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ನಭಮಕಲೆಗಳೆಲಾಂದಲ್ಾಂದುಅಚಯಣೆಮಹಿನೆೆಲೆಮಲ್ಲಾಬೆಳೆದುಫಂದಿೆ. 
‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಕೂಡಂದುಅಚಯಣೆಮಹಿನೆೆಲೆಮಲ್ಲಾಬೆಳೆದುಫಂದಕಲೆಯಗಿದೆ.ಇಕಲೆಮನುೆನವರತ್ರಿಮಸಂದ
ಬಭದಲ್ಲಾಅಚರಿಸುತ್ಾರೆ. ಭಯತದಧರ್ಮಭಕಹಫಬಗಳಲ್ಲಾನವರತ್ರಿಂದುೆೈಶಿಷಟö್ ಮೂಣಭದನಡಹಫಬ.  
ಶತಮನಗಳಂದಅಚರಿಸಲ್ಪಡುವಇಹಫಬ, ಕಲ-ಷಂಸೃತ್ರಕದೃಷ್ಟಟಯಂದಭಹತೀೂಣಭದುದು. 
ನವರತ್ರಿಮಸಂಬಿಭದಲ್ಲಾವಷಭಂಿತ್ರವಿವಿಧೆೋಷಬೂಷಣಗಳಂದಭನೆಭನೆಗೆ, ಹಳಿಗಳಲ್ಲಾ, 
ೆೋಟೆಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಾಜನಯುಫಯುವುದುಂಟ್ು. ಸಗೆಯೋ ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ತಂಡದವಯೂಫಯುತ್ಾರೆ. 
 ಬೆಂಡುಭಯದಿಂದಮಡಿದ, ಹೂಗಳಂದ಄ಲ್ಂಕೃತದಂದುದಂಡ. ಆದಯತುದಿಮಲ್ಲಾಂದುಕಲ್ಶವಿಯುತಾದೆ. 
ಮೋಲ್ಲನಂದಕೆಳಕೆೆಹೂಗಳನುೆಆಳಬಿಟ್ಟಟಯುತ್ಾರೆ.ಆವುಕಗದದ಄ಥಬಾಗಡೆಯಂದಮಡಿದಹೂಗಳಗಿಯುತಾೆ. 
ಇದಂಡಕೆೆನೆಲ್ದಲ್ಲಾನಲ್ುಾವವಾವಷೆೆಮಡಿಯುತ್ಾರೆ. ದಂಡದಮೋಲಾಗದಲೆಾಲ್ಾಹೂಗಳನುೆಹಚ್ಚಿದುು, 
ಆಡಿೋದಂಡಫಣಣಫಣಣಗಳಂದ಄ಲ್ಂಕೃತಗಿಯುತಾದೆ. ಆದನೆೆೋ ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಎಂದುಕರೆಮುವುದು. 
ಸೂವಿನಕ ೂೋಲು - ಾದವಾನ 

 ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಂದುಜನದಿದಶಭನತಮಕಕಲೆ. ((Performing Art) 

‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ತಂಡದಲ್ಲಾಸುಮಯು 4-5 ಜನರಿಯುತ್ಾರೆ. ಆಫಬಯುಬಲ್ಕಯು, ಫಬಭದುಲೆಗಯ, 

ಫಬಶೃತ್ರನುಡಿಸುವವಭತುಾಭಗವತಯುಫಯುತ್ಾರೆ. ಆಫಬಯುಬಲ್ಕಯಕೆೈಮಲ್ಲಾಂದೊAದುದಂಡವಿಯುತಾದೆ. 
ಆವಯುಷಮನಾಗಿಎಲ್ಾರಿಗಿಂತಭುಂದೆಫಯುತ್ಾರೆ. ಆವಯು 
‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಿದಶಿಭಸುವಲ್ಲಾಮೊದಲ್ುಚೌದಿಗಳನುೆಸಡುತ್ಾರೆ. ಆವುಮನೌರ್ಮಮಚೌದಿಗಳು. 
ಿಯಂಬದಲ್ಲಾ಄ವಯು – 

ನರಮಣಮನಮೊನರಮಣಮ 
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ನಭಿಕಭಲ್ಕೆಶಯಣುನರಮಣಮ | 

ಗುಯುದೆೈವಗಣತ್ರಗೆಶಯಣುಶಯಣೆಂದು 
ಕಯಗಳೆಯಡನುಭುಗಿದುಶಿಯೆಯಗಿನಂದು ||  
ಎಂದುಇಫಗೆಮನನಚೌದಿಗಳನುೆಸಡುತ್ಾರೆ. ಚೌದಿಗಳನುೆಸಡುವಲ್ಲಾಶುಿತ್ರಯಯುತಾದೆ. 
ಚೌದಿಗಳುಭುಗಿದನಂತಯಭಗವತಯುಗಣತ್ರಸುಾತ್ರಮಡಿ, 

ಮಕ್ಷಗನದಯವುದದಯೂಂದುಿಸಂಗದಭಗವನುೆಎತ್ರಾಕೊಳುಿತ್ಾರೆ. 
ಬಲ್ಕಯುಕೆೈಮಲ್ಲಾಹಿಡಿದದಂಡವನುೆಕೆಳಗಿಟ್ುಟ, ಭಗವತಯದಾಭುಗಿದನಂತಯ಄ಥಭಸೆೋಳುತ್ಾರೆ. 
ಇ಄ಥಭಸಂದಯೂದಲ್ಲಾಯುತಾದೆ. ತ್ವುಅಮುುಕೊಂಡಭಗವುೂಣಭದನಂತಯ, 

ಭಗವತಯಭಂಗಲ್ದೊAದಿಗೆಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಕಮಭಕಿಭಭುಗಿಮುತಾದೆ. ಆದುಸುಮಯು 10 ರಿಂದ 15 

ನರ್ಮಷಗಳಕಲವಧಿಮದಗಿಯುತಾದೆ. ನಂತಯಮಜಮನಯು಄ಥಮಲ್ಲಕಯುವಿೋಳಾಸಹಿತ಄ಕ್ಕೆ, 
ಹಣವನುೆಕೊಡತ್ಾರೆ. ಆವರಿಗೆನದಿಭಷಟಸಂಭವನೆಯAಫುದಿಲ್ಾ. ಕೊಟ್ಟದುನುೆಸ್ೀೋಕರಿಸುತ್ಾರೆ. 
ನಂತಯತಂಡಭುಂದಿನನರಿೋಕ್ಷಿತಭನೆ಄ಥ಄ಂಗಡಿಗಳಗೆಷಗುತಾದೆ. ಹಳಿಗಳಲ್ಲಾಅದರೆ಄ಕ್ಕೆ, 
ವಿೋಳಾಸಹಿತಹಣವನುೆಕೊಡುತ್ಾರೆ. ಅದರೆೆೋಟೆಗಳಲ್ಲಾಸೆಚಿಗಿಹಣವನುೆಮತಿಕೊಡುತ್ಾರೆ. ಆವಯುಎಲಾ಄ಂಗಡಿ, 

ಭನೆಗಳಗೆಸೊೋಗುವುದಿಲ್ಾ. ಫದಲಗಿನರಿೋಕ್ಷಿತಭನೆ಄ಂಗಡಿಗಳಗೆಸೊೋಗುತ್ಾರೆ. ರಿಚ್ಚತರದಲ್ಲಾಸಂಭವನೆ, 
ಸತ್ೆಯಸೆಚುಿಸ್ಗುತಾದೆ. 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದವಯುತ್ವುತ್ರಯುಗಟ್ಿಯಂಭಿಸುವಭುನೆತಭೂಮರಿನದೆೋವಷೆನಕೆೆಸೊೋಗಿ, 

಄ಲ್ಲಾಿಷದವನುೆತಂದುಸಂಚಯಿಯಂಭಿಸುವುದುಯೂಢಿಮಲ್ಲಾದೆ. 
ನವರತ್ರಿಿಯಂಬದಿAದವಿಜಮದಶರ್ಮಮವರೆಗೆ ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಿದಶಭನನಡೆಸುತ್ಾರೆ.  
‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ತಂಡದವಯುಮಕ್ಷಗನದಬೆೋರೆಬೆೋರೆಿಸಂಗಗಳಭಗಗಳನುೆಿದಶಿಭಸುತ್ಾರೆಅದರೆಮೋಲೆತ್ರಳಸ್
ದಂತ್ೆಸಂದಯೂದಭಗಗಳದಭಿೋಭ-ದೌಿದಿ, ಄ಜುಭನ-ಸುಬದೆಿ, ಕೃಷಣ-ಸತಾಭಮ, ಄ಭಿಭನುಾ-ಸುಬದೆಿ, 
ಷಲ್ೀ-಄ಂಬೆ, ಭಿೋಭ-ಹಿಡಿಂಬೆ, ಸುಧನೀ-಄ಜುಭನ, ಕಣಭ-಄ಜುಭನ, ಆತ್ಾದಿ. 

ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದವಯುಹಿಂದೆಮಸನವರ್ಮಚೌದದಜೊತ್ೆಗೆಕೊೋಲಟ್ದದಗಳನುೆಷೆೋರಿಸ್ಿದಶಭನಮಡಿ
ದೂುಆದೆ. ಈದಹಯಣೆಗಗಿಂದೆಯಡುಷಲ್ುಗಳನುೆಆಲ್ಲಾಕೊಡಲಗಿದೆ. 
ಪೊಡವಿಗಧಿಕದಈಡುಪಿಗೆನಭಮಕೃಷಣಹಡಗೆೋರಿಫಂದು 
ನೆಲೆಸ್ದಯನೆದಕೊೋಲ್ುಕೊೋಲೆನೆರೆ | 
ಹಡಗೆೋರಿಫಂದುನೆಲೆಸ್ದನಭಮಕೃಷಣ, 
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ದೃಢಭಧೀಭುನರಮಗೊಲ್ಲದನೆಯನೆದಕೊೋಲ್ುಕೊೋಲೆನೆರೆ || 
ಇರಿೋತ್ರಕೊೋಲಟ್ದದಾಗಳುಫಯುತಾೆ. ಆದುಕೆಲ್ವುಕಲ್ಿಚಲ್ಲತವಿತುಾ. ಅದರೆ, 
ಮಕ್ಷಗನಕೆೆಸೆಚ್ಚಿನಅದಾತ್ೆಆಯುವುದರಿಂದಗಿ, 

ಮಕ್ಷಗನದದಗಳನೆೆೋ಄ಂದರೆಮಕ್ಷಗನವನೆೆೋ಄ಳವಡಿಸ್಄ದಯಲ್ಲಾಸೆಚ್ಚಿನಅಸಕ್ಕಾಭೂಡುವಂತ್ೆಮಡಿದಯು. 
ಸೂವಿನಕ ೂೋಲು-ನಿಶಪತ್ತಿ :ಇಕಲೆಗೆ ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಎಂಫಸೆಸಯುಯಕೆಫಂದಿಯಫಹುದು? 

ಆದುಷಂಕೆೋತ್ರಕಗಿಫಂದಿದೆಯೋ಄ಥಷಮನಾಥಭದಲ್ಲಾಫಂದಿದೆಯೋಎಂಫಫಗೆೆಆನೂೆ಄ಧಾಮನನಡೆಮಬೆೋ
ಕಗಿದೆ. ಷಂಕೆೋತ್ರಕ಄ಥಭದಲ್ಲಾಸೆೋಳುವುದದರೆ, 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಬತಾದತ್ೆನೆಮಅಕಯವನುೆಸೊೋಲ್ುವುದು಄ಥಬತಾದತ್ೆನೆಮಲ್ಲಾಯುವಹೂವಿನಸಂಕೆೋತಗಿಫಳಕೆಗೆ
ಫಂದಿಯಫಹುದು. ನವರತ್ರಿ, 
ದೆೋವತ್ಸುತ್ರಾಗಗಿರ್ಮೋಸಲಗಿಟ್ಟಹಫಬದುದರಿಂದಇಹಫಬಕೆೆದೆೈವಿಕಸಂಿದಮದಇಅಚಯಣೆಮನುೆತಂದಿಯಫಹು
ದು. ಆದಕೆೆಕಯಣ, ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುದೆೋವಷೆನಗಳಲ್ಲಾಯುವಕಲ್ುದಿೋವನುೆಸೊೋಲ್ುವುದು. 
ಯಮರ್ಥಭಕ಄ಥಭದಲ್ಲಾಆದುದೆೋವಯನುೆಬೆಳಗಿಸುವಂದುದಿೋ. 

ಬಲ್ಕಯುಇದಂಡವನುೆಕೆೈಮಲ್ಲಾಹಿಡಿದುಜನಯಬಳುಬೆಳಗಲ್ಲಎಂದುಸರೆೈಸುವಲ್ಲಾ, 
ಲೊೋಕಕೆೆಭಂಗಳಗಲ್ಲಎಂದುಹಯಸುವಲ್ಲಾಇ಄ಭಿಿಮವಾಕಾಗಿದೆ1. 

ಷಮನಾಥಭದಲ್ಲಾಸೆೋಳುವುದದರೆ, ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದವಯುಿದಶಿಭಸುಗ, ಸುಭಮನೆಸೊೋಗುವುದಿಲ್ಾ, 
಄ದಕೆಗಿಬಲ್ಕಯಕೆೈಮಲ್ಲಾಹೂವಿನಂದಲ್Aಕೃತದಂದುದಂಡವಿಯುತಾದೆ. 
ಇದಂಡಹೂವಿನಂದಕೂಡಿಯುವುದರಿಂದಗಿ ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಎಂದುಸೆಸಯುಫಂದಿಯಫಹುದಗಿದೆ. 
ಷAದರ್ಾ: ‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಕಲೆಮನುೆಅಶಿೀೋಜಶುದಧದಲ್ಲಾಅಚರಿಸುತ್ಾರೆಸೊಯತುಆನೆವದಿನಗಳಲ್ಲಾಅಚರಿಸುವುದಿಲ್ಾ. 
ನವರತ್ರಿಮಿಯಂಬದಿAದವಿಜಮದಶರ್ಮಮವರಿಗೆಮತಿ. ಆದುಶಯತ್ೆಲ್. 

ಇಸಭಮದಲ್ಲಾಭುಂಗಯುೆೈಯುಭನೆಮಲ್ಲಾಷೆೋರಿಯುತಾದೆ. ಯವತ್ೊಂದರೆಮೂಆಯುವುದಿಲ್ಾ. 
ಷಮನಾಗಿಎಲ್ಾಜನತ್ೆಮಲ್ಲಾಮೂಸಭೃದಿಧಮಕಲ್ಗಿಯುತಾದೆ. 
ಹಿಂಗಯುೆೈಯುಸೊಲ್ದಲ್ಲಾಬೆಳೆದುನಂತ್ರದುುನೊೋಡಲ್ುಹಷಭಜನಕಗಿಯುತಾದೆ. 
ಅಶಢಕಳೆದುವಿವಣಮಸದಲ್ಲಾಆದನುೆಅಚರಿಸುತ್ಾರೆ. ಅಶಢಮಸವುಕಲ್ಲಗಲ್, 

಄ನಷಟಕಲ್ಎಂದುಸೆಸಯುಡೆದಿದೆ. ಇ಄ನಷಟಮಸದಲ್ಲಾಯವಹಫಬಕಮಭಗಳನುೆಮಡುವಂತ್ರಲ್ಾ. 
ಕೆೈಗೆಬೆಳೆಗಳುಷೆೋರಿಯುವುದಿಲ್ಾ. ಕೆೈಮಲ್ಲಾಹಣವಿಲ್ಾದುರಿಂದಲ್ೂಎಲಾಕಮಭಕಿಭಗಳಗೂನಶೆೋಧ. 

ಷೊೋಣಕಳೆದುಕನಾಮಸೆಂದರೆಸಂತ್ರಾನಿಯಂಬೆAದೆೋ಄ಥಭ. 
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ೆೈಯುತ್ೆನೆಬರಿತಗಿದುುಕೆಲ್ವುಭನೆಮನುೆಷೆೋರಿಯುತಾದೆ. ತಭಗೆದೊರೆಮುವಪಲ್ಕಣೆಣದುರಿಗಿಯುತಾದೆ. 
ಹಫಬಗಳುಷೊೋಣತ್ರಂಗಳನAದಲೆೋಂದಯಮೋಲೊಂದಯAತ್ೆಫಯುತಾೆ. 
ಶುಬದಸಭೃದಿಧಮಸಂಕೆೋತಗಿಹಫಬಗಳನುೆಅಚರಿಸುತ್ಾರೆ. ಆದಯಲ್ಲಾೆೈರಿಗೆಸಂಫAಧಿಸ್ದದೊಡಡಹಫಬ ‘ಸೊಸತು’. 
ಆದುಬತಾದತ್ೆನೆಮನುೆಭನೆಗೆತಂದುೂಜಿಸುವಹಫಬ. ಇಹಫಬಕೆೊಯಕಗಿ 

‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಸಭೃದಿಧಮಸಂಕೆೋತಗಿಫಂದಿಯಫಹುದು. 
ಮಹನ್ೌಮಿಯಚೌದಗಳುಸೂವಿನಕ ೂೋಲಹಗಿಬ ಳ ದುಬಂದಬಗ  : 
‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಅಚಯಣೆಮಿಚ್ಚೋನತ್ೆಗೆಯವಐತ್ರಸಸ್ಕಅಧಯಗಳೄಲ್ಬಾಗಿಲ್ಾ. 
ಸಗೆಂದು಄ದುಕಳೆದಶತಮನದಿಂದಲೆೋಅಯಂಬದುದೆನುೆವAತ್ರಲ್ಾ. 
ದಕ್ಷಿಣಕನೆಡದಲ್ಲಾಯವವಸನದಲ್ಲಾಮೂಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನಿಷಾಫಂದಿಲ್ಾ. 
ವಿಜಮನಗಯದಕಲ್ದಲ್ಲಾಯೋನವರತ್ರಿಈತಸವದವಣಭನೆವಿದೆೋಶಿೋಮಯಫಯವಣಿಗೆಗಳಂದತ್ರಳದುಫಯುತಾದೆ. ಗಮನ, 

ನೃತಾಆತ್ಾದಿಗಳಂದಆದುದೊಡಡನಡಹಫಬಗಿತುಾ. ಚತುವಭಣಭದವಯೂತಭಮಅಮುರರೊೋಗಾ, 
ಐಶೀಮಭಸ್ದಿಧಗಗಿ, ತಭಮಅರಧಾದೆೈವದವಿಷುಣ, ಶಕ್ಕಾ, ದುಗಿಭಮೊದಲದವುಗಳನುೊಜಿಸ್ವಿತನಷಠರಗುತ್ಾರೆ. 
ಆದಕೆೆಕೆಲ್ವುಭವನೆಗಳೄಆೆ. 
ಂದಿಲೊಾAದುಕಯಣದಿಂದಸಕಲ್ಯೂಇಹಫಬವನುೆಶಕ್ಕಾ«ÄÃರಿ಄ತ್ರವಿಜೃಂಬಣೆಯAದಅಚರಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಬಯತಖಂಡದ Àಎಲಾಭಗಗಳಲ್ಲಾಮೂಇಕಲ್ದಲ್ಲಾರಮಮಣದರಮಣ, ದುಗಭೂಜೆ, ಸೊೋಭ-

ಹವನದಿಗಳು, ದಿೋಕ್ಷವಿತಗಳುನಡೆಮುತ್ರಾಯುತಾೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಮಯಲ್ಾಂತೂಆದುಭುಖಾದಕಲ್. 

ತಭಮವಿಜಮಕೆೆಭೂಲ್ಕಯಣದಶಕ್ಕಾದೆೋವತ್ೆಮನುೆಂಫತುಾದಿನಗಳಲ್ಲಾಮೂಬಕ್ಕಾುಯಸಸಯಗಿಅರಧಿಸ್, 

ಕೊನೆಗೆದಿನವಿಜಮಸೂಚಕದಯತ್ೆಿಮನುೆಕೆೈಗೊಂಡುಶವಿiÁೂಜೆಮನುೆಮಡುವಯು.  
ಇಹಫಬದಸಂಬಿಭಹಳಿಗಳಲ್ಲಾನೊೋಡಬೆೋಕು. ವಷಭಕೊೆಂದುಹಫಬ, ಶಕ್ಕಾರ್ಮೋರಿನಡೆಸುವಯು. 
ಸೆಚುಿೆೈಖರಿಯಂದನಡೆಸುವುದಕೆೆಿಕೃತ್ರಮೂಸಸಮಮಡುತಾದೆ. 
ಹಿಂದೆತ್ರಳಸ್ದಂತ್ೆಯವತ್ೊಂದರೆಯಯುವುದಿಲ್ಾ. ವಿರಭಗಿತಭಮ, ನಡಉಯದೆೋವತ್ೆಗಳನುೊಜಿಸುವುದಕೆೆ, 
ನೆಂಟ್ರಿಷಟಯನುೆನೆರೆಯಸುವುದಕೆೆಯೋಗಾಕಲ್. 

ಸವಿಗನಸುಗಳನುೆಕಣುತ್ಾತಭಮಸೀಂತವೆಿೋಯೋಭಿವೃದಿಧಮನುೆಕುರಿತುಫಗೆಫಗೆಯಗಿಹಯಕೆಗಳನುೆಸಡುತ್ಾನಲ್ಲ
ಮುವುದಕೆೆಯೋಗಾಸಭಮ. ಅದುರಿಂದಹಳಿಗಯುಈತಾಭರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಾಹಫಬವನುೆಅಚರಿಸ್, 

ತಭಗೆಷೆೋರಿದವರೆಲ್ಾಯವಿಷಮಗಿಹಯಕೆಗಳನುೆಸೆೋಳುತ್ಾರೆ. 
಄ಂತಹಹಯಕೆಮದಗಳಲೊಾಂದುಭಸನವರ್ಮಚೌದ. 
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ಚೌದಗಳನುೆಸಡುವುದೆಂದರೆಹಳಿಗರಿಗೆಫಲ್ುಸೆಮಮಮವಿಷಮ. 

ಹಫಬಕೆೆಭೂಯುನಲ್ುೆತ್ರಂಗಳುಗಳಯುಗಲೆೋಆದನುೆಸಡಲ್ು಄ಭಾಸಿಯಂಬಗುತ್ರಾತುಾ. 
ಭಠದಈದುಿ಄ಥ಄ಮಾಗಳುಚೌದಸಡುವುದಕೆೆಯೋಗಾರದಹುಡುಗಯನುೆಅರಿಸ್ಕೊಂಡು, 
಄ವರಿಗೆಶಿಕ್ಷಣನೋಡುತ್ಾರೆ. ಆದಕೆೆಿತ್ೆಾೋಕಸಂಭವನೆಮೂಆದೆ. 
ಹುಡುಗಯುಸಡುವಮನೌರ್ಮಚೌದವುಕ್ಕವಿಗಿಂಗಿಯುವAತ್ೆ, 
಄ವಯಅಕಯವುನೊೋಡಲ್ುಹಿತಕಯಗಿಯುವುದಕೆಗಿ಄ವರಿಗೆಂದೆೋತ್ೆಯನದಸಭವಸಾçತ್ೊಡಿಸುತ್ಾರೆ. 
಄ವಯಈಡುಪಿನಂದಲೆೋ಄ವಯನುೆಚೌದಿಸಡುವಬಲ್ಕಯುಎಂದುಗುಯುತ್ರಸುತ್ಾರೆ. 
ಹುಡುಗರಿಗೆಕಸೂತ್ರಕೆಲ್ಸಮಡಿದಕುಪಫಣಣದಮೊಕಭಲೊಟೋಪಿ, ಕರಿಮನಲ್ುವಂಗಿ, ಬಿಳಮೆೈಜಭ, 

ನಡುವಿನಜಯತ್ರಿಟ್ಟಟಯದುು, ಕೆೈಮಲ್ಲಾಫಣಣದಕಗದದಿಂದ಄ಲ್ಂಕೃತದದಂಡವಿಯುತಾದೆ. 
ಹಫಬದಕಲ್ದಲ್ಲಾಭಠದಈದುಿ಄ಥ಄ಮಾಗಳು, ಇಕಲ್ಕೊೆೋಸೆಯೆೋಆಟ್ಟಟಯುವರೆೋಶೆಮಮಯುಮಲ್ನೂೆ, 
಄ಂಗಿನಮೋಲೆಈತಾರಿೋಮವನೂೆಧರಿಸ್ಷಲ್ುಷಲಗಿನಡೆಮುವಚೌದಿಬಲ್ಕಯನುೆಶಿಸ್ಾನಂದನಡೆಸ್ಕೊಂಡುಭನೆಭ
ನೆಗಳಲ್ಲಾಚೌದಿಗಳನುೆಸಡಿಸ್ವಿವೆೋಷಸಂಭವನೆಡೆಮುತ್ಾರೆ. ಹುಡುಗಯುಕೊಫಬರಿಬೆಲ್ಾಸಂದಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಹುಡುಗಯುಭಠದಲ್ಲಾಕಲ್ಲತವಿದೆಾಮನುೆಿದಶಿಭಸಲ್ುಆದರಿಂದಂದು಄ವಕಶದೊರೆತಸಗೂಅಯತು. 
ಕನಭಟ್ಕದವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಾಆದುಿಚಲ್ಲತವಿದೆ. ವಿಜಮನಗಯದಕಲ್ದಸುಮರಿಗೆ಄ಂದರೆಕ್ಕಿ.ಶ 14-16 

ಶತಮನಗಳಕಲ್ದಲ್ಲಾಇದಧತ್ರಬೆಳೆದಿತ್ೆಾಂಫುದಕೆೆವಿವಿಧಅಧಯಗಳೆ. 
ವಿಜಮನಗಯಕಲ್ದಲ್ಲಾಮಕ್ಷಗನವೂಷಕಷುಟಬೆಳೆದಿತ್ೆಾಂಫುದುವಿದೀಂಸಯ಄ಭಿಿಮ. 

ಮನೌರ್ಮಚೌದಗಳನುೆಸಡುವದಧತ್ರಕನಭಟ್ಕದಲ್ಲಾಕೆಲ್ವುಕಲ್ಭುಂದುವರಿಯತು. 
಄ದಕೆೆಪೊಿೋತ್ಸಹವೂಹಳಿಗರಿಂದದೊರೆಮುತ್ರಾತುಾ. ಹಳಿಗಯುತಭಮಬಲ್ಕಯಗನಿತ್ರಭೆಮನುೆಮಚ್ಚಿಕೊಳುಿತ್ರಾದುಯು. 
ಜ್ಞನಿಷಯವೂಆದರಿಂದಷಧಾಗುತ್ರಾತುಾ. ಆದೆೋಮನೌರ್ಮಚೌದಿಗಳುಮಕ್ಷಗನದಿಭವಕೆೆಳಗಗಿ 

‘ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು’ಯೂಕೆೆಫಂದಿತ್ೆAಫುದುಸೆಚುಿಸತಾ. ಬೆೋರೆಕಡೆಗಳಲ್ಲಾಕೆೋವಲ್ಚೌದದದಗಳನುೆಸಡಿದರೆ, 
ದಕ್ಷಿಣಕನೆಡದಈತಾಯದಭಗಗಳಲ್ಲಾಇದಾಸಡಿದಫಳಕಮಕ್ಷಗನದಕಥಭಗವನುೆಿಸುಾತಡಿಸುವದಧತ್ರಫಂತು. 
ಇದಧತ್ರಮಸುಮಯು 17-18ನೆೋಶತಮನದಲ್ಲಾಬೆಳೆದುಫಂದಿಯಫಹುದೆAದುಉಹಿಸಫಹುದಗಿದೆ. 
಄ಮಾಗಳುವಿದಾರ್ಥಭಗಳುಭತುಾಹಳಿಗರಿಗೆಮಚ್ಚಿಗೆಯಗಲ್ುಮನೌರ್ಮಚೌದದೊಂದಿಗೆಮಕ್ಷಗನವನುೆಷೆೋರಿಸ್ಭನೆ
ಭನೆಗೆ, ೆೋಟೆಟ್ಟಣಗಳಗೆಸೊೋಗುವದಧತ್ರಮನುೆಫಳಕೆಗೆತಂದಯು. 
ತಭಮನೆಚ್ಚಿನಕಲೆಮಕ್ಷಗನವನುೆವಿದಾರ್ಥಭಗಳು಄ದಯಲ್ೂಾಚ್ಚಕೆಬಲ್ಕಯುಿಸುಾತಡಿಸುವುದುಆಲ್ಲಾನಜನಕೆೆಸಂತ್ೊೋಷ
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ತಂದಿತು. ಕೆೋವಲ್ನೋಯಸಗಿಸಡುತ್ರಾದುಚೌದಿಗಳಷಲ್ನುೆಕಡಿಮಗೊಳಸ್ಮಕ್ಷಗನಕೆೆಸೆಚ್ಚಿನಅದಾತ್ೆನೋಡಿ, 

ಆಲ್ಲಾನಜನಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಪೊಿೋತ್ಸಹಿಸ್ದಯು. 
ಯಕ್ಷಗಹನದಾಭಹ :ಮಕ್ಷಗನವುಂದುರಿೂಣಭಕಲೆ(Total Theatre). 

ಮಕ್ಷಗನದಂದುಭಗವನುೆಎತ್ರಾಕೊಂಡುಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಿದಶಿಭಸುತ್ಾರೆ. 
ಮಕ್ಷಕಲವಿದರಿಗೆಭಳೆಗಲ್ದಲ್ಲಾಬಿಡುವು. ಄ಲ್ಾದೆಕಷಟದಸಭಮ. 

ಇಸಭಮದಲ್ಲಾ಄ವರಿಗೆಆದೊಂದುಸಂದನೆಮಮಗಭಗಿರಿಣಿರ್ಮಸ್ತು. ಬಲ್ಕರಿಗೆಯೋಗಾತಯಬೆೋತ್ರನೋಡಿ, 

ಕಥನಕದ಄ಥಭಗಳನುೆಬಯಠಕಲ್ಲಸ್ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಸೊಯಡಿಸ್ದಯು. 
ಆದುಕ್ಕರಿಮಯಲ್ಲಾಮಕ್ಷಗನವನುೆಬೆಳೆಸುವಫಗೆಯಗಿದೆ. 
ಮಕ್ಷಗನದಿಭವದಿಂದಗಿ಄ಮಾಗಳಫದಲ್ಲಗೆಭಗವತಯುಫಂದಯು. 
ಹಿಂದೆಆದುಚೌದಿಬಲ್ಕಯಸಂಖ್ೆಾಕಡಿಮಮಡಿಆವಯುಯೋಗಾ, 
ಕಿತುಮಭವುಳಿಆಫಬಯುಬಲ್ಕಯನುೆಅಯೆಮಡಿಕೊಂಡು಄ವರಿಗೆತಯಬೆೋತ್ರನೋಡಿ, 

ನವರತ್ರಿಮಕಲ್ದಲ್ಲಾತಂಡಮಡಿಸೊಯಟ್ಯು. 
ಭಳೆಗಲ್ದಕಷಟದದಿನಗಳನುೆಸೆೋಗೆಕಳೆಮಲ್ಲಎಂಫಚ್ಚಂತ್ೆಮಲ್ಲಾದುಮಕ್ಷಕಲವಿದರಿಗೆಆದೊಂದುಅಸರೆಯಯತ್ೆನೆಫ
ಹುದು. 
20ನೆೋಶತಮನದಲ್ಲಾಹಲ್ಯುಮಕ್ಷಗನಮೋಳಗಳುಷೆನೆಯದವು.ಮಕ್ಷಗನವನುೆಜಿೋವನೊೋದೊಾೋಗವನೆಗಿ
ಸ್ೀೋಕರಿಸ್ದಕಲವಿದಯುಹುಟ್ಟಟಫಂದಯು. ಹಿಂದಿನ಄ಮಾಗಳವಲೆಮಮಯತು. 
ಜನಯುಬಲ್ಕಯಭತುಾಭಗವತಯಸಡುಗಳಗೆಪೊಿೋತ್ಸಹನೋಡಿ, ಯೋಗಾಸಂಭವನೆನೋಡಿದಯು. 
ಹಿೋಗೆಸ್ಗುತ್ರಾದುಸತ್ೆಯ, ಸಂಭವನೆ, ಈಳದೆಲ್ಾಫಡಗುತ್ರಟ್ಟನಭಗವತಯುಗಳಕಣುಣತ್ೆರೆಯಸ್ತು. 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡವುಫಯಫಯುತ್ಾಸೆಚುಿಸೆಚಿದವು. ಮಕ್ಷಮೋಳದಲ್ಲಾದುಬಲ್ಕರೆೋಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನಬಲ್ಕರದಯು. 
ಿಸ್ದಧಭಗವಯತ್ೆಲ್ಾಯೂಂದೊAದುಗುಂುಯಚ್ಚಸ್ಸ್ದಧಗುತ್ರಾದುಗ, ಈಳದಕಲವಿದಯೂಸುಭಮನೆಈಳಮಲ್ಲಲ್ಾ. 
ನಜಗಿಭಗವತರಗಿಯದಿದುಯೂ, 

ಸುಮರಗಿದಾಸೆೋಳಲ್ುಫಂತ್ೆAದರೆತ್ವುಸೀತಃಗುಂುಮಡಿಕೊಂಡುತ್ರಯುಗಟ್ಿಯಂಭಿಸ್ದಯು. 
ಇಕಲ್ವನುೆಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನ ‘ಸುವಣಭಮುಗ’ೆಂದುಕರೆಮಫಹುದು. ಟ್ಟಟನಲ್ಲಾಇಶತಮನದ À 

6ಯದಶಕದೆೋಳೆಗೆಸುಮಯು 20ಯಷುಟಗುಂುಗಳುಈಡುಪಿ-ಕುಂದುಯಗಳರಿಸಯಗಳಲ್ಲಾತ್ರಯುಗಟ್ನಡೆಸುತ್ರಾದುಯು. 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದಲ್ಲಾಕೆೋವಲ್ಬಲ್ಕರೆೋಭಗವಹಿಸುತ್ರಾದುಇಕಲ್ದಲ್ಲಾಬಲ್ಕ್ಕಮಯನೂೆತಯಬೆೋತುಗೊಳಸ್ತ್ರಯುಗ
ಟ್ಮಡಿದುುಗಭನಹಭಗಿದೆ. 
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ಭಲೆಪಶಂಕಯನರಮಣಷಭಗಯುಇಕಲ್ದಲ್ಲಾಯೋಚ್ಚಕೆಹುಡುಗಿಮಯನುೆತಯಬೆೋತುಗೊಳಸ್ತ್ರಯುಗಟ್ಮಡಿದಯು. 
ಸಂಭವನೆಮದೃಷ್ಟಟಯಂದಲ್ೂಜನಯುಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲಗೆಯೋಗಾರಗಿನಡೆದುಕೊಳುಿತ್ರಾದುುದುಹಲ್ವುಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು
ತಂಡಗಳಗೆಭುಖಾಸೂೂತ್ರಭ. 

ಉದ ದೋವ :ಹಿಂದೆ, ಄ಮಾಗಳಭಠದಶಿಕ್ಷಣಕಿಭಯೂಢಿಮಲ್ಲಾತುಾ. 
ತ್ರೋಯಫಡÀತನದಅಕಲ್ದಲ್ಲಾಹಳಿಗಯುತಭಮಭಕೆಳಶಿಕ್ಷಣಕೆಗಿ, 

಄ಮಾಗಳಗೆಅಸಯಧಾನಗಳಯೂದಲ್ಲಾ಄ಥಆನೆವುದೆೋಯೂದಲ್ಲಾಸಂಭವನೆನೋಡುತ್ರಾದುಯು. 
ಆದರಿಂದತ್ವುಭತುಾತಭಮಭಕೆಳನುೆವಿದಾಭಾಸಮಡುತ್ರಾದುಯು. 
ನವರತ್ರಿಮಸಂದಬಭದಲ್ಲಾ಄ಮಾಗಳುಭಕೆಳನುೆವಿದೆಾಮಿದಶಭನಕೆಗಿಉಯಲ್ಲಾಸಂಚಯಮಡಿಸ್ಭಸನವರ್ಮಚೌ
ದಗಳನುೆಸಡಿಸುತ್ರಾದುಯು. ನಭಮಎಲಾಕಲೆಗಳಈದೆುೋಶ-ಜ್ಞನಿಷಯಭತುಾಭನಯಂಜನೆ. 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಜ್ಞನಿಷಯದ, ಭತುಾಹಣಸಂದನೆಮಷಧನಗಿತುಾ. 
ಆದರಿಂದಜನಯನುೆಿಮಣಿಕಯನೆಗಿಭತುಾಸುಜ್ಞನಗಳನೆಗಿಮಡುವಈದೆುೋಶವಿತುಾ. 
಄ಲ್ಾದೆಮಕ್ಷಗನವನುೆ಄ಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡನಂತಯಆವಯುಈದತಾವಾಕ್ಕಾಗಳತಿಗಳನೆಟ್ುಟಕೊಂಡಿದುಯು. 
ಈದಹಯಣೆಗೆರಮಮಣದರಭ, ಭಸಭಯತದಕಣಭ-ಆತ್ಾದಿ. 

ಅಚಯಣೆಮದೃಷ್ಟಟಯಂದನೊೋಡಿದಗ, ಆದಯಲ್ಲಾಶುಬಹಯಕೆಕಂಡುಫಯುತಾದೆ. 
ಜನರಿಗೆಶುಬಹಯಸುವುದೂಆವಯಈದೆುೋಶಗಿಯಫಹುದು. ಬಲ್ಕಯಬಮಲ್ಲಾಶುಬನುಡಿಗಳುಫಯುತಾೆ. 
ಲೊೋಕಕೆೆಳೆಿಮದಗಲ್ಲಎಂದುಆವಯುಅಚಯಣೆಮರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಾಯೂಢಿಸ್ಕೊಂಡುಫಂದಯು. ಆವಯಂತ್ೆಣಯಯು, 
ದಸಯುಫಳೆಗಯಯೂಶುಬಹಯಸುತ್ಾಫಯುತ್ಾರೆ. ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನಭುಖಾಅಶÀಮಸಂತ್ನಭತುಾಸಭೃದಿಧ. 
ಆದುಶುಬಹಯಕೆಮಚೌದಿಗಳಲ್ಲಾಕಂಡುಫಯುತಾದೆ. ಈದಹಯಣೆಗಗಿ 

1.ಭಳೆಫಂದುಬೆಳೆಬೆಳೆದುಆಳೆತಣಿಮಲೆಂದು 
2.ಸ್ರಿಮಸಂತೆಯವುನಭಗಗಲೆಂದು 
3. ನಳಮಭುಖಿಮಯುಸುುತಿಯಡೆಮಲೆಂದು 
4. ುತಿೌತಿಯುನಭಗೆಸೆಚುಿತ್ರಯಲೆಂದು 
 ಆತ್ಾದಿಷಲ್ುಗಳಲ್ಲಾವಾಕಾಗುತಾದೆ. 
಄ದರೆಆದನುೆಸಂತ್ನಭತುಾಸಭೃದಿಧಗಳಲ್ಲಾಯೋಕಂಡುಕೊಳಿಲಗುವುದಿಲ್ಾ. ಆದೆೋರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಾ಄ನೆೋಕಚೌದಿಗಳೆ. 
ಿತ್ರಯಂದುಚೌದಿಮಲ್ೂಾವಿವಿಧರಿೋತ್ರಮಅಶಮವಾಕಾಗುತಾದೆ.  
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ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಸೊೋಲ್ುವಆನೊೆಂದುಿಕಯೆಂದರೆಚ್ಚಕೆಮೋಳ. ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲಗಿಂತಆದುಸೀಲ್ಪಭಿನೆಗಿಯುತಾದೆ. 
ಆದಯಲ್ಲಾಎಯಡುೆೋಷಗಳಯುತಾೆ. ಂದುಗಂಡು, ಂದುಸೆಣುಣೆೋಷ. 

ಆವಯುರತ್ರಿೆೋಳೆಮಲ್ಲಾಮತಿಿದಶಭನಮಡುತ್ಾರೆ. ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನವಯುಹಗಲ್ಲ್ಲಾಹಳಿಗಳಲ್ಲಾಸಂಚರಿಸ್, 

ರತ್ರಿದಿೋದವಾವಷೆೆಆಯುವುದರಿಂದೆೋಟೆಗಳಲ್ಲಾಸಂಚರಿಸುತ್ಾರೆ. ಚ್ಚಕೆೇಳವುಮಕ್ಷಗನದಂತ್ೆಯೋಆಯುತಾದೆ . 

ಆದುಮಕ್ಷಗನಫಮಲಟ್ದಸಣಣಿಮಣದ಄ನುಕಯಣೆಯಗಿದೆ. 
ಆದಯಲ್ಲಾಬಲ್ಕಯಲ್ಾದೆ಄ನುಬವಸೆಕಲವಿದಯೂಭಗವಹಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಭಗವತಯದಾದನಂತಯ಄ಥಭಸೆೋಳುವರಿಠವುಂಟ್ು. ಚ್ಚಕ್
ಮೋಳದಲ್ಲಾಷಮಜಿಕವೆಿೋಣಿಗಿಂತಕೆಳವಗಭದವಯೂಭಗವಹಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಯಕೆಂದರೆಮಕ್ಷಗನದಲ್ಲಾಎಲಾವಗಭದವಯೂಭಗವಹಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಆಂಥವಯುಭನೆಗೆಫಂದಗಈಚಛವಗಭದವಯುಳಿೆೋಶವನುೆನಶೆೋಧಿಸುವುದುಂಟ್ು. 
ಆದೊಂದುಸಂಕಿಭಣದಸ್ೆತ್ರಯನೆಫಹುದು಄ಲ್ಾದೆನವರತ್ರಿಕಲ್ದಲ್ಲಾವಿತನಷಠರದವಯುಶುದಧಚಯದಲ್ಲಯುತ್ಾರೆ. 
ನವರತ್ರಿಅಚರಿಸುವಭನೆಗಳಲ್ಲಾದೆೈವಿೋೂಜೆ, ವಿತಗಳುಆಯುತಾದೆ. 
ಆದಕೆಗಿಯೋಳಿೆೋಶನಶೆೋಧಿಸುತ್ಾರೆಎನೆಫಹುದು. ಟ್ಟಟನಲ್ಲಾಇಕಲೆಗೆಜೊತ್ೆಗೆಜತ್ರಮಿವೆೆಮೂಷೆೋರಿಕೊಂಡಿದೆ.  
ಈಗಿನಸೂವಿನಕ ೂೋಲು :ಆತ್ರಾಚ್ಚನಎಯಡು-
ಭೂಯುದಶಕಗಳಲ್ಲಾಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತನೆಮೊದಲ್ಲನಗೌಯವಭವನೆಗಳನುೆಈಳಸ್ಕೊಳುಿವುದಯಲ್ಲಾವಿಪಲ್ಗಿದೆ. 
ಆದಕೆೆಹಲ್ಯುಕಯಣಗಳೆ. 
1.ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲಗೆಫಗೆೆಹಿಂದೆಆದುಧರ್ಮಭಕದೃಷ್ಟಟಫದಲಗಿಆದೊಂದುದುಡುಡಬೆೋಡುವಭತುಾಹಣಸಂದಿಸುವಮಗಭ
ಎಂಫ಄ಭಿಿಮಜನಯಲ್ಲಾಭೂಡಿದೆ.ಆದರಿಂದ಄ವರಿಗೆದೊರೆಮುವಪೊಿೋತ್ಸಹಕಡಿಮಯಗಿದೆ. 
2.ಸಂಭವನೆಕಡಿಮನೋಡತ್ೊಡಗಿದುರಿಂದಗಿಆದೊಂದುಲಬದಮಕಈದೊಾೋಗ಄ಲ್ಾಯತು. 
3.ಆಂದುಮಕ್ಷಗನಕಲವಿದಯಜಿೋವನಸ್ೆತ್ರಭತುಾಅರ್ಥಭಕಭಟ್ಟಫದಲಗಿದೆ.ಮೋಳಗಳಂದಅರ್ಥಭಕವಿಷಮಸುಧರಿಸು
ಗ, ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನಂತಹಸಂೂಣಭಗಿಕೆೈಬಿಟ್ಟಯು. 
ಅದಯುತ್ರೋರ಄ಯೂಗಿಇಕಲೆಮನುೆ಄ಲ್ಾಲ್ಲಾಅಚರಿಸುತ್ಾರೆ. ಆದೊಂದು಄ಯೂದಕಲೆಯಗಿರಿಣರ್ಮಸ್ದೆ. 
4.ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದಲ್ಲಾಭುಖಾಗಿಸರಿಯದವಾವಷೆೆಆಯುವುದಿಲ್ಾ. 
ಆವಯುಹಗಲ್ಲ್ಲಾಹಳಿಗಳಲ್ಲಾಭತುಾರತ್ರಿಸೊತುಾೆೋಟೆಗಳಲ್ಲಾತ್ರಯುಗಡುತ್ಾರೆ.ಸ್ಕೆಸ್ಕೆಲ್ಲಾತ್ರಂದು, ಭಲ್ಗಿ, AiÀiÁgÀ 

AiÀiÁಯನೊೆೋಕಡುವರಿಸ್ೆತ್ರಆಯುವುದರಿಂದ, ಆಂದಿನಸಮಜದಲ್ಲಾಗೌಯವಕಳೆದುಕೊಳುಿವರಿಸ್ೆತ್ರಫಂದಿದೆ.  
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5.ಇಗಮಕ್ಷಗನದರಿಸಯವೂಸಂೂಣಭಫದಲಗಿದೆ.ಹಿಂದೆಮಕ್ಷಗನತ್ಳಭದುಲೆಗಳುತ್ರೋರಷಮನಾಗಿಯಲ್ಲ
ಲ್ಾ. ಆಂದುಯನಕಲ್ದಲ್ಲಾಬೆೋಕದಯೂಮಕ್ಷಗನವನುೆನೊೋಡಫಹುದು. 
ಆದರಿಂದಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಪೊಿೋತ್ಸಹಿಸುವವಯುಕಡಿಮಯಗಿದುರೆ. ಆದಕ್ಕೆಂತಈತಾಭಗಿದು, 
ಈತಾಭಸ್ೆತ್ರಮಲ್ಲಾದುಮಕ್ಷಗನಕೆೆೋಸೆಚ್ಚಿನಅದಾತ್ೆಅಸಕ್ಕಾಬೆಂಫಲ್ನೋಡುತ್ಾರೆ. 
6.ಹಿಂದೆಹಳಿಗಯುತಭಮಭಕೆಳಗನಿತ್ರಭೆಮÀನುೆಮಚುಿತ್ರಾದುಯು.ಅದರೆಆಂದುಭಕೆಳಮೋಳಗಳ ೋೆಷಮನಾಗತ್ೊ
ಡಗಿೆ. ವಲಸಂಘಗಳಲ್ಲಾಬಲ್ಕಯುಮಕ್ಷಗನಿದಶಿಭಸುಗಇಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನಬಲ್ಕಯಿತ್ರಭೆಸೆಚೆಿನುೆವಂತ್ರಲ್ಾ. 
7.ಬಲ್ಕಯು, ಭಗವತಯದಾದನಂತಯ಄ದಕೆೆ಄ಥಭಸೆೋಳುವಯು.ಅದರೆಇದಾಗಳ಄ಥಭನೋಯಸಗಿಯುತಾದೆ. 
ಆದಯಲ್ಲಾಭವನೆಆಯುವುದಿಲ್ಾಕಯಣ, ಭಕೆಳು (ಬಲ್ಕಯು) ಬಯಠಕಲ್ಲತದುನುೆಸೆೋಳುತ್ಾಯಶೆಟ. ಆದಯಲ್ಲಾಶೃಂಗಯ, 

ಸಸಾ, ವಿೋಯಯಸದಛಯಆದುಯೂ಄ದಕೆೊಕಯದರಿೋತ್ರಮಲ್ಲಾಆವಯಮತುಗರಿಕೆಆಯುವುದಿಲ್ಾ. 
ಫದಲಗಿಭಗವತಯೂ಄ಶೆಟದಾಸಡಲ್ುಫಂತ್ೆAದರೆ, ತ್ವುತಂಡವನುೆಮಡಿತ್ರಯುಗಟ್ಿಯಂಭಿಸುತ್ಾರೆ. 
ಆದರಿಂದಇಕಲೆಮಲ್ಲಾಅಸಕ್ಕಾಹುಟ್ುಟದಂತ್ೆಮಡಿದುರೆನೆಫಹುದು. 
ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನುೆಮಡುವವರಿಗೆಳೆಿಮಯೋಗಾತ್ೆ, ವಾಕ್ಕಾತೀ, ಸಡುಗರಿಕೆಆಯಬೆೋಕುರಿಣತ್ರಬೆೋಕು, 
ರಿಚ್ಚತರಗಿಯಬೆೋಕು, ಄ಂಥವಯಫಯುವಿಕೆಮನುೆಜನಯುನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ರಾಯುತ್ಾರೆ. ಆದರಿಂದ಄ವಯಗಳಕೆಸೆಚಿಗುತಾದೆ. 
8.ಇಗಿನಕಲ್ದಲ್ಲಾಸಂದನೆಗಗಿಬೆೋರೆಬೆೋರೆಮಗಭಗಳೆ.ಬಲ್ಕರಿಗೆಿಸಂಗದ಄ಥಭದಲ್ಲಾಬಯಠಕಲ್ಲಸುವುದು, 
ಹಿಮೇಳದವಯನುೆಅಯೆಮಡುವುದು.  ಶಿಭದಮಕವೂಸೌದು. 
಄ದುರಿಂದಜನಯುಆದಯಲ್ಲಾಭಗವಹಿಸುವುದುಕಡಿಮಯಗಿದೆ. ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಆತ್ರಾೋಚ್ಚನದಿನಗಲ್ಲ್ಲಾಕಡಿಮಯಗುತಾದೆ. 
ಬೂಸುಧಯಣೆತ್ರೋವಿ಄ನುಶಠಕೆೆಫಂದಮೋಲೆಹೂವಿನಕೊೋಲ್ು಄ವನತ್ರಸೊಂದಿತ್ೆಾನೆಫಹುದದಯೂ (1975) 

ಮಕ್ಷಗನದಹಿನೆೆಲೆಮಲ್ಲಾಇಕಲೆಆಂದಿಗೂಈಳದು, ಄ಯೂದಕಲೆಯಗಿದೆಯನೆಫಹುದು. 
9.ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುತಂಡದವಯನುೆ಄ಣಕ್ಕಸುವಂತ್ೆಂದುವಾಂಗಾಚೌದಿಿಚಯದಲ್ಲಾದೆ. 
ಅದದಇದವಚೌದವಕಟ್ಟಟ 
ತ್ೆಕೆಟ್ಟಟ಄ಡಿಗಳಗೆಬೊೋಳೆೇಲೆತಟ್ಟಟ  | 

ಸತಾಕೆಪಮನುಂಟ್ಟಯಮಡಿ 

ಸವಿನಹುರಿತಂದುಜನಯಮಡಿ ||  

಄ವನತ್ರಮಸದಿಮಲ್ಲಾದುಇಕಲೆಮನುೆಈಳಸ್ಕೊಳಿಬೆೋಕುಇಜನದಕಲೆಮನುೆಈಳಸ್, ಪೊಿೋತ್ಸಹಿಸ್, 

ಬೆಳೆಸುವುದುಜನದಿೋಮಯಕತಭವಾಗಿದೆ. 
ಾಶ ್ ನೋತ್ಿರಗಳು :  
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1.ಇಅಚಯಣೆಗಳುಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಎಂದುಸೆಸಯುಫಯಲ್ುಕಯಣೆೋನು? 

ಷಮನಾ಄ಥಭದಲ್ಲಾಆದುಹೂವಿನಂದ಄ಲ್ಂಕೃತದಂದುದಂಡ (ಕೊೋಲ್ು) 
ಅದುರಿಂದಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಎಂದುಸೆಸಯುಫಂದಿಯಫಹುದು. 
ಷಂಕೆೋತ್ರಕ಄ಥಭದಲ್ಲಾಆದುಬತಾದತ್ೆನೆಮಅಕಯವನುೆಸೊೋಲ್ುತಾದೆ. 
ತ್ೆನೆಮಮೋಲ್ಲನಹೂವಿನಸಂಕೆೋತ್ರಕಗಿಫಂದಿಯಫಹುದದುರಿAದಹೂವಿನಕೊೋಲ್ುಎಂದುಸೆಸಯುಫಂದಿಯುವಷಧಾತ್ೆಆ
ದೆ 
2.ಇಅಚಯಣೆಮನುೆನವರತ್ರಿಮಸಂದಬಭದಲೆಾೋಏಕೆ಄ಚರಿಸುತ್ಾರೆ? 

ಷಮನಾಗಿಮಕ್ಷಕಲವಿದರಿಗೆಬಿಡುವುಆಯುತಾದೆ. 
ಆದಯತಯಬೆೋತ್ರನೋಡಲ್ುಭತುಾಗುಂುತಯಯುಮಡಲ್ುಯೋಗಾಸಭಮ. 

ಇಸಭಮದಲ್ಲಾಬೆೋರವಮಗಭದಲ್ಲಾಮೂಜಿೋವನಷಗಿಸಲ್ುಷಧಾವಿಲ್ಾದುದರಿಂದನವರತ್ರಿಮಸಂದಬಭದಲ್ಲಾಅಚರಿಸು
ವಯು. 
3.ನೋವುದಖಲ್ಲಸ್ಯುವವಾಂಗಾಚೌದಿಹುಟ್ಟಲ್ುಕಯಣೆೋನು? 

ಷಮನಾಗಿಸಮಜದಲ್ಲಾಎಲಾಅಚಯಣೆ (ದಧತ್ರ)ಮನುೆಟ್ಟೋಕ್ಕಸುವುದಿದೆ. 
ಹಿೋಗೆಯೋಹೂವಿನಕೊೋಲ್ನೂೆಕೂಡಟ್ಟೋಕ್ಕಸುವುದಕೆಗಿಆದುಹುಟ್ಟಟಕೊಂಡಿತು. 
ವಿದೀಂಸಯುಆದನುೆ಄ಧಿಜನದ(meta folklore) ಎಂದುಕರೆದಿದುರೆ. 
4.ಹೂವಿನಕೊೋಲ್ಲನವಯುತಭಮಸಂದನೆಮನುೆಸೆೋಗೆಹಂಚ್ಚಕೊಳುಿತ್ಾರೆ? 

ಆದಯಹಂಚ್ಚಕೆಮನುೆಸಮನತ್ೆಯಂಫುದಿಲ್ಾ. ಆದಯಭುಖಾಸೆಯುಭಗವತಯು. ಄ವರೆೋಗುಂುತಯರಿಸ್, 

ತಯಬೆೋತ್ರನೋಡುವವಯುಕೂಡ. ಅದುರಿಂದಶಿಭಸೆಚುಿ಄ವಯದುು. ಄ವಯುಹಿರಿಮಲ್ನುೆತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಿತ್ಾರೆ. 
ಆಷಟಫಂದAತ್ೆವಿವೀಸದಮೋರೆಗೆಹಂಚುವಯು. 
5.ಇಅಚಯಣೆಮಾಪಿಾಎಶೆಟಂದುತ್ರಳಸುವಿರ? 

ಆದಯಾಪಿಾಷಮನಾಗಿಕುಂದುಯರಿಸಯದಿಂದಬೆೈಂದೂರಿನವರೆಗೂಭತುಾಕುಂದುಯದಿAದಈಡುಪಿಮವರೆ
ಗೂಆದೆಎನೆಫಹುದು. 
ಕೆಲ್ವುಚೌದಿಗಳು :  
ನರಮಣಮನಮೊೋನರಮಣಮ | 

ನಭಿಕಭಲ್ಕೆಶಯಣುನರಮಣಮ ||  

ಗುಯುದೆೈವಗಣತ್ರಗೆಶಯಣುಶಯಣೆಂದು | 
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ಕಯಗಳೆಯಡನುಭುಗಿದುಶಿಯೆಯಗಿನಂದು || 
ದುರಿತರಿಹರಿಹಯಯಕಯುಣೆನಭಗೆಂದು  | 
ವಯೆೋನಚೌದಸುಜನಹಿತೆಂದು || 
ಅಶಿೀೋಜಶುದಧಭಸನವರ್ಮಫಯಲೆಂದು | 
ಲೆೋಷಗಿಹಯಸುೆವುಬಲ್ಕಯುಫಂದು || 
ಬಲ್ಕಯಹಯಕೆಮಕೆೋಳಲಲ್ಲುದು |  
ಬಲ್ರೆಲ್ಾಯುಫಂದುಸಂತ್ೊೋಷದೊಲ್ಲದು || 
ಶೃಲ್ಲಮಕಭಂಡೆೋಮಆತಾವಯನಭಗೆ | 
ಬೂಲೊೋಕದಲ್ಲಾಸ್ಗುವಭಗಾವುನಭಗೆ || 
ಛತಿಚಭಯತ್ೆೋಜಿನಭಗಗಲೆಂದು | 
಄ತ್ರಭಯಂಮಲ್ಕುರ್ಮನಭಗೊಲ್ಲಮಲೆಂದು ||  
ುತಿೌತಿಯುನಭಗೆಸೆಚುಿತ್ರಯಲೆಂದು |  
಄ತ್ರಭಯಂಹಯಸುೆವುಬಲ್ಕಯುಫಂದು || 
ಭಳೆಫಂದುಬೆಳೆಬೆಳೆದುಆಳೆತಣಿಮಲೆಂದು | 
ತ್ರಳಗೊಳಗಳುಕ್ಕೆತುಯುಗಳುಕರೆಮಲೆಂದು || 
ನಳನಭುಖಿಮಯುಸುುತಿಯಡೆಮಲೆಂದು | 
ಲೆೋಷಗಿಹಯಸುೆವುಬಲ್ಕಯುಫಂದು || 
ಹಳೆಮಷಲ್ವಲ್ಲಾಹಗಲ್ಲಯುಳುಕಡುವರೆ | 
಄ಳಭನವಮಡದಿರಿಕ್ಕೋತ್ರಭಗಳಸುವರೆ || 
ದನದಲ್ಲಾವಿದೆಾಯದನೆೋದನಂ | 

ಮನದಲ್ಲಾವಿದೆಾಮಭಿಮನೆೋಮನಂ || 

ಫಣಣಫಂಗಯದುಣಾಸೆಚಿಲೆಂದು | 
ಹಣುಣಸಕೆರೆಸಲ್಄ನುದಿನವುತ್ರಂದು ||  
ಸಣಣಭಕೆಳುನವುತಣಣಗಿಯಲೆಂದು | 
ಫಣಿಣಸ್ೋಹಯಸ್ದೆವುಬಲ್ಕಯುಫಂದು || 
ಅಮುರರೊೋಗಾಐಶೀಮಭಸೆಚಿಲೆಂದು | 
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ಸ್ರಿಮಸಂತೆಯವುನಭಗಗಲೆಂದು || 
ಕಮಜನಪಿತನೌರ್ಮನಭಗಗಲೆಂದು |  
ಮಸಹನೆೆಯಡಕೆೆನೌರ್ಮಫಯಲೆಂದು || 
ಕೊಡದಲೊೋಭಿಗಯಕೊಂಡಡಿಪಲ್ೆೋನು | 
ಬಿಡುವೊಲೆಾಎಂಫವಯಬೆೋಡಿಪಲ್ೆೋನು || 
ಜಡದೆೋಹಿಗಳದೆೋಹಿಎಂದುಪಲ್ೆೋನು | 
ಕೊಡದಲೊೋಭಿಮಗಂಡಕಲ್ಲಕಣಭನೋನು || 
಄ಣಣತಭಮಯುನವುರಭಲ್PÀëöäಣಯಂತ್ೆ | 
ಫಣಿಣಸಲ್ುಫಲ್ರಭಕೃಷಣರಿಪಂತ್ೆ || 
ಆನುೆಇಧರೆಯಳಗೆಯವಿಶಶಿಗಳಂತ್ೆ | 
ಈನೆತದಬಿೋಗದಲ್ಲ಄ಭಯತ್ರಮಂತ್ೆ ||  
ಧನಕನಕವಸುಾಹನಗಲೆಂದು |  
ಕನಕದಂಡಿಗೆಚೌರಿನಭಗಗಲೆಂದು || 
ದಿನದಿನಕೆರಜಭನೆಣೆಸೆಚಿಲೆಂದು | 
಄ನುದಿನವೂಹಯಸುೆವುಬಲ್ಕಯುಫಂದು || 
ಭುಖಕಭಲ್ದಲ್ಲಾನೆಲೆಸ್ದಭಗಾ®Qëöä| 

ಸುಖತಯದಿಬುಜದಮೋಲ್ಲಪವಯಲ್®Qëöä || 

಄ಕಳಂಕಈಯದಮೋಲ್ಲಪಜಮ®Qëöä| 

ಸಕಲ್ಭಗಾವಕೊಡುವಐಶೀಮಭ®Qëöä|| 

ಕೊಟ್ಟಟರಿಸ್ಕೆೋಳಫಂದವಯಲ್ಾನವು | 
ಬಿಟ್ಟಬಿೋಡಯವನುೆತ್ೆಗೆಯನೆದಿರಿನೋವು ||  
ಕಷಟಲೊೋಭಿಮಫಳಗೆಫಯಲ್ಲಲ್ಾನವು | 
ಕೊಟ್ುಟಕಳುಹಿಸ್ನಭಗೆಈಡುಗೊರೆಮನೋವು || 
ನುಡಿಮತ್ುಿಗಳು: 
1.®QëöäÃನರಮಣಮಾಸಕೆಟ್ುಟ – 67 ವಷಭವಿದಾಭಾಸ – 6ನೆೋತಯಗತ್ರಈದೊಾೋಗ- ಮಕ್ಷಗನ, 

ರಜಾಿಶಸ್ಾ 1986 
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2.ೆೈಕುಂಠಕೊೋಟ್ -51 ವಷಭ, ವಿದಾಭಾಸ - 6ನೆೋತಯಗತ್ರಈದೊಾೋಗ- ಮಕ್ಷಗನ (ಫಡಗುತ್ರಟ್ುಟ) 
3.ಸದಶಿವನಮೆಭೂಡಾಕಟೆಟ - 70 ವಷಭ,  ವಿದಾಭಾಸ- 4ನೆೋತಯಗತ್ರ, ಈದೊಾೋಗ-ವಾವಷಮಭತುಾಮಕ್ಷಗನ 

4.ಗೊೋವಿಂದಕೊೋಳೆೆ ರೆ, 50 ವಷಭ, ವಿದಾಭಾಸ-2ನೆೋತಯಗತ್ರ, ಈದೊಾೋಗ-ವಾವಷಮ 

5.ಡ. ವಸಂತವೆಟ್ಟಟ - ಪಿಿನಸಲ್ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಲೆೋಜುಫಿಸಮವಯ 

6.ಭಮಾ.ನ. – ಈನಾಸಕಯು,  ರೊೋಶನನಲ್ಮಭಂಗಳೄಯು, ದ.ಕ 
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