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C£Àå¥Àæ¨sÁªÀPÉÆÌ¼ÀUÁzÀ zÉÊªÁgÁzsÀ£É-¸ÁPÀë÷åªÁUÀÄªÀ 

ªÀ À̧ÄÛ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ 
 
¸ÀÄ«ÄvÁ «dAiÀÄ ±ÉnÖ 
 
¦ÃpPÉ 
ªÀÄ£ÀÄµÀå fÃªÀ£À DgÀA¨sÀªÁzÀA¢¤AzÀ¯ÉÃ vÀ£Àß £ÀA§ÄUÉUÉÆAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆArzÀÄÝ, 
¸ÀªÀiÁd fÃªÀ£À DgÀA¨sÀªÁzÁUÀ CzÀPÀÆÌ MAzÀÄ £É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¹, vÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ, vÀ£Àß 
C¼À«UÉ, Cj«UÉ §AzÀAvÉ DgÁ¢ü̧ ÀvÉÆqÀVzÀ. ¨sÀÆªÀÄAqÀ®ªÀ£Éß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ±ÀQÛ 
EzÉ, CzÀÄ vÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÉ- JA§AvÀºÀ zÉÊ«PÀ PÀ®à£ÉAiÀÄÄ 
¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ EzÀÝgÀÆ, MAzÉÃ vÉgÀ£ÁV®èªÉA§ÄzÀ£ÀÆß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÄ 
£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §AzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¥Àæ s̈ÁªÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀÄªÀÅzÀÄ, 
¥Àæ§®ªÁzÀÄzÀ£ÀÄß G½zÀªÀgÀÄ C£ÀÄ À̧j¸ÀÄªÀÅzÀÄ À̧ªÀðªÉÃzÀå.  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ುು ಕಲೇರಳದ ಕನಸರಗಲ ೇಡು 
ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ುನ ಒಳಗಲ ೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದಲೇಶವನಗಿದಲ ತ್ುಳುರ್ನಡು. ಇಲ್ಲೆಯ ಜ್ನ್ರು 
ವನಯವಹನರಿಕವನಗಿ ತ್ುಳು ಭನಷಲಯನ್ುನ ಮನತ್ರ್ನಡುತ್ನುರಲ ಈ ಕನರಣದೊಂದ ಈ ಪ್ರದಲೇಶ 
ತ್ುಳುರ್ನಡು ಎೊಂದು ಗುರುತಿಸಿಕಲ ೊಂಡಿದಲ. ತ್ುಳುರ್ನಡನ್ುನ ಪ್ರಶುರನಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಎೊಂದ  
ಕರಲಯಲ್ನಗುತ್ುದಲ. ತ್ನ್ನದಲೇ ಆದ ಭನಷಲ, ಆಚನರ- ವಿಚನರ, ಸೊಂಸೃತಿ, ನ್ೊಂಬಿಕಲ ಇರುವೊಂತ್ಹ 
ರ್ನಡು ಇದನಗಿದಲ. 
ದಲೈವನರನಧರ್ಲ ತ್ುಳುರ್ನಡಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣಲಯನಗಿದಲ. ದಲೈವನರನಧರ್ಲ ತ್ುಳುರ್ನಡಿನ್ 
ನ್ೊಂಬಿಕಲಯ ಒೊಂದು ಕಲ ೊಂಡಿ ಎೊಂದರಲ ತ್ಪ್ನಾಗಲ್ನರದು. ದಲೈವ ಮತ್ುು ದಲೇವರು ಇವಲರಡನ್ುನ 
ತ್ುೊಂಬನ ಭಯ - ಭಕ್ತುಯೊಂದ ನ್ೊಂಬಿಕಲ ೊಂಡು ಬೊಂದದನಾರಲ. ಸನವಿರನರು ವರುಷಗಳ ಇತಿಹನಸ 
ಇರುವ ದಲೈವನರನಧರ್ಲ ತ್ುಳುರ್ನಡಿನ್ ಜ್ನ್ರ ಅವಿಭನಜ್ಯ ಅೊಂಗ. ಇವರ ನ್ೊಂಬಿಕಲಯೇ 
ತ್ುಳುರ್ನಡಿನ್ ಸೊಂಸೃತಿ ಅಳಿಸಿ ಹಲ ೇಗದಲ ಇರುವುದಕಲೆ ಮುಖಯ ಕನರಣ.  
ªÉÊ¢PÀ zÉÃªÀvÁgÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄªÁV vÀÄ¼ÀÄ£Ár£À°è zÉÊªÁgÁzsÀ£É ¨É¼ÉzÀÄ§A¢zÉ. 
d£À¥ÀzÀgÀ DgÁzsÀ£Á¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ ªÉÊ¢PÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ 
zÉÃªÀvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ CzÀgÉÆqÀ£É zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÉÄÃ zÉÊªÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÆ ¨É¼ÉzÀÄ§A¢ªÉ. £ÁqÀÄ 
AiÀiÁ ¹ÃªÉÄAiÀÄ zÉÊªÀUÀ¼ÀÄ, UÁæªÀÄzÉÊªÀUÀ¼ÀÄ (gÁd£ïzÉÊªÀUÀ¼ÀÄ) Hj£À gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ GZÀÑ-
¤ÃZÀ zÉÊªÀUÀ¼ÀÄ, PÀÄlÄA§zÀ zÉÊªÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉÊªÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀÜ¼ÀzÉÊªÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ̄ ÁzÀ 

zÉÊªÀ¥ÀæPÁgÀUÀ½ವಲ 
 
 
  

www.kannadajournal.com


 

~ 33 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 

ವ ೇಷಭೂಷಣ 

ಭ ತ್ನರನಧರ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಭ ತ್ದ ವಲೇಷ ಹನಕುವವನ್ು 
ಮೈಗಲ ಅಲೊಂಕನರಯುಕುವನದ ವಲೇಷಭ ಷಣ ತ್ಲ ಡುತ್ನುರಲ. 
ಸಿರೇ ಪ್ುರುಷ ಭ ತ್ಗಳಿಗಲ ಪ್ರತ್ಲಯೇಕವನದ 
ವಲೇಷಭ ಷಣಗಳಿರುತ್ುವಲ. ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿಕಲ ೊಂಡು ಮುಗಲ  
ಕಟ್ಟಿಕಲ ೊಂಡು, ಕಲೈಯಲ್ಲೆ ಕತಿು ಹಿಡಿದುಕಲ ೊಂಡು, ಬಿಲುೆಬನಣ 
ಹಿಡಿದುಕಲ ೊಂಡು, ಕನಲ್ಲಗಲ ಗಗಗರ ಇವಲಲೆ ಧರಿಸುತ್ನುರಲ. ಆದರಲ 
ಎಲೆ ಭ ತ್ಕಲೆ ಒೊಂದಲೇ ರಿೇತಿಯ ವಲೇಷಭ ಷಣಗಳು 
ಇರುವುದಲೆ. ಆರನಧರ್ಲ ಮನಡುವ ಸಥಳದಲ್ಲೆ ಯನವ 
ದಲೈವರನಧರ್ಲ ಇರುತ್ಲ ುೇ ಅದಕಲೆ ಸರಿಯನಗಿ ಭ ತ್ದ 
ವಲೇಷಭ ಷಣ ಬದಲ್ನಗುತ್ುದಲ. 
ಭ ತ್ನರನಧರ್ಲಯಲ್ಲೆ ವನದಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವನಗಿದಲ. 
ರ್ನಗಸವರ, ತ್ನಸಲ, ಡಲ ೇಲು, ಬನಯೊಂಡ್ ವನಲಗ ಮುೊಂತ್ನದ 
ವನದಯಗಳಿೊಂದ ದಲೈವದ ಆವಲೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ನ್ುಡಿಸುತ್ನುರಲ. ಇದಕಲೆ ಅನ್ುಗುಣವನಗಿ ದಲೈವ ಪ್ನತಿರ 
ನ್ತ್ಾರ್ನವನಡುತ್ು ತ್ನ್ನ ನ್ೊಂಬಿ ಬೊಂದ ಭಕುರಿಗಲ ಅಭಯವನ್ುನ 
ಕಲ ಡುತ್ುದಲ. 
ತ್ುಳುರ್ನಡಿನ್ಲ್ಲೆರುವ ದಲೈವಗಳನ್ುನ ನಿದಾಷಿ ಸೊಂಖ್ಲಯಯಲ್ಲ ೆ
ಹಲೇಳುವುದು ಕಷಿ . ಸುಮನರು 400ಕ್ತೆೊಂತ್ಲ  ಅಧಿಕ 
ಸೊಂಖ್ಲಯಯಲ್ಲ ೆ ಭ ತ್ಗಳು ಆರನಧರ್ಲಗಲ ಳುುತಿುರುವುದನ್ುನ 
ವಿದನವೊಂಸರು ಗುರುತಿಸಿದನಾರಲ . ಡನ ಲಕ್ಷಿಿ ಜಿ ಪ್ರಸನದ 
ಅವರ - ಕರನವಳಿಯ ಸನವಿರದಲ ೊಂದು ದಲೈವಗಳು, 
ಭ ತ್ನರನಧರ್ಲ - ಭ ತ್, ಕಲ ೇಲ, ದಲೈವನರನಧರ್ಲ ಎೊಂಬ 
ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲೆ ಸನವಿರಕ ೆ ಹಲಚ್ಚಿನ್ ಹಲಸರಿನ್ ಭ ತ್ಗಳಿವಲ ಎೊಂಬ 
ಉಲ್ಲೆೇಖವಿದಲ. ಕಲಲವು ದಲೈವಗಳಿಗಲ ಬಲೇರಲ ಬಲೇರಲ ಕಡಲಗಳಲ್ಲೆ 
ಬಲೇರಲ ಬಲೇರಲ ಹಲಸರುಗಳಿೊಂದ ಕರಲಯುವುದುೊಂಟು . ಪ್ೊಂಜ್ುಲ್ಲಾ 
ಭ ತ್ವು 31 ಭಿನ್ನ ಹಲಸರುಗಳಿೊಂದ ಕರಲಯಲಾಡುವುದನ್ುನ ಡನ. 
ಚ್ಚನ್ನಪ್ಾ ಗೌಡರು ತ್ಮಮ ಸೊಂಶಲ ೇಧರ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲೆ 
ಗುರುತಿಸಿದನಾರಲ . ಹನಗನಗಿ ಮ ಲ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲೆ ಒೊಂದಲೇ 
ಆಗಿದಾರ  ಸಥಳ ಬದಲ್ನದೊಂತ್ಲ ಅವುಗಳ ಹಲಸರು ಸವಲಾ 
ಮಟ್ಟಿಗಲ ವಲೇಷಭ ಷಣ ಮತ್ುು ಆರನಧರ್ನ ವಿಧನನ್ದಲ್ಲೆಯ  
ಬದಲ್ನವಣಲ ಆಗುತ್ುದಲ. ಹಿೇಗಲ ಆದ ಬದಲ್ನವಣಲಯನ್ ನ 
ಗುರುತಿಸುವುದನದರಲ ಸುಮನರು 1000 ಕ ೆ ಮೇಲಾಟುಿ 
ಪ್ರಬಲೇಧಗಳನ್ುನ ರ್ನವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಭ ತ್ಗಳ ಮ ಲ, 
ಅೊಂತ್ಸುು , ವನಯಪಿು , ಸವರ ಪ್ ಇತ್ನಯದಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದ 

ಹಲವು ಬಗಲಯಲ್ಲೆ ವಗಿೇಾಕರಣ ಮನಡಬಹುದು. ದಲೈವಗಳಲ್ಲೆ 
ಪ್ುರುಷ ರ ಪ್ದವುಗಳು ಇರುವೊಂತ್ಲ ಸಿರೇ ರ ಪ್ದ ದಲೈವಗಳು 
ಸನಕಷ್ಟಿವಲ. ಉಭಯ ಲ್ಲೊಂಗಗಳ ಅೊಂಶವನ್ುನ ಕಲಲವೊಮಮ 
ಸನೊಂಕಲೇತಿಕವನಗಿ ತ್ಳಲದ ಅರ್ಧ ರ್ನರಿ ಸವರ ಪ್ದ 
ದಲೈವಗಳು ಇವಲ. ಸಮನಜ್ ವಯವಸಲಥಯಲ್ಲ ೆ ತ್ಲ ೇರಿಬರುವ 
ಶಲರೇಣಿೇಕೃತ್ ಪ್ದಧತಿ ಮತ್ುು ಊಳಿಗಮನನ್ಯ ಪ್ದಧತಿಯ 

ಪ್ರಭನವವು ಸಹಜ್ವನಗಿ ದಲೈವನರನಧರ್ನ ವಯವಸಲಥಯಲ್ಲೆ 
ವಯಕುವನಗಿದಲ. ಕಲೇವಲ ಹಿೊಂದ  ಧನರ್ಮಾಕ ಮ ಲದ 
ಭ ತ್ಗಳಲೆದಲೇ ಮುಸಿೆೊಂ ಮತ್ುು ಜಲೈನ್ ಧಮಾದ ಸನಮರಸಯ 
ಸನರುವ ಭ ತ್ವನದ ಬಬಬಯಾ (ಬಲ ಬಬಯಾ), ಮುಸಿೆೊಂ 
ಮ ಲದ ಅಲ್ಲೇ ಭ ತ್, ಚ್ಚೇನಿೇ ಭ ತ್ – ಅರಬಿಬೇ ಭ ತ್ 
ಮುೊಂತ್ನದ ವಿದಲೇಶಿಯರು ಭ ತ್ಗಳನಗಿ ಬದಲ್ನದ 
ಘಟರ್ಲಗಳು, ಹಿೇಗಲ ಕರನವಳಿಯ ವಿವಿಧ ಜನತಿ ಮತ್ುು 
ಧಮಾಗಳ ಸನಮರಸಯದ ಸ ಚಕವನದ ಹಲವು ಭ ತ್ಗಳ 
ಆರನಧರ್ಲಯ  ಪ್ರಚಲ್ಲತ್ದಲ್ಲೆದಲ. 
ಎಷಲ ಿೇ ವಲೇಳಲ ಕಲ ೇಟುಾ ಕಚಲೇರಿಗಳಲ್ಲ ೆನ್ಡಲಯುವುದಕ್ತೆೊಂತ್ 
ಚಲ ಕೆದನದ ರ್ನಯಯ ತಿೇಮನಾನ್ವು ದಲೈವಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆ 
ನ್ಡಲಯುತ್ುದಲ . ಹತ್ುು ಮೊಂದಯ ಸಮುಮಖದಲ್ಲೆ ಆಗುವ 
ರ್ನಯಯ ತಿೇಮನಾನ್ , ರ್ನಯಯಮ ತಿಾಯ 

ಸನಥನ್ದಲ್ಲೆರುವೊಂತ್ಹ ದಲೈವ ನಿೇಡುವ ಅಭಯ ವನಕಯ 
ಇವುಗಳಿೊಂದ ಜ್ನ್ರ ಮನ್ಸಿಿಗಲ ೊಂದು ಧಲೈಯಾ ಮತ್ುು 
ಆತ್ಮವಿಶನವಸ ಮ ಡುವ ಸನಧಯತ್ಲಗಳನ್ುನ 
ಅಲೆಗಳಲಯಲ್ನಗದು .  
ಭ ತ್ನರನಧರ್ಲಯ ಒೊಂದು ಕುಟುೊಂಬದ ಅಥವನ ಒೊಂದು 
ಪ್ರದಲೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುಹಲ ೇಗುಗಳನ್ುನ ನಿಯೊಂತಿರಸುವ 
ಕಲೇೊಂದರಗಳೂ ಆಗಿವಲ. ಇದರಲ್ಲೆ ಪ್ನಲ್ಲ ಗಳುುವ ಎಲೆರ  
ದಲೈವಗಳು ನಿೇಡುವ ನಿಣಾಯಕಲೆ ಬದಧರನಗಿದುಾ ಈ 

ಅತಿಮನನ್ುಷ ಶಕ್ತುಗಳು ತ್ಮಮ ಅನ್ುಗರಹವನ್ುನ 
ಹಿೊಂತ್ಲಗಲದುಕಲ ೊಂಡರಲ ಬದುಕು ದನರುಣವನಗಿರುತ್ುದಲ ಎೊಂಬ 
ನ್ೊಂಬಿಕಲಯನ್ುನ ಬಲಳಲಸಿಕಲ ೊಂಡಿದನಾರಲ.  
 

ಭೂತಾರಾಧನ ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು 
1. zÉÆA¥ÀzÀ§°,  
2. vÀA©® 
3. CUÉ¯ï 
4. DªÁgÀ  

5. ಕಲೊಂಡಸಲೇವಲ 

http://www.kannadajournal.com/
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%95%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B2%B8%E0%B3%87%E0%B2%B5%E0%B3%86&action=edit&redlink=1
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6. ಕಲ ೇಲ 
7. ಜನಲ್ನಟ 
8. ರ್ಲೇಮ 

9. ಧಮಾರ್ಲೇಮ 

10. ಬೊಂಡಿಜನತ್ಲರ 
11. ಮೈಮ 

12. ಮಚ್ಚಿ 
13. ದಶಾನ್ EvÁå¢ DgÁzsÀ£Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 

DZÀj¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ1.  

 
ಭೂತಾರಾಧನ ಯ ವಾದ್ಯಗಳು 
1. ಡಲ ೇಲು 
2. ದುಡಿ 
3. ತ್ನಸಲ 
4. ತ್ಲೊಂಬರಲ 
5. ಸಮೇಲ 
6. ರ್ನಗಸವರ 
7. ಬನಯೊಂಡ್ ವನಲಗ 
8. ಶುರತಿ 
 
ಭೂತ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಟದಾಯ 

1. ನ್ಲ್ಲಕಲ 
2. ಪ್ೊಂಬದ 

3. ಪ್ರವ 

4. ಪ್ನಣನರ 
 

ಭೂತದ್ ಆಯಟಧಗಳು 
1. ಅಡನಯಣಲ  ಎೊಂದರಲ ಗುರನಣಿಯೊಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 
2. ಕಡುಲ್ಲ ಎೊಂದರಲ ಬನಳ್ ಕತಿು 
3. ಕತಿು 
4. ಕಲೊಂಡಲ  
5. ಚವಲ್ಲ  
6. ಬನಣ 
7. ಬಿಲುೆ 
8. ಬಲತ್ು - ಜಲ ೇಡಿ ಬಲತ್ುವನ್ುನ ಬಲಳಿುಕಟಿದಲ್ಲೆ 

ತ್ಯನರಿಸಲ್ನಗುತ್ುದಲ. 

9. ಸುರಿಯ - ಒೊಂದು ವಿಧದ ಕತಿು 
10. ಸ ಟಲ - ತ್ಲೊಂಗಿನ್ ಮಡಲ್ಲನಿೊಂದ ಅಥವನ ಬಿದರಿನಿೊಂದ 

ತ್ಯನರಿಸಲ್ನದ ಸ ಟಲಯು ಒೊಂದು ಕಲೈಯಲ್ಲೆ 
ಹಿಡಯುವಷುಿ ಉದಾ ಇರುತ್ುದಲ. ಕಲಲವು ಕಡಲ 
ರನತಿರಯಡಿೇ ಉರಿಯುವ ದಲ ಡಡ ಸ ಟಲ ಕಟುಿತ್ನುರಲ. 

 
vÀÄ¼ÀÄ£ÁrUÀgÀÄ MAzÀÄ £ÀA©PÉAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 
zÉÊªÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß fÃªÀ£ÀzÀ C« s̈Ádå CAUÀªÁV 
C£ÀÄ À̧j¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀåªÀ̧ ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃ£ÀÄUÁjPÉ 
EªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÀ¸ÀÄ¨ÁVzÀÝ PÁ®zÀ°è vÀªÀÄä £ÀA©PÉUÀ½UÉ 
§®ªÁVzÀÝ F DgÁzsÀ£É EAzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ.  
¨sÀÆ MqÉvÀ£À«gÀÄªÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä MqÉvÀ£À«gÀÄªÀ ¸Àé®à 
¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀªÀ¤UÉ ©lÄÖ 
PÉÆlÄÖ UÉÃtÂ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°è ¨sÀÆvÀzÀ ªÁ¶ðPÀ 
GvÀìªÀUÀ¼À°è CzÀgÀ RZÀð£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀåªÀ̧ ÁAiÀÄ¢AzÀ¯ÉÃ 
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨sÀÆ ªÀÄ À̧ÆzÉ PÁ¬ÄzÉ¬ÄAzÁV UÉÃtÂ ¥ÀzÀÞw 
¤AvÀÄ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV ªÀiÁ°PÀ£À DzÁAiÀÄ PÀÄ¹zÁUÀ 
ªÀAwUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt ¸ÀAUÀæ»¹ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀÄÄAzÀÄªÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. 
±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæzÀ°è DzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ, GvÀÛªÀÄ ªÉÃvÀ£ÀzÀ 
GzÉÆåÃUÀ, ºÉÆgÀHgÀÄ-zÉÃ±ÀUÀ¼À GzÉÆåÃUÀ¢AzÁV §gÀÄªÀ 
ºÉaÑ£À DzÁAiÀÄ¢AzÁV ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 
§AzÀ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É DqÀA§gÀ¢AzÀ ªÉÊ¨sÀªÀ¢AzÀ 
£ÀqÉ¸À®àqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ªÀA±À¥ÁgÀA¥ÀAiÀÄðªÁV 
£ÀqÉ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£É EAzÀÄ CzsÀåPÀë, 
¸ÀzÀ̧ ÀågÀÄUÀ¼ÉA§ ¸À«ÄwAiÉÆA¢UÉ ¨É Ȩ́zÀÄPÉÆArzÉ JAzÀgÉ 
vÀ¥ÁàUÀ̄ ÁgÀzÀÄ.  
`zÉÊªÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è C¸ÀAUÀvÀUÀ¼ÀÄ’ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ 
¯ÉÃR£ÀzÀ°è d£À¥ÀzÀ «zÁéA¸À §£ÀßAeÉ ¨Á§Ä C«ÄÃ£ï 
CªÀgÀÄ DzsÀÄ¤PÀ ¢£ÀUÀ¼À°è zÉÊªÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ§gÀÄªÀ 
«gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ2. 
ªÉÊ¢PÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥Àæ s̈ÁªÀ¢AzÀ®Æ C£ÉÃPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 
£ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆÃ®ÄªÀAvÉ ¨sÀÆvÀzÀ 
UÀÄrAiÀÄ ¤ªÀiÁðt, PÁAQæmï PÀlÖqÀ, UÁ½AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ , 
¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ, EAlgï¯ÁPï CAUÀt, ªÀiÁA¸ÁºÁgÀzÀ 
§zÀ®Ä ¸À¸ÁåºÁgÀ, PÀÄaÑ®Ä CQÌAiÀÄ §zÀ®Ä ¨É½ÛUÉ CQÌAiÀÄ 
Hl, zÉÊªÀUÀ½UÉ DgÀw JvÀÄÛªÀÅzÀÄ, ªÀÄtÂAiÀÄ §zÀ¯ÁV UÀAmÉ 
ªÀÄÄAvÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ.  
zsÀé¤ ªÀzsÀðPÀUÀ¼À §¼ÀPÉ, »ªÉÄäÃ¼À MzÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 
¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ««zsÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ 
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ EAzÀÄ 
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. ¨sÀÆvÀzÀ GvÀìªÀUÀ¼À°è EzÀÝAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ 
¸ÀàzsÁðvÀäPÀ, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á QæÃqÉUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ «ªÁzÀPÉÌ 
UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛ EzÉ. zsÀé¤ªÀzsÀðPÀUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ C£ÀxÀðUÀ¼À£ÀÄß 
«zÉÃ² ¸ÀA±ÉÆÃzsÀQ ªÀiÁvÀð D¸ÀÖ£ï 1970gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°èAiÉÄÃ 
UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ3.  

http://www.kannadajournal.com/
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%95%E0%B3%8B%E0%B2%B2&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9C%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%BE%E0%B2%9F
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A8%E0%B3%87%E0%B2%AE&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A7%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%A8%E0%B3%87%E0%B2%AE&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AC%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%9C%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%86&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AE%E0%B3%88%E0%B2%AE%E0%B3%86&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AE%E0%B3%86%E0%B2%9A%E0%B3%8D%E0%B2%9A%E0%B2%BF&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%B6%E0%B2%A8
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A1%E0%B3%8B%E0%B2%B2%E0%B3%81&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A6%E0%B3%81%E0%B2%A1%E0%B2%BF&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%86&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%A4%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%B0%E0%B3%86&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B3%87%E0%B2%B2&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%B0
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AC%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B3%8D_%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%97&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B2%BF
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zÉÊªÀzÀ D¨sÀgÀt, GqÀÄUÉ – vÉÆqÀÄUÉUÀ¼À®Æè 
§zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀzÀ 
§zÀ¯ÁV ¨É½î §AUÁgÀ, CqÀPÉ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÀÄÄmÁÖ¼ÉAiÀÄ §zÀ°UÉ 

¨É½î§AUÁgÀzÀ ªÀÄÄmÁÖ¼É, vÉAV£À UÀjAiÀÄ §zÀ¯ÁV ¹ÃgÉ, 
PÁ®ÄAUÀÄgÀ, ªÀÄÄAzÀ¯É, ¹ÛçÃ zÉÊªÀUÀ½UÉ zÉÃªÀvÉUÀ½VgÀÄªÀAvÀºÀ 
QjÃl, PÀjªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄªÀÅzÀÄ PÁt¹UÀÄvÀÛzÉ.  

 

ಬದಲ್ನವಣಲಯನ್ುನ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ಟ್ಟಿ ಮನಡಬಹುದು 
 

ಅಂದ್ಟ ಇಂದ್ಟ 
ಮರ್ಲ ಹಿತ್ುಲಲ್ಲೆ ಬಲಳಲಯುತಿುದಾ ಕಲೇಪ್ುಲ ಹ , ಅಬಬಲೆ್ಲಗಲ ಗಳಿೊಂದ ದಲೈವದ 

ಮಣಲ ಮೊಂಚನವನ್ುನ ಸಿೊಂಗನರ ಗಲ ಳಿಸುತಿುದಾರು 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ೆೇ. ಯನಯನಾರಲ ೇ ಬಲಳಲಯುವ ಹ ಗಳಿೊಂದ 

ದಲೈವ ಸಿೊಂಗನರಗಲ ಳುುತಿುದಲ. 

ತ್ನಸಲ, ರ್ನದಸವರಗಳಲೇ ಮುಖಯವನಗಿದಾವು. 
ಬನಯೊಂಡ್ ಸಲಟಬೊಂ, ಕಲ ಳಲು, ಚಲೊಂಡಲಯ ಅಬಬರ 

ಕನಣಿಸುತ್ುದಲ 

ಸನಮನನ್ಯ ಉಡುಗಲ ಸನಕನಗಿತ್ುು 
ಕಲಲವಲಡಲ ಎಲೆರಿಗ  ಒೊಂದಲೇ ತ್ಲರರ್ನದ ಒೊಂದಲೇ ಬಣಣಗಳ 

ಧಿರಿಸು ಧರಿಸುವುದನ್ುನ ಕನಣುತ್ಲುೇವಲ 
“ಕಲ ಡಿ” ತ್ಲೊಂಗಿನ್ ಗರಿಯೊಂದಲ್ಲೇ ಮನಡುತಿುದಾರು ಸಿಮೊಂಟ್ ಸನಬೆ್ ಗಳಿೊಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟನಿಗಿವಲ 

ಕಲ ಡಿ” ಅಲ್ಲೆನ್ ಪ್ರಿಸರಕಲೆ ತ್ಕೆೊಂತ್ಲ ಮನವು, ಬನಳಲ ಹಣುಣ, ಗಲೇರು ಹಣುಣ 
ಮೊದಲ್ನದವುಗಳಿೊಂದ ಸಿೊಂಗರಿಸಲಾಡುತಿುತ್ುು. ತ್ಲೊಂಗಿನ್ ಸಿರಿಯೊಂದ ಮನಡಿದ 

ಹಕ್ತೆಗಳ ಕಲ್ನಕೃತಿ ಮರುಗು ನಿೇಡುತಿುತ್ುು 
ಬಣಣ ಬಣಣದ ಬಟಲಿ ಮತ್ುು ಪ್ತ್ನಕಲಗಳು ರನರನಜಿಸುತಿುವಲ. 

ಕಲದ ಅೊಂಗಣಕಲೆ ಸಲಗಣಿ ಸನರಿಸುತಿುದಾರು ಕನೊಂಕ್ತರೇಟ್ ಹನಕಲ್ನಗುತಿುದಲ 

ಮರ್ಲ ಮರ್ಲಗಲ ಹಲ ೇಗಿ ಮುಖತ್: ರ್ಲೇಮದ ನಿರ್ಮತ್ು ಆಮೊಂತಿರಸುತಿುದಾರು. 
ಬನಯನ್ರ್, ಬೊಂಟ್ಟೊಂಗ್ಸಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ, ಆಮೊಂತ್ರಣ ಪ್ತಿರಗಲ 

ಕನಣಸಿಗುತ್ುದಲ 
ಮರ್ಲ ದಲೈವ ಮರ್ಲಯೊಳಗಲ ಇತ್ುು. ಮರ್ಲ ದಲೈವ ಮರ್ಲಯ ಹಲ ರಗಲ ಇದಲ 

ಅೊಂದು ಬಲಳಿು ಬೊಂಗನರ ಯನವುದ  ಇರಲ್ಲಲೆ 
ದಲೈವದ ಆಯುಧ, ಮೊಗಗಳು ಬಲಳಿು, ಬೊಂಗನರದೊಂದ 

ಕ ಡಿದಲ 

ಹಲಗಲ ಇಟುಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಲ ಮೊಗ ಆಯುಧ ಇಟುಿ ಆರನಧಿಸುತಿುದಾರು 
ದಲೈವದ ಮಣಲ ಮೊಂಚನವು ಅತ್ುಯತ್ುಮ ಕುಸುರಿಯೊಂದ 

ಕಲತ್ುಲಾಟ್ಟಿದಲ 
ದಲೈವದ “ಸನನ್” ಮುಳಿ, ಹೊಂಚು ಹನಕಲ್ನಗಿತ್ುು ಸಿಮೊಂಟ್, ಕಲ್ಲೆನಿೊಂದ ಕಟಿಲ್ನಗುತ್ುದಲ 

ಪ್ೊಂಚ ವನದಯಗಳು ಸದುಾ ಮನಡು ತಿತ್ುು ವಿದುಯತ್ ಚನಲ್ಲತ್ ಪ್ೊಂಚ ವನದಯಗಳು ಸದುಾ ಮನಡುತಿುದಲ 
 
`¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀå ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À°è 
ªÀÄÄRå §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄwÛzÉ. ¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ 
DAvÀjPÀ CA±ÀUÀ¼ÁzÀ £ÁåAiÀÄ wÃªÀiÁð£À, LPÀå¥Àæw¥ÁzÀ£É, 
zsÁ«ÄðPÀvÉ EAvÀºÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄºÀvÀéªÀ£ÀÄß 
PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛªÉ’4. 

zÉÊªÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÀ 
¨sÀÆvÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ® D±ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ 
vÀvÀéªÀ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ J®ègÀ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ.  
¥Àæ§AzsÀzÀ MlÄÖ ¸ÁgÀgÀÆ¥ÀªÁV F PÉ¼ÀV£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 
£ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ: 

 
§zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ 

ªÁ¶ðPÀ GvÀìªÀUÀ¼À ªÉÄÃ°éZÁgÀuÉ ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ HgÀªÀgÀ PÉÊUÉ §A¢ªÉ. ¨sÀÆ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ºÁUÀÆ DyðPÀ £É¯ÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ 
¸Á£À, ªÀiÁqÀ, UÀÄrUÀ¼ÀÄ DzsÀÄ¤PÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ §zÀ¯ÁVgÀÄªÀÅzÀÄ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ G£Àßw, zÀÄAzÀÄªÉZÀÑ 

¸Á£À, UÀÄr, ªÀiÁqÀUÀ¼ÀÄ zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀÄ«PÉ, 
zÉÊªÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è §¼À¸À¯ÁUÀÄªÀ DºÁgÀ ªÀ̧ ÀÄÛUÀ¼À §zÀ¯ÁªÀuÉ 

CAzsÀ ±ÀæzÉÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ¢PÀzÀ CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ 

D¨sÀgÀt EvÁå¢UÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉ zÉÃªÀzÉÃªÀvÉUÀ¼À PÀ®à£É 
EvÀgÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ-¥ÀÇeÉ, CZÀð£É EvÁå¢ ªÉÊ¢PÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ 

 
¥ÉÇæ. CªÀÄævÀ ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ÀégÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸ÀÄvÁÛ 
£À£Àß ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸À§AiÀÄ¸ÀÄvÉÛÃ£É: £ÀªÀÄä zÀÈ¶Ö zsÉÆÃgÀuÉ, 

CzsÀåAiÀÄ£À, C£ÀÄµÁ×£ÀUÀ¼À°è ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀÖvÉ, £ÉÊd ¸ËAzÀAiÀÄð, 
¨sÉÃzÀ «zÀÆgÀvÉ, «±Á® ªÀÄ£ÉÆÃ¨sÁªÀ EgÀ É̈ÃPÉA§ ºÁUÀÆ 
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eÁw¥ÀæeÉÕ, ªÀUÀð ¥ÀæeÉÕUÀ¼ÀÄ DzÀµÀÄÖ ªÀÄgÉAiÀiÁV 
DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥ÀæeÉÕ ªÀ¢üð¸À̈ ÉÃPÉA§ 
D±ÀAiÀÄªÀµÉÖÃ E°è ªÀÄÄRå. C¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤ÃVPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è 
ªÀUÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉAiÀÄ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ C£ÉÃPÀ 
«¢üUÀ¼À®Æè, ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¥Áj, ªÀÄ¢¥ÀÅ, £ÀÄrUÀ¼À®Æè 
ªÀåPÀÛªÁUÀÄªÀ ¸ÀzÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀ C£ÀÄµÁÖ£ÀPÉÌ 
§AzÀgÉ DUÀ ¤dªÁVAiÀÄÆ £ÀªÀÄä ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸Ë s̈ÁUÀåPÉÌ ºÉªÉÄä 
¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ5. 
 
ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀªÀgÀÄ 
PÉÆgÀUÀ¥Àà ZËl (70 ªÀµÀð), ªÀÄAUÀ̄ Áàr »wÛ®Ä ¨ÁjUÉ, 
PÀÄA¨ÁØeÉ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè 
²æÃ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÉÊ PÉÆgÉPÁÌ£À, ), ªÀÄAUÀ̄ Áàr »wÛ®Ä ¨ÁjUÉ, 
PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè 
qÁ. gÀvÁßPÀgÀ ªÀÄ®èªÀÄÆ¯É (37ªÀµÀð), ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, 
PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ f¯Éè. 
qÁ. gÁeÉÃ±ï D¼Àé (38 ªÀµÀð), §¢AiÀÄqÀÌ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ 
f¯Éè. 
qÁ. ¸Á¬ÄVÃvÁ (50 ªÀµÀð) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
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