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ಒೆಂದು ಭಾಷ ಯ ಹಿರಿಮೆಯು ಆ ಭಾಷ ಯಲ ಿ ರಚಿತವಾದ ಉತತಮ ಕೃತ್ರಗಳೆಂದ 

ನಿರ್ಧರಿಸಲಪಡುತತದ ಯೇನ ೊೇ ಸರಿ. ಅಷ ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ ೊನೆಂದು ಅೆಂಶವ ೆಂದರ , ಆ ಭಾಷ ಯನುನ ಎಷ್ುಟ 

ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಜನರು ಬಳ್ಸುತ್ರತದಾಾರ  ಎೆಂಬುದು. ಜಗತ್ರತನ ಅದ ಷ ೊಟೇ ಭಾಷ ಗಳ್ು ಹಿೆಂದ  ಪಿಚಲತದಲಿದುಾ 

ಈಗ ಗತ್ರಸಿಹ ೊೇದ ಪಟ್ಟಟಯನುನ ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡಿವ . ಭಾರತ ಮೊಲದ ಭಾಷ ಗಳಾದ ಅರ್ಧಮಾಗಧಿಯಾಗಲ, 

ಪಾಲಯಾಗಲ, ಅಷ ಟೇಕ ಎ ಎಲಿರ ಯಾಯಲಿ ಲ ೋಿೇಕಗಳ್ ರೊಪದಲಿ ನಲದಾಡುವ ಸೆಂಸದತದೊಾ ಅದ ೇ ಗತ್ರ.  

ಎಷ ಟೇ ಅಭಿಮಾನದೆಂದ ಸೆಂಸದತವನುನ ದ ೇವಭಾಷ ಯೆಂದು ಹ ೇಳಕ ೊೆಂಡರೊ, ಆ ಭಾಷ ಯಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅತ್ರ ವಿರಳ್ವಿರುವ 

ಕಾರಣದೆಂದ ಭಾಷಾಲಾಸರಜ್ಞರ ಪಿಕಾರ ಅದನುನ ನಶಿಸಿ ಹ ೊೇದ ಭಾಷ ಗಳ್ ಗುೆಂಪಿಗ  ಸ ೇರಿಸಿದರ , ಒಪಪಲ ೇಯ ೇಕಾದ ಸಿಿತ್ರಯುೆಂಟ್ು. ಕ ಲವರ 

ಹ ೇಳಕ ಗಳ್ ಪಿಕಾರ, ಜಗತ್ರತನಲರಿುವ ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ ಭಾಷಾ ಪಿಭ ೇದಗಳ್ ಪಟ್ಟಟಯೆಂದ ಕ್ಲಿ. ಶ. ೨೦೫೦ ರ ಇಸವಿಯ ಹ ೊತ್ರತಗ  ೮೦-೯0 

ಪಿತ್ರಶತ ಭಾಷ ಗಳ್ು ನಶಿಸಿ ಹ ೊೇಗುತತವ . 

ನಮೆೆಲರಿ ಮೆಚಿಿನ ಕನನಡವು ಚಿನನದ ಗಣಿಯೇ ಸರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ ಹ ಮೆೆಯ ಸಾಹಿತಯ ಸಿರಿಯದ  ನಮೆಲಿ. ಓದಲು ತ ೊಡಗಿದರ  ಈ 

ಜೇವಮಾನವ ೇ ಸಾಲುವುದಲಿ. ಆದರ  ಆ ಹ ಮೆೆಗಿೆಂತಲೊ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ನಮೆ ದನಬಳ್ಕ ಯಲಿ ನಾವು ಎಷ್ುಟ ಕನನಡವನುನ 

ಬಳ್ಸುತ ತೇವ  ಎೆಂಬುದು. ಹ ೇಗ  ನಿೇವು ಚಿನನದ ತಟ್ ಟಯಲ ೇಿ ಊಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೊ, ತ್ರನನಲು ಅನನ ಯ ೇಕ ೊೇ, ಹಾಗ ಯೇ ನಾವು ಇೆಂತಹ 

ಭಾಷ ಯ ಮೊಲದವರು ಎೆಂಬ ಅಸಿೆತ ಯನುನ ಎಲರಿಿಗೊ ಗುರುತುಮಾಡಿಕ ೊಡಲು ಅದನುನ ನಾವು ಹ ಚ್ಾಿಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಬರ ದು ತ ೊೇರಿಸಯ ೇಕು. 

ನೆಂಬಿ, ಒಮೆೆ ನಿೇವು ಕನನಡದಲ ಿ ಬರ ದು, ಮಾತನಾಡುವ ಅಭಾಯಸ ಶುರುಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡರ  ಅದನುನ ಬಿಡಲು ನಿಮಗ  ಮನಸಾಾಗುವುದಲ.ಿ ಇದು 

ನಿಮೆ ನುಡಿ, ನಿಮೆ ನಡ ಯಲೊ ಿಅದನುನ ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳಳ ಎೆಂಬುದ ೇ ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ ಮೊಲಕ ನಿಮೆೆಲಿರಲೊಿ ವಿನೆಂತ್ರ. 

ಕನ್ಿಡವನ್ಟಿ ಹ ಚ್ಟು ಹ ಚ್ಟು ಬ್ಳಸಲ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಯಟಕತ ಸಲ್ಹ ಗಳು. 

ಬಹುತ ೇಕ ಎಲಿ ಇಮೆೇಲ್ ನಲ ಿ ಈಗ ಕನನಡ ಬರ ಯಲು ಸಾರ್ಯ. ಕನನಡವನುನ ಬಲ ಿ ನಿಮೆ ಬಳ್ಗದವರ ೊೆಂದಗ  ಆದಷ್ೊಟ ಕನನಡದಲ ಿ

ಬರ ಯರಿ. ನಿಮೆ ಭಾಷ ಯಲಿ ಬರ ದು ಓದುವುದಕ ೆ ನಿಮಗ ೇ ಸೆಂತಸವಾಗುತತದ . ಈಗಿೇಗ ಬರುತ್ರತರುವ ಮೊಯ ೈಲ್ ಫೇನಿನಲಿ ಕನನಡ ಬರ ಯಲು 

ಸಾರ್ಯ. ನಿೇವು ಕಳಸುವ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್. ಇತಾಯದಗಳ್ು ಕನನಡದಲಿರಲ. ಅೆಂತರ್ಾಧಲದಲಿ ಅನ ೇಕ ಕನನಡ ಪತ್ರಿಕ ಗಳ್ು ಸಿಗುತತವ . ದನನಿತಯದ 

ವಾತ ಧಗಾಗಿ ಅವುಗಳ್ನುನ ಓದ. ನಿಮೆ ಮಕೆಳಗ  ನಿೇವ ೇ ಕನನಡವನುನ ಕಲಸಿ. ಅವರ ೊೆಂದಗ  ಕನನಡದ ಸಾಹಿತಯ, ಆಗುಹ ೊೇಗುಗಳ್ ಬಗ ೆ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕ ೊಡಿ. ಕನನಡ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಆಲಸಿ. ಮಕೆಳಗ  ಕನನಡದ ಕಥ  ಪುಸತಕ ಓದಸಿ. ಶುಭಾಶಯ ಪತಿ ಇತಾಯದ ಸೆಂದ ೇಶಗಳ್ನುನ ಕನನಡದಲ ಿ

ಬರ ಯರಿ. ನಿಮೆ ನಿಮೆ ಗಣಕಯೆಂತಿದಲ ಿ ಕನನಡವನುನ ಹ ಚುಿ ಹ ಚುಿ ಬಳ್ಸಿ. ಹಾಗ ಯೇ ಫ ೇಸುುಕ್, ಇತಾಯದ ರ್ಾಲತಾಣಗಳ್ಲಿ ಕನನಡದಲ ಿ

ವಯವಹರಿಸಿ. ಮರ ಯಯ ೇಡಿ - ಕನನಡದ ಮಾತು ಚ್ ನನ, ಕನನಡದ ನ ಲ ಚ್ ನನ, ಕನನಡಿಗರ ಮನಸು ಚಿನನ   

ನ್ವ ಂಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ  
ವಷ್ಷ/ಶರದ್ ಋತ್ಟ, ಅಶವಯಟಜ/ಕಾತಿೀಷಕ ಮಾಸ  
01 ಭಾ - ಕನನಡ ರಾರ್ ೊಯೇತಾವ ದನ  
07 ಶ - ರಮಾ ಏಕಾದಶಿ  
10 ಮೆಂ - ನರಕ ಚತುದಧಶಿ  
11 ಬು - ದೇಪಾವಳ ಅಮಾವಾಸ ಯ  
12 ಗು - ಬಲಪಾಡಯಮಿ/ಕಾತ್ರೇಧಕ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
22 ಭಾ - ಪಿಭ ೊೇಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ, 23 ಸ ೊೇ - ಉತಾಿನ ದಾಾದಶಿ  
25 ಬು - ಗುರು ನಾನಕ್ ಜನೆದನ, ಹುಣಿಿಮೆ  
26 ಗು - ಹುತತರಿ ಹಬು  
28 ಶ - ಕನಕದಾಸರ ಜಯೆಂತ್ರ  
29 ಭಾ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಧ 

ಡ್ನಸ ಂಬ್ರ್ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ,  

ಶರದ್/ಹ ೀಮಂತ್ ಋತ್ಟ, ಕಾತಿೀಷಕ/ಮಾಗಷಶ್ರ ಮಾಸ  
01 ಮೆಂ - ವಿಶಾ ಏಡ್ಸಾ ದನ  
07 ಸ ೊೇ- ಏಕಾದಶಿ, ಯ ೆಂಗಳ್ೂರು ಕಡಲ ೇಕಯ ಪರಷ   
10 /11 ಗು/ಶು - ಅಮಾವಾಸ ಯ  
12 ಶ - ಮಾಗಧಶಿರ ಮಾಸ ಆರೆಂಭ  
23 ಬು - ಹನುಮಾನ್ ಜಯೆಂತ್ರ  
24 ಗು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್  
25 ಶು - ಕ್ಲಿಸ್ ಮಸ್, ದತಾತತ ಿೇಯ ಜಯೆಂತ್ರ  
28 ಸ ೊೇ - ಸೆಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಧ 

 

ಎರಡಟ ತಿಂಗಳ ಪರಮಟಖ ದಿನ್ಗಳು 
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ಸಿಡ್ನಿ ಸಟದಿಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲಿಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ 

ಸಾವಿರಾರು ಮೆೈಲ ದಾಟ್ಟ ಬೆಂದ ಕನನಡಿಗರಿಗಾಗಿ, ಸಿಡಿನಯ ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ ಮತುತ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯ ಪರವಾಗಿ ದಸರಾ ಹಬುದ 
ಆಚರಣ ಯು ನವ ೆಂಬರ್ ಮೊದಲನ ೇ ವಾರಾೆಂತಯದಲ ಿಟ್ೊನಾೆಬಿ ಈಸ್ಟ ಲಾಲ ಯಲಿ ಹಮಿೆಕ ೊೆಂಡಿತುತ. ಇನ ೊನೆಂದು ವಿಲ ೇಷ್ ಸೆಂಗತ್ರ ಎೆಂದರ  
ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ಹತತನ ೇ ವಾರ್ಷಧಕ ೊೇತಾವ ಕೊಡ ಹೌದು. ಈ ಸೆಂದಭಧದಲಿ ಕನಾಧಟ್ಕದೆಂದ ಬೆಂದ ಅರ್ಥತ್ರಗಳ್ು - ಕನನಡ ಅಭಿವೃದ ಿ
ಪಾಿಧಿಕಾರದ ಅರ್ಯಕ್ಷರು-ಎಲ್.ಹನುಮೆಂತಯಯ ಮತುತ ಕಾಯಧದಶಿಧ- ಮುರಳೇರ್ರ್ ಕಡ ಮನ  ಯವರಿೆಂದ ಕಾಯಧಕಿಮ ಇನನಷ್ುಟ ಕಳ ಗಟ್ಟಟತುತ.  

ರೆಂಗು ರೆಂಗಾದ ಬಣಿ ಬಣದಿ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ು ನಮೆನುನ ಬರಮಾಡಿಕ ೊoಡವು. ವಿಲ ೇಷ್ವಾಗಿ ನನನ ಗಮನ ಸ ಳ ದದುಾ ಕನಾಧಟ್ಕದ 
ನಕ್ಷ ,  ಕ ೆಂಪು ಮತುತ ಹಳ್ದ ಬಣಗಿಳೆಂದ ಕೆಂಗ ೊಳಸುತ್ರತತುತ. ಮಕೆಳ್ು ಮತುತ ದ ೊಡರವರು ಬಿಡಿಸಿದಾ ರೆಂಗ ೊೇಲಗಳ್ು ಹಬುದ ವಾತಾವರಣವನುನ 
ಉೆಂಟ್ು ಮಾಡಿತುತ.  

ಮೊದಲಗ  ಶಿಿೇಮತ್ರ ಶುಭ ರವಿಯವರು “ಹಚ್ ಿೇವು ಕನನಡ ದೇಪ” ಹಾಡನುನ ಸುಲಾಿವಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ಹ ೊರನಾಡ ಕನನಡದ ಕೆಂದಮೆಗಳ್ 
ಪ ಿೇಮಕ ೆ ಮತುತ ಅಭಿಮಾನಕ ೆ ನಿೇರ ರದ ಅನುಭವ ನಿೇಡಿದರು. ಶಿಿೇಯುತ ಹನುಮೆಂತಯಯನವರು ದೇಪ ಯ ಳ್ಗಿ ಸಭ ಯನುನ ಉದ ಾೇಶಿಸಿ 
ಒೆಂದ ರಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಿೇಮತ್ರ ಪೂಣಿಧಮಾ ಭಟ್ ಕಾಯಧಕಿಮದ ನಿವಧಹಣ  ವಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಪಷ್ಟ ಅಚಿ ಕನನಡದ ಮಾತುಗಳ್ು 
ಸಭಿಕರನುನ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ ಪಡಿಸಿತು. 

ಕುಮಾರಿ ಸಿೆಂರ್ು, ಕುಮಾರಿ ಅೆಂಕ್ಲತ ಮತುತ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಭಟ್ ಲಾಸಿರೇಯ ಸೆಂಗಿೇತ ಹಾಡಿದರ ,  ಕುಮಾರಿ ಆಸಾಿ ಮತುತ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಅಪಣಧ 
ನಾಗಶಯನ ಹಿೆಂದೊಸಾತನಿ ಲ ೈಲ ಸೆಂಗಿೇತವನುನ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ವು ನಮೆ ಸಮುದಾಯದ ಕ ಲವರನುನ ಆರಿಸಿ, 

ಅವರುಗಳ್ು ಸಮುದಾಯಕ ೆ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಕ ಲಸವನುನ ಗುರುತ್ರಸಿ ಅವರಿಗ  ಗೌರವ ಸಲಸಿಿತು. ಅವರುಗಳ್ು ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್, 

ಅಪಣಧ ನಾಗಶಯನ ಮತುತ ಶಿಿೇಯುತ ಅಲ ೋೇಕ್.  ವ ೇದಕ ಗ  ಸನಾೆನಿತ ಅರ್ಥತ್ರಗಳ್ ರ್ ೊತ ಗ  ಅವರ ಯ ನುನಲುಯಾಗಿ, ಯ ೆಂಬಲ ಕ ೊಡುತ್ರತರುವ 
ಅವರವರ ರ್ಮಧ ಪತ್ರನ ಮತುತ ಪತ್ರಯರನುನ ಕೊಡ ಕರ ದು, ಹೃತೊಪವಧಕವಾಗಿ ಅಭಿನೆಂದಸಿತು.  

ಕನನಡ ಲಾಲ ಯ ಮಕೆಳಗ  ಅವರ ಕಲಯುವ ಸಾಮರ್ಥಯಧವನುನ ಗುರುತ್ರಸಿ, ಪಿಶಸಿತಪತಿವನೊನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಲಾಲ ಗಾಗಿ ತಮೆ 
ಸಮಯ ಕ ೊಡುತ್ರತರುವ ಎಲಾಿ ಗುರುಗಳ್ನುನ ವ ೇದಕ ಗ  ಬರಮಾಡಿ ಗೌರವವನುನ ಸಲಿಸಲಾಯತು. ತದನೆಂತರ ಪುಟ್ಟ ಯಾಲಕ ಯರಾದ ಕುಮಾರಿ 
ವಿಭಾ,  ಅನಿಷ್,  ಸೃರ್ಷಟ ಮತುತ ದಯಾ ಸುೆಂದರವಾದ ಕಾಡಿನ ಹಾಡಿಗ  (ಅಡವಿ ದ ೇವಿಯ ಕಾಡು ಜನಗಳ್, ಈ ಹಾಡು …) ಹ ರ್  ೆಹಾಕ್ಲದರು. ಎಲ  
ಮತುತ ಹೊವುಗಳ್ ಅವರ ಅಲೆಂಕಾರ ಮನ ಸ ಳ ಯುವೆಂತ್ರತುತ.  

ದಸರಾದ ಮತ ೊತೆಂದು ವಿಲ ೇಷ್ವ ೆಂದರ  ಯ ೊೆಂಯ .  ಅದಲಿದದಾರ  ಹಬು ಏನೊ ಇಲಿ.  ಲಾಲ ಯ ಮತ ೊತೆಂದು ಕ ೊಟ್ಡಿಯಲಿ 
ಸಾೆಂಪಿದಾಯಕ ಯ ೊೆಂಯ ಗಳ್ನುನ ರ್ ೊೇಡಿಸಿದಾರು. ಮೆೈಸೊರ್ ಜೆಂಬೊ ಸವಾರಿ ನ ನಪಿಸುವ ದ ೊಡರ ಆನ  ಜನರನುನ ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಧಸಿತು. 
ಬೊದು ಬಣದಿ ಆನ  ನಿಜವಾದ ಮರಿ ಆನ  ಗಾತಿವನ ನೇ ಹ ೊೇಲುತ್ರತುತ. ಮಕೆಳ್ು ಮತುತ ದ ೊಡರವರೊ ಯ ೊೆಂಯ ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುತಾತ ತಮೆ ತಮೆ 
ಯಾಲಯವನುನ ನ ನಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡರು.  

ದಸರಾ ಕಾಯಧಕಿಮ ಮುಗಿಯುವ ವ ೇಳ ಗ  ಹ ೊರಗ  ಎಲಿರಿಗೊ ಭ ೊೇಜನದ ವಯವಸ ತಯಾಗಿತುತ. ಊಟ್ದ ಸಮಯದಲಿ ಜನಗಳ್ು ನಗು, 
ಮಾತು ಕಥ ಯಲ ಿತಲಿೇನರಾದರು. ಸಿಡಿನಗ  ಹ ೊಸದಾಗಿ ಬೆಂದವರ ೊಬುರು, ದಸರಾ ಇಷ್ುಟ ರ್ ೊೇರಾಗಿ ಇಲಿಯೊ ಮಾಡುತ್ರತೇರಾ ಎೆಂದು ಕ ೇಳದುಾ 
ನನಗ  ಹ ಮೆೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತುತ.          (ಚಿತಿಕೃಪ : ಶಿಿೇ ನಾಗಭೊಷ್ಣ್) 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೀಲ  ಕೀಟ  
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ಸಿಡ್ನಿ ಸಟದಿಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ – ವರದಿ 

ದನನಿತಯದ ಬದುಕ್ಲನಲ ಿನಮೆ ತಾಯುನಡಿಯನುನ ಮಾತನಾಡುತ್ರತದಾರೊ, ಆ ಭಾಷ ಯ ಹಿರಿಮೆಯ ದ ೊಯೇತಕವಾದ ಸಾಹಿತಯವನುನ 
ಸವಿಯುವುದ ೆಂದರ  ಹಬುದೊಟ್ವ ೇ ಸರಿ. ಅದೊ ಕನನಡದ ನ ಲದೆಂದ ಬಹುದೊರವಿರುವ ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಸಿಡಿನಯಲಿ ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು 
ಸಾಹಿತ ೊಯೇತಾವ ನ ರ ವ ೇರಿತ ೆಂದರ , ನಿೇವು “ಹೌದ ೇ” ಎನನದ ೇ ಇರುವುದಲ.ಿ ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸುಸೆಂದಭಧವು ಸಿಡಿನಯ ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ 
ಹತತನ ೇ ವಷಾಧಚರಣ ಯ ಕಾಯಧಕಿಮಗಳ್ ನಡುವ  ಜರುಗಿತು ಎನುನವುದು ಪಿಶೆಂಸನಿೇಯವಾದ ಸೆಂಗತ್ರಯೇ ಸರಿ. 

ನವ ೆಂಬರ್ ೭ ಮತುತ ೮ ನ ೇ ದನಾೆಂಕವು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ದ ದಶಮಾನ ೊೇತಾವದ ಆಚರಣ ಯ ನ ಪದಲ ಿಮಿೇಸಲಟ್ಟಟದಾ ಕನನಡದ 
ಹಬುದ ದನಗಳ್ು. ೭ ನ ೇ ತಾರಿೇಖಿನ ಯ ಳ್ಗಿನ ಕಾಯಧಕಿಮಗಳ್ು ಒಲುಮೆ, ಉತಾಾಹದೆಂದ ನಡ ದು ಊಟ್ದ ತರುವಾಯ ಶುರುವಾದ ಒೆಂದು 
ಚಿಕೆ ಚ್ ೊಕೆ ಕಾಯಧಕಿಮವ ೇ “ಸಾಹಿತಯ ಸೆಂಗಮ” ವ ೆಂಬದು. 

ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತಾಯಸಕತರು ಸಿಡಿನಯಲಿದಾಾರ . ಆದರ , ಅವರ ಲಿ ಒೆಂದು ವ ೇದಕ ಯ ಅಡಿಯಲಿ ಬೆಂದದುಾ ಇದ ೇ ಮೊದಲ ೇನ ೊೇ. 
ಪಿತ್ರಯೊಬುರ ಸಾಹಿತಯದ ಒಲವು ಯ ೇರ  ಯ ೇರ ಯಾಗಿದಾರೊ ಒಯ ೊುಬುರಿೆಂದಲೊ ಅವರ ಮೆಚಿಿನ ಸಾಹಿತಯದಡಿಗ  ಕ ೇಳ್ುಗರಿಗ  ಬಡಿಸಿದಾಗ, 
ಚಪಾಪಳ ಯ ಪಿಶೆಂಸ  ಬೆಂದದುಾ ಸ ೇರಿದಾ ಸಭಿಕರ ವಿಲಾಲ ಮನ ೊೇಭಾವ ತ ೊೇರಿಸುತ್ರತತುತ. 

ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್ ಅವರ ರೆಂಗಭೊಮಿಯ ಹಿನನಲ ಯ ಉಚ್ಾಿರದ ನಿರೊಪಣ ಯಲ ಿಸಾಹಿತಾಯಸಕತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತಾತ, 
ವ ೇದಕ ಗ  ಆಹಾಾನಿಸಲಾಯತು. ಹ ೊರದ ೇಶದಲಿ ನ ಲ ಕೆಂಡಿದಾರೊ, ಎದ ಯಲಿನ ಅಕ್ಷರ ಪಿಿೇತ್ರಗ  ಅೆಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲರಿೊ 
ಉದಾಹರಣ ಯಾದರು.  

ಮೊದಲಗ  ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ|| ಮರ್ುಸೊದನ್ ಅವರು ಕನನಡದ ಲಾಸನಗಳಗ  ನಿಖ್ರವಾದ ರೊಪ ಕ ೊಟ್ಟೆಂತಹ ಬಿ. ಎಲ್. ರ ೈಸ್ 
ಅವರ ಬಗ  ೆತಾವು ಸಿದಪಿಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದದಾ ಪವರ್ ಪಾಯೆಂಟ್ ಪ ಿಸ ೆಂಟ್ ೇಶನ್ ಮೊಲಕ ಸವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೊಲತಃ 
ಕನನಡದವರಲಿದವರೊ ಕೊಡ ಕನನಡದ ಬಗ ೆ ತ ೊೇರಿದ ಆಸಕ್ಲತಯನುನ ಶಿಿೇಯುತ ಮರ್ುಸೊದನ್ ಅವರು ರ ೈಸ್ ಅವರ ಬಗ  ೆವಿವರಿಸುತತ 
ವಿವರಿಸಿದರು. ಕನನಡ ಅಭಿವೃದಿ ಪಾಿಧಿಕಾರದ ಅರ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿಿೇ ಹನುಮೆಂತಯಯನವರು ಮಾತನಾಡುತತ “ಕವಿತ ಯಲಿ ಸತಯವಿರಯ ೇಕು” ಎೆಂಬ 
ಮಾತನುನ ಒತ್ರತ ಹ ೇಳ, ತಾವ ೇ ಬರ ದ “ಅವಾ” ಎೆಂಬ ಪದಯವೆಂದನುನ ಓದದರು. ಶಿಿೇ ಸಿಡಿನ ಶಿಿೇನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ 
ಜೇವನದಲ ಿನಿಕಟ್ ಸೆಂಪಕಧಕ ೆ ಬೆಂದದಾ ಸಾಹಿತ್ರಗಳ್, ಅವರ ರಿೇತ್ರನಿೇತ್ರಗಳ್ ಸುದೇರ್ಧ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತತ ಸಭಿಕರನುನ ಎಪಪತತರ 
ದಶಕಕ ೆ ಕರ ದ ೊಯಾರು. ನಾಗಶಯನ ಯ ಳಾಳವ ಯವರು ವ ೇದಕ ಯಲಿ ಮಾತನಾಡುತತ ಶಿಿೇಯುತ ಪೆಂಡಿತ್ ದತಾತತ ಿೇಯ ಸದಾಶಿವ ಗರುಡ್ಸ 
ಅವರ ಜೇವನ ಕುರಿತಾದ ಪುಸತಕವೆಂದರ ಬಗ ೆ ಯ ಳ್ಕು ಚ್ ಲಿದರು. ಆ ಪುಸತಕದಲಿ ಪೆಂಡಿತರು ಹ ೇಗ  ತಮೆ ಸೆಂಗಿೇತ ಕ್ಷ ೇತಿದಲ ಿಕಷ್ಟ ಪಟ್ುಟ 
ಸಾರ್ನ  ಮಾಡಿದಾಾರ  ಎೆಂಬುದರ ಉಲ ಿೇಖ್ವನೊನ ನಿೇಡಿದರು. ಶಿಿೇ ಸುದಶಧನ್ ಅವರು ಸಭಿಕರನುನ ಉದ ಾೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗ  ಬಹಳ್ವಾಗಿ ನಾಟ್ಟದ 
ಒೆಂದು ಸೆಂಸದತ ಲ ೋೇಿಕದಲಿನ ಸಾರವನುನ ವಿವರಿಸುತತ, ಅೆಂತ ಯೇ ಅವರನುನ ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಸ ಳ ದ ಇತರ ಕವಿಗಳ್ ಪದಯವನುನ ಓದ, ಗ ೊೇಪಾಲ 
ಕೃಷ್ಿ ಅಡಿಗರಲಿ ಅವರು ಮೆಚಿಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಅೆಂಶವನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊೆಂಡರು. ನಾಗಲ ೈಲ ಕುಮಾರ್ ಅವರು “ಯಾದ್ ವಲ ೇಮ್” ಎೆಂಬ ಪುಸತಕವನುನ 
ಪರಿಚಯಸುತಾತ, ಹ ೇಗ  ಪರಿಸಿಿತ್ರ ವಿಕ ೊೇಪಗಳ್ು ಒೆಂದು ಕಥ ಯ ವಸುತವಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ಒತ್ರತ ಹ ೇಳದರು. ಅವರ ಮಾತ್ರಗ  ಸಪೆಂದಸುತಾತ 
ಸಭಿಕರ ೊಬುರಾದ ರಾರ್ ೇಶಾರಿಯವರೊ “ಯಾದ್ ವಲ ೇಮ್” ತಾವೂ ಮೆಚುಿವ ಪುಸತಕವ ೆಂದು ಶಿಫಾರಸುಾ ಮಾಡಿದರು. ನೆಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಶಿಿೇ ಹರಿೇಶ ಗುರಪಪನವರು ತಮೆ ಮೆಚಿಿನ ಬರಹಗಾರರಾದ ಕುೆಂ. ವಿೇರಭದಿಪಪನವರ “ಗಾೆಂಧಿೇ ಕಾಿಸ್” ಅನುನ ಪರಿಚಯಸುತತ ಅದರ ಕ ಲವು 
ಭಾಗಗಳ್ನುನ ಓದುವ ಮೊಲಕ ತಾವು ಏನನುನ ಆ ಬರಹಗಾರರಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ ತೇನ  ಎೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದರು.  

ಹಿೇಗ  ವಿವಿದ ಸಾಹಿತಾಯಸಕತರು ತಮೆ ತಮೆ ಅನುಭವಸಾರವನುನ ನ ರ ದದಾ ಜನಕ ೆ ಕ ೊಟ್ಾಟಗ, ಅಲದಿಾ ಜನರ ಲರಿ ಒಕ ೊೆರಳ್ು 
“ಇೆಂತಹ ಸೆಂವಾದಗಳ್ು ಮತ ತ ಹ ಚುಿ ಹ ಚುಿ ನಡ ಯಯ ೇಕು” ಎನುನವುದಾಗಿತುತ. ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯ ಅಭಿವೃದಿಗ  ಕನಾಧಟ್ಕ ಸಕಾಧರಕ ೆ 
ಸಲುಿವೆಂತ  ಪಾಿಧಿಕಾರದ ಅರ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನುಮೆಂತಯಯನವರಿಗ  ಅಜಧಯನೊನ ಸಲಿಸಲಾಯತು.  

ಸೆಂಗಿೇತ, ನೃತಯ, ನಾಟ್ಕ ಮುೆಂತಾದ ಶಿವಯದೃಶಯಮಾರ್ಯಮವು ಜನರನುನ ಸ ಳ ಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರ  ಈ ಸಮಾರೆಂಭಕೊೆ 
ಆಸಕತರು ಪಾಲ ೊೆೆಂಡಿದಾರು ಎನುನವುದು ವಾಸತವ.  ವರದಯ ಸತಯಕ ೆ, ಸಭ ಯಲಿ ತುೆಂಬಿ ತುಳ್ುಕಾಡುವಷ್ುಟ ಜನರಿದಾರು ಎೆಂದು ಅಸತಯ 
ಬರ ಯದದಾರೊ, ಸ ೇರಿದಾ ಜನರಲ ಿಉತೆಟ್ವಾದ ಸಾಹಿತಾಯಭಿಮಾನವು ತುೆಂಬಿ ತುಳ್ುಕಾಡುತ್ರತತುತ ಎೆಂದು ಹ ೇಳದರ  ತಪಾಪಗುವುದಲಿ.    

ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡಟಿ 



  

 ಪುಟ - 5 

 

  

ಸಿಡ್ನಿ ಸಟದಿಿ ನಾಟಕ  ೀತ್ಸವ 

ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯ ಹತತನ ಯ ವಾರ್ಷಧಕ ೊೇತಾವದ ಅೆಂಗವಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ 8 ನವ ೆಂಬರ್ 2015 ರೆಂದು ಮಧ್ಾಯಹನ ಮೊರು 
ರ್ೆಂಟ್ ಗ  ಟ್ೊೆಂಗಾಬಿೇ ಈಸ್ಟ ಪಬಿಕಿ್ ಸೊೆಲನಲ ಿಎರಡು ನಾಟ್ಕಗಳ್ನುನ ಪಿದಶಿಧಸಲಾಯತು. ಅದರ ಸೆಂಕ್ಷಿಪತ ವರದ. 

1. ಏಕೀಕರಣ (ರಚ್ನ : ಬೀChi) 
ಮುಖ್ಯ ಪಾತಿಗಳ್ು (ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ು) 
ಹನುಮೆಂತ ಕ ೊನ ಹೇರ ದ ೇಸಾಯ: ಅಡ ೊಾೇಕ ೇಟ್ (ಶಿಿೇ ಲಾಯಮ್ ಸಿೆಂಗ್) 
ನರಸಮೆ: ದ ೇಸಾಯರ ತಾಯ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್) 
ವ ೆಂಕಟ್ಲಕ್ಷುೆ: ದ ೇಸಾಯರ ಹ ೆಂಡತ್ರ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ಅಪಣಾಧ ನಾಗಶಯನ) 
ಕೃಷಿ್: ಅನನದಾತ-ಅಡಿಗ ಮಾಣಿ (ಶಿಿೇ ಯ ಳಾಳವ  ನಾಗಶಯನ) 

ಗದಗಿನ ಅಡ ೊಾೇಕ ೇಟ್, ಬಳಾಳರಿಯ ಅವರ ತಾಯ, ಕ ೊೇಲಾರದ ಅವರ ಕ್ಲರಿಯ ಹ ೆಂಡತ್ರ, ಕುೆಂದಾಪುರದ ಅವರ ಮಾಣಿ ಮತುತ 
ಕ ೊಯಮತೊತರಿನ ಅತ್ರರ್ಥ ಇವರ ಲಿರೊ ಮಾತನಾಡುವುದು ಒೆಂದಲಿ ಒೆಂದು ಬಗ ಯ ಕನನಡವಾದರೊ, ಒಬುರು ಹ ೇಳದುಾ ಇನ ೊನಬುರಿಗ  
ಅರ್ಥಧವಾಗುವುದರಲ, ಅಪಾರ್ಥಧವಾಗುವುದ ೇ ಹ ಚುಿ. ಈ ಪಿಹಸನವನುನ ಬಿೇChi ಅವರು ಬರ ದು 50 – 60 ವಷ್ಧಗಳಾಗಿದಾರೊ, ಇದರ ಹಾಸಯ 
ಸಾಲಪವೂ ಮಾಸಿಲಿ. ಭಾನುವಾರ ನಮಗ  ನಿೇಡಿದ ಪಿದಶಧನವನುನ ನ ೊೇಡುವಾಗಲೆಂತೊ  ಸೊತಿಧ್ಾರನ ಉಪೇದಾಾತದೆಂದ ನಾಟ್ಕದ 
ಕ ೊನ ಯವರ ಗ  ನಮೆ ನಗ ಗ  ತಡ ಯೇ ಇರಲಲಿ. 

ಮೊಲದಲಿ ವ ೆಂಕಟ್ಲಕ್ಷಿಿ ತನನ ಗೆಂಡನ ಕೆಂಕುಳ್ಲ ಿಸೊಟ್ ಕ ೇಸ್ ಅನುನ ಇರಿಸಿ ಅವನ ತಲ ಯ ಮೆೇಲ  ದ ೊಡರ ಹಾರನ್ ಉಳ್ಳ 
ಗಾಿಮಫೇನ  ಪ ಟ್ಟಟಗ ಯನುನ ಇಡುವಳ್ು. ಪಾಿಯೊೇಗಿಕ ತ ೊೆಂದರ ಗಳೆಂದ ಇದನುನ ಮಾಡಲಾಗಲಲಿ ಎೆಂದು ತ ೊೇರುತತದ . ಆದರ  ಇದನುನ 
ಊಹಿಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ಸಾಕು, ನಗ  ಉಕ್ಲೆ ಬರುತತದ . ಗದಗಿನ ಲಾಯರಿಯ ತಲ ಯ ಮೆೇಲ  ಮೆೈಸೊರಿನ ಸರಿಗ  ರುಮಾಲು ಏಕ  ಬೆಂತು ಎೆಂದು 
ನನಗ  ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಅನಿಸಿದರೊ, ಇದು ವ ೆಂಕಟ್ಲಕ್ಷಿಿಯ ಪಿಭಾವವ ೇ ಇರಯ ೇಕು ಎೆಂದು ಅರ್ಥಧಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡ . ನಾಟ್ಕದ ಅೆಂತಯ ಮೊಲಕ್ಲೆೆಂತ 
ಸಾಲಪ ಭಿನನವಾಗಿತುತ. ಆದರ  ಇದರಿೆಂದ ನಾಟ್ಕದ ಹಾಸಯಕೊೆ, ಸೆಂದ ೇಶಕೊೆ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯ ಕುೆಂದೊ ಆಗಲಲಿವ ೆಂದ ೇ ನನನ ಅಭಿಪಾಿಯ. 

ಈ ನಾಟ್ಕದ ತರುವಾಯ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ರ್ೆಂಟ್  ವಿರಾಮವಿದುಾ ಬೆಂದದಾ ಪ ಿೇಕ್ಷರಿಗ  ರುಚಿಯಾದ ತ್ರನಿಸುಗಳ್ು ಮತುತ ಸ ೊಗಸಾದ 
ಕಾಫಿಯನುನ ಸ ೇವಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಯತು. 

 

2. ಮನ್ಸಿಸಗ ಷ್ಟು ಮಟಖಗಳು (ರಚ್ನ : ಪರಕಾಶ್ ಕಂಬ್ತ್ತಳ್ಳಿ) 
 

ಅಜೆ: ಮನ ಯೊಡತ್ರ 

ಸುಬುಣಿ: ದ ೊಡರ ಮಗ 

ಸರಸಾತ್ರ: ದ ೊಡರ ಸ ೊಸ  
ನಾಗಣಿ: ಕ್ಲರಿಯ ಮಗ (ಶಿಿೇ ಗುರಪಪ ಹರಿೇಶ) 
ಸಿೇತಾ: ಕ್ಲರಿಯ ಸ ೊಸ  
ರವಿ: ಸುಬುಣಿ/ಸರಸಾತ್ರಯರ ಮಗ 

ಗಿರಿರ್ಾ: ನಾಗಣಿ/ಸಿೇತ ಯರ ಮಗಳ್ು 
ಡಾಕಟರು (ಶಿಿೇ ಲಾಯಮ್ ಸಿೆಂಗ್); ಲಾಯರು (....); ತೆಂಗಿ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್) 

 

 

ಅನ ೊಯೇನಯ ಪಿಿೇತ್ರಯೆಂದ, ಸೆಂತಸ, ಸೌಹಾದಧದೆಂದ ಕೊಡಿದ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಕಥ  ಇದು. ಅಜೆ ಇದಾಕ್ಲೆದಾೆಂತ  (ನಿಜವಾಗಿಯೊೇ, ಅರ್ಥವಾ 
ತನನವರನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಸಲ ೆಂದ ೊೇ) ಅಸಾಸಿಳಾಗುತಾತಳ . ಮೊದಲು ಎಲಿರಿಗೊ ಗಾಬರಿಯಾಗುತತದ . ಡಾಕಟರನುನ ಕರ ಸುತಾತರ . ಅನೆಂತರ ಒೆಂದು 
ವ ೇಳ  ಅಜೆಯು ಕ ೊನ ಯುಸಿರ ಳ ದರ , ಆಕ ಯ  ಹಾಸಿಗ ಯ ಕ ಳ್ಗಿರುವ ಪ ಟ್ಟಟಗ ಯಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಒಡವ  ಮತುತ ಹಣ ಯಾರಿಗ  ಸ ೇರಯ ೇಕು 
ಎೆಂಬ ವಿಚ್ಾರದಲಿ ಚಚ್ ಧ ಶುರುವಾಗಿ ಎಲಿರಲೊಿ   ಮನಸಾತಪ ಮತುತ ಪರಸಪರ ಜಗಳ್ಗಳ್ು ಆರೆಂಭವಾಗುತತವ . ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಹ ೇಗಾಗುತತದ  
ಎೆಂಬುದು ಮುೆಂಬರುವ ಸರಳ್ವಾದ ಮತುತ ಅಲಿಲ ಿನಗ ಬರಿಸುವ ಸೆಂಭಾಷ್ಣ ಗಳ್ಲ ಿಮತುತ ಸಾೆಂಕ ೇತ್ರಕ ಅೆಂತಯದಲಿ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ  ಅರಿವಾಗುತತದ . 

ಎರಡೊ ನಾಟ್ಕಗಳ್ ನಿದ ೇಧಶಕ್ಲ ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್. ಪಿಸುತತ ಪಿದಶಧನದಲಿ ದೃಶಯದೆಂದ ದೃಶಯಕ ೆ ಮಾಪಾಧಟ್ು 
ಸಹಜವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿದ  ಆಗುತ್ರತದುಾದು  ಅವರ ಉತತಮ ನಿದ ೇಧಶನಕ ೆ ಒೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದು ಮಾತಿವಲ,ಿ 

ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ ಲಿರಲೊಿ  ಅವರವರ ಅಭಿನಯಗಳ್ಲಿ ಉತದಷ್ಟತ ಯನುನ ತರಲು ಅವರು ಯಶಸಿಾಯಾಗಿದಾರು   
ಸುದಶಧನ ಮತುತ ಸಾರೆಂಗ ಅವರ ರೆಂಗದ ಮೆೇಲನ ದೇಪಗಳ್ ಯ ಳ್ಕು ಮತುತ ರ್ವನಿಗಳ್ ಸೆಂಯೊೇಜನ  ಲ ಿೇಷ್ಠ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿತುತ. 

ಒಟ್ಟಟನಲ ಿನಾಟ್ಕಗಳ ರಡೊ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರನುನ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ರೆಂಜಸಿದುವು ಎೆಂಬುದರಲ ಿಸೆಂದ ೇಹವಿಲಿ.    

ಡಾ || ಸಿ. ವಿ. ಮಧಟಸ ದನ್ 

ಮುಖ್ಯ ಪಾತಿಗಳ್ು (ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ು) 
ಸೊತಿಧ್ಾರ : ನಾರಾಯಣ ಕನಕಾಪುರ  
ನರಸಮೆ: ದ ೇಸಾಯರ ತಾಯ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್) 
ಹನುಮೆಂತ ಕ ೊನ ಹೇರ ದ ೇಸಾಯ: ಅಡ ೊಾೇಕ ೇಟ್ (ಶಿಿೇ ಲಾಯಮ್ ಸಿೆಂಗ್) 

ವ ೆಂಕಟ್ಲಕ್ಷುೆ: ದ ೇಸಾಯರ ಹ ೆಂಡತ್ರ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ಅಪಣಾಧ ನಾಗಶಯನ) 
ಕೃಷ್ಿ: ಅನನದಾತ-ಅಡಿಗ ಮಾಣಿ (ಶಿಿೇ ಯ ಳಾಳವ  ನಾಗಶಯನ) 

ರಹ ೊೇತತರಾವು : ಅತ್ರರ್ಥ (ಶಿಿೇ ಮಹ ೇೆಂದಿ ಸಿೆಂಗ್ ) 

ಮುಖ್ಯ ಪಾತಿಗಳ್ು (ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ು) 
ಅಜೆ: ಮನ ಯೊಡತ್ರ  - (ಗಿೇತಾ ಹಿರ ೇಮಠ್)  
ಸುಬುಣಿ: ದ ೊಡರ ಮಗ - (ಮನ ೊೇಹರ್ ರಾಜಲ ೇಖ್ರ್)  
ಸರಸಾತ್ರ: ದ ೊಡರ ಸ ೊಸ  - (ನಿಮಧಲ ಮನ ೊೇಹರ್) 
ನಾಗಣಿ: ಕ್ಲರಿಯ ಮಗ (ಶಿಿೇ ಗುರಪಪ ಹರಿೇಶ) 
ಸಿೇತಾ: ಕ್ಲರಿಯ ಸ ೊಸ  (ಸುನಿೇತ ಹರಿೇಶ್) 
ರವಿ: ಸುಬುಣಿ/ಸರಸಾತ್ರಯರ ಮಗ (ಮಹ ೇೆಂದಿ ಸಿೆಂಗ್ ) 
ಗಿರಿರ್ಾ: ನಾಗಣಿ/ಸಿೇತ ಯರ ಮಗಳ್ು (ಮಾನಸ ಯಾಬು) 
ಡಾಕಟರು (ಶಿಿೇ ಲಾಯಮ್ ಸಿೆಂಗ್); ಲಾಯರು (ಬಸವರಾಜ್ ಮಠಪತ್ರ ); ತೆಂಗಿ (ಶಿಿೇಮತ್ರ ವಿೇಣಾ ಸುದಶಧನ್) 

ಎರಡೊ ನಾಟ್ಕಗಳಗ  ತಾೆಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ:  
ಸುದಶಧನ್ - ಸೆಂಗಿೇತ ಸೆಂಯೊೇಜನ  ಮತುತ ರ್ವನಿ ನಿವಧಹಣ   
ಸಾರೆಂಗ  - ಯ ಳ್ಕು ಮತುತ ರೆಂಗಸಜೆಕ  
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ಈ ಯಾರಿಯ ವಿಚ್ಾರ ಶಿಿೇ ಜ.ಪಿ.ರಾಜರತನೆಂ ರವರ 'ವಿಚ್ಾರ ರಶಿೆ'ಯ ಒೆಂದು ರಶಿೆ. 
   

ಗುರುಕುಲದಲಿ ವಿದ ಯ ಕಲಯುತ್ರತದಾ ಒಬು ಶಿಷ್ಯ ಒಮೆೆ ಸಮುದಿ ತ್ರೇರದಲಿ ಕುಳತು, ಅಲ ಗಳ್ು 
ಬರುವುದನುನ ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರದಾ. 

 

ಆ ವ ೇಳ ಯಲ ಿಒಣಗಿದ ಹುಲು ಿಕಡಿರಯೊೆಂದು ಗಾಳಯಲ ಿತ ೇಲಬೆಂದು ಸಮುದಿದಲ ಿಬಿತುತ. ಅಲ ಗಳ್ು 
ಅದನುನ ಒಳ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳದ  ದಡಕ ೆ ತಳಳದವು. 

 

ಆ ಒಣಗಿದ ಹುಲುಕಿಡಿರ ದಡದಲ ಿನಿಲಿದ  ಪುನಃ ಸಮುದಿದ ೊಳ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಗಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರತತುತ. ಅದು 
ಹಾಗ  ಒಳ್ಕ ೆ ಬೆಂದಾಗಲ ಲಿ ಸಮುದಿ ಅದನುನ ಹ ೊರಕ ೆ ದೊಡುತ್ರತುತ. ಆ ಶಿಷ್ಯ ಈ ಹ ೊೇರಾಟ್ವನುನ ನ ೊೇಡಿದ. 
ಹುಲುಿ ಕಡಿರ ಹಠವನುನ ಮೆಚಿಿಕ ೊೆಂಡ. ಆದರ  ಆ ಸುಮುದಿದ ವತಧನ  ಅವನಿಗ  ಇಷ್ಟವಾಗಲಲ.ಿ 

 

'ಸಮುದಿ ಅಗಾರ್ ಎನುನತಾತರ , ಅಪಾರ ಎನುನತಾತರ . ರತಾನಕರನ ೆಂದು ಪಿಸಿದಾವಾದ ಸಮುದಿ ಈ ಅಲಪವಾದ ಹುಲುಕಡಿರಗೊ 
ತಾನು ಏಕ  ಆಶಿಯ ಕ ೊಡಯಾರದು? ವ ೈಲಾಲಯಕ ೆ ತಕೆ ಹಾಗ  ಔದಾಯಧವೂ ಇದಾರ  ಎಷ್ುಟ ಚ್ ನಾನಗಿರುತತದ ಎ' ಎೆಂದು ಕ ೊೆಂಡ. 

 

ತತ್ ಕ್ಷಣವ ೇ ಒೆಂದು ಅಶರಿೇರ ವಾಣಿ  
'ಹೌದಪಪ, ಹೌದು. ಔದಾಯಧ ಇರಯ ೇಕು. ಆದರ  ಪಾತಿ ಅಪಾತಿ ಎೆಂಬುದನುನ ತ್ರಳದು, ಹತ್ರತರ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಯ ೇಕು, 

ಅಲಿವ ೇ?! ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ ನಾನು ಸಿಹಿನಿೇರಿನ ಮಯ ಆಗಿದ ಾ. ನನನ ಮೆೈಯಲಾಿ ಸಿಹಿಯ ತಾಣವಾಗಿತುತ. ಒೆಂದು ಸಲ ಯಾವುದ ೊ 
ಒೆಂದು ಲವಣ ಈ ಒಣ ಕಡಿರಯ ತರಹ ಬೆಂದು ಆಶಿಯ ಕ ೇಳತು, ಕ ೊಟ್ ಟಎ ಆ ಲವಣದ ರ್ ೊತ  ಇತರ ಲವಣಗಳ್ು ಬೆಂದು ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡು 
ನನನ ಮೆೈಯಲಾಿ ಲವಣ ಮಯ, ನಾನು ಉಪುಪ ಕ್ಷಾರ. ದುಷ್ಟರನುನ ಹತ್ರತರ ಸ ೇರಿಸಿಕ ೊೆಂಡರ  ಏನು ದುಗಧತ್ರ ಬರುತತದ ೆಂಬುದನುನ 
ಅರಿತ್ರದ ಾೇನ ' ಎೆಂದು ತ್ರಳಸಿ ಅಶರಿೇರ ವಾಣಿ ಮೌನವಾಯತು. 

 

'ಹೌದು, ಈ ಅಶರಿೇರ ವಾಣಿ ಸಮುದಿವ ೇ ಇರಯ ೇಕು. ಇದು ಹ ೇಳದುಾ ಅಕ್ಷರಸಹ ನಿಜ' ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡು, ಮರಳ ತನನ 
ಗುರುಕುಲದ ಕಡ ಗ  ನಡ ದ ಆ ಶಿಷ್ಯ. 

 

ನಾವು ಕೊಡ ಅಷ ಟ. ನಮೆ ಒಳ್ ಸ ನೇಹಿತರ ವೃತತದಲಿ ಯಾರನುನ ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳ ಯ ೇಕು ಎೆಂಬುವ ಪಿಜ್ಞ  ಆ ಸಮುದಿಕ ೆ 
ಇರುವೆಂತ  ನಮಗೊ ಇರಯ ೇಕು.  

ಆ ಸಮುದಿ 'ಒೆಂದು ಹುಲು ಕಡಿರ ತಾನ ೇ' ಎೆಂದು ಅದನುನ ತನನಲ ಿಬರಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದಾರ , ಅೆಂತಹ ನೊರಾರು ಕಡಿರಗಳ್ು 
ಸ ೇರಿ ಸಮುದಿ ಮುಚಿಿ ಹ ೊೇಗುತ್ರತುತ. 

ಅಲಪವ ೆಂದೊ ಯಾವುದನೊನ ನಿಲಧಕ್ಷಯ ಮಾಡಯಾರದು. ನಾವು ಅಷ ಟೇ, ಒೆಂದು ಸಣಿ ದುಗುಧಣವನುನ ಕೊಡ ನಮೆಲಿ 
ಪಿವ ೇಶಿಸದೆಂತ  ಎಚಿರವಿದಾರ  ನಮಗ  ಮತುತ ನಮೆ ರ್ ೊತ ಯಲಿ ಇರುವವರಿಗ  ಹಿತ.   
 

ಮಾಲು, ಅಡಿಲ ೈಡ್ಸ 

 ಬಾಿಗ್ 

ಲ  ೀಕ 

 
ಓದಲ್ಟ ಚಿತ್ರದ 
ಕ ಳಗಿರಟವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ನ 

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್  
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶಧನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ. 
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...” 

 

http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://chakkemoggu.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://badarinarayana.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://mandahaasa.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://anivaasi.wordpress.com/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
http://mahantesh-bec1.blogspot.com.au/
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ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿದದ . ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಹಧತ ಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಟದ  ಎನುನವ ಮಾತು 
ನಿಜವೇ, ಸುಳ ೂಳೇ ಎೆಂದು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಶಿಿೇವನಿತ ಯರಸನ  ವಿಮಲರಾಜೇವ ಪಿೇಠನ ಪಿತನ | ಜಗಕತ್ರ 
ಪಾವನನ  ಸನಕಾದ ಜನನಿಕರ ದಾತಾರ| ಎೆಂಬ ಸಾಲನುನ ಹಲವಾರು ಕನನಡ ಮೆೇಷ್ುರಗಳಗ  ನಿೇಡಿ 
ಅರ್ಥಧವನುನ ಹ ೇಳರ ೆಂದು ಪಾಿರ್ಥಧಸಿ ಕುಳತ .  

“ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ ೈನ್ ವಡ್ಸಧ ನ ೇಮ್; ಳಾೆಂಗ್ ನ ೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಯನ್” ಎೆಂದನ ೊಬು 
ಕಾನ ಾೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಕ 
“ಐಸಿೇಎ ಹೌ ಡಿಡ್ಸ ಯೊ ಅರ ೈವ್ ಎಟ್ ದಸ್ ಕೆಂಕೊಿಶನುನ?” 

“ಶುಲಪವ ೇ. ಎನಿರ್ಥೆಂಗ್ ಶಿಿೇಯೆಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆದ ಿ ಮೆೇಲ್; ಶಿಿೇಮತ್ರಯೆಂದ ಶುರುವಾದ ಿ 
ಫಿೇಮೆೇಲ್ಎ” 

ಮುೆಂದನ ಸರದ “ಕಾನ ಾೆಂಟ್ ಎೆಂದರ ೇನು?” ಎೆಂದರ  ‘ಹಿೆಂದಯಲಿ ಕಾನ್ ಅೆಂದ ಿ ಕ್ಲವಿ; 
ಇೆಂಗಿಿಷ್ಲ ಿವ ೆಂಟ್ ಅೆಂದ ಿ ದಾಾರ; ಸ ೊೇ ಕ್ಲವಿ ತಮಟ್ ಯವರ ಗ  ರ್ಾನಾನ್ ಬಡ್ಸಾ ಗಾಗ ೇ ಇರುವ 
ಕ ೊಳ್ವ ಯಾಕಾರದ ಎೆಂಟ್ಟಿಯೇ ಕಾನ ಾೆಂಟ್’ ಎೆಂದು ಅಥ ೈಧಸುವುದರ ಮೊಲಕ ಫ ೇಮಸ್ ಆದ 
ಪದಚ್ ಛೇದ ಪೆಂಡಿತ ಎೆಂದ ೇ ಹ ಸರಾಗಿದಾ ಶಿಕ್ಷಕನದು. 

“ಶಿಿೇ ಅೆಂದರ  ದುಡುರ. ವನಿತ  ಅೆಂದ ಿ ಹ ಣುಿ. ದುಡಿರರ ೊೇ ಹ ಣು,ಿ ಅೆಂದ ಿ ವಕ್ಲಧೆಂಗ್ ವುಮನ್ 
ಅೆಂತ ಅರ್ಥಧ” 

“ಅರಸನ  ಅೆಂದ ಿ?” 
“ಹುಡುಕುವುದಲಿವ ೇ ಅೆಂತ ಸಾಾಮಿ. ಇೆಂತಹ ಹ ಣುಿಗಳ್ನ ನೇ ವರ್ುವರಾನ ಾೇಷ್ಣಾ ಕ ೇೆಂದಿಗಳ್ಲಿ ಅರಸುವುದು, ಹುಡುಕುವುದು. 
‘ಶಿಿೇವನಿತ ಯರಸನ ೇ?’ = ಇೆಂತಹವರನುನ ಹುಡುಕದರುವವರು ಉೆಂಟ್ ೇ ಅೆಂತ ಅರ್ಥಧ” 
“ವ ರಿಗುಡ್ಸ. ಮುೆಂದನದು – ವಿಮಲರಾಜೇವ ಪಿೇಠನ ಪಿತನ ....” 
“ಅದು ಕಾೆಂಗ ಿಸ್ ನವರು ಹ ೇಳ ೂೇದು ಸಾರ್. ಕಮಲ ಅೆಂದ ಿ ನಮೆದು; ವಿಮಲ ಅೆಂದ ಿ ವಿದ ೇಶದ ಕಮಲ; ಅೆಂದ ಿ ಸ ೊೇನಿಯಾ. 
ರಾಜೇವ ಅೆಂದ ಿ ರಾಜೇವ. ಅವರಿಬುರೊ ಕುಳತ್ರದಾ ಪಿೇಠಕ ೆ ಪಿತನಾಗಿ ಅೆಂದರ  ಅಧಿಪತ್ರಯಾಗಿ ಬರುತ್ರತರುವ ರಾಹುಲನ ೇ ಅೆಂತ 
ಹ ೇಳ್ಕ ೆ ಈ ಸಕೊಯಧಟ್ಸ್ ರೊಟ್ ಅಷ ಟೇ” ಎೆಂದರಾ ಕುಪೆಂಡಿತರು.  
“ಆದರ  ವಕ್ಲಧೆಂಗ್ ವುಮನ್ ಗೊ, ಇದಕೊೆ ಲೆಂಕ್?” 
“ರಾಹುಲ ಮದುವ  ಆಗಿಲಿವಲ,ಿ ಒಳ ಳೇ ಪೇಸಟಲಿರ ೊೇವಿನನ ಹುಡುಕ್ಲತದಾನ  ಅೆಂತ” 
ಅಷ್ಟರಲಿ ಪಕೆದಲ ಿಮಿನಿಯಾೆಂಬಿನ ೊೇಪಾದಯಲಿ “ಐ ಆಯ ಕೆ್ಟ ಯುವರ್ ಹಾರರ್. ಅದು ಬಿರ್ ಪಿಯವರು ಹ ೇಳದ ರಾಷ್ರಗಿೇತ ” ಎನುನತಾತ 
ಒಬು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಡಿದ ದಾ.  
“ಪಿಿೇಸ್ ಎಲಾಯ ೊರ ೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಯ ೆಕ್ಷನ್ ಸರ್” ಎೆಂದ .  
“ಫಸ್ಟ ವಡ್ಸ ಧಗ  ಅರ್ಥಧ ಆಮೆೇಲ  ಇಡ ೊೇಣ. ಸ ಕ ೆಂಡ್ಸ ವಡ್ಸ ಧನಲ ಿವಿಮಲ ಮಿೇನ್ಾ ಕ್ಲಿೇನ್. ರಾಜೇವ ಮಿೇನ್ಾ ಲ ೊೇಟ್ಸ್ – ಕಮಲ; 
ಬಿರ್ ಪಿಯ ಸಿೆಂಬಲ್. ಬಿರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೇಿನ್ ಪಾಟ್ಟಧ ಅೆಂತ ಹ ೇಳ್ಕ ೆ ವಿಮಲರಾಜೇವ ಅೆಂತ ಹ ೇಳರ ೊೇದು” 
“ಮುೆಂದ ?” 
“ಈ ಪಿೇರಿಯಡ್ಸ ಗ  ಇಷ ಟೇ. ನ ಕ್ಾಕ ಕಾಿಸಲಿ ಅದನನ ತ ೊಗ ೊಳ ೂಳೇಣ” 

ಇೆಂತ್ರೆಂತಹ ಅರ್ಥಧಗಳ್ನುನ ಹ ೊೆಂದಲು ತಾಕತ್ರತರುವುದರಿೆಂದಲ ೇ ಕನನಡಭಾಷ ಯನುನ ನವನವೇನ ೇಷ್ಲಾಲ ಎೆಂದು 
ಕರ ಯುವುದಲಿವ ೇ ಎೆಂದು ಚಿೆಂತ್ರಸುತಾತ ಕುಳತ . ಕಯಾಬ್ ಮೆೇ ಹಡಿರ ಆಗಿ ಬೆಂದ ನೆಂತರದ ಶಿಕ್ಷಕ್ಲ “ಅದು ಹ ಣಿನಿ ನಾಲಗ  ಬಹಳ್ ಹರಿತ 
ಅೆಂತ ಸಾರ್ ಹ ೇಳರ ೊೇದು. “ಹಣ, ಯೌವನ, ಅೆಂತಸುತ ಇವುಗಳ್ಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಒೆಂದು ಇದಾರೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗ  ಅಹೆಂಕಾರ ಬರುತತದ  
ಅೆಂತ ಒೆಂದು ಸುಭಾರ್ಷತ ಹ ೇಳದ  ಸಾರ್” ಎೆಂದಳ್ು.  
ಮೆಚಿಿದ . ಸೆಂಸದತವೂ ತ್ರಳದರುವ ಸುಸೆಂಸದತವೆಂತ . ಆಕ ಯತತಲ ೇ ಕ್ಲವಿಯಾಗಿ ಕುಳತ .  
“ಶಿಿೇ ಅೆಂದ ಿ ಐಶಾಯಧ, ವನಿತ  ಅೆಂದ ಿ ಸುೆಂದರಿ...” 
“ವನಿತ  ಅೆಂದ ಿ ಸುೆಂದರಿ ಅೆಂತ ಯಾವ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲಿದ ?”        ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

 

 
ನ್ಂ ಕನ್ಡ ಮೆೀಟಟರಗ  ೀಳು 

ಇದಟ ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖ್ಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ ೇಳದರಿ” ಯಾಿಗನಲ ಿಲಭಯ. 

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕ ೀಳ್ಳದಿರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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  “ವುಮನ್ಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಾರ್. ಎವ ರಿ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಬೊಯಟ್ಟಫುಲ್ ಅನ್ ಲ ಸ್ ಆಕ ಟಡ್ಸ ಅಪಾನ್ ಯ ೈ ಎ ಮೆೇಲ್ ಈಡಿಯಸಿ” ಎೆಂದಳಾಕ . 
ಆಕ ಯ ಬಗ ೆ ಇದಾ ಮೊದಲ ಅಭಿಪಾಿಯವನುನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡ . ಅಪಿಯರ ನಾಸ್ ಕಾಯನ್ ಬಿ ಡಿಸಿೇವಿೆಂಗ್ ಅನ ೊನೇದು ಇದ ೇ 
ಕಾರಣಕ್ಲೆರಯ ೇಕುಎ  
“ಹುಡುಗಿಯರು ಬೊಯಟ್ಟ ಕಾೆಂಶಿಯಸ್ ಅೆಂತ ಅಲಾಾ ಸಾರ್ ಇದು ಹ ೇಳ ೂೇದು...” ಆಗತಾನ ೇ ಟ್ಟೇನ ೇಜೆಂದ ಜೆಂಪ್ ಆಗಿ ಹ ೊರಬೆಂದ 
ತರುಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಲಯೊಬುಳ್ು ನುಡಿದಳ್ು.  
“ಹ ೇಗ ?” 

“ಶಿಿೇವನಿತ  ಅೆಂದ ಿ ಗಾಡಿ ಿವುಮನ್ ಅೆಂತ ಸಾರ್... ಅೆಂದ ಿ ಗಾಡ ಸ್ ಅೆಂತ... ಅಷ್ುಟ ಬೊಯಟ್ಟಫುಲ್ ಅೆಂತ” 

“ಇದಕ ೆ ಆಧ್ಾರ?” 

“ಶಿಿೇಲಕ್ಷಿಿ, ಶಿಿೇಚ್ಾಮುೆಂಡ ೇಶಾರಿ, ಶಿಿೇದುಗಿಧ ಅೆಂತಾರ ಯೇ ವಿನಹ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಲಕ್ಷಿಿ ಅನನಲಿ. ಸ ೊೇ ವನಿತ  ವಿತ್ ಪಿಿಫಿಕ್ಾ ಆಫ್ ಶಿಿೇ ಈಸ್ 
ಗಾಡ ಸ್” 

“ಒಪಿಪದ . ಗ ೊೇ ಅಹ ಡ್ಸ” 

“ದ ೇವತ ಯೆಂತಹ ರಸನ  - ಅೆಂದರ  ದನಕ ೆರಡು ಸಾರಿ ಬಿಷ್ ಮಾಡ ೊೆಳಾತಳ . ಮೌತ್ ವಾಷ್ ಹಾಕ ೊೆಳಾತಳ , ಆದಾರಿೆಂದ ನಾಲಗ  
ವಿಮಲವಾಗಿರುತತದ . ಆಗಾಗ ೆ ಬೊಯಟ್ಟರ್ಷಯನ್ ಹತಿ ಹ ೊೇಗ ೊೇದಿೆಂದ ಲಪ್ಾ ಸಾಫ್ಟ ಆಗಿ ಲ ೊೇಟ್ಸ್ ಪ ಟ್ಲ್ಾ ತರಹ ಇರತ ತ. ಅದ ೇ 
ರಾಜೇವ. ಇನುನ ಪಿೇಠನ ಪಿತನ  ಅಲಾಾ ಸಾರ್?” 

ಮಾತು ಹ ೊರಡದ ಮಟ್ಟಕ ೆ ತಬಿುಯಾುಗಿದಾರಿೆಂದ ಬರಿದ ೇ ತಲ ಯಾಡಿಸಿದ .  
“ಪಿತನ  ಅನ ೊನೇದು ಅಬಿಿವಿಯೇಶನ್ ಸಾರ್. ಪಿೇಠನ ಅೆಂದರ  ಸೊಟಲ್ ಮೆೇಲ  ಕೊತವನು/ಳ್ು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳೆಂದ ಸೌೆಂದಯಧ 
ಹ ಚಿಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವವಳ್ು ಅೆಂತ. ಪಿ ಫಾರ್ ಪ ಡಿಕೊಯರ್, ತ ಫಾರ್ ತ ಿಡಿೆಂಗ್, ನ  ಫಾರ್ ನ ೇಯ್ಲಿ ಪಾಲಷ್ ಅರ್ಥವಾ ಮಾಯನಿಕೊಯರ್. ಇದ ಲಿ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ ೂಳೇ ಹಾಡು ಸಾರ್ ಅದು. ಯಾರು ಸಾರ್ ಬರ ದದುಾ ಈ ಮಾಡಿನ್ ಲ ೈನುಾ?” 

“ಕುಮಾರ...” ಎನುನತ್ರತದಾೆಂತ ಯೇ ಅರ್ಧಕ ೆೇ ತುೆಂಡರಿಸಿದ ಆ ಮಹಿಳ  “ಅನ ೊೆೆಂಡ  ಸಾರ್. ಇಬುರು ಹ ೆಂಡತ್ರಯರ ಮಧ್ ಯ ಇದಾರ  
ಇದ ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಲಾಾ... ಮೊದಲ ೇ ರಾಜಕಾರಣಿ; ಮಾತ್ರಗ ೇನು ಬರ ಇಲ;ಿ ಲವ್ ಮಾಡಿರ ೊೇದಿೆಂದ ಕವನಾನೊ ಬರ ದದಾಾರ . ಗುಡ್ಸ 
ಲ ೈನ್ಾ ಸಾರ್. ಗುಡ್ಸ ಪಯಟ್ ನಮೆ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿಗಳ್ು” ಎೆಂದುಲದಳ್ು. ಮನಸಿಾನಲ ಿೇ ಹಣ ಹಣ  ಚಚಿಿಕ ೊೆಂಡ .  
“ಫಸ್ಟ ಫಸ್ಟ ದು ಗ ೊತಾತಗಲಲ ಿಸಾರ್. ಆದರ  ಸನಕಾದ ಜನನಿಕರ ದಾತಾರ ಅೆಂದ ಿ ನನಗ  ಗ ೊತುತ” ಉಲದ ಮತ ೊತಬು ಪದ 
ವಿಭಾಗ ಪೆಂಡಿತ; “ಸ ಅೆಂದ ಿ ಸಣಿ ಉದಾಮೆಗಳ್ು, ನ ಅೆಂದ ಿ ನಳಳ ಹಿಡಿಯೊೇ ಯೊೇಜನ , ಕಾದ ಅೆಂದ ಿ ಚರಕದೆಂದ ಮಾಡಾತರಲ,ಿ ಅದು; 
ಕಾದ ಗಾಿಮೊೇದ ೊಯೇಗದುಾ; ಇವುಗಳಗ ಲಾಿ ಜನನಿ ಅೆಂದ ಿ ಮಾತೃಸೆಂಸ ಿ ಅೆಂದ ಿ ಸಕಾಧರವ ೇ ಕರ ಅೆಂದ ಿ ಟ್ಾಕ್ಟ ಅನುನ, ದಾತಾರ – 

ದಾನ ಮಾಡುವೆಂತಹದು ಅೆಂದರ  ಟ್ಾಯಕ್ಾ ಎಕ ಾೆಂಪಶನ್ ಕ ೊಡುವೆಂತಹದು ಅೆಂತ ಅಲಾಾ ಸಾರ್ ಅರ್ಥಧ?” ಎೆಂದ.  
“ಧಿಕಾೆರವಿರಲ ಗೆಂಡುಕುಲಕ ೆ. ಶಿಿೇವನಿತ  ಎೆಂದರ  ಶಿಿೇ+ಈವ+ವನಿತ  ಎೆಂದು ಅರ್ಥಧ. ಎೆಂದರ  ವರದಕ್ಷಿಣ  ಕ ೊಡುವವಳ್ು ಎೆಂದು. 
ಶಿಿೇವನಿತ ಯರಸ ಎೆಂದರ  ವರದಕ್ಷಿಣ  ಕ ೊಟ್ುಟ ಮದುವ ಯಾಗುವ ಹಿೇನ ಪಾಿಣಿ. ಅದು ವಿಮಲ ಅಲಿ. ಮಲ. ಕ ೊಳ್ಕ ಅವನು. ರಾಜೇವ 
ಎೆಂದರ  ಕಮಲ. ಕಮಲ ಇರುವುದ ೇ ಕ ಸರಿನಲಿ. ವರದಕ್ಷಿಣ , ಕ್ಲರುಕುಳ್ಗಳ್ ಕ ಸರಿನಲ ಿಇರುವವನ ೇ ಶಿಿೇವನಿತ ಯರಸನಾದ ಮಲ 
ರಾಜೇವ” ಗುಡುಗಿದಳ್ು ಹಚಿಿಕ ೊೆಂಡಿದಾ ಕ ೆಂಪು ಲಪ್ ಸಿಟಕ್ ಗಿೆಂತಲೊ ಕ ೆಂಪಾದ ಕಣುಿಗಳ್ನುನ ಬಿರಬಿರನ  ತ್ರರುಗಿಸುತ್ರತದಾ ಲಲನ .  
“ಇಕಿಲಾ, ವದರಲಾ... ಶಿಿೇವನಿತ ಯರಸ ಅೆಂದ ಿ ಕಾಸನ ನೇ ಮದುವ  ಆಗಿರ ೊೇವುನ ಅೆಂತ. ಅೆಂದ ಿ ಸಾಹುಕಾರ ಅೆಂದ ಿ 
ಬೆಂಡವಾಳ್ಲಾಹಿ. ಇೆಂತಹವರಿೆಂದಲ ೇ ದಲತರ ಲ ೋೇಷ್ಣ . ಧಿಕಾೆರಾ, ಧಿಕಾೆರಾ... ಎನುನತಾತ ಕ ೆಂಪು ಶಟ್ಟಧನವನ ೊಬು ಕ್ಲರುಚಿದ.  

ಪರಿಸಿಿತ್ರ ತ್ರೇರ ಹದಗ ಡುವ ಮಟ್ಟಕ ೆ ತಲುಪಿಯಾಗಿತುತ. ಕುಮಾರವಾಯಸಭಾರತವನುನ ಮೆಲಿಗ  ಚಿೇಲಕ ೆ ಹಾಕ್ಲ, ಕ ೆಂಗಣಿ,ಿ 

ಕ ೆಂಪ ಶಟ್ಟಧನವನ ಮಧ್ ಯ ತೊರಿ ಬದುಕ್ಲದ ಯಾ ಬಡಜೇವವ ೇ ಎನುನತಾತ ಯಾಗಿಲನ ವರ ಗ  ಕಳ್ಳಹ ರ್ ೆ ಇಟ್ುಟ, ಹ ೊಸಿತಲು ದಾಟ್ಟದ ನೆಂತರ 
ಓಓಓಓಟ್ಕ್ಲತ ತ.       
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 ಆಸ ರೇಲಯಾದ ರಾಜಯವಾದ ವಿಕ ೊಟೇರಿಯಾದ ಪುಷ್ಪ ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ 
ಪಿೆಂಕ್ ಹಿೇತ್ ಎನುನವ ಈ ಪುಷ್ಪದ ಸಸಯಲಾಸಿರೇಯ ಹ ಸರು “ಎಪಾಕ ೈಸ್ 
ಇೆಂಪ ಿಸಾ”  

 ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಮಿೇಟ್ರ್ ಎತತರಕ ೆ ಯ ಳ ಯುವ ಈ ಪದ ಸಸಯವು 
ತ್ರೇರ ಕೃಶವಾಗಿರುತತದ . ತ ೊಟ್ುಟಗಳಲಿದ ಸಾಲಪ ದಪಪವಾದ ಎಲ ಗಳ್ನುನ 
ಈ ಹೊವಿನ ಗಿಡವು ಹ ೊೆಂದರುತತದ . 

 ಹಲವು ಪಿಭ ೇರ್ಗಳರುವ “ಎಪಾಕ ೈಸ್ ಇೆಂಪ ಿಸಾ” ರ್ಾತ್ರಯ ಪುಷ್ಪಗಳ್ಲಿ 
ಗುಲಾಬಿ ಬಣಿದ “ಪಿೆಂಕ್ ಹಿೇತ್” ಅನುನ ವಿಕ ೊಟೇರಿಯಾ ರಾಜಯದ ಪುಷ್ಪ 
ಲಾೆಂಛನವಾಗಿ ೧೯೫೮ ರಲಿ ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯತು. ಪುಷ್ಪ 
ಲಾೆಂಛನವನುನ ತನನ ರಾಜಯಕ ೆ ರ್ಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜಯವ ನುನವ 
ಹ ಗೆಳಕ ಯೊ ವಿಕ ೊಟೇರಿಯಾಕ ೆ ಇದ . 

 ಕ ೊಳ್ವ ಯಾಕಾರದ ಹೊವುಗಳ್ು ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಇೆಂಚಿನಷ್ುಟ ಇದುಾ, 
ದಟ್ಟವಾಗಿ ಒೆಂದರ ಪಕೆ ಒೆಂದರೆಂತ  ಅರಳ್ುವ ಕಾರಣ ಬಿಷ್ ನೆಂತ  
ಕಾಣುತತದ . 

 ಶರದೃತುವಿನ ಮರ್ಯಭಾಗದೆಂದ ಚಳಗಾಲದ ಮರ್ಯದವರ ಗ  
ಹ ೇರಳ್ವಾಗಿ ಈ ಹೊವುಗಳ್ು ಅರಳ್ುತತವ .   

         

 
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   

 

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ಟ ನಿೀಡಲ್ಟ ಬ್ಯಸಟವಿರಾದರ  ನ್ಮಗ  ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೊೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ  ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 
ತ್ರಳದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ. 

ಪೂಣಧ ಮಾಹಿತ್ರಗ  ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಸಂಕ್ಷಿಪತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿಿದ  

ಗೊಗಲ್ ಇನುಪಟ್ ಟ್ೊಲ್ಾ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ಸ ಆಧ್ಾರಿತ ಒೆಂದು ತೆಂತಾಿೆಂಶ. ಇದನುನ ನಿಮೆ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ  ಕನನಡದಲಿ 
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಗಳ್ಲೊಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

1. http://www.google.com/inputtools/windows/index.html - ಈ ಲೆಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ 

ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷ ಗಳ್ ಲಸ್ಟ ನಲಿ ಕನನಡ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ install ಮಾಡಿ. 
 

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡುತ್ರತದಾಾಗ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ  CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದೆಂದ ಕನನಡಕ ೆ ಕ್ಲೇಲಮಣ  ಸಿದಿವಾಗುತತದ . ನೆಂತರ ನಿೇವು 
ಮತ ತ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸಯ ೇಕಾದರ  ಮತ ತ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ  ಒತ್ರತ. 

ಸೊಚನ : ಕ ಲವಮೆೆ ಈ ಯಾಕ್ಾ  ಕಾಣಿಸದದಾರ  ಒಟ್ಟಟಗ  ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರತ 

ಕನ್ಿಡದಲಿಿ ಟ ೈಪ್ 
ಮಾಡ  ೀದಟ ಹ ೀಗ  

ವಿಕ  ುೀರಿಯಾದ ರಾಜಯ ಪುಷ್ಪ – ಪಿಂಕ್ ಹಿೀತ್ 

 

ಪಿೆಂಕ್ ಹಿೇತ್ ಹೊವು 

ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಅೆಂಚ್  ಚಿೇಟ್ಟಯಲಿ ಪಿೆಂಕ್ ಹಿೇತ್ 

ಆಸ ರೀಲಿಯಾದ ಹ ವುಗಳು 
 ಮಾಹಿತ್ರ ಸೆಂಗಿಹ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
http://www.sugamakannada.com/assets/pdf/ChilumeSept2013.pdf
http://www.google.com/inputtools/windows/index.html
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  ರ್ಗ ರ್ಗನ  ಉರಿಯುತ್ರತದಾ ಯ ೆಂಕ್ಲಗ  ಹ ದರುತ್ರತರಲಲ ಿಮುನಿಸಾಾಮಿ. ಭಿೇಮನ ಪಾತಿದಲ ಿ ನಾಟ್ಕದ ವ ೇದಕ ಯ ಮೆೇಲ  ಅಬುರಿಸಿ  
ಪ ಿೇಕ್ಷಕರನುನ ನಡುಗಿಸುತ್ರತದಾ ಮುನಿಸಾಾಮಿ. ಆದರ  ಹ ೆಂಡತ್ರ ಎದುರಿಗಿರುವಾಗ ಮಾತಿ ಮೊಕ ಬಸವನೆಂತ್ರರುತ್ರತದಾ. ಇೆಂತಹ ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ 
ಬಹುಮುಖ್ ಪರಿಚಯವಾದದುಾ ಹಿೇಗ ... 

ಎಣ ಿ ಹಚಿಿ, ಚ್ ನಾನಗಿ ತ್ರರುವಿ ಹುರಿಮಾಡಿದ ಮಿೇಸ ಯು, 
ಕತ್ರತಯ ತುದಯೆಂತ  ಚೊಪಾಗಿ ನಿೆಂತು ಆವನ ಮುಖ್ದಲಿನ 
ಪಿಮುಖ್ ಆಕಷ್ಧಣ ಯಾಗಿತುತ. ಅವನ ಕ ೈಗಳ್ು ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಸಮಯ 
ಆ ಮಿೇಸ ಯನುನ ತ್ರೇಡುವುದಕಾೆಗಿಯೇ ಮುಡುಪಾಗಿದಾವು, ಸದಾ 
ಒೆಂದಲ ಿಒೆಂದು ಕ ೈ ಮಿೇಸ ಯ ಮೆೇಲರುತ್ರತತುತ. ನ ತ್ರತಯ 
ಮರ್ಯಭಾಗಕ ೆ ಯ ೈತಲ  ತ ಗ ದು ಯಾಚಿದ ಕೊದಲಲ,ಿ ಅಲಲಿ 
ಬಿಳ್ುಪು ಮಿಶಿಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಕ ೊೆೆಂದು ಕಳ  ತೆಂದತುತ. ಇನುನ ಆ 
ಕಣುಿಗಳ್ು ಕ ೆಂಡದುೆಂಡ ಗಳ್ೆಂತ್ರದುಾ, ಅತ್ರತತತ ಚಲಸದ  ಅವಳ್ತತಲ ೇ 
ತ್ರರುಗಿದಾವು. ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚ್ಾಿಗಿ ಅವನ ಗೆಂಭಿೇರ ಮುಖ್ಮುದ ಿ, 
ಎಲಿರ ನಡುವ  ಅವನಿಗ ೊೆಂದು ವಿಲ ೇಷ್ ಸಾಿನ ನಿೇಡಿತುತ. 
ಅವನನುನ ನ ೇರವಾಗಿ ದಟ್ಟಟಸಿ ನ ೊೇಡಲು ಹ ದರಿದ ಾವು. ಅಜೆಯ 
ಹಿೆಂದ ಯೇ ನಿೆಂತು ಕ ೊೆಂಡು ಅಲಿ ನಡ ಯುವ ವಿದಯಮಾನಗಳ್ನುನ 
ಗಮನಿಸುತ್ರತದ ಾವು.  

 

"ಏನ ೊೇ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ನಿನನ ತಕರಾರು? ಎರಡು ದನ ಜಗಳ್ ಮಾಡಿಾೇರ ಇರಕಾೆಗಲ ಾೇನ ೊಿೇ ನಿಮ್ ಕ ೈಲ. ಮೊಮೊಧರು ದನಕುೆ 
ವಾಯಜಯ ಮಾಡ ೊೆೆಂಡು ನನುೆೆಂದ  ಬೆಂದು ಕೊತ ೊೆೇತ್ರರಲಾ,ಿ ನೆಂಗ ೇನು ಯ ೇರ  ಕ ಲಾ ಇಲಾಿ ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡಿದಾೇರಾ?". 

"ಯಾಜಯ ಏನ್ ಮಾಡ ೊೇದ್ ಐನ ೊೇರ , ಈ ಮೊದ ೇವಿ ಯಾಯುಟ್ ಿ ತಾನ  ಯಾಜಯ ಆಗ ೊೇದು. ಮೊರ ೊತುತ ಆ ಕದಿನ್ ರ್ ೊತ  ಬದೆಲಾೇರ 
ಅಲೇತಾನ , ಇಲಾಿ ಅೆಂದ ಿ ಏರಿ ಬದೇನ ಈಚು ಿಮರದ ಕ ಳ್ಗ  ಯಾಯತಕೆೆಂಡು ಚೆಂಜ ಆಗ ೊೇದ  ಕಾಯತತಾಧನ . ಎೆಂಡಿತ ಅೆಂತ ಒಬಳವ ಳ, ಅವಳ್ೂೆಟ್  
ವಸಿ ಮಾತಾಡಣ, ಅವಳ ೆೇನ್ ಯ ೇಕು ಕ ೇಳ್ಣ ಅನನದ ೇನಾದೊಿ ಇದಾಯ ಈ ಮುೆಂಡ ೇಗೆಂಡೆಂಗ ". 

ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಹ ೆಂಡಿತ ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ ಹಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಅತತಳ್ು.  
"ಊನಾಧಗಿರ ೊೇ ಗೆಂಡಿಾೇಗ ೊೇಧಳ ಲಾಿ ಎೆಂಡುಿನನ ಬಳಾಳಪುರಕ ೆ ಕಕ ೊಧೆಂಡ್ಸ ವೇಗಿ, ಸಿನಾೆ ತ ೊೇರುಸಾತರ , ಕರಗದಾಗ , ತ ೇನಾಧಗ , 

ಪ ೇಟ್ ಲ ಲಾಿ ತ್ರರುಗಾಡಿಾ, ಇಸುನ ಬವನಾನಗ್ ತ್ರೆಂಡಿ ಕ ೊಡಿಾ, ಸಿೇರ  ರವ ೆ ಎಲಾಿ ಕ ೊಡಿಾ ಕಕಧೆಂಬತಾತರ . ಮೆೇಟ್ ಿೇ (ಮೆೇಷ ರೇ), ಇವುನ ಅವ ನ ನ ೊೇಡಿ ನನ್ 
ಗೆಂಡ ಅೆಂತ ಯೇಳ ೂೆಳಾಳಕ , ನಿೇವಾರ ವಸಿ ಯೇಳ ಅವೆಂಗ  ಯೆಂಡಿತನ ಯೆಂಗ್ ನ ೊೇಡೆ ಯ ೇಕೊ ಅೆಂತ". 

ಅಷ್ುಟ ಹ ೇಳದವಳ ೇ ನಮೆ ತಾತನ ಪಕೆದಲಿ ನಿೆಂತ್ರದಾ ಅಜೆಗ  ಕ ೈಮುಗಿದು " ಆಹಾ, ಪಾಯಟ್  ದಾಯವಸಾತನ್ ದಾಗಿರ ೊೇ ಮಾಲಕ್ಲಾಿ 
ಇದಾೆಂಗಿದೇರ ಅಮೆಣ ೊಿೇರ  ನಿೇವು, ಮೆೇಟ್ುಿ ಅದ ೇನ್ ಸೆಂದಾಕ್ ನ ೊೇಡ ೊೆೆಂಡವ ಿ ನಿಮಾನ, ಅದ ೇಸ್ ಕ್ಲತ ಅೆಂದೆೆಂಡಿವನೇ , ಅಮೆಣ ೊೇಿರ್ 
ರ್ಾಗಾಾಗ  ನಾನಾರ ಇಯಾಧದಧತಾತ ಅೆಂತ", ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುತಾತ ಸ ರಗಿನಲಿ ಕಣುಿ ಮೊಗು ತ್ರೇಡಿಕ ೊೆಂಡಳ್ು. 

 

ತಾತ ಅಜ ೆಇಬೊಿ ಗ ೊಳ್ಳೆಂತ ನಕುೆಬಿಟ್ಟರು. 
"ಸಾಕು ನಿಲ ಾ ನಿನ್ ಪುರಾಣಾನ, ಆಹಾ ನಿೇನ ೊೇ, ನಿನ್ ಮಾತ ೊೇ ಒೆಂದಕ್ಲೆೆಂತ ಒೆಂದು ಅವತಾರ. ಅಲ ಾೇ, ನಿೇನೊ ಒೆಂಚೊರು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ ಟ ತ ೊಟ್ ೊೆೆಂಡು, ತಲ ಗಿಲ  ಯಾಚ್ ೊೆೆಂಡು, ಅವನಿಗಿಷಾಟವಗಿರ ೊೇದನನ ಹ ೊತ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯ ೇಯಾ ಹಾಕ ೊೆೆಂಡಿದ ಿ, ಅವನಿಗು ಮನ ೇಲ 
ನ ಮೆದ ಅನ ೊನೇದರುತ ತ, ಅದನನ ಬಿಟ್ುಟ ನಿೇನು ಗೆಂಡುಬಿೇರಿ ತರ ಮನ  ಮನ  ಸುತ ೊೆೆಂಡು, ಎಲಾಿರ ಮುೆಂದ  ನಿನ್ ಗ ೊೇಳ್ು ತ ೊೇಡ ೊೆೇತಾ ಕಾಲ 
ಕಳೇತ್ರೇಯ. ಅಷ್ಟಕೊೆ ಅವನ ೇನು ಕಮಿೆ ಇಲ ಿಬಿಡು ದವಾನಗ ೇ ಇದಾಾನ , ಕಳ ಕಳ ಯಾಗಿ". 

ಪುಟ್ಟಮೆನ ೊೇರು ಹ ೇಳದೊಾ ಸರಿಯಾಗ ೇ ಇತುತ, ಎಣ ಿ ನಿೇರು ಕಾಣದ, ಬಿರಿಹುಯಾ ಕೊದಲು, ಎಲ  ಅಡಿಕ  ಜಗಿದು ಜಗಿದು ಬಣ ಿ
ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ಹಲುಗಿಳ್ು,  ಆಕಾರವಿಲಿದ ಕುಬುಸ, ಕಾಟ್ಾಚ್ಾರಕ ೆ ಮೆೈಮೆೇಲ  ಸುತ್ರತಕ ೊೆಂಡಿದಾ ಸಿೇರ . ಮೆೈ ಹಾಗು ಬಟ್ ಟ ಎರಡೊ ಸಾಬೊನು 
ಕೆಂಡು ಅದಾಯವ ಕಾಲವಾಗಿತ ೊತೇ. 

          ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 

ಕಥ  ಲ ೇಖ್ಕರು:  
ನಾಗಲ ೈಲ ಕುಮಾರ್ 

 

ಮೀಸ  ಮಟನಿಸಾವಮ 

ಚಿತಿಗಾರರು: ಅನ ಧಸ ೊಟೇ ಮುಯನ ೊೇಜ಼್್  
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ಪುಟ್ಟಮೆನವರ ಮಾತ್ರಗ  ಮತತಷ್ುಟ ರ್ ೊೇರಾಗಿ ಅಳ್ುತಾತ, "ಎಷ ಟೇ ಆಗಿಿ ನಿೇವು ಅವನ್ ಕಡ ನ ೇಯ, ಈ ಮಳಳ ಕುೆಂತ್ರರಾದ ನ ೊೇಡು, 
ಏನಾದಿ ಮಾತಾಡ ಯಾದಧ", ಎೆಂದವಳ್ು ಇದಾಕ್ಲೆದಾೆಂತ  ಎದುಾ ನಿೆಂತು "ನಿೆಂಗ  ಗವಧ ಎಚ್ಾಿಗ ೈತ , ಈ ಐನಾತ್ರ ಮುಕಕ ೆ ಮಿೇಸ  ಯ ೇರ  ಕ ೇಡು", 
ಎೆಂದು ಗೆಂಡನ ಮೆೇಲ  ಹರಿಹಾಯುಾ ಅವನ ಮಿೇಸ ಗ  ಕ ೈ ಹಾಕ್ಲದಳ್ು.  

ಹ ೆಂಡತ್ರ ಹತ್ರತರ ಬರುತ್ರತದಾೆಂತ  ಹುಷಾರಾದ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, "ಏಯ್ಲ ಉಷಾರ್, ನಿೇನ್ ನೆಂಗ  ಯೊೇನ್ ಯ ೇಕಾದುಿ ಅನುನ, ಆದ ಿ ನನ್ 
ಮಿೇಸ  ತೆಂಟ್ ಗ  ಮಾತಿ ಬಯ ೇಧಡ, ಆಮಾಯಗ್ ನಾಲುೆ ಕ ೊಟ್ುಟಬಿಡಿತೇನ್". 

"ಆಹಾಹ ಕ ೊಟ್ಟುಡಾತನೆಂತ  ಕ ೊಟ್ಟುಡಾತನ , ಇಲಿೇಗೆಂಟ್ ಒೆಂದ್ ಮಗಿೇನ್ ಕ ೊಡಕಾೆಗಿಲ,ಿ ನಾಕ್ ಏಟ್ ಕ ೊಡಾತನೆಂತ , ಏನ್ ಸಾಯನ  ದ ೊಡ್ಸ 
ಗೆಂಡುಾ ಇವುನ. ಸುಮೆ ೆಕೊತೆ ಕೆಂಡಿೇವಿನ ನಿನ್ ಪೌಸಾಧನಾ". 

ಗೆಂಡನ ಮೆೇಲ  ಹರಿಹಾಯಾ ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ, ಪುಟ್ಟಮೆನವರ ಕಡ  ತ್ರರುಗಿ ಮತ ತ ಗ ೊಳ ೂೇ ಎೆಂದು ಅಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿದಳ್ು, "ಅಮೆಣ ೊೇಿರ  
ನಾನ್ ಆಗ ಿ ಯೊೇಳ ಾ ನ ೊೇಡಿ ನಿಮ್ ರ್ಾಗದಾಗ  ನಾನಿಯ ೇಧಕ್ಲತುತ ಅೆಂತ, ನಿಮಗ್ ನ ೊೇಡಿ ಮನ  ತುೆಂಯಾ ಮಕುಳ, ಅವರ್ ಮಕುಳ ಅವ ಿ, ನನಗಾರ 
ಯಾರವ ಿ ಅಮೆಣಿಿ. ಆ ಗ ೊಲಿಳಳ ಯ ೈಲಾೆಂಜನ ೇಯೆಂಗ , ಗುಟ್ಟಳಳ ಗಾಳ ಅನೆೆಂತಾಿಯೆಂಗ  ಎಲಾಿಗುಧ ಅಕ ಧ ಒತ ೊೆೆಂಡು, ಆಯತ್ ವಾರ, ಅಮಾಸಿ 
ಬೆಂದಾಗ ಗುಡಿಗ್ ಬೆಂದು ಉಳ್ುಳ ಸ ೇವ  ಮಾಡಿತೇನಿ ಅೆಂತ ಕ ೇಳ್ೆೆಂಡಿವಿನ". 

ಮೆೇಷ್ುರ ನಗುತಾತ ನುಡಿದರು, "ಅಲ ಾ ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ ಹ ೊೇಗಿ ಹ ೊೇಗಿ ಆ ಬಿಹೆಚ್ಾರಿ ದ ೇವಗ ಧ ಮಕಳನನ ಕ ೊಡು ಅೆಂತ ಹರಕ  
ಹ ೊತ ೊೆೆಂಡಿದಾೇಯಾ, ಯಾರಾದುಿ ಸೆಂಸಾರಿ ದ ೇವಿನನ ಕ ೇಳ ೂೆಯಾರದತ ತ". 

"ನಿೇವು ನನನ ನಗಸಾರ ಮಾಡಿತೇರಾ ಮೆೇಟ್ ಿೇ",  ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆನ ಅಳ್ು ಮತತಷ್ುಟ ರ್ ೊೇರಾಯತು. 
 

"ಏ ಸಾಕು ನಿಲ ಾ, ಯ ಳ್ ಯ ಳ್ಗ ೆ ಗೆಂಡ ಹ ೆಂಡಿತ ಇಬೊಿ ಇಲ್ ಬೆಂದು ಕೊತ ೊೆೆಂಡ್ಸ ಬಿಡಿತೇರಾ", ಪುಟ್ಟಮೆ ರ ೇಗಿಕ ೊೆಂಡರು, ಗೆಂಡನ ಕಡ  
ತ್ರರುಗಿ "ಏನೊೆಂದ ಿ, ಏಳ ಸಾಕು, ಅವರಿಬೊಿದು ಹತತಲಿ ಹರಿಯಲಿ. ಎಲ  ಹಾಕ್ಲ ದಾೇನಿ, ಕ ೈ ಕಾಲು ತ ೊಳ ೂೆೆಂಡ್ಸ ಊಟ್ಕ ೆ ಬನಿನ. ಏ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 
ಅದ ೇನ ೊೇ ಇವತುತ ರಾತ್ರಿ ನಾಟ್ೆ ಇದ  ಅೆಂತ್ರದಯಲ,ಿ ಹ ೊೇಗಿ ಅದ ೇನು ಸಿದಾ ಮಾಡ ೊೆೇಯ ೇಕ ೊ ನ ೊೇಡ ೊೆೇ ನಡಿಯೊೇ". 

     *********** 

ಅೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಯಲಾಟ್ದ ಏಪಾಧಡಾಗಿತುತ. ಏಪಿಿಲ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ದು, ಪರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ು ಮುಗಿದು ಲಾಲ ಗಳ್ು ಮುಚಿಿದಾವು. ಹ ೊಲಗದ ಾಗಳ್ಲೊಿ 
ಕ ೊಯಿನ ಕ ಲಸಗಳ್ು ಮುಗಿದು ರ ೈತರಿಗೊ ಬಿಡುವು.  ಕಣದ ಬಯಲನಲಿ ನಾಟ್ಕದ ವ ೇದಕ  ಸಿದವಿಾಗಿತುತ. ಊರಿನಲಿ ಎರಡು ಕಣದ 
ಬಯಲುಗಳದಾವು. ಒೆಂದು ಊರಿನ ನಡುವ ಯೇ ಇದಾ ವಿಲಾಲವಾದ ಕಣದ ಅೆಂಗಳ್, ಮತ ೊತೆಂದು, ಊರಾಚ್ ಗ  ಲಾಲ ಯ ಹಿೆಂಭಾಗ, ಕ ರ ಯ 
ಪಕೆಕ್ಲೆದಾ ಬಲು ದ ೊಡರದಾದ ಕಣ. 

ನಾಟ್ಕ ನಡ ಯುತ್ರತದುಾದು ಊರ ನಡುವಿದಾ ಕಣದಲ.ಿ ಹಳಳಯ ಜನರ ಲಾಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ, ಎಲ ಯಡಿಕ  ಜಗಿಯುತಾತ ಚ್ಾಪ  
ಜಮಖಾನಗಳ್ನುನ ಹಾಸಿಕ ೊೆಂಡು ಕಣದ ಬಯಲನಲ ಿಸ ೇರುತ್ರತದಾರು. ಅಷ್ುಟ ವಿಲಾಲವಾದ ಕಣವನುನ ಸಗಣಿಯೆಂದ ಸಾರಿಸಿ ಶುಭಿವಾಗಿರಿಸಿದಾರು,  

 

ರರ್ಾ ಕಾಲವಾಗಿದಾರಿೆಂದ  ಅಜೆನ ಮನ ಗ  ಬೆಂದದಾ ನಾನು, ನಮೆಣಿ, ಅಕೆ, ಮಾವನ ಮಕೆಳ್ು, ಪಕೆದ ದ ೊಡರಜೆನ ಮನ ಗ  ಬೆಂದದಾ 
ಅವರ ಮೊಮೆಕೆಳ್ು, ಎಲಿರೊ ಸ ೇರಿ ನಾಟ್ಕಕ ೆ ಹ ೊರಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ ಾವು. ಮಕೆಳ್ು ತ್ರನನಲ ೆಂದು ತಾತ ರಾತ್ರಿ ಊಟ್ ಮುಗಿದ ನೆಂತರ, 

ಕುಳತಲಿಯೇ ಸಬುಕ್ಲೆ ಸ ೊಪುಪ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಕಡಲ  ಬಿೇಜ, ಈರುಳಳ, ಎಲಾಿ ಯ ರ ಸಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಪಕ ೊೇಡ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟರು. ಉಗಾಿಣದಲಿದಾ 
ಮಡಕ ಗಳೆಂದ ಪುರಿ ಉೆಂಡ , ಪುಳ್ಳೆಂಗಾಯ ಉೆಂಡ ಗಳ್ು ಹ ೊರಬೆಂದವು. ದ ೊಡರಜೆನ ಮನ ಯೆಂದ ಘಾಟ್ಟ ಸುಬಿಹೆಣಯದೆಂದ ತೆಂದದಾ ಕಡ ಿಪುರಿ, 

ಬತಾತಸು, ಕಲಾಯಣ ಸ ೇವ , ದ ೊಡರಜೆ ಮಾಡಿದಾ ಕ ೊೇಡುಬಳ  ರ್ ೊತ ಗ  ಸ ೇರಿಕ ೊೆಂಡವು. ಹದನಾರು ವಷ್ಧದ ಫಣಿೇಶನಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಎೆಂಟ್ು ವಷ್ಧದ 
ನಾನೊ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಎೆಂಟ್ು ಮಕೆಳ್ ಪಟ್ಾಲೆಂ ಕಣದ ಕಡ ಗ  ಹ ೊರಟ್ಟತುತ. ಒಬುನ ಕ ೈಯಲ ಿಎವರ ಡಿ ಟ್ಾಚುಧ, ಒಬುನ ಕ ೈಯಲಿ ಉದಾನ ಯ ಯ ತತ, 
ಒಬುನ ಕ ೈಯಲಿ ತ್ರೆಂಡಿಯ ಚಿೇಲ ಹಿೇಗ  ಸಕಲ ಸನನದಿರಾಗಿ ನಡ ದ ವು. 

"ಏಯ್ಲ ಮಿೇಸ  ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿೇಮನ ಪಾಟ್ುಧ ಸಕೆತಾತಗಿ ಮಾಡಾತನ  ಕಣ ೊಿೇ, ಹ ೊೇದ ಯ ೇಸಿಗ  ರರ್ಾದಲಿ ಬೆಂದದಾಾಗ ಇದ ೇ 
ನಾಟ್ಕನಾ ಗ ಜೆಗದ ಹಳಳೇಲ ಆಡಿದುಿ. ನಾನು ತಾತನ ರ್ ೊತ  ಯಾವುದ ೊೇ  ಹ ೊಸ ಮನ  ಪುಣಾಯಹಕ ೆ ಅೆಂತ ಹ ೊೇಗಿದಾಾಗ, ಹ ೊತಾತಗ ೊೇಯುತ 
ಅೆಂತ ಅಲ ಿೇ ಉಳ ೂೆೆಂಡಿದಾ, ಆವತುತ ಈ ನಾಟ್ಾೆ ಇತುತ". 

"ಹೌದಾ, ಮತ ತ ಇವತುತ ಮಧ್ಾಯಹನ ನಮೆನ ೇಗ  ಬೆಂದಾಗ ಒಳ ಳ ಇಲಮರಿ ತರ ಕೊತ್ರದಾ.  ಅೆಂತ ೊೇನು ಬಿೇಮನ ಪಾಟ್ುಧ ಮಾಡಾತನ  
ಅೆಂದ ಿ ಆಶಿಯಧ ಆಗುತತಪಪ". 

"ಎದುರಿಗ  ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ ಇದ ಿ ಅವನು ಇಲಮರಿೇನ  ಬಿಡು. ಪಾಪ ಅವನು ತುೆಂಯಾನ ೇ ಒಳ ಳ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಗ ೊೇವಿೆಂದಮಾೆನ ೇ 
ಜಗಳ್ಗೆಂಟ್ಟ. ಊರ ಲಾಿ ಇವನನ ಮೆೇಲ  ಚ್ಾಡಿ ಹ ೇಳ ೂೆೆಂಡು, ಯ ೈಕ ೊೆಂಡು ಬತಾಧಳ ". 

          ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಗ ೆ ಪಾಪ ಅನುನಸುತ. ಅಷ್ುಟ ಸಾರ್ು ಮನುಷ್ಯ ಬಿೇಮನ ಪಾತಿ ಹ ೇಗ  ಮಾಡಾತನ  ನ ೊೇಡಯ ೇಕು ಅನ ೊನೇ ಕುತೊಹಲ 
ಹ ಚ್ಾಿಯುತ.  

"ಅದೊ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಸಾಟಟ್ಟಧೆಂಗ್ ಸಿೇನ್ ನಲ ಿೇ ಬರಲ ಿಕಣ ೊಿೇ, ಗದ  ಹಿಡ ೊೆೆಂಡು, ಮಿೇಸ  ತ್ರರುವಿಕ ೊೆಂಡು, ಹಾಡು ಹ ೇಳಾತ ಬತಾಧನ , 
ಆಗ ನ ೊೇಡ ುೇಕು ಇಡಿೇ ಸ ಟೇರ್ ೇ ನಡುಗುತ ತ". 

ಈ ಮಾತು ಕ ೇಳದ ಮೆೇಲ  ನನಗ ೊೆಂದು ಯೊೇಚ್ ನ ಶುರು ಆಯುತ. ನಾಟ್ಕ ಶುರು ಆಗ ೊೇದು ಎಷ್ುಟ ಹ ೊತಾತಗುತ ೊತೇ ಏನ ೊೇ, ಅದರ 
ಮೆೇಲ  ಬಿೇಮ ಬರ ೊೇದು ಇನಾಯವಾಗ ೊಿೇ ಏನ ೊೇ, ಅಷ್ಟರಲಿ ನೆಂಗ  ನಿದ ಾ ಬೆಂದುಬಿಟ್ ಿ? 

ಹ ೊೇದಸಲ ನಾಟ್ಕ ನ ೊೇಡಿದ ಾ ಅೆಂದ ಪಿಕಾಶಿೇನ ಕ ೇಳ ಾ " ಅಲ ಿನೆಂಗ  ನಿದ ಾ ಬೆಂದ ಿ ಏನು ಮಾಡ ೊೇದು, ನಿನನ ಪಕಾೆನ  ಕೊತ್ರತ್ರೇಧನಿ 
ಎಬಿುಸಿತೇಯಾ ನನನ". 

"ಅಷ ಟೇ ತಾನ , ಅದಕ ೊೆೆಂದು ಪಾಿಯನ್ ಹ ೇಳತೇನಿ ಕ ೇಳ್ು, ನಿನಗ  ತೊಕಡಿಕ  ಬೆಂದ ಹಾಗ ಲ ಿಕಣುಿಗಳ್ನನ ಒದ ಾ ಮಾಡ ೊೆೇ, ನಿದ ಾ ಹ ೊೇಗುತ ತ". 
ಮಾತಾಡಾತ ಮಾತಾಡಾತ ಕಣದ ಬಯಲಗ  ಬೆಂದ ೇ ಬಿಟ್ಟಾ. ಜಗ ಮಗಿಸುವ ದೇಪಗಳೆಂದ ಇಡಿೇ ಬಯಲು ಹಗಲನ ಹಾಗ  ಕಾಣುತ್ರತತುತ. 

ನಾಟ್ಕ ಆಡ ೊ ರ್ಾಗಕ ೆ ಮಾತಿ ಪ ೇಟ್ ಯೆಂದ ಎರವಲು ತೆಂದದಾ ಜನರ ೇಟ್ರ್ ನಿೆಂದ ದ ೊರಕುತ್ರತದಾ ಎಲ ಕ್ಲರಕ್ ದೇಪಗಳ್ು, ಮತ ತ ಬಯಲನ 
ಸುತತಲೊ ಅೆಂಗಡಿಗಳಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡವರ ಪ ಟ್ ೊಿೇಮಾಯಕ್ಾ ದೇಪದ ಯ ಳ್ಕು. ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ  ಸುತತ ಮುತತಲನ ಹಳಳಗಳೆಂದ ಗಾಡಿಗಳ್ಲ ಿಬೆಂದವರು 
ಇಡಿೇ ಊರನ ನೇ ತಮೊೆಡನ  ತೆಂದೆಂತ  ತಮೆದ ೇ ಸಾಮಾಿಜಯಗಳ್ನುನ ಸಾಿಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದಾರು.  

ನಾಟ್ಕದ ಮೆೇಷ್ರರ ೆಂದರ  ಊರಿನ ಲಾಯನುಯ ೊೇಗರ ಮಗ ವಾಸುದ ೇವ. ಅವರ ತಮೆ  ಶಿಿೇನಿಧಿ ನನನ ಓರಗ ಯವನು, ರ್ ೊತ ಗ  ಎದುರು 
ಮನ  ರಾರ್ವ ಸ ೇರಿ ನಾವು ಮೊವರೊ ಸಮಯ ಸಿಕಾೆಗಲ ಲಾಿ ಒಟ್ಟಟಗ  ಆಡುತ್ರತದ ಾವು. ಅವರಿಬುರ ರ್ ೊತ  ಹ ೊೇಗಿ ಮುೆಂದ  ಕೊಡುತ ತೇನ ೆಂದರ  
ಫಣಿೇಶ, ಪಿಕಾಶಿ ಯಾರೊ ಬಿಡಲಲಿ. 

ಸರಿ ಎಲರಿೊ ಒೆಂದ ಡ  ಜಮಖಾನ ಹಾಸಿ ಕುಳತುಕ ೊೆಂಡ ವು.  
"ಯಾರಾದೊಿ ಅವಸರ ಇರ ೊೇರ ೊ ಹ ೊೇಗಿ ಬರ ೊೇ ಹಾಗಿದ ಿ ಯ ೇಗ ಹ ೊೇಗಿ ಬನಿನ, ಆ ಮೆೇಲ  ಜನ ರ್ಾಸಿತ ಆದ ಿ ಎದುಾ ಹ ೊೇಗ ೊೇದು ಕಷ್ಟ 

ಆಗುತ ತ". 
ನನಗ  ಅವಸರವ ೇನ ೊೇ ಆಗಿತುತ, ಆದರ  ಯ ೇರ  ಯಾರೊ ಮನಸುಾ ಮಾಡದ  ಇದುಾದರಿೆಂದ ನನ ೊನಬುನಿಗ ೇ ಎದುಾ ಹ ೊೇಗಲು 

ಸೆಂಕ ೊೇಚವಾಗಿ ಕುಳತ ೇ ಇದ ಾ. ಕಡ ಗ  ನನನ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಅರ್ಥಧವಾಗಿ ನನಗಿೆಂತ ದ ೊಡರವನಾದ ವ ೆಂಕಟ್ ೇಶ  ನನ ೊನಡನ  ಬೆಂದ. ಜನಗಳೆಂದ ದೊರ 
ಯಾರಿಗೊ ಕಾಣದೆಂತ  ಹ ೊೇಗಯ ೇಕ ೆಂದರ  ಅಲಿದಾ ಕುೆಂಟ್ ಯೊೆಂದನುನ ದಾಟ್ಟ ನಿೇರು ಹರಿಯುತ್ರತದಾ ಹಳ್ಳದ ಪಕೆ ಯ ಳ ದದಾ ಮರಗಳ್ ಮರ ಗ  
ಹ ೊೇಗಯ ೇಕ್ಲತುತ. ಗವ ಾನುನವ ಕತತಲು, ಕುೆಂಟ್ ಯಲಿ ವಟ್ಗುಟ್ುಟವ ಕಪ ಪಗಳ್ು,  ಹಾದಯ ಬದಯಲಿದಾ ಕಳಳ ಗಿಡದಲ ಿರ್ ೊೆಂಪ  ರ್ ೊೆಂಪ ಯಾಗಿ ಮಿಣುಕು 
ಹುಳ್ಗಳ್ು, ಸರಸರ ಸದಾಾದರ  ಹಾವು ಬೆಂದತ ೇನ ೊೇ ಎನುನವ ಭಯ,ವ ೆಂಕಟ್ ೇಶ ರ್ ೊತ ಗಿದಾರೊ ನನಗ  ಕತ ತತ್ರತ ನ ೊೇಡಲೊ ಭಯ. ಅೆಂತೊ 
ಇೆಂತೊ ಕಣುಿ ಮುಚಿಿಕ ೊೆಂಡ ೇ ಸಿಕೆ ಕಡ  ಅವಸರದ ಕ ಲಸ ಮುಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡ . ಬಿೇಮನ ಪಾತಿಧ್ಾರಿ ಮಿೇಸ  ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ 
ರೆಂಗಪಿವ ೇಶವಾಗಿಬಿಡುತತದ ೇನ ೊೇ ಎನುನವ ಆತುರದಲ ೇಿ ಕಣದ ಕಡ  ಇಬುರೊ ಓಡಿದ ವು. 

ಅದ ಷ್ಟನ ಯ ಯಾರಿಗ ೊೇ ನಾಟ್ಕದ ಮೆೇಷ್ುರ ವಾಸುದ ೇವ "ಬೆಂರ್ುಗಳ ೇ ಇನುನ ಕ ಲವ ೇ ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ಲಿ ಆರೆಂಭವಾಗಲದ  ಶಿಿೇ ಚ್ ನನಕ ೇಶವ 
ಮಿತಿಮೆಂಡಲ ಅಪಿಧಸುವ ನಾಟ್ಕ ಕುರುಕ್ಷ ೇತಿ......" ಎೆಂದ ಲಾಿ ಹ ೇಳ್ುತತ ನಾಟ್ಕದ ಪಾತಿಧ್ಾರಿಗಳ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತ್ರತದಾ. ಅದರಲಿ ನನನ 
ತಲ ಗ  ಹ ೊೇಗುತ್ರತದುಾದು ಬಿೇಮನ ಪಾತಿಧ್ಾರಿಯ ವಿವರ ಮಾತಿ. 

ತೊಕಡಿಕ  ಬರುವ ಹಾಗಾಯತು. ಸರಿ ಕಣನಿುನ ಒದ ಾ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಮಯವಾಯುತ ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡ . ಆಗ ಸಮಸ ಯ ಎದುರಾಯತು, 
ಕಣುಿ ಒದ ಾ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಯ ೇಕಾದ ನಿೇರ ಲಿದ ?.  

ನಿೇರು ಯ ೇಕ ೆಂದರ  ಹತ್ರತರವಿರುವುದು ಕುೆಂಟ್ , ಆರ್ಥವಾ ರಸ ತಯಾಚ್ ಗಿರುವ ದ ೊಡರ ಕ ರ . ಕ ೇವಲ ಕಣ ೊಿರ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ನಿೇರಿಗಾಗಿ ಕುೆಂತ  
ಅರ್ಥವಾ ಕ ರ ಯೊಳ್ಗಿಳದು ಪಾಿಣ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವಷ್ುಟ ಮೊಖ್ಧ ನಾನಲಿ. ಆದರ  ನಾಟ್ಕ ತಪಿಪಸಿ ನಿದ ಾ ಮಾಡುವ ಹಾಗೊ ಇಲಿ, ಒಳ ಳ 
ತಾಪತಿಯವಾಯತಲಿ. 

ಬದಯಲಿದಾ ಪಿಕಾಶಿಯ ತಮೆ ವಿಜಯನನುನ ಕ ೇಳದ  " ನಿದ ಾ ಬತ್ರಧದ ಯಲಿ ಏನ ೊೇ ಮಾಡ ೊೇದು?". 

"ಕಣ ೊಿರ ಸಿಕ ೊೇ, ಪಿಕಾಶಿ ಆಗ ಿ ಹ ೇಳ್ಲಲಾಾ", ಅವನ ೆಂದ. 
"ನಿೇರ ಲಿದ ?", 

"ನಿೇರ್ ಯಾಕಮಾೆ ಯ ೇಕು", 
"ಮತ ತ ಇನುನ ಹ ೇಗ ", 
"ನಾನು ಆಗಿೆಿಂದ ಮಾಡಿತಲಾಾ, ಯಾಯಲಿೆಂದ ಚ್ ನಾನಗಿ ಎೆಂಜಲು ತಗ ೊೇ, ಅದನ ನೇ ಕಣಿಿಗ  ಹಚ್ ೊೆೇ".   ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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"ಎೆಂಜಲಾ ರ್ಥೊ, ಅಸಹಯ". 
"ಸರಿ ನಿನಿನಷ್ಟ, ನಿದ ಾೇನ  ಮಾಡು". 
ಕಣುಿ ಒರ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಯೊೇಚನ  ಅಲಿಗ ೇ ಬಿಟ್ ಟ. 
ನಾಟ್ಕದ ಸಮಯ ಹತ್ರತರವಾದೆಂತ  ತೊಕಡಿಕ ೇನೊ ಹ ಚ್ಾಿಯುತ. ನಿದ ಾ ತಪಿಪಸಕ ೆ ರ ಪ ಪಗಳ್ನನ ಕ ೈಗಳ್ಲಿ ಅಗಲಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬಿೇಮ 

ಬತಧನ ೇನ ೊೇ ಅೆಂತ ಕಾಯಾತನ ೇ ಇದ ಾ. ಬಿೇಮನ ಬದಲು ತೊಕಡಿಕ  ಬೆಂತು. 
     ************ 

"ಲ ೊೇ ಮರಿ ಏಳ್ಪಾಪ", ಯಾರ ೊೇ ಎಬಿುಸುತ್ರತದಾರು. "ಭಿೇಮ ಬೆಂದನಾ", ಗಡಬಡಿಸಿ ಎದ ಾ. ಎದುರಿಗ  ತಾತ ನಗುತಾತ ಕುಳತ್ರದಾರು.  
ನ ೊೇಡಿದರ  ಮನ ಯ ಪಡಸಾಲ ಯಲಿ ಮಲಗಿದ ಾೇನ . ತಾತ ಸಾನನ, ದ ೇವರ ಪೂರ್  ಮುಗಿಸಿ ಲಾಸರ ಕ ೇಳ್ಲು ಬರುವವರಿಗಾಗಿ ಅಣಿ 

ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದಾಾರ . ನಾ ಹ ೇಗ , ಯಾವಾಗ ಮನ ಗ  ಬೆಂದ  ಗ ೊತ ತೇ ಆಗಲಲಿ. ನಾಟ್ಕಾನೊ ನ ೊೇಡಲಲ,ಿ ಅದಕ್ಲೆೆಂತ ಹ ಚ್ಾಿಗಿ ಬಿೇಮನ 
ಪಾತಾಿನೊ ನ ೊೇಡಿಲಿಿ ಅನ ೊನೇ ಯ ೇರ್ಾರಲಿ ಅಳ್ು ಬೆಂತು. ತಾತನ ಎದುರಿಗ  ಅತತರ  ಯ ೈತಾರ  ಅೆಂತ ಅಜೆಯನನ ಹುಡುಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊರಟ್ . 
ಒಳ್ಗಿನ ಕ ೊೇಣ ಯಲಿ ಉಳದ ಹುಡುಗರ ಲಿರೊ ನಿದ ಾ ಹ ೊಡ ಯುತ್ರತದಾರು. ಅವರಲ ಿಯಾರು ಎಷ್ುಟ ನಾಟ್ಕ ನ ೊೇಡಿದ ೊಿೇ ಎನುನವ ಸಿಟ್ುಟ ಕೊಡ 
ಬೆಂತು. 

ಮಧ್ಾಯಹನ ಊಟ್ದ ನೆಂತರ ಅೆಂಗಳ್ದ ವನಸೆಂಪಿಗ  ಮರದ ಕ ಳ್ಗ  ಕುಳತು ನಾನೊ ವಿಜಯ ಅಟ್ಟಗುಳ ಮಣ  ಆಡಾತ ಇದ ಾವು. ಹಿೆಂದನ 
ದನದ ರಾತ್ರಿಯಡಿೇ ನಡ ದ ನಾಟ್ಕದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಏನ ೊೇ, ಊರ ಲಾಿ ನಿದ ಾಯಲಿದಾೆಂತ  ನಿೇರವ ವಾತಾವರಣ. ರಣಗುಡುವ ಬಿಸಿಲು, 
ಅಲ ೊಿಮೆೆ ಇಲ ೊಿಮೆೆ ಕಾಗ ಗಳ್ು ಕೊಗುವ ಸದುಾ ಅಷ ಟ.  

"ಏನ ೊೇ ಹ ೊಗ  ವಾಸನ  ಅಲಾಾ?", ವಿಜಯನನುನ ಕ ೇಳದ . 
"ಹೌದು, ಅಜೆ ಅಡ ೆ ಮನ ೇಲ ಏನ ೊೇ ಮಾಡಿತರಯ ೇಕು, ಒಲ ೇಲ ಸೌದ  ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ರತಲಿ ಅನುಾತ ತ", ವಿಜಯ ಹ ೇಳದ. 
ಅಷ್ಟರಲಿ ಒಳ್ಗಿನಿೆಂದ ಅಜೆಯೇ ಹ ೊರಗ  ಬೆಂದು "ಎಲಾಿ ಸ ೇಕ ೊಧೆಂಡು ಏನ ೊಿೇ ಕಪಿ ಚ್ ೇಷ ಟ ಮಾಡಾತ  ಇದಾೇರಾ, ಎಲಾಿದೊಿ ಬಚಿಲನ 

ತರಗುಗಳಗ  ಯ ೆಂಕ್ಲ ಇಟ್ುಟಬಿಟ್ ಿೇನ ೊಿೇ", ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ುವ ಹ ೊತ್ರತಗ , 
"ಅಯಯಯೊಯೇ ಯ ೆಂಕ್ಲ ಕಾಣಿಪಪೇ ಯ ೆಂಕ್ಲ. ಗೌಡಿ ಹಿತಿನಾಗ  ಯ ೆಂಕ್ಲ ಬಿದಾದ  ಬನಿಪಪೇ...” 

ಹ ೊರಗಿನಿೆಂದ ರ್ ೊೇರಾದ ಕೊಗು ಕ ೇಳಸಿತು.  ಎಲರಿೊ ಒೆಂದ ೇ ಉಸಿರಿಗ  ಹಿೆಂದನ ಬಿೇದಗ  ಓಡಿದ ವು. ನಮೆ ಮನ ಯ ಪಕೆದಲ ಿೇ 
ನಮೆದ ೇ ಆದ ಒೆಂದು ದ ೊಡರ ಹೊವಿನ ಹಿತತಲು, ಅದರ ಪಕೆದಲಿ ಎತ್ರತನ ಗಾಡಿಗಳ್ು ಸಾಗುವಷ್ುಟ ಅಗಲದ ಒೆಂದು ದಾರಿ, ಅದಾದ ಮೆೇಲ  
ಪಟ್ ೇಲರ ಹಿತುಿ. ಸಾಧ್ಾರಣವಾಗಿ ಹಿತತಲ ೆಂದರ , ಹೊವಿನ ಗಿಡಗಳ್ು, ಹುಲಿನ ವಾಮೆ(ಬಣವ ), ರ್ ೊೇಳ್ದ ಕಡಿರಗಳ್ ರಾಶಿ, ಒಲ  ಉರುವಲಗ  ಯ ೇಕಾದ 
ಸೌದ , ಕಬಿುನ ಪಿಪ ಪ, ತ ೆಂಗಿನ ಮರದ ಒಣಗಿದ ಗರಿಗಳ್ು, ಕಾಯ ಸುಲದ ನಾರು, ಎಲಿವನೊನ ರ್ ೊೇಪಾನವಾಗಿ ಲ ೇಖ್ರಿಸಿಡುತ್ರತದಾರು. ಮತುತ 
ಗ ೊಬುರ ಮಾಡಲು ಮನ ಯ ಸಕಲ ತಾಯಜಯ ವಸುತಗಳ್ನೊನ ಹಾಕುತ್ರತದಾ ಕಸದ ತ್ರಪ ಪ. ಹಿೇಗಾಗಿ  ಒೆಂದು ಹಿತತಲನಲಿ ಅಗಿನದ ೇವನು ತಾೆಂಡವ 
ನೃತಯವನಾನಡಿ ಆಹುತ್ರ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ುಟ ಆಹಾರವ ೇ ಇರುತ್ರತತುತ. ಆ ಉರಿ ಯ ೇಸಿಗ ಯಲಿ  ಕ್ಲಡಿಗಳ್ು ಹಾರಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ 
ಹಿತತಲುಗಳ್ನುನ, ಅವಕ ೆ ಅೆಂಟ್ಟಕ ೊೆಂಡೆಂತ್ರದಾ ಮನ ಗಳ್ನೊನ ದಹನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಾಕರ್ಷಟತುತ. 

ನ ೊೇಡುನ ೊೇಡುತ್ರತದಾೆಂತ ಯೇ ಜನರ ಹಿೆಂಡ ೇ ಅಲಿ ಸ ೇರಿತು. ಹಲವರು ಮನ ಗಳೆಂದ ಕ ೊಡಗಳ್ನುನ ತೆಂದರು, ಹಗೆಗಳ್ೂ ಬೆಂದವು. 
ಗುೆಂಪು ಗುೆಂಪಾಗಿ ಜನ ತಮಗ  ತ ೊೇಚಿದ ಯಾವಿಗಳ್ ಕಡ  ಓಡಿದರು. ಎಲಿಕ್ಲೆೆಂತ ಹತ್ರತರದಲದಿಾ ಯಾವಿಯೆಂದರ  ದ ೊಡರ ಕ ೆಂಪಣಿನದು. ಹ ೊಸದಾಗಿ 
ತ ೊೇಡಿಸಿದ ಯಾವಿ, ಚ್ ನಾನಗ ೇ ನಿೇರು ಬೆಂದತುತ. ಅವರ ಮನ ಯವರ ಹ ೊರತಾಗಿ ಯ ೇರ ಯವರನನ ಯಾವಿಯ ಹತ್ರತರ ಸುಳಯಗ ೊಡುತ್ರತರಲಲಿ. 
ಮೊನಾಧಲುೆ ಜನ ಕ ೊಡ ಹಗೆಗಳ್ನನ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದಾಗ, ಯಾವಿಯ ಕಟ್ ಟಗ  ಒರಗಿ ನಿೆಂತ್ರದಾ ಕ ೆಂಪಣಿನ ಮಗಳ್ು ಪಾವಧತಮೆ "ಅಯೊಯೇ 
ನಮೆ ಯಾವಿನಲ ಿನಮಗ ೇ ಸಾಕಷ್ುಟ ನಿೇರಿಲ,ಿ ಇನುನ ಆ ಯ ೆಂಕ್ಲ ಆಸಾಧಕ  ಎಲಿ ಸಾಕಾಗುತ ತ" ಎೆಂದು ವಯಾಯರವಾಗಿ ನುಡಿದಳ್ು. ಪಕೆದಲ ಿೇ ಇದಾ 
ಅವರಮೆ  " ಅದಾಯಕಮಿೆ ಅೆಂಗತ್ರೇಯ, ನಾಲಕ ೊೆಡ ಇಡೆೆಂಡ್ಸ ಓಗಿಣ,ಿ ಎಚ್ ೆ ಯ ೇಡ, ಯಾಕೆಂದ ಿ ನಾಳ  ನಮೆಳಯೆಂದಿಗ  ಎಣ  ಿಒತ್ರತ 
ನಿೇರಾಕಣಾೆಂತ್ರೇವಿನ. ನಿೇವು ನಾಲಕೆಲಾದ ಿ ಆರ್ ಕ ೊಡ ಸ ೇದೆಳ ಪರವಾಗಿಲಿ".  ಎೆಂದು ಉದಾರತನ  ತ ೊೇರಿದಳ್ು.  

 

ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ  ನಮೆ ಮನ ಯ ಯಾವಿಯೊ ಸ ೇರಿದೆಂತ  ಸುತತಮುತತಲನ ಯಾವಿಗಳೆಂದ ಜನ ನಿೇರು ಹ ೊತುತ ತರಲಾರೆಂಭಿಸಿದಾರು. ನಾವು 
ಅಜೆಯೊಡನ  ಪಟ್ ೇಲರ ಹಿತತಲಗ  ನುಗಿೆದ ವು. ಪಟ್ ೇಲರು ಊರಿನ ಭಾರಿೇ ಕುಳ್ವ ೇ ಆಗಿದುಾ ಸಾಕಷ್ುಟ ಜಮಿೇನು, ದನಕರುಗಳ್ು ಎಲಿವೂ ಇತುತ. 
ಹಿತತಲನಲ ಿಭತತ, ರ್ ೊೇಳ್, ರಾಗಿ, ಕಬುು ಮುೆಂತಾದ ಯ ಳ ಗಳ್ ಒಣ ಪದಾರ್ಥಧಗಳ ೂಡನ  ತ ೆಂಗು, ಅಡಕ ಯ ಸ ೊೇಗ ಗಳ್ೂ ಸ ೇರಿದೆಂತ , ಯ ೆಂಕ್ಲಯ 
ಕಬಳಕ ಗ  ಯ ೇಕಾದ ಸಾಮಗಿಿಗಳ್ು ಯಥ ೇಚಿವಾಗಿತುತ. ಈಗ ಯ ೆಂಕ್ಲ ಹತ್ರತದಾ ಬಣವ  ಸುಮಾರು ಹನ ನರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹದೆಂಟ್ಡಿ ಉದಾ ಮತುತ 
ನ ಲದೆಂದ ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ್ು ಅಡಿ ಎತತರವಿದುಾ, ಅಲಿದಾ ನಾಲ ೆೈದು ಭಾರಿೇ ಬಣವ ಗಳ್ಲ ಿಇದೊ ಒೆಂದಾಗಿತುತ.  ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಸಣಿದಾಗಿ ಹ ೊಗ ಯಾಗಿ ಬಣವ ಯೊಳ್ಗ ೇ ಆರೆಂಭವಾಗಿದಾ ಯ ೆಂಕ್ಲ ಈಗ ತನನ ಕ ನಾನಲಗ ಯನುನ ಹ ೊರ ಚ್ಾಚಿತುತ. ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಕ ೈ ಮಿೇರುವ 
ಮೊದಲ ೇ ಹತ ೊೇಟ್ಟಗ  ತರಲು ಜನ ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರತದಾರು, ಸಿಕೆ ಸಿಕೆಲಿಗ  ನಿೇರ ರಚುತ್ರತದಾರು. ಅದು ಯ ೆಂಕ್ಲಯನುನ ನೆಂದಸುವ ಬದಲು ಎಲ ೊಿೇ 
ಬಿೇಳ್ುತ್ರತತುತ. ಆ ಹ ೊಗ ಯಲ,ಿ ಆ ಯ ೆಂಕ್ಲಯ ತಾಪಕ ೆ ಹತ್ರತರ ಹ ೊೇಗಿ ನಿೇರ ರಚುವ ಮಾತು ದೊರವ ೇ ಉಳದತುತ. 

ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ  ಪಟ್ ೇಲರ ಹ ೆಂಡತ್ರ ನಾಗಮೆ ಅಲಿಗ  ಬೆಂದವಳ್ು, ಅಯೊಯೇ ಶಿವನ  ಎೆಂತಾ ಕ ಲಾ ಆಯತಲಿಪಪ, ಯಜಮಾನುಿ ಯ ೇರ  
ಊನಾಧಗಿಲ,ಿ ಈ ಎಲಾಿ ಬಣ ಾಗೊಳ ಅತ ೊೆೆಂಡು ಉರಿದ ೊೇದ ಿ ದನ ಕರ ಮೆೇವ ೇೆನು ಮಾಡ ೊೇದು. ಮೆೇಷ ರೇ, ನಿೇವ  ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಾಮಿ. 
ನಾಲಾೆಳ್ುಗಳ್ನನ ಕದುಧ ಯ ೆಂಕ್ಲ ಆಸಾಧಕಾಯತದಾ ನ ೊೇಡಿ, ನಾನು ಅಣಾ ಕ ೊಡಿತೇನಿ", ತಾತನ ಮೊರ  ಹ ೊಕೆಳ್ು. 

ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ  ಬಣವ ಯ ಮೆೇಲ  ಯಾರ ೊೇ ಹತ್ರತ ನಿೆಂತೆಂತ  ಕಾಣಿಸಿತು. ಎಲಿರೊ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿೇರು ಹಾಕುವುದನೊನ ಮರ ತು 
ಅವನನ ನೇ ನ ೊೇಡ ತ ೊಡಗಿದರು. ಕಣೆಳ್ು ಮಾತಿ ಕಾಣುವೆಂತ  ಮುಖ್ಕ ೆ ವಸರವನುನ ಸುತ್ರತಕ ೊೆಂಡು, 

ಮೆೇಲನಿೆಂದಲ ೇ ಆ ವಯಕ್ಲತ ಕ ೈ ಸನ ನಯಲಿ ಜನರಿಗ  ನಿೇರಿನ ಕ ೊಡಗಳ್ನುನ ಅವನಿಗ  ಕ ೊಡುವೆಂತ  ಕ ೇಳ್ತ ೊಡಗಿದ. 
"ಯೊೇಯ್ಲ ಬುದಾ ನ ಟ್ಟಗ ೈತ ೇನಾಿ ನಿೆಂಗ , ಕ ಳಾಗಿಳ ಮೊದುಿ. ಪಾಿಣ ಕಳ ೂೆೇತ್ರಯ ಅಷ ಟ", ತ್ರಮೆಯಯ ಕೊಗಿ ಹ ೇಳದ.  
" ಬುದಾ ಯಾರದು ವಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಅಲಿ ಅವನು ಯಾರು ಅೆಂತಾನ  ತ್ರಳೇವಲ ಾ?", ವ ೆಂಕಟ್ರಮಣಪಪ ಹ ೇಳದ.  
ಕದರನಿಗ  ಅದಾಯರ ೆಂದು ತ್ರಳದು ಒೆಂದ ೇ ಉಸಿರಿಗ  ಅರಚಿದ," ಲ ೇ ಅವನು ನಮೆ ಮುನಾಾಮಿ ಕಾಣ ೊಿೇ, ಯಾಕಾಿ ಮುನಾಾಮಿ 

ಯೇನಾಯತಲಾ ನಿೆಂಗ , ಉಲು ಿಓದ ಿ ಓಯತದ , ನಿೇನಾಯಕ ಿಪಾಿಣ ಬಿೇಡಿತೇಯಾ ಯಾಲಾಧ ಕ ಳೇಕ ". 
ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳದ ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ, ಲಯ ೊ ಲಯ ೊ ಯಾಯ ಬಡಿದುಕ ೊಳ್ುಳತಾತ, "ಯಾಕಾಿ ನನ್ ಬಿಟ್ುಟ ಓಗಯ ೇಕೊೆಂತ ಮಾಡಿದಯೇನ, ಯಾಯಡ 

ಕಣ ೊೇ, ಇದ ೊೆಂದಪ ಕ ಳೆಳ್ುಾ ಯಾ, ಯಾಯಕಾದ ಿ ಯಾಯರ  ಯಾರಾದುಿ ಮೆೇಲ ೊೇಗಿ,ಿ ನಿೇನಾೆತಿ ಯಾಯಡಾ, ನೆಂಗ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ ಯಾಯರ  ಯಾರವ ಿ ಯೇಳ್ು", 
ಎನುನತಾತ ರ್ ೊೇರಾಗಿ ರ ೊೇಧಿಸತ ೊಡಗಿದಳ್ು. 

ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಯಾರ ಮಾತನೊನ ಕ ೇಳ್ುವ ಸಿಿತ್ರಯಲಿರಲಲಿ. ಜನಕ ೆ ಅವನನುನ ಕ ಳ್ಗಿಳಸುವುದ ೊೇ ಅರ್ಥವಾ ಹ ಚ್ಾಿಗುತ್ರತದಾ ಉರಿಗ  ನಿೇರು 
ಸುರಿಯುವುದ ೊೇ ತ್ರಳಯದ  ಕೆಂಗಾಲಾಗಿದಾರು. ಅವನು ಮಾತಿ ಮೆೇಲ ಯೇ ನಿೆಂತು ಅವರಿವರು ಕ ೊಟ್ಟ ನಿೇರನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯ ೆಂಕ್ಲಯರುವ ಕಡ  
ಸುರಿಯುತ್ರತದಾ. 

ಇದಾಕ್ಲೆದಾೆಂತ  ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ ಅಲಯಿೇ ಇದಾ ಇಚಿಣಿಗ ಯೊೆಂದನುನ ಅದ ೇ ಬಣವ ಯ ಹಿೆಂಯಾಗಕ ೆ ಒರಗಿಸಿ, ಎರಡು ಮೊರು ಮೆಟ್ಟಟಲನ ನೇರಿ 
"ಲ ೇ ಕದಾಿ ತತಾತಲಾಧ ಇತತ ಆ ಕ ೊಡನಾ, ನಾ ಮೆೇಲಕ ೆ ಕ ೊಡಿತೇನಿ, ತನಾಿ ಯ ೇಗ ಯ ೇಗ, ನ ೊೇಡಾತ ನಿೆಂತಿ ಕ ಲಾ ಆಗಾಕ್ಲಲ"ಿ ಎೆಂದು ರ್ ೊೇರಾಗಿ 
ಕೊಗು ಹಾಕ್ಲದಳ್ು. 

 

ಜನರಿಗ  ಹ ೊಸ ಹುರುಪು ಬೆಂದೆಂತಾಯುತ. ತ್ರಮೆಯಯ, ವಸೊರ, ಗ ೊೇವಿೆಂದ, ಆೆಂಜನಪಪ, ಎಲಿಮೆ, ನರಸಮೆ, ಸಾವೆಂತ್ರಿ,  ನಾವುಗಳ್ು, 
ಕಡ ಗ  ಅಜೆ ಕೊಡ ಕ ೈ ಕ ೊಟ್ುಟ, ಯಾವಿಗಳೆಂದ ನಿೇರನುನ ಕದರ, ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆನ ಕ ೈಗ  ಸಾಗಿಸತ ೊಡಗಿದ ವು. ಅವರಿಬುರೊ ಇಚಿಣಿಗ ಯ 
ಮೆಟ್ಟಟಲುಗಳ್ ಮೆೇಲ  ನಿೆಂತು ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ ಕ ೈಗ  ಕ ೊಡುತ್ರತದಾರು. ಅವನು ಕಷ್ಟಪಡುತತಲ ೇ ಸರಿಯಾದ ರ್ಾಗ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ನಿೇರನುನ 
ಸುರಿಯುತ್ರತದಾ. ಈಗ ಪರಿಸಿತಿ್ರಯನುನ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡು ಇನೊನ ಹಲವರು ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ ರ್ ೊತ ಗ  ಕ ಳ್ಗಿನಿೆಂದಲ ೇ ಕ ೈಗೊಡಿಸಿದರು. ಯ ೆಂಕ್ಲಯ 
ಆಭಧಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾತ ಬೆಂದತು. ಬಣವ  ಅರ್ಧಭಾಗ ಉರಿದು ನಿೆಂತ್ರತುತ. ಆದರ  ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ ಪರಿಸಿಿತ್ರ ಹದಗ ಡುತ್ರತತುತ.. 

ಹಿೆಂದನ ದನ ರಾತ್ರಿ ನ ೊೇಡಲಾಗದ ಭಿೇಮನ ಪಾತಿಕ್ಲೆೆಂತಲೊ ಹ ಚಿಿನ ಪೌರುಷ್ಮಯವಾದ ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ ನಿಜರೊಪ ಎಲಿರಿಗೊ 
ಅಲಿ ಕೆಂಡಿತುತ. 

ಕದರ ಮೆೇಲ  ಹತ್ರತ ಮುನಿಸಾಾಮಿಗ  ಕ ಳ್ಗಿಳಯಲು ಸೊಚಿಸಿ, ಅವನು ಸೆಂಪೂಣಧ ನಿತಾಿಣನಾಗಿ ಕುಸಿದಾಗ, ತಾನ ೇ ಹ ಗಲಗ  ಕ ೈಕ ೊಟ್ುಟ 
ಹುಲಿನ ಮೆೇಲನಿೆಂದ ಮೆಲಿನ  ಕ ಳ್ಕ ೆ ರ್ಾರಿಸಿದ. 

ಗ ೊೇವಿೆಂದಮೆ ಅವನ ಕ ೈಗಳ್ನುನ ತನನ ಭುಜದ ಮೆೇಲರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮೆಲಿನ  ಪಕೆದಲಿದಾ ಹತ್ರತಯ ಮರದ ಕ ಳ್ಕ ೆ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿ 
ತನನ ತ ೊಡ ಯ ಮೆೇಲ  ಅವನ ತಲ ಯನಿನರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮಲಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಳ್ು. ಅಜ ೆಕ ೊಟ್ಟ ತೆಂಬಿಗ ಯ ನಿೇರಿನಲಿ ತನನ ಸ ರಗನನದಾ ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ 
ಮುಖ್ವನುನ ಅಕೆರ ಯೆಂದ ಒರಸುತಾತ ಹ ೇಳದಳ್ು,  

"ನ ೊೇಡಾಾಾ ಅಮೆಣ ೊಿೇರ   ನನ್ ಗೆಂಡನ್ ಪೌಸಾಧನ, ಈವತ್ ಊನಾಧಗ್ ಗೆಂಡಾೆಂದ ಿ ಮುನಾಾಮಿೇನ  ಅೆಂತ ತ ೊೇರುಸುುಟ್ಟ. 
ನೆಂಗ ೊತ್ರತತುತ ಅಮೆಣ ೊಿೇರ  ಈವಯಯ ಎೆಂತ ೊೇನು ಅೆಂತ. ಇವನ ೇನಾದುಿ ಮಾಯಗ  ಅತ್ರತಲಧಲಾಿೆಂದ ಿ ಊಗೊಧರ  ಅತ ೊೆೆಂಡ ೊೇಗಿರ ೊೇದು. ಅಮೆಣಿ ಿ
ಈವತುತ ಆ ಕಾಲ ಾ ಬದೇನಾಗಿರ ೊೇ ಮುನ ೇಸಾರನ್ ತಾವ ಅಕ ಧ ಒತ ೊೆೆಂಡ್ಸ ಕ ೇಳ್ೆತ್ರೇನಿ ನ ೊೇಡು, ಇನ್ ಏಳ ೇಳ್ ಜನುಮಾಾಗೊನು ಈ 
ಮುನಾಾಮಿೇನ  ನನೆೆಂಡನನಾನಗ್ ಮಾಡು ಅೆಂತ”. 

ಮುನಿಸಾಾಮಿಯ ಮುಖ್ದಲಿ ಇಷ್ುಟ ಹ ೊತೊತ ಇಲಿದದಾ ನ ೊೇವು ಈಗ ಕಾಣಿಸಿದ ಹಾಗಿತುತ.  
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ  

ಜಲಜ ತನನ ಮದುವ ಯಾದಾಗಿೆನಿೆಂದ ತನನ ಅತ ತಯ ರ್ ೊತ  

ಹ ೊೆಂದಕ ೊಳ್ಳಲುಸಾರ್ಯವಾಗಲಲ.ಿ ಏನಾದರ ೊೆಂದು ಕಾರಣ ಹುಡುಕ್ಲ ಇಬುರೊ ಕಚ್ಾಿಡುವುದು, 

ಒಬುರನ ೊನಬುರು ಶಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಟತುತ. ಅತ ತ ಸ ೊಸ ಯರ ಜಗಳ್ ದನ ೇದನ ೇ 

ಯ ಳ ಯುತಾತ ಜಲಜಳಗ  ಒಮೆೆ ರ ೊೇಸಿಹ ೊೇಗಿ ಒಬು ಪೆಂಡಿತನ ಬಳಗ  ಹ ೊೇಗಿ ತನನ ಕಷ್ಟವನುನ 

ಹ ೇಳಕ ೊೆಂಡು ಹಣ ಎಷಾಟದರೊ ಸರಿ ಹ ೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ತನನ ಅತ ತಗ  ವಿಷ್ ಕುಡಿಸಿಯಾದರೊ 

ಕ ೊಲುಿವ ಸಲಹ  ಕ ೇಳದಳ್ು. ವಿಚ್ಾರವನುನ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲಸಿದ ನೆಂತರ ಪೆಂಡಿತ "ಅಮಾೆ 

ಜಲಜ, ನಾನು ನಿನಗ  ಒೆಂದು ಸಿೇಸ  ವಿಷ್ವನುನ ಕ ೊಡುತ ತೇನ , ಆದರ  ನಿೇನು ಇದನುನ ಪಿತ್ರದನ 

ಊಟ್ದಲ ಿಯ ರ ಸಿ ಕ ೊಡು, ನಿನನತ ತ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಸಾಯುತಾತಳ " ಎೆಂದ.  

ಕೊಡಲ ೇ ಆ ಸಿೇಸ ಯನುನ ಮನ ಗ  ತೆಂದು ಎೆಂದನೆಂತ  ಅತ ತಯ ಕೊಡ ಕ ೊೇಪ ಮಾಡದ  ಊಟ್ ೊೇಪಚ್ಾರವನುನ ತಾನ ೇ 

ಮಾಡತ ೊಡಗಿದಳ್ು. ಊಟ್ದಲ ಿವಿಷ್ವನುನ ಮರ ಯದ ೇ ಯ ರ ಸಿ ಇನ ನೇನು ಸಾಲಪವ ೇ ಕಾಲ ಬದುಕ್ಲರುವ ಅತ ತಯ ರ್ ೊತ  ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದೆಂದ 

ಮಾತನಾಡುತಾತ ಹ ೊೆಂದಕ ೊಳ್ುಳತಾತ ಬೆಂದಳ್ು. ಮೊದಮೊದಲು ಕಷ್ಟವ ನಿಸಿದರೊ ಹಾಗ ೇ ಹ ೊೆಂದಯಾಳ್ುವುದು ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ದನಗಳ್ು, 

ವಾರಗಳ್ು ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ ೇ ಕಳ ದವು. ಅತ ತಗೊ ತನನ ತಪುಪಗಳ್ರಿವಾಗಿ ಜಲಜಳ್ನುನ ಕ್ಷಮೆಕ ೇಳ ತಾನೊ ಆಕ ಯನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ದೆಂದ 

ಕಾಲ ಕಳ ದಳ್ು. ಜಲಜಳಗ  ಸೆಂಕಟ್ವಾಗುತಾತ ಬೆಂದತು. ಇಷ ೊಟೆಂದು ಒಳ ಳಯ ಅತ ತಯನುನ ತನನಕ ೈಯಾಯರ  ಕ ೊಲುಿವುದಾದರೊ ಹ ೇಗ " ಒೆಂದು 

ದನ ಪೆಂಡಿತನ ಬಳ ಓಡಿಬೆಂದು "ಸಾಾಮಿೇ ಪೆಂಡಿತರ ೇ ಹ ೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ನನನ ಅತ ತಯನುನ ಉಳಸಿಕ ೊಡಿ ಅವರು ಸಾಯುವುದು ನನಗ  

ಇಷ್ಟವಿಲ,ಿ ದಯಮಾಡಿ" ಎೆಂದು ಗ ೊೇಗರ ದಳ್ು. ಅದಕ ೆ ಪೆಂಡಿತನು "ಅಮಾೆ ಜಲಜ ನಿೇನ ೇನೊ ಭಯಪಡಯ ೇಡ ನಿನನ ಅತ ತಗ  ಏನೊ ಆಗದು, 

ನಾನೆಂದು ಕ ೊಟ್ಟಟದುಾ ವಿಷ್ವಲಿ. ನಿನನಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣ  ಕಾಣಲ ೆಂದು ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ " ಎೆಂದನು. ಜಲಜಳ್ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಕ ೆ ಪಾರವ ೇ 

ಇಲಿದೆಂತಾಯತು. ತನ ೊನಳ್ಗಾದ ಬದಲಾವಣ ಯನುನ ಉಳಸಿಕ ೊೆಂಡು ಸೆಂಸಾರ ನಡ ಸಿದಳ್ು.  

ಒಂದರ
ಲ  ಿಂದಟ 

ಒಗಟಟ 

೧. ಮ ರಕ್ಷರದ ಈ ಪದವು ಜಗಳವಾಡಟವುದರಲ ಿೀ ಮರ ಮರ ಸಟತ್ಟತತಿತದ  
೨. ಮೊದಲ ರ ಡಕ್ಷರವು ಎಲ್ಿವೂ ಒಂದ ೀ ಎನ್ಟಿತಿತದ  
೩. ಕ  ನ ಯೆರಡಟ ಕ ಡ್ನದರ  ಫಲ್ಕ  ಡಟವ ಪರ  ೀಪಕಾರಿಯಾಗಟತ್ತದ  

೪. ಮೊದಲಿನ್ ಅಕ್ಷರಕ ಕ ಕ  ನ ಯಕ್ಷರ ಸ ೀರಿಸಿದರ  ಕಟತಿತಗ ಯನ್ಟಿ ಅಲ್ಂಕರಿಸಟತ್ತದ  

ಉತ್ತರಕ ಕ 
 ಪುಟ ೧೬ 

 ನ  ೀಡ್ನ  

ವಿಷ್  ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬ ೀಕಾಗಟವ ಸಾಮಗಿರಗಳು 

 ಅಕ್ಲೆ 2ಪಾವು, ಮೊಳ್ಕ  ಬೆಂದರುವ ಮೆೆಂತಯ 4 ಚಮಚ, ನಿೆಂಯ  ಹಣುಿ 1, ಹ ಚಿಿದ ಕಾಯರ ಟ್ 1, ಈರುಳಳ 2  
 ಹುರಳ ಕಾಯ 100 ಗಾಿೆಂ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ 8, ಶುೆಂಟ್ಟ 2 ಗ ೊೇಲ ಗಾತಿ, ಯ ಳ್ುಳಳಳ 1 ಗಡ ರ  
 ಎಣ ಿ 100 ಗಾಿೆಂ, ಕ ೊತತೆಂಬರಿ ಸ ೊಪುಪ 1 ಕೆಂತ , ಸಕೆರ  ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಉಪುಪ 1-2 ಚಮಚ 

ಮಾಡಟವ ವಿಧಾನ್ 

 ಈರುಳಳ, ಶುೆಂಟ್ಟ, ಯ ಳ್ುಳಳಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಯನುನ ರುಬಿುಟ್ುಟಕ ೊಳಳ. ಅಕ್ಲೆಯನುನ ತ ೊಳ ದು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳಳ 
 ಕುಕೆರಿನಲಿ ಎಣ ಿ ಹಾಕ್ಲ ಕಾದನೆಂತರ ಒಗೆರಣ  ಹಾಕ್ಲ ರುಬಿುದ ಮಿಶಿಣವನುನ ಒಗೆರಣ ಗ  ಹಾಕ್ಲ ಕ ೆಂಪಗ  ಹುರಿಯರಿ 

 ಮೊಳ್ಕ  ಬೆಂದ ಮೆೆಂತಯವನುನ ಅದಕ ೆ ಬಗಿೆಸಿ ಯಾಡಿಸಿ ಒಗೆರಣ ಗ  ಅಕ್ಲೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲ ಸಾಲಪ ಹುರಿದು ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್ ನಿೇರು 
ಹಾಕ್ಲ ಕುಕೆರ್ ಮುಚಿಿಡಿ  

 ಕುಕೆರ್ ಒೆಂದ ರ ಡು ಕೊಗಿದಮೆೇಲ  ಒಲ  ಆರಿಸಿ, ಒತತಡ ಇಳದ ಮೆೇಲ  ಮುಚಿಳ್ ತ ಗ ಯರಿ. ನಿೆಂಯ ರಸ, ಕ ೊತತೆಂಬರಿ ಸಿೆಂಪಡಿಸಿ ಬಡಿಸಿ 

ಇನ್ ಿ ನ್ ರಾರಟ ರ ಸಿಪಿಪಗಳ್ಳಗ  www.sugamakannada.com ಗ  ಭ ೀಟ್ಟಕ  ಡ್ನ. 
 

 

ರ  
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕ   

ಡ್ನತೀ 

ರಾ! 
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ಟಮೆ 

 

 
ಮಗ: ಅಪಪ ನಾನು ಗಾೆಂಧಿೇಜ ರ್ಥರ ಆಗಯ ೇಕು 
 
ಅಪಪ:ಆಗೊ ಯ ೇಡ ಅೆಂದವಯಾಧರು 
 
ಮಗ:ಹಾಗಿದ ಿ ಅವರು ಹನ ನರಡನ ೇ ವಯಸಿಾಗ ೇ 
ಮದುವ  ಆದರು.....ನಾನೊ ಆಗುವ  

ಒಂದರಲ  ಿಂದಟ ಒಗಟಟ  – ಉತ್ತರ 

೧. ಸಮರ  ೨. ಸಮ  ೩. ಮರ   ೪. ಸರ 

 

೧. ಕನನಡದ ಖಾಯತ ಹಿರಿಯ ನಿದ ೇಧಶಕರ ೊಬುರು ತಮೆ 
ಚಿತಿವೆಂದರ ನಿದ ೇಧಶನದ ನಡುವಿನಲಿಯೇ ನಿರ್ನರಾದರು. ಆ 
ಚಿತಿವನುನ ಕ  ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಾಾಮಿಯವರು ಪೂಣಧಗ ೊಳಸಿದರು. ಆ 
ಹಿರಿಯ ನಿದ ೇಧಶಕರು ಯಾರು? ಆ ಚಿತಿ ಯಾವುದು? 
 
೨. ಕ . ಎಸ್. ಎಲ್ ಸಾಾಮಿಯವರು ಮತ ೊತೆಂದು ಹ ಸರಿನಿೆಂದಲೊ 
ಪಿಸಿದಿರಾಗಿದಾರು, ಆ ಹ ಸರ ೇನು? ಇವರ ಪತ್ರನಯೊ ಸಹ ಕನನಡದ 
ಖಾಯತ ನಟ್ಟ, ಈಕ  ಯಾರು? 

ಸರಿ ಉತತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೨೩ ನ ೊೇಡಿ  
 

ನಿಮೆ ಕವನ ಕಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಸಯಕ ಕ ಭ ೀಟ್ಟ  ಕ  ಡ್ನ – ಸಟಗಮ ಕನ್ಿಡ ಕ ಟ 

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ಿಡ ಬಾಷ  
ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ನ್ನ್ಗಾಸ ! 
 

ಮನ ಯಲಿ ಕನ್ಿಡ 

ಮನ್ದಲಿ ಕನ್ಿಡ 

ಕನ್ಿಡ ನ ಲ್ದಲ  ಹಾಡಟವ ನ್ಟ 
ಕನ್ಿಡ ನ ಲ್ದಲ  ಆಡಟವ ನ್ಟ! 
 

ನಾ ಕಟಡ್ನಯಟವ ನಿೀರಟ ಕಾವ ೀರಿ 

ನಾ ಹಾಡಟವ ರಾಗವು ಸಾವ ೀರಿ!  
ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ಹ  ನ್ಟಿಡ್ನಯಟ 
ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ಮಟನ್ಿಡ ಯಟ! 
  
ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ಿಡ ಬಾಷ  

ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ನ್ನ್ಗಾಸ ! 

ಗ ಳ ಯರ  ಬ್ನಿಿರಿ ನ್ಲಿಯೀಣ 

ಕನ್ಿಡ ಪಾಠವ ಕಲಿಯೀಣ 

ಕನ್ಿಡವನ ಿ ನ್ಟಡ್ನಯೀಣ 

ಕನ್ಿಡ ನಾಡನ್ಟ ಬ ಳಗ  ೀಣ 

 

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ಿಡ ಬಾಷ  
ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ನ್ನ್ಗಾಸ ! 
 

ಕನ್ಿಡದಲ  ನಾ ಬ್ರ ಯಟವ ನ್ಟ 
ಕನ್ಿಡ ಗ ಳ ಯರ ಪಡ ಯಟವ ನ್ಟ 
ಹಗಲ್ಟ ಇರಟಳು ದಟಡ್ನಯಟವ ನ್ಟ 
ಮಟಗಿಲ್ನ್ಟ ಮೀರಿ ಬ ಳ ಯಟವ ನ್ಟ 
 

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನ್ಿಡ ಬಾಷ  
ಕನ್ಿಡವ ಂದರ  ನ್ನ್ಗಾಸ !  

-ಮಾಲ್ಟ, ಅಡ್ನಲ ೈಡ್ 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ನಿಮೆ ಉತತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ನ್ವ ಂಬ್ರ್ ೩೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಟ ಕಡ ಯ ದಿನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಲಾನ  ತಲ  ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಯ ೇಡಿ) ಅಕ  ುೀಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ತರ  

ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದವರು 
 ಸಟಮ ಅಶ  ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ 

 
 

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್ 
ನಿಮೆ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಯ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸದತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ ಪಿಕಾರ 
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಧಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ 
ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನ ಯ 
ಹ ಣುಿ ಮಕೆಳ್ು ತಮೆ ದ ೈನೆಂದನ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ 
ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಹಾಕುವುದನುನ 
ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ . ಮನ ಯ ಮುೆಂದ  
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಾರ  ಅದ ಷ್ುಟ ಲಕ್ಷಣಎ 

ಅಕ  ುೀಬ್ರ್ ತಿಂಗಳ ಪದಪುಂಜದ  ಉತ್ತರ  

ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸದತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ , 
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬಿಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿತ 
ಉತತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ 
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು, ತರಹಾವರಿ 
ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬುಎ ರೆಂಗ ೊೇಲ ನಿಮಗ  ಯ ರಗು 
ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆೆ ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ 
ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತು ...  

7-11 

 

ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್ಥಧಬರುವೆಂತ  ಬಿಟ್ಟ ರ್ಾಗ ತುೆಂಬುವ ಹಾಗ  ಉತತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
 

ರಚನ  – ನಾಗಶಿಿೇ ಹಷ್ಧ, ಸಿಡಿನ 
 

Contact Mr. Nagendra  EMAIL 
0401193852 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಹಾಸಯ ಕನ್ಿಡಮಮನ್ ಬ ೀಟ  ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್ 

  
ಕನನಡದ ಜನರು ಹ ೊರ ದ ೇಶಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ ನ ಲ ಸುವುದು ತ್ರೇರ ಸಾಮಾನಯದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ ಯಲಿವ ೇ ? ಆದರ  ಹಾಗ  

ಹ ೊೇದವರು, ವಾಪಸ್ ತಾಯನಾಡಿಗ  ಮರಳ್ುವವರು ಬಹಳ್ ವಿರಳ್. ಹಾಗ  ಹ ೊೇದ ಜನಾೆಂಗದ ಪಿೇಳಗ ಯು ಯ ಳ ದು ಬಹಳ್ 
ದ ೊಡರದಾಗಿದ . ಮಕೆಳ್ು, ಮೊಮೆಕೆಳ್ು ಮತುತ ಮರಿ ಮಕೆಳ್ು ಹುಟ್ಟಟ, ಕನನಡನಾಡಿನಿೆಂದ ಬಹಳ್ ದೊರವ ೇ ಉಳದು ಬಿಟ್ಟಟದಾಾರ . 
ಅೆಂತಹ ಒಬು ಮೊಮೆಗ ಯ ೆಂಗಳ್ೂರಿಗ  ಹ ೊೇದಾಗ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ನಿೇವ ೇ ಓದ ನ ೊೇಡಿ.  
 

ಅಜೆ : ಏನ ೊೇ ಯಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದುಾ. ರ್ ೊತ ಗ  knock knock ಅೆಂತ ಯ ೇರ  ಯಾಯಲ ಿಹ ೇಳಾತ ಇದಾಾರಲಿ. ಯಾರಿೇ ನಿೇವು ಮನ  
ಯಾಗಿಲು ತ ರ ದದಾಾಗ ಒಳ್ಗ  ಬರ ೊೇದು ಬಿಟ್ುಟ ಅಲಿ ಏನು ಮಾಡಾತ ಇದಾೇರಿ ?  

ಮೊಮೆಗ : ಹಲ ೊೇ ಅಜ,ೆ thanks for letting me in. ನಾನು ನಿನನ ಗಾಿೆಂಡ್ಸ ಸನ್.  
ಅಜೆ : ಏ ಕಮಲಾ ನ ೊೇಡ ೇ ಯಾರ ೊೇ ಗಾಿೆಂಡ್ಸ ಅೆಂತ  ಬೆಂದದಾಾರ . ನಿನನ ಹ ಸರ ನಪಾಪ ? ಯಾರ ಮಗ ? ನ ೊೇಡ ೊೇಕ  
ನಮೊೆರಿನ ಹಾಗ  ಕಾಣ ೊೇದ  ಇಲಿವಲಾಿ... 
ಮೊಮೆಗ : ಅಜೆ ನಾನು ನಿಮೆ 3rd ಸನ್ ಫಾಯಮಿಲ ನವನು, ಹ ೊರದ ೇಶದಲಿ ನ ಲ ಸಿ ಬಹಳ್ ವಷ್ಧವಾಗಿದ , ಈಗ ಭಾರತ 
ನ ೊೇಡ ೊೇಕ ೆ ಬೆಂದ .  
ಅಜೆ : ಹೌದ ೇ, ನನನ ಮೊರನ ೇ ಮಗ ಓದ ೊೇಕ ೆ ಅೆಂತ ಫಾರಿನ ೆ ಹ ೊೇಗಿದುಾ, ಆಮೆೇಲ  ಅಲ ಿೇ ಮದುವ , ಅಲ ಿೇ ಮುೆಂಜ, ಅಲ ಿೇ 
ಮಕೆಳ್ು ಮೊಮೆಕೆಳ್ು ಆಗಿರಯ ೇಕು, ಫೇನ್ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಸಲ ಮಾಡಾತ ಇದಾ ಆಮೆೇಲ  ಅದು ನಿೆಂತು ಹ ೊೇಯತು. ಅದು ಬಿಡು, 
ನಿನಗ  ಕನನಡ ಮಾತಾಡಕ ೆ ಬರುತ ೊತೇ, ಅರ್ಥವಾ ಇೆಂಗಿಷಿ್ ಟ್ಸ್ಾ ಪುಸ್ಾ ಮಾತಾಿನ ೇ ಬರ ೊೇದ ೊೇಎಎಎ 
ಮೊಮೆಗ : ಅಜೆ ನಾನು ಏಪೇಧಟ್ಧ ಇೆಂದ ಮನ  ತನಕ ಎಲಿರ ಹತ್ರತರ ಬರಿೇ ಇೆಂಗಿಷಿ್ನಲ ಿ ಮಾತಾಡ ಾೇ. ಎಲರಿೊ ಚ್ ನಾನಗಿ ಇಲಿ 
ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮಾತಾಡುತಾತರ , ಯಾಕ  ನನಗ  ಕನನಡ ಬರಯ ೇಕು ಹ ೇಳ್ು ? 

ಅಜೆ : ಸಾಲಪ ಯ ೇಸರಗ ೊೆಂಡು, ಹೌದು ಮಗು ನಮೊೆರಿನವರ ೇ ಹ ಚಿಿನ ಜನ ಇೆಂಗಿಷಿ್ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಅೆಂತ ಪರ ಭಾಷ  ವಾಯಮೊೇಹಕ ೆ 
ಬಿದಾರಯ ೇಕಾರ , ನಾನ ೇನು ನಿನನ ಪಿಲ ನ ಮಾಡುವುದು... ನಿಮಗ  ಅದು ದನ ನಿತಯದ ಆಡುಭಾಷ  ಅಲವಿ ೇ. 
ಮೊಮೆಗ : ಅಲಿ ಅಜೆ ನಮಗ ೇನ ೊೇ ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿದರಲಿ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಮಾತಾಡುವವರ ೇ ಸಿಕಾತರ . ಆದರ  ಇಲಿ ಹಾಗಲಿವಲ,ಿ ಕನನಡ 
ಮಾತಾಡುವವರು ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಜನ ಇದಾಾರ . ಆದರೊ ಯಾಕ  ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಜಪ ಮಾಡಾತರ  ಅೆಂತ ತನಗ  ಬೆಂದ ಕನನಡದಲ ಿೇ 
ದಯಾಯಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಜನೆ.  
ಅಜೆ : ಸಾಲಪ ಏನೊ ಹ ೇಳ್ಲು ತ ೊೇಚದ , ಏನ ೊೇಪಪ ಆಫಿೇಸ್, ಬಿಸಿನ ಸ್ ಮಣು ಿಮಸಿ ಅೆಂತ ಹ ೇಳಕ ೊೆಂಡು ಇೆಂಗಿಷಿ್ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಅೆಂತ 
ಇತಾಧರ . ನಮೆ ಕನನಡಕ ೆ ಈ ಸಿತತ್ರ ಬರಯಾರದತುತ. ಮರ ತು ಹ ೊೇದರ  ಎಲಿವೂ ಮರ ಯಾಗಿಬಿಡುತ ತ. ಅದಕ ೆ ನನನ ಕ ೈಯಯಲಿ 
ಏನಿದ  ಹ ೇಳ್ು. ಏನು ಮಾಡಕಾಗತ ತ ನನಗ  ಈ ವಯಸಾಲಿ. 
ಮೊಮೆಗ : ಅಜೆ ಮಾಡಕ ೆ ಆಗಲಿ ಅೆಂತ ಏನೊ ಇಲ.ಿ ಅದಕ ೆ ನಾನು ಇಲಿಗ  ಬೆಂದರುವುದು..  
ಅಜೆ : ಏನಪಾಪ ಹ ೇಳದ , ನಿೇನು ಅಲಿೆಂದ ಬೆಂದು ಇಲಿ ಕನನಡ ಉಳಸುತ್ರತೇಯಾ ? ಅದು ಸರಿ ನಿನಗ  ಕನನಡ ಬರ ೊೇದು ಅಷ್ಟಕಷ ಟೇ, 

ನಿೇನು ಹ ೇಗಪಾಪ...  
ಮೊಮೆಗ : ಅಜೆಿ ನಮೆ ಪಿೇಳಗ ಯವರು ಈಗ ತುೆಂಯಾ realize ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಿದಾಾರ . ನಮೆ ತಾಯನಾಡಿನ ಭಾಷ  ಎಷ್ುಟ ಮುಖ್ಯ, 
ಅದು ಮರ ತು ಹ ೊೇಗಯಾರದು ಎೆಂದು. ನಾನು ಹ ೊರದ ೇಶದಲಿ ಇದಾರೊ online ಮೊಲಕ ಕನನಡ ಕಲತ್ರದ ಾೇನ . ಇಲಿಗ  ಬೆಂದರುವ 
ಉದ ಾೇಶ ಕನನಡ ಕಾನಫರ ನ್ಾ ಗ . ನಿಮೆ ಊರಿನಲಿ ಕನನಡ ಸಮೆೇಳ್ನ ನವ ೆಂಬರ್ ನಲ ಿಭಾರಿ grand ಆಗಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿದಾಾರ . 
ಅದನುನ ಅಟ್ ೆಂಡ್ಸ ಮಾಡಿ ಸಾಲಪ ಕನನಡದ ಪುಸತಕಗಳ್ು, ಕಥ ಗಳ್ು ಕಾದೆಂಬರಿಗಳ್ು ಎಲಿವನೊನ ನಮೆ ಊರಿಗ  ತಗ ೊೆಂಡು 
ಹ ೊೇಗಯ ೇಕು ಅೆಂತ ಇದಾೇನಿ.  
ಅಜೆ : ಒಳ ಳದಪಾಪ ಮಗನ ೇ, ನಮೊೆರಿನ ನವ ೆಂಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಕನನಡ ವಾಯಮೊೇಹ ನಿೇನು ಎಲಾಿ ತ್ರೆಂಗಳಗೊ ಹರಡು. ದ ೇವರು 
ಒಳ ಳೇದು ಮಾಡಲ.  
 

ಮೊಮೆಗ : ಕನನಡ ಮಾತ ಗ  ರ್ ೈ ಎಎಎಎ  
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           ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ ವಚನ, ಕಗ,ೆ ಗಮಕ, ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯಗಳ್ು ಕ ಲವು 
ಪಿಮುಖ್ ಪಾಿಕಾರಗಳ್ು. ಇವುಗಳ್ಲಿ ಭಗವೆಂತನ ನಾಮಸೆರಣ ಯಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,  ವಚನಗಳ್ು ತಮೆ ಸರಳ್ 
ನುಡಿಯಲಿ  ಅನುಭವದ ಅರಿವು ನಿೇಡುವಲಿ ನ ರವಾದರ , ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತಯವು ಸೆಂಗಿೇತ ಮತುತ ಸ ೊಬಗಿನ 
ಸಾಹಿತಯದ ಮಿಲನವಾಗಿದ . ಕಗ,ೆ ತ್ರಿಪದ,ಷ್ಟ್ಪದಗಳ್ು ಅರ್ಥಧಪೂಣಧ ವಿಚ್ಾರಗಳೆಂದ ಕೊಡಿ ಜೇವನದಶಧನ 
ಹಾಗೊ ವಿಚ್ಾರಪೂಣಧ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಮತುತ ಸಾೆಂಸದತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನ ಎೆಂದಗೊ ಗಗಗಗಿಸುವ 
ಕ ೊಡುಗ ಗಳಾಗಿವ . 

             ಅೆಂತರ್ಾಧಲದ ಈ ಮಹಾ ಜಗತ್ರತನಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ುಟ ಕನನಡಿಗರು ಕನಾಧಟ್ಕದೆಂದ 
ಹ ೊರಗಿರುವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ತ್ರಳದ ವಿಚ್ಾರ. ಅವರ ಲಿರಿಗೊ ಅಲಿದದಾರೊ ಆಸಕತರಿಗ  ನ ನ ದಾಗ ಯ ರಳ್ೆಂಚಿನಲ ಿೇ 
ಒೆಂದ ೇ ಕಡ  ಕ ೈಗ ಟ್ಕುವ ಹಾಗ  ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ನ್ಮಮ ಸಟಗಮ ಕನ್ಿಡ.ಕಾಂ ಅಂತ್ಜಾಷಲ್ ಕ್ ೀತ್ರದಲಿಿ 
ಸಟಪರಸಿದಿ ಶರಣರ ವಚ್ನ್ಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತಿರಪದಿಗಳು ಹಿೀಗ  ಇನ್ ಿ ಅನ ೀಕ ರಚ್ನ ಗಳನ್ಟಿ ಸಂಗರಹ 
ಮಾಡಟವ ಯೀಜನ ಯನ್ಟಿ ಹಮಮಕ  ಂಡ್ನದ . ಇದಕ ೆ ತಮೆಗಳ್ ಸಹಾಯ ಯ ೇಕಾಗಿದ . ತಮಗ  ಕನನಡ ಯ ರಳ್ಚುಿ 
ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಯವಿದಾಲಿ, ಈ ಕಲಸ ಆದೆಂತ ೇ ಎೆಂದುಕ ೊಳಳ. ಪಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲೊಿ ಸಾವಿರಕೊೆ ಮಿೇರುವೆಂತ  
ಕೃತ್ರಗಳ್ ಕಲ  ಹಾಕುವ ಯೊೇಚನ  ಇದ . ಈ ಕ ಲಸಕ ೆ ಗರಿಷ್ಟ ಮಿತ್ರಯಲಿದೆಂತ  ಹ ಗಲುಕ ೊಟ್ುಟ ನಿೇವು ಸಹಾಯ 
ನಿೇಡಬಹುದು.ನಿಮೆಲಿ ಹ ಚಿಿನ ಕನನಡ ಅಭಿಮಾನವಿದಾಷ್ೊಟ ಹ ಚಿಿನ ಸಹಾಯ ಸಾರ್ಯವ ೆಂಬ ನೆಂಬಿಕ  ನಮೆದು. 
೩೧ ಆಗಸ್ಟ ೨೦೧೫ ರ ೊಳ್ಗ  ಈ ಕಾಯಕ ಮುಗಿಸಿ, ಆಸಕತರಿಗ  ಲಭಯವಾಗಿಸುವ ಆಸ  ನಮೆದು. 

                ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯೆಂದ ಈಗಾಗಲ ೇ ಉತ್ರತೇಣಧರಾದ ಮಕೆಳ್ೂ, ಸಿಡಿನ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯ 
ಶಿಕ್ಷಕರೊ, ಆಸ ರೇಲಯಾದಲಿ ಈಗಾಗಲ ೇ ಕನನಡ ಟ್ ೈಪಿೆಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಲತವರೊ,ಪಿಪೆಂಚದ ನಾನಾ ಕಡ ಯೆಂದ 
ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆಯ  ಓದುಗರೊ, ಬರಹಗಾರರೊ ಸಹ ತಮೆ ಕ ೈ ರ್ ೊೇಡಿಸಿದಾಾರ . 

ಸಹಾಯ ಹ ೀಗ ? 

೧.ಮೊದಲ್ಟ ಆಸಕತರಟ ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ತ್ಮಮ ಹ ಸರಟ ನ  ಂದಾಯಿಸಿಕ  ಳುಿವುದಟ. 
೨.ಸಟಪರಸಿದಿ ರಚ್ನ್ಕಾರರ ವಚ್ನ್, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಕಗಗ, ತಿರಪದಿಗಳು ಇವುಗಳಲಿಿ ಸಟಮಾರಟ ನಾಲ ಕೈದಟ 

ಪುಟಗಳಷ್ಟು ತ್ಮಗ  ಈ-ಮೆೈಲ್ ಮ ಲ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕ  ದಲಾಗಟವುದಟ.  
೩.ಅದನ್ಟಿ ತಾವು ಬ್ರಹ-ಯ ನಿಕ  ೀಡ್ ಅಥವಾ ಗ ಗಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡ್ನ ನ್ಮಗ  

ಕಳುಹಿಸಟವುದಟ. 
೪.ಅವುಗಳನ್ಟಿ ವ ಬ್ ಸ ೈಟ್ ನ್ಲಿಿ ಪರಕಟ್ಟಸಿದ ನ್ಂತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ನದ ಎಲ್ಿರ ಹ ಸರಟನ್ ಿ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ 

ಮಟದಿರಸಲಾಗಟವುದಟ. ಅತಿ ಹ ಚ್ಟು ನ ರವು ನಿೀಡ್ನದವರಿಗ  ಕನ್ಿಡ ಶಾಲ ಯ ಕಡ ಯಿಂದ ಉಡಟಗ  ರ  ಖಚಿತ್.  

ನ  ಂದಾಯಿಸಲ್ಟ ಮಂಚ್ಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

 

 

 

ನ  ಂದಾಯಿಸಲ್ಟ ಮಂಚ್ಂಚ  ವಿಳಾಸ -  sugamakannada@gmail.com 

http://www.sugamakannada.com/
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ಹ  ರದ ೀಶಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳ್ಳಗ  ಕನ್ಿಡ ಕಲಿಸಟವುದಟ ಹ ೀಗ  - ಒಂದಟ ಒಳನ  ೀಟ  ಹರಿೀಶ ಗಟರಪಪ

  
ನವ ೆಂಬರ್ - ಇದು ಕನನಡದ ತ್ರೆಂಗಳ್ು. ಈ ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ನಾವು ಕನನಡದ ಬಗ ೆ ಅಭಿಮಾನದೆಂದ, ಉತಾಾಹದೆಂದ ಅತ್ರ 

ಹ ಚುಿ ಮಾತನಾಡುವೆಂತ ಯೇ, ನಮೆ ಹಿೆಂದನ ವ ೈಭವಗಳ್ನುನ ನ ನ ಸಿಕ ೊೆಂಡೆಂತ , ನಮೆ ಆತಾೆವಲ ೊೇಕನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು 
ನಮೆ ನಾಳ ಗಳ್ನುನ ಕನಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಕಾಲ. 

 

ಕನನಡಿಗರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಟಯ ಳ ದ ನಾಡನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಯ ೇರ ೊೆಂದು ನಾಡಿಗ  ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ವಲಸ  ಹ ೊೇಗಿದಾಾರ  
ಹ ೊೇಗುತ್ರತದಾಾರ . ಹಾಗ ಯೇ ತಮೆ ನಿತಯದ ಜೆಂರ್ಾಟ್ದ ಜೇವನದಲಿ ರಗಳ ಗಳ್ ನಡುವ ಯೊ ತಮೆ ಅಮೊಲಯವಾದ ವ ೇಳ ಯನುನ 
ಕನನಡಭಾಷ  ಉಳಸಿ ಯ ಳ ಸಲು ವಿನಿಯೊೇಗಿಸುತ್ರತದಾಾರ . ವಲಸಿಗರ ಜೇವನಾಧ್ಾರದ ಮೊಲವು ಏನ ೇ ಇದಾರೊ ಭಾಷ ಗಾಗಿ 
ದುಡಿಯಲು ವಿನಿಯೊೇಗಿಸುವ ಸಮಯವು ನಿಸಾಾರ್ಥಧ ಸ ೇವ  ಮಾತಿ. ಒಳ್ನಾಡಿನಲಿ ನ ಲ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತರುವ ಕನನಡ ಇೆಂದು 
ಹ ೊರನಾಡಿನಲಿ ಅರಳ್ುತ್ರತದಾರ  ಅದಕ ೆ ಕಾರಣ ಹ ೊರನಾಡ ಕನನಡಿಗರು ತನು ಮನ ರ್ನ ಅಪಿಧಸಿ ಮಾಡುತ್ರತರುವ ಸ ೇವ . ಹಾಗಾಗಿ 
ಇೆಂದು ಕನನಡದ ಅಸಿೆತ  ಉಳಯಲು ಹ ೊರನಾಡಿಗರ ಶಿಮ ಸೆರಣಿೇಯ, ನಮೆ ಕಲ , ಸೆಂಸದತ್ರ, ಸೆಂಗಿೇತ ಇತಾಯದ 
ವಿಭಾಗಗಳ್ಲಿ ಕನನಡದ ಕೆಂಪು ವಿಶಾವಾಯಪಿಯಾಗುವೆಂತ  ಮಾಡಿದ ಲ ಿೇಯಸುಾ ಹ ೊರನಾಡ ಕನನಡಿಗರಿಗ  ಸಲುಿತತದ . 

 

ಹಿೇಗಿರುವ ಹ ೊರನಾಡ ಕನನಡ ಸಮಾಜದ ಮುೆಂದನ ದನಗಳ್ನುನ ನ ನ ದರ  ಬರುವ ಚಿತಿಣ ಸುೆಂದರವ ೇನೊ ಅಲಿ. 
ಮೊರು ಸಾವಿರಕೊೆ ಮಿಗಿಲಾದ ವಷ್ಧಗಳ್ ಇತ್ರಹಾಸ ಹ ೊೆಂದರುವ ನಮೆ ನುಡಿ ಬರಿೇ ಒಳ್ನಾಡಿನಲಿಷ ಟೇ ಅಲಿ ಹ ೊರನಾಡಿನಲೊಿ 
ಉಳಕ ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ರತದ  ಎೆಂದರ  ಅತ್ರಶಯೊೇಕ್ಲತಯಲಿ. ಇದನುನ ತ್ರಳಯಲು ನಾವು ಹ ಚುಿ ಶಿಮಪಡುವ ಅರ್ಥವಾ ಸೆಂಲ ೋೇರ್ನ  
ಮಾಡುವ ಅಗತಯವ ೇನೊ ಇಲಿ. ಒಮೆೆ ಇಲಿನ ಮಕೆಳ್ ಹಾಗೊ ಯುವಕರ ನಡುವ , ಬಹುತ ೇಕ ಕುಟ್ುೆಂಬಗಳ್ ನಡುವ  ಒಮೆೆ 
ಸುಳದರೊ ಸಾಕು, ವಸುತಸಿಿತ್ರ ಕಣಿಿಗ  ರಾಚುತತದ . ನಿಜ ವಿಷ್ಯ ಬಯಲಾಗುತತದ . ನಮೆ ಅನ ೇಕ ಅಪಪ ಅಮೆೆಂದರ ಕನನಡ 
ಅಭಿಮಾನ ಬರಿೇ ಹ ೊರಗ  ಆಡೆಂಬರ ತ ೊೇರಲು ಸೆಂಗಿೇತ ನಾಟ್ಕ ನೃತಯ ಸಾಹಿತಯಗಳ್ಲಿ ತಾವು ಮೆರ ಯಲು ಸಿೇಮಿತವಾಗುತತದ . 
ಬಯಸ ೊೇ ಬಯಸದ ಯೊೇ ಮಕೆಳಗ  ಮಾತೃಭಾಷ  ಕಲಸದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಗ ೊೇಚರಿಸುವಷ್ಟರಲಿ ಮಕೆಳ್ು ಹದಹರಯ 
ದಾಟ್ಟರುತಾತರ .  

 

ಹಾಗ ಯೇ ಅನ ೇಕ ಅಪಪ ಅಮೆೆಂದರು ತಮೆ ಮಕೆಳಗ  ಕನನಡ ಕಲಸಯ ೇಕ ೆಂಬ ಸಹಜವಾದ ಹೆಂಬಲ ಇದಾರೊ ಸಹ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಧ ತ್ರಳಯದ  ಪರದಾಡುತ್ರತದಾಾರ .  ಮಕೆಳಗ  ಕನನಡ ಕಲಸಲು ಕ ೇವಲ ಬಯಕ  ಮಾತಿ ಇದಾರ  ಸಾಲದು. ಅದಕ ೆ 
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗ ೊೇಧಪಾಯ ಸಹಾ ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಇಲಿದದಾರ  ನಿಮೆ ಪಿಯತನ ನಿೇರಿನಲ ಿಹ ೊೇಮ ಮಾಡಿದೆಂತ ಯೇ ಸರಿ.  
ನಿಮೆ ಮಕೆಳ್ ಕನನಡ ಕಲಕ ಗ  ನ ರವಾಗಲು ಕ ಲವು ಉಪಯುಕತ ಸಲಹ  ಇಲಿದ . 

 

೧. ಮಕೆಳಸೊೆಲು ಮನ ೇಲಲ ಿವ - ಇದು ಕನನಡಕ ೊೆಬುರಾದ ಕ ೈಲಾಸೆಂ ಅವರ 
ಬಹುಪಿಸಿದಾ ಸಾಲು. ಅಷ ಟೇ ಸತಯ ಸಹ. ಮಕೆಳ್ ಕಲಕ ಗ  ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ 
ಕ ೊಡಬಲವಿರು ಪೇಷ್ಕರು ಮಾತಿ. ಯಾವುದ ೇ ಭಾಷ  ಮೊದಲು ಮಕೆಳ್ು ಕಲಯುವುದು, 
ಕ ೇಳ್ುವ ಮೊಲಕ. ಮಕೆಳ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮೊರು ವಷ್ಧಗಳ್ಲಿ ಕ ೇಳದಾನುನ ನೆಂತರ 
ಪುನರಿಚಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತಾತರ . ಹಾಗಾಗಿ ಮನ ಯ ಇತರರ ಲಿರೊ ಕನನಡದಲಿ 
ವಯವಹರಿಸುತ್ರತದಾರ  ಮಗುವು ಸಹಜವಾಗಿ ಕನನಡ ಕಲಯಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟೆಂತಾಗುವುದು. ತನನ ಸಹಜವಾದ ಹಸಿವು, ನ ೊೇವು, ನಲವು ಮತುತ 
ಸೆಂಭಿಮಗಳ್ನುನ ಹೆಂಚಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಮಗು ಮನ ಯ ಎಲಿರೊ ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷ ಯನ ನೇ 
ಬಳ್ಸಲು ಬಯಸುತತದ . 

         ಮುೆಂದನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ … 
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ಹ  ರದ ೀಶಗಳಲಿಿ ಮಕಕಳ್ಳಗ  ಕನ್ಿಡ ಕಲಿಸಟವುದಟ ಹ ೀಗ  - ಒಂದಟ ಒಳನ  ೀಟ  ಹರಿೀಶ ಗಟರಪಪ

  
೨. ಮಗುವು ಮಾತು ಕಲಯಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ರತರುವಾಗ ಅನ ೇಕ ಅಪಪ ಅಮೆೆಂದರು, ಮುೆಂದ  ಮಗುವಿಗ  ಹ ೊರಹ ೊೇದಾಗ 

ಎಲಿರ ೊೆಂದಗ  ವಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಯಾರದ ೆಂದು ಚಿಕೆೆಂದನಿೆಂದಲ ೇ, ಮನ ಯಲ ಿೇ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಕಲಸಲು ತ ೊಡಗುತಾತರ . ಹ ೊರನ ೊೇಟ್ದಲಿ 
ಇದರಲಿ ಏನೊ ತ ೊೆಂದರ  ಇಲಿವ ೆಂದು ಕೆಂಡರೊ, ಒಳ್ನ ೊೇಡಿದಾಗ ಇದರ ಗ ೊೇಜಲು ಅರಿವಾಗುತತದ . ವಿಶಾ ಆರ ೊೇಗಯ ಸೆಂಸ ಿಯವರು 
ನಡ ಸಿದ ಸೆಂಲ ೋೇರ್ನ ಯೆಂತ , ಇದು ಮಗುವಿನಲ ಿದ ೊಡರ ತ ೊಳ್ಲಾಟ್ ಉೆಂಟ್ುಮಾಡಿ ಮುೆಂದ  ಇತರರ ನಡುವ  ವಯವಹರಿಸಲು 
ಬಹುಕಷ್ಟಪಡುವೆಂತ  ಮಾಡುತತದ . ವಿಲ ೇಷ್ವಾಗಿ ಮಗುವು ತನನ ಮನ ಯವರ ರ್ ೊತ  ತನನ ಭಾಷ ಯಲ ಿೇ ವಯವಹರಿಸಲು ಬಯಸುತತದ . ಆದರ  
ಅದನುನ ಅವರಿಗ  ತ್ರಳಸಲು ಅದಕ ೆ ಬರುವುದಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ ೊೆಂದಲದಲಿ ಮಗುವು ತಾನು ಹ ಚುಿ ಕ ೇಳ್ುವ ಇೆಂಗಿಿೇರ್ಷಗ ೇ ಆತುಬಿೇಳ್ುತತದ . 
ಅನ ೇಕ ಅಪಪ ಅಮೆೆಂದರು ತ್ರಳದರುವೆಂತ  ಮನ ಯಲ ಿಇೆಂಗಿಿೇಷ್ ಬಳ್ಸುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಮಕೆಳಗ  ಹ ೊರವಯವಹಾರವನುನ 
ಸುಲಭಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಜಟ್ಟಲಮಾಡುತ್ರತದ ಾೇವ  ಎೆಂಬ ಅರಿವಿರುವುದಲಿ. ತುೆಂಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕೆಳಗ  ಇತರ ಭಾರ್ಷಕರ ೊಡನ  
ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ಭಾಷ ಯ ಚ್ಾನ ಲ್ ಸಿಾಚ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೊ ಎರಡು ಮೊರು ಭಾಷ ಗಳ್ನುನ ಒಟ್ ೊಟಟ್ಟಟಗ ೇ ಕಲಯುವ ಸಾಮರ್ಥಯಧ 
ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾವ ೇ ಮನ ಯಲಿ ಇೆಂಗಿಿೇಷ್ು ಕಲಸುವ ಅಗತಯವ ೇನೊ ಇರುವುದಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಹ ೊರಗ  ಇನೊನ ಹ ಚುಿ ಆಳ್ವಾಗಿ ಕಲಯುವ 
ಅವಕಾಶ ಇರುತತದ .  

 

೩. ಮಕೆಳ್ು ತಮೆ ಮನ ಯವರ ೊೆಂದಗ  ಮಾತಿವಲಿದ  ತಮೆ ಇತರರ ೊಡನ  ಕನನಡದಲಿ ವಯವಹರಿಸುವುದು ತುೆಂಯಾ ಮುಖ್ಯ. 
ಇಲಿದದಾರ  ತಮೆ ಭಾಷ ಯು ಬರಿೇ ತಮೆ ಮನ ಗ  ಮಾತಿ ಸಿೇಮಿತ ಎೆಂಬ ಕ್ಲೇಳ್ರಿಮೆ ಯ ಳ ಸಿಕ ೊಳ್ುಳವ ಸಾರ್ಯತ  ಇರುತತದ . ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮೆ 
ಕನನಡ ಗ ಳ ಯರ ಮಕೆಳ ೂೆಂದಗ  ನಿಮೆ ಮಕೆಳ್ು ಕನನಡದಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪಿೇತಾಾಹಿಸಿ. ಅಗತಯವಿದಾಲಿ ನಿೇವ ೇ ಅವರ ನಡುವ  
ಆಟ್ವಾಡುವ ಮೊಲಕ ಸೆಂವಹಿಸಲು ನ ರವಾಗಿ. ಇದರಿೆಂದ ಮಕೆಳ್ ಭಾಷಾ ಕ್ಲಿಯಾತೆಕತ  ಬಹಳ್ ಯ ಳ ಯುತತದ . 

 

೪. ಮಗುವು ಮನ ಯವರ ೊೆಂದಗ  ಗ ಳ ಯರ ೊೆಂದಗ  ಮಾತನಾಡುವುದಲಿದ  ಇತರ ಮಾರ್ಯಮಗಳ್ಲಿ ಕನನಡದಲಿ ತ ೊಡಗುವುದು 
ಬಹಳ್ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲೊ ಿಇೆಂದನ ರ್ಾಗತ್ರೇಕರಣ ಯುಗದಲ ಿಅದು ಅತಯವಶಯ ಕೊಡಾ. ಇದಕ ೆ ಟ್ಟೇವಿ ಹಾಗೊ ಇೆಂಟ್ನ ಧಟ್ ಬಹಳ್ 
ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಮಕೆಳಗ  ಆಟ್ ೊೇಟ್, ಕಾಟ್ೊಧನ್ ಚ್ಾನ ಲ್ ನ ೊೇಡುವೆಂತ ಯೇ, ಕನನಡ ಕಾಯಧಕಿಮ, ಸಿನ ೇಮಾ ನಾಟ್ಕ ನ ೊೇಡಲು 
ಪಿೇತಾಾಹಿಸಿ. ಮನ ಯ ಇತರ ಎಲಿರೊ ಕುಳತು ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ನ ೊೇಡುವೆಂತಹ ಕಾಯಧಕಿಮ ನ ೊೇಡಿಸಿ. ಅದರ ಬಗ ೆ ನಾಲುೆ ಮಾತನಾಡಿ, 
ಮಗುವು ಸಹಜವಾಗಿ ಇೆಂತಹ ಚಚ್ ಧಯಲಿ ಪಾಲ ೊೆಳ್ುಳತ್ರತರುವೆಂತ ಯೇ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮುೆಂದನ ಕಾಯಧಕಿಮ ನ ೊೇಡಿಸಲು ಅನುವಾಗಿ. 
ಹಿೇಗ ಯೇ ಮಾಡುತ್ರತದಾರ  ಮಗುವು ತನನೆಂತಾನ ೇ ಕನನಡ ಕಾಯಧಕಿಮಗಳ್ ಬಗ ೆ ರುಚಿ ಯ ಳ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಭಾಷ  ಕಲಯಲು ನ ರವಾಗುತತದ . 

 

೫. ಮಗುವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನನಡ ಅರ್ಥಧ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು, ಸೆಂಕ ೊೇಚವಿಲಿದ  ಮಾತನಾಡಲು, ವಯವಹರಿಸಲು ಶಕತವಾದ ನೆಂತರ 
ಅೆಂದರ  ಸರಿಸುಮಾರು ಒೆಂಭತುತ ಹತುತ ವಷ್ಧದ ಹ ೊತ್ರತಗ  ಮಗುವಿಗ  ಕನನಡ ಓದಲು ಬರ ಯಲು ಕಲಸಲು ಸಕಾಲ. ನಿಮೆ ಮನ ಗ  
ಅನುಕೊಲವಾದ ರ್ಾಗದಲ ಿಕನನಡ ಲಾಲ  ಇದಾಲಿ ಅಲಿಗ  ಮಗುವನುನ ಕಳಸಿ. ಇಲಿದದಾಲ ಿನಿೇವ ೇ ಓದು ಬರಹ ಕಲಸಲು ಮುೆಂದಾಗಿ. ತುೆಂಯಾ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಅೆಂಶವ ೆಂದರ  ಓದು ಬರಹ ಕಲಸುವ ಮುೆಂಚ್  ಮಗುವಿಗ  ಪೂತ್ರಧ ಮಾತನಾಡಲು ಬರದದಾರ  ಓದುಬರಹ ಕಲಸುವುದು 
ವಯರ್ಥಧವಾಗುತತದ . 

 

ಈ ಮೆೇಲನ ವಿಧ್ಾನದಲಿ ಕನನಡ ಕಲಸುವುದು ಮೊದಮೊದಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಂಡರೊ, ಒಮೆೆ ಪಿಯತನಪಟ್ಟರ  ಎಷ್ುಟ ಸುಲಭ ಎೆಂದು 
ತ್ರಳಯುತತದ . ’ಸುಲದ ಯಾಳ ಯ ಹಣಿಿನೆಂದದ’ಇರುವ ನಮೆ ಭಾಷ  ಕಲಸಲೊ ಸಹಾ ಅೆಂತ ಯೇ ಸುಲಭಸಾರ್ಯ. ಅೆಂತ ಯೇ ತುೆಂಯಾ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಅೆಂಶವ ೆಂದರ , ಕನನಡದ ಬಗ ೆ ಬರಿೇ ಒಣ ಅಭಿಮಾನ ಇದಾರ  ಏನೊ ಪಿಯೊೇಜನವಿಲಿ. ಸರಿಯಾದ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಪಿಯೊೇಜನ 
ಇದಾರ  ಮಾತಿ ಅದು ಕ ಲಸಕ ೆ ಬರುತತದ .  

 

 
ಸಿಡಿನಯಲಿರುವ ಕನನಡ ಲಾಲ ಯಲಿ ಕಲಯಲು 

ಈ ಇಮೆೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ ೆ ಪತಿ ಬರ ಯರಿ 

sugamakannada@gmail.com  

mailto:sugamakannada@gmail.com
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ಈ ಸಂಚಿಕ ಯನ್ಟಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರಟ – ಸಟಗಮ ಕನ್ಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸ ರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತ್ಟತ ಮಟಖಯ ಸಂಪಾದಕರಟ – ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡಟಿ ~ ಸಂಕಲ್ನ್ – ವಿೀಣಾ ಸಟದಶಷನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿ –ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗ ೀಂದರ ಅನ್ಂತ್ಮ ತಿಷ  
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿರ್ ಲ ೇಖ್ಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ಥವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಯಾಾರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಾ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದದಾರ  ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ . 
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತಿಗಳ್ು ಅೆಂತರ್ಾಧಲದೆಂದ ಪಡ ದದುಾ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತೃಧಗಳಗ  ಸ ೇರಿದುಾ. 

 

ಅರಿಶ್ನ್ದಿಂದ ಕಟಂಕಟಮ 

ರಾರ್ ೊಯೇತಾವದ ಈ ತ್ರೆಂಗಳನಲಿ ಹಳ್ದೇ ಕ ೆಂಪಿನ ಕನನಡದ ಯಾವುಟ್ವನುನ ನ ನ ಯದರುವವರು ಇರುವರ ೇ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ 
ಅೆಂಕಣದಲೊಿ ಕನನಡದ ಬಣಗಿಳ್ ನ ರಳನಲ ಿೇ ಇರ ೊೇಣ. ಅೆಂದರ , ಅರಿಶಿನದೆಂದ ಕುೆಂಕುಮ ಮಾಡುವ ಬಗ  ತ್ರಳಯೊೇಣ. 

 

ಬ ೀಕಾಗಟವ ಸಾಮಗಿರ: 
 ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ 

 ಎಲ -ಅಡಿಕ ಗ  ಉಪಯೊೇಗಿಸುವ ಸುಣಿ (Slaked lime) 

 ಒೆಂದಷ್ುಟ ನಿೇರು, ಕಲಸಲು ಒೆಂದು ಸಣಿ ಪಾತ ಿ 
ವಿಧಾನ್: 

 ಅರಿಷ್ಶಿನಪುಡಿಯ ಮೆೇಲ  ಸುಣಿವನುನ ಹಾಕ್ಲ ಸಾಲಪ ನಿೇರಿನುನ ಚಿಮುಕ್ಲಸಿ ಕಲಸಿ 

 ಕಲಸುತತ ಹ ೊೇದೆಂತ  ಆ ಮಿಶಿಣವು ಕ ೆಂಪು ಬಣಿಕ ೆ ತ್ರರುಗುತತದ   
ಏನಾಗಟತಿತದ : 

ಅರಿಶಿನದಲಿರುವ ಕಕುಧಮಿನ್ ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಅೆಂಶದೆಂದ ಅದಕ ೆ ಹಳ್ದೇ ಬಣವಿಿರುತತದ . ಈ ಅೆಂಶವು ಅಸಿಡಿಕ್ (ಆಮಿ) 
ಗುಣವುಳ್ಳದುಾ. ಸುಣಿದ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹ ಸರು ಕಾಯಲಾಯೆಂ ಹ ೈಡಾಿಕ ಾೈಡ್ಸ  ಆಗಿದುಾ, ಅದು ಆಲೆಲ (ಕ್ಷಾರಿೇಯ) ಗುಣವುಳ್ಳದುಾ. ಈ 
ಕಕುಧಮಿನ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯವ ೆಂದರ  ಅಸಿಡಿಕ್ ಮಾರ್ಯಮದಲಿ ಯಾವುದ ೇ ಬಣಿ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗುವುದಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆದ 
ಅರಿಶಿನದಲಿ ತನನ ಮೊಲಬಣಿವಾದ ಹಳ್ದಯಲಿರುತತದ . ಯಾವಾಗ ಆಲೆಲ ಮಾರ್ಯಮವಾದ ಸುಣವಿನುನ ಯ ರ ಸುತ ತೇವೇ, ಆಗ ಅದು 
ಕ ೆಂಪು ಬಣಿಕ ೆ ತ್ರರುಗುತತದ . ಈ ಮಿಶಿಣವನುನ ಒಣಗಿಸಿದಾಗ ಕುೆಂಕುಮವು ದ ೊರ ಯುತತದ . (ಕ ೆಂಪುಬಣಿದ ವಿವಿರ್ ಚ್ಾಯಗಳ್ನುನ 
ಪಡ ಯಲು ಮತ್ರತತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಳ್ನೊನ ಯ ರ ಸಬಹುದ ೆಂಬ ತ್ರಳ್ುವಳಕ ಯದ ) 

ಆರತ್ರ ಎತುತವಾಗ ಒಕುಳಯೆಂದು ತಯಾರಿಸುತಾತರ . ಅಲೊಿ ಅರಿಶಿನವನುನ ಸುಣಿದ ನಿೇರಿನಲಿ ಹಾಕ್ಲದಾಗ ಕ ೆಂಪಾಗುವುದನುನ 
ನಿೇವು ಕಾಣಬಹುದು.   

ಸಂಕಲ್ನ್: ಬ್ದರಿ ತಾಯಮಗ  ಂಡಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ್  

 

ಅಲಿ್ಲಿಿ ಏನ ೀನ್ಟ ನಿಮಮ ಕಾಯಷಕರಮವಿದಿರ  ತಿಳ್ಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

೧. ನಿದ ೇಧಶಕರು ಪುಟ್ಟಣಿ ಕಣಗಾಲ್, ಚಿತಿ ಮಸಣದ ಹೊವು. 
೨. ಇವರ ಮತ ೊತೆಂದು ಹ ಸರು ರವಿ, ಇವರ ಪತ್ರನ, ನಟ್ಟ ಬಿ ವಿ ರಾರ್. 
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