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ಮತನತುಡಿ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಾಾಪಕಿಯಾದ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನನು ಗಮನಿಸನವ ಅವಕಾಶವಿತ್ನು. ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನಕ್ು ಸಮಯವನನು ಕೆೊಟ್ನು
ನೆೊೋಡಿದಾಗ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸವಭಾವ ಹೆೊರಬೋಳುತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ ತ್ಮೊ ತ್ಮೊ ಅಧ್ಾಾಪಕ್ರನನು ಅನನಕ್ರಿಸಿ ತೆೊೋರಿಸನತಿುದದರನ. ಅದನ
ಅವರಿಗೊ ನನಗೊ ಬಹನ ಮ್ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ನು. ಅಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ ಎಷನು ಜಾರೊಕ್ರಾಗಿ ತಾವು ಅನನಕ್ರಿಸಬೆೋಕಾದ ವಾಕಿುಯನನು
ಗಮನಿಸನತಾುರೆ, ಅನನಕ್ರಿಸನತಾುರೆ ಮತ್ನು ಅದನ ಅವರಿಗೆ ಎಷನು ಆನಂದ ಕೆೊಡನತ್ುದೆ ಎಂಬನದನ ಗಮನಕೆಕ ಬರನತ್ುದೆ. ಅವರ ಈ ಗನಣಗಳನನು (ಗಮನಿಸನವಿಕೆ
ಮತ್ನು ಅನನಕ್ರಣೆ) ಬೆಳೆಸಲನ ನಾಟ್ಕ್ವು ಅತ್ನಾತ್ುಮ ಸಾಧನವೆಂದೆನಿಸಿತ್ನ.
ಶೆೈಶವದಲ್ಲಿ ಅಜಿಿ ತಾತ್ಂದಿರನೆೊುೋ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆಯರನೆೊುೋ ಅನನಕ್ರಿಸಿ ತೆೊೋರಿಸನವ ಮೊಲಕ್, ಆಮ್ಮೋಲೆ ತಾವು ಕ್ಲ್ಲತ್ ಯಾವುದೆೊೋ ಶಿಶನಪ್ಾಾಸವನನು
ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೆೊೋರಿಸನವ

ಮೊಲಕ್ ಆರಂಭಗೆೊಳುುವ ಅಭಿನಯ ಕ್ಲೆ ವಿದಾಾರ್ಥಿ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟುಗೆೊಂಡನ ಚೆನಾುಗಿ ಬೆಳೆಯನವ ಅವಕಾಶವಿರನತ್ುದೆ

ಎನಿಸಿತ್ನ. ಇದರಿಂದ ಎಲಿರೊ ಒಳೆುಯ ನಟ್ರಾಗನತಾುರೆ ಎಂಬನದನ ನನು ಭಾವನೆಯಲಿ. ಆದರೆ ನಾಟ್ಕ್ದ, ಇತ್ರ ಅನೆೋಕ್ ಉತ್ುಮವಾದ ಗನಣಗಳನನು
ಪೋಷ್ಟಸನತ್ುದೆ.
ನಾಟ್ಕ್ ಒಬಬರೆೋ ಮಾಡನವ ಚಟ್ನವಟಿಕೆಯಲಿ. ಅನೆೋಕ್ರನ ಕ್ೊಡಿ ಮಾಡನವ ಚಟ್ನವಟಿಕೆ. ನಾಟ್ಕ್ದ ವಸನುವನನು ಗಾಹಿಸನವುದನ, ನಾಟ್ಕ್ದ ಅಭಿನಯ, ಇತ್ರ
ಪ್ಾತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಸಪಂದಿಸನವುದನ, ನಿದೆೋಿಶಕ್ರನ ಹೆೋಳಿದನದನನು ಚೆನಾುಗಿ ಅರಿತ್ನಕೆೊಂಡನ ಪ್ಾಲ್ಲಸನವುದನ, ಪ್ಾತ್ಾಕೆಕ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ತ್ನು ಸವಭಾವವನನು
ತ್ತಾಕಲಕೆಕ ಮಾಪಿಡಿಸಿಕೆೊಳುುವುದನ, ಇತಾಾದಿ ಗನಣಗಳು ನಾಟ್ಕ್ಕೆಕ ಅತಾಾವಶಾಕ್.
ಇನೆೊುಬಬರ ಇಚೆೆ ಅನಿಚೆೆ, ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ, ಅವರ ಚಟ್ನವಟಿಕೆಯ ಗತಿ, ಅವರ ಮನೆೊೋಲಹರಿಗಳೆಲಿವನನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ನುಕೆೊಂಡನ ವಾಕಿು ತ್ನು ಪ್ಾತ್ಾ
ನಿವಿಹಿಸಬೆೋಕಾಗನತ್ುದೆ.ಇದನ ಜಿೋವನ ಕ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಲಯಬೆೋಕಾದ ಅತ್ಾಂತ್ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಾಠ ಕ್ೊಡ. ನಾಟ್ಕ್ದ ಮೊಲಕ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೆೋ ಇದನನು
ಕ್ಲ್ಲಯನವ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಮಾಡಿಕೆೊಡಬಹನದನ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ನಾಟ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಪ್ಾತ್ಾವಹಿಸಿದಾಗ ಆಯಾ ಪ್ಾತ್ಾಗಳ ಸವಭಾವದ
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ ಅಭಿನಯಿಸಬೆೋಕಾಗನತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಸವಭಾವಗಳ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗನತ್ುದೆ. ಮತ್ನು ಹೃದಯ ವೆೈಶಾಲಾತೆಗೆ
ಅನನವುಮಾಡಿಕೆೊಡನತ್ುದೆ. ರಂಗ ಸಜಿಿಕೆ, ರಂಗ ಪರಿಕ್ರಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆ, ವೆೋಷ ಭೊಷಣಗಳ ವಿನಾಾಸ ಇವೆಲಿವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಹೆಚನುತ್ುದೆ, ನಾಟ್ಕ್
ಆಡನವಾಗ ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಾಟ್ಕಿೋಯತೆ, ಅಭಿನಯ, ಧವನಿಯ ಏರಿಳಿತ್ ಇತಾಾದಿಗಳನನು ಗಮನವಿಟ್ನು ಅಭಾಸಿಸಬೆೋಕಾಗನತ್ುದೆ. ಈ ಕ್ಲ್ಲಕೆ ಮಗನವಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸನು,
ಆತ್ೊವಿಶಾವಸ ಮತ್ನು ಆನಂದಗಳನನು ಮೊಡಿಸನತ್ುದೆ, ಅವರ ಭಾಷೆಯೊ ಬೆಳೆಯನತ್ುದೆ, ಎಂದೆಲಿ ಅನಿಸಿತ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ುಂ, ರಸಿಕ್ ಪುತಿುಗೆ
ಮನಂತಾದವರ ಪದಾಗಳನನು ಅಭಿನಯಿಸನವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ನಾಟ್ಕ್ಗಳನನು ಮಾಡಿಸ ತೆೊಡಗಿದೆ.

ನಂತ್ರ ಅವರ ಆಸಕಿು ಮತ್ನು

ಅವಶಾಕ್ತೆಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ನಾನೆೋ ನಾಟ್ಕ್ಗಳನನು ಬರೆಯಲನ ತೆೊಡಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆ ಈ ನಾಟ್ಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತಿಯಂದನ ನಾಟ್ಕ್ವು ಒಂದೆೊಂದನ
ವಿಶೆೋಷ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಹನಟ್ುಕೆೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಟ್ಕ್ಗಳು, ಪಾಕ್ಟಿಸನವ ಉದೆದೋಶದಿಂದ ಬರೆದವುಗಳಲಿವೆೋ ಅಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಟ್ಕ್ಗಳು ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಯ
ಯಾವದೆೊೋ ಚಚೆಿಯ ಅಥವಾ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಮಾವಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬಂದವುಗಳು. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನನು ಚೆನಾುಗಿ ಆಡಿ ತೆೊೋರಿಸಿದಾದರೆ.
ಕೆಲವು ನಾಟ್ಕ್ಗಳು ಎರಡನ ಮೊರನಸಲ ಪಾಯೋಗಗೆೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳನೆುಲಿ ನೆೊೋಡಿದ ನನು ಸಹಪ್ಾಠಿಗಳು ಇವನನು ಪಾಕ್ಟಿಸಿದರೆ ಇತ್ರರಿಗೊ ಇವು
ದೆೊರಕ್ನವ ಸಂಭವ ಉಂಟಾಗನತ್ುದ ಎಂದನ ನನುನನು ಈ ಕಾಯಿಕೆಕ ಪಾೋತಾಾಹಿಸಿದರನ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಸಾಹಸ

ನಾಟಕ ೧
ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ
ದೃಶ್ಯ ೧
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಮಸಾಕರ
ನಟ: ನಮಸಾಕರ
ನಟ: ಒಂದನೆಗಳು
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಎಲಿರೊ ಆಸಿೋನರಾಗಿದಿದೋರಾ? ನಿೋವು? ನಿೋವು? ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳಿುರಿ.
ನಟ: ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳಿುರಿ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಎಲಿರೊ ಆರಾಮವಾಗಿ. ಪಾಶಾಂತ್ವಾಗಿ ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳಿುರಿ. ನಮೊ ನಾಟ್ಕ್ ನೆೊೋಡಲನ
ಬಂದ ತ್ಮಗೆಲಿ ಸಾವಗತ್. ಸನಸಾವಗತ್.
ನಟ: ಅಯಾೋ ದೆೋವರೆ! ನಿನು ಉಪಚಾರದ ಮಾತ್ನಗಳು ಹನನಮಂತ್ನ ಬಾಲದ ಹಾಗೆ ಬೆೋಳಿೋತಾನೆೋ
ಇವೆಯಲಿ? ಪ್ೆಾೋಕ್ಷಕ್ರ ಮನೆೊೋರಂಜನೆ ಏನಾದರೊ ಉಂಟೆೊೋ ಇಲಿಬರಿೋ ಉಪಚಾರದ
ಮಾತ್ನಗಳೆ ೋ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಅವರ ಮನೆೊೋರಂಜನೆಯೋ ನಮೊ ಉದೆದೋಶ.
ನಟ: ಹಾಗಾದರೆ ಅದೆೋನೆಂದನ ಹೆೋಳುವಂತ್ಹವನಾಗನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಈ ದಿನ ನಾನನ ನಿಮೊ ನಾಟ್ಕ್ಕಾಕಗಿ ಮಹಾಭಾರತ್ದಿಂದ ಒಂದನ ಪಾಸಂಗವನನು
ಆರಿಸಿದೆದೋನೆ.
ನಟ: ಮಹಾಭಾರತ್! ವಾಾಸಭಾರತ್, ಪಂಪ ಭಾರತ್, ಈ ಭಾರತ್ ,ಆ ಭಾರತ್. It is so boring. I
would rather go and play.
ನಟ: ಹಾಡಿದೆದೋ ಹಾಡನವ ಕಿಸನಬಾಯಿ ದಾಸನ ಹಾಗೆ ಮತೆು ಅದೆೋ ಕೌರವ ಪ್ಾಂಡವರ ಕ್ಥೆಯೋ?
ಹೆೊೋಗಯಾಾ.

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ ಬೆೋಡ ಅಂತಿೋರೆೊೋ?
ನಟ: ಊಂ ಹೊಂ.
ನಟ: ಸದಾಕ್ಕಂತ್ೊ ಬೆೋಡವೆೋ ಬೆೋಡ ಮಹಾರಾಯ.
ನಟ : ಬೆೋರೆ ಯಾವುದಾದರೊ ಸಾವರಸಾಕ್ರವಾದ ನಾಟ್ಕ್ ಒಂದನ ಆಡಿಸನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಸಾವರಸಾಕ್ರವಾದದೆದ? ಇದೆೊಳೆು ಪ್ೆೋಚಿಗಿಟ್ನುಕೆೊಂಡಿತ್ುಲಿ!
ನಟ: ಹೆೊೋಗಲ್ಲ ಸಾವರಸಾಕ್ರವಾದ ರಿೋತಿಯಾಲಾಿದರೊ ಆಡಿಸನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ : ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಬೆೋರೆಯ ನಾಟ್ಕ್ವನನು ಆಡಿಸನತೆುೋನೆ. ಅದನ
ಸಾವರಸಾಕ್ರವೊ ಅಲಿವೊ ಎಂಬನದನ ಅವರಿಗೆ (ಸಭಿಕ್ರತ್ು ಕೆೈ ತೆೊೋರಿಸನತ್ು) ಬಟ್ುದನದ.
ಇಬಬರೂ: ಯಾವುದನ? ಅದನ ( ಅತ್ನಾತಾಾಹದಿಂದ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: “ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ”
ಇಬಬರೂ: (ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ) ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ! ಏನಯಾಾ ಹಾಗೆಂದರೆ?
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಿೋವೆೋ ನೆೊೋಡನವಿರಂತೆ. ( ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ.)
ಇಬಬರೂ: ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ ನಿೋವೆೋ ನೆೊೋಡನವಿರಂತೆ.
(ರಂಗದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮ್ಮರವಣಿಗೆಯ ಸದನದ ಕೆೋಳುತ್ುದೆ. ನಂತ್ರ ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ರಂಗದ ಮ್ಮೋಲೆ
ಬರನತ್ುದೆ. ರಾಜನನ ಅನೆೋಕ್ ಮಣಿ ಮನತ್ನುಗಳಿಂದ ಸವಲಪ ಹೆಚಾುಗಿಯೋ ಅಲಂಕ್ರಿಸಿದ ಉಷ್ಟಣೋಷವನನು
ಧರಿಸಿ ಪಲಿಕಿಕಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಳಿತಿದಾದನೆ. ಜನ ಆತ್ನ ಬರನದಾವಳಿಗಳನನು ಹೆೋಳುತ್ು ಮನಂದೆ
ಹೆೊೋಗನತಿುದಾದರೆ.)
ವಂದಿ ಮಾಗಧರತ: ರಾಜಧಿರಾಜ, ವಿೋರಾಧಿವಿೋರ, ಶೂರಾಧಿಶೂರ ದೆೋವತಾಗಣ ರಕ್ಷಕ್, ದೆೋವೆೋಂದಾನ
ಬಲವಧಿಕ್, ಇಂದಾನ ಬಲಗೆೈಬಂಟ್, ರಾಕ್ಷಸರಿಪು ಭೆೈರವ, ದಾನವ ಸಿಂಹಸವಪು, ಸಕ್ಲಕ್ಲಾಪ್ೆಾೋಮಿ,
ಸಂಗಿೋತ್ರಸಿಕ್, ಸಂಗಿೋತ್ಸನಧ್ಾಲೆೊೋಲ, ಸಮಸುಭನವನವಿಜೆೋತ್ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಾೋ ಲಂಬಕ್ಣಿ ಉಘೋ
ಉಘೋ..
ನಟ: ಇದೆೋನಿದನ? (ಸವಲಪಆಲ್ಲಸಿ ಕೆೋಳಿ) ಯವುದೆೊೋ ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ಎಂದನ ತೆೊೋರನತ್ುದೆ.

ನಟ: ನೆೊೋಡೆೊೋಣ ಬಾ.(ಇಬಬರೊ ಅಚುರಿಯಿಂದ ನೆೊೋಡನತಾುರೆ. ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ಸವಲಪ ಮನಂದೆ
ಹೆೊೋದಮ್ಮೋಲೆ ಕೆೊನೆಯಲ್ಲಿರನವವನನನು ತ್ಡೆದನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ)
ನಟ: ಹಕಿಕ ತ್ಲೆಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಂಬಳಕಾಯಿ ಇಟ್ು ಹಾಗೆ ನಿಮೊ ರಾಜರನ ಇದೆಂತ್ಹ ಶಿರೆೊೋಭೊಷಣ
ಧರಿಸಿದಾದರಪಪ?
ವಯಕ್ತು: ಯಾರಯಾ ನಿೋನನ? ಹಿೋಗೆ ಮಾತಾಡಾು ಇದಿದಯಾ? ನಿನಗೆೋನನ ತ್ಲೆಗಿಲೆ ನೆಟ್ುಗಿಲಿವೆ(ಮ್ಮೋಲ್ಲನಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ನೆೊೋಡಿ) ಪ್ಾಪ ಯಾರೆೊೋ ಹೆೊಸಬನ ಹಾಗೆ ತೆೊೋರನತಿುೋ. ರಾಕ್ಷಸರೆೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಯನದಢದಲ್ಲಿ
ನಮೊ ಪಾಭನಗಳಾದ ಚಾರತಕರ್ಣರನ ಇಂದಾನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದಾದರೆ. ಅದಕೆಕ
ಸಂತ್ನಷುನಾದ ಇಂದಾನನ ಈ ಅದಿವತಿೋಯವಾದ ಉಷ್ಟಣೋಷವನನು ಪಾಶಸಿುಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಕೆೊಟಿುದಾದನೆ,
ಲಂಬಕರ್ಣ ಎಂಬ ಹೆೊಸ ಬರನದನೊು ಕೆೊಟಿುದಾದನೆ. ನೆೊೋಡನ. ಅದನುತ್ವಾಗಿದೆಯಲಿವೆ?
ಆ ರತ್ು ಮನತ್ನುಗಳೆಲಿ ದೆೋವಲೆೊೋಕ್ದವು. ಹೆೋಗೆ ಹೆೊಳೆಯನತಿುವೆ ನೆೊೋಡನ...........(ರಾಜನ ಮ್ಮರವಿಣಗೆ
ಮನಂದೆ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ) ನಾನಿನನು ಹೆೊೋಗಬೆೋಕ್ನ. ಬತಿೋಿನಾಯಾ.( ಓಡನತ್ು ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ)
ನಟ ೧: (ಅವನನೆುೋ ನೆೊೋಡನತ್ು ನಿಂತ್ನ ಅವನನ ಹೆೊೋದಮ್ಮೋಲೆ) ಹೌದ್ ಹೌದನ. ರಾಕ್ಷಸರನನು
ಕೆೊಂದನದಕೆಕ ಒಳೆು ರಾಕ್ಷಸಾಕಾರದ ಉಷ್ಟಣಷವನೆುೋ ಕೆೊಟಿುದಾದನೆ ಆ ದೆೋವೆೋಂದಾನನ.
ನಟ ೨: ಅಪಪ! ಸನಮೊನಿರಪಪ! ಯಾರಾದರೊ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ ತೆೊಂದರೆಯಾದಿೋತ್ನ.
ನಟ ೧: ಅಲಿ. ಪಾಶಸಿು ರೊಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕಿಕದನದ ಸಂತೆೊೋಷ ಕೆೊಡನವಂತ್ಹದಾದಗಿರಬೆೋಕ್ನ ಅಲಿವೆ?
ನಟ ೨: ಹೌದನ.
ನಟ ೧: ನೆೊೋಡಿದೆಯೋ ಇಲಿವೊೋ? ಅದನನು ಧರಿಸಿದದ ಆ ರಾಜನ ಕ್ತ್ನು ಹೆೋಗಿತ್ನು ಅಂತ್. ಅದನ
ಎಲಾಿದರೊ ಜಾರಿ ಬದಿದೋತ್ನ ಅನನುವ ಭಯಕೆಕ ಆತ್ ಕ್ತ್ನು ಹೆಚನು ತಿರನಗಿಸಲೊ ಇಲಿ, ವಾಲ್ಲಸಲೊ ಇಲಿ.
ನಟ೨: ಹೌದ್ ಹೌದನ ಅದನ ಅವನಿಗೆ pain in the neck ಆಗಿತ್ನು.
ನಟ ೧: ಇದೆೊಳೆು ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ.
(ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಂತ್ನ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ.)

ದೃಶ್ಯ೨
(ಹಾಡನತ್ು ಕ್ನಣಿಯನತ್ು ಕ್ಷೌರಿಕ್ನ ಪಾವೆೋಶ.)

ಬಂದಿತ್ನ ಬಂದಿತ್ನ ಶನಭ ದಿನವು ಇಂದನ
ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ್ನ ಕ್ತಿುಗೆ ಕೆಲಸದ ದಿನವು
ಅರಸರನ ನನಗಿಂದನ ಬರಲನ ಹೆೋಳಿರನವರನ
ಬಂದಿತ್ನ ಬಂದಿತ್ನ ಶನಭದಿನವು ಇಂದನ
ಎದೆದೋಳು ಎದೆದೋಳು ಮಲಗಿರನವ ಕ್ತಿುಯ
ನಿದೆದಯನ ಸಾಕಿನನು ಕೆಲಸವ ಮಾಡಿನನು
ಸಾಣೆಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಓಡಾಡನ ನಿೋನಿೋಗ
ಎದೆದೋಳು ಎದೆದೋಳು ಮಲಗಿರನವ ಕ್ತಿುಯ
ನಿದೆದಯನ ಸಾಕಿನನು ಎದೆದೋಳು
ಕ್ತ್ುರಿ ಕ್ತ್ುರಿ ಕಾಲಾಡಿಸನ ನಿೋನಿೋಗ
ಹೆಚಾುಗಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ೊದಲನ ಕ್ತ್ುರಿಸನ
ಚಕ್ಚಕ್ನೆ ತ್ಲೆಮ್ಮೋಲೆ ಓಡಾಡನ ಕ್ತ್ುರಿಯ
ರಾಜನ ತ್ಲೆಭಾರ ಕ್ಳೆ ನಿೋನನ ಇಂದನ
ರಾಜನ ತ್ಲೆ ಭಾರ ಕ್ಳೆ ನಿೋನನ.
ಬಾ ಬಾರೆ ಬಾಚಣಿಗೆಯ ನಿೋ ಬಾರೆ
ಕ್ತ್ುರಿಗೆ ದಾರಿ ತೆೊೋರಲನ ನಿೋ ಬಾರೆ

ಅರಸನ ಗನಂಗರನ ಕ್ೊದಲನ ಬಾಚಲನ
ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ ನಿೋ ಬಾರೆ ಬೆೋಗನೆ
ದಂತ್ದ ಬಾಚಣಿಗೆ ನಿೋಬಾರೆ

ಥಳಥಳಸನ ಥಳಥಳಿಸನ ರನುದ ಕ್ನುಡಿಯ
ನಿನು ಸನಗನಣವ ಅರಸನಿಗೆ ತೆೊೋರಿಸನ
ಮ್ಮಚಿುಕೆ ಕೆೊಡನವಂತೆ ನಿೋ ಮಾಡನ ಕ್ನುಡಿಯ
ಥಳಥಳಿಸನ ಥಳಥಳಿಸನ ಕ್ನುಡಿಯ
ಬಂದಿತ್ನ ಬಂದಿತ್ನ ಶನಭದಿನವು ಇಂದನ.

( ಗನಟ್ುಣಣನನ ಎಲಿ ಸಾಮಾನನಗಳನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಕ್ನಣಿದಾಡನತ್ು ಹೆೊರಡನತಾುನೆ. )
ದೃಶ್ಯ ೩
( ಬೋದಿಯ ದೃಶಾ. ಗನಟ್ುಣಣ ಸಂತ್ಸದಿಂದ ಕ್ನಣಿದಾಡನತ್ು ಹೆೊೋಗನತಿುರನತಾುನೆ. ಆಗ ಕೆಲವು ಬೋದಿಯ
ಮಾರಾಟ್ಗಾರರನ ಎದನರಾಗನತಾುರೆ.)
ಒಬಬ ಮಾರಾಟಗಾರ: ಏನನ ಅರಮನೆ ಕ್ಷೌರಿಕ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೆೊೋಷದಲ್ಲಿರನವಿರಲಿ. ಏನನ ಸಮಾಚಾರ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅದೆೋ, ಎಂದಿನ ಹಾಗೆ ನಮೊ ಪಾಭನಗಳು ಈ ಸಲ ಇಂದಾನಿಂದ ಪಾಶಸಿು ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಆ
ಅದನುತ್ವಾದ ಉಷ್ಟಣೋಷ ವನನು ಹತಿುರದಿಂದ ನೆೊೋಡನವ ಭಾಗಾ ನನಗಿದೆಯಲಿ ಅಂತ್ ಅಷೆು.
ಮತೊುಬಬ ಮಾರಾಟಗಾರ: ಗನಟ್ುಣಣ ಬಹಳ ಅದೃಷುವಂತ್.
(ನಟ್ರನನು ಕ್ಂಡನ ) ಯಾರನ ನಿೋವು? ಹೆೊಸಬರಂತೆ ಕಾಣನತಿುೋರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಿದೋರಿ?

ನಟ: ನಾವು ಪರವೂರಿನವರನ. ಪಾಯಾಣ ಮಾಡನತ್ುಲ್ಲದೆದೋವೆ.ಈಗ ಇವರನ ಬಹಳ ಅದೃಷುವಂತ್ರನ
ಎಂದಿರಲಿ. ಏಕೆ?
ಮಾರಾಟಗಾರ: ಆ ವಿಷಯ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿವೆೋ? ನಮೊ ಪಾಭನಗಳಾದ ಚಾರನಕ್ಣಿರನ ಇಂದಾನ
ಸಭೆಗೆ ಹೆೊೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಾನನ ಪಾಶಸಿು ರೊಪದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಉಷ್ಟಣಷವನನು ಕೆೊಟಿುದಾದನೆ. ಅದನ
ನೆೊೋಡಲನ ಅದನುತ್ವಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರ ೧: ಆಹಾ! ಏನನ ಅದರ ಆಕಾರ
ಏನನ ಹೆೋಳಲ್ಲ ಅದರ ವಿಚಾರ?
ಮಾರಾಟಗಾರ ೨: ಥಳಥಳ ಹೆೊಳೆವುದನ ಚಿನು
ತೆೊಳಗಿ ಬೆಳಗನವುದನ ರನು.
ಮಾರಾಟಗಾರ ೩: ಅದರ ಆಣಿಮನತ್ನುಗಳ ಕಾಂತಿ
ಉಂಟ್ನಮಾಡನವುದನ
ಬೆಳಕಿನ ಮಣಿಗಳ ಭಾಾಂತಿ
ಮಾರಾಟಗಾರ ೪: ಅಂದನ ಮ್ಮರವಣಿಗೆಯ ಗದದಲದಲ್ಲಿ ಅದನನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆೊೋಡಲನ ಆಗಲ್ಲಲಿ.
ಮಾರಾಟಗಾರ ೧: ಅಂಥದನನು ಹತಿುರದಿಂದ ನೆೊೋಡನವ ಭಾಗಾ ನಮೊ ಗನಟ್ುಣಣನದನ.
ನಟ: ಆದರೆ ಇವರನ ಹೆೊೋದಾಗ ರಾಜರನ ಆಸಾಾನದಲ್ಲಿರನವುದಿಲಿ. ಅರಾಮನೆಯಲ್ಲಿದಾದಗ ಅವರನ
ಅದನನು ತೆಗೆದಿಟಿುರನತಾುರೆ ಅಲಿವೆ?
ಮಾರಾಟಗಾರ ೨: ಅಲಿಲಿ. ಅವರನ ಅದನನು ಸದಾ ಧರಿಸನತಾುರೆ.
ನಟ: ಏಕೆ?
ಮಾರಾಟಗಾರ ೩: ಇಂದಾ ಕೆೊಟ್ುದನದ ಅಂತ್ ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಾ ಬಹಳಾ ಗೌರವ ಅಂತೆ.
ನಟ: ಅಂದರೆ, ಅದನನು ಕ್ಳಚೆೊೋದೆೋ ಇಲಿವೆ?
ಮರಾಟಗಾರ ೪: ಇಲಿ ಬರಿೋ ಮಲಗನವಾಗ, ಸಾುನಮಾಡನವಾಗ ಮನಂತಾದ ಅನಿವಾಯಿ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ ಬಚಿುಟಿುರನತಾುರಂತೆ.

ನಟ: ಹೌದೆೋ? ಆಶುಯಿ!
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಯಾೋ ನನಗೆ ತ್ಡವಾಯಿತ್ನ. ನಾನಿನನು ಬರನತೆುೋನೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರ: ಹೊಂ, ಹೆೊೋಗನ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಬಂದನ ಅದರ ವಿಷಯ ನಮಗೊ ಸವಲಪ ಹೆೋಳು.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ.
( ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಕ್ಣಿ ಮತ್ನು ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ರನ ಇರನತಾುರೆ. ಗನಟ್ುಣಣನ ಪಾವೆೋಶ.)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅರಸರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ.
ರಾಜ: ಗನಟ್ುಣಣ ನಾವು ನಿನಗಾಗಿಯೋ ಕಾಯನತಿುದೆದವು. ನಿನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಸಿದಧತೆ ಮಾಡಿಕೆೊೋ. ಅಂಗ
ರಕ್ಷಕ್ರೆ ನಿೋವಿನನು ಹೆೊೋಗಬಹನದನ.
ಅಂಗರಕ್ಷಕರತ: (ಅಸಂಜಮಸತೆಯಿಂದ ಒಬಬರನೆೊುಬಬರನ ನೆೊೋಡಿ) ಪಾಭನಗಳೆೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ತ್ಮ್ಮೊಂದಿಗಿರನವುದನ ನಮೊ ಕ್ತ್ಿವಾ.
ರಾಜ: (ಕೆೊೋಪದಿಂದ) ನಾವು ಯಾರನ?
ಅಂಗರಕ್ಷಕರತ: ತಾವು ಪಭನಗಳು.
ರಾಜ: ಹಾಗಾದರೆ ನಮೊ ಆಜ್ಞೆಯನನು ಪ್ಾಲ್ಲಸಿರಿ.
ಅಂಗರಕ್ಷಕರತ: ಶಿರಸಾ ಪ್ಾಲ್ಲಸನತೆುೋವೆ ಪಾಭನ. ಆದರೆ ಈ ಪರವಾಕಿುಯಂದಿಗೆ ತ್ಮ್ಮೊಬಬರನೆುೋ ಬಟ್ನು
ಹೆೊೋದರೆ..........
ರಾಜ: (ಕೆೊೋಪದಿಂದ) ಈ ಕ್ಷಣವೆೋ ಹೆೊರಟ್ನಹೆೊೋಗಿ. (ಅವರನ ಓಡಿ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ, ಕ್ಷೌರಿಕ್ನನ
ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿರನತಾುನೆ.)
ರಾಜ: ಗನಟ್ುಣಣ ಬೆೋಗ ನಿನು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸನ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಪಪಣೆ ಮಹಾಪಾಭನ. (ಎಲಿ ಸಿದಧತೆಯನನು ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಾುನೆ. ನಡನ ನಡನವೆ ಉಷ್ಟಣೋಷದ
ಕ್ಡೆಗೆ ನೆೊೋಡನತಿುರನತಾುನೆ. ಸಿದಧತೆಯ ನಂತ್ರ) ಪಾಭನ, ತ್ಮೊ ಉಷ್ಟಣೋಷವನನು ತೆಗೆಯಲನ ಸೆೋವಕ್ರನನು
ಕ್ರೆಯಲೆ?

ರಾಜ: ಬೆೋಡ ಯಾರನೊು ಕ್ರೆಯಬೆೋಡ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವೆೋ ಮಾಡನತೆುೋವೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಪಪಣೆ ಮಹಾ ಪಾಭನ.
ರಾಜ: ಆದರೆ, ಅದಕೆಕ ಮ್ಮದಲನ ನಿೋನನ ನನಗೆೊಂದನ ಮಾತ್ನ ಕೆೊಡಬೆೋಕ್ನ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ( ಅವಾಕಾಕಗಿ) ನಾ.......ನನ...... ಪಾಭನಗಳಿಗೆ ಮಾ..ತ್ನ ಕೆೊಡ.......ಬೆೋ......ಕೆ?
ರಾಜ: ( ಗದರಿಕೆಯಿಂದ) ಹೌದನ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಪಪಣೆ ಪಾಭನ.
ರಾಜ: ನಿೋನನ ನನುದೆೊಂದನ ಗನಟ್ುನನು ಗನಟಾುಗಿಡನತೆುೋನೆಂದನ ಮಾತ್ನಕೆೊಡಬೆೋಕ್ನ. (ಎಂದನ ಕೆೈ
ಚಾಚನತಾುನೆ)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಪಪಣೆ ಪಾಭನ. (ಗನಟ್ುಣಣ ಹಿಂಜರಿಯನತ್ು ರಾಜನ ಕೆೈ ಮ್ಮೋಲೆ ಕೆೈಯಿಟ್ನು) ನಾನನ ತ್ಮೊ
ಗನಟ್ುನನು ಗನಟಾುಗಿಡನತೆುೋನೆ.
ರಾಜ : ( ಪಾಸನುನಾಗಿ) ಹೊಞಂ... ಹಾಗೆ.
(ಗನಟ್ುಣಣ ಇನೊು ಗೆೊಂದಲದಲ್ಲಿರನತಾುನೆ. ರಾಜನನ ತ್ನು ಉಷ್ಟಣೋಷವನನು ತೆಗೆಯನತಾುನೆ. )
ಗತಟಟರ್ಣ: (ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಅವಾಕಾಕಗಿ ನೆೊೋಡನತಾುನೆ. ನಂತ್ರ) ಹಞಂ......! ರಾಜನ ಕಿ............(ಬಾಯಿ
ಮನಚಿುಕೆೊಳುುಅತಾುನೆ)
ರಾಜ: ಬಾಯಿ ಮನಚನು ಪ್ಾಾಣ ಹೆೊೋದಿೋತ್ನ ಗನಟ್ುಣಣ. ಗನಟ್ುನನು ಗನಟಾುಗಿಡನತೆುೋನೆ ಎಂದನ ಮಾತ್ನ
ಕೆೊಟ್ುದನದ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಸನಮೊನೆ ನಿನು ಕೆಲಸ ಮಾಡನ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅ............ಪಪ........ಣೆ ಮಹಾ ಪಾಭನ.
ರಾಜ: ಹೊಞಂ.
(ಗನಟ್ುಣಣ ಬಾಚಣಿಗೆ ಮತ್ನು ಕ್ತ್ುರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸನತಾುನೆ. ದೃಶಾ ಕೆೊನೆಗೆೊಳುುತ್ುದೆ)
ದೃಶ್ಯ ೪
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರನ ಪಾವೆೋಶ)

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಏನಾಪ್ಾ, ನಾಟ್ಕ್ ಸಾವರಸಾಕ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯನತಿುದೆಯೋ ಹೆೋಗೆ?
ನಟ: ಅದನನು ಆಮ್ಮೋಲೆ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ? ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದನ ಪಾಶೆು.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಏನನ ಪಾಶೆು?
ನಟ ೧: ಅಲಿಪ್ಾಪ, ಚಿಕ್ಕ ಕಿವಿ, ಹರಕ್ನ ಕಿವಿ, ದೆೊಡಡಕಿವಿ ಇರನವುದನನು ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ, ಕ್ಂಡಿದೆದೋವೆ.
ನಟ ೨ : ಚನರನಕ್ನ ಕಿವಿ, ಕಿವುಡನಕಿವಿ ಇರನವುದನನು ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟ ೩: ಜಿರಳೆ, ಇಲ್ಲ ಮನಂತಾದವು ಕ್ಚಿುದ ಕಿವಿ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ
ನಟ ೪: ಹರಕ್ಲನ ಕಿವಿ, ಕಿತಿುರನವ ಕಿವಿ ಇರನವುದನನು ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟ ೧: ಹಿತಾುಳ ೆ ಕಿವಿ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟ ೨: ಆದರೆ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ ಇರನವುದನನು ಎಂದೊ ಕೆೋಳಿಲಿ ಕ್ಂಡಿಲಿ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅದನ ಹೆೋಗೆಂದರೆ, ಚಾರನಕ್ಣಿ ಅನನುವ ರಾಜ ನಿೋವೆಲಿ ಕೆೋಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಹಾ ಶೂರ.
ಇಂದಾನ ಮಿತ್ಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಾ ರಾಕ್ಷಸರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡನವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ನಾಗಿ
ಹೆೊೋಗನವವ. ಇದರಿಂದ ಇಂದಾನಿಗೆ ಈತ್ನನನು ಕ್ಂಡರೆ ಬಹಳ ಪಿಾೋತಿ.
(ನಡನ ನಡನವೆ ನಟ್ರನ ಹೊಞಂ ಗನಟ್ನುತಿುರನತಾುರೆ) ಆಗಾಗ ಚಾರನಕ್ಣಿ ಇಂದಾನನನು ಕ್ಂಡನ ಬರಲನ
ದೆೋವ ಲೆೊೋಕ್ಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿ ಬರನತಿುದದನನ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸವಲಪ ಅಹಂಕಾರ ಮೊಡಿತ್ನ.
ನಟ: ಅದನ ಬಹಳ ಸಹಜ ಬಡನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಒಂದನ ದಿನ ಅವನನ ಇಂದಾನ ಆಹಾವನವಿಲಿದೆ ದೆೋವಲೆೊೋಕ್ಕೆಕ ಹೆೊೋದ.
ನಟ ೧: ಹಾಗಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒದೆ ಬದದವೆನನು.
ನಟ ೨: ಕ್ರೆಯದೆ ಬಂದವನನನು ಕೆರ ತ್ಗೆೊಂದನ ಹೆೊಡಿ ಎಂಬ ಗಾದೆೋನೆೋ ಇದೆಯಲಿ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಾಗಾದರೊ ಆಗಿದಿದದದರೆ ಚೆನಾುಗಿರನತಿತ್ನು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಲಿ.
ನಟ ೩: ಮತೆುೋನಾಯಿತ್ನ?
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅಲ್ಲಿ ಇಂದಾ ಮತ್ನು ನಾರದರನ ಗನಪುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿದದದರನ.
ನಟ ೧: (ಕ್ನತ್ೊಹಲದಿಂದ) ಹೊಞಂ.

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಚಾರನಕ್ಣಿ ಅಹಂಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಅನನಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಅವರ
ಮಾತ್ನಗಳನನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಂಡ.
ನಟ ೪: ಎಂತ್ಹ ಅಸಭಾ ವತ್ಿನೆ.
ನಟ ೧: ಆಮ್ಮೋಲೆ?
ಸೂತ್ರಧಾರ: ತ್ಮೊ ಮಾತ್ನಗಳು ಮನಗಿದಮ್ಮೋಲೆ ಇಂದಾ ಸನತ್ು ತಿರನಗಿ ನೆೊಡಿದಾಗ ಚಾರನಕ್ಣಿ
ಕ್ನಳಿತ್ದನದ ಕ್ಂಡಿತ್ನ.
ನಟ ೧: ಹೊಞಂ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಆತ್ನ ಅಸಭಾ ವೆತ್ಿನೆಯಿಂದ ಆತ್ನ ಬಗೆೆ ಇದದ ಅಭಿಮಾನವೆಲಿ ಮರೆತ್ನ ಹೆೊೋಗಿ
ಮಹಾ ಕೆೊೋಪ ಬಂದಿತ್ನ.
ನಟ ೨: ಆಗಬೆೋಕಾದದೆದೋ.
ಸತತ್ರಧಾರ: ಆತ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ “ಚಾರನಕ್ಣಿ! ನಮೊ ಮಾತ್ನಗಳನನು ನಮೊ ಅನನಮತಿಯಿಲಿದೆ
ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಡದದರಿಂದ “ನಿನು ಕ್ತವಿಗಳು ಕತೆು ಕ್ತವಿಗಳಾಗಲ, ಅದಕ್ೆಕ ತ್ಕಕಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನು
ಹೆಸರತಲಂಬಕರ್ಣ” ಎಂದನ ಶಾಪ ಕೆೊಟ್ುನನ. (ಎಲಿ ನಟ್ರೊ ಸುಂಭಿತ್ರಾಗನತಾುರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ
ನಂತ್ರ ಒಬಬನನ ಬದನದ ಬದನದ ನಗನತಾುನೆ. ಉಳಿದಿಬಬರೊ ಚಕಿತ್ರಾಗನತಾುರೆ.)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಏಕೆ ನಗನತಿುದಿದಯ?
ನಟ ೧: ( ನಗನತ್ುಲೆೋ ಇರನತಾುನೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅದೆೋನೆಂದನ ನಮಗೊ ಸವಲಪ ಹೆೋಳು.
ನಟ ೧: ( ಕ್ಷುಪಟ್ನು ತ್ಡೆದನ ಕೆೊಂಡನ) ದೆೋವಲೆೊೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನೆೋನಿರನತ್ುದೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅಷೊು ಗೆೊತಿುಲಿವೆ ನಿನಗೆ? ರಂಭೆ, ಊವಿಶಿ, ತಿಲೆೊೋತ್ುಮ್ಮ ಮನಂತಾದ ಅಪಾರೆಯರನ....
ನಟ ೨: ಗಂಧವಿರನ, ಕಿನುರರನ ಇತಾಾದಿ ಸಂಗಿೋತ್ಗಾರರನ. ನಂದನವನ, ಮಂದಾರ ಪುಷಪಗಳು.
ಐರಾವತ್.......
ನಟ ೧: (ಒಮಿೊಲೆ) ಕ್ತೆು?

ಸೂತ್ರಧಾರ: (ಅವನ ತ್ಲೆಯನನು ತಿವಿಯನತ್ು) ಅದನ ದೆೋವಲೆೊೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರನತೆೊುೋ ಕ್ತೆು.
ನಟ ೧: ಅದನ ಅಲ್ಲಿರನವುದಿಲಿ ಅಲಿವೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಾ ನಮೊ ಭೊಲೆೊೋಕ್ದ ಅಗಸನ ಕ್ಟೆುಗೆ
ಬಂದನ ಹೆೊೋಗಿದಿದರಬೆೋಕ್ನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಎಂತ್ಹ ಅಸಂಬದಧವಾದ ಮಾತ್ನ ನಿನುದನ?
ನಟ ೧: ಅಲಿಪಪ ಇಂದಾಲೆೊೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ತೆು ಇಲಿ ಅಂದಮ್ಮೋಲೆ ಇಂದಾನನ ಕ್ತೆು ಎಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡಿರಬೆೋಕ್ನ
ಹೆೋಳು? ಕ್ತೆು ಕಿವಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿರಬೆೋಕಾದರೆ ಅವನನ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ನಮೊೊರಿನ
ಅಗಸನ ಕೆರೆ ಕ್ಟೆುಗೆ ಬಂದನ ಹೆೊೋಗಿದಿದರಬೆೋಕ್ನ. (ನಾಟ್ಕಿೋಯವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸನತ್ು) ಅವನನ ಕ್ತೆುಯ
ಸೌಂದಯಿಕೆಕ ಮಾರನ ಹೆೊೋಗಿ ಅದನನು ಮನದಿದಸಲನ ಹೆೊೋದಾಗ ಹೆೊೋದಾಗ ಅದರ ಕಿವಿಯ ತ್ನದಿ
ಅವನ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಚನಚಿು ನೆೊೋವಾಗಿದಿದರಬೆೋಕ್ನ. ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಇಂದಾನನ ತ್ನಗೆ ತೆೊಂದರೆ ಕೆೊಡನತಿುದದ ಆ
ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾಗೆ ಕೆೊಂಬನ ಮೊಡಲ್ಲ ಎಂದೆೊೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಹಾಗೆ ಕೆೊೋರೆ ಹಲನಿ ಮೊಡಲ್ಲ ಎಂದೆೊೋ
ಶಾಪ ಕೆೊಡನತಿುದದನನ. ಅಲಿವೆ? ಅದನೆುಲಿ ಬಟ್ನು ಕ್ತೆು ಕಿವಿಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದನ ಏಕೆ ಶಾಪ ಕೆೊಟ್ುನನ?
ನಟ: ಏಯ್! ಏಯ್! ಸವಲಪ ನಾಲಗೆ ಬಗಿ ಹಿಡಿದನ ಮಾತಾಡನ. ದೆೋವಲೆೊೋಕ್ದ ಇಂದಾನ ಬಗೆೆ ಹಿೋಗೆಲಿ
ಹಗನರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರದನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನದಿೋ ಮೊಲ ಋಷ್ಟ ಮೊಲ ಕೆೋಳಬಾರದನ ಎಂದನ ನಮೊ ಹಿರಿಯರನ ಹೆೋಳಿಲಿವೆ?
ನಟ ೧: ಹೌದನ ಹೆೋಳಿದಾದರೆ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಾನನ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ: ಶಾಪದ ಮೊಲವೂ ಕೆೋಳಬಾರದನ ಎಂದನ.
ನಟ: (ಕಾಟಾಚರಕೆಕ ಮಣಿದ ದನಿಯಲ್ಲಿ) ಆಗಲ್ಲ ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ, ಸದಾಕೆ ಸನಮೊನಿರನತೆುೋನೆ. ಆದರೆ
ನಾನನ ನಿನು ಮಾತ್ನ ಒಪುಪವುದಿಲಿ. ನಿೋವಾದರೊ ನಾನನ ಹೆೋಳಿದದನನು ಸವಲಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೆೊೋಡಿರಿ.
ನಿಮಗೆೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯನತ್ುದೆ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಎಯ್! ಸಾಕ್ನ ನಿನು ತ್ಲೆಹರಟೆ. ಈಗ ಕ್ಷೌರಿಕ್ನ ಸಿಾತಿ ಏನಾಗಿದೆಯಂದನ
ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
(ಎಲಿರೊ ಹೆೊರಡನತಾುರೆ)

ದೃಶಾ ೫
( ಗನಟ್ುಣಣ ಜೆೊೋಲನ ಮನಖದಿಂದ ಬೆೋಗ ಬೆೋಗ ನಡೆಯನತಿುರನತಾುನೆ.)
ಮಾರಾಟಗಾರ: (ಗನಟ್ುನುನನನು ನೆೊೋಡಿ ಬಹಳ ಉತಾಾಹ ಮತ್ನು ಕ್ನತ್ೊಹಲದಿಂದ) ಗನಟ್ುಣಣನವರೆ!
ಹೆೋಗಿದೆ ರಾಜನ ಉಷ್ಟಣೋಷ?
ಗತಟಟರ್ಣ: (ಹಿಂಜರಿಯನತ್ು, ನಿರನತಾಾಹದಿಂದ) ಉಷ್ಟಣಷವೆೋನೆೊೋ ಚೆನಾುಗಿದೆ. ಆದರೆ........
ರಾಜನ ಧವನಿ: ಗನಟ್ನು ರಟಾುದರೆ ಗೆೊೋಣನ ಮನರಿದಿೋತ್ನ ಜೆೊೋಕೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರ: ಆದರೆ ಏನನ ಗನಟ್ುಣಣ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಆದರೆ..............
ರಾಜನ ಧವನಿ: ರಹಸಾ ಬಯಲಾದರೆ ರಕ್ು ಸನರಿದಿೋತ್ನ ಜೆೊೋಕೆ;
ಮಾರಾಟಗಾರ: ಅದರ ಮನತ್ನುಗಳು ಅಷನು ಚೆನಾುಗಿವೆಯಂತೆ!
ಗತಟಟರ್ಣ: ಹೌದನ ಆದರೆ ರಾಜನ ಕಿ...
ರಾಜನ ಧವನಿ: ಕ್ತೆು ಕಿವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ತ್ನು ಕ್ತ್ುರಿಸಿ ಹೆೊೋದಿೋತ್ನ ಜೆೊೋಕೆ.
ಮಾರಾಟಗಾರ: ಅದರ ರತ್ುಗಳ ಕಾಂತಿ ಕ್ಣನಣ ಕ್ನಕ್ನಕತ್ುದೆಯಂತೆ!
ಗತಟಟರ್ಣ: ಹನಞಂ.
ರಾಜನ ಧವನಿ: ರಾಜನಿಗೆ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ ಎಂದರೆ ರನಂಡ ಉರನಳಿೋತ್ನ ಜೆೊೋಕೆ.
ಜೆೊೋಕೆ ಜೆೊೋಕೆ ಜೆೊೋಕೆ ಗನಟ್ುಣಣ ಜೆೊೋಕೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಯಾೋ ನನು ತ್ಲೆ ಸನತ್ನುತಿುದೆ. ಈಗ ನನುನನು ಏನೊ ಕೆೋಳ ಬೆೋಡಿ.
( ಓಡಿ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ. ಎಲಿರೊ ಅವನನೆುೋ ನೆೊೋಡನತ್ು ನಿಲನಿತಾುರೆ.)
ಎಲಲರೂ: ಏನಾಯಿತ್ನ ನಮೊ ಗನಟ್ುಣಣನವರಿಗೆ?

ದೃಶ್ಯ ೬

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅರನಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರನಗಿದ ನಂತ್ರ ಗನಟ್ುಣಣನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಹಳ ಕ್ಷುಕ್ರವಾಯಿತ್ನ.
ನಟ: ಕ್ಷುವೆೋಕೆ? ಆ ಲಂಬಕ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದನ ಸನಳಿುನಮನಂದೆ ಒಂಬತ್ನು ಸನಳುುಗಳನನು
ಪೋಣಿಸಿದರಾಗನತಿುತ್ನು.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಆದರೆ ಗನಟ್ುಣಣ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಬಾಯಿತ್ಪಿಪ ಯಾರಿಗಾದರೊ ರಾಜನ ಗನಟ್ನು ಹೆೋಳಿ
ಬಡನತೆುೋನೆೋನೆೊೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಗನಟ್ುಣಣ ಜನರೆದನರನ ಮೌನಿಯಾದನನ.
ನಟ ೧ : ಪ್ಾಪ! ಮಾಡಿದವನ ಪ್ಾಪ ಆಡಿದವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎನನುವಂತಾಗಿರಬೆೋಕ್ನ ಅವನ ಸಿಾತಿ.
ದೃಶ್ಯ ೭
( ಕ್ಷೌರಿಕ್ನ ಅಂಗಡಿ. ನೆಲದ ಮ್ಮೋಲೆಲಿ ಕ್ೊದಲನ ಬದಿದವೆ, ಗೆೊೋಡೆಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಗಣೆಶನ ಪಟ್ವಿದೆ.
ಗನಟ್ುಣಣ ಅಂಗಡಿಯ ಕ್ಸಗನಡಿಸನತ್ು ತ್ನೆೊುಂದಿಗೆೋ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೆೊಳುುತಿುದಾದನೆ)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಈ ಕೆೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡಿದರೊ ಕ್ೊದಲನ ಕ್ೊದಲನ ಕ್ೊದಲನ. ಈ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ
ನೆೊೋಡಿದರೊ ರಾಜನ ಕಿ..(ಕೆನೆು ಬಡಿದನಕೆೊಳುುತಾುನೆ) ಕಿ...ರಿೋ..ಟ್ ಅದನುತ್. ಅತಿ ಅದನುತ್.ಅತಿ ಅತಿ
ಅದನುತ್.
ಗಣೆೋಶ! ಇಷನು ದೆೊಡಡ ಹೆೊಟೆುಯ ನಿನು ದೆೋಹಕೆಕ ಒಂದನ ಇಲ್ಲ ಸಾಲದನ.ನಿೋನನ ನನಗೆ ಒಂದನ
ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನನ ನಿನಗೆ ಏಳು ಇಲ್ಲಗಳನನು ತ್ಂದನ ಕೆೊಡನತೆುೋನೆ. ಆದರೆ ನಿೋನನ ನನಗೆ
ಗನಟ್ನು ಕಾಪ್ಾಡಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ. (ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ನೆೊೋಡಿ) ಅಯಾೋ ದೆೋವರೆ ಈ
ಮಾತ್ನಗಾರ ರಂಗಪಪ ಬರನತಿುದಾದನೆ. ಕಾಪ್ಾಡಪಪ ಗಣಪಪ. (ದೆೋವರಿಗೆ ಕೆೈ ಮನಗಿಯನತಾುನೆ)
ರಂಗಪ್ಪ: ನಮಸಾಕರ ಗನಟ್ುಣಣ.
ಗತಟಟಣ್ಾಣ: (ಅನಾಸಕಿುಯಿಂದ) ನಮಸಾಕರ.
ರಂಗಪ್ಪ: (ಗಣೆೋಶನ ಕ್ಡೆ ನೆೊೋಡಿ) ಗನಟ್ುಣಣ ನಿೋನನ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಗಣೆಶನ ಭಕ್ುನಾದೆ? ನಿನಗೆ
ಗೆೊತೆು? ನಾನನ ಗೊಳ ರಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿದೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೆಶನ ಹಬಬ ಹೆೋಗೆ ಮಾಡನತಾುರೆ ಗೆೊತೆು? ಒಂದನ

ತಿಂಗಳು ಮನಂಚೆ ಊರಿನ ಅನೆೋಕ್ರನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣನಣ ತ್ಂದನ ತ್ಂದನ ಒಂದೆಡೆ ಹಾಕ್ನತಾುರೆ.
ಆಮ್ಮೋಲೆ ಊರವರೆಲಿರೊ ಒಟಿುಗೆ ಸೆೋರಿ ಒಂದನ ದೆೊಡಡ ಗಣೆೋಶ ಮಾಡನತಾುರೆ. ಅದನ ಎರಡನ ಆಳು
ಎತ್ುರವಾಗಿರನತ್ುದೆ. ಅಲಿ ಗನಟ್ುಣಣ ಅದರ ಹೆೊಟೆು ಎಷನು ದೆೊಡಡದಿರನತ್ುದೆ ಗೆೊತೆು? ಊರಿನ ಜನರೆಲಿ
ಮಾಡಿದ ಕ್ಡನಬನಗಳು ಅದರ ಹೆೊಟೆುಯಲ್ಲಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹಿಡಿಸನತ್ುವೆ, ಸದಾ ಆ ಗೊಳ ರನ
ಗಣೆೋಶ ಮಣಿಣನ ಗಣೆೋಶ. ಇಲಿದಿದದರೆ ಆ ಕ್ಡನಬನಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿದನತಿುದದವು? ( ಜೆೊೋರಾಗಿ ನಗನತ್ು)
ಏನಯಾ ಗನಟ್ುಣಾಣ ನಿೋನೆೋಕೆ ಹಿೋಗೆ ಮೌನವಾಗಿದಿದಯ? ಅಂದಹಾಗೆ ನಿೋನನ ಅರಸರ ಉಷ್ಟಣೋಷ
ನೆೊೋಡಿದಿದೋಯ? ( ಆ ಪದ ಕಿವಿಗೆ ಬದದ ತ್ಕ್ಷಣ ಗನಟ್ುಣಣ ಕೆನೆು ಕೆನೆು ಬಡಿದನಕೆೊಂಡನ ಗಣೆೋಶನ ಕ್ಡೆ
ನೆೊೋಡನತಾುನೆ. ರಂಗಪಪನನ ತ್ನು ಕ್ಡೆ ನೆೊೋಡಿದ ಕ್ೊಡಲೆ ಹೆೊಟೆು ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡನ )
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಯಾೋ ಅಯಾೋ!
ರಂಗಪ್ಪ: ಏನಾಯಿತ್ನ ಗನಟ್ುಣಣ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು. ತಾಳಲಾರೆ ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು.
( ಓಡಿಹೆೊೋಗನತಾುನೆ)
ರಂಗಪ್ಪ: ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತ್ನ ಇವನಿಗೆ?
( ಒಳಗಡಯಿಂದ “ಅಯಾೋ” ಸದನದ) ಪ್ಾಪ! ಇನೆೊುಂದನ ದಿನ ಬಂದರಾಯಿತ್ನ.(ಹೆೊರಡನತಾುನೆ)
ದೃಶ್ಯ ೮
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರನ ಪಾವೆೋಶ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಪ್ಾಪ! ಅಂದನ ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು ಎಂದನ ಸನಳುು ಹೆೋಳಿದ ರಂಗಪಪನಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಂಡ
ಗನಟ್ುಣಣ. ಆದರೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಅವನ ನಟ್ನೆಯ ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು ನಿಜವೆೋ ಆಯಿತ್ನ.

ನಟ: ಚನ....ಚನ...ಪ್ಾಪ. ಅರಮನೆಯ ದೆೊಡಡ ಗನಟಿುನ ಬೋಜ ನನಂಗಿಯೋಬಟ್ು ಗನಟ್ುಣಣ. ನೆೊೋವು ಬರದೆ
ಏನಾಗನತ್ುದೆ ಹೆೋಳಿ. ಆ ನೆೊೋವಿಗೆ ಆತ್ನನ ಏನೆೋನೆೊೋ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಿದ. ನಾಟಿ ವೆೈದಾನ ಬಳಿಗೆ
ಹೆೊೋದ.......
( ನಾಟಿ ವೆೈದಾನ ಹತಿುರ ಗನಟ್ುಣಣನ ಬರವು)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಯಾೋ! ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು.
ನಾಟಿ ವೆೈದಯ : (ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ) ಹೆೊಟೆುಯಲ್ಲಿ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಏನೆೊೋ ಕ್ೊತಿದೆ
ಕ್ನಳಿತ್ನ ಕ್ನಳಿತ್ನ ಅಲೆಿ ಕೆೊಳೆತ್ನ ಬಾಧ್ೆಕೆೊಡನತಿದೆ
ರನಬನಬವ ಕ್ಲನಿ ಹೆೊಟೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಈಗ ಆಡಿಸಿದರೆ
ಗಟಿು ಆದನದೆಲಿ ಕ್ರಗಿ ನೆೊೋವು ಮಾಯವಾಗನತ್ುದೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ : ಹೌದೆ? ಹಾಗೆೋ ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ತ್ನಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಯಿತ್ನ. ಇದೆೊೋ ಈ ಕಾಣಿಕೆ (ಕಾಣಿಕೆ
ಕೆೊಟ್ನು, ನಮಸಕರಿಸಿ ಹೆೊರಡನತಾುನೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ : ಆದರೊ ಆತ್ನ ನೆೊೋವು ಹೆೊೋಗಲ್ಲಲಿ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಗನಟ್ುಣಣ ಆಯನವೆೋಿದ ಪಂಡಿತ್ರ
ಹತಿುರ ಹೆೊೋದನನ)
(ಗನಟ್ುಣಣ ಪಂಡಿತ್ರ ಹತಿುರ ಬರನತಾುನೆ)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಸತೆುನಪಪೋ ಸತೆುನಪಪೋ. ನೆೊೋವು ನೆೊೋವು.
ಪ್ಂಡಿತ್: ಎಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಕೆೊಡನ( ನಾಡಿ, ಉಗನರನ, ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋಡನತಾುನೆ)
ತ್ನದಿ ಕಾಣದ ಬೆಟ್ುದ ಬನಡದಲ್ಲಿ
ಇರನವ ಮೊರನ ಗನಹೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಡನವಿನ ದೆೊಡಡ ಗನಹೆಯಬಳಿ
ಐದನ ಮರಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ
ಮ್ಮದಲ ಮರದ ಚೊರನ ತೆೊಗಟೆ(ನಾಲನಕ ಎಲೆ)

ಮೊರನೆಯ ಮರದ ಬಳಿಯ ಹಾಲನ
ನಾಲಕನೆಯ ಮರದ ಹೊವು
ಐದನೆಯ ಮರದ ನಸನಗೆಂಪು ಕಾಯಿ
ಉದಯದಿ ಎದನದ ಎಲಿವೂ ತ್ಂದನ
ಚಟ್ುನಿ ಮಾಡಿ ನನಂಗಿ ಬಡನ
ನಿನು ಹೆೊಟೆುವು ಮಂಗಮಾಯವಾಗನತ್ುದೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ : ಅಷಾುದರೆ ಸಾಕ್ನ. ನಿೋವು ಹೆೋಳಿೋದ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡನತೆೋನೆ. ( ಕಾಣಿಕೆ ಕೆೊಟ್ನು ನಮಸಕರಿಸಿ
ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ)

ದೃಶ್ಯ: ೯

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಪಂಡಿತ್ರನ ಹೆೋಳಿದದನೆುಲಿ ಗನಟ್ುಣಣ ಚಾ ಚೊ ತ್ಪಪದೆ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಆತ್ನ ಹೆೊಟೆು
ನೆೊೋವು ಮಾತ್ಾ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸನದಿದ ತಿಳಿಯದ ಆಕೆ ದೊರದ ಊರಿನಿಂದ ಅವನನನು
ನೆೊೋಡಲನ ಬಂದಳು.
ಅತೆು: (ಮಗಳಿಗೆ) ಮಗಳೆ! ಅಳಿಯಂದಿರೆಲ್ಲಿ? ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನನ ಚೆಕ್ನಕಲ್ಲ ಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ
ಬಂದಿದೆದೋನೆ.
ಮಗಳು: ಅಯಾೋ! ಅದೆಲಿ ತಿನನುವ ಭಾಗಾ ಅವರಿಗಿಲಿಮೊ.
ಅತೆು: ಅದಾಾಕೆ ಮಗಳೆ? ಹಾಗ್ ಹೆೋಳುತಿುೋ?
ಮಗಳು: ಅಮೊ ಅವರಿಗೆ ತಾಳಲಾರದ ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು.

ಅತೆು: ಅಯಾೋ! ನಮೊ ಅಳಿದೆೋವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟುಯಾಗಿದೆ. ಪಾಭನಗಳ ಕ್ಷೌರಿಕ್ರಾದ ಮ್ಮೋಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರ
ಕೆಟ್ು ದೃಷ್ಟುತ್ಗನಲ್ಲದೆ. ದೃಷ್ಟು ತೆಗೆದೆಾ ಸರಿಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರನನು ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ಬಾ. (
ಗನಟ್ುನನನು ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ಬರನತಾುಳ ೆ. ಗನಟ್ುಣಣ ಹೆೊಟೆು ಹಿಡಿದನಕೆೊಂದನ ನೆೊೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ು
ಬರನತಾುನೆ. ಅತೆು ದೃಷ್ಟು ತೆಗೆಯನತಾುಳ ೆ. ಪರಕೆ ಚಟ್ಚಟ್ನೆ ಉರಿಯನತ್ುದೆ. ) ಹಾಞಂ ನೆೊೋಡಿದಿರಾ?
ಎಷನು ದೃಷ್ಟುಯಾಗಿತ್ನು. ಅಳಿಯಿಂದಿರೆ , ಇನನು ನಿೋವು ಹಾಯಾಗಿರಿ. ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು ಹೆೋಳ ಹೆಸರಿಲಿದೆ
ಓಡಿಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಷಾುದರೆ ಸಾಕ್ನ ಅತೆುಯವರೆ.
ಅತೆು: ಇನನು ಹೆೊೋಗಿ ಮಲಗಿಕೆೊಳಿುರಿ.
(ಎಲಿರೊ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ.)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಆದರೊ ಸಹ ಆತ್ನ ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು ಹೆೊೋಗಲ್ಲಲಿ. ಜನರೆಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನ ಅರಸನ
ಉಷ್ಟಣೋಷದ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳುವವರೆ. ಅದರಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಳುಲನ ಗನಟ್ುಣಣ ತ್ನು ಮನತ್ುಜಿಿಯ
ಬಳಿಗೆಹೆೊೋದನನ.
( ಮನದನಕಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕ್ನಟ್ನುತಿುದಾದಳ ೆ. ಗನಟ್ುಣಣ ಬರನತಾುನೆ)
ಮತದತಕ್ತ: ಯಾರನ? (ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕೆೈ ಅಡಡವಾಗಿ ಹಿಡಿದನ ನೆೊೋಡಿ) ಗನಟ್ುಣಣನೆೊೋ? ಬಾ ಬಾ ಮಗ. ಸಾನೆ
ದಿವಾ ಆಯನು ನಿನುನು ನೆೊೋಡಿ. ಬಾ ಬಾ ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊೋ. ನಿನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ನು ಎಲಿ ಸಂದಾಕಿದಾರ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಎಲಿ ಚನಾುಗಿದಾದರೆ ಅಜಿಿ. (ನೆೊೋವಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಮನಖ ಸೆೊಟ್ುಗೆ ಮಾಡನತಿುರನತಾುನೆ.)
ಮತದತಕ್ತ: ಯಾಕೆ ಮಗ ಮಕ್ ಕಿವುಚಾು ಇದಿಯ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಏನನ ಹೆೋಳಲ್ಲ ಅಜಿಿ? ಈ ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು ನನು ಪ್ಾಾಣ ತಿಂತಾ ಇದೆ.
ಮತದತಕ್ತ: ವೆೈದಾರ ಹತಿುರ ಹೆೊೋಗಾಬರದಾ ಮಗ?
ಗತಟಟರ್ಣ: ಅಯಾೋ! ಎಲಾಿರ ಹತಿುರಾನೊ ಹೆೊೋದೆ ಅಜಿಿ. ಆದರೆ ಹಾಳು ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು ಮಾತ್ಾ ಕ್ಡಿಮ್ಮ
ಆಗಲ್ಲಲಿ.

ಮತದತಕ್ತ: ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲಲಿವಾ? (ಸೆೊೋಜಿಗದಿಂದ) ಅದೆಂತ್ಹ ಹೆೊಟೆುನೆೊೋವು ಮಗ? ಅಲಿ,
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರನ ಗನಟ್ನು ಗಿಟ್ನು ಬಚಿುಟ್ನುಕೆೊಂಡಿದಿಯ ಮಗ?
ಗತಟಟರ್ಣ: (ಒಮಿೊಲೆ ಬೆಚಿಬದದವನಂತೆ) ಗನಟ್ನು? ಯಾವ ಗನಟ್ನು?ಎಂತ್ಹ ಗನಟ್ನು? ನಾನನ
ಗನಟ್ನು................
ಮತದತಕ್ತ: ಗಾಬರಿಯಾಗಬೆೋಡ ಗನಟ್ುಣಣ. ಬಾ ಕ್ೊತೆೊಕೋ. ಬಾ ಬಾ. ಈಗ ಬರೆೊೋ ಯನಗಾದಿಗೆ ನನಗೆ
ನೊರನ ತ್ನಂಬೆೊೋಕೆ ನಾಲನಕ ವಸಿ ಕ್ಮಿೊ ಇತ್ಿದೆ. ಈಗ ನಾನನ ಹಣನಣ ಹಣನಣ ಮನದನಕಿ ನಾನನ ಯಾರ
ಹತಾಾನೊ ಮಾತಾಡೆೊಲಿ. ನಿನಗೆ ಯಾರ ಭಯಾನೊ ಬೆೋಡ. ನಿನು ಹೆೊಟೆುಯಲ್ಲಿ ಏನನ ಗನಟಿುದೆಯೋ
ಅದನು ನನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಬಡನ. ನಾನನ ಯಾರಿಗೊ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಹೆೊಟೆು ನೆೊೋವು ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾಗನತೆು.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಇಲಿ ಇಲಿ. ನಾನನ ಗನಟ್ನು ಹೆೋಳೆ ೋದಿಲಿ.(ಒಮಿೊಲೆ) ಇಲಿ ಇಲಿಲ ಹೆೋಳೆ ದಕೆಕ ಯಾವ ಗನಟ್ೊು
ಇಲಿಲ.
ಮತದತಕ್ತ: ಹೆೊೋಗಲ್ಲ ಬಡನ ನಿನಗೆ ಅಷನು ಗಾಬರಿಯಾಗನವ ಹಾಗಿದದರೆ ನನಗೊ ಹೆೋಳಬೆೋಡ. ಅದಕೆಕ
ಒಂದನ ಉಪ್ಾಯವಿದೆ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಏನನ ಉಪ್ಾಯ?
ಮತದತಕ್ತ: ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಒಂದನ ಮರಕೆಕ ಹೆೋಳಿಬಡನ. ಒಟಿುನಲ್ಲಿ ಅದನ ನಿನು ಹೆೊಟೆುಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ
ಬರಬೆೋಕ್ನ.
ಗತಟಟರ್ಣ: ಎಂತ್ಹ ಒಳೆುಯ ಉಪ್ಾಯ. ನಾನನ ಇಂದೆೋ ಹೆೊೋಗಿ ನನು ಗನಟಿುನ ಗಂಟ್ನ ಎಸೆದನ
ಬರನತೆುೋನೆ.
ಮತದತಕ್ತ: ಅಷನು ಮಾಡಿ ಹಾಯಾಗಿರನ ಮಗ.
ದೃಶ್ಯ ೧೦
( ಗನಟ್ುಣಣ ಕಾಡಿಗೆ ಬರನತಾುನೆ. ಒಂದನ ಹಿರಿಯ ಹಲಸಿನ ಮರದ ಹತಿುರ ನಿಲನಿತಾುನೆ. ಸನತ್ು ಮನತ್ುತ
ನೆೊೋಡಿ ಯಾರೊ ಇಲಿವೆಂದನ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡನ ಮರದ ಪಟ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗನಟ್ನುಹೆೋಳುವವನಂತೆ
“ರಾಜನ ಕಿವಿ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ” ಎಂದನ ಹೆೋಳುತಾುನೆ.)

ಗತಟಟರ್ಣ: (ಸಾಮಾನಾ ಸವರದಲ್ಲಿ) ರಾಜನ ಕಿವಿ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ.
(ಮತೆು ಮತೆು ಹೆಚನು ಹೆಚನು ಎತ್ುರವಾದ ಧವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತಾುನೆ. ಹತಾುರನ ಸಲ ಹೆೋಳಿದ ಮ್ಮೋಲೆ ಹೆೊಟೆು
ನೆೊೋವು ಕ್ಡಿಮ್ಮಯಾದಂತೆ ಅನಿುಸಿ ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ ಕ್ನಣಿದಾಡನತಾುನೆ,)
ದೃಶ್ಯ ೧೧
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಗನಟ್ುಣಣನ ಗನಟ್ನು ಗನಟ್ುಣಣನ ಹೆೊಟೆುಯಿಂದ ಪಟ್ರೆಯ ಮ್ಮೋಲಕ್ ಹಲಸಿನ ಮರದ
ಹೆೊಟೆು ಸೆೋರಿತ್ನ.ಅಂತ್ೊ ಆತ್ನ ನೆೊೋವು ಮಾಯವಾಯಿತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಕ್ಳೆಯಿತ್ನ. ಮನದಿಯಾದ
ಹಲಸಿನ ಮರ ಒಂದನ ದಿನ ಬದನದ ಹೆೊೋಯಿತ್ನ. ಅದರ ಹಿರಿದಾದ ಕಾಂಡವನನು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ
ಜನರನ ಮೃದಂಗ ಮಾಡಲನ ಬಳಸಿದರನ. ಆ ಮೃದಂಗವು ಆಸಾಾನದ ಮೃದಂಗ ವಾದಕ್ನ ಕೆೈ
ಸೆೋರಿತ್ನ. (ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಘೊೋಷಣೆ ಕೆೋಳುತ್ುದೆ)
ಘೂೀಷಣ್ೆ: ಕೆೋಳಿರಪಪೋ ಕೆೋಳಿರಿ. ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ ಅಂದಿೋರಿ. ನಮೊ ಮಹಾರಾಜ ಲಂಬಕ್ಣಿರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ತಾಳವಾದಾ ಗೆೊೋಷ್ಟಿ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ.ಮೃದಂಗ ವಾದನದ ಇಂಪನನು ಸವಿಯಲನ ರಸಿಕ್ರೆಲಿ ಇಂದನ
ಸಂಜೆ ಆಗಮಿಸಬೆೋಕೆಂದನ ಘೊೋಷ್ಟಸನತೆುೋವೆ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಾವೂ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ ನಡೆಯಿರಿ.

ದೃಶ್ಯ ೧೨
ರಾಜಸಭೆಯ ದೃಶಾ. ವಾದಕ್ರನ ಶೊಾೋತ್ೃಗಳು ಮತ್ನು ಅರಸರನ ಎಲಿರೊ ಆಸಿೋನರಾಗಿದಾದರೆ.
ರಾಜ: ಮಂತಿಾಗಳೆ, ನಾವು ಉತ್ನಾಕ್ರಾಗಿದೆದೋವೆ ಇನನು ತ್ಡವೆೋಕೆ? ಗೆೊೋಷ್ಟಿ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಲ.
ಮಂತ್ರರ: ಅಪಪಣೆ ಮಹಾಪಾಭನ. (ಸಂಕೆೋತ್ ಮಾಡನತಾುನೆ)

ಸಭಾಸದ: ಇವರನ ಮೃದಂಗವಾದಕ್ರ ಕ್ನಲ ತಿಲಕ್, ಮನದೊದರನ ಮನದದಪಪನವರನ. ಇವರನ ಇಂದನ
ತ್ಮೊ ಸಹಕ್ಲಾವಿದರೆೊಂದಿಗೆ ಮೃದಂಗವನನು ನನಡಿಸನತಾುರೆ. ಅವರನನು ನಾನನ ತ್ಮ್ಮೊಲಿರ
ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ೊಪವಿಕ್ವಾಗಿ ಸಾವಗತಿಸನತೆುೋನೆ. (ಎಲಿರೊ ಚಪ್ಾಪಳೆ ತ್ಟ್ನುತಾುರೆ. ) ಈಗ ವಾದಾಗೆೊೋಷ್ಟಿ
ಆರಂಭವಾಗನತ್ುದೆ.
(ಕ್ಲಾವಿದರನ ಸಿದಧರಾಗನತಾುರೆ. ಮೃದಂಗ ವಾದಕ್ನನ ಮೃದಂಗವನನು ನನಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ “ರಾಜನ
ಕಿವಿ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ” ಎನನುತ್ುದೆ. ರಾಜನನ ಭಯದಿಂದ ತ್ನು ಕಿವಿಗಳನನು ಮನಟಿು
ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳುುತಾುನೆ.ಸಭಾಸದರೆಲಿ ಕ್ಣನಣ ಬಾಯಿ ಬಟ್ನು ಕೆೊಂಡನ ನೆೊೋಡನತಿುರನತಾುರೆ. ಗನಟ್ುಣಣ
ಅತ್ಾಧಿಕ್ವಾಗಿ ಭಯಗೆೊಂಡಿದಾದನೆ.)
ಮಂತ್ರರ: ಇದನ ಎಂತ್ಹ ಉದಧಟ್ತ್ನ? ನಮೊ ಪಾಭನಗಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡನವುದೆೋ? ಇದಕೆಕ ತ್ಕ್ಕ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೆೋ ಬೆೋಕ್ನ.
ಮತದೂೂರತ ಮತದೂಪ್ಪನವರತ: ಮಹಾಪಾಭನ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೋಕ್ನ. ಮಂತಿಾಗಳೆ ಮನಿುಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನು
ತ್ಪ್ೆಪೋನೊ ಇಲಿ. ಎಲಿ ಮೃದಂಗವನನು ನನಡಿಸನವಂತೆಯೋ ಇದನನು ನನಡಿಸಿದೆದೋನೆ. ನಾನನ
ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದದಗಿನಿಂದಲೆೋ ಮೃದಂಗವನನು ನನಡಿಸನತಿುದೆದೋನೆ ಎಂದೊ ಹಿೋಗಾದನದಿಲಿ.
ಮಂತ್ರರ: (ಕೆೊೋಪದಿಂದ) ನಿನು ತ್ಪಪನನು ಮನಚಿುಕೆೊಳುಲನ ಪಾಯತಿುಸನತಿುರನವೆಯ?
ಮತದೂೂರತ ಮತದೂಪ್ಪ: ಇಲಿ ಇಲಿ ಮಂತಿಾಗಳೆ ನಾನನ ಯಾವ ತ್ಪೂಪ ಮಾಡಿಲಿ. ಈ ಮೃದಂಗವೆೋಕೆೊೋ
ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿದೆ. ನಿೋವೆೋ ಒಂದನ ಸಲ ನೆೊೋಡಿರಿ.
ಮಂತ್ರರ: ಕ್ನಣಿಯಲನ ಬಾರದ ನತ್ಿಕಿ ನೆಲ ಡೆೊಂಕ್ನ ಎಂದಳಂತೆ. ಇಲಿದ ಸಲಿದ ಬರನದನಗಳನನು
ಹೆೋಳಿಕೆೊಳುುತ್ು ಬಂದಿರಿ. ಈಗ ಮೃದಂಗವೆೋ ಸರಿಯಿಲಿವೆಂದನ ಹೆೋಳುತಿುರನವಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದನನು ಇತ್ು
ಕೆೊಡಿ. ನಾವೆೋ ನನಡಿಸಿ ನೆೊೋಡನತೆುೋವೆ. (ನನಡಿಸನತಾುನೆ)
ರಾಜನ ಕ್ತವಿ ಕತೆು ಕ್ತವಿ (ಎಂಬ ಧವನಿ ಬರನತ್ುದೆ)
ಮತದೂೂರತ ಮತದೂಪ್ಾಪ: ನಾನನ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆ?

ಮಂತ್ರರ: ನಾನನ ಏನೊ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಸನಮೊನೆ ನನಡಿಸಿದೆ ಅಷೆು. ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಈ ಮೃದಂಗ
ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಕ್ನಹಕಿಗಳು ಯಂತ್ಾವೆೋನಾದರೊ ಇಟಿುರನವರೆೋ? ಇದನನು
ಮಾಡಿದವರನ ಯಾರನ? ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೆೋ ಬೆೋಕ್ನ. ಹಿಡಿದನ ತ್ನಿುರಿ ಅವರನನು.
ರಾಜ: ಬೆೋಡ. ವಾಸುವವಾಗಿ ನನಗೆೋ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೆೋಕ್ನ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಕ್ತೆು ಕಿವಿಗಳಿವೆ.
ಇಂದಾನ ಮಿತ್ಾನೆಂದನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಸಭಾನಾಗಿ ವತಿಿಸಿದನದರ ಕಾರಣ ಇಂದಾನನ ನನಗೆ
“ನಿನಗೆ ಕ್ತೆು ಕಿವಿಗಳಾಗಲ್ಲ” ಎಂದನ ಶಾಪವಿತ್ುನನ.ಅದರಿಂದಾಗನವ ಅವಮಾನವನನು ನೆನೆದನ
ಕಿವಿಗಳನನು ಮನಚಿುಡಲನ ಈ ಉಷ್ಟಣೋವನನು ನಾನೆೋ ಕ್ಟಿುಕೆೊಂಡೆ. ಅದನನು ಸದಾಕಾಲ ಧರಿಸಿ ಆಗಲೆ
ಸಾಕ್ಷನು ಶಿಕ್ಷೆಯನನು ಅನನಭವಿಸಿರನವೆನನ. ಇನನು ಇದೆಲಿ ಸಾಕ್ನ. ಇದೆೊೋ ನೆೊೋಡಿರಿ ನನು ಕ್ತೆು
ಕಿವಿಗಳು. (ಉಷ್ಟಣೋಷವನನು ತೆಗೆಯನತಾುನೆ. ಆದರೆ ಕ್ತೆು ಕಿವಿಗಳಿರನವುದಿಲಿ)
ಗತಟಟರ್ಣ: ಹಾಞಂ! ಪಾಭನಗಳ ಕ್ತೆು ಕಿವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದವು? ಇದೆಲಿ ನನು ಕ್ನಸೆ? ಎಲಿವೂ
ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿದೆಯಲಿ!
ಆಕ್ಾಶ್ವಾಣಿ: ನಾನನ ಇಂದಾ. ಲಂಬಕ್ಣಿ! ಇಂದನ ನಿೋನನ ನಿನು ತ್ಪಪನನು ಅರಿತ್ನಕೆೊಂಡೆ. ನಿನಗೆ
ನಿನು ಅಹಂಕಾರದ ಅರಿವಾದದರಿಂದ ಶಾಪ ಅಳಿದನ ಹೆೊೋಯಿತ್ನ. ಜೆೊತೆಗೆೋ ನಿನು ಕ್ತೆು ಕಿವಿಗಳ
ಮಾಯವಾದವು. ಆ ಮೃದಂಗವೂ ಸಹಜವಾದ ಶಬದ ಹೆೊರಡಿಸನತ್ುದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿೋನನ
ಮ್ಮದಲ್ಲನಂತೆ ಚಾರನಕ್ಣಿ, ಮತೆು ನನು ಮಿತ್ಾನಾಗಿರನವೆ.
ಎಲಲರೂ: ಚಾರನಕ್ಣಿ ಉಘೋ ಉಘೋ
( ರಾಜನ ಬರನದಾವಳಿಗಲನನು ಹೆೋಳುತ್ು ರಾಜನ ಮ್ಮೋಲೆ ಹೊಮಳೆಗರೆಯನತಾುರೆ. ದೃಶಾ
ಕೆೊನೆಗೆೊಳುುತ್ುದೆ)
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ನಟ್ರನ ರಂಗದ ಮ್ಮೋಲೆ ಬಂದನ ಹಾಡನನು ಹೆೋಳುತಾುರೆ)
ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ: ಇದನ ಲಂಬಕ್ಣಿನ ಉಷ್ಟಣೋಷದ ಕ್ಥೆ. ಈಗ ಆ ಕ್ಥೆ ಮನಕಾುಯವಾಯಿತ್ನ.ಈಗ ಎಲಿರೊ
ಒಟಿುಗೆ ಹೆೋಳೆ ೋಣವೆ?
ಎಲಲರೂ : (ಹಾಡನ ಹೆೋಳುತಾುರೆ)

ತ್ಪಪನನು ಒಪಕಳೆದ ಮರೆ ಮಾಚಿ ಇಟ್ುರೆ ಕಾಡನವುದದಣಣ
ತ್ಪಪನನು ಅರಿತ್ನ ಜಂಬವ ಬಟ್ುರೆ
ಅಳಿದಿೋತ್ನ ನೆೊೋಡಣಣ
ಭಯವು ಅಳಿದಿೋತ್ನ ನೆೊೋಡಣಣ
ತ್ಂದಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ಂದಾನೆೊೋ
ತ್ಂದಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ಂದಾನೆೊೋ
***

ಲಂಬಕರ್ಣನ ಉಷ್ಣೀಷ
“ರಾಜನ ಕಿವಿ ಕ್ತೆು ಕಿವಿ” ಎಂಬ ಪಾಸಿದಧ ಕ್ತೆಯನನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಕ್ದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಥೆಯನನು ನಾಟ್ಕ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿಿಸನವುದನ ಹೆೋಗೆಂಬನದಕೆಕ
ಒಂದನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇದನನು ನೆೊೋಡ ಬಹನದನ. ಅಧ್ಾಾಪಕ್ರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆೋ ಇದನನು ನಿದೆೋಿಶಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸಲ್ಲ

ಕ್ಲ್ಲಯಲ್ಲ ಎಂಬ

ಉದೆದೋಶದಿಂದ ಇದರ ರಚನೆ ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ ಹಾಸಾದಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ ನಾಟ್ಕ್.
ಕೆೋವಲ ಇಂಗಿಿೋಷ್ಟನ ಕ್ಥೆಗಳನನು ಓದಿ ಕೆೋಳಿ ಕ್ನುಡದ ಕ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ ಮೊಗನ ಮನರಿಯನತಿುದದ ಮಕ್ಕಳ ಸವಭಾವ, ಅವರೆೊಂದಿಗೆ

ಚಚೆಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಮಾಡಿಕೆೊಟಿುತ್ನ. ಕ್ಥೆಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚನು ಪಿಾಯವಾಗನತ್ುವೆ? ಕ್ನುಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚಾುಗಿ ಪ್ೌರಾಣಿಕ್ ಕ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ ರಾಣಿಯರ ಕ್ಥೆಗಳು, ರಾಮಾಯಣ
ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಕ್ಥೆಗಳು, ಅಥವಾ ಕೆೋವಲ ನಿೋತಿಕ್ಥೆಗಳೆೋ ಏಕಿವೆ? ಆಂಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರನವಂತೆ ಹಾಸಾ ಕ್ಥೆಗಳು ಕ್ನುಡದಲೆಿೋಕಿಲಿ? ಜಾನಪದ ಕ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಜಿೋಿವ ವಸನುಗಳ

ಮಾತಾಡನತ್ುವೆ, ಅದರ ಅಥಿವೆೋನನ? ಜಾನಪದ ಕ್ಥೆಗಳು ವಿಚಿತ್ಾವೆನಿಸನತ್ುವೆ, ಏಕೆ? ಎಂಬೆಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಚಚೆಿಯ ನಂತ್ರ ಒಂದನ

ಜಾನಪದ ಕ್ಥೆಯನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆಗಾರನ ಉದೆದೋಶ ಏನಿರಬಹನದೆಂದನ ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಿ ನಡೆಯಿತ್ನ. ಒಂದೆೋ ಕ್ಥೆಯನನು ಹಲವರನ ಹಲವು
ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಹೆೋಳುತಾುರೆ? ಕ್ಥೆಯ ಉದೆದೋಶ ಹೆಚನು ಸಪಷುಪಡಿಸಬೆೋಕಾದರೆ ಅದನನು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ನ?

ಕ್ಥೆಯನನು ನಾಟ್ಕ್ವನಾುಗಿ

ಪರಿವತಿಿಸನವುದನ ಹೆೋಗೆ? ನಾಟ್ಕ್ ಹೆಚನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲನ ಏನೆೋನನ ಮಾಡಬಹನದನ? ಪ್ಾತ್ಾಕೆಕ ತ್ಕ್ಕ ಭಾಷೆ, ಹಾಡನ, ಹಾಸಾದ ಅಳವಡಿಕೆ,
ನನಡಿಗಟ್ನುಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಾವರಸಾಕ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ವೆೋಷ ಭೊಷಣದಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಾತೆ ಇತಾಾದಿಗಳ ಬಗೆೆ ದಿೋರ್ಿವಾದ ಚಚೆಿ ನಡೆದನ ಈ ನಾಟ್ಕ್ ಮೊಡಿ ಬಂದಿತ್ನ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆೊಟ್ು ಅನೆೋಕ್ ಮೌಲ್ಲಕ್ ಸಲಹೆಗಳನನು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾವೊೋ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾರದ ಸಲಹೆಗಳನನು ಏಕೆ
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಾಗನವುದಿಲಿ ಎಂಬನದನೊು ಅವರೆೋ ಚಚಿಿಸಿ ಕೆೈ ಬಟ್ುರನ. ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನನು ನಮೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ನು ಕೆಲ ಅಧ್ಾಾಪಕ್ರನ
ಸೆೋರಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪಾಯೋಗಿಸಿದಾದರೆ.

ನಾಟಕ ೨
ಹತಲ ಮತ್ತು ಕತರಿಮರಿ
ನಟಿ: ಕ್ಥೆಗಾರ! ಕ್ಥೆಗಾರ! ಕ್ಥೆಗಾರ ಎಲ್ಲಿದಿದಯ? ಬೆಗ ಬಾ. ಎಲಿರೊ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯನತಿುದಾದರೆ.
ಕಥೆಗಾರ: ಏನನ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯನತಿುದಾದರೆಯ? ತ್ಡವಾಯಿತ್ನ. ದಯವಿಟ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಬೆಂಗಳ ರಿನ
ಸಂಚಾರ ದಟ್ುಣೆಯಿಂದ ಸವಲಪ ತ್ಡವಾಯಿತ್ನ. ಇಂದನ ನಾನನ ಹೆಳಬೆೋಕೆಂದನಕೆೊಂಡ ಕ್ಥೆ “ಹನಲ್ಲ
ಮತ್ನು ಕ್ನರಿಮರಿ”
ನಟಿ: ಹನಲ್ಲ ಮತ್ನು ಕ್ನರಿಮರಿಯ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲಿ ಪುಟ್ು ಪ್ಾಪಗಳೆಂದನಕೆೊಂಡಿದಿದಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ತ್ಮೊ
ತ್ಮೊ ಮಕ್ಕಳೆ ಂದಿಗೆ ಪೋಷಕ್ರಾದ ಡಾಕ್ುರರನ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ್ರನ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು,
ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದಿದಾದರೆ.
ಕಥೆಗಾರ: ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು? ಸವಲಪ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೋಳು ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
ನಟಿ: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಭೊವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಂತ್ರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು,ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕ್ಂಪುಾಟ್ರ್
ಜ್ಞಾನಿಗಳು…………..
ಕಥೆಗಾರ: ಭಲೆ! ಭಲೆ! ಇಂತ್ಹವರೆಲಿ ಇದಾದರೆೊೋ ಇಲ್ಲಿ?
ನಟಿ: ಅಷೆುೋ ಅಲಿ. ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಿರನಗಣಕ್ಯಂತ್ಾವನನು ಇಟ್ನುಕೆೊಂಡನ ತ್ಮೊ ಬನದಿಧಯನನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ೊಕ
ನವಿೋಕ್ರಿಸನತಿುರನತಾುರೆ.
ಕಥೆಗಾರ: ಹೌದೆೋ?
ನಟಿ: ಹೌದನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲಿದೆ ಇರನವುದನ ಏನೊ ಇಲಿ. ಎಲಿವನೊು ಓದಿ ತಿಳಿದನಕೆೊಂಡ
ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ ನಿೋನನ ಈ ಬಾಲ್ಲಶವಾದ ನಿೋತಿ ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳುತಿುಯ?
ಕಥೆಗಾರ: ಅಲಿವೆೋ ಅಲಿ. ನಾನನ ಹೆೋಳೆ ೋದನ ಬಾಲ್ಲಶವಾದ ನಿೋತಿ ಕ್ಥೆ ಅಲಿವೆೋ ಅಲಿ.

ನಟಿ: ಮತೆು?
ಕಥೆಗಾರ: ನಾವು, ನಿೋವು, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಲಿರೊ ಕೆೋಳಲೆೋಬೆೋಕಾದ ಕ್ಥೆ ಇದನ. ಏಕೆಂದರೆ........
ನಟಿ: ಏಕೆ? ಅದೆೋನಪಪ ಅಂತ್ಹ ಮಹಾ ಗನಣ ಇರೆೊೋದನ ಅದರಲ್ಲಿ?
ಕಥೆಗಾರ: ಇಲ್ಲಿ ಬರನವ ಹನಲ್ಲ ಮತ್ನು ಕ್ನರಿಮರಿ ಗನಣಗಳು ನಮ್ಮೊಲಿರಲೊಿ ಇರಬಹನದನ. ಅವುಗಳ
ಬಗೆೆ ಎಚುರಿಕೆ ಉಂಟ್ನಮಾಡೆೊೋದಕೆಕ ಈ ಕ್ಥೆ.
ನಟಿ: ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ. ಶನರನ ಮಾಡನ. ಒಂದನ ಎರಡನ

ಮೊರನ ಶನರನ

ಕಥೆಗಾರ: ಒಂದಾನೆೊಂದನ
ನಟಿ: ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಕಥೆಗಾರ: ಊರಿನಲಿಲಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದಾನೆೊಂದನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ
ನಟಿ: ಹನಲ್ಲಯಿತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ಹೊಞಂ . ಹನಲ್ಲಯಿತ್ನು.
ನಟಿ: ಅದನ ಹೆೋಗಿತ್ನು?
ಕಥೆಗಾರ: ಅದನ ಹಿೋಗಿತ್ನು........
ಹಳದಿ ಕ್ಪುಪ ಪಟೆು ಪಟೆುಯ
ಉರಿವ ಕ್ಣಿಣನ ಚನಚನು ಮಿೋಸೆಯ
ಹನಲ್ಲಯನ ಒಂದನ ಇರತ್ಲ್ಲತ್ನು
ಹಚು ಹಸನರಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲ
ನಟಿ: ಅಬಾಬ ! ಅದನ ಬಹಳ ಭಯಂಕ್ರ ಅನಿಸನತೆು.
ಕಥೆಗಾರ: ಬರಿೋ ಭಯಂಕ್ರ ಅಷೆುೋ ಅಲಿ, ಅದಕೆಕ ಬಹಳ ಜಂಬಕ್ೊಡ.
ನಟಿ: ಜಂಬ ಯಾಕೆ? ಅದೆೋನಾದರನ ಪರಿೋಕ್ಷೆೋಲ್ಲ ಪ್ಾಸಾಗಿ ಹಾವಿರ್ಡಿ ಡಿಗಿಾೋ ಪಡೆದಿತ್ು?
ನಟಿ: ಅದಕೆಕ ಸವಂತ್ ಬಂಗೆಿ ಇತ್ು? ಬೆಂಜ್, ಪೋಷೆೋಿ ಕಾರನ ಇತ್ು?
ನಟಿ: ಇಲಿ ರಾಜಾದ ಮನಖಾ ಮಂತಿಾಯಾಗಿತ್ು?

ಕಥೆಗಾರ: ಅಲಿಪಪ ಅಲಿ, ಅದರ ಜಂಬದ ವಿಷಯಾನೆೋ ಬೆೋರೆ.
ನಟಿ: ಅದೆೋನನ?
ಕಥೆಗಾರ: ಹರಿವ ನದಿಯನ ನನುದೆಂದನ
ಬೆಟ್ುದಿಬಬ ತ್ನುದೆಂದನ
ಇರನವ ಜಿೋವಕೆಕಲಿ ತಾನೆೋ
ರಾಜನೆಂದನ ಮ್ಮರೆಯನತಿುತ್ನು.
ನಟಿ: ಅಲಿ, ಇದನ ಯಾವ ನಾಾಯ ಅಂತಿೋನಿ?
ಕಥೆಗಾರ: ನಾಾಯ ಅನಾಾಯ ಅಂತ್ ಹನಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೆೊೋದೆೋ ಇಲಿ. ಅದನ ಏನನ ಹೆೋಳುತೆು ಅಂತ್
ಮನಂದೆ ಕೆೋಳು.
ನಟಿ: ಏನನ ಹೆೋಳುತೆು?
ಕಥೆಗಾರ: ನಾನನ ಹೆೋಳುವುದೆಲಿ ಸತ್ಾವು
ನಾನನ ಮಾಡನವುದೆಲಿ ನಾಾಯವು
ನನು ಮಾತ್ ಕೆೋಳಿ ನಡೆದರೆ
ನೆಮೊದಿಯನ ನಿಮಗಿಹನದನ.
ನಟಿ: ಆಹಾಹಾ! ಕೆೋಳಿದರೆೋನಪಪ? ನಮೊ ಜಂಬದ ಹನಲ್ಲಯ ಮಾತ್ನ? ಅದರ ಮಾತ್ನ ಕೆೋಳಿ
ನಡೆದರೆೋನೆ ಎಲಿರಿಗನ ನೆಮೊದಿಯಂತೆ.
ನಟಿ: ಇದನ ಒಳೆು ರೌಡಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ಮಾತಾಡನತ್ುಲಿಪಪ!
ಕಥೆಗಾರ: ಎಂದನ ಏನೆೊೋ ಮಾತ್ನಾಡನತ್
ನೆೊೋಡೆೊೋ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಮಣಣನೆರಚನತ್
ಅಧಿಕಾರ ಮದದಿಂದ ಬೋಗಿ
ಮಿೋಸೆ ನಿಗನರಿಸಿ ನಡೆಯನತಿುತ್ನ.
ನಟಿ: ನಿನು ಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹನಲ್ಲಯನನು ಬಟ್ನು ಬೆೋರೆೋನೊ ಇಲಿವೆ?

ಕಥೆಗಾರ: ಯಾಕಿಲಿ?
ತಿಳಿಯ ನಿೋರಿನ ನದಿಯನ ಒಂದನ
ಬೆಟ್ುದಲ್ಲಿ ಹನಟಿು ಇಳಿದನ
ಭೊಮಿಗೆಲಿ ಜಿೋವ ಕೆೊಡನತ್
ತಾನನ ತ್ನಂಬ ಹರಿಯನತಿುತ್ನು.
ನಟಿ: (ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಆನಂದದಿಂದ) ಆಹಾ! ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ. ನದಿ ಇಲಿದಿದರೆ ನಮೊ
ಗತಿ ಏನಾಗನತಿುತ್ನು?
ನಟಿ: ಹನಲ್ಲಯಾಯಿತ್ನ, ನದಿಯಾಯಿತ್ನ. ಕ್ನರಿ ಯಾವಾಗ ಬರೆೊೋದನ?
ಕಥೆಗಾರ: ಈಗ,
ಎಳೆಯ ಕ್ನರಿಯ ಮರಿಯನ ಒಂದನ
ಗಂಟ್ಲೆೊಣಗಿ ನಿೋರನರಸಿ
ಹೆೊಳೆಯಬಳಿಗೆ ಬಂದನ ಬಾಗಿ
ನಿೋರ ಕ್ನಡಿಯಲನ ತೆೊಡಗಿತ್ನ.

(ಹನಲ್ಲಯ ಪಾವೆೋಶ. ದೊರದಿಂದ ನೆೊೋಡನತಿುರನತ್ುದೆ)
ಒಡನೆ ಗಜಿಿಸಿ ಹನಲ್ಲಯನ ಬಂದನ
ಕ್ಣಣ ಕೆರಳಿಸಿ ಮಿೋಸೆ ನಿಗನರಿಸಿ
ಗಡಸನ ದನಿಯಲ್ಲ ಕ್ನರಿಯ ತ್ಡೆದನ
ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿತ್ನ ಗವಿದಿ
ಹತಲ: ಎಯ್ ಕ್ನರಿ ಮರಿ! ನನು ನಿೋರನ ಯಾಕೆ ಕೆಸರನ ಮಾಡಾು ಇದಿಯ?

ಕತರಿ ಮರಿ: ಹನಲ್ಲರಾಯ! ನಿೋನನ ಬೆಟ್ುದ ಮ್ಮೋಲೆ, ನಾನನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ನಾನನ ನಿನು ನಿೋರನ ಹೆೋಗೆ
ಕೆಸರನ ಮಾಡಲನ ಸಾಧಾ?
ಹತಲ: ನಿೋನಲಿದಿದದರೆ ನಿಮೊಪಪ ಮಾಡಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಕತರಿ ಮರಿ: ನಮೊಪಪ ಸತ್ನು ಒಂದನ ವಾರವಾಯಿತ್ನ. ಅವನನ ಹೆೋಗೆ ಮಾಡಿರಲನ ಸಾಧಾ?
ಹತಲ: ನಿಮೊಪಪ ಅಲಿದಿದದರೆ ನಿಮೊಮೊ ಮಾಡಿರಬೆೋಕ್ನ?
ಕತರಿಮರಿ: ನಮೊಮೊ ಊರಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಮೊರನ ದಿವಸವಾಯಿತ್ನ. ಅವಳು ಹೆೋಗೆ ಈ ನಿೋರನ ಕೆಸರನ
ಮಾಡಿರೆೊಕೆಕ ಸಾಧಾ?
ಹತಲ: ನಿಮೊಮೊ ಅಲಿದಿದದರೆ ನಿಮೊಜಿಿ ಮಾಡಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಕತರಿಮರಿ: ನಮೊಜಿಿಗೆ ಆರೆೊೋಗಾ ಸರಿಯಿಲಿ. ಅವರ ಕೆೈಕಾಲನಗಳು ಸೆೊೋತ್ನ ಹೆೊೋಗಿವೆ, ಅವರನ
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆೊೋದಕೆಕ ಸಾಧಾವೆೋ ಇಲಿಲ. ಅವರನ ಹೆೋಗೆ ಈ ನಿೋರನ ಕೆಸರನ ಮಾಡಿಲ್ಲಕೆಕ ಸಾಧಾ?
ಹತಲ: ಅದೆಲಿ ನನಗೆ ಗೆೊತಿುಲಿ. ನಿಮೊ ಮನೆಯವರೆೋ ಯಾರೆೊೋ ಮಾಡಿರಬೆೋಕ್ನ. ಅದಕೆಕ ನಾನನ ಈಗ
ನಿನುನು ತಿಂತಿೋನಿ.
(ಹನಲ್ಲ ಕ್ನರಿಮರಿಯನನು ಅಟಿುಸಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ನಟಿ: ಅಯಾೋ ಪ್ಾಪ! ಆ ಕ್ನರಿಮರಿೋನು ಸಾಯಿಸಿಯೋ ಬಟೆುಯಾ?
ಕಥೆಗಾರ: ಇಲಿಪಪ ನಾನನ ಯಾರನೊು ಸಾಯಿಸಲ್ಲಲಿ. ಹನಲ್ಲ ಕ್ನರಿ ಮರಿೋನು ಅಟಿುಸಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಿದೆ.
ಅಷೆು.
ನಟಿ: ಪ್ಾಪ! ಅದರೆೋನನ ತ್ಪುಪ?
ನಟಿ: ಆ ಹನಲ್ಲಯನು ಹೆೊಡದನ ಬಡಬೆೋಕ್ನ ಅನನಾತೆು.
ನಟಿ: ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹನಲ್ಲ?
ಕಥೆಗಾರ: ಆ ಕ್ನರಿ ಮರಿ, ಆ ಹನಲ್ಲ ಬರಿ ಕಾಡಲೆಿೋ ಇರನತ್ುವೆ ಅನೆೊಕೋಬೆೋಡಿ. ಅವು ಇಲ್ಲಿಯೋ , ನಮೊ
ನಿಮೊ ನಡನವೆೋನೊ ಇರಬಹನದನ. ಅಗೆೊೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆೊೋಗಿ. ಹನಲ್ಲಯ ಸೆೊಕ್ಕನನು ಅಡಗಿಸೆೊೋಣ,
ಕ್ನರಿಮರಿಯನನು ಕಾಪ್ಾಡೆೊೋಣ. ಹೊಞಂ ನಡೆಯಿರಿ.

( ಪ್ೆಾೋಕ್ಷಕ್ರ ಮಧ್ೆಾ ಕ್ನರಿ ಮತ್ನು ಹನಲ್ಲಯ ಮನಖವಾಡ ತೆೊಟ್ು ಮಕ್ಕಳು ಓಡನತಿುರನತಾುರೆ. ನಟ್ರನ
ಬರನವುದನನು ನೆೊೋಡಿ ತ್ಮೊ ಮನಖವಾಡವನನು ಅಡಗಿಸಿ ತಾವೂ ಪ್ೆಾೋಕ್ಷಕ್ರಂತೆ ಕ್ನಳಿತ್ನಬಡನತಾುರೆ).
ನಟರತ: ಹೆೋಗಪ್ಾಪ ಅದನುಗನರನತ್ನ ಹಿಡಿಯೋದನ?
(ಎಲಿರನ ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಅದೆೋ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲನಿತಾುರೆ. ದೃಶಾ ಕೆೊನೆಗೆೊಳುುತ್ುದೆ)
ಹತಲ ಮತ್ತು ಕತರಿಮರಿ
ಇದನ ಸನಮಾರನ ಇಪಪತ್ನು ವಷಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಒಂದನ ಅತ್ಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕ (ಹತ್ನು ನಿಮಿಷಗಳ). ನಾಟ್ಕ್. “ಪಟಾರ” ಎಂಬ ನಮೊ (ಉಷಾ ಮನಕ್ನಂದ,
ವಿಶಾಖಾ ಚಂಚಾನಿ, ಗಿೋತಾ ದಾಸ್ ಗನಪ್ಾು, ಪಯಿಿ ಸೆನ್ ಗನಪ್ಾು, ಸಂಧ್ಾಾ ಐಯಂಗಾರ್ ಮತ್ನು ನಾನನ ಸೆೋರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದನವ ಅಭಾಾಸವನನು ಬತ್ನುವ
ಉದೆದೋಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದನ ತ್ಂಡ) ತ್ಂಡದ ಒಂದನ ಕಾಯಿಕ್ಲಾಪಕಾಕಗಿ ರೊಪಿಸಿದಂತ್ಹದನ. ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನನಜನ್ ಅವರ “Folk tales from
India” ಎಂಬ ಪುಸುಕ್ದಲ್ಲಿ “If it isn’t you, it must be your father” ಎಂಬ ಒಂದನ ಬಹನ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದನ ಅದರ ನಾಟ್ಕ್ ರೊಪ್ಾಂತ್ರ.
ಹನಲ್ಲ ಬಲಶಾಲ್ಲ ಸಾವಥಿ ವಾಕಿುಯ ಪಾತಿೋಕ್ವಾಗಿದೆ. ಕ್ನರಿಮರಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮನಗಧ ವಾಕಿುಯ ಪಾತಿೋಕ್ವಾಗಿದೆ. ಬಲಶಾಲ್ಲಗಳು ಅಬಲರನನು ಹೆೋಗೆ ಪಿೋಡಿಸನತಾುರೆ
ಎಂಬನದನ ಈ ಕ್ಥೆಯ ಸಾರಾಂಶ. ಕ್ಥೆಯ ಕೆೊನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಘೊೋರವೆನಿಸನತ್ುದೆ ಎಂದನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆದೋನೆ. ಇದನ ನಮೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯನವ
ಅನಾಾಯದ ಪಾತಿೋಕ್ವೆಂದನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಈ ನಾಟ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇದನ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸಿಾಗೆ ನಾಟ್ನತ್ುದೆ. ಇದರ ವಸನು ಹಾಡನಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗಲಿದೆ ಹಿರಿಯರ ಮನಸಿಾಗೊ ತ್ಟ್ನುವಂತ್ಹನದನ ಎಂಬನದನ ಈ ನಾಟ್ಕ್ದ ಪಾಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿಯಿತ್ನ. ನಮೊ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದನನು ಮೊರನಸಲ
ಆಡಿದಾದರೆ. ಈ ನಾಟ್ಕ್ದ ಪಾಯೋಗ ಅತ್ಾಂತ್ ಸತ್ವಯನತ್ವಾಗಿ ಮೊಡಿ ಬಂದಿದೆ.

***

ನಾಟಕ ೩
ಕಪ್ಟ ಸಂನಾಯಸಿ ಮಾರ್ಾಣಲ ಮತ್ತು ಮೂಷಕ ಕತಲ
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದನ ದೆೊಡಡ ಮನೆಯ ಉಗಾಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ್ ಇಲ್ಲಗಳು
ವಾಸವಾಗಿದದವು. ಅಲಿಲಿ ಉಗಾಾಣದಲಿಲ.ಿ ಅಯಾೋ ತ್ಪ್ಾಪಯಿತ್ನ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇಲ್ಲಗಳು ಉಗಾಾಣದ
ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ತೆೊೋಡಿ ದಿನವೆಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಇರನತಿುದದವು. ಕ್ತ್ುಲೆಯಾದ ಕ್ೊಡಲೆ, ಉಗಾಾಣ,
ಅಡನಗೆಮನೆ ಎಲಾಿಕ್ಡೆ ಓಡಾಡಿ ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದದನೆುಲಿ ಕಿತಾುಡಿ, ಚೆಲಾಿಡಿ, ಕ್ಚಾುಡಿ, ಕ್ದನದ, ಮ್ಮದನದ, ತಿಂದನ
ಸನಖವಾಗಿದದವು. ಅಲಿಲ.ಿ ಅವು ಸನಖವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಯಾೋ ತ್ಪ್ಾಪಯಿತ್ನ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ
ಮಾಜಾಿಲ ಇರನವಾಗ ಅವು ಹೆೋಗೆ ಸನಖವಾಗಿರಲನ ಸಾಧಾ? ನಿೋವೆೋ ನೆೊೋಡಿ ಅವುಗಳ ಭಯದ
ಕಾರಣ.
ಕ್ರಿ ನೆರೆ ಬಣಣದ ಮ್ಮಸಡೆಯ ಗಂಟ್ನ
ಬಳಿ ಹೆೊಳೆ ಬಣಣದ ಮಿೋಸೆಗಳೆಂಟ್ನ
ಹಚುನ ಬೆಚುನ ಪಚೆುಯ ಪ್ೆೈರಿನ
ಬಣಣದ ಕ್ಣನಣ ಕಿವಿಬದಿಗನಂಟ್ನ
ಬೆಕ್ನಕ ಬರನತಿುದೆ ನೆೊೋಡಿದಿರಾ?
ಕಾಡಿಗೆಗಿಂತ್ಲನ ಕ್ಪಪೋ ಬಣಾಣ
ಕ್ತ್ುಲಕೆೋ ಕಾಲೆೊಡೆದವೊೋ ಅಣಾಣ
ಕ್ೊದಲ ಕ್ೊದಲ ನಿಗನರಿಸಿಕೆೊಂಡನ
ಸೊಯಿ-ಚಂದಾರೆೊಲನ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಣಾಣ
ಬೆಕ್ನಕ ಬರನತಿುದೆ ನೆೊೋಡಿದಿರಾ?

ಹಾಲ್ಲನ ಗಡಿಗೆಯ ತ್ಳವನನ ಒರೆಸಿ
ಮ್ಮಸರಿನ ಮಡಕೆಯ ಮನಚುಳ ಸರಿಸಿ
ಉರನಳಿಸಿ ಹೆೊರಳಿಸಿ ಭಾಂಡ ಭಾಂಡಗಳ
ಬಸಿ ಹಾಲಲ್ಲ ತ್ನಸನ ಮಜಿಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ
ಬೆಕ್ನಕ ಬರನತಿುದೆ ನೆೊೋಡಿದಿರಾ? (ದ. ರಾ. ಬೆೋಂದೆಾ)
ಇಲ್ಲಗಳ ಅರಸಿ ಬೆೋಟೆಯನಾಡಲನ
ಬೆಕ್ನಕ ಬರನತಿುದೆ ನೆೊೋಡಿದಿರಾ?

೧ನೆೀ ಇಲ: ನೆಟ್ು ಮಿೋಸೆ ಸೆೊಟ್ು ಬೆಕ್ನಕ ಬಂತ್ನ.
೨ನೆೀ ಇಲ: ಮೊಟೆ ತ್ನಂಬ ಅಕಿಕ ರಾಗಿ ಎಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆೋನನ ಮಾಡನವುದನ?
೩ನೆೀ ಇಲ: ಕೆಟ್ು ಕ್ಣಿಣನ ಬೆಕ್ನಕ ಅಟ್ು ಹತಿು ಅಲೆಿೋ ಕ್ೊತಿದೆಯಲಿ.
೪ನೆೀ ಇಲ: ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಸಿಕಿಕೋತ್ನ ಎಂದನ ಹೆೊಂಚನಹಾಕಿ ಕಾಯನತಿುದೆಯಲಿ?
೫ನೆೀ ಇಲ: ಅದರ ಪಂಜಿನಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಳುಲನ ಎಷನು ವೆೋಗವಾಗಿ ಓಡಿದರೊ ಸಾಲದನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಿೋಗೆ ಸದಾ ಆ ಮಾಜಾಿಲದ ಭಯದಲೆಿೋ ಇತ್ನು ಮೊಷಕ್ ಕ್ನಲ. ಹಾಲನ, ಹಯನನ
ಮತ್ನು ಇಲ್ಲಗಳನನು ತಿನನುತ್ು ಸನಖದಿಂದಿತ್ನು ಮಾಜಾಿಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲಿ ಭೊತ್ಕಾಲದ ಮಾತ್ನ.
ವತ್ಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗನತಿುದೆ ಎಂದನ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
(ಬೆಕಿಕನ ಪಾವೆೋಶ. ’ಮಿಯಾವುಂ’ ಎನನುತ್ು ಬರನತ್ುದೆ.)
ಬೆಕತಕ: ನನಗಿೋಗ ವಯಸಾಾಯಿತ್ನ. ಕೆೈಕಾಲನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಮದಲ್ಲನ ಕ್ಸನವು ಇಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆಯಂದನ
ಹಿಡಿಯಲನ ಹೆೊೋದರೆ ಅದನ ಆಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೆೊೋಗಿರನತ್ುದೆ. ನನು ಕ್ಣನಣಗಳ ಮಂಜಾಗಿವೆ.
ಮ್ಮದಲ್ಲನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಗಳ ಬೆೋಟೆಯಾಡನವುದನ ಸಾಧಾವಾಗನತಿುಲಿ. ಹಿೋಗೆೋ ಆದರೆ ನಾನನ ಉಪವಾಸ
ಸಾಯಬೆೋಕಾಗನತ್ುದೆ. ನಾನನ ಈಗ ಏನಾದರೊ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಲೆೋಬೆೋಕ್ನ.

(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮನಂದೆ ಬಂದನ ನಿಂತ್ನ ಹೆೋಳುತಾುನೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಬೆಕಿಕನ ದೆೋಹಕೆಕ ಮನಪುಪ ಬಂದಿತ್ನು. ಅದರ ಬನದಿಧ ಮಾತ್ಾ ಚನರನಕಾಗಿತ್ನು. ಹೆೊಟೆು ತ್ನಂಬ
ಊಟ್ ಸಿಕಿಕದದರೆ ಬನದಿಧಗೊ ಮನಪುಪ ಬರನತಿುತ್ನು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅದನ ಇನೊು ಚನರನಕಾಗಿತ್ನು. ಏನೆೋ ಆಗಲ್ಲ
ದಿನವೆಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರಾತಿಾ ಇಲ್ಲಗಳು ಬಲದಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ಬರನವ ವೆೋಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಕ್ನಕ
ಒಂದನ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಿತ್ನ. ಆಮ್ಮೋಲೆೋನಾಯಿತ್ನ ನಿೋವೆೋ ನೆೊೋಡಿರಿ.
( ಬೆಕ್ನಕ ಕ್ಣನಣ ಮನಚಿುಕೆೊಂಡನ ಸನಮೊನೆ ಕ್ೊತಿದೆ. ಇಲ್ಲಗಳು ದೊರದಿಂದ ನೆೊೋಡನತ್ುವೆ. ನಂತ್ರ ಸವಲಪ
ಹತಿುರ ಬರನತ್ುವೆ. ಆದರೆ ಬೆಕ್ನಕ ಏನೊ ಮಾಡನವುದಿಲಿ.)
೧ನೆೀ ಇಲ: ಬೆಕ್ನಕ ಏನೊಮಾಡನತಿುಲಿ.
೨ನೆೀ ಇಲ: ಹತಿುರ ಹೆೊೋದರೊ ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲೆ ಬರನತಿುಲಿ.
೩ನೆೀ ಇಲ: ನಾನೊ ಹೆೊೋಗಿ ನೆೊೋಡನತೆುೋನೆ.
೫ನೆೀ ಇಲ: ನನಗೆ ಭಯವಾಗನತ್ುದೆ.
೨ನೆೀ ಇಲ; ನಾನನ ಹೆೊೋಗನತೆುೋನೆ.
೧ನೆೀ ಇಲ: ನಾನೊ ಹೆೊೋಗನತೆುೋನೆ.
(ಇಲ್ಲಗಳು ಹತಿುರ ಹೆೊೋಗನತ್ುವೆ. ಇನೊು ಹತಿುರ ಹೆೊೋಗನತ್ುವೆ. ಬೆಕ್ನಕ ಏನೊ ಮಾಡನವುದಿಲಿ. ಆದರೊ
ಇಲ್ಲಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಲನ ತೆೊಡಗನತ್ುವೆ)
ಬೆಕತಕ; ಪಿಾಯ ಮೊಷಕ್ರೆ! ಯಾರೊ ನನಗೆ ಹೆದರ ಬೆೋಕಾಗಿಲಿ. ಈಗ ನಾನನ ಹಿಂಸೆಯನನು
ಬಟಿುದೆದೋನೆ. ಗನರನವಿನಿಂದ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಪಡೆಯಲನ ಕಾಶಿಗೆ ಹೆೊೋಗನತಿುದೆದೋನೆ. ನಿಮಗಾಾರಿಗೊ
ನನಿುಂದ ತೆೊಂದರೆಯಾಗನವುದಿಲಿ.
(ಬೆಕ್ನಕ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಗಳು ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಅವಾಕಾಕಗಿ ನಿಲನಿತ್ುವೆ. ನಂತ್ರ
ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ ಹಾಡಿ ಕ್ನಣಿಯಲನ ತೆೊಡಗನತ್ುವೆ.)

ಇಲಿ ಇಲಿ
ಬೆಕ್ನಕ ಇಲಿ
ಬೆಕಿಕನಿಂದ ತೆೊಂದರೆ ಈಗಿಲಿ
ಬನಿುರಿ ಬನಿುರಿ
ಎಲಿ ಬನಿುರಿ
ರನಚಿ ರನಚಿ ತಿಂಡಿಯ ತಿನನುವ ಬನಿುರಿ.
ಉದನದ ಬೆೋಕೆ
ಕ್ಡಲೆ ಬೆೋಕೆ
ಕ್ಚ ಕ್ಚ ಕ್ಚುಲನ ಕೆೊಬಬರಿ ಬೆೋಕೆ?
ಭತ್ು ಬೆೋಕೆ
ಗೆೊೋದಿ ಬೆೋಕೆ
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಮನದೆದ ಬೆಲಿವ ಬೆೋಕೆ?
ಉಂಡೆ ಬೆೋಕೆ
ಕ್ಜಾಿಯ ಬೆೋಕೆ
ಕ್ನರನ ಕ್ನರನ ಮ್ಮಲಿಲನ ಚಕ್ನಕಲ್ಲ ಬೆೋಕೆ?
ದಾಾಕ್ಷಿ ಬೆೋಕೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆೋಕೆ
ರನಚಿ ರನಚಿಯಾದ ಖಜೊಿರ ಬೆೋಕೆ?
ಬನಿುರಿ ಬನಿುರಿ
ಎಲಿ ಬನಿುರಿ

ರನಚಿ ರನಚಿ ತಿಂಡಿಯ ತಿನನುವ ಬನಿುರಿ.

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಬೆಕ್ನಕ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗಿದೆ ಎಂದನ ಇಲ್ಲಗಳು ಸಂತೆೊೋಷದಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಿದದವು. ಯಾರ
ಭಯವೂ ಇಲಿದೆ ಬೆೋಕಾದದದನೆುಲಿ ತಿಂದನ ಕೆೊಬಬ ಹೆೊೋದವು. ಆದರೆ ಅದನ ಈಗಾಗಲೆ ಭೊತ್ಕಾಲದ
ವಿಷಯ. ವತ್ಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗನತಿುದೆ ಎಂದನ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
(’ಉದನದ ಬೆೋಕೆ’ ಎಂದನ ಇಲ್ಲಗಳು ಹಾಡನತಿುರನತ್ುವೆ. ಬೆಕ್ನಕ ಸಂನಾಾಸಿ ವೆೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾವೆಶಿಸನತ್ುದೆ.
ಅದನನು ನೆೊೋಡಿ ಇಲ್ಲಗಳು ಓಡಿಹೆೊೋಗಲನ ತೆೊಡಗನತ್ುವೆ.)
ಬೆಕತಕ: ಮೊಷಕ್ರೆ ಭಯಪಡಬೆೋಡಿರಿ. ನಾನೆೋನೊ ಮಾಡನವುದಿಲಿ. ಇದೆೊೋ ನೆೊೋಡಿರಿ, ನಾನಿೋಗ
ಸಂನಾಾಸಿಯಾಗಿದೆದೋನೆ. ಇದಿೋಗ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬರನತಿುದೆದೋನೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಶಿ ವಿಶೆವೋಶವರನ ಪಾಸಾದ
ತ್ಂದಿದೆದೋನೆ. ಬನಿು ಬನಿು ಇದೆೊೋ ದಾಾಕ್ಷಿ, ಖಜೊಿರ ಮತ್ನು ಕ್ಲನಿಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದನಕೆೊಳಿು.
೧ನೆೀ ಇಲ: ಏನನ ನಿೋನನ ನಮೊನನು ತಿನನುವುದಿಲಿವೆ?
ಬೆಕತಕ:

ಇಲಿ. ಕಾಣನವುದಿಲಿವೆ ಈ ರನದಾಾಕ್ಷಿ ಭಸೊ?

೨ನೆೀ ಇಲ: ಅದೆಲಿ ಏಕೆ?
ಬೆಕತಕ:

ನನು ಆಸೆಗಳನೆುಲಿ ಸನಟ್ನು ಬೊದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಭಸೊವನನು ಧರಿಸಿದೆದೋನೆ. ಗನರನವಿನಿಂದ

ಪಡೆದ ಮಂತ್ಾದ ಜಪ ಮಾಡಲನ ಈ ರನದಾಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ. ನಾನಿೋಗ ಜಪ ತ್ಪ ಧ್ಾಾನ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
೩ನೆೀ ಇಲ: ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ ಸಿಗನತ್ುದೆ?
ಬೆಕತಕ: ಅದರಿಂದ ಬೆೋಕಾದನದನನು ಪಡೆಯಬಹನದನ.
೩ನೆೀ ಇಲ: ಬೆೋಕಾದನದನನು ಅಂದರೆ?
ಬೆಕತಕ: ಜಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಬೆೋಕ್ನ ಅಲಿಲಿ ಕೆೊಬಬರಿ ಬೆೋಕ್ನ ಎಂದರೆ ಕೆೊಬಬರಿ ಸಿಗನತ್ುದೆ.
ಇಲಗಳು: ಹೌದೆೋ?
ಬೆಕತಕ: ಹೌದನ ಹೌದನ. ಅಷೆುೋ ಅಲಿ, ಧ್ಾಾನ ಮಾಡನವುದರಿಂದ ಹಸಿವೆ ತ್ೃಷೆಗಳು ಆಗನವುದೆೋ ಇಲಿ.
ಇಲಗಳು: ಅಂದರೆ ಆಹಾರವೆೋ ಬೆೋಕಾಗನವುದಿಲಿವೆೋ?
ಬೆಕತಕ: ಊಂಹನಂ. ಬೆೋಕಾಗನವುದೆೋ ಇಲಿ. ಅದಕೆಕೋ ನಾನಿೋಗ ನಿಮೊನನು ತಿನನುತಿುಲಿ. ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ

ಪಡೆದ ನಾನಿೋಗ ಮೊಷಕ್ ಅಭಯಾನಂದಪೂಣಿಸಾವಮಿ.
ಇಲಗಳು: ಹೌದೆೋ?
ಬೆಕತಕ: ಊ೦ ೦ ೦, ಈಗ ಜಪ ಮಾಡನವ ವೆೋಳೆಯಾಯಿತ್ನ. ನಿೋವೆಲಿರನ ಸನಖವಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ.
ನಾನಿನನು ಹೆೊರಡನತೆುೋನೆ.(ಬೆಕ್ನಕ ಎದೆದೋಳತೆೊಡಗನತ್ುದೆ)
೧ನೆೀ ಇಲ: ಒಂದನ ನಿಮಿಷ ತ್ಡೆಯಿರಿ ಮೊಷಕ್ಭಕ್ಷಾನಂದಪೂಣಿ ಸಾವಮಿಗಳೆ!
ಬೆಕತಕ: (ಕೆೊೋಪದಿಂದ) ಮೊಷಕ್ಭಕ್ಷಾನಂದಸಾವಮಿ ಅಲಿ. ನಾನಿೋಗ ಮೊಷಕ್ಗಳನನು ಭಕ್ಷಿಸನವುದಿಲಿ.
(ಪಿಾೋತಿಯಿಂದ) ಮೊಷಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಯ ನಿೋಡನತೆುೋನೆ. ಅದಕೆಕೋ ನಾನಿೋಗ ಮೊಷಕ್
ಅಭಯಾನಂದಪೂಣಿಸಾವಮಿ.
೧ನೆೀ ಇಲ: ತ್ಪ್ಾಪಯಿತ್ನ ತ್ಪ್ಾಪಯಿತ್ನ. ನಿಮೊ ಪ್ಾದಕೆಕ ನಮಿಸನತೆುೋವೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೋಕ್ನ. ಕೆೊೋಪವನನು
ಬಡಬೆೋಕ್ನ.
ಬೆಕತಕ: ಆಗಲ್ಲ. ಏನನ ಬೆೋಕ್ನ ಹೆೋಳಿರಿ.
೧ನೆೀ ಇಲ: ನನಗೊ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಮಾಡಿರಿ.
ಎಲಲ ಇಲಗಳು: ನನಗೊ. ನನಗೊ.
ಬೆಕತಕ: ಅದನನು ಕ್ಲ್ಲಯನವುದನ ಸನಲಭವಲಿ. ಅದಕಾಕಗಿ ಬಹಳ ಕ್ಷುಪಡಬೆೋಕಾಗನತ್ುದೆ.
೧ನೆೀ ಇಲ: ಅದಕಾಕಗಿ ನಾನನ ಏನನ ಬೆೋಕಾದರೊ ಮಾಡಲನ ಸಿದಧನಿದೆದೋನೆ.
ಎಲಲ ಇಲಗಳು: ನಾನೊ, ನಾನೊ.
ಬೆಕತಕ: ಸನಮೊನಿರಿ. ಅದೆಲಿ ನಿಮೊ ಕೆೈಯಿಂದಾಗನವುದಿಲಿ.
ಇಲಗಳು: ಏಕೆ? ಏಕಾಗನವುದಿಲಿ? ನಾವು ಏನನ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ ಹೆೋಳಿರಿ.
ಬೆಕತಕ: ಅದಕೆಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ, ಗನರನಗಳ ಸೆೋವೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ. ಗನರನಗಳಿಗೆ ಇಷುವಾದರೆ
ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ.
೧ನೆೀ ಇಲ: ಏನನ ಮಾಡಬೆೋಕೆೊೋ ಹೆೋಳಿರಿ. ನಾವು ಅದನೆಲಿ ಮಾಡನತೆುೋವೆ. ನಿೋವೆೋ ನಮೊ
ಗನರನಗಳಾಗಿರಿ ಮೊಷಕ್ಭಕ್ಷಾ ಅಲಿಲಿ ಊಂ ಮೊಷಕ್ಭಯಾನಂದಪೂಣಿ ಸಾವಮಿಗಳೆ.( ಬೆಕ್ನಕ ಆ
ಇಲ್ಲಯನನು ದನರನಗನಟಿುಕೆೊಂಡನ ನೆೊೋಡನತ್ುದೆ)
ಎಲಲ ಇಲಗಳು: ಹೌದನ ಹೌದನ ದಯವಿಟ್ನು ಒಪಿಪಕೆೊಳುಬೆೋಕ್ನ. ನಾವೆಲಿರೊ ಈಗಲೆೋ ನಿಮೊ
ಶಿಷಾರಾಗನತೆುವೆ ಮೊಷಕ್ಭಕ್ಷಾ......
ಬೆಕತಕ: (ಸಿಟಿುನಿಂದ) ಗನರನಗಳೆ ಅನಿು ಸಾಕ್ನ.

ಇಲಗಳು: ಅಡಡಬದೆದವು ಗನರನಗಳೆ.
ಬೆಕತಕ: ಆದರೆ ಅದೆಲಿ ಹಿೋಗೆ ಗನಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯನವ ಕೆಲಸವಲಿ. ಒಬೆೊಬಬಬರೆೋ ಬಂದನ ಗನರನಗಳ
ಸೆೋವೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ.
ಇಲಗಳು: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಗನರನಗಳೆ.
(ಇಲ್ಲಗಳೆಲಿ ನಾನನ ಮ್ಮದಲನ ತಾನನ ಮ್ಮದಲನ ಎಂದನ ಕಿರನಚಾಡಲನ ತೆೊಡಗನತ್ುವೆ)
ಬೆಕತಕ: ನಿೋವೆೋ ಚಚಿಿಸಿ ತಿೋಮಾಿನಿಸಿರಿ. ನಾನನ ಅರಳಿಕ್ಟೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಇರನತೆುೋನೆ. ಒಬಬರನ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದನ ನನು ಸೆೋವೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ. (ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿ ಬೆಕ್ನಕ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಇಲ್ಲಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ದಿನ ಯಾರನ ಯಾರನ ಹೆೊೋಗಬೆೋಕೆಂದನ ತಿೋಮಾಿನಿಸಿದವು.
ತ್ನು ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರನವುದೆಂದನ ಆತ್ನರದಿಂದ ಕಾಯನತಿುದದವು. ಅಂತ್ೊ ಒಂದನೆೋ ಇಲ್ಲಯ
ಸರದಿ ಬಂತ್ನ. ಅದನ ಅರಳಿಕ್ಟೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಳಿತ್ ಬೆಕಿಕನ ಹತಿುರ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಪಡೆಯನವ
ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ನ.
( ಧ್ಾಾನಮಾಡನತ್ು ಕ್ನಳಿತ್ ಬೆಕಿಕನ ಮನಂದೆ ನಿಂತ್ನ)
೧ನೆೀ ಇಲ: ನಮಿಸನವೆನನ ಗನರನಗಳೆ
ಬೆಕತಕ: ಓ! ನಿೋನೆೋ.
ಇಲ: ಗನರನಗಳೆ ದಯವಿಟ್ನು ಏನನ ಸೆೋವೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದನ ಹೆೋಳಿರಿ.
ಬೆಕತಕ: (ಅತಿುತ್ು ನೆೊೋಡಿ) ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಸವೆಲಿ ಗನಡಿಸಿ ಸವಚೆಗೆೊಳಿಸನ.
ಇಲ: ಅಪಪಣೆ ಗನರನಗಳೆ. (ಸವಚೆಗೆೊಳಿಸನತ್ುದೆ.)
ಇಲ: ಗನರನಗಳೆ ಸವಚೆಮಾಡಿದೆದೋನೆ.
ಬೆಕತಕ: (ಕ್ಣನಣಬಟ್ನು) ಚಿಂತೆಯಿಲಿ. ನಿನು ಕೆಲಸವನನು ಚೆನಾುಗಿ ಮಾಡಿರನವೆ. ನಾನನ ಸನಪಿಾೋತ್ನಾಗಿದೆದೋನೆ
ಮೊಷಕ್ ವತ್ಾ.
ಇಲ: ಹಾಗಾದರೆ ಮಂತೆೊಾಪದೆೋಶ ಮಾಡನವಿರಾ ಗನರನಗಳೆ?
ಬೆಕತಕ: ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಮಾಡನತೆುೋನೆ ಮಗನ. ಆದರೆ ಎಲಿರ ಎದನರಿಗೆ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ
ಮಾಡನವುದನ ಸರಿಯಲಿ. ಆದದರಿಂದ ನಿೋನನ ನನು ಪಣಿಕ್ನಟಿೋರಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿ ಕಾಯನತಿುರನ. ನಾನನ

ಧ್ಾಾನ ಮನಗಿಸಿ ಬೆೋಗ ಬಂದನಬಡನತೆುೋನೆ. ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
ಇಲ: ಧನಾನಾದೆ ಗನರನಗಳೆ.
(ಇಲ್ಲ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ. ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತ್ರ ಬೆಕ್ನಕ ಕ್ೊಡ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ. ಮನಂದಿನದೆಲಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ
ನಡೆಯನತ್ುದೆ. ಕೆೋವಲ ಧವನಿ ಮಾತ್ಾ ಕೆೋಳಿಸನತ್ುದೆ.)
ಬೆಕತಕ: ಓ! ನಿೋನಾಗಲೆೋ ಬಂದಿರನವೆಯ? ನಿೋನನ ಬಹಳ ಶಿಸಿುನ ಶಿಷಾ. ಬಾ ನನು ಬಳಿಗೆ ಬಾ. ಏಕೆ
ಹೆದರನವೆ? ನಾನನ ಈಗ ಸಂನಾಾಸಿ. ನಾನೆೋನನ ನಿನುನನು ತಿನನುವುದಿಲಿ. ನಿನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಮಾಡನತೆುೋನೆ ಬಾ. ಹಾಂ ಹಾಗೆ. (ಇಲ್ಲ ನೆೊೋವಿನಿಂದ ಕಿರನಚಿಕೆೊಳುುವ ಧವನಿ. ಬೆಕ್ನಕ
ಹಿಂತಿರನಗಿ ಬರನತ್ುದೆ. ಹೆೊಟ್ುಯಮ್ಮೋಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸನತ್ು)
ಬೆಕತಕ: ಬಹಳ ದಿನಗಳನಂತ್ರ ಹೆೊಟೆು ತ್ನಂಬ ತಿನುಲನ ಸಿಕಿಕತ್ನ. ಇಲ್ಲಗಳು ನನು ಬಲೆಗೆ ಬದದವು.
ಇನನು ನನು ಬದನಕ್ನ ಸನಲಭವಾಯಿತ್ನ. (ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ಮಲಗನತ್ುದೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಿೋಗೆ ಮಾಜಾಿಲ ಕ್ಪಟ್ ಸಂನಾಾಸಿ ವೆೋಷದಿಂದ ಬಹಳ ಸನಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಗಳನನು
ಕ್ಬಳಿಸನವ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಿತ್ನ. ಅದರ ಉಪ್ಾಯ ತ್ಕ್ಕ ಫಲವನೊು ನಿೋಡಿತ್ನ. ಮೊಷಕ್ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ
ಏನೆೊೋ ಕೆೊಲಾಹಲ ಕೆೋಳಿ ಬರನತಿುದೆ. ಅದೆೋನೆಂದನ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
ಒಂದತ ಇಲ: ಕೆೊನೆಗೊ ನನು ಸರದಿ ಬಂದೆೋ ಬಟಿುತ್ನ. ನಾಳೆ ನನು ಸರದಿ.
ಇನೊುಂದತ ಇಲ: ನಾಡಿದನದ ನನುದನ.
ಮತೊುಂದತ ಇಲ: ಆಚೆನಾಡಿದನದ ನನುದನ.
ಮೂರೂ ಇಲಗಳು; ಆಮ್ಮೋಲೆ ಕೆೈ ಚಾಚೆೊೋದನ ಮಂತ್ಾಹೆೋಳೆ ೋದನ. ಬೆೋಕಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನೆೊುೋದನ.
ಎಲಲರೂ: ಮಂತ್ಾ ಹೆೋಳೆ ೋದನ ತಿಂಡಿ ತಿನೆೊುೋದನ, ಮಂತ್ಾ ಹೆೋಳೆ ೋದನ ತಿಂಡಿ ತಿನೆೊುೋದನ, ಮಂತ್ಾ
ಹೆೋಳೆ ೋದನ ತಿಂಡಿ ತಿನೆೊುೋದನ, ಮಂತ್ಾ ಹೆೋಳೆ ೋದನ ತಿಂಡಿ ತಿನೆೊುೋದನ.
ಒಂದತ ಇಲ: ಆದರೆ ನಿನೆು ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಪಡೆದ ಮನದಿದಲ್ಲ ಏನನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿತ್ನ ಎಂದನ
ಹೆೋಳಲೆೋ ಇಲಿ.
ಇನೊುಂದತ ಇಲ: ಹೌದನ. ಮ್ಮನೆು ಹೆೊೋದ ಸನಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ೊಡ ಏನೊ ಹೆೋಳಲೆೋ ಇಲಿ.
ಮತೊುಂದತ ಇಲ: ಆಚೆಮ್ಮನೆು ಹೆೊೋದ ಗನಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ೊಡ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲೆ ಇಲಿ. (ಎಲಿ ಇಲ್ಲಗಳು
ಸನಮೊನಾಗನತ್ುವೆ. ಒಟಿುಗೆ ಹೆೋಳುತ್ುವೆ.) ಮಂತೆೊಾಪದೆೋಶಕೆಕ ಹೆೊೋದ ಒಂದನ ಇಲ್ಲಯೊ ಹಿಂದಿರನಗಿ

ಬಂದಿಲಿ. ಇದರಲೆಿೋನೆೊೋ ಮ್ಮೋಸ ಇದೆ.
ಒಂದತ ಇಲ: ನನಗೆ ಭಯವಾಗನತ್ುದೆ.
ಇನೊುಂದತ ಇಲ: ಆ ಮ್ಮೋಸ ಏನೆಂದನ ಕ್ಂಡನಹಿಡಿಯಲೆೋ ಬೆೋಕ್ನ.
ಮತೊುಂದತ ಇಲ: ಹೆೋಗೆ.
ಇನೊುಂದತ ಇಲ: ನಾಳೆ ನಿೋನನ ಹೆೊೋಗನವಾಗ ನಾವು ಒಂದನ ಬಲೆಯನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಬೆಕಿಕಗೆ
ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಬಚಿುಟ್ನುಕೆೊಳುುತೆುೋವೆ. ಬೆಕ್ನಕ ಏನನ ಮಾಡನತ್ುದೆ ಎಂದನ ನೆೊೋಡನತೆುೋವೆ.
ಒಂದತ ಇಲ: ನಾನೆೋನನ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ?
ಇನೊುಂದತ ಇಲ: ನಿೋನನ ಬೆಕ್ನಕ ಹೆೋಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡನ.
ಮತೊುಂದತ ಇಲ: ನಿನಗೆೋನಾದರನ ಅಪ್ಾಯವಾದರೆ ನಾವು ಬೆಕಿಕನ ಮ್ಮೋಲೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನನು
ಹಿಡಿಯನತೆುೋವೆ.
ಒಂದತ ಇಲ : ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ.
(ಬೆಕ್ನಕ ಅರಳಿ ಮರದಡಿ ಕ್ೊತಿದೆ. ಒಂದನ ಇಲ್ಲ ಬರನತ್ುದೆ)
ಇಲ: ನಮಿಸನವೆನನ ಗನರನಗಳೆ. ಏನನ ಸೆೋವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆೋಳಿರಿ.
ಬೆಕತಕ: ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊವುಗಳನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಬಾ.
ಇಲ: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ. (ಅದನ ದೊರ ಹೆೊೋಗಿ ಹೊಗಳನನು ತ್ರನತ್ುದೆ. ಬೆಕ್ನಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಯನನು
ನೆೊೋಡನತ್ುದೆ.) ಇದೆೊೋ ಗನರನಗಳೆ, ಹೊವುಗಳನನು ತ್ಂದಿದೆದೋನೆ.
ಬೆಕತಕ: ನಿನು ಸೆೋವೆಯಿಂದ ನಾನನ ಸನಪಿಾೋತ್ನಾಗಿದೆದೋನೆ ಮೊಷಕ್ ವತ್ಾ.
ಇಲ: ಹಾಗಾದರೆ ಮಂತೆೊಾಪದೆೋಶ ಮಾಡನವಿರಾ ಗನರನಗಳೆ?
ಬೆಕತಕ: ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ಸಂಶಯವೆೋಕೆ?
ಇಲ: ಧನಾನಾದೆ.
ಬೆಕತಕ: ನಿೋನನ ನನು ಕ್ನಟಿೋರಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿ ಕ್ನಳಿತಿರನ. ನಾನನ ಧ್ಾಾನ ಮನಗಿಸಿ ಬರನತೆುೋನೆ. ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
ಇಲ: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಗನರನಗಳೆ. ( ಇಲ್ಲಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.)
ಬೆಕತಕ: ಇವೊತ್ನು ಕ್ೊಡ ಒಳೆುಯ ಊಟ್. ನನು ಉಪ್ಾಯ ಚೆನಾುಗಿ ಫಲ್ಲಸನತಿುದೆ. ಓಂ

ಕಾಶಿವಿಶೆವೋಶವರಾಯ ನಮಃ. (ಬೆಕ್ನಕ ಎದನದ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.)
(ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನಿದ ಮಾತ್ನ ಕೆೋಳಿಸನತ್ುದೆ.)
ಬೆಕತಕ: ಬಾ ಮೊಷಕ್ ವತ್ಾ, ಹತಿುರ ಬಾ. ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
ಇಲ: ನ ನ ನ ಗೆೋ ಕೆೊ ಭ್ ಭಯ ವಾಗನತಿುದೆ.
ಬೆಕತಕ: ಭಯವೆೋಕೆ? ನಾನೆೋನೊ ಮಾಡನವುದಿಲಿ. ನಿನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಾ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ
ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ಬಾ ಹತಿುರ ಬಾ.
ಇಲ: ಗನರನಗಳೆ ನಿನೆು ನಿಮಿೊಂದ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಪಡೆದ ಮನದಿದಲ್ಲ ಇನೊು ಬಲಕೆಕ ಬಂದೆೋ ಇಲಿ.
ಬೆಕತಕ: ಊಂ ಊಂ ಅದನ ಮಂತ್ಾವನನು ಹೆೋಳಿ ಸಿಕ್ಕದದನೆುಲಿ ತಿಂದನ ಹೆೊಟೆು ಭಾರವಾಗಿ ಎಲೆೊಿೋ
ಮಲಗಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಇಲ: ಮ್ಮನೆು ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶ ಪಡೆದ ಸನಂಡಿಲ್ಲಯೊ ಬಂದಿಲಿ.
ಬೆಕತಕ: ಸಿಕಾಕಪಟೆು ತಿಂದನ ಅದರ ಹೆೊಟೆು ಕೆಟ್ನು ಎಲೆೊಿೋ ದೊರ ಹೆೊೋಗಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಇಲ: ಹಾಗಾದರೆ ಮಂತೆೊಾೋಪದೆೋಶದಿಂದ ಎಲಿರಿಗೊ ಕೆಟ್ುದೆದೋ ಆಗನತ್ುದೆಯೋ?
ಬೆಕತಕ: ಸನಮೊನೆ ಹರಟ್ ಬೆೋಡ. ಶನಭಮನಹೊತ್ಿ ಕ್ಳೆದನ ಹೆೊೋಗನತಿುದೆ. ಬೆೋಗ ಬಾ.
ಇಲ: ಬೆೋಡ ಬೆೋಡ. ನನಗೆ ಅದನ ಬೆೋಡ. ನಾನನ ಹೆೊೋಗನತೆುೋನೆ.
ಬೆಕತಕ: ನಾನನ ಈಗ ನಿನುನನು ಬಡನವುದಿಲಿ.
ಬೆೀರೆ ಇಲಗಳು; ನಾವೂ ನಿನುನನು ಈಗ ಬಡನವುದಿಲಿ. (ಬೆಕ್ನಕ ಕ್ನಂಯನೆಡನವ ಸದನದ)
(ಇಲ್ಲಗಳು ಬೆಕ್ಕನನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದನ ತ್ರನತ್ುವೆ)
ಇಲಗಳು: ಬೆಕ್ನಕ ಬಲೆಯಲ್ಲ ಬದಿದತ್ನ
ಬೆಕಿಕನ ಗನಟ್ನು ಬಯಲಾಯಿತ್ನ
ಸಂನಾಾಸಿ ವೆೋಷ ಧರಿಸಿತ್ನು
ಕ್ಪಟ್ ಭಕಿು ತೆೊೋರಿತ್ನು

ಅರಿಯದ ಇಲ್ಲಗಳ ಕೆೊಂದಿತ್ನು
ಮ್ಮೋಸಕೆಕ ತ್ಕ್ಕ ಬೆಲೆ ತೆತಿುತ್ನು
ಬೆಕ್ನಕ ಬಲೆಯಲ್ಲ ಬದಿದತ್ನ
ಬೆಕಿಕನ ಗನಟ್ನು ಬಯಲಾಯಿತ್ನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಿೋಗಿತ್ನು ಮಾಜಾಿಲ ಮತ್ನು ಮೊಷಕ್ರ ಕ್ತೆ. ಮ್ಮೋಸ ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯನವುದಿಲಿ,
ಸತ್ಾ ಹೆೊರಬಂದೆೋಬರನತ್ುದೆ, ಅಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಗಳು ಮನಂದೆ ಸನಖವಾಗಿದದವು ಎಂದನ ಹೆೋಳೆ ೋಣವೆ?
ನಾವಿನನು ಹೆೊೋಗಿಬರನತೆುೋವೆ. ನಮಸಾಕರ.
***
ಕಪ್ಟ ಸಂನಾಯಸಿ ಮಾರ್ಾಣಲ ಮತ್ತು ಮೂಷಕ ಕತಲ
ಸಂನಾಾಸಿ ವೆೋಷ ಧರಿಸಿದ ಬೆಕಿಕನ ಪಾಸಿದಧವಾದ ಕ್ತೆಯ ನಾಟ್ಕ್ ರೊಪ್ಾಂತ್ರವಿದನ. .ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಸಣಣ ವಾಕ್ಾ ಮತ್ನು ಹಾಡನಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದದನದ. ಇದನ ಹಾಸಾರಸದಿಂದ ತ್ನಂಬ ಕ್ನತ್ೊಹಲ ಹೆಚಿುಸನವಂತಿದೆ.

ನಾಟಕ ೪
ಅರಸತಕತಮಾರರ ಬಾಲ ಕ್ತರೀಡೆಗಳು

ಗಮಕ:
ಕ್ೆೀಳು ಜನಮೀಜಯ ಮಹೀಪ್ತ್ರ
ಬಾಲಕರತ ಮರೆದರತ ನೂರಾರತ
ಬಾಲಕ್ೆೀಳಿ ವಯಸನಿಗಳು ಹೊರವಳಯದಲ ಪ್ುರದ
ಆಳಿನೆೀರಿಕ್ೆ ಹಡಿಗವಡೆ ಗತರಿ
ಯಾಳು ಚೆಂಡಿನ ಹೊರ್ಕ್ೆ ಚಿಣಿಕ್ೊೀ
ಲಾಳು ಗೊತ್ರುನ ದಂಡೆಯನೆ ನಾನಾವಿನೊೀದದಲ
ದೃಶ್ಯ ೧
(ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದ ವಾದನ ಆರಂಭವಾಗನತ್ುದೆ. ರಂಗದ ಮ್ಮೋಲೆ ಬಾಲಕ್ರಾದ ಕೌರವವರನ
ಮತ್ನು ಪ್ಾಂಡವರನ ಆಟ್ವಾಡನತಿುರನವ ದೃಶಾ. ಮೃದಂಗ ವಾದನದ ಗತಿ ಆಟ್ಕೆಕ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಇರನತ್ುದೆ.
ನಂತ್ರ ಅದನ ಕ್ಷಿೋಣವಾಗನತ್ುದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆೊೋಲಾಹಲ ಮಾಡನತ್ು ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ.)
ದೃಶ್ಯ ೨
(ಅರಮನೆಯ ಮ್ಮಗಸಾಲೆ. ಒಂದನ ಕ್ಡೆಯಿಂದ ದಾಸಿಯರನ ಧೃತ್ರಾಷರ

ಮತ್ನು ಗಾಂಧ್ಾರಿಯರನನು ಕ್ರೆತ್ರನತಾುರೆ.)
ದಾಸಿ:

ಅರಸ! ಇದೆೊೋ! ಅರಮನೆಯ ಮ್ಮಗಸಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆದೋವೆ.

ಗಾಂಧಾರಿ:

ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳುಲನ ಸಾಳ ತೆೊೋರಿಸನ ದಾಸಿ.

ಧೃತ್ರಾಷರ: ಮಕ್ಕಳ ಧವನಿಯೋ ಕೆೋಳಿಸನತಿುಲಿವಲಿ! ಅವರ ಬಾಲಕಿಾೋಡೆಗಳ ವಿವರಗಳನನು
ಕೆೋಳಲನ ನನು ಕಿವಿಗಳು ಹಾತೆೊರೆಯನತಿುವೆ.
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಕ್ಂದರನನು ಮನದಾದಡನವ ಆಸೆ ನನುಲ್ಲಿಯೊ ಉಕ್ನಕತಿುದೆ. ಇನೊು
ಮಕ್ಕಳು ಆಟ್ದಿಂದ ಮರಳಿ ಬರನವ ಸಮಯವಾಗಲ್ಲಲಿವೆೋ ದಾಸಿ?

ದಾಸಿ:

ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅರಸಿ. ಇನೆುೋನನ ಅವರನ ಬರನತಿುರಬಹನದನ.
ಇದೆೊೋ ಪಿತಾಮಹರನ ಆಗಮಿಸನತಿುರನವರನ. (ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ತ್ಲೆ
ತ್ಗಿೆಸಿ ನಿಂತ್ನಕೆೊಳುುವಳು)
(ಭಿೋಷೊನ ಪಾವೆೋಶ)

ಧೃತ್ರಾಷರ: (ಎದನದ ನಿಂತ್ನ) ನಮಿಸನವೆನನ ದೆೊಡಡಪಪ.
ಗಾಂಧಾರಿ: ( ಎದನದ ನಿಂತ್ನ) ನಮಿಸನವೆನನ ಮಾವ.
ಭೀಷಮ:

ಧಿೋರ್ಿ ಕಾಲ ಸನಖವಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೆಲಿ ಇತ್ುಕ್ಡೆ
ಬರನತಿುರನವುದನ ಉಪಪರಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೊ ಕ್ಂಡಿತ್ನ. ಅವರನನು
ನೆೊೋಡನವ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನೊ ಇತ್ು ಕ್ಡೆ ಬಂದೆ.
(ಮಕ್ಕಳ ಕೆೊೋಲಾಹಲ)

ಉಪ್ನಂದ: ಅಲಿ ಅವನನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹನದೆ?
ಸತಬಾಹತ:

ನಾನನ ಅಪಪನಿಗೆ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ.

ಅನತವಿಂದ: ಹೌದನ ಹೌದನ. ಹೆೋಳಲೆೋಬೆೋಕ್ನ.
ಊರ್ಣನಾಭ: ನಾನನ ಅಮೊನಿಗೆ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ.
ಅನತವಿಂದ: ಈಗ ಅದೆೋ ಸರಿ
(ಅಷುರಲ್ಲಿ. ಭಿೋಷೊರನನು ನೆೊೋಡಿ)
ಎಲಲರತ:

ನಮಿಸನವೆವು ಮನತ್ುಯಾ. (ನಮಿಸನತಾುರೆ)

ಭೀಷಮ:

ಆಹಾ! ಮನದಿದನ ಕ್ಂದಗಳಿರಾ, ಕಿೋತಿಿವಂತ್ರಾಗಿ ಬಾಳಿ.

ಎಲಲರತ:

ನಮಿಸನವೆವು ಅಪಪಯಾ, ನಮಿಸನವೆವು ಅಮೊ.

ಧೃತ್ರಾಷರ, ಗಾಂಧಾರಿ: ನೊಕಾಿಲ ಸನಖವಾಗಿ ಬಾಳಿ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಅಪಪಯಾ! ಇನನುಮ್ಮೋಲೆ ಹಿೋಗೆ ನಡೆಯನವುದಿಲಿ.
ದತಶ್ಾಾಸನ:

ಹೌದನ, ನಿೋನನ ಅವನಿಗೆ ತ್ಕ್ಕ ಶಾಸಿು ಮಾಡಲೆೋಬೆೋಕ್ನ.

ಧೃತ್ರಾಷರ,ಭೀಷಮ: ಏನಾಯಿತ್ನ?
ಭೀಷಮ:

ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸಿು ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ?

ಧೃತ್ರಾಷರ: ಏನಾಯಿತ್ನ? ಶಾಸಿು ಮಾಡಿದರಾಯಿತ್ನ. ಬಾ, ಕ್ಂದ! ನಿನುನನು ಮ್ಮದಲನ
ನನು ತೆೊೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಬಬಕೆೊಳುುವೆ.
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಏಕೆ ಎಲಿರೊ ದೊರವೆೋ ಇರನವಿರಿ? ಎಂದಿನಂತೆ ನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳುಲನ ಬರನತಿುಲಿ?

ಉಪ್ನಂದ: ಅಮೊ ನನು ಮ್ಮಣಕಾಲ್ಲಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳುಲನ ಆಗನವುದಿಲಿ.
ಗಾಂಧಾರಿ: (ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ) ಗಾಯ ಹೆೋಗಾಯಿತ್ನ ಉಪನಂದ? ಗಾಯ ದೆೊಡಡದೆ?
ನನು ಹತಿುರ ಬಾ.
(ಉಪನಂದ ಗಾಂಧ್ಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ.ಭಿೋಷೊ ಒಬೆೊಬಬಬರ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ನೆೊೋಡನತಾುನೆ.)
ಅನತವಿಂದ:

ನನು ಎದೆ ನೆೊೋಯನತಿುದೆ.

ಉರ್ಣನಾಭ: ನನು ಹಲನಿ ಬದನದಹೆೊೋಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಆಂ!

ಧೃತ್ರಾಷರ:

ಅದನ ಹೆೋಗೆ?

ದತರ್ೀಣಧನ: ಇದೆಲಿ ಆ ಭಿೋಮನೆೋ ಮಾಡಿದನದ. ಅವನಿಗೆ ತ್ಕ್ಕ ಶಾಸಿು ಆಗಲೆೋ ಬೆೋಕ್ನ.
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಏನನ ಮಾಡಿದ ಭಿೋಮ? ಹೆೋಳಿ ಮಕ್ಕಳೆೋ.

ಭೀಷಮ:

ಇದೆಲಿ ಹೆೋಗಾಯಿತ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ?

ಸತಬಾಹತ:

ಅಪಪ, ಅಮೊ, ಮನತ್ುಯಾ! ನಾವೆಲಿ ಈಜಾಡಲನ ಕೆೊಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಆ
ಭಿೋಮ ನನುನನು ನಿೋರಿನೆೊಳಗೆ ಮನಳುಗಿಸಿ ಅಮನಕಿ ಗಟಿುಯಾಗಿ
ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡ. ಉಸಿರನಕ್ಟಿು ಸಾಯನವಂತಾದಾಗ ಬಟ್ು. ಮೊಗನ
ಬಾಯಲೆಿಲಿ ನಿೋರನ ಹೆೊೋಗಿ ಕೆಮಿೊ ಕೆಮಿೊ ಎದೆಯಲಿ ನೆೊೋವಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಾರಿ:

ಅಯಾೋ ನನು ಕ್ಂದ ಬಾ ಹತಿುರ.

ಅನತವಿಂದ:

ಮನತ್ುಯಾ! ಚೆಂಡಿನ ಹೆೊಣಕೆ ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲಿ ಸೆೋರಿ
ಭಿೋಮನನನು ಸೆೊೋಲ್ಲಸಿದೆವು.

ಧೃತ್ರಾಷರ: ಭಲಾ! ಆಮ್ಮೋಲೆ?
ಅನತವಿಂದ: ಮ್ಮದಲೆೋ ಆದ ಒಪಪಂದದಂತೆ, ಅವನನ ನಮೊ ನಾಲವರನನು ಎತಿುಕೆೊಂಡನ
ಅಧಿ ಹರಿದಾರಿ ದೊರ ಓಡಬೆೋಕಿತ್ನು.
ಭೀಷಮ:

ಅವನನ ಎತಿುಕೆೊಳುಲ್ಲಲಿವೆ?

ಧೃತ್ರಾಷರ: ನಾನನ ಈಗಲೆೋ ಆತ್ನನನು ಬರಹೆೋಳುತೆುೋನೆ.
ಸತಬಾಹತ:

ಇಲಿ ಮನತ್ುಯಾ. ಇಲಿ ಅಪಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿ. ಅವನನ ಒಪಪಂದದಂತೆ ನಮೊ
ನಾಲವರನೊು ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಓಡಿದ.

ಧೃತ್ರಾಷರ: ಏನನ? ಆತ್ನೆೊಬಬನೆೋ ನಾಲವರನೊು ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಓಡಿದನೆೋ?
ಉಪ್ನಂದ: ಹೌದನ ಅಪಪ!
ಸತಬಾಹತ:

ನಾನನ ಅವನ ಎಡ ಭನಜದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಳಿತ್ನ ಅವನ ಕ್ತ್ುನನು ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡಿದೆದ.

ಊರ್ಣನಾಭ: ನಾನನ ಅವನ ಬಲಭನಜದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಳಿತ್ನ ಅವನ ಕ್ೊದಲನನು ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡಿದೆದ.
ಉಪ್ವಿಂದ:

ನನುನನು ಅವನನ ತ್ನು ಎಡ ಕ್ಂಕ್ನಳಲ್ಲಿ ಎತಿುಕೆೊಂಡಿದದ.

ಅನಿವಿಂದ:

ನನುನನು ಬಲ ಕ್ಂಕ್ನಳಲ್ಲಿ ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಓಡಿದ.

ಭೀಷಮ:

ಮಹಾ ಗಟಿುಗ ಅವನನ.

ಎಲಲರೂ:

(ಗಾಂಧರಿಯ ಹತಿುರ ಬಂದನ) ಕ್ನದನರೆ ಸವಾರಿಗಿಂತ್ ಅದನುತ್ವಾಗಿತ್ನು

ಗೆೊತೆುೋ ಅಮೊ?
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಭೆೋಷ್! ಭಿೋಮ ನಿಮೊನೆುಲಿ ಚೆನಾುಗಿ ಆಡಿಸನತಾುನೆ ಎಂದನ ತೆೊೋರನತ್ುದೆ.

ಸತಬಾಹತ:

(ವಾಂಗದಿಂದ) ಹೊಞಂ! ಚೆನಾುಗಿ ಆಡಿಸನತಾುನೆ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಏನನ ಮಾಡಿದ ಗೆೊತೆುೋ?

ಗಾಂಧಾರಿ,ಧೃತ್ರಾಷರ: ಏನನ ಮಾಡಿದ?
ಸತಬಾಹತ:

ನಮೊನೆುಲಿ ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಿ ಮ್ಮೋಲ್ಲನಿಂದ ಒಂದನ ತ್ಗಿೆನೆೊಳಗೆ ಎಸೆದ.

ಗಾಂಧಾರಿ:

ಹಾಞಂ!

ಅನತವಿಂದ: ಆಗ ನನು ಕಾಲನ ಉಳುಕಿತ್ನ ( ನೆೊೋವು ತೆೊೋಪಿಡಿಸನತಾುನೆ)
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಇದೆಂತ್ಹ ಆಟ್?

ಧೃತ್ರಾಷರ:

ಅಯಾೋ! ಹಾಗೆಲಿ ಮಾಡಿದನೆ ಆ ಭಿೋಮ? (ಚಪ್ಾಪಳೆ ತ್ಟಿು) ಸೆೋವಕ್ರೆ!
ಪ್ಾಂಡನ ಪುತ್ಾರನನು ಕ್ರೆತ್ನಿು.

ಸೆೀವಕರತ:

ಅಪಪಣೆ ಅರಸ.

ಗಾಂಧಾರಿ:

ದನಶಾಾಸನ! ಎಲ್ಲಿರನವೆ ನಿೋನನ? ಏಕೆ ಮೌನವಾಗಿರನವೆ?

ದತಶ್ಾಾಸನ: (ಹೆೊೋ ಎಂದನ ಅಳುತ್ು) ನನು ತ್ಲೆಗೆ ಪ್ೆಟಾುಗಿ ತ್ಲೆ ನೆೊೋಯನತಿುದೆ.
ಧೃತ್ರಾಷರ, ಗಾಂಧಾರಿ: ನಿನಗೆೋನಾಯಿತ್ನ ಚಿನು?
ಭೀಷಮ:

ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ. ( ನೆೊೋಡಿ) ತ್ಲೆಗೆ ಸಣಣ ತ್ೊತಾದ ಹಾಗೆ
ಕಾಣನತ್ುದೆ. ದಾಸಿ! ಇವನ ಗಾಯಕೆಕ ಉಪಚಾರ ಮಾಡನ.

ದಾಸಿ:

ಆಣತಿಯಂತೆಯೋ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.(ದಾಸಿ ಔಷಧಿ ತ್ರಲನ ಹೆೊೋಗನತಾುಳ ೆ)

ಭೀಷಮ;

ಇದನ ಹೆೋಗಾಯಿತ್ನ ಕ್ಂದ?
(ಪ್ಾಂಡನ ಪುತ್ಾರ ಪಾವೆೋಶ)

ಪ್ಾಂಡತ ಪ್ುತ್ರರತ: ನಮಿಸನವೆವು ಮನತ್ುಯಾ. ನಮಿಸನವೆವು ದೆೊಡಡಪಪ, ದೆೊಡಡಮೊ.
ಭೀಷಮ, ಧೃತ್ರಾಷರ, ಗಾಂಧಾರಿ: ಕಿೋತಿಿವಂತ್ರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ. ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳಿು.
ಭೀಷಮ:

ಹೊಞಂ. ಹೆೋಳು ದನಃಶಾಾಸನ, ತ್ಲೆಗೆ ಹೆೋಗೆ ಪ್ೆಟಾುಯಿತ್ನ?

ದತಶ್ಾಾಸನ:

ನಾವೆಲಿ ಚಿಣಿಣಕೆೊೋಲನ ಆಡನತಿುದೆದವು.

ಭೀಷಮ:

ಹೊಞಂ. ಆಮ್ಮೋಲೆ?

ದತಶ್ಾಾಸನ:

ಆಗ ಭಿೋಮನ ಸರದಿ ಇತ್ನು.

ಭೀಷಮ:

ಸರಿ.

ದತಶ್ಾಾಸನ:

ನಾನನ ಎದನರಿಗೆ ನಿಂತ್ನ ಅವನನ ಚಿಮಿೊಸನವ ಚಿಣಿಣಯನನು ಹಿಡಿಯಬೆೋಕಾಗಿತ್ನು

ಭೀಷಮ:

ಹನಞಂ. ಆಮ್ಮೋಲೆ?

ದತಶ್ಾಾಸನ:

ಭಿೋಮ ಕೆೊೋಲ್ಲನಿಂದ ಚಿಣಿಣಯನನು ಹೆೋಗೆ ಚಿಮಿೊಸಿದ ಗೆೊತೆುೋ ಮನತ್ುಯಾ?

ಧೃತ್ರಾಷರ:

ಹೆೋಗೆ ಚಿಮಿೊಸಿದ?

ದತಶ್ಾಾಸನ:

ಎದನರಿಗಿರನವ ನಾನನ ಕ್ೊಡಲೆ ಮನಖ ತಿರನಗಿಸದೆ ಹೆೊೋಗಿದದರೆ, ಚಿಣಿಣ
ನನು ಕ್ಣಿಣಗೆೋ ತ್ಗನಲನತಿುತ್ನು.

ಧೃತ್ರಾಷರ:

(ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ) ಸದಾ ಹಾಗೆೋನೊ ಆಗಲ್ಲಲಿವಲಿ. ನಿನು
ಕ್ಣನಣಗಳು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿವೆಯಲಿವೆೋ?

ಸತಬಾಹತ:

ಸದಾ ಅಣಣ ಮನಖ ತಿರನಗಿಸಿದದರಿಂದ ಕ್ಣನಣ ಉಳಿಯಿತ್ನ. ಆದರೆ
ತ್ಲೆಗೆ ತ್ೊತಾಯಿತ್ನ.

ಗಾಂಧಾರಿ, ಧೃತ್ರಾಷರ: ಅಯಾೋ ಕ್ಂದ!
(ದಾಸಿ ಔಷಧವನನು ತ್ರನತಾುಳ ೆ. ಅತ್ನ ಗಾಯವನನು ಶನದಧಗೆೊಳಿಸಿ ಅದನನುಹಾಕ್ನತಾುಳ ೆ.)
ಅನತವಿಂದ:

ಆಮ್ಮೋಲೊ ಕ್ೊಡ ಭಿೋಮ ಬೆೋಕ್ಂತ್ಲೆೋ ಚಿಣಿಣಯನನು ರಭಸವಾಗಿ ಚಿಮಿೊಸಿದ.
ಆಗ ಹಿಡಿಯಲನ ಹೆೊೋದ ನನು ಕೆೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮನರಿದಿವೆ.

ಗಾಂಧಾರಿ:

(ದನಃಖ ಮತ್ನು ಆತ್ಂಕ್ದಿಂದ ) ಅಯಾೋ! ಎಂತ್ಹ ಅನಾಾಯವಿದನ?

ಭೀಷಮ:

ಇದೆಲಿ ನಿಜವೆೋ ಭಿೋಮ?

ಭೀಮ:

ಇಲಿ ಮನತ್ುಯಾ. ನಾನೆೋನೊ ಅವನಿಗೆ ಪ್ೆಟಾುಗಲ್ಲ ಎಂದನ ಚಿಣಿಣಯನನು ಚಿಮಿೊಸಲ್ಲಲಿ.

ಅಜತಣನ:

ಆ ಆಟ್ವಿರನವುದೆೋ ಹಾಗಲಿವೆೋ ಮನತ್ುಯಾ? ಒಬಬರನ ಚಿಣಿಣಯನನು

ಚಿಮಿೊಸಬೆೋಕ್ನ ಇನೆೊುಂದನ ಗನಂಪಿನವರನ ಅದನನು ತ್ಡೆಯಬೆೋಕ್ನ. ಚಿಣಿಣಯನನು
ರಭಸದಿಂದ ಹೆೊಡೆಯದಿದದರೆ ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವರಸಾವೆೋನಿರನತ್ುದೆ?
ಎಲಲ ಕ್ೌರವರತ: ಇಲಿ ಮನತ್ುಯಾ. ಈ ಭಿೋಮ ಅದನನು ಬೆೋಕ್ಂತ್ಲೆೋ ನಮಗೆ
ಪ್ೆಟಾುಗನವಂತೆಯೋ ಹೆೊಡೆಯನತಾುನೆ.
ಭೀಷಮ:

ಯನಧಿಷ್ಟಿರ! ನಿಜವೆೋನೆಂದನ ನಿೋನನ ಹೆೋಳು ಮಗನ.

ಯತಧಿಷ್ಿರ:

ಮನತ್ುಯಾ, ಭಿೋಮ ನಮ್ಮೊಲಿರಗಿಂತ್ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲ್ಲ. ಅವನನ
ಚಿಣಿಣಯನನು ದೊರಕೆಕ ಚಿಮಿೊಸಲನ ಶಾಮಪಡಬೆೋಕಾಗಿಲಿ.
ಅವನನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೆೊಡೆದರೊ ಅದನ ರಭಸದಿಂದಲೆ ಹಾರನತ್ುದೆ.

ದತರ್ೀಣಧನ: (ವಾಂಗಾದಿಂದ) ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೆೊಡೆದರೊ ಅದನ ರಭಸದಿಂದಲೆ
ಹಾರನತ್ುದೆ. ಆ ಹೆಮೊರವನನು ಅಲನಗಾಡಿಸಿದನದ? ಅದನ ಕ್ೊಡ
ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೋ ಅಲನಗಾಡಿಸಿದೆದೋ?
ಧೃತ್ರಾಷರ:

ಏನದನ ಮರ ಅಲನಗಾಡಿಸಿದನದ?

ಭೀಷಮ:

ಮರಕೆೊೋತಿ ಆಟ್ ಆಡನತಿುದದರೆಂದನ ತೆೊೋರನತ್ುದೆ.

ಊರ್ಣನಾಭ: ಅಪಪ ನಾವೆಲಿ ಮರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಳಿತಿುದೆದವು.
ದೃಧವಮಣ: ಆಗ ಇವನನ ಮರವನನು ಹೆೋಗೆ ಅಲನಗಾಡಿಸಿದ ಗೆೊತೆುೋ?
ಗಾಂಧಾರಿ, ಧೃತ್ರಾಷರ: ಹೆೋಗೆ ಅಲನಗಾಡಿಸಿದ ಕ್ಂದ?
ಊರ್ಣನಾಭ: ನಾವೆಲಿ ಬರನಗಾಳಿಗೆ ಮರದಿಂದ ಉದನರಿಹೆೊೋಗನವ ಹಣನಣಗಳಂತೆ
ಟ್ಪಟ್ಪನೆ ಕೆಳಗೆ ಬದನದ ಹೆೊೋದೆವು.
ಧೃತ್ರಾಷರ:

(ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಎದನದ ನಿಲನಿವನನ) ಅನಾಾಯ! ಅನಾಾಯ!

ವಿಂಧನ:

ಅಮೊ , ಮರದಿಂದ ಬದನದ ನನು ಬೆನನು ಮೊಳೆ ನೆೊೋವಾಗಿದೆ.

ನಕತಲ:

ಮರದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕ್ನಳಿತಾಗ ಅರಮನೆಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ
ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳುುವಂತೆ ನಿಶಿುಂತೆಯಿಂದ ಕ್ನಳಿತ್ನಕೆೊಳುುವುದೆೋ?

ಸಹದೆೀವ:

ಕಾರಣಾಂತ್ರದಿಂದ ಕೆೊಂಚ ಅಲಾಿಡಿದರೆ ಬೋಳಬಹನದೆಂಬ
ಎಚುರಿಕೆ ಇರಬೆೋಡವೆೋ?

ಉಪ್ನಂದ: ಮರದಿಂದ ಬದನದ ನನು ಮ್ಮಳಕಾಲನ ಗಾಯವಾಗಿದೆ,
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಭಿೋಮ ನಿೋನನ ಹಿೋಗೆ ನಿನು ತ್ಮೊಂದಿರನನು ಕಾಡಬಹನದೆ?

ಭೀಮ:

ದೆೊಡಡಮೊ, ಇವರೆಲಿ ಸನಳುು ಸನಳೆುೋ ನನು ಮ್ಮೋಲೆ ಚಾಡಿ ಹೆೋಳುತಿುದಾದರೆ.
ನನುನನು ನೆೊೋಡನ. ಇವರೆಲಿ ನನಗೆೋನನ ಮಾಡಿದಾದರೆ ನೆೊೋಡನ.
ಅಯಾೋ ಕ್ಷಮಿಸನ ದೆೊಡಡಮೊ, ನಿೋನನ ನೆೊೋಡಲಾರೆ ಎಂಬನದನ
ಮರೆತೆೋ ಹೆೊೋಯಿತ್ನ.
ಮನತ್ುಯಾ! ಇಗೆೊೋ! ನಿೋನಾದರೊ ನೆೊೋಡನ ಮನತ್ುಯಾ. ನನು
ಮ್ಮೈಯಲಿ ಪರಚಿ ನನುನನು ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಎಳೆದಾಡಿದಾದರೆ ನೆೊೋಡನ.

ಉಪ್ವಿಂದ: ಮನತ್ುಯಾ, ಅಪಪ, ಅಮೊ. ಇವನನ ಸನಳುು ಹೆೋಳುತಿುದಾದನೆ. ನಾನನ ಒಂದನ
ಕ್ಂಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ನಕೆೊಂಡನ ನೆೊೋಡಿದೆ. ತಾನೆೋ ತ್ನು
ಮ್ಮೈಯನನು ಮನಳುುಗಳಿಂದ ಗಿೋರಿಕೆೊಂಡನ, ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ
ನಮೊನನು ದೊರನತಿುದಾದನೆ.
ಭೀಮ:

(ಉಪವಿಂದನನನು ಕ್ನರಿತ್ನ)ಉಪವಿಂದ! ನಿನು ಮಾತ್ನ ಯಾರೊ ಒಪುಪವುದಿಲಿ.
(ಎಲಿರನೊು ಕ್ನರಿತ್ನ) ನಿೋವೆೋ ಹೆೋಳಿ. ಯಾರಾದರೊ ತಾವೆೋ ತ್ಮೊ
ಮ್ಮೈಯನನು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೆೊಳುುತಾುರೆಯೋ?

ಧೃತ್ರಾಷರ: (ಹತಾಶೆಯಿಂದ) ಅಯಾೋ ದೆೋವರೆೋ?
ಗಾಂಧಾರಿ:

ಅಣಣ ತ್ಮೊಂದಿರಾದ ನಿೋವೆಲಿ ಪರಸಪರ ಪಿಾೋತಿಯಿಂದ ಇರನವುದನನು ಬಟ್ನು
ಹಿೋಗೆ ಕ್ಚಾುಡಬಹನದೆ?

ಭೀಷಮ:

ಆಟ್ದಲ್ಲಿಯೋ ನಿೋವು ಕ್ಲಹಕೆಕ ತೆೊಡಗಿದಿದೋರಿ. ಸಾಕ್ನ ಇನನು ಹನಡನಗಾಟ್
ಸಾಕ್ನ. ತ್ಕ್ಿ, ವಾಾಕ್ರಣ, ಮ್ಮದಲಾದ ಚತ್ನದಿಶ

ವಿದಾಾಜಿನೆಯಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆೊಡಗಬೆೋಕ್ನ. ಕ್ೃಪ್ಾಚಾಯಿರೆೋ
ಈಗ ನಿಮೊ ಗನರನಗಳು. ಆದಷನು ಬೆೋಗ ಯನದಧವಿದೆಾಯನನು ಹೆೋಳಿಕೆೊಡಲನ
ತ್ಕ್ಕ ಗನರನಗಳನನು ಶಿೋರ್ಾದಲ್ಲಿಯೋ ಅರಸನವೆನನ.
ಧೃತ್ರಾಷರ: ಇದನ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ್ನ. ಇನನು ನಿೋವೆಲಿ ತ್ನಂಟಾಟ್ವನನು
ಬದಿಗಿಟ್ನು ವಿದಾಾಜಿನೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರಿ.
ಗಾಂಧಾರಿ:

ದಾಸಿ ಇವರನಗಳ ಗಾಯಗಳಿಗೆಲಿ ಔಷಧ್ೆೊೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಆರೆೊೋಗಣೆಗೆ
ಸಿದಧ ಮಾಡನ.

ದಾಸಿ:

ಅಪಪಣೆ ಅರಸಿ.
( ಎಲಿರೊ ಸುಬಧರಾಗನತಾುರೆ.)

ಗಮಕ:

ಆಟದಲ ತೊಡಗಿದರತ ಮೊದಲಲ
ತೊೀಟಿಯನತ ಸಾಕ್ತೀತ್ಗಳ ಕ್ಾ
ಲಾಟವನತ ನಿಲಸತವೆನತ ಶ್ಸಾಾಸಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ
ಆಟವಿಕರಿವದಿರಲ ಬಲದೊಳ
ತೊೀಟಿ ಬರಿದೆ ಬಿಡದತ ಮೃತ್ತಯವಿ
ನೂಟ ಮತಂದಿಹತದೆಂದತ ಕರೆಕರೆಗತಂದಿದನತ ಭೀಷಮ
(ದೃಶಾ ಕೆೊನೆಗೆೊಳುುತ್ುದೆ.)

ಪ್ದಯಗಳ ಅರ್ಣ:
ಕ್ೆೀಳು ಜನಮೀಜಯ.... ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಕ್ಥಾ ಮಂಜರಿ –ಕ್ನಮಾರ ವಾಾಸ, ಆದಿ ಪವಿ,ಆರನೆ
ಸಂಧಿ, ಪದಾ ೧.
ಪ್ದಯದ ಅರ್ಣ: ಜನಮ್ಮೋಜಯನೆ ಕೆೋಳು ನೊರಾರನ ಬಾಲಕ್ರನ ಹಸಿುನಾಪುರದ ಹೆೊರ ಪಾದೆೋಶದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಾಾಸಕಿುಯನಳುವರಾಗಿ ಶೊೋಭಿಸಿದರನ.ಒಬಬರ ಮ್ಮೋಲೆೊಬಬರನ ಹತಿು ಆಡನವ ಆಟ್,
ಕ್ವಡೆಯಾಟ್, ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಗನರಿಯಿಟ್ನು ಹೆೊಡೆಯನವ ಆಟ್ ಚಿಣಿಣ ಮತ್ನು ದಾಂಡನಗಳಾಟ್, ಒಬಬ ಇರನವ

ಸಾಳ ಪತೆು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ ಮ್ಮಳಕಾಲೊರಬೆೋಕಾದ ಆಟ್. ಇವೆೋ ಮ್ಮದಲಾದವುಗಳನನು
ಉತಾಾಹದಿಂದ ಆಡಿದರನ. ಶ್ಬಾೂರ್ಣಗಳು:
ವಾಸನಿ= ಅತಾಾಸಕಿು, ಹೆೊರವಳಯ= ಹೆೊರಪಾದೆೋಶ
ಆಳನೆೋರಿಕೆ= ಒಬಬರಮ್ಮೋಲೆೊಬಬರನ ಹತಿು ಆಡನವ ಆಟ್
ಹಿಡಿಗವಡೆ= ಕ್ವಡೆಯನನು ಮ್ಮೋಲಕೆಕ ಎಸೆದನ ಹಿಡಿಯನವ ಆಟ್
ಗನರಿಯಾಳು ಚೆಂಡಿನ ಹೆೊಣಕೆ= ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಗನರಿಯಿಟ್ನು ಹೆೊಡೆಯನವ ಆಟ್
ಆಳು ಗೆೊತಿುನ ದಂಡೆ= ಒಬಬ ಇರನವ ಸಾಳ ಗನರನತಿಸಿದಾಗ ಆತ್ ಮ್ಮಳಕಾಲೊರಬೆೋಕಾದ ಆಟ್
ಆಟದಲ ತೊಡಗಿದರತ..... ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಕ್ಥಾ ಮಂಜರಿ - ಕ್ನಮಾರ ವಾಾಸ, ಆದಿ
ಪವಿ,ಆರನೆ ಸಂಧಿ ೧೭ ನೆೋ ಪದಾ
ಪ್ದಯದ ಅರ್ಣ: ಆಟ್ದಲ್ಲಿಯೋ ಇವರನ ಜಗಳಕೆಕ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿದರನ.ಸಾಕ್ನ. ಇವರ ತಿರನಗಾಟ್ವನನು
ಶಸಾಾಸಾಗಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸನವೆನನ. ಆಟ್ಗಾರರಾದ ಇವರೆೊಳಗೆ ಶಕಿುಯ ಒಳಜಗಳಗಳು
ಇವರನನು ಸನಮೊನೆ ಬಡನವುದಿಲಿ, ಮೃತ್ನಾವಿನೊಟ್ ಮನಂದೆ ಕಾದಿದೆ” ಎಂದನ ಚಿಂತಿಸಿ ಭಿೋಷೊ ಕ್ನಗಿೆ
ಹೆೊೋದನನ.
ಶ್ಬಾೂರ್ಣ: ತೆೊೋಟಿ= ಜಗಳ, ಕಾಲಾಟ್= ತಿರನಗಾಟ್, ಪಾಸಂಗ= ಸಮಯ, ಆಟ್ವಿಕ್ರನ=
ಆಟ್ಗಾರರನ, ಒಳತೆೊೋಟಿ=ಒಳಜಗಳ, ಕ್ರೆಕ್ರೆ= ಚಿಂತೆ

***

ನಾಟಕ ೫
ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರತಷ
ದೃಶ್ಯ ೧
(ದನಯೋಿಧನನ ಅರಮನೆ, ದನಯೋಿಧನನನ ಚಿಂತಾಮಗುನಾಗಿ ಕ್ನಳಿತಿದಾದನೆ.)
ಭಟ; (ಪಾವೆೋಶಿಸಿ) ಅರಸನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ. ಬೆೋಹನಗಾರರನ ತ್ಮೊನನು ಕಾಣಲನ ಸಮಯ
ಕಾಯನತಿುದಾದರೆ.
ದನಯೋಿಧನ: ಅವರನನು ಬೆೋಗನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸನ.
ಭಟ: ಅಪಪಣೆ ಪಾಭನ.
( ಅವನನ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ. ದನಯೋಿಧನನನ ಚಡಪಡಿಕೆಯಿಂದ ಅತಿುಂದಿತ್ು ತಿರನಗನತಿುರನತಾುನೆ.
ಬೆೋಹನಗಾರರನ ಪಾವೆೋಶಿಸನತಾುರೆ)
ಬೆೀಹತಗಾರರತ: ಕ್ನರನರಾಯನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಪ್ಾಂಡವರ ಇರವು ತಿಳಿಯಿತೆ?
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಇಲಿವೆಂದನ ಹೆೋಳಲನ ಖೆೋದವಾಗನತಿುದೆ ಪಾಭನ.
೨ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಾನನ ಉಶಿೋನಗರ, ಬಾಹಿಿಕ್, ಕೆೋಕ್ಯ,ಪ್ೌರವ ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣಣ ಸಣಣ
ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿಯೊ, ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಪಟ್ುಣಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಅಲೆದೊ ಅಲೆದೊ ಅವರನನು ಅರಸಿದೆ. ಅಲೆಿಲೊಿ
ಅವರ ಸನಳುಹನ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ ಜಿೋಯ.
೩ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಾನನ ನನು ಸಹಚರರೆೊಡನೆ ಪಂಚನದ, ಮಾಲವ , ಸೌವಿೋರ................
ದತರ್ೀಣಧನ: ದಾವರಾವತಿಗೆ ಹೆೊೋಗಲ್ಲಲಿವೆ?
೩ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಅಲ್ಲಿಗೊ ಹೆೊೋಗಿದೆದವು ರಾಜ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕ್ನಾದ ಕ್ೃಷಣನ ರಾಜಾವಲಿವೆೋ
ಅದನ? ಅದರ ಮೊಲೆ ಮೊಲೆಯೊ ಜಾಲಾಡಿದೆವು.

ದತರ್ೀಣಧನ: ಹನಂ.
ಸಹಚರ: ಆ ರಾಜಾದಲೆಿಲಿ ಅವರಂತೆಯೋ ವೆೋಷ ಧರಿಸಿ ಅವರ ಆಚರಣೆಯನೆುೋ
ಮ್ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡದದರಿಂದ ಪ್ಾಂಡವರಂತೆಯೋ ನಮಗೊ ಅಜ್ಞಾತ್ವಾಸವಾಸವೆೋ ಆಯಿತ್ನ.
ಆದರೊ ಸಹ ಅವರ ಕ್ನರನಹನ ಮಾತ್ಾ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ ಪಾಭನ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಹಾಗಾದರೆ ಅವರೆಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹನದನ?
೪ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಾನನ ಗಿರಿವಾಜ, ಕಾಲಂಜರ, ಕೌಶಾಂಬ, ಕ್ಂಪಿಲ ರಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದೆ.
ಅಲ್ಲಿಯ ಬಾಾಹೊಣ, ಕ್ಷತಿಾಯ, ಮತ್ನು ವೆೈಶಾರನನು ಉಪ್ಾಯದಿಂದ ಕ್ೊಲಂಕ್ನಶವಾಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ಾಂಡವರ ಇರವು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ನನಗೆ ನಿಮೊ ಸಾಮಥಾಿದ ಮ್ಮೋಲೆ ನಂಬಕೆಯಿದೆ.
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಾನನ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಾಹಿಷೊತಿ, ಆವಂತಿ, ವಿದಭಿಗಳಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಬಂದೆ. ಅಲೆಿಲೊಿ
ಪ್ಾಂಡವರನ ಅಡಗಿರನವ ಸೊಚನೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಜಟಿಲವಾಗನತಿುದೆಯಲಿ.
೨ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಮೊ ಬನದಿಧ ಹೆೊೋದಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಕ್ನಕ ಹನಡನಕಿದೆವು. ಆದರೊ ಫಲ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ
ಅರಸ.
೩ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಮೊ ಭೊಮಿಯ ಮ್ಮೋಲಂತ್ೊ ಅವರ ಸನಳಿವಿಲಿ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಇಲಿ ಇಲಿ. ಹಿೋಗಿರಲನ ಸಾಧಾವೆೋ ಇಲಿ. ಅವರನ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಎಲೆೊಿೋ ಇದಾದರೆ. ಅವರನ
ಮಹಾ ತ್ಂತ್ಾಗಾರರನ. ಅವರ ಅಜ್ಞಾತ್ವಾಸದ ಅವಧಿ ಮನಗಿಯಲನ ಬರನತಿುದೆ ನಾವು ಹೆೋಗಾದರನ
ಬೆೋಗನೆ ಅವರನನು ಕ್ಂಡನ ಹಿಡಿದನ ಮತೆು ವನವಾಸಕೆಕ ಕ್ಳುಹಿಸಬೆೋಕ್ನ.
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಕ್ನರನಪತಿಯ ಒಂದನ ಭಯಂಕ್ ವಾತೆಿ ಇದೆ.
೨ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಹೌದನ ಹೌದನ ಮಹಾರಾಜ. ವಿರಾಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಿೋಚಕ್ನ ವಧ್ೆಯಾಗಿದೆ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಏನನ? ಕಿೋಚಕ್ನ ವಧ್ೆಯ? ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ನುದಲಿ! ವಧ್ೆಯ?
ಬೆೀಹತಗಾರ: ಹೌದನ ಒಡೆಯಾ. ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ನುದಲಿ. ವಧ್ೆಯಾಗಿದೆ.

ದತರ್ೀಣಧನ: ಯಾರನ ವಧ್ೆ ಮಾಡಿದವರನ? ಹೆೋಗಾಯಿತ್ನ? ವಿವರಿಸಿ ಹೆೋಳು.
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಗಂಧವಿರನ ಇರನಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದನ ಅವನ ವಧ್ೆ ಮಾಡಿ ಹೆೊೋದರಂತೆ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಗಂಧವಿರೆೋ ಕೆೊಂದವರನ? ಕಾರಣವೆೋನನ ತಿಳಿಯಿತೆೋ?
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಅವನಿಪತಿಯೋ ಅವಧರಿಸನ. ಒಬಬ ದೆೋವ ಮಹಿಳೆ ವಿರಾಟ್ನ ರಾಣಿಯನನು
ಓಲೆೈಸನತಿುದಾದಳಂತೆ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ದೆೋವ ಮಹಿಳೆ ರಾಣಿಯನನು ಓಲೆೈಸನತಿುರನವಳೆ?
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ಹೌದನ ಜಿೋಯ. ರಾಣಿಯ ತ್ಮೊ ಕಿೋಚಕ್ ಅವಳನನು ನೆೊೋಡಿ ಮ್ಮೋಹಿಸಿದನಂತೆ.
ದತರ್ೀಣಧನ: ಆಮ್ಮೋಲೆ?
೧ನೆೀ ಬೆೀಹತಗಾರ: ನಾಟ್ಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಡನರಾತಿಾ ಗನಪುವಾಗಿ ಸೆೋರನತೆುೋನೆ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿದ ಆ ದೆೋವ
ಮಹಿಳೆ, ತ್ನು ಪತಿ ಗಂಧವಿನನನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿದಳಂತೆ. ಆ ಗಂಧವಿ ಅವನ ವಧ್ೆ
ಮಾಡಿದರಂತೆ.
ದತರ್ೀಣಧನ: (ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಿದವನಂತೆ)
ಗಮಕ:
ಅವನಿಪ್ತ್ರ ಮೂಗಿನಲ ಕರಪ್
ಲಲವನಿಟತಟ ತ್ಲೆಯತ್ೂಗಿದ
ನವಳು ದತರತಪ್ದಿ ಖಳರ ಕ್ೊಂದವನತ ಭೀಮ ಗಂಧವಣ
ದಿವಿಜ ಸತ್ರಯೆತ್ುಲತ ವಿರಾಟ
ಭವನದೊೀಲಗವೆತ್ುಲತ ಪ್ಾಂ
ಡವರ ಕೃತ್ರರಮ ತ್ಂತ್ರ ಮರೆಯಿರಿಗಾರರವರೆಂದ
ದತರ್ೀಣಧನ: ಅವಳು ದೌಾಪದಿ. ಖಳನ ಕೆೊಂದವನನ ಭಿೋಮ. ಇದನ ಪ್ಾಂಡವರ ತ್ಂತ್ಾ. (ಒಮಿೊಲೆ
ಉತಾಾಹ ಮತ್ನು ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ)ಇನನು ಅವರನನು ಗನರನತಿಸಿ ಮತೆೊುಮ್ಮೊ ಕಾಡಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸನತೆುೋನೆ.

ನಿೋವು ತ್ಂದ ಈ ವಾತೆಿಯನನು ಕೆೋಳಿ ನಮಗೆ ಸಂತ್ಸವಾಗಿದೆ. (ಚಪ್ಾಪಳೆ ತ್ಟ್ನುತಾುನೆ. ಸೆೋವಕ್ರನ
ತ್ಂದ ನಾಣಾಗಳನನು ಬೆೋಹನಗಾರರಿಗೆ ಕೆೊಡನತಾುನೆ.) ಇನನು ನಿೋವು ಹೆೊೋಗಬಹನದನ.
ಎಲಲ ಬೆೀಹತಗಾರರತ: ಧನಾರಾದೆವು ಪಾಭನ. ಕ್ನರನಪತಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ.
ದೃಶ್ಯ ೨
(ವಿರಾಟ್ನ ಆಸಾಾನ. ಉತ್ುರಕ್ನಮಾರನನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕ್ನಳಿತಿದಾದನೆ. ಆತ್ನ ಸನತ್ುಲೊ ಆತ್ನ
ಕೆಳದಿಯರೊ ಆಸಾಾನಿಕ್ರೊ ಇದಾದರೆ. ಆಗ ವಿರೊಪಗೆೊಂಡ ಗೆೊೋಪ್ಾಲಕ್ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ
ಬರನತಾುನೆ)
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಎಲವೊೋ ಗೆೊೋಪ್ಾಲಕ್! ಇದೆೋನೆೊೋ ನಿನು ಅವಸೆಾ. ಮೊಗಿನ ಮ್ಮೋಲೆ
ಬಳುಪ್ೆೋನೆೊೋ?
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: ಸ...ಸ.....ಸ....ಸಾವ....ಮಿ....
ಆಸಾಾನಿಕ: ತಿಲಕ್ವನಿುಟ್ನುಕೆೊಳುಲನ ಅವನಿಗೆ ಚಂದನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಲಿವೆಂದನ ತೆೊೋರನತ್ುದೆ.
ಇನೊುಬಬ: ಹೌದನ. ಅದಕೆಕೋ ಭಸೊವನನು ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಿೋಗೆ ಬಳಿದನ ಕೆೊಂಡಿದಾದನೆ.
ಮತೊುಬಬ: ಅಲಿಲಿ. ಅವನನ ತಿಲಕ್ವನಿುಟ್ನುಕೆೊಳುುವಾಗ, ತ್ಮಗೆ ಹನಲನಿ ಮ್ಮೋಯಲನ
ಅವಸರವಾಗಿದೆಯಂದನ ಗೆೊೋವುಗಳು ಬಂದನ ಇವನನನು ಗೆೊೋಮಾಳದೆಡೆಗೆ ನೊಕಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಮಗದೊಬಬ: ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ. ಆಗಲೆೋ ಆ ತಿಲಕ್ವು ಕೆಟ್ನು ಈ ಬೆೊಟಾುಗಿರಬೆೋಕ್ನ. (ಎಲಿರೊ
ನಗನವರನ)
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: ಸಾ......ಸಾ......ಸಾವಮಿ
ಉತ್ುರ: ಅಲಿವೊೋ, ನಿನು ಮೊಗಿನ ಹೆೊಳೆುಗಳೆೋಕೆ ಹೆೊಯನದಕೆೊಳುುತಿುವೆ?
ಒಬಬ: ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ನಾನನ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ ಕೆೋಳಿರಿ. ಎಷಾುದರೊ ಈತ್ ಗೆೊೋಪ್ಾಲಕ್. ಸದಾ
ತ್ನರನಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಇರನವವನನ.
ಮತೊುಬಬ: ಅದರಿಂದೆೋನಾಯಿತ್ನ? ಈತ್ನ ಮೊಗಿನ ಹೆೊಳೆುಗಳು ಹೆೊಯನದಕೆೊಳುುವುದಕ್ೊಕ
ತ್ನರನಗಳಿಗೊ ಏನನ ಸಂಬಂಧ?

ಒಬಬ: ಆ ತ್ನರನಗಳು ತ್ಮೊ ಹೆೊಳೆುಗಳನನು ಹೆೋಗೆ ಅರಳಿಸನತ್ುವೆ ಎಂದನ ಎಂದಾದರೊ ನೆೊೋಡಿದಿದಯ?
ಮತೊುಬಬ: ಅದನನು ನೆೊೋಡದವರನ ಯಾರನ?
ಒಬಬ: ಇವನನ ಸದಾ ಅದನೆುೋ ನೆೊೋಡನತಿುರನವುದರನಂದ ಇವನ ಮೊಗೊ ಅವುಗಳ ಹಾಗೆಯೋ..
ಮತೊುಬಬ: (ಜೆೊೋರಾಗಿ ನಗನತ್ು) ಅಂದರೆ ಗೆೊೋವುಗಳ ಹೆೊಳೆುಗಳ ಹಾಗೆ ಗೆೊೋಪ್ಾಲಕ್ನ ಮೊಗಿನ
ಹೆೊಳೆುಗಳು ಹಿಗಿೆ ಕ್ನಗನೆತಿುವೆಯಂದೆೋ? ಬಲನ ಚೆನಾುಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ.(ಬದನದ ಬದನದ ನಗನವನನ, ಎಲಿರೊ
ನಗನವರನ)
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: (ಕ್ಕಾಕಬಕಿಕಯಾಗಿ, ನಡನಗನತ್ು) ಪಾ.. ಪಾ..ಭನ...
ಒಬಬ: ಏಕೆ ನಡನಗನತಿುರನವೆ? ನಿನು ಕ್ಂಬಳಿ ಎಲ್ಲಿ? ಜಿಂಕೆಯನ ಅರಣಿಯನನು ಕೆೊಂಬಲ್ಲಿ ಎತಿುಕೆೊಂಡನ
ಹೆೊೋದಂತೆ ಯಾವುದೆೊೋ ಎತ್ನು ನಿನು ಕ್ಂಬಳಿಯನನು ಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಯಿತೆ?
ಮತೊುಬಬ: ಪ್ಾಪ ಕ್ಂಬಳಿಯಿಲಿದೆ ಚಳಿಯಾಗನತಿುರಬಹನದನ. (ಹತಿುರ ಬಂದನ ತ್ನು ಉತ್ುರಿೋಯವನನು
ಹೆೊದಿಸನತ್ು) ಇದನನು ಹೆೊದನದಕೆೊಂಡನ ಹೆೋಳಬೆೋಕಾದನದನನು ಹೆೋಳು.
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: (ಒಮಿೊಲೆ ಏರನ ಧವನಿಯಲ್ಲಿ) ಅಯಾೋ ಸಾವಮಿ! ದಯವಿಟ್ನು ನನು ಮಾತ್ನಗಳನನು ಕೆೋಳಿರಿ.
ನನು ಕ್ಂಬಳಿಯನನು ಎತ್ನು ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ಚಳಿಯೊ ಆಗನತಿುಲಿ. ಕೌರವರನ ನನು
ಮನಖದ ಮ್ಮೋಲೆ ಹಿೋಗೆ ಸನಣಣ ಬಳಿದಿದಾದರೆ. ಅವರ ಸೆೋನೆ ಉತ್ುರ ದಿಕಿಕನಿಂದ ಬಂದನ ನಮೊ
ತ್ನರನಗಳನನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.
(ಎಲಿರೊ ಸುಬಧರಾಗನತಾುರೆ)
ಉತ್ುರಕತಮಾರ: ಆಂ! ಏನೆಂದೆ? ಕ್ನರನ ಸೆೋನೆ ಗೆೊೋವುಗಳನನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯ?
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: ಹೌದನ ಸಾವಮಿ, ಕಾಡಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ತ್ನರನಗಳನನು ಮ್ಮೋಯಿಸನತಿುದಾದಗ, ವಿಶಾಲವಾದ
ಸೆೈನಾದಿಂದ ಕ್ೊಡಿ ಬಂದನ ತ್ನರನಗಳನೆುಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದನ ನನಗೆ ಹಿೋಗೆ ಸನಣಣ ಬಳಿದನ ವಿರೊಪಗೆೊಳಿಸಿ
ತ್ಮಗೆ ಸನದಿದ ತಿಳಿಸಲನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿರನವರನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: (ಪ್ೌರನಷದಿಂದ) ಅದೆಂತ್ಹ ಭಂಡ ಧ್ೆೈಯಿ ಅವರದನ! ನಿನೆುಯೋ ನಮೊ
ತ್ಂದೆಯವರನ ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನದನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿವೆ?

ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: ಮಹಾಸಾವಮಿ! ರಥಗಳ , ಗಜ ತ್ನರಗಗಳ , ಕಾಲಾಳುಗಳ ಇರನವ ಕೌರವರ ಸೆೋನೆ
ಕ್ಣಿದಟಿು ಹರಿಯನವವರೆಗೊ ಹರಡಿಕೆೊಂಡಿದೆ. ಯನದಧಕೆಕ ಹೆೊೋಗನವ ಮನನು ಮಹರಾಜರನ ನಮೊ
ರಕ್ಷಣೆಯನನು ತ್ಮಗೆೋ ಒಪಿಪಸಿದಾದರೆ. ಆದದರಿಂದ ಬೆೋಗನೆ ಕೌರವರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧಮಾಡಿ ನಮೊ
ತ್ನರನಗಳನನು ಬಡಿಸಿಕೆೊಡಬೆೋಕ್ನ ಸಾವಮಿ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ( ಮಿೋಸೆಯನನು ತಿರನವುತ್ು) ಹೌದನ. ಯನದಧ ಮಾಡನವೆನನ.
ಉತ್ುರೆ: ಅಣಣ ನಿನಗಿನೊು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿೋಸೆಯೋ ಬೆಳೆದಿಲಿವಲಿ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಆದರೆೋನಾಯಿತ್ನ. ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಮಾಡಿ ಯನದಧ ಕೌಶಲವನೊು
ಕ್ಲ್ಲತಿದೆದೋನಲಿ. (ತೆೊಡೆಯನನು ತ್ಟಿುಕೆೊಂಡನ) ಯನದಧದ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬಡಬಡಿಸನತಿುರನವ ಆ
ಕ್ನನಿುಯನನು ಅತ್ು ನೊಕಿರಿ. ನಾನನ ಕೆೊೋಪಗೆೊಂಡನ ಯನದಧಕೆಕ ನಿಂತ್ರೆ ದೆೋವತೆಗಳು ಕ್ೊಡ ನಡನಗಿ
ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ. ಈ ಕೌರವ ಕ್ನನಿುಗಳು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕವೆ?
ಗೊೀಪ್ಾಲಕ: ಹೌದ್ ಹೌದನ, ಸೊಯಿನ ಮನಂದೆ ಕ್ತ್ುಲೆ ನಿಂತಿೋತೆ? ಬೆೋಗನೆ ನಿಮೊ ಕೆೈಚಳಕ್ವನನು
ಶತ್ನಾಗಳಿಗೆ ತೆೊೋರಿಸಿರಿ ಪಾಭನಗಳೆ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: (ಮತೆೊುಮ್ಮೊ ತೆೊಡೆಯನನು ತ್ಟಿು) ಸೆೊೋದರರ ರಾಜಾವನನು ಅಪಹರಿಸಿ,ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯನನು ಅವಮಾನಗೆೊಳಿಸಿ, ಆ ಪ್ಾಂಡವರನೆುಲಿ ಅಡವಿಗಟಿುದ ಮಾತ್ಾದಿಂದ ಕೌರವನಿಗೆ
ಗವಿ ಉಂಟಾಯಿತೆ? ನನುನನು ಏನೆಂದನಕೆೊಂಡಿದಾದನೆ ಅವನನ? ಬಡ ಯನಧಿಷ್ಟಿರನೆಂದೆೋ? ನನಗೆ
ಕೆೊೋಪ ಬಂದರೆ ಅವನ ಕಿೋತಿಿಯನನು ಅಳಿಸಿಬಡನವೆನನ.
(ಎಲಿರೊ ಸುಬಧರಾಗನತಾುರೆ)
ಗಮಕ:
ಜವನ ಮೀಸೆಯ ಮತರಿದನೊೀ ಭೆೈರವನ ದಾಡೆಯನಲತಗಿದನೊೀ ಮೃತ್ತಯವಿನ ಮೀಲತದ ಸೆಳೆದನೊೀ ಕ್ೆೀಸರಿಯ ಕ್ೆರ್ಕ್ತದನೊೀ|
ಬವರವನತ ತೊಡಗಿದನಲಾ ಕ್ೌ-

ರವನಕಟ ಮರತಳೆಂದಾ
ಯತವತ್ರಯರ ಮೊಗ ನೊೀಡತತ್ತತ್ುರ ಬಿರತದ ಕ್ೆದರಿದನತ.
ನಿರೂಪ್ಕ: ಹಿೋಗೆ ಆಸಾಾನಿಕ್ರ ಮತ್ನು ಹೆಂಗಸರ ಎದನರಿಗೆ ಉತ್ುರನನ ತ್ನು ಪ್ೌರನಷವನನು
ಕೆೊಚಿುಕೆೊಂಡನನ. ಅಷೆುೋ ಅಲಿ ಕ್ನರನಸೆೋನೆಯಲ್ಲಿರನವ ಮಹಾವಿೋರರನೆುಲಿ ಹಾರನವರನ, ಅಧಮ
ಕ್ನಲದವರನ, ಅಂತ್ಕ್ನ ನೆರೆಯೊರವರನ ಎಂದನ ಹೆೋಳಿದನನ.
ಗಮಕ:
ಆರೊಡನೆ ಕ್ಾದತವೆನತ ಕ್ೆಲಬರತ
ಹಾರತವರತ ಕ್ೆಲರಂತ್ಕನ ನೆರೆ
ಯೂರವರತ ಕ್ೆಲರಧಮಕತಲದಲ ಸಂದತ ಬಂದವರತ|
ವಿೀರರೆಂಬವರಿವರತ ಮೀಲನಾುರ ಹೆಸರತಂಟವರೊಳೆಂದತ ಕತ
ಮಾರ ನೆರ್ಗೊಬಿಬನಲ ನತಡಿದನತ ಹೆಂಗಳಿದಿರಿನಲ ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಯಾರೆೊಡನೆ ಯನದಧ
ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನನ? ಕಾದಾಟ್ಕೆಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ ಹಾರನವರನ.
ಒಬಬ: (ಪಂಚೆ ಮತ್ನು ಉತ್ುರಿೋಯವನನು ಗಟಿುಯಾಗಿ ಎತಿು ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡನ) “ಇದನ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗೆ. ಇದನ
ಮ್ಮೈಲ್ಲಗೆ” ಎಂದನ ಹೆಜೆಿ ಹೆಜೆಿಗೊ ಹಾರನತ್ು ಹೆೊೋಗನವುದೆೋ ಹಾರನವರ ಕೆಲಸ.
ಮತೊುಬಬ: ಮಣ ಮಣ ಮಂತ್ಾಗಳನನು ಹೆೋಳುತ್ು ಯಜ್ಞ ಮಾಡನವುದನನು ಬಟ್ನು ಯನದಧಕೆಕ
ಬರನವುದೆೋ?
ಇನೊುಬಬ: ಬಾಾಹೊಣರನ ಗೌರಾನಿವತ್ರನ. ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಸಲಿದನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಇನನು ಕೆಲವರನ ಅಂತ್ಕ್ನ ನೆರೆಯೊರವರನ.
ಒಬಬ: “ಅಂತ್ಕ್ನ ನೆರೆಯೊರವರನ” ಭಲೆ! ಭಲೆೋ! ಗಡಡ ಮಿೋಸೆಗಳೆಲಿ ಬೆಳುಗಾಗಿ ಆಯನಷಾ ತಿೋರನತ್ು
ಬಂದ ಮನದನಕ್ರನ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಯಮನ ನೆರೆಯೊರವರೆ.

ಮಗದೊಬಬ: ಇಂದಿಲಿದಿದದರೆ ನಾಳೆ ತಾವಾಗಿಯೋ ಯಮನೊರಿಗೆ ಹೆೊೋಗನವವರನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಅವರೆೊದಿಗೆಂತ್ಹ ಕ್ದನ? ಇನನು ಕೆಲವರನ ಅಧಮ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಹನಟಿುದವರನ.
ಒಬಬ: ಕ್ಷತಿಾಯರನ ಕ್ಷತಿಾಯರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡನವುದನ ಧಮಿ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ನಿೋಚ ಕ್ನಲದವರೆೊಂದಿಗೆ, ಸೊತ್ಪುತ್ಾರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡನವುದನ ನಮಗೆ
ಅವಮಾನ. ಛಃ! ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಸಲಿದನ. ಅಷೆುೋ ಅಲಿದೆ ಗೆೊೋವುಗಳನನು ಕ್ದೆೊದಯನದ ಕೌರವನನ
ಅಧಮನಾಗಿದಾದನೆ.
ಒಬಬ: ಹೌದನ. ನೆೋರವಾಗಿ ಬಂದನ ರಾಜನೆೊಡನೆ ಯನದಧ ಮಾಡದೆ ಮೊಕ್ ಪಶನಗಳಾದ ತ್ನರನಗಳನನು
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನ ಕ್ಳುನೆನಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದನೆ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಆ ಕ್ಳು ಕೌರವನನನು ಸಂಹರಿಸಿ ಹಸಿುನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಮೊ ಠಾಣೆಯನಿುಡನವೆನನ.
ಅವನ ಸೆೈನಾವನೆುಲಿ ಧೊಳಿಪಟ್ಮಾಡಿ ಜಯಾಂಗನೆಯನನು ಸೆಳೆದನ ತ್ರನವೆನನ.
ಎಲಲರೂ: (ಹಷಿದಿಂದ ) ಯನವರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ ಯನವರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್ಲ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ನಿೋವೆೋನೆೊೋ ಹರಸನತಿುೋರಿ. ಆದರೆ ಯನದಧಕೆಕ ಹೆೋಗೆ ಹೆೊೋಗನವುದನ?
ಉತ್ುರೆ: ಅಣಣ! ಯಾಕೆ ಈ ನಿರಾಶೆ?
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಈಗ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಏನನ ಪಾಯೋಜನ? ನನಗೆ ಸಾರರ್ಥಯಾಗಬಲಿವನನ
ಅನಾಾವಾಗಿ ನಿನೆುಯ ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದನನ. ಸಾರರ್ಥ ಇಲಿದೆ ನಾನನ ಹೆೋಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡಲ್ಲ?
ಉತ್ುರೆ: ಅಯಾೋ! ಎಂತ್ಹ ಅನಾಾಯವಾಗಿ ಹೆೊೋಯಿತ್ಲಿ? ಸರಿಯಾದ ಸಾರರ್ಥಯಿಲಿದೆ ಅಣಣ ಹೆೋಗೆ
ತಾನೆ ಯನದಧ ಮಾಡಬಲಿ?
ಸೆೈರಂಧಿರ: ನಾನೆೊಂದನ ಉಪ್ಾಯ ಹೆೋಳಲೆೋ?
ಉತ್ುರೆ: ಬೆೋಗ ಹೆೋಳು ಸೆೈರಂಧಿಾ.
ಸೆೈರಂಧಿರ: ರಾಜಕ್ನಮಾರಿ, ಹಿಂದೆ ಖಾಂಡವ ದಹನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೃಹನುಳೆ ಅಜನಿನನಿಗೆ
ಸಾರರ್ಥಯಾಗಿದದ. ಬೆೋಕಾದರೆ ಈಗ ರಾಜಕ್ನಮಾರನಿಗೆ ಸಾರರ್ಥಯಾಗಬಲಿ.

ಉತ್ುರೆ: ಹೌದೆ? ನಿೋನನ ಇದನನು ತಿಳಿಸಿದನದ ಒಳೆುಯದಾಯಿತ್ನ ಸೆೈರಂಧಿಾ. ಅಣಣ ಬೃಹನುಳೆಯನನು
ಕ್ರೆಸನ.
ಉತ್ುರ: (ಕೆೈ ತ್ಟಿು) ಬೃಹನುಳೆಯನನು ಕ್ರೆದನ ತಾ.
ಉತ್ುರೆ: ಅಣಣ, ಬೃಹನುಳೆಯನನು ಸಾರರ್ಥಯನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ ಈಗಲೆೋ ಯನದಧಕೆಕ ಹೆೊೋಗಿ ಜಯಿಸಿ
ಬಾ, (ಬೃಹನುಳೆಯ ಪಾವೆೋಶ)
ಉತ್ುರೆ: ಎಲೆೈ ಬೃಹನುಳೆ! ನಮೊ ಸಾರರ್ಥ ಸತ್ನು ಹೆೊೋಗಿದಾದನೆ. ನಿೋನನ ಸಾರರ್ಥಯಾಗಿ ಅಣಣನಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡನ. ಅಜನಿನನ ಸಾರರ್ಥಯಾದ ನಿೋನನ ಮಹಾ ಶೂರನೆೋ ಆಗಿರಬೆೋಕ್ನ.
ಬೃಹನುಳೆ: ನಿಜ ಹಿಂದೆ ನಾನನ ಅಜನಿನನ ಸಾರರ್ಥಯಾಗಿದೆದ. ನನಗೆ ಯನದಧದ ಅಲಪ ಸವಲಪ
ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಭಿೋಷೊ ದೆೊಾೋಣರೆೊಂದಿಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡನವುದನ ಸಾಮಾನಾ ವಿಷಯವಲಿ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ನಾವಿರನವಾಗ ಭಿೋಷಾೊದಿಗಳು ನಿನುನೆುೋನನ ಮಾಡಬಲಿರನ? ನಿೋನನ ಸವಲಪವೂ
ಅಳುಕ್ಬೆೋಡ. ಭಿೋಷೊ, ದೆೊಾೋಣ, ಕ್ಣಿರೆಲಿ ಯಾರೆಂದನ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲಿವೆ? ಆ ಮನದನಕ್, ಬಾಾಹೊಣ
ಮತ್ನು ಸೊತ್ಪುತ್ಾರನನು ನಾನನ ಚೆನಾುಗಿ ಬಲೆಿ. ನಿೋನನ ನಿಯೋಿಚನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಾರರ್ಥಯಾಗನ.
ಬೃಹನುಳೆ: ಆಗಲ್ಲ ರಾಜ ನಾನನ ಉತ್ುಮ ಅಶವಗಳನನು ಹೊಡಿ ರಥವನನು ಸಿದಧ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
ಉತ್ುರೆ: ಅಣಣ ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲನಿತಾುನೆ. ಬರನವಾಗ ನಿೋನನ ಶತ್ನಾಗಳ ರತಾುಭರಣಗಳನನು, ಅವರ
ರೆೋಷೆೊಯ ವಸಾಗಳನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಬಾ.
ಬೃಹನುಳೆ: ಓಹೆೊೋ! ತ್ಪಪದೆ ತ್ರನತೆುೋನೆ.
ಗಮಕ:
ಮಂಗಳಾರತ್ರಯೆತ್ರುದರತ ನಿಖಿ
ಳಾಂಗನೆಯರತತ್ುರಗೆ ನಿಜ ಸ
ವಾಣಂಗ ಶ್ೃಂಗಾರದಲ ಹೊಳೆಯತತ್ ಬಂದತ ರರ್ವೆೀರಿ
ಹೊಂಗೆಲಸಮಯ ಕವಚವನತ ಪ್ಾ
ರ್ಣಂಗೆ ಕ್ೊಟಟನತ ರ್ೊೀಡತ ಸಿೀಸಕ-

ವಂಗದೊಳಗಳವಡಲತ ರಾಜಕತಮಾರನನತವಾದ.
( ಹಿೋಗೆ ಹೆೊಂಗೆಲಸದಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ ಕ್ವಚವನನು ಅಜನಿನನಿಗೆ ಉತ್ುರನನ ಕೆೊಟಾುಗ ಅಜನಿನನನ
ಅದನನು ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಧರಿಸಿದನನ. ಅದನನು ನೆೊೋಡಿ ಎಲಿರೊ ಹೆೊಟೆುತ್ನಂಬಾ ನಕ್ಕರನ ಆಗ ಉತ್ುರನನ
ತಾನೆೋ ಬಂದನ ಅಜನಿನನಿಗೆ ಅದನನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆೊಡಿಸಿದನನ. ಅನಂತ್ರ ಅವನನ
ರಾಜಠಿೋವಿಯಿಂದ ರಥವನೆುೋರಿದನನ. ಅಜನಿನನನ ರಥವನನು ಯನದಧ ಭೊಮಿಯ ಕ್ಡೆಗೆ ನಡೆಸಿದನನ.)
ದೃಶಾ ೩
(ಅಜನಿನನನ ರಥ ನಡೆಸನತಿುದಾದನೆ. ಉತ್ುರನನ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ನ ಕ್ಣನಣಗಳನನು ಸವಲಪ ಮನಚಿುಕೆೊಳುುತ್ು)
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ( ದೊರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟು ನೆಟ್ನು ಆಶುಯಿದಿಂದ) ಸಾರರ್ಥ, ದೊರದಲ್ಲಿ ಫಳಫಳವೆಂದನ
ಏನೆೊೋ ಹೆೊಳೆಯನತಿುವೆ. ನನು ಕ್ಣನಣಗಳು ಕ್ನಕ್ನಕತಿುವೆ. ಅದೆೋನೆಂದನ ನೆೊೋಡಿ ಹೆೋಳು.
ಬೃಹನುಳೆ: ಅವು ಸೆೈನಿಕ್ರ ಆಯನಧಗಳು.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಅಷೆೊುಂ.. ...ದನ ಉದದ.....ಗಲಕ್ೊಕ...... ಹರಡಿ ನಿಂತಿರನವುದೆೋನನ?
ಬೃಹನುಳೆ: ಅದನ ಕೌರವರ ಸೆೋನೆ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಅಲಿಲಿ. ಅದನ ಕಾಲಕ್ೊಟ್ದ ತೆೊರೆಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ನ, ಮಾರಿಯ ಗೊಳೆಯ
(ಬಡಾರ)ವಾಗಿರಬೆೋಕ್ನ, ಮೃತ್ನಾವಿನ ಗಂಟ್ಲ ತಾಳಿಗೆ (ನಾಲ್ಲಗೆ) ಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ನ, ಜವನ ಜಂಗನಳಿ
ಇಲಿವೆ ಕಾಲರನದಾನ ಹಣೆಗಣಿಣನ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ನ. ಸಾರರ್ಥ ನನು ಎದೆ ನಡಗನತಿುದೆ. ಇಂತ್ಹ
ಸೆೈನಾದೆೊಂದಿಗೆ ನಾನನ ಹೆೋಗೆ ಯನದಧ ಮಾಡಬಲೆಿ? ಇಗೆೊೋ, ಇಂತ್ಹ ಬಲಕೆಕ ನಮಸಾಕರ
ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ಹಸಿದ ಮಾರಿಯ ಮಂದೆಯಳಗೆ ಕ್ನರಿ ನನಸನಳಿ ಬಂದಂತಾಗಿದೆದೋನೆ. ದಯವಿಟ್ನು
ರಥವನನು ಹಿಂತಿರನಗಿಸನ.
ಬೃಹನುಳೆ: ಎಲೆ ಕ್ನಮಾರ! ಹಿೋಗೆ ಅಳುಕಿ ನಿನು ತ್ಂದೆಯ ಕ್ನಲಕೆಕ ಕ್ಳಂಕ್ ತ್ರಬೆೋಡ.
(ಉತ್ುರನ ಮಾತ್ನ ಕೆೋಳಿಯೊ ಕೆೋಳದಂತೆ ಮನಂದನವರಿಯನತಾುನೆ)

ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಅಯಾಾ ಸಾರರ್ಥ! ಈ ಸೆೈನಾ ಸಮನದಾವನನು ನೆೊೋಡಲಾರೆ. ರಥವನನು ನಿಲ್ಲಿಸನ
ಎಂದರೆ ಇನೊು ಮನಂದಕೆಕ ಓಡಿಸನತಿುರನವೆಯಲಿ. ನಿೋನನ ಹೆೋಗೆೋಕೆ ನನು ಕ್ನತಿುಗೆ ಕೆೊಯನಾತಿುರನವೆ?
(ಬೃಹನುಳೆ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸನವುದಿಲಿ)
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸೆಂದನ ಹೆೋಳುತಿುರನವವರನ ನಾವು, ನಿನು ಪಾಭನಗಳು. ನಿನಗೆ
ಅನುವಿಟ್ುವರಲಿವೆ? ಸಾವಮಿ ದೆೊಾೋಹ ಮಾಡಬೆೋಡ. ರಥವನನು ನಿಲ್ಲಿಸನ.
(ಬೃಹನುಳೆ ಹಿಂತಿರನಗಿ ಓಡಿ ಮನಗನಳುಕ್ನಕ ರಥವನನು ಓಡಿಸನತ್ುಲೆೋ ಇರನವನನ)
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಅಯಾೋ! ಈ ಪ್ಾಪಿ ನನುನನು ಕೆೊಂದನನ. (ಎಂದನ ಪಂಚೆಯನನು ಎತಿು ಕ್ಟಿು
ರಥದಿಂದ ಧನಮನಕಿ ಹಿಂದೆ ಓಡನವನನ.)
ಬೃಹನುಳೆ: (ರಥವನನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ) ಎಲವೊೋ! ಮನಂದೆ ಹೆಜೆಿ ಇಟ್ುರೆ ನಿನು ಶಿರವನನು ಕಿತ್ನು ಹಾಕ್ನವೆನನ.
(ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದನ ಬಂದನ ಅವನನನು ಹಿಡಿದನ) ಎಲವೊೋ, ಹೆಂಗಸರ ಇದಿರಿನಲ್ಲಿ ನಿನು
ಪ್ೌರೌಷವನನು ಕೆೊಚಿುಕೆೊಂಡೆಯಲಿ, ಈಗ ಕ್ಷತಿಾಯ ಕ್ನಲಕೆಕ ಅವಮಾನವಾಗನವಂತೆ
ಓಡಿಹೆೊೋಗನವೆಯಾ? ನಡೆ ರಥವನನು ಏರನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: (ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬದನದ) ಅಯಾಾ ನಿನು ಹೆೊಟೆುಯಲ್ಲಿ ಹನಟಿುದವನೆಂದನ ಭಾವಿಸನತೆುೋನೆ.
ನನುನನು ಆ ಶತ್ನಾ ಸೆೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾ ಕ್ಳುಹಿಸಬೆೋಡ. ನಿೋನೆೋ ನನುನನು ಕ್ಠಾರಿಯಿಂದ ಇರಿದನ
ಕೆೊಂದನಬಡನ.
ಬೃಹನುಳೆ: ( ಜೆೊೋರಾಗಿ ನಗನತ್ು) ನಾಡ ನರಿಯಂತೆ ಹಲನಿ ಕಿರಿದ ಮಾತ್ಾಕೆಕ ನಾನನ ನಿನುನನು
ಬಡನವಿದಿಲಿ. ನಡೆ ಯನದಧ ಮಾಡನ. ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ುರೆ ವಿೋರಸವಗಿ ಸಿಗನತ್ುದೆ. ದೆೋವಕ್ನೆಾಯರನ ನಿನು
ಸೆೋವೆ ಮಾಡನತಾುರೆ. ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಬೆನನು ತೆೊೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೆೊೋಗನವುದನ ಮಹಾ ಪ್ಾಪ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಬಾಾಹೊಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೆೊಟ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಎಂತ್ಹ ಪ್ಾಪವಾದರೊ
ನಾಶವಾಗನತ್ುದೆ. ನನಗೆ ವಿೋರಸವಗಿವೂ ಬೆೋಡ, ದೆೋವಕ್ನೆಾಯರ ಸೆೋವೆಯೊ ಬೆೋಡ. ನನು
ಅರಮನೆಯ ಸನಂದರಿಯರ ಸೆೋವೆಯೋ ಸಾಕ್ನ. ಇನನು ನನುನನು ಬಟ್ನು ಬಡನ. ನಿನು ಉಪಕಾರಕೆಕ
ಪಾತಿಯಾಗಿ ನಮೊ ತ್ಂದೆಯರಿಂದ ಅಷೆುೈಶವಯಿವನನು ಕೆೊಡಿಸನತೆುೋನೆ.

ಬೃಹನುಳೆ: ಎಲವೊೋ ಹೆೋಡಿ, ನಿೋನನ ಕಾದನವುದನ ಬೆೋಡ. ನಾನನ ಯನದಧ ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ನಿೋನನ ನೆಪಕೆಕ
ನನು ಸಾರರ್ಥಯಾಗಿ ರಥ ನಡೆಸನತಿುರನ ಸಾಕ್ನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಆಹಾಹಾ! (ಅಭಿನಯಿಸನತ್ು) ಕ್ದನವೆಂಬನದನ ನಾಟ್ಾವಿದೆಾಯಂದನ ತಿಳಿದೆಯಾ?
ಬೃಹನುಳೆ: ಎಲವೊೋ, ಹೆೋಳಿದಷನು ಕೆೋಳದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಟಿದರೆ ನಿನು ನಾಲಗೆಯನನು
ಸಿೋಳಿಹಾಕ್ನತೆುೋನೆ. ಸಾಕಿನನು ರಥವನೆುೋರನ.(ಹೆದರಿ ಉತ್ುರನನ ರಥವನೆುೋರನತಾುನೆ. ಸವಲಪ ದೊರ ಹೆೊಗಿ)
ಅದೆೊೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡನ. ಆ ಶಮಿೋ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ಏನಾದರೊ ತ್ೊಗಾಡನತಿುರನವುದನ ಕಾಣನತಿುದೆಯೋ?
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: (ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡನಗನತ್ು) ಕಾ....ಣನ.....ತಿು......ದೆ. ಹೆ....ಣ..
ಬೃನುಳೆ: ಅದನ ಹೆಣವಲಿ. ಹೆಣದ ಆಕಾರದ ಚಮಿದ ಚಿೋಲ. ಅದನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಬಾ.
(ಉತ್ುರನನ ಹೆೊೋಗಲನ ಹಿಂಜರಿಯನತಾುನೆ. ಆದರೆ ಅಜನಿನನ ದೃಷ್ಟುಯನನು ಎದನರಿಸಲಾರದೆ ಮನಂದೆ
ಹೆೊೋಗಿ ಹೆದರನತ್ು ಹೆೋಗೆೊೋ ಕ್ಷುಪಟ್ನು ಹೆೊತ್ನು ತ್ರನತಾನೆ. )
ಬೃಹನುಳೆ: ಅದರಲ್ಲಿಯ ಬಲನಿ ಬಾಣಗಳನನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆೊಡನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: (ತೆಗೆದನ ಕೆೊಡನತಾುನೆ, ಅಜನಿನನನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅವುಗಳನನು
ತೆಗೆದನಕೆೊಳುುತಾುನೆ) ಅಯಾಾ ನನಗೆ ಎತ್ನುವುದಕ್ೊಕ ಕ್ಷುವಾಗನತಿುರನವ ಈ ಆಯನಧಗಳನನು ನಿೋನನ
ಎಷನು ಲ್ಲೋಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಿಡಿಯನತಿುರನವೆ? ನನಗೆೋಕೆೊೋ ಸಂದೆೋಹವಾಗನತಿುದೆ. ನಿೋನನ
ಬೃಹನುಳೆಯಲಿ. ನಿೋನಾಾರೆಂದನ ನಿಜ ಹೆೋಳು.
ಬೃಹನುಳೆ: ನಾನನ ಅಜನಿನ,. ಇದನ ನಮೊ ಅಜ್ಞಾತ್ವಾಸದ ಕೆೊನೆಗಾಲ. ನಾವು ಪ್ಾಂಡವರನ ಮತ್ನು
ದೌಾಪದಿ ನಿಮೊ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆೋಷ ಮರೆಸಿಕೆೊಂಡನ ಇದೆದವು. ತಿಳಿಯಿತೆೋ?
ಉತ್ುರಕತಮಾರ: ಅಯಾಾ ಅಜನಿನ, ಇದಾವುದನ ತಿಳಿಯದೆ ನಾನನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಮಾತ್ನಾಡಿದೆ. ನನುನನು ಕ್ಷಮಿಸನ.
ಬೃಹನುಳೆ: ಅದೆಲಿ ಸಾಕಿನನು. ಈಗ ನಾನನ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ರಥವನನು ಯನದಧ ಭೊಮಿಗೆ ಓಡಿಸಿಕೆೊಂಡನ
ಹೆೊೋಗನ. ಈ ನನು ಗಾಂಡಿೋವಿಯಿಂದ ಆ ಕೌರವರ ಸೆೊಕ್ಕನನು ಅಡಗಿಸನವೆನನ.
ಉತ್ುರ ಕತಮಾರ: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಾಥಿ.

(ಉತಾಾಹದಿಂದ ಉತ್ುರನನ ರಥವನನು ಓಡಿಸಲನ ತೆೊಡಗನತಾನೆ. ರಥ ಮನಂದೆ ಹೆೊೋಗನತಿುದದಂತೆ
ಗಮಕ್ ಆರಂಭವಾಗನತ್ುದೆ. ರಥವು ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ಗಮಕ:
ಎರಡತ ತ್ರದಲ ಚಾಪ್ವನತ ಕ
ತ್ುರಸಿ ಭೀಷಮನ ನಿಲಸಿ ಕ್ೌರವ
ಧರಣಿಪ್ಾಲನ ಮತಕತಟವನತ ಮೂರಂಬಿನಲ ಕಡಿದತ
ತ್ರರತಗಿದನತ ಕಲಪ್ಾರ್ಣ ನಗತತ್ತ
ತ್ುರ ಸಹತ್ ಬನಿುಯಲ ಕ್ೆೈದತವ
ನಿರಿಸಿ ಮತನಿುನ ಹತಲತರರ್ದಿ ನಿಜನಗರಿಗೆೈತ್ಂದ
(ಗಮಕ್ ಮನಗಿಯನತಿುದದಂತೆ ಮತೆು ಉತ್ುರನನ ಕ್ನಳಿತ್ ಮತ್ನು ಪ್ಾಥಿನನ ಓಡಿಸನತಿುರನವ ರಥ ಬರನತ್ುದೆ.
ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಫ್ಾೋಜ಼ ಆಗಿ ಹೆೊರಟ್ನಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.)
ಪ್ದಯಗಳ ಭಾವಾರ್ಣ:
೧. ಅವನಿಪ್ತ್ರ ಮೂಗಿನಲ.........(ವಿರಾಟ್ಪವಿ, ನಾಲಕನೆ ಸಂಧಿ, ೭ ನೆ ಪದಾ
ಭಾವಾಥಿ: ಮೊಗಿನ ಮ್ಮೋಲೆ ಬೆರಳನಿಟ್ನುು ಕೌರವನನ ತ್ಲೆಯನನ ತ್ೊಗಿದ. ಮಂತಿಾಗಳು ಮತ್ನು
ಬೆೋಹನಗಾರರನ ಇರನವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ ಹೆೋಳಿದ,”ನೆೊೋಡಿ ಆ ಗಂಧರವ ರಮಣಿ ಬೆೋರೆಯಾರೊ
ಅಲಿ. ಅವಳು ದೌಾಪದಿ. ಖಳರನನು ಕೆೊಂದವನನ ಭಿೋಮ. ಗಂಧವಿ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ
ಸೆೋವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇದೆಲಿ ಪ್ಾಂಡವರ ಕ್ಪಟ್ ತ್ಂತ್ಾ. ಮರೆಯಲ್ಲಿದನದ ಇರಿವ ವಿೋರರಲಿವೆೋ ಅವರನ?)
೨. ಜವನ ಮೀಸೆಯ........(ವಿರಾಟ್ ಪವಿ, ಐದನೆೋ ಸಂಧಿ, ೧೯ ನೆೋ ಪದಾ)
ಉತ್ುರನ ಪಾತಾಪ ವಾಣಿ ಮನಂದನವರೆದಿದೆ “ಆಹಾ! ಈ ಕೌರವನನ ನನು ಮ್ಮೋಲೆ ದಾಳಿ ಇಡಲನ
ಬಂದದನದ ಯಮನ ಮಿೋಸೆ ಮನಟ್ುಲನ ಬಂದಂತಾಗಿದೆಯಲಿವೆೋ? ಭೆೈರವನ ದಾಡೆಯನನು

ಮನಟಿುನೆೊೋಡಲನ ಬಂದಂತಾಗಿದೆಯಲಿವೆ? ಮೃತ್ನಾವಿನ ಸೆರಗನನು ಸೆಳೆದಂತಾಗಿದೆಯಲಿವೆ?
ಸಿಂಹವನನು ಕೆಣಕಿದಂತಾಗಿದೆಯಲಿವೆ? ಅಯಾಯೋ! ಆ ಕೌರವನಿಗೆ ಹನಚನು.” ಎಂದನ ಉತ್ುರನನ ಆ
ಸನಂದರಿಯರ ಮನಖನೆೊೋಡನತ್ು ಕೆೊಚಿುಕೆೊಳುುತಿುದದನನ. ಜವ=ಯಮ, ಮ್ಮೋಲನದ=ಸೆರಗನ,
ಕೆೋಸರಿ=ಸಿಂಹ, ಬವರ=ಯನದಧ, ಕೆದರಿದನನ= ಕೆೊಚಿುಕೆೊಂಡನನ)
೩. ಆರೊಡನೆ ಕ್ಾದತವೆನತ.........(ವಿರಾಟ್ಪವಿ, ಐದನೆ ಸಂಧಿ,೨೦ನೆೋ ಪದಾ) ಉತ್ುರನನ
ಹೆೋಳಿಕೆೊಳುುತಾುನೆ-“ನಾನನ ಯಾರೆೊಡನೆ ಹೆೊೋರಾಡಲ್ಲ?(ಅಂದರೆ ಕೌರವ ಸೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ
ವಿೋರರನ ಯಾರಿದಾದರೆ?) ಕೆಲವರನ ಬಾಾಹೊಣರನ,(ದೆೊಾೋಣ, ಅಶವತಾಾಮ, ಕ್ೃಪ) ಕೆಲವರನ ಯಮನ
ನೆರೆಯೊರವರನ,(ಭಿೋಷೊನಂತ್ಹವರನ) ಕೆಲವರನ ಹಿೋನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹನಟಿುದವರನ(ಕ್ಣಿನಂತ್ಹವರನ).
ನಿಜವಾದ ವಿೋರರೆಂದರೆ ಇವರೆೋ ಅಂತೆ! ಇವರನನು ಬಟ್ನು ಬೆೋರೆ ಯಾರ ಹೆಸರನ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ
ಹೆೋಳಿರಿ?” ಎಂದನ ಉತ್ುರನನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೆಂಗಸರ ಇದಿರನಲ್ಲ ಬಡಾಯಿ ಕೆೊಚಿುಕೆೊಂಡನನ.)
೪. ಮಂಗಳಾರತ್ರಎತ್ರುದರತ............( ವಿರಾಟ್ ಪವಿ, ಐದನೆ ಸಂಧಿ, ೪೪ ನೆ ಪದಾ) . ಉತ್ುರನಿಗೆ
ವಿಜಯವನನು ಕೆೊೋರಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತಿುದರನ ಸನಮಂಗಲ್ಲಯರನ. ಆನಂದದಿಂದ ಶೃಂಗಾರ
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊಳೆ ಹೆೊಳೆಯನತ್ು ಬಂದನ ರಥವನೆುೋರಿದನನ. ಅಜನಿನನಿಗೆ ಚಿನುದ ಕ್ನಸನರಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದ ಕ್ವಚವನನು ಕೆೊಟ್ುನನ. ಎರಡನ ಶಿರಸಾಾಣಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊರಡಲನ
ಅನನವಾದನನ.) (ಸಿೋಸಕ್= ಶಿಸಾಾಿಣ)

೫. ಎರಡತ ತ್ರದಲ ಚಾಪ್ವನತ (ವಿರಾಟ್ ಪವಿ, ಎಂಟ್ನೆೋ ಸಂಧಿ ೯೩ ನೆೋ ಪದಾ)
ಅಜನಿನನನ ಎರಡನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭಿೋಷೊರ ಬಲಿನನು ಕ್ತ್ುರಿಸಿ ಅವರನ ಯನದಧ ಮಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ.
ಕೌರವನ ಕಿರಿೋಟ್ವನನು ಮೊರನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ತ್ುರಿಸಿ ಹಿಂತಿರನಗಿದ. ಅನಂತ್ರ ಉತ್ುರನ ಜೆೊತೆಗೆ
ಬನಿುಯ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಯನಧಗಳನನು ಇಟ್ನು ಮನನಿುನಂತೆ ಸಾಮಾನಾ ರಥದಲ್ಲಿ ( ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ

ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಡಿೋವಿ ಇಲಿ, ಮತ್ನು ಹನನಮನ ಧವಜವಿಲಿ) ಕ್ನಳಿತ್ನ ವಿರಾಟ್ ನಗರಕೆಕ ಹಿಂತಿರನಗಿದ.
(ಚಾಪ = ಧನನಸನಾ, ಕೆೈದನವ = ಆಯನಧ )
(ಗಮಕ್ ಮನಗಿಯನತಿುದದಂತೆ ಮತೆು ಉತ್ುರನನ ಕ್ನಳಿತ್ ಮತ್ನು ಪ್ಾಥಿನನ ಓಡಿಸನತಿುರನವ ರಥ
ಬರನತ್ುದೆ. ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಫ್ಾೋಜ಼ ಆಗಿ ಹೆೊರಟ್ನಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.)

’ಅರಸತಕತಮಾರರ ಬಾಲ ಕ್ತರೀಡೆಗಳು’ ಮತ್ತು ’ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರತಷ’

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಷಿದ ವಿಷಯ “ಮಹಾಭಾರತ್” ವಾಗಿತ್ನು. ಇಡಿೋ ವಷಿ ಮಹಾಭಾರತ್ದ ಕ್ಥೆಗಳನನು ಓದನವುದನ, ಆಲ್ಲಸನವುದನ ನಡೆಯನತಿುತ್ನು. ವಷಿದ
ಅಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ುಂತೆ ಆರನ ನಾಟ್ಕ್ಗಳನನು ಪಾದಶಿಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ, ಕ್ನುಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ನು ನಾಲನಕ ಇಂಗಿಿೋಷ್ಟನಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ. ಕ್ನುಡದ ನಾಟ್ಕ್ಗಳಾದ “ಅರಸನ ಕ್ನಮಾರರ ಬಾಲಕಿಾೋಡೆಗಳು” ಮತ್ನು “ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರನಷ” ಗಳಿಗೆ ಕ್ನಮಾರವಾಾಸನ ಭಾರತ್
ಕ್ಥಾಮಂಜರಿಯನನು ಆಧ್ಾರವನಾುಗಿಟ್ನುಕೆೊಳುಲಾಯಿತ್ನ. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕೌರವರ ಮತ್ನು ಪ್ಾಂಡವರ ಬಾಲಕಿಾೋಡೆಗಳನನು, ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
“ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರನಷ” ವನನು ಆರಿಸಿ ನಾಟ್ಕ್ಗಳನನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರನಷ “ ವಿರಾಟ್ ರಾಜನ ಮಗನಾದ ಉತ್ುರನನ ತ್ನು ಪ್ೌರನಷದ ಬಗೆೆ
ಬಡಾಯಿ ಕೆೊಚಿುಕೆೊಳುುವ ವಿಷಯ ಉಳುದನದ. ಪ್ೌರಾಣಿಕ್ ನಾಟ್ಕ್ದ ಭಾಷೆ, ವೆೋಷ ಭೊಷೆ, ಅಂದಿನ ಸಂಸೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೊಡನವ ಉದೆದೋಶ ಈ
ನಾಟ್ಕ್ದನದ. ಗಮಕ್ ಕ್ಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ನು ಕ್ನಮಾರವಾಾಸನ ಕಾವಾದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೊಡನವ ಉದೆದೋಶದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮಕ್ದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲನ
ಕೆಲವು ಪದಾಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ ಅವರ ವಾಕಿುತ್ವಕೆಕ ಕೆಲಮಟಿುಗಿನ ಗಾಂಭಿೋಯಿವನನು ಕೆೊಡನತ್ುದೆ. “ಅರಸನಕ್ನಮಾರರ ಬಾಲ ಕಿಾೋಡೆಗಳು”
ನಾಟ್ಕ್ವನನು ಪ್ಾಾಥಮಿಕ್ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಾಗಳನನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವೂ ಅವರ ಸವಭಾವ ಮತ್ನು
ವಯಸಿಾಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಇದೆ. ಉತ್ುರನ ಪ್ೌರನಷ ನಮೊ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎರಡನಸಲ ಪಾಯೋಗಿಸಲಪಟ್ುದೆ.

ನಾಟಕ ೬
ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಗಳು

ಸೂತ್ರಧಾರ: ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಆಡನವ ನಾಟ್ಕ್ದ ಹೆಸರನ “ಆನೆಗಳು ಮತ್ನು ಇಲ್ಲಗಳು”.
ಅಲಿಲಿ “ಆನೆಗಳು और चह
ू े” ।
ಅಯಾೋ! (ತ್ಲೆಯನನು ಹೆೊಡೆದನಕೆೊಂಡನ) ಏನೆಂದನ ಹೆೋಳಲ್ಲ? ಹೆೊೋಗಲ್ಲ ಬಡಿ ಹೆಸರಲೆಿೋನಿದೆ?
ಒಂದನ ದಟ್ುವಾದ ಕಾಡನ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ್ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನಗಳಿದದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ
ಹಿಂಡಿನ ನಾಯಕ್ ಚೊಪು ದಂತ್ದ ಗಜರಾಜ. ಗಜರಾಜ ಹಿಂಡಿನ ಹಿತ್ಚಿಂತ್ಕ್ನಾಗಿದದನನ. ಹಿಂಡಿನ
ಇತ್ರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆತ್ನನನು ಕ್ಂಡರೆ ಗೌರವ ಮತ್ನು ಪಿಾೋತಿ. ಅವನ ಮಾತ್ನ ಯಾರೊ ತ್ಳಿು
ಹಾಕ್ನತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೋಗಿರನವಾಗ ಆ ಸನಂದರವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಭಯಂಕ್ರ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ನ.
ಹಳುಕೆೊಳುಗಳು ಬತಿುಹೆೊೋದವು, ಗಿಡಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೆೊೋದವು. ಕಾಡಿನ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕ್ನಡಿಯಲನ
ನಿೋರಿರಲ್ಲಲಿ, ತಿನುಲನ ಹನಲ್ಲಿಲ್ಲರಲ್ಲಲಿ.
(ಒಣಗಿದ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿದ ಕಾಡಿನ ದೃಶಾ. ಆನೆಯ ಮನಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾವೆೋಶ.
ಮಂದವಾದ ಪಾಕಾಶ ಕ್ಾಮವಾಗಿ ಉಜವಲವಾಗನತ್ುದೆ. ಅವರನ ಹಾಡನತ್ು ಹಾಡಿಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ
ಅಭಿನಯಿಸನತ್ು ಬರನತಾುರೆ. )
ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ
ಧಗೆ ಸನತ್ು ಹರಡಿದೆ
ಗಿಡಮರನೆಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೆಡನಗಾಲ ತ್ಂದಿದೆ.
ಕೆರೆಯಲಿ ಬತಿುದೆ
ನಿೋರೆಲೊಿ ಸಿಗದಿದೆ

ಹಸನರೆಂಬ ಬಣಣವು ಹೆಸರಿಲಿದೆ ಹೆೊೋಗಿದೆ
ಬಸಿಗಾಳಿ ಬೋಸಿುದೆ
ತ್ರೆಗೆಲೆ ಉದನತಿಿವೆ
ಕೆೋಳಣಣ ಮನಗಿಲಣಣ ವನದೆೋವಿ ಅಳುತಾಳೆ
ಕಾಡಿನ ಜಿೋವಗಳು
ಸನತೆುಲಿ ಹನಡನಕಾಡಿ
ಭೊತಾಯಿನ ಬಗಿದರೊ ಹನಿ ನಿೋರನ ಸಿಗನತಿುಲಿ
ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ........
ಕೆಡನಗಾಲ ತ್ಂದಿದೆ

ಗಜರಾಜ: ಬಸಿಲನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ಸನಡಿುದೆ.
(ಎಂದನ ಮನಗಿಲಕ್ಡೆಗೆ ನೆೊೋಡಿ ಹೆೋಳುತಾುನೆ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬದದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯನನು
ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಗಾಳಿ ಬೋಸಿಕೆೊಳುುತಾನೆ.)
ಭವಯದೆೀಹ: ಈ ಬೆೊೋಳು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳಿಗೊ ಗತಿಯಿಲಿ.
ಹಸಿುನಿ: ಇಷನು ದೆೊಡಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಮರ ಕ್ೊಡ ಹಸನರಾಗಿಲಿ.
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಭಯಂಕ್ರ ಬರಗಾಲಕೆಕ ಹೆದರಿ ಹಸನರನ ಓಡಿಯೋ ಹೆೊೋಗಿದೆ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ನದಿ ಕ್ೊಡ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೆೊೋಗಿದೆ.
ಹಸಿುನಿ: ( ಸೌಮಾ ಹಸಿುನಿಯ ಕೆೈಹಿಡಿದನ ಓಡಾಡನತ್ು) ನಾವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿೋರಾಟ್ ಆಡೆೊೋದಕೆಕ
ಹೆೊೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದದ ಕೆೊಕ್ಕರೆಗಳು…….
ಸೌಮಯಹಸಿುನಿ: ಎಷನು ಚೆನಾುಗಿದದವು ಅಲಿವೆ? ಆದರೆ ಅವೆಲಿ ನಿೋರಿಲಿದೆ ಸತೆುೋ ಹೆೊೋದವು. ಪ್ಾಪ!

ಪ್ುಟಾಟನೆ: ನಾವು ಈಗ ನಿೋರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೊ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ. ಇಲಿದಿದದರೆ ನಮಗೊ ಅದೆೋ ಗತಿ
ಬರನತ್ುದೆ.
ಗಜರಾಜ: (ಅಚುರಿ ತೆೊೋರನತ್ು) ಏನೆಾೋಳೆದ ಪುಟಾುನೆ?
ಪ್ುಟಾಟನೆ: ನಾವು ಬೆೋಗ ನಿೋರಿರೆೊೋ ಕ್ಡೆ ಹೆೊೋಗೆಬೋಕ್ನ ಅಂದೆ?
ಗಜರಾಜ: ಎಲಾ ಇವನ! ಪುಟಾುನೆ ಕ್ೊಡ ಮಾತಾಡಾು ಇದೆ ಇವೊತ್ನು. ವಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ ಏಕೆ ಏನೊ
ಮಾತಾಡಾುಇಲಿ.
ವಾಚಾಳಿಹಸಿುನಿ: ಏನನ ಮಾತಾಡೆೊೋದನ? ನಿೋರನ ಕ್ನಡಿದನ ಮೊರನ ದಿವಸಗಳಾದವು. ಮಾತಾಡೆೊಕೆ
ಉಸಿರೆೋ ಇಲಿ.
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳ ಗಂಟ್ಲನ ನಮ್ಮೊಲಿರಿಗಿಂತ್ ಮ್ಮದಲೆೋ ಒಣಗಿ ಹೆೊೋಗಿದೆ.
(ಎಲಿರೊ ನಗನವರನ) ನಾನನ ಅವಳು ಮ್ಮೋಟ್ಗಾನ ಹಳಿು ಕೆರೆಗೆ ನಿೋರಿದೆಯಾ ಅಂತ್ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ
ಬರಲನ ಹೆೊೋಗಿದೆದವು.
ಎಲಲರೂ: ನಿೋರಿದೆಯಾ?
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಅಲ್ಲಿ ನಿೋರಿದಿದದದರೆ ನನು ಗಂಟ್ಲನ ಏಕೆ ಹಿೋಗಿರನತಿುತ್ನು.?
ಭವಯದೆೀಹ: ಬಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಷನು ದೊರ ನಡೆದೊ ನಡೆದನ ನನು ಕಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಬೆೊಬೆಬ ಬಂದಿವೆ.( ನರಳುತ್ು
ಕ್ನಂಟ್ನತಾುನೆ)
ಗಜರಾಜ: ಹೊಂ! ಪರಿಸಿಾತಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆೋರೆ ಏನಾದರೊ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಲೆೋ ಬೆೋಕ್ನ.
ಸೌಮಯಹಸಿುನಿ: ಗಜರಾಜ! ನಿೋನನ ಆ ಕೆೊಂಬಾನೆಯನನು ನಿೋರನ ಇರನವ ಸಾಳವನನು ಹನಡನಕಿಕೆೊಂಡನ
ಬರಲನ ಕ್ಳಿಸಿದೆದಯಲಿ?(ಅಷುರಲ್ಲಿ ಕೆೊಂಬಾನೆ ಪಾವೆೋಶಿಸನತ್ುದೆ)
ವಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಹೆಸರನ ಹೆೋಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಪಾತ್ಾಕ್ಷನಾದ ಮಹಾರಾಯ. ನೊರನ ವಷಿ ಆಯನಸನಾ
ಕೆೊಂಬಾನೆ ನಿನಗೆ ನೊರನ ವಷಿ ಆಯನಸನಾ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ : ನೊರನ ವಷಿ! ಹೌದನ ಹೌದನ. ನಾನನ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ ಬಂದ ಸಾಳಕೆಕ ಹೆೊೋದರೆ ನೊರನ
ವಷಿ ಬೆೋಕಾದರೊ ಹಾಯಾಗಿರಬಹನದನ.

ವಚಾಳಿಹಸಿುನಿ: ನಿೋರಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ?
ಹಸಿುನಿ: ಕ್ಬಬದೆಯಾ?
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಆಟ್ ಆಡೆೊೋದಕೆಕ ಸಾಳ ಇದೆಯಾ?
ಮತೊುಂದತ ಆನೆ: ಹನಲ್ಲಿದೆಯಾ?
ಮಗದೊಂದತ ಆನೆ: ಬದಿರಿದೆಯಾ?
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: (ಕಿವಿ ಮನಚಿುಕೆೊಂಡನ) ತ್ಡೆಯಿರಿ, ತ್ಡೆಯಿರಿ. ಎಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿೋರಿದೆ, ಬಾಳೆ
ತೆೊೋಟ್ವಿದೆ, ಬದಿರಿದೆ, ಕ್ಬಬದೆ, ಆಟ್ ಆಡೆೊದಕೆಕ ಸಾಳವಿದೆ, ಹನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲಿ ಇದೆ. ಬೆೋಕಾದಷನು ತಿನು
ಬಹನದನ, ಬೆೋಕಾದಷನು ನಿೋರನ ಕ್ನಡಿಯಬಹನದನ.
ಎಲಲರೂ: ಊಂ! ಈಗಲೆೋ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ.
ಗಜರಾಜ: ತ್ಡೆಯಿರಿ ತ್ಡೆಯಿರಿ. ಕೆೊಂಬಾನೆ ಎಲಿ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿೋನನ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ ಬಂದಿರನವ
ಸಾಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ್ ಮಾತ್ಾ ಹೆೋಳಲೆ ಇಲಿ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಕೆೋಳಿರಿ ಗಜರಾಜ. ಈಗ ನಾವಿರನವ ಕಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಬೆಟ್ು ಇದೆಯಲಿ?
ಎಲಲರೂ: ಬಂಡೆ ಬೆಟ್ು! ಬಹಳ ದೊರ ಒಮ್ಮೊ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪ ಹೆೊೋಗೆದೆದವಲಿ? ಅದನೆುೋ ನಿೋನನ
ಹೆೋಳುತಿುರನವುದನ?
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಹೌದನ. ಅದರಾಚೆಗೆ ಒಂದನ ಹಾಳ ರನ ಇದೆ.
ವಾಚಾಳಿಹಸಿುನಿ: ಹಾಳ ರನ!
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಒಂದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನಾುಗಿತೆುೋನೆೊೋ? ಈಗಂತ್ೊ ಹಾಳು ಬದಿದದೆ. ಆ ಹಾಳ ರಿನ ಆಚೆಗೆ
ನಾನನ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ ಬಂದಿರನವ ಸಾಳವಿರನವುದನ.
ಗಜರಾಜ: ಎಲಿರೊ ಸಿದಧವಾಗಿ. ಈಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ. ದಾರಿ ತೆೊೋರಿಸನ ಕೆೊಂಬಾನೆ.
( ಹಾಡನ ಆರಂಭವಾಗನತ್ುದೆ. ಎಲಿರೊ ಹಾಡಿನ ತಾಳಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಜೆಿ ಹಾಕ್ನತ್ು ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ.)
ಹಾಡತ:
ನಡೆಯಿರಿ ನಡೆಯಿರಿ

ಹೆೊೋಗೆೊೋಣವೆಲಿರನ
ಬೆಟ್ುದ ಆಚೆಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ
ಬೆಟ್ುದ ಆಚೆಗೆ
ಹೆೊೋಗೆೊೋಣವೆಲಿರನ
ಹಸನರೆಲಿ ತ್ನಂಬದ ಕಾಡಿಗೆ
ಹಸನರೆಲಿ ತ್ನಂಬದ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ
ಮನದಣಿಯ ನಿೋರನ ಕ್ನಡಿಯೋಣ
ಮನದಣಿಯ ನಿೋರನ
ಕ್ನಡಿಯೋಣ ನಾವೆಲಿ
ಸನಖವಾಗಿ ದಿನಗಳ ಕ್ಳೆಯೋಣ
ನಡೆಯಿರಿ ನಡೆಯಿರಿ
ಹೆೊೋಗೆೊೋಣವೆಲಿರನ
ಹಾಳ ರಿನಾಚಿನ ಕಾಡಿಗೆ
ಹಾಳ ರಿನಾಚಿನ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ
ಸನಖವಾಗಿ ದಿನಗಳ ಕ್ಳೆಯೋಣ.

दृश्य २
सत्र
ू धार:
हाळूरु। अर्ाात उजड़ा नगर। अब यह उजड़ा है। कििंतु किसी ज़माने में यह नगर
बहुत सिंद
ु र र्ा।

यह नगर लोगों से, बढ़
ू ों से, बाल बच्चों से, स्त्री परु
ु षों से, पालतू

पशओ
ु िं से न जाने और किन किन से भरा

हुआ र्ा। यहााँ िे मिंददरों िी शशल्पिला

उच्च िोटी िी र्ी। इसे दे खने िे शलए दे श विदे श से लोग आया िरते र्े। यहााँ िे
लोग उन विदे शशयों से विदे श िे बारे में जानिारी पािर उसे दे खने िे शलए तर्ा
शशक्षा पाने िे शलए िहााँ चले गए। िहााँ िी सवु िधओिं से मोदहत होिर

िहीीँ बस

गए। यहााँ बचे हुए शेष लोग भी िालािंतर में अन्य नगरों में जा बसे। और यह
नगर खाली पड गया। अनेि िषों ति यहााँ िे मिंददर और इमारतें आदद िषाा, धप
ू
और सदी में भी खड़े रहे । लेकिन समय िे सार् इनिा रिं ग रूप बदल गया। और
सारा नगर उजड़ गया।
यह है उजड़ा नगर
यह है उजड़ा नगर
है उजड़े नगर िी एि िहानी मगर।
अरे । िहानी और उजड़े नगर िी?
हााँ हााँ िहानी इस उजड़े नगर िी....
न मोटर है न गाड़ी
न नानी जी िी साड़ी
न बबल्ली है न िुत्ते
न छाते हैं न जूते
न पेड, न बगीचे.....
तो क्या है तो क्या है इस उजड़े नगर में क्या है?
टूटी फूटी दीिारें हैं टूटी फूटी दीिारें
ऊाँची नीची दीिारें हैं ऊाँची नीची दीिारें
मोटी मोटी दीिारें हैं मोटी मोदट दीिारें
दीिारें हीिं दीिारें हैं दीिारे हीिं दीिारें

एक लड़का:
चाँ ू

श....श....श....... सन
ु ो तो......

(चाँ ू

चाँ ू

… चाँ ू

चाँ ू िी आिाज़ आती है )

बच्चे: टूटी फूटी दीिारें क्या बोल उठ ?िं
ऊिंची नीची दीिारें क्या बोल उठ ?िं
मोटी मोटी दीिारें क्या बोल उठ ?िं
एक लड़का: नहीिं बद्ध
ु ू! दीिारें नहीिं बोलतीिं
ज़रा दे खो तो इन दीिारों िे बीच बसते हैं कितने चह
ू े?
बाकी सब:

च.ू .ऊ....ऊ........हे ....ए.....ए !!!!

सब एक साथ:

हटो हटो चह
ू े आ रहे हैं। ( सब भाग जाते हैं)

(चह
ू ों िा मेला लगता है )

चावलवाला चह
ू ा: चािल ले लो चािल
खुशबद
ू ार चािल, स्त्िाददष्ट चािल
बासमती चािल
दनु नया िा सबसे बदिया चािल
जल्दी ले लो, चािल चािल
भट्ट
ु े वाला चह
ू ा:

भट्ट
ु े ले लो भट्ट
ु े
रूखे सख
ू े भट्ट
ु े
खाने में मज़ेदार
िुतरने में असान

चाँ ू

चाँ ू

चाँ ू

भट्ट
ु े ले लो भट्ट
ु े
ग्राहक चह
ू ा: हााँ भाई दे दो। मझ
ु े तो बहुत भख
ू लगी है । (िुछ भट्ट
ु े मह
ु ाँ में डालिर)
यह तो चबाने में असान हैं ही नहीिं । मझ
ु े नहीिं चादहए । खुद ही रख लो।
चनेवाली चहु हया:

चने चने, चने चबाओ चने
चट
ु िी चनेिाली िे चटपटे चने
गरम गरम चने खाइए खाइए
क्या लाजिाब चने !

ग्राहक चहू हया:

चट
ु िी चनेिाली
भर दो मेरी झोली
भख
ू लगी है बडी,
चट िर दिं ग
ू ी अभी

घंहियोंवाली चहु हया:घिंदटयााँ लेलो घिंदटयााँ,
मिंददरों िी घिंदटय़ााँ
सोने चािंदी िी घिंदटयााँ
जिंगली जानिरों से
बचने िे शलये घिंदटयााँ
ग्राहक चह
ू ा: सच मच
ु ! जिंगली जानिरों से बच सिते हैं क्या? गारण्टी है तो दे दो ।
चहु हया: हााँ हााँ गारिं टी है , दस पल िी गारिं टी है । यह लो।
ग्राहक चह
ू ा: अरे ! चनेिाली, तू तो असली झठ
ू ननिली। तम्
ु हारे चने तो चटपटे नहीिं
हैं। तुमने तो चने भन
ू े ही नहीिं। ये घदटया चने खािर मेरे तो दााँत ही टूट गए।
दं तमंजनवाला चह
ू ा: दााँत टूट गए? तो दिं त मिंजन लेलो। दााँत में लगाने िा अनोखा
मिंजन। एि बार लगाओगे तो हमेशा लगाओगे। दााँत अगर टूट जाएाँगे तो नये
आजायेँगे।

(इस बीच गाना गाते हुए हाथर्यों िा प्रिेश)
ನಡೆಯಿರಿ ನಡೆಯಿರಿ
ಹೆೊೋಗೆೊೋಣವೆಲಿರನ
ಹಾಳ ರಿನಾಚಿನ ಕಾಡಿಗೆ
ಹಾಳ ರಿನಾಚಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ
ಸನಖವಾಗಿ ದಿನಗಳ ಕ್ಳೆಯೋಣ.
(चह
ू े नततर बबतर होते हुए थगर जाते हैं)
एक चह
ू ा:

मेरे चने बबखर गए। मेरे चने बबखर गए।

दस
ू रा चह
ू ा: अरे छोडो तुम्हारे चने, मेरी तो िमर टूट गई।
और एक चह
ू ा: अरे ! मेरे हार् दब गए, मेरे हार् दब गए।
तीसरा चह
ू ा: मेरी पाँछ
ू िट गई, मेरर लिंबी सी, सिंद
ु र सी पाँछ
ू िट गई।
चौथा चह
ू ा: अरे ! यह क्या हो गया? बाप रे ! हथर्यों ने क्या िर डाला?
पााँचवा चह
ू ा: घिंदटयााँ तो मैं ने खररदी र्ी। पर इन हाथर्यों से बचने िे शलये ये
िाफी साबबत नहीिं हुईं। िोई और उपाय िरना होगा।
और एक चह
ू ा: ठ ि बात है ।
छिा चह
ू ा: तुम जल्दी जाओ और हाथर्यों से बातें िरो।
सातवााँ चह
ू ा: हार्ी पानी पीने गये हैं। िुछ समय िे बाद लौट आयेँगे। और हम
बचे हुए चह
ू े भी मारे जायेँगे।
एक चह
ू ा: नहीिं नहीिं । हम ऐसा नहीिं होने दें गे। चलो जािर उनसे बातें िरेँगे।
तीसरा चह
ू ा: िौन िौन जाएाँगे? हाथर्यों से हम किस भाषा में बातें िरें गे?

एक चह
ु ा: हमें हाथर्यों िी भाषा नहीिं आती।
निखि चह
ू ा: मझ
ु े आती है ।
बज
ु ुर्ग चह
ू ा: तुम चप
ु रहो नटखट। बड़ों िे बीच तुम अपनी ज़बान मत चलाओ।
निखि चह
ू ा: मगर मझ
ु े उनिी भाषा आती है ।
बज
ु ुर्ग चह
ू ा: तुमने

उनिी भाषा िैसे सीख ली?

निखि चह
ू ा: मझ
ु े जिंगल में घम
ू ना बहुत पसिंद है । मैं िभी िभी आप सबिी आाँख
बचािर जिंगल जाता हूाँ। िहााँ पर हार्ी रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा में बोलते हुए
बार बार सन
ु िर मैं ने भी उनिी भाषा सीख ली है।
बजुर्ग चह
ू ा: अच्छा तो यह बात है?( अन्य चह
ू ों से) तो इसे अपने सार् ले जाओ।
निखि चह
ू ा: चशलए चलता हूाँ ।
(िुछ चह
ू े ननिल पड़ते हैं। नटखट भी उनिे सार् जाता है )

ದೃಶ್ಯ ೩
(ಹಸನರಿನಿಂದ ತ್ನಂಬದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದಿವೆ.)
ಗಜರಾಜ: ಅಂತ್ನ ಒಳೆುಯ ಸಾಳಕೆಕ ಬಂದನ ಸೆೋರಿದೆವು. ಆಹಾರಕೆಕ ನಿೋರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆೊರತೆಯೊ ಇಲಿ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಹೆೊಟೆು ತ್ನಂಬತ್ನ, ತ್ೃಪಿುಯಾಯಿತ್ನ.
ಸೌಮಯ ಹಸಿುನಿ: ಅಷೆು ಅಲಿ ಕೆೊಂಬಾನೆ! ಸನತ್ು ಮನತ್ು ಇರನವ ಹಸನರನ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿರನವ ಕ್ಮಲದ
ಹೊವುಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರನವ ಹಕಿಕಗಳು, ಇವನೆುಲಿ ನೆೊೋಡಿದಾಗ ಕ್ಣಿಣಗೊ ಮನಸಿಾಗೊ
ಹಬಬವಾಗನತ್ುದೆ.
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ನಿೋರನ ಕ್ನಡಿದನ ನನು ಗಂಟ್ಲನ ಸರಿಹೆೊೋಯಿತ್ನ. ನನಗಂತ್ೊ ಕ್ನಣಿಕ್ನಣಿದನ
ಹಾಡೆಬೋಕ್ನ ಅನಿುಸಿುದೆ.

(ಹಾಡನತ್ು ಕ್ನಣಿಯನತಾುಳ ೆ. ಅವಳೆ ಂದಿಗೆ ಎಲಿರೊ ಕ್ನಣಿಯನತಾುರೆ)
ಹಾಡತ:
ಬಂದನ ತ್ಲನಪಿದೆವು ನಾವು ಕಾಡನನ ತ್ಲನಪಿದೆವು
ಹೆೊಸ ಕಾಡನನ ತ್ಲನಪಿದೆವು
ನಿೋರನ ನೆರಳು ಹಸನರನನ ನೆೊೋಡಿ ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡಿದೆವು
ಕೆರೆಯನನ ಕ್ಂಡನ ನಿೋರಲ್ಲ ಇಳಿದನ ಆಟ್ವನಾಡಿದೆವು
ನಿೋರಾಟ್ವನಾಡಿದೆವು.
ಸೆೊಂಡಿಲ್ಲನಿಂದ ನಿೋರನನ ಎರಚಿ ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡಿದೆವು
ಗಂಧವನಿಾಡಿದನ ಮನಂದಕೆ ಹೆೊೋಗಿ ಬಾಳೆಯ ತಿಂದೆವು ನಾವು ಬಾಳೆಯ ತಿಂದೆವು
ತಿಂದನ ತಿಂದನ ತೆೋಗಿ ನಾವು ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡಿದೆವು.
(ಇದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗಳು ಪಾವೆೋಶಿಸಿ ಆನೆಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಲನ ಪಾಯತಿುಸನತ್ುವೆ)
निखि चह
ू ा: ನಾವು ನಿಮೊ ಹತಿುರ ಮಾತ್ನಾಡಬೆೋಕಾಗಿತ್ನು.
(ಈ ಮಧ್ೆಾ ಆನೆಗಳ ಹಾಡನ ನಡೆಯನತ್ುಲೆೋ ಇರನತ್ುದೆ)
ಗಜರಾಜ: ( ಅನೆಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ನ) ಎಲಿರೊ ಸವಲಪ ಸನಮೊನಿರಿ.(ಆನೆಗಳು ಸನಮೊನಾಗನತ್ುವೆ.
ಇಲ್ಲಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ನ)
ನಿೋವು ಏನನ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೊೋ ಹೆೋಳಿರಿ.
एक चह
ू ा: (नटखट से) इनसे िहो िी इनसे हमारी एि प्रार्ाना है।
निखि चह
ू ा: ನಿಮೊಲ್ಲಿ ನಮೊದೆೊಂದನ ಪ್ಾಾಥಿನೆ ಇದೆ.
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ನಿೋವಿರೆೊೋದೆೋ ಇಷನು.( ಕೆೈಯಿಂದ ಅವರ ಅಳತೆ ತೆೊೋರಿಸನತ್ು) ನಮೊ ಹತಿುರ
ಪ್ಾಾಥಿನೆ ಮಾಡದೆ ಇನೆುೋನನ ಮಾಡೆೊಕೆಕ ಸಾಧಾ?
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೆೊಕೆಕ ಆಗನತಾು? ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಾಾಥಿನೆ ಮಾಡಿ.
एक चह
ू ा: आप झील िी ओर जाते समय हमारे गााँि से होिर जाते हैं।

नटखट चह
ू ा: ತಾವು ಕೆರೆಯಕ್ಡೆಗೆ ಹೆೊೋಗನವಾಗ ನಮೊೊರಕ್ಡೆಯಿಂದ ಹೆೊೋಗನತಿುೋರಿ.
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಹೌದನ ಹೆೊೋಗನತೆುೋವೆ. ಅದಕೆಕ?
एक चह
ू ा: आपिे पैरों तले दबिर हमारे बहुत सारे सार्ी थगर जाते हैं, घायल हो
जाते हैं, मर जाते हैं, ।
निखि चह
ू ा: ನಿಮೊ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ನಕ ನಮೊ ಜೆೊತ್ಗಾರರನ ಬೋಳಾುರೆ, ಗಾಯಗೆೊಳಾುರೆ,
ಸಾಯಾುರೆ.
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಚನ.... ಚನ.......... ಚನ.......... ಪ್ಾ..ಪ. ಬೋಳಾುರೆ, ಗಾಯಗೆೊಳಾುರೆ, ಸಾಯಾುರೆ.
ಅದನೆುಲಿ ನಮಗೆೋಕೆ ಹೆೋಳಿುೋರಿ? ಆಂಬನಲೆನ್ಾ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ.
ಗಜರಾಜ: ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ ಸವಲಪ ಸನಮೊನಿರನ. ಅವರ ಮಾತ್ನ ಮನಗಿಯಲ್ಲ. (ಇಲ್ಲಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ನ)
ಹೆೋಳಿರಿ ಮೊಷಕ್ರೆ.
एक चह
ू ा: हम आपसे प्रर्ाना िरते हैं कि, आप झील िी ओर जाते समय हमारी
गााँि िी ओर से न जािर िोई अलग रास्त्ता अपना लें।
निखि चह
ू ा: ತಾವು ಕೆರೆಗೆ ಹೆೊೋಗನವಾಗ ತಾವು ನಮೊೊರಕ್ಡೆಯ ದಾರಿಯನನು ಬಟ್ನು ಬೆೋರೆ
ದಾರಿಯಿಂದ ಹೆೊೋಗಿರಿ ಎಂದನ ಕೆೋಳಿಕೆೊಳುುತೆುೋವೆ.
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ನಾವು ನಮಿೊಷು ಬಂದ ಕ್ಡೆಯಿಂದ ಹೆೊೋಗನತೆುೋವೆ. ನಮಗೆ ಅದನೆುಲಿ ಹೆೋಳುವುದಕೆಕ
ನಿವಾಾರನ?
सब चह
ू े : नहीिं नहीिं। ऐसा मत िीजजए। हम सब नश्टहो जाएाँगे।
नटखट चह
ू ा: ಬೆೋಡ ಬೆೋಡ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೋಡಿರಿ. ನಾವೆಲಿರೊ ನಾಶವಾಗಿ ಹೆೊೋಗನತೆುೋವೆ.
ಗಜರಾಜ: ( ವಾಚಾಳಿಯನನು ಕ್ನರಿತ್ನ)ತಿಳಿದೊ ತಿಳಿದೊ ಇನೆೊುಬಬರಿಗೆ ತೆೊಂದರೆಕೆೊಡನವುದನ
ಸರಿಯಲಿ. (ಇಲ್ಲಗಳನನು ಕ್ನರಿತ್ನ)

ಆಗಲ್ಲ ಮೊಷಕ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ತೆೊಂದರೆಯಾಗನತಿುದದರೆ ನಾವು ಬೆೋರೆ ಮಾಗಿದಿಂದ ಹೆೊೋಗನತೆುೋವೆ.
ನಿೋವು ನಿಶಿುಂತ್ರಾಗಿರಿ. ನಾವಾಾರೊ ನಿಮೊ ತ್ಂಟೆಗೆ ಬರನವುದಿಲಿ. ಕೆೊಂಬಾನೆ ನಾವು ಹೆೊೋಗಿ ಬರಲನ
ಬೆೋರೆ ದಾರಿಯನನು ಹನಡನಕ್ನ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಆಗಲ್ಲ ಗಜರಾಜ.
चह
ू े : आप धन्य हैं। बहुत बहुत धन्यिाद। अच्छा हम चलते हैं।
निखि चह
ू ा: ನಿಮಗೆ ನಮೊ ಅನಂತ್ ಧನಾವಾದಗಳು. ತ್ಮಗೆ ಏನಾದರನ ತೆೊಂದರೆ ಯಾದರೆ
ನಮೊನನು ಕ್ರೆಯಿರಿ. ನಾವು ಸದಾ ನಿಮೊ ಸೆೋವೆ ಮಾಡಲನ ಸಿದಢರಾಗಿರನತೆುೋವೆ. ನಾವಿನನು
ಹೆೊೋಗಿಬರನತೆುೋವೆ. ನಮಸಾಕರ.
ಗಜರಾಜ: ಸಂತೆೊೋಷ. ಹೆೊೋಗಿ ಬನಿು.
चह
ू े : नमस्त्ते।
ಆನೆಗಳು: ನಮಸಾಕರ
ವಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಚೆೊೋಟ್ನದದ ಇದಾವೆ, ಮಾರನದದ ಮಾತಾಡಾುವೆ.
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಏನನ ಮಾತಾಡುವಪಪ! (ಅಣಕಿಸನತ್ು) जी सनु नए, हमारी प्रार्ाना सनु नए।
ಗಜರಾಜ: ಪರವಾಗಿಲಿ. ಅಷನು ಬೆೋಗ ನಿೋವೂ ಅವರ ಭಾಷೆ ಕ್ಲ್ಲತ್ನಬಟಿುರಲಿ. ಇರಲ್ಲ
ಯಾವಗಲಾದರೊ ಉಪಯೋಗಕೆಕ ಬಂದಿೋತ್ನ.

ಸೂತ್ರಧಾರ: ಗಜರಾಜ ಮೊಷಕ್ರಿಗೆ ತೆೊಂದರೆ ಕೆೊಡನವುದಿಲಿ ಎಂದನ ಮಾತ್ನ ಕೆೊಟ್ನು ಕೆಲವು
ವಷಿಗಳು ಕ್ಳೆದನ ಹೆೊೋದವು. ಆ ಸನಂದರವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ ಸನಖವಾಗಿ ಕಾಲ
ಕ್ಳೆಯನತಿುತ್ನು. ಹಾಳ ರಿನ ಮೊಷಕ್ಗಣ ಸಹ ಯಾವ ತೆೊಂದರೆಯೊ ಇಲಿದೆ ಬದನಕ್ನತಿುದದವು.
ಹಿೋಗಿರನವಾಗ ಹತಿುರದಲ್ಲಿಯೋ ಇರನವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದನ ಸಕ್ಿಸ್ ನಡೆಯನತಿುತ್ನು. ಆ ಸಕ್ಿಸಿಾನಲ್ಲಿ
ಚಮತಾಕರ ಮಾಡಿ ತೆೊೋರಿಸನವ ಆನೆಗಳು ಮನದಿಯಾಗಿದದವು. ಅದರ ಯಜಮಾನನನ ಆದಷನು ಬೆೋಗ

ಬೆೋರೆಯ ಆನೆಗಳನನು ಹಿಡಿದನ ತ್ಂದನ ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೊಡಬೆೋಕೆಂದನ ಯೋಚಿಸಿದನನ.
ಹತಿುರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನಗಳಿರನವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದನ ಕೆಲವು ಜನರನನು ಆನೆಗಳನನು
ಹಿಡಿಯಲನ ನಿಯಮಿಸಿದನನ. ಅವರನ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಹಣವನನು ಪಡೆದನ, ಗನಟಾುಗಿ ಆನೆಗಳನನು
ಹಿಡಿಯಲನ ತೆೊಡಗಿದರನ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿಲ್ಲಿ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಗನಳಿಗಳನನು ತೆೊೋಡಿದರನ. ಅವುಗಳನನು
ಬದಿರಿನ ಕೆೊೋಲನ ಮತ್ನು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮನಚಿುದರನ. ಮ್ಮೋಸ ತಿಳಿಯದೆ ಓಡಾಡನವಾಗ ಕೆಲವು
ಆನೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದನದ ಬಟ್ುವು. ಮರನದಿನ ಆನೆ ಹಿಡಿಯನವವರನ ಬಂದನ ಉಪ್ಾಯವಾಗಿ
ಆನೆಗಳನನು ದಪಪ ದಪಪ ಹಗೆಗಳಿಂದ ಕ್ಟಿು ಹಾಕಿದರನ. ಬಂಧನದಲ್ಲಿರನವ ಆ ಆನೆಗಳ ಗತಿ ಏನಾಯಿತ್ನ
ಎಂದನ ಈಗ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.

ದೃಶ್ಯ ೪
ಹಸಿುನಿ: ನನಗೆ ಈ ಹಗೆ ಇಷುವಿಲಿ.
ಮತದಾೂನೆ: ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗನತಿುದೆ. ನಾವು ಕ್ಬನಬ ತಿನುಲನ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ ಗಜರಾಜ.
ಪ್ುಟಾಟನೆ: ನನಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗನತಿುದೆ ನನು ಹತಿುರ ಬಾ ತ್ನಂಟಾನೆ.
ಗಜರಾಜ: ಭಯಪಡಬೆೋಡ ಪುಟಾುನೆ. ಧ್ೆೈಯಿವಾಗಿರನ. ನಾವು ಯಾರಿಗೊ ಕೆಟ್ುದನದ ಮಾಡಿಲಿ
ನಮಗೊ ಏನೊ ಕೆಡಕಾಗನವುದಿಲಿ.
ಸೌಮಯಹಸಿುನಿ: ಈಗ ನಾವು ಏನನ ಮಾಡನವುದನ ಗಜರಾಜ.
ಗಜರಾಜ: ನಾಳೆ ಆ ಮನನಷಾರನ ಬಂದಾಗ ನಾನನ, ನನೆೊುಬಬನನನು ಕ್ರೆದನಕೆೊಂದನ ಹೆೊೋಗಿ
ನಿಮೊನೆುಲಿ ಬಟ್ನುಬಡಲನ ಕೆೋಳಿಕೆೊಳುುತೆುೋನೆ.
ಸೌಮಯ ಹಸಿುನಿ: ಗಜರಾಜ! ನಿೋನೆೋ ಹೆೊರಟ್ನಹೆೊೋದರೆ ನಮೊನೆುಲಿ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳುುವರಾರನ?
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಹೌದನ ನಿೋನನ ಹೆೊೋಗಬಾರದನ. ನನಗೆ ಒಂದನ ಉಪ್ಾಯ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಎಲಲ ಆನೆಗಳು: ಏನನ?

ತ್ತಂಟಾನೆ: ನಾವೆಲಿರೊ ಸೆೋರಿ ಒಟಿುಗೆ ಕೆೊಂಬಾನೆ, ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ. ಮತ್ನು ಲಂಬದಂತ್ನನನು ಕ್ೊಗಿ
ಕ್ರೆಯೋಣ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಮೊ ಕ್ೊಗನ ಕೆೋಳಿಸನತ್ುದೆ. ಅವರನ ಬಂದನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತಾುರೆ.
ಪ್ುಟಾಟನೆ: ಹೌದನ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡೆೊೋಣ.
ಗಜರಾಜ: ಹಾಗೆೋ ಮಾಡೆೊೋಣ.
ಎಲಲ ಆನೆಗಳು: ಲಂಬದಂತ್. ... ಕೆೊಂಬಾನೆ....... ವಾಚಾಳಿಹಸಿುನಿ...........
( ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತ್ರ ಮೊರೊ ಆನೆಗಳು ಓಡಿ ಬರನತ್ುವೆ )
ಮೂರೂ ಆನೆಗಳು: ಗಜರಾಜ, ತ್ನಂಟಾನೆ, ಪುಟಾುನೆ, ಮನದಾದನೆ, ಏನಿದನ ನಿಮೊ ಪರಿಸಿಾತಿ.
ವಾಚಾಳಿ: ಯಾರನ ನಿಮೊನನು ಕ್ಟಿುಹಾಕಿರನವುದನ?
ಮತದಾೂನೆ: ಆ ದನಷು ಮನನಷಾರನ.
ಲಂಬದಂತ್: ಈ ಮರಿಯಾನೆಯನೊು ಕ್ಟಿುಹಾಕಿದದರೆ ಆ ಕ್ಟ್ನಕ್ರನ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಬಡಿಸೆೊೋಣ ಬನಿುರಿ.
ವಾಚಾಳಿ: ಈ ಹಗೆಗಳನನು ಎಳೆಯಿರಿ.
(ಹಗೆಗಳನನು ಎಳೆಯನತಾುರೆ.ಆದರೊ ಹಗೆ ಹರಿಯನವುದಿಲಿ)
ಗಜರಾಜ: ಈ ಹಗೆ ಬಹಳ ಗಟಿುಯಾಗಿದೆ ಇದನ ಹಿೋಗೆ ಹರಿಯನವುದಿಲಿ.
ವಾಚಾಳಿ: ಮತೆುೋನನ ಮಾಡನವುದನ?
ಗಜರಾಜ: ಈಗ ಉಳಿದಿರನವುದನ ಒಂದೆೋ ದಾರಿ.
ಲಂಬದಂತ್: ಏನದನ ಬೆೋಗ ಹೆೋಳು.
ಗಜರಾಜ: ಈಗ ಆ ಚೆೊೋಟ್ನದದ ಇಲ್ಲಗಳೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆೋಕ್ನ.
ವಾಚಾಳಿ: ಚೆೊೋಟ್ನದದ ಇಲ್ಲಗಳೆ?
ಗಜರಾಜ: ಹೌದನ.
ವಾಚಾಳಿ: ಆಗಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮೊ ಬಡನಗಡೆ ಆಗನವ ಹಾಗಿದದರೆ ನಾನೆೋ ಅವರಹತಿುರ
ಹೆೊೋಗಿ ಕೆೋಳಿಕೆೊಳುುತೆುೋನೆ.

ಗಜರಾಜ: ಆದಷನು ಬೆೋಗ ಹೆೊೋಗಿ ಅವರನನು ಕ್ರೆತ್ನಿುರಿ. ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡನತ್ು ಹೆೊತ್ನು
ಕ್ಳೆಯಬೆೋಡ ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ.
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಆಗಲ್ಲ ಗಜರಾಜ. ನಿೋನೆೋನೊ ಚಿಂತಿಸಬೆೋಡ. ನನಗೊ ನಿಮೊ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ೊಂಬಾನೆ ಲಂಬದಂತ್: ನಾವೂ ನಿನು ಜೆೊತೆ ಬರನತೆುೋವೆ. (ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
+
दृश्य ५
(उजड़े नगर िा दृश्य। चह
ू े बबल खोदते हुए गाना गा रहे हैं।
र्ाना: खोदो खोदो खोदो
गहरा सा बबल खोदो
आओ बच्चों चह
ू े बच्चों (उल्लू चील आदद से, छुप िर बचने िे शलये)
आराम से यहााँ सो जाओ बच्चों (गहरा सा बबल खोदो)
( हाथर्यों िा प्रिेश)
वाचाल हस्ततनन: जी सनु नये, हमारी प्रार्ाना सनु नए।
एक चहु हया: बाप रे ! हार्ी कफर से आ गए हैं।
और एक चह
ू ा: लेकिन गजराज ने तो िचन ददया र्ा कि िे हमारे गााँि नही
आयेँगे!
तीसरा चह
ू ा: कफर से हार्ी आ गए हैं। हम

मारे जायेँगे। मझ
ु े तो डर लगता है ।

चोथा चह
ू ा: मगर इसमें ड़रने िी क्या बात है? हार्ी तो हमारे शमर हैं। चलो जािर
उनिा स्त्िागत िरें गे।
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ನಮಸಾಕರ ಇಲ್ಲಗಳೆ. ಚೆನಾುಗಿದಿದೋರ?

चह
ू ा: हम अच्छे हैं। आप िैसे हैं? गजराज िैसे हैं?
ಕ್ೊಂಬಾನೆ: ಗಜರಾಜನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಚೆನಾುಗಿಲಿ.
चह
ू ा: अरे ! उनिी हालत

अच्छ नहीिं है ? क्या हुआ है उन्हें ?

ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಸಕ್ಿಸಿಾನಲ್ಲಿ ಚಮತಾಕರ ಮಾಡಿ ತೆೊೋರಿಸಲನ ಆನೆಗಳು ಬೆೋಕೆಂದನ ಮನನಷಾರನ
ಬಂದನ ನಮೊ ಹಿಂಡಿನವರನನು ಕ್ಟಿು ಹಾಕಿದಾದರೆ.
ಲಂಬದಂತ್: ಅವರನನು ಬಡಿಸಲನ ಆಗನತಿುಲಿ.
चहु हया: गजराज भी िे बिंधन नहीिं तोड़ सिे?
ವಾಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: नहीिं। हम सब शमलिर खीिंचनेपर भी बिंधन नहीिं टूटे ।
चह
ू ा: मोटी रस्त्सी से बािंधा है ? तो आप थचिंता मत िीजजए। हम सब रस्त्सी िाटिर
तोड सिते हैं।
और एक चह
ू ा: िहााँ बािंधा है उन्हें ?
ವಚಾಳಿ ಹಸಿುನಿ: ಇಲ್ಲಿಯೋ. ಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗಾದ ಕ್ೊಡಲೆ ಆ ಮನನಷಾರನ ಬಂದನ ನಮೊ
ಸಂಗಡಿಗರನನು ಸಾಗಿಸನತಾುರೆ. ನಿೋವುಗಳು ಈ ರಾತಿಾಯೋ ಬಂದನ ನಮೊವರನನು ಕಾಪ್ಾಡಬೆೋಕ್ನ.
चह
ू ा: हााँ हााँ ज़रूर। हम सब इसी िक़्त चलेँगे। चशलए हमें िह जगह ददखाइए।
ಆನೆಗಳು: ಹಿೋಗೆ ಬನಿು, ಹಿೋಗೆ ಬನಿು.
दृश्य ६
चह
ू े : नमस्त्ते गजराज । अरे ! ये नन्हें हार्ी भी बिंधन में फाँस गए हैं! थचिंता मत
िीजजए। हम अभी आपिो इन बिंधनों से मक्
ु त िरेँगे।
र्ाना:

चह
ू ों चह
ू ों चह
ू ों
सािधान हो जाओ
हार्ी हो गएाँ हैं बिंदी

बिंधन तोडने हैं हमें जल्दी
नि
ु ीले दााँत चलाओ इनपर
िाटो सब इन्हें िुतर िुतर
िाम में लग

जाओ अभी

इनिे बिंधन टूट जाएाँ सभी
ಗಜರಾಜ: ಧನಾವಾದಗಳು ಮೊಷಕ್ರೆ.
ಹಸಿುನಿ: ಓ! ನನಗೆ ಕ್ಟಿುದದ ಹಗೆಗಳೆಲಿ ಬಚಿುಹೆೊೋದವು.
ಸೌಮಯ ಹಸಿುನಿ: ನನಗಂತ್ೊ ಬಹಳ ಸಂತೆೊೋಷವಾಗಿದೆ,
ಮತದಾೂನೆ: (ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಗೆ) ಎಲ್ಲಿ ತೆೊೋರಿಸನ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ ನಿನು ಹಲನಿ ಎಷನು ಚೊಪ್ಾಗಿದೆ?
(ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದನ ತೆೊೋರಿಸನತ್ುದೆ)
ತ್ತಂಟಾನೆ: ಇಷನು ದಪಪ ಹಗೆವನನು ಅದೆಷನು ಬೆೋಗ ಕ್ಚಿು ಕಿತ್ನು ಬಟಿುರಿ ನಿೋವು?
चह
ू ा अरे ! यह रस्त्सी क्या चीज़ है ? हम चाहे तो पहाड भी खोद डाल सिते हैं।
ವಾಚಾಳಿ: ಮೊತಿಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೊ ಕಿೋತಿಿ ದೆೊಡಡದನ ಎನನುವಂತೆ ನಿೋವು ಚೆೊೋಟ್ನದದ ಇದದರೊ ನಿಮೊ
ಕೆಲಸ ಮಾತ್ಾ ಹಿರಿಯದನ.
ಆನೆಗಳು: ನಿಮಿೊಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತ್ನ.
चह
ू ा: उपिार िैसा? हम दोनों शमर हैं। हम एि दस
ू रे िी सहायता िरेँगे ही।
ಮತದಾೂನೆ: ಗಜರಾಜ! ಈಗಲಾದರೊ ಹಣನಣ ಕ್ಬನಬ ತಿನೆೊುೋದಕೆಕ ತೆೊೋಟ್ಕೆಕ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ.
ಗಜರಾಜ: ಹೌದನ. ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ ಮನದಾದನೆ. ನಮೊನನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಡಿಸಿದ
ಈ ಮೊಷಕ್ರನೊು ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ. ಈಗ ಸೊಯೋಿದಯವಾಗಾು ಇದೆ. ಈ ದಿನ
ಅವರಿಗೆ ಔತ್ಣ ಕೆೊಡೆೊೋಣ.
ಎಲಲರೂ: ಔತ್ಣ! ಔತ್ಣ! (ಎಂದನ ಹೆೋಳುತ್ು ಕ್ನಣಿಯನತಾುರೆ)
ಹಾಡತ:

ನಾವು ನಿೋವು ಎಲಿರನ ಸೆೋರಿ ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡೆೊೋಣ
ಆನೆ ಇಲ್ಲಗಳು ಇಬಬರನ ಸೆೋರಿ ಕ್ೊಡಿಯಾಡೆೊೋಣ
ದೆೊಡಡವರನ ನಾವೆಂಬ ಜಂಬವ ಮರೆತ್ನ ಬಡೆೊೋಣ
ಸಣಣವರನ ಕ್ೊಡ ನಮೊಂತೆಂದನ ತಿಳಿದನಕೆೊಳೆ ುೋಣ
हार्ी झिंड
ु मष
ू िगण खूब नाचेँगे
दहल शमलिर हम सब खुशी मनाएाँगे
छोटे होने पर भी हम िचन ननभाएाँगे
बडे बडे हाथर्यों िी सहायता िरें गे
छोटे बडे हम सब शमलिर खूब नाचेँगे
ನಾವು ನಿೋವು ಎಲಿರೊ ಸೆೋರಿ ಮ್ಮೋಜನ ಮಾಡೆೊೋಣ
(ಎಲಿರೊ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
***
ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಗಳು
ಈ ನಾಟ್ಕ್ವು ಒಂದನ ವಿಶೆೋಷವಾದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಹನಟಿುಕೆೊಂಡಿತ್ನ. ಇಪಪತೆುೋಳು ವಷಿಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಾಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನನ ಅಧ್ಾಾಪಕಿಯಾಗಿದಾದಗ ಅಲ್ಲಿನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ನು ಕ್ನುಡ ಹೆೋಳಿಕೆೊಡನವುದನ ನನು ಬಹನ ದೆೊಡಡ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿತ್ನು. ಆಂಗಿ ಭಾಷೆಯೋ ಅವರ ಮಾತ್ೃ ಭಾಷೆಯಾದಂತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು
ಹಿಂದಿ ಮತ್ನು ಕ್ನುಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲನ ಹಿಂಜರಿಯನತಿುದದರಲಿದೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಕಿೋಳರಿಮ್ಮಯಿತ್ನು. ಅವರನಗಳು ಕ್ನುಡ ಮತ್ನು ಹಿಂದಿ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡನವುದನನು ಪಾೋತಾಾಹಿಸಲನ, ಭಾಷೆ ಬಗೆೆ ಅವರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲನ ನಾಟ್ಕ್ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕ್ವಾಗನತ್ುದೆಂದನ
ಆಲೆೊೋಚಿಸಿದೆನನ. ಎರಡೊ ಭಾಷೆಗಳನನು ಪಾೋತಾಾಹಿಸಲನ ಒಂದೆೋ ನಾಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡೊ ಭಾಷೆಗಳನನು ಬಳಸಲನ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನನು
ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಪ್ಾತ್ಾಧ್ಾರಿಗಳು ಕ್ನುಡದಲೊಿ ಹಾಗೊ ಇಲ್ಲ ಪ್ಾತ್ಾಧ್ಾರಿಗಳು ಹಿಂದಿಯಲೊಿ ಮಾತ್ನಾಡನತಾುರೆ. ನಾಟ್ಕ್ದ ಕೆೊನೆಗೆ ಆನೆಗಳು
ಇಲ್ಲಗಳ ಭಾಷೆ ಹಾಗೊ ಇಲ್ಲಗಳು ಆನೆಗಳ ಭಾಷೆಯನನು ಕ್ಲ್ಲತಿರನತ್ುವೆ. ಇದನನು ನಮೊ ಶಾಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಮೊರನಸಲ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ರಂಗದ ಮ್ಮೋಲೆ
ಪಾಯೋಗಿಸಿದಾದರೆ.

ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನನು ಮನಖಾವಾಗಿ ನಾನೆೋ ರಚಿಸಿದದರೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಾ ಚಂಚಾನಿಯವರ (ಅಂದನ ವಾಾಲ್ಲಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಯ

ಅಧ್ಾಾಪಕಿಯಾಗಿದದರನ) ಕೆೊಡನಗೆಯೊ ಇದೆ.

ನಾಟ್ಕ್ ೭

C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀAwzÉÃ«
zÀÈ±Àå 1
£Àl: ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ! ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ!
E£ÉÆß§â £Àl: ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ! ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ!
£Àl: J°è ºÉÆÃzÀ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ?
E£ÉÆß§â £Àl: £ÁªÉ®è CªÀ¤UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ.
£Àl: £ÀªÀÄä ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ M¼Éî gÀ¸ÀªÀvÁÛzÀ £ÁlPÀ Dr¸ÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄªÁ¹
AiÀiÁVzÁÝ£É.
ºÉÆ¸À £Àl: CzÀPÉÌÃ C®èªÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä UÀÄA¥ÀÅ ¸ÉÃgÀ®Ä DAzsÀæ¢AzÀ E°èUÉ
§A¢gÀÄªÀÅzÀÄ.
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: »AzÉ CªÀ£ÀÄ Dr¹zÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß £É£É¹PÉÆAqÀÄ d£À vÀ¥ÀàzÉ
ªÀÄvÉÛ §AzÉÃ §gÀÄvÁÛgÉ.
£Àl: DzÀgÉ FUÀ CªÀ£ÉÃ E®èzÉ £ÁlPÀ DzÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¸ÁégÀ¸ÀåªÉÃ¤zÉ?
(zÀqÀ §qÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£À ¥ÀæªÉÃ±À)
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: DºÁ! DºÁ! £ÀªÀÄä £ÁlPÀPÉÌ JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ!
£Àl: ¤Ã£ÀÄ E¯ÉèÃ EzÉÝAiÀiÁ? JµÀÄÖ PÀÆVzÀgÀÆ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®èªÀ®è!

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ : ¨ÉÃPÉAvÀ¯ÉÃ ¸Àé®à ªÀÄgÉAiÀiÁVzÉÝ.
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl : EzÉAvÀºÀ ZÀ¯Áèl ¤£ÀßzÀÄ?
£Àl: C¢gÀ°, CzÉÃ£ÉÆÃ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ CAzÉAiÀÄ®è. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ?
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: EAzÀÄ £ÁªÀÅ DqÀ¨ÉÃPÉA¢gÀÄªÀ C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀAwzÉÃ«
£ÁlPÀPÉÌ ¤ªÀÄä ¸ÀAªÁzÀ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ JAzÉ.
£Àl: CzÀÄ ºÉÃUÉ?
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: »AzÉ ºÉÆAiÀÄì¼À£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°è C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£À fÃ«vÀ PÁ®zÀ°è
MAzÀÄ ¢£ÀªÀÇ ºÉÆUÀ¼À¢zÀÝ PÀAw zÉÃ« DvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ JAzÀÄ w½zÁUÀ,
CªÀ£À£ÀÄß ºÁr ºÉÆUÀ½ CªÀ¤®èzÀ D¸ÁÜ£À ©PÉÆÃ J£ÀÄßwÛzÉ JAzÀ¼ÀÄ.
£Àl : NºÉÆÃ!
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ : ºÁUÉAiÉÄÃ ¤ÃªÀÇ ¸ÀºÀ £À£Àß ¨É£Àß »AzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄ £À£Àß£ÀÄß
ºÉÆUÀ½¢gÀ®è!
£Àl : ¸Àj ¸Àj. FUÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ«®è. ¨ÉÃUÀ £ÁlPÀ
¥ÁægÀA©ü¸ÀÄ. £ÀªÀÄä ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄ£ÀÄß D²¹zÀ ¤£ÀUÉ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÉÄZÀÄÑUÉAiÀÄÆ vÀ¦à
ºÉÆÃ¢ÃvÀÄ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ : ¤Ã£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÆ ¤d. ( UÀAmÉ ¨Áj¹) J®è £Àl £ÀnAiÀÄgÀÄ
¹zÀÞgÁVgÀÄªÀgÉÃ?
J®ègÀÆ : NºÉÆÃ!
£Àl : E®è E®è , £Á£ÀÄ £À£Àß qsÉÆÃ®Ä ªÀÄgÉwzÉÝÃ£É. EzÉÆÃ FUÀ¯ÉÃ vÀgÀÄvÉÛÃ£É.

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ : ¸Àj ºÉÆgÀqÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl :

DzÀgÉ F C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À AiÀiÁgÀÄ?

ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl : C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À ºÉÆAiÀÄì¼À gÁd£À D¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀ«AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl : C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À JAzÀgÉ ºÉÆ¸À ¥ÀA¥À JAzÀxÀðªÀ®èªÉ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl :

ºËzÀÄ.

ºÉÆ¸À £Àl : ºÁUÁzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀA¥À£ÉÆ§â EgÀ¯ÉÃ¨ÉÃPÀ®èªÉ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl : ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä PÀ«UÀ¼À §UÉÎ UÉÆwÛ®èªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ
ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É PÉÃ¼ÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl: DUÀ° ºÉÃ¼ÀÄ.
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À¤VAvÀ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ £ÀÆgÉÊªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ
PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ« EzÀÝ.
£Àl: CªÀ£ÉÃ D¢ PÀ« ¥ÀA¥À.
ºÉÆ¸À £Àl: ºÁUÉÆÃ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÉÆgÀPÀÄªÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® PÁªÀå F ¥ÀA¥À£ÀzÉ.
ºÉÆ¸À £Àl: N! CzÀPÉÌÃ DvÀ D¢PÀ« ¥ÀA¥À.
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: ºËzÉÆÃ eÁt.
ºÉÆ¸À £Àl: CzÀÄ ¸Àj. DzÀgÉ F C©ü£ÀªÀ ¥ÀA...
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£À ªÁ¸ÀÛ«PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀZÀAzÀæ.

ºÉÆ¸À £Àl: ºÁUÁzÀgÉ DvÀ£À£ÀÄß C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À JAzÉÃPÉ£ÀÄßªÀgÀÄ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: CzÀgÀ PÁgÀt ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É PÉÃ¼ÀÄ. D¢PÀ« ¥ÀA¥À JgÀqÀÄ
PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ.
ºÉÆ¸À £Àl: KKKK C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£À §UÉÎ PÉÃ½zÀgÉ D¢PÀ« ¥ÀA¥À£À §UÉÎ
ºÉÃ¼ÀÄwÛAiÀÄ®è ¤Ã£ÀÄ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: CAiÀiÁå ªÀÄºÁ£ÀÄ¨sÁªÀ! ¸Àé®à vÁ¼Éä EgÀ°. D¢PÀ« §UÉÎ ºÉÃ¼ÀzÉ
£ÁUÀZÀAzÀæ£À §UÉÎ ºÉÃ½zÀgÉ CxÀðªÁUÀÄªÀÅ¢®è.
ºÉÆ¸À £Àl: NºÉÆ! ºÁUÉÆÃ! DUÀ° DUÀ°. EzÉÆÃ vÁ¼Éä¬ÄAzÀ PÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É.
ºÉÃ¼ÀÄªÀAvÀºÀªÀ£ÁUÀÄ. (PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É).
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: D¢PÀ« ¥ÀA¥À JgÀqÀÄ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ.
ºÉÆ¸À £Àl: ¸Àj.
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: (£É® ªÀÄvÀÄÛ bÁªÀtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊ vÉÆÃgÀÄvÀÛ) MAzÀÄ E°èUÉ
¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ C°èUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ.
ºÉÆ¸À £Àl: (CªÀ£À PÉÊUÀ¼À£ÉßÃ C£ÀÄ¸Àj¹ £ÉÆÃr) E°èUÉ!.........C°èUÉ!! bÉÃ! bÉÃ!!
PÀ£ÀßqÀzÀ D¢PÀ« J¤ß¹PÉÆAqÀ ªÀÄºÁPÀ« ¥ÀA¥À RArvÀªÁVAiÀÄÆ F £É® ªÀÄvÀÄÛ D
bÁªÀtÂ §UÉÎ PÁªÀå gÀa¹gÀ¯ÁgÀ. ºÁUÉAzÀgÉÃ£ÀÄ JAzÀÄ ¸Àé®à ©r¹ ºÉÃ¼À¨ÁgÀzÉ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: ºÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É PÉÃ¼ÀÄ «ÄvÀæ. E°èUÉ JAzÀgÉ F ¯ÉÆPÀzÀ°è PÀAqÀÄ
§gÀÄªÀ D¸É, D«ÄµÀ, PÉÆÃ¥À vÁ¥À, zÉéÃµÀ C¸ÀÆAiÉÄ, vÀAvÀæ PÀÄvÀAvÀæ, bÀ® §®,
¸ÁºÀ¸À ¥ÀgÁPÀæªÀÄ, ¤Ãw zsÀªÀÄð F J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀAvÀºÀ PÁªÀå
ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀ.

ºÉÆ¸À £Àl: ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀªÉÃ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: ºËzÀÄ. »AzÉ E°è ¨Á½ §zÀÄQzÀAvÀºÀ gÁdgÀÄUÀ¼À ¤Ãw £ÀqÀvÉ,
±ËAiÀÄð zsÉÊAiÀÄð, CªÀgÀÄ ¥Á°¹zÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß
‘«PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ’ JA§ ºÉ¸Àj£À°è gÀa¹zÀ£ÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl: ¸Àj. CªÀ£ÀÄ gÀa¹zÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÁªÀå AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: CzÀÄ, F ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°èAiÉÄÃ EzÀÄÝ D ¥ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ
¨ÁºÀÄ§°AiÀÄ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄªÀ PÁªÀå ‘D¢¥ÀÅgÁt’.
ºÉÆ¸À £Àl: NºÉÆÃ!ºÁUÉÆÃ! CzÀÄ ¸Àj, DzÀgÉ F £ÁUÀZÀAzÀæ ºÉÃUÉ C©ü£ÀªÀ
¥ÀA¥À£ÁzÀ?
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ D¢PÀ« ¥ÀA¥À£À£ÀAvÉ C°èUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÀÄÝ,
E°èUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖzÀÄÝ........
ºÉÆ¸À £Àl: UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ ©qÀÄ. MAzÀÄ E°è ¨Á½§zÀÄQzÀ gÁdgÀ ¤Ãw £ÀqÀvÉ,
±ËAiÀÄð zsÉÊAiÀÄð, zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ E°èAiÉÄÃ EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ
¥ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÀ wÃxÀðAPÀgÀgÀ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄªÀ PÁªÀå.
ªÀÄUÀzÉÆ§â £Àl: ¤Ã£ÀÄ §®Ä ZÀÄgÀÄPÀÄ. JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ UÀæ»¹zÉ? F E§âgÀ PÀ«vÁ
¸ÁªÀÄxÀðå C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ. (CµÀÖgÀ°è vÀªÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀzÀÄÝ PÉÃ½¸ÀÄvÀÛzÉ).
WÉÆÃµÀuÉ: PÉÃ½j PÉÃ½j! zÉÆÃgÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ £ÁUÀjPÀgÉ®è PÉÃ½j. £ÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÁzÀ
«µÀÄÚªÀzsÀð£ÀgÀ WÉÆÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß Q«UÉÆlÄÖ PÉÃ½j. EAzÀÄ gÁd¸À¨sÉAiÀÄ°è C©ü£ÀªÀ
¥ÀA¥À JAzÀÄ ©gÀÄzÁAQvÀgÁzÀ £ÁUÀZÀAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ« JAzÀÄ
©gÀÄzÁAQvÀgÁzÀ PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÀ PÁªÀå UÉÆÃ¶× £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
vÀªÀÄUÉ®è ¸ÁéUÀvÀ«zÉ. gÀ¹PÀgÉ®è DUÀ«Ä¹ gÀ¸Á¸ÁézÀ£ÉªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉ.

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: WÉÆÃµÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄA¢£À zÀÈ±ÀåPÉÌ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁqÉÆÃt £ÀqÉ¬Äj.

zÀÈ±Àå 2
(C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£À ªÀÄ£É. PÀ« ¹zÀÞ£ÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°èzÁÝ£É. «ÄvÀæ£À
¥ÀæªÉÃ±À. DzÀgÉ CzÀgÀ CjªÉÃ E®èzÀ PÀ« D¯ÉÆÃZÀ£ÁªÀÄUÀß£ÁVzÁÝ£É.)
UÉ¼ÉAiÀÄ: (CvÀåAvÀ £ÁlQÃAiÀÄvÉ¬ÄAzÀ) C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£ÉAzÀÄ ©gÀÄzÁAQvÀgÁzÀ
£ÁUÀZÀAzÀæ PÀ«UÀ¼É M¼ÀUÉ §gÀ®Ä C¥ÀàuÉAiÉÄ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: N UÉ¼ÉAiÀiÁ! §AzÉAiÀÄ? ¨Á ¨Á! (ªÀÄÄ¤¸ÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛ) K¤zÀÄ J°è®èzÀ
O¥ÀZÁjPÀvÉ?
UÉ¼ÉAiÀÄ: C¥ÀÇªÀðªÁzÀ PÀ«vÁ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ D¸ÁÜ£ÀPÀ« J¤ß¹PÉÆArzÀÝgÀÆ
¸ÀºÀ ¸ÀzÁ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ¬ÄAzÀ ¨ÉgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ WÀ£ÀªÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ°è
ªÀÄÄ¼ÀÄV¢ÝÃAiÀÄ®è!
£ÁUÀZÀAzÀæ: WÀ£ÀªÁzÀ D¯ÉÆZÀ£ÉAiÉÄÃ£ÀÆ¬Ä®è UÉ¼ÉAiÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ MAzÀÄ
jÃwAiÀÄ ¨ÉÃ¸ÀgÀ.
UÉ¼ÉAiÀÄ: ¨ÉÃ¸ÀgÀªÉÃ? AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ« JAzÀÄ ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀ D PÀAwzÉÃ« £À£Àß §UÉÎ
¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÀÆqÀ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÉÃ E®èªÀ®è JAzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì
T£ÀßªÁVzÉ.
UÉ¼ÉAiÀÄ: C®è ¤£ÀUÉA¢¤AzÀ F ¥Àæ±ÀA¸ÉAiÀÄ ºÀÄZÀÄÑ »r¬ÄvÀÄ? PÀAwzÉÃ« ¤£Àß£ÀÄß
ºÉÆUÀ¼À°®èªÉAzÀÄ ¤£ÀUÉ T£ÀßvÉAiÉÄ? ªÀÄºÁgÁdgÀÄ, D¸ÁÜ£ÀzÀ E¤ßvÀgÀ ¥ÀArvÀgÀÄ

ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃgÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ErÃ ¥ÀæeÁ¸ÀªÀÄÆºÀªÉÃ ¤£Àß£ÀÄß ªÀÄ£À¸ÁgÉ ºÁr
ºÉÆUÀ¼ÀÄwÛzÉAiÀÄ®è. ¸Á®zÉ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: CAiÉÆåÃ! ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉ w½¸À°? UÉ¼ÉAiÀÄ AiÀiÁgÀÄ JµÀÄÖ ºÉÆUÀ½zÀgÉÃ£ÀÄ?
¸ÀªÀiÁ£À ¥Àæw¨sÉAiÀÄÄ¼Àî C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ«AiÀiÁzÀ PÀAwzÉÃ« £À£Àß PÁªÀå ¥Àæw¨sÉAiÀÄ §UÉÎ
ªÉÄaÑUÉAiÀÄ £ÀÄr £ÀÄrAiÀÄ¢zÀÝ ªÉÄÃ¯É £À£Àß PÁªÀåPÉÌ ¤dªÁzÀ ¨É¯É E®èªÉAzÉÃ £À£Àß
¨sÁªÀ£É.
UÉ¼ÉAiÀÄ: NºÉÆÃ! ºÁUÉÆÃ «µÀAiÀÄ. CzÀPÁÌV CµÉÆÖAzÀÄ ¨ÉÃ¸ÀgÀ¥ÀqÀÄªÀ
CªÀ±ÀåPÀvÉ¬Ä®è. PÀAwzÉÃ« JµÉÖÃ DzÀgÀÆ eÉÊ£À ¸À£Áå¹¤. «gÁVUÀ¼ÀÄ
AiÀiÁªÀÅzÀ£ÉßÃ DUÀ° ºÉÆUÀ¼ÀÄªÀÅzÀÆ E®è vÉUÀ¼ÀÄªÀÅzÀÆ E®è, J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£À
zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀ ¸Àé¨sÁªÀ. CzÀÄ ¤£ÀUÉ w½¢®èªÉ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: CzÀÄ £À£ÀUÉ w½¢zÉ. DzÀgÉ PÉÃ¼ÀÄ. «gÁVtÂAiÀiÁzÀgÀÆ DPÉUÉ
PÁªÀåUÀÄtzÀ°è D¸ÀQÛ EzÉ. CzÀPÉÌAzÉÃ C®èªÉÃ DPÉ C¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ?
UÉ¼ÉAiÀÄ: ºËzÀÄ CzÀÄ ¤d. (£ÁUÀZÀAzÀæ£ÀÄ K£ÉÆÃ ¤zsÀðj¹zÀ ºÁUÉ vÉÆÃj§gÀÄªÀ£ÀÄ)
K£ÉÆÃ ¤zsÀðj¹gÀÄªÀ ºÁVzÉ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: ºËzÀÄ. EA¢£À UÉÆÃ¶×AiÀÄ°è £Á£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß DPÉAiÀÄ
ªÀÄÄA¢qÀÄvÉÛÃ£É. DPÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇwðUÉÆ½¸À¢zÁÝUÀ £À£Àß ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄaÑ
ºÉÆUÀ½AiÉÄÃ ºÉÆUÀ¼ÀÄvÁÛ¼É.
UÉ¼ÉAiÀÄ: EAvÀºÀ ¸ÀÄ®¨sÀªÁzÀ G¥ÁAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÃ KPÉ AiÉÆÃa¸À°®è?
(¸ÉÃªÀPÀ£À ¥ÀæªÉÃ±À)
¸ÉÃªÀPÀ: MqÉAiÀÄ! vÀªÀÄä£ÀÄß D¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä ªÉÄÃ£É ¹zÀÞªÁVzÉ.
£ÁUÀZÀAzÀæ: (¸ÉÃªÀPÀ¤UÉ) £ÀqÉ ºÉÆÃUÉÆÃt. (UÉ¼ÉAiÀÄ¤UÉ) ¨Á UÉ¼ÉAiÀÄ!

UÉ¼ÉAiÀÄ: £ÀqÉ.
(ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ)

zÀÈ±Àå 3
£Àl: ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ ªÀÄÄA¢£À zÀÈ±Àå gÀAUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤«Äð¸ÀÄªÀÅzÀÄ PÀqÀÄPÀµÀÖ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: CzÉÃPÉ?
£Àl: ºÉÆAiÀÄì¼À «µÀÄÚªÀzsÀð£À ªÀÄºÁ PÀ¯Á©ügÀÄaAiÀÄÄ¼Àî gÁd.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ºËzÀÄ.
£Àl 2: CªÀ£À PÁ®zÀ°è ²®àPÀ¯É GZÀÑªÀÄlÖPÉÌÃjvÀÄÛ.
£Àl 1: CªÀ£ÀÄ C£ÉÃPÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ªÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹zÁÝ£É.
£Àl: ºÁUÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¸ÀéAvÀ D¸ÁÜ£À JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ?
CAvÀºÀzÀ£ÀÄß F gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÈ¶Ö¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: KPÉ £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÉÃ ºÉÃ½zÀ ºÁUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¥Àæ¨sÁvÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß
¸ÀA¥ÀQð¸À°®èªÉ?
£Àl: C°è £ÀªÀÄUÉ ¤gÁ±ÉAiÉÄÃ PÁ¢vÀÄÛ. CªÀgÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ
zÉÆgÉAiÀÄ°®è.
£Àl: FUÉÃ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ?

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: UÁ§jAiÀiÁUÀ¨ÉÃqÀ. D PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¢zÀÝgÉÃ£ÀAvÉ,
£ÀªÀÄä F ¸À©üPÀgÀ PÀ®à£Á±ÀQÛ ¸ÀªÀð±ÀPÀÛªÁVzÉ. CzÀ£ÉßÃ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ
¨ÉÃPÁzÀ zÀÈ±ÀåªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÉÆÃt.
£Àl 1: PÉÃªÀ® £ÀªÀÄUÉÃ C®èzÉ ¥ÉæÃPÀëPÀjUÀÆ PÉ®¸À ºÀaÑzÉAiÀÄ®è! ªÀÄºÁ¥ÀæZÀAqÀ
ªÀåQÛ ¤Ã£ÀÄ.
£Àl: DzÀgÉ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¥Àà¨ÉÃPÀ®è?
£Àl 2: £Á£ÀÄ PÉÃ¼ÀÄvÉÛÃ£É.(¥ÉæÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆÃ¢ü¹) ¤ªÀÄä PÀ®à£Á ±ÀQÛ
G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¤ªÀÄUÉ M¦àUÉAiÉÄÃ?
£Àl1: CAiÀÄåAiÉÆåÃ! CªÀ£À ¥Àæ±ÉßUÉ E®è V®è CA¢Ãj! G¥ÀZÁgÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¥Àæ±Éß
PÉÃ½zÁÝ£É CµÉÖ. M¦àPÉÆ¼ÀîzÉÃ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÉÄÃ E®è. ¤ÃªÀÅ M¦àPÉÆAqÀgÉ ¤ªÀÄä
PÀtÄÚ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀtÂAiÀÄÄvÀÛªÉ. E®è¢zÀÝgÉ ¨sÀæªÀÄ¤gÀ¸À£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CµÉÖ. K£ÀÄ
ºÉÃ¼ÀÄwÛÃj? ªÀiË£À ¸ÀªÀÄäw ®PÀët. ( ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£À PÀqÉUÉ wgÀÄV) M¦àzÁÝgÉ
M¦àzÁÝgÉ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: (M¨ÉÆâ§âgÀ Q«AiÀÄ®Æè K£ÉÆÃ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É) ¸Àj ¥ÁægÀA©ü¹j.
£Àl: (£Àn¸ÀÄvÀÛ) EzÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁzÀ «£Áå¸ÀzÀ°è a£ÀßªÀ£ÀÄß JgÀPÀºÉÆAiÀÄÄÝ ªÀiÁrzÀ,
gÀvÀßdnvÀªÁzÀ ¹AºÁ¸À£À.
£Àl 2: EªÀÅ PÀ¥ÀÅöà ²¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉwÛ PÀÄ¸ÀÄj PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ¤«Äð¹zÀ
PÀA§UÀ¼ÀÄ.
(M¨ÉÆâ§â £ÀlgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀªÀ£ÀAvÉ £Àn¸ÀÄvÁÛgÉ)
£Àl 1: DºÁ! E°è £ÉÆÃqÀÄ. F ªÀÄzÀ¤PÁ «UÀæºÀzÀ ¸ËAzÀAiÀÄð.

£Àl 2: E°è £ÉÆÃqÀÄ! F D£ÉUÀ¼À ¸Á®Ä.
£Àl 3: EzÉÆÃ £ÉÆÃqÀÄ §UÉ §UÉAiÀÄ ¸ÉÆ§V£À «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ.
£Àl: EzÉÆÃ! F ©üwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ ªÀÄÆ®¥ÀÅgÀÄµÀ£ÁzÀ ¸À¼À ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄÄ¤AiÀÄ avÀæªÀÅ PÀ¯ÁvÀäPÀªÁV awæ¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: EªÀÅ G¨sÀAiÀÄ PÀ«UÀ¼ÀÄ ªÀÄAr¸À®Ä gÉÃµÉäAiÀÄ ªÉÄÃ®ÄºÉÆ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß¼Àî
¸ÀÄSÁ¸À£ÀUÀ¼ÀÄ.
£Àl: E°è ¸À©üPÀjUÁV gÀvÀßUÀA§½AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¸À¯ÁVzÉ.
(vÉgÉAiÀÄ »A¢¤AzÀ gÁd£À DUÀªÀÄ£ÀzÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉÃ¼ÀÄvÀÛzÉ)
£Àl: CzÉÆÃ! ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁ¬ÄvÀÄ.
(d£ÀgÀÄ §gÀ®Ä vÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ)
ªÀA¢ªÀiÁUÀzsÀgÀÄ: ²æÃ ºÉÆAiÀÄì¼ÉÃ±ÀégÀ, ²®àPÀ¯Á±ÀæAiÀÄzÁvÀ, PÀ« PÀÄ® gÀPÀëPÀ,
j¥ÀÅ¨sÉÊgÀªÀ, £ÁlåPÀ¯Á±ÀæAiÀÄzÁvÀ, ±ÀgÀuÁUÀvÀgÀPÀëPÀ, ²æÃ «µÀÄÚªÀzsÀ£À ªÀÄºÁgÁdgÀÄ
©dAiÀÄAUÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ......
(EzÀ£ÀÄß PÉÃ½ d£ÀgÀÄ JzÀÄÝ ¤®ÄèvÁÛgÉ. gÁd£ÀÄ PÀÄ½vÀ£ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ
PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄvÁÛgÉ)
¸ÉÃªÀPÀ: C©ü£ÀªÀ¥ÀA¥À JAzÀÄ ©gÀÄzÁAQvÀgÁzÀ, D¸ÁÜ£ÀPÀ«UÀ¼ÁzÀ £ÁUÀZÀAzÀæ
PÀ«UÀ¼ÀÄ zÀAiÀÄªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. (£ÁUÀZÀAzÀæ£ÀÄ §AzÀÄ gÁd¤UÉ ªÀA¢¸ÀÄvÁÛ£É)
gÁd: PÀ«UÀ¼ÀÄ D¸À£ÀªÀ£ÀÄß UÀæ»¸À¨ÉÃPÀÄ.(£ÁUÀZÀAzÀæ£ÀÄ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É)

¸ÉÃªÀPÀ: C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ« JAzÀÄ ©gÀÄzÁAQvÀgÁzÀ PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÀÄ
DUÀ«Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. (PÀAwzÉÃ« §gÀÄvÁÛ¼É. d£ÀgÀÄ C®è°èAiÉÄÃ CqÀØ©Ã¼ÀÄvÁÛgÉ. DPÉ
CªÀgÀ£ÀÄß D²ÃªÀð¢¸ÀÄvÁÛ¼É.)
PÀAw : tªÉÆÃ CjºÀAvÁtA,
tªÉÆÃ ¹zÁÞuÁA
tªÉÆÃ DAiÀÄjAiÀÄtA
tªÉÆÃ GªÀeÁÔAiÀiÁtA
tªÉÆÃ ¯ÉÆÃAiÉÄ ¸ÀªÀé ¸ÁºÀÆtA
L¸ÉÆÃ ¥ÀAZÀ £ÀªÉÆÃPÁÌgÉÆ
¸ÀªÀé ¥ÁªÀ ¥ÀàuÁ¸ÀuÉÆÃ
ªÀÄAUÀ¯ÁtA ZÀ ¸ÀªÉéÃ¹A
¥ÀqsÀªÀÄA ºÀªÀ F ªÀÄAUÀ®A.
(PÀAw PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ »ÃUÉ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ¼É.)
gÁd: (JzÀÄÝ ¤AvÀÄ UËgÀªÀ ¸À°è¹) C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ«AiÀÄªÀgÉ D¸À£ÀªÀ£ÀÄß÷
UÀæ»¸À¨ÉÃPÀÄ.
(PÀAwzÉÃ« PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ¼É)
ªÀÄAwæ: ¸À¨sÉ DgÀA©ü¸À®Ä C¥ÀàuÉAiÉÄ ªÀÄºÁ¥Àæ¨sÀÄ?
gÁd: DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÉ EA¢£À PÀ«UÉÆÃ¶×UÉ «µÀAiÀÄªÉÃ£ÁzÀgÀÄ
¤zsÀðj¸À®ànÖzÉAiÉÄ?
PÀAw: ªÀÄºÁgÁd! J®èªÀÇ £ÁªÀÅ ¤zsÀðj¹zÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ
ªÉÆzÀ¯ÉÃ ¤zsÀðj¹ ºÁUÉ £ÀqÉAiÀÄ¢zÁÝUÀ ¤gÁ¸ÉUÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ
E®è. §AzÀÄzÀ£ÀÄß §AzÀAvÉ ¹éÃPÀj¸ÀÄªÀÅzÀÄ M½vÀÄ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä w¼ÀÄªÀ½PÉ.

J®ègÀÄ: ¸ÁzsÀÄ!¸ÁzsÀÄ!!
gÁd: ªÉÊgÁVUÀ½UÉ vÀPÀÌ ªÀiÁvÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ zÉÃ«. (C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À£À PÀqÉUÉ wgÀÄV)
C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥ÀgÉ, vÁªÉÃ£ÁzÀgÀÆ AiÉÆÃa¹gÀÄ«gÉ?
£ÁUÀZÀAzÀæ: CºÀÄzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ. EAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ
¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À¤qÀÄvÉÛÃ£É. CªÀgÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©r¸À° JA§ÄzÀÄ £À£Àß PÉÆÃjPÉ.
gÁd: NºÉÆÃ!C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥ÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ AiÉÆÃd£É ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÀAwzÉ.
vÀªÀÄä D¸ÀQÛ ªÉÄZÀÑvÀPÀÌzÉÝÃ. EzÀPÉÌ C©ü£ÀªÀ ªÁUÉÝÃ« PÀAwAiÀÄªÀgÀ M¦àUÉ EzÉAiÉÄÃ?
PÀAw: ªÀÄºÁgÁd f£À£À D²ªÁðzÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À£ÀÄß ©r¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄvÉÛÃ£É.
gÁd: CºÀ! EAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è gÀ¸ÀzËvÀt. (¸À©üPÀgÉ®è ºÀµÉÆðÃzÁÎgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ)
gÁd: C©ü£ÀªÀ¥ÀA¥ÀgÉ ¤Ã«£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ.
£ÁUÀZÀAzÀæ: C¥ÀàuÉ ªÀÄºÁ¥Àæ¨sÀÄ. (¸À¨sÉ ¤±Àê§ÝªÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ PÀët PÀ«AiÀÄÄ
J®ègÀvÀÛ zÀÈ¶Ö ºÀj¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É) £À¤UÉ £ÀªÀÄ¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÉ PÉÊªÀ®å
¸ÀÄRA.
¸À©üPÀ 1: J¯Áè EªÀ£À! ªÀÄºÁ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼ÀÄ C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥À JAzÀÄ ©gÀÄzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ
vÀqÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉÃj ©nÖzÉ.
¸À©üPÀ 2: (ªÀåAUÀ¢AzÀ) C®èªÉ ªÀÄvÉÛ? FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄ¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊªÀ®å
¹UÀÄvÀÛzÀAvÉ.
¸À©üPÀ 3: PÉÊªÀ®åªÉÃ£ÀÄ a£ÀßzÀ £ÁtåªÁ¬ÄvÉ, FvÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯ÉÃ ¹UÀ®Ä?
(PÀAw £À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ¼É)
ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ: ±ÁAvÀªÁVj.

PÀAw: (£À¸ÀÄ £ÀPÀÄÌ)
WÀ£ÀªÀÄw E£À£ÀÄzÀAiÀÄzÉÆ¼ÀA
«£ÀAiÀÄ¢ ¥sÀ®¥ÀÅµÀàªÉgÀ¹,
¨sÀPÀÄwAiÀÄ ¨sÀgÀ¢A ªÀÄ£À±ÀÄ¢ÞªÀqÉzÀÄ
¥ÀgÀªÀÄ f£À¤UÉ £ÀªÀÄ¸ÁÌgÀªÀiÁqÉ PÉÊªÀ®å ¸ÀÄRA
gÁd: ¨sÀ¯É! ¨sÀ¯É!!
¸À©üPÀ 1: ¸ÁzsÀÄ ¸ÁzsÀÄ.
¸À©üPÀ 2: C®èªÉ ªÀÄvÉÛ?
gÁd: ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹j PÀ«UÀ¼É.
£ÁUÀZÀAzÀæ: E°AiÀÄA wA§ÄzÀ£ÀÄ PÀAqÉ eÉÊ£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ï.
gÁd: (¨ÉaÑ ©zÀÄÝ) DDDA.
¸À©üPÀ 3: ±ÁAvÀA ¥Á¥ÀA. ±ÁAvÀA ¥Á¥ÀA.
¸À©üPÀ 4: eÉÊ£ÀgÀÄ ªÀÄºÁ C»A¸ÁªÀ¢UÀ¼ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ©lÖgÉ £ÀªÀÄä
PÀ«UÀ¼ÀÄ?
¸À©üPÀ 5: CAiÉÆåÃ! ªÀÄAzÀªÀÄwAiÉÄ! £ÀªÀÄä PÀ«UÀ¼ÀÆ eÉÊ£ÀgÉ C®èªÉ? EzÀÄ MAzÀÄ
¸ÀªÀÄ¸Éå CµÉÖ.
¸À©üPÀ 6: £ÉÆÃqÉÆÃt. PÀAw zÉÃ« EzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ©r¸ÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ.
PÀAw zÉÃ«: (C©ü£ÀAiÀÄ ¥ÀÇªÀðPÀªÁV)
§®ªÀÄÄjzï, JqÀªÀÄÄjzï, NªÀð¼ÀÄA
C®¸ÀzÉ C£ÀÄªÁV JuÉÚ ¨Át¯ÉAiÉÆ¼ÀUÀA

w®vÉÊ®zÉ ªÀiÁrzÀ ZÉQÌ°AiÀÄA w§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÉ eÉÊ£ÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ï.
gÁd: DºÀ! ªÉÄaÑzÉ vÀªÀÄä ¥Àæ¸ÀAUÁªÀzsÁ£À zÉÃ«.
¸À©üPÀ 1: ªÀÄwÛ£ÉßÃ£ÀÄ ZÉQÌ° w£ÀßzÉ E°AiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄßªÀgÉ eÉÊ£ÀgÀÄ.
¸À©üPÀ 2: F E§âgÀ eÉÆÃrÃ §®Ä ZÉ£ÁßVzÉ.
gÁd: (PÉÊ ªÀiÁr) £ÀqÉAiÀÄ° gÀ¸ÀzËvÀt.

£ÁUÀZÀAzÀæ: £Àj gÁUÀPÉ ªÉÄaÑ ¨sÀÆ¥À ¥ÀzÀPÀªÀÄ¤vÀÛA.
gÁd: (£ÀPÀÄÌ)§®Ä ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁVzÉ.
¸À©üPÀ 1: ºÁVzÀÝgÉ £À£ÀUÀÆ MAzÀÄ ¥ÀzÀPÀ ¹PÉÌÃ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ. (PÉ®ªÀgÀÄ
£ÀUÀÄvÁÛgÉ).
¸À©üPÀ 2: £ÉÆÃqÉÆÃt PÀAwzÉÃ« EzÀPÉÌ K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ¼É.
PÀAwzÉÃ«: (£À¸ÀÄ £ÀPÀÄÌ) ¸ÀgÀ¹dªÀÄÄTAiÀiÁ¸ÁÜ£ÀzÉ
PÉÆgÀ¼ÀA ¨ÉgÀ¼ÉÆAzÀÄªÀiÁr
¥ÉÇUÀ¼ÀÄvÀ £ÀÈ¥À£ÀA
ºÀgÀÄµÀ¢ £ÀÄr¸ÀÄªÀ¼Á Q
£Àßj gÁUÀPÉ ªÉÄaÑ ¨sÀÆ¥À
¥ÀzÀPÀªÀÄ¤vÀÛA
gÁd: DºÀ!DºÀ! Q£Àßj gÁUÀPÉ ªÉÄaÑ ¨sÀÆ¥À ¥ÀzÀPÀªÀÄ¤vÀÛA

¸À©üPÀgÀÄ: DºÀ! JµÀÄÖ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV ºÉÃ½zÉ zÉÃ«!
£ÁUÀZÀAzÀæ: UÀdªÀÄA §mÉÖAiÀÄ°è PÀnÖ ¥ÉÇvÀÛgï ¥ÉUÀ¯ÉÆ¼ï
J®ègÀÄ: DDA!
gÁd: (ºÉaÑ£À CZÀÑjAiÉÆA¢UÉ) K£ÀÄ? UÀdªÀ£ÀÄß, D£ÉAiÀÄ£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ°è
PÀnÖ ºÉUÀ®°è ºÉÆvÀÛgÉ?
¸À©üPÀ 1: EAvÀºÀ C¸ÁzsÀåªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÉÆ PÀ«UÀ¼ÀÄ PÀAwzÉÃ«AiÀÄ£ÀÄß
M¼Éî ¥ÉÃZÁlPÉÌ ¹®ÄQ¹zÀgÀÄ.
¸À©üPÀ 2: CºÀÄzÀÄ CºÀÄzÀÄ. C¸ÁzsÀåªÉAzÉÃ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.
gÁd: EzÀgÀ gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ©r¸ÀÄ«gÁ PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÉ?
PÀAw: ¸ÀAzÉÃºÀªÉÃ ¨ÉÃqÀ gÁd. EzÉÆÃ PÉÃ½j.
¤dgÁdåzÉÆ¼ÀÄvÀàwÛAiÀÄ
¤dªÀÄA PÁt¯ÉÌ, ¨sÀÆ¥ÀªÀÄ£ÀªÀÄA ªÀiÁqÀ¯ï
¥ÀædªÀzÉ ¯ÉÃRPÀd£À PÁ
UÀdªÀÄA §mÉÖAiÀÄ°è PÀnÖ ¥ÉÇvÀÛgï ¥ÉUÀ¯ÉÆ¼ï
J®ègÀÄ: ¨sÀ¯É! ¨sÀ¯É!
¸À©üPÀ: gÁdåzÀ GvÀàwÛAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀ gÁd¤UÉ CzÀ£Éß®è
PÁUÀzÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉUÀ®°è ºÉÆvÀÛgÀÄ. JµÀÄÖ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ºÉÃ½zÉ
zÉÃ«!

gÁd: ªÉÄaÑzÉ zÉÃ«! C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥ÀgÉ. E£ÀÆß ºÉÆ¸À ¨ÁtUÀ½ªÉAiÉÄ ¤ªÀÄä
§vÀÛ½PÉAiÀÄ°è?
£ÁUÀZÀAzÀæ: EzÉÆ PÉÃ½j ¥Àæ¨sÀÄ. ¸ÀvÀÛªÀ¼ÉzÉÆÝr ¥ÉÇÃzÀ¼ÉÃ¤zÀÄ avÀæA.
(J®ègÀÄ MAzÀÄ PÀët avÀæzÀAvÉ ¸ÀÛ§ÞgÁUÀÄvÁÛgÉ)
J®ègÀÄ: ¸À vÀÛ ªÀ ¼É zÉÆÝÃ r ¥ÉÇÃ zÀ ¼É ¤ zÀÄ avÀæA!
PÀAw:

CvÉÛAiÀÄ ¨ÉÊUÀÄ¼À ªÀiÁw¤A
zÀwÛUÉAiÀÄ zËdð£Àå¢A UÀAqÀ£À ¥ÉnÖA
ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄ¢ ªÀiÁªÀ¤A ¨ÉÃ
¸ÀvÀÛªÀ¼ÉzÉÆÝÃr ¥ÉÇÃzÀ¼ÉÃ¤zÀÄ avÀæA?
¸À©üPÀ: EAvÀºÀ ¦ÃqÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ Nr ºÉÆÃzÀÄzÀÄ «avÀæªÉ?
gÁd: ¨sÀ¯É! ¨sÀ¯É! zÉÃ«.
£ÁUÀZÀAzÀæ: ¬Ä¸ÀªÀÄA ¸ÉÃ«¸ÀÄvÀ ¨Á¼ÀÝgÉÃ£ÀZÀÑjAiÉÆÃ!
ºÉÆ¸À £Àl: ¬Ä¸ÀªÀÄA, «µÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ«¹ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¨Á¼À§ºÀÄzÉÃ?
PÀAw: gÀ¸À¨Á¼ÉAiÀÄ PÀ©â£ÉÆ¼ÀA
gÀ¸ÀªÀA vÉUÉzÀ°è UÉÆÃ¢£ÀÄZÀÄÑUÀ½lÄÖA
©¹ªÀiÁ¼ÀÝ vÀÄ¥ÀàzÉÆ¼ÀÄ ¥Á
¬Ä¸ÀªÀÄA ¸ÉÃ«¸ÀÄvÀ ¨Á¼ÀÝgÉÃ£ÀZÀjAiÉÆÃ?
¸À©üPÀ: ¬Ä¸ÀªÀ®è. ¥Á¬Ä¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ«¸ÀÄvÀ ¨Á¼ÀÄªÀÅzÉÃ£ÀZÀÑj?
¸À©üPÀgÉ®ègÀÄ: ¨sÀ¯É! ¨sÀ¯É!

£ÁUÀZÀAzÀæ: zÀ£ÀªÀA PÀrPÀrzÀÄ §¸À¢UÉ¼ÉAiÀÄÄwzÀðgï
gÁd: zÀ£ÀªÉ?
PÀAw: zÀ£ÀªÀÄ®ÄÛ. ZÀAzÀ£ÀªÀ£ÀA PÀrPÀrzÀÄ §¸À¢UÉ¼ÉAiÀÄÄwzÀðgï.
gÁd: CzÀÄ ºÉÃUÉ?
PÀAw: ªÀ£ÀzÉÆ¼ÀUÉ ¥ÀÅnÖ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÉ
vÀ¤UÀA¥ÀA ¥ÀvÀÄÛ zÉ¸ÉUÉ ©ÃgÀÄwÛ¥Áð
WÀ£ÀvÀgÀ ¸ÀÄgÀÄagÀ¸ÀZÀÑA
zÀ£ÀªÀA PÀrPÀrzÀÄ §¸À¢UÉ¼ÉAiÀÄÄw¥Àðgï
gÁd: ªÉÄaÑzÉ C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥ÀgÉ! ªÉÄaÑzÉ PÀAwzÉÃ«AiÀÄªÀgÉ. £ÀªÀÄä
Q«ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀtÂzÀªÀÅ. vÀªÀÄäAvÀºÀ PÀ«UÀ½AzÀ £ÀªÀÄä D¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÀ¼É §A¢zÉ.(
J®ègÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄªÀgÀÄ)FUÀ EA¢£À ¸À¨sÉ
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆ¼Àî°.
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ºÉÆ¸À £Àl: ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À Q«ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀtÂzÀÄªÀAvÉ. ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀtÂ¬ÄvÉ?
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: K K K K ¤£Àß £Á°UÉ PÀrªÁt«®èzÀ PÀÄzÀÄgÉAiÀÄAvÉ
NqÀÄwÛzÉAiÀÄ®è? K£ÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛgÀÄªÉ? CªÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀtÂAiÀÄ®Ä E£ÀÆß
¸ÀªÀÄAiÀÄ«zÉ. £ÁlPÀ«£ÀÆß ªÀÄÄV¢®è.
ºÉÆ¸À £Àl: vÀ¥Áà¬ÄvÀÄ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ.

¸ÀÆvÀæ: ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ JAzÀgÉ K£ÀAvÀ UÉÆwÛzÉAiÉÄÃ£ÀAiÀÄå?
ºÉÆ¸À £Àl: UÉÆwÛzÉ.
¸ÀÆvÀæ: ºÉÃ¼ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt.
ºÉÆ¸À £Àl: ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß »r¢gÀÄªÀªÀ
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ¤ÃªÁgÀÄ?
£ÀlgÀÄ: £ÁªÀÅ ¸ÀÆvÀæzÀUÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀªÉÃ£ÀÄ?
£ÀlgÀÄ: ¤Ã£ÀÄ Dr¹zÀAvÉ DqÀÄªÀÅzÀÄ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ºÁUÁzÀgÉ ¥ÁægÀA©ü¹.
£ÀlgÀÄ: EzÉÆÃ £ÁªÀÅ ¹zÀÞ.
(¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£ÀÄ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀªÀ£ÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ
Dr¸ÀÄªÀªÀ£ÀAvÉ £Àn¸ÀÄvÁÛ£É. £ÀlgÀÄ ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉUÀ¼ÀAvÉ £Àn¸ÀÄvÁÛgÉ.)
£Àl: PÀAwzÉÃ« ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀZÀAzÀægÀ F PÀ«vÁUÉÆÃ¶× £ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®
PÁ® PÀ¼É¬ÄvÀÄ.
M§â £Àl: DªÉÄÃ¯ÉÃ£Á¬ÄvÀÄ?
ºÉÆ¸À £Àl: PÀAwzÉÃ« vÀªÀÄä£ÀÄß ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÉA§ £ÁUÀZÀAzÀægÀ §AiÀÄPÉ
FqÉÃjvÉ?

£Àl: E®èªÉÃ E®è.
ºÉÆ¸À £Àl: ¥Á¥À.
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: DªÉÄÃ¯É EzÀÝQÌzÀÝAvÉ £ÁUÀZÀAzÀægÀ ¸Áé¸ÀÜ÷å PÉnÖvÀÄ.
£Àl: ¸Áé¸ÀÜ÷å PÉnÖvÉ?
ºÉÆ¸À £Àl: DªÉÄÃ¯É?
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ.
£Àl: PÉ®ªÀÅ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ.
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀÅ.
£Àl: CªÀgÀÄ D¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ ¥ÀÇwðAiÀiÁV ¤AvÀÄ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl: CAiÉÆåÃ! JAvÀºÀ C£ÁåAiÀÄ.
£ÀlgÀÄ: D ªÉÄÃ ¯É...................
(gÀAUÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¢QÌ¤AzÀ §AzÀÄ MAzÉÃ ¢QÌUÉ
ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.
£ÀlgÀÄ M«Ää¯É J®ègÀAvÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV)
£Àl: ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ¬ÄAzÀ §AzÀÄ J®è ¨ÁtUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ UÀÄjAiÉÄqÉUÉ
ºÉÆÃUÀÄªÀAvÉ ¤ÃªÉ®ègÀÆ MAzÉÃ PÀqÉUÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ«j?
M§â: £ÁªÉ®ègÀÄ C©ü£ÀªÀ ¥ÀA¥ÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ. E£Éß°èUÉ
ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ?

£Àl 1: KPÉ? J®ègÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ?
£Àl 2: KPÉ? CªÀjUÉ D¸ÁÜ£ÀPÉÌ §gÀÄªÀÅzÀÄ DUÀÄªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ CªÀgÀ
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ UÉÆÃ¶×AiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¹gÀÄªÀgÉ?
ªÀÄvÉÆÛ§â: CAiÀiÁå! E£Éß°èAiÀÄ UÉÆÃ¶×? CªÀgÀ £ÀªÀÄä IÄt wÃjvÀÄ.
£Àl: JAzÀgÉ?
ªÀÄvÉÆÛ§â: CªÀgÀÄ ¸ËzsÀªÀÄð¸ÀéUÀð ¸ÉÃjzÀgÀÄ.
M§â: £ÁªÉ®è CªÀgÀ ¥ÁyðªÀ ±ÀjÃgÀzÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ?
£Àl: CAiÉÆåÃ! EzÉAvÀºÀ ¹r°£ÀAvÀºÀ ªÁvÉð!
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: £ÀqÉ¬Äj £ÁªÀÇ ºÉÆÃV PÀ«UÀ¼À CAwªÀÄ zÀ±Àð£À
¥ÀqÉAiÉÆÃt.
(J®ègÀÆ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ)
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(PÀ«AiÀÄ PÀ¼ÉÃ§gÀ£ÀÄß Ej¹zÀ ¸ÀÜ¼À. d£ÀgÀÄ M¨ÉÆâ§âgÁV §AzÀÄ PÉÊ
ªÀÄÄVzÀÄ zÀÆgÀ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ.)
M§â: CAiÉÆåÃ! EµÀÄÖ

¨ÉÃUÀ £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä IÄt wÃjvÉ?

ªÀÄvÉÆÛ§â: ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß CUÀ° ºÉÆgÀmÉÃ©nÖgÉ ?
( PÀtÂÚÃgÀÄ MgÉ¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛ §AzÀÄ PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ)
M§â: ªÀÄ°è£ÁxÀ ¥ÀÅgÁt JAxÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ PÁªÀå! bÉ! CAvÀºÀ E£ÀÆß
PÉ®ªÀÅ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¨sÁUÀå £ÀªÀÄV®è.

E£ÉÆß§â: EAvÀºÀ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä zË¨sÁðUÀåªÉÃ ¸Àj.
ªÀÄvÉÆÛ§â: CªÀgÀÄ §gÉzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀjvÀ ¥ÀÅgÁtªÉÃ£ÀÄ PÀrªÉÄAiÀÄzÉ?
M§â: CzÀPÉÌÃ C®èªÉ CªÀjUÉ “ PÀ«vÁªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ” “¸Á»vÀå «zÁåzsÀgÀ”
JAzÉ®è ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀzÀÄÝ?
PÀAw: PÀ«gÁAiÀÄ PÀ«¦vÁªÀÄºÀ
PÀ«PÀAoÁ¨sÀgÀt, PÀ«²SÁªÀÄtÂ ¨sÁ¥ÀÅgÉ!
PÀ«PÀÄ®w®PÀ ¥ÀA¥ÀÅUÀ
PÀ«ZÀPÉæÃ±ÀAUÉ ¸ÁªÀÅ ¸ÀªÀÄ¤¹vÀPÀmÁ!!
E£ÉßÃPÉ zÉÆÃgÀ£ÉÆÃ®UÀ«Ä£ÉßÃPÉ PÀ«vÀéªÁzÀ-vÀPÀð-¸ÀªÀÄ¸ÀåA!
E£ÉßÃPÉ §°éZÁgÀA
ZÉ¤ßUÀPÀ« ¥ÀA¥ÀgÁd£À½zÀ§½PÀÌA!! (JAzÀÄ ºÀuÉUÉ PÉÊ
ºÀaÑPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ¼É)
£ÁUÀZÀAzÀæ: (¢üUÀÎ£ÉzÀÄÝ PÀÄ½vÀÄ) J¯É PÀAw UÉzÀÝªÀgÁgÉAzÀÄ w½¬ÄvÉ?
«ÄPÉÌ®è ºÉAUÀ¸ÀgÀAvÉ ¤Ã£ÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀvÀÛªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÉAiÀÄ®è?
PÀAw: «ÄPÉÌ®è ºÉAUÀ¸ÀgÀAvÉ J£Àß®Ä, ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ PÉÃªÀ® ºÉAUÀ¸ÀgÀ
UÀÄtªÀ®è PÉÃ¼ÀÄ PÀ«AiÉÄ. CzÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀºÀd UÀÄt. f£À£ÀÄ ¤£Àß£ÀÄß
£ÀÆPÁð® ZÉ£ÁßVqÀ°. tªÉÆ CjºÀAvÁuÁA tªÉÆ
¹zÁÞuÁA...........(JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄªÀ¼ÀÄ . d£ÀgÉ®è MAzÀÄ PÀët
¸ÀÛA©üvÀgÁV ¤®ÄèªÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄªÀgÀÄ)
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ºÉÆ¸À £Àl: §ºÀ¼À ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁVzÉ F WÀl£É.

¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: F WÀl£ÉAiÀÄµÉÖÃAiÀÄ®è CªÀ¼À §UÉÎ zÉÃªÀZÀAzÀæ §gÉzÀ PÀxÉAiÀÄÆ
CµÉÖÃ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁVzÉ.
ºÉÆ¸À £Àl: ºËzÉÃ? CzÉÃ£ÉAzÀÄ ºÉÃ½ £ÉÆÃqÉÆÃt.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: (E¤ß§âgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV) ºÉÃ¼ÉÆÃtªÉ?
£ÀlgÀÄ: NºÉÆÃ!
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: zÉÆÃgÀgÁAiÀÄ£ÀÄ zÉÆÃgÀ¸ÀªÀÄÄzÀæªÉA§ vÀmÁPÀªÀÄA PÀnÖ¹
zsÀªÀÄðZÀAzÀæ£ÉA§ ¨ÁæºÀät£ÀÄ ªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄ.
£Àl: CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ G¥ÁzsÁåAiÀÄ£ÁV bÀAzÀ, C®APÁgÀ, ªÁåPÀgÀt,
PÁªÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆÃ¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: «zÁåyðUÀ¼À §Ä¢Þ ZÀÄgÀÄPÀÄUÉÆ½î¸À®Ä eÉÆåÃwµÀäwÃ
vÉÊ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁr PÀÄrPÉAiÉÆ½lÄÖ ªÀÄAzÀªÀÄwAiÀiÁVzÀðjUÉ
CgÉ©AzÀÄªÀiÁvÀæªÀÄA PÉÆqÀÄwzÀÝ£ÀÄ.
E£ÉÆß§â £Àl: CzÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÉ PÀAwAiÉÄA§ªÀ¼ÀÄ D vÉÊ®ªÀ£Éß®è
¸ÉÃ«¹zÀ¼ÀÄ.
£Àl: GjºÀwÛ ¨Á«AiÉÆ¼ï ©zÀÝ¼ÀÄ. CzÀgÀ°è PÀAoÀ¥ÀæªÀiÁtzÀ
¤ÃjzÀÄÝzÀjAzÀ fÃªÀªÀÅ½zÀÄ «zÁå«±ÁgÀzÉAiÀiÁV PÀ«vÉºÁqÀvÉÆqÀVvÀÄ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: zÉÆÃgÀgÁAiÀÄ£À D¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀ- ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ PÀ« C©ü£ÀªÀ
¥ÀA¥À£ÀÄ §AzÀÄ ¸Á«gÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄA PÉÃ¼À¯ï.
£Àl: DPÉ J®èªÀ£ÀÄß GvÀÛj¹zÀ¼ÀÄ.
ºÉÆ¸À £Àl: CzÀ£ÀÄß DUÀ¯É £ÉÆÃrzÉªÀ®è.

¸ÀÆvÀæ: gÁd£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁd¸À¨sÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä CªÀ¼ÀÄ
PÀ«Ã±ÀéjAiÀiÁzÀ¼ÀÄ
ºÉÆ¸À £Àl: PÀxÉAiÉÄÃ£ÉÆÃ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁVzÉ. DzÀgÉ PÉÃªÀ® eÉÆåÃwµÀäw
vÉÊ® PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ¯ÉÃ PÀ«AiÀiÁUÀÄªÀ ºÁVzÀÝgÉ J®ègÀÆ ºÁUÉ
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVvÀÛ®è?
ªÀÄvÉÆÛ§â £Àl: ºËzÉÆÃ eÁt! ¤Ã£ÀÄ §®Ä ZÀÄgÀÄPÀÄ.
¸ÀÆvÀæzsÁgÀ: ºËzÀÄ F jÃwAiÀÄ ©r¸À¯ÁUÀzÀ UÀAlÄUÀ¼ÀÄ C°èªÉ. ¹PÀÌ
DzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä
PÉ®¸À.
J®ègÀÄ: ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ±ÉÆÃ¢ü¹ ºÉÆgÀvÀgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ PÉ®¸À.
(J®ègÀÄ §AzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ)
f£À£ÀÄ J®èjUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀ°.
ಅಭನವ ಪ್ಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಂತ್ರದೆೀವಿ
ಸನಮಾರನ ಹದಿಮೊರನ ವಷಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ನುಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ನು ಸಾಹಿತ್ಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೊಡನವುದನ ನಮೊ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಪ್ಾಠವಾಗಿದೆ. ಆ
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ, ಪಂಪ, ರನು, ಹರಿಹರ, ರಾರ್ವಾಂಕ್ ಮನಂತಾದ ಕ್ವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಮ್ಮಚಿುಗೆಯಾಯಿತ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಗನುಡದ
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೊಡಬೆೋಕೆನಿಸಿತ್ನ. ಇದಕೆಕ ಕ್ಂತಿ ಮತಿು ಅಭಿನವ ಪಂಪನ

ಸಮಸಾಾ ಪೂತಿಿಯ ಪದಾಗಳು ಸೊಕ್ುವೆನಿಸಿದವು. ಕ್ಂತಿಯ ಕ್ಥೆ

ಸಾವರಸಾಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅದನೆುೋ ಆರಿಸಿಕೆೊಳುಲಾಯಿತ್ನ. ನಾಟ್ಕ್ದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಕೆೊಟಾುಗ ಅದನ ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಕೆೊಳುಲನ ಒಳೆುಯ
ಅವಕಾಶವಾಗನತ್ುದೆ ಎಂದೆನಿಸಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ. ಕ್ನುಡದ ಆದಿಕ್ವಿ ಪಂಪ ಮತ್ನು ಇನೆೊುಬಬ ಪಾಸಿದಧ ಕ್ವಿ ನಾಗಚಂದಾ, ಜೆೈನ ಸಂನಾಾಸಿನಿ ಕ್ಂತಿ ದೆೋವಿ,
ಜೆೈನ ಧಮಿದ ಪರಿಚಯ, ಹೆೊಯಾಳ ವಿಷನಣವಧಿನ ಮನಂತಾದವರ ಪರಿಚಯ, ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ದ ಸಂಸೃತಿಯ ಪರಿಚಯ, ಉತ್ುಮ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯ,
ಹಳೆಗನುಡದ ಪರಿಚಯಮಾಡಿಕೆೊಡನವ ಉದೆದೋಶ ಈ ನಾಟ್ಕ್ದನದ. ಇದನ ಒಂದನ ಕ್ನತ್ೊಹಲಕಾರಿ ಮತ್ನು ನವಿರನ ಹಾಸಾಭರಿತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ನಾಟ್ಕ್. ಇದನನು
ನಮೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನಸಲ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪಾಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
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नाटि ८

एक हदन का बादशाह
ऐनतहाशसि धरातल पर रथचत एि िाल्पननि नाटि

लेखखिा: लीला गरडी

एक हदन का बादशाह
सत्र
ू धार:

(हार् में एि बडा ग्रिंर् शलये, गिंभीरता से पढ़ते हुए) इनतहास!

इनतहास! (ग्रिंर् िे

पन्ने पलटते हुए नीरस वनिनन में ) भारत में गुलाम ििंश िा

शासन िाल सन. बारह सौ छह से बारह सौ नब्बे ति। खखल्जी ििंश िा शासन
िाल ई. बारह सौ नब्बे से तेरह सौ बीस ति।

तग
ु लक़ ििंश िा शासन िाल सन

तेरह सौ बीस से सन चौदह सौ बारह ति। पानीपत िा यद्ध
ु सन पिंद्रह सौ छ्बब्बीस
िे इक्िीस अप्रैल िो। बाबर िा ददल्ली िी गद्दी पर बैठना सत्ताईस अप्रैल पिंद्रह
सौ छब्बीस .......(प्रेक्षिों िी ओर दे खिर) मैं जानता हूाँ, भारत िे इनतहास से आप
सब िाकक़फ़ हैं। राजाओिं िे

नाम, ििंश, तारीख़ और यद्ध
ु ों िे िणान, क्या यही सब

इनतहास है? ........ क्या आपने िभी इनतहास में पढ़ा है कि तेज़ बख
ु ार से तड़पते
हुए हुमायाँू िो बचाने िे शलए बाबर ने क्या किया? अपने दे श िाबल
ू से भेजे गए
ख़्ररबज़
ू े िा फल खाते हुए बाबर िो िैसा लगा? जी हााँ यह भी इनतहास में शलखा
है । हुमाय,ाँू बाबर िा बेटा र्ा। यह तो आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते

हैं कि मग़
ु ल ििंश िे इस दस
ू रे बादशाह िा ददल िैसा र्ा? सन पिंद्रह सौ उनचास में
चौसा

नामि स्त्र्ान पर शेरशाह और हुमायाँू दोनों िी सेनाओिं िा मक़
ु ाबला हुआ।

( आगे िी बातें तीव्र गनत से, आिेग में बोलता है ) शेरशाह िी चतुराई से हुमायाँू
िी सेना नततर बबतर हो गई। मग़
ु ल बादशाह हुमायाँू िी भज
ु ा पर तीर लग गई।
तुरिंत उस तीर िो ननिाल हुमायाँू बेचारे अपनी जान बचाने िे शलए अपने घोडे िे
सार् नदी में िूद पड़े। नदी िे

प्रिाह में घोडा डूब गया। हुमायाँू िी जान भी ख़तरे

में र्ी। उसी िक़्त, तीर पर एि शभश्ती खड़ा र्ा। पानी में बहते हुए बादशाह िो
दे खिर शभश्ती ने नदी में िूदिर अपनी मशि िे सहारे हुमायाँू िी जान बचाई। (
राहत िी सााँस लेिर, आिेग िो िम िरिे ) जी हााँ! बादशाह हुमायाँू िी जान बच
गई। ( िुछ क्षण रुििर) लेकिन क्या आप जानते हैं कि शभश्ती ने इस अहसान
िे बदले में बादशाह हुमायाँू िे सामने क्या मािंग रखी? ( रुि रुि िर दृढ़्ता से)
उसने िहा “हुज़ूर! एि ददन िे शलए मझ
ु े बादशाह बना दीजजए”। (िुछ क्षणों िे
मौन िे बाद)

क्या आप अिंदाज़ा लगा सिते हैं कि हुमायाँू ने क्या िहा होगा? (

िुछ क्षण रुििर एिदम क्रुद्ध आिाज़ में) “ मशि में पानी ढ़ोने िाले शभश्ती िी
यह दहम्मत? तेरी जीभ िाट ली जायेगी।” (िुछ क्षण रुििर) जी नहीिं। ददलखश
ु ,
ददलदार, दयालू मग़
ु ल बादशाह हुमायाँू ने शभश्ती िो एि ददन िे शलये तख्त बख्श
दी। हााँ हााँ तख्त बख्श दी। ( ग्रिंर् िे पन्ने पलटते हुए ) जी हााँ, इनतहास
में यह भी शलखा है।

लेकिन उसमें यह नहीिं शलखा है कि एि ददन िे शलए

बादशाह बनिर शभश्ती ने राज्य िा ननिााह िैसे किया?(िुछ रुि िर) नहीिं शलखा
है तो क्या हुआ?

हम अपनी िल्पना िी आिंखों से दे ख लेते हैं।

(परदे िे पीछे से आिाज़ आती है।)

बा अदब, बा मल
ु ादहज़ा,

होशशयार, ददल्ली सल्तनत िे एि ददन िे

बादशाह पधार रहे हैं।
(गाना गाते हुये गायिों िा प्रिेश। सर
ू धार भी उनमें शाशमल हो जाता
है ।)
एि ददन िा बादशाह
एि ददन बस एि ददन
शसफा एि ददन िा बादशाह
लखनो िा िह रहने िाला
शभश्ती िा िाम िरने िाला
गााँि गााँि सैर िरनेिाला
गिंगा मैं िह तैरने िाला
एि ददन बस एि ददन
शसफा एि ददन िा बादशाह
चमडे िे र्ैलेिाला
र्ैले में पानी भरनेिाला
हुमायाँू िी जान बचानेिाला
बख्शीस में सल्तनत पानेिाला
एि ददन बस एि ददन

शसफा एि ददन िा बादशाह
(आिाज़)
एि ददन िे बादशाह पधार रहे हैं.........
(शभश्ती राजा प्रिेश िरिे शसिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। मिंरी तर्ा
अन्य दरबारी, राजा िो सर झि
ु ा िर प्रणाम िरते हैं। यह भल
ू िर कि अब िह
राजा है, शभश्ती भी सर झि
ु ा िर प्रणाम िरता है। दरबारी परस्त्पर दे खिर हाँ सते
हैं। िुछ असमिंजस िे बाद राजा सबिो बैठने िा इशारा िरता है। सब बैठते हैं।
द्िारपाल िा प्रिेश।)
द्वारपाल:

(झि
ु िर सलाम िरिे) महाराज िुछ लोग आपसे शमलने आए हैं।

राजा:

मझ
ु से शमलने आए है? (खुशी से) उन्हें अिंदर बल
ु ा लाओ।

द्वारपाल: जी हुज़रू ।(चला जाता है )
(िुछ ग्रामीण लोगों िा प्रिेश। िे सारे राजा िो दे खिर खुशी से झि
ु
िर सलामिरते हैं।राजा भी बहुत खुश होिर उठ खड़ा होता है , तुरिंत अपनी
है शसयत समझिर बैठ जाता है ।)
एक ग्रामीण: बादशाह िो मब
ु ारिबाद अज़ा िरता हूाँ। हुज़रू िे तख्त सिंभालने िी
इस शभ
ु घड़ी पर हमारी ओर से यह छोटी सी भें ट पेश िर रहे हैं। महाराज इसे
क़ुबल
ू िरें । (एि बड़ी सी िद्दू दे ते हैं, लोग हाँ स पड़ते हैं, राजा िो दे खिर चप
ु हो
जाते हैं)

भभश्ती राजा: आपिी भें ट से मैं बहुत खुश हूाँ। िज़ीर, हमारे इन मेहमानों िो हमारी
ओर से िीमती
वज़ीर:

िस्त्र भें ट िे रूप में ददये जाने िा इिंनतज़ाम किया जाए।

जो हुक्म महाराज।( ताशलयााँ बजाता है, िुछ सेिि भें ट लाते हैं और

मेहमानों िो दे ते हैं।

मेहमान बहुत खश
ु ी से राजा िो कफर से प्रणाम िरते हैं

और ननिल जाते हैं)
वज़ीर: हुज़रू दरबार िा िाम शरु
ु िरने िे शलए इज़ाज़त चाहता हूाँ।
भभश्ती राजा: (हक्िाबक्िा सा) दरबार िा िाम? ज़रूर ज़रूर। इज़ाज़त है।
वज़ीर:

हुज़ूर हमारे राज्य िी जनता बहुत दुःु खी है।

भभश्ती राजा: क्यों दुःु खी है भला?
वज़ीर: िुछ महीनों से हमले होते रहने िी िजह से बहुत सारे फ़ौजी आदमी मारे
गये हैं।
भभश्ती राजा: लड़ाई हमले में तो लोग मरते ही हैं। इसमें नई बात क्या है?
वज़ीर: सैननिों िे मर जाने िी िजह से उनिे पररिारों में
नहीिं

रोटी िमाने िाला िोई

रहा ।िे सब भख
ू से तड़प रहें हैं ।

भभश्ती राजा: भि
ू से तड़प रहे हैं? यह बरु ी बात है । (सोच िी मद्र
ु ा में िुछ दे र
रहने िे बाद ) तो खज़ाने से पैसा दे दो ।
वज़ीर: पैसे िहााँ से दें हुज़रू ?
भभश्ती राजा: शाही खज़ाने से दे दो । और िहााँ से ?
वज़ीर: लेकिन हुज़रू ! खज़ाने िा पैसा तो िैसे ही लड़ाई िे शलए बहुत खचा हो चि
ु ा
है । खज़ाना ख़ाली है हुज़रू ।
भभश्ती राजा: खज़ाना खाली है ? तो उसे भरिा दो ।
वज़ीर: (आाँखें घम
ु ाते हुए ) िैसे भरिा दें हुज़ूर?
भभश्ती राजा: उिं ...उिं ....उिं ... (एिदम ) टिं िशाला िे िमाचाररयों िो बता दो कि मेरा
हुक्म है, कि नये शसक्िे बनायें ।

वज़ीर: (है रानी से) लेकिन हुज़ूर, शसक्िे बनाने िे शलए सोना या चााँदी नहीिं है ।
भभश्ती राजा: (जैसे अपने आप से िह रहा हो) सोना या चााँदी नहीिं है , सोना
नहीिं

चााँदी

है । (एिदम) तो क्या हुआ ? चमडे से शसक्िे बनाओ । चमडा तो जजतना

चाहे शमलता है !
वज़ीर: (जग
ु ुप्सा से) चमडे िे शसक्िे?
भभश्ती राजा: हााँ हााँ । क्यों नहीिं?

मैं... मैं बादशाह हूाँ । मैं.. मैं अपने राज्य में

सध
ु ार लाना चाहता हूाँ । मैं लोगों िी भलाई चाहता हूाँ । बेचारे ग़रीब और अनार्
लोग खुश रहें ।......यह मेरा हुक्म है- जजतनी जल्दी हो सिे, जजतने शसक्िे बन
सिें चमडे से बना दो, और खज़ाना भरिा दो, सारे सैननि पररिारों में बााँट दो।
सारे दरबारी: (एि सार्) ला हौल िला िुव्ित !!!!!!
(िुछ क्षणों िे शलए सब लोग स्त्र्िंशभत रहते हैं, कफर चले जाते हैं ।
गायिों िा प्रिेश।)
एि ददन

िा बादशाह

एि ददन बस एि ददन
शसफा एि ददन िा बादशाह
तख़्त पर बैठा शभश्ती राजा .....ने सिाल किया
पैसों िी िमी

है

क्या ...... हुक्म ददया

सोना चािंदी ना सही
चमडे िी तो िमी नहीिं
जाओ जाओ चमडा लाओ
चमडे िे ख़ूब शसक्िे बनाओ
इन शसक्िों से खज़ाना भराओ

खाओ वपयो

मौज

मनाओ

सब माला माल हो जाओ
एि ददन बस एि ददन
शसफा एि ददन िा बादशाह
सत्र
ू धार: चमडे िे शसक्िे? क्या हमारी िल्पना आपिो पसिंद नहीिं आयी? क्या आप
समझते हैं कि यह मम
ु किन नहीिं है? लेकिन

रुकिए। इनतहास िा एि किस्त्सा

सनु नए : सन तेरह सौ पच्चीस में मह
ु म्मद बबन तुग़लख ददल्ली िी गद्दी पर बैठा।
इनतहासिार शलखते हैं

– ददल्ली िे सल्
ु तानों में िह सबसे बडा विद्िान, योग्य एििं

आदशािादी परु
ु ष र्ा।उसिा मन हमेशा नई नई योजनाएाँ बनाने में लगा रहता र्ा।
इन नई योजनाओिं िो अमल में लाने िे शलये खूब धन खचा होने िे िारण उसिा
खज़ाना खाली हो गया र्ा। उस समय ति ददल्ली में सोने और चािंदी िे शसक्िे
चलते र्े। राज्य में सोना और

चािंदी िी िमी हो जाने िे िारण तुग़लि ने तािंबे

िे शसक्िों िो िानन
ू ी मानने िी हुिुम दे दी। ज़रा सोथचए, अगर एि विद्िान
राजा तािंबे िे शसक्िे बनाने िी आज्ञा दे सिता है तो क्या एि सामान्य शभश्ती
जजसिे शलए चमडे िी मशि बहुत िीमती चीज़ है - चमडे िे शसक्िे बनाने िी
हुिुम नहीिं दे सिता?
(रिं गमिंच पर शभश्ती राजा िे भोजन िी तैयारी होने लगती है ।)
माफ़ िीजजए। इनतहास िा जज़क्र िरते हुए मैं तो भल
ू ही गया र्ा
कि अब दोपहर हो चि
ु ी है । शभश्ती राजा िे पेट में चह
ू े दौड़ रहे हैं। ( राजा िा
आगमन) शाही खाने िे बारे सोच सोच िर शभश्ती राजा िे माँह
ु में पानी आने

लगा है । मज़ेदार खाना खाने िी उम्मीद शलए िे भोजन िे शलए बैठे हैं। (चला
जाता है ।)
भभश्ती राजा:(उत्सि
ु ता से) मीर बेिािलजी , क्या क्या खाना बना है ?
मीर बेकावल: हुज़रू ! आज (एि एि बतान िी ओर इशारा िरते हुए) ज़द्ाबबरिं ज,
शीरबबरिं ज, खुश्िे,

खखचडी, साग, हलआ
ु , िाबल
ू ी चािल.....

भभश्ती राजा: ( बीच में ) इतना सारा मेरे शलए! खद
ु ा िा लाख लाख शक्र
ु है । मीर
बेिािल एि एि िरिे बताइए ।
मीर बेकावल: जी हुज़रू । यह रहा ज़द्ाबबरिं ज

(सामने लािर बताता है )

भभश्ती राजा: यह क्या होता है ?
मीर बेकावल: (परोसते हुए) यह शाही चािल है हुज़रू । चािल घी दध
ू में पिाया
गया है, उसमें

गुड़ शमलाया गया है। बादाम, वपस्त्ता, िाज,ू खखशशमश, िेसर, इलायची

डालिर ख़ास तौर पर आपिे शलए बनी हुई अव्िल दज़े िी चीज़ है हुज़रू ।
भभश्ती राजा: (खुशी से फूलिर) उिं ... उिं ...., घी दध
ू में पिाया है, गुड़ शमलाया है ।
बादाम, वपस्त्ता, िाजू उफ़। मज़ेदार मालम
ू पड़ता है । चलो आज़मािर दे खते हैं।
(खश
ु ी से खाता है । दो तीन िौर खाने िे बाद, उसिा माँह
ु छोटा हो जाता है ) अरे
इसमें तो चािल िा मज़ा ही नहीिं बचा। बस घी ही घी है!
मीर बेकावल: हुज़रू ! आपिो मज़ा नहीिं आया? छोड़ दीजजए इसे। यह लीजजए। यह है
शीर बबरिं ज।
भभश्ती राजा: शीर बबरिं ज! यह क्या होता है ?
मीर बेकावल: घी में पिाया हुआ गेँहू है हुज़ूर। िाली शमचा, लौंग, दालचीनी,
खखशशमश, गुड़ िगैरह डालिर बनाई हुई शाही चीज़ है हुज़ूर।

भभश्ती राजा: (उस्त्ति
ु ता से) िाली शमचा, लौंग, दालचीनी, खखशशमश, गुड़! बहुत खूब,
बहुत खब
ू । परोशसए। (िुछ िौर खाने िे बाद र्ोडी ननराशा से) भाई! बस जजतना
इसिा नाम मज़ेदार है उतना यह शीरबबरिं ज मज़ेदार नहीिं है ।
मीर बेकावल: (हड़बड़ाते हुए) मज़े..मज़ेदार नहीिं है हुज़ूर! इस बिंदे िो माफ़ िीजजए।
यह बिंदा िहन चाहता है कि हुज़ूर िो हलआ
ज़रूर पसिंद आयेगा। यह लीजजए पेश
ु
िरता हूाँ ।
भभश्ती राजा: हलआ
ु ! हााँ हााँ उसे भी आज़मायेँगे।

( खा िर) हााँ। यह उम्दा है । (

मीर बेिािल राहत िी सााँस लेता है ) लेकिन मीर बेिािलजी, ( इधर उधर दे खिर)
हमें तो बाजरे िी रोटी िी याद सता रही है । बाजरे िी रोटी खाए बबना हमारा
खाना परू ा नहीिं होता। इतनी सारी चीज़ें तो आपने बना ही दी है। बाजरे िी रोटी
िी बारी िब आयेगी?
मीरबेकावल: (परे शान होिर) बाजरे िी रोटी! बाजरे िी रोटी! हुज़ूर!
भभश्ती राजा: हााँ हााँ, बाजरे िी रोटी। ( अिंदर िमरे िी ओर दे खते हुए) क्यों अभी
बन रही हैं क्या?
मीर बेकावल: ( दहचकिचाते हुए) नहीिं हुज़रू । बात ..यह ..है ...कि..
भभश्ती राजा: बात

क्या है?

मीर बेकावल: (जल्दी से) बात यह है कि शाही गोदाम में बाजरा नहीिं है।
भभश्ती राजा: ( त्योररयााँ चढ़ािर) क्यों भला?
मीर बेकावल: हुज़रू ! यहााँ, परू े साल िे शलए ज़रूरी चीज़ें एि ही बार खरीदी जाती
हैं। और इन चीज़ों में बाजरे िा नामोननशान ति नहीिं होता।
भभश्ती राजा: (खीझिर) लेकिन क्यों?
मीर बेकावल: क्यों कि हुज़रू

राजघराने िे लोग बाजरा नहीिं खाते।

भभश्ती राजा: (व्यिंग से मिंह
ु बनाते हुए) राज घराने िे लोग बाजरा नहीिं खाते। (
गुस्त्से में ) और क्या खाते हैं?

मीर बेकावल: (घमिंड से सीन तना िर) ज़दा बबरिं ज, शीर बबरिं ज, खुश्िे, हलआ
ु ..
भभश्ती राजा: ( व्यिंग से) ज़दा बबरिं ज, शीर बबरिं ज, खश्ु िे, हलआ
ु । अरे ! यह क्यों नहीिं
िहते कि घी गुड़ चािल, घी गुड़ गेहुाँ, घी गुड़ दाल, घी घी घी गुड़ गुड़ गुड़। सब िा
ज़ायिा एि सा।
मीर बेकावल: (माँह
ु लटिाये खड़ा रहता है ।)
भभश्ती राजा: जानते हो हम क्या खाते हैं? (खश
ु ी से) बाजरे िी रोटी, बैंगन िा
भताा,

सरसों िा साग, मल
ू ी िे पराठें । अरे ! जानते हो क्या मज़ेदार खाना होता है ?

हर एि िा ज़ायिा अलग अलग। जी भर िे खा लेने पर जजस्त्म लोहे िे जैसा
ताक़तिर होता है । इसी िजह से मेरी बाहों में इतनी ताक़त है। इन्हीिं बाहों से ही
मैं ने हुज़रू हुमायाँू िी जान बचाई। है न बात सच?
मीर बेकावल: जी हुज़रू ।
भभश्ती राजा: तो सन
ु लो। “ मैं एि ददन िा सल
ु तान, हुक्म दे ता हूाँ कि आज से
शाही ख़रु ाि में, बाजरे िी रोटी और बैंगन िा भताा शाशमल किया जाए।
(िुछ क्षणों िे शलए फ्रीज़ हो जाते हैं और चले जाते हैं। गाना गाने िालों िा प्रिेश)
एि ददन िा बादशाह
एि ददन बस एि ददन
शसफ़ा एि ददन िा बादशाह
शभश्ती िो भख
ू लगी र्ी सख़्त
दरबार किया गया बरख़ास्त्त
शाही रसोइया मीर बेिािल
पेश किया ज़दा बबरिं ज चािल

शाही खाने िा जब शलया स्त्िाद
हाय! शभश्ती िो आई बाजरे िी याद
मीर बेिािल बेचारे घबराये
या अल्लाह! बाजरे िी रोटी अब िहााँ से लाए?
बबगड़ िर शभश्ती ने हुक्म ददया
यह िैसी है लापरिाही
बाजरे िो बनाओ ख़रु ाि शाही
ददल्ली सल्तनत िा
एि ददन िा बादशाह
एि ददन बस एि ददन
शसफ़ा एि ददन िा बादशाह
(सब चले जाते हैं)
सत्र
ू धार:

िाह! बाजरे िी रोटी और बैंगन िा भताा। जी हााँ अभी खा िर आ रहा

हूाँ। क्या मज़ेदार चीज़ है ! आप भी खा िर दे खखयेगा, तबीयत खश
ु हो जाएगी। (
रिं ग मिंच िे बीच में शभश्ती राजा शतरिं ज िे खेल िे मोहरें दे ख रहे हैं। शभश्ती राजा
िी ओर दे खते हुए) लेकिन शभश्ती राजा िी तबीयत खुश नज़र नहीिं आ रही है।
दीिान – ए – ख़ास में बैठे शभश्ती राजा शतरिं ज िा खेल समझने िी िोशशश िर
रहे हैं। िुछ हैरान नज़र आ रहे हैं। िभी शतरिं ज िे मोहरे उठािर दे खते हैं तो
िभी शाही शलबास िी ओर

दे खते हैं। शायद िे समझ नहीिं पा रहे हैं कि शाही

ररिाज़ें ज़्यादा िज़नदार है या कफर शाही शलबास? शभश्ती राजा गहरी सोच में डूबे
हैं। (सर
ू धार िा ननगामन)

द्वारपाल:

(प्रिेश िर) महाराज! एि गुप्तचर आपसे शमलना चाहता है।

भभश्ती राजा:(नीरस वनिनन में ) पेश िरो। (गप्ु तचर प्रिेश िर सलाम िरता है ) िहो
क्या िहना चाहते हो।
र्ुप्तचर:

(द्िारपाल िे सामने िह न पाने िे िारण असमिंजस में है । दहचिते

हुए) हु...ज़ू...र....
भभश्ती राजा:(खीझिर) िहो।
र्ुप्तचर:

(हड़बड़ा िर इधर उधर दे खिर, एिदम राजा िे िान में िहने लगता

है ।)
भभश्ती राजा:

(उसे दरू हटाते हुए) अरे यार! यह क्या िानाफूसी िर रहे हो? खुलिे

बातें िरो। (गप्ु तचर िा हाल दे खिर द्िारपाल हाँ सता है । गप्ु तचर उसिी ओर
दे खिर माँह
ु बनाता है। इसे दे खिर राजा िहता है ) तख़शलया। (द्िारपाल एिदम
भाग जाता हैं) िहो।
र्ुप्तचर: हुज़रू राज़ िी बात है । राज्य पर आफ़त आई है ।
भभश्ती राजा: आफ़त? िैसी आफ़त? आफतें तो आती ही रहती हैं। आफ़तों से हम
नहीिं डरने िाले।
र्ुप्तचर: पर हुज़रू ! शेरशाह अपनी परू ी सेना बल िे सार् हमले िे शलए राजधानी
िी ओर बढ़ रहा है ।
भभश्ती राजा:

(ननरुत्साह से) तो हम क्या िर सिते हैं?

र्प्ु तचर: हुज़रू ! आप तो ददल्ली िे सल्
ु तान हैं हुज़रू । आप क्या िुछ नहीिं िर
सिते?
भभश्ती राजा:

(एिदम उत्साह िे सार्) हााँ! हााँ! हम बहुत िुछ िर सिते हैं।अिं

....अिं....... इस मामले में सलाह मशविरा िरने िे शलए िज़ीर िो बल
ु ाओ।
र्प्ु तचर: जी हुज़रू । ( सलाम िरिे चला जाता है )

आवाज़: िज़ीर पधार रहे हैं।
वज़ीर: (सलाम िरिे) िज़ीर आपिी

सेिा में हाजज़र है हुज़रू ।

भभश्ती राजा: ख़बर शमली है कि शेरशाह सेना बल िे सार् राजधानी िी ओर हमले
िे शलए आ रहा है।
वज़ीर: (आतिंकित हो िर) शेरशाह हमले िे शलए आ रहे हैं? ला हौल िला िुव्ित!
यह ख़बर तो पहले सेनापनत िो दे नी चादहए।
भभश्ती राजा: सेनापनत िो दे नी चादहए? सेनापनत िो बल
ु ाओ।
आवाज़: सेनापनत पधार रहे हैं
सेनापनत: (सलाम िरिे) हुज़ूर आपने हमें याद किया?
भभश्ती राजा: (िज़ीर िो इशारे से ख़बर बताने िो िहते हैं)
वज़ीर: हमारा परु ाना दश्ु मन शेरशाह कफर से सेनाबल िे सार् हमपर हमला
िरने िेशलए राजधानी िी ओर बढ़ रहा है । हमें जल्द से जल्द िुछ िरना
चादहए।
सेनापनत: िर तो हम बहुत िुछ सिते हैं। लेकिन बादशाह िे हुक्म िे बबना िुछ
भी िरना मन
ु ाशसब नहीिं होगा। ( राजा िी ओर दे खता है )
भभश्ती राजा: तो बल
ु ाइए बादशाह िो। (एिदम पछतािर) मेरा मतलब है कि.....
मेरा हुक्म है कि बादशाह..... हुमायाँू िो हाजज़र किया जाए।
सारे दरबारी:

(एिदम अचरज से) हुमायाँू िो हाजज़र किया जाए!

भभश्ती राजा:

(खीझिर) द्िारपाल!

द्वारपाल: जी हुज़ूर। ( तुरिंत चला जाता है )
आवाज़: ददल्ली सल्तनत िे, िलिे और िलिे बादशाह
मग़
ु ल बादशाह बाबर िे पर
ु हुमायाँू पधार रहे हैं....
(हुमायाँू िा प्रिेश। दोनों एि दस
ू रे
हुमायाँ:ू (शायरी िरने िी मनोलहरी में )

िो सलाम िरते हैं।)

बदनसीब िो खुशनसीब बनानेिाले
हमारी तक़दीर हमारी कक़समत बनाने िाले
हम हाज़ीर हैं आपिे सामने।
हमें क्यों याद किया गया?
भभश्ती राजा: ख़बर आयी है िी शेरशाह सेना िे सार् हमले िे शलए ददल्ली िी
ओर बढ़ रहा है ।
हुमायाँ:ू

(जग
ु प्ु सा से) शेरशाह! इस शख़्स िो तो हमले िे बबना और िुछ सझ
ू ता

ही नहीिं। (शभश्ती िी ओर मड़
ु िर) बादशाह तो आप हैं। किसी तरह इस मामले
िो सिंभाशलए।

हमारे यहााँ मश
ु ायरा चल रहा है। माफ़ िीजजए हमें जाना पड़ेगा।

वज़ीर: लेकिन हुज़रू ( दोनों िी ओर दे खते हुए) ददल्ली सल्तनत ख़तरे में है।
हुमायाँ:ू (बड़ी ननजश्चिंता से) ख़तरा? हो ही नहीिं सिता िज़ीर जी। आज ही सब
ु ह
हमारे प्यारे मग
ु े ने हमारे ििंधे पर बैठिर बााँग दी है। अब तो शभ
ु ही शभ
ु होगा।
शभश्ती राजा:

(खीझिर) लेकिन शेरशाह सेना िे सार् आ रहा है ।

वज़ीर: जी हााँ जहााँप....।(ग़लती होने िे िारण दािंतों से जीभ िाटिर) इसशलए
अगर आप मश
ु ायरे से र्ोड़ा िक़्त ननिाल लें तो हुज़रू िो...
हुमायाँ:ू

नामम
ु किन। ख़ामखााँ मझ
ु े परे शान न िरें ।बादशाह तो शभश्ती जी हैं। उन्हीिं

से पनू छए।
(िज़ीर, सेनापनत एि बार शभश्ती िो और एि बार हुमायाँू िो दे खते
रह जाते हैं)
भभशती राजा: (तिंग आिर) यह तख़्त यह सल्तनत हमें नहीिं चादहए। आपने हमें
एि ददन िे शलए बादशाह बनाया। इसिे शलए बहुत बहुत शकु क्रयााँ। लेकिन अब मैं
– ददल्ली िे एि ददन िा बादशाह ऐलान िरता हूाँ कि इसी घड़ी से ददल्ली िी
सल्तनत कफर से हुमायाँू िो लौटा रहााँ हूाँ। ददल्ली िी सल्तनत मब
ु ारि हो। अब मैं

चलता हूाँ। खुदा हाकफ़ज़। ( सर से शाही ताज उतारिर हुमायाँू िो सौंपता है और
चला जाता है । बाक़ी सब पत
ु ले िे जैसे खड़े रहते हैं।)
र्ाना:
उस एि ददन में घड़ी एि आई
गप्ु तचर ने यों ख़बर सन
ु ाई
ख़तरे में है ददल्ली राजधानी
िही शेरशाह िी परु ानी िहानी
शभश्ती िो अब हुई है रानी
हुमायाँू िो हाजज़र किया गया
शभश्ती ने ऐसा ऐलान किया
“ बस हुई एि ददन िी सल्तनत
इसे लौटाने िा आया अब िक़्त”
सिंभाशलए अब आप अपना तख़्त”
हुमायाँू िो शकु क्रया अदा किया
अपने गााँि िह लौट गया
एि ददन बस एि ददन
शसफ़ा एि ददन िा बादशाह
सत्र
ू धार:

िक़्त! शभश्ती िे तख़्त लौटाने िा िक़्त
हुमायाँू िे कफर से तख़्त सिंभालने िा िक़्त
और अब आया है
हमारी िल्पना िो रोिने िा िक़्त...।

खुदाहाकफ़ज़
(आदाब अजा िरिे चलाजाता है )
***

“एक हदन का बादशाह” – कैसे और क्यों?
अठारह िषा पुरानी बात है । हमारा एि छोटा सा अनौपचाररि स्त्िूल है शस. एफ़. एल.(Centre For Learning)। यहााँ जो
भी विषय शसखाया जाता है , उसे, जहााँ ति सिंभि है , अन्य आयामों से भी समझने और समझाने िा पूरा प्रयास किया
जाता है । अर्ाात, यहााँ हर विषय िो सामाजजि, सािंस्त्िृनति, ऐनतहाशसि, आधुननि, मनोिैज्ञाननि आदद दृजष्ट से दे खा जाता
है । स्त्िूल िे अथधिािंश लोग इस प्रकक्रया में सजम्मशलत होते है । १९९३ में यहााँ िी, अिंग्रेज़ी और इनतहास िी अवनयावपिा
डा॥ विजयलक्ष्मी जयतीर्ा, मुग़लों िे विषय में एि प्रोजेक्ट िर रही र्ीिं। उन्होंने मुझ से ( मैं स्त्िूल में दहिंदी और
िन्नड िी अवनयावपिा रही हूाँ) पछ
ू ा कि क्या दहन्दी में भी इस विषयि िुछ िाम हो

सिता है? मैं ने तुरिंत हााँ िर

दी। अगले ददन ही मैं दहिंदी में इनतहास िी पुस्त्तिें उठा लायी। लेकिन जो पुस्त्तिें मुझे शमलीिं, िे उच्च भाषा में होने िे
िारण बच्चों िो समझने में िदठनाई होती र्ी। मुझे सचमुच िुछ भी नहीिं सूझ रहा र्ा िी क्या किया जाय। लेकिन
िुछ िरने िे शलए मन तड़प रहा र्ा। जो भी हो मैं बाबर और

हुमायूाँ िे जीिन िे बारे में पढ़ना चाहती र्ी। हमारे

सल
ू िी लैब्रेररयन उषा मि
ु िंु द ने पस्त्
ु त्िालय से एि पस्त्
ु ति, “हुमायाँू नामा” जजसे हुमायाँू िी बहन गल
ु बदन ने शलखा है ,
ननिालिर मुझे पढ़ने िो दी। मल
ू

पुस्त्ति पशशायन भाषा में है । मैंने इसिा अिंगरे ज़ी अनुिाद (Gulbadan Rose body

Princess) पढ़ा। इसिे सार् सार् और एि प्रमख
ु ग्रिंर् “आइन-ए-अिबरी” जो अिबर नामा िे नाम से मशहूर है, भी
पढ़ने िो शमला। यह ग्रिंर् मेरी आत्मीय सहे ली और उस समय

हमारे स्त्िूल िी िला िी अवनयावपिा विशाखा चिंचानी (

जो खुद बच्चों िे शलये शलखती हैं, थचरािंिन िरती हैं और अनेि अन्य क्षेरों में िाम िरती हैं)

ने अपने घर िी

पुरानी पुस्त्तिों िे सिंग्रह से िूाँि ननिाली जो उनिे पूज्य वपताजी िी अत्यिंत वप्रय प्रनत र्ी। इनमें उल्लेखखत अनेि
ददलचस्त्प विषयों से मझ
ु े यह नाटि शलखने िी प्रेरणा शमली। हुमायाँू िा, शभश्ती िो एि ददन िे शलये बादशाह बनाना,
शायरी में हुमायूाँ िी ददलचस्त्पी, उनिा, शिुन िो मानना आदी िे बारे में “हुमायूाँ नामा” में, और, शाही खाने िे बारे में
“आइन- ए- अिबरी” में

जानिारी शमलती है । दोनों पुस्त्तिें अद्भत
ु हैं। इनमें िखणात विषय िे बारे में बच्चों िे सार्

दहिंदी में चचाा होती रही जजसिी िे प्रतीक्षा िरते र्े । इसी विषय िे आधार पर बािी िहानी िो गि िर “एि ददन
िा बादशाह” नाटि िा रूप ददया गया है । ग्यारह से तेरह िषा िे विद्याथर्ायों ने इसे खेलिर ददखाने में रुथच ददखाई
है । आशा है कि अन्य बच्चों िो भी अच्छा लगेगा।
यह सच है कि मुख्य रूप से इस नाटि िी रचना मैं ने िी है । लेकिन इसमें मेरी आत्मीय सहेली विशाखा चिंचानी िा
महत्िपण
ू ा योगदान रहा है जजनिे बबना यह नाटि पण
ू ा नहीिं हो पाता। मैं जानती हूाँ, यह बात मानने िे शलये विशाखा
तैयार नहीिं हैं। लेकिन मैं इस सत्य िो उद्घादटत किये बबना नहीिं रह सिती। डा॥ विजयलक्ष्मी जयतीर्ा, उषा मि
ु िंु द,
विशाखा चिंचानी और हमारे स्त्िूल िा अवनयापि गण, जजन्हों ने इसिे प्रयोग में नाना रूप से अपना पूरा सहयोग ददया
है , मैं उन सबिी आभारी हूाँ। अपने अनेि प्रश्न तर्ा उत्साह से मुझे हमेशा िाया रत रखने िाले बच्चों िा भी मै
आभार मानती हूाँ।

लीला गरडी
ददसिंबर २०११
ಏಕ ದಿನ್ ಕ್ಾ ಬಾದಶ್ಾಹ
ಇದನ ಹಿಂದಿ ನಾಟ್ಕ್. ನಮೊ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ

೧೯೯೩-೯೪ ರಲ್ಲಿ

ಮ್ಮರ್ಲರ ಬಗೆೆ ಒಂದನ ಪಾಜೆಕ್ಟು ನಡೆಯನತಿುತ್ನು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ನಾಟ್ಕ್

ರೊಪುಗೆೊಂಡಿತ್ನ. ಇದನ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ರ್ಟ್ನೆಗಳನನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಒಂದನ ಕಾಲಪನಿಕ್ ನಾಟ್ಕ್. ಈ ನಾಟ್ಕ್ದ ರಚನೆ ಹನಮಾಯೊನ ತ್ಂಗಿ ಬರೆದ, “ಗನಲ್
ಬದನ್” ಹಾಗೊ “ಆಯಿನೆ ಏ ಅಕ್ಬರಿ” (ಇಂಗಿಿಷ್ ಅನನವಾದ) ಎಂಬ ಪುಸುಕ್ಗಳು ಆಧ್ಾರವಾಗಿವೆ. ಇದನ ಹಾಸಾಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕ್ವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನನು
ಬಹಳ ಇಷುಪಟಿುದಾದರೆ. ಎರಡ ಸಲ ಇದನನು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಪಾಯೋಗಿಸಿದಾದರೆ,

ನಾಟ್ಕ್ ೯
ಮತ್್ಯ ನಾಟಕ
(ರಂಗದ ಮ್ಮೋಲೆ ನಾಲಾಕರನ ಕ್ಥೆಗಾರರನ ಬರನತಾುರೆ.)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಮಸಾಕರ.
ಕಥೆಗಾರರತ: ಸಭಿಕ್ರಿಗೆಲಿ ನಮಸಾಕರ ಮತ್ನು ಸಾವಗತ್.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ನಾವು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆೋಳುತಿುರನವ ಕ್ಥೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹಳೆಯದನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅಂದರೆ ಎಷನು ಹಳೆಯದನ?
ಸೂತ್ರ: ಅದನ ಬಹಳಾ......... ಹಳೆಯದಪ್ಾ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅಂದರೆ ನಮೊ ಅಜಿನ ಕಾಲದೆೊದೋ ಇಲಿ ಅವರ ಆಜಿನ ಕಾಲದೆೊದೋ?
ಸೂತ್ರ: ಇಲಿ ಇನೊು ಬ..........ಹ...........ಳ ಹಳೆಯದನ.
ಕಥೆಗಾರ: ನಿೋನನ ಬ.ಹ.....ಳ ಹಳೆಯದನ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆೋಗೆ ಗೆೊತಾುಗಬೆೋಕ್ನ ಎಷನು ಹಳೆಯದನ
ಅಂತ್.
ಸೂತ್ರ: ಹೆೋಳಿುೋನಿ ಇರನ. ನಮೊ ಅಜಿ , ಅಜಿನ ಅಜಿ, ಅವರ ಅಜಿನ ಮನತ್ುಜ,ಿ ಮತ್ುಜಿನ ಮನತ್ುಜ,ಿ ಆ
ಮತ್ುಜಿನ ಮನತ್ುಜ,ಿ ಆ ಮತ್ುಜಿನ ಮನತ್ುಜ,ಿ ಆ ಮತ್ುಜಿನ ಮನತ್ುಜಿ, ಆ ಮತ್ುಜಿನ ಮನತ್ುಜ,ಿ ಆ ಮತ್ುಜಿನ
ಮನತ್ುಜಿ
ಕಥೆಗಾರ: ಸಾಕ್ಪ್ಾಪ ಸಾಕ್ನ.

ಕಥೆಗಾರ: ಗೆೊತಾುಯಿತ್ನ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಲಿರ (ಪ್ೆಾೋಕ್ಷಕ್ರ ಕ್ಡೆ ತೆೊೋರಿಸಿ) ಅಜಿಂದಿರ ಮೊಲ
ತ್ಲೆಮಾರಿನವರ ಕ್ಥೆ.
ಸೂತ್ರ: ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡೆ ಜಾಣ.
ಕಥೆಗಾರ: ಸರಿ ಶನರನ ಮಾಡನ.
ಸೂತ್ರ: ಒಂದನ ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು.
ಕಥೆಗಾರ: ಒಂದನ ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು. (ಒಮಿೊಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ)
ಅಯಾಾ ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ! ನಿಲನಿ. ಏನನ ನಿೋನನ ಹೆೋಳಾು ಇರೆೊೋದನ? ನಮ್ಮೊಲಿರ ಅಜಿಜಿಜಿಜಿಜಿಜಿಜಿಜಿನ ಕ್ಥೆ
ಹೆೋಳಿುೋನಿ ಅಂತ್ ಹೆೋಳಿ ಈಗ ಮಿೋನಿನ ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳತಾ ಇದಿಯಲಿ! ಏನನ ನಾವೆಲಿ ಮಿೋನಿನ ಮಕ್ಕಳೆ?
ಸೂತ್ರ: ಅಲಿಪ್ಾಪ. ಸವಲಪ ತಾಳೆೊ ಇರಲ್ಲ. ಅಲಿ, ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಮನನಷಾರನ ಮಾತ್ಾ ಇರನತಾುರೆಯ?
ಪ್ಾಾಣಿಗಳು ಇತ್ರ ಜಿೋವ ಜಂತ್ನಗಳು ಇಲಿದೆ ಮನನಷಾ ಬದನಕ್ನವುದಕಾಕಗನತ್ುದೆಯ?
ಕಥೆಗಾರ: ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧಾವಿಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ಹಾಗಾದರೆ ನಮೊ ಜನಾಂಗದವರ ಮೊಲದವರ ಜೆೊತೆ ಮಿೋನಿನ ಕ್ಥೆಯನ ಸೆೋರಿಕೆೊಂಡಿದೆ.
ಅದನನು ಸವಲಪ ಗೌರವ ಮತ್ನು ತಾಳೆೊಯಿಂದ ಕೆೋಳು.
ಕಥೆಗಾರ: ತ್ಪ್ಾಪಯಿತ್ನ.. ಗೌರವದಿಂದ ಕೆೋಳುತೆುೋನೆ. ಹೆೋಳು.
ಸೂತ್ರ: ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು.
ಕಥೆಗಾರ: ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು.
(ಒಬೆೊಬಬಬ ಕ್ಥೆಗಾರನೊ ಒಂದೆೊಂದನ ಮಿೋನಿನ ಚಿತ್ಾವನನು ಹಿಡಿದನ ಅದರದರ ವಿಷಯ ಹೆೋಳುತ್ು
ರಂಗದ ತ್ನಂಬ ಓಡಾಡನತಾುರೆ. ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಿೋನನ, ಉದದ ಮಿೋನನ, ದನಂಡಗಿನ ಮಿೋನನ,

ಸಣಣ ಮಿೋನನ, ದೆೊಡಡ ಹೆೊಟೆು ಮಿೋನನ, ಚೊಪು ಹಲ್ಲಿನ ಮಿೋನನ, ಕ್ತಿು ಬಾಯಿಯ ಮಿೋನನ, ಉದದ ಮಿೋಸೆ
ಮಿೋನನ, ಇತಾಾದಿ)
ಸೂತ್ರ: ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು. ಅವುಗಳಲೆೊಿಂದಿತ್ನು ಪುಟ್ು ಮಿೋನನ
ಮತ್ಾಯ.
(ಆಗ ಒಬಬ ಪುಟ್ು ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ ನನನು ಹಿಡಿದನ ಓಡಾಡನತಾುನೆ)
ಎಲಲರೂ: (ಮೃದಂಗ, ತಾಳದ ಧವನಿಯಂದಿಗೆ ಹಾಡನ ಹೆೋಳುತಾುರೆ)
ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು
ಅವುಗಳಲೆೊಿಂದಿತ್ನು ಪುಟ್ು ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ
ಪುಟ್ು ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ ಬಲನ ಬಲನ ಸೆೊಗಸಾಗಿತ್ನು
ಕಾಮನಬಲ್ಲಿನ ಬಣಣಗಳು ಅದರ ಮ್ಮೋಲೆ ಹೆೊಳೆದಿದದವು
ತ್ಂದಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ಂದಾನಿ
(ಹಾಡನ ನಿಲನಿತ್ುದೆ. ಮಿೋನನಗಳು ಫ್ಾೋಜ಼ ಆಗನತ್ುವೆ)
ಸೂತ್ರ: ದೆೊಡಡವರನ ಸಣಣವರನನು ನನಂಗನವುದನ ಎಲಿರಿಗೊ ಗೆೊತಿುರನವ ವಿಷಯವೆ.
ಕಥೆಗಾರ: ಇಲ್ಲಿಯೊ ಹಾಗೆಯ ನಡೆಯನತ್ುದೆ.
ಸೂತ್ರ: ಸಾಗರದಲ್ಲಿರನವ ದೆೊಡದ ಮಿೋನನಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಿೋನನಗಳನನು ತಿಂದನ ಬದನಕ್ನತ್ುವೆ. ಕಥೆಗಾರ:
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನಗಳು ಮತ್ಾಯನನನು ತಿನುಲನ ಧ್ಾವಿಸನತಿುದದವು

(ಮೃದಂದಗದ ತಿೋವಾ ಧವನಿಯಂದಿಗೆ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನಗಳು ಮತ್ಾಯನನನು ಅಟಿುಕೆೊಂಡನ
ಹೆೊೋಗನವವು. ಮತ್ಾಯ ಭಯದಿಂದ ಈಜಿ ತ್ಪಿಪಿಸಿಕೆೊಳುುವುದನ. ನಡೆಯನತಿುರನತ್ುದೆ. ಮೃದಂಗದ ಧವನಿ
ಮಂದವಾಗನತ್ುದೆ.)
ಸೂತ್ರ: ಮತ್ಾಯ ಭಯದಿಂದ ಈಜಿ ತ್ಪಿಪಿಸಿಕೆೊಳುುತಿುತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ಅದನ ಬಂಡೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೋ ಸಸಾಗಳ ಹಿಂದೆಯೋ ಅಡಗಿಕೆೊಳುುತಿುತ್ನು. ಸೂತ್ರ:
ಒಂದೆೊಂದನ ಸಲ ದೆೊಡಡ ಮಿೋನಿನ ಹೆೊಟೆುಯಡಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಇರನತಿುತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ದೆೊಡಡ ಮಿೋನಿಗೆ ಗೆೊತಾುಗನತ್ುಲೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ಆದರೊ ಮತ್ಾಯಗೆ ಬಹಳ ಭಯವಾಗನತಿುತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ಒಂದನಸಲ ಒ೦ದನದೆೊಡಡ ಹಾವುಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯನನನು ಕ್ಂಡನ ಅದನನು ತಿನು ಬೆೋಕೆಂದನ
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದನ ಬಟಿುತ್ನ.
ಸೂತ್ರ: ಇನೆುೋನನ ಮತ್ಾಯಹಾವು ಮಿೋನಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೆೋಕ್ನ ಅಷುರಲ್ಲಿ ಮತ್ಾಯ ಹೆೋಗೆೊೋ ತ್ನೆುಲಿ
ಶಕಿುಯನನು ಒಟ್ನುಗೊಡಿಸಿ ಬೆೋಗ ಬೆೋಗ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಯಿತ್ನ. ಕಥೆಗಾರ:
“ಅಬಾಬ! ಸದಾ ಬದನಕಿದೆ.” ಎಂದನ ಕೆೊಂಡಿತ್ನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ ಸಾಗರದ ದಡಕೆಕ ಬಂದನ
ಮನಟಿುತ್ನ.
ಸೂತ್ರ: ಅಲ್ಲಿ ಮನನ ಅಲೆಗಳ ಸದನದ ಕೆೋಳುತ್ು, ಬೋಸನವ ಗಾಳಿಗೆ ಮ್ಮೈ ಒಡಿಡ ಕ್ನಳಿತಿದದನನ. ಕಥೆಗಾರ:
ಮತ್ಾಯ ಅವನ ಕಾಲನಗಳಿಗೆ ಕ್ಚಗನಳಿ ಇಟಿುತ್ನ.............
(ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲಿ ನಡೆಯನತಿುರನತ್ುದೆ. ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಕ್ಥೆಗಾರರನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯನತಾುರೆ.
ಮನನವಿನ ಪಾವೆೋಶ.)

ಮನತ: ಇದೆೋನನ? ಆಕಾಶದಿಂದ ಬದದ ನಕ್ಷತ್ಾವೆೋ? ಸವಗಿದಿಂದ ಬದದ ಪುಷಪವೆೋ? ಅಥವಾ
ಕಾಮನಬಲ್ಲಿನ ತ್ನಣನಕೆೋ?
ಮತ್್ಯ: ನಾನನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬದದ ನಕ್ಷತ್ಾವಲಿ. ಸವಗಿದಿಂದ ಬದದ ಪುಷಪವಲಿ. ಕಾಮನಬಲ್ಲಿನ
ತ್ನಣನಕ್ೊ ಅಲಿ. ನಾನನ ಪುಟ್ು ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ. ನಿನುನನು ನೆೊೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಕ್ರನಣೆ ಇರನವವನಂತೆ
ತೆೊೋರನತಿುೋ.
ಮನತ: ನನು ಹೆಸರನ ಮನನ. ನಾನನ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಹತಿುರದ ಊರಲ್ಲಿ ಇರನತೆುೋನೆ.ನಿನಗೆೋನನ ಬೆೋಕ್ನ ಹೆೋಳು.
ಮತ್್ಯ: ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ನನುನನು ತಿನುಲನ
ಬರನತ್ುವೆ. ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ನು ನಿೋನನ ನನುನನು ನಿನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಿ ಕಾಪ್ಾಡನ.
ಮನತ: ಹಾಗೆೊೋ! ಆಗಲ್ಲ ನಿೋನೆೋನೊ ಹೆದರ ಬೆೋಡ. ನಿೋನನ ನಮೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಶಿುಂತೆಯಾಗಿರನವೆಯಂತೆ.ಬಾ.
(ಮನನ ಮತ್ಾಯನನನು ಎತಿುಕೆೊಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ.)

ಮನನವಿನ ಮನೆಯ ದೃಶಾ,

ಮನತ: ಮಾನನಷ್ಟ, ಮಾನಸ್, ಮಾನನ, ಮಾನಸಿ ಎಲಿರೊ ಬನಿು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ ಬಂದಿದಾದರೆ ನೆೊೋಡ
ಬನಿು.
(ಕ್ನಣಿದನ ಕೆೊಂಡನ ಎಲಿರೊ ಬರನತಾುರೆ)
ಎಲಲರತ: ಯಾರನ? ಯಾರನ ಬಂದಿದಾದರೆ?
ಎಲಲರೂ:

ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಎಷನು ಮನದಾದಗಿದೆ!

ಅಪಪ!
ಎಂತ್ಹ ಮನದನದ ಮಿೋನಿದನ,
ಆಡಲನ ಬೆೋಕ್ನ ನಮಗಿದನ,
ಸಾಕ್ಲನ ಬೆೋಕ್ನ ನಮಗಿದನ,
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ

ಅಮೊ!
ನಾನನ ಇದರ ಅಕ್ಕನಾಗನವೆ
ನಾನನ ಇದರ ತ್ಮೊನಾಗನವೆ
ನಾನನ ಇದರ ಗೆಳೆಯನಾಗನವೆ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ

ಅಪಪ!
ಎಂತ್ಹ ಮನದನದ ಮಿೋನಿದನ,
ಆಡಲನ ಬೆೋಕ್ನ ನಮಗಿದನ,
ಸಾಕ್ಲನ ಬೆೋಕ್ನ ನಮಗಿದನ,
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ

ನಾನನ ಒಂದನ ಪ್ಾತೆಾ ತ್ರನವೆ
ನಾನನ ಸವಲಪ ನಿೋರನ ತ್ರನವೆ
ನಾನನ ಇದಕೆ ಊಟ್ ತ್ರನವೆ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ
ತಾನ ತ್ನನ ತಾನನ

ನಾವೆಲಿರೊ ಇದನನು ಸಾಕ್ನವೆವು
ಮನತ: ಹಾಗೆೋ ಮಾಡಿರಿ. ಇದರ ಹೆಸರನ ಮತ್ಾಯ.
(ಎಲಿರೊ ಸೆೋರಿ ಒಂದನ ಪ್ಾತೆಾಯಲ್ಲಿ ಅದನನು ನಿೋರನ ಹಾಕಿ ಇಡನತಾುರೆ)
ಮತ್್ಯ: ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯಿತ್ನ.
ಮಾನಸ್: ಮತ್ಾಯ ನಿೋನನ ಈಜನ ನೆೊೋಡೆೊೋಣ.
ಮಾನಸಿ: ನಿನು ಬಣಣಗಳು ಎಷನು ಚೆನಾುಗಿವೆ?
ಮಾನತಷ್: ನಿನು ಈಜನ ರೆಕೆಕ ಚೆನಾುಗಿ ಆಡನತ್ುದೆ.
ಮನತ: ಸರಿ. ನಿೋವೆಲಿ ಅದನನು ಪಿಾೋತಿಯಿಂದ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿುರಿ.
ಮಕಕಳು: ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಪಪ.

ಸೂತ್ರ: ಮನನವಿನ ಕ್ನಟ್ನಂಬ ಮಿೋನನನು ಚೆನಾುಗಿ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡಿತ್ನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಮಿೋನನ ಬೆಳೆದನ ದೆೊಡಡದಾಯಿತ್ನ.

ಸೂತ್ರ: ಅದನ ಇದದ ಪ್ಾತೆಾ ಅದಕೆಕ ಸಾಲದಾಯಿತ್ನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅವರನ ಅದನನು ದೆೊಡಡ ಪ್ಾತೆಾಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರನ.
ಸೂತ್ರ: ಅಲ್ಲಿಯೊ ಅದನ ಬೆಳೆದನ ದೆೊಡಡದಾಯಿತ್ನ.
(ಇಬಬರೂ ಹಂದೆ ಸರಿಯತತಾುರೆ)
ಮಾನಸ್: ಮತ್ಾಯ! ನಿೋನನ ಬೆೋಗ ಬೆಳೆಯನತಿುರನವೆ.ಈ ಪ್ಾತೆಾ ನಿನಗೆ ಸಾಲನವುದಿಲಿ.
ಮತ್ಸ್್ಯ: ಹೌದನ. ನನಗೆ ದೆೊಡಡ ಸಾಳ ಬೆೋಕ್ನ. ನನುನನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ನುಬಡಿರಿ.
ಮನತ:ಅದೆೋ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಾಯ..
ಮಕಕಳು: ಮತ್ಾಯ ನಮಿೊಂದ ದೊರ ಹೆೊೋಗನತಿುಯ?
ಮತ್್ಯ: ನಿೋವು ದಿನವೂ ನನುನನು ನೆೊೋಡಲನ ಬನಿುರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನ ನನುನನು ಕ್ೊಗಿ ಕ್ರೆಯಿರಿ.ನಾನನ
ಕ್ೊಡಲೆ ದಡಕೆಕ ಬಂದನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಡನತೆುೋನೆ.
ಮಕಕಳು: (ಖನಷ್ಟಯಿಂದ ಚಪ್ಾಪಳೆ ತ್ಟ್ನುತ್ು) ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ.
ಮನತ: ನಡೆಯಿರಿ ಮತ್ಾಯನನನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ನುಬರೆೊೋಣ
(ಎಲಿರೊ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಮತ್ಾಯ ಈಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನತಿುತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ಮನನವಿನ ಕ್ನಟ್ನಂಬದವರನ ದಿನವೂ ಹೆೊೋಗಿ ಅದನನು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ ಬರನತಿುದದರನ.
(ಇಬಬರೊ ನಿಗಿಮಿಸನತಾುರೆ)

ಮಾನಸಿ: ಮತ್ಾಯ ಮತ್ಾಯ. (ಎಂದನ ಕ್ೊಗನತಾುಳ ೆ. ಮತ್ಾಯ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ ದಡಕೆಕ ಬರನತ್ುದೆ.)
ಮತ್್ಯ: ಮಾನಸ್, ಮಾನನಷ್ ಎಲಿರೊ ಹೆೋಗಿದಿದೋರ?
ಮಾನಸ್: ಮತ್ಾಯ, ನಾವೆಲಿರೊ ಚೆನಾುಗಿದೆದೋವೆ.
ಮಾನವಿ: ನಿೋನನ ಹೆೋಗಿದಿದಯ?
ಮತ್್ಯ: ನಾನನ ಹಾಯಾಗಿದೆದೋನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಜಲನ ಬೆೋಕಾದಷನು ಸಾಳ ಇದೆ. ನಿೋರನ ತ್ಂಪ್ಾಗಿ
ಖನಷ್ಟಕೆೊಡನತ್ುದೆ.
ಮಾನಸಿ: ನಿೋನನ ಇನೊು ದೆೊಡಡವನಾಗಿದಿದಯ.
ಮಾನತಷ್: ನಿನು ಈಜನರೆಕೆಕಗಳು ನೆೊೋಡನ ಎಷನು ದೆೊಡಡವಾಗಿವೆ?
ಮನತ: ಹೌದನ. ಇನನು ನಿನಗೆ ಕೆರೆಯೊ ಸಾಲನವುದಿಲಿ
ಮತ್್ಯ: ಹೌದನ. ನಾನನ ಬೆೋಗ ನದಿಯನನು ಸೆೋರಬೆೋಕ್ನ.
ಮನತ: ಆಗಲ್ಲ ನಾವೆಲಿರೊ ಸೆೋರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನದಿಗೆ ಒಂದನ ಕಾಲನವೆ ತೆೊೋಡನತೆುೋವೆ.
ಮಕಕಳು: ಆಗ ನಿೋನನ ನಿನು ಈಜನರೆಕೆಕಗಳಿಂದ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ ನದಿಗೆ ಹೆೊೋಗಬಹನದನ. ಆದರೆ ನಿೋನನ
ಮತೆು ನಮಿೊಂದ ದೊರ ಹೆೊೋಗನತಿುಯ.
ಮತ್್ಯ: ನಿೋವು ಅಲ್ಲಿಯೊ ಬಂದನ ನನುನನು ಕಾಣಬಹನದನ.
ಎಲಲರೂ : ಹಾಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ.
(ಎಲಿರೊಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)

ಸೂತ್ರ: ಮನನ ತಾನನ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ಒಂದನ ಕಾಲನವೆಯನನು ತೆೊೋಡಿದನನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಮತ್ಾಯ ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಿ ನದಿಯನನು ಸೆೋರಿತ್ನ.
ಸೂತ್ರ: ಮನನವಿನ ಕ್ನಟ್ನಂಬದವರನ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೊ ಹೆೊೋಗಿ ಮತ್ಾಯನನನು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ
ಬರನತಿುದದರನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಮತ್ಾಯ ಕೆಲ ಸಮಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸನಖವಾಗಿತ್ನು. ಆದರೆ ಅದನ ದಿನ ದಿನವೂ
ಬೆಳೆಯನತಿತ್ನು.
ಸೂತ್ರ: ಆಮ್ಮೋಲೆ ಅದಕೆಕ ನದಿಯೊ ಚಿಕ್ಕದೆನಿುಸತೆೊಡಗಿತ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಜಿಕೆೊಂಡನ
ಹೆೊೋಗಿ ಸಮನದಾವನನು ಸೆೋರಿತ್ನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅಲ್ಲಿ ಅದನ ಇನೊು ದೆೊಡಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ನ.
ಸೂತ್ರ: ಸಮನದಾದಲ್ಲಿ ದೊರ ದೊರದವರೆಗೊ ಓಡಾಡನತಿುತ್ನು. ಮನನ ಅದನನು ಕಾಣಲನ ಆಗಾಗ
ಬರನತಿುದದನನ.
ಇಬಬರೂ: ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ.
(ಇಬಬರೊ ನಿಗಿಮಿಸನತಾುರೆ)
ಸಮನದಾದ ದೃಶಾ.
ಮನತ: ಮತ್ಾಯ.(ಎಂದನ ಕ್ೊಗನತಾುನೆ)
ಮತ್್ಯ: ಮನನ, ಬಂದೆಯಾ? ನಾನನ ನಿನಗೆ ಮನಖಾವಾದ ವಿಷಯ ಹೆೋಳಬೆೋಕಾಗಿತ್ನು.
ಮನತ: ಏನದನ? ಹೆೋಳು.
ಮತ್್ಯ: ಇನನು ಕೆಲದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕ್ರವಾದ ಮಳೆ ಸನರಿಯನತ್ುದೆ.

ಮನತ: ಹೌದೆ?
ಮತ್್ಯ: ಹೌದನ. ಆ ಮಳೆ ಅನೆೋಕ್ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸನರಿಯನತ್ುಲೆೋ ಇರನತ್ುದೆ.
ಮನತ: ಹೊಞಂ!
ಮತ್್ಯ: ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ನದಿ ಹೆೊಂಡಗಳು ನಿೋರಿನಿಂದ ತ್ನಂಬ ಹರಿಯನತ್ುವೆ.
ಮನತ: ಹೌದೆ?
ಮತ್್ಯ: ಮರಗಿಡಗಳು.ತ್ಗನೆ ದಿಣೆಣಗಳು, ಬೆಟ್ು ಗನಡಡಗಳು, ಮನೆ ಮಠಗಳು ಎಲಿವೂ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಿ
ಹೆೊೋಗನತ್ುವೆ.
ಮನತ: ಅಯಾೋ! ನಮ್ಮೊಲಿರ ಗತಿ ಏನನ?
ಮತ್್ಯ: ಹೆದರಬೆೋಡ, ಅದಕೆಕ ಒಂದನ ಉಪ್ಾಯವಿದೆ.
ಮನತ: ಅದೆೋನನ?
ಮತ್್ಯ: ನಿೋನನ ಊರವರಿಗೆಲಿ ಇದನನು ಹೆೋಳಿ ಗಟಿುಮನಟಾುದ ದೆೊಡಡದೆೊಂದನ ನೌಕೆಯನನು
ಈಗಿನಿಂದಲೆೋ ಕ್ಟ್ುಲನ ಶನರನ ಮಾಡನ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲಿರೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನನ
ಬಂದನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತೆುೋನೆ.
ಮನತ: ಬಹಳ ಒಳೆುಯದನ. ನಾನನ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ನಾನನ ಹೆೊೋಗಿ ಬರನತೆುೋನೆ ಮತ್ಾಯ.
ಮತ್್ಯ: ಆಗಲ್ಲ. ಹೆೊೋಗಿ ಬಾ.
(ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)

(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)

ಸೂತ್ರ: ಮನನವು ಹಿಂದಿರನಗಿ ಬಂದನ ಊರ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ಾಯ ಹೆೋಳಿದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದನನ. ಕಥೆಗಾರ:
ಆದರೆ ಅವರನ ಯಾರೊ ಆತ್ನ ಮಾತ್ನಗಳನೊು ನಂಬಲ್ಲಲಿ.
ಊರಿನ ದೃಶಾ
(ಊರವರೆಲಿ ಸೆೋರನತಾುರೆ)
ಮನತ: ನನು ಮಾತ್ನ ಕೆೋಳಿರಿ. ಇನನು ಕೆಲವುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಂಕ್ರವಾದ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲದೆ.
ಜನ: ಅದನ ಪಾತಿ ವಷಿವೂ ಬರನತ್ುದೆ. ಈಗೆೋನನ ವಿಶೆೋಷ?
ಮನತ: ಹಾಗಲಿ. ಈ ಸಲ ಆ ಮಳೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಲನಿವುದಿಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಿೋರಿನ ಮಟ್ು
ಹೆಚಿು ಬಾವಿ, ಕೆರೆ, ನದಿ ಹೆೊಂಡಗಳು ನಿೋರಿನಿಂದ ತ್ನಂಬ ಹರಿಯನತ್ುವೆ.
ಜನ: ಹ ಹಾ ಹಾಾ ಹಾಾ ! ಅದನ ಯಾವಗಲೊ ಆಗನತ್ುದೆ. ಕೆಲಸಮಯದ ನಂತ್ರ ಎಲಿವೂ
ಸರಿಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ.
ಮನತ: ಇಲಿ ಈಗ ಹಾಗಾಗನವುದಿಲಿ. ನಾವುಗಳು ನೌಕೆ ಕ್ಟ್ು ಬೆೋಕ್ನ.
ಜನ: ನಿನಗೆ ತ್ಲೆ ಕೆಟಿುದೆ. ಮಳೆ ನಿಲಿದೆ ಇರನತ್ುದೆಯ. ಹೆೊೋಗನ ನಿನಗೆಲೆೊಿೋ ಹನಚನು. ನಾವು ನಿನು
ಮಾತ್ನ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ.
(ಎಲಿರೊ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
ಮನತ: ಅವರೆಲಿರಿಗೆ ಬೆೋಡವಾದರೆ ಬಡಲ್ಲ. ನಾನನ ಮಾತ್ಾ ಮತ್ಾಯ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ನೌಕೆ ಕ್ಟ್ನುತೆುೋನೆ.
(ಎಲಿರೊ ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)

ಸೂತ್ರ: ಮನನ ತಾನೆೊಬಬನೆ ಕ್ಷು ಪಟ್ನು ದೆೊಡಡದೆೊಂದನ ನೌಕೆ ಕ್ಟಿುದ.
ಕಥೆಗಾರ: ಕೆಲದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮತ್ಾಯ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಿತ್ನ................

ಹಾಡನ:
ಶನಭಾವಾದ ಆಗಸದಲ್ಲಿ

ರವಿಯನ ಥಳ ಥಳ ಹೆೊಳೆದನನ

ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ

ಕ್ಟಿುದವು ನಿೋಲ್ಲಯ ಮ್ಮೋಡಗಳು

ನಿೋಲ್ಲಯ ಮ್ಮೋಡಗಳು

ಕ್ಪಪಗಿನ ಮ್ಮೋಡಗಳು

ಕ್ಪುಪ ಕ್ಪುಪ ಮ್ಮೋಡಗಳು, ದಟ್ು ದಟ್ು ಮ್ಮೋಡಗಳು
ದಡ ದಡ ಬಂದವು ಮ್ಮೋಡಗಳು ಆಗಸವನೆು ಕ್ವಿದವು
ಥಳಿಸಿತ್ನ ಮಿಂಚನ
ಗನಡನಗಿತ್ನ ಮ್ಮೋಡ
ಮಳೆ ಸನರಿಯಿತ್ನ ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊೋ
ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊ ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊೋ
ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊ ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊೋ
ಮಳೆ ಸನರಿಯಿತ್ನ ಧ್ೆೊೋ ಧ್ೆೊೋ
ಉಕಿಕತ್ನ ಸಮನದಾ
ಮ್ಮರೆದವು ಅಲೆಗಳು ಷ್..................ಷ್.................
(ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತ್ಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಯಿ ಮ್ಮೋಡ ಮಿಂಚನ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲೆಗಳಗಳ ಚಿತ್ಾಗಳನನು
ಹಿಡಿದನಕೆೊಂಡನ ಬರನತಾುರೆ)

(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)

ಸೂತ್ರ: ಮತ್ಾಯ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ಮರಗಿಡಗಳು.ತ್ಗನೆ ದಿಣೆಣಗಳು, ಬೆಟ್ು ಗನಡಡಗಳು, ಮನೆ ಮಠಗಳು ಎಲಿವೂ
ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಿ ಹೆೊೋದವು.
ಕಥೆಗಾರ: ಕೆಲವರನ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಕೆೊಚಿು ಹೆೊೋದರನ.
ಸೂತ್ರ: ಕೆಲವರನ ಮನನವಿನ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಶಾಯ ಪಡೆದರನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಕೆಲವು ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ನೌಕೆಯಳಗೆ ಬಂದವು.
ಸೂತ್ರ: ಮನನ ಬಂದವರೆಲಿರನೊು ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊರಟ್ನನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಸಮನದಾದ ಅಲೆಗಳು ಬೆಟ್ುದಷನು ಎತ್ುರವಾಗಿದದವು.
ಸೂತ್ರ: ನೌಕೆ ಸಿಕಾಕಪಟೆು ಹೌಯಾದಡನತಿುತ್ನು.
ಕಥೆಗಾರ: ನೌಕೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರನ ಪ್ಾಾಣಿಗಳು ಹೆದರಿ ಹೆೊೋಗಿದದರನ.
ಇಬಬರೂ: ಎಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡಿದರೊ ನಿೋರೆೋ ನಿೋರನ.

ಹಾಡನ: (ಸಮನದಾದಲ್ಲಿ, ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ ಬರನತಾುರೆ.)
ಸಮನದಾದ ನಿೋರನ ಉಕಿಕ ಮ್ಮರೆದಿದೆ
ಸಮನದಾದ ನಿೋರನ ಉಕಿಕ ಮ್ಮರೆದಿದೆ
ಭೊಮಿಯನ ಎಲೊಿ ಕಾಣಿಸನತಿಲಿ

ಭೊಮಿಯನ ಎಲೊಿ ಕಾಣಿಸನತಿಲಿ
ಗನರಿಯಿಲಿದೆ ತೆೋಲ್ಲದೆ ಈ ನೌಕೆ
ಗನರಿಯಿಲಿದೆ ತೆೋಲ್ಲದೆ ಈ ನೌಕೆ
ದೊೀಣಿಯಲಲನ ಜನ: ನಾವು ಇನೆುಷನು ದಿನ ಈ ದೆೊೋಣಿಯಲ್ಲಿರಲನ ಸಾಧಾ?
ಮಾನಸ್: ಮತ್ಾಯ ಇನೊು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲಿ?
ಮಾನಸಿ: ಪ್ಾಪ ಅದಕ್ೊಕ ದಾರಿ ಗೆೊತಾುಗನತಿುಲಿ ಎಂದನ ತೆೊೋರನತ್ುದೆ.
ಮಾನವಿ: ಇಲಿ ಅದನ ಬಂದೆೋ ಬರನತ್ುದೆ.
ಮನತ: ನಾವೆಲಿರೊ ಅದರ ದಾರಿ ಕಾಯೋಣ.
(ಸವಲಪ ಹೆೊತಿುನ ನಂತ್ರ)
ಮಾನಸ್: ಅದೆೊ ನೆೊೋಡನ ಮತ್ಾಯ ಬರನತಿುದೆ.
ಮಾನವ್: (ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ ಚಪ್ಾಪಳೆ ತ್ಟ್ನುತ್ು) ಅದೆೊೋ ನೆೊೋಡನ ಅದರ ದೆೊಡಡ ಕೆೊಂಬನ.
ಎಲಲರೂ: (ಸಂತೆೊೋಷದಿಂದ) ಮತ್ಾಯ ಮತ್ಾಯ!
ಮತ್್ಯ : ನಿೋವೆಲಿರೊ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದನದ ಒಳೆುಯದಾಯಿತ್ನ. ಈಗ ಒಂದನ ದೆೊಡಡ ಹಗೆವನನು
ದೆೊೋಣಿಗೆ ಕ್ಟಿು ಅದರ ಇನೆೊುಂದನ ತ್ನದಿಯನನು ನನು ಕೆೊಂಬಗೆ ಬಗಿಯಾಗಿ ಕ್ಟಿುರಿ. ನಾನನ ನಿಮೊನನು
ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಾಳಕೆಕ ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗನತೆುೋನೆ.
(ಜನರನ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡನವರನ, ಮತ್ಾಯ ನೌಕೆಯನನು ಎಳೆದನಕೆೊಂಡನ ಈಜನತ್ು ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ. ಸವಲಪ
ಸಮಯದ ನಂತ್ರ)
ಜನರತ: ಭೊಮಿ ಭೊಮಿ! ಅದೆೊೋ ಅಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡಿ ಭೊಮಿ.

ಮಕಕಳು: ಭೊಮಿ ಬಂತ್ನ ಭೊಮಿ ಬಂತ್ನ.
ಮತ್ಸ್್ಯ: ಈಗೆೊೋ ಭೊಮಿ.ನಿೋವೆಲಿರೊ ನೌಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸನಖವಾಗಿರಿ.
(ಎಲಿರೊ ಇಳಿದನ ಹೆೊೋಗನತಾುರೆ)
ಮತ್್ಯ: ನಾನಿನನು ಹೆೊೋಗಿಬರನವೆ.
ಎಲಲರೂ: ನಿನಿುಂದ ತ್ನಂಬ ಉಪಕಾರವಾಯಿತ್ನ. ಹೆೊೋಗಿ ಬಾ ಮತ್ಾಯ.

ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ:
ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು
ಅವುಗಳಲೆೊಿಂದಿತ್ನು ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ
ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ ಪರೆೊೋಪಕಾರಿಯಾಗಿತ್ನು
ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಬಂದನ ಜಿೋವ ಸಂಕ್ನಲ ಉಳಿಸಿತ್ನು
ತ್ಂದಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ಂದಾನಿ
(ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ ಮತ್ನು ಕ್ಥೆಗಾರನ ಪಾವೆೋಶ)
ಸೂತ್ರ: ಹಿೋಗೆ ಮನನವಿನ ಕ್ನಟ್ನಂಬ ಮತ್ನು ಊರಿನ ಕೆಲವು ಜನರನ ಉಳಿದರನ, ಪ್ಾಾಣಿಗಳು
ಉಳಿದವು.
ಕಥೆಗಾರ: ಅವರೆಲಿರ ಸಂತಾನವೆೋ ನಾವೆಲಿರೊ.
ಸೂತ್ರ: ಮನನವಿನಿಂದಲೆೋ ನಾವೆಲಿರೊ ಬದನಕಿದೆದೋವೆ. ಅದರಿಂದಲೆೋ ನಾವು ಮಾನವರನ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅದನ ಸರಿ. ನಾವೆಲಿ ಮತ್ಾಯನಿಂದಲೆೋ ಉಳಿದದದಲಿವೆ?

ಸೂತ್ರ: ಉಳಿದದನದ ಮತ್ಾಯನಿಂದಾದರೊ ನಾವೆಲಿ ಮನನವಿನ ಸಂತ್ತಿ. ಅಲಿದೆ ಮತ್ಾಯ ಯಾರೆಂದನ
ತಿಳಿದಿರನವೆ?
ಕಥೆಗಾರ: ಯಾರನ?
ಸೂತ್ರ: ಮತ್ಾಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷನಣವಿನ ಅವತಾರ.
ಕಥೆಗಾರ: ಅವತಾರ ಎಂದರೆೋನನ?
ಸೂತ್ರ: ಲೆೊೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ಕೆಟ್ನು ಹೆೊೋಗಿ ಪೂತಿಿ ನಾಶವಾಗನತ್ುದೆ ಎಂದಾಗ ವಿಷನಣವು ಯಾವುದೆೊೋ
ರೊಪತ್ಳೆದನ ಬಂದನ ಎಲಿರನೊು ರಕ್ಷಿಸನತಾುನೆ. ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಾಯನ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಬಂದನ ಮನನವಿನ
ಪರಿವಾರವನನು ಉಳಿಸಿದ.
ಕಥೆಗಾರ: ಮಹಾ ದಯಾವಂತ್ನನ ಅವನನ. ಅವನಿಗೊ ಎಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾಕರ. (ಎಲಿರೊ ಬಂದನ
ನಮಸಾಕರ ಮಾಡನತಾುರೆ. ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ)
ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮಿೋನನಗಳಿದದವು
ಅವುಗಳಲೆೊಿಂದಿತ್ನು ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ
ದೆೊಡಡ ಮಿೋನನ ಮತ್ಾಯ ಪರೆೊೋಪಕಾರಿಯಾಗಿತ್ನು
ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಬಂದನ ಜಿೋವ ಸಂಕ್ನಲ ಉಳಿಸಿತ್ನು
ತ್ಂದಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ಂದಾನಿ
(ಆಧ್ಾರ: ಮತ್ಾಯ- (ಮಕ್ಕಳ ಪುಸುಕ್) ಬರೆದವರನ- ಶಾಂತಾರಾಮ್ಮೋಶವರಿ)

*****

ಮತ್್ಯ

ಮತಾಾಯವತಾರದ ಕ್ಥೆಯನನು ಶಾಂತಾರಾಮ್ಮೋಶವರಿಯವರನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಾಂತ್ ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಾದರೆ. ಈ ಪುಸುಕ್ದ ಚಿತ್ಾಗಳ

ಸನಂದರವಾಗಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷುವಾಗನತ್ುವೆ. ನಾನನ ನಡೆಸನತಿುದದ “ಪ್ೆಿೋ ಹೆೊೋಮ್” ನಲ್ಲಿ ಇದನ ಅತ್ಾಂತ್ ಪಿಾಯವಾದ ಕ್ಥೆಯಾಗಿತ್ನು. ಅವರಿಗಾಗಿ (ಮೊರನ
ಮೊರೊವರೆವಷಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ) ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನನು ರಚಿಸಿ ಅನೆೋಕ್ ಸಲ ಆಡಿಸಿದೆದೋನೆ. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಇದನನು ದೆೊಡಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾಟ್ಕ್ವನಾುಗಿ ರಚಿಸಿದೆದೋನೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬರನವ ಮಿೋನನಗಳು. ಮ್ಮೋಡ. ಮಿಂಚನ, ಸೊಯಿ ದೆೊೋಣಿ ಮನಂತಾದವುಗಳನನು ಬರೆದನ ಬಣಣ ತ್ನಂಬನವುದನ ಮತ್ನು ನಾಟ್ಕ್ವಾಡನವುದನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ
ಪಿಾಯ.

ನಾಟಕ ೧೦
ಪ್ುರ್ಯಕ್ೊೀಟಿ
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಆಗಲೆ ಸಭೆ ನೆರದಿದೆ. ಎಲಿಪ್ಾಪ ನಮೊ ನಟ್ರನ, ಮ್ಮೋಳದವರನ?
ನಟರತ: ಇಲೆಿೋ ಇದೆದೋವೆ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹಾಗಾದರೆ ತ್ಡವೆೋಕೆ? ಆರಂಭಿಸೆೊೋಣವೆೋ?
ನಟ: ಓ ಹೆೊೋ! ಆಗಬಹನದನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಸರಿ ಮ್ಮದಲನ ಗೆೊೋವನನು ಕ್ರೆದನ ತಾ.
(ಒಬಬನನ ಹೆೊೋಗಿ ಗೆೊೋವನನು ತ್ರನತಾುನೆ. ಅದಕೆಕ ಗಂಧ ಕ್ನಂಕ್ನಮ ಹಚಿು, ಹಾರ ಹಾಕ್ನತಾುರೆ.
ಕೆೈಮನಗಿದನ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಎಡೆ ಮಾಡನತಾುರೆ. ಒಬಬ ನಟ್ನನ ಹಸನವನನು ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದೆೊಯನಾತಾುನೆ.
ಮತೆೊುಬಬ ನಟ್ನನ ಪ್ೆಾೋಕ್ಷಕ್ರ ಹತಿುರ ಹೆೊೋಗಿ ಎಲಿರ ಮನಖಭಾವವನನು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ ಬರನವನನ.
ಸೊತ್ಾಧ್ಾರನನ ಇದನನು ಗಮನಿಸನವನನ, ಏನನ ಎಂಬಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸನವನನ)
ನಟ: ಅಯಾ ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ! ಎಲಿರೊ ಮ್ಮದಲನ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಗೆೊೋವಿನ ಪೂಜೆ
ಮಾಡಿದೆದೋಕೆ ಎಂಬ ಪಾಶೆು ಎಲಿರ ಮನಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣನತಿುದೆ.
ಸೂತ್ರ: ಹೌದೆೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಕೆೋಳು. ನಾವು ಇಂದನ ಹೆೋಳುತಿುರನವ ಕ್ತೆ, ಆಡನತಿುರನವ ನಾಟ್ಕ್,"
ಗೆೊೋವಿನ ಕ್ತೆ."
ನಮೊ ಹಿರಿಯರನಹೆೋಳಿದಾದರೆ........
ನಟ: ಏನನ ಹೆೋಳಿದಾದರೆ?
ಸೂತ್ರ: ಪಾತಿಯಬಬನಿಗೊ ಮೊವರನ ಮಾತೆಯರಿರನವರಂತೆ.
ನಟ: ಏನನ? ಮೊವರನ ಮಾತೆಯರೆ? ಅದನ ಹೆೋಗೆ?
ಸೂತ್ರ: ಜನೊ ಕೆೊಟ್ು ತಾಯಿ,
ನಟ: ಸರಿ
ಸೂತ್ರ: ಅನುಕೆೊಡನವ ಭೊತಾಯಿ.
ನಟ: ಸರಿ ಸರಿ.

ಸೂತ್ರ: ಭೊತಾಯಿ ಅನುಕೆೊಡಲನ ಗೆೊಬಬರ ಒದಗಿಸನವ ಗೆೊೋ ತಾಯಿ.
ನಟ: ಎಷನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ!
ಸೂತ್ರ: ಅಷೆುೋ ಅಲಿಲಸಮಸು ದೆೋವತೆಗಳು ಗೆೊೋಮಾತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಡಗಿದಾದರಂತೆ. ಅವಳನನು
ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಎಲಿ ದೆೋವತೆಗಳನನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆಯೋ. ಅದಕಾಕಗಿಯೋ ಮ್ಮದಲನ ಗೆೊೋವಿನ ಪೂಜೆ.
ನಟ: ನಾನನ ಒಪಿಪದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧ್ಾನವಾಯಿತೆ? (ಸಭಿಕ್ರಿಗೆ ಕೆೋಳುತಾುನೆ) ಸರಿ.
ಸೂತ್ರ: ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆರದಿರನವಂತ್ಹ ಎಲಿ ಸಹೃದಯರಿಗೊ ತ್ಲೆಬಾಗಿ ಒಂದಿಸನವೆವು, ಕೆೈ ಜೆೊೋಡಿಸಿ
ನಮಿಸನವೆವು, ಶರಣನ ಶರಣೆನನುವೆವು, ನಮಿೊಂದೆೋನಾದರನ ತ್ಪ್ಾಪದರೆ ಕ್ಷಮ್ಮಯಿರಲ್ಲ ಎಂದನ
ಬೆೋಡನವೆವು. ಈಗ ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿಯ ಕ್ತೆ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸೆೊೋಣವೆೋ?
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಓ ಹೆೊೋ! ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧಾದಲ್ಲಿ, ಛಪಪನೆುೈವತಾುರನ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ನಾಿಟ್ವೆಂಬ
ದೆೋಶವು ಮ್ಮರೆಯನತಿುತ್ನು.ಅಲ್ಲಿ ಅರನಣಾದಿಾ ವೆಂಬ ಬೆಟ್ುವಿತ್ನು. ಅದನ ಅನೆೋಕ್ ಬೆಟ್ುಗಳಿಮದ ಸನತ್ನುವರಿದನ
ಹನೆುರಡನ ಯೋಜನಗಳಷನು ಉದದಗಲವಾಗಿ ಹಬಬತ್ನು.
ನಟ೧: ೧೨ ಯೋಜನ ಎಂದರೆ ಎಷನು ಮಹರಾಯ?
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಒಂದನ ಯೋಜನವೆಮದರೆ ಒಂಬತ್ನು ಮ್ಮೈಲನಗಳು. ನಿೋನೆೋ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ನೆೊೋಡನ.
ನಟ ೧: ಕ್ತೆ ಹೆೋಳಿುೋನಿ ಅಂತ್ ಒಳೆು ಕ್ಷುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆೊಡಿುಯಲಿಯಾ ಮಾಡಕೆಕ. ಓ..ಓ..ಓ. ನಿೋವೆೋ
ಯಾರಾದರೊ ಹೆೋಳಿರಯಾ ಅದೆಷನು ಅಂತ್. ಒಂದನ ಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ನು ಮ್ಮೈಲ್ಲ ಅಂತೆ.
ಹನೆುರಡನ ಯೋಜನ ಅಂದರೆ ಎಷನು?
(ಯಾರೊ ಹೆಳದಿದದರೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹನೆುರಡನ ಒಂಬತ್ುಲೆ ನೊರಾ ಎಂಟ್ನ. ಅಂದೆಾ
ಅರನಣಾದಿಾಯ ಬೆಟ್ುಗಳು ನೊರಾ ಎಂಟ್ನ ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಳವರೆಗೆ ಹಬಬದನದವು.
ಅಂದರೆ ಸನಮಾರನ ಇಲ್ಲಿಂದ (ಬೆಂಗಳ ರಿನಿಂದ) ಮ್ಮೈಸೊರಿನವರೆಗಿನ
ದೊರದಷನು.
ನಟ ೧: ಅಬಬಬಾಬ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಅಲ್ಲಿ ಆಲ ಬೆೋಲ ಅತಿು ಅರಳಿ, ತೆೋಗ ಶಿಾೋಗಂಧ ಬದಿರನ ಬೊರನಗ, ಮಾವು ಬೆೋವು ನೆಲ್ಲಿ
ಅಡಿಕೆ, ಹೆೊಂಗೆ ತೆಂಗನ ಕ್ಂಗನ, ಜಾಲ್ಲ ಬನಿು ಬಲವ, ಸಿೋಗೆ ಹೆೊನೆು ಈಚಲನ ಮನಂತಾದ ಮರಗಳು
ಸೆೊಂಪ್ಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದವು.
ನಟ ೨: ಆಹಾ....ಆಹಾ...ಆಹಾ. ಎಷೆೊುಂದನ ರಿೋತಿಯ ಗಿಡಗಳು?

ಸೂತ್ರಧಾರ: ನೆೋರಿಳೆ ನಿಂಬೆ ನೆಲ್ಲಿ ದಾಾಕ್ಷಿ, ತಾಳೆ ಬಾಳೆ ಕಿತ್ುಳ ೆ ದಾಳಿಂಬೆ, ಮಾವು ಮಾದಲ ಹಲಸನ,
ಚಕೆೊಕೋತ್ ಎಲಚಿ ಅಂಜೊರ ಇತಾಾದಿ ಹಣನಣಗಳು ಸಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದವು.
ನಟ ೨: (ರನಚಿಯನನು ಸವಿಯನವವನಂತೆ) ಆಹಾ.......ಆಹಾ. ನಾನನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗನಾಗಿ ಹನಟಿುದದರೆ
ಎಷನು ಚೆನಾಗಿರನತಿುತ್ನು.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹದನದ ಕೆೊಕ್ಕರೆ ಕಾಡನ ಕೆೊೋಳಿ, ಗಿಡನಗ ಗಿೋಜಗ ಗೊಬೆ, ಹಂಸ ಗಿಳಿ ಕೆೊೋಗಿಲೆ ನವಿಲನ
ಟಿಟಿುಭ ಗರನಡ ಚಂದಾಮನಕ್ನಟ್ ಪ್ಾರಿವಾಳ ಮನಂತಾದ, ಬಣಣ ಬಣಣದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮನೆೊೋಹರವಾದ
ಹಕಿಕಗಳು ವಾಸವಾಗಿದನದ ಕ್ೊಜನಗೆೈಯನತಿುದದವು.
ನಟ ೪: (ಸಂಗಿೋತ್ಕೆೋಳುವವನಂತೆ ಆಲ್ಲಸಿ) ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಮ್ಮಲೆಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸಂಪಿಗೆ, ಹೆೊನೆು ಕೆೋತ್ಕಿ ಸನರಗಿ ಸೆೋವಂತಿಗೆ, ಕ್ಣಗಿಲೆ
ಪ್ಾರಿಜಾತ್ ಸೊಯಿಕಾಂತಿ ರತ್ುಗಂಧಿ ದಾಸವಾಳ ನಂದಿ ಬಟ್ುಲನ, ತಾವರೆ ನೆೈದಿಲೆ ಮನಂತಾದ
ನಯನಮನೆೊೋಹರವಾದ ಹೊಗಳು ಅರಳಿ ದವನ ಮರನಗ ಇತಾಾದಿಎಲಿವೂ ಆಹಾಿದಕ್ರವಾದ
ಕ್ಂಪನನು ಸೊಸನತಿುದದವು.
ನಟ ೨: (ಮೊಸಿ ನೆೊೋಡನತ್ು) ಊಂ ಊಂ ಊಂ ಹಾಗೆೋನಾದರನ ಈಗ ಇದಿದದದರೆ ನಾನನ ಅಲೆಿೋ ಮನೆ
ಕ್ಟಿುಕೆೊಂಡಿರನತಿುದೆದ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಮ್ಮಲ ಮನಂಗನಸಿಗಳು, ನಾಯಿ ನರಿ ತೆೊೋಳಗಳು, ಆನೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಮಂಗ
ಮಾಜಾಿಲಗಳು, ಕೆೊೋಣ ಕ್ರಡಿಗಳು, ಸಿಂಹ ಚಿರತೆಗಳು, ಹಾವು ಹನಲ್ಲಗಳು ಬೆೋಕಾದಷ್ಟುದದವು.
ನಟ ೩: (ಗಡ ಗಡ ನಡನಗನತ್ು) ಅಹ ಹ ಹ ಹ ಹ ಹ ಹ. ಬೆೋಡಪ್ಾಪ ಬೆೋಡ. ನನಗೆ ನನು ಪ್ಾರಿವಾಳದ
ಗೊಡಿನಂತ್ಹ ಮನೆಯೋ ಸಾಕ್ನ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಇಂತ್ಹ ಸನಂದರವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದದ ಕಾಳಿಂಗ ಗೌಡ.
ನಟ ೩: (ಹೆದರನತ್ು)ಸನ...ಸನಂದರವೊೋ ಭ್..ಭಯಂಕ್ರವೊೋ? ಅಂತ್ಹ ಕಾಡಿನ ಮಧಾ ಅವನೆೋನನ
ಮಾಡಿುದದ ಅಂತಿೋನಿ!
ಸೂ: ನೊರಾರನ ತ್ನರನಗಳ ದೆೊಡಿಡಯನನು ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಿದದ. ಅವನ ದಿನಚರಿಯನನು ಕ್ವಿಯ
ಬಾಯಿಂದಲೆೋ ಕೆೋಳೆ ೋಣ.
( ಹಾಡನ ಆರಂಭವಾಗನತ್ುದೆ. ಹಾಡನತ್ು ನಟ್ರನ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯನತಾುರೆ.ಇಬಬರನ ನಿೋಲ್ಲಬಟೆುಯಿಂದ
ನದಿಯನನು ಮಾಡನತಾುರೆ. ಗೌಡ ಸಾುನ ಇತಾಾದಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡನತಾುನೆ)
ಉದಯಕಾಲದೆೊಳೆದನದ ಗೌಡನನ

ನದಿಯ ಸಾುನವ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡನ
ಮದನ ತಿಲಕ್ವ ಫಣೆಯಳಿಟ್ನು
ಚದನರಸಿಕೆಯನನ ಹಾಕಿದ

(ಚದನರಸಿಕೆ = ಚಚೌುಕ್ವಾದ ವಸಾ,
ಹೆಗಲ್ಲನ ಮ್ಮೋಲೆ ವಸಾವನನು ಹಾಕಿದನನ)

ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ( ಕೆೊಳಲ್ಲನ ಶಬದ)
ಕೆೊಳನೊದನತ್ ಗೆೊಲಿ ಗೌಡನನ
ಬಳಸಿ ನಿಂದ ತ್ನರನಗಳನನು
ಬಳಿಗೆ ಕ್ರೆದನನ ಹರನಷದಿ
ಗಂಗೆ ಬಾರೆೋ ಗೌರಿ ಬಾರೆೋ
ತ್ನಂಗಭದೆಾ ನಿೋನನ ಬಾರೆೋ
ಅಂಗನಾಮಣಿ ನಿೋನನ ಬಾರೆಂದನ
ಅಂಗವಿಸಿ ತಾ ಗೆೊಲಿ ಕ್ರೆದನನ

(ಅಂಗವಿಸಿ = ಪಿಾೋತಿಯಿಂದ)

ನಟ ೩: ಆಹಾ ಎಂತ್ಹ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರನಗಳು!
(ಹಾಡನ)
ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿಯೋ ನಿೋನನ ಬಾರೆೋ
ಪುಣಾವಾಹಿನಿ ನಿೋನನ ಬಾರೆೋ
ಪೂಣಿಗನಣ ಸಂಪನೆು ಬಾರೆಂದನ
ನಾಣಾದಿಂ ಗೆೊಲಿ ಕ್ರೆದನನ.

(ನಾಣಾದಿಂ = ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ)

ನಟ ೧: ಅಲಿಯಾ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನಗಳನನು ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟರತ: ಹೌದನ ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟ ೧: ತ್ನಂಗೆ ಕಾವೆೋರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನಗಳನನು ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.
ನಟರತ: ಹೌದನ ಕೆೋಳಿದೆದೋವೆ.

ನಟ ೧: ಆದರೆ ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನನು ನಾವೆಂದೊ ಕೆೋಳಿಯೋಯಿಲಿವಲಿ? ಹಾಗೊ
ಯಾರಾದರೊ ಹೆಸರಿಡನತಾುರೆಯ?
ಸೂತ್ರ: ಆ ಹಸನವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೆಸರಿಡಲನ ಒಳೆುಯ ಕಾರಣವಿತ್ನು.
ಮೀಳ ೧: ಏನದನ?
ಸೂತ್ರ: ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ ಅಂದೆಾ ಒಂದಲಿ ಎರಡಲಿ,
ನಟ ೨: ಅಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ನೊರಲಿ ಸಾವಿರವಲಿ,
ನಟ ೨: ಅಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ಲಕ್ಷವಲಿ ಹತ್ನುಲಕ್ಷವಲಿ
ನಟ ೨: ಅಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ಒಂದನ ಕೆೊೋಟಿ, ಅಂದೆಾ ನೊರನಲಕ್ಷ ಪುಣಾ ಮಾಡಿರನವವಳು ಎಂದನ ಅಥಿ.
ನಟ ೧: ಒಂದನ ಕೆೊೋಟಿ ಎಂದರೆ ನೊರನ ಲಕ್ಷವೆೋ?
ಸೂತ್ರ: ಹೌದನ, ಕಾಳಿಂಗ ಗೌಡನ ಹತಿುರವಿರನವ ಪುಣಾ ಕೆೊೋಟಿ ಹಸನ ಕೆೊೋಟಿ ಪುಣಾ ಮಾಡಿತ್ನು.
ಅದಕೆಕೋ ಆ ಹೆಸರನ.
ನಟ ೧: ಕೆೊೋಟಿ ಎಂದರೆ ನೊರನ ಲಕ್ಷ ಎಂದನ ಗೆೊತಾುಯಿತ್ನ. ಪುಣಾ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದನ ಸವಲಪ ತಿಳಿಸಿ
ಹೆೋಳು ಮಾಹಾರಾಯ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಪುಣಾ ಎಂದರೆ ಒಳೆುಯ ಗನಣಗಳು ಎಂದಥಿ. ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೊೋಟಿ ಒಳೆುಯ
ಗನಣಗಳಿದದವು.
ನಟ ೧: ಹಾ.........ಗೆೊೋ!
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಹೌದನ. ಆ ಹಸನ ಒಂದನ ಕೆಟ್ು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿದಲಿ,
ನಟ ೨: ಮಾಡಿದಿದಲಿ.
ಸೂತ್ರ: ಒಬಬರ ಮನ ನೆೊೋಯಿಸಿದಿದಲಿ,
ನಟ ೩: ನೆೊೋಯಿಸಿದಿದಲಿ,
ಸೂತ್ರ: ಒಬಬರಿಗೆ ಅನಾಾಯ ಮಾಡಿದಿದಲ,ಿ
ನಟ: ಅನಾಾಯ ಮಾಡಿದಿದಲ,ಿ
ಸೂತ್ರ: ಒಂದನ ಸನಳುು ಹೆೋಳಿದಿದಲಿ.

ನಟ ೪: ಸನಳುು ಹೆೋಳಿದಿದಲಿ.
ಸೊತ್ಾ: ಹಿೋಗೆ ಆ ಹಸನ ಆಚಾರವಂತೆ, ವಿನಯವಂತೆ, ನಾಾಯವಂತೆ, ಕ್ರನಣಾವಂತೆ, ಸತ್ಾವಂತೆ
ಒಟಿುನಲ್ಲಿ ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿಯಾಗಿತ್ನು.
ನಟರತ: ಅದನುತ್! ಅದನುತ್ವಾದ ಹೆಸರನ, ಅದನುತ್ವಾದ ಹಸನ!
ಸೂತ್ರ: ಮನಂದೆ ಕೆೋಳು. ಹಿೋಗೆ ಒಂದೆೊಂದನ ಹಸನವನನು ಪಿಾೋತಿಯಿಂದ ಕ್ರೆದನ ಕ್ರನಗಳನನು ಹಾಲನ
ಕ್ನಡಿಯಲನ ಬಟ್ನು ಹಾಲನನು ಕ್ರೆಯನತಿುದದನನ. ಗೆೊಲಿ ಗೌಡನನ ಕ್ರೆದ ಹಾಲನನು ದೆೋವರಿಗೆ ಅಪಿಿಸಿ
ದನಗಳನನು ಮ್ಮೋಯಿಸಲನ ಕ್ರೆದನ ಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಲನ ಸಿದಧನಾಗನತಿುದದನನ.
(ಹಾಡನ. ಗೌಡನ ಅಭಿನಯ)
ಚಂದಾಗಾವಿಯ ಅಂಗಿ ತೆೊಟ್ನು
ಇಂದಾನಿೋಲದ ಪ್ಾಗನ ಸನತಿು
ಚಂದಾಕಾಂತಿಯ ದನಪಟಿಯನನು
ಚಂದದಿಂದಲ್ಲ ಪದದನನ
ಸೂತ್ರ: ಹಿೋಗೆ ಸಿಂಗರಗೆೊಂಡನ ಕಾಳಿಂಗ ಗೌಡನನ ಕೆೊಳಲನನು ತೆಗೆದನಕೆೊಂಡನ, ‘ಗೆೊೋವಿಂದ’ ಎಂದನ
ಕೆೈಮನಗಿದನ ದನಗಳನನು ಕಾಡಿಗೆ ಮ್ಮೋಯಿಸಲನ ಕ್ರೆದೆೊಯದನನ.
ಮೀಳ: ಬಲನ ರಸಿಕ್ನಯಾ ನಿಮೊ ಕಾಳಿಂಗ ಗೌಡ.
ಸೂತ್ರ: ಹೌದನ. ಮನಂದೆೋನನ ಮಾಡನತಾುನೆ ನೆೊೋಡನ.
ಕ್ಾಳಿಂಗ: (ಹನರ್ ರ್ ರ್ ರ್, ಹಲಾ ಹಲಾ, ಎನನುತ್ು) ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾವೆೋರಿ ಪುಣಾವಾಹಿನಿ ಎಲಿರನ
ಕೆೋಳಿರಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಮೋಯನವಾಗ ನಿೋವೆಲಿರೊ ಒಟಿುಗೆ ಇರಿ, ಒಬೆೊಬಬಬರೆ ಬೆೋರೆಯಾಗಿ ಹೆೊೋಗದಿರಿ.
ಒಳೆುಯ ಹನಲನಿ ಮ್ಮೋದನ ನದಿಯ ನಿೋರನ ಕ್ನಡಿಯಿರಿ. ಸೊಯಾಿಸುದ ಸಮಯಕೆಕ ನಾನನ ನನಡಿಸನವ
ಕೆೊಳಲ ಧವನಿ ಕೆೋಳಿ ಹಿಂದಿರನಗಿ ಬನಿುರಿ. ತಿಳಿಯಿತೆೋ? (ಎಂದನ ಹಸನಗಳ ಮ್ಮೈಸವರಿ ಮನದಿದಸಿ ಬೆನನು
ತ್ಟಿು ಕ್ಳುಹಿಸನವನನ. ದನಗಳು ತ್ಲೆಯಾಡಿಸನತ್ುವೆ. ಅವುಗಳು ಹೆೊರಟ್ನ ಹೆೊೋಗನತ್ುವೆ. ಹನಲ್ಲಯ
ಪಾವೆೋಶವಾಗನತ್ುದೆ.)
ದೃಶ್ಯ ೨

ಹಬಬದಾ ಮಲೆ ಮಧಾದೆೊಳಗೆ
ಅಬನಿತಾನೆಂಬ ವಾಾರ್ಾನನ
ಗಬಬತ್ನದೆೊಳು ಬೆಟ್ುದಾ ಅಡಿ
ಕಿಬಬಯಳು ತಾನಿರನವನನ
ಒಡಲ್ಲಗೆೋಳು ದಿವಸದಿಂದ
ತ್ಡೆದಾಹಾರವ ಬಳಲ್ಲ ವಾಾರ್ಾನನ
ಅಡಗಿಕೆೊಂಡನ ಗವಿಯಬಾಗಿಲ
ಹೆೊರನನಡಿಯ ಆಲ್ಲಸನತಿುದಿನನ
(ಕೆೊಳಲ ಧವನಿಯಂದಿಗೆ ಹಸನಗಳ ಕೆೊರಳ ಗಂಟೆಗಳ ಶಬದ. ಹಾಗೊ ಹಸನಗಳ ಪಾವೆೋಶ.)
ಸಿಡಿಲನ ಘೊೋಷದಿ ಮ್ಮರೆಯನತಾ ಹನಲ್ಲ
ರ್ುಡನರ್ುಡನಸಿ ಭೆೊೋರಿಡನತ್ ವಾಾರ್ಾನನ
ತ್ನಡನಕಿಯರಗಿದ ರಭಸದಿಂದೆೊ
ಗೆೊೆಡೆದವಾಗಾ ಗೆೊೋವೆಳು
( ಮೃದಂಗದ ತಿೋವಾ ಧವನಿಯಂದಿಗೆ ಹಸನಗಳು ಓಡನತ್ುವೆ.)
ಅದರ ರಭಸಕೆ ನಿಲಿಲರಿಯದೆ
ಕ್ದನಬ ಕ್ಮರಿಯ ಬದನದ ಪಶನಗಳು

ಕ್ದನಬ = ಆತ್ನರಪಟ್ನು

ಪ್ೆದರಿ ತ್ಲಿಣಗೆೊಂಡನ ಪಶನಗಳು
ಚೆದರಿ ಓಡಿಹೆೊೋದವು
(ಮೃದಂಗದಧವನಿ ಮಂದ ವಾಗಿ ನಿಂತ್ನಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ಹತಲ: ( ಕೆೊೋಪದಿಂದ ಹಲನಿ ಕ್ಟೆಯನತ್ು ) ಎಲಿ ದನಗಳು ಓಡಿಹೆೊೋದವು. ಒಂದನ ಹಸನವೂ ನನು
ಹಿಡಿತ್ಕೆಕ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.( ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಅತಿುಂದಿತ್ು ಓಡಾಡನತ್ುದೆ.)

(ಸವಲಪ ದೊರದಲ್ಲಿ ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ)
ಪ್ುರ್ಯ: ಅಯಾ! ಎಲಿ ಹಸನಗಳು ಹೆೊೋಗಿಬಟಿುವೆ. ಹಸನರನ ಹನಲನಿ ತಿನನುತ್ು ನನಗೆ ಸಮಯಕ್ಳೆದದೆದೋ
ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ದೆೊಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಕ್ರನವು ಹಸಿದನ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯನತಿುರಬಹನದನ. ನಾನನ ಬೆೋಗ ಹೆೊೋಗಬೆೋಕ್ನ
(ಬೆೋಗ ಬೆೋಗ ನಡೆಯನತ್ು ಬರನತ್ುದೆ)
ಹತಲ: (ಒಮಿೊಲೆ ಹನಲ್ಲಯನ ಅದನನು ತ್ಡೆದನ) ನಿನುನಿೋಗಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಸಿೋಳಿಬಡನವೆನನ...
ಪ್ುರ್ಯಕ್ೊೀಟಿ: (ನಮಿಸಿ) ಕಾಲ್ಲಗೆರಗನವೆ ವಾಾರ್ಾ ರಾಯನೆ, ದಯತೆೊೋರನ ನನುಮ್ಮೋಲೆ.
ಹತಲ: (ರ್ಜಿಿಸನತ್ುದೆ).
ಪ್ು: ಒಂದನ ಬನುಹ ಹನಲ್ಲಯರಾಯನೆ
ಕ್ಂದನೆೈದನೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ
ಒಂದನ ನಿಮಿಷದಿ ಮ್ಮಲೆಯ ಕೆೊಟ್ನು
ಬಂದನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಲನಿವೆ
ಹತಲ: ಹಸಿದ ವೆೋಳೆಗೆ ಸಿಕಿಕದೆೊಡವೆಯ
ವಶವ ಮಾಡಿಕೆೊಳುದಿೋಗ
ನನಸನಳಿಹೆೊೋದರೆ ನಿೋನನ ಬರನವೆಯ
ಹಸನಾಯಿತಿೋಗ
ಪ್ುರ್ಯ: ಇಲಿ ಹನಲ್ಲರಾಯನೆ ಕೆೋಳು. ನಾನೆಂದೊ ಸನಳುು ಹೆೋಳುವವಳಲಿ. ಸತ್ಾವೆೋ ನನು ದೆೋವರೆಂದನ
ನಿನಗೆ ಹೆೋಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ?
ಹತಲ: ಬಡನ. ಎಂತೆಂತ್ಹ ದೆೊಡಡ ಮನನಷಾರೊ ಸನಳುು ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ನಿನುನನು ಹೆೋಗೆ ನಂಬನವುದನ?
ಸಿಕಿಕದ ನಿನುನನು ನಾನನ ಬಡನವುದಿಲಿ.
ಪ್ುರ್ಯ: ಅಯಾೋ ಹಾಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಡ ಹನಲ್ಲರಾಯನೆ. ಹಸಿದ ಕ್ಂದನಿಗೆ ಹಾಲನ ಕೆೊಟ್ನು
ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೊ ಬರನವೆನನ. ನಿನಗೆ ಯಾರ ಮ್ಮೋಲೆ ನಂಬನಗೆ ಹೆೋಳು. ನಿೋನನ ಬಾಹೊ ವಿಷನಣ
ಮಹೆೋಶವರನನನು ನಂಬನವೆಯ? ಸೊಯಿ ಚಂದಾರನನು ನಂಬನವೆಯ? ಈ ಭೊಮಿತಾಯಿಯನಾುದರೊ
ನಂಬನತಿುಯಲಿವೆ. ಇದೆೊೋ ಕೆೋಳು.
ಮೊರನಮೊತಿಿಗಳಾಣೆ ಬರನವೆನನ
ಸೊಯಿಚಂದಾಮರಾಣೆ ಬರನವೆನನ

ಧ್ಾರನಣಿದೆೋವಿಯಾಣೆ ಬರನವೆನನ
ಎಂದನ ಭಾಷೆಯ ಮಾಡನವೆ.
ಹತಲ: ( ಅತಿುತ್ು ನೆೊೋಡನತ್ುದೆ.ಅದಕೆಕ ಇನೊು ನಂಬನಗೆ ಬರನವುದಿಲಿ.)
ಪ್ುರ್ಯ: ನಿೋರಮ್ಮೋಲ್ಲನ ಗನಳೆುಯ ಹಾಗೆ ಇರನವ ಈ ದೆೋಹವನನು ನಂಬ ನಾನನ ಸತ್ಾವನನು ಬಡನವುದಿಲಿ.
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆ
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ಬಂಧನ ಬಳಗ
ಸತ್ಾ ವಾಕ್ಾಕೆ ತ್ಪಿಪ ನಡೆದರೆ
ಮ್ಮಚುನಾ ಪರಮಾತ್ೊನನ

ಎಂದನ ನಂಬರನವವಳು ನಾನನ. ಹನಲ್ಲರಾಯನೆ! ನನು ಮ್ಮೋಲೆ

ಕ್ರನಣೆ ತೆೊೋರನ ( ಎಂದನ ಹನಲ್ಲಯ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬೋಳುತ್ುದೆ.)
ಹತಲ: ಹನಂ... ಹೆೊೋಗನ. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ತ್ಡಮಾಡದೆ ಹಿಂದಿರನಗಿ ಬಾ.
ಪ್ುರ್ಯ: ನಿನಗೆ ಸಂದೆೋಹವೆೋ ಬೆೋಡ. ತ್ಪಪದೆೋ ಬರನವೆನನ.
(ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ ಸಂತ್ಸದಿಂದ ಕೆೈಮನಗಿದನ ಹೆೊರಡನತ್ುದೆ.)
ದೃಶ್ಯ ೩
( ಹಸನಗಳು ತ್ಮೊ ತ್ಮೊ ಕ್ರನಗಳೆ ಡನೆ ಹನಲನಿ ಮ್ಮಲಕ್ನತ್ು ಕ್ನಳಿತಿವೆ. ಒಂದನ ಕ್ರನ ಮಾತ್ಾ ಅಂಬಾ
ಎನನುತ್ು ಅತಿುಂದಿತ್ು ಓಡಾಡನತಿುದೆ.)
ಪ್ುರ್ಯ: ಬಾ ಕ್ಂದ. ಬೆೋಗ ಬಾ. ಬೆೋಗ ಹಾಲನ ಕ್ನಡಿ.
ಕರತ: ಏನಾಯಿತ್ಮೊ. ನಿೋನೆೋಕೆ ತ್ಡವಾಗಿ ಬಂದೆ?
ಪ್ುರ್ಯ: ಅಡವಿಯಲ್ಲಿರನವ ವಾಾರ್ಾನನ ನನುನನು ತ್ಡೆದನ ತಿನನುವೆ ಎಂದನನ. ನಿನುನನು ನೆೊೋಡಿ ಮತೆು
ಬರನವೆನೆಂದನ ಭಾಷೆ ಕೆೊಟ್ನು ಬಂದಿರನವೆನನ. ನಾನಿೋಗ ಹಿಂತಿರನಗಿ ಹೆೊೋಗಬೆೋಕ್ನ. ಒಂದನ ಮಾತ್ನ
ನಿನಗೆ ನೆನೆಪಿರಲ್ಲ. ಮನಂದೆ ನಿೋನನ ಹನಲನಿ ಮ್ಮೋಯಲನಹೆೊೋದಾಗ ಎಚುರದಿಂದಿರನ. ಬೆಟ್ುದ ಹತಿುರ
ಹೆೊೋಗಬೆೋಡ, ಅಲ್ಲಿ ದನಷು ವಾಾರ್ಾನಿರನವನನ.
ಕರತ: ಅಮೊ ನಿೋನೆೋಕೆ ಸಾಯಲನ ಹೆೊೋಗನವೆ? ನನುನೆುೋಕೆ ತ್ಬಬಲ್ಲ ಮಾಡನವೆ? ನಿೋನನ ನನೆೊುಂದಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿಯೋ ಇದನದಬಡನ.
ಪ್ುರ್ಯ: ಕ್ಂದ!

ಕೆೊಟ್ು ಭಾಷೆಯ ತ್ಪಪಲಾರೆನನ
ಕೆಟ್ು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರೆನನ
ನಿಷೆಿಯಿಂದಲ್ಲ ಪೋಪ್ೆನಲ್ಲಿಗೆ
ಕ್ಟ್ುಕ್ಡೆಗಿದನ ಖಂಡಿತ್
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆ
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ಬಂಧನ ಬಳಗ
ಸತ್ಾವಾಕ್ಾಕೆ ತ್ಪಿಪ ನಡೆದರೆ
ಅಚನಾತಾ ಹರಿ ಮ್ಮಚುನನ
ಕರತ: ಆರ ಮ್ಮಲೆಯನನ ಕ್ನಡಿಯಲಮೊ
ಆರ ಸೆೋರಿ ಬದನಕ್ಲಮೊ
ಆರ ಬಳಿಯಲ್ಲ ಮಲಗಲಮೊ
ಆರನ ಎನಗೆ ಹಿತ್ವರನ
ಪ್ುರ್ಯ: (ಕ್ರನವನು ಇತ್ರ ಹಸನಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕ್ರೆದನಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋಗಿ)
ಅಮೊಗಳಿರಾ ಅಕ್ಕಗಳಿರಾ
ಎನು ತಾಯಡಹನಟ್ನುಗಳಿರಾ
ನಿಮೊ ಕ್ಂದನೆಂದನ ಕಾಣಿರಿ
ತ್ಬಬಲ್ಲ ಮಗನೆೈದನೆ
ಮನಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೆೋಡಿರಿ
ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೆೋಡಿರಿ
ನಿಮೊ ಕ್ಂದನೆಂದನ ಕಾಣಿರಿ
ತ್ಬಬಲ್ಲ ಮಗನೆೈದನೆ.
ನಾನಿನನು ಹೆೊೋಗಿ ಬರನವೆ.
ಇತ್ರ ಹಸತಗಳು: ಪುಣಾ ಕೆೊೋಟಿ ನಿೋನನ ಅಳಿದ ಮ್ಮೋಲೆ ನಾವು ಉಳಿದನ ಏನನ ಫಲ? ನಾವೂ
ನಿನೆೊುಂದಿಗೆ ಬರನವೆವು.

ಪ್ುರ್ಯ: ಇಲಿ. ಹನಲ್ಲಗೆ ಭಾಷೆ ಕೆೊಟಿುರನವವಳು ನಾನನ. ನಿೋವು ನನೆೊುಂದಿಗೆ ಬರನವುದನ ಧಮಿವಲಿ.
ನನು ನಿಮೊ ಋಣ ತಿೋರಿತ್ನ. (ಎಂದನ ಹೆೋಳಿ ಹೆೊರಟ್ನ ಗೌಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ದೃಶ್ಯ ೪
(ಗೌಡನನ ಎಲೆಮ್ಮಲನಿತ್ು ಕ್ನಳಿತಿರನತಾುನೆ.)
ಪ್ುರ್ಯ: ಗೌಡನೆ, ನನು ಕ್ರನ ಕೆೊಟಿುಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ುದ ಹನಲ್ಲಗೆ ಭಾಷೆಯ ಕೆೊಟ್ನು ಬಂದಿದೆದೋನೆ.
ಅದರಂತೆ ನಾನಿೋಗ ಹನಲ್ಲಯ ಬಾಯನನು ಹೆೊಗಲನ ಹೆೊೋಗನತಿುದೆದೋನೆ. ಅಪಪಣೆ ಕೆೊಡನ ಅಯಾನೆ.
(ಎಂದನ ಕೆೈಮನಗಿದನ ಕೆೋಳುತ್ುದೆ)
ಗೌಡ: ಇದೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ ಪುಣಾ ಕೆೊೋಟಿ? ನಾನಿರನವಾಗ ನಿೋನೆೋಕೆ ಹನಲ್ಲಯ ಪ್ಾಲಾಗಬೆೋಕ್ನ?
ನಿನಗಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೊ ಬೆೋಡ. ನಾನಿೋಗಲೆ ಹೆೊೋಗಿ ದನಷು ವಾಾರ್ಾನನನು ವಧಿಸಿ ಬರನವೆನನ. ನಿೋನನ
ನಿನು ಕ್ರನವಿನೆೊದಿಗೆ ಸನಖವಾಗಿ ಬಾಳು.
ಪ್ುರ್ಯ: ಆಗದಾಗದನ ಗೌಡನೆ. ಕೆೊಟ್ು ಭಾಷೆಯನನು ಕ್ಡೆಗಣಿಸಿ ಅದನನು ವಧಿಸಲನ ನಿನುನನು
ಕ್ಳುಹಿಸನವುದೆೋ? ಅದರಂತ್ಹ ಅಧಮಿ ಇನೆೊುಂದಿಲಿ. ಕೆೊಟ್ು ಭಾಷೆಗೆ ನಾನನ ತ್ಪಪಲಾರೆನನ.
ನಿನು ಚರಣಗಳಾಣೆ ವಾಾರ್ಾಗೆ
ಎನು ಹರಣವ ಒಪಿಪಸಿರನವೆನನ
ಎನು ನಂಬದ ವಾಾರ್ಾನಿಗೆ ಕೆೋ
ಡನನು ಬಗೆವುದನ ಧಮಿವೆ?
ಅದರಂತ್ಹ ಅಧಮಿ ಇನೆೊುಂದಿಲಿ. ಕೆೊಟ್ುಭಾಷೆಗೆ ತ್ಪಪಲಾರೆನನ. ಇದೆೊೋ ನಾನಿೋಗ ಹೆೊರಟೆ.
ಗೌಡ: ಅಯಾೋ ನನುನನು ಎಂತ್ಹ ಧಮಿ ಸಂಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಲನಕಿಸಿದೆ ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ? (ಎಂದನ ತ್ಲೆಗೆ
ಕೆೈಹಚಿು ಕೆೊಳುುವನನ) ನಿನು ಕ್ರನವು ತ್ಬಬಲ್ಲಯಾಯಿತ್ಲಿ!
(ಗೌಡನನ ಒಂದನಕ್ಡೆ ಹೆೊೋಗನತಾುನೆ ಮತ್ನು ಹಸನವು ಇನೆೊುಂದನ ಕ್ಡೆಗೆ ಹೆೊೋಗನತ್ುದೆ)
ಸೂತ್ರಧಾರ: (ಬಂದನ ನಿಂತ್ನ ಅತಿುತ್ು ನೆೊೋಡನತಾುನೆ)
ನಟ ೧: (ಕೆೊೋಪದಿಂದ) ಏನಯಾ ಏನನ ನೆೊೋಡನತಿುರನವೆ?

ಸೂತ್ರ: ನಿನುನೆುೋ ಹನಡನಕ್ನತಿುದೆದ. ಪುಣಾ ಅಂದರೆೋನನ? ಕೆೊೋಟಿ ಅಂದರೆೋನನ? ಎಂದನ ಏನೆೋನೆೊೋ
ಕೆೋಳುತಿುದೆದಯಲಿ. ಧಮಿ ಅಧಮಿ ಅಂದರೆೋನನ ಎಂದನ ಕೆೋಳುತಿುೋಯೋನೆೊೋ ಎಂದನ ನಿನುನೆುೋ
ಹನಡನಕ್ನತಿುದೆದ.
ನಟ ೧: ಅಯಾಾ ಕ್ತೆ ಕೆೋಳಿ ಮನಸನಾ ಮೊಕ್ವಾಗಿದೆ. ಮನಂದೆೋನಾಗನತ್ುದೆ ಅಂತ್ ನೆನೆಸಿಕೆೊಳೆ ುೋದನ
ಕ್ಷುವಾಗನತಿುದೆ. ಆದರೊ ನಿೋನೆೋ ಹೆೋಳಿ ಮನಗಿಸನ.
ಸೂತ್ರ: ಆಗಲ್ಲ ಮನಂದೆ ನೆೊಡನ.
ದೃಶ್ಯ ೫
ಹತಲ: ಬಹನ ಕ್ಷುದಿಂದ ಒಂದನ ಹಸನ ಸಿಕಿಕತ್ನು. ಆದರೆ ಅದನ ತ್ನು ಕ್ರನವನನು ನೆನೆದನ ಎಷನು
ದೆೈನಾದಿಂದ ಬೆೋಡಿತ್ನ. ಅದರ ದೆೈನಾಕೆಕ ಮರನಗಿ ಅದನನು ಬಟ್ನುಕೆೊಟೆು. ಅದೆೋಕೆ ಹಿಂತಿರನಗಿ ಬಂದಿೋತ್ನ
ಈಗ? ಆಗಲೆೋ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆೊಂಡನ ಹೆೊೋದ ಹಸನಗಳು ಇನನುಮ್ಮೋಲೆ ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಇರನತ್ುವೆ. ಅವು
ಇನೆೊುಮ್ಮೊ ನನು ಕೆೈಗೆ ಸಿಗನವುದನ ಬಹನ ಕ್ಷು. ಇನನು ನನಗೆ ಉಪವಾಸವೆೋ ಗತಿ.(ಎಂದನ
ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನಿಟ್ನುಸಿರನ ಬಟ್ನು ಮಲಗನತ್ುದೆ)
ಪ್ುರ್ಯ: ಅಯಾ ಹನಲ್ಲರಾಯ!
ಹತಲ: ಯಾರನ? (ಕ್ಣನಣಜಿಿ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡನ) ನನು ಕ್ಣನಣಗಳಿಗೆ ಕಾಣನತಿುರನವುದನ ನಿಜವೆ?
ಪ್ುರ್ಯ: ನಾನನ ಬರನವುದನ ತ್ಡವಾಯಿತೆಂದನ ಕೆೊಪಗೆೊಳುಬೆೋಡ ಹನಲ್ಲರಾಯ.ಇದೆೊೋ
ಖಂಡವಿದೆಕೆೊ ರಕ್ುವಿದೆಕೆೊ
ಗನಂಡಿಗೆಯ ಕೆೊಬನಬಗಳಿದೆಕೆೊ
ಉಂಡನ ಸಂತ್ಸಗೆೊಂಡನ ನಿೋ ಭೊ
ಮಂಡಲದೆೊಳು ಬಾಳಯಾನೆ.
ಹತಲ: ( ಅಪನಂಬಕೆಯಿಂದ ನೆೊೋಡನತ್ುದೆ. ಒಂದನ ಕ್ಷಣ ಸುಬಧವಾಗಿದನದ) ಸತ್ಾವೆೋ ದೆೋವರೆಂದನ
ಕೆೊಟ್ುಭಾಷೆಗೆ ತ್ಪಪದೆ ಹಿಂದಿರನಗಿ ಬಂದಿರನವೆ ನಿೋನನ. ನನು ಹಸಿವೆಯನನು ನಿೋಗಿಸಲನ ಬಂದ ನಿೋನನ
ನನು ಒಡಹನಟ್ುಕ್ಕನೆೋ ಆಗಿರನವೆ. ನಿನುನೆಾೋಗೆ ತಿನುಲ್ಲ?
ಪ್ುರ್ಯ: ಹನಲ್ಲರಾಯ ನಿನಗಾಗಿಯ ನಾನನ ಬಂದಿರನವೆನನ. ನಿೋನೆೋಕೆ ಚಿಂತಿಸನವೆ? ನನುನನು ತಿಂದನ ನಿನು
ಹಸಿವೆಯನನು ತಿೋರಿಸಿಕೆೊೋ.

ಹತಲ: ಇಲಿ ನಾನನ ನಿನುನನು ತಿನುಲಾರೆ. ಅದನ ಧಮಿವಲಿ. ಅಯಾೋ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿನುಂತ್ಹ
ಎಷೆೊುೋ ಹಸನಗಳನನು ತಿಂದಿರನವೆನನ. ನಾನಿನೊು ಬದನಕಿ ಉಳಿದರೆ ನಿನುಂತ್ಹ ಅನೆೋಕ್ ಹಸನಗಳನನು
ತಿನನುವ ಪ್ಾಪ ಮಾಡನತೆುೋನೆ. ಅದಕಿಕಂತ್ಲೊ ನಾನನ ಸಾಯನವುದೆೋ ಮ್ಮೋಲನ. (ಹಸನವಿನ ಪ್ಾದ ಮನಟಿು
ದಿಕ್ನಕಗಳಿಗೆ ಕೆೈಮನಗಿದನ ಬೆಟ್ುದ ಕ್ಡೆಗೆ ಓಡನವುದನ)
ಪ್ುರ್ಯ: ಬೆೋಡ ಹನಲ್ಲರಾಯ! ( ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೆೊೋಗನವುದನ)
ದೃಶ್ಯ ೬
ಸೂತ್ರ: ಹನಲ್ಲ ಬೆಟ್ುದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿತ್ನ. ಹಸನವು ಅದನನು ನೆೊೋಡಿ ಮೊರ್ೆಿ ಹೆೊೋಯಿತ್ನ. ಆಗ
ಬಾಹೊ ವಿಷನಣ ಮಹೆೋಶವರರನ ಬಂದನ ಹನಲ್ಲಗೆ ಮನಕಿು ಕೆೊಟ್ುರನ ಮತ್ನು ಹಸನವನನು ಎಚುರಗೆೊಳಿಸಿ ಅದರ
ಕ್ಂದನಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿದರನ.(ಕ್ಂದಾ ಕ್ಂದಾ ಎನನುತ್ು ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿಯ ಪಾವೆೋಶ) ಅಗೆೊೋ .
ಪ್ುರ್ಯ: ಕ್ಂದಾ!
ಗೌಡ: ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ!
ಹಸತಗಳು: ಹಿಂದಿರನಗಿ ಬಂದೆಯಾ!
ಕರತ: ಅಮೊ!
ಹಸತಗಳು: ಆ ಕ್ೊಾರ ಹನಲ್ಲ ನಿನುನನು ತಿನುಲ್ಲಲಿವಲಿ. ಅದೆೋ ಸಂತೆೊೋಷ.
ಪ್ುರ್ಯ: ಇಲಿ. ಸತ್ಾದ ಶಕಿುಗೆ ಅದರ ಕೌಾಯಿವೆಲಿ ಅಳಿದನಹೆೊೋಯಿತ್ನ.
ಎಲಲರತ: ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ ನಿೋನನ ಧನಾಳು.
ಸೂತ್ರ: ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆ
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ಬಂಧನ ಬಳಗ
ಸತ್ಾ ವಾಕ್ಾಕೆ ತ್ಪಿಪ ನಡೆದರೆ
ಮ್ಮಚುನಾ ಪರಮಾತ್ೊನನ
ನಟ ೧: ಅಯಾಾ ಸೊತ್ಾಧ್ಾರ!
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಮತೆುೋನಪಪ ನಿನು ಪಾಶೆು?
ನಟ ೧: ನಿೋನನ ಹೆೋಳಿದ ಕ್ಥೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದನದ.
ಸೂತ್ರ: ಹೌದನ.

ನಟ ೧: ಅಂದನ ಸತ್ಾಕೆಕ ಅಷನು ಬಲವಿತ್ನು. ಇಂದೊ ಕ್ೊಡ ಸತ್ಾಕೆಕ ಅದೆೋ ಬಲವಿದೆ ಎಂತ್ ಹೆೋಗೆ
ನಂಬೆೊೋದನ?
ಸೂತ್ರ: ಸತ್ಾಕೆಕ ಯಾವಾಗಲೊ ಬಲವಿದೆದೋ ಇರನತೆು. ಸತ್ಾದ ಬಲದಿಂದಲೆೋ ಅಲಿವೆ ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರನ
ಬಾಟಿಷರನನು ನಮೊ ದೆೋಶವನನು ನಮಗೆ ಬಟ್ನುಕೆೊಡನವಂತೆ ಮಾಡಿದನದ.
ನಟ ೧: ಹೌದನ. ನಿೋನನ ಹೆೋಳಿದನದ ನಿಜ.
ಸೂತ್ರಧಾರ: ಸರಿಯಾಗಿ ನೆೊೋಡಿದರೆ ನಮೊ ಸನತ್ುಮನತ್ುಲೊ ಸತ್ಾವು ಗೆದದ ಅನೆೋಕ್ ರ್ಟ್ನೆಗಳು
ಕ್ಂಡನಬರನತ್ುವೆ. ಸತ್ಾದ ಬಲ ಎಂದಿಗೊ ಕ್ನಂದನವುದಿಲಿ.
ಬನಿು ಇನೆೊುಮ್ಮೊ ಹೆೋಳೆ ೋಣಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ತಾಯಿ ತ್ಂದೆ
ಸತ್ಾವೆೋ ನಮೊ ಬಂಧನ ಬಳಗ
ಸತ್ಾ ವಾಕ್ಾಕೆ ತ್ಪಿಪ ನಡೆದರೆ
ಮ್ಮಚುನಾ ಪರಮಾತ್ೊನನ
(ಎಲಿರೊ ನಮಸಾಕರಮಾಡಿ ನಿಗಿಮಿಸನತಾುರೆ.)
***

ಪ್ುರ್ಯಕ್ೊೀಟಿ
ಗೆೊೋವಿನ ಕ್ಥೆಗೆ ಆದಾಿವಾಗಿ ಸಪಂದಿಸದೆ ಇರನವವರನ ಯಾರನ? ಯಾರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ ವಯಸಿಾನವರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಇದನನು ಕೆೋಳಿ ಮನಗಧರಾಗನತಾುರೆ. ಈ ಕ್ಥೆಗೆ
ಎಲಿರ ಹೃದಯ ತ್ನಡಿಯನತ್ುದೆ. ಈ ಕ್ಥೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪು ರೊಪ ಕ್ನಾಿಟ್ಕ್ದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಥೆ ಇನೊು ವಿಸಾುರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ನು
ಸನಂದರವಾಗಿಯೊ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ ಅದರ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿ ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನನು ರಚಿಸಿದೆದೋನೆ. ಇದನ ಒಂದನ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಯಿತ್ನ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸನಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದನ ಪರಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದೆನನ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿುಗೆ ಹೆೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೆೊಲಿರನನು, ಇತ್ರ
ಜನರನನು ಕ್ಂಡನ ಅವರ ಹಸನಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದನಕೆೊಂಡರನ. ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಚಚೆಿಗಳು ನಡೆದವು. ಪುಣಾಕೆೊೋಟಿ ಹಾಡನನು ಕ್ಲ್ಲತ್ನಕೆೊಂಡರನ. ಮತ್ನು ಈ
ನಾಟ್ಕ್ವನನು ಪಾಸನುತ್ಪಡಿಸಿದರನ.

