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ನೆನಪೀ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯಾಗಿ..!
ಆ

ಮಹೇಶ್ ವಿ.

ದಿನ ಎಲಲಿರ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹನ ಮಧುವಿನಂತೆ
ಜಿನ್ಗುತ್್ತತು್ತ. ವಿ.ವಿ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು
ಅಡಾಡಾಡಿದ ಎರಡು ವಷ್ಯದ ಆ ದಿನಗಳ್
ನೆನಪಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಮಿಷ ಭೇಗ್ಯರೆವ
ಜಲಪ್ತವೇ ನಶ್ಶಬದಾವಾದಂತಹ ಅನ್ರವದ
ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತು.
ಕಾಲಿಸ್ ರೂಮಿನ ಬಂಚ್ಗಳ್, ಹಮ್ಯನ್
ಮೇಗಿಲಿಂಗ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತು್ತ
ನೇಟ್ಸ್ ಬೇಡ್್ಯನಲ್ಲಿ ಎದುದಾ ಕಾಣುತ್್ತದದಾ
ನಮ್ಮ ನಾಮಫಲಕಗಳ್ ಮತೆ್ತ ಯಾವಾಗ
ಬರುತ್್ತೇರಾ ಎಂದು ಪರಿಶನುಸ್ತ್್ತದದಾವು. ಪರಿಥಮ
ವಷ್ಯದ ಸ್ನುೇಹತರು ಆಯೇಜಿಸಿದ ಬಿೇಳಕಾಡುಗೆ
ಸಮಾರಂರ ಮೇಲನುೇಟದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ
ಮೌನವಾಗಿತು್ತ.
ಈಗ
ನಾವು
ಮೈಸೂರಿನ
ಮಾನಸಗಂಗೇತ್ರಿಯ
ಪತ್ರಿಕೊೇದ್ಯಮ
ವಿಭಾಗದ ಹಳ್ಯ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಯಗಳ್
ಕಾಲೆೇಜಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ
ಅಧ್್ಯಪಕರಾದ
ಮಹೆೇಶ್
ಚಂದರಿಗುರು ಅವರ ಮಾತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನವಚೆೈತನ್ಯ
ತುಂಬಿ
ಸ್ಂದರ
ಅನ್ರವಗಳ್
ಕಾಣಸಿಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿತು್ತ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು
ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ಡಾಲ್್ಯಂಗ್ ಅನ್ನುವುದಲಲಿ,
ನೇವು ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಡಾಲ್್ಯಂಗ್ ಆಗಬೇಕು.
ಆಗ ನೇವು ಅಳಿದ ಮೇಲ್ ಜಿೇವಂತ್ಕೆಯನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್್ತೇರಿ ಎನ್ನುತ್್ತದದಾರು.
ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆದಶ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ
ಕೆೇಳ್ತಾ್ತ ಬಳ್ದೆವು. ಹೇಗೆ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಕೊನೆಯ
ದಿನಗಳ್ ಹತ್್ತರವಾಗಿದೆದಾೇ ತ್ಳಿಯಲ್ಲಲಿ, ನಮ್ಮ

ಹಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ- ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಮಿಶರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮ್ ಗ್ರಿಮ
ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮ್
ಜನದನಿ
ಅವರಿಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್್ತ. ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ರ್ಂಗರಿಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವಿದ್್ದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮ್ ಅವರು ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ಚಾಲನೆ
ನೇಡಿದ್್ದರೆ. ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲ್ಲಿಕಿನ ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಜೂನ್
21ರಂದ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್್ದರೆ. ಜನರ ಸಮಸ್್ಯಗಳನುನು ಬಗಹರಿಸಲು ಈ
ರ್ಯಕಾಕರಿಮ ಸ್ಕ್ಷಿಯಾಗಲ್ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತಂದ್ ರಾಜಕಿೇಯ
ರ್ಯಕಾಕರಿಮವಾಗಲ್ದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗಗೆ ಜನರ ಅನಸಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದ್ಂಡೆೇಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್
ಕಲರವ

ಬಿೇಳಕಾಡುಗೆ ಬಂದೆೇ ಬಿಟ್ಟುತು.
ಸಂರರಿಮಿಸಲು
ಸಜಾ್ಗಿದದಾ
ಹಮ್ಯನ್
ಮೇಗಿಲಿಂಗ್
ಸಭಾಂಗಣ ಮಧುವಣಗಿತ್್ತಯಂತೆ
ಸಿಂಗ್ರಗಂಡಿತು್ತ.
ಆಕಷ್ಯಣಿೇಯ
ದಿೇಪಗಳ್,
ತೇರಣಗಳಂತೆ
ಸಿಂಗರಿಸಿದದಾ
ನಮ್ಮ ಚಿತರಿಪಟಗಳ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಸ್ವಾಗತ್ಸಿದವು.
ಶ್ಲೆಯ ಮಕಕಾಳಂತೆ ಕಾಣುತ್್ತದದಾ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಸ್
ಮೇಟ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂದು ಬಣ್ಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ
ಸಿೇರೆ, ಗೌನ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೆೇವ ಕನೆ್ಯಯರಂತೆ
ಕಂಗಳಿಸ್ತ್್ತದದಾರು. ಅದರಲಲಿಂತ್ ರೇಷನ್

ಆರಾ ಮತು್ತ ಆಶ್ ಅವರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಮೇಕಪ್ ಸಹಜವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಎನನುಸಿತು.
ಹುಡುಗರೂ
ಪಂಚೆ–
ಶಲ್ಯ
ಧರಿಸಿ
ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ
ನಾವೇನ್
ಕಮಿ್ಮಯಲಲಿ
ಎಂಬಂತೆ
ಸ್ಂಪರಿದಾಯಕ
ದಿರಿಸಿನಲ್ಲಿ
ಬಂದಿದದಾರು. ಸಭಾಂಗಣದ ತುಂಬಲಾಲಿ ಸಂರರಿಮದ
ವಾತಾವರಣವಿದದಾರೆ, ಸ್ನುತಕಪದವಿ ಮುಗಿಯತಲಲಿ
ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಆವರಿಸಿತು್ತ.
ಒಲಲಿದ ಮನಸಿಸಾನಂದ ಹಸಿರು ಗಂಗೇತ್ರಿಯ
ಅಂಗಳಕೆಕಾ ವಿದಾಯ ಹೆೇಳ್ವಾಗ ಹೃದಯವೇ
ಭಾರವನಸಿತು್ತ. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಯ ಜಿೇವನ ಚಿನನುದ
ಕ್ಷಣಗಳ್ನ್ನುವುದು ಅಕ್ಷರಶುಃ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಎನನುಸಿತು.

ನಮ್ಮ ತರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಇದದಾ 33 ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಯಗಳೂ
ಒಂದಂದು ರಿೇತ್ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಹಂದಿದದಾರು.
ಆದರೆ, ಯಾರಿಗ್ದರೂ ಸಮಸ್್ಯ ಬಂದರೆ
ಎಲಲಿರೂ ಒಂದುಗೂಡುತ್್ತದದಾರು.
ಕಾ್ಯಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ರಟನೆ ನಡೆದರೆೇ ನಾವೇ
ಮುಂದಿರುತ್್ತದೆದಾವು. ಹಾಸ್ಟುಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾವು–
ಹಲಸನ್ನು ಕದುದಾ ತ್ಂದದುದಾ, ಮತ್ತಬ್ಬರ
ರೂಮಿನಂದ ನೆೇರಳ್ ಹಣು್ಣ ತರುತ್್ತದದಾದುದಾ,
ಸ್ನುೇಹತನಂದಿಗೆ ಸ್ಖಾ ಸ್ಮ್ಮನೆನುೇ ಹರಟೆ
ಕೊಚಿಚುದುದಾ ಹೇಗೆ ಎರಡು ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಮಾಡಿದ ತುಂಟತನದ ನೆನಪುಗಳ್ ಈಗ ಕಣಿ್ಣೇರ
ಹನಯಾಗಿ ಕಾಡಿವ.

ಮುನನುೇಟ
ಜೂನ್ 22, ಶನವಾರ
ಗಿರಿೇಷಮಿ ರಂಗೇತ್ಸವ

ರಾಜ್ಯದ ಹವಾ್ಯಸಿ
ರಂಗತಂಡಗಳಿಗೆ
ಪರಿೇತಾಸಾಹ ನೇಡುವ
ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ
ರಂಗ್ಯಣವು
ಗಿರಿೇಷ್ಮ ರಂಗೇತಸಾವ
ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಟಕ
ಹಮಿ್ಮಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್್ತೇಚೆಗೆ
ನಧನರಾದ
ರಂಗನಟ್ ಹಾಗೂ
ರಂಗ ನದೆೇ್ಯಶಕ ಎಸ್.ಮಾಲತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ
ರಂಗೇತಸಾವವನ್ನು ಅಪ್ಯಸಿದುದಾ, ವಿವಿಧ ನಾಟಕಗಳ್
ಪರಿದಶ್ಯನಗಂಡಿವ.
ಅದರಂತೆ ಜೂನ್ 22ರಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಜನದನ
ಸ್ಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಟರಿಸ್ಟು ವತ್ಯಂದ ಮಂಜುನಾಥ
ಎಲ್.ಬಡಿಗೆೇರ ನದೆೇ್ಯಶನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸನನು ಅವರ
ರಚನೆಯ ‘ಮಹಮಾಪುರ’ ಹಾಗೂ ಜೂನ್
23ರಂದು ತ್ೇಥ್ಯಹಳಿಳುಯ ನಟ ಮಿತರಿರು ತಂಡದಿಂದ
ಗೇಪ್ಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸವಾಪನು ಸ್ರಸವಾತ’
ರಂಗರೂಪ ಪರಿದಶ್ಯನವಿದೆ.
ಇದರ ರಂಗರೂಪ ಎಸ್.ಮಾಲತ್ ಅವರದುದಾ.
ನಾಟಕಗಳ್ ಸಂಜೆ 6.30ಕೆಕಾ ಪರಿದಶ್ಯನಗಳಳುಲ್ವ. ಪರಿತ್
ನಾಟಕಕೆಕಾ ₹50 ಶುಲಕಾವಿದೆ.

‘ಆಧುನಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಋಷಿ ಆದಶಕಾ’
ನಗರದ ಯಾದವಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶರಿೇರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಆಶರಿಮದಲ್ಲಿ
ಶನವಾರ
(ಜೂನ್
22)

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ಜನರಿಗೇನು ಪರಿಯೇಜನ?

ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ
ರಂಗಪರಿಯೇಗ

ಆಶರಿಮದಲ್ಲಿ
ಭಾನ್ವಾರ
(ಜೂನ್
23)
‘ರಗವದಿಗೆೇತೆ ಮತು್ತ ಕಮ್ಯಯೇಗ’ ಕುರಿತು
ಉಪನಾ್ಯಸ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 6ಕೆಕಾ
ಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ತದಾನಂದ ಅವರು ಉಪನಾ್ಯಸ
ನೇಡುವರು.

ನಗರದ
ನಟನ
ರಂಗಶ್ಲೆಯು
2019–2020ನೆೇ ಸ್ಲ್ನ ಒಂದು
ವಷ್ಯದ
ಅಭಿನಯ
ಮತು್ತ
‘ರಂಗಸ್ವಾಗತ’
ಉದಾಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂರವನ್ನು
ಭಾನ್ವಾರ
(ಜೂನ್ 23) ಹಮಿ್ಮಕೊಳಳುಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ನಗರದಲ್ಲಿರುವ
ನಟನ ರಂಗಶ್ಲೆಯಲೆಲಿೇ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ ಉದಾಘಾಟನೆಗಳಳುಲ್ದುದಾ, ಅತ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯ ರಂಗಕಮಿ್ಯ
ಮೇಕಪ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ್ಣ, ಕರುತೆರೆ ನಟ ರಾಜೆೇಶ್, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೇಹರ್, ಚಲನಚಿತರಿ ನಟ್ ಸೇನ್ಗೌಡ
ಭಾಗವಹಸಲ್ದಾದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅವರ ನದೆೇ್ಯಶನದ ಮೃಚ್ಛಕಟಕ ನಾಟಕವೂ ಪರಿದಶ್ಯನಗಳಳುಲ್ದೆ.
ಚಾರುದತ್ತ ವಸಂತ ಸ್ೇನೆಯರ ಪರಿೇಮಸೂತರಿ, ಶಕಾರ ವಸಂತ ಸ್ೇನೆಯರ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಕಾರ
ಚಾರುದತ್ತರ ಸಂಘಷ್ಯ ಈ ಮೂರು ಪರಿಮುಖ ಎಳ್ಯಲೆಲಿೇ ನಾಟಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತಾ್ತ ಸ್ಗುತ್ತದೆ.
ವಿಪರಿವಣಿಕ ಚಾರುದತ್ತ. ಗೌರವಾನವಾತ ನಾಯಕ. ಶರಿೇಮಂತನಾಗಿದದಾರೂ ತನನು ಉದಾರತೆಯಂದ
ಬಡವನಾದ ನೇತ್ ಸಂಪನನು, ಗುಣವಂತ, ಅಷಟುಟೈಶವಾಯ್ಯವಂತೆಯಾದ ನಾಯಕ, ಗಣಿಕೆ ವಸಂತ ಸ್ೇನೆ. ಈತನ
ಗುಣಕೆಕಾ ಮಾರುಹೇಗಿ ಇವನನ್ನು ಮೇಹಸ್ತಾ್ತಳ್. ಉಜೆ್ಟೈನಯ ದರೆಪ್ಲಕನ ಮೈದುನ ಶಕಾರ, ಈತ
ಖಳ ಧೂತ್ಯ, ಕೂರಿರಿ, ನೇಚ, ಕೆೇಡುಗ, ಅಂಜುಬುರಕ. ಇವನ ವೇಷ ನಡೆನ್ಡಿ ಎಲಲಿವೂ ಹಾಸ್್ಯಸಪಿದ,
ತ್ರುಗು ಮುರುಗು ಈತನ ಭಾಷ ಗ್ರಿಮ್ಯ ಪದುದಾ ಪದುದಾ ಮಾತು, ವಿದೂಷಕನಾಗಿಬಿಡುವ ಖಳನಾಯಕ. ಈತ
ಸ್ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯ ವಸಂತ ಸ್ೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟ್ಟುರುತಾ್ತನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಥಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಮೇಲಾಟದಿಂದ
ಅನೆೇಕ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಘಟನೆಗಳ್ ಜರುಗಿ ಚಮತಾಕಾರಿಕ ತ್ರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಂದರ ಚಿತರಿಣವನ್ನು
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ಟುದಾದಾರೆ.
‘ಆಧುನಕ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಋಷ್ ಆದಶ್ಯ’ ಕುರಿತು
ಉಪನಾ್ಯಸ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆ 6ಕೆಕಾ
ಸ್ವಾಮಿ
ಮುಕ್ತದಾನಂದ
ಅವರು
ಉಪನಾ್ಯಸ
ನೇಡುವರು.

ಜೂನ್ 23, ಭಾನುವಾರ

‘ಭಗವದಿಗೆೇತೆ ಮತ್್ತ ಕಮಕಾಯೇಗ’

ನಗರದ

ಯಾದವಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ

ಶರಿೇರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಅಂತರಶ್ಲಾ ಸ್ಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಹಬಬಾ
ಕನಕದಾಸನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆರಿಯಾ ಅಯ್ಯಂಗ್ರ್
ಫುಡ್ ಪ್ರಿಡಕ್ಟುಸ್ ಮತು್ತ ಆಕಾಶ್ ಕರಿಯೇಷನ್ಸಾ
ವತ್ಯಂದ ಜೂನ್ 23ರಂದು ‘ನಸಗ್ಯ’ ಶೇಷ್್ಯಕೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಶ್ಲಾ ಸ್ಂಸಕಾಕೃತ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದು
ಬಳಿಗೆಗೆ
9.30ರಿಂದ
ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ
ನಡೆಯಲ್ದುದಾ,
ಶ್ಸಕ
ಎಲ್.ನಾಗೆೇಂದರಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ವರು. ಅತ್ಥಿಯಾಗಿ
ಪ್ಲ್ಕೆ
ಸದಸ್ಯರಾದ
ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಕರಣ್
ಗೌಡ
ಭಾಗವಹಸ್ವರು.

ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇಡುತ್್ತದೆದಾವು.
‘ನನನು ಹೃದಯ ನನನುದಾಗಲ್, ನನನು ಹೃದಯ ನನನುದಾಗಲ್’
ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲಪಿದಿಂದ ವಿಶಷಟುವಾಗಿ ಕೆೈ ಹಡಿಯುವ
ಕರಿಮವಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಪ್ಣಿಗರಿಹಣವಂಬ
ಹೆಸರು. ವರನ್ ವಧುವನ್ನು ತನನು ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಸಂಯಮದಿಂದ
ಕೂಡಿದುದಾ,
ಧಮ್ಯರೂಪವಾದ
ಒಂದು
ಚೌಕಟ್ಟುಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಭಾವವನ್ನು
ಹಂದುವುದಕೆಕಾ ಉಪಯಮ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಪಶು–ಪ್ರಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲಪಿವೇನೂ
ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಅವು ಇಂದಿರಿೇಯ ಪರಿೇರಣೆಗೆ
ಅನ್ಗುಣವಾಗಿ ಸ್ೇರುತ್ತವ. ಮನ್ಷ್ಯ
ಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ
‘ವಯಸ್ಸಾಯತು, ಮದುವ ಮಾಡಿಬಿಡಿ’ ಎನ್ನುವ
ಧೇರಣೆಯದದಾಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಿಣಿಗಳ ಜಿೇವನವೇ
ಆಯತು. ಆದರೆ ಜಾಞಾನಗಳ್ ಇನೂನು ಕೆಲವು ಪ್ತರಿತೆಯನ್ನು
ಗಮನಸಿದಾದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ತರಿತೆ ಇದದಾಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಸಂಸ್ಕಾರ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಶುದಿಧಿಯನ್ನು ಉಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರನ್
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸ್ನುತಕನಾಗುತಾ್ತನೆ.
ಪರಿಜಾತಂತುವನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಗುರು ಆದೆೇಶ ನೇಡಿ

ಗೃಹಸ್್ಥ್ಥಶರಿಮ ಸಿವಾೇಕರಿಸಲು ಅನ್ಮತ್ಸ್ತಾ್ತನೆ. ಸೂಯ್ಯನಂದ ಬಳಕನ್ನು
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಗುರುವಿನಂದ ಜಾಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಬರಿಹ್ಮಚಾರಿಯು,
ಧಮ್ಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತಾ್ತನೆ. ಗುರು
ಕೊಟಟು ಶಕ್ಷಣದಂತೆ ಜಾಞಾನಯಾಗಿ, ಆ ಜಾಞಾನನೆೇತರಿದಿಂದ ಜಿೇವನವನ್ನು
ನಡೆಸಬಲಲಿ ಯೇಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂದಿರುವವನ್ ಯುಕ್ತ
ವಯಸಿಸಾನಲ್ಲಿ
ವಿವಾಹತನಾಗಬೇಕು.
‘ವಿದಾ್ಯಂಚ
ವಿತ್ತಂಚ ವಪುುಃ ವಯಶಚು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ್ವಾಗ
ವಯಸಸಾನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದಾದಾರೆ. ಅವನ್
ಪಡೆದಿರುವ ವಿದೆ್ಯಯಾದರೂ ವಿದ್ ಜಾಞಾನೆೇ
ಎನ್ನುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಕ್ಷಾತಾಕಾರವನ್ನು
ಹಂದಿಸ್ವಂತಹದುದಾ. ಅದು ಕೆೇವಲ ಎಂಎ,
ಪಎಚ್.ಡಿ ತರಹದದಾಲಲಿ.
ವಧು–ವರರ
ನಡುವ
ನಡೆಯುವ
ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ
ಇದಕೆಕಾ
ಸ್ಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವಧುವು ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ‘ತಪಸಿಸಾನಂದ
ಜಾಞಾನಯಾಗಿರುವ ನನನುನ್ನು ನಾನ್ ನೇಡುತ್್ತದೆದಾೇನೆ.
ನನನುಂತಹ ಜಾಞಾನಯಾದ ಸತುಪಿಪಿತರಿನನ್ನು ನಾನ್ ಆಶಸ್ತೆ್ತೇನೆ.
ಆ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ನೇನ್ ನನನುನ್ನು ಸ್ೇರು’ ಎಂದರೆೇ, ವರನೂ
ಕೂಡ ‘ಜಾಞಾನಯಾಗಿರುವ ನನನುನ್ನು ನಾನೂ ನೇಡುತ್್ತದೆದಾೇನೆ’ ಎಂದು
ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಂದ ಹೆೇಳ್ತಾ್ತನೆ.
ಜಾಞಾನಗಳಾದ ವಧು–ವರರು ಧಮ್ಯ ಸಂತಾನವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಒಂದು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್್ತ, ಚರಂಡಿ
ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಆ ಗ್ರಿಮದ ಜನರ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ ತಾತಾಕಾಲ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ,
ವಾಸ್ತವ್ಯದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಿಯಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಉಸ್್ತವಾರಿ ಸಚಿವರು
10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಾರ ಗಿಟ್ಟುಸಿಕೊಳ್ಳುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ ಪರಿಚಾರಕಕಾಂತ
ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ವ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತು್ತ ನೇಡಬೇಕು.
ಮಂಜೇಗೌಡ, ವಿದ್ರ್ಯಣ್ಯಪುರಂ

ಜನರಿಗ ನೇಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಈಡೇರಿಸಲ್
ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒಳ್ಳುಯ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ. ಜನರ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಸೂಚಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳುಯ ವೇದಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಮಪ್ಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳಳುಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ನೇಡಿದ
ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೆೇರಿಸಲು ಪ್ರಿಮಾಣಿಕ ಪರಿಯತನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಕ್.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು

ಪರಿಚಾರರ್ಕೆಗಿ ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ಈ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮದಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಅನ್ಕೂಲ ಇಲಲಿ. ಪರಿಚಾರಕಾಕಾಗಿ ಗ್ರಿಮ
ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್್ತದಾದಾರೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಶ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಊಟ
ಮಾಡಿ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಆ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿಯೂ ನೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಜನರ
ಕಷಟುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳಿ ಸ್ಥಳದಲೆಲಿೇ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಣಿ ಇಲಲಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲೆಲಿೇ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮಕೆಕಾ ಅಥ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಏಕನಾಥ, ಸರಸವಾತ್ಪುರಂ

ಅಧಿರ್ರಿಗಳ ಸಹರ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ
ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಡುವ ರರವಸ್ಗಳನ್ನು
ಈಡೆೇರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವಂದನ್ನು ಸ್ಥಳದಲೆಲಿೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲ
ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಈಡೆೇರಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು
ನದಿ್ಯಷಟು ಕಾಲಮಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಹ ಒಳ್ಳುಯ
ಸಹಕಾರ ನೇಡಬೇಕು.
ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಕಿ್ತನಗರ

ಸಂಸಮಿರಣೇತ್ಸವ
ಅಖಿಲ ಕನಾ್ಯಟಕ ವಚನ ಸ್ಹತ್ಯ ಪರಿಷತು್ತ,
ಮೈಸೂರು
ಸಂಸ್್ಥಯ
ಸಂಸ್್ಥಪಕ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ತುಮಕೂರಿನ
ಸಿದಧಿಗಂಗ್
ಮಠದ ಶತಾಯುಷ್ ಲ್ಂಗೆೈಕ್ಯ
ಡಾ.ಶವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿೇಜಿ
ಅವರ
ಸಂಸ್ಮರಣೇತಸಾವ
ವನ್ನು
ಕುವಂಪುನಗರದ
ಅನಕೆೇತನ
ರಸ್್ತಯಲ್ಲಿನ
ಪರಿಷತ್್ತನ
ಗೃಹ
ಕಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ
ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸಕ್ತರು
ಭಾಗವಹಸಲು
ಕೊೇರಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಸಂತಾನರ್ಕೆಗಿ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕೆರ
ತಾರೇಡಿ ಸುರೇಶ

ಪರಿಚಾರದ ರ್ಯಕಾಕರಿಮ ಆಗದಿರಲ್

ಧಮ್ಯದ ಕಟ್ಟುಪ್ಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಗೃಹಸ್ಥ ಜಿೇವನಕೆಕಾ ಹೆಜೆ್ಯಡುವ
ಇಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮನೇಹರವಾಗಿವ! ಅಲ್ಲಿ ವಧು–ವರರ,
ಸಮಾರಂರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿರುವ ಬಂಧು–ಬಾಂಧವರ, ಇಷಟುರ
ಎಲಲಿರ ಮನಸಸಾನೂನು ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಗಿಸಿ
ಶುದಧಿಗಳಿಸ್ವ
ಅದುಭುತವಾದ
ಯೇಜನೆಯನ್ನು
ಋಷ್ಗಳ್
ಹೆಣೆದಿದಾದಾರೆ. ಹಾಗಿದದಾಲ್ಲಿ ತಾನೆೇ ಜಿೇವನವು ಪಶುಸ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ನಲಲಿದೆ
ಮಾನವನ ಸಹಜ ಯೇಗ್ಯತೆಯಾದ ಯೇಗ-ಭೇಗ ಎರಡನೂನು ಪಡೆದು
ಪೂಣ್ಯಜಿೇವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
‘ಜಾಮಾತಾ
ವಿಷ್್ಣವತ್ಪಿಜ್ಯುಃ’
ಎಂದು
ಅಳಿಯನನ್ನು
ಪೂಜಿಸ್ವ ಪದಧಿತ್ಯದೆ. ಶರಿೇಧರ ಸವಾರೂಪ- ಪರಮೇಶವಾರ ಸವಾರೂಪ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೆೈಗಳಳುಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಯೇಗ್ಯತೆ
ಅಳಿಯನಾಗುವವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಲ ಕರಿಮದಲ್ಲಿ ‘ಜಾಮಾತಾ
ದಶಮೇಗರಿಹುಃ’ ಎಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟುದೆ. ಅನ್ಯ ಒಂಬತು್ತ ಗರಿಹಗಳ ಗತಾಗತ್ಯನ್ನು
ನಣ್ಯಯಸಿ ಹೆೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಅಳಿಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹತ್ತನೆೇ
ಗರಿಹವು ಯಾವಾಗ ಹೆೇಗೆ ವತ್್ಯಸ್ತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಊಹಾತ್ೇತ. ಇದು
ಎಲಲಿರ ಅನ್ರವದಲ್ಲಿರುವಂತಹದೆದಾೇ. ಋಷ್ ಸಂಸಕಾಕೃತ್ಯ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು
ಇದು ಎತ್್ತ ತೇರಿಸ್ತ್ತದೆ.
ಶರಿೇರಂಗ ಮಹಾ ಗುರುಗಳ್ ‘ಅಳಿಯ ಎಂದರೆೇ ಅಳಿಯದೆ
ಇರುವವನ್, ಅವನ್ ಅಚ್್ಯತ ಎನ್ನುವ ಅಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಪಪಿ’
ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದದಾರು.
(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ)

ಷ,್ಟ ಸುಖ ಅರಿಯಲು ಸ್ಧ್ಯ
ಜನರ ಕಷ್ಟ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು ಜನರಂದಿಗೆ ಬರೆತಾಗ ಮಾತರಿ ಅವರ ಕಷಟು
ಸ್ಖಗಳನ್ನು ಅಥ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಸ್ಧ್ಯ. ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ
ತಳಮಟಟುದ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು ಅಥ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಹುದು. ಆ ಗ್ರಿಮ ಸ್ೇರಿದಂತೆ
ಸ್ತ್ತಮುತ್ತಲ್ನ ಹಲವು ಗ್ರಿಮಗಳ ಸಮಸ್್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಿಮಾಣಿಕ ಪರಿಯತನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ
ಸ್ಥ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪದ್ಮಾಮಾ, ಗಂಗೇತ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಿಗ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲ್
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಹಂದೆಯೂ ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಅವರು
ಭೇಟ್ ಕೊಟಟು ಗ್ರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಆಗಿಲಲಿ. ವಾಸ್ತವ್ಯಕಾಕಾಗಿ
ಸ್ವ್ಯಜನಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪೇಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಗ್ರಿಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿ ಮುದೆದಾ, ಕೊೇಳಿ
ಸ್ರು ತ್ಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಯೇಜನವಿಲಲಿ. ಇದರ ಬದಲ್ಗೆ
ಪರಿತ್ ವಾರ ಒಂದಂದು ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಭೇಟ್ ನೇಡಿ, ಆ ಜಿಲೆಲಿಯ ಸಮಸ್್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ
ಚಚಿ್ಯಸಬೇಕು. ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲೆಲಿೇ ಸೂಚಿಸಬೇಕು.
ನಾಗಭೂಷಣ್, ಸರಸವಾತ್ಪುರಂ

ರಾಜಕಿೇಯ ದಂಬರಾಟವಾಗದಿರಲ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಗ್ರಿಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಳಿಳುಗಳ ಮೂಲ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು
ಅರಿಯುವ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಹೇಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಜವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಗ
ಈ ಕಾಯ್ಯಕರಿಮಕೆಕಾ ಅಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ಇದು
ಮತ್ತಂದು ರಾಜಕೇಯ ದಂಬರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿ,

ಹೆಬ್ಬಾಳ

ನಿರೂಪಣೆ: ಎನ್.ನವೀನ್ಕುಮಾರ್

ಚಿಣ್ಣರ ಚಿತ್ರ

ಪರ್ವತ ಏರಿದ ಹಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು...
ಒಂದನೇ ಪುಟದಂದ
ಶಾಲೆಗಳ
ದತು್ತ,
ಬಡ
ಮಕಕಾಳ
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕೆಕಾ
ಸಹಾಯ,
ಶ್ಲಾ
ಕೊಠಡಿ ಮತು್ತ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾ್ಯಣ,
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
ಪರಿಗತ್ಗೆ
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಸಂಸ್್ಥಯಂದ ನೇಡುತ್್ತದೆದಾ. ಆದರೆ, ಟೆೈಗರ್
ಅಡೆವಾಟೈಂಚರ್ ಫಂಡೆೇಷನ್, ಬುಡಕಟ್ಟು
ಮಕಕಾಳನ್ನು
ಹಮಾಲಯ
ಚಾರಣಕೆಕಾ
ಸಿದಧಿಗಳಿಸ್ತ್್ತದೆ ಎಂದು ಸೇಲಂಕಯವರು

ಹೆೇಳಿದರು. ಆಗ ‘ಹಾಡಿ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ
ಒದಗಿಸ್ತ್್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷ್’ ಎಂದು
ಲೆೇಡಿಸ್ ಸಕ್ಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೈಜೇಡಿಸಿತು.
ಅಷಟುೇ ಅಲಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಮ್ಮ
ಸಂಘಟನೆಯಂದ ₹ 1.40 ಲಕ್ಷ ನೇಡಿದೆದಾವು.
ಹಾಡಿ ಮಕಕಾಳಂದಿಗೆ ಯಶಸಿವಾ ಯಾಗಿ ಚಾರಣ
ಪೂರೆೈಸಿದ ಎಲಲಿರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ವುದಾಗಿ
ಹೆೇಳಿದರು
ಎಂದು
ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ನಮರಿತಾ ಶಣೆೈ.

ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ರಂಗಾಯಣದ ಚಿಣ್ಣರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶುಭಕೇರಿದ ಸಂದಭಥಿ

ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆೇಗ?
ಸ್ಮಾರು ಹತು್ತ ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ನತ್ಯ
ಪ್ರಿಯಾಕಟುಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3
ತ್ಂಗಳ್ ದೆೈಹಕ ತರಬೇತ್ ಮುಖ್ಯ.
ಚಾಮುಂಡಿಬಟಟು,
ಕುಂತ್
ಬಟಟು,
ಕಬಿನ ಹನನುೇರು ಪರಿದೆೇಶ ಚಾರಣದ
ಕಠಿಣ ತರಬೇತ್, ಗಂಗೇತ್ರಿ ಹಾಗೂ
ಮಹಾರಾಜ್
ಕಾಲೆೇಜಿನ
ಹಾಕ
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಂಪಂಗ್, ರನನುಂಗ್
ತರಬೇತ್ಯನ್ನು
ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ,
ಶರತ್ ಎನ್., ನಾಗೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.
ಮತು್ತ ಹಷ್ಯವಧ್ಯನ್ ನೇಡಿದಾದಾರೆ.
ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ದೆೈಹಕ ಸ್ಮಥ್ಯ್ಯ ಬಲು
ಮುಖ್ಯ. ಅದರಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್್ಥ್ಥಟೈಯ್ಯವೂ ಅಷಟುೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನ್ ಚಾರಣ ಮಾಡಬಲೆಲಿ, ನನನುಂದ ಅದು ಆಗುತ್ತವ ಎಂಬ
ಆತವಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ ಕಾಯ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ತರಬೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಹಾಗೂ ಕೌನಸಾಲರ್ಗಳ್ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಅದರಂದಿಗೆ
ಚಾರಣಕೆಕಾ ಹರಡಲು ಇನೆನುರಡು ದಿನ ಇರುವಾಗ 10 ಕ.ಮಿೇ ದೂರ ಜೇಶ್ ರನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.
ದೂರದ ಓಟದಿಂದ ಚಾರಣಿಗರಲ್ಲಿ ಹುರುಪು ಉತಾಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಷಟುಂದು ಓಡುವ
ನನಗೆ ಚಾರಣ
ಸ್ಧ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತರಬೇತ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಟ್ೇಮ್ ಲ್ೇಡರ್
ಮಾಡಿಸಿದದಾರು.

ಪ್ರಮತಿ ಹಿಲ್ವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯೂರ್ಥಿನಿ
ಎನ್.ಎ.ಅನಿವಿತಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ನಿೀವೂ ಕಳುಹಿಸಿ
‘ಮೆಟ್ರೊ’ ಕುಂದುಕೊರತೆ, ಕ್ಯುಂಪಸ್ ಕಲರವ, ಲೇಖನ ಕಳುಹಿಸಲು...
ಇ ಮೆೇಲ್: mysoremetro@prajavani.co.in

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್;
95133 22937

