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ಯು �ೆ ಕನ�ಡ ಬಳಗ ಕ6ೆದ  ಾರ �ೕಪವ� ಹಬ8ವನೂ� 
*ಾ9: � ೇ�ಾನಂದರ 150;ೆಯ ಜಯಂ<ಯನೂ� 
=ೊ>ೆಗೂ?@ ಬಹ6ೇ ಸಡಗರ�ಂದ ಆಚC@ತು. ಇಂಗEಂ?ನ 
 ಾಯವF ಪ�)ೇಶದ, Hಾ�-ಮ6ೆHೆ Jೆಸರು ಾ@Kಾದ 
ಲಾFಂ�ಾ2ಾಯCನ  (N:@, ಮ@� *ೈP) �ೆ�*ಾRS 
ಊCನUE ಉತ/ರ  ೇU(ನ ಕನ�ಡ ಬಳಗದ ಗುಂಪು ರಾXೕವ 
Yೕ<�ಯವರ ;ೇತೃತ9ದUE ಹಗUರುಳZ ದು?ದು ಎಲEರ 

ಕಣು^-ಮನಸು(-ಉದರ�ೆR ತೃ_/ �ೊಟ.ರು! ಸುbಾರು ಎರಡು ನೂರ�ೆR ಹ</ರ ಜನ ಕೂ?ದcರೆಂದು ಎಂದು 
ಎd�ೆ. ಅಕR ಪಕRದUEಯ fೇರೆ ಸbಾರಂಭಗಳZ �ೆಲ ಸದಸFರನು� ಆಕg�@ದcರೂ ಬಂದು *ೇCದ 
ಕನ�?ಗರು ಇ?ೕ �ನದ �ಾಯ�ಕ�ಮದUE ಪ�ಸು/ತ ಾದ ರೂಪಕ, Jಾಡು, ನೃತF, hಕR ಮಕRಳ 
ಉ>ಾ(ಹದ ಚಟುವi�ೆಗಳನು� ;ೋ? ಸಂ>ೋಷ ಪಟ.ರು. �ೇವಲ ;ಾಲೆRೖದು  ಾರಗಳ ಸಮಯದUE 
ಸಂkೕXತ ಾದ  ೈ�ಧFಮಯ ಮನರಂಜನ �ಾಯ�ಕ�ಮ, � ೇ�ಾನಂದರ fೋಧ;ೆಯನು� 
ಆಳ ಾm ಅಭF@@ದ �)ಾ9ಂಸ &� =ೈ ಲnಾoಯವರ hಕR ಆದರೆ ಮನದಟು.ವ ಉಪ;ಾFಸ  ಈ 
ಸಲದ ಮುಖF �ಷಯಗ6ಾmದcವr. �ಾಕ>ಾ�ೕಯ>ೆsಂದರೆ  ಇಂ�Hೆ ಸCKಾm 121 ವಷ�ಗಳ tಂ)ೆ 
(ನ ೆಂಬ! 9-24, 1892) � ೇ�ಾನಂದರು ಅಂ�ನ Yೖಸೂರು ಮJಾರಾಜ uಾಮರಾ=ೇಂದ� 
ಒ$ೆಯರರ ಅ<wKಾm ಉ��ದcರು! ಇಂದು &� =ೈ ಲnಾoಯವರು ನಮx Jೊಸ ಅಧFN HೌಡHೆರೆ 
ಜಯರಾಮರೊಂ�Hೆ �ೕಪ ಹhz �ಾಯ�ಕ�ಮನು� ಉ{ಾi@ದ ನಂತರ ಮಕR�ಂದ 2ೆ|Eೕಕ  ಾಚನ, 
&�ೕಲ}~ ಪೂ=ೆKಾದ Yೕಲೆ ಅ<wಗ�ಂದ *ಾ9: � ೇ�ಾನಂದರ �ಾವ hತ�ದ 
ಅ;ಾವರಣ ಾ+ತು. $ಾ ಸ�>ಾ ಮಧುಸೂದನರು >ಾವr ಬರೆದ  ಆ kೕmಯ ಬHೆmನ ಉತ/ಮ 
ರೂಪಕವನು� ಮಕRಳ ಅ�ನಯ)ೊಂ�Hೆ  ಪ�ಸು/ತHೊ�@ದುc 
ಎಲEರ ಸು/<Hೆ �ಾತ� ಾ+ತು. ಊಟದ ನಂತರ 
ಲnಾoಯವರು ಎಲEರ ಮನ*ೆ6ೆಯುವಂ>ೆ bಾ?ದ 
�ಾಷಣದUE � ೇ�ಾನಂದರ ತತ9ಗಳZ, ಅವರ 
bಾನವ>ಾ ಾದವನು�  JೇHೆ  ಇಂ�ನ hಂತ;ೆHೆ 
ಅಳವ?ಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂ?@ದರು. 

 ಆನಂತರ ಸ��ೕಯ ಕಲಾ�ದCಂದ  Hಾಯನ, ಬಳಗದ 
ಪುಟ.- )ೊಡ5 ಮಕRಳZ ಕ;ಾ�ಟಕಗದ  ಐ<Jಾ@ಕ ವF�/ಗಳನು� ಸಮ�ಾUೕನ ವಸ�- ೇಷ -bಾ<oಂದ  
Xೕವ ತುಂ� �ೆ�ೕNಕರನು� ರಂX@ದರು.  ೇ��ೆಯ Yೕಲೆ ಅವರ ಕ ಾಯತನು� ;ೋ? ನU�)ೆcೕ ಅಲE  
 



 
ಉ�ದವCHೆ ಇ<Jಾಸದ ಪCಚಯವ� ಆ+ತು. ’ಕಪ� �ೊಡಲಾರೆ’ ಎಂದು ಆಂಗECHೆ ��ಾRರ Jಾ�ದ 
uೆನ�ಮx ರಾd, ಆ hಕR  ಕೃಷ^)ೇವರಾಯ :ೕ*ೆ <ರು�ದ �ೕ�, ಕ</-�ಾಲು ಝಳ_@ದ �ೆಂ�ೇHೌಡ 
ಇವರ hತ� ಮನದUE ಅuೊz</ತು/!  
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ಮೃದಂಗ, ರ�� ಅವರ ತಬಲಾ, 
�ಾCಯಪ�ನವರ mಟಾ!, ಇ ೆಲE �ಾಯ�ಕ�ಮದ 
 ೈ�ಧF>ೆಯನು� *ಾC JೇಳZ</ತು/. *ಾಯಂ�ಾಲ  
$ಾ ಉ�ಾ, ಸುoೕಲಾ ಮತು/ ಅವರ ಎ6ೆಯ 
ಸಂಗ?ಗCಂದ ಪ�ದ&�ತ ಾದ "ಪುರಂದರ 
ನಮನ" ನೃತF ರೂಪಕ ಎಲEರ ಮನಸ(ನು� 
*ೆ6ೆ+ತು. ’ ೈದFರಾದರೂ ನೃತF ಮರೆ<ಲE; 

ಪರ)ೇಶ ಾದರೂ ಸಂಸ�< �$ೊಲE’ ಎನು�ವ ಅವರ {ೆFೕಯ ನಮx ಬಳಗದ ಅ?ಕಟ.ಲೆಯನು� 
ಪ�<�ಂ�ಸುವಂ<ತು/! ನಮx ;ಾ?ನ ಸಮೃದ� ಸಂಸ�<ಯ ಬHೆHೆ JೆYx ಇಮx?@ತು. 
ಏoಲE ೆಂದರೂ ಇಂಥ ಸಂದಭ�ಗಳUE ಕುಂದು �ೊರ>ೆಗ�ರುವ ೇ. ಎಂ�ನಂ>ೆ Yೖ�-ಧ�oಪ�*ಾರಣ 
Yೖ�ಾಸುರ ರಾNಸನ ಉಪಟಳ ಒ�xYx ತಲೆfೇ;ೆ �ೊi.ತು/. ಒಬ8 tCಯ ಸದಸFರ ಉ)ಾ�ರ 
tೕmತು/: "ರಾವಣ �ೆಟು.ದು @ೕ>ೆ+ಂ)ೆ; �ಾಯ�ಕ�ಮ �ೆಟು.ದು Yೖ�ಾಸುರoಂ)ೇ!" ನಂತರ �ಜಯ 
ಕುbಾರರ ರಸ ಪ�2ೆ�ಯ ತbಾ�ೆ. ಆದರೆ �ೊ;ೆಯUE fೆ�� ಪರ)ೆಯYೕಲೆ ಕಂಡ "ಸು6ೆ�ೕ ಸತF" ಎಂಬ  
@obಾದ ;ಾಯಕನ ಪ�2ೆ�ಗಳZ bಾತ� ಮನಸ(ನು� ಕಲ�ದವr. ನಮxಂ>ೆ ಅವನೂ <�ಶಂಕು ಸ9ಗ�ದ 
ಸಂ�ಗ�>ೆಯUE ಚಡಪ?ಸು</ದc, ಎಂ)ೆo@ತು! 
ರಾ<� ಊಟ bಾ? ಮರ� ಮಂXನUE Jೊರಟಾಗ  �ೕ�ಾವ�ಯ fೆಳ�ನ, �ಾಯ�ಕ�ಮದ 
ಸ�;ೆನಪ;ೆ�ೕ Yಲಕು Jಾಕು</)ೆc! 


