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ಪಿರೀತಿ ಇಲಲದ ಮೆೀಲೆ
ಹೂವು ಅರಳೀತು ಹೆೀಗೆ?

ಮೀಡ ಕಟ್ಟೀತು ಹೆೀಗೆ?
ಹನಯೊಡೆದು ಕೆಳಗಿಳದು
ನೆಲಕೆೆ ಹಸಿರು ಮೂಡಿೀತು ಹೆೀಗೆ?
ಇದು ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವರುದಿಪಪ ಅವರ ಮನ ೊೇಜ್ಞ ರಚನ ಯೆಂದು ಕಾವ್ಾಾಸಕತರು ಪದ ೇ ಪದ ೇ ಉಲ ಿೇಖಿಸುವ ಪದಾ.
ಅಮೊರ್ತರೊಪವ್ಾದ ಪ್ಿೇತ್ರಯನುನ ಹೇಗ ನಮಮ ಸುರ್ತಮುರ್ತಲು ಕಾಣುವ ವಸುತ, ಜಿೇವಿಗಳ ೆಂದಿಗ ಬ ರ ಸಿನ ೊೇಡುವುದು ಕಬ್ಬುಗರಿಗ
ಹ ೊಸತ ೇನಲಿ. ಮನಸಿಿಗ ೇ ಇಷ ೊಟೆಂದು ನಾಟ್ುವ ಇೆಂರ್ಹ ಪದಾಗಳ್ು, ಭಾವಕ ೆ ಇನ ನಷ್ುಟ ಮುತ್ರತಗ ಹಾಕುರ್ತವ್ ಯೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕಾದಿಿಲಿ.
ಇೆಂರ್ಹ ಕವನಗಳ್ನುನ ಹ ೊಸ ದು ಕವಿಗಳ್ು ಜಗತ್ರತಗ ಏನು ಮಾಡಿಯಾರು ಎೆಂದು ಚಿೆಂತ್ರಸಿದರ ರ್ಪ್ಪಲಿ. ಏಕ ೆಂದರ ಚಿೆಂರ್ನ
ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಾನು ನಿಜಕೊೆ ಜಿೇವೆಂರ್ವ್ಾಗಿದಾಿನ ಎನುನವುದಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರ ಚಿೆಂರ್ನ ಯ ಬ್ದಲು ಕ ೇವಲ ಪಿಶ್ ನ ಮಾಡುತಾತ
ಏನೊ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ಳದ ನಿರರ್ತಕ ಭಾವವನುನ ಹುಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡರ , ನಾವು ಜಿೇವನ ಮೌಲಾವನುನ ಅರಿಯದ ೇ, ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದ ೇ ಹ ಚುು.
ಸಾಹರ್ಾವನುನ ಅಭ್ಾಸಿಸಿದಾಗ, ಇೆಂರ್ಹ ಕವನಗಳ್ನುನ ಓದಿದಾಗ, ಸಮಾನ ಮನಸೆರ ೊಡನ ಸಪೆಂದಿಸಿದಾಗ, ಒೆಂದು ಕನಸು
ಬ ಳ ಯಬ್ಹುದು, ಆ ಕನಸನುನ ಪೇಷಿಸಲು ಭಾವವ್ ೆಂಬ್ ಕ ೊೇಟ ಕಟ್ಟಬ್ಹುದು, ನಮಮದ ೇ ಆದ ಆ ಕ ೊೇಟ ಯೊಳ್ಗ ರಾಜಾಭಾರ
ಮಾಡುತಾತ ಜಗವನ ನೇ ಗ ಲಿಬ್ಹುದು. ಇದು ತ್ರೇರಾ ಅಯೊೇಮಯವ್ಾದ ಹ ೊೇಲಕ ಎೆಂದು ಅನಿಸಬ್ಹುದು. ಆದರ ಭಾಷಾಲ ೊೇಕದಲಿ
ನಿೇವೊಮೆಮ ಸೆಂಚರಿಸಿದರ ಇೆಂರ್ಹ ನೊರ ೆಂಟ್ು ಭಾವನ ಗಳ್ು ನಿಮಮನುನ ಸಹಜವ್ಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳರ್ತದ .
ಹೇಗ ಭಾಷ ಯೆಂಬ್ ಉದಾಾನವನದಲಿ ಭಾವವ್ ೆಂಬ್ ಹೊವು ಅರಳಿದರ , ಅನುದಿನವೂ ಜ ೇನಹ ೊಳ ಹರಿಯುವುದರಲಿ
ಸೆಂದ ೇಹವ್ ೇ ಇಲಿ. ಹಾಗ ಹರಿದ ಜ ೇನಹ ೊಳ ಯ ರಾಗವು ನಿಮಮಲಿ ಕವಿತ ಹುಟ್ಟಟಸದ ೇ ಬ್ಬಡುವುದಿಲಿ. ಸ ೊೇಮೆೇಶ್ವರ ಶ್ರ್ಕದಲಿ
ಹ ೇಳಿರುವೆಂತ “ಸವಿವಣಣಲಿ ಇನಿಮಾವು …” ಎೆಂಬ್ೆಂತ “ಕವಿತಾವಿದ ಾ ಸುವಿದ ಾಯೊಳ್” ಎೆಂದು ಕಾವಾದ ಹರಿಮೆಯನುನ ಅನ ೇಕರು

ಕ ೊೆಂಡಾಡಿದಾಿರ .
ಪ್ಿೇತ್ರಯೆಂದ ಶ್ುರುವ್ಾದ ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯ ಮಾರ್ುಗಳ್ು ಈಗ ಬ್ಬನನಹಕ ೆ ಬ್ೆಂದು ನಿೆಂತ್ರದ . ಹ ೇಗ ಪ್ಿೇತ್ರಯೊೆಂದ ೇ ಈ ಜಗರ್ತನುನ
ಮುೆಂದುವರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುತ್ರತದ ಯೊೇ, ಹಾಗ ಭಾಷ ಯನೊನ ಕೊಡ ಪೇಷಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವುದು, ಅದ ೇ ಭಾಷಾ ಪ್ಿೇತ್ರಯು.
ಕನನಡದ ಬ್ಗ ಗಿನ ನಮಮಯ ಒಲವ್ ೇ ಕನನಡ ಸಾಹರ್ಾವನುನ ನಮಮಲಿ ಸಾಕ್ಷಾರ್ೆರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಕೊೆ ಕನನಡವನುನ ಬ ಳ್ಸುವುದಕೊೆ
ದಾರಿ. ಯಾವುದ ೇ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ ೆಗಳ್ ಬಾವುಟ್ದ ಪಳ್ುಳ ಸೆಂಯೊೇಗವಿಲಿದ ೇ ಸೆಂಪೂಣತ ರ್ೃಪ್ತ ಕ ೊಡುವ ಸಾಹರ್ಾ ರಚನ ಮರ್ುತ
ಸಾಹತಾಾಸಾವದನ ಗ ನಮಮ ಪ್ಿೇತ್ರಯು ಮುಡುಪಾಗಿರಲ. ಅೆಂರ್ಹ ಕನನಡ ಪ್ಿೇತ್ರಯೆಂದ ಕಥ , ಕಾವಾ, ಕಾದೆಂಬ್ರಿ ಇತಾಾದಿ ಸಾಹತ್ರಾಕ
ಕೃತ್ರಗಳ್ು ನಮೆಮಲಿರಿೆಂದ ಹುಟ್ಟಟ ಬ್ರಲ. ನಮೆಮಲಿರಲಿ ಆಗುವೆಂರ್ಹ ಅೆಂರ್ಹ ಕನನಡ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರವನುನ ಜಗರ್ುತ ಕಾಣಲ. 

ತಿರುಳಗನನಡದ ಬೆಳನನಡಿಯೊಳ್ ಪುರುಳೆ ಂದೆೀ ಪೆೀಳನುದು ಕನನಡಂ ಕತೂೂರಿಯಲೊ !
 ಮುದಿಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೆೇಧ
[ಮುದಿಣನು ಮನ ೊೇರಮೆಗ ಸೆಂಸೃರ್ ಪದಾರೊಪದಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥ ಯನುನ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದಾಗ
ಸರ್ವಯುರ್ವ್ಾದ ಕನನಡದ ಸವಿನುಡಿಯಲ ಿೇ ಕಥ ಯನುನ ಹ ೇಳ್ು, ಕನನಡವ್ ೇ ಕಸೊತರಿಯಲಿವ್ ಎನುನತಾತ,
ಕನನಡ ಪ ಿೇಮವನುನ ವಾಕತಪಡಿಸುತಾತಳ ]
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ತಳಮಳವಿದೆೀನಳೆಗೆ? ದೆೀವದನುಜರ್ ಮಥಿಸೆ |
ಜಳಧಿಯೊಳಾದಂತೆ ಸುಧೆಗೆ ಪಿೀಠಿಕೆಯೀಂ? ||
ಹಾಲಾಹಲವ ಕುಡಿವ ಗಿರಿೀಶನದೊೊಡಿೀ |
ಕಳವಳವದೆೀತಕೆಲೊೀ?-ಮಂಕುತಿಮಮ ||
ರ್ಳ್ಮಳ್ವಿದ ೇನಿಳ ಗ = ರ್ಳ್ಮಳ್ವಿದು + ಏನು + ಇಳ ಗ , ದ ೇವದನುಜರ್ = ದ ೇವದ + ಅನುಜರ್,
ಜಳ್ಧಿಯೊಳಾದೆಂತ = ಜಲಧಿಯೊಳ್ು + ಆದೆಂತ , ಗಿರಿೇಶ್ನಿದ ೊತಡಿೇ = ಗಿರಿೇಶ್ನು + ಇದ ೊತಡ ,
ಕಳ್ವಳ್ವದ ೇರ್ಕ ಲ ೊೇ = ಕಳ್ವಳ್ವು + ಅದು + ಏರ್ಕ + ಎಲ ೊೇ,
ದ ೇವದನುಜರ್ = ದ ೇವಲ ೊೇಕದ ಅಣಣ ರ್ವುಮೆಂದಿರು, ಮಥಿಸ = ಕಡ ಯ, ಜಲಧಿ = ಸಮುದಿ, ಸುಧ =
ಅಮೃರ್, ಪ್ೇಠಿಕ = ಭ್ೊಮಿಕ , ಪಿಸಾತವನ , ಹಾಲಾಹಲ = ವಿಷ್, ಗಿರಿೇಶ್ = ಶಿವ
ಇಲಿ ಒೆಂದು ಆಶ್ಾಭಾವನ ಯನುನ ವಾಕತಪಡಿಸುತಾತರ , ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ಆಗ ಎಲ ಿಲೊಿ ಅರ್ೆಂರ್ಿದ ಸಿೆತ್ರ. ಹಳ ಯ ಭ್ಕ್ಲತ ಶ್ಿದ ೆಗಳ್ು ನಶಿಸಿ
ಹ ೊಸದು ಯಾವುದೊ ಇಲಿದ , ಒೆಂದು ಅರ್ೆಂರ್ಿದ ಸಿೆತ್ರ ಇದ . ಜನರ ಲಾಿ ಕಳ್ವಳ್ಗ ೊೆಂಡು ರ್ಳ್ಮಳಿಸುತ್ರತದಾಿರ . ಅೆಂರ್ಹ ಸಿೆತ್ರಯಲಿ ಇವರಿಗ ೊೆಂದು
ಆಶ್ಾಭಾವನ . ಅದನುನ ಅವರು ಈ ಮುಕತಕದಲಿ ಸೊಚಿಸುತಾತರ .
ಹೆಂದ , ದ ೇವಲ ೊೇಕದಲಿ ಅಮೃರ್ವನುನ ಪಡ ಯಲು ಸಮುದಿ ಮೆಂರ್ನ ನಡ ಯರ್ು. ಅದನುನ ನಡ ಸಿದವರು ದ ೇವತ ಗಳ್ು ಮರ್ುತ ದಾನವರು.
ಇವರನುನ ಗುೆಂಡಪಪನವರು ಸೊಕತವ್ಾಗಿ “ದ ೇವಲ ೊೇಕದ ಅನುಜರ್” ಎೆಂದು ಸೆಂಬ ೊೇಧಿಸುತಾತರ . ಏಕ ೆಂದರ ಪುರಾಣದ ಪಿಕಾರ ಈ ದ ೇವತ ಗಳ್ು ಮರ್ುತ
ದಾನವರು ಇಬ್ುರೊ ಕಶ್ಾಪ ಬ್ಿಹಮನ ಮಕೆಳ್ು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನುನ ಅಣಣ ರ್ವುಮೆಂದಿರು ಎೆಂದಿದಾಿರ . ಮೆಂರ್ನದಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಲಾಹಲ ಅೆಂದರ ವಿಷ್ದ
ಉದಭವವ್ಾಯರ್ೆಂತ . ಘನ ಘೊೇರ ವಿಷ್ವನುನ ಲ ೊೇಕ ಕಲಾಾಣಕಾೆಗಿ ಗಿರಿಜಾಪತ್ರ ಪರಮಶಿವನು ಕುಡಿದುಬ್ಬಟ್ಟನೆಂತ . ಅದನುನ ಪಾವತತ್ರ ಕೆಂಠದಲ ಿೇ
ರ್ಡ ದದಿರಿೆಂದ ಅದು ಅಲ ಿೇ ನಿೆಂರ್ು, ಶಿವನು, "ನಿೇಲಕೆಂಠ ಮರ್ುತ ವಿಷ್ಕೆಂಠ" ನಾದನೆಂತ . ಹೆಂದಿನ ಮುಕತಕದಲಿ ಮಾನಾ ಗುೆಂಡಪಪನವರು "ಹಳ ಧಮತ
ಸತ್ರತಹುದು ಹ ೊಸ ಧಮತ ಹುಟ್ಟಟಲಿ-ರ್ಳ್ಮಳ್ಕ ಕಡ ಯೆಂದು" ಎೆಂದು ರ್ಮಮ ಕಳ್ವಳ್ವನುನ ವಾಕತಪಡಿಸುತಾತರ . ಆ ಕಳ್ವಳ್ಕ ೆ ಉರ್ತರವ್ ೆಂಬ್ೆಂತ ಈ ಮುಕತಕದಲಿ
ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಕಳ್ವಳ್, ರ್ಳ್ಮಳ್ಗಳ್ು ಸಹಜ. ಒೆಂದು ಉರ್ತಮವ್ಾದ ವಸುತ ಈ ಪಿಪೆಂಚಕ ೆ ಸಿಗಬ ೇಕಾದರ ಈ ರಿೇತ್ರಯ ಮೆಂರ್ನವ್ಾಗಬ ೇಕು.
ಮನುಷ್ಾನ ಮನಸಿಿನಲಿ ಒಳ ಳಯದು ಕ ಟ್ಟದುಿ ಎರಡೊ ಇರುರ್ತದ . ಯಾವುದು ಅಧಿಕವ್ಾಗಿದಿರ ಅದರ ಪಾಿಬ್ಲಾ. ಆದರ ಒೆಂದು ವಾಕ್ಲತಯೆಂದ
ಮಹರ್ತರ ಕಾಯತವ್ಾಗಬ ೇಕಾದರ ಆೆಂರ್ಯತದಲೊಿ ತ್ರಕಾೆಟ್ಗಳ್ು ರ್ುಮುಲಗಳ್ು ನಿರೆಂರ್ರ ನಡ ಯಬ ೇಕು ಸಮುದಿ ಮೆಂರ್ನದ ರಿೇತ್ರ. ನಮಮ ಲ ೊೇಕದ
ಮಹಾ ಮಹಮರ ಲಿರಿಗೊ ಇೆಂರ್ಹ ಅನುಭ್ವವ್ಾಗಿದ . ಅವರ ಪಿಯರ್ನದಲಿ ಅವರಿಗ “ವಿಷ್” ರೊಪದಲಿ ಬ ೇಕಾದಷ್ುಟ ಕಷ್ಟಗಳ್ು ಬ್ೆಂದಿವ್ . ಆ
ಮಹಾಮಹಮರ ಲಿ ಅೆಂರ್ಹ ಕಷ್ಟಗಳ್ನ ನಲಿ “ಪರಶಿವನು ಹಾಲಾಹಲವನುನ ಕುಡಿದೆಂತ ” ನುೆಂಗಿ ಲ ೊೇಕ ಕಲಾಾಣಕಾೆಗಿ ರ್ಮಮ ಜಿೇವನವನುನ
ತಾಾಗಮಾಡಿದಾಿರ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಮಮ ದ ೇಶ್ಕ ೆ ಚಾಣಕಾ (ವಿಷ್ುಣಶ್ಮತ)ನ ಕ ೊಡುಗ ಅಪಾರ. ಹೇಗ , ಶ್ೆಂಕರರು, ರಾಮಾನುಜರು, ಬ್ಸವಣಣನವರು, ನಮಮ
ದ ೇಶ್ದ ಸಾವರ್ೆಂರ್ಿಯ ಹ ೊೇರಾಟ್ಗಾರರಾದ ಭ್ಗತ್ಸಿೆಂಗ್, ಚೆಂದಿಶ್ ೇಖರ್ ಅಜಾದ್, ರಾಜಗುರು, ಬ ೊೇಸ್ ಮುೆಂತಾದ ಅನ ೇಕ ವಿೇರರು ಸಾವರ್ತ ತ ೊರ ದು
ಲ ೊೇಕಕಲಾಾಣಕಾೆಗಿ ಕಷ್ಟಗಳ ೆಂಬ್ ವಿಷ್ವನುನ, ಪರಶಿವನೆಂತ ಕುಡಿದ ದೃಷಾಟೆಂರ್ಗಳ್ು ನಮಗ ಹ ೇರಳ್ವ್ಾಗಿ ಸಿಗುರ್ತದ .
ಅೆಂದು ಪರಶಿವನು “ವಿಷ್”ವನುನ ಕುಡಿದು ಲ ೊೇಕಕಲಾಾಣವನುನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ ಇೆಂದೊ ಯಾರಾದರೊ ಬ್ರಬ್ಹುದ ೆಂದು ಅವರ ಆಸ . ಅವರ
ಆಶ್ಾಭಾವಕ ೆ ಒೆಂದು ನಮಸಾೆರ. ಆದರ ವ್ಾಚಕರ , ವಿಚಾರ ಮಾಡಿನ ೊೇಡಿ. ಸಮಾಜ ಪ್ಿೇತ್ರ ಕರುಣ ವ್ಾರ್ಿಲಾಗಳ್ ಕ ೊರತ ಯೆಂದ ಸ ೊರಗಿದ . ಹಳ ಯ
ಶ್ಿದ -ೆ ಭ್ಕ್ಲತಗಳ್ ಮರ್ುತ ಆಧುನಿಕತ ಯ, ಡೆಂಬ್ ತ ೊೇರಿಕ ಯ ಜಿೇವನದ ನಡುವ್ ಯ ಅೆಂರ್ರ ಅಗಾಧವ್ಾಗುತ್ರತದ .
ಅೆಂದು ಈಗ ೆ ಎೆಂಬ್ರ್ುತ ವಷ್ತಗಳ್ ಹೆಂದ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರು ಕೆಂಡ ಅಮೃರ್ದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಬ್ೆಂದಿೇತ ಎೆಂದರ , ನಾವು
ಆಶ್ಾಭಾವನ ಯನುನ ಎೆಂದಿಗೊ ಬ್ಬಡಬಾರದು, ಇೆಂದಿನ ಯುವ ಪ್ೇಳಿಗ ಗ ಮರ್ುತ ಮುೆಂದಿನ ಪ್ೇಳಿಗ ಗ , ಹೆಂದಿನ ರ್ರ್ವಗಳ್ ಸರ್ವವನುನ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಡಬ ೇಕು.
ಅವುಗಳ್ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಬ ೇಕು. ಬ್ಹಳ್ಷ್ುಟ ಜನ ಆ ಪಿಯರ್ನದಲಿ ಇದಿರೊ ಇಷ್ುಟ ವಿಶ್ಾಲವ್ಾದ ದ ೇಶ್ದಲಿ ಆಧುನಿಕತ ಯ ಪಳ್ುಳ ಸೆಂಸೃತ್ರಯ
ವ್ಾಾಪ್ತಯನುನ ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಇನೊನ ಸಾಧಾವ್ಾಗಿಲಿ. ಶಿೇಘಿವ್ ೇ ಫಲ ಬ ೇಕಾದಲಿ, ಸಮರ ೊೇಪಾದಿ ಕಾಯತಗಳ್ು ನಡ ದು ನಮಮ ಭಾರತ್ರೇಯತ ಯನುನ
ಅರಿರ್ುಕ ೊಳ್ಳಲು ಮರ್ುತ ಕಾಪಾಡಲು ಎಲಿರೊ ಪಿವೃರ್ತರಾಗಬ ೇಕು. ಅದಕ ೆ ನಾವು ನಿೇವು ಎಲಿರೊ ಪಿಯರ್ನಪಟ್ುಟ ನಮಮ ಸುರ್ುತ ಮುರ್ತಲನವರನೊನ ಅದಕ ೆ
ಪ ಿೇರ ೇಪ್ಸಿದರ ಅದು ಸಾಧಾ.. 
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ರಾ0
ರಾಮ
ಇದು ಹಾಸಯ ಪುಟ

ರಾಮನಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಾ ಲ ೇಖಕರು

ರಟ್ಾಟದ ಗ್ುಟುಟ (ಒಂದು ಪರಹಸನ)

ರಾಯರು, ಶ್ಾಸಿಿಗಳ್ು ಬ್ಹಳ್ ಹಳ ಯ ಸ ನೇಹರ್ರು. ಇಬ್ುರಿಗೊ ಕ್ಲವುಡು ಇದಿರೊ ಇಬ್ುರೊ
ಅದನುನ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಸುವುದಿಲಿ. ಮಕೆಳ್ು ಬ್ಲವೆಂರ್ ಮಾಡಿ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ಹಯರಿೆಂಗ್ ಏಯ್ಡ್
ನಿರುದ ೊಾೇಗಿಯಾಗಿ ಮೊಲ ಸ ೇರಿದ . ಶ್ಾಸಿಿಗಳ್ು ಕುಳಿತ್ರದಾಿರ . ರಾಯರು ಒಳ್ಬ್ರುತಾತರ .
ರಾ: ಹ ೇಗಿದಾಿರ ನಿಮಮ ಮನ ಯ ಜನವ್ ಲಿ?
ಶ್ಾ: ಆ? ಶ್ಾವನಗಳ ಲಿ ಅೆಂದ ಿ? ಎಲ ೊಿೇ ಚ ೈನ್ ಬ್ಬಚ ೊೆೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿವ್ . ಸುತಾತಡ ೊೆೆಂಡು ಬ್ರತ ವ.
ರಾ: ಏನೆಂದಿಿ? ವ್ಾಾನುಗಳ್ಲಿ ಹ ೊೇಗಿದಾರ ಅೆಂದ ಿ? ನಿಮಮಲಿ ಇದಿಿದುಿ ಕಾರ್ ಅಲಿವ್ ೇ? ಕಾರ್ (ಸಿಟೇರಿೆಂಗ್
ವಿೇಲ್ ಸನ ನ ಮಾಡುವನು)
ಶ್ಾ: ಚಕಿವ್ ೇ? ಯಾವುದು ಬ ೇಕು? ಶಿಿೇಚಕಿವೊೇ, ಪದಮಚಕಿವೊೇ, ಧನಚಕಿವೊೇ?
ರಾ: ಶ್ಕಿವ್ ೇ ಅೆಂದಿರ ೇನು? ಪರವ್ಾಯಲಿ ಸವಲಪ ಹಾಕ್ಲ. ಮಧುಮೆೇಹ ಏನಿಲಿ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉರ್ತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭ್ಾ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳದಿರಿ

ಶ್ಾ: (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಏನೆಂದಿಿ? ಇಲಿ ಕ ೊೆಂಚ ಶ್ಬ್ಿ ಜಾಸಿತ... ಒಸಿ ಧವನಿ ಏರಿಸಿದರ ವ್ಾಸಿ...
ರಾ: (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಮಧುಮೆೇಹ ಇಲಿ ಅೆಂದ ...
ಶ್ಾ: (ರ್ಲ ಯಾಡಿಸುತಾತ) ಸರಿಯೇ. ಈ ವಯಸಿಿನಲಿ ವಧುಮೊೇಹ ಇರ ೊೇದು ರ್ಪ ಪೇ...
ರಾ: ಕಪ ಪ? ಇಲಿ ಕಪ ಪಗಳ್ು ಹ ಚಾುಗಿ ಇವ್ ಯೇನು? ಓ! ಕಪುಪ ಮಿೇನಿೆಂಗ್ ಬಾಿಯಕು! ಕಪ ಪೇ ಅೆಂದ ಿ ನಿೇವು
ನನಗ ? ಕರಿಬ್ಣಣ ನಾನಿದ ಿ ನಿಮಗ ೇನು ತ ೊೆಂದರ ? ಮನುಷ್ಾ ಕಪುಪ ಇರ ೊೇದು ರ್ಪ ಪ?

ಶ್ಾ: (ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿಯೆಂದ) ಆ? ಬ ಪ ಪ ಅೆಂದಿರ ? ನಾನು ಬ ಪ ಪ? ಮೊದ ಿೇ ನಾನು? ಊರಿಗ ಲಿ ಶ್ಾಸಿ ಹ ೇಳ ೇ ನಾನು ಮೊದ ?ಿ
ರಾ: ಬ್ಹಳ್ ಸದುಿ... ಸರಿಯಾಗಿ ಕ ೇಳ ೇದ ೇ ಇಲಿ... ನಿದ ಿ ಅೆಂದ ಿ ನಿೇವು? ಮಲಗಿ. ಆಮೆೇಲ ಬ್ತ್ರೇತನಿ (ಹ ೊರಹ ೊರಡುವರು)
ಶ್ಾ: (ಗ ೊೆಂದಲಗ ೊೆಂಡು) ಅಯೊಾೇ, ಹಾಗ ೇ ಹ ೊರಟ್ಟರಲಿ.... ಬ್ನಿನ ಬ್ನಿನ (ಕ ೈಹಡಿದು ನಿಲಿಸುವನು)
ರಾ: ನಿಮಮ ಕ ೈ ಹಡಿದಾಕ ಇಲಿವ್ ೇ ಮನ ೇಲ?
ಶ್ಾ: ಯಾರು?
ರಾ: (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ನಿಮಮ ಹ ೆಂಡತ್ರ... ಸತ್ರ...
ಶ್ಾ: ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ತ್ರಥಿೇನ ೇ? ಯಾಕಾಿಯಿೇ ಏನ ೇನ ೊೇ ಹ ೇಳಿತದಿೇರಿೇ... (ಕಣಣಲಿ ನಿೇರು ರ್ುೆಂಬ್ಬಕ ೊಳ್ುಳವನು)
ರಾ: (ಗ ೊೆಂದಲದಿೆಂದ) ಏನಾಯುತ?
ಶ್ಾ: ನನನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ತ್ರಥಿ ಅೆಂದಿಲಾಿ ನಿೇವೂ... (ಹ ೆಂಡತ್ರ ಎನನಲು ಮೊಗುಬ ೊಟ್ುಟ, ತ್ರಥಿ ಎನನಲು ಸತ್ರತರುವ ಭ್ೆಂಗಿ ತ ೊೇರಿಸುವನು)
ರಾ: ಅಯೊಾೇ... ತ್ರಥಿ ಅನನಲಲಿ ನಾನು, ಸತ್ರ ಅೆಂದ ೇ... (ಕ ೈಯಲಿ ಸ ತ್ರ ಬ್ರ ದು ತ ೊೇರಿಸಿ, ಎಲಿ ಎೆಂಬ್ ಸನ ನ ಮಾಡುತಾತ) ಸತ್ರ ಎಲಿ ಅೆಂದ ...
ಕ್ಷಮಿಸಿ... ಸುರ್ತಲೊ ಸದುಿ ಬ್ಹಳ್ ನ ೊೇಡಿ... ಅಪಾರ್ತವ್ಾಯರ್ು...
ಶ್ಾ: ಸತ್ರ ಎಲಿ ಅೆಂದಾಿ... ಟಾಯಿಟ್ಗ ಹ ೊೇಗುತ್ರೇತನಿೇೆಂರ್ ಹ ೊೇದಳ್ು. ಸೆಂಜ ಬ್ತಾತಳ
ರಾ: (ಅಚುರಿಯೆಂದ, ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಟಾಯಿಟ್ಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದರ ಅಧತ ದಿನ ಬ ೇಕ ?
ಶ್ಾ: ಛಿ! ನಿೇವು ತ್ರಳಿದ ಹಾಗ ಅಲಿ ರಾಯರ ೇ.... ಫಿಲ್ಮ... ಹೆಂದಿ ಫಿಲ್ಮ.... (ಆಕ್ಷನ್ ಮೊಲಕ ತ ೊೇರಿಸುವನು)
ರಾ: ಓಹ್! ತ್ರಳಿಯರ್ು. ಬ್ಹಳ್ ದಿನ ಆಯುತ. ನಿಮಮ ಆರ ೊೇಗಾ ಹ ೇಗಿದ ?
ಶ್ಾ: ಅಯೊೇಗಾನ ? ಯಾರು?
ರಾ: (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಆರ ೊೇಗಾ... ಹ ಲ್ತ...
ಶ್ಾ: ವ್ ಲ ತೇ? (ಸೆಂಶ್ಯದಿೆಂದ) ರಾಯರ ೇ... ನಿೇವು ಲ ೊೇಕಾಯುಕತ, ಎಸಿಬ್ಬ, ಸಿಸಿಬ್ಬ, ಯಾವುದಾದರೊ ಡಿಪಾಟ್ತ ಮೆೆಂಟ್ಲ್ ಜನ ಅಲಿ ತಾನ ?
ರಾ: ಮೆೆಂಟ್ಲೊಿ... ನನನನನ ನ ೊೇಡಿದರ ನಿಮಗ ಮೆೆಂಟ್ಲೊಿ ಅನಿನಸ ೇತ ? ನಿಮಮ ಮನ ಗ ಬ್ೆಂದವರಿಗ ಇದ ೇನ ೇನಿಿೇ ನಿೇವು ತ ೊೇರಿಸ ೊೇ
(ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಹಾಸಿಪಟಾಲಟ್ಟ...?
ಶ್ಾ: ಹಾಸಿಪಟ್ಲ್ನಿೆಂದ ಬ್ೆಂದಿರ ೇ... ಪಾಪ! ನ ೊೇಡಿದಾಗಲ ೇ ಅೆಂದ ೊೆೆಂಡ ... ಬ್ಹಳ್ (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಬ್ಡವ್ಾಗಿದಿೇರಿೇ..
ರಾ: (ಸವಗರ್) ಬ್ಡವ? ನಾನು ಬ್ಡವನ ರ್ರಹ ಇದಿೇನಾ? ಅರ್ವ್ಾ... ಭ್ಡವ ಅೆಂರ್ ಬ ೈದ ೊನೇ ಈ ಶ್ಾಸಿಿ....? (ಪಿಕಾಶ್) ನಾನು ಬ್ಡವನ ? ನನನ
ಮಗ ಮೊನ ನ (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಮಸಿತಡಿಸ್ ಬ ೆಂಜ್ ತ ೊಗ ೊೆಂಡ ತ್ರಳಿೇತ ೇ?
ಶ್ಾ: ಬ ೆಂಚ ೇ.... ಬ್ುದಿೆ ಇಲಿ ಅವನಿಗ ... ಈಗಿನ ಕಾಲಕ ೆ ಸ ಪೇಸ್ ಆಕುಾಪ ೈ ಮಾಡ ೊೇ ಬ ೆಂಚಿಗಿೆಂರ್ ಫೇಲ್ೆಂಗ್ ಚ ೇರ್ ವ್ಾಸಿ ರಾಯರ ೇ...
ರಾ: ಏನೆಂದಿಿ....? ಕ ೊೇಲ್್ ಡಿಿೆಂಕ್ಿ ಕ ೊಡಿತೇನಿ ಅೆಂದ ಿ? ಬ ೇಡ. ಶಿೇರ್ ಆಗತ ತ (ಎೆಂದು ಅಡ್ಡ್ ಕ ೈಯಾಡಿಸುವನು)
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ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಶ್ಾ: ಬ್ಬಡಿ. ಬ ೆಂಚ ೇ ಬ ೇಕು ಅೆಂದ ಿ ನಾನ ೇನಾಮಡಕಾೆಗತ ತ... ಇರಲ... ಏನು ಸೆಂದಭ್ತ ಬ್ೆಂದದೊಿೆಂತ್ರೇನಿೇ...
ರಾ: ಒೆಂದು ಶ್ುಭ್ ಸೆಂದಭ್ತ ತ್ರಳಿಸ ೊೇಣ ಅೆಂರ್ ನಿಮಮ ಹರ್ಿ ಬ್ೆಂದ
ಶ್ಾ: ಆ? ಏನೆಂದಿಿ?
ರಾ: ಸೆಂದಭ್ತ ಅೆಂದ ... ಶ್ುಭ್ ಸೆಂದಭ್ತ
ಶ್ಾ: ತ್ರಳಿೇರ್ು ತ್ರಳಿೇರ್ು... ಶ್ವ ಸೆಂದಭ್ತ.... ಸರಿ ಸರಿ ಸೆಂತ ೊೇಷ್...
ರಾ: ಹಾ! ಶ್ುಭ್ ಸೆಂದಭ್ತವ್ ೇ... ನಮಮ ಮನ ಯಲಿ ದ ೇವರ ಸಮಾರಾಧನ ಇಟ ೊೆೆಂಡಿದಿೇವಿ
ಶ್ಾ: ಆ? ಏನೆಂದಿಿ?
ರಾ: ದ ೇವರ ಸಮಾರಾಧನ ಅೆಂದ ... (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಶಿಿೇಕೆಂಠನ ಮದುವ್ ೇದು...
ಶ್ಾ: ತ್ರಳಿೇರ್ು ತ್ರಳಿೇರ್ು... (ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ) ವ್ ೈಕುೆಂಠ ...
ರಾ: ಶಿಿೇಕೆಂಠಾ... ಶಿಿೇಕೆಂಠನ ಮದುವ್ ೇದು
ಶ್ಾ: ತ್ರಳಿೇರ್ೊ ವ್ ೈಕುೆಂಠಾ ವ್ ೈಕುೆಂಠ ಸಮಾರಾಧನ ೇದು.... (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಸಮಾರಾಧನ
ರಾ: ಕರ ಕ್ಟ... ಸಮಾರಾಧನ ...
ಶ್ಾ: ಯಾವರ್ುತ?
ರಾ: (ಎರಡೊ ಕ ೈಬ ರಳ್ುಗಳ್ನುನ ತ ೊೇರಿಸುತಾತ) ಇೆಂದಿನಿೆಂದ ಒೆಂಬ್ರ್ುತ ದಿನಕ ೆ....
ಶ್ಾ: ಸರಿ ಸರಿ. ಇೆಂದಿನಿೆಂದ ಒೆಂಬ್ರ್ುತ ದಿನಕ ೆ.... ಅೆಂದರ ನಾಲುೆ ದಿನ ಹೆಂದ ತ್ರೇರಿಕ ೊೆಂಡಿದುಿ ಅನಿನ.... (ನಾಲುೆ ಅನುನವುದನುನ ಬ ರಳ್ುಗಳ್ಲಿ
ತ ೊೇರಿಸುವನು)
ರಾ: ನಿಜ. (ಕಣಣಲಿ ನಿೇರು ರ್ೆಂದುಕ ೊೆಂಡು) ನಾಲುೆ ವಷ್ತದಿೆಂದ ಲವ್ ಮಾಡಿತದಿೆಂತ ... ನಮಮ ಗಿಹಚಾರ...
ಶ್ಾ: ಅಳ್ಬ ೇಡಿ... ಎಲಾಿ ಆ ಜಗನಿನಯಾಮಕನ ಆಟ್.
ರಾ: ಆ?
ಶ್ಾ: ಎಲಿ ಅವನ ಆಟ್ ಅೆಂದ ... (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಆಟಾ...
ರಾ: ಹೊ. ಬ್ಹಳ್ ಆಟ್ ಆಡಿುಟ್ಟ.... ಮಳ್ಳ, ಮಳ್ಳ ಇದಿಹಾಗಿದಿ... ಗ ೊತ ತೇ ಆಗಲಲಿ (ಮತ ತ ಅಳ್ುವನು)
ಶ್ಾ: ಅಳ್ಬ ೇಡಿ ರಾಯರ ೇ,
ರಾ: ಆ?
ಶ್ಾ: ಅವನು ಕರ ದಾಗ ನಾವು ಹ ೊೇಗಲ ೇಬ ೇಕು.... (ಹ ೊೇಗಲ ೇಬ ೇಕು ಅನುನವುದನುನ ಸೊಚಿಸುವನು)
ರಾ: ನಿಜ. ಹ ೊೇಗಲ ೇಬ ೇಕು. ಒಬ್ುನ ೇ ಮಗ. ಕುಲಪುರ್ಿ. ಆದೊಿ... ಕುಲಪಾರ್ಕ್ಲ ಕುಲಪಾರ್ಕ್ಲ
ಶ್ಾ: ಕ ೊಲ ಪಾರ್ಕ್ಲ? ಕ ೊಲ ಆದನ ೇನು? ಯಾರು?
ರಾ: ಆ?
ಶ್ಾ: ಯಾರು? ಯಾರೊೆಂದ (ಕ ೈಸನ ನಯಲಿ ಯಾರು ಎೆಂದು ತ ೊೇರಿಸುತಾತ ದನಿಯೇರಿಸುವರು)
ರಾ: ಯಾರೊೆಂದ ಿೇ.... ನನನ ಮಗ....
ಶ್ಾ: ಆ? ಮಗನ ೇ? ಕ ೊಲ ಆದನ ?
ರಾ: ಆ?
ಶ್ಾ: ಕ ೊಲ .... ಕ ೊಲ ...
ರಾ: (ರ್ಲ ಯಾಡಿಸುತಾತ, ಸವಗರ್ – ಏನ ೊೇ ಲ ಲ ಅೆಂತ್ರದಾನ , ಬ್ಲ ನ ಇರಬ ೇಕು) ನಿಜ. ಬ್ಲ ... ಬ್ಲ ೇನ ೇ... ಅವಳ್ ಬ್ಲ ೇಲ ಇವನು ಸಿಕ್ಲೆ
ನಮಗ (ನಟ್ನ ಯಲಿ ತ ೊೇರಿಸುತಾತ) ಬ ನಿನಗ ಚೊರಿ ಹಾಕ್ಲುಟ್ಟ
ಶ್ಾ: ರ್ುಿರ್ುಿರ್ುಿ.... ಚೊರಿಯೆಂದ ಕ ೊಲ ಆಯೊತನಿನ.... (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಪಾಪ ಪಾಪ!
ರಾ: ಪಾಪವ್ ೇ ಅಲಿವ್ ೇ ಮತ ತ! ಕರುಳ್ು, ಕರುಳ್ು (ಹ ೊಟ ಟಯನುನ ತ ೊೇರಿಸುತಾತ) ಕರುಳ್ು ಚುರ್ ಅನನತ ತ ಸಾವಮಿೇ...
ಶ್ಾ: (ಹ ೊಟ ಟಯನ ನೇ ನ ೊೇಡುತಾತ) ಛ ಛ ! ಹ ೊಟ ಟಗೊ ಚೊರಿ ಹಾಕ್ಲದರ ೇನು? ಛ ! ಅನಾಾಯ. ಅದಿಲತ... ಅಸಿೆ ಸೆಂಚಯನ ಆಯತಾ?
ರಾ: ಆ?
ಶ್ಾ: ಅಸಿೆ... ಅಸಿೆ...
ರಾ: ಹೊ... ಅದರಲ ಿೇನು ತ ೊೆಂದರ ಇಲಿ ಅನಿನ.... ಆಸಿತ ಚ ನಾನಗ ೇ ಇದ . ಬ ೆಂಗಳ್ ರಲಿ ಫಾಟ್ಟತ ಸಿಕ್ಲಿಿ ಸ ೈಟ್ು... ಚನನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲಿ
ಜಮಿೇನು...
ಶ್ಾ: ಎಲಿ?
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ರಾ: ಚನನರಾಯಪಟ್ಟಣ....
ಶ್ಾ: ತ್ರಳಿೇರ್ು ತ್ರಳಿೇರ್ು... ಪಟ್ಟಣ... ಶಿಿೇರೆಂಗಪಟ್ಟಣ... ಅಸಿೆ ಸೆಂಚಯನ ಅಲಾಿಯರ್ೊನಿನ... ಲ ೊೇಕಪಾವನಿ ನದಿ
ರಾ: ಆ? ಗ ೊೇಧಿೇನ ೇ? ಚನನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲಿ ಗ ೊೇಧಿ ಎಲುೆಂರ್ು... ಚನನರಾಯಪಟ್ಟಣ... ತ ೆಂಗಿನಕಾಯ (ತ ೆಂಗಿನಕಾಯ ಆಕಾರವನುನ
ತ ೊೇರಿಸುವನು. ಶ್ಾಸಿಿಗಳಿಗ ತ್ರಳಿಯದ ಇರಲು ಬ ೊಗಸ ಹಡಿದು ಕ ೊಬ್ುರಿ ಗಿಟ್ುಕ್ಲನ ಸನ ನ ಮಾಡುವನು)
ಶ್ಾ: ಓ! ನಿಮಮ ಕ ೈಗ ಚಿಪ ಪೇ ಗಟ್ಟಟ ಅೆಂದ ಿೇ? ಮಗ ಹ ೊೇದ ೇಲ ಹಾಗನ ೊಿೇದು ಸಹಜ.... ಇರಲ. ಮಗ ಹ ೊೇಗಿದುಿ ಯಾವ ನಕ್ಷರ್ಿದಲ ೊಿೇ
ರಾ: ಏನೆಂದಿಿೇ? ಕ ೊೆಂಚ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹ ೇಳಿಿೇ...
ಶ್ಾ: (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ನಕ್ಷರ್ಿ... ನಕ್ಷರ್ಿ....
ರಾ: ಅಯೊಾೇ ಅದ ಲಾಿ ಆಮೆೇಲನದಪಾಪ.... ಮದುವ್ ನೆಂರ್ರದಿಕ ೆಲಿ ಐದು ನಕ್ಷರ್ಿದ ೇಿ , ಫ ೈವ್ ಸಾಟರ ೇ ಬ್ುಕ್ ಮಾಡಿದಾನ . ಫ ೈವ್ ಸಾಟರೊ...
(ಐದು ಮರ್ುತ ನಕ್ಷರ್ಿ ಎರಡನೊನ ಕ ೈಯಲಿ ತ ೊೇರಿಸುವರು)
ಶ್ಾ: ತ್ರಳಿೇರ್ು... (ಲ ಕೆ ಹಾಕುತಾತ) ಐದನ ೇ ನಕ್ಷರ್ಿ... ಅಶಿವನಿ, ಭ್ರಣಿ, ಕೃತ್ರತಕಾ, ರ ೊೇಹಣಿ, ಮೃಗಶಿೇಷಾತ.... (ದನಿಯೇರಿಸಿ) ಓಹ ೊೇ...
ಮಾಗತಶಿರಾ (ಮರ್ೊತ ಏರಿಸಿ) ಮಾಗತಶಿರದಲ ಿೇನು ಮಗ ಹ ೊೇಗಿದೊಿ...?
ರಾ: ಹೌದೌೌದು... ಶಿರಾ ಮಾಗತದ ಹ ೊೇಟ ಲಲ ೇಿ ಇವರ ಪ ಿೇಮ ಶ್ುರು ಆಗಿದಿೆಂತ ...
ಶ್ಾ: ಪಾಪ ಪಾಪ! (ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ತ ೊೇರಿಸುವ ಸನ ನ ಮಾಡುತಾತ) ನಿಮಮ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಇದನನ ಹ ೇಗ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡರು?
ರಾ: (ಸನ ನಯಲ ಿೇ) ಏನನನ?
ಶ್ಾ: ನಿಮಮ ಮಗ (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ತ್ರೇರಿಕ ೊೆಂಡದಿನನ...
ರಾ: ಮಗ ಟ್ಟ ವಿ ಕ ೊೆಂಡದಿನ ನೇ? (ರಿಮೊೇಟ್ ಗುೆಂಡಿ ಒರ್ುತವ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತಾತ) ಈಗ ರಿಮೊೇಟ್ ಕೆಂಟ ೊಿೇಲ್ ಅವಳ್ ಕ ೈಯಲ ಿೇ... ಬ್ಹಳ್
ಸಿೇರಿಯಲ್ ನ ೊೇಡಾತಳ ...
ಶ್ಾ: ಆ? ಏನೆಂದಿಿ?
ರಾ: ರ್ುೆಂಬಾ ಸಿೇರಿಯಲುಿ....
ಶ್ಾ: ರ್ುೆಂಬಾ ಸಿೇರಿಯಸ ಿೇ...? ನಿಜಕೊೆ? (ಸವಗರ್) ಅಚ ುೇ ದಿನ್ ಅೆಂದ ಿ ಇದ ೇನ ೇನ ೊೇ... ಒೆಂದ ತ್ರೆಂಗಳ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ ೈಕುೆಂಠದ ಊಟ್ ಸಿಗ ೊೇ
ಯೊೇಗ ಇದಾೌಗಿದ ... (ಪಿಕಾಶ್) ಯಾವ ನಸಿತೆಂಗ್ ಹ ೊೇಮು?
ರಾ: ಹ ೊೇಮವ್ ೇ? ಮಾಡಿಸಬ ೇಕು ಶ್ಾಸಿಿಗಳ . ಗಣಹ ೊೇಮ, ಆಯುಷ್ಾ ಹ ೊೇಮ...
ಶ್ಾ: ಯಾವುದು ಅೆಂದಿಿ?
ರಾ: (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಆಯುಷ್ಾ ಹ ೊೇಮಾೆಂದ ...
ಶ್ಾ: (ರ್ಲ ಯಾಡಿಸುತಾತ) ನಿಜ. ನಸಿತೆಂಗ್ ಹ ೊೇೆಂಗ ಸ ೇರಿದರ ಇರ ೊೇ ಆಯುಷಾಾನೊ ಹ ೊೇಮ ಮಾಡ ೊೇದ ೇ... ಛ ! ಅೆಂದಾೌಗ ೇ ರಾಯರ ೇ,
ಮಗ ಹ ೊೇದ ೇಲ ಏನೊ ತ ೊೆಂದರ ಆಗಲಲಾವ? ಬ ೊೆಂಬ್ು, ಗಳ್, ತ ೆಂಗಿನಗರಿ ಎಲಿವೂ ಚಟ್ಟಕ ೆ ಸುಲಭ್ವ್ಾಗಿ ಸಿಗಾತ?
ರಾ: (ಸನ ನಯೆಂದ) ಏನು ಸಿಗಾತ ಅೆಂದಿಿ?
ಶ್ಾ: (ಜ ೊೇರಾಗಿ, ಸನ ನಯ ಮೊಲಕ ಎಲಿವನೊನ ತ ೊೇರಿಸುತಾತ) ಬ ೊೆಂಬ್ು, ಗಳ್, ತ ೆಂಗಿನಗರಿ...
ರಾ: ಹೊೆಂ. ಅವ್ ಲಿ ವಾವಸ ೆ ಆಗಿದ . ಮುನಿಯಪಪನ ೇ ಬ್ೆಂದು ಚಪಪರ ಹಾಕ್ಲತೇನಿ ಸಮಾರಾಧನ ಗ ಹೆಂದಿನ ದಿನ ಅೆಂದಿದಾನ . (ಎಲಿವನೊನ ಆಕ್ಷನ್
ಮೊಲಕ ಹ ೇಳ್ುತಾತನ )
ಶ್ಾ: (ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಸೌದ ೇನ ೊೇ, ಎಲ ಕ್ಲರಕ ೊೆೇ?
ರಾ: (ಅಷ ಟೇ ಜ ೊೇರಾಗಿ) ಗಾಾಸ್!
ಶ್ಾ: ಕಾಾಷ್? ಓ! ಸಮಶ್ಾನದಲಿ ಇನೊನ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಟಾಿನ್ಸ್ಫರ್, ಆಧಾರ್ ಲೆಂಕ್ ಎಲಿ ಬ್ೆಂದಿಲಿ ಅನಿತ ತ...! ಸರಿ. ಸಮಾರಾಧನ ಗ ಎಷ್ುಟ
ಹ ೊತ್ರತಗ ಬ್ರಬ ೇಕು?
ರಾ: (ಜ ೇಬ್ಬನಿೆಂದ ಚಿೇಟ್ಟ ತ ಗ ದು) ಇದ ೊೇ... ಚಪಪರದ ಪೂಜ ಯ ಮುಹೊರ್ತ, ಹೊವಿೇಳ್ಾದ ಟ ೈಮು, ಇನಿವಟ ೇಷ್ನ್ ಕಾಡುತ ಇಷ್ೊಟ ತ ೊಗ ೊಳಿ...
ಶ್ಾ: (ಕಾಡತನುನ ನ ೊೇಡಿ, ಗ ೊೆಂದಲದಿೆಂದ) ಇಷ ಟಲಿ ಹತ್ರತರದಲಿ ಮದುವ್ ಇದಾಿಗ ಹ ೊೇಗಿಬ್ಬಟ್ಟನ ೇ ಮಗ...? ಅಯೊಾೇ ಪಾಪ! (ಎೆಂದು ಬ್ಬಕ್ಲೆ
ಅಳ್ುವನು)
ರಾ: (ಏನ ೊೇ ಹ ೊಳ ದು, ಜ ೇಬ್ಬಗ ಕ ೈಹಾಕ್ಲ, ಇಯರ್ ಫೇನ್ ತ ಗ ದು ಹಾಕ್ಲಕ ೊೆಂಡು) ಯಾಕಳಿತದಿೇರಿ ಶ್ಾಸಿಿಗಳ ? ಏನಾಯುತ? ಯಾರ ೊೇ
ಹ ೊೇಗಿುಟ್ಟ ಹಾಗ ಅಳಿತದಿೇರಲಾಿ, ಯಾಕ ?
ಶ್ಾ: (ರ್ಬ್ಬುಕ ೊೆಂಡು) ಇಷ ಟಲಾಿ ಪಾಿಯನ್ ಮಾಡಿರುವ್ಾಗ ನಿಮಮ ಮಗನ ಕ ೊಲ ಆಗಬಾರದಿರ್ುತ.....
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ರಾ: (ಶ್ಾಸಿಿಗಳ್ ಕ್ಲವಿಯೆಂದ ಹ ೊರಕ ೆ ನ ೇತಾಡುತ್ರತದಿ ಇಯರ್ ಫೇನನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲವಿಗ ಸಿಕ್ಲೆಸಿ) ಈಗ ಹ ೇಳಿ.... ಯಾರ ಕ ೊಲ
ಆಯರ್ು?
ಶ್ಾ: ನಿಮಮ ಮಗನದು....
ರಾ: ಹುಚುಪಪ... ಕ ೊಲ ಅಲಿ.... ಬ್ಲ ... ಪ್ಿೇತ್ರಯ ಬ್ಲ ...
ಶ್ಾ: ಮತ ತೇ..... ವ್ ೈಕುೆಂಠ ಸಮಾರಾಧನ ....
ರಾ: ಅಲಿ... ದ ೇವರ ಸಮಾರಾಧನ ....
(ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಇಬ್ುರೊ ಗ ೊೆಂದಲದಿೆಂದ ಹ ೊರಬ್ೆಂದು ಸೆಂರ್ಸದಿೆಂದ ನಗುವರು. ಮರುಕ್ಷಣವ್ ೇ ಇಬ್ುರೊ ಗ ೊಳ ೇ ಎೆಂದು
ಅಳ್ುತಾತ.... ರ್ಮಮ ಕ್ಲವಿಗಳಿೆಂದ ನ ೇತಾಡುತ್ರತದಿ ಇಯರ್ ಫೇನ್ಗಳ್ನುನ ನ ೊೇಡುತಾತ.... ಅಯೊಾೇ ನಮಮ ಗುಟ್ುಟ
ಬ್ಯಲಾಯರ್ಲಾಿ.... ಎೆಂದು ಗ ೊೇಳಾಡುತ್ರತರುವ್ಾಗ ತ ರ ) 

ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ಕನಸಿನ ಲೊೀಕ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಚೆಂದಿಸ ೇನ ಎೆಂಬ್ ರಾಜನ ರಾಜಾದಲಿ ಸರ್ಾಸ ೇನ ಒಬ್ು ನಿರುದ ೊಾೇಗಿ ಯುವಕನಿದಿ.
ಆರ್ನಿಗ ರಾಜನ ಸ ೇವ್ ಮಾಡಬ ೇಕು ಎೆಂದು ಬ್ಹಳ್ ಆಸ ಇರ್ುತ. ಆದರ ಕ ಲಸ ಕ ೇಳ್ಲು
ಹ ೊೇದರ ರಾಜ ಭ್ಟ್ರುಅವನಿಗ ಅರಮನ ಯ ಒಳ್ಗ ಎೆಂದೊ ಬ್ಬಡುತ್ರತರಲಲಿ. ಒಮೆಮ ರಾಜನು
ಬ ೇಟ ಗ ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ತ್ರಳಿದು ಸರ್ಾಸ ೇನ ತಾನೊ ಕಾಡಿನಲಿ ರಾಜನನುನ ಅರಸಿ
ಹುಡುಕುತಾತ ಬ್ೆಂದ. ಅೆಂದು ಅವನ ಅದೃಷ್ಟಕುಲಾಯಸಿರ್ು.ಬ್ಬಸಿಲನ ಬ ೇಗ ಗ ರಾಜ
ದಣಿವ್ಾರಿಸುತ್ರತರಲು, ಅಲಿಗ ಬ್ೆಂದು ರಾಜನಿಗ ನಿೇರು, ನಲಿ ಕಾಯ ಕ ೊಟ್ಟ, ರಾಜನಿಗ
ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವ್ಾಯರ್ು.
ಮರುದಿನ ಅರಮನ ಗ ಬ್ರಲು ಹ ೇಳಿದ. ಆದರ ಸರ್ಾಸ ೇನ ರಾಜನನುನ ಕಾಣಲು ರ್ನನ ಹೆಂದಿನ ವಿಫಲ ಪಿಯರ್ನ ತ್ರಳಿಸಿದ.
ರಾಜ ರ್ನನ ರಾಜಮುದ ಿಯನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಅವನಿಗ "ಇದನುನ ತ ೊೇರಿಸು,ಸಲೇಸಾಗಿ ಅರಮನ ಯ ಒಳ್ಕ ೆ ಬ್ರಬ್ಹುದು ಎೆಂದ'. ಹಾಗ ೇ
ಆಯರ್ು. ನೆಂರ್ರ ಅವರ ಸ ನೇಹವೂ ಹ ಚಿುರ್ು. ಒಮೆಮ ರಾಜ ಸರ್ಾಸ ೇನನನುನ ಒೆಂದು ದ ೊೇಣಿಯಲಿ ಹಲವು ಸ ೈನಿಕರ ೊಡನ
ಸಮುದಿಲಿ ಪಿಯಾಣಿಸಲು ಕಳ್ುಹಸಿ, ಸುರ್ತಲನ ಊರು,ದಿವೇಪಗಳ್ನುನತ್ರಳಿದು ಬ್ರಲು ಹ ೇಳಿದ.ರಾಜನ ಆಜ್ಞ ಯೆಂತ ಹಾಗ ೇ
ದ ೊೇಣಿಯಲಿ ಸಾಗುತ್ರತರಲು ನಿೇರಿನ ಮಧ ಾ ಒೆಂದು ಬಾವುಟ್ ಕೆಂಡಿರ್ು. ಸರ್ಾಸ ೇನ ತಾನ ೇ ಖುದಾಿಗಿ ನಿೇರಿಗ ಧುಮುಕ್ಲ ನ ೊೇಡಲು
ಹ ೊೇದ,ಆಳ್ದಲಿಒಬ್ು ಸುೆಂದರಿ ರಾಣಿ ಇದಿಳ್ು, ಜ ೊತ ಗ ಸಖಿಯರು,ಸ ೈನಿಕರು,ಅವರನುನ ಸ ನೇಹದಿೆಂದ ಮಾರ್ನಾಡಿಸಿದ, ಆದರ
ಅವರು ಊಟ್ ಕ ೊಡುವ ನ ಪದಲಿ ಮೊದಲು ಸಾನನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಲು ಹ ೇಳಿ ಆರ್ನನುನಒೆಂದು ದ ೊಡ್ ಹ ೊೆಂಡಕ ೆ ರ್ಳಿಳಬ್ಬಟ್ಟರು. ಮೆೇಲ
ದ ೊೇಣಿಯಲಿ ಕಾಯುತ್ರತದಿವರು ಸರ್ಾಸ ೇನನ ಪಾಿಣ ಹ ೊೇಗಿದ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದು ರಾಜಾಕ ೆ ಮರಳಿದರು. ರಾಜ ಸರ್ಾಸ ೇನನನುನ
ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡ ಚಿೆಂತ ಯಲಿಕಡಲ ತ್ರೇರದಲಿ ಕುಳಿತ್ರರಲು, ಅಲಿಗ ಈಜುತಾತ ಸರ್ಾಸ ೇನ ಬ್ೆಂದ, ತಾನು ಪಾರಾಗಿ ಬ್ೆಂದ ಜಾಗಕ ೆ
ರಾಜನನುನ ಕರ ದ ೊಯಿ. ರಾಜ ಈಗ ಸಕಲ ಸಿದೆತ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಶ್ಸಿ ಸಮೆೇರ್ ಅಲಿಗ ಹ ೊೇಗಿಅಲಿದಿ ಸ ೈನಿಕರನುನ ಸದ ಬ್ಡಿದು
ಅಲಿನವರನುನ ಗ ದುಿ ಆ ಸೆಳ್ಕ ೆ ಸರ್ಾಸ ೇನನನ ನೇ ರಾಜನನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ.ಅಲಿದಿ ರಾಣಿಯ ಜ ೊತ ಮದುವ್ ಯನೊನ ಮಾಡಿಸಿದ. ..
......

ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಕಥ ಅಲಿಗ ೇನಿಲಿಸಿರ್ು ಬ ೇತಾಳ್......
ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ್ ನ ಹೇಗಿರ್ುತ: ಚೆಂದಿಸ ೇನ ಮರ್ುತ ಸರ್ಾಸ ೇನ ಇವರಲಿ ಯಾರು ಹ ಚುು ಸಾಹಸಿಗರು?
ಅದಕ ೆ ವಿಕಿಮನ ಉರ್ತರ: "ಅವರಿಬ್ುರಲಿ ಶ್ಸಿ ಇಲಿದ ನಿೇರಿಗಿಳಿದು,ಅಲಿೆಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬ್ೆಂದ ಸರ್ಾಸ ೇನನ ೇ ಹ ಚುು

ಸಾಹಸಿಗ, ರಾಜನಿಗ ಆ ಸೆಳ್ವು ತ್ರಳಿದಿರಲಲಿ ಮರ್ುತ ಅವನ ಬ್ಳಿ ಅಸಿಗಳಿದಿವು " ಎೆಂದಿರ್ುತ.
ಉರ್ತರ ಮೆಚಿುದ ಬ ೇತಾಳ್ " ವಿಕಿಮ ಸರಿಯಾದ ಉರ್ತರ ಹ ೇಳಿರುವ್ " ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ವಿಕಿಮನ ಬ ನುನ ಬ್ಬಟ್ುಟ ಹಾರಿ
ಹ ೊೇಯರ್ು. 
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ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿರಗ್ಳನ
•

ಮೊರು ನಿೆಂಬ ಹಣುಣ, ಒೆಂದು ಬ್ಟ್ಟಲು ತ ೊಗರಿಬ ೇಳ , ಎರಡು ಮಾಗಿದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ ಹಣುಣ

•

ಎರಡು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಮೊರು ಕ ೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ

•

ಕಡ ಿೇ ಬ ೇಳ ಕ ೊರ್ತೆಂಬ್ರಿ ಬ್ಬೇಜ ರ್ಲಾ ಒೆಂದು ಚಮಚ

•

ಜಿೇರಿಗ ,ಮೆಣಸು,ಅರಿಶಿನ,ಸಾಸಿವ್ ರ್ಲಾ ಅಧತ ಚಮಚ

•

ಒಗೆರಣ ಗ ಚಿಟ್ಟಕ ಇೆಂಗು, ಎಣ ,ಣ ಕರಿಬ ೇವು, ರುಚಿಗ ರ್ಕೆಷ್ುಟ ಉಪುಪ

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
•

ಬ ೇಳ ಯನುನ ಅರಿಶಿನ ಬ ರ ಸಿ ಬ ೇಯಸಿ ಚ ನಾನಗಿ ತ್ರರುವಿ ಇಡಿ

•

ಹುರಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ, ಕ ೊರ್ತೆಂಬ್ರಿ ಬ್ಬೇಜ, ಕಡ ಿೇಬ ೇಳ , ಮೆಣಸು, ಜಿೇರಿಗ , ಇೆಂಗು ಎಲಾಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಟ
ಅರ್ವ್ಾ ಮಿಕ್ಲಿಯಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ

•

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೊ
ಡಿೂೀ
ರಾ!

ಎರಡು ಬ್ಟ್ಟಲು ನಿೇರು ಕುದಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹ ಚಿುದ ಟ ೊಮಾಟ ೊೇ,ಕರ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯ ಉಪುಪ ಹಾಕ್ಲ
ಬ ೇಯಸಿ

•

ನಿೇರು ಕುದಿಯುವ್ಾಗ ಬ ೇಳ ಬ ರ ಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರರುವಿ ರುಬ್ಬುದ ಪುಡಿ ಬ ರ ಸಿ ಕುದಿಸಿ

•

ನಿೆಂಬ ರಸವನುನ ಬ ರ ಸಿದ ನೆಂರ್ರ ಸಾಸಿವ್ ಕರಿಬ ೇವು ಒಗೆರಣ ಹಾಕ್ಲ ಒಲ ಯೆಂದಿಳಿಸಿ

ಇನೂನ ನೂರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗ್ಳಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟ್ಕೊಡಿ.

ಒಗ್ಟು

೧. ನಾಲುೆ ಕಾಲುಗ್ಳನಂಟು ಪಾರಣಿಯಲಲ ! ಬೆನುನ ತೊೀಳನಂಟು ಮನುಷ್ಯನಲಲ
೨. ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದರೆ ಹಿಡಿ ತುಂಬಾ ! ಬಿಟಟರೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ

ಉತೂರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೧
ನೊೀಡಿ
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ನಿಮಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ನಗ್ುವ ತಿಂಗ್ಳಾಡುವಾಗ್

ಅರಿತೆನೆಂದು ಮೆರೆಯುವಾಗ್

ಕರಿಮುಗಿಲಿನ ಪತೂಲ

ನಮಮ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು

ತಿಳ ಬೆಳಕಲಿ ಆಡುವಾಗ್

ಮಗೆದು ಏಕೆ ಕೊಟ್ೆಟ ನೀನು

ಸುರಿದಿತೆೀಕೆ ಕತೂಲ

ಬೆೀಡವಾದ ಸರಕು

ಸೊಗ್ವು ಬಾಳಲಾಡುವಾಗ್

ನಮಮ ನಡುವೆ ಸರಿಯಿತೆೀಕೆ

ದುಮಾಮನದ ಭೆೀಟ್

ಶಂಕೆ ಎಂಬ ಹಾವು

ನಂಬಿ ಬದುಕ ನಡೆಸುವಾಗ್

ಉರಿದು ಬೂದಿಯಾಯುೂ ಸೂರು

ಬೆನನಗಿರಿದೆ ಈಟ್

ಒಳಗೆ ಇಳದು ಕಾವು
-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್

ಬಳಗೆ ಬರುವೆನೆನುನವಾಗ್
ಸರಿದೆ ಏಕೆ ದೂರ
ಸುಖವ ಕೊೀರಿ ಬೆರೆಯುವಾಗ್
ಎದೆಯು ಏಕೆ ಭಾರ
ಬಾಲಗ್
ಲೊೀಕ
ಓದಲು ಚಿತರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ತನ್. ಏನ್

ಬ್ದರಿ ತಾಾಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವ್ಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಾ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನನ...”

ನೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತು ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶ್ಾನ ರ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವ್ಾಕಾಕ ೆ ಅರ್ತಬ್ರುವೆಂತ ಬ್ಬಟ್ಟ ಜಾಗ ರ್ುೆಂಬ್ುವ ಹಾಗ ಉರ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಿಮಮ ಉರ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಮಾರ್ಚೊ ೧೫ ತಮಮ ಉತೂರ ಕಳನಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತೂರ








ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉರ್ತರಿಸಿದವರು
ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡಿನ
ರಾಘವೆೀಂದರ ಮೂತಿೊ, ಬೆಂಗ್ಳ ರು

7-11

ಗ್ಣೆೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗ್ಳ ರು
ಗಿೀತಾ ಟ್. ಆರ್, ಬೆಂಗ್ಳ ರು
ಪುಷ್ಿವಲಿಲ ಚಂದರಶೆೀಖರ್, ಬೆಂಗ್ಳ ರು
ವತಸಲಾ ದಾುರಕಾನಾಥ್, ಬೆಂಗ್ಳ ರು
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೧. ಶ್ಿವಣಬ ಳ್ಗ ೊಳ್ದ ಗ ೊಮಮಟ ೇಶ್ವರನನುನ ಕಡ ದ ಚಾವುೆಂಡರಾಯನ
ಕಾಲದಲಿ ಯಾವ ರಾಜರ ಆಳಿವಕ ಯರ್ುತ
೨. ಗ ೊಮಮಟ ೇಶ್ವರನಿಗ ದೃಷಿಟದ ೊೇಷ್ವ್ಾಗದಿರಲ ೆಂದು, ಆ
ಮೊರುತ್ರಯಲಿ ಇಟ್ಟಟರುವ ದ ೊೇಷ್ವ್ ೇನು

ಸರಿ ಉರ್ತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೪ ನ ೊೇಡಿ

ಅಜಜ: ಲ ೊೇ ಗುೆಂಡ ನಿಮಮ ಮೆೇಷ್ುರ ಬ್ತ್ರತದಾಿರ
ಬ್ಚಿುಟ ೊೆೇ
ಗುೆಂಡ:ಮೊದಲು ನಿೇನು ಬ್ಚಿುಟ ೊೆೇ ಮೊನ ನ
ನಿೇನು ಸತ ತ ಅೆಂರ್ ಶ್ಾಲ ಗ ಚಕೆರ್ ಹಾಕ್ಲದ ಿ.

ಒಗ್ಟು – ಉತೂರ

೧. ಕುಚಿೊ ೨. ದಿೀಪ

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ುಕ್

ಮತೂಷ್ುಟ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟ್ ಕೊಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕೂಟ

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

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯತಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬ್ಬಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಾವ್ಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ರ್ಮಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವ್ಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದಿರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ಬಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖಾ ಗಣಿರ್
ಉರ್ತಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂರ್ಹ ರ ೇಖ ಗಳ್ು,
ರ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬ್ು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ್ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಾವ್ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇರ್ು ... 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂತ್
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ಕಥೆ

ರಚನ :
ನಾಗಶ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಹೊಣೆಗಾರ … (ಭಾಗ್ ೧)

ಮನೊ....ಮನೊ.....
ಶ್ಕ್ಲತ ಮಿೇರಿ ಕೊಗಿದ ,
ಉರ್ತರವ್ ೇನಾದರೊ ಬ್ರುರ್ತದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಕ್ಲವಿಗ ೊಟ್ುಟ ಆಲಸಿದ .
ಕ ಳ್ಗಿನ ಕಣಿವ್ ಯ ಬ್ೆಂಡ ಬ್ೆಂಡ ಗಳಿೆಂದ,
ಮನೊ....ಮನೊ......
ಮನೊ....ಮನೊ......
ಎೆಂಬ್ ಕೊಗು ಮತ ತ ಮತ ತ ಕ ೇಳಿಸಿರ್ು,
ಆದರ ಅದು ನನನದ ೇ ಪಿತ್ರಧವನಿ.
ಚೆಂದೊ... ಚೆಂದೊ.... ಎೆಂದು, ಮನು ಹೆಂದಿರುಗಿ ಕೊಗುತಾತನ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಕಾರ್ರಿಸಿದ ಿ.
ನೊರಾರು ಅಡಿಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ , ಹಳ್ಳದಲಿ ಬ್ಬೇಳ್ುತ್ರತದಿ ಜಲಪಾರ್ದ ನಿೇರಿನ
ಅಸಪಷ್ಟ ಸದುಿ ಬ್ಬಟ್ಟರ , ಬ ೇರಾವುದ ೇ ಸದಿಿಲ.ಿ
ಗಾಬ್ರಿಯೆಂದ ಮತ ೊತಮೆಮ ಕೊಗಿದ ,
ಮನೊ.....ಮನೊ.....
ಮರ್ತದ ೇ ಪಿತ್ರಧವನಿಯ ಪುನರಾವರ್ತನ .
ಉಳಿದೆಂತ ಭೇಕರ ಮೌನ.
ಟ್ಟಸಿಲು ಟ್ಟಸಿಲಾಗಿ, ತ ಳ್ಳಗ ಹರಿದು ಬ್ರುತ್ರತದಿ ನಿೇರಿನ ನಡುವ್ , ಪಾಚಿಯರದ , ಒಣಗಿದಿ ಬ್ೆಂಡ ಗಳ್ ಮೆೇಲ ಜ ೊೇಪಾನವ್ಾಗಿ ಹ ಜ ಜ
ಇಡುತಾತ, ನಿೇರು ಕ ಳ್ಗ ಧುಮುಕುವ್ ಡ ಗ ಸಾಗಿದ . ರ್ುಸು ಎಚುರ ರ್ಪ್ಪದರೊ, ನಯವ್ಾದ ಬ್ೆಂಡ ಗಳ್ ನಡುವ್ ಜಾರುವುದು ಖೆಂಡಿರ್, ಜಾರಿದರ
ಹರಿಯುತ್ರತರುವ ನಿೇರಿನ ೊಡನ ನಾನೊ ಸಹ ಪಾತಾಳ್ದಲಿ ಇರುತ ೇತ ನ .
"ನಾನೊ ಸಹ ಪಾತಾಳ್ದಲಿ", ಅೆಂದರ ಮನೊ ಈಗ ಕ ಳ್ಗ ಬ್ಬದುಿ ಹ ೊೇಗಿದಾಿನ . ಯೊೇಚಿಸಿ ಮೆೈ ನಡುಗಿರ್ು.
"ಇಲಿ ಇಲಿ, ಇಲ ಿೇ ಎಲ ೊಿೇ ಇರುತಾತನ , ಯಾವುದ ೊೇ ಬ್ೆಂಡ ಯ ಸೆಂದಿನಲ ೊಿೇ, ಅಲಿಲಿ ಬ ಳ ದಿರುವ ಗಿಡಗೆಂಟ್ಟಗಳ್ ಆಸರ ಯಾಗಿ ಹಡಿದುಕ ೊೆಂಡು
ಇರುತಾತನ ", ಸುಳ್ುಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು, ಮನು ಕ ಳ್ಗ ಜಾರಿದಿ ಹರಿವಿನ ಬ್ಳಿಗ ಬ್ೆಂದ . ಒಣಗಿದ ಒೆಂದು ವಿಶ್ಾಲವ್ಾದ ಬ್ೆಂಡ ಯ ಮೆೇಲ
ಬ ೊೇರಲಾಗಿ ಮಲಗಿ ಕ ಳ್ಗ ನ ೊೇಡಿದ .
ಎದ ನಡುಗಿರ್ು, ರ್ಳ್ವ್ ೇ ಇಲಿವ್ ೇನ ೊೇ ಎನುನವೆಂತ್ರರ್ುತ ಪಿಪಾರ್. ಕಣುಣ
ಕರ್ತಲಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಬ್ರುವೆಂತಾಯರ್ು. ಕ ಲ ಕ್ಷಣಗಳ್ು ದಿಟ್ಟಟಸಿ ನ ೊೇಡಿದ ನೆಂರ್ರ,
ನಿಧಾನವ್ಾಗಿ ಕ ಳ್ಗಿನ ನಿೇಲ ನಿೇರಿನ ಮಡು ಕೆಂಡಿರ್ುತ. ಮನು ಜಾರಿದಿ ಜಾಗದ ಡ
ನ ೊೇಡಿದ . ಇಲಿೆಂದ ನ ೇರವ್ಾಗಿ ಕ ಳ್ಗಿದಿ ಮಡುವಿಗ ೇ ಕಟ್ಟಟದೆಂತ್ರದಿ ಬ್ೆಂಡ . ನಡುವಲಿ
ಅಡ ರ್ಡ ಯೇ ಇಲಿ. ಇಲಿೆಂದ ಏನ ೇ ಬ್ಬದಿರೊ ನ ೇರ ಮಡುವಿನ ೊಳ್ಗ .
ಅೆಂದರ ಮನು ಇನಿನಲಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ಹೆಂದ ನನ ೊನಡನ ಇದಿ ಮನು
ಇನುನ ಬ್ರುವುದಿಲಿ. ಸರ್ಾವನುನ ಈಗ ಒಪ್ಪಕ ೊಳ್ಳಲ ೇ ಬ ೇಕಾಯರ್ು.
ಭ್ಯ ಆವರಿಸಿ, ಎದ ಯಲಿ ನ ೊೇವುೆಂಟಾಯರ್ು.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಬ್ಬಕ್ಲೆ ಬ್ಬಕ್ಲೆ ಅತ ,ತ ಜ ೊೇರಾಗಿ ರ ೊೇಧಿಸಿದ . ಯಾಕ , ಏನು ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ುವವರು ಯಾರೊ ಇಲಿ.
"ನಿಜವ್ ೇ ಇದ ಲಾಿ? ಕನಸಲಿವ್ಾ? ದ ೇವರ ೇ, ಮನು ಜಾರಿ ಬ್ಬದಿಿದುಿ ಕನಸಾಗಿರಲ" ಎನುನತಾತ ನನನನ ನೇ ಚಿವುಟ್ಟಕ ೊೆಂಡ , ನ ೊೇವ್ಾಯರ್ು,
ಅೆಂದರ .....
ಏನು ಮಾಡಲ ಮುೆಂದ ನಾನು, ಕ ಳ್ಗಿಳಿದು ಹ ೊೇಗಿ, ಮನುವನುನ ಹುಡುಕಬ ೇಕು. ಕ ಳ್ಗಿಳಿಯಬ ೇಕ ೆಂದರ , ಜಲಪಾರ್ದ ಎದಿರುಬ್ದಿಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು.
ಜಲಪಾರ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಕಟ್ಟಟರುವ ಕಟಾೆಂಜನದ ಬ್ಳಿಯರುವ ಮೆಟ್ಟಟಲನಿೆಂದ ಕ ಳ್ಗ ಹ ೊೇಗಬ್ಹುದೆಂತ . ಈಗ ಆ ಬ್ದಿಗ ರ್ಲುಪಲ ೇ ಒೆಂದು ಗೆಂಟ
ಬ ೇಕಾದಿೇರ್ು. ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರತಗ ಮನುವಿನ ದ ೇಹ ನಿೇರಿನಲಿ ಕ ೊಚಿು ಹ ೊೇಗಿದಿರ ?
ಜಲಪಾರ್ದ ಈ ಬ್ದಿಗ ಬ್ರಲ ೇ ಬಾರದಿರ್ುತ, ಅಲ ಿೇ ನಿೆಂರ್ು ನ ೊೇಡಿದಿರ ಸಾಕ್ಲರ್ುತ. ಬ ೇಡ ಬ ೇಡ ಎೆಂದರೊ ಮನು ಕ ೇಳ್ಲಲಿ. ಪಿವ್ಾಸ ಬ್ೆಂಗಲ
ಇರುವ ಕಡ ಗ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ ಬಾ ಎೆಂದು ಬ್ಲವೆಂರ್ ಮಾಡಿದ. ಇಲಿ ಬ್ೆಂದದಕ ೆೇ ಅವನು ಕ ಳ್ಗ ಬ್ಬದಿಿದುಿ, ಛ ೇ ಅವನು ಗಲಾಟ ಮಾಡಿರದಿದಿರ
ಹೇಗಾಗುತ್ರತರಲಲಿ.
ಆದರ ಅವನನುನ ಇದ ೇ ಜಲಪಾರ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕ ೆಂದು ಹಠ ಹಡಿದು ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಬ್ೆಂದವನು ನಾನಲಿವ್ ೇ?
ಈಗ ನಿೇರಿಲಿವೆಂತ , ಬ್ರಿೇ ಬ್ೆಂಡ ಗಳ್ ನ ೊೇಡ ೊೇದಕ ೆ ಅಷ್ುಟ ದೊರ ಹ ೊೇಗ ುೇಕ ಅೆಂರ್ ಮನು ಹೆಂದ ೇಟ್ು ಹಾಕ್ಲದರೊ ಬ್ಬಡದ , ಒತಾತಯಸಿ
ಹ ೊರಡಿಸಿದ . ಪಾಪ ಒಳ ಳಯವನು, ಅದರಲೊಿ ನಾನ ೆಂದರ , ವಿಶ್ ೇಷ್ ಪ್ಿೇತ್ರ, ಸಲುಗ . ಅವನ ಮನ ಯವರಿಗೊ ಅಷ ಟೇ, ಅದರಲೊಿ ಅವನ ಅಮಮ...
ಅವರಿಗ ಸಾಲಾಗಿ ಮೊರು ಹ ಣುಣ, ಕಡ ಯದಾಗಿ ಒೆಂದು ಗೆಂಡು. ಮನು ರ್ೆಂದ ಯನುನ ಕಾಣಲ ೇ ಇಲಿ. ಹ ಣುಣ ಮಕೆಳ್ು ಚ ನಾನಗಿ ಓದಿ ಕ ಲಸಗಳ್
ಹಡಿದ ನೆಂರ್ರ, ಕಷ್ಟ ಪಟ್ುಟ ದುಡಿದು ಸಾಕ್ಲದ ಅಮಮನನುನ ಮಗುವಿನೆಂತ ನ ೊೇಡಿಕ ೊೆಂಡಿದಿರು. ಮನುವನುನ ಅತ್ರ ಮುದಿಿನಿೆಂದ ಬ ಳ ಸದ , ಅವನಿಗ
ಬ್ದುಕ್ಲನಲಿ ಎದುರಿಸಬ ೇಕಾದ ಕಷ್ಟಗಳ್ ಅರಿವಿರುವೆಂತ , ತಾಯ ಮರ್ುತ ಅಕೆೆಂದಿರು ಎಚುರ ವಹಸಿದಿರು.
ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ಮುಕತ ವ್ಾತಾವರಣ, ಕಟ್ುಟಪಾಡುಗಳ್ು ಕಡಿಮೆ. ಅವರ ಮನ ಯಲಿ ದ ೇವರನುನ ಪೂಜಿಸಿದ ಿೇ ಕಾಣ . ಆ ನಾಲುೆ ಜನ
ಮಕೆಳಿಗೊ ಅಮಮನ ೇ ದ ೇವರು. ಮನುವೆಂರ್ೊ, ಅಮಮನನುನ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೇತ್ರಯಲಿ ಸುಖವ್ಾಗಿಡಬ್ಹುದ ೆಂದು ಸದಾ ಯೊೇಚಿಸುತ್ರತದಿ.
ನಾನು ಅವನು ಸದಾ, ಅಲಿ ಇಲಿ ಹ ೊೇಗುರ್ತಲ ೇ ಇರುತ್ರತದ ಿವು.
ನನನ ಜ ೊತ ಬ್ೆಂದರ ಅವರಿಗ ಲಾಿ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ನ ಮಮದಿ. "ನಿೇನು ಬ ೇರ ಯವರ ಹಾಗ ರ್ರಲ ಹುಡುಗನಲಿ, ಅವನ ಜ ೊತ ಗ
ನಿೇನಿದಿರ , ನಾವಿಲಿ ನಿಶಿುೆಂತ ಯೆಂದ ಇರಬ್ಹುದು", ಎನುನತ್ರತದಿರು ಅವರಮಮ.
ಈಗ ನಾನವರಿಗ ಏನ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಲ? ಹ ೇಗ ಮುಖ ತ ೊೇರಿಸಲ? ಆ ತಾಯಯ ಹೃದಯ ಹ ೇಗ ರ್ಡ ದಿೇರ್ು? ಸುದಿಿ ಕ ೇಳಿ ಅವರ ಪಾಿಣವೂ
ಹ ೊೇದರ , ಮೆೈ ನಡುಗಿರ್ು.
ಇಲಿ ಇದಾದದುಿ ನನಿನೆಂದಲ ೇ, ಅವನು ಹ ೇಳಿದೆಂತ ಬ ೇರ ಲಾಿದರೊ ಹ ೊೇಗಿದಿರ ಹೇಗಾಗುತ್ರತರಲಲಿ. ಅವರುಗಳ್ ಎದುರ ೇ ಬ್ಲವೆಂರ್
ಮಾಡಿ ಅವನನುನ ಹ ೊರಡಿಸಿದ ,ಿ ಏನುರ್ತರ ಕ ೊಡಲ ಈಗ. ನಾನವರಿಗ ಮುಖ ತ ೊೇರಿಸಲಾರ , ಅವನನುನ ಬ್ಬಟ್ುಟ ಹೆಂದಿರುಗಿ ಹ ೊೇಗಲಾರ .
ಇರುವುದ ೊೆಂದ ೇ ದಾರಿ....
ಹೌದು, ನಾನೊ ಅವನ ೊಟ್ಟಟಗ ಹ ೊೇಗುವುದು. ಅವನು ನನನ ಪಾಿಣ ಸ ನೇಹರ್, ಪಾಿಣವನೊನ ಒಟ್ಟಟಗ ೇ ಕಳ ದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕ ೆಂದು
ಬ್ರ ದಿತ ತೇನ ೊೇ", ಮತ ತ ಯೊೇಚಿಸದ ಅವನು ಜಾರಿದಿ ನಿೇರಿನ ಹರಿವಿನ ಕಡ ಗ ನಡ ದ . ಜಾರುತ್ರತದಿ ಬ್ೆಂಡ ಗಳ್ು, ಮೊನಚಾದ ಕಲುಿಗಳ್ ಲ ಕ್ಲೆಸದ
ಹ ಜ ಜ ಇಡುತ್ರತದಾಿಗ, ಅಷ್ುಟ ಹ ೊರ್ೊತ ಮರ ಯಲಿದಿ ರಾಜಿೇವ ಧುತ ತೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದ. ಛಳಿ ಜವರ ಬ್ೆಂದ ಹಾಗ ಮೆೈ ನಡುಗಲಾರೆಂಭಸಿರ್ು.
"ಮನೊ.... ಮನೊ..... ಬ ೇಗ ಬಾ", ಕಣುಣ ಮುಚಿುಕ ೊೆಂಡು ಹುಚುನೆಂತ ಕೊಗಿದ .
ಕಣುಣ ತ ಗ ದು ರಾಜಿೇವನ ಕಡ ನ ೊೇಡಲು ಭ್ಯವ್ಾಗುತ್ರತರ್ುತ.
"ಮನೊಗ ಹ ೇಳಿದ , ನನನ ಹತ್ರತರ ಬ್ರಬ ೇಡ ಅೆಂರ್, ಅವನು ನನನ ಮಾರ್ು ಕ ೇಳ್ಲಲಿ. ಅವನ ಸಾವಿಗ ಕಾರಣ ನಿೇನಲಿ, ನಾನು. ಈಗ ನನಿನೆಂದಾಗ ೇ
ನಿೇನೊ ಸಾಯತೇಯ", ರಾಜಿೇವ ಗಹಗಹಸಿ ನಗುತಾತ ನುಡಿದೆಂತಾಯುತ.
ಮೆಲಿನ ಕಣ ತರ ದು ನ ೊೇಡಿದ . ಗಾಳಿಗ ಹ ೊೇಯಾಿಡುತ್ರತದಿ ನಿೇರಿನಲಿ ತ ೇಲಾಡುತ್ರತದಿ ರಾಜಿೇವ,
ನಿಜಿೇತವವ್ಾಗಿ. …

ಮುೆಂದುವರ ಯುವುದು …
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ನೀವು ಮಾಡಿ

ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ

ಮಾನವನ ನಾಡಿಮಿಡಿರ್ವನುನ ಈ ಸರಳ್ ಪಿಯೊೇಗದಿೆಂದ ದೃಶಿಾೇಕರಿಸಬ್ಹುದು (Visualize) !
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು:
ಡಾಿಯೆಂಗ್ ಪ್ನ್, ಬ ೆಂಕ್ಲ ಕಡಿ್
ವಿಧಾನ
ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ಯ ಬ್ುಡಕ ೆ ಒೆಂದು ಡಾಿಯೆಂಗ್ ಪ್ನ್ ಚುಚಿುರಿ.
ಇದನುನ, ನಿಮ ಕ ೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಟನ (wrist) ಜಾಗದಲಿ ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರುವೆಂತ ನಿಲಿಸಿ.
ಸಮತ ೊೇಲನ ಬ್ರಲು ನಿಮಮ ಕ ೈಯನುನ ಒೆಂದು ಬ ೆಂಚಿನ ಮೆೇಲ ಇಡಬ್ಹುದು.
ನಿಧಾನವ್ಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬ ೆಂಕ್ಲಕಡಿ್ ಅತ್ರತೆಂದಿರ್ತ ವ್ಾಲುವುದನುನ ಕಾಣಬ್ಹುದು.
ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಏಕೆ ?
ಹೃದಯದ ಎದ ಬ್ಡಿರ್ ದ ೇಹದ ಅಪಧಮನಿ ವಾವಸ ೆಯಲಿ (arterial system) ನಾಡಿಮಿಡಿರ್ವನುನ (pulse) ರ್ರುರ್ತದ . ಇದನುನ sthethoscope ಮೊಲಕವೂ
ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಬ್ಹುದು. ಮನ ಯಲಿ ಮೆೇಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ಸುಲಭ್ ಮಾಗತದಿೆಂದ ನ ೊೇಡಬ್ಹುದು 

೧. ಗೆಂಗರ ಆಳಿವಕ ಯರ್ುತ
೨. ಮೊರುತ್ರಗ ದೃಷಿಟದ ೊೇಷ್ವ್ಾಗದಿರಲ ೆಂದು, ಎಡಗ ೈ ತ ೊೇರುಬ ರಳ್ು ಬ್ಲಗ ೈದಕ್ಲೆೆಂರ್ ಒೆಂದೆಂಗುಲ ಕಡಿಮೆಯದ

ಅಲಲಲಿಲ ಏನೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯೊಕರಮವಿದದರೆ ತಿಳಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುನ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನನಡ ಕೂಟ – ಸಿಡಿನ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತುೂ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೊಂಡುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶೊನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದರ ಅನಂತಮೂತಿೊ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವ್ಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವ್ಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವ್ಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿದ ವಾಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವ್ಾಬಾಿರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವ್ಾದ ಎಲಿ ಸುದಿಿ ಮಾಹತ್ರ, ಚಿರ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದಿರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬ್ಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿರ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂರ್ಜಾತಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುಿ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕರ್ೃತಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುಿ.
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