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ಅವಸ್ಥೆ ಥೆ : ಓದುಗರಿಗೆ (ಪ್ರಥಮ ಮುದರಣ)
ಸ್ುಮಾರು ಮೂರ್ವತುತ ದನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನನನುಂದ ಬರೆಸಿಕೊಂಡದೆ. ಪ್ರತಿ ದನದ ಕ್ಂತನೂರ್ನು ದಾನವೆಂಬಂತೆ
ಪ್ಡೆಯುತತ ನಾನು ಬರೆದ ಕ್ರಯೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪವಾದರೂರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಕ್ೃತಾಥರನಾದಂತೆ. ನನನು
ಪ್ರಯ ಮಿತರ ಕೆ. ವ. ಸ್ುಬಬಣಣ ಈ ಕ್ೃತಿಯನುನು ತಮಮ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟಿಸ್ುತಿತದಾದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ೃತಜಞ.

ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಇನೂರ್ನು ಐವತುತ ತುಂಬುವುದಕೆಕ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಅವನು ಸ್ಥಾಯುತಾತ ಮಲಗಿದಾದಾನೆ. ಸ್ಥಾವನ ಜತೆ ಹೊೋರಾಡುತತ ಅವನು
ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೆೋಳುವ ಕೆಲವು ಘಟ್ನೆಗಳಿಂದ ಅವನ ಮನಸಿಥೆತಿ ಊಹಿಸ್ಬಹುದು. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆೋಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಳ ಈಜುಗಾರ. ನದ ತುಂಬಿ ಹರಿೋತಿದಾದಾಗ ಒಂದು ದಂಡೆಯಿಂದ ಧ್ುಮುಕ್ ಇನ್ನುಂದು ದಂಡೆ ಸ್ಥೆೋರತ ಇದದಾ.
ಅವನು ಒಮಮ ಹಿೋಗೆ ಈಜು ಬಿದಾದಾಗ – ಇನೆನುೋನು ಅಧ್ರ ಹೊಳ್ಳೆ ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನ ಜತೆ ಈಜು ಬಿದದಾ ಗೆಳ್ಳೆಯ ಒಂದು
ಮಾರಿ ಹಿಂದದಾನೆ – ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕೆೈ ಬತಿತ ಬಂತಂತೆ. ಮುಂದೆ ಹೊೋಗಲ್ಕೆಕ ಆಗಿಲಿಲಲಿಂತೆ. ‘ಮಾರಾಯ ನಾನು ಮುಳುಗಿತದೋನ.
ನೋನು ಹೊೋಗಯಯ’ ಅಂತ ಅವಸ್ರ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ಗಿ ಮುಳುಗೆೋ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅವನ ಗೆಳ್ಳೆಯ – ಹನುಮನಾಯಕನೆಂದು
ಅವನ ಹೆಸ್ರು – ಸ್ಥಾಹಸ್ ಮಾಡ ಉಳಿಸಿದನಂತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಾನು ಸ್ತೆತೋ ಸ್ಥಾಯಿತೋನ ಅನನುಸಿದಾಗ ತನನು ಮನಸ್ುಸು
ನವರಕಾರವಾಗಿತತಲಲಿ ಅದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೆನೆಸಿಕೊಳುಳವಾಗು ಪಾಶವರವಾಯು ಬಡದು ಮಲಗಿದವನ ಎರಡು ದೊಡಡ
ಕ್ಣುಣಗಳಲೂರ್ಲಿ ನೋರು ತುಂಬುವುದುಂಟ್ು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಡುಕೊೋಪ್ ಬೆೋರೆ. ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಲು ಓದುತತ ಇದಾದಾಗ ತನನು ಸ್ಥೆನುೋಹಿತನ್ಬಬನ ರಿಪೆೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಚು ತರೋಕೆಕ ಅಂತ
ಅಂಗಡಗೆ ಹೊೋದ. ಅಂಗಡಯವನಗೂರ್ ಈತ ಗ್ತುತ. ಚೆನಾನುಗಿಯೆೋ ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ಬಡವನಾಗಿದದಾ ಈ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಓಡಾಟ್ದ ಗತುತ ಕ್ಂಡರೆ ಈ ಅಂಗಡಯವನಗೆ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ ‘ನಮಮನುನು ನಂಬಿ ಹೆೋಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯರಿೋ ಈ ವಾಚನುನು?’
ಎಂದನಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಣಣಗೆ ಭೂರ್ತ ಕ್ನನುಡಯ ಗಾಜು ಸಿಕ್ಕಸಿಕೊಂಡು – ವಕ್ರವಾಗಿ ನ್ೋಡುತತ. ‘ರಿೋ ನಮಮ ಈ ಗಾಜಿನ
ಗೂರ್ಡನುನು ಪ್ುಡ ಪ್ುಡ ಮಾಡಬಿಡತೋನೆ ಇನ್ನುಂದು ಸ್ಥಾರಿ ನೋವು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ’ ಅಂದನಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ‘

ಬಡವನ

ಸಿಟ್ುಟ ದವಡೆಗೆ ಮೂರ್ಲ’ ಅಂದನಂತೆ ಅಂಗಡಯವನು – ಚಮಟ್ದಂದ ಏನ್ೋ ಕೆದಕ್ುತತ. ಹಾಗಂದದೆದಾೋ ರಿಪೆೋರಿ
ಸ್ಲಕ್ರಣೆಗಳನೂರ್ನು ಬಿಚಚಿದ ವಾಚುಗಳನೂರ್ನು ಇಟಿಟದದಾ ಗಾಜಿನ ಗೂರ್ಡನುನು ಎತಿತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಫಳ್ಳ್ಅಂತ ನೆಲಕೆಕ ಒಗೆದು ನಡೆದು
ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅವನ ಕೊೋಪ್ ಕ್ಂಡಾಗ ಎಂಥವರಾದರೂರ್ ನಡುಗಿಬಿಡತ ಇದದಾರು.
ಇಂಥ ದೂರ್ವಾರಸ್ ಮುನ ಕೆೈಕಾಲು ಎತತಲ್ಕೆಕ ಆಗದೆೋ ಮಲಗಿರೋದನುನು ನ್ೋಡೋಕೆ ಕ್ಷ್ಟ ಆಗಿತುತ. ಈಗ ಕೊೋಪ್ ಬಂದರೆ
ಅವನ ತುಟಿಗಳು ನಡುಗಿ, ಮೂರ್ಗಿನ ಸೊಳ್ಳೆಳ ಹಿಗಿಗ, ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರು ತುಂಬುವುದು ಅಷ್ಟೆಟ.
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ಅಥವಾ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ಕೊೋಲನೆನುತಿತ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಜಪ್ಪಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಾತನೆ. ಖಾಹಿಲೆ ಹಿಡದ ಗಂಡನ ಶುಶೂರ್ರಷ್ಟೆ
ಇತತ, ಅತತ ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ಥೆತ ಕೆಲಸ್, ಈ ನಡುವೆ ವರಾತ ಹಿಡದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳ ಸ್ುರಿಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಐದು
ವಷ್ರದ ಮಗಳು – ಇವೆಲಲಿ ಕ್ೂರ್ಡಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಹುಚಾಚಿಗುವಳು. ಅವಳ ಕ್ೂರ್ದಲು ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಕೆದರಿರುವುದು
‘ನಮಮ ಒಣಗವರಕ್ಷ್ುಟ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್’ ಎಂದು ಗಂಡನ ಮೋಲೆ ಗ್ಣಗುತತ ಅವಳು ಒಮಮ ತನನು ಮಗಳ ತುಟಿ ಹರಿದು ರಕ್ತ
ಸೊೋರುವಷ್ುಟ ಬಿರುಸ್ಥಾಗಿ ಅವಳ ಮೂರ್ತಿಯನುನು ಹಿಂಡದುದಾಂಟ್ು. ಇಷ್ಟಂದು ರಂಪ್ದಲೂರ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನಸ್ುಸು
ನವರಕಾರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದೂರ್ ಇಲಲಿವೆಂದಲಲಿ. ಅವನ ಜಿೋವನ ಚರಿತೆರ ಬರೆಯಲೆಂದು ನತಯ ಬರುತಿತದದಾ ಭೋಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದ
ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಹಿಂದನ ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳಲು ಶುರು ಮಾಡುವ. ತನನು ಸ್ದಯದ ಸಿಥೆತಿಯನುನು ಅರಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಅವನು
ಹೆೋಳಿಕೊಳುಳತಿತದುದಾದರ ಆಳ ಅಗಲ ಎಳ್ಳೆಯನಾದ ನಾಗೆೋಶನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿತತ್ತ ಇಲಲಿವೊ ಎಂಬುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆನುೋನೂರ್
ಬಾಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಲಲಿ.
ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದಾದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ದನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ್. ಕ್ಂಬಳಿಕೊಪೆಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆೈಯಲ್ಲಿಂದು ಕ್ತಿತ ಕೊಳಲು ಹಿಡದು
ತನನು ಹಳಿಳಯ ದನಗಳನೆನುಲಲಿ ಮೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿತದದಾ ಕ್ಥೆಯನನುವನು ಅದರಲೆಲಿೋನ್ೋ ತನಗೆ ಮಾತರ ತಿಳಿಯುವ
ಅಥರಗಳು ತುಂಬಿವೆ ಎನುನುವಂತೆ ಹೆೋಳುವುದು. ಸ್ಥಾಯುತಿತರುವ ಅವನಗೆ ತನನು ಹಿಂದನ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿೋಗ ದವಯವಾದದುದಾ
ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿದದಾದೆ ಎಂದು ಈಗ ಅನನುಸ್ುವುದು ವಸ್ುತ ನಷ್ಠ ಸ್ತಯವೊೋ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ದಯದ ಕ್ುಷದರ ದೆಸ್ಥೆಯನುನು
ಗೆಲಲಿಲು ಅಗತಯವೊೋ ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳುವುದು? ವೆೈಚಾರಿಕ್ವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನರಿೋಶವರವಾದ; ಜೊತೆಗೆೋ, ಕ್ಬಿೋರ, ಅಲಲಿಮ, ನಾನಕ್,
ಮಿೋರ, ಪ್ರಮಹಂಸ್ ಇತಾಯದ ದೆೈವಕ್ ತಲೆ ತಿರುಕ್ರನುನು ಮಚುಚಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಅವರೆಲಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರಮ
ಆಪ್ತರೆಂಬಂತೆ ಕ್ಚಾಯಿಸ್ುವವನು. ಆದದಾರಿಂದ ಅವನ ಒಟ್ುಟ ನಲುವೆೋನು ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು ಕ್ಷ್ಟದ ವಷ್ಯವೆೋ.
ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮನೆಯ ಎದುರು ನಂತು ದನಕ್ರುಗಳನುನು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು, ಗುಡಡ ಹೊಳ್ಳೆ
ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುನು ಮೋಯಿಸ್ುತತ ಓಡಾಡಸಿಕೊಂಡದುದಾ, ಸ್ಂಜೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ಕ್ೂರ್ತು ಆಲಸ್ಯದ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಯುವ ದನಕ್ರಗಳನುನು ಗಮನಸ್ುತತ, ಕೊಳಲ್ನಲ್ಲಿ ತನನು ಮನಸಿಸುನ ಲಹರಿಯನುನು
ನುಡಸ್ುತತ ತಾನೆೋನು ಯೋಚಸ್ುತಿತದೆದಾ ಆಗ ಎಂಬುದನನುವನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಳಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುವಾಗ ಒಂದು ಮುಖಯ
ಘಟ್ನೆ ಅವನ ಕ್ಣೆಣದುರು ನಲುಲಿತತದೆ. ಅದನುನು ಹೆೋಳುವ ಮುಂಚೆ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಅವನು ‘ಮಾರಾಯರೆ – ಆಗ ನಾನೆೋನು
ಸ್ುಖವಾಗಿದೆದಾೋಂತ ತಿಳಿೋಬೆೋಡ – ಗದೆದಾೋಲ್ ಹಸಿರು ಕಾಣಸ್ುತ ಅಂದರೆ ನನನು ಕ್ಥೆ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತಿಳಿಕೊಳಿಳ. ದನಕ್ರಗಳು
ಹುಚೆಚಿದುದಾ, ಬೆೋಲ್ ಗಿೋಲ್ ಕ್ತುತ ನುಗಿಗ ಬಿಡತದುದಾವು ಗದದಾಗೆ. ನಾನ್ಬಬನೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನುನು ಅಟ್ುಟತತ ಕೊನೆಗೆ
ಕೆೈಸ್ಥಾಗದೆ ಕ್ೂರ್ತುಬಿಡತದೆದಾ – ‘ಧ್ೂರ್’ ಎಂಬ ಎಂಬ ಮಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಕ್ು ಬಡದವನ ಹಾಗೆ. ಬಿೋಳಿತತುತ ನ್ೋಡ ಆಗ ಬೆನನು
ಮೋಲೆ’ – ಹೆೋಳುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಗುತಾತನೆ ಈಗ. ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ದಗಿಲನೂರ್ನು ಬಿೋಳುತಿತದದಾ ಪೆಟ್ುಟಗಳ ನ್ೋವನೂರ್ನು ನಟಿಸಿ
ತ್ೋರಿಸ್ುತಾತನೆ. ಇದನುನು ನೆನಪ್ಸ್ುತಿತದಂತೆ ದನ ಕಾಯುವದನುನು ತನನುಂದ ಪಾರು ಮಾಡದ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅವನಗೆ
ನೆನಪಾಗುತಾತರೆ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಯಾರೋ ಎತತ ಕ್ಡೆಯವರೋ ತಿಳಿಯದು. ಯಾವುದೊೋ ಊರಿಗೆ ಬರುತಾತರೆ ಅನನು. ಮನೆ ಗಿನೆ ಓರಣ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಮಾಡಕೊೋತಾರೆ. ಇರುವುದು ಒಬಬರೆ ಆದರೂರ್ ಅಡಗೆಯವನನುನು ಇಟ್ುಟಕೊಳುಳತಾತರೆ. ತನನು ಬಟ್ಟೆಟ ಮಾತರ ತಾನೆೋ
ಒಗೆದುಕೊಳುಳತಾತರೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಕಾಳಿದಾಸ್ನ ಸ್ಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆೋಳಬೆೋಕ್ು, ಹಿಂದೂರ್ಸ್ಥಾತನ ಗಾಯನ ಕೆೋಳಬೆೋಕ್ು – ದೊಡಡ
ರಸಿಕ್. ತಾಂಬೂರ್ಲದಂದ ಕೆಂಪಾದ ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಮೋಲ್ನ ಗಿರಿಜಾ ಮಿೋಸ್ಥೆ, ಅವರ ಕ್ವಯಲ್ಲಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯುವ ವಜರದ
ಒಂಟಿಗಳು, ಅವರ ಮುಚುಚಿಕೊಟ್ು, ಶುಭರವಾದ ಕ್ಚೆಚಿ ಹಾಕ್ದ ಪ್ಂಚೆ, ಅವರು ಹಿಡದ ಬೆಳಿಳ ಕ್ಟಿಟದ ಬೆತತ, ಅವರ ಕ್ಣಣನ
ಪ್ರಶಾಂತ ಭಾವ – ಇತಾಯದಗಳನುನು ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಅವರು ದೊಡಡ ವರಾಗಿಗಳು ಎಂದೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳುತಾತನೆ.
ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆೋಳಿಕೊಂಡರದದದಾರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಊಹೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರನ್ನುೋ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡದುದಾ ತಿಳಿದು
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮನೆ ಬಿಟಿಟದುದಾ ಎಂದು. ಲಕಾಷಧಿೋಶ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಡತಿಗಷ್ುಟ, ಆಸಿತ ಬಿಟ್ುಟ, ಉಳಿದ ಹಣ ಬಾಯಂಕ್ಲ್ಲಿಟ್ುಟ,
ಹಿೋಗೆ ನವೃತತರಾಗಿ ಊರೂರ್ರು ಅಲ್ಯುತಿತದದಾರು. ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಓದುತಿತರುತಿತದದಾರು. ಆತ ತಿರಕಾಲ ಜಾಞನಯೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ನಂಬಿಕೆ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎಲಾಲಿದರೂರ್ ಬಂದರು ಎನನು. ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತವರು ಇದದಾಕ್ದದಾಂತೆ ‘ಭೋ’ ಎನುನುವುದುಂಟ್ು. ಆಗ
ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಳವಳ ಕಾಣಸಿಕೊಳುಳತತದೆ. ಅವರನುನು ಕ್ಂಡರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಭೋ’ ಎಂದು ಬಿಡುವರೋ ಎಂದು
ಜನ ಹೆದರುತಿತದದಾರು. ಹಾಗೆ ಅನನುದೆ ಕ್ೂರ್ಡ ಅವರು ಇರಲಾರರು. ಆದದಾರಿಂದಲೆೋ ಬನನು ಎಂದರೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ‘ಆ
ಗರಹಸ್ಥೆನಗೆ ಏನು ಅನಷ್ಟ ಕಾದದೆಯೋ ಗ್ತಿತಲಲಿಯಯ – ಆದದಾರಿಂದ ನಾನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಲಿ’ ಎಂದು ಬಿಡುತಿತದದಾರು.
ಮುಂದನ ಅನಷ್ಟ ಕ್ಂಡು ‘ಭೋ’ ಅನುನುತಿತದದಾ ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ದುರಂತವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಳಯದು
ಕಾಣಸ್ುತಿತದುದಾದೆೋ ತಿೋರ ಅಪ್ರೂರ್ಪ್. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಗೆಗ ಮಾತರ ಅವರು ಒಮಮ ಒಳ್ಳೆಳಯದನುನು ಕ್ಂಡದುದಾಂಟ್ು. ಅದು ನಡೆದದುದಾ
ಹಿೋಗೆ:
ಕೊಳಕ್ು ಚಡಡ ಬನೋನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಳ್ಳೆದಂಡೆಯ ಅಶವತಥೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ. ಕೊಯಿಲು
ಮುಗಿದದದಾರಿಂದ ಅವನಗೆ ದನಗಳು ಗದೆದಾ ನುಗುಗವ ಭಯವರಲ್ಲಲಿ. ನದಯ ಝಳಝಳ ಶಬದಾ, ದನಗಳ ಕೊರಳಿನ ಗಂಟ್ಟೆ
ಇವುಗಳು ಕ್ವಗಳ ಮೋಲೆ ಬಿೋಳುತತಲ್ದಾದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ು. ಎಂದಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ು.
ಕೊಳಲನೂರ್ನುದುವ ಬದಲು ಕ್ುಮಾರವಾಯಸ್ ಭಾರತ ಹಾಡಬೆೋಕೆನನುಸಿತುತ. ನಾಲುಕ ವಷ್ರ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಿದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಭಾರತವನುನು ಓದ ಕ್ಲ್ತದದಾಲಲಿ; ಅವನ ಮಾಸ್ತರರಾಗಿದದಾ ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಓದುವುದನುನು ಆಗಿೋಗ ಕೆೋಳಿ ಕ್ಲ್ತಿದುದಾ.
ಭಾವವಶವಾಗಿ ಹಾಡಕೊಳಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಅವನ ಹಳಿಳಯ ಹತಿತರದ ಪೆೋಟ್ಟೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಆಗ ಬಿೋಡುಬಿಟಿಟದದಾ
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತಮಮ ಕೊೋಟ್ನುನು ಒಗೆಯುತತ ನದಯಲ್ಲಿ ಇದದಾರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆೋ ಯಾಕೆ ಒಗೆಯಲು ಬಂದದದಾರೆಂಬುದೂರ್
ಆಶಚಿಯರ. ಅವತುತ ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವರು ಪೆೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತದಾದಾಗ ಅರೆ ಹುಚಚಿನಾಗಿಬಿಟಿಟದದಾ ನವೃತತ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರನ್ಬಬ
ಅವರನುನು ನಲ್ಲಿಸಿದನಂತೆ. ಕೊೋಟ್ನುನು ಬೆೋಡದನಂತೆ ‘ಕೊಡತೋನ ಮಾರಾಯರೆ. ಆದರೆ ತ್ಟಿಟದದಾಲಲಿವೆ? ಒಗಿೋಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದು
ಸೊೋಪ್ುಕೊಂಡು ಹಾಗೆೋ ನಡೆಯುತತ ಈ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಈ ದಂಡೆಗೆ ಬಂದದದಾರಂತೆ. ಎರಡು ಮೈಲ್ಯಾದರೂರ್ ಆಗತೆತ,
ಪೆೋಟ್ಟೆಗೂರ್, ಈ ನದಗೂರ್.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹಾಡುತಿತದದಾ ಹುಡುಗನ ಎದುರು ನಂತು ‘ಭೋ’ ಎಂದರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಚಕೆಯಿಂದ ಹಾಡು ನಲ್ಲಿಸಿದ.
ಎತತಲ್ೋ ದೂರ್ರ ನ್ೋಡುತತ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ನೋರು ಸೊೋರುತಿತದದಾ ಕೊೋಟ್ು ಹಿಡದ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ‘ಏ ಹುಡುಗ ದನಗಳನುನು
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ಕ್ಟಿಟ ಹಾಕ್ದ ಮೋಲೆ ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಕಾದರು’ ಎಂದು ಕೊೋಟ್ನುನು ಹಿಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ು
ಹೊೋದರು. ತಾನು ಕ್ೂರ್ತಿದುದಾ ಅಶವತಥೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ; ಎದುರಿಗಿದದಾ ಪೆೋರಳ್ಳೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಂಚವಣರದ
ಗಿಳಿಗಳಿದದಾವು ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಆ ಮರದ ಮೋಲೆ ಅಪ್ರೂರ್ಪ್ದ ಬಣಣದ ಹಕ್ಕಯಂದನುನು ತಾನು
ಕ್ಂಡದುದಾಂಟ್ು ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾತನೆ.
ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾದ. ಕೊೋಲು ಬಿೋಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ‘ಅಯಯೋ ಪೆದುದಾ ಹುಡುಗ, ನೋನು ಯಾರೆಂದು
ನನಗೆ ಇಷ್ುಟ ದನವೂ ತಿಳಿಯದೆೋ ಹೊೋಯಿತೆ? ಬಾ ನನನು ಹಿಂದೆ’ ಎಂದು ಸಿೋದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ತಂದೆ ಇಲಲಿ. ತಾಯಿ ಅವಳ ಅಣಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಣನ ಹೆಂಡತಿಯಂದ ಮೂರ್ದಲ್ಸಿಕೊಳುಳತತ, ಪ್ರತಿನತಯ ಕ್ಡುಬಿಗೆ
ತಿರುವುತತ, ದನ ಕ್ರುವಗೆ ಮುರ ಬೆೋಯಿಸ್ುತತ, ಗ್ಬಬರಕೆಕ ಸೊಪ್ುಪ ಹೊತುತ ತಂದು ಹಾಕ್ುತತ ಬದುಕ್ುವುದು. ಕೆೈಯಲ್ಲಿ
ಉಂಗುರ, ಹರಳಿನ ಒಂಟಿ, ಬೆಳಿಳ ಕ್ಟಿಟದ ಬೆತತ – ಇವುಗಳನುನು ಕ್ಂಡೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾವ ದಂಗುಬಡದು ನಂತ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಬೆೈದರು. ‘ಎಂಥ ಮುಟ್ಟಾಠಳ ಜನ ನೋವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಕ್ಯ ನಮಮ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಿೋಳದೆೋ ಹೊೋಯಿತಲಲಿ’
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ುಟ, ಗದರಿಸಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹತುತ ಮೈಲ್ಯಾಚೆಯ ಊರಲ್ಲಿದದಾ ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ುಟ
ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಸ್ಥೆೋರಿದರು. ಹಣದ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಮಾಡ ಕ್ಣಮರೆಯಾದರು. ವಷ್ರಕೊಕಮಮ ಬಂದು ನ್ೋಡುತಿತದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿೋಗೆ
ಬಿ.ಎ. ತನಕ್ ಓದದುದಾ. ತನಗೆ ಸ್ಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳೆದ ಮೋಲೂರ್ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಆಶಚಿಯರಕ್ರ ವಯಕ್ತಯಾಗಿ ಉಳಿದದದಾರು ಎಂದು
ಹಿಂದನದನುನು ನೆನಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ‘ನನಗೆ ಕ್ಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಡುತಾತರೆ. ನಾನು ಜೆೈಲ್ಗೆ
ಹೊೋದಾಗ ಅವರು ಹಾಜರು. ಹಾಗೆಯೆೋ ಜವರಗಿರ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾಗ. ಮೊದಲನೆೋ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಂತಾಗ ಖಚರಗೆಂದು
ಸ್ಥಾವರ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಕೊಟ್ುಟಹೊೋದರು. ಅವರು ಹೆೋಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದಾದರೂರ್ ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ುತಿತದದಾರೋ ಹಾಗೆೋ
ಊರನುನು ಬಿಟ್ೂರ್ಟ ಹೊೋಗುತಿತದದಾರು. – ಮನೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಪಾತೆರ, ಪ್ರಟ್ಟೆ, ಫನರಚರು ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ಕ್ಂಡಕ್ಂಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ುಟ.
ವಚತರ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಪ್ಂಗಡ ನನಗೆ ಈಗಲೂರ್ ತಿಳಿಯದು. ಬಾರಹಮಣರೋ ಲ್ಂಗಾಯತರೋ
ಇದದಾರಬಹುದು – ನಾನು ಮಾಂಸ್ ತಿನುನುವುದು ಬಿಟಿಟದದಾರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಯಿತೆಂದು ಈ ನನನು ಊಹೆ. ಅವರಿಗೆ
ಕ್ುಲ್ೋನ ಹೆಣುಣಗಳ್ಳೆಂದರೆ ಕ್ಣೆಣತಿತ ನ್ೋಡಲಾರದ ಮಯಾರದೆ. ಆದರೆ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆಯರೆಂದರೆ ಬಲು ಚಪ್ಲ. ಸ್ಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿದ ಪೋಲ್ ಪ್ದಯವೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮಹಾನುಭವ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕ್ೋಯ ಅಂದರೆ ಚೂರ್ರೂರ್
ಆಸ್ಕ್ತಯಿರಲ್ಲಲಿ.’
‘ನೋನು ಎಲಲಿ ಕ್ಷ್ಟ ಎಲಲಿ ಬವಣೆ ಪ್ಟ್ುಟ ನನನು ಊರಲೆಲಿೋ ಬೆಳ್ಳೆಯಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದದಾರಂತೆ . ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು
ಹಳಿಳಯ ಹತಿತರದ ನಗರದಲೆಲಿೋ ಬೆಳ್ಳೆದ. ಅವನಗಾಗುತಿತದದಾ ಅವಮಾನಗಳ್ಳೆೋನೂರ್ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ಳಿಸ್ುತಿತದದಾ ಹಣದಂದ
ನಲಲಿಲ್ಲಲಿ. ಬಡವರ ಮನೆ ಹುಡುಗನಲಲಿವೆೋ? ಅವನು ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಲು ಓದುವಾಗ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ವಾಡ್ರನ್ಒಬಬ – ತುಂಬ
ಶಿರೋಮಂತ ಜಮಿೋಂದಾರ – ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅತಯಂತ ತಾತಾಸುರದಂದ ಕಾಣುತಿತದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಠೋವ ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ಕ್ಣುಣ
ಕ್ುಕ್ುಕವಂಥದುದಾ. ನಾವು ಇರುವ ಸಿಥೆತಿಗೂರ್ ಆಗಬೆೋಕೆಂದು ಹಂಬಲ್ಸ್ುವ ಸಿಥೆತಿಗೂರ್ ಅಂತರವದಾದಾಗ, ಮುಖವಾಡ ನಜವಾದ
ಮುಖ ಆಗುವ ಮುನನು ಏನೆೋನು ಸ್ಂಕ್ಟ್ ಪ್ಡಬೆೋಕಾಗುತದೆ ಎಂಬುದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಲವು ಘಟ್ನೆಗಳಿಂದ ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾ.
ಈಗ ಸ್ಥಾಯುತಿತರುವಾಗಲೂರ್ ಅಂಥ ಸ್ಂಕ್ಟ್ದಂದ ಅವನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ ಬಡಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಂದ
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ಪೆಟ್ುಟ ತಿಂದು ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲೆ ಕೆದರಿ ನಂತು, ‘ಇವರಬಬ ಮಹಾನಾಯಕ್ರಂತೆ, ಕಾರಂತಿ ಮಾಡಾತರಂತೆ.
ಹೆಂಡತಿೋನನು ಹೊಡೆಯೋದು ಮೊದಲು ನಲ್ಲಿಸ್ಲ್ ನ್ೋಡುವ’ ಎಂದು ಗ್ಣಗುವಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಖನನುನಾಗುತಾತನೆ. ತನನು
ದುರಹಂಕಾರವನುನು ಹದದಾನಲ್ಲಿಡಲು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ಲ್ಸಿದದಾ ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತಿತ, ಈ ತನನು ತೆೋಜಸ್ುಸುಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡ ದೆೋಹದಂದ
ಬಿಟ್ಟೆಟೋ ಹೊೋಯಿತೆ ಎಂದು ತಬಿಬಬಾಬಗುತಾತನೆ.
ಯಾವುದೊೋ ಸ್ಣಣ ತಪ್ಪಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ವಾಡರನ್ಒಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಧೆೈಯರ ಮಾಡದನಂತೆ. ಕೊಂದು
ಬಿಡುವಂತೆ ಅವಡುಗಚಚಿ ಬೆತತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಎಲಲಿ ಹುಡುಗರ ಎದುರು ಅವನು ರೌದಾರವತಾರ ತಾಳಿ ನಂತ.
ಚಾಚದ ಗಲಲಿ, ಗುಳಿಬಿದದಾ ಕ್ಣುಣಗಳು, ಮೈಲೆ ಕ್ಜಿಜಿಯಿಂದ ತೂರ್ತಾದ ಮುಖದ ಈ ಕ್ುಳಳ ವಾಡ್ರನ್ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ುಕ್ಕ.
ಅವನ ಕ್ೋರಲು ದನಯ ಆಭರಟ್ ಕೆೋಳಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೆೋಸಿಗೆ ಉಂಟ್ಟಾಯಿತು. ತನನು ನಾಯಕ್ತವ ಒಪ್ಪಕೊಂಡದದಾ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ
ಬೆರಗಾಗಿ ಮುಂದೆೋನು ತಿಳಿಯದೆ ನಂತಿದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಡರನ್ಗೆ ಬೆನುನು ತಿರುಗಿಸಿದ. ಚಡಡಯನುನು ಬಿಚಚಿದ. ಅಂಡನ
ಮೋಲೆ ಹಣಾಣಗಿ ಕೆಂಪ್ಗೆ ಗುಂಡಗೆ ಇದದಾ ಕ್ುರ ಒಂದನುನು ಬೆರಳಿನಂದ ತ್ೋರಿಸ್ುತತ, ಕ್ತುತ ತಿರುಗಿಸಿ, ‘ಸ್ಥಾವಮಿ ಈ ಕ್ುರ
ಇರೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ುಟ ಇನೆನುಲಾಲಿದರೂರ್ ಹೊಡೋರಿ’ ಎಂದು ಪ್ೃಷ್ಠವನ್ನುಡಡ ಬಾಗಿದ. ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಗ್ಳ್ಳ್ಎಂದು ನಕ್ಕರು.
ವಾಡರನ್ಅವಮಾನ, ಸಿಟ್ುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಗುತತ ತನನುನುನು ಸ್ುತುತವರಿದ ತಿರಸ್ಥಾಕರ ಕ್ಂಡು ಹೆದರಿ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ಸ್ಥಾಥೆನ
ಶಿರೋಮಂತಿಕೆಗಳ ದವಲತತನುನು ಹಿೋಗೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಹಳ ಸ್ಥಾರಿ ಗೆದದಾದಾದಾನೆ.
‘ನನ್ನುಳಗ್ಂದು ಹುಲ್ಯಿದೆಯ’ ಎಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹೆೋಳುತಿತದದಾರಂತೆ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ದುಗಿರ ಗುಪ್ತ ಭಕ್ತರು.
ಯಾವಾಗಾದರಮಮ ಇದದಾಕ್ದದಾಂತೆ ಯಾರೂರ್ ತನನುನುನು ತಿಳಿಯದ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ ದುಗಿರಯ ಆರಾಧ್ನೆಗೆ ತ್ಡಗಿ
ಬಿಡುವರು. ಹಗಲು ರಾತೆರ ನಡೆಯುವ ಈ ಆರಾಧ್ನೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅವರನುನು ಒಂದೆೋ ಜಾಗಕೆಕ ಕ್ಟಿಟಹಾಕ್ದುದಾಂಟ್ು. ಇಂಥ
ಒಂದು ಆರಾಧ್ನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ಮುಮಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದದೆ. ‘ಹುಲ್ಯನುನು ಸ್ವಾರಿ ಮಾಡಬೆೋಕೊ’ – ಎಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದಾದಾರೆ. ಕೆಂಪ್ು ಪ್ಟ್ಟೆಟ ಮಡಯುಟ್ುಟ, ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ದೊಡಡ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಟ್ುಟ, ಒದೆದಾಯಾದ
ಬೆಳ್ಳೆಸಿದ ತಲೆಗೂರ್ದಲನುನು ಭುಜದ ಮೋಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಈ ದೆೋವಯ ಆರಾಧ್ಕ್ನ ಹೊಳ್ಳೆಯುವ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ಂಶಯದಂದ ನ್ೋಡಲು ಪ್ರಯತನುಪ್ಟಿಟದದಾ. ಅವನಗೆ ಯಾವ ದೆೋವರ ಪ್ೂಜೆಯೂರ್ ಸ್ಥಾಧ್ಯವರಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಮುಖವಾಡವನುನು
ಮುಖವೆೋ ಮಾಡಬಲಲಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ನೆಚುಚಿಗೆಯೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಬೆೋಕ್ತತಲಲಿವೆೋ? ಆದದಾರಿಂದ ದವಯವಾದದೊದಾಂದು
ತನನುನುನು ಹೊಗುವುದಕಾಕಗಿ ಸ್ಂಶಯವನೂರ್ನು ಮಿೋರಿ ಏಕಾಗರನಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಅವರ ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ಬದಲ್ಸ್ುತತ ಬೆಳ್ಳೆಸ್ಲು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅವನನುನು ಹಿೋಯಾಳಿಸಿದೂರ್ದಾ ಇಲಲಿವೆಂದಲಲಿ. ಸ್ದಾ ಕ್ನನುಡಯ ಎದುರು ನಂತು ತಲೆ
ಬಾಚುತತಲ್ೋ ಮುಖ ಹಿಂಡಕೊಳುಳತತಲ್ೋ ಇರುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಆತಮ ರತಿಯನುನು ಹಿೋಗೆ ಜರಿದು ಅವರು ಬಿಡಸಿದುದಾ.
ನಗುತತಲ್ೋ, ಘಜಿರಸ್ುತತಲ್ೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಒಳಹುಲ್ ನೆಗೆಯುತಿತತುತ. ದುಷ್ಕಮಿರಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹುಳ ಎನನುಸ್ುವ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಬಲಲಿ ಶಕ್ತಯನುನು ಕ್ರಮೋಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದದಾ. ಅವನು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಹೆಸ್ರು ಮಾಡದದಾ ವರೋಧ್ ಪ್ಕ್ಷದ
ನಾಯಕ್ನಲಲಿವೆೋ? ಆದದಾರಿಂದ ಆತನಬಾಯಿ ಕ್ಟಿಟಸ್ಲು ಕೊಳಕ್ರು, ಖದೋಮರು ಏನೆೋನ್ೋ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡುವರು.
ಇದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ದಾ ಅವಡುಕ್ಚಚಿಕೊಂಡೆೋ ಬದುಕ್ಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದುದು.
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ಆದದಾರಿಂದಲೆೋ ಏನ್ೋ ಸ್ಮಾಜಕೆಕ ತನನುನುನು ಒಡಡಕೊಳಳದ ಮಹೆೋಶವರಯಯನಂಥ ಆತಾಮರಾಮರು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅಚುಚಿಮಚಾಚಿಗಿ
ಉಳಿದದುದಾ. ಕೊಳ್ಳೆಯುವುದೆೋ ಜಾಯಮಾನವಾದ ನತಯ ಜಿೋವನದ ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣರ ಶುದಧಿ ಹುಡುಕೊೋದೆೋ
ಅಸ್ಂಬದಧಿವರಬಹುದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನು ಅವನನುನು ಬಾಧಿಸಿದದಾದೆ. ಬಜೆಟ್ುಟ, ಕಾಮಗಾರಿ, ಲಂಚ, ಭಡತ, ವಗರ, ನೌಕ್ರಿ
ಇತಾಯದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿಸ್ುವ ರಾಜಕ್ೋಯದಂದ ಮೋಲೆೋಳಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ದಾ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಾತನೆ. ಕಾರಂತಿಯ ಕ್ನಸ್ು
ಕಾಣುತಾತನೆ. ಆದರೆ ತನನು ಕಾರಂತಿಕಾರಕ್ತೆ ಕ್ರಮೋಣ ತೆೋಪೆ ಕೆಲಸ್ವಾಗಿಬಿಟಿಟದೆ. ತನನುನುನು ತೆೋಲ್ಸ್ುವ ಮಹೆೋಶವರಯಯನೂರ್
ಈಚೆಗೆ ಬರುವುದಲಲಿ. ಒಂದೊೋ ಭಯಂಕ್ರ ಜಗಳಗಂಟ್ನೂರ್ ಅಹಂಕಾರಿಯೂರ್ ಆಗಬೆೋಕ್ು; ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಜದಂದ ಮುಖ
ತಿರುಗಿಸಿದ ಆತಾಮರಾಮ ನಾಗಬೆೋಕ್ು. ಲ್ೋಭಿಗಳನುನು ಕ್ಸ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಮಾತಾಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಿಗುಗತಾತನೆ. ಹಿೋಗೆ
ಹಿಗುಗವುದು ತನಗೆ ಚಾಳಿಯಾಗಿಬಿಟಿಟತಲಲಿ ಎಂದು ಹೆದರುತಾತನೆ. ತನನು ಕೊೋಪ್ದಂದ ಸ್ುತತಲ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚೂರ್ರೂರ್
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದದಾದಾಗ ಕೊೋಪ್ ತಿೋಟ್ಟೆಯಾಗದೆ ಬೆೋರೆ ಮಾಗರವದೆಯೆ ಎಂದು ಸ್ಮಾಧಾನಪ್ಡುತಾತನೆ . ಇಂಥ ಕೊೋಪ್,
ತಾಪ್, ಪೆರೋಮಗಳ ತಿೋವರತಗೆ ಕ್ಬಿೋರ ಅಲಲಿಮರಂಥ ಅರೆಹುಚಚಿರ ಕ್ವತೆಯೆೋ ರಾಜಕ್ೋಯಕ್ಕಂತ ಉತತಮ ಮಾಧ್ಯಮ
ಎಂದುಕೊಳುಳತಾತನೆ.
ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥಾಹಿತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ ಸೊೋತವ. ಒಮಮ ಬಿೋಳಿ ಕಾಗದದ ಮೋಲೆ ದುಂಡನೆಯ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ರವಾಕ್ಯವೊಂದನುನು ಬರೆದು ಅದನುನು ಮುಗಿಸ್ಲಾರದೆೋ ಹೊೋಗಿದದಾ. ‘ಸ್ುಗಿಗಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತುತ ಕ್ರಿಯ
ಎನುನುವ ಹೊಲೆಯನ್ನುಬಬ ತನನು ತೆಲೆಯ ಮೋಲೆ ಹೆೋಲ್ನ ಕ್ುಕೆಕ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡು ಹೊೋಗುತಿತದಾದಾಗ’ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ
ಕೊನೆಯಾಗದೆ ನಂತಿತುತ. ಹಿೋಗೆ ಹೊೋಗುತಿತದಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಲ್ೋಕ್ದ ಕೊಳಕ್ನುನು ಸ್ುಡಬಲಲಿ ಬೆಂಕ್ಯಂಥ ಸಿಟ್ುಟ
ಹುಟಿಟತೆಂದು ಬರೆಯುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆೋ? ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಲು ಒಂದೊೋ ನಜಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಿಟ್ುಟ ಹುಟಿಟದದಾರ ದಾಖಲೆ
ಇರಬೆೋಕ್ು; ಅಥವಾ ಅಂಥದು ಹುಟ್ುಟವುದು ನಜವೆಂದು ಅನನುಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡಬಲಲಿ ವಾಕ್ಸುದಧಿ ತನಗೆ ಬೆೋಕ್ು. ಕೆೈಸ್ಥಾಗದೆೋ
ಇರೋವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ತಿೋಟ್ಟೆ ತಿೋರಿಸೊಕೋತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ವಗಳನುನು ಅವನು ಜರೆಯುತಿತದದಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ೂರ್ಹೆ ಕ್ಂಡ
ಮಹೆೋಶವರಯಯ, ‘ಸ್ುಡುವ ತಾಕ್ತಿತದದಾರೆ ಸ್ುಡಯಯ, ವಾಗೆದಾೋವಯನುನು ಜರಿಯಬೆೋಡ’ ಎಂದದದಾರು. ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿೋ ಕೊೋಪ್ವನುನು
ಚೆಲುಲಿವುದರ ಬದಲು ಅದನುನು ಮಾತಿನಲೆಲಿ ಒಳಚಾಚದ ಬೆಂಕ್ಯ ನಾಲಗೆ ಮಾಡ ಉರಿಸ್ುವುದೆೋ ಶೆರೋಷ್ಠವೆಂದು
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಅಭಿಪಾರಯ. ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ: ತನನು ಮಾತುಗಳು ತನನು ಗವರಕೆಕೋ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತಿತದದಾವು;
ಮೈತುಂಬ ಏಳುವ ಪ್ತಥೆಗಂಧೆಯಂತೆ ತನನುಂದ ಹೊರ ಬಿೋಳುತಿತದದಾವು.
***
ಪರೆ ಬಿಡುವಾಗಿನ ಸ್ಂಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗ್ಮಮ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡದದೂರ್ದಾ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರ್ ಮಿೋಡಯಟ್ಟ್ಕಾಲೆೋಜ್ನಲ್ಲಿ
ಆಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಓದುತಿತದದಾ. ಅವನ ಜಾತಿಯ ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನಗೆ ಬಿಟಿಟ ಊಟ್, ವಸ್ತಿ. ವಯಸ್ುಸು ಇಪ್ಪತೆತೈದು ಇದದಾರೂರ್
ಇರಬಹುದು. ಅವನು ಹುಟಿಟದ ತಾರಿೋಖು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಗ್ತುತ? ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆಳ್ಳಾಗಿದದಾ ತಾಯಿಯನುನು ಕೆೋಳಿದರೆ ನೆರೆ
ಬಂದ ವಷ್ರ ಎನುನುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಫ್ರೋ ಬೋಡರರಾಗಿದದಾರೂರ್ ಆ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದದಾ ಶಿರೋಮಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆಲಲಿ ನಾಯಕ್.
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ಯಾರಿಗಿಲಲಿದದದಾರೂರ್ ಅವನಗೆ ಮಾತರ ಸ್ವತಂತರವಾದ ರೂರ್ಮು – ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಕ್ೂರ್ಡ ಬಿಟ್ುಟಕೊಟಿಟದುದಾ. ಒಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ತುಂಬ ಜವರ ಬಂತು. ಅವನಗೆ ಗುರಪ್ಪ ಎಂಬ ಶಿರೋಮಂತ ಅನುಯಾಯಿ ಇದದಾ. ಅವನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಶುಶೂರ್ರಷ್ಟೆ
ಮಾಡುತಿತದಾದಾಗ, ತುಂಬ ಜವರದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ‘ನನಗ್ಂದು ಹೊಸ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಸಿಕೊಡು’ ಎಂದ. ಗುರಪ್ಪ ಸ್ವಲಪ ಜುಗುಗ
ಸ್ವಭಾವದವನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ. ಹಾಸಿಗೆ ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕೆಂದು ವವರಿಸಿದ: ‘ಏಯ್ಗುರಪ್ಪ – ಜುಗುಗತನ ಮಾಡಬೆೋಡ.
ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ುತತ ಬೆೋರೆ ಬಟ್ಟೆಟೋನೆೋ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ಅಂಚು ಕ್ಟಿಟಸ್ಬೆೋಕ್ು. ಹಾಸಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಥ್ತರ ಇರಬೆೋಕ್ು.
ಗ್ತಾತಯೆತೋನ್ೋ?’ ಅಂದ. ಗುರಪ್ಪ ‘ಹೂರ್’ ಎಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಲ್ಸಿ ತಂದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಜವರ ಏರಿತುತ. ಏನೆೋನ್ೋ
ಬಡಬಡಸ್ುತಿತದದಾವ ಹೊಸ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಂಚುಗಳನುನು ಮುಟಿಟ ನ್ೋಡದ. ‘ಹಾವನ ಮೊೋತಿ ಥರ ಚೂರ್ಪಾಗಿದೆಯಲ್ಲಿೋ?
ಬಾಕ್ಸ್ಥ್ಹಾಗೆ ಇರಬೆೋಕ್ು – ಬಾಕ್ಸ್ಥ್ಹಾಗೆ’ ಎಂದು ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ತೆಗೆಯಲಾಗದದದಾರೂರ್ ಗುರುಪ್ಪನ ಮುಖ ಹುಡುಕ್ುತತ
ಏಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ. ಅವನು ಹೆೋಳಿದಂಥ ಹಾಸಿಗೆಯನೆನುೋ ಹೊಲ್ಸಿದೆದಾೋನೆ ಎಂಬ ಗುರುಪ್ಪನ ವವರಣೆಯಿಂದ ಅವನಗೆ
ಸಿಟ್ುಟ ಬಂತು. ಹಾಸಿಗೆಯೆೋ ಬೆೋಡವೆಂದು ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದ. ಥಂಡಯಾಗುತತದೆಂದು ಗುರಪ್ಪ ಬೆೋಡಕೊಂಡರೂರ್
ಏಳಲ್ಲಲಿ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿೋಗೆೋ ಗುರುಪ್ಪನಗೆ ಜವರ ಬಂದತುತ. ಆಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವನ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ದಾ ಕ್ೂರ್ತಿದುದಾ
ಹಣೆಗೆ ಒದೆದಾ ಬಟ್ಟೆಟ ಹಾಕ್ದದಾ; ಅವನು ಮಾಡಕೊಂಡ ವಾಂತಿಯನುನು ಬಾಚದದಾ. ಇದರಿಂದ ಗುರಪ್ಪನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ಪ್ೂಜಿಸ್ುವಂಥ ಭಕ್ತ ಹುಟಿಟತು. ಆದರೂರ್ ಜಿಪ್ುಣನಾದ ಗುರಪ್ಪನಗೆ ಒಳ್ಳೆಳಯ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಲ್ಸ್ುವುದು ಅನಗತಯ ದುಂದು
ಎನನುಸಿರಬಹುದು. ಸ್ನನುಯಲ್ಲಿದದಾವನ ಮಾತಿಗೆೋಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಧೆೈಯರವೂ
ಇದದಾರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಣಣತನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅತಿೋವವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿರಬೆೋಕ್ು. ಗುರಪ್ಪ ಅನಂತರ ಅತಯಂತ ದೆೈನಯದಂದ ಬೆೋರೆ
ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಲ್ಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆೋಡಕೊಂಡರೂರ್ ಅದರ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲಗಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಹಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೋಲೂರ್
ಮಲಗಲ್ಲಲಿ. ಈಚಲು ಚಾಪೆಯ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದ. ಗುರಪ್ಪ ಜೊೋಲು ಮೊೋರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ದಾ
ಕ್ೂರ್ತಿರುತಿತದದಾರೂರ್ ಅವನನುನು ಮಾತನಾಡಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲಿ.
ಜವರ ಸ್ವಲಪ ಇಳಿದ ಮೋಲೆ ತನನು ಮಾವನ ಹಿರಿಯ ಮಗನದದಾ ಊರಲ್ಲಿ ಶುಶೂರ್ರಷ್ಟೆ ಪ್ಡೆಯಲೆಂದು ಹೊರಟ್. ಆ ಊರಿಗೆ
ಹೊೋಗಲು ಟ್ಟೆರೈನ್ಹಿಡಯಬೆೋಕ್ು. ಮುವವತುತ ಮೈಲ್ಯ ನಂತರ ಟ್ಟೆರೈನ್ಇಳಿದು ಬಸ್ಥ್ಹಿಡಯಬೆೋಕ್ು. ಇರುವ ಒಂದೆೋ ಬಸಿಸುಗೆ
ನಗದಯಾದ ಕಾಲವಲಲಿ. ಸ್ಥೆಟೋಶನನುನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಸಿಸುಗೆ ಕಾಯುತತ ಒಂದು ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ನ ಬೆಂಚನ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದ.
ಇನೂರ್ನು ಸ್ಣಣಗೆ ಜವರವತುತ. ಬೆಂಚನ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹೊೋಟ್ಟೆಲು ಯಜಮಾನ ನ್ೋಡ, ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ ರಸ್
ತುಂಬಿದ ತನನು ಬಾಯನುನು ಮೋಲಕೆಕತಿತ, ಗಡಡ ಕೆರೆದುಕೊಳುಳತತ ಏಳುವಂತೆ ಸ್ನೆನು ಮಾಡದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೋಡದ.
ಯಜಮಾನನಗೆ ಕೊೋಪ್ ಬಂತು. ಹೊಗೆಸ್ಪ್ುಪ ಉಗುಳಿ ಬಂದು ‘ಏಳಯಯ, ಇಲ್ದಾದೆರ ಎಳ್ಳೆಸಿಹಾಕ್ತೋನ’ ಎಂದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಹಿಂದನಂತೆ ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೋಡುತತಲೆೋ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ: ‘ನನಗೆ ಜವರ. ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ
ಮಲಗಲಾರೆ. ಬಸ್ುಸು ತರುವ ತನಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲು ತಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೆೋಕ್ು.’ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದದಾ ಸ್ಥೌಜನಯ ಅವನ
ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ‘ಇವನನುನು ಎಳ್ಳೆದು ಹಾಕೊರೋ, ದಕ್ಕಲಲಿದ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲಗಕ್ಕಲಲಿ ಈ ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ರೋದು’ ಎಂದ.
ಮಾಣಯಬಬ ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಲೆಯಿಂದ ಟ್ರಂಕ್ನೆನುಳ್ಳೆದ. ಯಜಮಾನ ಅದನುನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆಸ್ದಾಗ
ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿದದಾದೆದಾಲಲಿ ಮಧಾಯಹನುದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಎಳ್ಳೆಯಲು ಹೊೋದಾಗ ‘ನನನು ಮೈ ಮುಟಿಟೋರಿ – ಜೊೋಕೆ’
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಎಂದು ತೂರ್ರಾಡುತತ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದ. ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತನನು ಜುಬಬದ ತ್ೋಳನುನು ಸ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಕ್ಗೆ
ಚೆಲಾಲಿಪ್ಲ್ಲಿಯಾದದಾನುನು ತುಂಬಿದ, ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು, ಪ್ೂವರ ಕಾಲದ
ಉಗರಮುನಕ್ುಮಾರನಂತೆ ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ನ ಕ್ಟ್ಟಡವನುನು ದಟಿಟಸ್ುತತ ‘ಇದಕೆಕ ಬೆಂಕ್ ಬಿದುದಾ ಎಲಲಿ ಸ್ುಟ್ುಟ ಹೊೋಗುತೆತ – ತಿಂಗಳ
ಒಳಗ’ ಎಂದ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ. ಯಜಮಾನ ಥೂರ್ ಎಂದು ಉಗುಳಿದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ರುಣೆಯಿಂದ ನಕ್ಕ. . . . . . . . .
ಇಂಥ ಮಾತನಾನುಡಬಲಲಿ ಶಕ್ತ ಈಗಲೂರ್ ಅವನಗೆ ಇದೆ. ಓಡಾಡಲಾಗದದದಾರೂರ್, ಕ್ುಚರಯಲ್ಲಿ ಎತಿತಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಾದಾನೆ: ಯಾರ ಕ್ಡೆಯೂರ್ ನ್ೋಡದೆ, ಕ್ಣೆಣತಿತ: ‘ನಾನೋಗ ಪ್ರವಾದಯಂತೆ ಹೆೋಳುತಿತರುವೆ – ಕೆೋಳಿ – ಬಿಡ
– ನನಗದು ಅಲಪ ವಷ್ಯ. ಬಡವರು ಸಿಟಿಟಗೆೋಳುತಾತರೆ. ನಮಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಚುಚಿತಾತರೆ’ ದೆೈನಕ್ ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನು
ಹಾಸ್ಯಪ್ರಯ ಸ್ಂಪಾದಕ್ರು ಬಾಕ್ಸ್ಥ್ಮಾಡ ಆಶಚಿಯರ ಸ್ೂರ್ಚಕ್ ಚಹೆನುಯಿಂದ ಕೊನೆ ಮಾಡ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದರು. ಅವನ ಮುಖ,
ಅವನ ದನ, ಅವನ ಗಂಭಿೋರ ಧಾಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನುನು ಖುದುದಾ ಕೆೋಳಿದವರಿಗೆ ಅದೆೋನೂರ್ ಹಾಸ್ಯವೆನಸ್ುವುದಲಲಿ.
ಆದರೆ ನತಯ ಜಿೋವನದ ತರಲೆ ತಾಪ್ತರಯಗಳ ಸ್ುದದಾಗಳ ಆಶಾದಾಯಕ್ವೆನನುಸ್ುವ ಯಥಾಸಿಥೆತಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತರ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾತುಗಳನುನು ಅಚಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡಾಗ ಅಭಾಸ್ವೆನಸ್ುತತದೆ. ಅಹಂಕಾರಿಯಬಬನ ಗ್ಣಗಾಟ್ವೆನಸ್ುತತದೆ. ಅದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತಿತರುವುದರಿಂದ ಬಡವರು ಸಿಟಿಟಗೆೋಳುವ ತನಕ್ ತನನು ತಿರಾಸ್ಥಾಕರ ದೆವೋಷ್ಗಳನುನು ಮೊನಚಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂದು ಸೊರಗುತಿತರುವ ದೆೋಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣಗುತಾತನೆ. . . . . . .
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾವನ ಮಗ ರಂಗಪ್ಪ ಸ್ಣಣಪ್ುಟ್ಟ ಲಂಚಗಳಿಗೆ ಕೆೈಯಡಡ ಬದುಕ್ುತಿತದದಾ ಒಬಬ ಬಡಪಾಯಿ ಗುಮಾಸ್ತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಎಂಟ್ು ಸ್ಣಣ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆೋವಲ ಎರಡು ರೂರ್ಮುಗಳಿದದಾ ನಾಡಹೆಂಚನ ಸೊೋರುವ ಈ ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಸ್ಥಾವತರಮಮ. ತನನು
ಸಿೋತಬುರಕ್ ಮೂರ್ಗನುನು ಕೆೈಯಿಂದ ಸಿೋನ ಗ್ೋಡೆಗೆ ಒರೆಸ್ುತತ ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಗ್ಣಗುವ, ತನನು ಗಂಡನಗೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೂರ್
ಊಟ್ ಬಡಸ್ುವಾಗ ಗಂಡನಗೆ ಗಟಿಟ ಮಜಿಜಿಗೆಯನೂರ್ನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನೋರ ಮಜಿಜಿಗೆಯನೂರ್ನು ಯಾವ ನಾಚಕೆಯಿಲಲಿದೆ ಸ್ುರಿಯುವ
ಹೆಂಗಸ್ು – ಅವಳು. ಈ ಹೆಂಗಸ್ನುನು ತನನು ದುರುಗುಟ್ುಟವ ಕೊೋಪ್ದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೆಲಲಿಲಾರದೆ ಹೊೋದ. ಈ
ಪೆೋಟ್ಟೆಗೆ ಅವನು ಚಕ್ತೆಸುಗೆಂದು ಬಂದದುದಾ. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಊರಿಗೆ ಹೊೋಗಬಹುದತುತ. ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವ
ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ದಾ ತನನು ಕ್ಣಣಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿರುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನರುಪ್ಯೋಗತನವನೂರ್ನು, ಎಲಲಿರಂತೆ ಹಿಟ್ುಟ
ತಿನನುದೆ ಅನನು ಬಯಸ್ುತಿತದದಾ ಅವನ ರೋಗವನೂರ್ನು ತಮಮ ಬಡತನವನೂರ್ನು ರಾಗವಾಗಿ ತನನು ಪಾಡಗೆ ತಾನು ಆಡಕೊಳುಳತತ
ಅಡಗೆ ಮನೆಯ ಹಿತಾತಳ್ಳೆ ಪಾತೆರಗಳನುನು ಕ್ುಕ್ುಕತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗವರ ಇನೂರ್ನು ಹೆಚುಚಿ ಬೆಳ್ಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡದಳು.
ತನನು ಸ್ುತತಲ್ನ ಕ್ುಷದರತೆ ಗೆಲಲಿಲು ಅನಯ ಮಾಗರವರದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಾಢವಾದ ಮೌನ ತಾಳಿದ. ಮಕ್ಕಳ ಉಚೆಚಿ, ಹೆೋಲು, ಗಂಡನ
ಹೊಟ್ಟೆಟಬಾಕ್ತನ, ಸ್ದಾ ಬಿೋಳುವ ಕ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ದನನತಯ ಹೊೋರಾಡುವ ಎಲಲಿ ಸ್ಥಾಮಾನಯ ಕ್ುಷದರ ಹೆಣುಣಗಳಂತೆ
ಇವಳು ಒಬಬಳು ಎಂದು ಆಕೆಯನುನು ಮೊದಲ್ನಂತೆ ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೋಡುವುದನೂರ್ನು, ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತುಯತತರ ಕೊಡುವುದನುನು
ನಲ್ಲಿಸಿದ. ಅವಳ ಕ್ುಷದರತೆ ತನನು ಶಕ್ತ ಹಿೋನ ದೆೋಹವನೂರ್ನು ಮನಸ್ಸುನೂರ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ದರಲೆಂದು ದಯಾವಂತನಾದ. ಹಿೋಗಿರುವಾಗ
ಎರಡು ಘಟ್ನೆಗಳು ಒಂದೆೋ ದನ ನಡೆದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಿವತರನೆಯಾಯಿತು.
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ದನಚರಿ ಬರೆದಡುತಿತದದಾ ಒಂದು ಕ್ಡತವತುತ. ತಾನು ಗ್ಣಗುವಾಗಲೆಲಲಿ ಈ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಹಿಡದು ಗುಂಡನೆಯ
ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಏನೆೋನ್ೋ ಬರೆಯುತತ ಪ್ರಸ್ನನು ಮುಖದಂದ ಇರುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅವಳು ಸಿಡಮಿಡಗ್ಳುಳತತ, ದುರುಗುಟಿಟ
ನ್ೋಡುತತ ನಂತುಬಿಡುವಳು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥೆಥೆಯಾದ ಸ್ಥಾವತರಮಮನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಮಗನುಗ್ಳಿಸ್ುವ ಈ ಕ್ಸ್ುಬು ಯಾವುದೊೋ
ಮಾಟ್ ಮಾಡುವ ವಧಿಯಂತೆ ಕಾಣುತಿತತುತ. ಒಂದು ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವನನೂರ್ನು ನದೆದಾಯಲ್ಲಿದಾದಾಗ ಆ ಪ್ುಸ್ತಕ್ವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೋಗಿ ನೋರಿನ ಒಲೆ ಹೊತಿತಸಿದಳು. ಕೆೋಳಿದರೆ ಅವತುತ ಬೆಂಕ್ ಹೊತಿತಸ್ಲು ಕ್ುರುಳು ಇರಲ್ಲಲಿವೆಂದು
ಹೆೋಳುವುದೆಂದುಕೊಂಡಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಚಚಿರಾದವನು ಮಾವನ ಎಲೆಯಿಂದ ಹಲುಲಿ ಉಜಿಜಿ, ನಡುಮನೆಗೆ ಬಂದು ‘ಎಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ುಸ್ತಕ್?’ ಎಂದ.
ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಬಚಚಿಲ್ಗೆ ಮತೆತ ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡದ ಪ್ುಸ್ತಕ್ದ ರಟಿಟನ ಚೂರ್ರಂದು ಕ್ರಕ್ಲಾಗಿದುದಾದು ಕ್ಂಡು ಸ್ಥಾವತರಮಮನ
ಎದುರು ನಂತು ಮಾತಾಡದೆ ದುರುಗಟಿಟ ನ್ೋಡದ. ಸ್ಥಾವತರಮಮ ನಷ್ಕಳಂಕ್ ಭಾವದಂದ ‘ಕ್ುರುಳು ಇರಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಚಲವಾಗಿ ನಂತ. ಈ ಹೆಂಗಸ್ನುನು ಕೊಲಲಿಬಹುದು ಎನನುಸಿತು. ಜೊತೆಗೆೋ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರು ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ಈ
ನೋರನುನು ನ್ೋಡ ಸ್ಥಾವತರಮಮ ತನನು ಬಗೆಗ ಪ್ಶಾಚಿತಾತಪ್ ಪ್ಟ್ಟಾಟಳ್ಳೆಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೋಲೆ ಹೊೋಗಿ ಮಲಗಿದ. ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿದ.
ಅವನಗೆ ಅಥರವಾಗದಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಮನಸ್ಸುಲ್ಲಿ ಏಳತ್ಡಗಿದವು. ತನನು ಸ್ುತತಲ್ನ ಕ್ುಷದರತೆ ತನನುನುನು ನಾಶ ಮಾಡದೆೋ
ಬಿಡದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬಲವಾಗುತತ ತಾನು ತಿೋರ ದುಬರಲ ಎಂದು ಅನನುಸ್ತ್ಡಗಿತು. ತನನು ಬೆರಳನುನು ಕ್ತತರಿಸಿ
ಹಾಕ್ಬೆೋಕೆನನುಸಿ ಪೆಟಿಟಗೆಯಿಂದ ಬೆಲಿೋಡ್ತೆಗೆದ. ಈಗ ಅಂಜದೆ ಬೆರಳು ಕ್ತತರಿಸಿಕೊಳಳಬಲೆಲಿನಾದರೆ ನಾನು ಎಲಲಿಕ್ಕಂತ ಗಟಿಟ
ಎಂದಥರ ಎಂದು ಬೆರಳು ಕೊಯಯಲು ಸಿದಧಿನಾಗುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಪ್ಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸೊಬಬಳು ‘ಕೆೋಳಿದರಾ ಸ್ಥಾವತರಮಮ’
ಎಂದು ಒಳಗೆ ನುಗಿಗ ‘ಅರಸ್ಥಾಳಲ್ಲಿ ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೊಂಡದದಾರಲಲಿ ಉಡುಪ್ರು – ಅವರ ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬೆಂಕ್ ಬಿತತಂತೆ. ಅವರ
ಮೈ ಕೆೈಯಲಲಿ ಸ್ುಟ್ುಟ ಆಸ್ಪತೆರಗೆ ಸ್ಥೆೋರಿದಾದಾರಂತೆ’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇದನುನು ಕೆೋಳುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ತನನು ಶಾಪ್ ನೆನಪಾಗಿ ತಾನು ದೆೈವಾಂಶ ಸ್ಂಭೂರ್ತ ಎನನುಸಿತು. ಶಾಪ್ದ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ್ಳಾಗಬೆೋಕ್ತುತ. ಈಗ ತಿಂಗಳ ಮೋಲೆ ಹತುತ ದನಗಳ್ಳಾಗಿದದಾವು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಉದೆವೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವನನುನು
ಬಾಧಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. ತಾನು ದೆೋವಾಂಶ ಸ್ಂಭೋತ, ಈ ಅಂಶ ಬೆಳ್ಳೆದು ತಾನು ದೆೋವರೆೋ ಆಗಿ ಬಿಡಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ.
ಪ್ಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಗಸ್ು, ಸ್ಥಾವತರಮಮ ನ್ೋಡುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಪೆನಸುಲ್ ಕೆತುತವಂತೆ ಕಾಲ್ನ ಕ್ರು ಬೆರಳನುನು ಕೆತಿತದ. ಅದರಿಂದ
ರಕ್ತ ಚಮುಮವಾಗ ನಗುತತಲೆೋ ಇದದಾ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹುಚುಚಿ. ಮಹೆೋಶವರಯಯನಂತೆ ನಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ರಂಗ್ೋಲೆಯಿಂದ
ದೊಡಡದೊಂದು ಮಂಡಳ ಬರೆದು ಅದನುನು ಅರಿಸಿನ ಕ್ುಂಕ್ುಮದಂದ ತುಂಬಿದ. ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿದ ಗಿಂಡಯಿಟ್ುಟ
ದೆೋವಯನುನು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಠಪ್ಸಿದ. ಬರಿ ಕೌಪ್ೋನ ಧ್ರಿಸಿ ಕ್ೂರ್ತು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕೊಟಿಟದದಾ ಸ್ಥೌಂದಯರ ಲಹರಿಯನುನು ಓದಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಶೂರ್ದರರು ಮಂತರ ಹೆೋಳುವುದೆೋ ಎಂದು ಸ್ಥಾವತರಮಮ ರೆೋಗಿದಳು. ಹೆದರಿದಳು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚಾಚಿರ
ಮಾಡುತಿತದದಾ ಅವನ ಹತಿತರ ಹೊೋಗಲಾರದೆ ಕ್ಂಗಾಲಾಗಿ ನಂತಳು. ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಂದ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನುನು ಹಿತತಲ್ಂದಲೆೋ ಅಡಗೆ
ಮನೆಗೆ ಕ್ರೆದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹತಿತರ ಹೊೋಗಬೆೋಡೆಂದಳು. ಗಣಮಗನಂತೆ ಕ್ುಂತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಕ್ಂಡು ಅವಳ ಗಂಡ
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ರಂಗಪ್ಪನೂರ್ ತಬಿಬಬಾಬದ. ತ್ೋರಣ ಕ್ಟಿಟ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡುವೆ ಕ್ೂರ್ಗಿ ಹೆೋಳಿದಾಗ ರಂಗಪ್ಪನೆೋ ಸ್ವತಃ ಹೊೋಗಿ ಮಾವನ
ಎಲೆ ತಂದು ತ್ೋರಣ ಕ್ಟಿಟದ.
ಯಾರೂರ್ ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ುಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಹಿೋಗೆ ಮೂರ್ರು ದನ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಸ್ಥಾವತರಮಮ ತುಟಿಪ್ಟ್ಕೆಕನನುದೆ ಮಡಯಾಗಿ ಪಾಯಸ್
ಕೊೋಸ್ುಂಬರಿಗಳ ನೆೈವೆೋದಯ ತಯಾರಿಸಿದಳು. ಈ ಅನರಿೋಕ್ಷತವಾದ ಸ್ಂದಭರವನುನು ಹೆೋಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೆೋಕೆಂಬುದು
ಅಕ್ಕಪ್ಕ್ಕದ ಯಾರಿಗೂರ್ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿದದಾ ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣ ಗುಮಾಸ್ತರು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಡಕಾಗುತೆತ
ಎಂದು ರಂಗಪ್ಪನನುನು ಹೆದರಿಸಿದರು. ಇನುನು ಕೆಲವರು ದವಜನಲಲಿದವನು ದೆೋವಯನುನು ಆವಾಹಿಸ್ುವುದೆೋ ಶಕ್ಯವಲೆಲಿಂದರು.
ಈ ದೋಕೆಷಯನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊಟಿಟರಬಹುದಾದ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಯಾವ ಜನ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಂಜಸ್
ಉತತರವರಲ್ಲಲಿ. ಬಂಗಾಳದ ಶಕ್ತಪ್ಂಥದ ಉಪಾಸ್ನೆ ಇದಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೂರ್ ಉಳಿದವರಿಗೂರ್ ಕೆಡುಕ್ು ಕ್ಟಿಟಟ್ಟದೆದಾ ಎಂದ
ಮಂತರಗಳ ಅಲಪ ಸ್ವಲಪ ಪ್ರಿಚಯವದದಾ ಗುಮಾಸ್ತನ್ಬಬ. ರಂಗಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಬಂದು, ಹೊರಗೆ ನಂತು ಮಂತರ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಥರಗಭಿರತವಾಗಿ ಇದು ತಾಂತಿರಕ್ ಉಪಾಸ್ನೆ ಎಂದು ತಲೆಯಾಡಸಿದ. ರಂಗಪ್ಪ ಇದರ ನವಾರಣೆಗೆ ಉಪಾಯವೆೋನೆಂದು
ಕೆೈಮುಗಿದು ಬೆೋಡದ. ‘ಇದೆೋ – ನ್ೋಡ ಹೆೋಳಿತೋನ. ಆವಾಹನೆ ಮಾಡದ ಮೋಲೆ ಸ್ರಿಯಾದ ವಸ್ಜರನೆಯೂರ್ ಆಗಬೆೋಕ್ು.
ಈ ಮಾಟ್ ಮಂತರಗಳು ನ್ೋಡ ಅದಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕ್ದವರನೆನು ನುಂಗಿ ಬಿಡುತತವೆ’ ಎಂದ. ಆತ ನಜವಾಗಿ ಹೆದರಿದಂತೆ ಕ್ಂಡು
ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂಗಾಲಾದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನದೆದಾಯನೂರ್ನು ಮಾಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ದನಕೆಕ ಮೂರ್ರು ಸ್ಥಾರಿ ಬಾವಯಿಂದ ನೋರು ಸ್ಥೆೋದ ತಲೆ ಮೋಲೆ ಸ್ುರಿದುಕೊಂಡು
ಕ್ೂರ್ತುಬಿಡುತಿತದದಾ. ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮಂತರಗಳನುನು ಹಗಲು ರಾತೆರ ಓದುತತಲೆ ಇರುತಿತದದಾ. ನದೆದಾ ಮಾಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ದೆೋವಗೆ
ನೆೈವೆೋದಯ ಮಾಡದ ಪಾಯಾಸ್ವನುನು ಚೂರ್ರು ತಿನುನುತಿತದದಾ – ಅಷ್ಟೆಟ. ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿದನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹೊೋಗಿ ಒಂದು ಬುಟಿಟ ತುಂಬ
ಹೂರ್ವು ತರುತಿತದದಾ – ದೆೋವಗೆ ಪ್ರಯವಾದ ದಾಸ್ವಾಳ ಹೂರ್ವಗಾಗಿ ನಾಲುಕ ಮೈಲ್ ಹೊೋಗಿ ಬರುತಿತದದಾ. ಇಡೋ ಮನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಹೆೋಳಿದಂತೆ ಮೂರ್ರು ದನ ನಡೆದುಕೊಂಡತು.
ದೆೈವಾರಾಧ್ನೆಯನುನು ಬುದಧಿಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ ನರಾಕ್ರಿಸ್ುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಈಗಲೂರ್ ಆಗ ತಾನು ಪ್ಡೆದ ಸ್ವಚಛಂದ ಸಿಥೆತಿ
ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತತದೆ. ಮೂರ್ರು ದನ ಹಿೋಗೆ ದೆೋವ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡದ ಮೋಲೆ ತನನು ಮತಯರ ಶರಿೋರಕ್ಕಂತ ತಾನು
ಬೆೋರೆ ಎನನುಸಿತಂತೆ. ಅನನುಸಿದೆದಾೋ ಪ್ೂಜೆಯನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಎದುದಾ, ತ್ಟ್ಟ ಕೌಪ್ೋನವನುನು ಬಿಚಚಿ ಹಾಕ್ ಹೊರಬಂದನಂತೆ.
ಬೆತತಲೆಯಾಗಿ ಬಿೋದಯಲ್ಲಿ ನಡೆದನಂತೆ. ಆಗ ಅಧ್ರ ಭಯ, ಅಧ್ರ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತನನುನುನು ನ್ೋಡುವಾಗ ಅವನ
ಉನಾಮದ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಊರಿನ ತುದಯಲ್ಲಿದದಾ ಗಣಪ್ತಿ ಕ್ಟ್ಟೆಟಯ ಮೋಲೆ ಹೊೋಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ.
ಮುಂದನದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನೆನಪ್ಲಲಿ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೋ, ತನನುನುನು ಒಯುದಾ ಏನು ಚಕ್ತೆಸು ಮಾಡಸಿದರೋ
– ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತೂರ್ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ರಿಹೊೋದ.
ಇದು ಹುಚಾಚಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ನ್ೋಡುತತ ಮಲಗಿರುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇಂಥ ಉನಾಮದ ಈಗಲೂರ್
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ಶಕ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದೆೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ು. ಅವನನುನು ತಿರಸ್ಥಾಕರದಂದ ನ್ೋಡುವುದು ಯಾರಿಗೂರ್ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ಅವನ ಹೆಸ್ರೂರ್
ಕ್ೂರ್ಡ ಅವನ ಮಿತಿಯನುನು ಸ್ಥಾರುವಂತಿತತಲಲಿವೆೋ? ರಿಜಿಸ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸ್ರು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ. ‘ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ’ ಎಂದರೆ
ಸ್ಲ್ಗೆಯನೂರ್ನು, ಅವನು ಶೂರ್ದರ ಎಂಬುದನೂರ್ನು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ುವಂತಿತಾತದದಾರಿಂದ ಅವನನುನು ಹೆೋಗೆ ಕ್ರೆಯಬೆೋಕೆಂಬುದೆೋ ಅವನ
ಉಪಾಧಾಯಯರಿಗೆ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಯಾಗುತಿತತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂದರೆ ತಿೋರ ಸ್ಲ್ಗೆಯಾಗುತಿತತುತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಲಿರೂರ್ ಆತನಗ್ಂದು
ಹೆಸ್ರೆೋ ಇಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ‘ಗೌಡರೆೋ’ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುವುದು.
ಅವನು ತನನು ಕ್ುಷದರತೆಯನುನು ಹಿೋಗೆೋ ಹಠಾತತನೆ ಮಿೋರಿ ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ದಂಗು ಬಡಸಿ ಬಿಡುತಿತದುದಾ, ಒಮಮ ರಾಜಯಪಾಲರ
ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ ಕಾಷಮ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿ ಬಗೆಗ ಯಾವ ಕಾಳಜಿಯೂರ್ ವಯಕ್ತವಾಗಿಲಲಿವೆಂದು ಕೊೋಪೋದರಕ್ತನಾಗಿ, ಭಾಷ್ಣದ
ಪ್ರತಿಯನುನು ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಹಾಕ್, ಕಾಲ್ನಂದ ಮಟಿಟ ನಂತ ಅವನ ಉಗರಮೂರ್ತಿರಯನುನು ಉಳಿದ ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಒಂದು
ನಮಿಷ್ ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದೆೋ ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನ್ೋಡದದಾರು. ನಂತರ ಸ್ಭೆಗೆ ಅವಮಾನ ಇತಾಯದ ಕ್ೂರ್ಗಾಡ
ಅವನನುನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದದಾರು. ಖದೋಮರಿಗೆ ಮಾತರ ಸ್ಥೌಜನಯ ಅಗತಯ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನಲುವು. ಆದರೆ ತನಗೆ
ಪ್ರಿಚತನ್ಬಬ ವೆೈರಿಯಾಗಿರಲ್, ಅವನು ಖಾಹಿಲೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದಾದಾನೆಂದು ಗ್ತಾತದರೆ ಹಣುನು ಕ್ಟಿಟಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಅವನನುನು ನ್ೋಡುತಿತದದಾ – ಹಿೋಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂದು ನ್ೋಡದರೆ ಅತಯಂತ ಹಷ್ರತರಾಗಿ ಬಿಡುತಿತದದಾರು.
ಒಂದು ಬೆಳಿಗೆಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಉಚೆಚಿಗೆ ಅವಸ್ರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಏಳಲಾರ. ‘ಸಿೋತಾ, ಸಿೋತಾ’ ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯನುನು
ಪಾಯನ್ಕೊಡಲು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಅವಳು ಸ್ಥಾನುನ ಮಾಡುತಿತದದಾರಬೆೋಕ್ು. ದುಬರಲವಾಗಿದದಾ ದೆೋಹವಲಲಿವೆೋ, ತಡೆಯಲಾರದೆ
ಮಲಗಿದದಾಲೆಲಿ ಉಚೆಚಿ ಮಾಡಕೊಂಡ. ಅವಳು ಸ್ಥಾನುನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಖನನುವಾಗಿದದಾ ಅವನ ಮುಖ ಕ್ಂಡು ‘ಏನು’?
ಅಂದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿಕೊಳಳದದದಾರೂರ್ ವಾಸ್ನೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಗಿರಬೆೋಕೆಂದು
ಊಹಿಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊೋಪ್ ಬಂತು. ಹೆಂಡತಿ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಬೆೋರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಅವನನುನು ಎತಿತ ವಗಾರಯಿಸ್ುತತ ‘ನನನುನುನು
ಕ್ಂಡರೆ ಸಿಡಮಿಡ ಅಂತಿೋರಲಲಿ – ಬೆೋರೆ ಯಾರು ನಮಮ ಉಚೆಚಿ ಹೆೋಲು ಬಳಿೋತಿದದಾರು ಹೆೋಳಿ? ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಕೊಂಡದದಾಳು
ಅಂತಿೋರಲಲಿ, ಆ ಆಕ್ ಈ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತಿತದದಾಳ? ಅಥವಾ ಆ ಲೂರ್ಸಿಯೋ ಪ್ೂಸಿಯೋ ಇದದಾಳಂತಲಲಿ ಅವಳು ಮಾಡತದದಾಳ?’
ಹೆಂಡತಿ ರಮಿಸ್ಲು ಆಡದ ಮಾತೆಂದು ತಿಳಿದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಉರಿದ. ಈ ಹೆಂಗಸ್ು ತನನು ಸ್ಥೆೋವೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊನೆಗೂರ್ ತನನುನುನು ಗೆಲುಲಿತಿತದೆ ಎನನುಸಿತು. ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಮತುತ ಲೂರ್ಸಿನಾರ ವಷ್ಯವನುನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆೋಳಿದವನೂರ್
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆ. ಅಂಥ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನು ಹೆೋಳಿ ಅವಳ ಸ್ಣಣತನ ಗೆಲಲಿಲು ಅವನು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾ. ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವಳು
ಹಾ ಹೂರ್ ಅನುನುವವಳಲಲಿ. ‘ಏನ್ ನಂಗೆದಲಲಿ ತಿಳಿೋದು. ನಮಮ ಮಧಾಯಹನುದ ಔಸಿತ ತಗ್ಂಡರ’ ಎನುನುತಾತಳ್ಳೆ. ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಕದ
ಮನೆ ಹೆಂಗಸ್ು ಮಾಯಟ್ನಗೆ ಕ್ರೆದದಾರೆ ಹೊೋಗಿ ಬತೆೋರನೆಅನುನುತಾತಳ್ಳೆ. ಗೃಹಕ್ೃತಯದ ನತಯದ ಉಪ್ದಾವಯಾಪ್ಗಳು, ಹೆಚೆಚಿಂದರೆ
ಬಾಯಂಕ್ನ ಉಳಿದ ಕೆಲಸ್ಗಾರರ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಣಂತನ ಇತಾಯದ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಟೋ ಅವಳ ಪ್ರಪ್ಂಚ.
ಇವಳ ಜೊತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮದುವೆಯಾದ ವಷ್ರ ಒಬಬ ಮಗಳನುನು ಪ್ಡೆದದದಾ ಅಷ್ಟೆಟೋ. ಆಮೋಲೆ ದೆೋಹ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನೂರ್ನು
ಇಟ್ುಟಕೊಳಳಲಾರದೆ ಹೊೋಗಿದದಾ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನ ಮೈ ತ್ಳ್ಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡದು, ಉಚೆಛ ಹೆೋಲು ಎತುತವವಳೂರ್
ಅವಳ್ಳೆ. ಅವಳು ಗೆಲುಲಿತಿತದದಾಳು ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತಾತಗಿತುತ. ತಾನು ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಈಚೆಗೆ ಅವಳು
ಶಾಂತವಾಗಿ ಸ್ಹಿಸಿಕೊಂಡರುವುದನುನು ಕ್ಂಡಾಗಲಂತೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ವಯಕ್ತತವವೆೋ ಪಳ್ಳಾಳಗಿಬಿಡುತಿತದೆ ಎಂದು
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ಭಯವಾಗುತಿತತುತ.
ಪಾರರಂಭದಂದಲೆೋ ಅವಳು ಗೆದದಾದದಾಳು. ಇಲಲಿದದದಾಲ್ಲಿ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಮತುತ ಗೌರಿಯರ ಕ್ತೆಯನುನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಹೆೋಳಿ
ಅವಳ ಗೌರವ ಸ್ಂಪಾದಸ್ಲು ಪ್ರಯತನು ಪ್ಡಬೆೋಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಸ್ಂಭೋಗಿಸ್ುವ ಮುಂಚೆ ಈ ತನನು ಮೈ ಈ
ತನನು ಮನಸ್ುಸು ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾದದಾಲಲಿ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅನನುಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಉಪಾಯಗಳು ಸಿೋತೆಯ
ದಡಡತನದಂದಾಗಿ ಅವನಗೆೋ ಹಾಸ್ಥಾಯಸ್ಪದವಾಗಿ ಕ್ಂಡು ಬಿಡುತಿತದದಾವು. ಸ್ಥಾವತರಮಮ ತಾನು ಬರೆಯುತಿತದದಾ ದನಚರಿ ಸ್ುಟಿಟದದಾನುನು
ಹೆೋಳಿದಾಗ ‘ದನಚರಿಯಲೆಲಿೋನು ಮಹಾ ಇರೋಕೆಕ ಸ್ಥಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಅವಳು ಆಶಚಿಯರಪ್ಟಿಟದದಾಳು. ನಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಚೆಚಿ ಕ್ಟಿಟದ
ಪ್ಂಚೆ ಅಂಗಿಗಳನುನು ಬಿಚುಚಿತತ ಅವನು ಆಡುತಿತದದಾ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೋರಾದ ಸಿೋತೆ, ‘ಬೆೋಗ ಬನನು. ಹೆಚುಚಿ ಹೊತುತ
ಸ್ತಾಯಿಸ್ಬೆೋಡ ನನನು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಒಂಬತುತ ಗಂಟ್ಟೆಗೆೋ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ರಮಿಸ್ುವಂತೆ ನಕಾಕಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಅವಳ ಮೋಳಿನ ಆಸ್ಥೆಯೆೋ ಬತಿತಬಿಡುತಿತತುತ. ಮೂರ್ಲದಲ್ಲಿ ಇವಳ ಮಟ್ಟದವನೆೋ ನಾನು ಇರಬೆೋಕ್ು. ಇಲಲಿದದದಾಲ್ಲಿ ಇವಳನುನು
ಮದುವೆಯಾಗುತಿತದೆದಾನೆ? ನನನು ನಜವಾದ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಮುಟಿಟದೆ ಎಂದು ಖನನುವಾಗಿ ಮಲಗುತಿತದದಾ. ಅಥವಾ ಅವಳ ಸ್ಂಗ
ಮಾಡಬೆೋಕೆನನುಸಿದಾಗ ಅದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಕ್ುಡದು ಬಿಡುತಿತದದಾ.
***
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿ.ಎ. ಓದುವಾಗ ಕಾಲೆೋಜಿನ ಕೊನೆ ವಷ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಹಪಾಠಯಾಗಿದದಾ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಜೊತೆ ಅವನ ಸ್ಖಯ
ಶುರುವಾಯಿತು. ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಲೆೋಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥೆೋರಿದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳಿಗಿಂತ ಏಳ್ಳೆಂಟ್ು ವಷ್ರಗಳ್ಳಾದರೂರ್ ಹಿರಿಯ.
ನಲವತೆತರಡು, ನಲವತೆತೋಳರ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ವದಾಯಥಿರ ನಾಯಕ್ನಾಗಿದದಾವನಾದದಾರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲಲಿ
ಅವನ್ಂದು ಲೆಜೆಂಡು. ಅವನ ಸಿಟ್ುಟ, ಗವರ, ಅವನಗೆ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡದ ಕ್ರಮ ಇತಾಯದಗಳನುನು ತಿಳಿದದದಾ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ
ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಮನಸಿಸುನವರು ಅವನನುನು ತಮಮ ಅಧಾಯಪ್ಕ್ರಿಗಿಂತಲೂರ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಗೌರವಸ್ುತಿತದದಾರು. ಅವನು ಕಾಲಿಸಿಗೆ ಬರುವುದೆೋ
ಕ್ಡಮ. ಬಂದಾಗ ಅಧಾಯಪ್ಕ್ರೂರ್ ತಮಮ ಚಲಲಿರೆ ಹಾಸ್ಯಗಳನುನು ಮಾಡದೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತಿತದದಾರು. ಪ್ರಿೋಕೆಷ
ಗಿರಿೋಕೆಷಗಳ್ಳೆಂದು ತಲೆಕೆಡಸಿಕೊಳಳದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಸ್ಮಾನಯ ಬುದಧಿಶಾಲ್, ಸ್ವತಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಸ್ುತಾತನೆ, ವಯಸ್ಥಾಸುದವ
ಇತಾಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಧಾಯಪ್ಕ್ರು ಅವನ ಬಗೆಗ ಮುಜುಗರ ಪ್ಡುತಿತದದಾರು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ರರನೆಯ ಗಟಿಟಮುಟ್ಟಾಟದ ಆಳು. ಶುಭರವಾದ ಖಾದ ಪ್ಂಚೆಯನುನುಟ್ುಟ ಜುಬಬ ತ್ಟ್ುಟ ಕಾಲೆೋಜಿಗೆ ಬರುತಿತದದಾ. ಈ
ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಟ್ವಾಗಿ ಕ್ಡೆದು ನಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ಪ್ುಪ ವಗರಹದಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾ. ಅವನ ಪ್ರಶಾಂತ ಮುಖ
ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೋಡುವಾಗ ಮಾತರ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಭಯ ಹುಟಿಟಸ್ುವಂತೆ ಇರುತಿತತುತ. ಮಾತು ಮೃದು. ದಪ್ಪವಾದ
ಹಾಡುಗಾರನ ಗಂಟ್ಲು ಅವನದು. ಆಫ್ರಕಾದ ಪ್ರನಸುಎಂದು ಹುಡುಗಿಯರು ಅವನನುನು ಕ್ರೆಯೋದು. ‘ಪ್ರನ್ಸ್ಥ್ಬಂದದಾದಾನೆ
ಕ್ಣೆ ಇವತುತ’ ಎಂದು ಅವನನುನು ಅಪ್ರೂರ್ಪ್ವಾಗಿ ಕ್ಂಡಾಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೆಲುವಾಗುತಿತದದಾರು.
ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರಾದ ನತರಕ್, ಸ್ಂಗಿೋತಗಾತಿರ, ಕಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವಳು. ಅವಳಿಗೆ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಊಹಿಸಿದದಾ ಜಾಣೆಯರು ಅವಳನುನು ರಾಧೆಯೆಂದು ಕ್ಚಾಯಿಸ್ುತಿತದದಾರು. ಎದುರಿಗಲಲಿ – ಹಿಂದೆ.
ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ ಗೌರಿ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂರ್ ಹೆಚುಚಿ ಬಳಸ್ದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತಿತದುದಾದು.
ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಗಲೂರ್ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ. ಗೌರಿಯ ತಾಯಿ ಗಂಡನನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಓಡ ಬಂದು
ಅಡಕೆ ಮಂಡ ಸ್ಥಾಹುಕಾರನಾದ ನಂಜಪ್ಪನ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬದುಕ್ುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆಂದು ಗ್ತಿತದೂರ್ದಾ ಗೌರಿಯನುನು ನಕ್ೃಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವರಲ್ಲಲಿ – ಗೌರಿ ಅಷ್ುಟ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿರುವಳು. ಸ್ಥಾಹುಕಾರ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌರಿಯ ತಾಯಿ ಅನಸ್ೂರ್ಯಾ
ಬಾಯಿಯನುನು ಬಂಗಲೆ ಕ್ಟಿಟ ಇರಿಸಿದದಾ. ಅವಳ ಓಡಾಟ್ಕೆಕಂದು ಪ್ರತೆಯೋಕ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮತುತ ಡೆರೈವರನೂರ್ನು ಇಟಿಟದದಾ.
ಊಟಿಯ ಗುಲಾಬಿಗಳನುನು ಬೆಳ್ಳೆಸಿದದಾ ವಶಾಲವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡನ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದಧಿವಾದದುದಾ. ಅನುಸ್ೂರ್ಯಾ
ಬಾಯಿಯನುನು ಹೊರಗೆ ನ್ೋಡದವರೆೋ ಕ್ಡಮ, ಅವಳನುನು ನ್ೋಡದವರೂರ್ ಅವಳ ಸ್ಥೌಂದಯರವನುನು ಹೊಗಳುತಿತದದಾರು.
ಗೌರಿಯೆೋ ಇಷ್ುಟ ಸ್ುಂದರಿಯಾಗಿರಬೆೋಕಾದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿಯೆಷ್ುಟ ಇರಬೆೋಕೆಂದು ಊಹಿಸ್ುತಿತದದಾರು.
ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಒಳಗೆ ಬರುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಊರ ಹೊರಗಿದದಾ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಕೆಮಮಣುಣಗುಂಡಗ್ೋ,
ಮಂಗಳೂರ್ರಿಗ್ೋ ಹೊೋಗಲು ಮಾತರ ಅವಳು ಕಾರನುನು ಬಳಸ್ುವುದು. ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಈ ಕಾರಲೆಲಿೋ ನತಯ ಕಾಲೆೋಜಿಗೆ
ಬಂದು ಹೊೋಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವಳ ಬಗೆಗ ಇನನುಷ್ುಟ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ. ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಅವಳ
ಕೊನೆ ಹೆಸ್ರಿನಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗ್ಬಬ ಆ ಹೆಸ್ರಿನ ತಂದೆಯಿರಬೆೋಕೆಂದೂರ್, ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕ್ದೆೋ ಯಾವನ್ೋ
ತಾಯಿಯ ಮಿಂಡನ ಜೊತೆ ಬದುಕ್ುವ ಗೌರಿ ಎಂಥ ನತದೃಷ್ಟೆಟಯೆಂದೂರ್, ಇಷಿಟದೂರ್ದಾ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ುಣಯುವ ಹಾಡುವ
ಹುಡುಗಿ ನಾಚಕೆಗೆಟ್ಟವಳ್ಳೆಂದೂರ್ ಹುಡುಗಿಯರೆಲಲಿ ಆಡಕೊಳುಳವರು. ಜೊತೆಗೆ ಗೌರಿಯ ವತರನೆಯಿಂದ ತಬಿಬಬಾಬಗುವರು.
ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಜಗತಿತಗೂರ್ ತನಗೂರ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ವೆೋ ಇಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ಗೌರಿ ಇರುವಳು. ಮೈಮೋಲೆ ಒಡವೆಯನೂರ್ನು ಧ್ರಿಸ್ದೆ
ಬಿಳಿಯ ಸಿೋರೆಯುಟ್ುಟ, ಬಿಳಿ ಕ್ುಪ್ಪಸ್ ತ್ಟ್ುಟ, ತನನು ಉದದಾನೆಯ ಕ್ಪ್ುಪ ಜಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಸಿಕ್ಕಸಿಕೊಂಡು ಅವಳು
ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಕಾಲಿಸ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರುವಳು. ಲೆೋಡಸ್ಥ್ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿದಾದಾಗ ಏನಾದರಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಹಿಡದು ಓದುತಿತರುವಳು.
ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರಸ್ಪರ ಏಕ್ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಕೊಂಡರೂರ್ ತನನುನುನು ಏಕ್ವಚನದಲ್ಲಿ
ಮಾತನಾಡಸ್ಭಂದವರನೂರ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಬಹು ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭೋಧಿಸಿ ತನನು ದೂರ್ರವನುನು ಕಾಯುದಾಕೊಳುಳವಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಇವಳನುನು ಎಂದೂರ್ ಮಾತನಾಡಸ್ದದದಾರೂರ್ ತನನು ಸ್ರಿೋಕ್ಳು ಎಂಬಂತೆ ಅವಳನುನು ನ್ೋಡುವನು.
ಒಂದು ಸ್ಂಜೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲೆೋಜು ಕ್ಡೆ ವಾಕ್ಂಗ್ಬಂದ. ಫುಟ್ಟ್ಬಾಲ್ಟಿೋಮೊಂದು ಆಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಮನೆ ಕ್ಡೆ ಹೊರಟಿತುತ. ಈ ಟಿೋಮಿನ ಕಾಯಪ್ಟನ್ಆಗಿದದಾ ಧಾಂಡಗನ್ಬಬ ತನನು ತಂಡವನುನು ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆೋನ್ ಬರೆಯುತಿತದದಾ. ಎಲಲಿರೂರ್ ನಗುತಿತದುದಾದು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗಮನ ಆ ಕ್ಡೆ ಹೊೋಯಿತು. ಧಾಂಡಗನ
ಹೆಸ್ರು ರಾಮು – ಕಾಲೆೋಜಿನ ಪ್ುಂಡನೆಂದು ಪ್ರಸಿದಧಿ. ಅವನಗೂರ್ ಹೆಚುಚಿ ಕ್ಡಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುಷ್ಟೆಟೋ ವಯಸ್ಥಾಸುದದಾರಿಂದ, ಅವನ
ತಂದೆ ಊರಿನ ದೊಡಡ ರೆೈಸ್ಥ್ಮಿಲ್ಮಾಲ್ೋಕ್ನಾಗಿದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸಿಗುತಿತದದಾ ಗೌರವ ಕ್ಂಡರೆ ಅವನಗೆ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂಥ ವದಾಯಥಿರ ಪ್ುಂಡರ ಜತೆ ಬೆರೆಯುತಿತರಲ್ಲಲಿ – ಅವರನುನು ಮುಖವೆತಿತ ನ್ೋಡುತತಲೂರ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತನಗಿಲ್ಲಿ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಸ್ರಿೋಕ್ರು ಯಾರೂರ್ ಇಲಲಿವೆನುನುವಂತೆಯೆೋ ಅವನು ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳುಳತಿತದುದಾದು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂರ್ ಪೆೈಪೋಟಿ
ಮಾಡದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೆೋಗೆ ನಡೆದುಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂದು ಇಂಥ ವದಾಯಥಿರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವನು ದೊಡಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತಿತದುದಾದನುನು ಓದದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊೋಪ್ದಂದ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಯಿತು. ‘ಗೌರಿ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆ
ಮಗಳು. ಏ ಗೌರಿ ನನನು ಮುತಿತಗೆಷ್ುಟ ಬೆಲೆ?’ ಎಂಬ ತನನು ವಾಯಕ್ಯಗಳನುನು ಸ್ವಯುತಿತದದಾ ನಂತಿದದಾ ರಾಮುವನ ಬಳಿ ಹೊೋಗಿ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ‘ನೋವು ಬರೆದದದಾನುನು ಅಳಿಸಿ’ ಎಂದ – ಅವನ ಗಂಭಿೋರ ದಪ್ಪ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ.
ರಾಮುಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನು ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ‘ಯಾರು ಬರೆದದುದಾ ಅಂತ ನಮಗೆೋನು ಗ್ತತರಿ?’ ಎಂದ
ಕ್ಷೋಣವಾಗಿ. ತಾನು ಬುದಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತನಾನುಡಬಿಟ್ಟೆಟನೆಂದು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಿಳಿಯಲ್ ಎಂದು ಹಿೋಯಾಳಿಸ್ುವಂತೆ
ನಕ್ಕ.
‘ನೋನೆೋ ಬರಿೋತ ಇದದಾದದಾನನು ನಾನು ನ್ೋಡದೆ.’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಸಿಟ್ಟನುನು ಅದುಮಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ.
ರಾಮು ಪೆೈಲಾವನ್, ದೊಡಡ ಮಿೋಸ್ಥೆ ಬಿಟಿಟದದಾ, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ತಾನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹತಿತರದವನಾಗಬೆೋಕೆಂಬ ಅಸ್ೂರ್ಹೆ
ಇದದಾರಬಹುದು. ಇನ್ನುಬಬ ಗಟಿಟ ಕ್ುಳದ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡದ ಮೋಲೆ ಸ್ಮಸ್ಮದ ಗೆಳ್ಳೆತನ ಪಾರಪ್ತಯಾಗುತತದೆಂಬುದನುನು
ಅರಿತ ಅನುಭವ ಅವನು. ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನುನುನು ನಕ್ೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತಿತದಾದಾನೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಹೊಡೆದು ತಿರುಗಿ
ಹೊಡೆತ ತಿಂದು ಆಪ್ತನಾಗುವುದಕೆಕ ತಯಾಯರಿದದಾಂತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ರಾಮು ಕೆಣಕ್ುವ ಧೆೈಯರ ಮಾಡದ.
‘ಅವಳ್ಳೆೋನು ನಮಮ ರಾಧೆಯೆೋನರ?’
ಈಗಲಾದರೂರ್ ತನನುನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಆಗ ಅವನ ಮೋಲೆ ಬಿದುದಾ ತನನು ಮಯಾರದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಬಹುದು
ಎಂದು ರಾಮು ಬಗೆದದುದಾ ವಯಥರವಾಯಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಲೆಲಿೋ ಇದದಾ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನನು ಕ್ಚೋರಪ್ನುನು ಒದೆದಾ ಮಾಡಕೊಂಡು
ಬಂದು ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ಬರೆದದದಾನುನು ಒರೆಸ್ಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ರಾಮು ಕಾದುನಂತ – ಇನನುಷ್ುಟ ಕೆಣಕ್ಲು.
‘ನಮಗೆ ಪ್ುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಾತಳ್ಳೆೋಂತ ಕಾಣುತೆತ’ ಎಂದ. ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಂಗಡಗರು ಸಿಳ್ಳೆಳ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೂರ್
ಇಲಲಿವೆೋ ಇಲಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಕ್ಡೆ ನ್ೋಡದೆ ನಡದೆೋ ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನುಮಮ ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು ಅಷ್ುಟ ದೂರ್ರ
ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ಅವನಗೆ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ತಿರುಗಿ ನ್ೋಡಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆಯನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡ. ತನನು ಸ್ುತತಲ್ನ
ಕ್ುಷದರತೆಯನುನು ತಾನು ಗೆಲುಲಿತಿತಲಲಿವೆ; ಹಾಗೆೋ ಗೌರಿಯೂರ್ ಗೆಲಲಿಲ್ ಎನನುಸಿತು.
ಮಾರನೆೋ ದನ ಗ್ೋಡೆ ಬರಿದಾಗಿತಾತದದಾರಿಂದ ತಾನು ಗೆದದಾದೆದಾೋನೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮಾರನೆೋ ದನ
‘ಗೌರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರಿಯ ತಲೆಹಿಡುಕ್’ ಇತಾಯದ ಟ್ಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡವು. ಇಡೋ
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ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗ ಗುಸ್ುಗುಸ್ು ಎದದಾತುತ. ಕಾಲಿಸ್ುಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಶುರುವಾದ ಮೋಲೆ ಟ್ಟಾರಿನಂದ ಬರೆದದದಾನುನು ಕೆತಿತ ತೆಗೆದು
ಜವಾನರು ಈ ಬರವಣಗೆಯನುನು ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಆಳವಾಗಿ ಅಚಚಿಸಿದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನಗಿದು
ಸ್ಂಬಂಧ್ವಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ಓಡಾಡುತತ ಗೌರಿಯ ಮುಖ ನ್ೋಡದ. ಅವಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು
ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಳೂರ್ ವಚಲ್ತವಾದಂತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಅವತುತ ಸ್ಂಜೆ ಅವನೆೋ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗಿ
ಬೆಲ್ಒತಿತದ.
ಹಾಡುತಿತದದಾ ಗೌರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡ ಆದ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ ತ್ೋರಗ್ಡದೆ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದಳು. ತ್ೋರುಗಾಣಕೆಯಿಲಲಿದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಭಾವ ಗುರುತಿಸಿ ಉತೆತೋಜಿತನಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕಾಪೆರಟ್ಟನುನು ನ್ೋಡುತತ ನಧಾನವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನನನು ಸ್ರಿೋಕ್ರು ಈ ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ ನೋವೊಬಬರೆ ಅನ್ನುೋದು ಇವತತ ಖಾತಿರಯಾಯುತ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರಿಯ ಮುಖ ನ್ೋಡದೆ ಗಾಜಿನ ಟ್ಟೆೋಬಲ್, ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲ್ನ ದೆೋವರ ಚತರಗಳು, ತಂಬೂರ್ರಿ ಇತಾಯದಗಳನುನು
ಗಮನಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ. ದೊಡಡ ಗಾಜಿನ ಕ್ಟ್ಕ್ಯಾಚೆಗೆ ಅರಳಿದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂರ್ಗಳು ಕ್ಂಡವು. ತಾನು ಹಿೋಗೆ ಬಂದು
ಹಿೋಗೆ ಮಾತಾಡ ಅಗಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟನೆಂದು ಅವನಗೆ ವಷ್ಟಾದವಾಯಿತು.
‘ನಾನು ಆಡದದಾನುನು ಹಚಚಿಕೊೋಬೆೋಡ. ಮಾತಾಡ ನಾನು ಚೋಪಾದೆ. ನಮಮನೂರ್ನು ಚೋಪ್ ಮಾಡದೆ’ ಎಂದು ಎದದಾ.
‘ಇಲಲಿ – ಕ್ೂರ್ರಿ’ ಎಂದು ಗೌರಿ ತಡವರಿಸ್ುತತ ಹೆೋಳಿದಳು. ‘ನಜ – ನನನು ತಾಯಿ ನನನು ತಂದೆೋನನು ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದಾದಾಗ
ಬಿಟ್ುಟ ಬಂದರು. ನಂಜಪ್ಪನವರು ಅವರನುನು ಇಟ್ುಟಕೊಂಡದಾದಾರೆ. ನ್ೋಡ, ಇವೆಲಲಿ ಅವರದೆೋ ವಸ್ುತಗಳು’ ಎಂದು ಎದುದಾ
ನಂತಳು. ‘ಇಷ್ುಟ ತಿಳಿದ ಮೋಲೆ ನಮಗೆ ಹೆೋಗೆ ಅನನುಸ್ತ ಇದೆಯ ನನಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿ’ ಗೌರಿಯ ಮುಖ ತನನು ಉದೆವೋಗವನುನು
ಬಚಚಿಟಿಟಕೊಳಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಕ್ಂಡತು.
‘ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನ ಹೆೋಳಲ್ಕೆಕ ನಾನು ಬಂದದದಾಲಲಿ. ನೋವೊಬಬ ವಶಿಷ್ಟ ವಯಕ್ತೋಂತ ತಿಳಿದು ನಮಮನುನು ಗೌರವಸಿತೋನ’ ಎಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎದುದಾ ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿಯಿಟ್ಟ.
‘ನನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೊದಾೋರು ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ. ಅವರೂರ್ ನನನು ತಾಯಿೋನನು ಇಟ್ುಟಕೊಂಡದದಾರು. ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ದುಡುಡ ಕ್ದುದಾ
ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹೊೋದರು. ಗಂಡನಲಲಿದೆ ನನನು ಅಮಮ ಬದುಕ್ಲಾರರು. ಆದದಾರಿಂದ.’
ಈಗ ಗೌರಿಯನುನು ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ:
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‘ನನನು ನೋವು ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಮಾಡತದೋರಲಲಿವೆ? ಹಿೋಗೆಲಲಿ ಮಾಡೋದು ಚೋಪ್’
ಗೌರಿ ಬಾರ ಕ್ಳ್ಳೆದಂತಾಗಿ ನಕ್ುಕಬಿಟ್ಟಳು. ಹಿೋಗೆ ನಕಾಕಗ ಅವಳು ತುಂಟ್ು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಯಿತು. ಒಂದೊೋ ನೋನು ನನನು ಸ್ುತತಲ್ನ ದನನತಯದ ಕ್ುಷದರತೆ ಗೆಲುಲಿತಿತ; ಅಥವಾ ಈ ಕ್ುಷದರತೆಗೆ ತುತಾತಗುತಿತ –
ಇದು ಬದುಕ್ನ ನಯಮ ಎನುನುವ ಮಾತನುನು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ತನನು ಒಳಗನುನು ತೆರೆಯಬೆೋಕೆಂದದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅವಳ
ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದದಾ ತುಂಟ್ತನ ತಡೆಯಾಗಿ ಕ್ಂಡು ನರಾಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖದ ಮೋಲ್ನ ಭಾವ ‘ನಾನು ನನಗೆ
ಅಗಮಯ’ ಎಂದು ಸ್ೂರ್ಚಸಿದದಾನುನು ಕ್ಂಡು
‘ನೋವು ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಅಲವ?’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋಸ್ರದಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿದ. ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ಬದಲು ವಭೂರ್ತಿಯನನುಟ್ುಟಕೊಂಡು ತಾನು ಬರುವ
ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಹಾಡುತಿತದದಾಳು. ಈಗ ಸೊಂಟ್ದ ಮೋಲೆ ಕೆೈಯನನುಟ್ುಟ ತಿರಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನತರಕ್ಯಂತೆ ನಂತಿದಾದಾಳ್ಳೆ. ಅವಳು
ತನನುನುನು ಗೆಲಲಿಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ತನನುನುನು ರಮಿಸ್ಲು ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕೆಣಕ್ುತಿತದಾದಾಳೊ ಅಥವಾ ಅದು ಗಂಭಿೋರವಾದ
ಪ್ರಶೆನುಯ? ಅವಳು ತುಂಟ್ಟಾಗಿ ಕೆೋಳಿದದಾರೆ ತನನು ಉತತರ ಜಂಬಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತೆತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎತತಲ್ೋ ದುರುಗುಡತತ
ನಂತಿರುವುದು ಕ್ಂಡು –
‘ತಮಾಷ್ಟೆಗಲಲಿ ನಾನು ಹೆೋಳಿದುದಾ. ನನನು ಅಮಮ ಒಳ್ಳೆಳಯವಳು. ನಂಜಪ್ಪನವರೂರ್ ಒಳ್ಳೆಳಯವರು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂರ್ ನಲುಕ್ದ
ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದುದಾ ಬಿಡತಿೋನ. ನಾನು ಅಳದೆ ಬಹಳ ವಷ್ರ ಆಯುತ. ಆದದಾರಿಂದ ನಾನೂರ್ ನಮಮ ಹಾಗೆೋ ಅಹಂಕಾರಿ
ಅನನುಸ್ುತೆತ’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಕ್ಠಣವಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ರಿದಾದವು.
‘ನನನು ಅಮಮನ ನ್ೋಡತಿೋರ? – ಮೋಲ್ದಾರೆ ಕ್ರಿೋತಿೋನ’
ಗೌರಿ ಆತಿಥಯ ಮಾಡುವವರ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದಳು. ಜುಬಬದ ಜೊೋಬುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಿಟ್ುಟ, ನಭಾರವದಂದ ಗೌರಿಯನುನು
ನ್ೋಡುತತ,
‘ಬೆೋಡ ನನಗೆೋನು ಮಾತಡಬೆೋಕ್ು ಗ್ತಾತಗಲಲಿ. ಹಿಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಿಡತದೆ’ ಅಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ.
***
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ಸಿೋದ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ.
‘ಪ್ರಯ ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ,
ನೋವು ನನನು ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮಾಡಲೆಂದು ಮಾತಾಡದರಿ ಎಂದು ಅನುಮಾನವಾಗಿ ನಾನು ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ನಾವು
ಒಂಟಿಯಾಗಿದಾದಾಗ ನಮಗೆೋ ಆಡಕೊಳಳದ ಮಾತುಗಳನುನು ಬೆೋರಬಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ು? ಎದುರಬಬರು ಇದಾದಾರೆ
ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ುಟವ ಮಾತುಗಳಲೆಲಿ ಪ್ಡಪೋಶಿ ಇದೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಥೌಜನಯದ ವರೋಧಿ. ದುಡುಡ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಜನಪ್ರಯತೆ ಬಯಸ್ುವವರಿಗೆ ಸ್ಥೌಜನಯದ ಅಗತಯವದೆ. ಆಳವಾದ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೌಜನಯ
ಅಡಡವಾಗುತತದೆ. ನಾನು ನಮಮನುನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆೋಳಿದದಾರ ಉದೆದಾೋಶ ಬರಿೋ ಒಬಬರನ್ಬಬರು
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂಬುದು. ಆದರೆ ನಮಮ ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಿ ಬೆೋಡುವ ದೌಬರಲಯದ ಅಂಶ ನನನು ಕ್ರಯೆಯಲೂರ್ಲಿ
ಇದದಾರಬಹುದು.
ನಾನು ಅಹಂಕಾರಿಯಲಲಿ. ನೋವೂ ಅಲಲಿ. ಕ್ುಷದರತೆಗೆ ತುತಾತದವರಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಾಣಸ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಮರ, ಒಂದು
ಪ್ಕ್ಷ, ಒಂದು ಮೃಗ, ಒಬಬ ತಿರುಕ್ – ಯಾರನೆನುೋ ನ್ೋಡದಾಗಲೂರ್ ನಾನು ಎಲಲಿರಿಗಿಂತಲೂರ್ ಅನಯ ಅನನುಸ್ುತತದೆಯೆೋ ಹೊರತು
ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡಡವನು ಅನನುಸ್ುವುದಲಲಿ. ಇತರರು ತನನುನುನು ಅಕ್ರಮಿಸ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತರ ಹಾವು ತನನು ವಷ್ವನುನು
ಬಳಸ್ುವಂತೆ ನಾನು ನನನು ಗವರವನುನು ವಯಕ್ತಪ್ಡಸ್ುತೆತೋನೆ. ನಾನು ಹುಟಿಟ ಬಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ುಷದರತೆ ಗೆಲಲಿಲು ಇದು
ನನಗೆ ಅಗತಯವಾದದಾಕೆಕ ನಾನು ಕಾರಣನಲಲಿ. ನಮಮ ಹಿನೆನುಲೆ ನ್ೋಡದರೆ ನಮಮ ಬಗೆಗಯೂರ್ ಇದು ನಜ ಎನನುಸ್ುತತದೆ. ಈ
ಹೊರಗಿನ ಕ್ುಷದರತೆ ಹೊರಗಿನದು ಮಾತರವಲಲಿ – ನಮಮ ಒಳಗೂರ್ ಇರುವಂಥಾದುದಾ. ನಮಮ ತಿೋವರತೆಯನುನು ಕೊಲಲಿಲು ಇಂಥ
ಸ್ಂಚು ನಮಮ ಒಳಗೂರ್ ಹೊರಗೂರ್ ನಡೆಯುತತಲೆೋ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ದಾ ಎಚಚಿರವಾಗಿರುವ ನಲುವು ಸ್ಂಪ್ನನುರಿಗೆ
ಗವರದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಅನವಾಯರ, ಮೊೋಹಕೆಕ ವಶವಾಗದ ನಷ್ುಠರತೆ, ನಮಮ ಸ್ುತತ ಸ್ಥಾಯುತತ ಹುಟ್ುಟತತ
ಇರುವುದಕೆಕಲಲಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಎಚಚಿರ – ಇದೆೋ ಯೋಗ. ಚೆೈತನಯ ಮತುತ ಜಡತವ ಜೊೋಡಗಳು ಎಂಬುದನುನು
ಮರೆಯಬೆೋಡ.
– ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ’
ಕಾಗದ ಬರೆದು ಅಂಚೆಗೆ ಹಾಕ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲ್ಗೆ ಹೊೋದ. ಕ್ಡದಾದ ಬಿೋದಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತತ ಧಾನಯಗಳನುನು
ಮಾರುವ ಅಂಗಡಯಂದರ ಮೋಲ್ನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಪ್ವದುದಾದನುನು ಕ್ಂಡು ತಿೋರ ದುರವಸ್ಥೆಥೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಉಪ್ಪರಿಗೆ
ಮಟಿಟಲುಗಳನುನು ಕೊಳಚೆ ಗಲ್ಲಿಯಂದರಿಂದ ಹತಿತ ಹೊೋದ. ಹತಿತ ಹೊೋಗುವಾಗ ಉಚೆಚಿಯ ನಾತ ಅಸ್ಹನೋಯವಾಗಿತುತ.
ಮಹಡ ಬಾಗಿಲು ತಟಿಟದ.
ಕ್ಚೆಚಿಪ್ಂಚೆಯುಟ್ುಟ ಜುಬಬ ತ್ಟ್ಟ ಅಣಾಣಜಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೆೋಳಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೋಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ .
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ಅಣಾಣಜಿ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಊದನಕ್ಡಡ ಉರಿಯುತಿತದದಾರಿಂದ ವಾಸ್ನೆ ಹಿತವೆನನುಸಿತು. ಅಣಾಣಜಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ‘ಬಾ ಕ್ೂರ್ತುಕೊ’
ಎಂದು ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಹಾಕ್ದದಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಒಂದು ತುದಯನುನು ತ್ೋರಿಸಿ ಇನ್ನುಂದು ತುದಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕ್ೂರ್ತ.
ನಡುವಯಸಿಸುನ ಅಣಾಣಜಿ ಆಕ್ಷ್ರಕ್ ವಯಕ್ತ. ಎದುದಾ ಕಾಣುವ ಚೂರ್ಪಾದ ಗಲಲಿ – ಪದೆ ಹುಬುಬಗಳು – ತೆಳಳಗೆ ಎತತರವಾಗಿದದಾ.
ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಉದದಾವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೆಸಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಾಚದದಾ. ಅವನು ಗಡಡ ಬೆಳ್ಳೆಸ್ುತಿತದದಾನೆಂಬುದು ಮುಖದ ಮೋಲೆ ಬೆಳ್ಳೆದದದಾ ಒಂದು
ತಿಂಗಳಿನ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದತುತ. ಚಾಮಿರನಾರ್ ಸಿಗರೆೋಟ್ನುನು ಹೊತಿತಸಿ ಅಣಾಣಜಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಕಾದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿ ಓದುತಿತದದಾ ಟ್ಟಾರಟಿಸುಕಿ ಪ್ುಸ್ತಕ್ವೊಂದನುನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೋಲೆ ಗಮನಸಿದ. ನಾಡಹೆಂಚನ ಇಳಿಜಾರದ ಸ್ೂರ್ರಿನ
ಸ್ಣಣ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ, ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ು, ಕೆಲವು ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಬೆೋರೆೋನೂರ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜೆೋಬಿನಂದ ಇನೂರ್ನುರು ರೂರ್ಪಾಯಿಗಳನುನು ಎತಿತ ಕೊಟ್ಟ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ವಭಾವ ತಿಳಿದ ಅಣಾಣಜಿ ‘ಥಾಯಂಕ್ಸು’ ಅನನುದೆ
ಜೆೋಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನಗಾದ ಸ್ಮಾಧಾನವನೂರ್ನು ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳಳದೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಾನು ಈ ರೂರ್ಮನೂರ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದದೆ.’
ಅಣಾಣಜಿ ಎದುದಾ ಬಿೋದಗೆ ತೆರೆಯುವ ಮರದ ಸ್ಣಣ ಕ್ಟ್ಕ್ಯ ಕೊಳಕಾದ ಫರದೆ ಸ್ರಿಸಿ ತ್ೋರಿಸಿದ:
‘ಮಫ್ತಯಲ್ಲಿರೋ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್. ನನೆನುಯಿಂದ ಈ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಯಾರು ಬತಾರರೆ ಹೊೋಗಾತರೆ ಗಮನಸ್ತ ಇದೆ ಹಂದ.’
‘ನನನು ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಅಣಾಣಜಿ ಅದೂರ್ ಕೆಷೋಮವಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ತಲೆಯಲಾಲಿಡಸಿದ. ಅವನನುನು ಅಣಾಣಜಿಯೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕ್ರೆಯುವುದಲಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಜವಾದ ಹೆಸ್ರೆೋನೆಂಬುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳಿಲಲಿ. ಪೋಲ್ೋಸ್ರಿಂದ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು
ತಿರುಗುತಿತದದಾ ಅಣಾಣಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಲೂರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸ್ರಿಟ್ುಟಕೊಂಡು ಇರುತಿತದದಾ. ಗ್ೋವಾದ ಪೋಚುರಗಿೋಸ್ಥ್ಜೆೈಲ್ನಂದ
ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಣಾಣಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟರದವನು. ಗ್ೋವಾದಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೆೋಶಕೆಕ ಹೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಹಳಿಳಯಂದರಲ್ಲಿ ರೆೈತ ಸ್ಂಘಟ್ನೆ ಮಾಡುತಿತದಾದಾಗ ಜಮಿೋಂದಾರನ್ಬಬನನುನು ಇವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೊಲಲಿಲು
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾರು. ಜಮಿೋಂದಾರ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಕೊಂಡ. ಅಣಾಣಜಿಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಿೋರಿ ರೆೈತರಲ್ಲಿ
ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರೆದದದಾರು. ಸಿಕ್ಕಬಿದದಾ ರೆೈತರ ಮೋಲೆ ಕೊಲೆಯತನುದ ಆಪಾದನೆಯ ವಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತಿತತುತ. ಒಬಬ
ಆಪಾದತ ರೆೈತನನುನು ಅಪ್ೂರವರ್ ಮಾಡಕೊಂಡು ಅಣಾಣಜಿಯ ಬಗೆಗ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಂಗರಹಿಸಿದದಾರು. ಅಣಾಣಜಿ
ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತತ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದದದಾ. ಇಂಗಿಲಿಷ್ಪಾಠ ಹೆೋಳಿಕೊಡುತೆತೋನೆಂದು ನಾಲೆಕೈದು
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ೂರ್ಯಶನ್ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡದದಾ. ಆಂಧ್ರ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಆರ್. ಎಲ್. ನಾಯಕ್ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಇವನನುನು
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ಹುಡುಕ್ುತಿತದದಾರು. ಗ್ೋವಾದ ಪೋಚುರಗಿೋಸ್ರು ಪ್. ಟಿ. ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ ಇವನನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸ್ಲೂರ್
ಸಿದಧಿರಾಗಿ ಕಾಯುತಿತದದಾರು. ಅವನು ಹೆೋಳಿಕೊಂಡದದಾಕ್ಕಂತ ಹೆಚಚಿನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಜಿೋವನಕೊಕಂದು ಉದೆದಾೋಶ
ಹುಡುಕ್ುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನೂರ್ರಾರು ಕಾರಂತಿಕಾರಕ್ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಓದದದಾ ಅಣಾಣಜಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯನಂತೆಯೆೋ ಗುರುವಾಗಿ
ಕ್ಂಡದದಾ ಎಂದು ಹೆೋಳಬಹುದು.
ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ ಊರಲೆಲಿಲಲಿ ಒಬಬಬಬ ಪೆರೋಯಸಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂರ್ ಅವರಿಗೆಲಲಿ ಅಷಿಟಷ್ುಟ ಹಣ ಅವನು
ಕ್ಳಿಸ್ಬೆೋಕ್ು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಹುಲ್ಯ ಹುಣಣನಂತೆ ಅವನ ಸ್ಥಾಲ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆೋ ಮನಯಾಡರರ್ ಮಾಡುವುದು. ಕೊಲಾಹಾಪ್ುರದಲ್ಲಿ
ದಜಿರಯ ಮಗಳೊಬಬಳಿಗೆ ಅವಳ ಬಿ. ಟಿ. ವದಾಯಭಾಯಸ್ಕಾಕಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆೈದು, ಗ್ೋವಾದಲ್ಲಿ ಇವನಂದ ಮಗುವನುನು
ಪ್ಡೆದ ಗುಮಾಸ್ಥೆತಯಬಬಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆತೈದು, ಚಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಲೆಲಿ ಇವನನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹೆತುತ ತಾಯಿ
ಮನೆ ಸ್ಥೆೋರಿ ನಾಗಪ್ುರದಲ್ಲಿದದಾ ಖಾಸ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆತೈದು, ಹದನೆೈದು ವಷ್ರಗಳಿಂದಾದರೂರ್ ಇದಕಾಕಗಿ ಇವನಗೆ ಸ್ಥಾಲ
ಕೊಟ್ಟ ಇವನ ಆ ಬಡ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿೋಗ ತಿೋರಿಸ್ಲು ಇನನುಷ್ುಟ – ಹಿೋಗೆ ಮೈಯೆಲಲಿ ಸ್ಥಾಲ ಅಣಾಣಜಿಗೆ. ಬರಿೋ ಚಹಾ
ಸಿಗರೆೋಟ್ಲೆಲಿ ಬದುಕ್ುತತ, ಈಚಲು ಚಾಪೆ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿ ನದರಸ್ಬಲಲಿ ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಇನುನು ಯಾವ ದುಶಚಿಟ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಪ್ರತಿ ದನವೂ ಅಣಾಣಜಿ ದುಡಡಗೆ ಪ್ರದಾಡುತತ ಮುಂದನವಾರ ಕೊಟ್ುಟಬಿಡುವೆ ಇತಾಯದ ಸ್ುಳುಳಗಳನುನು ಹೆೋಳುತತ ಜನರನುನು
ವಂಚಸ್ಲು ತನೆನುಲಲಿ ಆಕ್ಷ್ರಣೆಗಳನೂರ್ನು ಬಳಸ್ುವುದು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಜಿಗುಪೆಸುಯಾಗುತಿತತುತ. ಆದರೆ ತನನು ಹೆಸ್ರಿನ
ವಾಯಮೊೋಹವನೂರ್ನು ಬಿಟ್ಟ ವಯಕ್ತ ಈತ. ಪ್ರಿಚಯವಾದ ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿ ಕೆೋಳುತಿತದದಾ ದುಡಡನುನು ಅವರಿವರಿಂದ ಪ್ಡೆದು
ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಹೆೋಳುವ ಸ್ುಳುಳಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುಷದರನಾಗಿ ‘ನನನು ಮೋಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವವದೆ. ನನನು ಹತಿತರ ಸ್ುಳುಳ
ಹೆೋಳಬೆೋಡ’ ಎಂದದದಾ. ಕ್ಷಣ ಮಂಕಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಅಣಾಣಜಿ ತನನು ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳಲು ತ್ಡಗಿದಾಗ, ‘ಸ್ಥಾಕ್ು ಬಿಡು. ನಾನು ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳೂರ್ ಆದಷ್ುಟ ಹಣ ನನಗೆ ಒಟ್ುಟ ಮಾಡಕೊಡುವೆ’ ಎಂದದದಾ. ಜೊತೆಗೆೋ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಟ್ೂರ್ಯಷ್ನ್ಹೆೋಳುವುದರಿಂದಲೂರ್
ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಸ್ುಮಾರು ನೂರ್ರೆೈವತುತ ಸಿಗುತಿತತುತ.
‘ಯಾವುದೊೋ ತತವಕಾಕಗಿ ಮೈಮರೆತು ಇರುವ ನೋನು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ುಷದರ ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊಂಡದುದಾ?’ ಎಂದು
ಉತತರ ಬಯಸ್ದೆ ತನಗೆೋ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಳವಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ.
ಅಣಾಣಜಿ ಚಾಮಿರನಾರ್ ಹೊತಿತಸಿ
‘ನನನುಲೆಲಿೋ ನೋನು ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಎನುನುವ ಗವರ ನನಗೆ. ನೋನು ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾಗಿ ಫಾಯಸಿಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮನ್ೋಧ್ಮರದವ’ ಎಂದ.
ಮುಸಿಲಿಂ ಹೊೋಟ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಟಿೋ ಕ್ುಡಯುತತ ಇಬಬರೂರ್ ಮಾತನಾಡುತಿತದದಾರು. ರೆೋಡಯೋ ಗದದಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನ ಎತತರಿಸಿ
ಮಾತಾಡಬೆೋಕ್ತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗಿದು ಇಷ್ಟವಲಲಿದದದಾರೂರ್ ಹೆೋಳಿದ:
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‘ಕಾರಂತಿಗಾಗಿ ಬದುಕೊೋವನು ವಾಯಮೊೋಹಿಯಾಗಿರಕ್ೂರ್ಡದು. ದುಡಡನ ವಯವಹಾರ ಹಚಚಿಕೊಂಡು ಬೂರ್ಶಾವರ ಆಗಬಾರದು.’
ಈ ಹೊಸ್ ಶಬದಾಗಳನುನು ಅಣಾಣಜಿಯಿಂದಲೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಲ್ತಿದುದಾ.
‘ನಜ ನೋನು ಹೆೋಳೊೋದು. ನಾನು ಸ್ುಮಮನದದಾರೂರ್ ಹೆಂಗಸ್ರು ನನನು ಹಚಚಿಕೊೋತಾರೆ.’ ತನಗೆೋ ಅದು ರಹಸ್ಯ ಎನುನುವಂತೆ
ಅಣಾಣಜಿ ಎದುದಾ ನಂತ. ನಡೆನುಡಯಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿ ಚುರುಕ್ು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಧಾನ.
ಇವು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖಯ ದನಗಳು ಎನನುಬೆೋಕ್ು. ಪಾಕ್ರನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಸ್ುಲ್ದು ತಿನುನುತತ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಚಚರಸ್ುವರು. ಅಣಾಣಜಿ ತನನು ಪಾಠವನುನು ಮಾಕ್ಸುರನ ಒಂದು ಮಾತಿನಂದ ಶುರು ಮಾಡದದಾ:
‘ಈ ವರೆಗೆ ತಾತಿವಕ್ರು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಬಗೆಗ ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡದಾದಾರೆ; ಆದರೆ ನಮಮ ಈ ಕೆಲಸ್ ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುನು
ಬದಲ್ಸ್ುವುದು.’ ಇಂಥ ಅನೆೋಕ್ ಮಾತುಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಆಳವಾದ ವಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಚಚಿದದಾವು. ನಮಮ ಪ್ರಜೆಞ ಸ್ವತಂತರ
ವಸ್ುತವಲಲಿ – ಉತಾಪದನೆಗಾಗಿ ನಾವು ತ್ಡಗುವ ಅನೆೋಕ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ಟಾದದುದಾ ಎಂದು ಅಣಾಣಜಿ ಕೆಣಕ್ದಾಗ
ಜಡಪ್ರಪ್ಂಚದಂದ, ದೆೈನಕ್ಗಳಿಂದ ಸೊೋಲಬಾರದೆಂಬ ಹಠವಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಪ್ಪರಲ್ಲಲಿ. ಪಾಶವರವಾಯುವನಂದ
ನರಳುತಿತರುವಾಗಲೂರ್ ಈ ಬಗೆಗ ಅವನಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಳಿದೆೋ ಇತುತ. ವಾದಸಿದದಾ:
‘ಮನುಷ್ಯ ತನನು ಪ್ರಿಸ್ರಾನನು ಮಿೋರುತಾನೆ – ಇದನುನು ನಾನು ವಾದಸ್ಲಾರೆ. ನನನು ಅನುಭವದ ಮಾತು ಇದು. ಆ ವಷ್ಯ
ಬಿಡು. ಕ್ೂರ್ಲ್ಕಾರರನುನು ರೆೈತರನುನು ನೋನು ಒಟ್ುಟ ಮಾಡ ಹೊೋರಾಟ್ಕೆಕ ಹಚುಚಿವುದು ಯಾವ ಪ್ುರಷ್ಟಾರಥರಕೆಕ? ಅವರ ಕ್ೂರ್ಲ್
ಇನನುಷ್ುಟ ಹೆಚಚಿ, ಮನೆಗ್ಂದು ರೆೋಡಯೋ, ಸ್ಥೆಟಯಾನ್ಲೆಸ್ಥ್ಪಾತೆರಗಳನುನು ಅವರು ಕೊಂಡುಬಿಡುವಂತಾದರೆ ಅವರ ಜಿೋವನ, ಈ
ಪ್ರಪ್ಂಚ ಬದಲಾದಂತೆಯ? ಪ್ರತಿ ನತಯದ ಬದುಕ್ನ ಅದೆೋ ಕೆಲಸ್ಗಳು, ಅದೆೋ ಜಂಜಾಟ್ಗಳು, ಅದೆೋ ತರಲೆ
ತಾಪ್ತೆರಯಗಳು ಹೊೋಗಿಬಿಡಾತವ? ಅವರು ಇನನುಷ್ುಟ ಆಸ್ಥೆಬುರಕ್ರಾಗುತಾತರೆ – ನನನುಂಥವರಿಂದ.’
‘ಹಾಗಲಲಿ, ನೋನು ವಯಕ್ತವಾದಯ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡತದದಾ.’
‘ವಯಕ್ತವಾದ’ ಇತಾಯದ ಶಬದಾಗಳಲ್ಲಿ ತನನು ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುವ ಅಣಾಣಜಿಯ ವಾದ ಕ್ರಮದಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಬೆೋಸ್ರ ಬರುತಿತತುತ. ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ಮಾಧಾನದಂದ ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾ:
‘ತಮಮ ಜಿೋವನದ ಸ್ುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಡವರನುನು ಹೊೋರಾಡಕೆಕ ಸಿದಧಿ ಮಾಡತೋವ ಅನುನು – ಈ ಹೊೋರಾಟ್ ಅಷ್ಟಕೆಕ ನಲಲಿಲಲಿ.
ನಮಮ ವಗರದ ಜಿೋವನಮಟ್ಟ ಹಚಚಿಸಿಕೊಳೊಳ ಆಸ್ಥೆಬುರಕ್ತನಕ್ೂರ್ಕ ಅವರ ಆಸ್ಥೆಗೂರ್ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತ ವಯತಾಯಸ್ವದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಥೆ
ಚಲನಶಿೋಲ. ಅವರ ಆಸ್ಥೆ ಹೆಚುಚಿತತ ಹೊೋದಂತೆ ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಸ್ವರೂರ್ಪಾನೆೋ ಬದಲಾಗಬೆೋಕಾಗಿ ಬರುತೆತ. ಅವರ
ದುಡಮಯೆೋ ಈ ಸ್ಮಾಜದ ಸಿಥೆತಿಗೂರ್ ಗತಿಗೂರ್ ದರವಯ ಅನ್ನುೋದನನು ಒಪ್ಪಕೊಂಡದದಾತಾನೆ? ನಮಮ ಪ್ುರುಷ್ಟಾಥರಗಳಿಗೆಲಲಿ
ಮೂರ್ಲ ಈ ದುಡಮ. ಆದರೆ ಈ ದುಡಮಯ ಲಾಭ ಹೊೋಗ್ೋದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗೆ. ಶೋಷ್ಣೆೋನೆೋ ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಗೆ
ಆಧಾರ. ಬಡವರು ಶೋಷ್ಣೆಗೂರ್ ಒಳಗಾಗಾತರೆ; ಬತಾರ ಬತಾರ ತಮಮ ಕೆೈಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳೆದದದಾಕ್ೂರ್ಕ ತಮಗೂರ್ ಸ್ಂಬಂಧಾನೆೋ
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ಇಲಲಿವೆನ್ನುೋದನನು ಅರಿೋತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಂದಲೆೋ ಮನುಷ್ಯನಗೆ ಇವೆಲಲಿ ಆಗಿತರೋದೂರ್ಂತ ಅಥರವಾಗತ ಹೊೋದ ಹಾಗೆ ತನನು
ನತಯಜಿೋವನಾನನು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡೋ ವಯವಸ್ಥೆಥೆನೆೋ ಬದಲಾಗಬೆೋಕ್ು. ಸ್ುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗದು ಅನ್ನುೋದನನು
ಅರಿೋತಾರೆ. ಮೋಲ್ನ ವಗರದ ನಮಮಂಥ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಬುದಧಿಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ ಅಥರವಾದರೆ ರೆೈತರಿಂದ ಹುಟಿಟ ಬಂದ
ನನನುಂಥ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಮನಸಿಸುನವರಿಗೆ ಅದು ಅನುಭವದಂದ ಗ್ತಾತಗತೆತ. ನನನುಂಥವರು ಅದನುನು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಬಿಡುತಿತೋರಿ.
ಹಾಗೆೋ ಕಾರಂತಿ ಆಗುತೆತ. ನಾವಾಗಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಬಯಸೊೋದರಂದ ಮಾತರ ಕಾರಂತಿಯಾಗುತೆತ ಅನ್ನುೋದು ವಯಕ್ತವಾದವಾಗಿಬಿಡತೆತ.
ತನನು ಕೊೋಳಿ ಕ್ೂರ್ಗಿದರಂದ ಬೆಳಗಾಯುತ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಮುದುಕ್ ಕ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಅದು. ಕಾರಂತಿಯಾಗುತೆತ ಅನ್ನುೋದು
ಸ್ಮಾಜದ ಚಲನೆಯ ನಯಮ. ಅದನನು ತವರಿತಗ್ಳಿಸೊೋ ವೆೋಗವಧ್ರಕ್ಗಳು, ಅಥವಾ ಸ್ೂರ್ಲಗಿತಿತಯರು ನಾವು.’
ಅಣಾಣಜಿಯ ಕ್ಣುಣಗಳು ಹೊಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾವು. ಪಾಕ್ರನಲ್ಲಿ ಕ್ಡಲೆೋಕಾಯಿ ಬೆಲಲಿವನುನು ಕೊಳಿಳರೆಂದು ಬೆೋಡುತತ ಕಾಡುತತ ನಂತ
ಹುಡುಗನನುನು ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ,
‘ಇಂಥ ದೆೈನಯದ ಹುಡುಗರೂರ್ ರಚೆಚಿದುದಾ ಕಾರಂತಿ ಮಾಡಾತರೆ ಅನುನು,’
ಎಂದು ಅಧ್ರ ಅನುಮಾನದಂದ ಕೆೋಳುತಿತದದಾ.
‘ಖಂಡತವಾಗಿ, ಫಾರನಸುನ ಜೆೈಲ್ನ ಗೆೋಟ್ು ಒಡೆದದುದಾ ಗ್ತತಲಲಿ,’
‘ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದನ ಆವೆೋಶದಂದ ಕ್ುಣದು ಮತೆತ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಅದೆೋ ಅಥರಹಿೋನ ದೆೈನಕ್ಗಳ ಜಾಡಗೆ ಸಿಕ್ಕ
ಹಾಕ್ಕೊಳುಳತತಲಲಿ?’
‘ಇಲಲಿ – ಕಾರಂತಿಯಿಂದ ನಮಮ ದೆೈನಕ್ವೂ ಸ್ೃಷಿಟಶಿೋಲವಾಗುತೆತ.’ ತನನು ತಕ್ರ ಎಲಲಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ೂರಫ್ಎಂಬ
ಅಣಾಣಜಿಯ ಯೋಚನಾಕ್ರಮದಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ರೆಕ್ರೆಯಾಗುತಿತತುತ.
‘ಹುಟ್ಟೋದು, ಸ್ಥಾಯೋದು, ಉಣ್ಣೋದು, ಉಳೊೋದು, ಸ್ಂಭೋಗ ಮಾಡೋದು ಎಲಲಿವುದಕ್ೂರ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಹಬಬ
ಮಾಡದೆಯಲಲಿ – ನಮಮ ಹಿಂದು ಧ್ಮರ, ನಮಮ ಭೂರ್ಮಿ ಹುಣಣಮ ಹಬಬದ ಅಥರ ಗ್ತತ ನನಗೆ?’
ಬೆೋಸ್ರದಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳುತಿತದದಾ, ಅದನೂರ್ನು ಗಂಭಿರವಾಗಿ ಅಣಾಣಜಿ ವಶೆಲಿೋಷಿಸ್ುತಿತದದಾ:
‘ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಬಿಡುವ ದೆೈನಕ್ಗಳನುನು ಭರಮೋಲ್ ಗೆಲ್ಲಿೋದಕ್ೂರ್ಕ ನಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿೋದಕ್ೂರ್ಕ ವಯತಾಯಸ್ವದೆ .
ಉತಾಪದನೆಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ದುಡಮ ಸ್ೃಷಿಟಶಿೋಲವಾಗುತೆತ. ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೆಟ್ಟೆದು ದೊಣೆಣ ನಾಯಕ್ನಂತೆ
ಓಡಾಡತ ಕ್ುಷದರತೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಲ್ತೋನ ಅಂತ ನೋನು ತಿಳಿದರೋದು ಭರಮ. ಹೊೋಗಿ ರೆೈತರ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡು.
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ಅವರನುನು ಹೊೋರಾಟ್ಕೆಕ ಸ್ಂಘಟಿಸ್ು. ನೋನ್ಬಬ ಸ್ೂರ್ಲಗಿತಿತೋಂತ ತಿಳಕೊ – ತಾವು ಉಳೊೋ ನೆಲಕ್ಕವರು ಒಡೆಯರಾಗ್ೋದೆೋ
ನಜವಾದ ಭೂರ್ಮಿ ಹುಣಣಮ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಅನುಭವದ ಸ್ತಯವೆೋ ಬೆೋರೆ ಎಂದು ಕ್ಂಡರೂರ್ ಅಣಾಣಜಿಯ ವಾದವೂ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕ್ಂಡು
ತಬಿಬಬಾಬಗಿಬಿಡುತಿತದದಾ.
‘ಹಾಗಾದರೆ ರಷ್ಟಾಯದಲ್ಲಿ ದುಡಮಯೆಲಲಿ ಸ್ೃಷಿಟಶಿೋಲವಾಗಿ ಬಿಟಿಟದೆಯೋ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ಹಂಗಿಸ್ುವಂತೆ ಕೆೋಳುತಿತದದಾ.
‘ನ್ೋಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆಗಬೆೋಕಾದೆದಾಲಲಿ ರಷ್ಟಾಯದಲೆಲಿ ಆಗಿಲಲಿ ನಜ. ಕಾರಂತಿಗೆ ಜನರನುನು ಸಿದಧಿಮಾಡದ ಪ್ಕ್ಷ ತಾನೆೋ ಒಡೆಯನಾಗಿ
ಬಿಟಿಟದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರಂತಿ ಒಂದು ದನದ ಕೆಲಸ್ವಲಲಿ. ಆದ ತಪ್ಪನುನು ಸ್ದಾ ತಿದದಾಕೊಳ್ಳಾಳನೆೋ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು. ಈಗ ಚೆೈನಾದಲ್ಲಿ
ನ್ೋಡು. . .’
ಕಾಡುತಿತದದಾ ಕ್ಡಲೆೋಕಾಯಿ ಮಾರುವ ಹುಡುಗನನುನು ‘ಗೆಟ್ಟ್ಅವೆೋ’ ಎಂದು ಗದರಿಸಿ ಅಣಾಣಜಿ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಹಚಚಿದ . ಬಾಯಲ್ಲಿ
ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಸಿಕ್ಕಸಿ ತನನು ಜುಬಬದ ಸ್ಡಲವಾದ ತ್ೋಳುಗಳನುನು ಮುಡಸಿಕೊಂಡು ಜೆೋಬಿನಂದ ಪೆನಸುಲ್ಕಾಗದ ತೆಗೆದ . ಚೆೈನಾದ
ಮಾಯಪ್ನುನು ಬರೆದು ಲಾಂಗ್ಮಾಚರನುನು ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ರೆೋಗಿದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಮಮ ದೆೋಶದ ಕ್ಮುಯನಸ್ಟರು ದೆೋಶದೊರೋಹಿಗಳು. ನಲವತೆತರಡರ ಚಳುವಳಿೋಲ್ ಯಾಕೆ ಬಿರಟಿಷ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡದುರ ಹೆೋಳು? ನನಗಂತೂರ್ ರಷ್ಟಾಯಕ್ೂರ್ಕ ಚೆೈನಾಕ್ೂರ್ಕ ತಲೆಹಿಡುಕ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ.’
ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ಮಾಧಾನ ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಳಳದೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಮಮ ದೆೋಶದ ಕ್ಮುಯನಸ್ಟರು ಬಂಜೆಯರು – ಒಪ್ಪದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆೋ ಮಹಾಯುದಧಿದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮರನೋನನು
ಸೊೋಲ್ಸೊೋದು ಮುಖಯವಾಗಿತುತ. ಅನ್ನುೋದನೂರ್ನು ನಾನು ಒಪ್ುಪತಿತೋನ. ಆದರೂರ್ ನಾನು ಆಗ ಪಾಟಿರ ಬಿಟ್ುಟ ಗಾಂಧಿ
ಚಳವಳಿೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆದಾ – ಇವೆಲಲಿ ಕಾಂಟಿರಡಕ್ಷನುನುಗಳು. ನ್ೋಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನನನು ಉದೆದಾೋಶ ಇದು: ಆಸ್ಥೆ ಬುರುಕ್ರ ಬಗೆಗ
ಪ್ರಚಂಡ ತಿರಸ್ಥಾಕರ ಇರೋದನನು ನನನುಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಂಡದೆೋನೆ. ಈ ತಿರಸ್ಥಾಕರ, ಈ ಗವರ ದಲ್ತರ ಕಾರಂತಿಗೆ ಅತಯಗತಯವಾದ
ಡೆರೈವಂಗ್ಫೋಸ್ಥ್ರ. ನನಗಿಂತ ನೋನೆೋ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಉಳಿೋತಿ ಅಂತ ಅನನುಸೊೋದರಿಂದ ಈ ಕಾರಂತಿಯ ಬಿೋಜಾನನು ಬಿತತಲ್ಕೆಕಂತ
ನನಗಿದೆಲಲಿ ನಾನು ಹೆೋಳಿತದೆೋನೆ. ನನನು ಜಿೋವನ ಈಗ ನೂರ್ರು ತರಲೆ ತಾಪ್ತರಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟ್ುಗಂಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಟಿಟದೆ. ನಾನಾಗಿ
ಇದನೆನುಲಲಿ ಹರಕೊಳಳಲಾರೆ. ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾರಂತಿಗೆ ಸಿದಧಿರಾದಾಗ ನಾನೆಲಲಿ ಹರಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ನಂತಿತೆೋರನ ಅಂತ
ನನಗೆ ಗ್ತುತ. ಗ್ೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದಟ್ಟೆಟ. ಗುಂಡನ ಶಬದಾಕಾಕಗಿ ಕಾದೆ. ಆಗ ಹಿಮಮಟ್ುಟತಿತದದಾ ನನನು
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ಹಿಂದದದಾ ಜನರೆಲಲಿ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ನುಗಿಗಬಂದರು. ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಶೂರ್ಟ್ಟ್ಮಾಡಲಾರದೆ ಸ್ುಮಮನೆ ನಂತರು. ನನನು ಗವರದ
ಮಿತಿೋನನು ನಾನು ಇಂಥ ಸ್ಂದಭರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೋರದರೆ ನೋನು ಮಾತರ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಾನೂರ್ ಮಿೋರತ ಹೊೋಗಬಲೆಲಿ;
ರೆೈತರವನಾದದಾರಿಂದ ನೂರ್ರಾರು ಜನರನುನು ನನನು ಜೊತೆೋಲ್ ತಗ್ಂಡು ಹೊೋಗಬಲೆಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿದದದಾೋನ. ಹೊೋಗಬಲೆಲಿ ಅಲಲಿ
– ಹೊೋಗಲೆೋ ಬೆೋಕಾಗುತೆತ. ಇದು ಸ್ಥೆೈಂಟಿಫ್ಕ್ಸ್ತಯ. ವಯಕ್ತವಾದಯಾದರೆ ನನನು ಸ್ವಭಾವ ಫಾಯಸಿಸ್ಟಆಗಾತ ಹೊೋಗುತೆತ. ಆದರಂದ
ನೋನು ಮಾಸ್ಥ್ಮಾಯನ್ಆಗಬೆೋಕ್ು. ವಗರಹೊೋರಾಟ್ದ ಮುಂಚೂರ್ಣಯಲ್ಲಿ ನನನುಂಥವರು ನಲಲಿಬೆೋಕ್ು. ಕ್ಮುಯನಸ್ಟರನುನು
ಮರೆತು ಬಿಡು. ಈ ನೆಲದ ಸ್ಥಾರವನುನು ಹಿೋರಿದ, ಈ ಕ್ುಷದರ ಚರಿತೆರೋನನು, ಹಾಗೆೋ ವೆೈಭವವನುನು ಅಥರಮಾಡಕೊಂಡ ಒಂದು
ಹೊಸ್ ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಪ್ಕಾಷನನು ಈ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಟ್ಟಬೆೋಕ್ು. . . .’
ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ೂರ್ಫೂರ್ತಿರಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತತ ಪ್ರವಶನಾಗಿದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅದು ಆವರಿಸಿತಾತದರೂರ್ ತನನು ಆಳವಾದ
ಸ್ಂಶಯವನುನು ಹೆೋಳದೆೋ ಅವನಗೆ ವಧಿಯಿರಲ್ಲಲಿ.
‘ಜನ ಇನನುಷ್ುಟ ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಉಣ್ಣೋ ಮಲಗ್ೋ ಸ್ಥಾಯೋ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಕೊೋತ ಹೊೋಗಲ್ಕೆಕ ಈ ಉಪ್ದಾವಯಾಪ್ವೆಲಲಿ ಯಾಕೆ
ಹೆೋಳು.’
ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಕೊೋಪ್ ಬಂತು.
‘ಮುಚುಚಿ ಬಾಯಿ. ಗವರದ ಮಾತಾಡಬೆೋಡ. ಜಿೋವನಕ್ಕಂತ ನೋನು ಶೆರೋಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕೆ ನೋನು ಯಾರು? ದೆೋವರ?
ಕ್ುಷದರವಾದ ದೆೈನಕ್, ದೆೈನಕ್ ಅಂತ ಗ್ೋಳಿಡತೋಯಲಲಿ – ಅದನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಉಳಿದದೆದಾೋನದೆ? ಈ ದೆೈನಕ್ ಜಿೋವನಕೆಕ ಪ್ರಭೆೋನನು
ತರೋದಕ್ಕಂತ ದೊಡಡ ಕೆಲಸ್ ಏನದೆ? ಸ್ಮಾಧಿಯಲ್ಲಿೋ, ಭಕ್ತಯ ಪ್ರವಶತೆೋಲ್ ಎಲಲಿಕ್ಕಂತ ಮೋಲೆ ಹೊೋಗಿತನ ಅಂತ
ತಿಳಿದರೋ ಹಿಂಜಿದ ಬುದಧಿಯ ಈಡಯಟ್ಟರಂತೆ ಮಾತಾಡಬೆೋಡ.’
ಈ ವರೆಗೆ ಯಾರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹಿೋಗೆ ಜರೆದರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಣಾಣಜಿ ಅವನ ಬದುಕ್ನ ಮಿತಿಗಳನುನು
ಮಿೋರಿದುದಾ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರವದಂದ ಹೆೋಳಿದ – ತಾನು ಹೆೋಳೊೋದು ಅಪ್ರಸ್ುತತ ಎನನುಸಿದರೂರ್.
‘ನ್ೋಡು ನನಗೆ ಇಬಬರು ಹತಿತರದವರು ಇದಾರೆ. ಬುದಧಿ ಮತುತ ಕ್ರಸ್ತ. ತಾಯಿಗೆ ಕ್ರಸ್ತ ಹೆೋಳಿದನಲಲಿ ‘ಏ ಹೆಂಗಸ್ು ನೋನು
ಯಾರು?’ ಅಂತ – ಅದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಲುವು. ಹಾಗೆೋನೆೋ ನಮಮ ಅಲಲಿಮ, ನಾನಕ್, ಕ್ಬಿೋರರಂಥ ಅರೆ ಹುಚಚಿರೂರ್
ಯಾವುದೊೋ ದೊಡಡ ಸ್ತಾಯನನು ತಮಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆರದಂತೆ ಬಚಚಿಟಿಟದಾದಾರೆ ಅಂತ ನನಗನನುಸ್ುತೆತ. ಆದರಂದ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಟ, ಬಟ್ಟೆಟ
ಉಪ್ದಾವಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ೋದೂರ್ಂದೆರ. . . . .’
ತಾನು ಮಾತನುನು ಪ್ೂಣರ ಮಾಡದರೆ ತನನು ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿ ಇರೋ ಗ್ಂದಲಾನನು ಸ್ರಳಗ್ಳಿಸ್ದಂತೆ ಆದೋತೆಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ರಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸಿದ.
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ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ುಮಮನದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕ್ೂರ್ತ. ಪಾಕ್ರನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಿತವಾಗಿತುತ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ
ದಂಪ್ತಿಗಳು, ಚಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನುನು ಸ್ಂತೆೈಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಹೆಂಗಸ್ರು, ಅವಳ ಡಳುಳ ಹೊಟ್ಟೆಟಯ ಗಂಡಂದರು, ನವೃತತರಾದ
ಮೋಲೆ ತಮಮ ಬೆಳ್ಳೆದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡುವ ಮುದುಕ್ರು, ಇಂಥ ಜಿೋವನ ಇನನುಷ್ೂರ್ಟ ಉಜವಲವಾಗುತತದೆ ಎಂದು
ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳುತಾತನಲಲಿ ಅದು ಹೆೋಗೆ ಎಂದು ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತ. ಅಣಾಣಜಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನೋನು ಹೆೋಳಿದ ಯಾರೂರ್ ಸ್ಮಾಜ ಬಿಟ್ುಟ ನಲಲಿಲ್ಲಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಅವರಿಗೂರ್ ನಮಗೂರ್ ಇರೋ ವಯತಾಯಸ್ ಅಂದೆರ ಅವರು
ಭರಮೋಲ್ ಗೆಲಲಿಲ್ಕೆಕ ನ್ೋಡದರು. ನಾವು ಕಾಖಾರನೆೋಲ್, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿ ಗೆಲಲಿಲ್ಕೆಕ ಪ್ರಯತನುಪ್ಡೆತೋವೆ. ನೋನು ಹಿೋಗೆ
ಪಾರಮಾಣಕ್ವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ ನೋನೂರ್ ನನನು ಥರಾನೆೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೆೋಬೆೋಕಾಗತೆತ – ಇವತತಲಲಿ ನಾಳ್ಳೆ .’
***
ಅಣಾಣಜಿ ತಾನು ಪಾಠ ಹೆೋಳಿಕೊಡುತಿತದದಾ ಚನನುವೋರಯಯನ ಮನೆೋಲ್ ಹೊೋಗಿ ಸ್ದಯಕೆಕ ಇರುವುದೆಂಬ ತನನು ನಧಾರರವನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೆೋಳಿದ. ಈ ಮಫ್ತಯಲ್ಲಿರೋನು ಸಿಐಡ ಅಲಲಿದರಬಹುದೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅನುಮಾನ. ತನನು ಸ್ುತತದ
ರಹಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಬಯಸ್ುವ ಅಣಾಣಜಿಯ ಭರಮಯಿರಬಹುದು ಅದು. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ತನನು ದನನತಯದ
ವಧಿಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಸ್ಪೆಪಯಾಗಿಬಿಡುತತವೆ. ಆದರೆ ನಜವಾಗಿ ಹೆದರಿದಂತೆಯೂರ್ ಅವನು ಕಾಣುತಿತದದಾ.
‘ನಾನು ದೋಪ್ ಆರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋಗೆತೋನೆ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತುತ ಬಿಟ್ುಟ ನೋನು ನನನು ಬೆಡಂಗ್ಮತುತ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು
ಚನನುವೋರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಾಗಿಸ್ು. ಆ ಹಂದಗದು ಗ್ತಾತಗದಂತೆ’ ಎಂದು ಪ್ಸ್ುಗುಟಿಟ ಅಣಾಣಜಿ ದೋಪ್ ಆರಿಸಿ ಹೊರಟ್.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಟ್ಕ್ಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಫ್ತಯವನ ಚಲನ ವಲನಗಳನುನು ಗಮನಸ್ುತತ ನಂತ. ಅಣಾಣಜಿ ದೋಪ್ ಆರಿಸಿ ಇಳಿದದದಾನನು
ಅವನು ಗಮನಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಆತನೂರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ದಲ್ದ. ಅಣಾಣಜಿಯ ಬೆನುನು ಹತಿತ ಅವನು
ನಡೆದರಬಹುದು. ಅಣಾಣಜಿ ಇದನುನು ಮೊದಲೆೋ ಉಹಿಸಿ, ತಾನು ಸಿೋದ ಚನನುವೋರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗುವುದಲಲಿವೆಂದೂರ್
ಕಾಕ್ ಹೊೋಟ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂರ್ ತಿಂದು, ತಾನು ಟ್ೂರ್ಯಶನ್ಹೆೋಳುವ ಒಂದೆರಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆೋ ಭೆೋಟಿ ಕೊಟ್ುಟ,
ಇನ್ನುಂದು ತಿಂಗಳು ತಾನು ಬರುವುದಲಲಿವೆಂದು ಹೆೋಳಿ, ಬಳಸ್ುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚನನುವೋರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗುತೆತೋನೆಂದೂರ್
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜತೆ ತನನು ಗೆರಿಲಾಲಿ ಉಪಾಯಗಳನುನು ಸ್ೂರ್ಚಸಿದದಾ.
ಸ್ವಲಪ ಹೊತಿತನ ಮೋಲೆ ಮಫ್ತಯಲ್ಲಿದದಾವನು ಇನೂರ್ನು ಹತಿತರ ಪ್ರತಯಕ್ಷವಾದ. ಬೋಡುತಲೆ ದಪ್ಪ ಕ್ತುತಗಳ, ಕೊೋಟ್ಟ್ ಹಾಕ್
ಪ್ಂಚೆಯುಟ್ಟ ಅವನು ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಕೊಳುಳತತ ಕೊೋಣೆಯ ಎದುರಿನ ಬಿೋದಯ ಮಗಗಲಲೆಲಿ ನಂತಿದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅವನನುನು
ಗುರುತಿಟ್ುಟಕೊಳಳಲು ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸಿದ. ಅವನ ಪ್ಂಚೆ ಶುಭರವಾಗಿತುತ. ಅಡಕೆ ತ್ೋಟ್ದ ಸ್ಥಾಹುಕಾರನಂತೆ
ಕಾಣುತಿತದದಾ. ಹಳಿಳಯಿಂದ ಅಡಕೆ ಮಾರಲು ಬಂದರಬಹುದು. ಈ ಬಿೋದಯ ಸ್ುತತಮುತತ ಇರುವರೆಂದು ಹೆೋಳಲಾದ
ಯಾವುದೊೋ ವೆೋಶಯಯ ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೋಗಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸ್ಮಯಕಾಕಗಿ ಕಾಯುತಿತರಬಹುದು. ಇಂಥ ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ ಸಿಐಡ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕೆಲಸ್ಕೆಕ ತಾನು ನಲಲಿಬೆೋಕಾಯಿತೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ರೆೋಗಿತು. ಈ ವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲಲಿ ಚಳವಳಿಗಳಲೂರ್ಲಿ
ಗಾಂಧಿವಾದಯಾಗಿದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ರಾಜಾರೋಷ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಣಾಣಜಿಯ ರಾಜಕ್ೋಯದಲೆಲಿೋನ್ೋ ತಪ್ಪದೆ
ಎನನುಸಿತು. ತಾನು ಇದದಾ ಪಾಟಿರಗಳನೆನುಲಲಿ ಒಡೆಯುತತ ಕ್ೃತಿರಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಾಯಕ್ಟಕ್ಸುಎಂಬ ಹೆಸ್ರು ಕೊಟ್ುಟ ಅಣಾಣಜಿ ಮಾಡುತಿತದದಾ
ಕಾರಸ್ಥಾತನಗಳಲೆಲಿೋ ಪ್ಕ್ವವಾಗುತತ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾದ ರಾಜಕ್ೋಯ ಕಾರಂತಿ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ವಭಾವಕೆಕ ಒಗಿಗರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಣಾಣಜಿ
ದಾಶರನಕ್ನಂತೆಯೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ಂಡದದಾ. ತನನು ಹತಿತರ ಅವನು ಮುಚುಚಿಮರೆ ಮಾಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ.
ಕೊೋಟ್ು ಪ್ಂಚೆಯ ವಯಕ್ತ ತನನು ಜೆೋಬಿನಂದ ಕ್ಪ್ುಪ ಟ್ಪ್ಪ ತೆಗೆದು ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಟ್ಕ್ ಹತಿತದದಾನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ನ್ೋಡದ. ಅವನು ಕ್ಣಮರೆಯಾದ ಮೋಲೆ ಹೊೋಗಿ ಒಂದು ಜಟ್ಕಾ ತಂದು ಅಣಾಣಜಿಯ ಸ್ವರಸ್ವವಾದ ಹೊೋಲಾಡಲ್ನಲ್ಲಿ
ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚನನುವೋರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದ.
***
ಚನನುವೋರಯಯ ಸ್ುಮಾರು ಮುವವತುತ ವಷ್ರ ವಯಸಿಸುನ ಶಿರೋಮಂತ. ಅವನ ವೃತಿತ ಕ್ಂಟ್ಟಾರಯಾಕ್ುಟ. ಊರಿನ ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿಯ
ಮಂಬರ್. ಪ್ರಸಿಡೆಂಟ್ಟಾಗುವ ಸ್ನಾನುಹದಲ್ಲಿದದಾ. ಊರಿನ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಬಿಬನ ಸ್ದಸ್ಯನೂರ್ ಆಗಿದದಾ ಅವನಗೆ ತಾನು ರೋಟ್ರಿ
ಗವನರರ್ ಆಗಿ ಅಮರಿಕಾಕೆಕ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆಯಿತುತ. ಸ್ಥಾವತಂತರಯಾಬಂದ ಮೋಲೆ ಕಾಂಗೆರಸ್ಸ್ಥೆೋರಿ ಸಿಲ್ಕನ
ಕೊಲಿೋಸ್ಥ್ಕಾಲರ್ ಕೊೋಟ್ು, ಪಾಯಂಟ್ಟ್ಗಳನುನು ಧ್ರಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತತ ಪೆೋಪ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿೋಗ ಸ್ುದದಾಯಾಗುವಷ್ುಟ
ಗಣಯವಯಕ್ತಯಾಗಿದದಾ.
ಆತನ ಆಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆಗಿದದಾ ಒಂದು ಕೊರತೆಯೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂಗಿಲಿೋಷ್ಟ್ಬರದೆೋ ಇದದಾರು. ರೋಟ್ರಿಯ
ಪೆರಸಿಡೆಂಟ್ಟಾಗುವುದೂರ್ ಈ ಐಬಿನಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಾಲೆೋಜಲ್ಲಿದಾದಾಗ ತಾನು ಪ್ುಂಡಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕ್ಳ್ಳೆದದದಾಕಾಕಗಿ
ವಷ್ಟಾದ ಪ್ಡುತಿತದದಾ. ಎಷ್ುಟ ಹಣವದದಾರೂರ್ ಅವನ ವಚರಸ್ುಸು ಊರಿನ ಆಚೆ ನಡೆಯುತಿತರಲ್ಲಲಿ.
ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಮುಖಯರನೆನುಲಲಿ ಕ್ಬುಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿತದದಾ ಈ ವಯಕ್ತಯ ಆಪ್ತನಾಗಲು ಇಷ್ಟಪ್ಟ್ುಟ ಅಣಾಣಜಿ ಜಿಲೆಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ
ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವನನುನು ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಸಿದದಾ. ತಾನು ಸ್ಥೆಟೋಟ್ಸು್ ಮನನುನ ಸ್ಂಪಾದಕ್ ವಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡದವನೆಂದೂರ್ ಈಗ ಕೆಲಸ್ ಬಿಟ್ುಟ ಒಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಬರೆಯುತಿತರುವುದಾಗಿಯೂರ್ ತನನು ಹೆಸ್ರು ಅಣಾಣಜಿ ಎಸ್ಥ್.
ಕ್ತೆರಯೆಂದೂರ್ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಂಡು ಊರಿನ ಗಣಯವಯಕ್ತಯೂರ್ ಕಾಂಗೆರಸ್ಧ್ುರಿೋಣನೂರ್ ಆದ ಚನನುವೋರಯಯ ಈ ಜಿಲೆಲಿಯ
ಸ್ಥಾವತಂತರಯಾಯೋಧ್ರ ಕ್ಥೆಗಳನುನು ತಾನು ಬರೆಯುತಿತರುವ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಕೆಕ ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆೋ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದದಾ.
ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕ್ಲುಲಿ ಹಾಸಿದ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಬೆತತದ ಕ್ುಚರ ಮೋಲೆ ತುಂಬ ತಿಳಿದವನಂತೆ ಕ್ೂರ್ತು ತಲೆಹಾಕ್ುತತ
ಚನನುವೋರಯಯ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ರೆೋಡಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಬರುವ ಇಂಗಿಲಿಷಿನಂತೆ ನರಗರಳವಾದ ಅಣಾಣಜಿಯ ಇಂಗಿಲಿಷ್ನಂದ
ಬೆವರುತತ, ಏನ್ೋ ತಿಳಿದವನಂತೆ ಮಾತಿನ ಮಧೆಯ‘ಐಸಿೋ’ ‘ಆಲ್ರೆೈಟ್ಟ್’ ಎನುನುತತ, ಈ ಭೆೋಟಿ ಮುಗಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಕಾದ.
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ಟಿೋ ತರಲೆಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿ, ಮಾಯಜಿಸ್ಥೆಟರೋಟ್ರ್ ಮಗಳ್ಳಾದದಾರಿಂದ ಕಾನೆವಂಟ್ಲ್ಲಿ ಓದದದಾ ಹೆಂಡತಿಯನುನು’ ಅವನು ಏನು
ಹೆೋಳಿತದಾದಾನೆ? ಒಳ್ಳೆಳೋ ರೆೈಲು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡಾತನೆ – ಗ್ತೆತೋ ಆಗಿಲಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಜಬರದಸಿತನಲ್ಲಿ ಮುಗಳನುಗುತತ ಕೆೋಳಿದ . ತನನು
ರೋಟ್ರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಅನೆೋಕ್ ಅಗತಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಮಾತಾಡಬಲಲಿ ಹೆಣೂರ್ಣ ಒಂದೆಂದು ತನನು ಶಿರೋಮಂತಿಕೆಯ ಬಲದಂದ
ಉಮಯನುನು ಗಳಿಸಿದದಾ. ಕ್ಸ್ೂರ್ತಿ ಹಾಕ್ುತತ ಅಣಾಣಜಿಯ ಮಾತುಗಳನುನು ಒಳಗಿನಂದ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಉಮಾ
ಡೆೈನಂಗ್ಟ್ಟೆೋಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಲೆ ಟಿೋ ಮತುತ ಬಿಸ್ಕತುತಗಳನನುಡುತತ ಗಂಡನಗೆ ಅವನ ಮಾತಿನ ತಾತಪಯರ ತಿಳಿಸಿ ಅವನನುನು
ಒಳಗೆ ಕ್ರೆಯುವಂತೆ ಹೆೋಳಿದಳು. ಚನನುವೋರಯಯ ‘ಕ್ಮ್ಇನ್’ ಎಂದ ಮೋಲೆ ಒಳ ಹೊೋದ ಅಣಾಣಜಿ ಉಮಗೆ
ಗೌರವದಂದ ಬಾಗಿ, ತಾನು ಕೊಲಾಹಾಪ್ುರದಲ್ಲಿದಾದಾಗ ಕ್ನನುಡ ಬರುತಿತತೆತಂದೂರ್ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ತನನು ಬಿಡುವು ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಹೆೋಳಿಕೊಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂದೂರ್ ತನನು ಹರಕ್ು ಮುರುಕ್ು ಕ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ. ಸ್ಥಾವತಂತರಯಾಬಂದರೂರ್
ನಮಮ ಜನಕೆಕ ಇಂಗಿಲಿಷ್ವಾಯಮೊೋಹ ಹೊೋಗಲ್ಲಲಿ. ನೋವು ಕ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ಆರೆೋಟ್ರ್ ಅಂತ ಕೆೋಳಿದೋನ ಎಂದು
ಚನನುವೋರಯಯನನುನು ಹೊಗಳಿ ಟಿೋಯನುನು ಸ್ವದು ಉಮಯನುನು ಅಭಿನಂದಸಿದ.
ಚನನುವೋರಯಯ ಹಿೋಗೆ ಹಠಾತತನೆ ತನಗ್ಬಬ ಬುದಧಿಜಿೋವಯ ಸ್ಥೆನುೋಹವಾಗಿದದಾರಿಂದ ಹಿಗಿಗದ. ತನನು ರೋಟ್ರಿ ಗೆಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ುಟ
ನರಗರಳ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಮಾತನಾಡುವವನನುನು ಗುರುತುಮಾಡಕೊಟ್ುಟ ಅವರ ಗವರ ಇಳಿಸಿಬೆೋಕೆಂದುಕೊಂಡ. ತಾನು
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವನಂದ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಕ್ಲ್ಯಬೆೋಕೆಂದು ನಧ್ರರಿಸಿದ.
ಅಣಾಣಜಿಯ ಪಾಲಿನ್ಅವನು ತಿಳಿದದದಾಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿತುತ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗೆಗ ಚನನುವೋರಯಯ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ಕಾರ್
ಕ್ಳಿಸಿ ಕ್ರೆಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ. ಸ್ುಪ್ರಭಾತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಲಾನ್ಮೋಲೆ ಅಡಾಡಡುವ ಚನನುವೋರಯಯ ಗೆೋಟಿನಂದಲೆೋ
ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ತಾನು ಕ್ಲ್ಯುತಿತದದಾ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಇಂಗಿಲಿಷಿಂದ ಸ್ಥಾವಗತಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗುತಿತದದಾ.
ಬೆರೋಕ್ಫಾಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ನಡೆಯುವಾಗ ಈ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತತುತ. ಇದು ಚೆನಾನುಗಿದೆ, ವಂದನೆ, ಸ್ಕ್ಕರೆ
ಬೆೋಕೊೋ? ಎಷ್ುಟ ಚಮಚ? ಇವತಿತನ ಹವೆ ಚೆನಾನುಗಿದೆ ಇತಾಯದಗಳನುನು ಹೆೋಳುತತ ಕೆೋಳುತತ, ಚನನುವೋರಯಯ ಕಾಲೆೋಜಿನಲ್ಲಿ
ತಪಾಪಗಿ ಕ್ಲ್ತದದಾನೆನುಲಲಿ ಅಣಾಣಜಿ ತಿದುದಾತತ ಬೆರೋಕ್ಫಾಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮುಗಿಯುತಿತತುತ. ಇಷ್ಟಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಗ್ತಿತದದಾ ಉಮ
ಅಣಾಣಜಿಯ ವದಾಯವಂತ ನಡೆನುಡಗಳಿಂದ ಖುಷಿಪ್ಡುತತ ಬಡಸ್ುತಿತದದಾಳು. ಅವನಷ್ುಟ ಸ್ುಶಕ್ಷತರು ಯಾರೂರ್ ಅವಳ ಮನೆಗೆ
ಬರುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಬರುವವರೆಲಲಿ ಕಾಳಸ್ಂತೆಕೊೋರರು, ಜೂರ್ಜುಗಾರರು, ಒರಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುತತ, ತಾನ್ಬಬಳು
ಒಳಗಿದೆದಾೋನೆಂಬುದನುನು ಗಮನಸ್ದೆ ಕೊಟ್ಟ ತಿಂಡ ಕಾಫ್ಗಳನುನು ಹಿೋರಿ, ತೆೋಗಿ, ತಮಮ ಮಟಿಟಗೆ ಅಂಟಿದದಾ ಮಣುಣ ಸ್ಗಣಗಳನುನು
ಕಾಪೆರಟಿಟಗೆ ಒರೆಸಿ ಹೊೋಗುವವರು. ತಮಮ ಮನೆಯ ಈ ಶಿರೋಮಂತಿಕೆ ಬಗೆಗ ಅಣಾಣಜಿಯಲ್ಲಿದದಾ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ತಿರಸ್ಥಾಕರವನನುವಳು
ಗಮನಸಿದದಾಳು. ಈ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಪಾಠ ಇತಾಯದಗಳನುನು ಯಾವುದೊೋ ಗುಪ್ತ ಉದೆದಾೋಶಕಾಕಗಿ ಈತ ಮಾಡುತಿತದಾದಾನೆ, ಇವನು
ರಹಸ್ಯ ವಯಕ್ತ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗುಮಾನ ಬಂದತುತ. ಎಳಸ್ಥಾದ ಮೂರ್ಗು ತುಟಿಗಳ, ಸ್ವಲಪ ಕ್ಂದು ಬಣಣದ ಮುಖದ,
ಚುರುಕಾದ ಚಕ್ಕ ಕ್ಣುಣಗಳ, ಚರತೆಯಂಥ ಮೈಕ್ಟಿಟನ ಉಮಯನುನು ಅಣಾಣಜಿ ಬಹಳ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಖುಷಿಪ್ಡಸ್ುತಿತದದಾ. ಅವಳ
ಇರುವಕೆಯನನು ಏಕಾಗರವಾಗಿ ತನನು ಇಡೋ ವಯಕ್ತತವ ಗಮನಸ್ುತಿತದೆ ಎಂಬುದನುನು ಯಾವ ಮಾತೂರ್ ಆಡದೆ ಅವಳಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತಿತದದಾ. ಅವನಗೆ ಶಿರೋಮಂತರ ಬಗೆಗ ಇದದಾ ತಿರಸ್ಥಾಕರ, ಅವನು ಮೌನವಾಗಿದಾದಾಗಿನ ಅವನ ಮುಖದ
ಅಗಮಯ ಭಾವಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿದದಾ ಉಮ ತನನು ಬಗೆಗಿದದಾ ಅವನ ಗೌರವದಂದ ಕ್ೃತಜಞಳ್ಳಾಗಿದದಾಳು.
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ಅವನು ನೆೋರ ಹೆೋಳದದದಾರೂರ್ ಅವನಗೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ಗಮನಸಿ ಅವಳು ಥಳುಕ್ನ ರೆೋಯಾನ್ಸಿೋರೆಗಳನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್
ಇಸಿತರೋ ಮಾಡದ ಹತಿತಯ ಸಿೋರೆಯನೆನುೋ ಉಡುವಳು. ಅವನು ಹೊೋಗುವಾಗ ವಶೆೋಷ್ ತಿಂಡಯೆೋನಾದರೂರ್ ಮಾಡದದಾರೆ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡರೆಂದು ಗಂಡನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಟಿಫನ್ಬಾಕ್ಸುನಲ್ಲಿಟ್ುಟ ಕೊಡುವಳು. ಅವನು ಗಂಡನ ನೆಪ್ದಲ್ಲಿ ತನಗೆಂದೆೋ ತಂದು
ಕೊಡುತಿತದದಾ ಗಾಕ್ರ ಚೆಕಾವ್ಕ್ಥೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಓದ ಮಚಚಿಕೆ ಸ್ೂರ್ಸ್ುವಳು. ‘ನನಗೆ ಓದಲು ಬಿಡುವೆೋ ಇರುವುದಲಲಿ. ಅವಳು ನತಯ
ಓದ ಹೆೋಳ್ಳಾತಳ್ಳೆ’ ಎಂದು ಚನನುವೋರಯಯ ನಗುತತ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಾಗ ಅಣಾಣಜಿ ನಭಾರವದಂದ ಅವನನುನು ತಿದುದಾವನು .
‘She will read it everyday ಅಲಲಿ – She reads it everyday to me’
‘Yes. Yes. She reads it everyday to me – ನನನು ಫೆರಂಡೆಸುಲಲಿ ಡಬಲ್ಗಾರಜುಯೆೋಟ್ಸುಆದರೂರ್ ಈ ತಪ್ುಪ
ಮಾಡಾತರೆ ನ್ೋಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೂರ್ ಅದೆೋ ಅಭಾಯಸ್ವಾಗಿ ಹೊೋಗಿದೆ’ – ಚನನುವೋರಯಯ ನಗುತತ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹೊತಿತಸಿ
ಅಣಾಣಜಿಗೂರ್ ನೋಡುವನು.
‘You must first offer it to me’ ಎಂದು ಅಣಾಣಜಿ ನಗುವನು. ಚನನುವೋರಯಯ ‘Excuse me’ – ಎನುನುವನು.
ತಾನು ಇದನುನು ಗಮನಸ್ುತಿತದೆದಾೋನೆಂಬುದನುನು ಅಣಾಣಜಿಯೂರ್ ಅರಿತಿರುವುದು ಕ್ಂಡು ಉಮಗೆ ದಗಿಲಾಗುವುದು.
ತನನು ರೂರ್ಮು ಅಪಾಯವೆಂದು ಹೆದರಿದದಾ ಅಣಾಣಜಿ ಚನನುವೋರಯಯನಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದದಾ –
ಬೆರೋಕ್ಫಾಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ:
‘ನನನು ರೂರ್ಮು ಪ್ಗ್ಸ್ಥೆಟಯಾ ಇದದಾಂಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಕಾಯಟ್ಸುಅಂಡ್ಡಾಯಗಸುಆಗಿ ಮಳ್ಳೆ ಬಿೋಳುವಾಗಂತೂರ್ ಒಳಗೆ ಮಳ್ಳೆ ಡರಪ್ಆಗಲು
ಶುರುವಾಗತೆತ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಾರಿ ಫರೆರಯಾದ ಕ್ಂಬಳಿ ಹುಳುಗಳು ಮೂರ್ವಂಗ್ ಯಾರಗ್ಸ್ಥ್ನಂತೆ ಗ್ೋಡೆ ಮೋಲೆ
ಹರಿೋತಿತಾರವೆ.’
ತನಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷಿನ ಈಡಯಮುಮಗಳ ಇನ್ನುಂದು ಪಾಠವೊೋ ಇದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂರ್ ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳುತಿತರುವನ್ೋ,
ಅಥವಾ ಎರಡೂರ್ ಒಟಿಟಗ್ೋ – ಥಟ್ಟನೆ ಅರಿಯಲಾರದೆ ಪ್ುಂಖಾನುಪ್ುಂಖವಾದ ಪ್ದವೃಂದಗಳಿಗೆ ಸೊೋಜಿಗಪ್ಡುತತ
ನೆನಪ್ಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತತ ಚನನುವೋರಯಯ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಗಂಡ ಪೆದಾದಾಗಿ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ನ್ೋಡ ಉಮಗೆ ನಗು
ಬಂತು.
‘ನನಗ್ಂದು ರೂರ್ಮು ಬೆೋಕ್ು. ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸ್ದಸ್ಯರಲಲಿವೆೋ ನೋವು ಮಿಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಚನನುವೋರಯಯ. ಎಲಾಲಿದರೂರ್
ರೆಕ್ಮಂಡ್ಮಾಡ ಕೊಡಸ್ುತಿತೋರ?’
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ಚನನುವೋರಯಯ ಇನೂರ್ನು ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಂಡರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದದಾ ಆಘಾತ ‘ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸ್ದಸ್ಯ ತಾನು’
ಎಂಬ ತನನು ಘನತೆಯನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡ ಕೊಡುವಂಥ ಅಥರವಾಗುವ ಮಾತಿನಂದ ಕ್ಡಮಯಾದಂತಾಗಿ ಚನನುವೋರಯಯನ
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಧಾನ ಮೂರ್ಡತು. ಅವನ ಮುಗಳನುಗುವನ ಅಸ್ಂಬದಧಿತೆಯನುನು ಸ್ವಯುತತ ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ುಮಮನೆ ಕ್ೂರ್ತ.
ಉಮ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಳು.
‘ಅಷ್ುಟ ಕೆಟ್ಟ ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋವು ಯಾಕ್ರಬೆೋಕ್ು? ಗರಾಜ್ಮೋಲೆ ನಮಮ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ರೂರ್ಮಿದೆಯಲಲಿ. ಬೆೋರೆ ರೂರ್ಮು ಸಿಗುವ
ತನಕ್ ಇಲೆಲಿೋ ಬಂದರಿ.’
ಚನನುವೋರಯಯ ಸ್ುಧಾರಿಸಿಕೊಳುಳತತ ‘ಎಸ್ಥ್. ಎಸ್ಥ್.’ ಎಂದ. ತಾನೂರ್ ಗರಾಜ್ಅನುನುವುದನುನು ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಮರೆತು
‘ಗಾಯರೆೋಜ್’ ಅಂದು ಅಣಾಣಜಿಯಿಂದ ತಿದದಾಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾರೂರ್ ತನನು ಹೆಂಡತಿ ಉಮಾ ಎಷ್ುಟ ಬೆೋಗ ಸ್ರಿಯಾದ
ಉಚಾಚಿರಣೆಯನುನು ಹಿಡದುಬಿಡುವಳ್ಳೆಂದು ಅವನಗೆ ಸಿಟ್ುಟ, ಮಾತಸುಯರ, ಇಂಥವಳು ತನನು ವಸ್ುತವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಒಟಿಟಗೆೋ
ಹುಟಿಟದವು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದ ಟ್ರಂಕ್ು ಬೆಡಡಂಗನುನು ಉಮಯೆೋ ಜವಾನನ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ರೂರ್ಮಿಗೆ ಸ್ಥಾಗಿಸಿದಳು. ಅಣಾಣಜಿಯ
ಅದೃಷ್ಟವನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಶಚಿಯರದಂದ ಗಮನಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿಯ ಕ್ವಲ್ಟ್ಟ್ನ ಅಗತಯವರಲ್ಲಲಿ. ಬಿೋರುವನಲ್ಲಿ ಅದನುನು
ಉಮ ಇರಿಸಿದಳು. ಬುಕ್ಕೆೋಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನೆೋ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಜೊೋಡಸಿದಳು. ಬೆೋಟ್ಟೆ ಮರದ ಕಾಟ್ಟ್ನ ಮೋಲೆ
ಡನ್ಲಪ್ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿತುತ. ಅದರ ಮೋಲೆ ಶುಭರವಾದ ಬಿಳಿ ಶಿೋಟ್ನುನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ ಮೋಲೆ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಚತರವದದಾ
ಇನ್ನುಂದು ಬಟ್ಟೆಟ ಹಾಸಿತುತ. ಮೋಜಿನ ಮೋಲೆ ತಣಣೋರನ ಪಾಲಿಸ್ಕ್ಹಾಸಿತುತ. ಕ್ತತಲೆ ಬಣಣದ ಕ್ಟ್ರನ್ಗಳನುನು ಕ್ಟಿಕ್ಗೆ
ಹಾಕ್ಲಾಗಿತುತ. ಈ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿಯ ಬಣಣಗೆಟ್ಟ ಅಂಕ್ು ಡಂಕಾದ ಟ್ರಂಕ್ು ಅತಯಂತ ಕ್ುಷದರವಸ್ುತವನಂತೆ
ಸ್ಥೆೈಡ್ಟ್ಟೆೋಬಲ್ಮೋಲ್ರುವುದನುನು ಉಮ ನಸ್ು ನಗುತತ ಗಮನಸಿದಳು. ತಾನೆೋ ಅದನುನು ಎತತಲು ಹೊೋಗಿ
ಭಾರವಾಗಿರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಜವಾನನಂದ ಅದನುನು ಎತಿತಸಿ ಬಿೋರುವನಲ್ಲಿ ಇಡಸಿದಳು.
‘ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಣಾಣಜಿ ಬರುತಾತರೆ’ ಎಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಉಮಯ ಮುಖ, ಇದರಿಂದ ಖನನುಗ್ಂಡಂತ ಕ್ಂಡತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
‘ನಾನು ಹೊೋಗುತಿತೋನ’ ಎಂದಾಗ ‘ಇರಿ’ ಎಂದು ಉಮ ಜವಾನನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬೋನರವೋಟ್ ತರಿಸಿಕೊಟ್ುಟ, ‘ಇವರು ಕ್ಲಿಬಿಬಗೆ
ಹೊೋಗಿದಾದಾರೆ. ಬರೋದು ಲೆೋಟ್ು. ನ್ೋಡಬೆೋಕಾದರೆ ಕಾದರಿ’ ಎಂದಳು. ‘ಇಲಲಿ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ಮಟ್ಟಲು ಇಳಿಯುವಾಗ ಅವನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡಲು ಬಂದ
ಕಾರಣವನೆನುೋ ಅವನು ಮರೆತುಬಿಟಿಟದದಾ. ತಾನು ಕಾಲೆೋಜನುನು ಬಿಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂಬ ನಧಾರರವನುನು ನಾಳ್ಳೆ ಹೆೋಳಿದರಾಯಿತೆಂದು
ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಊಟ್ ಬೆೋಡವೆಂದು ಮಲಗಿದ. ಬೆಳಗಿನ ಝಾವದ ತನಕ್ ನದೆದಾ ಹತತಲ್ಲಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವನಗೆ
ಅನನುಸ್ದದದಾ ದಗಿಲು, ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಅಥರವಾಗದ ವಚತರ ರಿೋತಿಯ ದಗಿಲು – ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ರಾತೆರಯಲಲಿ ಅವನನುನು ಕಾಡತು.
ಬೆಳಗಿನ ಝಾವವಾಗುತಿತದದಾಂತೆ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಎದುರು ನಲ್ಲಿಸಿದ ಲಾರಿಗಳನುನು ಸ್ಥಾಟಟ್ಮಾರಡುವ ಗದದಾಲದಂದ ಎಂದನಂತೆ
ಇವತುತ ಅವನಗೆ ಕ್ರಕ್ರೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಚತ ಶಬದಾದಂದ ಸ್ಮಾಧಾನವಾಯಿತು.
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***
ಮಾರನೆೋ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದಾದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳು ನದೆದಾಯಿಲಲಿದೆ ಕೆಂಪಾಗಿದುದಾವು. ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಉಚತ ವಸ್ತಿ ಊಟ್ಗಳ
ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯಿದದಾರೂರ್ ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವನ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂರ್ ಒಬಬ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಲ್ಓದುತಿತದದಾ ವದಾಯಥಿರ ಕಾಫ್ ತಂದು
ಕೊಡುತಿತದದಾ. ಅವನ ಸ್ಥೆೋವೆಗೆ ಪೆೈಪೋಟಿಯೆೋ ನಡೆಯುತಿತತುತ ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ. ತನನು ಮನಸ್ುಸು ಯಾಕೆ ಹಿೋಗೆ ಕ್ಲಸಿಕೊಂಡದೆ
ಎಂದು ಅಥರವಾಗದೆ ಮುಖ ತ್ಳ್ಳೆದು ಮತತದೆೋ ದಗಿಲುಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತಾಗ ಕ್ಶೋರ ಕ್ುಮಾರ ಎಂಬ ಶಿರೋಮಂತರ
ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಕಾಫ್ಯನನುಟ್ುಟ ‘ಗೌಡರೆೋ ಕಾಫ್’ ಎಂದು ಕ್ಟ್ಕ್ ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಅವನನುನು ಕ್ರೆದು ಹೆೋಳಿದ . ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕ್ೃತಜಞತೆಯಿಂದ ಕಾಫ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ‘ನಂದಾಯಿತಾ? ಕ್ೂರ್ತುಕೊ’ ಎಂದ.
‘ಗೌಡರೆೋ ನಮಮ ಮೋಲೆ ಅದೆೋನೆೋನ್ೋ ಗಲ್ೋಜೆಲಲಿ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಗ್ೋಡೆ ಮೋಲೆ ಅದಾಯರೋ ಸ್ುವಗರಳು ಬದರದವೆ –
ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಗೂರ್ ಸಿಟ್ುಟ ಬಂದದೆ’ ಎಂದ.
‘ಬರಿೋಲ್ ಬಡು’ ಎಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ತನಗೆ ರಾತೆರ ನದೆದಾ ಬಂದಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವ ಹೊತತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪೋಕ್ರಿಗಳು
ಬರೆದರಬಹುದೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಯಿತು.
‘ಏನೆೋನ್ೋ ಗಲ್ೋಜೆಲಲಿ ಬದರದಾದಾರೆ. ಓದಲಿಕೆಕ ಹೆೋಸಿಗೆಯಾಗುತೆತ, ಅಳಿಸ್ತ ಇದಾರೆ – ನೋವದನನು ಓದಬಾರುದಾ ಅಂತ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಗುಳನುಕ್ುಕ ಕಾಫ್ ಕ್ುಡದ ಬಟ್ಟಲನುನು ಎತಿತಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೊರಟ್. ಕ್ಶೋರ ಬಟ್ಟಲು ಬೆೋಡದರೂರ್ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.
ಬರಶಯನುನು ಸ್ುಣಣದಲಲಿದದಾ ಗ್ೋಡೆಗೆ ಬಳಿಯುತತ ನಂತ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತನನು ಸ್ಹಪಾಠಗಳಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ.
‘ಹೊೋಗಿಲಿ ಬಿಡರ – ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಳಿತೋರಿ?’ ಎಂದ.
ಇದು ವಾಲ್ಬಾಲ್ಟಿೋಮಿನ ಫಟಿಂಗರ ಕೆಲಸ್ವೆಂದು ಊಹಿಸಿದದಾ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಹುಡುಗರು ಕ್ುರದಧಿರಾಗಿದದಾರು. ಒಕ್ಕಲ್ಗ
ವದಾಯಥಿರಗಳಿಗೆೋ ಆದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಈ ಹುಡುಗರು ಸಿಟ್ಟಾಟಗಿದಾದಾರೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೊಳ್ಳೆಯಿತು.
‘ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ುಳಚಾರನನು ಕ್ಕ್ಕಸಿತೋವ’
ಹಳ್ಳೆಯ ಮೊೋಟ್ರ್ ಸ್ಥೆೈಕ್ಲ್ಂದನುನು ಇಟ್ುಟಕೊಂಡು ರೋಫಾಗಿ ಓಡಾಡಕೊಂಡದದಾ ಶಾಮಣಣ ಹೆೋಳಿದ. ದೊಡಡ
ಜಮಿೋಂದಾರನ ಮಗನಾಗಿದದಾರೂರ್ ಶಾಮಣಣನಗೆ ತನನು ಜನಾಂಗದ ಬುದಧಿಜಿೋವಯೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೋಲೆ ಗೌರವ.
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‘ನಾನು ಕಾಲೆೋಜನೆನು ಬಿಡಬೆೋಕೊಂತಿದೋನ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರನುನು ಸ್ಮಾಧಾನಪ್ಡಸ್ಲು ಹೆೋಳಿದ.
‘ಗೌರಿೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ನುಸಿಯೋ ಹಾಗೆ ಇವರನುನು ಬಗಿಗಸಿತೋವೊ ಇಲ್ವೋ ನ್ೋಡ. ನೋವು ಯಾಕೆ ಕಾಲೆೋಜು
ಬಿಡಬೆೋಕ್ು?’ ಎಂದ ಶಾಮಣಣ. ಅವನು ಸ್ಹ ಹುಡುಗಿಯರನುನು ರೆೋಗಿಸ್ುತಿತದದಾರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಗೆಗ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಗೆ
ಗೌರವವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನು ಗೌರಿಯನುನು ಮಾತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಸ್ಥೆೋರಿಸಿ ಕ್ರೆಯುತಿತದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇನುನು ಹೆಚುಚಿ
ಮಾತಾಡದೆ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಓದಲು ಕ್ೂರ್ತ. ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ುಸು ಏಕಾಗರಗ್ಳಳದೆ ಅವನಗೆ ಅರಿಯಲಾರದೆ
ದಗಿಲ್ನಂದ ವಚಲ್ತವಾಯಿತು. ತನಗೆ ಮಿೋರಿದೆದಾೋನ್ೋ ತನನು ಎದುರಾಗುತಿತದೆ ಎಂಬುದಕೆಕ ಈ ದಗಿಲು ಸ್ೂರ್ಚನೆಯೆಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅನನುಸಿತು. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಯನುನು ತಿನನುದೆ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡಲೆಂದು ನಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟ್.
ತನನು ದಗಿಲ್ಗೆ ಕಾರಣವೆೋನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ತಾತಗದದದಾರೂರ್ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯ ಮೌನವಾದ ಮೂರ್ತಿರ ಅವನ
ಮನಸಿಸುಗೆ ಬಂದು ಅವಳು ತನಗೆ ತಿೋರಾ ಅವಶಯವಾಗಿಬಿಡುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ ಎಂದು ಹೊಳ್ಳೆಯಿತು. ಪಾಕ್ರನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತದದಾ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸಿೋದ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗಿ ಅವಳನುನು ನ್ೋಡಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ನ್ೋಡ ಏನು ಹೆೋಳುವುದು? ನನನುನುನು
ಪ್ರೋತಿಸ್ುತಿತೋನ ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದೆೋ? ಅದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ತನನು ಗವರವೆೋ? – ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅಂತೂರ್
ತನನುಲೆಲಿೋನ್ೋ ಕೊರತೆಯಿದೆ, ಅವಳಿಂದಲಲಿದೆ ಅದು ತುಂಬದು ಎನನುಸ್ತ್ಡಗಿತು. ತಾನು ನಸ್ಸುಹಾಯಕ್ವಾಗಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿಬಿಡಬಹುದೊೋ ಎಂದು ದಗಿಲಾಯಿತು. ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡದದಾ ಬರಹಗಳು ತನನು ಗಾಂಭಿೋಯರ
ತನನು ಅಂತರಂಗಗಳ ಮೋಲೆ ಹೊರಗಿನ ಕ್ುಷದರತೆಯ ಆಘಾತದ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿ ಕ್ಂಡು ಅದು ತನನುನುನು ಬಾಧಿಸ್ುತಿತಲಲಿವೆಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿದದದಾ: ಇಂಥದನುನು ಗಮನಸ್ುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ಕ್ಳಪೆಯೆಂದು ಅವನು ಅಂದುಕೊಂಡದದಾ. ಆದದಾರಿಂದ ತನಗಾಗುತಿತದದಾ
ದಗಿಲು ಅವನಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಂಡತು.
ಅಣಾಣಜಿ ಮತತನೆಯ ಸೊೋಫಾದ ಮೋಲೆ ಕಾಲು ಚಾಚಕೊಂಡು ಚಾಮಿರನಾರ್ ಸ್ಥೆೋದುತತ ಉಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತಿತದದಾ.
ಉಮ ಸ್ೂರ್ಟಲ್ಂದರ ಮೋಲೆ ಅವನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಕೆೈ ಬಗಸ್ಥೆ ಮಾಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತನನು ಗುಂಡಾದ ಮುಖವನನುಟ್ುಟ
ತನನು ದೊಡಡ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಅವನನುನು ಮಚುಚಿಗೆಯಿಂದ ನ್ೋಡುತತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾಳು. ಅಣಾಣಜಿ ಫೆರಂಚ್ಕಾರಂತಿಯ
ಕ್ಥೆಯನುನು ರಮಯವಾಗಿ ಸಿನಮಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಣಣಗೆ ಕ್ಟಿಟಸ್ುವಂತೆ ಹೆೋಳುತಿತದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೌನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನುಂದು
ಸೊೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು. ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಹಠಾತತನೆ ಪಾರಪ್ತವಾದ ಅದೃಷ್ಟವನುನು ಸ್ುತುತ ಕ್ಣುಣಹರಿಸಿ ನ್ೋಡದ. ಮೋಜಿನ ಮೋಲೆ
ಹೂರ್ವನ ಕ್ುಂಡ ಬೆೋರೆ. ಉಮಯ ಕ್ಣುಣಗಳು ಹೊಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾವು. ಅಣಾಣಜಿ ತನನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಡಡವನುನು ನುಣಣನೆ ಕೌಷರ
ಮಾಡ, ಸ್ಥಾನುನ ಮುಗಿಸಿ, ಶುಭರವಾದ ಪ್ಂಚೆಯುಟ್ುಟ ಜುಬಬ ತ್ಟ್ುಟ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ.
‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಚನನುವೋರಯಯ ರೋಟ್ರಿೋಲ್ ಇವತುತ ಸ್ಂಜೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೆೋಳಿದಾದಾರೆ. ನೋನೂರ್ ಬಾ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನು ಅಣಾಣಜಿ
ಕ್ರೆದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕಾಫ್ ತರಲು ಉಮಾ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊೋದಳು.
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉತತರ ಕೊಡದದುದಾದನುನು ಕ್ಂಡು ಅಣಾಣಜಿ,
‘ಮಾಕ್ಸುರವಾದದ ಚಾರಿತಿರಕ್ ಸಿದಾಧಿಂತದ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡತದೋನ’ ಎಂದ.
‘ರೋಟ್ರಿೋಲ್?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಕೆೋಳಿದ.
‘ವೆೈ ನಾಟ್ಟ್?’ ಅಣಾಣಜಿಯೂರ್ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ. ಬಿತುತವುದು ನನನುಂಥವರ ಕೆಲಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಮಾ ನ್ೋಡು.
ಬೂರ್ಯರೋಕಾರಟ್ಹಿನೆನುಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಡಾರ್ ಕ್ಯಪ್ಟ್ಲ್ಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ವಗರ ಸ್ಥೆೋರಿದಾದಾಳ್ಳೆ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟೆನಸುಯಲ್ಲಿ ಅವಳು
ರೆವಲೂರ್ಯಶನರಿ. ಶಿರೋಮಂತ ವಗರ ಅಂಥವಳನೂರ್ನು ತನನು ಸ್ವತಾತಗಿ ಮಾಡಲು ನ್ೋಡುತತದೆ. ಆದರೆ. . .’
‘ಈಗ ನೋನೂರ್ ಅದರ ಸ್ವತಾತಗಿದೋಯಲಲಿ?’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ರೂರ್ಮಿನ ವೆೈಭವದ ಮೋಲೆ ಕ್ಣುಣ ಹಾಯಿಸಿ ಹೆೋಳಿದ. ಅಣಾಣಜಿ
ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನಕ್ುಕ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಟಿೋಕೆಯನುನು ತಳಿಳಹಾಕ್ದ.
ತಾನು ಹೆಚುಚಿ ಹೊತುತ ಕ್ೂರ್ತಿರುವುದು ಉಮಾಗೆ ಇಷ್ಟವಲಲಿವೆನುನುವುದನುನು ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾಫ್ ಕ್ುಡದು
ಎದದಾ. ಇನೂರ್ನು ಸ್ವಲಪ ಕ್ೂರ್ತಿರಲೂರ್ ಅಣಾಣಜಿ ಒತಾತಯ ಮಾಡದರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳದೆ ಸ್ಂಜೆ ಮಿೋಟಿಂಗಿಗೆ ಬರುವೆನೆಂದು ಹೆೋಳಿ
ಊರಾಚೆಗಿದದಾ ಗುಡಡದ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಅವನಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬ ಅಗತಯವಾಗಿತುತ. ಗೌರಿ ಮನೆಯಿಂದ
ದೂರ್ರವರುವುದೂರ್ ಅವಶಯವೆನನುಸಿತುತ.
***
ಊರಿನ ಹತಿತರವದದಾ ಗುಡಡದ ಮೋಲ್ಂದು ಗುಹೆಯಿತುತ. ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿೋ ಕೌಪ್ೋನಧಾರಿಯಾದ ಉದದಾ ಗಡಡವನುನು
ಬಿಟ್ುಟ ಮುದುಕ್ ಬೆೈರಾಗಿಯಬಬನದದಾ. ಅವನ ಹೆಸ್ರೆೋನು ಯಾರಿಗೂರ್ ತಿಳಿಯದು. ಯಾರ ಹತಿತರವೂ ಅವನು
ಮಾತನಾಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವನು ಗುಡಡ ಇಳಿದು ಊರಿಗೆ ಬರುತಿತದದಾ. ದನಕೊಕಂದು ಬಿೋದಯನುನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಿೋದಯ ತುದಯಲ್ಲಿ ನಂತು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ ಭಗವದಗೋತೆಯ ಅಧಾಯಯಗಳನುನು ಒಂದು ಗಂಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಹಾಡುತಿತದದಾ.
ಅವನು ನೆಲದ ಮೋಲ್ಟ್ಟ ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಹೊೋಕ್ರು ಅಕ್ಕಯನ್ನು ಬೆೋಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹಣಣನ್ನು ಹಾಕ್ುತಿತದದಾರು. ಈ ಸ್ಣಣ
ಬುಟಿಟ ತುಂಬಿದ ಮೋಲೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಏನನೂರ್ನು ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಪ್ಠಣ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಕೆಕ ಹಿಂದುರಗಿ ಅದನುನು ಬೆೋಯಿಸಿ
ತಿಂದುಬಿಡುತಿತದದಾ ಅಷ್ಟೆಟ.
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಈ ಬೆೈರಾಗಿಯೆಂದರೆ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ. ಬೆಟ್ಟ ಹತಿತ ಅವನ ಗುಹೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ೂರ್ತ. ಬೆೈರಾಗಿ ತನನು ನತಯದ ಅಕ್ಕ
ಬೆೋಳ್ಳೆಯನುನು ಒಂದು ಕ್ಲುಲಿ ಮರಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಿದದಾ ಮೂರ್ರು ಕ್ಲುಲಿಗಳ ಒಲೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ುಟ ಬೆೋಯಿಸ್ುತಿತದದಾ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಮಸ್ಥಾಕರ ಎಂದು ಅಲೆಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಕಾದ. ಬೆೈರಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅನನು ಬೆೋಳ್ಳೆಗಳು ಬೆಂದ
ಮೋಲೆ ಗುಹೆಯ ಒಳಗಿಂದ ಬೆೈರಾಗಿ ಮುತುತಗದ ಎಲೆಗಳನುನು ತಂದು ಕ್ಡಡಯಿಂದ ಅವುಗಳನುನು ಹೆಣೆದು ಮೂರ್ರು ದೊಡಡ
ಎಲೆಗಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಡದ, ಪಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಇದುದಾದನುನು ಸ್ಮವಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ರು ಎಲೆಗಳಿಗೂರ್ ಬಡಸಿ ಒಂದನುನು ಸ್ವಲಪ ದೂರ್ರ
ಹೊೋಗಿ ಇಟ್ುಟ ಬಂದ. ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಈ ಆಹಾರಕೆಕ ನಧಾನವಾಗಿ ಬರುವುದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಂಡ.
ಅವಸ್ರವಲಲಿದೆೋ ಬೆೈರಾಗಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು ಮತ್ತಂದು ಎಲೆಯನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎದುರಿಗಿಟ್ುಟ ಉಳಿದ ಎಲೆಯ ಎದುರು
ತಾನು ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿ ಧಾಯನ ಮಾಡದ. ಏನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈರಾಗಿ ಊಟ್ ಮಾಡಲು
ತ್ಡಗಿದ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಎಲೆಯ ಮೋಲ್ದುದಾದನುನು ತಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರುಚಯೂರ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ
ಹಸಿವಾಗಿತುತ – ತಿಂದ.
ಬೆೈರಾಗಿ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಲೆಯನುನು ದೂರ್ರ ಎಸ್ಥೆದು ಬಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಎಸ್ಥೆದು ಮೊದಲ್ದದಾ ಜಾಗಕೆಕ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತ.
ಈಗಲೂರ್ ಬೆೈರಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ಕ್ರಮೋಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೂರ್ ಮಾತಿನ ಅಗತಯ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈರಾಗಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕ್ಣುಣ
ಮುಚಚಿದ. ಈ ಬೆೈರಾಗಿ ಬರಿೋ ಠೊಳೊಳೋ, ಗಟಿಟಯೋ, ಮುಕ್ತನ್ೋ, ಈಡಯಟ್ಟೋ – ಇಂಥ ಪ್ರಶೆನುಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಅಪ್ರಸ್ುತತ
ಎನನುಸಿಬಿಟಿಟತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನಗಾಗುತಿತದದಾ ದಗಿಲು ಇನನುಷ್ುಟ ಹೆಚಚಿತು. ಹಲವು ಸ್ಥಾಧ್ಯತೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ
ನಂತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಗಿಲು ತನಗೆ ಹುಟಿಟರಬೆೋಕ್ು. ಈ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಉರುಳಿ ಸ್ಥಾಯಬಹುದು. ಅಣಾಣಜಿಯಂತೆ
ಸ್ಮಾಜದ ಜೊತೆ ಪ್ರದಾಡಬಹುದು. ಗೌರಿಯನುನು ಪ್ರತಿ ರಾತೆರ ತಬಿಬ ಸ್ಂಭೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನುನು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.
ಮಾಡದೆೋ ಈಗಿನಂತೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಿರುವುದೂರ್ ಇನ್ನುಂದನುನು ಮಾಡದಂತೆಯೆೋ, ಯಾವುದಕ್ೂರ್ಕ ಅಥರವಲಲಿ. ಅಥವಾ
ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಅಥರವದೆ.
ಬೆೈರಾಗಿ ಎದುದಾ ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನ ಮುಖ ನಭಾರವವಾಗಿತುತ. ಎದುದಾ ಹೊೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಉಚೆಚಿ
ಹೊಯುದಾ ಬಂದು ಮತೆತ ಮಲಗಿದ.
ಈ ಬೆೈರಾಗಿ ಪ್ರತಿನತಯ ತಾನು ಹಿೋಗಿರುವುದೆಂದು ನಧಾರರ ಮಾಡ ಹೊರಡುತಾತನೆಯೆೋ? ಅಥವಾ ಅವನ ನಧಾರರ ಆಗಿ
ಹೊೋಗಿದೆಯೆೋ? ಅವನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತಿತದೆಯೆ? ಅಥವಾ ಅದರ ಅಗತಯವಲಲಿವೆ?
ಇವನು ಹಿೋಗೆ ಸ್ುಮಮನೆೋ ನಾಳ್ಳೆಯ ತನಕ್ ಇದುದಾ ಬಿಡುವನಲಲಿ? ಕ್ಮರ ಮಾಡು, ಕ್ಮರ ಮಾಡದೆೋ ಸ್ುಮಮನೆೋ ಇದುದಾಬಿಡು.
ಹಿಗಗಬೆೋಡ, ಕ್ುಗಗಬೆೋಡ ಇತಾಯದಗಳನುನು ನತಯ ರಾಗವಾಗಿ ಒದರುವುದರ ಮೂರ್ಲಕ್ ತನನು ನತಯದ ಅನನು ಸ್ಂಪಾದಸಿ ಬರಿದೆೋ
ಇರುತಾತನಲಲಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಇವನು ಚಲ್ಸ್ುತಾತನೆ? ಇತಾಯದಗಳಿಂದ ರಗಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅಪ್ರಯತನುವಾಗಿ ಥಟ್ಟನೆೋ
ಎದುದಾ ನಂತು,
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‘ಸ್ಥಾವಮಿಗಳ್ಳೆ ಹೆೋಳಿ – ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶೆನುಯಿದೆ’ ಎಂದ. ಬೆೈರಾಗಿ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಪ್ಳಿಪ್ಳಿ ಬಿಡುತತ ಮಲಗಿಯೆೋ ಇದದಾ.
‘ನೋವೆೋನು ಮೌನಗಳ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ನತಯ ಭಗವದಗೋತೆ ಹಾಡತೋರಿ ಬಿೋದಗಳ ಮೋಲೆ, ನಮಮ ಉದೆದಾೋಶ ಏನು?’
ಬೆೈರಾಗಿ ಮುಖವನೂರ್ನು ತಿರುಗಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಆತ ಕ್ವುಡನರಬಹುದೆನನುಸಿತು. ತನನು ಮಾತುಗಳು ವೃಥಾ
ಕ್ರುಚಾಟ್ವಾಗುತಿತರುವುದನುನು ಗಮನಸಿದರೂರ್ ತಡೆದುಕೊಳಳಲಾರದೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಹತಿತರ ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ೂರ್ಗಿದ.
‘ಹೆೋಳಿರೋ. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಾನು ತಿೋರಾ ಹಾಸ್ಥಾಯಸ್ಪದವಾಗಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಎನನುಸಿತು. ನಸ್ಥಾಸುಯಕ್ನಾಗಿ ಬೆೈರಾಗಿಯ ಕೆೈಯನುನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡದ.
ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ದೆ ಅವನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತನನು ಕೆೈಯನನುಟ್ುಟ ಬೆೈರಾಗಿ ಪ್ೂವರ ದಕ್ಕನುನು ನ್ೋಡುತತಲೆೋ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ.
ಕ್ರುಚಕೊಳಳಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ಕ್ಣುನು ಕ್ವ ಮೂರ್ಗು ಚಮರಗಳು ಹೊರಗನುನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುತತಲೆೋ ಇರುತತವಲಲಿವೆ? ಹೊರಗನೂರ್ನು
ಒಳಗನೂರ್ನು ಇನನುಷ್ುಟ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಶಿಶನು ಯೋನಗಳು ಬಿಗಿಯುತತವಲಲಿವೆ? ಈ ಸ್ತಯ ಬಿಟ್ುಟ ಬೆೋರೆೋನನುನು ಈ ಗ್ೋಸ್ಥಾಯಿ
ಕ್ಂಡದಾದಾನೆ? ತಾನವನಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಅಪೆೋಕ್ಷಸಿದದಾರಿಂದಲಲಿವೆೋ ಅವನ ಅಗಮಯತೆ ಇನನುಷ್ುಟ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟಿಟದುದಾ? ಅವನು
ಈಡಯಟಿಟದದಾರೂರ್ ತನನುನುನು ಗೆದದಾದಾದಾನೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನನುನು ಹಿಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಯಾದರೂರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕೆಂಬ
ಚಪ್ಲವನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡು ನರಾಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎದುದಾ ನಂತ. ಭಾರವಾದ ಕಾಲುಗಳನುನು ಎಳ್ಳೆಯುತತ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು
ಊರಿಗೆ ನಡೆದ.
ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಿಬಿಬನ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ರಿಚುಯಲುಲಿಗಳನುನು ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ಹಿಸ್ುತಿತರುವುದಕೆಕ ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತ.
ಅಣಾಣಜಿ ವಯಕ್ತ ಮತುತ ಸ್ಮಾಜದ ಅನ್ಯೋನಯತೆಯ ಬಗೆಗ, ಉತಾಪದನಾ ವಧಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ವಗರಪ್ರಜೆಞ ಕಾರಂತಿಗಳ
ಬಗೆಗ ನರಗರಳ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದನೂರ್ನು, ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರಂತಿ ಸಿಲ್ಕ್ಜುಬಬ, ಸ್ೂರ್ಟ್ುಗಳನುನು ತ್ಟ್ಟ
ಮಂದಗೆ ಜೊೋಗುಳದಷ್ುಟ ಅಪಾಯಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದನೂರ್ನು ಅಸ್ಹಯಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನುಭವಸಿದ. ಕ್ಮರ
ಪ್ುನಜರನಮಗಳಂತೆಯೆೋ ಈ ಕಾರಂತಿಯೂರ್ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನೆವಟ್ಬಲ್ – ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಪ್ರಳಯದಂತೆ?
ಚನನುವೋರಯಯ ಬಿೋಗುತತ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ. ವಂದನಾಪ್ರಣೆ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎದುದಾ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಗೆ ಹೊೋದ.
***
ಕ್ತತಲಾಗಿತುತ. ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಎದುರು ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯ ಕಾರು ನಂತಿತುತ. ಡೆರೈವರ್ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಸ್ಥೆೋದುತತ ಕಾರಿನ ಹೊರಗೆ
ನಂತಿದದಾ. ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಬಲು ಸ್ಂಭರಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಪ್ುಗಳ್ಳಾಗಿ ನಂತು ಉದೆವೋಗದಂದ ತಮಮ ತಮಮಲೆಲಿ
ಮಾತಾಡಕೊಳುಳತಿತದದಾರು. ಈ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಣುಣ ಜಿೋವ ಬಂದದುದಾ ಇದೆೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಒಂದು ಹೆಣುಣ
ಸೊಳ್ಳೆಳ ಕ್ೂರ್ಡ ತಮಮ ಗಂಡು ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಗೆ ಬರಲಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯ ಆಗಮನ
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ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಘಟ್ನೆಯಾಗಿ ಬಿಟಿಟತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಕ್ಂಡಡನೆ ಮಾತು ನಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಹಡ ಹತಿತ ಹೊೋಗಿ ತನನು
ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಗೌರಿ ಅದೆೋನ್ೋ ಪ್ುಸ್ತಕ್ವನುನು ಮಗನುವಾಗಿ ಓದುತಿತದದಾವಳು ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೊಡನೆ
ಎದುದಾ ನಂತಳು.
‘ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಮಮ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ತ್ಂದರೆ ಕೊಡುತಿತದೆದಾೋನೆ’ ಎಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. ಅವಳ ಹಾಲು ಬಣಣದ
ಅಗಲವಾದ ಮುಖ ಶಾಂತವಾಗಿತುತ. ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ದೊಡಡ ಪ್ುಡ ಕ್ುಂಕ್ುಮವನುನು ಇಟಿಟದದಾಳು. ಸ್ವಲಪ ದಪ್ಪವಾದ ಅವಳ
ಕೆಳತುಟಿ, ಭಾರವಾದ ಮೊಲೆಗಳು, ದುಂಡನೆಯ ತ್ೋಳುಗಳು, ನೋಳವಾದ ಕಾಲುಗಳು, ಅವಳು ನಲುಲಿವ ತಿರಭಂಗಿ ಇಡೋ
ಬೆನನುನ ಮೋಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಇಳಿಬಿದದಾ ಕ್ಪ್ುಪ ಜಡೆ – ಇವು ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮೊೋಹ ಹುಟಿಟಸ್ುವಂತಿದದಾರೆ ಅವಳ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ
ದೊಡುಡ ಕ್ಣುಣಗಳು, ಕೊರೆದುಬಿಟ್ಟಂತಿದದಾ ಹುಬುಬಗಳು, ಅದಕೆಕ ವರುದಧಿವಾಗಿ ಇವಳು ಅಗಮಯ ಎನುನುವ ಭಾವನೆ
ಹುಟಿಟಸ್ುವಂತಿದದಾವು. ಮೌನದ ಮಡುವನಲ್ಲಿ ಸ್ದಾ ಅಡಗಿಕೊಂಡ ಕ್ನೆನುಯಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾಳು. ತನನು ಸ್ಂತ್ೋಷ್ ಮಚುಚಿಗೆ
ಬಿಚಚಿಡಲಾರದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಕ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಡೆದ ಕ್ಪ್ುಪ ವಗರಹದಂತೆ ನಂತ.
‘ಕ್ೂರ್ರಬಹುದಲಲಿ?’
ತುಂಟ್ ನಗೆ ನಕ್ುಕ ಗೌರಿ ಕೆೋಳಿ, ಇದುದಾದು ಒಂದೆೋ ಕ್ುಚರಯಾದದಾರಿಂದ ತಾನೆಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರುವುದೆಂದು ಹುಡುಕ್ದಳು. ಹಾಸಿಗೆ
ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಕ್ುಚರ ತ್ೋರಿಸಿದ. ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ೂಜಯರಾಗಿದದಾ ವವೆೋಕಾನಂದ
ಗಾಂಧಿೋಜಿಯವರನುನು ಗೌರಿ ಗಮನಸಿದಳು.
‘ನೋವು ಕಾಲೆೋಜು ಬಿಡತದದಾೋರಂತೆ ನಜವೆ?’ ಎಂದಳು.
‘ಹೌದು. ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ನನಗೆೋನಾದರೂರ್ ಬೆೋರೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸಿದುದಾ. ನೋವಲಲಿ.’
ಗೌರಿಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನವಾದದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಗೌರಿ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ನಮಮ ಕಾಗದ ಬಂತು. ನನಗೆ ನನನು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋವು ಮಾತರ ಇರೋದು – ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳಲ್ ಗೌರವನ್ೋ ಪ್ರೋತಿನ್ೋ
ಅಂತ. . . ಆದರೆ ಮಾತರ ಇದನನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ುಟ ಹೆೋಳ್ಳೆದಾ ಅಂತ ಮನಸಿಸುಗೆ ಹಚಚಿಕೊೋಬೆೋಡ. ಯಾವ ಉದೆದಾೋಶಾನೂರ್ ಇಲ್ರಲಲಿ
ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಕೆಕ.’
ಗೌರಿ ತುಂಬ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡದದಾಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಹೆೋಳಿದ:
‘ಈ ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಗೆ ಒಬಬರೆೋ ಬಂದದೋರಲಲಿ. ನಮಮ ತಾಯಿ ಏನೆಂದುಕೊೋತಾರೆ?’
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‘ನೋವೂ ಇಂಥ ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳಿತೋರಿೋಂತ ನನಗೆ ಅನನುಸಿರಲ್ಲಲಿ. . .’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಉತತರದಂದ ನಾಚಕೆಯಾದದಾನುನು ಗಮನಸಿದ
ಗೌರಿ ನಗುತತ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ನನನು ತಾಯಿ ಜೆೈಲಲ್ಲಿರೋ ನನನು ತಂದೆೋನನು ಬಿಟ್ುಟ ಬಂದದದಾರಿಂದ ನನನು ಯಾವ ಇಷ್ಟಕ್ೂರ್ಕ ವರೋಧ್ ಬರಲಲಿ. . . .’
‘ಹಾಗಂತ ಅಂದು ನೋವು ರಚುಚಿ ತಿೋರಿಸಿಕೊಳಳಬಾರದಲಲಿ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಂಡದದಾ.
‘ಇದು ರಚೂರ್ಚಿಂತ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನನುಸ್ುತೆತ? ನಾನು ನಮಮನನು ಇಷ್ಟಪ್ಡತೋನ ಅಂತ ಹೆೋಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಗವರ ಅಲಲಿವೆ? ಇಂಥ
ಮಾತನನು ನಾನು ಆಡಬಹುದೂರ್ಂತ ಕ್ೂರ್ಡ ನಮಮ ಸ್ವಭಾವದಂದ ನೋವೂ ನರಿೋಕ್ಷಸಿರಲ್ಲಲಿ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಬಿಬಬಾಬಗಿದದಾ. ಗೌರಿ ಎದುದಾ ನಂತು,
‘ಬರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸಿದಾಗ ಬನನು ಮನೆೋಗೆ’ ಎಂದು ಹೊರಟ್ುಹೊೋದಳು.
ಪೆರೋಮ ಎಷ್ುಟ ತಿೋವರವಾಗುತತದೊೋ ಅಷ್ಟೆಟೋ ಪ್ರೋತಿಯ ವಸ್ುತ ಅಗಮಯವೆನಸ್ುತತದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅನುಭವಕೆಕ ಬಂತು.
ನಾವು ತಿೋವರವಾಗಿ ಆಸ್ಥೆಪ್ಟಿಟದದಾನುನು ಭೋಗಿಸಿಲಲಿ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಥೆ ತಿೋವರವಾಗಿದಾದಾಗ ಭೋಗಿಸಿಲಲಿ – ಎಂದುಕೊಳುಳತಾತನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ಥಾವನುನು ಎದುರಿಸ್ುತತ.
ಹಿೋಗೆ ಪೆರೋಮ ಆಸ್ಥೆ ನರಾಸ್ಥೆಗಳ ಯಾವತೂರ್ತ ಬಗೆಹರಿಯದ ಬೆಂಕ್ಯ ಚತರಕೆಕ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಗೌರಿ ಸಿಕ್ಕಸಿದದಾಳು. ಮತಿತನ್ನುಂದು
ರಾತೆರಯನನು ನದೆದಾಯಿಲಲಿದೆ ಕ್ಳ್ಳೆದು, ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದಾ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡಲು ಹೊೋದ. ಅಣಾಣಜಿ ಬೆರೋಕ್ಫಾಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮುಗಿಸಿ
ತ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಚನನುವೋರಯಯನ ಜೊತೆ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ. ಚನನುವೋರಯಯ ಹರಕ್ು ಮುರುಕ್ು ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಹಿಂದನ ದನದ ಅಣಾಣಜಿ
ಭಾಷ್ಣವನುನು ತನನು ಗೆಳ್ಳೆಯರೆಲಲಿ ಮಚಚಿಕೊಂಡದದಾನೂರ್ನು, ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಅಡವೋಕೆೋಟ್ರೂರ್ ಆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಗೆ ತಲೆದೂರ್ಗಿದದಾನೂರ್ನು
ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ೂರ್ರಲು ಕ್ುಚರ ಕೊಡಬೆೋಕೊೋ, ಅಥವಾ ನಂತಿದುದಾ ಮಾತಾಡ ಹೊೋಗುವ ಮಟ್ಟದವನ್ೋ
ಎಂಬುದನುನು ತಿೋಮಾರನಸ್ಲಾರದೆ ಚನನುವೋರಯಯ ಅವನನುನು ದಟಿಟಸಿ ನ್ೋಡುತಿತದಾದಾಗ ಅಣಾಣಜಿ ಗೆಲುವನಂದ ಎದುದಾ ನಂತು
ತನನು ಕ್ುಚರಯನೆನು ಅವನಗೆ ಕೊಡುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಚನನುವೋರಯಯ ‘ಬೆೋಡ. ಕ್ುಚರ ತರಿಸ್ಥೆತೋನೆ’ ಎಂದು ಕ್ಕ್ರಶವಾಗಿ ‘ಏ
ಮಾದ – ಏ ಮಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊೋದೆಯ’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಅಣಾಣಜಿ ನಂತಿರುವುದು ನ್ೋಡ, ಅವನೂರ್ ನಂತ. ಅಣಾಣಜಿ
ಗೌರವಕೆಕ ಪಾತರವಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಆಪಾದಮಸ್ತಕ್ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸಿದ. ‘ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ – ಇನುನು ಹತುತ
ವಷ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೆೋಶದ ದೊಡಡ ನಾಯಕ್ರಾಗುತಾತರೆ – ರೆೈತನಾಯಕ್ರಾಗುತಾತರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ಆಗಿ ಯೋಚನೆ
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ಮಾಡಬಲಲಿವರು. ಗಾರಸ್ರೂರ್ಟ್ಟ್ಸ್ಥ್ಪಾಲ್ಟಿಕ್ಸ್ಥ್ಮಾಡಬಲಲಿರು’ ಎಂದು ಅಣಾಣಜಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ಗುತುರಮಾಡಕೊಡುತಿತದದಾಂತೆ ಚನನುವೋರಯಯ ಲಾನನ ಹಲುಲಿಗಳನುನು ನ್ೋಡುವುದು ಕ್ಂಡು ಅಣಾಣಜಿ ತನನು ಪಾಠದ ಕ್ರಮಕೆಕ
ಹಿಂದುರಿಗಿದ. ‘ಗಾರಸ್ರೂರ್ಟ್ಟ್ಅನ್ನುೋದು ಈಡಯಮ್. ಗಾಂಧಿೋ ಪಾಲ್ಟಿಕ್ಸು್ ಗಾರಸ್ರೂರ್ಟ್ಟ್ಸ್ಥ್ಪಾಲ್ಟಿಕ್ಸು್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ.
ಮೋಲು ಮೋಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದೆ ಕಾಮನ್ಪ್ೋಪ್ಲಸು್ ನ ಕಾನ್ಶಸ್ಥ್ ನೆಸ್ಸುನೂರ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿನುಸೊೋದು – ನನೆನು ಅದೆೋ ನಾನು ಮಾತಾಡದುದಾ’.
ಚನನುವೋರಯಯ ಅಥರಪ್ೂಣರವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನೂರ್ನು ಒಳಪ್ಡಸಿಕೊಳಳಲು ಯತಿನುಸ್ುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಸ್ಥಾಟಂಡಡ್ರಎಷ್ುಟ ಕೆಳಗಿಳಿದದೆ ಅಂದೆರ ಡಬಲ್ಗಾರಜುಯೆೋಟಿಗಳಿಗೂರ್ ಅಥರವಾಗಲಲಿ. ಅಲೆಲಿೋನರ
ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ – ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕಾಕ್ಪ್ಪ ಬೋಳಪ್ಪಗಳನೂರ್ನು ಮೋಷ್ಟಾಟರಗಿ ಮಾಡದೆರ ನಮಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆೋಗೆ
ಕ್ಲ್ತಾರು ಹೆೋಳಿರ.’
ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗದರಲೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡಲು ಬಂದದುದಾ. ಆದರೆ ಲಾನನ ಮೋಲೆ
ನಡೆಯುತಿತದದಾ ಈ ನಾಟ್ಕ್ ಅವನಗೆ ಅಸ್ಹನೋಯವಾಯಿತು.
‘ಕ್ಷಮಿಸಿ – ನಾನು ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದ. ಉಮಯೆೋ ಸ್ವತಃ ಟ್ಟೆರೋನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಮುಳಿಳನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತಂತೆ
ಕ್ೂರ್ತು ಕಾಫ್ ಕ್ುಡದ. ಅವನು ಏಳಬೆೋಕೆಂದದಾದಾಗ ಚನನುವೋರಯಯನೆೋ ಕಾರು ತರಲು ಹೆೋಳಿ ಹೊರಟಿದದಾರಿಂದ ಅಣಾಣಜಿ ಜತೆ
ಅವನ ಗರಾಜ್ ಮೋಲ್ನ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೋದ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು,
‘ಅಣಾಣಜಿ – ನಾನು ಕಾಲೆೋಜನುನು ಬಿಟ್ಟೆಟ. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಸ್ಥಾಕಾಯುತ’ ಎಂದ. ಅಣಾಣಜಿ ಹಷ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಬಿಬಕೊಳಳಲು
ಹೊೋಗಿ, ಅವನು ಸ್ಥೆಟ್ಟೆದದುದಾ ಕ್ಂಡು, ಅವನಗೆ ಮೈಮುಟಿಟಸಿಕೊಳುಳವುದೆಂದರೆ ಮುಜಗರವೆಂಬುದನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಂಡು
ಚಾಚದ ಕೆೈಗಳನುನು ಹಾಗೆೋ ಎತಿತ,
‘ಗೆರೋಟ್ಟ್ – ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗು’ ಎಂದು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹತಿತಸಿದ. ಇಬಬರೂರ್ ಸ್ವಲಪ ಹೊತುತ ಮೌನವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾರು.
‘ನನೆನು ಮಿೋಟಿಂಗಿಗೆ ಡ. ಎಸ್ಥ್. ಪ್ೋ ನೂರ್ ಬಂದದದಾ.’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಶಾನುಥರಕ್ವಾಗಿ ಅಣಾಣಜಿ ಮುಖ ನ್ೋಡದ.
‘ಎಸ್ಥ್. ನಾನು ರೆಸ್ಟಕ್ಟಬಲ್ ಆಗ್ೋಕೆ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತ ಇದೋನ. ಆದರೆ ನ್ೋಡು.’
ಎಂದು ಅವತಿತನ ಹಿಂದೂರ್ ಪ್ತಿರಕೆಯ ಒಳಪ್ುಟ್ದ ಕಾಲಂ ಒಂದನುನು ತ್ೋರಿಸಿದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವಮಿೋಜಿ ಎಂದು
ಕ್ರೆಸಿಕೊಳುಳತತ ತೆಲಾಂಗಣ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ರೆೈತರನುನು ಹಿಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಸಿದವನ್ಬಬ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡದಾದಾನೆಂದೂರ್, ಅವನು
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ಹಿಡದುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಸ್ೂರ್ಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂರ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ವಾಗಿತುತ. ಬೋಳಿಸಿದ ತಲೆ, ಕಾವ ಜುಬಬ, ಕಾವ ಪ್ಂಚೆ
ಧ್ರಿಸಿದ ಎತತರವಾದ ನಲುವನ ಕೊೋಲುಮುಖದ ಈ ಸ್ಥಾವಮಿೋಜಿಯ ವಣರನೆಯೂರ್ ಸ್ುದದಾಯಲ್ಲಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಅನುಮಾನದಂದ ಬಂಗಾಳಿ ಗೃಹಸ್ಥೆನಂತೆ ಕಾಣುವ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡುತಿತದಾದಾಗ ಅಣಾಣಜಿ ತನನು ಟ್ರಂಕ್ನಂದ ಒಂದು
ಕಾವ ಜುಬಬ ಪ್ಂಚೆಗಳನುನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸ್ುತಿತ.
‘ಇನನುದರ ಉಪ್ಯೋಗವಲಲಿ ಇದನುನು ಸ್ುಟ್ುಟಬಿಡು’ ಎಂದ.
‘ಮುಂದೆ?’ ಎಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ.
‘ನೋನು ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿದರೂರ್ ನನನು ಮುಚಚಿಡು. ಈಗ ಸ್ದಯ ನಾನು ರಾಯ್ಧೋರಣೆಯಿಂದ
ಮಾಕ್ಸ್ಥ್ವಾರದವನುನು ಟಿೋಕ್ಸಿ ಮಾತಾಡುತತ ಬರೆಯುತತ ನನನು ಐಡೆಂಟಿಟಿೋನ ಮುಚಚಿಕೊಂಡತೆೋರನೆ . ನ್ೋಡು.’
ಎಂದು ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನುಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ದಂದ ಕ್ತತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿದದಾ ಲ್ಂಕ್ನ್ಮತುತ ರೂರ್ಸ್ಥ್ ವೆಲಟರ ಫೋಟ್ೋಗಳನುನು
ತ್ೋರಿಸಿದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನಗಾಗುತಿತದದಾ ನಷ್ಟಾಕರಣವಾದ ದಗಿಲುಗಳನುನು ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾರೂರ್, ಮಾತಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಕಾವ ಅಂಗಿ ಪ್ಂಚೆಗಳನುನು ಅವತಿತನ ಹಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ುತಿತಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು ನಂತಾಗ ಬಾಗಿಲು ತಟಿಟದುದಾ ಕೆೋಳಿಸಿತು.
ಅಣಾಣಜಿ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ ಚಮಿಮತು.
‘ಉಮಾ ಇರಬೆೋಕ್ು. ಮಾವರಲೆಸ್ಥ್ ಉಮನ್. ರೆವಲೂರ್ಯಶನರಿಗೆ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಬಬ ಉಮನ್ಇದದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೊೋಗಿ
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಉಮಾ ಗಾಕ್ರಯ ಕ್ಥೆಗಳ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಹಿಡಕೊಂಡು ನಂತು ‘ಬರಲೆೋ’ ಎಂದಳು. ‘ಇರು. ನಾವು ಗಾಕ್ೋರನನು
ಚಚರಸ್ತ ಇದೆೋವೆ’ ಎಂದರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. ಪೆರೋಮದಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳೆಯುವ ಉಮಯ ಕ್ಣುಣಗಳು, ಅವಳ ಉಸಿರಿಗೆ
ಏರಿಳಿಯುವ ಉಬಿಬದ ಎದೆ, ಚುರುಕಾದ ಅವಗಾಹನೆಗಳಿಂದ ತನನುಲ್ಲಿ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ ಹುಟಿಟಸ್ುತತದೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿ
ಅವನ ಮನಸಿಸುಗೆ ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಗಿತುತ. ಅಣಾಣಜಿಗೂರ್ ಉಮಯನುನು ನ್ೋಡ ಅವಳ ಜತೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು
ದಗಿಲಾಗಿರಬಹುದು – ತನನುನುನು ಕ್ೂರ್ತಿರಲು ಒತಾತಯ ಮಾಡುತತ ಮಹಡ ಮಟಿಟಲು ಇಳಿದು ಬಂದು ಬಿೋಳೊಕಟ್ಟ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗೌರಿಯ ಮನೆಗೆ ಸಿೋದ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆನನುಸಿ ಅವಳ ಮನೆ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಮನೆ ಹತಿತರವಾಗುತಿತದದಾಂತೆ
ದಗಿಲಾಗತ್ಡಗಿತು. ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಕ್ೂರ್ಡದು ಎಂದು ಆಸ್ಥೆಪ್ಡುತತ ಗೆೋಟ್ಟ್ಎದುರು ನಂತ. ಪೋಟಿರಕೊೋನಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ ಇಲಲಿದರುವುದು ಕ್ಂಡು ಮನಸ್ುಸು ಹಗುರವಾಯಿತು. ಈ ಹೊತಿತಗೆ ಅವಳು ಕಾಲೆೋಜಿಗೆ ಹೊೋಗಿರುತಾತಳ್ಳೆಂಬುದನುನು
ಅವನು ಮರತೆೋಬಿಟಿಟದದಾ. ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಾಯಿಯೆಲಾಲಿದೂರ್ ಹೊೋಗಿರಲ್ಕ್ೂರ್ಕ ಸ್ಥಾಕ್ು. ತ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಗಿಡಗಳ
ಮಧೆಯ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಜವಾನನ್ಬಬ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಗಮನಸಿ, ‘ಸ್ಣಣಮೊಮೋರು ಇಲಲಿ’ ದೊಡಡಮೊಮೋರನನು ನ್ೋಡಬೆೋಕೆೋನು?
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ಎಂದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋಡವೆಂದು ಸ್ರಸ್ರನೆ ನಡೆದ. ಅವನ ಮನಸ್ುಸು ಹಗುರಾಗಿತುತ.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗುವುದು ತಿಳಿಯದೆ ಅಡಾಡಡುತಿತದದಾವನು, ಬಿಸಿಲೆೋರುತಿತದದಾಂತೆ ಇವತುತ ಆ ಗ್ೋಸ್ಥಾಯಿಯ ಮೌನದ
ರಹಸ್ಯವನುನು ಭೆೋದಸ್ಲೆೋಬೆೋಕೆಂದು ಮನಸ್ುಸು ಮಾಡ ಬೆಟ್ಟ ಹತಿತದ. ಬೆಳಿಗೆಗ ತಿಂಡ ತಿನನುದದಾರಿಂದ ತನಗೆ ತುಂಬ
ಹಸಿವಾಗುತಿತರುವುದು ಅನುಭವವಾಯಿತು. ರಾತೆರ ನದೆದಾ ಬೆೋರೆ ಇಲಲಿದೆ ದಣವಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು.
ದೂರ್ರದಂದಲೆೋ ಬೆೈರಾಗಿ ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ುತಿತರುವುದು ಕಾಣಸಿತು. ಇದನುನು ಕ್ಂಡು ಹಸಿವು ಹೆಚಾಚಿಯಿತು. ಹಿಂದನ
ದನದಂತೆಯೆೋ ಬಂಡೆಯಂದಕೆಕ ಒರಗಿ ಕ್ೂರ್ತ. ಬೆೈರಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೋಲೆ ಮಡಕೆಯನನುಟ್ುಟ ಗುಹೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ
ಪ್ುಸ್ತಕ್ ತಂದು ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಆ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಯಾವುದೆಂದು ಕ್ುತೂರ್ಹಲವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎದುದಾ ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡುವುದರಿಂದ
ಅವನ ಏಕಾಗರತೆಗೆ ಭಂಗ ಬಂದೋತೆಂದು ಸ್ುಮಮನಾದ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತಿತನ ಮೋಲೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಗುಹೆಯಿಂದ ಮುತುತಗದ
ಎಲೆಗಳನುನು ತಂದು ಮೂರ್ರು ಊಟ್ದೆಲೆಗಳನುನು ಹೆಣೆದ. ಅವನ ಊಟ್ದಲ್ಲಿ ಇವತೂರ್ತ ತನಗೆ ಪಾಲಾಗುತಿತದೆ.
ಅಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ತನನು ಇರುವಕೆಯನುನು ಅವನು ಗಮನಸಿದಾದಾನೆ. ಯಾವ ಸ್ಂದಯಿಂದಲ್ೋ ನಾಯಿ ಪ್ರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನುಂದು
ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಾಲ್ಗೆ ಚಾಚ ಉಸಿರಾಡತ್ಡಗಿತು. ಕ್ಪ್ುಪ ಚುಕೆಕಗಳ ಬೂರ್ದು ಬಣಣದ ನಾಯಿ, ಯಾವತ್ತೋ ಈ
ಬೆೈರಾಗಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಠಕಾಣ ಬಿಟಿಟರಬೆೋಕ್ು.
ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿದುದಾದು ಬೆಂದ ಮೋಲೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಅದನುನು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ರು ಪಾಲು ಮಾಡುತಿತರುವಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎದುದಾ
ಒಲೆಯ ಹತಿತರ ಹೊೋಗಿ ಕ್ೂರ್ತ. ಬೆೈರಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಯನುನು ನಾಯಿಗೆ ಇಟ್ುಟ ಬರಲು ಹೊೋದಾಗ ಅವನು ಓದುತಿತದುದಾದು
ವಾಲ್ಮೋಕ್ಯ ಸ್ಂಸ್ಕೃತ ರಾಮಾಯಣವೆಂಬುದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿದ. ನಂತರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪ್ಕ್ಕ ಕ್ೂರ್ತು ಇಬಬರ
ಊಟ್ವೂ ನಡೆಯಿತು. ಇವತುತ ಬೆೋಯಿಸಿದದಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೆೋಳ್ಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಮತುತ ಬೆಲಲಿಗಳೂರ್ ಇದದಾವು. ಯಾರೋ
ಅದನುನು ಇಕ್ಕರಬೆೋಕ್ು.
ಬೆೈರಾಗಿಯನುನು ಮಾತಾಡಸ್ಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ತನನುನುನು ಅತಯಂತ ತಿೋವರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ುವ ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ಕೆೋಳಿದರೆ ಹೆೋಗೆ?
‘ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕ್ು ಗ್ತಾತಗಲಲಿ. ನೂರ್ರಾರು ಸ್ಥಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎದುರಾಗತವೆ. ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ಬೆೋಕ್ು
ತಿಳಿಯಲಲಿ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನುದು ಅಸ್ಂಬದಧಿ ಪ್ರಲಾಪ್ವೆನನುಸ್ುವಂತೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯನೂರ್ನು ತ್ೋರಿಸಿದೆ ತಿನುನುತತ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ.
ಅವನ ಮೌನದಂದ ತನನು ಪ್ರಶೆನುಯೆೋ ಸ್ುಳೊಳೋ, ಸ್ವಕ್ಲ್ಪತವೊೋ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಅಥವಾ
ಯಾವನ್ೋ ಪೆದದಾನ ಬಳಿ ಒಳಗಿನದನುನು ಹೆೋಳಿಕೊಳುಳವ ಮೂರ್ಖರ ಕೆಲಸ್ ತಾನು ಮಾಡುತಿತರಬಹುದು. ಅಧ್ರ ಊಟ್ದ
ನಡುವೆಯೆೋ ಎಲೆಯನೆನುಸ್ಥೆದು ಗುಹೆಗೆ ಅಷ್ುಟ ದೂರ್ರದಲ್ಲಿದದಾ ಒಂದು ಹಳಳದಲ್ಲಿ ಕೆೈ ತ್ಳ್ಳೆದ. ಹಿಂದಕೆಕ ಬರುವಾಗ ಜರುಗಿದ
ಒಂದು ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಬೆೈರಾಗಿ ಅವನಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಯಕ್ತಯಾದ.
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ಒಬಬ ಮುದುಕ್ – ತಲೆಗೆ ಟ್ೋಪ್ ಹಾಕ್ ಅಂಗಿಯ ಮೋಲ್ಂದು ಧೋತರ ಹೊದದಾವ ಊಟ್ ಮಾಡುತಿತದದಾ ಬೆೈರಾಗಿಯ
ಎದುರು ಬಂದು ನಂತ. ಧೋತರದಂದ ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೊಳುಳತತ ನೋರು ಕೆೋಳಿದ. ಬೆೈರಾಗಿ ಹೂರ್ಜಿಯಲ್ಲಿದದಾ ನೋರನೂರ್ನು
ಎಲೆಯಿಂದ ಕ್ಟಿಟದ ದೊನೆನುಯನೂರ್ನು ಅವನಗೆ ತ್ೋರಿಸಿದ. ಮುದುಕ್ ನೋರು ಕ್ುಡದು, ದೊನೆನುಯ ತಳದಲ್ಲಿದುದಾದನುನು ಕ್ಣಣಗೆ
ಒರೆಸಿಕೊಂಡು.
‘ಮೂರ್ಕಾಂಬಿಕಾ ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನಕೆಕ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಿಟ್ಟೆಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರ್ರವ?’ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದ.
ಬೆೈರಾಗಿಯ ಊಟ್ ಮುಗಿದತುತ. ಎದುದಾ ನಂತ. ಕೆೈತ್ಳ್ಳೆದು ಬಂದು,
‘ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ, ಆ ದೊಡಡ ಬಂಡೆಯ ಹತಿತರ ಬಲಕೆಕ ತಿರುಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟಿಟಲುಗಳು ಇವೆ. ಸ್ುಮಾರು ನೂರ್ರು
ಮಟಿಟಲು ಹತಿತದರೆ ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನ ಸಿಗುತೆತ’ ಎಂದ.
ಮುದುಕ್ ಕೆೈ ಮುಗಿದು ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಶಚಿಯರದಂದ ಬೆೈರಾಗಿಯನುನು ನ್ೋಡುತತ,
‘ಅದೆೋಕೆ ನೋವು ನನನು ಹತತರಿ ಮಾತಾಡಲಲಿ?’ ಎಂದ.
ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ವಾಯಯಾಮದಂದ ಎಡಪಾಶವರಕೆಕ ಜಿೋವಧಾತು ಹರಿಸ್ಲು ಯತಿನುಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಘಟ್ನೆ
ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೆೋಳುತಾತನೆ. ‘ಪ್ರಶೆನು ಫಾಯಕ್ುಚಿಯಲ್ಆಗಿದದಾರೆ ಮಾತರ ಈ ಬೆೈರಾಗಿ ಉತತರ ಕೊಡುತಿತದದಾ. ಅಭಿಪಾರಯದ
ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಕೊಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಅಣಾಣಜಿ ಉಕ್ುಕವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೆ ಈ ಬೆೈರಾಗಿ ಅಗತಯವದದಾಷ್ುಟ ಮಾತರ ಜಗತಿತಗೆ
ತೆರೆದುಕೊಂಡದದಾವ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಗಿ ಫಲ ಬಿಟಿಟತ್ೋ, ಅದರಿಂದ ಅವನೆೋನು ಪ್ಡೆದನ್ೋ,
ಯಾರೆೋನು ಪ್ಡೆದರ ಹೆೋಳಕಾಕಗಲಲಿ. ಆದರೆ ನಾನಾಗಲ್ೋ ಅಣಾಣಜಿಯಾಗಲ್ೋ ಕೊನೆಗೂರ್ ಕ್ಡದದಾದಾದರೂರ್ ಏನು?’ ಹಿೋಗೆ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಖನನುನಾಗಿರುತಾತನಾದದಾರಿಂದ ಇದು ಕ್ೂರ್ಡ ಅವನ ಒಟ್ುಟ ಅಭಿಪಾರಯವೆಂದು
ಹೆೋಳಲ್ಕಾಕಗುವುದಲಲಿ. ಆ ಬೆೈರಾಗಿಯಂತೂರ್ ಅವನನುನು ಕಾಡದಾದಾನೆ ಎಂಬುದಷ್ುಟ ನಜ. ಅವನಂತೆಯೆೋ ಮೌನಯಾಗಿ
ಒಳಗಿರುವುದನುನು ಧ್ಗಧ್ಗ ಉರಿಸಿಕೊಂಡರಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆ ಅವನನುನು ಬಿಟಿಟಲಲಿ. ಮಲಮೂರ್ತರ ವಸ್ಜರನೆಯ ವಯವಧಾನ
ಕ್ಳ್ಳೆಯುತಿತರುವ ಈಗಲೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ.
ಅವನು ಮಾತಾಡುತಾತನೆ ಎಂದು ಗ್ತಾತದ ಮೋಲೆ ಅವನನುನು ಮಾತಾಡಸ್ುವಂಥ ಪ್ರಶೆನು ತನನುಲೆಲಿೋನದೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ಂಕ್ಟ್ಪ್ಡುತತ ಹುಡುಕ್ದ. ಕೆೋಳುವ ಪ್ರಶೆನು ನಜವಾದ ಪ್ರಶೆನುಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆೋಳುವಂತಿರಬೆೋಕ್ು – ಇಂಥಲ್ಲಿಗೆ
ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎನುನುವಷ್ುಟ. ತನನು ಕ್ಷ್ಟಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಮನಸಿಸುನ ಲಾಲಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹುಟಿಟದದಾರಬಹುದೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು.
ಅಥವಾ ತನನು ಸ್ಮಸ್ಥೆಯ ಏನೆಂಬುದೆೋ ನಜವಾಗಿ ತನಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿವೆಂದುಕೊಂಡ. ಒಮಮ ಅಂಥ ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳುವುದು
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ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದರೂರ್ ಅದು ಈ ಬೆೈರಾಗಿಯ ಅರಿವಗೆ ದಕ್ಕಲಾರದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ುಮಮನರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೂರ್
ಇನ್ನುಬಬರನುನು ಕೆೋಳಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಳಬಲಲಿ ಪ್ರಶೆನುಯಲಲಿ ಎಂಬ ನಲುವು ಆತನದದಾರಬಹುದು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಂಜೆಯಾಗುತಿತದದಾಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನನುಳಿದ. ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯನುನು ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡುವುದೆ? ನ್ೋಡದರೆ ಏನು
ಹೆೋಳುವುದು? ತನೆನುಲಲಿ ವತರನೆಗಳೂರ್ ಅಪ್ಕ್ವವೆನನುಸಿ ಹಾಸಿಟಲ್ಗೆ ಹೊೋದ. ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ತನನುನುನು ಏನ್ೋ ಕೆೋಳಲು
ಕಾಯುತಿತದಾದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ತಾತದರೂರ್ ‘ಸ್ುಸ್ಥಾತಗಿದೆ ಕ್ಣ್ರೋ, ನಾಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ’ ಎಂದು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮಲಗಿದ.
ಕ್ಶೋರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲನುನು ಕ್ುಡದು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಲಕೊೋಟ್ಟೆಯನುನು ಆತುರದಂದ ಒಡೆದು ಓದದ.
‘ಇವತುತ ನನನುನುನು ಕೆೋಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದದದಾವರು ನೋವೆೋ ಇರಬೆೋಕ್ು. ಮಹಡಯಲ್ಲಿದದಾ ನನನು ತಾಯಿಗೆ ಇನುನು ಯಾರು
ಕ್ವಯ ಹಾಗೆ ಕ್ಂಡರಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯ? ನಾಳ್ಳೆ ಬನನು – ಬರಬೆೋಕೆನನುಸಿದರೆ. ಸ್ಂಕೊೋಚ ಮಾಡಕೊೋಬೆೋಡ. ನಮಮವಳ್ಳೆೋ ಗೌರಿ
ದೆೋಶಪಾಂಡೆ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಯಿತು. ಭಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಾವನ ಜೊತೆ ಹೆಣಗುತಿತರುವ ಈ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ
ನಡೆಯುತಿತದುದಾದನೆನುಲಲಿ ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಂಡು ಅವನು ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತಾತನೆ. ನಮಮ ಕ್ಲಪನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋತಿಗೆ ದಕ್ಕದ
ಹೆಣಣಗಿಂತ ದಕ್ಕಲಾರದೆ ಹೊೋದವಳನೆನುೋ ಹೆಚುಚಿ ಹಚಚಿಕೊಳುಳತತದೆ? ಅವಳನುನು ಅಷ್ುಟ ಬಯಸಿಯೂರ್ ಯಾಕೆ ತನಗೆ ಅವಳನುನು
ಸ್ರಳವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋನು ನನಗೆ ಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಕೆೋಳುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ? ಅಷ್ುಟ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ, ಚುರುಕಾಗಿ,
ಹಗುರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಿಡುತಿತದದಾ ಆಕೆಗೂರ್ ಹೆಣಣಗೆ ಗಂಡು ಬೆೋಕಾಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನೋನು ನನಗೆ ಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ಲು
ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ? ದೆೈವಕ್ವೆನಸ್ುತಿತದದಾ ಅವಳ ಮುಖವನುನು ನೆನೆದಾಗ ಅವಳ ಮಾಟ್ವಾದ ದೆೋಹವನುನು ಬಯಸ್ುವುದು
ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ದೆೋಹವನುನು ಕ್ೂರ್ಡುವ ಬಯಕೆಯಾದಾಗ ಅವಳ ಮಾತು ಮುಖ ಕ್ಣ್ಣೋಟ್ಗಳು ನೆನಪಾಗಿ
ತನನು ಆಸ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗ ಹೆೋಸಿಗೆ ಪ್ಡುವಂತಾಗುತಿತತುತ. ಆದದಾರಿಂದ ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ತನನು ಭಾವನೆಯನೆನುಲಲಿ ಇಡೋ ತನನು ಪಾರಣ
ಬಯಸ್ುವ ಒಂದು ಮಾತನಾನುಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶೆನುಯನಾನುಗಿ, ಒಂದು ಅಚಲ ನಧಾರರವನಾನುಗಿ ಹೆೋಳಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆವತುತ ನದೆದಾ ಬಂತು. ಮಧ್ಯರಾತೆರ ಏನ್ೋ ಗಲಾಟ್ಟೆಯಾದಂತಾಗಿ ಎಚಚಿರವಾಯಿತು. ಎದುದಾ ದೋಪ್ ಹಾಕ್ದ.
ಮಹಡಯ ಮಟಿಟಲುಗಳನುನು ಇಳಿಯುವಾಗ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ವದಾಯಥಿರಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಆವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನುೋ ಒಳಗೆ ನೂರ್ಕ್ುತಿತದದಾಂತೆ
ಕ್ಂಡತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತಿತದದಾಂತೆ ಶಾಮಣಣ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅವನ ರೂರ್ಮಿಗೆ
ತಳಿಳಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆೈ ಮುಗಿದು ನಂತ: ಶಾಮಣಣ ಕ್ುಡದಂತಿತುತ. ದಮಿಮನಂದ ಉಸಿರಾಡುತತ
ಬಡಬಡಸಿದ.
‘ನೋವು ಸ್ವಲಪ ಸ್ುಮಿಗರಬೆೋಕ್ು. ಆ ಹಾರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ುಳಚಾರು ಕ್ಕ್ಕಸಿದ ಮೋಲೆ ನಮಮನನು ಕ್ರಿೋತಿೋವ. ನಮಮ ಕಾಲ್ಗೆ
ಬಿೋಳಿಸಿತೋವ. ಅವರಿಗೆೋನೂರ್ ಅಪಾಯ ಮಾಡಲಲಿ. ನಮಾಮಣೆ –’ ಎಂದು ಶಾಯಮಣಣ ಲಗುವನಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಬಾಗಿಲನುನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಲಕ್ ಹಾಕ್ದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಸ್ಸುಹಾಯಕ್ವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಕೆಳಗೆ ಅತಯಂತ ನಾಚಕೆ ಸ್ವಭಾವದ
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ಹುಡುಗರೂರ್ ಅಬಬರಿಸಿ ಬೆೈಯುವುದನೂರ್ನು, ದಬ್ದಬ್ಶಬದಾಗಳನೂರ್ನು, ವಾಗಾವದವನೂರ್ನು, ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಎಲಲಿವೂ
ಸ್ತಬಧಿವಾದುದನೂರ್ನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಚಲಕ್ ತೆಗೆಯಿತು. ಶಾಮಣಣ ಎದುರು ನಂತು’ ನಾಳ್ಳೆ ಬೆೋಕಾರೆ ನಮಗೆಲಲಿ ಬೆೈಯಿರ, ಈಗ
ಕೆಳಗೆ ಬನನು. ಆ ಸ್ುವರ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಅಪಾಲಜಿ ಕೆೋಳಕೆಕ ಒಪ್ಪಕೊಂಡದಾವೆ’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನ್ೋಡದ ದೃಶಯ ಹಾಸ್ಥಾಯಸ್ಪದವಾಗಿತುತ. ಗಾಯಂಗಿನ ಲ್ೋಡರ್ ರಾಮುವನುನು ಒಂದು ಮಂಚದ ಕಾಲ್ಗೆ
ಕ್ಟಿಟಹಾಕ್ಲಾಗಿತುತ. ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಒಲೆಯ ಬೂರ್ದ ಕ್ರಿಗಳನುನು ತಂದು ಅವನ ಮುಖಕೆಕ ಬಳಿಯಲಾಗಿತುತ. ಅವನ ಇಬಬರು
ಸ್ಂಗಡಗರ ಕೆೈಗಳನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕ್ಟಿಟ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಗಗ ಬಿಗಿದು ಆ ಹಗಗವನುನು ಕ್ಟಿಕ್ಯ ಸ್ರಳಿಗೆ ಬಿಗಿದತುತ. ರಾಮುವನ
ಬೂರ್ದ ಕ್ರಿ ಬಳಿದದದಾ ದೊಡಡ ಮಿೋಸ್ಥೆಯ ಮುಖ ಭಯ ಕೊೋಪ್ ತಾತಾಸುರಗಳಿಂದ ವಕ್ರವಾಗಿತುತ. ಶಾಮಣಣ ಅವನ ಎದುರು
ನಂತು, ಗೆಲುವನಲ್ಲಿ ಬಿೋಗುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ಮುಮಖದಲ್ಲಿ ಜಬರದಸಿತನಂದ ವಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ – ಗೌರವ ಸ್ೂರ್ಚಕ್ವಾದ
ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಹದಕೆಕ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಆಡಬೆೋಕಾದ ಮಾತುಗಳ್ಳೆನನುಲಲಿ ಆಯಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡ
ಮುಗಿದತೆತಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಿಳಿಯದರಲ್ಲಲಿ.
‘ಮಧ್ಯರಾತೆರ ನಮಮ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ನ ಗ್ೋಡೆ ಮೋಲೆ ನೋವು ಹೊಲಸ್ು ಹೊಲಸ್ಥಾಗಿ ಬರಿೋತ ಇದದಾರ ಇಲ್ವೋ’
ಶಾಮಣಣ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ರಾಮು ಮುನಸಿ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಹೂರ್. . . .’
‘ಅದು ಹೆೋಲು ತಿನುನುವಂಥ ಕೆಲಸ್ ಅನ್ನುೋದನನು ಒಪ್ಪಕೊೋತಿೋರ?’
ಶಾಮಣಣ ತನನು ಪಾಯಂಟಿನ ಜೆೋಬಿನಂದ ಸ್ಥೆೈಕ್ಲ್ಚೆೈನನುನು ಹೊರಗೆಳ್ಳೆಯುತಿತರುವುದನೆನು ನ್ೋಡುತತ ರಾಮು ವಕಾರವಾದ
ಮುಖದಲ್ಲಿ
‘ಸ್ರಿ’ ಎಂದ.
‘ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರು ನಮಗೆಲಲಿ ಲ್ೋಡರ್. ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೆೋಳಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು ನೋವು. ಅದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ನಮಮನುನು ನಾವು ಫ್ರೋ
ಮಾಡೆತೋವೆ. ಯಾಕೆೋಂದೆರ ನಜವಾದ ವಷ್ಟಾದ ವಯಕ್ತಪ್ಡಸ್ಬೆೋಕ್ು.’
ಶೋಕ್ಲಾಲನೆಂದು ತಾನು ತಿಳಿದದದಾ ಶಾಮಣಣನ ಈ ಮಗಗಲು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸೊೋಜಿಗವಾಯಿತು. ಶಾಮಣಣನ ಕ್ಣಣನೆನುೋ
ಗಮನಸಿ ಹುಡುಗರು ಮೂರ್ವರನೂರ್ನು ಬಿಚಚಿದರು. ರಾಮು ಸ್ಥೆಟ್ಟೆದುಕೊಂಡೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿ,
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‘ನಮಮ ವಾಚುಗಳನನು ಬಿಚಚಿಟ್ುಟಕೊಂಡದಾದಾರೆ – ಕೊಡಸಿ ಮತೆತ’ ಎಂದ.
‘ಛೆ ನಾವೆೋನು ಕ್ಳಳರಲಲಿ’ ಎಂದು ಶಾಮಣಣ ಅವರ ಮೂರ್ರು ವಾಚುಗಳನೂರ್ನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕೊಟ್ುಟ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ುತುತವರೆದು ನಂತು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಲ್ಲಿಸಿದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನಗೆ ಸ್ಹಜವಾದ ಮಾತಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದೆವೋಗವೂ ಇಲಲಿದೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನನಗೆೋನೂರ್ ನಮಮ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಬೆೋಡ. ನೋವು ಮತುತ ನಾನು, ಅಥವಾ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯವರು ಮತುತ ನೋವು
ಸ್ಮಸ್ಮಾಂತ ತಿಳಿದು ಹಿೋಗೆ ಮಾಡೋದು, ನ್ೋಡ ಸ್ರಿಯಲಲಿ. ಪಾಪ್ ನೋವೆೋನು ಮಾಡತೋರಿ – ನಮಮ ಹಾಗೆ ನಾನೂರ್ ಆ
ಕಾಲೆೋಜಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನ ವಯಯ ಮಾಡತರೋದರಂದ ಅಂಥ ಭರಮ ನಮಗೆ ಉಂಟ್ಟಾಗಿದೆ. . . .’
ಹೊರಡುವುದರಲ್ಲಿದದಾ ರಾಮುವನುನು ಶಾಮಣಣ ಕೆೈ ತಡೆದು, ಕ್ಣುಣ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನಲ್ಲಿಸಿ, ‘ಅವರಿಗೆ ಬೆೋಡದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ
ನಾವು ಡಮಾಯಂಡ್ಮಾಡತೋವ ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೆೋಳಿ ಅಂತ’
ರಾಮು ತಡವರಿಸ್ುತತ –
‘ತಪಾಪಯುತ – ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದ.
ಶಾಮಣಣ ‘ಒಂದು ಬಕೆಟ್ುಟ ನೋರು ತರೂರ್ರ’ ಎಂದ.
ಬಕೆಟ್ುಟ ಬಂದಾಗ ತನನು ಟ್ವಲನುನು ಅದರಲಲಿದದಾ ರಾಮುವನ ಮುಖ ತ್ಳ್ಳೆಯಲು ಹೊೋದ. ಅವನು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ
‘ನೋವು ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೆೋಳಿಕೊಂಡ ಮೋಲೆ ನಾನು ಬಳ್ಳೆದ ಮಸಿೋನ ಒರಸೊೋದು ನನನು ಡೂರ್ಯಟಿ ನ್ೋಡ’ ಎಂದ.
ರಾಮು ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. ತಾನೆೋ ತ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡ. ಆ ಮೋಲೆ ಶಾಮಣಣ –
‘ಈಗ ಗ್ೋಡೆ ಮೋಲೆ ನೋವು ಬರದದದಾನುನು ನೋವೆೋ ಅಳಿಸ್ಬೆೋಕ್ು. ಅದು ಕ್ರಾರು’ ಎಂದ. ರಾಮು ಮತುತ ಸ್ಂಗಡಗರು
ಒಪ್ಪಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರು. ಇಡೋ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಹೊರಗೆ ನಂತು ಅವರು ಒರೆಸ್ುವುದನುನು ಈಕ್ಷಸಿತು.
ರಾಮು ಮತುತ ಸ್ಂಗಡಗರನುನು ಶಿಕ್ಷಸ್ುವುದು ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ ಎನುನುವಂತೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತಾನು ವತಿರಸಿದದಾರೂರ್, ಆ ಶಿಕೆಷಯನುನು
ತಾನು ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಬಯಸಿರಲೂರ್ಬಹುದು ಎನನುಸ್ುತತದೆ ಈಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ. ಮುಂದೆ ಅವನ ರಾಜಕ್ೋಯ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ
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ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳ್ಳೆಷ್ಟೋ ಎದಾದಾಗ ಸ್ಥೆೋಡು ತಿೋರಿಸಿಕೊಳುಳವುದರಲ್ಲಿ ತಾನು ತ್ೋರಿಸ್ುತಿತದದಾ ನರಾಸ್ಕ್ತಯೆೋ ತನನು
ಎದುರಾಳಿಗಳನುನು ನನಾರಮ ಮಾಡಸ್ಬಲಲಿ ಅಸ್ತರವಾದದದಾದೆ. ತಾನು ಬಾಯಾರೆ ಹೆೋಳದೆ ಆಗಬೆೋಕಾದುದಾ ಬೆೋರೆಯವರಿಂದ
ಆದದದಾದೆ. ತಾನು ಶುಚಯಾಗಿದುದಾ ಬೆೋರವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಸಿಕೊಳುಳವುದು ಸ್ರಿಯೋ? ಆದರೆ ಇಂಥ ನೆೈತಿಕ್
ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಯಃಕ್ಶಿಚಿತ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮಗಳು ಅನನುಸ್ುವಂಥ ಸ್ಥಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಯಯಕೆಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟ ಸ್ಂದಭರಗಳು ಅವು. ದೋನದಲ್ತರ
ಪ್ರವಾಗಿ ಹೊೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಅಚಲವಾಗಿ ನಂತ ಬಳಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಲಲಿಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ್ವೆಲಲಿ
ನಾಯಯವಾದುದಾ ಎಂಬ ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳಿರಲ್ಲಲಿವೆ? ಈಗ ಮಾತರ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳನೂರ್ನು ಮಡಸಿ ಬಿಚುಚಿವುದನುನು
ಕ್ಲ್ಯುತಿತರುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಾನು ಒರಟ್ಟಾಗಲು ಬಿಟ್ಟ ತನನು ವಯಕ್ತತವದ ಅಂಶಗಳು ಕಾಡುತತವೆ. ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಪ್ರಹಿತಕೆಕ
ಬದುಕ್ುವುದರಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ಡ ತಾವು ಇಡಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತೆತೋವೆಂಬುದು ನಶಿಚಿತವಲಲಿವೆನಸ್ುತತದೆ.
ಮಾರನೆೋ ದನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹೊೋಗಿ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನ್ೋಡದದಾ. ಅವಳು ಕಾಲೆೋಜಿಗೆ ಹೊೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಉಳಿದಳು. ತನನು ಮಗಳು ಯಾವುದಾದರೂರ್ ಒಬಬ ಹುಡುಗನನುನು ಹಚಚಿಕೊಂಡದಾದಾಳಲಲಿ ಎಂದೆೋ ಅವಳ ತಾಯಿ ಅನುಸ್ೂರ್ಯಾ
ಬಾಯಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಎತತರವಾಗಿ, ತಳಳಗೆ ಇದದಾ ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಹಸಿರು ಬಣಣದ ರೆೋಷ್ಟೆಮ ಸಿೋರೆಯುಟ್ುಟ
ಮಹಡಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಚರಿಸಿದರು. ಅವರ ತಲೆಗೂರ್ದಲ್ನಲ್ಲಿ
ಬಿಳಿಕ್ೂರ್ದಲಗಳು ಕಾಣಸಿಕೊಂಡದದಾರೂರ್ ಆಕೆಯ ಮುಖ ಇನೂರ್ನು ಯೌವನದ ಚುರುಕ್ುಗಳನೂರ್ನು ಮೊೋಹಕ್ತೆಯನೂರ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೂರ್, ಮಗಳಿಗೂರ್ ತಿಂಡ ಕೊಟ್ುಟ ಪಾಸಿಕನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ಯನನುಟ್ುಟ, ಇಬಬರನುನು
ಮಾತಾಡಕೊಂಡರುವಂತೆ ಹೆೋಳಿ ತನನು ಕೊೋಣೆಗೆ ಹೊರಟ್ುಹೊೋದರು.
ಗೌರಿಯೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಉಪ್ಪಟ್ುಟ ಬಡಸ್ುತತ ಅವನ ಬಿಗಿ ಸ್ಡಲ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದಳು.
‘ಮುಂದೆೋನು ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಇದೋರಿ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಹೆೋಳಲು ಕ್ಷ್ಟಪ್ಡುವುದನುನು ಗೌರಿ ಗಮನಸಿದಳು:
‘ಗ್ತಿತಲಲಿ, ಊರಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಇತಿೋರನ. ನಂಗ್ಂದು ತಾಯಿ ಇದೆ. ಸ್ವಲಪ ಗದೆದಾ ಇದೆ. ಹಳಿಳೋಲ್ ಇತರ ಏನು
ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಹೊಳ್ಳೆಯತ್ತ ಅದನುನು ಮಾಡತೋನ. ನೋವು?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಥೌಜನಯಕಾಕಗಿ ಈ ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳಿರಲ್ಕ್ಕಲಲಿ. ಉಪ್ಪಟ್ಟನುನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಥೆೋಬನುನು ಕ್ತತರಿಸಿದಳು.
ನಂಜಪ್ಪನವರು ತನನು ತಾಯಿಗೆಂದು ಸಿಮಾಲಿದಂದ ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೆೋಬು ತರಿಸ್ುತಾತರೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಅವನ
ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಗಮನಸ್ಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆಯನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡಳು.
‘ಒಬಬ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸ್ಥೆ ಇಲಲಿದೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುೋದನನು ನೋವು ಒಪ್ಪಕೊೋತಿೋರ.’
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂಥ ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ನರಿೋಕ್ಷಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಗೌರಿ ಅವಸ್ರಪ್ಡದೆ ಅವನ ಉತತರಕಾಕಗಿ ಕಾದಳು.
‘ನಾನು ಆ ಬಗೆಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ರಲಲಿ. ಹೆಂಗಸ್ು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಥೆಪ್ಡೋದು ಸ್ಹಜ ಅಂದುಕೊಂಡದೆದಾ.’
‘ಅಲಲಿ – ನಾನು ಹೆೋಳಿತರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಲೆ ಆಸ್ಥೆ ಇತರದೆ. ಆದರೆ ತಾನೆೋ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿಯಾಗಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ
ಇಲಲಿದೆೋ ಇರಬಹುದು.’
‘ಯಾಕೆ – ಭಯದಂದಲ?’
‘ಇಲಲಿ. ಭಯ ಕ್ೂರ್ಡ ಅಲಲಿ. ಗಂಡಸಿನ ಸ್ಂಗದ ಆಸ್ಥೆ ಇದೂರ್ದಾ ತನನು ದೆೋಹ ಮಕ್ಕಳನುನು ಪ್ಡೆಯೋ ಸ್ಥಾಧ್ನವಾಗ್ೋದು ಒಬಬ
ಹೆಣಣಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆೋ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಅನೆೈಸ್ಗಿರಕ್ ಅಂತಿೋರ?’
‘ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅನನುಸಿದರೆ ಆಗ ನಾನದನನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳೊಳೋಕೆ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತೋನ. ಆದರೆ ನೋವು ತುಂಬ ಜನರಲ್ಆಗಿ
ಕೆೋಳಿದರೆ ನನಗೆೋನು ಹೆೋಳ್ಳೆಬೋಕ್ು ತಿಳಿಯಲಲಿ.’
ಗೌರಿ ಉತುಸುಕ್ಳ್ಳಾಗಿ ಹೆೋಳಿದಳು –
‘ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತಾಡೋಣ ಬನನು.’
ಬೆೋಕಾದರೆ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹಚಚಿ ಎಂದು ಒಂದು ಡಬಿಬಯನುನು ಎದುರಿಟ್ಟಳು. ನಂಜಪ್ಪ ತನನು ಉಪ್ಯೋಗಕೆಕಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಟರುವ
ಪೆಲಿೋಯಸ್ಥ್ರ ಡಬಿಬಯಿರಬಹುದೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಬಂದು ಹೊೋಯಿತು. ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹಚಚಿ ಕ್ೂರ್ತವನಗೆ ಗೌರಿ,
‘ಎಸ್ಥ್. ನನಗೆ ಹಾಗನನುಸ್ತೆತ. ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ ನಾನರೋ ವಶೆೋಷ್ ಸ್ಂದಭಾರಂತ ದಯವಟ್ುಟ ತಿಳಿೋಬೆೋಡ. ಅಮಮ ಹಾಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡು ತುಂಬ ನರಳ್ಳಾತರೆ. ನಂಗ ತುಂಬ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೆೋಕ್ು, ತುಂಬ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಓದಬೆೋಕ್ು. ಬಗೆಬಗೆಯ
ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರಿೋಬೆೋಕ್ು – ಹಿೋಗೆ ಏನೆೋನ್ೋ ಅನನುಸ್ತ ಇರತೆತ. ಯಾವನ್ೋ ಒಬಬ ಗಂಡನುನು ಕ್ೂರ್ಡಕೊಂಡು ಅವನ
ಸ್ಹಧ್ಮಿರಣಯಾಗಿ ಇಡೋ ಆಯಸ್ುಸು ಕ್ಳಿೋಬೆೋಕ್ು ಅನನುಸ್ಲಲಿ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ುಮಮನೆ ಕ್ೂರ್ತ. ಗೌರಿ ನಗುತತ,
‘ನಮಗೆ ಶಾಕ್ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲವ? ಆದರೆ ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅನನುಸ್ುತೆತ. ಜೊತೆಗೆೋನೆೋ ಸ್ವಲಪ ನಾನು ನಮಮ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ತಾಯಿ ಹಾಗೆೋನೆೋ – ನನಗೆ ಗಂಡಸ್ು ಬೆೋಕ್ು. ನಾನು ಚಲುಲಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲಾಲಿಂತಲೂರ್ ತಿಳಿದದೆದಾೋನೆ. ಬನನು.’
ತನನು ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಕೊಡುವ ಅಗತಯವಲಲಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಗೌರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತ್ೋಟ್ಕೆಕ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಗುಲಾಬಿಗಳನುನು ತ್ೋರಿಸಿದಳು. ತ್ೋಟ್ದ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಪಟ್ರೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಹಕ್ಕಯ ಗೂರ್ಡನುನು
ತ್ೋರಿಸಿದಳು – ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತು ಮೃದುವಾದ ತುಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇನೂರ್ನು ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿದದಾ, ಕೆಂಪ್ು ಬಾಯನುನು ತೆರೆದು ಚೋ ಚೋ
ಎನುನುವ ಮರಿಯನುನು ತ್ೋರಿಸ್ುತತ ಗೌರಿ ತನನು ರಟ್ಟೆಟಯ ಮೋಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಥಾವಭಾವಕ್ವಾಗಿ ತನನು ಮುಖವನುನು ಒತಿತದದಾಳು.
ಅವಳ ಹಷ್ರದಂದ ಅದರುತತ ಮೈಮರೆತು ನಂತಿದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಹುಡುಗನದಾದಾಗ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ
ಗೂರ್ಡುಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿದಾದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮಮ ಅನಗತಯ ಕೌರಯರರಿಂದ ಚಾಟ್ರಿ ಬಿಲಲಿಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಯ ಕಾಲ್ಗೆ
ಹೊಡೆದು ಅವುಗಳನುನು ನ್ೋಯಿಸಿದಾದಾನೆ. ಆದರೆ ಗೌರಿಯ ಉತಾಸುಹದಂದ ಅವನು ಇವತುತ ತುಂಬ ಮೃದುವಾದ. ಹೂರ್ಗಳ
ಚತರವದದಾ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಇಸಿತರಯಾದ ಬಿಳಿೋಸಿೋರೆಯುಟ್ುಟ, ಜಡೆಯನುನು ಎದೆಯ ಮೋಲೆ ಬಿಟ್ುಟ, ಸ್ಂತ್ೋಷ್ದಲ್ಲಿ
ಒದೆದಾಯಾದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಗೌರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖವನುನು ನ್ೋಡದಳು. ಹಗುರವಾಗಿ ಮುಟ್ುಟತತ ತನನು ಪ್ಕ್ಕದಲೆಲಿೋ ನಂತ
ಗೌರಿಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಒತಿತಕೊಂಡು ನಲಲಿಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಡೆದುಕೊಂಡ.
ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ಡೆ ಹೊೋಗ್ೋಣವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ೂರ್ಚಸಿದಾಗ ಗೌರಿ ಒಪ್ಪ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗ್ೋಣವೆ ಎಂದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಅದರಿಂದ ಮುಜುಗರವಾದರೂರ್ ಅವಳನನುಷ್ುಟ ದೂರ್ರ ನಡೆಸ್ುವುದರಿಂದ ಬಳಲ್ಯಾಳ್ಳೆಂದು ಒಪ್ಪಕೊಂಡ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಅವಳಿಗೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮತುತ ಅಣಾಣಜಿಯವರ ಬಗೆಗ ಹೆೋಳಿದ. ಇಷ್ುಟ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತನನು ಬಗೆಗ ಗೌರಿಯ ಬಳಿ
ಮಾತಾಡಕೊಳುಳತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಲ್ಲಿಸಿ ಬೆೈರಾಗಿಯ ಬಗೆಗ ಅವಳಿಗೆ
ಗ್ತೆತ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದ. ಊರಿನಂದ ದೂರ್ರ ಬದುಕ್ುತಿತದದಾ ಅವಳಿಗೆ ಗ್ತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ,
‘ಬನನು ಅವರನುನು ನ್ೋಡುವ’ ಎಂದು ಗೌರಿಯ ಜೊತೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತುತವಾಗ ಹೆೋಳಿದ;
‘ನ್ೋಡ ನಮಮ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಏನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ು ಗ್ತಿತಲಲಿ. ನಮಗೆ ಹಾಗನನುಸ್ತೆತ ಅಂದೆರ ಸ್ರಿ. ಆದರೆ. . . .’
ಗೌರಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವುದು ಕ್ಂಡು ನಂತ. ಮುಂದನ ದಾರಿ ಸ್ವಲಪ ಕ್ಡದಾಗಿತುತ. ಒಂದು ಬಂಡೆಯನುನು ಏರಬೆೋಕಾಗಿತುತ.
ಗೌರಿ ಸಿೋರೆಯನುನು ಮುದುಡಕೊಂಡು ಸ್ಥಾವಭಾವಕ್ವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ರಚಚಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡತದೋನ ಅಂತ ನಮಮ ಅಮಮನ ಹಾಗೆೋ ನೋವೂ ಯೋಚಸ್ಬೆೋಡ.’
‘ಇಲಲಿ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂಡೆಯನುನು ಹತಿತ ಗೌರಿಯನುನು ಹತಿತಸಿಕೊಳಳಲು ಕೆೈಚಾಚದ. ಗೌರಿ ಅವನ ಶಕ್ತಯುತವಾದ
ರೆಟ್ಟೆಟಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಚಮಿಮ ಬಂಡೆ ಹತಿತದಳು.
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‘ಪಾಲ್ಟಿಕ್ಸು್ ಅಂದೆರ ನನಗೆ ಬೋರ್’ ಎಂದು, ಇದು ತನನು ಖಚತ ಅಭಿಪಾರಯವೆನುನುವಂತೆ ಹೆೋಳಿದಳು: ‘ಇದೆೋ ಸ್ಣಣ
ಊರೂರ್ಂತ ನನಗೆ ಅನನುಸ್ತೆತ. ದೊಡೂರ್ಡರಲ್ಲಿ ಪೆರೈವಸಿ ಇರುತೆತ. ಬಂಬಾಯಿಗ್ೋ ಡೆಲ್ಲಿಗ್ೋ ಹೊೋಗಿ ಓದಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತಿದೋನ.
ಅದು ಹೆೋಗೆ ನೋವು ಹಳಿಳೋಲ್ ಇತಿೋರರೋ?’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳು ಹೆೋಳಿದದಕ್ಕಂತ ಹೆಚಚಿನುನು ಅವಳ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದ.
ಬೆೈರಾಗಿಯ ಗುಹೆಯ ಎದುರು ನಾಯಿ ಗದದಾಲ ಮಾಡುತತ ಆವೆೋಶದಲ್ಲಿದದಾಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಒಲೆಯ ಮೋಲೆ ತನನು ಆಹಾರವನುನು
ಬೆೋಯಿಸ್ುತಿತದದಾ ಬೆೈರಾಗಿ ಎದುದಾ ನಂತು ನಾಯಿಯನುನು ಸ್ಮಾಧಾನಪ್ಡಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ. ಗುಹೆಯ ಹತಿತರ
ಬರುತಿತದದಾಂತೆ ಗೌರಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಣಣಗೆ ಕ್ೂರ್ಗಿಕೊಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆತು ನಂತಳು. ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಹೆಡೆ ಬಿಚಚಿ
ನಾಯಿಯನುನು ಹೆದರಿಸ್ುತತ ಗುಹೆಯ ಕ್ಡೆ ಚಲ್ಸ್ುತಿತತುತ. ಬೆೈರಾಗಿ ನಾಯಿಯನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಂಡದದಾ. ಸ್ಪ್ರ
ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಗುಹೆಯನುನು ಹೊಕ್ಕತು. ಬೆೈರಾಗಿ ನಾಯಿಯನುನು ತಡವುತತ ಗುಹೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಅದನುನು ಹೊೋಗುವಂತೆ
ಪ್ುಸ್ಲಾಯಿಸ್ಲು ಶುರುಮಾಡದ. ನಾಯಿ ಕ್ರಮೋಣ ಶಾಂತವಾಗಿ ದೂರ್ರ ಹೊೋಗಿ ತನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಗುಹೆಯ ಕ್ಡೆ
ನ್ೋಡುತತ ಗುರುಗುಟ್ಟತತ ಮಲಗಿತು. ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿದದಾದುದಾ ಬೆಂದ ಮೋಲೆ ಬೆೈರಾಗಿ ಎಲೆಗಳನುನು ತರಲು ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ
ಹೊೋಗುತಿತರುವುದನುನು ನ್ೋಡದ ಗೌರಿ ಭಯಗರಸ್ಥೆಳ್ಳಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹಿಡದು ನಡುಗತ್ಡಗಿದಳು.
ಗುಹೆಯಿಂದ ಬುಸ್ಥ್ ಎನುನುವ ಶಬದಾ ಬಂತು. ಒಳ ಹೊೋಗಲ್ದದಾ ಬೆೈರಾಗಿ ಸ್ತಬಧಿವಾಗಿ ನಂತ. ಮೈಯಲಲಿ ಕ್ವಯಾಗಿ ಮಲಗಿದದಾ
ನಾಯಿ ಮತೆತ ಉದವಗನುವಾಗಿ ಬಗಳುತತ ಓಡಬಂತು. ಬೆೈರಾಗಿ ಅದನುನು ತಬಿಬ ಹಿಡದು ಸ್ಂತೆೈಸ್ಲು ನ್ೋಡದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಹತಿತರ ನಾಯಿಯನುನು ಎಳ್ಳೆದು ತಂದು ಅದನುನು ಹಿಡದುಕೊಳುಳವಂತೆ ಕ್ಣಣಂದ ಸ್ೂರ್ಚಸಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನು ನಾಯಿಯನುನು
ಹಿಡದುಕೊಂಡದಾದಾಗ ಹೊರಗೆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿದದಾ ನೋರಿನಂದ ಸ್ಮತಲವಾಗಿದದಾ ಎದುರಿನ ಕ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲುಕ ಜಾಗಗಳನುನು
ತ್ಳ್ಳೆದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ‘ಸ್ಥಾವಮಿ ನಮಗೆ ಊಟ್ ಬೆೋಡ’ ವೆಂದಾಗ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಅಧ್ರ ಭಾಗವನುನು ದೂರ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ
ಬಡಸಿ, ನಾಯಿಯನುನು ಊಟ್ದೆಡೆ ಎಳ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಊಟ್ವನುನು ಒಲಲಿದೆ ಹಿಂದಕೊಕೋಡ ಗುಹೆಯ
ಎದುರು ನಂತು ಬಗಳತ್ಡಗಿತು. ಹಾವು ಬುಸ್ಥ್ ಎನುನುತತಲೆೋ ಇತುತ. ಮತೆತ ಬೆೈರಾಗಿ ನಾಯಿಯನುನು ಬಲತಾಕರವಾಗಿ
ಎಳ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ ಅದರ ಊಟ್ದೆದುರು ನಲ್ಲಿಸ್ಲು ನ್ೋಡದ.
ಗೌರಿ ಈ ನಾಟ್ಕ್ವನೆನುಲಲಿ ಚಕ್ತಳ್ಳಾಗಿ ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೂರ್ತಳು. ನಾಯಿ ಬೆೈರಾಗಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒದಾದಾಡುತತಲೆೋ ಇತುತ.
‘ನಾಯಿಯನುನು ಅದರ ಪಾಡಗೆ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುವ ಮನುಷ್ಯ ನೋವು ಅಂತ ತಿಳಿದದೆದಾ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಗಿೋತೆಯ ‘ನಾಯಂ ಹಂತಿ
ನ ಹನಯತೆ’ ಅವನಗೆ ನೆನಪಾಗಿತುತ. ಬೆೈರಾಗಿ ನತಯ ಓದುವ ಪ್ುಸ್ತಕ್ವಲಲಿವೆೋ ಅದು?
ಬೆೈರಾಗಿ ತಿೋವರವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಾತನುನು ಗಮನಸಿದಂತೆ ಅನನುಸಿತು. ಒಂದು ಸ್ಣಣ ನಟ್ುಟಸಿರು ಅವನಂದ ಹೊರಬಂದದದಾನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಅವನ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆಗೆ ಕಾದ. ಬೆೈರಾಗಿ ನಾಯಿಯನುನು ಬಿಟ್ಟ. ನಾಯಿ ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು
ಗುಹೆಯ ಎದುರು ನಂತು ಬಗಳಿತು. ಬುಸ್ಥ್ ಎನುನುವ ಶಬದಾ ಏರುತತ ಇಳಿಯುತತ ಇಡೋ ಗುಹೆ ಉಸಿರಾಡುತಿತರುವ ಭಾವನೆ
ಉಂಟ್ಟಾಯಿತು. ಬೆೈರಾಗಿಯ ಮುಖ ವವಣರವಾದದಾನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿದ. ಗೌರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಬಿಬ ತನನು ಮುಖವನುನು
ಅವನ ಎದೆಯ ಮೋಲೆ ಮುಚಚಿಕೊಂಡಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಂದನ ಅನವಾಯರ ಘಟ್ನೆಗೆ ಕಾದ. ನಾಯಿ ಗುಹೆಯನುನು ನುಗಿಗತು.
ಹಾವು ಬುಸ್ುಗುಡುವ ಶಬದಾ ಮಾತರ ಮೊದಲು ಕೆೋಳಿಸ್ುತಿತದುದಾ, ಅದು ಕ್ರಮೋಣ ಕ್ಡಮಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಟ ಒಗೆಯುವಂತೆ
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ಬಡಯುವ ಶಬದಾ ಗುಹೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಇನ್ನುಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನುನು ಮೂರ್ತಿಯ ತುಂಬ ಬಳಿದುಕೊಂಡ ನಾಯಿ ಇನೂರ್ನು
ಒದಾದಾಡುತಿತದದಾ ಹಾವನುನು ಕ್ಚಚಿಕೊಂಡು ಪದೆಗಳ ಸ್ಂದಗೆ ಓಡತು. ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಂದ ತ್ಟ್ಟಕ್ಕದದಾ ರಕ್ತವನುನು ನ್ೋಡುತತ
ಬೆೈರಾಗಿ ಬಡಸಿಕೊಂಡದದಾ ಆಹಾರವನುನು ಬಾಚ ಎಸ್ಥೆದು ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತರುವಂತೆ
ಕ್ಂಡತು.
ಈಗಲೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಘಟ್ನೆಯನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಳುಳತತ ‘ಆ ಬೆೈರಾಗಿ ತಾನು ಕ್ಂಡ ಹಿಂಸ್ಥೆೋನನು ದಕ್ಕಸಿಕೊಂಡನ್ೋ
ಇಲಲಿವೊೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಲಿ’ ಅಂತಾನೆ.
ಬಲಗೆೈ ಬೆರಳುಗಳನುನು ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರೆೋ ಮಡಸ್ುತತ ಬಿಚುಚಿತತ ಹಸ್ತವನುನು ಅಲಾಲಿಡಸ್ಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ಲು ಶುರು
ಮಾಡದ. ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಳಿಗೆಗ ಮೊಣಕೆೈಯನುನು ಮತುತ ಕಾಲನುನು ಮಡಸ್ುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ತನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೆಂಬ
ಭರವಸ್ಥೆ ಮೂರ್ಡದಾಗ ಸ್ಣಣದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಅವನಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟತು. ಅಮೋರಿಕಾದಂದ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು ದೆಹಲ್ಯ
ಮಿರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಡುತಿತದದಾ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಗೆ ನಾಲುಕ ದನಗಳ ಮಟಿಟಗೆ ಬಂದು ತನನುನುನು ನ್ೋಡ
ಹೊೋಗುವಂತೆ ಬರೆಸ್ಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ಅವಳನುನು ನ್ೋಡ ಕೊನೆಪ್ಕ್ಷ ಹದನೆೈದು ವಷ್ರಗಳ ಮೋಲಾಗಿತುತ. ಇನೂರ್ನು ಅವಳು
ಮಕ್ಕಳ್ಳಾಗದೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇದಾದಾಳ್ಳೆ. ಫ್ಲಡೆಲ್ಫೂರ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓದುತಿತದಾದಾಗ ತಾನ್ಬಬ ಅಮರಿಕ್ನ್ಜೊತೆ
ಬದುಕ್ುತಿತರುವುದಾಗಿ ಬರೆದದದಾಳು. ಮೂರ್ರು ವಷ್ರಗಳ ನಂತರ ಅವನಗೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಬೆೋಕೆಂಬ
ಆಸ್ಥೆಯಿರುವುದಾಗಿಯೂರ್, ಅದನುನು ಅವನ ಹೆೋಳಿಕೊಳಳದದದಾರೂರ್ ತನನುಂದ ಅವನು ನರಾಶನಾಗಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಅವನಂದ
ಬೆೋರೆಯಾಗುತಿತದೆದಾೋನೆಂದೂರ್ ಬರೆದದದಾಳು. ಅಂದ ಮೋಲೆ ಅವತುತ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೆೋಡವೆಂಬುದಕೆಕ ಅವಳ
ಅಪ್ಕ್ವತೆ ಕಾರಣವರಬಹುದೆಂಬ ತನನು ಊಹೆ ಸ್ರಿಯಲಲಿವೆಂದು ಕ್ರಮೋಣ ಅವನಗೆ ಖಾತಿರಯಾಗಿತುತ.
ಅಂತೂರ್ ಅವು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಪಾಲ್ಗೆ ಅತಯಂತ ಆತಂಕ್ದ ದನಗಳು. ಆಳವರಿಯದ ಪ್ರಪಾತದ ಅಂಚನಲ್ಲಿ ತುದಗಾಲ್ನ ಮೋಲೆ
ನಂತವನಂತೆ ಆಗ ಅವನು ಇರುತಿತದದಾ. ಲಘುವಾಗಿ ಉಲಾಲಿಸ್ವಾಗಿ ಗೌರಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿ ಸೊೋತಿದದಾಳು.
ಇಬಬರೂರ್ ಒಟಿಟಗಿದಾದಾಗ ಒಬಬರನ್ನುಬಬರು ದೋಪ್ದಂತೆ ಚೂರ್ಪಾಗಿ ಉರಿಸಿಕೊಳುಳತಿತದುದಾದು ಇತೆತೋ ವನಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬಬರ
ಬಸಿಗೆ ಇನ್ನುಬಬರು ಕ್ರಗಿ ಮತತಗಾದದುದಾ ಇಲಲಿ. ಗೌರಿ ತನನುನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ಲು ಅಗತಯವಾದ ಮಾತೆಂದು ಏನ್ೋ
ಶುರು ಮಾಡುವಳು:
‘ನಮಗೆ ನಾನು ಹೆೋಳಿಲಲಿ ಅಲಲಿವ? ನನನು ತಂದೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿದಾದಾಗ ನಂಜಪ್ಪನವರು ಅವರೂರ್ ಸ್ಥೆನುೋಹಿತರು. ಒಟಿಟಗೆೋ ಏನ್ೋ
ಬಿಸಿನೆಸ್ಥ್ಮಾಡತದದಾರು. ನಮಮನೆೋಲೆೋ ನಂಜಪ್ಪ ಇಳೊಕತತ ಇದುದಾದುದಾ. ನನನು ತಂದೆಗೆ ಇನ್ನುಬಬ ಪೆರೋಯಸಿಯೂರ್ ಇದದಾಳಂತೆ –’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇವೆಲಲಿ ಅನಗತಯ ವವರಣೆಗಳ್ಳೆನನುಸಿ ಅನಯಮನಸ್ಕನಾಗಿಬಿಡುತಿತದದಾ. ತನನು ಜೊತೆ ಯಾವುದೊೋ ಉತಕಷ್ರ ಬಯಸಿ
ಬಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಾನು ಸ್ಣಣ ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಯುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಶಾಚಿತಾತಪ್ವಾಗಿಬಿಡುತಿತತುತ. ಅವನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡ ತಿನಸ್ುಗಳನುನು ಮಾಡಸಿ ಬಡಸ್ುವುದರಲಲಿಷ್ಟೆಟ, ಈ ನೆಲದ ಕೆಲಸ್ಗಳನುನು ಅವನ ಜೊತೆ ಅವಳು
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ಮಾಡುತಿತದುದಾದು.
ಪ್ರತಿ ಸ್ಂಜೆ ಬಂದು ಬಿಡುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರಿ ತನಗೆ ಅಪ್ರಿಚತಳೊೋ ಎನುನುವಂತೆ –
‘ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಮಗೆ ಓದಬೆೋಕ್ತ್ತ ಏನ್ೋ. ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಹತಿತರವಾಗುತತದೆಯಲಲಿವೆೋ?’ ಎನುನುವನು. ಹಿೋಗೆ ಸ್ಲ್ಗೆಯಲೂರ್ಲಿ ದೂರ್ರ
ಉಳಿಯುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವೂ ಆಗುವುದು.
‘ಇಲಲಿ ಬನನು’ ಎನುನುವಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನೂರ್ ಮಾತಾಡದೆ ಅವನ ವಶಾಲವಾದ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ವರಾಮವಾಗಿ
ಹರಿಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತರೆ,
‘ಹಾಡಲ?’ ಎಂದು ಗೌರಿ ಕೆೋಳುವಳು. ಹಾಡನಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಡಲವಾಗುವನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗ್ತುತ. ಮಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಎದುರು ಹಾಡುತತ ಕ್ೂರ್ತಿರುವುದನುನು ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳವಳು. ಅವಳು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿದದಾ
ಮೊೋಡದ ಮೋಲೆ ಯಾರಿಗೂರ್ ಆತಂಕ್ವಾಗದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿರುವುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ರಯವಾಗುವುದು.
ಗುಂಗುರು ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಕ್ಪ್ುಪ ವಗರಹದಂತಿದದಾ ದೃಢಕಾಯಕ್ನಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನೂರ್ನು, ಹಾಲ್ನ ಬಣಣದ ತಿೋವರ ಭಾವನೆಗಳ ತನನು
ಮಗಳನೂರ್ನು ಕ್ಣುತಂಬ ನ್ೋಡುತತ ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಖುಷಿಪ್ಡುವರು. ಅವರು ಸ್ದಾ ಓದುತಿತದದಾ ಶರತ್ಕಾದಂಬರಿಯ
ಪ್ರಸ್ಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬಬರನೂರ್ನು ಇಡುವರು. ನಂಜಪ್ಪನವರು ಈ ನಡುವೆ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೂರ್ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದಲಲಿ.
ಬಡವನಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಥೆನುೋಹ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದದದಾರೂರ್ ಗೌರಿ ಎಂದರೆ ಹೆದರುತಿತದದಾ ನಂಜಪ್ಪ
ಸ್ುಮಮನಾಗಿದದಾರು. ಈಚೋಚೆಗೆ ಮಹಾದೆೈವಭಕ್ತರಾಗಿದದಾ ನಂಜಪ್ಪ ಸ್ಂಜೆ ಗಣಪ್ತಿ ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನದಂದ ಪ್ೂಜೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಪ್ರಸ್ಥಾದ ತಂದರುತಿತದದಾರು. ಈ ಪ್ರಸ್ಥಾದವನುನು ಮೂರ್ವರಿಗೂರ್ ಕೊಟ್ುಟ ಅವರು ಮಹಡ ಹತಿತ ಹೊೋಗುವರು.
ಯಾವಾಗ ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಎದುದಾ ಹೊೋಗುತಿತದದಾರೋ ಗೌರಿಗಾಗಲ್ೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗಾಗಲ್ೋ ಗ್ತಾತಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ.
ಯಾಕೆ ಗೌರಿಯನುನು ತಾನು ಆಗ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಲಿ? ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದಾದಾಗ ಅವಳನುನು ಕ್ೂರ್ಡುವ ತಿೋವರ
ಆಸ್ಥೆಯಾಗುತಿತತುತ. ಆದರೆ ತಾನು ಚತುಷ್ಟಾಪದಯಾಗಿ ಅವಳನುನು ಸ್ಂಭೋಗಿಸ್ುವುದನುನು ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ತನನು ಬಗೆಗ
ಅತಯಂತ ಜುಗುಪೆಸುಯಾಗಿ ಬಿಡುತಿತತುತ. ಅವನನುನು ಇಂಥ ಪಾಪ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದವಳ್ಳೆಂದರೆ ಲೂರ್ಸಿನಾ –
ಮೈಯ ಚಳಿಯನುನು ಬಿಡಸಿ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಂದ ಮೂರ್ಲೆಯನೂರ್ನು ಜಿೋವಂತವೆಂದು ತ್ೋರಿಸಿದವಳು. ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲೆೋ
ಗೌರಿಯಿಂದ ಆಗಿದದಾರೆ. . . .
ಮಧಾಯಹನು ಒಂದು ದನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನ್ೋಡಲೆಂದು ಹೊರಟ್. ಈಚೆಗೆ ಅಣಾಣಜಿ ದುಡಡಗೆ
ಪ್ರದಾಟ್ವಾಡಬೆೋಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೋಕಾದದಾಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ ದುಡುಡ ಅವನ ಹತಿತರ ಓಡಾಡುತಿತತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ
ಸ್ಥಾಲವನೆನುಲಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಕೊಟಿಟದದಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ುಟ ಹಣವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳದದದಾರೂರ್, ಅವನೆೋ ಉಮಯ ಔದಾಯರವನುನು
ಹೊಗಳಿದದಾ. ಅವಳು ಗಂಡನಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕ್ಪ್ುಪ ಹಣವನುನು ತಿಜೊೋರಿಯಿಂದ ಕ್ದುದಾ ಕೊಡುತಿತರಬಹುದು. ಅಣಾಣಜಿಯನುನು
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ಇದರ ಅನೆೈತಿಕ್ತೆ ಬಾಧಿಸ್ುವುದಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಮಾಕ್ಸು್ರ ಲೆನನ್ ವಾದಗಳ ಅತಯಂತ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಗಳ ಬಗೆಗ
ಈಗಲೂರ್ ಮೈ ಮರೆತು ಮಾತಾಡುವನು. ಉಮ ಇದನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ತನನು, ಎಣೆಣಗೆಂಪ್ು ಬಣಣದ ದುಂಡುಮುಖವನುನು
ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿಟ್ುಟ, ಕ್ೂರ್ತಿರುವಳು. ಅತಯಂತ ಜಟಿಲವಾದ ವಾದಗಳನುನು ಅವಳ ಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿ ಅಣಾಣಜಿ ಮಂಡಸ್ುವನು.
ಆರಾಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂರ್ವೆಸ್ಥೆಯುವಂತೆ ವಚಾರಗಳನುನು ಉಮಗೆ ಎಸ್ಥೆಯುತತ ಅಣಾಣಜಿ ದೆೋವಯ ವಗರಹವನುನು ಪ್ೂಜಿಸ್ುತತ
ಕ್ೂರ್ತವನಂತೆ ಆಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕಾಣುವನು.
ಅವನು ಮಧಾಯಹನು ಹೊೋಗಿ ಬಾಗಿಲೆದುರು ನಂತಿದಾದಾಗ ಉಮ ನರಳುತಿತದದಾಂತೆಯೂರ್ ಮತುತ ಅಣಾಣಜಿ ಗುಟ್ಟಾಟಗಿ ಏನ್ೋ
ಹೆೋಳುತಿತದದಾಂತೆಯೂರ್ ಕೆೋಳಿಸಿತು. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟ ಹೊೋದವನು ಹಿಂದೆಗೆದ. ತನನು ಹೆಜೆಜಿ ಸ್ಪ್ಪಳ ಕೆೋಳಿಸಿರಬೆೋಕ್ು. ಇಬಬರೂರ್
ಎದುದಾ ಆವೆೋಗದಂದ ಉಸಿರಾಡುತತ ಗಡಬಿಡಯಲ್ಲಿ ಒಡಾಡುತಿತರುವುದನುನು ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಿಂದ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ತಾನೋಗ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋಗುವುದೂರ್ ಸ್ರಿಯಲಲಿ; ನಂತಿರುವುದೂರ್ ತಪ್ುಪ. ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು
ತಿಳಿಯದೆ – ‘ನಾನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಆಮೋಲೆ ಬತಿೋರನ. ಸ್ುಮಮನೆ ಬಂದದೆದಾ – ಅಷ್ಟೆಟೋ’ ಎಂದ. ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ
ಸ್ಮಾಧಾನವಾದದುದಾ ಅವನ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆೋ ಹೊಳ್ಳೆಯಿತು:
‘ಓ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ? ಇರು. ಹೊೋಗಬೆೋಡ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಕ್ಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈಗ ತಾನು ಹೊೋಗುವಂತಿಲಲಿ. ಏನೂರ್ ಆಗದದದಾ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿ ಊಮಯರ
ಮುಖ ನ್ೋಡಬೆೋಕ್ು. ಅವರಿಬಬರೂರ್ ಮುಚಚಿಟ್ುಟಕೊಳುಳವುದು ಕ್ಷ್ಟವಾಗದಂತೆ, ಇದೆಲಲಿ ತಿಳಿಯದ ಪೆದದಾನಂತೆ ತಾನು
ಕಾಣಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು.
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಕ್ೂರ್ದಲು ಕೆದರಿದದಾ ಉಮ ಬಟ್ಟೆಟಯಿಂದ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳ ಧ್ೂರ್ಳು ಹೊಡೆಯುತತ ಸ್ೂರ್ಟಲ್ನ ಮೋಲೆ
ನಂತಿದದಾಳು. ಅವಳು ಈ ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲಿದುದಾದರಿಂದ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೋ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿವೆಂದು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೆೋಕ್ು. ಆದರೆ
ಅಣಾಣಜಿ ಈಗ ತಾನೆೋ ಎದದಾವನಂತೆ ಕ್ಣುಣಜಿಜಿಕೊಳುಳತಿತರುವುದು ಮಾತರ ಅಭಾಸ್ವಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಅಣಾಣಜಿ ಲೆನನನುನ ‘ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ಸ್ಥೆಂಟ್ರಲ್ಸ್ಂ’ ತತವದಲ್ಲಿದದಾ ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನುನುಗಳನುನು ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಮಗನುವಾಗಿ
ಚಚರಸ್ುತಿತದದಾ. ನಡುವೆ ಲೆನನ್ ಹೆೋಳಿದ ಮಾತ್ಂದು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗದೆ, ‘ಉಮ, ಲೆನನ್ನ ಕ್ಲೆಕ್ಟಡ್ವಕ್ಸು್ರ
ಇದೆಯಲಲಿ – ಕೊಡು’ ಎಂದ. ಉಮ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ತಂದು ಎದುರಿಟ್ಟಳು. ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಚನನುವೋರಯಯನಗಿಂತ ಇವಳ್ಳೆೋ ಬೆೋಗ
ಕ್ಲ್ತಿದಾದಾಳ್ಳೆ. ಇವಳಿಗೆ ವಚಾರಶಕ್ತಯೂರ್ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಣಾಣಜಿ ಹೊಗಳಿ, ಪ್ುಸ್ತಕ್ದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಮಾತನುನು
ಹುಡುಕ್ದ. ಉಮ ಕಾಫ್ ಮಾಡ ತರಲು ಕೆಳಗೆ ಹೊೋದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಜಿೋವನದಲೆಲಿಲಲಿ ಅತಯಂತ ತಿೋವರವಾದ ಅಸ್ೂರ್ಯೆಯನುನು ಅವತುತ ಅನುಭವಸಿದ. ಉಮಯ ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡ
ಹಿತವಾದ ಆಯಾಸ್ ಅವನನುನು ವಚಲ್ತಗ್ಳಿಸಿತು. ಅಣಾಣಜಿಯ ಹಾಗೆ ತಾನು ಯಾಕ್ಲಲಿವೆಂದು ತಿೋವರ ಅತೃಪ್ತನಾದ.
ಇವನಗ್ಂದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳ ದೆೋಹವೆೋ ಇಲಲಿವೊೋ ಏನ್ ಅನನುಸ್ುವಂತಿದದಾ ಅಣಾಣಜಿ ತನಗೆ ಬೆೋಕಾದದಾನುನು
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ಹೆಣಣನಂದ ಇಷ್ುಟ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವಾಗ ತನಗೆೋಕೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಲಲಿ? ಕ್ಲಪನೆಯಲೂರ್ಲಿ ಅವನು ಗೌರಿಯನುನು ಬತತಲಾಗಿ
ನ್ೋಡಲಾರ. ಅಣಾಣಜಿ ಸ್ತತ ಮೋಲೂರ್ ಈ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಉಳಿದತುತ. ಅದನುನು ಅವನು ಕ್ಳಕೊಂಡದೆದಾಂದರೆ
ಲೂರ್ಸಿನಾ ಅವನ ಇಡೋ ದೆೋಹವನುನು ಅವಳ ತುಟಿ ಮತುತ ನಾಲ್ಗೆಯ ತುದಗಳಿಂದ ಬೆಂಕ್ಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ ಅದರ ಮೋಲೆ
ತನನು ಚರತೆಯಂತೆ ಮಾಟ್ವಾದ ದೆೋಹವನುನು ನೋಡದಾಗ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಎದುದಾ ನಂತಿದುದಾ ನ್ೋಡ ಅಣಾಣಜಿ ಯಾವ
ದೆೈನಯವೂ ಇಲಲಿದೆ:
‘ಹೊೋಗಬೆೋಡ – ಕ್ೂರ್ತಿರು. ಉಮ ಅನುಮಾನದಂದ ಒದಾದಾಡಯಾಳು. ನನನು ಊಹೆ ಸ್ರಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲಲಿ ನನನು ಕೆೈ
ಮಿೋರಿದುದಾ’
ಎಂದ. ಇಷ್ುಟ ಸ್ರಳವಾಗಿ ಬಿಡಬಲಲಿ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾದ.
.........
ಪ್ೂಣರ ಸ್ಥೆರಗು ಹೊದುದಾ, ದೊಡಡ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಟ್ುಟ ಮೂರ್ಗುಬಟ್ಟನನುಟ್ಟ ಮೂರ್ಗನುನು ಚೂರ್ರು ತಗಿಗಸಿ ಕಾಫ್ ಹಿಡದು ನಂತ
ಉಮಯನುನು ನ್ೋಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇನೂರ್ನು ಹೆಚಚಿನ ಆಶಚಿಯರವಾಯಿತು. ಪಾಪ್ಪ್ರಜೆಞಯಿಂದ ನರಳದೆ ಸ್ಥಾಮಾಜಿಕ್
ಕ್ಟ್ುಟಗಳನುನು ಹೆಣುಣ ಮಿೋರಬಲಲಿಳು ಹಾಗಾದರೆ. ಅಣಾಣಜಿ ತುಂಬ ಸ್ಥೆನುೋಹ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ,
‘ಕ್ುತಕೊೋ ಉಮ. ಒಂದು ಸಿೋರಿಯಸ್ಥಾಸುದ ವಷ್ಯ ನಮಿಮಬಬರಿಗೂರ್ ಹೆೋಳೊೋದದೆ’
ಎಂದು ಅವಳನುನು ಎದುರು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ವಶಿಷ್ಟವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಸ್ ತಗ್ಂಡ.
‘ಈ ವರೆಗೆ ಸ್ಮಾಜ ಸ್ೃಷಿಟಸಿದ ಎಲಲಿ ಉತಾಪದನಾ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳೂರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾವತಂತರಯಾವನುನು ಮಿತಗ್ಳಿಸ್ುವಂಥವು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣಣನ ಸ್ಂಬಂಧ್ ನ್ೋಡುವ. ಉಳಿದ ಪ್ದಾಥರಗಳಂತೆಯೆೋ ಹೆಣುಣ ಕ್ೂರ್ಡ ಒಂದು ಸ್ವತಾತಗಿದೆ.
ಆದದಾರಿಂದಲೆೋ ಇದು ಸ್ವಂತದ ಹೆಣುಣ ಇದು ಪ್ರ ಹೆಣುಣ ಎಂಬ ವಂಗಡಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನನು ಸ್ವತತನುನು ಕಾಯುದಾಕೊಳುಳವ
ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯನುನು ಮನುಷ್ಯ ಫೂಯಡಲ್ ಪ್ದಧಿತಿಯಲೂರ್ಲಿ ಕಾಯಪ್ಟ್ಲ್ಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಪ್ದಧಿತಿಯಲೂರ್ಲಿ ಮಾಡಕೊಂಡದಾದಾನೆ. ಈ ಎಲಲಿ
ಪ್ದಧಿತಿಗಳೂರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಹಜ ವಕಾಸ್ವನುನು ತಡೆಗಟ್ುಟತತವೆ. ಹಾಗೆಯೆೋ ನಮಮ ಈ ಲ್ಬಿಡ – ಈ ನಮಮ ಕಾಮ ಜಿೋವನ –
ಅನೆೈಸ್ಗಿರಕ್ವಾದ ಕ್ಟ್ುಟಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತತದೆ. ಕೊರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆಥಿರಕ್ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ
ನಂತಿದೆ – ಕ್ೃತಕ್ವಾದ ಕೊರತೆ ಮತುತ ಶೋಷ್ಣೆ. ಇದು ಕಾಮ ಜಿೋವನಕ್ೂರ್ಕ ಅನವಯಿಸ್ುತತದೆ. ಈಗ ನ್ೋಡ ಸ್ಮೃದಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟೆಟ, ಬಟ್ಟೆಟ, ವಸ್ತಿ ವರಾಮಗಳ ಅಗತಯಗಳು. ಸ್ಥಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಗತಯಗಳು, ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಾಗುತತ ಹೊೋದಂತೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಿಮವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವನು ಸಿದಧಿನಾಗುತಾತನೆ. ತಮಮನುನು ತಿೋವರವಾದ ನ್ೋವು ಸ್ಂಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುರಿ
ಮಾಡುವ ಕಾಮಜಿೋವನಕೆಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟ ನಷ್ಟೆೋಧ್ಗಳನುನು ಹರಿದು ಗಂಡು ಹೆಣುಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಡೆಯುತಾತರೆ .
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ಮದುವೆಯಾದವಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ. ಅದೂರ್ ನಯಮಕ್ಕನುಸ್ಥಾರವಾಗಿ ಈ ದೆೋಹ ಕೆಲವೆೋ ಬಗೆಯ ಸ್ುಖಗಳನುನು
ಪ್ಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತತವೆ. ಆಸಿತಯ ಅಗತಯ ವಗರರಹಿತ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದಂತೆ, ಆಗ
ಇಡೋ ದೆೋಹವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಸ್ುಖದ ಬುಗೆಗಯಾಗುತತದೆ. ಈ ಸ್ುಖದ ಸ್ಥಾಧ್ನೆಯೆೋ ಮನುಷ್ಯನಗೆ ನೆೈತಿಕ್ತೆಯನೂರ್ನು
ತರುತತದೆ. ತಾನು ಭೋಗಿಸ್ುವುದು ಅತಯಂತ ಅಮೂರ್ಲಯವಾದದುದಾ, ಸ್ವತಂತರವಾದದುದಾ ಎನುನುವ ಧೋರಣೆಗಿಂತ ದೊಡಡ
ನೆೈತಿಕ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ.’
‘ನನನು ಜಿೋವನ ಕ್ರಮವನುನು ಜಸಿಟಫೆೈ ಮಾಡಕೊಳೊಳೋಕೆ ನೋನು ಹಿೋಗೆ ವಾದಸ್ುತತ ಎಂದು ಹೆೋಳಬಹುದಲಲಿ’?
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಮ ಅಲ್ಲಿರುವುದನುನು ಮರೆತು ಕ್ಟ್ುವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದದಾ.
‘ನನನು ವಷ್ಯ ಬಿಟ್ುಟ ಯೋಚಸ್ು. ನ್ೋಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೋನು ರೆೈತ ಜನಾಂಗದವನು. ನನನು ಪ್ೂವರಕ್ರು ಭೂರ್ ಮಾಲ್ೋಕ್ರು.
ಆದದಾರಿಂದ ಹೆಣಣನ ಬಗೆಗ ಮೂರ್ಲತಃ ನೋನು ಪ್ೂಯಡಲ್’ ಅಣಾಣಜಿ ಅಧ್ರ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದದಾ.
‘ಸ್ವಚಛಂದ ಜಿೋವನ ನಡೆಸ್ಬಾರದು ಅಂತ ನಂಬೋದು, ಹೆಣಣನನು ಪ್ವತರ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಫೂಯಡಲ್ಆದರೆ
ಯಾಕಾಗಬಾರದು?’
‘ಹೆಣುಣ ಯಾಕೆ ಪ್ವತರ ಹೆೋಳು? ಅವಳು ಸೊತಾತದದಾರಿಂದ. ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳೊೋವರೆ ಹೆಂಗಸ್ರನನು ಹೊಡೆಯೋವರು. ಅಡಗೆ,
ಅಲಂಕಾರ, ಸ್ಂಗಿೋತಕೆಕ ಮಾತರ ಹೆಂಗಸ್ರು ಲಾಯಕ್ುಕ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋವರು. ತನನು ಜೊತೆ ಸ್ಂಭೋಗಕೆಕ ಒಪಪ ಹೆಣುಣ
ಕ್ಳಪೆಯವಳು ಅಂತ ಭಾವಸೊೋವರು. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅಣಾಣಜಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತಿನಂದ ಮಮರಸ್ಥೆಳಕೆಕ ಏಟ್ು ಬಿದದಾಂತೆ ನ್ೋವಾಗಿತುತ. ಅಣಾಣಜಿಯ ಎದುರು ಉಮ
ಯಾವ ಕ್ಲಮಷ್ವೂ ಇಲಲಿದ ಹೆಣಣನಂತೆ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾಳು ನಜ. ಆದರೆ ರಾತೆರ ಅವಳು ತನನು ಗಂಡನಗೂರ್ ಮೈಯನುನು ತೆರಬೆೋಕ್ಲಲಿವೆ?
ಚನನುದ ಹಲ್ಲಿನ ಚನನುವೋರಯಯನಂದಲೂರ್ ಅವಳ ದೆೋಹ, ಸ್ುಖದ ಬುಗೆಗಯಾಗುವುದೆೋ? ಅಣಾಣಜಿಯಿಂದ ಆದಷ್ಟೆಟ?
ಇಲಲಿದದದಾಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಅವಳು ಗಂಡನಗೆ ಮೈ ಒಡುಡತಾತಳ್ಳೆ? ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಇಡೋ ವಯಕ್ತತವ ಇಬಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣುಣ
ಒಡೆದುಕೊಳಳಲಾರದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತುತ. ಆದರೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಪಾರಯಶಃ ಉಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಯಾಂತಿರಕ್ವಾಗಿದುದಾ,
ಅಣಾಣಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತರ ನಜವಾಗಿ ಅರಳಬಹುದು. ಹಾಗಿದದಾಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಂಡನನುನು ಬಿಡಬೆೋಕ್ು. ಉಮಯಿಲಲಿದದದಾಲ್ಲಿ
ಅಣಾಣಜಿಯ ಜೊತೆ ಹಿೋಗೆ ವಾದಸ್ಬಹುದತುತ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕ್ೂರ್ತ.
ಅವತುತ ಸ್ಂಜೆ ಗೌರಿ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದವನು ಇದನೆನುೋ ಚಂತಿಸ್ುತಿತದದಾ. ತನಗೆ ಗೌರಿ ಬೆೋಕ್ು – ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನುಡನೆ
ಹಳಿಳಗೆ ಬರುವವಳಲಲಿ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ನನನು ಜೊತೆ ಮಲಗೆಂದು ಕೆೋಳುವುದು ಅವಳನುನು ಒಂದು ಭೋಗದ ವಸ್ುತವಾಗಿ
ಕ್ಂಡಂತೆ. ಅದಕ್ಕವಳು ಒಪ್ಪದರೂರ್ ನಂತರ ಆಕೆ ಕ್ೋಳ್ಳೆಂದು ತಾನು ಯೋಚಸ್ುವುದು ಖಂಡತ. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒದಾದಾಡುತತ
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರಿಯ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಹಾ ಹೂರ್ ಎಂದಷ್ಟೆಟೋ ಉತಿತರಿಸಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದದದಾ. ಮಾರನೆೋ ದನ ಬೆಟ್ಟಕೆಕ ಹೊೋಗಿ ಬೆೈರಾಗಿಯ
ಜೊತೆ ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನು ಅದೆೋ ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಓದುತಿತದದಾ. ಅವನನೆನುೋನು ಕೆೋಳುವುದು ಎಂದು ಬೆೋಸ್ರವಾಯಿತು. ಅವನು ಅಡಗೆ
ಮಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಎದುದಾ ನಂತ. ತನನುನುನು ಕ್ೂರ್ತಿರುವಂತೆ ಕೆೋಳಲು ಬೆೈರಾಗಿಗೆ ಆಸ್ಥೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನ
ನಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆೋಳಲಾರದೆ ಸ್ುಮಮನದಾದಾನೆ ಎಂದು ಅವನ ಮುಖದ ಮೋಲ್ನ ಭಾವದಂದ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು.
ಹಿೋಗೆ ಪ್ರಯತನುಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಮಾಗರ ತನನುದಲಲಿವೆಂದು ಬೆಟ್ಟವನನುಳಿದ.
ಆದರೆ ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಅವನನುನು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನೂರ್ಕ್ುವಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯೋಚಸ್ುತಾತನೆ: ನಾನು
ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಹೊಡೆಯಲು ಹೊೋಗಿದೆದಾೋನೆ. ಒಂದೆೋ ಉದೆದಾೋಶಕಾಕಗಿ ಬದುಕ್ ಅದರಲೂರ್ಲಿ ಸ್ಫಲನಾಗದೆ ಒಣಗುತಿತದೆೋನೆ.
ನಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಯುತಿತದೆದಾೋನೆ. ಯಾರೂರ್ ನನನು ಹತಿತರ ಬಂದು ತಮಮ ಪೆರೋಮದ ಕ್ಥೆಯನುನು ಹೆೋಳಿಕೊಳುಳವುದಲಲಿ; ಪ್ಕಾಷಂತರ
ಮಾಡದವರ, ಮಾಡಲ್ರುವವರ ಸ್ುದದಾಯನುನು ಮಾತರ ತರುತಾತರೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹಿೋಗಾಯಿತು?
ಮೈ ದುಬರಲವಾದದಾರಿಂದ ಇಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾಡುತತವೆ ಎಂದು ರೆೋಗುತತದೆ.
‘ಏ ನಾಗೆೋಶ’ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತಾತನೆ. ಯುವಜನ ಸ್ಭಾದ ಕಾಯರದಶಿರ ನಾಗೆೋಶ ಎದುರು ನಂತು. ‘ಏನು ಗೌಡರೆೋ’
ಅನುನುತಾತನೆ. ‘ಯಾವುದಾದರೂರ್ ಹುಡುಗಿೋನನು ಪ್ರೋತಿ ಗಿೋತಿ ಮಾಡಲೆವೋನ್ೋ ನೋನು?’ ಅಂದು ನಗುತಾತನೆ. ‘ನಾನಾ ಗೌಡರೆ?
ಅದಕೆಕಲ್ಲಿ ಬಿಡುವದೆ ಹೆೋಳಿ. ಇಷ್ಟಂದು ದೆೋಶದ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಗಳ ಮಧೆಯ. . .’ ನಾಗೆೋಶ ಹಾಸ್ಯದ ಸೊೋಂಕ್ಲಲಿದಂತೆ
ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ತ್ಡಗಿದಾಗ ‘ಹೊೋಗಲ್ ಬಿಡು ಈ ಸ್ಥೆಟೋಟ್ಟ್ ಮಂಟ್ಟ್ಬಕೊರ’ ಎಂದು ಅವತಿತಗೆ ಅಗತಯವಾದ
ಬೆೋರೆ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಗಮನಸ್ುವುದಕೆಕ ಹೆದರುವ ಮಾತುಗಳನುನು ಹೆೋಳುತಾತನೆ. ನಾಗೆೋಶ ಪ್ುಳಕ್ತನಾಗಿ
ಬರೆದುಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಚಗುರು ಮಿೋಸ್ಥೆ, ಚಗುರಿದ ಗಡಡಗಳ ನಾಗೆೋಶನ ಮಾಟ್ವಾದ ಮುಖ, ಅವನು ಬೆನನುನ ತನಕ್ ಬೆಳ್ಳೆಸಿದ
ಕ್ೂರ್ದಲುಗಳನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ರ ಪ್ರೋತಿ ಅಧ್ರ ಹಾಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ೋಡುತಾತನೆ. ಅವನ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಬಬ ಮನುಷ್ಯ,
ಇಂಥವ ಎಂದು ಅನನುಸಿಕೊಳಳಲು ಪಾರಯಶಃ ತಾನೂರ್ ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ ಇಳಿದದದಾವನಲಲಿವೆೋ? ಕಾಲನುನು ಮಡಸ್ಲು ಪ್ರಯತನು
ಪ್ಡುತತ, ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಳ್ಳೆ ಬರೆಸ್ುವುದು ಎಂದುಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಅವಳಿಗೆ ತನನು ಮೋಲೆ ಇನೂರ್ನು
ಇಷ್ಟವದದಾದದಾಲ್ಲಿ ಅವಳ್ಳೆೋ ಬರದೆ ಇರುತಿತದದಾಳ್ಳೆ? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರುವಳಂತೆ, ಪ್ರತಿ ದನ ಕಾಗದ
ಬರೆಸ್ಬೆೋಕೆಂದುಕೊಂಡರೂರ್ ತನನು ಈ ಅವಸ್ಥೆಥೆಯನನುವಳು ನ್ೋಡಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಮುಂದೂರ್ಡುತಾತನೆ.
ಈಗ, ಪಾರಯಶಃ ಸ್ಥಾಯಬಹುದಾದ ಈಗ, ತಾನು ಇಡಯಾಗಿ ಉಳಿದದೆದಾೋನೆಯೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶೆನು ಅವನನುನು ಕಾಡುತತಲೆ
ಇರುತತದೆ.
***
ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಹಿೋಗೆ ಯೋಚಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣೆಣದುರು ಅವನು ತಿೋವರವಾಗಿ ದೆವೋಷಿಸಿದ ಮಠದ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಪಾರುಪ್ತೆತದಾರನಾಗಿದದಾ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ, ದೊಡಡ ಅಡಕೆ ತ್ೋಟ್ದ ಮಾಲ್ೋಕ್ ಶಿವನಂಜಗೌಡ. ಪ್. ಡಬೂರ್ಲಿಯಾ. ಡ.
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂದು ದೆೋಶದ ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾದ ವೋರಭದರಪ್ಪ, ದಪ್ಪ ಮುಖದ ವಾರಂಗಲ್ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್
ಅಧಿಕಾರಿ ನಲುಲಿತಾತರೆ. ಕ್ೃಶವಾದ ಕೆೈಕಾಲುಗಳ ಮಕ್ಕಳನುನು ಬಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತತ, ಕೆದರಿದ ತಲೆಯ ಹೆಂಗಸ್ರು, ಮಂಡತನಕ್
ಮಾಸ್ಲು ಪ್ಂಚೆಯುಟ್ಟ ರೆೈತರು ಇವರ ಮೋಲೆ ಆವೆೋಶದಂದ ನುಗುಗತಾತರೆ. ಚೂರ್ರುಚೂರ್ರೆೋ ಅವರನುನು ಹಿಂಸಿಸ್ುತತ
ನಧಾನವಾಗಿ ಕೊಲುಲಿತಾತರೆ. ಅವರ ರಕ್ತ ತಂದು ತನನು ಪಾಶವರವಾಯು ಬಡದ ಕಾಲ್ಗೂರ್ ಪ್ಕ್ಕಕ್ೂರ್ಕ ತಿಕ್ುಕತಾತರೆ. ಈ ರಕ್ತವಲಲಿ
ಕ್ಣ್ರೋ – ಪಾರಿವಾಳದ ರಕ್ತ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಯಾರೋ ಅನುನುತಾತರೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಗುತಾತನೆ.
ಹಿೋಗೆ ಕ್ನಸ್ು ಕಾಣುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ದುರುಗುಟ್ುಟವುದನುನು ಅಪ್ಪನಗೆ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಲು ಬಂದ ಅವನ
ಮಗಳು ಗೌರಿ ಕ್ಂಡು ಹೆದರುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಕಾಲನುನು ಈಗ ಎತತಬಲೆಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತತ ಇಡೋ ಮನಸ್ಸುನುನು ತನನು
ಪಾದವಾಗಿ ಏಕಾಗರಗ್ಳಿಸ್ುತಾತರೆ. ಎತತಲು ನ್ೋಡುತಾತನೆ. ಸೊಂಟ್ದಂದ ಮೋಲಕೆಕ ಈಗ ಎತಿತಬಿಡುತೆತೋನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ
ಕಾಲು ಸ್ವಲಪ ಪಾದದ ಉಂಗುಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋಲಕೆಕೋರುತತದೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಮತೆತ ಇನ್ನುಂದು ಹಗಲುಗನಸಿಗೆ
ಮರಳುತಾತನೆ. ಈಗ ರೆೈತರು ಕೊಲುಲಿತಿತಲಲಿ. ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಟ ಡುಬಬರಾದ ವೆೈರಿಗಳನುನು ಎದುರು ನಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಸಿತನಂದ
ಅವರ ವಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ುತಿತದಾದಾರೆ.
ಒಂದು ಘಟ್ನೆ ಮುಖಯವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗಿ ನೆಲಸ್ುವಂತೆಯೂರ್ ರೆೈತ ಸ್ಂಘಟ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗುವಂತೆಯೂರ್
ಮಾಡತು. ಅದು ಅಣಾಣಜಿಯ ದಸ್ತಗಿರಿ, ಮತುತ ಕೊಲೆ.
ಅಣಾಣಜಿ ಮೈಕೆೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅವನೆೋ ತಮಾಷ್ಟೆ ಮಾಡುತಿತದದಾಂತೆ ಪಗದಸ್ಥಾತದ ಬೂರ್ಜಾವರನಂತೆ ಕಾಣಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದದಾ.
ತನನು ಎಲಲಿ ಕ್ಥೆಯನೂರ್ನು ಉಮಗೆ ಹೆೋಳಿದದಾ. ಅವನ ಜೊತೆ ತಾನೂರ್ ಎಲೆಲಿಂದರಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಹೊೋಗುವುದಾಗಿ ಅವಳು ಹೆೋಳಿದದಾಳು.
ಇದನುನು ಅಣಾಣಜಿ ಅವಳ ರೋಮಾಂಟಿಸ್ಂ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹತಿತರ ತಮಾಷ್ಟೆ ಮಾಡದದಾರೂರ್ ಈಕೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತನಗೆಂದು
ತಿಜೊೋರಿಯಿಂದ ತಗೆದದದಾ ಹಣ, ಅವಳ ಜತೆಗಿನ ತನನು ವಯವಹಾರಗಳು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಕ್ಲ್ಯುವ ಅಮಲು ಇಳಿಯುತಿತದದಾಂತೆ
ಚನನುವೋರಯಯನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೆಂದೂರ್, ಆ ಮೋಲೆ ತಾವಬಬರೂರ್ ಒಟ್ಟಾಟಗಿ ತಿೋಮಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲೆೋ ಬೆೋಕಾಗುವುದೆಂದೂರ್
ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಚಂತೆಯಾಗಿತುತ. ತನನು ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಸ್ೂರ್ಚಸಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಣಾಣಜಿಯ ಈ ಉಪ್ದಾವಯಾಪ್ಗಳನುನು
ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ.ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಆಪ್ತನೆಂದು ಗಟಿಟಯಾದ ಮೋಲೆ ಈಚೆಗೆ ಉಮ ನಸ್ಸುಂಕೊೋಚವಾಗಿ ಅವನದಾದಾಗಲೆೋ
ಅಣಾಣಜಿಯ ಜತೆ ವಯವಹರಿಸ್ುವುದು ನ್ೋಡದರೆ ತನಗೆ ಪ್ರಯನಾದವನ ಜೊತೆ ಓಡಹೊೋಗುವವಳಂತೆ ತ್ೋರುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆೋ
ವನಾ, ತಾನು ಗಂಡನಗೆ ಮೊೋಸ್ ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂಬ ಯಾವ ಪ್ಶಾಚಿತಾತಪ್ವೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವಳು
ತನನುನುನು ಹಚಚಿಕೊಂಡ ತಿೋವರತೆಯಿಂದ ಅಣಾಣಜಿಯ ಭಾವನೆಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಗ್ಂದಲಕೊಕಳಗಾಗಿದಾದಾವೆಂಬುದನೂರ್ನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಗಮನಸಿದದಾ. ಅವಳು ಎದುರಿಗಿಲಲಿದೆ ತನಗೆ ಪ್ರಯವಾದ ವಚಾರಗಳನುನು ಅಣಾಣಜಿ ಮಾತಾಡಲಾರ. ರಾಜಕ್ೋಯದ ಒಣ
ವಚಾರಗಳೂರ್ – ಉಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ ಬಿಡಲ್ – ಅಣಾಣಜಿ ಅವಳ್ಳೆದುರು ಮಂಡಸ್ುವ ರಿೋತಿ ಪ್ರಣಯದ ಕಾವನಂದ
ತುಂಬಿರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾಗಿದದಾ. ಅಣಾಣಜಿ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದರೂರ್ ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ ತಾನೂರ್ ದುಡಯುವೆನೆಂದು
ಉಮ ತಿಳಿದದದಾಳು. ಅಣಾಣಜಿ ಕೆೋರಳಕೆಕ ಹೊೋಗುವುದೆಂದು ನಧ್ರರಿಸಿದದಾ – ಟ್ುಯಟ್ೋರಿಯಲ್ ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಮರಗೆಲಸ್ಕೆಕ ಬರುತಿತದದಾ ಕೆೋರಳದ ಬಡಗಿಯಬಬನಂದ ಆಗಲೆೋ ಉಮ ಅಷಿಟಷ್ುಟ ಮಲೆಯಾಳಂ ಕ್ಲ್ಯಲು ಸ್ಹ
ಪಾರರಂಭಿಸಿದದಾಳು – ಮಾಕೆರಟ್ುಟ ಅಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋಕಾಗುವಷ್ುಟ. ಇನುನು ಹದನೆೈದು ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು
ಓಡಹೊೋಗುವುದೆಂದು ಎಲಲಿ ಸಿದಧಿತೆಗಳನೂರ್ನು ಮಾಡಕೊಳಳತ್ಡಗಿದದಾರು. ಉಮ ಅತಯಂತ ಅಗತಯವಾದ ತನನು ಬಟ್ಟೆಟಗಳನುನು
ಸ್ಣಣ ಟ್ರಂಕ್ಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಣಾಣಜಿ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದದಾಳು ಕ್ೂರ್ಡ. ಪ್ರತಿನತಯ ಕ್ಲಿಬಿಬನಲ್ಲಿ ಇಸಿಟೋಟ್ಟ್ಆಡ ಕ್ುಡದು ಮಧ್ಯರಾತೆರ
ಕ್ಳ್ಳೆದ ಮೋಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿತದದಾ ಚನನುವೋರಯಯನಗೆ ತನನು ಹೆಂಡತಿ ಬೆೋರೆ ಸ್ಥೆನುೋಹಿತರ ಹೆಂಡಂದರಂತೆ ಗಲಾಟ್ಟೆ
ಮಾಡುವುದಲೆಲಿಂದು ಖುಷಿ; ತನನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾದಾಳ್ಳೆಂದು ಹೆಮಮ.
ಒಂದು ದನ ಮಧಾಯಹನು ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಜಿೋಪ್ು ಸಿೋದ ಬಂದು ನಂತಿತು. ಉಮಯ ಹತಿತರ ಆಗ ಅಣಾಣಜಿ ಮಾತಾಡುತತ ಕ್ುಳಿತಿದದಾ.
ಬಾಗಿಲು ತಟಿಟದ ಶಬದಾವಾದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಣಾಣಜಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಎದುರು ದೆೈತಯನಂತೆ ಡ. ಎಸ್ಥ್. ಪ್. ಯೆೋ
ಖುದುದಾ ನಂತಿದದಾ. ಠಾಣೆಗೆ ಬರಬೆೋಕ್ು ಎಂದ. ಉಮ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದುದಾ ನಂತಳು. ‘ಉಮ ಹೆದರಬೆೋಡ. ಇವರೆೋನ್ೋ
ತಪ್ುಪ ತಿಳಿದಂತಿದೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಠಾಣೆಗೆ ಕ್ಳಿಸ್ು. ನನಗೆ ಜಾಮಿೋನು ಬೆೋಕಾಗಬಹುದು’’ ಎಂದು ಪೋಲ್ೋಸ್ರಿಗೆ
ಇಂಪೆರಸ್ಆಗುವಂತೆ ಶುದಧಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಅಣಾಣಜಿ ಹೊರಟ್.
ಸ್ವಲಪ ಹೊತಿತನ ಮೋಲೆ ಬಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹತಿತರ ಉಮ ಅಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಣುಣ ಅಳುವುದನುನು
ಸ್ಹಿಸ್ಲಾರ. ಏನು ಹೆೋಳುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಗ್ಂದಲದಲ್ಲಿದದಾ ಅವನಗೆ ಉಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರ ರೂರ್ಪಾಯನುನು ಕೊಟ್ುಟ
ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೆೋಳಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಠಾಣೆಗೆ ಹೊೋದಾಗ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು
ವಾರಂಗಲ್ಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಜಿೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಗಿಸ್ುತಿತರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊೋಟಿರನಲ್ಲಿ ಅವನನುನು
ಹಾಜರುಪ್ಡಸ್ುತಾತರೆಂದು ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಇನ್ಸ್ಥೆಪಕ್ಟರ್ ಹೆೋಳುತತ, ‘ಆತನ ಮೋಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತನುದ ಆಪಾದನೆ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್
– ಜೊೋಕೆಯಾಗಿರಿ’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಮಯನುನು ನ್ೋಡಲು ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದ. ಅಷ್ಟರಾಗಲೆಲಿೋ ಅಣಾಣಜಿಯ ಅರೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ವತರಮಾನ ತಿಳಿದ ಚನನುವೋರಯಯ
ಮನೆಗೆ ಧಾವಸಿ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಸ್ಂತೆೈಸ್ುತಿತದದಾ. ‘ನ್ೋಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ – ಆತ ರೆವಲೂರ್ಶನ್ಮಾಡತೋನ ಅಂತ ಏನ್ೋ
ಕೊಲೆ ಗಿಲೆಗೂರ್ ಕೆೈಹಾಕ್ದಾದಾನಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೌರಂಡ್ಇದದಾನಂತೆ ; ಥಾಯಂಕ್ಗಾಡ್ಅಷ್ಟಕೆಕ ಮುಗಿಯಿತಲಲಿ ಹೆೋಳಿ. ಆದರೆ
ನನನು ವೆೈಫ್ಗೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ತುಂಬ ರಿಗಾಡ್ಸ್ಥ್ನ್ೋರಡ – ಅವರ ನಾಲೆಜ್ಕ್ಂಡು. ನಮಮ ಫೆರಂಡ್ಗೆೋನಾದರೂರ್ ಸ್ಹಾಯ
ಮಾಡಬೆೋಕೆನನುಸಿದರೆ ದಯಮಾಡ ವಾರಂಗಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬನನು. ಖಚರಗೆ ಈ ಐನೂರ್ರು ತಕೊಳಿಳ. ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಒಂದು
ತಿಂಗಳ ಸ್ಂಬಳ್ಳಾನೂರ್ ಬಾಕ್ ಇತುತ. ಆದರೆ ದಯವಟ್ುಟ ನನನುನುನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮಾಡಬೆೋಡ. ನಾನು ಮಾಡೋದು
ಬಿಸಿನೆಸ್ಥ್ನ್ೋಡ – ತುಂಬ ಡೆಲ್ಕೆೋಟ್ು’ ಎಂದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆ ಹಣವನೂರ್ನು ಪ್ಡೆದು ರೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಂಗಲ್ಗೆಂದು ಹೊರಟ್ಟಾಗ
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಪ್ರತಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಡುವುದೆ ? ‘ಹಾ ನಾನೂರ್ ಬರುವೆನಯಯ – ನನನು ಜೊತೆ. ನನಗಷ್ುಟ ತೆಲಗೂರ್ ಬರತೆತ’
ಎಂದರು.
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಕ್ೂರ್ದಲು ಹಿಂದಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಉದದಾವಾಗಿದುದಾ ಬೆಳಳಗಾಗಿದುದಾವು. ಹಣೆಯ ಮೋಲ್ನ ದೊಡಡ ಕ್ುಂಕ್ುಮ
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ನ್ೋಡದರೆ ಅವರು ತಮಮ ದೆೋವೋ ಪ್ೂಜೆಯ ಯಾವುದೊೋ ಮಂಡಳ ಪ್ೂರೆೈಸಿ ಬಂದವರಂತೆ ಕ್ಂಡರು. ಎರಡು
ಫಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಕಾಲಿಸ್ಟಿಕೆಟ್ುಟಗಳನುನು ಕೊಂಡರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿಗೆಂದು ಮಾಡದದಾ ಸ್ಥಾಲ – ಇನೂರ್ನು ತಿೋರಿಸ್ಲಾರದೆ
ಉಳಿದದುದಾ ತಿೋರಿಸಿದರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಖಾದ ಅಂಗಡಗೆ ಕ್ರೆದೊಯುದಾ ಆರು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಂಚೆ ಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆೋ
ಜುಬಬಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಟ, ಒಂದು ಉಣೆಣಯ ಕೊೋಟಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಟಕೊಂಡು ಹೊಲ್ಸ್ಲು ಹಾಕ್ದರು. ತ್ೋಳು ಎಷ್ುಟ ಸ್ಡಲವರಬೆೋಕ್ು,
ಕ್ತಿತನ ಪ್ಟಿಟ ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕ್ು. ಜುಬಬ ಕೆಳಬರುತತ ಹೆೋಗೆ ಅಗಲವಾಗಬೆೋಕ್ು ಇತಾಯದಗಳನುನು ಟ್ಟೆೋಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವವರಿಸಿ,
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ‘ನೋನನುನು ಕ್ಚಚಿಪ್ಂಚೆ ಉಡಬೆೋಕ್ಯಯ’ ಎಂದರು. ಸ್ಂಜೆಯ ರೆೈಲಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂರ್ ವಾರಂಗಲ್ ಮಾಗರವಾಗಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದರು.
ಎರಡು ದನಗಳ ಮೋಲೆ ವಾರಂಗಲ್ ತಲ್ಪ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಠಾಣೆಗೆ ಟ್ಟಾಯಕ್ಸುಯಲ್ಲಿ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಹೊೋಗಿ ಆರ್. ಎಲ್.
ನಾಯಕ್ರನುನು ಎಲ್ಲಿಟಿಟದದಾೋರಿ? – ಎಂದು ಕೆೋಳಿದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತುತ ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಕ್ೂರ್ರಲು ಸ್ಹ ಹೆೋಳದೆ
ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಅಧಿಕಾರಿಯಬಬ –
‘ನಮಗೆೋನು ಆಗಬೆೋಕ್ು ಅವರು ?’ ಎಂದ.
‘ನನನು ಸ್ಥೆನುೋಹಿತ’ ಎಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ.
‘ಎಚಚಿರಿಕೆಯಿಂದ ಉತತರ ಕೊಡ. ಯಾವ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥೆನುೋಹಿತರಾದರು ? ಅವರ ವಷ್ಯ ಏನೆೋನು ನಮಗೆ ಗ್ತುತ?’
‘ಆರ್. ಎಲ್. ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಲೆಲಿೋ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಚತರೋ ಅವರು?’
ಲ್ೋಕ್ಜಾಞನ ಗ್ತಿತದದಾ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಹೆೋಳಿದರು:
‘ಆ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಅರೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮಾಡದದಾರಿಂದ ಊಹಿಸಿ ಕೆೋಳಿದುದಾ ಅಷ್ಟೆಟ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಣಾಣಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ
ಇಂಗಿಲಿಷ್ಟ್ೂರ್ಯಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೆೋಳುತಿತದದಾರು.’
‘ಓಹೊೋ ಆತ ಯಾರು ಗ್ತೆತೋ ನಮಗೆ ಯಂಗ್ಮಾಯನ್? ತೆಲಂಗಾಣ ರಿೋಜನನುನಲ್ಲಿ ಜಮಿೋಂದಾರರನುನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು
ಕೆಲವು ಕ್ಲ್ರಟ್ಸುರನುನು ತಯಾರು ಮಾಡುತಿತದದಾ ಒಬಬ ಸೊೋ ಕಾಲ್ಡ್ಕ್ಮುಯನಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಫಟಿಂಗ. ನೋನು ಖದದಾರ್ ಹಾಕ್ದದಾರಿಂದ
ವಾನ್ಮಾರಡತದೆೋನೆ. ನನಗೆ ಅವನು ಗುತುರ ಅಂತಲೂರ್ ಹೆೋಳಿಕೊೋಬೆೋಡ. ಅವನನುನು ಫ್ನಶ್ಮಾಡಯಾಯುತ.
ನ್ೋಡಲಲಿವೆ ?’ ಎಂದು ಅವತಿತನ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಸ್ುದದಾ ಪ್ತಿರಕೆಯಂದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊಟ್ಟ.
ಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಾಣಜಿಯ ಕಾವಬಟ್ಟೆಟ ತ್ಟ್ಟ ಫೋಟ್ೋದ ಕೆಳಗೆ ಕಾವಯಲ್ಲಿದದಾ ಆಪಾದತನ ಸ್ಥಾವು ಎಂದು ಶಿೋಷಿರಕೆಯಿತುತ.
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ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದದಾ ಈ ಆಪಾದತನನುನು ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಜಿೋಪ್ಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಒಂದು ಅರಣಯದ ಮಧೆಯ ಅವನ ಕೆಲವು
ಹಿಂಬಾಲಕ್ರು ಜಿೋಪ್ನುನು ಅಟ್ಟಾಯಕ್ಮಾಡದುದಾಗಿಯೂರ್, ಈ ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬಬರು ಪೋಲ್ಸ್ರಿಗೆ
ಗಾಯವಾದುದಾಗಿಯೂರ್, ಆರ್. ಎಲ್. ಸ್ಥಾವಮಿ ಅಲ್ಯಾಸ್ಥ್ಅಣಾಣಜಿ ಈ ಗುಂಡೆೋಟ್ುಗಳ ಮಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಿದುದಾ
ಸ್ತುತದಾಗಿಯೂರ್ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಹೆೋಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ಟ್ವಾಗಿತುತ. ಈ ಸ್ಥಾವಮಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಇನೂರ್ನು
ಅಡಗಿರಬಹುದೆಂದೂರ್, ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅರಣಯ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತಿತರುವುದಾಗಿಯೂರ್
ಅಚಾಚಿಗಿತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ವವಣರವಾಯಿತು. ಎದುರಿಗೆ ಕಾಕ್ಬಟ್ಟೆಟ ತ್ಟ್ುಟ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣೆಣ ಹಿಡದದದಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಮುಖದ
ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಕೆಕೆಕರಿಸಿ ನ್ೋಡುತತ ನಂತ.
‘ಕೊನೆೋ ಮಾತು ಓದದೆಯ? ಜೊೋಕೆೋಂದ ಇರು. ಆ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆೋಮಗನ ಪ್ರಿಚಯದವ ಅಂದೆರ ನನನುನೂರ್ನು
ಆರೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮಾಡಬೆೋಕಾಗುತೆತ’ ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಕೊಲೆಗಡುಕ್ ಹಂದ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆೋಮಗನೆ – ’
ತಾನೆೋನು ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನುಗಿಗ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕ್ತತನುನು ಹಿಡದ. ಇಬಬರು
ಕಾನ್ಸ್ಥೆಟೋಬಲ್ಗಳು ಓಡ ಬಂದು ಅವನನುನು ಎಳ್ಳೆದರು.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕೆೈಮುಗಿದು ‘ತುಂಬ ಕೊೋಪ್ದ ಯುವಕ್ ಸ್ಥಾವಮಿ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡ’ ಎಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚದರು.
ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಂಡದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ‘ಈ ಕೊಳಕ್ನ ಹತಿತರ ಬೆೋಡ ಬಿಡ’ ಎಂದ. ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಅಧಿಕಾರಿ, ‘ನನಗಿಷ್ುಟ ಧಿಮಾಕೊ –
ನ್ೋಡುತೆತೋನೆ. ಅಸ್ಥಾಲ್ಟ್ಟ್ಕೆೋಸ್ು ಹಾಕ್ುತೆತೋನೆ. ಮಾಯಜಿಸ್ಥೆಟೋಟ್ಟ್ ಹತಿತರ ನನನು ಪೆರಸ್ಥೆಂಟ್ಟ್ಮಾಡ ವಚಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇಳಿಸಿಕೊೋತೆೋನೆ’ ಎಂದು ಎದುದಾನಂತ. ‘ಈ ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ಪ್ೂಜಾರಿೋನನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ. ಅವನು
ಓಡಹೊೋಗದಂತೆ ಕ್ಣಣಟಿಟರಿ. ಎಲಲಿ ಛದಮವೆೋಷ್ದಲ್ಲಿರೋ ಕೊಲೆಗಡುಕ್ರು’ ಎಂದು ತನನು ಪಾಯಂಟ್ನುನು ಮೋಲಕೆಕತಿತ
ಅಂಗಿಯನುನು ಜಗಿಗ ಮಿೋಸ್ಥೆ ಹುರಿಮಾಡಕೊಂಡ.
ಕಾನ್ಸ್ಥೆಟೋಬಲ್ಒಬಬ ಬಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಹೊರಗೆ ತಳಳಲು ಶುರುಮಾಡದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ‘ನಾನ್ಬಬ
ಲಾಯರನುನು ನ್ೋಡೆತೋನ್. ಹೆದರಬೆೋಡ – ದೆೋವಯ ಸೊತೋತರ ಮಾಡುತಿತರು’ ಎಂದು ಹೆೋಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದರು.
ಒಬಬ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖದ ಕ್ುಳಳನೆಯ ಮಾಯಜಿಸ್ಥೆಟೋಟ್ಟ್ಎದುರು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಅಧಿಕಾರಿ ನಲ್ಲಿಸಿದ. ತನನು ಮೋಲೆ ಈತ
ಆಸ್ಥಾಲ್ಟ್ಟ್ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾನೂರ್ನು ಸ್ಥಾವಮಿಯ ಸ್ಂಗಡಗನಾಗಿದುದಾದನೂರ್ನು ಹೆೋಳಿ ವಚಾರಣೆಗೆ ಸ್ಥೆಟೋಶನನುಗೆ ಬಿಡಬೆೋಕೆಂದು
ಕೊೋರಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣುಣ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನ್ೋಡುತತ ಸ್ುಮಮನೆೋ ನಂತ. ಮಾಯಜಿಸ್ಥೆಟರೋಟಿನ ಒಪ್ಪಗೆ ಪ್ಡೆದು ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
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ಊರಿನ ಇನ್ನುಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಒಯುದಾ, ಠಾಣೆಯ ಹಿತತಲಲ್ಲಿ ಇದದಾ ಒಂದು ಕೊೋಣೆಯ ಎದುರು ನಲ್ಲಿಸಿ, ಅದರ ಬಾಗಿಲು
ತೆರೆಯುವಂತೆ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತ ಪೋಲ್ಸ್ನಗೆ ಹೆೋಳಿದ. ಬಾಗಿಲು ಕ್ಂಯ್ಗುಡುತತ ತೆರೆದುಕೊಂಡತು.
***
ಆ ಕೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂರ್ ಕ್ಟ್ಕ್ಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅವಕಾಶವಲಲಿದದಾರಿಂದ ಬೂರ್ಸ್ಲು ನಾತ ಗಮಮಂದು
ಮೂರ್ಗಿಗೆ ಬಡಯಿತು. ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಕಾನ್ಸ್ಥೆಟೋಬಲ್ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಒಳಗೆ ತಳಿಳ, ಅವನ ಕಾಲ್ನ ಬುಡಕೆಕ ಒಂದು ಕ್ಂಬಳಿಯನುನು
ಎಸ್ಥೆದ. ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಬೆಳಕ್ಲ್ಲಿ ಉಚೆಚಿ ಕ್ಕ್ಕಸ್ಗಳಿಗೆಂದು ಇಟ್ಟ ಒಂದು ತುಕ್ುಕ ಹಿಡದ ಬೋಗಣಯನುನು
ತ್ೋರಿಸಿದ. ಅಂಥದೆೋ ಇನ್ನುಂದು ತುಕ್ುಕ ಹಿಡದ ಪಾತೆರ ತ್ೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ುಡಯಲು ನೋರಿರುತತದೆ ಎಂದ –
ಉದುರವನಲ್ಲಿ. ‘ಎರಡು ಪಾತೆರಗಳೂರ್ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಕೆಲಸ್ಕೆಕ – ನೆನಪ್ಟಿಟರು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಕ. ಕಾನ್ಸ್ಥೆಟೋಬಲ್
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜೆೋಬುಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಾವರದ ಐನೂರ್ರು ರೂರ್ಪಾಯಿ, ಸಿಗರೆೋಟ್ು, ಬೆಂಕ್ಪ್ಟ್ಟಣ ಪೆನುನುಗಳನುನು
ತೆಗೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ.
ವಾರಂಗಲ್ ಸ್ಥೆಖೆ ಅಸ್ಹನೋಯವಾಗಿತುತ. ರೂರ್ಮೊಳಗೆ ಹೊೋಗುತಿತದದಾಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಧ್ೂರ್ಳಿನಂದಾಗಿ ಉಸಿರು
ಕ್ಟಿಟತು. ಒಳಗಿನ ಕ್ಷೋಣ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ಜೆೋಡರ ಬಲೆ ಕ್ಟಿಟದ, ಒಲೆಯಂತೆ ಬೆೋಯುತಿತದದಾ ರೂರ್ಮನುನು ಸ್ುತತಲೂರ್ ನ್ೋಡುತಿತದದಾಂತೆ
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡತು. ಕ್ಗಗತತಲು ಕ್ವಯಿತು.
ಧ್ೂರ್ಳಿನ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಕ್ಂಬಳಿಯನುನು ಹಾಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ರಲು ನ್ೋಡದ. ಆದರೆ ಸ್ಥೆಖೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಂಬಳಿಯ ಮೋಲೆ
ಕ್ೂರ್ರುವುದು ಅಸ್ಹನೋಯವೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಕಾಲು ಬತಿತ ಬಂದದದಾರಿಂದ ಕ್ಂಬಳಿ ಮೋಲೆೋ ಕ್ೂರ್ತು, ಶರಟ್ನುನು ಬಿಚಚಿ, ಮುಖ
ಮೈಗಳನುನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ. ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಸ್ಥೆೋದಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ಜೆೋಬಿನಂದ ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ಪೋಲ್ೋಸ್ನು ತೆಗೆದದದಾರೂರ್ ಏನಾದರೂರ್
ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಜೆೋಬನೂರ್ನು ಮತೆತ ಮತೆತ ಹುಡುಕ್ದ.
ಅವನಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೆೋ ಯೋಚನೆ : ನಾನೋಗ ನನನು ಬುದದಾಯ ಸಿಥೆಮಿತವನುನು ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಳಳಕ್ೂರ್ಡದು. ತನನುನುನು ಗಕ್ಕನೆ
ಕ್ಬಳಿಸಿದದಾ ಈ ಕ್ುಷದರತೆಗೆ ಜಗಗಕ್ೂರ್ಡದರು. ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದಷ್ುಟ ವಶಾರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನನು ಶಕ್ತಯನೆನುಲಲಿ ಮುಂದನದನುನು
ಎದುರಿಸ್ಲು ಕಾಯುದಾಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. ಚುಚುಚಿವ ಕ್ಂಬಳಿಯನೆನು ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ಚಾಚ ಮಲಗಿದ. ಮೈ
ಬೆವರುತಿತದುದಾದರಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನೋರಿದದಾ ಪಾತೆರ ಕ್ಣಣಗೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿದದಾ ನೋರನುನು ಕ್ುಡಯುವುದನುನು
ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆೋ ಹೆೋಸಿಗೆಯಾಯಿತು.
ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿಲು ನ್ೋಡದ. ಚೂರ್ರು ಹಂದದರೂರ್ ಧ್ೂರ್ಳ್ಳೆದುದಾ ಮೂರ್ಗು ಕ್ಟ್ುಟವಂತಾಗುತಿತತುತ. ಬಾಗಿಲ ಸ್ಂದಯಿಂದಾದರೂರ್
ಒಂದು ಬೆಳಕ್ನ ರೆೋಖೆ ಕ್ಂಡೋತ್ೋ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದೆೋ ಹಲಗೆಯ, ಭದರವಾಗಿ ಮುಚುಚಿವ ಚಕ್ಕ
ಬಾಗಿಲಾಗಿತುತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದದಾರೆ ಹಗಲ್ೋ ರಾತೆರಯೋ ತಿಳಿಯುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ಸ್ಥಾಧ್ಯವರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜೆೈಲು
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ನ್ೋಡುತಿತರುವುದು ಇದೆೋ ಮೊದಲಲ್ಲಿ. ನಲವತೆತರಡರಲ್ಲಿ, ಮತೆತ ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಲವತೆತೋಳರಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೆೈಲ್ಗೆ
ಹೊೋಗಿದದಾ. ಆಗ ಜೆೈಲೆಂದರೆ ಗೆಳ್ಳೆಯರೆಲಲಿ ಒಟ್ುಟ ಕ್ೂರ್ಡ ಹಾಡುವ, ಅಡಗೆ ಮಾಡ ಊಟ್ಮಾಡುವ ಜಾಗವಾಗಿತುತ.
ಸಿಸ್ಟಮಮನೆನು ವರೋಧಿಸಿದಾಗ ಸ್ಕಾರರದ ವಗರಲಕ್ಷಣ ಪ್ತೆತಯಾಗತೆತ ಎಂದು ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳಿದುದಾ ಈ ಕ್ತತಲಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ನೆನಪಾಯಿತು. ಒಂದು ಪಾರಣಯನುನು ಕೊಲುಲಿವಂತೆ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ಕೊಂದದದಾರು. ಒಂದು ಹೆಣಣನ ಜೊತೆ ಸ್ಂಸ್ಥಾರ ಹೂರ್ಡ
ಪಾರಯಶಃ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬದುಕ್ುವ ಕ್ನಸ್ು ಕ್ಂಡದದಾ ಅಣಾಣಜಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದನುನು ಯೋಚಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಅವನ ಮೈ ಕೊೋಪ್ದಂದ
ಬಿಸಿಯಾಯಿತು. ಕ್ಂಬಳಿಯ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದ ತನನು ಕ್ಪ್ುಪ ದೆೋಹ ಒಂದು ಭಿೋಕ್ರ ಘಟ್ಸ್ಪ್ರವಾಗಿ ಅಣಾಣಜಿಯನುನು
ಕೊಂದವರನುನು ತನನು ವಷ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಡದು ಸ್ಥಾಯಿಸ್ುವಂತಾಗಿದದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ನಸ್ು ಕಾಣುತತ ಮಲಗಿದಾದಾಗ, ತನನು ಮೈಯನೆನುಲಲಿ
ನೂರ್ರಾರು ಕ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಡದಂತಾಗಿ ಎದುದಾ ಕ್ೂರ್ತ. ಸ್ೂರ್ಜಿಯಂತೆ ಮೈಯನೆನುಲಲಿ ಚುಚುಚಿತಿದದಾವು ತಗಣಗಳ್ಳೆಂಬುದು ಅವನು
ರಪೆಪಂದು ಕೆೈಗಳನುನು ಉಜಿಜಿಕೊಳುಳವಾಗ ಸಿಕ್ಕಬಿದುದಾ ಪ್ಚಕಾಕದದದಾರ ದುನಾರತದಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ಎದುದಾ ನಂತು ಮೈಯನೆನುಲಲಿ
ಉಜಿಜಿಕೊಂಡ. ಕ್ತಿತನ ಮೋಲೆಲ್ಲಿ, ಕೆೈಗೆ ನಲುಕ್ದ ಬೆನನುನ ಮೋಲೆಲ್ಲಿೋ ತಗಣಗಳು ಓಡಾಡುತಿತದದಾವು. ಬಿಚಚಿದ ಶರಟಿನಂದ
ಮೈಯನೆನುಲಲಿ ಉಜಿಜಿಕೊಳುಳತತ ನಂತ.
ಹಿೋಗೆೋ ಎಷ್ುಟ ಹೊತಾತಯಿತ್. ಮೂರ್ಲೆಯಿಂದ ಚರ ಚರ ಶಬದಾ ಕೆೋಳಿದಂತಾಯುತ. ತಟ್ಟೆಟಯ ಶಬದಾವರಬೆೋಕ್ು. ಅದನುನು
ಪಾರಯಶಃ ಒಂದೆರಡು ಇಲ್ಗಳು ತಮಮ ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ಒತಿತ ಕೆರೆಯುತಿತವೆ. ಹೌದು ಚಲ್ ಚಲ್ ಶಬದಾ ಬೆೋರೆ ಬರುತಿತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿದದಾ ಖೆೈದ ಬಿಟ್ಟ ಆಹಾರವರಬೆೋಕ್ು – ಅದನುನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ ತಟ್ಟೆಟಯ ತಳವನುನು ಕ್ಡಯುತಿತವೆ – ಅಂಟಿಕೊಂಡ
ಅಗಳುಗಳಿಗಾಗಿ. ಶಬದಾ ಬರುತಿತದದಾ ದಕ್ಕನೆನು ಏಕಾಗರವಾಗಿ ನ್ೋಡುತತ ನಂತ. ಮೈಮೋಲ್ನ ತಗಣಗಳ್ಳೆಲಲಿ. ಉದುರಿದದಾವು.
ಕಾಲ್ನಂದ ಅವು ಮೋಲಕೆಕ ಹತತದಂತೆ ಉಜಿಜಿಕೊಳುಳತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಂತಿದದಾ. ಚೂರ್ರು ಬೆಳಕ್ದದಾರೂರ್ ಇಲ್ಯ ಕ್ಣುಣಗಳು
ಹೊಳ್ಳೆಯಬಹುದತುತ. ಈ ಕೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಗಳ ದೊೋರಿರಬಹುದು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾನು ಓದದದಾ ಕ್ಥೆಗಳನೆನುಲಲಿ
ಹುಡುಕ್ತ್ಡಗಿದ – ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಿೋಗ್ಬಬ ಕೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲುರಾತೆರಗಳನುನು ಕ್ಳ್ಳೆಯಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದ ಕ್ಥೆಯಿದೆ
ಎಂದು ಕೌಂಟ್ಟ್ಆಫ್ಮಾಂಟಿಕ್ರಸೊಟೋ ಕ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ತನನು ಕೊೋಣೆಯಲ್ಲಿಂದು ತೂರ್ತು ಕೊರೆದು ಅದನುನು ಕ್ರಮೋಣ
ದೊಡಡ ಮಾಡುತತ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡದುದಾ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅವನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೂರ್ತು ಮಾಡದ, ಹೆೋಗದನುನು
ಕಾವಲುಗಾರರಿಂದ ಮುಚಚಿಟ್ಟ ಇತಾಯದ ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಳುಳತತ ನಂತ. ಇಲ್ಯ ದೊೋರು ಇದದಾಲ್ಲಿ ಅದನೆನುೋ ಅಗಲ
ಮಾಡುತತ ಹೊೋಗುವುದು. ಅದಕೆಕ ಬೆೋಕಾದ ಆಯುಧ್ ? ತಟ್ಟೆಟ ಸಿಟೋಲ್ನದು ಇರಬಹುದೆ ? ಇರಲಾರದು. ಇದದಾಲ್ಲಿ ಅದನುನು
ಜಜಿಜಿ ಅಗೆಯುವ ಸ್ಥಾಧ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ದಾದಾಗುತಿತದದಾ ಮೂರ್ಲೆಗೆ ನಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದ. ಕಾಲ್ಗೆ ಮತತಗಿದುದಾದುದಾ ಸಿಕ್ಕ ನುಣುಚಕೊಂಡಂತಾಯುತ. ಮೈಯೆಲಲಿ
ಜುಮಮಂದತು. ಇಲ್ ಎಂದು ಹೆೋಸಿಗೆಯಿಂದ ನಡುಗುತತ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಟಯ ಮೋಲೆ ಕಾಲ್ಟ್ಟದದಾರಿಂದ ಅದು
ಮಗುಚಕೊಂಡತು. ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಹುಡುಕ್ ಎತಿತದ. ಅದು ನೂರ್ರು ಕ್ಡೆ ನೆಗಾಗಗಿ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡದದಾ
ಅಲೂರ್ಯಮಿನಯಂ ತಟ್ಟೆಟಯಾಗಿತುತ. ಅದರಿಂದ ಹಳಸಿದ ನಾತ ಮೂರ್ಗಿಗೆ ಹೊಡೆದದದಾರಿಂದ ಕೆೈಬಿಟ್ಟ. ಧ್ೂರ್ಳಿನ ಮೋಲೆ ಅದು
ತ್ಪೆಪಂದು ಬಿದದಾತು.
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ಹಿಂದೊಮಮ ಆದಂತೆ ಬುದಧಿಭರಮಣೆಯಾಗದಂತೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೆೋಕ್ು ಎಂದುಕೊಂಡು ತಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ
ತಪ್ಪಸಿಕೊಳಳಬಹುದಾದ ಉಪಾಯಗಳನುನು ಮತೆತ ಯೋಚಸ್ಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ನೂರ್ರಾರು ಉಪಾಯಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ುತತ
ಅವುಗಳ ಇತಿಮಿತಿಗಳನುನು ಕ್ುರಿತು ಚಂತಿಸ್ಲು ಶುರು ಮಾಡದ.
ಬಾಗಿಲು ಕ್ರೆರಂದು ತೆಗೆಯುವ ಶಬದಾ ಕೆೋಳಿದಂತಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿದ. ಅಧ್ರ ತೆಗೆದ ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಬೆಳಕ್ು ಬರಲ್ಲಲಿ –
ಅಂದರೆ ಕ್ತತಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥರ. ರಾತೆರಯಾದದಾರಿಂದ ಧ್ಗೆ ಕ್ಡಮಯಾಗಿರಬಹುದು. ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಸ್ವಲಪವಾದರೂರ್
ಒಳಬಂದ ಗಾಳಿಯನುನು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನರಿೋಕ್ಷಸಿದ.
ಬಾಗಿಲ ಹೊರನಂತವನು ಉದುರವನಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅದು ಅಥರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಸ್ುವರ್ ಎಂದು ಅವನು
ಬೆೈದದುದಾ ಮಾತರ ಅಥರವಾಯಿತು. ದಪ್ಪ ಮೊೋರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಲಲಿ. ಯಾರೋ ಕ್ೋರಲು ಧ್ವನಯ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಪೆೋದೆ.
ಬೆಂಕ್ ಕ್ಡಡ ಗಿೋರಿ ಅವನು ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ಹುಡುಕ್ುತತ ಬೆೈಯುತತಲೆೋ ನಂತ. ಸ್ರಸ್ರನೆ ಹೊೋಗಿ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಎತಿತ
ಅದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖಕೆಕ ಬೆೈಯುತತಲೆೋ ನಂತ. ಸ್ರಸ್ರನೆ ಹೊೋಗಿ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಎತಿತ ಅದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖಕೆಕ
ತಿವಯುತತ ಮತತಷ್ುಟ ಬೆೈದ. ಪಾರಯಶಃ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಎತಿತಕೊಡಲು ಅವನು ಕೆೋಳಿರಬೆೋಕ್ು. ಈ ಪೆೋದೆ ತೆಳಳಗಿದದಾ. ಒಣಗಿದ
ಚೂರ್ಪ್ುಮುಖದಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಮಿೋಸ್ಥೆಗಳನುನು ಬಿಟಿಟದುದಾ ಅವನು ಗಿೋರಿದ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡತು.
ಅವನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತಿತನ ಮೋಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ‘ಏಯ್’ ಎಂದ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗಿಲ್ನ
ಕ್ಡೆ ಹೊೋದ. ಅವನು ತಟ್ಟೆಟಯನ್ನುಡಡ ನಂತಿದದಾ. ಅದೆೋ ತಟ್ಟೆಟ. ‘ನನಗೆ ಊಟ್ ಬೆೋಡ’ವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ.
ಪೆೋದೆ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ರೂರ್ಮಿನ್ಳಗೆ ಇಟ್ುಟ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಉದುರವನಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳುತತ ಹೊರಟ್ುಹೊೋದ.
ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಹೊರಗೆಸ್ಥೆಯುವಂತೆಯೂರ್ ಇಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ುರಿದ ಅನನು ಸ್ಥಾಂಬಾರಿನ ವಾಸ್ನೆಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ವಾಂತಿ
ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಬಾಯಿ ಮೂರ್ಗುಗಳನುನು ಮುಚಚಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುವುದು ತಿಳಿಯದೆ ನಂತ. ಈ ಆಹಾರಕೆಕ
ಇಲ್ಗಳು ನುಗಿಗ ಗಲಾಟ್ಟೆ ಮಾಡುತತವೆ. ಹೆೋಸಿಗೆಯಿಂದ ಅದನುನು ಎತಿತ ಹಿಂದನಂತೆಯೆೋ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ುಟ ಮತೆತ
ಕೊೋಣೆಯ ನಡುವೆ ನಂತ, ಹೆಜೆಜಿಯ ಮುಂದು ಇನ್ನುಂದು ಹೆಜೆಜಿಯನುನು ಜಾಗರೂರ್ಕ್ವಾಗಿ ಇಡುತತ ರೂರ್ಮಿನ ಗ್ೋಡೆಯನುನು
ಮುಟಿಟ ಬಳಚುತತ ನಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದ.
ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದುದಾ ತರಿ ತರಿಯಾದ ಗ್ೋಡೆ. ತಗಣಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಈ ಸ್ಂದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೋಡು ಬಿಟಿಟರಬಹುದು. ಬಳಚುತತ
ಹೊೋದಾಗ ನೋರು ಮತುತ ಕ್ಕ್ಕಸಿನ ಬೋಗಣಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ನೋರಿನಂದ ಮುಖವನುನು ತ್ಳ್ಳೆದು ಮುಂದೆ ಹೊೋದ, ರೂರ್ಮಿನ
ಇನ್ನುಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮಂಟ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿಟದ ಒಂದು ದಣೆಣಯಿತುತ. ಪಾರಯಶಃ ಮಲಗಲೆಂದು ಈ ದಣೆಣ. ಕ್ಂಬಳಿಯಿಂದ
ಅದನುನು ಒರೆಸಿದ. ಪಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದದಾ ನೋರಿನಂದ ಅದರ ಸಿಮಂಟಿನ ಮೋಲಾಭಾಗವನುನು ತ್ಳ್ಳೆದು ಅದರ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತ.
ಮಲಗಲು ತಗಣಯ ಭಯ. ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಇಲ್ಗಳು ತಟ್ಟೆಟಗೆ ಮುತಿತದದಾವು.

ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಹಿೋಗೆ ಕಾಲನುನು ಇಳಿಬಿಟ್ುಟ ಕ್ೂರ್ಡಲು ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚಛವಾದೊಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕತೆಂದೆೋ ತನಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನವಾದದಾನುನು
ಗಮನಸಿ ಅವನಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಯಿತು. ಹೆೋಗೆ ಈ ದೆೋಹ ಒಗಿಗಕೊಳುಳತತದೆ ! ಹಾಗೆೋ ಜೊಂಪ್ು ಹತುತತಿತದಾದಾಗ ಹೊರಗೆ
ಗದದಾಲವಾದಂತೆ ಕೆೋಳಿಸಿತು.
ಬಳ್ಳೆಯ ಶಬದಾ, ಜೊತೆಗೆ ಬೂರ್ಟಿನ ಶಬದಾ. ಗಂಡಸ್ು ನಗುತತ ಏನ್ೋ ಉದುರವನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಾತನೆ. ಸಿನಮಾ ಅನುನು ಶಬದಾ
ಕೆೋಳಿಸ್ುತತದೆ. ಮೊೋಜಿನಂದ ಗಂಡಸ್ು ಮಾತಾಡುತಿತದಾದಾನೆ. ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೆೋಳಿಸ್ುತತದೆ.
ಅವನಾದರೆ, ಅವನಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಬರುವುದರಿಂದ ತನನು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಪಾಯಕ್ನುನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೆೋಳಬಹುದು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಲ್ಸಿದ.
ಯಾರೋ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ದುದಾ. ಗಂಡಸ್ು ಏನ್ೋ ಕ್ೂರ್ಗಿ ಹೆೋಳುತಾತನೆ. ಹೆಂಗಸ್ು ಅಳುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ಈಗವಳು
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತಿತರುವುದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅಲಪಸ್ವಲಪ ಅಥರವಾಗುತತದೆ. ತಾನು ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಸಿನಮಾಕೆಕ
ಹೊೋಗಿದುದಾದಾಗಿಯೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದದಾವನು ತನನುನುನು ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಮುಂದನ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುವವನೆಂದೂರ್,
ಅವನನುನು ಇನ್ನುಬಬ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದನೆಂದೂರ್, ಅವನನುನುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆದು ತನನು ಕ್ರೆದು ತನನು
ಎಂದೂರ್ ಅವಳು ಅಳುತತ ಅಂಗಲಾಚುತಿತದದಾಳು. ಗಂಡಸ್ು ನಗುತತ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಿದ ಉದುರವನಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಣದ ಮೌನದ
ನಂತರ ಹೆಂಗಸ್ು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ ಬಿಡ ನನನು ಬಿಡ ಎಂದು ಕ್ರುಚತ್ಡಗಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದನೆನುಯಿಂದೆದುದಾ ಬಾಗಿಲ ಹತಿತರ
ನಂತು ದಪ್ದಪ್ನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಯುತತ.
‘ನೋವೆೋನು ರಾಕ್ಷಸ್ರ ? ಮನುಷ್ಯರಲಲಿವಾ ? – ಬಿಡ ಅವಳನನು’ ಎಂದು ಇಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ಗತ್ಡಗಿದ. ಹೆಣಣನ ರೋದನ
ನಂತು ಗಂಡು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು ಕೆೋಳುತಿತದದಾಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜೊೋರಾಗಿ ಬಾಗಿಲನುನು ಒದೆಯುತತ ‘ಬಾಗಿಲು
ತೆಗೆಯಿರಿ – ತೆಗೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಕ್ರುಚದ. ಕ್ರುಚವಕೆ ತಿೋವರವಾಗುತತ ಹೊೋದಂತೆ ತನನು ಅಬಬರ ತನನು ಕ್ವಯನೆನು ಅಡರಿ
ಕಾಲುಗಳು ನಬರಲವಾಗಿ ಕ್ುಸಿದು ಕ್ೂರ್ತ. ಕೊರೋಧ್ ತಿರಸ್ಥಾಕರಗಳು ಕ್ೂರ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೆದುರು ಫಲಫರದವಾಗುತತಲೆೋ ಹೊರತು
ಇಂಥ ಕ್ಡೆಯಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದು ಚಕ್ತನಾದ. ಇದು ಅವನಗೆ ಹೊಸ್ ಅನುಭವ. ಇಂಥವನುನು ಆ ಬೆೈರಾಗಿಯಾಗಲ್ೋ, ಪ್ರತಿ
ಹಿಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದೆಂಬ ತತತವದ ಅಣಾಣಜಿಯಾಗಲ್ೋ, ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಾಧ್ನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೆ ಸ್ನಾನುಹ ಮಾಡುತತಲೆೋ ಇರುವ
ಮಹೆೋಶವರಯಯನಾಗಲ್ೋ ಪಾರಯಃ ಕ್ಂಡರಲಾರರು. ಇನುನು ಹಗಲಾಗುವುದೆೋ ಇಲಲಿ ಎನನುಸಿತು. ಅಥವಾ ಆದರೂರ್ ತನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಲಲಿ. ಇಲ್ಗಳು ಖಾಲ್ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಕೆರೆಯುತತ ಸ್ದುದಾ ಮಾಡತ್ಡಗಿದದಾವು. ಹೊತಿತನ ಪ್ರಿವೆ
ಹೊರಟ್ುಹೊೋಯಿತು.
ಪೆೋದೆಯಬಬ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಬೆಳಕ್ಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಒಗಗಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಇಬಬರು ಪೆೋದೆಯರು ನುಗಿಗ,
ಅವನ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಟ್ಟೆಟ ಕ್ಟಿಟ, ಅವನ ಕೆೈಯನುನು ಎಳ್ಳೆಯುತತ ‘ನಡ’ ಎಂದರು ಉದುರವನಲ್ಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಎಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾ
ದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕ್ುಚರ. ಇದರಿಂದ ಭರವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ುಟತಿತರಲಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಣಣಗೆ ಕ್ಟಿಟದ ಪ್ಟಿಟಯನುನು ಬಿಚಚಿಲಾಯಿತು.
ಯಾವುದೊೋ ಲ್ೋಕ್ದಂದ ಇನೆನುಲ್ಲಿಗ್ೋ ಬಂದವನಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನೆನುದುರಿಗಿದದಾವರನುನು ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ ನ್ೋಡದ.
ಸ್ಥಾಲಾಗಿ ಮೋಜಿನ ಆಚೆ ಮೂರ್ವರು ಕ್ೂರ್ತಿದದಾರು. ನುಣಣನೆಯ ಕೌಷರ ಮಾಡದ ಮುಖಗಳು. ತಲೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ಕಾಯಪ್, ಗರಿ
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ಗರಿ ಇಸಿತರ ಮಾಡದ ಖಾಕ್ ಸ್ಮವಸ್ತರ. ಮೂರ್ವರು ಹೂರ್ಗಳ ಚತರವದದಾ ಕ್ಪ್ಸ್ಥಾಸ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿೋ ಕ್ುಡಯುತಿತದದಾರು. ಮೋಜಿನ
ಮೋಲೆ ನೋಲ್ ಉಣೆಣಯ ಬಟ್ಟೆಟ ಹೊದಸಿ ಅದರ ಮೋಲೆ ಗಾಜನನುಡಲಾಗಿತುತ. ಮೂರ್ವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಕ್ೂರ್ತವನು
ಸ್ುಸ್ಂಸ್ಕೃತನಾದ ವದಾಯವಂತನಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾ – ಅವನು ಹಾಕ್ದ ಕ್ನನುಡಕ್ದಂದಾಗಿ, ಎಡಕೆಕ ಕ್ೂರ್ತವನು ಒಳ್ಳೆಳಯ
ಆಟ್ಗಾರನಂತಿದದಾ. ಬಲಕ್ಕದದಾವನ ಮಿೋಸ್ಥೆ ಬೆಳಳಗಾಗಿತುತ; ಹಣೆಯ ಮಧೆಯ ಸ್ಣಣ ಕ್ುಂಕ್ುಮವತುತ.
ಮಧ್ಯ ಕ್ೂರ್ತವನು ಇಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಥೌಜನಯದಂದ
‘ನಮಗೆ ಟಿೋ ತರಿಸ್ಲೆ?’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಮೂರ್ವರ ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ತೂರ್ಗುಹಾಕ್ದದಾ ನೆಹರೂರ್ ಮತುತ ರಾಜೆೋಂದರಪ್ರಸ್ಥಾದರ ಫೋಟ್ೋಗಳನುನು ಗಮನಸ್ುತತ,
‘ಬೆೋಡ, ನೋವು ನನನುನುನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಯಯವಾಗಿ ಸ್ಥೆರೆ ಇಟಿಟದದಾೋರಿ. ಇದನುನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಾನು ಉಪ್ವಾಸ್ ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆ’
ಎಂದ. ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಆಸ್ಥೆ ಹುಟಿಟ ಪ್ರತಿಭಟ್ನೆ ಮತೆತ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂಕ್ುರಿಸಿತು.
‘ನೋವು ನರಪ್ರಾಧಿ ಎಂದು ಸ್ಥಾಬಿೋತಾದರೆ ಒಂದೆೋ ಒಂದು ನಮಿಷ್ ನಮಮನನುಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ುಟಕೊಳುಳವುದಲಲಿ. ದಯಮಾಡ
ನಮಗೆ ಪ್ರಿಚಯದವನಾಗಿದದಾ ಅಣಾಣಜಿ ಅಸ್ತರಗಳನೆನುಲಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಚಚಿಟಿಟದಾದಾನೆ ಹೆೋಳಿ.’
‘ನನಗದೆೋನು ಗ್ತಿತಲಲಿ’
‘ನೋವು ಮುಗಧಿರಂತೆ ಕಾಣುತಿತೋರಿ. ನಮಮಂಥ ಆದಶರವಾದಗಳನೆನು ಹಿಡದು ಅಣಾಣಜಿಯಂಥವರು ದೆೋಶಕೆಕ ಘಾತಕ್ವಾದ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡುವುದು. ಈಗ ನೋವು ನಜ ಹೆೋಳಿದರೆ ನಾವು ನಮಮನುನು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುತೆತೋವೆ. ನೋವು ಓದ ಬೆಳ್ಳೆದು ಮುಂದೆ
ಬರಬೆೋಕೆಂಬುದೆೋ ನಮಮ ಆಸ್ಥೆ. ಈಗ ನಾನು ನ್ೋಡ ಪಲ್ಟಿಕ್ಲ್ ಸ್ಥೆೈನಸುಎಂ. ಎ. ಮುಗಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ್ಕೆಕ ಬಂದದುದಾ, ನನನು
ಎಡಕ್ಕರುವ ಈ ಜಂಟ್ಲ್ಮನ್ಕ್ನನುಡಗರು. ವಾರಂಗಲ್ಕ್ನನುಡಗರಿಗೆ ಹಿಸ್ಥಾಟರಿಕ್ಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಟ್ಟೆರಂಟ್ಟ್ – ಗ್ತಿತದೆಯೆ –
ರಾಮಪ್ಪ ಟ್ಟೆಂಪ್ಲ್ ವಷ್ಯ ? ಈ ಇನ್ನುಬಬರು ಫೆೋಮಸ್ಥ್ಕ್ರಕೆಟಿಯರ್ ಆಫ್ದಸ್ಥ್ರಿೋಜನ್.’
ಈ ಮಾತುಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅತಯಂತ ಹಿತವಾಗಿದದಾವು. ಅವನು ರಾಮಪ್ಪ ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನದ ವಷ್ಯವನುನು ಮಧೆಯ ನುಗಿಸಿದ
ರಿೋತಿಯಂತೂರ್ ನಾನೂರ್ ನನನುಂತೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಗುಪ್ತ ಸ್ನೆನುಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಂತಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಅಣಾಣಜಿಯನುನು ನಾನು ಪ್ರೋತಿಸ್ುತಿತದೆದಾ. ಅವನನುನು ನಮಮವರು ಕೊಂದದಾದಾರೆ. ಅಣಾಣಜಿ ಈ ನಾಗರಿೋಕ್ತೆಯನುನು ಇನನುಷ್ುಟ
ಉಜವಲಗ್ಳಿಸ್ುವ ಉದೆದಾೋಶ ಇದದಾವ. . . . .’ ಆಡದ ಮೋಲೆ ಇದರ ಸ್ಥೌಜನಯಕೆಕ ಮರುಳ್ಳಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತರಂಗದ
ಮಾತನಾನುಡದೆನೆಂದು ಅವನಗೆ ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಯುತ.
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‘ಅದು ನಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವಾಯುತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌಡ’ ಕ್ರಕೆಟಿಯರ್ ಹೆೋಳಿದ.
ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಹಚಚಿದವನು ಆಕ್ಳಿಸ್ುತತ ಇದೆಲಲಿ ಅಂಥ ಮಹತವದ ವಷ್ಯವಲಲಿ ರೂರ್ಟಿೋನ್ಅನುನುವಂತೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲಿ
ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಾನು ಗುಲಬಗರ ಕ್ಡೆೋವನು. ನೋವು ? ಶಿಮೊಗಗ ಕ್ಡೆಯವರ ? ಈ ನನನು ಕ್ಲ್ೋಗರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಳಯವರು, ಅಣಾಣಜಿಯ
ಕಾಂಟ್ಟಾಯಕ್ಟಸ್ಯಾಯಾರರು ಇದದಾರು, ಯಾರಿಗವರು ಕಾಗದ ಗಿೋಗದ ಬರಿೋತಿದುರ ಹೆೋಳಿಬಿಡ – ನಮಮನನು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಾತರಿೋರ’
ಅವನು ರಾಗವಾಗಿ ಮಾತು ಕೊನೆಮಾಡದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡದೆ ಸ್ುಮಮನರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಮಧ್ಯದವನು ಅಂದ – ತನನು
ಸ್ುಶಿಕ್ಷತ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್;
‘ಯಂಗ್ಮಾಯನ್, ನಮಮ ಹಿತಕಾಕಗಿಯೆೋ ಹೆೋಳಿತರೋದು. ಅವನು ಯಾಯಾರರಿಗೆ ಕಾಗದ ಬರಿೋತ ಇದದಾ ತಿಳಿಸಿಬಡಸಿ,
ಅವನಗೆ ವಮನ್ಕಾಂಟ್ಟಾಯಕ್ಟಸ್ ಇದದಾರೂರ್ಂತ ನಮಗೆ ಗ್ತುತ. . . . .’
‘ಇಲಲಿ – ನನಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿ’
‘ಸ್ುಮಮನೆನುೋ ನೋವು ಸ್ಫರಿಂಗನನು ಪರೋಲಾಂಗ್ಮಾಡಕೊೋತಿೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆೋ ಬಚವಾಗಿ ಹೊೋದವರು ಇಲಲಿ. ನಮಮ
ಸ್ಥಾವಥರಕಾಕಗಿಯಲಲಿ ನಾವು ನಮಮನುನು ಕೆೋಳಿತರೋದು. ಇದು ದೆೋಶದ ಕೆಲಸ್. ಈ ದೆೋಶದ ಸ್ುಭದರತೆೋನನು ಕಾಯೋ ಕೆಲಸ್.
ನೆಹರು ಏನು ಹೆೋಳಿದಾರೆ ?’
ಮಧ್ಯದವನು ಭಾಷ್ಣ ಘನವಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಕೆೋಳಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಭರವಸ್ಥೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಬೆಳ್ಳೆಯಿತು. ಅವನನುನು
ಕೊೋಪ್ದಲ್ಲಿ ನ್ೋಡುತತ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಮಮ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ನನೆನು ರಾತೆರ ನನನು ರೂರ್ಮಿನ ಹೊರಗೆ ಏನು ಮಾಡದರು ಗ್ತತ? ಗ್ತತ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗಂಟ್ಲು ಬಿಗಿದು ಬಂತು. ಎದುರಿಗಿದದಾ ಮೂರ್ವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವನೆಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ
ಹುಟಿಟಸ್ುವಂತೆ ಇತುತ. ಅವರು ಮುಜುಗರದಂದ ಮುಖ ಚಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಕೊಂಡ ರಿೋತಿ. ಇದರಿಂದ ಆವೆೋಶಿತನಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಬಿಕ್ುಕತತ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್ನನು, ಬಡಪಾಯಿಯನನು ನಮಮ ಈ ರಾಕ್ಷಸ್ರು ರಾತೆರ ಎಳ್ಳೆದು ತಂದು. . . .’
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ತಲೆ ತಗಿಗಸಿದ. ಮಧ್ಯದವ ಹುಳಿಯಾಗಿ ನಕ್ುಕ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಡೋಂಟ್ಟ್ಗೆಟ್ಟ್ಟ್ೂರ್ ಎಕೆಸುೈಟ್ಟೆಡ್ಯಾಂಗ್ಮಾಯನ್, ಬೂರ್ರಟ್ಸುಎಲಾಲಿ ಕ್ಡೆ ಇತಾರರೆ. ಬೂರ್ರಟ್ಜನರನನು ಹದದಾನಲ್ಲಿಡೋಕೆ ನಮಮ
ಜನವೂ ಬೂರ್ರಟ್ಆಗಬೆೋಕಾಗುತೆತ. ಈಗ ನೋವು ಹೆೋಳಿತೋರೋ ಇಲ್ಲಿ ? ಛಾನ್ಸ್ಥ್ಕ್ಳೊಕೋತಿದೋರಿ, ಉಳಿದವರು ನಮಮ
ಹಾಗಲಲಿ. ಬಾಯಿ ಬಿಡಸುೋಕೆ ಥಡ್ರಡಗಿಗಗಳನೆನುಲಲಿ ಬಳಸ್ಥಾತರೆ. ನಾವೋಗ ಒಂದು ಕಾನಫೂರ್ರೆನಸುಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು. ಆಲ್ರೆೈಟ್ಟ್’
ಎಂದು ಕ್ಣಸುನೆನು ಮಾಡದ. ಪೆೋದೆ ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ರೂರ್ಮಿನ ಹೊರಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತೆತ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಟ್ಟೆಟ
ಕ್ಟಿಟದ.
ಹತುತ ಹನೆನುರಡು ಅಡ ಎತತರದ ಗ್ೋಡೆಯಿಂದ ಆವೃತತವಾದ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಣಣನ ಬಟ್ಟೆಟ
ಬಿಚಚಿಲಾಯಿತು. ಎದುರಿಗೆ ದಪ್ಪ ಮುಖದವನದದಾ. ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತದದಾಂತೆ ಇತುತ.
‘ಅದೆೋನು ನನೆನು ರಾತೆರ ಬಾಗಿಲು ಬಡೋತ ಇದದಾ ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ುಮಮನದದಾ.
‘ನನನು ಹತಿತರ ಬಾಯಿ ಬಿಡಸೊೋದು ಹೆೋಗೆ ನನಗೆ ಗ್ತುತ – ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಗ್ತತ ? ಕ್ಟಿಟರೋ ಇವನನು?’ ಎಂದು
ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹಚಚಿ ಒಳಗೆ ಹೊೋದ.
ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಗೂರ್ಟ್ಗಳ ಮಧೆಯ ಬಾವಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ದುಂಡನೆಯ ಕ್ಬಿಬಣದ ರಾಟ್ಟೆಯಿತುತ. ಅದರಿಂದ
ಇಳಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಗಗದ ಒಂದು ತುದಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕೆೈಗಳನುನು ಬೆನನುನ ಹಿಂದೆ ತಂದು ಬಿಗಿಯಲಾಯಿತು. ಇನ್ನುಂದು
ತುದಯನುನು ಕ್ೋರಲು ಧ್ವನಯ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಪೆೋದೆ ಹಿಡದುಕೊಂಡು, ‘ಸ್ಥಾರ್’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದ.
ದಪ್ಪ ಮೊೋರೆಯವ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಸ್ಥೆೋದುತತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ದಫೆೋದಾರ ಹಿಡದದದಾ ಲೆಜರ್ಗೆ ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ುತತ – – ‘ಎಸ್ಥ್ –
ಗ್ೋ ಆನ್’ ಎಂದ. ಕ್ೋರಲು ಧ್ವನಯವ ಹಗಗವನೆನುಳ್ಳೆಯತ್ಡಗಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹಿಂದಕೆಕ ಕ್ಟಿಟದ ಕೆೈಗಳನುನು ಹಗಗ ಮೋಲಕೆಕ
ಜಗುಗತಿತದದಾಂತೆಯೆ ನಲ್ಲಿಸ್ುವ ಸ್ನೆನು ಮಾಡ ದಪ್ಪ ಮುಖದವ –
‘ಈಗಲೆೋ ಇಷ್ುಟ ನ್ೋವಾಗತೆತ. ಇನೂರ್ನು ಎಳ್ಳೆದರೆ ನನನು ಕ್ಣುಣಗಳು ಮಿಂಚು ಕಾಣುತತವೆ’ ಎಂದು ನಗುತತ ‘ಹೆೋಳಿ ಬಿಡು –
ಪಾಪ್ ನೋನು ಊಟ್ಟಾನೂರ್ ಮಾಡಲಲಿ’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ.
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ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಥಟ್ಟನೆೋ ಕ್ಡುಕೊೋಪ್ ಬಂದಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ‘ಎಳಿ’ ಎಂದ ಉದುರವನಲ್ಲಿ. ಕೆೈಗಳನುನು ಮೋಲಕೆಕ ಮೋಲಕೆಕ
ಎಳ್ಳೆದಂತೆ ಅವು ಮುರಿದು ಹೊೋಗುತಾತವೆನನುಸಿತು. ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ತತಲೆ ಕ್ಟಿಟ ಬಂದವು. ತಾನು ಕ್ುಸಿಯುತಿತದದಾಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಅನನುಸಿತು.
ಎಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾ ಹಗಗ ಸ್ಡಲವಾಯಿತು. ಹಾಯೆನಸಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿ ಮುಂದೆ ಮತೆತ ಎಳ್ಳೆಯುವುದನುನು
ನರಿೋಕ್ಷಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಭಯ ಮರುಕ್ಳಿಸಿತು.
ನರಿೋಕೆಷಯಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಅಸ್ಹನೋಯವೆನನುಸ್ುವ ನ್ೋವು ವತರಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ುವಾಗ ಅಷ್ುಟ
ಅಸ್ಹನೋಯವಲಲಿವೆನುನುವುದು ನಧಾನವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಟಗುತತ ಹೊೋಯಿತು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ನ್ೋವುಗಳನುನು
ನರಿೋಕ್ಷಸ್ದೆ ಸ್ದಯದಲೆಲಿ ಮನಸ್ಸುನುನು ತ್ಡಗಿಸಿಕೊಟ್ುಟಕೊಂಡರುವುದು ಹೆೋಗೆ ? ಮನಸ್ಸುನುನು ತನನು ಬಾಲಯದ ದನಗಳಲ್ಲಿ
ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟ. ತನಗೆ ಪ್ರಯವಾಗಿದದಾ ಕೆಲವು ಮುಹೂರ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನುನು ನಲ್ಲಿಸ್ಲು ನ್ೋಡದ. . . . .
ದನ ಕ್ರುಗಳು ಕೊರಳಿನ ಗಂಟ್ಟೆ ಶಬದಾ ಮಾಡುತತ ಎದುರಿಗೆ ಮೋಯುತಿತವೆ. ತಾನು ಒಂದು ದೊಡಡ ಹಲಸಿನ ಮರದ
ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತಿದೆದಾೋನೆ – ಕ್ಂಬಳಿಯ ಮೋಲೆ. ಪದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಂಬೂರ್ತ ಪ್ಕ್ಷ ಹೊರಬಂದು ಕ್ುಪ್ಪಳಿಸಿ
ಕ್ಣಮರೆಯಾಗುತತದೆ. ಇದು ಕ್ಂಡರೆ ಸಿಹಿ ತಿನುನುತೆತೋವೆಂದು ಅಥರ. ಕೊಳನೆನುತಿತಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಹಸಿವಾಗುತಿತರುವ
ಅನುಭವವಾಗುತತದೆ. ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ತಿತ ಹಿಡದು ಗ್ರಬು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತನನು ತಾಯಿ ದೂರ್ರದಂದ ಬರುವುದು ಕಾಣುತತದೆ.
ಅಮಮನನುನು ನ್ೋಡುತಿತದದಾಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ತನನು ಹಸಿವನುನು ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂದು ಆತುರವಾಗುತತದೆ.
ಎದುರು ನಂತ ಅಮಮ ಮುಗುಳನುಗುತತ ‘ಅದೆಂಥ ಹಸಿವೊೋ – ಬೆಳಗಿನ ಝಾವ ಗಂಜಿ ಊಟ್ ಮಾಡದದಾಲಲಿವ?’ ಎಂದು
ಸ್ುಳುಳ ಕೊೋಪ್ದಂದ ಬೆೈಯುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗ್ಣಗುತಾತನೆ: ‘ಅದೆಂಥ ಗಂಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣಣತುತ.’ ತಾಯಿ ಎದುರಲಲಿದೆ
ಇನುನು ಯಾರ ಹತಿತರ ಮಾವಯಯನ ಹೆಂಡತಿ ಅತೆತಯನುನು ಬಯಯಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯ ? ಅವಳು ತನಗ್ಂದು, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇನ್ನುಂದು ಮಾಡುತಿತದದಾಳು.
ತಾಯಿ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಸೊಪ್ುಪ ತರಲೆಂದು ಹೊರಟ್ವಳು ಮಗನ ಹತಿತರ ಆದಷ್ುಟ ಕಾಲ ನಂತಿರಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆೋಕೆಂದೆೋ
ಏನೆೋನ್ೋ ಹೆೋಳುತತ, ಮಗನ ಹಸಿವನುನು ಕ್ಚಾಯಿಸ್ುತತ ನಲುಲಿತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಕ್ಫದಲ್ಲಿ ಗ್ಣಗುತಿತದದಾಂತೆ ತಾಯಿ ತನನು
ಮಡಲನುನು ಬಿಚುಚಿತಾತಳ್ಳೆ. ಬಾಳ್ಳೆಯ ಕೊಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಕ್ಟಿಟದ ಹಲಸಿನ ಹಣಣನ ಕ್ಡುಬಿನ ಚೂರ್ರಂದನುನು ತೆಗೆದು ಇಕೊ ಎಂದು
ಕೊಡುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ಡುಬಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಮಮಯ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪ ಹಚಚಿದೆ. ನನೆನು ಮಾಡದದಾ ಕ್ಡುಬು. ಇವತುತ ಅದು
ಇನನುಷ್ುಟ ರುಚ. ಅವಳ ಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನುನು ಬಚಚಿಟ್ುಟ ತಾಯಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಗನಗೆ ಅದನುನು ಮಾರನೆೋ ದನ
ತಂದುಕೊಡುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ಅತೆತಯ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಿೋಳದಂತೆ ಬಚಚಿಟ್ುಟ ತಂದ ಕ್ಡುಬನುನು ಇಸ್ಕೊಳುಳವಾಗ ತನಗಾದ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳುಳವುದಲಲಿ. ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ುಟ, ‘ಹೂರ್, ಈ ಕ್ಡಬು ಸ್ಮಾ ಬೆಂದಲಲಿ’ ಅನುನುತಾತನೆ. ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ
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ಬಡವಾರ ತಿಳಿಯುತತದೆ. ‘ಧಿಮಾಕ್ು ಮಾಡಬೆೋಡ ತಿನುನು’ ಎಂದು ಮಗನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ಡುಬು ತಿನುನುವಾಗ
ಹೊಳ್ಳೆಯುವುದನುನು ನ್ೋಡುತತ ಅಲ್ಲಿ ನಲುಲಿತಾತಳ್ಳೆ.
ಕ್ಡುಬನುನು ಮುಕ್ುಕತತಲೆೋ ‘ಹೊೋಯ್ಹೊೋಯ್’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆ ಹಾಳು ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಮನೆಯ ದನದ
ಬೆನನುನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತಾತನೆ. ತುಡುಗು ದನ, ಕ್ಂಡವರ ಹೊಲ ನುಗುಗತತದೆ.
ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಪೆರೈಮರಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಾಯಯರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದನಕಾಯಲು ಶುರುಮಾಡುವುದಕ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಹನ್ನುಂದೊ ವಷ್ರಗಳ್ಳಾಗುವ ತನಕ್ ಅವರ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊೋಗುತಿತದದಾ. ಮಕ್ಕಳಿಲಲಿದ ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಹೆಂಡತಿ ರುಕ್ಮಣಯಮಮನಗೆ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆಂದರೆ ಅಕ್ಕರೆ. ಏನ್ೋ ನೆವ ಹೂರ್ಡ ಸ್ುಮಮನೆ ಅವನನುನು ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ ಮಾತಾಡುತತ ಕ್ಣುತಂಬ
ನ್ೋಡುತತ ನಲುಲಿವರು. ಚಕ್ುಕಲ್ ಕೊೋಡಬಳ್ಳೆ ಕೊಡವರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿ ಅವರ ಹತಿತರ ತನೆನುಲಲಿ ಸ್ುಖ ದುಃಖ
ತ್ೋಡಕೊಳುಳವುದು – ಎಲೆಯಡಕೆ ಜಗಿಯುತತ. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಜೊೋಯಿಸ್ರು ರಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಓದುವುದನುನು
ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ಯಾರಿಲಲಿದದದಾರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಾವಡಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರು. ‘ನನನು ಮಗನಗೆ ರಾಜಕ್ಳ್ಳೆಯಿದೆ’ ಎನುನುವರು ಅವರು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿಗೆ. ಕ್ಣರನ ವೃತಾತಂತ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತಾತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಒದೆದಾಯಾಗುವುದನುನು ಜೊೋಯಿಸ್ರು
ಗಮನಸ್ುವರು. ‘ಏಕ್ಲವಯನ ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳಲೆೋನ್ೋ’ ಎಂದು ಕೆೋಳುವರು.
ರುಕ್ಮಣಯಮಮನವರು ಅಸ್ಥಾಧ್ಯ ಮಡ. ಅವನ ಒಡಡದ ಕೆೈಮೋಲೆ ಅಷ್ಟೆಟತತರದಂದ ಅವರು ಕೊೋಡುಬಳ್ಳೆ ಹಾಕ್ುವುದು.
ಬೆೋಲ್ಯ ಮೋಲೆ ಸಿೋರೆ ಒಣಗಿ ಹಾಕ್ದದಾರೆ, ದೂರ್ರದಂದಲೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನನು ನ್ೋಡ ‘ಏ ಕ್ಟ್ಟ ಮಡ ಹರವದೆದಾೋನ್ೋ, ತೆಗಿೋತಿೋನ
– ಬೆೋಲ್ ಮುಟ್ಟಬೆೋಡ’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗುತತ ಬಂದು ಸಿೋರೆಯನುನು ಎತಿತಕೊಳುಳವರು. ಒಮಮ ಮುಟಿಟದರೆೋನಾಗುತತದೆಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅದನುನು ಮುಟಿಟಕೊಂಡೆೋ ಒಳಬಂದುದನುನು ಕ್ಂಡ ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ಅವನನುನು ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಓಡಬಂದು,
ಮುಟಿಟದರೆ ತಾನು ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಮೈಲ್ಗೆಯಾಗಿಬಿಡುತೆತೋನೆಂದು ಅರಿತು, ‘ಫಟಿಂಗ’ ಎಂದು ಎತಿತದ ಕೆೈಯನುನು ಹಾಗೆೋ ಎತಿತ
ನಂತದದಾನುನು ನ್ೋಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಗಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದದಾ. ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ತನನು ನಗುವನುನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಸಿ ಮುನಸಿನಂದ
‘ಸ್ಮಾ ಮಾಡಸಿತೋನ ಇರು ನನನು ಅವವನಗೆ ಹೆೋಳಿ. ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗುವಾಗ ಬೆನನುಗೆ ಹಾಳ್ಳೆ ಕ್ಟ್ಕೋಬೆೋಕಾಗುತೆತ’ ಎಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿೋರೆ ಎತಿತಸಿ ಬಾವಕ್ಟ್ಟೆಟ ಬುಡದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ನೋರು ಸ್ಥೆೋದ ಹೊಯುದಾ, ಹಿಂಡ ಮತೆತ ಹರವದದಾರು. . . . . .
.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಯಯೋ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿ, ಇನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ಗಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾನುನು ತಡೆದುಕೊಂಡ. ಕೆೈಗಳನನು ಮತೆತ ಹಗಗ ಎಳ್ಳೆದು
ಮುರಿಯತ್ಡಗಿತುತ. ಈ ನ್ೋವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತತಲೆೋ ಇರುತತದೆ ಅನನುಸ್ುತಿತದಾದಾಗ ಸ್ರಕ್ಕನೆ ಹಗಗ
ಸ್ಡಲವಾಯಿತು. ಕ್ಣುಣ ಕ್ತತಲೆ ಕ್ಟಿಟ ಬಂದು ಕ್ುಸಿದ. ಕ್ೋರಲು ಧ್ವನಯ ಪೆೋದೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಸಿ ನೋರು ಹೊೋಯುಯತಿತದದಾ.
ಅವನು ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಳಳಲು ತ್ಡಗಿದಾಗ ಸಿನಮಾ ಸ್ಂಗಿೋತದ ಅಲೆಯಂದು ಕ್ವಯ ಮೋಲೆ ಬಿದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾದ.
ಕಾಂಪೌಂಡು ಗ್ೋಡೆಯಾಚೆಯಂದು ಹೊೋಟ್ಟೆೋಲ್ರಬೆೋಕ್ು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಿನಮಾ ಹಾಡು ಅಬಬರಿಸಿ ಕೆೋಳುತಿತದೆ. ಆವಾರಾ
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ಹೂರ್, ಹೂರ್. . ಆವಾರಾ ಹೂರ್. . . ಎತಿತನ ಬಂಡ ಚಲ್ಸ್ುವ ಶಬದಾ. ಚಾವಟಿಯ ಏಟಿನ ಶಬದಾ. ಹೊರಗ್ಂದು ಜಗತುತ
ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ತನನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನುವಾಗಿದೆ. ಹೊೋಟ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಫ್ಗೆ ಆಡರರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ.
ಅಂಗಡಯಿಂದ ಬಕ್ಲಿೋರ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ತರಿಸಿ ಹಚಚಿ ಹೊಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಎತಿತನ ಬಂಡಯ ಶಬದಾ ದೂರ್ರವಾಗುತಿತದೆ.
ಸಿಲ್ೋನ್ನಂದ ಬರುವ ಹಾಡು ನಂತು ಆಸೊಪರೋ ಜಾಹಿೋರಾತು ಕೆೋಳುತಿತದೆ.
ದಪ್ಪ ಮೊೋರೆಯವನು ಕಾಲುಗಳನುನು ಅಗಲ್ಸಿ ನಂತು ಗಾಜಿನ ಲ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಕ್ುಡಯುತಿತದದಾ. ಅದು ಮುಗಿಯುವುದನೆನುೋ
ನ್ೋಡುತಿತದದಾ ಪೆೋದೆಯಬಬ ಕೆೈಗಳನುನು ಬಾಚ ತಯಾರಾಗಿದದಾ. ಮುಗಿದ ಬಟ್ಟಲನುನು ಅನಯಮನಸ್ಕನಾಗಿ ದಪ್ಪಮೊೋರೆಯವ
ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡದಾಗ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂತ ಪೆೋದೆ ಎಡಗಡೆ ಹೊೋಗಿ ಅದನುನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೊೋದ. ತನನು
ಜಿೋವನವನುನು ಆಳುವ ಸ್ವರಶಕ್ತನಂತೆ ನಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಕ್ುಸಿದು ಕ್ೂರ್ತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ ನ್ೋಡದ. ಇವನಗೆ
ತಾಯಿಯಿದಾದಾಳ? ಇವನೂರ್ ಒಮಮ ಹುಡುಗನಾಗಿದದಾನೆ? ಅನಯಮನಸ್ಕನಾಗಿ ನಂತಿದದಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊಂಟ್ವನುನು ತುಸ್ು ತಗಿಗಸ್ುತತ
ಹೂರ್ಸ್ುಬಿಟ್ಟ. ಉದುರವನಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಡೆ ನ್ೋಡದೆ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಪೆೋದೆಯಬಬ
ಎಬಿಬಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ ಎರಡು ಕ್ುಚರಗಳಿದದಾ ಬರಿದಾದ ಒಂದು ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ುಚರ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದ.
ಅಲೂರ್ಯಮಿನಯಂ ತಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಟ್ಟನೂರ್ನು ಒಂದು ಲ್ೋಟ್ ಕಾಫ್ಯನುನು ಎದುರಿಗಿಟ್ುಟ ಕಾಯುತತ ನಂತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅದನುನು ಕ್ಂಡು ಹಸಿವು ಉಲಬಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಾನು ಉಪ್ವಾಸ್ ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಸ್ುಸ್ಂಸ್ಕೃತರಂತೆ
ಕ್ಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರು ಹೆೋಳಿದದಾರಿಂದ ಅದನುನು ತಿನುನುವಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಆಸ್ಥೆಯನುನು ತಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದದಾಕೆಕ
ಸ್ಂತ್ೋಷ್ಪ್ಡುತತ ಕ್ುಚರಯ ಮೋಲೆ ಒರಗಿ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿದ. ಇನೆನುೋನು ಜೊಂಪ್ು ಹತತಬೆೋಕ್ು ಆಗ ಪೆೋದೆ ಧ್ಡಧ್ಡನೆ ತನನು
ಬುಟಿಸುಗೆ ಹಾಕ್ದ ಲಾಳದಂದ ಸಿಮಂಟ್ಟ್ನೆಲವನುನು ಕ್ುಟಿಟದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎಚಚಿರಾದ. ಈ ಗಾಬರಿ ಅವನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತಲಲಿ ಎಂದು ಅವಮಾನವಾಗಿ ತಾನು ನದೆದಾ ಹೊೋಗಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಕ್ಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಣುಣಬಿಟ್ಟಕೊಂಡ ಕ್ೂರ್ತ.
ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಂಡ. ಅವಳು ಸ್ಡಲವಾಗಿ ಜಡೆ ಹಾಕ್ದಾದಾಳ್ಳೆ. ಕ್ವಗಳ ಮೋಲ್ನಂದ ಅವಳ ಕ್ಪ್ುಪ
ತಲೆಕ್ೂರ್ದಲು ಇಳಿದು ಎದೆಯಮೋಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳು ತಂಬೂರ್ರಿ ಹಿಡದು ಹಾಡುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ‘ಕ್ಬಿೋರ ಹೆೋಳುತಾತನೆ
ಸ್ಥಾಧ್ುಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಕೆೋಳಿರಿ’ ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾಲನುನು ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ಈಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ
ನಾಚಕೆಯಾಗುವುದಲಲಿ. ಎದುದಾ ಬಂದು ತನನು ಪ್ಕ್ಕ ಕ್ೂರ್ತವಳನುನು ಮೃದುವಾಗಿ ತಡವುತಿತದಾದಾನೆ. ಆಮೋಲೆ ಅದನುನು ಅಣಾಣಜಿಗೆ
ಹೆೋಳುತಾತನೆ. ಅವನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಮನುನು ಬದಲು ಮಾಡುವ ಥಿಯರಿ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುತಾತನೆ. ಸ್ಮಾಜ
ಹಿಂಸ್ಥೆಯ ಮೋಲೆ ನಂತಿದೆ. ಇವೆಲಲಿ ಕೆೋಂದರೋಕ್ೃತವಾಗಿ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಸ್ಂಸ್ಥೆಥೆಯಾಗಿದೆ. ವೆೈಯಕ್ತಕ್ವಾಗಿ ಈ ಪೋಲ್ೋಸ್ರನುನು
ದೆವೋಷಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಹೆೋಗೆ ಕೆಲಸ್ಮಾಡುತತದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದನುನು ಬದಲು ಮಾಡಬೆೋಕ್ು. ಹಿೋಗೆ
ಬದಲು ಮಾಡುವವರು ರೆೈತರು, ಕ್ೂರ್ಲ್ಗಾರರು. ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ೂರ್ಡ ಬರಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾಧ್ನ. ಆದರೆ ಅವನು
ರಾತೆರ ಯಾವಳೊೋ ಹೆಣಣನುನು ಬಲಾತಾಕರವಾಗಿ ಸ್ಂಭೋಗಿಸ್ುವಾಗ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಭಿೋಕ್ರ ಶಬದಾಗಳು ನೆನಪಾಗುತತವೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ನದೆದಾ ಹಾರಿ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗುತತವೆ.
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ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎಲ್ಲಿೋ ಹೊರಗೆ ತನನುನುನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಮಾಗರಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ುತಿತದಾದಾರೆ . ಅವರಿಗೆ ಗ್ತುತ
ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು.
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತಿಯಾಗುತತದೆ. ಈ ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಶಿಕ್ಷಸ್ುವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಯೋಚಸ್ುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ಂಕ್ೋಣರವಾದ ಒಂದು ಯಂತರವನುನು ಸ್ೃಷಿಟಸ್ುತತ ಹೊೋಗುತಾತನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಳಗ್ಂದು ಕ್ಚಚಿಕೊಂಡ ನೂರ್ರಾರು
ಚಕ್ರಗಳು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಂತರ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಹಿಡದು ಹಿಂಡುತತದೆ. ಸ್ಥಾಯಲು ಬಿಡದಂತೆ
ಹಿಂಸಿಸ್ುತತದೆ. ಅದು ಗಾಣದಂತಿರುತತದೆ. ಅಲೆಮನೆ ಜಾಮಪ್ಕ್ವಾಯಿತು. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ುರಿಯುವ ಹಾಲು, ಅಡಕೆಯ
ಸ್ಪೆಪಯಿಂದ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಬೆಂಕ್ ಎದುದಾ ಕ್ುದಸ್ುತಿತರುವ ಹಂಡೆ, ಈ ಹಂಡೆಯಿಂದ ಎತಿತ ತಿನುನುವ ನ್ರೆ ಬೆಲಲಿ. . .
ಮತೆತ ಶಬದಾವಾಗುತತದೆ. ಉಪ್ಪಟ್ಟನುನು ಪೆೋದೆಯೆೋ ತಿಂದು ಅಲೂರ್ಯಮಿನಯಿಂ ತಟ್ಟೆಟಯನುನು ಎತಿತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ನ್ೋಡ ಈಡಯಟಿಟನಂತೆ ನಗುತತ ನಂತಿದದಾ. ಅವನ ಹಲುಲಿಗಳು ಹುಳುಕಾಗಿ ಕ್ರರಗಾಗಿದದಾವು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆೋ ಉಪ್ಪಟ್ಟನುನು
ತಿಂದನೆಂದು ಮೋಲ್ನವರು ಭಾವಸ್ುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡದದಾ.
ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಹತಿತಸ್ಲು ಮತೆತ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಬಹುದು ಎನನುಸಿತು. ಕೆೈಗಳನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕ್ಟಿಟ ಎಳ್ಳೆಯುವಾಗ
ಸ್ಹನೆಗೂರ್ ಒಂದು ತುದಯಿದೆ, ಆ ತುದ ದಾಟ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗುಲವೂ ನ್ೋವನುನು ಏರಿಸ್ುತತ ಹೊೋಗುತತದೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಭಯದಂದ ನಡುಗುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಈ ಸ್ಥಾರಿ ತಾನದನುನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅಣಾಣಜಿ ಹಣ ಕ್ಳಿಸ್ುತಿತದದಾವರ ಹೆಸ್ರನೆನುಲಲಿ ಹೆೋಳಿ
ಬಿಡಬಹುದು.
ಬೂರ್ಟಿಸುನ ಸ್ಪ್ಪಳ ಕೆೋಳಿಸಿತು.
ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಟಿಟದದಾ ಹಣುಣ ಮಿೋಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನುಂದು ಕ್ುಚಯ ಮಲೆ ಕ್ೂರ್ತ. ತನನು
ಪ್ೋಕ್ಕಾಯಪ್ನುನು ತೆಗೆದು ಬೆವರುತಿತದದಾ ಹಣೆಯನುನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ. ಕ್ುಂಕ್ುಮವೂ ಒದೆದಾಯಾಗಿ ಮೂರ್ಗಿನ ಕೆಳಗೆ
ಇಳಿಯುತಿತತುತ. ಆ ಕ್ುಂಕ್ುಮವನುನು ಅಳಿಸ್ದಂತೆ ಮೂರ್ಗನೂರ್ನು ಕೆನೆನುಯನೂರ್ನು ಕ್ತತನೂರ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ:
‘ಈ ಹಾಳು ವಾರಂಗಲ್ಸ್ುತತ ಕ್ಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ ನ್ೋಡ. ಆದರಂದ ಭಯಂಕ್ರ ಸ್ಥೆಖೆೋರಿ. ಕಾಫ್ೋ ತರಿಸ್ಲ?’ ಎಂದು
ಕೆೋಳಿದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋಡವೆಂದು ತಲೆಯಾಡಸಿದ.
‘ಶರಬತ್’

ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋಡವೆಂದ.
‘ನ್ೋಡರ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ಇವೆಲಲಿ ಲ್ೋಯರ್ ಕೆೋಡರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ್. ಅವರ ಅಪರೋಚ್ಬೂರ್ರಟ್ಲ್ಆಗಿರತೆತ.
. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗಮನ ತನನು ಮಾತಿನ ಮೋಲ್ಲಲಿವೆಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿ ಆತ,
‘ನನನು ಹೆಸ್ರು ಗಜಾನನ ಜೊೋಷಿೋಂತಾರಿ’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತುಟಿ ಬಿಗಿದು ಕ್ೂರ್ತೆೋ ಇದದಾದುದಾ ನ್ೋಡ,
‘ನಮಮ ಹಿತೆೈಷಿಗಳಂತೆ – ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದದದಾರು. ಬೆಳಿಗೆಗ ನಮಮನೆೋಲೆೋ ಟಿಫನ್ತಗ್ಂಡರು. ಅದಕೆಕ
ನಾನೆೋ ಬಂದೆ ನಮಮನುನು ನ್ೋಡುವ ಅಂತ.’
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಹೆಸ್ರು ಕೆೋಳಿ ಅಪ್ರಯತನುವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಟಿಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಆತುರದಂದ ಮುಂದನದಕೆಕ ಕಾದ. ಜೊೋಷಿ ಇದನುನು
ಗಮನಸಿ ತುಂಬ ಮದುವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಮಮ ಡಪಾಟ್ರಮಂಟ್ಟೆೋ ಹಿೋಗೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಟ್ಟೆೈಡ್ರ ಆಗಿತೋನೋಂತ ಕಾದದೋನ. ಆದರೆ ನ್ೋಡರ ಇವತಿತಗೂರ್ ನಾನು ಪ್ೂಜೆ
ಮಾಡದೆ ಮನೆ ಬಿಡಲಲಿ.’
ಎಂದು ಮತ್ತಮಮ ಕ್ತತನುನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಂತಿದದಾ ಪೆೋದೆಗೆ ಹೊೋಗುವಂತೆ ಹೆೋಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ:
‘ಕ್ರಮಿನಲ್ಸ್ಥ್ಜತೆ ಡೋಲ್ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ನಾವೂನೂರ್ ಅದೆೋ ಟ್ಟೆಂಪ್ರಮಂಟ್ಟ್ಸ್ಥ್ರವರಾಗಿಬಿಡತೋವೋಂತ ಕಾಣುತೆತ. ನ್ಡರ
ನಮಮಂಥ ಒಬಬ ಐಡಯಲ್ಷ್ಟ್ಟ್ಟ್ಯಂಗ್ಮಾಯನ್ಹತರ ಡೋಲ್ಮಾಡೋದು ಹೆೋಗೆೋಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದೆೋ ಇಲಲಿರಿ.
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಯಯ ನಡೋತ ಇಲವ ಅಂತ ನೋವು ಕೆೋಳಿತೋರಿ. ಎಸ್ಥ್. ನಾನು ಒಪ್ಪಕೊೋತಿೋನ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಂತಿಯಾಗ
ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ನಮಗೆ ಅನನುಸಿದೆರ ತಪೆಪ? ಒಂದು ಸ್ಥೆೋಯಿಂಗೆೋ ಇದೆಯಲಲಿ – ಇಪ್ಪತೆತೈದು ವಷ್ರದೊಳಗೆ ಒಬಬ
ಕ್ಮೂರ್ಯನಷ್ಟಆಗಿಲಲಿದೆೋ ಇದೆರ ಅವನು ಹಾಟ್ರಲೆಸ್ಥ್ಇರಬೆೋಕ್ು ಅಂತ. ಹಾಗೆೋನೆೋ ಇಪ್ಪತೆತೈದು ವಷ್ರದ ಮೋಲೆೋನೂರ್ ಅವನು
ಕ್ಮೂರ್ಯನಸ್ಟಆಗಿ ಉಳಿದೆರ ಅವನು ಈಡಯಟ್ಟ್ಇರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ.’
ಜೊೋಷಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ತನನು ಜೊತೆ ನಗುತಿತದಾದಾನೆಂದೆೋ ಭಾವಸಿದವನ ಹಾಗೆ ತ್ಡೆಗಳನುನು ತಟಿಟಕೊಳುಳತತ
ಕ್ೂರ್ತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವನನುನು ದಟಿಟಸಿ ನ್ೋಡುತತಲೆೋ ಇದದಾ.
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‘ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥೆೋಯಿಂಗ್ ಹೊಸ್ದರಲಾರದು – ಅಲೆವ? ವೆರಿ ಫನನು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಫನನು.’
ಜೊೋಷಿ ನಗು ನಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಣಣಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕದ ನೋರನುನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೆೋಳಿದ:
‘ಗೌಡ್ – ನಮಮ ಸ್ಥೆನುೋಮ್ಅಲೆಲಿೋಂನರ? ಧಾರವಾಡದ ಕ್ಡೆ ಬಾರಹಮಣ ಗೌಡರೂರ್ ಇದಾರಿೋರ. ನೋವೂ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಜೆೈನರಾಗಿದದಾವರಂತೆ, ನಾಮಧಾರಿಗಳಂತೆ – ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎಲಲಿ ಹೆೋಳಿದರು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸಿಟಂಗ್, ವೆರಿ ವರಿ
ಇಂಟ್ರೆಸಿಟಂಗ್. ಈ ಪ್ರದೆೋಶ ನ್ೋಡರ ನೆೈಜಾಮ್ಆಳಿವಕೆೋಲ್ ಇತತಲಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಜನರೆಲಲಿ ಶುದಧಿ
ಬೂರ್ರಟ್ಗಳು. ಅದಕಾಕಗಿ ನಾನೆೋ ಬಂದೆೋರಿ. ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ಹೆೋಳಿದೆ: ಡೋಂಟ್ಟ್ವರಿ. ಆ ಅಣಾಣಜಿ ಇದದಾನಲಲಿ
ಅವನಗ್ಂದೆರಡು ಹೆಂಗಸ್ರು ಕಾಂಟ್ಟಾಯಕ್ಟಸಇದದಾರಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಅಡೆರಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಥಾಕ್ು ನಮಗೆ ಅಂತ.’
ಜೊೋಷಿ ಅಷ್ುಟ ಮಾತಾಡ ಸ್ುಮಮನಾದ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನೋರು ತರುವಂತೆ ಪೆೋದೆಯನುನು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ‘ನೋರಿಗೆೋನಂತೆ’
ಎಂದು ಒಂದು ಗಾಲಿಸ್ು ಹೂರ್ಜಿಯ ತಣಣನೆಯ ನೋರು ಕೊಟ್ುಟ ತಾನೂರ್ ಕ್ುಡದ.
‘ಈ ಇನ್ವೆಸಿಟಗೆೋಶನ್ಗೆ ನಾನೆೋ ಮುಖಯ ನ್ೋಡರ. ನಮಿಮಂದ ಅಷ್ುಟ ತಿಳಿದರೆ ಸ್ಥಾಕ್ು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡತೋವೋಂತ ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ
ಹೆೋಳಿದೆ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸಿಟಂಗ್ಮನುಷ್ಯ. ಅಂಥವರು ಸಿಕ್ಕದದಾರಿಂದ ಯೂರ್ ಆರ್ ಲಕ್ಕ. ಪಾಪ್ – ಅದೆಹಾೋಗೆ ಆ
ಅಣಾಣಜಿೋಂತಿರಲಲಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಗಂಟ್ುಬಿದದಾನ್ೋ. ನಾನು ನನನು ಮಗನಗೆ ಹೆೋಳಿತೋನ. ಅಯಯ ಏನೆೋ ಮಾಡು, ಪೋಲ್ೋಸ್ರ
ಕೆೈಗೆ ಮಾತರ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊಬೆೋಡ ಅಂತ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮದುವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ – ಇದೆೋ ತನನು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಎನುನುವಂತೆ
‘ನನಗೆೋನೂರ್ ಗ್ತಿತಲಲಿ.’
ಆಲ್ರೆೈಟ್ಟ್ಎಂದು ಜೊೋಷಿ ಎದುದಾ ನಂತು ಅವನ ಪ್ೋಕ್ಕಾಯಪ್ಹಾಕ್ಕೊಂಡ.
‘ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ು ಅನನುಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಕ್ಳಿಸಿ. ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದವರು ಇಲಾಲಿರಿ. ನಾನು
ಹೆೋಳಿತರೋದು ಫಾಯಕ್ಟ. ನಮಗೆ ಹೆದರಿಸ್ಕ್ಕಲಲಿ’.
ಎಂದು ಅಂಗಿಯನುನು ಜಗಿಗ ಸ್ರಮಾಡಕೊಂಡು ಹೊೋದ. ಪೆೋದೆ ಬಂದು ಅವನನುನು ಎಬಿಬಸಿಕೊಂಡು ಮತೆತ
ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಏರಿಸ್ುವ ಜಾಗಕೆಕ ತಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬನನುನು ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಏರಿಸ್ುತತ ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಂತಿದದಾ.
ಹರಿದ ಅಂಗಿ ತ್ಟ್ುಟ ಪಾಯಂಟ್ಟ್ಹಾಕ್ದವನ ಕೆೈಗಳು ಏರುತಿತದದಾಂತೆ ಅವನು ಕ್ರುಚಕೊಳಳಲು ಶುರು ಮಾಡದ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ
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ಅವನು ಬಡಬಡಸ್ುತಿತದಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನನುನು ಇಳಿಸಿ ಅವನು ಹೆೋಳಿದದಾನುನು ಗುರುತು ಮಾಡಕೊಂಡು ದಫೆೋದಾರನ್ಬಬನ
ಜೊತೆ ಅವನನುನು ಕ್ಳಿಸಿದ. ಈ ದೃಶಯವನುನು ನ್ೋಡಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡದದಾವ ನಂತರ ಅವನನುನು ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿೋ
ಬಳಸಿ, ಮಟ್ಟಲುಗಳನುನು ಹತಿತಸಿ ಇಳಿಸಿ ಹಲವು ರೂರ್ಂಗಳ ಮೂರ್ಲಕ್ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದ. ಕೊನೆಗ್ಂದು ಹಾಲ್ನ
ಮುಖಾಂತರ ಅವನನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾದಾ ಬಟ್ಟೆಟಗಳನುನು ತ್ಟ್ಟವರು ಮೋಜಿನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು
ಬರೆಯುತಿತದುದಾದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಂಡ. ಎಲಲಿ ಸ್ಥಾಮಾನಯ ಕ್ಚೆೋರಿಗಳಂತೆಯೆೋ ಇದೂರ್ ಇತುತ. ಹಣೆಗೆ ವಭೂರ್ತಿ ತ್ಟ್ುಟ ಬೆಳಳನೆಯ
ಟ್ೋಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವನ್ಬಬ ನಡುವನ ಮೋಜಿನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಬರೆಯುತಿತದದಾ. ಶಾಯಿ ಹತಿತದ ಟ್ಟೆೋಬಲ್ಕಾಲಿತ, ಒಂದು
ಪಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದದಾ ಹಳಸಿದ ವಾಸ್ನೆಯ ಹಿಟಿಟನ ಗ್ಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದದಾದದಾ ದಪ್ಪನೆಯ ಕ್ಡಡ, ಗ್ೋಡೆಯ ಮೋಲೆ
ಬೋಸ್ಥ್ನೆಹರೂರ್ ಪ್ಟ್ಗಳು, ಮೂರ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೋಡ ಸ್ಥೆೋದುತತ ನಂತ ಜವಾನರು, ಬಿೋಡ ಆರಿಸ್ುವಾಗ ಗ್ೋಡೆಗೆ ಹತಿತದ
ಕ್ರಿಯ ಗುರುತುಗಳು, ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟದ ಮರಳಿನ ಮೋಲೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡದದಾ ನೋರಿನ ಹೂರ್ಜಿಗಳು, ಎಲಲಿರೂರ್
ಸ್ಣಣದನಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿತದದಾ ಗಿಜಿ ಗಿಜಿ ಶಬದಾ, ತೆರೆದ ಕ್ಪಾಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆೋರಿಸಿಟ್ುಟ ಹಳದ ಬಣಣಕೆಕ ತಿರುಗಿದ ಫೆೈಲುಗಳು –
ಇವುಗಳನೆನುಲಲಿ ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಧಾನವಾಗಿ ಈ ಲಯದಂತೆ ಉದದಾವಾಗಿದದಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಜುಗಳ ನಡುವೆ ದಾರಿ
ಮಾಡಕೊಳುಳತತ ಚಲ್ಸಿದ. ಇದೆೋ ಡಸಿಟರೋಕ್ಟನ ಮುಖಯ ಠಾಣೆಯಿರಬೆೋಕ್ು. ಜೊೋಷಿಯೂರ್ ಇಲೆಲಿೋ ಎಲ್ಲಿೋ ಇದಾದಾನೆ. ಮೋಲೆ
ಎಷ್ಟೋ ರೂರ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೋಲ್ನವನೂರ್, ಮೋಲ್ನವನ ಮೋಲ್ನವನೂರ್ ಇದಾದಾರೆ. ಆ ರೂರ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಯನ್
ಇರುತತವೆ. ಇದೆೋ ಕ್ಟ್ಟಡದ ಒಂದು ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ತನನು ವಚಾರಣೆಯನುನು ಮೂರ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡದುದಾ. ಕೌಷರ ಮಾಡದ
ಮೂರ್ತಿಯನುನು ತಿರುವುತತ, ಕ್ನನುಡಕ್ಕವನುನು ಮೂರ್ಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಗದಗಳ ಮೋಲೆ ಲೆೋಖನಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಗರವಾಗಿ
ಬರೆಯುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಇವರೆಲಲಿ’ ಬಡಗೃಹಸ್ಥೆರಂತೆ ಕಾಣುತಾತರೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಂಗ್ನಲೆಲಿೋ ಎಲ್ಲಿೋ ಇನ್ನುಂದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ
ಅಂಗಳ ಇದೆ. ತನನುನುನು ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಹತಿತಸಿದ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ರುಚಾಟ್ ಈ ಸ್ದಗೃಹಸ್ಥೆರಂತೆ ತ್ೋರುವ ಗುಮಾಸ್ತರ
ಕ್ವಗೆ ಬಿೋಳುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಪ್ಡೆದ ವಷ್ಯಗಳನುನು ಈ ಗುಮಾಸ್ತರೆಲಲಿ ಸ್ಥಾಲಾಗಿ
ವಾಕ್ಯಗಳನಾನುಗಿ ಸಿದಧಿಪ್ಡಸ್ುತಿತರಬಹುದು – ನಾಯಯಾಂಗದೆದುರು ಮಂಡಸ್ಲು.
ಇಲೆಲಿ ಎಲ್ಲಿೋ ಅಂಗಳವದೆ – ಆದರೆ ತನನು ಕ್ತತಲ್ನ ಕೊೋಣೆಯೆಲ್ಲಿದೆ? ತಪ್ಪಸಿಕೊಳುಳವ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ನ ಹೆಜೆಜಿ: ಈ
ಬಿಲ್ಡಂಗಿನ ಪಾಯಪ್ನುನು ಸಿದಧಿಪ್ಡಸಿದರೆ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವುದು ಸ್ುಲಭವೆನುನುವ ಕಾರಣದಂದಲೆೋ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾರಿ
ತನನುನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದಾಗ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಟ್ಟೆಟ ಕ್ಟಿಟದುದಾ. ಇವತುತ ತಾನು ಜೊೋಷಿಯನುನು ನ್ೋಡದ ರೂರ್ಮು, ನಂತರ
ಬಂದ ಹಿಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಳ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತಿತ ಇಳಿದು ಹೊಕ್ಕ ರೂರ್ಂಗಳು, ಆಮೋಲ್ಂದ ಹೊಕ್ಕ ಈ ಲಾಯದಂಥ ಹಾಲು –
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗಜಿಬಿಜಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಮುಂದನ ಸ್ಥಾರಿ ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನಪ್ಡುತತ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆಂದುಕೊಂಡ.
ಲಾಯವನುನು ದಾಟ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಸ್ವಲಪ ಆಕಾಶ ಕ್ಂಡತು. ಈ ಆಕಾಶವನುನು ಒತಿತಕೊಂಡು ಸ್ುತತಲೂರ್ ನಂತ ಕ್ಪ್ುಪಕ್ಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಕ್ಂಡವು. ಈ ಕ್ಲುಲಿಗಳಿಂದ ಊರಿನ ಸ್ಥೆಖೆ ಇಷ್ುಟ ಅಸ್ಹನೋಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ುರಾತನ ಕಾಲದ ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನವೆನುನುವ ರಾಮಪ್ಪ
ದೆೋವಾಲಯಕೆಕ ಈ ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೆೋ ಕ್ಲಲಿನುನು ಪ್ಡೆದರಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಚೂರ್ರು ಕ್ಂಡಂತಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾದ. ಇಷ್ಟಂದು ಕ್ುಷದರವಾದ ಹಾಲುಗಳನೂರ್ನು, ಚತರಹಿಂಸ್ಥೆಯ
ಅಂಗಳವನೂರ್ನು, ಬದುಕ್ನ ಜಂಜಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ುಸ್ಥಾತದವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಗುಳಿಬಿದದಾ ಕ್ಣುಣಗಳ ಬಡಕ್ಲು ಗುಮಾಸ್ತರನೂರ್ನು
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ರಾಕ್ಷಸ್ನಂತಿದದಾ ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿಯನೂರ್ನು ಒಳಗ್ಂಡ ಈ ಬೃಹತ್ಕ್ಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ುಂದರವಾಗಿತುತ.
ಇಷ್ಟಂದು ಧ್ಗೆಯಲೂರ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಹಸಿಯಾದ ಲಾನ್ಇತುತ. ನೋರಿನ ಬುಗೆಗಯಿತುತ. ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಿ ಸೊಂಟ್ವನುನು ಬಳುಕ್ಸಿ
ಕೊಡವೊಂದನುನು ಹಿಡದು ನಮತ ಹೆಣಣನ ಶಿಲಪವೊಂದರ ಮಲೆ ಈ ಬುಗೆಗ ಚಮುಮತಿತತುತ. ಈ ಬಿಲ್ಡಂಗಿನ ಆಚೆ
ಸ್ಥೆೈಕ್ಲ್ರಿಕಾಷಗಳು ಸ್ಥಾಲಾಗಿ ಕಾಯುತಿತದದಾವು. ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲಲಿದೆ ಎಲೆಯಡಕೆ ಜಗಿಯುತತ ರೆೈತರು, ಕ್ಚೆಚಿಪ್ಂಚೆಯನುನು
ಎತಿತ ಹಿಡದ ಪೆೋಟ್ಟೆಯವರು ಓಡಾಡುತಿತದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿಲ್ಡಂಗಿನ ಮುಂಭಾಗದ ದಕ್ಕನೂರ್ನು ಈಗ ಮಧಾಯಹನುವೆಂಬುದನೂರ್ನು
ಮನಸ್ಸುಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಮೊದಲನೆೋ ಪಾಠ: ಸ್ದಯದ ನ್ೋವು ನರಿೋಕ್ಷಸಿದದಾಕ್ಕಂತ ಸ್ಹಯವಾಗಿರುತತದೆ. ಎರಡನೆೋ
ಪಾಠ: ಆ ಕ್ತತಲ್ನ ಕೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ದೆೋಶಗಳು ಮರೆಯುತತ ಹೊೋಗಬಹುದಾದದಾರಿಂದ, ಕಾಲ ಮತುತ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ
ತಾನು ಎಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಿವೆ ತನನುಂದ ಮಾಯವಾಗದಂತೆ ನ್ೋಡಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು.
ಹಸಿವನಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ ಜೊತೆಗಿದದಾ ಮೈಲೆಕ್ಜಿಜಿ ತೂರ್ತುಗಳು ಮುಖದ ಪೆೋದೆ ಕ್ೂರ್ರರಿಯಂತೆ
ಕಾಣದದಾರಿಂದ ಅವನಗೆ ನೋರು ಬೆೋಕೆಂದು ಸ್ನೆನು ಮಾಡದ. ತಣಣಗಿದದಾ ನೋರನುನು ಅಲೆಲಿ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಹೂರ್ಜಿಯಿಂದ ಪೆೋದೆ
ಕೊಟ್ಟ. ಕ್ಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗವನುನು ಇನನುಷ್ುಟ ನ್ೋಡ ತಣಯಲು ನೋರು ಕ್ುಡಯುವ ನೆವದಂದ ಅಲೆಲಿ ನಂತಿದದಾ. ಪೆೋದೆ
ಅವಸ್ರ ಮಾಡ ಹೊರಡಸಿದ. ಅವನು ಈಗ ಹೊಕ್ುಕ ಹೊರಟ್ ರೂರ್ಮುಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗಿದದಾವು. ಮತೆತ ತಾನೆಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆಂದು
ಗಲ್ಬಿಲ್ಯಾಯಿತು. ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿೋ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ನಂತಿದಾದಾಗ ಅವನೆದುರಿದದಾ ಬಾಗಿಲು ತನನು ಕೊೋಣೆಯದೆಂದು
ಗ್ತಾತಯಿತು. ಪೆೋದೆ ಅವನನುನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ುಟ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ.
ತಗಣಗಳು ಮೈಯ ಮೋಲೆ ಹರಿದು ಕ್ಚಚಿದಾಗ ಆಶಚಿಯರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮೈಯನುನು ಉಜಿಜಿಕೊಳುಳತತ ಸಿಮಂಟ್ಟ್ನ ಮಂಚದ
ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತ ಈ ತಗಣಗಳಿಂದಾದರೂರ್ ಮೈಯ ಎಚಚಿರ ಉಳಿಯುತತದಲಲಿ. ಊರಿನ ಹವಾಕೆಕ ಒಗಿಗರುವುದರಿಂದಲ್ೋ
ಏನ್ೋ ಮೈ ಅಷ್ಟೆಟೋನೂರ್ ಬೆವರುತಿತಲಲಿ. ಹಾಗೆೋ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾಂತೆ ಕ್ಣುಣಗಳು ಬಾಡದವು. ಯಾರಾದರೂರ್ ಥಟ್ಟನೆ ಎಬಿಬಸಿ
ಬಿಡುತಾತರೆಂದು ದಗಿಲುಪ್ಡುತತ, ಅಷ್ಟರಳಗೆ ದೆೋಹಕೆಕ ಬೆೋಕಾದ ನದೆದಾಯನೆನುಲಲಿ ಪ್ಡೆದುಬಿಡಬೆೋಕೆಂದು ಏಕಾಗರನಾಗುತತ,
ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಮುಚಚಿ ಗ್ೋಡೆಗೆ ಒರಗಿದ. ತಗಣಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಕ್ಚುಚಿತತಲೆೋ ಇರುತತವೆ, ಇದು ಅನವಾಯರ ಎಂದು
ತಿಳಿಯಲು ಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗಾಢವಾದ ನದೆದಾ ಬಂತು.
ಎಚಚಿರಾದಾಗ ಇದು ಅದೆೋ ದನವೊೋ, ಮೂರ್ರನೆೋ ದನವೊೋ, ಹಗಲ್ೋ, ರಾತೆರಯೋ ತಿಳಿಯದೆೋ ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಯಿತು.
ಮೂರ್ಗಿನ ಎರಡು ಸೊಳ್ಳೆಳಗಳಿಗೂರ್ ಮೂರ್ಗು ಬಟಿಟಟ್ುಟಕೊಂಡು, ತಲೆಗೆ ಸ್ಣಣದೊಂದು ಗಂಟ್ುಹಾಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪ್ಗೆ
ಮುಡದುಕೊಂಡು’ಮಡ ದೂರ್ರವರು’ ಎನುನುತತ ತನಗೆ ದೂರ್ರದಂದ ಕೊೋಡಬಳ್ಳೆ ಎಸ್ಥೆಯುತಿತದದಾ ರುಕ್ಮಣಯಮಮನ ನೆನಪಾಗಿ
ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ನಗಬಲಲಿಂಥ ಯಾವುದಾದರಂದು ಘಟ್ನೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನು ಯೋಚಸ್ಲು
ಇಚೆಚಿಪ್ಡದೆೋ ಇದುದಾದೊಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಅವನನುನು ಕಾಡತು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆೋ ಅವನ ಅಪ್ಪ ಸ್ತಿತದುದಾ, ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದಾದಾಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಅಪ್ಪ ಎಲಲಿರಂತೆಯೆೋ
ಮುದುಕ್ನಾಗಿ ಸ್ತಿತರಬೆೋಕೆಂದು ಭಾವಸಿದದಾ. ಆದರೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತನನುನುನು ದನಕಾಯುವುದರಿಂದ ಬಿಡಸಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ
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ಸ್ಥೆೋರಿಸ್ಲು ಪೆೋಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವ ದನ ತಾಯಿ ಅವನನುನು ಊರ ಹೊರಗಿದದಾ ಆಲದಮರದ ಕೆಳಗೆ
ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಸ್ತತದುದಾ ಹೆೋಗೆ ಎಂಬುದನುನು ಅಳುತತ ವವರಿಸಿದದಾಳು. ಅಪ್ಪ ಹಠಮಾರಿ. ಅವನಗೂರ್ ದಾಯಾದಗಳಿಗೂರ್
ಪಾಲಾಗಿದದಾರೂರ್ ಎಷ್ಟೋ ದನಗಳ ತನಕ್ ಒಂದು ಅಡಕೆ ತ್ೋಟ್ದ ಬಗೆಗ ಜಗಳ ನಡದೆೋ ಇತುತ – ಅವನ ದೊಡಡಪ್ಪನ ಮಗನ
ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಪ್ುಟ್ಟಣಣ ಗೌಡನಗೆ ತುಂಬ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ. ಹುಲ್ಲಿನ ಮದೆಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹತಿತಸ್ುವುದು ಇತಾಯದ ಕ್ರುಕ್ುಳ ಕೊಡುತತಲೆೋ
ಇದದಾ.
ಅಪ್ಪ ಹಠಮಾರಿಯಾದದಾರಿಂದ ಇದಕೆಕಲಲಿ ಜಗಗಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ಕೊೋಟಿರನಂದ ಇನ್ನುಂದು ಕೊೋಟಿರಗೆ ಅಲೆದೂರ್ ಅಲೆದೂರ್
ಅಂತೂರ್ ಕೊನೆಗೆ ತ್ೋಟ್ದ ಹಕ್ುಕ ತನನುದೆಂದು ಸ್ಥಾಥೆಪ್ಸಿಕೊಂಡ ಅದಾದ ಮೂರ್ರನೆೋ ದನ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ದನಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ್ಬಬ ಭಯಂಕ್ರ ವಾದೊಂದು ಕ್ಥೆಯನುನು ತಂದ. ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡದರೆ ಬಿದರು ಮಳ್ಳೆಯಂದರ
ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನನುನು ಕ್ಡದು ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರು ಮಾಡ ಬಿಸ್ಥಾಕ್ದದಾರು. ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಕೆೋಸ್ಥಾಯಿತು. ಪ್ುಟ್ಟಣಣ ಗೌಡನಗೆ
ಫಾಸಿಯಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೋಲೆಯೆೋ ಅವನ ಅಮಮ ತನನು ಅಣಣನ ಮನೆ ಸ್ಥೆೋರಿದುದಾ.
ಈ ಕ್ಥೆ ಕೆೋಳಿದ ಮೋಲೆಯೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಯಾಕೆ ಅತೆತ ಸಿಟ್ುಟ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ’ಅಪ್ಪನನುನು ತಿಂದು ಹುಟಿಟದ ಶನ’ ಎಂದು
ತನನುನುನು ಬಯುಯತಿತದುದಾದು ಎಂದು ತಿಳಿದದುದಾ.
ಈ ಘಟ್ನೆ ತನನುನುನು ಭಾದಸ್ದಂತೆ ನ್ೋಡಕೊಂಡದದಾ. ಯಾರಿಗೂರ್ ತನನು ಅಪ್ಪ ಕೊಲೆಯಾದದಾನನು ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂದು ಅವನಗೆ
ಅನನುಸಿದದಾಲಲಿ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ೂರ್ಡ ಅದನುನು ಕೆೋಳಿದದಾಲಲಿ – ಆದರೆ ತನನು ಜಿೋವನವನುನು ಹುಟಿಟದಾರಭಯ ತಮಸ್ುಸು ಕ್ವದು ನಾಶ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತರುವುದಾಗಿಯೂರ್, ಅದನುನು ತಾನು ಛಲದಂದ ಗೆಲುಲಿತತ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆಂದೂರ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಅನನುಸಿದೆ.
ತನನು ಅಪ್ಪನನುನು ಕೊಲಲಿಬೆೋಕೆನನುಸ್ುವಷ್ುಟ ದೆವೋಷ್ ಯಾಕೆ ಅವನ ದಾಯಾದಗೆ ಹುಟಿಟತು ? ಇಂಥ ದೆವೋಷ್ವನುನು ಬೆೋರವರಲ್ಲಿ
ತಾನೂರ್ ಹುಟ್ುಟವಂತೆ ಮಾಡುತಿತರಬಹುದು. ಕೆಲವರನುನು ನ್ೋಡದಾಗ ತಾನು ಕ್ುಷಲಲಿಕ್, ಕ್ುಷದರ, ತಮಸ್ಥ್ಎಂದು ತಿಳಿದದೆದಾಲಲಿ
ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊರೋಢೋಕ್ರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತತದೆ. ಹಿೋಗೆ ತಾನು ಕ್ಂಡದೆದಾಲಲಿ ಇಲ್ಲಿ – ಈ ನೆಲದ ಧ್ೂರ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥೆಖೆಯಲ್ಲಿ, ಈ
ತಗಣಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಗಾಳಿಯಿಲಲಿದ ಕ್ತತಲಲ್ಲಿ – ಕೆೋಂದರೋಕ್ರಿಸಿದಂತೆ ಅನನುಸ್ುತತದೆ. ಇದನುನು ನಾನು ಗೆಲಲಿಬಲೆಲಿನ್ೋ ಎಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಡು ಕ್ಚಚಿ ಎದುದಾ ನಂತ.
ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳಿದದಾ : ಕ್ುಷದರತೆೋನನು ಗೆಲಲಿಬೆೋಕಾದುದಾ ನನನು ಮನಸ್ಸುಲ್ಲಿ ಅಲಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮೂರ್ಲ ಇರೋದು
ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೆೋಳಿದುದಾ ನಜವರಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾನು ಈ ಸ್ಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಮನಸ್ುಸು ಅದರಿಂದ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಮಿೋರಿ
ನಲುಲಿವ ಉಪಾಯಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ಲೆೋಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ಇಲೆಲಿ ತಾನು ಪಾರಯಃ ಸ್ಥಾಯಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವಡು ಕ್ಚಚಿಕೊಂಡೆೋ
ಸ್ಥಾಯಬೆೋಕ್ು. ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆ ತನಕ್ ತನನು ಮನಸ್ಸುನುನು ಈ ತಮಸ್ುಸು ಆವರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಯುದಾಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು.
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ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹೆೋಳುವರು: ಅವಧಾನಯಾಗಬೆೋಕ್ು. ಸಿಕ್ಕಬಿೋಳಬಾರದು. ಬಳುಕ್ುವ ಶಕ್ತ ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಳಳಬಾರದು. ಒಳಗೂರ್
ಇರಬೆೋಕ್ು, ಹೊರಗೂರ್ ಇರಬೆೋಕ್ು. ಹಣಣನುನು ತಿನನುಲೂರ್ ಬೆೋಕ್ು, ನ್ೋಡುತತಲೂರ್ ಇರಬೆೋಕ್ು. ಹಗುರಾದ ಮೈ, ಬಲವಾದ ರೆಕೆಕ,
ಹರಿತವಾದ ಉಗುರು, ಚೂರ್ಪಾದ ಆಕಾಶಕೆಕತಿತದ ಕೊಕ್ುಕ, ಅಪಾಯ ಅಷ್ುಟ ದೂರ್ರ ಇದಾದಾಗಲೂರ್ ಅದು ತಿಳಿಯುತೆತ.
ಒಡನಾಡಗೆ ಹಾತ್ರೆಯುವುದಲಲಿ, ತನನುಷ್ಟಕೆಕ ಹಾಡಕೊಳುಳತೆತ.
ಹಿೋಗೆ ಯೋಚಸ್ುತತ ಸ್ವಲಪ ಹೊತುತ ಕ್ಳ್ಳೆದ ಮೋಲೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಿವೆಯನುನು ತಾನು ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡೆೋ ಬಿಟ್ಟೆಟ ಎನನುಸಿತು. ಈ
ರೂರ್ಮಿನ ಗ್ೋಡೆಯ ಆಚೆ ಇನ್ನುಂದು ರೂರ್ಮಿರಬೆೋಕ್ು – ಬಿೋದಯಲಲಿ. ಆ ಅಂಗಳದ ಆಚೆಯಿಂದ ಕೆೋಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಏನೂರ್ ಕೆೋಳಿಸ್ುವುದಲಲಿ. ಆ ದಪ್ಪ ಮೊೋರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತನನುನುನು ಮರೆತು ಬಿಟಿಟರಬೆೋಕ್ು. ಕ್ಣೆಣದುರಿಗೆ ಇದಾದಾಗಲೆೋ ಇನೆನುೋನು
ಅತಯಂತ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಅವನು ಮೋಲೆರಗಬಹುದು ಅನನುಸ್ುತಿತದದಾಂತೆಯೆೋ ಅವನು ತನನುನುನು ಅಲಕ್ಷಸಿ ಇನೆನುಲ್ಲಿೋ ಗಮನ
ಹರಿಸಿದುದಾ ನೆನಪ್ಗೆ ಬಂದು ದಗಿಲಾಯಿತು. ಅವನು, ಜೊೋಷಿ, ಮತ್ತಬಬ ತನನುನುನು ಮರೆತುಬಿಟ್ುಟ ಬೆೋರೆ ಯಾರನ್ನುೋ
ಹುಡುಕ್ುತತಲ್ೋ ಶಿಕ್ಷಸ್ುತತಲ್ೋ ಇರಬಹುದು. ತನನುಲೆಲಿೋನು ಹುರುಳಿಲಲಿದದಾರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು ನಶಚಿಯಿಸಿ,
ಮಾಡದೆದಾೋವೆಂದು ತಿಳಿದರಬಹುದು. ಇನ್ನುಮಮ ಶಿಕ್ಷಸ್ಲು ತನನುನುನು ಹೊರಗೆ ಒಯಾದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಥೆಯಾಯಿತು.
ಎಷ್ುಟ ಉಜಿಜಿಕೊಂಡರೂರ್ ಯಾವುದೊೋ ಮೂರ್ಲೆಯಿಂದ ತಗಣಗಳು ಕ್ತಿತನ ಪ್ಟಿಟ, ಕ್ಂಕ್ುಳ ಸ್ಂದು, ತ್ಡೆಯ ಸ್ಂದುಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ಚಚಿದುವು. ಈ ಕ್ತತಲ್ನ ಕೊೋಣೆಯಂದು ಉದರವದದಾಂತೆ, ಈ ಉದರದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕ್ರಮೋಣ ಜಿೋಣರವಾಗುತತ
ಹೊೋಗುತಿತದದಾಂತೆ ಭಾಸ್ವಾಯಿತು.
ಈ ಬಗೆಯ ಯೋಚನೆ ಲ್ೋಲುಪ್ತ ಎಂದು ನಾಚಕೆಯಾಯಿತು. ಚತರಹಿಂಸ್ಥೆಗಳನುನು ಅತಯಂತ ಸ್ಂದಗಧಿವಾಗಿ ನೆರವೆೋರಿಸ್ುವ
ಯಂತರವನುನು ಕ್ಲ್ಪಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಇದರಿಂದಲೂರ್ ಸ್ುಸ್ಥಾತಯಿತು. ಉಪ್ವಾಸ್ ಮಾಡುತತ ಎಷ್ುಟ ದನಗಳ್ಳಾದವೊ ? ಮೂರ್ರ ?
ನಾಲ್ಕ ? ಬಾಯಾರಿಕೆ ಪಾರರಂಭವಾಗಿತುತ. ಕ್ತತಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾಡುತತ ಹೊೋಗಿ ಬೋಗುಣಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದದಾ ನೋರಿನಂದ
ಬಾಯನುನು ಒದೆದಾಮಾಡಕೊಂಡ.
ತಾನೆೋನು ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂಬುದು ಪ್ತೆತಯಾಗದಂತೆಯೆೋ ಕೆೈಯ ಬೆರಳಿಂದ ನೆಲದ ಮೋಲ್ನ ಧ್ೂರ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ಮಯ
ಮತದ ಸ್ೃಷಿಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನುನು ಬರೆಯತ್ಡಗಿದದಾ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎದುರೆೋ ಕ್ೂರ್ತು ವವರಿಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ
ಭಾಸ್ವಾಗುತಿತತುತ. ಪಾರಯಃ ಹಿಂದೊಮಮ ಆದಂತೆ ಬುದಧಿ ಭರಮಣೆ ಆಗುತಿತದೆ; ನಾನು ದೆೋವರನುನು ನಂಬುವುದಲಲಿ
ಎಂದುಕೊಳುಳತತಲೆೋ ಚಕ್ರವನುನು ಸ್ೃಷಿಟ ಮಾಡುತತ ತಗಣಗಳನುನು ಮೈಯಿಂದ ಉಜಿಜಿ ಕೊಳುಳತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಮೂರ್ಡಲು ಮುಖದ
ತಿರಕೊೋಣ ಮೊದಲು. ಮಧೆಯ ಬಿಂದು, ಅದರ ಮೋಲೆ ಮೊದಲ್ನ ತಿರಕೊೋಣದ ಮಧ್ಯವನುನು ಭೆೋದಸಿ ಮೂರ್ಡಲ ಮುಖದ
ಇನ್ನುಂದು ತಿರಕೊೋಣ. ಮೊದಲ ತಿರಕೊೋಣಾಗರದಂದ ಪ್ಡುವಲು ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತಂದು ತಿರಕೊೋಣ ಬರೆದು. . . .
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಏಕಾಗರವಾಗಿ ಹೊಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾವು. ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಅಗಲವಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಮ, ಒದೆದಾಯಾದ
ಉದದಾನೆಯ ಕೊದಲು ಬೆನನುನ ಮೋಲೆ. ಕೆಂಪ್ು ಅಂಚನ ಪ್ಂಚೆಯನುನು ಕ್ಚೆಚಿಹಾಕ್ ಉಟ್ುಟ, ಬತತಲಾದ ಎದೆಯ ಮೋಲೆ
ರುದಾರಕ್ಷ ತ್ಟಿಟರುತಿತದದಾರು.
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ಸ್ಮಯಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ಕ್ಮಲದಲ್ಲಿಯೆೋ ಪ್ೂಜೆ – ಎಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹೆೋಳಿದದಾರು. ಅಂಥ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಅಣಯಾಗುತತಲ್ದಾದಾಗ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಚಂತಾಮಣ ಗೃಹವನುನು ವಣರಸಿದದಾರು. ಇದಕೆಕ ಎಂಟ್ು ಧಾತುಮಯವಾದ
ಪಾರಕಾರ, ಹನ್ನುಂದು ರತನುಮಯವಾದ ಪಾರಕಾರ, ಆರು ತತವಮಯವಾದ ಪಾರಕಾರ. ಹಿೋಗೆ ಒಟ್ುಟ ಇಪ್ಪತೆತೈದು
ಪಾರಕಾರಗಳು. ಒಂದಕ್ಕಂತ ಇನ್ನುಂದು ಎತತರ. ಯಾವುದೆೋ ಪಾರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೋಶ ಕ್ಷ್ಟ. . . . .
ತಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ವೂಯಹದಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ರ ಮತಿತನಂದ ಅಧ್ರ ಹಾಸ್ಯದಂದ ಅಂದುಕೊಂಡ. ನಗಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಮೂರ್ಲಾಧಾರ ಕ್ಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದನಾಗಾರ ರೂರ್ಪ್ವಾದ ತಿರಕೊೋಣವದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಊಧ್ವರ ಮುಖವಾಗಿ
ಸ್ವಯಂಭೂರ್ ಲ್ಂಗವದೆ. ಅದನುನು ಸ್ಪಾರಕಾರವಾಗಿ ಮೂರ್ರುವರೆ ಸ್ುತಿತಕೊಂಡು ಇಂಪಾಗಿಯೂರ್ ಅಸ್ುಫೂರ್ಟ್ವಾಗಿಯೂರ್
ಕ್ುಂಡಲ್ನೋ ಶಕ್ತ ಶಬದಾ ಮಾಡುತಿತದೆ. ಅಂಥ ಶಬದಾ ನಗುತತ ಹೊಟ್ಟೆಟ ಕ್ುಲುಕ್ುವಾಗ ತನನುಂದ ಹೊರಡುತಿತದೆ ಎನನುಸಿತು.
ಪ್ರಮಶಿವ ಕಾಮೋಶವರ, ಪಾವತಿರ ಕಾಮೋಶವರಿ ಇವರನುನು ಸ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಇನುನು ಪ್ೂಜಿಸ್ುವುದು ಎಂದು ಸಿದಧಿನಾದ. ಹೆೋ
ಭಗವತಿ, ನನ್ನುಡನೆ ಕ್ೂರ್ಡದದದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶಿವನು ಚಲ್ಸ್ುವುದಕ್ೂರ್ಕ ಸ್ಮಥರನಲಲಿ ಎಂದು ಧಾಯಣಸಿದ. ಸ್ಮಯೆ ಎಂದು
ದೆೋವಯನುನು ಕ್ಣೆಣದುರು ಕ್ಟಿಟಸಿಕೊಳುಳತತ ಹೊೋದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಸಿದದಾ ಶಲಿೋಕ್ಗಳನುನು ಕ್ರಿೋಟ್ದಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಯುತತ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹಾಡತ್ಡಗಿದ. ಹೊಳ್ಳೆಯುವ ಕ್ರಿೋಟ್; ಅವಳ್ಳೆ ಪಾರಿಜಾತ ಪ್ುಷ್ಪದ ವಾಸ್ನೆಯ ಕ್ೂರ್ದಲು;
ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಉಕ್ಕ ಹರಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಇರುವ ದಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಅವಳ ಬೆೈತಲೆ; ಮನಮಥನನುನು ಸ್ುಟ್ಟ ಕ್ಣುಣಗಳು
ತುಂಬಿಗಳಂತೆ ಮತತವಾಗಿರುವ ಅವಳ ಮುಖಕ್ಮಲ; ಮನಮಥನ ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಹುಬುಬ; ಶೃಂಗಾರ – ವಸ್ಮಯ – ಭಿೋತಿ –
ಹಾಸ್ಯಗಳನುನು ಮಿಂಚಬಲಲಿ ಕ್ಣುಣಗಳು; ಅವಳ ಮೂರ್ಗುತಿತ; ಅವಳ ಅಧ್ರ; ನಾಲ್ಗೆ ತಾಂಬೂರ್ಲ; ಕ್ಂಠನಾಳ; ಕ್ಂಠನಾಳದ
ಮೂರ್ರು ರೆೋಖೆಗಳು; ಅವಳ ನಾಲುಕ ಕೆೈಗಳು; ಹಸ್ತ; ಸ್ತನ; ರೋಮಾವಳಿ; ಗಂಗಾನದಯ ಸಿಥೆರವಾದ ಸ್ುಳಿಯಂತಹ, ಶಿವನ
ಕ್ಣಣಗೆ ತಪ್ಸಿಸುನ ಸಿದಧಿಯ ಬಿಲದಾವರದಂತಿರುವ ಅವಳ ನಾಭಿ; ಅವಳ ಸ್ತನಭಾರದಂದ ಬಳಲ್ದ ಮಲಲಿಗೆ
ಮುರಿಯುತಿತದೆಯೋ ಎನುನುವಂತಿದದಾ ನಡು; ಅದನುನು ರಕ್ಷಸ್ಲಂತಿದದಾ ತಿರವಳಿ; ಲಘುವಾಗಿಯೂರ್ ಅಗಲವಾಗಿಯೂರ್ ಇರುವ
ನತಂಬ; ಅವಳ ಪಾದಗಳು – ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ನೆನೆಯುತತ ಶಲಿೋಕ್ಗಳನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಂಡು ಹಾಡುತತ ಉನಮತತನಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತ.
ಈ ತಗಣಗಳು, ಈ ಕ್ತತಲ ಕೊೋಣೆ, ಈ ಧ್ೂರ್ಳು ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ನಕ್ೃಷ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಂಡು ತಾನು ಗೆಲುಲಿತಿತದೆದಾೋನೆ ಎನನುಸಿತು. ತನನುಂದ
ಹೊರಡುವ ನಾದ ಸ್ಪಾರಕಾರವಾದ ಕ್ುಂಡಲ್ನಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಏಕಾಗರನಾಗಿ ತನ್ನುಳಗೆ ಚತತವನುನು ನಲ್ಲಿಸ್ಲು
ನ್ೋಡದ. ಇಲಲಿ – ಇದು ಬುದದಾಭರಮಣೆಯಲಲಿ ಎಂದು ಮತೆತ ಮತೆತ ಅಂದುಕೊಳುಳತತ ರಗಳ್ಳೆಯಾಗತ್ಡಗಿದದಾರಿಂದ
ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಎದುದಾನಂತ.
ಶಿರೋಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ರು ರೆೋಖೆ ಕ್ೂರ್ಡದ ಇಪ್ಪತತನಾಲುಕ ಮಮರಸ್ಥಾಥೆನಗಳ್ಳಾದರೆ ಎರಡು ರೆೋಖೆ ಕ್ೂರ್ಡದ ಇಪ್ಪತತನಾಲುಕ ಸ್ಂಧಿ
ಸ್ಥಾಥೆನಗಳು. ಅಲಲಿದೆ ಸ್ೃಷಿಟಕ್ರಮ ಮತುತ ಸ್ಂಹಾರ ಕ್ರಮವೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಸ್ಂಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು
ವಾಮಾಚಾರಿಗಳ್ಳಾದ ಕೌಲಮತದವರದುದಾ.
ನನನುದು ಸ್ಮಯಮತವಾದರೆ ದಪ್ಪ ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿಯದು ಕೌಲಮತವರಬಹುದು. ಸ್ಂಭೋಗ ಯಕ್ಷಣೋ ಸಿದಧಿ,
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ಪ್ರಸಿತರೋಗಮನೆ, ಮಕ್ಕಳ ನಾಲ್ಗೆ ಕೊಯುಯವ ಮಹಾ ಸ್ಂಮೊೋಹನಾತಂತರ ಇತಾಯದ ವಾಮಮಾಗರಗಳಿಂದ ದೆೋವಯನುನು
ಪ್ೂಜಿಸ್ುತಿತರುವ ಅವನು ಈ ತೆಲಗು ನಾಡನ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕಾಪಾಲ್ಕ್ನರಬಹುದು. ಹಿೋಗೆ ಯೋಚಸ್ುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮತೆತ ನಗು
ಉಕ್ಕ ಬಂತು. ಕ್ತತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಬೆೋಗ ಸ್ುಸ್ಥಾತಗಿ ಸಿಮಂಟ್ಟ್ಹಾಸಿಗೆ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿದ. ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯದಾ
ತನನು ಪ್ಂಚೆ ಜುಬಬಗಳು ಧ್ೂರ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಹಯವಾಗಿದದಾರಿಂದ ಅವುಗಳನುನು ಬಿಚಚಿ ಎಸ್ಥೆಯಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ಜುಬಬವನುನು ಬಿಚಚಿ
ಅದನುನು ತಲೆಗಿಟ್ುಟಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ. ತಳವಲಲಿದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ತೆೋಲುತಿತರುವಂತೆ ಅನನುಸಿತು.
***
ಮತೆತ ಎಷ್ುಟ ಹೊತಾತಯಿತ್ೋ. ಪೆೋದೆಯಬಬ ಬಂದು ಕೆೈಯನೆನುಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎದುದಾಕ್ೂರ್ತು ತಾನೆಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆಂದು ನೆನಪ್ು
ಮಾಡಕೊಂಡ. ಅವನು ಎಳ್ಳೆಯುತತಲೆೋ ಇದುದಾದರಿಂದ ಅವನು ಎಳ್ಳೆದ ದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಹೊೋದ. ಉದುರವನಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ
ಬಯುಯತಿತದದಾ ಅವನು ಕ್ೋರಲು ದನಯ ಪೆೋದೆಯೆಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿದ.
ಕೊೋಣೆಯ ಹೊರಗೂರ್ ಕ್ತತಲ್ತುತ. ಆದರೆ ರಾತೆರಯ ಗಾಳಿ ಹಿತವಾಗಿತುತ. ಯಥೆೋಚಛ ಗಾಳಿಯನುನು ಹಿೋರುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡೆದ.
ದೋಪ್ಗಳಿಂದ ಅಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತುತ. ಏರೋಪೆಲಿೋನ್ಹತಿತಸ್ುವ ರಾಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಳಿದದದಾ ಹಗಗ ಅಲಾಲಿಡುತಿತತುತ.
ಒಂದು ಕ್ುಚರಯ ಮೋಲೆ ದಪ್ಪ ಮೊೋರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ೂರ್ತು ಬಾಟ್ಲ್ನಂದ ರಮಮನುನು ಗಾಲಿಸಿಗೆ ಸ್ುರಿದುಕೊಳುಳತಿತದದಾ. ಅವನ
ಕಾಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೂರ್ಮೂರ್ಡದದಾ ಇಬಬರು ಹೆಂಗಸ್ರು ಕ್ೂರ್ತಿದದಾರು. ಅವರ ಕೆೈಯಲೂರ್ಲಿ ಗಾಲಿಸ್ುಗಳಿದುದಾವು. ಇಬಬರು ಉಟಿಟದದಾ
ಸಿೋರೆಗಳೂರ್ ದೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಮಿರುಗುತಿತದುದಾವು. ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದದಾವು. ಕ್ವಯಲ್ಲಿ ಮಿರುಗುವ ಬೆಂಡೋಲೆಗಳಿದದಾವು.
ಕೆೈಗಳ ತುಂಬ ಹೆೈದರಾಬಾದನ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕ್ಲ್ಲಿನ ಬಳ್ಳೆಗಳಿದುದಾವು.
ಉದುರವನಲೆಲಿೋನ್ೋ ಅವನು ಹೆೋಳಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ. ಇಬಬರು ಹೆಂಗಸ್ರೂರ್ ಒಬಬರನ್ನುಬಬರು ಚೂರ್ಟಿಕೊಂಡು
ಮುಗುಳನುಕ್ಕರು. ತನನುನೂರ್ನು ಒಂದು ಕ್ುಚರಯ ಮೋಲೆ ಪೆೋದೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಯಿತು. ದಪ್ಪ
ಮುಖದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಲುಗಳನುನು ಚಾಚ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾರಿಂದ ಮಾನವೋಯವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ಂಡ. ಪಾರಯಶಃ
ಹಾಗೆಂದು ಅನನುಸ್ಲು ಇನ್ನುಂದು ಮುಖಯ ಕಾರಣ ಅವನು ಈಗ ಕಾಯಪ್ಧ್ರಿಸಿದದಾರಿಂದ ಸ್ಣಣದಾಗಿ ಕ್ತತರಿಸಿದ ಅವನ ತಲೆ
ಗ್ೋಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕಾಣಸಿದುದಾ. ಮಗುವಾಗಿದಾದಾಗ ತಲೆದೆಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಉರುಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ುತಿತ ಮಧೆಯದಲ್ಲಿ
ತೂರ್ತುಬಿಟ್ುಟ ಮಲಗಿಸ್ುತಾತರೆ. – ತಲೆ ಹಿೋಗೆ ಗ್ೋಟ್ಟಾಗದರಲೆಂದು. ತನನು ತಲೆ ಚೆಂದಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ ಅಮಮ ಕೊಟಿಟದದಾ
ವಾಯಖಾಯನ ಇದು.
‘ಕ್ುಡೋತಿೋಯ ?’
ಇವನು ಕಾಪಾಲ್ಕ್ನೆೋ, ‘ಕ್ುಡೋತಿೋಯ’ ಎಂದು ಕೆೋಳುತಿತದಾದಾನೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದದದಾರಿಂದ ತನನು ಕ್ಠಣವಾದ ಮುಖ
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ಮೃದುವಾದದಾನುನು ಅವನೂರ್ ಗಮನಸಿರಬೆೋಕ್ು.
‘ನೋನು ಅಡೆರಸ್ಗಳನುನು ಕೊಡದೆೋ ಇದದಾರೆ ನನಗೆ ಪ್ೋಕ್ಲಾಟ್ ಗ್ತತ ? ಆ ಜೊೋಷಿ ಇದಾನಲಲಿ, ನನನುನನು
ಇನ್ಎಫ್ಶಿಯಂಟ್ಟ್ಅಂತ ಕಾನ್ಫ್ಡೆನಸುಯಲ್ ರಿಪೋಟ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡಾತರೆ.’
ತನನು ಮಾತಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಖುಷಿಯಾಗಿದದಾ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಬಹುದೆಂದು, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
‘ನನಗೆೋನೂರ್ ಗ್ತಿತಲಲಿ – ನಜವಾಗಿ’ ಎಂದ.
‘ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೆೋನು ನನನು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನ, ಅಥವಾ ಮಿಂಡನ? ಇಷ್ುಟ ದೂರ್ರ ಬಂದರಿ ಅವನಗಾಗಿ?’
ಅಧಿಕಾರಿ ತನನು ಕಾಲ್ನ ಬುಡ ಕ್ೂರ್ತವಳನುನು ಒದುದಾ ನಗತ್ಡಗಿದ.
‘ಅವನಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಂಗಸ್ರ ಹುಚೂರ್ಚಿಂತ ಕೆೋಳಿದೆೋನೆ. ಇಲ್ಲಿಯಂತೆ ನಮಮಲೂರ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಲಿೈ ಮಾಡಬೆೋಕ್? ನೋನ ಅವನಗೆ
ಪ್ಂಪ್ಕೆಲಸ್ ಮಾಡದೋಯ? ನನಗೆೋಂತ ತಂದದಾರೆ ನ್ೋಡು ಈ ಇಬರನನು. ಫಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಕಾಲಿಸ್ರಂಡೆಯರು ಇವರು. ಹೆೋಗೆ
ಕಾಲೆತುತತಾತರೆ ಗ್ತತ? ನನನು ಅಂಡು ಪ್ಕ್ ಪ್ಕ್ ಕ್ುಣೋಬೆೋಕ್ು – ಹಾಗೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಳನುನು ತಗ್ – ನಂಗೆ ಅಡೆರಸ್ಗಳನುನು
ಕೊಡು. ಇಲಲಿದದೆರ ನನನು ಪ್ರಮೊೋಶನ್ಗೆ ಸ್ಂಚಕಾರವಾಗುತೆತ. ನನಗೆೋನು ನನನು ಕ್ಷ್ಟ ಗ್ತುತ? ನನಗೆ ಹತುತ ಮಕ್ಕಳು.
ಟ್ಟೆವಂಟಿಫೋರ್ ಆವಸ್ಥ್ರ ಡೂರ್ಯಟಿ. ಆ ಜೊೋಷಿ ಕ್ರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರಬೆೋಕ್ು. ಜೊೋಷಿ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟಿಟದಾದಾನೆ.
ಆ ಮಂತಿರ ದೊಡಡ ದೆೈವಭಕ್ತ. ವಾರಕೊಕಂದು ಸ್ಥಾರಿ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೊೋಗಾತನೆ. ಕ್ಮುಯನಸ್ಟರನನು ನನಾರಮ ಮಾಡತೋನಂತ
ಜೊೋಷಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ುಟ ಬಿಟ್ುಟ ನ್ೋಡು ನನಗೂರ್ ನನಗೂರ್ ಹಿೋಗೆ ಪ್ಕ್ಲಾಟ್ಕೆಕ ಬಂದದೆ. ತಗ್ೋ ಇವಳನನು – ಹೂರ್.’
ಅವನು ಬಾಗಿ ಹೆಂಗಸಿನ ಸ್ಥೆರಗನುನು ಎಳ್ಳೆದ. ರವುಕೆ ಬಿಚಚಿಲು ಹೊೋದಾಗ ಅವಳು ಅವನನುನು ತಡೆದಳು. ಅವನು ತೂರ್ರಾಡುತತ
ಎದುದಾನಂತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನ್ೋಡುತಿತದುದಾದನುನು ಕ್ಂಡು ಅವನು:
‘ನ್ೋಡ ಈ ಬಡವ ಹೆೋಗೆ ರೋಫ್ ಹಾಕ್ತದಾನೆ – ಬಿಚಚಿರೋ ಆ ಸ್ುವರ್ ಬಟ್ಟೆಟೋನನು’ ಎಂದ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕೊಸ್ರಿಕೊಂಡರೂರ್ ಬಿಡದೆ ಇಬಬರು ಪೆೋದೆಗಳು ಅವನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿ ನಗನುಗ್ಳಿಸಿದರು.
‘ಇವತುತ ನನನುಂದ ಹೆೋಗಾದರೂರ್ ಪ್ತೆತಮಾಡು ಅಂದದಾನೆ ಜೊೋಷಿ. ನಾನು ನನಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿ. . . .’
ಎಂದು ತೂರ್ರಾಡುತಾತ ತನೆನುದುರು ಬಂದು ನಂತ. ಅವನ ಕೊೋಲ್ನಂದ ಲ್ಂಗವನುನು ಚುಚುಚಿತತ, ಹೆಂಗಸ್ರ ಕ್ಡೆ ನ್ೋಡುತತ
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‘ತರಡನನು ಒಡೆದುಬಿಡತೋನ ಹುಷ್ಟಾರ್’ ಎಂದು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ.
ಕ್ೋರಲುದನಯ ಪೆೋದೆ ಓಡಹೊೋಗಿ ಗಾಲಿಸಿಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ರಮ್ಸ್ುರಿದು ತಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ಮಲಲಿನೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೊೋಗಿ ಕ್ುಚರ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದ. ತೆೋಗುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೆಲುವನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ‘ಏಯ್ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಉಚೆಚಿ
ಹೊಯಯ’ ಎಂದು ಇಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ. ಪೆೋದೆ ಸ್ುಮಮನೆೋ ನಂತದುದಾ ಕ್ಂಡು ಊದುರವನಲ್ಲಿ ಮತೆತ ಕ್ೂರ್ಗಿ ಹೆೋಳಿದ. ಒಬಬ
ಹೆಂಗಸ್ು ಎದುದಾ ಬಂದು ಅವನ ತ್ಡೆ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಕೆೈಗಳಿಂದ ಅವನ ಕ್ತುತ ಬಳಸಿ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಿದಳು.
‘ಏಯ್’ – ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರನ್ನುೋ ಕ್ರೆದ. ಮೈಕೆೈ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಹರೆಯದ ಒಬಬ ಎದುರು ಬಂದು ನಂತ.
ಅಧಿಕಾರಿ ನಗುತತ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಿದ. ಅವನು ಕೆೋಳದರಲು ತಾನೆೋ ಎದುದಾ ಹೊೋಗಿ ಮುದುಡ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ ಇನ್ನುಬಬಳನುನು ಎಬಿಬಸಿ
ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿದ. ಯುವಕ್ನೂರ್ ತನನು ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿದ. ಓಡಲೆಂದು ಎದುದಾ ನಂತ.
ಅಧಿಕಾರಿ ನುಗಿಗ ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಸಿ, ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ತನನು
ಕೊೋಲ್ನಂದ ಅವನ ಲ್ಂಗವನುನು ಎತಿತ ಹಿಡದು ‘ಪಾಲಿಗಹಾಯಿಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮಾಡಸಿತೋನ – ಸ್ಥೆಲೂರ್ಯಟ್’ ಎಂದು ಅಬಬರಿಸಿದ.
ಎಲಲಿರೂರ್ ನಗಲು ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಬೆತತಲೆಯಾಗಿದದಾ ಯುವಕ್ನ ಅಂಡನುನು ಸ್ವರುತತ ತಟ್ುಟತತ ನಂತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು
ಮತೆತ ಮುಚಚಿ. ಅಧಿಕಾರಿ ನಗುವುದನೂರ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ುವುದನೂರ್ನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಅಧಿಕಾರಿ ಮತೆತ ಕ್ೋರಲು ದನಯ
ಪೆೋದೆಯನುನು ಕ್ೂರ್ಗಿ ಕ್ರೆದು ಉಚೆಚಿ ಹೊಯುಯವಂತೆ ಹೆೋಳಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕ್ಣುಣ ಬಿಡಲು ಹೆಂಗಸಿನ ಮೋಲೆ
ಬೆತತಲೆ ಎಗರಿದದಾ ತರುಣನೂರ್ ಅವರನುನು ಬಗಿಗ ನ್ೋಡುತತ ಕೆೋಕೆ ಹಾಕ್ುತಿತದದಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೂರ್ ಕ್ಂಡರು. ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ದೃಶಯ
ನ್ೋಡುತತಲೆೋ ದೊಣೆಣಯಿಂದ ಕ್ೋರಲು ದನಯವನನುನು ನೂರ್ಕ್ುತಿತದದಾ.
ಇಬಬರು ಪೆೋದೆಗಳು ಬಂದು ಬಲಾತಾಕರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ುಟಗ ಹಾಕ್ ತನನು ಬಾಯಿ ಅಗಲ್ಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾಯಂಟ್ನುನು
ಇನ್ನುಬಬಳು ಹೆಂಗಸ್ು ಈಗ ಬಿಚಚಿತ್ಡಗಿದಳು. ಕ್ೋರಲುದನಯವ ತನನು ಖಾಕ್ ಚಡಡಯ ಗುಂಡ ಬಿಚಚಿ ತನನುಡೆಗೆ ಏನ್ೋ
ಶಪ್ಸ್ುತತ ಬಂದ. ತನನು ಎದೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ುಕ್ುಕರು ಕ್ೂರ್ತ. ಒದಾದಾಡದಂತೆ ಇಬಬರು ಪೆೋದೆಗಳು ಹಿಡದುಕೊಂಡದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ುಮಮನಾದ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಿೋಳಲ್ರುವುದನುನು ನುಂಗದಂತೆ ಉಸಿರು ಕ್ಟಿಟದ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ದಂದ ಕ್ರುಚುತತ, ಯುವಕ್ನನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ುತತ, ಬೆತತಲಾಗಿ ನಂತ ಇನ್ನುಬಬ ಹೆಂಗಸ್ನುನು
ಹಿಸ್ುಕ್ುತಿತದದಾ, ‘ಆಯಿತಾ’ ಎಂದು ಕ್ೋರಲು ದನಯ ಪೆೋದೆಯನುನು ಕ್ರೆದು ಕೆೋಳಿದ. ಪೆೋದೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಎದುದಾ ನಂತು
ಗುಂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಉಚೆಚಿಯನುನು ಹೊಯಯಲ್ಲಲಿವೆಂಬುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಶಚಿಯರವನುನುಂಟ್ುಮಾಡತು.
ಇದಾದನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿ ತನನುನುನು ಮರತೆೋಬಿಟ್ುಟ ಬೆತತಲೆ ಹೆಂಗಸ್ರನುನು ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ುಡಯುತತ ಕ್ೂರ್ತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಎಲಲಿವೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತತ ಹೊೋಯಿತು.
ಕ್ಣುಣ ತೆರೆದಾಗ ಇಡೋ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ಮೃದುವಾಗಿ ಬಿರಿದುಕೊಳಳಲು ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಯುತಿತದೆ ಎನನುಸ್ುವಂತಿತುತ. ಕ್ುಚರ
ಅಲೆಲಿೋ ಇತುತ; ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಥ್ರಮಿಮನ ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾಲಿಸ್ುಗಳೂರ್ ಇದದಾವು. ದೋಪ್ಗಳನೆನುಲಲಿ ಆರಿಸಿದರೂರ್ ಅವು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
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ಕ್ನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ುಫೂರ್ಟ್ವಾದ ನಕ್ಷತರಗಳು ಮಂದವಾಗುತತ ಹೊೋದವು. ಚಲ್ಪ್ಲ್ ಶಬದಾ ;
ಏನ್ೋ ಫಲವತಾತಗುತಿತರುವುದರ ಸ್ೂರ್ಚನೆ; ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೋಘರವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳ್ಳೆದುಕೊಂಡ. ಒಂದು ದೊಡಡ ಸ್ುಖ ತನಗಿೋಗ
ಸಿಗುತತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಸ್ನೆ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಸ್ನೆಯನುನು ಗಮನಸಿದ. ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೆದದದಾ ಒಂದು ಗುಂಪ್ು ಚೆಂಡು
ಹೂರ್ವನ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಂಡವು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೆದುಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಾಡು ಗಿಡವನೂರ್ನು ಕ್ೃತಜಞತೆಯಿಂದ ನ್ೋಡುತತ
ಬಿರಿಯುವ ಮುಹೂರ್ತರಕಾಕಗಿ ಕಾದ. ಆಕಾಶ ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಸ್ೂರ್ಯರನ ಕ್ರಣಗಳು ಅಂಗಳ ಹೊೋಗುವುದನುನು ನರಿೋಕ್ಷಸಿದ.
ತನನು ಮೈಮೋಲೆ ಪ್ಂಚೆ ಹೊದಸಿದದಾರು – ಯಾರ – ಕ್ೋರಲು ದನಯ ಪೆೋದೆಯಿದದಾರೂರ್ ಇರಬಹುದು, ಬೆಳಕ್ು
ಆಕಾಶವನೆನುಲಲಿ ತ್ಳ್ಳೆಯುತತ ಅರಳುತಿತತುತ.
ಈ ಕ್ಷಣ ಆದ ಅಂತಯವಲಲಿದುದಾ; ಪಾರಯಶ: ತಾನೋಗ ಸ್ತಿತರಬಹುದು ಎಂದು ಅನನುಸಿತು.
***
ಕ್ತತಲೆಯ ಕೊೋಣೆಗೆ ನೂರ್ಕ್ದ ಮೋಲೆ, ಎಷ್ುಟ ಹೊತಾತಯಿತೆಂಬ ಪ್ರಿವೆ ತನಗೆ ಮತೆತ ಮರೆತು ಹೊೋಗಬಹುದೆಂದು
ದಗಿಲಾಗಲು ಪಾರರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ೂವರಸ್ೂರ್ಚನೆಯಿಲಲಿದೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಕ್ೋರಲು ದನಯ ಪೆೋದೆ ಬಟ್ಟೆಟಗಳನುನು
ಕೊಟ್ಟ. ಹೊರಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದ. ಆಫ್ೋಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕಾದದದಾರು. ಒಂದೂರ್ ಮಾತಾಡದೆ ಅವರು
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋದರು. ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ಂದರ ಎದುರು ಕಾರನುನು ನಲ್ಲಿಸಿ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಅವನನುನು ಒಯದಾರು. ಅಲ್ಲಿ
ಅವರೆೋ ಸ್ಥಾನುನ ಮಾಡಸಿ, ಹೊಸ್ ಅಂಗಿ ಪ್ಂಚೆಗಳನುನು ಉಡಸಿ, ಕ್ತತಲೆ ರಸ್ವನುನು ಕ್ುಡಸಿದರು.
ನದೆದಾ ಮಾಡ ಎದಾದಾಗ ಸ್ಂಜೆಯಾಗಿತುತ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ರೂರ್ಮಿಗೆೋ ಊಟ್ ತರಿಸಿದರು. ಗಾಜಿನ ಕ್ಟ್ಕ್ಗಳ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು
ಊರಿನ ಕ್ುಷದರ ಬಿೋದಗಳನೂರ್ನು, ಬಣಣ ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಟ್ಟಡಗಳನೂರ್ನು ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನನುಕ್ಕಷ್ುಟ ಮೊಸ್ರು ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಂಡು
ತಿಂದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ನಧಾನವಾಗಿ ತಮಮ ಭಾವನೆಗಳನುನು ತ್ೋರಗ್ಡದಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ಥೆಯನುನು
ಹೆೋಳಿದರು.
ಜೊೋಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಲೆಲಿಂದು ತಿಳಿದ ಮೋಲೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ವಾರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದದಾ ಒಬಬ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕ್ವಯ
ಬಳಿ ಹೊೋದರು. ಮಹೆೋಶವರ ಮತುತ ಪಾವರತಿಯ ಲಗನುವನುನು ಕ್ುರಿತು ಮಹಾಕಾವಯ ಬರೆದದದಾ ಈ ಕ್ವ ತೆಲಗು ಸ್ಥಾಹಿತಯ
ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ರಾದವನಾಗಿದದಾ. ಕ್ೋತಿರವಂತ ವೆೈದಕ್ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದವ. ಅಷ್ಟಾಟವಧಾನಗಳ್ಳೆಂದರೆ ಇವರು ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ
ಮಾತರವಲಲಿ – ನಜದಲೂರ್ಲಿ. ಈ ಕ್ವಯೂರ್ ದೆೈವಭಕ್ತ, ದೆೋವಯ ಉಪಾಸ್ಕ್, ರಸಿಕ್ ಎಂಬುದಷ್ಟೆಟೋ ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಆಸ್ಕ್ತಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಗೃಹಮಂತಿರಗೆ ಈ ಕ್ವ ಅಚುಚಿಮಚುಚಿ. ಪಾವರತಿ ಪ್ರಿಣಯವನುನು ಅವಧಾನ ಗೃಹಮಂತಿರಗೆ ಅಪ್ರಸಿದದಾ.
ಮಂತಿರ ಆ ಮಹಾಕಾವಯಕೆಕ ಅತುಯಚಛ ಬಹುಮಾನಗಳನುನು ಕೊಡಸಿದದಾ.
ಅವಧಾನ ರಾತೆರಯಾದ ಮೋಲೆ ನಡೆಸ್ುತಿತದದಾ ದಬಾರರಿಗೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಒಂದು ದೊಡಡ ಬಾಟ್ಲು ವಸಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
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ಹೊೋದರು. ಅವಧಾನ ಸ್ುಶಾರವಯವಾಗಿ ತನನು ಕ್ವನಗಳನುನು ಪ್ಠಸ್ುತಿತದದಾ. ಸ್ಥೆೋರಿದವರು ಮಚುಚಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಹಾಕ್ುತಿತದದಾರು.
ತಾನು ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಅವಧಾನಯ ಅಭಿಮಾನಯೆಂದು ಹೆೋಳಿಕೊಂಡು ವಸಿಕಯನುನು ಕೊಡಲಾಗಿ ಕ್ವ ಹಸ್ನುಮಖಯಾಗಿ
ಹೆೋಳಿದ;
‘ನನನು ಸ್ುರಾಪಾನದ ಕ್ೋತಿರಯೂರ್ ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ದ ತನಕ್ ಹಬಿಬದೆ ಎನನು.’
ಮಹೆೋಶವರಯಯನೂರ್ ಆತನೂರ್ ಬಹಳ ಹೊತುತ ಸ್ವರಜಞ ವೆೋಮನರ ಬಗೆಗ ಮಾತನಾನುಡದರು. ಅವಧಾನ ರಾತೆರ ಬೆಳ್ಳೆದಂತೆ
ಹುರುಪಾಗುತಾತ ಹೊೋದ. ತನಗೆ ತಿಳಿದ ತೆಲುಗು ಸ್ಥಾಲದೆೋ ಹೊೋದಾಗ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಸ್ಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು
ತ್ಡಗಿದರು. ಸ್ಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿಯದ ಅವಧಾನಯ ಉಳಿದ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಬಳಗ ಈ ಇಬಬರ ಸ್ಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯಿಂದ
ಪ್ುಳಕ್ತರಾಗಿ ವಸಿಕಯನುನು ಹಿೋರಿದರು. ಬಾಟ್ಲು ಮುಗಿಯುತಿತದದಾಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ವಾಯಪಾರಿಯೂರ್ ವೆೈಶಯ
ಜನಾಂಗದವನೂರ್ ಆಗಿದದಾ ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಎಂಬಾತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ ಇನ್ನುಂದು ಬಾಟಿಲಿಯನುನು ತಂದ. ಅವರಿಗೆಲಲಿ
ಇದೊಂದು ಮಹತವದ ರಾತೆರ ಎನನುಸಿತುತ. ಬಹಳ ಹೊತಾತದ ಮೋಲೆ ಅವಧಾನ ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಬಂದ ಕಾರಣ
ವಚಾರಿಸಿದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮುಗಧಿನಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಂಧ್ನ ಹೆೋಳಲಾಗಿ ಅವಧಾನಯು ಈಗಿಂದೋಗಲೆೋ ಗೃಹಮಂತಿರಗೆ
ಫೋನ್ಮಾಡುವ ನಶಚಿಯ ಮಾಡ ಎದುದಾನಂತ. ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ತನನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಬಬರನೂರ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಯುದಾ
ಗೃಹಮಂತಿರಗೆ ಲೆೈಟ್ನಂಗ್ಕಾಲ್ಬುಕ್ಮಾಡದ. ಅವಧಾನ ಫೋನೆತಿತದಾದಾಗ ಬಹಳ ವರಾಮವಾದ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆ ಸ್ುಮಾರು
ಐದು ನಮಿಷ್ ನಡೆಯಿತು. ಗೃಹಮಂತಿರ ಈಗೆೋನು ಬರೆಯುತಿತದದಾೋರೆಂದು ಅವಧಾನಯನುನು ಕೆೋಳಿರಬೆೋಕ್ು. ಅವಧಾನ
ಸ್ುಶಾರವಯವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ತನನು ಈಚೋನ ಪ್ದಯವನುನು ಹಾಡುತಿತದಾದಾಗ ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಹಿಗುಗತತ ತುದಗಾಲ್ನ ಮೋಲೆ
ನಂತಿದದಾ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ಗಾಬರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಗೆಗ ಮರೆಯುವನ್ೋ ಎಂದು. ಪ್ದಯ ಮುಗಿಯುತಿತದದಾಂತೆ
ಅವಧಾನಯನುನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮುಟಿಟ ‘ಹೆಸ್ರು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಂತ’ ಎಂದರು. ಅವಧಾನ ಇದೊಂದು ಸ್ಥಾಮಾನಯ ಸ್ಂಗತಿ
ಎನುನುವಂತೆ ಬಂಧ್ನದ ವಷ್ಯ ಹೆೋಳಿ ಏನನ್ನುೋ ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ತಾನು ಫೋನ್ಮಾಡುವ ನಂಬರನೂರ್ನು, ಅದು
ಗೃಹಮಂತಿರಯ ಪ್ರಮ ಅಭಿಮಾನಗಳ್ಳಾದ ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯನದೆಂದೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ. ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಇದರಿಂದ ಹಿರಿ ಹಿರಿ
ಹಿಗಿಗದಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಅವಧಾನ ಫೋನನುನು ಕೆಳಗಿಟ್ುಟ ಇನುನು ಹತುತ ನಮಿಷ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಮಮ ಕೆಲಸ್ವಾಗುತೆತ ಎಂದು
ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ಹೆೋಳಿದ. ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಕ್ಪಾಟಿನಂದ ಸ್ಥಾಕಚನುನು ತೆಗೆದು ಮೂರ್ವರಿಗೂರ್ ಸ್ುರಿದ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಧ್ಯ
ರಾತೆರ ಕ್ಳ್ಳೆದತುತ. ಇವೆಲಲಿ ತನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಭಿೋಕ್ರವಾಗಿದದಾ ರಾತೆರ ಹೊತತಲೆ ನಡೆದದೆದಾಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ
ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಹತುತ ನಮಿಷ್ಗಳ ನಂತರ ಫೋನ್ಬಂತು. ಜೊೋಷಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತಿತಲಲಿವೆಂದು ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ
ಮಂತಿರಗಳ್ಳೆೋ ಖುದುದಾ ಅವನಗೆ ಫೋನ್ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂರ್, ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯನ ಮನೆಗೆ ಜೊೋಷಿಯಿಂದಲೆೋ
ಫೋನ್ಬರುವುದೆಂದೂರ್ ಮಂತಿರಯ ಪ್. ಎ. ತಿಳಿಸಿದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಮನೆಯಲೆಲಿ ರಾತೆರ ಮಲಗಿದದಾರು.
ಬೆಳಗಾದ ಮೋಲೂರ್ ಫೋನ್ಬರಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣಯಯ ಸ್ಥಾನುನ ಮಾಡ ಅಂಗಡಗೆ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ಅವಧಾನ
ಏಳುವುದು ಮಧಾಯಹನುದ ಮೋಲೆ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ದೆೋವಯನುನು ಮನಸಿಸುನಲೆಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ುತತ ಕಾದರು.
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‘ಅಂತೂರ್ ಕೊನೆಗೆ ಫೋನ್ಬಂತು. ನನನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯುತ. ನ್ೋಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯಾವತೂರ್ತ ರಾಜನ ಕ್ಣಣಗೆ ಬಿೋಳದಂತೆ
ಬದುಕ್ಬೆೋಕ್ು. . . . ಆದರೆ ಅದು ನನನು ಜಾಯಮಾನಕೆಕ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ನನನು ಹಣೆಯಬರಹ. . . ಬಿಡು – ಇನುನು ಆ ಮಾತೆೋ
ಬೆೋಡ. ಸ್ಂಜೆ ಹೊೋಗುವ’ ಎಂದು ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ಟರು.
‘ನಾಗೆೋಶ – ನಾಗೆೋಶಾ’
ಹೊರಗೆ ಪೆೋಪ್ರ್ ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ ನಾಗೆೋಶ ಅವಸ್ರವಾಗೆದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲಗಿದ ಕೊೋಣೆಗೆ ಬರುತಾತನೆ. ತಾನು ಕ್ರೆದರೆೋ
ಖುಷಿಯಾಗುವ ನಾಗೆೋಶನನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗೆಲುವಾಗುತತದೆ. ಕ್ಶೋರ ಕ್ುಮಾರ ಹಾಸ್ಥೆಟಲಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆೋ ತನನು ಸ್ಥೆೋವೆ
ಮಾಡದದಾ – ಈಗ ಎಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿದಾದಾನೆ – ವಗರ ಮಾಡಸಿಕೊಡರೆಂದು ಕೆೋಳಲು ಬಂದದದಾ. ನಾಗೆೋಶ ಬಂದು ನಂತಾಗ
ಯಾಕೆ ಕ್ರೆದದುದಾ ಎಂಬುದೆೋ ಮರೆತು ಹೊೋಗುತತದೆ. ಅವನೆೋ ಕೆೋಳುತಾತನೆ:
‘ಪೆೋಪ್ರ್ ಓದಬೆೋಕ್ ಗೌಡರೆ ? ಇವತೆತೋನೂರ್ ಮುಖಯ ಸ್ುದದಾ ಇರುವಂತಿಲಲಿ.’
‘ಈ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅದೆೋನು ಸ್ುದದಾ ಇರುತ್ತ ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಟ್ಕ್ಯಾಚೆಗೆ ನ್ೋಡುತತ ಹೆೋಳಿದ. ತನನುಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯೆ ಬಯಸಿ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಲಲಿವೆಂದು ಅರಿತ ನಾಗೆೋಶ
ಸ್ುಮಮನೆ ನಂತ. ಮಾತಿನ ಅಗತಯ ಯಾವಾಗ ಇಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದ ಈ ನಾಗೆೋಶನಂಥವರು ರಾಜಕ್ೋಯ ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ
ದುಲರಭವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅವನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ.
‘ಸಿೋತ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹೊೋದಳ್ಳೆೋನ್ ?
‘ಹೊೋದರು ಗೌಡರೆ, ವೋರಣಣನವರು ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ ಕ್ಳಿಸಿದದಾರು. ಗೌರಿೋನೂರ್ ನಸ್ರರಿಗೆ ಹೊೋದಳು.’
‘ಬೆಳಗಾತ ಅದೆೋನ್ೋ ರಂಪ್ ಹಿಡದತುತ.’
‘ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಲಲಿ ಅಂತ – ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಮೃದುವಾಯಿತು!
‘ನಂಗೂರ್ ಅವಳ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಲ್ಕೆಕ ಇಷ್ಟವರಲ್ಲಲಿ ಮಾರಾಯ. ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಭಾರತ ಓತಿತೋನ ಕ್ಣ್
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ಅಂತ ಪ್ುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿತದದಾರು.’
ನಾಗೆೋಶ ಕ್ುಚರಯನೆನುಳ್ಳೆದು ಕ್ೂರ್ತುಕೊಂಡ.
‘ಹೆೋಳಿತೋರ. ಬರಕೊೋತಿನ ಎಂದು ಒತಾತಯವಲಲಿದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ.
‘ಬರಕೊಳುಳವಯಂತೆ. ಇವತೆತೋನೂರ್ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತಲೆ ಅನನುಸ್ಲ್ಲಿ ನಾಗೆೋಶ. ಕಾಲನನು ಇನನುಷ್ುಟ ಎತತಬಹುದು ಅನನುಸ್ುತ.
ಪ್ರಯತನು ಮಾಡದೆ. ಆಗತೆತ ಭರಮಯೋ ನಜವೊೋ ಅಂತ ನನನು ಕೆೋಳ್ಳಾಣ ಅಂತ ಕ್ರೆದೆ – ನ್ೋಡು.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪಾದವನುನು ಎಳ್ಳೆದುಕೊಳಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತತ ಏಕಾಗರನಾದ.
‘ನನೆನುಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಏಳಕೊೋತಿದೋನ ನಾಗೆೋಶ’
ಸ್ುಳುಳ ಹೆೋಳಿದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ರಯವಾಗುವುದಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾಗೆೋಶ – ‘ನನಗೆ ಹಾಗನನುಸ್ಲಲಿ ಗೌಡರೆ , ಕೆೈ ಹೆೋಗಿದೆ’
ಎಂದ.
‘ಕೆೈಯಿ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಗೆೋಶ ಕೊಟ್ಟ ರಬಬರ್ ಬಾಲ್ನ ಸ್ುತತ ಬೆರಳುಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಡಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ. ತನನು
ಪಾರಣವನೆನುಲಲಿ ತಿೋವರವಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ್ಕ್ುತತ ಅವಡುಕ್ಚಚಿದ. ಬಾಲ್ನ ತಂಪಾದ ನುಣುಪಾದ ಹೊರಮೈ ಸ್ುತತ
ಬೆರಳುಗಳು ಮಡಚಕೊಂಡರು. ಮೃದುವಾಗಿ ಬಾಲನುನು ಅಮುಕ್ುವ ಅಪೆೋಕೆಷ ದೆೋಹದಲೆಲಿಲಲಿ ಹುರಿಯಾಗಿ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ
ಇಳಿಯಿತು. ಬಾಲು ಮುಷಿಟಗೆ ದಕ್ುಕತಿತದೆ ಎನನುಸಿ ಗೆಲುವಾಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ನಾಗೆೋಶನ ಕ್ಣುಣಗಳಲೂರ್ಲಿ ಮಿಂಚದದಾರಿಂದ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹಷ್ರವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಬಾಲನುನು ಹಿಡದು ತನನು ಹಠಕೆಕ ಅದರ ಮೃದುವಾದ ವರೋಧ್ವನೂರ್ನು ಒಪ್ಪಗೆಯನೂರ್ನು
ಸ್ವಯುತತ.
‘ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನಾನುಗಿ ಬುಗುರಿ ಬಿಡುತಿತದೆದಾ ಕ್ಣ್’ ಎಂದ. ವಾರಂಗಲ್ನಂದ ಹಿಂದುರಿಗಿದ ಮೋಲೆ ಗದೆದಾಯ ಕೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ
ಕೆೈಗಳನುನು ಹುಗಿದು ನೆಟಿಟಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಭತತದ ಸ್ಸಿಯನುನು ನೆಡುತಿತದುದಾದುದಾ ನೆನಪಾಯಿತು. ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗುವ ಮುಂಚೆ
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಜೊತೆ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯನುನು ನ್ೋಡಲು ಹೊೋಗಿದದಾ. ಪ್ರಿೋಕೆಷಗೆಂದು ಓದುತಿತದದಾವಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಸ್ಥಾವಗತಿಸಿದಳು. ಅವಳ ತಲೆ ಬಾಚದೆ ಕೆದರಿಕೊಂಡತುತ. ಓದುತಿತದುದಾದರಿಂದ ಮುಖ ಬಾಡತುತ. ನಸ್ಸುಹಾಯಕ್ಳ್ಳಾಗಿ
ಸ್ುಂದರಳ್ಳಾಗಿ ಕ್ಂಡದದಾಳು. ನರಕ್ದಂದ ಬಂದದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನೂರ್ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಅವಳನುನು ನ್ೋಡುತತ ನಂತ. ತನನು ಈಗಿನ
ಅನುಭವಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಭಾರವಾಗುತೆತೋನೆಂದು ಅನನುಸಿ ಮನಸ್ುಸು ಕ್ಲಾಲಿಯಿತು.
‘ಇವರು ಮಹೆೋಶವರಯಯ. ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗ್ೋ ಮುಂಚೆ ನಮಮನುನು ಬಂದು ನ್ೋಡಾಣ ಅನನುಸ್ುತ’ ಎಂದ.
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಅನಸ್ೂರ್ಯಾಬಾಯಿ ಕಾಫ್ಯನುನು ತಂದು ಉಪ್ಚರಿಸಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಳಿದು ಕ್ಂದದದಾರ ಕಾರಣ ಕೆೋಳಿದರು.
ಮಹೆೋಶವರಯಯನೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಆದದದಾನುನು ವವರಿಸಿದರು. ತೆೋವವಾದ
ಕಾತರವಾದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಗೌರಿ ತನನುನುನು ಆಗ ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾಳಲಲಿವೆ ?
‘ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಮುಗಿಸಿ ನಮಮ ಹಳಿಳಗೆ ಬಂದು ಹೊೋಗಿ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಚಾರದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದದಾ. ಯಾಕೆ ಒತಾತಯಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ ಹೆೋಳಲಾಗಲ್ಲಲಿ ತನಗೆ ? ಗೌರಿ ತನನು
ಹಗುರಾದ ಮಾತಿನಂದ ನರಾಶಳ್ಳಾದಂತೆ ಕ್ಂಡಳು ಅಲಲಿವೆ ? ಈ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮಗಳ್ಳೆಲಲಿ ಈಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಬಾಧಿಸ್ುತತವೆ. ನನನು
ಜಿೋವನ ಹೊರಳಿಕೊಳುಳವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂರ್ ತಾನು ಪ್ೂಣರ ಎಚಚಿರದಂದ ತೆರೆದುಕೊಂಡದದಾನ್ೋ
ಇಲಲಿವೊೋ ಎಂದು ಅನುಮಾನವಾಗುತತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಂದ ತಾನು ಆಗ ಆಡಬೆೋಕಾದದಾನುನು ಆಡಲಾರದೆ ಹೊೋದೆ ?
ನೋನು ಬೆೋಕ್ು ಎಂದು ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಲಾಗದ ಗವರವೆ ? ಒಡನಾಡಗಾಗಿ ಹಾತ್ರೆಯಬಾರದೆಂಬ ತನನು ನಷ್ುಠರ ವರತವೆ
ಅಥವಾ ವಾರಂಗಲ್ನ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ಠಾಣೆಯ ನರಕ್ದಂದ ಎದುದಾ ಬಂದ ತಾನು ಪೆರೋತದಂತಿದೆದಾ ಎಂದು ಅನನುಸಿದೆದಾ ? ಹೌದು
– ತನನು ದೆೋಹ ಮಲ್ನವಾಗಿದೆ ಎನನುಸಿತುತ – ಶುಭರವಾದ ಕಾಂತಿಯ ಕೆದರಿದ ತಲೆಯ ಗೌರಿಯನುನು ನ್ೋಡುತತ ನಂತಂತೆ.
ಅವಳು ಮೂರ್ಕ್ವಾಗಿ ನಂತದುದಾ ನ್ೋಡ,
‘ನೋವೆೋನು ಮುಂದೆ ಮಾಡತೋರಿ?’
ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳಿದದಾ. ಪಾರಯಶಃ ತನನು ಪ್ರಶೆನುಯ ಗತುತ ಲ್ೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿತೆತಂದು ಗೌರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿರಬೆೋಕ್ು.
ಅವಳ್ಳೆೋನೂರ್ ಅದಕೆಕ ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.
‘ಯಾಕೊೋ ನಾಗೆೋಶ, ನಾವು ತಿೋವರವಾಗಿ ಪ್ರೋತಿಸಿದದಾನುನು ಪ್ಡೆಯೋ ಧೆೈಯರ ಮಾಡಲಲಿ? ಪ್ಡೆದ ಮೋಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟೆಟೋ
ಅಮೂರ್ಲಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಲಿ ಅಂತ ಭಯವ ?’
ನಾಗೆೋಶನ ಅಳವಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆನು ಮಿೋರಿತುತ. ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನು ಯೋಚಸ್ುತಿತರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯವರಿಗೆ ಬರಲ್ಕೆಕ ಬದರದೋನ ದೆಹಲ್ ವಳ್ಳಾಸ್ಕೆಕ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾತರವಾದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ನಾಗೆೋಶನನೆನುೋ ನ್ೋಡ ದೋಘರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದ. ಅವಳು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಕಾಲು
ಕೆೈಗಳು ಇನನುಷ್ುಟ ಚಲ್ಸ್ುವಂತಾದರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ಚಲ್ಸ್ುವಂತಾದರೆ ಮತೆತ ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗುವೆ. ಕೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಲನನು ಹುಗಿದು ಮತೆತ ಭತತದ ಸ್ಸಿಗಳನುನು ನೆಡುವೆ. ದನ ಮೋಯಿಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತಿರುತಿತದದಾ ಅಶವತಥೆದ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮತೆತ
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ಕ್ೂರ್ರುವೆ. ಎದುರಿನ ಪೆೋರಳ್ಳೆ ಮರಕೆಕ ಮತೆತ ಪ್ಂಚವಣರದ ಗಿಣಗಳು ಬುರುವುದಕಾಕಗಿ ಕಾಯುವೆ.
‘ಮಹೆೋಶವರಯಯನು ಬಂದದೆರ ಚೆನಾನುಗಿತಿರತ್ತ’
‘ಬರೆಯೋಣ ಅಂದೆರ ಅವರಿಗೆ ವಳ್ಳಾಸ್ವೆೋ ಇಲವಲಲಿ.’
‘ಅವರು ಹಾಗೆೋನೆೋ. ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಬಂದು ಬಿಡಾತರೆ. ಮಾರಾಯಿರಗೆ ಈಗ ರೆೋಸಿನ ಹುಚುಚಿ ಹಿಡದು ಬಿಟಿಟದೆ. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲಿ
ನಾಳ್ಳೆೋಂದ ಸಿೋಸ್ನ್ಅಲವ – ಬಂದರೂರ್ ಬಂದರೆ. . . . .’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಗುಗಲಾಗಲು ಇಚಛಸ್ುತತ ಮಲಗಿದ. ಯಾವತುತ
ಹೊರಳುವಷ್ುಟ ಶಕ್ತ ಈ ದೆೋಹಕೆಕ ಬರುತತದೊ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಂದು ಸೊಟರೋಕ್ಹೊಡೆದು ಸ್ಥಾಯಲೂರ್ ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿೋ
ಒಂದು ರಕ್ತದ ಬಿಂದು ಸಿಕ್ಕಬಿದದಾದೆ. ಅದು ತಾನಾಗಿಯೆೋ ಚಲ್ಸ್ಲೂರ್ ಬಹುದು, ಚಲ್ಸ್ದೆ ಅಲೆಲಿ ನಂತು ಬಿಡಲೂರ್ ಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಜಾಞಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ ಬದುಕ್ುವುದಷ್ಟೆಟೋ ಈಗ ತನಗೆ ಉಳಿದದುದಾ. ಅನಾಮತಾತಗಿ ಈ ದೆೋಹ ಈ ಸಿಥೆತಿಗೆ ಬಂದದೆ.
ಹೆೋಳದೆ ಕೆೋಳದೆ ಎಚಚಿರಿಕೆ ಕೊಡದೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿದ ಯಾರು ಇಡಯಾಗಿ ಉಳಿದದಾದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲಲಿ – ಅವನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಲಲಿ.
ಬಾಹಯದಲ್ಲಿ ನ್ೋಡ ಯಾರು ಹೆೋಗೆ ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು ಶಕ್ಯವಲಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಮ ? ಅಣಾಣಜಿಯ ಸ್ಥಾವನಂದ
ಅವಳಿಗೆ ಆದ ಆಘಾತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮಾತರ ಗ್ತುತ. ಅವಳು ಯಾರಿಗೂರ್ ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಲಾರದೆ ಆರೋಗಯವಲೆಲಿಂಬ ನೆವ ಹೂರ್ಡ
ತವರಿಗೆ ಹೊೋಗಿದದಾಳು. ಆಗ ಅವಳು ಬಸ್ುರಿ. ಅಂದರೆ ಅಣಾಣಜಿಯ ಮಗ ಈಗ ಬೆಳ್ಳೆದದಾದಾನೆ. ಮೊೋಟ್ಟಾರ್ ಸ್ಥೆೈಕ್ಲ್ಮೋಲೆ
ಹಿಪ್ಪಯ ಹಾಗೆ ಕ್ೂರ್ದಲು ಬಿಟ್ುಟ ಅವನು ವಜೃಂಭಿಸ್ುವುದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಂಡದಾದಾನೆ. ಅವನಾದ ಮೋಲೆ ಉಮಗೆ ಇನೆನುರಡು
ಮಕ್ಕಳ್ಳಾಗಿದಾದಾವಂತೆ. ಅವಳ ಗುಟ್ಟನುನು ಇಷ್ುಟ ದನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಚಚಿಟ್ುಟಕೊಂಡದಾದಾನೆ. ತನನು ಜಿೋವನ ಚರಿತೆರ ಬರೆಸ್ುವಾಗ ಈ
ಘಟ್ನೆಯನುನು ನಾಗೆೋಶನಗೂರ್ ಅವನು ಹೆೋಳಿಲಲಿ. ಪಾರಯಶಃ ಅಣಾಣಜಿಯ ಮನಸ್ುಸು ರಾಜಕ್ೋಯದಂದ ವಮುಖವಾಗಿ
ದಾಂಪ್ತಯದ ನೆಮಮದಯನುನು ಬಯಸಿದಾದಾಗ ಅವನನುನು ಕೊಂದರು. ಅವನ ಆಯೆಕಯಾದರೂರ್ ಪ್ರಜಾಞಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿತೆತ ಎಂದು
ಅನುಮಾನವಾಗುತತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತಿತದದಾರಿಂದ ಅವನು ತನನು ಪ್ರಶೆನು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅತಿೋತನಾಗಿ ನಂತಂತೆಯೂರ್ ಅನನುಸ್ುತತದೆ.
ತಾನು ಕ್ಂಡ ಒಬಬ ದೃಷ್ಟಾಟರನೆಂದರೆ ಅವನೆೋ. ಎಷ್ಟಂದು ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದದಾರೂರ್ ಅವನ ಬುದದಾ ಮಾತರ ಪ್ರಖರವಾಗಿ
ಬಿೋರುತಿತತುತ. ಅವನು ಬದುಕ್ದಾದಾಗ ಪಾರಮಾಣಕ್ತೆಯ ಪ್ರಶೆನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಬಾಧಿಸಿದದಾರೂರ್ ಈಗ ಅಣಾಣಜಿ ತನಗೆ
ಮಿೋರಿದದಾಕಾಕಗಿ ದುಡದು ಸ್ತತವನಂತೆ ಕಾಣುತಾತನೆ. ಉಮ? ಅವಳು ತನಗೆ ಎದುರಾದದಾನುನು ಒಪ್ಪಕೊಂಡು ಬದುಕ್ದಂತಿದೆ.
ಇನುನು ಆ ಬೆೈರಾಗಿ. ಅವನ ಬಗೆಗ ಮಾತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಈಗಲೂರ್ ಅಥರವಾಗುವುದಲಲಿ. ಅವನ ಒಳ ಬಾಳು ಉಜವಲವಾಗಿ
ಉರಿಯುತಿತತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅವನ್ಂದು ಠೊಳುಳ ತಿರುಳಿನ ತರಕಾರಿಯಂತವನ್ೋ ಹೆೋಳುವುದು ಹೆೋಗೆ ? ಜನ ಮಾತರ
ಅವನನುನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಇದದಾಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆೋವಸ್ಥಾಥೆನ ಕ್ಟಿಟದಾದಾರೆ. ಕ್ನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಉತತರ
ಹೆೋಳುವನೆಂದು ಪ್ರತಿೋತಿ ಹಬಿಬ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಂದಲ್ೋ ಜನರು ಬರತ್ಡಗಿದಾದಾರೆ. ಅವನು ಮಾತರ ಯಾರ ಹತಿತರವೂ
ಮಾತಾಡುವುದಲಲಿ. ನತಯ ವಧಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದಾ ಅವನು ಬಿೋದ ತುದ ನಂತು ಭಗವದಗೋತೆ ಹಾಡುತಾತನೆ. ತನನು ಆಹಾರ
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ಸ್ಂಪಾದಸಿ ಬೆೋಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನುನುತಾತನೆ. ಇದು ನಂತಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ಹಿಂದನಂತೆ ಸ್ರಳವಾಗಿ ಉಳಿದಲಲಿ. ಅವನು
ಹೊೋಗುವ ಬಿೋದಗೆ ತ್ೋರಣ ಕ್ಟಿಟರುತತದೆ. ಅವನು ಗಿೋತೆಯನುನು ಓದಲು ನಲುಲಿವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟ್ಫಾರಂ ಹಾಕ್
ಮೈಕ್ನುನು ಇಟಿಟರುತಾತರೆ. ಬೆೈರಾಗಿಯನುನು ಸಿದೆದಾೋಶವರ ಎಂದು ಕ್ರೆಯುತಾತರೆ. ಏನನೂರ್ನು ಬೆೈರಾಗಿ ನರಾಕ್ರಿಸ್ುವುದಲಲಿ.
ಬೆೋಕೆಂದು ಕೆೋಳುವುದೂರ್ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಜನರ ಅಗತಯ ತನನುಂದ ಹಿೋಗೆ ಪ್ೂರೆೈಕೆಯಾಗುತಿತರುವುದಕಾಕಗಿ ಅವನು ಸ್ಂತ್ೋಷ್
ಪ್ಡುವಂತೆ ಕಾಣುತತದಲಲಿವೆ ? – ಅವನು ಮೈ ಕೆೈ ತುಂಬಿಕೊಲುಳತತ ಹೊೋದದದಾನುನು ನ್ೋಡದರೆ. ಇಕ್ಕದದಾನುನು
ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ುವೆನೆಂಬ ಅವನ ವರತವೆೋ ವಶೆೋಷ್ವಾದ ಪೌಷಿಟಕ್ ಆಹಾರ ಅವನಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂರ್ ಮಾಡರಬೆೋಕ್ು.
ಅವನಗೆ ಉತತರ ಕೊಡಬೆೋಕೆನನುಸ್ುವಂಥ ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ಕೆೋಳಲು ತನಗೆ ಹೊಳ್ಳೆಯಲೆೋ ಇಲಲಿವೆಂದು ಬಹಳ ಸ್ಥಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು
ಆಗಿನ ಮನಸಿಥೆತಿಯ ಬಗೆಗ ಸ್ಂಶಯ ಪ್ಡುವುದುಂಟ್ು ಆಗ ವಯಗರನಾಗಿದದಾದು ನಜ. ಆದರೆ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣವೆಂದು ತನಗೆ
ಹೊಳ್ಳೆಯುತಿತದುದಾದೆಲಲಿ ಪಳಿಳರಬಹುದು. ಆದದಾರಿಂದಲೆೋ ಬೆೈರಾಗಿ ಹತಿತರ ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳಲಾರದೆ ಹೊೋದೆ ಎಂದುಕೊಳುಳತಾತನೆ.
ಬೆೈರಾಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹಿೋಗೆ ತನನುನುನು ಅಳ್ಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಕ್ಂಡರೆ ಸ್ಪ್ರ ಅವನ ಗುಹೆಯನುನು
ಹೊಕಾಕಗ ಅವನಗೆದುರಾದ ಹಿಂಸ್ಥೆಯನುನು ಅವನು ತಾಳಲಾರದೆೋ ಹೊೋದ ಎಂಬುದು ಕ್ೂರ್ಮರ ರೂರ್ಪ್ದ ಅವನ ತಪ್ಸಿಸುನ
ಬಗೆಗ ಆಳವಾದ ಅನುಮಾನವನುನು ಹುಟಿಟಸ್ುತತದೆ. ಎಲಲಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೂರ್ ಚುರುಕಾಗಿ ಸ್ಪಂದಸ್ುತತ ಬದುಕ್ಬೆೋಕೆನುನುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಆದಶರಕೆಕ ಅವನು ಕ್ಂಡದದಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂರ್ ಸ್ರಿಸ್ಥಾಟಿಯಲಲಿವೆನನುಸ್ುತತದೆ.
ತನನುಲ್ಲಿ ಬಿರುಕ್ು ಎಲ್ಲಿ, ಹೆೋಗೆ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡತು ? ಸ್ಥಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಇದನುನು ತಿಳಿಯಬೆೋಕ್ು. ಅಷ್ಟೆಟೋ ಉಳಿದದುದಾ ನನನು
ಪಾಲ್ಗೆಂದು ಯೋಚಸ್ುತತಲೆ ತನನು ಪಾಶವರಕೆಕ ಪಾರಣ ಶಕ್ತಯನುನು ಹರಿಸ್ಲು ಉದುಯಕ್ತನಾಗುತಾತನೆ.
‘ನಾಗೆೋಶ ನನನು ಅಮಮನನುನು ಕ್ರಕೊಂಡು ಬರಕೆಕ ಯಾರನಾನುದರು ಕ್ಳಿಸ್ಬೆೋಕ್ಲ್ಲಿೋ – ’
‘ನಾನೆೋ ಹೊೋಗಿ ಬರಲು ಗೌಡರೆ?’
‘ಬೆೋಡ ನೋನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಗತಯ. ನನನು ಸ್ಥೆೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರನಾನುದರೂರ್ ಕ್ಳಿಸ್ು.’
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾರು ಬಂದು ನಂತಿತು. ಅದರಿಂದ ವೋರಣಣ ಇಳಿದ. ಖಾದ ಸಿಲ್ಕನ ಕೊಲಿೋಸ್ಥ್ಕಾಲರ್ ಕೊೋಟ್ು ಪಾಯಂಟ್ು
ತ್ಟ್ಟ ವೋರಣಣನಗೆ ಸ್ುಮಾರು ಅರವತುತ ವಷ್ರಗಳಿರಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಎರಡು ದೊಡಡ ಹೊೋಟ್ಟೆಲುಗಳ, ಮೂರ್ರು
ಥಿಯೆೋಟ್ರುಗಳ ಮಾಲ್ೋಕ್ ಈ ವೋರಣಣ. ಅವನ ತಂದೆ ಒಬಬ ಸ್ಣಣ ಕ್ಂಟ್ಟಾರಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದದಾವನು. ವೋರಣಣ ತನನು
ಚಾಕ್ಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಲಕಾಷಧಿೋಶನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೆದದದಾ. ತಿರುಪ್ತಿಯ ವೆಂಕ್ಟ್ರಮಣನ ಪ್ರಮಭಕ್ತನಾದ ವೋರಣಣ ದೆೋಶ
ವದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ದೆೋವಾಲಯಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಸ್ುವುದಕೆಕ ಮುಂದಾಗಿದದಾ. ಸೊೋಷ್ಲ್ಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ನಾಯಕ್ನೆಂದೂರ್, ಶಿರೋಮಂತ
ವಗರದ ವರೋಧಿಯೆಂದೂರ್ ಹೆಸ್ರಾದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಈ ವೋರಣಣ ಆರಾಧಿಸ್ುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಎಲಲಿರೂರ್ ಬೆರಗಾಗಿದದಾರು.
ಎಂಥೆಂಥ ಮಂತಿರಗಳೂರ್ ವೋರಣಣನ ಕ್ೃಪೆಗೆ ಕೆೈಯಡುಡವಾಗ, ಯಾವುದನೂರ್ನು ಯಾರ ಹತಿತರವೂ ಬೆೋಡದ ಗವರಷ್ಠ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
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ಬಳಿ ಮಾತರ ವೋರಣಣ ಅತಯಂತ ವನಯದಂದ ನಡೆದುಕೊಳುಳವನು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸೊಟರೋಕ್ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನು
ವಾಸ್ವಾಗಿದುದಾದು ಗಾಂಧಿೋ ಬಜಾರಿನ ಹತಿತರವದದಾ ಒಂದು ಹಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ರೆಂಟ್ಟ್ಕ್ಂಟ್ರೋಲ್ಂದ ಪ್ಡೆದದದಾ ಮನೆ
ಅದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದುನೂರ್ರು ರೂರ್ಪಾಯಿ ಬಾಡಗೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕೆಕ ಕ್ಕ್ಕಸ್ು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇದು ತಿೋರಾ
ಅನಾನುಕ್ೂರ್ಲವೆಂದು ವೋರಣಣ ಸ್ದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಾನು ಬಾಡಗೆಗೆ ಕೊಟಿಟರುವ ಫಾಲಿಟ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನುನು
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವಂತೆ ಬೆೋಡಕೊಂಡ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿೋತೆಯೂರ್ ಅದು ತನನು ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹತಿತರವೆಂದು ವಾದಸಿದಳು. ಆದರೆ
ತನಗೆ ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಆಗಿ ಬರುವ ಸ್ಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೂರ್ರು ರೂರ್ಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚಚಿನ ಬಾಡಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು
ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆೋ ಇಲೆಲಿಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನರಾಕ್ರಿಸಿದಾಗ –
‘ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ್ರೆೋ ನನಗೆ ಬಾಡಗೆ ಕೊಡ – ಸ್ಥಾಕ್ು’
ಎಂದು ವೋರಣಣ ಪಾರಥಿರಸಿದ.
‘ಆದರೆ ಅದಕೆಕಷ್ುಟ ಬಾಡಗೆ? ಏಳುನೂರ್ರು ಅಲವ ವೋರಣಣ?’
‘ನಾನೆೋನು ಮಾಡೆಬೋಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ುಟ ದುಡುಡ ತಗ್ಂಡು? ನಾನೆೋನು ನಮಗೆ ಪ್ುಗಸ್ಟ್ಟೆಟಗೆ ಕೊಡತ ಇಲವಲಲಿ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾನದದಾ ಅಸ್ಹಾಯಕ್ ದೆೈಹಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿೋಲ್ ಸ್ದಾಶಿವ ನಗರದ ಪಾಲಿಟಿಗೆ ಒಲಲಿದ ಮನಸಿಸುಂದ ಬಂದದದಾ. ಸಿೋತೆ ಪ್ರತಿನತಯ
ರಗಳ್ಳೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ುಪವುದಲಲಿ ಎಂಬುದೂರ್ ಹಿೋಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿತುತ. ಗೌರಿಗೆ ಹತಿತರದಲೆಲಿ ಇಂಗಿಲಿೋಷ್ಟ್ನಸ್ರರಿ
ಬೆೋರೆ ಇತೆತಂದು ಸಿೋತೆಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಗಿತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸೊಟರೋಕ್ಹೊಡೆದಾಗ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅವನೆಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬುದು ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ಪ್ರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗ್ತಾತಗಿತುತ.
ರಾಜಯಪಾಲರೆೋ ಸ್ವತಃ ಹಾಸಿಪಟ್ಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅವನನುನು ನ್ೋಡದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅತಯಂತ ಕ್ಟ್ುವಾಗಿ ಟಿೋಕ್ಸ್ುತಿತದದಾ
ಮುಖಯಮಂತಿರ ಬಂಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಬಬ ಸ್ಥೆಪೋಶಲ್ಸ್ಟನುನು ಕ್ರೆಸಿದದಾ. ದೆೋಶದ ಎಲಲಿ ವ. ಐ. ಪ್. ಗಳೂರ್ ಅಸ್ಪತೆರಗೆ ಬಂದು
ಅವನನುನು ನ್ೋಡದದಾರು.
ತಾನು ಏನನೂರ್ನು ಬೆೋಡದೆ ಎಲಲಿವೂ ತನಗೆ ದಕ್ುಕತಿತರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆೋ ಬೆರಗಾಗಿದದಾ. ಯಾವ ಫಲಾಪೆೋಕೆಷಯೂರ್
ಇಲಲಿದೆ ವೋರಣಣ ತನನು ಸ್ಥೆೋವೆ ಮಾಡುತಿತದಾದಾನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿದ. ಅವನಗೆ ತಾನೆೋನು ಹೆಚುಚಿ ಮಾಡಬಲೆಲಿ? ಅಲಲಿದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ವರೋಧಿಸ್ುತಿತದುದಾದು ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯನೆನುೋ ಹೊರತಾಗಿ ವಯಕ್ತಗಳನನುಲಲಿವಲಲಿ. ವೋರಣಣ ಕ್ೂರ್ಡ ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಂತೆ
ಒಬಬನಲಲಿವೆ?
ಆದರೆ ಹಿೋಗೆಲಲಿ ತಕ್ರ ಹೂರ್ಡಕೊಂಡು ತಾನು ವೋರಣಣನನುನು ಒಪ್ಪಕೊಳಳತ್ಡಗಿದೆದಾ ಎಂಬುದೆೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಆಗಿೋಗ
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ಬಾಧಿಸ್ುವುದುಂಟ್ು. ಅವನ ವನಯ ಧ್ೂರ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅನುಮಾನಸ್ುವನು. ಅವನ ಕೌಷರ ಮಾಡದ ನುಣುಪಾದ
ಮುಖ, ಕ್ವಯ ಮೋಲ್ನ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಮೂರ್ಗಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ಡಕೊಂಡ ಪದೆ ಹುಬುಬ, ದಪ್ಪವಾದ ಕ್ತುತ, ಹತಿತರ ಹತಿತರ
ಹೆಜೆಜಿಯಿಡುತತ ತನನು ಸ್ುತತಲೂರ್ ಅವನು ನಡೆದಾಡುವ ರಿೋತಿ, ‘ಅಮಮ’ ‘ಅಮಮ’ ಎಂದು ಸಿೋತೆಯನುನು ಕ್ರೆದು ಅವಳಿಗೆ ತಾನು
ಮಾಕೆೋರಟಿಟಂದ ಕ್ಟಿಟಸಿ ತಂದ ತರಕಾರಿ ಬುಟಿಟಯನುನು ಕೊಡುತತ ಅವಳ ಮಚುಚಿಗೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಮತಿನ ಸ್ಥೆೋಳ್ಳೆ – ಎಲಲಿವೂ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಯನುನುಂಟ್ುಮಾಡುವುದು. ತನನು ಕಾರಂತಿಕಾರಿೋ ವಯಕ್ತತವಕೆಕ ಒಲ್ದ ನಾಗೆೋಶನಂಥ ಯುವಕ್ರು ತನನು ಬಳಿ
ಇದಾದಾಗ ಪ್ರಮಾಪ್ತನಂತೆ ಬಂದು ವೋರಣಣ ನಡೆದುಕೊಳುಳವುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರವಾಗಿಬಿಡುವುದು.
‘ಹೆೋಗಿದೋರಿ ಗೌಡರೆ’ ಎನುನುತತ ವೋರಣಣ ಒಳಗೆ ಬಂದು ‘ದನೆೋ ದನೆೋ ಇಂಪ್ೂರವಆಗಿತದೋರಿ ನಮಮ ದೆೋಶದ ಪ್ುಣಯ’ ಎಂದು
ಕ್ುಚರಯನೆನುಳ್ಳೆದು ಕ್ೂರ್ತ. ತನನು ದೆೋಹಸಿಥೆತಿ ಬಗೆಗ ಬಂದವರೆಲಲಿ ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾಗಿ ಸ್ುಳಳನೆನುೋ ಹೆೋಳುತಿತದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಂಥ
ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಮಾತಿಗೆ ಉತತರ ಕೊಡುವುದಲಲಿ.
‘ಸ್ುಮಮನೆೋ ನ್ೋಡ ಹೊೋಗ್ೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಗೌಡರೆ, ಇವತುತ ಮಧಾಯಹನು ದೆಹಲ್ೋಂದ ಒಬಬರು ಸ್ಥೆಪಷ್ಲ್ಸ್ಟ್ ಬಂದದಾದಾರೆ
– ಅವರನನು ಕ್ರಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಮನನು ತ್ೋರಿಸಿತದೋನ – ಎಕ್ಸ್ಥ್ಪ್ಟ್ಟ್ರಒಪ್ೋನಯನ್ಗೆ. ಅಮಾಮವರಿಗೆ
ಕ್ಷ್ಟವಾಗಿತದೆೋಂತ ನಾಳ್ಳೆೋಂದ ಒಬಬಳು ನಸ್ರಮಮ ಬಂದು ನಮಮನನು ನ್ೋಡಕಂಡು ಹೊೋಗಾತರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊೋಗಲ?’
ವೋರಣಣ ಎದುದಾ ನಂತು ಹೊರಟ್. ರೂರ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೋದವನು ಏನ್ೋ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದ.
‘ಮರತೆೋ ಬಟ್ಟೆಟ ಗೌಡರೆ. ನಮಗ್ಂದು ಕಾರು ಬೆೋಕೆ ಬೆೋಕ್ು. ಅಮಾಮವರಗೆ ಮನೆಕೆಲಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು.
ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ ಶುರುವಾದ ಮೋಲೆ ನಮಮನನು ಕ್ರಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿಲಿಕೆಕ ಬೆೋಕ್ು. ಟ್ಟಾಯಕ್ಸುಗೆ ತುಂಬ ಖಚಾರಗತೆತ, ನನನು ಕಾರಿದೆ ಅನನು.
ಆದರೆ ಸ್ಮಯಕ್ಕದು ಇರಬೆೋಕ್ಲಲಿ? ಆದರಂದ ಈ ಫಾರಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥೆೈನ್ಮಾಡ. ನಮಗ್ಂದು ಫ್ಯಟ್ಟನನು ಸ್ಕಾರರ
ಕ್ೂರ್ಡೆಲಿ ಮಂಜೂರ್ರು ಮಾಡಬೆೋಕ್ು. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಆಗಿ ನಮಮ ಹಕ್ುಕ ಅದು . . . . . . . .’
ವೋರಣಣ ಭತಿರ ಮಾಡದದಾ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಶನನುನುನು ಪೆನನುನುನು ರೆಡಮಾಡಕೊಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಅವನ ಮಂಚದ
ಮೋಲಾಭಾಗವನುನು ಎತತಲು ಹೊೋದ.
‘ಬೆೋಡ ವೋರಣಣನ್ೋರೆ. ಕಾರು ತಗ್ಳುಳವಷ್ುಟ ದುಡುಡ ನನನು ಹತರ ಇಲಲಿ.’
‘ಅಯಯೋ ದುಡುಡ ದುಡುಡ. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗೂರ್ಲಿ ದುಡಡನ ವಷ್ಯ ಮಾತಾಡತೋರಿ? ಅದನನು ನನಗೆ ಬಿಡ.’
‘ಅದೆಲಲಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ಸ್ಥಾಲ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಲಲಿ.’
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‘ಬಾಯಡ. ಸ್ಥಾಲ ಮಾಡೋದು ಬಾಯಡ. ನಮಮ ಕಾರನನು ನಾನೆೋ ಕೊಂಡಟ್ುಟಕೊೋತೆೋನೆ. ನನನು ಮಗನೂರ್ ಒಂದು
ಫ್ಯಟ್ಟ್ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಸ್ತಾಯಿಸ್ತ ಇದಾನೆ. ಅಷ್ುಟಪ್ಕಾರ ನೋವು ಮಾಡದದಾಕೆಕ ನಾನು ಬೆೋಕಾದಾಗ ನಮಗೆ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಳಳಕೆಕ ಕಾರನನು ಕೊಡಬಹುದಲಲಿ. . . . .’
ನಾಗೆೋಶ ರೂರ್ಮಿಂದ ಎದುದಾ ಹೊೋದ. ತನನು ಮನಸ್ುಸು ಈ ವೋರಣಣನ ಉಪ್ಕಾರಕೆಕ ಕ್ೃತಜಞತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬರಲವಾಗ್ೋದನನು
ಅವನು ಗಮನಸಿದಾದಾನೆ. ತನಗೆ ಸ್ುಲಭವಾಗಲೆಂದು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗಿದಾದಾನೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋಡವೆೋ ಬೆೋಡ ಎಂದು ತಲೆಯಲಾಲಿಡಸ್ುತತ ವೋರಣಣನಗೆ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಹೊೋಗಿಲ್ ನಮಗೆ ಬೆೋಡ, ಆದರೆ ನನಗ್ಂದು ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಲಲಿ ನೋವು?’
ಲಕಾಷಧಿೋಶನಾದ ವೋರಣಣನಗೆ ಹತ್ತೋ ಹನೆನುರಡ ಸ್ಥಾವರ ಹೆಚುಚಿ ಕೊಟ್ುಟ ಒಂದು ಫ್ಯಟ್ನನು ಕೊಳುಳವುದು ಕ್ಷ್ಟವೆ?
ಅಷ್ಟಕಾಕಗಿ ಅವನು ತನಗೆ ಕೆೈಯಡುಡವ ಮನುಷ್ಯನೆ? ಆದರೂರ್ ಉಪ್ಕಾರ ಮಾಡ ಎನುನುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಡುತಿತದಾದಾನೆ
ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮೃದುವಾಗಿ, ಫಾರಂಗೆ ಸ್ಥೆೈನ್ಮಾಡದ. ವೋರಣಣ ಹೊರಟ್ುಹೊೋದ ಮಲೆ ನಾಗೆೋಶ ಒಳಗೆ ಬಂದ.
‘ಇದೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ ಕ್ರೆಪ್ಷನ್ಕ್ಣ್ೋ ನಾಗೆೋಶ. ವೋರಣಣ ಹತುತ ಸ್ಥಾವರವಾದೂರ್ರ ಈ ಕಾರಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಕೊೋತಿದಾನೆ.
ನನಗ್ೋಸ್ಕರ ಕೊಳಿತದೋನ ಅಂತಾನೆ. ನಜವದೂರ್ರ ಇರಬಹುದು. . . . . . . .’
‘ಬಿಡ ಗೌಡರೆ. ಆ ಕಾರೆೋನು ಅವನಗೆ ದೊಡಡದ? ನಮಮ ಅಗತಯಕೆಕೋಂತ ಕೊಳಿತದಾನೆ. ಅಂಥವರು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಡೂರ್ಯಟಿ
ಅದು.’
ನಾಗೆೋಶನ ಮಾತಿನಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಆದದಾರಿಂದಲೆೋ ಕ್ಟ್ುವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಅವನಗೆ
ಸ್ುಲಭವಾಯಿತು.
‘ನಂಗಿನೂರ್ನು ಅನುಭವ ಸ್ಥಾಲದು ನಾಗೆೋಶ. ನಾನು ಮತತಗಾಗತ ಆಗತ ಬಂದದೋನ. ಒಳಗಿಂದ ಕೊಳಿೋತ ಇದೋನ. ಹತುತ
ವಷ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಇಂಥವರ ನೆರಳೂರ್ ನನನು ಹತರ ಸ್ುಳಿೋತ ಇರಲ್ಲಲಿ.’
ಈ ಮಾತಿಂದ ನಾಗೆೋಶನ ಮಚುಚಿಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಹೆಚಚಿದುದಾ ಕ್ಂಡು ತನನು ಬಗೆಗ ಹೆೋಸಿಗೆ ಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿ –
‘ನನನು ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿತಯಾ ನಾಗೆೋಶ. ಹೊರಗಾಯರೋ ಇದಾರೆ ಅವರನೂರ್ನು ಕ್ರಕೊ ಸ್ಹಾಯಕೆಕ’ ಎಂದು.
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***
ಅಕೊಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹವೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿತುತ. ಸಿಮಂಟಿನ ಅಂಗಳದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರಿದಾದ ಕಾಲನೂರ್ನು
ಕೆೈಗಳನೂರ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದನುನು ಕ್ಲಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸ್ಲು ಯತಿನುಸ್ುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ೂರ್ತ.
ವಾರಂಗಲ್ನಂದ ಹಳಿಳಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದ ಮೋಲೆ ಸ್ಣಣದೊಂದು ಗುಡಸ್ಲು ಕ್ಟಿಟಕೊಂಡು ಮಾವನಂದ ತನನು ತಂದೆಗೆ
ಸ್ಥೆೋರಿದದಾ ಗದೆದಾಗಳನುನು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ಂಸ್ಥಾರ ಹೂರ್ಡದದಾ. ಕೊಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕ್ರೆಯುವ ಎರಡು
ದನಗಳಿದುದಾವು. ಹೊತಾತರೆ ಎದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆೋ ಹಾಲು ಕ್ರೆಯುವುದು. ಈಗ ಜಿೋವವಲಲಿದಂತಿರುವ ಬೆರಳುಗಳು ಆಗ ದನದ
ಮೊಲೆಗಳನುನು ಪ್ುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಹಾಲ್ಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೋಲ್ನಂದ ಕೆಳಕೆಕ ಎರಡೂರ್ ಕೆೈಗಳಲೂರ್ಲಿ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳನೂರ್ನು
ಲಯಬದಧಿವಾಗಿ ಒತಾತಯಪ್ೂವರಕ್ವಾಗಿ, ಆದರೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಜಗುಗತಿತದುದಾದು, ಮೊದಮೊದಲು ಕೆೈ ಬೆೋಗ ಬತುತತಿತತುತ.
ಕ್ರಮೋಣ ಕ್ಪ್ುಪ ಬಿಳಿ ಚುಕೆಕಗಳ ಕಾವೆೋರಿ ಹಿಂಗಾಲನುನು ಅಗಲ್ಸಿ ನಂತು ತನನು ಕೆಚಚಿಲ್ನ ಭಾರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಲಯಬದಧಿವಾದ
ಎಳ್ಳೆತಕೆಕ ಧಾರೆ ಧಾರೆ ಇಳಿಯುವುದನುನು ಸ್ುಖಸ್ುತತ ದೋಘರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತಿತತುತ. ಒತುತವಾಗ ಕ್ರಮೋಣ ಮೃದುವಾಗುತಾತ
ಹಲ್ಲಿನಂದ ಸ್ಥೆಟ್ಟೆದೂರ್ ತರಿತರಿಯಾಗಿಯೂರ್ ಇರುತಿತದದಾ ಕೆಚಚಿಲು. ತಾಯಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಲು ಕ್ುಡದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗದೆದಾಗೆ
ಹೊೋಗುವನು. ಬೆೋಸ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವ ಬತಿತ ಕಾಲು ಮುಳುಗುವಷ್ುಟ ಮಾತರ ನೋರಿದಾದಾಗ ಬಾವಗೆ ಇಳಿಯುವನು. ಕೆಸ್ರನುನು
ಬಾಚ ಬಾಚ ಬಕೆಟಿಟನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರೆ ಮೋಲ್ನಂದ ಶೆೋಷ್ಪ್ಪ ಹಗಗದಲಲಿದನುನು ಎತಿತಕೊಳುಳವನು. ಉಸಿರುಕ್ಟಿಟದ
ಚಲುಮಗಳನುನು ಮುಟಿಟ ಎಬಿಬಸ್ಲು ಕೆೈಗಳು ಕೆಸ್ರು ಬಾಚುತತ ಬಾಚುತತ ಹೊತ್ರೆಯುವುವು. ಮೊರಿಗೆಯಿಂದ ಹಿೋಗೆ ಕೆಸ್ರು
ನೋರು ಎತುತವಾಗ ತಣಣನೆಯ ನೋರಿನ ಚಲುಮ ಥಟ್ಟನೆ ಪ್ುಟಿದು ಬೆರಳ ತುದಗಳಿಗೆ ತಾಕ್ ಇಡೋ ದೆೋಹವನುನು
ರೋಮಾಂಚಗ್ಳಿಸ್ುವುದು.
‘ಯಾಕೊರೋ ಈ ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಕಂಡು ಮಂಕಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿದೋರಿ. ಅದೊಂದು ಕ್ಲುಲಿ ಅಲವ? ಎತಿತ ಬಿಸ್ಥಾಕ್, ನಮಮನುನು
ಕಾಡೋ ದೆವವ ಏಜೆಂಟ್ಟ್ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ. ನೋವು ಗೆಯಿದಾದದಾನೆಲಲಿ ಬಂದು ತಗ್ಂಡು ಹೊೋಗಾತನೆ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಸ್ುತತಲ್ನ ರೆೈತರಿಗೆ ಹೆೋಳುವನು. ಇದು ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಕ್ವ ಮುಟ್ುಟವುದು.
‘ಕ್ಟ್ಟಪ್ಪ’ ಎಂದು ಬಾಲೆಲೆ ಕೆೋಳುವ ನೆಪ್ದಲ್ಲಿ ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಬಂದು ಚಾವಡಯ ಮಲೆ ಕ್ೂರ್ತು, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲು
ಕ್ುಡದು ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ ಮಾತಾಡುತತ, ‘ಏನ್ೋ ಕ್ಟ್ಟಪ್ಪ? ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ ಬರಿೋ ಕ್ಲುಲಿ, ಎಸಿೋರಿ ಅಂದಯಂತೆ ಹೌದ?’
ಎನುನುವರು.
ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಕ್ೃಶವಾದ ಮೈಯನೂರ್ನು, ಅವರ ಕ್ುರುಚಲು ಬಿಳಿಗಡಡ ದೊಡಡ ಜುಟ್ುಟಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂರ್
ಸ್ಥೌಮಯವಾಗಿರುವ ಕ್ಣುಣಗಳನೂರ್ನು ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಧಾನವಾಗಿ ಹೆೋಳುವನು. ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಬಂದರೆಂದು ಎಲೆಯಡಕೆ
ಮಲುಲಿತತ ತಾಯಿಯೂರ್ ಚಾವಡಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತಿರುವಳು.
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‘ನೋವು ನರಸಿಂಹ ದೆೋವರ ಒಕ್ಕಲಾಗಿದದಾರಿ ಅಲವ? ಅದು ಹೆೋಗೆ ನಮಮ ತ್ೋಟ್ ಕ್ಳಕೊಂಡರಿ ಹೆೋಳಿ, ಯಾರು ಅದಕೆಕ
ಕಾರಣ?’
‘ಇರೋದು ನಾನು ನನನು ಹೆಂಡತಿ. ಒಂದಷ್ುಟ ಪೆನ್ಶನ್ಸಿಗುತೆತ. ನನನು ಮಾವ ಮತೆತ ನಾಲೆಕೈದು ಗೌಡರ ಮನೆೋವುರ ಏನ್ೋ
ಜೊೋತಿಷ್ಯ ಹೆೋಳ್ಳಾತನಲಲಿ, ಊರಲ್ಲಿಬಬ ಬಾರಹಮಣ ಇರಲ್ ಅಂತ ಮನೆೋಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸ್ಥೌದೆ, ಅಕ್ಕ, ತರಕಾರಿ, ಬಾಳ್ಳೆಲೆ, ಹಣುಣ
ಹಂಪ್ಲು ಒದಗಿಸಿತೋರಿ. ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ತ್ೋಟ್ ಬೆೋಕ್ು ಹೆೋಳು?’.
‘ಸ್ರಿ ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ. ನರಸಿಂಹ ದೆೋವರ ಮಠದ ಏಜೆಂಟ್ಟ್ಭಟ್ಟ ಇದಾನಲಲಿ ಅವ ಅಲವ ನಮಮನನು ತ್ೋಟ್ದಂದ ಬಿಡಸಿ ತನನು
ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾಗುವಳಿಗೆೋಂತ ಇಟ್ಕಂಡದುದಾ?’
‘ಗೆೋಣ ಸ್ಂದಾಯ ಆಗಿಲಿಲಾಲಿಂತ ಇಟ್ಕಂಡ ಸ್ರಿ. ಅದನನು ತಪ್ಪಸ್ಕಾಕಗತತ?’
‘ಆಗತೆತ ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ’
‘ಈಗಿನ ಕಾನೂರ್ನುಗಳು ನನಗೆ ಗ್ತಿತಲಲಿಪ್ಪ. ಆದರೆ ಕೊೋಟ್ುರ ಮಟಿಟಲು ಹತಿತ ಉದಾಧಿರವಾದವರನನು ನಾನು ಕಾಣೆ. ಹೊೋಗಲ್
ಬಿಡು. ನಾನು ಕೆೋಳಿದ ಪ್ರಶೆನುಗೂರ್ ನನನು ಈ ಪಾಟಿೋ ಸ್ವಾಲ್ಗೂರ್ ಯಾಕೊೋ ನನಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಾನೆೋ ಹೊಳಿೋಲ್ಲಲಿ.’
‘ಸ್ಂಬಂಧ್ ಇದೆ’
‘ಹಾಗಾದರೆ ಹೆೋಳು ಮಾರಾಯ. ಶಿಷ್ಟಾಯದಚೆಛೋತ್ಪ್ರಾಜಯಮ್ಅಂತಾರೆ.’
‘ಹೆೋಗೆೋಂದೆರ ಜೊೋಯಿಸ್ರೆ – ಈಗ ನ್ೋಡ ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ನಮಮ ಮೂರ್ಖರ ಶೂರ್ದರ ಜನ ಆ ನರಸಿಂಹ
ಭಟ್ಟನಗೆ ಹೆದತಾರರೆ. ತಮಮ ಐಹಿಕ್ ಪಾಡನಲ್ಲಿ ಏನೂರ್ ಮಾಪಾರಟ್ಟಾಗಲ್ಕೆಕ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ ಅಂದುಕೊೋತಾರೆ. ಆ ಕ್ುರಿ ಕೊೋಳಿೋ
ತಿನ್ನು ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನೆೋ ತಮಮನನು ಉದಾಧಿರ ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ತಿಳಿೋತಾರೆ.’
‘ನಮಮ ಜನಾನೂರ್ ನರಾಕಾರ ನಗುರಣ ಬರಹಮನನುನು ಅರಿಯೋ ಮಟ್ಟಕೆಕ ಬರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನ್ನುೋದನನು ನಾನೂರ್ ಒಪ್ತೋನ್ೋ
ಕ್ಟ್ಟಣಣ. ಧ್ಮರಕ್ಮರಗಳ ಮುಖೆೋನ ಅವರು ಮೋಲಕೆಕ ಬರಬೆೋಕೆೋ ವನಹ – ’
‘ಅದಲಲಿ ನಾನು ಹೆೋಳಿತರೋದು ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ – ಕೆೋಳಿ, ನರಸಿಂಹಭಟ್ರನನು ಎದುರಿಸಿ ಅವರು ತನನು ಐಹಿಕ್ ಬದುಕ್ನುನು
ಊಜಿರತಗ್ಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕ್ರಮೋಣ ಈ ಕ್ುರಿಕೊೋಳಿ ತಿನ್ನು ದೆವವಗಳ ಪ್ೂಜೆೋಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಾತರೆ. ಆದೆರ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟನನನು
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ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಡಕೊಳೊಳೋಕೆ ಈ ಕ್ಲಕಟ್ುಕ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಡಡಬರತತಲಲಿ ಹೆೋಳಿ. ಆದರಂದ ನಂಗೆ ಎದದಾರೋ ಪ್ರಶೆನು
ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನನನು ಅವರು ಕ್ತೆತಸ್ಥೆದು, ಅದರಂದ ಬಂದ ಧೆೈಯರದಂದ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟನ ಡಳುಳ ಹೊಟ್ಟೆಟೋನ ಕ್ರಗಿಸ್ಬೆೋಕೊೋ,
ಅಥವಾ ಎರಡನೆೋದನನು ಮೊದಲು ಮಾಡ ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನನು ಪ್ೂಜಿಸೊೋ ಸಿಥೆತಿೋಂದ ಮೋಲೆೋಳಬೆೋಕೊೋ. . . . . .’
ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟನನನು ಏಕ್ವಚನದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಿೋಯಾಳಿಸ್ದದಾರಿಂದ ಬಾರಹಮಣರಾದ ಜೊೋಯಿಸ್ರಿಗೆ ಖೆೋದವಾದದದಾನನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಗಮನಸ್ುತಾತನೆ. ಜೊೋಯಿಸ್ರೆೋ ಸ್ವತಃ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟನ ಲ್ೋಭವನನು ಬೆೋಸ್ರದಂದ ಜರೆಯಹುತತ ಮಠವೆೋ ಧ್ಮರದ
ದಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಲೆ ಏನು ಗತಿಯೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎದುರು ನಟ್ುಟಸಿರಿಟಿಟದದಾದೆ. ಮಠದ ಸ್ಥಾವಮಿ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆಯನನುಟ್ುಟಕೊಂಡು,
ವಯವಹಾರವನುನು ತನನು ತಮಮನಾದ ಈ ಭಟ್ಟನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ುಟ ಜೊೋಯಿಸ್ರಂಥ ಧ್ಮರಭಿೋರುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಹಯವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡದದಾ. ಅಣಾಣಜಿ ತನನುಲ್ಲಿ ಬಿತಿತದ ವಚಾರಗಳನಾನುಗಲ್ೋ, ಅಥವಾ ತಾನು ವಾರಂಗಲ್ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡದದಾ ನರಕ್ವನಾನುಗಲ್ೋ
ಈ ಬಾರಹಮಣನೆದುರು ಹೆೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ುಟ ಮಾಡುವುದು ಅಸ್ಥಾಧ್ಯವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೈಬಿಟಿಟದದಾ. ಆದರೂರ್ ಜೊೋಯಿಸ್ರು
ಮತುತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ತನನುವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟಿಟಸ್ುವರು. ಹಳಿಳಗೆ ಬಂದ ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೊೋಯಿಸ್ರು
ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿೋ ಪ್ಂಚೆಯುಟ್ುಟ ಧೋತರ ಹೊದದಾರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರಿಗ್ಂದು ಉಣೆಣಯ ಶಾಲು
ತಂದುಕೊಟ್ುಟ ರುಕ್ಮೋಣಯಮಮನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ನೂರ್ನು ನೋರನೂರ್ನು ಉಕ್ುಕವಂತೆ ಮಾಡದದಾ.
ಮಾಂಸ್ ತಿನನುದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜೊೋಯಸ್ರಿಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಆತಿಮೋಯನಾಗಿದದಾ. ಈ ಲ್ೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂರ್ ಮಳ್ಳೆ
ಬೆಳ್ಳೆಯಾಗುತಿತರುವುದು ಕೆಲವೊೋ ಕೆಲವು ಬಾರಹಮಣರಾದರೂರ್ ತಿರಕಾಲ ಸ್ಥಾನುನ ಸ್ಂಧಾಯವಂದನೆ ಮಾಡುತಿತರುವುದರಿಂದ ಎಂಬ
ಜೊೋಯಿಸ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನು ಪ್ರೋತಿಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳವನು. ತನನು ಜಪ್ತಪಾದಗಳಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಶೆರೋಯೋವಂತನಾಗುತಿತದಾದಾನೆ ಎಂದು ಜೊೋಯಿಸ್ರು ತಿಳಿದದಾದಾರೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ. ಅದನೂರ್ನು ಅವನು
ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳವನು. ಅವರ ಜಪ್ತಪ್ದ ಫಲವಾದ ಈ ತಾನು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಎಷ್ಟೆಟೋ ಕೊಳಕ್ನಾದರೂರ್ ಅವನಗೆ
ಪ್ೂವರಜನಮದ ಪ್ುಣಯದಂದ ಲಭಿಸಿದ ಬಾರಹಮಣಯಕೆಕ ಚೂರ್ರು ಮಯಾರದೆ ಕೊಡದೆೋ ಇರುವುದು ಜೊೋಯಿಸ್ರಿಗೆ
ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂರ್ ಅವನಗೆ ಗ್ತಿತದೆ.
ವಸ್ೂರ್ಲ್ಯ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ, ಅವನ ಕ್ಡೆ ಅಮಿೋನ, ಅವನ ಶಾನುಭೋಗ ಹಳಿಳಯ ರೆೈತರಿಗೆ
ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನುವಾಗಿ ಬಿಡುವರು. ಈ ಸ್ಥಾರಿ ಒಂದು ಘಟ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಂದಾಯವಾಗಬೆೋಕ್ದದಾ ಗೆೋಣಯನುನು ಕೊಡಲ್ಲೆಲಿಂದು
ಬಿೋರೆೋಗೌಡ ಎಂಬ ರೆೈತನ ಮನೆಯನುನು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ ತನನು ಜವಾನರ ಜೊತೆ ಸ್ವತಃ ನುಗಿಗದ. ಬಿೋರೆೋಗೌಡನ ಮಗುವಗೆ
ಜವರ ಬಂದತುತ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವಗೆಂದು ಕ್ಂಚನ ಪಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನುನು ಕಾಯಿಸ್ುತಿತದದಾಳು. ಒಳಗೆಲ್ಲಿೋ
ಅಡಕೆಯನುನು ಬಿೋರೆೋಗೌಡ ಬಚಚಿಟಿಟದಾದಾನೆ ಎಂಬ ಗುಮಾನಯಿಂದ ಒಳಗೆ ನುಗಿಗದ ಭಟ್ಟನಗೆ ಬರಿದಾದ ಮನೆ ಕ್ಂಡು
ಕ್ಡುಕೊೋಪ್ ಬಂತು. ಇನೆನುಲ್ಲಿೋ ಅಡಕೆಯನುನು ಈ ಗೌಡ ಸ್ಥಾಗಿಸಿದಾದಾನೆ ಎಂದು ಕ್ಟ್ಕ್ಟ್ನೆ ಹಲುಲಿ ಕ್ಡಯುತತ ಭಟ್ಟ
ಒಳಗಿದುದಾದನೆನುಲಲಿ ಅಂಗಳಕೆಕ ಎಸ್ಥೆಯಲು ಜವಾನರಿಗೆ ಹೆೋಳಿ, ಗೌಡನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲು ಹಿಡದುಕೊಂಡರೂರ್ ಕ್ರಗದೆ, ಒಲೆಯ
ಮೋಲ್ದದಾ ಹಾಲನೂರ್ನು ಎತಿತಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಸಿದದಾ. ಈ ಘಟ್ನೆ ಹಳಿಳಯ ಜನರನುನು ಅವಾಗಕಾಕಗಿಸಿತುತ. ಕ್ವಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ
ತ್ಟ್ುಟ, ಹಣೆಗೆ ವಭೂರ್ತಿಯಿಟ್ುಟ, ಕ್ಚೆಚಿ ಪ್ಂಚೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ರಿಯ ಸ್ಜರಕೊೋಟ್ನುನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣೆಣ ಹಿಡದು
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ನಂತ ಉಬುಬ ಹಲ್ಲಿನ ಕ್ಡುಕ್ಪ್ುಪ ಬಣಣದ ಈ ಭಟ್ಟ ಬಿೋರೆೋಗೌಡನಗೆ ಯಮನಂತೆ ಕ್ಂಡದದಾ. ಅವತುತ ಸ್ಂಜೆಯೆೋ ಜವರ
ಬಂದದದಾ ಮಗು ಸ್ತಿತತು ಬೆೋರೆ.
ವಾರಂಗಲ್ಠಾಣೆಯ ಹಿಂಸ್ಥೆಯ ಬೆೋರುಗಳನುನು ತನನು ಸ್ುತುತಮುತತಲೆಲಲಿ ಕ್ಂಡದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿೋರೆೋಗೌಡನ ಮಗುವನುನು
ಹೂರ್ಳಲು ತಾನೆೋ ಹೊೋದ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದದದಾ ರೆೈತರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ: ಮಠದ ಭಟ್ಟ ಪ್ರತಿವಷ್ರ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಗೆೋಣಯನುನು
ಪ್ಡೆಯುತಿತದಾದಾನೆ. ಅವನು ಗೆೋಣ ಅಳ್ಳೆಯಲು ತರುತಿತರುವ ಕೊಳಗ ವಷ್ಟೆೋರ ವಷ್ಟೆೋರ ದೊಡಡದಾಗುತತ ಹೊೋಗಿದೆ. ಹಿಂದನ
ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನೋವು ಗೆೋಣ ಅಳ್ಳೆಯುತಿತೋರೆಂದು ಹಠಮಾಡ. ಅವನು ಹಿಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಬರುತಾತನೆ. ಮೊದಲೆೋ ನಮಮ
ಮನೆ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತೆರಯಲಲಿಷ್ುಟ ಸ್ಗಣ ನೋರನುನು ಬೆರಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಕೆಯನುನು ಅದದಾಡಲು ಹೆೋಳಿ. ಭಟ್ಟ
ಒಳನುಗಿಗದರೆ ಪರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಬಾರಹಮಣ ಇದರಿಂದ ಕ್ಂಗಾಲಾಗುತಾತನೆ.
ಮಾರನೆೋ ದನವೆೋ ಒಬಬ ಬಡಗೌಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನ ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಸ್ಜ್ಕೊೋರಟಿನ ಮೋಲೆ ಸ್ಗಣ ನೋರಲಲಿದದಾದ
ಪರಕೆಯ ಪ್ರಕಾಷಳನ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸ್ುದದಾ ತಾಲೂರ್ಲಿಕ್ನಲೆಲಿಲಾಲಿ ಹಬಿಬತು. ಈ ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಅನೆೋಕ್ ಬೆಳವಣಗೆಗಳ್ಳಾದುವು.
ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಸ್ಹಾಯ ಪ್ಡೆದು ಭಟ್ಟ ಒಕ್ಕಲೆಬಿಬಸ್ಲು ಶುರುಮಾಡದ. ರೆೈತರು ಸ್ಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳಲು
ಹೊೋದರು. ಅವರನುನು ಕಾನೂರ್ನನ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ುದದಾ ಹರಡ ದೆೋಶದ ಅನೆೋಕ್ ಕ್ಡೆಗಳಿಂದ
ಸ್ಮಾಜವಾದಗಳು ಬಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹುಲ್ಯೂರ್ರಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾಗತ್ಡಗಿದರು. ಹುಲ್ಯೂರ್ರು ಇಂಡಯಾದಲೆಲಿಲಲಿ ಈ
ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಕ್ನಾರಟ್ಕ್ದ ತೆಲಂಗಾಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಯಿತು.
ರೆೈತರು ತಮಮ ಹೊೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಗೆಲಲಿದದದಾರೂರ್ ಮಠ ಸ್ವಲಪ ತಣಣಗಾಯಿತು. ಕೊಳಗದ ಗಾತರ ಹಿಗುಗವುದು ನಂತು
ಐದು ವಷ್ರಗಳ ಹಿಂದನ ತನನು ಗಾತರಕೆಕ ಮರಳಿತು. ಈ ಘಟ್ನೆ ಮೂರ್ಲಕ್ ರೆೈತರೆಲಲಿರೂರ್ ಸ್ಂಘಟಿತರಾದರು. ಜನರ
ಒತಾತಯಕೆಕ ಸಿಕ್ಕಬಿದುದಾ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಂತು ಗೆದುದಾ ಬಂದ. ಇದು ಮೂರ್ರನೆೋ ಬಾರಿ ಅವನು ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿಗೆ
ಆಯೆಕಯಾಗಿರುವುದು. ಇಷಿಟಷ್ಟೆಟೋ ರೆೈತರ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಗಳು ಬಗೆ ಹರಿಯುತತ ಬಂದದದಾರಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತರ ಮಹತತವದೆದಾಂದು
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂರ್ ಒಪ್ಪಕೊಳುಳತಾತರೆ. ಮೊದಲು ಬಾರಹಮಣರ ವರುದಧಿವದದಾ ಸ್ಕಾರರ ಇನಾಂದಾರಿಯನುನು ರದುದಾ ಮಾಡತು.
ಆದರೆ ಜಮಿೋಂದಾರ ವಗರವಾದ ಒಕ್ಕಲ್ಗ ಲ್ಂಗಾಯರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದುದಾದರಿಂದ ಭೂರ್ ಹಿಡುವಳಿಗೆ ಸಿೋಲ್ಂಗ್ಹಾಕ್ುವ
ಹೊೋರಾಟ್ ಉಗರವಾಗುತತ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾಯಿತು. ಉಳುವವನೆೋ ಹೊಲದೊಡೆಯ ಎಂಬ ಸೊಲಿೋಗನನುನು ಮಾತಿನ
ಮಟ್ಟದಲಾಲಿದರೂರ್ ಸ್ಕಾರರ ಈಗ ಒಪ್ಪಕೊಳುಳತಿತದೆ. ಆದರೆ ಎಲಾಲಿ ಉಳುವವರೂರ್ ಹೊಲದೊಡೆಯರಾಗಿಲಲಿ. ಈಚೋಚೆಗೆ
ಆದವರು ಉಳಿದವರು ಆಗುವುದನುನು ಇಷ್ಟಪ್ಡುವುದಲಲಿ.
ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಾವಭಿಮಾನ ಬೆಳ್ಳೆಯಲು ಈ ಆಸಿತಯ ಹೊೋರಾಟ್ ಅಗತಯವೆಂದು ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳಿದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡನ
ಅನುಭವಕೆಕ ಬಂದದೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಮುಳುಗಿರುವ ರಾಜಕ್ೋಯ ಹೊೋರಾಟ್ ಕ್ರಮೋಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನುನು
ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ವಾದದಾರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೆತಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವನಗಿನೂರ್ನು ಅನುಮಾನ ಉಳಿದದೆ. ಮೂರ್ರು ಹೊತೂರ್ತ ಜನರ
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ಮಧ್ಯವದುದಾ ಅವನ ಉಪ್ದಾವಯಾಪ್ಗಳನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತಲೆೋ ಇರುವದರಿಂದ ಅವನಗೆ ಸ್ುಸ್ಥಾತಗುತತದೆ.
ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆ ಮೊಳ್ಳೆಯುತತದೆ. ಸ್ದಾ ಹೊೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಗನುವಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿೋ
ಸ್ದಾ ಫಲ್ಸ್ುತತಲೆೋ ಇರುವ ಜಿೋವನದ ಸ್ಣಣ ಖುಷಿಗಳು ಕಾಣದೆೋ ಹೊೋಗುತಿತವೆ ಎಂದು ಆತಂಕ್ವಾಗುತತದೆ. ಅವನು
ಬಾಡಗೆಗಿದದಾ ಗಾಂಧಿೋ ಬಜಾರಿನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತಾತದರೂರ್ ಸ್ಂಜೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಹೊರಗೆ
ಕಾಂಪೌಂಡನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ನ್ೋಡುತಾತನೆ. ಉದೆದಾೋಶರಹಿತ ಸ್ಂಭರಮದಲ್ಲಿ ಉದದಾ ಲಂಗ ಉಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಓಡಾಡುವುದು
ಕ್ಂಡು ಅಸ್ೂರ್ಯೆಯಾಗುತತದೆ. ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸ್ಂದಗಧಿಗಳು, ಮಧ್ಯಮವಗರದ ತಾಯಿತಂದೆಯರ
ಆತಂಕ್ಗಳು ಅವರನುನು ಬಾಧಿಸ್ುವಂತೆ ಕಾಣುವುದಲಲಿ. ಜಡೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡದು ಗುಂಪಾಗಿ ಗಲ್ಬಿಲ್ಮಾಡುತತ
ದೋಪ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ಒಯಾಯರದ ಅಧ್ರ ತಾಸ್ನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಗಮನಸ್ುತಾತನೆ. ಹುಡುಗರನುನು
ಕ್ಂಡರೆ ನಾಚುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಲವರಾದರೆ, ಅವರನುನು ಚುಡಾಯಿಸ್ುವವರೂರ್ ಕೆಲವರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನೆನು ಅವನ ಜೊತೆ
ಹುಡುಗಿಯರು ಆಫ್ರಕ್ನ್ಪ್ರನಸುಎನುನುತಿತರಲ್ಲಲಿವೆ? ಆದರೆ ಯಾವತೂರ್ತ ತಾನು ಮಾತರ ಬಿಗಿ.
ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಫ್ಲಡೆಲ್ಪಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತಿತರಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಸ್ುತಾತನೆ. ಅವಳಿಂದ ಕಾಗದವಲಲಿದೆ, ತಾನು
ಬರೆಯದೆ ಬಹಳ ದನಗಳ್ಳಾದವು. ಅವಳೂರ್ ಈಚೆಗೆ ರಾಜಕ್ೋಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ತಳ್ಳಾಗಿದಾದಾಳಂತೆ. ಅವಳ ಜೊತೆಗಾರ
ಮಾಕ್ಸ್ಥ್ವಾದ ಸೊೋಶಿಯಾಲಜಿಸ್ಟಅಂತೆ. ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ರಾಜಕ್ೋಯದಂದ ಇಂಡಯಾಕೆಕ ಸ್ುಖವಲಲಿವೆಂದು ಅವಳು
ವಾದಸ್ುತಾತಳ್ಳೆ. ಗೌರಿ ಹಿಂದೆ ಹಿೋಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗಿನ ನಲುವು ಅವಳು ಕ್ಡ ಪ್ಡೆದದೊದಾೋ ಅಥವಾ ನಜವೊೋ ತಿಳಿಯುವುದಲಲಿ.
ಅಂತೂರ್ ಅವಳನುನು ಮುದುವೆಯಾಗೆಂದು ನಾನು ಕೆೋಳಲೆೋ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನ್ೋವಾಗುತತದೆ. ತಾನು ಮುದುವೆಯಾಗೆಂದು
ಕೆೋಳಿದ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಅದನುನು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮನಸಿಸುಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲೆೋ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಈ ನ್ೋವುಗಳೂರ್ ಈಗ ತಿೋವರವಾಗಿ
ಉಳಿದಲಲಿ. ಖಾಸ್ಗಿ ವಯಕ್ತಯಾಗಿ ತಾನು ಖಾಲ್ಯಾಗುತತ ಹೊೋಗುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಭಯವಾಗುತತದೆ. ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ
ನನಗ್ಂದು ಒಳಬಾಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನೂರ್ನು ಚೂರ್ರು ಅರಿಯಲಾರದ ಸಿೋತೆಯನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಳುಳತಿತದೆದಾೋನೆ ಎಂದು
ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಗುತತದೆ. ಗ್ೋಪಾಲ ರೆಡಡ ಸ್ತತ ಮೋಲೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಸ್ಥಾಧ್ಯವೆನನುಸಿ ಮದುವೆ ಆದದದಾಲಲಿವೆ? ಅವನ
ಹಿತೆೈಷಿಗಳು ಊಟ್ ಉಪ್ಚಾರಗಳನುನು ನ್ೋಡಕೊಳಳಬಲಲಿ ಹೆಣೆಣಂದು ಸಿೋತೆಯನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊ ಎಂದಾಗ ಅಷ್ಟಕೆಕೋ
ಲಾಯಕಾಕದವಳನುನು ಮಾಡಕೊಳುಳವುದನುನು ಅವನು ಕ್ೂರ್ಡ ಬಯಸಿದದಾ. ಅಂದರೆ ಹೆಣಣನ ಸ್ಂಗದಲ್ಲಿ ತಿೋವರತೆಗೆ ಹೆದರಿ
ಸಿೋತೆಯಂಥವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಆಮೋಲೆ ತಿೋವರತೆ ಬೆೋಕೆಂದು ಬಯಸ್ುವ ತನನು ವಯಕ್ತತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿೋ
ಕೊರೆಯಿರಲೆೋಬೆೋಕ್ು. ಪಾರಯಶಃ ಅಣಾಣಜಿ ಹೆೋಳಿದಂತೆ ನಾನು ಪ್ೂಯಡಲ್, ಮುದವೆಯ ಅಗತಯವಲೆಲಿಂದು ಕ್ಂಡದದಾರಿಂದಲೆೋ
ಲೂರ್ಸಿನಾ ಜೊತೆ ತಿೋವರವಾದ ಪ್ರಣಯ ತನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಿದದಾರಬಹುದು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ತತನುನು ಬಯಸಿದೆನೆೋ ವನಹ
ಸ್ಖಯನನುಲಲಿ, ಆದದಾರಂದಲೆೋ ಬಹುಶಃ ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ಳಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹತಿತಸ್ುತಾತನೆ. ಹುಡುಗರು
ಹುಡುಗಿಯರೆಲಲಿ ಬಿೋದಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತಾತರೆ. ಪ್ಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಗಿಗ ಕ್ಲ್ಯುತಿತದೆ. ಒಳಗೆ ಸಿೋತೆ ಏನ್ೋ
ಪ್ರಚಕೊಳುಳತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ, ಗಂಡ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ೋದೆೋ ದುಲರಭವಾದದಾರಿಂದ ಸಿಕ್ಕದ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಸಿಟ್ಟನೆನುಲಲಿ
ಅವನ ಕ್ವಗೆ ತಲ್ಪಸ್ುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಂಜೆ ತಾನು ಕ್ುಡಯುವ ಕಾವಟ್ರರ್ವಹಾಸಿಕಯನುನು
ಎದುರಿಗಿಟ್ುಟಕೊಂಡು ಮೋಜಿನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ರುತಾತನೆ.
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ಇವತಾತದುದಾ ನಾಳ್ಳೆ ನೆನಪ್ರುವುದಲಲಿ. ದನಗಳ ಮೋಲೆ ದನಗಳು ಉರುಳುತತವೆ. ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಗರಭಾಷ್ಣ, ಹೊರಗೆ
ಉಗರಭಾಷ್ಣ, ಅದರ ವರುದಧಿ ಇದರ ವರುದಧಿ ಸ್ಹಿ, ಇದನುನು ಸ್ಮಥಿರಸಿ ಸ್ಹಿ – ತೆೋಯುತಾತ ಹೊೋಗುತಾತನೆ. ಈ ಮಧೆಯ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಗಭರ ಶಿರೋಮಂತನ್ಬಬ ಸ್ಥೆನುೋಹಿತನಾಗಿದದಾ. ಕೊೋಲಾರದ ಕ್ಡೆಯಿಂದ ಆಯೆಕಯಾದ ಈ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ
ಶಿರೋಮಂತನಾದರೂರ್ ಮಾಕ್ಸ್ಥ್ವಾದ. ಶುಭರವಾದ ಬಿಳಿಪ್ಂಚೆಯನುನು ಕ್ಚೆಚಿಹಾಕ್ ಉಟ್ುಟ, ತೆಳುವಾದ ಜುಬಬ ತ್ಟ್ುಟ
ಬೆನ್ಸ್ಥ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕೊಂಡದದಾ ಸ್ಪ್ುರ ಮೈ ನೋಳವಾದ ಮುಖಗಳ ಈ ಮಾಕ್ಸುರವಾದ ತನನು ವಗರದ ನಾಶವನುನು
ಬಯಸ್ುವ ಉತಕಟ್ತೆಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾರುಹೊೋಗಿದದಾ. ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಒಮಮ ತನನು ಸ್ಂಗಡ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿದಾದಾಗ ಅವನ ಲವಲವಕೆ
ಕ್ಷ್ಟಸ್ಹಿಷ್ುಣತೆ ಗಮನಸಿ ಚಕ್ತನಾಗಿದದಾ. ಹಣ, ಆಸಿತ, ಸ್ಥಾಥೆನಗಳನುನು ಅಸ್ಡೆಡಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಸಿನಮಾ,
ಸ್ಂಗಿೋತ, ಸ್ಥಾಹಿತಯ ಎಲಲಿದರಲೂರ್ಲಿ ಅತುಯತಕೃಷ್ಟವಾದದದಾನುನು ಬೆನುನು ಹತಿತದವ. ಕ್ಲಕತತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಕ್ಬರನ ಕ್ಛೆೋರಿಯಿದೆ ಎಂದು
ಪೆೋಪ್ರಿನಲ್ಲಿ ಓದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಕತೆತಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದಂಥ ಹುಚುಚಿ ಅವನದು. ಬಂಬಾಯಿಯ
ತಾಜ್ನಲ್ಲಿರುವಷ್ಟೆಟೋ ಸ್ಲ್ೋಸ್ಥಾಗಿ ಸ್ುಖವಾಗಿ ಗುಡಸ್ಲಲೂರ್ಲಿ, ಜೆೈಲಲೂರ್ಲಿ ಅವನು ಇರಬಲಲಿ, ಹಚಚಿಕೊಳಳದಂತೆ ಭೋಗಿಸ್ಬಲಲಿ.
ಬೆೈನೆ ಮರದ ಹೆಂಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೋಂಡಗಳು ಸ್ಥಾಕಚ್ಮತುತ ಚೋಸಿನಷ್ಟೆಟೋ ಅವನಗೆ ಪ್ರಯ. ಅಪಾರವಾದ ಐಶವಯರ
ಬದುಕ್ಗಷ್ುಟ ಮರಗು ಮಾತರ ತರುತತದೆ ಎಂಬ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅಭಿಪಾರಯ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯ ಸ್ಹವಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯುತ –
ಐಶವಯರವದದಾಲ್ಲಿ ಜಿೋವನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳೆೋ ಭಿನನುವಾಗಿರುತತವೆ ಎಂಬುದನುನು ಕ್ಂಡ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ಹುಲ್ಯೂರ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಯುವ ರೆೈತನ ಚಾವಡಯಲಾಲಿದರೂರ್ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಿಗೆಗ ಬಾಳ್ಳೆಲೆ ಮೋಲೆ ಬಡಸಿದ ಗಂಜಿಗೆ ಮಾವನ
ಮಿಡ ಉಪ್ಪನಕಾಯನುನು ಬಡಸಿಕೊಂಡು ಅತಯಂತ ರುಚಯಿಂದ ತಿನನುಬಲಲಿ ಕೌಶಲ ಅವನದು. ಹುಲ್ಲಿನ ಚಾಪೆ, ಹಾಳ್ಳೆಯ
ಟ್ಪ್ಪ, ಗ್ರಬು, ಹಲಸಿನ ಹಣಣನ ಕ್ಡಬು, ಬಿದರಿನ ಉಣಗ್ೋಲು – ದೆೈನಕ್ದಲ್ಲಿ ನಕ್ೃಷ್ಟವೆನನುಸಿದೆದಾಲಲಿವೂ ಅವನ ನಲ್ರಪ್ತ
ಮಚುಚಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತಿತದುದಾವು – ಅವನು ಭೋಗಿಸ್ುವ ಹೆಣಣನ ದೆೋಹ ಹಾಡದಂತೆ.
ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯ ಊರಿಗೆೋ ಹೊೋದಾಗ ಮಾತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಗೆಳ್ಳೆಯನ ಮಿತಿಯನುನು ಕ್ಂಡದುದಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಧ್ಣ.
ಅವನ ಅಪ್ಪ ಟ್ಟೆೈರೆಂಟ್ಟ್. ಜವಾನರು ಬೆನುನು ತ್ೋರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದಲಲಿ. ಅರಮನೆಯಂಥ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು
ಅಳುವುದು ಕೆೋಳುವದಲಲಿ. ಹೆಂಗಸ್ರು ನಗುವುದು ಕೆೋಳುವದಲಲಿ. ರೆಡಡಯ ಅಪ್ಪ ನಂತಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ
ಸ್ತಬಧಿವಾಗಿರುತಿತತುತ. ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ತುಂಬ ಮುಜುಗರದಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಒಂದು ದನ ಮಾತರ ಅಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡದದಾ ಅಷ್ಟೆಟ.
ತನನು ಶಿರೋಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಸಿದುದಾ ಕ್ಂಡು ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಗೆ ಅವನ ಮೋಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚಚಿತು. ಇಂಥದನುನು
ರಕ್ಷಸ್ಲೆಂದೆೋ ವಾರಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡಂಥ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ಠಾಣೆಗಳು ಇದಾದಾವೆಂಬುದು ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಗೂರ್ ತಿಳಿಯದ
ವಚಾರವೆ?
ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯ ವಾಯಪ್ಕ್ವಾದ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಡಲವಾದ, ಹಿಗಿಗದ; ತೆೋಲ್ದ. ಕ್ುಡಯುವುದನುನು ಕ್ಲ್ತ.
ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ. ದೆೋಹದ ಬೆವರಿನಂತೆ ವಯಕ್ತವಾಗುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯ ವರುದಧಿದ ಕೊೋಪ್, ಅದರ
ಮೊದಲ್ನ ತಿೋವರತೆ, ಮಿತಿಗಳನುನು ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಇಡಯಾಗಿ ಕಾಣಬಲಲಿ ವಚಾರಗಳ್ಳಾದವು. ಗ್ೋಪಾರೆಡಡ ಸ್ದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ವಪ್ಲಿವಕಾರಕ್ ಆತರತೆಗೆ ತನನು ಚುರುಕಾದ ವಚಾರವನೂರ್ನು ಬೆಸ್ಥೆಯುತಿತದುದಾದರಿಂದ, ಒಂದು ಇನ್ನುಂದರಿಂದ ಕ್ುಮಮಕ್ುಕ
ಪ್ಡೆದು ಬೆಳ್ಳೆಯುತತ ಹೊೋತಿತದುದಾದರಿಂದ ಹೆಣುಣ, ವಹಾಸಿಕ, ಸ್ಂಗಿೋತ ಕ್ಛೆೋರಿಗಳು, ವಮಾನ ಸ್ಂಚಾರಗಳೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
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ನೆೈತಿಕ್ವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಅಬಾಧಿತನಾಗಿರುವುದು, ಹಣಕಾಕಗಿ ಪ್ರದಾಡುದರುವುದು, ನಷ್ುಠರವಾಗಿ
ಮಾತಾಡುವುದು, ದೆೋಹವನುನು ಹೆಣುಣ ಊಟ್ ವಹಾಸಿಕಗಳಿಂದ ತಣಸಿಕೊಳುಳವುದು, ಹಾತ್ರೆಯದೆ ಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾನನು
ಪ್ಡೆಯುವುದು – ಎಲಲಿವೂ ಒಟಿಟಗೆೋ ಏಕ್ಕಾಲದಲೆಲಿೋ ಸಿಕ್ಕದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೆೋಲ್ದ. ತಾನು ಅತುಯನನುತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆಂದು
ಭಾವಸಿದ. ನನೆನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ರಮಿಸಿದುದಾ ಎಂಬುದು ಇವತುತ ಮರೆಯುವುದೂರ್ ಇತುತ. ಅಚಚಿಳಿಯದೆ
ಉಳಿದರುವುದೆಂದರೆ ಚರತೆಯ ಸ್ಥೌಂದಯರವನುನು ನೆನಪ್ಗೆ ತರುವ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಮಾತರ. ಆಗಿೋಗ ವಾರಂಗಲ್ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಳ್ಳೆದ ಹಗಲು ರಾತೆರಗಳು ನೆನಾಪಾಗುವುದತುತ. ಆದರೆ ಜಿೋವನವನುನು ಕ್ಳ್ಳೆಗುಂದಸ್ುವ ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ ವಷ್ಯಗಳನುನು ಅಪಾರವಾದ
ಐಶವಯರ ಮತುತ ಔದಾಯರಗಳ ಸ್ಹಾಯದಂದ ಸ್ುಡಬಲಲಿ ಕೌಶಲ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಗೆ ಸ್ಥಾಧಿಸ್ತತಲಲಿವೆ? ಆಸಿತಪ್ಸಿತಗಳಿಂದ
ಅಬಾಧಿತವಾದ ತನನು ಕ್ನಸಿನ ಭವಷ್ಯದ ಹೊಸ್ ಬದುಕ್ು ಅದರ ದೆೈನಕ್ ಸ್ವರೂರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆ ನರಂಬಳವಾಗಿತುತದೆಂದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಭಾವಸಿದ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಒಮಮ ಬಂದವರು ಇಬಬರನುನು ಒಟಿಟಗೆೋ ಕ್ಂಡು ಏನನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನನುಸಿತು. ಹೆಣೆಣಂದರೆ
ಲಂಪ್ಟ್ಪ್ಡುವ ಅವರು ತಾನು ಪ್ಡುತಿದದಾ ಸ್ುಖವನುನು ಜರೆದರಲಾರರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತೆತೋನೆಂದು ಅವರನುನು ಪ್ೋಡಸ್ಲು,
‘ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲಿ – ನನಗೆ ಮತೆತ ಅಶವತಥೆಮರದ ಕೆಳಗೆ ದನಗಳನುನು ಕಾಯುತತ
ಕ್ೂರ್ರಬೆೋಕೆನನುಸ್ುತ್ತೋ’ ಎಂದದದಾರು. ಹೌದು ಅವರೆಂದಂತೆ ಇದು ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಕಾಯನಸುರ್ ಆಗಿ ಸ್ತರ.
ಆಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಹಳ ದನ ಮಂಕಾಗಿದುದಾ ಹಿತೆೈಷಿಗಳ ಒತಾತಯಕೆಕ ಒಪ್ಪ ಸಿೋತೆಯನುನು ಮದುವೆಯಾದುದಾ.
ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಸ್ಖಯ ಈಗ ಭರಮಯೆನನುಸ್ುತತದೆ. ತನಗಿಂಗ ಹೆಚುಚಿ ಓದದದಾ ಜಾಞನ ಅವನು. ಒಳ್ಳೆಳಯ
ಆಟ್ಗಾರ. ಸ್ಂಗಿೋತದಲ್ಲಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾದ ಅಭಿರುಚಯಿದದಾವ. ಜೊತೆಗಿರುವ ಹೆಣುಣ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ುಟ ಪ್ಡೆದವಳು ಎಂಬುದು
ಹೆಣಣಗೆೋ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲಲಿ ಕೌಶಲ್. ಅವನ ಶಿರೋಮಂತಿಕೆಗೆ ತಾನು ಅವಕಾಕಗುವಂಥವನಲೆಲಿಂದು
ಗ್ತಾತದದಾರಿಂದಲೆೋ ಅವನು ತನನು ಸ್ಖಯ ಬಯಸಿದದಾರಬೆೋಕ್ು. ತನನುಂಥವನ ಸ್ಥಾಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಹಣವನುನು ಯಃಕ್ಶಿಚಿತ ಆಗಿ
ಕ್ಂಡು ಸ್ುಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಿೋವರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ುಖ ಸಿಕ್ಕರಬೆೋಕ್ು. ಸ್ಖನಾಗಿದೂರ್ದಾ ತನನುನುನು ಅವನು ಒಂದು ಬಗೆಯ
ಆರಾಧ್ನಾಭಾವದಂದ ಕಾಣುತಿತದದಾ. ತನನು ಬಿಗಿಗಳು ಸ್ಡಲವಾಗಲು ಅಂಥ ಕ್ಣುಣಗಳು ಅಗತಯವಾಗಿದುದಾವು. ಮಹೆೋಶವರಯಯ,
ಅಣಾಣಜಿ, ಗೌರಿಯರಂತೆಯೆೋ ಇವನೂರ್ ತನನುಲ್ಲಿ ಏನ್ೋ ದವಯವಾದದಾದೆ ಎಂದು ಕ್ಂಡದದಾ. ಒಳಗೆೋ ಉಜಿಜಿ ತನನುಲ್ಲಿ
ಉರಿಯುತಿತದುದಾದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೈಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡದದಾ. ಅಮುಕ್ುತಿತದದಾ ತನನು ತಿೋವರತೆಯ ಬಾಧೆಗಳನುನು ಅವನ ಸ್ಖಯದಲ್ಲಿ
ಹಾಡುವಂತೆ ಮಾಡದದಾ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಒಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆೋ ಹೊಮುಮತಿತದದಾ ಚಗರಿನಂಥ ಒಂದು
ವಶೆೋಷ್ವಾದ ರುಚ – ಅದರ ಅಸ್ಹನೋಯ ಉತಕಟ್ ರುಚ – ಕ್ಡಮಯಾಗುತತ ಹೊೋಯಿತು. ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಸ್ತಿತದೆದಾೋ
ತಾನು ತಬಬಲ್ಯಾದೆನೆನನುಸಿತು.
‘ನಾಗೆೋಶಾ’
ತನನುನುನು ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ುಟ ಒಳಗೆ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ ನಾಗೆೋಶ ಬಂದು ನಂತ.
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‘ಒಳಗೆ ಹೊೋಗ್ೋಣ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾಚಿಯುತ’
ನಾಗೆೋಶ ತಳಿಳಕೊಂಡು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದ.
‘ಡಾರನಲ್ಲಿ ಪ್ಸಿರದೆ ಕೊಡು’
ನಾಗೆೋಶ ಎತಿತಕೊಟ್ಟ ಪ್ಸಿರನಂದ ಇನೂರ್ನುರು ರೂರ್ಪಾಯನುನು ತೆಗೆದು ಅವನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ನಾಗೆೋಶ ಅಥರವಾಗದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಮುಖ ನ್ೋಡಲು,
‘ನನನು ಹತಿತರ ಇನ್ನುಂದು ಜತೆ ಬಟ್ಟೆಟ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಸಿಲಲಿ. ಹೊಲ್ಸ್ಕೊೋ’ ಎಂದ.
‘ಬೆೋಡ ಗೌಡರೆ’
‘ತಗಳೊಳ. ನನನು ಹತಿತರ ಬಡವಾರ ಮಾಡಬೆೋಡ.’
‘ನಮಮ ಪ್ಸ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಟೋ ಇರೋದು.’
‘ನ್ೋಡು ನಾಗೆೋಶ. ಬಲಗೆೈ ಇನೂರ್ನು ಚಲ್ಸ್ತ ಇದೆ. ಅದಕ್ೂರ್ಕ ಸೊಟರೋಕ್ಹೊಡಯೋ ಮುಂಚೆ. . . . . .’
ತಾನು ನಗುತತ ಹೆೋಳಿದ ಈ ಮಾತಿನಂದ ನಾಗೆೋಶ ಖನನುನಾದುದಾ ಕ್ಂಡು –
‘ಹುಚಚಿಪ್ಪ – ನಂಗ್ತಿತಲಲಿ. ನನನು ಹೆಂಡತಿ ಇದಾಳಲಲಿ, ಮಹಾ ಜಿಪ್ುಣ, ನನನು ಸ್ಂಬಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿೋ ಉಳಿಸಿೋ ಬಾಯಂಕ್ಲ್ಲಿ ಹತುತ
ಸ್ಥಾವರ ಕ್ೂರ್ಡಟಿಟದಾದಾಳ್ಳೆ. ತಗ್ೋ ಈ ಹಣಾನನು ನೋನು ಬಾಯಿ ಮುಚಚಿಕೊಂಡು’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನಾಗೆೋಶನ ಹಿನೆನುಲೆ ಗ್ತಿತತುತ. ಬಡ ಬಾರಹಮಣ ಕ್ುಟ್ುಂಬ. ಅಪ್ಪ ಸ್ದಾ ವಯಗರನಾಗಿರುತಿತದದಾ ಗುಮಾಸ್ತ. ಅಣಣನ್ಬಬ
ಎಂಜಿನಯರ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಜಿಪ್ುಣಯಾದದಾರಿಂದ ಅವನಂದಾಗುವ ಸ್ಹಾಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆಟೋ. ಆರು ಮದುವೆಯಾಗದ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು. ಮಗ ಅಧ್ರಕೆಕ ಓದು ನಲ್ಲಿಸಿ, ಮರವಣಗೆ ಮಣುಣ ಮಸಿೋ ಅಂತ ರಾಜಕ್ೋಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕ್ಳಿೋತಾನೆೋಂತ
ತಾಯಿಗೆ ದುಗುಡ. ನಾಗೆೋಶ ಮಲಗ್ೋದು ಪಾಟಿರ ಆಫ್ೋಸ್ಲ್ಲಿ. ಉಣ್ಣೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಫ್ಗೆ ಸಿಗರೆೋಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಥಾದರೆ
ಸ್ಥಾಕ್ು ಅವನಗೆ. ಬರಲ್ರುವ ಸ್ಮತಾ ವಯವಸ್ಥೆಥೆೋಲ್ ತನನು ಪಾಡು ಸ್ುಧಾರಿಸ್ುತತದೆ ಎಂದು ಅವನು ಕ್ನಸ್ು ಕ್ಟ್ುಟತಾತನೆ.
ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಅವನಗೆ ಒಗಿಗಹೊೋಗಿದೆ. ಎಚ್. ಎಂ. ಟಿೋಲ್ ಕೆಲಸ್ ಕೊಡಸ್ಲೆೋನಯಯ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದರೆ
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ಬೆೋಡವೆನುನುತಾತನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆೋಳಿದದಾರಿಂದ ಅವಮಾನವಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಾಟಗುತಾತನೆ; ಎಲಲಿರಂತೆ ಉದೊಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕೊೋದು
ಕ್ಳಪೆೋಂತ ಅವನ ಅಭಿಪಾರಯ. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲ್ಯೂರ್ ಅಲಲಿ. ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ವಯಕ್ತತವದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಮರುಳ್ಳಾದ
ಯುವಕ್ರಲ್ಲಿ ಇವನೂರ್ ಒಬಬ. ತನನು ರಾಜಕ್ೋಯ ವಚಾರ, ಜಿೋವನ ಕ್ರಮ ಇಂಥ ಮೊೋಡಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುವಕ್ರನುನು
ಸಿಕ್ಕಸಿದೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ಶಾಚಿತಾತಪ್ವಾಗುತತದೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ವಯಸ್ಥಾಸುಗುವುದನುನು ನೆನೆದರೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತತದೆ.
‘ನಾಗೆೋಶ ನಂಗ್ಂದು ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳ್ಳೆತೋನೆ’ ಎಂದು ಜೊೋಯಿಸ್ರ ವಷ್ಯ ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪ್ಗೆ ಬಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡುತಾತನೆ.
ನಾಗೆೋಶ ನ್ೋಟ್ಟ್ಬುಕ್ಇಟ್ುಟಕೊಂಡು ಇವನೆನುಲಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಕೊಳುಳತತ ಹೊೋಗುತಾತನೆ.
ಹುಲ್ಯೂರ್ರಿನ ರೆೈತರು ಪರಕೆೋನನು ಸ್ಗಣಯಲಲಿದದಾ ಭಟ್ಟನನುನು ಅಟ್ಟಲು ಶುರುಮಾಡದಾಗ ಪ್ರತಿದನ ಅವನು ಜನವಾರ
ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂತು. ಬಾರಹಮಣನ ಮೋಲೆ ಇಂಥ ಹಲೆಲಿ ಮಾಡುವುದನುನು ತಾಳಲಾರದೆ ದುಃಖತರಾದ
ಜೊೋಯಿಸ್ರಿಗೆ, ‘ನೋವು ಮಾಡೋ ಜನವಾರ ಈಗ ಹೆಚುಚಿ ಮಾರಾಟ್ವಾಗಾತ ಇದೆಯಲಲಿ – ನೋವು ಯಾಕೆ ದುಃಖ
ಪ್ಡಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದು ಗೆೋಲ್ ಮಾಡಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಡೆದುಕೊಂಡ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿಯೂರ್ ಇದರಿಂದ
ಭಯಪ್ಟಿಟದದಾರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಧಾನವಾಗಿ ಕೆೋಳಿದ:
‘ನಾನು ನಮಮ ಮಗ ಇದದಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋವು ತಿಳಿದದದಾೋರಿ ಅಲಲಿವ ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ – ’
‘ಅದೆಂಥ ಪ್ರಶೆನು ನೋನು ಕೆೋಳೊೋದು? ಇಲ್ದಾದೆರ ನಾನು ನನಗೆ ಬುದಧಿವಾದ ಹೆೋಳಕೆಕ ಬತಿರದನು?’
‘ಸ್ಥಾಯಾತ ಇರೋ ಮಗೂರ್ಗೆೋಂತ ಇಟ್ಟ ಹಾಲನನು ಎಸ್ಥೆಯೋದು ಹೆಚುಚಿ ತಪಪೋ, ಅಥವಾ ಅಂಥ ಬಾರಹಮಣನನನು ಪರಕೆೋಲ್
ಹೊಡೆಯೋದೊೋ?’
‘ಎರಡೂರ್ ತಪ್ುಪ, ಭಟ್ಟ ಅವನು ಮಾಡದ ಪಾಪ್ಕೆಕ ನರಕ್ಕೆಕ ಹೊೋಗಾತನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಾರಹಮಣ ಜನಮವಲಲಿ? ಅವನನನು
ಪರಕೆೋಲ್ ಹೊಡೆಸಿ ನೋನು ಯಾಕೆ ಪಾಪ್ ಕ್ಟಿಟಕೊೋಬೆೋಕ್ು?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿಯೂರ್ ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚಚಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಆತಂಕ್ದಂದ ತನನು ಒಪ್ಪಗೆ ಸ್ೂರ್ಚಸಿದಳು. ಇವರ ಹತಿತರ ಮಾತು ಅಸ್ಥಾಧ್ಯವೆನನುಸಿತುತ. ಉಪ್ನಷ್ತುತಗಳನೆನುಲಲಿ ಓದದದಾ ಈ ಕ್ಡು
ಬಡವ ಬಾರಹಮಣನೂರ್ ಎಷ್ುಟ ಮೂರ್ಖರನಾಗಬಲಲಿನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ದುಃಖವಾಗಿತುತ.
‘ನೋವೂನೂರ್ ಜಾತಿ ಅನ್ನುೋ ಕಾರಣಕೆಕ ಭಟ್ಟನ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕ್ಂಡೆರ ದುಃಖವಾಗತೆತ ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಜವಾಗಿ ವಯಥೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡದುದಾ ಕೆೋಳಿ ಜೊೋಯಿಸ್ರು ತಬಿಬಬಾಬಗಿದದಾರು.
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‘ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೋ ತನಕ್ ಜಾತಿ ಗಿೋತಿ ಎಲಲಿ ನಜವೆೋ ಅಲೆವೋನಪ್ಪ?’
‘ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೆೋನು ಪಾಪ್ಮಾಡ ಶೂರ್ದರನಾಗಿ ಹುಟಿಟದೆೋಂತ ನಮಮ ಭಾವನೆಯೋ? ನನನು ಕ್ಂಡರೆ ನಮಗೂರ್
ದೊಡಡವವನಗೂರ್ ಯಾಕೆ ಮಗಾಂತ ಅನನುಸ್ತೆತ ಹೆೋಳಿ – ’
ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ನನನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೊಡಡವವ ಅನ್ನುೋದು.
‘ಭಟ್ಟನಂಥ ಪಾಷ್ಂಡಗಳಿಂದ ನಮಮ ಪ್ೂವರಜರು ಮಾಡದ ಪ್ುಣಯವೆಲಲಿ ನೋರಲ್ಲಿ ಹೊೋಮಮಾಡದಂತಾಯುತ. ನನನುನನು
ಅಂದೆೋನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆೋಳು? ಸ್ವತಃ ಆದ ಶಂಕ್ರರೆೋ ಕಾಲಟಿಯಿಂದ ಬದರಿಗೆ ಹೊೋಗ್ೋ ಮಾಗರದಲ್ಲಿ
ದವಯವಾದೊದಾಂದು ಪ್ರಭೆಯನುನು ಕ್ಂಡು ಈ ನರಸಿಂಹದೆೋವರನನು ಸ್ಥಾಥೆಪ್ಸಿದರು ಅಂತ ಐತಿಹಯ ಇದೆ. ಹೆೋಗಿದದಾ ಮಠ ಈಗ
ಹೆೋಗಾಗಿ ಬಿಡುತ? ಮೂರ್ಕ್ ಪ್ಶು ಪ್ಕ್ಷಗಳನೂರ್ನು ಹಿಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಾದುರ ಅಂತ ವೆೈದಕ್ ಧ್ಮರ ಹೆೋಳುತೆತ. . . . . .’
ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಒದೆದಾಯಾದವು. ಅವರು ರುದಾರಕ್ಷ ಧ್ರಿಸಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಕಾಣುವ ಎದೆಯನುನು ನ್ೋಡುತತ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನಸ್ುಸು ಕ್ರಗಿತು.
‘ದೂರ್ರದಂದ ನ್ೋಡದಾಗ ಹಿಂಸ್ಥೆಯಷ್ಟೆಟೋ ಪ್ರತಿಹಿಂಸ್ಥೆೋನೂರ್ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣತೆತ ಜೊೋಯಿಸ್ರೆ. ಆದರೆ ಪರಕೆೋಲ್
ಹೊಡೆಯೋಕ್ೂರ್ಕ ತಯಾರಾದಾಗ ಅವರಲೆಲಿಷ್ುಟ ಸ್ಥಾವಭಿಮಾನ ಬೆಳದರತೆತ ನಮಗೆ ಕಾಣಸ್ತ ಇಲಲಿ. ಅವರೆಲಲಿ ಹುಳಗಳಂತೆ
ಸ್ಹಿಸ್ತ ಇದದಾದರಂದೆಲಿೋನೆೋ ಮಠಾನೂರ್ ಕೊಳಿೋತ ಬಂತು, ನಮಮ ಭಟ್ಟಾಟನೂರ್ ಸ್ಣಣ ಹುಳ್ಳಾನ ತಿನ್ನುೋ ದೊಡಡ ಹುಳ ಆಗ್ೋದು
ಸ್ಥಾಧ್ಯ ಆಯುತ’
ಜೊೋಯಿಸ್ರು ಮಂಕಾಗಿ ಎದುದಾ ನಂತರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಒಲ್ಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ.
‘ಬಾರಹಮಣರು ಅಂದೆರ ನಮಮ ಜನಕೆಕ ಇನೂರ್ನು ಗೌರವ ಉಳಿದದೆ ಜೊೋಯಿಸ್ಥೆರ. ಪರಕೆೋಲ್ ಹೊೋಡತಾರೆ ನಜ. ಆದೆರ ಒಳಗೆ
ಮನಸ್ಸುಲೆಲಿ ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನಗೆ ತಪ್ುಪ ಕಾಣಕೆೋನೂರ್ ಕ್ಟ್ಟಾತರೆ. . . .’
‘ನೋನು ಧ್ಮಿರಷ್ಟಾಠಂತ ನನಗೆ ಗ್ತತಪ್ಪ. ಆ ಭಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ – ನೋನೆಲ್ಲಿ ? ಆದರೆ. . . .’
ಜೊೋಯಿಸ್ರಿಗೆ ಮಾತು ಹೊಳ್ಳೆಯದೆ ಎದುದಾ ಹೊೋಗಿದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಘಟ್ನೆಯನುನು ಮರೆಯಲಾರ. ತನನು ಆರೋಗಯಕಾಕಗಿ
ಊರಿನ ಜನ ಕ್ಲುಕಟ್ಕ್ನಗೆ ಕೊೋಲ ಕ್ಟಿಟಸ್ುವ ಹರಕೆ ಹೊತತ ಸ್ುದದಾ ಕೆೋಳಿ ಪಾರಯಶಃ ತನಗೆ ಇವತುತ ಎಲಲಿ
ನೆನಪಾಗುತಿತರಬಹುದು.
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ನಾಗೆೋಶ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಇನನುಷ್ುಟ ಒದೋಬೆೋಕ್ು ಗೌಡರೆ ಬಾರಹಮಣರನನು, ಆಗಲೆೋ ಈ ಜಾತಿ ವಯವಸ್ಥೆಥೆೋನನು ನಾಶಮಾಡೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಗತ್ಡಗಿದ. ನಾಗೆೋಶ ತಬಿಬಬಾಗಿ ಯಾಕೆಂದು ಕೆೋಳಿದ:
‘ಹಂದ ಕ್ುರಿ ತಿನ್ನುೋ ನಮಮ ಗೌಡರು ನನನುಂಥ ಒಬಬ ಪ್ುಳಚಾರು ತಿನ್ನು ಬಡಪಾಯಿಯನುನು ಒದೋಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅಂತಿೋಯಲಲಿ
– ಅದನುನು ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನಗು ಬಂತು. ನಮಮ ಜಾತಿ ಜಮಿೋಂದಾರರೆೋನು ಯೋಗಯರು ಅಂತ ನೋನು ತಿಳಿದಾರೋದ?’
‘ಏ ನಾಗೆೋಶ – ಈ ಸ್ಥಾರಿಯ ಇಲಲಿಸ್ಥೆಟರೋಟ್ಡ್ವೋಕ್ಲಿ ಆಫ್ಇಂಡಯಾ ಓದದದಾಯ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಂಭರಮದಂದ ಕೆೋಳುತಾತನೆ. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತತಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡಲೆಂದು ಬಂದ ಅವನ ಪ್ಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತುತ
ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಗಳ ಮಾತುಗಳನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತ ನಾಗೆೋಶ ‘ಯಾಕೆ ಗೌಡರೆ’ ಎಂದು
ಕೊೋಣೆಯಳಗೆ ಬರುತಾತನೆ.
‘ನ್ೋಡು’ ಎಂದು ಮಾಡಸಿದ ವೋಕ್ಲಿಯನುನು ಕೊಡುತಾತನೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಮೊೋಜಿನಂದ ಹಿಗಿಗದದಾನುನು ನಾಗೆೋಶ ಗಮನಸಿ
ಓದಲು ಶುರುಮಾಡುತಾತನೆ.
ಕೌಪ್ೋನಧಾರಿಯಾದ ಬೆೈರಾಗಿಯ ದೊಡಡದೊಂದು ಚತರದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪ್ರ ಸಿದೆದಾೋಶವರಾನಂದನೆಂದು ಬರೆದತುತ. ಬೆೈರಾಗಿಗೆ
ಉದದಾವಾದ ಬಿಳಿ ಗಡಡ ಜಡೆಗಳು ಬೆಳ್ಳೆದದದಾವು. ಅವನು ಈ ಚತರದಲ್ಲಿ ನಗುತಿತದದಾ. ಇನ್ನುಂದು ಚತರವತುತ – ಅದರಲ್ಲಿ
ಬೆೈರಾಗಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಂದರ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಮೈ ಕೆರೆದುಕೊಳುಳವ ಕ್ಪ್ಯಂತಿದದಾ. ಹಲುಲಿಬಿದದಾ ಬಾಯನುನು ಇಷ್ಟಗಲ
ತೆಗೆದು ಪ್ರಮ ಸ್ಖಯಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾ.
‘ನಾನು ಹೆೋಳತ ಇದದಾನಲಲಿ – ನಮಮ ಜಿಲೆಲಿಯ ಭೆೈರಾಗಿ, ಮೌನ ಇವನೆೋ. ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಓದು.’
ಬರೆದವನು ಉಪ್ುಪ ಖಾರ ಬೆರೆಸಿರಬಹುದೆಂದು ಸ್ಂಶಯವಾದರೂರ್ ಲೆೋಖನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಆಕ್ಷಿರಸಿತು. ಗಿೋತಾ ಪ್ಠನಕಾಕಗಿ
ಮಾತರ ತನನು ಮೌನವನುನು ಮುರಿಯುತಿತದದಾ ಬೆೈರಾಗಿ ಕ್ರಮೋಣ ಪ್ರಸಿದದಾನಾದ ಕ್ಥೆ ಲೆೋಖನದಲ್ಲಿತುತ. ಭಕ್ತರ ಕ್ನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಣಸಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವನೆಂಬ ಪ್ರತಿೋತಿ ಹುಟಿಟ ಜನ ಜಮಾಯಿಸ್ುವುದು ಹೆಚಾಚಿದಂತೆ ಒಂದು ದನ ಬೆೈರಾಗಿ ಗುಹೆ
ಸ್ಥೆೋರಿಬಿಟ್ಟ. ಹೊರಕೆಕ ಬರಲೆೋ ಇಲಲಿ. ಎರಡು ಮೂರ್ರು ದನಗಳ್ಳಾದ ಮೋಲೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರೆದದದಾ ಜನಸ್ಮೂರ್ಹದಲ್ಲಿ ಒಬಾಬತ
ಈ ಮಹಿಮರೆೋನು ಮಾಡುತಿತದಾದಾರೆಂದು ನ್ೋಡಲು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕ್ದ. ಸ್ಪ್ರದೊೋಪಾದಯಲ್ಲಿ ಬುಸ್ಥೆಸುನುನುವ ಶಬದಾ
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ಗುಹೆಯಿಂದ ಕೆೋಳಿಸಿತು. ಮಹಾತಮರು ಈಶವರನ ಶಿರಸಿಸುನ ಮೋಲ್ನ ಸ್ಪ್ರದ ಭಾವ ತಾಳಿ ತಪ್ಸಿಸುನಲ್ಲಿದಾದಾರೆಂದು ಅವನು
ನೆರೆದದದಾ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಾರಿದ. ಪ್ರತಿದನ ಅವರು ನೆೈವೆೋದಯವನುನು ಗುಹೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಳಿಳ ಕಾಯುವರು. ಒಂದಷ್ಟನುನು ತಿಂದು
ಉಳಿದದದಾನುನು ಬೆೈರಾಗಿ ಹೊರಗಸ್ಥೆಯುವನು. ಆ ಪ್ರಸ್ಥಾದವನುನು ಭಕ್ತರೆಲಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಗಳ್ಳಾಗಿ ಹಂಚಕೊಳುಳವರು. ಕೆಲವು
ದನ ನೆೈವೆೋದಯವನುನು ಬೆೈರಾಗಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಸ್ುತಿತಲಲಿವೆಂಬುದನುನು ಕ್ಂಡ ಜನ ಗುಹೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಇಣುಕ್ದರು. ಕ್ತತಲಲ್ಲಿ
ಏನೂರ್ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಬುಸ್ಥೆಸುಂಬ ಶಬದಾ ಜೊೋರಾಗಿ ಬಂತು – ಸಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇಣುಕ್ದವರನುನು ಅಟ್ುಟವ ಥರ. ಮಹಾತಮರು
ಈಗ ಸ್ಪ್ರವೆೋ ಆಗಿದಾದಾರೆಂದು ಭಕಾತದಗಳ್ಳೆಲಲಿ ತಿಳಿದರು. ಆಮೋಲ್ಂದ ಹಾಲನನುಡಲು ಶುರುಮಾಡದರು.
ಹಿೋಗೆ ಮೂರ್ರು ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಕ್ಳ್ಳೆದ ಮೋಲೆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಉಜವಲವಾದ ಪ್ರಕಾಶದ ಮಹಿಮರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಈಗವರು
ಗಿೋತೆಯನುನು ಓದುವುದಲಲಿ. ಮಾತೂರ್ ಆಡುವುದಲಲಿ. ಒಮೊಮಮಮ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುವುದುಂಟ್ು. ಅಥವಾ ಮರಹತಿತ
ಕ್ೂರ್ತಿರುತಾತರೆ.
ಸ್ಹಸ್ರ ಸ್ಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನತಯ ಈ ಸ್ಪ್ರಸಿದೆದಾೋಶವರಾನಂದರ ದಶರನ ಪ್ಡೆಯಲು ದೆೋಶಾದಯಂತ ಜನ ನೆರೆಯುತಿತದಾದಾರೆ . ಇಲ್ಲಿ
ಅನೆೋಕ್ ಪ್ವಾಡಗಳು ನಡೆಯುತಾತವೆಂಬ ಕ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಾರಿ ಸ್ಪ್ರಸಿದೆದಾೋಶವರಾನಂದರು ಮತೆತ ಗುಹೆ ಸ್ಥೆೋರಿಬಿಡತಾತರೆ –
ತಮಮ ಸ್ಪ್ರಸ್ವರೂರ್ಪ್ಕ್ಕ ಮರಳಲೆಂದು. ಸ್ಪ್ರರೂರ್ಪ್ದಲ್ಲಿರುವ ಅವರನುನು ನ್ೋಡಕ್ೂರ್ಡದೆಂದೂರ್ ನ್ೋಡದರೆ ಸ್ಥಾವು
ಖಂಡತವೆಂದೂರ್ ಜನರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ. ಕೆಲವು ದನ ಕ್ಳ್ಳೆದ ಮೋಲೆ ಮಹಿಮರೆೋ ಹೊರಬರುತಾತರೆ – ನಗುತಾತರೆ. ಮರ ಹತಿತ
ಕ್ೂರ್ರುತಾತರೆ.
‘ಏನನನುಸ್ತ್ತ ನಂಗೆ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಕೆೋಳುತಾತನೆ.
‘ಮೂರ್ಡನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೆಟ’
‘ಈ ಬೆೈರಾಗಿ ಹುಚಚಿನೂರ್ ಇರಬಹುದು. ದೊಡಡ ದರಷ್ಟಾಟರನೂರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ನನಗಾಗಲಲಿ, ನಾಗೆೋಶ?’
‘ಇಂಥದನುನು ನಂಬಿಕೊಂಡೆೋ ನಮಮ ದೆೋಶ ಹಿೋಗಾಗಿದುದಾ.’
‘ಸ್ರಿ’
‘ನಮಗೆ ಬೆೋಕಾಗಿರೋದು ಅನನು – ಆಧಾಯತಮ ಅಲಲಿ.’

ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ುಮಮನಾದುದಾ ಕ್ಂಡು ನಾಗೆೋಶ ಅವನನುನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಧೆೈಯರ ತ್ೋರಿಸ್ುವನು!
‘ಯಾಕೊೋ ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಗೌಡರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡದ ಮೋಲೆ ಈ ಮುಟ್ಟಾಟಳ ಢಾಂಭಿಕ್ರನುನು ನಂಬೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣತೆತ.’
‘ಅಣಾಣಜಿೋನೂರ್ ಹಾಗೆೋ ಹೆೋಳತ ಇದದಾ ಕ್ಣಯಯ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಲ್ೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನುನಾಗಿದುದಾ, ಮಲಲಿಗೆ ಹೆೋಳುವನು:
‘ನ್ೋಡು ನಾಗೆೋಶ, ದೆೋವರು ಇದೆದಾೋ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಒಬಬನಗೆ ಗ್ತುತ ಅನುನು, ನಂಬಿಕೆಯಲಲಿ ನಾನು ಹೆೋಳೊೋದು –
ನಶಚಿಯವಾಗಿ ಗ್ತುತ ಅನುನು, ಹಾಗೆ ಗ್ತಿತರೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವದದಾರೆ ಅಂಥವರು ರಿಲ್ಜಸ್ಥ್ಆಗ್ೋದು ದೊಡಡ ವಷ್ಯ
ಅಲಲಿವೊೋ. ಬಾಯಂಕ್ಲ್ಲಿ ದುಡಡಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು – ಬಡಡ ಗಾಯರಂಟಿ. ಆದರೆ ದೆೋವರು ಇದಾನ್ ಇಲ್ವ ಅನುನುವ ಆತಂಕ್ದಲೂರ್ಲಿ
ದೆೋವರನನು ನಂಬೋ ನಧಾರರ ಮಾಡೋದದೆ ನ್ೋಡು – ಅದು ನಜವಾದ ಶೌಯರ. ಹಾಗೆೋನೆೋ ರಾಜಕ್ೋಯದಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಹೊೋರಾಟ್ದಂದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗತೆತ, ಈ ಪ್ರಗತಿೋಂದ ಎಲಲಿ ಒಳ್ಳೆಳದೆೋನೆ ಸ್ಲ್ೋಸ್ಥಾಗಿ ಆಗಾತ ಆಗಾತ ಹೊೋಗತೆತ ಅಂತ ತಿಳಿದು
ಬಡವರ ಪ್ರ ನಂತು ಕಾರಂತಿಗೆ ಕೆಲಸ್ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಧ್. ಬಹಳ ಜನರ ಮಾಗರ ಅದು. ಆದರೆ ನಾನು
ವಾರಂಗಲ್ನಂದ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಮೋಲೆ ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ ಧ್ುಮುಕೊೋ ಮೂರ್ಚೆ ನಾವು ತರೋ ಪ್ರಗತಿಯೆಲಲಿ ಒಳ್ಳೆಳೋದನೆನುೋ
ಮಾಡಾತ ಹೊೋಗತೆತ ಅಂತ ನಶವಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದು ನನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಿತಲ್ರಲಲಿ. ಈಗಲೂರ್ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಿತಲಲಿ. ಆದರೆ
ಸ್ುತತಮುತತಲ್ನ ಕ್ುಷದರತೆ, ದುಃಖ ಕ್ಂಡಾಗ ಇದರ ವರುದಧಿ ಹೊೋರಾಡೋದು ಅಗತಯ ಅನ್ನುೋದು ಮಾತರ ನನಗೆ
ಸ್ವಯಂಸಿದದಾ. ದೆೈನಕ್ ಜಿೋವನವೆೋ ಹೊಳಿೋಬೆೋಕ್ು ಅಂತ ನನಗಿದದಾ ಆಸ್ಥೆ ಮಾತರ ಸ್ಫಲವಾಗಿಲಲಿ. ನನನು ಪ್ರಯತನುದಂದ ಅವತುತ
ಒದೆಸಿಕೊೋತಿದದಾ ಬಿೋರೆೋಗೌಡ ಇವತುತ ಇನ್ನುಬಬನನನು ಒದೋತಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾತನನು ಹೆೋಳೊೋವಾಗ ಸ್ಮಾಜ
ಚಲ್ಸೊೋದರಲ್ಲಿ ಏನೂರ್ ಅಥರವಲಲಿ ಅನ್ನುೋ ಧ್ವನ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ ಬಹಳ ಸ್ುಲಭವಾದ ಸ್ಲ್ೋಸ್ಥಾದ
ಮಾತಾಗಿಬಿಡುತೆತ. ಏನನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ರರಿಯೂರ್ ಇದೆೋ ಮಾತಾಡಾತನೆ ಅಲವ? ಅಂದೆರ ನಾನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತಿರೋದು
ನಾಗೆೋಶ. . . .’
ನಾಗೆೋಶ ಅಥರವಾಗದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡುತಾತನೆ. ಬರಕೊಳಳಲು ಪೆನಸುಲ್ ಎತಿತಕೊಂಡದುದಾ ನ್ೋಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣಣಂದ
ಅದನುನು ತಡೆದು ಹೆೋಳುತಾತನೆ:
‘ಅಪಾಥರಕೆಕ ಎಡೆಗ್ಡದೆ ನಾನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಇರೋದನನು ಹೆೋಳಕೆಕೋ ಆಗಲ್ವ ನಾಗೆೋಶ. ಹುಟಿಟದ ಮೋಲೆ ಕ್ಮರದಲ್ಲಿ
ತ್ಡಗಲೆೋಬೆೋಕ್ು, ಹೊೋರಾಡಲೆೋ ಬೆೋಕ್ು. ಜಿೋವನಾನನು ಕ್ುಷದರಗ್ಳಿಸೊೋ ತಮಸ್ಸುನನು ನೂರ್ಕ್ತಾನೆೋ ಇರಬೆೋಕ್ು. ಅಂದರೆ ನಮಮ
ಕ್ರಯೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹಿೋಗೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂರ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುೋ ಆತಂಕಾನ ಕ್ಳಕೊಳಳದಂತೆ. . . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ದೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ,
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‘ಹೊರಕ್ೂರ್ತವರನನು ಬರಹೆೋಳು’ ಅನುನುತಾತನೆ.
ಸ್ದಯದಲೆಲಿೋ ಆಗಬಹುದಾದ ಪ್ಕಾಷಂತರದ ಗಲ್ಬಿಲ್ಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ಪಾತರ ವಹಿಸ್ಬೆೋಕೆಂದು ಚಚರಸ್ಲು ಅವನ ಪ್ಕ್ಷದ
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು ಬಂದದದಾರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಒಡಕ್ು ತಮಗೆ ಅಸ್ಂಬದದಾವೆಂದೂರ್, ತಮಮ
ಕಾರಂತಿಯ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಯಾರನೂರ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಟಿಟಕೊಳಳದೆ ಸ್ಥಾಗಬೆೋಕೆಂದೂರ್ ವಾದಸ್ುವ ಉಗರ ಧೋರಣೆಯವರು. ಹಲವರು
ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದ ಒಡಕ್ನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆೋರಂದು ಮಂತಿರಮಂಡಲದ ರಚನೆಗೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡಬೆೋಕೆಂದೂರ್ ಹಿೋಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಸ್ುವಾಗ ಒಂದು ಟ್ಟೆೈಮ್ಬೌಂಡ್ಮಿನಮಮ್ಪರೋಗಾರಂಗೆ ಬದಧಿರಾಗಬೆೋಕೆಂದು
ವಾದಸ್ುವವರು. ಇವರಲೂರ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಮುಖಯಮಂತಿರಗೆೋ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೆೋಕೆಂದು ಕೆಲವರ ವಾದ. ಮುಖಯಮಂತಿರಯ
ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿೋರಗೆ ಬೆಂಬಲಕೊಡಬೆೋಕೆಂದು ಉಳಿದವರ ವಾದ. ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾತಾಡರಬೆೋಕೆಂದು
ಉಳಿದವರ ವಾದ. ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾತಾಡರಬೆೋಕೆಂದು ‘ಆ’ ಗುಂಪ್ನ ಮೋಲೆ ‘ಈ’ ಗುಂಪ್ಗೆ
ಸ್ಂಶಯವಾದರೆ, ಭಯಂಕ್ರ ದುಡುಡ ಚೆಲುಲಿತಿತರುವ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿರಯ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರಬೆೋಕೆಂದು ‘ಈ’ ಗುಂಪ್ನ
ಮೋಲೆ ‘ಆ’ ಗುಂಪ್ನ ಸ್ಂಶಯ. ವೋರಣಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೋಲೆ ತನಗಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ ‘ಆ’ ಗುಂಪ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ. ಈ ರಾಜಕ್ೋಯವೆೋ ಅಸ್ಂಬದಧಿ ಎನುನುವ ಉಗರರು ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಮಾತಿನ ಚಟ್ದವರು.
ಆ ಪ್ಕ್ವ ಯುವಕ್ರು, ಆದರೆ ಆದಶರವಾದಗಳು; ಉಳಿದವರು ಜನಹಿತಕಾಕಗಿ ನಜವಾಗಿ ದುಡದವರು. ದುಡದು
ಸ್ುಸ್ಥಾತದವರು; ಖದೋಮರು. ಕಾರಂತಿಯ ಅಸೊಪೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆಂದು ಒಬಬರ ವಾದವಾದರೆ,
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವದರ ಮೂರ್ಲಕ್ ಜನರನುನು ಕಾರಂತಿಯ ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಚಚಿಬಹುದೆಂದು ಇನ್ನುಬಬರ ವಾದ.
ಇವತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ ವವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವ ಉಮೋದಲಲಿದದದಾರೂರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚಚರಸ್ಲು ಸ್ನನುದಧಿನಾದ.
***
ಸ್ಹದೊಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಟೋ ಭಿನಾನುಭಿಪಾರಯಗಳಿದದಾರೂರ್ ತನನು ಮಾತು ಅವರು ಮಿೋರುವುದಲಲಿವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗಿತುತ. ಬದುಕ್ು ಮತುತ ಸ್ಥಾವನ ಹೊಸಿತಲಲ್ಲಿದೂರ್ದಾ ತನನು ವಚರಸ್ುಸು ಕ್ುಗಿಗರಲ್ಲಲಿ. ದೆಹಲ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿೋಕೆಷ
ಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಥ್ಟ್ಟೆಂನಸುವಡಾಯಮೋಜ್ ಆಗಿಲಲಿ – ಫ್ಸಿಯೋಥರಪ್ ಈಗ ಮುಖಯ ಎಂದದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈ
ಎಲಲಿದರಿಂದ ಗೆಲುವಾಗಿದಾದಾಗ ರಾತೆರ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯ ಟ್ಟೆಲ್ಗಾರ ಬಂತು – ನಾಡದುದಾ ಭಾನುವಾರ ಸ್ಂಜೆ ವಮಾನದಲ್ಲಿ
ಬರುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು. ಅವಳು ದೆಹಲ್ಗೆ ಅಮೋರಿಕಾದಂದ ಬಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೋಲಾಗಿತುತ. ಅವಳನುನು ನ್ೋಡ ಎಷ್ಟೋ
ವಷ್ರಗಳ್ಳಾಗಿಬಿಟಿಟದದಾವು. ಈಗ ಹೆೋಗೆ ಕಾಣುವಳೊ. ದೆಹಲ್ಗೆ ಬಂದವಳ್ಳೆೋ ತನನುನುನು ನ್ೋಡುವಳ್ಳೆಂದು ಆಸ್ಥೆಪ್ಟಿಟದದಾ.
ಬರಲ್ಲಲಿವಾದದಾರಿಂದ ಅವಳು ತನನು ಬಗೆಗ ತಣಣಗಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಸಿದದಾ. ಈಗ ಬರುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ; ಎರಡು ದನ ಕ್ಳ್ಳೆದು.
ಅಂದರೆ ಅವಸ್ರಪ್ಡದೆ, ಖಾಯಿಲೆ ಹಿಡದು ಮಲಗಿದ ಮೋಲೆ ನನನು ಆತಮರತಿ ಉಲಬಣವಾಗಿದದಾರಿಂದ ಹಿೋಗೆ
ಯೋಚಸ್ುತಿತದದಾೋನಲಲಿವೆ ಎಂದು ಹೆೋಸಿಗೆ ಪ್ಟ್ಟ.
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ಸಿೋತೆ ತಂದಟ್ಟ ಪಾಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತನನು ವಸ್ಜರನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿದಾದಾಗ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಆವೆೋಗದಂದ ಉಸಿರಾಡುತತ ಹೊರಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡ. ನಾಗೆೋಶ ಖಾಹಿಲೆ ವಷ್ಯ
ಹೆೋಳುತಿತದಾದಾನೆ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮಾತಾಡುವುದೆೋ ಇಲಲಿ. ತನನು ಭಾವವನುನು ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳುಳವ ಮನುಷ್ಯನೂರ್ ಅಲಲಿ ಅವರು,
ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಆಘಾತ ಊಹಿಸ್ುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಂಕ್ಟ್ವಾಯಿತು. ಎಪ್ಪತತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಲ್ಲಿ ತನನುಂದ ಈ ದುಃಖ
ಅವರಿಗಾಗಬಾರದತುತ.
ಬಿಸಿನೋರಿನಲ್ಲಿ ಒದೆದಾ ಮಾಡದ ಬಟ್ಟೆಟಯಿಂದ ಸಿೋತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೈಯನುನು ಒರೆಸ್ುತಿತದದಾಳು. ನಾಳ್ಳೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು
ನಸ್ಥ್ಬರರುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ರಿಕ್ರಿಪ್ಡುತತ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹೊೋಗುವ ಅವಸ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿೋತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥೆೋವೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಲಲಿ. ಇವತುತ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಂತೆ ಕ್ಂಡ ದುಗುಡಕೆಕ ಬೆೋರೆ ಕಾರಣವದೆ. ತನಗೆ ತುಂಬ
ಪ್ರಯರಾದವರು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂರ್ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರೆಕ್ರೆ – ಅಭದರ ಭಾವನೆ.
‘ಕ್ುದುರೆ ಬಾಲಾನ ಅಟಿಟಕೊಂಡು ಬಂದಬೆೋರಕ್ು. ಈವಯಯನ ಮುಖ ಕ್ಂಡು ವಷ್ರ ಮೋಲಾಯುತ’ ಬೆನನುನುನು ಒರೆಸ್ುತತ
ಸಿೋತೆ ಹೆೋಳುತಾತಳ್ಳೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ರುಮಮನೆ ಸಿಟ್ುಟ ಬಂತು. ತಾನೆೋನು ಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ತಿಳಿಯೋದರ ಒಳಗೆ ಇನೂರ್ನು ಶಕ್ತಯಿಂದ ತನನು
ಬಲಗೆೈಯಿಂದ ಅವಳನುನು ಗುದದಾದ. ಅವಳು ಆದ ನ್ೋವಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಂಕ್ಟ್ಪ್ಡುತತ’ಅಯಯೋ’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ತು
ಅಳತ್ಡಗಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಬಗೆಗ ಅವಳ ಬಗೆಗ ಅತಯಂತ ಹೆೋಸಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ತುತಬಿಡಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ‘ಹೆಣುಣ ಹೆಂಗಸಿನ
ಮೋಲೆ ಕೆೈ ಮಾಡೋ ಇವರು ಕಾರಂತಿಮಾಡಾತರಂತೆ’ – ಶುರುವಾಯಿತು ಸಿೋತೆಯ ಗ್ಣಗಾಟ್. ಹೊಡೆದ ಮೋಲೆ ಅವನಗೆ
ಕ್ುಡ ಹಾಗೆನನುಸ್ುವುದರಿಂದ ಮಂಕಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಕಾದ. ಅವಳ್ಳೆೋ ಬಟ್ಟೆಟ ತ್ೋಡಸ್ಬೆೋಕ್ು ಇನುನು. ಅವನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಿಳಿಕ್ಪ್ುಪ
ಮಿಶರವಾದ ಗಡಡದಲ್ಲಿ ಬಲಗೆೈಯ ಬೆರಳ್ಳಾಡಸ್ುತತ ಸ್ುಮಮನೆ ಕ್ೂರ್ರುತಾತನೆ. ಸೊಟರೋಕ್ಹೊಡೆದ ಮೋಲೆ ಬೆಳ್ಳೆದ ಗಡಡ ಇದು. ಈ
ಗಡಡ ಮಚಚಿಗೆಯಾಗಿರೋದು ತನನುನುನು ಲೆನನಾನುಗಿ ನ್ೋಡಲು ಬಯಸ್ುವ ನಾಗೆೋಶನ್ಬಬನಗೆೋ. ಹಿೋಗೆ ಏನೆೋನ್ೋ
ಯೋಚಸ್ುತತ ಮೂರ್ಗನುನು ಸಿೋನಕೊಂಡು ಅಳುತತ ಕ್ೂರ್ತ ಸಿೋತೆಯನುನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಾತನೆ. ಆಗಲಲಿ. ಅವಳು
ಗ್ಣಗುತತ ಪ್ಂಚೆಯುಡಸಿ ಜುಬಬ ಹಾಕ್ ತಲೆ ಬಾಚಕೊಳಳಲು ಬಾಚಣಗೆಯನುನು ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುತಾತಳ್ಳೆ. ಅವನು ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ
ವೋಲ್ಚೆೋರನುನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ತಳಿಳ ಗ್ಣಗುತತಲೆೋ ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗುತಾತಳ್ಳೆ. ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ ವರಾತ
ಹಿಡದಾದಾಳ್ಳೆ. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ದಬದಬನೆ ಏಟ್ು ಬಿೋಳುವುದದೆ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತರು. ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವಷ್ರದಲೆಲಿೋ ಎಷ್ುಟ ಮುದಯಾಗಿಬಿಟಿಟದಾದಾರೆಂದು ಅವರ
ಮುಖವನೆನು ದಟಿಟಸಿದ. ಅವರ ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಿಂದದದಾ ದೃಢತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಣಣನ ಕೆಳಗೆ ಗಲಲಿದ ಬಳಿ ಚಮರ
ಜೊೋತು ಬಿದದಾತುತ. ಉಟ್ಟಬಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದನ ಶುಚ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮವರಲ್ಲಲಿ.
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‘ಎಲ್ಲಿ ಉಳೊಕಂಡದೋರಿ?’
‘ಅದೆೋ ನನನು ಹಿಂದನ ಮನೆ – ಗಾಂಧಿೋ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದದಾದುದಾ – ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋನು ಬಿಟ್ಟದುದಾ ತಿಳಿದು
ದಾರಿೋಲ್ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊೋಟ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ನನುಟ್ುಟ ಸ್ಥಾನುನ ಮಾಡ ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನ್ೋಡದರು.
‘ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತಿರದದಾವರು ಯಾರೂರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಲಿ. ರೆೈತಾಪ್ ಜನಕೆಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕೆಕ ಬಸಿಸುನ ಸ್ಥೌಕ್ಯರ ಸ್ಥಾಲದು.
ದೊಡಡ ಜನರಿರೋ ಜಾಗವಲವ? ಬಂದರೂರ್ ದಂಗು ಬಡದು ನಲುಲಿತಾತರೆ. ಹಿಂದನಂತೆ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತಾಡಲಲಿ. .
. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊರಗುತತ ಮಾತಾಡದದಾನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಮೋಶವರಯಯ,
‘ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಾಟದರೂರ್ ಸ್ಥೌಕ್ಯರ ಬೆೋಡವೆ ?’ ಎಂದು ಅವನ ಮಾತನುನು ತಳಿಳಹಾಕ್ದರು. ಮತೆತ ಇಬಬರೂರ್ ಮೌನವಾಗಿ
ಕ್ೂರ್ತರು. ಗೌರಿ ದೊಡಡದಾಗಿ ಅಳುತತ ಕೊೋಣೆಗೆ ಓಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಕ್ಂಡು ಅಳು ನಲ್ಲಿಸಿ ಅಪ್ಪನ
ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತು ಬಿಕ್ಕದಳು: ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕೆೈಚೋಲದಂದ ದೊಡಡದೊಂದು ಚಾಕ್ಲೆೋಟ್ುಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟದ ಪಟ್ಟಣವನುನು
ಅವಳ ಕೆೈಯಲ್ಲಿತುತ, ‘ಅಮಮನ ಹತಿತರ ಕೊಡು. ಈಗ ನೋನ್ಂದು ತಿನುನು’ ಎಂದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೆೋಟ್ನುನು ಸ್ುಲ್ದು ಅವಳ
ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಏನನ್ನುೋ ಹೆೋಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತರುವಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಅವರು ನಶಚಿಲವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಯಾವುದಾದರಂದು
ವಸ್ುತವನುನು ದುರುಗಟಿಟ ನ್ೋಡತ್ಡಗಿದರೆ ಏನನ್ನುೋ ಹೆೋಳಲು ಸಿದದಾರಾಗುತಿತದಾದಾರೆ ಎಂದು ಅಥರ. ಈಗ ಏನನಾನುದರೂರ್
ಹೆೋಳಬೆೋಕಾದ ತನನು ಒತಾತಯ ಅವರ ಮೋಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ತಿರಕೆಯನುನು ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ.
ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುನು ಎತತಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುವ ವಾಯಯಾಮ ಕ್ೂರ್ಡ ಅವರ ಏಕಾಗರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ
ಒತತಡವನುನುಂಟ್ು ಮಾಡೋತು.
ಮೈಯೆಲಲಿ ಕ್ವ ಕ್ಣುಣಗಳ್ಳಾಗಿ ಕ್ೂರ್ರುವ ಹಕ್ಕಯನುನು ತ್ೋರಿಸಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅನುನುತಿತದದಾರು – ‘ಹಾಗಿರಬೆೋಕ್ು ನಾನು’
‘ಪ್ರಪ್ಂಚ ನಮಮ ಕ್ಣೆಣದುರಿಗಿರುತೆತ. ಆದರೆ ಏನನ್ನುೋ ನ್ೋಡಲ್ವೋ ನಾವು, ನ್ೋಡೋದೂರ್ಂದೆರ ಪ್ರವೆೋಶ – ಹಿಡಯೋದು –
ಗಪ್ಪಂತ ಹಿಡಯೋದು.’ ಪೆೋಪ್ರ್ ಓದುತತ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅಂದದದಾ ಮಾತುಗಳನುನು ನೆನೆಯುತಿತದದಾಂತೆ ಯಾರೋ
ಕೊೋಣೆಯಳಗೆ ‘ನಮಸ್ಥಾಕರ ಗೌಡರಿಗೆ’ ಎಂದು ದೊಡಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾತ ವಕ್ಕರಿಸಿದರು. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಚಚಿ
ನ್ೋಡಲು ಎದುರು ಪ್ಂಚಲ್ಂಗಯಯ ನಂತಿದದಾರು. ಚಕ್ಕಮಗಳೂರ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫ್ ತ್ೋಟ್ದ ಮಾಲ್ೋಕ್ರು.
‘ಏನು ಗೌಡರೆ – ಛೆೋ ಛೆೋ ಇದೆೋನು ನಮಗಾಗಿದುದಾ? ಎಷ್ುಟ ಗಟಿಟಮುಟ್ಟಾಟಗಿ ಇದದಾರಿ? ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುಗುಗತತ ಕ್ೂರ್ತ.

ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

‘ಇಲ್ಲಿಬುರ ಸ್ಥೆಪಶಲ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗುತಿರದಾರೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ ಕ್ಕೊರಂಬತಿರನ’. ಪ್ಂಚಲ್ಂಗಯಯನ ಒತಾತಯವನುನು ತಳುಳತತ
‘ಬೆೋಡ – ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಮಾಡಸಿಕೊಂಡದೋನ. ಏನು ಬಂದರಲಲಿ?’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೋಳಿದ.
‘ಉಡುಪ್ೋಲ್ಂದು ಮಡಕ್ಲ್ ಕಾಲೆೋಜಿದೆಯಲಲಿ – ಅದನನು ನಡೆಸೊೋವರಗೆ ನೋವೊಂದೆರ ಭಾರಿ ಗೌರವವಂತೆ. ಎಷ್ುಟ
ಡನೆೋಶನ್ ಕೆೋಳಿದರೂರ್ ಕೊಡತೋನ ಮಾರಾಯೆರ – ಅದೂರ್ರ ನಮೂರ್ದಾ ಒಂದು ಮಾತು ಬೆೋಕ್ು ನ್ೋಡ ನನನು ಮಗನಗೆ ಸಿೋಟ್ಟ್
ಸಿಗಾಕೆ. ಎಲಲಿ ಹೆೋಳ್ಳಾತರೆ – ಗೌಡರು ಜಪ್ಪಯಾಯಂದೂರ್ರ ಹೆೋಳಲಲಿ ಅಂತ. ಅದಕೆಕೋ ನಮಮ ಮಾತಿಗಷ್ುಟ ಬೆಲೆ ನ್ೋಡ. . .
ಹೌದ? ಒಂದು ಸ್ುದದಾ ಕೆೋಳಿ ಬಾಳ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ ಆತು. ಆದರೆ ನೋವು ಹಿೋಗೆ ಮಲಗಿ ಬಿಟಿಟದದಾೋರಲಲಿ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತು ತನಗಥರವಾಗಲ್ಲೆಲಿಂದು ಪ್ರಶಾನುಥರಕ್ವಾಗಿ ನ್ೋಡದ. ಪ್ಂಚಲ್ಂಗಯಯ ನಕ್ಕರು. ತಮಮ ಹಿಂದೆ ನಂತ
ಮಗನನುನು ತ್ೋರಿಸಿ – ‘ಇವನೆೋ ಫಸ್ಟಅಂಟ್ಟೆಂಪ್ಟಲೆಲಿೋ ಪಾಸ್ಥಾಗಿದಾದಾನೆ. ಪ್ರಿೋಕೆಷೋಲ್ ಸ್ವಲಪ ಮೈ ಸ್ರಿಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ದಾದೆರ
ಫಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಕಾಲಿಸ್ತಗ್ೋತಿದದಾ. ನನನು ಹತಿತರ ಇರೋ ದುಡಡನನು ಕ್ಟಿಟಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಯಲಾ ನಾನು? ಇರೋನು ಒಬಬನೆೋ ಮಗ.
ಫಾರಿನ್ಗೂರ್ ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಆಸ್ಥೆ. ಮಡಕ್ಲ್ ಮಡಕ್ಲ್ ಅಂತ ದುಂಬಾಲು ಬಿದದಾದಾದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕ್ು ಹೆೋಳಿ
ದುಡಡನನು? ನಮಮಂಥೋರು ಮಾಡೋ ಒಳ್ಳೆಳೋ ಕೆಲಸ್ಕೊಕೋ ವದೆಯಗ್ೋ ಅದನೆನುಲಲಿ ಚಲ್ಲಿೋದೂರ್ಂತ ಮನಸ್ುಸು
ಮಾಡದೋನ. . . . ಹೌದ? ನಮಗೆ ಗ್ತೆತೋ ಇಲಲಿವ? ಇಡೋ ಬೆಂಗಳೂರ್ರೆೋ ಮಾತಾಡಕೋತಿದೆ. ನನೆನು ಗಾಲ್ಫ್ಕ್ಲಿಬಬಲ್ಲಿ
ಅದೆೋ ಮಾತು. ನಮಗೆೋ ಗ್ತಿತಲಾಲಿಂದೆರ ಆಶಚಿಯರ ಮಾರಾಯರ. ನೋವೆೋ ಮುಖಯಮಂತಿರ ಆಗಿತೋರಿೋಂತ ಸ್ುದದಾ ಇದೆ.
ಸ್ಂತ್ೋಷ್. ಆದರೆ ನಮಮನನು ಆಮೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಸ್ಥಾಕೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆ ಇಲಲಿ. . . . ಏನ್ೋ ಮಾತಾಡತ ಇದರ. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ
ಬಂದು ನ್ೋಡತೋನ. ಈಗ ನೋವು ಹೂರ್ಂತೂರ್ಲಿ ಅನನುಬೆೋಡ ಉಹೂರ್ಂತೂರ್ಲಿ ಅನನುಬೆೋಡ. ನೋವೆೋ ಖುದುದಾ ಹೆೋಳೊೋದೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡದು.
ಚೋಪಾಗಿ ಬಿಡತದೆ – ನಂಗ್ತುತ. ಅದಕೊಕಂದು ಬೆೋರೆ ಮಾಗರ ಇದೆ. ವೋರಣಣನ ಹತರ ಮಾತಾಡತೋನ – ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ
ನ್ೋಡಾನ. . . . ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆಳ ಡಾಕ್ುಟರ ಅವರು ಮಾರಾಯರ. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಕೊರಂಬತಿೋರನರ. . . .’ ಎಂದು
ಪ್ಂಚಲ್ಂಗಯಯ ನಮಸ್ಥಾಕರ ಮಾಡ ನಗುತತ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕೊೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದದಾರು.
‘ನ್ೋಡ ಇಂಥವೆರ ನನನು ಹತರ ಬರೋದು ಈಗ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದುಃಖದಂದ ಮಾತಾಡದುದಾ ಕೆೋಳಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯ,
‘ನನಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮನಸ್ಸುನುನು ಒಂದು ಕ್ಡೆ ನಲ್ಲಿಸೊೋಕೆೋ ಸ್ಥಾಧ್ಯ ಆಗಾತ ಇಲಲಿ ಕ್ಣಯಯ. ಕ್ಚೆಚಿ ಹರಕ್ನಂತೆ ಸ್ುಮಮನೆ ಅಲೆಯುತೆತ
ದರಿದರದುದಾ’ ಎಂದು ನಕ್ಕರು. ಕ್ಷಣ ಮೌನವಾಗಿದುದಾ,
‘ನಂಗೆ ಮತೆತ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕ್ೂರ್ತಿರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸ್ತೆತ ಕ್ಣಣಯಯ. ಪೆೋರಳ್ಳೆೋ ಗಿಡದ ಮೋಲೆ ಬರೋ ಹಕ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ
ಕಾಯಾತ ಕ್ೂರ್ತಿರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಹಂಬಲ್ಸ್ಕೆಕ ಶುರುಮಾಡತ ನೋನು. ಅದೆೋನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಇದೆದಾ ಗ್ತಾತ? ಹಿೋಗೆೋ ನಾನು
ಯೋಚಸ್ಥಾತ ಇದೆದಾ! ನನಗೆ ಸೊಟರೋಕ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾದರೂರ್ ಅನನುಸ್ಬೆೋಕ್ತತಲಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನ್ೋಡು ಈಗ ನನನು
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ಮನಸಿಸುಗೆ ಕ್ುದುರೆ ಚಪ್ಲ ಹತಿತಕೊಂಡದೆ. ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಏನಾರೂರ್ ಉದೆರೋಕ್ಬೆೋಕ್ು ಅನನುಸ್ತೆತ. ಕ್ುಡೋಲ್ಕೆಕ ಶುರುಮಾಡದೆರ
ದನವಡೋ ಕ್ುಡೋತ ಕ್ೂರ್ತಿತಿೋರನ. ಇಲಲಿ ಹಿೋಗೆ ಅಲ್ೋಲ್ಕೆಕ ಶುರುಮಾಡತೋನ. ನ್ೋಡು – ಈಗೆಲಿೋ ನ್ೋಡು ನನನು – ಹೆೋಗೆ
ಮನಸ್ುಸು ಅಲ್ೋತಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯೋಚಸ್ತ ಯೋಚಸ್ತ ಏನ್ೋ ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತಿದಾದಾಗ ಆ ನಾಲುಕ ಬೆರಳಿಗೂರ್ ಉಂಗುರ
ಹಾಕೊಕಂಡವರು ಬಂದು ಬಿಟ್ುರ. . . . ಅದೆೋನಲಲಿ – ನೋನು ಹುಷ್ಟಾರಾಗಿತ ಅಂತ ಕಾಣಸ್ುತೆತ ನಂಗೆ – ಅದನೆನುೋ ಹೆೋಳಲ್ಕೆಕ
ಹೊೋಗಿದೆದಾ.’
ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯವನುನು ಸ್ಪೆಪಯಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದರು.
‘ನನನು ಸ್ಮಾಧಾನಕ್ಕಲಲಿವಲಲಿ ನೋವು ಹೆೋಳೊೋದು?’
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡುತತ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ‘ಅಲಲಿ’ ಎಂದರು. ಸ್ವಲಪ ತಡೆದು ಗೆಲುವಾಗಿ ‘ನ್ೋಡಯಾಯ ಈ
ಕ್ುದುರೆ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನಂದೆೋ – ನನಗೆ ಕಾಣಸ್ಲಲಿ: ಏನೂರ್ಂದೆರೋ ಏನೂರ್ ಕಾಣಸ್ಲಲಿ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಬುದಧಿ
ತೆಳಗಾಗಿಬಿಟಿಟದೆ. ಈಗ ಆದುದಾ ಮುಂದನ ಕ್ಷಣ ಮರೆತು ಹೊೋಗಿರುತೆತ.’
‘ನೋವು ಇಲೆಲಿ ಬಂದರಿ – ’
‘ನನನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತ್ಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಕ್ಣ್’
‘ಬನನು’
ಆಗಲೆಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ನಂತು –
‘ಇವತುತ ನನನು ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಮಾಡಕೋತಿದೋನ. ರಾತೆರ ಬತಿೋರನ’ ಎಂದು ಹೊೋದರು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲವಲವಕೆ ಮೂರ್ಡತು. ಖಷಿಯಿಂದ ‘ನಾಗೆೋಶಾ’ ಎಂದು ಕ್ರೆದ. ನಾಗೆೋಶ ಸ್ಪ್ಪಗಿರೋದು ಕ್ಂಡು
‘ಯಾಕೊೋ’ ಎಂದ. ‘ಯಾಕ್ಲಲಿ ಗೌಡರೆ’ ಎಂದದದಾಕೆಕ’ಹೆೋಳೊೋ’ ಎಂದು ಒತಾತಯ ಮಾಡದ.
‘ಅದೆೋ ನನನು ಅಕ್ಕ ಕಾಲಿಕ್ರಆಗಿದದಾಳಲಲಿ ಅವಳ ಕೆಲಸ್ ಹೊೋಯತಂತೆ’
‘ಅದಕಾಯಕೆ ಯೋಚಸಿತ. ವೋರಣಣನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಅವರ ಥಿಯೆೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಸಿತೋನ’
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‘ನಮಮ ಹತರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಸೊೋಕೆ ಇಷ್ಟವಲಲಿ ನಂಗೆ ಗೌಡೆರ’
‘ಭೆೋಷ್ಟ್ ನಂಗ್ಬಬನಗಾದೂರ್ರ ಹಾಗನನುಸ್ತತಲಲಿ. ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ನಾಳ್ಳೆ ರಾತೆರ ಬರೋದು ಅಲೆವೋನ್?
‘ಹೌದು’
‘ಅವಳನೆನುಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ುವುದೆಂದು ಚಂತೆಯಾಯುತ. ಮನೆಯಲೆಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಹುದು. ಅದರೆ ಸಿೋತೆ ರಂಪ್ ಮಾಡಯಾಳು.
ಹೊೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬಬಳ್ಳೆೋ ಇರೂರ್ಂತ ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳೊೋದು? ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೊೋದು ಅವಳನನು?’
‘ವೋರಣಣನ್ೋರ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸ್ಥ್ಇದೆಯಲಲಿ ಗೌಡರೆ’
‘ನ್ೋಡದೆಯಾ ಹೆೋಗೆ ಕ್ರಮೋಣ ನಾನು ವೋರಣಣನ್ೋರ ಬಲೆೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊೋತಿದೋನ ಅಂತ’.
‘ನಮಮನನು ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಟಿಟಹಾಕ್ಲ್ಕೆಕ ಸ್ಥಾಧ್ಯ?’
‘ನಂಗ್ತಿತಲಲಿ ಅಷ್ಟೆಟ – ಇವೆಲಲಿ ನನನು ಅವನತಿಯ ಚಹೆನುಗಳು.’
ನಸ್ಥ್ಬರಂದಳು. ವೋರಣಣ ಒಬಬಳು ಮೃದುವಾದ ಕ್ಣುಣಗಳ ಹುಡುಗಿಯನೆನುೋ ಗ್ತುತ ಮಾಡದದಾ. ಅವಳು ಸ್ದುದಾಗದದಾಲವಲಲಿದೆ
ಕಾಯನ್ವಾಸ್ಥ್ಶೂರ್ಸಿನ ಮೋಲೆ ಓಡಾಡುತಾತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎಡಗೆೈ ಎಡಗಾಲುಗಳನುನು ನಾನಾ ವಧ್ದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕದಳು. ಪೆಟ್ಟಾಟಗದಂತೆ
ಮೋಲ್ಂದ ಕೆಳಕೆಕ ಕೆಳಗಿನಂದ ಮೋಲಕೆಕ ತಾಡನ ಮಾಡದಳು. ವೋಲ್ಚೆೋರನುನು ತಳುಳತತ ಎಷ್ುಟ ಬೆೋಕೊೋ ಅಷ್ುಟ ಮಾತಾಡ
ನೆಮಮದಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯ ಸ್ಖಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಂದಡೋ ವಷ್ರ ಜೊತೆಗಾತಿಯಾಗಿದದಾ ಲೂರ್ಸಿನಾಳ ನೆನಪಾಗುತತದೆ –
ಮತೆತ, ಮತೆತ. ಲೂರ್ಸಿನಾ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಸ್ಥ್ಶಿರಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುತಿತದದಾಳು. ಅವಳ ಕ್ಥೆ ದಾರುಣವಾಗಿತುತ. ಮಧ್ಯಮವಗರದ
ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು. ವತರಕ್ನ ಮಗನ್ಬಬ ಅವಳನುನು ನಂಬಿಸಿ ಕ್ಲಕತತದಂದ ದೆಹಲ್ಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಮದುವೆಯಾಗುವೆನೆಂದು ಮೊೋಸ್ಮಾಡ ತನನು ಗೆಳ್ಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವಳನುನು ಹಂಚಕೊಳಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾ. ಇದನುನು ಕೆಲವು ದನ
ಸ್ಹಿಸಿ, ಅದು ಅತಿರೆೋಕ್ಕೆಕ ಹೊೋದಾಗ ಅವನ ಬಂಧ್ನದಲ್ಲಿದದಾ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಒಂದು ರಾತಿರ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ
ಹೊೋಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ಟ್ ಸ್ದಸ್ಯರ ನವಾಸ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡದದಾ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪರ
ಬಾಗಿಲು ತಟಿಟದಳು. ಭಿೋತಳ್ಳಾಗಿ ನಂತ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಸ್ಮಾಧಾನ ಪ್ಡಸಿ ತಾವದದಾ ಬಂಗಲೆಯ ರೂರ್ಮೊಂದರಲ್ಲಿ
ಮಲಗುವಂತೆ ಹೆೋಳಿದ. ಲೂರ್ಸಿನಾ ಇಡೋ ರಾತೆರ ಇಬಬರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ತನನು ಕೊೋಣೆಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಕಾದದದಾಳು. ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಅವಳು ಕ್ೃತಜಞಳ್ಳಾಗಿ ಇವರನುನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಡೆೈನಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅತತಳು. ರಡಡ
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ಅವಳನುನು ನಸಿರಂಗ್ ಕಾಲೆೋಜಿಗೆ ಸ್ಥೆೋರಿಸಿದ. ಕ್ರಮೋಣ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೋಲೆ ಮನಸ್ಥಾಸುಯಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೂರ್
ಅವಳ್ಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ರೆಡಡಯ ಋಣದಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆಂಬ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಅವಳು ತನನುನುನು ಇಷ್ಟಪ್ಡುವುದೊ ಎಂದು
ಸ್ಂಕೊೋಚವಾಗಿ ಅವನು ಆಕೆಯನುನು ದೂರ್ರವರಿಸ್ುತತಲೆೋ ಇದದಾ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಅವಳು ಅವನಗೆ ಬರೆದು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ
ಬಂದಳು. ರೆಡಡಯ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಸ್ವಾಗಿದುದಾದು. ಒಂದು ರಾತೆರ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಬಾಗಿಲನುನು ಮತತಗೆ ತೆರೆದು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದಳು.
‘ಯಾಕ್ದನನು ನೋನು ಮಾಡತದ?’ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದ.
‘ನನನು ಮೋಲೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅಷ್ೂರ್ಟ ನನಗೆ ಗ್ತಾತಗಲವಲಲಿ?’
‘ನನನು ಮದುವೆಯಾಗಿತೋಯೆೋನು ಹಾಗಾರೆ?’
‘ಮುಂದೆ ಓದಕೆಕ ಇಂಗೆಲಿಂಡಗೆ ಹೊೋಗ್ೋ ಆಸ್ಥೆ ನನಗೆ. ನೋನು ಒತಾತಯ ಮಾಡದೆರ ಆಗಿತೋನ.’
ಅವಳನುನು ತಬಿಬಕೊಂಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನಗು ಬಂತು.
‘ಬೆೋರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲಗಿತೋನಂತ ನನಗೆ ಗ್ತತಲವ?’
‘ಗ್ತುತ, ಆದೆರ ನನೆನು ಬಂದದದಾಳಲಲಿ – ಅವಳ್ಳೆೋನು ಚೆನಾನುಗಿದಾಳ್ಳೆೋಂತ ನೋನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದುದಾ?’ ಮುನಸಿನಂದ
ಲೂರ್ಸಿನಾ ಅವನ ಕೆನೆನುಗೆ ಹೊಡೆದಳು.
‘ನೋನು ಮಹಡ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿದದಾೋಯಲಲಿ – ನಂಗೆ ಗ್ತಿತರಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ತಿಳೊಕಂಡದೆದಾ. ಇಷ್ುಟ ಸ್ಲ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾವ
ಹುಡುಗಿಯೂರ್ ಅವನನುನು ಮಾತಾಡಸಿದದಾಲಲಿ.
‘ನಾನೆೋನೂರ್ ಪೆದದಾಲಲಿ. ಈಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ್ ನೋನು ಯಾರನೂರ್ನು ಹತಿತರ ಸ್ಥೆೋರಿಸ್ಥಾಬದುರ. ನಾನು ನಸಿರಂಗ್ ಸ್ಥೆೋರಿದ
ಮೋಲೆ ನನನು ಮೋಲೆ ಆಸ್ಥೆಯಾದ ದನದಂದ ಯಾರನೂರ್ನು ನನನು ಹತಿತರ ಸ್ಥೆೋರಿಸಿಲಲಿ. ಗ್ತತ?’
‘ಗ್ತುತ’
ಅವಳೂರ್ ತನನುಂದ ಸ್ುಖಪ್ಡುವುದನುನು ಕ್ಂಡದದಾರಿಂದ ಅವನನುನು ಪಾಪ್ಭಾವನೆ ಭಾಧಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದೆ ಹೆಣಣನ ಸ್ಂಗಕೆಕ ಮುಂಚೆ
ಅವನು ಚೆನಾನುಗಿ ಕ್ುಡದರುತಿತದದಾ. ಮತಿತನಲ್ಲಿ ತನನು ದೆೋಹದ ಬಯಕೆಯನುನು ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗೆಗ ರಾತಿರಯ ವಯಭಿಚಾರವನುನು
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ಮರೆಯಲೆಂದೆೋ ತಿೋವರವಾಗಿ ರೆಡಡಯ ಜೊತೆ ಏನೆೋನ್ೋ ಅಮೂರ್ತರ ವಷ್ಯಗಳನುನು ಚಚರಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ. ಆದರೆ
ಲೂರ್ಸಿನಾ ಬರಿ ಇರುವುದೆೋ ಸ್ುಖವೆನನುಸಿದದಾಳು. ತನನು ಗಾಂಭಿೋಯರವನುನು ಸ್ಂಭೋಗದಲೂರ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ
ಹಿಂದನ ತಾನು ಎಂಥ ಹಾಸ್ಥಾಯಸ್ಪದ ವಯಕ್ತಯೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯತ್ಡಗಿತು. ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಬೆಚಚಿಗಿನ ಯೋನ,
ಪ್ುಟ್ಟಗಿದದಾರೂರ್ ದೃಢವಾಗಿದದಾ ಮೊಲೆಗಳು, ಸ್ವಲಪ ದಪ್ಪವಾದ ತುಟಿಗಳು, ಎಣೆಣಗೆಂಪ್ು ಬಣಣದ ಚಮರ, ಅವಳ ಅಂಡನ
ಮೋಲ್ದದಾ ಮಚೆಚಿ, ಅವಳ ಪ್ರಶಾಂತ ಕ್ಣುಣಗಳು, ಬೆನನುಡೋ ಚೆಲುಲಿವಷ್ುಟ ಉದದಾದ ಅವಳ ಕ್ಪ್ುಪ ಕ್ೂರ್ದಲು – ಎಲಲಿವನೂರ್ನು
ವಾರಂಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಧಾಯನಮಾಡುತಿತದದಾ ದೆೋವಯ ನಖಶಿಖಾಂತದ ವಣರನೆಯ ಜೊತೆ ಹೊೋಲ್ಸ್ುವನು.
ಸ್ಂಸ್ಕೃತದ ಆ ಶಲಿೋಕ್ಗಳನುನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಾಡ ಅವಳಿಗೆ ಮೊೋಜೆನನುಸ್ುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಸ್ಂಭೋಗವೆಂದರೆ
ಅವಸ್ರದ ವಸ್ಜರನೆಯೆಂದು ತಿಳಿದದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ದೆೋಹದ ಎಲಲಿ ಭಾಗಗಳೂರ್ ಅಪೆೋಕೆಷ, ಉದೆರೋಕ್, ತಣವುಗಳ
ಬುಗೆಗಯೆಂಬುದನುನು ಲೂರ್ಸಿನಾ ಕ್ಲ್ಸಿದಳು. ಸ್ಂಭೋಗ ಮೈಥುನಾವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೆಟಂದರೆ ಅಷ್ುಟ ವಸ್ತರಿಸ್ುವ ಹಾಡಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಕ್ರಮೋಣ ಅವಳನುನು ತಾನು ಬಿಟಿಟರಲಾರೆ ಎಂಬ ವಾಯಮೊೋಹ ಹುಟಿಟಕೊಂಡತು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಹಿಗಿಗನ
ತಿೋವರತೆಯೂರ್ ಇಳಿಯುತತ ಬಂತು. ಅವಳು ಯಾಕೆ ತನನು ತಂದೆಯನುನು ದೆವೋಷಿಸ್ುತಾತಳ್ಳೆಂದು ಅವನು ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಬೆಳ್ಳೆಯುತತ
ಹೊೋದಂತೆ ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರಕ್ರೆಯಾಗುವುದನುನು ಗಮನಸಿದ. ಒಂದು ದನ ಅವಳು ತನನು ತಂದೆಯೆೋ ತನನುನುನು
ಬಯಸ್ುತಿತದದಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ತನನುನುನು ದೆವೋಷಿಸ್ುತಿತದದಾಳು – ಮನೆ ನರಕ್ವಾಗತ್ಡಗಿತುತ ತನಗೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದಳು.
ಅವಳ ತಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದದಾನ್? ಅದನುನು ಕೆೋಳುವುದು ಹೆೋಗೆ? ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕೊರಗುವುದು ಕ್ಂಡು ಲೂರ್ಸಿನಾ,
‘ನೋನು ಬೆೋರೆ ಥರದ ಗಂಡಸ್ೂರ್ಂತ ತಿಳಿದದೆದಾ’ ಎಂದು ನರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಹೆೋಳಿದಳು.
‘ಬೆೋರೆ ಥರಾ ಅಂದೆರ. . . .’
‘ಈ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸ್ಥಾಲದ? ನನನು ಭೂರ್ತ ಯಾಕೆ ನನಗೆ?’
‘ನನನು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೆೋಕ್ು – ಅದಕೆಕೋ’
‘ನಾನು ಮದುವೆೋಂದೆರ ದೆವೋಷಿಸ್ುತೆತೋನೆ’
‘ಗೌರಿನೂರ್ ಹಿೋಗೆೋ ಹೆೋಳತ ಇದದಾಳು’, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಂತಾಕಾರಂತನಾಗಿ ಮಾತಾಡದರೆ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಇನೆನುೋನ್ೋ ಭಾವಸ್ುವಳು.
‘ಅವಳಿಗೆ ಹಿೋಗೆಲಾಲಿ ನನನು ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿಕೆಕ ಬತಿರತತ?’
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ಲೂರ್ಸಿನಾಳ ಮೊಗಿಗನಂತಹ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಮುತಿತಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದದಾ ತುಂಟ್ತನವನುನು ಕ್ಂಡು,
‘ನೋನು ಗೌರಿ ಹಾಗೆೋನೆೋ. ಆದರೆ ಅವಳು ಸಿೋರಿಯಸ್ಥಾಸುಗಿಯೂರ್ ಇತರ ಇದದಾಳು. ನೋನು ಮಾತರ ಚೆಲುಲಿ ಹುಡುಗಿ’ ತನಗಾಗಿದದಾ
ನರಾಶೆಯನುನು ಮರೆಯಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ.
‘ಇದನೆನುಲಲಿ ಮಾಡಾತ ರಾಜಕ್ೋಯಾನೂರ್ನು ಚಚರಸೊೋ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಬೆೋಕ್?’
‘ನಾನು ಹೆೋಳೊೋದು ನನಗೆ ಅಥರವಾಗಲಲಿ.’
ಈ ಲೂರ್ಸಿನಾ ಇದನೆನುಲಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ತಳ್ಳೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅಸ್ೂರ್ಯೆಯಾಗುತತದೆ ಯಾವ ಗಂಡು ಇವಳಿಗಿದನುನು ಕ್ಲ್ಸಿದ?
‘ಮದುವೆ ಮಾತು ನೋನು ಶುರುಮಾಡದ ಮೋಲೆ ನನನು ದೆೋಹದಲ್ಲಿದದಾ ಪ್ುಳಕ್ವೆಲಲಿ ಬತಿತ ಹೊೋಯುತ, ನಂದೂರ್ ಹೊೋಯುತ.’
ಲೂರ್ಸಿನಾ ಎದುದಾ ಶವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಹೊೋಗುವಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೊೋಗಿ ಅವಳ ಜೊತೆ ಶವನರ
ತಂಪಾದ ನೋರಲ್ಲಿ ನಂತು ಅವಳ ಮೈಗೆ ಸೊೋಪ್ನುನು ಬಳಿಯುವನು. ಮತೆತ ಚುರುಕಾಗುವನು. ಇವಳ ನಸ್ಸುಹಾಯಕ್ತೆಯನುನು
ತಾನು ದುರುಪ್ಯೋಗಪ್ಡಸಿಕೊಳುಳತಿತದೆದಾೋನೆಯೆ ಎಂಬ ಸ್ಂಶಯವನುನು ತಳಳಲು ಅವಳನುನು ಮುತಿತಡುತತ ಆರಾಧಿಸ್ುವನು.
ಈ ಹೆಣುಣ ಗಂಡನ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮತ್ೋಲ ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆೋ ಇಲಲಿವೆ ಎಂದು ಯೋಚಸ್ುತತ, ಅಣಾಣಜಿಯ ವವರಣೆಯನುನು
ನೆನೆಯುವನು. ತನನುನುನು ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆೋರೆೋನ್ೋ ಯೋಚಸ್ುತಿತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಲೂರ್ಸಿನಾ ಸಿಟ್ಟಾಟಗುವಳು. ಈ
ಪ್ರೋತಿಯನುನು ಮಿೋರಿದುದಾ ತನನುಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಲೂರ್ಸಿನಾಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಬಿಬಬಾಬಗುವನು.
ನಾನು ಅಣಾಣಜಿಗೆ ಈಗ ನಜವಾಗಿ ಹತಿತರವಾದೆ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯೂರ್ ಇತುತ. ಆದರೆ ಲೂರ್ಸಿನಾ
ಎಷ್ುಟ ಸ್ಂಭರಮದಲ್ಲಿ ತನನು ದೆೋಹವನುನು ಹಾಡಸಿದದಾಳೊ ಅಷ್ಟೆಟೋ ಸ್ಂಭರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಗೆಲಿಂಡಗೆ ಹೊೋದಳು. ಒಂದು ವಷ್ರದ
ನಂತರ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಬರೆದು ತಮಿಮಬಬರ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗ್ತಿತದದಾ ತಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್
ಎಡಡಗಿರೋನ್ೋ ಎಷ್ುಟ ಉದಾರಿಯೆಂದು ಹೊಗಳಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇದನೆನುಲಲಿ ನೆನೆಯುತತ ಚಕ್ತನಾಗಿ ಶುದಧಿ ಪ್ರತಿವರತೆಯಾದ
ಸಿೋತೆ ಎಷ್ುಟ ಬರಡೆಂದು ಕೊರಗುತಾತನೆ. ಪಾರಯಶಃ ಮದುವೆಯಾಗಿದದಾರೆ ಲೂರ್ಸಿನಾಳೂರ್ ಹಿೋಗೆ ಆಗುತಿತದದಾಳೊ ಏನ್ –
ಹೆೋಳುವುದು ಹೆೋಗೆ?
ನಸಿರನ ಕ್ಡೆ ನ್ೋಡುತತ’ನಮಮ ಹೆಸ್ರು? ಮರತೆೋಬಿಟ್ಟೆಟ’ ಎನುನುತಾತನೆ.
‘ಜೊಯೋತಿ’ – ಅವಳು ಮುಗುಳನುಗುತತ ಹೆೋಳುತಾತಳ್ಳೆ.
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‘ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯೆೋ? ನನನು ಕ್ುತೂರ್ಹಲವನನು ಕ್ಷಮಿಸಿ’
ಹಿೋಗೆ ಹೆಣಣನ ಹತಿತರ ಸ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಕ್ಲೆಯನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡಯಿಂದ ಕ್ಲ್ತಿದುದಾ. ಸ್ಭಯತನದಲ್ಲಿ ತಿೋವರತೆ
ಕ್ುಗುಗತತದೆ ಎಂಬ ಅವನ ಭಾವನೆಯನುನು ಹಾಸ್ಯಮಾಡ ಮಾಡ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಹೆಚುಚಿ ಕ್ಮಿಮ ಹೊೋಗಲಾಡಸಿದದಾ.
‘ಇಲಲಿ ಆಗಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಇದೋನ, ನನನು ಬಾಯ್ಫೆರಂಡ್ ಎಂಜಿನಯರ್ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಮುಗಿಸಿ ಎರಡು ವಷ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ್ಕಾಕಗಿ
ಅಲ್ೋತ ಇದಾನೆ. ಐದು ವಷ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾದದೆದಾೋವೆ. ಕೆಲಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನು.’
ಹೆಣುಣ ಎಷ್ಟಂದು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೆೋಹಕೆಕ ಜಿೋವ ಸ್ಂಚಾರ ತರುತಾತಳ್ಳೆಂದು ಆಶಚಿಯರಪ್ಡುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಜೊಯೋತಿಯ ಚಕ್ತಸುಕ್ ಸ್ಪಶರಕೆಕ ಮೈಯನುನು ಒಡುಡತಾತನೆ.
‘ನಾನು ಅವನಗೆ ಕೆಲಸ್ ಕೊಡಸ್ಲ್ಕೆಕ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಲ?’
ಬೆರಳುಗಳನುನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಡಸ್ಲು ಕ್ಲ್ಸ್ುತಿತದದಾ ಜೊಯೋತಿಯ ಮುಖ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅರಳಿದದಾನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಅವಳ ಬಗೆಗ ತಿೋವರವಾದ ವಾತಸುಲಯ ಮೂರ್ಡುತತದೆ.
‘ವೋರಣಣ ಅಂತ ಒಬಬ ದೊಡಡ ಕಾಂಟ್ಟಾರಕ್ಟರ್ ನನನು ಸ್ಥೆನುೋಹಿತರಿದಾದಾರೆ. ಅವರೆೋ ನಮಮನನು ಗ್ತುತ ಮಾಡದುದಾ. ಅವರ ಹತಾರನೆೋ
ನಮಮ ಬಾಯ್ಫೆರಂಡಗೆ ಕೆಲಸ್ ಕೊಡಸ್ಥೆತೋನೆ – ಆಗಬಹುದ’
ಜೊಯೋತಿಯ ಕ್ಣುಣಗಳು ಒದೆದಾಯಾಗುತತವೆ!
‘ಅವನ ಕಾನಫೂರ್ಡೆನೆಸುೋ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋಗಿದೆ ಗ್ತತ ಕೆಲಸ್ ಸಿಗೆದಾ? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುನೂರ್ನುರಾದರೂರ್ ಸ್ಥಾಕ್ು ನಮಗೆ,
ದಯವಟ್ುಟ. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳ ಮುಂದನ ಮಾತನುನು ತಡೆಯುತಾತನೆ.
ನನನು ಸ್ಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೆೋಹ ಅರಳುವಂತಾಗಲ್ ಎಂದು ಮನಸ್ಸುಲೆಲಿೋ ಹಾರೆೈಸ್ುತಾತನೆ. ಕಾಮದ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಬಬ
ಗಂಡೂರ್ ಸ್ುಖಪ್ಡಬೆೋಕೆಂದು ತನಗಿೋತ ಹಠಾತತನೆ ಅನನುಸಿದದಾಕಾಕಗಿ ಚಕ್ತನಾಗುತಾತನೆ. ಈ ತನಕ್ ಅವನು ಬೆೋರಬಬ
ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಥರಕ್ವಾಗಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆ ಮೂರ್ಡಲಾರದಂಥ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ ತನನುಲ್ಲಿನೂರ್ನು ಉಳಿದರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡದದಾ.
ಆದರೆ ಈಗ ತನನು ಎದುರು ಸ್ುಂದರವಾಗಿ ನಂತ ಹೆಣುಣ ಇನ್ನುಬಬನಂದ ಸ್ುಖಪ್ಡಲೆಂದು ಆಸ್ಥೆ ತನನುಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕತೆಂದು
ಸ್ಂತ್ೋಷ್ಪ್ಟ್ಟ.
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***
ಅವತುತ ರಾತೆರ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಊಟ್ ಬೆೋಡವೆಂದು ಮುಸ್ುಕ್ು ಹೊದುದಾ ಮಲಗಿದದಾರು. ನಾಗೆೋಶನಂದ
ವೋಲ್ಚೆೋರನುನು ತಳಿಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರನುನು ಎಬಿಬಸಿದ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಕ್ುಡದದದಾರು. ಅವರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದದಾವು.
ಮುಖ ಕ್ಳ್ಳೆಗುಂದತುತ. ಬೆಳಿಗೆಗಯೆೋ ಅವರ ಕೆೈಗಳು ನಡುಗುವುದನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿದದಾ.
‘ಏನು ವಷ್ಯ? ಯಾಕೆ ಹಿೋಗಾಗಿದದಾೋರಿ ನೋವು?’ ಎಂದ.
ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಳಿದ ಪ್ರಶೆನು ತಾನೆೋ ಕೆೋಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶೆನು ಎನನುಸ್ುವಂಥ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡದದಾ. ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಿ
ಕ್ನಕ್ರಗಳ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳನುನು ತನನುಲ್ಲಿ
ಉಂಟ್ುಮಾಡುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತಿಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ೋವಾಗುತತದೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ. ತನೆನುದುರು
ಅವರು ಇದರಿಂದ ಸ್ಣಣವರಾದಂತೆ ಎಂಬುದೂರ್ ಅಲಲಿ ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ. ತನಗಿರುವಂತೆ ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ತಾನು
ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಗಟಿಟ. ದೃಢ ಎಂದು ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳುಳವ ಅಗತಯವರಲ್ಲಲಿ. ‘ಬೆಟ್ಟದಡ ಹುಲಾಲಿಗು’ ಎನುನುವ ಮಂಕ್ುತಿಮಮನ
ಕ್ಗಗದ ಸ್ಥಾಲು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ. ಯಾರ ಕ್ಣಣಗೂರ್ ಬಿೋಳದಂತೆ ಪ್ುಟ್ಟಗೆ, ಸ್ಣಣಗೆ, ಯಾವ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಣಣವೂ ಇಲಲಿದೆ ತನ್ನುಳಗೆೋ ಹಾಡಕೊಳುಳತತ ಇರುವ ಹಕ್ಕಯಂತೆ ಇರಬೆೋಕೆಂಬುದು ಅವರ ನಲುವು. ಯಕ್ಷಗಾನದ
ಕೊೋಡಂಗಿಯಂತೆ ಬಳಕ್ುತತ, ಬಾಗುತತ, ಲಾಗ ಹಾಕ್ ನಗಿಸ್ುತತ ಕೊಬಿಬದವನ ಎದುರು ಕ್ಣ್ ಕ್ಣ್ ಬಿಡುತತ ತನನು ಬಳಗನುನು
ರಕ್ಷಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂಬ ಜಿೋವನ ಕ್ಲೆಯ ತತತವ ಅವರದು. ವಾರಂಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಮೊೋರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಬಿಡುಗಡೆಯನುನು ಮುಂದೂರ್ಡಲು ಏನೆೋನ್ೋ ನೆವಗಳನ್ನುಡಡದಾಗ ಅವನಗೆ ಹಾಯಪ್ಮೊೋರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಮುಗಿದು ತಾನ್ಬಬ
ಕ್ುಷದರಜಂತು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟಿಟಸಿ ಅವನನನುಷ್ುಟ ಕೊಬಿಬಸಿ ತೃಪ್ತಪ್ಡಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡದದಾರಂತೆ . ಠಾಣೆಯ
ಅನುಭವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಮಂಕಾಗಿಸಿದದಾ ದನಗಳಲಲಿ ದಪ್ಪಮೊೋರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನು ರಾಕ್ಷಸ್ನನಾನುಗಿಯೂರ್, ತನನುನುನು
ವದೂರ್ಷ್ಕ್ನನಾನುಗಿಯೂರ್ ಮಾಡಕೊಂಡು ತಾನು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನನುನು ಗೆದುದಾದನುನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ
ತ್ೋರಿಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನಗಿಸಿದದಾರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೂರ್ಲದಲ್ಲಿ ಆತಾಮಭಿಮಾನವನುನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಾ ಕೌರಯರ
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಂದಲೂರ್ ಉಬುಬತತ ಹೊೋಗುವುದರಿಂದಲೆೋ ಒಡೆಯುವ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ್
ಬಣಣದ ವೆೋಷ್ವಾಗಿ ಮಾತರ ಕ್ಂಡು, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಜಿೋವದ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಬೆೋರುಗಳಿಗಾಗಿದದಾ ಆಘಾತದಂದ ಚೆೋತರಿಸಿಕೊಂಡದದಾ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಉಮೋದು ಬಂದಾಗ ಮಾಡುವ ಈ ವದೂರ್ಷ್ಕ್ ಅಭಿನಯ ಕ್ಂಡು ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೆೋಳಿದದಾ:
‘ಕೊೋಡಂಗಿ ನ್ೋಡು – ಹೆೋಗೆ ನೋನು ಹೆೋಳೊೋ ಒಳಗೆ ಉರಿಯೋ ದೋಪಾನ ಉಳಿಸಿಕೊೋತಾನೆ! ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮೂರ್ಮರಿನ
ರೆೈತರಲೂರ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಕ್ಂಡದೋನ ನಾನು. ನನನು ಅಪ್ಪನ ಕ್ಣಣಗೆೋ ಬಿೋಳದಂತೆ ಇದುದಾ ಬಿಡಾತರೆ. ಬಿದದಾರೂರ್ ತಾವು ಅಲಪರು
ಅನ್ನುೋ ಹಾಗೆ ನಟಿಸ್ಥಾತರೆ. . . .’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ವಧಾನವನುನು ಒಪ್ುಪವುದಲಲಿ. ಅವನ ಮನ್ೋಧ್ಮರಕೆಕ ಅದು ವರುದಧಿವಾದುದಾ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಸೊೋಲುವರಲಲಿ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಿಳಿದದದಾ. ಖಾಹಿಲೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದ ಮೋಲೆ ತನನು ಹಾದ
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ದುಗರಮವೆನನುಸ್ತ್ಡಗಿದದಾರಿಂದ ಮಹೆೋಶವರಯಯನೂರ್ ಹಿೋಗೆ ಕ್ಳ್ಳೆಗುಂದರುವುದು ಅವನಗೆ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಯಾಗಿತುತ. ಆದದಾರಿಂದ
ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಅವನು ಪ್ರಶಿನುಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ಸಿಥೆತಿಯ ಮೋಲೆ ಇನೂರ್ನು ಪ್ೂಣರ ಸ್ಥಾವಮಯವದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದದದಾ.
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎದುದಾ ಕ್ೂರ್ತು ಸ್ವಲಪ ಯೋಚಸಿ ಹೆೋಳಿದರು.
‘ಬೆೋಡ ನನಗೆ ಹೆೋಳಬಾರದು ನಾನು. ನನಗದರಿಂದ ತ್ಂದರೆಯುಂಟ್ು.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಥಟ್ಟನೆೋ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅಸ್ಹಾಯಕ್ರಾಗಿದದಾರೆಂದು ಗ್ತಾತಯಿತು. ತನನು ಸ್ಹಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯವದದಾರೂರ್
ಕೆೋಳುತಿತಲಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅವನಗೆ ಅವಮಾನವಾದಂತೆ ಎನನುಸಿತು. ಸಿಟ್ುಟಬಂತು.
‘ನನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತದೋರಿ ನೋವು’
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತಲೆಯಲಾಲಿಡಸ್ುತತ ಕ್ನಕ್ರದಂದ ಅವನನುನು ನ್ೋಡುತತ ಹೆೋಳಿಕೊಂಡರು.
ಈಚೋಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜೂರ್ಜಿನ ಉದೆರೋಕ್ವಲಲಿದೆ ಬದುಕ್ುವುದೆೋ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ದೆೋವಯ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ
ಕ್ೂರ್ತು ನ್ೋಡದರು. ಓಡುವ ಕ್ುದುರೆಯೆೋ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು. ತಮಗಿದದಾ ಆಸಿತಯೆಲಲಿ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಗಿತು. ಜಿೋವನ
ದುಸ್ತರವಾಗುತತ ಹೊೋಯಿತು. ಮೊನೆನು ಯಾಯಾರರೋ ಮಿತರರಿಂದ ಹತುತಸ್ಥಾವರ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಸ್ಥಾಲ ಪ್ಡೆದು ಬಂದರು.
ತಾನು ಕ್ಳಕೊಂಡದದಾನೆನುಲಲಿ ಗೆಲುಲಿವೆನೆಂದು ಖಾತಿರಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಜೂರ್ಜಾಡಲು ಬಂದದದಾರು. ಆದರೆ ತಂದದದಾ ಹಣವನೆನುಲಲಿ
ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಂಡರು.
‘ಅಷ್ಟೆಟೋನಾ? ನಮಗೆ ಆ ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ನಾನು ಕೊಡೆತೋನೆ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಾನಷ್ುಟ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತುತ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತನನು ಮೋಲೆ ಸ್ುರಿದ ಹಣಕೆಕ
ಲೆಕ್ಕವರಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಈ ತನಕ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ು ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
‘ಕೊಡತೋಯಾಂತ ನನಗೆ ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ಈ ಹಣಾನೂರ್ನು ನಾನು ನಾಳ್ಳೆ ಜೂರ್ಜಾಡತೋನಲಲಿ?’
‘ಆಡ. ನೋವು ಗೆಲಲಿಲೂರ್ಬಹುದಲಲಿ?’
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಭರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳೆದವು!
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‘ಹೌದು. ಆದರೆ ಸೊೋಲಲೂರ್ಬಹುದು – ’
‘ಸೊೋಲ್ – ’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಗುತತ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಇಲಲಿ – ಧಾರವಾಡದ ಹತಿತರ ಒಂದು ಹಳಿಳೋಲ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲಪ ತ್ೋಟ್ವದೆ. ಒಂದು ಗುಡಸ್ಲ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನನು ಉಳಿದ
ಕಾಲವನುನು ಕ್ಳ್ಳೆಯೋಣ, ಈ ಜೂರ್ಜನುನು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡೋಣ ಅಂತಿದೆದಾ – ’
‘ನಾಳ್ಳೆ ಸೊೋತರೆ ಹಾಗೆೋ ಮಾಡ – ’
ಮಹೆೋಶವರಯಯ ತುಂಬ ಗೆಲುವಾಗಿಬಿಟಿಟದುದಾ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಯಿತು. ಇಬಬರೂರ್ ಹಿಂದನಂತೆಯೆೋ ಪ್ರಸ್ಪರ
ನ್ೋಡ ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಳ್ಳೆದು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಚಂತಾಕಾರಂತರಾಗಿ ‘ಭೋ’ ಎಂದು,
‘ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ತ್ಂದರೆಯುಂಟ್ು’ ಎಂದು ಎದುರಿಗಿದದಾ ಬಾಗಿಲನುನು ದುರುಗುಟಿಟದರು.
‘ಇರಲ್ ಬಿಡ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಗೆೋಶಾ ಎಂದು ಕ್ರೆದು ತನನು ವೋಲ್ಚೆೋರನುನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ತಳಿಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ
ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಬರಹೆೋಳಿದ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚುಚಿವಂತೆ ಹೆೋಳಿ,
‘ಸಿೋತ ಬಾಯಂಕ್ಲ್ಲಿ ನನನು ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ಇದೆಯಲಲಿ – ಅದು ನಾಳ್ಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ನನಗೆ ಬೆೋಕ್ು’.
ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಹೆಸ್ರು ಹಿಡದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ರೆಯುವವನಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಗಿತುತ.
‘ಯಾಕೆ?’ ಎಂದಳು.
‘ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ಕೊಡಬೆೋಕ್ತುತ.’
‘ನೋವು ಸೊೋಷ್ಲ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ುದುರೆ ಬಾಲಕೆಕ ಹಣ ಕ್ಟ್ಟೋದನನು. . . .’
‘ಅದೆಲಲಿ ಬೆೋಡ ಕೊಡು’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗುಡುಗಿದ.
‘ಇಲಲಿ – ಕೊೋಡೋಕೆ ದುಡಡಲಲಿ’
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೈಎತಿತದುದಾ ಕ್ಂಡು ದೂರ್ರ ಸ್ರಿದಳು.
‘ಇದೆ – ಕೊಡು’
ಅವನ ಮನಸ್ುಸು ನೆಗೆದು ಅವಳ ಕೆೈ ಹಿಡದು ಜಗುಗವ ಸ್ನಾನುಹ ಮಾಡತು. ಆದರೆ ದೆೋಹ ಹಂದಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ
ನೋರು ಉಕ್ಕ ತುಟಿಗಳು ಅದುರತ್ಡಗಿದುವು.
ಸಿೋತ ಮತತಗಾಗಿ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಜಯಮಹಲ್ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಟ್ಬೋಡುರ ನನಗ್ಂದು ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ ಸ್ಥಾಯಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ. ಅದನನು ಕೊಳೊಳೋಕೆ ಆ ಹಣ
ಇಟಿಟದೋನ. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಿಳಿದುವು. ಬಲಗೆೈಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳುಳತತ –
‘ಯಾವ ಸ್ಥೆೈಟ್ು?’ ಎಂದು ಬಿಕ್ಕದ.
‘ವೋರಣಣ ಅಪ್ಲಿಕೆೋಷ್ನ್ ಹಾಕ್ಸುದುದಾ. ಸ್ಥಾಯಂಕ್ಷನ್ ಆಯುತ.’
ಸಿೋತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆೋಳಿ ತಲೆ ತಗಿಗಸಿದಳು. ಈ ಜಯಮಹಲ್ ಸ್ಥೆೈಟ್ುಗಳ ಬಗೆಗ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಲಾಟ್ಟೆ ಮಾಡದದಾ.
ಓಪ್ನ್ ಮಾಕೆರಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಲವತುತ ಐವತುತ ಸ್ಥಾವರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ಥೆೈಟ್ುಗಳನುನು ಮಂತಿರಗಳು ತಮಮಲ್ಲಿ ತಮಮ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿ
ಹಂಚಕೊಳಳಬಹುದೆಂದು ಗುಮಾನ ಪ್ಟಿಟದದಾ. ಈಗ ಮಂತಿರ ಮಂಡಳ ತನನು ಹೆಂಡತಿಗೂರ್ ಒಂದು ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ ಕೊಟ್ುಟ, ತನನು ಬಾಯಿ
ಮುಚಚಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದೆ. ತನನು ಉಮಮಳವನುನು ಹತಿತಕ್ಕಕೊಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಸಿೋತ – ನೋನು ಈ ಸ್ಥೆೈಟ್ನುನು ಕೊಂಡುಕೊೋಬಾರದು.’
‘ಯಾಕೆ? ನೋವೆೋನೂರ್ ನನಗೆ ಮಾಡಬೆೋಡ. ಆದರೆ ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ಕೊಳೊಳೋದು ನನನು ಹಕ್ುಕ. ಅದಕೆಕ ಅಡಡ ಬರಬೆೋಡ.’
‘ಸಿೋತ, ಈ ಸ್ಥೆೈಟ್ು ನಮಗೆ ಬೆೋಡ. ನಾನು ಬೆೋರೆ ನನಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಡತೋನ’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಮಾಧಾನದಂದ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಕೊಡತೋರಿ. ಕೊಡತೋರಿ. ನಾಳ್ಳೆ ನಮಗೆೋನಾದೂರ್ರ ಆದೆರ ನಾನು ನಮಮ ಮಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಮಣುಣ ಹಾಕ್ಕೊ ಬೆೋಕ್?’
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಮುಚಚಿದ.
‘ಹೊೋಗು, ಹೊೋಗು, ನನನು ಹತಿತರ ಸ್ುಳಿೋಬೆೋಡ ಹೊೋಗು’ ಎಂದು ಸ್ಣಣ ದನಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕ್ರಶವಾಗಿ ಕ್ರುಚದ.
ಅವಳು ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ನಾಗೆೋಶ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಮುಚಚಿದೆದಾೋ ಹೆೋಳಿದ. ‘ಈಗಲೆೋ ಹೊೋಗಿ ವೋರಣಣನ ಹತಿತರ
ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಕೆೋಳಿ ತಗ್ಂಬಾ. ಆಟ್ೋ ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೊೋಗು. ಪ್ಸ್ಥ್ರನಲ್ಲಿ ದುಡಡರಬೆೋಕ್ು ತಗ್ೋ.’
ನಾಗೆೋಶ ತನನುಲೆಲಿೋ ಹಣವದೆಯೆಂದು ಹೊೋದ. ಮುಕಾಕಲು ಗಂಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು ದೊಡಡದೊಂದು ಕ್ವರನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ವೋರಣಣ ದುಡಡನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚೋಟಿಯಿಟಿಟದದಾ.
‘ಇದರಲ್ಲಿ ಹದನೆೈದು ಸ್ಥಾವರವದೆ. ಹೆಚುಚಿ ಬೆೋಕಾದರೆ ನಾಳ್ಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹೆೋಳಿಕ್ಳಿಸಿ. ತಮಮ ವಧೆೋಯ ವೋರಣಣ.’
‘ತಳುಳ ಎಂದು ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಕೊೋಣೆಗೆ ಹೊೋದ. ಅವರು ಎದುದಾ ಕ್ೂರ್ತು ತಾನು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಧಾಯನದಲ್ಲಿದದಾಂತೆ
ಕ್ಂಡತು.
‘ಹದನೆೈದು ಸ್ಥಾವರ ಇದೆ. ನಾಳ್ಳೆ ಬೆೋಕಾದರೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಕೊಡೆತೋನೆ’ ಎಂದು ಅವರ ಉತತರಕೆಕ ಕಾಯದೆ ನಾಗೆೋಶನಂದ
ತಳಿಳಸಿಕೊಂಡು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮಲಗಿದ.
***
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಿೋತೆಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡದಾಗೆಗಲಲಿ ಮಗುವಗೆ ಹೊೋಗ್ೋ ಅದು ಗ್ತಾತಗಿಬಿಡುವುದು. ಮಗಳು ತುಟಿಪ್ಟಿಕೆಕನನುದೆ
ಕೊಟ್ಟದದಾನುನು ತಿಂದು, ತಾಯಿ ತಲೆಯ ಸಿಕ್ುಕ ಬಿಡಸ್ುತತ ಬಾಚಣಗೆಯಿಂದ ಅವಸ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗುಗವಾಗ ಚೂರ್ರೂರ್ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ದೆ
ಮಂಕಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ನೋಟ್ಟಾಗಿ, ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯುನಫಾರಂ ಧ್ರಿಸಿ
ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊರಟ್ ಗೌರಿಯನುನು ‘ಗೌರಾ’ ಎಂದು ಕ್ರೆದ. ತನನು ಹತಿತರ ಬರಲು ಮಗಳು ಅಂಜುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆಂದು
ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಇನ್ನುಮಮ ಕ್ರೆದ. ಹತಿತರ ಬಂದು ನಂತಳು. ಅವಳ ಬೆನನುನ ಮೋಲೆ ಕೆೈಯಿಟ್ುಟ ತಡವದ. ತಿರುಗಿಸಿ
ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಖ ನ್ೋಡದ. ತನನು ಕ್ಣುಣಗಳು – ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಗುಜುಜಿ ಮೂರ್ಗು, ತಾಯಿ ಕೊೋಪ್ದಲ್ಲಿ
ಹರಿದು ಬಾತುಕೊಂಡದದಾ ತುಟಿ ಈಗ ಸ್ರಿಹೊೋಗಿದೆ. ಮೂರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳ ಸ್ುರಿಯುತಿತಲಲಿ. ನಭಾರವದಲ್ಲಿ ನಂತ ಎಳ್ಳೆ
ಮಗುವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸುಗೆ ಮಿೋರಿದ ಪ್ರಬುದಧಿತೆ ಮೂರ್ಡದಂತೆ ಕ್ಂಡು ಅವನಗೆ ಕ್ಸಿವಸಿಯಾಯಿತು. ಮಗು
ಒಂಟಿಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ುಣಯುತತಲ್ೋ ಬಿೋರುವನಲ್ಲಿದುದಾದನುನು ಎಳ್ಳೆದು ಬಿೋಳಿಸಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೆೈಸಿಕೊಂಡು ಎಗಿಗಲಲಿದೆ
ಓಡುತತಲ್ೋ ಇರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಬಹಳ ದನಗಳ್ಳಾದವು ಎನನುಸಿತು.

ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಗೌರಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ಶುಭರವಾದ ಸಿಲಕ್ ಜುಬಬ ಧ್ರಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ವಭೂರ್ತಿಯಿಟ್ುಟ ಬಂದು ವೋರಣಣ ಅದೊಂದು
ಸ್ಥಾಮಾನಯ ಪ್ರಶೆನು ಎನುನುವಂತೆ
‘ಇನನುಷ್ುಟ ಬೆೋಕ್’ ಎಂದ.
ಬೆೋಡವೆಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅವತುತ ರಾತೆರ ಬರುವ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯನುನು ನಲಾದಾಣದಂದ ಕ್ರೆತಂದು ಅವರ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸ್ಲ್ಲಿ
ಇಳಿಸ್ಬೆೋಕೆಂದೂರ್, ಜೊಯೋತಿಯ ಬಾಯ್ಫೆರಂಡಗೂರ್ ನಾಗೆೋಶನ ಅಕ್ಕನಗೂರ್ ಕೆಲಸ್ದ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದೂರ್ ಹೆೋಳಿದ.
ಅದೆೋನು ಮಹತವದ ವಷ್ಯವಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ’ಆಗಲ್’ ಎಂದ ವೋರಣಣ. ಪ್ಂಚಲ್ಂಗಯಯ ಬಂದದದಾರೆಂದೂರ್ ಗೌಡರ ಹತಿತರ
ಅಂಥ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಸ್ಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಹೆೋಳಿ ತಾನೆೋ ಸಿೋಟಿಗೆ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಮಾಡುತೆತೋನೆಂದು ಹೆೋಳಿದಾದಾಗಿಯೂರ್ ತಿಳಿಸಿ,
‘ನೋವು ಬೆೋಗ ಗುಣವಾಗಬೆೋಕ್ು’
ಎಂದ. ಹೆೋಳಿದ ಮಾತು ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾದರೂರ್ ಹೆೋಳಿದ ರಿೋತಿ ಅಥರಗಭಿರತವಾಗಿತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನೋವು ಮನಸ್ಸುಲೆಲಿೋನ್ೋ ವಶೆೋಷ್ವದೆ. ಹೆೋಳಿ.’
‘ನಮಮ ತಲೆಕೆಡಸ್ಬಾರದೆಂದು ನಮಮ ಹತಿತರ ಹೆೋಳ್ಳಾತ ಇಲಲಿ. ನೋವು ತುಂಬ ದೊಡಡ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಹೊರೋ ಕಾಲ ಬಹಳ
ದೂರ್ರವೆೋನೂರ್ ಇಲಲಿ.’
‘ನಾನೂರ್ ಅದನನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಪ್ಕಾಷಂತರ ಮಾಡೋವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಥೆೋರಲವಲಲಿ’
‘ಸ್ಥೆೋರಬೆೋಡ. ನೋವೆೋ ಮಂತಿರಮಂಡಳ ರಚಸಿ. ನಮಗೆ ಹೊಸ್ ಗೆೋಣ ಶಾಸ್ನ ತರಲ್ಕೆಕ ಇಷ್ಟ ಅಲವ? ತನನು. ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡೋವರು ಕೊಡಾತರೆ. ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಅನನು. ರಾಜಿೋನಾಮ ಕೊಟ್ಟರಾಯುತ. . . . ಏನೆೋನ್ೋ ತಮಗೆ ಬುದಧಿವಾದ
ಹೆೋಳೊೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಾತದೋನ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೆೋಕ್ು.’
‘ವೋರಣಣ – ಒಂದು ಮಾತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಸಿೋತೆ ಹತಿತರ ನೋವು ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ಗೆ ಅಪೆಲಿೈ ಮಾಡಸಿದರ?’
‘ಒಳ್ಳೆಳ ತಮಾಷ್ಟೆಯಾಯುತ ನೋವು ಹೆೋಳೊೋದು, ಆಕೆಯೆೋನು ಈ ದೆೋಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಲವ?’
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ವೋರಣಣ ನಕ್ುಕ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಅವನೂರ್ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಗೌಡರೆ ನೋವು ಎಷ್ಟೆಟೋ ದೊಡಡವರಾಗಿರಿ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಅದು ಗ್ತಾತಗ್ೋದು ಇಂಥದೆೋನಾದೂರ್ರ ಸಿಕಾಕಗ. ಅವರನನು
ದೂರ್ರಿಯೆೋನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆೋಳಿ? ಅವರಿಗಾಗಿ ಅದನನುವರು ಬಯಸ್ಥಾತರ? ಹೆಣಣನ ಮೋಲೆ ಗೂರ್ಡುಕ್ಟ್ಟೋ ಜವಾಬಾದಾರಿ,
ನಮಗೆ ವಶಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋ ಕೆಲಸ್ – ಇದು ಧ್ಮರ ಅಲಲಿವ?’
‘ಏನೆೋ ಹೆೋಳಿ – ಇದು ಕ್ೂರ್ಡ ಕ್ರಪ್ಷನ್’
‘ಶಿವನೆೋ ನಮಮ ಮಾತು ಚೆನಾನುಯುತ. ನಮಮ ಹೆಂಡತ ಕ್ಷ್ಟಪ್ಟ್ುಟ ದುಡದ ಹಣದಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ ತಗ್ಂಡರೆ ಕ್ರಪ್ಷನ್
ಆದರೆ, ಸಿಪೋಡ್ಮನ ಮಣುಣ ಮಶಿ ಅಂತ ಕ್ಟ್ಕಂಡು ನಮಮಂಥೋರು ಬಿಸಿನೆಸ್ಥ್ ಮಾಡಬೆೋಕ್ಲಲಿ ಅದಕೆಕೋನು ಅಂತಿೋರಿ
ನೋವು. ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಧ್ಮರ ಸ್ರಿ ಅಲಲಿವ?’
‘ಇಲಲಿ ನೋವು ಮಾಡತರೋದೂರ್ ತಪ್ೂಪಂತ ನಾನು ಅನ್ನುೋದು.’
‘ತಪಾಪದರೆ ತಪ್ುಪ ಬಿಡ. ಸ್ರಿಹೊೋಗ್ೋದು ಹೆೋಗೆ? ನಾನು ಸ್ರಿಯಾದಾಗಲಿ? ಅಥವಾ ದೆೋಶ ಸ್ರಿಯಾದಾಗಲಿ? ಈಗ ಪ್.
ಡಬೂರ್ಲಿಯಾ. ಡ. ಇದೆ – ಅದು ಸ್ರಿಹೊೋಗೆದಾ ನಾನು ಸ್ರಿಹೊೋಗ್ೋದು ಸ್ಥಾಧಾಯನ? ಹೆೋಳಿ ನೋವೆ. ಯಾರು ಇದನೆನುಲಲಿ ಕ್ೂರ್ಲಂಕ್ುಶ
ಸ್ರಿ ಮಾಡೋವುರ? – ನಮಮಂಥವರು. ಅದಕೆಕೋ ನಾನು ಹೆೋಳಿದುದಾ – ನೋವು ನಾಯಕ್ರಾಗಬೆೋಕ್ು, ಮಂತಿರಮಂಡಳ
ರಚಸ್ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ. ಥಿಯೆೋಟ್ರ್ ಹತರ ಕೆಲಸ್ವದೆ. ಹೊೋಗಬೆೋಕ್ು. ಬಲರ ನಾನು?’
ವೋರಣಣ ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ. ತನನುನುನು ಹೊಗಳುವಾಗಲೂರ್, ಕೆೈಕ್ಟಿಟ ವನಯದಂದ ನಂತಾಗಲೂರ್ ವೋರಣಣ ತನನುನುನು ಸ್ಂಪ್ೂಣರ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡವನಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾ. ತನನು ನರಾಕ್ರಣೆಗೆ, ಅಸ್ಹನೆಗೆ, ಕೊೋಪ್ಕೆಕ ಕ್ೂರ್ಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ುಟ, ಆ ಮೂರ್ಲಕ್
ಉಬಿಬಸಿ, ಅದನೆನುೋ ಹೊಗಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುಲಿವ ಸ್ನಾನುಹ ಮಾಡದದಾ. ಅವನ ಸ್ವಂತಕಾಕಗಿ ಮಾತರ ಇದನೆನುಲಲಿ ಅವನು
ಮಾಡುತಿತದಾದಾನೆಂದು ಹೆೋಳುವುದೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವರಲ್ಲಲಿ. ಈಗಿರುವ ಮುಖಯಮಂತಿರಯಿಂದಲೆೋ ಅವನು ಜಲಾಶಯ
ಯೋಜನೆಯಂದರ ಕಾಂಟ್ಟಾರಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಡೆದದದಾನಲಲಿವೆ? ವೋರಣಣನಲಲಿದದದಾರೆ ಇನ್ನುಬಬ ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದದಾ
ಕಾಂಟ್ಟಾರಯಾಕ್ಟ್ಅದು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ವೋರಣಣನ ಆಳ ಅಗಲ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ತಬಿಬಬಾಬಗಿ ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತಿದಾದಾಗ ಜೊಯೋತಿ ಬಂದಳು.
ಸ್ದದಾಲಲಿದೆ ಅವನ ಸ್ುತತ ಸ್ುಳಿದಾಡುತತ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೊಸ್ ಶಿೋಟ್ಟ್ ಹೊದೆಸಿ, ತಾನು ತಂದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂರ್ಗಳನುನು ಕ್ುಂಡದಲ್ಲಿ
ಸ್ುಂದರವಾಗಿ ಜೊೋಡಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತುಂಬ ಕೌಶಲದಂದ ಎಬಿಬಸಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು. ದೆೋಹವನುನು ಮಸ್ಥಾಜ್ ಮಾಡುತತ
ಗೆಲುವಾಗಿ ತಾನು ರಾತಿರ ನ್ೋಡದ ಸಿನೆಮಾದ ಕ್ಥೆ ಹೆೋಳತ್ಡಗಿದಳು. ಸಿನಮಾ ನಾಯಕ್ರ ವರಹದ ಕ್ಥೆಯನುನು ಹೆೋಳುವ
ಕ್ರಮದಲೆಲಿೋ, ತನನು ಒಳಗನೂರ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೊರಗುತಿತದದಾ ತನನು ಸ್ುಖದ ಅಪೆೋಕೆಷಯನೂರ್ನು ಸ್ೂರ್ಚಸಿದಳು. ಕೆಲಸ್ ಸಿಗುವ ತನಕ್ ತನನು
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ನಾಯಕ್ನಗೆ ಅರಳದ ಮೊಗಾಗಗಿ ಉಳಿದದದಾನುನು ಹೆೋಗೆ ಸ್ಮಥಿರಸಿಕೊಳುಳತಿತದಾದಾನೆಂದು ಚಕ್ತನಾದ. ಬಾಯ್ಫೆರಂಡಗೆ ಕೆಲಸ್
ಸಿಗುತಿತದೆಯೆಂದು ಅವಳು ಇವತುತ ಖುಷಿಯಾಗಿದದಾಳು. ಪಾರಯಶಃ ಇವತುತ ರಾತಿರ ಅವನಗೆ ಅರಳುತಾತಳ್ಳೆ. ಅವಳ ಸ್ಂಭರಮ
ಅವಳ ಮೃದುವಾದ ಕೆೈಗಳಿಂದ ತನನು ಜಡವಾದ ಭುಜ, ತ್ೋಳು, ಪ್ಕೆಕ, ಸೊಂಟ್, ತ್ಡೆ, ಕಾಲು, ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ
ಲಯಬದಧಿವಾಗಿ ಇಳಿಯುತಿತತುತ. ತನನು ಸ್ುತತಮುತತಲ್ನ ಆರೋಗಯವನೆನುಲಲಿ ತಾನು ಹಿೋರುತಿತದೆದಾೋನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅನನುಸಿತು.
ಕ್ುಂಡದಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ಕ ಉಳಿದವಕ್ಕಂತ ಮೋಲೆ ನಂತ ಅರಳುತಿತದದಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂರ್ವೊಂದು ಅವನ ಕ್ಣುಣ ಸ್ಥೆಳ್ಳೆಯಿತು.
ಒದೆದಾಯಾದದಾರಿಂದ ಹೊಳ್ಳೆಯುವ ದಳಗಳ ಕ್ಟ್ುವಾದ ಕೆಂಪ್ು: ದೃಷಿಟಯನುನು ಒಳಕೆಕಳ್ಳೆದುಕೊಳುಳವಂತೆ ಅಂಚನಲ್ಲಿ
ಮುರಿಯುತತ, ತಿರುವಕೊಳುಳತತ, ಸ್ಣಣದಾಗುತತ, ಕೆೋಂದರವನುನು ಬಚಚಿಟ್ುಟಕೊಳುಳವ ಈ ದಳಗಳ ಮೃದು ಮತುತ ಬಿಗಿ; ಆಹಾವನ
ಮತುತ ರಹಸ್ಯ; ಈ ಬಣಣ ಈ ಬೆಡಗಿಗೂರ್ ಒರಟ್ಟಾದ ಎಲೆ, ಚೂರ್ಪ್ು ಮುಳುಳಗಳ ಹುರಿಯಾದ ಕಾಂಡ – ಹಿೋಗೆೋ ಏಕಾಗರವಾಗಿ
ಗುಲಾಬಿಯನುನು ನ್ೋಡುತತ ಜೊಯೋತಿಯ ಇಂಪಾದ ಹರಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ವಗಳನುನು ಒಡಡದ. ತಣಣಗೆ ಉರಿಯುವ ಜಾವಲೆಯಂತಿತುತ
ಗುಲಾಬಿ. ಏನ್ೋ ಹೆೋಳುತತ ಏನ್ೋ ಬಚಚಿಡುತತ ಇರುವಂತೆ ಅದು ಇದುದಾದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅದನುನು ನ್ೋಡುವುದು
ಕ್ಷ್ಟವಾಗತ್ಡಗಿತು. ಜೊಯೋತಿಯ ಮುಖವನುನು ನ್ೋಡದ. ಆಯಾಸ್ಪ್ಡದೆ ಅವಳು ತನನುನುನು ಒತುತತತ ತಿೋಡುತತ ತನನು
ಮಾತಿಗೆ ತಾನೆೋ ಹಸ್ನುಮಖಯಾಗಿರುವಂತೆ ಕ್ಂಡಳು. ಅನಾಯಾಸ್ಥೆೋನ ಮರಣಂ ಎಂದು ತಾನು ಆಗಿೋಗ ಬಯಸಿದದಾನುನು ನೆನೆದ.
ಇಲಲಿ – ಈಗ ಜಡವಾಗಿದದಾ ದೆೋಹವನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬೆೋಕೆನನುಸ್ುತತದೆ. ಮರ ಹತತಬೆೋಕ್ು, ಬಾವಯಲ್ಲಿಳಿದು ಕೆಸ್ರು
ತ್ೋಡಬೆೋಕ್ು, ಈಜಬೆೋಕ್ು, ಗದೆದಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಸಿ ನೆಡಬೆೋಕ್ು, ಹೂರ್ವನಂಥ ಪ್ುಟ್ಟ ಕೊೋಳಿ ಮರಿಗಳನುನು ಅಂಗೆೈಮೋಲೆ
ಇರಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು – ಹಿೋಗೆ ಏನೆೋನ್ೋ ಚಪ್ಲಗಳು ಮೂರ್ಡುತತವೆ. ವೋರಣಣ ಹೆೋಳಿದದಾನುನು ತಾನು ಕ್ವಗೆ ಹಚಚಿಕೊಳಳದಂತೆ
ಇದದಾದುದಾ ಬರಿೋ ನಟ್ನೆಯಲಲಿವೆ? ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಡವಾದ ದೆೋಹ ಮತೆತ ಚೆೈತನಯದ ಬುಗೆಗಯಾದೋತೆಂದು
ಆಸ್ಥೆಯಾಗುತತದೆ. ತಾಯಿ ಅವಳ ಮಡಲಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣಣನ ಕ್ಡುಬನುನು ಕ್ದುದಾತಂದು ಕೊಡುತಿತದುದಾದು ನೆನಪಾಗುತತದೆ.
ನಾಗೆೋಶ ವಷ್ಣಣನಾಗಿ ತನೆನುದುರು ಸ್ುಳಿದದದಾನುನು ಕ್ಂಡ ‘ಅದೆೋನ್ೋ ನಾಗೆೋಶ’ ಎಂದ. ಜೊಯೋತಿ ಸ್ಂಜೆ ಬತೆೋರನೆ ಎಂದು
ಹೊರಟ್ಳು. ನಾಗೆೋಶ ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಕ್ಣುಣ ತಪ್ಪಸಿಕೊಳುಳವ ಅವನ ಹವಣಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಮತೆತ ಕ್ರೆದ.
ನಾಗೆೋಶ ದುಗುಡದಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅವನು ಜೆೋಬಿನಲ್ಲಿ ಮಡಸಿಟಿಟದದಾ ಹತುತ ಪೆೈಸ್ಥೆದ ಕ್ಡ ಎಂಬ ಪ್ತಿರಕೆಯನುನು ಕೊಡುತತ
‘ನಾಯಿ ಸ್ೂರ್ಳ್ಳೆೋಮಕ್ಕಳು. ಏನ್ೋ ಬರೆದದಾದಾವೆ. ಮನಸಿಸುಗೆ ಹಚಚಿಕೊೋಬೆೋಡ’ ಎಂದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಓದದ: ಇಂಥ ಆಪಾದನೆಯನುನು ಯಾರೂರ್ ಈವರೆಗೆ ಅವನ ಮೋಲೆ ಹೊರಿಸಿದದಾಲಲಿ. ‘ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗಲು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರ ಸ್ಂಚು’ ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆಗಳ ಪ್ಟಿಟಯಿತುತ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಜಯಮಹಲ್
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ ಪ್ಡೆದದುದಾ; ವೋರಣಣನೆಂಬ ಕ್ಂಟ್ಟಾರಕ್ಟಗೆರ ಪ್ರಸ್ುತತ ಸ್ಕಾರರ ಕೊೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭವರುವ
ಜಲಾಶಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಟ್ಟೆಂಡರ್ ತಿದದಾ ಕೊಟಿಟದದಾರೂರ್ ಈ ಬಗೆಗ ಗೌಡರು ಯಾಕೆ ಸೊಲೆಲಿತಿತಲಲಿ. ?; ಗತಿಸಿದ ಭಾರಿೋ
ಜಮಿೋಂದಾರ ಗ್ೋಪಾಲರೆಡಡ, ದುಡಡನ ಚೋಲದ ವೋರಣಣ ಇಂಥವರೆೋ ಯಾಕೆ ಗೌಡರಿಗೆ ಆಪ್ತರು?; ತನನು ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲಿ
ಫ್ಯಟ್ಟ್ ಪ್ಡೆದು ಅದನುನು ವೋರಣಣ ವಯಭಿಚಾರಿೋ ಪ್ುತರನ ನಶಾಚರ ವೃತಿತಗಳಿಗೆ ಕೊಟಿಟರುವುದು ನಜವೆ?; ಗೌಡರ ಹೆಂಡತಿ
ಬಾಯಂಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಗುಮಾಸ್ಥೆತಯಾಗಿದದಾವರು ಮಾಯನೆೋಜರ್ ಸ್ಥಾಥೆನಕೆಕೋರುತಿತರುವುದು ಬರಿೋ ಗುಸ್ು ಗುಸ್ು ಸ್ುದದಾಯೆ ?; ಆಳುವ
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ಪ್ಕ್ಷ ಒಡೆಯುತಿತರುವಾಗ ಸ್ದಯದ ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ಗುಂಪ್ು ಕಾರಂತಿಕಾರನೆಂದು ಪ್ರತಿೋತಿ ಪ್ಡೆದ ಗೌಡರನುನು ನಾಯಕ್ನನಾನುಗಿ
ಆರಿಸಿ ತಮಮ ಸ್ಕಾರರ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ನಡೆಯುತಿತರುವ ನಾಟ್ಕ್ದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ವೋರಣಣ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಗಳನುನು ಎಷ್ಟೆಟಷ್ುಟ
ಹಣಕೊಟ್ುಟ ಕೊಳುಳತಿತದಾದಾನೆ?; ಮುಖಯಮಂತಿರಗೆ ವರೋಧ್ವಾದ ಎಡಪ್ಂಥಿೋಯರ ಜೊತೆ ಸ್ಥೆೋರಬೆೋಕೆನುನುವ ಗೌಡರ ಪ್ಕ್ಷದ
ಗುಂಪ್ನೂರ್ನು ಹೆಚುಚಿ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ುಟ, ವೋರಣಣ ಕೊಳುಳತಿತರುವುದು ನಜವೆೋ?; ವಚಾರವಾದಯೆಂದು ಖಾಯತರಾದ ಗೌಡರು
ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎಂಬ ಶಾಕ್ತ ಸ್ಂಪ್ರದಾಯದವನ ಮೂರ್ಲಕ್ ವಾಮಾಚಾರದ ಪ್ೂಜೆಗಳನುನು ಮಾಡಸಿ
ಮುಖಯಮಂತಿರತವ ಗಿಟಿಟಸಿಕೊಳಳಲು ಅದನುನು ಕ್ರಪ್ಟ್ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯನುನು ಎತಿತ ಹಿಡಯಲು ಬಳಸ್ುವುದು – ಇವೆಲಲಿ ಕಾರಂತಿಕಾರನ
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳೆ?; ಒಂದಾನ್ಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಗೆೋಣದಾರರಿಗಾಗಿ ಶರಮಿಸಿದ ರೆೈತ ಕ್ುಟ್ುಂಬದಲ್ಲಿ
ಹುಟಿಟದವನ್ಬಬ ಹಿೋಗೆ ಭರಷ್ಟಾಟಚಾರಿಗಳ ಕೆೈಗ್ಂಬೆ ಆದದಾದಾದರೂರ್ ಹೆೋಗೆ? – ಲೆೋಖನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಯಥೆಯಿಂದ
ಕೊನೆಯಾಗಿತುತ. ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಮಾಮಿರಕ್ವಾಗಿ ಗೌಡರ ಅನಾರೋಗಯವೆೋ ಹೆೋಗೆ ಜನ ಶತುರಗಳಿಗೂರ್ ಗೌಡರಿಗೂರ್ ಜನರ
ಭಾವನೆಯನುನು ದೊೋಚುವ ಸ್ಥಾಧ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ದಪ್ಪಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವವರಿಸಿತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಲೆೋಖನವನುನು ಓದುತತ ಕಾಂತಿಹಿೋನವಾದದಾನುನು ಕ್ಂಡು ನಾಗೆೋಶ ಅವನಗೆ ಹುರುಪ್ು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ:
‘ನಾಗರಾಜ್ ಇದನುನು ಬರೆಸಿದುದಾ ಗೌಡರೆ.’
‘ನಾಗರಾಜ್ ನನನು ವರೋಧಿಸ್ಥಾತನೆ ನಜ. ಆದರೆ ಹೆಸ್ರು ಹಾಕ್ದೆೋ ಬರೆಯುವ ವಯಕ್ತಯಲಲಿ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ.
‘ಅವನೆೋ ಬರೆದದುದಾ. ಬೆಳಳಗಿರೋದೆಲಲಿ ಹಾಲೂರ್ಂತ ನೋವು ತಿಳಿೋತಿೋರಿ. . . .’
‘ಅವರನುನು ಬರಹೆೋಳು. ಹೊೋಗ್ೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಯಡು ಪೆನುನು ಕೊಡು’
ನಾಗರಾಜ್ ತನನು ಹರೆಯದ ದನಗಳನುನು ನೆನಪ್ು ಮಾಡುವಂತಿದದಾ – ಅವನ ಉಗರವಾದ ನಷ್ುಠರವಾದ ನಲುವನಲ್ಲಿ, ಅವನ
ಅಸ್ಹನೆಯಲ್ಲಿ. ವಯತಾಯಸ್ವೆಂದರೆ, ತಾನು ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ ಇಷ್ಟವಲಲಿದೆೋ ಬಂದದೆದಾ, ಜಿೋವನ ಸ್ಫಲವಾಗಲು ಬೆೋರು ದಕ್ುಕ
ಕಾಣದೆ. ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ರಾಜಕ್ೋಯವಲಲಿದೆ ಬೆೋರೆನೂರ್ ಕಾಣಸ್ುವುದೆೋ ಇಲಲಿ. ಕಾರಂತಿಯಲ್ಲಿಲಲಿದೆೋ ಜಿೋವನ ಸ್ಫಲವಾಗುವ
ಬೆೋರೆ ಮಾಗರಗಳ್ಳೆೋ ಇಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದದಾದಾನೆ. ಒಂದರ ಮೋಲೆ ಒಂದು ಚಾಮಿರನಾರ್ ಸ್ಥೆೋದುತತ ಎಲಲಿರೂರ್ ತನನು ಮೋಲೆ
ಉರಿದು ಬಿೋಳುವಂತೆ ಮಾತಾಡುತಾತನೆ. ತಾನು ಅದೆೋ ಮಾತನುನು ಅದೆೋ ದಾಟಿ ತಿೋವರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದಾಗ
ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳವ ಸ್ಹೊೋದೊಯೋಗಿಗಳು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯಿ ತೆರೆದದೆದಾ ಅವನ ಮೋಲೆ ಬಿೋಳುತಾತರೆ. ಅವನು ಒಬಬ ಶಿರೋಮಂತ
ಕ್ರಮಿನಲ್ ವಕ್ೋಲರ ಮಗ – ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ನಾಮಿಕ್ಸ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತತ ಮಾಕ್ಸುರಸ್ಟ್ ಆಗಿ,
ಕ್ಮುಯನಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಬಣವನುನು ಸ್ಥೆೋರಿದವ. ಸೊೋಷ್ಲ್ಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ರೆಂದರೂರ್ ಅವನಗೆ ಅಲಜಿರ. ತಾನು ಸ್ದಯಕೆಕ ಮಾತರ ಇಲ್ಲಿದೆದಾೋನೆ
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ಎಂದು ಮುಚುಚಿಮರೆ ಮಾಡದೆ ಹೆೋಳುತಿತದದಾ. ತುಮಕ್ೂರ್ರಿನ ರೆೈತರ ಕೆಷೋತರದಂದ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಡೆದು ಗೆದುದಾ
ಬಂದದದಾನೆಂದು ಉಳಿದವರು ಅವನನುನು ಸ್ಹಿಸ್ುತಾತರೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನಾಯಕ್ ಸ್ಥಾಥೆನಕೆಕ ಆತ ಪ್ರತಿಸ್ಪಧಿರಯೆಂದು ಉಳಿದವರು
ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಚಾಡ ತರುತಾತರೆ. ತನಗೆ ಯಾರೂರ್ ಸ್ಮವಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಡೆದುಕೊಳುಳವ ಠೋವಯನುನು
ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ಹಿಸ್ುವುದಲಲಿ. ಪ್ಕ್ಷದ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಫೂಯಡಲ್ ಎಂದು ಜರೆದದದಾದೆ. ಆಡಳಿತ ಜೊತೆ
ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ೂರ್ಕ ತಯಾರಿಲಲಿದ ಅವನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳುವುದುಂಟ್ು: ‘ಆಕಾಶ ಹಂಚಕೊಳೊಳೋತನಕ್ ಭೂರ್ಮಿ
ಹಂಚಕೊಂಡೆೋನು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತ ಅಂದ ಹಾಗುತೆತ – ನಮಮ ವಾದದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.’ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಟ್ುವಾಗಿ ಹಂಗಿಸ್ುತಾತನೆ;
‘ಮಾವೊೋ ಹೆೋಳೊೋದು ನಜ; ಎನಮಿಗಿಂತ ರಿವಷ್ನಸ್ಟ್ ಹೆಚುಚಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ.’ ಈ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ರಮೋಣ ಮದುವಾಗಿ
ಒಪ್ಪಂದದ ದಾರಿಹಿಡದು ತಪ್ುಪಗಳನುನು ಮಾಡಯಾನೆಂದು ಗುಪ್ತನಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಯಸಿದದಾದೆ. ಆದರೆ ಸ್ುಖ, ಸ್ವಲತುತ,
ದಾರಕ್ಷಣಯಗಳಿಂದ ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ವಮುಖನಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬದುಕ್ದದಾ, ಒಂಟಿ ಪ್ಶಾಚಯಂತೆ. ಕೆಂಪ್ಗೆ ಕಾದ
ಕ್ಬಿಬಣದ ಸ್ಲಾಕೆಯಂತೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅವನನುನು ಕ್ಂಡು ಅಸ್ೂರ್ಯೆಯಾಗುತಿತತುತ; ಅವನ ಅಪ್ಕ್ವತೆ ಕ್ಂಡು
ಗ್ಂದಲವಾಗುತಿತತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬರೆದದದಾನುನು ಇನ್ನುಮಮ ಓದ, ಅದರ ಮೋಲೆ ಪಾಯಡಟ್ುಟ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಕಾದ. ಇಸಿತರಯಿಲಲಿದ ಜುಬಬ ತ್ಟ್ುಟ
ಪಾಯಂಟ್ಟ್ ಹಾಕ್ದ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆದರಿದ ತಲೆಯನುನು ತುಸ್ು ತಗಿಗಸಿ, ಕೆಂಪ್ುಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ದುರುಗುಡುತತ, ಒಳಗೆ ಬಂದು,
ಖುಚರ ಎಳ್ಳೆದು ಕ್ೂರ್ತ. ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವಂತೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಣಸುನೆನು ಮಾಡದ.
‘ನಮಮ ಆರೋಗಯ ಹೆೋಗಿದೆ?’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಡ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಇವನು ತನನು ಹರೆಯದ ವಯಂಗಯ
ಚತರವೆೋ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಮೋಲೆ ಬಂದ ಲೆೋಖನವನುನು ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ.
‘ನ್ೋಡದೆದಾೋನೆ’ ಎಂದ ನಾಗರಾಜ್
‘ನೋವೆೋ ಇದನುನು ಬರೆಸಿದುದಾ ಅಂತ ಉಳಿದವರು ನನಗೆ ಹೆೋಳಿಯಾರು’
‘ನೋವದನನು ನಂಬದದದಾರೆ ಸ್ಥಾಕ್ು’
ನಾಗರಾಜ್ ಬಹು ಸ್ರಳವಾಗಿ ನೆೋರವಾಗಿ ಮಾತಾಡದದಾ. ಅವತಿತನ ರಾತೆರಯ ಮಿೋಟಿಂಗಲೂರ್ಲಿ ಸ್ಹ ಕೊನೆಯ ತನಕ್
ಸ್ುಮಮನದುದಾ,
‘ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ರಾಜಕ್ೋಯದ ಗತಿಯೆೋ ಇದು. ಯಾವ ಗುಂಪ್ಗೆ ಸ್ಥೆೋರಿ ನಾವು ಸ್ಕಾರರ ರಚಸಿದರೂರ್ ಏನನೂರ್ನು ಸ್ಥಾಧಿಸ್ಲು
ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ಈ ಸ್ಥೆೈಟ್ಟ್ ಆಳುವ ವಗರಗಳ ಸ್ಥಾಧ್ನ. ಬೆೋರೆ ಥರ ಅದನುನು ಬಳಸೊೋದು ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ಟ್ ರಾಜಕ್ೋಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ’ ಎಂದದದಾ. ಅದರಿಂದ ರೆೋಗಿದ ಉಳಿದವರು.
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‘ನೋವೆೋನು ಮಾಡುತಿತದದಾೋರಿ ಹಾಗಾದರೆ?’ ಎಂದು ಮೋಲೆ ಬಿದದಾದದಾರು.
‘ನಾನಾ? ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ಕಾರರ ರಚಸ್ುವಾಗ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿತೆೋನೆ. ಪಾರಯಶಃ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ ಸ್ದಸ್ಯತವಕ್ೂರ್ಕ
ರಾಜಿೋನಾಮ ಕೊಡೆತೋನೆ. ಆ ಬಗೆಗ ಇನೂರ್ನು ನನನು ಧೋರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲಲಿ’ ಎಂದದದಾ.
‘ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ರಾಜಕ್ೋಯದ ಬಗೆಗ ನಮಮ ಧೋರಣೆ ಹಾಗಿದದಾರೆ ಹಿೋಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕೊಕಂಡು ಇರೋದು ನೆೈತಿಕ್ವಾಗಿ
ಸ್ರಿಯಲಲಿ. ನಮಮನೆನುೋ ಮೊೋಸ್ ಮಾಡಕೋತಿದೋರಿ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಗ ಕೆಣಕ್ದದಾ.
‘ನೋವು ಹೆೋಳಿತರೋದರಲ್ಲಿ ನಜವದೆ. ನನನು ವಗರದ ಭಾರಂತಿಗಳಿಂದ ಇನೂರ್ನು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ಡೆದಲಲಿ’ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್
ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದಾಗ ಉಳಿದವರು ನಕ್ಕದದಾರು. ಆದರೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನನು ಒಳಗಿಂದ ಆ ಮಾತು ಮುಟಿಟತುತ, ಮತೆತ ಮತೆತ
ನೆನಪಾಗಿತುತ.
ಈಗಲೂರ್ ಅದನುನು ನೆನೆದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉದೆರೋಕ್ಗ್ಳಳದೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಲೆೋಖನ ಓದದ ಮೋಲೆ ನಮಮನುನು ಕೆೋಳಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸ್ುತ. ನನನು ಬಗೆಗ ನಮಗೂರ್ ಹಿೋಗನನುಸ್ುತತ? ನನಗೆೋ
ಗ್ಂದಲವಾದರಂದ ಕೆೋಳ್ಳಾತ ಇದೋನ’
‘ವಯಕ್ತಗಳ ಪ್ರಶೆನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಯವಲಲಿ. ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆೋಲ್ ಯಾರು ಎಷ್ುಟ ಪಾರಮಾಣಕ್ರೂರ್ಂತ ಅನ್ನುೋದು ರಿಲೆೋಟಿವ್ ಅಷ್ಟೆಟ.
ನಮಮನುನು ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ತನನು ಬಲೆೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಸ್ತ ಇದೆೋಂತ ನನಗೂರ್ ಅನನುಸ್ುತೆತ. ನಮಗ್ಂದು ಇಮೋಜ್ ಇದೆ. ಆ ಇಮೋಜ್
ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆೋಗೆ ಈಗ ಅಗತಯವಾಗಿದೆ – ತನನುನುನು ಕಾಪಾಡಕೊಳೊಳೋಕೆ.’
‘ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೋಕ್ು ನಾನು ನಮಮ ಪ್ರಕಾರ? ನಮಮ ವಚಾರಾನನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲಲಿ. ಆದರೆ ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ನಮಮ
ಅಡೆವೈಸ್ಥ್ ನನಗೆ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.’
‘ನಮಮಪ್ಕ್ಷದ ರಾಜಕ್ೋಯದ ಮಾಗರ ಈ ವರೆಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಇದದಾದೆರ ನಮಮನನು ಸಿೋಕ್ ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತೆಲಿೋ
ವೋರಣಣನಂಥೋರಿಗೆ ಅನನುಸ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿ – ಅಲಲಿವೆೋ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ಸಿಟ್ುಟ ಬಂತು.
‘ನಾಗರಾಜ್, ವೋರಣಣ ನನಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡರೋದು ನಜ, ಆದರೆ ಅದಕೆಕ ನಾನು ಕೆೈಯಡಡಲ್ಲಲಿ. ನೋವು ಶಿರೋಮಂತರ
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ಮನೆೋಲ್ ಹುಟಿಟದವುರ. ನನನು ಹಾಗೆೋ ಹುಟಿಟ ಬೆಳಿದದೆರ ನೋವು ನನನುಷ್ುಟ ಪ್ರಮಾಣಕ್ವಾಗಿ ಉಳಿೋತಿದೂರ್ರ ನ್ೋಡತದೆದಾ.’
ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಟ್ಟಾಟಗಲ್ಲಲಿ.
‘ನೋವು ವಯಕ್ತವಾದಯಾಗಿ ಮಾತಾಡತೋರಿ. ನಮಗೆ ತಾತಿವಕ್ ಕಾಲಿರಿಟಿ ಇಲಲಿ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಶೆನುೋನನು ಎತತಲೆೋ ಇಲಲಿ. ನಾನು
ಪಾರಮಾಣಕ್ನಾಗಿದೆರ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿರದನು ಹೆೋಳಿ?’
‘ದೆೋಶದ ಪ್ರಧಾನ ಡಕೆಟೋಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಕೆಕ ನ್ೋಡತದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಗುಂಪ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಬಂದರೆ ಜನರಿಗೆ
ಈಗಿರೋ ಸಿವಲ್ರೆೈಟ್ಟ್ಗಳೂರ್ ನಾಶವಾಗಾತವೆ. ಈಗಿರೋ ಮುಖಯಮಂತಿರ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ನಜ. ಆದರೆ ಅವನ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಮಿನಮಮ್ ಟ್ಟೆೈಂ ಬೌಂಡ್ ಕಾಯರಕ್ರಮ ಹಾಕೊಕಂಡು ಸ್ಕಾರರ ರಚಸಿದೆರ ಅಲಪಸ್ವಲಪವಾದರೂರ್ ಸ್ಥಾಧಿಸ್ಬಹುದು
ಅನ್ನುೋದರಲ್ಲಿ ತಿರುಳ್ಳೆೋ ಇಲಲಿವೆೋನೂರ್ ಹಾಗಾದೆರ. . . .’
‘ಇಲಲಿ. ದೆೋಶದ ಸಿಥೆತಿ ಇನನುಷ್ುಟ ಹದಗೆಟ್ಟಾಟಗಲೆೋ ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಬಗೆಗ ಇರೋ ಭಾರಂತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತೆತ.
ತೆೋಪೆ ಹಾಕೊೋ ಕೆಲಸ್ ನನಗಿಷ್ಟವಲಲಿ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ನಮಿಷ್ ಸ್ುಮಮನದುದಾ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಮಮ ವಚಾರ ನಾನು ಒಪ್ಪಲಲಿ. ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕ್ ಇಕ್ಕ ಮೈಕಾಯಿಸಿಕೊಳೊಳೋ ಅಪ್ಕ್ವ ಧೋರಣೆ ನಮಮದು. ಆದರೆ
ವೆೈಯಕ್ತಕ್ವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಸ್ಥೆಯಗಳಿವೆ – ಅವು ನನನು ಪಾರಮಾಣಕ್ತೆಗೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ಟದುದಾ. ಅದಕಾಕಗಿ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಿ
ಕ್ಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯಾರದೊೋ ಬಲೆೋಲ್ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊೋತಿದೋನ ಅಂತ ನಮಗೂರ್ ಅನನುಸಿದೆರ ಇಕೊಳಿಳ ಈ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ
ಸ್ದಸ್ಯತವಕೆಕೋ ನನನು ರಾಜಿೋನಾಮ ಬದರದೋನ. ಇದನುನು ತಗ್ಂಡು ಹೊೋಗಿ. ಒಂದು ಗಂಟ್ಟೆ ನೋವೆೋ ಕ್ೂರ್ಲಾಗಿ ವಚಾರ
ಮಾಡ, ನಮಗೂರ್ ಹಾಗೆನನುಸಿದರೆ ಈ ಕಾಗದಾನನು ಸಿಪೋಕ್ರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ’.
ಎಂದು ಕಾಗದ ಕೊಟ್ಟ. ನಾಗರಾಜ್ ಎದುದಾ ನಂತು ಯಾವ ಭಾವನೆಯನೂರ್ನು ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳಳದೆೋ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನೋವು ವಯಕ್ತವಾದಯಾದರಂದ ಪಾರಮಾಣಕ್ತೆೋಂತ ವಪ್ರಿೋತ ಬಾದರ್ ಮಾಡಕೋತಿೋರಿ. ಇದೊಂದು ಥರದ ಸಿಕ್ಲಿ
ಇಂಡಲ್ಜನಸು. . . . ಪಾರಮಾಣಕ್ತೆ ಪ್ರಶೆನು ಬಂದರೆ. . . . ನೋವು ನನಗಿಂತ ದೊಡಡವರು. . . . ಜನರಿಗೆ ನೋವೆೋ ನನಗಿಂತ
ಹತಿತರ. ಅದಕೆಕೋ ನಮಮ ವಯಕ್ತತವ ಮುಖಯ ನನಗೆ. ಆದದಾರಿಂದ ನೋವು ಶುದಧಿವಾಗಿ ಉಳಿದಾದೋರೋ ಇಲಲಿವೊ ಅನ್ನುೋ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ
ರಾಜಿೋನಾಮ ಕೊಡೋದು ನನನು ದೃಷಿಟಯಲ್ಲಿ ಇರೆರಲವಂಟ್ಟ್. ಬೂರ್ಶಾವರ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶುದಧಿವಾಗಿರೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯ?
ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ಹಾದ ಸ್ರಿಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅನುನುವ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗಿೋಗ ಕಾಲಿರಿಟಿ ಬೆೋಕ್ು.’
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ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಗದವನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕೊಡುತತ ಸ್ಪೆಪಯಾದ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ:
‘ನಮಮ ಅನುಭವ ಅದಕೆಕೋ ಮುಖಯ. ನಾನನೂರ್ನು ಹಸಿ ಮನುಷ್ಯ. ನೋವು ಈ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಧಾರರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ
ಹೆೋಳಿಕ್ಳಿಸಿ. ತಾತಾಕಲ್ಕ್ವಾಗಿ ಫಾಯಸಿಸ್ಟರನುನು ತಡೆಯೋಕೆ ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ಮಾಗರ ಅಗತಯ ಅಂತ ನಜವಾಗಿ ನಮಗನನುಸ್ುತತ?
ಯಾಕೆಂದೆರ ನನನು ಅಸ್ಹನೆ ಕ್ೂರ್ಡ ಅಡ್ವೆಂಚರಿಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಲಜಿನಸುಇರಬಹುದು. ಆದದಾರಿಂದ ಜನರಡನೆ ಒಡನಾಡದ ನಮಮ
ನದೆೋರಶನ ಈಗ ಬೆೋಕ್ು.’
ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತಾಡುತತ ಗ್ಂದಲಕೆಕ ಸಿಕ್ಕಹಾಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅನನುಸಿತು. ಹಾಗೆೋ ನಂತಿದುದಾ, ಹೊೋಗುತೆತೋನೆಂದೂರ್ ಹೆೋಳದೆ
ಅವನು ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದ.
ನಾಗರಾಜ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಿೋವರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದುವು. ಸ್ಥಾವು ಬದುಕ್ನ ಹೊಸಿತಲಲ್ಲಿರುವ ತಾನೋಗ ನಶಚಿಯ
ಮಾಡಬೆೋಕ್ು; ತಾನು ದೆೋಶದ ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗುವುದು ಫಾಯಸಿಸ್ಟರ ಸ್ಂಚನುನು ಮುರಿಯಲು ಅಗತಯವೆ? ಅಂಥ ಬಯಕೆ
ತನನುಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುಟಿಟದದಾಕೆಕ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ಸ್ಥಾಯುತಿತರುವ ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಚೆೈತನಯವನುನು ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕೆಂಬ
ಇಚೆಛಯೆ? ಅಥವಾ ವಾರಂಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಕ್ೂರ್ರರ ಸ್ವರೂರ್ಪ್ವನುನು ನಾಶಮಾಡಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆಯೆ?
ವೋರಣಣನ ವಗರ ಹಿತದ ಮೂರ್ಲಕ್ವೂ ಫಾಯಸಿಸ್ಟರನುನು ವರೋಧಿಸ್ುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವೆ? ಹಿೋಗೆ ತಾನು ಪ್ರಶೆನು ಕೆೋಳುವಾಗ ತನನು
ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ಹಿತಕೆಕ ವೆೈಚಾರಿಕ್ ಕ್ುಮಮಕ್ುಕ ಕೊಡುತಿತದೆದಾೋನೆಯೆ?
‘ನಾಗರಾಜ್ – ನೋನು ಮೂರ್ಖರ; ದೊಡಡ ಮೂರ್ಖರ; ನನಗೆ ಬದುಕ್ನ ಸ್ಂಕ್ೋಣರ ರೂರ್ಪ್ವೆೋ ತಿಳಿಯದು; ಇವತುತ ರಾತೆರ
ಜೊಯೋತಿ ಮತುತ ಅವಳ ಗೆಳ್ಳೆಯ ತಮಮ ದೆೋಹಗಳ ರಹಸ್ಯ ಸ್ುಖಗಳನುನು ಅನುಭವಸ್ಲ್ ಎಂದೆೋ ನಾನು ವೋರಣಣನ
‘ವಗರಹಿತ’ಗಳನುನು ಅಲಕ್ಷಯಾದಂದ ಕ್ಂಡೆೋನು’ ಎಂದೆಲಲಿ ಕ್ರುಚಕೊಳಳಬೆೋಕೆನನುಸಿತು. ‘ಉಣುಣವುದು, ನದೆದಾ ಮಾಡುವುದು,
ಸ್ಂಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮೈಗಳನುನು ಬೆಸ್ಥೆಯುವುದು, ದೆೋವಯೋ ದಂಡೆಯೋ ಯಾವುದೊೋ ನೆವದಲ್ಲಿ ಅವಯಕ್ತಕೆಕ ಲಗೆಗ ಹಾಕ್ುವುದು,
ಈ ಕ್ಷಣಕ್ವಾದ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ್ದಲ್ಲಿರುವ ಅಯಯ ಮತತಗಾದಾಗ ಕ್ುದುರೆಬಾಲ ಹಿಡದು ಅಲೆಯುತತ
ಉದೆರೋಕ್ಗ್ಳುಳವುದು – ಇವನೆನುಲಲಿ ಬಿಟ್ುಟ ಇನೆನುೋನು ಇದೆಯೋ ಮೂರ್ಖರ?’ – ಜೊಯೋತಿ ತಿೋಡದದಾ ಕಾಲನುನು ಎತತಲು
ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಉಸಿರುಕ್ಟಿಟದ.
ಈಗ ಐದೂರ್ವರೆ, ಆರು ಗಂಟ್ಟೆಗೆ ವಮಾನದಂದ ಗೌರಿ ಇಳಿದರುತಾತಳ್ಳೆ. ನಾಗೆೋಶ ಅವಳು ಬಿಳಿಸಿೋರೆಯುಟಿಟದದಾ ಚತರ
ನ್ೋಡದಾದಾನೆ ಗುರುತಿಸ್ುತಾತನೆ. ಅವಳು ತನನು ತಿೋವರತೆ ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳಳದಂತೆ ‘ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರು ಹೆೋಗಿದಾದಾರೆ?’ ಎಂದು ಸ್ಭಯ
ನುಡಗಳಲ್ಲಿ ವಚಾರಿಸಿಕೊಳುಳತಾತಳ್ಳೆ. ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಗ್ತಿತದೆ; ವೋರಣಣನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅವಳನುನು ತಡಮಾಡದೆ ಸಿೋದ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೆೋಕೆಂದು. ಆಮೋಲೆ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗಬೆೋಕೆಂದು.ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನನು ಬಗೆಗ ಎಲಾಲಿ
ನಾಗೆೋಶನೆೋ ಹೆೋಳುತಾತನೆ; ಸೊಟರೋಕ್ ಬಡದದುದಾ: ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗಬಹುದಾದುದಾ; ಆದರೆ ಅದಕಾಕಗಿ ಆಸ್ಥೆಪ್ಡುವುದಲಲಿ
ಎಂಬುದು; ತತತವಕಾಕಗಿ ಒಪ್ಪಕೊಳಳಲೂರ್ಬಹುದು ಎಂದು. ನಲಾದಾಣದಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಅಧ್ರ ಗಂಟ್ಟೆಯಾದರೂರ್ ಬೆೋಕ್ು.
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ವಮಾನ ಲೆೋಟ್ಟಾದರೆ?. . . . ಅಥವಾ ಅವಳ್ಳೆೋ ಬಟ್ಟೆಟ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು ಮೊದಲು ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕೆಂದರೆ.
ಹೊರಗೆ ಕಾರು ನಂತ ಶಬದಾವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ವಮಾನವೆೋನಾದರೂರ್ ಬೆೋಗ ಬಂದುಬಿಟಿಟತೆ? ಒಳಗೆ ಯಾರೋ
ಬರುತಿತದಾದಾರೆ. ಹೆಣಣನ ಹೆಜೆಜಿ ಸ್ಪ್ಪಳವಲಲಿ.
‘ನಮಸ್ಥಾಕರ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಎದುರು ನಂತವರನುನು ಕ್ಂಡು ನರಾಸ್ಥೆಯಾಯಿತು. ವೋರಣಣನ ಜೊತೆ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ ಮತುತ ರಾಮೋಗೌಡರು
ಬಂದದದಾರು. ಮಗುವಗೆಂದು ಒಲೆಯ ಮೋಲ್ದದಾ ಹಾಲನುನು ತಿಪೆಪಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದದಾ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ – ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೆೋ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತನನುನುನು ಸೊೋಲ್ಸ್ಲು ಭೂರ್ಮಾಲ್ೋಕ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಂತಿದದಾ ರಾಮೋಗೌಡ.
ಮೂರ್ವರೂರ್ ಕ್ೂರ್ತು ವಟ್ವಟ್ ಮಾತಾಡದರು. ನೋವು ದೊಡಡ ನಾಯಕ್ರು. ದೆೋಶಸ್ಥೆೋವೆಗಾಗಿ ನಮಮ ಆರೋಗಯವನುನು ಭಗವಂತ
ಕಾಯಬೆೋಕ್ು – ಇತಾಯದ. ಗೆೋಣಶಾಸ್ನದ ಬಗೆಗ ನನನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲಪವಾಗಿತೆತಂದೂರ್, ಬಲಾಚ ಪ್ೃಥಿವೋ ಎನುನುವ ತತತವ. ಈಗ
ಸ್ಲಲಿದೆಂದೂರ್, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರ ಹೊೋರಾಟ್ದಂದ ಈಗ ತಾನು ಕ್ೂರ್ಡ ಮಠದ ಸ್ವಲಪ ತ್ೋಟ್ದ ಮಾಲ್ೋಕ್ನಾಗುವುದು
ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದೂರ್; ಸ್ಥಾವಮಿಗಳಿಗೂರ್ ತನಗೂರ್ ಈಗ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆಟೋ ಎಂದೂರ್ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ ಹೆೋಳಿದ. ಮಕ್ಕಳು ತನನುಂತೆ ಪ್ೂಜೆ
ಪ್ುನಸ್ಥಾಕರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ನುನು ಕ್ಳ್ಳೆಯೋದು ಶಕ್ಯವೆೋ? ಅವರನುನು ಓದಸ್ಬೆೋಕ್ಲಲಿ – ಭಟ್ಟ ಶಿವಮೊಗಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡದದಾ.
ಅವನಗೆ ಸಿಹಿಮೂರ್ತರ ರೋಗ ಬೆೋರೆ. ದನಾ ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಆಗಬೆೋಕ್ು. ಮಠದ ಪಾರುಪ್ತಯಕೆಕ ಅವನೆೋ ತನನು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡನನುನು
ಗ್ತುತಮಾಡ ಪೆೋಟ್ಟೆ ಸ್ಥೆೋರಿದದಾ. ಗುರುಗಳ ಸ್ಥೆೋವೆ ಮಾಡದದಾಕೆಕಂದು ಅವನು ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾಗುವಳಿಗೆ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡ ಹತೆತೋಹತುತ
ಎಕ್ರೆ ತ್ೋಟ್ವನೂರ್ನು ಬಿಟ್ುಟಕೊಡೆಂದು ಸ್ಥಾವಮಿಗಳ ಕೆೋಳುವುದೆ? ತನನು ಮಗನಗೆೋ ಆಶರಮ ಕೊಡಬಹುದತುತ –
ಲಕ್ಷಣಸ್ಂಪ್ನನುನಾದ ಹುಡುಗ – ಹೊೋಗಲ್ ಬೆೋಡ – ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಗೆೋ ಕೊಡಲ್ – ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥೆೋವೆ ಮಾಡದದಾಕೆಕ
ತ್ೋಟ್ವೂ ಬೆೋಡವೆ? ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರು ಹೊೋರಾಡದ ಫಲವಾದ ಗೆೋಣಶಾಸ್ನವಲಲಿದದದಾಲ್ಲಿ ಖಂಡತ ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟನಗೆ
ತ್ೋಟ್ ದಕ್ುಕತಿತರಲ್ಲಲಿ. ರಾಮೋಗೌಡರಿಗೂರ್ ಅಷ್ಟೆಟ – ಮಠದ ತ್ೋಟ್ ಈ ಶಾಸ್ನದಂದ ಸ್ವಂತದಾದಾಯಿತು. ಯಾಯಾರರೋ
ಅವರ ಕ್ವಯಲ್ಲಿ ಊದದದಾರು: ಈ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರು ಗೆದದಾರೆ ನಮಗೆಲಲಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಟ್ ಕೊಟ್ುಟ ತಿರುಪೆಯೆತಿತಸ್ುತಾತರೆ ಅಂತ.
ಈಗ ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ತಿಳಿದದೆ ಎನನು.
‘ಏನು ನೋವು ಬಂದ ಕೆಲಸ್?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಆಯಾಸ್ವಾಗಿತುತ. ವೋರಣಣ ವವರಿಸಿದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕೆಷೋತರದಲ್ಲಿ ರೆೈತರೆಲಲಿ ಕ್ೂರ್ಡ ದೊಡಡದೊಂದು ಸ್ನಾಮನ
ಏಪ್ರಡಸಿದಾದಾರೆ. ಏಳು ದನಗಳೂರ್ ರಾತೆರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಹಗಲು ಭಾಷ್ಣಗಳು – ರೆೈತರ ಸ್ಮಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗ.
ಮೊದಲನೆೋ ದನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂರ್ಪಾಯಿಯನುನು ಅಪ್ರಸ್ಲಾಗುತೆತ. ಪ್ರತಿ ರೆೈತನಂದಲೂರ್ ಒಂದೊೋ
ಎರಡೋ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಪ್ಡೆದು ಒಟ್ಟಾಟದ ಹಣ ಇದು. ಮೊದಲನೆೋ ದನದ ಸ್ಭೆಗೆ ಮುಖಯಮಂತಿರಯೆೋ ಪ್ರಧಾನ
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ಭಾಷ್ಣಕಾರರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರ ಜನಪ್ರಯತೆ ಎಂಥದೆಂದರೆ ಈ ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ವೆೈರಿ ಚಂದರಯಯನೂರ್ ಈ ಸ್ಭೆಗೆ ಬರುವ
ಆಶಯ ತ್ೋರಿಸಿದಾದಾರಂತೆ. . . . ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇದು ದೆೋಶದ ಬಡ ರೆೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡಡ ಜಾತೆರಯಾಗಲ್ದೆ. ದೆಹಲ್ಯಿಂದ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೂರ್ ಬರಲು ಒಪ್ಪದಾದಾರೆ. ಗೌಡರಿಗೆ ಇದನ್ನುಂದು ಸ್ರ್ಪೆರೈಸ್ಥ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೆೋಕೆಂದು ಇಷ್ುಟ
ದನಗಳೂರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಗಳು ತೆರೆಯಮರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ಸಿದಧಿಪ್ಡಸಿದಾದಾರೆ.
ವೋರಣಣನ ನಯವಾದ ಮಾತಿಗೆ ವಜರದ ಒಂಟಿಗಳ ಭಟ್ಟನೂರ್, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹಲುಲಿಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಸಿಕೊಂಡದದಾ ರಾಮೋಗೌಡನೂರ್
ತಲೆದೂರ್ಗುತತ ತಮಮ ಭಾವನೆಗಳನೂರ್ನು ಯಥೋಚತವಾಗಿ ಸ್ಥೆೋರಿಸಿದರು. ಮಾತಿನ ಮಧೆಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ,
‘ವೋರಣಣ, ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಯವರ ವಮಾನ ಬಂತ್ೋ ಇಲಲಿವೊ ವಚಾರಿಸಿತೋರ?’ ಎಂದ.
ವೋರಣಣ ಎದುದಾ ನಂತ. ಹೊರಗಿಂದ ಕಾರಿನ ಶಬದಾವಾಗಲು ‘ಅವರೆೋ ಇರಬಹುದು, ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಿಬಿಡ’ ಎಂದು
ಕ್ೂರ್ತ.
‘ಈಗ ನಾನು ಅವರ ಹತರ ಮಾತಾಡಬೆೋಕ್ು. ಆಮೋಲೆ ನ್ೋಡುವ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಲಗೆೈ ಎತಿತ ನಮಸ್ಥಾಕರ ಮಾಡದ.
ಭಟ್ಟ, ಗೌಡ, ವೋರಣಣ ಎದುದಾ ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೊರಟ್ರು.
***
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತನನು ಕ್ಣಣನುನು ನಂಬಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಗೌರಿ ಎದುರು ನಂತಿದದಾಳು – ಬೂರ್ಲಿ ಜಿೋನಸುನ ಮೋಲೆ ತೆಳುವಾದ ಲಖನುೋ ಜುಬಬ
ತ್ಟ್ುಟ ಅವಳ ಬೆನನುನ ಮೋಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದದಾ ಉದದಾ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಒಂದು ಕ್ಚರಫ್ನಂದ ಬಿಗಿದದದಾಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ
ರೆೋಖೆಗಳು ಕ್ೂರ್ದಲಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡವು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂದನ ಗೌರಿಯೆೋ ಇವಳು. ಅದೆೋ ಸ್ಪ್ುರವಾದ ಮೈಕ್ಟ್ುಟ. ಅದೆೋ ಹೊಳ್ಳೆಯುವ
ಕ್ಣುಣಗಳು. ತಿೋವರತೆಯನುನು ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳಳಲು ಗೌರಿ ನಗುತತ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಈಗ ನೋವು ಆಫ್ರಕ್ನ್ ಪ್ರನ್ಸ್ಥ್ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿತಲಲಿ. ಗಡಡದಂದಾಗಿ ಆಫ್ರಕ್ನ್ ಗಾಡ್ನಂತೆ ಕಾಣುತಿತದದಾೋರಿ. ರೂರ್ಮಲೆಲಿ ಇದೂರ್ದಾ
ಇದೂರ್ದಾ ಸ್ವಲಪ ಬೆಳಳಗೆ ಬೆೋರೆ ಆಗಿದದಾೋರಿ. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಏನೂರ್ ಮಾತಡಲಾರದೆ ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ. ಅವನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಾಡುತತ ಇತುತ. ಹಿಂದನ ಬಿಗಿ,
ಗವರಗಳು ತನನುಂದ ಮಾಯವಾಗಿರುವುದನುನು ಈ ತನನು ಉದೆವೋಗದಂದ ಗೌರಿ ಗಮನಸ್ುವಳ್ಳೆಂಬುದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ಬಾಧಿಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಅಮರಿಕ್ಕೆಕ ಹೊರಟ್ು ನಂತಾಗ ‘ನೋನು ನನಗೆ ಬೆೋಕ್ು. ಹೊೋಗಬೆೋಡ’ ಎಂದು ಅವನು
ಅನನುಬಹುದತುತ. ಅಂದರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ತಮಗೆೋನು ಬೆೋಕೆಂಬುದೆೋ ಅವನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಷ್ುಟ ಚೆೈತನಯವತುತ. ಈಗ
ಬಲಗೆೈಯನುನು ಮಾತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎತತಬಲಲಿ – ಎತಿತದ. ಗೌರಿ ಅವನ ಬಲ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂತು ಅವನ ತಲೆಯನುನು ತನನು ಹೊಟ್ಟೆಟಗೆ
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ಒತಿತಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಗುಂಗುರು ಕ್ೂರ್ದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳ್ಳಾಡಸಿದಳು. ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಟ ಒದೆದಾಯಾಯಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಲಗೆೈ
ಅವಳನುನು ಭದರವಾಗಿ ಅಪ್ಪತುತ. ‘ದೆಹಲ್ಗೆ ಬಂದವಳ್ಳೆೋ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲಲಿ?’ ಎಂದ. ‘ನಮಗೆ ನಾನು ಬರೋದು ಬೆೋಕೊ,
ಬೆೋಡವೊ ಗ್ತಿತರಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೆೋಳಿ ತನನು ಮಾತಿನ ತಿೋವರತೆಯನುನು ಕ್ಡಮ ಮಾಡಕೊಳಳಲು
ಹಾಸ್ಯಮಾಡದಳು: ‘ನಮಮ ಜಂಬ ಇಳಿೋಲ್ ಅಂತ ಕಾದದೆದಾ.’
***
ಇಬಬರೂರ್ ನಕ್ಕರು. ಗೌರಿ ಕ್ುಚರಯ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ರೂರ್ಮಿಯ ಸ್ುತತ ನ್ೋಡದಳು. ಗುಲಾಬಿ ಹೂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳು
ನಂತದುದಾ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳ ಮನೆಯ ಗುಲಾಬಿ ತ್ೋಟ್ವನುನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ. ಗೌರಿ ಕ್ೂರ್ಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದವಾನಖಾನೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ೋಟ್ದ ಗುಲಾಬಿಯನುನು ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ ದನವನೆನುೋ ಚಂತಿಸ್ುತಿತದದಾಳು. ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತನನು ಅವಳು
ಕ್ಸ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ನಂಜಪ್ಪನ್ೋರು ತಿೋರಿಹೊೋದರು. ಈಗ ಅಮಮ ಡೆಲ್ಲಿೋಲ್ ನನನು ಜೊತೆ ಇದಾರೆ.’
‘ಕೆಲಸ್ ಇಷ್ಟವಾಗತ ಇದೆಯ?’
‘ಇದೆ. ರಿಂಬೋ ಮೋಲೆ ನಾನು ಬಂದ ಒಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಅಚಾಚಿಗತ ಇದೆ.’
ಅದೆೋ ಹಿಂದನ ನಾಚಕೆ ಗಾಂಭಿೋಯರ ಬೆರೆತ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮಾತಾಡುತಿತದದಾಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳು ತನನು ಮುಖವನುನು ಇಡಯಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುತಿತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಗೌರಿ ಚಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಾದಳು.
ಅವನ ಗಮನವನುನು ಬೆೋರೆ ಕ್ಡೆ ಎಳ್ಳೆಯಲು ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬಬ ಸೊಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆದಾ. ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಟಿಟಗಿದೆದಾ. ಸ್ಭಯ ಮನುಷ್ಯ
– ಮಾಕ್ಸುರವಾದ – ಕಾಯಂಪ್ಸ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಟಿರನ್ ಲೂರ್ಥರ್ಕ್ಂಗ್ ಪ್ರ ಚಳವಳಿೋಲ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾ – ನಾನೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ . ಈಗ
ನನಗೂರ್ ರಾಜಕ್ೋಯಾಂದೆರ ಆಸ್ಕ್ತ ಗ್ತತ? ನಮಮದೊಂದು ಗುಂಪ್ದೆ ಡೆಲ್ಲಿೋಲ್. ನಮಮ ಪ್ರಧಾನ ಡಕೆಟೋಟ್ರ್ ಆಗಾತರೆೋಂತ
ನಮಗೆ ಭಯ. ನೋವು ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಡೆೋವರು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಬದರದದಾಂಗೆ ನ್ೋಡಕೊೋಬೆೋಕ್ು. ನಾಗೆೋಶ್ ಎಲಲಿ
ಹೆೋಳಿದರು. ಸಿಚುಯೆೋಶನ್ ತುಂಬ ಎಕೆಸುೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. . . . ಅದೆೋ ಎಡಡ ವಷ್ಯ ಹೆೋಳಕೆಕ ಹೊೋಗಿ ಏನೆೋನ್ ಹೆೋಳಿಬಿಟ್ಟೆಟ.
ನಾನು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಸ್ಥೆೋದಬಹುದ?’
ಹಿಂದನ ಗೌರಿಯೆೋ, ಆಳವಾಗಿ ಅನನುಸಿದದಾನುನು ಬಚಚಿಟ್ುಟಕೊಳಳಲು ಏನೆೋನ್ೋ ಮಾತಾಡಬಿಡುವಳು. ಕೆಣಕ್ಲೆಂದು ಕೆಲವೊಮಮ
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ವರುದಧಿವಾದದಾನುನು ಹೆೋಳುವಳು. ಗೌರಿ ಪಾಯಕ್ನಂದ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ತೆಗೆದು ಹಚಚಿ,
‘ನೋವು ಈಗಲೂರ್ ಸ್ಥೆೋದುತಿತೋರ?’ ಎಂದಳು.
‘ಬಿಟಿಟದೆದಾೋನೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಳಿೋತಿೋನ’ ಎಂದ. ಗೌರಿ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಸ್ಥೆೋದಯಾಳ್ಳೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯಾವತೂರ್ತ
ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಗೌರಿ ತನಗೆ ಹಚಚಿಕೊಂಡ ಸಿಗರೆೋಟ್ನನು ‘ಇಫ್ಯು ಡಂಟ್ಟ್ ಮೈಂಡ್’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಸಿದಳು. ಬದಲಾದ ಗೌರಿಯನುನು ಒಪ್ಪಕೊಳಳಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ,
‘ಈಗಲೂರ್ ನೋವು, ಫೂಯಡಲಾಲಿಗೆೋ ಉಳಿದಾದೋರ? ಐ ಹೊೋಪ್ನಾಟ್ಟ್. ನಾನು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಸ್ಥೆೋತಿತೋನ ಅಂತ ಶಾಕಾಯತ?’
ಎಂದು ತಲೆಯನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ತಳಿಳ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕೆೈಯಿಂದ ಎತಿತ ಬೆನನುನ ಮೋಲೆ ಹಾಕ್ ನಕ್ಕಳು. ಈ ಭಂಗಿ ಕ್ೂರ್ಡ ಗೌರಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ್ದು. ಇದು ಅಸ್ಹಜ ಅಂತ ತನಗೆ ಅನನುಸಿತೆ, ಅದಕೆಕ ತನನು ಸ್ವಭಾವ ಕಾರಣವೆ? ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯೋಚಸ್ುತಿತದಾದಾಗ
ಗೌರಿ ತುಂಟ್ಟಾಗಿ ಅವನನುನು ನ್ೋಡುತಿತದದಾಳು. ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಅಮೋರಿಕ್ನ್ ಮೋಲ್ ಬಗೆಗ ನನಗಿದದಾ ಭಾರಂತಿ ಬೆೋಗ ಹರಿೋತು. ನೋವು ಫೂಯಡಲ್ ಎಂದೆ. ಅವರೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ ಹೆಂಗಸ್ರ ಬಗೆಗ
ಫೂಯಡಲೆಲಿ. ಎಡಡ ಮಾಕ್ಸುರಸ್ಟಅಲಲಿವ? ಆದರೂರ್ ಅವನಗೆ ಗ್ತಾತಗದೆೋನೆೋ ಅವನು ಫೂಯಡಲಾಲಿಗೆೋ ಉಳಿದದದಾ. ಈಗಲೂರ್
ಫೆರಂಡಸುಆಗಿ ನಾವು ಉಳಿದಾದೋವ ಅನನು.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮುಖ ಕ್ಂದದದಾನುನು ಗೌರಿ ಗಮನಸಿದಳು. ‘ನನನುನುನು ಹಟ್ಟ್ಮಾರಡದನ’ ಎಂದು ಕೆೋಳಬೆೋಕೆನನುಸಿದದಾನುನು
ತೆಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಅಮೋರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದುದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನ್ೋವುಂಟ್ು ಮಾಡದೆ ಎಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿ
ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನುನು ತ್ೋರಗ್ಡದೆ ಗೌರಿ,
‘ನಮಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ?’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಂದು ನಮಿಷ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ತಲೆತಗಿಗಸಿ ನಧಾನವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ
‘ನಾನು ಯಾವತಾತದರೂರ್ ಸ್ಥಾಯಬಹುದು ಗೌರಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ುಳ್ಳೆಳ ಸ್ುಳ್ಳೆಳ ನಮಮದುರು ನಟ್ನೆ ಮಾಡಬೆೋಕ್ು? ಹೆಂಡತಿೋಂತ
ಒಬಬಳು ಇದಾಳ್ಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳನುನು ನಾನು ಹೊಡೋತಿೋನ.’
ತನನು ನ್ೋವು ಗೌರಿಗೆ ತಿಳಿದರಬಹುದು – ಅವಳೂರ್ ಮೂರ್ಕ್ವಾದಳು.
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

‘ನಾಗೆೋಶಾ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ರೆದ. ನಾಗೆೋಶ ಸ್ಂಭರಮದಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಡಬಡಸಿದ,
‘ನಮಮದೊಂದು ಜಿೋವನ ಚರಿತೆರೋನನು ಸ್ನಾಮನದ ಹೊತಿತಗೆ ಪ್ಬಿಲಿಷ್ ಮಾಡಾತರಂತೆ. ಈಗಲೆೋ ನಾನು ಅದನುನು ಬರಿೋಲ್ಕೆಕ ಶುರು
ಮಾಡಬಿಟಿಟದೋನ. ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಲ್ ಇಂಡಯಾ ಕ್ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ಮಮೋಳನಕೆಕ ನೋವು ಪೆರಸಿಡೆಂಟ್ಟ್ ಆದರಲಲಿ ಆಗ. . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಕ್ುಕ, ಅವನ ಮಾತು ತಡೆದು,
‘ಬರಿಯಯಾಯ ಬರಿ, ಸಿೋತೆೋನನು ಬರಹೆೋಳು. ಗೌರಿೋನೂರ್ನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಬಾ’ ಎಂದು, ಗೌರಿಯ ಆಶಚಿಯರ ಗಮನಸಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನನನು ಮಗಳಿಗೆ ನಮಮ ಹೆಸ್ರಿಟಿಟದೆದಾೋನೆ.’
ನಾಗೆೋಶ ಸ್ವಲಪ ಹೊತಾತದ ಮೋಲೆ ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೆೋಳಿದ: ‘ಸಿೋತಮಮನಗೆ ತಲೆನ್ೋವಂತೆ –
ಮಲಗಿದಾರೆ. ಗೌಡರೆೋ, ನೋವು ಮಲಾನುಡನ ಒಂದು ಹಳಿಳೋಲ್ ಹುಟಿಟ, ಆಲ್ ಇಂಡಯಾ ರೆೈತರ ನಾಯಕ್ರಾದರಲಲಿ – ಅದರ
ಮೋಲೆ ಒತುತ ಬಿೋಳಬೆೋಕ್ು ನಮಮ ಜಿೋವನ ಚರಿತೆರೋಲ್ ಅನನುಸ್ತೆತ’ ನಾಗೆೋಶನ ಉತಾಸುಹದ ಧಾಟಿಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಮುಜುಗರವಾಗಿತುತ. ಇದನುನು ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಸಿದ ಗೌರಿ ಮಗುವನುನು ಕೆೈಗಳಿಂದ ಹಿಡದು ಮುಖವನುನು ಸ್ವರಿ –
‘ನಮಮದೆೋ ಕ್ಣುಣಗಳು’ ಎಂದಳು.
ತಾಯಿಯ ದುಗುಡದಂದ ಮಗು ಮತೆತ ಮೂರ್ಕ್ವಾದದದಾನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿದ. ಯಾರಿಂದಲೂರ್ ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮುಟಿಟಸಿಕೊಳಳಲು ಇಚೆಛಪ್ಡದ ಮಗು ಇವತುತ ಪ್ರಕ್ೋಯಳೊಬಬಳು – ಅದೂರ್ ಪಾಯಂಟ್ಟ್ ತ್ಟ್ಟವಳು – ತಬಿಬಕೊಂಡಾಗಲೂರ್
ಸ್ುಮಮನತುತ.
‘ಸಿವೋಟ್ಟ್ ಚೆೈಲಡ’ ಎಂದು ಗೌರಿ ಮತ್ತಂದು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಹತಿತಸಿದಳು. ತ್ೋರಿಸಿಕೊಳಳದದದಾರೂರ್ ಗೌರಿ ಉದವಗನುಳ್ಳಾದದಾನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿ,
‘ನೋವೋಗ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ನಾಳ್ಳೆ ಬನನು. ನಮಗೆ ರೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಬೆೋಕ್ು’ ಎಂದ. ಒಳಗಿನಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕ
ಪಾರಯಶಃ ಅಳುತಿತರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಊಹಿಸಿದ. ತನಗೆ ಮಾತರ ಕೆೋಳಿಸ್ುವಂತಿದದಾ ಈ ಅಳು ಗೌರಿಗೂರ್
ಕೆೋಳಿಸ್ುತಿತರಬಹುದೆ? ನಾಗೆೋಶನಗೆ? ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೆೈತರು ತನನುನುನು ಮರವಣಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದದದಾನೆನುೋ
ಪಾರಯಶಃ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ ನಾಗೆೋಶನ ಉತಾಸುಹದಂದ ಬಿರಿಯುತಿತದದಾ ಮುಖ ನ್ೋಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಎಲಲಿ
ಅಸ್ಬಂದಧಿವೆನನುಸಿತು.
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‘ನಮಗೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ’ ಎಂದು ಗೌರಿ ಎದುದಾ ನಂತು ‘ಬೆೈ’ ಎಂದು ನಾಗೆೋಶನ ಜೊತೆ ಹೊೋದಳು. ಮಗುವನುನು ತಡವುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆಯೆೋ ಜಡವಾಗಿದದಾ ಅವನ ಎಡಗೆೈ ಬೆರಳುಗಳು ಎಡಗಾಲು ಚಲ್ಸ್ಲು
ಹವಣಸ್ುತತ ತಮಮ ವಾಯಯಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿದದಾವು. ಹೆಂಡತಿ ಅಳುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ಜೊೋರಾಗಿಯೆೋ ಕೆೋಳುಸ್ುತಿತತುತ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಸ್ಥಾಯಬೆೋಕೆಂಬ ಆಸ್ಥೆ ಮತೆತ ಮೊಳ್ಳೆಯಿತು.
ಮಾರನೆೋ ಬೆಳಿಗೆಗ ಉರಿಯುವ ದೊಂದಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೆಂಪ್ು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಬಂಚಂದನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡದು ಬಿಳಿ ಸಿೋರೆ
ಬಿಳಿ ಕ್ುಪ್ಪಸ್ ತ್ಟ್ುಟ ಸ್ಂಭರಮದಲ್ಲಿ ಜೊಯೋತಿ ಕೊೋಣೆಯಳಗೆ ಬಂದಳು. ನನೆನುಯಿಂದ ಅವಳ ಬಾಯ್ಫೆರಂಡ್ ಕೆಲಸ್
ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾದಾನೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಅವಳು –
‘ಅವರು ಹೊರಗೆ ಇದಾದಾರೆ – ಥಾಯಂಕ್ ಮಾಡ ಹೊೋಗ್ೋಣಾಂತ ಆಟ್ೋರಿಕಾಷ ನಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡದಾದಾರೆ.’
ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಒಪ್ಪಗೆ ಕ್ಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡದಳು. ಸ್ುಂದರವಾದ ಮಿೋಸ್ಥೆಯ ಆಟ್ಗಾರನ ಮೈಕ್ಟಿಟನ ತನನು ಗೆಳ್ಳೆಯನನುನು
ಒಳಗೆ ಕ್ರೆತಂದು, ‘ಎಡವನ್’ ಎಂದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಸ್ೂರ್ಯೆ ಖುಷಿಗಳಿಂದ ಅವನಗೆ ಬಲಗೆೈಯನುನು ಒಡಡ ‘ಕ್ಂಗಾರಚುಲೆೋಶನಸು’
ಎಂದ. ಎಡವನ್ ಬಲವಾಗಿ ಅವನ ಕೆೈಕ್ುಲಕ್ ತನನು ಕ್ೃತಜಞತೆ ಹೆೋಳಿ ಕೆಲಸ್ಕೆಕ ಹೊರಟ್ುಹೊೋದ. ಹೂರ್ವುಗಳನುನು ದಾನಯಲ್ಲಿ
ಮಗನುಳ್ಳಾಗಿ ಜೊೋಡಸ್ುತತ ನಂತ ಜೊಯೋತಿಯ ಓಡಾಟ್ದಲ್ಲಿದದಾ ಹಿತವಾದ ಆಯಾಸ್ ಗಮನಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುತತ,
‘ನನೆನು ಕೆಲಸ್ ಸಿಕ್ಕದದಾನನು ಸ್ಥೆಲೆಬೆರೋಟ್ಟ್ ಮಾಡದರ?’ ಎಂದ.
ಹೌದೆಂದು ತನನು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಸ್ೂರ್ಚಸಿ ಹೂರ್ಜೊೋಡಸ್ುತಿತದದಾ ಜೊಯೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮೌನವಾದ ನಗುವನುನು ಊಹಿಸ್ುತತ
ಕೆಂಪಾದಳು. ಹುಸಿಕೊೋಪ್ದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡ, ಪ್ುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿದದಾಲ್ಲಿ ಧಾವಸಿ,
‘ಡೋಂಟ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟಿ’ ಎಂದು ಅವನ ಕೆನೆನುಯನುನು ಚವುಟಿ, ತಾನೆೋನು ಮಾಡಬಿಟ್ಟೆಟನೆಂದು ಹೆದರಿದಂತೆ ಕ್ಣಣರಳಿಸಿ ನಾಲ್ಗೆ
ಕ್ಚಚಿಕೊಂಡಳು.
‘ಪಾಯನ್ರೆಡಯಾ?’ ಎಂದಳು, ತನನು ಕ್ಸ್ುಬಿನ ನಭಾರವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊಯೋತಿಯ ಕ್ುಶಲವಾದ ಕೆೈ ಅವನನುನು
ಶುಚಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಧ್ೃಡತೆ, ಮಾದರವ, ಕ್ಸ್ುಬುಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾಗಿ ಮಗುವನಂತೆ ತನನುನುನು
ಒಪ್ಪಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ. ತಾನು ಹೆೋಸ್ುತಿತದದಾ ವಸ್ಜರನೆಯ ಕ್ರಯೆಗಳನುನು ಜೊಯೋತಿ ಬಹುಸ್ಥಾಮಾನಯವೆಂಬಂತೆ ನವರಹಿಸಿ
ಬಿಡುತಿತದದಾಳು. ತನನು ಮೈಯನುನು ಬಿಸಿಯಾದ ಟ್ವಲ್ನಂದ ಉಜಿಜಿದ ಮೋಲೆ ಪೌಡರನುನು ಇಡೋ ಮೈಗೆ ಬಳ್ಳೆದು ಇಸಿತರಯಾದ
ಬಟ್ಟೆಟ ತ್ಡಸಿ, ತಲೆ ಬಾಚ, ಕ್ುಚರಯ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ, ಹಾಸಿಗೆಯನುನು ಬಿಳಿಯಾದ ಶಿೋಟ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸಿದಧಿಪ್ಡಸಿ ಅವನನುನು
ಹೊರಗೆ ತಳಿಳಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವಳು. ಇಷ್ಟೆಟಲಲಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲಮಷ್ ಕ್ುಷಲಲಿಕ್ ವವರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ತ್ಡಗಿದದಾರೂರ್ ಸ್ದಾ
ಶುಭೆರಯಾಗಿ ಕಾಣುವಳು. ಇವತುತ ಅವಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ರಸ್ಥೆಂಟ್ಟಾಗಿ ತಂದದದಾ ಕೆಂಡಸ್ಂಪ್ಗೆಯ ವಾಸ್ನೆಯ ಕೊಲ್ೋನನುನು
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಇವನ ಕ್ಂಕ್ುಳ ಸ್ಂದ ಕ್ತುತ ಎದೆಗಳಿಗೆ ಬಳಿದಳು. ಅದರ ಜಾಞಲೆಯಂಥ ವಾಸ್ನೆ ತನನುನುನು ಆಪ್ತವಾಗಿ ನೆಕ್ುಕತಿತರುವ
ಸ್ುಖದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಮುಚಚಿಕ್ೂರ್ತ.
‘ಇದರ ವಾಸ್ನೆೋಂದ ನಮಗೆ ತಲೆನ್ೋವು ಬಂದೋತು?’ ಎಂದು ಅವಳು ಅನುಮಾನಸಿದಾಗ,
‘ಇಲಲಿ ನನಗ್ಬಬರು ಜೊೋಯಿಸ್ುರ ಅಂತ ಮೋಸಿತರೋದಾದಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಅವರ ಮನೆ ಹಿತಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಡಸ್ಂಪ್ಗೆ ಮರ ಇತುತ.
ಅದನುನು ಬೆಳಗಿನ ಝಾವ ಕೊೋತಿ ಹಾಗೆ ಹತಿತ ಬುಟಿಟ ತುಂಬ ಹೂರ್ಕೊಯುದಾ ಜೊೋಯಿಸ್ರ ದೆೋವರ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಕೊಡತದೆದಾ’ ಎಂದ.
ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿ ಕ್ೂರ್ತಾಗ ಅವನಗೆ ನೆನಪಾಗುತಿತದುದಾದನುನು ಜೊಯೋತಿಗೆ ಅಥರವಾಗದೆಂದು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಏಕಾದಶಿ ದವಸ್
ಜೊೋಯಿಸ್ರಾಗಲ್ೋ, ರುಕ್ಮಣಯಮಮನಾಗಲ್ ಊಟ್ ಮಾಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಅವತುತ ಅವರ ಬತಿತದ ಮುಖ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ಮೊೋಜೆನನುಸ್ುವುದು. ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ಅವತುತ ತನನು ಹತಿತರ ಮಾತು ಕ್ೂರ್ಡ ಆಡರು. ಆದರೆ ಮಾರನೆೋ ದನ
ಸ್ೂರ್ಯೋರದಯಕೆಕ ಮುಂಚೆಯೆೋ ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಾಗಟ್ಟೆ ಶಂಖಗಳ ಶಬದಾ ಕೆೋಳಿಬಂದದೆದಾೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಓಡಹೊೋಗಿ
ಅವರ ಹಿತತಲಲ್ಲಿ ನಲುಲಿವನು, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ದೊೋಸ್ಥೆಯ ವಾಸ್ನೆ ಹಿೋರುತತ, ಕಾದ ಹೆಂಚನ ಮೋಲೆ ದೊೋಸ್ಥೆಯ ಹಿಟ್ುಟ ಚುಂಯ್
ಎಂಬ ಸ್ದುದಾ ಮಾಡುವುದು. ಎಲಲಿ ಸ್ದುದಾಗಳು ಸ್ತಬಧಿವಾದಾಗ ದೆೋವರಿಗೆ ಈ ದೊೋಸ್ಥೆಗಳನುನು ನೆೈವೆೋದಯಕ್ಕಡುತಿತದಾದಾರೆಂದು
ಅಥರ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತಾತದ ಮೋಲೆ ಹಿತತಲ್ನ ಚಾವಡಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಹಾಕ್ ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ನಸ್ುನಗುತತ ಚಮಿಮಕೊಂಡು ಓಡ
ಬರುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕಾಯುವರು. ಬಿಸಿಯಾದ ದೊೋಸ್ಥೆ ಬಡಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟಿನುಯನುನು ಇಕ್ುಕವರು. ತಮಮ
ಮನೆಯಿಂದಲೆೋ ಜೊೋಯಿಸ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳೂರ್ ಕೊಡುವ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡದ ಖಾರವಾದ ಚಟಿನು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಟತುಂಬ
ದೊೋಸ್ಥೆಯನುನು ತಿಂದು, ಎಲೆಯನುನು ಬಿಸ್ಥಾಕ್, ತಿಂದ ಜಾಗವನುನು ಸ್ಗಣಯಿಂದ ಸ್ಥಾರಿಸಿ, ದೊಡಡವವ ಧಾರೆಯಾಗೆರೆಯುವ
ನೋರಿನಂದ ಚಾವಡ ಕೆಳಗೆ ನಂತು ಕೆೈತ್ಳ್ಳೆದು, ಮನೆಗೆ ಓಡಲ್ದಾದಾಗ ಜುಟಿಟನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನುನು ಮುಡದು ಜೊೋಯಿಸ್ರು
ಒದೆದಾ ಪಾಣಪ್ಂಚೆಯನುನು ಮೈಮೋಲೆ ಹೊದುದಾ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಪ್ೂವರದಕ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ಣುಣಮುಚಚಿ
ನಂತು, ಹದನೆಂಟ್ರ ಮಗಿಗ ಹೆೋಳೊೋ ಕ್ಟಿಟ ಎನುನುವರು. ಹೆೋಳುತತ ಹೆೋಳುತತ ಮಲಲಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವನು –
೧೯ರ ಮಗಿಗ ಹೆೋಳಬೆೋಕಾದೋತೆಂದು.
ಜೊಯೋತಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ಚೆೋರನುನು ನಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಘಮಘಮಿಸ್ುವ ಮೈಯನುನು ಸ್ೂರ್ಯರನ ಕ್ರಣಗಳು ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿ ತುಂಬ
ಸ್ುಖವಾಗುವುದು. ಈ ಮಧೆಯ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆೋಳಿದುದಾ ನೆನಪಾಗುವುದು. ಇದು ವೆೈಯಕ್ತಯ ನೆೈತಿಕ್ ಪ್ರಶೆನು ಮಾತರವಲಲಿ. ಆದರೆ
ತನನು ಮನಸ್ುಸು ಅಳಳಕ್ವಾಗಿ ಭೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸ್ುತತ ಸ್ುಖಪ್ಡಲು ಹವಣಸ್ುತಿತದೆ. ತನನುನುನು ಸ್ುತಿತಕೊಳುಳತಿತರುವ ಬಲೆಗಳಿಂದ
ಹೊರಬರಲಾರೆ ಎನನುಸ್ುತತದೆ. ಸ್ನಾಮನದ ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಯುತಿತದೆ – ಗೌಡ, ಭಟ್ಟ, ವೋರಣಣರ ಮಸ್ಲತತಲ್ಲಿ, ಈ ಮಸ್ಲತತನೂರ್ನು
ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಅಗತಯವೆಂದು ಕಾಣಬಹುದಲಲಿ? ಸ್ಮುದಾಯದ ಹಿತವೆೋ ನನನು ಹಿತವೆನುನುತತಲೆೋ ನನನು ಹಿತ ಸ್ಥಾಧಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ನಾಗರಾಜ್ ಏನನುನುತಾತನೆ? ಅದು ಅಪ್ರಸ್ುತತ ಪ್ರಶೆನು ಎನುನುತಾತನೆ. ಅಥವಾ ನೋವು ಪ್ರತಿನಧಿಸ್ುವ ವಗರದ ಹಿತ ಇಷ್ುಟ ಮಾತರ
ಸ್ಮಾಜವನುನು ಮುಂದಕೆಕ ಒಯುಯತತದೆ – ಹೆಚಚಿಲಲಿ ಎನುನುತಾತನೆ. ನನನು ಹಿತ ಸ್ಥಾಧ್ನೆಗೆ ನೋನದನುನು ಮಾಡುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ
ಆಶಚಿಯರವಲಲಿವೆನುನುತಾತನೆ. ಶುದಧಿ – ಅಶುದಧಿದ ಮಾತು ಅಸ್ಂಬಂದಧಿವೆನುನುತಾತನೆ. ಈ ಗೆೋಣಶಾಸ್ನದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಗೌಡ ಲಾಭ
ಪ್ಡೆದದಾದಾರೆ. ಭೂರ್ಮಿಹಿೋನ ಕ್ೂರ್ಲ್ಗಾರನ ಪ್ರವಾದ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ತರುವುದು ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲಲಿ. ಅದಕೆಕ
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ನೋನು ಬದಧಿನಾದಾಗ ಈ ಭಟ್ಟ ಗೌಡರುಗಳ್ಳೆೋ ವರೋಧಿಗಳ್ಳಾಗುತಾತರೆ. – ಮೊದಲು ಗೆೋಣದಾರರ ಪ್ರ ನಂತಾಗ ಅವರು
ವರೋಧಿಗಳ್ಳಾಗಿದದಾಂತೆ. ದೊಡಡ ಫೂಯಡಲ್ ಭೂರ್ಮಾಲ್ೋಕ್ರನುನು ನಾಶಮಾಡದ ಮೋಲೆ, ಈ ಕಾಯಪ್ಟ್ಲ್ಸ್ಟ್, ಭೂರ್ಮಾಲ್ೋಕ್ರು
ನನನು ರಾಜಕ್ೋಯದ ಫಲವಾಗಿಯೆೋ ತಲೆಯೆತಿತ ನನನು ಬೆಂಬಲಕೆಕ ನಂತಿದಾದಾರೆ. ಚಕ್ರ ಇನೂರ್ನು ಸ್ುತತಬೆೋಕಾದರೆ ನಜವಾಗಿ
ಭೂರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಯೋನ ಪ್ರವಾಗಿ ನೋನು ನಲಲಿಬೆೋಕ್ು. . . . ಸ್ದಯದ ಕೆರೈಸಿಸ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ನಯೋಕ್ಲ್ೋನಯಲ್ ಶಕ್ತಗಳು
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ೃಷಿಟಸ್ುತಿತರುವ ಫಾಯಸಿಸ್ಮಮನುನುವರೋಧಿಸ್ುವುದು ಈ ಕಾಯಪ್ಟ್ಲ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ವಗರಹಿತಕೆಕ
ಅಗತಯವರಬಹುದು. ಹಾಗಿದದಾಲ್ಲಿ ಅವರನೂರ್ನು ಬಳಸ್ಬೆೋಕ್ು. . . . ನಾಗರಾಜ್ ಹಿೋಗೆಲಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ
ಸ್ಂಭವವೂ ಇದೆ. . . . ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಲೆ ಚಟ್ಟೆಟನನುಸ್ುತತದೆ. ಜೊಯೋತಿ ತನನು ಮದುವೆಯ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುತಿತದಾದಾಳ್ಳೆ. ಮದುವೆಗೆ
ಯಾವಾಯವ ವಸ್ತರ ಕೊಳಳಬೆೋಕ್ು. ತಾಳಿ ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕ್ು ಇತಾಯದ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳ ಮಾತಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೋನನಾಗಿ ಕಾಲು ಕೆೈಗಳನುನು
ಉಜಿಜಿಸಿಕೊಳುಳತಾತ ಕ್ೂರ್ರುತಾತನೆ.
***
ಸ್ದಯ ಸಿೋತೆ ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ಹೊೋದ ಮೋಲೆ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಬಂದಳಲಲಿ; ಸಿೋರೆಯುಟ್ುಟ, ತಲೆಯ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಒಂದು ಸ್ಥಾದಾ
ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದು, ಬಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಗ ಸಿಕ್ಕಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದದಾಳು. ನಾಗೆೋಶ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ುಚರಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು
ಜೊಯೋತಿಯನುನು’ಹಲ್ೋ’ ಎಂದು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಂಡಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತಾಡದೆ ಗೌರಿಯನೆನುೋ ಕ್ಣುತಂಬ ನ್ೋಡುತತ
ಕ್ೂರ್ತ. ನನೆನು ರಾತಿರ ಕೆಲವು ಬಿಳಿಯ ಕ್ೂರ್ದಲುಗಳು ಮಾತರ ಕ್ಂಡದುದಾವು. ಆದರೆ ಇವತುತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸುನ ಚಹೆನುಗಳು
ಕ್ಂಡವು. ಅದೆೋ ಹಿಂದನ ಕಾಂತಿಯಿದದಾ ಕ್ಣುಣಗಳ ಸ್ುತತ ಚಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ನರಿಗೆಗಳಿವೆ. ತೆಳಳಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇದಾದಾಳ್ಳೆ. ಆದರೆ
ಜೊಯೋತಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಸಿದರೆ ಇವಳು ಪೌರಢೆ. ತನಗೆ ಐವತಾತದದಾರಿಂದ ಗೌರಿಗೆ ನಲವತತರ ಹತಿತರವರಬಹುದು. ಅವಳ ಲಕ್ಷಯಾ
ಚುರುಕಾಗಿ ಗೆಲುವಾಗಿ ಸ್ುತತಲೂರ್ ಹರಿಯುತಿತದದಾರೂರ್ ನದೆದಾಯಿಲಲಿದ ರಾತೆರಗಳು. ಒಂಟಿತನದ ಭಯಗಳು ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು
ಖಂಡತ ಕಾಡವೆ. ದಾಂಪ್ತಯವನುನು ಹರಿಯುವಾಗ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಆಡಬಾರದದಾನುನು ಆಡರಬೆೋಕ್ು. ಮನಸ್ುಸು ಕ್ಟ್ುವಾಗಿ
ಯೋಚಸಿರಬೆೋಕ್ು. ತನನು ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ ಪ್ಡೆಯಲೆಂದು ಅವಳು ಶರಮಿಸಿದದಾ ಹಗಲು ರಾತೆರಗಳನುನು ಹಿಂದನ ಅವಳ
ಹಾವ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿದದಾ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಸ್ವೆದದೆ.
ಗೌರಿ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಹತಿತಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತುಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ುಟ ತಾನ್ಂದು ಹತಿತಸಿಕೊಂಡು ಜೊಯೋತಿಯ ಕ್ಷಮ ಕೆೋಳಿ’ಅವಳು ಸ್ಥೆೋದಲ್ಕೆಕ
ನಮಮ ಅನುಮತು ಇದೆ ತಾನೆ? ಎಂದಳು. ‘ಇಲಲಿ – ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾಗಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಜೊಯೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಅಂಗಾಲನುನು ತನನು ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲೂರ್ಲಿ ಹಿಡದು ತಿಕ್ುಕತತ ಕ್ೂರ್ತಳು ಇನ್ನುಬಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಪ್ರವೆೋಶದಂದ ಅವಳು
ಮುಜುಗರಗ್ಂಡಂತಿತುತ.
‘ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಳಯದಲಲಿ?’ ಎಂದು ಗೌರಿ ಕೆೋಳಿದಳು.
‘ನೋರಿನ ಥೆರಪ್ ಒಳ್ಳೆಳೋದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ಇಲಲಿವಲಲಿ.’
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ಜೊಯೋತಿ ಹೆೋಳಿದಳು.
‘ವೆೈಟ್ ಏ ಮಿನಟ್ಟ್. ನಾನಳಕೊಂಡ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸ್ಥ್ನಲ್ಲಿ ಬಾತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಥೆರಪ್ ಟ್ಟೆರೈನಂಗ್ ತಗ್ಂಡದೋನ
ಫ್ಲಡೆಲ್ಫೂರ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋವೂ ಈ ಕೆಲಸ್ ಹಂಚಕೊೋಬಹುದು ಅಲಲಿವ?’
ಗೌರಿಯ ಪ್ರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಕೊಡುವುದು ತನಗೆ ಸ್ಥೆೋರಿದದಾಲಲಿವೆನುನುವಂತೆ ಜೊಯೋತಿ ಸ್ುಮಮನಾದಳು. ಗೌರಿ ತನನು ಯೋಚನೆಯನುನು
ಕಾಯರಗತ ಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತ ವೋರಣಣನನುನು ಕ್ಂಡು ಮಾತಾಡದಳು. ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ರೆಸ್ೂರ್ಟ ಸಿಗುತತದೆ. ಬೆಳಿಗೆಗ ಜೊಯೋತಿಯನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವಳು ನ್ೋಡಕೊಂಡರೆ
ಉಳಿದದದಾನುನು ತಾನೆೋ ನ್ೋಡಕೊಳುಳವೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಆರೋಗಯ ಸ್ರಿಹೊೋಗುವ ಬಗೆಗ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿದದಾ ವೋರಣಣ ಇದನುನು
ಒಪ್ಪಕೊಂಡ ಸಿೋತೆಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೂರ್ರವರವುದು ಅಗತಯವೆಂದು ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ಗ್ತಿತತುತ. ಮಾರನೆೋ ದನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ಸ್ಥಾಗಿಸ್ುವುದೆಂದು ತಿೋಮಾರನವಾಯಿತು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿ ಶಾರದಮಮನನುನು ಹಳಿಳಯಿಂದ ಮಧಾಯಹನು ಒಬಬ ಹುಡುಗ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಸ್ಥೆೋದುವ
ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ಂಡು ಆಕೆ ದಗಭಾರಮಗ್ಂಡು ಮಗನ ಎದುರು ಹೊೋಗಿ ಕ್ೂರ್ತರು. ಎಪ್ಪತುತ ವಷ್ರದ ಹೆಗಗಡತಿಯ ಹಾಗೆ ಸಿೋರೆ
ಉಟ್ಟ ತನನು ಮುದತಾಯನುನು ನ್ೋಡ:
‘ಯಾಕ್ಷ್ುಟ ದನ ಬರಕೆಕ? ಒಬಬಳ್ಳೆೋ ಅಲೆಲಿೋನಾಮಡತ? ಇಲೆಲಿೋ ಬಂದಬಾರದರ?’ ಎಂದು ರೆೋಗಿದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದ.
ಮುದುಕ್ ನಗುತತ,
‘ನನಾಯಕೆ ನಂಗೆ ಬೆೋಸಿ ಹಾಕೆಬೋಕೊೋ? ಕೆೈ ಹಿಡದ ಹೆಂಡತಿ ಇಲವ?’ ಎಂದು ಮೂರ್ದಲ್ಸಿ ಇವತುತ ಸ್ಂಜೆಗೆ ಮಗನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ
ತ್ಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ಲಯ ಸ್ಥಾರುಗಳನುನು ಮಾಡಲೆಂದು ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದಳು.
‘ಅವಾವ ಅವಾವ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾಯಿಯನುನು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಅವಳು ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನದೆ ಏನಲಲಿ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸಿ ತಾನು
ಊರಿಂದ ತಂದದದಾ ಗ್ೋಣಚೋಲದ ಬಾಯಗಿನಂದ ನಂಬೆಹಣುಣ, ಕ್ಂಚಕಾಯಿ, ಚಕೊೋತ, ಪ್ತರಡೆಗೆ ಕೆಸ್ುವನೆಲೆ,
ತ್ಂಡೆಕಾಯಿಗಳನುನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಮೊರದಲ್ಲಿ ಜೊೋಡಸ್ುತಿತದದಾಳು. ‘ಬಂದೆೋ ಕ್ಣ್ೋ ಕ್ೂರ್ಗಿಕೊೋಬೆೋಡ’ ಎಂದು
ಊರಿಂದ ತಂದದದಾ ಮಾವನಮಿಡ ಉಪ್ಪನಕಾಯಿಯನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು,
‘ಪಾರಿವಾಳದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಜಜಿಬೆೋಕ್ು ಕ್ಣ್ೋ ವಾಸಿಯಾಗುತೆತ. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಯಾವುದೊೋ ಪ್ಕ್ಷ ನೆತಿತಮಾಯಲೆ ಹಾರಿದರೆ
ಹಿಂಗಾಗುತೆತ ಅಂತ ಜೊೋಯಿಸ್ುರ ಹೆೋಳುದಾರ. ಅವೂರ ಪಾರಿವಾಳದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಜಿಜಿಸ್ಬೆೋಕ್ು ಅಂದುರ. ಅಂದಂಗೆ ದೊಡಡವವ
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ಪ್ುಣಾಯತಗಿತಿತ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿಬಿಟ್ುರ ಕ್ಣ್. ಒಂದು ದನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡೋಲ್ಲಲಿ ಅವುರ. ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಹತಿತ ಬುಟಿಟ ತಗ್ಂಡು,
ಚಟ್ಟೆಟಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತು, ದೆೋವರಗೆ ಬತಿತ ಹೊಸಿೋತ ಇದಾದಾಗ, ಹಾಗೆೋ ಮಲಗಿ ಕ್ಣುಣಮುಚಚಿಬಿಟ್ುರ. ಈಗ ಜೊೋಯಿಸ್ುರ ಒಬೆರೋ ಪಾಪ್
– ಸ್ಥಾಯೋ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕ್ಟ್ಟ ಉಪ್ಪನ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಇಕಾ ನನಗಿಷ್ಟಾಟಂತ ಒಂದು ಜಾಡ ಕ್ಳಿಸುದಾರೆ.’
ಶಾರದಮಮ ಕ್ಣ್ಣರಸಿಕೊಂಡಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಬಿಕ್ಕ ಅಳುವಂತಾಯುತ. ಈಚೆಗೆ ದೆೋಹ ಕ್ಷೋಣವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೋಲೆ
ಹತ್ೋಟಿ ಕ್ಮಿಮಯಾಗಿದೆ; ಕ್ಷ್ಟಪ್ಟ್ುಟ ತಡೆದುಕೊಂಡ. ಅವವನೂರ್ ಹಾಗೆೋ ಯಾರೂರ್ ಇಲಲಿದಾಗ ಕ್ಣುಣಮುಚಚಿಬಿಟ್ಟಾಟರೆಂಬ
ಭಯವಾಗಿ,
‘ನೋನನುನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊೋಗ್ೋ ಹಾಗೆೋ ಇಲಲಿ. ಇಲೆಲಿ ಇಬೆೋರಕ್ು’ ಎಂದ. ಶಾರದಮಮ ಹುಸಿಮುನಸಿಂದ:
‘ಏನದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನಲ್ರ? ಈ ಮನೆ ಸ್ುತತ ಮುತತ ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಹಿಡ ಮಣುಣ ಸಿಗಲಲಿ. ಎಲುಡ ದನಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ
ನಾನಲ್ಲಿ ಇರಲಲಿಪ್ಪ. ನನನು ಗದೆದಾಯಿದೆಯಲಲಿ – ಅದನನು ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರಬಾದರ? ಯಾರಿಗಾರೂರ್ ಉಳಕೆಕ ಕೊಟ್ಟೆರ ಅವನು
ನಾಳ್ಳೆ ಅದು ನಂದೆೋ ಅಂತಾನೆ. ಅದೆಂಥದೊೋ ಕಾನೂರ್ನನುನು ನೋನೆೋ ಮಾಡಸುದಯಂತಲಲಿ – ಅನುಭವಸ್ಬೆೋಕಾಗುತೆತ.’
‘ಒಂದು ಹಿಡ ಮಣುಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಲಿ’ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಚುಚಚಿತು. ಗಾಂಧಿೋ ಬಜಾರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಲವಲವಕೆಯಿತುತ; ತಾಯಿ ಅದನುನು ಹೆಚುಚಿ ಇಷ್ಟಪ್ಡುತಿತದದಾಳು.
ತಾಯಿ ಮಗ ಕ್ೂರ್ತು ಅದುಇದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಳಿಳ ವಷ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು ಕೆೋಳಿ ಗೌರಿಗೆ ತುಂಬ
ಸ್ುಖವಾಯಿತು. ತಾಯಿಗೆ ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ ತ್ಳ್ಳೆಯದೆ ಬಿದದಾದುದಾ ಮಾತಿನ ಮಧೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಾದುದಾ
ಗಮನಸಿ ಗೌರಿ ತಾನೆೋ ಎದುದಾ ಹೊೋಗಿ ಅಡಗೆ ಮನೆಯನುನು ಓರಣಮಾಡದಳು. ‘ಅದೆಂಥಾ ಹೆಂಗಸೊೋ ಬಿೋಡ ಸ್ಥೆೋದತೆತ’
ಎಂದಳು ಶಾರದಮಮ. ‘ನೋನು ಹೊಗೆಸೊಪ್ುಪತಿನನುಲವ?’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಕ್ಕ. ‘ಸ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಳೋವಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣತಾಳ್ಳೆ ಅನುನು’
ಎಂದು ಮತೆತ ಊರ ವಷ್ಯಕೆಕ ಮರಳಿದಳು. ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಮೈನೆರಿೋತು? ದನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು? ಈ
ಸ್ಥಾರಿ ಕೊಳ್ಳೆರೋಗ ಹೆೋಗಿತುತ? ಯಾರಿಗೆ ಮಗುವಾಯುತ? ಯಾವ ಮದುವೆೋಲ್ ಬಿೋಗರಿಗೆ ಹಣಾಹಣಯಾಯುತ –
ಇತಾಯದ. . . . ಇತಾಯದ. . . . ಮಾತಿನ ಮಧೆಯ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಪಾಪ್ ಜೊೋಯಿಸ್ುರ ಒಂದೊಂದನ ಅಡಗೆೋನೆೋ ಮಾಡಕಳಲಲಿ ಕ್ಣ್ – ನಾನೆೋ ಹೊೋಗಿ ಅವರ ದನಾನನು ಕ್ರೆದುಕೊಡತೋನ .
ಅದನುನು ಕಾಯಿಸುಕೊಂಡು ಕ್ುಡದು ಬಿಡುತಾತರೆ – ಅಷ್ಟೆಟ’
‘ಮಾವನ ಮನೆೋಲೆಲಲಿ ಹೆೋಗಿದಾರೆ. . .’
‘ಅಯಯೋ ಅದೊಂದೊ ದೊಡಡ ಕ್ಥೆ. . . .’ ಎಂದು ತಾಯಿ ದೊಡಡ ಪ್ುರಾಣವನೆನುೋ ಬಿಚುಚಿತತ ಕ್ೂರ್ತಳು.
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ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಸಿೋತ ಕೆಲಸ್ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಮಗಳು ಅಜಿಜಿಯ ತ್ಡೆಯ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತಿರುವುದನುನು ನ್ೋಡ ಗೆಲುವಾದಳು.
ಆದರೆ ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತ ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ಂಡು ಸಿಡಸಿಡಯಾಗಿ ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ನೆೋರ ಹೊೋಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗೌರಿ
ಅಂದಳು: ‘ಪಾಪ್ ಆಕೆೋದು ತಪ್ಪಲಲಿ. ಎಲಲಿರೂರ್ ಸ್ಥೆೋರಿ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಥೆಕ್ೂರ್ಯರ್ ಅನನುಸೊೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೋರಿ.’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಒಪ್ಪಕೊಂಡ. ತನನು ಮುಜುಗರಾನನು ಹಿೋಗೆ ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡ ಕ್ಡಮ ಮಾಡದದಾಕೆಕ ಗೌರಿಗೆ ಕ್ೃತಜಞನಾದ. ಗೌರಿ ತಾನೆೋ ಎದುದಾ
ಸಿೋತೆಯನುನು ಮಾತಾಡಸ್ುವೆನಂದು ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದಳು.
ಸ್ಲಾಂ ಗೌಡರಿಗೆ ಸ್ಲಾಂ. ಹೆೋಗಿದೆ ನಮಮ ನಾಯಕ್ರ ಆರೋಗಯ?’
ಅವನ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಬುದಾಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಟ್ೋಪ್ಯನುನು ತೆಗೆದು ನಾಟ್ಕ್ೋಯವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಕ್ುಚರಯನೆನುಳ್ಳೆದು ಹತಿತರ ಕ್ೂರ್ತ.
ಹಳ್ಳೆೋ ಕಾಲದ ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನ ಶಿರೋಮಂತ ಕ್ುಟ್ುಂಬಕೆಕ ಸ್ಥೆೋರಿದ ಸ್ಭಯ ಮನುಷ್ಯ. ಉದದಾನೆಯ ಕೊೋಟ್ು ಧ್ರಿಸಿ, ಗೆಲುವಾಗಿ,
ವನಯದಂದ, ದೆೈನಯದ ಸೊೋಂಕ್ಲಲಿದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ರೆಹಮಾನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಪ್ರಯವಾದ ವಯಕ್ತ. ಆಸಿತಯೆಲಲಿ
ವೆೈಭವದ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಗಿ ಈಗ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿೋಡಕ್ಟ್ುಟವ ಕೆಲಸ್ಗಾರರ ಯೂರ್ನಯನನುನ ಪೆರಸಿಡೆಂಟ್ಟ್. ಮನೆಗೆ
ಬಂದವರಿಗೆ ಖಾಲ್ ಟಿೋ ಹಂಚುವುದರಲೂರ್ಲಿ ಅವನ ಔದಯರವನುನು ಈಗಲೂರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವ. ನ್ೋಡಲು ಬೆಳಳಗಿದದಾ
ರೆಹಮಾನ್ ಅಧ್ರ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ರ ಜಂಬದಲ್ಲಿ ತನನು ಪ್ೂವರಕ್ರು ಅಪ್ಪಟ್ ಪ್ಶಿರಯನನುರೆಂದು ಕೊಚಚಿಕೊಳುಳವುದನುನು
ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತುತ ರೆಹಮಾನರ ಸ್ಥೆನುೋಹ ದಟ್ಟವಾದದಾಕೊಕಂದು ಹಿನೆನುಲೆಯಿದೆ. ಮೂರ್ರು ವಷ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಕ್ಕಮಗಳೂರ್ರಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಗಲಭೆಯಾಯಿತು. ಮುಸಿಲಿಮರು ಗಣಪ್ತಿಯ ಮರವಣಗೆ ತಮಮ ಮಸಿೋದಯ ಎದುರು ಪಾರಥರನೆಯ
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಗದದಾಲ ಮಾಡಕೊಂಡು ಬುರುವುದನುನು ಕ್ಲೆಲಿಸ್ಥೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಇದಕೆಕ ಪ್ರತಿೋಕಾರವಾಗಿ ಮುಸಿಲಿಮರು
ಗುಡಸ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಚಚಿಲಾಯಿತು. ಮಸಿೋದಯಲ್ಲಿ ಮದುದಾ ಗುಂಡುಗಳನುನು ಬಚಚಿಟಿಟದಾದಾರೆಂದು ಗಲಭೆ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ
ಕ್ಡೆಗಳಲೂರ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಸ್ತತರು. ಪೆೋಟ್ಟೆಯ ದಾರಿಯಲೆಲಿೋ ಮುಸಿಲಿಂ ದಂಪ್ತಿಗಳು ತಮಮ ನಾಲುಕ
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತಿತದದಾ ಕಾರಂದನುನು ನಡು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾರಿನ ಮೋಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ುರಿದು, ಅವರನುನು ನಡು
ಬಿೋದಯಲೆಲಿೋ ಸ್ುಡಲಾಯಿತು. ಖರಾನನ ಪ್ರತಿಗಳನುನು ಚೌಕ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ್ಗೆ ಎಸ್ಥೆಯಲಾಯಿತು.
ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಶಾಂತಿ ಶಿಸ್ುತ ಬಾಂಧ್ವಯಗಳ ಬಗೆಗ ಭೋಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನುನು ಮಾತರ ಆಡುತಿತದಾದಾಗ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ಕಮಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬಂದು ಹೆೋಳಿಕೆಯನನುತುತ ಮುಸಿಲಿಂ ಜನಾಂಗದ ಮೋಲೆ ದೌಜರನಯವೆಸ್ಗಿದ ಹಿಂದೂರ್ಗಳನುನು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಸಿದ. ಈ ಹೆೋಳಿಕೆ ಎಲಲಿರನೂರ್ನು ಅವಕಾಕಗಿಸಿತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಕೊಲುಲಿವ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ತರಗಳು
ಎಲೆಲಿಡೆಯಿಂದ ಬರತ್ಡಗಿದುವು. ಮುಸಿಲಿಮರು ಹೆೋಗ್ೋ ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಕಕೆಕೋ ಓಟ್ು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿಕೆ
ಕೊಟ್ುಟ ಹಿಂದೂರ್ಗಳ ಓಟ್ನುನು ಕ್ಳ್ಳೆದುಕೊಳುಳವುದು ಮೂರ್ಖರತನವಲಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ಕ್ಷದ ಜನರೂರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಟಿೋಕ್ಸಿದರು.
ಅನೆೋಕ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನು ಮಾಡಕೊಂಡು ಮದುವಾಗಲು ತ್ಡಗಿದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ಮತೆತ ಹುರಿಯಾದ.
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಮೊದಲ್ನ ನಷ್ುಠರ ನಲುವನುನು ಪ್ಡೆದ. ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ರಯವಾಗುವ ಧೆೈಯರವಲಲಿದವರು ರಾಜಕ್ೋಯ
ನಾಯಕ್ನಾಗಲಾರನೆಂಬುದನುನು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಥೆಪ್ಸಿದ.
ಇತತ ಮಡವಂತ ಮುಸಿಲಿಮರಿಂದ ಹಿಂದೂರ್ಗಳ ಚಮಚಾ ಎಂದೂರ್ ಕ್ುಡಯುತಾತನೆಂದೂರ್ ಬೆೈಸಿಕೊಳುಳವ, ಅತತ
ಹಿಂದೂರ್ಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಕೆಕ ಒಳಗಾದ ರಹಮಾನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಸೊೋದರನಂತೆ ಭಾವಸ್ತ್ಡಗಿದದಾ – ಈ ಘಟ್ನೆಯಾದ
ಮೋಲೆ
ಇವತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡಲು ಬಂದ ರಹಮಾನ್ ತನನು ಟ್ೋಪ್ಯನುನು ತ್ಡೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ುಟಕೊಂಡು ಯಾವ ಹಾವ
ಭಾವವಲಲಿದೆ ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ೋಯ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯನುನು ವವರಿಸಿದ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖಯವಾಗಿ ದೆೋಶದ
ಮುಸಿಲಿಮರು ಪ್ರಧಾನಗಳ ಕ್ಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂರ್ ಮುಖಯಮಂತಿರಗೆ ವರೋಧ್ವಾದ ಬಣದಲ್ಲಿದಾದಾರೆ. ಇನುನು ಕೆಲವು
ದನಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶಾದಯಂತ ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷ ಒಡೆದುಕೊಳಳಲ್ದೆ. ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿರುತಾತರೆ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ.
ಈಗಿನ ಮುಖಯಮಂತಿರ ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವಲಲಿದೆ ಆಳಲಾರ. ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೂರ್ ಐದೆೋ ಐದು ಜನ ಪ್ರಧಾನ
ಗುಂಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚಚಿರುತೆತೋವೆ. ಆದದಾರಿಂದ ಶಾಸ್ಕ್ರನುನು ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ತುಂಬ ಹಣ ಕೊಡಬೆೋಕಾಗುತತದೆ.
‘ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆೋನು ಮಾಡೋದು ಸ್ರಿ ರಹಮಾನ್?’
ರಹಮಾನ್ ಕ್ಣುಣ ಮಿಟ್ುಕ್ಸಿದ: ‘ನಮಮನುನು ಚೋಫ್ ಮಾಡಲು ವೋರಣಣ ಹಣ ಚೆಲುಲಿತಿತದಾದಾನೆ – ಹಡಬೆ ಹಣ – ಚೆಲಲಿಲ್
ಬಿಡ. ನೋವು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿಕೊಂಡರಿ’ ಎಂದ. ಆಮೋಲೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದ: ದೆೋಶದ ಪ್ರಶೆನು ಮುಖಯ;
ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವಾರಧಿಕಾರದ ಹಾದೋಲ್ದಾರೆ – ಆದದಾರಿಂದ. ಆ ಗುಂಪ್ೂ ನಮಮ ಬೆಂಬಲ ಕೆೋಳಿತದೆ. ನಮಮದು ಸ್ಣಣ ಪ್ಕ್ಷವಾದರೂರ್
ಗೌಡರಿಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಯಾ ಇಮೋಜಿದೆ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಗ್ತುತ. ಅವರು ಸೊೋಷ್ಲ್ಸ್ಂ ಮಾತಾಡಾತರಾದದಾರಿಂದ ನಮಮ
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಒಲವು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖಯಮಂತಿರೋನನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದರೆ, ಅವನು ಹೆಚುಚಿ ವೋಕಾಗಿರೋದರಿಂದ
ಗೌಡರ ನಾಯಕ್ತವದ ಮಂತಿರಮಂಡಳಕೆಕ ಅವನು ಬೆಂಬಲ್ಸೊೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯ. ಅವನೂರ್ ಮುಂದನ
ಚುನಾವಣೆ ತನಕ್ ಇದಕೆಕ ಒಪ್ುಪತಾತನೆ. ಖದೋಮ – ಗುಟ್ಟಾಟಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನರೋದಕೆಕ ಅವನೂರ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ುತತ
ಇದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವರ ರೆೈವಲ್ಗೆ ಇದಷ್ಟವಲಲಿ. ನಮಮ ಮುಂದರೋ ಪ್ರಶೆನು: ಐದು ಜನರನುನು ಈ ಕ್ಡೆಗೆ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೋದು ಹೆೋಗೆ ಅಂತ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆೋಲ್ ಗೌಡರ ಸ್ನಾಮನ ಮುಖಯವಾದುದಾ. ಮುಖಯಮಂತಿರ ಆವತುತ
ಮಾತಾಡಾತನೆ. ಆಮೋಲ್ಂದ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ ಸ್ಥೆೋರುತೆತ. ಅವತುತ ಎಲಲಿ ನಣರಯ ಆಗಬೆೋಕ್ು. ಗೌಡರು ಏನೂರ್ ರಗಳ್ಳೆ ಹೆಚಚಿಕೊಳ್ಳೆದಾ
ವಶಾರಂತಿ ತಗ್ೋಬೆೋಕ್ು. ಗೌಡರ ನಾಯಕ್ತವದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರರ ರಚಸಿತೋವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ಥೆೋರಿದ ಕೆಲವು ಯುವಕ್
ಶಾಸ್ಕ್ರು – ಸ್ುಮಾರು ಹತುತಜನ – ಈ ಕ್ಡೆ ಬರೋ ಚಾನಸುದೆ. ಅದಕೆಕೋ ಈ ಖದೋಮ ಮುಖಯಮಂತಿರ ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ಕಾರರ
ರಚಸಿದೆರ ಬೆಂಬಲಕೊಡತೋನಂತ ಗವನರರ್ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಹೆೋಳಲ್ಕೆಕ ತಯಾರಿದದಾರಿಂತೆ ಕಾಣತದೆ. ಈಗಾಗೆಲಿೋ ಸ್ಹಿ ಸ್ಂಗರಹಣೆ
ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲಲಿರೂರ್ ಆಳೊೋ ಪ್ಕ್ಷ ಒಡಕೊಳೊಳೋಕೆ ಕಾದದಾದಾರೆ. . . ಇತಾಯದ.
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‘ಒಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇದೆಲಲಿ ಹೆೋಸಿಗೆ ಅಂತ ನನಗನನುಸ್ತೆತ ರಹಮಾನ್.’
‘ಹೆೋಸಿಗೆ ಪ್ಟ್ುಟಕೊಂಡರೆ ಆಗತದಾ ಗೌಡರೆ’ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತಿತದದಾ ರಹಮಾನ್ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ. ತಾನು ಹೆೋಳಿದುದಾ
ತಮಾಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಕಾಣಸ್ಬೆೋಕೆಂದಾಗಲೆಲಲಿ ರಹಮಾನ್ ಇಂಗಿಲಿಂಷಿಂದ ಕ್ನನುಡಕೆಕ ಬದಲಾಯಿಸ್ುತಿತದದಾ.
‘ಇಂಥ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿೋಲ್ ಏನು ಸ್ಥಾಧಿಸ್ಕೆಕ ಸ್ಥಾಧಾಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ’
‘ಮುಂದನ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತಿತಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಡೆೋವುರ ಆಳ್ಳಾತ ಇರಕ್ೂರ್ಡದು – ಅಷ್ಟೆಟೋ ನಮಮ ಗುರಿ. ಇದೆರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ
ನೂರ್ರು ವಷ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭದರವಾಗಿತರದೆ. ಅದೆೋ ನೋವೋಗ ನಾಯಕ್ರಾದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ಕ್ಷ ಬಲವಾಗಲಲಿ. ಗೌಡರೆ ನಾನು
ಹೆೋಳಿತೋನ. ಮೊದಲು ನೋವು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಬಂದದೆದಾೋ ಲಾಯಂಡ್ ಸಿೋಲ್ಂಗನುನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ. ಎರಡನೆೋದು: ಭೂರ್ಹಿೋನರಿಗೆ
ಮಿನಮಮ್ ವೆೋಜ್ ಫ್ಕ್ಸು್ ಮಾಡ. ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಡೆೋ ಹೊೋಗಿರೋ ಹುಚಚಿರಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಜನ ನಮಕಡೆೋಗೆೋ ಬತಾರರೆ. ಅದು
ಈ ನಮಮ ಖದೋಮನಗೂರ್ ಗ್ತುತ. ನಮಮನುನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನೆೋ ಚೋಪ್ಆಗಿ ಇರಕ್ಕ ನ್ೋಡತದಾನೆ. ನಮಮ
ವೋರಣಣನ್ೋರು ಅದಕೆಕಲಲಿ ನ್ೋಡಕತಾರೆ. ನೋವು ಸ್ದಯ ಕ್ಣುಣಮುಚಚಿಕೊಂಡು ಆರೋಗಯ ಸ್ುಧಾರಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಉಳಿದದುದಾ
ನಮಗ ಬಿಡ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರನನು ಹಿಡಯೋದು ಮುಖಯ. ನಾಗರಾಜನನುನು ನಾನು ಒಪ್ಸುದೋನ. ನೋವು ದೊಡಡೋರಾಗೆೋ
ಉಳಿದರಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ನಮಗೆಲಲಿ ಇಷ್ಟ.’
‘ಸ್ರಿ ರಹಮಾನ್. ಮಂತಿರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮುವವತ್ತ ಮುವವತೆತೈದೊ ಹೆಗಗಣಗಳನುನು ಸ್ಥೆೋರಿಸೊಕಳಳಬೆೋಕಾಗತದಲಲಿ.’
‘ಕಾದರಿ ಗೌಡರೆ. ಪ್ಕ್ಷ ಒಡೋಲ್. ನಮಮ ಖದೋಮನ ಕ್ಡೆೋವುರ ಕಾಲು ಹಿಡಕಂಡು ಹೆೋಳ್ಳಾದಾಗೆ ಕೆೋಳೊೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡತೋವಲಲಿ.
ಅವನ ರೆೈವಲ್ ಮುಖಯಮಂತಿರ ಆಗಿದಾದೆರ ಸ್ಥಾಕ್ು ಅವನಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೊೋಗಾಲಿ ಗೌಡರೆ?’
ರಹಮಾನ್ ಪ್ರೋತಿಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕೆೈಹಿಡದು ಒತಿತ ಹೊರಟ್ುಹೊೋದ.
***
ಮಹೆೋಶವರಯಯನ ಮುಖ ಶಾಂತವಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ನಾಗೆೋಶ ಆವೆೋಶದಲ್ಲಿದದಾ. ತಾನೆೋ ಹೆೋಳುವುದೊ, ಮಹೆೋಶವರಯಯನೆೋ
ಹೆೋಳಬೆೋಕೊ ತಿಳಿಯದೆ ಅವನು ಬಿರಿಯುತತ ನಂತ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಅಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿೋತಮಮನನುನು ಕ್ರೆದರು. ‘ಏನು’
ಎಂದು ಬಿಗುವಾಗಿ ಬಂದ ಸಿೋತಮಮನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ರೂರ್ಪಾಯಿಗಳ ಡಾರಪ್ಟನುನು ಕೊಟ್ುಟ, ‘ಮನೆ ಕ್ಟಿಟಸೊೋಕೆ’
ಎಂದರು.
ನಂತಿದದಾ ಸಿೋತ ಕ್ುಚರ ಮೋಲೆ ಕ್ುಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಅಥರವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

‘ಕ್ುದುರೆೋಂದ ಐವತುತ ಸ್ಥಾವರ ಸಿಕ್ುತ. ಅಷ್ುಟ ಹಣಾನನು ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸುಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಖಚುರ ಮಾಡಲ್? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಉಳೊಕಳಿಳಕೊಕಂದು ಮನೆ ಬೆೋಕ್ಲಲಿ ನಾಗೆೋಶ ಹೆೋಳದಾ – ನಮಮದೊಂದು ಸ್ಥೆೈಟಿದೆಯಂತೆ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಡೆ
ತಿರುಗಿ,
‘ವೋರಣ್ಣೋರು ದುಡುಡ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆರ ತಗಳಿಳಕ್ಕಲಲಿ ಅಂತ ನಾಗೆೋಶ ಹೆೋಳದಾ. ಇಕೊ ಅವರ ಹಾಸ್ಥೆಟಲ್ಲಿಗೆ ಫಂಡ್ ಅಂತ
ಹದನೆೈದು ಸ್ಥಾವರ ಬದರದೋನ’ ಎಂದು ಇನ್ನುಂದು ಡಾರಫ್ಟ್ಟ್ನುನು ಮೋಜಿನ ಮೋಲ್ಟ್ಟರು.
‘ನಾಗೆೋಶ ಒಂದು ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಎಳಿೋತಿೋನ ಕೊಡ’
ನಾಗೆೋಶ ಅವರಿಗೆ ತನನು ವಲಸು್ ಸಿಗರೆೋಟ್ನುನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ಹತಿತಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರಿ? ಬಂದದಾರಂತಲಲಿ?’
ಎಂದು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಗೌರಿಯನುನು ಗಮನಸಿ ನಮಸ್ಥಾಕರ ಎಂದರು. ಅವರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ಂಡು ಹೊಳ್ಳೆದವು.
ನಾಗೆೋಶ ತಡೆದುಕೊಳಳಲಾರದೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ನ್ೋಡ ಗೌಡರೆ ನಾನು ಎಷ್ುಟ ಬೆೋಡಾಂದೂರ್ರ ಕೆೋಳದೆ ನನಗೆ ಎರಡುವರೆ ಸ್ಥಾವರ ಕೊಟ್ುರ. ನಮಮ ನಸ್ಥ್ರಗೆ ಮದುವೆ
ಪೆರಸ್ಥೆಂಟ್ೂರ್ಂತ ಎರಡೂರ್ವರೆ ಸ್ಥಾವರದ ಡಾರಫಟನುನು ಕೊಟಿಟದಾದಾರೆ. ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಲ ಇತತಂತೆ – ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಸಿದುದಾ. ಅವರ
ಖಚರಗೆ ಬರೆೋ ಹತುತ ಸ್ಥಾವರ ಇಟ್ಕಂಡದಾರೆ. . . .’
ಅಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುತಿತದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯನುನು ಕ್ಂಡು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎದುದಾ ನಂತರು.
‘ಚೆನಾನುಗಿದೋರ?’ ಎಂದು ಶಾರದಮಮ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ತಳು. ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ಸ್ತತ ಕ್ರಮವನುನು ಹೆೋಳಿದರು.
‘ಇನುನು ಕ್ುದುರೆ ಸ್ಹವಾಸ್ ಬಿಟ್ಟೆಟ ಕ್ಣ್. ಧಾರವಾಡದ ಹತರ ಒಂದು ಗುಡಸ್ಲು ಸ್ವಲಪ ತ್ೋಟ್ ಇದೆ. ಹೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಇತೆರನೆ.’
ಜೊಯೋತಿಯ ಡಾರಫಟನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎದುರಿಗಿದದಾ ಮೋಜಿನ ಮೋಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ುಸ್ಥಾತಗಿದದಾಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಅವರಿಗೆ
ತಮಮ ಔದಯಾರದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ಇಷ್ಟವಲಲಿವೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗ್ತುತ.
‘ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅದೆೋನ್ ಸ್ನಾಮನವಂತಲಲಿ ನನಗೆ ನನನು ಊರಲ್ಲಿ, ಅವತಿತನ ಹಿಂದನ ದನವೆೋ ನಮೂರ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಜರ್ –
ಆಯಿತ?’
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ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಎದುದಾ ನಂತು, ‘ನಾಗೆೋಶಾ ಹೊೋಗ್ೋಣ್ೋ ಬಾರ’ ಎಂದು ಉಳಿದವರು ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೆೋ
ನಾಗೆೋಶನ ಜೊತೆ ಹೊೋಗಿಯೆೋಬಿಟ್ಟರು.
ಸಿೋತೆ ಥಟ್ಟನೆ ಎದದಾಳು. ಸ್ರಸ್ರನೆ ಹೊೋಗಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಂತು ಮಹೆೋಶವರಯಯನನುನು ಕ್ರೆದಳು. ಕ್ಣ್ಣರಸಿಕೊಳುಳತತ,
‘ನನಗೆ ದುಡುಡ ಮುಖಯವಲಲಿ. ನನನು ತಾಳಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿದದಾರೆ ಸ್ಥಾಕ್ು. ಈ ಹಣ ಬೆೋಡ ತಗ್ಳಿಳ’ ಎಂದಳು. ಅವಳ ಧ್ವನಯ
ಪ್ರಮಾಣಕ್ತೆ ಗಮನಸಿ ಮಹೆೋಶವರಯಯ –
‘ನನನು ಗಂಡ ತುಂಬ ದೊಡಡೋನಮಮ. ಅವನನನು ಬೆಳಿೋಲ್ಕೆಕ ನೋನು ಬಿಡಬೆೋಕ್ು. ನನನು ಹಣ ಅವನ ಹಣ ಬೆೋರೆಯಲಲಿ,
ಇಟ್ುಟಕೊ’ ಎಂದರು.
‘ದೊಡಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರೋ ಕ್ಷ್ಟ ನಮಗೆೋನು ಗ್ತುತ? ಎಲೂರ್ರ ನನನು ಎಷ್ುಟ ಕ್ೋಳ್ಳಾಗಿ ನ್ೋಡಾತರಂತ ನನಗೆ
ಗ್ತಿತಲವ?’
ಸಿೋತ ಬಿಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕ ಅಳಲು ಶುರುಮಾಡದದಾನುನು ನ್ೋಡ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದು,
‘ನನನು ಕ್ಷ್ಟ ನನಗೆ ಗ್ತಾತಗತತಮಮ. ಅವನಗೂರ್ ಗ್ತಾತಗುತೆತ. ಗ್ತಾತಗಕೆಕ ಸ್ವಲಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೆಟ’ ಎಂದರು.
ನಾಗೆೋಶ ತಂದ ಆಟ್ೋರಿಕಾಷದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಸ್ಥ್ಹಿಡಯಲು ಹೊರಟ್ು ಹೊೋದರು.
***
ಸಿೋತೆ ಬಾಗಿಲಲೆಲಿ ನಂತು ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹೊೋದ ದಕ್ಕನುನು ದಟಿಟಸ್ುತಿತದಾದಾಗ ಗೌರಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಮಾಡರೋದು ಅನ್ಫೆೋರ್. ನಮಮ ಹೆಂಡತಿೋನನು ತನನು ಜನರಾಸಿಟಿೋಂದ ಅವರು ಕ್ರಶ್ ಮಾಡದಾದಾರೆ.
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಏನನುನುವುದೊೋ ತಿಳಿಯದೆ ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕ್ೂರ್ತ. ಆಮೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಇದನುನು ದಕ್ಕಸಿಕೊಳಳಲಾರದೆ ನರಳಬಹುದು ಅವಳು. ಅಥವಾ ನರಳ್ಳಾತಳ್ಳಾ ಅಂತೂರ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ. ಬಾಣಂತನ
ಮಾಡಲ್ಕೆಕ ಬಂದ ತಾಯಿಗೆ ಸಿೋರೆ ಕೊಡಸ್ು ಅಂದೆರ ಅದನೂರ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೊೋದುಲಿ ಅವಳು. ತುಂಬಾ ವುಮನ್ –
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ಹಣದಲೂರ್ಲಿ ಸಿಪರಿಟ್ಟ್ನಲೂರ್ಲಿ.’
ಎಷ್ುಟ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಇನ್ನುಬಬಳ ಎದುರು ನಂದಸಿದೆನೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗಾದ ಆಶಚಿಯರಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ ಗೌರಿಗೆೋ
ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ುಟ ಬಂದಂತೆ ಕ್ಂಡತು;
‘ನೋವಷ್ುಟ ನಕ್ೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ೋ ಹೆಂಗಸಿನ ಜೊತೆ ಯಾಕ್ದೋರಿ? ನಮಮ ಗವಾರನನು ಬೆಳ್ಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೆಳೋಕೆೋಂತೆಲಿ ನೋವು ನಮಗಿಂತ
ಕ್ೋಳ್ಳಾದ ಹೆಣಣನುನು ಹುಡುಕ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡಂತಿದೆ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಗೌರಿಯ ಮಾತಿನಂದ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಬಾಯಿಕ್ಟಿಟ ಅವನು ಕ್ೂರ್ತಿದಾದಾಗ ಸಿೋತೆ ಯಾರನೂರ್ನು ಮುಖವೆತಿತ
ನ್ೋಡಲಾರದೆ ಸಿೋದ ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೋದಳು. ಊಟ್ ಬಿಡಸ್ಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿಗೆ ನೆರವಾದಳು. ಇನೂರ್ನು ಮಗು
ಎದದಾರುವುದನುನು ನ್ೋಡ ಅವಳನುನು ಮಲಗಿಸ್ಲೆಂದು ಗೌರಿ ಎದುದಾ ನಂತಳು.
***
ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸ್ುಮಾರು ಹತುತ ಮೈಲ್ಗಳ್ಳಾಚೆ ವೋರಣಣನ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸ್ಥ್ಇತುತ. ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇದದಾ
ಬಂಡೆಗಳನುನು ಹಾಗೆೋ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡು ಸ್ುಂದರವಾದ ಲಾಯಂಡ್ಸ್ಥೆಕೋಪ್ ತ್ೋಟ್ವತುತ. ಮುಂದೆ ಹೊೋದರೆ ತೆಂಗು ನಂಬೆ
ಕ್ತತಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋಟ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪೆೋರಳ್ಳೆ ಪ್ನನುೋರಳ್ಳೆ ನೆೋರಳ್ಳೆ ಹಲಸ್ು ಮಾವು ಇತಾಯದ ಎಲಲಿ ಜಾತಿಯ ಹಣಣನ ಮರಗಳಿದದಾವು.
ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿನ ಎದುರು ದಾರಕ್ಷಯ ತ್ೋಟ್ವತುತ. ಹೆಂಚುಹೊದಸಿದ ಅತಾಯಧ್ುನಕ್ವಾದ ಸ್ಜಾಜಿದ ಈ ಮನೆಯ ಎರಡು
ಪ್ಕ್ಕಗಳಲೂರ್ಲಿ ಬಣಣ ಬಣಣಗಳ ಸ್ಪ್ುರವಾದ ಚೋನೋ ಬಿದರಿನ ಹಿಂಡಲುಗಳಿದದಾವು. ಹಣಣನ ತ್ೋಟ್ದ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಜುವ
ಕೊಳವತುತ. ಕ್ುದುರೆ ಸ್ವಾರಿಯ ಹುಚಚಿದದಾವರಿಗೆಂದು ವೋರಣಣ ಚೆಂದವಾದ ಆಯಕ್ಟಿಟನ ಮೈಯ ಬಿಳಿಯ
ಕ್ುದುರೆಯಂದನುನು ಸ್ಥಾಕ್ದದಾ. ಮನೆಯ ಎದುರಿಗೆೋ ಕಾಣುವಂತೆ ಸ್ುತತ ಬೆೋಲ್ ಬಿಗಿದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು
ಮೋಯುತಿತದದಾವು. ಈ ಬೆೋಲ್ಯಾಚೆ ಎರಡು ದೊಡಡ ಗೂರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಡು ನವಲುಗಳು ಇದದಾವು. ಹಿೋಗೆ ಹಳಿಳ
ಮತುತ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳ ಸೊಬಗನೂರ್ನು ಸ್ಥೌಕ್ಯರಗಳನೂರ್ನು ಒಟಿಟಗೆೋ ಒದಗಿಸಿದದಾ ಈ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬರುತಿತರುವುದು
ಇದು ಮೊದಲನೆೋ ಸ್ಲವಲಲಿವಾದರೂರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಗೆಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಹೌಸಿನ ನಮರಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉತೆತೋಜಿತನಾದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಅವನ ತಾಯಿ, ನಾಗೆೋಶ, ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ ಮಾತರ ಬಂದದದಾರು. ಬಾಯಂಕ್ಗೆ ರಜವದದಾ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ
ಸಿೋತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದದಾರಿಂದ ತುಮಕ್ೂರ್ರಲ್ಲಿ ಇದದಾ ಅವಳ ವಧ್ವೆ ತಾಯಿಯನುನು ಅವಳ ಜೊತೆಗಿರಲು ಕ್ರೆಸ್ುವ
ಏಪಾರಟ್ಟಾಗಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ಇದು ಅಗತಯವೆಂದು ಎಲಲಿರಿಗೂರ್ ಗ್ತಿತತುತ. ಮಗಳನುನು ದನಬಿಟ್ುಟ ದನವಾದರೂರ್
ಸ್ೂರ್ಕಲ್ ಮುಗಿದ ಮೋಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನೆಂದು ವೋರಣಣ ಹೆೋಳಿದದಾ.
ಏಕಾಂತ ಬಯಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದದಾರೂರ್ ನತಯ ತನನುನುನು ನ್ೋಡಲು ಬರುತಿತದದಾ ಜನರಿಲಲಿದೆ ಅವನಗೆ
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ಬೆೋಸ್ರವಾಗುತಿತತುತ. ಪಾರಯಶಃ ಸ್ಥಾಯುತಿತರುವಾಗಲೂರ್ ಗುಂಪ್ು ಗುಂಪ್ು ಜನ ನ್ೋಡಲು ಬರುತಿತದದಾರಿಂದ ತಾನನುನು
ಮುಖಯವಯಕ್ತಯಾಗಿ ಉಳಿದದೆದಾೋನೆಂದು ಸಿಗುತಿತದದಾ ಸ್ಮಾಧಾನಕೆಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕ್ಡಮಯಾಗಿತುತ. ಕ್ುಗುಗತಿತರುವ ತನನು
ಆರೋಗಯ ಮತುತ ಸ್ಥಾಮಥಯರಗಳ ಈ ಇಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೋರಣಣನ ಮೂರ್ಲಕ್ ತನಗೆ ಒದಗುತಿತದದಾ ಮಯಾರದೆ, ಮಹಬಾರನ,
ಉಪ್ಚಾರ, ಸ್ಥೌಕ್ಯರಗಳು ತನನುಲ್ಲಿನೂರ್ನು ಬದುಕ್ುವ ಆಸ್ಥೆಯನುನು ಉಳಿಸಿವೆಯೆಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ವಷ್ಟಾದಕೊಕಳಗಾದ. ಇಂಥ ಸ್ಥೌಕ್ಯರಗಳನೂರ್ನು ಜನಬೆಂಬಲವನೂರ್ನು ತನಗೆ ಒದಗಿಸ್ುತಿತದದಾ ಭರಷ್ಟಾಟಚಾರದ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಗೂರ್ ತನನು
ಜಿೋವಂತಿಕೆಗೂರ್ ಎಷ್ುಟ ದಟ್ಟವಾದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವದೆಯೆಂದು ಚಕ್ತನಾದ. ಮುಖಯಮಂತಿರ ಪ್ದವ ತನಗೆ ಬೆೋಡವೆನುನುತತಲೆೋ,
ಹಿೋಗೆ ಅನುನುವುದರಿಂದಲೂರ್ ಅದನುನು ಪಾರಯಶಃ ಗಟಿಟಮಾಡಕೊಳುಳತತಲೆೋ, ತನನುನುನು ಆ ಸ್ಥಾಥೆನಕೆಕ ತರಲು ಉಳಿದವರೆಲಲಿ
ಮಾಡುತಿತದದಾ ಸ್ಂಚನಲ್ಲಿ ತನನು ಪಾರಮುಖಯತೆಯನುನು ಅನುಭವಸ್ುತತ ಹೆೋಗೆ ತನನು ಪಾರಣಶಕ್ತ ಚುರುಕಾಗಲು ಹವಣಸ್ುತಿತದೆ!
ನಾಗರಾಜ್ ಅವನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ ಸ್ದಸ್ಯತವದ ರಾಜಿೋನಾಮ ಪ್ತರ ಅವನ ಜೆೋಬಿನಲೆಲಿೋ ಇತುತ. ಮಹೆೋಶವರಯಯನ
ಭವಷ್ಯ ನುಡಯೂರ್ ಸ್ದಾ ನೆನಪ್ಗೆ ಬರುತಿತತುತ. ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯನೆನುೋ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗಬೆೋಕೆಂಬ
ಆಸ್ಥೆ ನಜವಾದೊದಾ? ಅಥವಾ ಇವನೆನುಲಲಿ ತಾಯಗಮಾಡ ಭರಷ್ಟಾಟಚಾರದ ಸ್ಥೆಲೆಗಳಿಂದ ದೂರ್ರವದುದಾ, ಜನಹಿತವನೂರ್ನು ತನನು ಒಳಗಿನ
ಹಿತವನೂರ್ನು ಸ್ಥಾವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಮಮ ಸ್ಥಾಧಿಸ್ಬೆೋಕೆಂಬ ಇನ್ನುಂದು ಸ್ಥೆಳ್ಳೆತ ನಜವಾದೊದಾ? ಹಿಂದೊಮಮ ಬೆೈರಾಗಿ
ಉತತರ ಕೊಡಬೆೋಕಾಗುವಂತೆ ತನನು ಪ್ರಶೆನುಯನುನು ಅವನಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಲಾರದೆ ಸೊೋತಿದುದಾ ನೆನಪಾಗುತತದೆ. ಮತೆತ ಈಗ ಅಂಥದೆದಾೋ
ಸ್ಂದಗಧಿದಲ್ಲಿ ತಾನದೆದಾೋನೆ.
ಪಾರಯಶಃ ಪ್ರಶೆನುಯೆೋ ಇಲಲಿ. ಧ್ಮರಸ್ಂಕ್ಟ್ಗಳು ನಜವಲಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ೋ ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಲ್ೋ ಎಂದು ಕೆೋಳಿಕೊಳುಳವಾಗ
ನಮಮ ಆಳವಾದ ಆಸ್ಥೆ ಎರಡು ದಕ್ುಕಗಳಲೂರ್ಲಿ ಸ್ಮಾನಶಕ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ಯುಯತಿತರುತತವೆಯೋ ಎಂಬುದೆೋ ಅನುಮಾನ. ನಮಮ
ಪಾರಣಶಕ್ತಯನುನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ುಕ ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಥೆಳ್ಳೆಯುತಿತದದಾರೆ ಆಗ ಧ್ಮರ ಸ್ಂಕ್ಟ್ ನಜವಲಲಿ. ಅದು ಲಾಲಸ್ಥೆ. ತಿೋಟ್ಟೆ.
ನಮಗೆ ನಾವೆೋ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂಬ ವಾಯಮೊೋಹ.
ವೋರಣಣ ಒದಗಿಸ್ುತಿತದದಾ ಈ ಆವರಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅಪ್ರಯವಾಗಿದದಾಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ತಾನು ಒಳಗಾಗುತತಲೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿವೆಂದು
ನಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಡುತಾತನೆ. ಆದರೂರ್ ಬಾಧೆಯಾಗುತತದೆ. ನಾಗರಾಜ್ ತನನು ರಾಜಿೋನಾಮಯನುನು ಪೋಸ್ಥ್ಟ್ಟ್ಮಾಡುವುದಲಲಿ
ಎಂಬ ಭರವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅದನುನು ತಾನು ಬರೆದದದಾಲಲಿ – ಅವನ ತಿೋಮಾರನಕೆಕ ಬಿಟ್ಟದುದಾ ಬರಿ ನಾಟ್ಕ್ವಲಲಿ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ
ತನನು ವಚಾರಸ್ರಣಯಲ್ಲಿ ಮತೆತ ಗ್ಂದಲವುಂಟ್ಟಾಗುತತದೆ.
ವೋರಣಣನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ ಕ್ರೆಸ್ುವಂತೆ ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾವನ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ಬಿದರು
ಹಿಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೊಕ್ುಕ ಹೊರಡುವ ಮೃದುವಾದ ನಾದದಲ್ಲಿ ಮಗನುನಾಗುತಾತನೆ.
***
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತರ ಈ ಫಾರಂಗೆ ಬಂದು ಗೌಜೊೋ ಗೌಜು. ಸ್ಂಭರಮದಂದ ಸಿೋರೆಯ ಸ್ಥೆರಗನುನು ಗ್ಬೆಬ ಕ್ಟಿಟಕೊಂಡು
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ಅವಳು ಓಡಾಡುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕೆಕ ತಾನು ಒಡೆಯನಾಗಿದದಾರೆ ಈ ತಾಯಿ ತೃಪ್ತಳ್ಳಾಗುತಿತದದಾಳು ಎನನುಸಿ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನಗುಬಂತು. ಆಕೆಯೆೋ ಹೊೋಗಿ ದೊಡಡ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ುವನುನು ಕ್ರೆದು, ಹಕ್ಕ ಹಾರಾಡಯೋ ಬೆೋರೆವರ ಕ್ಣುಣ
ಬಿದೊದಾೋ ದೃಷಿಟಯಾಗದರಲೆಂದು ಕೊಳಗವನುನು ಸಿೋರೆಯ ನರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚಚಿಕೊಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಎದುರು ನಂತು ಒಳ
ಸ್ಂಚು ಮಾಡುವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ,
‘ಇದೆಂಥದೊೋ ಮಾರಾಯ’ ಎಂದಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ರಶಾನುಥರಕ್ವಾಗಿ ನ್ೋಡದ.
‘ಇನೂರ್ನು ಎರಡು ಮೂರ್ರು ಕೊಳಗದಷ್ಟಾಟದರೂರ್ ಅದರ ಕೆಚಚಿಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದದೆ – ಮಾರಾಯ. ಕೆೈಬತಿತ ಬಂತೂರ್ಂತ ಜವಾನ ಕ್ರೆಸ್ತ
ಇದಾನೆ.’
ನ್ರೆಗೆರೆಯುವ ಬೆಚಚಿಗಿದದಾ ಹಾಲನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತ್ೋರಿಸಿ ಮತೆತ ಮುಚಚಿದರು.
‘ಕಾಯಿಸು ಕೊಡೆತೋನೆ ಕ್ುಡ. ನಮಮನೆೋ ಆಕ್ಳ ಕಾವೆೋರಿ ಇತತಲಲಿ ಅದರ ಕೆಚಚಿಲ್ಗೆೋ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ ನೋನು ಕ್ುಡತಿದದಾದುದಾ
ನೆನಪ್ದೆಯೆೋ? ಸ್ಥಾಧ್ು ಹಸ್. ಒಂದಸುಲ ಒದದಾದದಾಲಲಿ. ಅದರ ಬುಡದೆದಾೋ ಹಸ್ಥಾನ ಈಗಲೂರ್ ನಾನು ಕ್ರೆಯೋದು. ಅಬಬಬಾಬಂದರೆ
ಒಂದುಸ್ಥೆೋರು ಕ್ರಿೋತಿದೆ. ಅದರಲಲಿಧಾರನನು ಜೊೋಯಿಸಿರಗೆ ಕೊಡತೋನ – ದೆೋವರ ತಲೆಮೋಲೆ ಬಾರಮಣ ಸ್ುರಿೋಲ್ ಅಂತ. . . .’
ಪಾಯಂಟ್ಟ್ತ್ಟ್ುಟ ಜುಬಬಹಾಕ್ ಸ್ಥಾನುನ ಮಾಡ ಹೊರಬಂದ ಗೌರಿ ತಲೆಯ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳುಳತತ ದೂರ್ರದಲ್ಲಿ
ಕ್ೂರ್ತಿದುದಾದು ತಾಯಿಗೆ ಕಾಣಸ್ುತತದೆ. ಗೌರಿ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಹಚಚಿದುದಾ ಕ್ಂಡು ತಾಯಿ ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸ್ುತಾತಳ್ಳೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮುಗುಳು
ನಗುತತ,
‘ಹೊಗೆಸೊಪ್ುಪ?’ ಎಂದು ಅಣಕ್ ಮಾಡುತಾತನೆ.
‘ತಂದದುದಾ ಮುಗಿೋತ ಬಂತು. ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಹೆೋಳಿ ತಸ್ುರ’ ಎಂದು ಗೆಲುವಾಗಿ ಗೌರಿಯನುನು ಕ್ರಿೋತಾರೆ.
‘ಕ್ಡುಬು ಮಾಡದೋನ. ತಿಂಡಗೆ ಬನನು’
ಹಿಂದನ ರಾತೆರ ಸ್ದಾಶಿವನಗರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಟ್ಟ ಹಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸೊಸ್ಥೆಗಷ್ುಟ ಇಟ್ುಟ, ಉಳಿದದದಾನುನು ಮರೆಯದೆ ಬೆಳಗಿನ
ಝಾವ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಂದು, ಬಾಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಬೆೋಯಿಸಿ, ತೆಂಗಿನ ಚಟಿನು ಮಾಡ ಮಗನಗೂರ್ ಗೌರಿಗೂರ್ ನಾಗೆೋಶನಗೂರ್
ಬಡಸ್ುತಾತರೆ. ಮಗನಗೆ ಇಷ್ಟವೆಂದು ತಂದದದಾ – ರುಕ್ಮಣಯಮಮ ಸ್ಥಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ದ – ಮಾವನ ಮಿಡ
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ಉಪ್ಪನಕಾಯನೂರ್ನು ರಸ್ವನೂರ್ನು ಎಲೆಗೆ ಬಡಸ್ುತತ,
‘ಯಾವ ಮರದುದಾ ನೆನಪಾಗತತ ಹೆೋಳು?’
ಎಂದು ಮಗನನುನು ಕೆೋಳುತಾತರೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನಗೆ ಗ್ತಿತದದಾ ಮರಗಳನೆನುಲಾಲಿ ನೆನಪ್ು ಮಾಡಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಹುಲ್ಯೂರ್ರಿನ
ಹೊಳ್ಳೆಯಬದ ಒಂದು ಮರವದೆ; ಜೊೋಯಿಸ್ರ ಮನೆಯ ಮೋಲ್ನ ಗುಡಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಂದದೆ; ದನಕಾಯುವಾಗ ಗುಡಡದ
ಕೆಳಗೆ ಬೆೋಲ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿಲಲಿದೆ ತನಗೆ ಆತಂಕ್ವನುನುಂಟ್ುಮಾಡುತಿತದದಾ ಕೊರಕ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತಂದದೆ. ಮೂರ್ರೂರ್ ಮಿಡ
ಉಪ್ಪನಕಾಯಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಮರಗಳು. ಮೂರ್ರರ ತ್ಟ್ುಟ ಮುರಿದರೂರ್ ಸೊನೆ ಚಮುಮತತದೆ. ವಷ್ರಗಳ್ಳಾದರೂರ್ ಅವುಗಳ
ಉಪ್ಪನಕಾಯಿ ಕೆಡುವುದಲಲಿ. ಒತಿತದರೆ ಮತತಗೆ ಪ್ಚಕೆಕನನುದೆ ಕ್ಚಚಿದರೆ ಕ್ಟ್ಮಮನುನುತತದೆ. ಮೂರ್ರರ ರುಚಯೂರ್ ಬೆೋರೆ –
ಘಾಟಿನಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪ್ುಪ ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹದವಾಗಿ ಮುರುಟಿಕೊಳುಳವ ಸೊಗಸಿನಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಸ್ಥಾರಿ ಕ್ಚಚಿ ನೆನಪ್ು
ಮಾಡಕೊಳಳಲು ಯತಿನುಸ್ುತಿತದದಾ ತನನುನುನು ಕ್ುಕ್ಕರು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು, ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ತುಂಟ್ತನದಂದ ಉಪ್ಪನ
ಕಾಯಂತೆಯೆೋ ಸ್ುಕಾಕದ ಮುಖದಂದ ನ್ೋಡುತಿತದದಾ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನುಮಾನಸ್ುತಾತ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಹೊಳ್ಳೆೋ ಬುಡದದಾಲಲಿವ?’
ಸ್ಂತ್ೋಷ್ದಂದ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ಬಿರಿಯಿತು.
ಮಧಾಯಹನು ವೋರಣಣ ಬಂದು’ಏನು ಬರಹೆೋಳಿದರಂತಲಲಿ?’ ಎಂದ.
ನಂತಿದದಾ ವೋರಣಣನಗೆ ಕ್ೂರ್ರಿ ಅಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ. ಸಿಗರೆೋಟ್ನುನು ತುಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಸಿ ಅದನುನು ಹಚುಚಿವಂತೆ ಕೆೋಳಿದ. ಅವನ ಮನಸ್ುಸು
ಉದವಗನುವಾಗಿರುವುದನುನು ಗಮನಸಿ ವೋರಣಣ ಸ್ಮಾಧಾನದಂದ ಕಾದ.
‘ವೋರಣ್ಣೋರೆ ನಮಮನುನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೆೋಳಬೆೋಕ್ು. ದಯಾಮಾಡ ತಪ್ುಪ ತಿಳಿಯಬಾರದು.’
‘ಕೆೋಳಿ ಗೌಡರೆ’
‘ನನನುನುನು ಮುಖಯಮಂತಿರ ಮಾಡಲ್ಕೆಕ ನಮಗಾಗತ ಇರೋ ಖಚೆರಷ್ುಟ?’
‘ಗೌಡರೆ ನೋವು ತುಂಬ ನಷ್ಟಾಠವಂತರೂರ್ಂತ ನನಗೆ ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ನೋವು ಚಾಣಾಕ್ಷರೂರ್ಂತೂರ್ಲಿ ತಿಳಿದಾದೋನ. ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ
ಇಳಿದಮೋಲೆ ಇವೆಲಲಿ ಇದೆದಾೋ ಇದೆ.’
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‘ಗ್ತುತ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ರಾಜಕ್ೋಯ ಅಲಲಿ.’
‘ಅದೂರ್ ಗ್ತುತ ನನಗೆ ಗೌಡರೆ. ಆದರೆ ದೆೋಶದ ಸಿಥೆತಿ ಸ್ಂದಗಧಿವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾರಧಿಕಾರಾನನು ತಡೆಯೋಕೆ ಬೆೋರೆ ಮಾಗರಇಲಲಿ.
ನಮಮ ರಾಜಕ್ೋಯವನನು ಈ ಅಪಾಯ ಕ್ಳ್ಳೆದ ಮೋಲೆ ಮಾಡುವರಂತೆ’.
‘ನಮಮ ಸ್ಥಾವಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಲಿಂತ ನಾನು ತಿಳಕೊಳಳಲ?’
ವೋರಣಣ ನ್ಂದಂತೆ ಕ್ಂಡತು.
‘ಗೌಡರೆ ನಮಮಲ್ಲಿಂದು ನಾನು ನ್ೋಡದೋನ. ನಮಗೆ ಸ್ಂಶಯದ ಪ್ರಕ್ೃತಿ. ಹತಿತರದವರನುನು ಬೆಳ್ಳೆಯೋಕೆ ಬಿಡದೆೋ ಇರೋ
ಆಲದಮರದಂತೆ ನೋವು ಅಂತಲೂರ್ ಒಂದು ದೂರ್ರು ಕೆೋಳಿದದಾೋನ. ಆದರೆ ಹತಿತರದವರೆಗೆ ನಮಮ ಯೋಗಯತೆ ಇಲಾಲಿಂತೂರ್ಲಿ
ನನಗೆ ಗ್ತುತ.’
‘ನನನು ಪ್ರಶೆನುಗೆ ನೋವು ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.’
‘ನಾನ್ಬಬ ವಾಯಪಾರಿ ಗೌಡರೆ. ನನನು ವೃತಿತಧ್ಮಾರನನು ಬಿಡು ಅಂತಿೋರ?’
‘ಆದರೆ ಅದಕೆಕ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡೋದಕೆಕ ನನನುನುನು ಜನ ಚುನಾಯಿಸಿಲಲಿ.’
‘ಅಯಯೋ ಶಿವನೆ. ನಮಮ ಮಾತು ಅಥರ ಆಗಿತಲಲಿ ನನಗೆ. ನಾನ್ಬಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲಲಿವ? ನನಗೂರ್ ಅಭಿಮಾನ ಇಲಲಿವ?
ನಮಮನುನು ಆ ಸಿೋಟಿನ ಮೋಲೆ ಒಂದು ವಷ್ರನಾದರೂರ್ ನ್ೋಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ನನಗೆ ಆಸ್ಥೆ. ನನಗೆೋನೂರ್ ಮಾಡಬೆೋಡ ನೋವು.
ಆಣೆಯಿಟ್ುಟ ಹೆೋಳ್ಳೆತೋನೆ; ಯಾವುದಕ್ೂರ್ಕ ನಮಮ ಹತರ ನಾನು ಬರಲಲಿ. ಈಗಿರೋ ಖದೋಮ ನಾನು ಹೆೋಳಿದದಾನುನು ನನಗೆ ಮಾಡ
ಕೊಡಾತ ಇಲಾವ?’
ತನನು ಮಾತಿನಂದ ವೋರಣಣ ಅತಯಂತ ನ್ಂದು ಹೊರಟ್ುಹೊೋಗುತಾತನೆಂದು ತಿಳಿದದುದಾ ಸ್ುಳ್ಳಾಳಗಿತುತ. ಸ್ರಸ್ವಾದ ಧಾಟಿ
ಬಿಡದೆ ವೋರಣಣ ಮಾತಾಡದದಾ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೂರ್ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಯಾದದಾರಿಂದ ವೋರಣಣನೆಷ್ುಟ ಗಟಿಟಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವ
ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೆೋಳಿದ:
‘ನಾನು ಚೋಫರ ಆಗಿರೋ ತನಕ್ ನಮಗೆ ಕ್ಂಟ್ಟಾರಕ್ಟ್ಟ್ಸಿಗಲಲಿ.’
‘ಬೆೋಡ’ ವೋರಣಣ ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ: ‘ನೋವು ಮಾಡೋರಲಾಲಿಂತೂರ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ತಿತಲವ? ನಾನು ಸ್ಥಾಕ್ಷ್ುಟ ದುಡುಡ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಮಾಡದೋನ ಗೌಡರೆ. ಈಗ ನಮಮಂಥ ಒಬಬ ದೊಡಡ ಮನುಷ್ಯನನು ಆ ಸ್ಥಾಥೆನದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸೊೋದರಲೆಲಿೋ ನನಗ್ಂದು ಸ್ುಖವದೆ.
ನೋವು ಇದನನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳಳದೆ ಸ್ಣಣತನ ಮಾಡದರೆ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತೆತ.’
‘ನ್ೋಡ ನನನು ಆರೋಗಯ ಸ್ರಿಯಿಲಲಿ. ಈ ಖಾಹಿಲೆೋನೂರ್ನು ನಾನು ಉಳಿದವರ ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಿ ಗಳಿಸೊೋಕೆ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿತೋದೆೋನ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲ ಅನುಮಾನವಾಗುತೆತ.’
‘ಬಿಡ ಗೌಡರೆ. ನಾನು ಹೆೋಳೊೋದಷ್ುಟ: ನೋವು ನಮಮ ಖದೋಮನ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಕೊೋಬೆೋಕಾಗತೆತ. ಆದದಾರಿಂದ ನಮಮ
ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿರೋದನೆನುಲಲಿ ಈಗ ಮಾಡಲಿಕೆಕ ಆಗಲಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಬಹುದು. ನೋವು ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣ. ಕ್ೂರ್ತು
ಮಾತಾಡ ಕೆೈಲಾದದಾನುನು ಮಾಡ ಮುಂದನ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತಿತಗೆ ಇನನುಷ್ುಟ ಬಲವಾಗಿ.’
‘ನನನುನುನು ಮುಂದಟ್ುಟಕೊಂಡರೆ ಆ ಕ್ಡೆೋಂದ ಹತುತ ಜನ ಈ ಕ್ಡೆ ಬಂದಾರು ಅನ್ನುೋದು ನಜವ?’
‘ಹಾಗಿಲೆದಾ ಇದದಾರೆ ನಮಮ ಖದೋಮನೆ ನಮಮನನು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ಥಾತನ? ಈಗಲೂರ್ ಅವ ಪ್ರಧಾನ ಜೊತೆ ಸ್ಥೆೋರಿಕೊಳೊಳೋಕೆ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ
ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತ ಇದಾನೆ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಿಗರೆೋಟ್ನುನು ಆರಿಸಿದ, ವೋರಣಣ ಎದುದಾನಂತು ಹೆೋಳಿದ:
‘ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ತಾನೆ? ಇನುನು ನಾನು ಹೊೋಗಿತೋನ. ಏನಾರೂರ್ ಬೆೋಕಾದೆರ ಹೆೋಳಿ ಕ್ಳಿಸಿ.’
ಈ ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆಯ ನಂತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆ ಬಗೆಗ ಯಾರ ಹತಿತರವೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ಸ್ಥಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹುರುಪ್ನಲ್ಲಿರುತಿತದದಾ.
ಮಾರನೆೋ ಬೆಳಿಗೆಗ ಜೊಯೋತಿ ಬಂದು ಗೌರಿಯ ಸ್ಹಾಯದಂದ ತನನುನುನು ಬಿಸಿನೋರು ತುಂಬಿದ ತ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿಳಿಸಿದಳು.
ಕಾಚವನೂರ್ನು ಬನೋನನೂರ್ನು ಗೌರಿ ಇದುದಾದರಿಂದ ಬಿಚಚಿದೆ ಅವನು ತ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿಳಿದ. ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಎಡಗೆೈ ಎಡಗಾಲನುನು ಹೆಚುಚಿ
ಶರಮವಲಲಿದೆ ಆಡಸ್ಬಹುದೆಂದು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಖಷಿಯಾಯಿತು. ನೋರಿನ ಥೆರಪ್ಯಲ್ಲಿ ನುರಿತಿದದಾ ಗೌರಿ ಜೊಯೋತಿಯನುನು
ಕ್ಳಿಸಿದಳು. ಇದಾದ ಮೋಲೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬೆಳಗಿನ ವಸ್ಜರನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾತರ ಜೊಯೋತಿ ಬರುತಿತದದಾಳು.
ತನನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಚ ಬನೋನುಗಳನುನು ಬಿಚಚಿಲು ಮುಜುಗರ ಪ್ಡುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡ ಗೌರಿ ನಕ್ಕಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ನಾಚದ. ಮಾರನೆೋ ದನ ಬನೋನನುನು ಬಿಚಚಿಲು ಸ್ಮಮತಿಸಿದ.
ಗೌರಿಯ ಕೆೈ ತನನು ಕೆೈಕಾಲುಗಳ ಮೋಲೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೆೋವಲ ಚಕ್ತಸುಕ್ ಸ್ಪಶರವೆನನುಸ್ಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸ್ಪಶರವನುನು ಅವಳು
ಕ್ೂರ್ಡ ಬಯಸಿದಂತೆ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಮೈಬಿಸಿಯಾಯಿತು. ಖಾಯಿಲೆ ಬಿದದಾ ಮೋಲೆ ಪ್ರಥಮ
ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿ ಅವನು ಗಲ್ಬಿಲ್ಗ್ಳಗಾದ.
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ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನೋರಿನ ತ್ಟಿಟಯಿಂದ ಮೋಲಕೆಕೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಗೌರಿ ತ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ತಳಿಳಕೊಂಡು
ಹೊೋಗುವಳು. ತಾನು ಪಾಯಂಟ್ಟ್ ತ್ಟ್ಟಾಟಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚುಚಿ ಆರಾಮವಾಗಿರುವುದನುನು ಅವಳು ಗಮನಸಿ, ಪಾಯಂಟ್ಟ್
ಜುಬಬಗಳನುನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕ್ಚೋರಪ್ನಂದ ಬಿಗಿದರುತಿತದದಾಳು. ತ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ, ಅವನಗೆ
ಕ್ೂರ್ತಲೆಲಿೋ ವಾಯಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತತ, ಅವಳು ತನಗೆ ಪ್ರಯವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುನು ಅವನಗೆ ಓದುವಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾನು ದನಕಾಯುತಿತದಾದಾಗಿನ ದನಗಳನುನು ಅವಳಿಗೆ ಚತರವತಾತಗಿ ಹೆೋಳುವನು. ಅಶವತಥೆದ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತಾಗ
ಎದುರಿನ ಪೆೋರಳ್ಳೆ ಮರಕೆಕ ಅತಿಥಿಗಳ್ಳಾಗಿ ಬರುತಿತದದಾ ಹಕ್ಕಗಳನೆನುಲಲಿ ವಣರಸ್ುವನು. ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ್ ಮುಗಿಸಿದದಾರೆ ತಾಯಿಯೂರ್
ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತಿರುವಳು. ಒಮಮ ಗೌರಿ ಏನ್ೋ ಕೆಲಸ್ಕೆಕ ಎದುದಾ ಹೊೋದಾಗ ಅವಳು,
‘ನೋನು ಇವಳನೆನುೋ ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ?’
ಎಂದಳು. ಈ ಪ್ರಶೆನುಯಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಬಿಬಬಾಬದ. ತಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಮುಗಧಿವಾಗಿ ಅಂದಳು:
‘ನಮಮ ಕ್ುಟ್ುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎರಡು ಹೆಂಡರನನು ಮಾಡಕೊಂಡದದಾಲಲಿವ? ಅದಕೆಕೋನಂತೆ?’
‘ಅಮಮ ಹಾಗೆಲಲಿ ಗೌರಿ ಹತತ ಮಾತಾಡಬಿಡಬೆೋಡ’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ರೆೋಗಿ ಹೆೋಳಿದ.
‘ನಾನಾಯಕೆ ಮಾತಾಡಲಿೋ, ನೋನು ಬೆಳ್ಳೆದು ದೊಡಡವನಾಗಿಲವ? ಸ್ುಮಮನೆೋ ಕೊರಗ್ೋಕ್ಂತ ಆಸ್ಥೆಯಿದದಾರೆ ಮಾಡಕೊ ಅಂದೆ
ಅಷ್ಟೆಟ.’
ತಾಯಿಯ ಸ್ರಳವಾದ ಮಾತು ಅವನನುನು ಮುಟಿಟತು. ಆದರೆ ಗೌರಿಗೆ ತನನುನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಬೆೋರೆ ಬದುಕ್ದೆ ಎಂದು
ಗ್ತಿತದದಾರಿಂದ ಆ ದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತನನು ಯೋಚನೆಯನನುವನು ಹರಿಯಬಿಡಲ್ಲಲಿ.
ಬೆರಳುಗಳು ಈಗ ರಬಬರ್ಚೆಂಡನುನು ಒತತಬಲಲಿವು. ಕಾಲನುನು ಎತುತವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ಕ್ರಮೋಣ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತಿತದೆ. ಇನ್ನುಂದು
ತಿಂಗಳಲೆಲಿೋ ಕ್ರಚ್ಗಳ ಮೋಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗುತತದೆಂದು ಗೌರಿ ಹೆೋಳುತಿತದದಾಳು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗಿರುವ ರಜೆ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತರ. ಆಮೋಲೆ ಹೊೋಗುವಳ್ಳೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗಾಗುತಿತದದಾ ಭಯ ಗಮನಸಿ ಗೌರಿ ತಾನು ಹೊೋಗುವ ಬಗೆಗ
ಪ್ರಸ್ಥಾತಪ್ ಮಾಡುವುದಲಲಿ.
ಹಗಲು ಸ್ುಂದರವಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಇರುವುದು. ರಾತೆರ ನಕ್ಷತರಗಳು ಖಚತವಾಗಿ ಮೂರ್ಡ ಆಕಾಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೋಲ್ಯಲ್ಲಿ
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ಶೋಭಿಸ್ುವುದು. ಒಮೊಮಮಮ ಗೌರಿ ಮತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನವಲುಗಳು ಗರಿಗಳನುನು ಕೊಡೆಯಂತೆ ಬಿಚಚಿ
ನಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಣಬಂದವರಂತೆ ತತತರ ಅದುರಿಸ್ುತತ ಕ್ುಣಯುವುವು. ತಾಯಿ ಬರಿೋ ಹಸ್ು ಹಾಲು ಹಣುಣಗಳ ಬಗೆಗ
ಮಾತಾಡುವಳು. ಕ್ಡುಬು ಮಾಡಲು ಹಲಸಿನ ಹಣಣಲಲಿವೆಂದು ದನಕೊಕಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂರ್ ಕೊರಗಿ, ಮಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ನೋರೂರ್ರುವಂತೆ ಮಾಡುವಳು. ನಾಗೆೋಶ ಸಿೋರಿಯಸ್ಥಾಸುಗಿ ಮೋಜಿನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಜಿೋವನ ಚರಿತೆರಯನುನು ಬಣಣಕ್ಟಿಟ
ಬರೆಯುತತ ಬರೆದದದಾನುನು ಓದುತತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ನಾಚಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅನೆೋಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಗೌರಿಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರುವುದನುನು ರಿಹಸ್ಥ್ಮಾರಡಕೊಳುಳವನು.
‘ಗೌರಿ ನಾನು ನನನು ಪ್ರೋತಿಸ್ತ ಇದೆದಾ. ಆದರೆ ವಾರಂಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಕ್ದ ಅನುಭವವಾಗಿದದಾರಿಂದ ನನನು ಕೆೋಳಲಾರದೆ
ಹೊೋದೆ.’ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರೆ ಏನನೂರ್ನು ಹೆೋಳಿದಂತಾಗುವುದಲಲಿವೆಂದು ಸ್ುಮಮನಾಗಿ ಬಿಡುವನು. ಗೌರಿ ಮಧ್ಯವಯಸಿಸುನ
ಪೌರಢೆಯಾಗಿದದಾರೂರ್ ಮತೆತ ತನನು ದಳಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಡಸಿಕೊಂಡು ಮಗಿಗನಂತೆ ಅವನಗೆ ಕಾಣುವಳು. ಕ್ರಮೋಣ ಇಬಬರೂರ್ ತಮಮ
ಹಿಂದನ ದನಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುವುದನುನು ಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ದನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಬಿದರು ಹಿಂಡಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ. ಗೌರಿಯೂರ್ ಏನ್ೋ ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾಳು. ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ತರಡೆ ಮಾಡುತಿತದದಾಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತೆ ಹಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡದ, ಗೌರಿ ವಸ್ಮಯದಂದ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿ ಹಾಡುವ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನ್ೋಡುತತ ಕ್ೂರ್ತಳು.
ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಳಗಾದ ಕಾರಪ್ು ಗಡಡಗಳು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಕ್ಳ್ಳೆ ಕ್ಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ವಾಯಿತು.
ಕ್ೂರ್ತಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ಬೆಳ್ಳೆದದದಾ ಹಸಿರಾದ ಗರಿಕೆಗಳನೂರ್ನು ಪ್ುಟ್ಟಾಣ ಹೂರ್ಗಳನೂರ್ನು ಆಯದಾಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಲ್ಲಿಸಿದ ಮೋಲೆ ತಾನೂರ್
ಮದುವಾಗಿ ಹಾಡತ್ಡಗಿದಳು – ಅವನಗೆ ಪ್ರಯವಾದ ಕ್ಬಿೋರ್ ಹಾಡುಗಳನನು.
ಒಂದು ದನ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ವೋಲ್ ಚೆೋರನುನು ಸಿವಮಿಂಗ್ ಪ್ೂಲ್ ಹತಿತರ ನಲ್ಲಿಸಿ ತನನು ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿ ಬಿಕ್ನಯಲ್ಲಿ ನಂತಳು.
ಅವಳು ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಹಿೋಗೆ ಬಟ್ಟೆಟ ಬಿಚಚಿದಾಗ ಅವನಗೆ ಗ್ಂದಲವಾಯಿತು. ಅವಳು ಎತತರದಲ್ಲಿ ನಂತು, ಕೆೈಗಳನುನು ಚಾಚ,
ತನನು ಸ್ಪ್ುರವಾದ ದೆೋಹವನುನು ಹೆದೆಯೆೋರಿಸಿದ ಬಾಣದಂತೆ ಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿಸಿ ನೋರಿಗೆ ಚಮಿಮದಳು. ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಮತೆತ
ಕ್ಪ್ುಪ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಬೆನುನು, ಸ್ಣಣ ಸೊಂಟ್, ತ್ೋರವಾದ ನಂತಬ, ಪ್ುಟ್ಟ ಪಾದಗಳ್ಳಾಗಿ ನೋರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೋಣ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡು
ಚಲ್ಸಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಇಡೋ ದೆೋಹ ಅವಳ ದೆೋಹದ ಚಲನೆಯನುನು ಕ್ಲಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಿಸಿತು. ಬಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ುಶಲ
ಈಜುಗಾರನಾಗಿದದಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾರುಗೆೈಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾರುಗೆೈಯಾಗಿ, ಅವಳ ಬಡಯುವ ತಳುಳವ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತನನು
ಕಾಲುಗಳ್ಳಾಗಿ ಅವಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತನಮಯನಾದ. ತನನುಧ್ರ ದೆೋಹ ಜಡವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನಗೆ
ಮರೆತುಹೊೋಗಿತುತ. ಗೌರಿ ನೋರಿನಂದೆದುದಾ ಅವನೆಡೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ ನುಣುಪಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಚಮರದ ಮೋಲೆ ನೋರಿನ
ಬಿಂದುಗಳು ಮಿನುಗುತಿತದದಾವು. ಅವಳ ಕ್ೂರ್ದಲ್ಂದ ನೋರು ಜೊಟ್ುಟತಿತತುತ. ಅವಳ ಮೈಮೋಲ್ನ ತಂಪ್ು ತನನುದೆೋ ಎನನುಸಿ
ಅವನು ನಡುಗಿದ. ಅವಳ ಚೆೈತನಯ ಪ್ೂಣರವಾದ ದೆೋಹ ತನನು ಜಡವಾದ ದೆೋಹಕೆಕ ಹೆೋಸಿೋತೆಂದು ಭಯವಾಯಿತು.
ಅಸ್ೂರ್ಯೆಯಿಂದ ಅವನು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಚಿದ. ಗೌರಿಯ ಒದೆದಾಯಾದ ಕೆೈಗಳು ತನನು ಕೆನೆನುಕ್ತುತಗಳನುನು ಸ್ವರುತಿತದುದಾದನುನು ಅರಿತು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ತನಾಗಿ ಕ್ಣುಣಬಿಟ್ಟ. ‘ನನಗೆ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮತೆತ ಕ್ೂರ್ರಬೆೋಕೆನನುಸ್ುತತ?’ ಎಂದಳು. ಅವಳು ಏಕ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಡದ
ಮಾತಿನಂದ ಅವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಗೌರಿ ವೋಲ್ ಚೆೋರನುನು ಬಿಕ್ನಯಲೆಲಿೋ ತಳಿಳಕೊಂಡು ಹೊೋಗಿ, ಅವನ
ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ವಶಾಲವಾದ ತ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೋರು ತುಂಬಿಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿದಳು.
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ಅವನಗಿಷ್ುಟ ದನವೂ ಅಪ್ರಿಚತವಾಗಿದದಾ ಗಾಢವಾದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ‘ಎಲಲಿವನೂರ್ನು ಬಿಚತೋನ’ ಎಂದು ಅವನ ಕಾಚವನೂರ್ನು ಬಿಚಚಿಲು
ಹೊೋದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆದರಿದವನಂತೆ ಬೆೋಡವೆನನುಲು ಹೊೋಗಿ ನಸ್ಸುಹಾಯಕ್ನಾಗಿ ಸ್ುಮಮನದದಾ. ತನನು ರೋಗಗರಸ್ಥೆವಾದ ದೆೋಹದ
ಬೆತತಲೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೆೋಸ್ದದಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ೃತಜಞಭಾವ ಮೂರ್ಡತು. ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳು ಏನನ್ನುೋ ನ್ೋಡದೆ
ಆವೆೋಶದಲ್ಲಿದದಾಂತೆ ಅನನುಸಿತು. ಅವಳ ದೆೋಹ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ತನನು ದೆೋಹಕೆಕ ಆತು, ಅದನೆನುತಿತ ನೋರಿನಲ್ಲಿಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವಳೂರ್
ಅದೆೋ ತ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿಳಿದು ತನನು ಬಟ್ಟೆಟಯನುನು ಬಿಚಚಿ ಎಸ್ಥೆದಳು. ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ತನನು ದೆೋಹವನುನು ಹಗುರಾದ ಅವಳ
ದೆೋಹ ಅಪ್ಪತು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರು ಉಕ್ಕ ಅವನ ದೃಷಿಟ ಮಸ್ುಕಾಯಿತು.
ತುಂಬ ಹೊತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ತಬಿಬಕೊಂಡದದಾ ಗೌರಿ ಎದುದಾ ಮೃದುವಾದ ಬಿಳಿಯ ಟ್ವಲುಲಿಗಳನುನು ತ್ಟಿಟಯ ಕೆಳಗೆ
ಹಾಸಿದಳು. ನಂತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಎಬಿಬಸಿ ಅದರ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವನನುನು ತಬಿಬ ತಾನೂರ್ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳ ತುಟಿ
ಮೊಲೆ ತ್ಡೆಗಳನುನು ಅವನಗೆ ಬೆಸ್ಥೆಯುತತ ಒತಿತದಳು.
‘ನನಗಿೋಗ ಆಗುತಿತಲಲಿ ಗೌರಿ’ ಎಂದ, ಆಳವಾದ ಅವನದಲಲಿವೆನನುಸ್ುವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ; ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ.
ಗೌರಿ ಗಾಢವಾದ ಮೌನದ ಮಡುವಾಗಿದದಾಳು. ಮೊಳ್ಳೆಯುವ ಬಿೋಜವನುನು ತನನು ಬೆಚಚಿನೆಯ ಸ್ಹನೆಯ ಕ್ತತಲಲ್ಲಿ
ಮುಚಚಿಟ್ುಟಕೊಳುಳವ ಮಣಣನಂತಿದದಾಳು. ಅವಳ ಬೆರಳುಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಇಡೋ ದೆೋಹದ ಮೋಲೆ ಆಡದುವು. ಚಲುಮಗಳನುನು
ತಟಿಟ ಮುಟಿಟ ಎಬಿಬಸ್ುವಂತೆ ಸ್ಂದ ಮೂರ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದವು. ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳು ಏಕಾಗರ ತಪ್ಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ
ಮುಚಚಿದುದಾವು. ಬೆಚಚಿಗೆ ಜಿನುಗುತಿತದದಾ ಅವಳ ಯೋನ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಟ, ತ್ಡೆ, ಪ್ಕೆಕ ರಟ್ಟೆಟ, ಕೆನೆನುಗಳನುನು ಮೃದುವಾಗಿ
ಒತುತವಂತೆ ಹಗುರಾಗಿ ಮೈಮೋಲೆ ಹರಿದಾಡದಳು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಅವನ ಮೈಯನೆನುಲಲಿ ಹಿತವಾಗಿ ಕ್ಚುಚಿತತ ಮೋಲ್ನಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿದವು. ತನಗೆ ಕ್ಣುಣಗಳಿವೆ, ಕ್ವಯಿದೆ, ಕ್ತಿತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಟಯಿಂದ, ಲ್ಂಗವದೆ ಎಂದು ಅನನುಸ್ುವಂತೆ ಅವನನುನು
ಮೊಳ್ಳೆಯಿಸ್ುತತ ಅವಳ ಉಸಿರು ಅವನ ಇಡೋ ಮೈಯ ಮೋಲೆ ಕ್ಚಕ್ುಳಿಯ ಸ್ಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡತು. ಮೈಯೆಲಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ
ಚಗುರುತತ ಪ್ುಟಿಯುತತ ಹೊೋದಂತೆ ಅವನು ಉದೆರೋಕ್ಗ್ಂಡಾಗ ಅಂಗಾತತನೆ ಕೆೈಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಅವನನುನು ಅವಳು
ಮೋಲ್ನಂದ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಿದಳು, ಅವಳ ನಧಾನವಾದ ಚಲನೆ ಆಲಾಪ್ದಂತಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಡೆದು
ಹರಿಯಿತು, ‘ಅಮಮ’ ಎಂದ. ಗೌರಿ ಹಗುರಾಗಿ ಅವನ ಮೋಲೆ ತನನು ಮೈಯನಟ್ುಟ ಮಲಗಿದಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಾಢವಾಗಿ ನದೆದಾ
ಹೊೋದ. ಮತೆತ ಎಚಚಿರಾದಾಗ ಅದೆೋನು ಕ್ನಸೊೋ ಎಂದು ಸೊೋಜಿಗಪ್ಡುತತ ತಾನು ಟ್ವಲ್ ಮೋಲೆ ಮಲಗಿರುವುದನೂರ್ನು
ಗೌರಿ ತನನು ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆತತಲೆಯಾಗಿ ಸಿಗರೆೋಟ್ು ಸ್ಥೆೋದುತತ ಕ್ೂರ್ತಿರುವುದನೂರ್ನು ಗಮನಸಿದ. ಅವಳ ಮುಖ ನ್ೋಡದ: ಅವಳು
ಕ್ರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಚಕ್ತೆಸುಯೆ? ಅನುಮಾನವಾಯಿತು.
ತಾಯಿ ಅವನ ರೂರ್ಮಿನ ಪ್ಕ್ಕದ ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗುತಿತದದಾಳು. ಸ್ಥಾಯಂಕಾಲ ಗೌರಿ ಮತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಕೆೈಯಿಂದ
ಹುಲುಲಿ ತಿನನುಸ್ುತಿತದಾದಾಗ ಅವಳು ಬಂದು ತಾನು ಗೌರಿಯ ರೂರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಲಗುತೆತೋನೆಂದೂರ್ ಗೌರಿ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂದೂರ್ ಹೆೋಳಿದಳು. ಉತತರಕೆಕ ಕಾಯದೆ ಹೊೋಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಸ್ುನಗುತತ ಗೌರಿಯನುನು
ನ್ಡದ.
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ರಾತೆರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಪ್ಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳ ದೆೋಹದ ಕಾವನಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಾಢವಾಗಿ ನದೆದಾ ಮಾಡದ. ಬೆಳಿಗೆಗ ಬಂದ
ಜೊಯೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಲಾಲಿದ ಮಾಪಾರಟ್ನುನು ಗಮನಸಿದಂತೆ ಕ್ಂಡತು.
ಎಲಲಿರೂರ್ ನರಿೋಕ್ಷಸ್ುತಿತದದಾಂತೆ ದೆೋಶಾದಯಂತ ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷ ಒಡೆದುಕೊಂಡತು. ರಹಮಾನ್ ಮತುತ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು
ನ್ೋಡಲು ಬಂದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಚಂತಾಕಾರಂತನಾಗಿದದಾ. ನಾವು ಪ್ರಧಾನಯ ಸ್ವಾರಧಿಕಾರದ ವರುದಧಿ ಸ್ದಯದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ
ಮುಖಯಮಂತಿರಗೆ ಪ್ರಿಮಿತವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದು ಸ್ರಿಯೆಂದ. ಒಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ಕ್ಷ ತಮಮ ನಾಯಕ್ತವದಲೆಲಿೋ
ಮಂತಿರಮಂಡಳ ಪ್ುನರ್ರಚತವಾಗಬೆೋಕೆಂದು ರಾಜಯಪಾಲರನುನು ಕೆೋಳಿಕೊಂಡತುತ, ರಹಮಾನ್ ಅತಯಂತ ಸ್ಂದಗಧಿವಾದ
ಲೆಖಾಖಾಚಾರವನುನು ಒಂದು ಗಂಟ್ಟೆ ಮಾಡ ಈ ಕ್ಡೆ ಐದು ಜನ ಹಚಚಿರುತಾತರೆಂದು ತ್ೋರಿಸಿದ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಮುಖಯಮಂತಿರ
ಕ್ಡೆಯಿಂದ ಹಲವರು ತಮಮ ಜೊತೆ ಸ್ಥೆೋರಿದಾದಾರೆಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಡೆಯ ಚಂದರಯಯ ಹೆೋಳಿಕೆ ಕೊಟಿಟದದಾ. ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪೆೋಜಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಕೆ, ಇನ್ನುಂದು ಪೆೋಜಲ್ಲಿ ನರಾಕ್ರಣೆಗಳು ಅಚಾಚಿಗಿ ಗ್ಂದಲ ಹುಟಿಟಸ್ುವಂತಿತುತ.
ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದು ಹೆೋಳಿಕೆಯನುನು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ಹಿಗೆ ಸಿದಧಿಪ್ಡಸಿ ತಂದದದಾ. ವಾಕ್ರಿಸ್ುತತಲೆೋ ಅದನುನು ಓದದ. ತಮಮ ಪ್ಕ್ಷ
ಸ್ದಯದ ಮಂತಿರಮಂಡಳವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸ್ುತತದೆಂದು ಅದು ಹೆೋಳಿತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅದಕೆಕ ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ದ. ರಹಮಾನ್ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಮುಖಯಮಂತಿರ ಪ್ಕ್ಷದಂದ ಇನೂರ್ನು ಐದು ಜನ ಆ ಕ್ಡೆ ಸ್ಥೆೋರಬಹುದು. ನಮಮಡೆೋಗೆ ಅವರಿಂದ ಜನಾನನು ಪ್ಡಕೊಳೊಳೋಕೆ
ನಮಮನನು ಸಿ. ಎಮ್. ಮಾಡಬೆೋಕಾಗತೆತ. ಕಾಯಾಣ’.
‘ಡಸ್ಥ್ಗಸಿಟಂಗ್’
ನಾಗರಾಜ್ ಹೆೋಳಿ ಚಾಮಿರನಾರ್ ಹತಿತಸಿದ:
‘ಈಗಲೆೋ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅನಾಕ್ರಯಿದೆ. ರಾಯಚೂರ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲರಾದಂದ ಜನ ಸ್ಥಾಯಿತದಾದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ುದದಾ. ಪ್ರತಿ ನತಯ ದರೋಡೆ,
ಹೆಂಗಸ್ರ ಮಾನಭಂಗದ ಸ್ುದದಾಗಳಿರುತತವೆ. ನಾವನೂರ್ನು ಮಂತಿರಮಂಡಳ ರಚಸೊೋ ನಾಟ್ಕ್ ಆಡಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ತಿದೋವ.’
ರಹಮಾನ್ಗೆ ಈಗ ರಾಜಕ್ೋಯ ಚಚೆರಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ತಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮಂತಿರಮಂಡಳದಲ್ಲಿ
ಟ್ಟಾರನ್ಸ್ಥ್ಪೋಟ್ಟ್ಮರಂತಿರಯಾಗುವುದನುನು ಅವನು ಆಗಲೆೋ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಂಡರುವವನಂತೆ ಕ್ಂಡ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಹೆೋಳಿಕೆ ಬಂದ ಮಾರನೆೋ ದನ ಕ್ಡಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಭರಷ್ಟಾಟಚಾರದ ತ್ತಾತಗಿರುವುದರ
ಇನ್ನುಂದು ಕ್ಥೆಯಿತುತ. ವೋರಣಣನ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಾಗಿಯೂರ್, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ್ ಹತಿತ
ಉರಿಯುತಿತರುವಾಗ ಅವನ ಕಾಮತೃಪ್ತಗೆ ದೆಹಲ್ಯ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣಬಬಳನುನು ವೋರಣಣ ಒದಗಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂರ್ ಅಚಾಚಿಗಿತುತ.
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ತನನು ದೆೋಹದ ಶುಶೂರ್ರಷ್ಟೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೊಮಮ ಕಾರಂತಿಕಾರನಾಗಿದದಾವ ಎಲಲಿ ಮೌಲಯಗಳನೂರ್ನು ಕೆೈಬಿಟಿಟರುವುದನುನು ಛೋಮಾರಿ
ಮಾಡಲಾಗಿತುತ. ರಿಜಿಸ್ಟಡ್ರಅಂಚೆಯಲ್ಲಿ ತನನು ಕೆೈ ಸ್ಥೆೋರಿದ ಈ ಪ್ತಿರಕೆಯನುನು ಗೌರಿಗೆ ಕಾಣಸ್ಗ್ಡದಂತೆ ಸ್ುಡಲು
ನಾಗೆೋಶನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ.
ಗೌರಿಯ ಬೆತತಲೆ ದೆಹವನುನು ತಬಿಬಕೊಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಗ್ಂದಲಗಳನುನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ. ಎಷ್ಟೆಟೋ
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರೂರ್ ತಾನು ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೋಗಲಾರೆ ಎನನುಸಿತು. ಹಾಗೆೋ ಈ ಸ್ದಯದ ರಾಜಕ್ೋಯದಲೂರ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಾರೆ. ಪ್ರತಿನತಯ
ಅಚಾಚಿಗುತಿತದದಾ ಪ್ಕಾಷಂತರದ ಹೆೋಳಿಕೆ. ಮಾರನೆೋ ದನ ಅದರ ನರಾಕ್ರಣೆಗಳನುನು ಓದ ಹೆೋಸಿಕೆಯಾಗುತಿತತುತ. ವೋರಣಣ
ಇದರಲೆಲಿೋ ತನಮಯನಾಗಿದದಾರಿಂದ ಫಾರಂಗೆ ಬರುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಮಾತರ ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಬರುತಿತದದಾರು.
ನಾಗರಾಜನನುನು ಬಿಟ್ುಟ ಉಳಿದವರು ಹಿಂದಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ತಾರಿೋಫು ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದದಾರು. ಇನುನು
ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಒಬಬನೆೋ ಒಬಬ ನಜವಾದ ಸ್ಥೆನುೋಹಿತನರಲು ಸ್ಥಾಧ್ಯವಲೆಲಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಟಯಿತು. ಇನುನು ನನನು ಖಾಸ್ಗಿ
ಜಿೋವನ ಕೊನೆಗ್ಂಡಂತೆ ಎಂದು ನಟಿಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಗೌರಿಯ ಕೆೈಗಳಿಗೆ ತನನು ದೆೋಹವನ್ನುಡಡ ಮಲಗುತಿತದದಾ. ಗೌರಿ ಮಾತರ ಈ
ದವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಪ್ರಸ್ನನುಳ್ಳಾಗುತತ ಹೊೋಗುತಿತರುವಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಅವಳು ಮೌನವಾಗಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಎಲೆಲಿ
ಸ್ುಳಿದಾಡುತಿತರಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನಸ್ುಸು ಅವಳಲ್ಲಿ ತಂಗಿರುತಿತತುತ. ಅವಳ ಮನಸಿಸುನ ಗಾಢವಾದ ಪ್ದರುಗಳ ಕೆೋಂದರದಲೆಲಿೋ
ತನನುನುನು ಶುಭರವಾಗಿ ಅವಳು ಕಾದಟ್ುಟ ಕಾಪಾಡುತಾತಳ್ಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಯಾಗತ್ಡಗಿತು. ತನನು ಪಾರಣದ
ಚಂತಾಮಣಯನುನು ಕಾಪಾಡಬಲಲಿ ಅವಳು ಮತೆತ ದೆಹಲ್ಗೆ ಹೊೋಗಲೆೋಬೆೋಕ್ು. ಅವಳ ಜಿೋವನ ನಡೆಸ್ಲೆೋಬೆೋಕ್ು. ತನಗೆ
ಅವಳು ಬೆೋಕ್ರುವಷ್ುಟ ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಬೆೋಕ್ರಲ್ಲಲಿ. ಏನದದಾರೂರ್ ತನನು ದೆೋಹ ಬಿರುಕ್ುಬಿಟ್ಟ ಮಡಕೆಯಂತೆಯೆೋ ಎಂಬ
ಭಾವನೆಗಳೂರ್ ಕ್ಕ್ಕರಿದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸ್ಂಕ್ಟ್ಕೊಕಳಗಾಗುವನು. ಈ ಹೊಲಸ್ು ರಾಜಕ್ೋಯದಂದ ನವೃತತನಾಗಿಬಿಟ್ುಟ,
ಬರೆದಟ್ುಟಕೊಂಡ ರಾಜಿೋನಾಮ ಕ್ಳಿಸಿ ಹಳಿಳಗೆ ಹೊೋಗಿಬಿಡುತೆತೋನೆ ಎಂದುಕೊಳುಳವನು. ಕಾಲ ನರಂತರವೆನನುಸ್ುವ
ಮಧಾಯಹನುದ ಹೊತುತ ಅಶವತಥೆಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು, ಹೊಳ್ಳೆಯ ಶಬದಾದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಕೊರಳಿನ ಗಂಟ್ಟೆ
ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಎದುರಿನ ಪೆೋರಳ್ಳೆ ಮರಕೆಕ ಹಕ್ಕಗಳು ಬಂದು ತಂಗುವುದನುನು ನರಿೋಕ್ಷಸ್ುತಿತರುವ ಆಸ್ಥೆ ಮೊಳ್ಳೆಯುವುದು.
ಉದದಾನೆಯ ಬಾಲದ ಬಂಗಾರದ ಬಣಣದ ರೆಕೆಕಯ ಅಪ್ರೂರ್ಪ್ದ ಪ್ಕ್ಷಯಂದನುನು, ಹಿೋಗೆೋ ಕಾಯುತಿತರುವಾಗ ಯಾವತ್ತೋ
ಕೆಲವು ಸ್ಥಾರಿ ಕ್ಂಡಂತೆ ಮತೆತ ಕಾಣಬೆೋಕೆನನುಸ್ುವುದು. ಆಗಿ ಹೊೋದದುದಾ ಮರುಳುವುದಲಲಿವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜೊತೆ ಈ ಆಸ್ಥೆ
ಹೊಯಾದಾಡುವುದು.
ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದನ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಲ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾರಣದ ಗೆಳ್ಳೆಯನಾಗಿದದಾ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಂದೆೋ ಬಿಡುವುದೆೋ?
ಮಗಳು ಹರಟ್ುವುದನುನು ಕೆೋಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಕ್ೂರ್ತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಒಳಬಂದ ಹನುಮನಾಯಕನಗೆ –
‘ಯಾಕೆ ಬಲ್ರಲ್ವ ಸ್ುವರ್ ಇಷ್ುಟ ದನ?’
ಎಂದು ಹುಸಿಕೊೋಪ್ದಂದ ಗದರಿಸಿದ. ಹನುಮನಾಯಕ ತಾನು ಊರಿಂದ ತಂದದದಾ ಬೆತತವನುನು ಎರಡು ಕೆೈಯಲೂರ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ
ಎದುರು ಒಡಡ ಬೆನುನು ಬಾಗಿ ನಂತು ನಾಟ್ಕ್ೋಯವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

‘ಒಪ್ಪಸಿಕೊೋ ಬೆೋಕ್ು ಈ ಬೆತಾತನನು. ಈ ನಮಮ ಭಂಟ್ ಖುದುದಾ ಕ್ಡದು ತಂದು ಕೆತಿತ ಸಿದಧಿಪ್ಡಸಿದದಾನನು’ ಎಂದು ಬಾಗಿದ ತನನು
ಬೆನನುನುನು ಎತಿತ ಬೆತತವನೂರ್ನುರಿ ವಕ್ರವಾಗಿ ನಂತ.
‘ಇನುನು ಮುಂದೆ ನಮಮ ನಾಯಕ್ ಹಿೋಗೆ ನಡೋಲಾರ ಪಾಪ್’
ಎಂದು ಠೋವಯಿಂದ ನಡೆದು ತ್ೋರಿಸಿ,
‘ಹಿೋಗೆ ನಡೋಬೆೋಕಾಗಿ ಬಂದದೆ. . . .’
ಎಂದು ಕೊೋಲೂರ್ರಿಕೊಂಡು ಕ್ುಂಟ್ುತತ ನಡೆದ.
ರೂರ್ಮೊಳಗೆ ಪಾಯಂಟ್ಟ್ ತ್ಟ್ಟ ಗೌರಿ ಬಂದದುದಾ ಕ್ಂಡು ನಾಲಗೆ ಕ್ಚಚಿಕೊಂಡು ಗಂಭಿೋರನಾದ. ಅದನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಕ್ಕ
ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂರ್ ಗೌರಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ನಕ್ಕದದಾನುನು ಕ್ಂಡರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ತಾಯಿ ಹನುಮನಾಯಕನ ಧ್ವನ ಕೆೋಳಿ
ಬಂದು,
‘ಎಲ್ಲಿ ಹಡೆೋ ಅಲಕೊಂಡದೊಯೋ ಹನುಮ? ನೋ ಬತಿರದೋಯ ಅಂತ ಗ್ತಿತದೆರ ವಾಟ್ಟೆಹುಳಿ ತಲ್ರಕೆಕ ಹೆೋಳಿತದೆದಾ. ಊರಾಗೆಲಲಿ
ಹೆೋಗಿದಾರೋ? ಯಾವ ಗಂಡಗೆ ಯಾವ ಹೆಣಣನುನು ಗಂಟ್ುಹಾಕ್ಕೆಕ ಓಡಾಡತತುತ ಹನುಮನಾಯಕನ ಸ್ವಾರಿ? ಎಂದಳು.
ಚೋಲದಂದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ುಪ ಎಲೆಯಡಕೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಅವನಗೆ ಕೊಟ್ುಟ ತಾನೂರ್ ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಿತತ ಕ್ೂರ್ತಳು.
ಈಜುವಾಗ ಮುಳುಗುತಿತದದಾ ತನನುನುನು ಬದುಕ್ಸಿದದಾ ಹನುಮನಾಯಕನನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಖಷಿಯಾಯಿತು.
ಯಾವಾಗಲಾದರಮಮ ತನನುನುನು ಬಂದು ನ್ೋಡುವ ಈ ಹನುಮನಾಯಕ ತನನುನುನು ಮತೆತ ಹುಡುಗನನಾನುಗಿ ಮಾಡಬಿಡುವ
ಗೆಣೆಯ. ಅಲೆಮಾರಿ ಜಿೋವ. ಅವನಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಣಣ ತಂಗಿ ಯಾರೂರ್ ಇಲಲಿ. ಓದುವುದು ಬಿಟ್ುಟ ಭಾಗವತರಾಟ್ದಲ್ಲಿ
ಕೊೋಡಂಗಿ ಪಾಟ್ಟ್ಮಾರಡಲು ಸ್ಥೆೋರಿ ಓಡಾಡಕೊಂಡದದಾ ಭಂಡ. ಅವನಗೆ ನನೆನುಯಿಲಲಿ, ನಾಳ್ಳೆಯಿಲಲಿ. ಬಿೋಡುಬಿಟ್ಟಲೆಲಿೋ ಈ
ಅಸ್ಥಾಮಿಗೆ ಪ್ಟ್ಟಣ. ಯಾರ ಮನೆ ಅಂತಿಲಲಿ – ಸಿೋದಾ ಹೊೋಗಿ’ಗೌಡರೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟೆಟ’ ಎಂದು, ಅಲ್ಲಿ ನಲಲಿದೆ ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ
ಹೊೋಗುವನು. ಹೆಂಗಸ್ರ ಜೊತೆ ಹಡೆಹಡೆಯಾಗಿ ಹರಟಿ ನಗಿಸ್ುವನು. ಊರಲೆಲಿಲಲಿ ಸ್ುತುತವವನಾದದಾರಿಂದ ಬೆಳ್ಳೆದ
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳ್ಳೆದ ಹುಡುಗನನುನು ಗಂಟ್ುಹಾಕ್ಬಹುದೆಂಬ ಹೆಂಗಸ್ರ ಒಳಸ್ಂಚಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವನು.
ಮನೆಯವರೆೋ ಖುದಾದಾಗಿ ವಧ್ೂರ್ವರರ ಅನೆವೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಇಂಗಿತವನುನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಾಡ
ಮುಟಿಟಸ್ುವನು. ಅಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಮೋಲೆ ಬಚಚಿಲ ಒಲೆಗ್ೋ ಅಡಕೆ ಬೆೋಯಿಸ್ುವ ಒಲೆಗ್ೋ ಹೊೋಗುವನು. ಅಲ್ಲಿ
ಬೆಕ್ುಕ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕ್ೂರ್ಗಿಯೋ, ಉಬುಬ ಹತುತವ ಲಾರಿಯಾಗಿಯೋ ಮಕ್ಕಳನುನು ನಗಿಸ್ುವನು. ಒಮಮ ತನನುಂತೆ ಇನ್ನುಬಬ
ಹಡೆ ಸಿಕಾಕಗ, ಹೂರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೆಂದು ಪ್ಣ ಕ್ಟಿಟ ನೂರ್ರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನುನು ಏಕ್ಪ್ರಕಾರ ಕ್ೂರ್ತು ಎದುದಾ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಹೂರ್ಸ್ು ಬಿಟ್ುಟ ಸ್ಂಪಾದಸಿದದಾದೆ. ಈ ಶಬದಾದ ಮೂರ್ಲ ಅವನ ಪ್ುಷ್ಠವಲಲಿ ಬಾಯಿಯೆಂದು ಆಮೋಲೆ ಕಾಯಿಕ್ಳಕೊಂಡವನಗೆ
ತಿಳಿದದುದಾ.
ಸ್ಂಜೆ ಅವನಗಷ್ುಟ ಕ್ಳೊಳೋ ಸ್ಥಾರಾಯಿಯೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಥಾಕ್ು – ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡುವ. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾಯಾರರು ಹೆೋಗೆ
ಮಾತಾಡುತಾತರೆಂದು ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ೂರ್ತವರಿಗೆ ನಟ್ನೆ ಮಾಡ ತ್ೋರಿಸ್ುವ. ಅವನು ಬಂದನೆಂದರೆ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬಬ. ಹುಟ್ುಟ, ಸ್ಥಾವು, ಮದುವೆಗಳಂಥ ವಶೆೋಷ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂರ್ ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಹನುಮನಾಯಕ ಹಾಜರು.
‘ಇವನೆೋ ಹನುಮನಾಯಕ. ಅವನು ಮಾಡೋ ಪಾಟ್ೂರ್ರ ಅದೆ, ಹೆಸ್ರೂರ್ ಅದೆೋ’ ಎಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌರಿ ದೆೋಶಪಾಂಡೆಗೆ
ಅವನನುನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ. ಸ್ುತತಲ್ದದಾವರು ಆತಿಮೋಯರೆಂದು ಗ್ತಾತದ ಮೋಲೆ ಹನುಮನಾಯಕ ತನನು ಬಾಲಬಿಚಚಿದ.
ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ ಸ್ಜ್ರಕೊೋಟ್ು ತ್ಟ್ುಟ, ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಸ್ನಾಮನಕೆಕಂದು ಹೊಟ್ಟೆಟ ಹೊತುತ ಓಡಾಡುತತ ಮಾತನಾನುಡುವ
ವೆೈಖರಿಯನುನು ತ್ೋರಿಸಿದ. ಅವನಗೆ ಸ್ಗಣ ನೋರಿನ ಪಾರಕಾಷಳಣೆಯಾದಾಗ ಅವನ ಮುಖ ಹೆೋಗಾಗಿದದಾರಬಹುದೆಂಬುದನುನು
ನಟಿಸಿದ. ತದವತ ಉಬುಬಹಲ್ಲಿನ ಮುಖ ಮಾಡುತತ ಅವನು ಭಟ್ಟನೆೋ ಆಗಿ ಈಗ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ಹೊಗಳಲು ಶುರುಮಾಡದ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆ ಮುಖವನುನು ನ್ೋಡಲಾರದೆ ಹೊಟ್ಟೆಟ ಹಿಡದುಕೊಂಡು ನಕ್ಕ.
ಹನುಮನಾಯಕ ಪಾಟ್ುರ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಗೌರಿಯ ಕ್ಡೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗಂಭಿೋರವಾದ ಮುಖ ಮಾಡ ಅವನ ಹಾಗೆೋ
ಮುಖವನುನುಜಿಜಿ ಯೋಚಸ್ುತತ ನಂತ. ನಾಗೆೋಶನೂರ್ ಗೌರಿಯೂರ್ ನಗಲು ಶುರುಮಾಡದರು. ಈಜುವಾಗ ಮುಳುಗುತಿತದದಾ
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆೈ ಎತಿತದಂತೆ ಕೆೈಯೆತಿತ, ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ,
‘ಮಾರಾಯ ನಾನು ಮುಳುಗಿತದೋನ. ನೋನು ಹೊೋಗಯಯ’ ಎಂದು ಮುಳುಗುವಾಗ ನೋರು ಕ್ುಡಯುವ ಶಬದಾ ಮಾಡದ.
ಮಗು ಅರಳುಗಣಾಣಗಿರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಬೆಕ್ುಕಗಳು ಜಗಳವಾಡ ತ್ೋರಿಸಿದ.
ತಾಯಿ ಊಟ್ಕೆಕ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಲು ಬಂದವರು –
‘ಎಂಥದೊೋ ಅದು – ಮಿೋಸ್ಥೆ ಹಣಾಣದರೂರ್ ನನನು ಮಂಗಾಟ್ ಬಿಟಿಟಲವಲ್ಲಿೋ?’ ಎಂದು ಬೆೈದು ಎಲಲಿರನೂರ್ನು ಊಟ್ಕೆಕ
ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದರು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ವೋಲ್ಚೆೋರಿನ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಗೌರಿ ತಳುಳವಾಗ’ಪ್ಲಲಿಕ್ಕ ಸ್ಥೆೋವೆ’ ಎಂದು ಹನುಮನಾಯಕ
ಚೆೋರನುನು ಹಳಿಳಯ ಪೆದದಾನಂತೆ ನಟಿಸ್ುತತ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಸಿದ.
‘ಅತಿೋ ಮಾಡೆಬೋಡ’ ಎಂದು ತಾಯಿ ನಗುತತ ಅವನಗೆ ಊಟ್ ಬಿಡಸಿ ಉರ ಕ್ಡೆ ವತರಮಾನ ಕೆೋಳಿದಳು. ಹನುಮನಾಯಕ
ಗೆಳ್ಳೆಯನ ಸ್ನಾಮನ ವಾತೆರಯಿಂದ ಬಡಬಗಗರೆಲಲಿ ಎಷ್ುಟ ಖುಷಿಯಾಗಿದಾದಾರೆಂದೂರ್, ತಾನು ಕ್ೃಷ್ಣ ಸ್ಂಧಾನದ ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಪಾಟ್ುರ ಮಾಡಲ್ರುವೆ – ಇತಾಯದ ವವರಿಸಿದ. ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ಗೌರಿ ಅನನುವನುನು ಬೆರಳ ತುದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲ್ಸಿ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಬಾಯಿಗೆತುತವುದನುನು ಹನುಮನಾಯಕ ಅನುಕ್ರಿಸ್ುತಿತರುವುದನುನು ಮೊದಲು ಗಮನಸಿದವನು ನಾಗೆೋಶ. ನಂತರ ಗೌರಿಯೂರ್
ಅದನುನು ಕ್ಂಡು ನಗತ್ಡಗಿದಳು.
***
ಹನುಮನಾಯಕನ ಪ್ರವೆೋಶದಂದಾಗಿ ಸ್ಂತ್ೋಷ್ ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಮಾರನೆೋ ದನದ ಪೆೋಪ್ರುಗಳಲ್ಲಿ
ಭಯಂಕ್ರವಾದೊಂದು ಸ್ಥಾವನ ಸ್ುದದಾ ಬಂದು, ದೆೋಶದ ರಾಜಕ್ೋಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತಾತಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೂರ್
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಧ್ಮರಸ್ಂಕ್ಟ್ಕ್ೂರ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಈ ಸ್ುದದಾಯನುನು ಓದುವುದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಬಿದರು ಹಿಂಡಲ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತಿದದಾ .
ತನನು ಕೆಲಸ್ಕೆಕಂದು ರಜೆ ಹಾಕ್ದದಾ ಜೊಯೋತಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಗೌರಿಯ ಬಳಿ ತನನು ಮದುವೆಯ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುತಿತದದಾಳು.
ಹನುಮನಾಯಕ ಮಗುವಗೆಂದು ಒಂದು ಬುಗುರಿ ಕೆತುತತತ, ನಲವತೆತರಡರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದೊದಾಂದು ಘಟ್ನೆಯನುನು
ನೆನಪ್ುಮಾಡುತಿತದದಾ. ಹಿಟ್ಲಿರ್ ಮಿೋಸ್ಥೆಯ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬಬರು ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಸ್ೂರ್ಕಲ್ನ ಬಾಗಿಲೆದುರು ಮಲಗಿದಾದಾಗ
ವದಾಯಥಿರನಯಾಗಿದದಾ ತನನು ಮಗಳ ಕೆೈಹಿಡದು ತುಳಿದುಕೊಂಡೆೋ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗುತಿತದುದಾದನುನು ನಟಿಸಿ ತ್ೋರಿಸಿದ. ಆಗ
ಹನುಮನಾಯಕ ಅವಳ ಲಂಗವನುನು ಎತಿತ ಕ್ಂಡದದಾನುನು ಕ್ಣಣರಳಿಸಿ ತ್ೋರಿಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನನುನು ನಗಿಸ್ುತಿತದಾದಾಗ ನಾಗೆೋಶ ಪೆೋಪ್ರ್
ತಂದುಕೊಟ್ಟ.
ಚಂದರಯಯನ ಹೆೋಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಸ್ುಂದರಳ್ಳಾಗಿದದಾ ಹುಡುಗಿಯಬಬಳು ಬಾಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಜೆ ಕೆಲಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಿನಮಾ
ನ್ೋಡ ಹಿಂದಕೆಕ ಬರುತಿತದದಾಳು. ಆಗ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ವಾಯನ್ಂದು ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದು ನಂತಿತು. ಇನ್ಸ್ಥ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಳಿದು
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುತಿತದದಾ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಸ್ಂಶಯದಂದ ಪ್ರಶೆನು ಮಾಡ ವಾಯನನಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನುನು
ಕ್ೂರ್ಡಹಾಕ್ದಾದಾಗ ಇಬಬರು ತರುಣರು ಅವಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದವರಂತೆ ಬಂದು, ಮುಚಚಿಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ುಟ, ಕ್ೃತಜಞಳ್ಳಾದ
ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋದರು. ಅಳುತಿತದದಾ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಸ್ಂತೆೈಸ್ುತತ ಒಂದು ಹೊೋಟ್ಟೆಲ್ಗೆ
ಒಯದಾರು. ಅವಳು ಇದರಿಂದ ಭಯಪ್ಡುತತ ಮನೆಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೋಗುವಂತೆ ಬೆೋಡಕೊಂಡಳು. ಈ ಯುವಕ್ರು
ತಾವು ಯಾರೆಂಬುದನುನು ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆೋಳಿ ತಮಮ ಉದೆದಾೋಶವನುನು ತಿಳಿಸಿ ಒಪ್ಪಕೊಳುಳವಂತೆ ಹುಡುಗಿಯನುನು
ಬಲಾತಕರಿಸಿದರು. ಅವಳ ತಂದೆ ನವೃತತ ಉಪಾಧಾಯಯನಾಗಿದದಾ. ಅವರು ತ್ೋರಿಸಿದ ಆಮಿಷ್ಗಳಿಗೆ ಬಡವಳ್ಳಾದರೂರ್ ಅವಳು
ಜಗಗದದಾದಾಗ ಈ ಯುವಕ್ರು ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳನುನು ಬಲಾತಾಕರವಾಗಿ ಸ್ಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಅವಳನುನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನೆಯ ಬಿೋದ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಹೊೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ರಾತೆರ ಬಹಳ ಹೊತಾತದ
ಮೋಲೆ ಮನೆ ಸ್ಥೆೋರಿದ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಯಾಕ್ಷ್ುಟ ಹೊತುತ ಅಂತ ತಾಯಿತಂದೆ ಎಷ್ುಟ ಬೆೈದು ಕೆೋಳಿದರೂರ್ ಅವಳು ಬಾಯಿ
ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ನ್ೋಡುವಾಗ ಅವಳು ಫಾಲ್ಡಾಲ್ ಕ್ುಡದು ಸ್ತಿತದದಾಳು. ಸ್ಥಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಅವಳೊಂದು
ಚೋಟಿ ಬರೆದಟಿಟದದಾಳು. ಚೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದುದನೆನುಲಲಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹೆೋಳಿ ತನನುಂದ ಅವಳ ತಂಗಿಯರ
ಮದುವೆಯಾಗಲಾರದೆಂದು ತಾನು ಪಾರಣ ಕ್ಳಕೊಳುಳತಿತರುವುದಾಗಿ ಹೆೋಳಿದದಾಳು.
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ಇಷ್ುಟ; ವರದಯ ಸ್ಥಾರಾಂಶ. ಆದರೆ ಈ ಚೋಟಿಯೆೋ ಅನೆೋಕ್ ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಎತಿತತುತ. ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಚೋಟಿಯನುನು
ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ವಶಪ್ಡಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಹೆೋಳಿದರೆ, ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಅಂಥ ಚೋಟಿಯೆೋ ಇರಲ್ಲೆಲಿಂದೂರ್, ಅವಳು
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದುದಾದೂರ್ ಇಬಬರು ಯುವಕ್ರು ಅವಳನುನು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು ಹೊೋದದೂರ್ದಾ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಂದೂರ್ ಹೆೋಳಿದದಾರು.
ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರ ನಾಯಕ್ನಾದ ಚಂದರಯಯ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯಿಂದ ತನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಬಬರು ಯುವಕ್ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ
ಮುಖಯಮಂತಿರಯ ಮಗನೆಂದೂರ್ ಇನ್ನುಬಬ ವೋರಣಣನ ಮಗನೆಂದೂರ್, ಹಾಗೆಂದು ಆತಮಹತೆಯ ಮಾಡಕೊಂಡ ಲಲ್ತ
ಬರೆದಟಿಟದದಾಳ್ಳೆಂದೂರ್, ಆದರೆ ಈ ಚೋಟಿಯನೆನುೋ ಮುಖಯಮಂತಿರ ಎಗರಿಸಿದಾದಾನೆಂದೂರ್ ಹೆೋಳಿಕೆ ಕೊಟಿಟದದಾ. ಆ ಇಬಬರು ಯುವಕ್ರು
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದದಾ ಬೂರ್ದುಬಣಣದ ಫ್ಯಟ್ಟ್ ಕಾರು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡರ ಹೆಸ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದದೆದಾಂದೂರ್ ಚಂದರಯಯ ಹೆೋಳಿದದಾ .
‘ನಾಗೆೋಶ, ರಹಮಾನ್ ಮತುತ ನಾಗರಾಜ್ನ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಗಂಟ್ಲು ಒಣಗಿತುತ. ಗೌರಿ ಆತಂಕ್ದಂದ ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಾರಣ ಕೆೋಳಲು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಪೆೋಪ್ರನುನು
ಕೊಟ್ಟ. ಅವಳು ಓದ ಮುಗಿಸಿದ ಮೋಲೆ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಇದನುನು ಓದೊೋ ತನಕ್ ನನಗೆ ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗ್ೋ ಆಸ್ಥೆ ಇತುತ. ಕ್ುಗುಗತಾತ ಇದದಾ ನನನು ಬದುಕೊೋ ಆಸ್ಥೆಗೆ ಅದರಿಂದ
ಕ್ುಮಮಕ್ುಕ ಸಿಕ್ಕತುತ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನೂರ್ ಬೆೋಡ ಅನನುಸ್ುತೆತ.’
‘ಚಂದರಯಯ ಹೆೋಳಿತರೋದು ಸ್ುಳುಳ ಇರಬಹುದಲಲಿ’
ತಾನು ಮುಖಯಮಂತಿರಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಟೋನೂರ್ ಉತಾಸುಹವನುನು ತ್ೋರಿಸ್ದದದಾ ಗೌರಿ ಈಗ ತನನು ಸ್ಮಾಧಾನಕೆಕ ಹಿೋಗೆ
ಮಾತಾಡದದಾಳು.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಯಾವ ಸ್ಮಾಧಾನವೂ ತನಗಿೋಗ ಬೆೋಡವೆಂಬಂತೆ ತಲೆಯಾಡಸಿದ; ಅಸ್ಹಾಯಕ್ ಆತರತೆಯಲ್ಲಿ ಅವತುತ ತಾನು
ವಾರಂಗಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನುನು ಒದುದಾ ಒದುದಾ ಸ್ುಸ್ಥಾತಗಿದುದಾ ನೆನಪಾಗಿತುತ.
ಗೌರಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದಾ ಹುಲುಲಿಗರಿಕೆ ಕ್ಚುಚಿತತ ನಂತಿದದಾಳು. ಹನುಮನಾಯಕ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಬಿಬಬಾಬಗಿ ನಂತಿದದಾ –
ಕೆತುತತಿತದದಾ ಬುಗುರಿಯನುನು ಹಾಗೆೋ ಪೆದಾದಾಗಿ ಹಿಡದುಕೊಂಡು.
***
ರಹಮಾನ್ ಮತುತ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂದರು. ರಹಮಾನ್ ಮಾತರ ಮಾತಾಡದ. ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಎಳ್ಳೆಯುತತ
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ಹಣೆಯನುನು ಒತಿತಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ತ. ರಹಮಾನ್ ಮುಖಯಮಂತಿರಯನೂರ್ನು ವೋರಣಣನನೂರ್ನು ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡದದಾ. ಇಬಬರೂರ್ ತಮಮ
ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಧಿರು ಅಂತ ಹೆೋಳಿದದಾರು. ರಹಮಾನ್ಗೆ ಆದರೂರ್ ಅನುಮಾನವದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡದರೋ ಇಲಲಿವೊೋ
ಅನ್ನುೋದು ಸ್ದಯದ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿೋಲ್ ಇರೆರಲವೆಂಟ್ಟ್. ಯಾವ ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ ಚಂದರಯಯ ಅದನನು ಬಳಸ್ತ ಇದಾದಾನೆ ಅನ್ನುೋದು
ಮುಖಯ. ರಾಜಯಪಾಲರು ಈ ಸ್ಕಾರರಾನನು ವಜಾಮಾಡುವಂತೆ ಒತಾತಯಮಾಡಲ್ಕೆಕ ದೆೋಶಾದಯಂತ ಗಲಭೆ ಆಗ್ೋ ಹಾಗೆ
ಪ್ರಚೋದಸ್ತ ಇದಾನೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕೆೈಗ್ಂಬೆಯಾದ ರಾಜಯಪಾಲರಿಗೂರ್ ಸ್ಕಾರರಾನನು ವಜಾಮಾಡ, ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿೋನ ಸ್ಸ್ಥೆಪಂಡ್
ಮಾಡ, ಶಾಸ್ಕ್ರು ಆ ಕ್ಡೆ ಪ್ಕಾಷಂತರವಾಗ್ೋಕೆ ಅಗತಯವಾದ ಸ್ನನುವೆೋಶ ಕ್ಲ್ಪಸ್ಲ್ಕೆಕ ಇದು ಒಳ್ಳೆಳೋ ಚಾನುಸು. ಈಗಾಗೆಲಿೋ ಐದು
ಜನ ಸ್ುವರ್ಗಳು ಇದನೆನುೋ ನೆವಮಾಡಕೊಂಡು ಚಂದರಯಯನ ಕ್ಡೆ ಸ್ಥೆೋರೋ ಹೆೋಳಿಕೆ ಕೊಡತದಾರೆೋಂತ ಸ್ುದದಾ.
ಮುಖಯಮಂತಿರನೂರ್ ಹೆೋಗಾರೂರ್ ತಾನೆೋ ಉಳಿೋಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಹವಣಸಿದದಾ. ಖದೋಮನಗೆ ಅದು ಕ್ಷ್ಟಾಟಂತ ಈಗ ಗ್ತಾತಗತ ಇದೆ.
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರನನು ಮುಖಯಮಂತಿರ ಮಾಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ದೆೋಶಾದಯಂತ ಯುವಕ್ರು ಮರವಣಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ರಹಮಾನ್
ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಮಾಡದಾನೆ. ವೋರಣಣನೂರ್ ಓಡಾಡತದಾನೆ. ಅವನೋಗ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ. ಚಂದರಯಯನ ಕ್ಡೆ ಆರು ಜನ
ಮುಸಿಲಿಂರಿದಾದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖಯನಗೆ ಟ್ಟಾರನ್ಸ್ಥ್ಫೋಟ್ಟ್ಮರಂತಿರ ಆಗೆಬೋಕಾಗಿದೆ. ನಂಗದು ಬೆೋಡ’ ಅಂದದಾನೆ. ಗೌಡರು
ಅಂದೆರ ಅವನಗೂರ್ ಗೌರವ. ಅವನ ಕ್ಡೆ ಇರೋ ಐದು ಜನರನನು ಅವ ಕ್ಕೊರಂಡು ಬಂದೆರ ನಾವೆೋ ಮಜಾರಿಟಿ ಆಗಿತೋವ.
ನಾಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ನಮಮ ಖದೋಮ ರಾಜಿೋನಾಮ ಕೊಟ್ುಟ ನಮಮ ಹೆಸ್ರು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಒತಾತಯ ಮಾಡತದೋವ – ಇತಾಯದ.
ನಾಗರಾಜ್ ಹೆೋಳಿದ: ‘ಕಾಲೆೋಜಿನ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಸ್ಥೆಟರೈಕ್ ಶುರುಮಾಡದಾರೆ. ಈ ಮುಖಯಮಂತಿರೋನನು ವಜಾ ಮಾಡೆಬೋಕ್ೂರ್ಂತ.
ಲಾ ಅಂಡ್ ಆಡರರ್ ಸಿಚುಯೆೋಶನ್ ಇನನುಷ್ುಟ ಬಿಗಡಾಯಿಸೊೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತೆತ. ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೋಲೆ
ಹುಡುಗರು ಕ್ಲುಲಿಗಳನುನು ಎಸಿೋತಿದಾರೆ. ಫೆೈರಿಂಗ್ ಆದೂರ್ರ ಆಯೆತ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಗರಾಜನನುನು ಕೆೋಳಿದ:
‘ವೋರಣಣನ ಮಗನೂರ್ ಮುಖಯಮಂತಿರ ಮಗನೂರ್ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ಸ್ಹಾಯ ಪ್ಡೆದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡದುದಾ ನಜವಾಗಿದೆರ. . . .’
‘ಅದು ಇರೆರಲವೆಂಟ್ಟ್ ಗೌಡರೆ. ಮಾಡದಾರೆೋಂತೆಲಿೋ ಇಟ್ುಟಕೊಳಿಳ. ಚಂದರಯಯನ ಮಗನೂರ್ ಅದನುನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋವರನನು ರಕ್ಷಸ್ಲ್ಕೆಕ ಇರೋದಲವ ಈ ಪೋಲ್ೋಸ್ರು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶಚಿಯರಪ್ಡೋದು ಇದೆ?’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕೊೋಪ್ ಬಂತು:
‘ನೋವು ಸಿನಕ್ ಥರ ಮಾತಾಡತದೋರಿ ನಾಗರಾಜ್. ನಾವು ಮುಟಿಟದೆದಾಲಲಿ ರಾಜಕ್ೋಯವಾಗಬೆೋಕ್? ಡಸ್ಥ್ಗಸಿಟಂಗ್.
‘ನ್ೋ. ನಾನು ಅಬೆಜಿಕ್ಟವ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಹೆೋಳಿತದೋನ. ಪೋಲ್ೋಸ್ರು ಇರೋದು ವಯವಸ್ಥೆತೋನನು ಕಾಯಲ್ಕೆಕ. ರೆೋಸ್ಥ್, ದರೋಡೆ,
ಕಾಳಸ್ಂತೆಗಳು ಈ ವಯವಸ್ಥೆಥೆಯ ನಾಯಚುರಲ್ ಅಂಶಗಳು.’
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

‘ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಬರಬೆೋಕ್ು?’
‘ನನಗೂರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆೋನೆೋ ಹೆೋಳಿದನುಲಲಿ? ಆದರೆ ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ಫಾಯಸಿಸ್ಟಆಗಿದಾದದಾಂಗೆ
ತಡಯೋಕೆ ಸ್ಥಾಧಾಯನಾ ಅಂತ ನನಗೂರ್ ಭರಮಯಿದೆ. ಅದಕೆಕೋ ನಮಮನನು ಸ್ಪೋಟ್ಟ್ಮಾರಡತದೋನ.’
‘ಈಗಿರೋ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ಅಟ್ಟಾರಸಿಟಿಗಳನುನು ಕ್ಡಮ ಮಾಡಕೆಕ ಸ್ಥಾಧಾಯಂತಾಲಿದೂರ್ರ ನೋವು ತಿಳಿದಾದೋರ?’
‘ಅಲಪಸ್ವಲಪ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾಲಿಸ್ಕಾಯರಕ್ಟರನೆನುೋ ಬದಲು ಮಾಡಲಿಕೆಕ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಗಲಲಿ.’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಾಯಿತು;
ರಹಮಾನ್ ಬೋರಾಗಿ ಪೆೋಪ್ರನುನು ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ನಾಗರಾಜ್ ಉತಾಸುಹದಂದ ಇನ್ನುಂದು ಸಿಗರೆೋಟ್ಟ್ ಹಚಚಿದ:
‘ವಗರಗಳು ಸ್ಂಪ್ೂಣರ ನಾಶವಾಗ್ೋ ತನಕ್ ಸ್ಥೆಟೋಟ್ಟ್ ಇರುತೆತ. ಸ್ಥೆಟೋಟಿಗೆ ಪೋಲ್ೋಸ್ಥ್ ಬೆೋಕಾಗಿರುತೆತ. . . .’
‘ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೊಲೆಯಾಯತಲಲಿ – ಅದರಿಂದ ದುಃಖಪ್ಡೋದು, ಅದನನು ವರೋಧಿಸೊೋದು. . . . .’
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ವಾಕ್ಯವನುನು ಕೊನೆ ಮಾಡಲಾರದಷ್ುಟ ಭಾವವಶನಾದದಾನುನು ಕ್ಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಎಸ್ಥ್ ಮಾಡಬೆೋಕ್ು. ಆದರೆ ಪಾಲ್ರಮಂಟ್ರಿ ರಾಜಕ್ೋಯದ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಏನೂರ್ಂದೆರ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಂದರಂದ ಈಗ
ಚಂದರಯಯನ ಕೆೈನ ಬಲಪ್ಡಸಿದ ಹಾಗಾಗುತೆತ ಅಷ್ಟೆಟ. ವಯವಸ್ಥೆಥೆ ಕೊಲ್ಲಿೋ ಕೆಲಸ್ಥಾನೂರ್ ಮಾಡತೆತ. ಅದರ ವರುದಧಿ
ಪ್ರತಿಭಟ್ನೆಯನೂರ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳುಳತೆತ.’ ನಾಗರಾಜ್ ಭಾವವಶನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ:
‘ಇವೆಲಲಿ ನಜವದೂರ್ರ ನೋವು ದಲ್ತರ ಪ್ರವಾಗಿ ಫ್ೋಲ್ ಮಾಡತೋರಲಲಿ. ಈಗೆಲಿೋ ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ
ತಿಳೊಕಂಡದೋರಲಲಿ ಅದಕೆಕೋ ನಾನು ನಮಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು. . . .’
‘ನನಗೆ ಪೆರೋಮ ಮುಖಯ. ಅದನನು ಕ್ಳಕೊಂಡು ಎಂಥ ಕಾರಂತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯ? ಮಾಡಯೆೋನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ತನನು ಬಾಯಿಂದ ಹಠಾತತನೆ ಹೊರಟ್ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನೆೋ ಚಕ್ತನಾದ. ಆಡಬಿಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು
ಲ್ೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಕ್ಂಡುಬಿಟಿಟೋತೆಂಬ ಆತಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ದೆೋಹ ಮನಸ್ುಸು ಕ್ಂಪ್ಸ್ುತಿತತುತ. ಅವನ ಉದೆವೋಗ
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ನಾಗರಾಜನಗೂರ್ ತಟಿಟರಬೆೋಕ್ು; ಅವನು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದದಾ.
***
ಅವತುತ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನನು ಇಡೋ ದೆೋಹಕೆಕ ಪಾಶವರವಾಯು ಬಡದವನಂತೆ ನಶಚಿಲವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಿದುದಾ ನ್ೋಡ ಗೌರಿಗೆ
ಆತಂಕ್ವಾಯಿತು. ಅವನನುನು ಕ್ುಚರಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ನೆಲದ ಮೋಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಅವನು ಈ ದನಗಳಲ್ಲಿ ನತಯ ತೆವಳುತಿತದದಾಂತೆ
ತವಳಲು ಹೆೋಳಿದಳು. ಈ ವಾಯಯಾಮದಂದ ಅವನ ದೆೋಹ ಚುರುಕಾಗುವುದೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗ್ತುತ. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಲ್ನ ಸ್ುತತ
ಮಗುವನಂತೆ ತೆವಳಿದ. ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕೊೋಲನುನು ಹಿಡದು ಬಾಲನುನು ತಳುಳತತ ತಾನೆೋ ಒಂದು
ಆಟ್ವನುನು ಸ್ೃಷಿಟಸಿಕೊಂಡ. ಗೌರಿಯೂರ್ ಏನನ್ನುೋ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೋಚಸ್ುತಿತರುವಂತೆ ಕ್ಂಡತು. ಏನೆಂದು ಒತಾತಯ
ಮಾಡದಾಗ ಹೆೋಳಿದಳು:
‘ನಮಮ ಹೆಂಡತಿ ಹತರ ಮಾತಾಡಬೆೋಕ್ು ಅನನುಸ್ತೆತ.’
‘ಏನು ಮಾತಾಡತ?’
‘ಆಕೆಗೆ ನಾವು ಮೊೋಸ್ ಮಾಡತದೋವ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನನುಸ್ಲವ?’
‘ಅನನುಸಿದದಾದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ುಟ ಆಳವಾದ ಫ್ೋಲ್ಂಗ್ ಅಲಲಿ.’
ಗೌರಿ ಚಂತಿಸ್ುತತ ನಂತಳು:
‘ನನಗೆ ನೋನು ಬೆೋಕ್ು. ಆದರೆ ನನನು ಕೆಲಸ್ವರೋದು ಡೆಲ್ಲಿೋಲ್. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ನ್ಫೂಯಸ್ಆಗಿತದೆ.’
‘ಗೌರಿ ನೋನು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟನುನು ಪ್ಡೆಯೋದಕ್ಕಂತ ಹೆಚುಚಿ ನಾನು ಕೆೋಳಲಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಗಲಾದೂರ್ರ ಸ್ಥಾಯಬಹುದಾದ
ಮನುಷ್ಯ.’
‘ಸಿೋತೆಗೆ ನನನು ಅಗತಯ ಇದೆಯಲಲಿ?’
‘ಇದೆ. ನನನು ಸ್ಥೆೋವೆನೂರ್ ಅವಳು ಮಾಡದಾಳ್ಳೆ. ಅವಳ ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಚೆನಾನುಗೆೋ ಮಾಡದಾಳ್ಳೆ.’
‘ಆದರೆ ಒಬಬರನ್ನುಬಬರು ನೋವು ಡಸ್ಥಾಟರಯ್ ಮಾಡಕೊೋತಿದೋರಿ ಅನನುಸ್ತೆತ.’
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ತಾನು ಯೋಚಸ್ುತಿತದುದಾದೆೋ ಗೌರಿ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದತುತ.
‘ಹೌದು, ಆದರೆ ನಾನೆೋ ಅವಳನನು ಹೆಚುಚಿ ಡಸ್ಥಾಟರಯ್ ಮಾಡತದೋನ ಅನನುಸ್ತೆತ.’
ಗೌರಿಯ ಸ್ಥಾನನುಧ್ಯದಂದ ಈ ಮಾತನಾನುಡುವುದು ತನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಅನನುಸಿ ಮೃದುವಾಗುತತ ಅವಳ
ಮುಖ ನ್ೋಡದ. ಸ್ವಂತದ ಬಗೆಗ ಅವಳು ಯೋಚಸ್ುತಿತರುವಂತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ನಷ್ುಠರವಾಗಿ ಸ್ತಯ ತಿಳಿಯಬಯಸ್ುವವಳಂತೆ
ಕೆೋಳಿದಳು:
‘ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ರಿ?’
‘ನ್ೋಡು ಗೌರಿ, ಈಗ ನಾನು ಮಗು ಹಾಗೆ ತೆವಳೊೋದನನು ಕ್ಲ್ೋತಿದೋನ. ಆಮೋಲೆ ಈ ದೊಣೆಣ ಹಿಡಕೊಂಡು ಕ್ುಂಟಿ
ನಡೆಯೋದನನು ಕ್ಲ್ೋತಿೋನ. ಮತೆತಲಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೆೋಕ್ು. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ನನನುನುನು ಎಬಿಬಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಕೊಂಡು
ಹೊೋದರಲಲಿ – ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮತೆತ ಕ್ೂರ್ತಿೋರನ.’
ಗೌರಿ ವಷ್ಟಾದದಂದ ನಕ್ಕಳು;
‘ನೋನು ಸ್ವತಂತರ ಅಂತ ತಿಳಿದದೋಯ? ಇವತಿತನ ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕ ನೋನ್ಂದು ಸ್ಥಾಧ್ನವಾಗಿಬಿಟಿಟದೋಯ ಅಷ್ಟೆಟ’ ಗೌರಿ ಅವನ
ಎಡಗಾಲನುನು ಒತುತತತ ಅಂದಳು –
ಆದರೆ ಸಿೋತೆಯನುನು ಹೊೋಗಿ ನ್ೋಡ ಮಾತಾಡುವುದರ ಬಗೆಗಯೆೋ ಗೌರಿ ಯೋಚಸ್ುತಿತರಬಹುದೆಂದು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಹಿಂಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಏನನೂರ್ನು ನಾವು ಪ್ಡೆಯುವುದಲಲಿ ಗೌರಿ’
‘ನಜ’
ಗೌರಿ ವಷ್ಟಾದದಂದ ಮುಂದುರಿಸಿದಳು:
‘ರಜ ಮುಗಿದ ಮೋಲೆ ನಾನು ಹೊೋಗಲ? ನೋನು ಬೆೋಕ್ೂರ್ಂದಾಗ ಬತಾರ ಇತಿೋರನ. . .’
ತನನು ಅಗತಯವೆೋನೆಂದು ತಿಳಿದವಳಂತೆ ಮಾತಾಡದದಾಳು. ತನನುನುನು ಸ್ಪಷ್ಟಪ್ಡಸ್ಥೆಂಬ ಅವಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದದಾ ಯಾಚನೆಯನುನು
ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗಮನಸಿದ.
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‘ನಾವು ಇಡಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೆೋ ಇಲಾಲಿಂತ ಅನನುಸ್ತೆತ ಗೌರಿ’ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟಪ್ಡುತತ ತನನು ಸ್ದಯದ ಪಾಡನುನು
ಹೆೋಳಿಕೊಳಳಲು ನ್ೋಡದ. ತನನು ಹೃದಯವನುನು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ುವಂತೆ ಎದೆಯನುನು ಮುಟಿಟ ಹೆೋಳಿದ: ‘ಇಲೂರ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟಿಗಿರಟಿ
ಸ್ಥಾಧಾಯ ಆಗಾತ ಇಲಲಿ.’ ಕೆೈಯನುನು ಹೊರಚಾಚ ರಾಜಕ್ೋಯ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುನು ಸ್ೂರ್ಚಸ್ಲು ಯತಿನುಸ್ುತತ ಹೆೋಳಿದ: ‘ಅಲೂರ್ಲಿ ನನಗೆ
ಇಂಟಿಗಿರಟಿ ಸ್ಥಾಧಾಯ ಆಗಾತ ಇಲಲಿ.’ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದ ಮೋಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ – ‘ಈ ಕೊೋಲನುನು ಆತುಕೊಂಡು
ನಲ್ಲಿೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವ ಅಂತ ಪ್ರಯತಿನುಸೊೋದಷ್ಟೆಟ ಸ್ದಯ ನಾ ಮಾಡಬಹುದಾದುದಾ.’
ತಾನು ಆಡದೆದಾಲಲಿವನೂರ್ನು ನಜಮಾಡುವಂತೆ ಗೌರಿ ಮೊಣಕಾಲು ಮಡಸಿ ಅದರ ಮೋಲೆ ಮುಖವಟ್ುಟ ಕ್ುಳಿತಿದದಾಳು. ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಕೊೋಲನುನು ತ್ಡೆಯ ಮೋಲ್ಟ್ುಟ ಊರಿದ ಬಲಗೆೈ ಮೋಲೆ ದೆೋಹದ ಭಾರ ಹಾಕ್ ಹೆೋಳಿದ:
‘ಇನೂರ್ನು ಎರಡು ಆಸ್ಥೆಗಳು ನನಗಿವೆ. ಅಶವತಥೆದ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕ್ೂರ್ತು ಕಾಲದ ನರಂತರತೆೋನನು ಅನುಭವಸ್ಬೆೋಕ್ು
ಅನನುಸ್ತೆತ. ಅಪ್ರೂರ್ಪ್ಕೆಕ ಕಾಣಸಿಕೊಳುಳತಿತದದಾ ಆ ಪ್ಕ್ಷೋನನು ಆಗ ಕ್ಂಡು ಪ್ಡತ ಇದದಾ ಆಶಚಿಯರವನುನು ಮತೆತ ಪ್ಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ
ಆಸ್ಥೆಯಾಗುತೆತ. ದನ ಕಾಯಾತ ಇದದಾವನು ಆ ಹಕ್ಕೋನನು ಹಿಡಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಓಡತದೆದಾ. ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರು ಕಾಣಸಿಕೊೋತ
ಕಾಣಸಿಕೊೋತ ಮರದಂದ ಮರಕೆಕ ಕ್ುಪ್ಪಳಿಸ್ತ ಇತುತ. ನಾನು ಅದನನು ಬೆನನುಟಿಟ ಹೊೋಗಾತ ಇದಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿೋ ಮಾಯವಾಗಿ
ಬಿಡತತುತ. ಈಗ ಬೆನನುಟ್ಟಬೆೋಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸ್ಲಲಿ – ಸ್ಥಾಧ್ಯನೂರ್ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಕಾದು ಕ್ೂರ್ತಿರಬೆೋಕ್ು ಅಂತ ಅನನುಸ್ುತೆತ. ಆ ಆಸ್ಥೆೋನನು
ನನಗೆ ಮತುತ ಮಹೆೋಶವರಯಯನಗೆ ಮಾತರ ಹೆೋಳಲ್ಕೆಕ ನನಗೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯ. ಇನ್ನುಂದು ಆಸ್ಥೆ ಇದೆ; ಅದು ಇದು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಅಂತ
ನನಗೆ ಅನನುಸ್ಲಲಿ. ಅದರೆ ಅದನನು ನನಗೂರ್ ನಜಾಂತ ಅನನುಸೊೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳಲ್ – ಗ್ತಾತಗಲಲಿ. ಈ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲಲಿ ದಡ ಹತಿತರೋ ಜನ. ಈ ಜನದ ಸ್ವಲತುತಗಳನುನು ಹೆಚಚಿಸೊೋ ರಾಜಕ್ೋಯ ಈ ತನಕ್ ಮಾಡದಾದಾಯುತ. ಅದರಿಂದ
ನಮಮನುನು ಸ್ದಾ ಆವರಿಸೊೋ ಕ್ುಷದರತೆೋಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಥಾಧ್ಯ ಇಲಲಿ ಅನ್ನುೋದು ನನಗಿೋಗ ಗ್ತಾತಗಿತದೆ. ಅಣಾಣಜಿ ಹತರ ನಾನು
ತುಂಬ ಈ ವಷ್ಯ ಚಚರಸ್ತ ಇದೆದಾ. ನಮಮ ದೆೈನಕ್ಗಳ್ಳೆೋ ಹೆೋಗೆ ಪ್ರಭೆ ಪ್ಡೆಯೋದು ಸ್ಥಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಯಾವತೂರ್ತ ಚರಿತೆರೋಲ್
ದಡ ಹತತದೆೋನೆೋ ಇದಾರಲಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ುಟ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕೆಕ ಸ್ಥಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಸಿಟ್ುಟ ಸ್ಮಾಜದ ಕ್ುಷದರತೆೋನ
ಸ್ುಟಿಟೋತು ಅಲವ? ಆ ಆಸ್ಥೆ ಇನೂರ್ನು ಉಳಕಂಡದೆ.’
ಈ ಮಾತುಗಳು ತನನುಂದ ಅಪ್ರಯತನುವಾಗಿ ಹುಟಿಟ ಹೊರಬರುತಿತರುವ ಬಗೆಗ ಅವನಗೆ ಆಶಚಿಯರವಾಗಿತುತ. ತನಗಿದದಾ ನಂಬುವ
ಆಸ್ಥೆ, ಇದು ಸ್ಥಾಧ್ಯವೊೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ್ ಎರಡನೂರ್ನು ಗೌರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡು ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪನಗೆ ಇನುನು ಹೆಚುಚಿ ಮಾತಿನ
ಅಗತಯವಲಲಿವೆನನುಸಿತು.
ತನನು ಜೆೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡದದಾ ರಾಜಿೋನಾಮಯನುನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ುಟ, ‘ಇದನುನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಬಾ. ಹಾಗೆೋ
ರಹಮಾನ್ಗೆ ಫೋನ್ಮಾಡ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಸ್ಥೆಂಬಿಲಿ ಸ್ದಸ್ಯರನುನು ಕ್ೂರ್ಡಲೆೋ ಕ್ರೆಸ್ು’ ಎಂದ.
ನಾಗೆೋಶನನುನು ಕ್ರೆದು ಅಜೆರಂಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದದೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿ ಬಾಯಂಕ್ನಂದ ಸಿೋತೆಯನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ
ಹೆೋಳಿದ.
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ಅವಸ್ಥೆಥೆ (ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ)

ಕೊೋಲ್ನಂದ ಚೆಂಡನುನು ನೂರ್ಕ್ುತ ತೆವಳಿದ. (ಮುಗಿಯಿತು)
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