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ಮತ ೊೊಮೆೆ ನವ ೆಂಬರ್ ಬೆಂದು ಹ ೊೇಗಿದ . ಜನರ ಮನದಲಿ, ಇದು “ಕನನಡದ ತ್ರೆಂಗಳ್ು”
ಎೆಂದು ನ ನಪಿಸಿ, ಒೆಂದಷ್ುಟ ಕನನಡಪರ ಕಾಯಯಕಿಮಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿಸಲು ಪ ಿೇರ ೇಪಿಸಿದ . ಅಷ್ಟರ

ಮಟ್ಟಟಗ ಕನನಡ ಮತ್ುೊ ನವ ೆಂಬರ್ ತ್ರೆಂಗಳ್ ನೆಂಟ್ು ಎದುು ತ ೊೇರುವುದರಲಿ ಸ ೊೇಲುವುದಿಲಿ.
ವರುಷ್ಕ ೊೊಮೆೆ ನ ನ ಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಮಾಡುವ ಹುಟ್ುಟಹಬುದ ಸೆಂಭ್ಿಮದೆಂತ ಕನಾಯಟ್ಕ
ರಾಜ ೊಯೇತ್ಸವವನುನ ಆಿರಿಸುವುದರಲಿ ಂೆಂದ ಳೇಳ್ದ ನಮೆನುನ ನಾವ ೇ ನ ನುನತ್ಟ್ಟಟಕ ೊಳ್ಳನ ೇಕು.
ಇದು ಖೆಂಡಿತ್ ಕ ೊೆಂಕ್ಲನ ಮಾತ್ಲಿ. ಸೆಂಭ್ಿಮದ ವಿಷ್ಯಕ ೊ ಪ್ಿೇತಾಸಹವು ಸದಾ ಇರನ ೇಕಾದದ ು.
ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸೆಂಸೃತ್ರ, ನಮೆಲಿ ಎಷ್ುಟ ತ್ರೇವಿತ್ರವಾದ ತ್ುಡಿತ್ ತ್ರನ ೇಕ ೆಂದರ ಅದನುನ ಹ ೊೇಲಸಲು ಯಾವ ಉಪಮೆಯೊ
ಸಿಗನಾರದು. ಆಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದನುನ ಎಷ್ುಟ ಸಹಜ ಕ್ಲಿಯೆಯೆೆಂದು ಅನುಭ್ವಿಸುತ ೇೊ ವ ಯೇ, ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಲಯವನುನ
ನಮೆ ಭಾಷ ಯ ಅಭಿಮಾನದಲೊಿ ಕಾಣುವೆಂತಾಗುತ್ೊದ . ಆಗ ನಮಗ ಭಾಷಾ ಪ ಿೇಮದ ಬಗ ೆ ಮತ ೊೊಬುರು ಹ ೇಳ್ುವ ಅವಶ್ಯಕತ ಯೆೇ
ಬರುವುದಿಲಿ.
ಈಗಿನ ತ್ಲ ಮಾರಿನವರಲಿ, ಯುವಪಿೇಳಿಗ ಯಲಿ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಬಗ ೆ ಪಿಿೇತ್ರಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ ಅಥವಾ
ನಶಿಸಿಹ ೊೇಗುತ್ರೊದ ಎೆಂದು ಅಲಿಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದನುನ ನಾವು ಕ ೇಳಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವೂ ಸಹ. ಇದರ ಬಗ ೆ ಹ ೊರನಾಡ
ಚಿಲುಮೆಯಲ ಿೇ ಸಾಕಷ್ುಟ ನಾರಿ ಪಿಸಾೊಪಿಸಿದಿುದ . ಹಾಗ ೆಂದು ನ ೇಸರ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡು ಕ ೊರಗುವುದರಿೆಂದ ಪಿಯೇಜನವ ೇನೊ ಆಗದು.
ಈಗಿನ ತ್ಲ ಮಾರನುನ, ಅಥವಾ ಯುವಪಿೇಳಿಗ ಯನುನ ನ ೊಟ್ುಟ ಮಾಡುವುದಕ ೊ ಮೊದಲು, ನಾವು ಕನನಡವ ೆಂಬ ತ್ುಡಿತ್ವನುನ
ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಟಗ ಜೇವೆಂತ್ವಾಗಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿದಿುೇವಿ ಎೆಂದು ಪಿಶಿನಸಿಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಆದಯತ ಯಾಗನ ೇಕು. ನಾವು ಕನನಡವನುನ ಎಲ ಿಲಿ
ಬಳ್ಸುವುದನುನ ನಿಲಿಸಿದಿುೇವಿ, ಎಲ ಿಲಿ ಬಳ್ಸಿ ನಮೆ ಭಾಷ ಯ ಕೆಂಪನುನ ಹರಡಬಹುದು ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಸಣಣ ಆಲ ೊೇಿನ ಮಾಡುವುದರ
ಮೊಲಕ ಸವವಿಮರ್ ಯ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹುಟ್ುಟ ಹಬುದ ಶ್ುಭಾಶ್ಯವ ೇ “ಹಾಯಪಿ ಬರ್ತಯ ಡ ೇ” ಆಗಿಹ ೊೇಗಿರುವಾಗ, ಬಲವೆಂತ್ದಿೆಂದ
ಭಾಷಾ ಪ ಿೇಮವನುನ ತ್ರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಆದರ ಹ ಿುು ಹ ಿುು ಕನನಡವನುನ ನಾವು ಬಳ್ಸುತ್ೊ ಇತ್ರರಿಗ ಸೊೂತ್ರಯಯ ಚಿಲುಮೆಯಾದರ
ಮಾತ್ಿ ನಮೆ ಸುತ್ೊಮುತ್ೊಲು ಕನನಡ ನುಡಿಯೆೆಂಬ ಹೊವುಗಳ್ು ಅರಳಿ, ಎಲಿರ ಮನಕ ೊ ಮುದ ನಿೇಡುತ್ೊದ . ಇಲಿದಿದುರ , ಕನಾಯಟ್ಕದ
ಹೃದಯಶಿವ ಎಷ್ುಟ ನಾರಿ ಡಮರುಗ ಡಿೆಂಡಿಮಿಸಿದರೊ, ನಾವುಗಳ್ು ಎದ ುೇಳ್ುವುದಿಲಿ.
ಸಾಲ ರಾಮಿೆಂದಿರಾಯರ ಈ ನುಡಿಗಳ್ು ನಮಗ , ಕನನಡವನುನ ಬಳ್ಸುವ ಸೊೂತ್ರಯಸ ಲ ಯ ಹ ೊನಲನ ನೇ ಒದಗಿಸಲ ಎೆಂದು
ಆಶಿಸುತಾೊ, ಓದುಗರ ಲಿರಿಗೊ ರಾಜ ೊಯೇತ್ಸವದ ಶ್ುಭ್ ಹಾರ ೈಕ ಗಳ್ನುನ ಸಲಿಸುತ್ರೊದ ುೇವ .
ಕನಿಡದ ನೆಲದ ಪುಲ್ೆೆನಗೆ ಪಾವನ ತ್ತಲಸಿ |
ಕನಿಡದ ನೆಲದ ನಿೀರ್ವೊನಲ್ೆನಗೆ ಜೀವನದಿ
ಕನಿಡದ ನೆಲದ ಕಲ್ೆೆನಗೆ ಸಾಲಿಗಾಾಮ ಶಿಲ್ೆ
ಕನಿಡವೆ ದೆೈವಮೆೈ ಕನಿಡ ಶಬ್ದಮೆನಗೆ ೀಂಕಾರಮೀಯೆನಿ |
ಕನಿಡದ ನತಡ್ನಯೆ ಗಾಯತಿಾಯದತುತ್ ಮಂತ್ಾ
ಮನಾಿವುದೆೈಪೆರೆತ್ತ ಕನಿಡದ
ಸೆೀವೆಯಂದಧಿಕಮೀಜಗ್ದೆ ಳೆನಗೆ? 
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ಸಿಡ್ನಿ ವರದಿ

ವಿದತಷಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರ ಕಾಯೊಕಾಮಗ್ಳ್ಳ

ಶಿಿೇಮತ್ರ ಮಿೇನಾ ಕಾತ್ರಯಕ್

ಪು.ತಿ.ನ. ನೆನಪು
ಭ್ರತ್ ಭ್ೊಮಿಯು ಸಾಧ್ಕರ ಆಗರ. ನಿತ್ಯ ಸಾಧ್ನ ಯ ಂೆಂದ ಗುರುವಿನ ಮಾಗಯದಶ್ಯನ, ಅನುಗಿಹ, ಮೊಲ ವಿಷ್ಯಗಳ್
ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಡುವಿಕ , ಸತ್ತ್ ಅಭಾಯಸಕ ೊ ಪ ಿೇರಣ , ನಿರೆಂತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ುೊ ಅನುಭಾವಿಗಳ್ ಸೆಂಪಕಯ ಇವ ಲಿ ಸದುೆರುವಿನ ಲಕ್ಷಣ. ಅೆಂತ್ಹ ಆಚಾಯಯ
ಪರೆಂಪರ ಯ ತಾಣವು ಭಾರತ್ದ ೇಶ್. ಅೆಂತ್ಹ ಸಾಧ್ಕರಲಿ ಒಬುರಾದ ವಿದುಷಿ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಸತ್ಯವತ್ರಯವರ ದಶ್ಯನಭಾಗಯ ಲಭಿಸಿದುು
ಅದ ೊೆಂದು ಸುದಿನ. ಸಿಡಿನ ಸುಗಮ ಕನನಡ ರ್ಾಲ ಹಾಗೊ ಸಿಡಿನ ಸೆಂಸೃತ್ ಸಮುದಾಯ ರ್ಾಲ ಇೆಂತ್ಹ ಶಿಿೇಮೆಂತ್ ವಿದುಷಿಯ ವಾಕ್ ವ ೈಖರಿಯ
ರಸದೌತ್ಣವನುನ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಸುದಿನ. ಸೆಂಗಿೇತ್, ಸೆಂಸೃತ್ ಹಾಗೊ ಕಸೊೊರಿ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯಲಿ ಮೆೇರು ಶಿಖರವಾದ ಶಿಿೇಮತ್ರ
ಸತ್ಯವತ್ರಯವರು ನಾಲಯದಿೆಂದಲ ೇ ತ್ಮೆ ಕಲಾವ ೈಖರಿ ಹಾಗೊ ಭಾಷಾ ನ ೈಪುಣಯತ ಯನುನ ವಿದವರ್ತ ಸಭ ಗಳ್ಲಿ ಪಿದಶಿಯಸಿದಾುರ . ಇವರು
ಸೆಂಗಿೇತಾದಿ ಸೆಂಸೃತ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ ಹ ಸರಾೆಂತ್ ಗುರುಗಳಿೆಂದ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ ತ್ಮೆ ಪಿತ್ರಭ ಯನುನ ಸಿಡಿನ ಮಹಾನಗರದ ಕಲಾ
ಹಾಗೊ ಭಾಷಾ ಪ ಿೇಮಿಗಳಿಗ ರಸದೌತ್ಣದೆಂತ ಉಣಬಡಿಸಿ ಜನಸ ೊೊೇಮವ ಲಿ ನ ರಗಾಗುವೆಂತ ಮಾಡಿದಾುರ . ಹಲವಾರು ಳರುದುಗಳಿಗ
ಪಾತ್ಿರಾದ ಇವರು ಸಹೃದಯರು. ಕನಾಯಟ್ ದ ೇಶ್ವು ಸೆಂಗಿೇತ್ ಪಿತಾಮಹಾ ಪುರೆಂದರದಾಸರೆಂತ್ಹ ದಾಸರ್ ಿೇಷ್ಠರ ನಾಡು. ಅೆಂತ್ಹ ನಿಟ್ಟಟನಲ ಿೇ
ನ ಳ ದು ಬೆಂದ ಹಲವಾರು ಕನನಡ ರಸಋಷಿಗಳ್ಲ ೊಿಬುರಾದ ಪಿಖ್ಾಯತ್ ಕವಿ ಪು.ತ್ರ.ನರಸಿೆಂಹಾಚಾಯಯರ ಕೃತ್ರಗಳ್ ಆಮೊಲ ವಿರ್ ಿೇಷ್ಣ
ಪರಿಿಯದ ಕಾಯಯಕಿಮವು “ಖ್ಾಯತ್ಕವಿ ಪು.ತ್ರ.ನ ನ ನಪು” ಎನುನವ ಶಿೇಷಿಯಕ ಯಡಿಯಲಿ ನಡ ಯಿತ್ು. ಸಿೆಂತ್ಸ ೈಝರ್ ನಲಿ ಶಿಿೇ.ಮೊೇಹನ್
ಅಯಯರ್, ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸತ್ಯವತ್ರ ಹಾಗೊ ಅವರ ಪುತ್ಿ ಚಿ.ಶ್ುಶ್ುಿರ್ತ ತ್ಮೆ ಸುರ್ಾಿವಯ ಗಾಯನದ ಮೊಲಕ ಕವಿ ಪು.ತ್ರ.ನ ರವರ ಕೃತ್ರಗಳ್
ಪರಿಿಯವನುನ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತಾೊ ರಿನ ಯ ಂನ ನಲ , ಕೃಷ್ಣಭ್ಕ್ಲೊ (ತ್ಲಿೇ) ಸೆಂಸೃತ್ ಭ್ೊಯಿಷ್ಠ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಛೆಂದ ೊೇಬದಧ ಪದಸಮುಿುಯದ
ಪರಿಿಯ, ರಾಗ ಹಾಗೊ ತಾಳ್ಗಳ್ ಲಯಬದಧತ ಯು ರಿನ ಗ ಹ ೇಗ ಹ ೊೆಂದಿಕ ೊೆಂಡಿರನ ೇಕು, ಕೃತ್ರಗಳ್ನುನ, ಕಲಾವಿದ ಹಾಡುವಾಗ ಎಿುರ
ವಂಸನ ೇಕಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು, ಭಾವಪೂಣಯತ , ಅೆಂತ್ರೆಂಗದ ಸುಪಕವತ , ವಿಷ್ಯವನುನ ತ್ರಳಿಸುವ ವಿಧಾನ, ನವಿರಾದ ಪದವಿನಾಯಸಗಳಿೆಂದ ಗೊಢ
ವಿಚಾರಗಳ್ ಪರಿಿಯ, ವಿರ್ ೇಷ್ವಾದ ಆರ ೊೇಹಣ, ಅವರ ೊೇಹಣದ ರ್ ೈಲ, ಂೇಗ ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಆಗರವಾಗಿ ಶಿಿೇ ಪು.ತ್ರ.ನ ರವರ
ಕೃತ್ರಗಳ್ನುನ ಹಾಡಿ, ಗಾಯನ ಹಾಗೊ ವಿವರಣ ಗಳ್ ಮೊಲಕ ಕ ೇಳ್ುಗರ ಮನದೆಂಗಳ್ದಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ನಲಯುವೆಂತ ತ್ರಳಿಹ ೇಳಿದ ಘನತ ಶಿಿೇಮತ್ರ
ಸತ್ಯವತ್ರಯವರದುು.
ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಾವಯ ಸೆಂಜ ಯ ಈ ಕಾಯಯಕಿಮ ಎರಡು ಗೆಂಟ ಗಳ್ ಕಾಲ ಸಿೆಂತ್ಸ ೈಝರ್ ಶಿಿೇ ಮೊೇಹನ್ ಅಯಯರ್ ಹಾಗೊ ಚಿ.ಸುಮುಖ
ಜಗದಿೇಶ್ ರವರ ಮೃದೆಂಗದಿೆಂದ ಕೊಡಿದ ಈ ಸೆಂಗಿೇತ್ ಕಾವಯಮಯ ಸೆಂಜ ಯ ಕಾಯಯಕಿಮ ಕನನಡ ರ್ಾಲ ಯ ಮುಖಯಸಥರಾದ ಶಿಿೇ ಕನಕಾಪುರ
ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೊ ಅವರ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರಯ ಕ ೊಡುಗ ಯೆೆಂದ ೇ ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. “ಗಿರಿಧ್ರ ಗ ೊೇಪಾಲ......” ಎೆಂಬ ಪಿಖ್ಾಯತ್ ಗಾನದಿೆಂದ
ಮುಕಾೊಯಗ ೊೆಂಡ ಕಾಯಯಕಿಮ ಎಲಿರನೊನ ಖ್ಾಯತ್ ಕವಿಯ ನ ನಪನುನ ಹಸನುಗ ೊಳಿಸಿತ್ು.

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಸತಭಾಷಿತ್ದ ಮಹತ್ವ
ಸೆಂಸೃತ್ ಕಾವಯಗಳ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿತ್ದ ಸಾಥನ ಅತ್ುಯನನತ್. ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ, ಹಲವಾರು ಸೊರಗಳ್ಲಿರುವ ವಯಕ್ಲೊಗಳಿಗ
ತ್ಲುಪುವೆಂತ , ನಾಲುೊ ಸಾಲುಗಳ್ಲಿ ರ್ ್ಿೇಕದ ರ್ ೈಲಯಲಿ ಬರ ಯಲಾಗಿದ . ಮಹಾ ಆದಿಕಾವಯವಾದ ರಾಮಾಯಣಾದಿಗಳ್ಲಿ ಹಲವಾರು
ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ು ಮಾನವನ ಸವಯತ ೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿಯೊ ತ್ರಳಿಸಿಕ ೊಡಲಾಗಿದ .
ಅೆಂತ್ಹ ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ಲಿ ಪಾರೆಂಗತ್ರಾದ, ಹಲವಾರು ಳರುದಾೆಂಕ್ಲತ್ಗಳಿೆಂದ ಸುರ್ ್ೇಭಿತ್ರಾದ ವಿದುಷಿ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಟ್ಟ.ಎಸ್.
ಸತ್ಯವತ್ರಯವರ ಕಾಯಯಕಿಮ “ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ ಸಾರ” ಎೆಂಬ ಕಾಯಯಕಿಮ ಸಿಡಿನ ಮಹಾನಗರದ ಪಿಪಿಥಮ ಸೆಂಸೃತ್ ಸಮುದಾಯ
ರ್ಾಲ ಯಾದ “ಸಿಡಿನ ಸೆಂಸೃತ್ ರ್ಾಲ ” ಯಲಿ ಆಯೇಜಸಲಾಗಿತ್ುೊ.
ಈ ಕಾಯಯಕಿಮದಲಿ ಶಿಿೇಮತ್ರ ಸತ್ಯವತ್ರಯವರು ಹಲವಾರು ಸೆಂಸೃತ್ ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ ಹಲವಾರು ರ್ ್ಿೇಕಗಳ್ನುನ ವಿದಾಯರ್ಥಯಗಳಿಗ
ಹಾಗೊ ಪ ಿೇಕ್ಷಕರಿಗ ಪರಿಿಯ ಮಾಡಿಕ ೊಡುವುದರ ಮೊಲಕ ಅವರ ಆಳ್ವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷ್ಯ ಹಾಗೊ ಭಾಷ ಯ ಹತ ೊೇಟ್ಟ, ಆೆಂಗಿಭಾಷ ಯ
ಸೌಷ್ಠವತ ಎಲಿರನೊನ ರೆಂಜಸಿತ್ು.
ಸುಭಾಷಿತ್ಗಳ್ ಮೊಲ ಉದ ುೇಶ್, ಸರಸತ , ನವಿರಾದ ಮಾತ್ರನಿೆಂದ ವಿಷ್ಯವನುನ ತ್ಲುಪುವಿಕ . ಈ ರಿೇತ್ರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ
ಪರಿಿಯಿಸಿದರು. ಸೆಂಸೃತ್ ರ್ಾಲ ಯ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸಮಿತ್ರಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ ಹಾಗೊ ಸೊೊಲ್ ಆಫ್ ವ ೇದಿಕ್ ಸ ೈನಸಸ್ ಪರವಾಗಿ ಶಿಿೇಮತ್ರ
ಸತ್ಯವತ್ರಯವರನುನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ು.
ಇೆಂತ್ಹ ಪಿತ್ರಭಾನಿವತ್ ವಿದೊಷಿಯ ಮಾತ್ುಗಳಿೆಂದ ರ್ಾಲ ಯ ಮಕೊಳ್ು, ಸೆಂಸೃತ್ ರ್ಾಲ ಯ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿೇವಾಯದವನುನ ಸಹಾ
ಪಡ ದುಕ ೊೆಂಡರು. ಸೆಂಸೃತ್ ಸಾಂತಾಯದಿಗಳ್ ಮಹತ್ವವನುನ, ಅಗಾಧ್ತ ಯನುನ ಅರಿತ್ುಕ ೊೆಂಡರು. 

ಮತ್ುಷ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗ್ಳ್ಳ
ಮತಂದಿನ ಪುಟದಲಿೆ
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ವಿದತಷಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರ ಕಾಯೊಕಾಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ಾಗ್ಳ್ಳ
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ಬೆಂಗ್ಳ್ೂರತ ಸತದಿದ

ಸತ್ಯ ಹರಿಶಚಂದಾ ಕಾವಯ – ನಾಟಕ

ಕೃಷ್ಣ ಪಿಸಾದ್

ನ ೆಂಗಳ್ೂರಿನ ರೆಂಗ ಶ್ೆಂಕರದಲಿ 'ನ ನಕ' ತ್ೆಂಡದವರಿೆಂದ ಅಮೊೇಘವಾಗಿ ಪಿದಶ್ಯನಗ ೊೆಂಡ ಮಹಾಕವಿ ರಾಘವಾೆಂಕನ ಪಿಸಿದಧ ಕೃತ್ರ
'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ುೆಂದಿ ಕಾವಯ' ನಾಟ್ಕ ರೊಪವನುನ ನ ೊೇಡುವ ಭಾಗಯ ನನನದಾಗಿತ್ುೊ.
ಇತ್ರ ಭಾಷಿೇಯರ ತಾಣವಾಗಿರುವ ನ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲಿ ಕಸೊೊರಿ ಕನನಡ ಇನೊನ ನಿರಾತ್ೆಂಕಾವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ರೊದ ಎೆಂಬ ಸೆಂದ ೇಶ್
ಮೆೇಲ ತ್ರಳಿಸಿದ ನಾಟ್ಕ ಪಿದಶ್ಯನ ಸಾಳೇತ್ುಪಡಿಸಿದೆಂತ್ರತ್ುೊ.
ರಾಘವಾೆಂಕ ವಿೇರರ್ ೈವ ಕವಿ. ಮಹಾ ಕವಿ ಹರಿ ಹರ ಇವನ ಕಾವಯ ಗುರು. ಹರಿಶ್ುೆಂದಿ ಕಾವಯ, ಸಿದಧರಾಮ ಪುರಾಣ, ಸ ೊೇಮನಾಥ
ಿರಿತ , ವಿೇರ ೇಶ್ ಿರಿತ , ಶ್ರಭ್ ಚಾರಿತ್ಿ ಮತ್ುೊ ಹರಿಹರ ಮಹತ್ವ ರಾಘವಾೆಂಕನ ಮಹಾ ಕಾವಯಗಳ್ು.
ಹರಿಶ್ುೆಂದಿಕಾವಯ ರಾಘವಾೆಂಕನ ಕೃತ್ರಗಳ್ಲಿಯೆೇ ರ್ ಿೇಷ್ಥವಾದುದು. ಈ ಕೃತ್ರ ಕನನಡ ಸಾಂತ್ಯದಲಿಯೆೇ ಅಪೂವಯವಾದ ಕೃತ್ರ. ಹಲವು
ವಿದಾವೆಂಸರ ಮೆಿುುಗ ಯ ಈ ಕಾವಯ ಕನನಡ ಸಾರಸವತ್ ಲ ೊೇಕದಲಿ ಅಮರ. ಸತ್ಯವ ೇ ದ ೇವರು ಎನುನವ ತ್ತ್ವವನುನ ಜೇವನಕ ೊ ಅಳ್ವಡಿಸಿ ಬದುಕ್ಲದ
ಸತ್ಯಸಾಧ್ಕ ಹರಿಶ್ುೆಂದಿನ ಕರುಣಾದುುತ್ವಾದ ಕಥ ಯೆೇ ಹರಿಶ್ುೆಂದಿಕಾವಯ. ಇದರಲಿ ಹದಿನಾಲುೊ ಸಥರಗಳಿದುು ವಾಧ್ಯಕ ಷ್ಟ್ೂದಿಯಲಿ
ರಚಿತ್ವಾಗಿದ .
ಹರಿಶ್ುೆಂದಿನ ಪಾತ್ಿ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತಾೊರಕಾೊಗಿ ನಿರೆಂತ್ರವೂ ಹ ೊೇರಾಡುವ ಆದಶ್ಯದ ಪಿತ್ರಮೆಯಾಗಿದ . ಈ ಕೃತ್ರಯಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ
ರ್ ೈಲ ನಾಟ್ಯಮಯವಾದ ಸನಿನವ ೇಶ್ಗಳ್ು, ಪಾತ್ಿಗಳ್ಲಿ ಕೆಂಡುಬರುವ ವ ೈವಿಧ್ಯ , ಇವ ಲಿವನೊನ ವಾಯಪಿಸಿರುವ ದಶ್ಯನ ಇವುಗಳಿೆಂದ ಈ
ಕೃತ್ರಯನುನ ರಾಘವಾೆಂಕನ ಮಹಾಕಾವಯವ ೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು.
ಹರಿಶ್ುೆಂದಿ ಕಾವಯ ನಿರೊಪಣ ಮತ್ುೊ ನಾಟ್ಕ್ಲೇಯತ ಗಳ್ು ಅತ್ುಯತ್ೊಮ ಮಟ್ಟದುು. ರಾಘವಾೆಂಕನು ತ್ನನ ಈ ಕೃತ್ರಯಲಿ ಸೆಂಸೃತ್ ಮತ್ುೊ
ನಡುಗನನಡಗಳ್ ಬಹಳ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸೆಂಯೇಜನ ಯನುನ ಸಾಧಿಸಿದಾುನ .
ಹರಿಶ್ುೆಂದಿ, ಿೆಂದಿಮತ್ರ, ವಿರ್ಾವಮಿತ್ಿ, ನಕ್ಷತ್ಿಕ, ವಿೇರನಾಹುಕ ಮುೆಂತಾದ ಪಾತ್ಿಗಳ್ು ಕನನಡ ಚ ನಾನಗಿ ಬಲಿ ಜನಮನಗಳ್ಲಿ
ನ ೇರೊರಿವ .
ವಿರ್ಾವಮಿತ್ಿ ಮತ್ುೊ ವಸಿಷ್ಟರ ಸೆಂಘಷ್ಯ, ಹರಿಶ್ುೆಂದಿ-ಹ ೊಲತ್ರಯರ ಸೆಂವಾದ, ಹರಿಶ್ುೆಂದಿನ ರಾಜಯತಾಯಗ, ರ ೊೇಂತಾಶ್ವನ ಸಾವು,
ಿೆಂದಿಮತ್ರಯ ಪಿಲಾಪ ಮುೆಂತಾದ ಪಿಸೆಂಗಗಳ್ು ಕನನಡ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ ಹಲವು ಶ್ತ್ಮಾನಗಳಿೆಂದ ಅಿುಳಿಯದ ಉಳಿದಿವ .
ರಾಘವಾೆಂಕ ಹರಿಶ್ುೆಂದಿಕಾವಯವನುನ ರಚಿಸಿ ಪೆಂಪಾಪುರದ ದ ೇವರಾಜನ ಸಭ ಯಲಿ ಓದಿ ರಾಜನ ಮತ್ುೊ ಇತ್ರ ವಿದಾವೆಂಸರ
ಮೆಿುುಗ ಯನುನ ಪಡ ದಿದು. ರಾಜ ದ ೇವರಾಜ ಇವನಿಗ 'ಕವಿಶ್ರಭ್ಭ ೇರುೆಂಡ' ಳರುದನುನ ಕ ೊಟ್ುಟ ಸನಾೆನಿಸಿದ. ರಾಜಸಭ ಯಲಿ ಂೇಗ
ಮೆಿುುಗ ೊೆಂಡ ಹರಿಶ್ುೆಂದಿಕಾವಯವನುನ ರಾಘವಾೆಂಕ ಹ ೊನನ ಹರಿವಾಣದಲಿರಿಸಿ ತ್ೆಂದು ತ್ನನ ಗುರುವು ಮಾವನೊ ಆದ ಹರಿಹರನ ಮುೆಂದಿರಿಸಿ
ಅವನ ಆಶಿೇವಾಯದವನುನ ನ ೇಡಿದ. ತ್ನನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಘವಾೆಂಕ ನರಸುೊತ್ರ ಮಾಡಿದ ತ್ಪಿೂಗಾಗಿ ರಾಘವಾೆಂಕನ ಹಲುಿಗಳ್ನುನ ಮುರಿದ. ಅನೆಂತ್ರ
ರಾಘವಾೆಂಕ ರ್ ೈವಕೃತ್ರಪೆಂಿಕಗಳ್ನುನ ರಚಿಸಿ ಹರಿಹರನನುನ ಮೆಚಿುಸಿದ.
ಒೆಂದು ಉತ್ೊಮ ನಾಟ್ಕ ಪಿದಶ್ಯನ ನ ೊೇಡಿದುು ನನನ ಮನಸಿಸಗ ಸೆಂತ್ಸ ತ್ೆಂದಿತ್ು. ರಾಘವೆಂಕನೆಂತ್ಹ ಮತ್ುೊ ಇತ್ರ ಮಹಾ ಕವಿಗಳ್
ಉತ್ೊಮ ಪರೆಂಪರ ಇರುವ ಈ ನಮೆ ಹ ೊನನ ಕನನಡ ಭಾಷ ಯ ಮೆೇಲ ಇನನಷ್ುಟ ಅಭಿಮಾನ ಉಕ್ಲೊಬೆಂದಿತ್ು. 

ಓದಿ
ಬ್ರೆದ
ಪತ್ಾ

ನಿಮೆಮಲೆರ ಉತ್ಾಾಹದ ಚಿಲತಮೆ

ಕನಿಡ್ನಗ್ರ ಮನ ಅರಳಿದೆ,

ಹೆ ರನಾಡ ಚಿಲತಮೆ,

ಸಮತದಾದಾಚೆ ಇಣತಕದೆ.

ತಿಂಗ್ಳ್ಳ ತಿಂಗ್ಳ್ಳ

ಏರಲಿ ಏರಲಿ ಎತ್ುರೆತ್ುರಕೆೆ,

ಚಿಮಮ ಚಿಮಮ ಬ್ರತತಿದೆ,

ಹೆ ರನಾಡ ಚಿಲತಮೆಯ ಬ್ತಗೆಗ.

ನಲಿದತ ನಲಿದತ ಬ್ರತತಿದೆ,

ಹರಡಲಿ ಕನಿಡದ ಕಂಪು ಎಲೆ ಕಡೆಗೆ.

ಹೆ ಸತ್ತ ಹೆ ಸತ್ತ ತ್ರತತಿದೆ.
ಹೆ ಸರತಚಿ ಹೆ ಸ ವಿಷ್ಯ ಹೆ ಸತ್ನ,
ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಳ್ಳಕದೆ,

ಗ್ಣೆೀಶ ಕತಮಾರ್
ಅಬಿಿಗೆರೆ, ಬೆಂಗ್ಳ್ೂರತ.
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ನಿಜ ಮತ್ತು ಸತಳ್ಳು – ಎರಡತ ಕರತಗ್ತ್ೆಗ್ಳ್ಳ

ಡಾ ಸಿ.ವಿ. ಮಧ್ುಸೊದನ

ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತ್ು ಹ ೇಗಿರನ ೇಕು ಎೆಂದು ಮನುಸೃತ್ರಯಲಿ ಕ ಲವು ಕಡ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ . ಅವುಗಳ್ಲಿ ಒೆಂದು ರ್ ್ಿೇಕ (ಅಧಾಯಯ 4,
ರ್ ್ಿೇಕ 138) ಈ ರಿೇತ್ರ ಇದ :
ಸತ್ಯಂ ಬ್ ಾಯಾತ್ ಪಿಾಯಂ ಬ್ ಾಯಾತ್ ನ ಬ್ ಾಯಾತ್ ಸತ್ಯಮಪಿಾಯಂ |
ಪಿಾಯಂ ಚ ನಾನೃತ್ಂ ಬ್ ಾಯಾತ್ ಏಷ್ ಧಮೊಃ ಸನಾತ್ನಃ ||
ಎೆಂದರ : ಕ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ ಂತ್ವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವನುನ ನುಡಿಯನ ೇಕು; ಅಪಿಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನುನ ಹ ೇಳ್ಕೊಡದು; ಕ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ
ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ಸುಳ್ಳನುನ ಹ ೇಳ್ಕೊಡದು. ಇದ ೇ ಸನಾತ್ನ ಧ್ಮಯ.
ಈ ಮೊರು ನಿೇತ್ರಗಳ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಯದಾದ ಕೆೀಳ್ಳವುದಕೆೆ ಹಿತ್ವಾಗಿರತವ ಸತ್ಯವನತಿ ನತಡ್ನಯಬೆೀಕತ ಎೆಂಬುದನುನ ಪಾಲಸುವುದು
ಸುಲಭ್. ಉದಾಹರಣ ಗ “ನಿನಗ ಪಾಸ್ ಆಯಿತ್ು”, “ಅವನಿಗ ಕ ಲಸ ಸಿಕ್ಲೊತ್ು” ಎೆಂಬ ಸುದಿುಗಳ್ನುನ ಎಲಿರೊ ಹ ೇಳ್ಲು ಉತ್ುಸಕರಾಗಿರುತಾೊರ .
ಕ ೇಳ್ುವವರಿಗೊ ಇವು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ೊವ . ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಹ ಚಿುನ ಿಚ ಯ ಅನಗತ್ಯ.
ಆದರ “ಅಪಿಾಯವಾದ ಸತ್ಯವನತಿ ಹೆೀಳ್ಕ ಡದತ” ಎೆಂಬ ನಿಯಮವನುನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ನಿಯಮದ ಒೆಂದು ಉದ ುೇಶ್
ಅೆಂತ್ಹ ಸತ್ಯದಿೆಂದ ಕ ೇಳ್ುವವರಿಗ ನ ೊೇವಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು. ಆದರ ಕ ೇಳ್ುವವರು ತ್ಮೆ ತ್ಪೂನುನ ತ್ರದಿುಕ ೊೆಂಡು ಉತ್ೊಮರಾಗಲ ಅಥವಾ
ಮುೆಂಬರುವ ಕಷ್ಟಕ ೊ ಸಿದಧರಾಗಿರಲ ಎೆಂಬ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಅನ ೇಕ ವ ೇಳ ಅಪಿಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನುನ ನುಡಿಯನ ೇಕಾಗುತ್ೊದ . ವ ೈದಯರು,
ನಾಯಯಾಧಿೇಶ್ರು, ಉಪಾಧಾಯಯರು ಮುೆಂತಾದವರಿಗೆಂತ್ೊ ಅಪಿಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನುನ ನುಡಿಯನ ೇಕಾದ ಸನಿನವ ೇಶ್ಗಳ್ು ಅನಿವಾಯಯವ ೇ ಸರಿ.
ಈ ಎರಡನ ಯ ನಿಯಮವನುನ ಒೆಂದು ಕಥ ಯ ಂನ ನಲ ಯಲಿ ಿಚಿಯಸಬಹುದು. ಈ ಕಥ ಗ ಆಧಾರ ಕ ೊೇಲಾರದ ಕೃಷ್ಣ ಅಯಯರ್ ಅವರು
ಬರ ದ Wonderful Stories for Children ಎೆಂಬ ಸೆಂಕಲನದ ಒೆಂದು ಕಥ .
ಕ ೊೇಲಾರ ಜಲ ಿಯಲಿ ಶಿಲಿೆಂಗ ರ ಎೆಂಬ ಊರಿದ . ಬಹಳ್ ಕಾಲದ ಂೆಂದ ಅಲಿ ಬೆಂಗಾರಯಯ ಎೆಂಬ ವತ್ಯಕನು ವಾಸಿಸುತ್ರೊದುನು. ಒೆಂದು
ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳನ ೊಬು ಅವನ ಮನ ಗ ನುಗಿೆ ಿೊರಿಯನುನ ತ ೊೇರಿಸುತ್ೊ ಬೆಂಗಾರಯಯ ಮತ್ುೊ ಅವನ್ ಹ ೆಂಡತ್ರಯನುನ ಕುರಿತ್ು “ನಿಮೆ ಹಣ ಮತ್ುೊ
ಒಡವ ಗಳ್ನುನ ಎಲಿ ಬಚಿುಟ್ಟಟರುವಿರಿ ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿರಿ. ಇಲಿದಿದುರ ನಿಮಿೆಬುರನೊನ ಈಗಲ ೇ ಕ ೊಲುಿವ ನು” ಎೆಂದು ನ ದರಿಸಿದನು. ದೆಂಪತ್ರಗಳಿಬುರೊ
ತ್ಮೆ ಮನ ಯಲಿ ಯಾವುದ ೇ ನ ಲ ನಾಳ್ುವ ವಸುೊವಿಲಿವ ೆಂದು ಪದ ೇಪದ ೇ ಹ ೇಳಿದರು. ಕಳ್ಳನ ನ ದರಿಕ ಇನೊನ ಹ ಚಾುಗುತ್ೊ ಬೆಂದಿತ್ು. ಈ
ಗದುಲದಿೆಂದ ಅವರ ಚಿಕೊ ಮಗನಿಗ ಎಿುರವಾಯಿತ್ು. ಅವನು ಕಳ್ಳನು ತ್ನನ ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಯರನುನ ಕ ೊೆಂದ ೇ ಳಡುವನ ೆಂದು ಹ ದರಿ ಕಳ್ಳನಿಗ ತ್ಮೆ
ತ್ರಜ ೊೇರಿಯನುನ ತ ೊೇರಿಸಿ ಅದರ ಳೇಗದ ಕ ೈಯನೊನ ಕ ೊಟ್ುಟಳಟ್ಟನು. ತ್ರಜ ೊೇರಿಯನುನ ತ ಗ ದಾಗ ಅದರಲಿ 50 ಬೆಂಗಾರದ ನಾಣಯಗಳ್ ವಿನಾ
ನ ೇರ ಏನೊ ಇರಲಲಿ. ಕಳ್ಳನಿಗ ನಾಲಕನ ಪಾಿಮಾಣಿಕತ ಯನುನ ಕೆಂಡು ಆಶ್ುಯಯವಾಗಿ ಅವನನುನ ಕ ೇಳಿದನು:”ನಿನನ ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಯರು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರೊ ನಿೇನು ನಿಜವನ ನೇ ಹ ೇಳಿದ . ಇದಕ ೊೇನು ಕಾರಣ?” ಹುಡುಗನು ಉತ್ೊರಿಸಿದನು: “ನನಗ ನಿಜ ಮತ್ುೊ ಸುಳಿಳನ ನ ಲ ತ್ರಳಿದಿದ
ಅವರಿಗ ತ್ರಳಿದಿಲಿ”. ಕಳ್ಳನು “ಏನು ಅವುಗಳ್ ನ ಲ ? ನನಗೊ ತ್ರಳಿಸು” ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಲು, ಹುಡುಗನು “ನಾನು ನಿಜ ಹ ೇಳಿದುರಿೆಂದ ನನನ
ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಗಳ್ು ಉಳಿದುಕ ೊೆಂಡರು, ನಾನೊ ಅವರೆಂತ ಸುಳ್ುಳ ಹ ೇಳಿದುರ , ಅವರಿಬುರನೊನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡು ಅನಾಥನಾಗುತ್ರೊದ ”ು ಎೆಂದು
ಉತ್ೊರಿಸಿದನು. ಕಳ್ಳನಿಗ ಈ ಉತ್ೊರದಿೆಂದ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಗಿ ಬೆಂಗಾರದ ನಾಣಯಗಳ್ನುನ ಮುಟ್ಟದ ಂೆಂತ್ರರುಗಿಹ ೊೇದನು.
ಈ ಕಥ ಯ ಪಿಕಾರ ಸತ್ಯವು ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಗಳಿಗ ಅಪಿಿಯವಾಗಿದುರೊ ಅವರ ಜೇವವನ ನೇ ಉಳಿಸಿತ್ಲಿವ ೇ?
ಎಷ ಟೇ ಆದರೊ ಕ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ ಂತ್ವಲಿದ ಸತ್ಯಗಳ್ನುನ ಹ ೇಳ್ುವುದು ಕಷ್ಟ ಎೆಂಬುದರಲಿ ಸೆಂದ ೇಹವಿಲಿ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ ವಾಲೀಕ್ಲ
ರಾಮಾಯಣದ ಒೆಂದು ಸೆಂದಭ್ಯ ನ ನಪಿಗ ಬರುತ್ೊದ . ಸಿೇತ ಯನುನ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ ೊ ನಿನನ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಎೆಂದು ರಾವಣನು ಮಾರಿೇಿನನುನ
ಕಾಡುತಾೊನ . ಮಾರಿೇಿನು ಹಾಗ ಮಾಡುವುದು ತ್ಪ ೂೆಂದೊ, ಸಿೇತಾಪಹರಣದಿೆಂದ ರಾವಾಣನಿಗ ಯಾವ ರ್ ಿೇಯಸೊಸ ಉೆಂಟಾಗಲಾರದ ೆಂದೊ
ವಿಧ್ವಿಧ್ವಾಗಿ ನ ೊೇಧಿಸುತಾೊನ . ಆದರ ರಾವಣನು ಮಾರಿೇಿನ ಯಾವ ಮಾತ್ರಗೊ ಕ್ಲವಿಗ ೊಡುವುದಿಲಿ. ಆಗ ಮಾರಿೇಿನು ಂೇಗ ನುಡಿಯುತಾೊನ :
(ಅರಣಯಕಾೆಂಡ, 35 – 2)

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಸತಲಭಾಃ ಪುರತಷಾಃ ರಾಜನ್ ಸತ್ತ್ಂ ಪಿಾಯವಾದಿನಃ |
ಅಪಿಾಯಸಯ ತ್ತ ಪಥ್ಯಸಯ ವಕಾು ಶೆ್ಾೀತ್ಾ ಚ ದತಲೊಭಾಃ ||
ಮಹಾರಾಜ! ಯಾವಾಗಲೊ (ಪಿಭ್ುವಿಗ ) ಪಿಿಯವಾದುದನ ನೇ ಮಾತ್ನಾಡುವವರು ನ ೇಕಾದಷ್ುಟ ಮೆಂದಿ. ಆದರ ಕ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ
ಇಷ್ಟವಾಗದ ಇರಬಹುದಾದರೊ, ನಮಗ ರ್ ಿೇಯಸೊರವಾದ ಮಾತ್ನುನ ಆಡುವವರೊ ಅಪರೊಪ, ಕ ೇಳ್ುವವರೊ ಅಪರೊಪ.
ಇನುನ ಮೊರನ ಯ ನಿೇತ್ರ: “ಕೆೀಳ್ಳವುದಕೆೆ ಇಷ್ುವಾಗ್ಬ್ಹತದತ ಎಂದತ ಸತಳ್ುನತಿ ಹೆೀಳ್ಕ ಡದತ” ಅೆಂತ್ಹ ಸುಳ್ಳನುನ ಹ ೇಳಿದಾಗ
ಕ ೇಳ್ುವವರಿಗ ತಾತಾೊಲಕವಾಗಿ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಗುವುದ ೇನ ೊೇ ಸರಿ. ಆದರ ಅದು ಸುಳ್ುಳ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದಾಗ ಆಗುವ ಭ್ಿಮನಿರಸನ ಮತ್ುೊ ವ ೇದನ
ಮೊದಲನ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಕ್ಲೊೆಂತ್ಲೊ ಹ ಿುಲಿವ ೇ? ಆದರ ಇದಕೊೊ ಅಪವಾದವಿದ . ಈ ಕಥ ಯನುನ ಕ ೇಳಿ. ಕತ ಗಾರನ ಂನ ನಲ ಈ ರಿೇತ್ರ ಇದ :
ಪಾಿಚಿೇನ ಪಾರಸಿೇ ಕವಿಗಳ್ಲಿ ನಾಲವರು ಅಗಿಗಣಯರು. ಅವರು ಯಾರ ೆಂದರ : ಫಿ಼ದ ೊಸಿ, ಉಮರ್ ಖಯಾಯಂ, ಸಾದಿ ಮತ್ುೊ ಹಾಫಜಿ಼.
ಇವರ ಲಿರೊ ಕ್ಲಿ ಶ್ 11 ರಿೆಂದ 14 ನ ಯ ಶ್ತ್ಮಾನದಲಿದುವರು. ಈ ನಾಲುೊಕವಿಗಳ್ು ಹ ಸರಿಗ ಮುಸಿಿಮರಾಗಿದುರೊ, ಕಟಾಟ
ಸೆಂಪಿದಾಯವಾದಿಗಳ್ಲಿ. ಇವರನುನ liberal minded ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದಾದ ಸೊಫಿ಼ ಎೆಂಬ ಪೆಂಗಡಕ ೊ ಸ ೇರಿಸಬಹುದು..
ಫಿ಼ದ ೊಸಿ ಎೆಂಬುವನು ಷಾ ನಾಮಾ ಎೆಂಬ ಬೃಹದೆರೆಂಥವನುನ ಬರ ದು ಪಿಖ್ಾಯತ್ನಾದನು. ಈ ಷಾ ನಾಮಾದಲಿ ಪಷಿಯಯಾದ ಪಾಿಚಿೇನ
ಕಾಲದ ರಾಜರುಗಳ್ ಮತ್ುೊ ವಿೇರರ ಕಥ ಗಳ್ು ಇವ .
ಉಮರ್ ಖಯಾಯಮನಿಗೆ ಹಕ್ಲೇಮ ಎೆಂದರ ಪೆಂಡಿತ್ ಎೆಂಬ ಳರುದಿತ್ುೊ. ಏಕ ೆಂದರ ಇವನು ಕವಿ ಮಾತ್ಿವಲಿ, ಗಣಿತ್ರ್ಾಸರದಲೊಿ
ಪೆಂಡಿತ್ನಾಗಿದುನು.ಇವನ ರತಬೆೈಯಾತ್ ಬಹಳ್ ಪಿಸಿದಧವಾದ ಗಿೆಂಥ, ಇದರ ಮುಖಯ ಸಾರಾೆಂಶ್: ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತತ್ುದೆಯೀ ಏನೆ ೀ, ಎಂದತ ಇಂದತ
ನವೆಯತವುದತ ಏತ್ಕೆೆ?
ಸಾದಿಗೆ ರ್ ೇಖ್ ಎೆಂಬ ಳರುದುೆಂಟ್ು. ರ್ ೇಖ್ ಎೆಂದರ ಪೂಜಯ. ಇವನ ಕಾಲ ಸುಮಾರು ಕ್ಲಿ.ಶ್. 1084 ರಿೆಂದ 1192 ರವರ ಗ . ಎೆಂದರ
ಇವನು 108 ವಷ್ಯ ಬದುಕ್ಲದುನು. ಆಗ ನಮೆ ಕನಾಯಟ್ಕದಲಿ ಹ ೊಯಸಳ್ ರಾಜರು ರಾಜಯವಾಳ್ುತ್ರೊದರ
ು ು. ನಮೆಲಿ ಅನ ೇಕರಿಗ ಘಜಿ಼ ಲ್ ಎೆಂಬ
ಉದುಯ/ಂೆಂದಿ ಗಿೇತ ಗಳ್ ಪರಿಿಯವಿದ . K L ಸ ೈಗಲ್, ಮುಹಮೆದ್ ರಫ, ನ ೇಗೆಂ ಅಖೊರ್, ಪೆಂಕಜ್ ಉದಾಸ್ ಮುೆಂತಾದವರ ಘಜಿ಼ ಲ್
ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳಿ ಆನೆಂದಿಸುವರ ಸೆಂಖ್ ಯ ಲ ಕೊವಿಲಿದಷ್ುಟ. ಘಜಿ಼ ಲುಗಳ ೆಂದರ ಸೆಂಗಿೇತ್ಕ ೊ ಅಳ್ವಡಿಸಲಾಗುವ ಕವಿತ ಗಳ್ು. ಈ ಕವಿತ ಗಳ್ು
ಪ ಿೇಮ ಗಿೇತ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ನ ೊೇಧ್ಪಿದವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಭ್ಕ್ಲೊಗಿೇತ ಗಳ್ೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಾದಿಯೆೇ ಘಜಿ಼ ಲನ ಜನಕ ಎೆಂದು
ಹ ೇಳಿತಾೊರ .
ಇವನ ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದ ಹಾಫಜಿ಼ ಘಜಿ಼ ಲ್ ರಿನಕಾರರಲಿ ಬಹಳ್ ಪಿಖ್ಾಯತ್ನಾದನು.
ಸಾದಿಯತ ಅನ ೇಕ ಗಿೆಂಥಗಳ್ನುನ ಬರ ದನು. ಅದರಲಿ ಗ್ತಲಿಸಾುನ್ (ಹೊಗಳ್ ತ ೊೇಟ್) ಮತ್ುೊ ಬೆ ೀಸಾುನ್ (ಪರಿಮಳ್ದ ಉದಾಯನ)
ಎೆಂಬುವು ಜನಪಿಿಯವಾದವು. ಗುಲಸಾೊನ್ ಗಿೆಂಥದಲಿ ನ ೊೇಧ್ಪಿದವಾದ ಅನ ೇಕ ಕ್ಲರುಗತ ಗಳಿವ . ಅವುಗಳ್ಲಿ ಒೆಂದು ಸಮಯೇಚಿತ್ವಾಗಿದ . ಈ
ಕಥ ಮಧ್ುಗಿರಿ ವಾಸುದ ೇವಮೊತ್ರಯಗಳ್ು ರಚಿಸಿದ ಗ್ತಲಿಸಾುನ್ ಕಥೆಗ್ಳ್ಳ ಎೆಂಬ ಗಿೆಂಥದಲಿದ (ಸವಲೂ ವಿಶ್ದಿೇಕರಿಸಿದ ುೇನ ).
ಒಬು ದ ೊರ ಏನೊ ವಿಚಾರಣ ಮಾಡದ ಯೆೇ ತ್ನನ ಕ ೈಗ ಸಿಕ್ಲೊದು ಒಬು ವಿದ ೇಶ್ದ ಸ ರ ಯಾಳಿಗ ಮರಣ ದೆಂಡನ ವಿಧಿಸಿದ. ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗ ದಿಕುೊ ಕಾಣದ ಹತಾಶ್ನಾಗಿ, ಅರಸನನುನ ತ್ನನ ಭಾಷ ಯಲಿ ನ ೈದು ಕ ಟ್ಟ ಮಾತ್ುಗಳ್ನಾನಡಿದ. “ಜೇವದ ಮೆೇಲ ಆಸ ಯಿಲಿದ
ಮನುಷ್ಯ ಮನಸಿಸಗ ಬೆಂದಿದುದನುನ ಹ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ ಂೆಂಜರಿಯುವುದಿಲಿ” ಎೆಂದು ಬಲಿವರು ಹ ೇಳ್ುತಾೊರಲಿವ ?
ದ ೊರ ಗ ಆ ಸ ರ ಯಾಳ್ು ಹ ೇಳಿದುು ಅಥಯವಾಗಲಲಿ. ಇವನು ಏನು ಹ ೇಳ್ುತಾೊನ ? ಎೆಂದು ಒಬು ಮೆಂತ್ರಿಯನುನ ಕ ೇಳಿದ. ಅವನು ಂೇಗ
ಉತ್ೊರಿಸಿದ: “ ಒಡ ಯ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹ ೇಳಿದ ುೇನ ೆಂದರ : ಬೆಂದ ಕ ೊೇಪವನುನ ತ್ಡ ದು ಇತ್ರರನುನ ಮನಿನಸುವ ಧ್ಮಾಯತ್ೆರಿಗ ೇ ಸವಗಯ ಇರುವುದು.
ದ ೇವರು ಅೆಂಥವರನುನ ಖೆಂಡಿತ್ ಸಲಹುತಾೊನ , ಎೆಂದು.” ದ ೊರ ಗ ಮರುಕವಾಯಿತ್ು. ಈ ಬೆಂದಿಯ ರಕೊವನುನ ಹರಿಸನ ೇಡಿ ಎೆಂದು ಅಪೂಣ
ಮಾಡಿದ.
ಆಗ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಮೆಂತ್ರಿ ಎದುು ತ್ಟ್ಟನ ೇ ಹ ೇಳಿದ: “ಮೆಂತ್ರಿಗಳ್ು ದ ೊರ ಗಳ್ ಎದುರಿನಲಿ ಸತ್ಯವನ ನೇ ನುಡಿಯನ ೇಕು, ಸುಳ್ಳನನಲಿ.
ನಿಜವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ನ ೇಕ ೆಂದರ ಈ ಪಾಪಿ ತ್ಮೆನುನ ಂೇನಾಮಾನವಾಗಿ ನ ೈದಿದಾುನ ” ದ ೊರ ಗ ಈ ಮಾತ್ರನಿೆಂದ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತ್ು.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಅವನು ಅೆಂದ “ಅಯಾಯ ನಿನನ ಈ ನಿಜಕ್ಲೊೆಂತ್ಲೊ ಮೊದಲನ ಯ ಮೆಂತ್ರಿ ಹ ೇಳಿದ ಸುಳಿಳನಿೆಂದಲ ೇ ನನಗ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಯಿತ್ು. ಆತ್ನ
ಮಾತ್ು ನಿೇತ್ರಯಲಿ ಆಡಿದುು; ನಿನನ ಮಾತ್ು ಕ್ಲಚಿುನಿೆಂದ ಆಡಿದುು. ಆ ಮಾತ್ರನಿೆಂದ ನರವಧ ತ್ಪಿೂತ್ು, ನಿನನ ನಿಜದ ಮಾತ್ು ಅನಾಹುತ್ಕ ೊ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ರೊತ್ುೊ. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಡತವ ಸತಳ್ಳು, ಜಗ್ಳ್ ತ್ೆಗೆಯತವ ನಿಜಕೆಂತ್ ಮೆೀಲತ.”
ಮೊದಲನ ಕಥ ಯ ಪಿಕಾರ ಅಪಿಿಯವಾದ ಸತ್ಯದಿೆಂದ ಇಬುರು ಬದುಕ್ಲ ಕ ೊೆಂಡರು, ಎರಡನ ಯ ಕಥ ಯ ಪಿಕಾರ ಕ ೇಳ್ುವುದಕ ೊ
ಂತ್ವಾದ ಸುಳ್ಳನುನ ಹ ೇಳಿದುರಿೆಂದ ಒಬುನಿಗ ಜೇವದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. ಈ ವಿಚಾರಸರಣಿಯನುನ ನ ೊೇಡಿದರ , ನಮೆ ಪೂವಿಯಕರು ರಚಿಸಿರುವ
ಈ ಸುಭಾಷಿತ್ದಲಿ ಸತ್ಯವಿದ ಎೆಂದು ಅನಿಸುತ್ೊದ :
ನ ಸತ್ಯಂ ಕೆೀವಲಂ ಸತ್ಯಂ ಅನೃತ್ಂ ನ ತ್ಥಾನೃತ್ಮ್|
ಹಿತ್ಂ ಯತ್ ಸವೊಲ್ೆ ೀಕಸಯ ತ್ತ್ಾತ್ಯಂ ಶೆೀಷ್ಮನಯಥಾ ||
ಮೆೇಲ ೊನೇಟ್ಕ ೊ ಸತ್ಯದೆಂತ ಕಾಣುವೆಂತ್ರರುವುದ ಲಿವನುನ ಸತ್ಯವ ೆಂದೊ, ಮಿಥ ಯಯೆಂತ್ರರುವುದನುನ ಸುಳ ಳೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯಲಾಗದು. ಯಾವುದತ
ಎಲೆರಿಗ್ ಹಿತ್ರ್ವೀ ಅದೆೀ ಸತ್ಯ, ಮಕೆವೆಲೆವೂ ಅಸತ್ಯ.
ನಿಮೆ ಅನಿಸಿಕ ಏನು? 

ಇದತ ನಿಮಮ ಸವಂತ್ ಅನತಭವವಾಗಿರಬ್ಹತದತ. ಅಥ್ವಾ ನಿಮಮ ಆಲ್ೆ ೀಚನೆಯ ಆಗಿರಬ್ಹತದತ.
ನಿೀವು ಕಥೆ ಕವನಗ್ಳ್ ಮ ಲಕವೂ ತಿಳಿಸಬ್ಹತದತ.
ಚಿಲತಮೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮತಿಯತ ಆರಿಸಲಪಟು ಬ್ರಹಗ್ಳ್ನತಿ ಮತಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗ್ಳ್ಲಿೆ ಪಾಕಟಿಸಲ್ಾಗ್ತವುದತ.
ನಿಮಮ ಬ್ರಹಗ್ಳ್ನತಿ ಇಲಿೆಗೆ ಕಳಿಸಿ horanadachilume@gmail.com
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕತತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮಲ ೈ

ಹಳೆಯ ಭಕುಶಾದೆೆಯಳಿಸಿಹೆ ೀಗಿದೆ ಮಾಸಿ |
ಸತಳಿದಿಲೆವಾವ ಹೆ ಸ ದಶೊನದ ಹೆ ಳ್ಪುಂ ||
ಪಳ್ಗಿದದ ಮನೆ ಬಿದದ ಕತಂಟ ಕತರತಡನ ತ್ೆರದಿ |
ತ್ಳ್ಮಳಿಸತತಿದೆ ಲ್ೆ ೀಕ ಮಂಕತತಿಮಮ ||
ಭ್ಕ್ಲೊಶ್ಿದ ಧಯಳಿಸಿಹ ೊೇಗಿದ =ಭ್ಕ್ಲೊ+ಶ್ಿದ ಧಯು+ಅಳಿಸಿಹ ೊೇಗಿದ , ಸುಳಿದಿಲಿವಾವ=ಸುಳಿದಿಲಿವು+ಆವ,
ಮಾಸು=ಅಳಿಸು, ದಶ್ಯನ=ಸಿದಾಧೆಂತ್ದ ಹ ೊಸರೊಪ, ತ ರದಿ=ತ್ರಹ , ತ್ಳ್ಮಳಿಸು=ಒದಾುಡು,
ಪರದಾಡು.
ಈಗ ೆ ಎಪೂತ್ುೊ ವಷ್ಯಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ ೇ ಗುೆಂಡಪೂನವರಿಗ ಂೇಗ ಅನಿನಸಿದುರ , ಇೆಂದು ಅವರು ಏನನುನತ್ರೊದುರ ೊೇ ಏನ ೊೇ! ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದಿೆಂದಲೊ
ಅನೊಚಾನವಾಗಿ ಜನಗಳ್ಲಿ ದ ೇವರಲಿ ಇದು ಭ್ಕ್ಲೊ ಮತ್ುೊ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ಲಿ ಇದು ಶ್ಿದ ಧ ಈಗ ಅಳಿಸಿ ಹ ೊೇಗಿದ . ಜನರಲಿ ಮತ ೊ ಈ ಭ್ಕ್ಲೊ ಮತ್ುೊ ಶ್ಿದ ಧಗಳ್ನುನ
ತ್ರಲು ಯಾವ ಹ ೊಸ ಸಿದಾಧೆಂತ್ಗಳ್ೂ ಪಿತ್ರಪಾದಿಸಲೂಟ್ುಟ ಪಿಚಾರಕ ೊ ಬೆಂದಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಲಿರೊ ಮೊದಲನಿೆಂದ ಬೆಂದದನುನ ಕಳ ದು ಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊಸದಿಲಿದ ಒೆಂದು ಅತ್ೆಂತ್ಿ ಸಿಥತ್ರಯಲಿದಾುರ . ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲಿದ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಮತ್ುೊ ಚ ನಾನಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅಭಾಯಸವಾಗಿರುವ ಮನ ಕುಸಿದು
ಹ ೊೇದರ , ಆ ಮನ ಯಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ರೊರುವ ಕುೆಂಟ್ನಿಗ ೊೇ ಕುರುಡನಿಗ ೊೇ, ಪಾಪ ತ್ಳ್ಮಳಿಸುವ ಮತ್ುೊ ಪರದಾಡುವೆಂತ ಆಗುತ್ೊದಲಿವ ೇ? ಹಾಗ ಆಗಿದ
ಇೆಂದಿನ ಲ ೊೇಕದ ಪರಿಸಿಥತ್ರ ಎನುನತಾೊರ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪೂನವರು ಈ ಮುಕೊಕದಲಿ.
ಇಲಿ ಭ್ಕ್ಲೊ ಎೆಂದರ ಪರಮಾತ್ೆನ ಮೆೇಲರುವ ಭ್ಕ್ಲೊ ಎೆಂದ ೇ ತ್ರಳಿಯನ ೇಕ್ಲಲಿ. ಆದರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಿ ಕ ಲಸಗಳ್ೂ ನಮೊೆಳ್ಗಿರುವ
ಪರಮಾತ್ೆ ಸವರೊಪಿೇ ಜೇವಾತ್ೆನು ತ್ೃಪೊನಾಗುವುದಕ ೊ ಅೆಂದರ ಆತ್ೆ ತ್ೃಪಿೊಗ , ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡಾಗ, ಆ ಕ ಲಸದಲಿ ಭ್ಕ್ಲೊ. ಆ ಭ್ಕ್ಲೊ ಇದಾುಗ, ಮಾಡುವ
ಕ ಲಸದಲಿ ಶ್ಿದ ಧ ಬರುತ್ೊದ . ಹಾಗ ಭ್ಕ್ಲೊ ಮತ್ುೊ ಶ್ಿದ ಧ ಎರಡೊ ಇದಾುಗ, ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ ಸಮಪಯಕವಾಗಿದುು ಅದರ ಫಲವೂ ಒಳ ಳಯದಾಗಿರುತ್ೊದ . “ಹ ೇಗ
ಮನವೇ ಹಾಗ ಭಾವ. ಹ ೇಗ ಭಾವವೇ ಹಾಗ ಕಾಯಯ. ಹ ೇಗ ಕಾಯಯವೇ ಹಾಗ ಫಲ”. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸಿಸನಲಿ ಭ್ಕ್ಲೊ ಮತ್ುೊ ಶ್ಿದ ಧಗಳ್ು ಬಹಳ್ ಮುಖಯ.
ಆದರ ಅದು ಈಗ ಮಾಸಿ ಹ ೊೇಗಿದ ಎನುನತಾೊರ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪೂನವರು.
ಹ ೇಗ ಮಾಸಿ ಹ ೊೇಯಿತ್ು? ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳ್ು. ಕಾಲ ಬದಲಾದೆಂತ ಎಲಿವೂ ಬದಲಾಗುತ್ೊದ . ಆದರ ನಕಾರಾತ್ೆಕ ಬದಲಾವಣ ಯಾದರ
ಅದು ಸರಿಯಲಿ. ಆದುರಿೆಂದಲ ೇ ಮಾಸಿ ಹ ೊೇದದುು. ಂರಿಯರು ಅವರ ಅನುಭ್ವ ಮತ್ುೊ ಜ್ಞಾನದ ಮೊಸ ಯಿೆಂದ ಕ್ಲರಿಯರಿಗ ಜ್ಞಾನವನುನ ಎರಕ ಹ ೊಯುೆಂಗ
ಎರ ಯನ ೇಕು. ಆದರ ನಮೆಲಿ ಕಾಲಕಿಮೆೇಣ ‘ಏನು' ಮಾಡನ ೇಕು ಎನುನವುದನುನ ಮಾತ್ಿ ಹ ೇಳ್ುತ್ರೊದುರು. ‘ಹ ೇಗ ' ಮಾಡನ ೇಕು ಎನುನವುದನೊನ ಹ ೇಳ್ುತ್ರೊದುರು,
ಆದರ ‘ಏಕ ' ಮಾಡನ ೇಕು ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದರ ಅದಕ ೊ “ಬೆಂಡಾಯ”ವ ನುನತ್ರೊದುರು. “ಹ ೇಳಿದಷ್ುಟ ಮಾಡ ೊೇ ತ್ಲ ಹರಟ ” ಎನುನತ್ರೊದುರು. ಒೆಂದು ಅವರಿಗ ಹ ೇಳ್ಲು
ಗ ೊತ್ರೊರಲಲಿ ಅಥವಾ ಹ ೇಳ್ನ ೇಕಾದ ವಿಷ್ಯವ ೇ ಗ ೊತ್ರೊರಲಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗ ಗ ೊತ್ರೊದು ವಿಷ್ಯದ ಸೆಂಪೂಣಯ ಜ್ಞಾನವಿರಲಲಿ. ಒೆಂದು ಕ ಲಸ, ಆ ಕ ಲಸ
ಮಾಡುವ ರಿೇತ್ರ ಮತ್ುೊ ಅದರ ಅೆಂತ್ಯಯದ ಉದ ುೇಶ್ ಇವುಗಳ್ನುನ ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ್ ಮುಖಯ.ಅದನುನ ವಿವರಿಸದ ಕ ಲಸವನನಷ ಟೇ ಮಾತ್ಿ ವಿವರಿಸಿ
ಮಾಡಲು ಳಟಾಟಗ, ಆ ಕ ಲಸದಲಿ ಅವರಿಗ ತ್ರರಸಾೊರ ಹುಟ್ಟಟ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸದಲಿ ಶ್ಿದ ಧ ಇರುವುದಿಲಿ. ಶ್ಿದ ಧ ಇಲಿದಿದುರ ಭ್ಕ್ಲೊಯೊ ಹುಟ್ುಟವುದಿಲಿ.
ಅೆಂತ್ಯಯದ ಭಾವ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುವುದು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭ್ವಲಿ. ಮೊದಲು ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುವವನಿಗ , ಆ ಭಾವ ಸಿದಿಧಯಾಗಿರನ ೇಕು. ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುವ ಮತ್ುೊ
ಎರಕ ಹ ೊಯುಯವ ಕಲ ಸಿದಿಧಯಾಗಿರನ ೇಕು ಮತ್ುೊ ಹ ೊಯಯನ ೇಕಾದ ಪಾತ್ಿದ “ಪಾತ್ಿತ ಯ” ಮತ್ುೊ “ಯೇಗಯತ ಯ” ಅರಿವು ಅವನಿಗ ಇರನ ೇಕು. ಒಟಾಟರ
ಹ ೇಳ್ನ ೇಕ ೆಂದರ ಇೆಂದು ಹಾಗ ಹ ೇಳಿಕ ೊಡುವವರಾಗಲೇ, ಕಲಯುವವರಾಗಲೇ ಇಲಿ. ಇದನ ನೇ ಗುೆಂಡಪೂನವರು “ಮಾಸಿ ಹ ೊೇಗಿದ ” ಎನುನತಾೊರ . ಹಾಗ
ಮಾಸಿಹ ೊೇದದುರಿೆಂದ ಏನಾಗಿದ ಎೆಂದರ , ಮೊದಲ ೇ ನಾವು ಬಲಂೇನರು. ತ್ತ್ವದ ಬಲವಿಲಿದ ಸತ್ವಂೇನರು. ಸತ್ಯದ ಬಲವಿಲಿದ ಸತ್ವಂೇನರು. ಯಾವುದ ೊೇ
ಒೆಂದನುನ ಂಡಿದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೇಗ ೊೇ ಬದುಕುತ್ರೊದ ುವು. ಈಗ ನಾವು ಂಡಿದೆಂತಾ ವಸುೊವ ೇ ಬಲಂೇನವಾಗಿ ನಮೆ ಅಸಿೊತ್ವವ ೇ ಅಲುಗಾಡುತ್ರೊದ . ಂಡಿದ ಕ ೊೆಂನ
ಮುರಿದರ , ಂಡಿಯಲು ಮತ ೊೊೆಂದು ಕ ೊೆಂನ ಇದುರ ಂಡಿದು ತ್ೊಗಾಡಬಹುದು. ಇಲಿದಿದುರ ಳೇಳ್ುವುದ ೇ ದಾರಿ. ಚ ನಾನಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅಭಾಯಸವಾಗಿರುವ ಮನ
ಕುಸಿದು ಹ ೊೇದರ , ಆ ಮನ ಯಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕುೆಂಟ್ನಿಗ ೊೇ ಕುರುಡನಿಗ ೊೇ, ತ ೊೆಂದರ ಯಾಗಿ ಅವನು ತ್ಡಬಡಾಯಿಸುವೆಂತ ನಾವೂ ಸಹ ನಮೆ ಭ್ಕ್ಲೊ
ಶ್ಿದ ಧಗಳ್ನುನ ಕಳ ದು ಕ ೊೆಂಡು ಅತ್ೆಂತ್ಿದ ಸಿಥತ್ರಯಲಿದ ುೇವ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾೊರ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪೂನವರು.
ಹ ೊೇಗಲ ಹಳ ಯದನ ನೇನ ೊೇ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡಿದ ುೇವ , ಹ ೊಸದ ೇನಾದರೊ ಇದ ಯೇ, ಅದನುನ ಂಡಿದುಕ ೊಳ ೂಳೇಣವ ೆಂದರ ಅದೊ ಇಲಿ. ನಮೆ
ದ ೇಶ್ದಲ ಿೇ ಅಲಿ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ರೊನ ಪರಿಸಿಥತ್ರಯೆೇ ಂೇಗಿದ . ನಮೆ ಭಾರತ್ರೇಯ ಸಮಾಜದಲಿ ನ ೇರ ಯಾವ ದ ೇಶ್ದಲೊಿ ಸಿಗದೆಂತ್ ಅತ್ಯಮೊಲಯವಾದ ಸೆಂಸೃತ್ರ,
ಪರೆಂಪರ , ದಮಯನ ೊೇಧ್ನ , ಎಲಿವೂ ಇದ . ಅದನುನ ಪುನರುಜಜೇವನಗ ೊಳಿಸಿ ಮುೆಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ ಗ ಎರಕಹ ೊಯಯನ ೇಕಾದ ಉತ್ೊರದಾಯತ್ವ ನಮೆೆಲಿರ
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ಮೆೇಲದ . ಕನನಡಿಯ ಮೆೇಲನ ಧ್ೊಳ್ನುನ ಒರ ಸಿ, ಶ್ುದಿಧಗ ೊಳಿಸಿ ಪಿತ್ರಳೆಂಬ ನಿಿುಳ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವೆಂತ ಮಾಡನ ೇಕಾಗಿದ .

ರಾಮನಾಥ್

ರಾ0
ರಾಮ

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಕತಡತಕ ಕೆಂಚನ ಬ್ಜೆಟ್ ವಾಯಖ್ಾಯನ

ಸಕಾಯರಕ ೊ ಜ ೊೇಡಿಸಿೊೇನಿ ಎೆಂಡ ಮುಟ್ಟಟದ್ ಕ ೈನ
ಭ್ೊಮಿಯುದೊೊ ನ ೊಗಿೆಸಿೇೊ ನಿ ರ ೊೇಗ ತ್ುೆಂಳದ್ ಮೆೈನ
ಬುರುುರ್ ನ ೊರ ಬಸ ೊಯವೆಂತ್ ಕ ೊಳ್ೊ ಕ ರ ಪಕೊ

ಇದತ ಹಾಸಯ ಪುಟ

ಸ ೊರ ೊ ಸರ್ ಈರಕ ೊೆಂಡದೆಂಗಿಯ ಯಿಟ ಟ ಥಾಯೆಂಕ್ಸ ಕಣಿಪೂ
ಲಿುಮಿೇನ ಲಿ ಬಡವಗಯೆಂತ್ ಠಕೊನ ತ ೊೊಟ್ುುಟ್ಟಟ
ಕಿಕೊೆಂತ್ ಕ ೊಯಯೇವ್ನನ್ಗೊನೊ ಲಕಾಸೆಂತಾಿನ ಕ ೊಟ್ಟಟ
ಕಿುಯಮಾಡ ೊೇ ಇಸಯಾುಗ ಕುಡೊನಿನೆಂದಕುುಟ್ಟಟ
ತ ೊೆಂಿವೆಂಿ ಇದಿಿೇನಿೇಗ ವೇಟ್ು ನಿಮೆೆೇ ಗಟ್ಟಟೇ
ಫುಲ್ ಟ ೈಟ್ ಕುಡುಕ ಕ ೆಂಿಯಯ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ರೊದುುದನುನ ಕೆಂಡ ರಿಪ್ೇಟ್ಯರ್ ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮ ಅವನ

ಶಿಿೇ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ೊರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ನಾಿಗನಲಿ ಲಭ್ಯ.

ಮೊತ್ರಗ ಮೆೈಕ್ ಂಡಿದು “ಬಜ ಟ್ ಎೆಂಗನಿಸೊದ ?” ಅೆಂದ.

ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

“ನಮೆೆಂತ್ ಕುಡುಕರಿಗ ೇ ಆ ಬಜ ಟ್ ಇರ ೊೇದು” ಎೆಂದ ಕ ೆಂಿ

ನಿೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

“ವಿೇಕ್ಷಕರ ೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ಳಗ್ ನ ಿೇಕ್ಲೆಂಗ್ ನೊಯಸ್. ಕುಡುಕ ಕ ೆಂಿಯಯನವರು ಬಜ ಟ್ ಕುಡುಕರ ಪರ
ಅೆಂತ್ರದಾುರ . ಕ ೆಂಿಯಯನವರ , ನಿೇವು ಏಳಿ ಸಾರ್”

“ಏಳ್ಕ ೊ ಆಗಲಿಪೂ. ಫುಲ್ ಟ ೈಟ್ು”
“ಕೊತ ೊೊೆಂಡ ೇ ಏಳಿ ಸಾರ್”
“ಕೊತ ೊೊೆಂಡ ೇ ಏಳ ೂೇದಾ? ಹಾಗೆಂದ ಿ?”
“ನಾಡಿ ಕೊತ್ರಲಯ; ನಾಲಗ ಏಳ್ಲ. ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್” ಎನುನತಾೊ ಮೆೈಕನುನ ತ್ುಟ್ಟಗ ೇ ತ್ಗುಲಸಿದ.
ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮನಿಗ ನಾಲಯದಲಿ ಅವರಪೂ ದಭ ಯ ಹಾಕ್ಲ ನಾಲಗ ತ್ರಕೊಲಲಿವಾದುರಿೆಂದ ಬರಿೇ ಅಪಭ್ಿೆಂಶ್ವ ೇ ಅವನ ಮಾತ್ರನಲಿ ಎದುು ಕಾಣುತ್ರೊತ್ುೊ.
ಒಮೆೆ “ಅಕ್ಲೊಯನುನ ಆರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದು ಅದುು ತ್ರೆಂದಿತ್ು” ಎೆಂದ ನಾಲ ರಾಧ ೇ.
“ಯಾವುದರಲಿ ಅದಿು ತ್ರೆಂದಿತ ೊೇ?” ಎೆಂದ ಅವನಪೂ.
“ರಸ ೊಯಲಿ”
“ದಡಯ. ಸಾರಿನಲಿ, ಪಲಯದಲಿ, ಿಟ್ಟನಯಲಿ, ಗ ೊಜಜನಲಿ ಅಕ್ಲೊಯನುನ ಅದಿು ತ್ರನನಬಹುದು. ರಸ ೊಯಲಿ ಏನು ಅದುುತಾೊರ ೊೇ?” ಅಪೂನಿಗ ಗ ೊೆಂದಲ.
“ಹಯಯೇ ಹಪೂ! ಅದುು ಅೆಂದರ ಹಾಕಾಸದಲಿ ಆರತ್ೊಲ,ಿ ಕ ೊಕುೊ ಂರ ೊೇದು, ಹದು. ಅಕ್ಲೊ ಹೆಂದರ ಗೊಡು ಕಟ್ಟಟ ಮರಿ ಂಡತ್ೊಲ,ಿ ಹದು”
ಅಪೂನಿಗ ಮಗ ಹ ೇಳಿದುದು “ಹಕ್ಲೊಯೆಂದನುನ ಹಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಬೆಂದು ಹದುು ತ್ರೆಂದಿತ್ು” ಎೆಂದು ಅಥಯವಾಗಲು ಅಧ್ಯ ಗೆಂಟ ಯೆೇ ಂಡಿದಿತ್ೊೆಂತ .
ಅೆಂತ್ಹ ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮ ಈಗ ಕ ೆಂಿನ ಮುೆಂದ ನಿೆಂತ್ರರುವ ಟ್ಟವಿ ವರದಿಗಾರ!
“ಕುಡುಕರು ಹ ಣುಣಮಕೊಳಿಗ ಬಟ ಟ ಕ ೊಡಿಸಲಾರದಷ್ುಟ ಫ ೈನಾನಿಿಯಲ ಟ ೈಟ್ ಆಗಿತಾಯರ ಅೆಂತ್ ಸಕಾಯರಕ ೊ ಗ ೊತ್ರೊದ . ಅದಕ ೊೇ ಿೊಡಿದಾರ್
ಭಾಗಯ ನಿೇಡಿದಾುರ . ಅವರು ಹ ೆಂಡತ್ರಯು ಗಭಿಯಣಿಯಾದಾಗ ಆಸ ಯಿ
ಥ ೆಂದ ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಳವುದಿಲಿ. ನ ೇಜವಾನಾುರಿಯಿೆಂದ ನಡ ದುಕ ೊಳ್ುಳತಾೊರ
ಎೆಂದು ಸಹ ಸಕಾಯರಕ ೊ ಗ ೊತ್ುೊ. ಅದಕ ೊೇ ಗಭಿಯಣಿಯರಿಗ ಳಸಿ ಊಟ್ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡಿದಾರ ”
“ಅದಕೊೊ ಮುೆಂಚ ಅವರಿಗ ಸ ೇೆಂದಿ ಭಾಗಯ ನಿೇಡಿದಾರಲಾಿ...” ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮ ತ್ನನ ಅರಿವಿನ ಪಿದಶ್ಯನ ಮಾಡಿದ.
“ಅದು ಸ ೇೆಂದಿ ಭಾಗಯ ಅಲಿ. ರ್ಾದಿ ಭಾಗಯ. ಮದುವ ಆದಾಗಲ ೇ ರಿಟ ೈರೊ ಆಗ ೊೇ ಸಿೊೇಮ್ ನಿೇಡಿದ ನಮೆ ಸಕಾಯರ”
“ಎೆಂಗ ?”
“ಒೆಂದು ಜಾತ್ರಗ ಸ ೇರಿದ ವಿಧ್ವ ಯನನ ಮದುವ ಆಗ ೊೇವಿಿಗ ಮೊರು ಲಕ್ಷ ಕ ೊಡತ್ೊೆಂತ . ವರದಕ್ಷಿಣ ವಿರ ೊೇಧ್ ಕಾಯಿದ ತ್ೆಂದ ಸಕಾಯರಾನ ೇ
ವರದಕ್ಷಿಣ ಕ ೊಟ್ಟಹಾಗಾಯುೊ. ಮೊರು ಲಕ್ಷದಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪಟಾಟಗಿ ಕುಡಿದು, ಒೆಂದು ಲಕ್ಷದಲಿ ಹ ೆಂಡತ್ರಯ ಕ ೈಯಲ ಿೇ ಹ ೆಂಡದೆಂಗಡಿಯ
ಪಕೊದಲಿ ಉಪಿೂನಕಾಯಿ, ಚಿಪ್ಸಸ ಪಾಯಕ ಟ್ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಿಸಿದರ ಅಮಲಗ ಅಮಲು, ಆದಾಯಕ ೊ ಆದಾಯ, ಕುಡಿದ ನಾಲಗ ಗ ಿುರುಕು.
ಸಕಾಯರಕ ೊ ಜ ೈ” ತ ೊದಲುನಾಲಗ ಯಲೊಿ ಕುಡುಕ ಕ ೆಂಿನ ಕನನಡ ಸೂಷ್ಟ.
“ಮೊರು ಲಕ್ಷ ಕ ೊಡ ೊೇದು ಗೆಂಡಿಗಲಿ, ಹ ಣಿಣಗ ”
“ಅವಳ್ ಜೇವಾನ ೇ ಕ್ಲತ ೊೊಳ ೂೇ ತಾಕತ್ರೊರ ೊೇ ಕುಡುಕರಿಗ ದುಡುಯ ಕ್ಲತ ೊೊಳ ೂಳೇದ ೇನೆಹಾ....”
“ಬಜ ಟ್ಟಲಿ ಸ ೂಷ್ಲಿನ ನೇನಿದ ?”

ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಇೆಂತ್ಹ ಒಳ ಳ ಬಜ ಟ ಟೇ ಕೆಂಡಿಲಿ ಳಡಣಣ. ಏಳ್ು ಕ ಜ ಅಕ್ಲೊ ಭಾಗಯ ಕ ೊಟ್ಟಟದಾರ . ಪಿತ್ರ ರ ೈತ್ ಆತ್ೆಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ ೊೆಂಡಾಗಲೊ ಬೆಂದ ಬೆಂಧ್ು
ಬಳ್ಗವ ಲಿ ಹ ಣದ ನಾಯಿಗ ಫಿೇ ಅಕ್ಲೊ ಹಾಕ್ಲದ ುೇ ಹಾಕ್ಲದುು”
“ಅಕ್ಲೊಯನುನ ಬದುಕ್ಲರುವವರು ತ್ರನ ೊನೇದಿಲಾವ?”
(ವಿ.ಸೊ. ಓದುಗರಿಗ ಕ್ಲರಿಕ್ಲರಿ ತ್ಪಿೂಸಲು ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮನ ಕನನಡವನುನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಶ್ುದಧ ಕನನಡದಲಿ ಮುೆಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ )
“ಹಹ! ಮನ ೇಲ ನಾಲುೊ ಜನ ಇದ ುೇವ . ಏಳಾನಕ್ಲಿೆಂಪತ ೊೆಂಟ್ು ಕ ಜ ಅಕ್ಲೊಯನನ ಮಾರಿದರ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಾವಿರ ಸಿಗತ ೊ. ರುಚಿಯಾದ ಹ ೆಂಡ
ಕುಡಿಯೇದಿುಟ್ುಟ ಹಾಳ್ು ಅಕ್ಲೊ ತ್ರೆಂದು ಕ ೊಲ ಸಾರಲ್ ಹ ಚಿುಸಿಕ ೊಳ ೂಳೇದು ದಡಯತ್ನ” ಕ ೆಂಿ ಉವಾಿ.
“ಮುೆಂದುವರಿಸಿ”
“ಕುಡುಕರಿಗ ಮಾೆಂಸ ತ್ರನ ೊನೇದೊೆಂದ ಿ ಖುಷಿ ಅೆಂತ್ ಸಕಾಯರಕ ೊ ಗ ೊತ್ುೊ. ಕುಡುಕರು ಸಾಲ ಹ ೇಳಿ ಹ ೊೇಗಾೊರ ಅೆಂತಾನೊ ಗ ೊತ್ುೊ. ಸಾಲ ಕ ೊಟ್ುಟ
ಮಾೆಂಸದ ಅೆಂಗಡಿಯವನಿಗ ಲಾಸ್ ಆಗದ ಇರಲ. ಅೆಂತ್ ಅವರಿಗ ಲಕ್ಷಾೆಂತ್ರ ರೊಪಾಯನನ ಸಕಾಯರವ ೇ ಕ ೊಡತ್ೊೆಂತ . ಕಾಲಕ ೊ ತ್ಕೊೆಂತ
ಸಿೊೇಮು!”
“ಅೆಂದರ ?”
“ಮಳ ನ ಳ ಚ ನಾನಗಿದಾುಗ ಮೆೇವು, ನಿೇರು ಚ ನಾನಗಿದಾುಗ ನಿೇರು, ಆಹಾರ ಪ್ೇಲು ಮಾಡನ ೇಡಿ ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿಕ ಕ ೊಡ ೊೇದು ಹ ೇಗ ಸರಿಯೇ,
ಹಾಗ ಯೆೇ ಬರ ಹ ಚಾುಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ್ು ಸತಾೊಗ ಮಾೆಂಸ ಪ್ೇಲು ಮಾಡನ ೇಡಿ, ಶ್ವಗಳ್ನುನ ಹೊಳ್ದ ಕಸಾಯಿಖ್ಾನ ಗ ಕ ೊಡಿ ಅೆಂತ್
ಹ ೇಳಿಕ ಕ ೊಡನ ೇಕೆಂತ . ಅೆಂತ್ಹ ಹ ೇಳಿಕ ಕ ೊಟ್ಟಟಲಿವಾದರೊ ಮಾೆಂಸದೆಂಗಡಿಗಳಿಗ ಹಣ ಕ ೊಡುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಶ್ವ ರವಾನ
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೊಲವಾಗಲೇೆಂತ್ ಅನುದಾನ ಕ ೊಟ್ಟಟದ ”
“ಮುೆಂದ ?”
“ಜಲ ,ಿ ತಾಲೊಿಕು ಪೆಂಚಾಯತ್ರಯ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳಿಗ ಸೆಂಬಳ್ ಹ ಿುು ಮಾಡಿರುವುದೊ ಕುಡುಕರಿಗ ಅನುಕೊಲವಾಗಲ ಎೆಂದ ೇ ಇರನ ೇಕು.”
“ಅೆಂದರ ಜನಪಿತ್ರನಿಧಿಗಳ್ು ಕುಡಿಯುತಾೊರ ಯೆ?”
“ಛ ! ದ ೊಡಯವರ ವಿಷ್ಯ ನನಗಾಯಕ ! ಅವರ ಬಳಿ ಹ ಿುು ಹಣ ಸ ೇರಿದರ ಓಟ್ಟಗ ಹ ಿುು ನ ೊೇಟ್ು ಕ ೊಡಕ ೊ ಅನುಕೊಲವಾಗತ ೇೊ ೆಂತ್ ಹಾಗ ಹ ೇಳಿದ
ಅಷ ಟ.”
“ಬಜ ಟ್ನಲಿ ಇನ ನೇನು ವಿರ್ ೇಷ್?”
“ಒೆಂದನ ಯ ತ್ರಗತ್ರಯಿೆಂದ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಕಲಸುತಾೊರೆಂತ ”
“ಅದು ಕುಡುಕರಿಗ ಹ ೇಗ ಅನುಕೊಲವಾಗತ ?ೊ ”
“ರಮುೆ, ಜನುನ, ಎಲಿದರ ಲ ೇಬಲುಿ ಒರಿಜನಲ ೊಿೇ, ಡೊಪಿಿಕ ೇಟ ೊೇ ಅೆಂತ್ ಓದಿ ತ್ರಳಿಯಕ ೊ ಅನುಕೊಲ ಆಗತ ೊ. ನಾರಲಿ ಳಲುಿ ಇೆಂಗಿಿಷ್ಲಿ
ಕ ೊಟಾಟಗಲೊ ಅಥಯ ಮಾಡ ೊೊಳ್ಕ ೊ ಹ ಲ್ೂ ಆಗತ .ೊ ಈ ಬಜ ಟ್ಟಲಿ ಎಲಿಕ್ಲೊೆಂತ್ ಸೊಪರ್ ಅೆಂದರ ಇನುನಮುೆಂದ ಬಡವರು ಮನ ಕಟ್ಟಟಸುವಾಗ
ಅಡಿಗ ಮನ ಯನ ನೇ ಕಟ್ಟಟಸನ ೇಕಾಗಿಲಿ. ಗಾಯಸ್ ನ ಲ ಏರಿದರೊ ಹ ದರನ ೇಕಾಗಿಲಿ”
“ಯಾಕ ?”
“ಜ ೈ ನಮೆ ಕಾಯೆಂಟ್ಟೇನ್. ನಾಲುೊ ಜನರ ಫಾಯಮಿಲ ದಿನಕ ೊ ನೊರು ರೊಪಾಯಿ ಕ ೊಟ್ಟರ ಫುಲ್ ಮಿೇಲ್ಸ, ಫುಲ್ ಟ್ಟಫನ್. ಸಕಾಯರ ಇದಕೊೊ
ಅನುದಾನ ನಿೇಡಿ ಫಾಯಮಿಲಗ ಮೊರುಸಾವಿರ ಮೆಂತ್ರಿ ಅಲ ೊವ ನ್ಸ ಕ ೊಟ್ಟಟದಿುದುರ ಇನೊನ ಸೊಪರ್ ಆಗಿತ್ರಯತ್ುೊ”
“ಬಜ ಟ್ನಲಿ ನಿಮಗ ತ್ುೆಂನಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಅೆಂಶ್ ಯಾವುದು?”
“ಕುಡುಕ ಇದುಲಿ ರ ೊೇಗ ಇರತ ;ೊ ಕುಡುಕನಿೆಂದ ಮನ ಯವರಿಗೊ ಳಪಿ, ಡಯಾಳಟ್ಟಸ್, ಹಾಟ್ಯ ಪಾಿಬಿಮ್ ಬರತ ೊ ಅೆಂತ್ ಸಕಾಯರ ತ್ರಳ ೂೊೆಂಡು,
ಸೊಪರ್ ಸ ೂಷಾಲಟ್ಟ ಆಸೂತ ಿಗಳ್ನನ ಕಟ್ಟಟಸಿೊೇವಿ ಅೆಂದಿದುು”
“ಬಜ ಟ್ನಲಿ ಇನೊನ ಏನಾದರೊ ಇರನ ೇಕಾಗಿತ್ುೊ ಅೆಂತ್ ನಿಮಗ ಅನಿಸತಾೊ?”
“ಹೊಞೆಂ. ನಿೆಂನ , ಆಲೊಗ ಡ ,ಯ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನ ಲ ಇಳಿಸನ ೇಕಾಗಿತ್ುೊ”
“ಯಾಕ ?”
“ನ ೆಂಜಕ ೊಳ್ುಳವ ಉಪಿೂನಕಾಯಿ, ಚಿಪ್ಸಸ ನ ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಕ ೊ”
“ಥಾಯೆಂಕ್ಸ ಕ ೆಂಿಯಯನವರ ೇ, ಮುೆಂದಿನ ಸೆಂದಶ್ಯನ ಖೊನಿ ಕರಿೇಮಣಣನವರ ೊಡನ ....”
“ಒೆಂದಿನಮಿಷ್... ಇನೊನ ಒೆಂದು ಡಿಮಾಯೆಂಡ್ ಇದ ”
“ಏನು?”
“ಕುಡುಕರು ಫುಲ್ ಟ ೈಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಿಗ ಡ ೊೇರ್ ಡ ಲವರಿ ಭಾಗಯ ನಿೇಡನ ೇಕಾಗಿತ್ುೊ”
ಕ ೆಂಿ ಹ ೇಳ್ುತ್ೊಲ ೇ ಇದು. ರಾಧ ೇರ್ಾಯಮನ ಕಾಯಮರಾ ಆಗಲ ೇ ಕರಿೇಮಣಣನ ಮೆೇಲ ಪಾಯನ್ ಇನ್ ಆಗಿತ್ುೊ. 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ನಾವೆಷ್ತು ಸಿರಿವಂತ್ರತ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ದ ೊಡಯ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲು ಶಿಿೇಮೆಂತ್ ಕುಟ್ುೆಂಬದ ಒಬು ತ್ೆಂದ ತ್ನನ ಮಗನಿಗ ಬಡತ್ನದ
ಅರಿವಾಗಲ ೆಂದು ದೊರದ ಹಳಿಳಗ ಕರ ದ ೊಯು.ಅಲಿ ನಾಲಾೊರು ದಿನ ಕಳ ದು ಮರಳಿ ಮನ ಗ ಬೆಂದ ನೆಂತ್ರ
ತ್ೆಂದ ಮಗನನುನ ಕ ೇಳಿದ "ಹ ೇಗಿತ್ುೊ ಮಗೊ ಹಳಿಳ ಜೇವನ? ನ ೊೇಡಿದ ಯಾ ಬಡತ್ನ ಅೆಂದರ ಏನೊ
ಅೆಂತಾ?"ಎೆಂದ.ಮಗ "ಹೌದು"ಎೆಂದು ಸಪ ೂಯಾಗಿ ಉತ್ೊರಿಸಿದ.ತ್ೆಂದ ಮತ "ೊ ಇದರಿೆಂದ ಏನು ಪಾಠ ಕಲತ
ನಿೇನು?"ಎೆಂದು ಪಿಶಿನಸಿದ.ಅದಕ ೊ ಮಗ"ಹೌದಪಾೂ ನ ೊೇಡಿದ ನಮೆ ಮನ ಯಲಿ ಒೆಂದು ನಾಯಿಯಿದ
ಅವರಿಗ ಆರ ೆಂಟ್ು ಇವ ,ನಮಗ ಈಜಲು ಪುಟ್ಟ ಪೂಲ್ ಇದ ಅವರಿಗ ದ ೊಡಯ ಕ ರ ಯೆೇ ಇದ ,ನಮಗ
ಅೆಂಗಳ್ದಲಿ ವಿದ ೇಶಿ ಲಾಟ್ಟನ್ ಇವ ,ಅವರಿಗ ನಕ್ಷತ್ಿಗಳ ೇ ಇವ ,ನಮಗ ಆಡಲು ನ ೇಲಯವರ ಗ ಅೆಂಗಳ್ ಇದ
ಅವರಿಗ ಕಣುಣ ಹರಿಯುವಷ್ೊಟ ಅೆಂಗಳ್ವ ೇ,ನಮಗ ದ ೊಡಯ ಮನ ಯಿದ ಅವರಿಗ ತ ೊೇಟ್,ಹ ೊಲ,ಗದ ,ು ಬಯಲು
ಎಲಾಿ ಇವ ,
ನಮೆನುನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುತ್ೊಲೊ ಗ ೊೇಡ ಗಳಿವ ಅವರ ಸುತ್ೊಲೊ ಬರಿೇ ಗ ಳ ಯರ ೇ ಇದಾುರ ".ಇಷ್ುಟ ಕ ೇಳಿದ ತ್ೆಂದ ಯ ಮುಖ ಮುದುಡಿತ್ು.ಮಗ
ಮತ ೊೊೆಂದು ಮಾತ್ು ಹ ೇಳಿದ"ಅಪಾೂ ತ್ುೆಂನಾ ಥಾಯೆಂಕ್ಸ ಅಪೂ ನಾವ ಷ್ುಟ ಬಡವರ ೆಂದು ನನಗ ಈಗ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಟದುಕ ೊ."ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿದ.
ನಿೀತಿ: ಪಾತಿಯಂದತ ವಿಷ್ಯವನತಿ ಬೆೀರೆ ಂದತ ದೃಷಿುಯಂದಲ ನೆ ೀಡಬ್ಹತದತ, ಮಕೆಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮ ಡ್ನಸತವುದತ ಸತಲಭದ ಕೆಲಸವಲೆ.

ಬೆೀಕಾಗ್ತವ ಸಾಮಗಿಾಗ್ಳ್ಳ
•

ಹ ಸರುಕಾಳ್ು - ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್

•

ತ ೆಂಗಿನಕಾಯಿತ್ುರಿ - ಅಧ್ಯ ಲ ೊೇಟ್

•

ಕರಿಮೆಣಸು - ಏಳ್ು ಎೆಂಟ್ು/

•

ಜೇರಿಗ , ಉದುು, ಹುಳಿಮಾವಿನಪುಡಿ - ಅಧ್ಯ ಿಮಿ

•

ನ ಲಿದ ಪುಡಿ - ಎರಡು ಟ್ಟೇಸೊೂನ್

•

ರುಚಿಗ ಉಪುೂ

ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ
•

ಹ ಸರುಕಾಳ್ನುನ ಮೊರುಗೆಂಟ ನಿೇರಿನಲಿ ನ ನ ಸಿ, ತ ೊಳ ಯಿರಿ.

•

ನೆಂತ್ರ ಮೊರು ಲ ೊೇಟ್ ನಿೇರಿನಲಿ ನ ೇಯಿಸಿ.

•

ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೇರಿಗ , ಉದುನುನ ಹುರಿಯಿರಿ.

•

ಕಾಯಿತ್ುರಿ, ಹುಳಿಮಾವಿನಪುಡಿ, ನ ಲಿ, ಉಪಿೂನ ೊೆಂದಿಗ ಹುರಿದು ಧಾನಯಗಳ್ನುನ ನುಣಣಗ ರುಳು.

•

ರುಳುದ ಮಸಾಲ ಯನುನ ನ ೆಂದ ಹ ಸರುಕಾಳಿಗ ಹಾಕ್ಲ ಕುದಿಸಿ

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆ
ಡ್ನುೀ
ರಾ!

ಇನ ಿ ನ ರಾರತ ರೆಸಿಪಿಪಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ ಡ್ನ.

ಒಗ್ಟತ

೧. ಹತ್ುಲ್ಾರದ ಮರಕೆೆ ಹತ್ತುತ್ಾುನೆ ಕರಿಯಣಣ
೨. ಸತತ್ುಮತತ್ು ಗ್ರಿಕೆ, ನಡತವೆ ಕತಡ್ನಕೆ

ಉತ್ುರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೭
ನೆ ೀಡ್ನ
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ನಿಮೆ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲತಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಗೆಳೆಯರೆ ಬ್ನಿಿರಿ ನಲಿಯೀಣ

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನಿಡ ಬಾಷೆ
ಕನಿಡವೆಂದರೆ ನನಗಾಸೆ!

ಕನಿಡ ಪಾಠವ ಕಲಿಯೀಣ

ಮನೆಯಲಿ ಕನಿಡ

ಕನಿಡ ನಾಡನತ ಬೆಳ್ಗೆ ೀಣ

ಕನಿಡವನೆಿ ನತಡ್ನಯೀಣ

ಮನದಲಿ ಕನಿಡ

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನಿಡ ಬಾಷೆ

ಕನಿಡ ನೆಲದಲ್ೆ ಹಾಡತವೆನತ

ಕನಿಡವೆಂದರೆ ನನಗಾಸೆ!

ಕನಿಡ ನೆಲದಲ್ೆ ಆಡತವೆನತ!

ಕನಿಡದಲ್ೆ ನಾ ಬ್ರೆಯತವೆನತ

ನಾ ಕತಡ್ನಯತವ ನಿೀರತ ಕಾವೆೀರಿ

ಕನಿಡ ಗೆಳೆಯರ ಪಡೆಯತವೆನತ

ನಾ ಹಾಡತವ ರಾಗ್ವು ಸಾವೆೀರಿ!

ಹಗ್ಲತ ಇರತಳ್ಳ ದತಡ್ನಯತವೆನತ

ಕನಿಡವೆಂದರೆ ಹೆ ನತಿಡ್ನಯತ

ಮತಗಿಲನತ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯತವೆನತ

ಕನಿಡವೆಂದರೆ ಮತನಿಡೆಯತ!

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನಿಡ ಬಾಷೆ

ಅಮಮ ಕಲಿಸಿದ ಕನಿಡ ಬಾಷೆ

ಕನಿಡವೆಂದರೆ ನನಗಾಸೆ!

ಕನಿಡವೆಂದರೆ ನನಗಾಸೆ!

-ಮಾಲತ, ಅಡ್ನಲ್ೆೈಡ್

ಬಾೆಗ್
ಲ್ೆ ೀಕ
ಓದಲತ ಚಿತ್ಾದ
ಕೆಳ್ಗಿರತವ ಲಿಂಕ್
ಕೆಕ್ ಮಾಡ್ನ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ಯನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಿಕ ೊ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊೊರಿ”

ಸಿೆತಾ ಮೆೇಲ ೊೊೇಟ
ಇವರ “ಮೆಂದಹಾಸ”

ಮಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ನಿೀವೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ನಿೀಡಲತ ಬ್ಯಸತವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡ್ನ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605

ಪುಟ - 14

ಪದ-ಪುಂಜ (ರ್ಾನ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊೊೇನ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೊ ಅಥಯಬರುವೆಂತ ಳಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತ್ೊರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಿಮೆ ಉತ್ೊರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಡ್ನಸೆಂಬ್ರ್ ೨೦ ತ್ಮಮ ಉತ್ುರ ಕಳ್ಳಹಿಸಲತ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ.

ಅಕೆ ುೀಬ್ರ್ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತ್ುರ







ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೊ ಉತ್ೊರಿಸಿದವರು
ಸತಮ ಅಶೆ್ೀಕ್, ಸಿಡ್ನಿ
ರಾಜ ಜಯದೆೀವ್, ಸಿಡ್ನಿ

7-11

ವತ್ಾಲ್ಾ ದಾವರಕನಾಥ್, ಕೆಂಗೆೀರಿ
ಉಮಾ ಕಟಿು
ಗ್ಣೆೀಶ್ ಕತಮಾರ್, ಅಬಿಿಗೆರೆ
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ಕನಿಡದಲಿೆ ಟೆೈಪ್
ಮಾಡೆ ೀದತ ಹೆೀಗೆ

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ - ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ google input tools ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಕನನಡದಲಿ ಹ ೇಗ ಟ ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು
ತ್ರಳಿದು ಕ ೊೆಂಡಿರಿ.
ಪೂಣಯ ಮಾಂತ್ರಗ ಸ ಪ ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ ರ ಸೆಂಚಿಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಲು ಈ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪು ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿೆದೆ

ಗೊಗಲ್ ಇನುೂಟ್ ಟ್ೊಲ್ಸ (Google input tools) ಯೊನಿಕ ೊೇಡ್ ಆಧಾರಿತ್ ಒೆಂದು ತ್ೆಂತಾಿೆಂಶ್. ಇದನುನ ನಿಮೆ ಕೆಂಪೂಯಟ್ರ್ ನಲಿ install ಮಾಡಿದರ ಕನನಡದಲಿ
ನಿೇವು ನ ೇರವಾಗಿ word, excel ಇತಾಯದಿ office ಸಾಫ ಟವೇರ್ ಅಲಿದ , ಸಮಾಜ ತಾಣಗಳಾದ ಫ ೇಸುುಕ್ , ಜ-ಪಿಸ್ ಇತಾಯದಿಗಳ್ಲೊಿ ಟ ೈಪ್ಸ ಮಾಡಬಹುದು.



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

ಆೆಂಗಿ ಭಾಷ ಯಲಿ ಟ ೈಪ್ಸ ಮಾಡುತ್ರೊದಾುಗ ಕನನಡ ಟ ೈಪ್ಸ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಟಗ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒತ್ರೊ. ಆಗ ಆೆಂಗಿದಿೆಂದ ಕನನಡಕ ೊ ಕ್ಲೇಲಮಣ ಸಿದಧವಾಗುತ್ೊದ . ನೆಂತ್ರ ನಿೇವು
ಮತ ೊ ಆೆಂಗಿ ಪದ ಬಳ್ಸನ ೇಕಾದರ ಮತ ೊ CTRL + G ಕ್ಲೇ ಒಟ್ಟಟಗ ಒತ್ರೊ.
ಸೊಿನ : ಕ ಲವಮೆೆ ಈ ನಾಕ್ಸ

ಕಾಣಿಸದಿದುರ ಒಟ್ಟಟಗ ALT + SHIFT ಕ್ಲೇ ಒತ್ರೊ
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೧. ನವ ೆಂಬರ್ ೨೪, ೨೫, ೨೬ ರೆಂದು ನಡ ದ ಕನನಡ ಸಾಂತ್ಯ
ಸಮೆೀಳ್ನ ಎಷ್ಟನ ಯದು, ಹಾಗೊ ಎಲಿ ನಡ ಯಿತ್ು.
೨. ಈ ಸಾಂತ್ಯ ಸಮೆೀಳ್ನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ವಂಸಿದುವರು ಯಾರು?
ಕನನಡ ಸಾಂತ್ಯ ಪರಿಷ್ತ್ರೊನ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು?

ಸರಿ ಉತ್ೊರಕ ೊ ಪುಟ್ ೨೩ ನ ೊೇಡಿ

ಪಿಿನಿಸಪಾಲ್;ಕಾಲ ೇಜಗ ಯಾಕ ೊೇ ಲ ೇಟಾಗಿ
ಬೆಂದ ?
ವಿದಾಯರ್ಥಯ:ನ ೈಕ್ ಪೆಂಿರ್ ಆಗ ೊೇಯುೊ ಸಾರ್..
ಪಿಿನಿಸಪಾಲ್; ಅದಾಯಕ ೊೇ ನ ೈಕಲ ಿೇ ಬರನ ೇಕು?
ಬಸ್ ಇತ್ೊಲಾಿ
ವಿದಾಯರ್ಥಯ:ಇತ್ೊೊ ಸಾರ್ ಅದ ಿ ನಿಮೆ ಮಗಳ್ು
ಕ ೇಳ ುೇಕಲಿ

ಒಗ್ಟತ – ಉತ್ುರ

೧. ಕರಿ ಇರತವೆ ೨. ಕಣತಣಗ್ತಡೆೆ

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತ್ುಷ್ತು ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ಕೆ ಡ್ನ – ಸತಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ

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

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಯಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಳಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮಕೊಳ್ು ತ್ಮೆ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಿಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾೊರ .
ಮನ ಯ ಮುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದುರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಳಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್
ಉತ್ೊಮಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಿುಕ್ಲೊಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು,
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮಗ ನ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆೆ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 

ರಿನ : ಲತಾ ಹ ೇಮೆಂರ್ತ
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ಲ ೇಖಕರು:
ನಾಗರ್ ೈಲ ಕುಮಾರ್

ಕಥೆಯಾದವನತ – ಭಾಗ್ ೩

ಕಥೆ

ರ ೈಲು ಮುೆಂದ ಿಲಸಿದೆಂತ ಲಾಿ, ನನನ ನ ನಪುಗಳ್ು ಸತ್ಯನ ಂೆಂದ ಯೆೇ ಓಡುತ್ರತ್ುೊ.
ಸಮಿೇಪಿಸುತ್ರೊದು ಸಿದಧಗೆಂಗ ನ ಟ್ಟವನುನ ನ ೊೇಡುತ್ರೊದುೆಂತ , ಸತ್ಯನ ೊಡನ ಸಿದಧಗೆಂಗ , ಶಿವಗೆಂಗ , ದ ೇವರಾಯನದುಗಯ, ಮಧ್ುಗಿರಿ, ಎೆಂದ ಲಾಿ
ಸುತ್ರೊದುು ನ ನಪಾಯಿತ್ು. ಆಗ ನಾಲುೊ ದಿನ ಅವರ ಮನ ಯಲ ಿೇ ಉಳಿದಿದ ು. ನನಗ ರಾಜ ೊೇಪಚಾರ ನಡ ಸಿದು, ಅವನಷ ಟೇ ಆಲಿ, ಅವನ
ಮನ ಯವರು ಕೊಡ.
ನನಗ ಎಲಿಕ್ಲೊೆಂತ್ ಹ ಚಿುಗ ಸ ೊೇಜಗವ ನಿಸಿದ ವಿಷ್ಯವ ೆಂದರ , ಪಕೊದ ನ ೆಂಗಳ್ೂರಿನಲ ಿೇ ಇದುು, ಪಿತ್ರವಾರವೂ ಮನ ಗ ಓಡ ೊೇಡಿ ಬರುವ
ಸತ್ಯನನುನ, ಹಲವಾರು ವಷ್ಯಗಳ್ ನೆಂತ್ರ, ವಿದ ೇಶ್ದಿೆಂದ ಬೆಂದಿರುವ ಮಗನೆಂತ , ಅವನ ಮೆೇಲ ಅವರುಗಳ್ು ತ ೊೇರುತ್ರೊದು ಪಿಿೇತ್ರ, ವಂಸುತ್ರೊದು
ಕಾಳ್ಜ. ಅವನು ಕೊಡ ಅವರನ ನಲಾಿ ಎಷ ೊಟೇ ದಿನಗಳಿೆಂದ ಅಗಲರುವವನೆಂತ ವತ್ರಯಸುತ್ರೊದು, ಅಷ ಟೇ ಆಲಿ, ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಯರನುನ ದ ೇವರ ೆಂದ ೇ
ಭಾವಿಸಿದು. ಅವರ ಮನ ಯ ರಾಜಾತ್ರಥಯ ಸಿವೇಕರಿಸಿ, ಂೆಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ, ತ್ರಪಟ್ೊರಿನಿೆಂದ ಕ ೊಬುರಿ, ಅವರದ ೇ ತ ೊೇಟ್ದ ಮಾವು, ಹಲಸು ಮತ ೊ
ಬಗ ಬಗ ಯ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ು, ಎಲಿವನೊನ ಬುಟ್ಟಟಗಟ್ಟಲ ತ್ುೆಂಳ, ಅವರದ ೇ ಕಾರಿನಲಿ ನನನನುನ ಮನ ತ್ಲುಪಿಸಿದುರು. ಅವರ ಮನ ಯ ವಾತಾವರಣ,
ಸುಸೆಂಸೃತ್ ನಡವಳಿಕ ಎಲಿ ನ ೊೇಡಿ ನನಗ ಸತ್ಯನ ಬಗ ೆ ಒೆಂದು ರಿೇತ್ರಯ ಗೌರವ ನ ಳ ದಿತ್ುೊ.
ನಮೆ ಕಛ ೇರಿಗ ಹ ೊಸಬನಾಗಿದು ಸತ್ಯ, ನ ೇಗನ ಎಲಿರ ವಿರ್ಾವಸ ಗಳಿಸಿದು. ಕ ಲಸದಲಿ ಮುೆಂದು, ಬುದಿಧವೆಂತ್ರಕ ಯಲಿ ಮುೆಂದು, ಸಹಾಯ
ನಿೇಡುವುದರಲಿ ಮುೆಂದು, ಹಾಡು, ನಾಟ್ಕ, ಂೇಗ ಏನ ೇ ಇರಲ ಅಲಿ ಸತ್ಯನ ೇ ಮೊದಲು. ಹ ೊಸಬ ಮುೆಂದ ಬೆಂದನ ೆಂದು ಯಾರೊ ಅಸೊಯೆ
ಪಡುವ ಹಾಗ ೇ ಇರಲಲಿ. ಏಕ ೆಂದರ , ತ್ನನ ನಯವಿನಯದ ನಡ ನುಡಿಗಳಿೆಂದ ಎಲಿರ ವಿರ್ಾವಸಕ ೊ ಪಾತ್ಿನಾಗಿದು. ಯಾರ ಮನ ಯಲಿ ಯಾವುದ ೇ
ಸಮಾರೆಂಭ್ವಿರಲ, ಆಲಿ ಸತ್ಯನ ಓಡಾಟ್ ಎದುು ಕಾಣುತ್ರೊತ್ುೊ. ಶ್ುಭ್ ಸಮಾರೆಂಭ್ಗಳಾದರ , ತ ೊೇರಣ ಕಟ್ುಟವುದರಿೆಂದ ಂಡಿದು, ರೆಂಗವಲಿ,
ಅಲೆಂಕಾರ, ಅಡುಗ , ರ್ಾಸರಗಳ್ು, ಎಲಿದರಲಿಯೊ ಅವನ ಸಲಹ ಸೊಿನ ಗಳ್ು ಇರುತ್ರೊತ್ುೊ.
ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕಾಯಿಲ ಕಸಾಲ ಯೆೆಂದರ ,ಆಸೂತ ಿ ಸುತಾೊಟ್, ಉಪಚಾರ, ಊಟ್, ಔಷ್ಧಿ ಪಥ ಯಗಳ್ನುನ ಪೂರ ೈಸುವುದಷ ಟೇ ಅಲಿದ
ಮನ ಯವರಿಗಿೆಂತ್ ಹ ಚಾುಗಿ ಆರ ೈಕ ಮಾಡುತ್ರೊದ.ು ಇನುನ ಸ ನೇಂತ್ರು ಯಾರ ಮನ ಯಲಾಿದರು ಸಾವು ಸೆಂಭ್ವಿಸಿದರ , ಅಲಿ ಇವನದ ೊೆಂದು ಹ ಗಲು
ಇದ ುೇ ಇರುತ್ರೊತ್ುೊ.
ಇಷ ಟಲಾಿ ಮಾಡಿದರೊ ಯಾರಿೆಂದಲೊ ಏನನೊನ ಂೆಂದಿರುಗಿ ಬಯಸುತ್ರೊರಲಲಿ. "ಏನ ೊೇ, ಭ್ಗವೆಂತ್ ಮಾಡ ೊೇ ಶ್ಕ್ಲೊ ಕ ೊಟ್ಟಟದಾುನ ,
ಮಾಡಿೊೇನಿ ಅಷ ಟ. ಅದರಲಿ ಏನಾದುಿ ಒಳ ಳೇತ್ನ ಇದ ಿ, ಅದು ದ ೇವರೆಂತ್ ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಗ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಟರ ೊೇದ ಕಾರಣ" ಎೆಂದು ನಮಿನಾಗಿ
ನುಡಿಯುತ್ರೊದು. ಇನುನ ಕ ಲಸದ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಹ ೇಳ್ುವ ಹಾಗ ೇ ಇಲಿ. ಎಲಿದರಲೊಿ ಅಿುುಕಟ್ುಟ, ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನ ಮತ್ುೊ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ
ಸೆಂಪೂಣಯ ಪಕವ. ತ್ನನ ಕ ಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಇತ್ರರಿಗೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದಧನಾಗಿರುತ್ರೊದು.
ಶ್ುಕಿವಾರಗಳ್ೆಂದು ಕಚ ೇರಿಯಲಿ ಪೂಜ ಮಾಡುತ್ರೊದ ವ
ು ು. ಸತ್ಯ ಬರುವವರ ಗೊ ನಾನ ೇ ಮಾಡುತ್ರೊದ .ು ಆದರ ಒಮೆೆ ಸ ನೇಂತ್ರ
ಮನ ಯಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜ , ಮಾಡಿಸನ ೇಕಾಗಿದು ಪುರ ೊೇಂತ್ರು ನಾಪತ ೊ. ಆತ್ೆಂಕಗ ೊೆಂಡಿದು ಮನ ಯವರು ತ್ಲ ಯಮೆೇಲ ಕ ೈ ಹ ೊತ್ುೊ
ಕುಳಿತ್ರದಾುಗ,
"ಗ ೊೇಪಾಲಣಣ, ನಿೇವಾಯಕ್ ಇಷ್ುಟ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ ೊೊೇತ್ರೇರ? ಏನ ೊೇ ತ ೊೆಂದ ಿ ಆಗಿನ ೇಯಕು ಅಯನೇಗ ಯ, ಸವಲೂ ಕಾದು ನ ೊೇಡ ೊೇಣ
ಇರಿ", ಎೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯ.
"ಅಲಿ, ಅಪರೊಪಕ ೊ ಪೂಜ ಇಟ ೊೊೆಂಡ್ ಇರುವಾಗಲ ೇ ಂೇಗಾಗ ುೇಕ?, ಎಲಿೆಂದ ಅೆಂತ್ ಈಗ ನ ೇರ ಪೂಜಾರಪೂನನ ಹುಡುಕೊೆಂಡ್
ಬರ ೊೇದು. ಏನಾಯುೊ ಅೆಂತ್ ಮುೆಂಚ ೇನ ತ್ರಳಿಸಾುರದ ಇವರು. ನ ೇರ ಯವರನಾನದೊಿ ನ ೊೇಡ ೊೊೇನೌದಿತ್ುೊ", ಎನುನತಾೊ ಗ ೊೇಪಾಲಣಣ, ಅತ್ರೊೆಂದಿತ್ೊ
ಓಡಾಡುತ್ರೊದು.
ಅಷ್ುಟ ಹ ೊತ್ರೊಗ ಅಲಿಗ ಬೆಂದ ಹುಡುಗ, "ನಮೆ ತಾತ್ೆಂಗ ತ್ುೆಂನಾನ ೇ ಮೆೈಲ ಹುಷಾರಿಲಿ, ಇವತ್ುೊ ಬರಕ ೊ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗ , ನಿಮಗ
ಹ ೇಳಿಳಟ್ುಟ ನಾ ಎೆಂದರು", ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಹ ೊೇದಾಗ, ಗ ೊೇಪಾಲಣಣನ ಹ ೆಂಡತ್ರ ಅಳ್ಲು ಆರೆಂಭಿಸಿಯೆೇ ಳಟ್ಟರು.
"ಅಕೊ, ಪೂಜ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಅದಾಯಕ ಅಳಿೊೇರಾ, ಗ ೊೇಪಾಲಣಣ, ಎಲಿ ಒೆಂದು ಒಗ ದ ಪೆಂಚ ಇದುರ ಕ ೊಡಿ", ಎನುನತಾೊ, ಎಲಿರೊ
ನ ೊೇಡುತ್ರೊರುವೆಂತ , "ಶ್ುಕಾಿೆಂಬರಧ್ರೆಂ....." ಎನುನತಾೊ ಪೂಜ ಯನುನ ಪಾಿರೆಂಭಿಸಿದವನು, ಗಣ ೇಶ್ನ ಪೂಜ , ನವಗಿಹ ಪೂಜ , ಪಾಿಣಪಿತ್ರಷಾಠಪನ ,
ಕಥ , ನ ೈವ ೇದಯ, ಮಹಾಮೆಂಗಳಾರತ್ರ ಎೆಂದ ಲಾಿ ಸಾೆಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ನಾವ ಲಾಿ ನಿನ ುರಗಾಗಿದ ುವು.
ಗ ೊೇಪಾಲಣಣ ದೆಂಪತ್ರಗಳ್ೆಂತ್ೊ ಗದೆದಿತ್ರಾಗಿ, " ಸತ್ಯಣಣ, ನಿೇವ ೇ ಇವತ್ುೊ ನಮೆ ಪಾಲನ ದ ೇವರಾಗಿ ಬೆಂದಿಿ. ಇಷ್ುಟ ನಿಷ ಠಯಿೆಂದ
ಇದುವರ ವಿಗೊ ಯಾರೊ ಪೂಜ ಮಾಡಿಸಿರಲಲಿ," ಎನುನತಾೊ ಕಾಲಗ ೇ ಳೇಳ್ಲು ಹ ೊೇದರು.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ಅದಾದ ನೆಂತ್ರ ಕಚ ೇರಿಯಲಿನ ಶ್ುಕಿವಾರದ ಪೂಜ ಯ ಉಸುೊವಾರಿಯನುನ ಅವನಿಗ ೇ ವಂಸಿದ ವು. ಕಚ ೇರಿಯಲಿದು ದ ೇವರ ಫೇಟ ೊೇಗ ಒೆಂದು
ಹೊವಿನ ಹಾರ ಹಾಕ್ಲ, ಹಣುಣ ನ ೈವ ೇದಯ ಮಾಡಿ, ಮೆಂಗಳಾರತ್ರಯೆಂದಿಗ ಹದಿನ ೈದು ಇಪೂತ್ುೊ ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ ಪೂಜ . ಕಡ ಯಲಿ ಎಲಿರೊ ತ್ಟ ಟಗ
ದುಡುಯ ಹಾಕುತ್ರೊದುರು. ನಾನು ಪೂಜ ಮಾಡುವಾಗ ಆದರ ಹಣವನ ನಲಾಿ ಒಟಾಟಗಿ ಸ ೇರಿಸಿ, ಯಾರಾದರೊ ತ್ರರಪತ್ರಗ ೊೇ, ಧ್ಮಯಸಥಳ್ಕ ೊೊೇ
ಹ ೊೇದಾಗ ಕಳ್ುಂಸುತ್ರೊದ ವ
ು ು.
ಸತ್ಯ ಪೂಜ ಆರೆಂಭಿಸಿದ ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದು ದಿನ ನನನನುನ ಆ ಹಣವನ ನಲಾಿ ಏನು ಮಾಡನ ೇಕು ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ. ಆ ಶ್ುಕಿವಾರ
ಪೂಜ ಯ ನೆಂತ್ರ ಬೆಂದ ಹಣವನುನ ತಾನ ೇ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡ. ಶ್ನಿವಾರ ಕಚ ೇರಿಯ ನೆಂತ್ರ, " ಅಣಣ, ನನನ ಜ ೊತ ನಾ ಸವಲೂಎೆಂದು ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು
ಹ ೊರಟ್. ಎಲಿಗ ಎೆಂದರ ಹ ೇಳ್ಲಲಿ. ಒೆಂದು ಹ ೊೇಟ ಲನಲಿ ತ್ನನ ಚಿೇಲದಲಿದು ಹಣದಿೆಂದ ಒೆಂದಷ್ುಟ ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳ್ನುನ ಕಟ್ಟಟಸಿಕ ೊೆಂಡು,
ಹತ್ರೊರದಲ ಿೇ ಇದು ಶ್ನಿೇಶ್ವರನ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಬೆಂದಾಗ ನನಗ ಕುತ್ೊಹಲವಾಯಿತ್ು.
ದ ೇವಸಾಥನದ ನಾಗಿಲ ಬಳಿ ಉದುಕೊೊ ಆ ಕಡ ಈ ಕಡ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕುಳಿತ್ರದುರು. ತಾನು ತ್ೆಂದಿದು ತ್ರೆಂಡಿಗಳ್ನುನ ತ್ರೇರಾ
ವಯಸಾಸದವರು, ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗ ಹೆಂಚಿದ.
"ನ ೊೇಡು ಸದಣಣ, ಇದು ನ ನ ನ ಮೆಂಗಳಾರತ್ರಯಲಿ ಸ ೇರಿದು ಹಣ. ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ದ ೇವರನುನ ಸ ೇರಿತ್ು ನ ೊೇಡು. ನನನ ಪಿಕಾರ
ಇದ ೇನ ದ ೇವರಿಗ ಅಪಿಯಸುವ ರಿೇತ್ರ. ನಾನು ಮಾಡಿದುು ಸರಿ ಇಲಿ ಅನಿಸಿದರ ಹ ೇಳ್ು. ಇಷ್ುಟ ದಿನ ನಿೇವ ಲಾಿ ಹ ೇಗ ಮಾಡುತ್ರೊದಿುೇರ ೊೇ ಹಾಗ ಯೆೇ
ನಾನೊ ಮುೆಂದುವರ ಸುತ ೊೇನ ".
ನನಗ ಆಶ್ುಯಯವಾಗಿತ್ುೊ, ಇಷ್ುಟ ಚಿಕೊ ವಯಸಿಸನಲ ಿೇ ಎಷ ೊಟೆಂದು ಪಿಬುದಧತ . "ಇಲಿ ಸತ್ಯ, ಇಷ್ುಟ ದಿನ ನಾವುಗಳ್ು
ಮಾಡಿದುಕ್ಲೊೆಂತ್ ಈಗ ನಿೇನು ಮಾಡುತ್ರೊರುವುದ ೇ ಸರಿಯಾಗಿದ . ಇದನ ನೇ ಮುೆಂದುವರ ಸು, ಯಾರಾದರೊ, ಏನಾದರೊ ಹ ೇಳಿದರ ನಾನು ಉತ್ೊರ
ಕ ೊಡುತ ೊೇನ ,... ಹೌದು, ನಿೇನಾಯಕ ನನನ ಅಣಣ ಅೆಂತ್ ಕರ ಯೇದು? ಕ ಲಸದಲ ಿೇನ ೊೇ ನಾನು ನಿನಗಿೆಂತ್ ಸಿೇನಿಯರ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರ
ವಯಸಿಸನಲಿ ನಿೇನ ೇ ತಾನ ದ ೊಡ ೊಯೇನು. ನಾನು ನಿನಗ ಕ ಲಸ ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಟ ಟ, ಅೆಂತ್ ವಿರ್ ೇಷ್ ಮಯಾಯದ ಏನೊ ನ ೇಡ. ಇನುೆೆಂದ ಸದಾ
ಅೆಂತ್ ಕರಿೇ ಸಾಕು".
ದಿನಗಳ ದೆಂತ ಸತ್ಯನಿಗ ಆತ್ರೀಯ ಗ ಳ ಯ ನಾನಾದ . ಯಾವಾಗಲೊ ಅವನಿಗ ತ್ನನ ಮನ ಯ ವಿಷ್ಯ ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಅತ್ುಯತಾಸಹ.
ವಾರಕ ೊೊಮೆೆ ತ್ುಮಕೊರಿಗ ಹ ೊೇಗದ ಇರುತ್ರೊರಲಲಿ. ಬರುವಾಗಲ ಲಿ ರಾಶಿ ತ್ರೆಂಡಿ ಹ ೊತ್ುೊ ತ್ರುತ್ರೊದ.ು ತ್ೆಂದಿದುರಲಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಭಾಗವನುನ
ಕಾಯೆಂಟ್ಟೇನ್ ಹುಡುಗರಿಗೊ, ಕ್ಲಿೇನರ್ ಗಳಿಗೊ ಹೆಂಚಿಳಡುತ್ರೊದ.ು ಅಷ ಟೇ ಅಲಿ, ಅವರಿಗ ಗಣ ೇಶ್, ದಿೇಪಾವಳಿಗಳಿಗ ಹ ೊಸಬಟ ಟಗಳ್ನೊನ
ತ್ೆಂದುಕ ೊಡುತ್ರೊದು. ಅವರ ಲಿರೊ ಸತ್ಯಣಣ, ಸತ್ಯಣಣ ಎೆಂದು ಅವನನುನ ಆದರಿಸುತ್ರೊದರ
ು ು.
ಒಟ್ಟಟನಲಿ, ಸಹ ೊೇದ ೊಯೇಗಿಗಳಿಗ , ಮೆೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ , ಕ ಳ್ಗಿನವರಿಗ , ಎಲಿರಿಗೊ ಸತ್ಯ ಅಿುುಮೆಚಾುಗಿ ಹ ೊೇದ. ನನಗೊ, ನನನ
ಕುಟ್ುೆಂಬದವರಿಗೊ ಆಪೊನೊ ಆದ. ಅದ ೇ ರಿೇತ್ರ ನಾನು ಕೊಡ ಅವರ ಮನ ಯವರಿಗ ಚ ನಾನಗಿ ಪರಿಚಿತ್ನಾಗಿದ ು.
ಂೇಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ ೊೈದು ವಷ್ಯಗಳ್ು ಕಳ ದಿತ್ುೊ. ಒಮೆೆ ಸತ್ಯನಿಗ ವಿಪರಿೇತ್ ಹುಷಾರು ತ್ಪಿೂದಾಗ, ಕ ಲಸಕೊೊ ಬರ ದ , ಊರಿಗೊ
ಹ ೊೇಗದ , ಯಾರಿಗೊ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿಯದ ೇ ಹ ೊೇಗಿತ್ುೊ. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಊರಿನಿೆಂದ ಬೆಂದ ಅವನ ಅಪೂ ಅಮೆ, ಅವನ ಪರಿಸಿಥತ್ರ ಕೆಂಡು
ಹ ದರ ೇ ಳಟ್ಟರು. ಅಷ್ುಟ ದಿನ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪಿತ ಯೇಕ ಮನ ಯನ ನೇ ಮಾಡಿ, ಸಕಲ ಅನುಕೊಲಗಳ್ೂ ಇರುವೆಂತ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡಿದುವರು,
ನ ೇರ ೇನಾದರೊ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತಾೊ, ತ್ಮೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರ ಪ ೈಕ್ಲ ಒಬುರನುನ ಸತ್ಯನ ಜ ೊತ ಇರುವೆಂತ ಏಪಾಯಡು ಮಾಡಿದರು
ಇದು ಸತ್ಯನ ಜೇವನವ ೇ ಬದಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು.
**********
ವಿಶ್ವನಾಥ, ಸತ್ಯನಿಗಿೆಂತ್ ಎರಡು ವಷ್ಯ ದ ೊಡಯವನು, ವಾರಿಗಯಲಿ ಅಣಣನೊ ಆಗನ ೇಕು. ತ್ುೆಂನಾ ಓದಿ ಒಳ ಳಯ ಕ ಲಸದಲೊಿ ಇದು. ಸತ್ಯನೆಂತ್ೊ,
ವಿಶ್ವಣಣ, ವಿಶ್ವಣಣ ಎನುನತಾೊ ಜಪ ಮಾಡುತ್ರೊದು. ಅವನ ಬುದಿಧವೆಂತ್ರಕ , ಅವನ ಅಧಿಕಾರ, ಅವನ ಮೊೇಜು ಂೇಗ , ಅವನ ಮಾತ್ರನ ತ್ುೆಂನಾ ವಿಶ್ವನ ೇ
ತ್ುೆಂಳಹ ೊೇಗಿದು. ವಿಶ್ವಣಣನಷ ಟೇ ಅಲಿ ಅವನ ಗ ಳ ಯರು ಸಹ ತ್ನನನುನ ತ್ಮೆನ ರಿೇತ್ರಯೆೇ ಕಾಣುತಾೊರ ೆಂದು ಹ ಮೆೆ ಪಡುತ್ರೊದು.
ಅದರ ೊೆಂದಿಗ ಸತ್ಯನಲೊಿ ಬದಲಾವಣ ಕಾಣಲಾರೆಂಭಿಸಿತ್ುೊ. ಎಲಿರ ೊಡನ ಮಾತ್ುಕತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ುೊ. ಕಚ ೇರಿಗ ಬರುವಾಗ
ಹ ೊೇಗುವಾಗ, ರ್ ್ೇಕ್ಲಯಾಗಿರುವ ನ ೇರ ಬಟ ಟ ಧ್ರಿಸುತ್ರೊದ,ು ಕ ೇಳಿದರ ವಿಶ್ವಣಣ ಕ ೊಡಿಸಿದರು ಎನುನತ್ರೊದು. ಮೊದಲದು ಮುಗಧತ ಯ ಜಾಗದಲಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಲಾಕುತ್ನ ತ ೊೇರತ ೊಡಗಿತ್ುೊ. ಮೊದಲ ಲಿ ಕ ಲಸದ ನೆಂತ್ರ ಯಾರಾದರೊ ಏನಾದರೊ ಸಹಾಯಕ ೊೆಂದು ಕರ ದರ
ಂೆಂದ ಮುೆಂದ ನ ೊೇಡದ ಹ ೊೇಗುತ್ರೊದುವನು, ಈಗ ಲಾಿ, ಕ ಲಸ ಮುಗಿದ ಕೊಡಲ ೇ ಮನ ಗ ಓಡುತ್ರೊದ.ು
ಎಲಿಕ್ಲೊೆಂತ್ ಗಮನಿೇಯವಾಗಿ ಆದ ಬದಲಾವಣ ಯೆೆಂದರ , ವಾರಾೆಂತ್ಯಗಳ್ಲಿ ಊರಿಗ ಹ ೊೇಗುವುದನುನ ತ್ಪಿೂಸಲಾರೆಂಭಿಸಿದುು.
ಅದುವರ ವಿಗೊ ಅಷಾಟಗಿ ಯೇಚಿಸದ ಇದು ನಾನು, ಈಗ ಸವಲೂ ಅನುಮಾನ ಪಡತ ೊಡಗಿದ . ಹಾಗ ಒೆಂದು ಸ ೊೇಮವಾರ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಕ ೇಳಿಯೊ
ಕ ೇಳಿದ , " ಏನ ೊೇ ಸತ್ಯ, ಹ ೇಗಿದಾುರ ಅಮೆ ಅಪೂ, ಏನು ಸ ೂಷ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾುರ ಈ ವಾರ?".
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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ನನಿನೆಂದ ಪಿರ್ ನಯನುನ ಎದುರು ನ ೊೇಡದಿದು ಸತ್ಯ, ಕ ೊೆಂಿ ಗಲಳಲಯಾದೆಂತ ಕೆಂಡು,
" ಇಲಿ ಸದಾ, ಈ ವಾರ ಹ ೊೇಗ ೊೇಕ ಆಗಿಿಲ,ಿ ವಿಶ್ವಣಣ ನೆಂದಿನ ಟ್ಟಕ ೊ ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿದು. ಅಲಾಿ, ನ ೈಕ್ಲನಲಿ ಂೆಂದ
ಕೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದ. ಎಷ್ುಟ ಚ ನಾನಗಿತ್ುೊ ಅೆಂತ್ರೇಯಾ? ಅವನ ಫ ಿೆಂಡ ಸಲಾಿ ಬೆಂದಿದುಿ, ನ ಳ್ಗ ೆಯಿೆಂದ ಸೆಂಜ ವರ ಗೊ ಅಲ ಿೇ ಇದಿವ. ರಾತ್ರಿ ಎಲಿರೊ
ನಮೆ ಮನ ಗ ೇ ಬೆಂದಿದುಿ. ಒಟ್ಟಟನಲಿ, ತ್ುೆಂಬ ಮಜವಾಗಿತ್ುೊ ಕಾಣ ೊ ಸದಾ”.

ಅವನ ಮಾತ್ರನಲಿ ಊರಿಗ

ಹ ೊೇಗುವುದು ತ್ಪಿೂತ ೆಂಬ ಚಿೆಂತ ಯ ಸುಳಿವ ೇ ಕಾಣಲಲಿ. ಮತ ೊ ಮುೆಂದಿನ ವಾರ ಮೆೇಕ ದಾಟ್ು, ಮತ ೊೊಮೆೆ ಬನ ನೇರಘಟ್ಟ, ಂೇಗ ಸುತ್ುೊತಾೊ
ನಾಲ ೊೈದು ವಾರಗಳಾದರೊ ಊರಿನ ಕಡ ಹ ೊೇಗುವ ಚಿೆಂತ ಮಾಡುತ್ರೊರಲಲಿ. ಮೊದಮೊದಲು ಅವನ ತ್ೆಂದ ತಾಯಿಯರು ಗಾಬರಿಯಿೆಂದ ತಾವ ೇ
ಓಡಿಬರುತ್ರೊದುವರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಶ್ವನ ಮಾತ್ುಗಳಿಗ ಮರುಳಾಗಿ ಸತ್ಯನನುನ ಅವನ ವಶ್ಕ ೊೇ ಒಪಿೂಸಿಳಟ್ಟರು.
ಆದರ ಈ ಬದಲಾವಣ ಗಳ್ು ಬಹಳ್ ದಿನ ಉಳಿಯಲಲಿ. ಸತ್ಯ ಆಗಾಗ ೆ ರಜಾ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದು ಮಾಮೊಲಾಯಿತ್ು. ಮತ ೊ ಕ ಲಸಕ ೊ
ಬೆಂದಾಗ, ಹುಷಾರು ತ್ಪಿೂದವನೆಂತ ನಿಶ್ಿಕೊನಾಗಿ, ಅನಯಮನಸೊನಾಗಿ ಇರುತ್ರೊದು. ಹಾಕುತ್ರೊದು ಶ್ುಭ್ಿ ಬಟ ಟಗಳ್ ಜಾಗದಲಿ, ಕ ೊಳ ಯಾದ, ಅಸೊವಯಸೊ
ಬಟ ಟಗಳ್ು ಕಾಣಲಾರೆಂಭಿಸಿತ್ು. ಕ ಲಸದಲೊಿ ಆಸಕ್ಲೊ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ುೊ. ಅಲಿಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡ ಕ ೇಳ್ಲಾರೆಂಭಿಸಿದು. ಒಮೆೆ ನಾನ ೊಬುನ ೇ ಶ್ನ ೇಶ್ವರನ
ದ ೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಹ ೊೇದಾಗ, ನನನ ಮುಖ ಪರಿಿಯವಿದು ಕ ಲವರು, " ಎಲಿ ಸಾವಮಿ, ನಿಮೆ ಸ ನೇಂತ್ರು, ಊನಾಯಗಿಲವ, ಅಥವಾ ಉಷಾರಿಲವ.
ಇತಾಿಗ ಬೆಂದ ೇ ಇಲಿ ರ್ಾನ ದಿನದಿೆಂದ", ಎೆಂದಿದುರು.
ಅದಾದ ನೆಂತ್ರದ ಶ್ುಕಿವಾರ ಪೂಜ ಯ ಸಮಯದಲಿ ಅವನನುನ ಗಮನಿಸುತ್ರೊದ.ು ಪೂಜ ಯನ ನೇನ ೊೇ ಯಥಾಪಿಕಾರ ಮಾಡಿದ,
ಆದರ ನೆಂತ್ರ ಅವನ ಗಮನವ ಲಾಿ, ಎಲಿರೊ ತ್ಟ ಟಗ ಹಾಕುತ್ರೊದು ದುಡಿಯನ ಮೆೇಲತ್ುೊ. ಯಾವಾಗಲೊ ಸೆಂಜ ಮನ ಗ ಹ ೊೇಗುವ ಮುನನ ತ್ಟ ಟಯ
ಹಣವನುನ ತ ಗದುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರೊದವ
ು ನು, ಇೆಂದು ಎಲಿರೊ ಅಲಿೆಂದ ಚ ದುರಿದ ಕೊಡಲ ೇ, ಹಣವನ ನಲಾಿ ತ್ನನ ಚಿೇಲಕ ೊ ತ್ುೆಂಳಕ ೊೆಂಡು, ತ್ನನ
ಳೇರುವಿನಲಿಟ್ುಟ ಳೇಗ ಹಾಕ್ಲದ.
ಶ್ನಿವಾರ ಕ ಲಸದ ನೆಂತ್ರ, " ಸತ್ಯ, ಇವತ್ುೊ ನಾನೊ ದ ೇವಸಾಥನಕ ೊ ಬತ್ರೇಯನಿ, ನಡಿ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ", ಎೆಂದ .
" ಪರವಾಗಿಲಿ ಸದಾ, ನಾ ಹ ೊೇಗುತ್ರೇಯನಿ, ನಿನಗ ಸುಮೆನ ತ್ಡ ಆಗುತ ೊ".
" ತ್ಡ ಏನಿಲಿ, ನಾನೊ ಹ ೊೇಗಿ ತ್ುೆಂನಾ ದಿನ ಆಯುೊ, ನಾ ಒಟ್ಟಟಗ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ".
" ನೆಂಗ ಇವತ್ುೊ ಆಗಲಿ ಸದಾ, ನಾನು ನಾಳ ಹ ೊೇಗಿೊೇನಿ ಳಡು".
" ನ ೊೇಡ ೊೇ, ಬರಿೇ ಸುಳ್ುಳ ಹ ೇಳ ುೇಡ, ನಿೇನು ದ ೇವಸಾಥನಕ ೊ ಹ ೊೇಗಲಿ, ಹ ೊೇಗಿ ತ್ುೆಂನಾ ದಿನಾನ ಆಗಿದ . ನಿಜ ಹ ೇಳ್ು, ದುಡ ಯಲಾಿ ಏನಾೆಡಿೊದಿುೇಯ?
ಸಾಲಗಳ್ ನ ೇರ ಕ ೇಳ ೂೇಕ ಶ್ುರು ಮಾಡಿದಿುೇಯ. ಏನಾಗಾೊ ಇದ ನಿಜ ಹ ೇಳ್ು".
"ಅದೊ... ವಿಶ್ವಣಣೆಂಗ ಹುಷಾರಿಲಿ, ಅದಕ ೊ ಡಾಕುರ ಆಸೂತ ಿ, ಅೆಂತ್ ಖಿುಯ ಜಾಸಿೊ ಆಗಿುಟ್ಟಟದ . ಅದಕ ೊ ಸದಾ ನಾನು ತ್ುೆಂನಾ ಒದಾುಡಾೊ ಇದಿೇನಿ".
ನಾನು ಮತ ೊ ಮಾತ್ು ಮುೆಂದುವರಿಸುವ ಮುನನವ ೇ ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ಹ ೊೇದ. ಅವನು ನನನ ಕ ೈಯಿೆಂದ ತ್ಪಿೂಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು
ಪಿಯತ್ರನಸುತ್ರೊದಾುನ ಎೆಂದು ನನಗ ಖಚಿತ್ವಾಗಿತ್ುೊ.
ಂೇಗ ದಿನಗಳ್ು ಉರುಳಿತ್ುೊ, ಸತ್ಯನ ಸವಭಾವವ ೇ ಸೆಂಪೂಣಯ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ುೊ. ಎಲಿರೊ ಅವನನುನ ದೊರ ಇಡಲಾರೆಂಭಿಸಿದುರು.
ಯಾವಾಗಲೊ ವಿಶ್ವಣಣನಿಗ ಔಷ್ಧಿ, ಎನುನತಾೊ, ಎಲಿರೊ ಬಳಿ ದುಡಿಯಗಾಗಿ ಕ ೈ ಚಾಿುತ್ರೊದು.
ಒಮೆೆ ಒೆಂದು ವಾರ ಪೂತ್ರಯ ಕ ಲಸಕ ೊ ಬರಲಲಿ. ಬಹುಶ್ಃ ಆದರ ವಿಶ್ವನ ಆರ ೊೇಗಯದಲಿ ಏನ ೊೇ ಹ ಿುುಕಮಿೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎೆಂದುಕ ೊೆಂಡ .
ಇದುವರ ಗೊ ವಿಶ್ವನನುನ ಭ ೇಟ್ಟ ಮಾಡಿರಲಲಿ, ಈಗ ನ ೊೇಡಿದ ಹಾಗೊ ಆಗುತ್ೊದ , ಅವನ ಆರ ೊೇಗಯದ ವಿಷ್ಯವೂ ತ್ರಳಿಯುತ್ೊದ ಎೆಂದು ಸತ್ಯನ
ಮನ ಗ ಒೆಂದು ಸೆಂಜ ಸತ್ಯನ ಮನ ಗ ಹ ೊರಟ .
ಅವನ ತ್ೆಂದ ಸತ್ಯನಿಗ ೆಂದು ಸುಸಜಜತ್ವಾದ, ಎಲಾಿ ಅನುಕೊಲಗಳ್ೂ ಇರುವ ಒೆಂದು ಮನ ಯನ ನೇ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟಟದುರು. ಅವನೊ ಅದನುನ
ಸವಿಛವಾಗಿ, ಒಪೂ ಓರಣದಿೆಂದ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿದು. ನಾನು ಹ ೊೇಗಿ ಸುಮಾರು ತ್ರೆಂಗಳ್ುಗಳ ೇ, ಅೆಂದರ ವಿಶ್ವ ಬೆಂದ ಮೆೇಲ ಹ ೊೇಗ ೇ ಇರಲಲಿ.
ಅೆಂದು ಹ ೊೇದಾಗ ಮುೆಂನಾಗಿಲು ತ ರ ದ ೇ ಇತ್ುೊ. ಸಮಿೇಪಿಸುತ್ರೊದೆಂ
ು ತ , ಸಿಗರ ೇಟ್ಟನ ದಟ್ಟ ಹ ೊಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಟಸಿ, ಹ ಜ ಜ ಂೆಂದಿಡುವೆಂತಾಯುೊ.
ಒಳ್ಗ ಎಲ ಿೆಂದರಲಿ ಳದಿುದು ಬಟ ಟಗಳ್ು, ತ್ರೆಂಡಿ ತ್ರೆಂದು ಳಟ್ುಟ ಒಣಗಿದ ತ್ಟ ಟ ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು, ಸಿಗರ ೇಟ್ಟನ ತ್ುೆಂಡುಗಳ್ು, ಒಟ್ಟಟನಲಿ ಮನ ಅವಯವಸ ಥಯ
ಗೊಡಾಗಿತ್ುೊ.
ಒಳ್ಗಿನ ಕ ೊೇಣ ಗ ಹ ೊೇದ . ಒೆಂದು ಮೆಂಿದ ಮೆೇಲ ಸತ್ಯ ಮಲಗಿದು. ಮತ ೊೊೆಂದು ಮೆಂಿವಿದುು ಅದರ ಮೆೇಲ ಇನ ೊನಬು ವಯಕ್ಲೊ
ಮಲಗಿದು, ಬಹುಶ್ಃ ವಿಶ್ವನ ೇ ಇರನ ೇಕು. ಮೆೈಮೆೇಲ ಜ್ಞಾನವ ೇ ಇಲಿದೆಂತ ಇಬುರೊ ಮಲಗಿದುರು. ಕ ೊೇಣ ಯ ತ್ುೆಂನಾ ಮದಯದ ನಾಟ್ಲಗಳ್ು, ಚಿಪ್ಸಸ
ಮತ್ುೊ ಸಿಗರ ೇಟ್ ಪಾಯಕ ಟ್ ಗಳ್ು ಹರಡಿದುವು. ಸತ್ಯನ ಬಳಿ ಹ ೊೇದ , ಮೊಗು ಮುಚಿುಕ ೊಳ್ುಳವೆಂತಾಯುೊ. ಸಾನನ ಮಾಡಿ ಬಟ ಟ ಬದಲಾಯಿಸಿ,
ಯಾವ ಕಾಲವಾಯೊೇ ಎನುನವೆಂತ್ರದು. ಮೊನಾಯಲುೊ ಸಲ ಜ ೊೇರಾಗಿ ಕೊಗಿದ , ಮೆೈಯನುನ ಅಲಾಿಡಿಸಿದ , ಏಳ್ಲಲಿ.
ಮುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …

ಪುಟ - 20

ಅಷ್ಟರಲಿ ಇನ ೊನೆಂದು ಮೆಂಿದಲಿ ಮಲಗಿದು ವಿಶ್ವ ಎದುು ಕುಳಿತ್ರದು.
"ಏನಾಯುೊ ಸತ್ಯನಿಗ ", ಎೆಂದು ಕ ೇಳಿದ .
"ಸವಲೂ ಕುಡಿದದುು ಹ ಚಾುಯುೊ ಅನುಸತ ೊ", ಎನುನತಾೊ, ಗಹಗಂಸಿ ನಕೊ.
"ಅವನು ಕ ಲಸಕ ೊ ಬೆಂದು ಒೆಂದು ವಾರ ಆಯುೊ. ಯಾಕ , ಕಾರಣ ಕೊಡ ಕ ೊಟ್ಟಟಲಿ. ಂೇಗಾದ ಿ ಕ ಲಸಕ ೊ ತ ೊೆಂದ ಿ ಆಗಲವ?", ತ್ುಸು ಸಿಟ್ಟಟನಿೆಂದಲ ೇ
ಕ ೇಳಿದ .
"ನಾನ ೇನಿಿೇ ಮಾಡ ೊೇಕಾೊಗುತ ,ೊ ನನನನ ನೇ ಮಿೇರಿಸ ೊೇ ತ್ರ ಹ ೊೇಗಾೊ ಇದಾುನ ನಿಮೆ ಫ ಿೆಂಡು, ನಾನು ಸವಲೂ ರುಚಿ ತ ೊೇರಿಸ ು ಅಷ ಟೇ. ಅವನ ೇ
ಏನ ೇನ ೊೇ ಹ ೊಸ ಪಿಯೇಗಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿ ಯಾವುೇ ಲ ೊೇಕಕ ೊ ಹ ೊೇಗುತಾಯನ ”, ಎೆಂದು ಉಡಾಫ ಯ ಮಾತಾಡಿದ. ನನಗ ಅಲಿ ನಿಲಿಲೊ
ಅಸಹಯವಾಗಿ ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ .
"ರಿೇ ಸಾವಮಿ, ನಿಮೆ ಫ ಿೆಂಡ್ ಗ ಹುಷಾರಿಲಿ ಅೆಂದೊಿ ಹಾಗ ೇ ಹ ೊೇಗಿೊೇರಲಿ. ಡಾಕಟರ್, ಔಷಿು ಅೆಂತ ಲಾಿ ಖಚಾಯಗುತ ೊ. ಏನಾದೊಿ ಸವಲೂ ದುಡಿಯದ ಿ
ಕ ೊಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗಿ", ನಾನು ನಾಗಿಲಾಚ ನಡ ದರೊ, ಕೊಗಿ ಹ ೇಳಿದ ವಿಶ್ವ.
ಸತ್ಯನ ತ್ೆಂದ ಗ ಕರ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದ . ಊರಿನಿೆಂದ ಓಡ ೊೇಡಿ ಬೆಂದವರು, ಹಾಗ ಯೆೇ ಕೊಡಲ ೇ ಸತ್ಯನನುನ ಊರಿಗ
ಕರ ದುಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇದರು. ನನಗ ಕರ ಮಾಡಿ, ಮಗನ ಬಗ ೆ ಎಿುರ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡಿದುಕ ೊ ಧ್ನಯವಾದ ತ್ರಳಿಸಿ, ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ್ು ರಜ ಹಾಕ್ಲಸಿ ಮತ ೊ
ಕಳ್ುಂಸುವುದಾಗಿ ಹ ೇಳಿದರು.
ಸತ್ಯ ತ್ರೆಂಗಳ್ ನೆಂತ್ರ ಂೆಂದಿರುಗಿ ಬೆಂದ. ಮತ ೊ ಮೊದಲನೆಂತ ಕೆಂಡ. ನನಗ ಬಹಳ್ವ ೇ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವಾಯಿತ್ು. ನನನನುನ ಕ ೊೆಂಡಾಡಿದ.
“ನಿೇನ ೇ ನನನ ಪಾಲಗ ದ ೇವರಾದ ಸದೊ, ಆ ಪಾಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಕ ೈಯಿೆಂದ ನನನನುನ ಉಳಿಸಿದ . ನಿೇನು ಸಕಾಲದಲಿ ನನನ ಅಪೂ ಅಮೆೆಂಗ
ಎಿುರಿಕ ಕ ೊಡ ು ಇದಿುದ ಿ ನನನ ಜೇವನಾನ ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿೊತ್ುೊ”, ಎೆಂದು ಕಣಿಣರು ಹಾಕ್ಲದ.
“ಹ ೊೇಗಿಿ ಳಡು ಸತ್ಯ, ಏನ ೊೇ ಜೇವನದಲಿ ನಿೇನು ಒೆಂದು ಪಾಠ ಕಲತ್ೆಂತ ಆಯಿತ್ು. ಸಧ್ಯ ಅಷ್ಟಕ ೊೇ ಮುಗಿೇತ್ಲಿ, ಇನ ೀಲಾದೊಿ
ನಿಮೆಪೂ ಅಮೆನ ಮನಸಿಸಗ ಘಾಸಿಯಾಗದೆಂತ ಹುಷಾರಾಗಿರು”, ಎೆಂದು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ ಟ.
ಆದರ ಶಿೇಘಿದಲ ೇಿ ಆ ನಿಟ್ುಟಸಿರು, ಮತ ೊ ಚಿೆಂತ ಯ ನಿಟ್ುಟಸಿರಾಗಿತ್ುೊ. ಸತ್ಯನಲಿ ಮೊದಲನ ಗುಣಗಳ ೇ ಮತ ೊ ಕೆಂಡರೊ, ಈಗ ಅದ ಲಾಿ
ಬರಿೇ ನಾಟ್ಕವಾಗಿತ್ುೊ. ಅವನು ಮೊದಲು ಸೆಂಪಾದಿಸಿದು ಒಳ ಳಯ ಹ ಸರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಎಲಿರನೊನ ಬುಟ್ಟಟಗ ಳೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿತ್ುೊ. ಆದರ ಮುೆಂಚ ಇದು ಮುಗಧತ , ಪಾಿಮಾಣಿಕತ್ನದ ಜಾಗವನುನ ಈಗ, ಕಪಟ್ತ್ನ ವೆಂಿನ ಆಕಿಮಿಸಿತ್ುೊ. ಅವನು ಏನ ೇ ಮಾಡಿದರೊ
ತ್ನಗ ೇನಾದರೊ ಅಲಿ ಲಾಭ್ವಿದ ಯೆೇ, ಮೊೇಸ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಇದ ಯೆೇ ಎೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ರೊದ.ು ಆವನ ನಿಷ್ೊಪಟ್ ಮನಸಿಸಗ ಸೆಂಪೂಣಯ
ಹಾನಿಯಾಗಿ, ದುವಯಯಸನಗಳಿಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಾಸನಾಗಿ ಹ ೊೇದ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಡ ೇಯೆಲಾಿ ಮೊೇಸದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಗಿ, ತ್ನನ ಕ ಲಸವನೊನ
ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡಿದು. ಕಡ ಗ ಅವನು ಎಲಿದಾುನ , ಏನು ಮಾಡುತ್ರೊದಾುನ ಎನುನವುದು ಎಲಿರಿಗೊ ಒೆಂದು ಪಿರ್ ನಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತ್ು.
**********
“ಸದೊ, ಎಲಿ ಇಳಿಯೇಣ, ಮಲ ೇಿ ಶ್ವರೆಂನಲಾಿ, ಇಲಾಿ ಸಿಟ್ಟ ಸ ಟೇಷ್ನಲಿನಾ,” ಅಮೆ ಕ ೇಳಿದಾಗ, ನ ನಪುಗಳ್ ಲ ೊೇಕದಿೆಂದಾಚ ಬೆಂದ . ರ ೈಲು
ಯಶ್ವೆಂತ್ಪುರದಲಿ ನಿೆಂತ್ರತ್ುೊ.
“ಮಲ ಿೇಶ್ರದಲ ಿೇ ಇಳಿದು ಆಟ ೊೇದಲಿ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಮೆ”, ಎೆಂದ .
ಮನ ಗ ಬರುವ ವ ೇಳ ಗ ಊರಿನಿೆಂದ ಅಕೊ ಬೆಂದಿದುರು, ಭಾವನ ಕ ಲಸ ದೊರದ ಊರಿನಲಾಿದುರಿೆಂದ, ಈ ನಡುವ ಅಕೊ ಬೆಂದ ೇ ಇರಲಲಿ.
ಕುಶ್ಲ ೊೇಪರಿಗಳ್ು ಮುಗಿದು ಊಟ್ಕ ೊ ಕುಳಿತಾಗ ಅಕೊ ಇದುಕ್ಲೊದುೆಂತ ನ ನಪಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೇಳಿದರು “ಸದಾ, ಇವತ್ುೊ ಮೆಜ ಸಿಟಕ್ ಬಸಾಟಯೆಂಡ್ ನಲಿ
ನಿನನ ಸ ನೇಂತ್ ಸಿಕ್ಲೊದು ಕಾಣ ೊೇ”.
“ಯಾರಕಾೊ ಅದು?”
“ಅದ ೇ, ನಮೆ ಪುಟ್ಟಟ ಹುಟ್ಟಟದಾಗ ಬೆಂದಿದು ನ ೊೇಡು, ಬಹುಶ್ಃ ಸತ್ಯ ಇರನ ೇಕು ಅವನ ಹ ಸರು, ಅಲಾವ?’
“ಸತಾಯನಾ? ಅವನ ೇ ಅೆಂತ್ ಖೆಂಡಿತಾನಾ? ಯಾವಾಗ ನ ೊೇಡ ?ು ” ಮೆಟ್ಟಟಳದುು ಕ ೇಳಿದ .
“ಖೆಂಡಿತ್ ಅವನ ೇ, ಅದ ೇ ತ್ರ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಿದ, ಪುಟ್ಟಟ ಎಷ್ುಟ ದ ೊಡ ೊಯೇಳಾಗಿುಟ್ಟಟದಾುಳ ಅೆಂತ್ ಕೊಡ ಹ ೇಳಾು..., ಪ್ಸು ಆದ ಿ ಪಾಪ ಎಷ್ುಟ ಇಳಿದು
ಹ ೊೇಗಿದಾನಲವ? ತ್ುೆಂನಾನ ೇ ಪಾಪ ಅನುನಸುೊ”.
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“ಹೊಞ, ಅನುಸತ ೊ, ಅನುಸತ ,ೊ ಎಲಾಿ ಳಟ್ುಟ ನಿನನ ಕಣಿಣಗ ಕಾಣಿಸದಾುನಲಿ ಅವನು”.
“ಯಾಕ ೊೇ ಹಾಗೆಂತ್ರೇಯಾ, ನಿನನನ ನೇ ಹುಡ ೊೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗಿೊದನೆಂತ , “ಅಕಾೊ ನಿೇವು ಸಿಕ್ಲೊದುು ಒಳ ಳೇದಾಯುೊ, ಇಲಾಿ ಅೆಂದ ಿ ಇವತ್ುೊ ನನನ ದ ೇವ ಿ
ಕಾಪಾಡ ುೇಕ್ಲತ್ುೊ”, ಅೆಂತ್ ಳಕ್ಲೊ ಳಲಿ ಅತ್ುುಟ್ಟ”.
“ಯಾಕ ೊೇ, ಅೆಂತಾದ ೇು ನಾಯೊೆಂತ ಅವನಿಗ ”.
“ಇವತ್ುೊ ನ ಳ್ಗ ೆ ಊರಿೆಂದ ಫೇನ್ ಬೆಂತ್ೆಂತ , ಅವರ ತ್ೆಂದ ಗ ಹಾಟ್ಯ ಅಟಾಯಕ್ ಆಗಿ ತ್ುೆಂನಾ ಸಿೇರಿಯಸ್ ಆಗಿದಾುರ , ತ್ಕ್ಷಣ ನಾ, ಈಗ ೊಿೇ
ಆಗ ೊಿೇ ಅನ ೊನೇ ಹಾಗಿದಾುರ ಅೆಂತ್”, ಎದ ೊನೇ ಳದ ೊನೇ ಅೆಂತ್ ಮೆಜ ಸಿಟಕ್ ಗ ಓಡಿ ಬೆಂದನೆಂತ . ಬಸ್ ಸಿಕ್ಲೊದ ಿ ಸರಿ ಇಲಾಿೆಂದ ಿ ಟಾಯಕ್ಲಸಲ ೇ
ತ್ುಮಕೊರಿಗ ಹ ೊೇಗ ೊೇಣ ಅೆಂದ ೊೊೆಂಡ್ ಬೆಂದ ಿ ಅವನ ಗಿಹಚಾರಕ ೊ ಯಾರ ೊೇ ಅವನ ಜ ೇಬನ ನೇ ಕತ್ೊರಿಸಿ ಳಡ ೊದ , ಪಾಪ, ಆ ಕತ್ೊರಿಸಿರ ೊೇ
ಜ ೇಬನೊನ ತ ೊೇರಿಸಿದ”.
ನನಗ ಮಧಾಯನಹ ನನ ೊನಡನ “ಯಾಕಾದೊಿ ನಮೆ ವೆಂಶ್ದಲಿ ಇೆಂತ್ಹವನು ಹುಟ್ಟಟದನ ೊೇ” ಎನುನತ್ರೊದು ಅವರ ತ್ೆಂದ ಯ ಮುಖ ಕಣಣ
ಮುೆಂದ ಬೆಂತ್ು. ಅಮೆ ನೆಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದೆಂತ ನನನನ ನೇ ನ ೊೇಡುತ್ರೊದುರು.
“ಯಾವಾಗೆಂತ ಅವರ ತ್ೆಂದ ಗ ಹಾಗ ಆಗಿದುು”, ರ್ಾೆಂತ್ವಾಗಿ ಕ ೇಳಿದ .
“ಇವತ್ುೊ ನ ಳ್ಗ ,ೆ ನ ಳ್ಗ ೆೇನ ಅೆಂತ ಕಾಣ ೊೇ, ಸುಮಾರು ಹ ೊತ್ರನೆಂದ ಸಹಾಯಕ ೊ ಅವರಿವರ ಹತ್ಿ ಕ ೇಳಿೊದನೆಂತ . ಈಗಿನ ಕಾಲುಲಿ ಮೊೇಸ
ಮಾಡ ೊೇರ ೇ ಜಾಸಿೊ ಆಗಿ, ಇೆಂತ ೊೇನಯ ಯಾರು ನೆಂನಾೊರ ಹ ೇಳ್ು”?
“ ಅದ ಲಾಿ ಇಲಯ, ಆಮೆೇಲ ಏನಾಯುೊ ಹ ೇಳ್ು”.
“ಬಸೊಸ, ರ ೈಲೊ ಅೆಂತಾ ಕಾಯಾೊ ಕೊತ ೊೊೇ ನ ೇಡಪಾೂ, ಟಾಯಕ್ಲಸೇಲ ಹ ೊೇಗು ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿ ಒೆಂದು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿ ಅವನಿಗ ಕ ೊಟ ಟ.
ಪಾಪ, ನ ೇಡಕೊ, ನ ೇಡಕೊ ಅೆಂತ್ ತ್ುೆಂನಾ ಸೆಂಕ ೊೇಿದಿೆಂದಾನ ೇ ತ ೊಗ ೊೆಂಡ, ನಿಮೆ ತ್ಮೆನ ಕ ೈಗ ಕ ೊಟ್ುಟ ನಿಮಗ ವಾಪಸ ತ್ಲುಪಿಸುತ್ರೊೇನಿ
ಅೆಂತ್ ಹ ೇಳಿದ. ಅದರ ಬಗ ೆ ಆಮೆೇಲ ಯೇಚ ನ ಮಾಡೊವೆಂತ , ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದುಿ ಟಾಯಕ್ಲಸ ಸಿಗುತಾೊ ನ ೊೇಡು ಅೆಂದ ೀಲ , ಟಾಯಕ್ಲಸ ಸಾಟಯೆಂಡ್
ಕಡ ಗ ಎದ ೊನೇ, ಳದ ೊನೇ ಅೆಂತ್ ಓಡು”.
**********
ಹೆೀಳಿ ಇವಾಗ್, ನಿಮಗೆೀನಾದ ಾ ಈ ಸತ್ಯ ಗೆ ತ್ಾು, ಅಕಸಾಮತ್ ಎಲಿೆದಾದನೆ ಗೆ ತ್ಾು ಅಂತ್. ಒಂದತ ವಿಷ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಗೆ ತಿುದೆಾ, ನನಗೆ
ತಿಳಿಸೆದ ಇದ ಾ ಪರವಾಗಿಲೆ, ನಿೀವು ಮಾತ್ಾ ಹತಷಾರಾಗಿರಿ. 

ಕನಾೊಟಕದ ಪಾಮತಖ ಬೆಳೆಗ್ಳ್ಳ / ಬೆಳೆಯತವ ಸಥಳ್
ಭ್ತ್ೊ

ರಾಯಿೊರು,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಯ,ಮೆಂಡಯ, ಮೆೈಸೊರು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗೆ
ಚಿಕೊಮಗಳ್ೂರು,ಕ ೊಡಗು,ಧಾರವಾಡ,ಉಡುಪಿ, ದ.ಕನನಡ,ಉ.ಕನನಡ, ನ ಳ್ಗಾವಿ

ರಾಗಿ

ಮೆಂಡಯ, ಮೆೈಸೊರು,ಹಾಸನ ಕ ೊೇಲಾರ,ತ್ುಮಕೊರು,ದಾವಣಗ ರ , ಚಿತ್ಿದುಗಯ,ಚಾಮರಾಜನಗರ, ರಾಮನಗರ,
ಚಿಕೊಬಳಾಳಪುರ

ಜ ೊೇಳ್

ರಾಯಿೊರು,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಯ,ಧಾರವಾಡ, ಗುಲುಗಯ,ಳೇದರ್,ಳಜಾಪುರ

ಗ ೊೇಧಿ

ಧಾರವಾಡ, ಗುಲುಗಯ,ಳೇದರ್,ಳಜಾಪುರ, ರಾಯಿೊರು, ನ ಳ್ಗಾವಿ

ಕಬುು

ಮೆೈಸೊರು, ಮೆಂಡಯ, ಳಜಾಪುರ,ನ ಳ್ಗಾವಿ

ಹತ್ರೊ

ಮೆೈಸೊರು,ಚಾಮರಾಜನಗರ,ಶಿವಮೊಗೆ, ದಾವಣಗ ರ , ಧಾರವಾಡ, ಳಜಾಪುರ, ರಾಯಿೊರು, ನ ಳ್ಗಾವಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಯ

ತ್ೆಂನಾಕು

ಮೆೈಸೊರು, ಮೆಂಡಯ, ರಾಯಿೊರು, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಿೊರು, ನ ಳ್ಗಾವಿ,ಬಳಾಳರಿ,ಚಿತ್ಿದುಗಯ,ಹಾಸನ, ಕ ೊೇಲಾರ
ತ್ುಮಕೊರು,ಚಿಕೊಮಗಳ್ೂರು

ಕಾಫ

ಚಿಕೊಮಗಳ್ೂರು,ಕ ೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗೆ,ಮೆೈಸೊರು,ದ.ಕನನಡ

ಟ್ಟೇ ,ರಬುರ್

ಚಿಕೊಮಗಳ್ೂರು,ಕ ೊಡಗು, ಹಾಸನ,
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ನಿೀವು ಮಾಡ್ನ

ಊಟದಲಿೆ ಕಬಿಿಣಾಂಶ

ಸಂಕಲನ: ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡತೆ

ನಮೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಊಟ್ದ ಪದಾಥಯಗಳ್ಲಿ ಕಳುಣಾೆಂಶ್ ಇರುವುದು ನಮಗ ಗ ೊತ್ರೊರುವ ವಿಷ್ಯವ ೇ. ಅದನುನ ಕಣಾಣರ ಕಾಣುವ ಉಪಾಯ ಈ ಪಿಯೇಗದುು.
ಬೆೀಕಾಗ್ತವ ಸಾಮಾನತ:
ನ ಿೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ ಸಿೇರಿಯಲ್ (ಕ ಲ ೊಿೇಗ್, ನೊಯಟ್ಟಿೇ ಗ ಿೇನ್ ತ್ರಹ ಹ ಿುು ಕಳುಣಾೆಂಶ್ ಇರುವ ಸಿೇರಿಯಲ್)
ಒೆಂದು ಳಳಿ ಬಲೊನ್, ಒೆಂದು ಮಾಯಗ ನಟ್, ಒೆಂದು ಪಾತ ಿ, ಸವಲೂ ನಿೇರು
ವಿಧಾನ
ಸಿೇರಿಯಲ್ ಅನುನ ಮಿಕಸರ್ ನಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನಿೇರಿನ ೊೆಂದಿಗ ಚ ನಾನಗಿ ನ ರ ಸಿರಿ.
ಒೆಂದು ಪಾತ ಿಯಲಿ ಹಾಕ್ಲ ತ್ಳ್ ಸ ೇರಲು ೧೦-೧೫ ನಿಮಿಷ್ ಕಾಯಿರಿ
ಈಗ ಬಲೊನ್ ಒಳ್ಗಡ ಮಾಯಗ ನಟ್ ಸ ೇರಿಸಿ ದಾರದಿೆಂದ ಅದರ ಮೊತ್ರಯನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಳಗಿಯಿರಿ.
ಳಗಿದ ಬಲೊನ್ ಅನುನ ಪಾತ ಿಯಲಿ ಹಾಕ್ಲ ಅತ್ರೊೆಂದಿತ್ೊ ಓಡಾಡಿಸಿರಿ
(ಸುಮಾರು ಒೆಂದ ೈದು ನಿಮಿಷ್ವಾದರೊ ಮಾಡನ ೇಕು)
ನೆಂತ್ರ ತ ಗ ದು ನ ೊೇಡಿದರ , ಳಳಿ ಬಲೊನ್ ಮೆೇಲ ಕಳುಣದ ಸಣಣ ಸಣಣ ಪುಡಿ ರ್ ೇಖರಣ ಆಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ೊದ .
ದ ೇಹಕ ೊ ಅವಶ್ಯಕ ಖನಿಜಗಳ್ಲಿ ಒೆಂದಾದ ಕಳುಣವು ತ್ರನುನವ ಪದಾಥಯದಲಿ ಯಾವ ರೊಪದಲಿರುತ್ೊದ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದಿರಿ.

೧. ೮೩ ನ ಯ ಸಾಂತ್ಯ ಸಮೆೀಳ್ನ, ಮೆೈಸೊರಿನಲಿ ನಡ ಯಿತ್ು.
೨. ಪ್ಿ. ಿೆಂದಿರ್ ೇಖರ ಪಾಟ್ಟೇಲ, ಡಾ. ಮನು ಬಳಿಗಾರ್.

ಅಲೆಲಿೆ ಏನೆೀನತ

ನಿಮಮ ಕಾಯೊಕಾಮವಿದದರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದವರತ – ಸತಗ್ಮ ಕನಿಡ ಕ ಟ – ಸಿಡ್ನಿ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿನಾಯಸ ಮತ್ತು ಮತಖಯ ಸಂಪಾದಕರತ – ಬ್ದರಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡತೆ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸತದಶೊನ್, ರಾಜಲಕ್ಷಿಿ ನಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ, ನಾಗೆೀಂದಾ ಅನಂತ್ಮ ತಿೊ
ಸೊಿನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅಥವಾ ಅದಕ ೊ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲೊಗಳ್ು
ಜವಾನಾುರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿು ಮಾಂತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೊಗಳ್ು ಸೂಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದುರ ಅದು ಸುಗಮ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೊ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾಯಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುು. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೊ ಅದರದರ ಕತ್ೃಯಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುು.
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