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ಹ್ೊರನಾಡ ಚಿ ುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ್ಯ ಓದುಗರಿಗ್ಂದು ತ್ರ್ಯಲಾಗಿರುವ ಫ್ೇಸುುಕ್ ಗುಂಪು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಕ್ಳ್ಗಿನ್  ಲಿಂಕ್ ಕಿ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ  

JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join) 

ಒಂದು ಪುಟದ ಪಂಚಾಂಗ್ 

 ಪುಟ ೩ ರಲಿಲ ... 

http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
http://www.facebook.com/group.php?gid=677498525613549
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ನಿಮ್ಮ ಕಥ್, ಕವನ್, ಸ ಹ್ ಇತಾಾದಿ ನ್ಮ್ಗ್ ಕಳ್ುಹಿಸಿ. 

ವಸುಂಧರ ಚಲ್ನಚಿತರ ಪರದರ್ಖನ – ವರದ್ದ ಈಗಿನ ಸುದ್ದಿ 

ವ್ೈ. ವಿ ಗುಂಡುರಾವ್ ಅವರ ಹಾಸಾ 
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ಟಿ. ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಎಂದರ್ ನ್ನ್ಪ್ರಗ್ ಬರುವುದು ಆಸ್ಟ್ೊಪೇಟ್, ಚಿನಾನರಿ ಮ್ುತ್ತ, 
ನಾಗಮ್ಂಡ , ಮೆೈಸೊರ ಮ್ಲಿಿಗ್, ನಾಗ ಮ್ಂಡ  - ಒಂದು ಪಿಸಿದದ ನಾಟ್ಕ,  ಅದನ್ುನ 
ಸಿನ್ಮಾ ಮಾಡಿ ಗ್ದದ ನಿರ್ೇೇಶಕ.  ಅವರ ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ಚಿತ್ಿ “ವಸುಂದರ” ಸಿಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ 
ಹಸ್ಟೇ-ವಿಲ್ ಸಿವಿಕ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಬಿಡುಗಡ್ಯಾಯಿತ್ು.  ಕನಾೇಟ್ಕದಲಿಿ ಡಬಿುಂಗ್ ಬ್ೇಕು 
ಬ್ೇಡ ಎಂಬ ರ್ೊಡಡ ಗಲಾಟ್ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತರುವ ಸಂದಭೇದಲಿ ಿಬಿಡುಗಡ್ಯಾದ ಪಿಯೇಗಶೇ  
ಮ್ತ್ುತ ಸವಂತ್ರಕ್ಯುಳ್ಳ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ಿ ಎಂರ್ೇ ಹ್ೇಳ್ಬಹುದು. ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲಿ ಿಸಿನಿಮಾ 
ನ್ೊೇಡುವ ಮ್ಂದಿ ಅವರ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ ಎಲಾಿ ಬದಲಾಗಿರ್. ಒಳ್ ಳ್ ಚಿತ್ಿ ಬಂದರೊ ಥಿಯೇಟ್ರ್ 
-ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡುವ ಜನ್ಸಂಖ್್ಾ ಇಳಿಮ್ುಖವಾಗಿಬಿಟಿಟರ್.  

ಚಿತ್ರಿೇಕರಣ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ಸುತ್ತ ಮ್ುತ್ತಲಿನ್ ಬಡಾವಣ್ಗಳ್ಲಿ ಿಚಿತ್ರಿಸಿರಾದರ್. 
ಚಿತ್ಿಕಥ್ಯ ಸ್ಟಾರಾಂಶ, ಮ್ುಗಧ ಹ್ಣ್ೊೊಬುಳ್ನ್ುನ ಸರಣಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಟ್ೊಪೇಟ್, ಭಯೇತಾಪದನ್ಗ್ 
ಬಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡು,  ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಾಮ್ಗಳ್ು ಹ್ೇಗ್ ತ್ಮ್ಮ TRP ರ್ೇಟಿಂಗ್ ಹ್ಚಿಿಸಿಕ್ೊಂಡರು,  
ಸತ್ಾಕಾಾಗಿ ಹ್ೊೇರಾಡುವ ಒಬು ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಸ್ಟ್ರ್ವಾಸ ಪ್ಾಿಪ್ರತಯಾಯಿತ್ು,  ರ್ೊಡಡ ರ್ೊಡಡ 
ಉದಾಮಿಗಳ್ು ಅವರ ಹಿಂದಿನ್ ಮ್ುಖವಾಡಗಳ್ು ಏನ್ು,   ಂಚ, ಮೊೇಸ, ಕಪಟ್ತ್ನ್ಗಳ್ 
ಮ್ಧ್್ಾಯೊ ನ್ಂಬಿಕ್, ಒಳ್ ಳ್ಯತ್ನ್, ಸಹಾಯ ಹಸತ ನಿೇಡುವ ಜನ್ಗಳಿರಾದರ್ ಎಂದು 
ತ್ೊೇರಿಸಲಾಗಿರ್. ವಸುಂಧ್ರ ಭೊಮಿ ತಾಯಿಗ್ ಇರುವ ಇನ್ೊನಂದು ಹ್ಸರು. ಈ ಧ್ರಿತ್ರಿ 
ಮಾನ್ವನ್ ಎಷ್ೊಟೇ ಕ್ಟ್ಟ ಗುಣಗಳ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತಾತ ಸಹನ್ಯಿಂದ, ಗಟಿಟ ಮ್ನ್ಸಿಿನಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿ, ಎದುರಿಸುತ್ರರಾದಳ್ೂ್ೇ,  ಆ ಗುಣ ಎ ರಿಲಿಿ ಬರಲಿ, ಇರಲಿ ಎಂಬ ಅಂಶ ಕೊಡ ಚಿತ್ಿ 
ರವಾನಿಸುತ್ತರ್.  

ತಾರಾಗಣದಲಿ ಿಐಶವಯೇ ನಾಗ್,  ಜುವಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ನ್ಟಿಸಿರಾದರ್. ಹಿರಿಯ ನ್ಟ್ 
ಕಲಾ ತ್ಪಸಿವ ರಾಜ್ೇಶ್, ವಕ್ಲೇ ನ್ ಪ್ಾತ್ಿದಲಿಿ ತ್ಮ್ಮ ನ್ಟ್ನಾ ಕೌಶ ಾ ಪಿದಶೇಸಿರಾದರ್. 
ಅಥಿತ್ರನ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿರ್ ಜಯಂತ್ರಯವರು ಜೇವ ತ್ುಂಬಿರಾದರ್.  

“ಕನ್ಸ್ಟ್  ಿಈಗ …” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ್ ಒಳ್ ಳ್ಯ ಸಂಗಿೇತ್ ಗುನ್ುಗುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತ. 
ಸಂಗಿೇತ್ ನಿರ್ೇೇಶಕ ಸಿಟೇಫನ್ ಪಿಯೇಗ್. ರಾಜ್ೇಶ್ ಕೃಷ್ೊನ್ ಮ್ತ್ುತ ಅಚೇನ್ ರವಿ ಮ್ಧ್ುರ 
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುನ ಹಾಡಿರಾದರ್.   

ಚಿತ್ಿ ಓಡುತ್ತರ್ೊೇ ಇ ವಿೇ, ದುಡುಡ ಮಾಡಿರ್ಯೇ ಇ ವಿೇ ಇವ್ ಿವನ್ುನ ಗಣನ್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದು ಕ್ೊಳ್ಳರ್ೇ T.S ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗ್ ತ್ಮ್ಮ ನಿರ್ೇೇಶನ್ದ 
ಸವಿಯುಣಿಸುತಾತ ಬಂದಿರಾದರ್ ಎಂಬುದನ್ುನ ಮಾತ್ಿ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡಿದ ನ್ಮ್ಮ ಅನ್ುಭವಕ್ಾ 
ಬಂದಿತ್ು       

 

 

 

ಒಂದು ಅಪರೊಪದ ಹಾಸಾ 
ನ್ೊೇಡ ು ಚಿತ್ಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Click picture to view) 

ವರದಿ:  ಸಿಿತಾ ಮೆೀಲೊಕೀಟೆ 
ಚಿತ್ಿಗಳ್ು: ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 

https://www.youtube.com/watch?v=TS6KYFjIpUs
https://www.youtube.com/watch?v=R3_x_hMXdWA
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ನಾಗರಿೇಕತ್ ಬ್ಳ್ದಂತ್ ಶಷಾಟಚಾರದ ರೊಪದಲಿಿ ನಿಯಮ್ಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಜೇವನ್ದಲಿಿ 

ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತರ್. ಅಂತ್ಹ ಹ ವಾರು ನಿಯಮ್ಗಳ್ು ಅನ್ುಕೊ ಗಳ್ನ್ುನ ಮಾಡಿಕ್ೊಡಬಹುದು. ಆದರ್ 

ನಿಯಮ್ಗಳ್ ಚೌಕಟಿಟನ್ಲಿಿ ಮಾತ್ಿ ಬದುಕನ್ುನ ರೊಪ್ರಸಿಕ್ೊಂಡು ಸಹಜತ್ಯಿಂದ ದೊರ ಉಳಿದರ್ ನ್ಮ್ಗ್ 

ರ್ೊರ್ಕ್ಲರುವ ಮ್ನ್ುಜ ಜನ್ಮವನ್ುನ ಪೂರಾ ಅನ್ುಭವಿಸಲಾರ್ವು. ಅವಾಗಾವಾಗ ಮ್ಳ್್ಯಲಿ ಿ

ನ್ನ್ಯಬ್ೇಕು, ಕ್ಸರಲಿಿ ಆಡಬ್ೇಕು, ಮ್ುಳ್ಳನ್ುನ ತ್ುಳಿದು ಅಯಾೇ ಎಂದು ಚಿೇರಬ್ೇಕು. ಎ ಿರಿಗೊ ಇದು 

ಅವಶಾಕ. ಬ್ಳ್್ಯುವ ಮ್ಕಾಳಿಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಏನ್ೊೇ ತ್ುಂಟ್ತ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಲಾಕ್ೊಂಡ ಮ್ಕಾಳ್ 

ಆ ಅದಮ್ಾ ನ್ೊೇಟ್ ಎಂತ್ಹ ಕ್ೊಪ್ರಷ್ಟರ ಮ್ುಖದ ೊಿ ನ್ಗು ತ್ರಿಸುವುದು. ಇಂತ್ಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ 

ಸಂತ್ೊೇಷ್ ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತಲಿನ್ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಹಗುರ ಮಾಡುತ್ತ, ಜೇವನ್ದ ಚಿ ುಮೆಯನ್ುನ 

ಎತ್ತತ್ತರಕ್ಾ ಚಿಮಿಮಸುತ್ತರ್. ರ್ೊಡಡ ಸ್ಟಾಧ್ನ್ಯ ಬ್ನ್ನೇರಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗುವ ಸಣೊ ಸಣೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವನ್ುನ 

ಮ್ುಂದೊಡರ್, ಮ್ನ್ಸು ಬಿಚಿಿ ನ್ಕುಾಬಿಡ್ೊೇಣ. 

ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಎಲ್ಲಿಿಿ ನ್ೊೇಡಿದರೊ ಹಾಸಾವು ಲಾಸಾ ಮಾಡುತ್ರತರ್. ಅದಕ್ಾ ಕಾರಣರಾದ ಎ ಿ ಬರಹಗಾರರಿಗ್ ಚಿ ುಮೆಯು 

ಧ್ನ್ಾವಾದದ ನ್ಗು ಸಲಿಿಸುತ್ತರ್. ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣೊಯಾನ್ವರು ತ್ಮ್ಮ ಒಂದು ಅನ್ುಭವವನ್ುನ ಹಾಸಾದ ಹೊರಣದಲಿಿ ಬಡಿಸಿರಾದರ್. ರಾಮ್ನಾಥ್ 

ಅವರು ಎಂದಿನ್ ಅಂಕಣದ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಕ್ಲರುನ್ಗ್ ಮ್ೊಡಿಸುವ ಅನ್ೇಕ ಚುಟ್ುಕುಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಟಿಟರಾದರ್. “ಚಿಕಾಣೊನ್ ರ್ೊಡಾಡಟ್” ಎಂಬ ಅವರ ನಾಟ್ಕ 

ನಿೇವು ಓದಲ್ೇ ಬ್ೇಕು. ಗ್ೊರೊರರ ತ್ರಳಿ ಹಾಸಾದ ಮೊದ  ಭಾಗ ಬ್ೇ ೊರು ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇಯವರು ಪಿಸುತತ್ ಪಡಿಸಿರಾದರ್. ಅವರೊ ಈ ಹಾಸಾ 

ಸಂಚಿಕ್ಗ್ ಹಾಸಾದ ಅಣಕು ಹಾಡ್ೊಂದನ್ುನ ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್. ಸಥಳಿೇಯರಾದ ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಾೇಟ್ ಮ್ತ್ುತ ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್, ಹಾಸಾವ್ೇ 

ತ್ಮ್ುಮಸಿರು ಎಂದು ತ್ಮ್ಮ ಬರವಣಿಗ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾರಿರಾದರ್. ಹಿೇಗಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಹಾಸಾವು ಹಾಸು ಹ್ೊಕಾಾಗಿ ನಿಮ್ಗ್ 

ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವುದು ಖಂಡಿತ್. ತ್ುಟಿ ಅಗಲಿಸಿ ನ್ಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಬನಿನ ಫುಲಾಿಗಿ ನ್ಗ್ೊೇಣ ...  

 

ಮೆೀ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವತಸರ, ಉತತರಾಯಣ, ವಸಂತ/ಗಿರೀಷ್ಿ 

ಋತು, ವೆೈಶಾರ್/ಜೆಯೀಷ್ಠ ಮಾಸ (MAY) 

01 ಗು -ಮೆೇ ಡ್ೇ  

02 ಶು - ಅಕ್ಷಯ ತ್ದಿಗ್, ಬಸವ ಜಯಂತ್ರ  

04 ಭಾ - ಶಂಕರ ಜಯಂತ್ರ  

10 ಶ - ಸವೇತ್ಿೇ ಏಕಾದಶ  

11 ಭಾ -ಮ್ದಸ್ೇ ಡ್ೇ  

13 ಮ್ಂ - ನ್ರಸಿಂಹ ಜಯಂತ್ರ  

14 ಬು - ಬುದಧಪೂಣಿೇಮೆ  

17 ಶ - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  

24 ಶ - ಸವೇತ್ಿೇ ಏಕಾದಶ  

28 ಬು - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  

29 ಗು - ಜ್ಾೇಷ್ಟ ಮಾಸ ಆರಂಭ 

ಏಪಿರಲ್ - ಶ್ರೀ ಜಯನಾಮ ಸಂವತಸರ, ಉತತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, 

ಚೆೈತರ/ವೆೈಶಾರ್ ಮಾಸ (APRIL) 

04 ಶು - ರ್ೇವರ ರಾಸಿಮ್ಯಾ ಜಯಂತ್ರ  

08 ಮ್ಂ ಶಿೇ ರಾಮ್ನ್ವಮಿ  

11 ಶು - ಸವೇತ್ಿೇ ಏಕಾದಶ  

13 ಭಾ - ಮ್ಹಾವಿೇರ ಜಯಂತ್ರ  

14 ಸ್ಟ್ೊೇ - ಸ್ಟೌರ ಯುಗಾದಿ  

15 ಮ್ಂ ಹನ್ುಮಾನ್ ಜಯಂತ್ರ  

18 ಶು - ಗುಡ್ ಫ್ೈಡ್ೇ, ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತ್ರ ಪೂಜ್  

19 ಶ - ಹ್ೊೇಲಿ ಸ್ಟಾಟ್ಡ್ೇೇ 

20 ಭಾ - ಈಸಟರ್ ಸಂಡ್ೇ  

25 ಶು - ಸವೇತ್ಿ ಏಕಾದಶ  

28/29 - ಅಮಾವಾಸ್ಟ್ಾ  

30 ಬು - ವ್ೈಶಾಖ ಮಾಸ ಆರಂಭ 
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ವೃತ್ರತಗಳ್ಲಿಿ ಬ್ೇಡಾ ಅ0ದರೊ ಬಹಳ್ ವಿರಾಮ್ವಿರುವ ವೃತ್ರತ ಎ0ದರ್ ನ್ಮ್ಮ ನಾಟ್ಕ ವೃತ್ರತ. 
ಅದರ ೊಿ ವೃತ್ರತ ನಾಟ್ಕ ಸ0ಸ್ಟ್ಥಗಳ್ು. ಇದಕ್ಾ ಕ್ಲರುತ್ರ್ ಮ್ತ್ುತ ಬ್ಳಿಳತ್ರ್ಗಳ್ು ಹ್ೊರತ್ ಿ ಅನಿನ. ಈಗ 
ನಾನ್ು ಹ್ೇಳ್ ಹ್ೊರಟಿರುವುದು ನ್ಮ್ಮ ನಾಟ್ಕ ಕ0ಪನಿಯ ಒ0ದು ಪಿಸ0ಗ. ನಾಟ್ಕ ಕ0ಪನಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಸಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಹಿ0ರ್ಲಾಿ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಾ ನಾಟ್ಕ ಆರ0ಭವಾಗಿ ಎರಡು ಘ0ಟ್ಗ್ ಮ್ುಗಿಯುತ ತ್. ಆ ನಾ ುಾ 
ತಾಸುಗಳ್ ಕಾಯಕ ಮ್ುಗಿಯಿತ್0ದರ್, ಮ್ುಗಿರ್ೇ ಹ್ೊೇಯುತ. ಇನ್ುನಳಿದ ದಿನ್ದ 20 ತಾಸುಗಳ್ೂ 
ಬಿಡುವ್ೇ ಬಿಡುವು. ಏನಾದರೊ ಹ್ೊಸ ನಾಟ್ಕಗಳ್ ಅಭಾಾಸವಿದದರ್ ಮಾತಾಿ ಆ 20 ತಾಸುಗಳ್ಲಿಿ 
ಇನ್ೊನ0ದು ಎರಡು ತಾಸು ಹ್ೊೇದಿೇತ್ು-ಆದರ್ ಅದು ಅಪರೊಪ.  

ಇನ್ುನ ಊಟ್, ಸ್ಟಾನನ್, ನಿರ್ಿ ಅ0ತ್ ಹ್ೊೇಗಬಹುರಾದ ವ್ೇಳ್್ಯನ್ನಲಾಿ ಕಳ್್ದರೊ, ಕ್ೈಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಸಮ್ಯ. ಇನಾನವ ಕಸುಬ ೊಿ 
ಬಹುಶಹಃ ಇಷ್ೊಟ0ದು ವಿರಾಮ್ ಸಿಗಲಾರದು. ಆ ಸಮ್ಯವನ್ನಲಾಿ ಕ0ಪನಿಯವರು ನಾನಾ ಬಗ್ಯಲಿಿ, ಅವರವರ ಸ0ಸ್ಟಾಾರಕ್ಾ ತ್ಕಾ0ತ್, ಊರು 
ಸುತ್ುತವುದು, ಓದುವುದು, ಹರಟ್, ಗು0ಡು ಹಾಕುವುದು ಇಲಾಿ ಇಸಿಫೇಟ್ು ಆಡುವುದು, ಹಿೇಗ್ೇ ಕಳ್್ಯುವ ಪದಧತ್ರ. ಕ್ ವು ಕಲಾವಿದರು ಕುಟ್ು0ಬವನ್ುನ 
ಕರ್ತ್0ದಿದದರ್, ಪಿತ್ಾೇಕ ಮ್ನ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಾ0ಡು ಇರುತ್ರತದದರು. ನ್ನ್ಗ್ ಮಾಲಿೇಕನಾಗಿ ಕ್ ವ0ದು ಕ್ ಸಗಳ್ನ್ುನ ಬ್ಳ್ಗ್ೆಯೇ ಮಾಡಿ ಮ್ುಗಿಸಿರ್ನ್0ದರ್ 
ತ್ರೇರಿತ್ು. ಅದಕೊಾ ನ್ನ್ನ ಮಾಾನ್ೇಜರ್-ಪ್ಾಟ್ೇನ್ರ ೆಳ್ು ಇರುತ್ರತದರು ಅನಿನ. ಮ್ಧ್ಾಾಹನದ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಸ ಪ ಗು0ಡುಹಾಕ್ಲ, ಉ0ಡು ಬಿಟ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿವರ್ಗೊ ನಾನ್ು 
ಫ್ಿೇ ಬಡ್ೇ. ಯಾಕ್0ದರ್ ನ್ನ್ಗ್ ಮೊದಲಿನಿ0ದ ೊ ಮ್ಧ್ಾಾಹನದ ನಿರ್ಿ ಅಭಾಾಸವ್ೇ ಇ ಿ. ನ್ನ್ನವಳ್ೂ್ೇ-ಮ್ಧ್ಾಾಹನದ ನಿರ್ಿಯಿ ಿದಿದದರ್ ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ ಇ ಿ ಎನ್ುನವ 
ಪರ0ಪರ್. ನ್ನ್ನ ಆ ವ್ೇಳ್್ಯನ್ುನ ಓದುವ ಇಲಾಿ ಅವರಿವರ ಜ್ೊತ್ ಹರಟ್ುವ ಅಭಾಾಸ. 

ಒಮೆಮ ನ್ಮ್ಮ ಕ0ಪನಿಯ ಕಲಾವಿದರ್ೊಬುರ ಮ್ಗ, ಸುಮಾರು 6-8 ವಷ್ೇದವ ಬ್ೇಸಿಗ್ ರಜ್ಗಾಗಿ ಕಾಾ0ಪ್ರಗ್ ಬ0ದಿದದ. ಬ ು ಮ್ುರಾದದ ಹುಡುಗ. 
ಚೊಟಿಯಾಗಿದದ. ಎ ಿರ ಜ್ೊತ್ ಹ್ೊ0ದಿಕ್ೊಾ0ಡು, ಎ ಿರ ಕ್ೈ ೊ “ಮ್ುದುದಬಾ ” ಎ0ದು ಕರ್ಸಿಕ್ೊಾಳ್ುಳತ್ರತದದ. ನ್ನ್ೊನ0ದಿಗ0ತ್ೊ ಬ ು ಸಲಿಗ್, ಒಡನಾಟ್ 
ಜ್ೊೇರು. ಅವರಪಪನಿಗ0ತ್ೊ ಭಯ, ಕಾರಣ ನಾನ್ು ಸವ ಪ ಮ್ೊಡಿ. ಯಜಮಾನ್ರ ಹತ್ರತರ ಹುಶಾರಾಗಿರು. ಸಿಟ್ುಟ ಬ0ರ್ಿ ಬಹಳ್ ಕಷ್ಟ...ಎ0ದು ಮ್ಗನ್ನ್ುನ 
ಎಚಿರಿಸುತ್ರತದದರು. ಆದರ್ ನ್ನ್ನ ಸರಳ್ತ್ ನ್ೊೇಡಿ ಆ ಬಾ ಕನಿಗ್ ಅವರಪಪನ್ ಮಾತ್ಲಿಿ ನ್0ಬಿಕ್ ಇತ್ರತ ಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅವನ್ ಮೆೈತ್ರಿ ಯಾವ ಭ0ಗವೂ 
ಬಾರದ0ತ್ ನ್ಡ್ದಿತ್ುತ. 

ಅ0ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒ0ದು. ಮ್ೊಖೇರ ದಿನ್. ಯಾರನಾನದರು ಮ್ೊಖೇರನಾನಗಿಸುವ ನ್ನ್ನ ಬಯಕ್ಗ್ ಮ್ುದುದಬಾ ನ್ನ್ುನ ಆಯುದಕ್ೊಾ0ಡ್. ಕಾರಣ 
ಎ ಿರ ಬಾಯ ೊಿ ಅವನ್ೊಬು ಮ್ಹಾ ಬುದಿಧಶಾಲಿಯ ಿವ್ೇ? ಅ0ಥವನ್ನ್ುನ ಮ್ೊಖೇನ್ನಾನಗಿಸಿದರ್ ತಾನ್ ಸ್ಟಾಥೇಕ. ಬ0ದ ಬಾ ಕ. ಅವನ್ ಮ್ು0ರ್ ನಾನ್ು 
ಎರಡು ನಾಣಾಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ಟ. ಒ0ದು ರೊಪ್ಾಯಿ0ದು ಒ0ದು, ಐದು ರೊಪ್ಾಯಿ0ದು ಒ0ದು. “ಮ್ಗು...ನಿನ್ಗ್ ಯಾವದು ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಅದನ್ುನ ತ್ಗ್ೊೇ...ಅದು 
ನಿನ್ಗ್ೇ” ಎ0ರ್. ಅವನ್ು ಕ್ಷಣಕಾ  ಯೇಚಿಸಿ, ಒ0ದು ರೊಪ್ಾಯನ್ುನ ಎತ್ರತಕ್ೊಾ0ಡು ಕ್ಲಸ್ಟ್ಗ್ ಹಾಕ್ಲದ. ನ್ನ್ಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ೇಕಾಗಿತ್ುತ. ಕೊಡಲ್ೇ ನ್ನ್ನವಳ್ನ್ುನ ಕರ್ದು 
ಅವಳ್್ದರೊ ಅರ್ೇ ಪಿಯಗ ನ್ಡ್ಸಿರ್. ಆಗ ೊ ಅವನ್ು ಒ0ದು ರೊ.ನ್ೇ ತ್ಗ್ೊ0ಡ. ನ್ನ್ಗ್ ಹಿಗ್ೊೆೇಹಿಗುೆ. 

ಅವಳ್ು “ಬ್ಲ್ಯಲಿಿ ಐದು ರೊ. ಹ್ಚಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ, ನಿೇನ್ು ಬರಿೇ ನಾಣಾದ ಅಳ್ತ್-ತ್ೊಕ ನ್ೊೇಡಿ ಕ್ಟ್ಟ” ಎ0ದು ಅವನ್ನ್ುನ ತ್ರದದ ು ಹ್ೊರಟ್ಳ್ು. 
ನಾನ್ು ಅವಳ್ನ್ುನ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸಿರ್. ಕೊಡಲ್ೇ ಆರ0ಭಿಸಿರ್ ಈ ನ್ನ್ನ ಮ್ಹಾಯಜ್ಞವನ್ುನ, ಕ0ಪನಿಯ ಎಲಾಿರ ಮ್ು0ದೊ. ಅದಕಾಾಗಿ ಒ0ದು ಮ್ತ್ುತ ಐದು 
ರೊಗಳ್ ನಾಣಾಗಳ್ನ್ುನ ಶ್ೇಖರಿಸಿಕ್ೊಾ0ಡ್. ಸ0ಜ್ೇವರ್ಗೊ ಅವಾಾಹತ್ವಾಗಿ ನ್ಡ್ಯಿತ್ು ಈ ನ್ನ್ನ ಯಜ್ಞ. ಎ ಿರ ಬಾಯ ೊಿ ಅವನ್ನ್ುನ “ಮೊದುದ-
ಪ್್ದುದಬಾ ”ಎನಿನಸುತಾತ, ಆನ್0ದಿಸುತಾತ ಹ್ೊರಟ್. 49 ಪಿಯೇಗಗಳ್ು ಮ್ುಗಿದು, 50 ರದದಕ್ಾ ಅವರಪಪನ್ನ್ುನ ಹಿಡಿರ್. ಯಾಕ0ದರ್ ಪಿಯೇಗದ 
ಸವಣೇಮ್ಹ್ೊೇತ್ಿವಕ್ಾ ಅವನ್ೇ ಸರಿ ಎ0ದು. “ನ್ೊೇಡಪ್ಾಪ... ನಿನ್ನ ಮ್ುದುದ ಮ್ಗನ್ ಪ್್ದುದತ್ನ್ವನ್ುನ” ಎ0ದು ನ್ಡ್ಸಿರ್ ನ್ನ್ನ ಯಜ್ಞ. ಅರ್ೇ ಫ ಶೃತ್ರ. ಒ0ದು 
ರೊ.ಅವನ್ ಕ್ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ೇರಿತ್ು. ಅವರಪಪನಿಗ್ ಸಿಟ್ುಟ ನ್ತ್ರತಗ್ೇರಿತ್ು. ಮ್ಗನ್ ತ್ಲ್ೇಮೆೇಲ್ ಹ್ೊಡ್ದು “ಮ್ೊಖೇ ನ್ನ್ನ ಮ್ಗನ್ೇ...ಅಷ್ೊಟ ಗ್ೊತಾತಗ್ೊೇಲ್ವೇನ್ೊೇ? ಐದು 
ಹ್ಚ್ೊಿೇ-ಒ0ದು ಹ್ಚ್ೊಿೇ ಅ0ತಾ..”. ಕೊಡಲ್ೇ ಬಾ  ವಿಚಲಿತ್ನಾಗರ್ೇ ಉಸುರಿದ..”ಅಪ್ಾಪ ನಾನ್ಲಾಿ ಮ್ೊಖೇ. ಅವರ್ೇ...” ಎ0ದು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ನ್ಗ ು 
ಆರ0ಭಿಸಿದ. ನ್ನ್ಗ್ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಯುತ. ಅವರಪಪನಿಗ್ ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಸಿಟ್ಟಹತ್ರತ “ಲ್ೇ ಸುಳ್ುಳ ಬ್ೇರ್ೇ ಹ್ೇಳಿತಯಾ...ಈಗ ನಾವ್ೇ ನ್ೊೇಡಿರ್ವಲ್ೊಿೇ ನಿನ್ನ 
ಮ್ಹಾಮ್ೊಖೇತ್ನ್ವನಾನ” ಎ0ದ. 

ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿೇ, 21ನ್ೇ ಶತ್ಮಾನ್ದವನ್ ಿವ್ೇ? ಸವ ಪವೂ ವಿಚಲಿತ್ನಾಗರ್ೇ, ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿಯಲಿಿ ತ್ನ್ನ ವಾದವನ್ುನ ಮ್ು0ದಿಟ್ಟ. 
“ಅಪ್ಾಪ...ಅವರು ನ್ನ್ನ ಮ್ು0ರ್ ಮೊದ ನ್ೇ ಸ  ಎರಡನ್ೊನ ಇಟಾಟಗಲ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಗ್ೊತಾತಯುತ ಯಾವುದು ಹ್ಚುಿ ಎ0ದು. ಆದರ್ ಆಗಲ್ೇ ಐದು ರೊ. 
ತ್ಗ್ೊ0ಡಿದಿದದದರ್, ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಾೇ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ರತದದರು. ನ್ನ್ಗ್ ಐರ್ೇ ರೊ. ದಕುಾತ್ರತತ್ುತ. ಅರ್ೇ ಒ0ದು ತ್ಗ್ೊ0ಡಿದದಕ್ಾ ಇದುವರ್ಗೊ ಅವರು 50 ಸ  ಇದನ್ನ 
ನ್ಡ್ಸಿದದರಿ0ದ, ಈಗ ನ್ನ್ನ ಹತ್ಿ 50 ರೊ. ಸ್ಟ್ೇರಿರ್. ಈಗ ಹ್ೇಳ್ು...ಐದು ರೊ.ರ್ೊಡದರ್ೊೇ? ಇಲಾಿ 50 ರೊ.ರ್ೊಡಡರ್ೊೇ? ನಿೇನ್ೇ ಅವಸರ ಪಟ್ಟ. ಇಲಿದರ್ಿ 
ಅವರು ಇದನ್ನೇ ನ್ೊರು ಸ  ಮಾಡಿತದೊಿ...ನ್ನ್ಗ್ ನ್ೊರು ರೊ. ಸಿಗತ್ರತ್ುತ. ಈಗ ಹ್ೇಳ್ು...ಮ್ೊಖೇರು ಅವರ್ೊೇ...ನಾನ್ೊೇ”? ಎ0ದು 50 ರೊ.ತ್ಗ್ೊ0ಡು 
ಓಡಿರಾ ಬಾ ಕ. ನಾನ್ು ಕತ ತ್ತ್ರತ ನ್ೊೇಡಿರ್. ಗ್ೊೇಡ್ಯ ಮೆೇಲಿನ್ ಕಾಾಲ್0ಡರ ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒ0ದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಗುತ್ರತತ್ುತ. ನಾನ್ು ಮ್ಧ್ಾಾಹನ ಹಾಕ್ಲದದ ಗು0ಡು 
ಇಳಿದಿತ್ುತ. 

ನಿಮ್ಮವ, ಮಾಸಟರ್ ಹಿರಣೊಯಾ  

 ಮಾಸಟರ್ ಮಾತು 
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ಆಹಾರ - ಆರೊೀಗ್ಯ 
ಅಗಸ್ಟ್, ವಿಶವದ ಅತ್ಾಂತ್ ಪ್ಾಿಚಿೇನ್ ಬ್ಳ್್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದು. ಸಸಾಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಇದರ ಹ್ಸರು  ಲ್ೈನ್ಮ್ ಯೊಸಿಟಾಟಿಸಿಿಮ್ಮ್. 

ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜಕ್ಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ತ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಆಲಿಿ, ತ್ಮಿಳಿನ್ಲಿಿ ‘ಅಳಿ ವಿತ್ೈ’ ಎಂದು ಕರ್ಯುತಾತರ್.  ಕನ್ನಡದ ಅಗಸ್ಟ್, ಸಂಸೃತ್ದ 
‘ಅತ್ಸಿೇ’ ಎಂಬ ಪದದ ತ್ದಭವ. ಪೂವೇ ಮೆಡಿಟ್ರ್ೇನಿಯನ್ ಪಿರ್ೇಶ ಇದರ ತ್ವರು. ಕಾಲಾಂತ್ರದಲಿಿ ಮ್ಧ್ಾಏಷಾಾ ಮ್ತ್ುತ ಭಾರತ್ಕ್ಾ 
ಹರಡಿರಬಹುರ್ಂದು ಸಸಾಶಾಸರಜ್ಞಯರ ನ್ಂಬಿಕ್.  

ಅಗಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ನಾರು ಮ್ತ್ುತ ಆಹಾರಕಾಾಗಿ ಬ್ಳ್್ಯುತಾತರ್. ನಾರಿನಿಂದ ‘ಲಿನ್ನ್’ ಬಟ್ಟಯನ್ುನ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತರ್. ಬಿೇಜವನ್ುನ ಮಾನ್ವನ್ ಹಾಗೊ 
ಹಸುವಿನ್ ಆಹಾರವನಾನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುತಾತರ್. ಅಗಸ್ಟ್ ಬಿೇಜದಲಿಿ ಎರಡು ವಿಧ್. ಕಂದು ಮ್ತ್ುತ ಹಳ್ದಿ.  100 ಗಾಿಂ ಬಿೇಜದಲಿಿ 530  ಕಾಾಲ್ೊೇರಿ (energy), 29 
ಗಾಿಂ ಶಕೇರಪ್ರಷ್ಟಗಳ್ು (carbohydrate), 42 ಗಾಿಂ ಕ್ೊಬುು (fat), 18 ಗಾಿಂ ಸಸ್ಟಾರಜನ್ಕ (protein) ಮ್ತ್ುತ 27 ಗಾಿಂ ನಾರು (fibre) ಇರ್. 

ಅಗ್ಸೆ ಬೀಜ (Flaxseed or Linseed)    (Accredited Practising Dietician)ರಾಜ ಜಯರ್ೇವ್  

Mrs Raji Jayadev, B.Sc (Hons) Dip Nutr & Diet (Syd) 

ಏನಿದರ ವಿಶ್ಷ್ಟತೆ?  
ಒಮಿೇಗಾ – 3 (fatty acid), ಲಿಗನನ್ (anti-oxidant) ಮ್ತ್ುತ ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಕರಗುವ ನಾರು (soluble fibre); ಈ ಮ್ೊರು ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ನ್ುನ 

ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಅಗಸ್ಟ್ ಬಿೇಜ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ಅದಿವತ್ರೇಯವ್ನಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರ್. ವಿಟ್ಮಿನ್ ಬಿ ಮ್ತ್ುತ ಹ ವಾರು ಮಿನ್ರಲ್ಿ (copper, 

magnesium, phosphorus, selenium) ಕೊಡ ಗಣನಿೇಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಿವ್.   
ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜದಲಿಿರುವ (ನಿೇರಿನ್ಲಿಿ ಕರಗುವ ಮ್ತ್ುತ ಕರಗದ) ನಾರಿನ್ಂಶ 27%. 
ಲಿಗನನ್, ಒಂದು ರ್ೇಹರಕ್ಷಕ anti-oxidant ಮ್ತ್ುತ phyto-estrogen. ಇತ್ರ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ 75 ರಿಂದ 800 ಪಟ್ುಟ ಹ್ಚುಿ 

ಲಿಗನನ್ ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜದಲಿಿರ್.  
ಒಮಿೇಗಾ – 3 ಫಾಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ುನ ಹ್ೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವುದು ಬಹು ಮ್ುಖಾ. ಏಕ್ಂದರ್ ನ್ಮ್ಮ ರ್ೇಹ ಇದನ್ುನ ಉತಾಪದಿಸುವುದಿ ಿ.  

ಒಮಿೇಗಾ – 3 ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಪಿಮಾಣದಲಿಿ ಇರುವುದು ಬ್ರಳ್್ಣಿಕ್ಯಷ್ುಟ ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಗಳ್ಲಿಿ ಮಾತ್ಿ. ಅದರ ೊಿ ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜದಲಿಿ ಅತ್ರ ಹ್ಚುಿ ಪಿಮಾಣದಲಿಿರ್. 
ಮಿೇನ್ು ತ್ರನ್ನದವರು ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜವನ್ುನ ತ್ರನ್ನಲ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಂದು ಆಹಾರತ್ಜ್ಞರ ಅಬಿಪ್ಾಿಯ!  ದಿನ್ಕ್ಾ 2 ರಿಂದ 4 ಮೆೇಜನ್ ಚಮ್ಚ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಾ 14 ರಿಂದ 28 
ಮೆೇಜನ್ ಚಮ್ಚ ಅಗಸ್ಟ್ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿದರ್ ರ್ೇಹಕ್ಾ ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಒಮಿೇಗಾ 3 ಫಾಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ರ್ೊರಕುತ್ತರ್ ಎಂದು ಹ ವಾರು ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳಿಂದ 
ತ್ರಳಿದುಬಂದಿರ್.  

ದೆೀಹರಕ್ಷಣೆ  
ಒಮಿೇಗಾ – 3 ಫಾಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ನಾರು ಮ್ತ್ುತ ಲಿಗನನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಅಗಸ್ಟ್ಬಿೇಜಗಳ್ 

ಸ್ಟ್ೇವನ್ಯಿಂದ ರ್ೇಹದಲಿಿನ್ ಕ್ೊಲ್ಸಟರಾಲ್ ಪಿಮಾಣವನ್ುನ ತ್ಗಿೆಸಬಹುದು, ಹೃದಯರ್ೊೇಗಗಳ್ನ್ುನ 
ತ್ಡ್ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ರಕತದಲಿಿರುವ ಸಕಾರ್ಯ ಅಂಶವನ್ುನ ನಿಯಂತ್ಿಣದಲಿಿಡಬಹುದು, ಮ್ ಬದದತ್ಯನ್ುನ 
ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳ್ು ಎರ್ಯ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ಾಿಸ್ಟ್ಟೇಟ್ ಕಾಾನ್ಿರ್ ವಿರುದಧ ರ್ೇಹಕ್ಾ 
ರಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡುವುರಾಗಿ ಕ್ ವು ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳ್ು ತ್ರಳಿಸುತ್ತವ್.  
ಉಪಯೀಗಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ? 

ಅಗಸ್ಟ್ ಬಿೇಜ ಜೇಣೇವಾಗುವುದಿ ಿ. ಪುಡಿಮಾಡಿಯೇ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇಕು. ಉತ್ತರ ಭಾರತ್ದ 
ಕ್ ವು ಹಳಿಳಗಳ್ಲಿಿ, ಪುರಾತ್ನ್ ಕಾ ದಿಂದ ೊ ಈ ಬಿೇಜಗಳ್ನ್ುನ ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನರ್ೊಡನ್ 
ಸ್ಟ್ೇವಿಸುವ ಪದಧತ್ರ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್.  ಅಂಗಡಿಗಳ್ಲಿಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಎಣ್ೊ ಮ್ತ್ುತ ಅಗಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತರ್. 
ಎಣ್ೊಯಲಿಿ ನಾರು ಮ್ತ್ುತ ಲಿಗನನ್ ಇರುವುದಿ ಿ. ಕ್ೊಂಡುತ್ಂದ ಅಗಸ್ಟ್ ಪುಡಿಯನ್ುನ ಒಂರ್ರಡು 
ವಾರರ್ೊಳ್ಗ್ ಬಳ್ಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಒಳ್ ಳ್ಯದು. ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಅಗಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ಒಂದು 
ಡಬಿುಯಲಿಿ ಹಾಕ್ಲ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮ್ುಚಿಿ ರ್ಫ್ಿಜರ್ೇಟ್ರ್ ನ್ಲಿಿ ಇಟ್ಟರ್ 6 ತ್ರಂಗಳ್ುಗಳ್ ಕಾ  
ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು.  

 
 

ಆಹಾರಪದಾರ್ಖ ಒಮೀಗಾ - 3  

ಚಿಯಾ ಬೀಜ  3.9% 

ವಾಲ್ ನಟ್ಸಸ  3.3 – 6.2% 

ಬಟರ್ ನಟ್ಸಸ  8.7% 

ಅಗ್ಸೆ ಬೀಜ 18% 

 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ  
 ಅಗಸ್ಟ್ ಬಿೇಜವನ್ುನ ಸಣೊ ಉರಿಯಲಿಿ ಚಟ್ಪಟ್ವ್ನ್ುನವಂತ್ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹ್ೇಳಿದ 

ಎ ಿ ಸ್ಟಾಮ್ಗಿಿಗಳ್ೂ್ಂದಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ನ್ುಣೊಗ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.   
 ಈ ಚಟಿನಪುಡಿಯನ್ುನ ಎಣ ೊ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ್ಲಿಿ ಕ ಸಿ; ರ್ೊಟಿಟ, ಚಪ್ಾತ್ರ, 

ರ್ೊೇಸ್ಟ್ಯಂದಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಬಹುದು. ಪ ಾಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಉದುರಿಸಬಹುದು.  
 ಮೆಂತ್ ಸ್ಟ್ೊಪುಪ ಮ್ತ್ುತ ಅಗಸ್ಟ್ ಚಟಿನಪುಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಮಾಡಿದ ಚಪ್ಾತ್ರ ಬ ು ರುಚಿ.   
 ಅಗಸ್ಟ್ ಪುಡಿಯನ್ುನ breakfast cereals  (ಉರಾ: Porridge, Weet-

Bix) ಮೆೇಲ್ ಉದುರಿಸಬಹುದು.    

 

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು  
 200 ಗಾಿಂ/1 ಲ್ೊೇಟ್ (250 ಮಿಲಿಲಿೇಟ್ರ್) ಅಗಸ್ಟ್ ಬಿೇಜ 

 2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ ಅಚಿ ಖ್ಾರದ ಪುಡಿ 

 2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ ಪುಡಿ/ಹರಳ್ು  
 2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ ಸಕಾರ್ 
 2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ ಅಮ್ಚೊರ್ ಪುಡಿ  
 1/2 ಟಿೇ ಚಮ್ಚ ಉಪುಪ.  

 



  

 ಪುಟ - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ನಮಿವರು ಗೊರೂರರ ತಿಳಿಹಾಸಯದ ನೂರೆಂಟು ಮುರ್ಗ್ಳು – ಭಾಗ್ ೧ 

ಬರವಣಿಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲಿಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರರ್. ಬರ್ಯುವ ಮ್ುನ್ನ ಚನಾನಗಿ ಓದಬ್ೇಕು, ಹಾಗ್ ಓದಿದ ನ್ಂತ್ರ ಬರ್ದರ್ ಚನಾನಗಿ 
ಓದುವಂತ್ ಬರ್ಯಬ್ೇಕು ಅಂತ್. ಗ್ೊರೊರರ ವಿಚಾರದಲಿಿ ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾತ್ು. ಅವರ ಬಾಲಾಾವಸ್ಟ್ಥಯಲಿಿ ಅವರಿಗಿದದ ಬಡತ್ನ್, ಮ್ುಂರ್ 
ಬದುಕ್ಲನ್ಲಿ ಿಕಂಡ ನ್ೊರಾರು ಏಳ್ುಬಿೇಳ್ುಗಳ್ು, ಸ್ಟಾವತ್ಂತ್ಿ ಚಳ್ುವಳಿಯಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನ್ುಭವಗಳ್ು ಇವುಗಳ್್ ಿದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಅವರ್ೊಂದಿಗ್ 
ಇದುದ ಅವರನ್ುನ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ಶಿೇಮ್ಂತ್ರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದುದ ಅವರ ಊರಿನ್ ಅನ್ುಭವಗಳ್ು. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಮೆ ುಕು ಹಾಕುವುರ್ೇ ಒಂದು 
ಸ್ಟ್ೊಗಸು. ಗರುಡಗಂಬದ ರಾಸಯಾ, ಹಳಿಳಯ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು, ನ್ಮ್ಮ ಊರಿನ್ ರಸಿಕರು, ಬ್ೈ ಹಳಿಳಯ ಸವ್ೇ, ಹ್ೇಮಾವತ್ರಯ ತ್ರೇರದಲಿ ಿ
ಮ್ುಂತಾದುವುಗಳ್ನ್ುನ ನಾವು ಓದುತಾತ ಕೊತ್ರ್ ಭಾರತ್ದ ಗಾಿಮ್ ವಾಸತವಾದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತರ್. ಜ್ೊತ್ಜ್ೊತ್ಗ್ ಆಗಿನ್ ಜೇವನ್ ಕಿಮ್, 
ಜನ್ರ ಮ್ನ್ೊೇಭಾವ, ಅವರ ನ್ಡವಳಿಕ್,ನಾಾಯಪರತ್, ಹಿೇಗ್ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ ನಾನಾ ಮ್ುಖಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಣಬಹುದು.  

 
ನಾನ್ು ಅವರನ್ುನ ಭ್ೇಟಿ ಮಾಡಿದುದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ಿ ಸನಿನವ್ೇಶದಲಿ.ಿ ಮೆೈಸೊರಿನ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ದ ಪಿಥಮ್ ವಿಶವ ಕನ್ನಡ ಸಮೆೇಳ್ನ್ಕ್ಾ ನಾನ್ು 

ಒಬು ವಿಶ್ೇಷ್ ಆಹಾವನಿತ್. ಒಂದು ಮ್ಧ್ಾಾನ್ಹ ನಾನ್ು ಬ್ಂಗಳ್ೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಟಂಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಮೆೈಸೊರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಪ್ಾಟಿ್ ಫಾರಂನ್ಲಿಿ ನಿಂತ್. 
ಸವ ಪ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಒಬುರು ಖ್ಾದಿೇ ಕಚ್ಿ ಪಂಚ್ ಮ್ತ್ುತ ಜುಬು ತ್ೊಟ್ುಟ ಕ್ೈನ್ಲಿಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಪುಸತಕಗಳ್ನ್ುನ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ರು. 
ಅವರನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರ್ೊಡನ್ೇ ಅರ್ೇನ್ೊೇ ಒಂದು ರಿೇತ್ರ ಆಕಷ್ೇಣ್ ಬಂತ್ು. ಅವರ ಕ್ ವು ಪುಸತಕಗಳ್ನ್ುನ ನಾನ್ು ಓದಿರ್ದನಾದರೊ, ಆ ಪುಸತಕಗಳ್ಲಿಿ 
ಲ್ೇಖಕರ ಭಾವ ಚಿತ್ಿ ಇ ಿರ್ೇ ಇದುದದರಿಂದ ಅವರ್ೇ ಇವರು ಅಂತ್ ಖಚಿತ್ವಾಗುತ್ರತರಲಿ .ಿ ಆದರೊ ಅವರನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿರ್ೊಡನ್ೇ ಇವರ್ೇ 
ಗ್ೊರೊರು ರಾಮ್ಸ್ಟಾವಮಿ ಅಯಾಂಗಾರ್ ಇರಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಮಾತಾಡಿಸಿರ್. ನ್ನ್ನ ಊಹ್ ನಿಜವಾಯಿತ್ು. ಅವರು ಬಾಯ್ ತ್ುಂಬಿ ಮಾತಾಡಿದರು. 
ಅಚಿರಿ ಅಂದರ್ ಅವತ್ುತ ಅಲಿಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಟಂಡಿನ್ಲಿ ಿಇನಾಾರಿಗೊ ಇವರು ಗ್ೊರೊರು ಅಂತ್ ಗ್ೊತಾತಗಲಿ ಿ. ಬಸಿಿನ್ ೊಿ ಯಾರೊ ಅವರನ್ುನ ಗುರುತ್ು 
ಹಿಡಿಯಲಿ ಿ.  

 
ಲ್ೇಖಕರಿಗ್ ಅವರವರ ಅನ್ುಭವಗಳ್ು ಸ್ಟಾಕಷ್ುಟ ಮ್ುದಕ್ೊಡುತ್ತವ್. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಲ್ೇಖನ್ಕ್ಲಾಳಿಸಿ ಓದುಗರಿಗ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಜವಾಬಾದರಿ 

ಲ್ೇಖಕನ್ ಮೆೇಲಿರುತ್ತವ್. ಇದನ್ುನ ಗ್ೊರೊರು ಮಾಡಿದರು ನಾನ್ು ಮಾಡಲಿ ಿ. ಅದಕ್ಾ ಒಂದು ಉರಾಹರಣ್ ಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್ ಓದಿ. 
 
ಎಮೆಮ ಕರು ಹಾಕ್ಲದ ಪಿಸಂಗ ಲ್ೇಖನ್ದಲಿಿ – ಅವರ ಹಳಿಳಯಲಿ ಿಒಂದು ಎಮೆಮ ಇರುತ್ತ. ಅದರ ವಿಶ್ೇಷ್ ಏನ್ಪ್ಾಪ ಅಂದರ್ ಅದು 

ನಿಂತ್ುಕ್ೊಂಡು ಕರುವನ್ುನ ರ್ೊಪಪಂತ್ ನ್ ಕ್ಾ ಹಾಕುತ್ತರ್. ಆ ಎಳ್್ಗರುಗ್ ತ್ುಂಬಾ ಪ್್ಟಾಟಗಬಹುದು ಅಂತ್ ಮ್ನ್ಯವರಿಗ್ ಆತ್ಂಕ. ಅದಕ್ಾೇ 
ಮ್ುಂದಿನ್ ಸ್ಟಾರಿ ಅದು ಕರು ಹಾಕುವಾಗ ನಾನ್ು ಇರುತ್ತೇನ್ ಅಂತ್ ಗ್ೊರೊರರು ಹ್ೇಳಿದದರು. ಅಂತ್ಯೇ ಎಮೆಮ ಗಬು ಆಗಿ ಇನ್ನೇನ್ು ಕರು 
ಹಾಕಬ್ೇಕು ಅನ್ುನವ ದಿವಸ ಗ್ೊರೊರರು ಒಬು ಆಳಿನ್ ಜ್ೊತ್ ಕ್ೊಟಿಟಗ್ಯಲಿಿ ಇದದರು. ಎಮೆಮ ಕರು ಹಾಕುವ ಪಿಸಂಗ ಬಂರಾಗ ಆಳಿನ್ ಜ್ೊತ್ 
ಗ್ೊರೊರರು ಒಂದು ಗ್ೊೇಣಿೇ ಚಿೇ  ಹಿಡಿದು ಎಮೆಮಯ ಹಿಂದುಗಡ್ ನಿಂತ್ರು. ಅದು ಯಾವ ಸಮ್ಯದಲಿಿ ಕರು ಹಾಕ್ಲದರೊ ಅದು ಗ್ೊೇಣಿೇ 
ಚಿೇ ದ ಮೆೇಲ್ ಬಿೇಳ್ಬ್ೇಕು. ಎಮೆಮ ಇವರಿಬುರ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಿತ್ು ನ್ಂತ್ರ ಇನ್ೊನಂದು ಕಡ್ ತ್ರರುಗಿತ್ು. ಗ್ೊರೊರರೊ ಆ ಕಡ್ಗ್ ತ್ರರುಗಿದರು.  

ಎಮೆಮ ಮ್ತ್ತ ತ್ರರುಗಿತ್ು. ಗ್ೊರೊರರೊ ಆ 
ಕಡ್ಗ್ೇ ತ್ರರುಗಿ ನಿಂತ್ರು. ಹಿೇಗ್ 
ಗ್ೊರೊರರಿಗ್ ಎಮೆಮಯ ಹಿಂರ್ ಹಿಂರ್ 
ಗ್ೊೇಣಿೇಚಿೇ  ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ೊಿೇರ್ೇ ಆಯಿತ್ು. 
ಒಂದು ಸನಿನವ್ೇಶದಲಿಿ ಗ್ೊರೊರರು ಸವ ಪ 
ಗಮ್ನ್ ಬ್ೇರ್ಡ್ ತ್ರರುಗಿಸಿರಾದಗ ಎಮೆಮ 
ರ್ೊಪಪಂತ್ ಕರೊನ್ ನ್ ದ ಮೆೇಲ್ 
ಎಸ್ಟ್ರಾಗಿತ್ುತ. ಕಣುೊ ಮ್ುಚಿಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲಿಿ 
ನ್ಡ್ದ ಈ ಘಟ್ನ್ಯಿಂದ ಗ್ೊರೊರರು 
“ಎಲಾ ಎಮೆಮಯೇ ನಿೇನ್ು ನ್ನ್ಗಿಂತ್ 
ಬುದಿದವಂತ್ ಅಂತ್ ತ್ೊೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಯ ಿ” 
ಅಂತ್ ಸ್ಟಾವರಸಾವಾಗಿ ಬರ್ಯುತಾತರ್. 

 

 

 

ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್ೇ ೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇ 
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ಇನ್ುನ ನ್ನ್ನ ಅನ್ುಭವ ಕ್ೇಳಿ. ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ಯ ತ್ಂಗಿಯ ಊರು ಕ್ೊತ್ತನ್ಘಟ್ಟ. ಇದು ಶಿವಣಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ಕ್ಾ ಮ್ೊನಾೇ ುಾ 
ಕ್ಲಲ್ೊೇಮಿೇಟ್ರು ದೊರದ ಕ್ೊತ್ತನ್ಘಟ್ಟ  ಎನ್ುನವ ಊರಿನ್ಲಿಿರ್. ಒಂದು ಬ್ೇಸಿಗ್ಯಲಿಿ ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ತ್ಂರ್ಯಂದಿಗ್ ಕ್ೊತ್ತನ್ಘಟ್ಟಕ್ಾ ಹ್ೊೇರಾಗ 
ಅವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಒಂದು ಹಸು ಗಬು ಆಗಿತ್ುತ. ನಾವು ಒಂರ್ರಡು ದಿನ್ ಇದುದ ಊರಿಗ್ ಹ್ೊರಟಾಗ ನ್ಮಾಮವ ಇನ್ೊನಂರ್ರಡು ದಿನ್ ಇರಿ, ಹಸು 
ಕರು ಹಾಕುತ್ತ. ಗಿಣೊ ಹಾ ು ಕ್ೊಡಿತೇನಿ ತ್ಗ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿತೇರಂತ್ ಅಂದರು. ನಾವು ನಿಂತ್ವು. ಮ್ುಂರ್ ಎರಡು ದಿನ್ ಆದರೊ ಹಸು ಕರು 
ಹಾಕಲಿ ಿ. ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ ಅದರ ಮೆೈ ಸವರುತಾತ ಬ್ೇಗ ಕರು ಹಾಕಮಾಮ, ನಾವು ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು. ನಿನ್ನ ಗಿಣೊ ಹಾ ು ತ್ಗ್ೊಂಡು 
ಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕು ಅಂತ್ ಹ್ೇಳ್ುತಾತ ಇದದರು. ಆದರೊ ಅದು ಕರು ಹಾಕಲಿ ಿ. ಅದಕ್ಾ ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ ಈ ಹಸು ನಾವು ಊರಿಗ್ ಹ್ೊೇದ ಮೆೇಲ್ೇ ಕರು 
ಹಾಕ್ೊೇದು ಅಂತ್ ತ್ರೇಮಾೇನ್ ಮಾಡಿರಬ್ೇಕು. ನಾವು ನಾಳ್  ್ಹ್ೊರಡಿತೇವಿ ಅಂದರು. ಹಾಗ್ ನಾವು ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ ಊರಿಗ್ ಬಂದು ತ್ ುಪ್ರದ 
ಮಾರನ್ೇ ದಿನ್ ಹಸು ಕರು ಹಾಕತಂತ್. 

 

ಗ್ೊರೊರರ  ಅನ್ೇಕ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ಲಿಿ ಮ್ುದ ಕ್ೊಡುವ ಸನಿನವ್ೇಶಗಳಿವ್ ಹಾಗೊ ಅವುಗಳ್ಲಿಿ ತ್ರಳಿ ಹಾಸಾವಿರ್. ಅವುಗಳ್ನ್ುನ ಓದುವಾಗ 
ನ್ಮ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಗಾಿಮಿೇಣ ಪರಿಸರದ ಅನ್ುಭವ ಆಗ್ೊೇದಂತ್ೊ ನಿಜ. ಹಳಿಳಯಲಿ ಿಹುಟಿಟ ಬ್ಳ್್ದವರಿಗ್ ಆ ಅನ್ುಭವ ಮ್ತ್ತ ಮ್ರುಕಳಿಸಿದರ್, 
ಹಳಿಳಯ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ಕಾಣದವರಿಗ್ ಇರ್ೊಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ ರಿೇತ್ರಯ ಅನ್ುಭವ. ಆದರ್ ಗ್ೊರೊರ ಬರವಣಿಗ್ ಅಂದರ್ ಅರ್ೊಂದು ಕನ್ನಡಿ 
ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಣಿೊಗ್ ಕಟ್ುಟವಂತ್ ಸನಿನವ್ೇಶಗಳ್ನ್ುನ ಪಿಸುತತ್ಪಡಿಸುವುದರಲಿಿ ಗ್ೊರೊರರಿಗ್ ಗ್ೊರೊರರ್ೇ ಸ್ಟಾಟಿ.  

 

ಕ್ ವು ಪಿಸಂಗಗಳ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಯೇಣ 

 

ವಿಧ್ವಾ ವಿವಾಹ ಎನ್ುನವ ಲ್ೇಖನ್ದಲಿಿ ಕರುಣ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ವಿಧ್ವ್ಯಾಗುತಾತಳ್ .್ ಮ್ುಂರ್ ಅವಳ್ು ತ್ನ್ನ ಬಾಳ್ನ್ುನ ಬರಡಾಗ ು 
ಬಿಡರ್ೇ ಮ್ದರಾಸಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ವಿರಾಾಭಾಾಸ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ತ ಹಳಿಳಗ್ ಬಂದು ಅಲಿಿ ಸಮಾಜ್ೊೇಧ್ಾದರ ಕಾಯೇಗಳ್ಾದ ವಿಧ್ವಾ ವಿವಾಹ, 

ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿದ, ನ್ೈಮ್ೇ ಾದ ಅವಶಾಕತ್, ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ್ ಮ್ುಂತಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬಗ್ಗ್ ಜನ್ರಲಿಿ ಜಾಗೃತ್ರ ಮ್ೊಡಿಸುತಾತಳ್ .್ ಆಗ ಆ 
ಹಳಿಳಯ ಯುವಕರ್  ಿನಾವು ಮ್ದುವ್ಯಾದರ್ ವಿಧ್ವ್ಯರನ್ನೇ ಅಂತ್ ಸಂಕ ವ ಮಾಡುತಾತರ್. ಇದರಿಂರಾಗಿ ಇನ್ೊನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗದ 
ಹುಡುಗಿಯರಿಗ್ ಮ್ದುವ್ಯೇ ಆಗದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತ್ರ ಬರುತ್ತ. ಯಾಕ್ಂದರ್ ಎ ಿ ಹುಡುಗರೊ ವಿಧ್ವ್ಯರನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ರತರಾದರ್. ಹಾಗ್ ಆ 
ಊರಿನ್ಲಿರಿುವ ವಿಧ್ವ್ಯರಿಗ್ಲಾಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗಾ ಬಂದು ಇನ್ುನ ಆ ಹಳಿಳಯಲಿಿ  ವಿಧ್ವ್ಯರ್ೇ ಇ ಿ ಎನ್ುನವಂತಾಗುತ್ತರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಳಿಳಯಲಿಿ 
ಮ್ದುವ್ಗಳ್ ೇ್ ಆಗುತ್ರತರ್ೊೇದಿ .ಿ ಆ ಹಳಿಳ ಮ್ತ್ತ ಮೊದಲಿನ್ಂತ್ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗಪ್ಾಪ ಅಂದರ್, ವಿಧ್ವ್ಯಾದ ಕರುಣಳ್ ೇ್, ರಾಮ್ಚಂದಿ 
ಎನ್ುನವ ಹುಡುಗನ್ನ್ುನ ಮ್ದುವ್ಯಾಗ್ೊೇದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಆ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊೇಗುತಾತಳ್ .್ ನ್ಂತ್ರ ಹಳಿಳ ಯಥಾಪಿಕಾರಕ್ಾ ಬರುತ್ತರ್. 
ಗ್ೊರೊರು ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ತ್ರಳಿಹಾಸಾದ ಲ್ೇಪನ್ರ್ೊಂದಿಗ್ ಬರ್ದಿರುವುದು ಮ್ುದ ಕ್ೊಡುತ್ತರ್. 

 

ಹಾಗ್ೇ ಇನ್ೊನಂದು ಪಿಸಂಗ ನ್ೊೇಡ್ೊೇರಾದರ್ ಬಯಲಾಟ್. ಹಳಿಳಗಳ್ಲಿಿ ನ್ಡ್ಯುವ ಬಯಲಾಟ್ದ ಮ್ಜವ್ೇ ಮ್ಜ. ಒಂದು ಪಿಸಂಗ. 
ರೌಿಪದಿೇ ವಸ್ಟಾರಪಹರಣ. ಅದರಲಿಿ ರಂಗ ರೌಿಪದಿೇ ಪ್ಾತ್ಿಧ್ಾರಿ. ನಿಯಮ್ದಂತ್ ಮ್ೊರು ಸಿೇರ್ ಉಡಬ್ೇಕು. ಆದರ್ ಆ ಬಾರಿ ಅವನ್ು ಏಳ್ು 
ಸಿೇರ್ ಉಟಿಟದದ. ಅದರ್ೊಳ್ಗ್ ಒಂದು ಹ್ೊಸ್ಟಾ ರ್ೇಷ್ಮ ಸಿೇರ್. ಅದು ಪ್್ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ್ ಕಾಣಬ್ೇಕು ಎನ್ುನವ ಹಂಬ  ರಂಗನ್ದು. ಹಿೇಗಾಗಿ ದುಶಾಾಸನ್ 
ಪ್ಾತ್ಿಧ್ಾರಿಗ್ ಏಳ್ು ಸಿೇರ್ ಎಳ್್ಯುವಂತ್ ಹ್ೇಳಿದದ. ಆದರ್ ನಾಟ್ಕ ಶುರುವಾರಾಗ ದುಶಾಾಸನ್ನಿಗ್ ಮ್ೊರು ಸಿೇರ್ ಎಳ್್ಯುವಷ್ಟರಲ್ೇಿ  

ಸುಸ್ಟಾತಯಿತ್ು. ಕುಸಿದು ಕುಳಿತ್. ರಂಗ ಇನ್ೊನ ಸಿೇರ್ 
ಎಳಿ ಎಳಿ ಅಂದ. ಆದರೊ ಅವನ್ು ಎಳ್್ಯಲಿ .ಿ 
ಅದಕ್ಾ ರೌಿಪದಿ ಹ್ೇಡಿಯಾದ ನಿನಿನಂದ ನ್ನ್ನ ಸಿೇರ್ 
ಎಳ್್ಯ ು ಆಗದಿದದರ್ ಇರ್ೊೇ ನಾನ್ೇ ನ್ನ್ನ 
ಸಿೇರ್ಯನ್ುನ ಬಿಚಿಿ ಹಾಕುತ್ತೇನ್ ಎಂದು ಇನ್ೊನ ನಾ ುಾ 
ಸಿೇರ್ಯನ್ುನ ಕ್ಲತ್ತಸ್ಟ್ದು ಹ್ೊಸ್ಟಾ ರ್ೇಷ್ಮ ಸಿೇರ್ 
ಕಾಣುವಂತ್ ರಂಗದ ಮೆೇಲ್ ನಿಂತ್. ಜನ್ರ್ಲಾ ಿಹ್ೊೇ 
ಅಂದರು... 
 

 

(ಮ್ುಂದುವರಿಯುವುದು ...) 
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(ಪಂಚರಂಗಿ ಚಿತ್ಿದ ಲ್ೈಫು ಇಷ್ಟೇನ್ೇ ರಾಗಾನ್ುಕರಣ್) 
 

 

 

 

ಮ್ದುವ್ ಅಂತ್ ಆದ ಮೆೇಲ್ 
ಹ್ಂಡಿತ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳ್ ದ್ ಇರ್ಿ  
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಆಫ್ೇಸಿಂದ ಮ್ನ್ಗ್ ಬರರ್ 
ಗುಂಡು ಗಿಂಡು ಹಾಕ್ೊಾಂಡು ಬಂರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ  
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಒಂದನ್ೇ ತಾರಿೇಖು ಸಂಬಳ್ ತ್ಂರ್ೊಾಟ್ುಟ 
ಪ್ಾಕ್ಟ್ ಮ್ನಿೇಗ್ ಕ್ೈ ಒಡಿದರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಷಾಪ್ರಂಗ್ ಅಂತ್ ಇಬೊಿ ಹ್ೊೇರ್ಿ 
ಹುಡುಗಿಯರ ಕಡ್ ಕಣ್ ಹಾಯಿಿರ್ಿ  
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಅತ್ತ ಮಾವ ಬಂದುಿ ಅಂರ್ಿ  
ಆಫ್ೇಸಿಗ್ ಚಕಾರ್ ಹ್ೊಡ್ದು 
ಷಾಪ್ರಂಗ್ ಅಂತ್ ಕಕ್ೊೇಂಡ್ ಹ್ೊೇಗಿದರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ  
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಹಬು ಗಿಬು ಬಂತ್ು ಅಂರ್ಿ 
ಸಿೇರ್ ಗ್ೊೇ ುಡ ಕ್ೊಡಿಸ್ಟ್ದೇ ಇರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಸ್ಟ್ೈಟ್ು ಗಿಾಟ್ು ಅಂತ್ ಮಾಡಿ 

ಮ್ನ್ ಗಿನ್ ಕಟ್ದೇ ಇರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮ್ಕಾಳ್ ಬಟ್ಟ ನಿೇವ್ೇ ಒಗ್ದು 
ಇಸಿರಯನ್ೊನ ನಿೇವ್ೇ ಮಾಡಿ,  

ಷ್ೊಗೊ ಪ್ಾಲಿಷ್ ಹಾಕ್ದೇ ಇರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಆಫ್ೇಸಿಂದ ಬ್ೇಗ ಬಂದು 
ಪುಸತಕಕ್ಾ ಿ ಬ್ೈಂಡ್ ಹಾಕ್ೊಾಟ್ುಟ 
ಮ್ಕ್ಲಳಗ್ ಹ್ೊೇಂ ವಕ್ೇ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ದೇ ಇರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ತ್ಲ್ ನ್ೊೇವು ಅಂತ್ ನಾಟ್ಾ ಮಾಡಿ 

ಹ್ಂಡಿತ ಹಾಸಿಗ್ೇಲಿ ಮ್ ಗಿೇಬಿಟ್ಿ 
ಅಡಿಗ್ ತ್ರಂಡಿ ನಿೇವ್ೇ ಮಾಡಿ 

ಪ್ಾತ್ಿಯನ್ೊನ ತ್ೊಳಿೇರ್ೇ ಇರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ವಾಷಂಗ್ ಮೆಷೇನ್ು ಕ್ಟ್ ಹ್ೊೇರಾಗ 

ಬಟ್ಟ ಒಗ್ಯೇ ಕ್ ಸ ಮಾಡಿ 

ಮ್ನ್ ಕಸ್ಟಾನ್ೊ ಗುಡಿಸ್ಟ್ದೇ ಇರ್ಿ  
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ವಷ್ೇಕ್ೊಾಂದು ಸ್ಟಾರಿೇನಾದೊಿ 
ಟ್ೊರು ಗಿೇರು ಅಂತ್ ಕಕ್ೊೇಂಡು ಹ್ೊೇಗಿದರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
 

ಒಟ್ನಲಿ ಿಹ್ಂಡಿತನ್ ನಿೇವ್ ಅಥೇ ಮಾಡ್ೊಾಂಡು 
ಅವುಳ ಹ್ೇಳ್ದಂಗ್ ಕ್ೇಳ್ೂ್ ಾಂಡು ಇರದಿರ್ಿ 
ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 
ನಿಮ್ ವ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ 

ನಿಮ್ ಲ್ೈಫು ಅಷ್ಟೇನ್ೇ  

 ಹಾಸಯ ವಿಶೆೀಷ್ – ಅಣಕು ಗಿೀತೆ   ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್ೇ ೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇ 
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 ಹಾಸಯ ವಿಶೆೀಷ್ - ಜನ ಹಿೀಗ್ೂ ಇತಾಖರೆ   ಲ್ೇಖಕರು: ಬ್ೇ ೊರು 
ರಾಮ್ಮ್ೊತ್ರೇ 

 ನಾ ುಾ ಜನ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ುಟ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ುನ್ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಗ್ೊೇಡ್ 
ಹತ್ರತಸಿ ಆ ಕಡ್ ಏನಿರ್ ನ್ೊೇಡು ಅಂದರು. ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ು ಆ ಕಡ್ ನ್ೊೇಡಿ ಅರ್ೊಂದು 
ಬ್ತ್ತಲ್ ಜನ್ರ ಸ್ಟಾಮಾಿಜಾ ಅಂದ. ಎ ಿರೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಹೌರಾ ಬ್ತ್ತಲ್ 
ಇರ್ೊೇರು ಹುಡುಗಿಯರ್ೊೇ ಹ್ಂಗಸರ್ೊೇ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರ್ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ು ಗ್ೊತಾತಗಿತ ಿ 
ಯಾಕ್ೇಂರ್ಿ ಯಾರೊ ಬಟ್ಟ ಹಾಕ್ೊಾಂಡಿಲಿೇ  ಿಅಂದ.  

 

 

 ಸಿಕಾಾಪಟ್ಟ ಮ್ಳ್  ್ಬತಾೇ ಇದದ ದಿನ್ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ು ಮ್ನ್ ಹ್ಂಚಿನ್ ಸಂದಿಯಿಂದ ಮ್ನ್ ಸ್ಟ್ೊೇತ್ರೇತ್ುತ. ಪಕಾದ ಮ್ನ್ಯವರು ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ುಗ್ 
ನಿಮ್ಮನ್ ರೊಫ್ ರಿಪ್್ೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ೊಾಳಿ ಅಂತ್ ಸ ಹ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ು ಈ ಮ್ಳ್ ೇ್ಲಿ ಹ್ೇಗ್ ರಿಪ್್ೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಟ್ೊೇದು ಹ್ೇಳಿ ಅಂದ. ಮ್ಳ್  ್
ನಿಂತ್ ಮೆೇಲ್ ಬಿಸಿಲಿರುವಾಗ ರಿಪ್್ೇರಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದ ವ ಅಂರ್ಿ ಅದಕ್ಾ ಸ್ಟ್ೊೇಮ್ು ಆಗ ರೊಫ್ ಸ್ಟ್ೊೇತಾೇ ಇರ ವ  ಿಅಂದ 

 

 

 ಒಬು ಪೇಲಿೇಸಿನ್ವನ್ು ಒಬು ಸರರಾರಜಗ್ ಕಳ್ಳನ್ ಚಿತ್ಿವಂದನ್ುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಇವನ್ನ್ುನ 
ನಿೇನ್ು ಹ್ೇಗ್ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿೇತ್ರೇಯ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದ. ಕಳ್ಳನ್ ಚಿತ್ಿ ನ್ೊೇಡಿ ಸರರಾರಜ ಹ್ೇಳಿದ. ತ್ುಂಬಾ 
ಸಿಂಪಲ್. ಇವನಿಗ್ ಒಂರ್ೇ ಕಣಿೊರ್. ಪೇಲಿೇಸು ಸಿಟಿಟನಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಪಕಾದಿಂದ ತ್ಗ್ದಿರ್ೊೇ ಚಿತ್ಿ 
ಎಂದು ರ್ೇಗಿ ಇನ್ೊನಬು ಸರರಾರಜಗ್ ಕ್ೇಳಿದ. ಅವನ್ು ಇವನಿಗ್ ಒಂರ್ೇ ಕ್ಲವಿ ಇರ್ ಅಂದ. ಅದು 
ಪೇಲಿೇಸಿನ್ವನಿಗ್ ಸಿಟ್ುಟ ತ್ರಿಸಿತ್ು. ಮ್ೊರನ್ೇ ಸರರಾರಜನ್ ಕ್ೇಳಿದ. ಅದಕ್ಾ ಅವನ್ು ಈ ಕಳ್ಳ 
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ ಲ್ನ್ಿ ಹಾಕ್ೊಾಂಡಿರಾನ್ ಅಂದ. ಪೇಲಿೇಸಿಗ್ ಅಚಿರಿ. ರ್ಕಾಡ್ೇ ತ್ಗ್ದು ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಹೌದು 
ಕಳ್ಳ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ ಲ್ನ್ಿ ಹಾಕ್ೊಾಂಡಿರಾನ್. ಖುಷಯಿಂದ ಪೇಲಿೇಸಿವನ್ು ನಿನ್ಗ್ ಹ್ೇಗ್ ಗ್ೊತಾತಯುತ ಅಂತ್ 
ಕ್ೇಳಿದರ್ ಮ್ೊರನ್ೇ ಸರರಾರಜ ಹ್ೇಳಿದ ತ್ುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನಿಗ್ ಒಂರ್ೇ ಕಣಿೊರ್ ಆದದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ 
ಹ್ೇಗ್ ಹಾಕ್ೊಾತಾನ್ ಅಂರಾಗ ಪೇಲಿೇಸು ಮ್ೊರ್್ೇಹ್ೊೇದ. 

 

 

 ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಕರ್ಂಟ್ ಹ್ೊೇದ ದಿನ್ ಒಬು ದಡಡ ಶಖ್ಾಮ್ಣಿ ರಾತ್ರಿ ಮ್ ಗಿರ್ೊೇನ್ು ತ್ಟ್ಕಾನ್ ಎದದ. ಹ್ಂಡತ್ರ ಯಾಕ್ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದರ್ 
ಕಾಾಂಡಲ್ ಆರಿಸಿರ್ೊನೇ ಇಲ್ೊವೇ ಗ್ೊತಾತಗಿತ ವ ಿ ಅಂದ. ಅದಕ್ಾ ಅವನ್ ಹ್ಂಡತ್ರ ಅಯಾೇ ಅದಕಾಾಕ್ ಯೇಚನ್, ಬ್ಂಕ್ಲ ಕಡಿಡ ಗಿೇರಿ ನ್ೊೇಡಿ 
ಅಂದಳ್ು. 
 

 

 ಟ್ಲಿವಿಷ್ನ್ನನ್ುನ ಕ್ೇವ  ದಡಡರು ಮಾತ್ಿ ನ್ೊೇಡಾತರ್ ಅಂತ್ 
ನಿಧ್ಾೇರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ುನ ಮ್ೊಖೇರ ಪ್್ಟಿಟಗ್ ಅಂತ್ ಯಾಕ್ ಕರಿತಾರ್ೊೇ 
ಗ್ೊತ್ರತ ಿ, ಯಾಕ್ೇಂರ್ಿ ನಾನ್ಂತ್ೊ ಟ್ಲಿವಿಷ್ನ್ನನ್ುನ ಬಹಳ್ ಎಂಜಾಯ್ 
ಮಾಡ್ೊಾಂಡು ನ್ೊೇಡಿತೇನಿ ಅಂದನ್ಂತ್ ಒಬು ರ್ೊಡಡರಾಗಿ ಆಕಳಿಸುತಾತ.  

 

 

 

 

 

 

 ಒಬು ಕೊಲಿಯವನಿಗ್ ಕಂಟಾಿಕಟರು ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತ್ೊೇಡ ು 
ಹ್ೇಳಿದ. ಅದಕ್ಾ ಕೊಲಿಯವನ್ು ಸರ್, ಗುಂಡಿ ತ್ೊೇಡಿದ ಮ್ಣೊನ್ುನ ಎಲಿಿ 
ಹಾಕಲಿ ಅಂತ್ ಕ್ೇಳಿದದಕ್ಾ, ನ್ೊೇಡಯಾ ಮ್ಣೊನ್ುನ ಎಲ್ಿಂದರಲಿ ಿಹಾಕಬ್ೇಡ. 
ಇನ್ೊನಂದು ಗುಂಡಿ ತ್ೊೇಡಿ ಅದರಲಿಿ ಹಾಕು ಅಂದ. 
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ನಿಮ್ಗ್ ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಆಶಿಯೇವಾಗಬಹುದು.  
ಅಥವಾ ಆಗರ್ಯೊ ಇರಬಹುದು.  
ಹತ್ುತ ತ್ಲ್ಯ ರಾವಣ, ಹ ವಾರು ಕ್ೈಗಳ್ ಕಾಳಿ, ಚತ್ುಮ್ುೇಖ ಬಿಹಮ, ಪಂಚಮ್ುಖಿ ಆಂಜನ್ೇಯ, ಆರು 
ತ್ಲ್ಯ ಷ್ಣುಮಖ, ಏಳ್ು ಹ್ಡ್ಯ ಸಪೇಗಳ್ನ್ುನ ಕಂಡ ನಿಮ್ಗ್ ಅವನ್ನ್ುನ ಕಂಡರ್ ಏನ್ೇನ್ೊ 
ಅನಿನಸದಿರಬಹುದು.  
ಅನಿನಸ ೊಬಹುದು!  
ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನಿಗ್ ಎರಡು ತ್ಲ್ಗಳ್ು ಇವ್.  
ರ್ೇಹ ಒಂರ್ೇ!  

ಅವನ್ ತಾಯಿ ಅಟಾಿಂಟಿಕ್ ಸ್ಟಾಗರದ ಮೆೇಲ್ ವಿಮಾನ್ ಹಾರುತ್ರತರಾದಗ ಅವನ್ನ್ುನ ಹ್ತ್ತಳ್ು. 
ಒಂದನ್ಯ ತ್ಲ್ ಹ್ೊರಬಂದದುದ ಅಟಾಿಂಟಿಕ್ ಸಮ್ುದಿದ ಪರಿಧಿಯಲಿಿ, ಎರಡನ್ಯದು ಹ್ೊರಬಂದದುದ 
ಹಿಂದೊ ಮ್ಹಾಸ್ಟಾಗರದ ಪರಿಧಿಯಲಿಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಒಂದು ತ್ಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟ್ೈಮಿಂಗ್ಿ ಪಿಕಾರ 
ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತರ್, ಮ್ತ್ೊತಂದು ಭಾರತ್ದ ಪಿಕಾರ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತರ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ತ್ಲ್ ಅಮೆರಿಕದಲಿಿ 
ರಾತ್ರಿಯಾರಾಗ ನಿದಿಿಸುತ್ತರ್. ಭಾರತ್ದ ತ್ಲ್ ಭಾರತ್ದ ರಾತ್ರಿಯ ಿಷ್ಟೇ ಅ ಿರ್ ಶಾಲ್, ಸಂಗಿೇತ್ ಸಭ್, 
ಹಾಸ್ಟ್ೊಾೇತ್ಿವ, ಮ್ತ್ುತ ಕ್ ಸದ ವ್ೇಳ್್ಯಲಿಿ ಕಚ್ೇರಿಯಲಿಿ ನಿದಿಿಸುತ್ತರ್. ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊ ಪೂಿರಲ್ ಎಟ್  

ದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಸಿಂಗುಾ ರ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟ್ಮ್! ಹಿೇಗಾಗಿ ಎಷ್ೊಟೇ ಬಾರಿ ಜನ್ಕ್ಾ ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ ನ್ನ್ುನ ಏಕವಚನ್ದಲಿಿ ಕರ್ಯಬ್ೇಕ್ೊೇ, 
ಬಹುವಚನ್ದಲಿಿ ಕರ್ಯಬ್ೇಕ್ೊೇ ಎಂಬುರ್ೇ ತ್ರಳಿಯರಾಗಿರ್.  
 

ಅಮೆರಿಕನ್ ತ್ಲ್ ಚಾಲಿತಯಲಿಿರುವಾಗ ಟಿಮ್ ನ್ ಸಮ್ಯಪಿಜ್ಞ್. ಪಿಶಂಸನಿೇಯ. ವಿಳ್ಂಬ ಎಂಬ ಪದವ್ೇ ತ್ರಳಿಯದಂತ್ ಇರುತಾತನ್.  
ಭಾರತ್ರೇಯ ತ್ಲ್ ಚಾಲಿತಯಲಿರಿುವಾಗ ತ್ರಮ್ಮಣೊನಿಗ್ ಗಡಿಯಾರದ ಅವಶಾಕತ್ ಇರುವುದಿ ಿ, ಕ್ೇವ  ಕಾಾಲ್ಂಡರ್ ಇದದರ್ ಸ್ಟಾಕ್ೇ ಸ್ಟಾಕು.  
ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊ ನ್ಮ್ಮ ಊರಿಗ್ ಬಂದು ಎಂಟ್ು ತ್ರಂಗಳ್ಾಗಿರ್ಯಂತ್. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯಲ್ಿೇ ಇರುತ್ರತದದ ಇವನ್ು ಅಂರ್ೊಮೆಮ ಪಬಿಿಕ್ ನ್ಲಿಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡ. ಆ ದಿನ್ ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊ ಸಿನ್ಮಾ ನ್ೊೇಡಲ್ಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗ್ ಬಂದಿದದ. ಪಿಥಮ್ ಎಂಟಿಿಗ್ೇ ಬಿಗ್ ಡಿಬ್ೇಟ್ು!  
ಟಿಮ್  ಕಾಾಶ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ೆ ಹ್ೊೇಗಿ ‘ಮಾಾಟಿನಿಗ್ ಒಂದು ಟಿಕ್ಟ್’ ಎಂದ.  

‘ಒನ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಪರ್ ಹ್ಡ್. ನಿಮ್ಮದು ಎರಡು ತ್ಲ್, ಆದದರಿಂದ ಎರಡು ಟಿಕ್ಟ್’ 

‘ಇಂಪ್ಾಸಿಬಲ್. ನ್ನ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದುದ ಒಂರ್ೇ ಕುಚಿೇ. ಆದದರಿಂದ ಓನಿಿೇ ಒನ್ ಟಿಕ್ಟ್’ 

‘ನ್ಮ್ಮದು ತ್ಲ್ಯ ಲ್ಕಾ’ 
‘ಹಾಗಿದದರ್ ನಿೇನ್ು ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ್ರನ್ುನ ಫ್ಿೇ ಬಿಡಬ್ೇಕಾಗತ್ತ. ಎಷ್ೊಟೇ ಜನ್ಕ್ಾ ತ್ಲ್ಯೇ ಇರ ಿ’  
‘ತ್ಲ್ ಅಂರ್ಿ ಬುದಿಧ ಲ್ಕಾ ಅ ,ಿ ಹ್ಡುಡ ಅಂದರ್ ಬುರುಡ್. ನ್ಮ್ಮದು ಬುರುಡ್ ಲ್ಕಾ’ 
‘ಬುರುಡ್ ಲ್ಕಾವೇ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಲ್ಕಾವ್ೇ ಬುರುಡ್ಯೇ?’ 

‘ಅವ್ ಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ೇಡ. ನಿಮ್ಮದು ಎರಡು ತ್ಲ್. ಸ್ಟ್ೊೇ ಎರಡು ಟಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇಯ’ 

‘ಕೊತ್ೊಾಳ್ೂ್ ಳೇದು ಒಂರ್ೇ ಸಿೇಟ್ ತಾನ್. ಎರಡು ಟಿಕ್ಟ್ ಯಾಕ್?’ 

‘ನಿಮ್ಮ ರ್ೇಹ ಒಂದರಲ್ಿೇ ಇದೊಿ ತ್ಲ್ ಇನ್ೊನಂದು ಸಿೇಟಿನ್ ಮೆೇ ಕ್ಾ ಓವರಾ ಹಯಂಗ್ ಆಗತ್ತ ,ಿ ಆದದರಿಂದ ಎರಡು’  
“ಯೊ ಮೆೇ ಬಿ ರ್ೈಟ್. ನ್ನ್ನ ಪಕಾದ ಸಿೇಟ್ನ್ನ ಯಾವುರಾದರೊ ಚಿಕಾ ಹುಡುಗನಿಗ್ ಕ್ೊಡು. ಅದರ ತ್ಲ್ಯನ್ೊನ ಮಿೇರಿ ಎತ್ತರದಲಿಿ ನ್ನ್ನ 
ತ್ಲ್ ಓವರಾ ಹಯಂಗ್ ಆಗ್ೊೇದಿಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೊ ತ್ೊಂರ್ಿ ಇರ ಿ, ನ್ನ್ಗೊ ಇರ ’ಿ 

‘ಈ ಚಿತ್ಿಕ್ಾ ಮ್ಕಾಳ್ನ್ುನ ಬಿಡುವಂತ್ರ ಿ. ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ ಓನಿ’ಿ  

‘ಯಾವುರಾದರೊ ಕುಳ್ಳ?’ 

 

ಕಾಾಶಯರ್ ಬ್ೇಸತ್ತ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಲಿಕನಿಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡಿದ.  
          ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

 
ತಲೆಶ್ರೊೀಭಾರ 

ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ 

ರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
 ರಾ0

 ರಾಮ್

ಶಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ  
“ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಿ ಭಾ. 
ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಕಿ್ ಮಾಡಿ 

ನಿೀವು ಕೆೀಳಿದ್ದರಿ  

http://www.neevukelidiri.blogspot.com/
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ಮಾಲಿಕ ಬಂದ. ನ್ೊೇಡಿದ. ಕಾಾಶಯರ್ ೆ ಏನ್ನ್ೊನೇ ಹ್ೇಳಿದ. ಕಾಾಶಯರ್ ಟಿಕ್ಟ್ ಇ ಿರ್ಯೇ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗ ು ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನಿಗ್ ಹ್ೇಳಿದ.  
ಟಿಮ್ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತದದಂತ್ಯೇ ಈಚ್ ಬ್ೊೇಡ್ೇ ರ್್ೇಂಜ್.  
‘ಇಂರ್ೇ ನ್ೊೇಡಿರಿ! ಒಂರ್ೇ ರ್ೇಹ ಎರಡು ತ್ಲ್. ಲ್ೈವ್ ಪಿದಶೇನ್. ಮ್ರ್ಯದಿರಿ, ಮ್ರ್ತ್ು ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ’ 

ಅಂದು ಟಾಕ್ಲೇಸಿನ್ಲಿಿ ಚಿತ್ಿ ನ್ಡ್ಯಲ್ೇ ಇ ಿ. ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ನ್ನೇ ಎ ಿರೊ ದುಡುಡ ಕ್ೊಟ್ುಟ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇದರು!  
‘ಈಗಿನ್ ಹಾಳ್ು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ಿಗಳಿಗಿಂತ್ ಇವನ್ ಡಬುಲ್ ಮ್ುಖವ್ೇ ಹ್ಚುಿ ಕಲ್ಕ್ಷನ್ ಕ್ೊಟಿಟತ್ು’ ಎಂದು ಸಂತ್ೊೇಷ್ಪಟ್ಟ ಮಾಲಿಕ. ಟಿಮ್? 

ಅಂದಿನಿಂದ ಜನ್ರ ಕುತ್ೊಹ ದ ಕ್ೇಂದಿಬಿಂದುವಾದ. ಆಗಭೇಶಿೇಮ್ಂತ್ನ್ ಏಕ್ೈಕ ಪುತ್ಿ (ಅಥವಾ ತ್ಲ್ ಲ್ಕಾದಲಿ ಿಏಕ್ೈಕ ಅವಳಿ)ಯಾಗಿ 
ಜನಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಗ್ ಧ್ಾರಾಳ್ ಸವಭಾವವೂ ಇದುದದರಿಂದ ಕ್ಳ್ಕ್ೈ ಜನ್ಗಳ್ು ಕ್ೈ ತ್ುಂಬಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳ ು ಇವನ್ಲಿಿಗ್ ಬರುತ್ರತದದರು. ಟಿಮ್ ಜನ್ಪ್ರಿಯನಾದ.  
ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ ತ್ಲ್ಗಳ್ ಯೇಚನಾ ಹರಿಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳ್ಲ್ೇ ಇ ಿವ ಿ! ಅವನ್ ಗೌರವಣೇದ ಅಮೆರಿಕನ್ ತ್ಲ್ಗ್ ಯೇಗ, ಧ್ಾಾನ್, 

ಭಗವದಿೆೇತ್ಗಳ್ಲಿಿ ಆಸಕ್ಲತ, ಅರಿವು ಇತ್ುತ. ಕೃಷ್ೊವಣೇದ ಭಾರತ್ರೇಯ ತ್ಲ್ಗ್ ಪ್ಾಪ್, ರಾಕ್, ಈಜಪ್ರಿಯನ್ ಮೆೈಥಾ ಜ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ುಗ್ದರ ೆಳ್ಲಿಿ 
ಆಸಕ್ಲತ, ಅರಿವು ಇತ್ುತ.  ಕ್ ವಮೆಮ ಆ ಎರಡು ತ್ಲ್ಗಳ್ ೇ್ ಚಚ್ೇಗ್ ತ್ೊಡಗುತ್ರತದದವು ಎಂದು ಆ ಮ್ನ್ಯ ಬಾಣಸಿಗ ಅ ಿಲಿ ಿಪ್ರಸುಗುಟಿಟರುವುದು 
ಉಂಟ್ು.  
ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ ಜನ್ಪ್ರಿಯತ್ ಕ್ೈ ಪಕ್ಷದ ಕಣಿೊಗ್ ಬಿದಿದತ್ು. ಹ್ೈಕಮಾಂಡ್ ಅಮಾಮ ಟ ಟಿಮ್ ನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಬಳಿಗ್ ಕರ್ಯಿಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ 
ತ್ಲ್ಯನ್ುನರ್ದೇಶಸಿ ‘ಮಿಸಟರ್ ಟಿಮ್, ವ್ೈ ಡ್ೊೇಂಟ್ ಯೊ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಪ್ಾಟಿೇ?’ ಎಂದರು.  
‘ಸ್ಟಾಿರಿ; ಐ ಆಮ್ ಎ ಮಾಾನ್. ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾದ ಕ್ಲೇ ುಗ್ೊಂಬ್ಯ ಿ’ ಎನ್ುನತಾತ ಬಾಗಿಲಿನ್ತ್ತ ನ್ಡ್ದ.  
‘ಹೌ ಎಬೌಟ್ ಯೊ ತ್ರಮ್ಮಣೊ?’ 

‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ೇವ್ಗ್ ಸರಾ ಸಿದಧ ಮೆೇಡಂ’ ಎಂದಿತ್ು ತ್ರಮ್ಮಣೊ ತ್ಲ್. ಟಿಮ್ ತ್ಲ್ ಇದನ್ುನ ವಿರ್ೊೇಧಿಸಿ ಪರಕ್ ಪಕ್ಷವನ್ುನ ಬ್ಂಬಲಿಸಿತ್ು.  
ಹಿೇಗಾಗಿ ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಹ್ೊತ್ುತ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿರುವ ಭಾರತ್ರೇಯ ತ್ಲ್ ಕ್ೈ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಎಲ್ಕ್ಷನ್ ಗ್ ನಿಂತ್ರತ್ು. ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಿ
ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ತ್ಲ್ ಪರಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಎಲ್ಕ್ಷನ್ ಗ್ ನಿಂತ್ರತ್ು.   
ಅರ್ೇ ಶರಿೇರ ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಾ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಾ ಪರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತ್ರತದುದದರಿಂದ ಜನ್ರಲಿಿ ಗ್ೊಂದ ವೇ ಗ್ೊಂದ .  
ಆದರ್ ಸಂಿನ್ವರಿಗ್ ಖುಷಯೇ ಖುಷ.  
ಬ್ಳ್ಗ್ೊಂದು ತ್ರೇಥೇ, ರಾತ್ರಿಯಂದು ತ್ರೇಥೇ.  
ಅಂತ್ೊ ಎಲ್ಕ್ಷನ್ ಪಿಚಾರ ಭರದಿಂದ ಸ್ಟಾಗಿತ್ು. ಕುಡಿಯುವ ಜನ್ರ್ ಿ ಕುಡಿದು ತ್ೇಗಿದರು.  
ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತ್ು. ನ್ೊರು ಸಿೇಟ್ುಗಳ್ ಊರಿನ್ ಆಡಳಿತ್ ಮ್ಂಡಳಿಯಲಿಿ 50 ಕ್ೈಗ್, 50 ಪರಕ್ಗ್! 
ಈಗ ಎ ರಿ ಕಣೊೊ ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ ಮೆೇಲ್ಯೇ. ಎರಡು ತ್ಲ್ಗಳ್ಲಿಿ ಒಂದನ್ುನ ತ್ಗ್ದರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಾ 49, ಇನ್ೊನಂದಕ್ಾ 50 ಆಗಿ, 50ರರ್ೇ 
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುದು!  
ಕ್ೈ ಪಕ್ಷ ಪರಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತ್ಲ್ ಹಾರಿಸ ು ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿತ್ು. ಪರಕ್ ಪಕ್ಷ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅದನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಯತ್ನದಲಿಿ 
ತ್ೊಡಗಿತ್ು.  
ಪರಕ್ ಪಕ್ಷ ಕ್ೈ ಸಂಬಂಧಿತ್ ತ್ಲ್ ಹಾರಿಸ ು ಆಲ್ೊೇಚಿಸಿತ್ು. ಕ್ೈ ಪಕ್ಷ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅದನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವ ಯತ್ನದಲಿಿ ತ್ೊಡಗಿತ್ು.  
ಕ್ೈ ಪಕ್ಷ ಟಿಮ್ ನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನಡ್ಗ್ ಸ್ಟ್ಳ್್ದುಕ್ೊಳ್ಳ ು ಊರಿನ್ ದಕ್ಷಿಣದಲಿಿರುವ ರ್ಸ್ಟಾಟ್ ೇಗ್ ಕರ್ಯಿತ್ು.  
ಪರಕ್ ಪಕ್ಷ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ನ್ುನ ತ್ನ್ನತ್ತ ಸ್ಟ್ಳ್್ದುಕ್ೊಳ್ಳ ು ಊರಿನ್ ಉತ್ತರದಲಿಿರುವ ರ್ಸ್ಟಾಟ್ ೇಗ್ ಕರ್ಯಿತ್ು.  
ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊ ತ್ಟ್ಸಥನಾದ..... 
 

*  *  * 
 

ಈಗ ತಾನ್ೇ ಬಂದ ಸುದಿದ.  
ಕ್ೈ ಪಕ್ಷದ 20 ಮ್ಂದಿ, ಪರಕ್ ಪಕ್ಷದ 20 ಮ್ಂದಿ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಹ್ೊರಬಂದು ಟಿಮ್ ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ನ್ನೇ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ುಖಂಡನ್ನಾನಗಿ 
ಆರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರಾದರ್.  
 

ಟಿಮ್ ಮ್ುಖಾಮ್ಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಿಮಾಣವಚನ್ ಸಿವೇಕರಿಸಲಿರಾದರ್.  
ತ್ರಮ್ಮಣೊನ್ೇ ಉಪಮ್ಖಾಮ್ಂತ್ರಿ!     
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ನಾನ್ು ಮ್ನ್ುಷ್ಾನ್ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್. ಹಾಗ್ಂದು ಮ್ನ್ುಷ್ಾರ್ೇ ಹ್ೇಳಿರಾದರ್. ಆದದರಿಂದ ನ್ಂಬಿರ್ದೇನ್.  
ಆದರ್ ಮ್ನ್ುಷ್ಾರು ನ್ನ್ನ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರು ಎಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗದು. ನ್ನ್ಗಿರುವ ನಿಯತ್ುತ, ಸ್ಟಾವಮಿನಿಷ್,ೆ ಹ್ೈಕಾಿಸ್ ಹಿಂಬಾ ಕ ಗುಣ ಜನ್ರಲಿಿ 
ಕಂಡುಬರುವುದಿ ಿ.  

ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ನಾವು ಮ್ೊವರಿರ್ದೇವ್. ನಿಯತ್ರತನ್ ನಾಯಿಯಾದ ನಾನ್ ಿರ್ ಈ ಮ್ನ್ಯಲಿ ಿಮ್ತ್ೊತಂದು ಎರಡು ಕಾಲಿನ್ 
ಪ್ಾಿಣಿಯಿರ್. ಅದನ್ುನ ಮ್ನ್ಯ ಯಜಮಾನಿ ‘ಡಾಲಿೇಂಗ್, ಹನಿ, ರಿೇ...’ ಇತಾಾದಿ ಹ್ಸರುಗಳಿಂದ ಕರ್ಯುತಾತಳ್ .್ ತ್ರಳಿದವರು ಆ ಪ್ಾಿಣಿಯನ್ುನ 
ಅವಳ್ ಗಂಡ ಎಂದೊ ಕರ್ಯುತಾತರ್!  

ನ್ನ್ನ ಬಣೊ ಹ್ೊಂಬಣೊ. ಗಾತ್ಿದಲಿಿ ಚಿಕಾವನಾದ ನಾನ್ು ಎ ಿ ಜನ್ರಿಗೊ ಅಚುಿಮೆಚುಿ. ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಯ ಒಡತ್ರಗಂತ್ೊ ಬಹಳ್ವ್ೇ 
ಅಚುಿಮೆಚುಿ. ಅರ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಬಂದಿರುವ ರ್ೊಡಡ ತ್ೊಂದರ್!  

ಈ ಸಂದಭೇದಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಒಡತ್ರಯ ಬಗ್ೆ ಒಂರ್ರಡು ಮಾತ್ು ಹ್ೇಳ್ಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಆಕ್ಯ ಹ್ಸರು ಸೊಸನ್. ಸೊಸನ್ ತ್ನ್ನ ಸಿೇಸನ್ ನ್ಲಿಿ 
ಸಿಿಮ್ ಆಗಿ ಬಳ್ುಕುವ ಬಳಿಳಯಂತ್ರದದಳ್ಂತ್. ಹಿಂರ್ಂರ್ೊೇ ಈ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಬಂದು ಸ್ಟ್ೇರಿದ ಆ ಬಳ್ುಕುವ ಬಳಿಳ ಸಿೇರಿಯಲ್ ಮೆೇಲ್ ಸಿೇರಿಯಲ್ 
ನ್ೊೇಡುತಾತ, ನ್ೊೇಡುತ್ರತರುವಷ್ುಟ ಹ್ೊತ್ುತ ಅಂಕಲ್ ಚಿಪ್ಿ ತ್ರನ್ುನತಾತ ಕುಳಿತ್ಲ್ಿೇ ಬ್ಳ್್ಬ್ಳ್್ಬ್ಳ್್ದು ಬಳಿಳಯ ಕುಂಬಳ್ವಾಗಿದುದ, ಒಂದು ದಿನ್ ನ್ಂಟ್ರ 
ಯಾವುರ್ೊೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಾಂದು ಹ್ೊರಹ್ೊೇಗ ು ಯತ್ರನಸಿದರ್ ಬಾಗಿಲಿನ್ಲಿಿ ಈಕ್ಯನ್ುನ ಎಷ್ಟೇ ಅಮ್ುಕ್ಲ ತ್ಳ್ಳ ು ಯತ್ರನಸಿದರೊ ಹ್ೊರಕ್ಾ 
ತ್ಳ್ಳಲಾಗರ್, ನಿಂತ್ ಗಳಿಗ್ಯಲಿಿ ಬಡಗಿಯನ್ುನ ಕರ್ದು ಬಾಗಿ ುಗಳ್ ಅಗಲಿೇಕರಣ ಮಾಡಿಸಿ ಹ್ೊರಕ್ಾ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗಿದದರು.  
ಆಕ್ಯ ಈಗಿನ್ ಅಳ್ತ್ಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಅಂದು ಅಗ ದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹ್ೊರಹ್ೊೇದವಳ್ು ಕುಂಬಳ್ದ ಬಳಿಳ!  

ಅಂತ್ಹ ಧ್ಡೊತ್ರ ಹ್ಣಿೊಗ್ ನ್ನ್ನ ಮೆೇಲ್ ಅಗಾಧ್ ಪ್ರಿೇತ್ರ. ತ್ನ್ನ ಬೃಹತಾತದ ಬಾಹುಗಳ್ಲಿಿ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಎತ್ರತಕ್ೊಂಡು, ಬ್ಳ್ುಳಳಿಳ, ಮ್ೊ ಂಗಿ, 

ಫ್ಿಡಿಿನ್ ತ್ಂಗಳ್ನ್ನ, ಮಿೇನ್ು, ಇವುಗಳ್ ಮಿಶಿತ್ ಸುಗಂಧ್ವನ್ುನ ಹ್ೊರಸೊಸುವ ತ್ನ್ನ ತ್ರ್ದ ತ್ುಟಿಗಳಿಂದ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಲ್ೊಚಲ್ೊಚನ್ 
ಮ್ುದಿದಸುತಾತಳ್ .್ ಆ ಸಮಿಮಶಿ ವಾಸನ್ – ಓ ಜನ್ಗಳ್ ೇ್, ನಿೇವಾದರೊ ದೊರ ಓಡಿಯೇ, ಮ್ುಖ ಅತ್ತ ತ್ರರುಗಿಸಿಯೇ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಲಿರಿಿ. ನಾನ್ು 
ಬಡ ಕುನಿನ; ಆ ಅಗಾಧ್ ಬಾಹುಗಳ್ಲಿಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿ, ಆ ಸೊಪರ್ ಸ್ಟ್ಪಷ್ಲ್ ದುಗೇಂಧ್ವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸುವ ಯಾತ್ನ್ಯನ್ುನ ಏನ್ಂದು ಬಣಿೊಸಲಿ? 

ಹ್ೇಗ್ಂದು ಬಣಿೊಸಲಿ? ಆ ಒಡತ್ರಯ ಬಾಯಿಯ ವಾಸನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಲಿಸಿದರ್ ಬ್ಂಗಳ್ೂರಿನ್ ವೃಷ್ಭಾವತ್ರ ನ್ದಿಯ ನಿೇರಿನ್ ದುಗೇಂಧ್ 
ಪನಿನೇರಿನ್ಂತ್ನಿಸುತ್ತರ್! ಎಷ್ೊಟೇ ಬಾರಿ ‘ನಾನ್ು ಸತ್ತ’ ಎಂದುಕ್ೊಂಡಿರ್ದ; ಆದರ್, ಏನ್ು ಮಾಡುವುದು, ಇನ್ೊನ ನ್ನ್ನ ಕಮ್ೇ ಸವ್ದಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ!  

ಆ ಎರಡು ಕಾಲಿನ್ ಪ್ಾಿಣಿ ಉರುಫ್ ಅವಳ್ ಗಂಡನ್ ಹ್ಸರು ಜಾನ್. 
ಜಾನ್ ನ್ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯೊ ನ್ನ್ಗಿಂತ್ ಭಿನ್ನವ್ಂರ್ೇನ್ ಿ. ಸರಾಕಾ  ಹಾಾಪ್ ಮೊೇರ್ 
ಹಾಕ್ಲಕ್ೊಂಡು, ಸೊಸನ್ ಅರಚಿ ಆಡೇರಿಸಿದದನ್ನಲಾಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡು, ನ್ನ್ಗಿಂತ್ ೊ 
ವಿಧ್್ೇಯನಾಗಿ ನ್ಡ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತನ್. ನಾನಾದರೊ ಒಂರ್ೊಮೆಮ ಗ್ೊರ್ ರ್ ರ್ 
ಎಂರ್ೇನ್ು, ಆ ಪ್ಾಿಣಿ ಎಂರ್ಂದೊ ಪಿತ್ರರ್ೊೇಧ್ ವಾಕತಪಡಿಸಿ ಿ. ಜಾನ್ ಮ್ತ್ುತ ನಾನ್ು 
ಉತ್ತಮ್ ಗ್ಳ್್ಯರು. ಪಿತ್ರದಿನ್ ಸಂಜ್ ನಾನ್ು ಅವನ್ನ್ುನ ವಾಕ್ಲಂಗ್ 
ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗುತ್ತೇನ್.  

ನ್ಮ್ಮ ಪಕಾದ ಫಾಿಯಟ್ ನ್ಲಿಿ ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಎಂಬ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಎರಡು ಕಾಲಿನ್ ಪ್ಾಿಣಿ ಇರ್. ಆ ಪ್ಾಿಣಿಯನ್ೊನ ಅವರ ಮ್ನ್ಯಲಿಿರುವ ಲಿಲಿ ಿ
ಎಂಬ ಶ್ಿೇಷ್ೆವಾದ ಸಿರೇಶಾವನ್ವು ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗುತ್ತರ್. ಪ್ರೇಟ್ರ ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ನ್ನ್ನ ಒಡತ್ರಗಿಂತ್ ೊ ಬಹಳ್ವ್ೇ ಸಣೊವಿದದರೊ 
ನ್ಗಾರಿಯ ಕಂಠದವಳ್ು. ಅವಳ್ ಮ್ುಂರ್ ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ೊೇನಿಯಾ ಮ್ುಂದಿನ್ ಮ್ನ್ಮೊೇಹನ್ರಂತ್ ಮೌನಿಯೇ ಮೌನಿ. ಪ್ರೇಟ್ರೊ ೆ ಜಾನ್ ಗೊ 
ವಾತಾಾಸವ್ೇನ್ಂದರ್ ಮ್ನ್ ಬಿಡುವಾಗ ಇಬುರೊ ಹಾಾಪ್ ಮೊೇರ್ಯವರ್ೇ ಆದರೊ ಹಿಂತ್ರರುಗುವಾಗ ಪ್ರೇಟ್ರ್ ಗುನ್ುಗುತಾತ, ಶಳ್ ಳ್ ಹಾಕುತಾತ 
ಬರುತ್ರತದದ.  

ಮೊನ್ನ ನ್ಮ್ಮ ಮಿೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪಟ್ ಆದ ಹಿಂದಿನ್ ಗಲಿಿಯ ತ್ೊಟಿಟಯ ಪಕಾ ನಾನ್ು ಲಿಲಿಯಿಡನ್ ಮ್ೊತ್ರಗ್ ಮ್ೊತ್ರ ತಾಕ್ಲಸಿ ಗಾಸಿಪ್ 
ಮಾಡುತಾತ ಪ್ರೇಟ್ರ ನ ಸಂತ್ೊೇಷ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ೇಳಿರ್. “ಥೊ ದಡಡ! ಯಜಮಾನ್ನ್ನ್ುನ ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇರಾಗ ಒಂದಿಷ್ುಟ ಡಿಿಂಕ್ಿ 
ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಜಾಗಕ್ಾ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗಬ್ೇಕ್ಂದು ಗ್ೊತ್ರತ ಿವ್? ಅವನ್ು ಕುಡಿಯುವಷ್ುಟ ಹ್ೊತ್ೊತ ನಾವು ವಿಂಡ್ೊೇ ಷಾಪ್ರಂಗ್ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಅ ರಿ್, ಅವರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನ್ಮ್ಗೊ ಚಿಕನ್, ಮ್ಟ್ನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಗಳ್ು ಟಾಸ್ ಮಾಡ ಪಡುತ್ತವ್. ಸ್ಟಾನಯಕ್ ಗ್ ಸ್ಟಾನಯಕೊ ಆಯುತ. 
ಇನಾಾವುರಾದರೊ ಶಾವನ್ಶ್ಿೇಷ್ೆಗಳ್ು ಬಂದಿದದರ್ ಚಾಾಟಿಂಗ್ ಗ್ ಚಾಾಟಿಂಗೊ ಆಯುತ!” ಎಂದಳ್ು ಆ ಶಾವನ್ ಸುಂದರಿ.  

        ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಶಾಾನದ ಡೆೈರಿಯಂದೊಂದು ಹಾಳ  ೆರಾಮನಾಥ್ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
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ಇಂದು ಸಂಜ್ ಒಂದು ತ್ುದಿಯಲಿಿ ನಾನ್ು, ಇನ್ೊನಂದು ತ್ುದಿಯಲಿ ಿಜಾನ್ ಇರುವ ಚ್ೈನ್ ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಹ್ೊರಟಿತ್ು. ಅ ಿ ಅ ಿ, ನಾನ್ು 
ಜಾನ್ ಕ್ೈಗ್ ಚ್ೈನ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ‘ನ್ಡಿ, ವಾಕ್ಲಂಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ’ ಎಂರ್. ಇಬುರೊ ಸವ ಪ ದೊರ ಹ್ೊೇರಾಗ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕಣಿೊಗ್ ಬಿದಿದತ್ು. ತ್ಲ್ 
ತ್ಗಿೆಸಿಯೇ ನ್ಡ್ಯುತ್ರತದದ ಜಾನ್ ಅದನ್ುನ ನ್ೊೇಡರ್ ಮ್ುಂದಕ್ಾ ಹ್ೊೇಗುವುದರಲಿಿದದ. ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ ಶಕ್ಲತ ಮಿೇರಿ ಅವನ್ನ್ುನ ಎಳ್್ದು, ಎಳ್್ದು, 
ಬಾರ ನತ್ತ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇರ್. ಅವನ್ ಕಾ ುಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಹಾರಿ, ಹಾರಿ ಒಮೆಮ ಅವನ್ ಮ್ುಖ, ಒಮೆಮ ಬಾರ ನ ಬ್ೊೇಡ್ೇ ನ್ೊೇಡತ್ೊಡಗಿರ್. 
ಜಾನ್ ನ್ನ್ನ ದೃಷಟಯನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನ್ೊೇಡಿ “ಅರ್! ದಿನಾ ಇಲ್ಿೇ ಓಡಾಡಿದೊಿ ಇಲಿಿ ಬಾರ್ ಇರ್ೊೇರ್ೇ ಗ್ೊತ್ರತಲಿೇ ಿ. ಬಾ ಒಳ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇಣ” 

ಎಂದ. 
ಒಳ್ಗ್ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಒಂದು ಟ್ೇಬಲ್ ನ್ ಕಾಲಿಗ್ ಕಟಿಟಹಾಕ್ಲ ಕುಡಿಯತ್ೊಡಗಿದ. ಚ್ನಾನಗಿಯೇ ಕುಡಿದ. ಕುಡಿದ ಅಮ್ಲಿನ್ಲಿ ಿ“ಅಯಾೇ 

ಚ್ಂಗೊದಲಿನ್ ಚ್ ುವಿನ್ ಶಾವನ್ವ್ೇ, ನಿೇನ್ು ಸೊಸನ್ ಬಳಿ ಎಷ್ುಟ ಕಷ್ಟ ಅನ್ುಭವಿಸುತ್ರತರುವ್ಯೇ ಏನ್ೊೇ... ರ್್! ಬಡಪ್ಾಯಿ! ಇರ್ೊೇ, ನಿನ್ಗ್ 
ಈಗಲ್ೇ ಬಿಡುಗಡ್ ನಿೇಡುತ್ರತರ್ದೇನ್. ಯಾವ ಬಿೇದಿಯಲಾಿದರೊ, ಯಾವ ತ್ರಪ್್ಪಯ ಬಳಿಯಾದರೊ ಇದುದಕ್ೊಂಡು ಸವತ್ಂತ್ಿನಾಯಿಯಾಗು 
ಸಂತ್ೊೇಷ್ದಿಂದ ಸಿಕಾಸಿಕಾವರಿಗ್ ಬ್ೊಗಳ್ುತಾತ, ಕಚುಿತಾತ ಕಾ  ಕಳ್್ದುಕ್ೊಂಡಿರು ಹ್ೊೇಗು” ಎನ್ುನತಾತ ನ್ನ್ನ ಚ್ೈನ್ು, ಬ್ ುಟ ತ್ಗ್ದುಬಿಟ್ಟ.  
ನಾನ್ು ನಿಯತ್ರತನ್ ನಾಯಿ. ನಾನ್ೊಬುನ್ೇ ಹ್ೊರಹ್ೊೇಗಿ ಅವನ್ನ್ುನ ಆ ಧ್ಡೊತ್ರಯ ಕ್ೈಯಲಿ ಿಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಲಾಸ ು ನಾನ್ೇನ್ು ಕೊಿರ 
ಮಾನ್ವಜಾತ್ರಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದವನ್ೇ? ಬಿಡುಗಡ್ ಸಿಕಾರ್ ಇಬುರಿಗೊ, ಇ ಿವಾದರ್ ಇಬುರಿಗೊ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಎಂಬುರ್ೇ ನ್ನ್ನ ಆಲ್ೊೇಚನ್ಯಾಗಿತ್ುತ. 
ಹಿೇಗಾಗಿ, ಅವನ್ ಪ್ಾಾಂಟ್ ಗ್ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ಲ ಜಗಿ,ೆ ಜಗಿ,ೆ ಊರಿನ್ ರ್ೈಲ್ವೇಸ್ಟ್ಟೇಷ್ನಿನಗ್ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡುಬಂರ್.  

ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರ್ೈಲಿನ್ಲಿಿರ್ದೇವ್. ಜಾನ್ ಮ್ುಖ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗಿೆರ್. ನಾನ್ೊ ಕುಣಿದು ಕುಪಪಳಿಸುತ್ರತರ್ದೇನ್. “ಆಹಾಹಾ! ಇರ್ೇ ಮ್ಹಾ 
ಸುದಿನ್!” ಎಂದು ಅವನ್ು ಹಾಕುತ್ರತರುವ ಶಳ್ ಳ್ಯ  ಯಕ್ಾ ನಾನ್ು ಬಾ  ಆಡಿಸುತ್ರತರ್ದೇನ್.  
ಇನ್ುನ ಜಾನ್ ಮ್ತ್ುತ ನ್ನ್ನ ಜೇವನ್ದಲಿಿ ವಸಂತ್ವೇ ವಸಂತ್!  

(ಸೊಫತ್ರೇ: ಓ ಹ್ನಿಿಯ ಮೆಮಾಯ್ಿ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯಲ್ೊಿೇ ಡಾಗ್) 

ತಾರತಮಯ 
 

ಮ್ುಖಾಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್  ್

ಸಸ್ಟಾಾಹಾರಿಗ್ ರ್ೇಣಿಗ್ ನಿಮ್ಮದು 
ಒಂದೊಿಪ್ಾಯಿಗ್ ಅಕ್ಲಾ 

ಮಾಂಸ್ಟಾಹಾರಿಗ್ ತಾರತ್ಮ್ಾವ್ೇ 
ನಿೇಡಿರಿ ರೊಪ್ಾಯ್ ಗ್ ಹಕ್ಲಾ! 

ಯುಗಾದ್ದ 

 

ನ್ಲ್ಿಯ ಚ್ಂದುಟಿ 

ನ್ುಣುಪ್ರನ್ ಗ ಿ 
ಎ ಿವು ಯುಗಾದಿ ಬ್ ಿ 
ನ್ಲ್ಿಯ ಅಪಪನ್ು 
ಹ್ೊಡ್ದಿಹ ನ್ೊೇವು 

ಇಂದಿಗು ಕಹಿಕಹಿ ಬ್ೇವು 

ಅಪಪ-ಮಗ್ 

 

ಸುಬಾುಭಟ್ಟರು ಊಟ್ಕ್ ಕೊತ್ರ್ 
ಗುಳ್ುಂ ಹತ್ರತಪಪತ್ುತ ಹ್ೊೇಳಿಗ್ 
ಮ್ಗನ್ೊೇ ಅಪಪಟ್ ಮಾಡಿನ್ುನ 
ಬಾಯಾುಯಿುಡುವನ್ು ಕ್ೊೇಳಿಗ್ 

 

ಹೊೀಲಿಕೆ 
 

ಹೃದಯಕ್ಾ ಬ ು ಕ್ೊಿೇಸು 
ಆಗಾಗ್ೆ ಕರ್ನಿಿ 

ರ್ೊೇಮಿಂಗಲ್ೊಿೇ ಬ ು ಕಾಸಿಟಿ 
ಟ್ವರ್ ರ್್ೇಂಜ್ ಆದರ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ುಟ! 
 ಕ್ಷಯ ಕ್ೊಂಚ ಸರಿದರು ಸ್ಟಾಕು 
ಆಗುವುದಿನ್ೊನಬುರ ಪ್ಾ ು 
ಊಹಿಸಿದಿರ್ೇ ಏನ್ಂದು? 

ಸ್ಟ್ಲ್ ಫೇನ್ ಅ ಿ; 
ಗಲ್ ೇಫ್ಿಂಡು! 

 

ಆಹಾಾನ 

 

ಜನ್ವರಿ ಒಂದಕು ಚ್ೈತ್ಿದ ಪ್ಾಡಾಕು 
ಹ್ಚ್ಿೇನಿ ಿ ಡಿಫರ್ನ್ುಿ 

ಚ್ೈತ್ಿದ ಪ್ಾಡಾವನಾಹಾವನಿಸ ು 
ಲಿೇಟ್ರ ೆಟ್ಟಲ್ ಖಿೇರು 

ಜನ್ವರಿ ಒಂದನ್ು ಆಹಾವನಿಸ ು 
ಕ್ಿೇಟ್ುಗಟ್ಟಲ್ ಬಿೇರು! 

ವಸಂತ 

 

ಸ್ಟಾಫ್ಟ್ ವ್ೇರ್ ವಾಕ್ಲತಗ್ 
ಕ್ ಸದ ಒತ್ತಡ ಬದುಕ್ೇ ನ್ಶವರ 

ವಸಂತ್ದ ೊಿ ಸಂತ್ 

ಕಾಮಿಸ್ಟಾವಮಿಯೇ 
ನ್ೊೇಡ ು ಸಂತ್ 

ಜೇವನ್ವ್ ಿ ವಸಂತ್! 

ನಂಬಕೆ 
 

ಚುನಾವಣ್ಗಳ್ಲಿ ಸಪಧ್ಾೇಳ್ುಗಳ್ು 
ಆಶಾವಸನ್ಗಳ್ ಮ್ಳ್  ್ಸುರಿಸುವರು 

ಇದು ನ್ಂಬಿಕ್ 
ಹ್ೇಳಿರ್ ರಿೇತ್ರಯ ನ್ಡ್ಯುವರ್ಂದು 
ಮ್ತ್ ನಿೇಡಿದವ ನ್ಂಬಿಕ್ೊಳ್ುವದು 

ಮ್ೊಢನ್ಂಬಿಕ್ 

ರಾಮನಾಥ್, ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
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ನಿಜವಾದ ಆಸಿತ 
 

ಸಕ  ಆಸಿತಗಳ್ ವಿವರವ ನಿೇಡಿರ್ 
ಎಂದನ್ು ನ್ೇತಾರ 

ಪ್್ಟ್ೊಿೇಲ್ ಬಂಕ್? 

ಅ  ಿ

ಕಾಂಪ್್ಿಕುಿಗಳ್ ?್ 

ಅ  ಿ

ಹಣರಾಶಯರ್ೊೇ? 

ಅ  ಿ

ಇವ್ ಿವು ಬರಿ ಪ್್ೈವ್ೇಟ್ು, ಸಿೇಕ್ಿಟ್ುಟ 
ನ್ನ್ನಯ ನಿಜ ಆಸಿತಯ ಬ್ೇರ್ 
ಇವ್ ಿಕ್ಲಾಂತ್ ು ಗ್ಿೇಟ್ು 
ಮ್ತ್ರಾರರ ಲಿಸುಟ! 

 

‘ಭಾಗ್ಯ’ದಾತ 

 

ಏನ್ನಾಾಯವು ಮ್ುಖಾಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್  ್

ಮಾಡಿದುರ್ ಿವು ಅಧ್ೇಧ್ೇ 

ಶಾದಿಭಾಗಾವ ನಿೇಡಿದರಾಯತ 
ವಧ್ು ಅನ್ವೇಷ್ಣ್ ಹ್ೊಣ್ಗ್ಂತ್ು? 

ಪಿವಾಸಭಾಗಾವ ನಿೇಡಿದರಾಯತ 
ಕಾಾಮೆರ ವಸರಕ್ ಖಚ್ೇಂತ್ು? 

ಮ್ಕಾಳ್ ಭಾಗಾ, ವೃದಧರ ಭಾಗಾ 
ಹನಿಮ್ೊನ್ ಭಾಗಾ, ಡ್ೈವೇಸ್ೇ 

ಭಾಗಾ 
ಮ್ರ್ಯರ್ ಕರುಣಿಸಿ ನ್ೇತಾ 

ವಿಧ್ವಿಧ್ಭಾಗಾವಿಧ್ಾತಾ 

 

ಪಾಲಿಕೆ 
 

ಪತ್ರಯು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ನ್ು ಕ್ೇಳ್ಳ್ು 
ಎಂರ್ಂದಿಗು ಬಿೇಬಿೇ 

ಜನ್ರು ಹ್ೇಳಿದ ಮಾತ್ನ್ು ಕ್ೇಳ್ನ್ು 
ಎಂರ್ಂದಿಗು ಎಂಪ್ರ 

ಯಾರ್ೇ ಏನ್ೇ ಹ್ೇಳ್ದರು ಕ್ೇಳ್ದು 
ಬ್ಂಗೊಳರ್ ಬಿೇಬಿೇಎಂಪ್ರ! 

ಚೆಕುಕ-ಡಾರಫ್ಟಟ 
 

ಚ್ಕ್ಲಾಗು ಡಾಿಫ್ಟಗು ಅಂತ್ರವ್ೇನ್ು 
ಹ್ೇಳಿರಿ ಮಾಾನ್ೇಜರ್ 

ಪ್್ಿೇಯಸಿಯಂತ್ಯ ಚ್ಕುಾ 
ಬೌನ್ಿ ಆಗಲಿಹುದು ಹಕುಾ 
ಹ್ಂಡತ್ರಯಂತ್ಯ ಡಾಿಫುಟ 

ಸ್ಟ್ೇವುೇದು ನಿಮ್ರ್ ಅಕೌಂಟ್ು! 
 

ಶ್ೀಘ್ರಪರ್ 

 

ವಿರ್ೊೇಧ್ಪಕ್ಷವು ಗ್ ುವಿುದಕ್ಾ 
ಏನ್ೇನ್ ಮಾಡ್ುೇಕು? 

ಆಳ್ುವ ಅರಸಗ್ ನಿೇಡಿರಿ ಮೆೈಕು 
ಆಡುವುರ್ ಿವು ತ್ರಕಾ ು ಜ್ೊೇಕು 
ಜನ್ಗಳ್ ಕಣೊಲಿ ಲಾಫ್ಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಕು 
ವಿರ್ೊೇಧಿ ಗ್ ುವಿಗ್ ಫಾಸ್ಟ ಟಾಿಯಕು! 

ಇಷ್ೆಟ 
 

ಥಾನ್ುಗಟ್ಟಲ್ ವಸರವ ಧ್ರಿಸಿಯು 
ಅಂದಿನ್ ಸುಂದರಿ 

ಆಗುತ್ರತದದಳ್ು 
ಇಷ್ಟ. 

ಇಂದಿನ್ ಗಂಡನ್ು ಆಕಷೇಸ ು 
ಧ್ರಿಸಿರಬ್ೇಕು 

ಇಷ್ಟ! 

ಬೆೀಸರವಾದರೆ... 
 

ಬ್ೇಸರವಾದರ್ ಗಂಡಸರು 
ಬಾರನ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ವಿಧ್ವಿಧ್ ಮ್ದಾವ 

ಸಿಪ್ ಮಾಡುತಾತರ್ 
ಬ್ೇಸರವಾದರ್ ಹ್ಂಗಸರು 

ಕಿಬುನ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿ ವಿಧ್ವಿಧ್ ರಂಗಿನ್ 

ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡಾತರ್ 
 

ಬುಗೆೆ 
 

ಕ್ೇರಾರದಲಿ ಮೊದಲಿಗ್ ಇದುದದು 
ಕ್ೇವ  ತ್ಣಿೊೇರಿನ್ ಚಿ ುಮೆ 

ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ತಾರ್ಯು ಅಲಿಿಗ್ 
ಬಂದಳ್ು 

ಥಂಡಿ ಥಂಡಿ ತ್ಣಿೊೇರಲಿ ಮಿೇಯ ು 
ನಿೇರಲಿ ತಾರ್ಯು ನ್ುಗ್ ೆ
ಆಯತದು ಬಿಸಿನಿೇರ್ ಬುಗ್ೆ! 

 

ನಂಬಕೆಟಟವರೆಲ್ಲರೊೀ 
 

ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಬಾಳ್ ೇ್ ಪಳ್ುಳ 
ಉಗಮ್ಸ್ಟಾಥನ್ವ್ ಜ್ೈ ು 
ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರ್ ರ್ೈ ು 
ಬೊಟಾಟಿಕ್ಯರ್ ಸ್ಟ್ಟೈ ು 
ಸುಳ್ುಳಸುಳಿಳನ್ ಸ್ಟ್ೈ ು 

ಇವನ್ ನ್ಂಬ್ ನಾವ್ ಐ ು! 
 

ರಾಮನಾಥ್, ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
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ಕಥಾ ಚಿ ುಮೆ  

ನಿವೃತ್ತ ಮ್ುದುಕನ್ೊಬು ಮ್ುಂಬ್ೈನ್ ಗಲಿಿಯಲಿ ಿವಾಸಿಸುತ್ರತದದ. ಅರ್ೇ ಗಲಿಿಯಲಿಿ ಯುವಕರು 
ಪಿತ್ರದಿನ್/ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಡುತ್ರತದದರು. ಗಲಾಟ್ ತಾಳ್ಲಾರದ ಅಲಿನಿ್ ನಿವಾಸಿಗಳ್ು ಎಷ್ುಟ 
ಬ್ೇಡಿಕ್ೊಂಡರೊ ಅವರು ಬ್ೇರ್ಕಡ್ ಮೆೈರಾನ್ಕ್ಾ ಹ್ೊೇಗ ು ಒಪುಪತ್ರತರಲಿ ಿ. ಮೊದಲ್ೇ ವಾಹನ್ಗಳ್ 
ಸದುದ ಅದರ ಜ್ೊತ್ಗ್ ಯುವಕರ ಕ್ಲರುಚಾಟ್ ಮ್ುದುಕನಿಗ್ ರ್ೊೇಸಿ ಹ್ೊೇಗಿತ್ುತ. ಒಂದು ದಿನ್ 
ಯುವಕರನ್ನಲಾಿ ಕರ್ದು "ಹುಡುಗರ್ೇ ನ್ನ್ಗ್ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂರ್ಿ ನ್ನ್ಗ್ ಬಹಳ್ ಇಷ್ಟ ,ನಿೇವು ದಯವಿಟ್ುಟ 
ಇನ್ುನ ಮ್ುಂರ್ ಇಲ್ಿೇ ದಿನ್/ರಾತ್ರಿ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಡಿದರ್ ನಿಮ್ಗ್ ವಾರಕ್ಾ 25 ರೊಪ್ಾಯಿ ಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್" 
ಎಂದ. ಹುಡುಗರೊ ಖುಷಯಿಂದ ಒಪ್ರಪದರು.      

     ವಾರ ಕಳ್್ಯಿತ್ು ಒಪ್ರಪದಂತ್ ಹಣವೂ ರ್ೊರಕ್ಲತ್ು, ಮ್ತ್ೊತಂದು ವಾರ ಕಳ್್ಯಿತ್ು ಮ್ುದುಕ ಬರಿೇ 20 ರೊಪ್ಾಯಿ ಕ್ೈಗಿಟ್ಟ, ಇರಲಿ , ಎಂದು 
ಹುಡುಗರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮ್ುಂದಿನ್ ವಾರ ಬರಿೇ 15 ರೊಪ್ಾಯಿ ! ಅದರ ಮ್ುಂದಿನ್ ವಾರ ಬರಿೇ 10 ರೊಪ್ಾಯಿ!! ನ್ಂತ್ರ ವಾರ ಬರಿೇ 5 !!!         
 

"ಅರ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾವಮಿೇ ವಾರಕ್ಾ 25 ರೊಪ್ಾಯಿ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿ ಈಗ ಬರಿೇ 5 ಕ್ಾ ಇಳಿದಿದಿದೇರ ? ಇದು ಯಾವ ನಾಾಯ ?" ಅದಕ್ಾ ಮ್ುದುಕ 
"ನ್ೊೇಡಿಪ್ಾಪ ನ್ನ್ಗ್ ಪ್್ನ್ ಶನ್ ಹಣ ಬರ್ೊೇರ್ೇ ಕಡಿಮೆ ನ್ನಿನಂದ ವಾರಕ್ಾ 25 ರೊಪ್ಾಯಿ ಕ್ೊಡಕಾಾಗ ಿ" ಅಂದ, ಬ್ೇಕ್ೇ ಬ್ೇಕ್ಂದು ಹುಡುಗರು 
ಹಟ್ ಹಿಡಿದರು, ಆಗರ್ಂದು ಮ್ುದುಕ ಪಟ್ುಟ ಹಿಡಿದ, ಕಡ್ಗ್ ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಮ್ುದುಕ "ಆಗಲಾಿ ಅಂರ್ಿ ಆಗ ಿ ಅರ್ೇನ್ ಮಾಡಿತೇರ್ೊೇ ಮಾಡಿ 
ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ" ಎಂದ. ಹುಡುಗರು "ಲ್ೇ ಬನ್ೊಿೇ ಇನ್ೇಲ್ ಈ ಬಿೇದಿೇಲ್ೇ ಕ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಡ್ೊೇದು ಬ್ೇಡ" ಎಂದು ಹ್ೊರಟ್ುಹ್ೊೇದರು, ಮ್ುದುಕನಿಗ್ 

ಬ್ೇಕಾದೊದ ಅರ್ೇ ಅಲ್ವೇ ?  

         

 

ಇದೆೀನಾಲ 
ಇದು 

೧. ಹಲಿಲಲ್ಲದ ಹಕಕಗೆ ಗ್ೂಡು ತುಂಬಾ ಸಂಸಾರ  
೨. ಇಕಕದರೆ ಇಬಬರಿಗ್ೂ ಸಮನಾಗಿ ಇಕಕಬೆೀಕು, ಕಂಚಿತ್ ಕಡ್ಮೆಯಾದೂರ ಮೆೀಲೆಕೆಕ ಹೊೀಗ್ತೆತ  

ಉತತರಕೆಕ 
 ಪುಟ ೧೬ 

 ನೊೀಡ್  

ಕರಿ ಕರಿ ಕೆಟ್ಸ ! ಲ್ೇಖಕರು:  ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

 
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳು 

 ಸಕಾರ್ ಪುಡಿ 100 ಗಾಿಂ, ಬ್ಣ್ೊ 100 ಗಾಿಂ  
 ಮೆೈರಾ ಹಿಟ್ುಟ 150 ಗಾಿಂ  
 ಒಣಗಿದ ತ್ಂಗಿನ್ ತ್ುರಿ 60 ಗಾಿಂ  
 ಹಾಲಿನ್ ಪುಡಿ 40 ಗಾಿಂ  
 ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಪುಡಿ ಅಧ್ೇ ಚಮ್ಚ  
 ಏ ಕ್ಲಾ ಪುಡಿ, ವ್ನಿಲಾ ಎಸ್ಟ್ನ್ಿ ಕಾ ು ಚಮ್ಚ 

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ 

 ಸಕಾರ್ ಬ್ಣ್ೊ ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕ್ನ್ಗಟಿಟಸಿ  
 ಮೆೈರಾ, ತ್ಂಗು,ಹಾಲಿನ್ ಪುಡಿ, ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಪುಡಿ,ಏ ಕ್ಲಾಪುಡಿ,ಎಸ್ಟ್ನ್ಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಮ್ೃದುವಾಗಿ ಕ ಸಿ  
 ಹಿಟ್ಟನ್ುನ ಸಣೊ ಸಣೊ ಉಂಡ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಿಳ, ಅಂಗ್ೈ ಮೆೇಲ್ ಮೆ ಿಗ್ ಚಪಪಟ್ಯಾಗಿ ಒತ್ರತ  
 ಎಣ್ೊ ಸವರಿದ ಬ್ೇಕ್ಲಂಗ್ ಕಾಗದದ ಮೆೇಲ್ ಅಂತ್ರದಲಿಿ ಪಕಾ ಪಕಾ ಇಡಿ  
 ಓವನ್ ನ್ಲಿಿ 12 ನಿಮಿಷ್ 160 ಡಿಗಿಿ ಶಾಖದಲಿಿ ಬ್ೇಯಿಸಿ 

ಇನೂೂ ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೊಡ್. 
 

 

 

 

 

ರೆ 
ಸಿ 
ಪಿ 

 

ಕೊ 

ಡ್ತೀ 

ರಾ! 

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 ಜಾಹಿೀರಾತು ನಿೀಡಲ್ು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್: horanadachilume@gmail.com 

Contact Mr Sudheendra Rao     EMAIL 
Mobile 0415 291 723 

 

mailto:sathyabhat@bigpond.com
mailto:umesh61@gmail.com
mailto:austindlimo@gmail.com
mailto:sales@srikrishnatravel.com.au
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ಕಾವಯ ಚಿಲ್ುಮೆ 

 

ಫಾರಿನ್ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇ ಆಸ್ಟ್ ಆಯುತ ಸಿರಾದಪುರದ ಸಿದದಂಗ್ 
ಹ್ೊರಟ್ೇಬಿಟ್ಟ ಕಚ್ಿ ಉಟ್ೊಾಂಡ್ ಬಿಿಸ್ಟ್ುೇನ್ ಅನ್ೊನೇ ಊರಿಗ್ 
 

ಕಾವಂಟಾಸ್ ನ್ಲಿಿ ಏರ್ ಹ್ೊೇಸ್ಟ್ಟಸನ ಎಳಿನರ್ ಕ್ೊಡಕಾ ಅಂತಾನ್ 
ಬಿಯರ್ ಬ್ೇಕ್ೇನ್ೊ ಅಂರ್ೊಾಂಡಾಕ್ಲ ತ್ಂದಿಡಾತಳ್  ್ಫಾಸಟರ್ ನ್ 
ರುಚಿ ನ್ೊೇಡಿದ್ ಸಿದದ ಮ್ುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿ ಅಂತಾನ್ 
ನಿಮ್ೊಮರಿನ್ ಎಳಿನೇರ್ ತಾ ಅಂರ್ಿ ತ್ತ್ರೇೇಯಲ್ೇಿ ಗಂಜಲಾನ್ 
 

ಅಂತ್ೊ ಇಂತ್ೊ ಬಂದಿಳಿತಾನ್ ಬಿಿಸ್ಟ್ುೇನ್ ಏಪೇೇಟ್ೇ ಗ್  
ಕಸಟಮ್ಿ ನ್ೊೇರು ನ್ೊೇಡಾತರ್, ಇವನ ಬಾಾಗ್ ತ್ುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ನೇನ್ 
ಗ್ೊಜುಿ ಪಪ ಾವ್ಲಾಿ ನ್ೊೇಡಿ ಹೌಹಾತಾೇರ್ ತ್ುಂಬಾನ್ೇ 

ತ್ರನ್ೊನೇರ್ೇನ್ ಇವ್ ,ಿ ತ್ರಂದ್ ನ್ೊೇಡಿಪ್ಾಪ ಅಂತಾನ್ 

 
 
ಸತ್ುತ ನ್ರಕಕ್ಾ ಹ್ೊೇದ ಗುಂಡ ಯಮ್ನ್ನ್ುನ ಕ್ೇಳಿದ 
"ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರಗ್ ಫೇನ್ ಮಾಡ್ುೇಕು,ಎಷ್ುಟ ಚಾಜ್ೇ ಆಗತ್ತ? 
ಯಮ್: "ನ್ರಕ ಟ್ು ನ್ರಕ ಫ್ಿೇ" 

 
 
 
 
 

 

ಮೆೇಷ್ುರ: "ಯಾವ ದಿವಾವು ಕಾಯಿಸಿರಾಗ ಘನ್ ವಸುತ ಆಗುತ್ತರ್?" 
ಗುಂಡ:"ಇಡಿ ಿಹಿಟ್ುಟ ಸ್ಟಾರ್" 

ಇದೆೀನಾಲ ಇದು – ಉತತರ 

೧. ಕ್ೊೇಳಿ 

೨. ತ್ಕಾಡಿ 

 

೧. ಕನ್ನಡ ಹಾಸಾ ಸ್ಟಾಹಿತ್ಾ ಲ್ೊೇಕದಲಿಿ ನ್ಗ್ಬುಗ್ೆ ಚಿಮಿಮಸುತ್ರತದದ “ಗಾಂಪರ 
ಗುಂಪು” ವಿನ್ ಸೃಷಟಕತ್ೇರು ಯಾರು? ಗಾಂಪ ಗುರುವಿನ್ ನಾ ವರು ಪಿಮ್ುಖ 
ಶಷ್ಾರ ಹ್ಸರ್ೇನ್ು? 

 

೨. ನಾ.ಕಸೊತರಿ, ಟಿ.ಪ್ರ.ಕ್ೈಲಾಸಂ, ಡಾ.ಶವರಾಂ, ಟಿ.ಸುನ್ಂದಮ್ಮ, ಕ್ೇಫ, 

ಮ್ುಂತಾದವರುಗಳ್ ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖನ್ಗಳ್ು, ಆರ್.ಕ್  ಕ್ಷಮಣ್ ರ ವಾಂಗಾ 
ಚಿತ್ಿಗಳಿಂದ ಹಾಸಾದ ಹ್ೊಳ್  ್ಹರಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕ್ ಯಾವುದು? ಇದರ 
ಸಂಪ್ಾದಕರು ಯಾರು? 

 

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಾ ಪುಟ್ ೨೦ ನ್ೊೇಡಿ  
 

ಈ ಸ್ಟಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಸಿೇರಾ ಪಿಶ್ನ! 
ಕ್ೇಳ್ುತ್ತೇನ್:  
 

"ಬ್ೇಡ ಬ್ೇರ್ ಿ ರಗಳ್  ್ 
ಮ್ಂದಿಗ್ ಮಾಗೇ ತ್ೊೇರುವ ಗಂಡು  
ನಿನ್ರಾಗಲಿ ಮ್ಗಳ್ ೇ್" 
 

ನಿಮ್ಮ ಕವನ್ ಕಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

 

ಮತತಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆಕ ಭೆೀಟಿ  ಕೊಡ್ – ಸುಗ್ಮ ಕನೂಡ ಕೂಟ 

ಸಿದದ ಹ್ೊರಡಾತನ್ ಪಟ್ನ ನ್ೊೇಡಕ್ ಸನ್ ಗಾಿಸ್ ಹಾಕ್ಲ ಹ್ೊರಕ್ಾ 
ಬಿಕ್ಲನನ್ ನ್ೊೇಡಿ ಅಂರ್ೊಾತಾನ್ ರ್್ ರ್್ ಅಂತ್ ಮ್ನ್ಕ್ಾ 
ಎಂಥಾ ರ್ೇಶವಪಪ ಇಲಿಿ ಬಟ್ಟಗೊ ಬರವ  ಿ

ಎಲ್ಿಲ್ ನ್ೊೇಡಿದುಿ ಬಡವ್ಿನ್, ನ್ಮ್ಮಂತ್ೊೇಗಿೇದು ಸಥಳ್ವ  ಿ

 

ನ್ತ್ರತ ಮೆೇಲ್ ಸೊಯೇ ಬಂರಾಗ್ ಸಿದದನ್ ಹ್ೊಟ್ಟ ಚುಗುೇಟ್ ತ್ೈತ್ 
ಸ್ಟಾಟರ್ ಬುಕ್ಾ್ ನ್ಲಿಿ ಕಾಲಿಟ್ುಟ ಆಡೇರ್ ಮಾಡಾತನ್ ಡ್ೊೇನ್ಟ್ ಗ್ 
ಬನ್ನಂತ್ರರ್ೊೇ ಡ್ೊೇನ್ಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ಪ್್ೇಚಾಡಾತನ್ೇ ಒಳ್ಗ್ೊಳ್ಗ್ 
ಹಾಗೊ ಹಿೇಗು ಡ್ೊೇನ್ಟ್ ತ್ರಂದು ಶಾಪ ಹಾಕಾತನ್ ಸ್ಟಾಟರ್ ಬುಕ್ಾ್ ಗ್  
 

ಒಂದ್ ದಿನ್ಕ್ಾ ಸುಸ್ತ ಹ್ೊಡಿತಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಆಸ್ಟ್ಯ ಸಿದದ 
ಅಂರ್ೊಾತಾನ್, ನ್ಮ್ೊಮರ್ೇ ಆರಾಮ್ ... ನ್ಮ್ೊಮರ್ೇ ಹಬು 
ಜನ್ಮ್ ಜನ್ಮ್ಕುಾ ಬ್ೇಡ ಇಂತಾ ಊರಿನ್ ಸಹವಾಸ 

ನ್ಮ್ೊಮರಾಗ್ ಖುಸಿ ನ್ಂಗ್ ಇದೊಿನ್ು ಉಪವಾಸ   
ರಚನೆ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ 

ಅಪಪ, ಹಿೇಗ್ ನಿೇನ್ು ಮ್ಠದಲಿ ಿಹ್ೇಳಿರ್ದ 
 

ನ್ನ್ಗ್ ಅಥೇವಾಗಲಿ ಿ! 
ಏಕ್ ಹಾಗ್ ಅಲಿ ಿಸೊರು ಹಾರುವ  
ಹಾಗ್ ಹಾರಡಿರ್ದ?! 

ಮ್ದುವ್ ಆದನ್  ಿ 
ಮ್ಂದಿಗ್ ಮಾಗೇ ತ್ೊೇರುವ  
ಟಾಿಫ್ಕ್ ಕಂಟ್ೊಿೇಲ್ ಪ್್ೇರ್!  

 

ಕವಿತೆಯ ವಸುತ: ಹಾಸಯ ಸಾಹಿತಿ ಬೀಚಿ 

ರಚನೆ: ಮಾಲ್ು (ಅಡ್ಲೆೈಡ್) 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
http://www.sugamakannada.com/articles/index.php?c=4
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ಕಥೆ ಮೂರ್ಖರಾದೆವೀ ನಾವು ... ಲ್ೇಖಕರು:  ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಾೇಟ್

‘ಅಪ್ಾಪ ನ್ನ್ಗ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲಿ ಿಮೊದ ನ್ೇ ಸ್ಟಾಥನ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ.’  
‘ಏನ್ಂರ್ಯೇ ಮ್ಗನ್ೇ! ನ್ನ್ನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಕ್ಾ ನ್ೊೇಡಾತ ಇದಿದೇಯಾ? ಇವತ್ುತ ಬ್ೇರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದ ನ್ೇ ದಿನ್, ದಿನ್ ಬ್ಳ್ಗಾದರ್ 

ಒಬುರ ಿ ಒಬುರು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ್ ಇತಾೇರ್. ಇವತ್ುತ ನಾನ್ು ವಿಶ್ೇಷ್ವಾಗಿ ಯಾರಿಗೊ ಫೂಲ್ ಆಗ್ೊೇದು ಬ್ೇಡ ಎಂದು ಬಹಳ್ 
ಎಚಿರದಿಂದ ಇದಿದೇನಿ.’ 

‘ಯಾಕಪ್ಾಪ ಹಾಗ್ ಹ್ೇಳ್ಾತ ಇದಿದೇಯಾ, ನ್ೊೇಡು ಬ್ೇಕಾರ್ಿ ನ್ನ್ಗ್ ಬಂದ ಇಮೆೇಲ್. ನ್ನ್ನ ಮಾಕ್ಿೇ ಸಮೆೇತ್ ಕಳಿಸಿರಾದರ್.’  
‘ಕ್ೊಡಿಲಿ,ಿ ಕನ್ನಡಕ ಏರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ನ್ೊೇಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇನ್...’ 
‘ಅಯಾೇ ಹೌದ ,ಿ ಪ್ಾಪ ನಿನ್ಗ್ ಒಳ್ ಳ್ ಅಂಕಗಳ್ು ಬಂದಿವ್. ಅಲಾಿ ನಿೇನ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿರ್ದಯೇ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ proxy ಹ್ೊೇಗಿ, 

ನಿೇನ್ು ಅಂತ್ ಬರ್ದಿರ್ೊದೇ?’  

‘ಏನ್ಪ್ಾಪ ನಿಮ್ಗ್ ಇಷ್ೊಟಂದು ಅನ್ುಮಾನ್, ನಾನ್ೇ ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಯಾರ್ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ಬರ್ದು, ಒಳ್ ಳ್ ಅಂಕಗಳ್ು ಬಂದು, ಇಮೆೇಲ್ 
ಮಾಡಿರಾದರ್. ಸಿಹಿ ಸುದಿದ ಹ್ೇಳಿದ ಮೆೇ ೊ ಕ್ೊೇಟ್ೇ ನ್ಲಿಿ ವಾದ ಮಾಡ್ೊೇ ತ್ರ ನಿನ್ನ ಒಪ್ರಪಸಬ್ೇಕಾಯಿತ್ ಿ ... ರ್್ !’ 

‘ಅಯಾೇ ಮ್ಗನ್, ಬ್ೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಬ್ೇಡ, ಹಾಲಿನ್ವನ್ು, ಹಾ ು ಅಂತ್ ನಿೇರು ಬ್ರ್ಸಿ ಬ್ಳ್ಳಗಿನ್ ನಿೇರು ಕ್ೊಟ್ುಟ ಫೂಲ್ 
ಮಾಡಾತನ್ ದಿನಾ ು. ಕ್ೇಳಿರ್ಿ, ಇ ಿ ಬುದಿದ ಇದು ಹಾಲ್ೇಯ. ನ್ಮ್ಮ ಹಸು ಇತ್ರತೇಚಿಗ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಾತ ಇರಬ್ೇಕು, ಏನ್ೇನ್ೊ ತ್ರನ್ನದು, 
ಅನ್ೊನದ !!! 

ಸರಿ ಅದು ಹ್ೊೇಗಲಿ ಅಂರ್ಿ, ಹ್ೊೇಟ್ಲ್ ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಕಂಠ ಭತ್ರೇ ತ್ರಂಡಿ ತ್ರನ್ೊನೇಣ ಎಂದರ್, ಇಡಿಿ ನ್ನ್ ಮ್ಗಂದು ರುಪ್ಾಯಿ 
ನಾಣಾದ ಸ್ಟ್ೈಜ್, ರ್ೊೇಸ್ಟ್ ಪೂರಿ ಸ್ಟ್ೈಜ್, ಚೌ ಚೌ ಬಾತ್ ಅಂತ್ೊ ಒಂದು ಪ್ರಡಚ್, ಬ್ಲ್ ಮಾತ್ಿ ಅಷ್ಟತ್ತರ. ದುಡಡನ್ುನ ರ್ೊಡಡ ಚಿೇ ದಲಿಿ 
ಹಿಡ್ೊಾಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ, ಬ್ರಳ್್ಣಿಕ್ಯ ಸ್ಟಾಮಾನ್ು ತ್ರಬ್ೇಕು. ಹಿೇಗ್ ಪಿತ್ರ ಹಂತ್ದ ೊಿ ನಾವು ಮ್ೊಖೇರಾಗುತ್ತಲ್ೇ ಬಂದಿರ್ದೇವ್. ಭಜೇರಿ 
ಜಾಹಿರಾತ್ುಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ದಿನಾ ದಿನಾ ಮ್ೊಖೇರನಾನಗಿಸುತಾತನ್ ಬಂದಿವ್. ಸ್ಟ್ೊೇಪ್ ಕ್ೊಂಡು ಕ್ೊಳಿಳ, ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟಯ ಕಲ್ಯನ್ುನ ಕಳ್್ಯಿರಿ. 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ್ ಗ್ೊತಾತಗುತ್ತ, ಕಲ್ ಜ್ೊತ್ ಬಟ್ಟಯೊ ತ್ೊತ್ು, ಇನ್ುನ ಸ್ಟೌಂದಯೇವದೇಕಗಳಿಗಂತ್ೊ ಜಾಹಿರಾತ್ುಗಳ್ ಜಡಿ ಮ್ಳ್ ,್ 

ಅದರಲಿಿ ಕ್ೊಚಿಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗುವ ಹ್ಣುೊ ಮ್ಕಾಳ್ು. ಬ್ಲ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಕಡಿತ್ ಎಂದು ಕೊಗಿ ಕ್ೊೇಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಜ್ೇಬಿಗ್ ರ್ೊಡಡ ತ್ೊತ್ು 
ಮಾಡುತಾತರಲ್ೊಿೇ, ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಬ್ೇಡವೇ ಬ್ಲ್ಗಳ್ ಅಂಕ್ಲ ನ್ೊೇಡಿ ನಾವು ಖರಿೇದಿಸ್ಟ್ೊೇ ಹಾಗ್ ಮಾಡಾತರ್, ನಾವು ರ್ೊಡಡ ಮ್ೊಖೇರಾಗಿರುವುದು 
ಸಂರ್ೇಹವ್ೇ ಇ ಿ !  

ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ೇಜುಗಳ್ು ಅತ್ರೇ ಹ್ಚುಿ ಫ್ೇಸ್ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ೇನ್ ಅಲಿ ಿಒಳ್ ಳ್ಯ ಗುಣ ಮ್ಟ್ಟದ ಶಕ್ಷಣ ಎಂದು ನ್ಂಬಿಸಿ ಪೇಷ್ಕರನ್ುನ 
ಮ್ೊಖೇರನಾನಗಿಸುತಾತ ಬಂದಿರಾದರ್, ನಾವ್ ಮ್ುಂದು ತಾವ್ ಮ್ುಂದು ಎಂದು  ಕ್ಷಾಂತ್ರ ಸುರಿದು ಶಾಲ್ಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿಸುವುದು ನ್ೊೇಡಿ ವಿ್ೇ? 

ಇನ್ೊನ ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಡುವುದು ಸ್ಟಾಕಾಗುವುದಿ ಿ ಅಂತ್ tution ಮೆೇಲ್ ಹಣ ಸುರಿಯುವಂತ್ ಮಾಡುವ ಬ್ೇಕಾದಷ್ುಟ ಸಂಸ್ಟ್ಥಗಳ್ು ಮ್ತ್ೊತ 
ಮ್ೊಖೇರಾಗಿಸುತ್ತವ್. ಅಷ್ೊಟಂದು ಖಚುೇ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದ ಮ್ಕಾಳಿಗ್ ಒಳ್ ಳ್ ಕ್ ಸ ಸಿಗುವ ಹಾಗ್ ಮಾಡುತ್ೊತೇ ನ್ಮ್ಮ ರ್ೇಶ? ಅಲಿಿಯೊ 
ಮೊೇಸವ್ೇ. ಅಲಿಿಯೊ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ರ್ೊಡಡ ಮ್ೊಖೇರನಾನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವ್.  

ಏನ್ೊೇ ಆರ್ೊೇಗಾ ಸರಿಯಿಲಾಿ, ಇರಿಸು ಮ್ುರಿಸು ಅಥವಾ ಸಣೊ ಜವರ, ಡಾಕಟರ್ ಹತ್ರತರ ಹ್ೊೇಗು, ಅಲಿಿಯೊ ನಿಮ್ಗ್ ಅರಾಗಿರ್, 
ಇರಾಗಿರ್, ಆ ಸ್ಟಾಾಯನ್, ಈ ಟ್ಸ್ಟ ಅಂತ್ ನ್ೊರ್ಂಟ್ು ರಿಪೇಟ್ೇ ಕ್ೊಟ್ುಟ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ರ್ೊಡಡ ಮ್ೊಖೇರನಾನಗಿ ಮಾಡ್ೊೇದಿ ಿವ್ೇ?’ ಎಂದು 
ಉಸಿರು ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ಳರ್ ಮ್ೊಖೇ ಪುರಾಣ ಉಲಿರ್. 

‘ಸ್ಟಾಕು ಸ್ಟಾಕು ! ಏನ್ಪ್ಾಪ ಒಂರ್ೇ ಸಮ್ನ್ ಮ್ೊಖೇರಾಗ್ೊೇ  ಬಗ್ನೆ್ೇ ಮಾತಾಡಾತ ಇದಿದೇಯ, ನಿನ್ನನ್ುನ ಮ್ೊಖೇರ ಕನ್ಿಲ್ಟಂಟ್ ಅಂತ್ 
ಕರಿೇಬ್ೇಕು, ಎಲ್ಿಲಿಿ ಮ್ೊಖೇರಾಗ್ೊೇ ಸ್ಟಾಧ್ಾತ್ಗಳಿವ್, ಹ್ೇಗ್ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಅಂತ್ ರ್ೊಡಡ ವಾಖ್ಾಾನ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ಬಿಟ್ಟಯ  ಿ!! ’ 

‘ಕ್ೇಳಿ ಿವ್ೇನ್ೊೇ, ಹ್ೊಸ ವ್ೈದಾನಿಗಿಂತ್ ಹಳ್ ೇ್ ರ್ೊೇಗಿನ್ೇ ಮೆೇ ು ಅಂತ್ ಹಾಗ್ೇನ್ೇ ಇದು ಮ್ೊಖೇರ ಸಂತ್ಯಲಿಿ ನಾನ್ೇ ರಾಜ!!!’ 
 

 ಬಾಲಗ್ 

ಲೊೀಕ 

 
ಓದಲ್ು ಚಿತರದ 
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್ 
ಕಲಕ್ ಮಾಡ್ 

ಕನ್ಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರ “ಚಕ್ಾ ಮೊಗುೆ” 

 

ಬದರಿ ತಾಾಮ್ಗ್ೊಂಡುಿ 
ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ” 

 

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ್ೊಾೇಟ್ 
ಇವರ “ಮ್ಂದಹಾಸ” 

 

ಸುದಶೇನ್. ಏನ್ 

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ” 
 

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/
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ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಈಮೆೈಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com) 
ಏಪಿರಲ್ 25 ತಮಿ ಉತತರ ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕಡೆಯ ದ್ದನಾಂಕ. 

 

ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ್ ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸ್ಟ್ೊಾೇಬ್ೇಡಿ) ಮಾರ್ಚಖ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತತರ  

ಕಳ್್ದ ತ್ರಂಗಳ್ ಪದ ಪುಂಜಕ್ಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅನ್ೇಕ ಜನ್ರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ 
ಧ್ನ್ಾವಾದಗಳ್ು. ಅವರ ಪ್್ೈಕ್ಲ ಎಲಾಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕಳ್ುಹಿಸಿರುವ 

ಇವರಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಅಭಿನ್ಂದನ್ಗಳ್ು.
 ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡ್ೂ 

 ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣಸಂದರ, ಕಾಯನೆಬರ 

 ರಾಘ್ವೆೀಂದರ ಮೂತಿಖ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು  

 ಬ.ಆರ್. ವತಸಲ್ ದಾಾರಕನಾಥ್ , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ 

 ರಾಜಿ ಜಯದೆೀವ್, ಸಿಡ್ೂ 

 ಕುಸುಮ ಚೆೀತನ್ 

 ಅನು ಶ್ವರಾಂ, ಸಿಡ್ೂ 

 ನವಯ. ಪಿ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು 

 ಬೆಟಟದಪುರ ನಾಗ್ರಾಜ, ಕಾಯನೆಬರ 

 ಚಂದ್ದರಕಾ. ಡ್. ಎಲ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು  
 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬುಕ್ 
ನಿಮ್ಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇಲಿಿ ಕಾಣಬ್ೇಕ್ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com 

 

 
Contact Mr. Nagendra  EMAIL 

0401193852 

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ, ನಿಯಮ್ ಪಿಕಾರ 

ಮಾಡುವ ಅನ್ೇಕ ಕಾಯೇಗಳ್ಲಿಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ 

ಬಿಡಿಸುವುದೊ ಒಂದು. ಸ್ಟಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮ್ನ್ಯ 

ಹ್ಣುೊ ಮ್ಕಾಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ರ್ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಟ್ುವಟಿಕ್ಯ 

ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ುನ 

ರೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರುತಾತರ್. ಮ್ನ್ಯ ಮ್ುಂರ್ 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಇದದರ್ ಅರ್ಷ್ುಟ  ಕ್ಷಣ! 

ಮಾರ್ಚಖ ತಿಂಗ್ಳ ಪದಪುಂಜ 

ಕ್ೇವ  ಸಂಸೃತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅ ಿರ್, 

ರಂಗ್ೊೇಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ, ರ್ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್ 

ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವಲಿಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅರ್ಷ್ುಟ 

ಚುಕ್ಲಾಗಳ್ು, ಎಂತ್ಂತ್ಹ ರ್ೇಖ್್ಗಳ್ು, ತ್ರಹಾವರಿ 

ನ್ಮ್ೊನ್ಗಳ್ು. ಅಬು! ರಂಗ್ೊೇಲಿ ನಿಮ್ಗ್ ಬ್ರಗು 

ಮಾಡಿ ಿವ್ೇ? ಒಮೆಮ ರಂಗ್ೊೇಲಿಯಲಿಿ ಕ್ೈ ಆಡಿಸಿ 

ನ್ೊೇಡಿ, ಒಂದು ಕಾವಾವ್ೇ ಹುಟಿಟೇತ್ು ...  

7-11 

 

ಕ್ಳ್ಕಂಡ ಐದು ವಾಕಾಕ್ಾ ಅಥೇಬರುವಂತ್ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುಂಬುವ ಹಾಗ್ 
ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ 
1. ಕ್ರ್ಯ ದಂಡ್ಗೊ, ಮೆೇಲ್ ಹತ್ುತವುದಕೊಾ ಒಂರ್ೇ ಪದ 

 ರಿ 
2. ರ್ೇಶ ಭಾಷ್ಗಳ್ ಮೆೇಲ್ ಕ್ಲಂಚಿತಾತದರೊ ಬ್ೇಡವ್? 

ಅ  ಮಾ  
3. ಮ್ಡದಿ ಮ್ುನಿಸಿಕ್ೊಂಡಾಗ ಅಡುಗ್ ಮ್ನ್ಯಲಿಿ ಕುಕ್ಲಾಸಿಕ್ೊಂಡದುದ. 

 ತ್ಿ 
4. ಮಾಡ ು ಸು ಭವಾದ, ಎ ಿರಿಗೊ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ತ್ರನಿಸನ್ುನ ಮಾಡ ು 
ನಿೇವ್ೇನ್ೊ ಕಲಾವಿದರಾಗಬ್ೇಕಾಗಿ ಿ. 

  ನ್ನ 
5. ರ್್ೇ, ಅವನ್ು ಮಾಯಗಾರನ್ೇನ್ ಿ, ಪ್ಾಪ ಮ್ುಗಧನ್ಷ್ಟ. 

 ಮಾ   
ಮೆೇಲಿನ್ ಆಯದ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟ್ೇರಿಸಿ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ ನಿಗೊಢ ಪದ ಹುಡುಕ್ಲ 

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನ್ಟಿಸಿ, ಪಿದಶೇನ್ ನಿೇಡಬಲಿಿರ್ೇನ್ು? 
       

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:nagendra.a@nriseva.in
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ಮಹಾರಾಣಾ ಪರತಾಪಸಿಂಹನ ನಾಡ್ನಲಿಲ: ರಾಜಸ್ಟಾಥನ್ದ ರಾಜಧ್ಾನಿ ಜಯಪುರ ಗುಲಾಬಿ ನ್ಗರ ವಾದರ್, ಮ್ತ್ೊತಂದು ಪಿಮ್ುಖ ನ್ಗರ 
ಉದಯಪುರ  ಶ್ವೇತ್ ನ್ಗರ ಮ್ತ್ುತ ಸರ್ೊೇವರಗಳ್ ನ್ಗರ. ಎಲಾಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ್ೂ ಶುಭಿಶ್ವೇತ್ ವಣೇ. ಅದೊ ನಾವು ನ್ಗರವನ್ುನ, ಸಂಜ್ಯವ್ೇಳ್್ಯಲಿಿ ಒಂದು 
ಎತ್ತರವಾದ ಪಿರ್ೇಶದಿಂದ ಪಿವ್ೇಶಸಿರ್ವು. ಅರಾವಳಿೇ ಬ್ಟ್ಟಗಳ್ ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ, ಭವಾವಾದ ಅರಮ್ನ್ಗಳ್ು, ಸರ್ೊೇವರಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ನ್ಗರ ಬ ು 
ಮೊೇಹಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ು. 

ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಸ್ಟ್ೈಕ ೆಳಿಗ್ ವಿರಾಮ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ನ್ಗರ ಸುತ್ತ ು ಹ್ೊರಟ್ವು. ಸಿಟಿ ಪ್ಾಾಲ್ೇಸ್ 
ಭವಾವಾಗಿತ್ುತ. ನ್ಂತ್ರ  ಮ್ತ್ೊತ ಹ ವಾರು ಅರಮ್ನ್ಗಳ್ು ಮ್ತ್ುತ ಜಗದಿೇಶವರನ್ ರ್ೇವಾ ಯವನ್ುನ 
ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಎತ್ತರವಾದ ಗುಡಡದ ಮೆೇಲಿದದ ಒಂದು ಉರಾಾನ್ವನ್ಕ್ಾ ಬಂರ್ವು. ಅಲಿಿಂದ ಜಗತ್ರಸಿದಧ  
ಲ್ೇಕ್ ಪ್ಾಾಲ್ೇಸ್  ನ್ ಮ್ನ್ಮೊೇಹಕ ನ್ೊೇಟ್ವನ್ುನ ಕಣೊತ್ುಂಬಾ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡು ಆನ್ಂದಿಸಿರ್ವು. ಒಳ್ಗ್ 
ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡ ು ಬ ು ದುಬಾರಿಯನಿಸಿತ್ು. ಆ ಉರಾಾನ್ವನ್ದಲಿಿ ಅಂದು ನ್ಮ್ಗ್ ರ್ೊರಕ್ಲದ ಗ್ೈಡ್ 
ಗಳ್ು ಅಲಿಿಂದಲ್ೇ ಅರಮ್ನ್ಯ ಅಂದಚ್ಂದವನ್ುನ ಕಣಿೊಗ್ ಕಟ್ುಟವಂತ್ ವಣಿೇಸಿದರು.  

ಆದರ್ ಅಂದಿನ್ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟ್ಂದರ್ ಅವರು ಮೆೇವಾರದ ರಾಜ, ಮ್ಹಾರಾಣಾ ಪಿತ್ತಪಸಿಂಹನ್ 
ಬಗ್ೆ ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣ್. ಸವತ್ಃ ರ್ೇಶಪ್್ಿೇಮಿಗಳ್ಾಗಿದದ ಆ ಇಬುರು ಯುವಕರು ಪಿತಾಪಸಿಂಹನ್ ಶೌಯೇ 
ಸ್ಟಾಹಸವನ್ುನ ತಾವ್ೇ ಕಣಾೊರ್ ಕಂಡವರಂತ್ ಬಣಿೊಸಿದರು. ಪಿತಾಪಸಿಂಹನ್ ಅಚುಿಮೆಚಿಿನ್ ಕುದುರ್ಯಾದ 
ಚ್ೇತ್ಕ್ ನ್ ಸ್ಟಾವಮಿಭಕ್ಲತ, ನಿಷ್ೆ, ಎ ಿವನ್ೊನ ಕ್ೇಳ್ುತಾತ ನ್ಮ್ಗ್ೇ ಮೆೈ ಮ್ರ್ಯುವಂತಾಯಿತ್ು. ಅದರ ೊಿ 
ಪಿತಾಪಸಿಂಹ ತ್ನ್ನ ಖಡೆದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಯಬುನ್ನ್ುನ ಅವನ್ ಕುದುರ್ಯ ಸಮೆೇತ್ ತ್ುಂಡರಿಸಿದದನ್ುನ 
ವಿವರಿಸಿರಾಗ ಮೆೈ ಝುಮೆಮಂದಿತ್ು. ಶಾಲ್ಯಲಿಿ ಓದಿದದ ಹಳ್ದಿಘಾಟಿಯ ಯುದಧವನ್ುನ ಅಂದು 
ಸನಿಹದಿಂದ ಕಂಡಂತಾಯಿತ್ು. ಅಲಿಿದದ ಭವಾವಾದ  ಚ್ೇತ್ಕ್ ನ್ ಮೆೇಲ್ ಕುಳಿತ್ರರುವ ಪಿತಾಪಸಿಂಹನ್ 
ಮ್ೊತ್ರೇಯನ್ುನ ಕಣುತಂಬಾ ತ್ುಂಬಿಕ್ೊಂಡು ಅಲಿಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ವು. ಉದಯಪುರವ್ೇಕ್ೊೇ ಜಯಪುರದಷ್ುಟ 
ಆಕಷ್ೇಕವ್ನಿಸಲಿ ಿ. ಅಂದಿನ್ ಸುತಾತಟ್ ಬ್ೇಗ ಮ್ುಗಿಸಿ, ದಿ.ರಾಜ ಕಪೂರರ ಶಿೇ 420, ಸಿನ್ಮಾಗ್ 
ಹ್ೊೇಗಿಬಂರ್ವು. 

ಉದಯಪುರದಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಕಾಾಮೆರಾ ಕ್ಟ್ುಟಹ್ೊೇಗಿ, ಪಿವಾಸದ ರ್ಾಯಾ ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಲಿಿಗ್ೇ ಕ್ೊನ್ಯಾಯಿತ್ು. ನ್ಮ್ಮಣೊನಿಗಂತ್ೊ ತ್ುಂಬಾ ನಿರಾಸ್ಟ್ಯಾಯಿತ್ು. 
ಅವನಿಗ್ ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ಗ್ಯುವುದು ಕೊಡ ಪಿವಾಸದ ಮ್ುಖಾ ಉರ ದ್ೇಶಗಳ್ಲ್ೊಿಂದು. ಸವ ಪ ದುಡಿಡದಿದದರ್ ಒಂದು ಕಾಾಮೆರಾ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡಿರಬಹುದಿತ್ತಂದು 
ಪಿವಾಸದುದದಕೊಾಬ್ೇಜಾರು ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತಲ್ೇ ಇದದ. 
 

ಮತೊತಮೆಿ ಅರಾವಳಿಯ ಒಡಲ್ಲಿಲ: ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ಸೊಯೇನಿಗಿಂತ್ ೊ ಮ್ುಂಚ್ಯೇ ನಾವು ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿರ ದ್ವು. ಅಂದಂತ್ೊ 
ಅರಾವಳಿ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ತ್ನ್ನ ಒಡ ಲಿಿರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಆಟ್ವಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿತ್ುತ. ಕಣೊಮ್ುಚಾಿಲ್ಯಾಡುವ ರಸ್ಟ್ತಗಳ್ು, ಯಾವ ಕಡ್ ತ್ರರುಗಿ ನ್ೊೇಡುವುದಪ್ಾಪ ಎಂದು 
ತ್ಬಿುಬುುಗ್ೊಳಿಸುತ್ರತದದ ಪಿಕೃತ್ರ ಸ್ಟೌಂದಯೇ, ತ್ರರುಗಿ ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಡಿಕ್ಲಾ ಹ್ೊಡ್ಯತ್ರತೇಯಾ ಎನ್ುನವ ಗುಡಡ, ಅಥವಾ ಉರುಳಿ ಬಿೇಳ್ುತ್ರತೇಯ ಎನ್ುನವ ಹಳ್ಳಗಳ್ು. 
ಒಂದು ಕಣಿವ್ ಮ್ುಗಿಯಿತ್ಂದು ಮ್ುಂರ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಅದಕ್ಲಾಂತ್ ೊ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಕಣಿವ್. ಕ್ಳ್ಗ್ ಇಳಿದಿಳಿದು ಸ್ಟಾಗುವ ಹಾದಿ. ನಾವೇ ಒಮೆಮ 
ಹಾವಿನ್ಂತ್ ಬಳ್ುಕುತಾತ ಸ್ಟಾಗಿದರ್ ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಕುದುರ್ಯಂತ್ ಒಡುತ್ರತರ್ದವು, ಹಕ್ಲಾಯಂತ್ ತ್ೇ ುತ್ರತರ ದ್ವು. ಆ ಹಾದಿಯಂತ್ೊ ಮ್ರ್ಯಲಾಗದ ರ್ೊೇಚಕ 
ಅನ್ುಭವ ನಿೇಡಿತ್ುತ. ನಾನ್ು ಹ್ೊೇ ಎಂದು ಕೊಗುತಾತ ನ್ನ್ನ ಎರ್ಯಾಳ್ದ ಆನ್ಂದವನ್ುನ ಹ್ೊರಹ್ೊಮಿಮಸುತಾತ ಮ್ುಂರ್ ಸ್ಟಾಗಿದುದ ಇನ್ೊನ ನ್ನ್ಪ್ರರ್. ಅಂದಿನ್ 
ವ್ೇಗದ ಭರದಲಿಿ ನಾವಂದುಕ್ೊಂಡಿದದಕ್ಲಾಂತ್ ೊ 3೦ ಕ್ಲಲ್ೊೇಮಿೇಟ್ರ್ ದೊರ ಮ್ುಂರ್ ಸ್ಟಾಗಿರ ದ್ವು. ಸುಮಾರು 600 ಕ್ಲ ಮಿೇ ಗಳ್ ನ್ಂತ್ರ ರಾಷರೇಯ ಹ್ರಾದರಿ 8 
ರ್ೊಂದಿಗ್ ಅಂದು ನ್ಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ುಗಿದಿತ್ುತ. ಸ್ಟಾಗವಾಡ ಎಂಬ ಊರಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಟಾಥನ್ದ ಕಡ್ಯ ರಾತ್ರಿಯನ್ುನ ಕಳ್್ರ್ವು. 

 
ಮತತದೆೀ ರಾಜಯಗ್ಳು – ಬದಲಾದ ನೊೀಟಗ್ಳು: ಸ್ಟಾಗವಾಡದಿಂದ ಮ್ುಂರ್ ಬಾನ್ಿ ವಾಡ ಎಂಬ ಊರಿನ್ ಮ್ೊ ಕ ಮ್ಧ್ಾಪಿರ್ೇಶದ ರತಾಿಮ್ 

ಎಂಬಲಿಿಗ್ ಅಂದಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣ. ಹಿಮ್ಗಾ ವಾಗಿದುದ ಬ್ಳ್ಗಿನ್ ಹ್ೊತ್ರತನ್ಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ ಆರಂಭವಾರಾಗ ಎಲ್ಿ ೊಿ ಹಿಮ್ ಕವಿದಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಅದರ ೊಿ 
ಅನ್ೇಕ ನ್ದಿಗಳ್ು, ತ್ೊರ್ಗಳ್ ಮೆೇಲಿನ್ ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್ಯಲಿಿ ಸ್ಟಾಗುವಾಗ ಸವಚಿ ನಿೇಲಿ ನಿೇರಿನ್ ಮೆೇಲ್ ಹರಡಿಟ್ಟ ಹತ್ರತಯಂತ್ ಮ್ಂಜು ತ್ೇ ುತಾತ, ಮೆೈಮ್ರ್ಸುವ 
ಸ್ಟೌಂದಯೇದ ಸೃಷೆಯಾಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗಳ್ನ್ುನ ಅಲಿಿಯೇ ನಿಲಿಿಸಿಕ್ೊಂಡು ಹಾಗ್ಯೇ ನ್ೊೇಡುತಾತ ನಿಂತ್ು ಬಿಡುತ್ರತರ ದ್ವು.  ಬಾನ್ಿವಾಡ ದಿಂದ ಸವ ಪ ದೊರ 
ಬಂದ ಮೆೇಲ್ ಮಾಹಿೇ ನ್ದಿಗ್ ಅಡಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾದ ಸ್ಟ್ೊಗಸ್ಟಾದ ಒಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ುನ ಕಂಡ್ವು. ಮ್ಹಾ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಟಾಗರ್ ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನ್, ಬಹಳ್ಷ್ಟೇ 
ರ್ೊಡಡರಾದ ಆ ಜಲಾಶಯದ ಮೆೇಲ್ ಕಟಿಟದದ ಸ್ಟ್ೇತ್ುವ್ಯು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕ್ಲ.ಮಿೇ. ನ್ಷಟತ್ುತ. ಅದರ ಮೆೇಲಿನ್ ಪಯಣ ಒಂದು ಆಹಾಿದಕರ ಅನ್ುಭವ. 
            ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಅನುಭವ ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 

 
ನ್ನ್ಪ್ರನ್ ಪಯಣ – ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಯಾತ್ಿ – ೫ 

ನಾಗ್ಶೆೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತದಲಿಲ ಕೆೈಗೊಂಡ್ದಿ “ಸೆೈಕಲ್ ಪಯಣ” ದ ಅನುಭವ ಲೆೀರ್ನದ ಮುಂದ್ದನ ಕಂತು ... 

ಸಿಟಿ ಪ್ಾಾಲ್ೇಸ್ ನ್ ಸುಂದರ ನ್ೊೇಟ್, ಉದಯಪುರ  

ಮ್ಹಾರಾಣಾ ಪಿತಾಪಸಿಂಹ 
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೧. ದಿ. ರಾಶರಥಿ ದಿೇಕ್ಷಿತ್.         ಮ್ಂಕ, ಮ್ರುಳ್, ಮ್ಡ್ಯ, ಮ್ುಟಾೆಳ್. 
೨ ಕ್ೊರವಂಜ.  ರಾಶ (ಡಾ.ಶವರಾಂ) 

 

ಬಳುವಳಿ ಬಂತು ಶ್ೀಟಿ: ಜಲಾಶಯವನ್ುನ ರಾಟಿ ಸಮ್ತ್ಟಾಟದ ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ ನ್ಮ್ಮ ಪಿಯಾಣ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಸಂಜ್ ಶಾಲ್ಗಳ್ು ಬಿಡುವ 
ಸಮ್ಯ, ಒಂದು ಊರಿನ್ ಬಳಿ ಬಂರಾಗ ಶಾಲ್ ಮ್ುಗಿಸಿ ಹ್ೊರಬಂದ ಮ್ಕಾಳ್್ಲಾಿ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕಂಡು, ಕುತ್ೊಹ ದಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಸುತ್ತ ೊ ಮ್ುತ್ರತಕ್ೊಂಡರು. 
ಸವ ಪ ಹ್ೊತ್ುತ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಮೆೇಲ್ ನ್ಮ್ಮಣೊ, ನ್ಡಿನ್ಡಿ ಮ್ುಂದಿನ್ ಊರು ತ್ ುಪ ು ಹ್ೊತಾತಗುತ್ತರ್, ಎಂದು ಹ್ೊರಟ್ುಬಿಟ್ಟ. ಆದರ್ ನಾನ್ು ಮಾತ್ುಗಾರ, 
ಅಷ್ುಟ ಸು ಭವಾಗಿ ಮಾತ್ು ನಿಲಿಿಸುವವನ್ ಿ. ಇನ್ೊನ ಆ ಹುಡುಗರ್ೊಡನ್ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ರತರುವಂತ್ ಆ ಶಾಲ್ಯ ಉಪ್ಾರಾಾಯರುಗಳ್ೂ ಸಹ ಬಂದು 
ಸ್ಟ್ೇರಿಕ್ೊಂಡರು. ಅವರುಗಳ್ು ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ನ್ಮ್ಮ ವಿಷ್ಯವನ್ನಲಾಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕ್ೊಂಡು ನಿಂತ್ರು.  

ಅತ್ತ ನ್ಮ್ಮಣೊ ಕ್ಲವಿಗ್ ರ್ೇಡಿಯೇದ ಇಯರ್ ಫೇನ್ ಸಿಕ್ಲಾಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಮ್ುಂರ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ತಲ್ೇ ಇದದ. ನಾನ್ು ಒಂರ್ರಡು ಸ  ಕರ್ದು ಸುಮ್ಮನಾರ್. 

ಸರಿ ಮೆೇಷ್ಟರುಗಳ್ು ಬಂದಮೆೇಲ್, ಬನಿನ ನ್ಮೊಮಡನ್ ಟಿೇ 
ಕುಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ, ಹುಡುಗರಿಗೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವಾಗುತ್ತರ್ ಎಂದರು. 
ಹುಡುಗರಿಗಷ್ಟೇ ಏನ್ು, ನಾನ್ೊ ಹುಡುಗನ್ೇ, ನ್ನ್ಗೊ ಸಂತ್ೊೇಷ್ವ್ೇ ಆಯಿತ್ು! 
ಸರಿ ಎಂರ್, ಆದರ್ ಗಣ್ೇಶ ಮ್ುಂರ್ ಮ್ುಂರ್ ಹ್ೊೇಗುತ್ತಲ್ೇ ಇರಾದನ್. 
ಮ್ತ್ೊತಂರ್ರಡು ಸ  ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಿರ್, ಅವನಿಗ್ ಕ್ೇಳಿಸಲಿ ಿ. ನಿರಾಸ್ಟ್ಯಿಂದ 
ಅವರುಗಳಿಗ್, ಇ ಿ ಸರ್ ನ್ಮ್ಮಣೊ ತ್ುಂಬಾ ದೊರ ಹ್ೊೇಗಿ ಬಿಟಿಟರಾದರ್, ನಾನ್ೊ 
ಹ್ೊರಡುತ ತ್ೇನ್ ಎಂರ್. ಆದರ್ ಅವರು ಬಿಡುತ್ತಲ್ೇ ಇಲಾಿ, ನಾನ್ು ನ್ನ್ನ 
ಶಕ್ಲತಯನ್ನಲಾಿ ಬಿಟ್ುಟ ಗಣ್ೇಶಾ ಎಂದು ಕೊಗಿರ್.  

ಕೊಡಲ್ೇ ಅಲಿಿ ನ್ರ್ದಿದದ ಹುಡುಗರ್ಲಾಿ ಒಬುರಿಗಿಂತ್ೊಬುರು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಗಣ್ೇಶಾ, ಗಣ್ೇಶಾ ಎಂದು ಕೊಗ ು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ್ೇ ಬಯ ು ಪಿರ್ೇಶ, 
ಅದರ ೊಿ ನ್ ವತ್ೈವತ್ುತ ಹುಡುಗರು ಪ್್ೈಪೇಟಿಯಿಂದ ’ಗಣ್ೇಶ, ಗಣ್ೇಶ’’ ಎಂದು ಕೊಗುವುದು ಬ ು ಮೊೇಜಾಗಿತ್ುತ. ನ್ನ್ಂಗತ್ೊ ನ್ಗು ತ್ಡ್ಯಲಾಗಲಿ ಿ, 
ಹಾಗ್ೇ ಸುಮ್ಮನ್ ನ್ೊೇಡುತಾತ ನಿಂತ್ುಬಿಟ್ಟ. (ಸದಾ ಗಣ್ೇಶ ಎಂಬ ಹ್ಸರಾಗಿದದರಿಂದ ಹುಡುಗರು ಸು ಭವಾಗಿ ಕರ್ದಿದದರು, ಅರ್ೇ ನ್ನ್ನ ಹ್ಸರ್ೇನಾದರೊ 
ಆಗಿದದರ್, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸ  ಕ್ೇಳಿ ಎ ಿರೊ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ರತದದರ್ೇನ್ೊೇ) ಕಡ್ಗೊ ಗಣ್ೇಶ ಯಾರ ಕರ್ಗೊ ತ್ರರುಗಲಿ ಿ, ನಾನ್ೇ ಎ ಿರಿಗೊ ವಿರಾಯ 
ಹ್ೇಳಿ, ಅವನ್ನ್ುನ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರ್. ಎಷ್ೊಟೇ ದೊರದ ನ್ಂತ್ರ ನಾನ್ಲಿಿರ ದ್ೇನ್ಂದು ಅವನ್ು ಹಿಂತ್ರರುಗಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಯಾಕ್ೊೇ ಇಷ್ುಟ ನಿಧ್ಾನ್ ಎಂದು 
ಕ್ೇಳಿದ. ನಾನ್ು “ನಿೇನ್ು ಈ ರಿೇತ್ರ ಹ್ೊೇದರ್ ನ್ನ್ನ ಕಥ್ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂರ್ ನ್ನ್ಗ್ೇನಾದರೊ ಆದರ್ ಗತ್ರ ಏನ್ು” ಎಂದು ಜಗಳ್ವಾಡಿರ್. ಅವನಿಗೊ 
ಬ್ೇಜಾರಾಯಿತ್ು, ಅದಕ್ಾ ಪ್ಾಿಯಶಿತ್ತವಾಗಿ, ಮ್ುಂರ್ ಸಿಕ್ಲಾದ ಊರಿನ್ಲಿಿ ಒಂದು ಶೇಟಿಯನ್ುನ ಬಳ್ುವಳಿಯಾಗಿ ಕ್ೊಡಿಸಿದ. 

ಧೂಳಿನ ಹಾವಳಿ: ಮ್ುಂದಿನ್ ಪಿಯಾಣದಲಿಿ ರಸ್ಟ್ತಗಳ್ ೇ್ನ್ೊ ಅಷ್ುಟ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿರಲಿ ಿ. ಸ್ಟ್ೈಕಲ್ ಗಳ್ು ಭರನಾಟ್ಾವಾಡುತಾತ ಸ್ಟಾಗುತ್ರತದದವು. ರಸ್ಟ್ತಯಲಿಿ 
ಎಲಿಿ ಗುಂಡಿಗಳಿ ಿ ಎಂದು ಹುಡುಕ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲ ಮ್ುಂರ್ ಸ್ಟಾಗಬ್ೇಕಾಗುತ್ರತತ್ುತ. ಹಳ್ಳಕ್ೊಳ್ಳಗಳಿಂರಾಗಿ ಮೆೈಕ್ೈಯಲಾಿ ನ್ೊೇವಾಗಿಬಿಡುತ್ರತತ್ುತ. ಅಂತ್ಹ ಸಮ್ಯದಲಿಿ 
ನ್ಮ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮದಿ ನಿೇಡುತ್ರತದದ ಸಂಗತ್ರಯಂದರ್ ರಾರಿಯುದದಕೊಾ, ಅ ಿಲಿಿ ಆಹಾವನಿಸಿ ಟಿೇ, ಹಾ ು, ಕಾಫ್, ನಿೇಡಿ ಆದರಿಸುತ್ರತದದ ಅಂಗಡಿಗಳ್ವರು. 
ತ್ಡವಾಗುತ್ತರ್ಂದು ನಾವಾಗಿ ನಾವ್ೇ ಹ್ಚಾಿಗಿ ನಿಲಿಿಸುತ್ರತರಲಿ ಿ, ಆದರ್ ಯಾರಾದರೊ ಅಹಾವನಿಸಿರಾಗ ಆದಷ್ೊಟ ಹ್ೊೇಗುತ್ರತರ ದ್ವು. ಮ್ುಂರ್ ರಾಷರೇಯ 
ಹ್ರಾದರಿ 3 ರ್ೊರ್ತಾಗ ನ್ಮ್ಮದಿಯಾದರೊ, ಅದರಲಿಿನ್ ವಾಹನ್ ದಟ್ಟಣ್ಯಿಂರಾಗಿ ಅದೊ ಹಿತ್ವ್ನಿಸಲಿ ಿ. ಮ್ುಂರ್ ಶರಪುರ್, ಧ್ುಲ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳ್ 
ಮ್ುಖ್ಾಂತ್ರ ಸ್ಟಾಗುವಾಗ ಂತ್ೊ ಧ್ೊಳಿನ್ ಹಾವಳಿ ಎದುರಿಸಬ್ೇಕಾಯಿತ್ು. ನ್ಮ್ಮ ವಾಹನ್ಗಳ್ು, ಬಟ್ಟ, ಬಾಾಗುಗಳ್ು, ಎ ಿವೂ ಕ್ಂಪ್ಾದವೇ ಎಲಾಿ 
ಕ್ಂಪ್ಾದವೇ! ಅರ್ೇನ್ು ಧ್ೊಳ್ೂ್ೇ, ಅರ್ಲಿಿಂದ ಬರುತ್ರತತ್ೊತೇ, ಒಳ್ ಳ್ ಹ್ೊಗ್, ಅಥವಾ ಮ್ಂಜು ತ್ುಂಬಿದಂತ್ ಧ್ೊಳ್ು ತ್ುಂಬಿತ್ುತ. ನಾವಿಬುರೊ ಬಾಯಿ 
ತ್ಗ್ಯುವುದಕ್ಾ ಹ್ದರಿ, ಮಾತ್ನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲಿಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ರಾತ್ರಿಯ ವ್ೇಳ್್ಗ್ ನ್ಮ್ಮಣೊನಿಗ್ ಧ್ೊಳಿನ್ ಪಿಭಾವದಿಂದ ಅ ಜೇಯಾಗಿ, ಗಂಟ್ ುರಿ, ನ್ಗಡಿ 
ಕ್ಮ್ುಮ ಎ ಿವೂ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ  

ಮಾರನ್ಯ ದಿನ್ ನ್ಮ್ಮ ಪಯಣದುದದಕೊಾ ಕಬಿುನ್  ಜಲ್ಿ ತ್ುಂಬಿದ ಎತ್ರತನ್ ಗಾಡಿಗಳ್ು ಹ್ೊೇಗುವುದನ್ುನ ಕಂಡು, ಇಲ್ಿೇ ಎಲ್ೊಿೇ ಸಕಾರ್ ಕಾಖ್ಾೇನ್ 
ಇರಬ್ೇಕ್ಂದು ಅಂದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತರ್ದವು.  ಸಂಜ್ಯ ವ್ೇಳ್್ಗ್ ಬೃಹತಾತದ ಒಂದು ಸಕಾರ್ ಕಾಖ್ಾೇನ್ಯನ್ುನ ಕಂಡ್ವು. ಅದರ ಕಾವ ುಗಾರ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕರ್ದು 
ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಗ್ ಬಂದು ಕಾಖ್ಾೇನ್ಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿರ್ಂದು ಆಹಾವನಿಸಿದ. ಒಳ್ ಳ್ಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಾತ್ಂದು ನಾವಿಬುರೊ ಹ್ೊೇರ್ವು. ಒಳ್ಗ್ 
ಅಲಿಿನ್ ಹ ವಾರು ಮ್ುಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ನ್ಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ, ನ್ಮ್ಮ ಪಿವಾಸದ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ, ಅವನ್ೇ ನ್ಡ್ಸುತ್ರತರುವಂತ್ ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ತ್ರಳಿಸಿದ. 
ನ್ಮ್ಗ್ ಕಾಖ್ಾೇನ್ಯನ್ುನ ಸಂಪೂಣೇವಾಗಿ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಬಾಯಿ ತ್ುಂಬಾ ಸಕಾರ್ ತ್ುಂಬಿಸಿ ಕಳ್ುಹಿಸಿದ. ಅ ಸಕಾರ್ ಕಾಖ್ಾೇನ್ಯ ಮ್ುಖ್ಾಾಧಿಕಾರಿ, ಖ್ಾಾತ್ ಹಿಂದಿ 
ನ್ಟಿ ದಿ. ಸಿಮತಾ ಪ್ಾಟಿೇ ರ ತ್ಂರ್... 
ಮುಂದ್ದನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲ: ಆ ಪುಟಟದೊಂದು ಸೆೀತುವೆಯನುೂ ದಾಟುತಿತದಿಂತೆ, ಸಾಗ್ಖವನೊೀ ಪರವೆೀಶ್ಸಿದಷ್ುಟ ಸಂತೊೀಷ್, ನಮಿ ಇಡ್ೀ ಪರಯಾಣದಲಿಲಯೆೀ ಅತಯಂತ 

ಸಂತೊೀಷ್ದ ಕ್ಷಣವದು. ನಮಿನೊದುಗೊಖಳಳಲ್ು ಕಾಯುತಿತದಿವರು ರಸೆತಯ ಬದ್ದಯಲಿಲಯೆೀ ನಿಂತಿದಿ ನಮಿ ಆರಾಧಯ ದೆೈವ.... 
 

 

 

ಲ್ೇಕ್ ಪ್ಾಾಲ್ೇಸ್, ಉದ ಯಪುರ 
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ದೃರ್ಯ ಒಂದು. 
 

ಕ್ೊಠಡಿ. ಒಂದು ಮೆೇಜು, ಒಂದು ಮ್ಂಚ, ಒಂದು ಕುಚಿೇ. ಮೆೇಜು ಮ್ತ್ುತ ಕುಚಿೇಯ ಮ್ಧ್ಾದ ಜಾಗದಲಿಿ 30ರ ಹರ್ಯದ ಚಿಕಾಣೊ ಶತ್ಪಥ 
ತ್ರರುಗುತ್ರತರಾದನ್. ಬಾಗಿ ು ಬಡಿದ ಸರಾದಗುತ್ತರ್.  
 

ಚಿಕಕಣಣ:  ಸ್ಟಾ ವನ್ು ಕ್ೊಂಬಾಗ ಬಗೇರುಿ ತ್ರಂದಂತ್ 
       ಸ್ಟಾಲಿಗನ್ು ಬಾಗಿ ು ಬಡಿರಾಗ ಲಾಕ್ ಮ್ುರಿದಂತ್ ಸ್ಟಾ ಜ್ಞ|| 

 

(ಬಾಗಿ  ಚಿ ಕ ಕಳ್ಕಾನ್ ಬಿಚಿಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತರ್. ಸ್ಟ್ೇಟ್ ಚಮ್ನ್ ಲಾಲ್ ಒಳ್ಬರುತಾತನ್) 
 

ಚಮನ್ ಲಾಲ್: ನ್ಮ್ುದಕ್ ಹ್ಣ ಕ್ೊಡಿ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟಾಮಿ. ನಿೇವು ಆಟ್ ಆಡಾತರ್...? ಹ್ಣ ಕ್ೊಡಿ, ಹ್ಣ.  
ಚಿಕಕಣಣ(ಸವಗತ್): ಅಯೇಗಾ; ಹ್ಣ ಕ್ೊಡಿ ಅಂತ್, ಹ್ಣ! ಅ ,ಿ ಕ್ೇಳಿಕ್ೇಳಿರಾಗ್ ಿ ಹ್ಣ ಕ್ೊಡ್ೊೇಕ್ಾ ನಾನ್ೇನ್ು ಸಮಶಾನ್ದ ಕಾವ ುಗಾರನಾ 
ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ನ್ಸಿೇಂಗ್ ಹ್ೊೇಂನ್ವನಾ? ಅಥವಾ ರ್ೇಹವನ್ುನ ಹ್ೊೇಲ್ ಸ್ಟ್ೇಲ್ ನ್ಲಿ ಿರಾನ್ ಪಡ್ದು ಅಂಗಗಳ್ನ್ುನ ರಿೇಟ್ೇ ನಲಿಿ ಮಾರ್ೊೇ 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ೇಜವನಾ?  

ಚಮನ್: ಹ್ಣ ಕ್ೊಡು ಸ್ಟಾಮಿ. ಹಸಿಿೇ ಇ  ಿಅಂರ್ಿ ಬಡಿಡನಾದೊಿ ಮ್ಡಗಿ.  
ಚಿಕಕಣಣ: ಆಕುಿಯಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿನಿಿಪಲ್ಡ ಎನ್ಫ್ ಟ್ು ಪ್್ೇ ದ ಇಂಟ್ರ್ಸ್ಟ ಎಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರ್ಸ್ಟ್ಟಡ್ ಇನ್ ಪ್್ೇಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನಿಿಪಲ್.  
ಚಮನ್: ಅರ್ೇನ್ು ಹ್ೇಳಿದೊಿ, ಖನ್ನಡಿರಾಗ್ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ಹರಾಜ್.  
ಚಿಕಕಣಣ: (ಸವಗತ್) ಚ್ನಾನಗಿರ್. ಹರಾಜ್ ಆಗ್ೊೇ ಸಿಥತ್ರೇಲಿ ಇರುವವನ್ನ್ನ ಮ್ಹಾರಾಜ್ ಅಂತಾನ್ಲಾಿ ಈ ಸ್ಟ್ೇಟ್ೊ.. ಹೌದೊ... ಇವನಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇಟ್ೊ 
ಅಂತ್ ಹ್ಸರು ಯಾಕ್ ಬಂತ್ು ಗ್ೊತ್ತೇನ್ು? ಬ್ೇರ್ಯವರ್ ಿ ಮ್ೊರು ಪಸ್ಟ್ೇಂಟ್ ಬಡಿಡ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ಿ ಇವನ್ು ಆರು ಪಸ್ಟ್ೇಂಟ್. ಅವರು ಒಂದು 
ಅಂರ್ಿ ಇವನ್ು ಎರಡು. ಅದಕ್ಾೇ ಸ್ಟ್ೇ 2 (ಟ್ೊ)! (ಪಿಕಾಶ) ಚಮ್ನ್ ಜೇ, ನಿಮ್ಮಲಿಿ ಒಂದು ಕ್ೊೇರಿಕ್. 
ಚಮನ್: ಬ್ೊೇಲ್ೊೇ 
ಚಿಕಕಣಣ: ತ್ೊಗ್ೊಳಿ ಈ ಅಪ್ರಿಕ್ೇಷ್ನ್ 

ಚಮನ್: ಯಾವುದಕ್ಾ? 

ಚಿಕಕಣಣ: ನಿೇವು ನ್ನ್ಗ್ ಕ್ೊಟಿಟರುವ ಸ್ಟಾ  ಮ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಾ! 
ಚಮನ್: (ಕ್ೊೇಪದಿಂದ) ಏಯ್! ಕ್ೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾ  ಮ್ನಾನ ಮಾಡಿರ್ಿ ನಾನ್ೊ ಸಕಾೇರದ ಹಾಗ್ೇ ತ್ರಜ್ೊೇರಿ ಖ್ಾಲಿ ಮಾಡ್ೊಾೇಬ್ೇಕಷ್ಟ. ಅವ್ ಿ ನ್ಹಿೇ 
ಹ್ೊೇತಾ. ಮ್ಡಗು ಹ್ಣ.  
ಚಿಕಕಣಣ: ಒಂದು ಐವತ್ುತ ವಷ್ೇ ಟ್ೈಂ ಕ್ೊಟ್ಟರ್...  
ಚಮನ್: ಚಿಕನಾನ... ಕ್ೊಡಕ್ಾ ತಾಕತ್ರತಲಾಿಂರ್ೇಲ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡಿರಾಾಕಯಾಾ? 

ಚಿಕಕಣಣ: ಹ್ೇಳಿತೇನಿ ಕ್ೇಳಿ. ನಿೇವು ಕ್ೊಟ್ಟ ದುಡಡನ್ನ ತ್ರೇರಿಸ್ಟ್ೊೇ ಪರಿಸಿಥತ್ರ ಬರತ್ತ ಅಂತ್ ಅನ್ೊಾಂಡಿರಲಿ ಿ.  
ಚಮನ್: ಅಂರ್ಿ ಮೊೇಸ ಮಾಡಬ್ೇಕೊಂತಾನ್ೇ ಪ್್ೈಸ್ಟಾ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್? 

ಚಿಕಕಣಣ: ಅ .ಿ  
ಚಮನ್: ಮ್ತ್ತ? 

ಚಿಕಕಣಣ: ನಿೇವು ದುಡುಡ ಕ್ೊಟ್ಟ ಮ್ೊರು ದಿನ್ದಲ್ಿೇ ಸ್ಟಾಯಿತೇರ ಅನ್ೊಾಂಡಿರ್ದ! ನಿೇವು ಸ್ಟಾಯಲಿ ಿ. 
ಚಮನ್: ಏನ್ು ಪ್ಾಗಲ್ ಮಾತ್ು ಚಿಕನ್ ನಿಂದು? ನಾನ್ು ಸ್ಟಾಯಾತರ್? ಯಾಕ್? 

ಚಿಕಕಣಣ: ನಿೇವ್ೇನ್ು, ನಾನ್ೊ ಸ್ಟಾಯಿತೇನಿ ಅಂತ್ ಹ್ೇಳಿದದ ಆ ಡಾಿಮ್ಚಂದಿ ಜ್ೊಾೇತ್ರಷ. ‘ಪಿಳ್ಯ ಆಗತ್ತ. ಏನ್ಂರ್ಿ ಏನ್ೊ ಉಳಿಯ ’ಿ ಅಂತ್ 
ಹ್ೇಳಿದದ. ಆದದರಿಂದ ನಾನ್ು ಎಲಾಿ ಕಡ್ ಸ್ಟಾ  ತ್ೊಗ್ೊಂಡು, ಒಬು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿೇ ಜ್ೊತ್ ಪ್ಾಕುೇ, ಸಿನ್ಮಾ, ಹ್ೊೇಟ್ು,ಿ ರ್ಸ್ಟಾಟ್ುೇ 
ಅಂತ್ಲಾಿ ಸುತಾತಡಿ, ಪಿಳ್ಯ ಆಗ್ುೇಕಾಗಿದದ ಹಿಂದಿನ್ ದಿನ್ ಮಿಕಾ ದುಡಡಲಿಿ ಅವಳಿಗ್ ಡ್ೈಮ್ಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಇನ್ುನ ಪಿಪಂಚ ಮ್ುಗಿೇತ್ೊಂತ್ 
ತ್ರಳ್ೂ್ಾಂಡು ರಗ್ೆಳ್ೂ್ ಾಂಡು ಮ್ ಗಿರ್ಿ.... ಪಿಳ್ಯ ಆಗ್ಿೇ ಇ ಿ. ನಿೇವ್ೇನ್ೇ ಅನಿನ ಸ್ಟ್ೇಟ್ೊ, ಈ ಪಿಪಂಚ ನ್ನ್ಗ್ ಈ ರಿೇತ್ರ ಕ್ೈ ಕ್ೊಡಬಾರರಾಗಿತ್ುತ. 
ಒಂರ್ವೇಳ್  ್ಕಂಪ್ರಿೇಟ್ ಪಿಳ್ಯ ಆಗ್ದೇ ಇದೊಿ ಪ್ಾಷೇಯಲ್ ಪಿಳ್ಯ ಆದೊಿ ಆಗ್ುೇಕಾಗಿತ್ುತ.  

ಹಾಸಯ ನಾಟಕ ಲ್ೇಖಕರು: ರಾಮ್ನಾಥ್ 

 
ಚಿಕಾಣೊನ್ ರ್ೊಡಾಡಟ್ 
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ಚಮನ್: ಅಂರ್ಿ?  

ಚಿಕಕಣಣ: ಎಟ್ ಲಿೇಸ್ಟ, ನ್ನ್ಗ್ ಸ್ಟಾ  ಕ್ೊಟ್ಟವರಾದೊಿ ಕ್ೊಚಿಿಕ್ೊಂಡುಹ್ೊೇಗ್ೊೇವಷ್ುಟ ಪಿಳ್ಯ ಆಗಿದಿದದದರ್ೇ... 
ಚಮನ್: ನಿಮ್ಗ್ ಹ್ಣ ಕ್ೊಟ್ುಟ ನ್ಮ್ೊದ ಮ್ರ್ ಜಾನಾ ಕಾಾ? ಏಯ್ ಚಿಕನ್ನ, ಇವ್ಲಾಿ ನ್ಂ ತಾವ್ ನ್ಡಾಾಕ್ಲ ಿ. ಎರಡು ದಿನ್ ಠ್ೇಮ್. ಅಷ್ಟರಲಿ ಿ
ಕ್ೊಡಲಿಲಾಿ, ಮ್ನ್ ಜಪ್ರತ ಮಾಡಿ ವಸೊಲಿ ಮಾಡಾತರ್ ನಾವು. ಹುಷಾರ್.  
 

(ಚಮ್ನ್ ನಿಗೇಮ್ನ್. ಅಷ್ಟರಲಿ ಿಬಿೇದಿಯಿಂದ ಚಿಕಾಣೊ, ಚಿಕಾಣೊ ಎಂಬ ಗಡಸು ದನಿಯ ಕೊಗು ಕ್ೇಳಿಬರುತ್ತರ್) 
 

ಚಿಕಕಣಣ: (ಗಮ್ನ್ವಿಟ್ುಟ ಕ್ೇಳಿ) ರೌಡಿ ಭದಿಣೊ! ಕ್ಟ್ಟ ನಾನ್ು. ಮಿೇಟ್ರ್ ಬಡಿಡ ಕುಳ್ ಇವನ್ು. ಇವನ್ ಬಡಿಡ ಮಿೇಟ್ರುಿ ಆಟ್ೊೇ ಮಿೇಟ್ರಿಿಗಿಂತ್ ಫಾಸ್ಟಾಟಗಿ 
ಓಡತ್ತ! ಮ್ಹಾನ್ ಕ್ಲರಾತ್ಕ. ಇವನ್ ಮ್ುಂರ್ ಆ ನ್ಕ್ಷತ್ರಿಕ ಸ್ಟಾಧ್ೊಂರ್ಿ ಸ್ಟಾಧ್ು! (ಅತ್ರತತ್ತ ನ್ೊೇಡುತಾತ) ಏನಾಮಡಿಿ? ಈ ಹಾಳ್ು ಮ್ನ್ೇಗ್ ಇರ್ೊೇರ್ೇ 
ಒಂದು ಬಾಗಿ ು. (ಚಿಕಾಣೊ ಚಿಕಾಣೊ ಎನ್ುನವ ದನಿ ಹತ್ರತರವಾಗುತ್ತರ್) ಅವನ್ ಕ್ೈಗ್ ಸಿಕಾರ್ ವ್ೈದಿಕ ಬಾಿಹಮಣರಿಗ್ ವ್ೈಕುಂಠದ ಊಟ್ ಗಾಾರಂಟಿ 
ಅಂತಾನ್ೇ. (ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಿಂದ ಆಚ್ ನ್ೊೇಡಿ) ಆಹ್! 
 

ವಠಾರದ ಅಜಿಯ ಸಿೇರ್! (ಕ್ೈ ಹ್ೊರಚಾಚಿ ಒಣಗ ು ಹಾಕ್ಲರುವ ಸಿೇರ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಆತ್ುರಾತ್ುರವಾಗಿ ಮೆೈಗ್ ಸುತ್ರತಕ್ೊಂಡು, 
ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಗು ಹ್ೊದುದಕ್ೊಳ್ುಳವ ಹ್ೊತ್ರತಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಭದಿಣೊನ್ ಪಿವ್ೇಶ) 

 

ಭದರಣಣ: ಏಯ್ ಮ್ುದುಕ್ಲ, ಎಲಿಿ ಆ ಹ್ೈವಾನ್? 

ಚಿಕಕಣಣ: (ನ್ಡು ಬ್ಂಡಿಸಿ, ಅಜಿಯ ನ್ಡುಗುವ ದನಿಯಲಿಿ) ಇಲಾಾವ ವಾಾನ್ೊ ಇ ಾಣಣೊ. ಇಸೊಾ ು ವಾಾನ್ೊಂದು ಈಗಾತನ್ೇ ಓಯುತ.  
ಭದರಣಣ: ಏಯ್! ಉಸಿರ್ತ್ರತರ್ಿ ಕಚಕ್ ಅನಿನಸಿುಡಿತೇನಿ. ಎಲಿಿ ಚಿಕಾಣೊ? 

ಚಿಕಕಣಣ: (ಅರ್ೇ ನ್ಡುಗು ದನಿಯಲಿಿ) ಚಿಕಾನ್ೇ? ಬಾತ್ ರೊಂನಾಗವ್ನ. ಒಸಿ ಇಲ್ಿೇ ಇರಪಪ, ಹಾ ು ತ್ಂದಿುಡಿತೇನಿ. ಚಿಕಾಾ, ಯಾರ್ೊೇ ಬಂದವ್ಿ 
ನ್ೊೇಡು ಬಿರಿನ್ ಬಾಲಾೇ (ಕುಂಟ್ುತಾತ, ನ್ಡುಗುತಾತ ನಿಗೇಮ್ನ್) 

 

 

ದೃರ್ಯ 2 

 

 

ಅರ್ೇ ಕ್ೊಠಡಿ. ಭದಿಣೊ ಶತ್ಪಥ ತ್ರರುಗುತ್ರತರಾದನ್. ಮ್ಧ್್ಾ ಮ್ಧ್್ಾ ಬಚಿ ುಮ್ನ್ಯತ್ತ ತ್ರರುಗಿ “ಏಯ್ ಚಿಕಾಾ, ಬ್ೇಗ ಬಾರ್ೊೇ. ಇಲಿದರ್ಿ 
ಬಾಗಿ ು ಒಡಿೇಬ್ೇಕಾಗತ್ತ” ಎನ್ುನತ್ರತರಾದನ್. ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿ ಿಅಜಿಯ ದನಿ.  

 

ಅಜಿಿ: ಏ ರಮಾಾ, ನ್ನ್ನ ಮ್ಡಿ ಸಿೇರ್ ಇಲಿಿ ಒಣಗಿಹಾಕ್ಲರ್ದನ್ಲಾಿ, ಎಲ್ಿೇ?  

ರಮಯ: (ಲ್ೇವಡಿಯ ದನಿಯಲಿಿ) ಯಾರ್ೊೇ ಫ್ಲ್ಮ ಹಿೇರ್ೊೇಯಿನ್ ಗಳಿಗ್ ಬಟ್ಟ ಹ್ೊಲ್ದುಕ್ೊಡ್ೊೇ ಫಾಾಷ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ೈನ್ರ್ ಬಂದಿದದ ಅಜಿ. ನಿಮ್ಮ 
ಒಂಬತ್ುತ ಮೊಳ್ದ ಸಿೇರ್ೇಲಿ ಹದಿನ್ಂಟ್ು ಹಿೇರ್ೊೇಯಿನ್ ಗಳಿಗ್ ಬಟ್ಟ ಹ್ೊಲಿೇಬಹುದೊಂತ್ ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ೊಹೇದ! 
ಅಜಿಿ: ಏಯ್ ತ್ರಳ್ ,್ ಎಲ್ಿೇ ನ್ನ್ನ ಕ್ಂಪು ಸಿೇರ್?  

ಗೊೀಪಿ: ಅಕಾ, ನ್ನ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ುತ. ಬಿೇದಿ ಮ್ೊಲ್ೇಲಿ ಗುಂಡಿ ತ್ೊೇಡಿರಾರಲಾಿ, ಅಲಿಿ ಜನ್ ಬಿೇಳ್ರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ್ ಅಜಿ ಸಿೇರ್ೇನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ 
ಕ್ೊೇಲಿಗ್ ಸಿಕ್ಲಾಸಿ ನ್ೇತಾಹಕ್ಲರಾದರ್.  
ಅಜಿಿ: ನಿಜವ್ೇನ್ೊೇ ಗ್ೊೇಪ್ರ? ಅಯಾೇ ನ್ನ್ನ ಸಿೇರ್ ಕದದವರ ಕ್ೈಗ್ ಬ್ಂಕ್ಲ ಬಿೇಳ್, ಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ೇರ್ೊಹೇಗ...  
ಗೊೀಪಿ: ಹಾಗ್ೇ ಆಗಿತ್ುತ ಅಜಿ. ಐಟಿಸಿ ಕ್ಲಂಗ್ ಫ್ ಟರ್ ಸಿಗರ್ೇಟ್ ಗ್ ಕ್ೈ ಬ್ಂಕ್ಲ ಹಚಾತ ಇತ್ುತ, ಬಾಯಿ ಸ್ಟ್ೇರಾತ ಇತ್ುತ! 
ರಮಯ: ಸುಳ್ ಹ್ೇಳ್ ು್ೇಡ ಗ್ೊೇಪ್ರ. ಆ ಸಿೇರ್ ದಪಪವಾಗಿ ಇತ್ತ ,ಿ ಆದದರಿಂದ ಅದರಲಿಿ ನಾ ುಾ ಸೊಾಲ್ ಬಾಾಗ್ ಹ್ೊಲಿಸ್ಟ್ೊಾಳಿತೇನಿೇಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ 
ತ್ೊಗ್ೊಂಡ್ೊಹೇದ ಅಜಿ. 
ಅಜಿಿ: ಸುಮ್ಮನಿರ್ೊಿ ಸ್ಟಾಕು. ನ್ನ್ನ ಕ್ಂಪು ಸಿೇರ್; ಹಳ್ದಿ ಬಾಡೇರಿನ್ ಕ್ಂಪು ಸಿೇರ್.... ಹ್ೊೇಯತ ಪಿಪೇ.... ಯಾವ ಪ್ಾಪ್ರ ಕರ್ೊಾಂಡ್ೊಹೇಗಿುಟ್ೊನೇ.... 
ಅಯಾೇ....  
ಭದರಣಣ: (ಸವಗತ್) ಕ್ಂಪು ಸಿೇರ್? ಹಳ್ದಿ ಬಾಡೇರು? (ಬಚಿ ುಮ್ನ್ಯತ್ತ ನ್ುಗಿ,ೆ ಬಾಗಿ ು ತ್ಳಿಳ, ಅದು ಹಿಂದಕ್ಾ ಸರಿಯ ು) ಅಂರ್ಿೇ... ಅಜಿ ಸಿೇರ್ 
ಒಳ್ಗ್ ಇದದದುದ ಚಿಕಾಣಾೊ... ಬಿಡ ಿ ಕಣ್ೊೇಲ್ೇ. ಎಲ್ಿೇ ಅಡಗಿದದರೊ ಬಿಡ ಿ. ಹ್ೈವಾನ್! ಆಆಆಆಆ (ಕ್ಲರುಚುತಾತ ಹ್ೊರಹ್ೊೇಗುವನ್ು) 
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ಕಾಡು. ರ್ೊಡಡರಾದ ಮ್ರ. ಕ್ಳ್ಗ್ೊಬು ಸ್ಟಾಧ್ು ಕುಳಿತ್ರರಾದನ್. ಕೊದಲ್ಲಾಿ ಜಟ್ಗಟಿಟರ್. ಮೆೈಮೆೇಲ್ ಇಂತ್ಹ ಬಣೊರ್ದಂದು ಹ್ೇಳ್ಲಾಗದ, ಬಹಳ್ 
ದಿನ್ ಒಗ್ಯರ್ ತ್ೊಟ್ಟದದರಿಂದ ತ್ೊತ್ುತ್ೊತ್ುಗಳ್ಾಗಿರುವ ವಸರ. ಗಡಡ ಮಿೇಸ್ಟ್ಗಳ್ು ನಿಡಿರಾಗಿ ಬ್ಳ್್ದಿವ್. ಹಿನ್ನಲ್ಯಲಿಿ ಕ್ ವು ದನಿಗಳ್ು 
ಕ್ೇಳಿಬರುತ್ರತವ್.  
 

ದನಿ 1: ಬೊಾಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಸ್ಟ ಅಲ್ವೇನ್ೊೇ ಹರಿ?  

ದನಿ 2: ಹಿಯರ್ ವಿ ಹಾಾವ್ ನ್ೊೇ ಹರಿ! ಒಂದು ಟಾಿಫ್ಕ್ ಸ್ಟೌಂಡ್ ಇ ಿ, ಒಂದು ನಾಯ್ಿ ಪ ೊಾಷ್ನ್ ಇ ಿ. ರಿಯಲಿ ಬೊಾಟಿಫುಲ್. ನ್ಮ್ಮ 
ಷ್ೊಟಿಂಗ್ ಗ್ ಇರ್ೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ.  
ದನಿ 1: ನಿಜೇನ್ವಾಗಿರ್. ಹಣುೊಹಂಪ ುಗಳ್ ಮ್ರಗಳ್ು ನ್ೊೇಡು, ಆ ಕಡ್ ತ್ರಳಿನಿೇರಿನ್ ಒಂದು ಸಿರೇಮ್! ವಂಡರು ಫಲ್. (ಇದದಕ್ಲಾದದಂತ್ ದನಿ ತ್ಗಿಸೆಿ) 
ಹ್ೇ! ರ್ೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಬಡಿ ಹಿಯರ್! ತ್ಪಸುಿ ಮಾಡಿತರಾರÉ ಅನ್ಿತ್ತ. ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಹತ್ರತರ ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ ಬಾ.  
 

(ಹರಿ ಮ್ತ್ುತ ಅವನ್ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ ಗಿರಿ ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನ್ ಬಳಿ ಬರುವರು. ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ುಚಿಿದ ಕಣುೊಗಳ್ನ್ುನ ತ್ರ್ಯರ್ ಹಾಗ್ಯೇ ಕುಳಿತ್ರರುವನ್ು) 
 

ಗಿರಿ: ಹ್ೇ! ಯೊ ನ್ೊೇ ವಾಟ್! ಎ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಧ್ು! ಇವರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊ ವಯ ಮಾಡ್ೊೇಣಾವ? 

ಹರಿ: ವ್ೈ ನಾಟ್? ‘ಕಾಡುವ ಜನ್ರಿ ಿರ್ ಕಾಡಿನ್ಲಿಿ ಸ್ಟಾಧ್ು’ ಅಂತ್ ಟ್ೈಟ್ಲ್ ಕ್ೊಟ್ುಟ ‘ಇದು ಇವತ್ರತನ್ ಬ್ಿೇಕ್ಲಂಗ್ ನ್ೊಾಸ್’ ಅಂತ್ ಮಾಡಿುಡ್ೊೇಣ.  
ಗಿರಿ: ಓಕ್. ಕಾಾಮ್ರಾ ಸ್ಟ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡು. ಚಾನ್ಲ್ ಗ್ ಅಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕ್ೊ.  
ಮೀನಾ: ಜಸ್ಟ ವ್ೇಯ್ಟ ಡೊಾಡ್ಿ;  ುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ೈನ್. ಮೊದ ು ಅದರ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳ್ೂ್ೇಣ. ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ಹರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಿತ್ ನ್ಲಿಿನ್ 
ಹ್ೊೇಲ್ಿ ಬಹಳ್ ಆಟಿೇಸಿಟಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ೈನ್ ಮಾಡ ಪಟಿಟವ್. ಲ್ೇಡಿೇಸ್ ಗಂತ್ೊ ಪಫ್ೇಕ್ಟ ಡ್ಿಸ್. ಎಷ್ುಟ ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ುಚಿಿ ನ್ೊೇಡುವವರ 
ಕುತ್ೊಹ  ಕ್ರಳಿಸತ್ತ.  ವಿಿೇ ಡಿಸ್ಟ್ೈನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯೊ ಡು ದಿಸ್? ಹೊ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾಾಷ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ೈನ್ರ್?  

 

(ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನಿಂದ ಯಾವುರ್ೇ ಮಾತ್ು ಹ್ೊರಡುವುದಿ ಿ. ಮ್ತ್ತ ಮ್ತ್ತ ಅರ್ೇ ಪಿಶ್ನಯನ್ುನ ಮೊೇನಾ ಕ್ೇಳ್ುತಾತಳ್ .್ ಸ್ಟಾಧ್ು ಒಮೆಮ ಕಣುೊಬಿಟ್ುಟ, 
ಅವಳ್ತ್ತ ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಕುಾ ಮ್ತ್ತ ಕಣುೊಮ್ುಚಿಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೊಳ್ುಳತಾತನ್) 
 

ರಿೀಟಾ: ಮೊೇನಾ ಡಿಯರ್, ಡ್ಿಸ್ ದು ಒಂದು ಫೇಟ್ೊೇ ತ್ೊಗ್ೊೇ. ಅದರ ಬಗ್ ೆನಾವು ಡಿೇಟ್ೇಯಾಗಿಿ ರಿಸಚ್ ೇ ಮಾಡ್ೊೇಣ. (ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನ್ 
ತ್ಲ್ಯತ್ತ ನ್ೊೇಡಿ) ವಾವ್! ವಂಡರು ಫಲ್! ಯಾವುರ್ೇ ಕ್ಲಪಿ್, ರಬುರ್ ಬಾಾಂಡ್, ಹ್ೇರ್ ಬಾಾಂಡ್ ಯೊಸ್ ಮಾಡರ್ ಈ ತ್ರಹ ಸ್ಟ್ಟಪ್ ಸ್ಟ್ಟಪ್ಾಪಗಿ 
ಕೊತ್ೊಾಳ್ೂ್ ಳೇ ತ್ರಹ ಹ್ೇರ್ ಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ೊಾಂಡಿರ್ೊೇದು ನ್ೊೇಡಿದರ್ ಹಿ ಷ್ುಡ್ ಬಿ ಎ ಗ್ಿೇಟ್ ಸ್ಟಾಧ್ು. ವಿ ಷ್ಲ್ ರಿಸಚ್ ೇ ದಟ್ ಟ್ೊ. (ಬಳಿ ಸ್ಟಾಗಿ 
ತ್ಲ್ಯನ್ುನ ಮೆೇಲಿನಿಂದ ಕ್ಳ್ಗಿನ್ವರ್ಗ್ ಸವರುವಳ್ು. ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಕಣ್ತರ್ದು ನ್ಕುಾ ಮ್ತ್ತ ತ್ಪೇಭಂಗಿಯಲಿಿ ಕೊಡುವನ್ು).  
ಗಿರಿ: ಗ್ಿೇಟ್ ಐಡಿಯ! ಈ ಸ್ಟಾಧ್ುವನ್ುನ ಕರ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹ್ೊೇಗಿ ನ್ಮ್ಮ ಚಾನ್ಲ್  ನ್ಲಿಿ ಡ್ೈಲಿ ಶಾಸರ ಹ್ೇಳಿಸಿದರ್ ಹ್ೇಗ್?  

ಹರಿ: ಷ್ೊರ್! ಇದಕ್ಾ ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಒಪಪಬ್ೇಕ ಿ! ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ೇ್, ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ೇ್... 
 

(ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಹರಿಯನ್ುನ ಹತ್ರತರ ಕರ್ದು, ಅವನ್ ಜ್ೇಬಿನಿಂದ ಪ್್ನ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ಹರಿಯ ಕ್ೈಮೆೇಲ್ಯೇ ‘ನಾನ್ು ಎರಡು 
ವಷ್ೇಗಳ್ ಕಾ  ಮೌನ್ದಲಿಿರ್ದೇನ್’ ಎಂದು ಬರ್ಯುವರು. ಅಷ್ಟರಲಿ ಿಕ್ ವು ಹಳಿಳಯ ಜನ್ರು ಅಲಿಿಗ್ ಬರುವರು) 
 

ಹರಿ: (ಹಳಿಳಯವರನ್ುನ ಕುರಿತ್ು) ನಿಮ್ಗ್ ಈ ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ಬಗ್ ೆಏನಾದರೊ ಗ್ೊತ್ತ? 

ತಿಮಿ: ಐ! ಬ್ೊೇ ಪವರು ಪ ೊಿಂತ್ರೇನಿ. ಈ ಸ್ಟಾಧ್ುಗ್ೊೇಳ್ು ಏನ್ೊ ಮಾತಾಡಾಕ್ಲ ಿ. ಆರ್ಿ ಅವರ ಮ್ುಂರ್ ಅಣಿೊಟ್ುಟ ನಿಮ್ಮ ಕ್ ಿ ಆಗಲಿೇಂತ್ 
ಬ್ೇಡ್ೊಾಂಡ್ಿ ಖಂಡಿತ್ ಆಯತರ್. ಈ ತ್ರಮ್ಮ ಉರಾದವಾೇರ್ದೇ ಇವಿಿಂರಾಂತ್ರೇನಿೇ... ಲ್ೇ ಬ್ೊಮ್ಮ ನಿೇನ್ೊ ಏಳ್ಾಿ ಇವರ ಪವರೊಿ... 
ಬೊಮಿ: ನ್ನ್ಮಗಿೇಗ್ ಉಸ್ಟಾರಿಲ್ದೇ ಇರಾದಗ ಈವಯಾನ್ ಪ್ಾದ ತ್ೊಳ್್ದಿನೇರನ್ನ ಕುಡಿಸಿದದಕ್ಾ ವಾಸಿ ಆತ್ು.  
ನಿಂಗಿ: ನ್ಂಗೊ ಒಳ್ ಳ್ೇರ್ೇ ಆಗರ್. ನ್ಮ್ಮತ್ತಗ್ ಉಸ್ಟಾರಿಲ್ದಯಿರಾದಗ ಈ ರುಸಿಗ್ೊೇಳ್ ಪ್ಾದ ತ್ೊಳ್್ದಿನೇರು ಕ್ೊಟ್ಟ. ಅತ್ತ ಸಿವನಾಪದ ಸ್ಟ್ೇರಿದುಿ, 
ನ್ನ್ಗ್ ಒಳ್ ಳ್ೇರಾತ್ು.  
ಹರಿ: ಬಿಿಲಿಯಂಟ್. ಗಿರಿ, ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ುನ ನ್ಮ್ಮ ಮಾಜ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳಿಗ್ ಈಗಲ್ೇ ತ್ರಳಿಸ್ಟ್ೊೇಣ. ಅವರು ಮ್ಲ್ಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ವ್ೈಷ್ೊೊೇರ್ೇವಿ 
ಎಂದು ಅಲ್ಯುವ ಬದ ು ಇಲ್ಿೇ ಲ್ೊೇಕ ಿಲ್ಿೇ ತ್ಮ್ಮ ಕ್ ಸಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಟಾಧಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬಹುರ್ೇನ್ೊೇ.  
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ದೃರ್ಯ 4 

 

ಅರ್ೇ ಕಾಡು. ಅರ್ೇ ಮ್ರ. ಸ್ಟಾದುಗಳ್ ಮ್ುಂರ್ ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು ನಿಂತ್ರರಾದರ್.  
ಮಂತಿರ: ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ಹರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿರ್ದೇವ್. ನಿೇವು ರ್ೊಡಡಮ್ನ್ಸುಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಡನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ನಾಡಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕು.  
 

(ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನ್ದು ಅರ್ೇ ನ್ಗ್. ಅರ್ೇ ನಿಲಿೇಪತ ಭಾವ) 
 

ಮಂತಿರ: ನ್ಮ್ಮ ಸ್ಟ್ನೇಹಿತ್ರಾದ ವತ್ೇಕರ್ೊಬುರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಶಿಮ್ವನ್ನೇ ತ್ರ್ಯ ು ಬಯಸಿರಾದರ್. ಸಕಾೇರದ ವತ್ರಯಿಂದ ಹತ್ುತ ಎಕರ್ 
ಜಾಗ ನಾನ್ು ಕ್ೊಡಿಸುತ್ತೇನ್. ಅವರು ಬಂಗಲ್ ಕಟ್ುಟತಾತರ್. ನಿೇವು ಅಲಿಿ ಕುಳಿತ್ು ತ್ಪವನ್ುನ ಆಚರಿಸಿ.  
 

(ಸ್ಟಾಧ್ು ಬ್ೇಡವ್ಂದು ತ್ಲ್ಯಾಡಿಸುತಾತನ್. ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು ಪರ್ೇ ಪರ್ೇ ಕ್ೇಳ್ುತಾತರ್. ಸ್ಟಾಧ್ು ಸನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ೊನ ನಿಲಿಿಸ ು) 
 

ಮಂತಿರಗ್ಳ ಪಿಎ ತಮಿಣಣ: ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಒಪ್ರಪದರು ಸ್ಟಾರ್. ಮೌನ್ಂ ಸಮ್ಮತ್ರ  ಕ್ಷಣಂ. ನಿೇವು ಸಥಳ್ ಕ್ೊಡಿ. ಮಿಕಾ ವಾವಸ್ಟ್ಥ ನ್ನ್ಗಿರಲಿ. (ಸವಗತ್) 
ಜನ್ ಮ್ರುಳ್ೂ್ೇ, ಜಾತ್ಿ ಮ್ರುಳ್ೂ್ೇ. ಈ ಸ್ಟಾಧ್ುವಿಗಂತ್ೊ ಏನ್ೊ ಬ್ೇಡ. ಇವರ ಹ್ಸರಲಿ ಿನ್ನ್ಗ್ ಇರ ು ಜಾಗ, ಕಾಣಿಕ್ಯ ಹಣ, ಫ್ೇಮ್ಸ್ 
ಆದರ್ ಇನ್ೊನ ಏನ್ೇನ್ೊೇ....  

ದೃರ್ಯ 5 

 

ಶಿೇ ಶಿೇ ಶಿೇ ಮೌನಾನ್ಂದಸ್ಟಾವಮಿಗಳ್ ಆಶಿಮ್. ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಎತ್ತರದ ಪ್ರೇಠದಲಿ ಿಕುಳಿತ್ರರಾದರ್. ಅವರಿಗಿಂತ್ ಸವ ಪ ಕ್ಳ್ಮ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಒಮೆಮ 
ಮ್ಂತ್ರಿಯ ಪ್ರಎ ಆಗಿದುದ ಈಗ ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನ್ ಸವಘೊೇಷತ್ ಪ್ರಎ ಆಗಿರುವ ತ್ಮ್ಮಣೊ ಕುಳಿತ್ರರಾದನ್. ಸ್ಟ್ೇಟ್ ಚಮ್ನ್ ಲಾಲ್ ಒಳ್ಗ್ ಬರುತಾತನ್.  

 

ಚಮನ್: ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ಹರಾಜ್, ನಿೇವ್ೇ ಖ್ಾಪ್ಾಡ್ುೇಕು. ನ್ಮ್ೊದ ನ್ಂಬರ್ ಟ್ೊ ಬ್ೇಪ್ಾರ್. ನ್ಮ್ೊದಕ್ ಹ್ಣ ನ್ಮ್ೊದಕ್ ಮ್ನ್ೇಲಿ ಇರ್ಿ ರ್ೇಡ್ ಆಗತ್ತ 
ಮ್ಹರಾಜ್. ಇಸ್ ಲಿಯೇ ನ್ಮ್ೊದಕ್ ಹ್ಣ ನಿಮ್ೊದಕ್ ಆಶಿಮ್ದಲಿಿ ಮ್ಡಗಿತೇನಿ.  
 

(ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಆಗರ್ಂದು ತ್ಲ್ ಆಡಿಸುತಾತರ್)  
 

ತಮಿಣಣ: ಸ್ಟ್ೇಠ್ ಜೇ, ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಲೌಕ್ಲಕವನ್ುನ ಮಿೇರಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ುನ ನ್ಮ್ಗ್ ನಿೇಡಿ. ನಿೇವು ಹ್ಣವಾಗುವವರ್ಗ್ ನ್ಮ್ಮರ್ೇ ಜವಾಬಾದರಿ!  
ಚಮನ್: ಆದರ್, ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ಹರಾಜ್ ಮಾತ್ು ಕ್ೊಟ್ಟರ್... 
ತಮಿಣಣ: ಸ್ಟಾಧ್ಾವ್ೇ? ಮೌನಾನ್ಂದಸ್ಟಾವಮಿೇಜಗಳ್ು ಮಾತ್ನಾಡಿದರ್ ಅಶುಭ! ಶಾಂತ್ಂ ಪ್ಾಪಂ. ಶಾಂತ್ಂ ಪ್ಾಪಂ.  
ಚಮನ್: ಆದರೊ... ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ಒಳ್ಕ್ೊಠಡಿಯಲಾಿದರೊ ಇಟ್ಟರ್ ನ್ನ್ನ ಮ್ನ್ಸಿಿಗ್ ಹಿತ್. ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಒಪ್ರಪಗ್ಯ ನ್ಗ್ ನ್ಕಾರ್... 
 

(ಇವ್ ಿವನ್ೊನ ಕ್ೇಳಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ್ರತರುವ ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಎಲಿಯಿೇ ದೃಷಟ ನ್ಟ್ುಟ ನ್ಗುತಾತರ್.) ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ನ್ಕಾರು. ಬಹುತ್ ಅಚಾಿ. ನಾನ್ು 
ನಾಳ್  ್ನ್ನ್ನ ಹ್ಣ ಇಲಿಿಗ್ ಸ್ಟಾಗಿಸಿತೇನಿ.  
 

ತಮಿಣಣ: ಹಣ ಸ್ಟಾಗಿಸಿ. ಹ್ಣ ಆಗಿಸುವ ವಾವಸ್ಟ್ಥ ನ್ಮ್ಗ್ ಬಿಡಿ!  
ಚಮನ್: ಅಚಾಿ; ಬಹುತ್ ಅಚಾಿ. (ನಿಗೇಮ್ನ್) 

 

(ಭದಿಣೊ ಆಗಮ್ನ್)  
 

ಭದರಣಣ: ಸ್ಟಾಧ್ುಗ್ೊೇಳ್ ೇ್, ನ್ನಾಾಪ್ಾರಾೇಗ್ ಬ್ೊೇ ಕ್ೊಲ್ ಮಾಡಿವಿನ, ಬ್ೊೇ ಮೊೇಸ ಮಾಡಿವಿನ. ಇಗ್ೊಳಿಳ ಎ ುಡ  ಕಿ ಮ್ಡಿಕಾಳಿ. ನ್ನ್ 
ಪ್ಾಪಗಳ್ನ್ನಲಾಿ ವಾಸಿಂಗ್ ಪ್ೌಡರ್ ಆಕ್ಲ ತ್ೊಳ್ುದ ನ್ನ್ಗ್ ಸವಗೇರಾಗ್ ಒಂದು ಸಿೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ೊಾಡಿ.  
ತಮಿಣಣ: ಇಂದಿನ್ ಪಕಾದಲಿ ಿಬ್ೇಕ್ೊೇ, ರಂಭ್ಯ ಪಕಾದಲ್ೊಿೇ? 

ಭದರಣಣ: (ಆಸ್ಟ್ಯಿಂದ) ಊರ್ ವಾಸಿ ಪಕಾರಾಗ್ ಸಿಗತರಾ? 

ತಮಿಣಣ: ಆಗಬಹುದು. ಮೊದ ು ಸ್ಟಾಯಿ, ನ್ಂತ್ರ ಅಲ್ಿೇ ಸಿೇಟ್ ಕ್ೊಡ್ೊಿೇಣಂತ್.  

ಭದರಣಣ: ಮೆೇನ್ಾ? 
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ತಮಿಣಣ: ಆ ಕಡ್ ಊವೇಶ, ಈ ಕಡ್ ಮೆೇನ್ಕ್ ಇರಬ್ೇಕಂರ್ಿ ಇನ್ನರಡು  ಕ್ಷ ಕ್ೊಡು.  
ಭದರಣಣ: ಆಯುತ ಬುದಿದ, ಕ್ೊಡಿತವಿನ. (ಕಟ್ುಟಗಳ್ನ್ುನ ಕ್ೊಡುವನ್ು. ನಿಗೇಮ್ನ್) 
ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ: (ಒಳ್ಬರುತಾತ) ಸ್ಟಾಧ್ು ಮ್ಹರಾಜ್ ಗ್ ಜ್ೈ.  
ತಮಿಣಣ: ನಿಮ್ಮರ್ೇನ್ು ಕಥ್?  

ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ: ಮೆೇಮ್ು ರ್ೈಸ್ ಕಾನ್ೇರ್ ಪ್್ಟ್ೊಾನ್ುನಾನಮ್ು. ಅಕ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ, ಕ ುಿ ಜಾಸಿತ ವ್ೇಸಿ ಅಮಾತಮ್ು. ಪ್್ಪರು ಾ ಪರಂಗಿಕಾಯಿ ವಿತ್ತ ು 
ವ್ೇಸ್ಟಾತಮ್ು. ಡಬು ುನಾನಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರತರ ಕ್ೊಟಿಟದದರ್ ಸ್ಟ್ೇಫ್ ಅನಿನ ಚಪ್ರಪನಾನರು ಮಾ ನಾಯನ್.  
ತಮಿಣಣ: ಗುಡ್. ಒಳ್ ಳ್ಯ ಡಿಸಿಷ್ನ್. ಚಿೇ  ಒಳ್ಗ್ ಇಡಿ.  
 

(ನ್ಂತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಆಚಾರಿ, ಕಂಟಾಿಕಟರ್ ಕರಿಯಪಪ, ಪ್ರಡಬೊಿಯಡಿ ಇಂಜನಿಯರ್ ಈಸೊರಪಪ, ಇತಾಾದಿಗಳ್ು ಬಂದು ಕಾಣಿಕ್ ನಿೇಡಿ, ಚಿೇ  ಒಳ್ಗಿಟ್ುಟ 
ನ್ಡ್ಯುತಾತರ್. ಸ್ಟಾಧ್ು ಇವ್ ವಿನ್ೊನ ನ್ೊೇಡುತಾತ ನ್ಗುತಾತ ಕುಳಿತ್ರರುತಾತನ್) 
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ಸ್ಟಾಧ್ುವಿನ್ ಒಳ್ಕ್ೊಠಡಿ. ಅ ಿಲಿ ಿಕ್ ವು ರ್ೇವತ್ಗಳ್, ಮ್ಠಾಧಿೇಶರ ಫೇಟ್ೊೇಗಳ್ು. ಒಂದು ಕಡ್ಯಿಂದ ಸುಗಂಧ್ ಅಗರಬತ್ರತಯ ಧ್ೊಮ್ 
ಗಾಳಿಯಡನ್ ಆಡುತ್ರತರ್. ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ಮ್ುಂರ್ ತ್ಮ್ಮಣೊ ಕುಳಿತ್ರರಾದನ್.  
 

ಸಾಧು: ತ್ಮ್ಮಣೊ... 
ತಮಿಣಣ: (ತ್ಲ್ ಎತ್ರತ, ಆಶಿಯೇದಿಂದ) ನಿೇವು? ನಿೇವು ಮಾತ್ನಾಡಿದಿರ್ ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ ?್ 

ಸಾಧು: ಹೌದು. ಒಬು ಕ್ಷೌರಿಕನ್ನ್ುನ ಬರಹ್ೇಳ್ು ಮ್ತ್ುತ (ಒಂದು ವಸುತಗಳ್ ಪಟಿಟಯನ್ುನ ಕ್ೊಡುತಾತ) ಈ ವಸುತಗಳ್ನ್ುನ ನಾಳ್  ್ಸಂಜ್ಯಳ್ಗ್ ತ್ರಿಸು. 
ಇಂದಿಗ್ ನ್ನ್ನ ಮೌನ್ ಮ್ುಗಿಯಿತ್ು. ನಾಳ್  ್ಇಂದು ಬಂದ ಈ ಪಟಿಟಯಲಿಿರುವ ಭಕಾತದಿಗಳ್ನ್ುನ ಬರಹ್ೇಳ್ು.  
ತಮಿಣಣ: (ವಸುತಗಳ್ ಪಟಿಟಯನ್ುನ ನ್ೊೇಡುತಾತ) ಜಟ್, ಗಡಡ, ಮಿೇಸ್ಟ್... ಹೊಞಂ! ಇರ್ೊೇದನ್ನ ಬ್ೊೇಳಿಸಕ್ಾ ಕ್ಷೌರಿಕನ್ನ ಕರ್ದಮೆೇಲ್ ಇವ್  ಿಯಾಕ್ೊೇ... 
 

ದೃರ್ಯ 7 

 

ಪ್ಾಿಥೇನಾ ಮ್ಂದಿರ. ಭಕಾತದಿಗಳ್್ಲಾಿ ಸ್ಟ್ೇರಿರಾದರ್. ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಒಬ್ೊುಬುರನ್ನೇ ಬಳಿ ಕರ್ದು ಒಂರ್ೊಂದು  ಕ್ೊೇಟ್ಯನ್ುನ ನಿೇಡುತಾತರ್. 
ಎ ಿರೊ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಟಾಥನ್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ೊಂಡ ನ್ಂತ್ರ ಸ್ಟಾಧ್ುಗಳ್ು ಮೊದ ು ತ್ಮ್ಮ ಜಟ್ಯನ್ುನ ತ್ಗ್ಯುತಾತರ್. ನ್ಂತ್ರ ತ್ಮ್ಮ 
ಗಡಡವನ್ುನ, ಮಿೇಸ್ಟ್ಯನ್ುನ ತ್ಗ್ಯುತಾತರ್. ಇವ್ ವಿನ್ೊನ ಆಶಿಯೇದಿಂದ ಭಕತರು ನ್ೊೇಡುತ್ರತರುತಾತರ್. ಮೊದ ು ಎಚ್ಿತ್ುತಕ್ೊಂಡವನ್ು ಚಮ್ನ್ 
ಲಾಲ್.  
 

ಚಮನ್: ಅರ್ೇ ಏ ತ್ೊೇ ಚಿಕನ್ನ ಹ್ೈ, ಸ್ಟಾಧ್ೊ ನ್ಹಿೇ. ಧ್್ೊೇಖ್ಾ... ಧ್್ೊೇಖ್ಾ...  
ಭದರಣಣ: ನ್ಮ್ಮ ಚಿಕಾ!!! ಎ ಿಲ್ೇ ನ್ನ್ನ ಬಡಿಡ ದುಡುಡ.... ಅಜಿ ವ್ೇಷ್ದಲಿಿ ಹ್ೊೇಗಿ ಈಗ ಬತಾೇ ಇದಿದೇಯಾ. ನಿನಾನ... ನಿನಾನ...  
ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ: ಮಾ ಅಂಗಡಿಲ್ೊೇ ಆರು ನ್ ದಿ ಲ್ಕಾಂ ಬಾಕ್ಲ ಇಟ್ುಟ ಪೇಯಿನಾನವು ಕರಾ... ಈಗ ವಸೊಲಿ ಚ್ೇಸ್ಟಾತನ್ು....  
ಸಾಧು: ಅಯಾೇ ಹುಚಿರಾ! ಸ್ಟಾವಿರ ರೊಪ್ಾಯಿಗ್ ಲ್ಕಾ ಹಾಕ್ಲ ಅಡಡ ಕಟಿಟ ವಸೊಲಿ ಮಾಡ್ೊೇ ನಿೇವು ನಿೇವಾಗ್ೇ  ಕ್ಷಾಂತ್ರ ತ್ಂದು ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗ್ 
ಕ್ೊಟಿಟದಿದೇರ ,ಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದಿದೇಗ್ ಏನ್ು ಹ್ೇಳ್ಲಿ? ಚಮ್ನ್, ಈಗ ಪಲಿೇಸ್ ಬತಾೇರ್.  
 

ಚಮನ್: ಬಹುತ್ ಅಚಾಿ. ಧ್್ೊೇಖ್ಾ ಸ್ಟಾವಮಿ ಅಂತ್ ಜ್ೇಲಿಗ್ ಹಾಕಾತರ್.  
ಸಾಧು: ನಾನ್ು ಈವರ್ಗ್ ಮೌನ್ವಾಗ್ೇ ಇರ್ದ. ಜನ್ಗಳ್ು, ವಾಹಿನಿಗಳ್ು, ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ ೇ್ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಮೌನಾನ್ಂದ ಸ್ಟಾವಮಿ ಅಂತ್ ಕರ್ದದುದ, ಆಶಿಮ್ 
ಕ್ೊಟ್ಟದುದ. ನ್ನ್ಗ್ ಆಗ ೊ ಅದು ಬ್ೇಕಾಗಿರಲಿ ಿ. ಈಗ ೊ ಬ್ೇಡ. ಆದರ್ ಪಲಿೇಸರು ಬರ್ೊೇದು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಿಡಿಯ  ಿ, ನಿಮ್ಮನ್ುನ. 
ಚಮನ್: ಹಂಕ್ೊೇ ಪಕಡ್ೇಗಾ? ಕ್ೊಾೇ? 

 

ಭದರಣಣ: ನಾವ್ೇನ್ು ಮಾಡಿರ್ವಂತ್? 

ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ: ಮಾ ಅಪರಾಧ್ಮೆೇಮ್ಂಡಿ ಚಿಕಾನ್ನಗಾರು?  
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ಸಾಧು: ನಿೇವುಗಳ್ು ನಿನ್ನ ಸಂಜ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಪಿತ್ರ ಮಾತ್ೊ ರ್ಕಾಡ್ೇ ಆಗಿರ್. ಒಂದು ಕಾಪ್ರ ನ್ನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್. ಇನ್ೊನಂದು ಕಾಪ್ರ ಬಾಾಂಕ್ 
ಲಾಕರಲಿಿ ಇಟಿಟರ್ದೇನ್. ನಾನ್ು ಸತ್ತ ದಿನ್ ಅದನ್ುನ ಪಲಿೇಸ್ ಗ್ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕ್ಂದು ವಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ದೇನ್. ನ್ನ್ನ ಬಳಿಯ ಕಾಪ್ರ ಈಗ ಪಲಿೇಸ್ ಗ್ 
ಕ್ೊಡುತ್ತೇನ್. ಚಕಿಬಡಿಡ, ಮಿೇಟ್ರ್ ಬಡಿಡ, ಕ ಬ್ರಕ್ ಸ್ಟಾಮಾನ್ುಗಳ್ನ್ುನ ಬಳ್ಸಿ ವಾಾಪ್ಾರ ಇತಾಾದಿಗಳಿಗ್ ನಿೇವು ಸಕಾೇರಿ ಬಳ್  ್ತ್ೊಡ ು 
ಸಿದಧರಾಗಿ!!! 
ಚಮನ್: ಅಯಾೇ ಮ್ರ್ ಗಯಾ ರ್ೇ! ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್ನ, ಜ್ೊೇ ಪ್್ೈಸ್ಟಾ ತ್ುಮಾಹರ್ೇ ಪ್ಾಸ್ ಹ್ೈ ವೇ ಭಿೇ ನಿೇನ್ೇ ಇಟ್ೊಾೇ. ಈ ಕವರೊಿ ನಿೇನ್ೇ 
ಇಟ್ೊಾೇ. ಪಲಿೇಸ್ ಗ್ ಏನ್ೊ ಹ್ೇಳ್ ು್ೇಡ ಭಾಯಿ. ಮೆೈ ಚಲಾ ಜಾತಾ ಹೊ, ಅಬಿುೇ... (ಹ್ೊರಕ್ಾ ಓಡುವನ್ು) 
ಭದರಣಣ: ಖೊನ್ ಮಾಡಿರ್ದಲಾಿ ಖಬರ್ ನಿನಾತವ್ೇ ಐತ್ ಚಿಕಾಣೊಪಪಯಾ! ವಾರ ವಾರ ಹಫಾತ ಕ್ೊಡಿತೇನಿ, ಎಲಾಿ ಅದಬ್ ಮಾಡು ಕಣಣಾೊ. ನಿನ್ಗ್ 
ಅಡಡಬಿರ್ದ. ನಿೇನ್ೇ ಕಾಪ್ಾಡ್ುೇಕಣ್ೊೊೇ. ಪಲಿೇಸರ ತಾವ ನಿೇನ್ೇ ಯಾಪ್ಾರ ಮಾಡಣೊ. ಅವರಿಗೊ ಹಫಾತ ನಿನ್ನ ಕ್ೈಲ್ೇ ಕ್ೊಡಿತೇನಿ. ಬತ್ರತೇನಿ ಕಣಣೊ.  
(ಹ್ೊರಡುವನ್ು) 
ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ: ಮಿೇ ಆಶಿಮಾನಿಕ್ಲ ಏಮಿ ದಿನ್ಸಿ ಬ್ೇಕ್ೊೇ ಎಲಾಿ ಪಿತ್ರ ತ್ರಂಗಳ್ೂ ನಾನ್ೇ ಕಳಿಸಿತೇನಿ. ತ್ಪ್ಾಪಯುತ ನಾಯನಾ. ಮ್ನಿನಚೊಿಡು. ವಸ್ಟಾತನ್ು.  
(ಹ್ೊರಹ್ೊೇಗುವನ್ು) 
ಸಾಧು: ತ್ಮ್ಮಣೊ... 
ತಮಿಣಣ: ಏನ್ು ಮ್ಹರಾಜ್...? 

ಸಾಧು: ಚಿಕಾಣೊ ಅನ್ುನ ಸ್ಟಾಕು. ಇನ್ುನ ನ್ನ್ಗ್ ಈ ಆಶಿಮ್ ಬ್ೇಡ. ನ್ನಿನಂದ ಡ್ೈಮ್ಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಪಡ್ದ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಂದಿದದಳ್ು. ನ್ನ್ನನ್ುನ ಗುರುತ್ು 
ಹಿಡಿದಳ್ು. ಸ್ಟಾಧ್ುವಾಗಿ ಕಲಿತ್ ಮ್ಂತ್ಿಗಳಿಂದ ನಾನ್ು ಪ್ೌರ್ೊೇಹಿತ್ಾ ಮಾಡಿ ಜೇವನ್ ನ್ಡ್ಸುತ್ತೇನ್. ನಾನ್ು ಸಂಸ್ಟಾರಿಯಾಗುತ್ತೇನ್.  
ತಮಿಣಣ: (ಸವಗತ್) ಇವರು ಹ್ೊೇದರ್ ನ್ನ್ನ ಗತ್ರ? ಬ್ೇಕ್ಂದರೊ ಮ್ಂತ್ಿ ಹ್ೊರಡದ ಬಾಯಿ ನ್ನ್ನದು. ಇವರು ಹ್ೊೇದರ್ ಮ್ತ್ೊತಬುನ್ನ್ುನ 
ಗುರುವಾಗಿ ಆಶಿಮ್ದಲಿಿ ಕೊರಿಸಿ ನ್ನ್ನ ಬ್ೇಳ್  ್ಬ್ೇಯಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳವುದು ಕಷ್ಟ. (ಪಿಕಾಶ) ಗುರುಗಳ್ ,್ ನಿೇವು ಆಶಿಮ್ದಲಿರಿುವಷ್ುಟ ಕಾ  ಮಾತ್ಿ ಆ 
ಮ್ಂತ್ರಿಗಳ್ು, ರೌಡಿ, ಶ್ಟ್ಟರು, ಸ್ಟ್ೇಟ್ೊ ಎ ಿರೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳ್ುತಾತರ್. ನಿೇವು ಹ್ೊರಹ್ೊೇದರ್ ನಾ ುಾ ಜನ್ರ ಭುಜ ಏರುವುರ್ೇ ಗಾಾರಂಟಿ.  
ಸಾಧು: (ಯೇಚಿಸುತಾತ) ಈಗ ಏನ್ು ಮಾಡ್ೊೇಣ?  

ತಮಿಣಣ: ನಿೇವು ಗುರುಗಳ್ ೇ್ ಆಗಿರಿ.  
ಸಾಧು: ಆ ಹುಡುಗಿ? 

ತಮಿಣಣ: ಅವಳ್ೂ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಪತ ಸ್ಟ್ೇವಕ್ಲಯಾಗಿ; ತ್ನ್ೊಮ ಕ ನಿೇವು ನಿತಾಾನ್ಂದರಾಗಿರಿ ಗುರುಗಳ್ !್ ಪಿತ್ರ ದಿನ್ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ 
ಸ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ೇ ಇರಲಿ ಚಿಕಾಣೊನ್ ರ್ೊಡಾಡಟ್!!! 

ಇಬುರೊ ಗಹಗಹಿಸಿ ನ್ಗುತ್ರತರುವಂತ್ ತ್ರ್. 
 

ಚಿಂತನೆ 
 

ವ್ೇದಿಕ್ಯೇರಿದ ಸ್ಟಾಹಿತ್ರಯಂದರು 
ಸರಳ್ತ್ಗ್ 
ಯುವಜನ್ರ 

ಒಲಿಸಬ್ೇಕು 
ಜ್ೈ ನ್ು ಸ್ಟ್ೇರಿದ ನಾಯಕರ್ಂದರು 

ಸರಳ್ 

ತ್ಗ್ಯುವ 

ಜನ್ರ 

ಒಲಿಸಬ್ೇಕು! 
 

ನೆಟ್ಸ ವಕುಖ 

 

ಯಾವ ಯಾವ ನ್ಟ್ ವಕ್ಲೇನ್ ಕಂಪನಿ 

ಯಾಯಾೇರಿಗ್ ಸರಿ ತ್ರಳಿದಿರಲಿ; 

ಆಂಧ್ಿಭ್ೊೇಜನ್ವ ಮಾಡುವ ಜನ್ರಿಗ್ 
ಸ್ಟ್ಟೈಸು 

ಗಾಳಿಮಾತ್ುಗಳ್ನಾಡುವ ಜನ್ರಿಗ್ 
ಏರ್ ಟಲ್ 

ಶಸರಚಿಕ್ಲತ್ಿಯ ಮಾಡುವ ವ್ೈದಾಗ್ 
ಡ್ೊ. ಕ್ೊೇಮಾ 

ತ್ರಥಿಮ್ತ್ರಗಳ್ನ್ು ಮಾಡುವ ಜನ್ರಿಗ್ 
ವಡಾ ಫೇನ್! 

 

ಪಂಚಭೂತಗ್ಳು 
 

ವಿವಾಹವಿಧಿಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಷಿಯಾಗ ು 
ಭೊತ್ಗಳಿರುವುದು ಐದು 

ಅತ ತ್ ಮಾವರು ಎರಡರ ಜ್ೊತ್ಗ್ 
ಪುರ್ೊೇಹಿತ್ರ್ರಡು 

ಮೆೇಲಿವಡಿಯೇಗಾಿಫರಿಿಹನ್ ಿ 
ಪಂಚಭೊತ್ಗಳ್  ್ಇವರು! 

 

ಪಾಟಿಖ 

 

ರಾವಪರ ಕಳ್್ದು ಕಲಿಯುಗ ಬಂದರು 
ಬದಲಾಗಿ ಿ ಹ್ಣುೊ 

ಆಗ ು ಕ್ಲಟಿಟೇ ಪ್ಾಟಿೇ, 

ಈಗ ು ಕ್ಲಟಿಟೇ ಪ್ಾಟಿೇ! 

ರಾಮನಾಥ್, ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ್ೇಖಕರು  
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ಭಾನ್ುವಾರ, ಮ್ಧ್ಾಾನ್ಹ ಚ್ನಾನಗಿ ತ್ರಂದು ಮ್ ಗಿರ ದ್. ಹ್ೊರಗಡ್ “ಭವತ್ರ ಬಿಕ್ಷಾಂರ್ೇಹಿ” ಎಂದು ಹ ವಾರು ಕಂಠಗಳ್ು ಒಟಿಟಗ್ೇ ಕೊಗಿದ 

ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ದಢಕ್ ಎಂದು ಎದುದ ಕುಳಿತ್. ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ “ಭವತ್ರ ಬಿಕ್ಷಾಂರ್ೇಹಿ” ಎಂದದುದ ಕ್ೇಳಿಸಿತ್ು. ಮ್ಗ ಓಡಿಹ್ೊೇಗಿ ನ್ೊೇಡಿ, ಅಲಿಿಂದಲ್ೇ ಕೊಗಿದ,  

“ ಅಪ್ಾಪ, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಲ್ೊೇವಿನ್ ಬಂದಿರಾದರ್” ಎಂದ.  
“ಏನ್ೊೇ ಹಾಗಂರ್ಿ” ಎಂರ್, 
 “ಅ ಿಪಪ, ಗುರು ಶಷ್ಾರು ಬಂದಿರಾದರ್”, ಎಂದ.  
ಒಳ್ಗಿನಿಂದ ಲಿೇ , “ರಿೇ ನಿೇವ್ೇ ಎದುದ ನ್ೊೇಡಬಾರರ್ೇನಿಿ, ಯಾರದು ಅಂತ್”, ಅಂದುಿ. 

ಬಾಗಿ ು ತ್ರ್ದು ನ್ೊೇಡಿರ್, ಪಂಚರತ್ನಗಳ್ಂತ್, ಪಂಚಶಖ್ಾಮ್ಣಿಗಳ್ಂತ್, ಐದು ಜನ್ 
ಕಾವಿಧ್ಾರಿಗಳ್ು ರಾರಾಜಸುತ್ರತದದರು. ಕಾವಿ ಪಂಚ್ ಉಟ್ುಟ, ಮೆೇಲ್ ಕಾವಿ ವಸರ ಹ್ೊದುದ, ಕೃಶಕಾಯರಾಗಿ, 

ಹಿರಿಯರಂತ್ರದದವರು ನ್ಡುವಲಿಿ ನಿಂತ್ರದದರು, ಮ್ುಖದಲಿಿ ಮ್ಂದಹಾಸ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ. ಇನ್ುನ ನಾ ುಾ ಜನ್ 
ಅವರಿಗಿಂತ್ ಕ್ಲರಿಯರು ಕಾವಿ ಪಂಚ್ ಉಟ್ುಟ, ವಸರದ ಬದ ು ಷ್ರಾಯಿ ತ್ೊಟಿಟದದರು. ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟರಾಗಿದದ 
ಅವರು ಆ ಕಡ್ ಈ ಕಡ್ ಇಬಿುಬುರಂತ್ ಗುರುವಿನ್ ಜ್ೊತ್ ನಿಂತ್ರದದರು. ಗುರುವಿನ್ ಹಣ್ಯಲಿಿ ವಿೇಭೊತ್ರ, 

ನಾಮ್, ಕುಂಕುಮ್ ಮ್ೊರೊ ಶ್ ೇಭಿಸುತ್ರತತ್ುತ, ಆದರ್ ಉಳಿದ ನಾ ುಾಜನ್ರ ಹಣ್ ಖ್ಾಲಿ.  
“ಪೂಜಾರಿಗ್ ವಂದನ್ಗಳ್ು, ಈ ಬಡವನ್ ಕುಟಿೇರಕ್ಾ ಆಗಮಿಸಬ್ೇಕು”, ಎಂರ್. ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾವಮಿಗಳ್ು ಕ್ೈ 
ಮೆೇಲ್ತ್ರತ ಮೌನ್ವಾಗಿಯೇ ಆಶೇವೇದಿಸಿದರು. ಕಣುೊಮ್ುಚಿಿ ಏನ್ೊೇ ಮ್ಂತ್ಿ ಹ್ೇಳ್ುತ್ರತದದ ಹಾಗಿತ್ುತ. 

“ಪೂಜಾರು ಕ್ಷಮಿಸಬ್ೇಕು, ಈ ಅವಿವ್ೇಕ್ಲಗ್ ತಾವಾಾರ್ಂದು ಅರಿವಾಗಲಿ ಿ, ನ್ನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಮ್ನಿನಸಿ. ತಾವಾಾರು? ಯಾವ ಮ್ಠದಿಂದ ಬಂದವರು? 

ಈ ಅ ಪನಿಂದ ತ್ಮ್ಗ್ೇನಾಗಬ್ೇಕು, ಅಪಪಣ್ ಕ್ೊಡಿಸುವಂತ್ವರಾಗಿ” ಎಂರ್. ಅಷ್ಟರಲಿಿ ನ್ನ್ನ ಹಿಂರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ರದದಳ್ು ಲಿೇ . ಗುರುಗಳ್ು ನ್ುಡಿದರು  
“ಮ್ಗುವ್ ನಾವಾಾರ್ಂದು ಅರಿವಾಗಲಿ ಿವ್ೇ ನಿನ್ಗ್? ಅಯಾೇ ರ್ೈವವ್ೇ, ನ್ಮ್ಮ ಸೃಷಟಕತ್ೇರು ಸವಗೇಸಥರಾದ ಮೆೇಲ್ ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಎ ಿರೊ 
ಮ್ರ್ಯುತ್ರತರಾದರ ಿ, ಕಂದ ನಾನ್ ಿವ್ೇ ಗಾಂಪ ಮ್ಠಾಧಿೇಶನಾದ..” ಎನ್ುನವಷ್ಟರಲಿಿ ನ್ನ್ನ ತ್ಲ್ಯಲಿಿ ಮಿಂಚು ಹ್ೊಳ್್ಯಿತ್ು. 
“ಹ್ೊೇ ಹ್ೊೇ ಹ್ೊೇ, ತ್ರಳಿಯಿತ್ು ತ್ರಳಿಯಿತ್ು, ತಾವು ಗಾಂಪಗುರುಗಳ್ು, ಇವರು ನಾ ುಾ ಮ್ಂದಿ ತ್ಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ಶಷ್ಾರಾದ, ಮ್ಂಕ, ಮ್ರುಳ್, ಮ್ಡ್ಯ, 

ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಠಾೆಳ್ ಅ ಿವ್ೇ”. ಹಾಗ್ಯೇ ತ್ನ್ನ ಕುಟ್ುಂಬದ ಪರಿಚಯವನ್ೊನ ಗುರುಗಳಿಗ್ ಮಾಡಿರ್. 
“ಗುರುಗಳ್ ೇ್, ಇವಳ್ು ನ್ನ್ನ ಹ್ಂಡತ್ರ ಲಿೇ , ಅಂರ್ಿ ಲಿೇಲಾವತ್ರ, ನಾನ್ವಳ್ ಬಾ , ಅಂದರ್ ಬಾ ಕೃಷ್ೊ, ನ್ನ್ನ ಮ್ಗಳ್ು ಪಮಿಮ, ಮ್ಗ ರಮಿಮ, ನ್ಮ್ಮ 
ಕುಟ್ುಂಬವನ್ುನ ಆಶೇವೇದಿಸಬ್ಕು” ಎನ್ುನತಾತ ಸಕುಟ್ುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೆೇತ್ನಾಗಿ ಗುರುಗಳ್ ಕಾಲಿಗ್ರ್ಗಿರ್. 
“ರ್ೇವ, ರ್ೇವ ಕಡ್ಗೊ, ’ಹ್ೊರನಾಡಿಗ್ ಹ್ೊೇಗು, ನಿಮ್ಮನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲಿಿರಾದರ್, ಕನಾೇಟ್ಕದಲಿಿ ಅ ಿ’ ಎಂಬ ನ್ಮ್ಮ ತ್ಂರ್ಯ 
ವಾಣಿ ನಿಜವಾಯಿತ್ು, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವವರು ಇಲಾಿದರೊ ಇರಾದರ ಿ, ಅಂದರ್ ನ್ಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಇನ್ೊನ ತ್ರೇರಿ ಿ” ಎನ್ುನತಾತ ಗುರುಗಳ್ು 
ಸಂಪ್ರಿೇತ್ರಾದರು. 
“ಗುರುಗಳ್ು ನ್ಮ್ಮ ಈ ಗುಡಿಸಲ್ೊಳ್ಗ್ ಆಗಮಿಸಬ್ೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ಿ ಪ್ಾದಧ್ೊಳಿನಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಗೃಹವನ್ುನ ಪ್ಾವನ್ಗ್ೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಾದಪೂಜ್ 
ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಿ, ನ್ಮ್ಮ ಬದುಕನ್ುನ ಕೃತಾಥೇವನಾನಗಿಸಿಬ್ೇಕ್ಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಳತ ತ್ೇನ್,”  ಎನ್ುನತ್ರತದದಂತ್, ನ್ನ್ನ ಪಕ್ಾಯನ್ುನ ತ್ರವಿದ 
ಲಿೇ . 
“ರಿೇ ನಿೇವ್ೇನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ೌರಾಣಿಕ ಸಿನ್ಮಾದಲಿಿ ನ್ಟಿಸ್ಟಾತ ಇ ಿ, ಆ ನಿಮ್ಮ ರ್ೇವರ ಪ್ರಕಿರ್ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ನಿಲಿಿಸಿಿೇ ಸ್ಟಾಕು, ಹುಣಸೊರು ಕೃಷ್ೊಮ್ೊತ್ರೇ 
ಕಾ  ಅ ಿ ಇದು, ಯೇಗರಾಜ ಭಟ್ಟರದು” ಅಂದುಿ. ಹೌರೌದು, ನಾನಾಾಕ್ ಈ ತ್ರ ಮಾತಾಡಾತ ಇದಿದೇನಿ, ಬಹುಶಃ ಗಾಂಪ ಗುರುಗಳ್ 
ಮ್ಹಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದುಕ್ೊಂಡ್.  
 

********** 

 

ಲಿೇ  ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಡುಗ್ ಮಾಡಿ ಎ ಿರನ್ೊನ ಭ್ೊೇಜನ್ಕ್ಾಬಿುಸಿದಳ್ು. ಲಿೇ ಳ್ ಕ್ೈ ಅಡುಗ್ಯನ್ುನ ಹ್ೊಗಳ್ುತಾತ ಶಷ್ಾರ್ ಿ ಪುಷ್ಾಳ್ ಭ್ೊೇಜನ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳಿಗ್ ಮಾತ್ಿ “ನಿಮ್ಮ ಆರ್ೊೇಗಾವ್ ನ್ಮ್ಮ ಭಾಗಾ, ನಿೇವು ಎಚಿರಿಕ್ಯಿಂದಿರಬ್ೇಕು, ನಾವು ಸವಿದು ಸರಿಯಂದದದನ್ುನ ನಿೇವು ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ”, 

ಎನ್ುನತಾತ ವಿಶ್ೇಷ್ ಕಾಳ್ಜಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗ್ ಎ ಿವನ್ೊನ ರುಚಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರು. ನ್ಂತ್ರ ಹ್ೊರಗ್ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ ಗುರುಗಳಿಗ್, ನಾನ್ು  
“ಗುರುಗಳ್ ,್ ಕ್ೊಂಚಕಾ  ವಿಶಿಮಿಸಿ” ಎಂರ್. ಕೊಡಲ್ೇ ಮ್ಂಕ,  

“ಇನ್ೊನ ಇ ಿ, ಗುರುಗಳ್ು ಈಗ ಔಷ್ಧ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವ ಸಮ್ಯ” ಎಂದು, 
“ಲ್ೇ ಎಲ್ೊಿೇ ಗುರುಗಳ್ ಔಷ್ಧ್ಗಳ್ು, ಕ್ೊಡ್ೊಿೇ ಬ್ೇಗ” ಎಂದ. ಮ್ಡ್ಯ  
“ಇಲಿಿರ್ ತ್ಗ್ೊೇ” ಎಂದು, ಒಂದು ರ್ೊಡಡ ಡಬಿುಯನ್ನೇ ತ್ನ್ನ ಚಿೇ ದಿಂದ ಈಚ್ ತ್ಗ್ದಿರಿಸಿದ. ನಾನ್ು ಗಾಬರಿಯಿಂದ  
“ಏನಾಗಿರ್ ಗುರುಗಳಿಗ್, ಯಾಕ್ ಇಷ್ೊಟಂದು ಔಷ್ದಿಗಳ್ು” ಎಂರ್. 
         ಮ್ುಂದಿನ್ ಪುಟ್ ನ್ೊೇಡಿ ... 

ಹಾಸಯ ಲ್ೇಖಕರು: ನಾಗಶ್ೈ  ಕುಮಾರ್ 

 
ಗಾಂಪ ವಾಹಿನಿ 
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ಮ್ರುಳ್ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ “ ಅಂತಾರ್ದೇನ್ೊ ಆಗಿ ,ಿ ಮ್ುನ್ನಚಿರಿಕ್ ಅಷ್ಟ, ಮ್ುಂರ್ ಯಾವುರ್ೇ ಕಾಯಿಲ್ ಬರರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ್, ಸಕಾರ್ ಕಾಯಿಲ್, ರಕತರ್ೊತ್ತಡ, 

ಮ್ೊ ವಾಾಧಿ, ಕಾಮಾಲ್, ಆಸತಮಾ, ಹಿೇಗ್ ನ್ಮ್ಗ್ ತ್ರಳಿದ ಎಲಾಿ ಕಾಯಿಲ್ಗಳಿಗೊ ಔಷ್ಧ್ ಇಟ್ುಟಕ್ೊಂಡಿರ ದ್ೇವ್. ಅದೊ ಒಂರ್ೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ಗೊ ಅಲ್ೊೇಪತ್ರ, 

ಆಯುವ್ೇೇದ, ಹ್ೊೇಮಿಯೇಪತ್ರ, ಮ್ೊರು ಪದದತ್ರಗಳ್ ಔಷ್ಧಿಗಳ್ನ್ೊನ ಗುರುಗಳಿಗ್ ಕ್ೊಡುತ ತ್ೇವ್” ಎಂದ. 
ಮ್ುಠಾೆಳ್ “ಈಗಲಾದರೊ ತ್ರಳಿೇಯಿತ್ೇ ನಾವು ನ್ಮ್ಮ ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಎಷ್ುಟ ಜ್ೊೇಪ್ಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಯುತ ತ್ೇವ್ ಅಂತ್” ಎಂದು ಹ್ಮೆಮಯಿಂದ ಬಿೇಗಿದ. 
ಗುರುಗಳ್ು ಭಿೇತ್ರಯಿಂದ “ನಾನ್ೇ ಔಷ್ದಿಗಳ್ನ್ುನ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳತ್ತೇನ್, ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗ್ೇ ಕ್ೊಡಿರಪ್ಾಪ,” ಎಂದು ಕ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡರೊ, ನಾ ೊಾ ಜನ್ರು ಅವರ ಮಾತ್ರಗ್ 
ಕ್ಲವಿಗ್ೊಡರ್ ಅವರ ಸುತ್ತ ೊ ಚಕಿವೂಾಹದಂತ್ ನಿಂತ್ರು. ಮ್ಂಕನ್ಂದ,  

“ನ್ಮ್ಗ್ ಗ್ೊತ್ರತ ಿವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ೈಗ್ ಕ್ೊಟ್ಟರ್ ನಿೇವು ನ್ಮ್ಗ್ ಮೊೇಸ ಮಾಡಿ ಔಷ್ಧ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಳ್ುಳವುರ್ೇ ಇ ಿ”, ಉಳಿದವರು  
“ಹೌರೌದು” ಎಂದು ತಾಳ್ ಹಾಕ್ಲದರು. 

ನಾನ್ು ಕುತ್ೊಹ ದಿಂದ ನ್ೊೇಡುತ್ರತರ ದ್. ಮ್ಡ್ಯ ಗುರುಗಳ್ ಹಿಂರ್ ಬಂದು ಎರಡು ಕ್ೈಯಿಂದ ೊ ಅವರ ಕಣುೊಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ುಚಿಿದ, ಮ್ರುಳ್ ಮ್ುಂರ್ ನಿಂತ್ು, 
ಎರಡು ಕ್ೈಯಿಂದ ೊ ಅವರ ಕ್ಲವಿಗಳ್ನ್ುನ ಮ್ುಚಿಿದ, ನಾನ್ು “ಔಷ್ಧ್ ಕ್ೊಡುವುದಕ್ಾ, ಅವರ ಕಣುೊ , ಕ್ಲವಿ ಯಾಕ್ ಮ್ುಚುಿತ್ರತೇರಿ” ಎಂರ್. “ನಾವು ಕ್ೊಡುವ 
ಔಷ್ಧ್ಗಳ್ ನ್ೊೇಡಿ, ನ್ಮ್ಮ ಮಾತ್ು ಕ್ೇಳಿ ಅವರು ಹ್ದರದಿರಲ್ಂದು” ಎಂದರು ಮ್ಡ್ಯ, ಮ್ರುಳ್ರು. ಗುರುಗಳ್ು ಭದಿವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮ್ುಚಿಿದದರು, ಮ್ುಠಾೆಳ್  
ಒಂದು ಕ್ೈಯಾಲಿಿ ಅವರ ಮ್ೊಗು ಹಿಡಿದ, ಗುರುಗಳ್ು ಬಾಯಿತ್ರ್ದು ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮ್ಂಕ ಒಂದು ಕ್ೈಯಾಲಿಿ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮ್ುಚಿಿದ, 

ಇಬುರು ಅವರ ಮ್ತ್ೊತಂದು ಕ್ೈಗಳ್ಲಿಿ ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಭದಿವಾಗಿ ಅದುಮಿ ಕೊಡಿಸಿದದರು. ಸರಿ ಈಗ ಔಷ್ಧಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇಕು, ಅವರ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ ಮ್ಡ್ಯನಿಂದ 
ಆರಂಭವಾಯುತ. 

“ ಏಯ್ ಮ್ರುಳ್, ಗುರುಗಳಿಗ್ ಔಷ್ಧ್ ಕ್ೊಡ್ೊೇ”,  

“ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗಳ್ು ಖ್ಾಲಿ ಇ ಿ, ನಿೇನ್ು ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಮ್ುಠಾೆಳ್” 

“ನ್ನ್ನ ಕ್ೈಗಳ್ು ಖ್ಾಲಿ ಇ ಿ, ನಿೇನ್ು ಕ್ೊಡ್ೊೇ ಮ್ಂಕ” 

“ನ್ನ್ನ ಕ್ೈ ಕೊಡ ಖ್ಾಲಿ ಇ ಿ ನಿೇನ್ೇ ಕ್ೊಡ್ೊ ಮ್ಡ್ಯ”.  

ಸರಿ ಹಿೇಗ್ ನಾಲಾಾರು ಸುತ್ುತ ಒಬುರಿಗ್ೊಬುರು ಕೊಗಾಡಿದ ಮೆೇಲ್, ಎ ಿರಿಗೊ ಜ್ಞಾನ್ೊೇದಯವಾದಂತ್,  
“ಹೌದ ಿವಾ, ನ್ೊೇಡಿ ನ್ಮ್ಗಾಾರಿಗೊ ಗುರುಗಳಿಗ್ ಔಷ್ಧಿ ಕ್ೊಡ ೊ ಕ್ೈ ಬಿಡುವಿ ಿ, ಸುಮಾರು ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಹಿೇಗ್ೇ ಆಗಿಹ್ೊೇಗುತ್ರತರ್, ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಇದುವರ್ವಿಗು ಗುರುಗಳ್ು ಒಂದು ದಿನ್ಕೊಾ ಔಷ್ಧ್ ಸ್ಟ್ೇವಿಸಿ ಿ”, ಎಂದು, ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಬಿಟ್ುಟ ಮ್ತ್ತ ಿರೊ ತ್ಲ್ಯ ಮೆೇಲ್ ಕ್ೈ ಹ್ೊತ್ುತ ಕುಳಿತ್ರು. 
 

********** 

 

ಗುರುಗಳ್ ಸ್ಟ್ೇವ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ಟಾತದ ಶಷ್ಾರ್ ಿರೊ ಕುಳಿತ್ಲಿಿಯೇ ನಿರಾಿವಶರಾಗಿದದರು. ಗುರುಗಳಿಗ್ ಈಗ ಕ್ೊಂಚ ನ್ಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವಾಗಿ, ಅವರು 
ಮಾತ್ನಾಡ ು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಾತ್ುತ. ಅವರು ಹ್ೇಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದರು,  

“ವತ್ಿ, ಇತ್ರತೇಚ್ಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ೊಾೇತ್ಿವಗಳಿಂರಾಗಿ, ನ್ಮ್ಮನ್ುನ ಕ್ೇಳ್ುವವರ್ೇ ಇ ಿವಾಗಿರಾದರ್, ನ್ಮ್ಮಂತ್ಹವರನ್ುನ ಬ್ಳ್್ಸಿ ಪೇಷಸುತ್ರತದದವರ್ ಿರೊ ಈಗ 
ಸವಗೇದಲಿಿ ಹಾಸಾ ಸಂಚಿಕ್ ತ್ರುತ್ರತರಬಹುದು, ಆದದರಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ನಾನ್ೇ ಒಂರ್ರಡು ಯೇಜನ್ಗಳ್ನ್ುನ ರೊಪ್ರಸಿರ ದ್ೇನ್, ಮೊದಲಿಗ್ 
ನ್ಮ್ಮರ್ೇ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ುನ ಕಟಿಟಕ್ೊಳ್ೂ್ ಳೇಣವ್ಂದು”. ಎಂದರು. ನಾನ್ು, 
”ಅಹುದಹುದು, ಬಹಳ್ ಒಳ್ ಳ್ಯ ಯೇಜನ್ ಎಂರ್”. 

“ಏನ್ಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಲಿದಿದೇರಿ ಗುರುಗಳ್ ೇ್” ಕ್ೇಳಿದಳ್ು ನಿೇ . 
“ಸಂಘದ ಹ್ಸರು ’ಗಾಂಜ ಸಕಾಮಂ’” ಎಂದು ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಗುರುಗಳ್ು ಉಚಿರಿಸಿದರು.  

ನಾವಿಬುರೊ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೌಹಾರಿ, “ಏನ್ಂದಿರಿ” ಎಂರ್ವು. ಮ್ತ್ೊತಮೆಮ ಗಾಂಪರು “ಗಾಂಜ ಸಕಾಮಂ”, ಎಂದು ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಹ್ೇಳಿದರು.  
“ಇರ್ೇನ್ು ಗುರುಗಳ್ ೇ್, ಇಷ್ುಟ ವಿಚಿತ್ಿವಾಗಿ, ಕ್ಟ್ಟರಾಗಿರ್ ಹ್ಸರು” ಎಂದಳ್ು ಲಿೇ . 
“ಹಾಗ್ಂದರ್, ’ಳಿಡಂಮಳಗ್ರಿಧಾವಿಕಾಲ್ಕಸನತಿತಗ್ಜಪಂಗಾ” ಎಂದು ನಿರ್ದ ಮಾಡುತ್ರತದದ ಶಷ್ಾರ್ ಿರೊ, ಕಣುೊಮ್ುಚಿಿಕ್ೊಂಡ್ೇ ಒಟಾಟಗಿ ಎಕ್ಿ ಪ್್ಿಸ್ 
ರ್ೈಲಿನ್ಂತ್ ಬಡಬಡಿಸಿದರು. 

ನ್ಮಿಮಬುರಿಗೊ ತ್ಲ್ಬುಡ ಅಥೇವಾಗಲಿ ಿ, ಗುರುಗಳ್ ಮ್ುಖವನ್ುನ ಮಿಕ್ಲಮಿಕ್ಲ ನ್ೊೇಡಿರ್ವು. 
“ ಇ ಿ ಮ್ಗಳ್ ,್ ಅದು ’ಗಾಂಪ ಜಗ್ತಿತನ ಸಕಲ್ ಕಾವಿಧಾರಿಗ್ಳ ಮಂಡಳಿ’ ಎನ್ುನವುದರ ಹಿಸವ ರೊಪವಷ್ಟ” ಎಂದರು. ಇಬುರೊ 
ಬ್ವರ್ೊರ್ಸಿಕ್ೊಂಡ್ವು. ಮ್ತ ತ್ ಲಿೇ  ಕಳ್ಕಳಿಯಿಂದ ಕ್ೇಳಿದಳ್ು  
“ಗುರುಗಳ್ ,್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಥನ್ಕ್ಾ ತ್ಕಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಯಾರನಾನದರೊ ಆರಿಸಿದಿದೇರ್ೇನ್ು?” 

“ಇ ಿ ಮ್ಗಳ್ ,್ ನ್ನ್ನಂತ್ಹ ಗಾಂಪರು ಎಲಿಿರಾದರ್ೊೇ?, ನಿನ್ಗಾಾರಾದರೊ ಗ್ೊತ್ರತದದರ್ ತ್ರಳಿಸು ಮ್ಗಳ್್”. 

“ಇಲ್ಿೇ ಇರಾದರ ಿ ಗುರುಗಳ್ ,್ ಇವರಿಗಿಂತ್ ಗಾಂಪರು ಬ್ೇಕ್ೇನ್ು? ಈಗ್ೇನ್ು ಸನಾಾಸಿಗಳ್ು ಸಂಸ್ಟಾರಿಗಳ್ಾಗುತಾತರ ಿ, ಹಾಗ್ೇ ಸಂಸ್ಟಾರಿಯೊ 
ಸ್ಟಾವಮಿಯಾಗಬಹುದ ಿ”, ಎನ್ುನತಾತ ನ್ನ್ನ ಕಡ್ ಕ್ೊಂಕು ನ್ೊೇಟ್ ಬಿೇರಿದಳ್ು. ನಾನ್ು ಕುಳಿತ್ಲ್ಿೇ ಮ್ುಗೆರಿಸಿರ ದ್. 
 

********** 
 

(ದಿ. ರಾಶರಥಿ ದಿೇಕ್ಷಿತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕ್ೊೇರಿ) 
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ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನೂಡ ಕೂಟ – ಸಿಡ್ೂ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ 

ವಿನಾಯಸ ಮತುತ ಮುರ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲ್ನ – ವಿೀಣಾ ಸುದರ್ಖನ್, ರಾಜಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮೂತಿಖ  
ಸೊಚನ್: ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎ ಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ್ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ್ಗಳ್ು. ಯಾವುರ್ೇ ಅನಾನ್ುಕೊ ವಾದಲಿಿ “ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ್ಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು 

ಜವಾಬಾದರರ ಿ. ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎ ಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುಾಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ್ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನ್ನಡ ಕೊಟ್ಕ್ಾ ಸ್ಟ್ೇರಿರ್. 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹ ವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅಂತ್ಜಾೇ ದಿಂದ ಪಡ್ದದುದ. ಅದರ ಎ ಿ ಹಕೊಾ ಅದರದರ ಕತ್ೃೇಗಳಿಗ್ ಸ್ಟ್ೇರಿದುದ. 

 

ಒಂದಷ್ುಟ ಮೀಜು – ಒಂದಷ್ುಟ ಸಸಯ ಶಾಸರ 

ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು: 

ಕ್ೊೇಸಿನ್ ಎಲ್ಗಳ್ು - ೪ 

ಫುಡ್ ಕ ರ್ - ೪ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಬಣೊದುದ 

ಲ್ೊೇಟ್ಗಳ್ು - ೪ 

ಲ್ೊೇಟ್ಗಳ್ನ್ುನ ತ್ುಂಬ ು ನಿೇರು 

ವಿಧಾನ 

ಪಿತ್ರ ಲ್ೊೇಟ್ದಲಿಿ ನಿೇರು ತ್ುಂಬಿ ೧೦ ತ್ೊಟ್ುಟ ಫುಡ್ ಕ ರ್ ಹಾಕ್ಲ. 

(ಒಂರ್ೊಂದು ಲ್ೊೇಟ್ಕೊಾ ಬ್ೇರ್ ಬ್ೇರ್ ಕ ರ್ ಹಾಕ್ಲ)  

ನ್ಂತ್ರ ಒಂರ್ೊಂದು ಕ್ೊೇಸಿನ್ ಎಲ್ಗಳ್ನ್ುನ ಪಿತ್ರ ಲ್ೊೇಟ್ದ ೊಿ ಇಡಿ 

ಸುಮಾರು ೪-೫ ಘಂಟ್ ಕಾಯಬ್ೇಕು. ಆಗ ಬಣೊದ ನಿೇರನ್ುನ ಹಿೇರಿಕ್ೊಂಡ ಎಲ್ಗಳ್ು ಬಣೊಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತರ್. 

ನ್ೊೇಡ ು ಇರ್ೊಂದು ಮೊೇಜು. 

ಸಸಾಗಳ್ು ನಿೇರನ್ುನ ಹ್ೇಗ್ ಹಿೇರುತ್ತವ್ ಎಂದು ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೇಗ ತ್ೊೇರಿಸುತ್ತರ್. ಮ್ಕಾಳ್ು ರ್ೊಡಡವರ್ನ್ನರ್ ಎ ಿರೊ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಸಂಕಲ್ನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ 
 

ವಿಜ್ಞಾನ  

 

ಮ್ಕಾಳ್ು ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮ್ನ್ರಂಜನ್ ಕಾಯೇಕಿಮ್ 

 

ದಿನಾಂಕ 17-05-2014 
 

WattleGrove Public school, Cressbrook drive, Wattlegrove 

NSW 2171 
 

ಅಲ್ಲಲಿಲ ಏನೆೀನು 

Madhuram academy of performing arts & Bharathiya vidya bhavan 
presents  
 

 
 
19th & 20th April  
12pm to 8pm 
 
At Everest theatre Seymoure Centre Sydney 
 
cognition28@gmail.com 

 

ನಿಮಿ ಕಾಯಖಕರಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com  

 

ಮ್ುರುಗನ್ ರ್ೇವಸ್ಟಾಥನ್, ವ್ಸ್ಟ ಮಿೇಡ್ ನಿಂದ 

ವ್ಂಕಟ್ೇಶವರ ರ್ೇವಸ್ಟಾಥನ್, ಹ್ಲ್ನ್ಿ ಬಗ್ೇ (~60 KM) 
 

ಹ್ಚಿಿನ್ ವಿವರಗಳಿಗ್ ಸಂಪಕ್ಲೇಸಿ 

walk2temple@gmail.com 

0409234999 

 
Sat & Sun 26-27 April 2014 
8:30 AM - 5:30 PM 
 
Workshops, networking and discussions. 
Organised by Vishva Hindu Parishad of 
Australia Inc. 
 
Both Day Registration Fee: $50 
Details: www.vhp.org.au or email: 
conference@vhp.org.au 

 

mailto:horanadachilume@gmail.com
mailto:walk2temple@gmail.com

