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zsÀªÀÄð
zsÀªÀÄð J£ÀÄßªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ZÀZÉð 20gÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ DV `zsÀªÀÄð’ J£ÀÄßªÀ
ªÀiÁwUÉ PÉlÖxÀð §A¢zÉ. CzÀgÀ®Æè ªÀÄ£ÀÄ ¤Ãw ±Á¸ÀÛçPÉÌ ªÀÄ¹ §½AiÀÄÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä
JqÀ ¥ÀAyÃAiÀÄgÀÄ, JqÀ©qÀzÉ £ÀqÉ¹zÁÝgÉ.
"zsª
À ÄÀ ð" JAzÀgÃÉ £ÀÄ? zsÁgÉAiÀÄvÉÃ zsª
À ÄÀ ð JAzÀgÉ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÀªÄÀ ä ºÉÆuÉUÁjPÉ
JAzÀÄ £ÀA©gÀÄvÉÛÃªÉÇÃ CzÉÃ ¤Ãw-zsÀªÀÄð. ªÀÄ£ÀÄ ¤ÃwAiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁVAiÉÄÃ, PÁ®
PÁ®PÉÌ zsÀªÀÄð ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀÄ ¤ÃwAiÀÄ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV ºÉtÄÚ, vÀ£Àß UÀAqÀ  qÁ. ©. Dgï. ªÀÄAdÄ£Áxï
vÀ£Àß£ÀÄß vÉÆgÉzÁUÀ, µÀAqÀ£ÁzÁUÀ, E®èzÉÃ ¸Á«UÉ M¼ÀUÁzÁUÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁUÀÄªÀ
C¢üPÁgÀª£
À ÄÀ ß ¥ÀqA
É iÀÄÄvÁÛ¼.É EzÉÃ zÀªÄÀ AiÀÄAwAiÀÄ PÀx.É DzÀgÉ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄ¢gÀÄªÀ ¥ÀArvÉÆÃvÀÛªÄÀ gÀÄ ¸ÀªiÀ ÁdzÀ°è
CAqÀÆjzÁUÀ EzÀÄ ºÉtÂÚ£À C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÆlPÀÄ UÀ½¸ÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆzÀ°UÉ £ÀªÄÀ ä ¸ÀªiÀ ÁdzÀ°è J®ègÆ
À ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÜÀ gÁV, ¸ÀAvÁ£Àª£
À ÄÀ ß ¥ÀqA
É iÀÄÄªÀÅzÉÃ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄ.Û £ÀªÄÀ UÉ ¸ÀAvÁ£Àª£
À ÄÀ ß
¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ PÀ¸ÀÄªÀÅ E®è¢zÁÝUÀ ªÀÄvÉÆÛ§â UÀAqÀ¹¤AzÀ ¤AiÉÆÃUÀ, ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ C¢üPÁgÀªÀÇ zsÀªÀÄðªÁVvÀÄÛ. "¨ÁæºÀät"
AiÀiÁgÀÄ, J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÁªÀÅ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj N¢zÉÝÃªÉ. £Àqª
É ½
À PÉ, w¼ÀÄªÀ½PÉ EzÀÝªÀ ¨ÁæºäÀt. CªÀ£ÄÀ «±Áé«ÄvÀ£
æ ÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ,
ªÁ°äÃQAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ, PÁ½zÁ¸À, PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÉÃ ºÉÆ¯ÉAiÀÄ £ÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä
ªÀZÀ£ÀzÀ°è w½¹zÁÝgÉ.
¸À£Áå¹AiÀiÁUÀÄªÀÅzÀÄ, ªÉÆzÀ°UÉ CzsÀªÀÄðªÁVvÀÄÛ. ªÉÆÃPÀë¸ÁzsÀ£À ¥ÀªÀðzÀ°è ©üÃµÀä£ÉÃ ¸À£Áå¹UÀ¼À£ÀÄß RAr¸ÀÄvÁÛgÉ.
DzÀgÉ PÁ®PÀæªÉÄÃt ``¸À£Áå¸À''ªÀÇ MAzÀÄ zsÀªÀÄðªÁ¬ÄvÀÄ.
``±ÀvÀ¥ÀÅvÉÆæÃzÀãªÀ'', ``CµÀÖ¥ÀÅvÉÆæÃzÀãªÀ''UÀ¼ÀÄ FUÀ ªÀiÁAiÀÄªÁV ``KPÀ¥ÀÅvÉÆæÃzÀãªÀ''ªÁVzÉ. ªÀÄUÀ£ÉÃ £ÀªÀÄä ¸ÀAvÀwAiÀÄ£ÀÄß
G½¸ÀÄªÀ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß, ªÀÄUÀ¼ÉÃ JwÛ ºÁQzÁÝ¼É. EzÀÄ ªÀÄ£ÀÄ ¤Ãw±Á¸ÀÛæ PÀ¼ÉzÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£À ±Á¸ÀÛæ §A¢zÉ. CzÉÃ
zsÀªÀÄð.
vÀ£Àß ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀzÀ ºÉÆwÛ£À°è ``¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ PÁ¥ÁqÀÄvÉÛÃ£É'' JAzÀÄ ªÀiÁvÀ¤vÀÛ AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ, dÆf£À°è vÀ£Àß
¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ ¸ÉÆÃvÁUÀ, CªÀ£ÀÄ CzsÀ«ÄðAiÀiÁzÀ. CªÀ£À£ÉßÃ zsÀªÀÄðgÁd JAzÀÄ PÀxÁ£ÀPÀ ªÀiÁqÀÄªÀ J¯Áè
ºÀjPÀxÉ zÁ¸ÀU¼
À Æ
À , ¥ÀArvÀgÆ
À , Czs«
À ÄðUÀ¼ÄÀ . EAzÀÄ £ÀªÄÀ ä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ±À¥x
À ª
À £
À ÄÀ ß vÉUz
É ÄÀ PÉÆAqÀÄ DªÉÄÃ¯É ®AZÀª£
À ÄÀ ß
w£ÀÄßªÀ J®ègÀÆ CzsÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ®Ä vÀPÀÌªÀgÀ®è.
DzÀgÉ EAzÀÄ £ÀªÀÄä £Ár£À w¼ÀÄªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß RAr¹, EAVèÃµï CªÉÄÃjPÀ£ï £ÀqÉªÀ½PÉUÀ¼À£ÉßÃ C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀAvÉ
ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀ J¯Áè G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÆ CzsÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £Ár£À PÉ®¸ÀPÁÌV vÉjUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ
J£ÀÄßªÀÅzÀÄ zsÀªÀÄð. DzÀgÉ PÀAzÁAiÀÄPÉÌ PÉÆPÉÌ ºÁQ ¤ÃqÀ¢gÀÄªÀÅzÀÄ CzsÀªÀÄð.
UÀAUÁ£À¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÁªÀ£ÉAiÀÄAzÀÄ £ÀA©zÀÄÝ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðªÁVzÀÝgÉ, CzÀgÀ°è ºÉtUÀ¼À£ÀÄß vÉÃ° ©qÀÄªÀÅzÀÄ
CzsÀªÀÄð. CgÀ½ªÀÄgÀ, vÉAV£ÀªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄªÀÅzÀÄ CzsÀªÀÄðªÁzÀgÉ, CzÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀÄªÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÆzÀ°¸ÀÄªÀÅzÀÆ
CzsÀªÀÄð.
¥Áè¹ÖPï aÃ®UÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À¯Éè¸ÉzÀÄ. D ºÉÆ¼ÉAiÀÄ ºÀjvÀªÀ£ÉßÃ vÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ CzsÀªÀÄð. »ÃUÉ ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä
`ºÉÆuÉUÁjPÉ’ K£ÀÄ? JAzÀjAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ® zsª
À ÄÀ ð. DªÉÄÃ¯É J¯Áè ¤Ãw, zsª
À ÄÀ ðUÀ¼Æ
À vÁ£ÁV £ÀªÄÀ UÉ CjªÁUÀÄvÀª
Û .É
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¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ
£ÉÃ¸ÀgÀÄ wAUÀ¼ÉÆÃ¯É
UË. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ
qÁ. eÉÆåÃw ¸ÀwÃ±ï
***
¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½:
qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï
PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå
£ÁgÁAiÀÄt £À«¯ÉÃPÀgï
UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ
¤Ã®PÀAoÀ
***
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæw¤¢ü
JA. J. J£ï. ¥Àæ¸Ázï
***
£ÉÃ¸ÀgÀÄ«£À°è
¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ
§gÀºÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉÃ
dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. C°è ªÀÄÆr
§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ
dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è.
- ¸ÀA.
The views expressed by
the contributors in this
journal are theirs and
not of the Association
and the Association is
not
in
anyway
responsible for the
same.
- Ed.
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±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À
 ಡಾ. ಜ್ಯ ೋತಿ ಸತಿೋಶ್

»AzÀÆ ¥ÀAZÁAUÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ 5£ÉÃ ªÀiÁ¸ÀªÁzÀ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀªÀ£ÀÄß »AzÀÆUÀ¼À
¥À«vÀæ ªÀiÁ¸ÀªÉAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁVzÉ. ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉAzÀgÉ, ºÀ§âUÀ¼À ¸ÀgÀ¢
±ÀÄgÀÄªÁ¬ÄvÉAzÉÃ ¯ÉPÀÌ. ±ÁæªÀtªÀiÁ¸ÀzÀ°è J®ègÀ ªÀÄ£À¹ì£À®Æè MAzÀÄ jÃwAiÀÄ zsÀ£ÁvÀäPÀ aAvÀ£É
ºÀjAiÀÄ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀæªÀt JA§ ±À§Ý¢AzÀ ±ÁæªÀt ¥ÀzÀ §A¢zÉ. ±ÀæªÀt JAzÀgÉ
D°¸ÀÄªÀÅzÀÄ. »ÃUÁV ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ºÉZÁÑV ¥ÀÄgÁt ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß D°¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÁæªÀt
ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ºÉZÁÑV ²ªÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ¥ÀÆeÉ, ªÀævÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßªÀ ¥ÀæwÃw EzÉ.
E£ÀÄß ²ªÀ£À£ÉßÃ AiÀiÁPÉ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ¥ÀÆf¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½ªÉ.
±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è ²ªÀ£À£ÀÄß zsÁå¤¹zÀgÉ, ªÉÆÃPÀë ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ¥ÀæwÃw EzÉ. ¸ÀªÀÄÄzÀæ
ªÀÄAxÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è GvÀà£ÀßªÁzÀ CªÀÄÆ®å gÀvÀßUÀ¼À£ÀÄß zÉÃªÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÁ£ÀªÀgÀÄ
vÀªÉÆä¼ÀUÉ ºÀAaPÉÆAqÀgÀÄ. DzÀgÉ dUÀvÀÛ£ÉßÃ £Á±ÀªÀiÁqÀÄªÀ ±ÀQAiÀÄÄ¼Àî ºÁ¯ÁºÀ® «µÀªÀ£ÀÄß,
¸ÀªÀÄ¸ÀÛ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV ¨sÀUÀªÁ£ï ²ªÀ£ÀÄ ºÀ¯ÁºÀ¯Á «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ£É, vÀPÀët
¥ÁªÀðw zÉÃ« ²ªÀ£À UÀAl®£ÀÄß MwÛ»rzÀ PÁgÀt «µÀªÀÅ UÀAl®¯ÉèÃ G½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. F
PÁgÀt¢AzÀ ²ªÀ£À£ÀÄß ¤Ã®PÀAoÀ, «µÀPÀAoÀ JAzÀÄ PÉÆAqÁqÀÄvÁÛgÉ. dUÀwÛ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV ²ªÀ
«µÀ PÀÄrzÀzÀÄÝ F ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ¯ÉèÃ J£ÀÄßªÀ ¥ÀæwÃw EzÉ. CzÀPÁÌV F ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀPÉÌ
CµÉÆÖAzÀÄ ªÀÄºÀvÀé«zÉ.
±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀjAzÀ zÉÊ«ÃPÀÈ¥É ¥ÀqÉAiÉÆÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ
CgÉÆÃUÀåªÀÇ ¸ÀzÀÈqsÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ªÀµÀð¥ÀÆwð ªÀiÁA¸ÁºÁgÀ
¸ÉÃ«¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä CgÉÆÃUÀåzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½ªÉ. CzÀPÉÌ ªÀÄzsÀå ªÀÄzsÀå
G¥ÀªÁ¸À ªÀiÁqÉÆÃzÀjAzÀ £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ fÃtðQæAiÉÄ ¸ÀgÁUÀªÁV PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. G¥ÀªÁ¸À
ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä zÉÃºÀzÀ ¥ÀZÀ£ÀQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ
CgÉÆÃUÀåªÀAvÀ ±ÀjÃgÀPÉÌ CªÀ±ÀåPÀªÁzÀÄzÀÄ.
±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À JµÉÆÖAzÀÄ ºÀµÀð G¯Áè¸ÀªÀ£ÀÄß vÀgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ
£ÀªÀªÀzsÀÄ«£ÀAvÉ ºÀ¸ÀÄj¤AzÀ PÀAUÉÆ½¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. J£ÀÄßªÀÅzÀ£Àß zÀ.gÁ.¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀgÀ F PÀ«vÉ
¸ÁgÀÄvÀÛzÉ.
“±ÁæªÀt §AvÀÄ PÁrUÉ | §AvÀÄ £ÁrUÉ
§AvÀÄ ©ÃrUÉ | ±ÁæªÀt §AvÀÄ”
ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ PÀqÀ®£ÀÄß zÁnzÀ ªÉÄÃ¯É, ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ PÁqÀ£ÀÄß,
CzÀgÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ «±Á®ªÁzÀ £ÁqÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ©ÃqÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃAzÉæÃAiÀÄªÀgÀ
PÀ®à£Á«¯Á¸ÀPÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ vÀ¯É¨ÁUÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀÄ. ±ÁæªÀt ¦æAiÀÄgÁzÀ zÀ.gÁ. ¨ÉÃAzÉæAiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä
C£ÉÃPÀ PÀ«vÉUÀ¼À ªÀÄÄSÉÃ£À ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è£À ¥ÀæPÀÈw ¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß, ±ÁæªÀtzÀ ªÉÊ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß
¸ÉgÉ»rAiÀÄÄªÀ ªÀÄÆ®PÀ NzÀÄUÀjUÉ ºÉÆ¸À ¯ÉÆÃPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¸ÀÈ¶Ö¹zÁÝgÉ. JvÀÛ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ºÀ¹
ºÀÄ®è£ÀÄß PÁt¹UÀÄªÀ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À dqÀPÉÌ ZÉÃvÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ªÀiÁ¸À. »ÃUÉ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ
PÀtPÀtzÀ®Æè vÀÄA©PÉÆ¼ÀÄîªÀ F ±ÁæªÀt £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ¥ÀÄ¼ÀPÀUÉÆ½¹, £ÀªÀÄä°è ºÉÆ¸À G¯Áè¸À,
ºÀÄgÀÄ¥À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ.
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ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪ
 ನಾರಾಯಣ್ ನವಿಲೇಕರ್

(ಪ್ುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಚಯ: Giant Genius Bhyrappa and Mirrors of his novels (English),
Compiled and Edited by M.S. Vijaya Haran)

ಡಾ. ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಕೃತಿ ಇದು. ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಪರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ
ಅನುವಾದವಾಗುವುದು ಹೂಸ್ದಲ್ಿ. ಆದರೆ ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇತ್ರ ಭಾಷೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನುವಾದವಾದಷ್ುು
ಇನುು ಯಾವುದೀ ಕನುಡ ಲೀಖಕರದುು ನನಗ್ಗ ತಿಳಿದಂತೆ ಆಗಿಲ್ಿ. ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ುಸ್ತಕ ಈ ರಿೀತಿ ಅನುವಾದಗಳ, ಅದರ
ಲೀಖಕರ, ಅಷೆುೀ ಅಲ್ಿದ ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರೂಪಾಂತ್ರ (ನಾಟ್ಯ, ನಾಟ್ಕ ಇತ್ಾಯದಿ) ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳ
ಒಂದು ಸ್ಂಕಲ್ನ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಪ್ುಸ್ತಕ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿಯೀ ಮೊದಲ್ನೆಯದೂೀ ಏನೊೀ. ತ್ುಂಬಾ ಅಪ್ರೂಪ್ದುಂತ್ೂ ಹೌದೀ
ಹೌದು.
ಕೆಲ್ವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಭೆೈರಪ್ಪನವರು
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ೨೪ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುು ಬರೆದಿದ್ಾುರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆೀವಲ್ ಐದು (ಭೀಮಕಾಯ, ಮತ್ದ್ಾನ, ದೂರ ಸ್ರಿದರು, ಜಲ್ಪಾತ್)
ಬಿಟ್ುರೆ ಉಳಿದ ಹತೊತಂಭತ್ುತ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳನುು ಭಾರತ್ದ ಅನೆೀಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗ್ಗ
ಅನುವಾದಿಸ್ಲಾಗಿದ. ಮೊಟ್ು ಮೊದಲ್ು ಅನುವಾದವಾದ ಕಾದಂಬರಿ ವಂಶವೃಕ್ಷ.
ಐವತೊತಂದು ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಂದ, ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಮುಂಬಯಿಯವರೆೀ ಆದ ಶ್ರೀ
ವಾಸ್ು ಪ್ುತ್ರನ್ ಇದನುು ಹಿಂದಿಗ್ಗ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅದೀ ವಷ್ಷ ಇದೀ ಪ್ುಸ್ತಕ ಶ್ರೀ
ನಾಗಭೂಷ್ಣಮ್ ಇವರಿಂದ ತೆಲ್ುಗು ಭಾಷೆಗೂ ಅನುವಾದವಾಯಿತ್ು. ಆಗಿನಂದ
ಪಾರರಂಭವಾದ ಈ ಅನುವಾದದ ಸೂರೀತ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ುಣೆಯ
ಕನುಡತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಕುಲ್ಕರ್ಣಷಯವರ ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದವರೆಗ್ಗ ಸ್ತ್ತ್ವಾಗಿ
ನಡೆದೀ ಇದ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ್ಗ ಮಲ್ಯಾಳಮ್,ತ್ಮಿಳು,ತೆಲ್ುಗು,ಹಿಂದಿ,ಮರಾಠಿ,
ಒರಿಯಾ, ಬಂಗಾಳಿ, ಪ್ಂಜಾಬಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಅಸಾಾಮಿ
ಹಾಗೂ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಈ
ಭಾಷೆಗಳಿಗಷೆುೀ ಅಲ್ಿದೀ ಉದುಷ, ಸ್ಂಸ್ಕೃತ್ಕೂಕ ಅನುವಾದಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಂಕೆೀತಿ,
ಹವಯಕ,

ಕೊಂಕರ್ಣ

ನುಡಿಗಳಿಗೂ

ಆಗಿವೆ.

೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ

ನಡೆದ

SCO

(Shanghai Cooperation Organisation) ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ
ಮೊೀದಿಯವರ ಸ್ೂಚನೆಯ ಮೀರೆಗ್ಗ ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಹತ್ುತ ಆಧುನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನುು ರಶ್ಯನ್ ಮತ್ುತ
ಚೀನೀ ಭಾಷೆಗ್ಗ ಭಾಷಾಂತ್ರಿಸ್ುವ ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನುಡದಿಂದ ಆಯಕಯಾದದುು
ಭೆೈರಪ್ಪನವರ “ಪ್ವಷ”. ಈ ಅನುವಾದಿತ್ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳನುು ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ
ಮೊೀದಿಯವರು ರಶ್ಯಾ ಮತ್ುತ ಚೀನಾದ ಧುರಿೀಣರಿಗ್ಗ ಉಡುಗ್ಗೂರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಉದುೀಶದಿಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನುು
ಕೆೈಗ್ಗೂಳಳಲಾಗಿತ್ುತ.
ಈ ರಿೀತಿ ಇಷೆುಲಾಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗ್ಗ ಅನುವಾದವಾಗಬೀಕಾದರೆ, ಈ ಅನುವಾದಕರ ಪ್ರೀರಣೆ ಏನು? ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವರು
ಕನುಡಿಗರೆೀ ಆಗಿದುು, ಪ್ುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಮೀಲ ಸ್ೂಪತಿಷ ಬಂದು, ತ್ಮಮ ತ್ಾಯುುಡಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದ ಇನೊುಂದು ಭಾಷೆಗ್ಗ
ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ಾುರೆ. ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಭಾಷಿಕರು ಕೆಲ್ಸ್ದ ಮೀಲ ಕನಾಷಟ್ಕಕೆಕ ಬಂದವರು, ಕನುಡ ಕಲ್ಲತ್ು, ಓದಿ, ತ್ಮಮ ಭಾಷೆಗ್ಗ
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ಭಾಷಾಂತ್ರ ಮಾಡಿದವರು. ಕೆಲ್ವೆೊಮಮ ಡಾ. ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಕೊೀರಿಕೆಯ ಮೀರೆಗ್ಗ (ಉದ್ಾ. ವಾಸ್ು ಪ್ುತ್ರನ್) ಭಾಷಾಂತ್ರ
ನಡೆದಿದ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ , National Book Trust ಇತ್ಾಯದಿ ಸ್ಂಸೆಗಳು ಹೀಳಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿದುು
ಕೆಲ್ವು. ಅನುವಾದವಾದ ಪ್ುಸ್ತಕವನುು ಓದಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ರಾಗಿ ಮತೊತಂದು ಭಾಷೆಗ್ಗ ಸ್ವತ್ಃ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ
ಇವೆ.
ಅನುವಾದಕರ ಶರಮ ಕಡಿಮಯಲ್ಿ. ವಾಸ್ು ಪ್ುತ್ರನ್ ಮಾಡಿದ “ನಾಯಿ ನೆರಳು” ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದದ ಪ್ುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ
ಅನುವಾದಕರ ಹಸ್ರೆೀ ಮಾಯವಾಗಿತ್ುತ. ಬಹಳಷ್ುು ಪ್ರಯತ್ುದ ನಂತ್ರ ಅವರ ಹಸ್ರನುು ಪ್ರತೆಯೀಕ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುದಿರಸಿ,
ಪ್ುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು. “ವಂಶವೃಕ್ಷ”ವನುು ಉದುಷ ಭಾಷೆಗ್ಗ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪ್ೊರ. ಸೈಯಯದ್ ಶಹಾಬುದಿುೀನರ ಕಥೆ
ಇನೂು ಕುತ್ೂಹಲ್ಕಾರಿ. ತ್ಮಮದೀ ಖಚಷನಲ್ಲಿ ಪ್ುಸ್ತಕ ಮುದಿರಸಿ, ಮುದರಣದ ಕಳಪ್ ಗುಣಮಟ್ುದಿಂದ ಬೀಸ್ರವಾಗಿ ಅದನುು
ಅಧಷದಲ್ಲಿಯೀ ನಲ್ಲಿಸಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳುಳತ್ಾತರೆ. ನಂತ್ರ ಕೆೀಂದರ ಸ್ರಕಾರದ ಉದುಷ ಪ್ೊರೀತ್ಾಾಹ ಇಲಾಖೆ, ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅಕಾಡೆಮಿ (ಆಗ ಅದರ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದುವರು ಯು. ಆರ್. ಅನಂತ್ಮೂತಿಷ) , ಕನಾಷಟ್ಕ ಸ್ಕಾಷರದ ಉದುಷ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಂದಲ್ೂ ಏನೂ ಧನಸ್ಹಾಯ, ಪ್ೊರೀತ್ಾಾಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ. ನಂತ್ರ ಛಲ್ ಬಿಡದ ತಿರವಿಕರಮನಂತೆ ಅವರು ತ್ಮಮ
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಂದಿಗ್ಗ ಲ್ಕೊುೀಗ್ಗ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳೆಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೀಶ ಸ್ರಕಾರದ ಫಕುರದಿುೀನ್ ಆಲ್ಲ ಅಹಮದ್ ಸಾಮರಕ
ಕಮಿಟಿಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಾಲ್ರನುು ಭೆೀಟಿ ಮಾಡಿ ತ್ಮಮ ಪ್ರಿಚಯ ಹೀಳಿಕೊಂಡು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಕೊಡುತ್ಾತರೆ.
ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದು ರಾಮಲಾಲ್ರು, ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟ್ಣೆಗಾಗಿ ೨೦ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಧನಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ಾತರೆ. ಕನಾಷಟ್ಕದ ಉದುಷ ಪ್ುಸ್ತಕವೆೊಂದಕೆಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೀಶ ಸ್ರಕಾರ ಧನಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದುು ಇದೀ
ಮೊದಲ್ನೆಯದ್ಾಗಿತ್ುತ. ಈ ಪ್ುಸ್ತಕ ಕೊನೆಗೂ ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಸ್ಮುಮಖದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕರಿಂದ ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದ. ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗ್ಗ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಿ. ಹಿಂದ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ನರಾಕರಿಸಿದು ಕೆೀಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಈಗ ಮತೊತಂದು ಪ್ತ್ರ ಬಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸಿತಗಾಗಿ ಈ ಪ್ುಸ್ತಕವನುು ಶ್ಫಾರಸ್ು
ಮಾಡಲಾಗಿದಯಂದೂ, ಪ್ುಸ್ತಕದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳನುು ಕಳುಹಿಸ್ಬೀಕೆಂದೂ ಸ್ೂಚನೆಯಿರುತ್ತದ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ುಸ್ತಕ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೀಲ ಪ್ರಶಸಿತ ಬೀರೊಬಬರಿಗ್ಗ ಹೂೀಗುತ್ತದ !! ಆದರೆ ಡಾ.ಶಹಾಬುದಿುೀನರಿಗ್ಗ ಕನಾಷಟ್ಕದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ
ಜನಮನುಣೆ ಪಾರಪ್ತವಾಗುತ್ತದ. ಈ ಪ್ುಸ್ತಕ ಮುಂದ ಕನಾಷಟ್ಕ ಉದುಷ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸಿತಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದ.
ಪ್ಟ್ು ಶರಮ ವಯಥಷವಾಗುವುದಿಲ್ಿ.
ಈ ಅನುವಾದಕರಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕರಿಗ್ಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶಸಿತ ದೂರಕಿದ. ಈ ಎಲ್ಿ
ಅನುವಾದಗಳಿಂದ ಭೆೈರಪ್ಪನವರಿಗ್ಗ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಮನುಣೆ ಸಿಕಿಕದುಷೆುೀ ಅಲ್ಿ, ಮರಾಠಿ ಸೀರಿದಂತೆ ಅನೆೀಕ
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಅಭಮಾನಗಳಿದ್ಾುರೆ. ಮುಘಲ್ರ ಕಾಲ್ದ ಮತ್ಾಂಧತೆಯ ಹಿನೆುಲಯ ಅವರ “ಆವರಣ”ದ
ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಅನುವಾದದಿಂದ ಅವರ ಓದುಗ ವಗಷ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿ ಬಳೆದಿದ.
ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ವಿಶೀಷ್ ಇದು ಬರಿಯ ಅನುವಾದಕರ ಲೀಖನಗಳಿಗ್ಗ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿಲ್ಿ. ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳನುು
ಆಕರವಾಗಿಟ್ುುಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ , ನಾಟ್ಕ, ರೆೀಡಿಯೀ ನಾಟ್ಕ, ಚಲ್ನಚತ್ರ ಇತ್ಾಯದಿ ವಿಧ ವಿಧ ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಾದ
ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಪ್ುಲ್ ಮಾಹಿತಿಯಿದ.
ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ಸ್ಂಪಾದಕಿ ಡಾ. ವಿಜಯಾ ಹರನ್. ಅನುವಾದಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೂರಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನುು ಸ್ಂಪ್ಕಿಷಸ್ುವ
ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಲೀಖನ ಓದಿದರೆ ಅವರು ಪ್ಟ್ು ಶರಮಕೆಕ ಗೌರವ ಮೂಡುತ್ತದ. ಒಂದೀ ಕೊರತೆಯಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕನುಡದಿಂದ
ಭಾಷಾಂತ್ರಿಸಿದ ಲೀಖನಗಳ ಗುಣಮಟ್ು ಇನೂು ಸ್ುಧಾರಿಸ್ಬಹುದಿತ್ುತ. ಡಾ. ಹರನ್ ಅವರ ಲೀಖನವೊ ಕೂಡಾ ಕನುಡ
ಲೀಖನವೆೊೀ ಎನುುವ ಭರಮ ಹುಟಿುಸ್ುತ್ತದ! ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿನ ಶರಮ ಖಂಡಿತ್ ಮಚುವವಂತ್ಹುದ್ಾಗಿದುರೂ, ಇಲ್ಲಿಯ
ಕೆಲ್ವು ಲೀಖನಗಳನುು ಇನೊುಮಮ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ಇಂಗಿಿೀಷಿನ ನುಡಿಗಟಿುಗ್ಗ ಸ್ಹಜವಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ಂಪಾದಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಆಕರ
ಗರಂಥವಾಗಿ ಈ ಪ್ುಸ್ತಕದ ಮೌಲ್ಯ ಇನೂು ಹಚುವತ್ತದ.

6

ಭರತ್ ಭೂಮಿ
- ನೇಸ್ತರು
ನಾವು ಇಂದು ನರ್ಮ ಸಾಾ ತಂತಾ ಯ ಅಮೃತ ರ್ಹೊೀತಸ ವವನ್ನು ಜರುಗಿಸ್ತಲು ಮುಂದ್ದಗಿದೆಾ ೀವೆ. ಆದರೆ
ನರ್ಮ ಭರತಭೂಮಿ ಎಂದರೇನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ಯ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೇನ್ನ? ಎಂದು ಅರಿಯಲು
ಮುಂದ್ದಗಲೇ ಇಲಿ . ನರ್ಗೇ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನರ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗ್ಗಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಹೇಳುವುದೆಂತ್ತ?
ಭರತ ಭೂಮಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೆ ಯಾವುದೀ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ನರ್ಮ ತಲೆಗ್ಗ ತ್ತಂಬಲು
ನೀಡುತ್ತ್ ರೆ. ಭರತ ಎನ್ನು ವ ದರೆ ಇದಾ . ಆದುದರಿಂದ ಭರತಭೂಮಿ ಎಂದ್ದಯು್ , ಎಂದು ನರ್ಗ್ಗ
ಕಥೆಯಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ್ ರೆ. ಈ ಭರತ ಶಕುಂತಲೆಯ ರ್ಗ ಎಂದೂ ತಪುು ಹೇಳುತ್ತ್ ರೆ.
ನಾವು ನಂತಿರುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂತಹುದು ಎಂದು ಅರಿತರೆ ಭರತ ಭೂಮಿ
ಎಂದರೇನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ತಕೆ ವರಾಗುತ್್ ೀವೆ.
ನಾವು
ಜಂಬೂದಿಾ ೀಪೇ
ಭರತ ಖಂಡೇ
ಭರತ ವಷೇಮ
ಎಂದು ನ್ನಡಿಯುತ್್ ೀವೆ. ಈ "ಜಂಬೂದಿಾ ೀಪೇ" ಎಂದರೆ ನಾವು ನಂತಿರುವ ಈಗಿನ ’ಏಷ್ಠಯಾ’ ಎನ್ನು ವ ಭೂಮಿ.
ಇದು ನೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೇ ಇದೆ. "ಭರತಖಂಡೇ" ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ (ಖಂಡ) ಭರತಖಂಡ.
ಇದು ಬೆಟ್ು ಗಳ, ಕಡಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಂತಿರುವ ನಾಡು.
ನೀವು ಈ ಏಷ್ಠಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಗ ಉತ್ ರದಲ್ಲಿ , ಪಶ್ಚಿ ರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲೆಿ ಡೆಯೂ ಬರಗಾಡು,
ಎಲ್ಲಿ ಯೂ ನೀರಿನ ನೆಲೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಈ ಹಮಾಲಯದ ದಕಿಿ ಣದಲ್ಲಿ ರುವ ನಾಡು, ನದಿಗಳಿಂದ ತ್ತಂಬಿದೆ.
ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ನಡುವೆ, ನದಿಗಳು ಕಿಕಿೆ ರಿದಿವೆ. ವಿಂಧಯ ದ ಕೆಳಗೂ, ಹೊಳೆಗಳು
ಹೊಳೆಯುತ್ತ್ ಇವೆ. ಹೀಗ್ಗ ಈ ’ಜಲಭರಿತ’ ಖಂಡ, "ಭರತಖಂಡ" ಎಂದರೆ ’ತ್ತಂಬಿದ’ ನಾಡು, ’ಭರತ’ ಎಂದರೆ
’ತ್ತಂಬಿದ’ ಎಂದರ್ಮ. ಇನ್ನು ಉಳಿದೆದೆಾ ಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ.
ಹೀಗ್ಗ ನೀರು ತ್ತಂಬಿರುವ ನಾಡನ್ನು ಅರೆಸುತ್ತ್ ಮಂದಿ ಬರಗಾಡುಗಳಿಂದ ಬರುವುದು ಹೆಚಾಿ ಯಿತ್ತ ನೀರು
ಇದೆಾ ಡೆ, ಗಿಡರ್ರಗಳು, ಹಣ್ಣು -ಹಂಪಲುಗಳು, ಜಿೀವ-ಜಂತ್ತಗಳು ನಲ್ಲದ್ದಡುತಿ್ ರುತ್ ವೆ. ಆಗ ಮಂದಿಗ್ಗ,
ಉಸಿರಾಡುವುದು ಹಗುರ. ಇಂತ್ತ ಈಗಿನ ಇರಾನ್ ನಂದ ತ್ತಕಿಮಸಾಥ ನ ಕಜಕ್ ಸಾಥ ನ, ರಷ್ಠಯಾಗಳಿಂದ ಮಂದಿ
ಹಂಡು ಹಂಡಾಗಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೀ, ದೀಣ್ಣಗಳ ಮೇಲೀ, ಬಂದು ತ್ತಂಬಿಕಂಡರು. ಎತ್ ರವಾಗಿರುವ
ಹಮಾಚಲವನ್ನು ದ್ದಟಿ, ಚೀನಾ-ಟಿಬೆಟ್ ರ್ರಳುಗಾಡಿನಂದಲ್ಲ ಮಂದಿ ಬಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಯೇ ಮೊದಲ್ಲಂದ ಇದಾ ಕಾಡು ಜನರು ಹಂದೆ, ಹಂದೆ ಸ್ತರಿದು, ಈಗಿನ ಛತಿ್ ೀಸ್ ಗಡ, ಜಾರ್ ಖಂಡ್,
ಒರಿಸಾಸ , ಬಂಗಾಳದ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿದರು. ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದ್ದಗ ರ್ತ್ ಷ್ಟು
ಬಳಲ್ಲದರು. ಪುಸ್ತ್ ಕಗಳ ’ಲೀಕಾಪಮಣೆ’ ಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಪಗಳು, ತರ್ಮ ಒಂದಂದು ಹೊತಿ್ ಗ್ಗಯೂ ಈ
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕಣ್ಣು ೀರು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.
ಪಾ ಕೃತಿ ಎಂತಹವರವನ್ನು ಭರತಭೂಮಿಗ್ಗ ಇತಿ್ ದೆ ಎಂದರೆ, ಪೂವಮದಿಂದ ಹಂದೂ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ
ಬಿೀಸಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು , ಆಫ್ರಾ ಕಾಖಂಡ ತಡೆದು, ಭರತ ಭೂಮಿಯತ್ ಸಾಗಿಸಿ, ರ್ಳೆ ಸುರಿಸಿ ರ್ತ್್ ನೀರನ್ನು
ತ್ತಂಬಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊೀದ ರ್ಳೆಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಮಾಲಯದ ಬೆಟ್ು ಗಳು ಹಂದುರಿಗಿಸಿ, ಇನ್ನು ಳಿದ ನೆಲೆಗಳಿಗೂ
ನೀರು ತ್ತಂಬಿಸುವುದು ಈ ಪಾ ಕೃತಿ ಇತ್ ವರ ಎಂದೆಂದೂ ನೀರು "ತ್ತಂಬಿರುವ" ನಾಡು.
ಆಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಮಂದಿ ಹಂಡು ಹಂಡಾಗಿ ಬಂದು ತ್ತಂಬಿಕಂಡು ರ್ಕೆ ಳನ್ನು ರ್ತ್್ ರ್ತ್್
ಹಡೆದ್ದಗ ಇರುವ ನೀರು ಸಾಲದಂತ್ ಆಗುತಿ್ ದೆ. ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 7 ರ 1 ಭಾಗ ಅಂದರೆ
1,35,00,00,000 ಕೀಟಿ ಈ ಚಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬಿಕಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಒಬ್ಬಬ ಬಬ ರಿಗೂ ದಿನಕೆೆ ೨೫ ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು
ಕಟ್ು ರೂ ಅದು ಸಾಲದ್ದಗುತ್ ದೆ.
ಹೀಗ್ಗ ಮಂದಿ ಈ ನೀರು "ಭರಿತ" ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರು "ಕರತ್" ಭೂಮಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡುತಿ್ ದೆಾ ೀವೆ.
ಮಿಕೆ ಜಿೀವ-ಜಂತ್ತಗಳು ಕಾಡುಗಳು ಆಗಲೇ ಕಣಮ ರೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ ಆನೆ ಹುಲ್ಲಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ
ಕನಾಮಟ್ಕಕೆೆ
ಬರಬೇಕು.
ಸಿಂಹಗಳು,
ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ
ಘಂಡಾಮೃಗಗಳು
ಅಸಾಸ ಮಿನಲ್ಲಿ
ಆಯಾಮವತಮವೆನಸಿಕಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೃಗಗಳೂ ಉಳಿದಿಲಿ . ಈಗ ಕಡೆಗ್ಗ
ಉಳಿದಿರುವ ಆಕಳುಗಳೂ, ಕಣಮ ರೆಯಾಗುತಿ್ ವೆ. ಹೀಗ್ಗಯೇ ನಡೆದರೆ ನರ್ಮ ನಾಡ ಭಾವುಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ತರನ್ನು
ಕಿತ್ತ್ ಬರಿಯ ಕೆಸ್ತರಿನ ಕೆಂಪೇ ಉಳಿಯುತ್ ದೆ.
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ಕಾಲ್
 GªÀiÁ gÁªï
ಈ ರಿೀತಿ ಅತಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತಿತದು ರಾಜಪ್ಪ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಗ ಬೀಸ್ರದ ಕೆೀಂದರವಾದ, ಪ್ುಟ್ು ಮಕಕಳಿಗ್ಗ
ನಗ್ಗಪಾಟ್ಲ್ಲನ ವಸ್ುತವಾದ, ಬೀಕೆಂದೀ ಬಂದು, ಕಿೀರಲ್ು ಧವನಯಲ್ಲಿ "ರಿೀ, ಒಂದು ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಕೊಡಿರೀ?" ಎಂದು
ಕಿರುಚದ್ಾಗ ಅವನು ಕಕಾಕಬಿಕಿಕಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ನಾಲ್ಿನೊುೀ ರಬಬರನೊುೀ ಮುಂದ ಒಡಿಿದ್ಾಗ, ಬಿದುು ಬಿದುು ನಕುಕ
"ಹೂೀಗ್ಗೂರೀ, ಇಲಿೀನು ಬಂದು ತ್ಮಾಷೆ ನೊೀಡಿತೀರಾ" ಎಂದು ಶಟಿು ಗದರಿಸಿದ ಮೀಲ ಓಡಿಹೂೀಗುತಿತದುುವು ಮಕಕಳು.
ತ್ನು ಮಿದುಳು ಮೀಲ ಸ್ತ್ತ್ವಾಗಿ ಬಿೀಳುತಿತದು ಗಿರಾಕಿಗಳ ಬೀಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಹಾರವನುು ಎದುರಿಸ್ಲಾರದ, ಸ್ುಲ್ಭವಾಗಿ ತ್ೂಕಲಕಾಕಚಾರಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗದ ಒದ್ಾುಡುತಿತದು ರಾಜಪ್ಪ.
ಶಟಿು ಮೊದಲಲಾಿ ಅವನಗ್ಗ ಸ್ಹನೆಯಿಂದಲೀ ಕೂಲ್ಂಕುಶವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೀಳಿದ. ತ್ಾನು ಅವನೊಡನೆ ನಂತ್ು ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡಿದ, "ನನಗ್ಗ ಗ್ಗೂತಿತಲವ ಎಂಥಾ ಹಳಿಳ ಮುಕುಕಗಳು ಬರುತೆವ ಕೊಂಪ್ಗಳಿಂದ್ಾ.... ಪ್ಟ್ುಣಕೆಕ ಬಂದು ಹದಿನೆೈದು
ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ರಿೀಗ್ಗ ತ್ಯಾರಾಗಿ ಬಿಡುತೆವ. ಇನುುಇವನನುು ತ್ರಪ್ೀತ್ು ಮಾಡುವುದೀನು ಮಹಾ, ಇವತ್ತಲಾಿ ನಾಳೆ ಸ್ರಿ
ಹೂೀಗಾತನೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ಾವಸ್ದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಾದರೂ ರಾಜಪ್ಪ ಹಾಗ್ಗೀ ಉಳಿದ. ಕೊನೆಗ್ಗ
ಇಷ್ುು ಕಡಿಮ ಸ್ಂಬಳಕೆಕ ತ್ನಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ ಯಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ ಎಂಬ ಅನುಭವವಿದೂು ಶಟಿು ಇವನನುು ಕೆಲ್ಸ್ದಿಂದ ತೆಗ್ಗದು
ಹಾಕಿದ. ಮತೆತ ಎಷೊುೀ ದಿನ ಕೆಲ್ಸ್ವಿಲ್ಿದ, ಗಂಜಿ ಕುಡಿದೀ ಕಾಲ್ ಕಳೆದ ರಾಜಪ್ಪ. ಹತ್ಾಶನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ, "ಏನಾದರೂ
ಸ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಾಾಂತ್ ಸಿಕೆರ ಸಾಕು" ಎಂದು ಒದ್ಾುಡಿದ.
ಇವನ ಮನೆಯ ಹತಿತರವೆೀ ಇದು ತಿಳಿಹಸಿರು "ಗಾಜಿನ ಬಂಗಲ"ಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಲಯಬಬ ಬೀಕಾಗಿದ್ಾುನೆಂದು ಒಂದು
ದಿನ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು. ಈ ಬಂಗಲ ಅವನಗ್ಗ ಚೆನಾುಗಿ ಪ್ರಿಚತ್. ಮನೆಯ ತ್ುಂಬಾ ಗಾಜಿನ ಕಿಟ್ಕಿ, ಬಾಗಿಲ್ುಗಳೆೀ ತ್ುಂಬಿ
ಹೂೀಗಿದುುವು. ಅದಕೆಕೀ ಜನರು ಅದನುು "ಗಾಜಿನ ಬಂಗಲ" ಎಂದು ಕರೆಯುತಿತದುರು. ದೂಡಿ ಮನೆ, ಮುಂದ ಯಾವಾಗಲ್ೂ
ನಂತಿರುತಿತದು ಬಿಳಿಯ ಕಾರು, ವಿಶ್ಾಲ್ವಾದ ಹೂದೂೀಟ್ ಅದರ ತ್ುಂಬಾ ಸ್ುಂದರವಾದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಗಸ್ುತ ತಿರುಗುತಿತದು ತೊೀಳನಂಥಾ ನಾಯಿಗಳು, ರಾಜಪ್ಪ ಹದರುತ್ಾತ ಆ ಬಂಗಲಯತ್ತ ಹೂೀಗಿ ದೂಡಿ
ಲೂೀಹದ ಗ್ಗೀಟಿನ ಹತಿತರ ನಂತ್ು ಒಂದು ಸ್ಲ್ ಸ್ುತ್ತ ಕಣುು ಹಾಯಿಸಿದ, ಗ್ಗೀಟಿನ ಮೀಲ ಒಂದು ಕೆಂಪ್ು ಹಲ್ಗ್ಗಯ ಮೀಲ ಒಂದು
ನಾಯಿಯ ಚತ್ರ ಪ್ಕಕದಲಿೀ ಎಲ್ುಬಿನ ತ್ಲಯ ಚತ್ರ, ಅದರ ಕೆಳಗ್ಗ ಚಕಕ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊೀ ಬರೆದಿತ್ುತ. ಎರಡು ಕ್ಷಣ
ಅದರತ್ತ ದೃಷಿುಸಿ ನೊೀಡಿ, ಗ್ಗೀಟ್ನುು ಕಟ್ಕಟಾಯಿಸಿದ ರಾಜಪ್ಪ, "ಭೌ" ಎಂದು ಹಾರಿ ಬಂದ ನಾಯಿಗಳ ಆಕರಮಣಕೆಕ ಬಚವ
ಒಂದು ಮಾರು ಹಿಂದ ಹಾರಿದ. ಅಲ್ಲಿಯೀ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೀಲ ಬತ್ತದ ಕುಚಷಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಪ್ೀಪ್ರೊೀದುತಿತದು ಮನೆಯಡೆಯ
ನಧಾನವಾಗಿ ಎದುು ಬಂದು, ನಾಯಿಗಳನುು ಒಳಗಡೆ ಅಟಿು ಬಾಗಿಲ್ು ತೆಗ್ಗದರು.
ಕಟ್ುುಮಸಾತದ, ಬೂೀಳು ತ್ಲಯ, ಕಪ್ುಪ ಬಣುದ, ಸ್ುಮಾರು ಅರವತ್ುತ ವಷ್ಷದ ವಯಕಿತ. ಬಿಳಿಯ ಕಚೆವ ಪ್ಂಚೆ, ಬಿಳಿ
ಸಿಲ್ಲಕನ ಶರಟ್ು, ಬಂಗಾರದ ಕೆೈಗಡಿಯಾರ, ಕತಿತನಲ್ಲಿ ಮಿರುಗುತಿತದು ಬಂಗಾರದ ಚೆೈನು, ಅದಕೊಕಂದು ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಪ್ದಕ.
ಕನುಕಡದ ಹಿಂದ ತಿೀಕ್ಷುವಾದ ಕಣುುಗಳು.
ಜನರ ಮಾತ್ು ನೆನಪಿಗ್ಗ ಬಂತ್ು, "ಆ ಗಾಜಿನ ಬಂಗ್ಗಿ ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯುೀರು ಮುಂಚೆ ಎಕೆಾೈಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟಷ
ಮಂಟಿನಲ್ಲಿದರಂತೆ, ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಮಾಡೌರೆ, ಕೆೈಕೆಳಗಿನೊೀರೆಲಾಿ ನಡಗ್ಗೂೀರಂತೆ. ಉಲ್ಲ ಅಂತ್ ಮನುಷ್ಯರು. ಇಂತ್ಾವೆುೀ ಇನೂು
ಐದ್ಾರು ಬಂಗ್ಗ ಐತ್ಂತೆ. ಬಂಗೂಳರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ೌದ. ಒಬುೀ ಮಗ ಅಂತೆ. ಅವುು ಅಮೀರಿಕಾದಲ್ಲಿ
ದೂಡಿ ಡಾಕುರಂತೆ, ಅಲಿೀ ಯಾರನೊುೀ ಮದುವೆೀನೂ ಮಾಡೊಕಂಡು ಇಟಿುದ್ಾುರಂತೆ. ಇಲ್ಿರೊೀದು ಗಂಡ-ಎಂಡಿರ
ಇಬರೀ".
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ಮಯಾಷದಯಿಂದ ಸ್ಲಾಮು ಹೂಡೆದ ರಾಜಪ್ಪ. ವಿನಮರವಾಗಿ ತ್ಾನು ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೀಳಿದ, ಆತ್ ರಾಜಪ್ಪನ
ವಿಷ್ಯವನೆುಲಾಿ ವಿಶ್ಾದವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಮನಸಿಾನಲಿೀ ಲಕಕ ಹಾಕಿದರು. "ಇಷ್ುು ವಷ್ಷ ಅರಮನೆೀಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ್
ಮಾಡಿದರ, ವಿಶ್ಾವಸ್ದ ಮನುಷಾಯನೆೀ ಇರಬೀಕು. ವಯಸಾಾಗಿದ, ಒಳೆಳಯದೀ, ತ್ಾವೊ ಇಷ್ುು ದೂಡಿ ಬಂಗಲಗ್ಗ
ಇರೊೀದಿಬಬರು. ಈಗಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಂಬೂೀ ಅಂಥಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಗ್ಗೂೀದೀ ಕಷ್ು. ನೊೀಡೊೀಕೆ ಸಾಕಷ್ುು
ಕಟ್ುುಮಸಾತಗಿದ್ಾನೆ...."
"ನಾಳೆ ಬಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ ಬಾ" ... ಕಂಚನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಇತ್ತರು ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಯನವರು.
ಮಾರನೆಯ ದಿನದಿಂದ, ಪ್ಂಚೆ ಮೀಲತಿತ ಕಟಿು ಮಾಲ್ಲಯ ಕೆಲ್ಾಕೆಕ ಸಿದಧನಾದ ರಾಜಪ್ಪ. ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಯ ಎಲಾಿ
ಹೀಳಿಕೊಟ್ುರು. ಪ್ೈಪಿನಂದ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ುವುದು, ಗ್ಗೂಬಬರ ಹಾಕುವುದು, ಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಔಷ್ಧಿ ಮಷಿೀನನಂದ
ಚಮುಕಿಸ್ುವುದು ಲ್ನ್ ಮೊೀಅರ್ ನಂದ ಹುಲ್ುಿ ಕತ್ತರಿಸ್ುವುದು - ಎಲಾಿದಕೂಕ ರಾಜಪ್ಪ ಹೂಂಗುಟಿುದು.
ಕೆಲ್ಸ್ ಸ್ುಲ್ಭವಾಗಿ, ಆಕಷ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ು. ತ್ನಗ್ಗ ಸ್ರಿಯಾದದಂದು ಅವನಗನುಸಿತ್ು. ಅವರು ಹೀಳಿದುನೆುಲಾಿ
ಮನದಟ್ುು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಲಾಿಸ್ದಿಂದ ಕೆಲ್ಸ್ ಆರಂಭಸಿದ ರಾಜಪ್ಪ. ಮೊದಲ್ನೆಯ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗ್ಗ ನುಗಾೆದರೂ,
ಕಾಲ್ಕರಮೀಣ ಅಭಾಯಸ್ವಾದ ಮೀಲ ಸ್ರಿಹೂೀಗುತ್ತದಂದು ಸ್ಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ.
ಆದರೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಕೆಲ್ಸ್ ಇನೂು ಕಷ್ುವೆನಸ್ತೊಡಗಿತ್ು. ಹಾರೆ, ಪಿಕಾಸಿ, ಸಿೀದ್ಾ ಮಣುನುು ಹೂಕುಕತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಯಾವ ಯಾಗ ಗಿಡಕೆಕ ಎಷೆುಷ್ುು ನೀರು ಹಾಕಬೀಕು. ಹಾಕಬಾರದು, ಔಷ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೀಕು, ಎಲಾಿ
ವಿಷ್ಯಗಳೂ ತ್ಲಯಳಗ್ಗ ಕಲ್ಸ್ುಮೀಲೂೀಗರವಾಯಿತ್ು. ಬಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸ್ ಸ್ಂಜೆ ಹೂತಿತಗ್ಗ ಅಧಷವೊ
ಮುಗಿಯುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇದರ ಫಲ್ವಾಗಿ ಶುಭರವಾಗಿ, ಸೂಂಪಾಗಿ ಬಳೆದವು. ಎಷೊುೀ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಸ್ತೆತೀಹೂೀದವು.
ತೊೀಟ್ದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಾ ಅಕಕರೆಯಿದು ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಯನವರಿಗ್ಗ ಇದನುು ನೊೀಡಿ ತ್ುಂಬಾ ಬೀಸ್ರವಾಯಿತ್ು.
"ಸೂೀಮಾರಿ ಮುಂಡೆೀವು. ಎಲ್ಲಿ ಇವಕೆಕಲಾಿ ಮೈ ಬಗುೆತೆತ, ದಿನವೆಲಾಿ ಬಿೀಡಿ ಸೀದೂಕಂಡು, ಹರಟ ಕೊಚೊಕಂಡು
ಕಾಲ್ ಕಳೆದು ಅಭಾಯಸ್, ಏನೊೀ ಮುದುಕ, ಪಾಪ್ ಅವನಗೂ ಒಂದು ಉಪ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲ್ಸ್ ಕೊಟರ, ತೊೀಟ್ದ ಸಿೆತಿ ನೊಡು
ಆಗಿರೊೀದು - ಇವನು ಬಂದ ಮೀಲ ಕೂಡಿಸಿ ಉಪ್ಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನು ಹಾಕಿತೀನ ಅಂದೂಕಂಡೆುನೊೀ...." ಹಂಡತಿಯ ಹತಿತರ
ಚೆನಾುಗಿ ಬೈದುಕೊಂಡು, ರಾಜಪ್ಪನನುು ಓಡಿಸಿದರು ಸಿದಧಲ್ಲಂಗಯಯ. ಮತೆತ ಕೆಲ್ಸ್ವಿಲ್ಿದ ಸಿೆತಿಗ್ಗ ಬಂದ ರಾಜಪ್ಪ. ಹಿೀಗ್ಗ
ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ್ವೊ ತ್ನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಹೂೀದರೆ ತ್ನು ಗತಿ ಏನು? ಮತೆತ ಎಲ್ಿರ ಹತಿತರ ತ್ನು ಗ್ಗೂೀಳು
ಹೀಳಿಕೊಂಡು, ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಕಗಿ ಪ್ರದ್ಾಡಿದ. ಎಷೊುೀ ಸ್ಲ್ಹಗಳು ಬಂದವು.
"ಒಂದು ಡಬಬದಂಗಡಿ ಆಕೊಕಂಡು ಕೂತೊಕೀಬಾಯಡದ್ಾ? ಆದಷ್ುು ಸ್ಂಪಾದನೆ ಆತ್ು".
ಅದಕೆಕ ಅವನ ಹತಿತರ ಬಂಡವಾಳವೆಲ್ಲಿತ್ುತ?
"ಇಷೊುಂದು ಫಾಯಕುರಿಗಳಿವೆ. ಅಲಿಲಾಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನು ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ ತ್ಗ್ಗೂೀತ್ಾರೆ, ಹೂೀಗಿ ಕೆೀಳಿಕೊಳಳಯಯ".
ಆದರೆ ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಅವನಗ್ಗೂಂದು ಸ್ಂತ್ಸ್ದ ಸ್ುದಿು ಕಾದಿತ್ುತ, ಯಾವುದೂೀ ಕನುಡ ಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದು
ಪ್ುಟ್ು ಜಾಹಿೀರಾತೊಂದು ದಿನಾ ಇವನು ಕೊಡುತಿತದು ಪ್ಟಿುಗ್ಗ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕಣೆಾಳೆದು, ಆ ಸ್ುದಿು ಇವನಗೂ ತ್ಲ್ುಪಿತ್ು.
ಸಿನಮಾ ನಟ್ನೊಬಬ ಊರಿನಾಚೆ ಕಟಿುಸಿದು ಭವಯ ಬಂಗಲಯಂದಕಾಕಗಿ ಕೆಲ್ಸ್ಗಾರರು ಬೀಕಾಗಿದುರು ಅಡಿಗ್ಗಯವರು, ಮಾಲ್ಲಕರು, ಡೆರೈವರುಗಳು, ಪ್ರವೆೀಶ ದ್ಾವರದಲ್ಲಿ ದಿನವೆಲಾಿ ನಲ್ಿಲ್ು ಕಾವಲ್ುಗಾರರು.
ಕಡು ಬಡ ಕುಟ್ುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟಿು, ರಸತಯಲಿೀ ಬಳೆದು, ಸ್ೂಕಲ್ಲನ ಮುಖ ಕೂಡ ಕಾಣದ, ಈಗ ಸಿನೆೀಮಾ ಮೂಲ್ಕ
ಲ್ಕ್ಾಂತ್ರ ಸ್ಂಪಾದಿಸಿದ ಆ ನಟ್ನ ಕನಸಂದರೆ ತ್ಾನು "ರಾಜ"ನಂತೆ ಬಾಳಬೀಕೆಂದು. ಅದಕೊಕೀಸ್ಕರ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಕಲ್ಲತ್, ಊರಿನ
ಗಣಯ ವಯಕಿತಗಳನೆುಲಾಿ ಕರೆದು ತಿಂಗಳಿಗ್ಗೂಂದು ಪಾಟಿಷ ಮಾಡಿದ, 4-5 ಕಾರುಗಳನುು ಕೊಂಡ. ಪ್ರತಿ ವಷ್ಷವೊ
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ಅನಾಥಾಶರಮಕೆಕ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನುು ದ್ಾನ ಕೊಡುವುದ್ಾಗಿ ಪ್ೀಪ್ರನಲ್ಲಿ ಹೀಳಿಕೆ ಕೊಟ್ು ಮೂರು ಮದುವೆಗಳನುು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ತ್ಾನು ವಾಸ್ ಮಾಡಲ್ು ಊರಿನಾಚೆ, ವಿಶ್ಾಲ್ವಾದ ತೊೀಟ್ದಿಂಡಸ್ುತ್ುತವರಿದ ಗ್ಗೂೀಪ್ುರಗಳುಳಳ, ಎರಡು
ಮಹಡಿಯ ಸ್ುಂದರ ಅಮೃತ್ ಶ್ಲಯ ಕಟ್ುಡ ಕಟಿುಸಿದ. ಆದರೆ ಮನೆಗ್ಗ ಶೂೀಭೆ ಬರಬೀಕಾದರೆ ಅದಕೆಕ ತ್ಕಕ ಸಿಬಬಂದಿಯೂ
ಇರಬೀಕೆಂಬುದು ಅವನ ಸಿೆರವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಚಕಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನೊೀಡಿದ ನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ, ದೂಡಿವನಾದ ಮೀಲ ನಟಿಸಿದ
ಚತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿರಿವಂತ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗ್ಗೂಂದು ಕಾಲ್ಲಗ್ಗೂಂದು ಕೆಲ್ಸ್ಗಾರರು ಓಡಾಡುತ್ತಲೀ ಇರುತಿತದುರು.
ಬಂದವರಿಗ್ಗಲಾಿ ಸ್ಲಾವು ಹೂಡೆಯುತ್ಾತ, ಆದುರಿಂದ ಈ ಬಂಗಲ ತ್ಯಾರಾದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಈ ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ಹಾಕಿಸಿಟ್ು ನಟ್.
ಈ ಜಾಹಿೀರಾತಿನ ಸ್ುದಿು ಕೆೀಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಹಿಗಿೆಹೂೀದ ರಾಜಪ್ಪ. ಅವರು ಕರೆದಿದು ದಿನ ಎರಡು ಮೈಲ್ಲ ನಡೆದು,
ಊರಾಚೆಯಿದು ಬಂಗಲಯನುು ತ್ಲ್ುಪಿದ. ಇನೂು ಎಷೊುೀ ಜನ ಕೆಲ್ಸ್ಕಾಕಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದುರು. ಮೊದಲ್ು ಹಣೆಯ ತ್ುಂಬಾ
ವಿಭೂತಿ ಬಳಿದುಕೊಂಡಿದು ಗುಮಾಸ್ತನೊಬಬ ಇವರೆಲ್ಿರ ವಿಷ್ಯವನೂು ಸ್ಂಗರಹಿಸಿದ, ಕೊನೆಗ್ಗ ರಾಜಪ್ಪನನೂು ಸೀರಿಸಿ
ಆರೆೀಳು ಜನರನುು ಆಯಕ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಒಪಿಪಗ್ಗಗಾಗಿ ನಟ್ನ ಹತಿತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ.
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಾರ್ ಹಚವ, ಸಿಂಹಾಸ್ನದಂಥ ಕೆಂಪ್ು ಮತೆತಯ ಕುಚಷಯ ಮೀಲ ಕುಳಿತಿದು ನಟ್, ಮೊದಲ್ು
ರಾಜಪ್ಪನನುು ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ನೊೀಡಿ, ಕುಲ್ಗ್ಗೂೀತ್ರಗಳನುು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಅವನ ವಯಸ್ುಾ ನೊೀಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಸ್ಮಾಧಾನವಾದರೂ, ಅವನು ಅರಮನೆಯ ಕಾವಲ್ುಗಾರನಾಗಿದುನೆಂಬ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದು ತ್ಕ್ಷಣ, ಅವನ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ು.
"ಹಾಂ, ಈಗ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರೊೀದೀ ಹಿೀಗ್ಗ, ರಾಜರೆಲಾಿ ಪ್ದವಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ್ುಕಿತ್ತರು. ಈಗ ನನುಂಥವರೆೀ
ರಾಜರು, ಅವರ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ಗ ನನುಂಥವರೆೀ ಗತಿ" ಒಂದು ರಿೀತಿಯ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ತ್ೃಪಿತಯಿಂದ, ರಾಜಪ್ಪನನುು ಮಾರನೆಯ
ದಿನದಿಂದ ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ ಹಾಜರಾಗಲ್ು ಹೀಳಿದ ನಟ್.
ಹೂರಗಡೆ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕಾರಖೂನ ಇವನಗ್ಗ ಎರಡು ಜೊತೆ ದಿರಿಸ್ು ಕೊಟ್ುು ಖಡಾಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಹೀಳಿದ, "ದಿನಾ ಸ್ರಿಯಾದ
ಟೈಮಿಗ್ಗ, ನೀಟಾಗಿ ಬಟು ಹಾಕೊಕಂಡು ಬರಬೀಕು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿನಟ್ೂ ಹರಟ, ನದುೀಲ್ಲ ಸಿಕಿಕ ಬಿದರ ಕೆಲ್ಸ್
ಹೂೀಯೂತಂತ್ಾನೆೀ. ದಿನಾ ಎಲಾಿ ನಂತ್ು, ಯಾರೂ ಬಂದೂರ ಗತ್ಾತಗಿ ಸ್ಲಾಮು ಮಾಡಬೀಕು. ಇಬಬರಿಗೂ ಅಧಷದಿನ ಪಾಳಿ".
ರಾಜಪ್ಪನ ಸ್ಂತೊೀಷ್ ಹೀಳತಿೀರದು. ಕೊನೆಗೂ ತ್ನಗ್ಗ ಬೀಕಾದ ಕೆಲ್ಸ್ ಸಿಕಿಕತ್ುತ.
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ರಾಜಪ್ಪ ಹೂಸ್ಬಟು ತೊಟ್ೂು, ಪ್ೀಟ್ ಧರಿಸಿ, ಆ ಭವಯ ಬಂಗಲಗ್ಗ ಬಳಗಿನ ಜಾವವೆೀ ಹಾಜರಾದ.
ಹಮಮಯಿಂದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಉದುನೆಯ ಕೊೀಲ್ು ಹಿಡಿದು ಪ್ರವೆೀಶ ದ್ಾವರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಬರು ಹೂೀಗುವವರಿಗ್ಗ ಕಾರುಗಳಿಗ್ಗ
ಸಟದು ಸ್ಲಾಮು ಮಾಡಿದ.
ಆದರೆ ಮೊದಲ್ು ಲ್ಲೀಲಾಜಾಲ್ವಾಗಿ ನಂತ್ು ದಿನಗಳೆಯುತಿತದು ಅವನಗ್ಗ ಈಗ ಅಭಾಯಸ್ ತ್ಪಿಪ ಹೂೀಗಿದುರಿಂದ, ಅವನ
ಕಾಲ್ುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂತಿತಗ್ಗ ಸೂೀಲ್ತೊಡಗಿದವು. ಬಿಡುವಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯತೊಡಗಿದುವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಯಲಾಿ ಕಣ್ಾುಗಿ,
ಕಿವಿಯಾಗಿ ರಾಜಪ್ಪ ಯಾವ ಕಾರಿನ, ಕಾಲ್ಲನ ಸ್ಪ್ಪಳವೊ ಹತಿತರವಿಲ್ಿದ್ಾಗ ಕೂತ್ು ಕೆಲ್ವು ನಮಿಷ್ಗಳ ವಿರಾಮ
ಪ್ಡೆಯತೊಡಗಿದ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮತೆತ ಅಭಾಯಸ್ವಾಗುತ್ತದಂದು ಅವನಗ್ಗ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ುತ.
ಇವನು ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ ಸೀರಿ ನಾಲಕೈದು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ನಟ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೂಡಿ ಪಾಟಿಷ, ಅಂದು ಅವನ ಹುಟ್ುುಹಬಬ.
ಎಷ್ುನೆಯದಂದು ನಟ್ನಗೂ ಗ್ಗೂತಿತರಲ್ಲಕಿಕಲ್ಿ ಬೀರೆಯವರಿಗೂ ಗ್ಗೂತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಮನೆ ಝಗಝಗಿಸ್ುವ ಸಾವಿರಾರು ದಿೀಪ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಂಕೃತ್ವಾಗಿ ಬಳಗಿತ್ು. ರಾಜಪ್ಪನಗ್ಗ ಉತ್ಾವದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಂಕೃತ್ವಾಗುತಿತದು ಅರಮನೆಯ ನೆನಪ್ು ತ್ಂದುಕೊಟಿುತ್ು. ಎಲಾಿ ನೌಕರರೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಒಂದಲಾಿ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ್
ಮಾಡುತ್ಾತ ಓಡಾಡುತಿತದುರು. ಹೂರಗಡೆ ಲಾನ್ ಪಾಟಿಷಗಾಗಿ ಸ್ಣು ಮಿಣುಕು ದಿೀಪ್ಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿ ಹೂೀಯಿತ್ು. ಅದರ
ಮಧ್ಯಯ ದೂಡಿ ಮೀಜೊೀಂದರ ಮೀಲ ಹೃದಯದ್ಾಕಾರದ ಕೆೀಕೊಂದು ಕಾದಿತ್ುತ. ರಾತಿರಯಾದಂತೆ ಕಾರುಗಳು ಸಾಲ್ುಸಾಲಾಗಿ
ಬರತೊಡಗಿದವು. ನಟ್ ಭಜಷರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಂಕೃತ್ವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಕೆೀಕಿನ ಮೀಲ್ಲದು ಒಂದು ಮೀಣದ ಬತಿತಯನುು ಊದಿ ಆರಿಸಿ,
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ಅದನುು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಜನರ ಕಿವಿಗಡಚಕುಕವ ಚಪಾಪಳೆಯಡನೆ ಹಾಡು, ಕುರ್ಣತ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ುತ. ಕಿವಿ ಒಡೆಯುವಂಥ
ಸ್ಂಗಿೀತ್ ಪ್ಕಪ್ಕನೆ ಕಣುು ಮಿಟಿಕಿಸ್ುತಿತದು ಡೊಳುಳ ಹೂಟು ಗಂಡಸ್ರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಚತ್ರ ವಿಚತ್ರದ ಅರೆಬತ್ತಲಯ
ವೆೀಷ್ತೊಟ್ುು ಚಕಮಕಿ ಹೂಳೆಯುವ ಹಂಗಸ್ರು, ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಎಡೆಬಿಡದ ತಿಂಡಿ ತಿೀಥಷಗಳನುು ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡುವ
ನೌಕರರು. ಈ ಹೂಸ್ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುು ಬರಗುಗರ್ಣುನಂದ, ಒಂದು ರಿೀತಿಯ ಭಯದಿಂದ ದೂರ ನಂತ್ು ನೊೀಡಿದ ರಾಜಪ್ಪ.
ಇತ್ರ ನೌಕರರು ಮಲ್ಿನೆ ಕೆೈಲಾದಷ್ುು ವಿಸಿಕ ಬಾಟ್ಲ್ ಗಳನುು ಜನರು ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೀ ಹೂರಗಡೆ ಸಾಗುತಿತದುರು.
ಗ್ಗೀಟಿನ ಹತಿತರ ಬಳಗಿೆನಂದ ಚಂದಿ ಬಟುಯಲ್ಲಿ ನೆಗಿೆದ ಪಾತೆರಗಳೊಂದಿಗ್ಗ ಕಿಕಿಕರಿದಿದು ಭಕ್ಷುಕರನುು ದೂರ ಓಡಿಸ್ುತಿತರುವ
ಕೆಲ್ಸ್ ರಾಜಪ್ಪನಗ್ಗ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ುತ.
ರಾತಿರ ಸ್ರಿದಂತೆ ಇಬಬರು ನಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ುತ. ಅದರಲೂಿಬಬ ಬೂೀಳು ತ್ಲಯ, ಉದು ಮೂಗಿನ
ರಾಜಪ್ಪನಗ್ಗ ಪ್ರಿಚತ್ನಂತೆ ಕಂಡ. ಆದರೆ ನೆನಪಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ಕಕದಲಿೀ ನಂತ್ವನನುು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಾಗ, ಅವನು ಹೀಳಿದ "ಅದೀ
ಎಲಾಿ ಸಿನಮಾದಲ್ೂಿ ದೀವರ ಪಾಟ್ುಷ ಮಾಡಾಕಿಲಾವ? "ವೆಂಕಟೀಸ್ವರಮಾತೆಮ" ನೀನು ನೊೀಡಿಲಾವ?
ಆಗ ರಾಜಪ್ಪನಗ್ಗ ನೆನಪಾಯಿತ್ು. ಎಷೊುೀ ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಂದ, ತ್ಾನು "ವೆಂಕಟೀಶವರ ಮಹಾತೆಮ"ಗ್ಗ ಹೂೀದದುು,
ಸಿನಮಾ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೂರಗಡೆ ಇಟಿುದು ಹುಂಡಿಗ್ಗ ದುಡುಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗ್ಗ ಬಂದದುು, "ಓ ಹೌದು
ದೀವರಲಾವ, ಈಗ ಇಷ್ುು ವಯಸಾಾಗಿಬಿಟುೈತೆ ಗ್ಗೂತ್ಾತಗಿಿಲ್ವ" ಈಗ ಎಲಾಿ ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಬಂದಿತ್ು.
ಏನೊೀ ವಿಷ್ಯಕೆಕ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ, ಹೂಡೆದ್ಾಟ್ಕೆಕ ಹೂೀಯಿತ್ು. ಅಲ್ಿದ ಅಲ್ಲಿದುವರಿಗ್ಗಲಾಿ ಹರಡಿ, ದೂಡಿ
ಗಲ್ಭೆ ಎದಿುತ್ು. ಕೂಗಾಟ್, ಹೂಡೆದ್ಾಟ್ ಕೆೈಮಿೀರಿ ಹೂೀಗತೊಡಗಿತ್ು. ಅಷ್ುು ಹೂತಿತಗ್ಗ ಆಗಲೀ ಬಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟ. ಎಲ್ಿರನುು
ಕಷ್ುದಿಂದ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಮಾಡಿ ಡೆರೈವರ್ ಗಳು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮಾಲ್ಲೀಕರನುು ಮನೆಗ್ಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೂೀದರು. ನಟ್
ಎಚವರವಿಲ್ಿದ ಯಾವುದೂೀ ಸೂೀಫಾದ ಕೆಳಗ್ಗ ಬಿದಿುದು.
ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದು ಮನೆ ತ್ಲ್ುಪಿದ್ಾಗ 7 ಗಂಟ. ಮತೆತ ಸಾುನ ಮಾಡಿ ಡೂಯಟಿಗ್ಗ ಹಾಜರಾಗಬೀಕಿತ್ುತ. ಅಂದು ಕೆಲ್ಸ್ಕೆಕ
ಬಂದ್ಾಗ ಅವನಗ್ಗ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ಆಯಾಸ್ವಾಗಿತ್ುತ. ರಾತಿರಯಲಾಿ ನದುಗ್ಗಟಿುದು. ಕಾಲ್ು ಸೂೀತ್ು, ಮೈ ತ್ೂರಾಡತೊಡಗಿತ್ುತ.
ಕೆಲ್ವು ಗಂಟಗಳ ನಂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಕುಸಿದು ಗ್ಗೀಟಿಗ್ಗ ಒರಗಿ ನದು ಹೂೀದನೊೀ ಅವನಗ್ಗ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಿ.
ಇದುಕಿಕದು ಹಾಗ್ಗೀ ಜೊೀರಾಗಿ ಕಾರು ಬರೀಕು ಹಾಕಿದ ಶಬಧಕೆಕ ಬಚವ, ಎದುು ನಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ. ಎದುರುಗಡೆ ನಟ್ನ ಕಾರನುು
ನೊೀಡಿ, ನಡುಗಿಹೂೀದ.
ಹಿಂದಿನ ರಾತಿರಯಲಾಿ ನದುಗ್ಗಟ್ುು, ಈಗ ದಿನವೆಲಾಿ ಶೂಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಣದಿದು ನತ್ನ ಕೊೀಪ್ ನೆತಿತಗ್ಗೀರಿತ್ು.
ತ್ಾರಕಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿದ.
"ಏಯ್ ನದು ಹೂೀಡಿೀತ್ಾ ಇದಿೀಯಾ ಮುಂಡೆೀದ, ನನುನುು ನಾನು ಇಟೂಕಂಡಿರೊೀದು ಇದಕೆಕೀನಾ...?"
"ಇಲ್ಿ ಸೂೀಮಿ.... ಇಲ್ಿ...ಇಲ್ಿ.....ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾುಕಿಲ್ಿ......ಭಯದಿಂದ ಬವತ್ು, ಹೂೀದ ರಾಜಪ್ಪ.
"ನಂಗ್ಗ ಈ ನೆವ ಎಲಾಿ ಕೆೀಳೊೀಕೆ ಟೈಮಿಲ್ಿ, ಎಲ್ಲರೀ ನಂಬಿಯಾರ್, ಈಗ್ಗಿೀ ಇವನನುು ಕೆಲ್ಸ್ದಿಂದ ತೆಗ್ಗದು ಹಾಕಿರ.... ಬಾಕಿ
ಕೊಟ್ುು ಕಳಿಸಿ".
"ಇಲ್ಿ ಸೂೀಮಿ... ತ್ಪಾಪಯುತ.... ನನು ಕೆಲ್ಸ್ದಿಂದ ತೆಗ್ಗದ್ಾಕ್ ಬೀಡಿ...." ರಾಜಪ್ಪ ಗ್ಗೂೀಗರೆಯುತ್ತಲೀ ಇದು. ಕಾರು ಭರರನೆ
ಮನೆಯಳಗ್ಗ ಹೂೀಯಿತ್ು.
ಮಂಕಾಗಿ ಬಪ್ುಪ ಬಡಿದು ಶ್ಲಯಂತೆ ನಂತಿದು ರಾಜಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂತಿತನ ನಂತ್ರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದು ಹಣವನುು
ಎರ್ಣಸಿಕೊಳಳಲ್ೂ ಇಲ್ಿ. ಯಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಮನೆಯತ್ತ ಹಜೆೆ ಹಾಕತೊಡಗಿದ.
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Subhashitas
- M. A. N. Prasad
Sayings and proverbs are popular and common in all languages. In Sanskrit we have “Subhāshita”
(सुभाषित). Subhashitas are a literary genre of Sanskrit poems. Their message is a maxim, or saying. Subhashita

means well-spoken or well said. Subhashitas are short memorable verses consisting of a single stanza. There is
no single source of subhashita and it is culled out from various literary sources.
Subhashitas are known for their inherent moral & ethical advice, and worldly wisdom. They guide one towards
righteous deeds. The subhashitas deal with various subjects and concisely depict a single theme. Each subhashita
is complete in itself. They tell us about the profound truths of life, in a very simple and easy to understand manner.
The in-depth observation and understanding of life these works show is very impressive. Based on their themes or
contents, Subhashitas can be classified.
Here is an attempt to present a broad translation of selected “Subhāshitas” so that the reader may get a glimpse of
this great literary form.

 In praise of Subhāshitas:

mÉ×jÉÏurÉÉÇ §ÉÏÍhÉ U¦ÉÉÌlÉ eÉsÉÇ A³ÉÇ xÉÑpÉÉÌwÉiÉÇÇ
qÉÔRæûÈ mÉÉwÉÉhÉ ZÉÇQãûwÉÑ U¦ÉxÉÇ¥ÉÉ ÌuÉkÉÏrÉiÉå l
pRruthIvyAM trINi ratnAni jalaM annaM suBAshitaM
mUDdaiH paShANa KaMDEShu ratna sangnyA vidhIyate l
Translation:
Water, food and good words are the only precious gems on this earth
Foolish men aspire for bits of stones, mistaking them to be gems

xÉÑpÉÉÌwÉiÉæÈmÉëÏÌiÉUlÉÑ³ÉÌiÉÈ ´ÉÏrÉÉ
mÉUÉjÉïÌlÉzmÉÌ¨É mÉOûÏrÉxÉÏ M×ürÉÉ l
aÉÑhÉãµÉiÉ×ÎmiÉaÉÑïhÉuÉixÉÑcÉÉSUÈ
ÌlÉaÉÔRûqÉãiÉicÉËUiÉÇ qÉWûÉiqÉlÉÉqÉç ÿ
suBAshitaiH prItiranunnati shrIya
parArthanishpatti paTIyasI kRuya
gunEShvatriptirgunavatsu chadaraH
nigudamEtatcharitam mahAtmAnAM
Translation:
Happiness at good words, lack of arrogance despite prosperity, ability and willingness to
help others in need,
Desire to acquire virtues and respect for the virtuous,
These are the secrets of the conduct of great souls.
 Life and worldly affairs:

AÌlÉcNûÇiÉÉãÅÌmÉ ÌuÉlÉrÉÇ ÌuÉ±ÉprÉÉxÉãlÉ oÉÉsÉMüÉÈ |
pÉãwÉeÉãlÉãuÉ lÉæÂerÉÇ mÉëÉmÉhÉÏrÉÉÈ mÉërÉ¦ÉiÉÈ ÿ
anichchaMtOpi vinayaM vidyabhyAsEna balakAH l
BEShajEnEva nairujyaM prApaNIyAH prayatnataH ll
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Translation:
Though the young may dislike it, we must,
Like giving medicine to cure a disease,
Make efforts to educate them and
Teach them politeness and good conduct

iÉxqÉÉiÉç SÒÈZÉÉiqÉMÇü lÉÉÎxiÉ lÉ cÉ ÌMÇüÍcÉixÉÑZÉÉiqÉMÇü |
qÉlÉxÉÈ mÉËUhÉÉqÉÉãrÉÇ xÉÑZÉSÒÈZÉÉÌS sÉ¤ÉhÉÈ ÿ
tasmAt duHKAtmakaM nAsti na cha kiMchitsuKAtmakaM |
manasaH pariNAmOyaM suKaduHKAdi lakShaNaH ll
Translation:

There is no sorrow-causing or happiness-causing object,
Happiness and sorrow are based on one’s state of mind.
 People - Good and bad:

AÉÌS qÉkrÉ ÌlÉSlÉãwÉÑ xÉÉæ™SÉæ xÉ‹lÉã pÉuÉÌiÉ qÉæiÉUã eÉlÉã |
NãûS iÉÉQûlÉÌiÉbÉwÉï iÉÉmÉlÉælÉÉïlrÉpÉÉuÉqÉÑmÉrÉÉÌiÉ MüÉÇcÉlÉÇ ÿ
Adi madhya nidanEShu sauhRudau sajjanE Bavati maitarE janE l
ChEda tADanatiGarSha tApanairnAnyaBAvamupayAti kAMchanaM ll
Translation:
Good men remain unchanged in their friendship, beginning to the end,
Just as gold remains unchanged whether heated, hammered or cut.

AÍqÉiÉaÉÑhÉÉã Å ÌmÉ mÉSÉjÉÉãï SÉåwÉãhÉæMãülÉ ÌlÉÇÌSiÉÉã pÉuÉÌiÉ |
ÌlÉÎZÉsÉUxÉÉrÉlÉUÉeÉÉã SÉãwÉãhÉæMãülÉ sÉzÉÑlÉ CuÉ ÿ
amitagunOpi padArthO dOShENaikEna niMditO Bavati |
niKilarasAyanarAjO doShENaikEna lashuna iva ll
Translation:
Despite many good qualities, a single flaw gets the substance a bad name,
Just as in the case of garlic, which is a king among medicinal plants.

SÒeÉïlÉÈ mÉËUWûiÉïurÉÉã ÌuÉ±ÉsÉÇM×üiÉÉãÅÌmÉ xÉlÉç |
qÉÍhÉlÉÉ pÉÔÌwÉiÉÈ xÉmÉïÈ ÌMüqÉxÉÉæ lÉ pÉrÉÇMüUÈ ÿ
durjanaH parihartavyO vidyAlamkRutOpi san |
maNinA BUShitaH sarpaH kimasau na BayaMkaraH ll
Translation:
We must shun evil men even if they display learning;
Does display of gem on its hood make a serpent less dreadful?
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xÉÑeÉlÉÉã lÉ rÉÉÌiÉ uÉæUÇ mÉUÌWûiÉoÉÑÎ®ÌuÉïlÉÉzÉMüÉsÉãÅÌmÉ |
NãûSãÅÌmÉ cÉÇSlÉiÉÂÈ xÉÑUpÉrÉÌiÉ qÉÑZÉÇ MÑüPûÉUxrÉ ÿ
sujanO na yAti vairaM parahitabuddhirvinAshakAlÅEpi l
ChEdEÅpichaMdanataruH suraBayati muKaM kuThArasya ll
Translation:
A good person always wishes good for others, and
Does not carry enmity even when he is being destroyed;
Like the sandal wood tree that smears the blade of the axe
With its fragrant scent, even while it is being chopped.

iÉ×hÉÉÌlÉ lÉÉãlqÉÔsÉrÉÌiÉ mÉëpÉÇeÉlÉÉã
qÉ×SÕÌlÉ lÉÏŠæÈ mÉëhÉiÉÉÌlÉ xÉuÉïiÉÈ |
xÉqÉÎcNûiÉÉlÉãuÉ iÉÃlÉç mÉëpÉÉSiÉã
qÉWûÉlÉç qÉWûirÉãuÉ MüUÉãÌiÉ ÌuÉ¢üqÉqÉç ÿ
tRuNAni nOnmUlayati praBaMjanO
mRudUni nIchchaiH praNatAni sravataH |
samaCchitAnEva tarUn praBAdatE
mahAn mahatyEva karOti vikramam ll
Translation:
The hurricane does not uproot the soft and ever bowing grass,
But it uproots well grown huge trees;
The great ones display their strengths with the great only.
 Learning and Scholarship:

ÌuÉ±É SSÉÌiÉ ÌuÉlÉrÉÇ ÌuÉlÉrÉÉ±ÉÌiÉmÉÉ§ÉiÉÉÇ |
mÉÉ§ÉiuÉÉ®lÉqÉÉmlÉÉãÌiÉ kÉlÉÉ®qÉïÇ iÉiÉÈ xÉÑZÉqÉç ÿ
vidyA dadAti vinayaM vinayAdyAtipAtratAM l
pAtratvAddhanamApnOti dhanAddharmaM tataH suKam ÿ
Translation:
Learning gives you politeness, politeness makes you eligible,
Eligibility provides you earning, leading to your uprightness and happiness.

ÌuÉ²iuÉÇ cÉ lÉ×mÉiuÉÇ cÉ lÉæuÉiÉÑsrÉÇ MüSÉcÉlÉ |
xuÉSãzÉã mÉÔerÉiÉã UÉeÉÉ ÌuÉ²ÉlÉç xÉuÉï§É mÉÔerÉiÉã ÿ
vidvatvaM cha nRupatvaM cha naivatulyaM kadAchana l
swadEshE pUjyatE rAjA vidwAn sarvatra pUjyatE ÿ
Translation:
Never compare scholarship with royalty,
A king is revered only in his country, where as
A scholar is revered everywhere.
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ALPHABETS OR VARNAMALA
Balalaji Vishwanathan
The English People, like the Europeans took the Alphabets from the Romans (Latin)
who ruled Europe. The Romans took it from the Greeks. The Greeks took it from
the Phoenicians. The Phoencians from the north genetic scripts including Aramaic.
The Phoenicians kept the Head of the Ox called Aleph as their first symbol. The
second letter BET means a house. Does it not sound simiar to VEET? The third
sound GIMEL was a Camel. No one Knows why they ordered them this way, but
these could be the most important posessions in their life.
The Greeks changes these Sounds:
ALEPH – ALPHF
BET – BEETA
GIMEL – GAMMA
And finally when it ended in English it just became A, B, C and called them
ALPHABET S
The Indina VARNAMALA on the other hand is arranged on the movements of lip
opening Tongue Movement and Pushing of air from the throat.
All these sounds which can be procuceed without the lips touching each other, but
shaped from straight opening to a OVAL are called SWARA or OWELS. Those which
use both the lips and tongue, beginning from the lower tooth towards the back of
the throat are called VYANJANA or Consonants.
The ancient Indians recognised sound as a Science which was needed for Human
Communication and put it in a logical and Scientific way. This alone demonstrates
how every thought and action in India was based on Science. The same goes for
Country and writing Numbers. What is today called English numerals are actually
Indian Numerals. They are designed for immediate Recognition. Each number is
designated with number of Angles.
1
has only one Angle
2
has two Angles
3
has three Angles
4
has four Angles
5
has five Angles
6
has six Angles
7
has seven Angles
8
has eight Angles
9
has nine Angles
0
has no Angles
0 is not a number as it does not have any value.
If you write 100, pls do nto say 1,0,0 because anything after a number cannot be
ZERO it will have a definite value. Pl. Say HUNDRED, THOUSAND, LAKH etc.
Be Scientific like your Taata
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Why does India use 220 volts when the USA uses 110 volts?
These days, we are hearing in the news many children and adults
electrocuted due to electrical wires unattended and hanging. Why is such
utter disaster cannot be mitigated by reducing the voltage from the
hazardus 220 volt to 110 volts?

we need to get over this colonial hangover by understanding, how did we
inherit this voltage.
Like most things in the US, the 110V AC is the result of a supercharged
political clash and an ugly compromise.
US has always had a pair of highly electric innovators who fought to
make their creation the standard [Edison vs Tesla, Jobs vs Gates, Wright
vs Curtiss, Hearst vs Pulitzer, Colt vs Wesson].
Tesla promoted the Alternating Current and he was backed by
Westinghouse. Edison promoted the Direct Current and he was the
powerhouse behind the company that later became GE [after kicking out
Edison & his name]. Edison delivered power at 110 V as the early use
was primarily illumination that didn’t require a lot of power.
Edison created a number of high pitched drama to prove that Tesla’s AC
was dangerous. He got the society really scared of high voltage AC.
Eventually there was a compromise where the US system adopted the
Tesla’s Alternating Current but with Edison’s Voltage [110V].
In the meanwhile, the Germans had little of that melodrama and none
of the breakneck competition & compromise. With a monopoly over
electricity production they objectively chose a much better standard,
delivering Alternating Current at the more efficient 220V. The German
standard became the European standard and eventually the world
standard. I of India follows the standard just like the rest of the world.
In the meanwhile, countries that are connected to the United States
[most of the Americas other than Brazil are stuck with Edison’s 110V.
The advantage 220 volts is, Transmission losses over long distances are
less, but at the same time health hazards are also imminent. If a
transmission tower is near house and if you stay at the same height,
your mental capabilities over the years will be impacted.
It is time for India to reconsider the usage of 220 volts and shift to a
lower AC Power Transmission
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WHICH WAY DO WE GO IN SCIENTIFIC RESEARACH
-

By a concerned Citizen

In 2022 when we are completing 75 years of independence, we need to ask ourselves as to what we
have achieved during this time. Any nation can continue to thrive on discovering new ways of living,
and understanding Nature, so that our lives are happier and easier.
Ancient Indians did very well by discovering many things in both Physics and Meta Physics.
Discoveries in Astro physics, Geology, Architecture, Mathematics, were far ahead of any other
civilizations. But after being subjected to repeated foreign conquests, we lagged behind in our
pursuit of science and Technology. We were also brainwashed to think that it is only in Europe,
science started its journey.
Let us look back in the past 150 years. After the end of Crimean war. Internal combustion Engine
was hailed as the greatest invention, be it coal, or Petroleum, increased efforts were made to drill
more holes into subterranean shell to get more of this fuel. We now know that this was not a great
invention but a disaster, to hasten the end of the Earth as we knew her.
Our efforts were more directed to find more poisons, which would exterminate other Life forms,
which we considered as undesirable. Pesticides, DDT, have actually harmed humans more than the
insects and bacteria, as these life forms knew how to mutate, to encounter these poisons.
Many Medicines which were hailed as answers to diseases actually caused more diseases. Thalamide,
Penicillin are among such ill thought of inventions.
Humans are the only species which can sense colours. Thinking colours add to more beauty, our
scientists went on creating more Dyes which have caused more harm than good. Beauty business
which earns millions has wither caused cancer, blindness, or affected immunity among the
population. Natural dyes which were promoted and sustained in India, were viewed with disdain and
harmful chemicals which were really poisonous, were promoted by the Germans. who are
considered as more intelligent community
To store energy, poisonous chemicals were used in storage batteries, which on termination became
impossible to dispose of.
Plastics, which were hailed as answers to many issues, have become now an issue which has no
answer. Our oceans and the Life forms which are dependent on water will face extermination.
What we have failed to understand in Western science is, how we Humans can live in harmony with
nature. We cannot exterminate, flies, bacteria, viruses, fungus. We need to learn to live away from
them, so that we need not harm them or they harm us.
Our ancestors in India, taught us how when we sit for our meals, we surround our plate by a ring of
water, and keep a small portion of the food for the other life forms to eat. When we sleep, we put
our beds a foot away from the walls of the house, so that any creature creeping along has a clear
way for passage, without coming on to our Bed. The Principal they taught us is LIVE AND LET LIVE.
All our scientific research should be towards that end, in particular in Chemistry and Engineering.
In doing any work, it requires some energy true. But do all such work processes require in the
emission of Heat, and Carbon dioxide? Why cannot we discover work processes which absorb heat
rather than release heat? It sounds irrational for any western educated person. Let us look at plants.
They prepare food for all of us living beings on this planet. They take Solar heat/radiation, water and
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Carbon dioxide, and prepare all our food needs. In this process they absorb heat, give shelter and
release carbon dioxide. Why cannot we imitate this Plant Methodology in all our processes? Bio
chemists and Bio Physicists should start their research work in this direction. then our planet will be
cool, more oxygen emitted and carbon dioxide absorbed in all our work processes
But unfortunately, where are the Scientists? Indian Young are enthralled by computer Science and
Artificial Intelligence. They have outsourced their own Intelligence.
The future in India appears very Dark
\

ಶ್ರ ೋ ಸವ ಣ್ಮ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೋ ಮ್ಹಾಗಣ್ಪತಿ ಮ್ಹೋತ್ಸ ವ
ಸ್ತಾ ಸಿ್ ಶ್ಚಾ ೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯಯ ದಯ ಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶಕೆ 1937 ರ ಶ್ಚಾ ೀ ಶುಭಕೃತ್ ನಾರ್ ಸಂವತಸ ರದ ಭಾದಾ ಪದ ಶುದಧ
ತೃತಿೀಯ ಬುಧವಾರ 30.08.2022 ರಂದು ಶ್ಚಾ ೀ ಸ್ತಾ ಣಮ ಗೌರಿಯನ್ನು ರ್ತ್ತ್ ಚತ್ತಥಮ ಗುರುವಾರ 31.08.2022
ರಂದು ಶ್ಚಾ ೀ ರ್ಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆವಾಹಸಿ, ಅಷ್ು ಮಿ ಭಾನ್ನವಾರ ದಿನಾಂಕ 04.09.2022 ರವರೆಗ್ಗ
ಉತಸ ವವನ್ನು
ಅಸೀಸಿಯೇಶನು ನ ಆಶಾ ಯದಲ್ಲಿ
ಎಂದಿನಂತ್ ವಿಜಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಲು
ನಶಿ ಯಿಸ್ತಲ್ಲಗಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ 04.09.2022ನೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ ಸ್ತಕಲ ಪೂಜಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ತಲ್ಲಿ ಸಿ, ರ್ಹಾ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣ್ಣಗ್ಗಯ ನಂತರ ಗೌರಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ದ್ದದರ್ ಸ್ತಮುದಾ ತಿೀರದಲ್ಲಿ
ವಿಸ್ತಜಿಮಸ್ತಲ್ಲಗುವುದು. ತ್ತವುಗಳೆಲಿ ರೂ ಈ ರ್ಹೊೀತಸ ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿ, ಉದ್ದರ ಸ್ತಹಾಯ ಮಾಡಿ
ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಗ್ಗ ರ್ಪತಾ ರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೀರುತ್್ ೀವೆ. ಸೇವಾರ್ಮ ಕಡಲ್ಲಚಿ ಸುವವರು ತರ್ಮ ಹೆಸ್ತರು, ಜನಮ
ನಕ್ಷತಾ , ಗೊೀತಾ , ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ಬರೆದು ನರ್ಮ ವಿಳಾಸ್ತಕೆೆ ದಿನಾಂಕ 29.08.2022 ರೊಳಗ್ಗ
ತಲುಪಸಿರಿ ಅರ್ವಾ email ಮಾಡಿ.
ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ತಮಿತಿ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರು
ವಿ.ಸೂ.
1. ಸೇವಾರ್ಮ ನಡೆಸ್ತಲ್ಲಚಿ ಸುವವರು 251/- ರೂ. ಗಳ ಅರ್ವಾ ಹೆಚಿ ನ ಕಾಣ್ಣಕೆಯನ್ನು (ನಗದು/ರ್ಚಕ್) ಅಂರ್ಚ
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಸ್ತಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಸ್ತಾ ತಃ ಅಸೀಸಿಯೇಶನು ನ ಕಛೇರಿಗ್ಗ ಬಂದು ನೀಡಬಹುದು.
2. ಗೌರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸ್ತಲು ಬಯಸುವ ರ್ಹಳೆಯರು ತರ್ಮ ಹೆಸ್ತರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29.08.2022
ರೊಳಗೆ ಕಾಯಮದಶ್ಚಮಗಳಿಗ್ಗ ತಿಳಿಸ್ತಬೇಕೆಂದು ಕೀರಿಕೆ.
3. ಪೂಜೆ ಕಾಯಮಕಾ ರ್ದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಪಾ ತಿ ಸಂಜೆಯ ಸಾಂಸ್ತೆ ೃತಿಕ ಕಾಯಮಕಾ ರ್ವನ್ನು
ನಡೆಸಿಕಡಲ್ಲಚಿ ಸುವ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರು ರೂ. 3000/- ವನ್ನು ದೇಣ್ಣಗ್ಗಯಾಗಿ ಕಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ.

72nd Year of Shri Swarna Gauri and Shri Mahaganapathi Pooja
In keeping with its glorious tradition, your Association is conducting Shri Swarna Gauri and
Shri Mahaganapathi Pooja this year also, with all pomp and gaiety from 30th August 2022
to 04th September 2022. This event will be marked by the traditional pooja every morning and
cultural programmes followed by traditional pooja in the evenings. The Visarjana will be on
04th September 2022. A detailed programme will be mailed to you in due course. Those
desirous of giving “Sevartha” Rs. 251/- or more may please send their cheque to the Mysore
Association office, stating the preferred date for pooja along with your name, gotra and
nakshatra.
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Sir Jagdish Chandra Bose
Today’s science students are imprisoning themselves in the pigeon holes of " Physics, Chemistry,
Biology, Computer science" Science has NO BARRIERS. It is a seamless Ocean of Knowledge.
Sir Jagdish Chandra Bose was a scientist who researched on many fields of Science. His only
persuit was to unravel Mysteries of the Universe.
Sir Jagadish Chandra Bose is one of the most prominent first Indian scientists who proved
by experimentation that both animals and plants share much in common. He
demonstrated that plants are also sensitive to heat, cold, light, noise and various other
external stimuli. Bose contrived a very sophisticated instrument called the crescograph,
which could record and observe plants minute responses to external stimulants. It was
capable of magnifying the motion of plant tissues to about 10,000 times of their actual
size and, in doing so, found many similarities between plants and other living organisms.
Jagadish Chandra Bose was born on 30 November, 1858 at Mymensingh, now in
Bangladesh. He was raised in a home committed to pure Indian traditions and culture.
He received his elementary education from a vernacular school, because his father
believed that Bose should learn his own mother tongue, Bengali, before studying a foreign
language like English.
Later he attended St. Xavier’s School at Kolkata and passed the Entrance Examination
for Calcutta University.
Bose attended the University of Cambridge studying natural sciences after graduating
with a physics degree from Calcutta University. He returned to India in 1884 after
completing his B.Sc. degree from Cambridge University and was appointed professor of
physical science at Presidency College, Calcutta (now Kolkata).
In 1917 Bose left his professorship and established the Bose Institute at Calcutta which
was initially devoted principally to the study of plants. He was its director for twenty
years until his death.
Bose Institute is Asia's first modern research centre devoted to interdisciplinary research and bears
a century old tradition of research excellence. As outlined below, the scientific contributions of
Acharya J.C. Bose in both physical and biological sciences are colossal. Even the most eminent of
scientists would find it hard to match his strides, spanning various disciplines. Remarkably, these
were realised under the colonial yoke amidst severe constraints and well-documented instances of
racism.
Bose’s Galena detector was the first semiconductor device and photovoltaic cell, whose
significance was not missed by Walter Brattain, Nobel laureate in physics [1]. Sir Neville Mott,
another Nobel laureate, noted … "J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time" and "In fact,
he had anticipated the existence of P-type and N-type semiconductors" [2]. He also designed the
earliest waveguide and Horn Antenna, an integral part of present day microwave engineering and
astronomy.
Sir J.C. Bose demonstrating his wireless millimetre wave (microwave) experiments at the Royal
Institution, London in January 1897. This predates the wireless experiments at Salisbury Plain [3,
4] in May 1897 by Marconi, to whom the Nobel prize was however awarded.
He was the first Asian to be awarded a US patent (No. 755840) in 1904. Bose and the legendary
mathematician Ramanujam were also the first Asian fellows of the Royal Society, London as well
as those of Vienna and Finland. Bose has been recognised by IEEE as a father of radio and wireless
communication. His work was also commemorated by IEEE as the oldest "milestone
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achievement” from Asia. He was a member from Asia on the International Committee on Intellectual
Cooperation of the League of Nations along with Einstein, Curie and Millikan. The Indian Botanic Garden
at Shibpur was renamed in his honour in 2009. A crater on the moon is named after him. The Prime subatomic particle BOSON is also named in Honour of him.
Besides being a physicist par excellence, another remarkable contribution of J. C. Bose was that he was
the first in the world to initiate interdisciplinary research by probing plants from the vantage point of physics
- an integrated biophysical view of life that is in vogue. His studies on coherer led to the discovery of the
common nature of the electric response to external stimuli by both living and inanimate objects. He pioneered
the understanding of electrical and mechanical responses to stimulation, the transmission of excitation in
plant and animal tissues and in vision and memory. Many of these experiments were possible because
of his design and fabrication of novel instruments like crescograph, photosynthetic bubbler, soshnugraph
etc. All of these were made in India and some at Bose Institute. Two of his famous books are “Response
in the Living and Non-Living” (1902) and “The Nervous Mechanism of Plants” (1926). The latter book was
dedicated to his friend the great poet and Asia's first Nobel laureate, Rabindranath Tagore. Tagore’s great
admiration of Bose reflects in his poems.
Lavish appreciations of his work by contemporary
giants like Lord Kelvin, Sir William Ramsay,
Sir George Stokes, Aldous Huxley, Alfred Cornu
(President of the French Academy of Sciences,
Paris) and Lord Lister (President of the Royal
Society, London) are well recorded.
He is also considered the father of Bengali science
fiction.
On his 158th birthday, coinciding with the centenary
of Bose Institute; his timeless legacy was honoured
in a doodle by the popular search engine, Google.
1902 - 1907: He continued efforts to device
inorganic models of the biophysical phenomena
underlying electrical and mechanical responses to
stimulation, the transmission of excitation in plant
and animal tissues and of vision and memory.
1907 - 1933: During this period he devoted himself
mainly to the study of response phenomena in
plants, the complexity of whose responses lies intermediate between those of inorganic matter and animals.
Inspired by lofty nationalistic ideals, on 30th November 1917, he founded the Bose Institute in Calcutta.
On this occasion, he delivered his famous address “The voice of life” and dedicated the institute to the
service of the nation. Swami Vivekananda, Sister Nivedita (whose influence is reflected in the institute's
emblem of vajra), Sara Chapman Bull (whose generous philanthropy was significant in setting up of the
Institute) and Rabindranath Tagore were among those who inspired and supported J. C. Bose in his
endeavours. At the institute, he continued efforts to device inorganic models of the biophysical phenomena
underlying electrical and mechanical responses to stimulation, the transmission of excitation in plant and
animal tissues and of vision and memory.
WE NEED TO ENTHUSE OUR YOUNGSTERS TO FOLLOW THE PATH OF SCIENCE, SO THAT INDIA
ONCE AGAIN RISES TO THE TOP OF THE WORLD
‘Nesaru Tingalole’, August 2022
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ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ¤ß£À°è - ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ

PÁAiÀÄðPÀª
æ ÄÀ

¨sÁUÀª»
À ¸ÀÄªÀ
PÀ¯Á«zÀgÀÄ

¸ÀÜ¼À

¨sÁ£ÀÄªÁgÀ
14.08.2022
¨É½UÉÎ 10.30

«ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt
PÀ£ßÀ qÀ £ÁlPÀU¼À À G½ªÀÅ-¨É¼ª
É ÅÀ

ªÀÄÄA§¬Ä £ÁlPÀgÀAUÀzÀ »jAiÀÄ
»jAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÄÀ
gÀAUÀPÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ, D¸ÀPÀÛgÀÄ

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ
ªÀÄºÀr ¸À¨sÁUÀÈºÀ

¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ
15.08.2022
¨É½UÉÎ 9.30 jAzÀ

75£ÉÃ ¸ÁévÀAvÀæå ¢£ÁZÀgÀuÉ
¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ
««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï
ªÀÄÄRå ¸À¨sÁAUÀt

¨sÁ£ÀÄªÁgÀ
21.08.2022 ¨É½UÉÎ 9.30

¸ÀAVÃvÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ

AiÀÄÄªÀ d£ÀjUÁV

vÀ¼ÀªÀÄºÀr

¨sÁ£ÀÄªÁgÀ
28.08.2022
¸ÀAeÉ 5.30

"PÉÊ¯Á¸ÀA ¸ÀägÀuÉ"
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CAUÀªÁV
"CªÀ¼À PÁUÀz"À KPÀ¥ÁvÀæ £ÁlPÀ

²æÃªÀÄw CºÀ¯Áå §¯Áè¼ï
CªÀjAzÀ

C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï
ªÀÄÄRå ¸À¨sÁAUÀt

ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ

¸ÀétðUËj ¸ÁÜ¥À£É
ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀÇeÉ

¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ

vÀ¼ÀªÀÄºÀr

§ÄzsÀªÁgÀ
31.08.2022
¨É½UÉÎ 9.00

«£ÁAiÀÄPÀ ZÀvÀÄyð
UÀuÉÃ±À ¸ÁÜ¥À£É
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇeÉ
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