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ಗೆದ್ದಿತು ‘ಗೆಳೆತನ’
ರುಮಿತ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಲೊಡಿ ಹಾಡುಗಳೆಂದರೆ
ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇಷ್ಟದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಗುನ್ಗುತ್ತಿರುವುದು
ಅವರ ಸ್ವಭಾವ. ಸ್ವರಗಳ ಮೆೇಲೆ ಒೆಂದಿಷ್್ಟ ಹಿಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಹೊಸದನನುೇನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಆಲೊೇಚನಯ ಫಲವಾಗಿ ಹೊಳದದ್ೇ
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್. ಶ್ೇಹರಿ ಧೂಪದ್ ಅವರ ಸಾಹಿತಯೂಕ್ಕಿ ಶರಣ್ ಚೌಧರಿ
ಸೆಂಗಿೇತ ಒದಗಿಸಿದರು.

ವಿಜಯ್ ವಿ. ಅವರು ಹಿೆಂದಿ ಅವತರಣಿಕ್ಗೆ ಸಾಹಿತಯೂ ಬರೆದಿದ್್ರೆ.
ಮೆಂಗಳೂರು, ಮಡಿಕ್ೇರಿ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟೆಂಗ್ ನಡೆಯಿತು.
ಗಾಯಕನೊಳಗಿದ್ ಕಲಾವಿದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದು್ ಹಿೇಗೆ. ನೆಂತರದ್ಲಲಿ
ಯಶಸಿಸಿನ ಪಯಣ. ಎರಡನೇ ಪ್ಯತನು ‘ಮನಸೇ ನಿನಾನು ದ್ರಿಯು
ಎಲ್ಲಿಗೆ..’ ಅಲ್ಬಮ್ ಕೂಡಾ ಸಟ್ಟೇರಿತು.

ಕನನುಡ ಖ್ಯೂತ ಹಿನನುಲೆ ಗಾಯಕ್ ಅನ್ರಾಧಾ ರಟ್ ಜೊತೆ
ಮೇಸಚಿಗುರಿದ ಹುಡುಗ ಮೇಹಕವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೆಂಡಿದ್್ರೆ.
ಜೆಂದ್ಲ್ ಸಿಟಯಲ್ಲಿ ಶೂಟೆಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ರೊಮಾಯೂೆಂಟಕ್ ಗಿೇತೆಗೆ
ಧನ್ಶ್ೇ ಅವರು ರುಮತ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ದ್್ರೆ.

ರುಮತ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕ್ಯನ್ನು ಮೆಚಿಚುದ ನಟ, ನಿಮಾ್ಭಪಕ
ಪ್ದಿೇಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಂತೆ ಆಹಾ್ವನ ನಿೇಡಿದ್್ರೆ.
ಚಿತ್ರೆಂಗದಲೆಲಿೇ ನಲೆಯೂರುವ ಅದಮಯೂ ಬಯಕ್ ಹೊೆಂದಿರುವ
ರುಮತ್ಗೆ ಸೆಂಗಿೇತ ನಿದೇ್ಭಶನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕಳ್ಳಿವ ಉಮೆೇದು
ಇದ. ಮೆಂದೆಂದು ದಿನ ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸಿಕಳ್ಳಿವ ಆಸ ಇದ.

ಗೆಳತನದ ಕೆಂಡಿಗೆ https://youtu.be/dfEEf fLLf VpIHRk ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೃಕ್ಷಗಳು... 6ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಣ್ಣಗಳು

ರೆಂೆಂರದ ದಿನಗಳ್...
ನಾನ್ ಎೆಂ.ಟಕ್ ಮಗಿಸಿದ ಬಳ್ಕ ಐ.ಟ ಕ್ೇತ್ ಸೇರಿದ.

ನನನಗೆ ಕ್ಲಸದ ನಿಮತತಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ದೇಶ ಸುತುತಿವ ಅವಕಾಶ
ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗ ನನನುಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಕಾಯೂಮೆರಾ ಇತುತಿ. ಎಲ್ಲಿ
ಹೊೇದರೂ ಕಾಯೂಮೆರಾ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೇಗುತ್ತಿದ್.
ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ ಭೇಟ ನಿೇಡಿದ್ಗ ಸುೆಂದರ
ದೃಶಯೂಗಳನ್ನು ಕೆಂಡಾಗ ಸುಮ್ಮನ ಫೇಟೊಗಳನ್ನು
ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್. ಆ ಪೇಟೊಗಳ ಪ್ೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಗ
ಫೇಟೊಗಳೂ ವಿಭಿನನುವಾಗಿವೆ, ನೈಜವಾಗಿವೆ ಎೆಂದು
ಅಭಿಪ್್ಯ ಬರುತ್ತಿತುತಿ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಫೇಟೊಗ್ಫಿಯನ್ನು
ಹವಾಯೂಸವನಾನುಗಿ ಆರೆಂಭಿಸಿದ. ಎರಡು –  ಮ್ರು
ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯೂಮೆರಾ ಬೆಸ್್ಟ ಫ್ೆಂಡ್ ಆಗೇಯುತಿ.
z ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಬಗೆಗೆ

ಟ್್ವೆಲ್ನಿೆಂದ ನನಗೆ ಫೇಟೊಗ್ಫಿ ಗಿೇಳ್
ಬೆಳದಿದು್. ಟ್್ವೆಲ್ ಪೇಟೊಗ್ಫಿ ಸೇರಿ ಕಮರ್್ಭಯಲ್,
ಪ್್ಡಕ್್ಟ, ಸಿ್ಟ್ೇಟ್, ಫುಡ್ ,  ವೆೈಲ್ಡ್ ಲೆೈಫ್, ಲಾಯೂೆಂಡ್
ಸಕಿೇಪ್, ಹೆರಿಟೇಜ್, ಆಕ್್ಭಟಕ್್ಟ, ಆಸ್ಟ್ೇ, ನೇಚರ್,
ಪೇಪಲ್ ಫೇಟೊಗ್ಫಿ ಎಲಾಲಿ ನನನು ಆಸಕ್ತಿಗಳ್. ಇತ್ತಿೇಚೆಗೆ
ನಾನ್ ಫೈನ್ ಆಟ್ಸಿ್ಭ ಫೇಟೊಗ್ಫಿಯನ್ನು
ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ೇನ. 2002ರಲ್ಲಿ ನನನುಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಕಾಯೂಮೆರಾ
ಇತುತಿ. ಅದರಲೆಲಿೇ ನಾನ್ ಚಿತ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು
ಆರೆಂಭಿಸಿದ. ಅದ್ದ ಬಳ್ಕ ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕಾಯೂಮೆರಾ
ಬೆಂತು. ಅನ್ರವದಿೆಂದ ಕಲ್ತ್ದ್ೇ ಜಾಸಿತಿ. ಬೆೆಂಗಳೂರು
ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಛಾಯಗಾ್ಹಣದಲ್ಲಿ ‘ಬೆೇಸಿಕ್ಸಿ ಆಫ್
ಫೇಟೊಗ್ಫಿ’ ಬಗೆಗೆ ಕೇಸ್್ಭ ಮಾಡಿದ್. ಐಹೊಳ, ಹೆಂಪ,
ಅಮೆರಿಕ, ಲೆಂಡನ್, ಚಿೇನಾ ಮದಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ ಹೊೇದ್ಗ
ಅನ್ರವಗಳ್ೆಂದಲೆೇ ಕಲ್ಯುತ್ತಿ ಹೊೇದ.
z ನಿಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಬಗೆಗೆ ಹೋಳಿ

ಮ್ರು ವಷ್ಭದ ಹಿೆಂದ ಆಫಿ್ಕಾದ ಕ್ೇನಾಯೂದಲ್ಲಿ
ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಅರಣಯೂಕ್ಕಿ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್್ಣಿಪ್ಪೆಂಚದ
ಚಿತ್ಗಳನ್ನು ಸರೆಹಿಡಿದಿದ್. ಅರಣಯೂಕ್ಕಿ ಹೊೇದ್ಗ ತ್ಳ್ಮ
ಬೆೇಕು. ಆಫಿ್ಕಾದ ಕಾಡುಗಳ್ ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ
ಚಿತ್ಗಳ್ ಹಾಗೂ ಲೆೇಖನ ‘ಆಫಿ್ಕಾ ಜಯೇಗ್ಫಿ’ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಕಟವಾಗಿದ.

z ಕಾಫಿ ಟೋಬಲ್ ಬುಕ್ ಬಗೆಗೆ ಹೋಳಿ
10 ವಷ್ಭಗಳ ಹಿೆಂದ ಕನಾ್ಭಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್

ಬುಕ್ ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೊಳಯಿತು.
ಆಗ ನಾನ್ ಐದು ಜನ ಫೇಟೊಗಾ್ಫರ್ ಸೇರಿಕೆಂಡು
ಕನಾ್ಭಟಕ ಪೂತ್್ಭ ಸುತ್ತಿಡಿದವು. ಉತತಿರ, ದಕ್ಷಿಣ,
ಕರಾವಳ್ ಹಿೇಗೆ ಒಬ್ಬರು ಒೆಂದೆಂದು ಕಡೆ ತ್ರುಗಾಡಿ
ಕನಾ್ಭಟಕದ ಸೆಂಸಕಿಕೃತ್, ಶ್ೇಮೆಂತ್ಕ್ಯನ್ನು ತೊೇರಿಸುವ
ಫೇಟೊಗಳನ್ನು ಸೆಂಗ್ಹಿಸಿದವು. 2006ನಿೆಂದ

2009ರವರೆಗೆ ಆರು ಜನ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇದನ್ನು ಕೃತ್ಯನಾನುಗಿ ಪ್ಕಟಸಲು
ಸಾಧಯೂವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಚಿತ್ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ತ್ಬೆಂಬ–
ರಿಫಲಿಲಿಲಿಫಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನಾ್ಭಟಕ’ ಎೆಂದು ಛಾಯಾಗ್ಹಣ
ಪ್ದಶ್ಭನ ನಡೆಸಿದವು.
z ಈ ಕ್ ೋತ್ರದಲಿಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸವಾಲುಗಳು

ಸುರಕ್. ಗಾ್ಮೇಣ ನಿಜ್ಭನ ಪ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್್ಬಬ್ಬರೆೇ ಹೊೇಗುವುದು
ಕಷ್ಟ. ಗುೆಂಪನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು
ಜೊತೆಗಿರಲೆೇಬೆೇಕಾಗುತತಿದ. ಕ್ಲವೆಂದು ಪ್್ಜ್ಕ್್ಟಗಳನ್ನು
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿ ಕ್ೈಬಟ್ಟದಿ್ದ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ
ಎೆಂಬುದನ್ನು ಮದಲು ಗಮನಿಸುತೆತಿೇನ. ಕಾಯೂಮೆರಾ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದುಕೆಂಡಿದ್್ರೆ ಎೆಂದರೆ ವಿಚಿತ್ವಾಗಿ ನೊೇಡುತ್ತಿರೆ.
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ್ಥತ್ಯನ್ನು ಅಥ್ಭ ಮಾಡಿಸಬೆೇಕು.
ಅೆಂತಹ ವೆೇಳ ಗುೆಂಪನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯೂಳಾಗಿ ಇದು್
ಸುತತಿ ಗಮನಿಸಿ, ಫೇಟೊ ತೆಗೆಯುತೆತಿೇನ. ಇದಲಲಿದೇ ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾಣ ತುೆಂಬಾ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಮನ ಜವಾಬಾ್ರಿಯನ್ನು
ವಹಿಸಿಕಳಳಿಬೆೇಕು.
z ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಸ್ಥೆ ವೈಡರ್ ಆ್ೆಂಗಲ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ ಹೋಳಿ

2009ರಲ್ಲಿ ಐ.ಟ ಕ್ೇತ್ಕ್ಕಿ ರಾಜೇನಾಮೆ ನಿೇಡಿ
ಫೇಟೊಗ್ಫಿ ಕಾಯಾ್ಭಗಾರಗಳನ್ನು ಆರೆಂಭಿಸಿದ.
ಬೆೇಸಿಕ್ಸಿನಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತ್ಯ ಫೇಟೊಗ್ಫಿ,
ಫೇಟೊಶಾಫ್ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳ್ಕಡಲಾರೆಂಭಿಸಿದ. 2013ನಲ್ಲಿ
ವೆೈಡರ್ ಆೆಂಗಲ್ಸಿ ಸೆಂಸ್ಥ ಆರೆಂಭಿಸಿದ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಕ್್ಭ
ಶಾಪ್, ಫೇಟೊವಾಕ್ ಹಾಗೂ ಫೇಟೊ ಜನಿ್ಭ
ನಡೆಸಲಾಗುತತಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 400ಕ್ಕಿೆಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚು
ವಿದ್ಯೂರ್್ಭಗಳ್ದ್್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 9ವಷ್ಭದಿೆಂದ 60ವಷ್ಭದವರಿಗೆ

ಆಸಕತಿರಿಗೆ ಫೇಟೊಗ್ಫಿ ಹೆೇಳ್ಕಡಲಾಗುತತಿದ.
z ‘ಎಕ್ಸ್ಪೋರಿಯೆನ್ಸ್ ಇೆಂಡಿಯಾ’ ಫೋಟೊ ವಾಕ್ ಏನು?

ನಾನ್ ಹಾಗೂ ನನನು ವಿದ್ಯೂರ್್ಭಗಳ ಗುೆಂಪು ದೇಶದ
ಪ್ಸಿದ್ಧ ಐತ್ಹಾಸಿಕ, ಧಾಮ್ಭಕ, ಪ್ೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಸ್ಥಳಗಳ್ಗೆ
ತೆರಳ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಂದಯ್ಭ, ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಕಾಯೂಮೆರಾದಲ್ಲಿ
ಸರೆಹಿಡಿಯುವುದು. ಒೆಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮ್ರು
ದಿನ ಉಳ್ದುಕೆಂಡು ಫೇಟೊಗಳ ಮ್ಲಕ ಅಲ್ಲಿನ
ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಸರೆ ಹಿಡಿಯುತೆತಿೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ
ಕನಾ್ಭಟಕದ ಪ್ಮಖ ಸ್ಥಳಗಳ್, ರಾಜಸಾತಿನ, ದಹಲ್,
ಲಡಾಕ್ ಸೇರಿದೆಂತೆ 9  ರಾಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿ ೇತ್ ಫೇಟೊ
ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ೇವೆ. ರವಿಷಯೂಯೂಯೂಷ ದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ದಶ್ಭನ
ಮಾಡುವ ಯೇಚನ ಇದ. ಇದಲಲಿದೇ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ವಿದ್ಯೂರ್್ಭಗಳ್ಗೆ ಅಧ್ಭ ದಿನ ಫೇಟೊ ಕಾಯಾ್ಭಗಾರ
ಮಾಡಿ, ಯಾವುದ್ದರೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿ ಕರೆದುಕೆಂಡು
ಹೊೇಗಿ ಅಕ್್ಭಟಕ್್ಟ ಪೇಟೊಗ್ಫಿ, ಸಿ್ಟ್ೇಟ್ ಫೇಟೊಗ್ಫಿ
ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯೂರ್್ಭಗಳನ್ನು ಪ್್ಯೇಗಿಕ ಕಲ್ಕ್ ನಡೆಸುತೆತಿೇನ.
z ಮೆಚ್ಚಿನ ಚ್ತ್ರ

ಕಳದ ವಷ್ಭ ಲಡಾಕ್ಗೆ ಹೊೇಗಿದ್್ಗ ಅಲೆಲಿೇ
ಒೆಂದು ಕಾಫಿ ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದಿಟ್ಟಸುತ್ತಿದ್.
ನಾನ್ ನೊೇಡುತ್ತಿದ್ೆಂತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ
ಓಕುಳ್ ಮ್ಡುತ್ತಿ ಹೊೇಯಿತು. ಆಕಾಶದ ತುೆಂಬ ಬಣ್ಣ
ಚೆಲ್ಲಿದಯೇನೊೇ ಎೆಂಬೆಂತೆ ಕಾಮನಬಲುಲಿ ಮ್ಡಿತುತಿ.
ನನನು ಜೇವನದಲ್ಲಿ ನೊೇಡಿದ ಅದುಭುತ ದೃಶಯೂ ಅದು. ದುರೆಂತ
ಅೆಂದ್ ಅವತುತಿ ಕಾಯೂಮೆರಾ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೇಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮಬೆೈಲ್ನಲೆಲಿೇ ಆ ದೃಶಯೂವನ್ನು ಸರೆ ಹಿಡಿದ. ಸುಮಾರು 20
ನಿಮಷ ಕಾಮನಬಲುಲಿ ಚಿತ್ತಿರ ಬೆಟ್ಟದ ತುೆಂಬ ಇತುತಿ.

v

ಸಂದರ್ಶನ: ಸುಮನಾ ಕೆ.

ಪದಗಳಲ್ಲಿ,
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು
ಒಂದೋ ನೋಟದಲಲಿೋ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ
ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಚ್ತ್ರಕ್ಕಿದ.
ಬಂಗಳೂರಿನ ಹೆೋಮಾ
ನಾರಾಯಣನ್ ಕಳೆದ
15 ವರಣಿಗಳಂದ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿದ್್ದರೆ.
‘ವೈಡರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್’ ಎಂಬ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಥೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರಿಗೆ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಎರಡೂ ಸಹ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಜರ್ಣಿ ಬಗೆಗೆ
‘ಮೆಟೊ್ರ ’ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್್ದರೆ

ಹೆೋಮಾಯಾನ, ಚ್ತ್ರಗಾನ
ಹ

ೇಮಾ
 ನಾ

ರಾ
ಯ

ಣ
ನ್

ಸಂಗೀತ ಲೀಕದ
ಹೊಸ ಟಿಸಿಲು

ಆ ಬಾನಿಗೆ ಬಾನಾಡಿ ಕೂಡಿ.. ಬಾನಗಲ
ಹಾರಾಡುವಾ
ಸುಳ್ಗಾಳ್ಗೆ ಪರಿಮಳವು ಕೂಡಿ.. ಜಗವೆಲಾಲಿ
ಘಮವಾಗುವಾ
ಈ ಕೂಡಿ ಹಾಡೇ ಜೊೇಡಿ ಜಗದ ವಿಸ್ಮಯ
ಆ ಕೂಡಿ ಹಾಡೇ ಹೆಸರೆೇ ಗೆಳತನ..

-ಗೆಳತನ, ಅದರ ಬಾೆಂಧವಯೂ ಮತುತಿ
ಮಾಧುಯ್ಭವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವಈ ಸಾಲುಗಳ ಪ್ತ್
ಪದದಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ತಯೂವಿದ. ಸಾಹಿತಯೂಕ್ಕಿ ಸರಿಸಮನಾಗಿ
ಸೆಂಗಿೇತದ ಓಘವಿದ. ಹಾಡಿಗೆ ದನಿಯಾದ ಕೆಂಠದಲ್ಲಿ
ಭಾವ ಪರವಶತೆಯಿದ. ಹೌದು, ಕ್ೇಳ್ಗರನ್ನು

ಉಲಲಿಸಿತಗಳ್ಸುತ್ತಿರುವ ‘ಗೆಳತನ’
ಆಲ್ಬಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ

ಜನಜನಿತ. ಪದಗಳ್ಗೆ ಮತುತಿ
ಪೇಣಿಸಿದೆಂತೆ ರಾಗಗಳ ಜೊತೆ

ಲಾಸಯೂವಾಡಿದ ಯುವ ಗಾಯಕ
ರುಮತ್ ಕ್. ಸದಯೂ ಸೆಂಗಿೇತ ಕ್ೇತ್ದ
ಹೊಸ ರರವಸ.

ಬೆಳಳಿಗಿನ ಮಗ,
ಅದಕಕಿಪುಪುವ ಕನನುಡಕ,
ಗುೆಂಗುರು ಕೂದಲು, ನಕಕಿರೆ
ಸಕಕಿರೆ. ರುಮತ್
ಇರೊೇದು ಹಿೇಗೆ.
ಈ ಯುವ
ಗಾ ಯ  ಕ ನ
ಗೆ ಳ  ತ ನ
ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು
ಅಲಾಪುವಧಿಯಲೆಲಿೇ 1
ಲಕ್ಷದ 25 ಸಾವಿರಕೂಕಿ
ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೆಚಿಚುದ್್ರೆ.
ಹಿೆಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಇದು ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿದ.
ಮತೊತಿೆಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಿಗೂ ಇದು
ಸ್ಫೂತ್್ಭಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಿ. ಚೊಚಚುಲ
ಪ್ಯತನುದಲೆಲಿೇ ಯಶಸುಸಿ ಬೆನಿನುಗೆ ಕಟ್ಟಕೆಂಡ ರುಮತ್
ಅವರ ಎರಡನೇ ಆಲ್ಬಮ್ ‘ಮನಸೇ ನಿನಾನು ದ್ರಿಯು
ಎಲ್ಲಿಗೆ..’ ಬಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ.

ಹುಟ್ಟದು್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ ಖತ್ೇಬ್
ಕಾಲೆೇಜನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಎೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್
ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ರುಮತ್ ಎೆಂಬ
ಹೆಸರು ಇಟ್ಟದ್್ ಕೆಂಚ ವಿಶೇಷ. ಈ  ಹಿೆಂದ
ಪ್ಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ ‘ಬೂಗಿ ವೂಗಿ’ ಟ.ವಿ ನೃತಯೂ
ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದಲ್ಲಿದ್ ರುಮತ್ ಎೆಂಬ ಪೆಂಜಾಬ
ಹುಡುಗನ ಹೆಸರನನುೇ ಇವರ ಚಿಕಕಿಮ್ಮ ಆಯಕಿ
ಮಾಡಿದರು. ಹೆಸರು ಪೆಂಜಾಬ ತರ ಇದ್ರೂ ಇವರು
ಪಕಾಕಿ ಕನನುಡಿಗ.

ತೆಂದ ರವಿ ಕಮಲಾಪುರ್ಕರ್ ಗುಲ್ಬಗಾ್ಭದವರು.
ಈಗ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ೇಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ
ಉನನುತ ಹುದ್ಯಲ್ಲಿದ್್ರೆ. ರುಮತ್ ಸೆಂಗಿೇತ
ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದು್ ಆರನೇ ವಯಸಿಸಿನಲ್ಲಿ.
ಹಾಡಬೆೇಕು ಎೆಂಬ ಅದಮಯೂ ಹೆಂಬಲಕ್ಕಿ
ನಿೇರೆರೆದು ಪೇರ್ಸಿದವರು ತ್ಯಿ ಸ್ವಣ್ಭ ಹಾಗೂ

ತೆಂದ ರವಿ ಕಮಲಾಪುರ್ಕರ್. ಸಿನಿಮಾ ಗಿೇತೆ
ಹಾಡಿದ್ಕ್ಕಿ ಎೆಂಟನೇ ತರಗತ್ಯಲ್ಲಿ

ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.
ಆ ಕ್  ್ಭ ಸಾ್ಟ್ ಗ  ಳ ಲ್ಲಿ
ಹಾಡಿದ್ಗ ಜನ
ತ ಲೆ  ದ್ ಗಿ  ದ ರು  .
ಗಾ ಯ  ನ ದ  ಲೆಲಿ ೇ
ಮ ೆಂ ದು ವ ರಿ ಯ ಬೆ ೇ ಕು
ಎೆಂಬ ಆಸ್ಥಗೆ ಪ್ೇತ್ಸಿಹ
ದ ರೆ  ಯು ತ್ತಿ
ಹೊೇಯಿತು.

ಇನನುಷ್್ಟ ಕಲ್ಯುವ
ಹೆಂಬಲಕ್ಕಿ ಸಮಥ್ಭ
ಗು ರು  ವ ಬ್ಬ ರು

ಬೆೇಕ್ದ್ರು. ಹಿೆಂದ್ಸಾತಿನಿ
ಗಾಯಕ ಪೆಂಡಿತ್ ಶರಣ್ ಚೌಧರಿ

ಅವರ ಕುರಿತು ಪ್ಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಕಟವಾದ ಲೆೇಖನವು ರುಮತ್ ಅವರಿಗೆ

ಶಷಯೂಯೂಯೂಷ ಮಾನಯೂ ಗುರುವಬ್ಬರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಕಟ್ಟತು.
ಶರಣ್ ಅವರ ಬಳ್ ರುಮತ್ ರಾಗಾಲಾಪಕ್ಕಿ ಮತತಿಷ್್ಟ
ಹೊಳಪು ಸಿಕ್ಕಿತು. ರುಮತ್ಗೆ ಸೆಂಗಿೇತದ ಬಗೆಗಿದ್
ಆಸಕ್ತಿ, ಸ್ವರಜಾಞಾನ ಗುರುಗಳ್ಗೂ ಹಿಡಿಸಿತು. ಇವರಿೇಗ
ಹಿನನುಲೆ ಗಾಯನ, ಹಿೆಂದ್ಸಾತಿನಿ ಸೆಂಗಿೇತ ಹಾಗೂ
ಕ್ೇಬ್ೇಡ್್ಭ ಅರಯೂಸಿಸುತ್ತಿದ್್ರೆ. v

ಅಮೃತ ಕಿರಣ ಬಿ.ಎಂ.

ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಂತೆ ಹಾಡು ಗುನ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ ಅದನನುೋ
ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಹಂತಕ್ಕಿ ಬಳೆದಿರುವುದ್ ಮನಯವರಿಗೂ ಅಚಚಿರಿ
ಮೂಡಿಸಿದ. ಮೂ್ಯಸಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯನದ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯ
ಚಾತುಯಣಿವನ್ನು ತೊೋರಿದ್್ದರೆ ರುಮಿತ್. ಖ್್ಯತ ಗಾಯಕ್ ಅನ್ರಾಧಾ ಭಟ್ ಅವರು
ರುಮಿತ್ ಜೊತೆ ಹಾಡಿ, ಅಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನು ಮತತಿಷ್ಟು ರೋಮಾ್ಯಂಟಿಕ್ ಆಗಿಸಿದ್್ದರೆ

ರುಮಿತ್

ಯಶ್ರಾಜ್ ಫಿಲ್್ಮಸ್ಸ್ಸ್್ಮ ನ ಮೆಂದಿನ ಪ್್ಜ್ಕ್್ಟ ‘ಶೆಂಶೇರಾ’.
ರಣಬೇರ್ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕ ಎೆಂದ್ಗಲೆೇ
ನಿಧಾ್ಭರವಾಗಿದ. ಇದಿೇಗ ರಣದಿೇರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ
ನಾಯಕ್ಯಾಗಿ ವಾಣಿಕಪೂರ್ ನಟಸಲ್ದ್್ರೆ ಎೆಂಬ
ಸುದಿ್ ಬ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿದ. ಇದಕ್ಕಿ ವಾಣಿಕಪೂರ್ ಸಹ
ಆಗಲೆೇ ಸಹಮತ್ ಒತ್ತಿದ್್ಗಿದ.

29 ವಷ್ಭದ ವಾಣಿ ಈ ಹಿೆಂದ ಬೆೇಫಿಕ್್ ಚಿತ್ದಲ್ಲಿ
ರಣವಿೇರ್ ಸಿೆಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟಸಿದ್ರು. ರಣವಿೇರ್
ಜೊತೆಗಿನ ಬಸಿಬಸಿ ಮತ್ತಿನ ದೃಶಯೂಗಳ್ೆಂದ್ಗಿ ಚಚೆ್ಭಯಲ್ಲಿದ್ರು.
ಸೆಂದಶ್ಭನವೆಂದರಲ್ಲಿ ಅೆಂತೂ ಬೆೇಫಿಕ್್ ಚಿತ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಡುವ ದೃಶಯೂಕ್ಕಿ
ಯಾವ ತಯಾರಿಯೂ ಬೆೇಕ್ರಲ್ಲಲಿ. ಅದಷ್್ಟ ಸಲ ಮತ್ತಿಟ್ಟದ್ವೆೆಂದರೆ
ಅದು ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದು ಕ್್ಯಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತುತಿ. ಸಾಯೂೆಂಡ್ವಿಚ್
ತ್ನ್ನುತತಿಲ್ ಮತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ವು ಎೆಂದು ಹೆೇಳ್ ಸುದಿ್ಯಾಗಿದ್ರು.

ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ರೊೇಮಾಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಸಿರುವ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್
ಈ ಚಿತ್ದ ಬಗೆಗೆ ಉತುಸಿಕರಾಗಿದ್್ರೆ. ನಿದೇ್ಭಶಕ ಕರಣ್ ಮಲೊ್ೇತ್್
ಈ ಚಿತ್ದ ಪ್ತ್ಕ್ಕಿ ವಾಣಿ ಹೆೇಳ್ ಮಾಡಿಸಿದೆಂತ್ದ್್ರೆ ಎೆಂದು
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಸಿರುವುದು ಅವರ ಉತ್ಸಿಹ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದ.

ವಾಣಿ, ಸಮಥ್ಭ ನಟ, ನೃತ್ಯೂೆಂಗನ ಮತುತಿ ಸುೆಂದರ ತ್ರೆ.
ತೆರೆಯ ಮೆೇಲೆ ತ್ಜಾಮಖವೆಂದನ್ನು ತೊೇರಿಸಲು ನಾವು
ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ವು. ವಾಣಿ ಅದಕ್ಕಿ ಸ್ಕತಿವಾಗಿದ್್ರೆ ಎೆಂದು
ಮಕತಿ ಕೆಂಠದಿೆಂದ ನಿದೇ್ಭಶಕರು ಹೊಗಳ್ದ್್ರೆ.

v

ಮಲಿಲಿಕಾ ಶರಾವತ್ ಅೆಂದ ಕೂಡಲೆೇ ನನಪ್ಗಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಮಡ್ಭರ್ ಚಿತ್ದ ಚ್ೆಂಬಕ
ನಾಯಕ್ ಎೆಂದರೆ ಕೂಡಲೆೇ ನನಪ್ಗಬಹುದು. ಈ ವಷ್ಭದ ಆರೆಂರದಲ್ಲಿ ಫ್್ನ್ಸಿನಲ್ಲಿ

ಮನ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಯೂಯಾಲಯವು ಮನ ಖ್ಲ್
ಮಾಡಲು ಆದೇಶಸಿತುತಿ. ತನನು ಫ್ೆಂಚ್ ಪತ್ಯೆಂದಿಗೆ ಮನ ಖ್ಲ್ ಮಾಡಿದ

ಸುದಿ್ ಬಾಲ್ವುಡ್ನ ಅೆಂಗಳದಲೆಲಿಲಲಿ ಹರಿದ್ಡಿತುತಿ. ಅದ್ದ ನೆಂತರ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಾವ್ಭಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆಂಡಿದು್, ಕಾನ್ಸಿ ಉತಸಿವದಲ್ಲಿಯೇ.
ಈ ಉತಸಿವದಲ್ಲಿ ಈ ವಷ್ಭ ಆದಷ್್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮೆೇಕಪ್ ಮತುತಿ ಸರಳ
ಉಡುಗೆಯಿೆಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ರೆಡ್ಕಾಪ್ಭಟ್ ಮೆೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕ್ದ್್ರೆ.

ಮೆೇ ಹತತಿರೆಂದು ತ್ಳ್ನಿೇಲ್ ಬಣ್ಣದ ಮೆೈಗೆಂಟಕಳ್ಳಿವ ಪ್ರದಶ್ಭಕ
ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾ ತಮ್ಮ ಚಮ್ಭದ ವಣ್ಭಕ್ಕಿ ಹೊೆಂದುವೆಂಥ
ಕೆಂದುಬಣ್ಣದ ತುಟರೆಂಗನ್ನು ಬಳಸಿದ್್ರೆ.

ಪ್ತ್ಸಲವೂ ಗಾಢವಣ್ಭದ ತುಟರೆಂಗನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಈ ಸಲ
ಸಾಧಯೂವಿದ್ಷ್್ಟ ಸರಳ ಉಡುಗೆಯಡೆಗೆ ಒಲವು ತೊೇರಿದ್್ರೆ. ಕರಬೂಜು ಬಣ್ಣದ

ನಿಲುವೆಂಗಿಯ ಮೆೇಲೆ ಕಪುಪು ಹೂಗಳ್ರುವ ಚಿತ್ತಿರದ ಉಡುಗೆಯನ್ನುಟ್ಟದ್ರು.
ಇದರಿೆಂದ್ಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಿಹದ ಕರತೆಯಾಗಿದಯೇ? ಅವರ
ಆರ್್ಭಕ ಬದುಕು ಜಜ್ಭರಿತವಾಗಿದಯೇ ಎೆಂಬ ಚಚೆ್ಭ ಬಟೌನ್ನಲ್ಲಿ

ಆರೆಂರವಾಗಿದ. v

ಸರಳ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶೆರಾವತ್...

ಆ

ಶಂಶೇರಾದಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಕಪೂರ್

ನಾದ
ಲೇಕ

ಬಾಲಿವುಡ್

ಲಡಾಕ್ನ ಪಂಗಂಗ್ ಸರೇವರದ ಸುಂದರ ನೇಟ

ಲೇಹ್ನ ಶಂತಿ ಸ್ತೂಪದ ನೇಟ
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