ಗುರುವಾರ, 25 ಜುಲೈ 2019

ಕಿಟ್ ಬಾ್ಯಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲಲಿ ..?

ರೂಪ್ಕುಂಡ್
ಹಿಮದ ಮೇಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
ಉತ್ತರಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ
ರೂಪ್ಕಂಡ್ ಅದುಭುತ
ಚಾರಣದ ತಾಣ.
ನಾಲ್ಕ್ಕಕೈದು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜೆ
ಹಾಕವ, ಟಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಅನುಭವ
ವರ್ಣಿಸಲಸದಳ.

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ

ಕಪಿಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಕಯ್ಲಿ ಬಾಯಾಟಂಗ್

ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೆಹಲಿಯ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲಿ್ ದೆಹಲಿ
ಮೆಟ್ಲೇದ ಯೆಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಬ್್ ಲೈನ್ ಸಲೇರುವ
ಸುಪ್ಸಿದ್ಧ ರಾಜಲೇವ್ಗಾಂಧಿ ನಿಲ್್ಣವಿದೆ. ಇಲಿ್ಾಂದ
5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯಲಿ್ ರಲೇಗಲ್ ಬಿಲಿ್ಡಾಂಗ್
ತಲುಪಬಹುದು. ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಸ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್
ಕಡೆಯಾಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಬಸುಸುಗಳೂ ಇವೆ.

ದುಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ

ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂ ಪ್ವೆಲೇಶಕ್ಕೆ ದುಬಾರ ಎನನಾಬಹುದಾದ

ಮ್ ರು ವಷ್ಧಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಸನಾಲೇಹಿತನಬ್ಬ ಉತತುರಖಾಂಡ ರಾಜಯೂದ

ರೂಪ್ಕಾಂಡ್ಗೆ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಹಲೇಗಿದದಿ ಫಲೇಟಗಳನ್ನಾ
ತಲೇರಸಿದಾಗಲಲೇ ನ್ನ್ ಮತ್ತು ಸನಾಲೇಹಿತ ಪ್ಭಾತ್ ಅಲಿ್ಗೆ
ಹಲೇಗಲಲೇಬಲೇಕ್ಾಂದು ನಿರ್ಧರಸಿದೆದಿವು. ಬಿಡುವಿದಾದಿಗಲಲ್
ಒಾಂದೆಲೇ ಕ್ಲಸ, ಇಾಂಟರ್ನಟ್ನಲಿ್ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಹುಡುಕಾಟ.
ಎರಡು ತಿಾಂಗಳು ಇದೆಲೇ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೆಲೇಲ ‘ಇಾಂಡಿಯಾ
ಹೆೈಕ್ಸು’ ಸಾಂಸಥಿಯಲಿ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಆಯತ್.
ನಮಿಮಾಬ್ಬರ ಉತಾಸುಹ ಕಾಂಡು, ರಾಮಚಾಂದ್ ಭಟಟು, ಪ್ಶಾಾಂತ
ಕ್ಡ ನಮಮಾ ಜೊತೆ ಸಲೇರದರು.
ದಿನದ ಬಹುಹತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬಾಂಗಳೂರನ
ಹವಾನಿಯಾಂತಿ್ತ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ ಕಳಿತ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ
ನ್ವು ನ್ಲ್ವರು ಎಾಂಜನಿಯರ್ಗಳು 15 ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕ
ಮೆಲೇ ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ ಹರಟೆಲೇ ಬಿಟೆಟುವು. ಬಾಂಗಳೂರನಿಾಂದ
ವಿಮಾನದಲಿ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಣಿಸಿ, ಅಲಿ್ಾಂದ ಸಾಂಪಕ್ಧಕಾ್ಾಂತಿ
ಎಕ್ಸುಪ್ಸ್ ರೆೈಲಿನಲಿ್ ಕಾಟಗೆಲೇಧಾಮ್ ತಲುಪಿದೆವು.
ನಮಮಾನ್ನಾ ಕರೆದೊಯ್ಯೂವ ಇಾಂಡಿಯಾ ಹೆೈಕ್ಸುನವರು
ಹರಡುವ ಪೂವ್ಧದಲ್ಲೇ ಒಾಂದು ವಾಟ್ಸುಆಯೂಪ್ ಗೂ್ಪ್
ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಅಲಿ್ ನಮಮಾ ಎಲ್ ಅನ್ಮಾನಗಳನ್ನಾ ಪರಹರಸಿ
ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಗುಾಂಪಿನಲಿ್ದದಿ ಎಲ್ರ ಮಖ ಪರಚಯ
ರೆೈಲ್ವ ಸಟುಲೇಷನ್ನಲಿ್ ಆಯತ್. ಬಾಂಗಳೂರನವರೆಲೇ ಕ್ಲವರು,
ಪಶಚಿಮ ಬಾಂಗಳ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷಟು್ದಿಾಂದ
ಬಾಂದವರು ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾದರು. ಅದು ಸುಮಾರು
10 ತಾಸಿನ ಪ್ಯಾಣ, ಘಟಟು ಪ್ದೆಲೇಶದಲಿ್ ಕಡಿದಾದ
ತಿರುವುಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಂದಿನ ದುಗ್ಧಮ ದಾರಯ ಸುಳಿವು
ಕೊಡುತತುವೆ. ಎಲ್ ಸಲೇರ ಪ್ತೆಯೂಲೇಕ ಜಲೇಪ್ನಲಿ್ ರೂಪ್ಕಾಂಡ್
ಪವ್ಧತಾರಲೇಹಣದ ಮದಲ ಕಾಯೂಾಂಪ್ ಶುರುವಾಗುವ
ಲಲೇಹಾಜಾಂಗ್ ತಲುಪಿದೆವು.

ಶೌಚಾಲಯ ಹೇಗೆ ?

ಖರ್ಣಿ–ವಚ್ಚ

ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಟುಸಾಡ್ಸ್
ಮ್್ಯಸಿಯಂ

ಅಕ್ಷಯ ಯಾಜಿ

ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಊಟ, ತಿಾಂಡಿ ಮಾಡಲು ನ್ವೆಲೇ ಪ್ಲೇಟ್, ಲಲೇಟ
ಒಯ್ಬಬಲೇಕ. ಚಳಿಯಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಕ್ಟ್, ಹೆಡ್ ಟಾರ್್ಧ
(ನಸುಕನ ನಡಿಗೆಗೆ ಬಲೇಕ), ಟಿಶುಯೂ, ಎರಡು ನಿಲೇರನ ಬಾಟಲಿ, ಎನಜ್ಧ
ಬಾರ್, ಪಪ್ಪರ್ಮಿಾಂಟ್ನಾಂತಹ ಶಕತುವರ್ಧಕ, ಕಾಯೂಮೆರಾ ಎಲ್ ಸಲೇರ
ಸುಮಾರು 8–10 ಕ್.ಜ.ಯಷ್ಟುಗುತತುದೆ. ಸಾನಾಯಾಕ್ಸು ತರದಿದದಿರೆ ಉತತುಮ.
ಮ್ಯೂಲ್ ಪಾ್ಣಿಯ ಬನನಾ ಮೆಲೇಲ ಹರಸಿದರೆ, ಅದರ ವೆಚಚಿವನ್ನಾ
ನ್ವೆಲೇ ಭರಸಬಲೇಕ.
ಇಲಿ್ಾಂದ ನಮಮಾ ಖಚ್್ಧ–ವೆಚಚಿದ ಎಲ್ ಜವಾಬಾದಿರ
ಕರೆದೊಯಯೂವ ಕಾಂಪನಿಯದು. ದೆಲೇಹದ ರಕತುದೊತತುಡ,
ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಮದಲ ದಿನ ಹರಟರೆ, ಮರಳಿ ಬಾಂದ ಮೆಲೇಲ
ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಆಮ್ಜನಕದ ಪ್ಮಾಣ ಹಿಲೇಗೆ
ಸಾನಾನ ಮಾಡಲು ಸಾರಯೂವಾಗುವುದು. ಮಖ ಮಾತ್
ಪವ್ಧತಾರಲೇಹಿಯಾಗಲು ಅಗತಯೂವಿರುವ ಎಲ್ ಫಿಟ್ನಸ್
ತಳ್ಯಬಹುದಷಟುಲೇ. ಬಹುತೆಲೇಕ ಕಾಯೂಾಂಪ್ಗಳಲಿ್ ಡೆ್ಕೈ
ಪರಲೇಕ್ಷೆ ಇಲಿ್ ನಡೆಯ್ತತುದೆ. ಆಗಲಲೇ ನಮಗೊಾಂದು
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿರುತತುವೆ. ಹಾಂಡದಲಿ್ ನಿತಯೂಕಮ್ಧ ಮಗಿಸಿ,
ಹೆಲ್ತು ಕಾಡ್್ಧ ಕೊಡುತಾತುರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮ್ರು ಬಾರ
ಮಣ್ಣು ಮಚ್ಚಿದರಾಯತ್. ಪುರುಷರು, ಸಿತ್ಲೇಯರಗೆ
ದೆಲೇಹಾರಲೇಗಯೂ ಪರಲೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲಿ್ ದಾಖಲಿಸುತಾತುರೆ.
ಪ್ತೆಯೂಲೇಕ ವಯೂವಸಥಿ ಇರುತತುದೆ.
ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಟಿಪ್ಸುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಾಂಟೆ ಉಪನ್ಯೂಸವನ್ನಾ
ಕೊಡುತಾತುರೆ. ಇದರ ಮರುದಿನ ನಮಮಾ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಶುರು.
ನಮಮಾ ನಿತಯೂದ ಚಟುವಟಿಕ್ಯ ಸಾಂಪೂಣ್ಧ ನಿಯಾಂತ್ಕರು
ಒಾಂದು ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ತಾಂಡದಲಿ್ 20–25 ಜನರಗೆ ಮಾತ್
ಅವರಾಗುತಾತುರೆ. ಊಟ, ತಿಾಂಡಿ, ರಾತಿ್ ಮಲಗುವ, ಬಳಿಗೆಗೆ
ಅವಕಾಶ. ಎಾಂಟು ದಿನಗಳ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ವೆಚಚಿ ಸುಮಾರು
ಏಳುವ ಸಮಯ ನಿರ್ಧರಸುವವರು ಅವರೆಲೇ. ಯಾಕ್ಾಂದರೆ
₹ 11ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ತೆರಗೆ. ವಿಮಾನ ಉಳಿದೆಲ್
ಅಲಿ್ನ ಹವಾಮಾನ ನಮಗೆ ಹಸತ್, ಅವರಗೆ ಅದು
ವೆಚಚಿ ಸಲೇರ ₹ 25ಸಾವಿರ ಖಚಾ್ಧಗಬಹುದು.
ಬದುಕನ ಒಾಂದು ಭಾಗ.
ರಾತಿ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟುಟುಕೊಾಂಡಿದದಿ ಕಟ್ ಬಾಯೂಗ್ ಬನಿನಾಗೆ
ಹಾಕ ಹರಟೆವು. ವಾನ್ನಿಾಂದ ನಮಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗೆೈಡ್ ಇದದಿರು. ಒಬ್ಬರು ಮಾಂದೆ, ಇನನಾಬ್ಬರು ಕೊನಯಲಿ್
ಇದದಿರು. ಆ ದಾರ ಹಿಮ ಹದದಿರೂ, 20 ವಷ್ಧಗಳಿಾಂದ
ಕಾಂಡ ಇವರ ಹೆಜೆಜೆಯನ್ನಾ ಗುರುತಿಸಬಲ್ದು. ಅವರ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್
ಕತೆಗಳ ರಲೇಚಕ ಅನ್ಭವ ಕ್ಲೇಳುತಿತುದದಿರೆ, ಆಯಾಸವೂ
ಮರೆತ್ ಹಲೇಗುತಿತುತ್ತು. ಒಾಂದು ತಾಸು ಗುಡ್ಡದ ನಡಿಗೆ,
ಮತೆತು ಅರ್ಧ ಗಾಂಟೆ ಬಿಡುವು. ಅಲ್ಲೇ ಅಾಂಗಡಿಯಲಿ್ ಟಿಲೇ
ಕಡಿದು, ನಿಲೇರನ ಸಲಯದದಿಲಿ್ ಹಲೇಗಿ, ಬಾಟಲಿಯಲಿ್
ನಿಲೇರು ತ್ಾಂಬಿಸಿಕೊಾಂಡೆವು. ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲೇರು ಸಿಗುವ ಜಾಗ
ಇದೊಾಂದೆಲೇ ಎಾಂದು ಅವರು ಮದಲಲೇ ಸೂಚನ ನಿಲೇಡಿದದಿರು.
ಕಾಲಿನ ಸಾಮಥಯೂ್ಧ ಗೊತಾತುಗುವುದೆಲೇ ಇಲಿ್ಾಂದ. ಕಡಿದಾದ
ಜನ ಕಳಿತೆವು. ಅಲಿ್ಗೆಲೇ ನಮಗೆ ಊಟ ತಾಂದುಕೊಟಟುರು.
ದಾರಯಲಿ್ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ ಕ್ಲಸ.
ಗುಡ್ಡದಲಿ್ ಬಿಸಿಲು ಮಳ್ಯಾಟ ಹಸತಲ್. ಆದರೆ, ಇದು
ಅಾಂತೂ ಮದಲ ಕಾಯೂಾಂಪ್ ಘೈರಲೇಲಿಪಾತಲ್
ಮಾತ್ ಇಡಿಲೇ ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ನ ಭಯದ ಸುಖಾನ್ಭವ.
ಸಲೇರದೆವು. ಟೆ್ಕಕೆಾಂಗ್ ಆರಾಂಭದಿಾಂದ ಕೊನಯವರೆಗೂ
ಮ್ರನಲೇ ದಿನ ಇದು ಹಾಂದಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನ.
ತರಕಾರ ಊಟ ಮಾತ್. ಮದಯೂಪಾನ, ಸಿಗರೆಟ್ ಸಲೇವನ
ಎತತುರದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ದೆಲೇಹವನ್ನಾ ಒಗಿಗೆಸಲು ಬಲೇದಿನಾಟಾಪ್
ಕಡಾ್ಡಯ ನಿಷಲೇರ. ನಡಿಗೆಯಾಂದ ದಣಿದ ದೆಲೇಹ ರಾತಿ್
ಏರಬಲೇಕ. ಅಲಿ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮ್ರು ತಾಸು ಕಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಬಲೇಕ.
ಎಾಂಟಾದರೆ ನಿದೆದಿಗೆ ಜಾರಬಿಡುತತುದೆ. ರಾತಿ್ ಸುಖ ನಿದೆ್
ತಿರುಗಿ ಬಲೇದಿನಾಬುಗಯೂಲ್ಗೆ ಬಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಯೆಲೇ ಪೂಣ್ಧ
ಬರಲಾಂದೆಲೇ ನಮಮಾ ಗೆೈಡ್ಗಳು ಮಧಾಯೂಹನಾ ನಿದೆದಿ ಮಾಡಲು
ವಿಶಾ್ಾಂತಿ. ನ್ಲಕೆನಲೇ ದಿನ ಪಾತರ್ ನಚಲೇನಿ, ಐದನಲೇ
ಬಿಡುತಿತುರಲಿಲ್. ಎರಡನಲೇ ದಿನವಿಡಿಲೇ ಕಾಡಿನ ಒಡನ್ಟ.
ದಿನ ಬಗ್ವಬಾಸಾ. ಅಲ್ಾಂದು ಹಿಮ ಮೆತಿತುಕೊಾಂಡ
ಮಗಿಲಿಗೆ ಮಖ ಮಾಡಿದ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ನರಳಾಗು
ಕಲು್ ವಿನ್ಯಕನಿದಾದಿನ. ಅವನ ದಶ್ಧನ ಪಡೆದ
ತತುವೆ. ಮಾಂದೆ ಜಗತೆತುಲೇ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ವ ಹುಲು್ಗವಲು.
ಮೆಲೇಲ ಮಾಂದಿನದೆಲ್ ಹಿಮ ಪ್ಪಾಂಚ. ಹಿಮದಾಟದಲಿ್
ಮದಲ ದಿನವೆಲೇ ಮಾಂಟ್ ತಿ್ಶೂಲ್ ಕಾಂಡಿದೆದಿವು. ಪ್ತಿ
ಮಿಾಂದೆದುದಿ ಅಲಿ್ಯೆಲೇ ತಾಂಗಿದೆವು. ಮರುದಿನ ಹಿಮ
ದಿನವೂ ಕಾಣ್ವ ಪವ್ಧತಗಳ ಸಾಲು ನಮಮಾ ನಡಿಗೆಗೆ
ಕರಗಲು ಶುರುವಾಗುವ ಮನನಾ, ನಸುಕನ 3.30ಕ್ಕೆ ಎದುದಿ
ಉತಾಸುಹ ತ್ಾಂಬುತಿತುದದಿವು. ನ್ವು ಅದರ ಹತಿತುರ ಹತಿತುರಕ್ಕೆ
ನವ ಉತಾಸುಹದಲಿ್ ದಾರ ಕ್ಮಿಸಿ, ಸಮದ್ ಮಟಟುಕಕೆಾಂತ
ಹಲೇದಾಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿತುತ್ತು.
ಹಿಲೇಗೆ ನಡೆಯ್ತಾತು
4800 ಮಿಲೇಟರ್ ಎತತುರದಲಿ್ರುವ ರೂಪ್ಕಾಂಡ್ ಸಮಿಟ್
ಅಲಿಬುಗಿಯಾಲ್ ತಲುಪಿದೆವು. ಅಲಿ್ 360 ಡಿಗಿ್ ಸುತತು
ಪಾಯಾಂಟ್ನಲಿ್ ಅಡಿಯಟೆಟುವು!
ನಲೇಡುವುದೆಲೇ ಸಬಗು.
ರೂಪ್ಕಾಂಡ್ ತ್ದಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲಿ್ ಮೆೈನಸ್ ಐದು
ಎರಡನಲೇ ದಿನದ ಕಾಯೂಾಂಪ್ ಬಲೇದಿನಾಬುಗಯೂಲ್. ಇಲಿ್
ಡಿಗಿ್ ತಾಪಮಾನ. ಗಡಗುಡುವ ಚಳಿಯಲೂ್ ಮನಸುಸು
ಆಮ್ಜನಕದ ಪ್ಮಾಣ ತಿಲೇರಾ ಕಡಿಮೆ. ಹತ್ತು ಹೆಜೆಜೆ
ಬಚಚಿನಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದದಿನ್ನಾ ಅನ್ಭವಿಸುತಿತ್ತು. ಬಸವ
ನಡೆದರೂ ಪ್ಯಾಸವೆಲೇ. ಒಳ್್ಳಯ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲಿ್
ಳಿದು ಪ್ತಿ ಹೆಜೆಜೆ ಮಾಂದಿಡುವಾಗ ಕ್ಡಿಟಟು ಖುಷಿಯೆಲ್ ಇಲಿ್
ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆವು. ಸಾಂಜೆ ಒಮೆಮಾಲಲೇ ಮಲೇಡ ಕವಿಯತ್.
ಗರಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಿದವು. ಗ್್ಸ್ನ ಮಷಿ್ಠಯಳಗೆ ‘Done
ಎಲ್ರೂ ಟೆಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಲೇರುವಾಂತೆ ಗೆೈಡ್ಗಳು
Roopkund' ಬಲೇಡ್್ಧ ಹಿಡಿದು ಫಲೇಟ ಕ್ಕಕೆಸಿಕೊಾಂಡು
ನಿದೆಲೇ್ಧಶಸಿದರು. ಪ್ಳಯವಾಗುವಷ್ಟು ಮಳ್, ಪಕಕೆದ
ಸಾಂಭ್ಮಿಸಿದುದಿ ಮರೆಯಲ್ರದ ಕ್ಷಣ.
ಟೆಾಂಟ್ ಹಾರ ಹಲೇಯತ್. ಒಾಂದೆಲೇ ಟೆಾಂಟ್ನಲಿ್ ನ್ಲಕೆಕೈದು
ನಿರೂಪಣೆ: ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ ಆಲ್ಮನೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ
ಕತಿ್ನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ
ಮರೀಣದ ಪ್ತಿಕೃತಿ

ಡಿಸುಂಬರ್ 1, 2017
ರಂದು ದೆಹಲ್ಯ
ಕನಾನಾಟ್ ಪಲಿೇಸ್
ನಲ್ಲಿರುವ ರಿೇಗಲ್
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್
ಟುಸ್್ಯಡ್ಸ್
ಮ್್ಯಸಿಯಂ
ಆರಂಭ
ವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೇಖಕರವು

ಶುಲಕೆವಿದೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಲೇರೆ ಬಲೇರೆ
ಪ್ಮಾಣದ
ರಯಾಯತಿಗಳೂ
ಇರುತತುವೆ.
ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ
ನಲೇರ ಖರಲೇದಿಗಿಾಂತ ಆನ್ಲೈನ್
ಬುಕಕೆಾಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಯಾಯತಿ
ಇರುತತುದೆ. ಹಲೇಗುವಾಗ ಪರಶಲೇ
ಲಿಸಿ ನಿರ್ಧರಸಿ. ಎಲ್ ಪ್ತಿಮೆಗಳನ್ನಾ
ನಲೇಡಲು ಫಲೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸುಮಾರು 2 ರಾಂದ 3 ಗಾಂಟೆ ಸಮಯ
ಬಲೇಕಾಗುತತುದೆ.

‘ಲಾಂಡನ್ನ ಮೆಲೇಡಮ್ ಟುಸಾಡ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂನಲಿ್
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚಚಿನ್ , ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ತಿಮೆಗಳ
ಅನ್ವರಣ’, ಐಶ್ವಯ್ಧ ರೆೈ ಪ್ತಿಮೆ ಅನ್ವರಣ’ ಶಾರುಖ್
ಖಾನ್ ಪ್ತಿಮೆ ಅನ್ವರಣ, ‘ಸಚ್ನ್ ತೆಾಂಡೂಲಕೆರ್ ಪ್ತಿಮೆ
ಅನ್ವರಣ’ - ಆಗಗೆಗೆ ಇಾಂಥ ಸುದಿದಿಗಳನ್ನಾ ಪತಿ್ಕ್ಗಳಲಿ್
ಓದಿರುತೆತುಲೇವೆ, ಅಲ್್ವ ? ಹಾಗೆ ಓದಿದ ಮೆಲೇಲ
ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂ ನಲೇಡುವ ಬಯಕ್ಯಾಗುತತುದೆ.
ಆದರೆ, ಇವನನಾಲ್ ನಲೇಡಲು ಲಾಂಡನ್ವರೆಗೆ
ಹಲೇಗಬಲೇಕಲ್್ ಎಾಂಬ ಚ್ಾಂತೆಯೂ
ಕಾಡುತತುದೆ, ಅಲ್್ವ ?
ಯಲೇಚನ ಮಾಡಬಲೇಡಿ. ಈಗ
ಅಾಂಥದೆದಿಲೇ ಒಾಂದು ಮೆಲೇಡಮ್
ಟುಸಾಡ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂ ದೆಹಲಿಗೆ
ಬಾಂದಿದೆ. ದೆಲೇಶ ವಿದೆಲೇಶಗಳ
ಖಾಯೂತನ್ಮರ ತದ್್ಪು
ಮೆಲೇಣದ ಪ್ತಿಮೆಗಳನ್ನಾ ಅಲಿ್
ನಲೇಡಬಹುದು. ಬಾಲಿವುಡ್,
ಹಾಲಿವುಡ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಲೇಕದ
ತಾರೆಗಳು, ಟಿವಿ ಹಾಗೂ
ಕ್ಲೇಡಾಲಲೇಕದ ತಾರೆಯರು
ಹಾಗೂ ಹಲವು ವಿಶ್ವ ನ್ಯಕರ
ಪ್ತಿಮೆಗಳು ಸಲೇರ ಸುಮಾರು
50ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ತಿಮೆಗಳನ್ನಾ
ಇಲಿ್ ನಲೇಡಬಹುದು.
ಅವುಗಳಾಂದಿಗೆ
ಅವರದೆಲೇ ಭಾಂಗಿಗಳಲಿ್
ನಿಾಂತ್ ಫಲೇಟಲೇಗಳನ್ನಾ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡಿಸಾಂಬರ್ 1, 2017 ರಾಂದು
ದೆಹಲಿಯ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲಿ್ರುವ
ರಲೇಗಲ್ ಬಿಲಿ್ಡಾಂಗ್ ನ ನಾಂ.44ನಲೇ ಸಾಂಖ್ಯೂಯ
ಕಟಟುಡದಲಿ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂ ಆರಾಂಭವಾಯತ್.
ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂನಲಿ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚಚಿನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್,
ದಿಪಿಕಾ ಪಡುಕೊಲೇಣೆ, ಹೃತಿಕ್ ರಲೇಶನ್,
ಕರಲೇನ್ ಕಪೂರ್, ಕತಿ್ನ್ ಕ್ೈಫ್,
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಮಧುಬಾಲ, ಮಾಧುರ
ದಿಲೇಕ್ಷಿತ್, ರಾಜ್ಕಪೂರ್, ರಣಬಿಲೇರ ಕಪೂರ್,

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ತಿಕೃತಿಯಂದಿಗೆ ಪ್ವಾಸಿಗರು

ಬಾಕ್ಸರ್ ಮರೀರಿಕರೀಂ ಪ್ತಿಕೃತಿಯಂದಿಗೆ ಪ್ವಾಸಿಗರು

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಹಾಗೂ ಸನಿನಾಲಿಯಲೇನ್
ಮಾಂತಾದ ಪ್ತಿಮೆಗಳಿವೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಕ್ಲೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲಟ್
(ಟೆೈಟಾನಿಕ್), ಮಲಿ್ಧನ್ ಮನ್ಲೇ, ಟಾಮ್ ಕ್್ಸ್,
ವಿಲ್ಸಿಮಾತ್ ಮಾಂತಾದವರ ಪ್ತಿಮೆಗಳಿವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ವಿಭಾಗದಲಿ್ ಆಶಾ ಭಲೇಾಂಸ್, ಶ್ಲೇಯಾ ಘಲೇಶಾಲ್,
ಸಲೇನ್ ನಿಗಮ್, ಉಸಾತುದ್ ಜಾಕರ್ ಹುಸಲೇನ್ ಹಾಗೂ
ಮೆೈಕ್ಲ್ ಜಾಕಸುನ್, ಲಲೇಡಿ ಗಗ, ಮಡಲೇನ್ನಾ ಮಾಂತಾದ

ಪ್ತಿಮೆಗಳಿವೆ.
ಕ್ಲೇಡಾ ವಿಭಾಗದಲಿ್ ಕಪಿಲ್ ದೆಲೇವ್, ಸಚ್ನ್
ತೆಾಂಡೂಲಕೆರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಯ್, ಮಿಲ್ಕೆ ಸಿಾಂಗ್, ಮೆಲೇರ
ಕೊಲೇಮ್, ಹಾಗೂ ಲಿಯಲೇನಲ್ ಮೆಸಿಸು, ಉಸಲೇನ್ ಬಲೇಲ್ಟು,
ಮಾಂತಾದ ಪ್ತಿಮೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವನ್ಯಕರ ವಿಭಾಗದಲಿ್
ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬುದಿಲ್ ಕಲ್ಾಂ, ನಲೇತಾಜ,
ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್, ಸದಾ್ಧರ್ ಪಟೆಲೇಲ್ , ನರೆಲೇಾಂದ್ ಮಲೇದಿ,
ಮಾಂತಾದ ಪ್ತಿಮೆಗಳಿವೆ.
ಇವು ಇಷಟುಕ್ಕೆಲೇ ಸಿಲೇಮಿತವಾಗಿಲ್. ಆಗಗೆಗೆ ಹಸ
ಹಸ ಪ್ತಿಮೆಗಳನ್ನಾ ಸಲೇರಸುತತುಲಲೇ ಇರುತಾತುರೆ. ನ್ವು
ನಲೇಡಿ ಬಾಂದ ಮೆಲೇಲ ಇತಿತುಲೇಚೆಗೆ ಮಕಕೆಳ ಮೆಚ್ಚಿನ
ಕಾರ್್ಧನ್ ಪಾತ್ಗಳಾದ ಮಲೇಟು ಪತ್್ ಪ್ತಿಮೆಗಳನ್ನಾ
ಅನ್ವರಣಗೊಳಿಸಿದಾದಿರೆ ಎಾಂಬ ಸುದಿದಿ ತಿಳಿಯತ್.
1791 ರಲಿ್ ಜನಿಸಿದ ಮೆಲೇರ ಟುಸಾಡ್ಸು ತನನಾ 6
ವಯಸಿಸುನಲಿ್ಯೆಲೇ ಮೆಲೇಣದ ಕೃತಿಗಳನ್ನಾ ರಚ್ಸುವುದಲಿ್
ಕಲಿಯಲ್ರಾಂಭಿಸಿದಳು. 1835 ರಲಿ್ ಲಾಂಡನ್ನ ಬಲೇಕರ್
ಸಿಟು್ಲೇಟ್ನಲಿ್ ಆರಾಂಭವಾದ ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂ ಇಾಂದು ಜಗತ್
ಪ್ಸಿದ್ಧ ಪ್ವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಆಕ್ ತಯಾರಸಿದ
ಪ್ತಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ 1842ರಲಿ್ ಆಕ್ಯೆಲೇ ತನನಾ ಸ್ವಾಂತ
ಪ್ತಿಮೆಯನ್ನಾ ತಯಾರಸಿದುದಿ ಈಗಲೂ ಸುಸಿಥಿತಿಯಲಿ್ದೆ
ಯೆಾಂದರೆ ಆಶಚಿಯ್ಧವೆಲೇ ಸರ. ಇಾಂದು ವಿಶ್ವದಾದಯೂಾಂತ 23
v
ಸಥಿಳಗಳಲಿ್ ಮೆಲೇಡಾಂ ಟುಸಾಡ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಯಾಂಗಳಿವೆ.

