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(1) 14-02-2022 (12.20) ಎಂ.ವಿ-ಆರ್ಎನ್ 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು  
ಸೂೆೇಮವನರ, 14ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 

 
ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಪರನಹು 12 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ. 
 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶಿರೇ ಬ್ಸವರನಜ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ) ಅವರತ ಪೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದರತ. 
 

ಸದನವು  ʼವಂದೆೇ ಮನತ್ರಂʼ ಗೇತ್ೆಯಂದಿಗೆ ಪನರರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ. 
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(02) 14.02.2022 12.30 ಎಲ್ಎಲ್/ಆರ್.ಎನ್.               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

 

೧. ಘನತ್ೆವತೆ್ು ರನಜ್ಯಪನಲರತ ಉಭಯ ಸದನಗಳನತುದೆದೇಶಿಸಿ ಮನಡಿದ ಭನಷಣದ ಪರತಿಗಳ         
  ಮಂಡರೆ್                               

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸರ್ನಾನಯ ರನಜ್ಯಪನಲರತ ಉಭಯ ಸದನಗಳನತುದೆದೇಶಿಸಿ ಮನಡಿದ 
ಭನಷಣದ ಪರತಿಯನತು ಕನಯಾದಶಿಾಯವರತ ಸಭಯೆ ಮತಂದಿಡತವುದತ. 

ಕನಯಾದಶಿಾ, ಕ.ವಿ.ಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರನಜ್ಯಪನಲರತ ಮನಡಿದ 
ಭನಷಣದ ಪರತಿಯನತು ಸಭೆಯ ಮತಂದಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಪರತಿಯನತು ಲಗತಿುಸಲನಗದೆ) 
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೨. ಪರಕಟಣಗೆಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏರೆ್ಂದರ,ೆ 

(೧) ಸರ್ನಾನಯ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಯವರತ ದಿರ್ನಂಕ:10.02.2022ರ ತ್ಮಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವ 
ರಿೇತ್ನಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 2(1)ರ 
ಪರಕನರ ಶಿರೇ ಕೂೆೇಟ ಶಿರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ, ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನರ್ನಯಕರರ್ನುಗ ದಿರ್ನಂಕ:10.02.2022ರಿಂದ 
ಜನರಿಗ ೆ ಬ್ರತವಂತ್ ೆ ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಮನಡಿರತತ್ನುರಂೆಬ್ ವಿಷಯವನತು ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರಲನಗದ.ೆ  

(೨) ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶ ಕನಂಗೆರಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ, ದಿರ್ನಂಕ:27.01.2022ರ ತ್ಮಾ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ರಿೇತ್ನಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 
ನಿಯಮ 2(2)ರ ಪರಕನರ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನದ ಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್, ಅವರನತು 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರರ್ನುಗ ದಿರ್ನಂಕ:27.01.2022ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ 
ಬ್ರತವಂತ್ ೆಮನನಯತ್ ೆನಿೇಡಲನಗದ.ೆ  

(೩) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ವೆೇತ್ನಗಳು, ನಿವೃತಿು ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು 
ಭತ್ೆಯಗಳ(ತಿದತದಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2009ರ ಪರಕರಣ 3(ಸಿಸಿಸಿ)ರ ರಿೇತ್ನಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನದ ಶಿರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ 
ರನಥೊೇಡ್ರವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರರ್ನುಗ ಹೆಸರಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 
ಆದತದರಿಂದ, ದಿರ್ನಂಕ:27.01.2022ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಬ್ರತವಂತ್ೆ ಶಿರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ 
ರನಥೊೇಡ್ರವರನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರರ್ನುಗ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಲನಗದ ೆಎಂಬ್ ವಿಷಯವನತು ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲನಗದೆ.  
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(೪) ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶ ಕನಂಗೆರಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ದಿರ್ನಂಕ:27.01.2022ರಂದತ 
ತ್ಮಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತವ ರಿೇತ್ನಯ, ಡನ: ಕ.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತ ಅವರನತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ರ್ನಯಕರರ್ನುಗ ದಿರ್ನಂಕ:08.02.2022ರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆ
ಬ್ರತವಂತ್ ೆಪರಿಗಣಿಸಲನಗದೆ ಎಂಬ್ ವಿಷಯವನತು ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಲನಗದೆ.  

(೫) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 9ರ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಗೆೈರತ ಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಿನದಲ್ಲಿ ಪದಧನರಣ ಮನಡಲತ ಈ ಮತಂದಿನ ಸದಸಯರತಗಳನತು 
ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ ಮನಡಲನಗದೆ.  

1. ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಿನಿ ಗೌಡ, 
2. ಶಿರೇ ಕ.ೆಟ್ಟ. ಶಿರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ, 
3. ಶಿರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, 
4. ಶಿರೇಮತಿ ಎಸ್. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ.  

 
೩. ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ 
ಡನ: ಜೆ. ಅಲೆಕನಸಂಡರ್, ರನಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಕ.ೆಆರ. ಜ್ಯದೆೇವಪಪ, ರನಜ್ಯ ಸಭೆಯ 
ಮನಜಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಲೊೇಕಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಹನತಮಂತ್ಗೌಡ ಭೇಮನಗೌಡ 
ಪನಟ್ಟೇಲ್, ಭನರತ್ ರತ್ು, ದನದನಸನಹೆೇಬ್ ಪನಲೆೆ ಪರಶಸಿು ಪತರಸೃತ್ರನದ ಡನ: ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್, 
ಕನುಡದ ಸನಹತಿ ಚಂದರಶೇೆಖ್ರ ಪನಟ್ಟೇಲ, ಭನವೈೆಕಯತ್ೆಯ ಸಂತ್ರನದ ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ ಜನನಪದ 
ಕಲನವಿದರನದ ಬ್ಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಹರೇೆಮಠ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಮಹದೆೇವ ಬ್ತದೊೇ ವೆೇಳಿಪ 
ಅವರತಗಳು ನಿಧನರನದತದನತು ಈ ಸದನಕೆೆ ತಿಳಿಸಲತ ವಿಷನದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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1. ಡನ: ಜೆ. ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ 

ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ ಡನ: ಜೆ. ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರತ 
ದಿರ್ನಂಕ:14.01.2022ರಂದತ ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರತತ್ನುರ.ೆ  

1938ರ ಆಗಸಿ್, 8ರಂದತ ಕೆೇರಳದ ಕೂೆಲಿಂ ಜಿಲೆಿಯ ಮನ್ಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ 
ಎಂ.ಎ., ಪ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ಪದವಿೇಧರರನಗದದರತ. 1963ರಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸೇೆವೆಗ ೆಆಯ್ಕೆಯನಗ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇೆವೆಗ ೆನಿಯೇಜಿತ್ಗೊಂಡಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಯೆ ಹಲವನರತ ಹತದದೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಸಿದದರತ. 1992ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾಯನಗ ಕನಯಾನಿವಾಹಸಿದದ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ನಿವೃತಿುಯ ನಂತ್ರ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಭನರತಿನಗರ ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ 
ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗದದರತ. ಶಿರೇ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷಣ ಅವರ ಸಂಪತಟದಲ್ಲಿ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ 
ಸಚಿವರನಗ ಕನಯಾನಿವಾಹಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ವೆೈ.ಎಂ.ಸಿ.ಎ. ಅಧಯಕ್ಷರನಗ 30 
ವಷಾಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚಕನಲ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದರತ.  

ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಹರಿಯ ಆಡಳಿತ್ಗನರ ಹನಗೂ ಸಜ್ಜನ 
ರನಜ್ಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಂತ್ನಗದೆ.  

2. ಕೆ.ಆರ. ಜ್ಯದೆೇವಪಪ 

ರನಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಕೆ.ಆರ. ಜ್ಯದೆೇವಪಪರವರತ 
ದಿರ್ನಂಕ:23.12.2021ರಂದತ ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಮೂಲತ್ಃ ದನವಣಗೆರೆಯವರನಗದತದ, ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ವಕೇಲರನಗದದರತ. ಭನರತ್ ಸೇೆವನದಳದ 
ನಿಷನಾವಂತ್ ಕನಯಾಕತ್ಾರನಗದತದ, ರನಜ್ಕೇಯ, ಸನಮನಜಿಕ, ಧನಮಿಾಕ ಹನಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಪನರ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ 1992ರಿಂದ 1998ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯ ಸಭೆಯ 
ಸದಸಯರನಗ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದರತ.  
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ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಸರಳ, ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹರಿಯ ರನಜ್ಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತು 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ. 

3. ಡನ: ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ 

ರನಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ʼಭನರತ್ ರತ್ುʼ ಗನನ ಕೊೇಗಲ,ೆ ಭನರತಿೇಯ 
ಸಂಗೇತ್ಲೂೆೇಕ ಕಂಡ ಅನತಪಮ ಗನಯಕ ಡನ: ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ ಅವರತ 
ದಿರ್ನಂಕ:06.02.2022ರಂದತ ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರತತ್ನುರೆ.  

1929ರ ಸಪೆೆಿಂಬ್ರ್, 28ರಂದತ ಮಧಯಪರದೇೆಶದ ಇಂದೊೇರ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ತ್ಮಾ 
ತ್ಂದೆಯವರಿಂದಲೇೆ 5ರೆ್ೇ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಸಿರನಭನಯಸ ಪನರರಂಭಸಿ 13ರೆ್ೇ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ವೃತಿು 
ಜಿೇವನ ಪನರರಂಭಸಿದರತ. 1999ರಿಂದ 2005ರವರೆಗ ೆ ರನಜ್ಯಸಭನ ಸದಸಯರನಗ ರ್ನಮನಿದೆೇಾಶನ 
ಹೊಂದಿರತತ್ನುರ.ೆ ಗನಯನದಲಿಷೆಿೇ ಅಲಿದೇೆ ನಟರೆ್, ಸಂಗೇತ್ ಸಂಯೇಜ್ರೆ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಮನಾಣ, 
ಸಂಗೇತ್ ಕನಯಾಕರಮಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮತಂತ್ನದ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಾನತು ತ್ೂೆಡಗಸಿಕೂೆಂಡಿದದರತ.  

1963ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪರಧನನಿ ಜ್ವನಹರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತ ಅವರ ಸಮತಾಖ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನಂತ್ರ 
ಭನರತಿೇಯರ ಮತಂದೆ ಹನಡಿದ “ಎ ಮೇರ ೆವತ್ನ್ ಕ ೆಲೊೇಗೂೆೇʼ ಹನಡತ ಅಂದತ ಪರಧನನಿಯವರೇೆ 
ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತವಂತೆ್ ಮನಡಿದದಲಿದೆೇ ದೆೇಶನದಯಂತ್ ಸಂಚಲನವನತು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಆ 
ಹನಡನತು ಆಲ್ಲಸಿದರ ೆಪರತಿಯಬ್ಬ ಭನರತಿೇಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ದೆೇಶ ಪೆರೇಮದ ರೂೆೇಮನಂಚನವನಗತತ್ುದ ೆ
ಹನಗೂ ಅಶತರಬಿಂದತಗಳು ತ್ತಂಬ್ತತ್ುವೆ. ಕೆೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೇತ್ೆಗಳಲಿದೆ ಭಕುಗೇತ್,ೆ ದೆೇಶ 
ಪೆರೇಮಗೇತ್ೆ, ಭನವಗೇತ್ೆ, ಅಭಂಗ್, ಗಝಲ್, ದೊೇಹೆ ಸೇೆರಿದಂತೆ್ ಸಂಗೇತ್ದ ಎಲನಿ 
ಪರಕನರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗೇತ್ ಸತಧೆ ಹರಿಸಿ ತ್ಮಾ ಸಿರಮನಧತಯಾದ ಮೂಲಕ ಗನಯನ 
ಲೊೇಕವನತು ಶಿರೇಮಂತ್ಗೂೆಳಿಸಿದದ ಕೇತಿಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ.  

1974ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ರನಯಲ್ ಆಲಬರ್್ಾ ಹನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರದಶಾನ ನಿೇಡಿದ ಮೊದಲ 
ಭನರತಿೇಯ ಗನಯಕಯನಗರತತ್ನುರೆ. ಕೆನಡನದ ಟೂೆರನಂಟೊೇದಲ್ಲಿ ಸಂಗೇತ್ ಕನಯಾಕರಮ ನಿೇಡಿದ 
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ಜ್ೂನ್, 9ನತು ಏಷನಯದಿನವೆಂದತ ಘೂೇಷಿಸಲನಗದೆ. ಕನುಡವೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಭನರತ್ದ 36 
ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ವಿದೆೇಶಿ ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಹನಡಿ ತ್ಮಾ ಅಪರತಿಮ ಗನನ ಪರತಿಭ ೆಮೂಲಕ ದೆೇಶ 
ವಿದೆೇಶಗಳ ಕೂೆೇಟಯಂತ್ರ ಸಂಗೇತ್ ಪೆರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಸನಿಯಿಯನಗದನದರ.ೆ ಶಿರೇಯತತ್ರತ 
ಪತಟಿ ಮಕೆಳಿಂದ ಹಡಿದತ ಸಂಗೇತ್ದ ದಿಗಗಜ್ರವರೆಗ ೆ ಹರಿಯರತ ಕರಿಯರತ ಎಲಿರನತು 
ಗೌರವಪೂಣಾವನಗ ನಡಸೆಿಕೂೆಳುುತಿುದತದ ರೆ್ೈಜ್ ಸಂಗೇತ್, ಸನಂಸೃತಿಕ ರನಯಭನರಿಯನಗದದರತ.  

ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಭನರತ್ ರತ್ು, ಪದಾಭೂಷಣ, ಪದಾ ವಿಭೂಷಣ ಪರಶಸಿು, ದನದನ ಸನಹೆೇಬ್ ಫನಲೆೆ, 
ದೆೇಶದ 60ರೆ್ೇ ಸನಿತ್ಂತ್ೂೆರಯೇತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ು ಜಿೇವಮನನ ಸನಧರೆ್ ಗೌರವ, ಲಂಡನ್ನ 
ಐ.ಐ.ಎಫ್.ಎ.ನಿಂದ ಜಿೇವಮನನ ಸನಧರೆ್ ಪರಶಸಿು, ನೂಯಯನರ್್ಾ ಯೂನಿವಾಸಿಟ್ಟ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಆರತ 
ವಿಶಿವಿದನಯಲಯಗಳ ಗೌರವ ಡನಕಿರೆೇರ್್ ಪರಶಸಿು, ರ್ನಲತೆ ಫಿಲಂಫೇೆರ್ ಪರಶಸಿುಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಇತ್ರ ೆ
ಅಸಂಖನಯತ್ ಪರಶಸಿು ಪತರಸನೆರಗಳಿಗೆ ಭನಜ್ನರನಗರತತ್ನುರ.ೆ  

ಸಂಗೇತ್ ಲೂೆೇಕದ ದಂತ್ಕಥ,ೆ ಭನರತಿೇಯ ಸಂಸೃತಿಯ ಅನಘಯಾರತ್ು, ಭನರತ್ದ 
ರೆ್ೈಟ್ಟಂಗೆೇಲ್, ವಿಶಿವಿಖನಯತ್ ಗನಯಕ, ಭನರತ್ ರತ್ು ಪತರಸೃತ್, ಸಪುಸಿರಗಳ ಗನನಕೊೇಗಲೆ 
ನಿಧನದಿಂದ ಭನರತ್ದ ಸನರಸಿತ್ ಲೊೇಕದ ಮಹತ್ಿದ ಯತಗದ ಅಂತ್ಯವನಗದ.ೆ ಶಿರೇಯತತ್ರ 
ನಿಧನದಿಂದನಗ ಭನರತಿೇಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರತ ಗನನ ಗಂಧವಾ ಧತರವತ್ನರಯೆಂದತ 
ಅಸುಂಗತ್ವನಗದ.ೆ ಸಿರಬ್ರಹಾ ಎಂಬ್ ಖನಯತ್ ರ್ನಮಕೆೆ ಅನಿರ್ಾರನಗದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ತ್ಮಾ ಮಧತರ 
ಧವನಿಯ ಗನಯನ ಗೇತ್ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ನ ಮನನಸದಲ್ಲಿ ಅಚಚಳಿಯದೆ ಚಿರಸನಿಯಿಯನಗ 
ಉಳಿದಿರತತ್ನುರ.ೆ 

(ಮತಂದತ…)  
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(03) 14.02.2022 12.40 YL-VK                         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ (ಮತಂದತ): 

4. ಹನತಮಂತ್ಗೌಡ ಭೇಮನಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್ 

 ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಲೊೇಕಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಹನತಮಂತ್ಗೌಡ ಭೇಮನಗೌಡ 
ಪನಟ್ಟೇಲ್ರವರತ ದಿರ್ನಂಕ: 01.02.2022 ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತತ್ನುರೆ.  

 ಮೂಲತ್ಃ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟಯೆವರನಗದತದ, ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನಗದತದ ನಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತಿು 
ತ್ಯಜಿಸಿ ಬ್ನದನಮಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಬ್ೊೇಡ್ಾ ಸದಸಯರನಗ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗತವ ಮೂಲಕ ರನಜ್ಕೇಯ 
ಕ್ೆೇತ್ರ ಪರವೆೇಶಿಸಿದದರತ.  ಬ್ನಗಲಕೊೇಟ ೆಸಹಕನರಿ ನೂಲ್ಲನ ಗರಣಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಸಹಕನರ ನೂಲ್ಲನ ಗರಣಿಗಳ ಮಹನಮಂಡಳದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗ ಕನಯಾನಿವಾಹಸಿದದ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ 1984ರಲ್ಲಿ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆ ಲೂೆೇಕಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗ ಸೇೆವೆಯನತು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದದರತ.   

 ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಹರಿಯ ರನಜ್ಕನರಣಿಯಬ್ಬರನತು 
ಕಳದೆತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ.  

05.ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ ಪನಟ್ಟೇಲ 

 ಕನುಡದ ಸನಹತಿ, ಕವಿ, ರ್ನಟಕಕನರ, ಸಂಪನದಕರತ, ಸಂಘಟನಕನರ ಹನಗೂ ಕನುಡದ 
ಹೊೇರನಟಗನರರನಗದದ ಚಂದರಶೆೇಖ್ಟ ಪನಟ್ಟೇಲ ಅವರತ ದಿರ್ನಂಕ: 10.01.2022 ರಂದತ ನಿಧನ 
ಹೊಂದಿರತತ್ನುರ.ೆ   

 1939ರ ಜ್ೂನ್ 18 ರಂದತ ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆಿಯ ಸವಣೂರತ ತ್ನಲೂಿಕನ, ಹತಿುೇಮತ್ೂುರತ 
ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಇಂಗಿಷ್ ಎಂ.ಎ., ಪದವಿೇಧರರನಗದತದ, ಇಂಗೆಿಂಡಿನ ಲ್ಲೇಡಸ್ 
ವಿಶಿವಿದನಯಲಯದಿಂದ ಭನಷನಶನಸರದಲ್ಲಿ ಸನುತ್ಕೊೇತ್ುರ ಪದವಿೇಯನತು ಪಡದೆಿದದರತ.  ಕರ್ನಾರ್ 
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ವಿಶಿವಿದನಯಲಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಿ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗ ಬ್ೊೇಧಕ ವೃತಿುಯನತು ಆರಂಭಸಿದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ 
ಪನರಧನಯಪಕರನಗ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ುಲೇೆ ಕನವಯ ಹನಗೂ ರ್ನಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಸಿದದರನಗದದರತ.  
ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಚಂಪನ ಎಂಬ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜ್ನಜ್ನಿತ್ರನಗದದರತ.  ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಗೂೆೇಕನಕ 
ಚಳುವಳಿ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಅರೆ್ೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕರಯವನಗ ಪನಲೂೆಗಂಡಿದದರತ.  
ಜೆ.ಪ.ಅಂದೂೆೇಲನದಲ್ಲಿ ಜೆೈಲತವನಸ ಸಹ ಅನತಭವಿಸಿದದರತ.  ರನಜ್ಯ ಬ್ಂಡನಯ ಸನಹತ್ಯ 
ಸಂಘಟರ್ಯೆ ಸಂಚನಲಕರನಗ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದದರತ.  ಕನವಯ ಕೃಷಿಯಲೆಿೇ ತ್ೊಡಗಸಿಕೂೆಂಡಿದದ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ರ್ನಟಕ ಮನಧಯಮವನತು ಆಯತದಕೊಂಡತ ಹಲವನರತ ರ್ನಟಕಗಳನೂು ರಚಿಸಿದನದರ.ೆ  
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗೆಳು, ಅಪಪ, ಕತಂಟ ಕತಂಟ ಕತರತವತಿು, ನಳಕವಿಯ ಮಸುಕನಭಷೇೆಕ ಮತಂತ್ನದ 
ರ್ನಟಕಗಳು ಪರಖನಯತ್ವನಗವೆ.  ಸಂಕರಮಣ ಕನವಯ, ಗನಂಧಿ ಗನಂಧಿ, ರೆ್ಲಸನ್ಮಂಡೇೆಲನ ಮತಂತ್ನದ 
ಕೃತಿಗಳು ಇವರ ಸಂಪನದಿತ್ ಕೃತಿಗಳನಗವೆ.  

 ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಸುೆೇಹತ್ರೂೆಡಗೂಡಿ, ಸಂಪನದರನಗ ಸಂಕರಮಣ ಪತಿರಕೆಯನತು ಪನರರಂಭಸಿದದರತ.  
ಈ ಪತಿರಕೆಯತ ಎಪಪತ್ುರ ದಶಕದ ನಂತ್ರ ದಲ್ಲತ್, ಬ್ಂಡನಯ ಸನಹತ್ಯ ಚಳುವಳಿ 
ಮತಂತ್ನದವುಗಳನತು ಒಳಗೊಂಡತ ಹಲವನರತ ಯತವ ಬ್ರಹಗನರರಿಗೆ ವೆೇದಿಕೆಯನತು ಕಲ್ಲಪಸಿದ 
ಕೇತಿಾಗ ೆಭನಜ್ನರನಗದನದರೆ.   

 ಸನಹತಿ, ಕವಿ, ರ್ನಟಕಕನರ, ಸಂಘಟನಕನರ, ಪತಿರಕನ ಸಂಪನದಕ, ಕನುಡ 
ಹೊೇರನಟಗನರರನಗ ಎಲನಿ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರತಿಮ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಕನುಡ 
ಸನಹತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕನುಡ ಅಭವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕನರದ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಯತ ಸೇೆವಯೆನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದನದರೆ.  
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪರಶಸಿು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿು, 
ಪಂಪ ಪರಶಸಿು, ಸಂದೇೆಶ್ ಮನಧಯಮ ಪರಶಸಿುಗಳಲಿದೆ ಇತ್ರ ೆಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಪರಶಸಿು ಪತರಸನೆರಗಳಿಗ ೆ
ಭನಜ್ನರನಗರತತ್ನುರ.ೆ   

 ಇವರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಹರಿಯ ಕವಿ, ಹೊೇರನಟಗನರ ಬ್ಹತಮತಖ್ ಪರತಿಭೆಯ 
ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ ಸನಹತಿಯಬ್ಬರನತು ಕಳದೆತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ.  
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6. ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ 

 ಕನುಡದ ಕಬಿೇರರೆಂದೇೆ ಖನಯತ್ರನಗದದ ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ ಅವರತ ದಿರ್ನಂಕ: 05.02.2022 
ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತತ್ನುರೆ.   

 1940ರ ಮೇ, 10ರಂದತ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆ ಜಿಲೆಿಯ, ರಬ್ಕವಿ-ಬ್ನಹಟ್ಟಿ ತ್ನಲೂಿಕನ 
ಮಹನಲ್ಲಂಗಪತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಡತ್ನ ವೃತಿುಯ ಕತಟತಂಬ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೇಕರರನಗದದರತ.  ಬ್ಳೆಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ ರನಯಭನಗ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕತಡಚಿಯ ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರನದ 
ಹಜ್ರತ್ ಶೆೇಖ್ತಲ್ ಮಸನಯಿರ್್ ಜ್ತರ್ೆುೇದಿ ಅವರಿಂದ ಗತರತದಿೇಕ್ೆ ಪಡದೆತ ಭಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಪರವಚನ 
ಸನಹತ್ಯ ಸೇೆವೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಡಿಕೊಂಡಿದದರತ.  ಶರಣ ಲೊೇಕ, ಸಿದನದರೂಢ ಪರಂಪರೆ, ಸೂಫಿ ಸಂತ್ರ 
ಪರಂಪರ,ೆ ಕತರನನ್, ಭಗವದಿಗೇತ್ೆಗಳ ಅಧಯಯನವನತು ಆಳವನಗ ಮನಡಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ತ್ತ್ಿಪದ, 
ವಚನ, ಭನವೈೆಕಯತೆ್ಗಳ ಸಂಗಮವನಗದದರತ.  ಎಲನಿ ಧಮಾಗಳ ಮಮಾವು ಒಂದೇೆ, ಬ್ಲ್ಲಿದ ಗತರತಗಳ 
ಭೊೇಧರೆ್ ಒಂದೇೆ ಎನತುತ್ ತ್ತ್ಿಶನಸರ, ಧನಮಿಾಕ ಮೌಲಯ, ಆಧನಯತ್ಾಕ ಅರೆ್ಿೇಷಣೆ, ಜಿೇವನ ಮೌಲಯಗಳ 
ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಯಲೆಿೇ ರನಷಿರೇಯ ಐಕಯತ್ಗೆ ೆ ಒತ್ತುಕೂೆಟ್ಟಿದದರತ.  ಧಮಾ, ವಗಾ, ಜನತಿ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ 
ಕತ್ನುಡತವವರ ಮನಃಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿಸತತಿುದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಧನಮಿಾಕ ಸಮನಿಯತೆ್ ಮತ್ತು 
ಸೌಹನದಾತ್ೆಯ ಹರಿಕನರರನಗದದರತ.  ಆಧನಯತ್ಾ ಲೂೆೇಕ, ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕ, ಜ್ನಪದ ಲೊೇಕ ತ್ಮಾತ್ು 
ತಿರತಗ ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ೆ ಮನಡಿದದರತ.  ಕರ್ನಾಟಕವಲಿದೆ ರೆ್ರೆಯ ಮಹನರನಷರ, ಆಂಧರ ಪರದೆೇಶ, 
ಗೊೇವನ, ಕೆೇರಳ ರನಜ್ಯಗಳಲೂಿ ತ್ಮಾ ಪರವಚನದಿಂದ ಖನಯತ್ರನಗದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಕನುಡದ 
ಕಬಿೇರರೆಂದೇೆ ಹೆಸರನಗದದರತ.   

 ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಪದಾಶಿರೇ ಪರಶಸಿು, ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿು, ಕಥನಕೇತ್ಾನ ಕ್ೇೆತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕಲನಶಿರೇ ಪರಶಸಿುಗಳಲಿದೆ ಇತ್ರ ೆಹತ್ತು ಹಲವನರತ ಪರಶಸಿು ಪತರಸನೆರಗಳಿಗೆ ಭನಜ್ನರನಗದದರತ.   

 ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಭನರತಿೇಯತೆ್ ಸನರಿದ ಭನವೈೆಕಯತೆ್ಯ ಶೆರೇಷಾ 
ಸಂತ್ರೊಬ್ಬರನತು ಕಳದೆತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ.  
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೭. ಬ್ಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಹರೇೆಮಠ 

 ಖನಯತ್ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರನದ ಬ್ಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಹರೇೆಮಠ ಅವರತ ದಿರ್ನಂಕ: 
09.01.2022 ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತತ್ನುರೆ.   

 1959ರ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಬ್ೆೈಲಹೂೆಂಗಲ ತ್ನಲೂಿಕನ ಬ್ೆೈಲೂರತ ಗನರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದದ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಎಂ.ಎ.(ಜನನಪದ) ಪದವಿೇಧರನಗದದರತ.  ನಿೇರ್ನಸಂನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡದೆತ ಸತಗಮ 
ಸಂಗೇತ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗನಯಕರನಗ ರನಜನಯದಯಂತ್ ಪರಸಿದದರನಗದದರತ.  ದೊಡನಾಟ, ಸಣನಣಟ, ಪನರಿಜನತ್ 
ರ್ನಟಕಗಳನತು ಆಧತನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದದರತ.  ಶಿರೇಕೃಷಣ ಪನರಿಜನತ್ ರ್ನಟಕವನತು 
ಮೂರತ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮತಟತಿವಂತ್ೆ ನಿದೆೇಾಶಿಸಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಜನನಪದ 
ಸಂಶ ೆೇಧರ್ನ ಸಂಸೆಿ ಮೂಲಕ ಯತವ ಕಲನವಿದರತ ಹನಗೂ ಯತವ ಸಮೂಹಕೆೆ ಕಲನ 
ತ್ರಬ್ೇೆತಿಯನತು ನಿೇಡಿ ಸೈೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದದರತ.  ಇವರ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಹನಡತಗನರಿಕೆಗ ೆಎಲಿರೂ 
ತ್ಲೆದೂಗತತಿುದದರತ.  ಕರ್ನಾಟಕ ವನತ್ನಾ ಇಲನಖಯೆಿಂದ ಧನರವನಡ ಹನಗೂ ಕಲಬ್ತರಗ ವಿಭನಗ 
ಮಟಿದ ಬಿೇದಿ ರ್ನಟಕ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಕನಯನಾಗನರದ ನಿದೆೇಾಶಕರನಗಯತ ಸೇೆವೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸಿದದ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಅಮೇರಿಕನ, ಇಂಗೆಿಂಡ್, ದತಬ್ೈೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ವಿಶಿದ ಇತ್ರ ರನಷರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರೇ ಕೃಷಣ 
ಪನರಿಜನತ್, ಸಣನಣಟ ರ್ನಟಕಗಳ ಪರದಶಾನವನತು ನಿೇಡಿದದರತ.  ಶಿರೇಯತತ್ರತ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿು 
ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಹಲವನರತ ಪರಶಸಿುಗಳಿಗೆ ಭನಜ್ನರನಗದದರತ.  

 ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದ ರನಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಜನನಪದ ಗನಯಕ ಹನಗೂ ನಟರನತು 
ಕಳದೆತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ.  

೮. ಮಹದೆೇವ ಬ್ತದೊೇ ವೆೇಳಿಪ 

 ಹರಿಯ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಮಹದೆೇವ ಬ್ತದೊೇ ವೆೇಳಿಪರವರತ 
ದಿರ್ನಂಕ: 10.02.2022 ರಂದತ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತತ್ನುರೆ.  
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 ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಮೂಲತ್ಃ ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯವರನಗದತದ, ಬ್ತಡಕಟತಿ “ಕತಣಬಿ”್ ಸಂಸೃತಿ 
ಕಲೆಯನತು ಉಳಿಸಿ ಬ್ೆಳೆಸತವ ಕನಯಕರಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗಸಿಕೂೆಂಡಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನಪದ 
ಹನಡತಗಳನತು ರಚಿಸಿ ಹನಡತವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತತಿುದದರತ.  ಪರಿಸರದ ಬ್ಗೆಗ ಅಪನರವನದ 
ಅನತಭವವನತು ಹೊಂದಿದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಕನಡಿನಿಂದ ಒಣ ಎಲೆಗಳನತು ತ್ರತವುದನತು ವಿರೂೆೇಧಿಸತತಿುದದ 
ಇವರತ ಪರಿಸರ ಸಮತ್ೊೇಲನದಲ್ಲಿ ಉಣಗತ (ಉಣಣೆ), ಉಂಬ್ಳಗಳೂ ಮಹತ್ಿದ ಪನತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ.  
ಅವುಗಳನತು ರ್ನಶ ಮನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತತಿುದದರತ.  ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಜೆೇನತರ್ೂೆಣಗಳ 
ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ನಿೇಡತತಿುದದರತ.  ಶಿರೇಯತತ್ರಿಗ ೆಯನವ ಹಕೆಯ ಕೂಗತ ಹೆೇಗರತತ್ೆು, ಯನವ 
ಹಕೆ ಯನವನಗ ಕೂಗತತ್ೆು, ಯನಕ ೆಧವನಿ ಬ್ದಲ್ಲಸತತ್ೆು ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆಗ ಅಪನರ ಮನಹತಿಯನತು ಹೊಂದಿದದ 
ಇವರಿಗ ೆಹಕೆಗಳ ಕೂಗನತು ಆಧರಿಸಿ ನಿಖ್ರವನದ ಸಮಯ ಹೆೇಳುವುದತ ಕರಗತ್ವನಗತ್ತು.  ಅವರ ಈ 
ಸನಧರೆ್ಯನತು ಪರಿಗಣಿಸಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲನಗತ್ತು.  ಈ 
ಪತರಸನೆರಕೆೆ ಜೊಯಿಡನ ತ್ನಲೂಿಕನಿಂದ ಪನತ್ರರನದ ಮೊದಲ ವಯಕು ಎಂಬ್ ಹೆಗಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರಿಗ ೆ
ಸಲತಿತ್ುದೆ.  

 ಶಿರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿಂದನಗ ರನಜ್ಯವು ಹರಿಯ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದ, ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಕರೂೆಬ್ಬರನತು ಕಳದೆತಕೊಂಡಂತ್ನಗದೆ.  

 ಶಿರೇ ಕೊೇಟ ಶಿರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸತಮನರತ 08 ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ತ್ನವು ಮಂಡಿಸಿದತದ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ 
ಸಕನಾರದ ಪರವನಗ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಡನ|| ಜೆ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರತ  ಕೆೇರಳದ ಕೂೆಲಿಂ ಜಿಲೆಿಯ ಮನ್ಗಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದತದ, 1963 
ರಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸೇೆವೆಗ ೆಆಯ್ಕೆಯನಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತದಿೇಘಾ ಕನಲ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದತದ, 
ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ ಎಸ.ಎಂ.ಕೃಷಣ ಅವರ ಸಂಪತಟದಲ್ಲಿ ಪರವನಸೊೇದಯಮ ಸಚಿವರನಗ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಸತತಿುರತವುದರ ಬ್ಗೆಗ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದ ತ್ನವು ಅವರ ಸೇೆವೆಯ ಬ್ಗೆಗ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಿದೇರಿ.  
ಡನ|| ಜೆ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರ ನಿಧನ ಹರಿಯ ರನಜ್ಕನರಣಿ ಮತ್ತು ಅನತಭವಿ ಮತತ್ಸಂದಿ ಹನಗೂ ಒಬ್ಬ 
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ಶೆರೇಷಾ ಆಡಳಿತ್ಗನರರನತು  ಕಳೆದತಕೊಂಡ ಅನತಭವವನಗತತಿುದತದ, ತ್ಮಾ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ 
ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.    

 ಕ.ೆಆರ.ಜ್ಯದೆೇವಪಪರವರತ ರನಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗದದ ಶಿರೇಯತತ್ರತ ದನವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ವಕೇಲ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೊಡಗದದರತ.  ಭನರತ್ ಸೇೆವನದಳದ ಸೇೆವನಸಂಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಸತದಿೇಘಾ ಕನಲ 
ಕನಯಾಕತ್ಾರನಗ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದದರತ.  ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅಪನರವನದ ಸೇೆವೆ ಮನಡಿರತವುದನತು 
ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ರನಜ್ಯಸಭನ ಸದಸಯರನಗ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವುದನತು ಸಹ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿದಿದೇರಿ.  ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಾ ರನಜ್ಕನರಣಿಯನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡ ಅನತಭವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯಕೆೆ ಆಗದ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನು, ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಡನ|| ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ಕಣಾರೆಯನತು ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ.  ʼಭನರತ್ ರತ್ುʼ 
ಗನನ ಕೊೇಗಲೆ, ಭನರತಿೇಯ ಸಂಗೇತ್ಲೊೇಕ ಕಂಡ ಅಪರತಿಮ ಗನಯಕಯನಗದತದ, ಅವರ ನಿಧನ 
ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕೆೆ ಆಗರತವ ಬ್ಹತದೊಡಾ ನಷಾ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದರ ಬ್ಗೆಗ ಎರಡರೆ್ೇ ಮನತಿಲಿ. ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ ರನಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸಯರನಗದದರತ ಹನಗೂ ೫ರ್ೇೆ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಸಿರನಭನಯಸವನತು ಪನರರಂಭಸಿ 
13ರೆ್ೇ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ಸಂಗೇತ್ಲೂೆೇಕದ ವೃತಿು ಜಿೇವನ ಆರಂಭಸತವುದರ ಬ್ಗೆಗ ಸಹ ಉಲೆಿೇಖ್ 
ಮನಡಿದಿದೇರಿ.  ಇಡಿೇ ಸನಹತ್ಯ, ಸಂಗೇತ್, ಸಿನಿಮನ ಎಲನಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಕೂಡನ ಪರಿಪೂಣಾ ಕೆಲಸ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ.  1963ರಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ 
ಜ್ವನಹರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತ ಅವರ ಸಮತಾಖ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಭನರತಿೇಯರ ಮತಂದ ೆ ಹನಡಿದಂತ್ಹ 
ದೆೇಶಪೆರೇಮದ ಹನಡಿನಿಂದ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರೆೇ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತವಂರ್ ಭನವುಕತೆ್ ಉಂಟತ 
ಮನಡಿದದರತ ಎಂದತ ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖಿಸತತ್ನು, ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಾ ಗನಯಕ ಬ್ಗೆಗ ಪರಸನುಪಸಿದಿದೇರಿ.  
1963ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ ಜ್ವನಹರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತರವರೂೆಂದಿಗೆ 
ನಿಕಟವನದ ಸಂಬ್ಂಧ,  ಬ್ದತಕನತು ಹೊಂದಿರತವಂತ್ಹ ಲತ್ನ ಮಂಗೇೆಶೆರ್ರವರತ ತ್ನು ಸತದಿೇಘಾ 
ಬ್ದತಕನತು ಪಡದೆತಕೂೆಂಡಿದದರತ. ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶಿರೇ ಜ್ವನಹರಲನಲ್ ರೆ್ಹರತರವರತ 
ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಷೆಿೇ ಗೌರವವನತು ನಿೇಡತವುದನತು ಅರೆ್ೇಕ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದೆದೇರೆ್.  
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(04) 14.02.2022/12.50/ಎಸ್ಕೆ-ವಿಕ ೆ                                           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ)                                                                     

ಶಿರೇ ಕೊೇಟ ಶಿರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತಂದತ): 

ಬ್ಹತ ದೂೆಡಾ ಶರೆೇಷಿ ಗನಯಕಯನಗ ಮೂಡಿ ಬ್ಂದಿರತವಂತ್ಹದತದ.  ಇಡಿೇ ಜ್ಗತಿುಗ ೆ ಅವರ ಸಿರ 
ಮನಧತಯಾವನತು ನಿೇಡಿರತವಂತ್ಹದತದ ಇತಿಹನಸಕೆೆ ಸೇೆರಿರತವುದತ ಸತ್ಯ.  

ಅವರತ ಲಂಡನ್ ರನಯಲ್ ಅಲಬರ್್ಾ ಹನಲ್ನಲ್ಲಿ  ನಿೇಡಿದಂತ್ಹ ಸಂಗೇತ್ ಪರದಶಾನ ಮತ್ತು  
ಕೆನಡನದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಂಗೇತ್ ಕನಯಾಕರಮ. ಭನರತ್ದ 36 ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ವಿದೆೇಶಿ 
ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರತ  ಹನಡಿರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿ, ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಸಂಗೇತ್ ಲೊೇಕಕೆೆ ಕೊಟ್ಟಿರತವ 
ಬ್ಹತ ದೊಡಾ ಕೊಡತಗೆಯನತು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಅವರಿಗೆ ಭನರತ್ ರತ್ು, ಪದಾಭೂಷಣ, ಪದಾ ವಿಭೂಷಣ ಪರಶಸಿು ಹನಗೂ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಶಸಿುಗಳು 
ಸಿಕೆರತವಂತ್ಹದತದ. ದೆೇಶದ 60ರೆ್ೇ ಸನಿತ್ಂತ್ರಯದ ಅವರ ಜಿೇವಮನನ ಸನಧರೆ್ ಗೌರವವನತು 
ಪಡದೆಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಬ್ೆೇರ ೆ ದೆೇಶಗಳನದ ಲಂಡನ್, ನೂಯಯನರ್್ಾ ಯೂನಿವಸಿಾಟ್ಟ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಹನಗೂ ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಡನಕಿರೆೇರ್್ ಪರಶಸಿು ಕೊಟ್ಟಿರತವುದನತು ತ್ನವು 
ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ.  

ಶಿರೇಮತಿ ಲತ್ನ ಮಂಗೇೆಶೆರ್ರವರತ ಸಂಗೇತ್ ಲೊೇಕದ ದಂತ್ಕಥಯೆನಗ ಮೂಡಿ 
ಬ್ಂದಿದನದರ.ೆ ಸಪು ಸಿರಗಳ ಗನನಕೊೇಗಲೆ ಶಿರೇಮತಿ ಲತ್ನ ಮಂಗೇೆಶೆರ್ರವರತ ಪಂಚಭೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ಲೇನರನಗದನದರ ೆ ಎನತುವಂತ್ಹದತದ ಇಡಿೇ ಜ್ಗತಿುಗ ೆ  ಮತ್ತು ದೆೇಶಕೆೆ ರೆ್ೂೇವು ತ್ಂದಿರತವ 
ವಿಚನರವನದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಈ ಪನರಪಂಚಿಕ ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರತ ಚಿರಸನಿಯಿಯನಗ 
ಉಳಿದಿದೆ ಎನತುವುದನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೆ್ೇಕತ. ಪರಪಂಚಕೆೆ ಮತ್ತು ನಮಾ ದೇೆಶಕೆೆ 
ಹನಗೂ ಸಂಗೇತ್ ಲೂೆೇಕಕೆೆ ಇಂತ್ಹ ಶೆರೇಷಿ ಗನಯಕಯನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿರತವುದತ ಬ್ಹಳ 
ನಷಿವನತುಂಟತ ಮನಡಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾನತ ಚಿರಶನಂತಿಯನತು ಕರತಣಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದತ ತ್ಮಾ 
ಪರಸನುಪಕೆೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಲೊೇಕಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಶಿರೇ ಹನತಮಂತ್ಗೌಡ ಭೇಮನಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್ರವರತ 
ಮೂಲತ್ಃ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟಯೆವರನಗದತದ, ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನಗದದರತ.  ಅವರತ ವಿವಿಧ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು 
ಸೇೆರಿದಂತ್,ೆ ರನಜ್ಕೇಯ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಜ್ನಪರವನದಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತು ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆ ಸಹಕನರಿ ನೂಲ್ಲನ ಗರಣಿ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗದದ ಅವರತ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರೆ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನುನತು ತ್ನನತ ತ್ೊಡಗಸಿಕೂೆಂಡತ, ಸಮನಜ್ ಸೇೆವಯೆನತು ಮನಡಿದದರತ. 
ಶಿರೇಯತತ್ರತ 1984ರಲ್ಲಿ ಬ್ನಗಲಕೊೇಟೆ ಲೊೇಕಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗ, ಸನಮನನಯವನಗ 
ಬ್ಡವರ ಮಧೆಯ  ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನಗದನದರ ೆಎನತುವುದರ 
ಬ್ಗೆಗ ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿದಿದೇರಿ. ಅವರ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆನನು ಸಹಮತ್ ಮತ್ತು ಸಕನಾರದ 
ಪರವನಗ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಒಬ್ಬ ಹರಿಯ ರನಜ್ಕನರಣಿಯನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವ 
ಅನತಭವ ಈ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಆಗದ ೆಎನತುವುದನತು ರ್ನನತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶಿರೇ ಚಂದರಶೇೆಖ್ರ್ ಪನಟ್ಟೇಲ್ರವರತ ಒಬ್ಬ ಕನುಡದ ಸನಹತಿ, ಕವಿ, ರ್ನಟಕಕನರ, 
ಸಂಪನದಕರತ, ಸಂಘಟನಕನರ ಹನಗೂ ಎಲಿಕಂತ್ ಹಚೆನಚಗ ಅವರತ ಬ್ರೆದಿರತವಂತ್ಹ ಸನಹತ್ಯ ಮತ್ತು 
ರ್ನಟಕಗಳು ಹನಗೂ ಕಲಗೆ ೆಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳು. ಗೂೆೇಕನರ್್ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಇಡಿೇ ಸನಹತ್ಯ ಲೂೆೇಕವರೆ್ುೇ ಕರದೆತಕೊಂಡತ, ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧತಮತಕದಂತ್ಹವರತ.್ “ಚಂಪನ”್
ಎನತುವ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕ ಮತ್ತು ಸನರಸಿತ್ ಲೊೇಕಕೆೆ 
ಪರಿಚಯವನಗದದರತ.   ಜೆ.ಪ. ಅಂದೂೆೇಲನದಲ್ಲಿ ಜೆೈಲತವನಸ ಸಹ ಅನತಭವಿಸಿದದರತ. ಅದಕೆಂತ್ 
ಹೆಚನಚಗರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಎಲನಿ ಸನಹತಿಗಳು, ವಿಮಶಾಕರತ, ಚಿಂತ್ಕರತ, ಲೆೇಖ್ಕರತ ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರೆ 
ಅಭಪನರಯಗಳನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿದರ,ೆ ಚಂಪನ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ 
ಗಮನವನತು ಸಳೆೆಯತತಿುದತದದನತು ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕಂಡಿದದೆೇವೆ. ಅವರ ರ್ನಟಕ, ಕವನಗಳು, ಸನಹತ್ಯಗಳು 
ಕೂಡ ಸಮನಜ್ಕೆೆ ಬ್ಹತ ದೊಡಾ ಗರಂರ್ವನಗ ಮೂಡಿ ಬ್ಂದಿದ.ೆ ಅವರತ ತ್ನುದೆೇ ಆದ ಶಕು-
ಸನಮನರ್ಯಾವನತು ಸನಹತ್ಯಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಪಡದೆತಕೊಂಡಿದದರತ. ಅವರಿಗೆ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಶಸಿುಗಳು ಕೂಡ 
ಬ್ಂದಿವ.ೆ ಇವತ್ತು ಕನುಡದ ಬ್ಗೆಗ ಬ್ಹಳ ಕಟತವನಗ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯನಗ, ನಿರೆ್ು ಮೊರೆ್ುಯವರಗೊ 
ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ  ಶೆರೇಷಿ ವಯಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಪನ ಅವರದತದ ನಮಾ ಮತಂದ ೆಎದತದ ಕನಣತವ 
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ವಯಕುತ್ಿವನಗದೆ. ಕನುಡದ ಪರ ರೆ್ೈಜ್ ಹೊೇರನಟಗನರರನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಅನತಭವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಆಗದ ೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆಗ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿ, ಅವರ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ನನು 
ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಕನುಡದ ಕಬಿೇರರೆಂದೇೆ ಖನಯತ್ರನಗದದ ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ ಅವರ ನಿಧನ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಘಟನಕನರಿ. ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಬ್ನಗಲಕೂೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ನಿಸಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಕನರರನಗದತದ, 
ಬ್ಡತ್ನ ಕತಟತಂಬ್ದಲ್ಲಿ ಹತಟ್ಟಿ ಬ್ಂದವರನಗದದರತ.  ಅವರ ಬ್ಗೆಗ ಆಶಚಯಾವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಸಮನಜ್ದ 
ಎಲನಿ ವಗಾಗಳ ಜ್ನರ ಪರತಿನಿಧಿಯನಗ ತ್ಮಾ ಭನವರೆ್ಯನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವಂತ್ಹದದನತು ರ್ನನತ 
ಕಂಡಿದದೆೇರೆ್. ಅವರಿಗೆ ಖ್ತರನನ್ ಗರಂರ್ದ ಮೇಲೆ ಎಷೊಿಂದತ ಅಧಯಯನವಿತ್ೂೆುೇ, ಭಗವದಿಗೇತ್ೆಯ 
ಬ್ಗಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷೆಿೇ ಅಧಯಯನವಿತ್ತು. ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಧಮಾದ ಜನತಿವನರತಗಳನತು 
ಕಂಡತ ಉಲೆಿೇಖ್ವನತು ಮನಡತತಿುದದರತ. ಬ್ನರಹಾಣಯ ಎಂದತ ರ್ನವು ಏಕೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಹೇೆಗ ೆ
ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ ಎನತುವ ಬ್ಗೆಗ ಅವರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಉಲೆಿೇಖ್ಗಳನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ನಮಗೆ 
ದಿಗ್ರಮಯನಗತವಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರತ ಅನತಭವವನತು ಹೊಂದಿದದರತ. ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಿ ವಯಕುಯನಗ 
ಅವರತ ನಮಾ ಕಣತಾಂದೆ ಕನಣತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಅರೆ್ೇಕ ಭಜ್ರೆ್ಗಳು, ಸನಹತ್ಯ, ಧನಮಿಾಕ ಪರವಚನಗಳು 
ಮತ್ತು ಎಲನಿ ಧಮಾಗಳ ಬ್ಗೆಗ ಇರತವ ಆಳವನದ  ಅಧಯಯನ, ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ಸಮನಜ್ಕೆೆ  ಬ್ಹತ 
ದೊಡಾ ಸಂದೆೇಶವನತು ಕೊಡತತ್ುವೆಂದತ ರ್ನವು ಅಂದತಕೊಂಡವರತ. 

ಅವರತ ಜನನಪದ ಲೊೇಕದ ಬ್ಗೆಗ ಕೊಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ಸೇೆವೆ, ಸನಹತ್ಯ ಲೊೇಕ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರೆ 
ಅಧನಯತಿಾಕ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳು ಹನಗೂ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೇೆರ ೆರನಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಮನನಿಗಳು ಇರತವಂತ್ಹದತದ. ಅವರಿಗೆ ಲಭಸಿರತವಂತ್ಹ ಪದಾಶಿರೇ ಪರಶಸಿು ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಶೆರೇಷಿವನದ ಕೂೆಡತಗೆ ಅಂದತಕೊಂಡಿದೆದೇವೆ. ಭನವೈೆಕಯತೆ್ಯನತು ಸನರಿದ ಒಬ್ಬ ಶೆರೇಷಿ 
ಸಂತ್ನನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವ ಅನತಭವ ನಮಗ ೆಆಗದ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಪದಾಶಿರೇ ಪರಶಸಿು ಲಭಸಿರತವ ಬ್ಗೆಗ 
ರ್ನನತ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಒಬ್ಬ ಮನತಷಯ ಇಷೊಿಂದತ ತಿಳಿದತಕೂೆಳುುವುದಕೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಮತ್ತು 
ಇಷೊಿಂದತ ಅನತಭವವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಎಂದತ ನಮಗೆ ಅನಿಸತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಾ 
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ದೆೇಶ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ ಒಟನಿರ ೆವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ತದಿಿ ಹೇೆಳುವವರ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಚಗಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಅಂದತಕೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ದಿನಗಳು; ಸಮನಜ್ದ ತ್ಪತಪಗಳನತು ಓರ-ೆಕೂೆೇರೆಗಳನತು ತಿದಿದ,್ “ನಿೇವೆಲನಿ 
ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಇದತ ರೆ್ೈಜ್ವನದ ದನರಿ”್ ಎಂದತ ಬ್ತದಿಿ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕನದವರ ಸಂಖೆಯ 
ಹೆಚನಚಗಬ್ೆೇಕತ ಎನತುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ಶಿರೇ ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರರವರತ ನಮಾನತು ಅಗಲ್ಲದತದ, 
ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಬ್ಗೆಗ ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿ, ಅವರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾ ಚಿರಶನಂತಿ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ತ್ಮಾ ಅಭಪನರಯಕೆೆ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶೆರೇಷಿ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನದ ಶಿರೇ ಬ್ಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಹರೇೆಮಠರವರತ 
ನಿಧನರನಗದನದರ.ೆ ನಿೇರ್ನಸಂನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡದೆತ, ಸಂಗೇತ್ ಮತ್ತು ರ್ನಟಕ ಕ್ೇೆತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪನರವನಗ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ದೂೆಡನಾಟ, ಸಣನಣಟ, ಪನರಿಜನತ್ ರ್ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರತವಂತ್ಹ ಪರತಿಭ ೆಮತ್ತು 
ಶಿರೇಕೃಷಣ ಪನರಿಜನತ್ ರ್ನಟಕವನತು ಮೂರತ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮತಟತಿವಂತ್ೆ  ಅವರತ 
ಪರದಶಾನ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿ, ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ಹನಡತಗನರಿಕ ೆ ಹನಗೂ ದೆೇಶ-ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಪಯಾಟರ್ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶರಮ ಹನಗೂ ತಿರತಗನಟ ಇವೆಲಿವನತು ಕೂಡ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದಿದೇರಿ. 
ಅವರ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆನಮಾ ಸಕನಾರದ ಪರವನಗ ನನು ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶಿರೇ ಮಹದೇೆವ ಬ್ೂದೊೇ ವೆೇಳಿಪರವರತ ಹರಿಯ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರತ. ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ ೆ ತ್ನುದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಕೂೆಡತಗೆಯನತು ಕೂೆಟ್ಟಿದನದರೆ.  ಶಿರೇಯತತ್ರತ ಮೂಲತ್ಃ ಉತ್ುರ 
ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯ ಬ್ತಡಕಟತಿ “ಕತಣಬಿ”್ ಸಂಸೃತಿಯನತು ಉಳಿಸಿ ಬ್ೆಳಸೆತವ ಕನಯಕದಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಗಸಿಕೂೆಂಡಿದದರತ. ಇವರತ ಅರೆ್ೇಕ ಹನಡತಗಳನತು ಸಹ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಪರಿಸರಕೆೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕನಳಜಿ ಮತ್ತು ಅಪನರವನದಂತ್ಹ ಅನತಭವ. ಅವರತ ಒಣಗದ ಎಲೆಗಳನತು ರ್ನವು 
ನಮಾ ನಮಾ ಭನಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಣ ತ್ರಗೆಲೆಗಳು ಅರ್ವನ ಒಣ ತ್ರಲೆೆಗಳು  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.  
ಅದನತು ಏಕೆ ಸತಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮ 
ಜಿೇವಿಗಳು ಇರತತ್ುವ.ೆ  ರ್ನವು ಅದನತು ಉಣಣೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವ.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಸೂಕ್ಷಮ ಜಿೇವಿಗಳು 
ಇರತತ್ುವೆ. ಉಂಬ್ಳುಗಳು ಎನತುವಂತ್ಹ ಹತಳುಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ರ್ನವು ಒಣಗದ ಎಲೆಗಳನತು ಸತಟಿರೆ, 
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ಅವೆಲಿವೂ ರ್ನಶವನಗತತ್ುದ ೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲ ೆ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತ್ುದ ೆ ಎನತುವುದತ ಅವರ 
ಭನವರೆ್ಯ ಇಂಗತ್. ಹನಗನಗ ಅವರ ಮಹತ್ಿಪೂಣಾವನದಂತ್ಹ ಸಂಶ ೆೇಧರೆ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕೆೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕನಳಜಿ. ಒಂದತ ಹಕೆ ಹೆೇಗ ೆ ಕೂಗತತ್ುದೆ, ಯನವನಗ ಕೂಗತತ್ುದೆ, ಆ ಕೂಗತವ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಹಕೆಯ ಮೈ ಬ್ಣಣ ಹೆೇಗ ೆಬ್ದಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತುವುದರ ಬ್ಗೆಗ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ, 
ಕೆಲವು ಲೆೇಖ್ನ ಮತ್ತು ಪತಸುಕಗಳನತು ಅವರತ ಬ್ರೆದಿರತವುದತ ಕೂಡ ದನಖ್ಲೆಯನಗದೆ.  ಒಬ್ಬ 
ಅದತ್ತ್ವನದ ಪರಿಸರವನದಿ ಮತ್ತು ಬ್ತಡಾಕಟ್ಟಿನ ಬ್ಗೆಗ ಕೆಲಸ ಮನಡಿರತವ ವಯಕುಯನತು ರ್ನವು 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವ ಬ್ಗೆಗ ಹೆೇಳಲೆೇಬ್ೆೇಕನದ ಅನಿವನಯಾತ್ೆ ಇದೆ.  ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯ  
ಜೊೇಯಿಡನ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಗೌರವಕೆೆ ಪನತ್ರರನದಂತ್ಹ “ಅತಿ ದೊಡಾ ವಯಕು”್ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅವರನತು 
ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಹವಯಕ ಭನಷಗೆಳು ಮತ್ತು ಗನರಮಿೇಣ ಭನಷಗೆಳಿಗೆ 
ಸೂೆಗಡತ ಇದೆ. ಹನಲಕೆ ಗೌಡರತ ಮತ್ತು “ಕತಣಬಿ”್ಜ್ರ್ನಂಗ ಎಂದತ ಕರಯೆತವ ಮತ್ೊುಂದತ ವಗಾಕೆೆ  
ಅವರತ ಕೂೆಟ್ಟಿರತವಂತ್ಹ ಅಧಯಯನದ ಕೂೆಡತಗೆ ಅಪನರವನಗದತದ, ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಅರ್ಾ 
ಮನಡಿಕೊಳುಬ್ೇೆಕನದಂತ್ಹ ಅನಿವನಯಾತ್ೆಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿದೆದೇವ.ೆ ಹರಿಯ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತತಿುದದಂತ್ವವರನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿರತವ ಬ್ಗೆಗ ತ್ನವು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂತ್ನಪ 
ರ್ನನತ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಒಟನಿರೆ ಎಂಟತ ಜ್ನ ಹರಿಯರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾ ಚಿರಶನಂತಿಯನತು ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ 
ತ್ನವು ಮನಡಿದ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಸಕನಾರದ ಪರವನಗ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸಿ, 
ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಶರದನಿಂಜ್ಲ್ಲಯನತು ಸಮಪಾಣ ೆ ಮನಡತತ್ನು, ತ್ಮಗ ೆ ಧನಯವನದಗಳನತು 
ಹೆೇಳಬ್ಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

                                (ಮತಂದತ) 

(05) 14.12.2022 1.00 ಟ್ಟಸಿಹೆಚ-ಬಿಎನಎಸ 
ಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 

ರನಷರದ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯದ ಗಣಯ ವಯಕುಗಳ ನಿಧನಕೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ನಪವನತು ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವುದಕೆೆ 



20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ವಿಪವಿಪ//1144--0022--22002222      
““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ 
__________________________________________________________________________________ 

ನನು ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ಕೆಲವು ವಯಕುಗಳು ವೆೈಯಕುಕವನಗ ಪರಿಚಯವಿರತವುದರಿಂದ, 
ಅವರತಗಳ ವಿಚನರದ ಬ್ಗೆಗ ಸಿಲಪ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಚೆಚಪಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ದಿವಂಗತ್ ಡನ.ಜೆ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರತ ಈ ರನಜ್ಯದ ಐ.ಎ.ಎಸ್. 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನಗದದಂತ್ಹವರತ. ಅವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕನಪೂೆಾರೆೇಷನ್ನ ಕಮಿೇಷನರ್ 
ಆಗದದಂತ್ಹವರತ. ತ್ದನಂತ್ರ ರನಜ್ಯದ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನಗ ಸೇೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ್ಹ ಒಬ್ಬ 
ಮಹನನ್ ವಯಕು. ಅವರತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕನರಿ ಎಂದತ ಅನಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಜ್ನಪರ ಕನಳಜಿ ಇದದಂತ್ಹವರತ. ಅದರಲೂಿ ಸಹ ಬ್ಡವರ ಬ್ಗೆಗ ಹೆಚಿಚನ ಕನಳಜಿ ಇದದಂತ್ಹ 
ಯನರನದರೂ ಅಧಿಕನರಿಯನತು ನನು ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇರೆ್ ಎಂದರೆ ಅದತ 
ಡನ.ಜೆ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರತ ಮನತ್ರ. ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ಗೆ 
ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ವಿಚನರಕೆೆ ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ೆ ಹೂೆೇದನಗ, ಈಗ ಇರತ್ಕೆಂರ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಕನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ನ ಕಮಿೇಷನರ್ರವರತ ನಮಗೆ ಕೆರೆದತಕೊಳುುವುದಕೂೆ ಪತರತಸೂೆತ್ತು ಸಹ ಇಲಿವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಡನ.ಜೆ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರನತು ಭೆೇಟ್ಟ ಮನಡತವುದಕೆೆ 
ಹೊೇದನಗ, ಅವರ ಕಚೆೇರಿಯ ಬ್ನಗಲತ ಸದನ ತ್ೆರೆದಿರತವುದತ. ಆ ರಿೇತಿಯ ವಯಕು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಕನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ನ ಕಮಿೇಷನರ್ ಆಗ ಮತ್ತು ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾಯವರಗೆೆ ಈ ರನಜ್ಯದ 
ಅಭವೃದಿಿಗ ೆಏರೆ್ೇನತ ಕೊಡತಗ ೆ ಕೂೆಟ್ಟಿದನದರೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕೆೆ ಒಂದತ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗ ೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. 
ರ್ನನತ ಒಂದತ ಸಣಣ ಉದನಹರಣೆ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಅದತ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶಿರೇ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ಗೂೆತಿುದೆ. ಅವರತ ಮತಖ್ಯ ಕನಯಾದಶಿಾಯನಗರತವನಗ ವಿಧನನ 
ಸೌಧದಿಂದ ಕಳೆಗಡೆ portico ಗೆ ಬ್ಂದನಗ ಒಬ್ಬ ಆಟೂೆೇರಿಕ್ನ ಡೈೆವರ್ ಬ್ಂದತ ನಮಗೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಬ್ಹಳ ತ್ೊಂದರ ೆ ಕೂೆಡತತಿುದನದರಂೆದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್ೆ. ಅವರತ ಮತಖ್ಯ 
ಕನಯಾದಶಿಾಗಳನಗದದರೂ ಸಹ ಆಟೊೇರಿಕ್ನ ಡೈೆವರ್ನನತು ಅಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಬ್ಂಧಪಟಿಂತ್ಹ 
ಡಿ.ಜಿ.,ಯವರ ಬ್ಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಯನರತ ಸಬ್ ಇನ್ಸಪೆಕಿರ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಏರೆ್ಂದತ ವಿಚನರಣೆ 
ಮನಡಿ, ರ್ನಳ ೆಬ್ೆಳಗೆಗ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಬ್ೆಳಗೆಗ ೧೦.೩೦ಕೆೆ ಆ ಇನ್ಸಪೆಕಿರ್ ಬ್ಂದತ 
ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ್. ಇವತ್ತು ಏರ್ನದರೂ ಅಬ್ಕನರಿ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚೆಿಚನ ತೆ್ರಿಗೆ ಬ್ರತತಿುದೆ 
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ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅದಕೆೆ ಡನ.ಅಲೆಕನಸಂಡರ್ರವರ ೆ ಕನರಣ. ನನು ಪರಕನರ ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವೆೈಯಕುಕವನಗ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಜ್ನರತ ಅವರ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿಕೊಂಡತ ಜಿೇವನ 
ಮನಡತತಿುರಬ್ಹತದತ.  ಅಂತ್ಹ ಸಹನಯಹಸು ಮನಡತವಂತ್ಹ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಬ್ಹಳ 
ವಿರಳ. ಇಂತ್ಹ ಹತ್ತು ಜ್ನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿದದರ,ೆ ರ್ನವು ಇನೂು ಉನುತ್ ಮಟಿಕೆೆ 
ಸನಧರೆ್ಯನತು ಮನಡಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕೆೆ ಇಚೆಚಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರ ಸಂತ್ನಪಕೆೆ ಸಹಮತ್ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ದಿವಂಗತ್ ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ.ಜ್ಯದೆೇವಪಪನವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ರನಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಇದೆದವು. 1992ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 1998ರವರೆಗೂ ಸಹ ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ.ಜ್ಯದೆೇವಪಪನವರತ 
ರನಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದದರತ. ಅವರತ ರನಜ್ಯ ಸಭೆಗಂತ್ ಹೆಚಿಚನದನಗ ಭನರತ್ ಸೇೆವನ ದಳದಲ್ಲಿ ಇದದರತ. 
ರ್ನನತ ಸಹ ವಿದನಯರ್ಥಾ ದಸೆಯೆಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಭನರತ್ ಸೇೆವನ ದಳದಲ್ಲಿ 
ಇದೆದನತ. ಆದತದರಿಂದ ನನು ಮತ್ತು ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ.ಜ್ಯದೆೇವಪಪನವರ ನಂಟತ ಬ್ಹಳ ಹತಿುರದಲ್ಲಿತ್ತು. 
ಅವರತ ಬ್ಹಳ ಸರಳ ಸಿಭನವದವರತ. ಅವರತ ರನಜ್ಯಸಭೆಗ ೆಬ್ಂದನಗ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ ಎಂದರೆ, 
ʼಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್ ರವರ,ೆ ಇದತ ಒಂದತ ಒಳುೆಯ ಆಸಪತ್ೆರ ಇದದಹನಗೆ ಇದೆ̓  ಎನತುತಿುದದರತ. ಅದಕೆೆ 
ʼಏಕೆ ಸನಿಮಿʼ ಎಂದತ ಕೆೇಳಿದನಗ, ʼರ್ನವು ಪನಲ್ಲಾಮಂರ್್ನ ಸಂೆಟರಲ್ ಹನಲ್ಗೆ ಹೊೇದನಗ, 
permanent ಆಗ coffee ಮತ್ತು toast ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಸಿಕೆದ ಹನಗೆ ಸಿಗತತಿುರತತ್ುದೆʼ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದದರತ. ಅಷತಿ ಸರಳಜಿೇವಿಯನದಂತ್ಹ ಶಿರೇ ಕ.ೆಆರ.ಜ್ಯದೆೇವಪಪನವರನತು 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವುದತ ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ದೂೆಡಾ ನಷಿವಂೆದತ ಅನಿಸತತಿುದ.ೆ  

ಡನ. ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ, ಈಗ ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಅಲಪಸಿಲಪ ಹಂದಿ ಭನಷಯೆನತು 
ಕಲ್ಲತಿದದರೆ, ರ್ನವು ಅವರ ಹನಡತಗಳನತು ಕೆೇಳಿ ಹಂದಿಯನತು ಕಲ್ಲತಿದದೆೇವೆ. ಪರತಿಭ ೆಯನರ ಸಿತ್ತು ಅಲಿ 
ಎನತುವುದನತು ಡನ. ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ತ್ೊೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದನದರೆ. ಈ ಮನತ್ನತು ಏಕ ೆ
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ಂದರೆ, ಡನ. ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರ ತ್ನಯಿ ಒಬ್ಬ ದೆೇವದನಸಿ ಕತಟತಂಬ್ದಿಂದ 
ಬ್ಂದಿರತವಂತ್ಹವರತ. ಇದತ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜ್ಸಿಿನಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬ್ಹತದತ. ಮತ್ೆು 
ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸನಧರೆ್ ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂಬ್ತದತ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇಡಿೇ 



22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ವಿಪವಿಪ//1144--0022--22002222      
““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ 
__________________________________________________________________________________ 

ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹೆಸರತವನಸಿಯನಗದನದರ.ೆ ಅವರತ ಸತಮನರತ ಮೂವತ್ನುರತ ಸನವಿರ 
ಹನಡತಗಳನತು ಹನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಕನುಡ ಭನಷಯೆಲೂಿ ಸಹ ಕೆಲವು ಹನಡತಗಳನತು ಹನಡಿದನದರ.ೆ 
ಅದರಲೂಿ ಸಹ 1967ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ‘ಸಂಗೂೆಳಿು ರನಯಣಣʼ ಸಿನಿಮನದಲ್ಲಿ ಹನಡನತು 
ಹನಡಿರತವುದನತು ಗಮನಿಸಿದೆದೇವೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಅವರತ ಎರಡತ ಕನುಡ ಗೇತ್ೆಗಳನತು ಹನಡಿದನದರ.ೆ 
ಯನವೊತ್ತು ಸಹ ಡನ. ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ತ್ನವು ಉಲೆಿೇಖ್ ಮನಡಿರತವಂತ್ ೆ “ಹೆೇ ಮೇರ ೆ
ವತ್ನ್ ಕ ೆ ಲೊೇಗೂೆೇʼ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನಗ ದಿವಂಗತ್ ಪಂಡಿತ್ ಜ್ವನಹರ್ಲನಲ್ ರೆ್ಹರತ ರವರ 
ಕಣಣಲ್ಲಿ ನಿೇರತ ಬ್ಂತ್ತ. ಇವತ್ತು ಸಹ ದೆೇಶಭಕು, ರನಷರಭಕು ಎಂದತ ಆ ಹನಡನತು ಹನಕದನಗ, ಎಲಿರೂ 
ಸಹ ರೂೆೇಮನಂಚನಗೊಳುುತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಅಂತ್ಹ ಒಬ್ಬರತ ಮಹನನ್ ವಯಕುಯನಗದದರತ. ಆದರೆ, ಈ 
ಒಂದತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಇಬ್ಬರತ ಮಹನನ್ ವಯಕುಗಳನತು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಮತಂದ ೆ
ಅವರ ಹೆಸರನತು ಸಹ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರನಷರದಲ್ಲಿ ಕೊೇಮತ-ಸೌಹನದಾತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಸನಮರಸಯವನತು ಕನಪನಡತವಂತ್ಹ ತ್ಮಾ ಕಲ ೆ ಮತ್ತು ಸನಹತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರಚನರ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹವರತ ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ ಸನಹೆೇಬ್ರತ. ಅವರತ ಮಕೆಳ 
ಜೊತ್ೆ ಸೇೆರಿಕೊಂಡತ ಒಂದತ ಹನಡನತು ಹನಡತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ,್‘ಏರ್್ ತ್ೂ ಹೇ ಭರೂೆೇಸನ ಏರ್್, ತ್ೂ 
ಹೇ ಸಹನರನ, ಇಸ್ ತ್ೆೇರೇೆ ಜ್ಹನನ, ಮೇ ನಹೇ ಕೂೆೇಯಿ ಹಮನರ, ಹೆೇ ಈಶಿರ ಯನ ಅಲನಿಹ್, 
ಯ್ಕೇ ಪತಕನರ ಸತನ್ ಲೆೇ, ಈಶಿರ್ ಯ ಅಲನಿ ಯ್ಕೇ ದತ ವನ, ಈಶಿರ್ ಯ ಅಲನಿ ಯ್ಕೇ ಪತಕನರ್ 
ಸತನ್ ಲೆೇ, ಹೆೇ ಈಶಿರ, ಯನ ಅಲನಿಹ, ಹೇೆ ದನತ್ನʼ ಅಂದರೆ, ಯನರೂ ಸಹ ನಮಾ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದಿಲಿ. ಆದರೆ, ಈಶಿರ ಮತ್ತು ಅಲನಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಮಾ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರ ೆ
ಎಂಬ್ತದನತು ಬ್ಹಳ ಸೂೆಗಸನಗ ಚಿಕೆ ಮಕೆಳ ಜೊತ್ೆ ಹನಡಿರತವಂರ್ದತದ. ಆ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಸಹ 
ಅಪಸಿರಗಳು ಬ್ರತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಡನ.ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ಕಲ ೆ ಮತ್ತು ಸನಹತ್ಯಕೆೆ 
ನಿೇಡಿರತವ ಕೊಡತಗೆಗೆ  ಯನರೂ ಸಹ ಸರಿಸನಟ್ಟಯಿಲಿ. ಅವರತ ನಿರಂತ್ರವನಗ ಸತಮನರತ 93 
ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಈ ರನಷಿದ ಜ್ನತ್ೆಗೆ; ತ್ನವು ತಿಳಿಸಿದ ಹನಗೆ, ಅವರತ ಕೆೇವಲ ಹಂದಿ ಸಿನಿಮನಗಳಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ ಹನಡತಗಳನತು ಹನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಶನಸಿರೇಯ ಸಂಗೇತ್, ಗಜ್ಲ್, ಭಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಎಲನಿ 
ರಿೇತಿಯ ಹನಡತಗಳನತು ಹನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರ ತ್ಂದೆಯವರತ ಮೊದಲ ಗತರತಗಳು. ಎರಡರೆ್ಯ 
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ಗತರತಗಳು ಎಂದರೆ, ರನಮಕೃಷಣ ಭವನಚೆಯವರತ. ಮೂರರೆ್ಯ ಗತರತಗಳು ಉಸನುದ್ ಅಮನನತ್ 
ಖನನ್ರವರತ. ಆದತದರಿಂದ ಅವರತ ತ್ಮಾ ಕಲ ೆ ಮತ್ತು ಪರತಿಭೆಯನತು ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕೆೆ 
ತ್ೊೇರಿಸಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಅರೆ್ೂಯೇನಯವನಗ ಬ್ದತಕದಂತ್ಹವರತ. ಈ ಒಂದತ ಕನಲಘಟಿದಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
ರಿೇತಿ tension ಇರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಅವರನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದೆದೇವೆ. We are 
missing her. ಅದತ ಅಲಿದೆೇ ಡನ. ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ಸತದಿೇಘಾವನಗ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇತ್ರದ 
ಜ್ನಸನಮನನಯರ ಮೇಲೆ ಬ್ಹಳಷತಿ ಪರಭನವ ಬಿೇರಿದಂತ್ಹವರತ. ರ್ನವು, ನಮಾ ರನಷರ ಅವರನತು 
ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರ ಪರಿವನರದವರತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದತ ಸಂಗೇತ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳಷತಿ 
ಕೊಡತಗೆಯನತು ಕೊಟ್ಟಿದನದರೆ. ತ್ನವು ಸೂಕುವನಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದತ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಿದೇರಿ. ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅದಕೆೆ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ದಿವಂಗತ್ ಹನತಮಂತ್ಗೌಡ ಭೇಮನಗೌಡ ಪನಟ್ಟೇಲ್ ಇವರತ ಬ್ನಗಲಕೂೆೇಟೆಯವರತ. 
ಇವರತ ತ್ಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಸಹ ಬ್ಹಳ ಬ್ೆೇಕನದಂತ್ಹವರತ. ಅವರತ ತ್ತಂಬ್ನ ಸರಳ ಮತ್ತು 
ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವಯಕುಯನಗದದರತ. ಅವರತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಲೊೇಕಸಭೆಗೆ ಗೆದತದ ಬ್ಂದರತ. ಅವರ 
ಬ್ಹಳ ಒಳುೆಯ ಮನತಷಯ. ರ್ನನತ ಅವರನತು ಲೂೆೇಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದ. ಅವರತ ರನಜ್ಯಸಭೆಗ ೆ
ಬ್ಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದದರತ. ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಬ್ಗೆಗ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕನದರೆ ಏನತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕೆಂದತ ಕೆೇಳುತಿುದದರತ. ಅವರತ ಬ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕನಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕನರದಲ್ಲಿ 
ಇತ್ತು. ರ್ನವು ಬ್ಹಳಷತಿ ವಿಚನರಗಳನತು ಪರಸಪರ ವಿನಿಮಯ ಮನಡಿಕೂೆಳುುತಿುದೆದವು. ಆದತದರಿಂದ 
ರ್ನವು ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವಯಕುಯನತು ಕಳೆದತಕೊಂಡಿದೆದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ರನಜ್ಯಕೆೆ ಬ್ಹಳ 
ದೊಡಾ ನಷಿವೆಂದತ ನನಗೆ ಅನಿಸತತ್ುದ.ೆ  

ದಿವಂಗತ್ ಚಂಪನ (ಚಂದರಶೆೇಖ್ರ ಪನಟ್ಟೇಲ) ರವರ ಬ್ಗೆಗ ಎಷತಿ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಬ್ಹಳ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ತ್ನವು ಬ್ಹಳ ವಿವರವನಗ ಹೆೇಳಿದಿದೇರಿ. ಅವರ ಕನವಯಗಳ ಬ್ಗೆಗ ಮನನಯ 
ಶನಸಕರನದ ಡನ||ತ್ೆೇಜ್ಸಿಿನಿ ಗೌಡರವರತ ಬ್ರೆದತಕೊಟ್ಟಿದನದರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 1974ರ ‘ಗೂೆೇಕಣಾದ 
ಗೌಡಸನನಿʼ ರ್ನಟಕ, 1976ರ ʼಗನಂಧಿ ಸಾರಣೆʼ ಕನವಯ ಮತ್ತು 1960ರ ʼಭನನತʼ ಕನವಯ. ಇವರಿಗ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡಮೆಿ ಗರಂರ್ ಪರಶಸಿುಗಳು ದೊರೆತಿವ.ೆ  ʼಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡೆಮಿʼ 
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ಪರಶಸಿು, ʼಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡೆಮಿʼ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ʼಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿುʼ ಹನಗೂ 
ಸಂದೆೇಶ್ ಮನಧಯಮ ಪರಶಸಿುʼಗಳು ದೊರೆತಿವ.ೆ ಅವರ ‘ಅಧಾ ಸತ್ಯದ ಹತಡತಗʼ ಕನವಯಕೆೆ ‘್ʼದಿನಕರ 
ದೆೇಸನಯಿʼ ಪಶಸಿು ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರತ ಬ್ಹಳಷತಿ ಕೃತಿಗಳನತು ಬ್ರೆದಿದನದರೆ. ಕನುಡ ಹೊೇರನಟದ ಬ್ಗೆಗ 
ಅವರಿಗೆ ಇದದಂತ್ಹ ಕನಳಜಿ ಅಪರಿಮಿತ್ವನದತದತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ನವು 2007ರಲ್ಲಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗದಿದೇರಿ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತ್ಮಾನತು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಮಂತಿರಸಿ, ಈ ಗಣಯ 
ಸನಹತಿಗಳ ಕನುಡಪರ ಹೊೇರನಟಗನರರ ಸಮತಾಖ್ದಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿದಿದೇರಿ. ಅದತ ತ್ಮಗೆ ಜ್ಞನಪಕ 
ಇದೆಯೇ ಏರೆ್ೂೇ ನನಗೆ ಗೊತಿುಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ನಮಗೆ ಗತರತಗಳನಗದದರತ.  
ಶಿರೇ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನುಡ ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ ಶನಲ ೆನಡಸೆಲತ 

ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ, ಇಂಗಿೇಷ್ ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ 2215 ಶನಲೆಗಳನತು ಕನುಡ ದೊರೇಹ ಶನಲಗೆಳೆಂದತ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇವುಗಳನತು ರದತದ ಮನಡಲತ ಹಕೂೆೆತ್ನುಯ ಮನಡಿದನಗ, ಸಕನಾರ ಆ ಶನಲೆಗಳ 
ಮನನಯತ್ಯೆನತು ರದತದ ಮನಡಿತ್ತ. ಇವೆಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತು ನಮಾ ಸನಹತಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಲನವಿದರತ ಸಮನಜ್ಕೆೆ ಎಂತ್ಹ ಕೊಡತಗೆಯನತು ಕೊಟ್ಟಿದನದರೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವನಯರೂ 
ರನಜ್ಕನರಣಿಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಮರ್ನಗ ಬ್ರತವುದಕೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಅವರತ 
ಸನಹತ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆೆ ಕೊಟಿ ಕೊಡತಗೆಯನತು ರ್ನವು ಸದನ ರೆ್ನಪಸಿಕೂೆಳುಬ್ೆೇಕತ. ಮತಂದ ೆಬ್ರತವಂತ್ಹ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಅವರತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮನದರಿಯನಗರತವಂತ್ಹವರತ ಎಂದತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಡನ.ಲತ್ನಮಂಗೆೇಶೆರ ರವರ ಬ್ಗೆಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ 
ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರರನತು ಸಂತ್ ಸೂಫಿ ಎಂಬ್ ಬ್ಗೆಗ ಹೆೇಳಿದೆ. ಭನವೈೆಕಯತೆ್ ಬ್ಗೆಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ತ್ಲೆದೂಗಬ್ೆೇಕನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಕೂಡ ಧಮಾದ ಬ್ಗೆಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲಿ. 
ಹಂದೂ-ಮತಸಿಿಂ ಎನತುವುದತ ಎಲೂಿ ಕೂಡ ಬ್ರದೆೇ ಇರತ್ಕೆಂರ್ದದನತು ಮನನಯ ಇಬ್ನರಹಂ ಸತತ್ನರ 
ರವರತ ಹೆೇಳುವುದನತು ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹೂೆತಿುಕೂೆಂಡತ ಉರಿಯತತ್ುದ ೆ
ಎನತುವುದತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಾವನಗತವುದಿಲಿ. ಅವರತ ಹೆೇಳತ್ಕೆಂರ್ ಪರವಚನಗಳನತು ಕೆೇಳಿದನಗ, 
ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ದೆಿೇಷ-ಅಸೂಯ್ಕಯಂರ್ ಭನವರೆ್ಗಳು ಬ್ರತವುದೇೆ ಇಲಿ. ರ್ನವು ಎಲೂೆಿೇ ತ್ಪತಪ 
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ಮನಡಿದೆದೇವೆಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಸತತ್ುದೆ.  ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಬ್ಹಳಷತಿ ಪರಿಚಯಸಿರತ. 
ಇಬ್ಬರೂ ಸೇೆರಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸನಹೆೇಬ್ತರ ಬ್ಹಳ ಚೆರ್ನುಗ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ. 
ಆದದರಿಂದ ರ್ನವು ಇಂತ್ಹವರರೆ್ುಲನಿ ಕಳೆದತಕೊಂಡಿರತವುದತ ಕೆೇವಲ ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ನಷಿವಲಿ.  
ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ಒಂದತ ಭನವೈೆಕಯತೆ್ಗ ೆ ಮತ್ತು ಶನಂತಿಯ ತ್ೂೆೇಟವೆಂದತ ರ್ನವೇೆನತ 
ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆದೇವೆ, ಇದಕೆೆ ದೂೆಡಾ ನಷಿವೆಂದತ ನನಗ ೆ ಅನಿಸತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕುವನಗ 
ಸಂತ್ನಪವನತು ಸೂಚಿಸತವುದಕೆೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸಹಮತ್ವನತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ 
ಧನರವನಡ ಮೂಲದ ಹರಿಯ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರನದ ದಿವಂಗತ್ ಬ್ಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಹರೇೆಮಠರವರ 
ಬ್ಗೆಗ ತ್ನವು ಕೂಡ ಸತದಿೇಘಾವನಗ ಹೆೇಳಿದಿದೇರಿ. ರ್ನನತ ಅವರ ಬ್ಗೆಗ ಹೆಚಿಚಗ ೆಹೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಅವರತ 
ಕತ್ೂುರತ ತ್ನಲೂಿಕನ ಬ್ೆೈಲೂರಿನವರತ. ರ್ನನತ ಆಗನಗ ಕತ್ೂುರತ ಹನಗೂ ಬ್ಳೆಗನವಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆಗ ಇವರ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರತ ಎಂದತ ಬ್ಹಳ 
ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ನಮಾಲ್ಲಿ ಅಷೊಿಂದತ importance ಕೊಡದೇೆ ಇರತ್ಕೆಂರ್ದದನತು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೇೆವೆ. 
ಈ ಕನಲಘಟಿದಲೂಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜನನಪದ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ 
ಪರಶಸಿುಯನತು ಪಡದೆಂರ್ವರತ. ಇವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆತ ಸಹ ನಮಗೆ ತ್ತಂಬ್ಲನರದ ನಷಿ. ಅದತ ಅಲಿದೆೇ 
ಮಹದೆೇವ ಬ್ತದೂೆೇ ವೆೇಳಿಪರವರತ ಮೂಲತ್ಃ ಉತ್ುರ ಕನುಡ ಜಿಲೆಿಯವರತ. ಇವರತ ಸಿದಿಿ ಸಮನಜ್ಕೆೆ 
ಸೇೆರಿದವರತ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್, ಡನ.ಲತ್ನ ಮಂಗೆೇಶೆರ್ರವರತ ಮತ್ತು ಇಬ್ನರಹಂ 
ಸತತ್ನರ ರವರ ಬ್ಗೆಗ ಹೆೇಳುವನಗ ಪರತಿಭೆಗ ೆ ಯನರೂ, ಯನವುದೂ ಕೂಡ ಅಡಾ ಬ್ರಲತ 
ಸನಧಯವಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆತ. ಐದರೆ್ಯ ತ್ರಗತಿ ಓದಿರತ್ಕೆಂರ್ವರತ ಅವರ ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳ ಬ್ಗೆಗ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕನಗತತ್ುದೆ.  

(ಮತಂದತ...) 
(06)14.2.2022/1.10/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್                                   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶಿರೇ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸನದ್ (ಮತಂದತ):- 

ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ತ್ರಗೆಲೆಗಳು, ಒಣಗದ ಎಲೆಗಳನತು ಏತ್ಕೆೆ ಸತಡಬ್ನರದತ ಎಂಬ್ತದಕೆೆ 
ಕನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರತವ ಆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಹತಳುಗಳೆೇ ಕನಂಪೂೆೇಸಿ್ ಗೊಬ್ಬರಕೆೆ ಬ್ಹಳ 
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ಸಹನಯಕವನಗರತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಮಹನನ್ ವಯಕುಗಳನತು ರ್ನವು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದೆದೇವೆ.  ಅದತ ರನಜ್ಯಕೆೆ 
ತ್ತಂಬ್ಲನರದ ನಷಿವನಗದೆ.  ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದಿದ ಸಮನಜ್ಕೆೆ ಬ್ಹಳ ಬ್ೆೇಕನದಂತ್ಹ, ದನರಿ 
ದಿೇಪವನಗದದಂತ್ಹವರನತು ರ್ನವು ಕಳೆದತಕೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಆದದರಿಂದ ತ್ನವು ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದದಕೆೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ನಮಾ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಂಪೂಣಾವನಗ ಸಹಮತ್ವನತು 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು, ನಮಸನೆರ. 

 ಡನ. ಕ.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶಿರೇ ರನಹತಲ್ 
ಬ್ಜನಜ್ರವರ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತು ಬಿಟ್ಟಿದಿದೇರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಬ್ಂದಿಲಿ, ರ್ನಳ ೆ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ. ಮೃತ್ರ ಆತ್ಾಕೆೆ ಸದಗತಿಯನತು 
ಕೊೇರತತ್ನು, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆ ರೆ್ೂೇವನತು ಸಹಸತವ ಶಕುಯನತು ಅವರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ ಪರಮನತ್ಾನತ 
ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮೃತ್ರ ಗೌರವನರ್ಾ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎದತದ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ 
ನಿಮಿಷ ಮೌನವರ್ನುಚರಿಸಬ್ೆೇಕೆಂದತ ಕೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮೃತ್ರ ಗೌರವನರ್ಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದದವರಲೆಿರೂ ಎದತದ ನಿಂತ್ತ ಒಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮೌನವನತು ಆಚರಿಸಿದರತ) 

ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸಿದಂತ್ಹ ಸಂತ್ನಪ ಸೂಚರೆ್ ನಿಣಾಯವನತು ಮೃತ್ರ ಕತಟತಂಬ್ಕೆೆ 
ಕಳುಹಸಿಕೂೆಡಲನಗತವುದತ.  ಈಗ ಸದನವು ಮತಕನುಯವನಗ ಪತನಃ ರ್ನಳ ೆಬ್ೆಳಗೆಗ 10 ಗಂಟೆ 30 
ನಿಮಿಷಕೆೆ ಸೇೆರತವುದತ.  

(ಸದನವು ಮಧನಯಹು 01 ಗಂಟೆ 12 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ರ್ನಳ ೆದಿರ್ನಂಕ 
15ರೆ್ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮನಹ ೆ2022ರ ಮಂಗಳವನರದಂದತ ಬ್ೆಳಗೆಗ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕೆೆ 

ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳುಲತ ನಿಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 


