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ಭಾಷ ಯ ಕಲಕ ಯು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸಹಜವಾಗಿ, ಸುಲಲತ್ವಾಗಿ ಆದಾಗ, ಅರಳ್ುವ ಹೊವನುನ
ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಆಗುವ ಸೆಂತ್ಸದೆಂತ ಆಹಾಿದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದ . ಕಲಸುವವರಿಗೊ,

ಕಲಯುವವರಿಗೊ ಅದು ಶ್ಿಮಕ ೊಡುವ ಪಿಕ್ಲಿಯೆಯಾಗುವುದಿಲಿ. ಶಾಲ ಯ ಪಾಠಗಳ್ೂ ಇದಕ ೆ
ಹ ೊರತಾಗಿರಬಾರದು. ಚಿಕೆ ವಯಸ್ಸಿನಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗ ಹ ೊರ ಯಾಗದೆಂತ ಕಲತ್ ಗದಯಪದಯಗಳ್ು
ನಾವುಗಳ್ು ದ ೊಡದವರಾದ ಮೆೇಲೊ ಸಪಷ್ಟ ನ ನಪಿನಲಿ ಉಳಿಯುವುದನುನ ನಾವು ನ ೊೇಡಿರುತ ತೇವ .
ಎಳ ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲಿ ಹೇಗ ಒತ್ತಡವಿಲಿದ ಕಲಯುತಾತ ಬೆಂದಾಗ ಸಾಹತ್ಯದತ್ತ ಒಲುಮೆಯು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅದನುನ ಮೆಚಿಾಕ ೊೆಂಡು
ಮತ್ತಷ್ುಟ ಕಲಯಲು ಪ ಿೇರಣ ಯಾಗುತ್ತದ . ಇೆಂತ್ಹ ಕಲಕ ಯನುನ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ಸಕ ೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಕವ ೆಂದಕ ೆ ನಮಮ
ಹಾರ ೈಕ ಗಳ ೂಡನ ನಿರೆಂತ್ರ ಪ್ಿೇತಾಿಹ ಕ ೊಡುವುದೊ ಅತಾಯವಶ್ಯಕ.
ಬ ಳ ಯುವ ಪ ೈರು ಮೊಳ್ಕ ಯಲ ಿೇ ಎನುನವ ನುಡಿಯೆಂತ , ನಮಮ ಮಕೆಳ್ಲಿ, ನಮಮ ಪರಿಚಯದ ಮಕೆಳ್ಲಿ ಸಾಹತಾಯಸಕ್ಲತಯ
ಗುಣವನುನ ಕೆಂಡಾಗ ಅದನುನ ಪ್ೇಷಿಸುವುದು ನಮೆಮಲಿರ ಕತ್ತವಯವಾಗುತ್ತದ . ಭಾಷ , ಸಾಹತ್ಯಕ ೆ ನಾವು ತ ೊೇರಿಸುವ ಒಲವು
ಸಮಾಜದ ಎಲಿ ಸತರದ ಜನರ ೊೆಂದಿಗ ಬ ರ ಯುವೆಂತ ಮಾಡುವುದರಲಿ ಸೆಂದ ೇಹವಿಲಿ. ದ ೇಶ್ ಸುತ್ುತ ಕ ೊೇಶ್ ಓದು ಎನುನವೆಂತ ,
ಹಲವಾರು ಪುಸತಕಗಳ್ನುನ ಓದುವುದರಿೆಂದ, ಇನಿನತ್ರ ಸಾಹತಾಯಭಿಮಾಮಾನಿಗಳ ೂೆಂದಿಗ ಬ ರ ಯುವುದರಿೆಂದ, ಆಗುವ ಅನುಕೊಲಗಳ್ು
ಅನ ೇಕ. ವಿವಿಧ ಮಾಹತ್ರಗಳ್ು ವಿನಿಮಯವಾಗಿ, ನಮಮ ಜ್ಞಾನಸೆಂಪತ್ುತ ವ ದಿಿಸುವುದಲಿದ ೇ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ನಡುವಣ ಸೆಂಬೆಂಧವೂ
ಅನ ೊಯೇನಯವಾಗಿರುತ್ತದ .
ಹ ೊಸ ವರುಷ್ ಬೆಂದಿದ , ನಮಮ ನಿಮಮಯ ಮನದೆಂಗಳ್ದಲಿ ಹಲವಾರು ಯೇಜನ ಗಳ್ು ಕಾಯತರೊಪಕ ೆ ಬರಲು ಕಾಯುತ್ರತವ .
ಇೆಂತ್ಹ ಈ ಸಮಯದಲಿ ನಮಮ ಮನ ಗಳ್ಲಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲಿ ಸಾಹತ್ಯದಲಿ ಆಸಕ್ಲತಯಿರುವ ಜನರನುನ ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸ ೊೇಣ. ಒೆಂದು ಸಣಣ
ಹರಟ ಯೇ, ಕಾವಯ ವಾಚನವನ ೊನೇ ಹಮ್ಮಮಕ ೊಳ ೂಳೇಣ. ಈ ಎಲಿದರಲೊಿ ಸಾಧಯವಾದಷ್ುಟ ಮಟ್ಟಟಗ ಮಕೆಳ್ನೊನ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಅವರ ೊಡನ ನಮಮ ಹ ಜ್ ೆ ಇಡ ೊೇಣ. ಜ್ಞಾನ ಎೆಂಬುದು ಯಜ್ಞ, ಅದಕ ೆ ನಾವು ಎಷ್ುಟ ಆಸಕ್ಲತಯಿೆಂದ ಹವಿಸಿನುನ ಅಪಿತಸುವ ವೇ, ಅಷ ಟೇ
ಪಿಜವಲವಾಗಿ ನಮಗ ಜ್ಞಾನಜ್ ೊಯೇತ್ರಯು ಗ ೊೇಚರಿಸುತ್ತದ . ಜ್ಞಾನದಿೇವಿಗ ಯನುನ ಹಚುಾವ ಕಾಯತವು ೨೦೧೮ ರಲಿ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ

ಸಾಗಲ ಎೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತ ನಿಮಗ ಲಿರಿಗೊ ಹ ೊಸ ವರುಷ್ದ ಶ್ುಭ ಹಾರ ೈಕ ಗಳ್ು. 

ಹ ೊಸ ವರುಷ್ದ
ಶ್ುಭ ಹಾರ ೈಕ ಗಳ್ು
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ಸಿಡ್ನಿ ವರದಿ

ಕನಿಡ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಜೆ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಕನನಡ ರಾಜ್ ೊಯೇತ್ಿವ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜ "ಸ್ಸಡಿನ ಕನನಡ ಶಾಲ "ಯ ಸಹಾಯಧನೆಕ ೆಂದು ಏಪತಡಿಸ್ಸದದ ಕಾಯರಿಯೇಕ
ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸೆಂಜ್ ಕಾಯತಕಿಮ ಇತ್ರತೇಚಿಗ ನವ ೆಂಬರ್ ೨೬ರೆಂದು ವಾಟಾಳ್ ಗ ೊಿೇವ್ ಪಬಲಕ್ ಶಾಲ ಯ ಆವರಣದಲಿ ವಿಜ ೆಂಭಣ ಯಿೆಂದ
ನಡ ಯಿತ್ು. ಪಿಸುತತ್ ವಷ್ತ ಅನ ೇಕ ಕಾಯತಕಿಮಗಳ್ು ಜರುಗಿದದ ಕಾರಣ ದಸರಾ ಹಬುದ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ ೊಯೇತ್ಿವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಅರಿಶಿನ
ಕುೆಂಕುಮದ ಬಾವುಟ್ದ ಬಣಣಗಳ್ನುನ ಆಧಾರಿಸ್ಸ ಮೆೇಜಿಗ ಹ ೊದಿಸ್ಸದದ ಕವರ್ ಹಾಗು ಅಲೆಂಕಾರಕ ೆೆಂದು ಅವುಗಳ್ ಮೆೇಲಟ್ಟ ಹೊವು ಕೊಡಾ ಹಳ್ದಿ
ಕ ೆಂಪಾಗಿದುದವು. ಈ ಅಲೆಂಕಾರ ಸಭಾೆಂಗಣಕ ೆ ಬೆಂಡ ಕೊಡಲ ೇ ಬ ರಗುಗ ೊಳಿಸ್ಸತ್ುತ. "ತಾಯೆ ಶಾರದ ಲ ೊೇಕಪೂಜಿತ " ಹಳ ಯ ಸೊೆಲ್ ಮಾಸಟರ್
ಚಿತ್ಿ ನ ನ ಸ್ಸಕ ೊಡುವ ಹಾಗ ಕು ಅನಿೇಶ್ ಹಾಡುವುದರ ೊೆಂದಿಗ ನಾೆಂದಿಯಾದ ಹಾಡು ಮುೆಂದ "ಶ್ರಣು ಸ್ಸದಿಿವಿನಾಯಕ" ಮತ ೊತೆಂದು
ಭಕ್ಲತಗಿೇತ ಯನುನ ಕು ಸೆಂರಿೇಟ್ ಹಾಡಿದಳ್ು. ಆನೆಂತ್ರ ಕಾಯರ ಯೇಕ ಟಾಿಕ್ ಬಳ್ಸ್ಸ ಚಿ ಚಿನಮಯ್ "ಈ ಸೆಂಜ್ ಏಕ ಜ್ಾರುತ್ರದ " ಹಾಡನುನ ಹ ೇಳಿದರ
ಚಿ ಅಭಯ್ "ಬ ೊೆಂಬ ಹ ೇಳ್ುತ ೈತ " ನಿಭತಯವಾಗಿ ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೆೇಲ ಹಾಡಿದರು. ಕನನಡದಲಿ ಹ ೊಸ rap ಹವಾ ಎಬ್ಬುಸ್ಸರುವ " ಮೊರ ಮೊರು
ಪ ಗಿಿಗ " ಹಾಡಿಗ ಚಿ ಆಯುಷ್ ಹ ಜ್ ೆ ಹಾಕ್ಲ ಮೆಚುಾಗ ಪಡ ದನು.
ಈ ವಷ್ತ ಸುಗಮ ಗಾನ ಸಮಾಜದ ವ ೇದಿಕ ಯಲಿ ಹ ೊಸಗಾಯಕರಿಗ ಮುಕತ ಅವಕಾಶ್ ನಿೇಡಲಾಗಿತ್ುತ, "ಮ್ಮಡಿವ ನಿನನ ಹ ದಯದಲ"
ಹಾಡನುನ ಶಿಿೇ ಸುನಿಲ್ ಪ ೈ ಮತ್ುತ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಗೌರಿ ಪ ೈ ಹಾಡಿದರ , "ಗಗನವ ಬಾಗಿ" ಹಾಡನುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪದಮಲತ್ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು.
"ಯಾವ ಮೊೇಹನ ಮುರಳಿ ಕರ ಯಿತ್ು" ಭಾವಗಿೇತ ಯನುನ ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಶಿಿೇ ಕಾತ್ರತಕ್ ರಾವ್ ಹಾಡಿದರ , "ಕ ೇಳಿಸದ ಕಲುಿ ಕಲಿನಲ"
ಚಿತ್ಿಗಿೇತ ಯನುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಕಾವಯ ಹಾಡಿದರು. ಮುೆಂದ ಎರಡು ಜ್ಾನಪದ ಗಿೇತ ಗಳ್ು ಕ ೇಳ್ುವ ಅವಕಾಶ್ ಎಲಿರದಾದಗಿತ್ುತ. "ಭಾಗಯದ ಬಳ ಗಾರ"
ಹಾಡನುನ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶ್ ತ್ರ ಮತ್ುತ ಶಿಿೇ ಅರವಿೆಂದ್ ಅಚುಾಕಟಾಟಗಿ ಹಾಡಿದರ , "ಪೆಂಚಮ್ಮ ಹಬು ಅಣಣಯಯ ಬರಲಲಿ ಯಾಕಾ" ಹಾಡನುನ ಕು ನಿರಿೇಕ್ಷ
ಮತ್ುತ ಕು ಸ್ಸೆಂಧು ಸ ೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕನನಡದ ಮತ್ುತ ಅಣಾಣವಿ ಸೊಪರ್ ಹಟ್ ಹಾಡು "ಹುಟ್ಟಟದರ ಕನನಡ ನಾಡಲ ಹುಟ್ಟಬ ೇಕು" ಶಿಿೇಯುತ್
ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣತ ಹಾಡಿದರ , ವಿಷ್ುಣವಧತನ್ ಅವರ ಹಟ್ "ಕನಾತಟ್ಕದ ಇತ್ರಹಾಸದಲ" ಹಾಡನುನ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ತ್ಮಮ ಕೆಂಚಿನ
ಕೆಂಠದಿೆಂದ ಚ್ ನಾನಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಹಾಗ ೇ ಒೆಂದರ ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದರೆಂತ ಚ್ ೆಂದದ ಹಾಡುಗಳ್ ಸರಮಾಲ ಬರತ ೊಡಗಿತ್ು. ನ ೊೇಡುಗರ ಮೆೇಜಿಗ
ಸಮೊೇಸ, ಜುಯಸ್, ಚ್ೌ ಚ್ೌ ಸರಬರಾಜು ನಡ ದಿತ್ುತ, ಚುರುಕ್ಲಸ ಸವಯೆಂಸ ೇವಕರು ನಿರತ್ವಾಗಿ ಪರದ ಯ ಹೆಂದಿನ ಕ ಲಸ ಸದಿದಲಿದ ೇ ಎಲಿರೊ
ಮೆಚುಾವ ರಿೇತ್ರ ನಡ ಸ್ಸದದರು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಮುೆಂದ ಕಾಯತಕಿಮದಲಿ ಶಿಿೇ ಅರುಣ್ ಹಾಡಿದ "ತ್ರವಲಿ ತ್ಗಿ ನಿನನ ತ್ೆಂಬೊರಿ ಸವರ", ಶಿಿೇ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ "ಭಲ ಭಲ
ಚ್ ೆಂದುಳಿಳ" ಶಿಿೇ ಅತ್ರೇಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಾಡಿದ " ಯಾರಿವಳ್ು ಯಾರಿವಳ್ು",ಶಿಿೇ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ " ಬ ಳ್ಗ ದುದ ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು
ನ ೊೇಡಿದ ", ಶಿಿೇಮತ್ರ ದಿವಯ ಮತ್ುತ ಶಿಿೇ ಆದರ್ಶತ ಹಾಡಿದ "ಪರವಶ್ವಾದ ನು ", ಶಿಿೇ ವಿಜಯೆೇೆಂದಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ "ಈ ಭೊಮ್ಮ ಬಣಣದ ಬುಗುರಿ",
ಶಿಿೇ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ" ನಿೇನಾದ ನಾ",ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜಯೆಂತ್ರ ಅವರುಹಾಡಿದ "ಭಾರತ್ ಭೊಶಿರ", ಶಿಿೇಮತ್ರ ಜ್ ೊಯೇತಾಿಾ ಅವರು ಹಾಡಿದ
"ಮುಕುೆಂದಾ ಮುರಾರಿ" ಈ ಎಲಾಿ ಹಾಡುಗಳ್ು ಪ ಿೇಕ್ಷಕರ ಚಪಾಪಳ ಶಿಳ ಳಯೆಂದಿಗ ಪಿತ್ರಕ್ಲಿಯೆ ಗಿಟ್ಟಟಸ್ಸದುವು. ಈ ನಡುವ ಮತ ೊತೆಂದು ಮ್ಮಕ್ಿ
ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿಗ ಡಾನ್ಿ ಮಾಡಿದವರು ಶಿಿೇ ಸುನಿಲ್ ಪ ೈ ಮತ್ುತ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಗೌರಿ ಪ ೈ.
ಕಾಯತಕಿಮದ ಅೆಂತ್ಯಕ ೆ ತ್ಲುಪುದಿದದೆಂ
ದ ತ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಅಚುಾಮೆಚಿಾನ ಗಿೇತ ಗಳ್ು ಕ ೇಳಿಬೆಂದುವು. ಶಿಿೇ ರಾಜು ಚ್ೌಡಪಪ ಅವರ "ಶಿವಶ್ೆಂಕರಿ
ಶಿವಾನೆಂದಲ ಹರಿ ", ಇತ್ರತೇಚಿಗ ಭಾರತ್ದಿೆಂದ ವಲಸ ಬೆಂದ ನುರಿತ್ ಗಾಯಕ ಶಿಿೇ ವಿೇರ ೇರ್ಶ ಹೇರ ೇಮಠ್ ಮಾಧುಯತ ತ್ುೆಂಬ್ಬ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ
ರಾಜ್ ಅವರ "ಹ ದಯ ಸಮುದಿ ಕಲಕ್ಲ" ಮೆಚಿಾನ ಗಿೇತ ಯನುನ ಶಿಿೇ ಶಿಿೇನಿವಾಸ್ ತ್ುೆಂಬಾ ಚ್ ನಾನಗಿ ಹಾಡಿದರ ಕಡ ಯಲಿ ಶಿಿೇ ದಿೇಪಕ್
"ಆರಾಧಿಸುವ ಮದನಾರಿ" ಸೆಂಗಿೇತ್ ಪಾಿಧಾನಯ ಗಿೇತ ಯೆಂದಿಗ ಕಾಯತಕಿಮಕ ೆ ಅೆಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು.
ಕಾಯತಕಿಮದ ಅೆಂತ್ಯದಲಿ ವೆಂದನಾಪತಣ ಹ ೊಣ ನನನದಾಗಿತ್ುತ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಸ್ಸದದ ಎಲಾಿ ಕಲಾವಿದರ ಫೇಟ ೊ ಒೆಂದನುನ
ವ ೇದಿಕ ಯ ಮೆೇಲ ಒಟ್ಟಟಗ ಸ ೇರಿಸ್ಸ ತ ಗ ಯಲಾಯಿತ್ು. ಹತಾತರು ಕಾಯಮರಾಗಳ್ು ಮೆೇಲ ತ್ರತ ಹಡಿದು ಕ್ಲಿಕ್ಲೆಸುತ್ರತದದರು. ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ೮
ಆಗಿತ್ುತ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ್ದ ಶ ೈಲಯ ಊಟ್ ಹ ೊರಗ ಎಲಿರೊ ಸಾವಕಾಶ್ವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಸಕ ೊೆಂಡು ಅವರವರ ಮನ ಗ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಸೆಂಜ್ ಯ
ಗುೆಂಗಿನಲ ಿೇ ಮನ ಸ ೇರಿದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರಟ ವರದಿ

ಹಾಸೆ್ಯೀತ್ಸವ

ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರತ

ಎೆಂದಿನೆಂತ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ, ಜಯನಗರದ
ಎಚ್.ಎನ್.ಕಲಾಕ್ ೇತ್ಿದಲಿ ಅಕಾಡ ಮ್ಮ ಆಫ್ ಹೊಯಮರ್
ಆಯೇಜನ ಮಾಡಿದ ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವ ಬಹಳ್ ವಿಜ ೆಂಬಣ ಯಿೆಂದ
ನಡ ಯಿತ್ು. ಪಿತ್ರೇ ವಷ್ತವೂ ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರತಯವರ
ನ ೇತ್ಿತ್ವದಲಿ ನಡ ಯುವ ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವ ವ ೈವಿದಯಮಯದಿೆಂದ
ಕೊಡಿರುತ್ತದ . ಈ ಬಾರಿ ನವ ನವಿೇನ ನಿತ್ಯ ನೊತ್ನ ಎನುನವ
ಟಾಯಗ ಲ ೈನ್ ಹ ೊೆಂದಿದದ ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವದಲಿ ಚ್ಾಲನ ಕ ೊಟ್ಟವರು
ಜನಪಿಿಯ ಕವಿ ಡಾ. ಸ್ಸದದಲೆಂಗಯಯನವರು. ನೆಂತ್ರ
ವ ೈ.ವಿ.ಗುೆಂಡೊರಾವ್, ಬ ೇಲೊರು ರಾಮಮೊತ್ರತ, ಎಚ್.
ಡುೆಂಡಿರಾಜ್, ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಳ ಕುೆಂದಿಿ, ಡಾ. ಡಿ.ವಿ.
ಗುರುಪಿಸಾದ್ ಮುೆಂತಾದವರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕ್ ೇತ್ಿದಲಿನ
ಹಾಸಯವನುನ ಹ ಕ್ಲೆ ಒೆಂದ ೊೆಂದಾಗಿ ಸಭಿಮಾಕರತ್ತ ಎಸ ಯುತ್ರತದದರ
ಸಭಿಮಾಕರು ಬ್ಬದುದ ಬ್ಬದುದ ನಗುತ್ರತದದರು, ನಕುೆ ನಕುೆ ಬ್ಬೇಳ್ುತ್ರತದರ
ದ ು.
ಜ್ ೊತ ಗ ಹಾಸಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಸ್. ರಾಜಗ ೊೇಪಾಲಾಚ್ಾರಿ, ಅಶ್ಾಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ರಾಜ್ ೇರ್ಶ ಕಶ್ವಪ್ ಅವರುಗಳಿೆಂದ
ಕಚಗುಳಿಯಿಡುವ ಕ್ಲರು ಪಿಹಸನಗಳ್ೂ ಇದದವು. ಒಟ್ಟಟನಲಿ ಪಿತ್ರೇವಷ್ತ ಜನರ ನಿರಿೇಕ್ ಗ ತ್ಕೆೆಂತ ಈ ವಷ್ತವೂ ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವ ನಡ ಯಿತ್ು.
ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಕಳ ದ 23 ವಷ್ತಗಳಿೆಂದ ಅದ ೇ ದಿನ, ಅದ ೇ ಸಭಾೆಂಗಣದಲಿ ನಡ ಯುತ್ರತರುವ ದ ೇಶ್ದ, ರಾಜಯದ, ವಿಶ್ಾದ ಏಕ ೈಕ ಕಾಯತಕಿಮ
ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವ. ಈ ಕಾಯತಕಿಮವನುನ ನ ೊೇಡಿ ಪಿಭಾವಿತ್ರಾದ ಅನ ೇಕ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ಗ
ೆ ಳ್ು ಅವರ ಕ್ ೇತ್ಿದಲಿ ಹಾಸ ೊಯೇತ್ಿವ ಆಯೇಜನ
ಮಾಡಲು ಆಹಾವನ ನಿೇಡುತ್ರತವ . ಒೆಂದು ಕಾಯತಕಿಮ ಈಗಾಗಲ ೇ ಎೆಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯಯ ಕಾಲ ೇಜಿನ ಸಭಾೆಂಗಣದಲಿ ನಡ ದಿದ . 
ಛಾಯಾಚಿತ್ಿಗಳಿಗ ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಸಿಡ್ನಿ ಸಟದಿಿ

ಕನಕ ನಮನ ೨೦೧೭

ಅಶಿವನ್ ಲಕ್ಷಿಣ್

ಶಿಿೇಮತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇ ಹಾಗು ಅನೆಂತ್ ಅಳ್ವೆಂಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದ ಈ ಕಾಯತಕಿಮಕ ೆ ಪುರೆಂದರ ದಾಸರ ೇತ್ರ
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹತ್ಯಕ ೆ ಒತ್ುತ ಕ ೊಡುವ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಸಕ್ಲತಯಿೆಂದ ಉಪಸ್ಸೆತ್ರಿದದರು. ಶಿಿೇಯುತ್ ನಾರಾಯಣ್ ರು ಕಾಯತಕಿಮಕ ೆ ಪಿೇಠಿಕ ಹಾಕ್ಲ
ಹ ೇಗ ಈ ಕಾಯತಕಿಮ ರೊಪುಗ ೊೆಂಡಿತ್ು ಹ ೇಗ ಬ ಳ ಯಿತ್ು ಎೆಂಬುದರ ಬಗ ಿ ತ್ರಳಿ ಹ ೇಳಿದರು.
ಪಿಥಮವಾಗಿ ಕನಕದಾಸರ “ನಮಮಮಮ ಶಾರದ ” ಹಾಡಿನಿೆಂದ ಗಣ ೇಶ್ನನುನ ಹೆಂಸಧವನಿಯಲಿ ಕ ೊೆಂಡಾಡುತಾತ ಪಿಣವ್ ಶ್ುಿತ್ರ ತ್ಪಪದ
ಹಾಡಿ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚಿಾದರು ಹಾಗು ಕಾಯತಕಿಮಕ ೆ ನಾೆಂದಿ ಆಯಿತ್ು.
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹತ್ಯ ಶಿಿೇಪಾದರಜರಿೆಂದ ಹ ೇಗ ಶ್ುರುವಾಯಿತ್ು, ೧೨ನ ಶ್ತ್ಮಾನದ ಶ ೈವರ ವಚನ ಕಾರಣವಾಗಿತ ತ ? ದಾಸ ಸಾಹತ್ಯ
ಬ ಳ ಯಲಕ ೆ ಯಾರ ಆಶ್ಿಯ ಇತ್ುತ ? ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಸದೆಂತ ಡಾ|| ಆನೆಂದ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು –ಬಹಳ್ ಜನಕ ೆ ಗ ೊತ್ರತರದ
ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ತ್ರಳಿಸ್ಸದರು.
ಶಿಿೇ ಅಶ ೇಕ್ ಅವರು ಕನಕದಾಸರ ಬಗ ಿ ಮಾಹತ್ರ ನಿೇಡುತಾತ – ತ್ರಮಮಪಪನಾಯಕ ಹ ೇಗ ವಾಯಸರಾಯರ ಸೆಂಪಕತದ ನೆಂತ್ರ
ವ ೈರಾಗಯಕ ೆ ಬಗಿಿ ಭಕ್ಲತ ಪೆಂಥದಲಿ ಕನಕದಾಸರಾದರು ಎೆಂದು ವಿವರಿಸ್ಸದರು. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹ ಳ್ವನಕಟ ಟ ಗಿರಿಯಮಮ ಹ ೇಗ ರೆಂಗನಾಥನಿಗ
ಒಲದು ಸಾಧನ ಮಾಗತದಲಿ ಬೆಂದಿದುದ, ಅದು ಆಗಿನ ಸಮಾಜಕ ೆ ಹ ೇಗ ಕೆಂಡು ಬೆಂತ್ು, ಅದ ೇ ಸಮಾಜಕ ೆ ಹ ೇಗ ನ ರವಾದರು ಎೆಂದು
ಸಾವರಸಯಕರವಾಗಿ ಹ ೇಳಿದರು.

ಇನುನ ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಡುಗಾತ್ರತಯರು ಬ ೇರ ಬ ೇರ ದಾಸರ ತ್ತ್ವ ಪಿತ್ರಪಾದಿಸುವ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯ ಹ ೇಗಿತ್ುತ ಅೆಂತ್ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಪಟ್ಟಟ
ನ ೊೇಡಿದರ ತ್ರಳಿಯುತ್ತದ . ಹದಿನಾಲೆರಿೆಂದ ಹತ ೊತೆಂಭತ್ತನ ೇ ಶ್ತ್ಮಾನಗಳ್ಲಿ ರಚನ ಯಾದ ಪದಗಳ್ು ಇೆಂದಿಗೊ ಅನವಯ, ೬೦೦ ವಷ್ತಕೊೆ
ಹಳ ಯ ಪದಗಳ್ು ಇೆಂದಿಗೊ ಇಲಿ ಹಾಡಿದುದ ವಿಸಮಯದ ಸೆಂಗತ್ರ. ಸಾಹತ್ಯದ ಧಾಟ್ಟ ಒಬುರಿೆಂದ ಒಬುರಿಗ ಹ ೇಗ ಭಿಮಾನನ - ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲಕ ೆ ಅಲಿ
ನ ರ ದವರಿಗ ಆದ ಅನುಭವ ರ ೊೇಮಾೆಂಚನಮಯ.
ಇಷ್ುಟ ಸಾಲದು, ದಾಸರ ಪೂಣತ ಪರಿಚಯ ಆಗಬ ೇಕ ೆಂದು - ಶಿಿೇ ಡಾ|| ಅನೆಂತ್ರಾವ್ ಅವರು ಹರಿಕಥ ಯ ಶ ೈಲಯಲಿ ಕನಕದಾಸರ
ಕ ತ್ರಗಳಾದ "ಮೊೇಹನತ್ರೆಂಗಿರ್ಣ" ಮತ್ುತ "ರಾಮಧಾನಯಚರಿತ " ಸುಲಲತ್ವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಕನಕದಾಸರು ಕ್ಲೇತ್ತನ ಗಳ್ನನಷ ಟೇ ಅಲಿದ ಕಾವಯ,
ಮಹಾಕಾವಯ, ಮುೆಂಡಿಗ ಗಳ್ನೊನ ಬರ ದಿದಾದರ – ಅದರ ರುಚಿ ಹ ೇಗಿದ ನ ೊೇಡಿ ಅನುನತ್ ಎರಡು ಕಾವಯಗಳ್ ಆಯದ ಭಾಗಗಳಿಳನ ಕಥ ವಿವರಿಸ್ಸ
ಹ ೇಳಿದರು.
•

"ರಾಮಧಾನಯಚರಿತ " – ಭಾಮ್ಮನಿ ಷ್ಟ್ಪದಿಯಲಿ ರಚನ ಯಾಗಿರುವ ಈ ೧೫೮ ಪದಯಗಳ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹಾಗು ಭತ್ತದ ನಡುವಿನ

ಜಗಳ್. ಶಿಿೇರಾಮ ಭತ್ತಕ್ಲೆೆಂತ್ ರಾಗಿ ಹ ೇಗ ಶ ಿೇಷ್ಠ – ಹಾಗು ಅವರಿಬುರ ಜಗಳ್ ಹ ೇಗ ಪರಿಹರಿಸ್ಸದ ಎೆಂಬುದು ಈ ಕ ತ್ರಯ ಪುಟ್ಟ ದಶ್ತನ
ಮಾಡಿಸ್ಸದರು.
•

ಇನುನ "ಮೊೇಹನತ್ರೆಂಗಿರ್ಣ" – ಇದು ಕನಕದಾಸರ ಮೊದಲ ಹಾಗು ಅತ್ಯೆಂತ್ ದ ೊಡಡ ಕ ತ್ರ. ೨೮೦೦ ಕಾವಯಗಳ್ ವಿಸಾತರ.

ಕನಕದಾಸಾರು ತ್ಮಮ ಪತ್ರನಗ ಸಾಮರಕ ರಿೇತ್ರಯಲಿ – ಸಾೆಂಗತ್ಯ ಸಮಯದ ಮಾತ್ುಗಳ್ೆಂತ ರಚಿಸ್ಸದಾದರ .
ಮೊರು ತ್ಲ ಮಾರಿನ ಕಥ ಗಳಿದುದ – ಕ ಷ್ಣ, ರುಕ್ಲಮರ್ಣ, ಪಿದುಯಮನ – ರತ್ರ, ಅನಿರುದಿ – ಉಷ ಯರ ಕಾಮ, ಪ ಿೇಮ, ವಿರಹ,
ಅನುಪಾತ್ಗಳ್ನುನ ಬಹಳ್ ಸಮಪತಕವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸ್ಸಕ ೊಟ್ಟ ಅನೆಂತ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗ ಸಹಸಿ ನಮನಗಳ್ು. ಕನಕದಾಸರ ಇನ ೊನೆಂದು ಮುಖ ಇಷ್ುಟ
ಸ ೊಗಸಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸ್ಸಕ ೊಟ್ುಟ ಅದನುನ ಕ ೇಳಿದ ಶ ಿೇತ್ುಿಗಳ ೇ ಧನಯರು. 
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ಕಗಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕಟತಿಮಮನ ಕಗಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಇಳೆಯ ಬಿಟ್ಟುನಟಿವೆಟತ್ತಲಟಮೆೈದದ ಪೆರೀತ್ |
ವಲೆವಂತೆ ಲೆ್ೀಕ ತ್ಲಿಣಿಸಿಹಟದಿಂದಟ ||
ಹಳೆಧಮಮ ಸತಿತಹಟದಟ ಹೆ್ಸ ಧಮಮ ಹಟಟ್ಟುಲಿ |
ತ್ಳಮಳಕೆ ಕಡೆಯಂದೆ್ೀ? -ಮಂಕಟತಿಮಮ ||
ಇಳ ಯ ಬ್ಬಟ್ಟಟನುನವ ುತ್ತಲುಮೆೈದದ = ಇಳ ಯ + ಬ್ಬಟ್ುಟ + ಇನುನ + ಎತ್ತಲುೆಂ + ಐದದ, ಪ ಿೇತ್ವಲ ವೆಂತ =
ಪ ಿೇತ್ವು + ಅಲ ವೆಂತ , ಕಡ ಯೆಂದು=ಕಡ +ಎೆಂದು, ಇಳ =ಭೊಮ್ಮ, ಎತ್ತಲುೆಂ = ಯಾವಕಡ ಗೊ, ಐದದ =
ಸ ೇರದ, ಪ ಿೇತ್ = ಮರಣಾನೆಂತ್ರದ ಪಿಯಾಣದಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮದ ಸ್ಸೆತ್ರ. ತ್ಲಿರ್ಣಸ್ಸಹುದು=ಒದಾದಡುತ್ರತದ .
ಈ ಭೊಮ್ಮಯನುನ ಬ್ಬಟ್ುಟ ಎತ್ತಲೊ ಸ ೇರದ ಪ ಿೇತ್ದೆಂತ ಲ ೊೇಕ ತ್ಲಿರ್ಣಸುತ್ರತದ . ಹಳ ಧಮತ ಸತ್ರತದ . ಹ ೊಸ ಧಮತ ಹುಟ್ಟಟಲಿ ತ್ಳ್ಮಳ್ಕ ‘ಕಡ ’
ಎೆಂದು? ಎೆಂದು ತ್ಮಮನುನ ತಾವ ೇ ಪಿಶಿನಸುತಾತ ಅದ ೇ ಪಿಶ ನಯನುನ ನಮಮ ಮುೆಂದಿಡುತಾತರ .
ಭಾರತ್ ದ ೇಶ್ವು ಅನಯ ದ ೇಶ್ದವರ ಆಕಿಮಣಕ ೆ ಬಲಯಾಗಿ, ಹಾಗ ಬೆಂದ ಆಕಿಮಣಕಾರರು ಈ ದ ೇಶ್ದಲ ಿೇ ನ ಲ ಯೊರಿ ನಿೆಂತಾಗ, ಅವರ
ನೆಂಬ್ಬಕ ಗಳ್ು, ವಿಶಾವಸಗಳ್ು, ಆಚ್ಾರ-ವಿಚ್ಾರಗಳ್ು, ಉಡುಗ -ತ ೊಡಿಗ ಗಳ್ ಶ ೈಲ ಹೇಗ ಎಲಿವೂ ನಮಮ ದ ೇಶ್ದ ಸೆಂಸೃತ್ರಯ ಮೆೇಲ ತ್ನನ ಪರಿಣಾಮವನುನ
ಬ್ಬೇರುತ್ತ, ಕಾಲಕಿಮದಲಿ ಇಲಿನ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ ಹಾಸುಹ ೊಕಾೆಗಿ ನ ಲ ನಿೆಂತ್ರತ್ು. ಆಗ ಅದರದು ಬ ೇರ ಯೆೇ ರೊಪ. ಆ ರೊಪ ಹಳ ಯದನುನ ಬ್ಬಡಲಾಗದ ,
ಹ ೊಸದನುನ ಸೆಂಪೂಣತ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ಳಲಾಗದ ಒೆಂದು ಹ ೊಸರೊಪವನ ನೇ ತಾಳಿತ್ು. ಆದರ ಆ ಹ ೊಸರೊಪದಲೊಿ ಒೆಂದು ತ್ಳ್ಮಳ್, ಒೆಂದು ಚಡಪಡಿಕ
ಇದ . ಅತ್ತ ಹಳ ಯದನುನ ಬ್ಬಟ್ಟರ ತ್ನನ ಅಸ್ಸತತ್ವವನುನ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವ ಭಯ, ಇತ್ತ ಹ ೊಸದರ ಹ ೊಸತ್ನದ ಮೊೇಜು. ಇದನುನ ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು “ಈ
ಭೊಮ್ಮಯನುನ ಬ್ಬಟ್ುಟ ಎತ್ತಲೊ ಸ ೇರದ ಪ ಿೇತ್ದೆಂತ ” ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ . ಇದು ಒೆಂದು ಉಪವ ು ಅಷ ಟೇ.
ಹಾಗ ಹಳ ಯದನುನ ಬ್ಬಟ್ೊಟ ಬ್ಬಡದ ಹಾಗ , ಹ ೊಸದನುನ ಹಡಿದೊ ಹಡಿಯದ ಹಾಗ ಇೆಂದಿನ ಸಮಾಜದಲಿ ಎಲಿರೊ ಇದಾದರ . ಅದಕ ೆ ಹಲವಾರು
ಕಾರಣಗಳ್ು. ವಿದಾಯಭಾಯಸದ ಕಿಮ ಬದಲಾವಣ , ಹ ೊಸ ಹ ೊಸ ಸಾಧನಗಳ್ು ಮತ್ುತ ಮಾಹತ್ರ ತ್ೆಂತ್ಿಜ್ಞಾನದ ಸ ೊಫೇಟ್, ಜ್ಾಗತ್ರೇಕರಣ, ಹೇಗ ಹತ್ುತ
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳ್ು. ಭಾಷ , ಜಿೇವನದ ಶ ೈಲ, ಉದ ೊಯೇಗ, ಸೆಂಪಾದನ ಎಲಿವೂ ಇೆಂದಿನ ಜನಾೆಂಗದ ಮೆೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಬೇರಿದ . ನಮಮ ಭಾರತ್ರೇಯ
ಇತ್ರಹಾಸದಲ ಿೇ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಸಮಯಗಳ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಅತ್ೆಂತ್ಿ ಸ್ಸೆತ್ರಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡಬಹುದು. ಅೆಂದಿನ ಭೌಗ ೊೇಳಿಕ, ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥತಕ
ಸ್ಸೆತ್ರಗಳ್ು ಅೆಂದಿಗ , ಇೆಂದಿನ ಭೌಗ ೊೇಳಿಕ ರಾಜಕ್ಲೇಯ, ಸಾೆಂಸೃತ್ರಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥತಕ ಸ್ಸೆತ್ರಗಳ್ು ಇೆಂದಿನ ಸ್ಸೆತ್ರಗ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ .
ಚ್ಾಣಕಯನೆಂತ್ಹ ಮುತ್ಿದಿದಗಳ್ು ಬೆಂದಾಗ ಏನ ೊೇ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಕಲರವ ಉೆಂಟಾಗಿ ಸವಲಪ ಬದಲಾವಣ ಗಳ್ನುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರ
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾನಯ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು ಹ ೇಳಿದೆಂತ ಮತ ತ ಅದ ೇ ಅತ್ೆಂತ್ಿ ಸ್ಸೆತ್ರಗ ಒಗಿಿ ಹ ೊೇಗುತ್ತದ ಇಡಿೇ ಸಮಾಜ. ಆದರ ಇೆಂತ್ಹ ಪಿತ್ರಪಾದನ ಗಳಿಗ ,
ಕ ಲವು ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು ಭಿಮಾನನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರ ಒಟಾಟರ ಸಮಾಜವನುನ ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಎಲ ೊಿೇ ಏನ ೊೇ ಸರಿಯಿಲಿ ಎನುನವ ಭಾವನ ಬರುತ್ತದ . ಅದನ ನೇ
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು “ಲ ೊೇಕ ತ್ಲಿರ್ಣಸ್ಸಹುದಿೆಂದು” ಎೆಂದರು.
ಆದರ ನಾವು ನ ೊೇಡಬ ೇಕಾದದುದ ಏನ ೆಂದರ , ಇದು ಸರಿಯೆೇ ಎೆಂದು. ಬದಲಾವಣ ಯೆೇ ಪಿಪೆಂಚದ ಮೊಲ ಗುಣವಾದದರಿೆಂದ ಇದು ಸರಿ.
ಅಸ್ಸತತ್ವವನುನ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದರಿೆಂದ ಇದು ಸರಿಯಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಮುೆಂದಿನ ಒೆಂದು ಮುಕತಕದಲಿ ಹ ೇಳ್ುತಾತರ “ಹ ೊಸ
ಚಿಗುರು ಹಳ ಬ ೇರು ಕೊಡಿರಲು ಮರ ಸ ೊಬಗು ಹ ೊಸ ಯುಕ್ಲತ ಹಳ ತ್ತ್ವ…...” ಎೆಂದು, ಅೆಂದರ ನ ೈಸಗಿತಕವಾದ ಮತ್ುತ ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣ
ಬ ೇಕು ಮತ್ುತ ಆಗಬ ೇಕು.
ಹಳ ಯ ಮತ್ುತ ಕಾಲದಲಿ ಪರಿಕ್ಲಸ್ಸ ನಿರೊಪಿಸಲಪಟ್ುಟ ಸವತಕಾಲಕೊೆ ಅನವಯವಾಗುವೆಂತಾ ಸ್ಸದಾಿೆಂತ್ಗಳ್ ಆಧಾರದಮೆೇಲ ಹ ೊಸತ್ು
ಪಲಿವಿಸಬ ೇಕು. ಆಗ ಹಳ್ತ್ು ಆೆಂತ್ಯತದಲಿ ಉಳಿದು ಹ ೊಸತ್ು ಪಲಿವಿಸ್ಸ ಬ ಳ ದು ಹಳ ಯದಕ ೆ ಹ ೊಳ್ಪಿತ್ತೆಂತ ಆಗುತ್ತದ . ಹ ೊಸತ್ು, ಆ ಹ ೊಳ್ಪಿನ ಬ ಳ್ಕಲಿ
ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದ . ಆಗ ಎರಡೊ ಸಮನವಯಗ ೊೆಂಡು ಒೆಂದು ಹ ೊಸ ನ ಲ ಸ್ಸಕೆೆಂತಾಗುತ್ತದ . ಆದರ ವಿಷಾದವ ೇನ ೆಂದರ ಇೆಂದು ಯಾರಿಗೊ
ಹಳ ಯದು ಬ ೇಡ. ಅದರ ಅಥತ ಬ ೇಡ. ಅದರ ಸತ್ವ ಬ ೇಡ. ಅದನುನ ಗ ೊಡುಡ ಸೆಂಪಿದಾಯ ಎೆಂದು ಮೊದಲಸುವ, ಜರಿಯುವ, ನ ೇಪಥಯಕ ೆ ಸರಿಸುವ ಇೆಂದಿನ
ಜನಾೆಂಗವು ಸತ್ಯವಾಗಲೊ ಗುೆಂಡಪಪನವರು “ಎತ್ತಲೊ ಸ ೇರದ ಪ ಿೇತ್ದೆಂತ ಲ ೊೇಕ ತ್ಲಿರ್ಣಸುತ್ರತದ ” ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದೆಂತ ಇದ .
ಎಲಿರಲೊಿ ಹಳ ಯ ಸತ್ವಯುತ್ವಾದ ಸ್ಸದಾಿೆಂತ್ಗಳ್, ಸೆಂಸೃತ್ರಯ, ಸೆಂಸೃತ್ರಯನುನ ಒಳ್ಗ ೊೆಂಡ ಭಾಷ , ಸಾಹತ್ಯ, ಕಲ ಮುೆಂತಾದವುಗಳ್ನುನ
ಪುನರುಜಿೆೇವನ ಮಾಡಲು ಒೆಂದು ಪಾಿಮಾರ್ಣಕ ಪಿಯತ್ನ ನಡ ಯಬ ೇಕು. ಅೆಂತ್ಹ ಪಿಯತ್ನ ಎಲಿ ಆಯಾಮಗಳಿೆಂದಲೊ ಒೆಂದ ೇ ಸಲಕ ೆ ಒೆಂದು ಸ ೊಫೇಟ್ದೆಂತ
ಆದಾಗ ಮಾತ್ಿ ಒೆಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಬದಲಾವಣ ಯನುನ ನಾವು ನ ೊೇಡಬಹುದು. ನಮಮ ಭಾರತ್ರೇಯತ ಯನುನ, ಸೆಂಸೃತ್ರಯನುನ ಉಳಿಸಬ ೇಕಾದರ
ಅೆಂತ್ಹ ಪಿಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಬನಿನ ಮ್ಮತ್ಿರ ೇ, ನಾವೂ ಅೆಂತ್ಹ ಪಿಯತ್ನದಲಿ ನಮಮನುನ ತ ೊಡಗಿಸ್ಸ ಕ ೊಳ ೂಳೇಣ. 
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ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಮಾತಿನ ಬಟರಟಡೆಗಳು

ಸ್ಸೇರಿಯಲ್ ನ ೊೇಡಿ ಅತ್ೊತ ಅತ್ೊತ ಸಾಕಾಯುತ. ಹ ಗಲಗ ಏರಿಸ್ಸಕ ೊೆಂಡಿದದ ಟ್ವಲ್ ಸಹ
ಕರ್ಣಣೇರಿನಿೆಂದ ಒದ ದಯಾಗಿತ್ುತ. ಒದ ದಯಾದ ಟ್ವಲನುನ ಗಾಳಿಗ ಹರವಿ ಹಾಕ್ಲ, ಮನಸುಿ ಹಗುರ
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕುಕೆರಹಳಿಳ ಕ ರ ಗ ಹ ೊೇದ . ಬಸವ ಬೆಂದ.
“ಏನಯಾಯ, ಎಷ್ುಟ ವಷ್ತ ಆಗ ೊಹೇಯುತ ನಿನನ ನ ೊೇಡಿ!!! ಏನಾಮಡ ೊೆೆಂಡಿದಿೇಯಾ?” ಎೆಂದ .
“ಹಹಹಹ. ಸಾಲ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಿೇನಿ”
“ಅದನನಲಿಯಯ ನಾನು ಕ ೇಳಿದುದ. ಜಿೇವನಕ ೆ ಏನು ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಿೇಯೇ?”
“ಮದುವ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಿೇನಿ”
“ಆದಾಯಕ ೆ?”
“ಅದಕ ೆೇ ಮದುವ ಆಗಿದುದ. ಹ ೆಂಡತ್ರ ಕ ಲಸಕ ೆ ಹ ೊೇಗಾತಳ ”

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

“ನಿೇನ ೇನೊ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲ ವೇನ ೊೇ?”
“ಮಾಡಿತೇನಲಿ! ಅತ ,ತ ಮಾವ, ಹ ೆಂಡತ್ರ ಹ ೇಳಿದ ಎಲಿ ಕ ಲಸಾನೊ ಮಾಡಿತೇನಿ”
“ಅದಲ ೊವೇ, ಮೆೈ ಬಗಿಿಸ್ಸ ಮಾಡುವೆಂತ್ಹದ ೊದೇ....”
“ಹಾಗ ಕ ೇಳಿ ಮತ ೇತ .... ಮಾಡಿತೇನಲಿ”
“ಏನು?”

“ನನನ ತ್ಮಮನ ಮೆೈ ಬಗಿಿಸ್ಸ ಬ ನಿನಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುದಿತೇನಿ”
“ನಿನನ ಮೆೈ ಬಗಿಿಸ್ಸ ಮಾಡುವ ಒಳ ಳ ಕ ಲಸ ಯಾವುದೊ ಇಲಿವ ೇನ ೊೇ?”
“ಇದ ”
“ಏನು?”
“ಯೇಗಾಸನ”
“ಅದಲಿ, ಬ ವರು ಸುರಿಸ್ಸ ಮಾಡುವೆಂತ್ಹದುದ?”
“ಮಾಡಿತೇನಲಿ, ಜಿಮ್ನಲಿ ಸ್ಸಟೇಮ್ ರೊಮಲಿ ಬಹಳ್ ಬ ವತ್ರೇತನಿ”
“ಈಡಿಯಟ್. ಶ್ಿಮವಹಸ್ಸ ಏನೊ ಮಾಡಲ ವೇನ ೊೇ?”
“ಮಾಡಿತೇನಿ. ಜಿಮ್ನಲಿ ವ ೇಯ್ಟ್  ಎತ್ುತತ್ರತೇನಿ”
“ದುಡುಡ ಬರುವೆಂತ್ಹ ಕ ಲಸ ಯಾವುದೊ ಮಾಡಲ ವೇನ ೊೇ?”
“ಮಾಡ ದೇಯೆೇನು”
“ಏನು ಮಾಡಿತೇಯಾ?”
“ಎಟ್ಟಎೆಂ.ಗ ಹ ೊೇಗಿ ಮಾವೆಂಗ ದುಡುಡ ಡಾಿ ಮಾಡಿ ತ್ೆಂದುಕ ೊಡಿತೇನಿ”
ನನಗ ೊೇ ಹೆಂದ ೊಮೆಮ ನಡ ದ ಇಡಿೇ ಪಿಸೆಂಗÀವ ೇ ಮತ ೊತಮೆಮ ಕಣುಮೆಂದ ಬೆಂದೆಂತಾಯುತ. ಬಸವನ ಅಪಪ ಮಲಿಕಾಜುತನ ನನನ ಕಾಿಸ್ಮೆೇಟ್.
ಪಕೆದೊರಿನ ಶಾನುಭ ೊೇಗರಾದ ಜೆಂಬುಲೆಂಗೆಂ ಬ ಳ್ುಳಳಿಳಯವರ್ ತ್ಮಮ ಹ ವಿವ ೇಯ್ಟ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ವರನನುನ ಹುಡುಕುತ್ರತದಾದಗ ಮಲಿಕಾಜುತನ
ಅವರ ಕರ್ಣಣಗ ಬ್ಬದದ.
“ಏನು ಮಾಡಿತೇರಿ ಮಲಿಕಾಜುತನರ ?” ಕ ೇಳಿದದರು ಜೆಂ.ಬ .
“ಈ ಹ ೊತ್ರತನಲ ?ಿ ಟ್ಟಫನ್ ಮಾಡಿತೇನಿ. ಊತ್ಪಪ, ಚ್ೌಚ್ೌಭಾತ್, ದ ೊೇಸ , ಇಡಿಿವಡ , ಯಾವುದಾದರೊ ಅಥವಾ ಎಲಿವಾದರೊ ಆಗಬಹುದು”
ಎೆಂದಿದದ ಮಲಿಕಾಜುತನ.
“ಟ್ಟಫನ್ ವಿಷ್ಯ ಬ್ಬಡಿ. ನೆಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿತೇರಿೇೆಂತ್...?”
“ಕ ೊಟ್ಟರ ಬ್ಬಸ್ಸಬ್ಬಸ್ಸ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ ತೇನ . ಅದು ಇಲಿವಾದರ ಗಸಗಸ ಪಾಯಸ ಇದದರೊ ಆದಿೇತ್ು”
ಶಾನುಭ ೊೇಗರಿಗ ಮ್ಮಕ ಸ್ಸಕ್ಲೆದ ಎನಿಸ್ಸತ್ು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ತ್ಮಮ ತ್ೆಂದ ಯವರು ಏನಾಮಡ ೊೆೆಂಡಿದಾದರ ?”
“ಆತ್ಮಹತ ಯ”
“ಆತ್ಮಹತ ಯ? ಹ ೊೇಗಿಬ್ಬಟ್ಟರ ಬುರುಡ ಬಸವಯಯನವರು?”
“ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ನಿನನೆಂತ್ಹ ಮಗನನ ಹ ತ್ತ ಪಾಪಕ ೆ ನಿನೊನ ನ ೇಣಾಹಕ್ಲ ನಾನೊ ನ ೇಣಾಹಕ ೊೆೇತ್ರೇನಿ ಅೆಂತ್ರದುಿ. ನಾನು ಓಡಿಬೆಂದ ”
“ಅಯಯಯಯೇ... ಬನಿನ ಹ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ ಏನಾಗಿದ ಯೇೆಂತ್”
“ಏನೊ ಆಗಿರಲಿ. ನಮಮಪಪ ಯಾವತ್ೊತ ಆಡಿದ ಮಾತ್ರನೆಂತ ನಡ ೊೆಳ್ಲಿ”
“ಒೆಂದ ವೇಳ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿುಟ್ಟಟದ ಿ?”
“ಸಾಧಯವಿಲಿ. ಮನ ೇಲರ ೊೇ ಒೆಂದ ೇ ಫಾಯನ್ ಅಮಮ ಇರ ೊೇ ರೊಮಲಿದ . ಅಲಿಗ ಅಪಪ ಕಾಲಡಕೊೆ ಹ ದರ ೊೇದಿಿೆಂದ ನ ೇಣೆಂತ್ೊ ಸಾಧಯವಿಲಿ”
“ಆದರೊ... ವಿಷ್ಗಿಷ್...”
“ನಮಮಮಮನ ಅಡಿಗ ತ್ರೆಂದು ಮನ ೇಲರ ೊೇ ಜಿರಳ , ಇಲ, ಹ ಗಿಣ ಎಲಿವೂ ಸತ್ರತವ . ಅಪಪ, ನಾನು ಸತ್ರತಲಿ. ನಮಮನುನ ಯಾವ ವಿಷ್ವೂ ಸಾಯಿಸಲಿ.”
“ಕರ ೆಂಟ್ೊ....?”
“ಸೆಂಡ ೇ ಸ ಪಷ್ಲ್ ಅೆಂತ್ ಅಮಮ ಫ್ಯಯಸ್ ತ ಗ ದುಬ್ಬಟ್ಟಟದಾದರ ”
“ಯಾಕ ?”
“ಅಪಪ ಇರ ೊೇಬರ ೊೇ ಟ್ಟವಿ ಪ್ಿೇಗಾಿೆಂಗಳ್ ಹೇರ ೊೇಯಿನ್ಗಳ್ನುನ, ಮ್ಮನಿಸೆಟ್ತ ನಿರೊಪಕ್ಲಯರನುನ ನ ೊೇಡಾತ ಕೊತ್ರುಡಾತರ ಅೆಂತ್”
“ನ ೊೇಡಿದ ಿ ಏನಿೇವಾಗ?”
“ಅಡಿಗ ನಿಧಾನ ಆಗತ್ತಲಾಿ... ನಮಮನ ೇಲ ಅಪಪನದ ೇ ಅಡಿಗ ”
“ಓಹ್! ಸರಿ. ಆದರೊ... ಆತ್ಮಹತ ಯ ಎೆಂದಿರಿ. ಒೆಂದು ವ ೇಳ ... ಬ ೆಂಕ್ಲ ಹಚಿಾಕ ೊೆಂಡುಬ್ಬಟ್ಟರ ...?”
“ಹಹ! ಅವರದ ೇನಿದದರೊ ಅವರಿವರ ಹತ್ಕ ೆ ಬ ೆಂಕ್ಲ ಇಡ ೊೇ ಬುದಿಿಯೆೇ ವಿನಹ ಸವೆಂತ್ಕ ೆ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿಡ ವ ೇಸ್ಟ ಮಾಡ ೊೆಳ್ಲಿ”
“ಸರಿ. ನಿಮಮಪಪನ ವಿಷ್ಯ ಹಾಗಿರಲ. ನಿಮಮಮಮ ಏನು ಮಾಡ ೊೆೆಂಡಿದಾರ ?”
“ಹಣ ಗ ಗಾಯ”
“ಯಾಕ ?”
“ನಮಮಪಪನ ಚ್ಾಳಿ, ನನನ ಬುದಿಿವೆಂತ್ರಕ ನ ೊೇಡಿ ಹಣ ಹಣ ಚಚಿಾಕ ೊೆಂಡಿದದಕ ೆ”
“ನಿೇವು ಯಾವುದಕೊೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕ ೊಡಲಾವ?”
“ಕ ೊಡಿತೇನಿ”
“ಯಾವುದಕ ೆ?”
“ನಿೇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕ ೊಡಿತೇರ ೊೇ, ತ್ಪಾಪಗಿ ಉತ್ತರ ಕ ೊಡಿತೇರ ೊೇ ಅೆಂತ್ ಪಿಶ ನ ಕ ೇಳಿದಾಗÀ ಸರಿಯಾಗಿ ಅೆಂತಾನ ೇ ಉತ್ತರ ಕ ೊಡಿತೇನಿ”
ಅೆಂತ್ಹ ಮಲಿಕಾಜುತನನ ಮಗ ಬಸವ ಈಗ ನನನ ಮುೆಂದಿದದ.
“ಹ ೊೇಗಲ ಬ್ಬಡಯಯ. ಮಲಿಕಾಜುತನ ಹ ೇಗಿದಾನ ?”
“ಕಪಪಗ , ಐದೊವರ ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಬ್ಬಳಿ ಕೊದಲು.....” ಶ್ುರುವಿಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡ ಬಸವ.
“ನಿನನನುನ ಕ ೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡ ಯುವುದು, ಕ ೊೇಣನ ಮುೆಂದ ಕ್ಲನನರಿ ನುಡಿಸುವುದು ಎರಡೊ ಒೆಂದ ೇ. ನಡ . ನಾನ ೇ ನಿನನ ಮನ ಗ ಬರುತ ತೇನ ”
ಎೆಂದ .
“ಯಾಕ ?”
“ಏಯ್! ಮನ ಗ ಬರುತ ತೇನ ೆಂದರ ಯಾಕ ಅನ ೊನೇದು ಮಯಾತದಸೆರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲಿ”
“ಕರ ಯದ ಬರ ೊೇದು ಮಯಾತದಸೆರ ಲಕ್ಷಣಾನಾ?”
“ಸರಿ ಬ್ಬಡು. ಹತ್ರತರದಲಿ ಹ ೊಸದ ೊೆಂದು ಹ ೊಟ ೇಲ್ ಆಗಿದ . ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೇಣ ಬಾ”
“ಬ ೇಡ. ಅಲಿಯ ಮಾರ್ಣ ಬಹಳ್ ತ್ರಳ ”
“ಅವ ಲಿ ನನನ ಹತ್ರತರ ನಡ ಯಲಿ. ಬಾ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ”
ಕಾಫಿ ಬಾರ ಿ ಹ ೊೇದ ವು. ಮಾರ್ಣ ಬೆಂದ.
“ಎರಡು ಕಾಫಿ” ಎೆಂದ
“ಕಾಫಿ ಇಲಿ, ಟ್ಟೇ”
“ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಅೆಂತ್ ಬ ೊೇರ್ಡತ ಇದ ಮತ ತೇ....?”
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“ಪರಿೇಕ್ ಗ ಬಾರ್, ಕ ಲಸಕ ೆ ಬಾರ್, ಪಿವ ೇಶ್ ಬಾರ್ ಅೆಂದರ ಅವ ಲಿ ಇಲಿ ಅೆಂತ್ ಅಥತ. ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಅೆಂದರ ಕಾಫಿ ಇಲಿ ಅೆಂತ್ ಅಥತ” ಎೆಂದ
ಮಾರ್ಣ
“ಟ್ಟೇನ ೇ ಕ ೊಡು” ಎೆಂದ ಬಸವ
“ಯಾವ ಟ್ಟೇ?”
“ಯಾವ ಟ್ಟೇ ಅೆಂದರ ೇನಯಯ? ಟ್ಟೇ ಅೆಂದರ ಟ್ಟೇ”
“ಅದು ಅೆಂದಿನ ಕಾಲ. ಟ್ಟೇ ಮಾರುವವರ ೇ ದ ೇಶ್ದ ಚ್ಾಟ್ಟ ಹಡಿದೆಂದಿನಿೆಂದ ಸ್ಸಸಟಮ್ ಚ್ ೇೆಂಜ್. ಮೊೇದಿಯೆೇ ಒಬ ೊುಬುರಿಗ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಟ್ಟೇ
ಕ ೊಟ್ಟಟದದರೆಂತ ”
“ಯಾಯಾತರಿಗ ಯಾವಾಯವ ಟ್ಟೇ?”
“ಅಡಾವರ್ಣಗ ಗಿಿೇನ್ ಟ್ಟೇ”
“ಯಾಕ ?”
“ನಿಮಮ ವಯಸಾಿಯುತ. ವಾನಪಿಸೆಕ ೆ ಹ ೊರಡಿ ಎನನಲು. ಹ ೊರಡಿ ಅನನಕ ೆ ಗಿಿೇನ ೇ ಸ್ಸಗನಲುಿ. ಅದಕ ೆೇ ಗಿಿೇನ್ ಟ್ಟೇ”
“ಸ ೊೇನಿಯಾಜಿೇಗ ?”
“ಬಾಿಯಕ್ ಟ್ಟೇ”
“ಯಾಕ ?”
“ಐದಕ ೆ ಒೆಂದ ೇ ಮಾಕ್ಿ್  ತ ೊಗ ೊೆಂಡು ನಾಲೆರಲಿ ಫ ೇಲ್ ಆದ ದುುಃಖಕ ೆ ಮಾಯಚ್ ಆಗಲ ಅೆಂತ್”
“ರಾಹುಲನಿಗ ?”
“ಚ್ಾಕ ಿೇಟ್ ಟ್ಟೇ”
“ಚ್ಾಕ ಿೇಟ್ ಹೇರ ೊೇ ತ್ರಹ ಮುಖ ಇದ ಅೆಂತಾನಾ?”
“ಊಹೊೆಂ. ಇನೊನ ಮಗುವಿನ ತ್ರಹವ ೇ ಆಡ ೊೇದಿಿೆಂದ ಚ್ಾಕ ೇಿ ಟ್ ಟ್ಟೇ ತ ೊಗ ೊ ಪುಟಾಟ ಅೆಂತ್ ಕ ೊಡಕ ೆ”
“ಅಖಿಲ ೇರ್ಶಗ ?”
“ಜಿೆಂಜರ್ ಟ್ಟೇ”
“ಯಾಕ ?”
“ಶ್ುದಿಶ್ುೆಂಠಿಗಳ್ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದದಕ ೆ”
“ಅರವಿೆಂದ್ ಕ ೇಜಿಿವಾಲ್ಗ ?”
“ಮ್ಮೆಂಟ್ಟ”
“ಯಾಕ ?”
“ಕ ಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿೇ ಆಡಿೇ ಬಾಯಿ ವಾಸನ ಬೆಂದಿರತ್ತಲಾಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ ಅೆಂತ್”
“ಬುದಿಿಜಿೇವಿಗಳಿಗ ?”
“ಲ ಮನ್ ಟ್ಟೇ”
“ಯಾಕ ?”
“ಹುಳಿ ಹೆಂಡುವ ನಾಲಗ ಗ ನಿೆಂಬ ಯೆೇ ಸೊಕತವಾದ ಸಾವದವೆಂತ ”
“ರಾಬಟ್ತ ವದಾಿಗ ?”
“ಟ್ಟೇ ಬ ೇಡ ಅೆಂದರು”
“ಯಾಕ ?”
“ಅವರ ಹ ಸರಿನಲಿ ಟ್ಟ ತ ಗ ದರ ಅವರ ಗುಣಕ ೆ ಹ ೊೆಂದಾರ್ಣಕ ಆಗತ್ತೆಂತ ”
“ಬಸವ, ಮಾತ್ು ಸಾಕು ಮಾಡಯಯ. ಎರಡು ಟ್ಟೇ ಆಡತರ್ ಮಾಡು”
“ಆಡತರ್? ಯಾರಿಗ ಆಡತರ್? ಯಾವುದಕ ೆ ಆಡತರ್? ಡಿಗಿನಟ್ಟ ಆಫ್ ಲ ೇಬರ್ ಸಾರ್. ನಾವು ಆಡತರ್ ಸ್ಸವೇಕರಿಸುವುದಿಲಿ. ರಿಕ ವಸ್ಟ್ಗ ಮಾತ್ಿ
ಬಾಗುವುದು. ಟ್ಟೇಗ ರಿಕ ವಸ್ಟ ಮಾಡು ಅನುನವುದರ ಬದಲು ಆಡತರ್ ಮಾಡು ಎೆಂದ ನಿಮಮ ವಿರುದಿ ಧರರ್ಣ ಸತಾಯಗಿಹ ಹೊಡುತ ತೇನ ” ಎನುನತಾತ
ನ ಲದಲಿ ಕುಳಿತ ೇ ಬ್ಬಟ್ಟ ಮಾರ್ಣ.
ಈ ಮಾತ್ರನ ಬುರುಡ ಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಗ ೊೇಳ್ು ಸ್ಸೇರಿಯಲ ಿೇ ವಾಸ್ಸ ಎನುನತಾತ ಮನ ಯತ್ತ ನಡ ದ . 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಕನಸಿನ ಲೆ್ೀಕ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಶಾಲ ಯ ಮೆೇಷ್ುರ ದಿನಾ ಮಧಾಯಹನದ ವ ೇಳ ಊಟ್ದ ಬಳಿಗ ಸವಲಪಕಾಲ ಮಕೆಳ್
ಎದಿರಿನಲ ಿೇ ನಿದ ದ ಮಾಡುತ್ರತದರ
ದ ು. ಮಕೆಳ್ು ಕ ೇಳಿದರ "ನಾನು ಹೆಂದಿನ ಕಾಲದ
ಮಹಷಿತಗಳ್ನುನ ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಕನಸ್ಸನ ಲ ೊೇಕಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿದ ದ" ಎನುನತ್ರತದದರು.
ಒೆಂದು ದಿನ ಸುಡುವ ಬ್ಬಸ್ಸಲನ ಧಗ ಗ ಸುಸಾತಗಿದದ ಮಕೆಳ್ು ಹಾಗ ೇ ಕೊತ್ಲ ಿೇ ನಿದ ದ
ಮಾಡುತ್ರತದದರು. ಇದನುನ ಕೆಂಡ ಮೆೇಷ್ುರ "ಮಕೆಳ ೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ರತದಿದೇರಿ" ಎೆಂದು ರ ೇಗಿದರು.
ಅದಕ ೆ ಮಕೆಳ್ು "ನಾವೂ ಹೆಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿಗಳ್ನುನ ಕಾಣಲು ಕನಸ್ಸನ ಲ ೊೇಕಕ ೆ
ಹ ೊೇಗಿದ ದವು" ಎೆಂದರು.
ಅದಕ ೆ ಮೆೇಷ್ುರ “ಏನೆಂದುಿ ಋಷಿಗಳ್ು?” ಎೆಂದು ವಿಚ್ಾರಿಸ್ಸದರು.
ತ್ಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳ್ೆಂತ ೇ ಸಮಯಸೊಪತ್ರತ ಯಿೆಂದ ಮಕೆಳ್ು "ಇಲಿ ದಿನಾ ಮಧಾಯಹನ ನಮಮ ಮೆೇಷ್ುರ ಬತಾತರಾ ಅೆಂದಿವ,
ಅದಕ ೆ ಇಲಿ ಯಾರೊ ಬೆಂದಿಲಿವಲಾಿ ಅೆಂದುಿ".
ಹುಡುಗರ ಜ್ಾಣ ಮ ಗುರುಗಳ್ ತ್ಲ ತ್ಗಿಿಸುವ ಹಾಗ ಮಾಡಿತ್ು. 

ಬೆೀಕಾಗಟವ ಸಾಮಗರಗಳು


ಹಾಲನ ಪುಡಿ 50ಗಾಿೆಂ, ನಿೇರು ಅಧತ ಲೇಟ್ರ್



ಜ್ ೊೇಳ್ದಹಟ್ುಟ 1 ಚಮಚ, ಖ ೊೇವಾ 50 ಗಾಿೆಂ, ಕ ೇಸರಿ 1 ಚಿಟ್ಟಕ



ಹತ್ುತ ಬಾದಾಮ್ಮ ಚೊರು, ಸಕೆರ 75 ಗಾಿೆಂ, ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಎರಡು ಕಪ್

ಮಾಡಟವ ವಿಧಾನ


ನಿೇರಿನ ೊೆಂದಿಗ ಹಾಲನ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸ್ಸ, ಸಕೆರ ಕ ೇಸರಿ ಸ ೇರಿಸ್ಸ ಹತ್ುತ ನಿಮ್ಮಷ್ ಕುದಿಸ್ಸ



ಖ ೊೇವಾ ಮತ್ುತ ಬಾದಾಮ್ಮಯನುನ ಹಾಕ್ಲ ಮತ ತ ಹತ್ುತ ನಿಮ್ಮಷ್ ಕುದಿಸ್ಸ



ಜ್ ೊೇಳ್ದ ಹಟ್ಟನುನ ಮೊರು ಚಮಚ ನಿೇರಿನಲಿ ಬ ರ ಸ್ಸ, ಐಸ್ ಕ್ಲಿೇಮ್ ಅನೊನ ಮ್ಮಶ್ಿಣಕ ೆ ಸ ೇರಿಸ್ಸ ಮತ ತ ಹತ್ುತ ನಿಮ್ಮಷ್
ಕುದಿಸ್ಸ. ಒಲ ಯ ಮೆೇಲೆಂದ ಇಳಿಸ್ಸ ತ್ಣಣಗಾಗಲು ಬ್ಬಡಿ. ಅಗಲವಾದ ಪಾತ ಿಗ ಹಾಕ್ಲ ಫಿಿರ್ಡೆ ನಲಿ ಅಧತಗೆಂಟ ಇಟ್ುಟ ಬ ೇಕಾದ
ಅಕಾರಕ ೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಸ ಕಡಿಡ ಚುಚಿಾಡಿ



ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆ್
ಡ್ನತೀ
ರಾ!

ಮತ ತ ಒೆಂದು ಗೆಂಟ ಫಿಿರ್ಡೆ ನಲಿಟ್ುಟ ತ್ರನನಲು ಕ ೊಡಿ
ಇನ್ಿ ನ್ರಾರಟ ರೆಸಿಪಿಿಗಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಟಕೆ್ಡ್ನ.

ಒಗಟಟ

೧. ತ್ಲೆ ಮೆೀಲೆ ಹರಳು , ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳು
೨. ಅವವ ಮಟಳಿಿ , ಮಗಳು ಕೆಂಪೆಗ ಚಂದಾಗವಳೆ

ಉತ್ತರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೫
ನೆ್ೀಡ್ನ
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ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸ್ಸ –

ಕಾವಯ ಚಿಲಟಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ಒಂದಟ ದಿೀಪ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ಮತೆತ ಪಿರೀತಿ ಮಾಡಟ

ಉರಿಸಟ

ಉಸಿರ ಉಸಿರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಟತ್ತ ನೀಡಟ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ಬಂದಟ ಧ್ಪ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ಒಂದಟ ತ್ತ್ವ ಹ್ಡಟ

ಇರಿಸಟ

ಹೆ್ಸತಾಗ ಬಂದೆದೆಗೆ ಸತ್ವ ನೀಡಟ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ಕೆ ಎಂದಟ ಕದವ ತೆಗೆದಟ
ಹಸನಾಡಟ ಮತೆ್ತಂದಟ ಗೀತೆ ಬರೆದಟ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ಬಂದಟ ಗಂಧವಾಗಟ
ಹೆಸರನಟಳಿಸಟವ ಪೆರೀಮ ಬಂಧವಾಗಟ

ಹೆ್ಸ ವರಟಷ್ದಲ್ಲ ನನೆಿಡೆಗೆ ನಡೆದಟ

-ಮಾಲಟ, ಅಡ್ನಲೆೈಡ್

ವಶವಾಗಟ ನೀ ನನಿ ಕೆೈಯ ಹಿಡ್ನದಟ

ಬಾಿಗ್
ಲೆ್ೀಕ
ಓದಲಟ ಚಿತ್ರದ
ಕೆಳಗರಟವ ಲ್ಲಂಕ್
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ತನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುಿ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸ್ಸ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಸ್ಸಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇರ್ಶ ಸ್ಸ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ಟ ನೀಡಲಟ ಬಯಸಟವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅಥತಬರುವೆಂತ ಬ್ಬಟ್ಟ ಜ್ಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಿಮಮ ಉತ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಫೆಬರವರಿ ೧೫ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲಟ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ನವೆಂಬರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ





ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಸದವರು
ಸಟಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮ್ತಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರಟ

7-11

ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದೆಹಲ್ಲ
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ಕನಿಡದಲ್ಲಿ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡೆ್ೀದಟ ಹೆೀಗೆ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸ್ಸ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣತ ಮಾಹತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಿ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇರ್ಡ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮಮ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜಿ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.



http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ.

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾದಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸ್ಸದಿವಾಗುತ್ತದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಬ ೇಕಾದರ ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರತ.
ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆಮ ಈ ಬಾಕ್ಿ

ಕಾರ್ಣಸದಿದದರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ
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೧. ಶಿಿೇ ವ ೈಷ್ಣವ ಮತ್ಸಾೆಪಕರಾದ ಶಿಿೇ ರಾಮಾನುಜ್ಾಚ್ಾಯತರಿಗ
ಆಶ್ಿಯ ನಿೇಡಿದ ಕನನಡದ ದ ೊರ ಯಾರು
೨. ದ ೊೇರಸಮುದಿ ಎೆಂಬ ಊರಿನ ಈಗಿನ ಹ ಸರ ೇನು

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೦ ನ ೊೇಡಿ

ಪ್ೇಲೇಸ್: ಈ ರಸ ತ ದುರಸ್ಸತಯಲಿದ ,ಅಪಘಾತ್
ವಲಯ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಸ್ಸ ಅೆಂತ್ ಬ ೊೇರ್ಡತ
ಇತ್ತಲಿ ಏನಾಯುತ?
ಗುೆಂಡ:ಬ ೊೇರ್ಡತ ಹಾಕ್ಲದಮೆೇಲ ಯಾವೂದ
ಅಪಘಾತ್ ಅಗಲಲಿ ಇನಾನಯಕ ಸುಮೆನ ವ ೇಸ್ಟ
ಅೆಂತ್ ಕ್ಲತಾತಕ್ಲಬ್ಬಟ ಟ

ಒಗಟಟ – ಉತ್ತರ

೧. ಉಂಗಟರ ೨. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಟು

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟ್ಟ ಕೆ್ಡ್ನ – ಸಟಗಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ

ನಿಮಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯತಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬ್ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ತ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸ್ಸಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗರ್ಣತ್
ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಸಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸ್ಸ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್
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ರಚನ :
ನಾಗಶ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ನಮಮ ಭಾಷೆ ನಮಮ ಜನ

ನಾಟಕ

ಈ ನಾಟಕವು ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕನಿಡ ರೆೀಡ್ನಯೀದಲ್ಲಿ ಪರಸಾರವಾಗತ್ಟತ.

ಸುರ ೇಶ್ – (ಮನ ಯಳ್ಗ ಬರುತಾತ) ಇದಿದೇಯೆೇನ ೊೇ ರಮೆೇಶ್ ಮನ ೇನಲಿ.
ರಮೆೇಶ್ – ಬಾರ ೊೇ ಸುರ ೇಶ್, ಬಾ. ಇಲದೇರ ಎಲಿ ಹ ೊೇಗಿಿ, ಭಾನುವಾರ ಒೆಂದಿನನಾದೊಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರ ೊೇಣ ಅೆಂದ ಿ, ರಾಶಿ ಕ ಲಿ ಬ್ಬದಿದದ .
ಇನುನ ಮೊರು ದಿನಕ ೆ ಅವಳ್ು ಊರಿೆಂದ ವಾಪಸ್ ಬತ್ರತದಾದಳ . ಅಷ ೊಟತ್ರತಗ ಮನ ೇನ ಒೆಂದು ಹದಕ ೆ ತ್ೆಂದಿರಬ ೇಕು. ಇಲ ದ ಇದ ಿ ಈ ಗೆಂಡಸರ ಲಾಿ
ಇಷ ಟೇ ಅೆಂದ್ ಬ್ಬಡಾತಳ .
ಸುರ ೇಶ್ – ಹಾಗಾದ ಿ ನಿೆಂಗ ೊೆಂದು ಗುರ್ಡ ನೊಯಸ್. ಯಾರಾದೊಿ ಕ ಲಸದವುಿ ಸ್ಸಕ ಿ ಕಕ ೊತೆಂರ್ಡ ಬಾ ಅೆಂದಿದಯಲಿ, ಕಕ ೊತೆಂರ್ಡ ಬೆಂದಿದಿದೇನಿ ನ ೊೇಡು.
ರಮೆೇಶ್ – ಅಬಾು ಸಧಯ ಒಳ ಳ ಟ ೈಮೆಿ ಕಕ ೊತೆಂರ್ಡ ಬೆಂದಿದಿದೇಯ ಬ್ಬಡು. ಹೌದೊ ಗೆಂಡಸಾ? ಹ ೆಂಗ ೊಿೇ?
ಸುರ ೇಶ್ – ನಿೇನೊ ಸರಿ, ಮನ ಕ ಲಸಕ ೆ ಗೆಂಡಸಾಯಕಯಯ ಬತಾತನ ?
ರಮೆೇಶ್ – ಹ ೆಂಗಾಿ ಹಾಗಿದ ಿೇ.., ನಿನಗ ಚ್ ನಾನಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ ೊೇರ ತಾನ ?
ಸುರ ೇಶ್ – ಊನಪಾಪ, ನನು ಧಾರವಾಢದಲಿ ಇದಾದಗ ನಮಮನ ೇಗ ಬತ್ರತದಾದಕ ೇನ . ತ್ುೆಂಬಾ ಚ್ ನಾಗಿ ಕ ಲಿ ಮಾಡಾತಳ . ಅವಳ್ ಗೆಂಡ ಕ ಲಿ
ಹುಡ ೊೆೆಂಡು ಸದಾ ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಅೆಂತ್ ಅಲೇತ್ರತಾತನ . ಈ ಸಲ ಇವೂಳ ಅವನ ಜ್ ೊತ ಬ ೆಂಗೊಳಗ ತ ಬೆಂದಿದಾದಳ . ಇದ ೇ ಮೊದಲ ನ ಸಲ
ಈ ಕಡ ಗ ಅವಳ್ು ಬತ್ರತರ ೊೇದು. ನನನನ ನ ಹುಡ ೊೆೆಂಡು ಬೆಂದು, ಯಾವದಾದುಿ ಮನ ಕ ಲಿ ಇದ ಿ ಗ ೊತ್ ಮಾಡ ೊೆಡಿ ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿದುಿ.
ರಮೆೇಶ್ – ಸರಿ ನಿೇನಷ್ುಟ ಹ ೇಳಿದ ೇಲ ಆಯುತ ಬ್ಬಡು, ಯಾವಾಗ ಕಕ ೊತೆಂಡು ಬತ್ರೇತಯಾ?
ಸುರ ೇಶ್: ಈಗ ಿೇ ಬೆಂದಿದಾದಳ , ಹ ೊರಗಿದಾದಳ ಕರಿೇತ್ರೇನಿ ಇರು. ( ಹ ೊರಗ ನ ೊೇಡಿ) " ಬಾರಮಮ ಒಳ್ಗ ".
( ತಾರಕೆ ಒಳ್ಗ ಬರುವಳ್ು)
ರಮೆೇಶ್: ಏನಮಾಮ ನಿನನ ಹ ಸರು?
ತಾರಕೆ: ತಾರಕೆರಿೇಯಪಾಪ,( ಬಲು ವ ೇಗವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ುವಳ್ು)
ರಮೆೇಶ್: ಆ ಏನು, ಏನ ೆಂದರ ? ಏನ ೊೇ ಸುರ ೇಶ್, ತ್ರಕಾರಿೇ......,
ಸುರ ೇಶ್: ( ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗುತಾತ) ತ್ರಕಾರಿೇನೊ ಅಲಿ, ಸ ೊಪೂಪ ಅಲಿ, ಅಲ ೊವೇ ಆಕ ಹ ೇಳಿದುದ, " ತಾರಕಾೆ, ರಿೇ , ಅಪಾಪ", ಅೆಂತ್ ಕಣ ೊೇ. ಅವಳ್
ಹ ಸರು ತಾರಕಾೆ ಅೆಂತ್.
ರಮೆೇಶ್: ಅಯಯಯಯಪಪ! ಇದ ೇನ್ ಭಾಷ ೇನಪಪ
ಸುರ ೇಶ್: ಯಾಕ , ಅದೊ ಕೊಡ ನಮಮ ಕನನಡಾನ ೇ. ಇಷ ಟೇ ಅಲಿ, ಇನೊನ ನ ೊೇಡಿತೇಯೆಂತ ಇರು. ಸರಿ ನೆಂಗ ಸವಲಪ ಕ ಲಸ ಇದ , ಹ ೊೇಗಿ ಮತ ತ
ಬತ್ರೇತನಿ. (ಹ ೊರಡುವನು)
ರಮೆೇಶ್: ಹಾಗ ೇ ಹ ೊೇಗಿ ಬ್ಬಡಬ ೇಡ, ಮರಿೇದ ಬೆಂದು ಹ ೊೇಗು.
ರಮೆೇಶ್: ( ತಾರಕೆನಿಗ ) ಏನಮಾಮ, ಇವತ್ರನೆಂದಾನ ಕ ಲಸ ಶ್ುರು ಮಾಡಿತೇಯೆೇನು?
ತಾರಕೆ: ಆಯಿರೇಪಪ.
ರಮೆೇಶ್: ಮೊದಲು ಕ್ಲಿೇನಾಗಿ ಮನ ಗುಡಿಸ್ಸಬ್ಬಡು. ಹೆಂದುಗಡ ಬಾಗಿಲು ಹೆಂದ ಪ್ರಕ ಇದ ನ ೊೇಡು.
(ರಮೆೇಶ್ ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇಗುವನು, ತಾರಕೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವಳ್ು)
( ಕ ಲ ಸಮಯದ ನೆಂತ್ರ ಹ ೊರ ಬರುತಾತ)
ತಾರಕೆ: ರಿೇ ಯಪಾಪ ..
ರಮೆೇಶ್: ( ಹ ೊರಗ ಬೆಂದು) ಏನಮಾಮ?
ತಾರಕೆ: ನಳ್ ಎಲಿೇ?
ರಮೆೇಶ್: ನಳಾ!!! ನಳ್ ನಮಮನ ೇಲ ಇಲಿಮಮ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ತಾರಕೆ: ಅದ್ ಹಾಯೆಂಗರಿೇ ಆಗತದ ? ನಳ್ ಇಲ ೇತ ಬ ೇಕ್ಲಿೇ ನಿಮಮನಾಯಗ .
ರಮೆೇಶ್: ಒಳ ಳೇ ಜ್ ೊೇಕ್ ಮಾಡಿತೇಯಮಮ ನಿೇನು, ಪರವಾಗಿಲಿ, ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಹ ಸರ ೇನ ೊೇ ದಮಯೆಂತ್ರ ಸರಿ, ಆದರ ನಾನು ನಳ್ ಅಲಿಮಾಮ...,
ನನನ ಹ ಸರೊ ರಮೆೇಶಾ ಅೆಂತ್. ಅದಿರಿೇ, ನನನ ಹ ೆಂಡಿತ ಹ ಸರು ದಮಯೆಂತ್ರ ಅೆಂತ್ ನಿೆಂಗ ಹಾಯಗ ಗ ೊತಾತಯೊತ?
ತಾರಕೆ: ಅಯಯೇ ಶಿವನಾ, ಅದೊ... ಹಾೆಂಗಲಿೇ ಯಪಾಪ, ನಿಮಾಮಕ್ಲ ಹ ಸಿ ನೆಂಗ್ ಹಾಯೆಂಗ ತ್ರಳಿೇತ್ದ ರಿೇ. ಮತ್ ಏನ ಕ ೇಳಾಕ ಹತ್ರತೇನೆಂದಿ,
ಅದಾರಿೇ, ನಿೇರ್ ಬತ ೈತತ್ ನ ೊೇಡಿಿೇ ಮತ್ತ ಅದಾ ನಳ್. ನಾ ಪಾತ್ಿ ತ ೊಳಿಯಾಕ ನಿೇರ ಬ ೇಕಲಿೇ. ಹಾ ಹ ೊಳಿೇತ್ ನ ೊೇಡಿಿೇ, ಕ ೊಳಾಯಿ ರಿೇ
ಅಪಾಪ.
ರಮೆೇಶ್: ಅಬು! ನಲಿೇನಾ? ( ನಿಟ್ುಟಸ್ಸರು ಬ್ಬಡುವನು) ನಿಮಮಲಿ ನಲಿೇಗ ನಳ್ ಅವರ ಅೆಂತ್ರೇರೆಂತ್ ಗ ೊತ್ರತರಲಲಿಮಮ
ನ ೊೇಡು, ಅೆಂಗಳ್ದಲಿ ಅಲ ಿೇ ಬಲಗಡ ಮೊಲ ೇನಲಿ ನಲಿ, ಬಚಾಲು ಇದ .
( ತಾರಕೆ ಹ ೊರಗ ಹ ೊೇಗಿ ಮತ ತ ಒೆಂದ ೇ ನಿಮ್ಮಷ್ದಲಿ ಹೆಂದಿರುಗಿ ಬರುವಳ್ು)
ತಾರಕೆ: ನಳ್ ಬೆಂದದಿಿೇ.
ರಮೆೇಶ್: ಪರವಾಗಿಲ ವೇ. ಇವತ್ೊತ, ನಿನನದ ಷ್ಟ ಚ್ ನಾನಗಿದ . ಸರಿ ತಾರಕೆ ಹಾಗಿದ ಿ ಮೊದುಿ ಪಾತ ಿಗಳ್ನ ತ ೊಳ ದಿಟ್ಟುಡು.
ತಾರಕೆ: ಆಗಲಿೇಯಪಾಪ..., ನಳ್ ಬೆಂದಿದ ೇ...
ರಮೆೇಶ್: ಅಲಿಮಮ, ನಿೇರು ಬೆಂದಿದ ಅೆಂತ್ರೇಯಾ, ಆದ ಿ ಪಾತ ಿ ತ ೊಳ ಯಕ ೆ ಆಗಲಿ ಅೆಂತ್ರೇಯ. ಒಳ ಳ ವಿಚಿತಾಿನ ೇ.
ತಾರಕೆ: ಅಯಯೇ ಶಿವನ ೇ! ಇಲಾಿರಿೇ ಅಪಾಪರ ೇ, ನಳ್... ಬೆಂದ್...ಆಗ ೈತ್ರ.
ರಮೆೇಶ್: ಓಹ ೊಹ ೊ! ನಲಿ ಬೆಂದ್ ಆಗಿದ . ಅೆಂದ ಿ ನಿೇರು ಬತಾತ ಇಲಾಿ.
ತಾರಕೆ: ಹೌದಿಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ.
ರಮೆೇಶ್: ಸರಿ ಬ್ಬಡು, ಮತ್ರತನ ನೇನು ಮಾಡ ೊೇದು. ಸೆಂಜ್ ಗ ನಿೇರು ಬರುತ ,ತ ಆಮೆೇಲೆಂದಾನ ಬಾ.
ತಾರಕೆ: ಆಯತ ಮತ್ತ, ಹೆಂದಾಗಡಿಯಿೆಂದ ಬತ್ರೇತನಿಿ.
ರಮೆೇಶ್: (ಗಾಬರಿಯಿೆಂದ) ಏನೆಂದ ?
ತಾರಕೆ: ನಿೇವ್ ಹ ೇಳ್ದ ಹಾೆಂಗ, ಹೆಂದಾಗಡಿೇನ ಬತ್ರೇತನಿಿೇ ಅೆಂದನಲಿೇಯಪಪ.
ರಮೆೇಶ್: ಅಯಯಯಯೇ, ಹಾಗ ಲಾಿದುಿ ಮಾಡಿಯ. ನಿೇನು ಹೆಂದುಗಡ ಯಿೆಂದ ಬೆಂದು ನನನ ಮಯಾತದ ತ ಗ ಯೇದು ಬ ೇಡ. ಸೆಂಜ್ ಹ ೊತ್ುತ
ಮುೆಂದುಗಡ ಬಾಗಿಲು ತ ಗ ದ ೇ ಇತ್ರೇತನಿ, ಮುೆಂದಿನೆಂದಾನ ಬಾ. (ಸವಲಪ ರ ೇಗುತಾತ ಹ ೇಳ್ುವನು).
ಸುರ ೇಶ್: (ಒಳ್ಗ ಪಿವ ೇಶಿಸುತಾತ) ಏನ ೊೇ ರಮೆೇಶಾ, ಮೊದಲ ನೇ ದಿವಸಾನ ೇ ಪಾಪ ನಮಮ ತಾರಕೆನ ಮೆೇಲ ಕೊಗಾಡಾತ ಇದಿದೇಯಾ?
ತಾರಕೆ: ನ ೊೇಡಿಿೇಯಪಾಪ, ನಳ್ ಬೆಂದಾಗ ೈತ್ರ, ನಾ ಮತ್ತ ಹೆಂದಾಿಗಡಿೇ ಬೆಂದು ಪಾತ್ರಿ ತ ೊಳ ೂೆಡಿತೇನೆಂದಿ, ಏನ ೇನ ೊೇ ಒದಲಾತಡಿಿಕ್ ಹತಾಯರ,
ಹೆಂದಾಗಡಿ ಬೆಂದು ನನ್ ಮಯಾತದಿ ಕಳಿಬಾಯಡ ಅನಿಿೇಕ್ ಹತಾಯರಿೀ. ನಾನ ಅೆಂತಾದ್ ಏನೆಂದನಿಿೇ, ತ್ರಳಿೇವಲುದ.
ಸುರ ೇಶ್: (ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗುತಾತ) ನಾನು ಆಗ ಿ ಹ ೇಳ ದ ನಿೆಂಗ , ಇನೊನ ನ ೊೇಡಿೇವೆಂತ ಇರು ಅೆಂತ್. ಒಳ ಳ ಮುಠ್ಾಠಳ್ ಕಣ ೊೇ ನಿೇನು. ಅವರ ಕಡ
“ಹೆಂದಾಗಡಿೇ” ಅೆಂದ ಿ ಆಮೆೇಲ ಅೆಂತ್ ಅಥತ. ಅದು ಗ ೊತ್ರತಲ ದ ನಿೇನು ಪಾಪ ಅವಳ್ನ ರ ೇಗಿತದಿದೇಯ.
ರಮೆೇಶ್: ಹೌದ ೇನ ೊೇ, ಸಾರಿ ಕಣ ೊೇ. ಅಮಾಮ ತಾರಕಾೆ, ನೆಂದು ತ್ಪಾಪಯತಮಮ. ಅಲ ೊವೇ ಸುರ ೇಶಾ, ಏನು ಭಾಷ ೇನ ೊೇ ಇದು ಎಷ್ುಟ
ವಿಚಿತ್ಿವಾಗಿದ . ನಮಮ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರು ಮೆೈಸೊರು ಕನನಡ ನ ೊೇಡು ಎಷ್ುಟ, ಬೊಯಟ್ಟಫುಲಾಿಗಿ, ಸ್ಸೆಂಪಲಾಿಗಿ ಇದ .
ಸುರ ೇಶ್: ಹೌದ ೇಳ್ು, ನಿಮೊಮರ್ ಭಾಷ ೇನ ಗ ಿೇಟ್. ನಮಮ ದ ೇಶ್ದ ಎಲಾಿ ಭಾಷ ೇನೊ ಸ ೇಕ ೊತೆಂಡ ಿ ಅದ ೇ ಬ ೆಂಗಳ್ೂರ್ ಕನನಡ. ಅವರದು ಕೊಡ
ಸ ೊಗಸಾದ ಭಾಷ ಕಣ ೊೇ. ಧಾರವಾಡದುದ ಗೆಂಡು ಭಾಷ ಗ ೊತಾತ, ಇನೊನ ಮೆೇಲ ಉತ್ತರಕ ೆ ಹ ೊೇದ ಿ, ಸುಲಾತನರು ಆಳಿದ ನಾಡು, ಅರಬರ ಭಾಷ
ಬ ರ ತ್ರರ ೊೇ ಕನನಡ. ಕರಾವಳಿ, ಕ ೊಡಗು, ಮಲ ನಾಡು, ಬ್ಬಳಿಗಿರಿರೆಂಗನ ಬ ಟ್ಟದ ಕಡ , ಮತ ತ ಗಡಿ ಪಿದ ೇಶ್ಗಳ್ು, ಹೇಗ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಕಡ ೇನೊ
ಒೆಂದ ೊೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಶ ೈಲ. ಆದ ಲಾಿ ಆ ಮರ್ಣಣನ ಸ ೊಗಡು, ಆ ಕೆಂಪನುನ ಅನುಭವಿಸ ೊೇದ ೇ ಒೆಂದು ಆನೆಂದ. ನಮಮದ ೇ ಶ ಿೇಷ್ಠ ಅನನಬಾರದು,
ಯಾವುದರನೊನ ತ್ರದದಲೊ ಹ ೊೇಗಬಾರದು, ಎಲಿದಕೊೆ ಮೊಲ ನಮಮ ಕನನಡ ಅನ ೊನೇದನನ ಮರಿೇಬಾದುತ.
ರಮೆೇಶ್: ಹೌದು ಕಣ ೊ, ಹಾಗ ನ ೊೇಡಿದ ಿ ನಮಮ ಭಾಷ ಹಾಳಾಗಿತರ ೊೇದು ಬ ೆಂಗಳ್ೂನತಲ ಿೇನ .
ಸುರ ೇಶ್: ಸರಿ ನಾನಿನುನ ಹ ೊರಡಿತೇನಿ, ತಾರಕೆನನ ಮನ ತ್ಲುಪಿಸಬ ೇಕು. ನಿೇನ ೇನ ೊೇ ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳಿಸಬ ೇಕೊೆಂತ್ರದ ದ ಅಲಾವ, ಈ ತಾರಕೆನ
ಗೆಂಡ ಭಿಮಾೇಮಣಣ ಆ ಕ ಲಾಿನೊ ಮಾಡಾತನ . ಏನಮಮ ತಾರಕೆ, ಸೆಂಜ್ ಗ ನಿೇನೊ ಭಿಮಾೇಮಣಾಣನೊ ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಬೆಂದು ಬ್ಬಡಿ.
ರಮೆೇಶ್: ಒಳ ಳೇದಾಯುತ ಬ್ಬಡು ಅದೊ ಒೆಂದು ಕ ಲಿ ಆಗುತ .ತ ಏನಮಾಮ ತಾರಕೆ, ಹೆಂದಾಗಡಿ ಬರುವಾಗ, ನಿನನ ಗೆಂಡನೊನ ಕಕ ೊತೆಂರ್ಡ ಬೆಂದಿುಡು.
(ಎಲಿರೊ ನಗುವರು)
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 17

(ರಮೆೇಶ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತಾತ ಕುಳಿತ್ರರುವನು, ತಾರಕೆ ಗೆಂಡನ ೊಡನ ಬರುವಳ್ು)
ತಾರಕೆ: ನಮಸಾೆರಿೀ ಯಪಾಪ, ಕಕ ೊೇತೆಂರ್ಡ ಬೆಂದಿೇನ್ ನ ೊಡಿಿೇ ನನ್ ಯಜಮಾನನನ.
ಭಿಮಾೇಮಣಣ: ಶ್ರರ್ಣಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ.
ರಮೆೇಶ್: ನಮಸಾೆರ ಭಿಮಾೇಮಣಣ.
ತಾರಕೆ: (ಗೆಂಡನಿಗ ) ನಿೇ ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ್ ಹ ೊೇಗ್ ಮತ್ತ, ನಾ ಪಾತ್ರಿ ತ ೊಳಿೇದ್ ಬತ್ರೇತನಿ.
ರಮೆೇಶ್: ಹಾಗ ೇ ಮಾಡಿ. ಏನಪಾಪ ಭಿಮಾೇಮಣಣ. ಮರಹತ್ರತ ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ ೂೇದು ಅಭಾಯಸ ಇದ ೇ ತಾನ ?
ಭಿಮಾೇಮಣಣ: ಇಲ ದೇ ಏನಿಿೇ. ನಮೊಮರ್ ಕಡಿ ಆ ಕ ಲಾಿನೊ ಮಾಡಿತದದನಿಿೇ. ಮ್ಮನಿೇಟಾನಗ ಮೆಂಗನಾಹೆಂಗ ಮರ ಹತ್ರತೇನಿಿೇಯಪಾಪ.
ರಮೆೇಶ್ – ಪರವಾಗಿಲ ವ, ಮತ ತ ಎಷ್ುಟ ಕ ೊಡಬ ೇಕು ಹ ೇಳ್ು
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಸಾವಕಾಶ್ ಮಾತಾಡ ೊೇಣು, ಬ್ಬಡಿಿೇ ಮತ್ತ.
(ತಾರಕೆ ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇಗುವಳ್ು. ಭಿಮಾೇಮಣಣ ಹ ೊರಗ ಹ ೊೇಗುವನು. ರಮೆೇಶ್ ಪ ೇಪರ್ ಹಡಿದು ಕೊರುವ)
ತಾರಕೆ – ರಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ, ಪಾತ್ರಿ ತ ೊಳ ದಾಯುತ. ಮತ ೇತ ನ್ ಮಾಡಬ ೇಕ್ ಹ ೇಳಿಿೇ.
ರಮೆೇಶ್ – ನಿನನ ಗೆಂಡನ ಕ ಲಸ ಮುಗಿತ ೇನು.
ತಾರಕೆ – ಹೊನಿಿೇ. ಮರ ಇಳಿೇಲಕ್ ಹತಾಯನ
ರಮೆೇಶ್ – ಕಾಯಿ ಕ್ಲತ್ರತದಾದಯಿತ ೊೇ, ಇಲ ೊವೇ?
ತಾರಕೆ – ಹೊನಿಿೇ, ಕಾಯಿ ಕ್ಲತಾತತ್ು. ಈಗ ಮರ ಇಳಿೇಲಕ್ ಹತಾಯನ.
ರಮೆೇಶ್ – (ಸವಗತ್) – ಕಾಯಿ ಕ್ಲತಾತಯಿತ್ು. ಮರ ಇಳಿೇಲಕ ೆ ಹತ್ರತದಾದನ! (ಯೇಚಿಸುತ್ತ ಕ ೇಳ್ುವನು) “ಎನಿಕ ೆ ಹತ್ರತದಾನ ಅೆಂದ ”
ತಾರಕೆ – ಮರ ಇಳಿೇಲಕ್ ಹತಾಯನ ಅೆಂದ
ರಮೆೇಶ್ – ಅಲಾಿ! ಮರ ಇಳಿಯೇದಿಕ ೊೆೇಸೆರ ಹತ ೊತೇದ. ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ್ಲಕ ೆ ಮರ ಹತ ೊತೇದು ಸರಿ. ಆದರ ಮರ ಇಳಿಯೇದಿಕ ೊೆೇಸೆರ ಮರ
ಹತ ೊತೇದು ಅೆಂದ ಿ … (ಮೆಲಿಗ ) “ಅವನ ೇನು ಕ ೊತ್ರನಾ” … ಇರಲ ಅವನನ ನೇ ವಿಚ್ಾರಿಸುತ್ರತೇನಿ.
ತಾರಕೆ … ರೊಮಲಿ ಮೆಂಚದ ಮೆೇಲ , ನನನ ಹ ೆಂಡಿತೇದು ಮೊನಾತಲುೆ ಸ್ಸೇರ ಇದ . ಎಲಾಿನೊ ಒಗ ದು ಬ್ಬಡು.
ತಾರಕೆ – (ಆಶ್ಾಯತದಿೆಂದ) ಏನೆಂದಿಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ !
ರಮೆೇಶ್ – ಒಗಿೇ ಎೆಂದ
(ತಾರಕೆ ಒಳ್ಗ ಹ ೊೇಗಿ ಬಟ ಟಗಳ್ನುನ ಹಡಿದು ಬರುವಳ್ು)
ತಾರಕೆ – ಅಲಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ, ಮತ ತ … ಮತ ತ …
ರಮೆೇಶ್ – ಏನಮಮ ?
ತ್ರಕೆ – ಈ ಅರಿವಿೇ ಎಲಾಿ ಛಲ ೊೇನ ೇ ಐತ್ಲಿೇ …
ರಮೆೇಶ್ – ಛಲ ೊೇ ! … ಅೆಂದ ಿ ಚ್ ನಾನಗಿ ಇದ ಅೆಂತ್ರೇಯಾ ? ಅಯಯೇ ನ ೊೇಡು. ಎಷ ೊಟೆಂದು ಕ ೊಳ ಆಗಿದ . ಇನೊನ ಅದನನ ಹಾಗ ಇಟ್ಟಟದ ಿ ನನನ
ಹ ೆಂಡಿತ ಕ ೈಲ ಬ ೈಸ್ಸಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕಷ ಟೇ.
ತಾರಕೆ – (ಇನೊನ ಯೇಚಿಸುತಾತ) ಹಾಗಿದಿ ಮತ್ತ ಒಗಿೇಲ ೇ ಬ ೇಕ ೇನಿಿೇ
ರಮೆೇಶ್ – ಯಾಕಮಮ ಅದನುನ ಒಗಿಯೇದಿಕ ೆ ಅಷ ೊಟೆಂದು ಯೇಚಿಸ್ಸತೇ? ನಿನಗ ಆಗ ದ ಇದ ಿ ಇಟ್ುಟ ಬ್ಬಡು. ನಾನ ೇ ಯಾವಾಗಲಾದೊಿ ಒಗಿೇತ್ರೇನಿ.
ತಾರಕೆ – ಸರಿ ಬ್ಬಡಿ. ಒಗ ದ್ ಬತ್ರೇತನಿ (ಸವಗತ್) “ರ ೊಕೆ ಹ ಚ್ಾಾಗಿರ ೊೇ ಮೆಂದಿ ಅೆಂತ್ ಕಾಣತದ ”
(ತಾರಕೆ ಹ ೊರಗ ಹ ೊೇಗುವಳ್ು. ಭಿಮಾೇಮಣಣ ಒಳ್ಗ ಬರುವನು.)
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಕಾಯಿ ಕ್ಲತಾತತ್ರಿ ಸಾಹ ೇಬಿ
ರಮೆೇಶ್ – ಸಧಯ ಬೆಂದಯಲಿ. ಎಷ್ಟ ಕಾಯಿ ಸ್ಸಕುತ
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅರವತ್ ರಿೇ
ರಮೆೇಶ್ – ಅದಿರಿ, ಅಲಿ ಭಿಮಾೇಮಣಣ, ನಿೇನು ಕಾಯಿ ಕ್ಲೇಳ್ಕ ೆ ತಾನ ೇ ಮರ ಹತ್ರತದುದ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಹೌದಿಿೇ
ರಮೆೇಶ್ – ಕಾಯಿ ಕ್ಲತಾತದ ಮೆೇಲ ಮರ ಇಳಿೇಬ ೇಕು ಅೆಂತ್ ಯಾಕ ಮರ ಹತ್ರತದ ದ ?
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಹೆಂಗೆಂದಿ ಏನಿಿೇ ಅದು ?
ರಮೆೇಶ್ – ಅಲಿ ನಿನನ ಹ ೆಂಡಿತ ಹ ೇಳಿದುಿ, ಕಾಯಿ ಕ್ಲತಾತತ್ು, ಈಗ ಮರ ಇಳಿೇಲಕ್ ಹತಾಯನ ಅೆಂತ್. ಅಲಿ ಇಳಿಯಕ ೊೆೇಸೆರ ಮರ ಯಾಕ ಹತ್ರತದ ದ
ತ್ರಗತ ? ಏನ್ ಮರ ಹತ್ರತ ಇಳಿಯೇದನ್ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿತದಾಯ?
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – (ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗುತ್ತ) ಅಯಯೇ ಅದು ಹೆಂಗಲಿೇ… ನಮ್ ಕಡಿೇ, “ಇಳಿೇಲಕ್ ಹತಾಯನ” ಅೆಂದಿ ಇಳಿೇತ್ರದಾದನ ಅೆಂತ್. “ಬರಲಕ್
ಹತಾಯನ” ಅೆಂದ ಿ ಬತ್ರೇತದಾದನ ಅೆಂತ್ “ಹ ೊೇಗಲಕ್ ಹತಾಯನ” ಅೆಂದಿ ಹ ೊೇಗಿತದಾದನ ಅೆಂತ್ ರಿೇ
ರಮೆೇಶ್ – (ಇನೊನ ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗುತ್ತ) ಎಷ್ುಟ ತ್ಮಾಷ ಯಾಗಿದ ಯಪಪ ನಿಮ್ ಕಡ ಭಾಷ ಅೆಂತ್ು. ನಿೇನ ನ ೊೇಡು “ಹತ್ರಿಕ್ ಹತಾಯನ” ಅೆಂದ ಿ
ಏನು ವಿಚಿತ್ಿ ಇರುತ ತ ಅಲವ.
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅದು ಹಾಗ ೇರಿ. ಒೆಂದ ೊೆಂದ್ ಸ್ಸೇಮೆನಾಗ ಒೆಂದ ೊೆಂದ್ ರಿೇತ್ರ ಐತ್ರಿೇ. ಬ್ಬಡಿಿೇ …ಮತ್ತ ಇವತ್ರತನ್ ಪತ್ರಿಕ ನಾಗ ಏನ್ ಸುದಿದ ಐತ್ ಹ ೇಳಿಿೇ.
ಕ ೇಳ ೂೇಣು
ರಮೆೇಶ್ – ವಿಶ ೇಷ್ ಏನಿರುತ ತ ಭಿಮಾೇಮಣಣ. ಎಲಿ ಮಾಮೊಲು. ವಿಧಾನ್ ಸಭ ೇಲ ಗಲಾಟ . ಕ ೇೆಂದಿ ಸಕಾತರಕ ೆ ಜಯಲಲತಾ ಎಚಾರಿಕ . ಲೆಂಗನಮಕ್ಲೆ
ಭತ್ರತ, ಮತ ತರಡು ಘೆಂಟ ವಿದುಯತ್ ಕಡಿತ್. … (ಪುಟ್ ತ್ರರುಗಿಸ್ಸ) ರಸ ತ ಅಪಘಾತ್ದಲಿ ಸಾವು.
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅದ ೇನ್ ಹ ೇಳಿಿೇ ಸವಲಪ
ರಮೆೇಶ್ – ಇೆಂದು ಬ ಳಿಗ ಿ ತ್ುಮಕೊರು ರಸ ತಯಲಿ ಪಾದಚ್ಾರಿಯ ಮೆೇಲ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸೆಳ್ದಲ ೇಿ …
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – (ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗಲಾರೆಂಭಿಮಾಸುತಾತನ )
ರಮೆೇಶ್ – ಯಾಕ್ ಭಿಮಾೇಮಣಣ ಹಾಗ ನಗಿತೇಯ? ನಾನ ೇನಾದೊಿ ತ್ಪುಪ ಓದಿದಾನ!
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅಲಿೇ ಸಾಹ ೇಬಿ, ಆ ಲಾರಿ ಏನಾದೊಿ ಅರಿವ ನಾ ! ಕಾಗದಾನ ! (ಇನೊನ ಜ್ ೊೇರಾಗಿ ನಗುವನು)
ರಮೆೇಶ್ – ಯಾಕ್ ಭಿಮಾೇಮಣಣ ಹೆಂಗ ಕ ೇಳಿತೇಯ?
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಮತ್ರತನ ನೇನಿಿೇ. ಲಾರಿ ಹರಿಯೇದು ಅೆಂದಿ. ಬಟ ಟ ಹರಿಯೇದುೆಂಟ್ು. ಕಾಗದ ಹರಿಯೇದುೆಂಟ್ು. ಆದರ ಲಾರಿೇ ಹ ೆಂಗಿಿೇ ಹರಿೇಲಕ್
ಸಾಧಾಯ?
ರಮೆೇಶ್ – (ನಗುತಾತ) ಅೆಂತ್ೊ ಭಿಮಾೇಮಣಣ ನಾನು ಹ ೇಳಿದದಕ ೆ ನಿೇನು ಸ ದು ತ್ರೇರಿಸ ೊೆೆಂಡ
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅದ ೇರಿೇ ಮತ್ ನಾ ಹ ೇಳಿದುದ. ಒೆಂದ ೊೆಂದ್ ಸ್ಸೇಮಾಯಗ ಭಾಷಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದ್ ರಿೇತ್ರ ಇತ್ತದ ಅೆಂತ್.
ಅಬು! ಲಾರಿ ಹರಿಯೇದು ‘ಪರ್’ ಅೆಂತ್ ಹಹಹ (ನಗು ಬಲವೆಂತ್ವಾಗಿ ನಿಲಿಸ್ಸ) ಹ ೊತಾತತ್ರಿ ಸಾಹ ೇಬಿ ತಾರ ಎಲ ೊಿೇದುಿ
ರಮೆೇಶ್ – ಬಟ ಟ ಒಗಿೇತ್ರರ್ ಬ ೇಕು
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಹಾ! ಏನೆಂದಿಿೇ
ರಮೆೇಶ್ – ಬಟ ಟ ಒಗ ದ್ ಬಾ ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳ ದ. ಆದರ ಅವಾಗಿಿೆಂದ ಬಟ ಟ ಒಗ ಯೇ ಸದ ದೇ ಕ ೇಳಿತಲವಲಿ.
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅಯಯೇ ಶಿವನ ೇ! ನಾ ಕ ಟ ಟ! (ತ್ಲ ಮೆೇಲ ಕ ೈ ಇಟ್ುಟ ಕ ೊಳ್ುಳವನು)
ರಮೆೇಶ್ – ಯಾಕ ಭಿಮಾೇಮಣಣ ? ಅವಳಿಗ ಬಟ ಟ ಒಗಿೇಲಕ ೆ ಬರಲಾವ? ಅಥವಾ ಥೆಂಡಿೇ ಆಗುತ ತ ಅೆಂತಾನ!
(ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ ತಾರ ಒಳ್ಗ ಬರುವಳ್ು)
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಲ ೇ ತಾರ, ಏನ್ ಮಾರ್ಡ ಬೆಂದಿ ಅರಿವ ನ ಲಾಿ?
ತಾರಕೆ – ಒಗದ್ ಬೆಂದ
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – ಅಯಯೇ ಮೆಂಗಾಯ, ಎಲ ಿೇ ಒಗದಿೇ
ತಾರಕೆ – ಮುೆಂದಿನ ಬ್ಬೇದಿ ದ ೊರ್ಡ ಚರೆಂಡಿನಾಗ
ರಮೆೇಶ್ – ಅಲಿ ಚರೆಂಡಿ ಹತ್ಿ ಯಾಕ ಒಗ ಯೇಕ ೆ ಹ ೊೇದ ? ಮನ ೇಲ ೇ ಒಗ ಯೇ ಬೆಂಡ ಇತ್ತಲ.ಿ
ಭಿಮಾೇಮಣಣ – (ಬ್ಬದುದ ಬ್ಬದುದ ನಗುವನು) ರಿೇ ಅಪಪ. ಹ ೊೇಯ್ತ ಬ್ಬಡಿಿೇ. ಎಲಾಿನೊ ಹ ೊೇತ್ು ಬ್ಬಡಿಿೇ. ಸಾಹ ೇಬಿ ನಮಮಲಿ ಒಗ ಯೇದ್ ಅೆಂದಿ
ಬ್ಬಸಾಕ ೊೇದು ರಿೇ. ತಾರಾ ಅರಿವ ೇನ ಚರೆಂಡಿನಾಗ ಎಸ ದ್ ಬೆಂದಾಳಿಿೇ. ಹ ೊಹೇ ಹ ೊಹೇ ಹ ೊಹೇ
ರಮೆೇಶ್ – ಅಯಯೇ ಶಿವನ ೇ ! (ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ ಕ ೈ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಳವನು) 
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ನೀವು ಮಾಡ್ನ

ನಮಮ ಮಾತ್ನಟಿ ಕೆೀಳುವ ನೀರಟ …

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡಟಿ

ಬೆೀಕಾಗಟವ ಸಾಮಗರ:


ಒಣಗಿರುವ ಒೆಂದು ಬಾಚರ್ಣಗ



ವಾರ್ಶ ಬ ೇಸ್ಸನ್ ಬಳಿಯ ನಲಿಯಲಿ ಹರಿಯುವ ನಿೇರು

ವಿಧಾನ:


ವಾರ್ಶ ಬ ೇಸ್ಸನ್ ನಲಿಯನುನ ಬ್ಬಟ್ುಟ, ಸಣಣಗ ನಿೇರು ಹರಿಯುವೆಂತ ಮಾಡಿ



ಬಾಚರ್ಣಗ ಯಿೆಂದ ನಿಮಮ ತ್ಲ ಯ ಕೊದಲನುನ ಎೆಂಟ್ು-ಹತ್ುತ ಸತ್ರತ ಧಿೇಘತವಾಗಿ ಬಾಚಿ



ನಿಧಾನಕ ೆ ಬಾಚರ್ಣಗ ಯನುನ ಹರಿಯುತ್ರತರುವ ನಲಿ ನಿೇರಿನ ಬಳಿ ತ್ನಿನ



ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರ , ಆ ನಿೇರಿನ ಹರಿವು ಬಾಚರ್ಣಗ ಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತದ

ಏನಾಗಟತಿತದೆ:
ಕೊದಲನುನ ಬಾಚಿಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಅದರಲಿರುವ ಎಲ ಕಾರನ್ ಗಳ್ು ಬಾಚರ್ಣಗ ಗ ವಗತವಾಗುತ್ತವ . ಈ ಎಲ ಕಾರನ್ ಋಣಾತ್ಮಕ
ವಿದುಯದಾವ ೇಶ್ವನುನ (ನ ಗ ಟ್ಟವ್ ಚ್ಾಜ್ತ) ಹ ೊೆಂದಿರುತ್ತದ . ಆಯಸಾೆೆಂತ್ರೇಯ ಸ ಳ ತ್ದೆಂತ , ಇವು ಧನಾತ್ಮಕ (ಪಾಸ್ಸಟ್ಟವ್) ಅೆಂಶ್ಗಳಿೆಂದ
ಆಕಷಿತಸಲಪಡುತ್ತದವ . ನಿೇವು ನಲಿ ಬಳಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವ ೇಶ್ದ ಬಾಚರ್ಣಗ ತ್ೆಂದಾಗ, ಇದು ನಿೇರಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಶ್ಕ್ಲತಯಿೆಂದ ಆಕಷಿತತ್ವಾಗುತ್ತದ .
ನಿೇರಿನ ಹರಿವು ಸಣಣದಿರುವುದರಿೆಂದ ಆಕಷ್ತಣ ಸಾಧಯವಾಗುತ್ತದ .
ಇದ ೇ ರಿೇತ್ರಯಲಿ, ನಿೇವು ಸಣಣಸಣಣ ಕಾಗದ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ನುನ ಬಾಚಿದ ಬಾಚರ್ಣಗ ಯಿೆಂದ ಆಕಷಿತಸಬಹುದು



೧. ಹ ೊಯಿಳ್ ದ ೊರ ವಿಷ್ುಣವಧತನ
೨. ಹಳ ೇಬ್ಬೇಡು

ಅಲಿಲ್ಲಿ ಏನೆೀನಟ

ನಮಮ ಕಾಯಮಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನಟಿ ನಮಗಾಗ ತ್ಂದವರಟ – ಸಟಗಮ ಕನಿಡ ಕ್ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ಟತ ಮಟಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಟ – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡಟಿ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸಟದಶಮನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ್
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ್, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತ್ಮ್ತಿಮ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸ್ಸಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಸದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸ್ಸರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸ್ಸದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜ್ಾತಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ ತಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ.
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