ಎನಿು ಸಿ ತುಂಬಾ 

ಹೆಮೆಮ ಯೆನಿು ಸತೊಡಗಿತು. 

ಮತಿ್  ತನಗಿಷಿ್  ಬಂದಂತ್ ಜಗತಿ್ರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷ ೀತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ರಿೀತ್ರಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನೂು  ಏರುಪೇರು 

ಮಾಡಿದ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟಿ್ಟ ಗಳನುು  ಹಿಗೆಿ ಸಿದ. ಕುಗೆಿ ಸಿದ. ವಜು ದ ಗಣ್ಣಗಳನುು  ಮಚಿ್ಚ ಸಿದ. ನದಿಗಳ ಗತ್ರ 

ಬದಲ್ಲಯಿಸಿದ. ಸಕಾಥರಗಳನುು  ಉರುಳಿಸಿದ. ಜಗತಿ್ರನ ಪು ಖಾಯ ತ ಸುಂದರಿಯಡನೆ ಚೆಲಿ್ಲಟವಾಡಿದ. 

ಆದರೆ ಕೊಂಚ್ ದಿನಗಳಲಿೆ ೀ ಅವನಿಗೆ ಮತಿ್  ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಪಾು ರಂಭವಾಗಿ ಅಶಂತ್ರ ಹರಡತೊಡಗಿತು. ಹೌದು, ನಾನು 

ಇಂದು ನನು  ಹಣದಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಳಿಬಲಿೆ . ಆದರೆ ಇದನುು  ಹಿಂದೆಯೂ ಎಷಿ್ಟ  ಐಶವ ಯಥವಂತರು 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮಂದೆಯೂ ಮಾಡುತಿಾರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ಗಾರಿಕ್ಯೇನು? ಇದೇ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿಾ  

ಸೂಯಾಥಸಿ  ನೀಡುತಿಾ ಸಮದು  ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ.  

ಮಿಂಚಂದು ಹೊಳೆಯಿತು. ಅಲಿೆ ೀ ಕಾಂಕಾ ಪು ತಯ ಕ್ಷನಾದ. 

"ಶರಣ, ಈಗೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ...... ಈಗಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿರದಿದದ ರೆ ಹೇಗೆ...?" 

"ಕಾಂಕಾ, ಇದಂದು ಸಲ ನಾನೇನು ಕೇಳುತಿ್ೀನೀ ಕೊಡುತಿ್ರೀಯಾ? ಮತಿ್  ನಿನು ನೆು ಂದೂ ತೊಂದರೆ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ ". 

"ನಾನೆಂದು ಇಲಿವೆಂದಿದೆದ ೀನೆ..." 

"ಹಾಗಾದರೆ... ಹಾಗಾದರೆ.... ನನಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಯಥನ ಗತ್ರಯನುು  ನಿಯಂತ್ರು ಸುವ ಶಕಿಿ  ಕೊಡುತಿ್ರೀಯಾ 

ಕಾಂಕಾ..." 
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"ಶರಣ, ನಿೀನೇನು ಕೇಳುತಿ್ರದಿದ ೀಯಾ, ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಯೀಚ್ಚಸಿದಿದ ೀಯಾ..." 

"ನಾನೆಲಿ್ಲ  ಯೀಚ್ಚಸಿಯೇ ಕೇಳಿದೆದ ೀನೆ ಕಾಂಕಾ, ನನು  ಬ್ರದಿಿ  ಶಕಿಿಯನೆು ೀ ಪು ಶಿು ಸುತಿ್ರೀಯಲಿ್ಲ ...." 

"ಸರಿ, ನಿೀನು ಕೇಳಿದಂತಾಗಲ್ಲ..." 

ಶರಣ ಕಂಕಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣಮ ಚಿ್ಚ  ನಮಸೂ ರಿಸಿದ ದಿೀರ್ಥವಾಗಿ ಕಣಿೆರೆದಾಗ ಕಾಂಕಾ ಅಲಿ್ಲರಲ್ಲಲಿ .  

ಮೈಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೀ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕಿಿ  ಸಂಚ್ಚರವಾದಂತಾಗಿ ಶರಣನಿಗೆ ರೀಮಾಂಚ್ನವಾಯಿತು. ಅಷಿ್ಟ  

ಹೊತಿ್ರ ಗೆ ರಾತ್ರು ಯಾಗಿತಿು . ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿದ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಿದೆದ  ಬರದು. ಏನೇನೀ ಯೀಚ್ನೆಗಳು. 

ಆ ಶಕಿಿಯನುು  ಉಪಯೀಗಿಸಲ್ಲ ಭಯ. ಅದರಂದಿಗೆ ಅದುು ತವಾದ ಸವಥಶಕಿಿ  ಭಾವನೆ. ಸವ ಲಪ  ನಿದೆು  ಹತಿ್ರತಿು . 

ಕಣಿ್ಣ  ಬ್ರಟಿ್ಟ ಗ ಸೂಯೀಥದಯದ ಹೊತಿು . 

ಶರಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನು  ಶಕಿಿಯ ಬಗೆೆ  ಸ್ತವಥಜನಿಕ ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದ. ಎಲಿರೆದುರಿಗೆ ಅದನುು  

ಪು ದಶಿಥಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕ್ ಇತಿ . 

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಕೇಳದ ಜನಜಂರ್ಗಳಿ ಸೇರಿತು. ಪ್ಸು ಸ್ಟ ನವರು, ಫೀಟೀ ಗಾು ಫರ್ ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಜ್ಯ ೀತ್ರ 

ಶಸಿ ರಜಾ ರು ಯೀಗಿಗಳು, ಮಾಂತ್ರು ಕರು ಎಲಿರೂ ಸೇರಿದರು.  

೧೨ ಗಂಟ್ಟಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶರಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಿಮಿಥಸಿದದ  ಎತಿರದ ಸಾ ಳದಲಿ್ಲ  

ನಿಂತು ಕಣ್ಣಮ ಚಿ್ಚ  ಕೈ ಮಗಿದು ಸೂಯಥನತಿ  ಕೈ ಚ್ಚಚ್ಚದ. ತಾನು ಮತಿ್  ಆಜ್ಞಾ  ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಲಿಲು 

ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಷಣಗಳುರುಳಿದಂತ್ ಸೂಯಥನ ಚ್ಲನೆ ನಿಂತ್ರತು. ಜಗತಿ್ೀ ಅಲಿ್ೀಲ 

ಕಲಿ್ೀಲವಾಯಿತು. ನದಿ, ಸ್ತಗರ, ತಾರೆ, ಚಂದು ರ ಗತ್ರ ಬದಲ್ಲಗಿ ಭಯಂಕರ ಅಸಿವಯ ಸಿತ್ ಹರಡಿತು. ಜನರೆಲಿ್ಲ  

ಅವನ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕಿಿಯ ಮಂದೆ ಬಾಗಿದರು. ಅವನನುು  ದೇವರೆಂದು ಕರೆದರು. ಕರುಣೆ ತೊೀರಿಸೆಂದರು, 

ಸೂಯಥನಿಗೆ ಮತಿ್  ಚ್ಲ್ಲಸಲು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿದ ಶರಣ. ತನು  ಮಹತೆಾ ಧನೆಗೆ 

ಬ್ರೀಗಿದ.  

ಅಂದು ರಾತ್ರು  ಅವನಿಗೆ ತಳಮಳ ಪಾು ರಂಭವಾಯಿತು. ಅದೇಕೊೀ ಇದುವರೆಗೂ ಇದದ  ಆನಂದ, ತೃಪಿಿ  ಕರಗಿ ಒಂದು 

ರಿೀತ್ರಯ ಶೂನಯ  ಆವರಿಸಿತು. ರಾತ್ರು ಯೆಲಿ್ಲ  ನಿದೆದ  ಬರದೆ ಹೊರಳಾಡಿದ. ಬೆಳಗಾರ್ಗವ ಹೊತಿ್ರ ಗೆ ಮೆಲಿನೆ 

ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಲೆಹಾಕಿದ. ಕ್ಂಪು ರ್ಮಡುತಿ್ರತಿು . ಸೂಯಥ ತನು  ಅಣತ್ರಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ರದಾದ ನೆಂದೆನಿಸಿತು. 

ಹೊಟಿ್ಟ  ಕಿವುಚ್ಚತು. "ಕಾಂಕಾ...ಕಾಂಕಾ..."ಎಂದು ದಿಕ್ೂ ಟಿ ವನಂತ್ ಚ್ಚೀರತೊಡಗಿದ. ಕಾಂಕಾ ರ್ಮಡಿಬಂದ.  

"ಏನು ಶರಣ...ಏನಾಯಿತು..." 

"ಕಾಂಕಾ ಬಂದೆಯಾ.... ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕಾದಿದೆದ . ನನು ನುು  ಈ ಅಶಂತ್ರಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡು ಕಾಂಕಾ.... 

ನನಗೇನಾರ್ಗತಿ್ರದೆಯೀ ಗತಿ್ರಲಿ ..." 

"ಶರಣ, ನಿೀನು ಬೇಕಾದೆದ ಲಿ್ಲ  ಪಡೆದೆ... ಸೂಯಥನನೆು ೀ ಕರತಲ್ಲಮಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.... ಇದಕಿೂ ಂತ ಮಿಗಿಲದುದ  

ಇನೆು ೀನಿದೆ ಹೇಳು?" 

"ಕಾಂಕಾ, ಇದುವರೆಗೂ.....ಸ್ತವಿರಲ್ಲ ಬದುಕಿರಲ್ಲ, ಸುಖವಿರಲ್ಲ, ದುುಃಖವಿರಲ್ಲ, ಯಾತು  ಪರಿವೆಯೂ ಇಲಿದೆ ತನು  

ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಹುಟಿು ತಿಾ  ಮಳುರ್ಗತಿಾ ಇದದ  ಸೂಯಥನನುು  ದಿನಾ ಬೆಳಗೆೆ  ನೀಡಿದಾಗ ಎಷಿ್ಟ ೀ 

ಸಮಾಧಾನವಾರ್ಗತಿ್ರತಿು ..... ಈಗ ಅವನೂ ನನು  ಅಣತ್ರಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ರದಾದ ನಲಿ್ಲ ..... ಈ ಬದುಕು ಬೇಡ ಕಾಂಕಾ...." 

ಎಂದು ಚ್ಡಪಡಿಸತೊಡಗಿದ. 

ಕಾಂಕಾ ಸುಮಮ ನೆ ಅವನನುು  ನೀಡುತಿ್ರದದ . 

ಶರಣ ಕಾಂಕಾನಿಗೆ ಶರಣಾದ. 

"ಕಾಕಾ, ನನು  ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು, ಇದೆಲಿ್ಲ  ಬರಿಯ ನನು  ಕನಸ್ತಗಿಸು... ನಿಜವಲಿವೆಂದು ತೊೀರಿಸು ಕಾಂಕಾ"..... 

ಎಂದು ಗೀಗರೆಯತೊಡಗಿದ. 

ಕಾಂಕಾ ನಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. 

"ಶರಣ, ಏನು ಹೇಳುತಿ್ರದಿದ ೀಯಾ...ಅಂಥಾ ರ್ಮಖಥನೇ ನಿೀನು... ಇದೆಲಿ್ಲ  ನಿನು  ಕನಸಲಿದೆ ಮತಿ್ೀನು? 

ನಿಜವೆಂದುಕೊಂಡೆಯಾ?" 

ಶರಣ ಸಂತಸದಿಂದ ಬ್ರಟಿ ಕಣಿ್ಣ  ಬ್ರಟಿ  ಬಾಯಾದ. 

"ಹೌದೇ ಕಾಂಕಾ.... ನಾನು ಧನಯ  ಕಾಂಕಾ.... ಧನಯ  ಕಾಂಕಾ... ಧನಯ . ನನು ನುು  ಈ ಕನಸಿನಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡು 

ಕಾಂಕಾ, ಈಗಲೇ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡು...." 

ಕಾಂಕಾ ಮತಿ್  ನಗತೊಡಗಿದ. 

"ಶರಣ ನಾನು ಬರಿಯ ನಿನು  ನಿನು  ಕನಸೆನುು ವುದು ನಿಜ... ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅಷಿ್ಟ  

ಸುಲಭವಲಿ ...ಏಕ್ಂದರೆ ಅಂತ್ಯೇ ನಿೀನು ನನು  ಕನಸು..."  

ಶರಣ ಅವಾಕಾೂ ದಂತ್ ಕಾಂಕಾ ನರ್ಗತಿಲೇ ಇದದ .  
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ಆಳು - ಆಳುವವರು ಭಾಷೆ 

 ಡಾ   ಮಂಜತನಾಥ್ 
 

ಕಾಲ್ಲಂತರದಿಂದಲ್ಲ ನಾವು ಆಡುವ ಭಾಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದುದ ,  ಅವರಾಡುವ ಮಾತೇ ಭಾಷ್ಟಯಾಗಿ 

ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎನುು ವ ಮಾತು ಎಷಿ್ಟ  ನಿಜ? ಆಳುಗಳಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಗತಿ್ೀ ಹೊರತು 

ದಡಡ ತನ ಅವರದದ ಲಿ  . ಹೌದು, ತಾಯಿ ತಾನು ಮಾಡು ಮಾತಾಡುವುದನುು  ತನು  ಮಕೂ ಳಿಗೂ ಕಲ್ಲಸುತಿಾಳೆ. ಅವು 

ಆಮೇಲೆ ದಡಡ ವರಾದ ಮೇಲೆ ಇನಿು ತರಡನೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರಾಡುವ ಮಾತುಗಳನುು  ಕಲ್ಲಯುತಿಾರೆ. 

ಆಳುಗಳಿಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ಪಟೇಲರು ಇನು ಂದು ಊರಿನಿಂದ ಒಬಬ  ಮೇಸಿಿ ರಯನುು  ಕರಿಸುತಿಾರೆ. ಅವನಿಗೆ 

ಪಟಿ ಣಕ್ೂ  ಹೊೀರ್ಗವ ವಾಡಿಕ್. ಆ ಪಟಿ ಣದ ಪೇಟ್ಟಯ ಮಾತುಗಳನುು  ಅವನು ಕಲ್ಲತ್ರರುತಿಾನೆ. ತಾನು ಈ ಹಳಿು ಯ 

ಆಳುಗಳಿಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ತನು  ದಡಡ ಸಿಾ ಕ್ಯನುು  ತೊೀರಲ್ೀಸುಗ ಆ ಪಟಿ ಣದ ಮಾತುಗಳನೆು ೀ 

ಹೇಳುತಿಾನೆ. ಪಟಿ ಣದಲಿ್ಲ  ಆ ಪಾಳೇಗಾರನ ಮನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನದು. ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಡುವ ಮಾತೇ ಸೊಗಸು. 

ಅದಕಿೂ ಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪಂಡಿತರು ಆಡುವ ಮಾತೇ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸೊಗಸು. ಅವರು ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  ಸಂಸೂ ೃತ 

ಪದಗಳನುು  ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಸೊಗಸ್ತಗಿ ಕಾಣ್ಣವುದೇನು ಸೊೀಜಗ. ಹಿೀಗೆ ನಮಮ  ಹಳಿು ಯ "ಚೆಲುವೆ",  ಗಾು ಮ 

"ಸುಂದರಿ"ಯಾದಳು". ನಮಮ  "ಕಾಡು" 'ಅರಣಯ 'ವಾಯಿತು, ಹೊತಿು  '' ಆದಿತಯ ", "ಸೂಯಥ"ನಾದ, ಆ ತ್ರಂಗಳು 

'ಚಂದು 'ನಾದ. 

ದಡಡ  ಪಟಿ ಣದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ದರೆಗಳ ಆಸ್ತಾ ನದಲಿ್ಲ  ಸಂಸೂ ೃತವೇ ಮಾತನಾಡುತಿಾರೆಂಬ ವದಂತ್ರ. ಅಲಿ್ಲ  ಬಾಗಿಲು 

ಕಾಯುವವನು ಹೇಳುವ ಮಾತು. "ಅಂಗಾ ಮತಿ್  ಅವರ ಮನೇವುು  ಅದರಾಗೆ ಅಂತಾರಾ?".  "ಅದು ಗತಿ್ರಲಿ  ಬ್ರಡು. 

ಅವರ ಮನೆಯವರನು  ನಾ ಎಲಿ್ಲ  ಕಂಡಿೀನಿ ಇವರು ತಮಮ  ಕ್ಕಡೇ ಇಲಿ್ಲ  ಅಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಾರೆ ನೀಡಪಪ ". 

"ಆ ವಯಯ   ಒಂದು ಸ್ತಲ್ಲ ನಡಿಸಿ್ತರಂತ್  ಔದಾ?" 

"ಹ್ಜೂ . ತಾವ ಟದಾಚೆಗೆ ಒಂದು ಅಟಿ  ಐತಲಿ , ಅದಾು ಗೆ ನಡೆಸಿ್ತವೆು ". 

"ಆಂಗಾ, ನಮಮ  ಐಕಳೂು  ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ತಕೂ ಂತಾರಾ ಕಲ್ಲಯೀಕ್" 

"ನಂಗತಿ್ರಲಿಪಪ  ನಿೀನೇ ಒಂದು ತವ ಬಂದು ಅವರನು  ಕೇಳಿ ನೀಡು" 

ಹಳಿು ಯ ಆಳು, ಆ ಪಟಿ ಣದ ಸ್ತಲ್ಲಗೆ ತನು  ಹೈದರನು  ಸೇರಿಸುತಿಾನೆ. ಅವನಿಗೆ  ಆರ್ಗವ ಹಿರೆ್ಗ  ಮತಾಯ ರಿಗೂ ಆಗಿಲಿ . 

ಅವನ ಮಗ ಸ್ತಲ್ಲೀಲ್ಲ ಕಲ್ಲತ ಅದಾಮ ಯ ಕ್ ಬಂದು ಊಟಕ್ೂ  ಕ್ಕತಾಥನೆ. 

"ಏ ಯವವ  ಈ ಇಟಿ್ಟ ಗೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಲವಣ ಆಕಿಲಿ " ಅಂತಾನೆ. ಅವನವವ ಂಗೆ ತ್ರಳಿಯಾಕಿಲಿ . "ಏನು, ಏನು ಕಮಿಮ  

ಆಗೈತೊೀ?" ಅಂತಾಳೆ. ’ಲವಣ’ ಕಾಣವಾವ  ಲವಣ". ಏನೀ ಈಗಿೆ ೀ ಮಾಡಿದು ಲಿ್ೀ, ಎಲಿ್ಲ  ಒಣಗೈತೊೀ". 

ಆಳು, "ಏ ಬ್ರಡು, ನಿಮಮ ವಂಗೆ ಏನೂ ತ್ರಳಿಯಕಿೂ ಲಿ . ಅವಳು ಸ್ತಲಲ್ಲೀಲ್ಲ ಕಲ್ಲೀಲ್ಲಲಿ  ಬ್ರಡು" ಹಿೀಗೆ ಉಪುಪ  

ಲವಣವಾಯಿತು, ಗಾಳಿ ಅನಿಲವಾಯಿತು. ಸಂಸೂ ೃತವನುು  ಬೆರೆಸಿ ಆಡುವ ಮಾತು ಕಲ್ಲತವರ ಮಾತು. 

ಮಂದೆ ಈ ದರೆಗಳನುು  ಹತಿ್ರಕಿೂ  ತುರುಕರು ಬಂದು, ದೆಹಲ್ಲಯ ಆಮೇಲೆ ಬಹಾಮನಿಯ ಗದುದ ಗೆಯನುು  ಏರಿದರು. 

ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಪಶಿಥಯನ್ ಆಡುತಿಾರೀ ಅವರೇ ಹೆಚಿ್ಚ ನವರು. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಪಶಿಥಯನ್ ಮಾತನಾಡುತಿಾರೆ 

ಎಂಬ ವದಂತ್ರ. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸೈನಯ ದಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿರಿಗೂ ಇದು ಸೊಗಸ್ತಗಿ ಕಾಣ್ಣತಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ ನಮಮ  ಸುಂದರಿ "ಖೂಬ್ ಸೂರತ್" ಆದಳು. "ಅನಿಲ", "ಹವಾ" ಆಯಿತು, "ಲವಣ", "ನಮಕ್" ಆಯಿು .  

ಮಂದೆ ಈ ದೆಹಲ್ಲಯ ಬಾದಶಹಗಳನುು  ಹತಿ್ರಕಿೂ  ಫಿರಂಗಿಯವರು ಬಂದರು. ಅವರ ಶಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲತವರಿಗೆಲಿ್ಲ ರಿಗೆ 

ಖೂಬ್ ಸೂರತ್ "Beautiful"  ಅದಳು. "ಹವಾ", "Air" ಆಯಿತು.  "ನಮಕ್", "Salt" ಆಯಿತು. ಹೊತಿು  ಅರ್ವಾ ವಕಿ್  , 

"Time" ಆಯಿತು. ಆ ಶಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲತವನೇ ಪಂಡಿತನಾದ.  

ಈಗ ಈ ಆಳುಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಎಂದರೆ ತ್ರಳಿಯುವುದೇ ಇಲಿ . Tax ಅಂದರೆ ಗತಿಾರ್ಗತಿದೆ. ಸದಯ ಕ್ೂ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಹಿಟಿು ,  ಎಸರು ಅಂತ್ಯೇ ಇವೆ. ಇನುು  ತುಸು ಹೊತಿ್ರನಲಿ್ಲ  ಬೆು ಡ್ ಕರಿ ು   ಆಗೀದರಲಿ್ಲ  ಏನು ಸಂದೇಹವಿಲಿ . 

ಭಾಷ್ಟ ಎಂದೂ ಅರಸನದೆದ ೀ. ಈಗ ನಮಮ  ಉತಿರ ಕನಾಥಟಕದಲಿ್ಲ  ಪೇಶ್ವ  ದಡಡ  ಶಿು ೀಮಂತ. ಅವನ ಮಾತೇ ಸುಂದರ. 

ಆದದ ರಿಂದ ನಾವು 'ಸರಿ'ಯೆನುು ವುದು ಸರಿಯಲಿ , 'ಬರೀಬಬ ರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕ್ಂದು ಕನು ಡಿಗರೆಲಿ  ಪೇಶ್ವ ಯವರ 

ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲತರು. ಅಂತೇ ನಾವಿಂದು 'Absolutely' ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ೀವೆ. ಇನೆು ೀನು ಬೇಡ ಈಗ ಕೇವಲ 50- 60 

ವಷ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊೀರ್ಗವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಾಕಿದರೆ, ನಾವು ಹಿಂದುರುಗಿ ’ತಪಾಪ ಯಿು ’ ಎಂದು 

ಹೇಳಿ ಅವರನುು  ಮಟಿ್ಟ  ಕಣಿ್ಣ ಗತಿ್ರಕೊಂಡು ಮಂದೆ ಸ್ತರ್ಗತಿ್ರದೆದ ವು. ಈಗ Sorry Sorry ವಾಡಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲಿ  

ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟಿ ರೆ ಅರ್ವಾ ಒಳೆು ಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರೆ, ಒಳೆು ಯದಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು 

ಕಲ್ಲಸಿದದ ರು. ಈಗ ಅದು Thank you Thank you ಆಗಿದೆ.  

ಹಿೀಗೆ ಅರಸನ ಮಾತು ಮಂದಿಯ ಮಾತ್ರನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪು ಭಾವ ಬ್ರೀರುತಿದೆ. ಸ್ತವ ತಂತು ಯ ದ ಮನು  ನಮಗೆಲಿ  

ಕನು ಡದಲಿ್ಲಯೇ ಕಲ್ಲಸುತಿ್ರದದ ರು. ಈಗ ಅದನುು  ಕೇವಲ ದಡಡ ರು ಕಲ್ಲಯುತಿಾರೆ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಏಕ್ಂದರೆ ನೌಕರಿ 

ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ  Employee ಎಂದರೆ ಆಳು. ಆಳಿಗೆ ಆಳುವವನೇ ಮಖಯ . ಏಕ್ಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 

ಸಂಬಳ ಇಲಿವೇ ಊಳಿಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅವನೆಂದು ಸವ ತಂತು ನಲಿ . 
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Few More Strides Before the Centenary 

 M. A. N. Prasad  

 

 
We are bringing from this issue a serial by M.A.N. Prasad about the Association. Prasad has 
been associated with the management of the Association for more than two decades and 
has gone through the times when we renovated and rebuilt our building. He will be sharing 
his intimate knowledge of the Association with the readers through these columns. 

- Editor 

Remodelling and Renovation of the building 

At one time the mess in the Association was a big draw and had many members who 

were regular diners at the mess. The ground floor of the Association had a huge dining 

hall to accommodate these diners. But, with the passage of time the number of diners 

came down and the Managing Committee felt that the available space on the ground 

floor could be better utilized by remodelling the area. Accordingly, the dining hall was 

made smaller and a large hall was created, which could be used for functions.  

As our Diamond Jubilee was approaching, a special AGM was held to elicit members’ 

views on how best to celebrate the event. It was decided that the building be suitably 

renovated by creating a full-fledged auditorium on the second floor, providing lift facility 

and creating a terrace garden. Six sub-committees were formed in this connection. The 

funding of this project was through publication of souvenirs. 

The celebration of Diamond Jubilee was a grand affair. ‘Karnataka Utsava’ was held 

which had various performing arts being presented. An exhibition of paintings was also 

held under this Utsava. Eminent artists from Karnataka were invited to participate in 

the Utsava. The Utsava was sponsored by the Kannada & Culture Department of 

Karnataka Govt.  

At the instance of Karnataka Tourism Department, the Association set up a “Karnataka 

Tourist Information Centre” which was a big draw. People from Mumbai and 

Maharashtra would come to that centre to know more about places to visit in Karnataka. 

They would also seek the guidance of the centre in preparing their tour itinerary. 

The necessary drawings were made and application submitted for the alteration and 

renovation of the building. A formal Bhoomi Pooja was organized when the Director of 

Kannada & Culture, Sri. Chandrahasa Gupta visited Mumbai. He and Sri.B. N. Srikrishna 

together did the Bhoomi Pooja. The municipal corporation sat on our application and 

used all the available technicalities to delay the approval. We had to wait for the next 

six to seven years to get the necessary approvals. 

We had approached the Govt. of Karnataka for a grant towards the building. They 

promised us a grant of Rs.5 lakhs, out of which Rs.1 lakh would be released in that year 
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and the balance in subsequent years. They suggested that we take a loan from State 

Bank of Mysore to meet our immediate needs. They would put in a word to the Bank to 

accommodate a loan for us. Accordingly, we approached SBM for a loan of Rs.25 lakhs.  

Though the higher authorities at SBM headquarters were very enthusiastic and helpful, 

the branch and its Manager wanted clear approval of their headquarters and Zonal office 

for every move. Further, the branch where we had our account was not dealing with 

industrial or commercial units and hence had its own apprehensions in lending money 

to a social organization.  They referred the matter to their legal department and awaited 

their opinion. 

In the meanwhile, the demolitions of the various structures on the second floor had 

been made. The roof was removed. The outer walls of the second floor were open to 

rain and shine. Monsoon was imminent and could commence any time. We pleaded with 

the bank Manager to give us a loan of Rs.5 lakhs, pending the ongoing formalities of 

our loan, so that we could cast a slab on second floor and avoid the walls getting 

damaged in rain. 

Luckily, we could get some funding and we could cast a slab on the second floor, thus 

preventing any damage to the building. The legal cell of the bank said that there is no 

provision to borrow in our bye laws. We therefore need to pass a resolution in the 

General Body authorising the committee to borrow monies. Accordingly, we passed such 

a resolution and the loan got processed. 

The revenue for the Association was from the three rooms and the dormitory facility for 

the students and industrial workers on tour. With the rooms and hall on second floor 

being dismantled, the Association had no revenue. The bank loan would help us to 

complete the civil works. We needed to rent out the first floor to a bank or such 

corporate organization. 

Our search for a bank to lease out our first floor began. Many banks were contacted. 

But their needs and requirements were different. In the meantime, our financial position 

was very bad. Paying utility bills and salaries itself was a problem. There have been 

occasions when we have pooled up monies to pay these. 

Around this time, our member Dr. Manjunath had joined Inchcape India Pvt. Ltd., an 

organization specialized in testing and certification. They were looking for an office 

space to establish their office and laboratory. They had short listed various places which 

they would visit and select. Association was included in that list. They saw our place 

and were quite impressed. Further, they felt more inclined to associate with a social 

organization than any commercial organizations. So, we got a tenant for our first floor. 

We could now think of completing our project. 
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ಶಿರೀರಂಗರ ನಾಟಕಗಳ ಒಳನ್ೊೀಟಗಳತ 
(ಫಬರವರಿ 17 ಶತಕರವಾರ 2023 ನಮಮ ಅಸೊೀಸಿಯೀಷ್ನ್ ಏಪ್ಘಡಿಸಿದ ಮೊರತ ದನಗಳ ವಾರ್ಷಘಕ “ಶಿರೀರಂಗ ನಾಟಕೊೀತ್ಸವ” 

ಉದಾಾಟನಾ ಸ್ಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದನ ಮತಖಯ ಅತ್ತಥಿ ಶಿರೀ ಹಷ್ಘ ಡಂಬಳ ಇವರತ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂರ್) 

ಶಿರೀರಂಗರ ನಾಟಕಗಳನತೊ ಎರಡತ ನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘಮಾಡಿಕೊಳತಿವ ಪ್ರಯತ್ೊ ಅಂದನಿಂದ ಇಂದನವರಗೆ ನಡೆದದೆ. ಒಂದತ- 

ಮಾನವ ಹಾಗೊ ಅವನತ ಕಟಿಟಕೊಂಡ ಸ್ಮಾಜ, ಅದರ ಓರಕೊೀರಗಳತ, ವಯಕಿುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡತಬರತವ ಆತ್ಮ ವಂಚನ್ಯ ಮೊಲ್, ಅದನತೊ 

ನಂಬತವ ಅವನ ಪ್ರಿಸ್ರ, ಇದತ ಅವರ ಒಟತಟ ದಶಘನಕೆ ಸ್ಂಬಂರ್ಪ್ಟಟದತದ. ಇನ್ೊೊಂದತ, ಸ್ಮಾಜದ ಅಂಗವಾದ ರಂಗಭೊಮಿ. ಇಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಲ್ಾತ್ಮಕತಯ ಅಭಿವಯಕಿು ಪ್ರಮತಖವಾಗಿದೆ. 

ಅವರ ಸ್ಮಗರ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೀಕಾದದತದ ಅವರ ಲ್ೌಕಿಕ ದೃರ್ಷಟಕೊೀನ- ಸ್ಂಪ್ೂಣಘ secular 

vision ಅಥಾಘತ್ ಲ್ೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಾಯತ್ತೀತ್ವಾದದತದ. ಕನೊಡ ಸಾಹತ್ಯದ ಖಾಯತ್ ವಿಮಶಘಕ ಶಿರೀ ಜಿ ಎಸ್  ಅಮೊರ ಈ ತ್ರಹದ 

ದೃರ್ಷಟಕೊೀನವನತೊ ಕಾನಾಘಡ ಹಾಗೊ ಕಾರಂತ್ರ ನಾಟಕ ರಚನ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತವುದಲ್ಿ ಎನತೊತಾುರ. (ಶಿರೀರಂಗರ ಸಾರಸ್ವತ್ 

ಸ್ಮಗರಕೆ ಬರದ ಪ್ರಸಾುವನ್) 

ಶಿರೀರಂಗರ ನಾಟಯ ದಶಘನದಲ್ಲಿ ತಾತ್ತವಕತ ಇದೆ. ಆದರ ಆಧ್ಾಯತ್ತಮಕತ ಇಲ್ಿ. ಶಿರೀರಂಗರ ವಯಕಿುತ್ವದ ಮೀಲೆ ಪಾಶಿೌಮಾತ್ಯರ 

ಪ್ರಭಾವನತೊ ಅಲ್ಿಗೆಳೆಯಲ್ಾಗದತ. ಇದಕೆ ಇನ್ೊೊಂದತ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣವೆಂದರ ಶಿರೀರಂಗರ ಸ್ಂಸ್ೆೃತ್ ನಾಟಕದ ಆಳವಾದ 

ಅರ್ಯಯನ   ಸ್ಂಸ್ೆೃತ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣತವುದತ ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ್ವಾದ ಲ್ೌಕಿಕತ   ಅಲ್ಿದೆ ಈ ತ್ಂತ್ರ ಶಿರೀರಂಗರ 

ನಾಟಕಗ ಮೊಲ್ ಸ್ೊತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.ಶಿರೀರಂಗರ ನಾಟಕ ದಶಘನ ಲ್ೌಕಿಕತಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿದದರೊ ಅದನತೊ “ಸ್ಮೃದಧ ಹಾಗೊ ಬಹತ 

ಆಯಾಮಿ ದಶಘನ” ಎಂದತ ಅಮೊರರತ ಬಣಿಣಸ್ತತಾುರ  ಬಾರಹಮಣ ಸ್ಮಾಜದ ಆ ಕಾಲ್ದ ಅವನತ್ತಯ ಚಿತ್ರಣವನತೊ   ಸ್ಂಪ್ರದಾಯದ 

ಅಂರ್ ಅನತಕರಣೆಯ ಪ್ರಿಚಯವನತೊ ಕಣತಣ ಕಟತಟವಂತ ಕಟಿಟಕೊಟಟದತದ ಅವರ "ಹರಿಜನಾವರ",  "ಸ್ಂಧ್ಾಯಕಾಲ್".  ಈ ನಾಟಕಗಳ್ಳಂದ 

ಅವರ ದಶಘನದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮಗಳ್ಳಗೆ ಮಹತ್ವ ದೆೊರತ್ದತದ ಹೌದತ. 

ಆದರ ಅವರ ನಾಟಕ "ಸಾವರ್ಘ ತಾಯಗ" ಅವರಲ್ಲಿ ಹತದತಗಿದದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೊ ರಾಜಕಿೀಯ ಆದಶಘಗಳನತೊ ಬಿಚಿೌಡತತ್ುದೆ  

ಕೀವಲ್ 16ನ್ೀ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಲ್ಪಟಟ ಈ ನಾಟಕ, ಅವರತ ರಾಜಕಿೀಯ ವಯವಸಥಯಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭತತ್ವಕೆ 

ಮಾರತಹೊೀದದದನೊೊ  ಮತಂಬರತವ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಅಭಿವೃದಧ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭತತ್ವ ವಯವಸಥಯಿಂದಲೆೀ ಸಾರ್ಯ   ಏಕಸಾವಮಿತ್ವದ 

ಪ್ರಭತತ್ವ ಮಾರಕ ಎಂಬ ಅವರ ನಂಬಿಕಯನೊೊ ಬಯಲ್ತ ಮಾಡತತ್ುದೆ  ಮತಂದೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ತತ್ತಘ ಪ್ರಿಸಿಥತ್ತ ಘೊೀಷ್ಣೆಗೆ ಅವರ 

ಕಟತ ವಿರೊೀರ್ ಅವರ ರಾಜಕಿೀಯ ಧೊೀರಣೆ ಬದಲ್ಾಗದದದನತೊ ತೊೀರಿಸ್ತತ್ುದೆ   

ಅವರ “ವಿಜಯ” ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವರ ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳತವಳ್ಳಯ ಹನ್ೊಲೆಯ   ಬಿರಟಿಷ್ ಸಾಮಾರಜಯದ ವಿರೊೀರ್ದ ಒಂದತ 

ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಟಕ. ಇದೆೀ ವಸ್ತುವನತೊ ನಾವು “ಸಾವರ್ಘತಾಯಗ” ಮತ್ತು “ರ್ಮಘ ವಿಜಯ” ಗಳಲ್ೊಿ ಕಾಣತತುೀವೆ   

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಶಿರೀರಂಗದ ಮೀಲೆ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಅದತ ಅನ್ೀಕ ನಾಟಕಗಳ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊೀಕ್ಷ 

ಹಾಗೊ ನ್ೀರವಾಗಿ ನಿರೊಪಿತ್ವಾದದತದ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲೆ ಅವರ ಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣತವ ಅಂಶ ಇನ್ೊೊಂದತ 

ಅಂಶ ಮತಂದಾಳತ ಮತ್ತು ಮತಂದಾಳತ್ವ. ಇದತ ಮತಂದೆ “ಶೊೀಕ ಚಕರ”ದಲ್ಲಿ ಬಹತವಾಗಿ ಚಿತ್ತರತ್ವಾಗಿದೆ.  

ಶಿರೀರಂಗರ ಅನ್ೀಕ ನಾಟಕಗಳ ಹಸ್ರತ ದಾಸ್ರ ಪ್ದಪ್ುಂಜಗಳ್ಳಂದ ಬಂದವು. ಇಂಗೆಿಂಡಿನಲ್ಲಿದಾದಗಲೆೀ ಭಾರತ್ಕೆ ತ್ತರತಗಿ ಹೊೀಗಿ ಸೀವೆ 

ಮಾಡಬೀಕತ ಎಂಬ ಹಂಬಲ್ವಿತ್ತು 1929ರಲ್ಲಿ ಇಂಗೆಿಂಡಿನಿಂದ ವಾಪ್ಸ್ತ ಬಂದತ  ನೌಕರಿ ಹತಡತಕತತಾು  ಪ್ುಣೆಯ ಮಿತ್ರರ 

ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮಾಡತತ್ತುದಾದಗ ಅಲ್ಲಿದದ ಪ್ುರಂದರದಾಸ್ರ ಕಿೀತ್ಘನ್ಗಳ ಸ್ಂಗರಹದಂದ ದಾಸ್ರ ಪ್ದಪ್ಂಕಿುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕೆ 

ಒಳಗಾದರತ. ಕನೊಡದ ಶೈಲ್ಲಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ್ರಾದರತ. ಸ್ದಾ ಕಾಲ್ ದಾಸ್ರ ಪ್ದಪ್ುಂಜ ಅವರ ಸ್ಮೃತ್ತಪ್ಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿ 

ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲೆ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಾೌರ   ಸ್ವಂತ್ ಅನತಭವ ವಿವರಗಳ್ಳಂದ ತ್ತಂಬಿದ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಸ್ಂವಾದ ನಾಟಕ "ಉದರ ವೆೈರಾಗಯ" 

ಇದತ ದಾಸ್ರ “ಉದರ ವೆೈರಾಗಯವಿದತ ನಮಮ ಪ್ದತಮನಾಭನಲ್ಲ ಲೆೀಶ ಭಕತತ್ತ ಇಲ್ಿ” ದಂದ ಪರೀರಿತ್ವಾದದತದ   

ಈ ನಾಟಕದಂದ ಶಿರೀರಂಗರತ ಕನೊಡ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರರಂದತ ಪ್ರಿಚಿತ್ರಾದರತ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕದೆೊಳಗೆ 

ಚಿತ್ರಣಗೆೊಂಡಿದತದ ಶಿರೀರಂಗದ ವಯಕಿು ಚಿತ್ರ ಹಾಗೊ ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ   ವಿನ್ೊೀದ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯಿದದರೊ ಸ್ಮಾಜದ ಸೊೀಗನತೊ 
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ಬಯಲ್ಲಗೆಳೆದ ನಾಟಕವಿದತ  ಆಗಿನ ಕಾಲ್ದ ತ್ರತಣರತ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಸ್ಂಸ್ೆೃತ್ತಯ ವಾಯಮೊೀಹಕೆ ಒಳಗಾಗತವುದನತೊ ಓದತಗರ ಕಣಿಣಗೆ 

ಕಟತಟವಂತ ಚಿತ್ತರತ್ವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕದ ದೀರ್ಘ ಮತನತೊಡಿಯಲ್ಲಿಇಂಗೆಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿರೀರಂಗರ ಮೀಲೆ ಬನಾಘಡ್ ಷಾರ ಪ್ರಭಾವ ಆದದತದ 

ಗಮನಕೆ ಬರತತ್ುದೆ   

“ವೆೈದಯ ರಾಜ” ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ುಣಯದಂದ ಮತಕಿು ಎಂಬ ಸಾಮಾನಯ ನಂಬಿಕಯನತೊ ತ್ಪಿಪಸಿ ಪಾಪ್ದಂದಲೆೀ ಮತಕಿು ಎಂಬ ಹೊಸ್ 

ಅರ್ಘವನತೊ ನಿೀಡಿದರತ.ಬಡತ್ನವನ್ೊೀ ಸಾವಭಾವಿಕ ಜಿೀವನವೆಂದತ ತ್ತಳ್ಳದದದ ಜನಕೆ ಶಿರೀರಂಗರತ ತ್ಮಮ ಕೃತ್ತಗಳ ಮೊಲ್ಕ ಅದತ ತ್ಪ್ುಪ 

ತ್ತಳತವಳ್ಳಕ. ಬಡತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಮತಖಯ   ಸ್ರಳ ಜಿೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಗ ಮತಖಯ. ಇದದವನತ ಮಾತ್ರವೆೀ ತಾಯಗ ಮಾಡಬಲ್ಿ ಎಂಬ 

ಸ್ಂದೆೀಶವನತೊ ಸಾರಿದರತ   

ನಮಮ ಯೀಗಯತಯನತೊ ನಾವು ಅರಿತ್ತಲ್ಿ. ಈ ಗತ್ ವೆೈಭವದ ಅರಿವನತೊ ಮತು ಮರಳ್ಳ ತ್ರಲ್ತ ಶಿರೀರಂಗರತ ಈ “ಪ್ರಮೀಶವರ 

ಪ್ುಲ್ಕೀಸಿ” ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಬರದರತ  ಐಹೊಳೆ ಶಾಸ್ನ ಮತ್ತು ಹಷ್ಘ ಚರಿತರಯಂತ್ಹ ಸಾಹತ್ಯ ಕೃತ್ತಯನತೊ ಆಧ್ಾರವಾಗಿಟತಟಕೊಂಡತ 

ಬರದ ನಾಟಕ ಇದತ. 

“ಸ್ಂಸಾರಿಗ” ನಾಟಕದಲ್ಲಿಸ್ಂತ್ತ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಚ್ಾರವಿದೆ   “ಮತಕೆಣಣನ ವಿರಾಟ ಪ್ುರತಷ್” ನಾಟಕಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದತ 

ಸ್ಂಗತ್ತಯನತೊ ಶಿರೀರಂಗರತ ತ್ಮಮ ಆತ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದಾದರ. ಇಂಗೆಿಂಡಿಂದ ತ್ತರತಗಿ ಬಂದತ  ನೌಕರಿಯ ಹತಡತಕಾಟದಲ್ಲಿ 

ಮತಂಬಯಿಯಲ್ಲಿದದರತ  ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಿ. ಇಂಗಿಿಷ್ ಕೊೀಚಿಂಗ್ ಕಾಿಸಿಗಾಗಿ ಸ್ಂಪ್ಕಿಘಸಿರಿ ಎಂದತ ಪ್ತ್ತರಕಗೆ ಒಂದತ ಜಾಹೀರಾತ್ತ 

ನಿೀಡತತಾುರ. ಕಲ್ಲತ್ತದೆದೀನತ? ಮಾಡತವುದೆೀನತ? ಇಂಗೆಿಂಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದ ಮನತಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಸಿಥತ್ತಯ? ತಾವು ಮಾಡಹೊರಟಿರತವ 

ಕಾಯಘವನತೊ   ಮನಸಿಥತ್ತಯನತೊ ವೆೀಶಾಯವಾಟಿಕಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡತ  ದೆೀಹವನತೊ ಮಾರಿಕೊಳತಿವವಳತ ವೆೀಶಯ   ಮನಸ್ತಸ, 

ಬತದಧ, ಕಲೆ, ಕಿರಯಾಶಕಿು ಅರ್ವಾ ಯಾವ ಶಕಿುಯನತೊ ಮಾರಿಕೊಂಡರೊ ಅದತ ವೆೀಶಾಯವೃತ್ತುಗೆ ಸ್ಮಾನ ಎಂಬ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಈ 

ನಾಟಕವನತೊ ಬರದರತ   

ಈ ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸಥಯ ವಿರತದಧದ ಬಂಡಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯತವ ಕಿರಯ ಎಲ್ಿವೂ ಸಾಂಕೀತ್ತಕವಾದದತದ ಆದಶಘ 

ಪಾತ್ಳ್ಳಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತವಂತ್ಹದತದ, ಈ ನಾಟಕವನತೊ ಮಚಿೌದವರಲ್ಲಿ ಪ್ಂಡಿತ್ ತಾರನಾರ್ರತ  . ಮತದವಿೀಡತ ಕೃಷ್ಣರಾಯರತ  ಗರೊಡ 

ಸ್ದಾಶಿವರಾಯರತ ಇತಾಯದಗಳ್ಳದದರತ   

ಶಿರೀ ಆಮೊರರತ ತ್ಮಮ ಶಿರೀರಂಗರ ಸಾಹತ್ಯದ ಸ್ಮಿೀಕ್ಷೆಯ ಗರಂರ್ವನತೊ"ಆರ್ತನಿಕ ಕನೊಡ ಸಾಹತ್ಯದ ವಿರಾಟ ಪ್ುರತಷ್" ಎಂದತ 

ಕರದದಾದರ  ಸಾಹತ್ತಗೆ ಇರಬೀಕಾದ ತ್ನೊ ಅರಿವು, ಹೊಸ್ ಸ್ೃರ್ಷಟಗಾಗಿ ತ್ನೊನ್ೊೀ ತಾನತ ಆಹತತ್ತ ಕೊಡತವ ತಾಯಗ ಮತ್ತು ಬತದಧ, 

ಇವೆರಡತ ಇದದದದರಿಂದ ಶಿರೀರಂಗರತ "ವಿರಾಟ ಪ್ುರತಷ್"ರತ!  

 “ಹರಿಜನಾವರ” ಬಾರಹಮಣ ಸ್ಮಾಜದ ಅವನತ್ತಯ ಚಿತ್ರಣದ ನಾಟಕ  ಇದತ ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಟಕದಂತ ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಮೌಲ್ಲಕ 

ವಿಶಿೀಷ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನ್ಗೆೊಳತಿತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರತವ ರಾಜಕಿೀಯ ಹತನಾೊರ ಇಂದನ ಚತನಾವಣೆಯನತೊ ನ್ನಪಿಸ್ತವವು.  

ಶಿರೀರಂಗರ ನಾಟಕದ ರಚನ್ ಕೀವಲ್ ರ್ಟನ್ಗೆ ಕೀಂದರೀಕೃತ್ವಾಗಿಲ್ಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳನ್ೊೀಟ ಮತ್ತು ಸ್ಂರ್ಷ್ಘ ಇಲ್ಲಿ 

ಮಹತ್ವದಾದಗತತ್ುದೆ. ”ಹರಿಜನಾವರ” ಬಹತ ಚಚಿಘತ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಾಿ ಕಾಲ್ಕೊೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿಯ ರ್ಟನ್ ಒಂದತ 

ಕಾಲ್ರ್ಟಟವನತೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಪ್ಡಿಸಿದರ ಅದರ ಹಂದೆ ಇರತವ ಭಾವನ್   ಅಂತ್ಕರತಣೆ   ಸ್ಂರ್ಷ್ಘ  ವೆೈಚ್ಾರಿಕತ ಸ್ವಘಕಾಲ್ಕೆ ಸ್ಲ್ತಿತ್ುದೆ. 

“ಅಧಿಕಮಾಸ್” ಮತಂಬೈಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತುಯ ಪ್ರದಾಟದಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರದ ಇನ್ೊೊಂದತ ನಾಟಕ   ಭಾರತ್ತೀಯ 

ವಿದಾಯಥಿಘಯಬಬನಿಂದ ಮೊೀಸ್ ಹೊೀದ ಒಬಬ ಇಂಗಿಿಷ್ ತ್ರತಣಿಯ ಪ್ರಸ್ಂಗದ ಹನ್ೊಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತ್ವಾದದೆದಂದತ ಶಿರೀರಂಗರ ಹೀಳ್ಳಕ. 

ವಿವಾಹಕೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಸಿರೀಯರತ ಎದತರಿಸಿದ ಸ್ಮಸಯ ಈ ನಾಟಕದ ವಸ್ತು.ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮದತವೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವಿರ್ 

ಆಯಾಮಗಳ ವಿವಿರ್ ಮಗತುಲ್ತಗಳ ಸಾವರಸ್ಯಕರ ಚಚೆಘ ಇದೆ. ಶಿರೀರಂಗರ ಕಾರಂತ್ತಕಾರಿ ವಿಚ್ಾರಗಳತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆ ರೊಪ್ವನತೊ 

ಪ್ಡೆದವೆ. ಅಧಿಕ ಮಾಸ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೀಗ ರಂಗಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ತಟ ಯಶಸ್ತಸ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಮದತವೆಯ ಬಗೆು ಶಿರೀರಂಗರ ವಿಚ್ಾರಗಳತ ಸಾಕಷ್ತಟ ಕಾರಂತ್ತಕಾರಕವಾಗಿದದವು. ಅವರಿಗೆ ಮದತವೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆು ಸಾಕಷ್ತಟ 

ಬೀಸ್ರವಿತ್ತು.ಅವರತ ಸ್ವತ್ಹ ಹಚತೌ ಪಾರಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಅವಹೀಳನಕಾರಿ ರಜಿಸ್ಟರ್ ವಿವಾಹ ಪ್ದಧತ್ತಯನತೊ ಮಚಿೌದದರತ.

 “ಹಣೆೊಣೀ ಗಂಡೆೊೀ” ಅಪ್ರಕಟಿತ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿರೀರಂಗರತ ಆ ಕಾಲ್ದ ವಿರ್ವೆಯರ ಗಂಡತ ಅಲ್ಿದೆ ಹಣತಣ ಆಗದೆ ಸ್ಮಾಜಕೆ 
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ಕಲ್ಂಕ ರೊಪ್ವಾದ ಮೊರನ್ಯ ಹೃದಯವಿದಾರವಕ ಅವಸಥಯನತೊ ಬಿಂಬಿಸಿದಾದರ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಗತವಿನ ಸ್ವರೊಪ್ ನಮಮ 

ಸ್ಮಾಜದ ವಿಕೃತ್ತಯನತೊ ಪ್ರದಶಘನಕೆ ಇಟತಟ ಬರತವ ನಗತ    

“ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ” ನಾಟಕದ ಯಮ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹನ ರೊೀಚಕ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆ ಶಿರೀರಂಗರ ಇಂಟಲೆಕತೌವಲ್ 

ಅಂತ್ಸ್ತಪರಣದ ಬೀಗತದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳ್ಳಯನತೊ ಹೊರಹಾಕತತ್ುದೆ. ಬೀರ ಯಾವ ಲೆೀಖಕರಲ್ಲಿಯೊ ಇಂತ್ಹ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕಿು 

ಸ್ತುರಿಸ್ಲ್ತ ಸಾರ್ಯವಿಲ್ಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಂತ್ತ ಸಾಧಿಸ್ತವಲ್ಲಿ   ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೀಗ ಪಾರಮತಖಯತಯನತೊ ಪ್ಡೆದತಕೊಳತಿತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ 

ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೀಗ ಬಹತ ಕಷ್ಟ ಸಾರ್ಯ. ವಿಮಶಘಕ ಆಮೊರರತ ಪಾರಶಾೌತ್ಯ ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವದಂದ ಇವರ ಬರಹಗಳತ ಬಂದತದತ 

ಎಂದತ ಅಭಿಪಾರಯ ಪ್ಡತತಾುರ.  

ಶಿರೀರಂಗರತ ಜಾತ್ತಭೀದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದದ ಉಗರವಾದ ಧೊೀರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಯಕುವಾಗಿದೆ. ಮತಂಬೈಯಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ ಸಾಹತ್ಯ ಸ್ಮಮೀಳನದ ಕಾಲ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೀಗವಾಗಿತ್ತು. 

“ಸ್ಂಧ್ಾಯಕಾಲ್” ಕೌಟತಂಬಿಕ ಚ್ೌಕಟಿಟನ ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮತಖಯವಾಗತವುದತ ಕೌಟತಂಬಿಕ ಸ್ಂಬಂರ್  ವೆೈರಾಗಯದ ಸೊೀಗತ ಹಾಗೊ 

ಲ್ಂಪ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತು   ಬಾರಹಮಣಿಕಯ ಸ್ಂಕೀತ್ವಾದ ಜನಿವಾರ ಹಾಗೊ ಸ್ಂಧ್ಾಯವಂದನ್ಯ ಸ್ತತ್ು ಈ ನಾಟಕ ನಡೆಯತತಾು ಹೊೀಗತತ್ುದೆ. 

ರೊೀಗಗರಸ್ು ಬಾರಹಮಣ ಸ್ಮಾಜದ ಮಿೀಮಾಂಸ ನಾಟಕದ ಕೀಂದರ ವಸ್ತು. ವಿಲ್ಾಸಿ ರಂಗಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪಿರಯ ನಾಟಕ ಇದತ. 

“ಜರಾಸ್ಂರ್”  ನಾಟಕದ ಚಚೆಘಯಲ್ಲಿ ಶಿರೀರಂಗರತ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದ ಅಭಿಪಾರಯ ಇದತ- ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕತ ಇಲ್ಿ, ಆದರೊ ಚರಿತರ 

ಇದೆ, ರ್ಟನ್ ಇಲ್ಿ. ಕೊನ್ ಆದ ಮಾತ್ತನ ಹೊರತ್ತ ಮತೊುಂದಲ್ಿ   ಆದರೊ ನಾಟಕ ನ್ೊೀಡತವಾಗ ಏನ್ೊೀ ನಡಿೀಲ್ಲಕೆ ಹತ್ತುದೆ ಅಂತ್ 

ಭಾಸ್ವಾಗತತ್ುದೆ. ಒಂದೆೀ ಮನ್ತ್ನದ ಮೊರತ ವಯಕಿುಗಳ ಒಂದೆೊಂದತ ಕಾಲ್ರ್ಟಟದ ಪ್ರತ್ತೀಕ ಬಿಂಬಿಸ್ತವ ಪಾತ್ರಗಳತ ಇಲ್ಲಿವೆ  

ತ್ಲೆಮಾರತಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಕಲ್ಾಟ ನಿಜವಾದ ಕಥಾವಸ್ತು. 

ಭಾರತ್ಕೆ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಬಂದ ಕಾಲ್ದಂದ ಶಿರೀರಂಗದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಧ್ಾನವಾಗಿ ತೊೀರಿತ್ತ. 

ಸಾವತ್ಂತಾರಯನಂತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆರ್ತನಿಕ ವಿಚ್ಾರಗಳ ದೃರ್ಷಟ ಮೊಡಿತ್ತ. "ಗೆಳೆಯ ನಿೀನತ ಹಳೆಯ ನಾನತ" 

ಕತಟತಂಬದ ಚ್ೌಕಟಿಟನ ನಾಟಕ. ಉತ್ುರ ಕನಾಘಟಕದ ಹವಾಯಸ್ ತ್ಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪಿರಯ ನಾಟಕ. 

ಕಾಳ್ಳದಾಸ್ನ "ಶಾಕತಂತ್ಲ್ಾ"ವನತೊ ಅನತಸ್ರಿಸಿ ಸ್ಮಾನಾಂತ್ರವಾಗಿ ರೊಪಿಸ್ಲ್ಪಟಟ ಶಿರೀರಂಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ  ನಾಟಕ   ವೆೈಚ್ಾರಿಕ 

ದವಂದವಗಳ್ಳಲ್ಿದ   ಎಲ್ಿ ಕಾಲ್ಕೊೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ವಾದ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ  

ಸ್ತತ್ುಲ್ಲನ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡತ ಬಂದ ಸಾವರ್ಘ ವಂಚನ್ಯನ್ೊೀ ಕೀಂದರಬಿಂದತವಾಗಿ ಇಟತಟಕೊಂಡತ ಬರದ ನಾಟಕ “ಜಿೀವನ 

ಜೊೀಕಾಲ್ಲ”  ಇದರ ಜಿೀವ ರ್ವನಿ. ಪ್ರಗತ್ತ ಶೊನಯತ. ಜಿೀವನ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಪಿೀಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ತ್ರತಣ ಪಿೀಳ್ಳಗೆಯ ನಡತವಿನ ಬೃಹತ್ 

ಅಂತ್ರವನತೊ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲ್ತ ರಂಗಸ್ಥಳವನತೊ ಮರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಪ್ರದಶಿಘಸ್ಬೀಕಂದತ ರಂಗ ಸ್ೊಚನ್ ಇದೆ. 

ನಾಟಕದ ರಚನ್ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ ಮನವಂತ್ರವೆೀ ಅದ  “ಕತ್ುಲೆ ಬಳಕತ” 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟಕೊಂಡ ಹೊಸ್ 

ಅಲೆಯ ನಾಟಕ. ಶಿರೀರಂಗರ ಸ್ೃಜನಶಿೀಲ್ ಶಕಿು ಈಗ ಹಚತೌ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಚಿತ್ರಣಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡತವ 

ಕಿರಯಾತ್ಮಕತಯತ್ು ತ್ನೊನತೊ ತಾನ್ೀ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತ   ಶಿರೀರಂಗರತ ಮತನತೊಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಂತ “ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆ   ಜಿೀವನ ವಿಮಶಘ 

ಎಲ್ಿವೂ ಸೀರಿದೆ. ತ್ಂತ್ರ ಹೊಸ್ತ್ತ. ನಮಮ ರಂಗಭೊಮಿಯ ಸ್ತ್ಯತಯನತೊ ಮಿೀರಿ ನಾನತ ಈ ನಾಟಕವನತೊ ಬರಯತತ್ತುದೆದೀನ್ ಎಂಬತದತ 

ನನೊ ದೆೊೀಷ್ವಲ್ಿ. ನಾಟಕದಂದ ನಾಟಕಕೆ ನಾನತ ನತರಿತ್ಂತ ನನೊ ಶೈಲ್ಲ ತ್ಂತ್ರಗಳತ ಬಳೆದಂತ ನಮಮ ರಂಗಭೊಮಿ 

ಮತಂದತವರಿಯದದದರ ಅದರ ಹೊಣೆ ಹಚ್ಾೌಗಿ ನಮಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೀವನದ ಮೀಲ್ಲದೆ".ಕತ್ುಲೆ ಬಳಕತ ನಿಶಿೌತ್ವಾಗಿ ಕನೊಡದ ಮೊದಲ್ 

ನವಯ ನಾಟಕ. 

ಇದರ ಹಂದೆಯೀ ಬಂದದತದ “ಕೀಳತ ಜನ ಮೀಜಯ”   ಸಾಕಷ್ತಟ ವಿಚ್ಾರ ತ್ಂತ್ರ   ಸ್ಂವಾದದಂದ ತ್ತಂಬಿದ ಈ ನಾಟಕ 

ಶಿರೀರಂಗರನತೊ ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟಟದ ನಾಟಕಕಾರರಂದತ ಗತರತತ್ತಸ್ತವುದಕೆ ಕಾರಣಿೀಭೊತ್ವಾಗಿದೆ. ಪ್ರರ್ಮ ಪ್ರದಶಘನ ಶಿರೀರಂಗರ 

ನಿದೆೀಘಶನದಲ್ಲಿಯೀ ನಡೆಯಿತ್ತ  ಶಿರೀರಂಗರತ ಅಭಿಪಾರಯದಂತ ನಾಟಕವನತೊ ಪರೀಕ್ಷಕರತ ಮಚಿೌದರೊ  ಅವರಿಗೆ ನಾಟಕ 
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ಅರ್ಘವಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಂತ್ರದ ಪ್ರಯೀಗ ಮತಂಬೈ, ಕನಾಘಟಕದ ಥಿಯೀಟಸ್ಘ ಅಧಿನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ  ಇದರ ಹಂದ ಅನತವಾದದ 

ದೆಹಲ್ಲಯ ಪ್ರದಶಘನ  ಜಾಗತ್ತಕ ಮಟಟದ ಪ್ರಶಂಸ ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ    ಅಷೆಟೀ ಅಲ್ಿದೆ ರಾರ್ಷರೀಯ ನಾಟಕವೂ ಆಯಿತ್ತ.  

"ದಾರಿಯಾವುದಯಯ ವೆೈಕತಂಠಕೆ" ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಭಾಗ ಏಕಕಾಲ್ಕೆ ಎರಡತ ದೃಶಯದ ವಿನೊತ್ನ ಪ್ರಯೀಗವನತೊ 

ಒಳಗೆೊಂಡಿತ್ತು. ರಂಗದ ಮೀಲೆ ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ್ರ ನಿದೆೀಘಶನದ ಯಶಸಿವ ಪ್ರಯೀಗವಾಯಿತ್ತ. 

ಶಿರೀರಂಗರತ ಬರದದತದ ಒಟತಟ 47 ಪ್ೂಣಾಘವಧಿಯ ನಾಟಕಗಳತ   67 ಏಕಾಂಕಗಳತ   ಅನ್ೀಕ ಬಾನತಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳತ   13 

ಕಾದಂಬರಿ, ಅಸ್ಂಖಯ ರಂಗ ವಿಚ್ಾರ ಹರಟಗಳತ, ಕಾವಯ   ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ನ, ಆತ್ಮ ಚರಿತರ, ಜಿೀವನ ಚರಿತರ, ವಿಮಶಾಘ ಕೃತ್ತಗಳತ, ವಿಚ್ಾರ 

ಪ್ರಚೆೊೀದಕ   ಮಹತ್ವಪ್ೂಣಘ ಗಿೀತಾ ಗಾಂಭಿೀಯಘ   ಗಿೀತಾ ದಪ್ಘಣ   ಕನೊಡ ಹಾಗೊ ಇಂಗಿಿರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರದ ಭರತ್ನ ನಾಟಯಶಾಸ್ರ   

ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೀಲ್ಲನ ಗರಂರ್ಗಳತ. ಈ ರಿೀತ್ತ ವಿವಿರ್ ಆಯಾಮದ ಇವರ ಸಾಹತ್ಯದ ಸೀವೆ ಅನತಪ್ಮ  ಅವಣಘನಿೀಯ. ಅವರದತ 

ದೆೈತ್ಯ ಪ್ರತ್ತಭ   ಎಲ್ಾಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೀ ಹೊೀಲ್ಲಕ. 

ಈ ಎಲ್ಾಿ ಗದದಲ್ಗಳ ನಡತವೆ ತ್ಮಮ ಬರಹ ಬದತಕತಗಳ ಸ್ಂಸಾರ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನಯ ಭಾರತ್ ಪ್ುತ್ರ   ಜಾಗತ್ತಕ ಮೀಧ್ಾವಿ   

ಅವರ ಪಾದಕಮಲ್ಗಳ್ಳಗೆ ಶತ್ಶತ್ ನಮನಗಳತ. 

ಗರಂರ್ ಋಣ 

1. ಆರ್ತನಿಕ ಕನೊಡ ಸಾಹತ್ಯದ ವಿರಾಟ ಪ್ುರತಷ್   ಜಿಎಸ್ ಆಮೊರ್  2. ಶಿರೀರಂಗಸ್ಂಪ್ದ   ಸ್ಂ. ಎಚ್ ವಿ ವೆಂಕಟಸ್ತಬಬಯಯ 

3. ಶಿರೀರಂಗ   ಎನ್ ಕ ಕತಲ್ಕಣಿಘ       4. ಶಿರೀರಂಗ ಸ್ಂಪ್ುಟ ಆಯದ ನಾಟಕಗಳತ   ಕನಾಘಟಕ ಸ್ಕಾಘರ 

5. ಶಿರೀರಂಗ ಸಾರಸ್ವತ್         6. ಸಾಹತ್ತಯ ಆತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ 

7. ಶಿರೀರಂಗರೊಂದಗೆ 50 ವಷ್ಘ   ಶಾರದಾ ಆರ್ಯ 
 

 

Matrimonial 
 

Alliance Invited for a Smarta, Kannada Brahmin boy, DOB: 27th May 1992, Gotra: 

Kashyapa, Rashi: Meena, Nakshatra: Uttarabhadra, Qualification: B.E. Production 
VJTI- Mumbai working at Easyserve Marketing, Operation Head in Mumbai. 
Contact: Mrs. Sriprabha Sathyanarayana             
Contact No.: 9870494853 

********** 

Alliance invited for a Vokkaliga Kannada Girl DOB: 30.05.1990, Time:4.10 p.m., 

Place: Thane, Qualification: B.E. (arch) M.S. (Construction Project Management) 
Oxford University, U.K., Subcaste: Hosadevaru – Vokkaliga. 

Contact: Mr. M. Muniraja  
Contact No.: 9323725260      

Email ID: rajamuni54@yahoo.co.in 

****** 
Alliance invited for a Stanika kannada Girl DOB: 23.02.1996 Time: 2.10a.m.    
Place: Mumbai, Nakshatra: Ashwini, Rashi: Mesha, Gotra: Angirasa, Height:5ft 
7inches, Caste: Stanika Brahmin, Working Location: MNC Company in Mumbai. 

Contact: Mrs. Hema Rao       
Contact No.: 9850803518        
Email Id: hemarao01@gmail.com 

 

mailto:rajamuni54@yahoo.co.in
mailto:hemarao01@gmail.com
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ಮುಂಬೈ ವಿವಿ ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬಯಿ: 

ಮೈಸೂರು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂಗಾರ ಹಬಬ ದ ದತ್ತು  ಉಪನ್ಯಾ ಸ -2023 
 

ಔಚಿತ್ಾ ವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಂದರ್ಣಕೆ್ಕ  ಹೇತ್ತವಾಗುತ್ು ದೆ: ಡಾ. ಟಿ. ಎಸ್. ಸತ್ಾ ವತ್ತ. 

ಭಾರತದ ಭವ್ಯ  ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮೃದಧ ವಾದ ಜ್ಞಾ ನವಿದೆ. ನಾದ, ಲಯಗಳೆಂಬ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲ ಘಟಕಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಸಾಹಿತಯ ವೂ ಮಧುರವಾದ ಸಂಬಂಧವ್ನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. ಮೌಲಯ ಯುತವಾದ ಸಂಗೀತ ಸಂಸಕ ೃತಿ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಅನಾದಿಯೆಂದಲೂ ಬೆಳದು ಬಂದಿದೆ. ನಮಮ  ಪೂವ್ವ ಸೂರಿಗಳು ಬಹಳ ಹಿೆಂದೆಯೇ ಆಳವಾಗ ಎಲಿವ್ನ್ನು  

ಅರ್ಥವಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಂಗೀತದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು ಇೆಂದು ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲಿ . ಶಾಸ್ ರಕಾರರು ಯಾವುದೇ 

ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾವುಕ, ರಂಜಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್್ತ  ಕೂಟಕಾರ ಎೆಂಬ ನಾಲುಕ  ವಿಧದವ್ರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ನಾಲುಕ  ಗುಣಗಳೆಂದಿಗೆ 'ಕಾಕು' (ಘನ, ನಯ ಈ ಎರಡರ ಸಮ್ಮಮ ಶ್ರ ಣವ್ನ್ನು  ಹದವಾಗಸಬಹುದ್ದದ ಕೌಶ್ಲಯ ) 

ಔಚಿತಯ ಪೂಣವವಾಗ ಹೆಂದಿಕೆಂಡರೆ ಅದು ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ವೆನಿಸಿಕಳುು ತ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್್ತ  

ಎಷ್ಟು  ಬಳಸಬೇಕೆೆಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಔಚಿತಯ . ಇದು ಸಂಗೀತಕೆಕ  ಮಾತರ ವ್ಲಿ , ಜೀವ್ನಕೂಕ  ಅನವ ಯವಾಗುತ್ದೆ. 

ಔಚಿತಯ ವು ಸಂಪೂಣವ ಸೆಂದಯವಕೆಕ  ಹೇತ್ತವಾಗುತ್ದೆ ಎೆಂದು ಸಂಗೀತ ಮತ್್ತ  ಸಂಸಕ ೃತ ವಿದ್ದವ ೆಂಸರಾದ ವಿದುಷಿ 

ಡಾ. ಟಿ. ಎಸ್. ಸತಯ ವ್ತಿ ಅವ್ರು ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಪಟು ರು.  

ಅವ್ರು ಫೆ. 4, 5ರಂದು ಮೆಂಬೈ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ, 

ಕನು ಡ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ 

ಮೆಂಬಯ ಇದರ ಸಂಯುಕ್  ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ , ಮೈಸೂರು 

ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಮಾಟೆಂಗದ ಕಿರು ಸಭಾಗೃಹದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಬಂಗಾರ ಹಬಬ ದ 

ದತ್ಿ  ಉಪನಾಯ ಸ- 2023 ಕಾಯವಕರ ಮದಲಿ್ಲ  'ಭಾರತಿೀಯ 

ಸಂಗೀತದ ಬೇರು, ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಮತ್್ತ  ಮೂಲ ಗುರಿ ' 

ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಜಂಟಿ ಉಪನಾಯ ಸ ನಿೀಡಿದರು. 

ಭಾವುಕ ತನು  ಸಂಗೀತವ್ನ್ನು  ಸವ ತಃ ಆನಂದಿಸುತ್್ತನೆ. 

ರಂಜಕನ್ನ ಅದನ್ನು  ಸಹೃದಯರಿಗೆ ಹಂಚುವುದರಲಿ್ಲ  

ನಿಪುಣನಾಗರುತ್್ತನೆ. (ರಂಜಕತವ ).  

ಶಿಕ್ಷಕನಾದವ್ನ್ನ ತನು  ಚಿೆಂತನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ದೃಢತೆಯೆಂದ 

ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗ ಹೇಳುತ್್ತನೆ. ಇೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕತವ  ಎಲಿ  ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾ ನ ಪಡೆಯಲು ಅವ್ಶ್ಯ ವಾಗ ಬೇಕು.   

ಕೂಟಕಾರನ್ನ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು  ಅನ್ನಕರಣೆ ಮಾಡಬಲಿವ್ನಾಗರುತ್್ತನೆ. 'ಅತಿ ಸವ್ವತರ  ವ್ಜವಯೇತ್' ಎೆಂಬ 

ಉಕ್ಿಯನ್ನು  ಈ ನಾಲೂಕ  ಬಗೆಯವ್ರು ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಅರ್ಥವಸಿದರು.   

 ಬದುಕನ್ನು  ಅರ್ವಪೂಣವವಾಗ ಆನಂದಿಸುವ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಗೀತ ಮಖ್ಯ ಪ್ರತರ ವ್ನ್ನು  ವ್ಹಿಸುತ್ದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು 

ಸಾವ್ವತಿರ ಕವಾಗ ಎಲಿರನ್ನು  ಬಹಳ ಬೇಗ ತಲುಪುತ್ದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯೆಂಬ ಸಂಪದಭ ರಿತವಾದ ಮಣಿಿ ನಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷವಾಗ ಸಂಗೀತ ಬೆಳದು ನಿೆಂತಿದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಬೇರುಗಳು ಭದರ ವಾಗ ನೆಲೆಯೂರಿ 

ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗ ಹರಡಿವೆ. 'ಆನೀ ಭದ್ದರ ಾಃ ಕೃತವೀ ಯಂತ್ತ ವಿಶ್ವ ತಃ' - ವಿಶ್ವ ದೆಲಿೆಡೆಯೆಂದ ಜ್ಞಾ ನದ 

ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರಲ್ಲ ಎೆಂಬ ನಮಮ  ಋಷಿ ಮನಿಗಳ ಮಾತಿನಂತೇ ನಮಮ  ಸವ ೆಂತಿಕೆಯನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಿಕೆಂಡು ನಾವು 

ಎಲಿವ್ನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದೆಾ ೀವೆ. ಪರ ಪಂಚದ ಎಲಿ  ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಪರಿಷ್ಕ ೃತ ರೂಪವಾಗರುವುದು 

ಭಾರತಿೀಯ ಶಾಸ್ಿ ರೀಯ ಸಂಗೀತ. ಜನಜೀವ್ನದಲಿ್ಲ  ಹಾಸು ಹಕಾಕ ಗ ವೈವಿಧಯ ಮಯವಾದ ಸಂಗೀತ ಸಿಗುವುದು 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ .  ಈಗ ಸಂಗೀತದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳಾಗವೆಯೇ ವಿನಃ ಹಚಚ  ಹಸತೆನ್ನು ವುದು ಏನ್ನ ಇಲಿ . 

ನಾವು ಮೂಲದಲಿ್ಲರುವ್ ಯಾವುದನ್ನು  ಮರೆಯುವ್ ಹಾಗಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವೆಲಿಕೂಕ  ನಿಖ್ರವಾದ ಅರ್ವಗಳಿವೆ. 

ಇದನ್ನು  ತಿಳಿಯುವುದು ಮಖ್ಯ . ಬಹಳ ಹಿೆಂದೆಯೇ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಗೀತದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷ್ಠ  ಮಟು ದ ಕೃಷಿಯನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು  ಮನವ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಮತ್ೆ  ಮತ್ೆ  ಹಿೆಂದೆ ಹೀಗಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಒೆಂದು 

ಗಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತಯ ವ್ನ್ನು  ವಿಸ್ರಿಸುವಾಗ ಪುನಃಪುನಃ ಆ ಸಾಹಿತಯ ದ ಪಲಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಸಾಹಿತಯ ದ ಸಾರವಿರುವುದು ಪಲಿವಿಯಲಿೆೀ. ಮೆಂದಿನ ಭಾಗ ಅದರದೆಾ ೀ ವಿವ್ರಣೆಯಾಗರುತ್ದೆ.  

ಕೈಲಾಸ ನಗವ್ನ್ನು  ಕಾಣಿಸುವ್ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಕಲೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಗಾನ ಸರಸವ ತಿ. 

ತಥಾ ನಯತಿ ಕೈಲಾಸಂ ನ ಗಂಗಾ ನ ಸರಸವ ತಿ 

ಯಥಾ ನಯತಿ ಕೈಲಾಸಂ ನಗಂ ಗಾನ ಸರಸವ ತಿ. ಇದು ಗಾನದ ಸಾವ ರಸಯ ವ್ನ್ನು  ಹೇಳುವ್ ಚಮತ್ತಕ ರ ಶಿೀಕ.  

ಕೈಲಾಸದಲಿೆೀ ಹುಟಿು ದ ಗಂಗೆಯಾಗಲ್ಲ ಸರಸವ ತಿಯಾಗಲ್ಲ ನಮಮ ನ್ನು  ಕೈಲಾಸಕೆಕ  ಒಯಯ ಲಾರರು. ಆದರೆ ಆ ಕೈಲಾಸ 

ನಗ(ಪವ್ವತ)ವ್ನ್ನು  ಕಾಣಿಸುವ್ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಕಲೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಗಾನ ಸರಸವ ತಿ. ಸಂಗೀತ ಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಧುಮಕಿದ  
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ಸವ ತಃ ಸರಸವ ತಿಯೂ ಅದರ ಇನು ೆಂದು ತ್ತದಿಯನ್ನು  ತಲುಪಲಾಗದೇ ಇನೆು ೀನ್ನ ಮಳುಗಬಾರದೆೆಂದು ವಿೀಣೆಯನೆು ೀ 

ಎದದೆಗವ್ಚಿಕೆಂಡಳಂತೆ. ಇಲಿ್ಲ  ವಿೀಣೆ ಅಥಾವತ್ ಸಂಗೀತ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲಿದಷ್ಟು  ಅಪ್ರರವಾದದುಾ . ಎೆಂಬುದ್ದಗ 

ಸಂಗೀತದ ಮಹತವ ವ್ನ್ನು  ಅವ್ರು ಅರ್ಥವಸಿದರು. ಇೆಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಅನಾದಿಯಾಗದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಲಿ್ಲನ ಅೆಂತಿಮ 

ತತವ ವಾದ ಆಕಾಶ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ್ ಶ್ಬಧ  ಧವ ನಿಯಾಗ ಹುಟಿು ಕೆಂಡಿದೆ. ಖಂಡವಾದ ಶ್ಬಧ ವು ಅಖಂಡವಾದ್ದಗ ಹಾಗೂ 

ಮಧುರವಾದ್ದಗ ಅದು ನಾದ. ಇಲಿವಾದರೆ ಅದು ಶ್ಬಧ ವಾಗ ಮಾತರ  ಉಳಿಯುವಂತದುಾ . ಎಲಿವೂ ಧವ ನಿಯೆಂದಲೇ 

ಆವ್ರಿಸಲಪ ಟಿು ದೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಋಷಿ "ಧವ ನಿರ್ೀವನಿಾಃ ಪರಾಜ್ಾ ೀಯ ಧವ ನಿಾಃ ಸವ್ವಸಯ ಕಾರಣಂ; ಆಕಾರ ೆಂತಂ ಧವ ನಿನಾ 

ಸವ್ವೆಂ ಜಗತ್ ಸಾಾ ವ್ರ ಜಂಗಮಮ್" ಎೆಂದಿದ್ದಾ ನೆ. ಈ ಒೆಂದು ಅವ್ಯ ಕ್ವಾದ ಅಮೂತವವಾದ ಧವ ನಿ 

ಮೂತವವಾಗಬೇಕು. ವೇದ ಮಂತರ ಗಳು 'ದೃಷ್ಟು ರರು' ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ್ ಮನ್ನಷ್ಯ ರಿಗೆ ಹಳದದೆಾ ೀ ಹರತ್ತ 

ಅವ್ರಿೆಂದ ಪರ ಯತು  ಪೂವ್ವಕವಾಗ ರಚನೆಯಾದದಾ ಲಿ . ಅವ್ರು ಅದನ್ನು  ತಮಮ  ಅೆಂತಃಪರ  ಜ್ಾ ಯೆಂದ 

ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು ನಮಗೆ ಕಟಿು ರುವಂರ್ದುಾ . "ತಥೀ ಬೆಂದುಾಃ ಸ್ಥೀ ನಾದಃಸಾ ತೀ ಮಾತ್ತರ ಾಃ ಸವ ನ್ನಕರ ಮಾತ್". 

ಬೆಂದು, ನಾದ, ಮಾತೆರ ಗಳು, ನಂತರ ಪದಗಳು, ವಾಕಯ ಗಳು, ಮಹಾ ವಾಕಯ . ಹಿೀಗೆ ಅದರ ಅರ್ವ ವಾಯ ಪ್್ತಯೂ ಅಷ್ು ೀ 

ದೊಡಡ ದು. ನಾದದ ವಾಯ ಪ್್ತಯೂ ಅಷ್ು ೀ ದೊಡಡ ದು. "ರ್ೀನಾದಃ ಸವ್ವ ಭೂತನಾೆಂ ಸವ್ವ ವ್ಣವಸಯ ಚ ಅೆಂಕುರಃ 

ರ್ೀ ಬೀಜಂ ಮಂತರ ಕೀಟಿನಾೆಂ ತಂ ನಿತಯ ೆಂ ಪರ ಣಮಾಮಯ ಹಂ". ಈ ನಾದಕೆಕ  ಸಾವಿಲಿ . ಇದೇ ನಿತಯ  ಇದೇ ಓೆಂಕಾರ 

ಇದೇ ಪರ ಣವ್ ಇದೇ ಆದಿ. ಇದರಿೆಂದಲೇ ಇಡಿೀ ಜಗತ್್ತ . ಇದರಿೆಂದಲೇ ಮಾತ್ತ. ಅದಕಾಕ ಗ "ಸಂಗೀತ್ತಮಪ್ತ ಸಾಹಿತಯ ೆಂ 

ಸರಸವ ತಯ ೆಂ ಸ್ನದವ ಯಂ" ಎೆಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಎಲಿದಕೂಕ  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಮೂಲ ಆಕರ. ಸಂಗೀತದ ಮೂಲ ವೇದ 

ಎನು ಬಹುದು. ಅದರ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಎೆಂದರೆ ಸಹಸರ  ಮಖ್ವಾಗ ಒೆಂದೊೆಂದು ಅೆಂಶ್ವ್ನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬೆಳಸಿರುವಂರ್ದುಾ . ಅದರ ಮೂಲ ಗುರಿ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ವಿನೀದ, ನಂತರ ವಿಕಾಸ- ಆತಮ  ವಿಕಾಸ, ಮನೀವಿಕಾಸ, 

ಚಿತ್  ವಿಕಾಸ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಅವ್ರು ಸಪ ಷ್ು ಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅವ್ರು ಸಂಗೀತದಲಿ್ಲ  ಸರಿ ಗಮ ಪಧ ನಿ 

ಸವ ರಗಳನೆು ೀ ಆಯಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅದೇ ಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಜೀಡಿಸಿರುವುದರ ಹಿೆಂದೆ ಒೆಂದು ಚಲನೆಯದೆ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  

ತನು ದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆಂಡರು.  

12ನೆಯ ಶ್ತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಸೀಮೇಶ್ವ ರನಿೆಂದ ರಚಿತವಾದ ವಿಶ್ವ ಕೀಶ್ 'ಮಾನಸೀಲಿಾಸ'ವು 100 ಅಧ್ಯಯ ಯಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೆಂಡಿದುಾ  ಐದು ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ 20 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ವಿೆಂಶ್ತಿ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುತ್ದೆ. ಈ ಐದು 

ವಿೆಂಶ್ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪ್ರೆಂತಯ  ವಿೆಂಶ್ತಿಯಾದ ವಿನೀದ ವಿೆಂಶ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ವಿನೀದದಿೆಂದ ವಿಕಾಸದತ್  ಸಾಗದೆ ಎನ್ನು ತ್್ತ  

ಅದರ ಪರ ಸ್ುತತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾನಸೀಲಿಾಸದಲಿ್ಲ  ಜಗತ್ಿನ ಒಳಿತ್ತ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ಹಣೆಗಾರನಾದ 

ರಾಜ (ನಾಯಕ)ನನ್ನು  ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗದೆ.  ವಿನೀದವ್ನ್ನು  ನಿೀಡುವ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅಹವತೆಗಳು, 

ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯ ವ್ಣವನೆ, ಅಹವ, ಸಭಯ , ಮಕ್  ಮನಸಿಿ ನ ಶೀತೃಗಳು, ಗಾಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಗೀತ ರತ್ತು ಕರದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದ 25 ಗಾಯಕ ದೊೀಷ್ಗಳು, ಗಾಯಕ, ವಾದಕರು ಆಸಿೀನವಾಗುವ್ ಕರ ಮ, ಭಾವ್ ಬುದಿಧ ಗಳ ಬೆರೆಯುವಿಕೆ, 

ಇವೆಲಿವ್ನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ದವಾಗ ಚಚಿವಸಿದರು. ಜನಪ್ತರ ಯ ಸಂಗೀತ, 

ಕಲಾ ಸಂಗೀತದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಪ ತ, ಕಲಪ ನಾ ಸಂಗೀತಗಳ ಸರಿಯಾದ ರಚನೆಯನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ ಸೃಜನಶಿೀಲ ಸಂಗೀತ, 

ಆಧ್ಯಯ ತಮ  ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ಿ  ಸಂಗೀತ, ಎೆಂಬತ್ತಯ ದಿ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಸೀದ್ದಹರಣವಾಗ ವಿವ್ರಿಸಿದರು. 

ಮಾನಸೀಲಿಾಸಕಾರ ಸೀಮೇಶ್ವ ರ ಸಂಗೀತದ ಮನಃಶಾಸ್ಿ ರೀಯ ಒಳನೀಟಗಳನ್ನು  ಕಟು  ಏಕೈಕ ಕವಿ. ಆತ 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಚಚಿವಸಿದ ಅನಾಹತ ನಾದ, ಸವ ರಗಳು, ಭಾವ್, ರಸೀತಪ ತ್ಿ  ಇವೆಲಿ  ಮಖ್ಯ  ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಪರ ಸ್ಾಪ್ತಸಿದರು. 

ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯ ವ್ಯ ಕ್ಿಗೆ ಯಾವ್ ರಿೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೀಯ ಮತ್್ತ  ಆಪ್ವಾದುದು, ಒಳು ಯ ಗೀತೆ ಎೆಂದರೆ 

ಯಾವುದು, ಸಂಗೀತವು ಹೇಗೆ ಮನಸಿನ್ನು  ಶುದಿಧ ೀಕರಿಸುವ್ ಕೆಲಸವ್ನ್ನು  ಮಾಡುತ್ದೆ ಇೆಂತಹ ಕೆಲವು ಅೆಂಶ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬೆಳಕು ಚೆಲಿ್ಲದರು. ಗಾಯಕ, ವಾದಕರು ಬೆಂದುವಿನಿೆಂದ ಸಿೆಂಧು ಆಗಬೇಕು.  ಆತನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರವಿರಬಾರದು, 

ಅಹಂಭಾವ್ವಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು 'ವ್ಯಂ' ಭಾವ್ವ್ನ್ನು  ಉೆಂಟಮಾಡುತ್ದೆ. ಅದಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗ ಡಿ. ವಿ 

ಗುೆಂಡಪಪ ನವ್ರು ಕಲೆಯ ಕಾಯವದ ಕುರಿತ್ತಗ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು  ಈ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅವ್ರು ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದರು. ಸಂಗೀತ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಗಳ ಸೆಂದಯವವ್ನ್ನು  ಅರ್ವವ್ತ್್ತಗ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. ಉಪನಾಯ ಸದ ನಂತರದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಸಂವಾದ 

ಕಾಯವಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಅವ್ರು ಜಜ್ಞಾ ಸುಗಳ ಪರ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗ ನಿಖ್ರವಾಗ ಉತ್ರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  

ಜಂಟಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳ ಪರವಾಗ ಡಾ ಟಿ. ಎಸ್. ಸತಯ ವ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲಾಯತ್ತ. 

ಆರಂಭಿಕ ಉಪನಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಸ್ಾವಿಕ ನ್ನಡಿಗಳನಾು ಡಿದ ಮೆಂಬೈ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಯ ಲಯ ಕನು ಡ ವಿಭಾಗದ 

ಪ್ರರ ಧ್ಯಯ ಪಕರು, ಮಖ್ಯ ಸಾ ರು ಆದ ಡಾ. ಜ. ಎನ್ ಉಪ್ರಧಯ  ಅವ್ರು ಡಾ. ಸತಯ ವ್ತಿ ಅವ್ರು ಸಂಗೀತ ಸಂಸಕ ೃತ ಸರಸವ ತಿ. 

ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಘನ ವಿದ್ದವ ೆಂಸರು ಆಗಮ್ಮಸಿ ಉಪನಾಯ ಸ ನಿೀಡುತ್ಿರುವುದು ಸಂತೀಷ್ವ್ನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ ಎೆಂದರು. 

ಮೈಸೂರು ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಇದು ಮೆಂಬಯಯ ಪರ ಮಖ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು. ಕನು ಡ ಭಾಷ್, ಸಾಹಿತಯ , 

ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಕಲೆ ಹಿೀಗೆ ವಿಭಿನು  ನಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕನು ಡದ ಬಲವ್ಧವನೆಗೆ ಅದು ಶ್ರ ಮ್ಮಸುತ್ಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಶ್ತಮಾನೀತಿ ವ್ದ 

ಹಸ್ಿಲಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಮಾಲ್ಲಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಉಪನಾಯ ಸಕರು ನಿೀಡಿದ ಉಪನಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಕೃತಿರೂಪದಲಿ್ಲ  

ತರುವ್ ರ್ೀಚನೆ ಇದುಾ  ಶ್ತಮಾನೀತಿ ವ್ದ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸುವ್ ರ್ೀಜನೆ ಇದೆ ಎೆಂದು 

ನ್ನಡಿದರು. 
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ಎರಡನೆಯ ಉಪನಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಮೈಸೂರು ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ನ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಪ್ರರ ಸ್ಾವಿಕ 

ನ್ನಡಿಗಳನಾು ಡುತ್್ತ  ಸರಸವ ತಿ ಎೆಂದರೆ ಜ್ಞಾ ನ. ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದಿಷ್ಟು  ಪುಸ್ಕಗಳನ್ನು  ಜೀಡಿಸಿಟು  

ಸರಸವ ತಿಯನ್ನು  ಪೂಜಸುತ್್ತರೆ. ಅದರೆಂದಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲರುವ್ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನು  ಅರಿತ್ತ ಪೂಜಸಿದರೆ ಅದಕೆಕ  ಅರ್ವವಿದೆ. 

ಇೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕವಸ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ಲತಯ ವಿಲಿದ ಶುಷ್ಕ  ಸಾಹಿತಯ  ಬರುತ್ಿರುವುದು ವಿಷ್ಟದನಿೀಯ 

ಎೆಂದರು. 

ಜಂಟಿ ಉಪನಾಯ ಸ ಕಾಯವಕರ ವ್ನ್ನು  ಕರ ಮವಾಗ ಶಿರ ೀಮತಿ ಕಲಾ ಭಾಗವ ತ್ ಹಾಗೂ ಶಿರ ೀಮತಿ ಜಯ ೀತಿ ಉಡುಪ ಅವ್ರ 

ಪ್ರರ ರ್ವನೆರ್ೆಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯತ್ತ. ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಶಾಯ ಮಲಾ ರಾಧೇಶ್ ಅವ್ರು ಡಾ. ಸತಯ ವ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನು  

ಪರಿಚಯಸಿದರು. ಮೆಂಬೈ ವಿವಿ ಕನು ಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರರ ಧ್ಯಯ ಪಕರಾದ ಡಾ. ಪೂಣಿವಮಾ ಶ್ಟಿು  ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು 

ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ನ ಟರ ಸಿು ಗಳಾದ   ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಕಾಯವಕರ ಮವ್ನ್ನು  ನಿರೂಪ್ತಸಿದರು. ಡಾ. ಜ. ಎಸ್. 

ಶಂಕರಲ್ಲೆಂಗ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಜ. ಎನ್ ಉಪ್ರಧಯ  ಅವ್ರು ವಂದನಾಪವಣೆಗೈದರು. ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಡಾ. ಸತಯ ವ್ತಿ, ಮೈಸೂರು 

ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ಮೆಂಬಯ ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಕೆ. ಕಮಲಾ, ಡಾ. ಉಪ್ರಧಯ , ಕಾಯವದಶಿವ ಡಾ.ಜ. ಎಸ್. 

ಶಂಕರಲ್ಲೆಂಗ ಉಪಸಿಾ ತರಿದಾ ರು. ಮೈಸೂರು ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ನ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ , ಸಾಹಿತಯ , ಸಂಗೀತ್ತಸಕ್ರನೇಕರು 

ಕಾಯವಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆ್ೆಂಡರು. 

ವ್ರದಿ: ಕಲಾ ಭಾಗವ ತ್ & ಸವಿತ್ತ ಅರುಣ ಶ್ಟಿು  

 

"ಶಿಿ ೋರಾಮಚರಿತಮಾನಸ್" 
   ವನಜ್ಞರಾಜನ್ 

 

ಶಿು ೀಮದ್ ಗೀಸ್ತವ ಮಿ ತುಲಸಿೀದಾಸರು ರಚ್ಚಸಿದ "ಶಿು ೀರಾಮಚ್ರಿತಮಾನಸವು" ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ 

ಸ್ತಹಿತಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ , ಜಗತಿ್ರನ ಸ್ತಹಿತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಠ  ಸ್ತಾ ನವನುು  ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಆದಶಥ ಗೃಹಜೀವನ, ಆದಶಥ ರಾಜಧಮಥ, ಆದಶಥ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಜೀವನ, ಪಾತ್ರವು ತಯ ಥ ಧಮಥ, ಆದಶಥ 

ಭಾು  ತೃ ಧಮಥದ ಜ್ತ್ಗೆ ಭಕಿಿ  ಜ್ಞಾ ನ, ತಾಯ ಗ, ವೈರಾಗಯ  ಹಾಗೂ ಸದಾಚ್ಚರದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಗು ಂರ್ 

"ಶಿು ೀರಾಮಚ್ರಿತಮಾನಸ". ಗೃಹಸಾ ರು, ಸನಾಯ ಸಿಗಳು, ಸಿಿ ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಬಾಲಕರು, ವೃದಿ ರು ಹಿೀಗೆ ಎಲಿರೂ 

ಬಹಳ ಅಭಿರುಚ್ಚಯಿಂದ ಓದುತಿಾರೆ, ಹಾಡುತಿಾರೆ ಮತಿು  ಭಕಿಿಯಿಂದ ಕೇಳುತಿಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅನನಯ  

ಭಕಿರಾದ ತುಲಸಿೀದಾಸರು, ಭಗವಂತನ ಪ್ಸು ೀರಣೆಯಿಂದ ರಚ್ಚಸಿದ ಅಲೌಕಿಕ ಗು ಂರ್ವಿದು! ಅವರು ಎರಡು 

ವಷ್ಥ ಏಳು ತ್ರಂಗಳು ಇಪಪ ತಿಾರು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರಾಮಾಯಣದ "ಏಳು ಕಾಂಡ"ಗಳನುು  ಬರೆದು 

ಮಗಿಸಿದರಂತ್. ನಂತರ ಕಾಶಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಭಗವಾನ್ ಶಿು ೀ ವಿಶವ ನಾರ್ ಮತಿು  ಮಾತಾ ಅನು ಪೂಣಥ 

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ  "ಶಿು ೀರಾಮಚ್ರಿತಮಾನಸ"ವನುು  ಭಕಿಿಪೂವಥಕವಾಗಿ ಅಪಿಥಸಿದರು. ಆ ರಾತ್ರು  ಪುಸಿಕವನುು  

ದೇವಸ್ತಾ ನದಲಿ್ಲಯೇ ಇಡಲ್ಲಗಿತಿು . ಬೆಳಿಗೆೆ  ಎಂದಿನಂತ್ ಅದನುು  ತ್ರೆದಾಗ, ಅದರಲಿ್ಲ  "ಸತಯ ಂ ಶಿವಂ 

ಸುಂದರಂ" ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಲಗಿತಿು . (ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ರೀಮಾಂಚ್ನವಾರ್ಗತಿದೆ). ಅಷಿ್ಟ ೀ ಅಲಿ , 

ಕ್ಳಗಡೆ ’ಶಂಕರ’ನ ಸಹಿಯೂ ಇತಿು . ಎಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಗು ಂರ್! 

ಇಂದಿನ ಅಶಂತ್ರಯ ವಾತಾವರಣದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಈ ಗು ಂರ್ದ ಭಾಗವಾದ "ಸುಂದರ" ಕಾಂಡದ ಪಠನ, 

ಮನನ, ಅನುಷಾಠ ನ ತ್ರೀರ ಅಗತಯ ವೆನಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಸುಖ ಶಂತ್ರ ನೆಲೆಸಲು ಹಾಗೂ 

ಜನತ್ ಪರಸಪ ರ ಅನಯ ೀನಯ ತ್ಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಭಗವಂತನ ಕೃಪ್ಸ ದರೆಯಲು ಇದಂದೇ ಮಾಗಥ 

ಎಂದೆನಿಸಿದೆ.  

"ಸುಂದರೇ ಸುಂದರೀ ರಾಮಃ ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಃ ಕಪಿುಃ| 

ಸುಂದರೇ ಸುಂದರಿೀ ಸಿೀತಾ ಸುಂದರೇ ಕಿಂ ನ ಸುಂದರಮ್|| 

"ಶಿು ೀರಾಮಚ್ರಿತಮಾನಸ"ದಲಿ್ಲ  ತುಲಸಿೀದಾಸರು, ಸನಾಯ ಸಿಯೆಂದರೆ ಹಿೀಗೆ ವಣ್ಣಥಸುತಿಾರೆ. "ಹತಿ್ರಯ ಗಿಡ 

ಶುಭು , ಸವ ಚ್ಛ , ಶ್ವ ೀತ ವಣಥದ ಹ್ಜವು ನಿೀಡುತಿದೆ. ಬ್ರರಿದ ಹತಿ್ರಯ ಹ್ಜಗಳನುು  ಹಿಂಜ, ಬ್ರೀಜ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 

ಚ್ರಕಕ್ೂ  ಹಾಕಿ, ಎಳೆದು ನೂಲು ತಯಾರಿಸಿ, ಅನಂತರ ಮಗೆ ಕ್ೂ  ಹಾಕಿ ಹೊಸೆದು ಬಟಿ್ಟ  ತಯಾರಿಸುವಂತ್ 

ಸನಾಯ ಸಿಯ ಜೀವನ". 

ಐಹಿಕವೆಂಬ ಬ್ರೀಜ, ಆವರಣ ತಯ ಜಸಿ ನಾನಾ ರಿೀತ್ರಯ ಕಠಿಣ ಪರಿೀಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಒಡಿಡ ಕೊಂಡು (ತಪಸೆು ) 

ಅವನು ವಸಿ ರವಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು. ತನಗಾಗಿ ಮಾತು ವಲಿ , ಸಮಾಜಕಾೂ ಗಿಯೂ ಜೀವನ ಸವೆಸಬೇಕು. 

ಧಮಥಪಾಲನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಥದಶಥನ ಇವರ ತಪಸೆ್ತ ಗಬೇಕು. ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.....                                                
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²æÃgÀAUÀ gÀAUÉÆÃvÀìªÀ - 2023
F ªÀµÀðzÀ ²æÃgÀAUÀ £ÁlPÉÆÃvÀìªÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¥sÉ§ÄæªÀj 17gÀ ̧ ÀAeÉ 6.30 PÉÌ ªÉÆzÀ̄ Á¬ÄvÀÄ.  ªÉÆzÀ°UÉ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ §AzÀ gÀAUÀ

vÀdÕ qÁ. ºÀµÀð qÀA§¯ï CªÀgÀÄ ²æÃgÀAUÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À ªÉÄÃ É̄ ªÀiÁvÀ£Ár, CªÀgÀ ¸Á»vÀå ¸ÁzsÀ£É CUÁzsÀ, PÉÃªÀ® £ÁlPÀUÀ¼À®èzÉ,
PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ, «±ÉèÃµÀuÉUÀ¼ÀÄ CAvÉAiÉÄÃ ªÉÊZÁjPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀvÀÛªÀÇ ºÀgÀrzÉ JAzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä EA¢£À À̧ªÀiÁdzÀ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À §UÉÎAiÉÄÃ
CªÀgÀ £ÉÆÃl«vÀÄÛ. CªÀjUÉ ªÀÄºÁvÀä UÁA¢üAiÀÄªÀgÀ §UÉÎ C¥ÁgÀ UËgÀªÀ«vÀÄÛ. UÁA¢üAiÀÄªÀgÀ ªÀiÁzÀj EªÀgÀ fÃªÀ£À CAvÉAiÉÄÃ gÁµÀÖç
É̈¼À«£À zÁjAiÀiÁVvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ. ºËzÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß DqÀ®Ä AiÀiÁjUÀÆ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛ¢Ý®è,

jºÀ̧ Àð¯ï £À°è §AzÀÄ PÀÆvÀÄ vÁªÀÅ §gÉzÀAvÉAiÉÄÃ DqÀÄwÛzÁÝgÉÆÃ E®èªÉÇÃ £ÉÆÃr D £ÀAvÀgÀ M¦àUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ
PÁ¯ÁAvÀgÀzÀ°è CªÀgÀ F ¤®ÄªÀÅ ªÀiÁ¥ÁðqÁ¬ÄvÀÄ.

qÀA§¯ï CªÀgÀ w½«£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è ²æÃgÀAUÀgÀÄ
JzÀÄÝ ªÀÄÆr §AzÀgÀÄ.

©zÀÆÝj£À ©Uï ¨É£ï: ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À gÀAUÀ
¥ÀAiÀÄt vÀAqÀzÀªÀgÀÄ, ©zÀÆÝj£À ©Uï ¨É£ï
£ÁlPÀªÀ£ÁßrzÀgÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ¥ÀæºÀ̧ À£À £ÁlPÀ.
É̈ÃgÉ MAzÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ É̈½UÉÎAiÉÄÃ

¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÄ M§âgÀÄ, vÀªÀÄä
UÉ¼ÉAiÀÄ£ÉÆ§â F Hj£À°èAiÉÄÃ EgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß w½zÀÄ,
CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. §ºÀ¼À
ªÀµÀðUÀ¼À ªÉÄÃ É̄ Ȩ́ÃgÀÄwÛgÀÄªÀ UÉ¼ÉAiÀÄgÀÄ §ºÀ¼À
PÁ® ªÀiÁvÀ£Ár ¤zÉÝ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. ©zÀÆÝj£À
¥ÀmÉÃ®gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀAmÉ eÉÆÃgÁV É̈½UÉÎ 6PÉÌ
ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ JA§ £ÀA©PÉAiÀÄ°è §AzÀªÀ¤UÉ

ªÀÄÆr À̧ÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¤zÉÝAiÀÄ £ÀqÀÄªÉAiÉÄÃ PÀ£À¹¤AzÀ JzÀÄÝ §qÀ§rPÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀÄ, ºÀUÀ®Ä §AzÀgÀÆ ¥ÀmÉÃ®gÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀAmÉ
ºÉÆqÉAiÀÄÄªÀÅzÉÃ E®è.

£ÁlPÀzÀ MmÁÖgÉ vÉÆÃgÀÄ«PÉ, CµÉÖÃ£ÀÆ M½vÁVgÀ°®è. M§âgÀ ªÉÄÃ É̄ M§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ
À̧jAiÀiÁV PÉÃ¼À°®è. ºÁ À̧åªÉÃ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÁUÀ, ªÀiÁvÉÃ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, ªÀiÁvÀÄ ̧ ÀàµÀÖªÁVgÀ̈ ÉÃPÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ ̧ ÀAVÃvÀ ²æÃ gÁdUÀÄgÀÄ

CªÀgÀzÀÄÝ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ.
¸ÁªÀiÁædåA: JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÀzÀ £ÁlPÀ, C©ü£ÀAiÀÄ vÀAqÀªÀzÀªÀjAzÀ ’ªÀÄgÁp £ÁlPÀ ¸ÁªÀiÁædåA". EzÉÆAzÀÄ «ZÁgÁvÀäPÀ £ÁlPÀ.

gÁªÀt eÁÕ¤. gÁd, CªÀ£À
ªÉÆzÀ® ºÉÆuÉUÁjPÉ vÀ£ À ß
’¸ÁªÀiÁædå’ªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀÅzÀÄ.
’¸ÁªÀiÁædåªÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀÄ vÀ£Àß
ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ,
ErÃ gÁdåzÀ°ègÀÄªÀ d£ÀvÉ.
gÁª Àt v À£ À ß  ¥ ÀjªÁg Àz À
zÀÆgÀÄUÀ½UÉÃ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À«vÁÛUÀ
Cª À£ À Ä  "¸Áª À i Á æd å "¢Az À
z ÀÆg ÀªÁU À ÄvÁ Û£ É . ± ÀÆ¥ Àð
£ÀTAiÉÆÃ, E®èªÉÃ ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀ
jUÀÆ ºÉÃ½zÀ zÀÆjUÉÆÃ ºÉZÀÄÑ
UÀªÀÄ£À«vÁÛUÀ CªÀ£ÀÄ gÁd£ÁUÀzÉÃ
ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É.

¹ÃvÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ gÁªÀÄ
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zsÁå£ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ É̈ÃgÉAiÀÄªÀgÀÆ gÁªÀÄzsÁå£À ªÉÆzÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. PÀqÉUÉ £ÁlPÀ "eÉÊ ²æÃgÁªÀiï" PÀÆV¤AzÀ̄ ÉÃ
ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÁlPÀ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ C£ÀÄ À̧j¹®è, vÀÄ¼À¹ gÁªÀiÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ªÀÄgÁp gÁªÀiÁAiÀÄtUÀ¼À£ÀÄß
C£ÀÄ À̧j¹ §gÉzÀ £ÁlPÀ.

C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÀÄlÖ ºÉaÑ£ÀzÀÄ.
gÁªÀt£À ¥ÁvÀæzÀ°è C©üfvï
gÀhÄÄ£ÁÔ gÁªï CªÀgÉÃ C©ü£À¬Ä¹
±ÉÆÃ©ü¹zÀgÀÄ. ¨sÁµÉ PÀÆqÀ
CµÉÖÃ£ÀÆ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVgÀ°®è,
À̧Ä® s̈ÀªÁV w½AiÀÄ§ºÀÄzÁVvÀÄÛ.
§ÆlÄ §AzÀÆPÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ:

PÀqÉAiÀÄ ¢£À ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ, 19gÀ
¸ÀAeÉ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ºÉÆAVgÀt
vÀAqÀ, qÁ. ¸Á¸ÉéºÀ½î ¸ÀwÃ±ï
CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ
£ÁlPÀ.

¸ÁévÀAvÀæå ¥ÀÇªÀðzÀ°è ªÀÄ É̄
£Ár£À°è £ÀqÉzÀ ¥Àæw s̈Àl£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÁVzÉ. vÁ¬ÄAiÉÆ§â¼ÀÄ, ºÀ½îAiÀÄ J®ègÀ£ÀÆß ºÀÄjzÀÄA©¹ ©ænµÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆqÉzÁqÀÄªÀ PÀxÉ.
w¤ À̧Ä-ZÁAiÀiï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ºÉÆqÉzÁqÀÄªÀ d£ÀPÉÌ §AzÀÆPÀÄ-ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß MzÀV À̧ÄªÀ PÉÃAzÀæªÁV ¤AwgÀÄªÁPÉ.
JµÉÆÖÃ ¨Áj ¥ÉÇÃ° À̧gÀÄ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀtÂÚlÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÁlPÉÌ PÀÄªÀÄäPÀÄÌ PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß
¤°ȩ̀ ÀÄªÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ À̧ÆgÀ¥Àà¤UÉ CzÉÃ À̧ÆáwðAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉzÁlzÀ°è vÉÆqÀV À̧ÄvÁÛ¼É. DzÀgÉ ¥ÉÇÃ° À̧gÀÄ MAzÀÄ ¢£À
CªÀ£À£ ÀÄ ß UÀÄA¦¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ
ºÁQzÀgÀÆ PÀÆqÀ EªÀ¼ÀÄ PÀÄUÀÎzÉ, ̧ ÁévÀAvÀæå
¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß ºÁj¸ÀÄvÁÛ, ºÀÄlÄÖªÀ
ªÉÆªÀÄäUÀ¤UÉ ªÉÆzÀ̄ ÉÃ zÁjAiÀiÁUÀÄvÁÛ¼É.
FPÉ K£ÀÆ UÁA¢üÃªÁ¢AiÀÄ®è. EzÀÄ
À̧Ä s̈Áµï ZÀAzÀæ̈ ÉÆÃ¸ï, s̈ÀUÀvï ¹AUï,

¨Á® UÀAUÁzs Àgï w®Pï CªÀg À
aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄªÀ £ÁlPÀ.

£ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄ Û, ¨É æºï Ö CªÀgÀ
"Mother Courage" £ÁlP Àz À
ªÀ̧ ÀÄÛ«£ÀAvÉAiÉÄÃ EzÉ.

C©ü£ÀAiÀÄ, gÀAUÀ«£Áå À̧ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ.
EzÀgÀ°èAiÀÄ PÀ̄ Á«zÀgÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÉÃ
ºÉaÑzÀ ÝjAzÀ EAvÀºÀ PÁzÁqÀÄªÀ
ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À®Æè ªÀÄÆr À̧ÄvÁÛgÉAzÀÄ D² Ȩ́ÆÃt. MmÁÖgÉ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ F ¨ÁjAiÀÄ
²æÃgÀAUÀ gÀAUÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ºÉaÑ£À PÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß EwÛzÀÝªÀÅ.

F £ÁlPÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÁV À̧ºÀAiÉÆÃdPÀgÁV zÀÄrzÀ qÁ. GµÁ zÉÃ¸Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ zÉÃ¸Á¬ÄAiÀÄªÀjUÉ ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ
C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï IÄtÂAiÀiÁVzÉ.

bÁAiÀiÁavÀæ : ²æÃ. JZï. Dgï. J¯ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï


	Nes-March-2023.pdf
	Nesaru Mar 2023_BW_CTP.pdf
	Nes-March-2023_BC.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




