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ಮಂಗಳವಾರ l ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15, 2019

‘ನವಿಲುಗರಿ’ಯ ಹಸನುಮುಖಿ
ಇ

ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್

ತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯ
ನಿರತೀದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ.ರವತೀೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಹು ಎತ್ರದ
ವ್ಯಕ್್ ಮತ್್ ಅಷ್ತೀ ಎತ್ರದ ವ್ಯಕ್್ತ್ವ ಉಳ್ಳವರು. ಯುವ
ಕವಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀತ್ಸಾಹಿಸುತ್ದ್ದ ಅವರು ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ.
ಹಿರಿಯರು, ಕ್ರಿಯರು ಎನನುರ ಆತಮುತೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು
ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ದ್ದರು.

ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಎನ್ದೆ ಎಲಲಾರನ್್ ಬಹಳ ಆತ್್ೋಯವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾದದಿ ಜ.ಕೆ. ರವಿೋಂದರಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗ್,
ಕನ್ಡದ ಕಾಯ್ಗಕರಿಮಗಳು ಎಂದರ ಬಹಳ ಆಸಕಿತಾ. ಮೈಸೂರು
ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲಿಲಾ ಕೆಲಸ ನಿವ್ಗಹಿಸುತ್ತಾದಾದಿಗ ಮಾಡಿದ ‘ಸಿರಿಗನ್ಡಂ
ಗ್ಲ್ಗೆ’ ಕಾಯ್ಗಕರಿಮ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪಿರಿಯವಾಗಿತುತಾ
ಕೆಂಚಿನ ಕೆಂಠದೆಂದ ಅವರು ಮನೆಮಾತ್ಗಿದ್ದರು.
ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾಯದೇಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರಕೆಗಳಲ್್ಲ
ಕವನ, ಲತೀಖನ ವಮರ್ದೇ ಬೆಂದಾಗ ನಾನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ
ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿದೇಸಿದ್್ದ ಉೆಂಟು. ತ್ವು
ಅೆಂದುಕೆಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸದ್ದಲ್ಲರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ
ಪ್ರವೃತ್ಯುಳ್ಳವರು.
ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್್ಲ ಕಾಯದೇ ನಿವದೇಹಿಸುತ್ದಾ್ದಗ
ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭತೀಟಿಯಾಗಿರ್ದತೀನೆ. ಬಾನ್ಲ್
ಸ್ಪರ್ದೇಯಲ್್ಲ ಅೆಂತರರಾಷ್್ತೀಯ ಮಟ್ದ ಪ್ರಶಸಿ್ ಬೆಂದಾಗ
ಫತೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನೆಂದನೆ ಸಲ್್ಲಸಿರ್ದತೀನೆ. ಆಗ
ಅವರು ಹತೀಳಿದ ಮಾತ್ಗಳು ಇೆಂದಗೂ
ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
‘ಪ್ರಶಸಿ್, ಬಹುಮಾನಗಳು ಬರಲ್-ಬಿಡಲ್
ನಮಮು ನಿರೆಂತರ ಪ್ರಯತನು ಇರಲತೀಬತೀಕು.
ಸತೀಲು –ಗೆಲುವು ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ
ಸಿ್ವತೀಕರಿಸಬತೀಕು.
ಯಾವುರತೀ
ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸೃಷ್ಯಾಗಬತೀಕಾದರೆ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ. ಎಷ್್
ಓದುತ್ತೀವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್್ಕೆಂತ ಎಷ್್ ಅಥದೇವಾಗಿರ ಎನ್ನುವುದು
ಮುಖ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ದ್ದರು.
ಅವರ ಮನೆಗೆ ಒಮಮು ಭತೀಟಿ ಕಟ್್ಗ ಪುಟ್
ಗ್ರೆಂಥಾಲಯವನ್ನು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಗಮನಿಸಿರ.
ಕಥೆಕಾದೆಂಬರಿ, ಲತೀಖನ, ಅಧ್್ಯತಮು... ಹಿತೀಗೆ ವವಧ ವಭಾಗಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಪುಸ್ಕ, ಪತ್ರಕೆಗಳನ್ನು ಓದದ ನೆಂತರ

ಚರಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚಿಚುಸಿ
ನಗರದ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ಬಳಿ ಒಳಚರೆಂಡಿಗೆ
ಹಾಕ್ರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಾ್ಲ್ಯಬ್ ಮುರಿದದು್ದ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ
ತೆಂದರೆಯಾಗಿರ.
ವದು್ಯದ್ದತೀಪದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಇಲ್ಲದರುವುದರಿೆಂದ ರಾತ್ರ ವೆತೀಳೆ

ಯಾರಾದರೂ ಬಿದು್ದ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕಳು್ಳವ ಅಪಾಯವರ.
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗಮನಹರಿಸಿ
ಕ್ರಮ
ಕೆೈಗಳ್ಳಬತೀಕು.
ಬಿ.ಕೆ.ವರ್ಷಿಣಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಷಿನಿ

ಅರಳಿಮರದಕಟೆಟೆಯಲಿಲಾ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್್ಗಸಿ
ಜಿ.ಕೆ. ರವಿೀುಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಮಾರಬತೀಕು,
ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದವುಗಳನ್ನು
ಇಟು್ಕಳ್ಳಬತೀಕು’
ಎೆಂದು
ಹತೀಳುತ್ದ್ದರು.
ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್್ಲನ
ಕಾಯದೇಕ್ರಮ
ಸಿದ್ಧತ, ಪತ್ರಕೆಗಳಲ್್ಲ ಲತೀಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ
ಹೆಂತದಲ್್ಲ
ಅವರು
ಯಾವ
ರಿತೀತಯಲ್್ಲ
ತಯಾರಾಗುತ್ದ್ದರು ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ
ನಿತೀಡುತ್ದ್ದರು.
ಹಿರಿಯರು, ಕ್ರಿಯರು ಎನನುರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ
ಆತಮುತೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ದ್ದ ರವತೀೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಅವರಿಗೆ, ಕನನುಡದ ಕಾಯದೇಕ್ರಮಗಳು ಎೆಂದರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್್.
ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್್ಲ ಕೆಲಸ ನಿವದೇಹಿಸುತ್ದಾ್ದಗ
ಮಾಡಿದ ‘ಸಿರಿಗನನುಡೆಂ ಗೆಲಗೆ’ ಎೆಂಬ ಶತೀಷದೇಕೆಯ

ನೆನಪು

ರೈಲುಗಳ ಮಾಹಿತಿ
*ಪ್ಯಾಸಂಜರ್, **ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ***ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್್,****
ಭದರೊತಾ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ 182, ಸೇವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ 183, ವಿಚಾರಣೆ 139
ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ
22818/22817
12610/12609
16217/16218
16518/16517

ಹೆಸರು
ಮೈೈಸೂರು–ಹೌರಾ***(ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ)
ಚೆನ್್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್
ಮೈೈಸೂರು–ಶಿರಡಿ**(ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ)
ಕಣ್ಣೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್

ಮೆೈಸೂರಿನಂದ
ರಾತ್ರಿ12.30(ಸೋಮ)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 4.45
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30(ಸೋಮ)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.30

ಬಂಗಳೂರಿಗೆ
ರಾತ್ರಿ 2.50
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 7.45
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.27
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.20

66554/66553
17326/17325
16215/16216
12578/12577
16229/16230

ಮೈೈಸೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು* (ಮಮು)
ಮೈೈಸೂರು–ಹುಬ್ಬ್ಬಳಿಳಿ (ವಿಶ್ವ್ವಮಾನವ)
ಚಾಮುಂಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್**
ಮೈೈಸೂರು–ಭಾಗಮತ್*(ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ)
ಮೈಸೂರು–ವಾರಾಣಸಿ**

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.10
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 5.50
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 7.20 (ಶನಿ)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.20

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:15
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 8.55
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 9.55
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.55

16023/16024 ಮಾಲ್ಗೆಗೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್
56281/56282 ಬೆಂಗಳೂರು– ಚಾಮರಾಜನಗರ *
12975/12976 ಮೈಸೂರು–ಜೆೈಪುರ***(ಗುರು,ಶನಿ)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 8.25
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.05
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 10.55
ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.15
ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.55

ಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್***
12613/12614 ಟಿಪುಪು
17307/17308 ಮೈೈಸೂರು–ಬಾಗಲಕೋಟೆ (ಬಸವ)**
12008/12007 ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್***
(ಬುಧವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)
16557/16558 ರಾಜಯಾಯಾರಾಣಿ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್
16315/16316 ಕಚ್ಚುಚುವೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್
12786/12785 ಕಾಚಿಗುಡ ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30
ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 1.30
ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.15

66552/66551
16232/16231
16535/16536
16219/16220
16236/16235
16210/16209
16592/16591
56234/56233
22681/22682
16022/16021
56263/56264
06576/06575

ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.00
ಸಂಜೆ 4.30
ಸಂಜೆ 4.15

ಬಂಗಳೂರಿನಂದ
ರಾತ್ರಿ 1 (ಭಾನು)
ರಾತ್ರಿ 8.10
ರಾತ್ರಿ 3.30
ರಾತ್ರಿ 8.30(ಸೋ,
ಮಂ, ಭಾನು)
ಸಂಜೆ 7.30
ಸಂಜೆ 5.45
ಸಂಜೆ 6.15
ರಾತ್ರಿ 8.55 (ಗುರು)
ನಸುಕು 12.15
(ಭಾನು,ಮಂಗಳ)
ಳ
ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 1.30
ಮಧ್ಯಾಹ್ 3.30
ಮಧ್ಯಾಹ್ 1
(ಬುಧ, ಶುಕರಿರಿ)
ಮಧ್ಯಾಹ್ 3.15
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 11.15
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

ಸಂಜೆ 5.45
ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 1.50
ಮಧ್ಯಾಹ್ 1

ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 2.30
ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 12.50
ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.45

ಸಂಜೆ 5.10
ಸಂಜೆ 4.35
ಸಂಜೆ 5.40

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 10.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 8.25
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45

ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 1.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 11.20
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45

ಮೈೈಸೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಮು)
ಮೈೈಸೂರು–ಮೈೈಲಾಡುತುರೈೈ**
ಮೈೈ –ಸಲಾಲಾಪುರ(ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್)
ಚಾಮರಾಜನಗರ–ತ್ರುಪತ್*
ಮೈೈಸೂರು–ಟುಟಿಕೋರಿನ್**
ಮೈಸೂರು- ಅಜ್ೋರ್ **

ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 1.45
ಸಂಜೆ 4.15
ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 3.30
ಸಂಜೆ 5
ಸಂಜೆ 6.05
ಸಂಜೆ 6.30
(ಮಂಗಳ, ಗುರು)

ಸಂಜೆ 5
ಸಂಜೆ 6.45
ಸಂಜೆ 6.50
ರಾತ್ರಿ 8.15
ರಾತ್ರಿ 9.05
ರಾತ್ರಿ 9.30

ಮಧ್ಯಾಯಾಹ್ 12.45
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 11
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 9.55
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6

ಮೈೈಸೂರು–ಹುಬ್ಬ್ಬಳಿಳಿ (ಹಂಪಿ)**
ಮೈೈಸೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು*(ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ)
ಮೈೈಸೂರು–ಚೆನ್್ನೈ***
ಮೈೈಸೂರು–ಚೆನ್್ನೈ (ಕಾವೋರಿ)**
ಮೈೈಸೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು*
ಮಮು

ಸಂಜೆ 7.00
ಸಂಜೆ 7.10
ರಾತ್ರಿ 8.10 (ಬುಧ)
ರಾತ್ರಿ 8.30
ರಾತ್ರಿ 11.55
ರಾತ್ರಿ 8.30

ರಾತ್ರಿ 9.55
ರಾತ್ರಿ 10.25
ರಾತ್ರಿ 10.45
ರಾತ್ರಿ 11.25
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 4:15
ರಾತ್ರಿ 11.20

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 9.20
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.50
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 8.05
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 7
ರಾತ್ರಿ 3.30
(ಶುಕರಿ, ಭಾನು)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 6.20
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 5.25 (ಶುಕರಿರಿ)
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.50
ರಾತ್ರಿ 11.55
ಸಂಜೆ 5.20

ಮೆೈಸೂರಿಗೆ
ರಾತ್ರಿ 3.45
ರಾತ್ರಿ 11.30
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 (ಗುರು)
ರಾತ್ರಿ 11.05
ರಾತ್ರಿ 10.20
ರಾತ್ರಿ 8.40
ರಾತ್ರಿ 9.05
ರಾತ್ರಿ 11.30
ನಸುಕು 2.55
ಸಂಜೆ 4
ಸಂಜೆ 6.40
ಸಂಜೆ 3.45

ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 9.10
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.00
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ 8.00
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.40
ನಸುಕಿನ 4
ರಾತ್ರಿ 8.20

ಮೈಸೂರು–ಅರಸಟೋಕೆರೆ ರೆೈಲುಗಾಡಿಗಳ ವಟೋಳಾಪಟ್್
ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯಾ

ಹೆಸರು

ಮೈಸೂರಿನಿಂದ

ಅರಸಿೋಕೆರಗ್

ಅರಸಿೋಕೆರಯಂದ ಮೈಸೂರಿಗ್

16206/16205

ಮೈಸೂರು–ತಾಳಗುಪಪು**

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.48

ಸಂಜೆ 6.50

11036/11035

ಮೈಸೂರು–ದಾದರ್ (ಶರಾವತ್)**

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.15 (ಭಾನು) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ.9.10

ಸಂಜೆ 6.05 (ಶುಕರಿರಿ) ರಾತ್ರಿ 9.40

17326/17325

ಮೈಸೂರು– ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ
(ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗ್ಗ)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.10

ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.20

ಮಧ್ಯಾಹ್ 1.15

ರಾತ್ರಿ 8.40

56266/56265

ಮೈಸೂರು–ಅರಸಿೋಕೆರ*

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40

ಸಂಜೆ 5.30

ರಾತ್ರಿ 9.25

16229/16230

ಮೈಸೂರು–ಬ್ಎಸ್ಬ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.20
(ಮಂಗಳ/ಗುರು)

ಮಧ್ಯಾಹ್ 1.10

ರಾತ್ರಿ 8.50
(ಸೋಮ/ಶನಿ)

ರಾತ್ರಿ 2.50

56270/56269

ಮೈಸೂರು–ಶಿವಮೊಗಗೆ*

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.20

ಮಧ್ಯಾಹ್ 1.45

ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.30

ಸಂಜೆ 4.30

56276/56275

ಮೈಸೂರು–ತಾಳಗುಪಪು*

ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.00

ಸಂಜೆ 6.00

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.25

ಮಧ್ಯಾಹ್2.50

16535/16536

ಮೈಸೂರು–ಗೋಲಗುಂಬಜ್
(ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗ್ಗ)

ಮಧ್ಯಾಹ್ 3.30

ರಾತ್ರಿ 9.45

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4.13

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00

56268/56267

ಮೈಸೂರು–ಅರಸಿೋಕರ*

ಸಂಜೆ 6.20

ರಾತ್ರಿ 10.40

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

16210/16209

ಮೈಸೂರು–ಅಜ್ೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿಸ್

ಸಂಜೆ 6.30
(ಮಂಗಳ/ಗುರು)

ರಾತ್ರಿ 12.45

ರಾತ್ರಿ 10.55
(ಸೋಮ/ಶನಿ)

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00

12781/12782

ಸ್ವಣ್ಗಜಯಂತ್**

ರಾತ್ರಿ 8.10 (ಶುಕರಿರಿ)

ರಾತ್ರಿ 11.05

ರಾತ್ರಿ 1.40 (ಬುಧ)

ನಸುಕಿನ
4.55

17301/17302

ಮೈಸೂರು-ಶಿವಮೊಗಗೆ (ಧ್ರವಾಡ) ರಾತ್ರಿ 10.30

ರಾತ್ರಿ 1.35

ರಾತ್ರಿ 3.05

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7

56216/56215

ಮೈಸೂರು–ಶರಿವಣಬೆಳಗಳ*

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.43
(ಶರಿ.ಗಳ)
ಳ)

ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.20
(ಶರಿ.ಗಳ)
ಳ)

ರಾತ್ರಿ 8.05

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.45

ಕಂದು
ಕರತೆ

ರಾತ್ರಿ 10.15

ಮೈಸೂರು–ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಾಗ್ಗ
ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯಾ

ಮೈಸೂರಿನಿಂದ

ನಂಜನಗೂಡಿಗ್

ಚಾ.ರಾಜನಗರಕೆಕೆ

ಚಾ.ರಾಜನಗರದಂದ

ನಂಜನಗೂಡಿಗ್

ಮೈಸೂರಿಗ್

56202/56281

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.39

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.40

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.55

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00

56204/56203

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.20

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.10

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30

ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.25

56206/56205

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.10

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.45
ನಂಜನಗೂಡು ಮಾತರಿ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00

56220/16219

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.13

ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.30

ಮಧ್ಯಾಹ್ 3:10

ಮಧ್ಯಾಹ್ 3.40

ಸಂಜೆ 4.55

56210/56209

ಮಧ್ಯಾಹ್ 12.30

ಮಧ್ಯಾಹ್ 1.10

ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.15

ಸಂಜೆ 6

ಸಂಜೆ 6.43

ಸಂಜೆ 7.50

56208/56207

ಮಧ್ಯಾಹ್ 2.50

ಮಧ್ಯಾಹ್ 3.35

ಸಂಜೆ 4.40

ಸಂಜೆ 5

ಸಂಜೆ 5.40

ಸಂಜೆ 6.35

56282/56201

ಸಂಜೆ 6.45

ಸಂಜೆ 7.29

ರಾತ್ರಿ 8.35

ರಾತ್ರಿ 8.50

ರಾತ್ರಿ 9.35

ರಾತ್ರಿ 10.30

ಮೂಲಕ ಒೆಂದು ವರದೇ ಪೂತದೇ ಕನಾದೇಟಕದ ಇತಹಾಸ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕತೀಟೆಕತ್ಲಗಳು, ಸ್ಥಳಗಳು, ಸಾಮುರಕಗಳು,
ಕವಗಳು ಲತೀಖಕರು, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಯ
ಕಾಯದೇಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್್ಲನೆಂತ ಸೆಳೆಯಿತ್.
‘ನವಲುಗರಿ’ ಎೆಂಬ ಬಳಗಿನ ಬಾನ್ಲ್ ಬಡಗಿಗೆ ತಮಮುರತೀ
ಆದ ರ್ೈಲ್ಯಲ್್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವರಯಗಳೆಂದಗೆ
ಪ್ರಸು್ತಪಡಿಸುತ್ದ್ದರು.
‘ನಾವು ಯಾವುರತೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲುಪುವ ದಾರಿ
ಸ್ಪರ್ವಾಗಿ ಮತ್್ ನೆತೀರವಾಗಿ, ಯತೀಜಿತವಾಗಿ ಇರಬತೀಕು’
ಎೆಂದು ಕ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಲಹ ನಿತೀಡುತ್ದ್ದರು.
ಇೆಂಥ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ರವತೀೆಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್್ಲಯತೀ ಅನೆತೀಕ ಮೌಲ್ಯಯುತ
ಸಲಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿತೀಡಿದಾ್ದರೆ.

ಬತೀಗಾದ ಡಬಲ್ ರಸೆ್ಯ ಅರಳಿಮರದ ಕಟೆ್ಯಲ್್ಲ
ಬಸ್ ಸಾ್್ಯೆಂಡ್ ಇಲ್ಲರ ಜನ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆಯಲ್್ಲ
ನಿಲು್ಲವೆಂತ್ಗಿರ. ಸೆಂಬೆಂಧಪಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್
ಗಮನಹರಿಸಬತೀಕು.
ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರದತೀಪ್, ಬೋಗಾದ

ದಸರಾ: ಮಹಿಳೆ,
ವೃದ್ಧರಿಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡಿ

ವೆೈಭವದ ದಸರಾ ಯಾವುರತೀ ಅವಘಡಗಳಿಲ್ಲರತೀ
ಮುಗಿದರ. ಆದರೆ ಮರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಹಾದಯಲ್್ಲ
ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ
ವಹಿಸಲತೀಬತೀಕು.
ಚಿನನುದ ಅೆಂಬಾರಿ ನತೀಡಲು ಜನ ನ್ಕುನ್ಗಗೆಲು

ಹಚಿ್ಚರುತ್ರ. ಈ ವೆತೀಳೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತಯತೀ
ಹಚ್್ಚ. ಈ ಬಾರಿ ಪಲ್ತೀಸರು ವ್ಯವಸಿ್ಥತವಾಗಿ ಭದ್ರತ
ಕಲ್್ಪಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವರದೇದೆಂದ ವರದೇಕೆ್ಕ ಜನಸೆಂದಣಿ
ಹಚ್್ಚತ್ಲತೀ ಇರುತ್ರ. ಹಿತೀಗಾಗಿ ಮುೆಂಬರುವ ದನಗಳಲ್್ಲ
ಇನ್ನು ಹಚಿ್ಚನ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಅಗತ್ಯವರ. ಮರವಣಿಗೆ
ಸಾಗುವ ಪ್ರತತೀ ಹೆಂತಕೂ್ಕ ಪಾಸ್ ನಿತೀಡಬತೀಕಾದ ಅಗತ್ಯ
ಬರಬಹುದು.
ಮರವಣಿಗೆ ಹೊದಲ್ಲಲಾ್ಲ ಬತೀಕೆಂತಲತೀ ನ್ಗುಗೆವ
ಕ್ಡಿಗೆತೀಡಿಗಳೂ ಇದಾ್ದರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರುತಸುವ
ಅಗತ್ಯವರ.
ಮರವಣಿಗೆ
ವೆತೀಳೆಯೂ
ಸೂಕ್
ಭದ್ರತ, ಜನರನ್ನು ನಿಯೆಂತ್ರಸುವ ಅಗತ್ಯವರ. ಆಗ
ಪ್ರವಾಸತೀದ್ಯಮಕೂ್ಕ ಹಚಿ್ಚನ ಅನ್ಕೂಲವಾಗುತ್ರ.
-ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಡಿಗೇರ್, ರಾಮಕೃಷಣೂನಗರ

ಹನುಮಂತನ ಆದರ್ಗ, ಅದರ ಫಲ

ವಾದಿರಾಜ ಪ್ರಸನ್ನ

ಶ್ರತೀಮದಾ್ರಮಾಯಣದಲ್್ಲ ನಡೆದ ಒೆಂದು ಪ್ರಸೆಂಗ ಹಿತೀಗಿರ.
ಲೆಂಕಾಧಿತೀಶನಾದ ರಾವಣನ್ ಮಾರುವೆತೀರದಲ್್ಲ ಬೆಂದು ಸಿತೀತಯನ್ನು
ಅಪಹರಿಸಿಕೆಂಡು ಹೊತೀಗಿ, ಅಶತೀಕವನದಲ್್ಲರಿಸಿ ಹತ್್
ತೆಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದತ್್. ಪ್ರಣಯ ಭಿಕ್ಷೆಯಾಚಿಸಿ, ಅದು ಕೆೈಗೂಡರತೀ
ರಾವಣನಿಗೆ ರತೀಸಿಹೊತೀಗಿತ್್. ಕುಪಿತನಾದ ರಾವಣನ್ ಇನ್ನು
ಎರಡು ತೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲದ ವಾಯಿರಯನ್ನು ಕಟು್, ಒಪ್ಪದದ್ದರೆ
ಅವಳನ್ನು ಕೆಂದು ತ್ೆಂಡು - ತ್ೆಂಡಾಗಿ ಕತ್ರಿಸಿ ಹಸಿ ಮಾೆಂಸವನೆನುತೀ
ಬಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿ ಎೆಂದು ಕತೀಪದೆಂದ ಸೆತೀವಕರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನ್.
ಸಿತೀತಯೂ ಸಹ ರಾವಣನೆಂತಹ ನಿತೀಚನನ್ನು ನತೀಡಲೂ
ಇಚಿಛಿಸರತೀ ಒಣ ಹುಲು್ಲಕಡಿಡಿಯನ್ನು ಅಡಡಿವಾಗಿಟು್ ಹಿತೀಗೆ
ಹತೀಳಿದಳು ‘ನನನುನ್ನು ತನನುಬಹುದು, ಆದರೆ ನನನು ಪಾತವ್ರತ್ಯವನ್ನು
ನಿತೀನ್ ಕೆಡಿಸಲಾರೆ, ಅಲ್ಲರತೀ ರಾಮನನ್ನು ನಿತೀನ್ ಗೆಲ್ಲಲು
ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲರತೀ ಅವನ ತತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ
ಸವದೇನಾಶವಾಗುತ್ತೀಯ!’’
ಈ ಘಟನೆಯಿೆಂದ ವವಶಳಾಗಿ ಸಿತೀತಯು, ಪಾ್ರಣತ್್ಯಗ
ಮಾಡಿಕಳ್ಳಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ತನನು ನಿತೀಳವಾದ ತಲ ಕೂದಲನ್ನು
ಮರಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದು ಆತಮುಹತ್ಯಗೆ ಅನ್ವಾದಳು. ಇತ್ ಶ್ರತೀರಾಮನ
ದ್ತನಾದ ಹನ್ಮೆಂತನ್ ಸಿತೀತಯನ್ನು ಅನೆ್ವತೀಷಸುತ್್ ಅಶತೀಕ
ವನಕೆ್ಕ ಬೆಂದನ್. ಅವನ್ ಕೆಂಡ ಹೃದಯವದಾ್ರವಕವಾದ ಮೊದಲ

ದೃಶ್ಯವೆತೀ ಇದಾಗಿತ್್.
ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞಾಯಿೆಂದ ಹನ್ಮೆಂತನ್, ಇದನ್ನು ಶಾೆಂತವಾಗಿ
ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹತೀಗೆೆಂದು ಕ್ಣಕಾಲ ಚಿೆಂತಸಿ, ಸಿತೀತಯ
ಮನಸಸಾನ್ನು ತತ್್ಕಲದಲ್್ಲ ಶಾೆಂತಗಳಿಸಿ ತನನು ಕೆಲಸ ಸಫಲಗಳಿಸಲು
ಅನ್ವಾಗುವೆಂತ, ಅವಳ ಮನಸುಸಾ ತನನುತ್ ಸುಮುಖವಾಗಲು
ಶ್ರತೀ ರಾಮನ ವೆಂಶಚರಿತಯನ್ನು ಸೆಂಕ್ಷಿಪ್ವಾಗಿ, ಸುಶಾ್ರವ್ಯವಾಗಿ
ಹಾಡಿದನ್. ಹಾಗೆಯತೀ ತ್ನ್ ನತೀಡುತ್ರುವ ಸಿತ್ತೀಯಲ್್ಲ
ಶ್ರತೀರಾಮನ್ ತಳಿಸಿದ ಸಿತೀತಯ ಆಕಾರ, ರೂಪ, ಮೈಬಣಣು ಇತ್್ಯದ
ಲಕ್ಣಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಎೆಂದು ಉದಗೆರಿಸಿದ.
ಸಿತೀತಯು ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್್ಲೆಂದ ಬರುತ್ವೆಯೆಂದು
ನತೀಡುತ್್ ಪಾ್ರಣತ್್ಯಗದೆಂದ ವಮುಖಳಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್್ಳೆ.
ಹನ್ಮೆಂತನ್ ಸಿತೀತಯ ಸಮಿತೀಪಕೆ್ಕ ಬೆಂದು ಶ್ರತೀರಾಮನ
ರಾಜಮುದಾ್ರ ಉೆಂಗುರವನ್ನು ಕಟು್ ತ್ನ್ ಶ್ರತೀರಾಮರ ಧೂತ
ಹನ್ಮೆಂತ ಎೆಂದು ತಳಿಸುತ್್ನೆ. ಮುೆಂದನ ಸುಕಾೆಂತ್ಯದ ಕತ
ತಳಿರತೀ ಇರ.
ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಸಹಸಾ್ರರು ವರದೇಗಳೆ ಸೆಂದವೆ. ಆದರೂ
ಇೆಂದಗೂ ನಮಮು ಕಥೆಯತೀ ಆಗಿರ. ರಾವಣನ್, ತನನುಲ್್ಲರುವುದನ್ನು
ಬಿಟು್ ಬತೀಡದ, ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದ ಕಾಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಯಾಗಿ ಧಮದೇವನ್ನು
ಮಿತೀರುತ್್ನೆ. ನಮಮು ಇೆಂದನ ಸಮಾಜದಲೂ್ಲ ಇೆಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ಯನ್ನು
ಕಾಣ್ತ್ತೀವೆ. ರಾಮನ್ ರಾವಣನೆಂತಹ ಅಧಮಿದೇಯನ್ನು ವಧಿಸಿ
ಧಮದೇವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್್ನೆ. ಇನ್ನು ಸಿತೀತಯಾದರತೀ ಒೆಂದು
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದವಾದ ಸನಿನುವೆತೀಶದಲ್್ಲ ವಚಲ್ತಳಾಗಿ ತಪು್ಪ ನಿಣದೇಯಕೆ್ಕ

ಬರುತ್್ಳೆ. ನಮಮು ಜಿತೀವನದಲೂ್ಲ ಇೆಂತಹ ಸನಿನುವೆತೀಶಗಳು
ಬರುವುದುೆಂಟು. ಆಗ ಸಮಯತೀಚಿತವಾಗಿ ಹನ್ಮೆಂತನಿೆಂದ
ಮಧುರವಾದ ರಾಮಚರಿತಯನ್ನು ಕೆತೀಳಿ ಧೃತಯನ್ನು ಹೊೆಂದುತ್್ಳೆ.
ರಾಮ ಸೆತೀವೆಗಾಗಿ ತನನು ಸವದೇಸ್ವವನ್ನು ಸಮಪಿದೇಸಿಕೆಂಡ
ಆೆಂಜನೆತೀಯನ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞಾಯಿೆಂದ ತತ್ ಕ್ಣ ಆಗುವ
ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪಿ್ಪಸಿದ.
ರಾಮ ಕಾಯದೇಕಾ್ಕಗಿ ತನನು ಜಿತೀವನವನೆನುತೀ ಮುಡುಪಿಟಿ್ದ್ದ
ಹನ್ಮೆಂತನ್ ತನೆನುಲ್ಲ ಸೆತೀವಾಕಾಯದೇಗಳಲ್್ಲಯೂ ಶ್ರತೀರಾಮನನೆನುತೀ
ಆಧ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ದ.
ಶ್ರತೀರಾಮನ್
ಭವಸಾಗರವನ್ನು
ದಾಟಿಸುವ ಜಗದುಗೆರುವಾದ್ದರಿೆಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಬಿೆಂಬಿಸುವೆಂತಹ
ಬಾಹ್ಯ
ಸಮುದ್ರವನ್ನು
ದಾಟಿದ.
ಅಲ್್ಲ
ಸಿತೀತ್ಮಾತಗೆ
ಶ್ರತೀರಾಮಸಮುರಣೆಯ
ಮೂಲಕವೆತೀ
ಧೃತಯನ್ನು, ರಾಮನ
ಆಗಮನದ
ನಿರಿತೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ವಶಾ್ವಸವನ್ನು
ಹೃದಯದಲ್್ಲ
ತ್ೆಂಬಿದ. ಹಾಗೆಯತೀ ತನನು ಯುದ್ಧ, ಲೆಂಕಾದಹನ, ಸೆಂವಾದಗಳ
ಮೂಲಕ ರಾವಣನ ಮನಸಿಸಾನಲ್್ಲ ಆತೆಂಕವನ್ನು, ಶ್ರತೀರಾಮನ
ಶೌಯದೇಪರಾಕ್ರಮಗಳ ಅಗಾಧತಯನ್ನು, ಧಮದೇದ ಮತೀಲಮುಯನ್ನು
ಎತ್ ಹಿಡಿದ.
ಹಿತೀಗೆ ಶ್ರತೀರಾಮನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೈತ್ೆಂಬಿಕೆಂಡಿದ್ದ
ಆೆಂಜನೆತೀಯನ್ ಅದಕ್ಕನ್ಗುಣವಾಗಿಯತೀ ವತದೇಸಿ ಶ್ರತೀರಾಮನ
ಚರಿತಯನ್ನು, ರಸವನ್ನು ಓದುಗರ ಹೃದಯದಲ್್ಲಯೂ ಬಿತ್್ತ್್ನೆ.
ಅೆಂತಹ
ಆಚಾಯದೇನಾಗಿದು್ದ, ರಾಮಭಕ್್ಯ
ಆದಶದೇವನ್ನು
ಲತೀಕದಲ್್ಲ ಬಿೆಂಬಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಪಾ್ರಣನಿಗೆ ನಮೊತೀನನುಮಃ.

ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ
ಎುಂ.ಆರ್.ಮುಂಜುನಾಥ್
ನಗರದ ಶಾರದಾರತೀವ ನಗರದಲ್್ಲ ‘ಹಾಲು ಬತೀಕಾ ಕತ್
ಹಾಲು’ ಎೆಂದು ಕೂಗಿಕೆಂಡು ವ್ಯಕ್್ಯಬ್ಬ ಕತ್ಗಳ ಹಿೆಂರ
ಹೊತೀಗುತ್ದ್ದ. ಬಿತೀದಗಳಲ್್ಲ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಣು, ರೆಂಗತೀಲ್
ಪುಡಿ ಮಾರುವುದನ್ನು ನತೀಡಿದ್ದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯದೇದ ಜೊತಗೆ
ಕುತೂಹಲವೂ ಆಯಿತ್. ‘ಈಗಲೂ ಕತ್ಹಾಲು ಮಾರುವವರು
ಇದಾ್ದರಲ್ಲ’ ಎೆಂದು ಕ್ಣಕಾಲ ನಿೆಂತ್ ನತೀಡಿರ.
ಆತನನ್ನು ನತೀಡಿದ ಮತೀಲ ಅಲ್್ಲೆಂದ ಮುೆಂರ
ಹೊತೀಗುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಾಸಾಗರತೀ ಅಲ್ಲತೀ ಬೈಕ್ ನಿಲ್್ಲಸಿ ಮಾತಗೆ
ಎಳೆರ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕನನುಡ ಪೂತದೇಯಾಗಿ ಬರುತ್ರಲ್ಲ್ಲ,
ತಮಿಳುನಲ್್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ದ್ದ.
‘ಅಯ್ಯತೀ.. ನಿಮಮು ಹಾಗೆ ಅರಷ್್ ಜನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ
ಫತೀಟೊ ತಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊತೀದರು. ಯಾರು ನನನು
ಬಗೆಗೆ ಪತೀಪರ್ನಲ್್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ್ಲ. 6 ಕುಟುೆಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೆತೀಲೆಂನಿೆಂದ ಬೆಂದರ್ದತೀವೆ. ನಮಮು ತ್ತನ
ಕಾಲದೆಂದ ಕತ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ರ್ದತೀವೆ. ನಮಮುಲ್್ಲ 20 ಕತ್ಗಳಿವೆ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒೆಂದೆಂದು ಬಿತೀದಗಳಿಗೆ ತರಳಿ ಹಾಲು

ಮಾರಿ ಜಿತೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ರ್ದತೀವೆ’ ಎೆಂದು ಸುರೆತೀಶ್ ಕಪದೇನ್
ತಳಿಸಿದರು.
‘ಕತ್ಮರಿ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ಮಾರುತ್ತೀವೆ,
ಒೆಂದು ಒಳಲಗೆ ₹50 ತಗೆದುಕಳು್ಳತ್ತೀವೆ. ಒೆಂದು ದನಕೆ್ಕ
₹200ರಿೆಂದ ₹500ವರೆಗೆ ಸೆಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀನೆ. ಕತ್
ಹಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮುಮು, ಕಫ, ಕ್ತೀಲು
ನತೀವು... ಇನಿನುತರೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ದ್ರವಾಗುತ್ವೆ’ ಎೆಂದು
ಅವರು ಹತೀಳುತ್್ರೆ.
‘ಕತ್ ಹಾಲು ಆರತೀಗ್ಯಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಆದರೆ ಹಾಲು
ಕುಡಿಯುವುದರಿೆಂದ
ರತೀಗಗಳು
ವಾಸಿಯಾಗುತ್ವೆ
ಎೆಂಬ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುರತೀ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧ್ರವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ
ಅೆಂತಕೆಂತ’ ಎೆಂದು ನಿವೃತ್ ಪಶುವೆೈದಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ನೆಂಜಪ್ಪ
ತಳಿಸುತ್್ರೆ.
ರತೀಗವಲ್ಲದ ಕತ್ಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬತೀಕು,
ರತೀಗವದ್ದರೆ ಮನ್ರ್ಯ
ರ್ಯರಿಗೂ ತೆಂದರೆಯಾಗುತ್ರ ಎೆಂದು
ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್್ರೆ.
ಕತ್ ಹಾಲ್ನಲ್್ಲ ಒಮಗಾ 3 ಕಬಿ್ಬನ ಆಮ್ಲ, ಪ್ರಟಿತೀನ್
ಸಹ ಒಳಗೆಂಡಿರ.

ಚಿಣಣೂರ ಚಿತರಿ

ಮೈಸೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಚ್ಯಾದ
ಶಿ್ರೀವಿದ್ಯಾಸರೀವರ
ಸುಂಸ್ಥೆಯ 8ನೀ ತರಗತಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಸ್.ಸುಂಜನಾ
ಬಿಡಿಸಿದ ಗುಂಬೆ ಚಿತ್ರ

ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಂಚ್ಯಾದ
ಶಿ್ರೀವಿದ್ಯಾಸರೀವರ ಸುಂಸ್ಥೆಯ
8ನೀ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಸ್.
ಹರ್ಥಿತಾ ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಕತ್ತೆಗಳುಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಸುರೀಶ್

