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ೇವ ಅನುಭ( ೆಮ)ೆ* ೆಲವ+ ಕೂಡ! ೇವ ಅನುಭ( ೆ ಎಂ ದ ೆ. ಆಶ0ಯ 1ೇ? 3ಗೂಢ)ೆ6ೕ? 3 7!
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ಾಯ ಕ ಮದ
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ಅGಕ ೆಲದ ರುH ಸ-ದಂ)ಾIತು.
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ಸವ -ಘ; ಹರಸ*DೆV ಗWಾGಪತ6ೕ ನಮ ’ ಈ YೆZೕಕ
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ಆರಂಭವನು;ಶುಭ1ಾa(ತು. ಸ ಾcನF ಅBdಯRೆಲ
ೕಪವನು;
ೆಳa ಾಗ
ನನ ೆ,
‘ತಮDೋbಾ
eೊFೕBಗ ಮಯ’ YೆZೕಕದ fೊಸ ಅಥ ಕಂgತು.
ೕಪಪ ಜ[ಲನವ ,”8ಾಂB ಕ”, ೆಳj3ಂದ ‘DಾB[ಕ‘ ೆಳj
ೆ@ೆ Dಾಗುವ ಅನುಭವ 3ೕgತು. @ಾ.a7ಧರ ಹಂ`ಾ
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( bಾತ ಾgದರು. ನಮcನ;ಗ ದ ಇಬqರು ಕನ;ಡ
ಬಳಗದ ಸದಸFರು fಾಗೂ ೇ`ಾಳ ಮತು* Aಾರತದ
ಆದ,”ಭಯಂಕರಭೂಕಂಪದ ಮೃತಪಟ=ವರ ಸcರWಾಥ
`ಾ (ದ bೌನ, ಭೂಕಂಪ ಸಂತ ಸ*7 ೋಸ.ರ
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Dೇ1ೆ
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ಾವuೆಯವರನು;
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ಸಂಜಯನಂ)ೆ 3ಷ9m`ಾತRಾa, ಅ ಾwಕRಾa6ೕ
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(ದ ಕೃತ})ೆ, p ೕ. •. ಆ€. ಲm•ಣ Rಾƒ ಅವರ
ಸಹಜ)ೆ ೆ Dಾ†8ಾaತು*.
p ೕಮB •. ಜಯp ೕರವ
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ನ ೈದರು. YೆZೕಕ1ಾಗ , Aಾವaೕ)ೆ8ಾಗ , ಹಣುŒ
bಾರುವವ ಾಗ ಅಥ1ಾ -ಷಸಪ ದ ನೃತF1ಾaರ
ಎಲವ+ ಕೂಡ ‘ಪ BAೆಯ ಾರದ •ೕy(ದ ಸುಂದರ
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ಾಯ ಅನುಸಂ’ಾನ- ಾಯ ಕ ಮ Dಾ?)ಾFಸಕ*ರನು; ಒ‹= ೆ
WEDDING BELLS
Dೇ7(ದ ಒಂದು 1ೇ ೆ ಎಂದRೆ ಅBಶtೕj*8ಾಗ ಾರದು. @ಾ.
p ೕವತL ೇDಾI fಾಗೂ @ಾ.pವಪ Dಾದರವರು ಇದರ ?ಂ ೆ Karuna married Mallappa Kolar on 3rd December, 2014.
in Bengaluru.
ಪಟ= ಶ ಮ Dಾಥ ಕ1ಾI)ೆಂದು ನನ; ಅ3( ೆ. @ಾ.
ಮಮ)ಾDಾಗರ ಅವರ ಾವF -ಮಶ ೆ, ಪ 1ಾಹದ-ರುದo1ಾa
tೕH( ಾವF ಬRೆಯುವ ಕಲ9 ೆ ನವಕ-ಗ\ ೊಂದು -Jನ;
ದೃ“=ಯನು; 3ೕgತು. ಈ eಾಲ ಜಗು ಯ ಆಶ ಯದ ನ@ೆದ ಕೋ“”ಯ Dೊಂ†ಪ* ವರ ಇದು.
ಇgೕ ಾಯ ಕ ಮದಬ ೆ• fೇ\ Aೋಜನದಬ ೆ• fೇಳ ದoRೆ,
ಸುಂದರ ಯುವBಯನು; ‰ೖತುಂಬ p ಂಗ7( ಕುಂಕುಮ ಇಡಲು
ಮRೆತಂ)ೆ ಎಂದRೆ ತ`ಾ9ಗuಾರದು. ಅಚು0ಕ–ಾ=ದ ಸಂtೕಜ ೆ,
ಯಶ(L ೋಸ.ರ ಪಟ= ಸಂtೕಜಕರ fಾಗೂ ಸ[ಯಂDೇವಕರ
ಶ ಮ ಅರಸಂ ೆ ಮುಕುಟ-ಟ=ಂB*ತು*.
-- ಸುfಾ— ಪ ರುŽೋತ*ಮ ಕ1ೆ .
———————————————————————————————- ——————————————————————————

RICKY KEJ - WINS GRAMMY AWARD

!ಾ<=ಾಮ, ಆ?ೋಗ<, @ ಸಂಗ+ಹ

ಕನ;ಡಬಳಗದ ಸದDೆF ಅಲ ೆ bಾP ಅಧF]ೆ p ಮB -ಜಯ
ೊಟೂರವರು
ೇ`ಾಳದ ಭೂಕಂಪ ೊ.ಳ ಾದವರ ಪ7fಾರದ
ಸಲು1ಾa 3G ಸಂಗ ?(ದರು.
ತಮc ೆ3;ನ ಶಸ™Hj)ೆLಯನಂತರ ‡ೇತ7( ೊಳšಲು Dೈಕಲು
ಸ1ಾ7ಯು ಬಹುಮ‹= ೆ ಅವ7 ೆ ಸfಾಯbಾg)ೆಂದರು. ಇದ ೆ.
ದಲು ಮೂರುBಂಗಳವRೆಗೂ ಅವ7 ೆ ಸ78ಾa 3ಲುವ ದಕೂ.
ಕೂಡ ಬಹು ಪ 8ಾಸ ಪಡುB*ದoರು. ಈ Dೈಕಲು ಸ1ಾ7Iಂದ
ಆಯ.ಟು= ಮತು* DಾಮಥF ಅವ7 ೆ ಲJ(ತಲ ೆ ಅ ೇಕ -ಸcಯಕ
ಮತು* ಸೂ9B ಾಯಕ ವFj*ಗuೆ› ಡ ೆ ‰ೖB ಯನು; ೆuೆ(ದರು.
3ಮ ಲ ಹವದ ಾ?ರ ಪ ೇಶದ 1ಾFಮbಾಡುವ ದು ಇವ7 ೆ
ಒಂದು ಚಟ ಮತು* ಛಲದ ಹ1ಾFಸ1ಾIತು.
ಮೂರುವಷ ಗಳ Dೈಕಲು ಸ1ಾ7ಯ ಅನುಭವದನಂತರ ಅವರು,
ಇಂ ೆಂgನ ಪp0ಮ ಕRಾವ\ಯ ರುವ 1ೈœfೇವ3;3ಂದ ಪ+ವ
ಕRಾವ\ಯ ರುವ
ಸಂಡ€ ಾFಂgನವRೆಗೂ
ನೂರಐವತು*
‰ೖಲುಗಳ Dೈಕžಸ1ಾ7bಾಡುವ ಹಟವನು; fಾj ಅದನು;
ಹwc ೊಂಡಂ)ೆ ಮುa(ದರು. ಅ ೇಸಮಯದ , ಇB*ೕ‡ೆ ೆ ಆದ
ೇಶವ ೆ;ಲ - ಾಶ ೊ\(ದ ೇ`ಾಳದ ಭೂಕಂಪ ಪ7fಾರ ೆ. 3G
ಸಂಗ ?ಸಲು ಪ ಯತ;ಪಟ=ರು. ಅವರು £1800ರಷು= 3Gಯನು;
ಸಂಗ ?ಸಲು ಸfಾಯbಾgದ ತಮc ’ಾRಾಳವಂತ ಪ71ಾರ ಮತು*
ಕನ;ಡಬಳಗದ Dೆ;ೕ?ತ7 ೆ ತಮc ಧನF1ಾದಗಳನು; ವFಕ*ಪg(ದರು.

Grammy® Award winner and USA Billboard #1 artist Ricky
Kej is the youngest Indian and only the 4th Indian to win
the Worlds’ Biggest Musical Award - Grammy® Award.
Rickys Grammy® winning album "WINDS OF SAMSARA"
was based on the ideals of peace by Mahatma Gandhi and
Nelson Mandela. The album itself is a great example for
“Make in India”, as it was made in India and sold all over
the World. He is the first ever Grammy® winner in the
World to narrate a Sanskrit Shloka in his acceptance
speech at the Grammy® Awards ceremony held in Los
Angeles, USA. Ricky composed the music for the opening
ceremony of the Cricket World Cup 2011, held in Dhaka,
Bangladesh. He has so far composed music for over 3,000
commercials, 14 studio albums (released internationally)
and 4 feature films. Ricky was recently conferred the title
"Pride of Karnataka" and “Youth Icon” by the Round Table
of India. He has won 2 ZMR Awards (Zone Music
Reporter) New Orleans, USA, 2 SAMA (South African
Music Awards) South Africa, 2015 GIMA and 2015 Mirchi
Music Award - India..etc
Born in the USA but moved early on to India, Ricky has
been living in Bangalore for three decades now. He is
married to Varsha and is the son-in-law of Mr YM
Muddukrishna, chairman of Karnataka Sugama Sangeeth
Parishath. He has two state-of-the-art studios in

Bangalore.
.

ಸಂ ೇ ಶ

KANNADA BALAGA U.K.

3

BASAVARAJ GOWDA CLIMBED MOUNT FIJI IN JAPAN
Mr Basavaraj Gowda, urologist at
James cook University hospital in
Middlesbrough climbed to the top
of Mount Fuji in Japan last year
with a team of nine climbers (4
Kannadigas!) from UK and USA.
Mount Fuji which is revered as a
holy mountain is the tallest
mountain in Japan (12,389 feet). It is a volcanic mountain which gives it a symmetrical conical shape. Sight
of beautiful sunrise from the top overshadowed the memories of hiking in harsh weather conditions in
freezing cold and pouring rain.
———————————————————————————————————————————————-

ಸB ಾ ಸು?ೇ) ಅವರು D-ಕನ ಡ FBಯ;

ನಮc ಕನ;ಡಬಳಗದ ಸದDೆF ಸ-)ಾ ಸುRೇŸ ಅವರು ಇB*ೕ‡ೆ ೆ ೆಂಗಳ›7 ೆ 3ೕgದ ೇ ಯ ಸಮಯದ , ಅ ನ
-ಕನ;ಡ ‹-ಯ 3ೕgದ ಅಡು ೆ ಾಯ ಕ ಮದ ಯು ಟೂF•ನ ಆವೃB*ಯನು; ೋಡಲು ೆಳ ೆ ಾಣುವ
ೊಂgಯನು; jj.( ಅಥವ ಅದನು; 3ಮc ೌ ಸ7ನ ಾK-`ೇ—= bಾg ೋg7.
https://youtu.be/svk9NtvSnQI

ೊಳ ಾಟ

ಅ ನ ಗ ಾ–ೆ ಗದoಲ j- ೆ ಕಕ ಷ
ಇ ನ 3ಶಬoವ+ ೇಸರ, 3ೕರಸ
ಪ Yಾಂತ Pೕವನ, ಪ7yB ೆ ಆfಾ[ನ- ,

ಇಂg8ಾ ಅಥ1ಾ ಇಂ ೆಂ¡

ಕಲಕಲದ j)ಾಪBಯೂ ೇಕು Pೕವನದ

3ರಂತರ fೋRಾಟ ಮನದ ,

,
ಬಗ €, ಬŠ, ೆ ¡, Bಂದು ೋರು
ಮDಾ ೆ ೋDೆ eಾ(*8ಾದರೂ ೇಹ ೆ. ತಕRಾರು
ಎಲವ+ ೇಕು ಅದರ ೆ ಪ7wBಯ ,
ಈ ಸಮDೆF ೆ ಪ7fಾರ1ೆ ?

ಹೃದಯ ೆ. ೇಕು ಇಂ ೆಂgನ ತಂಪ ,
ಮನ(L ೆ ೇಕು )ಾ8ಾ;gನ Dೊಂಪ ,

B ಶಂಕು ಸಹ ತರ ಾರ ಉತ*ರ ನಮc ಇಬq

ೆ

ಾ1ೆ ತರ ೇಕು YಾಂB, ಸಂ)ೋಷ ನಮc ಮನ(L ೆ.

&ಾ ಾHಾ0I 7ೌಡ

4

K ಜಯ*+ೕ ಅವ?ೊಂ 7ೆ ಒಂ ಷುO 'ಾತುಕ ೆ. –
8ೇಶವ ಕುಲಕI9
• ಜಯp ೕಯವರು ಇಂ ೆಂg ೆ ಬಂ ಾಗ ಅವRೊಂ

ೆ ಅಧ

ಗಂ–ೆ

bಾ)ಾಡುವ ಅವ ಾಶ (j.ತು*. ಅವರ bಾತುಗಳ„ 3ಮc ಮುಂ ೆ..

ಅಂ)ೆಲ ಸbಾ’ಾನ bಾgದರು. ಅಂªಾ

ೊಡ¨ ವFj*, ‰ೕರು ವFj*, ನನ;

)ಾತ. ಗು•q -ೕರಣŒನವRೇ ಕನ;ಡದ

ದಲ ಮೂj ( ೆbಾ bಾgದ

ವFj*. ಅಂಥ ಛಲ ಇತು* ಅವರ , ‘Dೋತರೂ Hಂ)ೆIಲ, ಈ -ಷಯ
ೊ)ಾ*ಗ ೇಕು. ತಪ 9 bಾg ೆ ೇ ಸ7 8ಾವ ದು ಅಂತ ೊ)ಾ*ಗಲು DಾಧF’,
ಎನು;ವಂಥ tೕಚ ೆ. ೧೦೦ ವಷ

ಬಂದರು. RಾಜಣŒ, ಾಲಣŒ, ನರ(ಂಹRಾಜು… ಒ ೆ ೕ ಇ ೆ ೕ.. ಾಲ ಸ7ದಂ)ೆ

ೇಗ ಮು ೊLೕ ೆ ಆಗಲ[ ಾ (ನಗು). ಗು•q ಅವರು ತಮc ತಮc ವೃB*ಯ
-ೕರಣŒ ನನ; )ಾತ, ಓ ದುo ಬಹುಷಃ ಾಕ ೇ ಎಲ ಬಂ ದoರು.

•P8ಾದರು. ಆ ೆ )ಾತ Bೕ7 ೊಂ@ಾಗ

ಅಷು=

ಆದRೆ

ಗ\(ದುo

ಅ`ಾರ.

‘ ಾನು

B\ ೋನಲ, ಓ ದವನಲ’ ಎಂಬ -ನಯ. ಕಂಪ3
bಾ ಕ3ಂದ ಬಂದ ಬಳ„ವ\. ೧೦೫ ವಷ 8ಾವ

Uಾ<ಷನV ಸೂWV ಆXY &ಾ+ಮ (ಎ[.ಎ\. ]) ಬ7ೆT…
ಎŠ.ಎ—.g

ೆ fೋಗುವ

ದ ೇ ಎಲ `ಾ j=ಕžL ಆa fೋaತು*.
ಎŠ.ಎ—.g ನ

ga fೋಲ¨7ಗೂ ಕg‰ ಇಲದಂ)ೆ ನ@ೆIತು ಕಂಪ3. Its just not a company, it’s a University ಅಂತ ಪ+ ƒ bಾgದರು. ಅಂಥ
ಮcಗuಾa ನನ ೆ fೆ‰c. ಅವರ
fೋದರೂ ನನ; )ಾತನ

ೆನಪ

bಾgದಂªಾ ರಂಗಭೂw ೆ ನ3;ಂದ 8ಾವ ೇ ಅಪ‡ಾರ ಆಗ ಾರದು, ತಪ 9
ಆಗ ಾರದು,

ಅವರ

ಅಪ‡ಾರ1ಾಗ ಾರದು

fೆಸ7 ಾಗ ೕ

ರಂಗಭೂw ಾಗ ೕ

ಎಂದು

ೆನKಟು= ೊಂ@ೇ

8ಾವ
ಾನು

ರಂಗಭೂwಯ Rೋದು.
ಾನು

ಾಕು ವಷ ೆ. ರಂಗಭೂw ೆ ಬಂ ದುo. ನನ; )ಾತನನು; ಅವರ ೭೨

ವಷ ದವRೆಗೂ ೋg ೆoೕ ೆ. ಎŠ ಎ— g ( ಾFಷನž ಸೂ.ž ಆಫ @ಾ bಾ)
ದ

ಾ3 ಾoಗ ಅವರು Bೕ7 ೊಂಡು , ಆ -ಷ8ಾನ ಅž-!ಾP fೇ\ದು ,

‘3ಮc )ಾತ fೊರಟುfೋದು , 8ಾವ ೇ ಾರಣಕೂ. 3ೕನು ಅಳ ಾರದು.
ಅವ7 ೆ 3ನ; ರಂಗಭೂwಯ ಮೂಲಕ ಶೃ ಾoಂಜ

ಅK ಸು’. ಾನು ಅದನು;

`ಾ ( ೆ.
ನನ; )ಾತನ ಪ Aಾವ ನನ; ‰ೕ ೆ ತುಂ ಾ ೊಡ¨ದು. ಅವ7 ೆ ಬಹಳ ಒuೆšಯ
fಾಸFಪ xೆ ಇತು*. ಬಹಳ ಒuೆš organizer. ಎಲj.ಂತ fೆ‡ಾ0a ಬಹಳ
ಮನುಷF. )ಾನು ಒಂದು

ೈœL

`ೆ–ೊ ೕbಾF°L fಾj

ಮcಗuಾa ಅŽೊ=ಂದು Dಾಧ ೆ
ನನ ೆ ತುಂ ಾ ಇ ೆ. ಅವರು

dಯ7 ಕ Bದುo. ಗು•q

ಕಂಪ3ಯ

ೊಡ¨ ವFj*ಯ

ಇರ ಲ,

ಾಟಕ bಾ@ೋವ .

ಆದo7ಂದ ಮುಖ ೆ. fಾಕುವ ಬಣŒ ತುಂ ಾ

bಾg ೆoೕನೂ ಇಲ©ೕ ೊB*ಲ.
ಎ

ನ@ೆ ರುವಂಥ ಕಂಪ3 ಏYಾFದ ೇ

ದಲು. ಕಂಪ3Iಂದ ಎŽೊ=ಂದು ‰ೕರು ನಟರು, ಕ ಾ-ದರು ( ೆbಾ ೆ

ಗುKQ BೕರಣSನವರ ಬ7ೆT…

ಾಸು.

ಟ=

eಾ(* ಆa)ಾ

ಇತು*. a ೕ° ªೇಟ7ನ

bಾ—. fಾjದಂ)ೆ. ೈœL ಬಂದ‰ೕ ೆ ಅದರ ೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ೆಳವy ೆ
ಶುರು1ಾIತು. ಆ‰ೕ ೆ Dಾ9œ

ೈœL ಬಂತು.

ೈಟನು; ?ೕ ೆ •ಡ ೇಕು

ಅಂತ ೊ)ಾI)ೇ -ನಃ ಬಣŒ ಎಷ=ರ ಮ‹= ೆ ಕg‰ bಾಡ ೇಕು ಅ ೊ;ೕದು
ೊ)ಾಗ ಲ. ಇದು ಎŠ.ಎ—.g ೆ fೋ ಾಗ ನನ; ಅ7- ೆ ಬಂತು.

ರಂಗಭೂ`ಯ ಬ7ೆT …

ಮನುಷFನನು; ಮನುಷFನ fಾ ೇ
ಮನುಷFನನು;

ತುಂ ಾ

ಾyಸುವಂಥ bಾಧFಮ

Hಕ.ವನ ಾ;a

bಾಡುವ ದು

ಾಟಕ ಒಂ ೇ.

jರು)ೆRೆ

– ‹-.

ಇRೋದj.ಂತ ಅ ಾಧ1ಾa )ೋDೋ ದು

ೆ\š)ೆRೆ. ರಂಗಭೂwಯ ಜನ

(ೕ7ಯ

ೇಗ ದುಡು¨ (ಗು)ೆ*. ಏನು

ೆ fೋa ಾoRೆ. (ೕ7ಯ ನ

bಾ@ೋ ಾಗು)ೆ*?

ಪರ ೇಶದ ಕನ ]ಗರ ಬ7ೆT…

ೊಡ¨ fೊರ ೇಶದ

ಕನ;gಗರನು;

ೋg ಾಗ ಖುp8ಾಗು)ೆ*, ಇನೂ; xಾಪಕ

ೊಡ¨ ಕಂಪ3ಯ bಾ ಕ, ಕಂಪ3 ನ@ೆ(*Rೋ ಇಟು= ೊಂg ಾoರಲ ನಮcನ; ಅಂತ. ಬ7 ( ೆbಾಗಳ ೆ;ೕ xಾK( ೊuಾ*ರಲ

ಓನರು ಎನು;ವ Aಾವ ೆ 8ಾವತೂ* ಇರ ಲ. )ಾನು ಎಲ7aಂತ j7ಯವ ಅಂತ ೇeಾRಾನೂ ಆಗು)ೆ*.
ಎನು;ವ Aಾವ ೆ. 8ಾವ ನಟ3 ೆ ೋ1ಾದರೂ ಆ ನಟನ ೋವ 31ಾರWೆ fೊರ ೇಶದ

bಾಡುವ

ಕನ;ಡ

ೆuೆಯ ೇj)ೆ*ೕ ೋ ಅಂತ ಅ3ಸು)ೆ*. )ಾವ

bಾ@ೋವ .
ಒಂದು ಸB , ಕಂಪ3ಯ

ಕನ;gಗರು

ಒಬq ನಟ, ಬಹಳ

ಾಯ ಕ ಮಗಳ„

ಇನೂ;

ಾಡನು; •ಟು= ಬಂದ ಾಲದ

ೊಡ¨ ನಟ, ‰ೕರು ನಟ… ಅವರು 3ಂತು •‹= ಾoRೆ. ಇನೂ; ತುಂ ಾ ೇ ಇ ೆ, ತುಂ ಾ ಬದ ಾವWೆ ಆa ೆ.

ಅವ3 ೆ Dಾ;ನ ೆ. •(3ೕರು (ಗ ಲ. (ಟು= ಬಂದು ಕಂಪ3 •ಟು= fೊರಟು ಅದನು; ಕ ಯ ೇಕು.
fೋa*ೕ3 ಅಂತ ಹಠ ?gದ. ಆಗ ಡ ಂನ

3ೕರು ಾIDಾ* ಇದು . ೧೦೦ ಜನ ಅ ೇ3 ೆ ಬRೋ

ಇದoಂಥ ಕಂಪ3. ಆ -ಷಯ ೊ)ಾ*ದ ತmಣ ಇವರು ಓg ಬ ೆ‹=ನ

3ೕರು

ಾನು ೇ\*ೕ3. ಅ

ಾI( ೊಂಡು )ೋg ೊಂಡು ಅವರತ* ಓgfೋa, ‘fಾ ೆಲ •–ೊ=ೕ ೋ ನನ; ಆತc ಇ ೆ.
bಾ)ಾಡ ೇg, 3ೕವ •–ೆ ಕಂಪ3 ೆ ಒuೆšಯದಲ’,

ೆ. ಅಂತ 3ೕವ

ೇ\*ೕ7, ಇ ೇ3 ೆ ಇRೋ

ೆ. ಅಂತ

(Aಾರತದ , ಕ ಾ ಟಕದ ) ನನ;ತನ ಇ ೆ, ಾ3 ೕ3,
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@ಾ. RಾeಾRಾ± ಾವuೆ ಬRೆದ ೇಖನ
@ಾ

RಾeಾRಾಂ

ಾವuೆಯವರು

ಈ ಾಗ ೇ

ತಮc

ೇಖನಗ\ಂದ

‘ಅ31ಾ(’ ೆ Hರಪ7Hತರು. ಯು ೆ ಕನ;ಡಬಳಗದ `ಾ ರಂಭ ಂದ ಅದರ
ೆಂಬ ಗRಾa,

•ೕಷಕRಾa

ಅಲ ೇ

ಈಗಲೂ

ಸತತ1ಾa

ಅದರ

ಸಂವಹನದ ಸೂತ ’ಾರRಾa ಅ-ರತ ದುgಯುB* ಾoRೆ. ಅವರು ಇ ಯ
ಕನ;gಗರ fೆ‰c. ಎಂತ ೇ ಕuೆದ ಬಳಗದ ಕೂಟದ

ಅವ7 ೆ ಸ ಾcನ

ಆ–ೋ7mದ ಪಕ.ದ ರDೆ´ಯ ಮಧFದ

ನ@ೆಯುB*ರುವ ವFj*ಯ eಾಗದ ೇ ಹತ ಾದ

ಆ ಯುವಕ.
(Photo by Sundararaj Cavale, taken on 5th October 2015)

bಾಡ ಾa ೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ೇಖನದ

fೆH0ನ ಜನ7 ೆ ಪ7ಚಯ-ಲದ ಆ ನ ವರಮfಾಲ†•ಯ ಹಬqದ ನ1ಾa ತ
o ು ನಮ ೆಲ7ಗೂ ಸಂಭ ಮ1ೇ
ಆಧು3ಕ ಅಂದRೆ ಇಪ9ತ* ೆಯ ಶತbಾನದ ಕನ;ಡ tೕಧನ ಬ ೆ• ಸಂಭ ಮ. ನಮc ಮ ೆ, Hಕ.ಪ9ನವರ ಮ ೆ ಮತು* Dೋದರ)ೆ*ಯ ಮ ೆಗಳ„
Dಾ[ರಸFಕರ ಬರವy ೆಯನು; ಉಣಪ ( ಾoRೆ. ಇನು; ಓ 7 —
ಒಂದರ ಪಕ. ೊಂದರ ದoವ . ಒಳ ಾಂ`ೌಂಡುಗಳ ದo ೇಟುಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮc

ೆಂಗಳ›ರು ‰gಕž ಾ ೇಜು 2005 ೆಯ gಸಂಬ7ನ

ಸುವಣ ಮfೋತLವವನು; ಆಚ7(ತು. ಈ ಮೂರು

ನಗಳ ಆಚರWೆಯ

ೆಂಟRೆಲರೂ ಮಕ.ಳ ಸ‰ೕತ )ೆರ\ ನಮc Dೋದರ)ೆ*ಯವರ ಮ ೆಯ

ಊಟ ೆ. ಕು\B* ೆoವ . ರುHಯದ ಊಟವನು; ಎಲರೂ ಸ-ಯುB* ೆoವ . ಾವ
ಾ ೇP ೆ )ೆರ\ ಆ ಮಕ.ಳ›Dೇ7 ಎಲರೂ 3ಶFಬN1ಾa ಊಟbಾಡುB* ೆoವ . ಜನ ಮತು*
ೊಂದWೆbಾg, ಊ7ನ ಬದ ಾವWೆಗಳನು; ೋಡಲು 1ಾಹನಗಳ ಸಂ‡ಾರ-ಲದುದ7ಂದ ಊRೇ 3ಶFಬN1ಾaತು*. ?ೕaರುವ

ಾನು `ಾ ೊ•ಂg ೆo. ಹಲವ ವಸಗಳ
ಮfೋತLವ ೆ.

ತನ;

ದಲು

ಬಸವನಗುgಯ ದo ನನ; ತಮcನ ಮ ೆ ೆ ನ@ೆದು ೊಂ@ೇ fೋ ೆನು. ಇದoj.ದofಾ ೆ, ’ಠ¹ಾ€, ಠ¹ಾ€’ ಎಂಬ ಶಬNವ ಆ ಾಶದ ನ ಮರುಧˆ3ಗಳ
ಪ (ದN1ಾದ
ೆ ಆ€ Rೋgನ ಇದo ಬೃಹ³ Dಾಲುಮರಗಳ„ ಅಲ ೆ ಾ ೆಗಳ ’ ಾ- ಾ’ ಗuೆ› ಂ ೆ ೇ\(ದವ . ?7ಯರು ಅದು
bಾಯ1ಾaದoವ . ಅವ ಗಳಬ ಲು fಾjದo ಇತರ ಮರಗಳ› ೊಡ¨ ಾa ಬಂದೂಕದ ಶಬo1ೆಂದರು. ಊಟbಾಡುB*ದoವRೆಲರೂ ೈಗಳನು; ಅಧ ೆ.ೕ
ೆuೆ ದoವ . ಇವ ಗಳ„ ಾನು ೆಂಗಳ›ರನು; •ಟು= ಎಷು= ವಷ ಗuಾaದoವ

ಎಂಬುದನು; ಸೂHಸುತ* ೆ. ಆ ರDೆ´ಯ

3 ( ?7ಯRೆಲರೂ ಮಕ.uಾದ ನ‰cಲರ ಕ@ೆ ೆ ಕಣುŒ fಾI(ದರು. ಎ ಾ

ಗುರು)ೇ (ಗದಂತಹ ಅ ೇಕ ಸಣŒ ಮಕ.ಳ„ಗಳ„ ಅ ದoವ , ಆದRೆ ಸ[ಲ9 ?7ಯRಾದ ನಮc ಅಣŒ7ಬqರೂ
ಕಟ=ಡಗಳ› ಮರಗಳ„ ಉದI( ಾನು ಎ ೆoೕ ೆಂಬುದೂ ನನ ೆ ಸಂಶಯ ಮತು* Dೋದರ)ೆ*ಯ ಮಗನೂ Dೇ7 ಮೂವರು ಅ ಇರ ಲ! ನಮc
ಬಂ ತು*. ಗg8ಾರದ ೋಪ ರ-ದo ನನ; ೆH0ನ ಾFಷನž fೈಸೂ. ನ ತಂ ೆಯವರು, Hಕ.ಪ9ನವರು ಮತು* Dೊದರ)ೆ*ಯವರು ಊಟವನು; ಅಧ ೆ.ೕ

ಕಟ=ಡವ ಅಡ¨ ಾa ಬಂದ fೊಸಕಟ=ಡ ಂದ ಮRೆ8ಾa oತು. ಹB*ರ1ೇ 3 ( ಈ ಮೂರು ಮಕ.ಳನು; ಹುಡುಕಲು fೊರಟರು. ಬಸವನಗುgಯ ರುವ
ಇದo 1ಾy- ಾ— ವೃತ*ವ `ಾಳ„•ದುo ಅದರ ಇದo ’ಐದು ಾಂದ ದ ಮ ೆಗ\ ೆ ಾ ಾಂ`ೌಂಡುಗ\ದುo, ಎ ಾ ಮ ೆಗಳ ?ಂಬ ಯ ಕನL1ೆ 3L
ಕಂಬ’ ಮು7ದು ಅಡ¨ ಾa • oತು*. ಆ eಾಗದ ಒಂದು ‰ೕಲುfಾ ಯನು; ರDೆ´6ಂಬ ಸಣŒ ರDೆ´ಗ\ರುವವ . ಈ ರDೆ´ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ?7ಯರು ಈ
ಕಟು=B*ದoರು. ಈಗ ಅದ ೆ. ’ನರ(ಂಹಯFಫµ¶ಒವ€’ ಎಂಬ fೆಸರನು; ಅ ೆbಾ7 ಮಕ.ಳನು; ೆ ಆ€ ರDೆ´ಯ ?ಂಬ ಯ ರDೆ´ಯ ಕಂಡು ಅವರನು;
ಇ‹= ಾoRೆ. ಈ eಾಗವನು; ಾ‹ ಅ ೇ ರDೆ´ಯ ಮುಂದುವRೆದು ನನ; ಒ ೆಗuೆ› ಂ ೆ ಎuೆದು ೊಂಡು ಮ ೆ ೆ Dೇ7ದರು. ಅ • ೕ(ನ ಗುಂg ೆ
ತಮcನ ಮ ೆ ೆ )ೆರ\ ೆನು. ಅ ೇ ಇದo ಅಡ¨ರDೆ´ fೆ· • ಸbಾಜ ರDೆ´ಯ ಹತ ಾದ ಯುವಕನು ನಮc ಮ ೆಯ ಬ\ 1ಾಸbಾಡುB*ದo ’ ಾ(’ ಎಂಬ
ಮೂ ೆ ೆ

ಬಂದು

3ಲಲು, ನನ;

ಮನ(Lನ

ಹuೆಯ

ೆನಪ ಗಳ„ ಜಟಕ ಾgಯ ‡ಾಲಕನ ಮಗ ೆಂದೂ, ಗುಂg ೇ‹ ೆ ರDೆ´ಯ • oದo ಆ
ಹ7ಯ)ೊಡaದವ . ನನ; ಕಣುŒಗಳ„ ಮಂeಾದವ , ನನ; j-ಗಳ„ ಯುವಕನನು; • ೕ(ನವರು ಎuೆದು ತಮc 1ಾF3 ೊಳ ೆ fೇ7(ದoನು;
ಮಂದ1ಾದವ , ಚ ಸುB*ದo 1ಾಹನಗಳ„ 3ಶ¸ಬo1ಾದವ . ನನ; ಮನಸುL )ಾನು ಸ[ತಹ
ೋg ೆ ೆಂದು ನಮc
ೊಡ¨ಣŒ3ಂದ ೇ B\Iತು.
ನನ;ನು; ನನ; ಾಲF ೆ. ೊಂ@ೊIFತು.
• ೕ(ನವರು ಏತ ೆ ಗುಂಡುfಾ7(ದರು? ಅಲ ೇ ಆ ಬಡ`ಾI ಜಟಕ
ಾgಯ ‡ಾಲಕನ ಮಗನ ೆ;ೕ ೆ

ೊಂದರು? ಎಂಬ -‡ಾರಗ\ ೆ ’ ಾ(’

ಎಂಬ ಆ ‡ಾಲಕನ -‡ಾರ ಮತು* ಅಂ ನ ‰ೖಸೂರು RಾಜFದ ಚ7)ೆ ಯನು;
ಸ[ಲ9 ಅ7ಯುವ ದು ಅವಶFಕ.
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ಬ–ೆ=ಯ ಒಂದು ೊ ೆ j7ೕಟದ ಗ7ಯಂ)ೆ 3ಂBರುBತು*

ಮತು* ಬ–ೆ=ಯ ?ಂAಾಗವ

ಾಲದಂ)ೆ ಇ\•‹=ತು*. ಆತನು ಬಹು

ದಟ=1ಾದ ಕ`ಾ9ದ ಹು7wೕDೆಯನು; •‹=ದoನು. ಅವನ !ಾj ಅಂa ಮತು*
ಶRಾIಗ\ ೆ

fೊuೆಯುವ

?)ಾ*u ೆ

ಗುಂgಗ\ದoವ .

ಒಂದು

ಸಣŒ

ಪದಕವನೂ; ತನ; ಅಂa ೆ (a(ದoನು. ಅವನು 3ವೃತ* ಾaದoರೂ DೈನFದ
ಸಮವಸ™ವನು; ಧ7ಸುB*ದoನು. ಈ ಸುtೕಗ ೆ. • ‹“ನ w ಟ7ಯು
-Yೇಷ ಸವಲತ*ನು; ಅವ3 ೆ ೊ‹=ದoರು. ಆತನು bಾಗg ೇಂ`ೇ ೌಡನ
(2) ಸಂತBಯವ ೆಂದೂ

ಮತು*

ಆತನ

Dೈ3ಕRೆಂತಲೂ fೇಳ„B*ದoನು. ಆತನನು;

ಮ ೆತನದ
ಾನು

ಎಲರೂ

ದಲು

ೋgದುo

8ಾ1ಾಗ ಎಂಬುದು ನನ ೆ xಾಪಕ-ಲ, ಏ ೆಂದRೆ ನನ ೆ ಆaನೂ; ಎರಡು
ಅಥವ ಮೂರು ವಷ ಗಳ ವಯಸುL. ನನ ೆ ಅ7ವ ಮತು* Bಳ„ವ\ ೆಗಳ„
ಬಂ ಾa3ಂದಲೂ

•ರುದು ಸ ಾcನಗಳನು; ಗ\(ದ Dೇ ಾG ಾ7ಯಲ, ಯುದNದ tೕಧ7 ೆ

tೕಧನ fಾ ೆ ’ ಾಸಪ9ನು’ ಇದoನು.(photo from BBC website)

ಆಸRೆ

3ೕಡುB*ದo

’ಅಶ[ಪ@ೆ’
ದಲ ೆಯ ಮfಾಯುದNದ ಶ)ಾ•Nಯನು;

ಆಚ7ಸುB* ಾoRೆ. ಆ ಯುದNದ

Aಾರತದ ಲ]ಾಂತರ DಾbಾನF tೕಧರು

• ‹ಷರ DೈನF ೆ. Dೇ1ೆ ಸ (ದoರು. ಅವರ

ೋg ೆoನು. ಆದುದ7ೕಂದ ೇ ಆತನ

ಲmಣದ -ವರWೆಯು ನನ ೆ ಇನೂ; ಸ9ಷ=1ಾa xಾಪಕ- ೆ. ಆತನು 8ಾವ

ಮ?uೆಯು ಪ ಷ9 fಾRೈಸುB*ರುವವನ ಎಡಪಕ.ದ ರುವ

ಈಗ ಯೂRೋK ಾದFಂತ

ಾಸಪ9ನನು;

DೈನFದ

(C a v a l r y )ಯ

ಾ ಾಳ„,

• ‹Ñ

ಕುದುRೆಗಳನು;

DೈನFದ

ೋg ೊಳ„šವ

`ಾF ೆ8ಾaದoನು.

ಅ ೇಕ ಕನ;gಗರೂ ಇದoರು.

ಆದರೂ ಈ Aಾರತದ tೕಧರನು; ಆಗ ಮತು* ಈಗಲೂಕೂಡ Aಾರತದ
ಮ3;( ಗಣ ೆ ೆ )ೆ ೆದು ೊಳ„šವವರು ಅB-ರಳ. ಅ ೇ ೆಂದRೆ • ‹ಷರ
ಮತು*

ಅವ7 ೆ

fೊ@ೆತದ

ಸಂಭಂಧಪಟ=

8ಾವ ೇ

-‡ಾರಗಳನು;

ಒಂ ೇ

Bರಸ.7ಸುವ ದು ಅವ7 ೆ ಒಂದು ಭೂಷಣ. ಈ BರDಾ.ರದ

)ಾFಗbಾgದ Aಾರತದ ಈ tೕಧರು ಮRೆತು fೋa ಾoRೆ. ಮfಾತc
ಾಂGಯವರೂಕೂಡ ಈ tೕಧರನು; ಯುದN ೆ. ಕಳ„?ಸುವ ದ ೆ. ತಮc
ಸಮcತವನು; 3ೕgದoರು. ಆದರೂ ಆaನ ಜನ)ೆಯು Dಾ[ತಂತ Oಗ\ಸಲು
`ೆ ೕ7ತRಾa,

• ‹ಷರ

ಆಡ\ತದ

ಸ ಾ ರ

ಮತು*

DೈನFದ

ೆಲಸbಾಡುವವರನು; Aಾರತದ 1ೈ7ಗಳ„ ಎಂದು ಪ7ಗyಸುB*ದoರು.

ಾ ಯ ಬಂ]ಯು ಇ ೇ dೕ ಯ ಬಂ]ಯ ತರಹ ಇದ8ೆW ಎರಡರಷುO

ಆದುದ7ಂದ ಈ tೕಧರನು; ಮRೆBರುವ ದು ಆಶ0ಯ ವಲ. ಒಂದು

ೊಡh ಾ" iತು.
(photo from Wikipedia)

ಸಮಯ Aಾರತ ೆ. • ‹ಷರು ಅಥವ ಇತರ ಯೂRೋKಯನ;ರು ಬರ ೇ
fೋaದoRೆ

Aಾರತವ

8ಾವತರಹದ

RಾಜFಗuಾಗುB*ತು* ಅಥವ 8ಾವ 7ೕBಯ

--ಧ

-Aಾಗಗuಾದ

ೇಶ1ಾಗುB*ತು* ಎಂಬುದನು;

tೕHಸುವ ದು ಈ ನನ; ೇಖನ ೆ. ಸಂಗತ1ಾದುದಲ.
ದಲ ೆಯ ಮfಾಯುದNದ ಒಬq Aಾರತದ 3ವೃತ* tೕಧನನು;

ಾನು

ಕಂg ೆo ಅಲ ೆ ಆತನು ನಮc ಮ ೆತನ ಮತು* ಸಮು ಾಯ ೆ. ಬಹಳ

ಕದನದ

ಎಡ ಾ

ೆ

ಾಸಪ9 ಎಂದು. ಆತನು ಈPK=ನ

ಾ( ೊಂಡು

ಊನ ಾa

ಾಸಪ9ನನು; ಎಲರೂ ’ ಾ(’ ಎಂದು ಕRೆಯುB*ದರ
o ು. ಅದು ಅವನ • ‹Ñ
ಅG ಾ7ಗಳ„

ಾಸಪg

ೇ ಾದವ ಾaದo. ಆತನ fೆಸರು

‘ ಾ ’

ಕುಂಟುB*ದoನು.

ನ@ೆಯು1ಾಗ ಅವನು ಬa• ಎಡ ಾ ನ ಮಂgಯ‰ೕ ೆ ತನ;

ೈಯನು;

ಊ7 ನ@ೆಯುB*ದoನು. ಅವನು !ಾjಬ–ೆ=ಯ ರುbಾಲನು; ಕ‹=ದoನು. ಅದರ

8ಾ1ಾಗಲೂ

ಇಟ=

ಅಡ¨ ಾಮ- oರಬಹುದು.
’ ಾ(’ಎಂ ೇ

ಾ1ೆಲರೂ

ಕRೆಯುB* ೆoವ .

ಅವನನು;
ಯುದNದ

ಊನ ಾaದುoದ7ಂದ ಆತನನು; • ‹Ñ w ಟ7ಯು 3ವೃತ* ೊ\(
ಆತ3 ೆ ‰ೖಸೂರು –ಾಂಗತಹದ ಒಂದು
ಕುದುRೆಯ ಸ?ತ KಂHytಂ

ೊಡ¨ ಜಟ ಾ ಬಂgಯನು;

ೆ ೊ‹=ದoರು. ಅದರ eೊ)ೆ ೆ ಾgಯ

ದುರ(* ೆ, ಕುದುRೆಯ ಸಂರmWೆ ೆ ಮತು* ಆತನ wೕDೆಯನು; ಆaನ

7
w ಟ7ಯ 3ಯಮದಂ)ೆ

ೆuೆ( ಅದ ೆ. ಕಪ 9ರಂಗನು;

’wೕDೆಯ ಭತF’ವನೂ; ಅವ3 ೆ Pೕವ ಾಂಶ ೊಂ
• ‹“ನ ದಂಡು

ೆ

ೇKಸಲು

(3bಾಗ\ ೆ ನಮc ‰ರವy ೆ DಾಗುB*ತು*. (‹ bಾ ೆ ‹=ನ ಪಕ.ದ ೇ

ೊಡುB*ದoರು.

ಇದo @ಾಕ=Rಾaದo ನಮc ತಂ ೆಯವರ YಾK ೆ fೋಗುವ ೆಂದRೆ ನಮ ೆ

ೇರ1ಾa ಇಂ ೆಂgನ ಸ ಾ ರದ ಆ\[ ೆಯ ದುoದ7ಂದ

ಈ KಂHyಗಳ„

ಾಸಪ93 ೆ

ೇರ1ಾa ಲಂಡ3;3ಂದ ಬರುB*ದoವ .

ಬಹಳ ಸಂಭ ಮ. ಇದನು; 8ಾ1ಾಗಲೂ ಎದುರು

ೋಡುB* ೆoವ .

ಏ ೆಂದRೆ ನಮc ತಂ ೆಯವರ YಾKನ ಪಕ.ದ ೇ ಒಂದು ’fೊ–ೆž’

ಬಸವನಗುgಯ ದo ನಮc ಮ ೆಯ ಹB*ರ1ೇ ಇದo ಪಕ.ದ ರDೆ´ಯ

ಇ oತು. YಾKನ ಒಳ ೊಠgಯ ?ಂAಾಗದ

ಒಳAಾಗದ ಓyಯ ದo ಒಬqರ ಮ ೆಯ

)ೆRೆದRೆ fೊ–ೆ ನ ಅಡು ೆಮ ೆ ೆ ಒಯುFB*ತು*. ಅ ಂದ

fೆಂಡB

ಮತು*

ಬಸವನಗುgಯ

ಮಗ ೊಂ

ೆ

ಾgೕ!ಾ ೆಯ

ಆತನು ತನ;

1ಾಸ1ಾaದoನು.

ೆಂಗಳ›7ನ

ಅ ೇಕ 3ವೃತ* ಉನ;ತ ಸ ಾ RಾG ಾ7ಗಳ› ಅಲ ೆ

ನಮc ಮ ೆತನದfಾ ೆ ಅ ೇಕ ಮಧFಮ ವಗ ದವರು

ೆ ೆ(ದoರು.

ಹಲ1ಾರು

ಕುದುRೆಯ

ಗಣFರು

ೕ–ಾರು1ಾಹನಗಳನು;

ಮತು*

ೋ· ಾgಗಳನು; fೊಂ ದoರು. ಆದRೆ ನಮc ಮ ೆತನದವರ fಾ ೆ ಇದo

ನ‰cಲ7ಗೂ

ಸRಾಗ1ಾa

ೋDೆಗಳಂಥಹ

ರುHಯನು;

ಒಂದು ಾa ತು*. ಅದನು;

ೋDೆಗಳ„
8ಾವ

ೇರ1ಾa

ಒದಗುB*ದoವ .

ಸ´ಳದಲೂ

ಇನೂ;

ಆ

ಕಂgಲ.

ೋDೆಯ ರುHtಂ ೇ ಅಲ ನಮ ೆ ಆಕಷ ಕ, ೆಂಗಳ›7ನ ಕರಗದ
ರಥಗಳ ‰ರವy ೆಯನು;
ೆಂಗಳ›7ನ ಕರಗ

ೋಡುವ ದೂ ನಮ ೆ -Yೇಷ. ಪ (ದN1ಾದ

ೊಡ¨`ೇ–ೆಯ ಧಮ Rಾಯನ

ೇವDಾ´ನ ಂದ

ಅ ೇಕ ಸಂDಾರಗ\ ೆ ’ ಾ(’ಯ ಾg ಮತು* ಇತರ ಜಟ ಾ ಾgಗuೇ

fೊರಟು (‹bಾ ೆ ‹=ನ ಮುಂ ೆ Dಾa ನಮc ತಂ ೆಯವರ YಾKನ

ಮುಖF Dಾ7 ೆಗuಾaದoವ . ಾ(ಯು ನಮ ೆ ಎಷು= ಪ7Hತ ಾaದo ೆಂದRೆ

ಮುಂ ೆ ಬಂದು, ಅರuೇ `ೇ–ೆ, Hಕ.`ೇ–ೆ, ಬuೇ`ೇ–ೆ ಮತು*

ೆಂಗಳ›7ನ

ಅ ೇಕಸಲ

ಇತರ ಹuೆಯ`ೇ–ೆಗಳನು; ಸುB* 1ಾಪಸುL ಧಮ Rಾಯನ

ೇವDಾ´ನ ೆ.

ಾನು

ನನ;

ಾ(ಯೂ ತನ; ಾgಯ
ನನ;ನು;

Yಾ ೆIಂದ

ಮ ೆ ೆ

?ಂ ರುಗುB* ಾoಗ

ತನ; ಮ ೆ ೆ ?ಂBರುಗುB*ದoನು. ಅವನು

ೋg, ’ಏ¶ Rಾಜ`ಾ9, ಾಪ9, ನŠ ಾg8ಾ ೆ. ಕೂಂಡ ಪ9’

ಎಂದು ಕRೆಯುB*ದoನು. ಅದo ೆ.

ಾನು, ’ಪರ1ಾaಲ

ನಡ ೊಂ@ೇ ಮ ೆ ೆ fೋಗುB*ೕ3’ ಅಂ ೆ
ಕುಂಡೂ ನೂ ನŠ ಕು ೆ

ಾ(ೕ

ಾನು

ಅವನು, ’ಅ ಾFಕ.? 3ೕನು

ಮ3ೕಕ@ೆ ಓಯ* ೆ, ಕುಂ¡€ ೇ ಇದೂ ನು

ಓಯ* ೆ, ಾ ಇ)ಾÒ ಬಂÓ ಕುಂಡು ’ ಎಂದು ನನ ೆ ಒ)ಾ*IಸುB*ದoನು.

?ಂBರುಗುB*ತು*.

’ಕರಗವ ’ DಾbಾನF1ಾa

ಸೂtೕ ದಯ ೆ.

ಮುಂ‡ೆ

ತನ;

ಮಧFRಾB

‡ಾಲ ೆಯನು;

fೊರಟು

ಮುaಸುವ ದು.

ಾವ ಗuೆಲರೂ ಬಹು Hಕ.ವRಾaದುoದ7ಂದ ನಮcನು; ಕರಗ
ನಮc ತಂ ೆಯವರು ಕRೆ ೊಯುFB*ರ ಲ. ಪ B ವಷ ವ+

ೋಡಲು

ೆಳ ೆ• ಎಂಟು

ಗಂ–ೆಯ‰ೕ ೆ fೊರಡುB*ದo --ಧ ಅಲಂಕೃತ ರಥಗಳ ‰ರವy ೆಯನು;
ೋಡುB* ೆoವ eೊ)ೆ ೆ ೋDೆಯ Dಾ[ದವ+ ಲJಸುB*ತು*.

ಕರಗದ ಹುISx7ೆ y]ದ 'ಗ+ಹಣ'!

ೆಂಗಳwdನ ಕರಗ

ಒಂದು ಸಲ ಕರಗದ ಹುyŒ‰ಯ RಾB ಚಂದ ಗ ಹಣವ+ ಆaತು*.
ಆದುದ7ಂದ

’ಕರಗ’ವ

ಗ ಹಣ

ಮುaದ‰ೕ ೆ

ೆಳ ೆ•

ಐದುವRೆ ೆ

fೊರಡುವ ಾaತು*. ಇದ7ಂದ ನಮcಂತಹ ಸಣŒ ಮಕ.\ ೆ 3ಜ1ಾದ
‘ಕರಗ’ವನು;

ೋಡುವ

ಅವ ಾಶ

ಒದಗಲು

ನಮc

ತಂ ೆಯವರು

‘ ಾ(’ ೆ ನಮc ೊ;ಯFಲು ೆಳ ೆ• ಐದು ಗಂ–ೆ ೇ ನಮc ಮ ೆ ೆ ಬರಲು
fೇ\ದoರು. 3Žಾ”ವಂತ
ತನ;

ಾgtಂ

ಾಯುB*ದoನು.

ಾ(ಯು ಬಳ ೆ•

ಾಲು. ಗಂ–ೆಯ ಕತ* ೆಯ ೇ

ೆ ನಮc ಮ ೆಯಮುಂ ೆ ಬಂದು ತೂಕgಸು)ಾ*
ಾ1ೆಲರೂ

ಐದುಗಂ–ೆ ೆ

-Yೆ[ೕಶ[ರಪ ರದ ಬ\ಬಂ ಾಗ ಇ ೆ;ೕನೂ

ಾನು ಮತು* ನನ; ಸfೋದರ ಸfೋದ7ಯRೆಲರೂ ಬಹಳ Hಕ.
ವಯ(LನವRಾaದುoದ7ಂದ

ಾ1ೆಲ ಎಂಟುಮಕ.ಳ›

ಒ–ಾ=a ನಮc ಅಮcuೆ› ಂ

ೆ ಕೂಡುB* ೆoವ . ನನ; ಇಬqರು ಅಣŒಂ ರು

ಪಕ.ದ

ಕೂರುB*ದoರು.

ಜಟ ಾದ

ನಮc

Dೈಕಲುಗಳ‰ೕ ೆ
‰ರವy ೆ. wನವ

ತಂ ೆ

ನಮcನು;

ಮುಂAಾಗದ
ಮತು*

ಾ( ಾgಯ
ಮುಮುcಖ1ಾa

Dೋದರbಾವ

?ಂ ಾ ಸುB*ದoರು.

fೊರಟು

ೆಳಕು ಹ7ಯ)ೊಡaತು

ಎನು;1ಾಗ ಅ ೇ1ೇuೆ ೆ ಒಬq• ೕ(ನವನು ಾ-ದo ಾgಯನು; 3 (,

(picture from: On line Hindu newspaper)

ಾ(ಯ

ಾgಯ ೆ;ೕ7

?ೕaತು*

ತಮc
ನಮc

–ಾj—, p1ಾP –ಾj—, (‹–ಾj—, ಪ Aಾ³

–ಾj—ಗಳಂತಹ (3bಾಗ\ ೆ ಪ B Bಂಗಳ› fೊಸ ಾa ಬರುB*ದo

ಾg ೆ ೈ‹ಲ ೆ ಓgಸುB*ರುವ ದ7ಂದ ಜು ಾc ೆಯನು; ೋಡ ೇ ೆಂದು
ಾ( ೆ, ಒ)ಾ*I(ದನು. ?ಂ ನ ವಷ ದ

ಆಗ)ಾ ೇ Aಾರತ ೆ.

Dಾ[ತಂತ O ಬಂದು ಸ ಾ ರವ ಬದ ಾaತು*. ಈ ಬದ ಾವWೆಯ ಅ ೋಲ
ಕ ೋಲದ
ಾ7ದ Oವ

ಾ(ಯ KಂHyಗuೆಲವ+ bಾಯ1ಾaದoವ .
ಎದುರು ೋಡುB*ತು*.

ಈ

• ೕ(ನ

ಾ( ೆ

jರುಕುಳ ೆ.

Rೋ(fೋa ಾ(ಯು ಅವ3 ೆ ಬಯF)ೊಡaದನು, ’ಈ ಸ ಾ ರ ಬಂದು
ನನ; KಂHyಗಳ ೆ; ಾ ಕ(ದು ನನ;ನು; ದ7ದ ನ ಾ;a bಾgದoಲ ೇ ಈಗ
ನನ; ಬ\Iರುವ ಪ g ಾ(ನ ‰ೕಲೂ 3ನ; ಕಣುŒ’ ಎಂದು fೇ\,
ಬ7ಯುವ ದ ಾ.ಗದ 1ಾಕFಗ\ಂದ ಅವನನು; ಬಯF)ೊಡaದನು.
-8 ೇ ಪ ಟದ

ಮುಂದುವRೆ

ೆ
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ಅಷು=

fೊB* ೆ

ಸ[ಲ9

ೆಳಕು

ಹ7ಯಲು

ದಲು

ೋg ೆ

ಜನ

Dೇರಲು

ಬ 8ಾaದoನು. ಆ

ನ Dಾಯಂ ಾಲ ಹB*ರದ ೇ ಇದo ಕನಕನ

ಾವ ಗuೆ ಾ ಕರಗವನು;

`ಾಳFದ ದo (Now 2nd Block Jayanagar) ತನ; )ಾIಯ ಮ ೆIಂದ,

ಅ ೇ ವಷ ಅಂದRೆ 1948ರ Dೆ`ೆ=ಂಬ€

ಹಬqವನು; ಆಚ7ಸುB*ದo fೊಸ ಾa ಮದು1ೆ8ಾaದo ಆ ಯುವಕನ fೊಸ

• ೕ(ನವನು ಅ ಂದ ಾ ೆ* ೆದನು. ಆದರೂ
ಟ=

ಹಲವ

31ST OCTOBER 2015

ಇರಬಹುದು ‰ೖಸೂರು ಮfಾRಾಜರು Aಾರತ ೆ. Dಾ[ತಂತ O ಬಂ ದoರೂ

ಪB;ಯು ಅB Rೋಧನ ಂದ ತನ; ಸಂಭಂ ಗuೆ› ೕಂ

ತಮc RಾಜFAಾರವನು; Aಾರತ ಸ ಾ ರ ೆ. ಅGೕನ1ಾa ಒK9ಸಲು

)ೆರಳ„B*ದo ದೃಷFಯು ನನ ೆ ಇನೂ; ಮನದ

ತಡbಾgದoರು.

ವಷ ದ ೊ ೆಯ

• ‹ಷರ

ಆ\[ ೆಯ ದ

ಇಂg8ಾದ

ಅ ೇಕ

ೆ ಾ(ಯ ಮ ೆ ೆ

(´ರ1ಾa 3ಂB ೆ. ಅ ೇ

ಾ(ಯ fೆಂಡBಯು ಮೃತಪಟ=ಳ„. ಾ(ಯು 8ಾವ

Rಾಜರುಗuಾಳ„B*ದo RಾಜFಗಳನು;, ಯೂRೋKನ ದoಂತಹ ಸ[ತಂತ

KಂHyಗ\ಲ ೆ ಬದುಕಲು ತನ; ಕುದುRೆ ಮತು* ಾgಯನು; bಾ7 ತನ;

RಾಜFಗಳfಾ ೆ bಾಪ gಸಲು ಅಂ ನ ಮfಾRಾಜರುಗಳ„ Aಾರತ

ಊRಾದ

ಸ ಾ ರ ೊಂ

ಗುಡು( ನ

ೆ ಸಂ’ಾನbಾಡಲು ವFವಹ7ಸುB*ದoರು. ಆದRೆ ಆ

bಾಗg ೆ

8ಾವ ೋ

1ಾಸ1ಾaದುo bಾಗgಯ

ಮfಾRಾಜರುಗಳ ೇ ಒK9 ೆಗ\ಲ ರಲು ಆ ಸಂ’ಾನ ಕು(ದು• oತು.

ಹಲವ ವಷ ಗಳನಂತರ

ಇ ೇ ಾರಣ ಂದ ‰ೖಸೂರು ಮfಾRಾಜರು ತಡbಾgದoರು ಎಂಬುದು

ಮೃಪಟ= ೆಂದು B\Iತು

ಒಂದು

ಹuೆಯ

ೇವDಾ´ನಗಳ ಬ\ J]ೆ ೇg

ಾ(ಯು ಒ ೊqಂ‹ಗ ಾa ಅB ಾ7ದ Oದ

Old soldiers never die, they just fade away!
———————————————————————-ಮfಾRಾಜರ ಸ ಾ ರದ -ರುದN
’ಚಮು ಚಮು ಗIತಂ’ ಅಂದ eಲ?ೆ |ೊ<ೕ }

ಒಂದು bಾತು. ಆದುದ7ಂದ ‰ೖಸೂರು `ಾ ಂತFದ
‰ೖಸೂರು ಮತು* ಇತರ ನಗರಗಳ

)ೆರ\ದನು.

ೆಂಗಳ›ರು,

Bೕವ 1ಾದ ಚಳ„ವ\ಗಳ„ ಆರಂಭ1ಾದವ . ೆಂಗಳ›7 ಾದFಂತ ಕ×F
ಆಡ ರನು;

fಾjದoರು.

ೆಂಗಳ›7ನ

fೈಸೂ. ನ ಬ\ ಮತು* Øೕœ

ಬಸವನಗುgಯ

ಾFಶನž

fೈಸೂ. ನ ಬ\ ಈ ಚಳ„ವ\ಯು

1ೈಪ7ತF1ಾa ಏ7ದುo • ೕ(ನವರ ಹ)ೋ‹ ೆ wೕ7 ಜನಗಳ `ಾ ಣ
ಮತು* ಸ[ತು*ಗ\ ೆ fಾ3ಯ ಸಂಭವವ Bೕವ 1ಾaರಲು, • ೕ(ನವರು
ಚಳ„ವ\ ಾರರನು; ’-ೕ† ಾmಣ ಗುಂ@ೇ7( ೊಲುವ’ ಆxೆಯನು; eಾ7 ೆ
ತಂ ದoರು.

(ಇದು ಸುನಂ ಾ

ೆಳ ಾಂವ.ರ ಅವರ ’ ಾಸು’ ಾದಂಬ7Iಂದ.

’ಾರ1ಾಡದ ಕನ;ಡದ

ೆ!)

ಅಂಬವ[ ಕ)ೆ fೇ\ದಳ„: ”ಒಂದೂRಾಗ ಒಬq HಲRೆ eೊFೕB“
ಇದo ೇನ`ಾ. ಉದರ3ವ ಣಕ. ಈ eೊFೕB“ ಧಂ ೆ (ಕಸಬು)
bಾಡBದo. ಒಬq ಅಗಸನ ಕ)ೆ* ಕuೆ ತು*.RಾB 6ಲ ಹುಡುjದ,
ಎಲೂ (ಗ ಲ.

ೆಳಕ ಆಗ

ೆ. ಬಂ ತು*. ಮuೆ ಬRೋ fಾಂಗ

ಆaತು*. ಾFಸತು* ಮ3 ೆ fೊರ‹ದo. fಾ tಳಗ ಈ eೊFೕB“
Aೆ‹= ಆತು.eೊFೕBಷF ೇuೆ› ೕಣ ಅಂತ ಆ ಅಗಸ ಅವನ; ೇ\ದ.
ಆಗ ಆತ ಗyತ fಾj’ಾಂಗ ೆರuಾg( ಅಂದ:
“ಚಮು ಚಮು ಗIತಂ
~ೋರ ಗIತಂ
ದ•ಣ

8ೆW7ೆ ?ಾಸಭ ಗIತಂ!” ಮಂತ ಅಂದ. `ಾಪ ಆ ಅಗಸಗ

ಏನು B\ ೇಕು.

ೊಣ fೋ ೋ fಾಂಗ

ಾI ತ ೊ.ಂಡು

3ಂBದo.

ಈಗ ನ-ೕಕ7(ದ ಾಸಪ9ನು 1ಾಸ1ಾaದo ಾgೕ!ಾ ೆ

’ಹಂಗ ಅಂದ ಏ3 Dಾ[bಾFರ?’ ಅಂದ. ಅದ ೆ. ಅವ, ’ಚಮು ಚಮು

(Photo taken by Sundararaj Cavale on 5th October 2015)

ನ(j ಾFಗ Aೋರ ಅಂತ ಮ\ ಬRೋ ಮುಂದ ದ†ಣ

(ಗತದ’ ಎಂದ. ಅವ fೇ\’ಾಂಗ ಕB* (j.ತು. ಅವನ ೈ ತುಂಬ

ಹತUಾದ ಅUಾ`ಕ ಯುವಕ
ಆ ವರಮfಾಲ†•ಯ ಹಬqದ ಪ ಯುಕ*
(ದN ಾದನು.

Dಾ;ನ

bಾಡಲು

ಾ(ಯು Dಾ;ನ bಾಡಲು

DೋKಲದುದ7ಂದ

ಆತನು

ತನ;

ಮಗನನು; Dೋಪನು; ತರಲು ಅಂಗg ೆ ಕಳ„?(ದoನು. ಹB*ರ1ೇ ಇದo ಸಣŒ
ಅಂಗgಯು ಮುH0ದುoದ7ಂದ ಆ ಮಗನು
fೋಗುವ ಾ7ಯ
eಾಗದ
ಅದರ
ಸಂ ೇ ಶ

ಾಂGಬeಾ7 ೆ )ೆರ\ದನು.

fೆ· • ಸbಾಜ ರDೆ´ ಮತು* ೆ ಆ€ ರDೆ´ Dೇರುವ

-ೕ† ಾmಣ ಗುಂgಟು= ೊಲುವ ಆxೆಯು eಾ7ಯ ದುoದ7ಂದ
ಅ7-ಲ ೆ ಅ

j. ೆ ಕB*

ೆ ಬರಲು ಅವನು • ೕ(ನ ಗುಂg ೆ

ಹಣ (j.ತು.
ಆ eೊFೕB“

ೆಳಕ ಹ7tೕjಂತ

ದ

ೆ ತಂ• ೆ ತ ೊಂಡು

(Yೌಚ ೆ.) ಊರ fೊರ ೆ fೋ ಾಗ fಾಳ

ಾ[g ಹB* ೇ ಕB*

3ಂತದುo

ೆ. ಹB*ತು*. ಇವನ

ೋgದo. ಮ\ ಅಂತೂ •ೕಳ

ಗyೕ)ೆ ಾ ಬRೋಬ7 (ಸ7) ಆB ೋ?”
ಅಂಬವ[ನ ಕ)ೆ ೇ\ ಆ‡ಾಯ ರು fೊ–ೆ= ?gದು !ೋಕ. !ೊಕ.
ಎಂದು ಮ ೆ ನಡುಗುವಂ)ೆ ನಕ.ರು.
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31ST OCTOBER 2015
ಸಂಸÙBಯನು;, ನಮc ರುವ ಸbಾನ Hಂತ ೆಯನು; ಹಂH ೊಳšಲು
1ೇ ೆ bಾಧFಮ1ಾಗ , ಮತು* 1ೇ ೆಯ ಚಟುವ‹ ೆಗಳ„ ನಮc
ತರುಣರನೂ; ಆಕ“ ( ಅವರ ಪ BAೆ, ಅನುಭವ ಮತು* Dಾಧ ೆಗಳನು;
ನ cಡ ೆ ಹಂH ೊಳš ಎನು;ವ ೇ ನಮc 1ೇ ೆಯ ಉ ೆoೕಶ. ಈ
fಾ ಯ ಪ ಗB DಾGಸುವ ೇ ನಮc ’ೆFೕಯ. ಅ31ಾ(ಯ eಾಲಜಗು ಯ ಪ ಕಟ1ಾaರುವ ೇಖನಗಳನು; ತಪ9 ೆ ಓದಲು ಸಂದp ( :
www.kssvv.org
“ಕನ
“ ಡ!ೆUೆ ಕುI ಾಡುವƒ ೆUೆ ೆ”
—-- &ಾ ಉ'ಾ !ೆಂಕ(ೇ)

————

ಕಡಲ-- ೕರದ ~ಾಗ9ವ-- &ಾ *ವ?ಾಮ 8ಾರಂತ

:

ೇಖನ -- ಾಮಮೂ

ಕನ;ಡ ಬಳಗದ ಆಶ ಯದ ಮುನ;@ೆಯುB*ರುವ ಕನ;ಡ Dಾ?ತF ಮತು*
DಾಂಸÙBಕ
-‡ಾರ
1ೇ ೆ
ಯು. ೆ.
ಚಟುವ‹ ೆಗಳನು;
Dಾಂಪ ಾIಕ1ಾa ಕuೆದ ೕ`ಾವ\ಯ ಸbಾರಂಭದ ಕ ಾ ಟಕ ಂದ
ಆಗw(ದo ಪ (ದN Dಾ?Bಗuಾದ ಎ·. ಎ—. 1ೆಂಕ–ೇಶಮೂB ಯವರ
ಘನ ಅಧFm)ೆಯ ಉ ಾÚ‹ಸ ಾaತು*. ಬಳಗದ ಸದಸFರು ಕನ;ಡದ
ೇಖನಗಳನು; ಬRೆಯಲು ಅವ ಾಶ bಾg ೊಡುವ ಉ ೆoೕಶ ಂದ
`ಾ ರಂJ(ದ ಈ 1ೇ ೆ, ಈಗ ಕuೆದ ಒಂದೂವRೆ ವಷ ದ ಅ ೇಕ
ೇಖನಗಳನು; ಪ B ಶುಕ 1ಾರದ ನದಂದು ತನ; ೇ ಆದ eಾಲ-ಜಗು
"ಅ31ಾ("ಯ -ದುF ಾcನ bಾಧFಮದ ಪ ಕ‹ಸು)ಾ* ಬಂ ೆ. ಕªೆ,
ಕವನ, 1ೈ‡ಾ7ಕ ಪ ಬಂಧಗಳ„, ಪ 1ಾಸ-ಕಥನ, ಪ ಸ*ಕ-ಚಲನHತ
-ಮŽೆ , 1ೈxಾ3ಕ -‡ಾರ ೇಖನಗಳ„ ?ೕ ೆ ಹಲವ ಹತು* ಆಸj*ಪ+ಣ
-ಷಯಗಳ ಬ ೆ• ಈ ಾಗ ೇ ಪ ಕ‹(ರುವ ೇಖನಗಳ„ ಪ ಪಂಚದ ಇತರ
ೇಶಗಳ ರುವ ಕನ;ಡದ ಓದುಗರನು; ಆಕ“ ಸುB*1ೆ. 1ೇ ೆಯ ಸದಸFರು
ಬಳಗದ
ಸbಾರಂಭದ ,
Dಾ?ತF
ಚಟುವ‹ ೆಯ
ಪ8ಾ ಯ
ಾಯ ಕ ಮವನು; ಆtೕP( ನ@ೆ( ೊಂಡು ಬರುB* ಾoRೆ. ಎ (cಯ€
•ೕ‹ ನ ಜರುaದ ಕuೆದ ಯು ಾ ಸbಾರಂಭದ , ಪ !ಾFತ ೇಖಕ
•.ಆ€. ಲm•ಣ Rಾƒ ಮತು* ೇಖj @ಾ ಮಮ)ಾ Dಾಗ€ ಅವರು ತಮc
-ದ[ತಪ+ಣ Aಾಷಣ ಮತು* ಚ‡ೆ Iಂದ ನಮc ಸದಸFರ ಮನಸLನು;
Dೆuೆ ದoರು.
ನಮc ೇಖಕರು ತಮ ೆ ಪ7ಚಯ-ರುವ ಕ ಾ ಟಕದ ಪ BAಾವಂತ
ೇಖಕರ ೇಖನಗಳನು; ನಮ ೆ ಾ ಪ7ಚIಸುB* ಾoRೆ. ಆಂಗ ಾgನ
ಕನ;ಡ AಾŽೆ ಮತು* ಸಂಸÙBಯ ಪರಂಪRೆಯನು; ಉ\(, ೆuೆ(
ಮುನ;@ೆಸಲು ಕನ;ಡ ಬಳಗ ನ@ೆಸುB*ರುವ ಪ ಯತ;ದ
ೆ.ಎ—.ಎ—.-.ತನ; ಅ\ಲು Dೇ1ೆಯನು; ಸ ಸುB* ೆ ಎಂದು B\ಸಲು fೆ‰c63ಸುB* ೆ.
ಬಳಗದ ಸದಸFರು ತಮc ವೃB*-Pೕವನದ ಅನುಭವಗಳ„, ಹ1ಾFಸಗಳ„
ಮತು* ಇನೂ; ಅ ೇಕ -ಷಯಗಳ ಬ ೆ• ಬRೆಯಲು ಮುಂ ಾಗುB* ಾoRೆ.
ಬಳಗದ ಪ BAಾ3[ತರು ಬಹಳ ಮಂ ಇ ಾoRೆ. ಅವರ ಬರವy ೆಯ
ಪ BAೆಯನು;
fೊರತರಲು
ೆ.ಎ—.ಎ—.-.1ೇ ೆ
ಸfಾಯಕ1ಾಗುವ ೆಂಬ ಆಶಯ ನಮcದು. ನಮc AಾŽೆ ಮತು*

, ೇ ಂಗ ೊ ೕ!

ಕ ಾ ಟಕ ಮತು* ಕನ;ಡ Dಾ?ತF ಪ ಪಂಚದ ಸವ ಸಮಥ ಮತು* ಪ (ದN
ವFj*63(ದ @ಾ pವRಾಮ ಾರಂತರನು; ಕನ;gಗರ ಮನ ಮತು*
ಮ ೆಗಳ
Yಾಶ[ತ1ಾa
ೆಲ(ರುವ ವFj*6ನ;ಬಹುದು. ಕನ;ಡ
Dಾ?ತF ೋಕ ೆ. ಒಬq ಾದಂಬ7 ಾರ ಾa, ಕ-8ಾa fಾಗೂ ಪ7ಸರ
ಸಂರmWೆಯ -ಷಯಗ\ ೆ ಅವರು 3ೕgರುವ ೊಡು ೆ 3ಜಕೂ. ಅನನF
ಮತು* ಅಪ+ವ 1ಾದದುo. ಇದ ಾ.a6ೕ ಅವರನು; ಕನ;ಡದ
–ಾಗೂ€ ಎಂ ೇ ಕRೆಯ ಾಗುತ* ೆ.
1902ರ ಅ ೊ=ೕಬ€ 10ರಂದು, ಪ (ದN Bೕಥ ]ೇತ
ಉಡುKಯ ಬ\Iರುವ ೋ–ಾ ಾ ಮದ , Yೇಷ ಮತು*
ಲmಮc ದಂಪBಗ\ ೆ ಜ3(ದ pವRಾಮ ಾರಂತರು,
ತಮc `ಾ ಥwಕ pmಣವನು; ಕುಂ ಾಪ ರ ಮತು*
ಮಂಗಳ›ರು
ನಗರದ
ಮುa(ದರು.
ಆದRೆ,
ಾಲಕ ಾa ಾoಗ pmಣದ ಬ ೆ• ಅŽೆ=ೕನೂ ಒಲ-ಲದ
ಾರಂತ7 ೆ, ಆ ಸಮಯದ - ಾFAಾFಸದ ಬ ೆ• ಇದo ’ೋರWೆಯ ಬ ೆ•
ಚH ಸ ರುವ ೇ ‰ೕಲು! 8ಾವ ೇ ಪದ-ಯನೂ; ಗ\ಸ ೆ,
ಾ ೇP3ಂದ fೊರ•ದo
ಾರಂತರು ಒ‰c "fೆH0ನ ಅಂಕಗಳ
ಅPೕಣ ವನು; )ಾವ ಅನುಭ-ಸ ಲ," ಎಂದು fೇ\ದoರಂ)ೆ. ಆ ಾಗೂF,
)ೋಟ ಾ7 ೆ, ಕ ೆ ಮತು* ‡ಾ`ೆ fೆWೆಯುವಂತಹ ಾಯ ಗಳ&' ಅವ)*ೆ
+ಾಗ ದಶ ನ .ೕ/ದಂತಹ ಹಲ3ಾರು 67ಕರನು9 ಪ;ೆ<ದ= ಾಗ>
ಅವರ ಾ?ತು@. AೌCಢEಾFೆಯ <ನಗಳ&', ಕಡಲ ೕರದ ಕFೆHಾದ
ಯ7*ಾನವನು9 IಚುK @ದ= ಅವ)*ೆ ಮುಂ ೆ ಆ ಕFೆ ಒಂದು NೆOKನ
ಹ3ಾ>ಸ3ಾPತು.
ತರುಣ
6ವ ಾಮ
ಾರಂತ)*ೆ
ಾCಹRಣ
ಾಂಪC ಾPಕSೆ ಮತು@ TOತC3ಾದ ಪದU ಗಳ&' Hಾವ ಅ ೆVಯೂ
ಇರ&ಲ'. XಂದೂಗಳY
ೇ
.ೕಡು @ದ= ಾ6, ಪCHಾಗದಂತಹ
ೕಥ [ೇತCಗಳನು9 ಅವರು ಜನಸಂದ]Pಂದ ತುಂ^, ಮ&ನ3ಾದ
AಾTತC_Sೆಯ ೊರSೆPರುವ ಸVಳಗ`ೆಂದು ಪ)ಗ] ದ=ರು. ಮaಾSಾR
*ಾಂbಯವರ ಅಸಹ ಾರ ಚಳYವcಯ ಕ ೆ*ೆ dೕ/aೋ? ಅದ)ಂದ
AೆCೕ)ತ ಾ?ದ= ಾರಂತರು, ತಮR ಾFೇeನ ಪದTಯ 67ಣವನು9
ಮಧ>ದFೆ'ೕ Sೊ ೆದು, ಾgತಂತC_ ಚಳYವcಯನು9 ೇ)ದರು. ಸು+ಾರು
1927ರ ಆಸುAಾ ನ&' ಕlೆ- ಾದಂಬ)ಗಳನು9 ಬ ೆಯಲು AಾCರಂm ದ
ಾರಂತರು, ನಂತರ Nಾಟಕಗಳ ರಚNೆಯಲೂ' Sೊಡ?ದರು. ನಂತರ, ಕನ9ಡ
ಚಲನOತCವನು9 .o ಸುವ ಪCಯತ9ವನೂ9 ನ;ೆ ದ=ರು. Sಾ3ೇ ಬ ೆದು,
.o , . ೇ 6 ದ "ಭೂತ- ಾಜ>" ಎಂಬ ಮೂr ಚಲನOತCದ&'
ಖಳNಾಯಕ ಾ? ನ ದ=ರು.
-10 ೇ ಪ ಟದ ಮುಂದುವRೆ ೆ
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ಸgಲt ತಡ3ಾ?uೕ ತಮR ಮೂವತ@Nೆಯ ವಯ vನ&', ಾರಂತರ
ವಸwTNಾ>ಸಗಳ ಕಲtNೆಗಳY ಮತು@ ಸಲaೆಗಳY, ಅವರು ರOಸು @ದ=
OತCಗಳನು9
ಬಹು3ಾ?
‰H0ದo
ೕ ಾ ಎಂಬ ತರುyಯನು;
ಮದು1ೆ8ಾaದoರು. ಅವ)ಬxರ ಮಗ ಪC ದU ಪ)ಸರ Tyಾ. ;ಾ ಉFಾ'{
ಾರಂತರು ತಮR SಾPಯನು9 ವ] ಸುSಾ@, ಆ ೆ ಒಬx T ಾ>ವಂತ ಮತು@
ಸುಸಂಕೃತ ಮX`ೆHಾ?ದ=ರಲ' ೇ, ತಮR eೕವನವನು9 6ವ ಾ}
ಾರಂತರ eೕವನವನು9 ರೂ~ ಮುನ9;ೆಸುವ•ದ ೆ€ ಮು/Aಾ? ದ=ರು
ಎನು9Sಾ@ ೆ.
ಒಬx ಾX Hಾ? 6ವ ಾಮ ಾರಂತರು ಕನ9ಡ ಾXತ> ೆ€ .ೕ/ರುವ
ೊಡು*ೆ ಅಮೂಲ>3ಾದದು=. 40
ಾದಂಬ)ಗಳY, 4 ಸಣƒ-ಕlೆಗಳ
ಸಂಗCಹಗಳY, 2 ಕವನ ಸಂಗCಹಗಳY, ಹNೆ9ರಡr€ಂತ aೆOKನ NಾಟಕಗಳY,
ಪC3ಾಸ ಕಥನಗಳY, ಕFೆ ಮತು@ 3ಾಸು@-Eಾಸwದ&' 9 ಪುಸ@ಕಗಳಲ' ೇ, ಅNೇಕ
TಷಯಗಳNೊ9ಳ*ೊಂಡ
ನೂ ಾರು
Fೇಖನಗಳನು9
ಪCಕ ದ=
ಾರಂತರನು9 ಕನ9/ಗರು ಮ ೆಯಲು ಾಧ>3ೇ? ಇದರ †ೊSೆ*ೆ ಅವರ
ಆತRಕlೆ "ಹುಚುKಮನ vನ ಮುಖಗಳY", ಮ @ತರ eೕವನವೃSಾ@ಂತಗಳY
Xೕ*ೆ ಪ
ೆ`ೆಯುತ@Fೇ aೋಗುತ@ ೆ. ನಮR&' ಮಕ€ಳ ಾXತ>ದ
ೊರSೆP ೆ ಎನು9ವ•ದನು9 ಮನಗಂ/ದ= ಾರಂತರು, ಾಲ-ಪCಪಂಚ
ಎಂಬ ಸರ]ಯ ಪುಸ@ಕವನು9 aೊರತಂ<ದ=ರು. ಈ ಸರ]ಯ&', ಸು+ಾರು
12 ಪುಸ@ಕಗಳನು9 ಪCಕ ದ=ರು. ಅದರ †ೊSೆ*ೆ Tyಾನದ Tಶg ೋಶವನು9
aೊರತರುವ
ಸಂEೆˆೕಧNೆಯನು9
ೈ*ೊಂಡು,
ಅದರ
ಮೂರು
ಸಂಪುಟಗಳನು9 aೊರತಂದ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಪC ೆಯನು9 ಎಷು
aೊಗcದರೂ ಅದು ಕ/Iuೕ! Eೇಕv~ಯರನ "aಾ>ಮFೆŠ"
Nಾಟಕವನು9 ಕನ9ಡ ೆ€ ಅನು3ಾ< , ಕನ9/ಗ)*ೆ ಆಂಗ' Nಾಟಕದ
ಾgದವನು9 ಮು
ದ Fೇಖಕರವರು. 1977ರ&', ಅವರ ಮೂಕe‹ಯ
ಕನಸುಗಳY ಪುಸ@ಕ ೆ€ ಾರ ೕಯ ಾXತ>ದ ಅತು>ನ9ತ ಪCಶ @Hಾದ
yಾನ~ೕಠ ಪುರ ಾ€ರ .ೕಡFಾPತು. ಎಪtತು@ ವಯ vನ ವೃ ೆU•ಬxಳY,
ಸು+ಾರು ನಲವತು@ ವಷ ಗಳ 3ೈಧವ>ವನ9ನುಭT , ಅದನು9 ತನ9
ಾC Cೕಯ dಮRಗನ †ೊSೆ ನ;ೆಸುವ ಸಂ ಾಷŽೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರ
ಮನ ಮು
ದ ಾರಂತ)*ೆ, ಆ ಾದಂಬ)ಯ ಮX`ಾ AಾತCದ IೕFೆ
ಇರುವ *ೌರವ ಪುಸ@ಕದ ಪC ಪುಟದಲೂ' ಎದು= Sೋರುತ@ ೆ. ಇಂ<ಗೂ
ಮೂಕe‹ಯ ಕನಸುಗಳY ಪC •ಬx ಕನ9/ಗನ ಅAೇ•ತ ಪ ಯ&'ರುವ
ಪುಸ@ಕ3ೆನ9ಬಹುದು.
ಅವರ ಮSೊ@ಂದು Iೕರು ಕೃ uನ9ಬಹು ಾದ ಪುಸ@ಕ "‘ೋಮನ
ದು/ಯ&'", ನಮR ಸ+ಾಜದ&' ದ&ತ ವಗ ದ IೕFೆ ನ;ೆ<ರುವ
EೆˆೕಷŽೆಯನು9
ಅತ>ಂತ
ಪ)Žಾಮ ಾ)Hಾ?
O C ಾ= ೆ.
yಾನ~ೕಠವಲ' ೇ, ಅವರು ಅNೇಕ ಪCಶ @ಗಳನು9 ಪ;ೆ<ದ=ರು. gೕ/’
ಅ ಾ>;ೆoಯ ಪCಶ @, ಾಜ> ಮತು@ ಾಷ“ ಾXತ> ಅ ಾ;ೆo ಪCಶ @ಗಳY,
ಾರತ ಸ ಾ ರದ ಪದRTಭೂಷಣ ಪCಶ @ ಮತು@ ಹSಾ@ರು *ೌರವ
;ಾಕ ೇŠ ಪದTಗಳ +ಾFೆಗ`ೆ ಅವರ ೊರಳನು9 ಅಲಂಕ) ದ=ವ•.
1970ರ&', ಅಂ<ನ ಪC”ಾನ ಮಂ C 6Cೕಮ .ಇಂ< ಾ *ಾಂb aೇ)ದ=
ತುತು ಪ) V ಯನು9 T ೋb ತಮR ಪದRTಭೂಷಣ ಪCಶ @ಯನು9
ಸ ಾ ರ ೆ€ Xಂ ರು? ದ= 6ವ ಾಮ
ಾರಂತರು, ಒಬx ಕ•ಾ
ಪC†ಾಪCಭುತg3ಾ<Hಾ?ದ= ೆನು9ವ•ದರ&' ಸಂ ೇಹ3ೇ ಇರ&ಲ'.
ತಮR ಮನದ +ಾತುಗಳನು9 Hಾರ mೕ ಯೂ ಇಲ' ೇ ”ಾ ಾಳ3ಾ?
ವ>ಕ@ಪ/ಸು @ದ=
ಅವರ
ವ>r@ತgವನು9
ೕrಸುವವ)ದ= ೆ
Hಾವ
ಅ ಶ•ೕr@ಯೂ ಇಲ'. ಅವರನು9 ಹಲವರು ೕ ೆಯ ಬ*ೆ– Sಾ`ೆRPಲ'ದ,
ನಯNಾಜೂrಲ'ದ, ಹಟ+ಾ) ವ>r@ ಎಂದು ವ] ಸು @ದ=ರು. ಆ ಾಗೂ>
ಅವ ೆಂದೂ Hಾ)ಗೂ aೆದ)ದ ವ>r@ಯಲ'. 1970ರ&' ನಲವತು@ ವಷ ಗಳ
ನಂತರ ಪುತೂ@ರನು9 Sೊ ೆದು, ಾ&*ಾCಮ ಎಂಬ ಸಣƒ ಹc—ಯ&' Nೆಲ ದ
ಾರಂತರು, ಕ;ೆಯವ ೆಗೂ ಅ&'uೕ 3ಾಸTದ=ರು. ಇಂದು ಅ&'ರುವ
ಅತು>ತ@ಮ ವಸು@ಸಂಗCaಾಲಯವನು9 ಅವರ ಾಯ ದ6 ಈಗ ನಲವತು@
ವಷ ಗcಂದ ನ;ೆ ೊಂಡು ಬರು @ ಾ= ೆ.
ಾರಂತರ ಆಸr@ ೇವಲ ಾXತ>˜ಂದ ೆ€ೕ oೕಸFಾ?ರ&ಲ'.
ಕ ಾವcಯ ಜನ~Cಯ ಕFೆ ಯ7*ಾನವನು9 ಮತ@ಷು ಮNೆ+ಾSಾ? ದವರು
ಾರಂತರು. ಪ)ಸರ ಸಂರ7Žೆ, ಮತು@ ಪರ+ಾಣುಶr@ಯ ಬಳ ೆಯ ಬ*ೆ–
T ೋಧವಲ' ೇ, ಅವ ೊಬx ಒ`ೆ—ಯ ವಣ OತC ಾರರೂ aೌದು.
ಇ3ೆಲ'r€ಂತಲೂ o?Fಾ? ಅವ ೊಬx ಉತ@ಮ ಮನುಷ> ಾ?ದ=ರು.
1988ರ&', ಯು. ೆ.ಕನ9ಡ ಬಳಗ ಇ&' +ಾ>ಂ‘ೆಸ )ನ&' ಆ•ೕe ದ=
dಟ dದಲ Tಶg ಕನ9ಡ ಸIšಳನದ&' ಅವರನು9 ೇ +ಾಡುವ
ಾಗ> ನಮR ಾ?ತು@. +ಾ>ಂ‘ೆಸ TಶgT ಾ>ಲಯದ ಆವರಣದ&', Nಾನು
ಮತು@ ನನ9 ೆ9ೕXತ ;ಾ ಾ†ಾ ಾಮ ಾವ`ೆ ಅವರು ಈ ಸದg_r@ಗ`ೆ›ಡNೆ
ಕ`ೆದ ಎರಡು ಸಂ†ೆಗಳY .ಜಕೂ€ ಅTಸRರ]ೕಯ. ಕTSೆ ಮತು@ ಾವ>ಗಳ
ಸಂ ೇಶ
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ಬ*ೆ– ಅವ)ಂದ ನಮ*ೆ ೊ ೆತ ಸಲaೆ ಮತು@ +ಾX ಗಳY ಎಂದೂ
Nೆನ~ಡುವಂತಹದು.
1988ರ Tಶgಕನ9ಡ ಸIšಳನದ ಸಂಧಭ ದ&' ^ಡುಗ;ೆ +ಾ/ದ
ಸRರಣಸಂO ೆಯ&' ಅವರ ಸಂ ೇಶ ಾ€? ೋ) ೆ ಕc ಾಗ, ತ7ಣ3ೇ
ತಮR ಸಂ ೇಶವನು9 ನಮ*ೆ ಕc ದ= Nೆನಪು ನನ?ನೂ9 ಇ ೆ. ಸV`ಾ ಾವ
ಎಂದು ೆಲವನ9œೆ ೕ ಉದU)ಸುSೆ@ೕNೆ: "ಇಂ*ೆ'ಂ/ನ&' 3ಾ ಸು @ರುವ
.ೕವ•ಗಳY, ದೂರದ&'ರುವ ಕNಾ ಟಕ ಾಜ> ೆ€, ಕನ9/ಗ)*ೆ ಉಪ ಾರ
+ಾಡಲು ಾಧ>3ಾಗ ೇಕು. ^C ಷರು
ಾರತವನು9 ಆcದ ಎರಡು
ಶತ+ಾನಗಳ ಾಲದ&', ನಮR ಸಂಪಕ ದ ೆ ೆPಂದ ಾರತದ ಅNೇಕ
ಬ*ೆಯ ಳYವನು9, ಾಂಸž ಕ ಪC ೕಕಗಳನು9 ಅವರು ಸಂಗCX ಾ= ೆ.
ಅವರ Hಾ3ಾ>ವ ಮೂ> ಯಮುRಗಳ&' ಅಂತಹ ವಸು@ಗಳY ಏNೇ.3ೆ
ಎಂಬುದನು9 T ಾgಂಸರು ಈ <ೕ
ವbಯ&' ಬ ೆ< ಾ= ೆ.
ನಮR&'ಯ Hಾ3ಾ>ವ ಗCಂಥಗಳ ಹಸ@ಪC ಗಳY ಇ&' ಎ&'3ೆ ಎಂಬುದನು9
.ೕವ• ಹುಡುr Sೆ*ೆ , ಅವನು9 .ಮR +ಾತೃಭೂo*ೆ ಒದ?ಸುವ ಪCಯತ9
+ಾ/ದ ೆ ಒಂದು TEೇಷ ಉಪ ಾರ3ಾ<ೕತು." ಎನು9ವ +ಾತುಗಳY
ಅ ೆಷು ಸತ> ಎನು9ವ•ದು ನಮ?ೕಗ cಯು @ ೆ.
Tಶgಕನ9ಡ ಸIšಳನದ Nೆನ~ನ ಸಂO ೆಯ&'
ಮSೊ@IR ತಮR ಸಂ ೇಶವನು9 ಕc ದ=ರು. ಅದರ&'
ಅವರು, "Hಾರು Hಾರು, ಏನು ಏನು.. ಎಂಬ ಪ)ಚಯ ೆ€
ಸ)Hಾದ ಅವ ಾಶವನು9 ಕ&tಸ ೇ ಾ?ತು@. ಕ ೆದವ)*ೆ
Sಾ3ೇನನು9 ಬಯ ೆ=ೕ3ೆ ಎಂಬ ಅ)ವ• ೇಕು. ಅ&'*ೆ
aೋದವ)*ೆ Sಾ3ೇ ೆ ಬಂ< ೆ=ೕ3ೆ ಎಂಬ ಅ)ವ• ೇಕು.
ಅದ ಾ€? ಸ ೆ, ಚ‘ೆ ನ;ೆಯಬಹು<ತು@.."
ನಮR ೋ) ೆಯನು9 ಮ.9 , ಈ ಮು @ನಂತಹ +ಾತುಗಳನು9 ಬ ೆದು
ಕcಸಲು ಅಂತಹ ಮaಾ¡ ವ>r@ಯ ಬc ಸಮಯTತು@. ಅದನು9
ಾಯ ರೂಪr€cಸಲು ನಮR ಬc ಸgಲt3ಾದರೂ ಸಮಯTಲ'3ೇ? ಇದು
Nಾ3ೆಲ'ರೂ •ೕOಸ ೇ ಾದ Tಷಯ.
;ಾ 6ವ ಾಮ ಾರಂತರು 9Nೆಯ / ೆಂಬ
1997ರಂದು
ೈ3ಾbೕನ3ಾದರು. ಈ ನಮR ಭೂo, ಸ+ಾಜ ಮತು@ +ಾನವ ಕುಲದ
ಬ*ೆ– ಅವ)*ೆ ನೂ ಾರು ಕನಸುಗಳY ಮತು@ ಆ ಾಂ[ೆಗcದ=ವ•. ಅವ)*ೆ
ೆಡಗು ಮತು@ ಆಡಂಬರಗ`ಾವ¢ X/ಸು @ರ&ಲ'. ಅವ ೊಂ<*ೆ Nಾವ•
ಕ`ೆದ ಹಲ3ಾರು ಗಂ•ೆಗಳ ಉತ@ಮ ಗುಣಮಟ ದ ಸಮಯವನು9 ನಮR
eೕವನದ ಕ;ೆಯವ ೆಗೂ ಸ ಾ ಾಲ IಲಕುaಾಕುSೆ@ೕ3ೆ. ಆದ ೆ
ಕNಾ ಟಕ ೆ€, ಕNಾ ಟಕದ ಜನSೆ*ೆ ಮತು@ ಕನ9ಡ ಾœೆ ಮತು@ ಾXತ>
ಪCಪಂಚ ೆ€ ಅವರು .ೕ/ರುವ ಾ] ೆಯನು9, ಕನ9/ಗರೂ ಸ ಾ ಾಲ
Nೆನ~ಡುವಂತಹದು.
ನನ9 ಇಂ?'ೕ£ನ Fೇಖನವ• ;ಾ.ಉ+ಾ3ೆಂಕ•ೇ’ ಅವರ ಕನ9ಡ
ಅನು3ಾದ<ಂದ ಮತ@ಷೂ ವb
ೆ. ಅವ)*ೆ ನನ9 ಧನ>3ಾದಗಳY.
ಾಮಮೂ

, ೇ ಂಗ ೊ ೕ!
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