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ಗ堀ೇ堀긆 ವರ堀逅
A P RI L 22, 2016

S HRI VATS A DE S A I

5 COMME NTS

ಯು堀긃ಾ堀逅 ಎಂ堀射ಾက蠄ಣ ಕನ맽ᤁಡದ ಬಹು堀射ೇಕ ಎಲ웼 ಜನ堀ࠅಗೂ
唀射ೆನ堀射ಾಗುವﳼ蘁ದು ದ 堀긃ಾ ᰀ射ೇಂ堀射ೆﻼ㘁ಯವರ ‘ಯುಗ ಯು堀긃ಾ堀逅
ಕ堀射ೆದರು ಯು堀긃ಾ堀逅 ಮರ圀㰅 ಬರು堀逅堀射ೆ’ ಎಂಬ ಸುಂದರ

ರಸವ堀射ಾ
ದ ಕವನ. ಯು 堀⠃ೆ ಕನ맽ᤁಡ ಬಳಗದ ದುಮು堀堀ဆ 唀射ಾಮ
ಸಂವತ搁ರದ ೩೩唀射ೆಯ ಯು堀긃ಾ堀逅 ಉತ搁ವವﳼ蘁 堀逅唀射ಾಂಕ
೧೬೦೪೨೦೧೬, ಶ唀逅堀射ಾರದಂದು ಇಂ堀긃ೆ웼ಂ堀逅ನ

堀␇ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಸꟽರನ 堀射ಾ唀万堀 ವﳼ蘁堀ࠇ 堀射ಾ堀射ೆಯ ಆವರಣದ堀逅웼

ನ堀射ೆ堀툈ತು. 堀射ೇ堀긃ೆ ಬ堀射ಾ�堀ࠅ ಎಂದ堀긃ೆ 唀射ೆನ堀射ಾಗುವದು ᰀꐅ唀逅ಲು
ಮತು
ಕಡು ᰀꐅ唀逅堀射ೋ, 堀射ಾ堀긃ೆ堀툈ೕ ಇ堀逅
ೕᰀ逅ನ 堀逅ನಗಳ堀逅웼

堀␇ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಸꟽ堀 ಎಂದ堀긃ೆ 堀〇堀射ಾﯽ昁ಲ맽ᤁ 堀射ೊರ堀射ಾ堀 唀射ೆನ堀射ಾಗುವದು ಮ堀射ೆ ಮತು
堀ꐅಪ堀ࠅೕತ ಮ堀射ೆ! ಆದ堀긃ೆ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ
堀逅ನದಂದು ಶುಭﻼ㘁堀射ಾದ ಆಗಸ ಮತು
堀ೖ堀툈堀긃ೆ ಮುದ唀逅ೕಡುವ ಹದ堀射ಾದ ᰀꐅ唀逅ಲು ಬಂ堀逅ರುವದು 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ

ರುᰀ逅ಯನು맽ᤁ ಸ堀ꐅಯಲು ಬಂದ ಸᰀꐅಕ堀ࠅ堀긃ೆ ತುಂᰀ射ಾ ಸಹ堀⠃ಾ堀ࠅ堀ಾ堀툈ತು. 堀⠃ಾ堀 堀射ಾ堀蘆堀 堀␇ಾಡಲು, ಬಹು 堀ꐅ堀射ಾಲ堀射ಾದ
ಸ주
ಳ堀ꐅದ주
ದು ಜನ堀ࠅ堀긃ೆ ಅನೂಕೂಲ堀射ಾ堀툈ತು.

ಕು堀␇ಾ堀 ರ堀␇ಾನಂ堀万, ಆರ堀逅, 堀射ಾ堀射ಾꋽ威ಲ, ನ堀ꐅೕನ ಮುಂ堀射ಾದವರ唀射ೊ맽ᤁಳ堀긃ೊಂಡ ತಂಡ, 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ堀⠃ೆ闾영 唀射ಾ堀␇ಾᰀ逅ಕ
堀射ಾಣಗಳನು맽ᤁ ಬಳ唀逅堀⠃ೊಂಡು 堀射ಾಖ堀射ೆಯ

ಸಂ堀ꐄೆ鋾�ಯ堀逅웼 ಸ堀ࠅ ಸು堀␇ಾರು ೬೦೦ಕೂ闾영 ಅ堀逅ಕ

ಜನರು 唀射ೇರುವಂ堀射ೆ 堀␇ಾ堀逅ದರು. ಹಣ堀⠃ಾಸನು맽ᤁ
ಆರ堀逅ಯವರ ತಂಡ ಬಹು ಸಮಥ堀堀射ಾ堀
唀逅ᰀ射ಾ堀툈唀逅ದರು. ಇ堀射ೆ 堀쨊ದಲ ᰀ射ಾ堀ࠅ堀긃ೆ

唀射ೋಂದ堀逅ಯನು맽ᤁ ೨ 堀射ಾರಗಳ 堀쨊ದ堀射ೇ ಮು堀⠃ಾ
ಯ
堀␇ಾ堀逅ದುದ堀ࠅಂದ, ಆರಂಭದ堀逅웼 唀射ೋಂದ堀逅

ಸಮಯದ堀逅웼 ಆಗು堀逅
ದ주
堀ꐅಳಂಬವನು맽ᤁ ತ堀逅�䐁唀逅ದರು.
ಈ ತಂಡದ 堀␇ಾಗ堀ದಶ堀ನವನು맽ᤁ ಮುಂ堀逅ನ
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ堀⠃ೆ闾영 ಉಪ堀츋ೕ堀唀逅堀⠃ೊಂಡ堀긃ೆ

ಭ堀ꐅಷ鋾�ದ堀射ಾ웼ಗುವ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮಗಳ軾鐂 ಇನ맽ᤁಷುꟽ

ಯಶ唀逅ꋽ威堀ಾಗಲು 堀⠃ಾರಣ堀射ಾಗುತ
堀射ೆ. ಪﻼ㘁堀射ೇಶ堀射ಾꋽ威ರದ堀逅웼ದ주
唀射ಾꋽ威ಗತ ಕ堀堀逅 ಸದಸ鋾�ರು ಸᰀꐅಕರನು맽ᤁ ಮಂದ堀射ಾಸ堀逅ಂದ
ಬರ堀␇ಾ堀逅堀⠃ೊಂಡ堀긃ೆ, ಅಲ웼堀逅웼 ಹᰀ逅髽ﰀದ주
堀␇ಾಗ堀ದ쐀전堀 ಫಲಕಗಳ軾鐂 ತುಂᰀ射ಾ ಉಪ堀⠃ಾರ堀射ಾದವﳼ蘁.

堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವﳼ蘁 ಅ堀ꐅ唀射ಾ堀긆 ಅ堀射ಾ鋾�ಪ堀蘆 ರವರ 堀射ೇದ 䠀㠆ೂೕಷ堀射ೊಂ堀逅堀긃ೆ ಆರಂಭ堀射ಾ堀툈ತು. ಆ ಬ圀㰅ಕ 堀ೕ堀射ಾ 堀긃ಾಯನ ಮತು
堀逅ೕಪ ᰀ射ೆಳ堀唀逅 ಉ堀射ಾ묁ಟ唀射ಾ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವﳼ蘁 ನ堀射ೆ堀툈ತು. ನಂತರ ಇ堀逅
ೕᰀ逅ಗ堀射ೆꟽ ನಮ䀉ನ맽ᤁಗ堀逅ದ KBUKಯ ಗಣ鋾� ವ鋾�堀蠄
ಗ圀㰅堀긃ೆ
ಶﻼ㘁堀射ಾ주
ಂಜ堀逅ಯ ಸೂᰀ逅唀逅, ಬಳಗದ ಅಧ鋾�က蠄 堀긃ೌಡ堀긃ೆ堀긃ೆ ಜಯ堀긃ಾಂ ಅವರು ᰀ逅ಕ闾영 ಮತು
ᰀ射ೊಕ闾영堀射ಾದ ᰀ射ಾಷಣ 堀␇ಾ堀逅ದರು.
ಸ주
圀㰅ೕಯ堀긃ಾದ 쐀전ಲ�䐁 ಮತು
ರ쐀전䀉, ಸᰀ射ಾಂಗಣವನು맽ᤁ ಬಹಳ ಮುತುವᰀ逅堀堀툈ಂದ 唀逅ಂಗ堀ࠅ唀逅ದ주
ರು.

唀射ಾಂಸ냾윃堀逅ಕ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ 堀射ಾﻼ㘁ರಂಭದ堀逅웼

ತುಸು ಸಮಯ 堀射ಾಂ堀逅ﻼ㘁ಕ ಅಡಚ堀ೆ堀ಾದರೂ
ಸಹ, 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ 唀逅ರೂಪ堀ೆ ನ堀射ೆ唀逅ದ

ಕು堀␇ಾ堀ࠅ 堀逅ಲು웼 ಮತು
唀逅ೕತುರವರ ಸಮಯ

ಪﻼ㘁ᰀ射ೆ ಮತು
ಮುಖ鋾� 唀逅ರೂಪಕರ堀射ಾದ ರ堀ೕ堀긆
ಮತು
ರ堀逅䀉ಯವರ 堀␇ಾತ唀射ಾ堀逅ಸುವ ಕ堀射ೆ,

ಆಗಬಹು堀射ಾದಂತಹ ಮುಜುಗರವನು맽ᤁ ತ堀逅�䐁唀逅ತು.
唀射ಾಂಸ냾윃堀逅ಕ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ堀逅웼

ᰀ射ಾಗವ堀逅ಸುವವರು 唀逅ಗ堀逅ಯ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ

ಕ唀逅ಷ勽
೧ 堀射ಾರ ಮುಂᰀ逅ತ堀射ಾ堀 ತಮ䀉 ನೃತ鋾�堀⠃ೆ闾영
ಪﳼ㸄ರಕ堀射ಾದ 堀긃ಾಯನವನು맽ᤁ ಸಂಘ堀逅ಕ堀ࠅ堀긃ೆ

ತಲು堀逅唀逅ದ堀긃ೆ ಇಂತಹ ಅಡಚ堀ೆಗಳನು맽ᤁ ತ堀射ೆಯಲು 唀射ಾಧ鋾� ಮತು
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವﳼ㸄 唀逅ಗ堀逅堀ಾದಂ堀射ೆ ಮುಂದುವ堀ࠅಯಲು
ಸಹ堀⠃ಾ堀ࠅ堀ಾಗುತ
堀射ೆ ಎಂಬುದು ನನ맽ᤁ ಅᰀꐅ堀射ಾﻼ㘁ಯ. ತದನಂತರರ 堀射ಾ堀ࠅಂಗꟽ唀万, 堀唀射ೆ웼堀, 唀射ಾ堀逅ಂ堀긃ಾ웼
觿市堀쐉, ಸ주
圀㰅ೕಯ
堀␇ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಸꟽ堀 ಮತು
ಹಲ堀射ಾರು ಕ堀射ೆ堀툈ಂದ ಬಂದ ᰀ逅ಣ뫼
ರು 堀射ಾಡು, ನೃತ鋾�ಗಳ ಮೂಲಕ ರಂᰀ逅唀逅ದರು.

ಕನ맽ᤁಡ ಬಳಗದ ”ಅ唀逅堀射ಾ唀逅” ᰀ射ಾಲ ಜಗು堀逅ಯ堀逅웼 ಈ ವ堀긃ೆ堀긃ೆ ಪﻼ㘁ಕಟ堀射ಾ堀ರುವ ಹಲ堀射ಾರು 堀射ೇಖಕರ 堀射ೇಖನಗಳ堀逅웼
堀⠃ೆಲವನು맽ᤁ ಆಯು주
ಪﳼ蘁ಸ
ಕದ ರೂಪದ堀逅웼

堀射ೊರತಂ堀逅堀射ೆ. ಇದ堀⠃ೆ闾영 ᰀ射ಾಲಜಗು堀逅ಯನು맽ᤁ

ಎರಡು ವಷ堀ಗಳ 堀⠃ೆಳ堀긃ೆ ಉ堀射ಾ묁堀逅唀逅ದ 堀射ೆᰀ耇
ಎ唀万 堀射ೆಂಕ堀射ೇಶಮೂ堀逅堀ಯವ堀긃ೇ ಮುನು맽ᤁ堀逅
ಬ堀긃ೆದು ಆ쐀전ೕವ堀堀逅唀逅堀射ಾ주
堀긃ೆ. ಪﳼ蘁ಸ
ಕವನು맽ᤁ

ಅ堀逅ಕೃತ堀射ಾ堀 ಇ堀逅
ೕᰀ射ೆ堀긃ೆ ನಮ䀉ನ맽ᤁಗ堀逅ದ

KBUKಯ 堀逅堀ࠅಯ ಸದಸ鋾� 堀射ಾ 堀긃ಾᰀ射ಾ堀긃ಾಂ

堀⠃ಾವ堀射ೆಯವರ ಪ堀逅맽ᤁ 쐀전ﻼ㘁ೕಮ堀逅 ಪ堀射ಾ䀉 ಅವರು
ಸᰀꐅಕರ ಮುಂ堀射ೆ ᰀꐅಡುಗ堀射ೆ 堀␇ಾ堀逅ದರು.
ನಂತರ ಪ堀ಾ堀ಯ

堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮಗಳ堀射ೊ웼ಂ堀射ಾದ ಬಳಗದ

唀射ಾ堀逅堀射ಾ鋾�ಸಕ
ರು 堀⠃ೆಲವರು ತಮ䀉 堀射ಾಸ鋾� ಕವನಗಳನು맽ᤁ 쐀전ﻼ㘁ೕಯುತ堀긃ಾದ ಗಂ堀긃ಾವ堀逅 堀射ಾﻼ㘁堀ೇ堀긆 ಮತು
ಬಸವ堀긃ಾᰀ
ಮ堀射ಾಮ唀逅ಯವರ ಉಪ唀逅주
堀逅ಯ堀逅웼 ಓ堀逅ದರು. ಇದನು맽ᤁ 唀射ೆ堀긃ೆದ 堀射ೆﻼ㘁ೕက蠄ಕರು 堀ᰀ逅髽ﰀ堀⠃ೊಂಡರು.

ಸವ堀 ಸದಸ鋾�ರ ಸᰀ射ೆಯ堀逅웼 堀射ೊಸ ಸಂ堀ꐅ堀射ಾನವನು맽ᤁ ಗಂᰀꐅೕರ堀射ಾ堀 ಚᰀ逅堀唀逅 ಅಂ堀ೕಕ堀ࠅಸ堀射ಾ堀툈ತು.
堀射ೆᰀ逅髽ﰀನ ಸಂ堀ꐄೆ鋾�ಯ堀逅웼 ಸᰀꐅಕರು ಆಗ堀唀逅ದುದ堀ࠅಂದ 堀쨊ದ堀射ೇ 唀逅ಗ堀逅堀ಾದಂ堀射ೆ, ᰀ射ೋಜನ ವ鋾�ವ唀射ೆ주
ಯನು맽ᤁ ಎರಡು ಪﻼ㘁堀射ೆ鋾�ೕಕ
堀⠃ೊಠ堀逅ಗಳ堀逅웼 ಆ堀츋ಜಸ堀射ಾ堀ತು
. ᰀ射ೋಜನ 堀⠃ೊಠ堀逅ಯ堀逅웼 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ 堀射ಾﻼ㘁堀츋ೕಜಕ堀긃ಾದ 唀射ೆꟽೕ堀ꠇ ᰀ射ಾ鋾�ಂ堀蘆 ಆ堀䠇

ಇಂ堀逅堀ಾದ 唀射ಾꟽ堀訇 ವಯಸ闾영ರನು맽ᤁ

ಆಕ堀逅堀ಸು堀逅
ದ주
堀긃ೆ, 堀射ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಂ堀逅堀蘆搁 ಆಟದ ಸಂ唀射ೆ주
ಯ
(Tangentix GameSession) ಮಕ闾영ಳನು맽ᤁ
ತ唀射ೆ맽ᤁ堀射ೆ堀긃ೆ ಆಕ堀逅堀ಸು堀逅
ತು
. ‘ᰀ射ೆ唀射ೆ맽ᤁೖ 堀射ೋಸ’ದ
ᰀ射ೋ堀ࠇ堀 ತನ맽ᤁತ
ᰀ射ೇ堀逅 堀⠃ೊಡುವಂ堀射ೆ

堀⠃ೇ圀㰅堀⠃ೊಳ軾鐂�堀逅
ತು
. 堀射ಾﻼ㘁堀츋ೕಜಕರನು맽ᤁ ಕ堀긃ೆತರಲು

ಅ쐀전ꋽ威唀万 ಪಟꟽ ಶﻼ㘁ಮವﳼ蘁 堀射ಾ웼ಘ唀逅ೕಯ. ಮಕ闾영圀㰅堀긃ಾ堀

ಪﻼ㘁堀射ೆ鋾�ೕಕ ಬ堀긃ೆಯ ಆ堀射ಾರಗಳನು맽ᤁ ತ堀ಾ堀ࠅ唀逅ದುದು
堀ꐅ堀射ೇಷ堀射ಾ堀ತು
. ಊಟದ ಸಮಯದ堀逅웼 ಜನರು
堀射ಾﻼ㘁堀逅堀蘆 ᰀ射ಾ堀쐉 ನಂ堀射ೆ 唀逅ಲು웼ವﳼ蘁ದು ಬಹು堀射ೇಕ
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ堀逅웼 ಸ堀射ೇ堀 唀射ಾ堀␇ಾನ鋾�. ಅದ堀⠃ೆ闾영

ಅಪ堀射ಾದ堀射ೇ唀射ೋ ಎಂಬಂ堀射ೆ, ಈ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ堀逅웼 ಎಲೂ웼 ಸꋽ威ಲ�䐁ವﳼ㸄 ಅಡಚ堀ೆ堀ಾಗದಂ堀射ೆ ಸ堀ꐅ堀射ಾ ಹ圀㰅�堀⠃ೇ堀ࠅ, 堀긃ಾᰀ逅ೕ堀䐇,

ᰀ逅ತ
堀긃ಾಜ唀万 ಮತು
ನಟ堀긃ಾಜರನು맽ᤁ ಒಳ堀긃ೊಂಡ ಸು堀␇ಾರು ೩೦ ಜನರ ತಂಡ ತುಂᰀ射ಾ ಅಚು髽ﰀಕ堀射ಾꟽ堀 ಎಲ웼 ಜನರನು맽ᤁ ನಗು
ಮುಖ堀逅ಂದ 堀␇ಾತ唀射ಾ堀逅唀逅 ಪ堀射ಾಥ堀ಗಳನು맽ᤁ ಬ堀逅ಸು堀逅
ದ주
ರು. ಉಪﳼ蘁�䐁 堀逅ಂದವರು 唀逅ೕರು ಕು堀逅ಯು堀射ಾ
堀긃ೆ ಎಂಬುದು 堀射ಾ堀逅堀⠃ೆ,

ಆದ堀긃ೆ ᰀꐅ唀逅ᰀ射ೇ堀射ೆ ᰀ射ಾ堀 堀逅ಂದವ堀긃ೆಲ웼 唀逅ೕರು ಕು堀逅ಯು堀逅
ದು주
ದು ಇ堀逅웼 唀射ಾ堀␇ಾನ鋾�堀射ಾ堀ತು
. 堀⠃ೆಲವﳼ蘁 ಚಲನᰀ逅ತﻼ㘁ಗಳ堀逅웼 唀射ಾಯಕ
ನಟ唀逅堀ಂತ ಖಳ 唀射ಾಯಕನ ಅಬﯽ昁ರ堀射ೇ ᰀ射ೋ堀긃ಾ堀ರುವಂ堀射ೆ, ಇ堀逅웼 ᰀꐅ唀逅 – ᰀ射ೇ堀射ೆ ᰀ射ಾ堀逅ನ 堀␇ಾತು ಅಲ웼堀逅웼 堀⠃ೆ圀㰅ಬರು堀逅
ದು주
ದು
唀射ಾ堀␇ಾನ鋾�堀射ಾ堀ತು
. ಆ堀射ಾರದ ರುᰀ逅 ಮತು
ಗುಣಮಟꟽದ ಬ堀긃ೆ ಋ堀ಾತ䀉ಕ 堀逅ೕ堀⠃ೆಗಳ軾鐂 ಅಲ웼堀逅웼 堀⠃ೇ圀㰅ಬರು堀逅
ದು주
ದು

ಸ堀射ೇ堀唀射ಾ堀␇ಾನ鋾�堀射ಾ堀ತು
. ಒಬﯽ昁 ಆಂಗ웼 堀射ಾ堀ಾ堀긃ಾﻼ㘁ಹಕರು ಅವ堀ࠅ堀긃ೆ 堀ꐄಾರ堀射ಾದ ಊಟದ ಬ堀긃ೆ 堀⠃ೊಟꟽ ಸೂಚ唀射ೆಯನು맽ᤁ

ತ圀㰅�堀射ಾ堀蠄, ಮಕ闾영ಳ ಊಟ 堀␇ಾಡಲು 唀射ಾ唀射ೇನು ᰀ逅ಕ闾영ವ唀射ೇ? 唀射ಾನು 堀射ೊಡ주
ವರ ಊಟವ唀射ೆ맽ᤁೕ 堀␇ಾಡು堀射ೆ
ೕ唀射ೆ ಎಂದು 堀射ೈಯ堀
堀射ೋ堀ࠅದುದು 堀ಚ髽ﰀ堀射ೇᰀ射ೇಕು! ಸಂᰀ射ೆಯ 堀ಣ唀逅ನ堀⠃ಾ堀툈 ಬᰀ逅췼
ಸಹ ಇದ堀蠄闾영ಂತ ᰀꐅನ맽ᤁ堀射ಾ堀ರ堀逅ಲ웼, 堀긃ಾ堀逅ﻼ㘁ಯ ಊಟ

ಸಮ堀射ಾನಕರ堀射ಾ堀ತು
. 唀射ಾ堀툈 唀射ೆ�䐁ೖ唀万 堀긃ೆ唀射ೊꟽೕರಂ堀ꠇ ನವರು ತ堀ಾ堀ࠅ唀逅ದ ಅಡು堀긃ೆಯ ಬ堀긃ೆ ಎಷುꟽ 堀射ೇ圀㰅ದರೂ ಕ堀逅堀堀툈ೕ
ಆ堀逅ೕತು. ಆದ 堀⠃ಾರಣ, ಅಡು堀긃ೆಯ 堀ꐅಷಯವನು맽ᤁ ಪﳼ蘁ನಃ ಪﳼ蘁ನಃ ಪﻼ㘁唀射ಾ
堀逅ಸ堀射ೆ ಇ堀逅웼堀긃ೆ ಮು堀ಸು堀逅
堀射ೇ唀射ೆ.

ಊಟದ ನಂತರ ಸ堀긃ೆﻼ㘁 ತಂಡದವ堀ࠅಂದ ನೃತ鋾�
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ, 唀射ಾ栀万堀ಈ唀万ꟽ ಕ堀射ಾ堀ꐅದರ
ಸು堀␇ಾರು ೨೫ ಜನರ ತಂಡ ‘堀ꐅ唀射ಾಶ

堀⠃ಾ堀射ೇ 堀ꐅಪ堀ࠅೕತ ಬು堀逅주
’ ಎಂಬ ನೃತ鋾�ದ堀逅웼

ಭರತ唀射ಾಟ鋾�, 堀쨊ೕ堀逅唀逅 ಆಟ, ಯက蠄堀긃ಾನಗಳ
ಪ堀ࠅಚಯಗಳನು맽ᤁ 堀␇ಾ堀逅堀⠃ೊ堀逅ꟽತು. ಈ

ನೃತ鋾�ವﳼ蘁 ‘堀␇ಾತೃ堀射ೇ堀ೕ ಭವ’ 堀射ಾಗೂ
堀射ಾ堀툈ಯ 堀␇ಾತನು맽ᤁ ಮಕ闾영ಳ軾鐂
堀射ಾ堀逅ಸುವﳼ蘁ದರ ಮಹತꋽ威ವನು맽ᤁ

堀ꐅವ堀ࠅಸು堀逅
ದ주
ವﳼ蘁. ನಂತರದ堀逅웼 ನ堀射ೆದ ಈ唀万ꟽ
ಲಂಡ唀万 ಎ唀射ೆ搁堀蠄搁ನ 쐀전ﻼ㘁ೕ堀ꐅದ鋾�, 堀ꐅದು堀逅

ᰀ逅ತﻼ㘁堀⠃ಾರರು: 堀射ಾ ಲက蠄蔀옂ೕ唀射ಾ堀긃ಾಯಣ ಗುಡೂ堀

쐀전ﻼ㘁ೕಧನ鋾� ಮತು
ತಂಡದವ堀ࠅಂದ ಮೂ堀逅ಬಂದ
‘ಕನ맽ᤁಡ 唀射ಾ堀逅’ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವﳼ蘁 ಕ唀射ಾ堀ಟಕದ
ಸಂಸ냾윃堀逅, ಇ堀逅堀射ಾಸ, 唀射ಾ堀逅ತ鋾�, ᰀ射ಾನಪದ,
쐀전ಲ�䐁ಕ堀射ೆ ಮತು
ಅ堀逅웼ಯ ಜನರ ಬದು堀蠄ನ

堀蠄ರುಪ堀ࠅಚಯವನು맽ᤁ 堀␇ಾ堀逅堀⠃ೊ堀逅ꟽತು. 堀射ಾᰀꐅ堀 ತಂಡದವರ ಚಲನᰀ逅ತﻼ㘁堀射ಾಧ堀ࠅ唀逅ದ ‘ᰀ射ೊಂᰀ射ೆ ಆಟ’ 堀射ೆﻼ㘁ೕက蠄ಕರನು맽ᤁ ಮಂತﻼ㘁

ಮುಗ주
ರ唀射ಾ맽ᤁ堀唀逅ದುದು ಬಹಳ 堀ꐅ堀射ೇಷ堀射ಾ堀ತು
. 唀射ಾ堀逅ಂ堀긃ಾ웼
觿市堀쐉 ತಂಡದವರು ಭರತ唀射ಾಟ鋾�ವನು맽ᤁ ನ堀射ೆ唀逅堀⠃ೊಟꟽರು.

堀ಾ堀⠃ೆ듿ᜂೖ堀堀 ತಂಡದವ堀ࠅಂದ ಮೂ堀逅ಬಂದ ‘ᰀ射ೈತﻼ㘁ದ ᰀ逅ಗುರು’, ಕನ맽ᤁಡದ 堀射ೆಸ堀긃ಾಂತ ಚಲನᰀ逅ತﻼ㘁堀ೕ堀射ೆಗಳ ನೃತ鋾� ಪﻼ㘁ದಶ堀ನ
堀␇ಾ堀逅ದರು. ಸ堀ꐅ堀射ಾ ಸು堀긃ೇಶ, 堀ꐅೕ堀ಾ ಕ堀逅웼唀射ಾ栀万 ಮತು
ಹ堀ࠅೕ堀긆 ᰀ逅ಕ闾영ಣ뫼
ತಮ䀉 ಸುಮಧುರ堀射ಾದ ಕಂಠ堀逅ಂದ ಜನ堀逅ﻼ㘁ಯ
ಕನ맽ᤁಡ 堀ೕ堀射ೆಗಳನು맽ᤁ 堀射ಾ堀逅, ಸᰀꐅಕರ ಮನದೂ堀唀逅ದರು. ಇ堀射ಾದ 堀ೕ堀射ೆ 唀射ೆ맽ᤁೕಹ ಕುಲಕ堀逅堀ಯವರು ತಮ䀉 ಕವನಗಳನು맽ᤁ
ಮಂ堀逅唀逅ದ堀긃ೆ, ಸ堀긃ೆﻼ㘁 ತಂಡದವರು ಹ堀射ೆಯ ಕನ맽ᤁಡ 堀射ಾಡುಗ圀㰅堀긃ೆ ನೃತ鋾� 堀␇ಾ堀逅ದರು. 堀ꐄಾ鋾�ತ 堀射ಾಡು堀긃ಾ堀逅堀 ಅಂಜ堀逅

ಹ圀㰅堀ಾ堀氇 ಅವರು ತಮ䀉 堀射ಾ堀逅ನ ಮೂಲಕ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ 唀射ೊಬಗನು맽ᤁ ಇನ맽ᤁಷುꟽ 堀射ೆᰀ逅髽ﰀ唀逅ದರು. ᰀ逅ಕ闾영 ಮಕ闾영ಳನು맽ᤁ

ಮ唀射ೋರಂᰀ逅ಸಲು ᰀ射ಾದು ಪﻼ㘁ದಶ堀ನ ಮತು
ಆಟದ ವ鋾�ವ唀射ೆ주
ಗಳನು맽ᤁ ಪﻼ㘁堀射ೆ鋾�ೕಕ 堀⠃ೊಠ堀逅ಯ堀逅웼 ವ鋾�ವ唀射ೆ주
堀␇ಾಡ堀射ಾ堀ತು
. ಚ堀射ಾ
ಸ堀ꐅದ ನಂತರ, KBUKಯ 堀逅堀ࠅಯ ᰀ射ೇತನ ಅ堀射ಾ�䐁ᰀ逅ಯವರ ಸ唀射ಾ䀉ನ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ವನು맽ᤁ ಎಲ웼 ಜನರ ಸಮು䀉ಖದ堀逅웼

ನ堀射ೆಸ堀射ಾ堀툈ತು. 堀쨊ದಲ ᰀ射ಾ堀ࠅ堀긃ೆ ಕನ맽ᤁಡ ಬಳಗದ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ ನ堀射ೆ堀射ಾಗ ಅ堀射ಾ�䐁ᰀ逅ಯವರು 堀␇ಾ堀逅ದ ಸ堀射ಾಯವನು맽ᤁ

ಬಳಗದ ಸದಸ鋾�ರು 堀⠃ೊಂ堀射ಾ堀逅ದರು. ಇ堀射ೆ ಸಮಯದ堀逅웼, 堀ﻼ㘁|| ಕೃ堀射ೆ뫼
堀긃ೌಡರು ಅ堀射ಾ�䐁ᰀ逅ಯವರ ಮತು
ಬಳಗದ ಬ堀긃ೆ ಬ堀긃ೆದ
堀射ೇಖನವನು맽ᤁ ಓ堀逅 ಅವರನು맽ᤁ 堀긃ೌರ堀ꐅಸ堀射ಾ堀툈ತು.

ಸ주
圀㰅ೕಯ 堀␇ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಸꟽ堀 ಕನ맽ᤁ堀逅ಗರು (ಮಂಕು) ನ堀射ೆ唀逅堀⠃ೊಟꟽ ಕನ맽ᤁಡದ ಆಧು唀逅ಕ ‘SHOLAY’ ಎಂಬ 堀蠄ರು 唀射ಾಟಕ ಜನ
唀射ಾಗರವನು맽ᤁ ರಂᰀ逅唀逅ತು. ಅದರ堀逅웼ನ ‘堀ꐅೕರು’ 堀射ಾತﻼ㘁ವನು맽ᤁ 堀␇ಾ堀逅ದ ರ堀ೕಶರವರು, 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ನಂತರವﳼ㸄 ಸಹ
‘堀ꐅೕರು’堀射ಾ堀堀툈ೕ ಗುರು堀逅ಸಲ�䐁ಟುꟽದು 堀ꐅ堀射ೇಷ堀射ಾ堀ತು
. 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಎಲ웼 堀射ಾತﻼ㘁ಗಳ ಅᰀꐅನಯವﳼ㸄 ಚಲನᰀ逅ತﻼ㘁

ನಟರನೂ맽ᤁ ಸಹ 唀射ಾಚುವಂ堀逅ಸು堀逅
ತು
. ಸ주
圀㰅ೕಯ ಕನ맽ᤁಡ ಮ堀逅堀射ಾ ಸದಸ鋾�ರು ಪﻼ㘁ᰀ射ೊ鋾�ೕ堀逅ಯವರ 堀␇ಾಗ堀ದಶ堀ನದ堀逅웼

ಅᰀꐅನ堀툈唀逅ದ ‘堀긃ಾಸ堀逅ೕಲ’ ನೃತ鋾� ಬಹು 唀射ೊಗ唀射ಾ堀 ಮೂ堀逅ಬಂ堀逅ತು. ಪﳼ蘁堀射ಾ堀逅ಗ堀射ಾದ, 唀逅ೕ堀逅 ಮತು
唀射ೆ맽ᤁೕಹ Raffle
Tickets ಗಳನು맽ᤁ ಹಂᰀ逅ದರು.

ಇ堀射ಾಗು堀逅
ದ주
ಂ堀射ೆ堀툈ೕ, 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ
ಪﻼ㘁ಮುಖ ಆಕಷ堀堀ೆ ಬಸವ堀긃ಾᰀ

ಮ堀射ಾಮ唀逅 ಮತು
ಕನ맽ᤁಡದ ಅᰀꐅನವ ᰀꐅೕᰀ逅
ಗಂ堀긃ಾವ堀逅ಯ 堀射ಾﻼ㘁堀ೇಶರವರ

堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವﳼ蘁 ನ堀射ೆ堀툈ತು. ಇ堀射ೆ 堀쨊ದಲ
ᰀ射ಾ堀ࠅ堀긃ೆ ಯು堀⠃ೆಯ堀逅웼 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ 堀⠃ೊಟꟽ
ಇಬﯽ昁ರು ಮಹ唀逅ೕಯರೂ ತಮ䀉 堀射ಾಸ鋾�

ಚ堀射ಾ堀蠄ಯ ಮೂಲಕ 唀射ೇ堀ࠅದ주
ಸᰀꐅಕರನು맽ᤁ
堀射ೊ堀射ೆꟽ ಹು堀ಾ뫼
ಗುವಂ堀射ೆ ನ堀긃ೆ唀射ಾಗರದ堀逅웼

ಮುಳ軾鐂堀唀逅ದರು. ಇ堀逅웼 ಹು堀逅ꟽ ᰀ射ೆ堀射ೆಯುವ
ಮಕ闾영圀㰅堀긃ೆ ಮ唀射ೆಯ堀逅웼 ಕನ맽ᤁಡ

堀␇ಾತ唀射ಾಡುವﳼ蘁ದ唀射ೆ맽ᤁೕ ಕ堀逅ಸಲು ಈ

ಮೂಲಕ ತಮ䀉 堀射ಾಸ鋾�ದ ಮೂಲಕ堀射ೇ

ಗಂ堀긃ಾವ堀逅 堀射ಾﻼ㘁堀ೇಶ: ᰀ逅ತﻼ㘁 ರಚ唀射ೆ:
堀射ಾ.ಲက蠄蔀옂ೕ唀射ಾ堀긃ಾಯಣ ಗುಡೂ堀

堀⠃ೇ圀㰅堀⠃ೊಂಡರು. 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ 唀逅ಗ堀逅堀ಾದ
ಸಮಯ堀蠄闾영ಂತ ತಡ堀射ಾ堀

堀射ಾﻼ㘁ರಂಭ堀射ಾದುದು ಸꋽ威ಲ�䐁 堀ꐅ堀射ಾದ唀逅ೕಯ.
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಮು堀ಯುವ ಹಂತದ堀逅웼
ᰀ逅ಕ闾영 ಮಕ闾영ಳ ಹುಡು堀긃ಾಟ ಸꋽ威ಲ�䐁

堀射ೆᰀ射ಾ髽ﰀ堀ದ주
堀ࠅಂದ, ಮಕ闾영ಳ 堀ೕಷಕರ ಹ堀逅
ರ ಅವರನು맽ᤁ ಸꋽ威ಲ�䐁 ಸುಮ䀉唀逅ರಲು ಸೂᰀ逅ಸುವದನೂ맽ᤁ ಸಹ 堀射ಾﻼ㘁堀ೇಶರವರು
堀射ಾಸ鋾�堀射ಾ堀堀툈ೕ ಮನ堀ꐅ 堀␇ಾ堀逅堀⠃ೊಂಡರು.

ನಂತರ ᰀ射ೋಜನ ವ鋾�ವ唀射ೆ주
ಯನು맽ᤁ 堀␇ಾಡ堀射ಾ堀ತು
. ಊಟದ ಬ堀긃ೆ 唀射ಾ唀射ೇನು 堀射ೇಳ軾鐂ವ堀逅ಲ웼!! 堀射ೋಪ堀射ೋಷಗಳನು맽ᤁ ಎ堀逅
堀射ೇ圀㰅ದ堀긃ೆ ತ堀射ಾ�䐁ಗುವ堀逅ಲ웼堀射ೆಂದು ನನ맽ᤁ ಅ唀逅唀逅堀⠃ೆ. ಮುಂ堀逅ನ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮಗಳ堀逅웼, ‘ಅ堀逅堀逅 堀射ೇ堀ೕ ಭವ’ ಎಂಬಂ堀射ೆ
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ堀⠃ೆ闾영 堀ꐅ堀射ೇಶ堀逅ಂದ ನಮ䀉 ಸಲು堀射ಾ堀 ಬಂ堀逅ರುವ ಅ堀逅堀逅ಗ圀㰅堀긃ೆ 堀쨊ದಲು ಊಟ 堀␇ಾಡಲು

ಅವ堀⠃ಾಶ堀␇ಾ堀逅堀⠃ೊಡುವದು ಉತ
ಮ堀射ಾದ ನ堀射ೆವ圀㰅堀⠃ೆ ಎಂಬುದು ನನ맽ᤁ ಅᰀꐅ堀射ಾﻼ㘁ಯ. 堀射ಾ堀긃ೆ堀툈ೕ, ಊಟದ ನಂತರ ಊಟದ
ತ堀射ೆꟽ, 堀射ೋಟಗಳನು맽ᤁ ಬಹು堀射ೇಕ ಮಂ堀逅 ಅಲ웼堀射ೆ웼ೕ ಇಟುꟽ 堀射ೋ堀ರುವ ದೃಶ鋾� ಸ堀射ೇ堀唀射ಾ堀␇ಾನ鋾�堀射ಾ堀ತು
. 堀逅ೕ堀긃ೆ ಇದು
ಮುಂ堀逅ನ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮಗಳ堀逅웼 ಮುಂದುವ堀긃ೆದ堀긃ೆ ‘ಸꋽ威ಚ髽 ﰀKBUK 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮ’ದ ಫಲಕವನು맽ᤁ 堀射ಾಕುವ 堀逅ನ ಬಹು
ದೂರ堀ꐅಲ웼堀逅ರುವದು ಬಹಳ 堀ꐅಪ堀ಾ堀ಸದ ಸಂಗ堀逅!

堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ 堀⠃ೊ唀射ೆಯ ಹಂತ堀射ಾ堀 堀ꐄಾ鋾�ತ 堀射ಾಡು堀긃ಾ堀逅堀 ಹ圀㰅堀ಾ堀氇
ರವರ ಸು堀射ಾﻼ㘁ವ鋾� ಕಂಠ堀逅ಂದ ಬಂದ ಸುಮಧುರ ಚಲನᰀ逅ತﻼ㘁 堀ೕ堀射ೆಗ圀㰅堀긃ೆ
ಸᰀꐅಕರು 堀射ೆᰀ射ೆ췼
堀射ಾ堀蠄ದು주
ದು 堀ꐅ堀射ೇಷ堀射ಾ堀ತು
. ಧꋽ鸀唀逅 ಮತು
ᰀ射ೆಳ堀蠄ನ

堀⠃ಾಯ堀ವನು맽ᤁ ಬಹು ಅಚು髽ﰀಕ堀射ಾꟽ堀 唀逅ವ堀堀逅唀逅ದ ‘Parswood’ ನ ᰀ射ಾ鋾�堀蘆

ತಮ䀉堀射ೇ 堀射ೈ堀逅ಯ堀逅웼 堀⠃ೆಲವﳼ蘁 堀射ೆᰀ射ೆ췼
ಗಳನು맽ᤁ 堀射ಾ堀蠄ದುದು ಬಹು 唀射ೊಗ唀射ಾ堀ತು
.
唀射ಾಂಸ냾윃堀逅ಕ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ರು堀射ಾ堀ࠅ ಮತೂ
堀射ಾಸ鋾�ಕ堀射ಾ堀ꐅದರನು맽ᤁ ಯು 堀⠃ೆ
堀긃ೆ ಕ堀긃ೆತರುವ堀逅웼 ಶﻼ㘁ಮ ಪಟꟽ ಆನಂ堀万 ಕುಲಕ堀逅堀ಯವರು ಬಹಳ

堀射ಾ堀射ೆ䀉堀툈ಂದ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಆರಂಭ堀逅ಂದ ಮು堀⠃ಾ
ಯದವ堀긃ೆಗೂ ತಮ䀉

堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮವನು맽ᤁ 唀逅ವ堀堀逅唀逅 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಯಶ唀逅搁堀긃ೆ 堀⠃ಾರಣ堀긃ಾದರು,
堀ꐅಶꋽ威唀射ಾ栀万 ಮತು
ಅರ堀ꐅಂ堀万 ಅವರು 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಪﻼ㘁堀逅堀츋ಂದು

ಹಂತದಲೂ웼 ಬಹಳ ಆಸ堀蠄
ಮತು
堀␇ಾಗ堀ದಶ堀ನ 唀逅ೕಡುತ
堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ
ಯಶ唀逅搁堀긃ೆ ಸಹ堀⠃ಾ堀ࠅ堀ಾದರು. ಇನು맽ᤁ ಬಹು堀射ೇಕ ಮಂ堀逅 ಪರ堀射ೆಯ 堀逅ಂ堀射ೆ

ಮತು
ಪರ堀射ೆಯ ಮುಂ堀射ೆ ಈ 堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮದ ಯಶ唀逅搁堀긃ಾ堀 က蠄堀唀逅堀射ಾ주
堀긃ೆ.

ಅವರ 堀射ೆಸರನು맽ᤁ 唀射ಾನು ಇ堀逅웼 ಉ堀射ೆ웼ೕ堀ဆಸ堀逅ದ주
堀긃ೆ, ದಯ堀ꐅಟುꟽ က蠄堀 ಇರ堀逅.
ಮುಂ堀逅ನ 堀逅ನಗಳ堀逅웼 ಬಳಗವﳼ蘁 ಇನೂ맽ᤁ 堀射ೆಚು髽 ﰀ堀射ೆಚು髽 ﰀ堀⠃ಾಯ堀ಕﻼ㘁ಮಗಳನು맽ᤁ

ನ堀射ೆ唀逅 ಕನ맽ᤁಡ ᰀ射ಾ堀射ೆ ಮತೂ
ಸಂಸ냾윃堀逅ಯ ಕಂಪನು맽ᤁ 쐀전ﻼ㘁ೕಗಂಧದಂ堀射ೆ ಯು 堀⠃ೆ

ಮ堀射ಾಮ唀逅: ᰀ逅ತﻼ㘁ರಚ唀射ೆ: 堀射ಾ
ಲက蠄蔀옂ೕ唀射ಾ堀긃ಾಯಣ ಗುಡೂರ

ಯ堀逅웼 ಇನ맽ᤁಷುꟽ ᰀꐅೕರ堀逅 ಎಂದು 堀射ಾ堀긃ೈಸು堀射ೆ.

(堀射ೇಖಕರ ಪ堀ࠅಚಯ: ಗುರು堀긃ಾಜ ಅ唀射ೊﻼ㘁ೕ 圀㰅� ಗ堀ೇ堀긆. 堀射ೊ唀射ಾ맽ᤁವರ 堀射ಾಲೂ堀蠄ನ ಖವ堀
ಎಂಬ ಪﳼ蘁ಟꟽ 堀긃ಾﻼ㘁ಮದವರು. 堀ꐅ堀射ಾ鋾�ᰀ射ಾ鋾�ಸ ಕ唀射ಾ堀ಟಕದ堀逅웼 ಮು堀唀逅 堀射ೊ堀射ೆꟽ堀射ಾ堀逅堀긃ಾ堀
ಎ堀射ೆ堀蠄⋾㰂ಕ堀訇 ಇಂᰀ逅唀逅ಯ堀 ಆ堀 堀⠃ೆಲಸ. ಯು 堀⠃ೆ 堀긃ೆ ಬಂದು ೪೫ ವಷ堀ಗ堀射ಾಗುತ
ಬಂ堀逅ತು. 堀␇ಾ鋾�ಂᰀ射ೆಸꟽನ堀堀逅웼 堀射ೆಂಡ堀逅 ಮತು
೧ ವಷ堀ದ ಮಗು堀ꐅ唀射ೊಂ堀逅堀긃ೆ 堀射ಾಸ.
ᰀꐅೕCHI ಯವರ 唀射ಾ堀逅ತ鋾� ಓದುವ ಆಸ堀蠄
ಇ堀射ೆ.)

