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ಖಳನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೇವ ತಂಬುವ ಕಲಾವಿದ
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ನಾಗರಾಜ್

ಬ

ಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದುದಾ ಮೂರು ವೆೇದಿಕಗಳು. ನಾಟಕ
ಒಾಂದೆ, ಒಾಂದೊಾಂದು ವೆೇದಿಕಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಮೂಡಿ ಬರುತಿತೆದದಾವು. ಸಿನಿಮಾ ರಿೇತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ
ಚೇದ್ಯ,
ಹೊಸ
ರಿೇತಿಯ
ಪ್ರದಶಕ್ನಕಕೆ
ಕುತೂಹಲದ ವಿೇಕ್ಷಣೆ, ಮೆಚ್ಚುಗಯ ಸುರಿಮಳೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಮಮು ಗಳೆಯ ಆರ್.ವಿ. ಗೌಡ
ಅವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ರಾಂಗ
ಪ್ರಯೇಗವನ್ನು ನೆನಪ್ ಮಾಡಿಕಳುಳಿತ್ತೆರೆ
ನಿೇರಾವರಿ ಇಲಾಖ್ಯ ನಿವೃತತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಂಗ
ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ಟ್ಟಿೇಗೌಡ.
ಕಲ್ಲಿರು ಶಿ್ರೇನಿವಾಸರಾಯರ ಸಾರರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕುರುಕ್ೇತ್ರದ ಕೃಷಣಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಜನ,
ದುಯೇಕ್ಧನನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಮಾಂದಿ ಸ್ಪಧ್ಕ್
ಮನೇಭಾವದಿಾಂದ
ಅಭಿನಯಸಿದದಾರು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಟ್ಟಿೇಗೌಡರೂ
ಪಾತ್ರ
ಮಾಡಿದದಾರು.
ಹಾಸನ ಜಿಲಲಿಯ ಅರಕಲಗೂಡು
ತ್ಲ್ಲಿಕಿನ
ಶಾಂಭುನಾರಪ್ರದ
ಸಾಂಕೇಗೌಡರ ಮಗ ಪ್ಟ್ಟಿೇಗೌಡರು
ಬ್ಲ್ಯದಿಾಂದಲ್ ರಾಂಗಭೂರ್ಯ
ವಾತ್ವರಣದಲ್ಲಿ
ಬಳೆದವರು.
ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೇಡಲು ಸ್ಥಳ
ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಇದದಾ ಚಿಕಕೆಜಾಗದಲಲಿೇ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುಟ್ೋಗೌಡ
ಮಾಂಡಿ ಊರಿಕಾಂಡು ಇಡಿೇ ರಾತಿ್ರ
ನಾಟಕ ನೇಡುತಿತೆದದಾ ಛಲಗಾರ.
ಅಷ್ಟಿ ಒಲವು ಬ್ಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರಿಗ. ಹಾಸನ
ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ ತಗಲು ಬೊಾಂಬ ಕಲಾವಿದರು
ಹೆೇರಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವಷಕ್ಕಕೆಮೆಮು ಶಾಂಭುನಾರಪ್ರಕಕೆ
ಬಾಂದು ಕಾ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿೇದಿಗೊಾಂದರಾಂತೆ
ಆಟ ಆಡುತಿತೆದದಾರು. ‘ಅಭಿಮನ್್ಯ ಕಾಳಗ’,
‘ವಿರಾಟಪವಕ್’
‘ಕಿರಾತ್ರ್ಕ್ನಿೇಯ’,
‘ಬಕಾಸುರವಧ’, ‘ರಾಮಾಯಣ’, ‘ಮಹಾ

ರಂಗ
ಸಾಧಕ

ಭಾರತ’ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೇಡಿ, ಕೇಳ್ದ ಬ್ಲಕನಿಗ
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳ ಬಗಗೆ ಒಲವು
ಮೂಡಿರ್.

ಉದೊ್ಯೇಗ ಸಿಕಕೆ ನಾಂತರ ತಮಮು 32ನೆೇ
ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ
ಬೇಲ್ರು
ಕೃಷಣಿಮೂತಿಕ್
ವಿರಚಿತ ‘ಕಲಯ ಕಲ’ ನಾಟಕಕಕೆ ಬಣಣಿ

ಹಚಿಚುದರು.
ನಾಂತರ
ಹಾಸನದ
ದನಗಳ
ಜಾತೆ್ರಯ ಸಾಂದರಕ್ದಲ್ಲಿ ವಸುತೆ ಪ್ರದಶಕ್ನದ
ವೆೇದಿಕಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ ‘ದ್ನಶೂರ
ಕಣಕ್’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗ
ಗಳ್ಸಿದರು. ನಾಟಕದ ಮೆೇಷ್ಟಿ್ರ ಪದಮುರಾಜಯ್ಯ
ಇವರ ಮೊದಲ ಗುರು. ನಾಂತರ ‘ಕುರುಕ್ೇತ್ರ’,
‘ರಕತೆಪ್ರಹಾಲಿದ’,
‘ರಾಜಸೂಯಯಾಗ’,
‘ಸತ್ಯಹರಿಶಚುಾಂದ್ರ’, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮಾಂತ್ದ
ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಸಾರಿ ಅಭಿನಯಸಿದರು. ಮೂಲತಃ
ಸಾಹತ್ಯ ವಿದ್್ಯರ್ಕ್ಯಾದ ಇವರು ಅಭಿನಯ,
ರಾಂಗಭೂರ್ಯ ಬಗಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಛಲದೊಳ್
ದುಯೇಕ್ಧನಾಂ’
ಎಾಂಬ
ಪೌರಾಣಿಕ
ನಾಟಕ
ರಚನೆ
ಮಾಡಿದುದಾ,
ಅದನ್ನು
ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ
ಪ್ರದಶಿಕ್ಸಿದರು. ಇದಲಲಿದೆ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳ
ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಮುನ್ನು ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ
ಪ್ಟ್ಟಿೇಗೌಡ
ಅವರು,
ಮೆೈಸೂರಿನ
ಶಾರದ್ದೆೇವಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಹಾಸನ,
ರ್ಮಕ್ರು, ಬಾಂಗಳೂರು, ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ
ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಗೌಡರು, ನಿವೃತತೆ
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ
ಪೂಣಕ್ವಾಗಿ
ರಾಂಗಭೂರ್ಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿರುವುದು
ಮೆಚ್ಚುವ ವಿಷಯ.
ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಕಾಡೆರ್
ವತಿಯಾಂದ ‘ರಾಜ್ಯಭೂಷಣ’ ಪ್ರಶಸಿತೆ,
ಭಾರತ
ಯವ
ಕೇಾಂದ್ರದಿಾಂದ
‘ರಾಜ್ಯರತನು’ ಪ್ರಶಸಿತೆ, ಬಾಂಗಳೂರಿನ
ಅನನುಪೂಣೆೇಶ್ವರಿ ನಾಟಕ ಸಾಂಘದಿಾಂದ
‘ವಿೇರಸಿಾಂಧೂರ
ಲಕ್ಷಣ’
ಪ್ರಶಸಿತೆ,
ಮೆೈಸೂರಿನ
ಗಾ್ರಮಾಾಂತರ
ಬ್ದಿ್ಧಜಿೇವಿಗಳ
ಬಳಗದಿಾಂದ ‘ಸುವಣಕ್ ಕನಾಕ್ಟಕ ಸ್ೇವಾ
ಪ್ರಶಸಿತೆ’ ಗಳಲಲಿದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸಿತೆಗಳನ್ನು ತಮಮು
v
ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಬನ್ ಹಾತ್; ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಆಗರ
ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿರುವ
ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಅಬಕ್ನ್ ಹಾತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ
ಮರ್ತೆ ರಾಷಟಿ್ರಮಟಟಿದ ಕುಶಲಕರ್ಕ್ಗಳು
ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಕ್ನ
ಮರ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತಿತೆದೆ.
ಕೇಾಂದ್ರ
ಸಕಾಕ್ರದ
ಜವಳ್
ಸಚಿವಾಲಯದ
ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ
ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸುತೆಪ್ರದಶಕ್ನವು
ಭಾನ್ವಾರದವರೆಗ
(ಮೆೇ
26)
ನಡೆಯಲ್ದೆ.
50ಕ್ಕೆ
ಅಧಿಕ
ಮಳ್ಗಗಳ್ವೆ.

ಮಕಕೆಳ್ಾಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಒಪ್್ಪವ,
ಕೈಗಟಕುವ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪ್ಗಳು
ಮಳ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
ಇವೆ.
ಬೇಸಿಗಯ
ಬೇಗಯಲ್ಲಿ ದೆೇಹವನ್ನು ತಾಂಪಾಗಿರಿಸುವ
ಹತಿತೆಯ,
ಖಾದಿ
ಬಟ್ಟಿಗಳು
ಮನಸ್ಳೆಯತತೆವೆ.
ಸಲಾ್ವರ್ ಕರ್ೇಜ್, ಬೊಟ್ರ್,
ರೆೇಷ್ಮು ಸಿೇರೆಗಳು, ಕಾಟನ್ ಸಿೇರೆಗಳು,
ಮಧುಬನಿ, ಕಾಾಂಜಿೇವರಾಂ ಸಿೇರೆಗಳ
ಸಾಂಗ್ರಹವೂ ಗಮನಸ್ಳೆಯತತೆವೆ.

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿವೆ?

ಮಣಿಣಿನ
ದಿೇಪಗಳು,
ಚಮಕ್,
ಸ್ಣಬಿನ
ಚಿೇಲಗಳು,
ಟಾ್ರವೆಲ್
ಬ್್ಯಗ್ಗಳು, ಚಮಕ್ದ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳು,
ಬಿದಿರಿನ ಕಿೇ ಚೈನ್ಗಳು, ಪಸ್ಗಕ್ಳು
ಆಕಷಕ್ಕವಾಗಿವೆ. ನಗರ ಸಾರಿಗ ಬಸ್
ನಿಲಾದಾಣದಿಾಂದ ಬಸ್ ಸಾಂಖ್್ಯ 117
ಮೆೇಳದ ಸ್ಥಳಕಕೆ ಬರುತತೆದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ
ಪಾಕಿಕ್ಾಂಗ್
ವ್ಯವಸ್್ಥಯೂ
ಇದೆ.
ಮಾಹತಿಗ ಮೊ: 9686677232
v
ಸಾಂಪಕಿಕ್ಸಬಹುದು.

ರಾಜ್ಯ ಸ್ೇರಿದಾಂತೆ ಜಮಮು, ಕಾಶಿಮುೇರ,
ಪಶಿಚುಮ ಬಾಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷಟಿ್ರ, ಉತತೆರ
ಪ್ರದೆೇಶ, ದೆಹಲ್, ಗುಜರಾತ್, ಒಡಿಶಾ,
ಅಾಂಧ್ರ
ಪ್ರದೆೇಶ,
ತರ್ಳುನಾಡು,
ರಾಜಸಾ್ಥನ, ಬಿಹಾರ, ಛತಿತೆೇಸ್ಗಡ,
ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, ಕೇರಳ ಮೊದಲಾದ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುಶಲಕರ್ಕ್ಗಳು ತಮಮು
ರಾಜ್ಯದ
ಕರಕುಶಲ
ವಸುತೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರದಶಿಕ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿತೆದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜಮೊಹಲಾಲಿದ 1ನೆೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳ್ೇಯರು ಸುರಿದಿರುವ ತ್್ಯಜ್ಯದಿಾಂದ
ಅಶುಚಿತ್ವ ಉಾಂಟಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸದ
ತಟ್ಟಿಯೂ ಇಲಲಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ದಿನೆೇ–
ದಿನೆೇ ಸೊಳೆಳಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚಾಚುಗುತಿತೆದೆ.
ಸ್ಥಳ್ೇಯ ನಿವಾಸಿಗಳ್ಗ ಸಾಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೇಗ
ಹರಡುವ ಭಿೇತಿ ಉಾಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈಚಗ
ಮಳೆ ಸುರಿದಿದದಾರಿಾಂದ, ತ್್ಯಜ್ಯ ಇನನುಷ್ಟಿ
ಕಳೆಯತಿತೆದೆ.
ಆದದಾರಿಾಂದ ಪಾಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪೌರಕಾರ್ಕ್ಕರಿಗ ಸೂಚಿಸಿ, ತ್್ಯಜ್ಯ
ತೆರವುಗೊಳ್ಸಬೇಕು.
ಹರಿೇಶ್ ಎರ್., ಚಾಮರಾಜಮೊಹಲ್ಲಿ

ರಸ್
ಸ್ತೆತೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶು
ಶುಚಿ
ಚಿತ
ತ್ವ ಕಾ
ಕಾಪಾ
ಪಾಡಿ
ಡಿ
ವಾಡ್ಕ್
ವಾಡ್
ಕ್ ಸಾಂ
ಾಂಖ್
ಖ್್ಯ್ಯ 36ರ ಎಾಂ
ಾಂ..ಎನ್
ನ್..ಜೇಯಸ್ ರಸ್
ಸ್ತೆತೆಯಲ್
ಲ್ಲಿಲಿ ಸ್ಥಳ್
ಳ್ೇೇಯರು ಸು
ಸುರಿ
ರಿದಿ
ದಿರು
ರುವ
ವ ತ್
ತ್್ಯ್ಯಜ್ಯದಿ
ದಿಾಂ
ಾಂದ
ದ
ಅಶು
ಶುಚಿ
ಚಿತ
ತ್ವ ತ್
ತ್ಾಂ
ಾಂಡ
ಡವವಾ
ವಾಡು
ಡುತಿ
ತಿತೆತೆದೆ
ದೆ.. ತ್
ತ್್ಯ್ಯಜ್ಯದಿ
ದಿಾಂ
ಾಂದ
ದ ಹೊ
ಹೊರ
ರಬರು
ರುತಿ
ತಿತೆತೆರು
ರುವ
ವ ಗಲ್
ಲ್ೇೇರ್ ನಿ
ನಿೇೇರು ರಸ್
ಸ್ತೆತೆ ಮಧ್ಯದಲಲಿೇ
ಹರಿ
ರಿಯ
ಯತಿ
ತಿತೆತೆದೆ
ದೆ.. ಇದರಾಂ
ಾಂದಿ
ದಿಗ
ಗ ಚರಾಂ
ಾಂಡಿ
ಡಿ ನಿ
ನಿೇೇರು ಸ್
ಸ್ೇೇರಿ ಗಬ್
ಬ್ಬುಬು ನಾ
ನಾರು
ರುತಿ
ತಿತೆತೆದೆ
ದೆ.. ಇಲ್
ಲ್ಲಿಲಿ ಕಸದ ತಟ್
ಟ್ಟಿಟಿಯನ್
ನ್ನುನು
ಅಳವಡಿಸದೆ
ದೆೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಸಾವಕ್ಜನಿಕರು ತಾಂದರೆ
ದೆ
ರೆ ಅನ್ರವಿಸುವಾಂತ್ಗಿದೆ
ದೆ. ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ
ದೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಳಿಬೇಕು.
ಅಭಿಷೇಕ್, ಚಾಮರಾಜಮೊಹಲ್ಲಿ

ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ
ನಗರದ ಜಿಆರ್ಎಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಂಭಾಗದ ವರ್ಕ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಬ್್ಯರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರ್ತೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಂಖ್್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರ್ತೆ. ಆದರೆ,
ಕಲವು ದಿನಗಳ ಹಾಂದೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬ್್ಯರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಗ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದದಾ
ಬ್್ಯರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮತೆತೆ ಜೇಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಕ್ಸಬೇಕು. ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಈ ಬಗಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು
–ವಿಜಯ್ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ವಿಜಯನಗರ

ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು

ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆ ಕಡಿದುಹಾಕಿ
ನಗರದ ಆರ್ಟ್ಓ ಕಚೇರಿ
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳೆದಿರುವ
ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಂದರಲ್ಲಿ
ಸಾಂಪೂಣಕ್ ಒಣಗಿರುವ
ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಬಯಾಂದು
ರಸ್ತೆಗ ಚಾಚಿಕಾಂಡಿದೆ.
ಕಾಂಬ ಯಾವುದೆೇ
ಸಾಂದರಕ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಳುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ್ವೆ.
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗಮನಿಸಿ ಮರದ
ಒಣ ಕಾಂಬಗಳನ್ನು
ಕಡಿದು ಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಳಳಿಬೇಕು.
ರವಿಕುಮಾರ್,

ಚೂಡಾಕರ್ಬದ ತಾತ್ವಿಕ ಅಂಶಗಳು
ತಾರೋಡಿ ಸುರೋಶ
ಆಯುವೆೇವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ತಲಯ ಮಾಂಭಾಗಕಕೆ
ಸೂಯಕ್ಕಿರಣಗಳು ಬಿೇಳುವಾಂತಿರಬೇಕು.
ಅದರಿಾಂದ ಆರೇಗ್ಯ, ಅಧ್್ಯತಮು ಹಾಗೂ
ದೆೇವತ್ಪ್ರಸನನುತೆಗ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ ಕೇಾಂದ್ರಗಳು
ಪ್ರಬೊೇಧಗೊಳುಳಿತತೆವೆ. ಅದನ್ನು ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವ
ಕ್ದಲುಗಳನ್ನು ತೆಗಸಬೇಕು. ಶಿಖಾಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ
ಶಿಖ್ಯನಿನುರಿಸಿಕಳಳಿಬೇಕು. ಶಿಖಾಸಾ್ಥನದ
ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಅಧಿಪತಿ’ ಎಾಂಬ ಮಮಕ್ಸಾ್ಥನವಿದೆ.
ಅದನ್ನು ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಿಕಳಳಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾದರೂ
ಏಟು ಬಿದದಾರೆ ಪಾ್ರಣಾಪಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ದಲನ್ನು
ಚನಾನುಗಿ ಬಳೆಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ಶಿಖ್ಯ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಲಾರಕಾಕೆಗಿ
ಮಾತ್ರವಲಲಿ. ‘ತಪೇಧ್್ಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ
ಮಳುಗಿದ ಮಹಷಿಕ್ಗಳು ಸಮಾಧಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಒಾಂದು
ಜಾಞಾನಶಿಖ್ಯನ್ನು ದಶಕ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆರೆ. ಆ ಶಿಖ್ಯ
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತಮುನ್ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಶಿಖ್ಗ ಒಳಗಿನ ಜಾಞಾನಶಿಖ್ಯೇ ಮೂಲ’ ಎಾಂದು

ಶಿ್ರೇರಾಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಇದಕಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು
ಕಟ್ಟಿದದಾರು.‘ತಸಾ್ಯ ಶಿಖಾಯಾ ಮಧ್ಯೇ ಪರಮಾತ್ಮು
ವ್ಯವಸಿ್ಥತಃ’ ಎಾಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಶಿಖ್ಯ
ಒಳಶಿಖ್ಯ ಸಮುರಣೆಯನ್ನು ಕಡುತತೆದೆ.
ಆ ಸಮುರಣೆಯೂ ಒಾಂದು ಸಾಂಸಾಕೆರವೆೇ.
ಶಿಖ್ಯ ಗೊೇವತಸ್ಪಾದದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು
ಎಾಂದು ಶಾಸತ್ರಗಳು ವಿಧಿಸುತತೆವೆ. ಶಿಖ್ಯ
ವೃತ್ತೆಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮರ್ತೆ ಮಷಿಟಿಯಲ್ಲಿ
ಹಡಿದರೆ ಒಾಂದು ಅಾಂಗುಷಟಿದ ಗಾತ್ರವಿರಬೇಕು
ಎಾಂದು ಶಿ್ರೇರಾಂಗ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಸೂಚಿಸಿದದಾರು.
ಇದು ಬ್ರಹಮುಸಾ್ಥನ. ಯಾವುದೆೇ ಕಮಕ್ವನ್ನು
ಆಚರಿಸುವಾಗಲ್ ಬದ್ಧಶಿಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಾಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಇಲಲಿದಿದದಾರೆ ಕಮಕ್ವು
ವ್ಯರಕ್ವಾಗುತತೆದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಗಾಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಊಧ್ವಕ್ದಲ್ಲಿರುವ
ಜಾಞಾನದ ಕೇಾಂದ್ರದತತೆ ಮನಸುಸ್ ಮರ್ತೆ
ಪಾ್ರಣಗಳನ್ನು ಮೆೇಲಕಕೆೇರಿಸಿ ಜಾಞಾನಪ್ರಬೊೇಧಕಕೆ
ಪೇಷಕವಾಗುತತೆದೆ ಇದೆೇ ನಿಯಮವು ಸಿತ್ರೇಯರಿಗೂ
ಅನ್ವಯಸುತತೆದೆ. ಅವರೂ ಜಡೆ ಹಾಕಿಕಳಳಿದೆ

ಅರವಾ ಕ್ದಲನ್ನು ಗಾಂಟು ಹಾಕಿಕಳಳಿದೆೇ ಯಾವ
ಕಮಕ್ವನ್ನು ಮಾಡಬ್ರದು.
ಸಿತ್ರೇಯರಿಗ ಚೂಡಾಕಮಕ್ವು ಉಾಂಟ್ೇ ಎಾಂಬ
ಪ್ರಶ್ನು ಸಹಜ. ಹಾಂದೆ ಅವರಿಗ ಸಾಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ
ಮಾಡುತಿತೆದದಾರು. ಈಗಲ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಅವಶ್ೇಷಗಳುಾಂಟು. ಅವರಿಗ ತಲಯನ್ನು ಪೂತಿಕ್
ಮಾಂಡನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅರವಾ ಶಿಖ್ಯನ್ನು
ಇಡಬಹುದು. ಸಿತ್ರೇಯರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ
ಕೇಮಲ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು.
ಕುಾಂಡಲ್ನಿೇ ಶಕಿತೆಯ ಪ್ರುಷರಿಗಿಾಂತ
ಸಿತ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ೇಷಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡುತತೆವೆ
ಎಾಂದು ಯೇಗಸಾಹತ್ಯಗಳು ಕಾಂಡಾಡುತತೆವೆ.
ರಕಿತೆಯೂ ಅವರಿಗ ಸುಲರವಾಗಿ ಒಲ್ಯತತೆದೆ.
ಜಿೇವಿಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಸುವ ವಿಶ್ೇಷ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅವರಿಗ ಪ್ರಕೃತಿಸಹಜವಾಗಿ
ಒದಗಿಬಾಂದಿದೆ.
ಅದಕಕೆ ತಕಕೆ ಮಾಾಂಗಲ್ಯದ ಕೇಾಂದ್ರಗಳು,
ಅಾಂಗಾಾಂಗಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ವೆೈಶಿಷಟಿ್ಯಪೂಣಕ್ವಾಗಿದುದಾ
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಿಕಳಳಿಬೇಕಾಗುತತೆದೆ. ಸದ್

ಕಂದು
ಕೊರತೆ

ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಲ್

ಕ್ದಲನ್ನು ಕತತೆರಿಸಿಕಳುಳಿವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ದೊೇಷಗಳ ಸಾಂಕ್ರಮಣವಾಗುತತೆವೆ. ಎಲಲಿರಿಗೂ
ಒಾಂದೆೇ ನಿಯಮ ಸರಿಯಲಲಿ.
ಸಾಂನಾ್ಯಸಿಗಳು ಮರ್ತೆ ಯತಿಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿರುವ
ಮಡಿಹೆಾಂಗಸರು ಕೇಶವಪನವನ್ನು ಆಯವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ
ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಪಾವಿತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿಕಳುಳಿತ್ತೆರೆ.
ಕ್ೇತ್ರ ಇತ್್ಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇವರಿಗ ಕೇಶ ಸಮಪಕ್ಣೆಯ
(ಮಾಂಡನ) ಮಾಂಗಲವಾದ ಕಮಕ್ವೆೇ. ಹಾಂದೆ
ಮೊದಲೇ ಸಾನುನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ
ನಾಂತರ ಮಾಂಡನ ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡು ರಗವದಪಕ್ಣೆ
ಮಾಡುತಿತೆದದಾರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಡನದ ಜಾಗವನ್ನು
ಮಾಂಡನ್ ಆಶ್ರಮ್ ಎಾಂದೆೇ
ಕರೆಯತ್ತೆರೆ.
ಚೌಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಮಾಂತ್ರಗಳು,
ಕತತೆರಿಸುವುದರ ವಿಜಾಞಾನ, ದೆೇವತೆಗಳೆಾಂದರೆ ಯಾರು,
ನಾಪಿತನನ್ನು ನೇಡುವಿಕ- ಹೇಗ ಒಾಂದೊಾಂದು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೆೇಕ ಮಮಕ್ಗಳನ್ನು
ಋಷಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಾಂದೆರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ
v
ವಿವೆೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಸ್ವತಿಪುರೊಂ

ಬಸ್ ವಯಾವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನವಿ
ನಗರದ ಕಲಾಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ, ಮೆೇಟಗಳ್ಳಿ, ಶಾರದ್ದೆೇವಿನಗರ ಮಾಗಕ್ವಾಗಿ ರಿಾಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಂಚರಿಸುತಿತೆದದಾ 501, 501 ‘ಎ’ ಬಸ್ ಸಾಂಚಾರವನ್ನು ರದುದಾ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ಈ ಮಾಗಕ್ವಾಗಿ
ಸಾಂಚರಿಸುತಿತೆದದಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ ತಾಂದರೆಯಾಂಟಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಬಸ್
ವ್ಯವಸ್್ಥ ಕಲ್್ಪಸಬೇಕು.
ರಾಜೇಶ್, ವಿ.ವಿ ಮೊಹಲ್ಲಿ

ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯಥಿ ಒದಗಿಸಿ
ಹೆಬ್ಬುಳು ಎರಡನೆೇ ಹಾಂತವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ್ಗ ಸರ್ೇಪವಿರುವ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸಿಸುವ
ಬಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ್ಗ ಸಕಾಕ್ರಿ ಸಾ್ವಮ್ಯದ ಬ್್ಯಾಂರ್ ಸ್ೇರಿದಾಂತೆ
ಯಾವುದೆೇ ನಾಗರಿೇಕ ಸ್ೇವಾ ಕಾಂದ್ರಗಳು ಇಲಲಿದಾಂತ್ಗಿದೆ. ಜತೆಗ 25ನೆೇ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಂಕಾ್ರಾಂತಿ
ವೃತತೆ, ಆರ್ಕ್ ಕಾ್ವಟ್ರಸ್ ಬಳ್ಯ ಕನೆಯ ತಿರುವು ತಿೇರಾ ಚಿಕಕೆದ್ಗಿದುದಾ, ಬಸುಸ್ಗಳು ಸಾಂಚರಿಸಲು
ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವಾಂತ್ಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚಾಚುಗುತಿತೆವೆ. ಇದಕಕೆ ಪಯಾಕ್ಯವಾಗಿ ಬದಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಕ್ಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಳಿಬೇಕು.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ್ಣ, ಹಬ್ಬಾಳು 2ನೇ ಹೊಂತ

ನಗೆ
ಗೆಹ
ಹನ
ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೇಟ್
ಅಪ್ಪ: ಕಲಸ ಮಗಿಸಿ ಮನೆಗ ಬಾಂದೊಡನೆ ಹೊಸ ಕುಚಿಕ್ಯನ್ನು ಕಾಂಡು
ಆಶಚುಯಕ್ನಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಕೇಳ್ದ ‘ಎಲ್ಲಿಾಂದ ಬಾಂತೇ ಈ ಹೊಸ ಕಚಿಕ್’
ಮಗ: ‘ಅಪ್ಪ ಬಳ್ಗಗೆ ನಾನ್ ಸಾಂದಶಕ್ನಕಕೆ ಹೊೇಗಿದೆದಾ, ಆಗ ಸಾಂದಶಕ್ಕರು
‘ಟ್ೇರ್ ಯವರ್ ಸಿೇಟ್’ ಅಾಂದರು’ ಅದಕಕೆ ಕುಚಿಕ್ ತೆಗದುಕಾಂಡು ಬಾಂದೆ’ ಎಾಂ
ಾಂದ
ದ.

ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯದಿರಿ

‘ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪ್ಪತ್ರೆ’
ಹುಡುಗ: ನಸ್ಕ್ ನಿೇವು ರ್ಾಂಬ್ ಸುಾಂದರವಾಗಿದಿದಾರಿ, ಯಾವ ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಲಸ ಮಾಡೇದು?
ನರ್ವೇ: ಯಾಕ?
ಹುಡುಗ: ನನಗೇನಾದ್್ರ ಆ್ಯಕಿಸ್ಡೆಾಂಟ್ ಆದೆ್ರ ನಿಮಮು ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಮುಟ್ ಆಗೊೇಕ....
ನರ್ವೇ: ನಿೇವು ನಮಮು ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಮುಟ್ ಆಗಬೇಕಾದೆ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡವೆೇ ನಡೆಸಬೇಕು
ಹುಡುಗ: ಯಾಕ ?
ನರ್ವೇ: ಯಾಕಾಂದೆ್ರ ನಮದಾ ಹೆರಿಗ ಆಸ್ಪ್ಪತೆ್ರ

ನೇವೂ ಕಳುಹಿಸಿ
‘ಮೆಟ್ರೊ’ ಕುಂದುಕೊರತೆ, ಕ್ಯುಂಪಸ್ ಕಲರವ,
ಲೇಖನ ಕಳುಹಿಸಲು...

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ರ
ಶ್ೋ ಶಾರದಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ 7ನೋ ತರಗತಿ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿನಿ
ಎಸ್.ಮೈತಿ್
ೈ ್ ಬ್ಡಿಸಿದ ಚಿತ್

ಇ ಮೆೇಲ್:
mysoremetro@prajavani.co.in

ವಾಟ್ಸ್ಆಯಾಪ್;

95133 22937

ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂಕರ ಮಠದ ಮಾಂಭಾಗ ಸ್ಥಳ್ೇಯರು ಸುರಿದಿರುವ ತ್್ಯಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗ ಹರಡಿದೆ. ಗಬ್ಬು
ವಾಸನೆಯಾಂದ್ಗಿ ಸಾವಕ್ಜನಿಕರ ಸಾಂಚಾರಕಕೆ ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೌರಕಾರ್ಕ್ಕರು ಬಳ್ಗಗೆ ವೆೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳ್ಸಿದ ನಾಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಲಿೇ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇರುತತೆದೆ.
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಿ ಪಾಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳಳಿಬೇಕು. ಮಠದ ಆವರಣದ ಸುತತೆ ಕಸ
ಸುರಿಯದಾಂತೆ ಸಾವಕ್ಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.
ಅಹಲ್ಯಾ, ವಿದ್ರ್
ಯಾ ಥಿನಿ

