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Na. D’Sozaravara ‘Mulugade’ Kaadambariya Sutta... Mutta... 
- Dr. Raghunatha H.S 

 

ನಾ.ಡಿಸ  ೋಜರವರ ‘ಮುಳುಗಡ ’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸುತ್ಾಾ ಮುತ್ಾಾ... 
- ಡಾ. ರಘುನಾಥ ಎಚ್.ಎಸ್ 

ಕನನಡ ಸಹ  ಾಧಾಕರು, 
 ಶ್ಾೀಮತಿ ಆಂದಿರಗಂಧಿ ಸರ್ಾರಿ, 
ಸರ್ಾರಿ ಾಥಮ ದರ್ಜಾ ಮಹಿಳ ರ್ಲಜೀಜು, 

ಷಗರ, ಶ್ವಮೊಗಗ ಜಿಲಜ.ೆ 

 
಄ಭಿವೃದಿಧಯರಿಕಲ್ನಜಆಂದುನವೀನತಜಯಮಗಾವನುನಕಂಡುರ್ಜ ಂಡಿದಜ.ಅಧುನಿಕತಜವರ್ಸ

ಗಜ ಂಡಂತಜ ಄ಭಿವೃದಿಧಯ ರ ಗಳೂ ಸಹ 
ಹಲ್ವುಸವರ ವನುನಡಜದುರ್ಜ ಳಳುತ್ತದಜ.ಸಮಜರಿವತ್ಾನಗುಣವನುನಸಜಚ್ಜೆಚ್ುೆಕಂಡುರ್ಜ ಳಳುತಿತದಜಎಂದ
ರಜಸಹಜಗಿ಄ದುತ್ನನಶಕ್ತತಯನುನಭೌತಿಕಬಜಳವಣಿಗಜಯಕಡಜಗ ಹರಿಸುತಿತದಜಎಂದಜೀಇಗ಄ಥಜಥಾಸಬಜೀರ್ಗು
ತ್ತದಜ. 

ಜನರನನಳಳವಸರ್ಾರಗಳಳಸಹತ್ಮಮ಄ಸ್ತತತ್ವದಕರುಗಿ಄ಭಿವೃದಿಧಯೀನಮಮಮ ಲ್ಮಂತ್ಾಜ
ನುನವ ಘ ೀಷಣಜಯನುನನಿರಂತ್ರಗಿಸಕುತ್ತಜ಄ದುಸರ್ಾರದಜಿೀವಂತಿರ್ಜಗಜ಄ನಿಯಾವೂ 
ಅಗಿರುತ್ತದಜ. 

ತ್ಮಮ ಾಪ್ತತಯ 
ಸಮಜದ಄ಭಿವೃದಿಧಯಾವಜನಬಂದಗರ್ಜಲ್ವೊಮ್ಮಮಜನರದ,ಮತಜತರ್ಜಲ್ವೊಮ್ಮಮಜನ ವರಜ ೀಧಿಯದ 
಄ಭಿವೃದಿಧ ರ್ಯಾರ್ಜೆ ಸರ್ಾರಗಳಳ ರ್ಜಥಸಕಬಜೀರ್ಗುತ್ತದಜ.ಆಂತ್ಹಸಂದರ್ಾದಲೆ್ಲ ಸರ್ಾರಗಳಳ 
ರ್ಜಥಗಜ ಳಳುವ ಭೌತಿಕದರ್ಜಲ್ಸಗಳಳದಜ ಡಡಮಟ್ಟದಗವದಮತ್ುತಸಮಷಜಾಗಳನುನತ್ಂದಜ ಡುಡತ್ತಜ. 
ಜಲಶಯ ನಿಮಾಣ, ವದುಾತ್ ರ್ಲ್ದ ನಿಮಾಣ, ವಸತಿಾದಜೀಶಗಳನಿಮಾಣ,ರಷಜತ, ರ್ಲ್ುಜ, 
ಷಜೀತ್ುಜ ಮುಂತದ ಜನರ 
಄ಭಿವೃದಿಧರ್ಯಾಗಳನಿಮಾಣದರ್ಮಗರಿಯಾವಜನಗಳಳಯಗಲ್ ರಮತ್ುತವರಜ ೀಧದಹಂತ್ವ
ನುನ 
ಡಜದುರ್ಜ ಳಳುತ್ತಜ.ಏರ್ಜಂದರಜಆಲ್ಲೆಸಮಜಮುಖಿಯದರ್ಮಗರಿಯ಄ಗತ್ಾತಜಯರ್ಜ ತಜಗಜರಿಸರನಶ
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,ಬದುಕ್ತನನಶದಾವಜನಗಳೂ 
ತ್ುಳಳಕುಸಕ್ತರ್ಜ ಂಡುಸರ್ಾರಮತ್ುತಸಮಜದಇನಡುಜದಜ ಡಡಮಟ್ಟದಘಷಾಣಜ ಈಂಟಗುತ್ತದಜ. 

ಕನಾಟ್ಕದಲೆ್ಲಂದುಸಜಚ್ುೆಚ್ಚ್ಜಾಯಗುತಿತರುವಈತ್ತರಕನನಡದತ್ದಡಿಈಷಣವದುಾತಾವರನಿಮಾ
ಣದಾಷತ,ಕುದುರಜಮುಖ಄ದಿರುರ್ರ್ಾನಜಯಸಥಗಿತ್ತಜಯಸಮಷಜಾ,ಚಿಕೆಮಗಳೂರುಜಿಲಜೆಯರಕ್ಷಿತ್ 
಄ರಣಾದಸಮಷಜಾಆವುಗಳರ್ಜ ತಜಗಜರ್ಜಲ್ವುಜಲ್ವದುಾತಜ ಾೀಜನಜಗಳಕುರಿತದಜಿಜ್ಞಷಜಯನುನಗಮನಿಸ್ತದಗ
ಇಸಂಗತಿ಄ರಿಗುತ್ತದಜ.ಆಲೆ್ಲ಄ಭಿವೃದಿಧರ್ಯಾದ಄ಗತ್ಾತಜಯ 
ಾವಜನಎಷುಟಮುಖಾವೊೀ಄ದಜೀಮಟ್ಟಟಗಜ಄ವುಈಂಟ್ುಮಡುವಜನವರಜ ೀಧಿ,ನಿಸಗಾವರಜ ೀಧಿಯದಕಾಮಗ
ಳೂ಄ಶಜಟೀಗಂಭಿೀರಾಮಣದಸಮಷಜಾಗಳಗಿಜ.ನಮಮಸರ್ಾರಗಳಳರ ಪ್ತಸುವ಄ಭಿವೃದಿಧಯೀಜನಜಗಳಲ್ಲೆ
ತ್ಳಮಟ್ಟದಸಷಟಕಲ್ನಜಯಿಲ್ೆದಿರುವುದಜೀಆಂತ್ಹಸಮಷಜಾಯಭವನತ್ಮಕಸಂಗತಿಯನುನಮತ್ತಷುಟಬಿಗುಗಜ 
ಳಿಸುತ್ತಜ. 

ಇರಿೀತಿ಄ಭಿವೃದಿಧಯ಄ಗತ್ಾತಜ ಮತ್ುತ಄ದು 
ಈಂಟ್ುಮಡುವಬಹುಮುಖಿಜನವರಜ ೀಧಿಸಮಷಜಾಗಳಜಿಜ್ಞಷಜಯ ನಜಲಜಯಲ್ಲೆಯೀ ‘ನಡಿಷಜ ೀಜ’ ರವರ 
‘ಮುಳಳಗಡಜ’ ರ್ದಂಬರಿಯನುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಶ್ವಮೊಗಗ ಜಿಲಜೆಯ ಷಗರದ ಡ. ನ.ಡಿಷಜ ೀಜರು ನಮಮ ನಡುವನ ಄ರ ದ ಗದಾ 
ಬರಹಗರರು. ಸಣಣಕಥಜ, ರ್ದಂಬರಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸುತ್ತಲ್ ಬದುಕ್ತನ ತ್ಲೆ್ಣಗಳಿಗಜ, ನಿಸಗಾದ ಮ್ಮೀಲ್ಲನ 
ಅಕಾಮಗಣಗಳಿಗಜ ತ್ಮಮದಜೀ ಅದ ರಿೀತಿಯಲೆ್ಲ ಾತಿಕ್ತಾಯ ನಿೀಡುತಿತರುವ ಚಿಂತ್ನಶ್ೀಲ್ ಬರಹಗರ ಡ. 
ನ.ಡಿಷಜ ೀಜ. 

ವವಜೀಷಗಿ ಮಲಜನಡಿನ ವಶ್ಷಟಜನ ಜಿೀವನ, ಸಂಸೃತಿ, ಄ದರ ವರ್ಸ ಆವುಗಳನುನ ತ್ಮಮ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆ ರ್ಣಿಸುವ ನ.ಡಿಷಜ ೀಜರು ಮುಖಾಗಿ ಮಲಜನಡಿನ ಬದುಕು ಅಧುನಿಕತಜಯ ಷಜಳತ್ರ್ಜೆ 
ತ್ುತತಗಿ ಹಲ್ವು ಬಗಜಯ ತ್ಲೆ್ಣಗಳಿಗಜ ಳಗಗುತಿತರುವುದನುನ ಸ ಕ್ಷ್ಮಗಿ ತ್ಮಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ೆ
ತ್ರುತತರಜ. 

1983 ರಲ್ಲೆ ರಚ್ನಜಗಜ ಂಡ ‘ಮುಳಳಗಡಜ’ ಡಿಷಜ ೀಜರ ಾಮುಖ ರ್ದಂಬರಿ. ಆದು 
ಕನಾಟ್ಕದ಄ಧಾಕ್ತೆಂತ್ಲ್  ಸಜಚಿೆನ ರ್  ಾದಜೀಶರ್ಜೆ ವದುಾತ್ ಸರಬರಜು ಮಡುತಿತರುವ ಶರವತಿ 
ಜಲ್ವದುಾತ್ ಗರದ ಷಥನಜಗಗಿ ಲ್ಲಂಗನಮಕ್ತೆಯಲ್ಲೆ ಶರವತಿ ನದಿಗಜ ಄ಡಡಲಗಿ 1977ರ ಭಗದಲ್ಲ ೆ
ನಿರ್ಮಾಸ್ತದ ಄ಣಜಕಟ್ುಟ, ಄ದರಿಂದ ಈಂಟದ ಮುಳಳಗಡಜ, ಸುಮರು 3847 ಕುಟ್ುಂಬಗಳಳ ಬಜೀರಜಡಜಗಜ  
ಸಥಳಂತ್ರದದುದ, ನ ರರು ಹಳಿುಗಳಳ ಮುಳಳಗಡಜಯದದುದ, ಆತಾದಿ ಄ನಜೀಕ ಸಂಗತಿಗಳನುನ 
ವಸುತಗಿಟ್ುಟರ್ಜ ಂಡು ಮುಳಗಡಜ ರ್ದಂಬರಿ ರಚ್ನಜಯಗಿದಜ. ಸತವದ ಅಧರದ ರ್ಜ ತಜಗಜ 

mailto:editorijrim@gmail.com


IJRESS                         Volume 5, Issue 3 (March, 2015)                 (ISSN 2249-7382)                  

International Journal of Research in Economics and Social Sciences  (IMPACT FACTOR – 5.545) 

International Journal of Research in Economics & Social Sciences                                                                  

Email id: editorijrim@gmail.com, http://www.euroasiapub.org 245 

ರ್ಜಲ್ಮಟ್ಟಟನ ರ್ಲ್ನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನುನ ಬಜಷಜದಿರುವ ಇ ಕೃತಿ ಟಟರಜ ಈಂಟ್ು ಮಡುವ ಾಬಂಧ ಧವನಿ 
ನಿಜಕ ೆ ತ್ಲೆ್ಣ ಈಂಟ್ುಮಡುವಂತ್ಹದುದ. 

ಮುಳಳಗಡಜತ್ಂದಜ ಡುಡವ಄ಯಗಳನುನಹಲ್ವುಅಯಮಗಳಲ್ಲೆಚಿತಿಾಸುವ 
ಇರ್ದಂಬರಿಲ್ಲಂಗನಮಕ್ತೆಜಲಶಯನಿಮಾಣದಹಿಂದಿನಕಥಜ, ವಾಥಜಯವಭಿನನ ಮುಖಗಳನುನ ಸಜೀಳಳತತ 
ಸಜ ೀಗುತ್ತದಜ. ರ್ದಂಬರಿಗಜ ಕಥನಕದ ಸವರ ವನುನ ನಿೀಡುವ 
ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದಾಚ್ಾವಸುತಸಂಗಾಸಲ್ಯಆಲರ್ಜಯನೌಕರರಮ್ಮೀಶನುಮುಳಳಗಡಜಾದಜೀಶದಲ್ಲೆನಶ್ಸ್ತಸಜ ೀ
ಗಲ್ಲರುವಾಚಿೀನಶ್ಲವಸನಗಳಳ, ದಜೀಲ್ಯ,ರ್ಜಥನಬಸದಿ, ಮಸ್ತತಗಲ್ುೆ, ವೀರಗಲ್ು ೆ ಮುಂತದ 
ಅಕರಗಳನುನ ಸಂಗಾಹಿಸ್ತ ತ್ನನ 
ಆಲರ್ಜಗಜವರದಿಮಡುವರ್ಯಾರ್ಜೆನಿಯೀಜನಜಗಜ ಂಡುಮುಳಳಗಡಜಯಗುವಾದಜೀಶದಲೆ್ಲಸಂಚ್ರಿಸ್ತ,಄ಲೆ್ಲ
ನನಜಥಜಸ್ತಥತಿಯನುನವವರಿಸುವದಟ್ಟಯಲ್ಲೆರ್ದಂಬರಿಯುನಿರ ಣಜಗಜ ಂಡಿದಜ. 

ಜಲಶಯನಿಮಾಣಂದಜಡಜ಄ಗತ್ಾದರ ಸಹ಄ದುಮುಳಳಗಿಸುವುದುರ್ಜೀವಲ್ಭೌಗಜ ೀಳಿಕಾ
ದಜೀಶವನುನಮತ್ಾವಲೆ್ಶತ್ಮನಗಳಿಂದಲ್ ಬಳಿಬದುಕ್ತದಜನಜಿೀವನ,ರಂರಜನ ರರುಹಳಿುಗಳಳಂ
ದಜೀಎರಡಜೀನ ರರುಸಂಗತಿಗಳನುನಮುಳಳಗಿಸುತ್ತದಜ. 
಄ನಜೀಕಶತ್ಮನಗಳಿಂದ಄ನಜೀಕರುಬಳಿಬದುಕ್ತದದಜ ಡಡ ರ್ಜಥನಕುಟ್ುಂಬದಸಸಥಳ ಹಿಡಿತಜೀರಿ 
಄ರಮನಜಯ ನಶ, ಹಿರಿಯರು ಬಳಿಬದುಕ್ತದಮನಜಸದಾದಲಜೆೀನಿೀರುಲಗುವುದನುನ 
ಸಹಿಸಲರದಜೀ಄ದಜೀರ್ಜ ರಗಿನಲೆ್ಲ ಮೃತ್ಡುವಕುಟ್ುಂಬದಯಜಮನ ಧನಲ್ಯಾನ ಷವು, 
಄ನಜೀಕದಜೀಲ್ಯ, ಬಸದಿಗಳಳನಿೀರಿನಲೆ್ಲಅವೃತ್ತಗಜ ಳಳುವುದರಜ ಂದಿಗಜ,ಷವರರುಎಕರಜ಄ಡಿರ್ಜತಜ ೀಟ್, 
ಬಳಜ ತಜ ೀಟ್, ಗದಜದ,ಬಯಲ್ು, ಮನಜ, 
ಮಠಗಳಳ಄ಕ್ಷ್ರಶಹನಿೀರುಲಗುತ್ತಜ.ಮುಳಳಗಡಜಯಹಳಿುಗಳನುನಸರ್ಾರತತಯದಿಂದರ್ಲ್ಲಮಡಿಸ
ಲ್ುಾರಂಭಿಸ್ತದಮ್ಮೀಲಜಲರಿಗಳಲ್ಲೆಜನರುತ್ಮಮಮನಜಷಮನುಗಳನುನತ್ುಂಬಿರ್ಜ ಂಡು ಸಜ ೀಗುವುದು 
ದಿನನಿತ್ಾದದೃಷಾಗುತ್ತದಜ. ರ್ಗಾಲ್ನಮ ಲ್ಕಇ ಲರಿಗಳಳಸಜ ೀಗುತಿತರುವುದನುನನಜ ೀಡುವುದಜೀ 
ಂದುಯತ್ನಜ. 

ಸರ್ಾರಜೀನಜ ೀಬಹಳಈದರಗಿಮುಳಳಗಡಜಯಗುವಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗಜನಷಟದಅಸ್ತತಗನುಗು
ಣಗಿಬಜೀರಜಡಜಗಜಯಾಯಸಥಳನಿೀಡಿದದರ ಸಹ,ಷವರರುವಷಾಗಳಿಂದಬಳಿಬದುಕ್ತದಮನಜ, 
ಮಠ,ಬದುಕನುನಬಿಟ್ುಟಬಜೀರಜಕಡಜಗಜ ಗುಳಜೀಸಜ ೀಗುವುದನುನಕಲ್ಲಸ್ತರ್ಜ ಳುಲ್ ಆಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸ್ತದಧರಿಲ್ೆ. 
ಅದರದು ಄ನಿಯಾ ಎಂಬುದು ಄ವರಿಗ  ಗಜ ತ್ುತ. ಸಜ ಸ 
ಾದಜೀಶಗಳಿಗಜಸಜ ೀದಜನರಬದುಕುಹಿಂದಿಗಿಂತ್ಲ್ ಈತ್ತಮಗಿರುತ್ತದಜಯೀ಄ಥಆಲೆ್ವೊೀ?಄ವರ
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ಮನಸ್ತಕಸ್ತಥತಿಗತಿಗಳಜೀನುಎಂಬಿತಾದಿ ಹಲ್ವುಾವಜನಗಳನುನರ್ದಂಬರಿ ಎತ್ುತತ್ತದಜ. 
ರ್ದಂಬರಿರ್ರರುಸಜೀಳಳವಂತಜ,ಮಲಜನಡಿನಜನರಜ ಂದಿಗಜಸಮನಗಿಬಳಿಬದುಕ್ತದದನಕರುಗಳನುನಸಜ 
ಡಜದುರ್ಜ ಂಡುಸಜ ೀದಏಳಜಂಟ್ುದಿನಗಳನಂತ್ರುನಃಉರಿಗಜೀನಜ಄ವುಹಿಂದುರುಗಿಬಂದವು.ಾಣಿಗಳಜೀಇ
ರಿೀತಿವತಿಾಸ್ತದಮ್ಮೀಲಜಆನ ನಜನರಾತಿಕ್ತಾಯಸಜೀಗಿದಿತ್ುತ. ಇ ಮುಳಳಗಡಜಷವರರುಬಗಜಯಲ್ಲೆಜನ 
ಮನದ಄ಂತ್ಃಕರಣವನುನಕಲ್ಕುತ್ತದಜ. 

ಶರವತಿಮುಳಳಗಡಜಕಥಜಯುಇರಿೀತಿಮನಜ, 
ಮಠ,ವಸುತಗಳಳನಶದಕಥಜಮತ್ಾಗದಜೀಮನವೀಯತಜಯ ಆಲೆ್ಲಮುಳಳಗಡಜಯದವವರವನಜನೀ
ಸಜೀಳಳತ್ತದಜ.ಸಂತ್ಾಸಥರಿಗಜರಿಸರದಚ್ಜಕೆನುನನಿೀಡಲ್ುಮುಳಳಗಡಜಅಫೀಸನಯಾ,ಡಯಷಜ ಮದಲದ 
ಗುಮಸತರುನಡಜಸುವಲ್ಂಚ್ದ ಸವಳಿ, ಅಸ್ತತ ಮೌಲ್ಾದ ಄ಂದಜಿನಬಗಜಗಸುಳಳುಲಜಕೆಬರಜಸುವವಶ್ೀಲ್ಲ, 
ಮುಳಳಗಡಜಮತ್ುತಯೀಜನಜಯರ್ಮಗರಿವರುದಧಸಜ ೀರಡಲ್ುಸಂತ್ಾಸತರಸಂಘಕಟ್ಟಲ್ುಮುಂದಗಿಜನರಿಂ
ದಲ್ಕ್ಂತ್ರರ ಯಿವಸ ಲ್ುಮಡುವರಂಗಜೀಗೌಡನಂತ್ಹದುರುಳರ ಆಲ್ಲೆದದರಜ.ಜಲಶಯನಿಮಾ
ಣದರ್ಜಲ್ಸಗರರಕ ಲ್ಲಹಣವನುನತಿಂದುಸಕ್ತ,಄ವರನುನವಜ ೀಷ್ಟಸುವ ದ ತ್ಾಸರ್ಾರಿ಄ಧಿರ್ರಿಗಳೂ 
ಸಹಆಲೆ್ಲದದರಜ. ಜನ ಬಹುಪ್ತಾೀತಿಯಿಂದರ ಪ್ತಸ್ತರ್ಜ ಂಡಯಕ್ಷ್ಗನ ತ್ಂಡವೂ 
ಂದಜೀಬರಿಗಜಮುಳಳಗಡಜಯಗುತ್ತದಜ.ಇರಿೀತಿಶರವತಿತ್ನನಡಲಜ ಳಗಜತ್ುಂಬಿರ್ಜ ಂಡಿದುದಂದಜೀ 
ಎರಡಜೀಆಡಿೀ ಜಿೀವಂತ್ಜನಸಮುದಯಜೀಷಜೀರಿದಜ. 

ಆನುನಮುಳಳಗಡಜರ್ಜೀವಲ್ನಷಟವನಜನೀ ಈಂಟ್ುಮಡಿತ್ುತಎಂದರಜತ್ು...ಆದರಿಂದರ್ಜಲ್ವರಿಗಜ 
ಲರ್ವೂ ಅಯಿತ್ು. ರ್ೌಾಯಾದ ಾತಿರ ಜೀ ಅಗಿದದಜರ್ಮೀನದರ್ ರಂಗಗೌಡನ ಄ಟ್ಟಸಸ ಮುಳಳಗಿ 
ಸಜ ೀಗುತ್ತದಜ. ಇತ್ ಮುಂದಜ ಶ್ವಮೊಗಗದಲೆ್ಲ ದಜ ಡಟ ಕಂಟಾಕಟರ್ ಅಗುತತನಜ. ನಗಜ ೀಲ್ಲಯ ಎಳಜಯ 
ಹರಜಯದ ವಧಜ ವಾತ್ತಮಮ ಮತ್ುತ ಅರ್ಜಯ ಪ್ತಾಯಕರ ಶ್ಾೀಧರ ಮುಳಳಗಡಜಯದ ನಂತ್ರ ಬಜೀರಜ 
ಉರಿಗಜ ತಜರಳಿ ನಜಮಮದಿಯ ಸಜ ಸ ಬದುಕನುನ ನಡಜಸುತತರಜ.  ಄ವರ ಲ್ಲಗಜ ಜನರ ರ್ಕದೃಷ್ಟಟ ನಿಜಕ ೆ 
ಮುಳಳಗಡಜಯಗುತ್ತದಜ. ಬಜಲಜಬಳಳವ ರ್ಜಲ್ವು ಾಚಿೀನ ರ್ಲ್ದ ದಜೀವರ ವಗಾಹ ಮೊದಲದವುಗಳಳ 
ಕಳು ಷಗಣಿರ್ಜದರರ ಲಗಿ ರ್ಜಲ್ವರಿಗಜ ಂದಿಷುಟ ಹಣವೂ ಷಜೀರುತ್ತದಜ. 

ನಿಜಕ ೆಆಲೆ್ಲಲರ್ಕ್ತೆಂತ್ನಷಟಜೀಮುಖಾಗಿದಜ.ಮುಳಳಗಡಜಯಸಜ ಡಜತ್ವನುನತಳಲರದಜೀಹಿಡಿ
ತಜೀರಿ಄ರಮನಜಯಯಜಮನಧನಲ್ಟ್ಟೀಲ್ರುಮಳಜಗಲ್ಅರಂರ್ದ 
ಐದಜೀದಿನಗಳಲ್ಲೆರ್ಜ ರಗಿನಿಂದಷಯುವುದುಮನಕಲ್ಕುತ್ತದಜ.ಷಗರಟ್ಟಣರ್ಜೆ ರ್ಜೀವಲ್ ಹತತರು 
ಮ್ಮಥಲ್ಲಗಳಲ್ಲೆ ಸಜ ೀಗಿಬರುವ ಹಳಿುಯಜನರಿಗಜಡಾರ್ಮನಮಾಣದನಂತ್ರಸುತಿತಬಳಸ್ತ 80 ಕ್ತಲಜ ೀರ್ಮೀಟ್ರ್ 
ರ್ಡುರಷಜತಸುತಿತ ಜೀಟಜ ನಜ ೀಡಬಜೀರ್ಗುತ್ತದಜ. ಆಂದಿಗ  ಶರವತಿ ಹಿನಿನೀರಿನ ತ್ುಮರಿ, ಬಾರ್ಜ ೀಡು 
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ಷಗರ ತಲ್ ೆಕ್ತನ ನುಡುಗಡಜಡಯ ಾದಜೀಶಗಿದಜ. ಜನ, ದನ, ಹನ ಎಲೆ್ವೂ 
ಲಂಚ್ನಮ ಲ್ಕಜೀಾಯಣಿಸಬಜೀಕುಆಲೆ್ಲಗಜಆಂದಿಗ ಸಜಚಿೆನಸಂರ್ಜಾಯಸರ್ಾರಿವಲಜರ್ಲಜೀಜುಗಳಿಲೆ್,಄
ಗತ್ಾದನಗರಿೀಕಷೌಲ್ರ್ಾಗಳಿಲ್ೆ.ಇರಿೀತಿಮುಳಳಗಡಜಯಹಿನಜನಲಜಯಲ್ಲೆಾತಿಯಬಬನಷವಥಾತ್ಲಜ 
ಎತಿತಮನುಷಾತ್ವಜೀಮುಳಳಗಡಜಯದವವರವನುನಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಆಡಿೀ ನಡಿಗಜ ಬಜಳಕನುನ ಬಿೀರುವ ಶರವತಿ ಜಲ್ ವದುಾತ್ ಗರ, 
ಲ್ಲಂಗನಮಕ್ತೆ಄ಣಜಕಟ್ುಟನಿಮಾಣದಮುಳಳಗಡಜ ಸಂತ್ಾಸತರ ಬದುಕು ಆಂದಿಗ ಕತ್ತಲಜಯಲಜೆೀ 
ಆದಜ.ಮುಳಳಗಡಜಾತಿಕುಟ್ುಂಬದಮ್ಮೀಲಜ,ಾತಿವಾಕ್ತತಯಮ್ಮೀಲಜಂದಲೆ 
ಂದುರಿೀತಿಯರಿಣಮವನುನಬಿೀರಿದಜ.ಚ್ಚಿಾಸಬಜೀರ್ದಮುಳಳಗಡಜಯಸಮಷಜಾಗಳಳ ಷಕಷ್ಟಟಜ. 

ಂದುರ್ದಂಬರಿಯಾಪ್ತತಯಲೆ್ಲಮುಳಳಗಡಜಯುಂದುಸಮೃದಧ, ಾಕೃತಿಕ ಸಂತ್ ರ್ರಿತ್ 
ಜಿೀವನದಾವಾವನಜನೀಸಂೂಣಾಗಿಆಲ್ೆಗಿಸ್ತದದುರಂತ್ವನುನನ.ಡಿಷಜ ೀಜರು 
ರ್ಜಲ್ವುತ್ಾ,ಸನಿನಜೀಶಗಳ ಮ ಲ್ಕಸಮಥಾಗಿಾತಿಬಿಂಬಿಸ್ತದದರಜ.  
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