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ಒಬಬನೆೀ ನಡೆಯುವಾಗ ಜಗನಾನುಥ ಹೊಂಡಗಳನುನು ಬಳಸ್ುವುದಲಲ…. ಹಾರುತ್ತಾತನೆ. ಅದೂರ್ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು, ಡಸೆಂಬರ್
ದನಗಳ ಚಳಿ, ಜೀರಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಖುಷ. ಬೆಳಿಗೆಗ ಕಾಫಿ ತಂಡ ಮುಗಿಸಿದವನೆೀ ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು
ನೀಡಬರುತ್ತೆತೀನೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಪೆೀಟೆ ಕ್ಡೆ ಹೊರಟಿದದ. ಅಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿದ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಚಿವುಟಿ ಮೂರ್ಸ್ುತತ,
ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ ತ್ತಾನು ಸ್ುಮಾರು ಒಂದು ತಂಗಳಿಂದ ಹವಣಿಸ್ುತತರುವುದನುನು ಹೆೀಗೆ ವಿವರಿಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ಯೀಚಿಸ್ುತ್ತಾತ
ವೆೀಗವಾಗಿ ಗುಡಡ ಇಳಿಯುತತದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಬೆಳತಂಗಡಯ ನರಹರಿರಾಯರು ಎದುರಾದರು. ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ು,
ಕ್ವಿಯಲ್ಲ ಒಂಟಿ, ಸ್ುಕ್ುಕಿಬಿದದ ಮುಖ – ಕಾತರದ ಕ್ಣುಣಗಳು.
‘ಏನು ದೆೀವರ ದಶರನಕೆಕಿ ಹೊರಟಿದ್ದ?’
ಚಿೀಲ ಮತುತ ಕೊಡೆಯನುನು ಒಟಿಟಿಗೆೀ ಹಿಡದು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದರು. ನೂರ್ರು ಕ್ಡೆ ತ್ತೆೀಪೆ ಹಾಕ್ದ ಬೂರ್ದು ಬಣಣಕೆಕಿ
ತರುಗಿದ ಕೊಡ, ಒಂದು ಒಂಟಿಗೆ ಹರಳಿಲಲ, ಧ್ೂರ್ಳು ತುಂಬಿದ ಕಾಲಲ್ಲ ಚಪಪಲ್ಯಿಲಲ.
‘ಇಲಲ ಹಿೀಗೆೀ ಪೆೀಟೆಗೆೀಂತ…’
ಜಗನಾನುಥ ಅವರ ಮಾತಗೆ ಕಾದು ನಂತ. ನರಹರಿರಾಯರು ಪಕ್ಕಿದ ಕ್ಸೆಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕ್ ಹುಡುಕ್ದರು. ಇವರನುನು ಮನೆಗೆ
ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟುಟಿ ಉಪಚರಿಸ್ದೆ ನಡೆದು ಬಿಡುವುದು ಸ್ರಿಯ – ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂದಗಧವಾಯಿತು .
‘ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆೀಗೆ ಏನಾದರೂರ್ ತಗ್ಳಿಳ, ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ್ಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಪಂಚೆಯನುನು ಮೀಲೆತತ ಕ್ಟಿಟಿ ಅವರಸ್ರಿಂದ ನರಹರಿರಾಯರನುನು ನೀಡದ. ನರಹರಿರಾಯರು ತುಂಬ ರಗಳೆ
ಮಾಡಕೊಳುಳತತ ಎರಡು ಕ್ಸೆಯನೂರ್ನು ಹುಡುಕ್ುತತದದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನೆಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೂರ್ರೊಂದು
ಚಿೀಟಿಗಳ ನಡುವಿನಂದ ನರಹರಿರಾಯರು ಒಂದು ಕಾಗದ ತ್ತೆಗೆದು ತೀರಿಸಿದರು. ಮಾತ್ತಾಡುವುದೆೀ ಅಪರಾಧ್ವೆೀನ
ಎನುನುವ ರಿೀತಯಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನಮಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಮಾಡದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಲಾಲಂತ ನಮಗೆ ಬೆೀಜಾರಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಬರಿದರಬಹುದು ಅನನುಸ್ುತ.
ನಾನೆೀನು ಮಾಡಲ ಹೆೀಳಿ? ಐದು ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೀದರಲ್ಲ ಸ್ುಣಣ ಆದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಫಸ್ಲು ಕೆೈಗೆ ಹತಲಲಲ.’
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ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ನರಹರಿರಾಯರ ಮುಖದಲ್ಲನ ಕಾತರದ ಕಾರಣ ಹೊಳೆಯಿತು. ಪಾರಯಶಃ ತ್ತಾನು ನೂರ್ರೊೀ
ನೂರ್ರೆೈವತತ ಅಂಥ ಕಾಗದ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಕ್ಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ವಿವರಿಸ್ದೆೀ ಇರಬಹುದು:
‘ಛೆ ಛೆ ಇಲಲ ನರಹರಿರಾಯರೆ. ನೀವು ಮಾಡರೊೀ ಸಾಲಾನನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿಲಾಲಂತ್ತೆಲೀ ನಾನು ಬರೆದರೊೀದು.
ನಮಮ ಅಪಪ, ಆಮೀಲೆ ನಮಮ ರೆೈಟರು ನಡಸಾತ ಇದರಲಲ ಈ ಸಾಲಾ ಕೊಡೀ ವಯವಹಾರ, ಆಮೀಲೆ ಬಡಡ ವಸ್ೂರ್ಲು
ಮಾಡೀದು, ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಹುಯುಲ ಕೊಡೀದು ಇವೆಲಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಿಲಲ. ಹಿೀಗೆೀನೆೀ ಉಳಿದವರಿಗೂರ್ ನಾನು
ಬದರದೀನ. ಮನೆೀಗೆ ಹೊೀಗಿರಿ – ಆಮೀಲೆ ಮಾತ್ತಾಡೀಣಂತ್ತೆ.’
ನರಹರಿರಾಯರ ದೆೈನಯದಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಖದಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನ ಮಾತನ ಅಥರ ಆದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ; ಹಲುಲಗಳು ಬಿದದ
ಬಾಯಿ ನಗಬೆೀಕೆಂದು ನಕ್ಕಿತು – ಅಷೆಟಿ. ಕೊಡೆ ಚಿೀಲಗಳನುನು ಒಟಾಟಿಗಿ ಹಿಡದು ಕೆೈ ಮುಗಿದು ಲೀಕಾಭಿರಾಮದ ಮಾತು
ಹುಡುಕ್ುತತ ಹಾಗೆೀ ನಂತರು. ಜಗನಾನುಥ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ವಿಶರಮಿಸಿಕೊಳಿಳ ಎಂದು ಉಪಚಾರ ಹೆೀಳಿ ಹೊರಟುಬಿಟಟಿ.
ಪಾರಮಿಸ್ರಿ ನೀಟುಗಳನೆನುಲಲ ಹರಿದು ಹಾಕ್ುವಾಗಲೆೀ ಜಗನಾನುಥ ಯೀಚಿಸಿದದ : ಸಾಲದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನು
ಕ್ಡದುಹಾಕ್ಕೊಳುಳವಾಗ ಈ ಜನರ ಜತ್ತೆಗೆ ತನಗಿದದ ಮುಖಯ ಕೊಂಡಯನುನು ಕ್ತತಂತ್ತೆ. ಬೆೀರೆ ಏನನನು ಸ್ೃಷಟಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕ್ು.
ಅದಕೆಕಿ ಹುಡುಕ್ಬೆೀಕ್ು. ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಟಟಿ ಕಾಫಿಯನುನು ಕ್ುಡಯುತತ ನರಹರಿರಾಯರು ತಬಿಬಬಾಬಗಿ ಯೀಚಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಸಾವಿರಾರು
ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ಸಾಲವನುನು ಜಗನಾನುಥ ಯಾಕೆ ಬಿಟಟಿ? ಮುಂದೆ ಸಾಲ ಬೆೀಕಾದರೆ ಏನು ಗತ? ಚಿಕ್ಕಿಯೂರ್ ಕಾತರಳಾಗುತ್ತಾತಳೆ.
ತನನು ದಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗದಂತ್ತೆ ಇನನುಂದು ಮಂತರಸಿದ ತ್ತಾಯಿತ ಇಡಸ್ುತ್ತಾತಳೆ. ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಹರಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳತ್ತಾತಳೆ.
ತ್ತಾನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಧ್ಮರದಶ್ತವಕೆಕಿ ರಾಜೀನಾಮ ಕೊಟಟಿದುದ ಅವಳಿಗೆ ತಳಿದದೆ. ಊರಲೆಲಲಲ ಗುಸ್ುಗುಸ್ು ಹಬಿಬದೆ.
ಮಂಜುನಾಥನ ದಶರನಕೆಕಿಂದು ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬಂದದಾದಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರನುನು ನೀಡಲು ಆಮಂತರಣ ಹೊೀಯಿತು.
ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಡಗರ. ಆದರೆ ತ್ತಾನು ಬರುವುದಲಲವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿಕ್ಳುಹಿಸಿದುದ ಕೆೀಳಿ ಅವಳು ಕ್ಂಗಾಲಾಗಿದದಳು. ಅವತ್ತೆತೀ
ಅವನು ತನನು ಧ್ಮರದಶ್ರತವಕೆಕಿ ರಾಜೀನಾಮ ಕೊಟಿಟಿದದ.
ಜಗನಾನುಥ ವೆೀಗವಾಗಿ ಗುಡಡ ಇಳಿದು ರಸೆತ ಸೆೀರಿದ. ಫಲಾರಂಗು ನಡೆದರೆ ಪೆೀಟೆ ಪಾರರಂಭವಾಗುತತದೆ. ಟೀಲ್ಗೆೀಟಿನಂದ
ಬೆೀರೊಂದು ವಾಸ್ನೆಯ ಪರಪಂಚ. ದ್ೀಸೆ ವಾಸ್ನೆಯ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಹೊೀಟೆಲುಗಳು. ನಡೆಯುವವರ ಮುಖಗಳನುನು
ಉದದವೊ ಅಗಲವೊ ಮಾಡುವ ನಲುವುಗನನುಡಗಳಿದದ ಕೌಷರಿಕ್ರ ಅಂಗಡಗಳು. ಜಗನಾನುಥ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಆಕ್ಡೆ ಈಕ್ಡೆ ನೀಡದೆ
ನಡೆದ. ಯಾರಾದರೂರ್ ಎದುದ ನಲುಲತ್ತಾತರೆ. ಕ್ುಶಲ ಕೆೀಳುತ್ತಾತರೆ. ಏನು ಕಾರು ಬಿಟುಟಿ ನಡದೆೀ ಬಂದರಲಲ ಎನುನುತ್ತಾತರೆ.
ಸ್ುಮಮನೆೀ ನಲುಲತ್ತಾತರೆ. ಅಥವಾ ಅಷ್ಟುಟಿ ದೂರ್ರ ವಿನಾಕಾರಣ ಜತ್ತೆಗೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಾತರೆ. ಇಲಲವಾದರೆ ತ್ತಾನೆೀನು
ತಳಿಯುತ್ತೆತೀನ ಎಂದು ಸ್ಂಕೊೀಚ ಪಡುತ್ತಾತರೆ. ಏನು ದೆೀವರ ದಶರನಕೆಕಿ ಹೊರಟದ್ದ ಎಂದು ಎಲಲರೂರ್ ಕೆೀಳಿಯೀ
ಕೆೀಳುತ್ತಾತರೆ.
ಜಗನಾನುಥ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರ ವಿದಾಯಥಿರನಲಯ ದಾಟಿ ಹೊೀದ. ಅದರ ಬಲಕೆಕಿ ತ್ತಾನು ಓದದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ೃಪಾಪೀಷತ
ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು. ಯಾರೊೀ ಹುಡುಗರು ವಾಲ್ಬಾಲ್ ಆಡುತತದದರು. ಈಗಲೂರ್ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಬೆಳೆದಲಲ – ಎರಡು ರೂರ್ಮು
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ಹೆಚಾಚಾಗಿರಬಹುದು ಅಷೆಟಿ. ನಮಮ ತ್ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಕ್ಟಿಟಿಸಿಕೊಡ ಎಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಊರಿನ
ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಗುರಪಪಗೌಡರು ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ನೀಡೀಣ’ ಎಂದದದ. ಮಂಜುನಾಥನ ದಶರನಕೆಕಿ
ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬರುತ್ತಾತರೆಂದು ರಸೆತಯ ಮೀಲೆ ಕೆಂಪುಮಣುಣ ಹಾಕ್ಸ್ಲು ಮಾಡದ ಖಚುರ ದುವಯರಯವಲಲವೆೀ ಎಂದು
ಅವರ ಹತತರ ವಾದಸ್ಲು ಹೊೀಗಿ ಸ್ುಮಮನಾಗಿದದ. ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನ ಮೀಲೆ ಇನನುಂದು ಗುಡಡದಲ್ಲ ಟಿ.ಬಿ. ಹಿಂದ್ಮಮ ಗಾಂಧಿ
ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಲು ವಯವಸೆಥಾ ಮಾಡದದರಂತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಬಂದವರೆ ಸಿೀದ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀದರಂತ್ತೆ. ಆಗ
ಜಗನಾನುಥನ ತಂದೆಯವರೂರ್ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರಾಗಿದದರಿಂದ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಗಿ ಬಂತಂತ್ತೆ. ಆಮೀಲೆ
ಪಂಚಗವಯ ಮಾಡಸಿಕೊಂಡರಂತ್ತೆ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಂದ ಕೆೀಳಿದ ಕ್ಥೆ, ಗಾಂಧಿಯಬಬರು ಮಂಜುನಾಥನ ದಶರನ ಮಾಡಲ್ಲಲ
– ಅಷೆಟಿ. ಈಗ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಪರಸಾದ ಪಡೆಯದೆೀ ಹೊೀದ ಮಂತರಯಿಲಲ.
ಇನುನು ಮುಂದೆ ಪೆೀಟೆ ನಾರುವ ನೂರ್ರು ಬಿೀದಗಳಾಗುತತವೆ. ತಗಿಗನ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲ ಪೆೀಟೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ
ಸಾವಮಿಯಿಂದಾಗಿ ಹುಟಿಟಿಕೊಂಡದುದ, ಅನಾಮತ್ತಾತಗಿ ಎತ್ತೆತತತಲೀ ಬೆಳೆದದುದ. ಬಿೀದಗಳು ತರುಗುವಲ್ಲ ಉಚೆಚಾಯ ವಾಸ್ನೆ.
ಗ್ೀಡೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅದೆಷ್ಟಿೀ ಕಾಲದಂದ ಇರುವ ಲ್ವರ್ಕ್ೂರ್ಯರ್ಜಾಹಿೀರಾತು. ಗುರಪಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಓಟು ಕೊಡ ಎನುನುವ
ಈಚಿನ ಬರಹ. ಅಂಗಡಗಳ ಎದುರು ಓಡಾಡುವ ರೆೈತರು. ದೀವರ ಹೆಂಗಸ್ರು. ಮೊಣಕಾಲ್ನ ತನಕ್ ಸಿೀರೆ, ಕ್ವಿಯಲ್ಲ
ಬುಗುಡ, ಮೂರ್ಗಿನಲ್ಲ ಮೂರ್ಗುತ, ಒಂದು ಹೊರೆ ಹೂರ್ ಮುಡದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜಡೆ ಹಾಕ್ದ ತಲೆ. ದೆೀವಸಾಥಾನದಲ್ಲ
ಮದುವೆಗೆಂದ್, ಭೂರ್ತರಾಯನಲ್ಲ ನಮಿತಯ ಕೆೀಳಲೆಂದ್, ಸಿೀರೆ ರವಿಕೆ ಬಟೆಟಿ ಕೊಳಳಲೆಂದೂರ್ – ಗಾಡಯಲ್ಲ ಬಂದು ಬಹಳ
ಸ್ಂಭರಮದಂದ ಪೆೀಟೆ ಸ್ುತುತವ ಹಳಿಳಯ ಜನ. ಉಸ್ುರುಬುರುಡೆ ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಒಬಬ ಹುಡುಗ ತ್ತಾಯಿಯನುನು ಕಾಡುತತದದ –
ಇನನುಬಬ ಹುಡುಗನ ಬಾಯಲ್ಲದದ ಬೆಲೂರ್ನು ನೀಡ. ಎಲಲ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ ಹೊೀಟೆಲಲ್ಲ ಬಜೆ ತಂದು ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದು,
ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಬಜೆ ಕ್ಟಿಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಐದು ವಷ್ಟರಗಳಿದದರೂರ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನೂರ್ ಮರೆತಲಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಯೀ ಇಲಲವೆ? ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ುತತಲಲವೆ?
ಎಲ್ಲ ತಮಮನುನು ನೀಡುವನ, ನೀಡದರೆ ಎದುದ ನಲಲಬೆೀಕೊ ಎಂದು ಅಂಗಡಗಳಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ.
ಅಜೆರಂಟಲ್ಲದದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥ ನಡೆದ. ಅಲಲಂದು ಇಲಲಂದು ಟೆೈಟ್ ಪಾಯಂಟುಗಳೂರ್ ಕಾಣುತ್ತಾತವೆ. ದೆೀವರ
ದಶರನಕೆಕಿಂದು ಬಂದ ಯಾತರಕ್ರ ಮಕ್ಕಿಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಗಡಯ ಬೆಂಚಿನ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತ ಇವರೆಲಲ ಬಲು
ಹಳಬರೆೀ. ಬೆಳಿಗೆಗ ತಂದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನನು, ದ್ೀಸೆಯನನು ಜೀಣಿರಸಿಕೊಳುಳತ್ತಾತ ಕ್ೂರ್ತವರು. ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ
ಒಲೆಯದುರು ಇವರ ಹೆಂಗಸ್ರು ಇಡೀ ದನ ಕ್ೂರ್ತರುತ್ತಾತರೆ. ಇಲ್ಲ ಪೆೀಟೆ ಬಿೀದಯಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಾನನುಧ್ಯವನುನು
ಅನುಭವಿಸ್ುತತ ಇವರು ಮೌನವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತರುತ್ತಾತರೆ, ದೆೀವರ ದಶರನಕೆಕಿಂದು ನತಯ ಬರುವ ಹೊಸ್ ಮುಖಗಳನುನು
ನೀಡುತತ. ಹಿೀಗೆ ಪರತದನ ಒಬಬರಿಗ್ಬಬರು ಹಾಜರಿ ಹಾಕ್ ಊಟದ ಹೊತತಗೆ ಮನೆಗೆ – ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲ
ತಂದರೆಯಿದಾದಗ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ – ಊಟಕೆಕಿ ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಒಟುಟಿ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ುತ್ತಾತರೆ. ಯಾವುದ್ೀ
ಹಳಿಳಯಲ್ಲ ಇವರ ಗದೆದಯಿಂದ, ಅದರ ಕೆಸ್ರನುನು ತುಳಿದು ಯಾವುದ್ೀ ರೆೈತ ಉಳುತ್ತಾತನೆ.
ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಹೆದರಿ ಇವರಿಗೆ ಗೆೀಣಿ ಕೊಡುತ್ತಾತನೆ. ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೌತ್ತೆಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಗ್ನೆ ಕೊಡುತ್ತಾತನೆ. ಹೆೀಗ್ೀ
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ಉದರಂಭರಣ ನಡೆಯುತತದೆ. ಯಾರೊೀ ಹೆರುತ್ತಾತರೆ, ಯಾರೊೀ ಸಾಯುತ್ತಾತರೆ. ವಷ್ಟರಕೆಕಿ ಕ್ಡಮಯಂದರೆ ನಾಲೆಕಿೈದು
ವೃದಧ, ನಾಲೆಕಿೈದು ಸ್ೂರ್ತಕ್, ಹತ್ತಾತರು ಮದುವೆ- ಅಂತೂರ್ ಕಾಲ ಚಲ್ಸ್ುತತದೆ. ಕ್ೂರ್ದಲು ನೆರೆಯುತತದೆ, ಹಲುಲ ಬಿೀಳುತತದೆ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ ಮನಸಿಸಿನಲೆಲ ಬರೆಯುತತದದ ಕಾಗದದಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದ: Life has ceased
to be creative here. ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಮಿ ಈ ಜೀವನಕ್ರಮದ ಕಾಯನಸಿರ್. ಈ ಪೆೀಟೆಯಂದು ಅವನಗಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಕಾಯನಸಿರ್.
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸ್ ಸ್ವಿರಸ್ ಕ್ಂಪನಯ ಫಸ್ಟಿ್ ಬಸ್ ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಬಂದು ಧ್ೂರ್ಳೆಬಿಬಸ್ುತತ ಬಿೀದಯ ತುದಯಲ್ಲ
ಹೊೀಗಿ ನಂತತು. ಹಿೀಗೆ ಪರತ ಬಿೀದಯ ತುದಯಲೂರ್ಲ ನಲುಲತತದೆ; ಜುಟುಟಿ ಬಿಟುಟಿ ಪಂಚೆ ಹೊದದ ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗರು
ಮುತುತತ್ತಾತರೆ. ಯಾತರಕ್ರನುನು ಕಾಡುತ್ತಾತರೆ; ನಮಮ ಮನೆಗೆ ಬನನು, ನಮಮ ಮನೆಗೆ ಬನನು. ಕ್ನನುಡ ಅಥರವಾಗದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡ
ಯಾತರಕ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಯಲ್ಲ ಕಾಟ. ಯಾತರಕ್ರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳಳಲು ಜಗನಾನುಥನ ತಂದೆ ಕ್ಟಿಟಿಸಿಕೊಟಟಿ ಧ್ಮರಛತರವಿದೆ. ಆದರೆ
ಅದು ಸಾಲದಾಗುತತದೆ. ಎಷ್ಟುಟಿ, ಏನು, ವಯವಹಾರದ ಮಾತ್ತಾದ ಮೀಲೆ ಹುಡುಗರು ಯಾತರಕ್ರ ಟರಂಕ್ ಹೊರುತ್ತಾತರೆ.
ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ಸಾನುನ, ದೆೀವರ ದಶರನ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಪರಣ, ಪುಣಯಸ್ಥಾಳಗಳ ದಶರನ, ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ನ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ
ಹರಕೆಯ ಸ್ಲ್ಲಕೆ, ಹಿಂದಕೆಕಿ ಹೊೀಗುವ ರಿಸ್ವೆೀರಶನ್ ಇಷ್ಟಟಿಕ್ೂರ್ಕಿ ಕ್ಂಟಾರಕ್ುಟಿ ಹೊತುತ ಯಾತರಕ್ನನುನು ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೊೀ
ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಖದೀಮ ಹುಡುಗರು – ಒಂದೆೀ ಮನೆಯವರು ಎರಡು ಮನೆಯವರಂತ್ತೆ ಪೆೈಪೀಟಿ ನಡೆಸಿ
ಯಾತರಕ್ರನುನು ವಂಚಿಸ್ುವುದೂರ್ ಉಂಟು. ಹೊಗೆ ಕ್ಟಿಟಿದ ಮಹಡಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾತರಕ್ರು ಮಕ್ಕಿಳು ಮರಿಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡು
ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಒಂದೆರಡು ದನ ಇಳಿದುಕೊಳುಳತ್ತಾತರೆ. ಹಿೀಗೆ ಪರತನತಯ ಹೊಸ್ ಮುಖಗಳನುನು ನೀಡುತತಲೆೀ ಇರುವ ಬಲು
ಹಳೆಯ ಪೆೀಟೆ ಇದು.
‘ನಮಸಾಕಿರ ಜಗನಾನುಥರಾಯರಿಗೆ, ದೆೀವರ ದಶರನಕೆಕಿಂದು ಸ್ವಾರಿ ಹೊರಟಂತದೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಬಲಗಡೆ ತರುಗಿ ನೀಡದ. ತನನುನುನು ಹಂಗಿಸ್ಲೆಂದು ಹಿೀಗೆ ಕೆೀಳುತ್ತಾತರೊ, ಅಥವಾ ಬರಿ ಅಭಾಯಸ್ವೊ? ಕೆೈ
ಮುಗಿದು ನಗುತತ ನಂತದದವರು ಊರಿನ ಪರಖ್ಯಾಯತ ಪಂಚಾಂಗದ ಕ್ತೃರಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರು. ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು
ಬಂದಾಗ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತದಲ್ಲ ಅವರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡದ ಶ್ಲೀಕ್ಗಳನುನು ರಚಿಸಿ ಪಿರಂಟ್ ಮಾಡಸಿ ಕೊಟಟಿವರು. ಅವರ ಮಗ
ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಲಾಯರು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ರಿೀತಯಲೆಲ ಲೆಖಖ ಹಾಕ್ಲು ಒಪಪದೆ ಗರಹಗತಯನುನು ಆಂಗಲರ ಪರಕಾರ
ನಣರಯ ಮಾಡದರೆಂದು ಅವರ ಮೀಲೆ ಹಿಂದ್ಮಮ ಮಠದ ಸಾವಮಿಗಳು ಬಹಿಷಾಕಿರ ಹಾಕ್ದದನುನು, ಅದರ ವಿರುದಧ ತ್ತಾನು
ಹೊೀರಾಡದದನುನು, ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತದಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಲೆೀವಡ ಮಾಡ ಅವರ ಮೀಲೆ ಶ್ಲೀಕ್ ರಚಿಸಿದದನುನು ಅವರು ಯಾವತೂರ್ತ ತನಗೆ
ಹಲುಲ ಬಿಟುಟಿ ರಸ್ವತ್ತಾತಗಿ ವಣಿರಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ತ್ತಾನು ಆಧ್ುನಕ್, ಆದದರಿಂದ ಇದು ಹಿಡಸ್ುತತದೆ ಎಂದು ಘಾಟಿ ಬುದದಯ
ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ಗ್ತುತ. ದೆೀವರಿಲಲವೆಂದು ವಾದಸ್ಲು ಬೆೀಕಾದರೂರ್ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ಬರುತತದೆ. ಮಂಜುನಾಥ
ಸಾವಮಿಯ ಮುಖಯ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ಇವರ ದಾಯಾದಗಳು; ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ
ಹೊಟೆಟಿಯುರಿ.
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ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡ ಕ್ರೆದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಿಟೆಟಿಯೀರಿ ಕ್ೂರ್ತ. ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರ ಕ್ರಿಯ ಮಗ
ಒಬಬನೆೀ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದ. ಅವನ ಜತ್ತೆ ಯಾತರಕ್ರಿರಲ್ಲಲ. ಜೀಯಿಸ್ರ ಮುಖ ಪೆಚಾಚಾಯಿತು. ಬಳಾಳರಿಯಿಂದ ಒಂದು
ಕ್ುಟುಂಬ ಬಂದದುದ ಉಡುಪರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಯಿತ್ತೆಂದು ಮಗ ಹೆೀಳಿದ. ಆಗಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸಿಸಿಗೆ ಕಾದರು ಎಂದು
ಜೀಯಿಸ್ರು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಹೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಒಳಗಿನಂದ ಕ್ುಚಿರ ತರಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದರು. ಬೆೀಡ ಚಾಪೆಯೀ ಸಾಕ್ು ಎಂದ
ಜಗನಾನುಥ. ಕಾಫಿ ಖಂಡತ ಬೆೀಡವೆಂದ. ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲರುವ ನಮಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನಗೆ ಪಾರಕ್ಟಿೀಸ್ು ಹೆೀಗಿದೆ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಈ ಪಾರಂತದಲೆಲಲಲ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆೀ ಹುಯುಲ ಕೊಡೀದಲವ. ಲಾಯರ್ಗೆ ಪಾರಕ್ಟಿೀಸ್ ಎಲ್ಲಂದಾಗಬೆೀಕ್ು
ಎಂದು ಜೀಯಿಸ್ರು ದೂರ್ರುವ ಸ್ವರದಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದರು. ಹೊಳೆಯುವ ಕೆಂಪು ಒಂಟಿಗಳ, ಕೆಂಪು ಹಲ್ಲನ ಮುಖವನುನು ಹತತರ
ತಂದು ಪಕ್ಕಿದಲೆಲ ಕ್ೂರ್ತರು. ಬಹಳ ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಇವತುತ ಪರಶಸ್ತವಾದ ದನವಿರಬೆೀಕ್ು; ನುಣಣಗೆ
ಮುಖ ತಲೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡದಾದರೆ. ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿಸಿದ ರುದಾರಕ್ಷ ಸ್ರ ಕೊರಳಿನಲ್ಲದೆ. ಯಾತರಕ್ರನುನು ಆಕ್ಷರಸ್ುವ
ಮುಖಯ ಸಾಧ್ನ – ಈ ಒಂಟಿ, ಈ ಬಂಗಾರ, ಈ ಮಾತನ ಬೆಡಗು, ಹತತರ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತ್ತಾಡುವ ಈ ಆಪತತ್ತೆ.
‘ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಪರಶುರಾಮ ಸಾಥಾಪಿಸಿದೆದಂಬುದು ನಜವಲಲ ಜಗನಾನುಥರಾಯರೆ. ಯಾರಾದರೂರ್ ಸ್ಂಶ್ೀಧ್ಕ್ರು
ಲ್ಂಗವನುನು ಕ್ತುತ ನೀಡದರೆ ಗ್ತ್ತಾತಗುತ್ತೆತ. ಈಗಲೆೀ ಬಿರಕ್ು ಸ್ಹ ಬಿಟಿಟಿದೆ= ಇರೊೀದು ಮೂರ್ರೆೀ ಇಂಚು ಆಳ. ಯಾಕೆ
ಗ್ತತ? ಯದುತೀಥರ ಸಾವಮಿಗಳು ಅದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದುದ. ನನನು ಹತರ ಕೆೀಳಿ ಹೆೀಳೆತೀನೆ; ದಾಯಾದ ಮತಸಿರಾಂತ ನನನು
ಮಾತನುನು ಯಾರೂರ್ ಒಪಪದರಬಹುದು…’
ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಹತತರ ಸ್ರಿದರು. ಕ್ವಿಯಲ್ಲ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಗುಟಾಟಿಗಿ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಅರಳಿಸಿ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಅಲಲ ಜಗನಾನುಥರಾಯರೆ, ನೀವು ಓದರೊೀವುರ ನಮಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗುತ್ತೆತ. ಅದೆವೈತ ಸಿದಾಧಂತದಲ್ಲ ಭೂರ್ತದ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಗ
ಇದೆಯ ಹೆೀಳಿ? ಈಗ ನಜವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಲಲೀದು ಯಾರಿಗೆ? ನಜ ಹೆೀಳಿ.’
ಜೀಯಿಸ್ರ ಧ್ವನ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ತಗಿಗತು, ಕ್ಣುಣಗಳು ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನನನು ನೀಡದುವು:
‘ಹೆೀಳಿ. ಜನ ಹೆದರೊೀದು ಯಾರಿಗೆ? ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳ ಪೂಜೆ ಸ್ಹ ಸ್ಂದದುದ ಯಾರಿಗೆ? ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಕೊಡೀ
ಹುಯಲನೆನುಲಲ ಪಂಚಾಯಿತ ಮಾಡೀದು ಯಾರು?’
ಜೀಯಿಸ್ರು ಮೌನವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜಗನಾನುಥನನುನು ದುರುಗುಟಿಟಿ ನೀಡದರು.
‘ಮಂಜುನಾಥನ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲ ಈ ಪೂಜೆೀ ಎಲಾಲ ಸ್ಲಲೀದು ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಹೌದ್ೀ ಅಲಲವೊೀ? ಅವನಗೆ ಕೆಂಪನನುದ
ಬಲ್ಯಾಕೆ ಕೊಡೀದು ಹೆೀಳಿ? ಗಣಮಗ ಕೆಂಪು ಬಟೆಟಿ ಯಾಕೆ ಉಡಾತನೆ ಹೆೀಳಿ? ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾರಾಂತ ಭೂರ್ತರಯ
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ಹಣೆೀಗೆ ಎದೆೀಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊೀತ್ತಾನಲಲ ಈ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಇದು ಕೆಂಪಾಗಿರೊೀದಕೆಕಿ ಅಥರವೆೀನು ಹೆೀಳಿ. ವಿಭೂರ್ತಯಲಲದೆ
ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಪರಸಾದವಾರಿಗ್ೀದಕೆಕಿ ಅಥರವೆೀನು ಹೆೀಳಿ.’
ಜೀಯಿಸ್ರು ತಮಮ ಹಣೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಮಂಜುನಾಥ ಪಲಸ್ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಪರಸಾದವಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ತೀರಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆತ ಮೌನವಾಗಿದುದ ತ್ತಾವೆೀ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಆಗಾತ ಇದದದುದ ರಕ್ತದ ಬಲ್. ಹಾಗಾದೆರ ಪರಶೆನು ಈ ಮಂಜುನಾಥನಗೂರ್ ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೂರ್ ಏನು
ಸ್ಂಬಂಧ್ಯಾಂತ.’
ಈಗ ಜೀಯಿಸ್ರು ಚಾವಡಯ ಗ್ೀಡೆಗೆ ನೆೀತು ಹಾಕ್ದದ ಮಂಜುನಾಥನ ಫೀಟೀ ತೀರಿಸಿದರು. ಮುಷಟಿಗಾತರದ
ಲ್ಂಗವನುನು ಮುಚಿಚಾದ ಸೌಮಯವಾದ ಮುಖ. ಈ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಗೆೀಣುದದದ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟ.
ಜಗನಾನುಥ ಚಿತರವನೆನು ನೀಡುತತದುದದನುನು ಗಮನಸಿದ ಜೀಯಿಸ್ರು ಕ್ರಿೀಟವನೆನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
‘ಈ ಕ್ರಿೀಟಾನೆನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗ್ಳ್ಳೀಣ. ನೀವು ಮಗುವಾಗಿದಾದಗ ನಮಗೆ ಬಾಲಗರಹ. ಮೂರ್ರು ದನ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾತು
ತಪಿಪತುತ. ನನನು ತಡೆಯ ಮೀಲೆೀ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನೆೀ ಮೃತುಯಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡದೆ. ಜತ್ತೆಗೆ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರೂರ್
ಇದದರು – ಬೆೀಕಾದರೆ ಅವರನುನು ಕೆೀಳಿ. ಹೆೀಳಾತರೆ. ಮೈತುಂಬ ಚಿಟಿಕ್ ಹಾಕ್ದರೂರ್ ನಮಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಲ್ಲಲ. ಆಗ ನಮಮ
ತ್ತಾಯಿಗೆ ನಾನೆೀ ಹೆೀಳಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟ ಮಾಡಸಿಕೊಡತೀನ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳಿಳ ಅಂತ.
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಅಭಿವೃದಧ ಆಗಬಾದೂರ್ರಂತ ಹೊಟೆಟಿಕ್ಚುಚಾ ನನಗಿದದದೆರ ಈ ಹರಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳಿಳ ಅಂತ ನಮಮಮಮನಗೆ ಹೆೀಳಿತದನು
ನಾನು? ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಕೆಕಿ ಹೊರಟೆೀಂದೆರ – ಮಂಜುನಾಥನ ತಲೆೀ ಮೀಲೆ ಈ ಕ್ರಿೀಟ ಬಂದೂರ್ರನೂರ್ ನಮಮ ಪಾರಣ ಉಳಿಸೀಕೆ
ಪೂಜೆ ಸ್ಂದದುದ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆೀನೆ. ಅಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಹೆಸ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೀದೆಲಲ ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನೆೀ.
ಶ್ರೀತರೀಯನಾದವನು ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೀದು ಸ್ರಿಯ?’
ಕ್ರಿೀಟವನೆನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡದದರಿಂದ ಜಗನಾನುಥನ ತ್ತಾಯಿಯನೂರ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಸಾಥಾನದಲ್ಲ ನಲ್ಲಸಿದಂತ್ತಾಗಿ
ಜೀಯಿಸ್ರು ತಮಮ ಮಾತನ ಭರಕೆಕಿ ತ್ತಾವೆೀ ತಬಿಬಬಾಬದರು. ಮುಂದೆೀನು ಹೆೀಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲ. ಏನೀ
ಹೆೀಳ ಹೊೀಗಿ ಮತ್ತೆತೀನೀ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಒಟುಟಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ. ಇಡೀ ಭಾರತಕೆಕಿಲಲ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಹಬೆಬೀ ಇದೆರ ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳೂರ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತರದೆರೀನು? ಅವರಿಗೆ
ಹೃದ್ಯೀಗದ ಭಯ. ಇಲ್ಲಂದ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಹೊೀಗುವಾದ ಅವರ ಮುಖ ಹೆೀಗೆ ಅರಳಿತುತ ನೀಡದರ? ನನನು ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತ ಕಾವಯ
ನೀಡ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯುತ. ಕ್ಟುಟಿ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಟೆಟಿ. ವಿಮಾನದಲ್ಲ ತಗ್ಂಡು ಹೊೀದುರ.’
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ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಒಳಗ್ಳಗೆೀ ನಗು. ತಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆೀಳಿದ :
‘ಮಂಜುನಾಥನಗೂರ್ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೂರ್ ಏನೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಅಂದರಲಲ – ಅದೆೀನು ಹೆೀಳಿ.’
‘ಈ ಪರದೆೀಶದ ಮೂರ್ಲನವಾಸಿಗಳಿದಾದರಲಲ – ಮಂಡೀ ಮೀಲೆ ಪಂಚೆಯುಡೀ ಜನ, ಕ್ುರಿ ಕೊೀಳಿ ಕೊಯುದ ತನನುೀ ಜನ
– ಅವರ ದೆೀವರು ಈ ಭೂರ್ತರಾಯ. ಬಾರಹಮಣ ಯತಗಳು ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಮೀಲೆ ಮಂಜುನಾಥನನನು ಸಾಥಾಪಿಸಿ ಈ
ಪಾರಂತದ ಮೂರ್ಲನವಾಸಿಗಳು ನಮಗೆ ನಡಕೊಳ್ಳೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡದುರ.’
‘ಅದಕೆಕಿೀ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂರ್ತರಾಯ ಈಗ ಗೆೀಣಿದಾರರ ವಿರುದಾಧನೆೀ ಎಲಾಲ ತೀಪರನೂರ್ನು ಕೊಡೀದು ಅನನು.’
ಜೀಯಿಸ್ರು ಜಾಣರು; ಅವರಿಗೆ ಜಗನಾನುಥನ ಮಾತನ ಕೊಂಕ್ು ಅಥರವಾಗಿತುತ. ಆದರೂರ್ ತನನು ಮಾತು ಎತ್ತೆತತತಲೀ
ಹರಿಯಿತ್ತೆಂದು ದಗಿಲಾಗಿ,
‘ಆದರೆ ಈ ದೆೀವರು ಬಲು ಕಾಣಿರಕ್, ಬಲು ಕಾಣಿರಕ್, ಪೂಜೆ ಮಾಡೀವರು ನಷೆಠುಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕ್ು
ಅಷೆಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬರಿೀ ನೆವ ಆಗಬಾದುರ ಅಂತ ನನನು ಮಾತನ ತ್ತಾತಪಯರ, ಇನೆನುೀನಲಲ.’
ಜೀಯಿಸ್ರು ಜಾರಿಕೊಳುಳತತರುವುದನುನು ನೀಡ ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ನಂತ. ‘ಈ ಬಗೆಗ ನೀವೊಂದು ಲೆೀಖನ ಬರಿೀಬೆೀಕ್ು.
ಶಾಸಿತರಗಳೆೀ’ ಎಂದ. ‘ಒಟುಟಿ ನಮಮ ಪರೀತ್ತಾಸಿಹ ಬೆೀಕ್ು. ನಾನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಿಮೀನನು ಪರಕ್ಟಿಸಿದವರು
ನಮಮ ತ್ತಾಯವರೆ. ಅದರದ್ದಂದು ಪರತ ನಮಗೆ ಬೆೀಕೆೀನು – ಕೊಡಲ?’
‘ಬೆೀಡ, ಮನೆೀಲ್ದೆ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ನಂತ. ‘ಕಾಫಿ ಕ್ುಡೀದೆೀ ಹೊರಟುಬಿಟರಲಲ’ ಎಂದು ಜೀಯಿಸ್ರು
ಹೆೀಳಿದದಕೆಕಿ ‘ಛೆ ಪರವಾಗಿಲಲ’ ಎಂದು ಬಿೀದಗಿಳಿದು ಮತತಮಮ ನಮಸ್ಕಿರಿಸಿ ನಡೆದ .
***
ಚಕ್ರವೂಯಹದಂತಹ ಬಿೀದಗಳು. ಯಾವತೂರ್ತ ಏನನೂರ್ನು ಸ್ೃಷಟಿಸ್ದವು. ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮ ಬೆಳೆದಂತ್ತೆ ಒಂದಕೊಕಿಂದರಂತ್ತೆ
ಸೆೀರುತತ ಬೆಳೆಯುತತ ಹೊೀದ ಚರಂಡಗಳಿಲಲದ ಬಿೀದಗಳು. ಹೊಲೆಯರು ಒಂದು ವಾರ ಸಾಕ್ು, ಕ್ುಕೆಕಿಯಲ್ಲ ಹೆೀಲು ತುಂಬಿ
ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊರಲಲ ಎನನುಲ್ – ಈ ಬಿೀದಗಳು ಎಷ್ಟುಟಿ ನಾರಿಯಾವು ಎಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಗಭರಗುಡಯನೂರ್ನು
ದುಗರಂಧ್ ಕ್ವಿದೀತು. ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ ಹೆೀಸಿಗೆಯಿಂದ ನಡುಗಿತು. ಬಾರಹಮಣರು, ವಾಯಪಾರಿಗಳು ಇರುವ ಪೆೀಟೆಗಳಲ್ಲ
ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಸ್ುಂದರವಾದ ವಸ್ುತ ಸ್ೃಷಟಿಯಾಗುವುದಲಲ – ಯಾಕೆ? ಭಾರತೀಪುರದ ಹತುತ ಮೈಲುಗಳಾಚೆ ಕ್ಲುಲಮರಿಗೆ
ಮಾಡುವವರಿದಾದರೆ. ಗಂಧ್ದಲ್ಲ ವಿಗರಹ ಕೆತುತವವರಿದಾದರೆ. ಎರಡೆೀ ಎರಡು ಮೈಲುಗಳಾಚೆಯ ಹಳಿಳಯಲ್ಲ ತಗಲು
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ಬಂಬೆಯಾಟ ಆಡುವವರಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಪುರದ ಪೆೀಟೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಸೌಂದಯರವೂ ಯಾವತೂರ್ತ ಇರಲ್ಲಲ,
ಯಾಕೆ, ಆಗಿೀಗ ಕ್ಟುಟಿವ ತೀರಣ ಬಿಟುಟಿ, ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬಂದಾಗ ಚೆಲ್ಲದ ಆಮೀಲೆ ಕೆಸ್ರಾದ ಕೆಮಮಣುಣ ಬಿಟುಟಿ…
ಜಗನಾನುಥ ಮಕ್ಕಿಳ ಹೆೀಲನುನು ತುಳಿಯದಂತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಡೆದು ಸ್ವಲಪ ಅಗಲವಾಗಿದದ ರಥಬಿೀದಯನುನು ಸೆೀರಿದ.
ಈ ಪೆೀಟೆಯ ಅತುಯತತಮ ಸ್ೃಷಟಿಯಂದರೆ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರ ಅನುಷ್ಟಟಿಪ್ ಛಂದಸಿಸಿನ ಮಂಜುನಾಥ
ಮಹಿಮಯಿರಬೆೀಕ್ು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಗುಬಂತು. ಏನೆೀನೀ ಮಾತ್ತಾಡಬಿಟೆಟಿನೆಂದು ಪಾರಣಿ ಒದಾದಡುತತರಬೆೀಕ್ು. ತನನು
ತ್ತಾಯಿ ಪರಕ್ಟಿಸಿದದ ಎರಡಾಣೆ ಬೆಲೆಯ ಆ ಪುಸ್ತಕ್ದಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನ ಪಾರಣ ಉಳಿಸಿದ ಕ್ರಿೀಟದ ವಣರನೆಯಿತುತ; ಈ
ಕ್ರಿೀಟಧ್ಯಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಲಕ್ನಗೆ ಆಯುರಾರೊೀಗಯ ಭಾಗಾಯದಗಳನುನು ಕ್ರುಣಿಸ್ಲು ಎನುನುವ ಶ್ಲೀಕ್ವಿತುತ.
ಮತ್ತೆತ ಮಂಜುನಾಥನ ಆನತಯನೆನುಲಲ ಶ್ರಸಾವಹಿಸಿ ನಡೆಸ್ುವ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಪರತ್ತಾಪದ ವಣರನೆಯಿತುತ.
ರಂಗವಲ್ಲಗಳಿಂದಲೂರ್, ತಳಿರು ತೀರಣಗಳಿಂದಲೂರ್, ಮಂದಗಮನೆಯರಿಂದಲು, ಸ್ುಫುರದೂರ್ರಪಿಗಳಾದ ಭೂರ್ತರಾಯ ಭಕ್ತ
ಕ್ರಾತ ಸಿತರೀಪುರುಷ್ಟರಿಂದಲೂರ್, ಮಹಾತಪಸಿವಗಳಿಂದಲೂರ್, ಅನಾಥರಕ್ಷಕ್ಳಾದ ಜಗನಾನುಥನ ಮಾತ್ತೆ ಸಿೀತ್ತಾದೆೀವಿಯಿಂದಲು ಈ
ವಿಶಾಲ ಪೃಥಿವಗೆೀ ಭೂರ್ಷ್ಟಣಪಾರಯವಾದ ನಗರ ಭಾರತೀಪುರವೆಂಬ ಒಂದು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯಯ ತುಂಬಿದ ವಣರನೆಯಿತುತ.
ಆದದರಿಂದಲೆೀ – ಇಲ್ಲ ಏನೂರ್ ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವುದಲಲ ಹೊಸ್ದೆೀನೂರ್ ಆಗುವುದಲಲ, God has made life sterile
ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ ಬರೆಯುತತದದ ಕಾಗದಕೆಕಿ ಇನನುಂದು ಪಾಯರಾ ಸೆೀರಿಸಿದ. ಬರೆಯದೆ ಬಹಳ ದನವಾಯಿತು,
ಅವಳಿಗೆಲಲ ಬರೆದು ತಳಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಕೆಲವು ತಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡೆಲ್ಲಗೆಂದು ಹೊೀದೆ. ಡಯರ್ ಮಾಗರರೆಟ್, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲ ಇನೆನುೀನು ವಿಮಾನ
ಹೊರಡಬೆೀಕ್ು, ಅಷ್ಟುಟಿಹೊತತಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲ ಖ್ಯಾಯತನಾದ ಶ್ನಾರಳಿ ಬಾಬನೆಂಬುವನಬಬ ಹತತದ. ಅವನ
ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಖ್ಯಾಯತನಾದ ಒಬಬ ವಿಜಾಞಾನ, ಬಾಬನ ಪರಮಭಕ್ತ. ವಿಮಾನದಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ವತರಕ್ರು, ಯಾವುದ್ೀ
ಕಾನಫುರೆನಸಿಗೆಂದು ಬಂದ ಇಪಪತುತ ವೆೈಸ್ ಛಾನಸಿಲರುಗಳು ಇದದರು. ಶ್ನಾರಳಿ ಬಾಬನ ಕಾಯರಿಸಾಮನನು ನೀನು ನಂಬಲು ಕ್ಣಾಣರೆ
ನೀಡಬೆೀಕ್ು. ಭಕ್ತವಿಜಾಞಾನ ಲೆೈಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಕೆೈ ಎತತದರೆ ಬಾಬ ತಡೆದರು. ಸೌಜನಯದ ಮೂರ್ತರ. ನಾಲೆಕಿೈದು ಅಮರಿಕ್ನ್
ಹಿಪಿಪ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊೀಗಿ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದದರು. ಬಾಬನ ಮಾಯಾಜಾಲದಂದ ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲ ವಿಭೂರ್ತ ಬಂತು.
ಅದನನುವರು ತಂದರು. ಏರ್ ಹೊೀಸೆಟಿಸ್ಗಳೂರ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದದರು. ಬಾಬ ಎಂತಹ ಸಿಪರಿಚುಯಲ್ ಶ್ವಲ್ರ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದಾದನೆಂದರೆ ಭಕ್ತ ಕಾಲು ಮುಟುಟಿವ ಮುಂಚೆ ತವಕ್ದಂದ ಅವನು ಭಕ್ತನ ತಲೆ ಮುಟುಟಿತ್ತಾತನೆ. ಜೆೀನನಷ್ಟುಟಿ
ಸಿಹಿಯಾಗಿ ನಗುತತ ಕೆೈಯಡುಡತ್ತಾತನೆ. ಭಕ್ತನ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ತ್ತಾಳಿಯೀ ವಿಭೂರ್ತಯೀ ಇರುತತದೆ. ಇವನು ಎಲಲ
ರಾಜಭವನಗಳನೂರ್ನು ಹಿೀಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾದನೆ. ದೆೀಶಾದಯಂತ ಜನರನುನು ಭಜನೆಗೆ ಹಚಿಚಾದಾದನೆ. ಕ್ಡುಬಡವರಿಂದ ಹಿಡದು
ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳ ತನಕ್ ನಂಬುವ ಏಕ್ಮಾತರ ವಯಕ್ತಯಂದರೆ ಈ ಬಾಬ. ಎಲಲ ವಗರ ವಣರಭೆೀದಗಳನೂರ್ನು ಸಿೀಳುವ ಸ್ತಯ
ಇವನಬಬನೆೀ. ಪಿರಯ ಮಾಗರರೆಟ್, ದೆೀವರನುನು ನಾಶ ಮಾಡದ ಹೊರತು ನಾವು ಖಂಡತ ಕ್ರಯೀಟಿವ್ ಆಗಲಾರೆವು.
ನಾವೆಲಲ ದೆೀವರ ಗಭರದಲ್ಲ ಪಿಂಡಗಳಂತದೆದೀವೆ, ಹುಟಿಟಿಯೀ ಇಲಲ. ಚರಿತ್ತೆರಯ ಮಂಥನಕೆಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಲಲ. ಸಿೀಳಬೆೀಕ್ು.
***
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‘ಏಯ್ ವಾಸ್ು’
ಜಗನಾನುಥ ಕೆೈಹಿಡದು ಜಗಿಗದ. ಹತುತ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ನೀಡದ ಗೆಳೆಯ. ಹೊೀಟೆಲ್ಗೆ ನುಗುಗತತದದ. ಅದೆೀ ದೂರ್ರ ದೂರ್ರದ
ಹಲುಲಗಳು. ಕೊೀಲು ಮುಖ. ಹಿಟಲರ್ಮಿೀಸೆ. ಕ್ೂರ್ದಲು ಉದುರಿದೆ. ಹಣೆಗೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಹಚಿಚಾದಾದನೆ. ನಂಬುವುದೆೀ ಕ್ಷ್ಟಟಿ.
ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಮಿೀಡಯಟ್ ಓದುತತದಾದಗ ಇಡೀ ರಾತ್ತೆರ ಕ್ೂರ್ತು ಇಬಬರೂರ್ ಕಾರಂತಯ ವಿಷ್ಟಯ
ಮಾತ್ತಾಡುತತದದರು – ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ತನುನುತತ, ಕಾಕ್ನ ಹೊೀಟಲಲ್ಲ ಟಿೀ ಕ್ುಡಯುತತ. ಎಲಲ ತ್ತಾಯಗಕ್ೂರ್ಕಿ ಸಿದಧನಾಗಿ
ಕ್ುದಯುತತದದ ಹುಡುಗ. ಹಾಗೆ ನೀಡದರೆ ತ್ತಾನೆೀ ಪುಕ್ಕಿಲು, ನಲವತ್ತೆತರಡರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲ ಪಲ್ೀಸ್ರು ಎಷ್ಟುಟಿ
ಹೊಡೆದರೂರ್ ಟಪಾಪಲು ಪೆಟಿಟಿಗೆಯನುನು ಎಲ್ಲ ಮುಚಿಚಾಟಿಟಿದೆದೀನೆಂದು ವಾಸ್ು ಬಾಯಿ ಬಿಟಿಟಿರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಮೈಮರೆತು
ಅವನ ರಟೆಟಿಗಳನುನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಅದುಮಿ, ಅವನ ಹಣೆಯ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ನೀಡುತತ,
‘ಏನೀ ಯಾರಸ್ಕಿಲ, ಇದೆೀನು ಜೀಕ್ಗಾಗಿ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡದಯಾ ಹೆೀಗೆ?’ ಎಂದ.
ವಾಸ್ು ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಳುಳತತ, ‘ಜಗಣಣ ಅಲೆವೀನೀ’ ಎಂದ. ವಾಸ್ು ಪಾಯಂಟ್ ತಟುಟಿ ಬುಷ್ಶಟ್ರ ಹಾಕ್ದದ. ‘ಮನೆೀಗೆ
ಹೊೀಗ್ೀಣ ನಡ’ ಎಂದ ಜಗನಾನುಥ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು ನೀಡಲು ತ್ತಾನು ಹೊೀಗುತತದೆದೀನೆನುನುವುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಮರೆತ್ತೆೀ ಹೊೀಗಿತುತ. ‘ಯಾಕೊೀ ವಾಸ್ು ಇಷ್ಟುಟಿ ಬಡವಾಗಿದದೀಯಾ? ಇಲ್ಲಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಇರೊೀದೆಲ್ಲ? ಯಾರನನು
ಕೆೀಳಿದರೂರ್ ನೀನೆಲ್ಲದದೀಯ ಗ್ತ್ತೆತೀ ಇಲಲ ಅಂದುರ…’
ವಾಸ್ುವಿನ ಗಮನ ಮಾತರ ಎಲಲೀ ಇತುತ.
‘ಸ್ವಲಪ ಕೆಲಸ್ ಇದೆ ಕ್ಣ. ಆಮೀಲೆ ನೀಡತೀನ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ನರಾಸೆಯಾಯಿತು. ತನಗಾಗಿದದ ಸ್ಂತೀಷ್ಟ ವಾಸ್ುವಿಗಾದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡರಲ್ಲಲ. ಅಲಲದೆೀ ತುಂಬ
ಕ್ುಗಿಗದದ. ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೀಲ್ನ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದ ಪಾರಯಶಃ ಜೀಕ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಮಿಮಬಬರ ನಡುವೆ ತಕ್ಷಣ
ಒಂದು ಗ್ೀಡೆ ಎದದಂತ್ತೆನಸಿತು. ಆದರೂರ್ ತೀರಗ್ಡದೆ,
‘ಬಾ ಕಾಫಿ ಕ್ುಡಯೀಣ’ ಎಂದ.
‘ನೀನು ಈ ಹೊೀಟಿಲಗೆ ಬತೀರಯ?’
‘ಬರದೆೀ ಏನು, don’t be stupid.’
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ಹೊೀಟೆಲ್ನ ಯಜಮಾನ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ಂಡವನೆ ಎದುದನಂತ. ಕಾಫಿ ಕ್ುಡಯುತತದದ ಕೆಲವು ರೆೈತರೂರ್ ಎದುದ ನಂತರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಊರಿನಲ್ಲ ಅವನು ಹೊೀಟೆಲಳಗೆ ಹೊೀದದುದ ಇದೆೀ ಮೊದಲಬಾರಿ. ಕ್ಪುಪ ಕ್ಲ್ಲನ
ಮೀಜಂದನುನು ಒರೆಸಿ ಯಜಮಾನರೆೀ ಸ್ವತಃ ಇಬಬರನೂರ್ನು ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದದ
ಆಳುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ೂರ್ತರು. ವಾಸ್ು ‘ಕಾಫಿ’ ಎಂದ. ಯಜಮಾನರೆೀ ಕಾಫಿ ತರಲು ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು. ‘ನೀನೆಷ್ಟುಟಿ ಈ
ಊರಲ್ಲ ದ್ಡಡ ಮನುಷಾಯನನುೀದು ಈಗಾಲದೂರ್ರ ಗ್ತ್ತಾತಯತ?’ ವಾಸ್ು ಚುಡಾಯಿಸ್ುವ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದುದ ಕೆೀಳಿ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಖುಷಯಾಯಿತು.
‘ಏನು ಮಾಡಾತ ಇದ ಹೆೀಳು.’
ನರೆಯ ಟೀಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೆಚಚಾಗಿದದ ಕಾಫಿಯನುನು ಕ್ುಡಯುತತ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ.
‘ಬಿ.ಎ. ಮುಗಸಿಲಲಲ ಗ್ತತಲಲ. ಅಪಪ ಮನೆಬಿಟುಟಿ ಓಡಸಿದುರ. ಆಗ ನೀನು ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ ಹೊೀದ. ನಾನು ನಾಟಕ್ ಸೆೀರಿದೆ. ಆ
ಮೀಲೆ ಸ್ವತಃ ಕ್ಂಪನ ಮಾಡದೆ. ಮುವವತುತ ಸಾವಿರ ರೂರ್ಪಾಯಿ ದುಡದೆ. ಆಮೀಲದನನು ಕ್ಳೆದೆ. ಪಾರಹಿಬಿಶನ್ ಕಾಲ.
ಕ್ಳಳಭಟಿಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಿದೆ. ದುಡುಡ ಮಾಡದೆ. ಒಬಬ ಶೆಟಿಟಿೀ ಹುಡುಗಿೀನನು ರಿಜಸ್ಟಿಡ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡೆ. ನನನು
ಮುಖ ನೀಡಬೆೀಕಾಂತ ಅಪಪ ಹೆೀಳಿದ. ಈಗ ಮೂರ್ರು ಮಕ್ಕಿಳು. ಕಾರಂತೀಂತ ಎಷ್ಟುಟಿ ಮಾತ್ತಾಡದೂರ್ರ ಮನೆೀಗೆ ಬಂದಾಗ
ಹೆಂಡತ ಇವತುತ ಅಡಗೆೀಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲಲ ಅಂದೆರ ಹೆೀಗಾಗುತ್ತೆತ ಹೆೀಳು. ಡರಗ್ ಸಟಿೀರು ಅಂತ ಹೆಸ್ರು ಹೆೀಳಿ ಒಂದಷ್ಟುಟಿ ದನ
ಬಾರಂದ ಮಾರಿದೆ. ಆಮೀಲೆ ಬಾಂಬೆ ಶ್ೀ ಮಾಡದೆ. ನನನು ಕ್ಂಪನೀಲ್ದದ ಹುಡುಗಿೀರಿಗಾಗಿ ಮಚೆರಂಟುಸಿ, ಪಾಲ್ಟಿಶ್ಯನುಸಿ
ಎಲಲ ನನನು ಸೆನುೀಹಿತರಾದುರ. ಈ ಭಂಡ ಬಾಳು ಬೆೀಡಾಂತ ಅದನೂರ್ನು ಬಿಟೆಟಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಡೆ ಇರಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನಸಿದೆ.
ಅದಕೆಕಿೀ ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಭೂರ್ತರಾಯರು ಅಪಪಣೆ ಮಾಡದರೆ, ಒಂದು ಸಿವೀಟ್ ಮಿೀಟ್ ಸಾಟಿಲ ಇಡು ಅಂತ. ಇಡಾತ
ಇದೀನ.’
‘ನನನು ಜೀವನ ಒಂದು ಪಿಕ್ರಸ್ಕಿ ನಾವೆಲ್ ಆಗಬಹುದು ನೀಡು. ನಜವಾಗಿ ನೀನು ಭೂರ್ತರಾಯನನು ನಂಬಿತಯೀನ?’
‘ಏನೀ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟಿರಿ ಇದೆೀಂತ ನೀನೂರ್ ನಂಬಲೆವೀನಯಯ?’
ವಾಸ್ು ಎದುದ ಹೊೀಗುವ ಅವಸ್ರದಲ್ಲದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು.
‘ಜೀವನಾಂದೆರ ಕ್ಷ್ಟಟಿ ನೀಡು. ನೀನೆೀನು ಮಾಡತದ ಹೆೀಳು. ನೀನಲ್ಲಗೆ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದದುದ, ಜಮಿೀನು ಮಾಡಸ್ತ ಇರೊೀದು
ಎಲಾಲ ತಳಿೀತು. ಅದೆೀನೀ ಒಂದು ಇಂಗಿಲಷ್ ಹುಡುಗಿೀನ ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡದೀಂತ ಇಲೆಲಲಲ ಸ್ುದದ. ನಜವೆೀ?’
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ವಾಸ್ು ಕಾಪಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾ ಕ್ುತೂರ್ಹಲವಿಲಲದೆ ತನನು ಮಾತಗೆ ಕಾದ.
‘ಒಬಬ ಹುಡುಗಿ ಜತ್ತೆ ಇದದದುದ ನಜ. ಆದರೆ ನಾನವಳನನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲಲ.’
‘Good. ಜಾಣ ಕ್ಣಯಯ, ಅಂತೂರ್ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಮಜ ಮಾಡದ ಅನುನು.’
ವಾಸ್ುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲ ‘ಮಜ’ ಎನುನುವ ಮಾತು ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನ ಭಾವನೆಗಳೆಲಲ ಕ್ುಸಿದುಬಿಟಟಿವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ
ಎಷ್ಟಿಂದು ಆಪತನಾಗಿದದ ಆ ವಾಸ್ು ಯಾರೊೀ, ಇವನು ಯಾರೊೀ, ತ್ತಾನು ಯಾರೊ. ಪರಸ್ಪರ ಮಾತು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲ.
ತ್ತಾನು ಮತುತ ಮಾಗರರೆಟ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಂತ್ತೆ ಬದುಕ್ದುದ ನಜ; ಮದುವೆಯಾಗದೆೀ ಇದುದದು ನಜ – ಆದರೆ ಇದು ಬರಿ
ಮಜಕ್ಕಿಲಲ, ಬರಿ ಜಾಣತನ ಅಲಲ, ಇನೆನುೀನ – ಹೆೀಗೆ ವಾಸ್ುವಿಗೆ ಹೆೀಳುವುದ? ಅವನಗೆ ತ್ತಾನೀಗ ಬೆೀಕ್ಲಲ. ಕ್ುಗಿಗದಾದನೆ.
‘ಬಿಡುವಾದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಾರಯಯ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಎದದ. ಹೊೀಟೆಲ್ ಯಜಮಾನ ದುಡುಡ ತಗ್ಳಳಲ್ಲಲ. ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ವಾಸ್ು ಕೆೈಕ್ುಲುಕ್ ಹೊರಟು ಹೊೀದ. ಜಗನಾನುಥ ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಮನೆ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಹೊಸ್ ಕೊಂಡಗಳನುನು
ಹುಡುಕ್ಬೆೀಕ್ು. ಈ ಪೆೀಟೆಯಲ್ಲ ಸ್ಫಲನಾಗಬೆೀಕ್ು. ಬೆೀರೆ ಗತಯಿಲಲ. ಮತ್ತೆತ ಮಂಕ್ು ಕ್ವಿಯುತತದೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಯ ಸಾಧ್ಯವೆ?
ಚರಿತ್ತೆರಗೆ ಸೆೀರುವ, ಸೆೀರಿಸ್ುವ ಕ್ರಯ. ಸಿೀಳಿ ಹೊರಕೆಕಿ ಬರುವ, ಕಾಲಕೆಕಿ ಜವಾಬಾದರನಾಗುವ ಕ್ರಯ. ಮತ್ತೆತ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲ
ಹೊಸ್ಬನಾಗುವ, ಹೂರ್ವಾಗುವ, ಮಿಡಯಾಗುವ ಕ್ರಯ. ಈ ಮಾವಿನ ಮರದಂತ್ತೆ ಚಿಗುರುತತಲೆೀ ಇರುವ ಕ್ರಯ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗದ ಕ್ತತಲ್ನಲ್ಲ ಕ್ಪುಪ ಮುಖಗಳು, ಕೆದರಿದ ಕ್ೂರ್ದಲುಗಳು, ಹೆೀಲ್ನ ಕ್ುಕೆಕಿ ಹೊತುತ ನಡೆಯುವ
ತಲೆಗಳು ಇದುದವು. ಎದುರು ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವಾಲಯದ ಹೊಳೆಯುವ ಶ್ಖರ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ದಾ ಹರಿಯುವ
ಶುಭರವಾದ ನೀರು. ಪೆೀಟೆಯ ಕೊಳಕ್ನೆನುಲಲ ಮರೆಸ್ುವ ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ರಾಶ್, ಬಂಡೆಗಳು. ತನನು ಎಳೆಯ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ
ಜಗಿಯುವುದನುನು ಕ್ಲ್ಸಿದ ಬಂಡೆಗಳು, ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಮೀಲ್ನ ಗುಡಡದಲ್ಲ ಕೆದರಿದ ಒದೆದ ತಲೆಯ, ಕ್ುಂಕ್ುಮ
ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕೆೈಯಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಹಿಡದು ಥತತರ ನಡುಗುತತ ಕ್ುಣಿಯುವ ಭೂರ್ತರಾಯ, ಗಭರಗುಡಯಳಗೆ ಕ್ರಿೀಟ
ಹೊತತ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ಇಡೀ ಊರನುನು ತನನು ನಾದದಂದ ತುಂಬುವ ತನನು ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಸಿಕೊಟಟಿ ಗಂಟೆ. ಇವೆಲಲ
ಕ್ಲಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾದ್ಂದು ವಿಚಾರ ಸಿೀಳಿ ಹೊರಬರಲು ಹವಣಿಸ್ುತತತುತ. ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಈ ವಿಚಾರವನುನು ಜಗನಾನುತ
ಅನೆೀಕ್ ಮಗುಗಲ್ನಂದ ನೀಡಲು ಯತನುಸಿದಾದನೆ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆಲಲ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳವುದೆಂದು, ತ್ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲ್ನ ಒಳಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಕ್ತತಲೆಯ ನಡುಮನೆಯಲ್ಲ ನಂತು,
‘ರಾಯರು ಇದಾದರಾ?’ ಎಂದ.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಜಗನಾನುಥನ ತಂದೆ ಆನಂದರಾಯರ ಬಾಲಯಮಿತರರು; ತಂದೆ ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ತ್ತಾಯಿ ಸಿೀತ್ತಾದೆೀವಿಗೂರ್
ಆಪತರಾಗಿದದವರು. ಜಗನಾನುಥ ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಲ್ಲ ಓದಲು ಹೊೀಗುವ ಹೊತತಗೆ ತ್ತಾಯಿಗೆ ಆಪತರಾಗಿದದ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನವರೂರ್
ಸ್ತತದದರಿಂದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಅಭಿಪಾರಯ ತಳಿಯದೆ ತ್ತಾಯಿ ಏನನೂರ್ನು ಮಾಡುತತರಲ್ಲಲ. ಬಿ.ಎ. ಮುಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ
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ಜಗನಾನುಥ ಮುಂದಕೆಕಿ ಓದಲು ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ ಹೊೀಗಲು ಸ್ಹ ಶ್ರೀಪತರಾಯರೆೀ ಕಾರಣ. ತ್ತಾಯಿಗೆ ಒಬಬನೆೀ ಮಗ, ದೆೀಶ
ಬಿಟುಟಿ ಹೊೀಗುವುದು ಸ್ರಿಯೀ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಅನುಮಾನಸ್ುತತದಾದಗ (ಜತ್ತೆಗೆೀ ತನನು ಅನುಭವಗಳನುನು
ವಿಸಿತರಿಸ್ಕೊಳಳಬೆೀಕೆಂದು ಆಸೆಪಡುತತದಾದಗ), ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ತ್ತಾಯಿಯ ಜತ್ತೆ ತನನು ಜತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲೀಚಿಸಿ ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ
ಹೊೀಗುವುದೆೀ ಸ್ರಿಯಂದು ನಧ್ರರಿಸಿದದರು. ಮನಸಿಸಿನ ನೆಮಮದಯನೂರ್ನು ಕ್ರಯಾಶ್ೀಲತ್ತೆಯನೂರ್ನು ಕೆಡಸ್ುವಷ್ಟುಟಿ ಆಸಿತ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇತ್ತಾತದದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಂಪತತನುನು ಬೆಳೆಸ್ುವ ಪರಯತನುಕ್ಷೆಟಿೀ ನನನು ವಯಕ್ತತವ ಸಿೀಮಿತವಾಗುವುದು ಬೆೀಡ ಎಂದು
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಹೆೀಳಿದದರು. ತ್ತಾಯಿಯೂರ್ ಇದನುನು ಒಪಿಪದದರು.
ಬದುಕ್ುವ ಕ್ಲೆ ತಳಿದದದ ತ್ತಾಯಿ ಯಾವುದನೂರ್ನು ತೀರಾ ಹಚಿಚಾಕೊಳಳದದದರು ಮುತುವಜರಯಿಂದ ತ್ತಾನಲಲದದಾದಗ ಮನೆಯ
ನವರಹಣೆ ಮಾಡದದರು. ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಈ ಭಾರವನುನು ಹಗುರಾಗಿ ಹೊರಲು ತ್ತಾಯಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂರ್ ನೆರವಾಗಿದದರು. ತ್ತಾಯಿ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಸ್ತ್ತಾತಗಲೂರ್ ಅಷೆಟಿೀ. ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಓದುತತದದ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುದದ
ಕೆೀಳಿದವನೆೀ ಹೊರಟುಬಂದ. ಮುಂದೆೀನು ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ಅವನಗೆ ತಳಿಯದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಜಗನಾನುಥನನುನು
ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿದದರು. ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲನ ಯೀಚನೆ ಬೆೀಡ ಅಂದದದರು. ನೀನು ಹುಟಿಟಿದಾಗ ನಮಮ
ಮನೆ ಸೆೀರಿದ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲಲವೆ? ಬಾಲವಿಧ್ವೆಯಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಮಗ ಸ್ವಂತ ಮಗನದದಂತ್ತೆಯೀ ಅಲಲವೆ? ಮನೆೀಲ್
ಶಾನುಭೀಗ ಇದಾದನೆ, ನಾನದೆದೀನೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಯೀಚನೆ – ಹೊೀಗು ಎಂದದದರು. ಚಿಕ್ಕಿಯೂರ್ ಒಪಿಪದದರು.
ಇಷೆಟಿೀ ಅಲಲ – ಈಗ ತ್ತಾನು ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆದೀನ ಅದಕ್ೂರ್ಕಿ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಅನೆೀಕ್ ವಿಧ್ದಲ್ಲ ಕಾರಣರು .
ನಲವತ್ತೆತರಡರ ಕ್ವಟ್ ಇಂಡಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ಮಟಿರಕ್ ಓದುತತದದ- ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ೃಪಾಪೀಷತ
ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ. (ಈ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲನುನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಖಚಿರನಂದ ಸಾಥಾಪಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ಮಾಡದವರೂರ್ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು). ಈ
ಪಾರಂತಕೆಕಿಲಲ ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಾಯಕ್ರಾಗಿದದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ತ್ತಾಲೂರ್ಲಕ್ು ಕ್ಛೆೀರಿ ಎದುರು ಮುಷ್ಟಕಿರ ನಡೆಸಿದುದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಟಿಟಿದಂತದೆ. ತ್ತಾನೂರ್ ಖ್ಯಾದ ಟೀಪಿ, ಖ್ಯಾದ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್, ಜೆೈ ಎಂದು ಎರಡು ದನ ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ, ಗಂಧ್ದ
ಮರ ಕ್ಡದದದ, ಸ್ರಾಯಿ ಅಂಗಡ ಎದುರು ಸ್ತ್ತಾಯಗರಹ ಮಾಡದದ. ಇಂಗರ್ಸಾಲ್, ಶಾ, ರಸೆಲ್ ಓದದದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು
ತನನು ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಅನುಮಾನದ ಬಿೀಜಗಳನುನು ನೆಟಿಟಿದದರು. ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ನೆರಳಿನಲ್ಲ ಅಲಲವೆ? – ಆದದರಿಂದ ತ್ತಾಯಿಯ
ಸ್ಮಮತ ಸ್ಹ ಇತುತ. ತಂದೆ ಹೆೀಗೂರ್ ಖ್ಯಾದ ಹಾಕ್ುತತದದರು; ಈಗ ತ್ತಾಯಿ ಸ್ಹ ಬಿಳಿ ಖ್ಯಾದ ಸಿೀರೆ ಉಟಟಿರು. ಮನೆಗೆ ಹರಿಜನ
ಪತರಕೆ ತರಿಸಿದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹರಿಜನ ಪತರಕೆ ಓದ ಅಥರ ಹೆೀಳುವುದು. ತ್ತಾಯಿ,
ಚಿಕ್ಕಿ, ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ, ತ್ತಾನು ಕ್ೂರ್ತು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರಲಲದದದರೆ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿಗೆ ಹೊರತ್ತಾದ ಇನನುಂದು ಲೀಕ್ ಈ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸಿಗುತತರಲ್ಲಲ; ಬಾಲಯದಲಲಂತೂರ್ ಖಂಡತ ಸಿಗುತತರಲ್ಲಲ. ಮೈಸ್ೂರ್ರು ದೆೀಶದ ಕಾಂಗೆರಸ್ ವಲಯದಲೆಲಲಲ
ಹಿರಯರಲಲಬಬರಾದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಸಾವತಂತರಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ತಮಮ ಆಸಿತಪಾಸಿತಯನೆನುಲಲ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾವತಂತರಯ
ಬಂದ ಮೀಲೆ ಮೂರ್ಲೆಗುಂಪಾದವರು ಕ್ೂರ್ಡ. ಆದದರಿಂದಲೆೀ ಹೊಸ್ದ್ಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಕ್ುಕಿ ಚಡಪಡಸ್ುತತದದ ಜಗನಾನುಥ
ಬಹಳ ದನ ಯೀಚಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಬಂದದುದ. ಗಾಂಧಿಯ ಕ್ರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು
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ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ಜವಳಿಯನುನು ಬಿೀದಯಲ್ಲ ರಾಶ್ ಹಾಕ್ ಬೆಂಕ್ಕೊಟಟಿ ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ ಮಾತರ ತನನು ಒಳಗುದ
ಅಥರವಾದೀತ್ತೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಸೆ.
ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ನಡುವೆ ಬಿರುಸಿನ ಮಾತುಕ್ತ್ತೆ ನಡೆದದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿ
‘ರಾಯರೆೀ’ ಎಂದು ಇನನುಮಮ ಕ್ರೆದ. ಕ್ತತಲ್ನ ನಡುಮನೆ ಕ್ಣಿಣಗೆ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಒಗಿಗ ಅದರ ಅಸ್ತವಯಸ್ತ ಪರಪಂಚವನುನು
ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಕ್ಣೆಣದುರು ಬಿಚಿಚಾಕೊಂಡತು. ಬಲಗಡೆ ಗ್ೀಡೆಗೆ ಒರಗಿದಂತ್ತೆ ಬೆಂಚು. ಅದರ ಮೀಲೆ ಸ್ುತತಟಟಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು,
ಮಾಸ್ಲು ಬಣಣಕೆಕಿ ತರುಗಿದ, ಪಾರಯಶಃ ಮಲಗಲು ಕ್ಲಾಲದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು. ಧ್ೂರ್ಳು ಕ್ೂರ್ತು ಕೊಳೆಯಾದ ಖ್ಯಾದ ನೂರ್ಲ್ನ ಸ್ರ
ಹಾಕ್ದ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂರ್, ಸ್ುಭಾಶಚಾಂದರ ಬೀಸ್ರ ಪಟಗಳು. ಇನನುಂದು ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿಯ
ಪಟ. ಅವನಗೆ ಮಾತರ ಪಾರಯಶಃ ರಾಯರ ಹೆಂಡತ ಭಾಗಯಮಮ ಮಾಡದ ಹತತಯ ಗೆಜೆಜೆವಸ್ತರದ ಸ್ರ. ಗ್ೀಡೆಗಳ ತುಂಬ
ಮೊಳೆಗಳು. ಅವುಗಳ ಮೀರೆ ರಾಯರ ನಾಲೆಕಿೈದು ಮಕ್ಕಿಳ ಶಟುರಗಳು. ಕೆಂಪು ಬಣಣದ ಹೊಸ್ಲ್ನ ಮೀಲೆ ಹಿಟಿಟಿನ
ರಂಗ್ೀಲೆ, ನಾಲುಕಿ ಗ್ೀಡೆಯ ಅಂಚಿಗೂರ್ ಕ್ಪುಪ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಹಿಟಿಟಿನ ಬಿಳಿ ರಂಗ್ೀಲೆ – ಪಾರಯಶಃ ರಾಯರ ದ್ಡಡ
ಮಗಳು ಸಾವಿತರ ಹಾಕ್ದುದ. ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಬಿಟಟಿ ರಂಗ್ೀಲೆ. ಮತ್ತೆತ ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ನೀರು ಬರಿಸ್ುವ ಹೊಗೆ.
ಅಪರಯತನುವಾಗಿ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಅಧ್ರ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು, ಹೊಗೆ ಬರುವ ದಕ್ಕಿನಂದ ಮುಖವನುನು ಸ್ದಾ ವಾರೆ
ಮಾಡಕೊಂಡರಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡಬೆೀಕ್ು. ಒದೆದ ಪಾಣಿಪಂಚೆಯಲ್ಲ, ತಟಟಿ ಅಂಗಿಯಲ್ಲ,
ಹೊದಯುವ ಕ್ಂಬಳಿಯಲ್ಲ ಈ ಹೊಗೆಯ ನರಂತರವಾದ ವಾಸ್ನೆ. ರಾಯರ ಹೆಂಡತ ಏನೀ ಗ್ಣಗುತತದದರು. ರಾಯರು
ಏನೀ ಕ್ೂರ್ಗಾಡುತತದದರು. ಥಟಟಿನೆೀ ಮೌನ. ಊದುಗ್ಳವೆಯಲ್ಲ ರಾಯರ ಹೆಂಡತ ಒಲೆಯನುನು ಊದುವ ಸ್ದುದ.
ಕ್ಬಬಣಿದ ಕೊಳವೆಯನುನು ರಗಳೆಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕ್ುಕ್ಕಿದ ಸ್ದುದ. ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಗಂಟಲ್ನ ಕೆಮುಮ.
‘ರಾಯರೆೀ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣ ಮಂಜಾಗಿದದವು. ನಡುಮನೆಗೆ
ಸ್ರಸ್ರನೆ ನಡೆದು ಬಂದವಳು ರಾಯರ ಹಿರಿಮಗಳು ಸಾವಿತರಯಿರಬೆೀಕ್ು. ಒಳಗವಳು ಓಡದ ಸ್ದುದ, ನಡುಮನೆಯನುನು
ಹೊಗೆ ತುಂಬದರಲೆಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದ ಸ್ದುದ.
‘ಯಾರು ಜಗಣಣನೆ?’ ಮೈಮೀಲ್ನ ವಸ್ತರದಂದ ಕ್ಣುಣಜಜೆಕೊಳುಳತತ ರಾಯರು ಬಂದರು. ‘ಹಾಳು ಹೊಗೆ. ಮೀಲೆ
ಹೊೀಗ್ೀಣ ಬಾ’ ಎಂದು ಮಹಡಯ ಮೀಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು.
ಮಹಡಯ ಮೀಲೆ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದದರೂರ್ ಹೆಚುಚಾ ಬೆಳಕ್ತುತ. ರಾಯರು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡರು. ಮುಚಿಚಾದದ ಕೆಲವು
ಕ್ಟಕ್ಗಳ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆದರು. ಮಂಚದ ಮೀಲ್ದದ ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಸ್ರಿಸಿ ಕ್ೂರ್ತುಕೊೀ ಎಂದರು. ಮಂಚದ ಬಳಿಯಿದದ ಪುಟಟಿ
ಕ್ಪಾಟಿನಲ್ಲ ಬಾಲಯದಂದ ತನಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದದ ರಾಯರ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ನೀಡದೆ; ಅತಯಂತ ಸ್ಣಣ ಪಿರಂಟಿನಲ್ಲ
ಎರಡು ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲ ಅಚಾಚಾದ ರೆನಾಲ್ಡಸಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸಾಕಿಟಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಗ್ೀಲ್ಡ್ಸಿಮತ್ನ ವಿಕಾರ್ ಆಫ್
ದ ವೆೀಕ್ಫಿೀಲಡ್, ಲೆೈಟ್ ಆಫ್ ಏಶಯ, ಶಾನ ನಾಟಕ್ಗಳು.ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲೆ ಜಗನಾನುಥನ ತ್ತಾಯಿಯ ಫೀಟೀ,
ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸ್ದರಲ್ಲ ಜಾತ್ತೆರಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ತ್ತೆಗೆದದದರಬೆೀಕ್ು. ಬಿಸಿಲ್ಗಿಟುಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡದದ ಬಣಣದ
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ಫೀಟೀ. ಕ್ರಮೀಣ ಬಣಣವನುನು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಸಿತುತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೆೀ ಮೃದುವಾಗಿದದ ಅವರ ಗುಂಡು ಮುಖ
ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕ್ಂಡತು. ಧ್ಯಾರಾವಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದದದ ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲನನು ನಡುವಿಗೆ ಬೆೈತಲೆ ತ್ತೆಗೆದು ಅಮಮ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕ್ಟುಟಿತತದದರು.
ರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಭೆಟಿಟಿಯಾದಾಗ ರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡುವುದಲಲ, ಜಗನಾನುಥನೂರ್
ಮಾತ್ತಾಡುವುದಲಲ. ಸ್ುಮಮನೆ ಒಟಿಟಿಗಿದದರೂರ್ ಸಾಕ್ು ಇಬಬರಿಗೂರ್ ತೃಪಿತಯಾಗುತತದೆ. ರಾಯರು ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ತನನುಷ್ಟಟಿಕೆಕಿ ನಗುತತ ಏನೀ ಒಂದು ಅಥರಗಭಿರತವಾದ ಮಾತ್ತಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಹತ್ತಾತರು ವಾಕ್ಯಗಳನೆನುಲಲ ಒಂದು ಮಾತಗೆ
ಸ್ೂರ್ಚಯವಾಗಿ ಭಟಿಟಿಯಿಳಿಸಿದ ಆ ಮಾತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ುಡಲೆೀ ಅಥರವಾಗುತತದೆ. ‘ಅಲಲ ಗಾಂಧಿ ಹೆೀಳಿದೆದೀನು? ಒಳೆಳೀ
ನೆಹರು…’ ಎಂದು ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರೆ ಸಾಕ್ು, ಪರಸ್ುತತ ಅಥರನೀತ ಇತ್ತಾಯದಗಳ ಬಗೆಗಯಲಲ ರಾಯರು ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಹೆೀಳಿದಂತ್ತೆ. ‘Emotionally ನಾವೆಲಲ ಭಾರತೀಯರು. ಆದರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಮಾತರ ಪಾಶಾಚಾತಯ ಪರಭಾವವಿದೆಯಲಲ…’
ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಮಾತು ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಅಧ್ರಕೆಕಿ ಬಿಟುಟಿಬಿಡುತ್ತಾತನೆ. ಈ ತುಣುಕ್ು ರಾಯರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಇಡೀ ದನ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡ ಮಾರನೆೀ ದನ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬರುತತದೆ.
ಈ ದನ ರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡದೆೀ ಇರೊೀದಕೆಕಿ ಅದರ ಮನಸಿಸಿನ ವಯಗೆತಯೂರ್ ಕಾರಣವಿರಬೆೀಕೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿದ.
ಖ್ಯಾದಯ ಚಿೀಲದಂದ ಎಲೆಯಡಕೆ ತ್ತೆಗೆದು, ಅಡಕೆಯನುನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತ ಅವರು ಕ್ೂರ್ತರು.
ಜಗನಾನುಥ ಸಿಗರೆೀಟು ಹಚಿಚಾ ಬೂರ್ದ ಹಾಕ್ಲು ಒಂದು ಡಬಿಬ ಹುಡುಕ್ದ, ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಹಳೆಯದ್ಂದು ನಸ್ಯದ ಡಬಿಬ
ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಾಯರ ಹೆಂಡತಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ, ಗಂಡನಗೂರ್ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣದಂತ್ತೆ ನಸ್ಯ ಹಾಕ್ುವ
ಅಭಾಯಸ್ವಿರುವುದು ಎಲಲರಿಗೂರ್ ತಳಿದ ವಿಷ್ಟಯ. ತಂಗಳಿಗ್ಂದು ನಸ್ಯದ ಡಬಿಬ ತಂದು ಹೆಂಡತಗೆ ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲ
ಇಡುವವರು ಕ್ೂರ್ಡ ರಾಯರೆ. ರಾಯರು ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲದಾದಗ ನಸ್ಯದ ಸ್ರಬರಾಜನ ಗುಪತ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಹೊತತದದವನು
ಜಗನಾನುಥ. ಪಾರಯಶಃ ಈಗ ಮಗ ಬೆಳೆದದಾದನಾದದರಿಂದ, ಸಾವಿತರ ಮಿಡ್ಲ್ಸ್ೂರ್ಕಿಲಮೀಡಂ ಆಗಿ
ದುಡಯುತತರೊೀದರಿಂದ ರಾಯರು ಹೆಂಡತಗೆ ನಸ್ಯ ತಂದುಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿಲಲ.
ಸ್ಣಣಗೆ ಕ್ತತರಿಸಿ ಬಿಳಿ ಕ್ೂರ್ದಲು. ಎರಡು ಪದೆ ಹುಬುಬಗಳ ಕೆಳಗೆ ಈಗಲೂರ್ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಟಾಗುವ ಕ್ಣುಣಗಳು,
ಕ್ವಿಗಳ ತುಂಬ ರೊೀಮ – ಕ್ುಳಳಗೆ, ತ್ತೆಳಳಗೆ, ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ವಯಕ್ತ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು. ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಬೆೀಕಾದರೆ
ಕ್ೂರ್ತರಲ್, ಹುಮಮಸ್ುಸಿ ಬಂದದೆದ ಕಾಲುಗಳನೆನುತತ ಸ್ರಕ್ಕಿನೆ ಚಕ್ಕಿಳಮಕ್ಕಿಳೆ ಹಾಕ್ ಕ್ೂರ್ರುತ್ತಾತರೆ, ಇಲಲವೆೀ ಎದುದ ನಡೆದಾಡಲು
ಪಾರರಂಭಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಆದರೆ ಮಾತರ ಮನೆಯಲಲವರನುನು ನೀಡಬಾರದು. ಸ್ದಾ ಮಂಕಾಗಿರುತ್ತಾತರೆ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇದರ
ಕಾರಣ ಗ್ತತದದರಿಂದ ‘ಹೊೀಗ್ೀನ ಬನನು ರಾಯರೆ’ ಎಂದ.
‘ಸ್ವಲಪ ಇರು’ ಎಂದರು.
ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆಯಿತು. ರಾಯರ ಹೆಂಡತ ಭಾಗಯಮಮ ಎರಡು ಹಿತ್ತಾತಳೆಯ ಬಟಟಿಲಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಂದರು. ರಾಯರ
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ಮನೆಯಲ್ಲನೂರ್ನು ಸೆಟಿೈನ್ಲೆಸ್ ಸಿಟಿೀಲ್ ಯುಗ ಕಾಲ್ಟಿಟಿರಲ್ಲಲ. ಅದಾಯವುದ್ೀ ಕಾಲದ ಸಟಟಿಗಾದ ಬಟಟಿಲು, ಕೊಳೆ
ಶೆೀಖರವಾಗುವಂತ್ತೆ ಮಡಸಿದ ಅಂಚು, ಲೀಟವನುನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ ತ್ತಾನು ತಣಣಗಾಗುವ ಬೆಲಲದ ಕಾಫಿ.
‘ಹೆೀಗಿದೀರಿ?’ ಜಗನಾನುಥ ಕಾಫಿ ಕ್ುಡಯುತತ ಕೆೀಳಿದ.
‘ಇರೊೀದಪಪ ಒಟಾಟಿರೆ. ಹತುತ ಹದನೆೈದು ದವಸ್ದಂದ ಏನು ನೀನು ಕಾಣಲೆೀ ಇಲಲ.’
ಭಾಗಯಮಮ ಸೆರಗಿನಂದ ಮೂರ್ಗುಬಟಟಿನುನು ಉಜಜೆಕೊಳುಳತತ ಬೆೀಸ್ರದಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದರು. ಭಾಗಯಮಮ ತೀರವಾದ ಹೆಂಗಸ್ು.
ಸ್ಣಣ ಹಣೆ, ಸ್ಣಣ ಕ್ಣುಣಗಳು – ಅವರು ನಗುತತ ಖುಷಯಾಗಿದದನುನು ನೀಡದವರೆೀ ಇಲಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಪಾರಯದಲ್ಲದದರಬಹುದಾದ
ಜೀವನ ಸ್ಂತೀಷ್ಟ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಒಲೆ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತುಕ್ೂರ್ತು ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಹೆತುತ ಹೆತುತ ಕ್ಳೆದರಬಹುದೆ? ಶ್ರೀಪತ
ರಾಯರು ಮಾತರ ಇನೂರ್ನು ಹುಣಿಸೆ ನಾರಿನಂತ್ತೆ ಹುರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೆೀಗೆ ಉಳಿದರು? ಒಬಬರನನುಬಬರು ನಾಶ ಮಾಡುವ
ಶ್ೀರ ಯುದಧ ಮನೆಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿೀ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ನಡೆದರಬೆೀಕ್ು – ಅದಕೆಕಿ ರಾಯರು ಹೊರಗೆ ಕಾಲ್ಟಟಿಡನೆಯೀ
ಚಿಗುರಿಬಿಡುತ್ತಾತರೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಜೀವನ ವಿಫಲವಾದದದನುನು ತ್ತಾನು ಕ್ಂಡದೆದೀ ಹೆಚಚಾಲಲವೆೀ? ಎಂದು ಯೀಚಿಸ್ುತತ ಜಗನಾನುಥ
ಭಾಗಯಮಮನನುನು ನೀಡದ. ಏನೀ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಹವಣಿಸ್ುತತ ಭಾಗಯಮಮ ಕ್ಂಬಕೆಕಿ ಒರಗಿ ನಂತದದರು; ಶ್ರೀಪತರಾಯರು
ಕ್ೂರ್ತಲೆಲ ಚಡಪಡಸ್ುತತದದರು. ಜಗನಾನುಥನ ಊಹೆ ನಜವಾಯಿತು.
‘ನನಗಂತೂರ್ ತಲೆ ಚಚಿಚಾಕೊಂಡು ಸಾಕಾಯುತ ಜಗಣಣ, ಸ್ವಲಪ ನೀನಾದೂರ್ರ ಹೆೀಳು, ಮಾತ್ತಾಡೀಕೆ ಹೊೀದೆರ ಒಳೆಳ ಹುಲ್ ಹಾಗೆ
ಮೈಮೀಲೆ ಬತ್ತಾರರೆ, ಸಾವಿತರೀನ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ವಗರ ಮಾಡದಾರೆ. ಊರಿನವರ ಕೆಲಸಾನೆಲಲ ಮಾಡಕೊಡೀ ಇವರಿೀಗೆ
ಸ್ವಲಪ ಡ.ಇ.ಓ.ಗೆ ಹೆೀಳಿ ಮಗಳನುನು ಇಲೆಲೀ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೀಕಾಗಲವ? ವಿದಾಯಮಂತರಗಳು ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲ ಇವರ ಜತ್ತೆ
ಇದದವರು. ಎಲೂರ್ರ ಬೆೀಕಾದುದ ಮಾಡಕೊಂಡುರ. ನಮಮನನು ಕೆೀಳ್ೀವರ ಗತ ಇಲಲ. ನಮಮಪಪ ಕೊಟಟಿ ನಾಲುಕಿ ರೆೀಷೆಮ ಸಿೀರೆೀನೂರ್ನು
ಆಗ ಇವರ ಮಾತು ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ ಆಯುತ. ಏನೆೀ ಹೆೀಳಿಲ- ಮಂಕ್ು ಬಡದವರಂತ್ತೆ ಸ್ುಮನು ಕ್ೂರ್ತರುತ್ತಾತರೆ.’
ಚಡಪಡಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತದದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು.
‘ಸಾಕ್ನುನು. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗು.’ ಎಂದರು.
‘ಹೊೀದ ಸಾರಿ ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಂತದರಲಲ ಏನಯುತ ಕೆೀಳಿದೀಯ? ಯಾರೂರ್ ಒಂದು ಚೂರ್ರೂರ್ ಗೌರವ ಕೊಡದದದ
ಮೀಲೆ ಯಾಕ್ವಿರಗೆ ಊರಿನ ವಯವಹಾರ ಹೆೀಳು. ಸ್ವಂತ ಮಗಳನನು ಊರಿನ ಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೀ ಯೀಗಯತ್ತೆ ಇಲೆದೀ
ಇದದ ಮೀಲೆ…’
‘ಏನಾದೂರ್ರ ಮಾಡೀಣ ಅಮಮ. ನಂಗೆ ಈ ವಿಷ್ಟಯ ಗ್ತ್ತೆತೀ ಇರಲ್ಲಲ.’ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳಿದ.
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‘ಇಲಲೀ ಜಗಣಣ. ಲಂಚ ಕೊಡದೆ ಡ.ಇ.ಓ. ಹತತರ ಆಗಲಲ. ಐದು ಆರು ವಷ್ಟರ ಒಂದೆೀ ಕ್ಡೆ ಇದದವರನನು ವಗರ
ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ಇರೊೀ ಸ್ಕಾರರಿೀ ಆಡರರನನು ಅವನು ತೀರಿಸಿದೆರ ನಾನೆೀನು ಹೆೀಳಿಲ ಹೆೀಳು.’
ಭಾಗಯಮಮ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಧ್ವನ ಎತತರಿಸಿದರು.
‘ಬೆಳೆದು ನಂತ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಲಲ. ಇವರು ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹೊೀದುರ ಅಂತಲೀ ಮನೆೀಲ್ ನೆೀಮನಷೆಠು ಇಲಲ
ಅಂತಲೀ – ಅಂತೂರ್ ಯಾರೂರ್ ಮದೆವಯಾಗಕೆಕಿ ಬಲ್ರಲಲ. ಅವಳು ದುಡೀದೆೀ ಇದೆರ ಇಲ್ಲ ಪಥ ಸಾಗಬೆೀಕ್ಲಲ – ಹೆೀಳಿ.
ಲಂಚ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದೆರ ಕೊಡೆಲೀಬೆೀಕ್ು. ಮಗಳ ಹತರ ದುಡಸಿಕೊಂಡು ತನನುಕೆಕಿ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲವ?’
ರಾಯರು ಕೊೀಪದಂದ ನಸ್ಸಿಹಾಯಕ್ವಾಗಿ ಉರಿಯುತತದುದದು ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಯಿತು. ಎದುದ
ಹೊರಡುವುದು ಉತತಮ ಅನನುಸಿತು. ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಏನಾದೂರ್ರ ಮಾಡೀಣ ಅಮಮ. ನಾನೆೀ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿಬತೀರನ ಬೆೀಕಾದೆರ…’
ಜಗನಾನುಥನ ಮಾತು ಭಾಗಯಮಮನ ಕ್ವಿಗೆ ಬಿದದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಅವರು ಒಂದೆೀ ಸ್ಮನೆ ಕ್ೂರ್ಗಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು –
ಹಿಸಿಟಿೀರಿಯಾದ ಚಿಹೆನುಗಳನುನು ಇಳಿ ವಯಸಿಸಿನ ಹೆಂಗಸಿನಲ್ಲ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪಾಪ ಎನನುಸಿತು :
‘ತನನುಲ್ಕೆಕಿ ಗತ ಇಲಲದವನು ಧಿಮಾಕ್ು ಮಾಡದರೆ ಯಾರು ಕೆೀಳಾತರೆ ? ಬಡವನ ಸಿಟುಟಿ ದವಡೆಗೆ ಮೂರ್ಲ ಅಂತ. ಮಗ
ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಮುಗಿಸಿದಾನೆ, ಅವನಗೆೀನಾದೂರ್ರ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ದಾರಿ ಮಾಡದಾರ? ಬೆೀರೆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಲವ, ಹಾಗೆೀನೆೀ ಬಸ್
ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ಯಾರಾದೂರ್ರ ಯಾತರಕ್ರನನು ಮನೆೀಗೆ ಕ್ಕೊರಂಡು ಬಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವನನನು ಮೊನೆನು ಕ್ಳಿಸಿದುದ ನಜ.
ಕೆೈಯಲ್ಲ ಕಾಸಿಲಲದೆ ಜೀವನ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು? ರಂಗಣಣ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಕ್ುಟುಂಬಾನನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಬಂದ, ಪೂಜೆ ಗಿೀಜೆ
ಮಾಡಸ್ಕೆಕಿೀಂತ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಕ್ಕೊರಂಡು ಹೊೀದ. ಇವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವೆರ ಒಳೆಳ ಭೂರ್ತ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೆೀಗೆ
ಕ್ುಣಿದುರ ಅಂತ – ಹೊಟೆಟಿ ಪಾಡಗೆೀಂತ ನಾನು ಮಾಡದುದ ತಪಪ? ಇಷ್ಟುಟಿ ವಷ್ಟರ ಬಾಯಿಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಸೆೀವೆ ಮಾಡದ ನನನು
ಹೆೀಗೆ ಇವರು ಹೊಡೆದರು ಅಂತ ಜಗಣಣ, ನನನು ಅಪಪ ಅಮಮ ಸ್ತುತ ಹೊೀಗಿದಾರೆ ಅಂತ ಇವರ ಜೀರು ಅಲಲವ? ಪೂಜೆ
ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಅವರನನು, ಚಿತರದುಗರದಂದ ಬಂದವುರ ಪಾಪ, ಹೊರಗೆ ಅಟಿಟಿದುರ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಟಟಿ ಅಡಗೆೀನನು
ಗ್ಬಬರದ ಗುಂಡಗೆ ಸ್ುರಿದುರ, ರಂಗಣಣನನು ಯದಾವತದವ ಚಚಿಚಾದರು…’
ಭಾಗಯಮಮ ಗ್ೀಳ್ೀ ಎಂದು ಅಳುತತ ನೆಲಕೆಕಿ ಕ್ುಸಿದರು. ಬಾಗಿಲ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಂತು ಒದಾದಡುತತದದ ಸಾವಿತರ ತ್ತಾಯಿಯ
ರಟೆಟಿ ಹಿಡದೆಳೆದಳು. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಮಂಕಾಗಿ ‘ಹೊೀಗ್ೀಣಯಯ’ ಎಂದು ಎದದರು. ಏನು ಮಾತ್ತಾಡಲೂರ್ ತೀಚದೆ
ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಹೊರಟ. ಬಿೀದಗೆ ಇಳಿದದೆದ ಉಸಿರು ಬಂದಂತ್ತಾಯಿತು. ಎದುರು ದೆೀವಸಾಥಾನ, ಸ್ವಲಪ ದೂರ್ರದಲೆಲ
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ಹರಿಯುತತದದ ಹೊಳೆಯ ಶಬದ ಕೆೀಳಿ, ‘ಹೊಳೆಯ ಕ್ಡೆ ಹೊೀಗ್ೀಣವ ರಾಯರೆ’ ಎಂದ. ರಾಯರ ಮುಖ ನೀಡುವುದು
ಕ್ೂರ್ಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಿತುತ. ಆದರೆ ಅವರನುನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟುಟಿ ಹೊೀಗುವುದು ಸ್ಹ ಸ್ರಿಯಲಲವೆನಸಿತು.
ಒಂದಷ್ಟುಟಿ ದೂರ್ರ ಇಬಬರೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ನಡೆದರು. ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ನಂತರು. ಉಚೆಚಾ ಹೆೀಲ್ನ ವಾಸ್ನೆಯಿಂದ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈ ನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿಳಿ ಮರಳಿನ ಮೀಲೆ ಸ್ುಡುವ ಬಿಸಿಲು, ಕ್ಣಿಣಗೆ ತಂಪಾಗಿ
ಹರಿಯುವ ಶುಭರವಾದ ನೀರು. ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಧ್ುಮುಕ್ವಲ್ಲ ನರೆ, ಸ್ಡಗರ. ಅಲ್ಲ ಸಾನುನ ಮಾಡುತತರುವ
ಹುಡುಗರ ಉಲಾಲಸ್. ಜೀಕೆಯಾಗಿ ನೀರಿಗಿಳಿಯುವ ಯಾತರಕ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮಂತರ ಹೆೀಳುತತ ಧ್ಯೆೈಯರ ಹೆೀಳುವ,
ಮುಳುಗು ಹಾಕ್ಲು ಪರೀತ್ತಾಸಿಹಿಸ್ುವ ಪುರೊೀಹಿತರು. ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಹನುಮಂತನ ಗುಡ, ದಂಡೆಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಮಾವಿನ,
ಹಲಸಿ, ಮುತುತಗದ ಮರಗಳು. ನೆರಳಿದದಲೆಲಲಲ ಉಚೆಚಾ ಹೆೀಲ್ನ ದುಗರಂಧ್. ಸ್ಹಿಸ್ಲಾರದೆ ‘ಅಂಗಡಗೆ ಹೊೀಗ್ೀಣ
ರಾಯರೆ’ ಎಂದ. ‘ನಡ’ ಎಂದರು. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು.
‘ನಮಮನುನು ನೀಡ ಸ್ುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರ್ರು ವಾರವಾಯತಲಲ?’ ಎಂದು ಜಗನಾನುತ ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದ.
‘ಈ ಎರಡು ಮೂರ್ರು ವಾರ ನರಕ್ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದುದ ಸಾಯಬಾದುರ ಅಂತಲೂರ್
ಅನಸಿದದದೆ ಮಾರಾಯ.’
ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಬಾಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮಾತನುನು ಕೆೀಳುವುದೆೀ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಿರಲ್ಲಲ. ಭಾಗಯಮಮ ತನೆನುದುರು ರಂಪ
ಮಾಡದದದರೆ ರಾಯರು ಹಿೀಗೆ ಮಾತ್ತಾಡುವಷ್ಟುಟಿ ಕ್ುಗುಗತತಲೆೀ ಇರಲ್ಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಮಾತು
ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು ಹೆೀಳಿದ :
ಮೊನೆನು ಏನಾಯುತ ಅಂತೀರಿ? ಕ್ನನುಡಾ ಜಲೆಲೀಲ್ ನಮಮ ವೆೈವಾಟು ನೀಡಕೊಳ್ಳೀ ರಾಜಣಣ ಇದಾರಲಲ – ಅವರು ತುಂಬ
ಖ್ಯಾಹಿಲೆೀಂತ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಡಾಕ್ಟಿರನನು ನೀಡೀಕ್ಲಲ; ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಹರಕೆ ಸ್ಲ್ಲಸ್ಲ್ಕೆಕಿ. ಕೆೈಯಲ್ಲದದ ಐದುನೂರ್ರು
ರೂರ್ಪಾಯನೂರ್ನು ಕ್ುಂಕ್ುಮಾಚರನೆ ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ಂತ ಚೆಲ್ಲದರು. ನಾನು ಉಪಾಯಮಾಡ ಅವರನನು ಡಾಕ್ಟಿರಿಗೆ ತೀರಿಸಿದೆ.
ಕಾಯನಸಿರ್ಇರಬಹುದೂರ್ಂತ ಅನುಮಾನ ಪಟಟಿರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಕೆಕಿ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಕಾಸಿಲಲ. ನಾನು
ಕೊಡಬೆೀಕಾಯುತ. ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಇರೊೀ ದುಡಡನೆನುಲಲ ಚೆಲಲಬೆೀಡ ಅಂತ ಸಾಯಿತರೊೀ ಆ ಮನುಷ್ಟಯನಗೆ ಹೆೀಳಲ್ಕೆಕಿ ನನಗೆ
ಧ್ಯೆೈಯಾರನೆೀ ಬರಲ್ಲಲ’.
‘ನೀಡು ಜಗಣಣ, ನನನು ಮಗ ರಂಗ ಬಸಿಸಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಯಾತರಕ್ರನನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಬಂದಾಗ ನನನು ಮಗಳನನು ಸ್ೂರ್ಳೆಗಾರಿಕೆೀಗೆ
ಬಿಟಟಿಷೆಟಿ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಯುತ ಮಾರಾಯ. ಎಂದೂರ್ ಕೆೈಯತತದೆೀ ಇರೊೀವನು ಅವತುತ ನನನು ಹೆಂಡತೀನ ಹೊಡೆದೆ. ಸಾವಿತರೀ
ತಡೀದೆೀ ಇದರದೆರ ಅವಳನನು ನಾನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡತದೆದೀಂತ ಕಾಣುತ್ತೆತ. ನನನುಲ್ಲ ಅಂಥ ರೊೀಷ್ಟ ಇದೆೀಂತ ನಾನು ತಳಿದೆೀ
ಇರಲ್ಲಲ. ಹೆೀಗೆೀ ಈ ದೆೀವರು ನಬರಲನಾಗಿದಾದಗ ನನನುನನು ಕ್ಬಳಿಸ್ಕೆಕಿ ನೀಡದ ನೀಡು.’
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ಕೊನೆಯ ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ನಕ್ಕಿದದರು ತ್ತಾವಿಬಬರೂರ್ ಒಂದೆೀ ವಿಚಾರನನು ಮುಟಿಟಿದಂತ್ತೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಖುಷಯಾಯಿತು. ಆದರೂರ್ ರಾಯರು ಸ್ಂಕ್ಟದಲ್ಲದಾದಗ ತನನು ಯೀಜನೆಗಳನುನು ಅವರ ಹತತರ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳವುದು
ಕ್ುಷಲಲಕ್ವೆನನುಸಿತು. ಯಾರಿಗೂರ್ ಸೆೀರದ ಒಣಕ್ಲು ಮಾತುಗಳನಾನುಡುವುದೆೀ ಸ್ರಿಯನನುಸಿ,
‘ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನ ವಿಷ್ಟಯ ಗ್ತತ ನಮಗೆ ರಾಯರೆ?’ ಎಂದ.
‘ಯಾವುಯಾವುದ್ೀ ಭೂರ್ತಗಳಿವೆ ಮಾರಾಯ. ಪಂಜುಲ್ರ, ಜುಮಾದ, ಬೆೈದೆರ್, ಕ್ಲುಕಿಡ, ಬಬಬಯರ, ಜಟಿಟಿಗ- ಹಿೀಗೆ,
ಶೂರ್ದರರ ಭೂರ್ತಗಳು ಇವು. ಹೊಲೆಯರ ಭೂರ್ತವೂ ಒಂದದೆ – ಕೊೀದರಬುಬಸ್ಂಧಿ ಅಂತಲೀ ಏನೀ. ಅದರ
ಮೀಲಂದು ಪಾಡದನವಿದೆಯಂತ್ತೆ. ಈ ಭೂರ್ತಗಳಿಗೆಲಲ ಒಡೆಯ ಭೂರ್ತರಾಯ. ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಒಡೆಯ ಮಂಜುನಾಥ.
ಹಿಂದೂರ್ ಧ್ಮರ ಅಂದರೆ ಏನೂರ್ಂತ ತಳಿೀಬೆೀಕಾದರೆ ನಮಮ ಈ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಬರೆಬೀಕ್ು.’
‘ಅಲಲ – ಶೂರ್ದರರ ಈ ಭೂರ್ತರಾಯನನು ಈಗ ಗೆೀಣಿೀದಾರರನನು ಹದ್ಬಸಿತನಲ್ಲ ಇಡೀದಕೆಕಿ ನಾವು ದುಡಸ್ತ ಇದೀವಲಲ – ಆ
ನಮಮ ಜಾಣತನ ನೀಡ.’
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ನಕ್ಕಿರು. ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರನುನು ನೀಡದಯಾ? ಎಂದು ಸ್ೂರ್ಚಯವಾಗಿ ಕೆೀಳಿದರು. ತನನು ಯೀಜನೆ
ರಾಯರ ಕ್ವಿಯನನುನೂರ್ನು ಮುಟಿಟಿಲಲ. ತಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ತನನು ಸ್ವರಸ್ವವನೂರ್ನು ಸ್ುಟುಟಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಮನುಷ್ಟಯ
ಹೆದರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಈಗ ಸ್ದಯ ಇವರ ಮಗಳಿಗಾದ ವಗರವನನು ಕಾಯನಸಿಲ ಮಾಡಸ್ಬೆೀಕ್ು; ಮಗನಗೆ ತನನು ಆಫಿೀಸ್ಲೆಲ ಕೆಲಸ್
ಕೊಡಬೆೀಕ್ು. ಇಲಲದದದರೆ ಭಾಗಯಮಮ ಮತ್ತೆತ ಅವನನನು ಯಾತರಕ್ರನನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಅಟಿಟಿಯೀ ಅಟುಟಿತ್ತಾತರೆ . ಹಾಗೆೀ ದುಡುಡ
ಕೊಟಟಿರೆ ರಾಯರು ತ್ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವವರಲಲ. ‘ಆಮೀಲೆ ಕೊಡುವಿರಂತ್ತೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಕಾದಷ್ಟುಟಿ
ಹಣ ಕೊಡುವ ಆಸೆ; ಆದರೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಸಾಲದು.
ಪೆೀಟೆಯ ಚೌಕ್ದಲ್ಲದದ ಖ್ಯಾದ ಅಂಗಡಗೆ ಬಂದರು. ರಂಗ ಮಳಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆದು ಕ್ೂರ್ತದದ. ಅಂಗಡಯಲ್ಲ
ವಾಯಪಾರವಾಗದ ಧ್ೂರ್ಳು ತುಂಬಿದ ಥಾನು ಥಾನು ಖ್ಯಾದ ವಸ್ತರಗಳು; ತೂರ್ಗು ಹಾಕ್ದ ಬಿಳಿ ಟೀಪಿಗಳು. ಮುರಿದ ಚರಕ್.
ಹಲ್ಲಲಲದ ನಗುವಿನ ಗಾಂಧಿಯ ಫೀಟೀ. ಗಾಂಧಿ ಮುಖದ ಪಿರಂಟಿದದ ಖ್ಯಾದ ಚಿೀಲಗಳು. ‘ಕ್ೂರ್ತುಕೊೀ’ ಎಂದರು.
ದಂಬಿಗ್ರಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ತ.
ಈ ಅಂಗಡಯಲೆಲ ಕ್ೂರ್ತು ರಾಯರು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದುದ; ಹೊಸ್ ವಿಚಾರವನುನು ತನನುಂತಹ ಯುವಕ್ರ ಹತತರ
ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡದುದ. ಎಲೆಯಡಕೆ ಚಿೀಲ ಬಿಚಿಚಾ ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತದದಂತ್ತೆಯೀ ರಾಯರು ಮನೆಯಲಾಲದ
ಘಟನೆಯನುನು ಮರೆಯುತತರುವಂತ್ತೆ ಅನನುಸಿತು. ಅವರ ಮಾತನ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ಉತ್ತಾಸಿಹ, ಹಾಸ್ಯ, ತುಂಟತನ ಮೂರ್ಡುವ
ಚಿಹೆನುಗಳು ಅವರ ಪದೆ ಪದೆ ಹುಬುಬಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಿನುಗುವ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ತೀರಿದವು. ಯಾವತೂರ್ತ ಪಳಗಿಸ್ಲಾರದ ಈ
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ಪಾರಣಿಯನುನು ಭಾಗಯಮಮ ದೆವೀಷಸ್ುವುದು ಸ್ಹಜವೆೀ.
ಪೆೀಟೆಗೆ ಬಂದದದ ಶೂರ್ದರರೆಲಲ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಕ್ಡೆ ನಡೆಯುತತದದರು. ಅವರನುನು ನೀಡುತತದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಇವಕೆಕಿಲಲ ಹೊರಪಂಕ್ತ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನನು ಹುರುಳಿ ಸಾರು. ಒಳಗಡೆ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಊಟ. ಸಾರು, ಹುಳಿ, ಪಲಯ, ಪಾಯಸ್.
ನಮಮನೆೀಂದಲೂರ್ ಎಂಟು ಹತುತ ಪಲಲ ಅಕ್ಕಿ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಸ್ಂದಾಯವಾಗುತ್ತೆತೀಂತ ಕಾಣುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥ ಹೌದೆಂದು ತಲೆಹಾಕ್ದ.
‘ನನನು ಮಕ್ಕಿಳು, ಹೆಂಡತ ನತಯಥಾಲ್ೀ ಹಿಡದು ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಊಟಕೆಕಿ ಹೊೀಗೆದೀ ಇರೊೀ ಹಾಗೆ ಏನಾದೂರ್ರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು
ಮಾರಾಯ.’
ರಾಯರ ಲೆೀವಡಯಲ್ಲ ನೀವಿತುತ. Dearest Margaret, we can restore dignity to man only
by destroying this God. Otherwise ‘ನಾವು ಚರಿತ್ತೆರೀಲ್ ಒಳಗಾಗಿ, creative ಆಗೆೀ ಇಲಲ ನೀಡ ರಾಯರೆ.’
‘ಈ ಮಂಜುನಾಥನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ತೆೀಲ್ ಜೀವನಾನನುೀದು ಕಾಲಾತೀತದಲ್ಲ ನಡೆಯೀ ಸ್ಂಭರಮಾಪಪ – ಅಲೆವೀನ ಗಣೆೀಶ?
ನಮಮಪಪ ಹೆೀಳ್ೀದು ಇದೆೀ ಅಲೆವೀನೀ?’
ರಾಯರು ಅಂಗಡಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ನಂತದದ ಯುವಕ್ನನುನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿದರು. ಕೆೈಯಲ್ಲ ಔಷ್ಟಧಿಯ ಬಾಟುಲ,
ಕ್ವಿಗಳೆಲಲ ಮಡಚಿ ಮಾಸ್ಲಾದ ಯಾವುದ್ೀ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿಡದು ನಂತದದ ಗಣೆೀಶ ಪೆಚಾಚಾಗಿ ನಕ್ಕಿ. ಸ್ುಮಾರು ಇಪಪತ್ತೆತೈದು
ವಷ್ಟರವೆಂದು ಮುಖದ ಎಲುಬುಗಳು ಹೆೀಳಿದರೂರ್, ಹುಡುಗನ ಗಾತರದ ಗಣೆೀಶನನುನು, ಜಗನಾನುಥ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ
ನೀಡದ. ಪಿಳಿಜುಟಟಿನುನು ಮುಚುಚಾದ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಪಂಚೆ, ಧೀತರ, ಹಣೆಯಲ್ಲ ವಿಭೂರ್ತ, ಕ್ವಿಗಳಲ್ಲ ದ್ಡಡ ಹರಳಿನ ಒಂಟಿಇವನನುನು ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೀಡದದೀನ? ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲ.
‘ತಂಗಿೀಗೆ ಹುಷಾರಿಲೆವೀನ? ಅಂತೀಣಿ ಡಾಕ್ಟಿರ ಹತತರ ಬಂದದಯ?’ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆಗೆ ತರುಗಿ ‘ಇವನು ಯಾರು
ಗ್ತ್ತಾತಗಿಲಲವ ಜಗಣಣ? ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯ ಪೂಜಾರಿಗಳಿದಾರಲಲ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ – ಅವರ ಹಿರಿೀಮಗ’ ಎಂದರು.
‘ಓಹೊೀ’ ಎಂದ ಜಗನಾನುತ. ‘ಹೊೀಗಿ ಬತೀರನ’ ಎಂದು ಗಣೆೀಶ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದ. ‘ಆಗಿಲ. ನಮಸಾಕಿರ’ ಎಂದು
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ಜಗನಾನುಥ, ರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ :
‘ನಮಮನೆೀಲೆೀ ಊಟ ಮಾಡೀನ ಬನನು’.
‘ಅಂಗಡೀನನು ನೀಡಕೊಂಡರೊ’ ಎಂದು ರಂಗನಗೆ ಹೆೀಳಿ ರಾಯರು ಎಲೆಯಡಕೆ ಚಿೀಲ ಹೊತುತ ಎದದರು. ಅಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ
ವಾಸ್ುವೂ ಅಲ್ಲಗೆ ಬಂದ. ‘ಮನೆೀಗೆ ಹೊೀಗ್ೀಣ ನಡ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕ್ರೆದ. ಜತ್ತೆಗೆ ಹೊರಟ ವಾಸ್ು, ‘ಏನಯಯ
ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದಯಂತ್ತೆ. ಊರಿನ ಸಾಹುಕಾರುರ ಬಂದೂರ್ರಂತ ಅವರ ಸ್ಂಭರಮ ನೀಡಬೆೀಕ್ು.
ಕೊಚಿಚಾದೆದೀ ಕೊಚಿಚಾದುದ. ಅವರನನು ಮಾತರ ನೀನು ನಂಬಬೆೀಡ, ಬೆೀಕಾದೆರ ರಾಯರನನು ಕೆೀಳು. ವಯಸಾಸಿದೂರ್ರ ಮುದುಕ್ನಗೆ ಚಪಲ
ಬಿಡಲ್ಲಲ. ಹೆಂಡತೀನ ಸ್ತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೊಂದು ಈಗ ಸಸೆೀನನು ಇಟುಟಿಕೊಂಡದೆ ಪಾರಣಿ. ಪಾಪ ಮಗ ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ದುಡೀತ್ತಾ
ಇದಾನೆ. ಸಸೆೀನನು ಯಾಕೆ ಮಗನ ಹತರ ಕ್ಳಿಸ್ಬಾರದು? ಮನೆೀಲ್ ಬರೊೀವಿರಗೆ ಹೊೀಗ್ೀವಿರಗೆ ಮಾಡಹಾಕ್ಕೆಕಿ ಯಾರಿದಾರೆ
ಅಂತ ನೆವ ಹೆೀಳಾತನೆ. ನಾನು ರಾಜಾರೊೀಷ್ಟ ರಿಜಸ್ಟಿರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡೆ; ಬೆೀಕ್ೂರ್ನನುಸಿದರೆ ದುಡುಡಕೊಟುಟಿ
ಹೊೀಗಿತೀನ. ಮಡೀಪಂಚ ಮುಸ್ುಕ್ಲ್ಲ ಈ ಗ್ಡುಡಗಳ ಹಾಗೆ ವಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಲಲ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಪೂಜೆ ಹಕ್ುಕಿ ತನಗೆೀ
ಸೆೀರಿದುದ ಅಂತ ಕೆೀಸ್ು ಹಾಕ್ತತಂತ್ತೆ. ಈ ಪಾರಂತದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಕೆೀಸ್ನುನು ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಭೂರ್ತರಾಯ ಬಿಡದೆೀ
ಇರೊೀವಾಗ ಊರು ಹಾಳುಮಾಡೀ ಬುದದ ಯಾಕೆ ಈ ಪಾರಣಿಗೆೀಂತ? ಬೆೀರೆಯವರ ಉದಾಧರ ನೀಡ ಸ್ಹಿಸ್ದ
ಸ್ೂರ್ಳೆೀಮಕ್ಕಿಳೆ ಈ ಊರಲ್ಲ. ಹೊಲಗೆೀರಿ ಬೆೀಕ್ು, ಈ ಬಾರಹಮಣರಿರೊೀ ಪೆೀಟೆಗಳು ಬೆೀಡ. ಪಂಚಪಾತ್ತೆರ ಹಿಡದ,
ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಊಟಕೆಕಿ ಹೊೀದ – ಆಯಿತು. ಮೈಬಗಿಗ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೀದು ಅಂದೆರೀನು ಅಂತ ತಳಿದದೆರ ತ್ತಾನೆ ಇವಕೆಕಿ?’
ವಿನಾಕಾರಣ ವಾಸ್ು ರೊೀಷ್ಟದಂದ ಕ್ುದೀತ ಇದಾನೆ. ಎಲೆಲಲೂರ್ಲ ವಯಕ್ತವಾಗಲು ಕಾದರುವ ಹಿಂಸೆ. ಲಾಠಿ ಏಟಿಗೂರ್ ಜಗಗದ
ಅವನು ಯಾರೊೀ ಇವನು ಯಾರೊೀ. ಬದುಕ್ುವ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ವಿಕಾರವಾಗದೆೀ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ ಮಾಗರರೆಟ್?
ರಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಡೆದ ರಂಪ, ಹಿಂಸೆ. ನತಯ ಜೀವನದ ಸ್ುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲ ತಡಗಿದೂರ್ದ ಇತಹಾಸ್ದ ಚಕ್ರ
ಚಲ್ಸ್ುವಂತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಯ ಮುಖಯವೆನನುಸಿಕೊಳುಳವುದು ಹೆೀಗೆ? ಈಗಿನ ಮನಃಸಿಥಾತಯಲ್ಲ ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ pure
action ಮುಖಯವೆನನುಸ್ುವಂತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಬಲೆಲನೆ? ನನನು ವಿಚಾರ ಗಟಿಟಿಯ? ಎಷ್ಟುಟಿ? – ಇವೆಲಲವನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ತು ಆಳವಾಗಿ
ಯೀಚಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಅದಕೆಕಿ ಏಕಾಂತ ಬೆೀಕ್ು, ಮುಖವಿಲಲದ ಹೆಸ್ರಿಲಲದ ಅವುಗಳು ಬೆೀಕ್ು. ಯಾರು ಪಿಳಳ, ಯಾರು ಕ್ರಿಯ,
ಯಾರು ಮಾದ. ಭೂರ್ತರಾಯನ ಹಕ್ುಕಿದಾರರಾದ ಈ ಪೂವಿರಕ್ರು. ಹಳಬರಾದ ರಾಯರ ಸ್ಮಿಮತಯಿಲಲದೆ, ವಿವೆೀಕ್ವಿಲಲದೆ
ನನನು ನಶಚಾಯ ಗಟಿಟಿಯಾದೀತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಸ್ರಿಯನನುಸ್ುವಂತ್ತೆ ಹೆೀಳಲ್? ಶತಮಾನಗಳ ಕೊಳೆ ಸೆೀರಿ ಸೆೀರಿ ಈ ಪೆೀಟೆ.
ಅವಶಯವಾದರೆ ಕೌರಯರದಲೂರ್ಲ ಕೊಚಚಾಬೆೀಕ್ು, ನುಗಿಗಸ್ಬೆೀಕ್ು, ಬಿಡಸ್ಬೆೀಕ್ು, ಅಭಯದಲ್ಲ ಮತ್ತೆತಲಲ ಅರಳಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಶ್ರೀಮಂಜುನಾತ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಕ್ಡೆ ಹೊೀಗುತತರುವ ಈ ಮೂರ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಗಾಡಗಳು. ‘ನಮಸಾಕಿರ’, ‘ದೆೀವರ ದಶರನ
ಮುಗಿಸಿ ಬರುತತರೊೀದ್ೀ?’, ‘ಈ ಸಾರಿ ಒಳೆಳ ಮಾವಿನ ಫಸ್ಲಾದೀತು’, ‘ಹೆೀಳಕಾಕಿಗಲಲ. ಅಮಾಸೆ ಹೊತತಗೆ ಚಳಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ಹೂರ್ವೆಲಲ ಉದುರಿದರೂರ್ ಉದುರಿೀತ್ತೆ’. ಬಾವಿಕ್ಟೆಟಿ ಬಳಿ ಬಟೆಟಿ ಹಿಂಡುತತ ಎತತಲೀ ನೀಡುವ ಹುಡುಗಿ, ಮೂರ್ತಯನುನು
ಚೂರ್ಪುಮಾಡ ತರುಗಿಸ್ುತತ ಹಿಂಡುತ್ತಾತಳೆ. ಕೆಳತುಟಿಯನುನು ಕ್ಚಿಚಾ ಕೊಡವಿ, ಹರವುತ್ತಾತಳೆ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಬಳಿದು,
ಕೆಂಪು ಮಡಯುಟುಟಿ ತಲೆಗೆದರಿ ಕ್ುಣಿಯುತ್ತಾತನೆ. ಯಾವುದಕಾಕಿಗಿ ಕ್ುಣಿಯುತ್ತಾತನೆ ನೀಡು. ಒಂದಲಲ ಒಂದು ದನ
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ಸಾಯಲೆೀಬೆೀಕಾದದರಿಂದ ಈ ಮಣಣನುನು ಮಗುಚುತತಲೆೀ ಇರಬೆೀಕ್ು. ಒತತ, ನೆಟುಟಿ, ಹೊರಳಿಸಿ, ಪಿಳಳ, ಮಾದ, ಕ್ರಿಯ,
ತಲೆಯತತದರೆ ಮಾತರ. ಒಳಗ್ಂದು ಮೊದಲನೆೀ ಹೆಜೆಜೆಯಿಟಟಿರೆ ಮಾತರ. ಶತಮಾನಗಳನುನು ಹೆಜೆಜೆಯಂದರಲ್ಲ ಅಲಲಗಳೆದು
ಚಕ್ರವನುನು ಮತ್ತೆತ ತರುಗಿಸಿದರೆ ಮಾತರ. ಇದು ಮುಖಯವೆಂದು ರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಮುಟಿಟಿಸ್ಲ್. ಕೆಸ್ರು ತುಳಿದು ಉಳುವವನು
ಯಾರೊ, ಇಲ್ಲ ತನುನುವನು ಯಾರೊ. ಮಂಜುನಾಥನ ದಾಸೀಹದ ಜಡಡನಲ್ಲ ತ್ತೆಪಪಗಾದ ಪಾರಣಶಕ್ತ. ಈ ವಯವಸೆಥಾಯನುನು
ಕಾಯಲೆಂದು ಕ್ಟಿಟಿಹಾಕ್ದ ಭೂರ್ತರಾಯ ಕ್ುಣಿಯುತ್ತಾತನೆ, ಸ್ುಮಮನೆ.
ಇಗ್ೀ ದ್ಡಡ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ುತತದೆ. ನನನು ಹಿರಿಯರು ದಾನ ಮಾಡದ ಗಂಟೆ. ಅದರ ನಾದ ಆಕೊಟಿಪಸ್ ಬಿೀದಗಳ
ಪೆೀಟೆಯನುನು ತುಂಬುತತದೆ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಕ್ುಣಿಯುತತದಾದನೆ. ಸಿಂಗಾರ ಹಿಡದು. ಹಸಿರಾದ ಚಿಗುರಾದ ಪತ್ತೆರಗಳನುನು ಹೊದದ
ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತ. ಹೊಟೆಟಿಪಾಡಗೆಂದು ಮಾತರ ತುಳಿಯುವ ಈ ಬಿೀದಗಳಲೂರ್ಲ ಗಂಟೆಯ ನಾದ ಕೆೀಳಿ
ಎಂತಹ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಬದಲಾವಣೆ. ಕೊಳುಳತತರುವ ಬಕ್ೀಟಿನಲ್ಲ ತೂರ್ತು ಇದೆಯ ಎಂದು ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತರುವ ಈ ಹಳಿಳಗ
ಬಕ್ೀಟನುನು ಅಲೆಲ ಇಟುಟಿ ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬಧನಾದ. ಆದರೆ ಈ ಗಂಟೆಯ ನಾದದಲ್ಲ ಹೊರಳಿಕೊಳುಳವ ಭರಮ ಮಾತರ. ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ
ಊಟಕಾಕಿಗಿ ಹಸಿವಾಗುತತದೆ ಎಂಬುದರ ನೆನಪಾಗುವುದು ಮಾತರ. ಜಡಗಡು ಬಿಡಸ್ುವ ದೆೀವರೆ, ಗೆೀಣಿ ಕೊಡಸ್ುವ
ದೆೀವರೆ, ಹೃದ್ರೀಗಿ ರಾಷಾಟಿರಧ್ಯಕ್ಷನಗೆ ಶತ್ತಾಯು ಭರವಸೆ ಕೊಡುವ ದೆೀವರೆ, ನನನು ಪಾರಣರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಾದ
ದೆೀವರೆ, ನೂರ್ರಾರು ಎಲೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನನುವಾಗಿ, ಬಿಳಿಯನನುವಾಗಿ ನತಯ ಬಿೀಳುವ ಹೊಟೆಟಿಬಾಕ್ರ ದೆೀವರ, ಹೊಟೆಟಿ
ಹೊರೆಯುವ ದೆೀವರೆ- ಜಗನಾನುಥನ ಮುಖದಲಲಂದು ನಗು ಅರಳಿತು. ಬಿರುಸಿನಂದ ನಡೆಯುತತದದ ರಾಯರು ತಂಬಾಕ್ನುನು
ತುಪಿಪದರು. ಒಳಗ್ಂದು ಹೆಜೆಜೆಯಿಡಸಿ, ತನೂರ್ಮಲಕ್ ಹರಿದು, ಮಗಚಿ, ಪುನಃ ನನನುನುನು ಪಡೆದು, ಪಿಳಳ, ಮಾದ, ಕ್ರಿಯ,
ಜತ್ತೆಗೆ ನೀನು, ಬಿಡಸಿ, ಪಡೆದು, ಜತ್ತೆಗೆ ಈ ತಂಗಳಾದ ಪೆೀಟೆ ಸಿೀಳಿ, ಜತ್ತೆಗೆ ಈ ಮಂಕ್ು ಬಡದ ಜನಕೆಕಿ
ಕ್ುಂಡೆಗ್ದದಂತ್ತಾಗಿ ಅವಾಕಾಕಿಗಿ, ಬೆಚಿಚಾ, ಬಿೀದ ಬಿೀದಯಲೂರ್ಲ ಭೂರ್ತರಾಯ ಕ್ುಣಿದಂತ್ತಾಗಿ… ಆದರೆ ಯಾರು ಮಾದ ,
ಯಾರು ಕ್ರಿಯ, ಯಾರು ಪಿಳಳ – ಬಿಳುಚಿದ ಮಾತುಗಳ ನನಗೆ ಅವರ ಜತ್ತೆ ಕೊಂಡಗಳೆಲ್ಲ? ಯಾವ ಕ್ರಯಯ ಮೂರ್ಲಕ್?
ಇಗ್ೀ – ಅಂಜುತತ ಒಡಡರುವುದಷೆಟಿ, ಒಳಗಿನಂದ ಮಾತುಗಳನುನು ಕ್ುದಸ್ುತತ ಕಾದರುವುದಷೆಟಿ.
ಮತತಂದು ಬಸ್ ಬಂದು ಟೀಲ್ಗೆೀಟಿನ ಹತತರ ನಂತತು. ಯಾತರಕ್ರಿಗಾಗಿ ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗರು ಮುತತದರು.
‘ಆರಾಮಾದ ಕೆಲಸ್ ಅಂದೆರ ಇದ್ಂದೆೀ’ ಎಂದ ವಾಸ್ು. ಬಸಿಸಿನಂದಳಿದ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಗುರುಪಪಗೌಡರು ‘ನಮಸಾಕಿರ
ಸೌಕಾರಿರಗೆ, ನಮಸಾಕಿರ ರಾಯರಿಗೆ’ ಎಂದರು. ಕ್ಚೆಚಾ ಪಂಚೆ, ಜುಬಬ, ಪುಟಟಿ ಹೊಟೆಟಿ – ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಾಯಕ್ನ ಠಿೀವಿಯಲಲ
ಗೌಡರಲ್ಲತುತ. ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಿತುತ.
‘ಜಸಿಟಿೀಸ್ ಪಾಟಿೀರಲ್ ಇದುದ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟರ ಪರವಾಗಿದದ ಈ ಜನ ಈಗ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು’ ಎಂದು ಗೌಡರು
ಕ್ಣಮರೆಯಾಗುತತದದಂತ್ತೆ ರಾಯರು ಕ್ಹಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು. ಇಂತಹ ಮಾತು ಹೆೀಗೆ ಕ್ರಮೀಣ ಬಾರಹಮಣಪರ ಶೂರ್ದರವಿರೊೀಧಿ
ರಾಜಕ್ೀಯವಾಗಿ ಅಥರಹಿೀನವಾಗುತತದೆಂದು ತಳಿದದದ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನಾದ. ಪರಸ್ುತತದ ಹೊಲಸ್ು ರಾಜಕ್ೀಯದಂದ
ಬೆೀಸ್ತತ ರಾಯರ ಮನಸ್ುಸಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹೆೀಗೆ ಜಾತೀಯವಾದಯಾಗುತತದೆ ಎನುನುವುದನುನು ಗಮನಸಿದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ರಾಯರಂಥವರನುನು ರಿನೂರ್ಯ ಮಾಡಲು ತ್ತಾನು ಯೀಜಸಿದದ ಕ್ರಯಯೀ ಸ್ರಿಯನನುಸಿ ಹುಮಮಸಿಸಿನಂದ ನಡೆದ . ಗುಡಡ ಹತತ
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ಮನೆ ಸೆೀರುವಷ್ಟುಟಿ ಹೊತತಗೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಯಾಗಿತುತ, ಹಸಿವೂ ಆಗಿತುತ. ಎಂದನಂತ್ತೆಯೀ ಪೆೀಟೆಗೆಂದು ಬಂದವರು, ದೆೀವರ
ದಶರನಕೆಕಿಂದು ಬಂದವರು ಎಂದು ಸ್ುಮಾರು ಇಪಪತುತ ಜನ ಊಟಕ್ಕಿದದರು. ರಾಯರನುನು ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ರೆದು ತಂದದುದ
ನೀಡ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಹಷ್ಟರವಾಯಿತು. ‘ಏನು ಒಂದು ತಂಗಳಾಯುತ ಈ ಕ್ಡೆಗೆ ನೀವು ಬಂದು’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ರಾಯರಿಗೆ
ಟವಲ್ ಕೊಟಟಿರು.
ಜಗನಾನುಥ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕಾಲುಚಾಚಿ ಲಾಂದರದ ದೀಪವನುನು ಸ್ಣಣ ಮಾಡದ. ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುನು ಚಾಚುವುದೆೀ ದ್ಡಡ
ಸ್ುಖವೆನಸ್ುವಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಸಾತಗಿತುತ. ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ ತನನು ನಧ್ಯಾರರವನುನು ಹೆೀಳಲು
ಹೊರಟು, ಅವರು ಅನಯಮನಸ್ಕಿ ರಾಗಿದದನುನು ಕ್ಂಡು ಸ್ುಮಮನಾಗಿದದ. ಸ್ಂಜೆ ಯಥಾಪರಕಾರ ಹೊಲೆಯರು ಬಂದದದರು.
ಆದರೆ ಹತುತ ಜನ ಯುವಕ್ರಲ್ಲ ಒಬಬನಗಾದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಹೆೀಳಿದುದ ಅಥರವಾಗಿತ್ತೆತ ? ಅವರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುತತದೆ
ತನಗೆ ತಳಿಯುವುದಲಲ. ಅಂಗಳದಲ್ಲ ದೂರ್ರ ನಲುಲತತದದವರು ಅಂಗಳದ ಅಂಚಿನ ತನಕ್ ಬರುವಂತ್ತೆ ಮಾಡಲು ವಾರ
ಬೆೀಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂಗಳ ಹತತ ಚಾಪೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರಲು ಪಾರಯಶಃ ಅವರು ಯಾವತೂರ್ತ ಒಲಲರು. ತ್ತಾನು
ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಈ ಪಿಳಳನ ಅಪಪ ಭಮರ ದಾರಿಯಲೆಲಲಾಲದರೂರ್ ಎದುರಾದರೆ ಥಟಟಿನೆ ಸ್ರಿದು, ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅವಿತು,
ತಟಿಟಿದದ ಕ್ಪುಪ ಅಂಗಿಯನುನು ಬಿಚಿಚಾ, ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿೀಳುವುದೆೀ ತಪೆಪೀನ ಎನುನುವಂತ್ತೆ ದಾರಿಯಂಚಿನಲ್ಲ ನಂತು ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಿರಿಸಿ
ತ್ತಾನು ಕ್ಣಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆ ತೀಳಿಲಲದ ಕಾಲರಿಲಲದ ಕ್ಪುಪ ಅಂಗಿಯನುನು ಮತ್ತೆತ ಹಾಕ್ಕೊಳುಳತತದದ. ಇಲಲ, ಒಡೆಯನೆಂಬ
ಕಾರಣದಂದ ನನನು ಒತ್ತಾತಯಕೆಕಿ ಅವರು ಒಪಿಪದರೆ ಸಾಲದು. ನನನು ಕ್ರಯ ಅವರ ಮೀಲೆ ನಂತದೆ. ರಾತ್ತೆರ ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ
ಮೀಜನೆದುರು ಪೆನ್ ಹಿಡದು ಕ್ೂರ್ತ.
ಮೊದಲು ಪೆೀಪರುಗಳಿಗೆ ನನನು ಉದೆದೀಶವನುನು ಬರೆದು ತಳಿಸ್ುವುದು. ರಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೆೀ ಗ್ತ್ತಾತಗಲ್. ನಾನಾಗಿ ಅವರ
ಮೀಲೆ ಹೆೀರುವುದು ಬೆೀಡ. ಊರಲ್ಲ ನಷ್ಟುಠುರವಾಗುವ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡಲಾರರು; ಅಲಲದೆ ನಾನು ಹೆೀಳಿದರೆ ದಾಕ್ಷಣಯ
ಮಾಡಕೊಂಡಾರು. ವೆೈಯಕ್ತಕ್ವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದನನು ಶುರುಮಾಡಬಿಡುವುದು. ಸೆೀರುವವರು ಸೆೀರಲ್. ಜಗನಾನುಥ ಹಿೀಗೆ
ನಧ್ರರಿಸಿ ಪೆೀಪರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲೆಂದು ಒಂದು ಪುಟಟಿ ಲೆೀಖನವನುನು ಬರೆದ. ಮೂರ್ರು ಸಾರಿ ಬರೆದು ಹರಿದು ಹಾಕ್ದ.
ಮಾತನಲ್ಲ ಮೂರ್ಡಸ್ಲು ಪರಯತನುಪಟಾಟಿಗ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಆದಶರವಾದಂತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ುತತದೆ. ಭಾರಮಕ್ ಜಗತತನಲ್ಲ
ಬದುಕ್ುತತರುವ ಐಲು ಮನುಷ್ಟಯರಂತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಕಾಣುತ್ತೆತೀನೆ. ‘ಹೊಲೆಯರು ಮಂಜುನಾಥನ ದೆೀವಸಾಥಾನವನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸಿದಲ್ಲ
ರಕ್ತಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ತಾತರೆಂದು ಜನರೆಲಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಅವರ ಕಾಲು ಹಿಡದು ಎಳೆದು ರಕ್ತ ಕಾರಿಸ್ುತ್ತಾತನೆಂದು
ಪರತೀತ. ರಾಷಾಟಿರಧ್ಯಕ್ಷರೂರ್ ನಂಬುವ ಈ ದೆೀವರ ಮಹಿಮಗೆ ಆಘಾತವಾಗದ ಹೊರತು ಇಂಡಯಾದ ಜನತ್ತೆ ತಮಮ
ಜೀವನಕೆಕಿ ತ್ತಾವು ಜವಾಬಾದರರಾಗಲರರು. ದೆೀವರಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಂಕ್ಟದಲ್ಲ ಮಾತರ ನಾವು
ಸ್ೃಷಟಿಶ್ೀಲ ಜನರಾದೆೀವು. ಶೂರ್ದರರ ದೆೀವರಾದ ಭೂರ್ತರಾಯ ಈಗ ಶೂರ್ದರರ ವಿರುದಧವೆೀ ದುಡಯುವಂತ್ತೆ ಮಾಡದ
ಮಂಜುನಾಥನನುನು…’
ಬರೆದದುದ ಸ್ರಿಯಲಲವೆನನುಸಿ ಹರಿದು ಹಾಕ್ದ. ಮತತಂದು ಬರೆದ. ‘ಈ ದೆೀವಸಾಥಾನ ವೆೈಜಾಞಾನಕ್ ದೃಷಟಿಯ ಪರಮ ವೆೈರಿ.
ಜಕ್ಣಿ ಬಿಡಸ್ುವವನು ಭೂರ್ತರಾಯ. ಜಮಿೀಂದಾರರಿಗೆ ಕ್ರಾರುವಾಕಾಕಿಗಿ ಗೆೀಣಿ ಕೊಡಸ್ುವವನು ಭೂರ್ತರಾಯ; ಈ
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ಭೂರ್ತರಾಯನನುನು ಆಳುವವ ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ. ನಮಮ ಬದುಕ್ು ಸ್ೃಷಟಿಶ್ೀಲವಾಗದಂತ್ತೆ, ನಾವು ಇತಯಾಸ್ದಲ್ಲ ಪಾಲಗಳಳ
ದಂತ್ತೆ ನಮಮನುನು ಬಂಧಿಸಿಟಿಟಿರುವ ಈ ದೆೀವರ ಕಾಣಿರಕ್ವನುನು ನಾಶಮಾಡದ ಹೊರತು ಏನೂರ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ದೆೀವರನುನು
ನಾಶಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಜೆೀನುಗೂರ್ಡಗೆ ಕೆೈಹಾಕ್ದಂತ್ತೆ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಜವನುನು
ಅಥರಪೂಣರವಾಗಿಸ್ುವಂತಹ ಕ್ರಯಯನುನು ಅಸಾಧ್ಯ ಮಾಡರು ವವನು ಮಂಜುನಾಥ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರಯ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದದರಿಂದ
ಸಾಮಾಜಕ್ ಜೀವನಕೆಕಿ ಅಥರವೆೀ ಇಲಲದಂತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಲೌಕ್ಕ್ ಸ್ತಯವನುನು ಮಾಯಯಂದು ಜರಿಯುವುದರ ಮೂರ್ಲಕ್
ನಾವು ಆತಮವಂಚನೆಯಲ್ಲ ಬದುಕ್ುತತದೆದೀವೆ. ಆದದರಿಂದ ದ್ಡಡದ್ಂದು ಕಾರಂತಯಾಗಬೆೀಕಾದರೆ ನಮಮಲ್ಲರುವ ಅತಯಂತ
ಹಿೀನ ಜನರಾದ ಹೊಲೆಯರು ತಲೆಯತತ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ ಮಾತರ
ನಜವಾದುದು. ಶತಮಾನಗಳ ಸ್ತಯವನುನು ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಬದಲ್ಸ್ಬಲಲವರು ಈ ಹೊಲೆಯರು.
ಉತತಮ ಜಾತಯವರು ಎಷೆಟಿೀ ಮೀಲೆ ಬರಲ್ ನಾವು ಪರಗತಯ ಭರಮಯಲೆಲ ಬದುಕ್ುತತರುತ್ತೆತೀವೆೀ ಹೊರತು…’
ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಹರಿದು ಹಾಕ್ದ. ಕ್ರಯಯ ಬಗೆಗ ಮಾತರ ಬರೆಯಬೆೀಕ್ು. ಮಾತನಲ್ಲ ಏನು ಹೆೀಳಿದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಐಲು
ಮನುಷ್ಟಯನಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡೆೀನು. ನನನುಲ್ಲರುವ ಸ್ುಳುಳಗಳನೆನುಲಲ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ನಜವಾದ ಗಟಿಟಿ ಮನುಷ್ಟಯನಾಗಲೆಂದು ಈ ಕ್ರಯಗೆ
ಕೆೈ ಹಾಕ್ದ ನಾನು ಮತ್ತೆತ ಮಾತನ ಗ್ೀಪುರ ಕ್ಟಟಿಕ್ೂರ್ಡದು. ಹಿೀಗೆ ನಧ್ರರಿಸಿ ಜಗನಾನುಥ ತ್ತಾನು ಉದೆದೀಶ್ಸಿದ ಕ್ರಯಯನುನು
ಮಾತರ ಹೆೀಳುವ ಪುಟಟಿ ಕಾಗದವನುನು ಬರೆದ. ‘ಸಾವಮಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲ ಹೆಸ್ರುವಾಸಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ
ದೆೀವಾಲಯಕೆಕಿ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ನಾನು ನಧ್ರರಿಸಿದೆದೀನೆ . ಇದಕೆಕಿ ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಮೂರ್ರನೆೀ ಜಾತ್ತೆರಯ
ದನ ಸ್ರಿಯಾದೆದಂದು ನನನು ಅಭಿಪಾರಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ್ತಾದಯಂತ ಭಕ್ತರು ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಆ ದನ ಬಂದರುತ್ತಾತರೆ.
ಅವರ ಕ್ಣೆಣದುರಲೆಲ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿ ಹೊೀಗುವ ಹೊಲೆಯರು ರಕ್ತಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ತಾತರೆಂಬುದು ಸ್ುಳೆಳಂದು ರುಜುವಾತು
ಮಾಡ ತೀರಿಸಿದೆದೀ ಆದಲ್ಲ ಜನಮನದಲ್ಲ ಹೊಸ್ ವಿಚಾರ ಮೂರ್ಡೀತ್ತೆಂದು ನನನು ಭರವಸೆ. ಇದಕೆಕಿ ಪರಗತಶ್ೀಲರೆಲಲರ
ಬೆಂಬಲವನುನು ಈ ಮೂರ್ಲಕ್ ಕೊೀರುತ್ತೆತೀನೆ. ಜಗನಾನುಥ, ಭಾರತೀಪುರ.’
ಇಂಗಿಲಷನಲಲಂದು ಕ್ನನುಡದಲಲಂದು ಹಿೀಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಎರಡು ವೃತತ ಪತರಕೆಗಳ ವಿಳಾಸ್ ಬರೆದ
ಲಕೊೀಟೆಯಲ್ಲಟುಟಿ ರಾತ್ತೆರಯೀ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ. ಟಾಚಿರನ ಬೆಳಕ್ಲ್ಲ ಗುಡಡ ಇಳಿದು ಪೀಸಾಟಿಫಿೀಸಿಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಡಬಿಬಯಲ್ಲ ಕಾಗದವನುನು ಹಾಕ್ದೆದೀ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅತಯಂತ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಹಳ ಗೆಲುವಿನಂದ ಹಿಂದಕೆಕಿ ನಡೆದು
ಬಂದು ಮನೆ ಸೆೀರಿ, ಮಹಡಯನುನು ಓಡುತತೀಡುತ್ತಾತ ಹತತ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿದದ. ಚಳಿಯಲುಲ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿ
ಬೆವತತುತ.
***
ನದೆದ ಬರಲ್ಲಲ. ಮನಸ್ುಸಿ ತೀರಾ ಪರಚೀದತವಾಗಿತುತ. ಹೊರಗೆ ಗಾಢವಾದ ಕ್ತತಲು. ದೀಪವನುನು ದ್ಡಡ ಮಾಡ
ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ಬರೆಯುತತದದ ಕಾಗದವನುನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ. Then I thought that we all live in the
womb of God and we will not begin to live unless we act and make our
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

existence in society meaningful. ಬರೆದ ವಾಕ್ಯ pompous ಎನನುಸಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ದ. ನಜವಾದದನನು
ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದರೆ Dear Margaret I have failed you also because I am not yet a man
ಎಂದು ಬರೆಯಬೆೀಕ್ು. ಹೊಲೆಯರ ಮೂರ್ಲಕ್ ಈ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆತ ಮನುಷ್ಟಯನಾಗಿ – ಇಲಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದರೂರ್
ನಜವಲಲ. ವಿಪರಿೀತ ಆತಮಪರಿೀಕೆಷಯ ರೊೀಗದಂದ ನಾನು ಇನೂರ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿಲಲ. ಸಾಂಕೆೀತಕ್ವಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ
ಮಾಗರರೆಟ್, ಇಲ್ಲಯವರೆಗೂರ್ ಕ್ನನುಡಯದುರೆೀ ನಂತು ನನನುನುನು ನಾನು ರಮಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಹೊೀದೆ. ಕ್ನನುಡಯಿಲಲದೆೀ ನನಗೆೀ
ನಾನು ನಜವಾಗಿರಲಾರೆ. ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಲ್ಲ ಬಿ.ಎ. ಓದುವಾಗ ನೆಹರೂರ್ ಆದಶರವಾದ ಕ್ನನುಡಯಾಯುತ. ನನನು ಮಾತನ ಕ್ರಮ,
ನನನು ಗತುತ, ನನನು ಭಂಗಿ – ಎಲಲ ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಉಪಾಯಗಳಾಯುತ. ಆತಮಪರಿೀಕೆಷಯ ಗಿೀಳು ಕ್ನನುಡಗಳ ನಡುವೆ
ನನನು ರೂರ್ಪವನುನು ನರಂತರವಾಗಿ ಸ್ೃಷಟಿಸಿದುವು. ನನನು ಎತತರ, ನನನು ಉದದನೆಯ ನುಣುಪು ಕ್ೂರ್ದಲು, ನನನು ವಿಶಾಲವಾದ
wistful ಕ್ಣುಣಗಳು, ಎಲಲರನೂರ್ನು ಒಲ್ಸಿಕೊಳಳಬಲಲ ನನನು ಮತು, ತತಪರವಾಗುವ ನನನು ಸ್ವಭಾವ – ಎಲಲ ಕ್ೂರ್ಡ ನಾನು
ಸ್ುಳಾಳಗುತತ ಜಳಾಳಗುತತ ಮೃದುವಾಗುತತ ಹೊೀದೆ.
ಕಾಗದದಲ್ಲ ಇವೆಲಲವನೂರ್ನು ಬರೆಯಲಾರದೆ ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ನಂತು ರೂರ್ಮಿನಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಹಡಯ
ವಿಶಾಲವಾದ ಹಜಾರದಲ್ಲ ಅಡಾಡಡದ. ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆ, ಆಗಭರ ಶ್ರೀಮಂತಕೆ, ಮಯಾರದೆ,
ಧಿೀರವಾದ ಎತತರವಾದ ರೂರ್ಪ – ಈ ಭೂರ್ತ ಕ್ನನುಡಗಳ ಎದುರು ನಂತ್ತೆೀ ಬೆಳೆದೆ. ಇನನುಬಬರ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ಪರತಫಲ್ತನಾಗದೆ
ನಾನು ಇದೆದೀನೆ ಎಂದು ಅನನುಸ್ುವುದೆೀ ಇಲಲ. ನನನು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲರುವ ದ್ರೀಹ ನನಗೆ ಗ್ತತಲಲ ಮಾಗರರೆಟ್.
ಆತಮಪರಿೀಕೆಷಯಲ್ಲ ಬಾತುಕೊಳುಳತತ ಹೊೀಗಿ ಕ್ರಯ ಎದುರಾದ್ಡನೆ ನವಿರಣಣನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ . ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ
ಪಿರಯನಾಗಲು ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡಬಲಲ ಮಿಂಡನ ವಯಕ್ತತವ ನಂದೆಂದು ಯಾವ ದನ ನನಗೆ ಹೊಳೆದುಬಿಟಿಟಿತು, ಅಂದನಂದ
ಮನಸಿಸಿಗೆ ಶಾಂತಯಿಲಲವಾಯುತ. ನನನುನುನು ಉಜಜೆ ಬಿಗಿದು ಜಡಡನೆನುಲಲ ಕ್ರಗಿಸಿ, ಹೊತತಸಿ, ಉರಿಸ್ಬಲಲ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಈ ತನಕ್
ನಾನು ತಡಗಿಯೀ ಇಲಲ ಮಾಗರರೆಟ್.
ಈಗ ನನಗೆ ನಜವಾಗಿ ಅನನುಸ್ುತತರುವುದು ಭಯ. ಕಾಗದ ಪರಕ್ಟವಾಗುತತದೆ, ಅದನನುೀದ ಭಾರತೀಪುರದವರೆಲಲ ನನನುನುನು
ನಾಯಿಯಂತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತಾತರೆಂಬ ದಗಿಲು. ಟಪಾಪಲು ಪೆಟಿಟಿಗೆಯಲ್ಲ ಕಾಗದವನುನು ಹಾಕ್ದಾಗಿದದ ಹುಮಮಸ್ುಸಿ ಇಳಿದು ಹೊೀದಂತ್ತೆ
ಅತಂತರನಾಗುತತರುವ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಏನೂರ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಕ್ೂರ್ಡ ಅಸ್ಹನೀಯವಾಗಿತತಲಲವೆ ನನಗೆ - ಜಗನಾನುಥ
ತನನು ಮನಸ್ಸಿನುನು ಅಮೂರ್ಲಾಗರ ಶ್ೀಧಿಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸಿ ಬರೆಯುತತದದ ಕಾಗದದ ಎದುರು ಹೊೀಗಿ ಮತ್ತೆತ ಕ್ುತ.
ಕ್ಟಕ್ ಹೊರಗೆ ಗ್ಡಡಗಳಾಚೆ ಗೆರೆ ಚಂದರ. ಹುಳುಗಳ ಜರೆರನುವ ಕ್ರಕ್ರೆ. ಚಳಿ.
ಇಂಗೆಲಂಡನಲ್ಲ ಆರು ವಷ್ಟರ ಏನು ಮಾಡದ? ಬಹಳ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾದ ದ್ರೀಹದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಬಿಳಿಯರಿಗೂರ್ ಕ್ರಿಯರಿಗೂರ್
ಪಿರಯನಾಗಿ ಬದುಕ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂ.ಎ. ಪಾಸ್ ಮಾಡದಾಗ ನನನು ಪರಫೆಸ್ರ್ the most charming and
honest young man that i have met for year ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ್ತೆ ಬದುಕ್ದೆ.
ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ಜೀವನವೊಂದೆೀ ನಜವೆಂದು ವಾದಸಿ ಅಸಿತತವವಾದಯಾಗಿ ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ನಾದೆ. ನನನು ಕ್ಪುಪ ಕ್ಣುಣ, ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲು,
ಇಟಾಲ್ಯನನುರ ಮೈ ಬಣಣ, ಮಾತನ ಗತುತ – ಎಲಲವನೂರ್ನು ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಲ್ಬರಲ್ ಆದೆ,
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ಗಾಡರಯನ್ ಓದದೆ. ಕಾರಣ ನನನು ಗ್ತುತಗುರಿಯಿಲಲದ ಸ್ಡಲವಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನುನು ಲ್ಬರಲ್ ಧೀರಣೆಯ
ಮೂರ್ಲಕ್ ಸ್ಮಥಿರಸಿಕೊಳುಳವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತುತ. ಯಾವಳ್ಬಬಳಿಗೂರ್ ಸ್ಂಪೂಣರ ಗಂಟು ಬಿೀಳದಂತ್ತೆ ಹಲವಾರು
ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ಖಯ ಬೆೀಕೆನನುಸಿದದರಿಂದ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದದರಿಂದ, ಕಾಮಸಾವತಂತರಯದ ವಾದಯಾದೆ; ಇಂಗಿಲಷ್ಟರ
ಪೂಯರಿಟನ್ ಮನೀವೃತತಯ ಉಗರವಿರೊೀಧಿಯಾದೆ; ಫೆರಂಚರ ಜೀವನ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವನುನು ಕೊಂಡಾಡದೆ. ನನಗೆ
ಸೆವೀಚೆಛೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆೀಕ್ತುತ; ಆದದರಿಂದ ಬದುಕೆೀ ಅಸ್ಂಗತ ಎಂದೆ. ಹುಡುಗಿಯರನುನು ಸೆಡೂರ್ಯಸ್ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ್
ಘಟಟಿಗಳಲ್ಲ ತತಪರರಾಗಿದದ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಿೀರೊೀ ಆದೆ. ಇಂಗಿಲಷ್ ಹುಡುಗಿ ತನನುನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸಿದಳೆಂದು ನೀಯುತತದದ
ಭಾರತೀಯರ ಗೆಳೆಯ ನನನು ಐರೊೀಪಯ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತಯ ಖಂಡನೆಯನುನು ಮನಸಾರೆ ಮಚಿಚಾದ; ಹಾಗೆಯೀ ಮಧ್ಯಮ ವಗರದ
ಮಯಾರದೆಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದದ ಇಂಗಿಲಷ್ಟರವನೂರ್ ಮಚಿಚಾದ. ಒಳಗಿನ ಗುಪತ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ವಿಚಾರದ ಬಹಿರಂಗ ವೆೀಷ್ಟಗಳು.
ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಸ್ದಾ ವೆೀಷ್ಟಧ್ಯಾರಿಯಾದ ಮಿಂಡನ ಬದುಕ್ು.
ಒಂದು ದನ ಲಂಡನ್ ಯೂರ್ನವಸಿರಟಿ ಯೂರ್ನಯನನುನ ಪಬಿಬನಲ್ಲ ಮಾಗರರೆಟಟಿಳ ಪರಿಚಯವಾದದದನುನು ಜಗನಾನುಥ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಜತ್ತೆಗೆ ಚಂದರಶೆೀಖರನದದ. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವಗರದ ಜೀವನಕೆಕಿ ಬೆೀಸ್ತುತ ಲಂಡನನುಗೆ ಬಂದವ.
ಸ್ಲಮ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲುಗಳಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲೈ ಟಿೀಚಿಂಗ್, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲ ಅಭಾಯಸ್, ಏಕಾಂಗಿತನ ಸ್ಹಿಸ್ಲಾರದೆ ಪಬ್
ಮುಚುಚಾವ ತನಕ್ ಡಾರಫ್ಟ್ಬಿಯರಿನ ಪಾನ. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲ ಬಾರಹಮಣವಾದ; ಲಂಡನನುನಲ್ಲ ಉಗರ ಸಾಮಯವಾದ. ಬಿರಟಿಷ್ಟರ
ವಣರನೀತಯನುನು ಖಂಡಸ್ಲು ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡಲೆೀಬೆೀಕ್ು. PROTEST ಎನುನುವ ಮಾಸಿಕ್ ತಂದರೆ ಹೆೀಗೆ – ಎಂದು
ನತಯ ಚಚಿರಸ್ುವಾಗ ರೂರ್ಬೆನಸಿ್ ಎನುನುವ ಜೂರ್ಯ ಗೆಳೆಯನೂರ್ ಜತ್ತೆಗಿರುತತದದ. ಆದರೆ ಅವತುತ ಅವನರಲ್ಲಲ. ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್
ಮೀಲ್ನ ಥಿೀಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿರೂರ್ಪ ಕೊಡಲು ಹೆಣಗುತತದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಲೆೈಬರರಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ತನಗೆ
ಸ್ವಂತ ಹೆೀಳುವುದು ಏನೂರ್ ಇಲಲವೆನಸಿದದರಿಂದ ಅತಯಂತ ಖಿನನುನಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತದದ. ತನನು ಜತ್ತೆಯ ಬಿರಟಿಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಯರ
ಅಸ್ಡೆಡಯಿಂದ ಕ್ುರದಧನಾಗಿದದ ಚಂದರಶೆೀಖರ ಇಂಡಯನ್ ಜೀನಯಸ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಹಿರಿದಾದುದ, ಈ ಸ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಿಳು ಹೆೀಗೆ
ಅನ್ಟಿೀಚಬಲ್, ನಮಮ ಪರತಭೆಯನುನು ನಯೀ ಕ್ಲೀನಯಲ್ಸ್ಂ ಹೆೀಗೆ ಕ್ುಗಿಗಸಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಚಾರ್ ಕೊಡುತತದದ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವನ ಮಾತು ಅವತುತ ಬೆೀಡತುತ. ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಇನನುಂದಧ್ರ ಪೆೈಂಟ್ ಬಿಯರನೂರ್ನು, ಚಿೀಸ್ ಅಂಡ್
ಆನಯನ್ ಫೆಲೀವರ್ಡ್ಕ್ರಸ್ಟ್ನೂರ್ನು ಕೊಂಡುತಂದ. ಪೆೈಪ್ ಹಚಿಚಾದ. ಚಂದರಶೆೀಖರ ಮಾತ್ತಾಡುತತಲೆೀ ಇದದ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಯಾವತುತ ಒರಿಜನಲ್ ಆಗಲಾರೆ, ತ್ತಾನಂದು ಬರಿ ನಕ್ಲು ಪರತ ಎನನುಸಿತು. ಆಡುವ ಮಾತು
ಎಂಜಲು, ವಿಚಾರ ಎಂಜಲು. ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್ ಬಗೆಗ ಹೆೀಳಲು ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಹೊಸ್ ಮಾತು ಹೊಳೆದರಲ್ಲಲ. ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ವಾದ
ಬಂಡಾಯದ ಮಾತ್ತಾಡುತತ, ಎಲಲರನೂರ್ನು ಒಲ್ಸಿಕೊಳುಳವ ವಿನಯದಂದ ವತರಸ್ುತತ, ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಮುಳುಳಹಂದಯಾಗಿ,
ಆಚಾರದಲ್ಲ ಬೆಚಚಾಗಿರುವ ಮೂರ್ಲೆ ಹುಡುಕ್ುವ ಬೆಕಾಕಿಗಿ ಏರುತತ, ಒಳಗೆೀನು ಸ್ತಯವಿಲಲದದದರೂರ್ ಮೀಲಕೆಕಿೀರುತತ,
ನುಣಣಗಾಗುತತ – ಥತ್ತ್ನನನು ಎನನುಸಿತು. ಈಲ್ ತರಹದ ಪಾರಣಿ. ವಿಚಾರದ ವೆೀಷ್ಟ ಧ್ರಿಸಿದ ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಸ್ುಳುಳ, ಮನಸಿಸಿನ
ತುಂಬ ಅರೆಹೊರೆದ ಬಯಕೆಗಳಿವೆಯಂಬುದು ಮಾತರ ಸ್ತಯ. ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಹುಟಿಟಿದ ನನಗೆ ಗ್ತತಲಲ ಗುರಿಯಿಲಲ.
ನಾನದೆದೀನೆ ಎಂಬುದನುನು ಗುರುತಸಿಕೊಳಳಲು ಈ ಬಂಡಾಯ, ಈ ಕಾರಂತ, ಈ ಸಾಹಿತಯದ ಜಾಣ ಚಚೆರ, ಈ ಬಗೆಬಗೆಯ
ಕ್ನನುಡಗಳು – ಒಳಗೆ ಮಾತರ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯೂರ್ ಇಲಲ. ನನನು ಮಾತು ನನಗೆ ನಜವೆನನುಸ್ಲು
ಆಡಯನ್ಸ್ಹುಡುಕ್ುತತರುವುದೆೀ ನನನು ಪಾಲ್ನ ಸ್ತಯ.
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ಹಿೀಗೆ ಜಗನಾನುಥ ತನನು ಬಗೆಗ ಹೆೀಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತದಾದಗ ಮಾಗರರೆಟ್ಸಿೀದ ತ್ತಾನದದ ಕ್ಡೆಗೆ ಬಂದದದಳು. ಕೆೈಯಲ್ಲ ಬಿಯರ್
ಹಿಡದು ‘May I join you’ ಎಂದು ಕ್ುಚಿರ ಎಳೆದು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತಳು. ಕೆನೆನುಯ ಮೀಲೆ ಚೆಲ್ಲದ ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಕ್ಪುಪ
ಕ್ಣುಣ, ಖುಷಯ ಜೀವ ಎನನುಸ್ುವಂತ್ತೆ ಸ್ವಲಪ ತೀರವಾದ ಮೈಕ್ಟುಟಿ, ಮುದಾದದ ತುಟಿಗಳು – ಎದುದನಂತು ಕೊೀಟ್ ಬಿಚಿಚಾ
ಇನನುಂದು ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಎಸೆದಳು. ಕ್ುತತಗೆಯಲ್ಲ ದಪಪ ರುದಾರಕ್ಷ ಸ್ರವಿತುತ. ತಳಿಯಾದ ನೀಲ್ಯ ಡೆರಸ್ ಹಾಕ್ದದಳು.
ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕೆನೆನುಯಿಂದ ತಳುಳತತ, ಉಲಾಲಸ್ದಂದ ನಗುತತ, ‘I am Margaret’ ಎಂದು ಕೆೈಯಡಡದದಳು. ತನನುನುನು
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಳಳಲು ಹೊರಟ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ‘I have seen you’ ಎಂದರು. ಬಿರಟನ್ನಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎನುನುವ ಬಗೆಗ ಯೂರ್ನಯನನುನಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡದ ಸಿಪೀಚ್ತುಂಬಿ ಸಿನಸಿಯರ್
ಅಂಡ್ ಮೂರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇತುತ ಎಂದಳು.
ಬಿಳಿಯರು ಮತುತ ಕ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ಬದುಕ್ುವ ಭಾರತೀಯ ಹೆೀಗೆ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ದ್ರೀಹ ಮಾಡುತ್ತಾತನೆಂದೂರ್, ಸ್ವದೆೀಶದಲ್ಲ
ಜಾತಪದದತಗೆ ಬಗಿಗ ನಡೆಯುವ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಬಂಡಾಯಗಾರನಾಗುವುದರ ಸೆೈಕಾಲಜ ಯಾವುದೆಂದು ಜಗನಾನುಥ
ಮಾತ್ತಾಡದದ. ನೆಹರೂರ್ ಯಾಕೆ ಭಾವುಕ್ವಾಗಿ ಭಾರತೀಯನಾದರೂರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಮಾತರ ಪಾಶಾಚಾತಯ ಎಂಬುದನುನು ವಿವರಿಸಿದದ.
ಯಥಾಪರಕಾರ ತ್ತಾನು ಅವತುತ ನಂತು ಕೆೈಗಳನುನು ಬಿೀಸ್ುತತ ಮಾತ್ತಾಡದ ಗತುತ, ಯೀಚಿಸ್ುವುದೂರ್ ಭಜರರಿಯಾದ
ಕ್ರಯಯಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುವಂತತುತ. ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ತನನು ವಯಕ್ತತವದ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ವಿದ್ರೀಹವನೆನು ವಿಶೆಲೀಷಸಿಕೊಂಡು ಆಡದ
ಮಾತುಗಳು. ತನನು ಒಳಗುದಗೆ ಕಾರಣವಾದದದರ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ ಶ್ೀಧ್ನೆ ಕ್ೂರ್ಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ತನನು ಕ್ೀತರಗೆೀ
ಕಾರಣವಾದದದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಮಚಿಚಾಗೆಯಲ್ಲ ಕ್ಂಡ. ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಮಚುಚಾವವಳು ಇವಳಲಲ ಎನುನುವುದು
ಸ್ವತಂತರ ವಿಚಾರಕೆಕಿ ದ್ಯೀತಕ್ವಾದ ಅವಳ ಮಾಡ್ಡೆರಸಿಸಿನಲ್ಲ, ಬೆನನುನ ತನಕ್ ಚೆಲ್ಲದ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನಲ್ಲ ವಯಕ್ತವಾದದರಿಂದ, ಅವಳ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ವಯಂಗಯದ ಒಗರು ಕ್ಂಡದದರಿಂದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವಳ ಮಚಿಚಾಗೆಯಿಂದ ಸ್ುಖವಾಯಿತು. ತನನು ನಜವಾದ
ಪೂವಿರಕ್ರು ಬೆೈರನ್ ಮತುತ ನೆಹರೂರ್ ಎಂದು ತನನುನುನು ಹಿೀಯಾಳಿಸಿಕೊಂಡರೂರ್ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ವಿಮಶಾರತಮಕ್ ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ
ತ್ತಾನು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ನಾದೆೀನು. ಚಂದರಶೆೀಖರ್ನನುನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಟಟಿ. ಮಾಗರರೆಟ್ ತ್ತಾನು ಟಿೀಚರ್
ಆಗಿರುವುದಾಗಿಯೂರ್, ಬಿಡುವಿನಲ್ಲ ಲಂಡನ್ಯೂರ್ನವಸಿರಟಿಯ ಇತಹಾಸ್ದ ಎಂ.ಎ.ಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತತರುವುದಾಗಿಯೂರ್
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು. Oh, how thirsty I am ಎಂದು ಗಟಗಟನೆ ಅಧ್ರ ಪೆೈಂಟ್ ಬಿಯರನುನು ಕ್ುಡದು ಕೆೈಯಿಂದ
ಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡಳು. ನನನು ಗಮನಕಾಕಿಗಿ ನಾನು ಕಾತರಳೆಂದೂರ್, ಜತ್ತೆಗೆೀ ನಾನು ಸ್ವತಂತರಳೆಂದೂರ್ ಒಟಿಟಿಗೆೀ
ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುತತದದ ಹುಡುಗಿಯ ವಯಕ್ತತವದಂದ ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ ಮನಸ್ುಸಿಗಳೆರಡೂರ್ ಜಾಗೃತವಾದವು. ಖ್ಯಾಲ್ಯಾದ ಮೂರ್ರು
ಗಾಲಸ್ುಗಳನುನು ಎತತಕೊಂಡು ಜಗನಾನುಥ ಎದದ. ಮಾಗರರೆಟಟಿಳೂರ್ ಎದುದ, ‘ನಾನು ದುಡಯುತತದೆದೀನೆ, ನಾನೆೀ ಕೊಡುವೆ’
ಎಂದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಬೆೀಡ ಎಂದು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೊೀದ. ತುಂಬಿದ ಗಾಲಸ್ುಗಳನುನು ತಟೆಟಿಯ ಮೀಲ್ಟುಟಿ ತರುವಾಗ, At
least let me help ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ ಎದುದ ಬಂದಳು. ಸಿಗರೆೀಟ್ ಕೊಂಡು ತಂದಳು. ಜಗನಾನುಥ
ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಅವಳ ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾ ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದ. ಹೊಸ್ಬಳ್ಬಬಳ ಪರಿಚಯವಾದ್ಡನೆ ಅವಳ
ಮನಸ್ಸಿನುನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಲ್ಲ ನಜವಾಗಲು ತ್ತಾನು ತೀರಿಸ್ುತತದದ ಬೆೀಟೆಗಾರನ ಚಾಕ್ಚಾಕ್ಯತ್ತೆಯನುನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನಸಿಕೊಂಡ.
ಕೆಲವೆೀ ನಮಿಷ್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟಿಂದು ಖಿನನುನಾಗಿದೆದ. ಆದರೆ ತನನು ಬಾಗಿನ ಕ್ತುತ, ಪರಿೀಕ್ಷಕ್ ನೀಟ, ಉತಕಿಟ ಮಾತು,
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ಹಾವಭಾವಗಳ ಹೃತೂರ್ಪವರಕ್ತ್ತೆ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲ ತನನುನುನು ಊರಿಬಿಡಲು ಹವಣಿಸ್ುತತದುದವು. ಸ್ಮಮತ,
ವಿರೊೀಧ್, ಆತಮವಿಮಶೆರ- ಎಲಲವೂ ಬೆೀಟೆಯ ಸಾಧ್ನಗಳಾದವು. ಕೆನೆನು ಮೀಲೆ ಬಿದದ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ತಳುಳತತ, ಮೈಕೆೈಗಳನುನು
ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಡಲ್ಸಿಕೊಳುಳತತ, ನಸ್ಸಿಂಕೊೀಚದ ತನನು ಮೈ ಮನಸ್ುಸಿಗಳನುನು ಜಗನಾನುಥನ ಗಮನಕೆಕಿ ಒಡಡ, ಈಗ ಒಪುಪತತ,
ಮರುಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನಸ್ುತತ ಮಾತನಲ್ಲ ಒಬಬರನನುಬಬರು ಸ್ುಖವಾಗಿ ಬರೆದರು. ಚಂದರಶೆೀಖರ್ಅಸ್ೂರ್ಯ ತಡೆಯಲಾರದೆ
ಐರೊೀಪಯದ ಲ್ಬರಲ್ ವಿಚಾರವೆಲಲ ಷ್ಟಂಡತನವೆಂದೂರ್, ಮೊೀಸ್ವೆಂದೂರ್, ಚೆಗೆವಾರನ ಹಾಗೆೀ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ತಡಗಿದಾಗ
ಮಾತರ ಈ ಐರೊೀಪಯ ಲ್ಬರಲ್ ಮೊೀಸ್ ಬಯಲಾಗುತತದೆಂದೂರ್ ಉಗರವಾಗಿ ವಾದಸಿದ. ಮನುಷ್ಟಯನ ಜೀವನದ ಅಂತಮ
ಶೂರ್ನಯತ್ತೆ ಬಗೆಗ ಮಾತ್ತಾಡೀದು, ನಮಮ ನೂರ್ಯನತ್ತೆಗಳೆೀನೂರ್ಂತ ವಿಶೆಲೀಷಸಿಕೊೀತ್ತಾ ಹೊೀಗ್ೀದು ಡಕ್ಡೆಂಟ್ ಜನ ಆಡೀ
ಗೆೀಮ್ ಎಂದು ವಾದಸಿದ. ನೀವಿಬಬರು ಹೆೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ವಾಗಿ ಮನುಷ್ಟಯನ
ಚಚಿರಸ್ುತತದೀರಲಲ, ಇದು ಲುಮುಂಬಾನ ಆಫಿರಕಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೆತ, ಕಾಡುಬಿದದ ಚೆಗೆವಾರನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೆತೀ – ಸಾಮಾನಯ
ಜನ ಎದುದ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ನಮಮ ಭಾರಮಕ್ ಪರಪಂಚ ಹರಿದು ಹೊೀಗುತ್ತೆತ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದ. ಬಿಯರ್
ತಲೆಗೆೀರಿರಬೆೀಕ್ು, ಅಥವಾ ತಡಯಲಾರದಷ್ಟುಟಿ ಹೊಟೆಟಿಕ್ಚಾಚಾಗಿರಬೆೀಕ್ು – ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಹೆೀಳಾತ ಇದದದದನೆನುೀ
ಹೆಚುಚಾ ಕ್ಡಮ ಜಗನಾನುಥ ಮತುತ ಮಾಗರರೆಟ್ ಸ್ಹ ಮಾತ್ತಾಡತ ಇದದರು. ಮಾಗರರೆಟ್ ತನನು ತಂದೆಯೂರ್ ಭಾರತೀಯ,
ಗುಜರಾತಂದ ಬಂದವರು, ತ್ತಾಯಿ ಇಂಗಿಲಷ್ಟರವಳು, ಆದರೆ ತಂದೆಯಂದೆರ ತನಗೆ ಹೆಚುಚಾ ಇಷ್ಟಟಿ ಎಂದಳು. ನೀನು
ಹೆೀಳ್ೀದನೆನುಲಲ ನಾನೂರ್ ಒಪಿತೀನ ಎಂದಳು. ಪಬಿಬನಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಒಪಪೀದು ಸ್ುಲಭ, ಜಗನಾನುಥ ಹಿೀಗೆೀ ಮಾತ್ತಾಡಾತ ಇದದರೆ
ನೆಹರೂರ್ ಸ್ಕಾರರದಲ್ಲ ಅಂಬಾಸ್ಡರ್ ಆಗಾತನೆ ಎಂದು ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಅಣಕ್ಸಿದ. ಜಗನಾನುಥನಂತಹ ವಾಕ್ಪಟುಗಳು ಬಹಳ
ಬೆೀಗ ಇಂಡಯಾದಲ್ಲ ಮೀಲಕೆಕಿ ಬತ್ತಾರರೆ; ನೆಹರೂರ್, ಕ್ೃಷ್ಟಣಮನನ್ ಸ್ಕೆಸಿಸ್ ಗುಟುಟಿ ಮತ್ತೆತೀನು ಎಂದ. ಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ
ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ಡ ಇದೆೀ ಮಾತ್ತಾಡದದ. ಪಬ್ ಮುಚಿಚಾದ ಮೀಲೆೀ ಅವರು ಎದದದುದ. ‘ಬೆೈ’ ಎಂದು ಚಂದರಶೆೀಖರ ಎದುದ
ಹೊೀದ. ಹೊೀಗುವಾಗ ಸಿವೀಟಾಗಿ ವತರಸ್ಲು ಪರಯತನುಸಿದದ. ನನನು ರೊೀಷಾನನು ನಾನು ಮಚೆತೀನೆ ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ಹೆೀಳಿ
ಅವನ ಕೆೈಕ್ುಲುಕ್ದದಳು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಚಂದರಶೆೀಖರನ ವಯಂಗಯದಲೂರ್ಲ ಅಸ್ೂರ್ಯಯಲೂರ್ಲ ವಯಕ್ತವಾಗಿದದ ಪಾರಣಶಕ್ತ ಕ್ಂಡು
ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗಿತುತ. ಅವನ ಕ್ಹಿಯಾದ ಮಾತು, ಅಸ್ೂರ್ಯಯಲ್ಲ ಉರಿದ ದುಬರಲತ್ತೆ ಮಾಗರರೆಟಟಿಳ ಹೆಣತನವನುನು
ಪರಚೀದಸಿದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಹೊೀದ್ಡನೆಯೀ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆ ಅಷೆಟಿ, ಆದರೆ ಪೌಂಡನನು ಬಾಲಕ್ನಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆೀಲ್ ಮಹಡ ಮನೆ ಕ್ಟಿಟಿಸಾತ
ಇದಾನೆ.’
ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲೆಲ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ಹೆಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ತನನು ಈ ಗೆಲುವಿನಂದ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಬಡವ, ಹಲಕಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವನಗೆ ಅಥರವಾಗ್ೀ ಸ್ಂಕ್ಟಗಳು ನನಗೆ ಆಗಲಲ.’
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ಹಿೀಗೆ ಮಾತ್ತಾಡ ಪಾರಯಶಃ ತ್ತಾನು ಮಾಗರರೆಟ್ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ದ್ಡಡವನಾಗಿದೆದ. ‘Oh, I know the type’
ಎಂದಳು.
ಇಬಬರೂರ್ ಬೂರ್ಲಮ್ಸ್ಬರಿಯಲ್ಲದದ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಫಾಲಯಟಿನ ತನಕ್ ನಡೆದರು. I will fix something for you to
eat, ಬಾ, ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ ಕ್ರೆದಳು. ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆಯುತತ, ನನನು ಲಾಯಂಡ್ಲೆೀಡಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಂಶಯದ ಪರಕ್ೃತ,
ಮತತಗೆ ಹತತ ಬಾ ಎಂದು ಕೆೈ ಹಿಡದು ಕ್ತತಲ್ನಲ್ಲ ಮಹಡ ಹತತಸಿದಳು. ರಿಲಾಯಕ್ಸಿ್ ಎಂದು ಸೀಫಾ ಕ್ಂ ಬೆಡಡನುನು ತೀರಿಸಿ
ಕೊೀಟನುನು ತ್ತೆಗೆಯಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡದಳು. ರವಿಶಂಕ್ರನ ಸಿತ್ತಾರ್ಮುದರಕೆಯನುನು ಹಾಕ್ ‘I won’t be a minute’
ಎಂದು ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
ಜಗನಾನುಥ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಬೆಡ್ಸಿಟಿಂಗ್ ರೂರ್ಮನುನು ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಪರಿೀಕ್ಷಸಿದ. ಅವಳ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲ ಉಪಯೀಗಿಸಿದದ
ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ುತಗಳಲ್ಲ ಹೆಚುಚಾ ಪಾಲು ನೀಲ್ ವಣರವಾಗಿದುದವು. ಅವಳ ಮೀಜನ ಮೀಲೆ ಜೀತ ಮೊಲೆಗಳ ಬರಿ
ಮೈಯಲ್ಲ ಕೆೈಗಳನೆನುತತ ನಂತದದ ಪರಮಹಂಸ್ರ ಫೀಟೀ ಇತುತ. ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲೆ ಗ್ಗೆೀನನುನ ಚಿತರ. ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ
ಹಳೆಯದಾದ ರೆೀಡಯೀ ಗಾರಂ. ಊಟದ ಟೆೀಬಲ್ಲನ ಮೀಲೆ ಹಾಗೆೀ ಬಿಟಟಿ ತಟೆಟಿಗಳು, ಜನರಲ್ಗಳು. ಒಳೆಳಯ
ಅಭಿರುಚಿಯ ಜತ್ತೆಗೆ ಸೀಮಾರಿತನದ ಚಿಹೆನುಗಳು. ತನಗೆ ಒಳೆಳಯ ರುಚಿಯಿದೆ, ಆದರೆ ಬೂರ್ಜಾವರ ಅಲಲ ಎಂಬುದನುನು
ವಯಕ್ತಪಡಸ್ುವ ಪಾಪ್ ಚಿತರಗಳು. ವಿಯಟಾನುಂ ಯುದಧದ ಭಿೀಕ್ರತ್ತೆಯನುನು ಹೆೀಳುವ ಚಿತರದ ಕ್ಟಿಂಗ್ಗಳು. ಬಾಗಿಲ್ನ
ಸಾಟಿಂಡನ ಮೀಲೆ ಅವಳು ಬಿಚಿಚಾಟಟಿ ಡಫಲ್ ಕೊೀಟು. ನೀಡಲು ಸ್ರಳವಾದ ಆದರೆ ತುಂಬ ಮತತಗೆ ಹಿತವಾಗಿದದ
ಸೀಫಾಗಳು. ಜಗನಾನುಥ ಗಾಯಸ್ ಒಲೆಯ ಎದುರು ಕೆೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಒಳಗಿನಂದ ಮಾಗರರೆಟ್ ಅಲೆಲ
ವಿಹಿಸಿಕಿಯಿದೆ ತಗ್ ಎಂದಳು. ಪುಸ್ತಕ್ದ ಕ್ಪಾಟಿನ ಮೀಲ್ದದ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಸ್ುರಿದುಕೊಂಡು ‘ನನಗೆ?’ ಎಂದ. ಬೆೀಡ
ಎದಂದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಅಡಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಫಿರಜ್ ತ್ತೆರೆದು ಐಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಸಾಸೆೀಜುಗಳನುನು ಫೆರೈಮಾಡುತತದದ
ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ತಂದರೆ ತಗ್ೀಬೆೀಡ ಎಂದ. ‘ಒಂದು ನಮಿಷ್ಟ ಕ್ೂರ್ತರು’ ಎಂದಳು. ‘ನನಗೆ ಪರಮಹಂಸ್ರು ಇಷ್ಟಟಿವೆೀ?’
ಎಂದ. ‘ಹೌದು. ನೀನು ಇಶರ್ವುಡ್ ಓದದೀಯ, ನನಗೆ ಪಿರಯನಾದ ಲೆೀಖಕ್ ಅವನು’ ಎಂದಳು. ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್ ತರಹದ
ಲೆೀಖಕ್ ಅಲಲವೆ?’ ಎಂದ. ‘ಹೌದು, ಪರಮಹಂಸ್, ವಿಹಿಟ್ಮನ್ ಎಲಲವದನೂರ್ನು ಒಪಿಪಕೊೀತ್ತಾರೆ, ಏನನೂರ್ನು ನರಾಕ್ರಿಸ್ಲಲ.
ಸ್ೃಷಟಿಯಲ್ಲರೊೀ ಎಲಾಲ ಸ್ಂಕ್ೀಣರತ್ತೆೀನೂರ್ನು ಒಳಗ್ಳ್ಳ ವಯಕ್ತತವಗಳು’ ಎಂದಳು. ‘ಏನನಾನುದರೂರ್ ತುಂಬಬಲಲ ಬಾಯಗುಗಳು.
ಅವರ ವಯಕ್ತತವ ಪಾಯಸ್ ಇದದ ಹಾಗೆ’ ಎಂದ. ‘ನಾನು ಒಪಪಲಲ’ ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ ನಗುತತ, ಬೆರಡ್, ಚಿೀಸ್,
ಸಾಸೆೀಜುಗಳನುನು ಮೀಜಗೆ ತಂದಳು.
ತಂದಾದ ಮೀಲೆ ಕ್ಪುಪ ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದರು. ನಾಳೆ ತಳದೆರಾಯಿತು ಎಂದರೂರ್ ಒಪಪದೆ ಮಾಗರರೆಟ್ ತಟೆಟಿಗಳನುನು
ತಳೆಯಲು ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡದ. ‘ನನನು ತ್ತಾಯಿ ನನು ತಂದೆೀನನು ನವಿೀರಯರನನಾನುಗಿ ಮಾಡದಾಳೆ. ನಾನವಳನನು
ಹೆೀಟ್ ಮಾಡತೀನ’ ಎಂದಳು. ಹೊರಡುವಾಗ ‘ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ, ಲಂಚ್ಗೆ ಬಾ. ನನನು ತಂದೆೀನನು ಹೊೀಗಿ ನೀಡ
ಬರಬಹುದು. ಇಲೆಲೀ ಇದಾರೆ’ ಎಂದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಹುರುಪಿನಂದ ತನನು ಫಾಲಯಟಿಗೆ ಹಿಂದರುಗಿದ. ತ್ತಾನು ಪಿರೀತಸಿದದ
ಹುಡುಗಿಯರಲೆಲಲಲ ಮಾಗರರೆಟ್ ತುಂಬ ನಜವಾದ ಹೆಣಣಲಲವೆ, ಅವಳ ಜತ್ತೆಗಿದಾದಗ ತನನು ವಯಕ್ತತವ ನರಂಬಳತ್ತೆಯನೂರ್ನು
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ಗಟಿಟಿತನವನೂರ್ನು ಪಡೆಯುತತದೆ ಎನನುಸಿತು.
***
ಮಾರನೆೀ ದನ ಭಾನುವಾರ; ಬೆಳಗಿನಂದ ಮಳೆ, ಕೆಸ್ರು, ಚಳಿ. ಜಗನಾನುಥ ಬಸ್ ಹತತ ಮಾಗರರೆಟ್ ಇದದಲ್ಲಗೆ ಹೊೀದ.
ಆಗ ತ್ತಾನೆೀ ಸಾನುನ ಮುಗಿಸಿದದಳು. ರೂರ್ಮು ಬೆಚಚಾಗೆ ಹಿತವಾಗಿತುತ. ಗಾಯಸ್ ಅಗಿಗಷಟಿಕೆಯ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತ. ಕಾಫಿಯೀ ಟಿೀಯೀ
ಎಂದಳು. ನಾನು ಮಾಡೆತೀನೆ ಎಂದು ಮಾಗರರೆೀಟ್ ಜತ್ತೆ ಕ್ಚನನುಗೆ ಹೊೀದ. ತ್ತಾನು ಬರುತ್ತೆತೀನೆಂದು ರೂರ್ಮನುನು
ಮಾಗರರೆಟ್ ಸ್ವಚಛೆವಾಗಿ ಇಟಟಿದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಖುಷಯಾಯಿತು. ಟಿೀ ಪಾಟ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಯುಯವಾಗ
ಅವಳ ಹತತರ ನಂತದದ. ಶಾಮಫೂ ಮಾಡದ ಅವಳ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ವಾಸ್ನೆ ಹಿತವೆನನುಸಿತು. ‘ಈಗಲೆೀ ಜಡೆ ಹಾಕ್ುವಷ್ಟುಟಿ ಉದದ
ಕ್ೂರ್ದಲ್ದೆ’ ಎಂದು ಅವಳ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕೆೈಯಿಂದ ಎತತದ. ಅಂಚಿನಲ್ಲದದ ನವಿಲುಗಳಿದದ ಸ್ಡಲವಾದ ಲಂಗ ಮತುತ ಬೌಲಸ್
ಧ್ರಿಸಿದದಳು. ಅವಳ ಮೈಗೆ ಮೈ ತ್ತಾಗುವಂತ್ತೆ ನಂತದದ. ಅವಳ ಭುಜದ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಿಟುಟಿ ತ್ತಾನು ಬರೆಯಲು ಒದಾದಡುತತದದ
ಥಿೀಸಿಸ್ ವಿಷ್ಟಯ ಮಾತ್ತಾಡದ. ಟಿೀ ಕ್ುಡಯುತತ ತ್ತಾಯಿ, ಭಾರತೀಪುರದ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಳಿದ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ತನಗೆ ಶಾ,
ಇಂಗರ್ಸಾಲರನುನು ಓದಸಿದುದ ಹೆೀಳಿದ. ‘ಯಾರು ಇಂಗರ್ಸಾಲ?’ ಎಂದು ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಕೆೀಳಿದದಳು. ಸ್ಂಪೂಣರ
ರಿಲಾಯಕ್ಸಿ್ ಆಗಿದದಳು. ಇಡೀ ಒಂದು ಬಾಟಿಲ ವೆೈನ್ ಕ್ುಡದು ಮಾತ್ತಾಡದರು. ಊಟಕೆಕಿ ಚಿಕ್ನ್ ಕ್ರಿ ಅನನು ಮಾಡದದಳು. ನನಗೆ
ವೆಜಟೆೀರಿಯನ್ ಆಹಾರವೆೀ ನಜವಾಗಿ ಸೆೀರೊೀದು ಎಂದು ತನನು ಉಪನಯನ ಇತ್ತಾಯದ ವಿವತಸಿದ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ
ಫಿನ್ಸ್ಬರಿಯಲ್ಲದದ ಮಾಗರರೆಟ್ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದರು. ಡಾಕ್ಟಿರಾಗಿದದ ದೆೀಸಾಯರು ನೀಡಲು ಮಗಳನುನು
ಹೊೀಲುತತದದರು. ಹಿಂದಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸಿದರು. ನನಗೆ ಹಿಂದ ಬರಲಲ ಎಂದ ಜಗನಾನುಥ. ದೆೀಸಾಯಿ
ತದದದ ಮೂರ್ಗು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಮಂಕಾದ ಕ್ಣುಣಗಳ ತೀರ ಶರಿೀರದ ವಯಕ್ತ. ಬೀಳು ತಲೆಯನುನು ಉಜಜೆಕೊಳುಳತತ
ಇಂಡಯಾದ ವಿಷ್ಟಯ ಕೆೀಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರ್ರನುನು ನಾನು ನೀಡದೆದೀನೆ ಅಂದರು. ಅವರ ಇಂಗಿಲಷನಲ್ಲ ತನಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಾದ
ಆಕೆಸಿಂಟ್ ಇತುತ. ನಮಗೆ ಗುಜರಾತ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರೂರ್ ಸಿಗಲೆವ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ. ಸಿಗುತ್ತಾತರೆ ಎಂದು
ಅವರು ಮೌನವಾದರು. ಒಳಗಿನಂದ ಟಿೀ ಟಾರಲ್ಯನುನು ತಳಿಳಕೊಂಡು ಮಾಗರರೆಟ್ ತ್ತಾಯಿಯ ಜತ್ತೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ
ತ್ತಾಯಿ ನಷ್ಟುಠುರವಾದ ಮಾತನ ನೀಲ ಕ್ಣಿಣನ ಬಾಲಂಡ್ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಹೆಂಗಸ್ು. ಅವಲ ಸ್ುಕ್ುಕಿ ಬಿದದ ಮುಖದಲ್ಲ
ದೆೀಸಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ವಯಸ್ುಸಿ ಕಾಣುತತತುತ. ಮನೆಯಲ್ಲ ಐದು ಜನ ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಯಥಿರಗಳನುನು ಬೆಡ್ ಆಂಡ್
ಬೆರೀಕ್ಫಾಸಿಟಿಗೆ ಇಟುಟಿಕೊಂಡದದ ಅವಳು ಭಾರತೀಯ ವಿದಾಯಥಿರಗಳ dirty habits ಬಗೆಗ ಹೆೀಳಿದಳು; ಇಂಡಯಾ God
ridden country ಎಂದಳು. ತ್ತಾಯಿಗೂರ್ ಮಗಳಿೀಗೂರ್ ವಾಗಾವದವಾಯಿತು. ತಂದೆ ಸ್ುಮಮನೆ ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಇದು
ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಗಂಡನ ಬಗೆಗ ಅತೃಪಿತಯನುನು ವಯಕ್ತಪಡಸ್ುವ ರಿೀತಯಂದು ತಳಿದ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತ. ಭಾರತದ
ದಾರಿದ್ರಯಕೆಕಿ ಬಿರಟಿಷ್ಟರೆೀ ಕಾರಣವೆಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ ವಾದಸಿದಳು. ಬಿರಟಿಷ್ಟರಿಲಲದದದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೂರ್ಟಿ
ವೆೈಜಾಞಾನಕ್ ದೃಷಟಿಯಿರುತತರಲ್ಲೆಲಂದೂರ್, ಇಂಗಿಲಷ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲ ಇಂಡಯನ್ ಕ್ರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಎಲಲ ಕ್ಡೆಯೂರ್ ಮಸಾಲೆ
ವಾಸ್ನೆಯನುನು ಭಾರತೀಯರು ಹರಡುತ್ತಾತರೆಂದೂರ್, ಕ್ಟರನ್ಗಳನುನು ಸ್ದಾ ಹಾಕ್ಯೀ ಇರುತ್ತಾತರೆಂದೂರ್ ಅಸ್ಂಬದಧವಾಗಿ
ತ್ತಾಯಿ ಮಾತ್ತಾಡದರು. ಆಮೀಲೆ ಕೆಲಸ್ವಿದೆಯಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು. ತ್ತಾಯಿಯ ಜತ್ತೆ ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಪಾರಯಶಃ
ಕ್ಹಿಯಾದ ಮಾತ್ತಾಡ ರಚುಚಾ ತೀರಿಸಿಕೊಲಳಲೆಂದು ಮಾಗರರೆಟೂರ್ಟಿ ಹೊೀದಳು. ದೆೀಸಾಯಿ ಎದುದ ನಂತು ನಟುಟಿಸಿರುಬಿಟುಟಿ, I
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am very unhappy ಎಂದರು. ಬೆೀಕಾದರೆ ನನನು ಮಗಳನುನು ಕೆೀಳು, ಹೆೀಳುತ್ತಾತಳೆ ಎಂದರು. ತನನು
ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಯನುನು ದೆೀಸಾಯಿ ಬೆೀಡುವ ಕ್ರಮ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ‘ಹೆಚುಚಾದನ ಇಲ್ಲರಬೆೀಡ.
ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಹೊೀಗು. ನನನು area ಬಿಟುಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟಿರೆಂದು ಯಾರು ಗುರುತಸ್ುತ್ತಾತರೆ?
ಪಾರಯಶಃ ಒಬಬ ಇಂಡಯನ್ ಕ್ಂಡಕ್ಟಿರ್ಎಂದುಕೊಳುಳತ್ತಾತರೆ’ ಎಂದು ಗ್ಣಗುತತ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲ ಸ್ುತ್ತಾತಡದರು. ಹೊರಗೆ
ಬಂದ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೂರ್ ನೀರೊಡೆಯುವಂತದದ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಸಿಟಿಟಿತುತ. ‘ರೆಚಡ್ ಕ್ಂಟಿರ, ರೆಚಡ್ ಪಿೀಪಲ್’ ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥನ ಕೆೈ ಹಿಡದು ನಡೆದಳು. ಅವಳನನುಲೆಲ ಅಪಿಪಕೊಂಡು ಸ್ಂತ್ತೆೈಸ್ಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಬಸ್ ಹಿಡದು ನಡೆದಳು. ಬಸ್
ಹಿಡದು ಅವಳ ಫಾಲಯಟಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ್ ಇಬಬರೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಸ್ಂಜೆಯಾಗಿತುತ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದದ ಜಗನಾನುಥ
ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ತಬಿಬ ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಮುತತಟಟಿ. ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ನೀರಾಡ ಹರಿಯಿತು. ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ತಲೆಯಿಟುಟಿ
ಬಿಕ್ಕಿದಳು. ನಾನು ಈ ರಾತ್ತೆರ ಇಲೆಲ ಇರಲೆ ಎಂದ. ಅವಳು ಒಪಿಪಗೆಯಲ್ಲ ತಲೆಯಾಡಸಿದಳು.
ಮಾಗರರೆಟ್ ಅತಯಂತ ಏಕಾಗರತ್ತೆಯಿಂದ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಅವತುತ ರಾತ್ತೆರ ಪಿರೀತಸಿದದಳು. ಅವಳ ದುಃಖದ ಬಾಲಯ, ಅವಳ
ಕೊರತ್ತೆ, ಅವಳ ಕಾರ, ಅವಳ ಮೈಸ್ಂದಗಳಲ್ಲ ಅಡಗಿದದ ಸ್ಂತೀಷ್ಟ – ಎಲಲವನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದ. ತನನು
ತೀಳುಗಳಲ್ಲ ನದೆದ ಹೊೀದ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಬೆಚಚಾಗಿನ ಬೆತತಲೆ ದೆೀಹವನುನು ತಡವುತತ ಗಡಯಾರ ನೀಡದ. ಎರಡು
ಗಂಟೆಯಾಗಿತುತ. ಬೆಳಿಗೆಗ ಬೆೀಗ ಎದುದ ಟಿೀ ಮಾಡ ಮಾಗರರೆಟ್ ಎಬಿಬಸಿದಳು. ಲಾಯಂಡ್ ಲೆೀಡಗೆ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ನೀನು
ಇಲ್ಲಂದ ಜಾರಬೆೀಕೆಂದಳು. ಡೆರಸಿಂಗ್ ಗೌನ್ ಹಾಕ್ದದ ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲೂರ್ಲ ಎತತ ಮುದದಟಟಿ. ಗಿರಗಿರನೆ
ಸ್ುತತಸಿದ. ‘ನನಗೆ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾತಗುತ್ತೆತ. ನೀನನುನು ಹೊರಡು’ ಎಂದು ಅವಳು ನಕ್ಕಿಳು. ಹೆೀಗೆ ತುಂಟ ಹುಡುಗಿಯಂತ್ತೆ
ಪಕ್ಪಕ್ನೆ ನಕ್ಕಿಳು.
***
ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲ ಬೆೀರೂರ್ರಿ ಅರಳಿದ. ‘ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೀಣ’ ಎಂದರೆ. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲವೆಂದಳು. ‘ನೀಡು ನನನು ತಂದೆಯನನು ತ್ತಾಯಿ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಟಿಟಿದಾಳೆ. ತಂದೆಗೆ dignity ಇಲಲ’ ಎಂದಳು.
ಜಗನಾನುಥನಗೂರ್ ನಜವಾಗಿ ಮದುವೆ ಬೆೀಕ್ರಲ್ಲಲ. ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಅವನಂದ
ಮದುವೆಯ ವಿಷ್ಟಯ ಮಾತ್ತಾಡಸಿತುತ. ತ್ತಾನು ಒಂದಲಲ ಒಂದು ದನ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಹೊೀಗಲೆೀಬೆೀಕೆಂದು, ಹಾಗೆ ಮಾತರ
ನಜವಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಅವನಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ಅನನುಸಿತುತ. ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ ಇರಲಾರೆ. ಅಬೆಸಿಂಟಿೀ
ಲಾಯಂಡ್ಲಾಡಾರಗಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಕೊಂಡರಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ. ಇಂಗಿಲಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಯಾರಡಕ್ಲ್
ಮಾತ್ತಾಡುತತ, ಪಾಟಿರಗಳನುನು ಕೊಡುತತ, ಎಲಲೀ ಕ್ಂಟೀನೆಮಂಟಲ್ಲ, ತಮಮಂತಹ ಬೆೀರಿಲಲದ ಇತರರ ಜತ್ತೆಗೆ
ರವಿಶಂಕ್ರನ ಸ್ಂಗಿೀತ, ಕೊನರಕ್ದ ಶ್ಲಪ, ಫೀಕ್ ಹಾಡುಗಳು – ಈ ಕೊಂಡಗಳಿಗೆ ಜೀತುಬಿದದ ಭಾರತೀಯತ್ತೆ.
ಪಾಟಿರಗಳಲ್ಲ ಲಖನೀ ಜುಬಬ ರೆೀಷೆಟಿ ಸಿೀರೆ. ಡಾರಯಿಂಗ್ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲ ದೀಪವಿಲಲದ ಕ್ಂಚಿನ ಕಾಲುದೀಪ, ನಟರಾಜ,
ಕ್ಥಕ್ಕಿಳಿಯ ವಿಗರಹ, ನಾಜೂರ್ಕಾದ ಆಶ್ ಟೆರೀಗಳು. ಕ್ೂರ್ದಲು ಬೀಳಿಸಿದ ಕ್ಂಕ್ುಳಿನ ಬಾಬ್ತಲೆಯ ಸಿೀರೆಯುಟಟಿ
ಹೆಂಗಸ್ರು. ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಆಫಿೀಸ್ರರ ನಾದನಯರು ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಟರಿ ಆಫಿೀಸ್ರರನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕಾದವರು.
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ಸ್ವಲಪ ತಗ್ಳಿಳ. ಬೆೀಡವೆ? ಯಾಕೆ? Are you dieting?
ಮಾಗರರೆಟ್ ಆ ತರಹದವಳಲಲ. ಆದರೆ ಭಾರತಕೆಕಿ ಬಂದರೆ ಹಾಗಾಗದೆ ವಿಧಿಯಿಲಲ. ಆದರೂರ್ ಮದುವೆಯಾಗ್ೀಣೆಂದು
ಕಾಡಸಿದದ. ಪರಣಯದ ಮಗನುಸಿಥಾತ ಕ್ರಗುತತದದಂತ್ತೆ ಕ್ರಮೀಣ ಪಿರೀತಯಲ್ಲ ಮೊದಲ್ನ ಏಕಾಗರತ್ತೆ ಉಳಿದರಲ್ಲಲ. ತೀಳಿನಲ್ಲದದ
ಮಾಗರರೆಟ್ ಏನೀ ಯೀಚಿಸ್ುತತದದಳು; ಅಥವಾ ಜಗನಾನುಥ ಅವಳ ಆಲಸ್ಯವನುನು, ತಳೆಯದದದ ಕ್ಪುಪಗಳನುನು, ಬಿಸಾಡದ
ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಜರಿಯುತತದದ. ಸಿಕ್ಕಿದವರನೆನುಲಲ ಪಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ನೀನು ಯಾಕೆ ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಎಂದವಳು
ಹಿೀಯಾಳಿಸ್ುತತದದಳು. ಹಾಗವಳು ಹೆೀಳಿದಾಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತುಂಬ ನೀವಾಗುತತತುತ. ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ
ಹೊಟೆಟಿಯುರಿಯಿಂದ ವತರಸ್ುತತದದ ಚಂದರಶೆೀಖರನನುನು ಮಾಗರರೆಟ್ ಮಚಿಚಾ ಮಾತ್ತಾಡದಾಗಲಂತೂರ್ ತನಗೆ ತುಂಬ
ಇರಿಟೆೀಟ್ ಆಗುತತತುತ. ಆದರೆ ತ್ತಾನು ಹೆಚುಚಾ ತೀವರವಾಗಿ ಅವಳನುನು ಸ್ಂಭೀಗಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ಕೆರಳಿಸ್ಲೆಂದು ಹಿೀಗೆ
ಮಾಗರರೆಟ್ ಚಂದರಶೆೀಖರನನುನು ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತತದಾದಳೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪತ್ತೆತಯಾಯಿತು. ಆಮೀಲೆ ಬೆೀಕೆಂದೆೀ
ಜಗನಾನುಥ ಚಂದರಶೆೀಖರನಗೆ ಹೆಚುಚಾ ಪಿರಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಅವನನುನು ಹೊಗಳಲು ಶುರುಮಾಡದ.
ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ ಸಿಟುಟಿ ಬಂತು: ‘ಅವನು ಅಂದದದನೆನುಲಲ ಅನನುಸಿಕೊಳುಳತತೀಯಲಲ? ನಮಗೆ ಗಂಡಸ್ುತನ ಇಲಲವೆ?’ ಎಂದು
ಮೂರ್ದಲ್ಸಿದಳು. ತನನು ಸೆೀವೆಯಲ್ಲ ಅವಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕ್ರಮೀಣ ಲಂಪಟವಾಗುತತರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ರೆೀಗಿದ. ಅವಳಿಗೆ
ತೃಪಿತ ತರಿಸಿ ನದೆದ ಬರಿಸ್ುವ ಬರಿಯಂದು ಸಾಧ್ನವಾಗಿದದ; ತನನುಲ್ಲದದ ಮಿಂಡತನದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳನೆನುಲಲ ಅವಳು
ದುಡಸಿಕೊಳಳತಡಗಿದದಳು. ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಬಿಚಿಚಾಕೊಳುಳವ ಅವಳ ಮೈಯಲ್ಲದದ ಆಸ್ಕ್ತ ತನಗೆ ಕ್ಡಮಯಾಯಿತು. ಅಧ್ರ
ನದೆರಯಲ್ಲ ಅವಳ ಕ್ಯ ತನನು ಮೈಗೆ ಮಾಡುತತದದ ಅಭಾಯಸ್ಗತ ಉಪಚಾರಗಳನುನು ರಗಳೆಯಾಗಿ ತಳುಳತತದದ. ಜಗನಾನುಥನ
ಉಮೀದುಗಳನುನು, ಮಾನಸಿಕ್ ತುಮುಲಗಳನುನು, ತೀವರತ್ತೆಗಳನುನು ಮಾಗರರೆಟ್ ಆಲಸ್ಯದಂದ ಕಾಣಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಳು.
ಭಾನುವಾರದ ಒಂದು ಪಾರತಃಕಾಲ ಬಿಸಿಲ್ತುತ. ಹಿತತಲ್ನ ತೀಟದಲ್ಲ ಸೆೀಬಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲ ಮಲಗಿದದಳು. ಮೈಗೆ
ಆಲ್ವ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವರಿಕೊಂಡು, ಬರಿಯಂದು ಚಡಡ ಬಾರಸಿಯಸ್ರ ಧ್ರಿಸಿ, ಜಮಖ್ಯಾನದ ಮೀಲೆ. ಜಗನಾನುಥನ
ಶಟುರಪಾಯಂಟು ಹಾಕ್ ಈಸಿ ಚೆೀರಿನಲ್ಲ ನನನು ಬಾರಸಿಯರಿರನ ಹುಕ್ ತ್ತೆಗಿ’ ಎಂದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ತ್ತೆಗೆದ.
ಏನೀ ಯೀಚಿಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಏನು ಈಗ ಮರೆತದೆ. ಬೆೀಸಿಗೆಯ ಬಿಸ್ಲು ಬಲು ಹಿತವಾಗಿತುತ. ಭಾನುವಾರದ ಮೌನ.
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಮುಖ ಅಡಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ ಮಾಗರರೆಟ್ ಹೆೀಳಿದಳು. ಅವಳ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ಕೌರಯರವಿರಲ್ಲಲ : ಜಗನ್ನನನು
ನಬಿಲ್ಟಿಗಿಂತ ಚಂದರ್ನ ಅಸ್ೂರ್ಯಯೀ ಹೆಚುಚಾ ನಜ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ. One can’t really feel that you are
there. ನನನು ಅಪೂಣರತ್ತೆಯ ಯಾತನಹೆ ನಾಟಕ್ ಅಂತ ಅನನುಸ್ಬಹುದು; ಆದರೆ ಚಂದರ್ ಹೆಚುಚಾ ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾತನೆ.
ನೀಡು ಅವನ ಕೌರಯರ ಇದೆಯಲಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ ನಜ ಆಗಾತನೆ. Even his meanness… But you are
ot enough of a man.
ನೆನಪಿದೆ : ಸೆೀಬಿನ ಗಿಡ. ಬಿಸಿಲು. ಹಸಿರು ಹುಲುಲ. ಬಾರಸಿಯಸ್ರ ಕ್ಟಿಟಿದಷ್ಟುಟಿ ಜಾಗ ಬಿಳುಚಿದ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಬೆನುನು,
ಮಾತ್ತಾಡದಳು. ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂರ್ ಇಲಲದೆ. ನನನು ಮುಖ ನೀಡಲೆೀ ಇಲಲ. ನಾನು ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾದೆ. ಆ ಘಳಿತ
ನಾನು ಯಾತನೆ ಪಟಟಿಷ್ಟುಟಿ ಎಂದೂರ್ ಪಟಿಟಿರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಹುಲಲನುನು ನೀಡುತತ ಕ್ೂರ್ತ್ತೆ; ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುತತದದ ಅವಳ
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ಬಾರಸಿಯರಿಸಿನ ಹುಕ್ಕಿನುನು ನೀಡುತತಲೆೀ ಕ್ೂರ್ತ್ತೆ; ಹಿೀಗೆೀ ನೀಡುತತ ನನನು ಪಾರಣವನುನು ವಿಸ್ಜರಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಬೆೀಕೆನನುಸಿತು.
ಆದರೆ ಮಾಗರರೆಟ್ ತಲೆ ಎತತಲ್ಲಲ. ಕೆದರಿದ ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಮೀಲೆ ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಸ್ೂರ್ಯರನನುನು ಹೊದುದಕೊಂಡು
ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುನು ಚೆಲ್ಲ ನರಂಬಳ ಮಲಗಿದದಳು. ಅವಳ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕ್ಯಯೂರ್ರಿ ಕ್ೂರ್ತ ನನಗೆ ಅವಳು ಈ ಸಿಥಾತಯಲ್ಲ ನನನುನುನು
ನೀಡುವುದು ಬೆೀಡವೆನನುಸಿತು. ಎಷ್ಟಿೀ ಹೊತ್ತಾತದ ಮೀಲೆ ಅವಳು ತಲೆ ಎತತದಳು. ನನನುನುನು ನೀಡದಳು, ನನನು
ಕ್ಣಣಲಾಲಗ ನೀರಿತ್ತೆತ? ತುಟಿ ಬಾಯಿ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿದುದವು. ಅವಳು ಎದುದ ಬಂದಳು. ಮಾತ್ತಾಡದೆ ನನನುನುನು ಅಪಿಪದಳು.
ತಬಿಬ ಹೊರಳಿದಳು. ನಾನು ಬೆೀಕೆನನುಲ್ಲಲ, ಬೆೀಡವೆನನುಲ್ಲಲ. ಮುತತಟುಟಿ ನನನು ತುಟಿಗಳನುನು ಒದೆದ ಮಾಡದಳು; ನಾನು
ಮೈಯಳಗೆ ಒಣಗಿ ಹೊೀಗಿದೆದ. ಅಮಗಿಯನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಕ್ತತನ ಮೀಲೆ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಮುತತಟಟಿಳು. ನನನು ಕ್ಣುಣಗಳು ತ್ತೆರೆದೆೀ
ಇದದವು, ಮುತತಡುತತ ಮುಚುಚಾವಂತ್ತೆ ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡದಳು. ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಇಂಗಿದುದವು. ಹಿೀಗೆೀ ಸ್ೂರ್ಯರ, ಹುಲುಲ,
ಹೆಣಿಣನ ಮೈಗಳಲ್ಲ ಏನನೂರ್ನು ತಳಳದೆೀ ಏನನೂರ್ನು ಬೆೀಡದೆ ಬಹಳ ಹೊತುತ ಇದೆದ.
ಮಾರನೆ ದನ ಪರಫೆಸ್ರ್ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ, ‘ಹತುತ ಪುಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ನಾನು ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್ಮೀಲೆ ಹೆೀಳುವಂಥದುದ ಇಲಲ.
ನನನುದ್ಂದು ಲೆೀಖನ Essays in criticism ನಲ್ಲ ಅಚಾಚಾಗಾತ ಇದೆ. ಅಷೆಟಿೀ ಸಾಕ್ು. ಡಗಿರ ಬೆೀಡ’ ಎಂದೆ. ಅವರು
ನನನುನುನು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದರು. ‘ನೀನು ಹಿೀಗೆ ಭಾವಿಸ್ುವುದು ಅನವಶಯಕ್, ನನನು ವಿದಾಯಥಿರಗಳಲ್ಲ ನೀನು ಒಬಬ ಪರತಭಾಶಾಲ್’
ಎಂದರು. ನಾನು ‘ಥಾಯಂಕ್ಸಿ್’ ಎಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಒಂದು ವಾರದ್ಳಗೆ ಗಂಟು ಮುಟೆ ಕ್ಟಿಟಿ ಸಿೀದ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ
ಹೊರಟೆ.
***
ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾಗಿತುತ. ಹೊರಗೆ ನಶಯಬದ. ಜಗನಾನುಥ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ ಬರೆಯುತತದದ ಕಾಗದವನುನು ಹರಿದುಹಾಕ್ದ. ಇನನುಷ್ಟುಟಿ
ಗಟಿಟಿಯಾದ ಮೀಲೆ ಬರೆಯುವುದು. ನಾನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಲು ಪಶುಪಕ್ಷಗಳಂತ್ತೆ ಬದುಕ್ುವ ಹೊಲೆಯರು ಒಂದೆೀ ಒಂದು
ಹೆಜೆಜೆ ಒಳಗಿಡುವ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಅವರ ಬಂಡಾಯದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ ನನನು ಸ್ಫಲತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಸಿಸಿನ ಜತ್ತೆ
ಗುದಾದಡಬೆೀಕ್ು; ಜತ್ತೆಗೆೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಜತ್ತೆ ಗುದಾದಡಬೆೀಕ್ು. ಈ ಮುಲಕ್ ಮಾತರ ನನನು ವಯಕ್ತತವಕೆಕಿ ನಶ್ಚಾತ ರೂರ್ಪ
ಬರುತತದೆ. ಜಡುಡ ಕ್ರಗುತತದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಸ್ೃಷಟಿಯನುನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಕೊಳುಳತ್ತೆತೀನೆ, ಮತ್ತೆತ ನನಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆತೀನೆ.
ದೀಪವನುನು ಆರಿಸಿ ಶಾಲು ಹೊದುದ ಮಲಗಿದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಸಿಗೆಯಡಯಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಟ ಭೂರ್ತರಾಯನ
ತ್ತಾಯಿತವನುನು ನೆನೆದು ನಕ್ುಕಿ. ಚಳಿಯಂದು ಮೀಲಂದು ರಗುಗ ಹೊದದ. ನದೆದ ಬರಲ್ಲಲ. ಮತ್ತೆತ ಯಾವಾಗ ನದೆರ ಹತತತ.
ಬಹಳ ಕೆಟಟಿ ಕ್ನಸ್ು ಬಿತುತ. ಭಾಗಯಮಮ ತಲೆಗೆದರಿ ಸಿಂಗಾರ ಹಿಡದು ನಂತದಾದರೆ. ರಂಗಣಣನಗೆ ಹೊಡೆಯುತತದಾದರೆ. ರಂಗಣಣ
ವಿಲವಿಲ ಒದಾದಡುತ್ತಾತನೆ. ಭಾಗಯಮಮ ಹೊಡೆಯುವುದನುನು ನಲ್ಲಸ್ುವುದೆೀ ಇಲಲ. ಶ್ರೀಪತರಾರು ನವಿರಣಣರಾಗಿ
ಗರಬಡದವರಂತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತದಾದರೆ. ಭಾಗಯಮಮ ಚಚುಚಾತತ ಚಚುಚಾತತ ರಂಗಣಣನಗೆ ಧ್ಯಾಯಸ್ ತಪುಪತತದೆ. ಆ ಮೀಲೆ ಅವಲಕ್ಕಿ
ಕ್ುಟುಟಿವವರಂತ್ತೆ ನವಿರಕಾರದಂದ ಭಾಗಯಮಮ ರಂಗಣಣನನುನು ಚಚುಚಾತತ ಕ್ೂರ್ರುತ್ತಾತರೆ. ಹುಡುಗನಗೆ ಮೂರ್ಗಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ
ರಕ್ತ ಬರುತತದೆ. ಹಿಂಡಟಟಿ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಎತುತವಂತ್ತೆ ಭಾಗಯಮಮ ರಂಗಣಣನನುನು ಎತತಲು ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ರಂಗಣಣನ ಕ್ತುತ
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ಮುರಿದುಹೊೀಗಿದೆ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಭಾಗಯಮಮ ಇವಕೆಕಿಲಲ ನೀವೆೀ ಕಾರಣವೆಂದು ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು ಬಯುಯತತ ಅಳುತ್ತಾತರೆ .
ಇದನೆನುಲಲ ನೀಡುತತ ನಂತರುವ ತನನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರವಿದೆ ಎಂದು ಆಶಚಾಯರವಾಗುತತದೆ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎಚಚಾರವಾಯಿತು. ಮೈ ಬೆವತತುತ.
ಇಂಗೆಲಂಡನಂದ ಜಗನಾನುಥ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದದುದ ಸ್ುಮಾರು ಆರು ತಂಗಳು ಕೆಳಗೆ . ತನನುನುನು ಶ್ವಮೊಗಗ ರೆೈಲೆವ
ಸೆಟಿೀಷ್ಟನನುನಂದ ಕ್ರೆದು ತರಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾರು ಕ್ಳಿಸಿದದರು. ಡೆರೈವರ್ ಬುಡನ್ ಬಹಳ ಸ್ಡಗರದಂದ ತನನು ಬಾಯಗುಗಳನೆನುತತ
ಕಾರಿಗಿಡುತತ ನೀವು ಇಂಗೆಲಂಡನಂದ ಹೊಸ್ ಕಾರು ತತೀರರಂತ ತಳಿದದೆದ ಸಾರ್ ಎಂದು ಬರಿಗೆೈಯಲ್ಲ ಬಂದದದಕೆಕಿ
ದುಃಖಪಟಿಟಿದದ. ನಮಮ ತ್ತಾಯಿ ತೀರಿದ ಮೀಲೆ ಈ ಕಾರು ಶೆಡಡಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೊೀದೆೀ ಇಲಲ ಸಾರ್, ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ಸ್ದಾ
ಮನೆೀಲೆೀ ಇತ್ತಾರರೆ ಸಾರ್ ಎಂದು ಮನೆಯ ವಿಷ್ಟಯವನೆನುಲಲ ದಾರಿಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಸಾದರಪಡಸಿದದ. ಭಾರತೀಪುರವನುನು
ಪರವೆೀಶ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಮಾವಿನ ತೀರಣ ಕ್ಟಿಟಿತುತ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಮುಖಯ ಅಚರಕ್ರರಾದ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ, ಊರಿನ
ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಯಪಾರಿಗಳಾದ ಪರಭುಗಳು, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಗುರಪಪ ಗೌಡರು, ಶ್ರೀಪತರಾಯರು, ಮನೆಯ ಶಾನುಭೀಗ
ವಿಶವನಾಥಶಾಸಿತರೀ, ಬಿಳಿಯಂಗಿ ಖ್ಯಾಕ್ಚಡಡ ಹಾಕ್ದ ಊರಿನ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲ ಹುಡುಗರು, ದ್ಗಳೆ ಪಾಯಂಟ್ ಅಂಗಾರ ಅಕ್ಷತ್ತೆ
ತಟಟಿ ಮುಖ್ಯೀಪಾಧ್ಯಾಯಯರು-ಹಿೀಗೆೀ ಎಷ್ಟಿೀ ಜನ ತೀರಣದ ಬುಡದಲ್ಲ ತನನುನುನು ಸಾವಗತಸ್ಲು ಕಾದು ನಂತದುದ
ನೀಡ ತುಂಬ ಮುಜುಗರವಾಗಿತುತ. ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಎಲಲೀ ಹಿಂದೆ ನಂತದದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು
ಹುಡುಕ್ುತತರುವಂತ್ತೆಯೀ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಮಂತ್ತಾರಕ್ಷತ್ತೆ ಬಿತುತ. ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಬಂತು. ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಶ್ೀವರಚನ ಮಂತರ ಧ್ಯಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸ್ುರಿಯಿತು. ಭೂರ್ತರಾಯನ ಪರಸಾದ ಸಿಂಗಾರವನುನು
ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರೆೀ ಇರಬೆೀಕ್ು ಕೆೈಯಲ್ಲ ಇಟಿಟಿದದರು. ಹಿೀಗೆ ಎರಗಿದ ಮಂಜುನಾಥನಂದ ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಳುಳವುದರೊಳಗೆ
ಗುರಪಪಗೌಡರು ಕೆೈಯಲ್ಲ ಲ್ಂಬೆಹಣುಣ ಕೊಟುಟಿ ಹಾರ ಹಾಕ್ದದರು: ಕೆೈಮುಗಿದು ಊರಿನ ಸೌಭಾಗಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೃಪೆ
ಇತ್ತಾಯದ ಪುಟಟಿ ಭಾಷ್ಟಣ ಬಿಗಿದದದರು. ಹಿೀಗೆ ಮೊದಲೆೀ ನಗದಯಾಗಿದದ ತನನು ಸಾಥಾನ, ಮಾನ, ಕ್ತರವಯಗಳ ಲೀಕ್ದಲ್ಲ
ನೀರಿಗೆ ಬಿದದ ಕ್ಡಲೆಯಂತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಉಬಿಬಕೊಳಳಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತುತ. ಪಾರಯಶಃ ಈ
ಜನರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ನಜವಾಗಿ ತಡಗಬೆೀಕೆಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಮೊದಲು ತರಸ್ಕಿರಿಸ್ಬೆೀಕ್ು, ಅಂದರೆ ಅವನನುನು
ನಂಬುವ ಜಾಗದಲ್ಲ ಇವರನುನು ನೀಯಿಸ್ಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಮಂತ್ತಾರಕ್ಷತ್ತೆ
ಅನಾಮತ್ತಾತಗಿ ಬಿದದ ಮರುಕ್ಷಣ ಅನನುಸಿತು.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಬಾಯಲ್ಲ ಕ್ವಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಪಂಚೆಯ ಅಂಚನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲ ಹಿಡದು ಹಿಂದುಗಡೆಯಲಲೀ
ಮುಗುಳು ನಗುತತ ನಂತದದರು. ಅವರ ನಗುವಿನ ಅಥರ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಗಿತುತ. ನೀನು ಪರಧ್ಯಾನ ಧ್ಮರದಶ್ರಯಾದದರಿಂದ
ನನನು ನರಿೀಶವರವಾದವನುನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ು, ಇಗ್ೀ ನಾನು ಬದುಕ್ುತತಲಲವೆೀ ಹಾಗಿ, ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ
ಅವರವರಿಗೆೀಂತ ತಳಿದು- ಎನುನುವ ವಿಚಾರವನುನು ಅವರ ಪದೆ ಹುಬಿಬನ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ಣುಣಗಳು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ನಗುತತದದವು.
ಬಾಯಲ್ಲದದ ಕ್ವಳವನುನುಗಿದು ಕೆೈಯಡಡ ಬಂದರು; ಅಪಿಪಕೊಂಡು ಬೆನುನು ತಟಿಟಿದರು. ಗುರುಪಪಗೌಡರ ಜತ್ತೆ,
ಆಯಾಸ್ವಾಗಿರಬೆೀಕ್ಲಲವೆ ಇತ್ತಾಯದ ಲೀಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತನಲ್ಲ ದನಗೂರ್ಡಸಿದರು. ಮನುಷ್ಟಯ ಹೆೀಗೆ ವಯಸಾಸಿಗುತತ
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ನಬರಲವಾಗಿ ಜೀವನವನುನು ಸ್ಹಯಮಾಡಕೊಳಳಲೆಂದು ಲ್ಬರಲ್ ಹಾಯಪತನ ಹೆೀಗೆ ಒಂದಲಲ ಒಂದು ದನ ಕ್ಟಿಟಿಟಟಿದುದ ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತುತ. ಈ ಮುಗುಳು ನಗುವಿನ ಸೀಲ್ನ ಒಪಿಪಗೆಯ ಆಚೆ ಇನೂರ್ನು ಯಾವುದಾದರೂರ್
ಜರೂರ್ರು ಈ ವಯಕ್ತಯಲ್ಲ ಉಳಿದದೆಯೀ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಅವತತನಂದ ಇವತತನವರೆಗೂರ್ ರಾಯರಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ುತತಲೆೀ
ಇದಾದನೆ. ನಲವತ್ತೆತರಡರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ಒಬಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಛೆೀರಿ ಎದುರು ಉಪವಾಸ್ ಮಲಗಿ, ಅದಕ್ೂರ್ಕಿ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿಯ
ಕ್ರೆಗೆ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಗೆ ಬೆಂಕ್ಯಿಕ್ಕಿ- ಈಗ ಮುಗುಳು ನಗುವಿನ ಸೌಮಯನಾಗ ಬೆೀಕಾಯಿತ್ತೆೀ ಈ ಪದೆ ಹುಬಿಬನವ ಎಂದು
ಭಾರತದಲ್ಲ ನಮಮನುನು ಹಣುಣ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ರದ ಬಗೆಗ ಜಗನಾನುಥ ತುಂಬ ಯೀಚಿಸಿದದ.
ಎಲಲರನೂರ್ನು ಬಿಟುಟಿ ರಾಯರ ಜತ್ತೆ ಮನಗೆ ಬಂದದದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಸ್ಕೆೀಶ್ಯಾದದರಿಂದ ಮುಖ ತೀರಿಸಿರಲ್ಲಲ. ಯಾರ
ಮನೆಯದ್ೀ ಹುಡುಗಿಯರು ಮನೆಯ ಹೊಸಿಲು ದಾಟುವ ಮುಂಚೆ ಓಕ್ುಳಿ ಸ್ುಳಿದು ಚೆಲ್ಲದದರು. ನಡುಮನೆಯಲ್ಲ ಹಓಗಿ
ರಾಯರ ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನಗೆ ಗ್ತುತ: ಮನೆ ದೆೀವರಿಗೆ ತ್ತಾನು ಮೊದಲು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡ ಆಮೀಲೆ
ಚಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಂಪಾದ ಹಾಲನುನು ಪಡೆದು ಕ್ುಡಯಬೆೀಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾದದಾದರೆ. ಈ ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಸಾವಿರ
ವಷ್ಟರದಂದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಸಿಕೊಂಡದೆದಂದು ಪರತೀತ. ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಇಷ್ಟಟಿಗಲಲ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಿಟಿಟಿದದ
ಶಾನುಭೀಗ ಟೀಪಿಯನುನು ಕ್ಂಕ್ುಳಲ್ಲ ಅದುಮಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿನಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿನಂದ ಒಳಗೆ ಸ್ುತ್ತಾತಡದದ.
ದೆೀವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಿರಿಸಿ ಬಾ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಯಾರಿಗೂರ್ ಧ್ಯೆೈಯರವಿಲಲ. ಜಗನಾನುತ ‘ಚಕ್ಕಿೀ’ ಎಂದು ಕ್ರೆದ. ಚಿಕ್ಕಿ ನಡುಮನೆಗೆ
ಬಂದು ಹಾಲು ಕೊಟಿಟಿದದರು. ಪಿರೀತಯಿಂದ ಅವರನುನು ನೀಡದ. ಮಾತನ ಅವಶಯಕ್ತ್ತೆಯಿರಲ್ಲಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆೀಳಿದದರೆ
ಹೆೀಳಲೆೀಬೆೀಕಾಗುತತತುತ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ದೆೀವರನುನು ನಂಬಿದರೆ ಇಲ್ಲಗೆ ತೀರಾ ಒಳಗಿನವನಾಗಿ ನರಾಕಾರನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆಂದು
ನನಗೆ ಭಯ. ದೆೀವರ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ಹೊರಗುಳಿಯದೆ ನಾನು ನಜವಾಗಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲ ತಡಗಲಾರೆ. ಇಗ್ೀ ಚಿಕ್ಕಿ
ತಡಗುವುದಕೆಕಿಂದು ನಾನು ಬಂದದೆದೀನೆ, ನಜ ಆಗುವುದಕೆಕಿ, ಗಟಿಟಿಯಾಗುವುದಕೆಕಿ. ಹೊಕಾಕಿಗ ಸಿಗುವುದಕೆಕಿ. ಆದರೆ
ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಅವರನುನು ಪಿರೀತಯಿಂದ ನೀಡುತತ ಹಾಲು ಕ್ುಡದದದ. ನೀಡಲು ಅಮಮನ ಹಾಗಿ. ಆದರೆ ಕ್ೂರ್ದಲು ಕ್ಮಿಮ.
ಸ್ವಲಪ ಸ್ಣಣ ಹಣೆ. ಮುಖವನುನು ಸ್ವಲಪ ಓರೆ ಮಾಡ ಮಾತ್ತಾಡುವುದಂತೂರ್ ಅಮಮನಂತ್ತೆಯೀ. ಬಿಳಿೀ ಸಿೀರೆ ಬಿಳಿ ಕ್ುಪಪಸ್.
ತನಗಿದದ ಆಸಿತಯನುನು ಈ ಮನೆಗೆೀ ಸೆೀರಿಸಿ ಬಾಲವಿಧ್ವೆಯಾದಾಗಿನಂದ ಇಲೆಲೀ ಬೆಳೆದವಳು. ತನನುನುನು ಬೆಳಸಿದವಳು.
ದೂರ್ರಕೆಕಿ ಭಾರತೀಪುರದವರೆಲಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಒಕ್ಕಿಲೆಂದು ಕ್ಂಡರೂರ್ ಹತತರದಂದ ನೀಡದಾಗ ಒಬಬಬಬರೂರ್ ಪರತ್ತೆಯೀಕ್.
ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಆಳುವುದು ಏನನನು, ಇವರ ಅಜಾಞಾನವನೆನುೀ, ಅಥವಾ-ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಯೀಚಿಸ್ುವುದು ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಯಿತು.
ರಾಯರು ಊರಿನ ರಾಜಕ್ೀಯದ ಬಗೆಗ ಖುಷಯಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು, ರಾಜಕ್ೀಯವೆಂದರೆ ರಾಯರಿಗೆ
ಹುರಿಗಾಳು ಇದದಹಾಗೆ. ‘ಈ ಗುರಪಪಗೌಡ ಹೆೀಗೆ ಗೆದದದುದ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಇವ ಜಸಿಟಿೀಸ್ ಪಾಟಿರ ಅಲಲವೆ? ೮೨ರಲ್ಲ
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಸೆೀರಿದ. ಈ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆೀಲ್ ತಟೆಟಿ ತುಂಬ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಮವನನು ತಗ್ಂಡು ಹಳಿಳಲ್ ಮನೆ
ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ. ಪರಸಾದನನು ಮುಟಿಟಿಸಿ ಆಣೆ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಂಡ, ನಮಗೆೀ ಓಟುಕೊಡತೀನ ಅಂತ. ಮೊದಲೆೀ ಗೌಡರ ಮಕ್ಕಿಳು
ಅಲವ? ಜತ್ತೆಗೆೀ…’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪರಯಾಣದಂದ ಆಯಾಸ್ವಾಗಿತುತ, ಸಾನುನಮಾಡಲೆಂದು ಎದುದ ನಂತ. ರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು:
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ಚುನಾವಣೆೀ ವಿಷ್ಟಯ ಬೆೀಡ. ಈ ಚಿಲಲರೆ ರಾಜಕ್ೀಯ ಬಿಟುಟಿಬಿಡ. ಈ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾದ ಕ್ರಯ
ಸಾಧ್ಯವೆೀಂತ ಯೀಚಿಸೀಣ.
‘ಸಾನುನಕೆಕಿ ಏಳಿ’ ಎಂದ. ‘ಇಲಲ ನನನು ಸಾನುನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು ರಾಯರು. ‘ಊಟಕೆಕಿ ಇಲೆಲೀ ಇರಿ’ ಎಂದರು ಚಿಕ್ಕಿ. ರಾಯರು
ತ್ತಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಮುನಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಲಲಲ್ಲಲ, ನಂತದದರೂರ್ ಹಿಂದನಂತ್ತೆ ಸೀಲೀದು ಖಂಡತವಾಗಿತುತ
ಇತ್ತಾಯದ ಮಾತಗೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿಯನುನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದ ಈ ಮಂದಯ ಬಗೆಗಯೀ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಬೆೀಸ್ರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂಗೆಲಂಡನ ಪಬುಬಗಳ ಹಿತಕ್ರವಾದ ವಾತ್ತಾವರಣದಲ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಮಾಕ್ಸ್ವಾರದದಂದ ರಾಯರನುನು ತ್ತಾನು ಅಳೆಯುವುದು ಸ್ರಿಯಲಲವೆಂದುಕೊಂಡು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸಾನುನ ಮಾಡದ.
ಟಬಿಬನಲ್ಲ ಮಲಗಿ ಸಾನುನ ಮಾಡ ಬಂದವನಗೆ ಮುಖಕೆಕಿ ಸೀಪು ಹಚಿಚಾಕೊಂಡು ಚಂಬಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡುವುದು,
ಧ್ಯಾರಾಳವಾಗಿ ಮೈಮೀಲೆ ನೀರು ಸ್ುರಿದುಕೊಳುಳವುದು ಬಹಳ ಖುಷಯನನುಸಿತು. ಈ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ತಾಮರದ ಚಂಬು,
ಬೀಗುಣಿಯಲ್ಲ ನೆನೆಯಿಸಿ ಇಟಟಿ ಮತತಯ ಲೀಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲ ಕ್ುಟಿಟಿಸಿ ಪುಡ ಮಾಡದ ಸಿೀಗೆೀ ಪುಡ – ಮತ್ತೆತ ಈ ಗಂಧ್ದ
ಸೀಪು ಬಾಲಯವನುನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದವು. ಎಷ್ಟುಟಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡರೂರ್ ಮೈಬೆವರುತತಲೆೀ ಇರುವಷ್ಟುಟಿ ಸಾನುನ ಮಾಡ ಬಂದು
ರಾಯರ ಜತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡದ ನನನು ಬದಲ್ಗೆ ಪರಭುಗಳು ಈ ತನಕ್ ಧ್ಮರದಶ್ರಗಳಾಗಿರುವುದಲಲವೆ, ಅವರೆೀ
ಮುಂದುವರಿಯಲ್ ಎಂದ. ಒಳಗಿನಂದ ಈ ಮಾತು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಅದು ಹೆೀಗಾಗುತತೀ ಎಂದರು. ರಾಯರು
ಅಥರಪೂಣರವಾಗಿ ತನನುನುನು ನೀಡ ನಕ್ಕಿರು.
ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮಾರನೆೀ ದನದಂದಲೆೀ ತನಗೂರ್ ಭಾರತೀಪುರಕ್ೂರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನು ಸ್ೃಷಟಿಸಿಕೊಳಳಲು
ಪರಯತನುಸಿದದ. ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನ ಸ್ಭಾಂಗಣದಲ್ಲ ತನನುನುನು ಸ್ತಕಿರಿಸ್ಲು ಸೆೀರಿದ ಜನರಿಗೆ ರಸೆಲಲನ ವಿಚಾರ ಕ್ುರಿತು
ಮಾತನಾಡದದರಿಂದ ಕ್ಂಚಿತೂರ್ತ ಪರಯೀಜನವಾಗಲ್ಲಲವೆನುನುವುದು ಜನ ತನನು ಮಾತಗೆ ತಲೆದೂರ್ಗುತತ ಮಚುಚಾತತದದ
ಕ್ರಮದಂದಲೆೀ ತಳಿದತುತ. ನಾಗರಾಜ ಶಾಸಿತರೀಗಳಂತೂರ್ ತನನು ಜಾಞಾನವನುನು ಕೊಂಡಾಡದದರು. ‘ಇದೆಲಲ ನಮಗೆೀನು ಹೊಸೆ?
ಲೀಕಾಯುತ ಮಾಗರದಲ್ಲ ಆಗಲೆೀ ಬಂದು ಹೊೀದದದಲಲವೆ?” ಎಂದದದರು.
ಯಾವ ಮಾಗರದಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಜವಾದೆೀನು? ಊರು ಸ್ೃಷಟಿಶ್ೀಲವಾದೀತು? ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? – ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥ ಬಹಳ ಯೀಚಿಸಿದ. ಮೊದಲನೆೀ ಅಗತಯ ಜನ ಹೆೀಗೆ ಬದುಕ್ುತ್ತಾತರೆ ಎಂದು ತಳಿಯುವುಉದ ಎನನುಸಿತು.
ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲ ಅವನನುನು ಈ ಪರಶೆನು ಬಾಧಿಸಿತುತ. ಬಾರಹಣನಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಹುಟಿಟಿ ಬೆಳೆದ
ತನಗೆ ಈ ನೆಲದ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆಚುಚಾ ತಳಿಯದು. ಫಲ ಕೊಡುವ ನಾಲಾಕಿರು ಮರಗಳನುನು ಗುರುತಸ್ಬಲೆಲ; ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳ
ಹೆಸ್ರು ಹೆೀಳಬಲೆಲ; ಭಾರತೀಪುರದಂದ ತನನು ಒಕ್ಕಿಲುಗಳಿದದ ಹಳಿಳಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಒಂದೆರಡು ಒಳದಾರಿಗಳನುನು
ನೆನಪುಮಾಡಕೊಳಳಬಲೆಲ – ಬಿಟಟಿರೆ ಇನೆನುೀನೂರ್ ತಳಿಯದು. ತ್ತಾನು ಧ್ಣಿಯಾದದರಿಂದ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸ್ರಿದು ನಲುಲತ್ತಾತರೆ,
ನೆಲ ನೀಡುತ್ತಾತರೆ, ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿೀಳುವುದೆೀ ತಪೆಪೀನೀ ಎನುನುವಂತ್ತೆ ನಟಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ – ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂರ್ ತ್ತಾನು ನಜವಲಲ. ತನನು
ಬೆನುನು ತರುಗಿದಾಕ್ಷಣವೆೀ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತತದೆ. ಇಷ್ಟುಟಿ ದೆೈನಯದಂದ ತನೆನುದುರು ಸ್ುಳಿದಾಡುವ
ಶೂರ್ದರರು ಕ್ಣುಣಕ್ಟಿಟಿ ಬಿಟಟಿರೂರ್ ವಾಸ್ನೆ ಸ್ಪಶರಗಳಿಂದಲೆೀ ಭಾರತೀಪುರದ ಸ್ುತುತಮುತತಲ್ನ ಕಾಡುಗುಡಡಗಳನೆನುಲಲ ಓಡಾಡ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಬರಬಲಲರೆಂದು ಅವನಗೆ ಗ್ತತತುತ. ಅವರು ತನನುನುನು ಒಪಿಪಕೊಳಳಲು ಬೆೀಟೆಯಾಡಬೆೀಕ್ು, ಕ್ಳುಳ ಕ್ುಡಯಬೆೀಕ್ು, ಕ್ವಳ
ಹಾಕ್ಬೆೀಕ್ು, ಖದೀಮನಾಗಬೆೀಕ್ು – ಆದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಪರಿವತರನೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲಲವೆೀನೀ!
ಉದಾತತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ತ್ತಾನು ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ ವಯಕ್ತಯಾಗುತ್ತೆತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆದಶರದ ಬೆನುನು ಬಿದದ ವಯಸ್ುಸಿ
ಕ್ಳೆದತುತ. ಮುವವತುತ ದಾಟಿದೆ: ಈಗ ತ್ತಾನು ಗಟಿಟಿಯಾಗದೆೀ ಹೊೀದರೆ, ಆದರೆ ಹೆೀಗೆ – ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಜಗನಾನುಥ
ಯೀಚಿಸಿದ. ಯೀಚನೆಯಿಂದ ಬಗೆಯರಿಯುವ ಪರಶೆನುಯೀ ಅಲಲ ಇದು ಎಂದು ಅವನಗೆ ತಳಿಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೀಚಿಸ್ುವುದೆಂದರೆ ತಳವೆೀ ಇರದ ಕ್ೂರ್ಪದಲ್ಲ ಕ್ಂತುತ್ತಾತ ಹೊೀದಂತ್ತೆ. ತನನು ಗ್ಡವೆಯಿಲಲದಂತ್ತೆ ತನನು ಸ್ುತತ ಜೀವನ
ಮೌನವಾಗಿ ರೂರ್ಪವಾಗುತತತುತ. ಮದುವೆಗೆ ಸಾಲ, ಬೆೀಸಾಯಕೆಕಿ ಸಾಲ, ಮದದಗೆ ಸಾಲ – ಆತಂಕ್ದಲ್ಲ ಮಾತರ ತನಗೂರ್
ಸಾಮಾನಯ ಜನರಿಗೂರ್ ಸ್ಂಬಂಧ್. ತ್ತಾನು ನಜವಾಗಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಯಾವತೂರ್ತ ತಳಿಯಲಾರದಂತಹ ಗೌರವದ ರಕೆಷ.
ಮಂಜುನಾಥರ ರಕೆಷ. ಇವನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲರುವ ಭೂರ್ತರಾಯರ ಭಯದ ರಕೆಷ. ಕೆೈಯಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಹಿಡದು ಥತತರ ನಡುಗುತತ
ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದ ಭೂರ್ತರಾಯ ಕೆೀಳುತ್ತಾತನೆ: ಈ ಸ್ಥಾಳದಲ್ಲ ಧ್ಮರ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತತದೆಯಾ? ಧ್ಮರದಶ್ರ ಅದಕೆಕಿ
ಉತತರಿಸ್ಬೆೀಕ್ು: ನಡೆಯುತತದೆ. ಸಾಲಾಗಿ ನಂತ ಆತರರು ಒಬಬನಾದ ಮೀಲೆ ಇನನುಬಬ ಎದುರು ಬಂದು ಕೆೈಮುಗಿದು
ನಲುಲತ್ತಾತನೆ. ಕೆೀಳಿಕೊಳುಳತ್ತಾತನೆ. ಸ್ರಿ. ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿ ಹಾಕ್, ಪರಸಾದ ತಗ್. ಹತುತ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಹಾಕ್, ಪರಸಾದ ತಗ್.
ಇಂತಹ ನಾಯಯದ ಇತಯಥರದಲ್ಲ ತನನುಂಥವರಿಗೆ ರಕೆಷ. ಈ ಜಗನಾನುಥನ ಬದಲು ಅವನ ಹೆಸ್ರಿನಲೆಲ ಪರಭುಗಳು
ಧ್ಮರದಶ್ರಗಳಾಗಿದದರು – ಜಗನಾನುಥ ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬಂದಾಗ ಧ್ಯೆೈಯರಮಾಡ ರಾಜೀನಾಮ ಕೊಟಟಿ ಮೀಲೆ ಪರಭುಗಳಿಗೆೀ
ಆ ಪಟಟಿ ಹೊೀಯಿತು. ದಾಕ್ಷಣಯದ ಬಂಧ್ನಗಳನೆನುಲಲ ಮುರಿದು ಹೊರಬರುವ ತನಕ್ ಈ ಊರಿನಲ್ಲ ತನಗ್ಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿ
ಆಕಾರವಿರಲ್ಲಲ. ಮಂಜುನಾಥನಬಬ ನರಾಕಾರಿ; ತ್ತಾನಬಬ ನರಾಕಾರಿ – ಏತನಮಧ್ಯೆಯ ಕ್ಟಿಟಿ ಹಾಕ್ದ ಭೂರ್ತರಾಯನಾದರೂರ್
ನಜವೆ?
ಇಂಗೆಲಂಡನಲ್ಲದಾದಗ ಉದದ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಸೆನುೀಹಿತರ ಜತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಬುಬಗಳಲ್ಲ ನರಾತಂಕ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಚಚೆರಗಳು:
ಜೀವನಕೆಕಿ ಅಥರವಿಲಲ. ಮನುಷ್ಟಯ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಮಾತರ ಸ್ವತಂತರ. ಯಾವ ಸಾಮಾಜಕ್ ರಾಜಕ್ೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂರ್
ಮನುಷ್ಟಯನ existential reality ಬದಲಾಗಲಾರದು – ಇತ್ತಾಯದ. ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೂರ್ಪವಾದ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಈ
ವಾದಗಳೆಲಲ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕ್ಂಡದದವು. ಪರತ ಮಧ್ಯಾಯಹನುವೂ ದ್ಡಡ ಘಂಟೆಯನುನು ಬಾರಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ
ಸ್ಥಾಗಿತವಾಗಿತುತ, ಹುಟಿಟಿನಂದ ಸಾವಿನ ತನಕ್ ಜೀವನ ಮೊದಲೆೀ ನಗದಯಾದಂತ್ತೆ ನಡೆಯುತತತುತ.
ಜನರನುನು ತಳಿಯುವುದೆಂದರೆೀನು? ಅವರ ಜತ್ತೆ ತಡಗುವುದೆಂದರೆೀನು? ಆಸಿತಯಿಂದಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮೊದಲೆೀ
ನಗದಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿತುತ. ಎಷ್ಟುಟಿ ಮಿಸ್ುಕಾಡದರೂರ್ ಈ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲ ಕ್ಂಚಿತ್ತಾತದರೂರ್ ವಯತ್ತಾಯಸ್
ಮಾಡಕೊಳುಳವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವನಗೆ ತಳಿಯತಡಗಿತು. ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಬಂದವನೆ ಬಿಳಿಯ ಅಂಗಿ ಅಡಡ ಪಂಚೆ
ಉಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ, ಸಾಹುಕಾರುರ ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ರಳ ವಯಕ್ತ ಎಂದು ಜನ ಹೊಗಳಿದರು. ಶಾನುಭೀಗರೆೀ ಸಾಹುಕಾರರ ಹಾಗೆ
ಕಾಣಾತರೆ ಎಂದು ಆಡಕೊಂಡರು. ಜನರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ತನನುನುನು ನಾಟಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ಹೆೀಗೆ? ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡಲಾರದೆೀ
ಹೊೀದಲ್ಲ ಆತಮಹತ್ತೆಯ ಮಾಡಕೊಂಡೆೀನು ಎನನುಸಿತು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಏಳುವುದು; ಲೆಖಖಪತರ ನೀಡುವುದು; ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು;
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ಊಟ ಮಾಡುವುದು; ಅಡಕೆ ಧ್ಯಾರಣೆ ಚಚಿರಸ್ುವುದು; ಹೊಸ್ ಸ್ಸಿಗಳನುನು ನೆಡಸ್ುವುದು – ಎಂಥ ಅಥರಹಿೀನ ಜೀವನ.
ಒಳಗೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಲಡಾಡಗುತತ ಹೊೀಗುತತದೆದೀನೆ ಎಂದು ಭಯವಾಗಿತುತ. ಷ್ಟಂಡನಾದಷ್ಟೂರ್ಟಿ, ಅಜಾತಶತುರವಾದಷ್ಟೂರ್ಟಿ,
ಹಸ್ನುನುಖಿಯಾದಷ್ಟೂರ್ಟಿ, ವಯವಸೆಥಾಗೆ ಇವನಂದ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲಲವೆನಸಿಷ್ಟೂರ್ಟಿ – ತ್ತಾನು ಗುಣಯವಯಕ್ತಯಾಗುತ್ತಾತ,
ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರೆೀ ಕೊಳೆಯುತ್ತಾತ, ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮಗೆ ಗ್ಬಬರವಾಗುತ್ತಾತ ಹೊೀಗುತ್ತೆತೀನೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಯಿತು.
ಶಾನುಭೀಗ ವಿಶವನಾಥ ಶಾಸಿತರ ತಮಮ ದೃಷಟಿಯ ಉಯಾಯಲೆಯಲ್ಲ ತನನುನುನು ಸ್ುಖವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ತೂರ್ಗುತತದುದದನುನು ತ್ತಾನು
ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳವ ಕ್ರಮದಲೆಲೀ ತನನು ಜೀವನಕ್ರಮದ ಹೆೀಯತ್ತೆಯಲಲ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಭಟಿಟಿ ಇಳಿದಂತತುತ. ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ
ತೀರಿ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಮನೆಯ ವೆೈವಾಟನುನು ನೀಡಕೊಳಳಲು ವಿಶವನಾಥಶಾಸಿತರ ಎನುನುವ ಶಾನುಭೀಗನಬಬನದದ.
ಜಗನಾನುಥ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲದಾದಗ ಮೊದಲು ತ್ತಾಯಿಯ ಮೀಲ್ವಚಾರಣೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಯ
ಮೀಲ್ವಚಾರಣೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಾನುಭೀಗ ಹೆಗಗಣವಾಗಿದದ.
ವಿಶವನಾಥ ಶಾಸಿತರಯ ವಾಸ್ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಇದದಲೆಲ. ಮನೆಯ ಉತತರದ ಪಕ್ಕಿಕೆಕಿ ಅಫಿೀಸ್ು (ಶಾಸಿತರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ
‘ಎಸೆಟಿೀಟು ಆಫಿೀಸ್ು’). ಅದಕೆಕಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ. ಆರು ಚಿಳೆಳಪಿಳೆಳ ಮಕ್ಕಿಳು, ಹೆಂಡತ, ವಿಧ್ವೆಯಾದ ಅತ್ತೆತ –
ಇಷ್ಟುಟಿ ಶಾಸಿತರೀಯ ಸ್ಂಸಾರ. ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ತೀರುವುದರ ಮುಂಚೆಯೀ ಅವರ ಹೆಂಡತ ಸ್ತತದದರಿಂದ, ಅವರ ಒಬಬನೆೀ
ಮಗ ಗ್ೀಪಾಲನನುನು ತನನು ತ್ತಾಯಿಯ ಇಷ್ಟಟಿದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥನೆೀ ಓದಸ್ುತತದುದದರಿಂದ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಅಧಿಕಾರ, ಮನೆ, ಮತ್ತೆತ
ಹಾಕ್ದ ಕ್ುಚಿರ, ಕ್ಪುಪ ಆಯಿಲ್ ಕಾಲತನುನು ಹೊದಸಿದ ಮೀಜು ಇತ್ತಾಯದಗಳೆಲಲ ವಿಶವನಾಥ ಶಾಸಿತರಗೆ ಅನವಾಯರವಾಗಿ
ವಗರವಾಗಿದದವು.
ಶಾಸಿತರಯನುನು ಕ್ಂಡರೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ೀಡೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಹಸಿ ಹಸಿ ಮೈಯ ಹಲ್ಲಯ ನೆನಪಾಗುತತತುತ. ಬೆಕ್ುಕಿ ಕ್ಣಿಣನ
ಬಿಳಿಯ. ಎಲಲರೂರ್ ಹುಬುಬಗಳು ಕ್ೂರ್ಡುವಲ್ಲ ಮಾತರ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡರೆ ಶಾಸಿತರ ಮಾತರ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ
ಮುತ್ತೆತೈದೆಯರ ಹಾಗೆ ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಇಷ್ಟಟಿಗಲ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಿಟುಟಿಕೊಳುಳತತದದ. ಎಷ್ಟಟಿಗಲದ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಅದೆಂದರೆ –
ಜಗನಾನುಥ ಒಮಮ ರಾಯರೆದುರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡದದ – ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮಯನುನು ಅಬಬರಿಸಿ ಕ್ಣಿಣರಿಗೆರಚುವಷ್ಟುಟಿ;
ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳ ಹೆಂಡತಯ ಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡದು ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಹೆಂಗಸಿನ ಹಣೆಯ ತನಕ್ ಈ ಕ್ುಂಕ್ುಮ
ಪರಸಾದ ಪರಸಿದಧವಾದುದರಿಂದ ಈ ವಯಕ್ತ ಭಾರತೀಪುರದವನೆೀ ಎಂಬುದನುನು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಮಹಾತ್ತಾಮಗಾಂಧಿ ರಸೆತಯಲೂರ್ಲ
ಸಾರುವಷ್ಟುಟಿ. ಸಾಲದದಕೆಕಿ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಬಂದವನು ತ್ತಾನಾದದರಿಂದ ಈ ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ಜತ್ತೆಗೆೀ ಕ್ಚೆಚಾಪಂಚೆ,
ಅದರೊಳಕೆಕಿ ತೂರ್ರಿಸಿದ ಶಟುರ, ಟೆೈ, ಗಾಯಬರಿಡೀನ್ ಕೊೀಟು, ಕ್ರಿ ಟಪಿಪ (ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗುವಾಗ ಜರಿಪೆೀಟ) ಇಲಲದೆ
ಅವನು ಜನರ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿೀಳುತತರಲ್ಲಲ. (ಟೀಪಿ ಮತುತ ಟೆೈಗಳಿಲಲದೆ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಅವನು ಬಿದದದೆದಂದರೆ ಒಂದು ದನ
ಇಳಿಹೊತತತಿನಲ್ಲ ತೀಟದ್ಳಗೆ ವೆಂಕ್ಪಪನೆಂಬ ಆಳಿನ ಹೆಂಡತಗೆ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿ ನೀಟನುನು ತೀರಿಸ್ುತತ ಕಾಮಾತುರದ
ಆತರಭಂಗಿಯಲ್ಲ ಆತ ನಂತದಾದಗ. ಒಂದು ಕಾಲನುನು ಧ್ರೆಯ ಮೀಲ್ಟುಟಿ, ಇನನುಂದನುನು ತಗಿಗನಲ್ಲಟುಟಿ ಅವಳಿಗೆ
ಹತತರವಾಗಲೆಂದು ಮೊಳಕಾಲೆತತರದ ಧ್ರೆಯನುನು ಹತತಲು ಹವಣಿಸ್ುತತ, ಸ್ುತತಮುತತ ನೀಡುತತ, ಇಗ್ ಎನುನುವಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ
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ಹತತಬಿಟುಟಿ ವಯಾಯರದಲ್ಲ ಒಲಲದ ಅವಳ ಮೈಯನುನು ಒಳಚಿದಾಗ ಮಾತರ ಶಾಸಿತರ ಟೀಪಿ ಹಾಕ್ರಲ್ಲಲ. ಟೆೈ ಕ್ಟಿಟಿರಲ್ಲಲ)
ಮಾತನಲ್ಲ ಶಾನುಭೀಗ ಶಾಸಿತರ ಬಲು ನಪುಣ. ಸ್ಮಯಕೆಕಿ ಸ್ರಿಯಾದ ಮಾತು ಬರದೆೀ ಅವನು ತಬಿಬಬಾಬದದನುನು ಜಗನಾನುಥ
ಕ್ಂಡದೆದೀ ಇಲಲ. ಉಪಚಾರ, ಘಾಟಿತನ, ನಯವಿನಯ ಗಳಿಂದ ನರೆಗರೆಯುವ ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಾರಾಂಶ
ರೂರ್ಪವಾಗಿ ‘ಆಗಬಹುದು’ ಅಥವಾ ‘ಆಗಲಲ’ ಎನುನುವ ಅಭಿಪಾರಯವನುನು ಕ್ಡೆದು ತ್ತೆಗೆಯುವುದು ಯಾರಿಗೂರ್
ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲ. ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಬಿಗಿಯುತತ, ಇನುನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಸ್ಡಲ್ಸ್ುತತ, ಈಗ ಬೆಕಾಕಿಗುತತ, ಈಗ
ಪೆೀಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಯಾಗುತತ, ನೀಡುತತದಾದನೆ ಎನುನುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ನಗರಹಿಸ್ುತತ ಶಾಸಿತರ ನೆೀಯುತತದದ ಮಾತನ ಜಾಲದ ಸ್ಂಪೂಣರ
ಅನುಭವವಾಗುತತದುದದು ಸಾಲ ಕೆೀಳಲು ಬರುತತದದವರಿಗೆ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏಕಾದಶ್ ದನ ಮಾತರ ಶಾಸಿತರಯ ಮುಖ ನೀಡುವುದಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತರಲ್ಲಲ; ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ುಂಕ್ುಮ
ಪರಸಾದವಿಲಲದ ಅವನ ಬೀಳುಹಣೆ ಬಿಕೊೀ ಎಂದು ಹಾಳು ಸ್ುತಯುವಂತರುತತತುತ. ಹಿೀಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ
ಪರಸಾದದ ಇರುವಿಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲಲದರುವಿಕೆಯಿಂದಲೆೀ ಜನರ ಮೂರ್ಡನ ಮೀಲೆೀ ಶಾಸಿತರ ಪರಭಾವ
ಬಿೀರುತತದುದದರಿಂದಲೀ ಏನೀ ಭಾರತೀಪುರದವರೆಲಲ ಆತನನುನು ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ಶಾಸಿತರಗಳೆಂದು ಕ್ರೆಯುವುದು ಬಹಳ
ಸ್ಮಪರಕ್ವೆನನುಸ್ುತತತುತ.
ಈ ಶಾಸಿತರ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನಸ್ಸಿಹಾಯಗ್ಳಿಸ್ುವಷ್ಟುಟಿ ಅವನ ಸ್ುತತ ಮಾತನ ಬೆಣೆಣಯ ಕೊೀಟೆಯನೆನುೀ ಕ್ಟಿಟಿದದ. ಇಂಗೆಲಂಡಂದ
ಬಂದಾಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇದದ ಜನಸ್ಂಪಕ್ರದ ಏಕ್ಮಾತರ ಮಾಧ್ಯಮವೆಂದರೆ ಅವನಗಿದದ ಆಸಿತ. ಆದರೆ ಜಗನಾನುಥ
ಯಾವುದರಲೂರ್ಲ ತನನುನೂರ್ನು ಮಿೀರಿಹೊೀಗದಂತಹ ವಯವಸೆಥಾಯನುನು ಶಾಸಿತರ ನಮಿರಸಿದದ. ತನನು ಕ್ವಿಗೆ ಬಿೀಳುವಂತ್ತೆ ಶಾಸಿತರ
ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಜನರ ಹತತರ ತನನುನುನು ಹೊಗಳುತತದದ ವೆೈಖರಿ ಜಗನಾನುಥನನುನು ತುಸ್ುತುಸ್ುವೆೀ ನಬರಲನನಾನುಗಿ ಮಾಡತುತ.
ತನಗಿದದಂತ್ತೆಯೀ ಶಾಸಿತರಗೂರ್ ಎಲಲರೂರ್ ತನನುನುನು ಪಿರೀತಸ್ಬೆೀಕೆಂಬ, ಯಾರೂರ್ ತನನುನುನು ದೆವೀಷಸ್ಬಾರದೆಂಬ ಆಸೆಯಿದುದದನುನು
ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ಬಗೆಗ ಹೆೀಸಿಗೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿತುತ. ತನಗಿರುವ ದೌಬರಲಯ ಶಾಸಿತರಗೆ ತಳಿದದಯಂದು ಈ ದೌಬರಲಯವನುನು
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಗಟಿಟಿಯಾಗುತತದಾದನೆಂದು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ತನನು ಬಗೆಗ ಜುಗುಪೆಸಿ ಹುಟಿಟಿತುತ. ತನನು ವಯಕ್ತತವದ ವಿಕಾರದ
ಇನನುಂದು ರೂರ್ಪವಾದ ಈ ಶಾಸಿತರ ಹಿತವಾದ ಪರತಬಿಂಬವನುನು ಮೂರ್ಡಸಿಕೊಳಳಲು ಹೆೀಗೆ ಮಾತನ ಜಾಲವನುನು
ಕ್ಟುಟಿತ್ತಾತನೆಂದು ಕ್ಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಈ ನುಣಣನೆಂದು ಹಸಿಹಸಿ ಮೈಯ ಜಂತುವನುನು ನಾನು ನೀಯಿಸ್ಬಲೆಲನಾದರೆ
ನನನು ದೌಬರಲಯವನೆನು ಮಿೀರಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಂತ್ತೆ ಎಂದು ಅನನುಸ್ತಡಗಿತು.
ವೆಂಕ್ಪಪನ ಹೆಂಡತಯ ಜತ್ತೆಗೆ ಶಾಸಿತರ ನಂತದದ ದೃಶಯ ಕ್ಂಡಂದನಂದ ತನಗೆ ಈ ಶಾಸಿತರ ಅಭೆೀಧ್ಯನಲಲ ಎಂದು ಯಾಕೆ
ಧ್ಯೆೈಯರ ಹುಟಿಟಿತೀ ತಳಿಯದು. ಅವತುತ ವಯಾಯರದಲ್ಲ ಒಲಲದ ಆ ಹೆಣಣನುನು ಅವನು ಬಳಚುತತದುದದನುನು ನೀಡದಾಗ
ಮಾತನಲೂರ್ಲ ಈತ ನನನುನುನು ಹಿೀಗೆ ಬಳಚುತತದಾದನಲಲವೆ ಎನನುಸಿ ಅತ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಗಿ ಸಿೀದಾ ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಬಂದದದ. ಅಲ್ಲ
ಕ್ೂರ್ತು ಶಾಸಿತರಗಾಗಿ ಕಾದ. ಹಣೆಯ ತುಂಬ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ನಗುತತ ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ಹಚಿಚಾಟುಟಿ ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಶಾಸಿತರ ಬಂದ. ಟೆೈ
ಇರಲ್ಲಲ; ಆದರೆ ಟೀಪಿಯಿತುತ.
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‘ಏನು ಶಾಸಿತರಗಳೆ ನಮಮನನುಂದು ವಿಷ್ಟಯ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆಂದದೆದ. ಯಾಯಾರರು ಈ ಸಾರಿ ಗೆೀಣಿ ಬಾಕ್ ಮಾಡಕೊಂಡದಾದರೆ
ನೀಡಬೆೀಕ್ು. ಪುಸ್ತಕ್ ತನನು.’
ಶಾಸಿತರ ಸ್ುಳುಳ ಲೆಖಖ ಬರೆಯುತತದಾದನೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗುಮಾನಯಿತುತ. ಹಿಡದರೆ ಶಾಸಿತರ ತಣಣಗಾಗುತ್ತಾತನೆ; ತನನುನುನು
ಬಳಚುವುದನುನು ಬಿಡುತ್ತಾತನೆ – ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜಗನಾನುತ ಸ್ವಲಪ ಜೀರಿನಲ್ಲಯೀ ಕೆೀಳಿದ .
‘ಅಯಯೀ ಪಾಪ. ಯಾಕೆ ಕ್ಣುಣ ಹಾಳುಮಾಡಕೊೀತೀರಿ ರಾತರೀಲ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ್ ನೀಡ, ನಾಳೆ ಖುದುದ ನಾನೆೀ ನಮಗೆ ಓದ
ಹೆೀಳೆತೀನೆ. ತವು ಇಂಥ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿಲಲ ಯಾಕೆ ಶರಮ ತಗ್ೀಬೆೀಕ್ು’. ಶಾಸಿತರಗಳು ಕ್ತುತ ಬಳುಕ್ಸ್ುತತ ಹೆೀಳಿದರು.
ಜಗನಾನುಥ ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿದ:
‘ಇಲಲ. ಏನು ಉತಪತತಯಿದೆ ಏನು ಖಚಿರದೆ ಎಲಲ ನಾನು ಖುದುದ ಪರಿೀಕೆಷ ಮಾಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತದೀನ. ನಾನು ಕೆೀಳಿದ ಪುಸ್ತಕ್
ಕೊಡ. ರೂರ್ಮಿಗೆ ತಗ್ಂಡು ಹೊೀಗಾತ ಇದೆೀನೆ.’
ಶಾಸಿತರ ಪೆಚಾಚಾಗಿದದರೂರ್ ತೀರಗ್ಡದೆ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಎತತಕೊಟಿಟಿದೆ. ಇಷ್ಟಿಂದು ಉದಾತತರಾದ ನೀವು ಸ್ಣಣ
ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ಮನಸ್ುಸಿ ಕೆಡಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕೆೀ ಎಂಬ ಪಶಾಚಾತ್ತಾತಪದ ಧ್ಯಾಟಿಯಿತುತ – ಪುಸ್ತಕ್ದ ಧ್ೂರ್ಳು ಹೊಡೆದು , ಊದ ಬಹಳ
ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ಕೆೈಗೆತತಕೊಟಟಿ ಅವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ, ಜಗನಾನುಥ ಥಟಟಿನೆೀ ಅಳುಕ್ದದ. ಅಳುಕ್ದೆನಲಲ ಎಂದು ಸಿಟಾಟಿಗಿದದ. ಈ ಶಾಸಿತರಯ
ಮೊೀಸ್ವನೆನುಲಾಲದರೂರ್ ಪತ್ತೆತಮಾಡಲಾರದೆ ಹೊೀದರೆ ಎಂದು ಹೆದರಿದದ. ತೀಟದಲ್ಲ ನಡೆದ ದೃಶಯ ನೆನೆದು ಧ್ಯೆೈಯರ
ತಂದುಕೊಂಡದದ.
ಮಾರನೆೀ ದನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಶಾಸಿತರಯನುನು ಕ್ರೆದು ಹೆೀಳಿದ:
‘ಇದೆೀನು ಶಾಸಿತರಗಳೆೀ ಸ್ುಮಾರು ಮುವವತುತ ಜನ ಅಡಕೆ ಬಾಕ್ ಮಾಡಕೊಂಡದಾದರೆ . ಹೊೀಗಿ ಅವರನುನು ನೀಡ
ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕ್ು. ಬುಡನನುಗೆ ಹೆೀಳಿ – ಇಬಬರೂರ್ ಹೊೀಗ್ೀಣ.’
ಶಾಸಿತರ ಜಗಿಗದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ.
‘ಅವರಿಗೆೀ ಹೆೀಳಿಕ್ಳಿಸಿದರೆ ಆಯತಲಲ ಸಾರ್. ಅವರ ಮನೆೀ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು? ಅವರಿಗೂರ್ ಪಾಪ
ಸ್ಂಕೊೀಚವಾಗತ್ತೆತ – ಏನು ಇಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಣಣ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿ ಖುದುದ ಸಾಹುಕಾರೆೀರ ಬಂದರಲಲ ಅಂತ.’
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‘ಆಗಲ್ ಶಾಸಿತರಗಳೆೀ ಪರವಾಗಿಲಲ. ನಾವು ಹೊೀಗಿ ಬರೊೀಣ’.
‘ಬೆೀಡ ನಾನೆೀ ಹೊೀಗಿ ಬತೀರನ. ಇವತುತ ಸ್ವಲಪ ಕೆಲಸ್ವಿದೆ, ಔಷ್ಟಧಿ ಹೊಡೆಯೀದಕೆಕಿ ಜನಾನನು ಕ್ಕೊರಂಬಾ ಅಂತ
ಜನಾಧ್ರನ ಸೆಟಿಟಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೀನ.’
‘ಸ್ುಮಮನೆೀ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊೀದು ಬೆೀಡ ಶಾಸಿತರಗಳೆ. ಹೊರಡ. ಏಯ್ ಬುಡನನುಗೆ ಹೆೀಳ್. ಕಾರನನು ಹೊರಗೆ ತಂದು
ನಲ್ಲಸ್ಲ್ಕೆಕಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಆಳನನು ಕ್ರೆದು ಹೆೀಳಿದ. ವಿವಣರವಾಗಿದದ ಶಾಸಿತರಯ ಮುಖ ಕ್ಂಡು ಅವನಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಬಂದತುತ, ಒಳಗಿನಂದ
ಶಕ್ತ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಂತತುತ.
ಶಾಸಿತರ ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದ. ಕೆೈಮುಗಿದು ನಂತು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಹೆೀಳಿದ.
‘ಮಕ್ಕಿಳ್ಂದಗ. ಕಾಪಾಡಬೆೀಕ್ು. ಲೆಖಖ ಬರೆಯೀದರಲ್ಲ ಸ್ವಲಪ ತಪಾಪಗಿದೆ. ಆಮೀಲ್ಂದ ಅವರು ಉಳಿದ ಗೆೀಣಿ ತಂದು
ಕೊಟಿಟಿದಾದರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ್ದಲ್ಲ ಅದನುನು ಬರೆದಲಲ ಅಷೆಟಿ. ಬೆೀಕಾದರೆ ಮಂಡ ಲೆಖಖ ತರಿಸಿ ನೀಡ. ಅಲ್ಲ ಅಡಕೆೀನೆಲಲ ತಮಮ
ಹೆಸ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಿಲಲವಾ ಅಂತ.’
ಎಷಾಟಿದರೂರ್ ಶಾಸಿತರ ಸೀತರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುತ ನೆೀರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದ.
‘ಶಾಸಿತರಗಳೆೀ ನಮಗೆ ಸ್ಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಇನೂರ್ನುರ ಐವತುತ ಅಲಲವೆ? ಬಹಳ ಕ್ಮಿಮಯಾಯಿತು. ಇವತತನಂದ ನಮಮ ಸ್ಂಬಳಾನನು
ನಾನೂರ್ರಕೆಕಿ ಏರಿಸಿದೀನ. ನೀವು ನಮಮ ಸ್ವಂತ ಲೆಖಖಕೆಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಅಡಕೆೀನೆಲಲ ಕೊಟುಟಿಬಿಡ. ಹಿೀಗೆ ಮೊೀಸ್ ಮಾಡೀದನನು
ಬೆಣೆಣೀಲ್ ಕ್ೂರ್ದಲು ತ್ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ತಾಡೀದನನು ದಯಮಾಡ ನಲ್ಲಸಿ. ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ರೂರ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಾನು
ಹೆೀಳಿದಷ್ಟುಟಿ ಮಾಡ.’
ಪರಪರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಿತರ ಮಾತು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ತನನು ಬಗೆಗ
ಅವನು ಒಳಗಿಂದ್ಳಗೆ ದೆವೀಷ್ಟ ಕಾರುತತರಬಹುದಲಲವೆೀ? ಗೆದೆದ ಎನನುಸಿತು. ‘ಹೊೀಗಿ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಹೆೀಳಿದ. ಶಾಸಿತರ
ಯಾಂತರಕ್ವಾಗಿ ಹೊೀದ. ಟೀಪಿಯನುನು ಕ್ಂಕ್ುಳಲಲವಚಿಕೊಂಡು ಹೊೀದ ಶಾಸಿತರಯನುನು ಕ್ಂಡು ಅನನುಸಿದ ಪಶಾಚಾತ್ತಾತಪವನುನು
ಜಗನಾನುಥ ತೀರಿಸಿಕೊಳಳಲ್ಲಲ.
***
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ಈ ಘಟನೆಯಾದ ಮೀಲ್ಂದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನೀ ನೆಲೆಸಿಕ್ಕಿ ಅನುಭವವಾಗಿತುತ. ಜನರ ಜತ್ತೆ ಒಂದಾಗಬೆೀಕೆಂಬ
ಅಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾದ ಆಸೆ ಪರಬಲವಾಯಿತು. ಪರತನತಯ ಬೆಳಿಗೆಗ ಬೆೀಗ ಎದುದ ಬಿಳಿಯಂಗಿ ಮುಂಡು ತಟುಟಿ ಆಳುಗಳು ಕೆಲಸ್
ಮಾಡುವಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಲು ಶುರುಮಾಡದ. ಜನ ಏನು ಯೀಚಿಸಾತರೆ, ಏನು ಕ್ನಸ್ು ಕಾಣಾತರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ನೀವಾಗುತ್ತೆತ, ಸ್ುಖವಾಗುತ್ತೆತ ಎಂದು ತಳಿಯಲು ಪರಯತನುಪಟಟಿ. ತನನು ಎದುರಿಗೆ ಅತಯಂತ ದೆೈನಯದಂದ ವತರಸ್ುವ ಇವರು
ನನನುನುನು ನಜವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ುವುದಲಲವೆಂಬುದು ಅವನಗೆ ಖ್ಯಾತರಯಾಯಿತು. ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು ಹೊೀದರೆ
ಸ್ಂಶಯಪಟಾಟಿರು. ಜತ್ತೆಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು ಹೊೀದರೆ ಧ್ಣಿಯರಿಗೆ ದುಡಡನ ಮೀಲೆ ಆಸೆ, ಆಳುಗಳು ಕೆಲಸ್
ಕ್ದಯುತ್ತಾತರೆಂದು ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಾಯದ ಆಡಕೊಂಡಾರು. ಧ್ಯಾರಾಳಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಒಡೆಯ ಅಪಕ್ವ
ಯುವಕ್ನೆಂದು ಸ್ದರವಾಗಿ ಕ್ಂಡರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಲ.
ತೀಟದಲ್ಲ ಬಾಳೆಗ್ನೆ. ಮಣಸ್ು, ಅಡಕೆಗ್ನೆ ಕ್ಳುವಾಗುತ್ತೆತಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನುಮಾನವಿತುತ. ಕ್ತತಲಾದ ಮೀಲೆ
ಯಾರಿಗೂರ್ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಒಂದು ದನ ತೀಟದಲ್ಲ ಬಚಿಚಾ ಕ್ೂರ್ತ. ಯಾರಿಗೂರ್ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ತ್ತಾನಲಲ ಕ್ದುದ
ಕ್ೂರ್ತದೆದೀನೆಂಬುದೆೀ ಅವನಗೆ ತೀವರವಾಗಿ ಸ್ುಖವನನು ಕೊಟಿಟಿತು. ಈ ರಾತರ ಕ್ಳಳರು ಬರದೆೀ ಹೊೀದರೆ ಎಂದು
ಚಡಪಡಸ್ತಡಗಿದ. ಪೆರೀಮಾತುರದಲ್ಲ ಕಾಯುವವನಂತ್ತೆ ಕ್ಳಳನನುನು ಪತ್ತೆತ ಮಾಡಲು ಕಾದ. ಮಧ್ಯರಾತರಯ ಹೊತತನಲ್ಲ
ಹೆಜೆಜೆ ಸ್ಪಪಳ ಕೆೀಳಿ ರೊೀಮಾಂಚವಾಯಿತು. ಗಾಢವಾದ ಕ್ತತಲಲೂರ್ಲ ಕ್ಣುಣಗಳು ಇಬಬರನುನು ಗುರುತಸಿದುವು.
ವಯಸಾಸಿದವನಬಬ, ಕ್ರಿಯ ಇನನುಬಬ. ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡದು ಕಾದ. ಹತತರವೆೀ ಬಂದರು. ತ್ತಾನದೆದೀನೆಂಬುದು ಗ್ತತಲೆಲ,
ಆದರೆ ತನಗೆ ಪರತಯಕ್ಷ ತಳಿಯುವಂತ್ತೆ ಇಬಬರು ತೀಟದಲ್ಲ ಕ್ದಯುತತದಾದರೆಂಬುದು ತನನುಳಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಯನುನು
ಉತಪತತಮಾಡತುತ. ತನನು ತೀಟದ ಬಾಳೆಗ್ನೆಗಳನುನು ಅಡಕೆಗ್ನೆಗಳನುನು ಹಿರಿಯ ಕ್ತತರಿಸಿ ಕ್ರಿಯನಗೆ ಕೊಡುವುದನುನು
ಕ್ಂಡು ತನನುಳಗಿನ ಅತಯಂತ ಆಪತವಾದ ಆಸೆಯೀ ಸ್ಫಲವಾದಂತ್ತೆನನುಸಿತು. ಹಿರಿಯ ಅಡಕೆ ಮರ ಹತುತವಾಗ ಅವನು
ಬಿೀಳಬಾರದೆಂದು ತ್ತಾನೆೀ ಹತುತತತರುವೆನೀ ಎಂಬಂತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡದು ಮುಂದನದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸಿದ. ಅವನು
ಕ್ತತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಸಿದ ಅಡಕೆಗ್ನೆ ತೀಟ ಕಾಯುವವನನುನು ಎಚಚಾರಿಸ್ದರಲೆಂದು ಪಾರಥಿರಸಿದ. ಕ್ರಿಯ ಎಲಲವನೂರ್ನು
ಚಿೀಲದಲ್ಲ ಸ್ುತತಕೊಂಡಾದ ಮೀಲೆ ಇಬಬರೂರ್ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಚಿೀಲಗಳನುನು ಹೊತತಕೊಂಡು ಹೊರಟುರ. ಇಬಬರೂರ್ ಅಷ್ಟುಟಿ
ದೂರ್ರ ಹೊೀಗುತತದದಂತ್ತೆ ಅವರು ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ತಳಿಯುವ ಆಸೆ ಹುಟಿಟಿತು. ಮಲಲ ಮಲಲನೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ.
ತೀಟದಂದ ಗುಡಡಕೆಕಿ ಒಯುಯವ ಈ ಕ್ಳಳ ದಾರಿಯಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದೆೀ ಜಗನಾನುಥ ತಳಿದರಲ್ಲಲ. ಶೂರ್ದರರಿಗೆ ಮಾತರ
ತಳಿದ ಇನೆನುಷ್ಟುಟಿ ಒಳದಾರಿಗಳಿವೆಯೀ ಅವೆಲಲವನೂರ್ನು ತಳಿಯಬೆೀಕೆಂದು ಅತಯಂತ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಹುಟಿಟಿತು. ಗುಡಡದ
ನೆತತಗೆೀರುವ ತನಕ್ ಬೆಕ್ಕಿನಂತ್ತೆ ಅವರನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದ. ನೆತತಯನುನು ಇನೆನುೀನು ತಲಪಬೆೀಕ್ುನುನುವ ಹೊತತನಲ್ಲ ಓಡ ಹೊೀಗಿ
ಹಿರಿಯನ ಕೆೈ ಹಿಡದ. ಟಾಚ್ರ ಹಾಕ್ದ.
ಹಿರಿಯ ಅತಯಂತ ಸ್ಂಪನನುನಂತ್ತೆ ತನನು ಹತತರ ನಡೆದುಕೊಳುಳತತದದ ಶ್ೀನಪಪನಾಗಿದದ. ಸ್ುಮಾರು ನಲವತ್ತೆತೈದು ವಷ್ಟರದ
ಗಟಿಟಿಮುಟಾಟಿದ ಮೈಯ ಈ ಆಳು ತನನು ಕ್ರಿಮಗ ಗಂಗಪಪನ ಜತ್ತೆ ಕ್ದಯಲು ಬಂದದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ
ಶಕ್ತ ಉಕ್ಕಿದಂತ್ತಾಗಿತುತ. ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದುದ ಹೊರಳಲು ಹೊೀದ ಶ್ೀನಪಪನಗೆ ‘ಏಳು’ ಎಂದ. ಓಡಲು ಹೊೀದ ಗಂಗಪಪನನುನು
‘ನಲುಲ’ ಎಂದ. ‘ಇನುನು ಮುಂದೆ ಕ್ದಯಬೆೀಡ – ಅಷೆಟಿ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ನಮಮನುನು ಬಿಟಿಟಿದೆದೀನೆ’ ಎಂದು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ
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ಹೆೀಳಿದ. ನಾನು ನಮಗೆ ಸ್ರಿಸ್ಮನಾದೆನಲಲವೆ ಎಂಬ ಉತ್ತಾಸಿಹ ಅವನ ಮಾತನಲ್ಲತುತ.
‘ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ತಪುಪ ಕ್ಟಿತೀನ ಒಡೆೀರೆ, ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿಬಿಡ’
ಎನುನುತತ ಗ್ೀಗರೆದ ಶ್ೀನಪಪನಗೆ ತ್ತಾನು ಹೆೀಳಿದದನುನು ನಂಬುವುದೆೀ ಕ್ಷ್ಟಟಿವೆನಸಿರಬೆೀಕ್ು. ಇನುನು ಈ ಶ್ೀನಪಪನ ಪರಜೆಞಾಯಲ್ಲ
ನಾನಬಬ ನಜವಾದ ಮನುಷ್ಟಯನಾದೆ ಎನುನುವ ಖುಷಯಿಂದ ಜಗನಾನುಥ,
‘ಒಂದು ಬಾಳೆಗ್ನೆ ತಗ್ಂಡು ಹೊೀಗು. ಉಳಿದದದನನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ು. ನನಗೆೀನಾದರೂರ್ ದುಡುಡ ಬೆೀಕಾಗಿದದರೆ
ಕೆೀಳು – ಕೊಡತೀನ’ ಎಂದು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಹೊರಟ. ನಡುಗುತತದದ ಶ್ೀನಪಪ,
‘ಮನೆೀತನಕ್ ನಮಮನುನು ಬಿಟುಟಿ ಬತೀರನ ಒಡೆೀರೆೀ’ ಎಂದು ದಾರಿಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಇನೂರ್ನು ಯಾಯಾರರು ಹಿೀಗೆ ಕ್ದೀತ್ತಾರೆ ,
ಅವರನೆನುಲಲ ತ್ತಾನು ಹಿಡದು ಪತ್ತೆತ ಮಾಡೆತೀನೆ ಇತ್ತಾಯದ ಹೆೀಳುತತ ಜತ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಬಿಟುಟಿ ಹೊೀದ. ವಿನಯಕ್ಕಿಂತ
ಧ್ೂರ್ತರತನದಲೆಲ ನೀನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನುನು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ಲು ಜಗನಾನುಥ ಒಂದು ಮಾತೂರ್ ಆಡದೆ ಅವನು
ಹೆೀಳಿದದನೆನುಲಲ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡ.
ಈ ಸ್ುದದ ಹಬಿಬದೆ ತನನು ವಚರಸ್ುಸಿ ಆಳುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದದದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ. ಭಯದಲ್ಲ ಮಾತರ ತೀಟದ
ಕೆಲಸ್ ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನುನು ಅರಿತು ಜಗನಾನುಥ ಇನನುಂದು ಗ್ಂದಲಕೆಕಿ ಒಳಗಾದ. ಆಸಿತಯನುನು ಊಜರತಗ್ಳಿಸಿಗ್ಳುಳತತ
ಹೊೀಗುವ ಆಸೆಯೀ ತನನು ಇಡೀ ಮನಸ್ಸಿನುನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟಿಟಿೀತಲಲವೆ? ಸ್ಂಪತತನ ಮೀಲೆ ನಜವಾದ
ಆಸೆಯಿಲಲದದದರೂರ್. ತನಗೂರ್ ಉಳಿದವರಿಗೂರ್ ನಡುವೆ ಆಸಿತಯಿರುವ ತನಕ್ ಸ್ಂಪೂಣರ ಮಾನವಿೀಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಹಾಗೆಯೀ ಆಸಿತಯಿಲಲದದದಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಂಬಂಧ್ವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಆಸಿತಯನುನು ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚುವುದರಿಂದ ಕ್ೂರ್ಡ ಈ
ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಪರಶೆನುಯನುನು ಬಗೆಹರಿಸ್ುವಂತಲಲ. ಯಾಕೆಂದೆ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಆಸಿತಯ ಮೂರ್ಲಕ್ವೆೀ ಎಲಲ ರಿೀತಯ
ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳೂರ್ ಏಪರಟಿಟಿದದವು. ಒಂದ್ೀ ಒಡೆಯನಾಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಿಲಾಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಅಥವಾ
ವತರಕ್ನಾಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಅಥವಾ ಮಂಜುನಾಥನ ದಳಾಳಳಇಗಳಾಬೆೀಕ್ು; ಅಥವಾ ಎಲಲವನೂರ್ನು ಬಿಟುಟಿ ಅವಧ್ೂರ್ತನಾಗಬೆೀಕ್ು.
ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಬಿಟಟಿರೆ ಉಳಿದೆಲಲದರಲೂರ್ಲ ಆಸಿತಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಏಪರಡುತತದುದವು.
ಜಮಿೀಂದಾರನಾಗಿ ಮಾನವಿೀಯತ್ತೆ ಕ್ಳೆದುಕೊಳಳಬೆೀಕ್ು; ಅಥವಾ ಗೆೀಣಿದಾರನಾಗಿ ಅರೆಜೀವದ ಬದುಕ್ು ನಡೆಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಅಥವಾ ವತರಕ್ನಾಗಿ ವಂಚನೆಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಎಲಲ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಮೂರ್ಲದಲೂರ್ಲ ಇದದದುದ ಆಸಿತ; ಇದನುನು ಕಾಪಾಡುವ
ಮಂಜುನಾಥನ ಭಂಟ ಭೂರ್ತರಾಯ. ಈ ಚಕ್ರವೂಯಹದಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೀ ಇಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಅಳವಾಗಿ ಈ
ಪರಶೆನುಯನುನು ಹೊಕ್ುಕಿ ನೀಡಲು ನಧ್ರರಿಸಿದ.
ಜನರ ಒಳಗಿನ ಬಾಳು ಹೆೀಗಿರುತತದೆ ಎಂದು ತಳಿಯಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಶ್ೀನಪಪನಂತಹ ತೀರಿಕೆಗೆ ಸ್ಂಪನನುನಾಗಿದದವನೂರ್
ಕ್ದಯುತ್ತಾತನೆಂಬುದು, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದದ ಮೀಲೂರ್ ಅವನು ತನನುಳಗೆ ನಜವಾಗಿ ನಬರಲನಾಗಲ್ಲಲವೆನುನುವುದು, ಈ
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ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ನಶಾಸ್ಂಚಾರಿ ಶೂರ್ದರರಿಗೆ ಮಾತರ ತಳಿದದದ ಅನೆೀಕ್ ಗುಪತದಾರಿಗಳಿವೆಯಂಬುದು, ಭೂರ್ತರಾಯನ ಅಂಕೆಗೆ
ಹೆದರುವ ಈ ಜನರೂರ್ ಪತ್ತೆತಯಾಗದ ಮಾಗರಗಳನುನು ನೀತನಯಮಕೆಕಿ ಅತೀತವಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಕೊಳಳತ್ತಾತರೆಂಬುದು
ಜಗನಾನುಥನ ಯೀಚನಾಕ್ರಮಕೆಕಿ ಹೊಸ್ ಆಯಾಮವನುನು ಕೊಟಿಟಿತುತ. ತೀರಿಕೆಗೆ ಅತಯಂತ ದೀನರಾದ ಈ ಜನರಲ್ಲ
ಯಾವುದರಿಂದಲೂರ್ ನಾಶವಾಗಲಾರದ ಬದುಕ್ನ ವಾಂಛಲಯವಿದೆಯನನುಸಿ ಅದನುನು ತಳಿಯಬೆೀಕೆಂಬ ಮನಸಾಸಿಯಿತು.
ಮಂಜುನಾಥ, ಭೂರ್ತರಾಯ, ಜಮಿೀಂದಾರ, ವತಕಿ, ಅನುಭಾವಿ – ಯಾರೂರ್ ಮುಟಟಿದ ಒಂದು ಗೂರ್ಢವಾದ ಒಳ
ಪರಪಂಚದಲ್ಲ ತಮಗೆೀ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಈ ಜನ ಬದುಕ್ುವ ಶಕ್ತಯನುನು ಪಡೆಯುತ್ತಾತರೆ ಎನನುಸಿತು. ಈ ನೀತ ನಯಮಗಳನೆನುಲಲ
ದಾಟಿದ ಅವರ ಒಳಪರಪಂಚದ ಧ್ೂರ್ತರತ್ತೆಯನುನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳಳದೆ ಸಾಮಾನಯರ ಬಗೆಗ ಆದಶರವಾದಯಾಗಿ
ಮಾತ್ತಾಡದರೆ ತ್ತಾನು ಪಳಾಳಗುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು.
ಆಳುಗಳಿಗೆಲಲ ಮೀಸಿತರಯಾಗಿದದ ಜನಾಧ್ರನ ಸೆಟಿಟಿಯಂಬ ಸಗಸ್ುಗಾರ ಯುವಕ್ನಬಬನದದ. ತನು ಸೆೀರೆಗಾರನಾದದರಿಂದ
ಸ್ವಂತ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವವನಲಲ ಎಂಬುದನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ಲೆಂಬಂತ್ತೆ ಆತ ಬಲಗೆೈಗೆೀ ವಾಚು ಕ್ಟಿಟಿಕೊಳುಳತತದದ . ಖ್ಯಾಕ್
ಪಾಯಂಟು, ಹೊಳೆಯುವ ಟೆರಿಲ್ೀನ್ ಅಂಗಿ, ಜೆೀಬಿಬಲ್ಲ ಪೆನುನು ಸಿಗರೆೀಟು ಬೆಂಕ್ಪಟಟಿಣ, ಓರಣವಾಗಿ ಬಾಚಿದ ತಲೆ,
ಬಂಬಾಯಿ ನಗರವನುನು ಅವನು ವಣಿರಸ್ುವ ವೆೈಖರಿ, ತನನುನುನು ಮಚಿಚಾಸ್ಲು ಹೆಣಾಣಳುಗಳಲ್ಲ ಅವನು ಪರೀತ್ತಾಸಿಹಿಸ್ುತತದದ
ಪೆೈಪೀಟಿ – ಇವುಗಳಿಂದ ದಕ್ಷ ಸೆೀರೆಗಾರನೆಂದು ಅವನು ಹೆಸ್ರು ಮಾಡದದ. ವೆೀಷ್ಟಭೂರ್ಷ್ಟಣ, ಮಾತನ ಮಜರಗಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಪೆೀಟೆಯವನಂತ್ತೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂರ್ ಹಣೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಅಳಿಸ್ಲಾರದ ಮಚೆಚಾ ಅವನು ಕ್ನನುಡ ಜಲೆಲಯ
ಹಳಿಳಯವನೆಂಬುದನುನು ಮುಚಿಚಾಡಲಾರದಂತ್ತೆ ಸಾರುತತತುತ.
ಒಂದು ದನ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ವಾರಿಗೆಯ ಈ ಯುವಕ್ನನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆಳುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ್ ಹೆೀಳುತತ
ನಂತದದ ಅವನನುನು ‘ಬನನು’ ಎಂದು ಕ್ರೆದ. ಧ್ಣಿಯರು ಕ್ೂರ್ಗಿದುದು ಕೆೀಳಿ ಸೆೀದುತತದದ ಸಿಗರೆೀಟನುನು ಬಿಸಾಡ ಬಂದ ಸೆಟಿಟಿಗೆ,
‘ಕ್ೂರ್ರಿ’ ಎಂದು ತ್ತಾನು ಕ್ೂರ್ತದದ ಮರದ ತುಂಡನ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲದದ ಇನನುಂದು ತುಂಡನುನು ತೀರಿಸಿದ.
‘ಬೆೀಡ ಸಾರ್’
ಸೆಟಿಟಿ ವಿನಯದಂದ ನಂತ್ತೆೀ ಇದದ. ತಮಿಮಬಬರ ನಡುವಿನ ಗ್ೀಡೆಯನುನು ಹೆೀಗೆ ಒಡೆಯುವುದೆಂದು ತಳಿಯದೆ ಜಗನಾನುಥ,
‘ಪರವಾಗಿಲಲ ಕ್ೂರ್ರಿ’ ಎಂದ. ಸೆಟಿಟಿ ಕ್ೂರ್ರಲೆೀ ಇಲಲ.
‘ನೀವು ಕೆಲಸ್ ಹೆೀಳಿತದದರಲಲ ಶ್ೀನಪಪ – ಅವನಗೆಷ್ಟುಟಿ ಮಕ್ಕಿಳು?’
ಶ್ೀನಪಪನನುನು ತ್ತಾನು ಹಿಡದದುದ ಸೆಟಿಟಿಗೆ ತಳಿದರಬೆೀಕ್ು. ತನನು ಕ್ಡೆಯ ಆಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದದನೆಂದು ಅವನಗೆ ಭಯವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು.
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ತ್ತಾನು ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನು ಪಾರಯಶಃ ಸ್ರಿಯಲಲವೆನಸಿ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ುವುದರೊಳಗೆ ಸೆಟಿಟಿ ಹೆೀಳಿದ:
‘ನನನುನನು ಏಕ್ವಚನದಲೆಲ ಕ್ರಿೀರಿ ಸಾರ್.’
‘ಏನು ಓದದೀರಿ?’
‘ಮಿಡಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಮುಗಿಸಿದೀನ ಸಾರ್.’
ಜಗನಾನುಥ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ುವುದು ಹೆೀಗೆ ತಳಿಯದೆ ಸ್ುಮಮನಾಗಿದದ. ಸೆಟಿಟಿಯೀ ಅಂಜುತತ ಹೆೀಳಿದದ.
‘ಶ್ೀನಪಪನಗೆ ನಾನೂರ್ ಹೆದರಿಸಿದೀನ ಸಾರ್. ಅವನಗೆಷ್ಟುಟಿ ಮಕ್ಕಿಳೂರ್ಂತ ಕೆೀಳಿದರಿ ಸಾರ್. ಮೂರ್ರು ಹೆಣುಣ ಮೂರ್ರು ಗಂಡು.
ಮೊದಲನೆೀಯವಳು ಇಲೆಲೀ ಕೆಲಸ್ಮಾಡಾತಳೆ, ಗಂಡನನುನು ಬಿಟುಟಿ ಬಂದದಾದಳೆ. ಎರಡನೆೀಯವಳು ತೀಟಕೆಕಿ ಸಪುಪ
ತರತ್ತಾಳಾಲಲ ಕಾವೆೀರಿ ಅಂತ – ಅವಳು. ಮೂರ್ರನೆೀಯವಳೂರ್ ಇಲೆಲ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಾತಳೆ. ಗಂಗಪಪನನನು ಬಿಟಟಿರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಿಳೂರ್ ಚಿಕ್ಕಿವು. ಪಾಪ – ಮಕ್ಕಿಳ್ಂದಗ, ನೀವಲೆದ ಇದೆರ ಸಾರ್, ಕೆಲಸ್ ಕ್ಳ್ಕಿಳಿತದದ.’
ಸೆಟಿಟಿಗೆ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಸ್ಮಸೆಯಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಆದರೆ ಶ್ೀನಪಪನ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಜೀವನದ ಬಗೆಗ ತಳಿಯಬೆೀಕೆನುನುವ
ಜಗನಾನುಥನ ಉದೆದೀಶಕೆಕಿ ಅಪಾಥರ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆಯೀ ದೂರ್ರವಿದದ ಸೆಟಿಟಿ ಹತತರವಾದುದ. ಅವನು ಹತತರವಾಗುತತದದ
ಕ್ರಮ ಜಗನಾನುಥನ ಮುಜುಗರಕೆಕಿ ಕಾರಣವಾದರೂರ್ ಸೆಟಿಟಿಯ ನಾಲಗೆ ಸ್ಡಲವಾಗಲ್ ಎಂದು ಕೌತುಕ್ದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಕಾದ.
ಶ್ೀನಪಪನ ಕೌಟುಂಬಿಕ್ ಜೀವನದ ವಿವರಗಳನೆನುಲಲ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪರಚೀದಕ್ವಾಗುವಂತ್ತೆ ಸೆಟಿಟಿ ಬಣಿಣಸ್ತಡಗಿದ.
ಈ ಶ್ೀನಪಪ ಇರಲ್. ಇವನ ಅಣಣನಬಬ ಸಸೆ ಮೀಲೆ ಕ್ಣುಣ ಹಾಕ್ ಮನೆ ಬಿಟುಟಿ ಓಡಸಿದದನಂತ್ತೆ. ಸಸೆಯೂರ್ ಅಂಥವಳೆ –
ಯಾರಿಗಾದರೂರ್ ಕಾಲೆತುತವ ಪೆೈಕ್. ಹಿೀಗೆ ಸೆಟಿಟಿ ವಣಿರಸ್ುವಾಗ ತನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿಲಲವೆಂದು ತೀರಿಸಿಕೊಳಳಲು
‘ಅಯಯೀ ಅಂಥವರು ಬಹಳ ಜನ ಇತ್ತಾರರೆ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದದ. ಸೆಟಿಟಿಯ ಉತ್ತಾಸಿಹ ಇದರಿಂದ ಹೆಚಿಚಾತುತ.
‘ಅದೆೀನು ಬಿಡ ಸಾರ್. ಈ ಶ್ೀನಪಪನ ವಿಷ್ಟಯ ಕೆೀಳಿದರೆ ನೀವು ನನನು ಮಾತನನು ಖಂಡತ ನಂಬಲಲ. ಅವನು ತನನು
ಹಿರೆೀಮಗಳನೆನುೀ ಇಟುಟಿಕೊಂಡದಾನೆ ಗ್ತತ? ಇಲೆದ ಇದೆರ ಗಂಡನ ಮನೆೀಂದ ಮಗಳನುನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಸ್ುತತದದ ಹೆೀಳಿ.’
ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳಿ ಸೆಟಿಟಿ ಸಿಗರೆೀಟು ಹಚಿಚಾದದ. ‘ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಳೆಯೀದಲಲ ಸಾರ್’ ಎಂದದದ. ಸೆಟಿಟಿ ಹೆೀಳಿದ ವಿಷ್ಟಯದಂದ ತ್ತಾನು
ಗಾಬರಿಯಾಗಿಲಲವೆಂದು ತೀರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಜಗನಾನುಥ ಏನೀ ಕೆೀಳಹೊೀಗಿ ಇನೆನುೀನೀ ಕೆೀಳಿದದ:
‘ಎರಡನೆೀ ಮಗಳಿದಾಳಲಲ ಕಾವೆೀರಿ – ಅವಳಿಗಿನೂರ್ನು ಯಾಕೆ ಶ್ೀನಪಪ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಲ?’
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ಸೆಟಿಟಿ ನಕ್ುಕಿ ಹೆೀಳಿದದ, ‘ಶ್ೀನಪಪನಗೆ ಅತ ದುರಾಸೆ ಸಾರ್. ಐನೂರ್ರು ರೂರ್ಪಾಯಿ ತ್ತೆರ ಕೊಡದ ಹಣುಣ ಕೊಡಲಲ ಅಂತ್ತಾನೆ.
ದುಡೀತ್ತಾ ಇರೊೀ ಮಗಳು. ಅಲೆದ ಚೆನಾನುಗಿದಾಳೆ. ಗವರ ಸ್ೂರ್ಳೆೀಮಗನಗೆ – ಅಷೆಟಿ.’
ಸೆಟಿಟಿ ಇಷೆಟಿ ಸಾಕೆನುನುವಂತ್ತೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಆಪತನಾಗಿದದ.
‘ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಜನರ ನಡತ್ತೆ ಸ್ರಿಯಿಲಲ ಸಾರ್. ದೂರ್ರದ ಬೆಟಟಿ ನುಣಣಗೆೀಂತ ಅಂತ್ತಾರಲಲ ಅದು ನಜ ಸಾರ್, ಹತತರದಂದ
ನೀಡದೆರ ಗ್ತ್ತಾತಗತ್ತೆತ. ವಿದಾಯ ಬುದಧಯಿಲಲದ ಈ ಮುಂಡೆೀಮಕ್ಳಗೆ ಚೂರ್ರೂರ್ ಶ್ೀಲ ಅನನುೀದೆೀ ಇಲಲ. ಸ್ವಂತ ಮಗಳನೆನು
ಇಟಕಿೀತ್ತಾವೆ. ಸಸೆೀನನು ಇಟಕಿೀತ್ತಾವೆ. ಇನನುಬಬನ ಹೆಂಡತ ಅನನುೀ ಧ್ಮರ ಕ್ಮರ ಇಲಲ.’
ಶಾಸಿತರಗೆ ತ್ತಾನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡದದ ವಿಷ್ಟಯಾನನು ಸೆಟಿಟಿ ಕೆೀಳಿರಬೆೀಕ್ು. ಹೆೀಗೆ ಸ್ುದದ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಕ್ವಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಗೆ
ದಾಟುತತದ್ ತಳಿಯುವುದಲಲ. ಶಾಸಿತರಯನುನು ಗದರಿಸಿದಾಗ ಹೊರಗೆ ನಂತು ಒಬಬ ಆಳು ಆಲ್ಸಿರಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಕ್ು. ಸೆಟಿಟಿ ಬಲು
ಆಪತಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಶಾಸಿತರಗಳಿಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಶಾಸಿತರ ಮಾಡದರ ಸಾರ್. ನೀವು ಬರೊೀಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಹಾರಾಟ ನೀಡಬೆೀಕ್ತುತ. ಅವರೆೀನು
ಕ್ಮಿಮ ಅಂತ ತಳ್ಕಿಂಡದೀರ ಸಾರ್. ಆ ಅಮಮ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಹೆಂಡತ ಅಷೆಟಿ. ಸ್ವಂತ ಅತ್ತೆತೀನೆನು ಅವರು ಇಟಕಿಂಡದಾರೆ ಅಂತ
ಊರಲೆಲಲಲ ಮಾತ್ತಾಡಾತರೆ. ಹಿರೆೀಮಗ ಅತ್ತೆತೀಗೆೀ ಹುಟಿಟಿದದಂತ್ತೆ. ಮಗಳು ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಸ್ಹಿಸಕಿಂಡದಾರೆ.
ಇನೆನುೀನು ಮಾಡಕಾಕಿಗುತ್ತೆತ ಹೆೀಳಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಎಲಲವನೂರ್ನು ತ್ತಾಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದವನೆೀ ತಲೆ ಕೆಟಟಿಂತ್ತಾಗಿ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತುಬಿಟಿಟಿದದ.
ಒಳಜೀವನ ನೀಡಹೊೀದರೆ ಎಲಲರ ಬಾಳೂರ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಗಂಟು ಗ್ೀಜಲು! ಮಂಜುನಾಥನ ಗಭರದಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿಂದು ತ್ತಾಳಿ
ಉಳಿದದೆ! ಜೀವನದ ಸ್ಫಲತ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟಿಂದು ಒಳದಾರಿಗಳು ಕ್ಳಳದಾರಿಗಳು ಇವೆ!
ಸೆಟಿಟಿ ಜತ್ತೆಯ ಆಪತತ್ತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಇನನುಂದು ಸ್ಂದಗಧಕೆಕಿ ಒಳಗಾದ. ಈ ಮಾತುಗಳನಾನುಡದ ಮಾರನೆೀ ದನ ತನನು
ರೂರ್ಮು ಗುಡಸ್ಲು ತಮಿಮಯ ಬದಲು ಶ್ೀನಪಪನ ಎರಡನೆೀ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿ ಬಂದದದಳು. ಮೈಕೆೈ ತುಂಬಿದ ಹುಡುಗಿ
ತಡೆಗಳು ಕಾಣುವಂತ್ತೆ ತುಂಡುಟುಟಿ ತಲೆಯ ಗಂಟಿನಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಮುಡದದದಳು. ವಯಾಯರದಂದ ಬಗಿಗ ಮಂಚದ
ಬುಡದಲ್ಲ ಗುಡಸಿದದಳು. ತೀಟದ ಕೆಲಸ್ ನೀಡುತತದಾದಗ ಅದೆೀ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲ ಜತ್ತೆಗಾತರಯರ ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡುತತ
ಅನಾವಶಯಕ್ವಾಗಿ ಸೆರಗು ಸ್ರಿಪಡಸಿಕೊಂಡದದಳು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವಳ ಬಗೆಗ ಆಸೆಯಾಗಿತುತ ಆದರೆ ತನನು ವಗರದವಳ್ಬಬಳ ಬಗೆಗ ಆಸೆಯಾಗಿದೆದ ಹೆೀಗೆ ವತರಸ್ಬೆೀಕೆಂದು
ಗ್ತತದದಂತ್ತೆ ಈಗ ತಳಿದರಲ್ಲಲ. ಅವಳ ಜತ್ತೆ ಕ್ಷಣಿಕ್ವಾದ ಮೈಸ್ಂಬಂಧ್ಕ್ಕಿಂತ ಆಚಿನದೆೀನೂರ್ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲ. ಆದರೆ
ಕಾಮಕೆಕಿ ಉಪಯೀಗಿಸ್ುವ ಬರಿಯಂದು ವಸ್ುತವಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಾನ ವಾಸ್ತವತ್ತೆ ತಮಮ ನಡುವೆ ಹುಟಟಿಲಾರದು; ತ್ತಾನು
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ಕಾವೆೀರಿಯನುನು ಕ್ೂರ್ಡದರೆ ಅದು ಮಾನವಿೀಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಾಗಲಾರದು. ಇಷ್ಟಿಂದು ಆಸೆ ಹುಟಿಟಿಸ್ಬಲಲ ಮೈ ಹೆೀಗೆ ತನಗೆ
ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಅತೀತವಾದೆದಂಬುದು ವಗರಭೆೀದದ ದುರಂತವನುನು ಅವನಗೆ ಮನದಟುಟಿ ಮಾಡಸಿತು. ಆದರೂರ್ ಅವಳು
ರೂರ್ಮಿಗೆ ಕ್ಸ್ಗುಡಸ್ಲು ಬಂದಾಗಲೆಲಲ ಮೈ ಬೆಚಚಾಗಾಗಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತತತುತ.
ಒಂದು ದನ ಅವಳು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ನನುಡಯದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಕೌಷರ ಮಾಡಕೊಳುಳತತದದ. ಅವನ ಹಿಂದುಗಡೆ
ಟರಂಕ್ನ ಮಲೆ ಹತುತರೂರ್ಪಾಯಿಯ ನೀಟಿತುತ. ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ುತತತುತ. ಬಹಳ ಸ್ಡಗರದಂದ ಕ್ಸ್ಗುಡಸ್ುತತದದ
ಕಾವೆೀರಿ ನೀಟಿನ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕ್ಷಣ ನಂತು ಆಮೀಲೆ ಟರಂಕ್ನ ಸ್ುತತ ಗುಡಸಿದ ಜಾಗವನೆನು ಮತ್ತೆತ
ಗುಡಸಿದದನುನು ನೀಡದ. ಜಗನಾನುಥ ಪರವಶನಾಗಿ ಅವಳೆೀನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾತಳೆಂಬುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ ಮುಖಕೆಕಿ
ಸೀಪುಹಚಿಚಾಕೊಂಡ. ಕಾವೆೀರಿ ಮೂರ್ರನೆೀ ಸಾರಿ ಬಗಿಗದಳು. ಕ್ನನುಡ ಕ್ಡೆ ನೀಡದಳು. ತನನು ಗುಪತ ಸ್ಮಮತಯನುನು, ಅವಳು
ಕ್ಲುಷತಳಾಗುವುದನುನು ನೀಡಲು ತನಗಿದದ ಆಸೆಯನುನು ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ಕ್ಂಡ ತನನು ಮುಖದಂದ ಅವಳು ಊಹಿಸಿದಳೆ ?
ಖಂಡತ ಅವಳಿಗೆ ತ್ತಾನೆಲಲವನುನು ನೀಡುತತದೆದೀನೆಂಬುದು ತಳಿದರಲೆೀಬೆೀಕ್ು. ಕೆೈ ಮುಖಕೆಕಿ ಸೀಪುಹಚುಚಾತತದದರೂರ್ ತನನು
ಕ್ಣುಣಗಳು ಪರವಶವಾಗಿ ಅವಳ ಕೆೈಗಳನೆನುೀ ನೀಡುತತದುದದು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಲೆೀಬೆೀಕ್ು. ನೀಟನೆನುತತಕೊಂಡು ಬಹಳ
ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಸಂಟಕೆಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳುಳವಾಗ ಸೆರಗನುನು ಸ್ಂಪೂಣರ ಜಾರಲು ಬಿಟುಟಿ ಮೊಲೆಗಳನುನು
ತೀರಿಸಿದಳು. ಸೆರಗನುನು ಹಾಗೆಯೀ ಇಳಿಬಿಟುಟಿ ಗುಡಸ್ುತತ ಹತತರ ಬಂದಳು. ತ್ತಾನು ಕ್ೂರ್ತದದ ಕ್ುಚಿರಯ ಕೆಳಗಗೆ ಗುಡಸ್ುವ
ನೆವದಲ್ಲ ಎಡಭಾಗದ ಮೊಲೆಯನುನು ತನನು ತಡೆಗೆ ಒತತದಳು. ನಂತರ ತ್ತಾನು ಕ್ನನುಡಯಿಟಟಿ ಕ್ಟಕ್ಯ ಧ್ೂರ್ಳು ಹೊಡೆಯುವ
ನೆವದಲ್ಲ ತನನು ಬೆನನುನ ಹಿಂದೆ ನಂತು ಮೈ ತ್ತಾಕ್ುವಂತ್ತೆ ಬಗಿಗದಳು. ಪುಷ್ಟಟಿವಾದ ಮೊಲೆ ಕೆನೆನುಯನುನು ಒತತತು.
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತು. ಈಗ ಬಿರಿದುಕೊಂಡುಬಿಡಬಹುದಾದ ಮುಹೂರ್ತರ ಭವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ಬರಿ ಶೂರ್ನಯವಾಗಿ
ಕೊನೆಯಾಗುತತದೆಂಬ ಜಾಞಾನ ಅವನನುನು ನವಿೀರಯರನನಾನುಗಿ ಮಾಡತು. ಕಾಮದ ಆಸಫುೀಟ ಮುಚಚಾಲಾರದ ಅಂತರ ನಮಮ
ನಡುವಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ು ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿ, ಆದರೆ ಹೆೀಳಲಾರದೆ, ಬೆವರುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಮತತಮಮ ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ
ಸೆೀಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನನುಸ್ುತತದದಂತ್ತೆಯೀ ಸೀತ್ತೆ ಎನನುಸಿತು. ನಾನು ನಜವಲಲ ಎನನುಸಿತು. ಕಾವೆೀರಿ ಹಾಗೆೀ ವಯಾಯರದಲ್ಲ
ನಡೆಯುತತ ರೂರ್ಮಿನಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಿಟಿದದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುದ ನಂತು ಸಿೀದಾ ಸಾನುನದ ಮನೆಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಂಡದದ.
ಮಾರಬೆೀ ದನದಂದ ಕಾವೆೀರಿ ಕ್ಸ್ ಗುಡಸ್ಲು ಬರುವಾಗ ಜಗನಾನುಥ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲರುತತರಲ್ಲಲ. ತನನುನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು
ಬರುತತದದ ಸೆಟಿಟಿಯಿಂದ ದೂರ್ರವಿರಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಜನರನುನು ತಳಿಯಲು ಹೊರಡುವುದೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ
ಗ್ೀಜಲುಗಳಲೆಲಲಲ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕ್ಕೊಂಡಂತ್ತೆ. ಅವರನುನು ಅತಯಂತ ಮೂರ್ತರವಾಗಿ ಗರಹಿಸ್ಲು ಹೊೀದರೆ, ದುಬಿೀರನನಲ್ಲ
ಚಮರವನುನು ನೀಡದಂತ್ತೆನಸಿ ಏನೆೀನೀ ಕಾಣಲು ಶುರುವಾಗಿ ಮುಷಟಿಗಾರಹಯವಾದೆದೀನೂರ್ ತಳಿಯದಂತ್ತಾಗಿಬಿಡುತತದೆ.
ಅವರನುನು ದೂರ್ರದಂದ ನೀಡ ಗರಹಿಸಿದಾಗ ಮಾಡಲೆೀ ಬೆೀಕೆನನುಸ್ುವ ರಾಜಕ್ೀಯ ಕ್ರಯ, ಹತತರದಂದ ನೀಡದಾಗ
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆನನುಸಿ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟಟಿರಯೀಜಕ್ವೆನನುಸಿ ದಗಾಭ್ರಂತರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆತೀವೆ. ಮಗಳನುನು ಇಟುಟಿಕೊಂಡ ಅಪಪ,
ಸಸೆಯನನುಟುಟಿಕೊಂಡ ಮಾವ, ಅತ್ತೆತ ಜತ್ತೆ ಮಲಗುವ ಅಳಿಯ, ಹೆಂಡತಯನುನು ಬಡಯುವ ಗಂಡ, ಈ ದೌಬರಲಯ, ಈ
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ರೊೀಷ್ಟ, ಈ ಸ್ಣಣತನ, ಈ ದನನತಯದ ಸ್ುಖದುಃಖ- ಇವುಗಳನೆನುಲಲ ನೀಡದಾಗ ಐತಹಾಸಿಕ್ ಪರಿವತರನೆಗಳೆಲಲ ಮೀಲು
ಮೀಲ್ನ ಘಟನೆಗಳೆನನುಸಿ ಆಳದಲ್ಲ ಏನೂರ್ ಯಾವತೂರ್ತ ಬದಲಾಗುವುದಲಲವೆನನುಸಿಬಿಡುತತದೆ . ನತಯದ ಬದುಕ್ನಲ್ಲ ನಾವು
ಪಡುವ ಸ್ುಖದುಃಖಗಳ ಸ್ವರೂರ್ಪ ಸ್ವರಕಾಲಕ್ೂರ್ಕಿ ಹಿೀಗೆೀ ಉಳಿಯುವಂಥದಾದದರೆ, ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ತೆರಯ ಭರಮಣ ಹಿೀಗೆೀ
ಸಾಗಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾಗಾದೀತು? ನನನುಲ್ಲ ಆಸೆಯನುನು ಕೊರೆದು ನನನುನುನು ನವಿರಣಣನಾಗಿ ಮಾಡಹೊೀದ
ಕಾವೆೀರಿಯಂಥವರ ಬದುಕ್ನುನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಉತತಮಪಡಸ್ಬಲೆಲನೆಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ತಳಿಯಲ್?
ಬಹಳ ದನ ಮತ್ತೆತ ಜಗನಾನುಥ ದಕ್ುಕಿ ತೀರದೆ ಯೀಚಿಸಿದ. ತೀಟವನುನು ಊಜರತಗ್ಳಿಸಿಸ್ುವ ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲ ಆಸ್ಕ್ತ
ಮಾಯವಾಯಿತು. ಜನರ ಒಳ ಜೀವನವನುನು ತಳಿಯುವ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ತನನುನೆನುಲೆಲಲಲೀ ಕೊಂಡಯುಯತತದೆ ಎಂದು
ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಜೀವನ ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ನರಥರಕ್, ಈ ನರಥರಕ್ತ್ತೆಯನುನು ಅರಿಯುವುದಷೆಟಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದುದ
ಎನುನುವ ತನನು ಹಿಂದನ ಆಲಸ್ಯದ ಜೀವನದ ನೆನಪಾಗಿ ಮತ್ತೆತ ತ್ತಾನು ಅದೆೀ ತೀಮಾರನಕೆಕಿ ಬರುತತದೆದೀನೆನನುಸಿ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ
ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಸ್ಮಾಜದ ಒಳಗಿದೆದೀ ಈ ವಾಸ್ತವವನುನು ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಲಲ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ನಾನು
ತಡಗದದದಲ್ಲ ಸ್ತತರೂರ್ ಒಂದೆ ಇದದರೂರ್ ಒಂದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ದೃಢವಾಯಿತು.
ಒಂದು ಸ್ಂಜೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹಿಂದದದ ಕ್ಲುಲಬಂಡೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಸ್ಂಜೆಯ ಹೊತುತ. ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬಂದು
ಹೊೀಗಿಯಾಗಿತುತ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪೂಜೆಯ ಗಂಟೆಯ ಶಬದಗಳು ಕೆೀಳಿಸಿದುವು. ಆಗ ಥಟಟಿನೆೀ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಅನನುಸಿತು. ಹೊಲೆಯರನುನು ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು. ಶತಮಾನದ ವಾಸ್ತವವನುನು ಹೆಜೆಜೆಯಲ್ಲ ಬದಲ್ಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಮುರಿಯಬೆೀಕ್ು. ತಮಮ ಜೀವನಕೆಕಿ ತ್ತಾವು ಜವಾಬಾದರರಾಗುವಂತಹ ಸ್ಂಕ್ಟಕೆಕಿ ಜನರನುನು
ಒಳಪಡಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಎದುದ ಸಿೀದ ಮನೆಗೆ ವೆೀಗವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದದದ. ಹತುತ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರನುನು ಆರಿಸಿ ಅವರ ಜತ್ತೆ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ
ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದದ.
***
ಆವತತನಂದ ಪರತ ಸ್ಂಜೆ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ನೆರಳುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ುವುವು; ಹತತರವಾಗುವುವು; ಒಡೆೀರೆೀ ಎನುನುವುವು. ಜಗನಾನುಥ ಬನನು
ಎನುನುವನು. ಅವು ಅಂಗಳದಂಚಿಗಷೆಟಿೀ ಬಂದು ನಲುಲವುವು. ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡುವನು. ಹೆೀಳುವನು. ಯೀಚಿಸಿ,
ನಶಚಾಯಿಸಿ, ಜವಾಬಾದರಿಯಿಂದ ವತರಸಿ. ಆದರೆ ಮಾತುಗಳಿನೂರ್ನು ನಜವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಹಗಲು ರಾತ್ತೆರ ಒತತರಿಸಿ
ಯೀಚಿಸ್ುವನು, ಹೆೀಗೆ ನಜ ಮಾಡಲ್? ಅವರು ಒಪಿಪ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲಲ ನಜವಾಗುವಂತ್ತೆ, ಕ್ರಯಯಾಗುವಂತ್ತೆ ಮಾಡಲು
ಏನು ಮಾಡಲ್? ಮಂಜುನಾಥನ ಗಭರದಂದ ಹೆೀಗೆ ಸಿೀಳಿ ಹೊರಬರಲ್? ಬರಿಸ್ಲ್?
ಯಥಾಪರಕಾರ ಮಾರನೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ನಸ್ುಕ್ನಲೆಲ ಎದುದ ಜಗನಾನುಥ ತನನು ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ, ಗುಡಡದ ಮೀಲೆ ಮನೆ. ಮನೆಯ
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ಹಿಂದೆ ಇನನುಂದು ಗುಡಡ. ತನಗೆ ಸೆೀರಿದ ಗೆೀರುತೀಟವಿರುವ ಗುಡಡ. ಅಧ್ರಕ್ಕಿಧ್ರ ಗೆೀರು ಬಿೀಜ ಕ್ಳುವಾಗುತತತ್ತೆತಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ತುತ.
ಗೆೀರುಗುಡಡದ ನೆತತಗೆೀರಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತುತ ಭಾರತೀಪುರ ನೀಡುವುದೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಖುಷ. ದಟಟಿ ಹಸಿರಿನ ಹಲಸಿನ
ಮರಗಳು, ಈ ಕಾಲದಲೂರ್ಲ ಹೂರ್ ಬಿಡುವ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು, ಕ್ಣಿವೆಗಳಲ್ಲ ಓಲಾಡುತತ ನಂತರುವ ಅಡಕೆ ತೀಟಗಳ,
ಈ ಮಧ್ಯೆಯ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು. ಹಳಿಳಯೂರ್ ಅಲಲ ಪಟಟಿಣವೂ ಅಲಲದ ಊರು. ಪೂವರದಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಪರದಂತ್ತೆ ವಕ್ರವಾಗಿ
ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆ, ಪಕ್ಕಿಕೆಕಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುಡಯ ಗ್ೀಪುರ. ಯಾವ ಎತತರದ ಪರದೆೀಶದಂದಲೂರ್ ಕಾಣುತತದೆ. ಬಿಸಿಲು
ಮಳೆಯಲ್ಲ ಸೀಕ್, ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂರ್ಡಾಗಿ ಹಳೆಯದಾದುದ. ಗುಡಯ ಪಕ್ಕಿಕೆಕಿೀ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಗುಡಡ – ಮುಟುಟಿನಲಲದ
ಹೆಂಗಸ್ು ಈ ಗುಡಡ ಹತತ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಗುಡಗೆ ಹೊೀಗುವಂತಲಲ.
ಅಮಾವಾಸೆಯ ಜಾತ್ತೆರಗೆ ಸ್ುಮಾರು ಇನನುಂದು ತಂಗಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ ತ್ತಾನೂರ್ ಹೊಲೆಯರೂರ್ ಸಿದಧರಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಇಡೀ
ದೆೀಶದಂದ ಭಕ್ತರು ಬಂದರುತ್ತಾತರೆ. ನಾಳೆ ನಾಡದದರಲ್ಲ ಪತರಕೆಗಳಲ್ಲ ನನನು ಕಾಗದ ಬರುತ್ತೆತ; ರಾಯರಿಗೆ ಇವತ್ತೆತೀ
ತಳಿಸಿಬಿಡುವುದು.
ಜಗನಾನುಥ ಗುಡಡದ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ಓಡಾಡದ. ಚಳಿಯಂದು ಕ್ತುತ ಮುಚುಚಾವ ಕ್ಂದು ಬಣಣದ ಸೆವಟರ್ ಹಾಕ್ದದ.
ಮಾಗರರೆಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಟಟಿ ಸೆವಟರ್. ಇಡೀ ಭಾರತೀಪುರವನೆನುೀ ಕ್ವಿದದದ ಹಿಮ ಬೆಳಗಿನ ಸ್ೂರ್ಯರನ ಶಾಖಕೆಕಿ
ಕ್ರಗುತತತುತ. ಗೆೀರು ಗುಡಡದ ನೆತತಯಿಂದ ಊರು ಸ್ುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತತದೆ. ಹೊಳೆಯುವ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳು, ಹಸಿರು,
ಬಿಸಿಲು ಬಿದದಲ್ಲ ಕ್ನನುಡಯಾದ ಹೊಳೆ. ಗುಡಡದ ಮೀಲೆ ಹಸಿರುಹುಲುಲಗಳಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡ ಪುಟಾಣಿ ಜೆೀಡರ ಬಲೆಗಳ
ಮೀಲೆ ಮಂಜನ ತುಂತುರು; ಬಿಸಿಲ್ನ ಕೊೀಲ್ಗೆ ಒಡಡಕೊಂಡ ಕೊೀನಗಳಲ್ಲ ಈ ತುಂತುರು ಹೊಳೆಯುವ ರತನುಗಳು; ಗುಡಡ
ಇಳಿದು ಬಿೀದಯಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಮಾತರ ಮಂಜುನಾಥನ ದಾಸೀಹದಲ್ಲ ಹೊಟೆಟಿ ಮಾತರ ಬೆಳೆದ ಬಡಕ್ಲು ಜನ; ಬಸ್
ಬಂದರೂರ್ ಬಿೀದ ಬಿಟೆಟಿೀಳದ ಪುಷ್ಟಟಿ ನಾಯಿಗಳು, ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಅಶವತಥಾಮರದಲ್ಲ ಕೆೈಯಿಂದ ನಭರಯವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣುಣನುನು
ಇಸ್ಕೊಳುಳವ ಕೊೀತಗಳು. ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಮಾತರ ಸ್ದಾ ಆರೊೀಗಯ ತುಂಬಿದ ಪಕ್ಷಗಳು. ಮೀಲ್ನಂದ ನೀಡದಾಗ
ಕಾಣುವುದೆೀ ಬೆೀರೆ; ಮೂರ್ತರದ ವಾಸ್ನೆ ಬರುವ ಬಿೀದಗಳಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಅನನುಸ್ುವುದೆೀ ಬೆೀರೆ .
ಗುಡಡ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಪರಭುಗಳೂರ್ ನಡೆಸ್ುತತದದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಸ್ ಸ್ವಿರಸಿಸಿನ ಮೊದಲನೆೀ ಬಸ್ುಸಿ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ
ಹೊೀಗುತತರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಓಡುತತೀಡುತತ ಗುಡಡ ಇಳಿದ. ಮೈ ಬೆಚಚಾಗಾಗಿತುತ. ಸಾನುನ ಮಾಡ ಊಟದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ.
ಸ್ುಮಾರು ಇಪಪತುತ ಬಾಳೆಲೆಗಳು ಎದುರು ಕೆಲವು ಪರಿಚಿತರು ಹಲವು ಅಪರಿಚಿತರು ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಮಂಜುನಾಥನ
ದಶರನಕೆಕಿ ಎಲೆಲಲ್ಲಂದಲೀ ಹಾಜರಾದ ಜನ. ಬಡವರೆಲಲ ಬರುವುದು ತನನು ಮನೆಗೆ, ಅಥವಾ ತನನು ಹಿರಿಯರು ಕ್ಟಿಟಿಸಿದ
ಛತರಕೆಕಿ. ದುಡಡರುವ ಜನರನುನು ದಾರಿಯ ಮೀಲೆೀ ಊರಿನ ಬಾರಹಮಣರು ಬುಕ್ ಮಾಡರುತ್ತಾತರೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪಿಪಟುಟಿ ತಂದು ಕಾಫಿಕ್ುಡದು ಜಗನಾನುಥ ಪೆೀಟೆಗೆ ಹೊರಟ. ರಾಯರನುನು ನೀಡ ಹೆೀಳಿಯೀ ಬಿಡುವುದೆಂದು.
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ನೀವು ಕ್ುಗಿಗದದೀರಿ. ಈ ಮೂರ್ಲಕ್ ನಮಗೂರ್ ಚೆೈತನಯ ಬಂದೀತು. ಊರಿಗೂರ್ ಹೊಸ್ ಜೀವ ಬಂದೀತು. ಹೊಲೆಯರು
ಇಡಬಹುದಾದ ಮೊದಲನೆೀ ಹೆಜೆಜೆಯಲ್ಲ ನಾವೆಲಲ ಸ್ತುತ ಹುಟುಟಿತ್ತೆತೀವೆ. ಇಲಲವಾದರೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೂರ್ಪದಲ್ಲ ಹಿೀಗೆೀ
ಕ್ಂತುತತಲೆೀ ಇರುತ್ತೆತೀವೆ. ಊರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕೊಳಿೀತದೆ ಎಂದು ನಮಗನನುಸ್ುವುದಲಲವೆ ರಾಯರೆ. ಇಷ್ಟಟಿಕೆಕಿಲಲ
ಮಂಜುನಾಥನೆೀ ಹೆೀಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾದದಲ್ಲ ನಾನು ಒಪಿಪಸ್ಲಾರೆ; ಕ್ರಯಯಿಂದ ಮಾತರ ನಮಗಿದು ಸಿದಧವಾಗಿಬೆೀಕ್ು.
ಸ್ಮಾಜ ಜೀವನ ಅಥರಹಿೀನವಾಗಿದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಕ್ರಯಯೀ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲ -ಉಣುಣವುದು,
ಸ್ಂಭೀಗಿಸ್ುವುದು, ಸಾಯುವುದು ಬಿಟುಟಿ, ಚಕ್ರಕೆಕಿ ಕೆೈ ಹಚಿಚಾ; ತರುಗಿಸೀಣ; ರಥೀತಸಿವದ ದನವೆ.
ಈಚೆಗೆ ತನಗೆೀ ತ್ತಾನು ತುಂಬ ಮಾತ್ತಾಡಕೊಳುಳತತದೆದೀನೆ ಎನನುಸಿತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ. ಹೊಲೆಯರ ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇದು ನಂತೀತು. ದಾರಿಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಯಾಂತರಕ್ವಾಗಿ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡುತತ ನಡೆದ. ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತದದ
ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರನುನು ನೀಡದರೂರ್ ನೀಡದಂತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀದ. ಸಿೀದ ರಥ ಬಿೀದಯಲ್ಲದದ ರಾಯರ ಮನೆ
ಕ್ಡೆಗೆ.
ರಥಬಿೀದಗೆ ತರುಗುವಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡ, ಅಂದರೆ ಬರಿೀ ಬಣಣದ ಸೌತ್ತೆೀಕಾಯಿ, ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ, ಚಿೀನೀಕಾಯಿ, ತ್ತೆಂಗು,
ವಾಟಬಾಳೆ, ಕ್ರಿಬಾಳೆ, ತಂಡಕಾಯಿ, ಕ್ಲಾಯಣ ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ ಮಾರುವ ಅಂಗಡ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಂದ
ಅನನುಸಿದೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲ ಇನೆನುೀನು ಬೆಳೆದೀತ್ತೆಂದು ಯಾರೂರ್ ಪರಯತನುಸಿಲಲ. ಅಡಕೆ ಧ್ಯಾರಣೆ ಏರಿದೆದೀ ಭತತದ ಗದೆದಗಳನೂರ್ನು
ಅಡಕೆ ತೀಟವಾಗಿ ಪರಿವತರಸ್ಲು ಶುರುಮಾಡದರು. ನೆಲದ ಸಾರ ಸ್ವರಸ್ವವೆಲಲ ಗ್ೀಟೂರ್ ಅಡಕೆಗಳಾದವು. ಒಂದು
ಕ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ, ಇನನುಂದು ಕ್ಡೆ ಅಡಕೆ – ಇನೆನುೀನೂರ್ ಅರಳದ ನೆಲ. ಆಶಚಾಯರವೆಂದರೆ ತರಕಾರಿಯಂಗಡಯಲ್ಲ ಒಂದು
ಒಣಗುತತದದ ಕಾಲ್ಫಲವರ್ ಇತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಅಂಗಡಯ ಬಾಯರಿಯನುನು ಕೆೀಳಿದ : ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದದುದ ಇದು?
ಬಣಣದ ಮುಂಡು ಉಟಿಟಿದದ ಬಾಯರಿ ಗೌರವದಂದ ಎದುದ ನಂತು ಎಲೆಯಡಕೆ ಉಗುಳಿ ಬಂದು, ತಲೆಗೆ ಸ್ುತತದದ ವಸ್ತರವನುನು
ಹೆಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಬಿಬಬಾಬದ. ಕ್ೂರ್ಡಲು ಬೆಂಚು ತೀರಿಸ್ುವುದು ಸ್ರಿಯ ಎಂದು ತಳಿಯದೆ ನಂತ ಬಾಯರಿಗೆ ಜಗನಾನುಥ
ನಸ್ುನಗುತತ,
‘ಈ ಕಾಲ್ಫಲವರ್ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಹೆೀಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆೀಳಿದೆ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಹೆೀಳಿದ.
‘ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಒಂದ್ಂದು ಸಾರಿ ತರಿಸಿತೀನ ಧ್ಣಿಯರೆ, ಇದು, ಬಟಾಣಿ, ಕಾಯರೆೀಟ್ – ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಪೆೈಕ್ ಜನ
ಕೊಳ್ಳೀದು ಉಂಟೆ ಶ್ವಾಯಿ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂರ್ ಇವನನು ತನನುಲಲ.’
ಜಗನಾನುಥನ ಮುಖದಲ್ಲ ನಗು ಅರಳಿತುತ. ‘ಆಗಲ್. ಒಳೆಳೀದು’ ಎಂದು ಮುಂದೆ ನಡೆದ. ಬಾಯರಿ ಅಂಗಡಯ ಮಹಡ ಮೀಲೆ
‘ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸ್ನನು, ಬಾರಹಮಣ ಯುವಜನ ಸ್ಭಾ’ ಎಂದು ಬೀಡುರ ಹಾಕ್ತುತ. ಇಂಗೆಲಂಡನಂದ ಬಂದ
ಶುರುವಿನಲ್ಲ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಈ ಸ್ಭೆಯಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯುತತದೆ ಎಂದು ತಳಿಯಲು ಪರಯತನುಸಿದದ. ಅಲಪ ಸ್ವಲಪ
ಶ್ರೀಮಂತರಾದರವರ ನರುದ್ಯೀಗಿ ಮಕ್ಕಿಳು ಅಲ್ಲ ಸೆೀರುತ್ತಾತರೆ. ಇಸಿಪೀಟು ಆಡುತ್ತಾತರೆ. ತಂಡಯಾದ ಮೀಲೆ ಇಡೀ
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ಮಧ್ಯಾಯಹನು. ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಕೆೀರಂ ಬೀಡರದೆ – ಆಡುವವರಿಲಲ. ಒಂದಪಪತ್ತೆತೈದು ರಟುಟಿ ಹರಿದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿವೆ – ಅಷೆಟಿ.
ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪೆಟಿಟಿಗೆಯಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳು, ಪೆಟಿಟಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೀರಂಬೀಡುರ, ರೂರ್ಮಿನ ನಡುವೆ ಕ್ಸ್ಗುಡಸ್ದ ನೆಲದ
ಮೀಲೆ ಈಚಲು ಚಾಪೆ. ಅದರ ಮೀಲೆ ಇಸಿಪೀಟಾಡುವ ಹುಡುಗರು. ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲೆ ಯಥಾಪರಕಾರ ಕ್ರಿೀಟ ಹೊತತ
ಮಂಜುನಾಥನ ಪಟ, ಇಂಡಯಾದ ಭೂರ್ಪಟದ್ಳಗೆ ತಲೆಗೂರ್ದಲನುನು ಹಿಮಾಲಯ ಪವರತವಾಗಿ ಹರಡ ನಂತ
ಭಾರತಮಾತ್ತೆ, ನೂರ್ಲು ತ್ತೆಗೆಯುವ ಗಾಂಧಿ.
ಚರಂಡ ನಾರುತತದದರೂರ್ ರಥಬಿೀದಯಲ್ಲ ಮಾತರ ಪರತ ಬೆಳಿಗೆಗ ಮತುತ ಸ್ಂಜೆ ಬಿೀದಗೆ ಸ್ಗಣಿನೀರು ಚಿಮುಕ್ಸಿ, ರಂಗ್ೀಲೆ
ಹಾಕ್ರುತ್ತಾತರೆ ಹೆಂಗಸ್ರು. ಕಾರಣ ಒಮೊಮಮಮ ಪಲಲಕ್ಕಿಯ ಮೀಲೆ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿ ಆಗಮಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ
ಎದುರು ಅಡಕೆಗ್ನೆ, ಭತತದ ಗ್ಂಚಲುಗಳ ಸೌಂದಯರದ ಪರಯತನು. ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಜಾತ್ತೆರ
ಹತತರವಾಗುತತರುವುದರಿಂದ, ಉಜಜೆದ ಕ್ಪುಪ ಚಾವಡಗಳು, ಹಿಟಿಟಿನ ಬಿಳಿರಂಗ್ೀಲೆ, ಸ್ುಣಣ ತಡಸಿದ ಗ್ೀಡೆಗಳು. ಓದದ
ಹುಡುಗರಿದದ ಮನೆಗಳಲ್ಲರಬೆೀಕ್ುಉ – ಅಲಲಂದು ಇಲಲಂದು ನೆಹರು ಜತ್ತೆ ನಂತ ಕೆನಡ, ನಗುತತರುವ ಪುಷ್ಟಟಿವಾದ
ಮುಖದ ಕೆನಡ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಮಗ ಮಲಗುವ ಚಾವಡಯ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲರುವ ಈ ರೂರ್ಮುಗಳಲ್ಲ ಈ
ಕೆನಡಯ ಜತ್ತೆಗೆೀ ಕಾಯಲೆಂಡರಿನ ಮಧ್ುಬಾಲ, ಅಥವಾ ಒದೆದ ಮುಂಡುಟಟಿ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿತರ. ಚೂರ್ಣರಗಳ ವಾಸ್ನೆ
ಬರುವ ಆಯುವೆೀರದ ಪಂಡತರ ಅಂಗಡಯ ಬೆಂಚಿನ ಮೀಲೆ ಕೆಲವು ಮುದುಕ್ರು. ಶಾಯಮ ಪಂಡತರು ಎದುದ ನಮಸಾಕಿರ
ಮಾಡದರು. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಗ್ೀಡೆಯಂದರ ಮೀಲೆ ‘ಕ್ೀತರಗ್ಬಬ ಮಗ ಆರತಗ್ಬಬ ಮಗಳು’ ಎನುನುವ ಜಾಹಿೀರಾತು .
ಕೊೀನದಾಕ್ೃತಯಲ್ಲ ಬಿೀಡಕ್ಟಿಟಿಟಟಿ ಪೆಟಿಟಿಗೆಯಂಗಡಯಂದರಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಜೀಡಸಿಟಟಿ ನರೊೀಧ್ಯ್ ಪಟಟಿಣಗಳು.
ವಿಪಯಾರಸ್ವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲನೂರ್ನು ವಿದುಯದದೀಪವಿಲಲ. ಊರಿಗೆ ಏಕ್ಮಾತರ ಜೆೈನನಾದ ಅಗಲವಾದ ಮುಖದ
ಜನೆೀಂದರನ ಅಂಗಡಯಲ್ಲ ಒಂದರ ಮೀಲಂದು ಪೆೀರಿಸಿಟಟಿ ತ್ತಾಮರದ ಪಾತ್ತೆರಗಳು, ಸೆಟಿೈನ್ಲೆಸ್ ಲೀಟ ತಟೆಟಿಗಳು.
ಜಗನಾನುಥ ಪರತಸ್ಲ ಈ ರಥಬಿೀದಯಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗಲೂರ್ ಏನಾದರೂರ್ ಹೊಸ್ದು ಕ್ಂಡತ್ತೆೀ ಎಂದು ಹುಡುಕ್ುತ್ತಾತನೆ. ಈ
ಸಾರಿ ಪರತ ಅಂಗಡಯಲೂರ್ಲ ಅವನ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿದದ ಒಂದು ಚಿತರವೆಂದರೆ ಆಟ್ರ ಪೆೀಪರಿನ ಮೀಲೆ ಅಚುಚಾ ಮಾಡದದ
ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬರಿಮೈಯಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಮಿಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದು ನಂತ ಫೀಟ. ಬೆಲೆ ಎಪಪತುತ ಪೆೈಸೆ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ
ಕ್ಮಿಟಿಯವರೆೀ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಂದ ಮಾಡಸಿ ತರಿಸಿದುದ.
ನೆೀರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯನುನು ಹೊೀಗಿ ಮುಟುಟಿವ ಬಿೀದಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರನುನು ನೀಡುವ ತವಕ್ದಲ್ಲ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ
ನಡೆದು ಹೊೀಗಿ ರಾಯರ ಮನೆ ಎದುರು ನಂತ. ರಾಯರು ಚೌಕ್ದಲ್ಲರುವ ತಮಮ ಖ್ಯಾದ ಅಂಗಡಗಿನೂರ್ನು ಹೊೀಗಿರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ.
ಇನೂರ್ನು ಒಂಬತುತ ಗಂಟೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಕ್ತತಲ್ನ ನಡುಮನೆಯಲ್ಲ ನಂತು ರಾಯರೆೀ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದ. ಇನೂರ್ನು ಅಡಗೆಗೆ
ಇಟಿಟಿರಲ್ಕ್ಕಿಲಲವಾದದರಿಂದ ಹೊಗೆಯಿರಲ್ಲಲ. ಊಟದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಳುಳತತ ರಾಯರ ಬದಲು ಇನುನು
ಯಾರೊೀ ಬಂದರು. ಮಧ್ಯ ವಯಸಿಸಿನ ಕಾರಪು ತಲೆಯ ಧ್ಡೂರ್ತ ಮನುಷ್ಟಯ. ಜರಿಯ ವಸ್ತರ ಹೆಗಲ್ನ ಮೀಲೆ. ಕ್ಚಿೀರಫಿನಂದ
ಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಳುಳತತ ಬಂದ ಅವರ ಜತ್ತೆ ಟೆರಿಲ್ೀನ್ ಸಿೀರೆಯುಟಿಟಿದದ ಹುಡುಗಿಯಬಬಳಿದದಳು. ಹೊಟೆಟಿ ಕಾಣುವಂತ್ತೆ
ರವಿಕೆ ತಟಿಟಿದದ ಆಕೆ ಭಾರತೀಪುರದವಳೆಂದು ಅನನುಸ್ಲ್ಲಲ. ರಾಯರ ಮಗ ರಂಗಣಣನ ಜತ್ತೆ ಅವರಿಬಬರೂರ್ ತನನುನುನು
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ಗಮನಸ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದರೆ. ಅಡಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೆೀ ಭಾಗಯಮಮ, ‘ಉಡುಪರು ಸಿಗೆಧೀ ಹೊೀದೆರ, ರಾಮ ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ
ನಾನು ಹೆೀಳಿದೀನೀಂತ ಹೆೀಳು. ಅವರೆೀ ತಪರಣ, ಸಾನುನ, ದೆೀವರ ದಶರನ ಎಲಲ ಮಾಡಸಾತರೆ – ನಾನು ಹೆೀಳಿದೀನೀಂತ
ಹೆೀಳು’ ಎಂದು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳುತತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡ ಹೆದರಿದಂತ್ತೆ ನಂತರು. ಕ್ೂರ್ತುಕೊ ಎಂದು
ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ಂಚಿನ ಲೀಟದಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟಟಿರು. ಒಂದು ನಮಿಷ್ಟ ಇಬಬರೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಭಾಗಯಮಮನೆೀ
ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದರು.
‘ಬೆಳಿಗೆಗ ಬಸ್ನುಲ್ಲ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀದುರ, ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬತ್ತಾರರೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಬೆಲಲದ ಸಿಹಿಕಾಫಿಯನುನು ಕ್ುಡಯುತತ ಮಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತದದವನು ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ.
‘ಅದೆೀನೀ ಹೆೀಳಿದರಪಪ, ಒಂದು ವಷ್ಟರ ಇವಳು ಶ್ವಮೊಗಗದಲೆಲ ಮೀಡಂ ಆಗಿ ಇಲ್ರ. ಅಲ್ಲ ಸೆನುೀಹಿತರ ಮನೆೀಲ್ ಇರಲ್ಕೆಕಿ
ಏಪಾರಟು ಮಾಡ ಬತೀರನೀಂತ. ಏನಾದೂರ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಊಟ ಮಾಡಕೊಂಡರೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವ? ಹಾಗಾದೆರ ಅವಳ
ಸ್ಂಬಳದಲ್ಲ ಏನು ಉಳಿದೀತು. ಅಂದರೆ ಇವರು ನನಗೆ ಜವಾಬೆೀ ಕೊಡಲ್ಲಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಡ.ಓ.ಗೆ ಹೆೀಳಿದೆರ ಏನಾಗತ್ತೆತ
ಅಂದರೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬತ್ತಾರರೆ. ವಿದಾಯಮಂತರಯಾಗಿರೊೀವು ತನನು ಜತ್ತೆ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲದುರ ಅಂತ ಅವರೆೀ ಹೆೀಳಿಕೊೀತ್ತಾರೆ .
ಏನಾಗಿ ಏನು ಪರಯೀಜನ ಹೆೀಳು. ಇವರು ಹೆೀಳದಂಗೆ ಕ್ುಣಿದೂರ್ ಕ್ುಣಿದೂರ್ ನಂಗಂತೂರ್ ಸಾಕಾಯುತ ಜಗಣಣ. ನಮಮಮಮ
ಬದುಕ್ದೆರ ಅವರೆೀ ನಂಗೆ ಹೆೀಳಿತದುರ. ಇವರು ತನನು ಜವಳಿ ಅಂಗಡೀಗೆ ಬೆಂಕ್ಹಾಕ್ದಾಗ ನನನು ತವರಿನಲ್ಲ ಕೊಟುಟಿ ನಾಲುಕಿ
ರೆೀಷೆಮ ಸಿೀರೆೀನುನು ಇವರ ಮಾತು ಕೆೀಳಿ ನಾನು ಬೆಂಕ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಲಾವಂತ ಯಾರನಾನುದರೂರ್ ಕೆೀಳು. ಈಗ ಮಗಳು ಸ್ಂಬಳವಿಲೆದ
ಮನೆೀಲ್ ಕ್ೂರ್ತದಾಳೆ. ಪಥ ಸಾಗಬೆೀಕ್ಲಲ – ಏನು ಮಾಡೀದು ಹೆೀಳು. ನಾನು ನತಯ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಇವರಿಗೆ : ಒಂದು
ಎಮಮೀನಾದೂರ್ರ ತ್ತೆಗೆಸಿಕೊಡ, ಹಾಲು ಮಾರಿ ಜೀವನ ಮಾಡತೀನ. ನಮಮ ಅಂತಸ್ುತ ನಮಮ ಮಯಾರದೆ ಅಂತ ಇದೆರ ಹೊಟೆಟಿ
ಮೀಲೆ ಒದೆದಬಟೆಟಿ ಹಾಕೊಕಿೀಳಳಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ. ಆದೆರ ಕ್ವಿ ಮೀಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಳಬೆೀಕ್ಲಲ ಇವರು. ನಂಗಂತೂರ್ ಜೀವನ ಸಾಕ್ು
ಸಾಕಾಗಿದೆ ಜಗಣಣ. ಮಾರಾಯ ಈಗ ನೀನು ನನನು ಮಾನ ಉಳಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಚಿಕ್ಕಿ ವಯಸಿಸಿನಂದ ನನನುನನು ನಾನು ನೀಡದದಲಲ –
ಅದಕೆಕಿೀ ಮಯಾರದೆ ಬಿಟುಟಿ ನನನುನನು ಕೆೀಳಿತದೀನ. ಈಗ ಬಂದದರಲಲ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಿಮಗಳೂರ್ರಿನವರು. ನನನು ತ್ತಾಯಿ ತಮಮನ
ಸೆನುೀಹಿತರು. ಅದಕೆಕಿೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದುರ. ಹೆಚೂರ್ಚಾಂದೆರ ನಾನಂದು ಹತುತ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಸ್ಂಪಾದಸ್ಬಹುದು ಅಷೆಟಿ. ನನಾನುಣೆ –
ನಾನು ರಂಗಣಣನನು ಇವರನನು ಕ್ಕೊರಂಬರಕೆಕಿ ಬಸಿಸಿಗೆ ಕ್ಳಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೊೀಸ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನಾನು ಕ್ನಸ್ು ಮನಸ್ಲ್ಲ
ಎಣಿಸಿಲಲ ಮಾರಾಯ. ಅದೆರೀನು ಮಾಡಲ ಹೆೀಳು.’
ಭಾಗಯಮಮ ಮಂಡ ಮಡಸಿ ಕ್ೂರ್ತು ಎಡಗೆೈ ಮೀಲೆ ತಲೆಯಿಟುಟಿ ತನನು ಮನಸ್ಸಿನುನು ಒಲ್ಸಿಕೊಳಳಲು ಮಾಡುತತದದ
ಹಾವಭಾವಗಳನುನು ನೀಡುತತ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಯಿತು. ಒಳಗೆ ನಂತ ಸಾವಿತರ ಬಾಗಿಲ ಮರೆಯಿಂದ ತ್ತಾಯಿಗೆ
ಸ್ನೆನು ಮಾಡುತತ ಪೆೀಚಾಡುತತದುದನುನು ನೀಡ ಜಗನಾನುಥ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು ಹೆೀಳಿದ.
‘ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆೀಂದೆರ ಭಾಗಯಮಮ, ನಮಮ ಆಫಿೀಸ್ನಲ್ಲ ಲೆಖಖ ಬರೆಯೀಕೊಬಬ ಹುಡುಗ ಬೆೀಕ್ು. ನಮಮ ರಂಗಣಣ
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ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆೀಲೆ ಇದಾನಲಲ ಅವನಗಾಯಕೆ ಕೆಲಸ್ ಕೊಡಬಾದುರ ಅಂತ ಅನನುಸಿ ಇಲ್ಲಗೆ ನಮಮನೆನುೀ ಕೆೀಳ್ೀಣಾಂತ
ಬಂದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದೆಲೀ ಕ್ಳಿಸಿಕೊಡ. ಅಡಾವನಸಿ್ ಸ್ಂಬಳ ಬೆೀಕಾದೆರ ಇನೂರ್ನುರು ಕೊಟಿಟಿತೀರನ. ನನಗೂರ್ ಒಬಬ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಹುಡುಗ ಬೆೀಕ್ು ನೀಡ. ಹೊತ್ತಾತಗುತ್ತೆತ ಹೊೀಗಿತೀನ’ ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ. ಕ್ೃತಜಞಾತ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಿದ ಭಾಗಯಮಮನ ಮುಖ
ನೀಡುವುದಕೆಕಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರವಾಗಿತುತ. ‘ಕ್ೂರ್ಡೆಲ ಕ್ಳಿಸಿ. ನನಗೂರ್ ಅಜೆರಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದು
ಪರಯತನುಪೂವರಕ್ವಾಗಿ ವಾಯವಹಾರಿಕ್ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡ ಅಲ್ಲ ನಲಲದೆ ನಡೆದುಬಿಟಟಿ. ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಭಾಗಯಮಮ
ತನನುನುನು ಒಲ್ಸಿಕೊಳಳಲು ಮಾಡದ ಹಾವಭಾವ, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜನಗುತತದದ ಅಸ್ಹನೀಯವಾದ ಕ್ೃತಕ್ ನಯ,
ನಡುನಡುವೆ ಅವರು ಪರಯತನುಸ್ುತತದದ ಅಭಿಮಾನ- ಇವುಗಳ ಹಿಂದದದ ದುರಂತದಂದ ಅವನ ಮನಸ್ುಸಿ ಭಾರವಾಗಿತುತ.
‘ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಟಯ ತಳಿಸ್ಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಭಾಗಯಮಮನಗೆ ತನನುನುನು ಬೆೀಡಕೊಳಳಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದತಲಲ . ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಾಯಾರೆ
ಬೆೀಡಕೊಳುಳವರೊೀ ಎಂದು ಒದಾದಡುತತ ಕ್ೂರ್ತದದ ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಬಂದವನೆ ನಟುಟಿಸಿರಿಟಟಿ.
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮಂಕ್ು ಕ್ವಿದತುತ. ಬದುಕ್ುವ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಕ್ನಸ್ುಗಳೆಲಲ ಹೆೀಗೆ ಸ್ವೆದು ಹೊೀಗುತತವೆ
ಎನನುಸಿತು. ಏನೆೀ ಮಾಡಲ್ ಎಲಲವೂ ಇರುವಂತ್ತೆಯೀ ಇರುತತದೆೀನ. ಪಾರಯಶಃ ಏನೂರ್ ಹೂರ್ಬಿಡಲಾರದ ನೆಲ ಇದು.
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಪರಸಾದವಾದ ಸಿಂಗಾರವನುನು ಕ್ವಿಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ದೀವರ ಗುಂಪಂದು ಗುಡಡ ಇಳಿದು
ಎದುರಾಯಿತು. ಅಡಕೆ ಮಾತರ ಇಲ್ಲ ಹೂರ್ಬಿಡುತತದೆ. ಕೆೈಯಲ್ಲ, ಕ್ವಿಗಳ ಮೀಲೆ, ತಲೆಯ ಮೀಲೆ, ತೂರ್ಗುವ ನೀಳವಾದ
ಮರಗಳ ಮೀಲೆ. ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿಂದು ಶುಭರರಾಗಿ ಬಂದ ದೀವಜನಾಂಗದ ಗಂಡಸ್ರ ಮುಖಗಳ ಪರಸ್ನನುವಾಗಿದದವು. ನಾನು
ಯೀಚಿಸಿದಂತ್ತೆ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥನ ಬಗೆಗ ಯೀಚಿಸ್ುವುದೆೀ ಇಲಲ. ಮಳೆ ಬಂದ ವಿಷ್ಟಯ, ಬರದ ವಿಷ್ಟಯ, ಎಮಮ
ಕ್ರುಹಾಕ್ದ ವಿಷ್ಟಯ, ಗೆೀಣಿ ಬಾಕ್ಯಾದ ವಿಷ್ಟಯ ಮಾತ್ತಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಮರೆಯುತ್ತಾತರೆ. ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಹರಕೆ
ಹೊರುತ್ತಾತರೆ. ಇದು ಸಾಲದು ಎಂದು ಯಾತನೆಯಲ್ಲ, ಆತಂಕ್ದಲ್ಲ ಅವರು ಎಚಚಾರರಾಗಬೆೀಕೆಂದು ನಾನು ಚಕ್ರಕೆಕಿ
ಕೆೈಹಚಿಚಾದೆದೀನೆ. ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೆೀಲುಹೊರುವ ಕ್ರಿ ಮೈಯವರೂರ್ ಕೆೈ ಹಚುಚಾವರೆ ನನನು ಜತ್ತೆ- ಎಂದು ಕಾದದೆದೀನೆ.
ಜಗನಾನುಥ ವಿಚಾರಕೆಕಿ ಬೆಚಚಾಗಾಗುತತ ಕೆೈ ಬಿೀಸಿ ನಡೆದ. ಚೌಕ್ ತಲ್ಪದ ಮೀಲೆ ಸ್ಂದಗ್ಂದಗಳಾದ ಬಿೀದಗಳ ಮೂರ್ಲಕ್
ಮನೆಯ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ದಾರಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರ ಮನೆ. ಕ್ವಳ ಉಗಿದು ಮೈ ಮೀಲ್ನ ಧೀತರವನುನು
ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊದುದಕೊಳುಳತತ ಕ್ರದೆೀಬಿಟಟಿರು. ಜಗನಾನುಥ ಅವರ ಚಾವಡಯನೆನುೀರಿ ‘ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದ. ‘ಒಂದು ನಮಿಷ್ಟ
ದಯಮಾಡ’ ಎಂದು ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಚಾಪೆ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ತ್ತಾನು ಇನನುಂದು ತುದಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಎಲೆಯಡಕೆ
ತಟೆಟಿಯನುನು ನಡುವೆ ಇಟಟಿರು. ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿದ ರುದಾರಕ್ಷಸ್ರವನುನು ಒಳಗಿನಂದೆತತ ಹೊದದ ಧೀತರದ ಮೀಲೆ
ಹಾಕ್ಕೊಂಡರು. ಎಲೆಯಂದನೆನುತತ ತಟುಟಿ ಕೊಯುಯತತ ನವಿರಾಗಿ ಸ್ುಲ್ಯುತತ ಮಾತಗೆ ಸ್ನನುದಧರಾದರು.
‘ಅವತುತ ನೀವು ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ರಸೆಲ್ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಳಿದರಲಲ-ಅದನೆನುೀ ಯೀಚಿಸ್ತ ಇದೆದ. ನಮಮಲ್ಲ ಈ ದೆೀವಸಾಥಾನಗಳು, ಈ
ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆಗಳು ವೆೀದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲ ಇರಲೆೀ ಇಲಲ ಅಂತ ನನನು ಎಣಿಕೆ. ಅಥಾರತ್ತ್ ನನನು ಮಾತನ ತ್ತಾತಪಯರ ಏನೆಂದರೆ
ಪೂವರಭಿಮುಖನಾಗಿ ನಂತು ಸ್ವಿತೃದೆೀವನನುನು ನಮಗೆಲಲರಿಗೂರ್ ಧಿೀಶಕ್ತಯನುನು ದಯಪಾಲ್ಸ್ು ಎಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ
ನಂತು ಪಾರಥಿರಸೀ ನಮಮ ಸ್ಂಪರದಾಯದಲ್ಲ ದೆೀವಸಾಥಾನ, ಪೂಜೆ, ವರತಗಳಿಗೆ ಖಂಡತ ಜಾಗ ಇಲಲ. ನೀವು
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ಧ್ಮರದಶ್ರತವಕೆಕಿ ರಾಜೀನಾಮ ಕೊಟಿಟಿದದೀರಿ-ನಮಗೆ ನನನು ಮಾತು ಅಥರವಾಗುತ್ತೆತ – ಅದಕೆಕಿ ಹೆೀಳಿತೀನ – ನಾವು
ಸ್ವಿತೃವನುನು ಪಾರಥಿರಸೀದು ನನನುಲ್ಲ ಧಿೀಶಕ್ತಯನುನು ಪರಚೀದಸ್ು ಅಂತಲಲ – ನಮಮಲ್ಲ ಪರಚೀದಸ್ು ಅಂತ – ಅಥಾರತ್ತ್
ಇಡೀ ಮಾನವ ಕ್ುಟುಂಬದಲ್ಲ ಅಂತ. ಧಿೀಶಕ್ತ ಎಂದರೆ ಏನು? – ವೆೈಜಾಞಾನಕ್ ತಳುವಳಿಕೆ. ನಮಮ ರಸೆಲ್ ಹೆೀಳಾತನಲಲ –
ಅದೆೀ.’
ಕಾವಿಗೆ ಕ್ೂರ್ತ ಕೊೀಳಿಯಂತ್ತೆ ತನನು ವಿಚಾರವನೆನುೀ ಚಿಂತಸ್ುತತದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತು, ಇಷ್ಟುಟಿ ಮಾತ್ತಾಡುತ್ತಾತರಲಲ ಈ
ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ಹೆೀಳುವುದು; ಇವರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಹೆೀಗೆ ತ್ತಾನು ಯೀಜಸಿದ ಕ್ರಯ ಸಫುೀಟವಾಗುತತದೆ ನೀಡುವುದು.
‘ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆಗಳೆಲಲ ತಪೂಪಂತ ಅನನುಸಿದರೆ ಇದಕೆಕಿ ವಿರುದಧವಾಗಿ ನಮಮ ನಮಮಂಥವರು ಏನಾದರೂರ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಲಲವೆ
ಜೀಯಿಸ್ರೆ? ಕ್ರಯ, ಮಾತಲಲ.’
ಇನೆನುೀನೀ ಥಟಟಿನೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ.
‘ಛೆ ನನೆನು ನಮಮನನು ಕಾಫಿೀನೂರ್ ಕೊಡದೆ ಕ್ಳಿಸಿದೆ. ನಾಗಮಣಿೀ, ನಾಗಮಣಿೀ, ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದರೂರ್. ನಡುಮನೆಯಳಗೆ
ಮೃದುವಾದ ಬಳೆಯ ಸ್ದಾದಯಿತು.
‘ಸಾಹುಕಾರುರ ಬಂದದಾರೆ, ನನೆನು ಅವರನನು ಹಾಗೆ ಕ್ಳಿಸಿದಾಯುತ’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆ ತರುಗಿ, ‘ನಾಗಮಣಿ ನನನು
ಸಸೆ. ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದಾನಲಲ ನನನು ಮಗ ಅವನ ಹೆಂಡತ. ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಬಾಡಗೆ ಹೆಚುಚಾ. ಸ್ಂಪಾದನೆ
ಸಾಲದು. ಇಲ್ಲ ಮನೆೀಲ್ ನನನು ಹೆಂಡತ ತೀರಿಹೊೀದಮೀಲೆ ಬರೊೀವಿರಗೆ ಹೊೀಗ್ೀವಿರಗೆ ಮಾಡಹಾಕೊೀರು ಇಲಲ. ನನನು
ಕ್ರೆೀಮಗಳಿಗಿನೂರ್ನು ಹತುತ ವಷ್ಟರ. ಆದರಂದ ನಾಗಮಣಿ ಇಲೆಲ ಇದಾದಳೆ. ಏನು ಮಾಡೀದು ಹೆೀಳಿ. ನಮಮದು ಪರಖ್ಯಾಯತ
ಶ್ರೀತರೀಯ ಮನೆತನಾಂತ ಜನ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತಾರರೆ. ಒಂದ್ಂದು ಸಾರಿ ಮನೆೀಲ್ ಹದನೆೈದು ಇಪಪತುತ ಜನ
ಯಾತರಕ್ರಿತ್ತಾರರೆ. ಹಿರೆೀ ಮಗನನು ಲೌಕ್ಕ್ಕೆಕಿ ಬಿಟಿಟಿದೆದೀನೆ. ಇನನುಬಬನ ವೆೈದಕ್ ಧ್ಮರಕೆಕಿ ಹಚಿಚಾದೆೀನೆ. ಶಂಕ್ರನಗೆ ಎಲಲ ಗ್ತುತ
– ಜಯೀತಷ್ಟಯ, ವೆೀದ, ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳ ಎಲಲ. ಪಾರಚಿೀನವಾಗಿ ಬಂದದದನನು ಕೆೈಬಿಡಲ್ಕೆಕಿ ಆಗಲವಲಲ ಹೆೀಳಿ. ಅವನಗೆ ಮುಂದನ
ಸಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ನಾಗಮಣಿನನು ಅವಳ ಗಂಡನ ಹತರ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಕ್ಳಿಸೆತೀನೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಆಕ್ಳಿಕೆಯನುನು ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ತಡೆದುಕೊಂಡ. ಜೀಯಿಸ್ರ ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡ ಪರಯೀಜನವಿಲಲ. ಜಡಾಡದ
ಜಾಗಗಳನುನು ಉತತಲು ಕ್ರಯಯಿಮದ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀಯಿಸ್ರು ಪೆೀಪರನೆನುತತ ತನಗೆೀನೀ ತೀರಿಸ್ಲು
ಹುಡುಕ್ುತತದದರು. ಸಾಹುಕಾರುರ ತನನು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾತರೆ ಎನುನುವುದನುನು ಜಾಹಿೀರಾತು ಮಾಡಲು ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆೀ
ತನನುನುನು ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡದಾದನೆ. ಈ ಜನರ ಜತ್ತೆಗೆಲಲ ಇರುವ ದಾಕ್ಷಣಯದ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲೆಲ ತನನು ದೌಬರಲಯವಡಗಿದೆ. ಕ್ರಯಯ
ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಮಾತರ ನನನು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿ ರೂರ್ಪ ಈ ಜನರ ಪರಜೆಞಾಯಲ್ಲ ಮೂರ್ಡೀತು.
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ನಾಗಮಣಿ ಎರಡು ಬಾಳೆಲೆಗಳ ಚೂರ್ರನುನು ತನನು ಮತುತ ಮಾವನ ಎದುರಿಗಿಡಲು ಬಗಿಗದಳು. ತನೆನುದುರಿಗೆ ಬಗಿಗದ ಪಾರಯದ
ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನ ಮನಸ್ುಸಿ ನೆಟಿಟಿತು. ಆರೊೀಗಯ ತುಳುಕ್ುವ ಇಂತಹ ಹೆಣಣಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು
ಊಹಿಸ್ುವುದೆೀ ಕ್ಷ್ಟಟಿ. ತುಂಬಿದ ಎದೆಯನುನು ಮುಚಿಚಾದ ಚೌಕ್ುಳಿ ಬಟೆಟಿಯ ರವಿಕೆ, ಸ್ಣಣ ಸಂಟ, ಕ್ಂದು ಬಣಣದ ಸಾದಾ
ಸಿೀರೆಯಲ್ಲ ಕೊರೆದು ತ್ತೆಗೆದಟಟಿಂತಹ ಆಕ್ೃತ, ಎಣೆಣಗೆಂಪು ಬಣಣ, ಮಧ್ಯ ಬೆೈತಲೆ ತ್ತೆಗೆದು ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿದು
ಜಡೆಹಾಕ್ದದಳು. ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಉದದನೆಯ ಕ್ುಂಕ್ುಮ. ತ್ತಾಳಿಯಂದು ಬಿಟಟಿರೆ ಅವಳ ಮೈಮೀಲೆ ಇನೆನುೀನೂರ್
ಆಭರಣವಿರಲ್ಲಲ. ಎಲೆಯ ಮೀಲೆ ಚಕ್ುಕಿಲ್ಬಡಸಿ ಅವಳು ಮೀಲೆೀಳುವಾಗ ಬಾರಸಿಯಸ್ರ ತಡದ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು
ರವಿಕೆಯಲ್ಲ ಉಬಿಬ ಅಲಾಲಡದುವು. ಆದರೆ ತ್ತಾನು ಎಷ್ಟುಟಿ ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ಳೆಂಬ ಪರಿಜಾಞಾನವೆೀ ಅವಳಿಗಿಲಲವೆನುನುವುದು ಅವಳ
ಪರತಯಂದು ಭಂಗಿಯಲೂರ್ಲ ವಯಕ್ತವಾಗುತತತುತ. ಅವಳು ಬಗುಗವುದು, ನಲುಲವುದು, ನಡೆಯುವುದು, ಕ್ಣಾಣಡಸ್ುವುದು,
ಬಾಗಿಲ್ನ ಹತತರ ಕಾದುನಲುಲವದು- ಎಲಲವೂ ನತಯದ ದುಡಮಯ ವಿವಿಧ್ ಭಂಗಿಗಳಾಗಿದುದವೆೀ ವಿನಾ ಅವಳ
ಸೌಂದಯರದ ಅಭಿವಯಕ್ತಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಕಾವೆೀರಿ ಮಾತರ ಸಪುಪ ಹೊತುತ ನಡೆಯುವುದನೂರ್ನು ತನನು ನತಂಬಗಳಾಡುವ
ಚೆಲುವಿಗೆ ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತತದದಳು. ಸಿೀರಿಯಸಾಸಿಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ಮಾಗರರೆಟ್ ಅಧ್ರಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಸಿಗರೆೀಟ್
ಎಳೆಯುವುದಾಗಲ್ೀ, ಕೆನೆನುಯ ಮೀಲ್ನ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಸ್ಮೃದಧಯನುನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ತಳಿಳ ಮುಖವನುನು ಮೀಲಕೆಕಿತುತವುದಾಗಲ್ೀ
ಇನನುಂದು ಬಗೆಯ ಸಗಸ್ು. ಬಾಗಿಲ ಬುಡದಲ್ಲ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಂತದದ ನಾಗಮಣಿಯ ತರಭಂಗಿಯಲ್ಲಲ್
ಅಡಗೆಯಲೆ ಹತತಸ್ಲು ಪಟಟಿ ಸ್ುಸಿತನ ಪರಿಹಾರವೊ, ಅಥವಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೆೀದದ ಆಯಾಸ್ದ ಶಮನದ
ಉಪಾಯವೊ ಇತುತ – ಅಷೆಟಿ. ಗಂಡಸ್ರೆದುರು ಕ್ೂರ್ರುವಂತಲಲವಾದದರಿಂದ ಬಾಗಿಲ್ಗ್ರಗಿ ಹಿೀಗೆ ತರಭಂಗಿಯಲ್ಲ
ನಂತದಾದಳೆ. ಮೈಯಲ್ಲ ಅರಳುತತರುವ ಸೌಂದಯರದ ಪರಿವೆ ಸ್ದಾ ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲರುವ ನಾಗಮಣಿಗೆ ಇಲಲ.
ರುಚಿಯಾದ ಕ್ೂರ್ಳೂರ್ ಬೆೀಯಿಸ್ಲೆಂದೆೀ ಬದುಕ್ುವ ಈ ಹೆಂಗಸ್ರು; ಹೊಟೆಟಿ ಸೆೀರಿದ ಈ ಕ್ೂರ್ಳು ಪಾಯಿಖ್ಯಾನೆಯಾದದನುನು
ಎತತಲೆಂದೆೀ ಬದುಕ್ುವ ಹೊಲೆಯರು; ಏತನಮಧ್ಯೆಯ ಆಹಾರವನುನು ಜೀಣಿರಸಿಕೊಳುಳತತ ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರುವ
ಭಾರತೀಪುರದ ಪೌರರು – ಜಗನಾನುಥನ ಮೈಯಲ್ಲ ರೊೀಷ್ಟದ ಚಲನೆಯಾಯಿತು.
ಬಾಗಿಲ ಬಡುದಲ್ಲ ಚಕ್ುಕಿಲ್ ಡಬಬ ಹಿಡದು ನಂತದದ ನಾಗಮಣಿಯ ಮುಖವನುನು ನೀಡದ. ಬೆಳಕ್ನುನು ಕೆನೆನುಯ
ಮೀಲಂಚಿನಲ್ಲ ಹೊಳೆಯಿಸ್ುವ ನುಣುಪಾದ, ಮೃದುವಾದ ಚಮರ. ತುಂಬಿದ ತುಟಿಗಳು, ಸ್ವಲಪ ದ್ಡಡವೆೀನೀ
ಅನನುಸ್ುವ ಕ್ವಿಗಳು. ತನನು ಕ್ಣುಣ ಅವಳ ದ್ಡಡ ದ್ಡಡ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ದಾಗ ತನಗೆ ಇನನುಂದು ಚಕ್ುಕಿಲ್ಯನುನು
ಮುಗಿಸಿದ ಮೀಲೆ ಬಡಸ್ುವ ನರಿೀಕೆಷಯಲಲದೆ ಇನೆನುೀನೂರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಅವಳ ಆಳದಲ್ಲರುವ ದುಃಖವನುನು
ಬಗೆಯುವವನಂತ್ತೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ನೆಟುಟಿ ನೀಡದ. ಆದರೆ ಅವಳು ಶೂರ್ನಯವನುನು ನೀಡುವವಳಂತ್ತೆ ಅವನನುನು ನೀಡುತತ
ನಂತಳೂರ್. ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರು ಪೆೀಪರ್ ಓದುತತ ‘ನೀಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳೆಳಯದಲಲ ಅಂತ
ಯಾರೊೀ ಬರೆದದಾದರೆ’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಹೂರ್ಗುಟಿಟಿ ನಾಗಮಣಿಯ ದುಃಖದಲ್ಲ ಪಾಲಾಗಲು, ಅವಳ ನರಪೆೀಕ್ಷವಾದ
ಸೌಂದಯರವನುನು ಅಚಿರಸ್ುವವನಂತ್ತೆ ನೀಡದ. ಆದರೆ ಕ್ಣುಣ ಮಿಟುಕ್ಸ್ುವ ಕ್ಲ್ಲನಂತ್ತೆ ಅವಳು ನಂತದದಳು. ತನನು ಆತರತ್ತೆ
ಎಂದೂರ್ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನುನು ತ್ತಾಗಲಾರದು ಎನನುಸಿತು. ಯಾವ ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ಆಪೆೀಕೆಷಯೂರ್ ಇಲಲದ ತನನು ಪೆರೀಮದಂದಲೂರ್
ಅವಳಲ್ಲ ಜಡುಡಗಟಿಟಿಹೊೀದ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಯನುನು ಅರಳಿಸ್ುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆನಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ
ನವಿರಣಣನಾದ. ಇವಳಂಥವರು ಅರಳಲಾರದೆೀ ಹೊೀದರೆ ತನನು ಯೀಜತ ಕ್ರಯ ನಷ್ಟಫುಲವೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವಳ
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ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇಷ್ಟಿಂದು ಹುಚುಚಾ ಸಗಸಿನಂದ ಅರಳಿ ನಂತವೆ? ‘ಯಾಲಕ್ಕಿಯ ವಾಸ್ನೆ ನೆಲದ ಸ್ತವವನೆನುಲಲ
ಹಿೀರಿಬಿಡುತತದೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸ್ತ್ತೆತ. ಅದಕೆಕಿೀ ಅದು ಅಡಕೆಗೆ ಒಳೆಳಯದಲಲವೊೀ ಏನ. ಏನೂರ್ಂತೀರಿ?’ ಎಂದು
ಜೀಯಿಸ್ರು ಕೆೀಳಿದರು. ಜಗನಾನುಥ ಗ್ತತಲಲ ಎಂದ.
‘ನನಗಿನುನು ಚಕ್ುಕಿಲ್ ಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಸೆನುೀಹದಂದ ನಾಗಮಣಿಯನುನು ನೀಡುತತಲೆೀ ಹೆೀಳಿದ. ‘ಇನನುಂದು ಹಾಕ್ಕೊಳಿಳ’
ಎಂದು ಜೀಯಿಸ್ರು ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡದರು. ನಾಗಮಣಿ ಕಾಫಿ ತರಲು ಒಳಗೆ ಹೊೀದಳು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಉತಕಿಟವಾಗಿ ಪರಯತನುಸಿದರೂರ್ ಇನನುಬಬರ ದುಃಖ ತನನುದಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆನನುಸಿತು. ಮತ್ತೆತ ಕಾಫಿ ತಂದು ಬಗಿಗ ನೆಲದ
ಮೀಲ್ಟಟಿಳು. ಇವಳ ಪಾಲ್ಗೆ ತ್ತಾನು ಎಂದೂರ್ ಯಾರೂರ್ ಆಗಲಾರೆ. ಇಡೀ ಊರು ಜೀವಂತವಾದರೆ ಇವಳು
ಆಸಫುೀಟಿಸಿಯಾಳು ಎಂದು ಬಯಸ್ುವುದಷೆಟಿ ಕ್ನಸ್ುವುದಷೆಟಿ ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ . ನಾಗಮಣಿ ಹೊರಟು ಹೊೀದಳು.
ಜೀಯಿಸ್ರು ಏಳಲು ಬಿಡಲ್ಲಲ. ಕೊರೆಯತತ ಕ್ೂರ್ತರು.
ಮತ್ತೆತ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ವಿಷ್ಟಯ. ಸ್ವಿತೃವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ನಂತು ಪಾರಥಿರಸ್ುವವನಗೆ ಪರತಮಾಚರನೆ ಸ್ಲಲದು.
ಜೀಯಿಸ್ರು, ಈಗಿನ ಅಚರಕ್ರಾದ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರು ಒಂದೆೀ ಕ್ುಟುಂಬದವರು. ಜೀಯಿಸ್ರ ತಂದೆಯ ತಂದೆ,
ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರ ಸಾಕ್ುತಂದೆಯ ತಂದೆ ಸ್ವಂತ ಅಣಣ ತಮಮಂದರು. ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ದತುತ ಮಗ. ಶಾಸತರೀಕ್ತವಾಗಿ
ದತ್ತಾತಗಲ್ಲಲ ಎನುನುವುದಕೆಕಿ ತನನು ಹತತರ ರೆಕಾಡ್ಗರಳು ಇದಾದವೆ. ಆದದರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥನ ಪೂಜೆಯ ಹಕ್ುಕಿ ನಜವಾಗಿ
ಇರೊೀದು ತನಗೆೀ ಹೊರತು ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನಗಲಲ. ಅಲಲದೆ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನ ಮಗನಗೆ ಮಡಯಿಲಲ, ಮೈಲ್ಗೆಯಿಲಲ.
ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಹೆಚುಚಾ ಬೆೀರೆ ಹಿಡದತುತ. ಆದರೆ ತನನು ಮಗ ಹಾಗಲಲ. ಇಡೀ ವೆೀದ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲದೆ.
ಜೀಯಿಸ್ರು ಕೆೀಸ್ ಹಾಕ್ಬೆೀಕೆಂದದಾದರೆ.
ಅಟಟಿದಲ್ಲ ಏಣಿ ಬಿದದ ಶಬಧವಾಯಿತು. ನಡುಮನೆಯಲ್ಲ ಜೀಯಿಸ್ರ ಮಗಳು ಇನನುಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜತ್ತೆ
ಪಗಡೆಯಾಡುತತದದಳು. ಜೀಯಿಸ್ರ ಮಗ ಓಡ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದ : ‘ಅವರೆಲಲ ಇವತುತ ದೆೀವಸಾಥಾನದಲೆಲೀ ಊಟ
ಮಾಡುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಮಲಲಂತ್ತೆ. ಸಾನುನ ಪೂಜೆ ಎಲಲ ಮಾಡಸಿದೆ. ಊರು ತೀರಿಸಿ ಬರೆತೀನೆ.’ ಮತ್ತೆತ
ದಾರಿಯಲ್ಲ ನಂತ ಯಾತರಕ್ರ ಜತ್ತೆ ಸೆೀರಿ ನಡೆದ. ಜೀಯಿಸ್ರು ಬಿಡಲೆೀ ಇಲಲ, ಎಡಗೆೈ ನೆಲಕ್ೂರ್ಕಿರಿ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲ ಮುಷಟಿ
ಕ್ಟಿಟಿ, ಬಿಚಿಚಾ, ಆತರವಾಗಿ ಎದೆ ಮುಟಿಟಿಕೊಳುಳತತ, ಹತತರ ಸ್ರಿಯುತತ ಮಾತ್ತಾಡದರು:
‘ನೀವು ಧ್ಮರದಶ್ರಗಳಾಗಿದದರೆ ಏನಾದರೊಂದು ಇತಯಥರ ಮಾಡಬಹುದತುತ. ಆದರೆ ಇಲಲವಲಲ? ಈಗ ನಾನೆೀನು
ಮಾಡಬಹುದು ಹೆೀಳಿ? ಭಾರತೀಪುರದವರು ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಬಾರದು. ಮಂಜುನಾಥನೆೀ ಎಲಲ ನಣರಯ
ಮಾಡಾತನೆೀಂತ ಹೆೀಳಾತರೆ. ಆದರೆ ಇದನನು ನಾನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ರಲ? ನನನು ಮಗನಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ: ಕಾನೂರ್ನು ಹೆೀಗಿದೆ
ತಳ್ಕಿ – ಕೆೀಸ್ ಹಾಕ್ಣ ಅಂತ. ನಾನು ಕೆೀಳ್ೀದು ಇಷ್ಟಿಂದು ಹೆಸ್ರಾದ ದೆೀವಸಾಥಾನದಲ್ಲ ವಿಧ್ುಯಕ್ತವಾದ ಪೂಜೆ ಪುನಸಾಕಿರ
ನಡೀಬೆೀಕೊೀ ಬೆೀಡವೊ – ಅಂತ. ಪರಭುಗಳು ನನನು ಮಾತನನು ಕ್ವಿಗೆ ಹಾಕೊಕಿಳಳಲಲ. ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಅವನಗೆೀನಾಗಬೆೀಕ್ು ಹೆೀಳಿ.
ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳಿಗೆ ನಾನಂದು ಕಾಗದ ಬರಿದಟಿಟಿದೀನ. ಅದನನು ದಯಮಾಡ ನೀವು ಇಂಗಿಲೀಷಗೆ ಮಾಡಕೊಡಬೆೀಕ್ು.’
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ಜಗನಾನುಥ ಹೂರ್ ಎನನುಲ್ಲಲ. ಊಹು ಎನನುಲ್ಲಲ. ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ಹೆೀಳಿಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ಕಾದ. ಆದರೆ ಅವರ
ಮನಸಿಸಿನ ಜೌಗಿನಲ್ಲ ಏನನುನು ನೆಡುವುದೂರ್ ಅಸಾಧ್ಯ. ಒಂದೆೀ ಮಾತ್ತಾಡುತತಲೆೀ ಇರುತ್ತಾತರೆ. ನಾಗಮಣಿ ಅರಳುವುದಲಲ.
ಯಾರೂರ್ ಪಾರಯಶಃ ಅರಳುವುದಲಲ ಇವರ ಮಾತು ಕೆೀಳುತತ ನಾನು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಡಲವಾದೆೀನು ಅಷೆಟಿ. ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ
ಮಂಜುನಾಥ ನನನುನೂರ್ನು ಕ್ವಿದುಬಿಡುತ್ತಾತನೆ. ಕಾವೆೀರಿಗಿದದಂತ್ತೆ ನಾಗಮಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಒಳಮಾಗರಗಳು ಇಲಲ. ಯಾವ
ಭಾವನೆಯೂರ್ ಇಲಲದೆ ನನನುನುನು ನೀಡದಳು. ತ್ತಾನು ಹೆಣೆಣಂಬ ಪರಿವೆಯೂರ್ ಅವಳಿಗಿಲಲವೆ? ಸ್ುಮಮನೆೀ ನೀಡದಳು ಚಕ್ುಕಿಲ್
ಬಡಸ್ಲು ಕಾಯುತತ. ನನನು ನೀಟ ಅವಳ ಒಳಗೆೀನೂರ್ ಹೊತತಸ್ಲ್ಲಲ. ಅವಳ ದ್ಡಡ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಶೂರ್ನಯ ಮಾತರ ಇತುತ.
ನೀಳವಾದ ರೆಪೆಪಗಳು ಮುಚುಚಾತತ ತ್ತೆರೆಯುತತ ಇದದವು. ನೀಡುವಾಗಲೂರ್ ನಾನದೆದೀನೆ ಎಂಬ ಪರಿವೆ ಅವಳಿಗಿರಲ್ಲಲ. ಹಿೀಗೆ
ನೂರ್ರು ಯಾತರಕ್ರು ಬಂದು ತಂದು ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಅವಳನುನು ನೀಡುತ್ತಾತರೆ. ಮತ್ತೆತ ಅವರಿಗೆ ಬಡಸ್ಬೆೀಕಾದ ಕ್ಷಣಕಾಕಿಗಿ
ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ ಅವರ ಎಲೆ, ಅವರ ಕೆೈ, ಅವರ ಬಾಯಿ, ತನುನುತತ ತೃಪಿತ ಪಡುವ ಅವರ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ನಡುತ್ತಾತ ನಲುಲತ್ತಾತಳೆ,
ತರಭಂಗಿಯಲ್ಲ ಆಯಾಸ್ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳುಳತತ. ಅವಳ ಚಕ್ುಕಿಲ್ ತಂದ ನೂರ್ರರಲ್ಲ ಇನನುಬಬ ನಾನು ಅಷೆಟಿ. ಮಾಂಸ್ದಂದ
ತುಂಬಿದ ಅವಳ ಬೆಚಚಾಗಿನ ಮೊಲೆಗಳು, ಬೆಚಚಾಗಿನ ಸ್ಂದಗಳು ಎಂದೂರ್ ಅವಳನುನು ಹೊರಳಿಸ್ುವುದಲಲ. ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ
ಗಂಡನ ಜತ್ತೆಗಿದದರೆ ಮುಟುಟಿ ನಂತು ಬಸ್ುರಾಗುತ್ತಾತಳೆ. ಹೆರುತ್ತಾತಳೆ. ಅಷೆಟಿ. ಹೆತುತ ಹೆತುತ ಹೊಟೆಟಿ ಸ್ುಕಾಕಿಗುತತದೆ ಮೊಲೆ
ಜೀತುಬಿೀಳುತತದೆ -ಅಷೆಟಿ.
‘ಈ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ಮಾಡರೊೀ ಮೊೀಸ್ ಒಂದ್ೀ ಎರಡೀ? ನಮಮ ತ್ತಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟಾನನು ಮಂಜುನಾಥನಗೆ
ನಮಮ ಹೆಸ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಕೊಟಟಿರಲಲ ಅವರು ಕೊಟಟಿ ಬಂಗಾರ ಎಲಲ ದೆೀವರ ತಲೆೀ ಮೀಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಳಿದರ?
ಹುಚುಚಾ ಅಷೆಟಿ. ಮಗನಗೆ ನೆೀವಳ ಮಗಳು ಹೆಂಡತಗೆ ಸ್ರ ಬಳೆ ಬೆಂಡೀಲೆ -ಇದಕೆಕಿಲಲ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಂದ ಬಂತೂರ್ಂತ
ತಳಿದದೀರಿ?’
ಜೀಯಿಸ್ರು ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಸ್ರಿದು ಸ್ರಿದು ತನನು ಹತತರವೆೀ ಕ್ೂರ್ತದದರು. ತನನು ಕ್ವಿಯ ಹತತರ
ಮಾತ್ತಾಡುತತದದರು. ಅವರ ಕೆಂಪು ಹಲುಲಗಳನುನು ಕೆಂಪು ಕ್ಲ್ಲನ ಒಂಟಿಯನುನು ಜಗನಾನುಥ ದುರುಗಟಿಟಿ ನೀಡದ. ಇವರಿಗೆ
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಖಂಡತ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸಿ ತುಂಬ ಬೆೀಸ್ರವಾಯಿತು.
‘ಹೊತ್ತಾತಗತ ಇದೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ. ಈ ಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂರ್ ನೆನಪಾಗುತತದೆ: ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಶೂರ್ನಯವಾದ
ಬಿೀದ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಗೆ ಬಾರಿಸ್ುವ ದ್ಡಡ ಗಂಟೆಯ ಶಬದ. ಬೆೀಸ್ರದಂದ ಮೈ ಮುರಿಯುತತ ಹೊರಡಲು ಅನುವಾಗಿ
ನಂತದಾದಗ ಮಹಡ ಮಟಟಿಲನುನು ದಡದಡನೆ ಇಳಿಯುತತ ಜೀಯಿಸ್ರ ಮಗಳು ಕ್ರುಚಿದದಳು :
‘ಅಪಪಯಾಯ ಅಪಪಯಾಯ ಬನನು, ಅತತಗೆ. ಅತತಗೆ…’
ಜೀಯಿಸ್ರು ಒಳಗೆ ಓಡದರು. ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಓಡ ಮಟಟಿಲು ಹತತದ. ಬಣಣದ ಸೌತ್ತೆಕಾಯಿಗಳನುನು ಬಾಳೆಯ ನಾರಿನಲ್ಲ
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ತೂರ್ಗಿದದ. ಮಡಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಹರವಿದದ ಮಹಡಯಲ್ಲ ಮೀಲಾಫುವಣಿಯ ತಲೆಗೆ ಇಳಿಬಿಟಟಿ ಹಗಗಕೆಕಿ ನಾಗಮಣಿ ನೆೀತು
ಬಿದದದದಳು. ಕೆಳಗ್ಂದು ಏಣಿಬಿದದತುತ.
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ೂರ್ರಿನ ತಲೆಗೆ ಏನಯನನುಟುಟಿ ಸ್ರ ಸ್ರನೆೀ ಹತತದ, ನಾಗಮಣಿಯನುನು ಮೀಲಕೆಕಿತತ ಮೈಗವಚಿಕೊಂಡು ‘ಕ್ತತ
ಕೊಡ’ ಎಂದು ಅರಚಿದ. ಜೀಯಿಸ್ರು ಧೀತರವನೆನುಸೆದು ಓಡಹೊೀಗಿ ಕ್ತತ ತಂದುಕೊಟಟಿರು. ಹಗಗವನುನು ಕ್ತತರಿಸಿ
ಜಗನಾನುಥ ಮಲಲನೆ ನಾಗಮಣಿಯನುನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ. ಕ್ತತಗೆ ಬಿಗಿದದದ ಕ್ುಣಿಕೆ ಬಿಚಿಚಾದ.
‘ಓಡಹೊೀಗಿ ಡಾಕ್ಟಿರನುನು ಕ್ರೆದು ತನನು’ ಎಂದ. ಜೀಯಿಸ್ರು ಮತ್ತೆತ ಓಡದರು. ಜಗನಾನುಥ ನಾಗಮಣಿಯ ಮೈಮುಟಿಟಿ
ನೀಡದ. ಬೆಚಚಾಗಿದೆ ಎನನುಸಿತು. ಅಥವಾ ತನನು ಭರಮಯ? ಅವಳ ಕ್ತುತ ಮುರಿದು ಮೂರ್ಗೂರ್ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದತುತ.
ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗುಡೆಡಗಳು ಮೀಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದವು. ಅವಳನುನು ಉಸಿರಾಡಸ್ಲು ತನಗೆ ಗ್ತತದುದ ಉಪಾಯಗಳನೆನುಲಲ ಮಾಡದ.
ಮುಖ ಅಡಯಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಬೆನನುನುನು ಒತತದ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟುಟಿ ಉಸಿರಾಡದ. ಎದೆಯನುನು ಉಜಜೆದ.
ವಿಕಾರವಾಗಿದದ ಅವಳ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ಮುಚಿಚಾದ. ಹುಡುಗಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲ ನೀರು ತರಿಸಿ ಅವಳ ಮುಖವನುನು ತಳೆದ.
ಸೆೈಕ್ಲ್ ಮೀಲೆ ಬಂದ ಡಾಕ್ಟಿರರು ಪರಿೀಕ್ಷಸಿ ‘ಪಾರಣ ಹೊೀಗಿದೆ’ ಎಂದರು. ಜೀಯಿಸ್ರು ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈಹೊತುತ
ಕ್ೂರ್ತರು. ಅವಾಕಾಕಿಗಿ ಮಾತಲಲದೆ ಕ್ೂರ್ತ ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೆೀಳುವುದು ತೀರದೆ ಜಗನಾನುಥ ನಂತ. ಆ ವಷ್ಟರ ತ್ತಾನೆೀ
ಪಾಸ್ುಮಾಡ ಬಂದದದ ಯುವಕ್ ಡಾಕ್ಟಿರ್:
‘ಸ್ೂರ್ಯಿಸೆೈಡ್ ಆದದರಿಂದ ಪಲ್ೀಸ್ರಿಗೆ ತಳಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಪೀಸ್ಟ್ಮಾರಟಿಂ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಸಾರಿ, ನಾನು ಹೊೀಗೆತೀನೆ’
ಎಂದು ಹೊರಟು ಹೊೀದರು. ಗದದಲವಾದದರಿಂದ ಜೀಯಿಸ್ರ ಮನೆ ತುಂಬ ಜನ ನೆರೆದರು. ‘ಅಯಯೀ ಎಷ್ಟುಟಿ ಒಳೆಳೀ
ಹುಡುಗಿ. ಒಂದೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡೆದ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತದುಳ.’ ಎಂದು ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸ್ರು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು
ಅಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಜಗನಾನುಥ ನಾಗಮಣಿಯ ಗಂಡನ ಅಡೆರಸ್ಸಿನುನು ಕೆೀಳಿ ಪಡೆದ. ಅವಳ ತಂದೆಯ ಅಡೆರಸ್ ಕೆೀಳಿದಾಗ
ತಂದೆ ತ್ತಾಯಿ ಇಬಬರೂರ್ ಇಲಲವೆಂದು ತಳಿಯಿತು. ಹಾಸ್ನದಲ್ಲ ಅಣಣ ಹೊೀಟೆಲಂದರಲ್ಲ ಅಡಗೆಗಿದಾದನೆಂದು ಯಾರೊೀ
ಹೆೀಳಿದರು. ಅವಳ ಗಂಡನಗೆ ಬರುವಂತ್ತೆ ಟೆಲ್ಗಾರಂ ಕ್ಳಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆಂದು ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಟ. ಮನೆಯ
ತುಂಬ ಬಿೀದಯ ತುಂಬ ಸೆೀರಿದದ ಜನರನುನು ನಡ ಅವನಗೆ ವಾಕ್ರಿಕೆಯಾಯಿತು. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೆೈಯಲ್ಲ
ಲೀಟ ಹಿಡದು ನಂತದದವರು ಹಲವರು. ಎರಡು ಮೂರ್ರು ನಮಿಷ್ಟಕೊಕಿಮಮ ಅವನ ಮೈ ಅಸ್ಹನೀಯವಾಗಿ
ನಡುಗತಡಗಿತು. ಒಣಗಿದ ಗಂಟಲನುನು ಒದೆದಮಾಡಕೊಳಳಲು ಯತನುಸ್ುತತ, ಆದರೆ ಉಗುಳು ನುಂಗಲು ಅಸ್ಹಯಪಡುತತ
ಸಿೀದ ಪೀಸಾಟಿಫಿೀಸಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಟೆಲ್ಗಾರಂ ಕೊಟುಟಿ ತನನು ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ, ಊಟ ಬೆೀಡವೆಂದು ಹೆೀಳಿ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದ. ಅಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲಲ. ನಟುಟಿಸಿರಿಡುತತ ಏನೂರ್ ತಳಿಯದಂತ್ತಾಗಿ ಚಡಪಡಸ್ುತತ
ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುವುದನುನು ಕಾದ. ದೂರ್ರದಂದ ಹೊಲೆಯರು ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಬರಿ ಲಂಗ್ೀಟಿ ಉಟಟಿ ಕ್ಪುಪ
ಮೈಗಳು, ಕೆದರಿದ ತಲೆಗಳು, ಏನನೂರ್ನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ದ ಕ್ಣುಣಗಳು. ಇವತುತ ಬೆೀಡವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳಿದ.
ನಾಗಮಣಿಯ ಸಾವನಂದ ತ್ತಾನು ಸ್ಂಕ್ಟಪಡುತತದೆದೀನೆಂಬುದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ತಳಿದರಬೆೀಕ್ು. ರೂರ್ಮಿಗೆ ಕಾಫಿಯನುನು ತಂದು
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ಮೀಜನ ಮೀಲ್ಟುಟಿ ಜಗನಾನುಥನ ಸ್ುಡುವ ಹಣೆ ಮುಟಿಟಿ ನೀಡ ಕೆಳಗೆ ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದಾದಗ ಮನಸಿಸಿಗೆ
ಕೊಷೀಭೆಯಾದಾಗೆಲಲ ಅವನಗೆ ಹೆೀಗೆ ಜವರ ಬರುತತತ್ತೆತಂಬುದನುನು ತಳಿದ ಅವರು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಹೊರಟು ಹೊೀದದದನುನು ನೀಡ
ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೃತಜಞಾತ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಮಲಗಿದ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ರಾತ್ತೆರ ಎಚಚಾರವಾದಾಗ ಬೆಳದಂಗಳಿತುತ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಕ್ಟಕ್ ಮುಚಿಚಾದ. ಮತ್ತೆತ ಶೂರ್ನಯವಾದ ಮನಸಿಸಿನಂದ ಥಟಟಿನೆೀ ಏನು ವಿಚಾರ ಮೂರ್ಡತು? ಎಲಲವುದಕ್ೂರ್ಕಿ
ನಶಚಾಯಿಸ್ು, ನುಗುಗ, ಹೆದರುವುದು ಅನಗತಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದದದಲ್ಲ – ತನನು ವಿಚಾರವನುನು ಮಾತನಲ್ಲ
ಸ್ಪಷ್ಟಟಿಮಾಡಕೊಳಳಲಾರದೆ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನಾದ. ಈಗ ಬದುಕ್ದುದ ಈಗ ಸ್ತತದದ ನಾಗಮಣಿಯನುನು ಒಳಹೊೀಗಳು ಮತ್ತೆತ
ಮತ್ತೆತ ಯತನುಸ್ಲು ಸ್ುಸಾತಗಿ ನದೆದ ಹೊೀದ.
ತನನುನುನು ಕ್ವಿದದದ ಮಂಕ್ನುನು ಹರಿದುಕೊಳಳಲು ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದದವನೆೀ ಜಗನಾನುಥ ಗೆೀರುಗುಡಡ ಹತತಹೊೀದ. ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ
ಬರೆಯಬೆೀಕೆಂದದದ ಕಾಗದದ ಮಾತನ ತುಣುಕ್ುಗಳು ಮನಸಿಸಿಗೆ ಬರತಡಗಿದವು; ಡೆಸ್ಪರೆೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ರಯಗೆ
ತಡಗಿದೆದೀನೆ. ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ನಾನು ಕ್ುಡಯಡೆದು ಚಿಗುರಿಯೀನು, ಊರು
ಚಿಗುರಿೀತು. ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆ ಪಟಟಿಂಗೆ ಹರಟುತತದಾಗ ನಾಗಮಣಿ ತನನು ಪಾಡಗೆ ತ್ತಾನು ನಶಚಾಯಿಸಿಬಿಟಿಟಿದುದ ನೀಡದರೆ ಆದರೆ ನಾಗಮಣಿಯ ಕ್ರಯಯ ಅಥರ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಪೂಣರ ಹೊಳೆಯುವುದಲಲ. ತುಂಬ ಆತರನಾಗಿ ತ್ತಾನು
ಒಡಡಕೊಂಡು ನಂತಂತ್ತೆ, ಈ ಒಡಡ ಕೊಂಡರುವ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಪಾರಯಶಃ ಏನೂರ್ ಇಲಲವೆನನುಸಿ ಹಾಸಾಯಸ್ಪದವಾದಂತ್ತೆ. ಅದೂರ್
ಅಲಲ. ಮತ್ತೆತ? ನಂತಳು. ಬಗಿಗದಳು. ಬಡಸಿದಳು. ಹತತದಲು. ಹಗಗಕೆಕಿ ಕ್ುಣಿಕೆ ಹಾಕ್ ಏಣಿಯನನುದದಳು. ಸ್ತತಳು. ಯಾರಿಗೂರ್
ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಉರಿಯುತತದದಳು. ಹಾಗೆಯೀ ನಂದಬಿಟಟಿಳು. ಉರಿಯುತತದದವಳು ನಂದಬಿಡುವ ನಶಚಾಯ ಮಾಡದುದ
ನೀಡದರೆ ನಾನು ಯೀಜಸಿರುವ ಕ್ರಯ ಅಸ್ಂಗತ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ, ನನನು ಒಡಡ ಕೊಂಡರುವ ಈ ಆತರತ್ತೆ ಹಾಸಾಯಸ್ಪದ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ,
ನಾನು ವಿಫಲನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಕ್ಂಡ ಮಾಗರರೆಟ್ ನೀನು ಹೆೀಳು. ಈ ಮಂಜುನಾಥ ಲೀಳೆ, ಜೀಯಿಸ್ರು ಲೀಳೆ,
ಶಾಸಿತರ ಲೀಳೆ; ಕಾವೆೀರಿ ನಾಗಮಣಿ ನೀವು ಕ್ೀರಿದರಿ, ಹೊಲೆಯರು ಪಾರಯಶಃ ಕ್ೀರುವರು. ಬಿಸಿಲು, ಒಡಡದ ಬೆನುನು,
ಸೆೀಬಿನ ಮರ, ಬೆೀಸಿಗೆಯ ಪರಶಾಂತ ಭಾನುವಾರ ನನನುನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೆತ ನಾಗಮಣಿ ನನೆನು ನನನುನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸಿದಾಗ
– ನಡೆಯುತತದದ ಜಗನಾನುಥ ನಂತ. ನೆತತಯ ಹತತರ ಗುಡಡ ಕ್ಡದಾಗಿತುತ. ಭಾವವಶನಾಗಿ ಮಾಡು ಹುಡುಕ್ುತತ
ಯೀಚಿಸ್ುವಾಗ ಮತ್ತೆತ ನಾನು ಲೀಳೆ ಲೀಳೆಯಾಗುತ್ತೆತೀನೆ. ಲೀಳೆಯಾದುದ ಕೊಕ್ುಕಿ ಪುಕ್ಕಿ ಗರಿ ಉಗುರುಗಳಾಗುತತವೆಂದು
ಆಶ್ಸ್ುತತ ಕಾದು ಕ್ೂರ್ರುತ್ತೆತೀನೆ. ಬೆೀನೆಯಾದುದ ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಮುಕ್ುಕಿತ್ತೆತೀನೆ. ನಾನು ಮುಕ್ುಕಿತತದಾದಗ ನಾಗಮಣಿ ಮಹಡ
ಹತತದಳು. ಏಣಿಯನನುದುದ ಸ್ತತಳು. ಬೆಚಚಾಗಿನ ಸ್ಂದಗಳಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ದಲಾಗಿ ಒಡೆಯ ಸ್ುಖ ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುವ ಯೌವನವನುನು
ಉಪದರವೆಂದು ನಂದಸಿದಳು. ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಮತ್ತೆತ ನಾನು ತರಸ್ಕಿೃತನಾದೆ. ಹಿೀಗೆ ಆತರತ್ತೆಯಲ್ಲ ಜನುಗುತತದದರೂರ್
ಲೀಳೆಯಾಗುತ್ತೆತೀನೆ. ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಎದುರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಲಲದ ಹೊತುರ. ಚರಿತ್ತೆರಯಲ್ಲ ಇನೂರ್ನು ಪದಾಪರಣ
ಮಾಡದರುವ ಹೊಲೆಯರ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಈ ಜನುಗುವ ಮಾತುಗಳು ಬಿೀಜಗಳಾಗದ ಹೊತುರ.
ಜಗನಾನುಥ ಗುಡಡದ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ನಂತು ಭಾರತೀಪುರವನುನು ನೀಡದ. ಅಧ್ರ ಸ್ವಪನುದಲ್ಲರುವಂತ್ತೆ ಹಿಮವನುನು
ಹೊದದರುವ ಪೆೀಟೆ. ಈ ಪೆೀಟೆಯ ಮೀಲೆ ಕಾವು ಕ್ೂರ್ತರುವ ನನನು ಆತರತ್ತೆ ಅಥರಹಿೀನವಾದುದ ಎಂದು ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ
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ಮಾಗರರೆಟ್. ಲೀಳೆಯಾದ ನನನುಲ್ಲ ನೀನು ಉಗುರು ಕೊಕ್ುಕಿಗಳನುನು ಅಪೆೀಕ್ಷಸಿದದರಿಂದ ನನಗೆಲಲ ಹೆೀಳುತ್ತೆತೀನೆ
ಮಾಗರರೆಟ್, ನೀನೂರ್ ಪಾರಯಶಃ ಅರಳುವವಳಲಲ. ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕೆನೆನುಯಿಂದ ತಳಿಳ ಯಾವುದ್ೀ ಭಯಂಕ್ರ ಸ್ತಯಕೆಕಿ
ಸ್ನನುದಧಳಾಗುವಂತ್ತೆ ನೀನು ಕ್ೂರ್ರುತತೀಯಲಲ, ವಾದದಲ್ಲ ಬಿಲವವೃಕ್ಷದಂತ್ತೆ ಮುಳುಳ ಮುಳಾಳಗುತತೀಯಲಲ – ಇವೆಲಲ ಒಂದು
ದನ ನನಗೂರ್ ಸ್ುಳೆಳನಸ್ುತ್ತೆತ. ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆತ. ಸ್ೂರ್ಯರ ನನನುನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ.
ಜಗನಾನುಥ ಗುಡಡವಿಳಿದು ಬಂದ. ಮುಖ ತಳೆದು ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದು ಮತ್ತೆತ ಮಲಗಿದ. ಯಾರೊೀ ಬಂದರೆಂದು ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಹೊೀದ. ರಾಯರ ಮಗ ರಂಗಣಣ ಬಂದದದ. ಅವನ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಇನೂರ್ನುರು ರೂರ್ಪಾಯಿ ಕೊಟುಟಿ ‘ಅಮಮನಗೆ ಕೊಡು.
ಇವತತನಂದಲೆೀ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಬಾ’ ಎಂದ. ಇನನುಬಬರು ಕಾದದದರು. ಯಾರೊೀ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ, ಬಡಕ್ಲು ಮನುಷ್ಟಯ. ಎಂಟು
ಮಕ್ಕಿಳಂತ್ತೆ. ದೆೀವಸಾಥಾನದವರು ಗೆೀಣಿ ಕೊಡಲ್ಲಲವೆಂದು ತೀಟ ಬಿಡಸಿದರಂತ್ತೆ. ಮನೆ ಜಫಿತ ಮಾಡದರಂತ್ತೆ. ಜಗನಾನುಥ
ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಎಂದ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ನರಪೆೀತಲನಂತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಕ್ೂರ್ತ. ನಾನೆೀನು ಮಾಡಬಲೆಲ ಎಂದ ಜಗನಾನುಥ.
ಪರಭುಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಎಂದು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಅಂಗಲಾಚಿದ. ಸ್ುಕ್ುಕಿಬಿದದ ಮುಖ, ಒಂಟಿ, ಕೆದರಿದ ಕಾರಪು, ಗ್ಗಗರು ಧ್ವನ –
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರಗಳೆಯಾಯಿತು. ಕೆೀಸ್ು ಹಾಕ್ುವುದಾದರೆ ದುಡುಡ ಕೊಡುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಉತತರಕೊಡಲ್ಲಲ.
‘ಮಕ್ಕಿಳ್ಂದಗೆ, ಕೆೈಬಿಡಬಾರದು’ ಎಂದ. ‘ತ್ತಾಕ್ತತದದರೆ ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ
ರೆೀಗಿದ. ದೆೀವಸಾಥಾನದಲ್ಲ ನತಯ ಸಿಗುವ ಅನನುವೂ ತಪಿಪೀತ್ತೆಂದು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ನಟುಟಿಸಿರಿಟಟಿ. ಜಗನಾನುಥ ತಬಿಬಬಾಬದ. ‘ನನನು
ಹತತರ ಗೆೀಣಿಗೆ ಕೊಡುವ ತೀಟವಿಲಲ, ಸಾಗುವಳಿಯಾಗದ ಗದೆದಯಿದೆ. ಕೊಡುತ್ತೆತೀನೆ. ಅಲಪ ಸ್ವಲಪ ಸ್ಹಾಯಮಾಡಬಲೆಲ.
ನಾಳೆಯೀ ನಾಡದ್ದೀ ಬನನು. ನನನುದ್ಂದು ಕಾಗದ ಪೆೀಪರಲ್ಲ ಬರತ್ತೆತ. ಅದನುನು ಓದ ಬನನು’ ಎಂದ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಆಗಲ್
ಎಂದು ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೊರಟ. ‘ಊಟ ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ’ ಎಂದ. ‘ಆಗಬಹುದು’ ಎಂದು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ನಂತ.
ಜಗನಾನುಥ ಮಹಡ ಹತತ ಯೀಚಿಸಿದ. ಪೆೀಪರಿನ ವಿಷ್ಟಯ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಿದೆ? ಅವನಗೆ ಸಿಟುಟಿ ಬರುವಂತ್ತೆ
ನಾನು ಮಾಡಬಲೆಲನೆ? We live in apathy margaret. ನಮಮ ಕ್ನಸ್ುಗಳೆಲಲ ಗ್ೀಟಡಕೆಯ ರಾಶ್ಗಳಾಗುತತವೆ.
ಚಿೀಲದಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಮಂಡ ಸೆೀರುತತವೆ. ಕೆಲವೊಮಮ ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ಹಿಡದು ಕ್ನಸ್ು ವಿಫಲವಾಗುತತದೆ. ಮುದಮರಗಳ
ತೀಟಕಾಕಿದರೂರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಹಾತರೆಯುತ್ತಾತನೆ.
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನನುನು ನೀಯಿಸ್ುವುದಾಗಲ್ೀ ರೆೀಗಿಸ್ುವುದಾಗಲ್ೀ ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲವೆನನುಸಿತು. ಈ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲ ಅಡಕೆತೀಟ
ಮಾಡುವ ಕ್ನಸ್ನುನು ಯಾವತೂರ್ತ ಕಾಣದವರೆಂದರೆ ಹೊಲೆಯರು ಮಾತರ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲ ತಮಗಾಗಿ ಯಾವುದನೂರ್ನು
ನೆಟುಟಿಕೊಳಳದೆ, ಸ್ಗಣಿ ಬಾಚಿ ಹೆೀಲೆತುತವ ಹೊಲೆಯರು ಮಾತರ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸ್ಬಲಲರೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಮತ್ತೆತ ಉತ್ತಾಸಿಹ ಹುಟಿಟಿತು.
ಮೀಜನ ಎದುರು ಜಗನಾನುಥ ಬರೆಯಲೆಂದು ಕ್ೂರ್ತ.
***
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ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಯಾತರಕ್ರು, ಔಷ್ಟಧಿಗೆಂದು ಬಂದವರು, ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಇತ್ತಾಯದ ಜನರ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತು ಊಟ ಮಾಡದ.
ಮಹಡ ಹತತ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀದ. ಹಾಸಿಗೆಯಡಯಲ್ಲ ಹೊಸ್ ಸಿಂಗಾರ, ಭೂರ್ತರಾಯನ ತ್ತಾಯಿತ, ಪಟಟಿಣದಲ್ಲ
ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ುಂಕ್ುಮ. ನತಯ ತ್ತಾನು ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಮರಳಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಾಭಾಯಸ್ ಮಾಡಸ್ುವುದನುನು ನೀಡ
ದಗಿಲಾದ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಮಸ್ಲತತಗೆ ನಗು ಬಂತು. ದೆೀವರು ತನನು ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಮಾಡಲಾರ ಎಂಬುದನುನು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ
ಮನದಟುಟಿ ಮಾಡಲೆಂದು ಪರಸಾದ ತ್ತಾಯಿತಗಳನುನು ಹಾಸಿಗೆಯಡಯಲೆಲೀ ಬಿಟಟಿ. ಹೊಲೆಯರಿಗಿನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥ
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಪರವೆೀಶದ ಬಗೆಗ ಹೆೀಳಿಲಲ. ಅವರಿನೂರ್ನು ತನಗೆ ನಜವಾಗಿಲಲ. ಆತಮೀಯವಾಗಿ ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡಲು
ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಲ್ಸ್ುತತದಾದನೆ ಅಷೆಟಿ. ಮರಳಿನ ಮೀಲೆ ಬೆರಳಿನಲ್ಲ ತದುದತ್ತಾತರೆ. ಧ್ಣಿಯ ಅಪಪಣೆ
ನಡೆಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಬೆಚಿಚಾ ಕ್ಂಗಾಲಾಗಿ. ಅಷೆಟಿ. ಇಷ್ಟಟಿಕೆಕಿೀ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆದರಿದಾದರೆ. ತನನು ಮನೀಗತ ಸ್ಂಪೂಣರ ತಳಿದ ಮೀಲೆ?
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದಗಿಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ ಮೀಲೆ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರು ಬಂದವು. ಇವುಗಳ ಹೆಸ್ರುಗಳೆೀ ಮರೆತುಹೊೀಗುತತವೆ. ಯಾರು ಪಿಳಳ,
ಯಾರು ಕ್ರಿಯ, ಯಾರು ಮುದದ. ಚ, ಜ, ಟ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರುವ ಶಬದಗಳನುನು ಮರಳಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಟುಟಿ ತದುದವಂತ್ತೆ
ಹೆೀಳಿದ. ಎಷ್ಟಿಂದು ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಡೆಯಬಲಲ ಹುಡುಗರು ಮರಳಿನ ಎದುರು ಬಗಿಗ ಕ್ೂರ್ತು ಅಕ್ಷರ ತದುದವಾಗ
ಹೆೀಗೆ ಮುಕ್ುಕಿತ್ತಾತವೆ. ಬಾಯಲ್ಲ ಅಕ್ಷರವನುನು ಉಚಚಾರಿಸ್ುತತ ಅವುಗಳ ಬೆರಳು ಅಕ್ಷರದ ಮೈಮೀಲೆ ಆಡುವಾಗ ಬರಿ ಮೈಯ
ಮಾಂಸ್ಖಂಡಗಳೆಲಲವೂ ಯಾತನೆಯಲ್ಲ ತರುಪಿಕೊಂಡಂತ್ತೆ ಕಾಣುತತವೆ. ಕ್ತತನ ನರಗಳು ಉಬಿಬಕೊಳುಳತತವೆ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತತಗೆೀ
ಕಾಲುಗಳು ಜುಂಗುಟಿಟಿ, ಎದದಮೀಲೆ ಮರಳಿನ ಚಿೀಲಗಳನುನು ಕಾಲ್ಗೆ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡವರಂತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾತವೆ. ಅಕ್ಷರ ತದುದವಾಗ
ಅವುಗಳ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಮೂರ್ಡುತತದದ ದಗಿಲು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕೆಲವೊಮಮ ತೀವರ ನರಾಶೆಯಾಗುತತತುತ. ಕೆಲಸ್ದ
ಆಳುಗಳು ದೂರ್ರ ದೂರ್ರ ನಂತು ತನನು ಈ ಕ್ರಯಯನುನು ಕೌತುಕ್ದಂದ ನೀಡುವಾಗಲಂತೂರ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಮುಜುಗರವಾಗುತತತುತ. ಮಾಟ ಮಂತರದಂತಹ ನಷದಧವಾದ ವಿಧ್ುಯಕ್ತ ಕ್ರಯಯಂದರಲ್ಲ ತ್ತಾನು ತಡಗಿರುವಂತ್ತೆ ಅವನಗೆ
ಅನನುಸ್ುತತತುತ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಯುಗವಾಗಿ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಕ್ಂಡರಬೆೀಕ್ು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತನನು ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲರುವುದನುನು ಮಲಲ
ಮಲಲನೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದುಕೊಂಡ. ಅವು ಕಾಲ್ನ ಮೀಲೆ ದ್ಡಡ ಭಾರ ಹೊತತವರಂತ್ತೆ ಎದುದ ನಂತವು. ಜಗನಾನುಥ ತಮಮ
ನಡುವೆ ಏನೀ ಹುಟಿಟಿೀತ್ತೆಂದು ಆಶ್ಸ್ುತತ ನಂತದದ. ಸಪುಪ ಹೊತತ ಕಾವೆೀರಿ ವಾರೆಗಣುಣ ಮಾಡ ಮುಗುಳನುಗುತತ
ಅಂಡುಗಳನುನು ಆಡಸ್ುತತ ನಡೆದುಹೊೀದಳು. ‘ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡ ಒಡೆಯಾ’ ಎಂದು ಒಬಬ ಹೊಲೆಯಕೆೀಳಿದ. ಜಗನಾನುಥ
ಚಿೀಲದಲ್ಲ ತಂದಟಿಟಿದದ ಅಡಕೆ ಹೊಗೆಸಪಪನುನು ಅವಕೆಕಿ ಹಂಚಿದ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಕ್ಷರ ತದದಲು ಕ್ೂರ್ತ್ತಾಗಲೆೀ ಅವಕೆಕಿ
ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟಟಿರೆ ಒಳೆಳಯದೆನನುಸಿತು. ಆರಾಮವಾಗಿ ತದದಯಾವು. ಬಿಗು ಕ್ಳೆದು ಕ್ಲ್ಯಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿಯಾವು.
ಮಲಲಮಲಲನೆ ತ್ತೆರೆದುಕೊಂಡಾವು. ಹೊಲೆಯರು ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಅಂಗಳ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ದನ ಕ್ರುಗಳು ಕೊಟಿಟಿಗೆ
ಸೆೀರುವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ ಚಿಕ್ಕಿ ನಂತದುದ ಕಾಣಿಸಿತು. ತನನುನುನು ಆಪಾದಸ್ುವಂತ್ತೆ ನೀಡ ಮತ್ತೆತ ಕ್ಟುಟಿ ಬಾಯ್ಕ್ಟುಟಿ
ಬಾಯ್ಎಂದು ದನವನುನು ಕ್ರೆದರು. ಶಾಸಿತರ ಆಫಿೀಸಿನ ಹೊರಗೆ ನಂತು ರಂಗಣಣನ ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಕೊಡುತತದದ. ರಂಗಣಣ
ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಬಂದರುವುದು ಅವನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಾಗಿಲಲವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿದ.
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ಆಳುಗಳು ದೀಪ ಹತತಸ್ುತತದದರು. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆನನುಸ್ುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ರಾಯರು ಬರುತತರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥ
ನಂತ. ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಬಂದ ರಾಯರು ಸಿೀದಾ ಜಗನಾನುಥನ ಮನೆಗೆ ಬಂದದದರು. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತವರೆ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ಜಗಣಣ ನಮಮ ರಂಗನಗೆ ಏನೂರ್ ವಯವಹಾರ ಜಾಞಾನವಿಲಲ. ಅವನನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಇಟುಟಿಕೊಂಡದ?’
‘ಕ್ಲತಕೊೀತ್ತಾನೆ. ನಂಗ್ಂದು ನಂಬಿಕ್ಸ್ತ ಜನ ಬೆೀಕ್ತುತ.’
‘ಅದೆಲಲ ಸ್ುಳುಳ, ನನನು ಹೆಂಡತ ಹತರ ಜಗಳವಾಡ ಬಂದೆ – ಅವಳು ನನನುನನು ಪಿೀಡಸಿರಬೆೀಕ್ು.’
‘ಇಲಲ ರಾಯರೆ, ನಮಮ ಮಗನಂದ ಕೆಲಸ್ ತಗಳ್ಳೀದನನು ನನಗೆ ಬಿಡ. ನೀವು ಸ್ುಮಮನರಿ. ನಮಗ್ಂದು ವಿಷ್ಟಯ
ಹೆೀಳೆಬೀಕ್ೂರ್ಂತದೀನ.’
ಕ್ತತಲಾಗಿತುತ. ರಾಯರನುನು ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ಬೆಳಕ್ಲ್ಲ ಎದುರು
ಬದುರಾಗಿ ಇಬಬರೂರ್ ಕ್ೂರ್ತರು. ಬೆತತದ ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಕಾಲು ಮಡಸಿ ಕ್ೂರ್ತ ರಾಯರು ಎಲೆಯಡಕೆ ಚಿೀಲವನುನು ಬಿಚಿಚಾ
‘ಏನು?’ ಅಂದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದಗಿಲಾಯಿತು. ಆದರೂರ್ ಒರಟು ಒರಟಾಗಿ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟಿ :
‘ಅಮಾವಾಸೆಯ ಜಾತ್ತೆರದನ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಹೊಲೆಯರನುನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಂತ ಇದೀನ. ಹಾಗೆೀಂತ
ಪೆೀಪರುಗಳಿಗೂರ್ ಬದರದೀನ, ನಾಳೆ ಬರಬಹುದು.’
ಅವನ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿತುತ. ರಾಯ ಮುಖ ಭಯದಲ್ಲ ಬಿಳುಚಿಕೊಂಡತು. ದಂಗು ಬಡದಂತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಕ್ೂರ್ತ
ರಾಯರನುನು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನನನು ಕ್ರಯಗೆ ಅಥರವಿದೆ. ಇಂತಹ ರಾಯರೆೀ ಬೆಚಿಚಾದ
ಮೀಲೆ? ರಾಯರು ಮಾತು ಹುಡುಕ್ುತತದದರು : ಭಯವನುನು ಕ್ೃತಕ್ವಾದ ನಗುಮುಖದಂದ ಮುಚಿಚಾಕೊಳಳಲು
ಪರಯತನುಸ್ುತತದದರು. ಜಗನಾನುಥ ಮಾತಗೆ ಸ್ನನುದಧನಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತ.
‘ಪರಯೀಜನವಾಗಲಲ ಜಗನಾನುಥ. ನಮಮ ಆರೊೀಗಯಮಂತರ ಹರಿಜನರವನು, ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಡ.ಸಿ. ಹರಿಜನರವನು. ಏನು
ಪರಯೀಜನ ಆಯುತ ಹೆೀಳು?’
ಜಗನಾನುಥ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಒರಟಾಗಿ ಕೆೀಳಿದ :
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‘ಈಗ ನಮಗಾಯಕೆ ಭಯವಾಗಿತದೆ ಹೆೀಳಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಯವಾಗಿತದೆ ಹೆೀಳಿ.’
‘ಭಯದ ಪರಶೆನುಯಲಲ ಜಗನಾನುಥ. ಜನ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆೀನನು ನಾಶಮಾಡಕೆಕಿ ನಮಗೆೀನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ.
ದೆೀವರಲ್ಲರೊ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಳಕೊಂಡು ಈ ಮಂತರ ಮಂಡಲಾನನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ ಅಂತ ಹೆೀಳಕಾಕಿಗತತ?’
‘ನೀವು ಸೀತದೀರಿ. ಅದಕೆಕಿ ಹಿೀಗೆ ಲ್ಬರಲ್ನಂತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡತ ಇದೀರಿ. ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೀನನು ನಾಶಮಾಡದ
ಹೊತುರ ಈ ಊರು creative ಆಗಲಲ. ಹೊಲೆರಿಗೆ ಮಾತರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನೀಡ ನೀವೆೀ ಎಷ್ಟುಟಿ ಭಯಪಡತ ಇದೀರಿ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇನೂರ್ನು ಇನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ರಾಯರು ಪಡುತತದದ ದಗಿಲ್ನಲ್ಲಯ ತನನು ಕ್ರಯ
ಸ್ಫಲವಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಕ್ಂಡದದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತೆತೀಜತನಾಗಿ ತನನು ಯೀಜನೆಗಳನೆನುಲಲ ರೊೀಷ್ಟದಂದ
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡ. ರಾಯರು ಸ್ುಸಾತದ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದರು :
‘ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ದೆವೀಷ್ಟವಿರಕ್ೂರ್ಡದು, ಪರಿಶುದಧವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ಗಾಂಧಿೀಜ ಹೆೀಳಿತದದರು. ಕಾರಂತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ
ಯಾವ ಸಾವಥರ ಚಿಂತನೆಯೂರ್ ಇರಕ್ೂರ್ಡದು.’
ರಾಯರಿಗೆ ತನಗಾದ ಭಯವನುನು ಎದುರಿಸ್ುವುದು ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಿದೆಯಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತು. ಪಶಾಚಾತ್ತಾತಪದಂದ
ಹೆೀಳಿದ :
‘ನಮಗೆ ಐತಹಾಸಿಕ್ ಪರಜೆಞಾಯಿಲಲ ರಾಯರೆ. ನೀವು ಸ್ುಸಾತದವರಂತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡತ ಇದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಜವಳಿ
ಅಂಗಡಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ತ್ತಾಲೂರ್ಲ ಕ್ಛೆೀರಿ ಎದುರು ಮುಷ್ಟಕಿರ ಮಾಡದರಲಲ – ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗಿವತುತ ಈ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡಬೆೀಕ್ಂತ ಅನನುಸಿದೆ. ನನನುನುನು ಸ್ೃಷಟಿಸೀಕೆ ನೀವು ಕಾರಣರು. ನೀವು ಈಗ ಸ್ರಿದು ನಂತ ಹಾಗೆ ನಾನೂರ್ ನಾಳೆ
ಹೆದರಬಹುದು. ಸ್ರಿದುನಲಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಚರಿತ್ತೆರ ನಮಮನೆನುಲಲ ದುಡಸಿಕೊಳುಳತ್ತೆತ, ನದರಯವಾಗಿ ದುಡಸಿಕೊಳುಳತ್ತೆತ.’
ರಾಯರು ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತ ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದರು. ಉಡಾಫೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಣಣಗಾಗುತತ ತ್ತಾನೂರ್
ಸ್ಣಣಗಾಗುತತದೆದೀನೆ ಎನನುಸಿತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ :
‘ಈ ಹೊಲೆೀರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿರೊೀದು ಹೆಂಡ. ದೆೀವರ ದಶರನವಲಲ. ನನನು ಗುಲಾಮರು ಅವರು. ಆದರಂದ ನೀನು ಹೆೀಳಿದ
ಹಾಗೆ ಕೆೀಳಿಯಾರು. ನೀನು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಅವರನನು ಸ್ತ್ತಾಯಿಸ್ತ ಇದೀಯ ಅಷೆಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ರಾಯರು ಏನೆೀನೀ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದುದ ಕ್ಂಡು ಅವನಗೆ ಬೆೀಸ್ರವಾಯಿತು.
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‘ಊರಿಗೆ ಕ್ಳಂಕ್ ತತರದಾನೆ ಅಂತ ಅಪವಾದಕೆಕಿ ಯಾಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತೀಯ? ರಾಜಕ್ೀಯ ತುಂಬ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ. ನೀನು
ಯಾಕೆ ನನನು ಕೆೈಯನನು ಕೊಳೆ ಮಾಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು ಹೆೀಳು. ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಯೂರ್ ಏನೂರ್ ಪರಯೀಜನವಿಲಲ. ಅಲಲದೆ
ನೀನು ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ಹುಟಟಿೀ ತಪುಪ ಬೆೀರೆ ಮಾಡದ. ಒಂದ್ಂದು ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಟರಿ ಡಕೆಟಿೀಟರ್ಶ್ಪಿಪಗೆೀ ಈ ಜನ
ಬಗ್ಗೀದು ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥ ಥಟಟಿನೆೀ ಕೆೀಳಿದ :
‘ನಾಗಮಣಿ ಸ್ತತದುದ ಗ್ತ್ತಾತಯತ?’
ರಾಯರು ಉತತರ ಕೊಡುವುದರೊಳಗೆೀ ಎದುದನಂತು ಕ್ಟಕ್ಯ ಹತತರ ಹೊೀದ. ಅವರಿಗೆ ಬೆನುನು ಹಾಕ್ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಸೀಲ್ತೀನೀ ಗೆಲ್ತೀನೀ ಮುಖಯವಲಲ ರಾಯರೆ. ಏನಾದರೂರ್ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೀದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೀ ಹೊೀದೆರ
ನಾನು ಆತಮಹತ್ತೆಯ ಮಾಡಕೊಳಳಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ – ಅಷೆಟಿ.’
ಆಡದ ಮೀಲೆ ತ್ತಾನು ನಾಟಕ್ೀಯವಾಗಿ ವತರಸಿದೆನೀ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ತರುಗಿ ಕ್ುಚಿರಯ
ಮೀಲೆ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತ. ರಾಯರ ಮುಖ ಗಂಭಿೀರವಾದುದ ಕ್ಂಡು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನವಾಯಿತು. ತನನು ತೀವರತ್ತೆಯನುನು ಅವರು
ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದರ ಮೂರ್ಲಕ್ ನಜಮಾಡದರೆಂದು ಕ್ೃತಜಞಾನಾದ. ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಎಷ್ಟಿೀ ದೆೀವಸಾಥಾನಗಳಲ್ಲ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶವಾದೂರ್ರ ಏನೂರ್ ಪರಯೀಜನ ಆಗಿಲಲಾಲಂತ ನನಗೂರ್ ಗ್ತತದೆ. ಆದೆರ ನನನು
ಉದೆದೀಶ ಬೆೀರೆ. ಅಥರವಾಯುತ. ನನನು ಭಯ ಅಂದೆರ ಹೊಲೆೀರು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಾತರೆ, ಪೆೀಪರಲ್ಲ ಸ್ುದದ ಬರತ್ತೆತ, ಮತ್ತೆತಲಲ
ತಣಣಗಾಗುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮತ್ತೆತ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ರಾಯರು ತನನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲರುವುದನುನು ಕ್ಣುಣಬಿಟುಟಿ ನೀಡುತತಲಲವೆನನುಸಿತು.
ಭಯಪಟಾಟಿಗ ಅವರು ನಜವಾಗಿದದಷ್ಟುಟಿ ವಾದದಲ್ಲ ಅವರು ನಜವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತ. ನೀವು
ಲೀಳೆಯಾಗಿದದೀರಿ ರಾಯರೆೀ ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ರಾಯರು ಎದುದ ನಂತು ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನೆೈತಕ್ ಬಲಕ್ೂರ್ಕಿ ತ್ತಾಕ್ತತರಬೆೀಕ್ು ಜಗನಾನುಥ. ನನನು ಹಾಗೆ ಸೀತವನು ನೀತವಂತ ಕ್ೂರ್ಡ ಆಗಿರಲಾರ.’
ಜಗನಾನುಥ ಅವರ ಮಾತನಂದ ಬೆಚಿಚಾದ. ಏನೀ ಅರಳಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಮತ್ತೆತ ಅವನಲ್ಲ ಮೂರ್ಡತು. ರಾಯರ ಜತ್ತೆ
ಗುಡಡವಿಳಿದು ರಸೆತಯ ತನಕ್ ನಡೆದು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದ. ನಾಳೆ ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ತನನು ಕಾಗದ ಬರುವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ
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ರಾತ್ತೆರಯನುನು ಕ್ಳೆದ.
ಫಸ್ಟಿ ಬಸಿಸಿಗೆ ಕಾದ. ಅದರಲ್ಲ ಬಂದ ದನಪತರಕೆಯನುನು ಆತಂಕ್ದಂದ ಓದದ. ಮೊದಲನೆೀ ಪೆೀಜನಲ್ಲ ತನನು ಪತರವನುನು
ಸ್ುದದಯಾಗಿ ಹಾಕ್ದದರು. ನೀಡದ್ಡನೆಯೀ ಭಯವಾಯಿತು; ಇನುನು ಹೆಜೆಜೆ ಹಿಂದಡುವಂತಲಲವೆಂದು
ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಿಯೂರ್ ಪೆೀಪರನುನು ಓದ ತಳಿದುಕೊಳಳಲ್ ಎಂದು ನಡುಮನೆಯಲೆಲ ಪೆೀಪರನುನು ಬಿಟುಟಿ ಗೆೀರು
ಗುಡಡ ಹತತನಡೆದ. ವೆೀಗವಾಗಿ ಗುಡಡವನುನು ಹತತ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ನಂತ. ಇಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ಭಾರತೀಪುರದವರೆಲಲ ಪೆೀಪರನುನು
ಓದರುತ್ತಾತರೆ. ಸೆವಟರಿನ ಒಳಗೆ ಮೈ ಬೆಚಚಾಗಾಗಿತುತ; ಬಿಸಿಯಾದ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಶ್ೀತಗಾಳಿ ಬಿೀಸ್ುತತತುತ. ಹಿಮ ಕ್ರಗಿ
ಊರು ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲ ತಯಿದತುತ.
ಇನುನು ಹದನೆೈದು ದನಗಳಲ್ಲ ಜಾತ್ತೆರ. ಹೊಲೆಯರನನು ಅಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡರಬೆೀಕ್ು. ಏಕಾಗರತ್ತೆಯಿಂದ ಪರತ
ಗಳಿಗೆಯೂರ್ ಪರಯತನುಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಶ್ಖರ ನೀಡುತತ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಮಾವಾಸೆಯ ದನ ಸ್ಹಸಾರರು ಜನ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ ಸಾನುನ ಮಾಡುತ್ತಾತರೆ.
ಮಾರನೆೀ ದನ ರಥೀತಸಿವ. ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಸ್ೂರ್ಯೀರದಯಕೆಕಿ ಮೊದಲೆೀ ಎದುದ ತ್ತಾಯಿಯ ಜತ್ತೆ ಸಾನುನಕೆಕಿಂದು
ಹೊೀಗುತತದದ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚಳಿಯಲ್ಲ ಕ್ುಣಿಯುತತ, ನೂರ್ಕ್ು ನುಗಗಲಲೂರ್ಲ ಜನ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡುತತದದರು. ಮೈ
ನಡುಗಿಸ್ುವ ಚಳಿಯಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಚಡಡ ಬಿಚಿಚಾ ದುಂಡಗೆ ನಂತು ನೀರನುನು ನೀಡುತತದೆದ . ಆಗಲೆೀ ಮುಳುಗು ಹಾಕ್ ಎದದ ತ್ತಾಯಿ
ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಒದೆದಯಾದ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಚೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ‘ಬಾ ಮುಳುಗು’ ಎಂದು ನಗುತತದದಳು. ಉಹು
ಹುಹು ಚಳಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಬೆ ಏಳುವ ನೀರನುನು ಆಸೆಯಿಂದ ಭಯದಂದ ನೀಡುತತದೆದ. ‘ನೀರು ಬೆಚಚಾಗಿದೆ ಬಾ’
ಎನುನುತತದದರು ಅಮಮ. ಕೆೈಹಿಡದು ಎಳೆಯುತತದದರು. ನಗುತತ ಮುಳುಗಿಸ್ುತತದದರು. ರೊೀಮಾಂಚನವಾಗಿ ಬೆಚಚಾಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲ
ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುನು ಬಡಯುತತ ತ್ತಾಯಿಯ ಸ್ುತತ ನೀರಿನ ತುಂತುರಿನ ಕೊೀಲಾಹಲ ಮಾಡುತತದೆದ. ಇಳಿದಾದ ಮೀಲೆ
ಏಳಿಸ್ುವದೆೀ ಅಮಮನಗೆ ದ್ಡಡ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗು ತತತುತ. ಸಿೀತವಾಗಂತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಒರೆಸ್ುತತದದರು. ಅವರ ದೀಘರ
ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ರಾಶ್ಯಿಂದ ಮಾತರ ನೀರು ತಟಿಟಿಕ್ುಕಿತತರುತತತುತ. ಅಲ್ಲಂದ ಸಿೀದ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಎದುರಿಗಿದದ
ಅಶವತಥಾಕೆಕಿ ಪರದಕ್ಷಣತ್ತೆ. ಅಮಮ ಮೂರ್ರು ಪರದಕ್ಷಣೆ ಹಾಕ್ುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ನಾನು ಹತುತ ಪರದಕ್ಷಣೆ ಹಾಕ್ ಮೈಕೆೈಯಲಲ
ಬೆಚಚಾಗಾಗಿರುತತತುತ. ಅಶವತಥಾದ ಮೀಲೆ ಮಂಗಗಳು. ಎಷ್ಟುಟಿ ಧ್ಯೆೈಯರದಂದ ಹಲುಲ ಕ್ರಿಯುವ, ಮರಿಗಳ ಹೆೀನು ಹುಡುಕ್ುವ
ಮಂಗಗಳು. ಅಣಕ್ಸಿದರೆ ಅಟಿಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾತವೆ. ಕೆೈಯಲ್ಲರುವ ಬಾಳೆಹಣುಣ ಕ್ಸಿದು ತನುನುತ್ತಾತವೆ. ಕೆಮಮಣುಣ
ಜೆೀಡಮಣುಣ ಬಳಿದ ಪಾಗಾರದಾಟಿ ಬಂದರೆ ಆಲದಮರ. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರಾಮನೆಂಬ ಕೌಷರಿಕ್. ಮಕ್ಕಿಳ
ತಲೆಯನುನು ತನನು ತಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹೆರೆಯುವನು. ಅಲಾಲಡದರೆ ಬೆೈಯುವನು. ದ್ಡಡವರಾದರೆ ಮಾತರ ಗೌರವದ
ದ್ಯೀತಕ್ವಾಗಿ ಅವರ ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ಕ್ೂರ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂದೆಸೆಯನುನು ಹೆರೆಯುವನು. ಉಳಿದವರೆಲಲ ಕ್ತುತ ನೀಯುವಷ್ಟುಟಿ
ಬಗಿಗಸಿ ಕ್ೂರ್ರಬೆೀಕ್ು. ಅವನ ಕ್ತತಯಾಡುವ ಜಾಗಕೆಕಿ ತಮಮ ಇಡೀ ತಲೆಯನುನು ಬಗಿಗಸಿಯೀ ವಾರೆ ಮಾಡಯೀ ಒಡುಡತತ
ಅವನು ಹೆೀಳಿದಂತ್ತೆ ಕೆೀಳಿ ಸ್ಹಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಇಲಲ – ಅಮಾವಾಸೆಯ ದನ ಅವನು ಅಲ್ಲರುತತರಲ್ಲಲ. ಬಟೆಟಿಯ ಗಂಟು
ಬಿಚುಚಾತತಲೀ ಪೆೀಟ ಸ್ುತುತತತಲ ಕ್ೂರ್ತ ಹಾವಾಡಗರು ಅಲ್ಲರುತತದದರು. ಅಥವಾ ಫೀಟೀ ತ್ತೆಗೆಯುವವರು.
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ಬಿಸಿಲ್ಗಿಟುಟಿ ಪಿರಂಟ್ ಮಾಡುವ ಫೀಟೀಗಳು. ಇನನುಂದು ಅಮಾವಾಸೆಯ ಜಾತ್ತೆರಯ ತನಕ್ ಉಳಿದು ಕ್ರಮೀಣ
ಮಾಸಿಹೊೀಗುವ ಬಣಣದ ಫೀಟೀಗಳು. ರಥಬಿೀದಯ ತುಂಬ ಜಾತ್ತೆರಗೆಂದು ಬಂದ ಅಂಗಡಗಳು. ರಥ ಸಿದಧವಾಗಿ
ನಂತರುತತತುತ. ರಥದ ಗ್ೀಪುರದ ಸ್ುತತ ಮೀಷ್ಟ, ವೃಷ್ಟಭ, ಮಿಥನು, ಕ್ಕಾರಟಕ್ ಇತ್ತಾಯದ ರಾಶ್ಗಳ ಚಿತರಗಳು. ರಥದ
ಎದುರು ಬೆಳಗಿನ ಹಿಮಕೆಕಿ ತಯದ ಎರಡು ದಪಪ ದಪಪ ಮಿಣಿಗಳು ಹೆಬಾಬವಿನಂತ್ತೆ ಬಿದದರುತತದದವು. ನಾನು ಮಿಣಿಗಳಿಗೆ
ಹತತರವಾಗಿ, ಆದರೆ ತುಳಿಯಂತ್ತೆ ಎಚಚಾರವಹಿಸಿ ಅಂಕ್ುಡಂಕಾಗಿ ನಡೆಯುತತ ಅಮಮನನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ುತತದೆದ.
ಹಾಗೆ ನೀಡದರೆ ತನನು ದಟಟಿ ನೆನಪುಗಳಿಗೆಲಲ ಕೆೀಂದರವಾಗಿದದವರು ತ್ತಾಯಿ ಮತುತ ಮಂಜುನಾಥ. ಮಹಡ ಮಟಟಿಲು
ತರುಗುವ ಮೂರ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ಭಯವಾದರೆ ಭೂರ್ತರಾಯ. ಸ್ಮೃದಧವಾದ ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ, ಎತತರವಾದ ಬೀಳು ಹಣೆಯ,
ಬಿಳಿಸಿೀರೆ ಕ್ುಪಪಸ್ ತಟಟಿ ತ್ತಾಯಿ; ತನನು ಪಾರಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆನಪನುನು ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟವಾಗಿ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ರಥದ ಮೀಲೆ
ಕ್ೂರ್ತು ಊರೆಲಲ ಸ್ುತತ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗುಡಗೆ ಸೆೀರುತತದದ ಮಂಜುನಾಥ.
ಮನಸ್ುಸಿ ಆದರರವಾಗಿ ತನನು ಕ್ರಯಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುತತದೆದೀನೆಂದು ಬೆಚಿಚಾ ಜಗನಾನುಥ ಹಲಸಿನ ಮರಕೊಕಿರಗಿ ನಂತ.
ವಾಯಮೊೀಹ ಬಿಡದೆ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸ್ಲಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಗುಡಡ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ಸ್ುದದಯನುನು
ಓದರುವ ಚಿಕ್ಕಿಯನುನು ಎದುರಿಸ್ಲು ತಯಾಯರಾಗುತತ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ನಡೆದ.
ಸಿೀದ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸೆವಟರನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಸಾನುನ ಮಾಡಲು ಮಹಡ ಇಳಿಯುತತದಾದಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಎದುರಾದರು. ಹೆಣದಂತ್ತೆ
ಅವರ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿಕೊಂಡತುತ. ನಂತರು, ಅವರ ತುಟಿಗಳು ಅದುರಿದವು – ಆದರೆ ಮಾತು ಹೊರಡಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥನ
ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳಳತಡಗಿತು. ಚಿಕ್ಕಿ ದ್ಡಡದ್ಂದು ಕ್ಂಬಕೊಕಿರಗಿ ನಂತದದರು. ಜಗನಾನುಥ ಅವರನುನು ದುರುಗುಟಿಟಿ
ನೀಡುತತ ಅವರ ಭಯದ ಕ್ಂಪನವನುನು ತ್ತಾನೂರ್ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಅವಯಕ್ತಕೆಕಿ ಹೆಜೆಜೆಯನನುಡುವ ಮುನನುದ ಈ ದಗಿಲ್ನಂದಾಗಿ
ಹೊಸ್ ಸ್ೃಷಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂರ್ಡತು. ತ್ತಾನು ಇರುವುದು ನಜ, ಮಾಡುತತರುವುದು ನಜ. ಸ್ುಳುಳಗಳ
ವಿಸ್ಜರನೆಯ ಪಾರರಂಭ ಇದು ಎನನುಸಿತು. ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾತ್ತಾಡಲೆೀ ಇಲಲ. ಆಳು ಬರುವಂತ್ತೆ ಅವರ ಮುಖ ವಿಕಾರವಾಯಿತು.
ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಮುಂದೆ ಹೆಜೆಜೆಯಿಟಟಿ . ಮತ್ತೆತೀನೀ ಅನನುಸಿ ನಂತ.
ನಾಗಂದಗೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಚನೆನುಮಣೆಯನುನು ದಟಿಟಿಸಿ ನೀಡದ. ತ್ತಾಯಿಯ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತು ಆಡದ ಮಣೆ. ಭಾರವಾದ
ಮರದಲ್ಲ ಮಾಡದುದ.
ಚಿಕ್ಕಿ ಮಹಡ ಹತತ ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ಸಾನುನ ಮಾಡ ಶುಭರವಾದ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಶಟುರ ತಟುಟಿ ಚೌಕ್ದಲ್ಲದದ ರಾಯರ
ಖ್ಯಾದಯಂಗಡ ಕ್ಡೆ ಹೊರಟ. ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳನುನು ನೀಡಲು ಮತ್ತೆತ ದಗಿಲಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕ್ದಂಗಡ ಕ್ಣಿ ತನನು ಮುಖ
ನೀಡದರೂರ್ ನೀಡದವನಂತ್ತೆ ನಟಿಸಿದ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಕ್ಟವಾಯಿತು. ಇನುನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂರ್ ಬೆೀಡದವನಾಗಬೆೀಕ್ು.
ಪಾರತಃಕಾಲದಂದ ನಾನು ತರಸ್ಕಿೃತನಾದೆ. ಬೆೀರವರ ಕ್ಣಿಣನ ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ಹಿಗುಗತತದದ ನಾನು ಮಣಿಣನಳಗೆ ಬಿದದ ಬಿೀಜದಂತ್ತೆ
ಕಾಯಬೆೀಕ್ು. ಯಾತನೆಯಲ್ಲ ಬಿರಿಯಬೆೀಕ್ು. ತಳಿಳ ತಳಿಳ ಕ್ತತಲ್ಂದ ಬೆಳಕ್ಗೆ ಮೊಳಕೆಯಡೆಯಬೆೀಕ್ು. ಹೊೀಟೆಲ್ನ ಕ್ೃಷ್ಟಣಪಪ
ಬಿೀದ ಕ್ಡೆ ನೀಡುತತದದವನು ತಲೆತಗಿಗಸಿದ. ಮೈಲ್ ಕ್ಜಜೆಯಿಂದ ತೂರ್ತುತೂರ್ತ್ತಾಗಿ ದರಗಾಗಿ ಇದದ ಅವನ ಮುಖ ಆಮಯ
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ಚಿಪಿಪನಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ಂತಹೊೀದ ಮುಖಗಳು. ಒಬಬರೂರ್ ನಮಸಾಕಿರ ಎನನುಲ್ಲಲ, ತನನುಲ್ಲ ಸಾಲ ಪಡೆದ ದಜರ
ಶಾಯಮನ ಹೊರತ್ತಾಗಿ. ಇಡೀ ಬಿೀದಯಿಂದ ತರಸ್ಕಿೃತನಾದೆ. ಪಾರತಃಕಾಲದಂದ, ಕ್ಪುಪ ಟೀಪಿಯವ ಅಕ್ಷರ
ಬರದವನರಬೆೀಕ್ು, ನಮಸಾಕಿರ ಎಂದು ಕೆೈಮುಗಿದು ನಂತ. ತ್ತಾನು ಸಾಗಿದ ಮೀಲೆ ನಡೆದ. ಅಮಾವಾಸೆಯ ಜಾತ್ತೆರಗೆಂದು
ಹೊಸ್ ಸ್ುಣಣ ತಟುಟಿ ಮನೆಗಳು, ಅಂಗಡಗಳು, ಅಸ್ಹಯ ಹಿತತಲ್ನ ಕ್ಳೆಯೀರಿದ ಮುಂಭಾಗಗಳಾಗಿದುದವು. ನಗುವ ಮುಖ.
ಆದರೆ ನಾರುವ ಅಂಡನ ಭಾರತೀಪುರದ ಹಿತತಲ್ಂದ ಹಿತತಲ್ಗೆ ಹೊಲೆಯರು ಕ್ುಕೆಕಿಯಲ್ಲ ಹೆೀಲು ಹೊತುತ ನಡೆಯುತ್ತಾತರೆ ;
ಬಿೀದಯಲಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳವುದೆೀ ಇಲಲ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲ ಏನನೂರ್ನು ನೆಡದ, ಆದರೆ ಈ ನೆಲ ಬಿಟುಟಿ ಬೆೀರೆ ಏನೂರ್ ಇಲಲದ
ಹೊಲೆಯರ ಕ್ಣುಣಗಳಿಗಿನೂರ್ನು ನಾನು ಬಿದದಲಲ – ಬಿೀಳುತ್ತೆತೀನೆ. ಬಿದುದ ಹೊಸ್ಬನಾಗುತ್ತೆತೀನೆ.
ಜಗನಾನುಥ ಧ್ಯೆೈಯರಮಾಡ ರಾಯರ ಅಂಗಡಯಳಗೆ ಹೊೀದ. ಚಾಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾಸಿದ ದಂಬಿತುತ. ಒರಗಿ ಕ್ೂರ್ತ.
ಹಲ್ಲಲಲದ ನಗುವಿನ ಗಾಂಧಿ ಫೀಟೀವನೂರ್ನು ಕ್ಚೆಚಾ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ವೆೀಸ್ಟಿ್ ಕೊೀಟ್ ಧ್ರಿಸಿದ ನೆಹರೂರ್ವಿನ ಒಂದು
ಅಪೂವರ ಫೀಟೀವನೂರ್ನು ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ನೀಡದ. ಒಬಬರೆೀ ಕ್ೂರ್ತು ಎಲೆಯಡಕೆಯ ಚಿೀಲ ಬಿಚುಚಾತತದದ
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಸೆನುೀಹದಂದ ನೀಡ ನಕ್ಕಿರು. ‘ಕಾಫಿ ಕ್ುಡತೀಯ?’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ಆಗಲ್’ ಎಂದ. ರಾಯರು
ಎದುದ ನಂತು ಚಪಾಪಳ ತಟಿಟಿದರು. ಎದುರಿಗಿದದ ಗ್ೀವಿಂದಯಯನ ಹೊೀಟಲಲ್ಲ ಬಾಯಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತತದದ
ರೆೀಡಯೀದಲ್ಲ ಹಿಂದ ಹಾಡಂದು ಜೀರಾಗಿ ಬರುತತದುದದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂರ್ ಕೆೀಳಿಸಿರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಜತ್ತೆಗೆ ಕಾವಲ್ಯನುನು
ಕ್ುಟಿಟಿ ದ್ೀಸೆ ರೆಡಯಾಯಿತ್ತೆಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುವ ಶಬದ. ‘ತಂದರೆ ಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರೂರ್ ಕೆೀಳದೆ ರಾಯರು ಸ್ವತಃ
ಎದುದಹೊೀಗಿ ಕಾಫಿ ಹೆೀಳಿ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತರು.
‘ಯಾಕೊೀ ರಾಘವ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಹೆೀಳಿ ಕ್ಳಿಸಿದಾರೆ. ನೀಡ ಬರೊೀಣ ಬತೀರಯಾ?’ ಎಂದರು.
‘ಆಗಲ್’ ಎಂದ ಜಗನಾನುಥ.
‘ಪುರಾಣಿಕ್ರನನು ನೀಡದೀಯೀನು?’
‘ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಅಮಮನ ಜತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ನೆನಪು. ಅವರು ಯಾರನೂರ್ನು ನೀಡಲವಂತಲಲ.’
ರಾಯರು ಮುಗುಳನುಕ್ಕಿರು. ಏನಾದರೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ.
‘ಅವರ ಕ್ಥೆ ಕೆೀಳಿದೆೀನೆ. ೧೯೨೦ನೆೀ ಇಸ್ವಿೀಲ್ ವಿಧ್ವಾ ವಿವಾಹ ಮಾಡಕೊಂಡರಂತಲಲ?’
‘ಅವರ ಮದುವೆೀಗೆ ಹೊೀಗಿದದವರಲ್ಲ ನಾನೂರ್ ಒಬಬ. ಮದುವೆ ಹಿಂದನ ರಾತ್ತೆರ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಯುತ. ಲಾರಿೀಲ್
ಕೆಲವರು ಮದೆವೀಗೆೀಂತ ಬತ್ತಾರ ಇದುರ. ಅವರಲ್ಲ ಒಬಬ ಹಿಂದೆ ಕ್ೂರ್ತದದವ ಜಂಪು ಹತತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದುದ ಸ್ತುತ ಹೊೀದ. ಎಲಲ
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ಏನು ಮಾತ್ತಾಡಕೊಂಡುರ ಗ್ತತ? ಮುಂಡೆೀ ಮದುವೆಗೆ ಮುನೂರ್ನುರು ವಿಘನು ಅಂತ. ಊರಿಗೆ ಊರೆೀ ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಗೆ
ಬಹಿಷಾಕಿರ ಹಾಕ್ುತ. ಆಮೀಲ್ಂದ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಸ್ಂಪೂಣರ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟುರ. ನೀನೆೀ ನೀಡು – ಅವರು ಹೆೀಗೆ ಬದುಕಾತರೆ
ಅಂತ. ನಾನು ಹೆೀಳಿದರೆ ಖಂಡತ ನೀನು ನಂಬಲಲ, ಕ್ಣಾಣರೆ ನೀಡಬೆೀಕ್ು.’
ರಾಯರಿಗೆ ಮುಖಯ ವಿಷ್ಟಯ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಸ್ಂಕೊೀಚವಾಗಿತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಅದನುನು ಊಹಿಸಿ ಹೆೀಳಿದ :
‘ನಜ. ಸ್ಮಾಜಾನನು ಎದುರು ಹಾಕೊಕಿಂಡೆರ ಒಂದ್ಂದು ಸಾರಿ ಈ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲ ಯಾವ ಬೆೀರೂರ್ ಇಲದಂಗೆ
ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಅಂತಜಾರತೀಯ ವಿವಾಹಗಳ ಪಾಡನನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನಲ್ಲ ನೀಡದೆೀನೆ. ಇಂಗಿಲಷ್
ಮಾತ್ತಾಡಕೊೀತ, ಪಾಟಿರ ಕೊಟುಟಿಕೊೀತ, ಅಜಂತ ಎಲಲೀರಾದ ಚಿತರಕ್ಲೆೀನನು ಅಡೆಮೈರ್ ಮಾಡತ, ಜಾನಪದ ಕ್ಲೆಯ
ವಸ್ುತಗಳನುನು ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ತ, ಮಕ್ಕಿಳನನು ಕಾನೆವಂಟಿನಲ್ಲ ಓದಸ್ತ, ಕ್ಂಟೀನೆಮಂಟಲ್ಲ ಬದುಕಾತರೆ.’
ನಲ್ಲಸ್ದಂತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ತಾಡುತತದೆದೀನೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರವಾಯಿತು. ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ
ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಬಂದದದರೆ ತನನು ಪಾಡು ಹಾಗಾದೀತ್ತೆಂದು ಭಯವಿತತಲಲವೆ? ರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಮುಖಯ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿ
ಬರಬಹುದೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕಾಯುತತದದಂತ್ತೆ ಅಂಗಡಗೆ ವೆಂಕ್ಟರಾಯ ಪರಭುಗಳು ಬಂದು ‘ನಮಸಾಕಿರ’ ಎಂದರು.
ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರ ಖ್ಯಾದಯಂಗಡಗೆ ಬರುವುದನುನು ಚೌಕ್ದಲೆಲ ಇದದ ದನಸಿ ಅಂಗಡಯ ವೆಂಕ್ಟರಾಯ ಪರಭುಗಳು
ನೀಡದದರು. ಪರಭುಗಳು ಊರಿಗೆಲಲ ದ್ಡಡ ವತರಕ್ರು; ಜಗನಾನುಥನನುನು ಬಿಟಟಿರೆ ಅವರೆೀ ಆಸ್ುಪಾಸಿನಲೆಲಲಲ ದ್ಡಡ
ಹಣವಂತರೆಂದು ಖ್ಯಾಯತ. ಜಗನಾನುಥ ರಾಜೀನಾಮ ಕೊಟಟಿಮೀಲೆ ಅವರೆೀ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಧ್ಮರದಶ್ರತವವನುನು
ವಹಿಸಿಕೊಂಡದದರು.
ಪರಭುಗಳು ಭಾರತೀಪುರದ ಎಲಲ ವಾಯಪಾರವನೂರ್ನು ತಮಮ ಹಿಡತದಲ್ಲಟುಟಿಕೊಂಡದದರು; ಹಿರಿಮಗ ಅವರ ಜತ್ತೆಗೆೀ
ದನಸಿಯಂಗಡಯಲ್ಲದದ; ಎರಡನೆಯವ ಜವಳಿ ವಾಯಪಾರೊ ಮೂರ್ರನೆಯವ ಮಂಜುನಾಥ ರೆೈಸ್ ಮಿಲ್ ಮಾಲ್ಕ್;
ನಾಲಕಿನೆಯವನ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಲಾರಿ ಸ್ರಿವೀಸ್ – ಹಿೀಗೆ, ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಬರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸ್
ಸ್ವಿರಸಿಸಿನ ಆರು ಬಸ್ುಸಿಗಳ ಮಾಲ್ಕ್ರೂರ್ ಪರಭುಗಳೆೀ. ಅಳಿಯಂದರನುನು ಕ್ೂರ್ಡ ಪರಭುಗಳು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಉದ್ಯೀಗಕೆಕಿ
ಹಚಿಚಾದದರು. ಒಬಬ ಮಂಜುನಾಥ ಸೀಡಾ ಫಾಯಕ್ಟಿರಿ ನಡೆಸ್ುತತದದ; ಇನನುಬಬ ಸೆೈಕ್ಲ್ ಶಾಪ್ ಇಟಿಟಿದದ; ಮತತಬಬ ಊರಿಗೆ
ದ್ಡಡ ಹೊೀಟೆಲ್ನ ಯಜಮಾನ. ಒಬಬನ ಮಾಲು ಇನನುಬಬನಗೆ ಸ್ಪೆಲೈ; ಒಬಬನನುನು ಕೆೀಳದೆ ಇನನುಬಬ ಹೆಜೆಜೆಯಿಡ.
ಪರಭುಗಳ ವಯವಹಾರ ಕ್ುಶಲತ್ತೆ ಇಡೀ ಶ್ವಮೊಗಗ ಜಲೆಲಯಲೆಲೀ ಪರಸಿದಧವಾಗಿತುತ. ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯುದಧದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ
ಅಕ್ಕಿ, ಸಿೀಮಎಣೆಣ, ಸ್ಕ್ಕಿರೆಗಳನುನು ಕಾಳಸ್ಂತ್ತೆಯಲ್ಲ ಮಾರಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಗಳಿಸಿದದರೆಂಬುದು ಎಲಲರಿಗೂರ್ ಗ್ತ್ತೆತಂದು ಪರಭುಗಳಿಗೂರ್
ಗ್ತುತ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಪಲ್ೀಸ್ ಸ್ಚ್ರ ಆದರೂರ್ ಪರಭುಗಳು ಜಗಿಗರಲ್ಲಲ; ಈ ಸಾವತಂತರಯ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಅವರು
ಖ್ಯಾದಯನೆನು ಹಾಕ್ುತ್ತಾತರೆ.
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ಪರಭುಗಳ ಪಾಲ್ಸಿ ಇದು : ಮಯಾರದೆ ಬಿಟುಟಿ ದುಡುಡ ಮಾಡು ; ದುಡುಡ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಮಯಾರದೆ ಹೆೀಗೂರ್
ತ್ತಾನಾಗಿಯೀ ಬರತ್ತೆತ. ಈ ಮಾತನುನು ಅವರೆೀ ತಕ್ಕಿಡ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಬೆಲಲವನುನು ತೂರ್ಗುತತ ಗಿರಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ
ಹೆೀಳುವುದುಮಟು. ಊರಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರ ಲೆಖಖ ಅವರ ಒಂದಲಲ ಒಂದು ಅಂಗಡಯಲ್ಲ ಇರುತತತ್ತಾತದದರಿಂದ,
ದೆೀವಸಾಥಾನದಲ್ಲ ನತಯ ನಡೆಯುತತದದ ಅನನು ಸ್ಂತಪರಣೆಗೆ ಅವರೆೀ ಕ್ಂಟಾರಕ್ಟಿ್ ಹಿಡದವರಾದದರಿಂದ ಅವರು ಗಣಯ
ವಯಕ್ತಗಳಾಗಿಬಿಟಿಟಿದದರು. ಹೊೀದ ಸಾರಿ ಮುನಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಪೆರಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ೂರ್ಡ.
ಭಾರತೀಪುರದ ಹೆಚುಚಾ ಪಾಲು ವಾಯಪಾರ ಮಂಜುನಾಥನ ದಶರನಕಾಕಿಗಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುತತದದ ಖಚಿರನ ಮೀಲೆ
ಆಗುತತತ್ತಾತದದರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮಯಲ್ಲ ಪರಭುಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ಟವಾದ ಆಸ್ಕ್ತಯಿರುವುದು ಸ್ಹಜವೆಂದು ತನನುನುನು
ನೀಡಲು ಪರಭುಗಳು ಬರುತತದದಂತ್ತೆಯೀ ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿದ.
ಪರಭುಗಳು ಮಾತನಲ್ಲ ಬಹಳ ಜಾಣರು. ಬಂದವರೆೀ ನಾಗಮಣಿಯ ಸಾವಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ತಂಡಕೊಟುಟಿ ಕಾಫಿ
ಕೊಟುಟಿ ಹೊೀಯಿತಂತಲಲ ಹುಡುಗಿ ಅದಕೆಕಿೀನಾಗಿತತಪಪ ಎಂದು ಆಶಚಾಯರಪಟಟಿರು. ಜಗನಾನುಥನ ಅಪತ್ತಾಕಿಲದ ಸ್ಹಾಯವನುನು
ಕೊಂಡಾಡದರು. ಜಗನಾನುಥನ ಜತ್ತೆ ಚಾಪೆಯ ಮೀಲೆೀ ಕ್ೂರ್ತರು. ರಾಯರು ತೀರಿಸಿದ ಕ್ುಚಿರ ಬೆೀಡವೆಂದರು. ಕಾಫಿ
ಬಂತು. ರಾಯರು ಪರಭುಗಳಿಗೂರ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ, ಎನನುಲು ‘ಸ್ಕ್ಕಿರೆಯಿಲಲದ ಕಾಫಿ ಕ್ಣಯಯ’ ಎಂದು ಜೆೀಬಿನಂದ ಸಾಯಕ್ರೀನನ
ಡಬಿಬ ತ್ತೆಗೆದರು. ಜಗನಾನುಥನ ಮುಖವನುನು ಆಗಾಗ ನೀಡುತತ ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು ತನನು ಸ್ಭೆ ಮಾಡಕೊಂಡು
ಮಾತ್ತಾಡದರು.
‘ಗ್ತತ ರಾಯರೆ? ನನನು ಕ್ರಿಮಗ ಸ್ಂಜಯನಗೆ ಜಗನಾನುಥರಾಯರೆಂದರೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತ. ಬಹಳ ಮಮತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ
ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಲು ಬುದಧ ಅನನುೀದಕೆಕಿ ಹೆೀಳಿತೀನ: ಯಾರೊೀ ಹೆೀಳಿದರು – ಯಾರು ಅಂತ ಬೆೀಡ ಈಗ – ಕೆಲವರ ಬಾಯಿ
ಎಷ್ಟುಟಿ ಕೆಟಟಿದುದ ಅಂತ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು ಬೆೀಕ್ಲಲವಲಲ – ಒಟುಟಿ ಸ್ಹಿಸ್ಲಲ ಜನಕೆಕಿ – ಏನಪಾಪ ಅಂದರೆ ನಮಮ
ಜಗನಾನುಥರಾಯರ ಬುದಧೀನನು ಒಬಬಳು ಇಂಗಿಲಷ್ ಹುಡುಗಿ ಕೆಡಸಿದಾಳೆ. ಅದಕೆಕಿೀ ಇವರು ಹರಿಜನರನನು ಹಿಡಕೊಂಡು – ಪಾಪ
ಆ ಮನುಷ್ಟಯನಗೆ ಮಹಾತಮರು ಹೆೀಳಿರೊೀದೆೀನೂರ್ಂತ ಗ್ತ್ತೆತೀ ಇಲಲ – ಅಥವಾ ಗ್ತತಲಲದೆ ಏನು? ಅವನ ಸಿಟಿಟಿಗೆಲಲ ಮುಖಯ
ಕಾರಣಾಂದರೆ ಪಡುಬಿದೆರಯಲ್ಲರೊೀ ಜಗನಾನುಥರಾಯರ ತೀಟ ತನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲ ಅಂತ. ನನನು ಮಗ ಸ್ಂಜಯ ಆಗ
ಅಂಗಡೀಲೆೀ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಅಂದಂಗೆ ಏನೂರ್ಂದ ಗ್ತತ? ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಅವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಓದತದಾನೆ; ಈ ವಷ್ಟರ
ಪಬಿಲಕ್ ಪರಿೀಕೆಷಗೆ ಕ್ೂರ್ತ್ತಾರನೆ. ಅವನಗು ಇವರ ಹಾಗೆೀ ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರೊೀ ಆಸೆ ರಾಯರೆ. ಜಗನಾನುಥರಾಯರ
ದಯ ಇದದರೆ ಅದೂರ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾದುರ ಅನನು? ನಾನು ಏನು ಹೆೀಳಿತದೆದ? ಹಾ. ಅವ ಏನೂರ್ಂದ ಗ್ತ್ತೆತ? ಹೊಲೆೀರೂರ್
ನಮಮ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಟಯರಲಲವ ಅಂದ. ಅವನ ಮಾತಗೆ ಏನು ಜವಾಬು ಕೊಡೀದು ಹೆೀಳಿ.’
ಮಾಣಿ ತಂದು ಕೊಟಟಿ ಕಾಫಿಗೆ ಸಾಯಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ ಕ್ದರಿದರು. ಕ್ಣುಣಮುಚಿಚಾ ಎರಡು ಗುಟುಕ್ು ಕ್ುಡದು ಕೆಳಗಿಟುಟಿ :
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‘ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ತ ಇದೆ ಅನನುೀಕೆ ಹೆೀಳಿತೀನ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೂರ್ ಗ್ತುತ ಕೆೀಳಿ. ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಬಂದರೊ ಡೆಪುಯಟಿ
ಕ್ಮಿಷ್ಟನರ್ ಇದಾರಲಲ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ – ಅವರು ಹರಿಜನರಂತ್ತೆ. ಅಡಕೆ ಸಸೆೈಟಿ ಡೆೈರೆಕ್ಟಿರ್ ಆಗಿದಾರಲಲ ನಮಮ ಬಿೀಗರು –
ಶ್ರೀನವಾಸ್ ಪರಭುಗಳು – ಹೆೀಳಾತ ಇದದರು : ಬಹಳ ಜಾಣನಂತ್ತೆ. ವೆೀದ ಉಪನಷ್ಟತ್ತೆತಲಲ ಓದಕೊಂಡದಾನಂತ್ತೆ. ನಮಮ
ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೆೀ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೆೀಕ್ಂತ್ತೆ – ಅಷ್ಟುಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜಯೀತಷ್ಟಯ, ಪುರಾಣ ಗ್ತತಂತ್ತೆ. ಶಷ್ಟಸ್ಕಾರಗಳು
ಸ್ವಲಪ ಐಬಾದರೂರ್ ಬಹಳ ಚೆನಾನುಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಾತನಂತ್ತೆ.’
ಪರಭುಗಳು ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ದನ ತಗಿಗಸಿದರು. ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಹತತರ ವಾಲ್ ಗುಟಿಟಿನಲೆಲಂಬಂತ್ತೆ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಈಗ ಅವ ನಮೂರ್ಮರಿಗೆ ಬಂದ ಅನನು. ನಮಮ ಮನೆಗೆೀ ಮಸ್ಲು ಬಂದರು ಅನನು. ಒಳಗೆ ಬನನು ಅಂತ ಕ್ರಿೀತೀನ ಇಲಲವೊೀ?
ಕಾಫಿ ಕೊಡತೀನ ಇಲಲವೊ? ಕ್ರಟದಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕೊಡಕೆಕಿ ಆಗತತ? ಬೆಳಿಳ ಬಟಟಿಲಲೆಲ ಕೊಡತೀನ ಅಲಲವ? ಕಾಲಾಯ ತಸೆಮೈ
ನಮಃ, ಅದಕೆಕಿೀ ನನನು ಮಗ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ತಾಡದುದ ಕ್ಂಡು ಪರವಾಗಿಲಲ ಭೆೀಷ್ ಎಂದುಕೊಂಡೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಆಶಚಾಯರಪಡುತತ ಕಾದ. ಮಾತನ ನೀರು ಪಾಯಸ್ಕೆಕಿ ಹೊಟೆಟಿ ಉಬಬರಿಸಿದಂತತುತ. ಇಷೆಟಿಲಲ ಮಾತ್ತಾಡದ ಮೀಲೆ
ಈ ಪರಭು ತನನು ವಾದವನುನು ತದವರುದಧ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಹೆೀಗೆ ತರುಗಿಸಿಯಾನು? ಅವನ ಉದೆದೀಶ ಅದೆಂಬುದರಲ್ಲ
ಸ್ಂಶಯವಿರಲ್ಲಲ. ಪರಭುಗಳ ಬೆಲೂರ್ನನುನು ತೂರ್ತು ಮಾಡಬೆೀಕೆನನುಸಿತು :
‘ಹಾಗಾದರೆ ಪರಭುಗಳೆ ನೀವೂ ನನನು ಜತ್ತೆ ಜಾತ್ತೆರ ದನ ಹೊಲೆಯರನುನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಕ್ರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲ್ಕೆಕಿ
ಬರೊೀವುರ ಅನನು.’
‘ಓಹೊೀ’ ಎಂದರು ಪರಭುಗಳು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದಗಭ್ರಮಯಾಯಿತು. ಪರಭುಗಳು ಬಿಡಲ್ಲಲ:
‘ಮೊದಲೆೀ ಹೆೀಳಿದೆನಲಲ. ಕಾಲಾಯ ತಸೆಮೈನಮಃ, ಕಾಲ ಪಾರಪಿತಯಾದಾಗ ಎಲಲ ಆಗತ್ತೆತ. ಅದಕೆಕಿೀ ನಮಮನನು ಬಯುಯತತದದವರಿಗೆ
ಹೆೀಳಿದೆ. ಅಲಲ ನಮಮ ಜಗನಾನುಥರಾಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೂರ್ಟಿ ತಳಿದಲಲವೆಂದು ನಮಮ ಎಣಿಕೆಯೀ? ನೀವು ಓದದೆದಷ್ಟುಟಿ? ಅವರು
ಓದದೆದಷ್ಟುಟಿ? ಇಂಗೆಲಂಡಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಸ್ರಿ ಯಾವುದು ತಪುಪ ಅಂತ ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಡರೀರಿ ಅಲವ?
ಮಂಜುನಾಥನ ತಲೆಯ ಮೀಲ್ರೊೀದು ಅವರ ಕ್ರಿೀಟ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ದ್ಡಡ ಗಂಟೆ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೆೀಳುವ ಗಂಟೆ
ಮಾಡಸಿಕೊಟಟಿವರು ಅವರ ಹಿರಿಯರು, ಛತರ ಕ್ಟಿಟಿಸಿಕೊಟಟಿವರು ಅವರ ಮನೆತನದವರು, ದೆೀವರ ತೀಥರ ಬರದೆ ಪುಣಾಯತಮ
ಅವರ ತಂದೆ ಊಟ ಮಾಡದದಲಲ. ಇಂಥ ಮನೆತನದಲ್ಲ ಹುಟಿಟಿದ ಒಬಬ ಸಾತವಕ್ರು ಸಾಕ್ಷ್ಟುಟಿ ಯೀಚನೆ ಮಾಡದೆ
ಏನಾದರೂರ್ ಕಾಯರ ಮಾಡಾತರೆೀಂತ ನೀವು ತಳಿದರ ? ಹಿೀಗೆೀ ಅಂದರೆ. ಖಂಡತವಾಗಿ. ಯಾರನೂರ್ನು ಬೆೀಕಾದೂರ್ರ ಕೆೀಳಿ.
ಅಲಲ – ಅವರನನು ನಾನು ಕೆೀಳೆೀಬಿಟೆಟಿ – ಈಗ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ನಡೀತರೊೀದು ದೆೀವಸಾಥಾನದಂದ ಹಣದಂದ .
ಈ ಊರಿನ ವಾಯಪಾರದಲ್ಲ ಅಧ್ರಕ್ಕಿಧ್ರ ನಡೆಯೀದು ಮಂಜುನಾಥನ ದಶರನಕೆಕಿ ಬರೊೀ ಯಾತರಕ್ರಿಂದ. ಇಲೆದ ಇದೆರ
ಇಲ್ಲರೊೀ ನೂರ್ರಾರು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಉದರಂಭರಣ ಹೆೀಗಾಗಬೆೀಕ್ು? ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೀತರಗೆ ಧ್ಕೆಕಿ ಬಂದರೆ ಈ ದೆೀವರನೆನು
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ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕೊೀ ನಮಮಂಥ ನೂರ್ರಾರು ಜನರ ಗತ ಏನಾಗಬೆೀಕ್ು? ನಮಮಂಥವರ ಮಕ್ಕಿಳೆೀನೀ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ
ಹೊೀಗಿ ಓತ್ತಾತರೆ ಅನನುೀಣ; ಆದರೆ ದೆೀವಸಾಥಾನ ನಡೆಸೀ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಇಲ್ದದೆರ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ವಿದೆಯ ಎಲ್ಲ ಇತರತುತ?
ಹೊೀಗಿಲ. ಅಡಕೆೀ ತೀಟಾನೆೀ ತಗ್ಳಿಳ. ಈಗ ಕ್ಳಳತನ ಎಷ್ಟುಟಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೆೀಳೆಬೀಕಾಗಿಲಲ. ಭೂರ್ತರಾಯನ ಭಯಾನೂರ್
ಇಲೆದೀ ಇದದದೆರ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಅಡಕೆನಾದೂರ್ರ ನಮಮ ಕೆೈಗೆ ದಕ್ಕಿತತ ಹೆೀಳಿ? ಇದನೆನುಲಲ ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಯೀಚಿಸಿರಲಲ
ಅಂತ ನಮಮ ಎಣಿಕೆಯೀ ಎಂದು ನಾನು ಕೆೀಳೆೀಬಿಟೆಟಿ. ನಂಗೆ ಹಿಂದ್ಂದು ಮುಂದ್ಂದು ಮಾತಲಾಲಂತ ನಮಗೆ
ಗ್ತತಲಲ?”
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಬಿೀದ ಕ್ಡೆ ನೀಡುತತ ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಔನ್ಸ್ಗೆರೆಗಳಿದದ ಬಿರಡೆ ಹಾಕ್ದ ಔಷ್ಟಧಿ ಬಾಟಲು ಹಿಡದು
ನಂತದದ ಅಚರಕ್ರ ಮಗ ಗಣೆೀಶನನು ‘ಯಾರಿಗೆ ಹುಶಾರಿಲಲವೊ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. ‘ಚಿಕ್ಕಿಮಮನಗೆ’ ಎಂದು ಅವನು
ಹೆೀಳಿದ. ‘ನನನು ಹೆಂಡತೀನನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲಪ ಕ್ಳಿಸ. ಇವಳು ನೀಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತದದಳು’ ಎಂದರು. ಗಣೆೀಶ ಉಗುಗತತ ‘ಆಗಲ್’
ಎಂದ. ಅವನು ಜಗನಾನುಥನನುನು ತುಂಬ ಆಸ್ಕ್ತಯಿಂದ ನೀಡುತತ ನಂತದದ. ಜಗನಾನುಥನ ಜತ್ತೆ ಪರಭುಗಳು
ಮಾತ್ತಾಡುತತರುವುದನುನುನೀಡದ ಹಲವರು – ದನಸಿ ಅಂಗಡಗೆ ಬಂದವರು, ದೆೀವದಶರನಕೆಕಿ ಬಂದವರು, ಜವಳಿ ಖರಿೀದ
ಮಾಡಲು ಬಂದ ಹಳಿಳಯವರು – ಖ್ಯಾದಯಂಗಡಯಲ್ಲ ನೆರೆದದದರು. ಎಲಲರೂರ್ ಪಾರಯಶಃ ತ್ತಾನು ಉದೆದೀಶ್ಸಿದ ಕ್ರಯಯ
ಬಗೆಗ ತಳಿದದಾದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿದ. ಅವನ ಮನಸಿಸಿನ ಭಾರ ಎಷ್ಟಿೀ ಕ್ಡಮಯಾಗಿತುತ. ಪರಭುಗಳ ಜತ್ತೆ
ಮಾತ್ತಾಡ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸಿದರೂರ್ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ :
ಪರಭುಗಳೆೀ ನಮಮ ಕೊನೆೀ ಮಾತಗೆ ಉತತರ ಇದು. ನಮಮದನೂರ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಆಥಿರಕ್ ವಯವಸೆಥಾ. ಇದರ
ಕೆೀಂದರದಲ್ಲರೊೀನು ಮಂಜುನಾಥ. ಅವನ ಮಹಿಮ ಕ್ಡಮಯಾದರೆ ನಮಮ ವಾಯಪಾರವೆಲಲ ಬುಡಮೀಲಾಗುತ್ತೆತ ಅಂತ
ನೀವು ಹೆದರೊೀದು ಸ್ಹಜವೆ. ಆದೆರ ನೀಡ ಈ ಮಂಜುನಾಥನಂದಾಗಿ ನಮಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಏನೂರ್ ಬದಲಾವಣೆ
ಆಗದೆ ಹಾಗೆೀ ನಂತು ಬಿಟಿಟಿದೆ. ನಾವು ಕೊಳಿೀತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಂಜುನಾಥನನನು ನಾಶ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ನಾವು ನಮಮ ಜೀವನಕೆಕಿ
ಜವಾಬಾದರರಾಗಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ. ಹೊಸ್ ಹೊಸ್ ಹಾದಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ. ಈ ಊರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಕಾಖ್ಯಾರನೆ
ಹಾಕ್ಸೀಣ. ಈ ಭೂರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ತ್ತಾಮರ ಇರಬಹುದೂರ್ಂತ ಕೆೀಳಿದೀನ – ಗಣಿ ತೀಡಸೀಣ. ಈಗ ಅಡಕೆ ಮಾತರ ಬೆಳಿೀತ
ಇದೀವಿ. ಇನೆನುೀನೆೀನೂರ್ನು ಬೆಳೆಯಕೆಕಿ ಆಗತ್ತೆತ ಪರಯೀಗ ಮಾಡ ನೀಡೀಣ. ನಾವಿೀಗ ಗ್ಡಾಡಗಿದೀವಿ. ಹೊಲೆೀರು
ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಹೊೀದುರ ಅನನು – ಈಗ ಭೂರ್ತರಾಯನ ಭಯ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೀಲ್ ನಂಬಿಕೊಂಡರೊೀ ಇಡೀ
ದೆೀಶದ ಮನಸಿಸಿನಲೆಲ ಚೂರ್ರಾದೂರ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ. ಈಗ ಚೂರ್ರು ಬಿರುಕ್ು ಬಿಟಿಟಿದುದ ನಾಳೆ ಹೆಚುಚಾ
ಸ್ಡಲವಾಗತ್ತೆತ. ನಾವು ಸ್ವತಂತರರಾಗಿತೀವಿ. ಇದಕೆಕಿಲಲ ಮುಖಯವಾದುದ; ಹೊಲೆಯರು ತಯಾರಾಗ್ೀದು. ಚರಿತ್ತೆರೀಲ್ ಅವರು
ತಮಮ ಮೊದಲನೆೀ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹೊಸಿಲ ಒಳಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ಮೊದಲನೆೀ ಹೆಜೆಜೆ
ನೂರ್ರಾರು ವಷ್ಟರಗಳ ವಾಸ್ತವತ್ತೆೀನೆನು ಬದಲ್ಸ್ಬಹುದು. ಈ ಹೊಲೆಯರ ಮೂರ್ಲಕ್ ನಾವೆಲಲ ಮತ್ತೆತ ಜೀವಂತರಾಗಬಹುದು.
ಶಾಕ್ ಆಗದೆೀ ಏನೂರ್ ಆಗಲಲ ನೀಡ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮೈಮರೆತು ಮಾತ್ತಾಡದ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಯಾಕೆ ಮಾತ್ತಾಡ ಗಂಟಲು ಒಣಗಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಎಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುವ
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ಹಾಗೆ ಅವನ ಕ್ಡೆ ನೀಡುತತದದರು. ಅಂಗಡಯಲ್ಲ ಸೆೀರಿದದವರು ಅಥರವಾಗದೆ ಜಗನಾನುಥನ ಮುಖವನುನು ದಟಿಟಿಸಿ
ನೀಡುತತ ನಂತದದರು. ಪರಭುಗಳು ರಾಯರಿಂದ ಹೊಗೆಸಪುಪ ಪಡೆದು ಸ್ುಣಣ ಹಾಕ್ ಅದನುನು ತಕ್ುಕಿತತ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಛೆ ಛೆ ನೀವು ತಪುಪ ತಳಿೀಬಾದುರ. ನನಗೆ ನಷ್ಟಟಿವಾಗತ್ತೆತೀಂತ ನಾನು ಹೆೀಳಿದದಲಲಪಪ. ನೀವು ನೀಡದ ಹಾಗೆೀ ನಾನು
ಕ್ುಂದಾಪುರದಂದ ಬರಿಯಂದು ತಕ್ಕಿಡ ಹಿಡದು ಬಂದವನು. ನನಗೆ ಆದ ಸ್ಂಪಾದನೆಯಲಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವರ ಪರಸಾದ
ಅಂತ ನಾನು ತಳಿದದೆೀನೆ ಶ್ವಾಯಿ ನನನು ಸ್ವಂತದುದ ಅಂತ ತಳಿದಲಲ. ಈಗೂರ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಗಂಜ ಊಟ ಸಾಕ್ು. ನನನು
ಮಕ್ಳಗೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ. ಇರೊೀ ಒಂದೆ ದುಶಚಾಟ ಅಂದೆರ ಈ ಹೊಗೆೀಸಪುಪ ಆಯಿತ? ಇವೆಲಲ ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಿಲಕೆಕಿ ಬಂದೆ ಅಂದೆರ
ನೀವೆೀನೀ ಹೆೀಳಿತದರಲಲ – ಅದು ಸ್ರಿ. ಆದರೆ ತ್ತಾಮರದ ಗಣಿ ಆಗ್ೀಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಾಖ್ಯಾರನೆಯಾಗ್ೀಕೆ ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಬೆೀಕೊ
ಬೆೀಡವೊ? ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಭಾರತೀಪುರದ ತನಕ್ ರೆೈಲು ವಯವಸೆಥಾ ಆಗಬೆೀಕೊ ಬೆೀಡವೊ? ಈ ಹಾಳು ಮಣಿಣನ ರಸೆತಗೆ
ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಆಗಬೆೀಕೊ ಬೆೀಡವೊ? ಅಷೆಟಿ ಅಲಲ ಮಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲ ಬಂದರಾಗಬೆೀಕ್ು, ಇಲ್ಲಂದ ಮಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆತ ರೆೈಲು
ವಯವಸೆತಯಾಗಬೆೀಕ್ು. ಹೌದ್ ಅಲಲವೊೀ ಹೆೀಳಿ.’
ಪರಭು ತುಂಬ ಜಾಣ ಎನನುಸಿತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ. ಮಚಿಚಾಗೆಯಿಂದ ರಾಯರ ಕ್ಡೆ ನೀಡದ. ರಾಯರ ಮುಖದಲೂರ್ಲ ತುಂಟ
ನಗೆ ಮೂರ್ಡತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಪರಭುಗಳ ಸ್ವಾಲ್ಗೆ ಸ್ರಿಯಾದ ಜವಾಬು ಹುಡುಕ್ುತತ ಮಾತ್ತಾಡದ.
‘ಒಪಿಪದೆ. ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿಗಾಗಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡೀಣ. ರೆೈಲ್ಗಾಗಿ ಕಾದಾಡೀಣ. ಜನರ ಜೀವನಾನನು ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾಗಿ
ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೆಕಿ ಇರೊೀ ದಾರಿಗಳನೆನುಲಲ ಹುಡುಕೊೀಣ. ಆದರೆ ಹಿೀಗೆ ನಮಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸೀದು ಯಾವಾಗ
ಅಂದೆರ ನಮಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಲ್ಲರೊೀ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಏಟುಬಿದಾದಗ. ಅದಕೆಕಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನೆಲೆೀನೂರ್ ಇಲೆಲ ಇರೊೀ
ಹೊಲೆೀರಿದಾದರಲಲ ಅವರೆೀ ಕಾರಂತೀನನು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.’
ಪರಭುಗಳೂರ್ ಮಾತನ ಖುಷಯಲ್ಲದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಮಾತನ ಚಕ್ಮಕ್ಯಾಗಿ ಈ ಮುಖ್ಯಾಮುಖಿ ಬೆಳೆಯುತತರುವುದನುನು
ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗತಡಗಿತು. ಆದರೆ ದಾಕ್ಷಣಯ ಪರವೃತತಯ ಮನುಷ್ಟಯನಾದದರಿಂದ ಜಗನಾನುಥ
ಸ್ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ತ. ಪರಭುಗಳು ಹೊಗೆಸಪುಪ ಉಗುಳಿಬಂದು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಮೊದಲು ಬರಲ್, ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಭಾವ ಕ್ರಮೀಣ ಕ್ಡಮಯಾಗು ತ್ತೆತೀಂತಲೂರ್ ಕೆಲವರು ಮಸ್ಲು ಹೆೀಳಿದುರ
ಅನನು. ಆಗ ನೀವೆೀನು ಹೆೀಳಿತೀರಿ? ಅಲಲ ವಾದಕೆಕಿ ಹೆೀಳೆದ ಅಷೆಟಿ. ಈಗ ನಾವು ದೆೀವುರ ದಂಡುರ ದಯ ಕ್ಮರ ಅಂತ
ಒದಾದಡೀದೆೀ ಹೊತುರ ಬಂಬಾಯಿ ಕ್ಲಕಿತ್ತಾತದಲ್ಲರೊೀರು ಒದಾದಡಾತರ?’
ಅಂಗಡಯ ಎದುರಿಗೆ ಅವರ ಮಗನ ಲಾರಿ ಬಂದು ನಂತದುದ ನೀಡ ಪರಭುಗಳು ‘ಒಂದು ನಮಿಷ್ಟ ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಎದುದ
ಹೊೀದರು. ಕೊಂಕ್ಣಿಯಲ್ಲ ಏನೀ ಹೆೀಳಿ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದರು. ಹೊರಡುವ ಸ್ನಾನುಹದಲ್ಲದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಳಿದರು :
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‘ನಾನು ಮೊದಲೆೀ ಹೆೀಳಿದೆನಲಲ ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರೆ, ನಮಮ ಜತ್ತೆ ನಾನದೆೀನೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಜರ ಬರಿೀರಿ – ಊರಿಗೆ
ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ನಾನು ನೀವು ವಿಧ್ಯಾನಸೌಧ್ಕೊಕಿಂದು ಸಾರಿ ಹೊೀಗಿ ಬರೊೀಣ, ಗುರಪಪ ಗೌಡರನೂರ್ನು ಕ್ಕೊರಂಡು
ಹೊೀಗ್ೀಣ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರೂರ್ ಜತ್ತೆಗೆ ಬರಲ್. ಮುಖಯಮಂತರಗಳೂರ್ ಇವರೂರ್ ಒಟಾಟಿಗಿ ಜೆೈಲಲ್ಲದದವರಂತಲಲ. ನಮಮಂಥ
ವಿದಾಯವಂತ ಯುವಕ್ರ ಮಾತನನು ನಮಮ ಮುಖಯಮಂತರಗಳು ಖಂಡತ ತ್ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಲ. ರೆೈಲು ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಮೊದಲು
ಮಾಡಕೊಳ್ಳೀಣ. ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಬಂದು ಹೊೀದ ಮೀಲಂತೂರ್ ಇಡೀ ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಭಾರತೀಪುರದ ವಿಷ್ಟಯ
ಗ್ತ್ತಾತಗಿದೆ. ಮಂತರಗಳು ಖಂಡತ ಇಲಲ ಅಂತ ಅನನುಲಲ. ನಮಮಂಥ ಪರಗತಶ್ೀಲ ಯುವಕ್ರಿದದರೆ ಈ ಊರನನು ನಂದನವನ
ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊತ್ತಾತಗತ್ತೆತ ಹೊೀಗಿತೀನ. ಮತ್ತೆತ ಮಾತ್ತಾಡೀಣ.’
ಎಂದು ಪರಭುಗಳು ಹೊೀದದೆದ ಹಲವರು ಅಲ್ಲಂದ ಹೊೀದರು. ಎಂಥ ಘಾಟಿ ವತರಕ್ ಇವ ಎನನುಸಿತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ. ಈಗ
ಮಂಜುನಾಥನಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಕೊಳತ ಇರೊೀವನು ಇವನು; ನಾಳೆ ನನನುನನು ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ತರಿಸ
ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿಯಿಂದಲೂರ್ ಲಾಭ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೀನೂರ್ ಇವನೆ. ಈಗಾಗೆಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾಖ್ಯಾರನೆ, ತ್ತಾಮರದ ಗಣಿಗಳ ಯೀಜನೆೀನನು
ಪರಭು ಹಾಕೊೀಕೆ ಶುರು ಮಾಡರಬೆೀಕ್ು. ಜಗನಾನುಥ ನಗುತತ ರಾಯರ ಕ್ಡೆ ನೀಡದ. ರಾಯರಿಗೆ ತನನು ಯೀಚನೆ
ಅಥರವಾದಂತ್ತೆನನುಸಿತು. ರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ :
‘ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿಯ ನಜವಾದ ಬೆನಫಿಶರಿ ಆಗ್ೀವೂರ ಈ ಪರಭುಗಳೆ. ಆಗ ಇವರ ವಿರುದಾಧನೂರ್ ಚಳುವಳಿ
ಹೂರ್ಡಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ.’
ರಾಯರೂರ್ ಅಥರವಾಗಿ ಮುಗುಳನುಗುತತ ಎದುದನಂತರು. ಅಂಗಡಯನುನು ಹಾಗೆೀ ಬಿಟುಟಿ ಹೊರಟರು. ‘ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕೊಳಳಲೆವ?’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದದಕೆಕಿ ‘ಅಂಗಡೀಲ್ ಏನದೆೀಂತ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಕಿಬೆೀಕ್ು?’ ಎಂದು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ
ನಕ್ಕಿರು. ಬಿೀದಯಲ್ಲ ನಡೆಯುತತ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಅಲಲ ಜಗಣಣ, ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿತರೊೀದು ನಜ. ಆದೆರ ನೀನು ಹೊಲೆೀರನನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಕ್ರೊಕಿಂಡು
ಹೊೀಗ್ೀದರಂದ ಏನೂರ್ ಪರಯೀಜನ ಆಗಲಾಲಂತೂರ್ಲ ನನಗೆ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ. ನನನು ಮಾತು ಕ್ಟಿಟಿಕೊೀಬೆೀಡ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಜೆೈಲ್ಗೆ
ಹೊೀದದುದ ಪಾರಯಶಃ ನನನು ಹೆಂಡತ ಕಾಟದಂದ ತಪಿಪಸಿಕೊಳ್ಳೀಕೆ ಇರಬಹುದು. ಒಟುಟಿ ನೀನು ದುಡುಕ್ ಊರಿನ ನಷ್ಟುಠುರ
ಕ್ಟಿಟಿಕೊೀಬಾದುರ ಅಂತ ಹೆೀಳಾತ ಇದೀನ. ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು ತಪಿಪರಬಹುದು. ನಂಗೆ ಭಯವಾಗಿತದೆ ಅಂತ
ಅನನುೀದೆೀನೀ ನಜ.’
‘ನಂಗೂರ್ ಭಯ ಆಗಿತದೆ ರಾಯರೆ. ಆದರೆ ನವಾರಹವಿಲಲ.’ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇನೆನುೀನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ತೀಚಲ್ಲಲ. ತುಂಬ
ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ರಾಯರು ಆಡದ ಮಾತನಂದ ಅವನಗೆ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗಿತುತ. ಈ ಮುಹೂರ್ತರದಲ್ಲ ತ್ತಾನು
ತರಸ್ಕಿೃತನಾಗಿದೆದೀನೆ, ತಳವಿಲಲದ ಪಾತ್ತಾಳಕೆಕಿ ಹಾರಿದೆದೀನೆ ಎನನುಸಿತುತ. ನೀನು ಮಾಡಹೊರಟ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಂಪೂಣರ
ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯ ಎಂದು ರಾಯರು ಕೆೀಳಿದದರೆ ಗ್ತತಲಲ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಒಪಿಪಕೊಳುಳತತದದ. ಆದರೆ ಹಿೀಗೆ ಮೈಮೀಲೆ
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ಹಾಕ್ಕೊಳಳದದದಲ್ಲ ನನನು ಜೀವನಕೆಕಿ ಅಥರವಿರುತತರಲ್ಲಲವೆಂದೂರ್ ಹೆೀಳುತತದದ. ಈ ಸ್ಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾದ
ಕ್ರಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೀ ಹೊೀದದದರಿಂದಲೆೀ ಕ್ರಮೀಣ ಸ್ಮಾಜ ಜೀವನ ಅಥರ ಹಿೀನವಾಗತ ಹೊೀಗಿದೆಯಲಲವೆ ರಾಯರೆ
ಎಂದು ಕೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಕ್ರಯಗೆ ಪೂವರಭಾವಿಯಾದ ಮಾತುಗಳೆಲಲವೂ ಅಥರಹಿೀನ ಗದದಲವೆನನುಸಿ ಸ್ುಮಮನಾದ.
ತ್ತಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನೆನುಲಲ ಸ್ಲ್ೀಸಾಗಿ ಆಡಬಲಲ ಹಲವರು ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲದಾದರೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಸಿಗೆಯಿಂದ
ಮೈನಡುಗಿತು. ಕ್ನನುಡಯಿಲಲದೆ ನಲಲಬಲಲ ಸ್ಂಕ್ಟಕೆಕಿ ನಾನು ತಯಾರಾಗಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯುತ.
ಪೂವರ ದಕ್ಕಿಗೆ ನಡೆದರೆ ಸಿೀಬಿನಕೆರೆ, ಅದರಾಚೆ ವಿದಾಯಮಂತರಗಳು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಹೊಸ್ ಬಡಾವಣೆ ತ್ತಾಷೆಕಿಂಟ್ಪುರ.
ಅದಕೆಕಿ ಮೊದಲು ಸಿಗುವ ಮಂಜುನಾಥ ರೆೈಮಿಲ್ಲನ ಹಿಂದದದ ಗದೆದಯ ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೊೀದರೆ ರಾಘವ
ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮನೆಗೆ ಹತತರ. ಜೀರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅಧ್ರ ಗಂಟೆ ಸಾಕ್ು.
ಕ್ಂಡವರನೆನುಲಲ ಮಾತ್ತಾಡಸ್ುತತ ಯೀಗಕೆಷೀಮ ವಿಚಾರಿಸ್ುತತ ರಾಯರು ನಡೆದರು. ಈ ಸ್ಥಾಳದಲ್ಲ ನಜವಾದ ಬೆೀರುಗಳಿರುವ
ಮನುಷ್ಟಯನೆಂದರೆ ಅವರೆ – ನಾನಲಲ. ಕೊಡೆಯನುನು ಕ್ಂಕ್ುಳಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಡೆದದದ ರೆೈತನಬಬನನುನು ‘ನಾನು ಬರೆದುಕೊಟಟಿ
ಅಜೀರನ ಅಮಲಾದರಿರಗೆ ಕೊಟೆಟಿಯ? ಏನೆಂದರು?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. ‘ಮತ್ತೆತ ಯಾಕೆ ಬರಬೆೀಕ್ಂತ್ತೆ? ಕೆೈಬಿಸಿ ಮಾಡದೆ
ಏನೂರ್ ನಡೆಯಲಲ’ ಎಂದು ರೆೀಗಿದರು. ಒಂಟಿಗಳನುನು ಹಾಕ್ದದ ಯುವಕ್ನಬಬನಗೆ, ‘ತಂದೆ ಹೆೀಗಿದಾದರೊೀ? ಅಂತೀಣಿ
ಡಾಕ್ಟಿರನನು ಮನೆಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡುಹೊೀಗಿ ತೀರಿಸ್ಯಯ’ ಎಂದರು. ಕ್ಂಡಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಜೀಡುಗಳನುನು ರಸೆತಯ ಮೀಲೆ ಕ್ಳಚಿ
ಬರಿಗಾಲಲ್ಲ ನಂತುಕೆೈ ಮುಗಿದವನಬಬನಗೆ, ‘ಆಮೀಲೆ ನೀಡು, ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಲಾಯರಿಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಡೆತೀನೆ,
ಮಂಜುನಾಥನ ಹುಯಿಲಗೆ ಸಾಬರೆೀನೂರ್ ಜಗಗಲಾಲಂತ ನಮಗೆ ಗ್ತತಲವ?’ ಎಂದು ನಕ್ಕಿರು. ಮಕ್ಕಿಳು, ಹೆಂಗಸ್ರು ಎಲಲ
ಗ್ತುತ ರಾಯರಿಗೆ. ಅವರ ಹೆಸ್ರು, ಅವರ ಗ್ೀತರ, ಅವರ ಗುಪತ ಕಾಹಿಲೆಗಳು, ಸ್ಂಸಾರ ತ್ತಾಪತರಯಗಳು – ಎಲಲ. ಹಿೀಗೆ
ಜೀವನದ ವಿವರಗಳಲ್ಲ ತೀರಾ ಆಪತವಾಗಿ ತಡಗಿಬಿಟಿಟಿದದರಿಂದ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂರ್ ವಿಫಲವೆನುನುವ ತೀಮಾರನಕೆಕಿ
ರಾಯರು ಬಂದರಬಹುದು.
ಮುಸಿಲಮರಿದದ ಬಿೀದಯಲ್ಲ ನಡೆಯುತತದಾದಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇನನುಂದು ಊರಿಗೆೀ ಬಂದಂತ್ತೆನನುಸಿತು. ಕ್ಲಾಯ
ಮಾಡುತತಲೀ, ಬಿೀಡಗಳನುನು ಕ್ಟುಟಿತತಲೀ ಮನೆಯ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತ ಚೌಕ್ುಳಿ ಮುಂಡುಗಳನುನುಟಟಿ ಸಾಬರು ಸ್ಲಾಂ ಸಾಬ್
ಎಂದು ಎದುದ ನಂತರು. ಚರಂಡಗಳಲ್ಲ ಕೊೀಳಿಗಳು; ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಎದುರು ತಂತಯಲ್ಲ ಮಾಡದ ಬುಟಿಟಿಯಲ್ಲ ತೂರ್ಗು
ಹಾಕ್ದ ಮೊಟೆಟಿಗಳು. ‘ನಮಮ ಹುಡುಗರೂರ್ ಈಚೆಗೆ ಕ್ದುದ ಮೊಟೆಟಿ ತನನುೀದೂರ್ ಉಂಟು’ ಎಂದು ರಾಯರು ನಕ್ಕಿರು.
‘ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭಾಯಸ್ ಮಾಡಸಿತೀದೀನ ಅಂದಯಲಲ ಜಗಣಣ. ನೀನಾಗಲ್ೀ ಅವರಾಗಲ್ೀ ಒಂದೆೀ ಒಂದು
ಸಾರಿಯಾದರೂರ್, ಗ್ತತಲೆದೀನೆೀ ಆದರೂರ್ ಮುಟಿಟಿಕೊಂಡದದದೆಯ ಹೆೀಳು?’
ಜಗನಾನುಥ ‘ಇಲಲ’ ಎಂದ.
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‘ಅದೆೀ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು. ನೀನು ಅವರನನು ಮುಟುಟಿತೀಯೀ ಇಲಲವೊೀ ಅನನುೀದು ಪರಶೆನುಯಲಲ. ಅವರಾಗೆೀ ನನನುನನು
ಮುಟುಟಿತ್ತಾತರೊ, ಮುಟಟಿೀ ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟಿಟಿದೆಯ ಅನನುೀದೆೀ ಮುಖಯ. ನನಗೆ ಅವರನನು ಮುಟಟಿಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ
ಅನನುಸೀದು ಸ್ಹಜ. ನೀನು ವಿದಾಯವಂತ. ನನನು ಪರಜೆಞಾ ಬೆಳೆದದೆ. ಎಲಲ ಸೌಭಾಗಯಕ್ೂರ್ಕಿ ಬಾಧ್ಯನಾದ ಮೀಲೆ ನನಗೆ ಈ
ಆದಶರವಾದ ಹೊಸ್ದ್ಂದು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಲಕ್ುಷರಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ?’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರಾಯರು ನಜವಾಗಿ ತನನು ಹತತರ ಮಾತ್ತಾಡುತತದಾದರೆಂದು ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯುತ.
‘ನಜ ರಾಯರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನನುಸಿದ ದನ ನಾನು ನಜವಾಗಿ ಗೆದದಂತ್ತೆ. ಅವರ ಪರಜೆಞಾೀಲ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಸಫುೀಟ
ಆಗಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ್ತೆಲ ನಾನು ಪರಯತನು ಪಡತದೀನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಲೆೀರು ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ ಮುಂದಡೀ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡದ
ದನ-’
‘ಬರಿೀ ನನನು ಪರಯತನುದಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಲ ಜಗಣಣ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ರಾಯರು ಹುರುಪಿನಂದ ನಡೆಯುತತ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಈ ರಾಘವ ಪುರಾಣಿಕ್ರೆೀ ನನಗೆ ಇಂಗರ್ಸಾಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನನು ಮೊದಲು ಕೊಟಟಿವುರ’.
ಚಳಿಗಾಲದ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲ ನಡೆಯುತತ ಜಗನಾನುಥನಗೂರ್ ಖುಷಯಾಯಿತು. ಮನಸ್ುಸಿ ನರಂಬಳವಾಯಿತು. ಕ್ಣುಣ ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲ
ಹೂರ್ಬಿಟಟಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು. ತ್ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು. ಕಾಡನ ಯಾವುದ್ೀ ಗುಪತ ಸ್ಂಧಿಯಲ್ಲ ಘಮಘಮಿಸ್ುತತದದ
ಕೆೀದಗೆಯನುನು ಮುಡದು ಎದುರು ಬಂದ ಹೆಗಗಡತ; ಬುಗುಡ, ಕೆನೆನುಸ್ರಪಳಿ, ಹಚೆಚಾ ಕ್ುಚಿಚಾದ ಕೆೈಗಳ, ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲ
ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ವೆೀಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತತರುವ ಚೆಲುವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರ ಮನೆಗಳ ಪಾಗಾರಗಳ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ ಪಾರಿಜಾತ
ಸ್ಂಪಿಗೆ ಮರಗಳು. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಒಂದೆೀ ರಿೀತ ಹರಿಯುತತರುವ ಜೀವನಕ್ರಮದಲೂರ್ಲ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಕ್ಣಿಣಗೆ ದನದನವೂ
ಹೊಸ್ದು ಕಾಣಬಹುದಲಲವೆ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಯೀಚಿಸಿದ. ಯಾರದ್ೀ ಮನೆಯಲ್ಲ ಈಗ್ಂದು ಮಗು
ಹುಟುಟಿತತರಬಹುದು, ಯಾರೊೀ ಸ್ತತರಬಹುದು; ಯಾವಳ್ೀ ಗಭಿರಣಿಯ ಹೊಟೆಟಿಯಲ್ಲ ಶ್ಶು ಚಲ್ಸ್ುತತ
ಒದೆಯುತತರಬಹುದು. ಇಲಲಂದು ಗುಲಾಬಿ ಅರಳಿ ನಂತು ಗಟಿಟಿಯಾದ ತಟಿಟಿನಲ್ಲ ಹಗುರಾಗಿ ತೂರ್ಗುತತದೆ. ನಾಲುಕಿ
ಕಾಲುಗಳನುನು ಬಿಸಿಲ್ಗೆತತ ನಾಯಿ ಹುಳಿ ಹಿಡಯುವ ಆಟ ಆಡುತತದೆ. ಕೊೀಲನುನು ಕಾಲ್ನ ಸ್ಂದಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಹುಡುಗನಬಬ
ಮೊೀಟಾರ್ ಬಿಡುತತದಾದನೆ. ಊಟಕೆಕಿ ಬರಲಲಲದ ಮಗನನುನು ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಮುಖದ ತ್ತಾಯಿ ಬಯುಯತತ ನಂತದಾದಳೆ. ಮಾವಿನ
ಹೂರ್ಗಳಿಗೆ ಜೆೀನು ಮುತತವೆ. ಅಡಕೆ ತೀಟಕಾಕಿಗಿ ಇನೂರ್ನು ಕ್ಡಯದ ಸ್ಮೃದಧ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲ ಜೆೀನನ ಗೂರ್ಡುಗಳು
ನೆೀತುಬಿದದವೆ. ಮನುಷ್ಟಯನ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿೀಳದ ಮೂರ್ಲೆಗಳಲ್ಲ ತವಕ್ದ ಕ್ಣಿಣನ ಪಾರಣಿಗಳು ನೆಲ ಮೂರ್ಸ್ುತತ ನೆಗೆಯುತತವೆ.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡದೆ ನಡೆಯುತತದದರು. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸ್ಫಲತ್ತೆಯನುನು ನಾನು ಹುಡುಕ್ುತತದೆದೀನೆ.
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ಆದರೆ ದನನತಯದ ಶಾಶವತದಲೂರ್ಲ ಅರಳುವುದನುನು ಆನು ಮರೆಯಕ್ೂರ್ಡದು. ಆದರೆ ಹೆೀಗೆ ಕ್ರಯ ಸಾಧ್ಯ? ನನನು
ಪಾರಣರಕ್ಷಣೆಯ ಮೌಢಯದ ಕ್ರಿೀಟ ಹೊತತ ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಪರತನತಯ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುವಂತ್ತೆ ಬೆಳಗಿದ ತಟೆಟಿಗಳಲ್ಲ
ಹೆಂಗಸ್ರು ಹಣುಣಕಾಯಿ ಒಯುಯವರು – ಅವರೆೀ ಈ ಶಾಶವತದ ನಜವಾದ ಬಾಧ್ಯರೊೀ, ಅಥವಾ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ
ಗಭರದಲ್ಲರುವ ಪಿಂಡಗಳ್ೀ?
‘ಇಕೊೀ ಅದೆೀ ರಾಘವ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮನೆ’ ಎಂದರು ಶ್ರೀಪತರಾಯರು.
ಎಲಲ ವಗರದ ಜನರಲೂರ್ಲ ಬದುಕ್ು ಸ್ಫಲವಾಗುವ ಒಳಮಾಗರಗಳೆಷ್ಟಿೀ ಇರುವಾಗ, ಈ ಬಿಸಿಲ್ಗ್ಡಡ ಮೌನದಲ್ಲ
ಊರುವ, ಅರಳುವ, ಫಲ್ಸ್ುವ ಕ್ರಯ ನಡೆಯುತತರುವಾಗ ಪುರುಷ್ಟ ಪರಯತನುದಲ್ಲ ನಂಬುವುದು ಬರಿ ಅಹಂಕಾರವೆ? ಈ
ಕ್ರಯ ನನಗ್ೀಸ್ಕಿರವೆ? ಊರಿಗೂರ್ ಅಗತಯವೆ? – ಜಗನಾನುಥ ಈ ಪರಶೆನುಗಳಿಂದೆಲಲ ಮತ್ತೆತ ಬಾಧಿತನಾಗಿ ನೀಡದ. ಸ್ುಮಾರು
ಹತುತ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚುಚಾ ಎತತರದ ಪಾಗಾರ. ಕ್ಬಿಬಣದ ಗೆೀಟು, ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಎನುನುವ ಬೀಡುರ.
‘ನಮಮ ಮನೆತನ ಬಿಟಟಿರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕೆಕಿ ಇವರೆೀ ಇಲ್ಲಗೆ ದ್ಡಡ ಜಮಿೀಂದಾರರು. ಆದರೆ ಎಲಲ ಈಗ ಕ್ರಗಿ ಹೊೀಗಾತ
ಇದೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಇವರ ಶಾನುಭೀಘನೆೀ ಒಂದು ದನ ದ್ಡಡ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗಾತನೆ. ಆಗೆಲ ಅವನಂದು ಲಾರಿ ಬೆೀರೆ
ಇಟಿಟಿದಾನೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಗೆೀಟಿನಲ್ಲದದ ಕಾಲ್ಂಗ್ ಬೆಲಲನುನು ಒತತದರು. ಆಶಚಾಯರದಂದ ನೀಡದ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ.
‘ಇನೂರ್ನು ದ್ಡಡ ಆಶಚಾಯರ ನೀಡತೀಯಂತ್ತೆ ಸ್ುಮಮನರು. ಮನೆೀಲ್ ವಿದುಯಚಛೆಕ್ತ ತಯಾರಿಸೀ ಮೊೀಟಾರೆೀ
ಇಟುಟಿಕೊಂಡದಾರೆ. ಮನೆಲ್ರೊೀದು ಬಲ್ಬನ ದೀಪ’ ಎಂದು ನಾಲಕಿಂತಸಿತನ ಮನೆ ಮೀಲೆ ಇದದ ದ್ಡಡ ಏರಿಯಲಲನುನು
ತೀರಿಸಿದರು.
‘ಈ ವಿಶವದ ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರ್ಲೆ ಜತ್ತೆಗೂರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಕಾಂಟಾಯಕ್ಸಿ್ ಇಟುಟಿಕೊಂಡದಾದರೆ’ ಎಂದು ಕ್ಣುಣ ಮಿಟುಕ್ಸಿದರು.
ಪಾಗಾರದಂದ ಬಹಳ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ಮನೆಯಾದದರಿಂದ ಬೆಲ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತತದೆಯೀ ಇಲಲವೊೀ ತಳಿಯಲ್ಲಲ. ಮತ್ತೆತ ಬಿಲ್
ಒತತದರು. ‘ಒಂದು ಕಾಲದ ದ್ಡಡ ಕಾರಂತಕಾರ. ಅರವಿಂದರು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿತದ ಕಾಲದವ’ ಎಂದರು.
ಎರಡನೆೀ ಸಾರಿ ಬೆಲ್ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಖ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮವಸ್ತರ ಧ್ರಿಸಿದ ಘೂರ್ಕ್ರನಬಬ ಕ್ೀಗಳನುನು ತಂದ. ‘ಇದು ಮೊದಲನೆೀ
ಆಶಚಾಯರ. ಕಾದರು’ ಎಂದರು ರಾಯರು. ಘೂರ್ಕ್ರ ಸೆಲೂರ್ಯಟ್ ಮಾಡ ಇಬಬರನೂರ್ನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಎತತರದ
ತ್ತೆೀಗದ ಮರದ ಛಾವಣಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಜಾರದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದ.
ಹಜಾರದ ಒಂದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಹಾಯಟ್ ಇಡುವ ಸಾಟಿಯಂಡತುತ. ಅದರಲ್ಲ ಒಂದು ಈವನಂಗ್ ಹಾಯಟ್, ಒಂದು ಸಾದಾ
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ಸ್ನ್ಹಾಯಟು, ಮೃದುವಾದ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಟೀಪಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ವಾಕ್ಂಗ್ ಸಿಟಿಕ್ಗಳು ಇದದವು. ಇನನುಂದು
ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಮೂರ್ರು ಕೊೀವಿಗಳು ಮರದ ಸಾಟಿಯಂಡ್ ಮೀಲ್ದದವು. ಗ್ೀಡೆಗಳ ಮೀಲೆ ಸ್ುತತಲೂರ್ ಉತತಮ
ಅಭಿರುಚಿಯಲ್ಲ ಫೆರೀಂ ಮಾಡದ ಪಾಶಾಚಾತಯ ಚಿತರಕಾರರ ಪಿರಂಟ್ಗಳು; ಬೂರ್ರಗಲ್ನ ಇಕಾರಸ್; ಸ್ೂರ್ಯರ ಮಿನುಗುವ
ಹಳಿಳಯ, ಗ್ೀದ ಗದೆದಗಳ, ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕ್ು ನೆರಳಿನ ದಾರಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೆೀಬಲ್ನ ಚಿತರ ‘ದ ಕಾರ್ನ್ಫಿೀಲಡ’;
ಸ್ುಫುಟವಾದ, ಶುದಧವಾದ ನೀಲ್, ಕ್ಂದು, ಬೂರ್ದು ಬಣಣಗಳ ಮೃದುವಾದ ವಿನಾಯಸ್ದ ಜಾನ್ಸೆಲ್ ಕೊೀಟ್ಮನನುನ ‘ಗೆರೀಟಾ
ಬಿರಡಜೆ’; ಹೊಗಾರ್ತ್ತ್ಚಿತರಸಿದ ಖುಷ ನಗುವಿನ ‘ದ ಶ್ರಂಪ್ಗರಲ್’; ಸ್ರ್ ಜೀಶುವ ರೆನಾಲ್ಡ್ನ ‘ಏಜ್ಆಫ್
ಇನನುಸೆನಸಿ್’ – ಹೆಚುಚಾ ಪಾಲು ಚಿತರಗಳು ಬಿರಟಿಷ್ ಚಿತರಕಾರರವು ಎಂಬುದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಗಮನಸಿದ.
ತ್ತಾವು ಕ್ುತದದ ಕ್ುಚಿರಗಳೂರ್ ಅಷೆಟಿ; ಸ್ಪುರವಾದ ಕಾಲುಗಳ ನೆಟಟಿನೆಯ ಬೆನನುನ ವಿಕೊಟಿೀರಿಯಾ ಕಾಲದವು. ಘೂರ್ಕ್ರ
ತಂದುಕೊಟಟಿ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ರಾಯರು ಇಬಬರ ಹೆಸ್ರನೂರ್ನು ಬರೆದುಕೊಟಟಿರು. ಘೂರ್ಕ್ರ ಅದನುನು ಚಿತರ ಕೆತತದ ತಟೆಟಿಯ
ಮೀಲ್ಟುಟಿಕೊಂಡು ಮಹಡ ಹತತಹೊೀದ.
ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರನುನು ಆಶಚಾಯರದಲ್ಲ ನೀಡದ. ಹಜಾರದ ಒಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ದ್ಡಡ ಹಿತ್ತಾತಳೆಕ್ುಂಡ ಒಂದರಲ್ಲ
ಆಸ್ಫುಡಸಾಟಿರ ತರಹದ ಒಂದು ಗಿಡ. ನಾಲುಕಿ ಗ್ೀಡೆಯ ಸ್ುತತವೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಾಯಕ್ಟಿಸ್ಗಳು. ಹೊರಗೆ ಊಟಿಯಿಂದ
ತಂದರಬಹುದಾದ ಇಂಗಿಲಷ್ ಜಾತಯ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು. ‘ಈಚೆಗೆ ಇಂಗೆಲಂಡನಲ್ಲ ಮನೆಯಳಗೆ ಆಸ್ಫುಡಸಾಟಿರ ಬೆಳೆಸ್ಲಲ’
ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ತುಂಟು ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದ.
ಸ್ವಲಪ ಹೊತತಗೆ ಮಹಡಯಿಂದ ಒಬಬರು ಇಳಿದು ಬರುತತದದ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಪಳ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ಮಹಡಯ ಮಟಟಿಲುಗಳಿಗೆ
ಕಾಪೆರಟ್ ಹಾಕ್ರಬೆೀಕೆಂದುಕೊಂಡು ಜಗನಾನುಥ ಯಜಮಾನನಗಾಗಿ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಕಾದ.
‘How do you do?’ ಎನುನುತತ ಒಬಬ ಸ್ುಮಾರು ಅರವತುತ ವಷ್ಟರ ವಯಸಿಸಿನ ವಯಕ್ತ ಕೆೈಯಡಡ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗಿ
ನಡೆದು ಹಜಾರಕೆಕಿ ಬಂದರು. ರಾಯರ ಕೆೈ ಕ್ುಲುಕ್ದರು. ಕ್ಂದು ಬಣಣದ ಈ ಕಾಲಕೆಕಿ ಅಗಲವೆನನುಸ್ುವ ಪಾಯಂಟ್ ತಟುಟಿ,
ವೆೀಸ್ಟಿ್ ಕೊೀಟ್ಹಾಕ್ ಟೆೈಕಾಲರ್ ಧ್ರಿಸಿದದ, ತುಂಬ ನುಣಣಗೆ ಶೆೀವ್ ಮಾಡಕೊಂಡದದರಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಗಲಲದ ಪುರಾಣಿಕ್
ತನಗೆ ಕೆೈಚಾಚಿದರು. ರಾಯರು ಕ್ನನುಡದಲ್ಲ ತನನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಟಟಿರು – ‘ಜಗನಾನುಥ, ಆನಂದರಾವ್ ಮಕ್ಕಿಳು.’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ನೀಡಲು ತ್ತೆಳಳಗೆ ಇದದರೂರ್ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆೈ ಅಮುಕ್ ಕ್ುಲುಕ್ದರು.
‘Pleased to meet you. I have heard such a lot about you from Sripathi, my only
friend in this blessed place. I used to know your mother, a beautiful, cultured
lady. She used to play sweetly on the Veena — come in please come in’ ಎಂದು
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ನಂತು ಒಳಗೆ ಕೆೈಮಾಡ ತೀರಿಸಿದರು. ‘After you’ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಲು ಜಗನಾನುಥನನುನು
ಒತ್ತಾತಯಿಸಿದರು. ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಬಾಯಲ್ಲ ಕ್ೃತಕ್ವೆನನುಸಿದ ಇಂಗಿಲಷ್ ಬಿಬಿಸಿಯ ಡಂಬಲ್ಬಿಯ ಉಚಾಚಾರಣೆಯನುನು ನೆನಪಿಗೆ
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ತರುವಂತತುತ.
ಊಹಿಸಿದದಂತ್ತೆ ಮಹಡ ಮಟಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾಪೆರಟ್ ಹೊದಸಿತುತ. ಚೆನಾನುಗಿ ಪಾಲ್ಶ್ ಮಾಡದ ಹೊಳೆಯುವ
ಹಿತ್ತಾತಳೆಯ ಬಾಯನಸ್ಟಿರ್ ಇದದ ಮರದ ಸೆಟಿೀರ್ಕೆೀಸ್ು, ಸೆಟಿೀರ್ಕೆೀಸಿನ ಪರತ ತರುವಿನಲೂರ್ಲ ಪರಸಿದಧ ಚಿತರಕಾರರ ಪಿರಂಟ್ಗಳು.
ಮೂರ್ರನೆೀ ಮಹಡಯಲ್ಲ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಸ್ಟಿಡ. ಬಾಗಿಲನುನು ತಳಿಳ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ‘Please come in’ ಎಂದು ಕೆೈಮಾಡ
ಒಳಗೆ ತೀರಿಸಿದರು.
ಒಳಗೆ ಬಂದವನೆ ಜಗನಾನುಥ ದಂಗುಬಡದವನಂತ್ತೆ ನಂತ.
“Please sit down’ ಎಂದರು ಪುರಾಣಿಕ್ರು. ಹಣೆಯ ಮೀಲ್ಳಿದ ಉದದ ಬಿಳಿಗೂರ್ದಲ್ನ ರಾಸಿಯನುನು ತಳಿಳಕೊಂಡರು.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರತನುಗಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ ಸ್ುತತಲೂರ್ ಸೀಫಾಗಳಿದುದವು. ಮೂರ್ಲೆಯಂದರಲ್ಲ ಸ್ುಂದರವಾಗಿ ಕೆತತದ ಬರೆಯುವ
ಬಿೀಟೆ ಮರದ ಮೀಜು. ಅದರೆದುರು ಮತ್ತೆತ ಹಾಕ್ದ ತರುಗುವ ಕ್ುಚಿರ. ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಗ್ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಒರಗಿ ನಂತ
ಗಾಜನ ಕ್ಪಾಟುಗಳಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಕೊರೆದ ಅಗಿಗಷಟಿಕೆ, ಬೆಳಿಗೆಗ ಉರಿಯುತತದುದ ಈಗ ಆರುತತರುವ ಕೆಂಡಗಳು,
ಫೆೈರ್ಪೆಲೀಸಿನ ಮೀಲೆ ಗಾಜನ ಪಾರಣಿಗಳು, ಜಪಾನ ಬಂಬೆಗಳು, ಬಾಯಲ್ಲ ಚುಟಟಿ ಕ್ಚಿಚಾದ ಚಚಿರಲ್ನ ಫೆರೀಂ ಹಾಕ್ದ
ವಯಂಗಯಚಿತರ. ಸೀಫಾ ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ರಗಿಗನ ಮೀಲೆ ಮೈ ತುಂಬ ರೊೀಮದ ಜೂರ್ಲು ನಾಯಿಯಂದು
ಕ್ಣುಮಚಿಚಾ ಕ್ತುತ ಚಾಚಿ ಹಿತವಾಗಿ ಮಲಗಿತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಪಾಟಿನಲ್ಲದದ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಕ್ಣುಣಹಾಯಿಸಿದ : ರೆೀನಾಲ್ಡಸ್ನ
ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ರಸೆನ್, ಬನಾರಡ್ಶಾ, ಕ್ಪಿಲಂಗ್, ಚಚಿರಲ್, ಶೆೀಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಟಾಲ್ಸಾಟಿಯ, ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್.
ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್ನ ‘ಹೊವಾಡಸಿ್ರ ಎಂಡ್’ ಪುಸ್ತಕ್ವನೆನುಳೆದು ಪುಟ ತರುಗಿಸಿದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಅದನುನು ಓದದದರೆಂಬ
ಕ್ುರುಹುಗಳು ಕ್ಂಡವು. ಕೆಂಪು ಪೆನಸಿಲನಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡ ರೆೈಟ್ಗಳನುನು ಹಾಕ್ದದ ಈ ಭಾಗ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣ
ಸೆಳೆಯಿತು.
‘Miss Schlegel, the real thing’s money, and all the rest is a dream.’
‘You’re still wrong. You’ve forgotton Death.’
Leonard could not understand.
You’ve forgotton Death ಎನುನುವ ಮಾತನ ಕ್ಡೆ ಎರಡು ಗಿೀರುಗಳಿದದವು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರ
ಒಳಜೀವನದ ಬಗೆಗ ಈ ಎರಡು ಗಿೀರುಗಳು ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಹುಟಿಟಿಸಿದುವು. ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದ. ಸ್ಟಿಡಯ
ಪೂವರ ಮತುತ ಪಶ್ಚಾಮಕೆಕಿ ದ್ಡಡ ದ್ಡಡ ಗಾಜನ ಕ್ಟಕ್ಗಳು; ಗ್ೀಡೆಯ ಮುಕಾಕಿಲದಷ್ಟುಟಿ ದ್ಡಡದಾಗಿದದ ಈ ಕ್ಟಕ್ಗಳಿಗೆ
ನೀಲ್ಬಣಣದ ದಪಪನೆಯ ಕ್ಟರನ್ಗಳು. ಕ್ಟಕ್ಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ನೀಡದ. ಮರಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲ ಭಾರತೀಪುರ. ಹೊಳೆ,
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ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಬೂರ್ದು ಬಣಣದ ಶ್ಖರ. ಕ್ಟಕ್ಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಮೂರ್ಲೆಯ ಮೀಜನ ಮೀಲ್ದದ
ಬೃಹದಾಕಾರದ ರೆೀಡಯೀನನು ಗಮನಸಿದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರೂರ್ ಅವನ ಕ್ುತೂರ್ಹಲವನುನು ಗಮನಸಿರಬೆೀಕ್ು. ಹತತರ ಬಂದು
ಹೆಮಮಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದರು:
‘I can get almost all the major short-wave stations in the world on that radio.’
ಸ್ವಲಪ ಸ್ುಮಮನದುದ ಅಗಿಗಷಟಿಕೆಯ ಎದುರು ನಂತರು. ಪೆೈಪ್ ಹೊತತಸ್ುತತ, ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದರು:
‘I am in total retreat. Sripathy must have told you.’
ಜಗನಾನುಥ ಮೀಜನ ಹತತರವಿದದ ಸೀಫಾದ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತ. ರೆೀಡಯೀ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗಿಲಷ್ ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಟಿಟಿರಬೆೀಕ್ು. ‘This is
more comfortable. Come’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ತನಗೆ ಹತತರವಿದದ ಬೂರ್ರುಗದ ಹತತಯ ಕೆಂಪು ಕ್ುಶನ್ಗಳಿದದ
ಒಂದು ಸೀಫಾ ತೀರಿಸಿದರು.
ಕ್ೂರ್ದಲಷೆಟಿೀ ಅಲಲ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಹುಬುಬಗಳೂರ್ ಬೆಳಳಗಿದದವು ಎಂಬುದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ. ಕ್ವಿಗಳ ಮೀಲೂರ್
ಕ್ೂರ್ದಲ್ದುದದರಿಂದ ಚೂರ್ಪಾದ ಮುಖದ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಣುಣಗಳ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಥಟಟಿನೆ ಮೊಟುಟಿಗಳಲ್ಲ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ
ಕ್ಣುಣಬಿಡುತತ ನೀಡುವ ಪಾರಣಿಯಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡರು. ಬಿಳುಚಿದ ಮುಖ, ತ್ತೆಳುವಾದ ತುಟಿಗಳು, ನೀಳವಾದ ಮೂರ್ಗು – ಆದರೆ
ಅವರ ಜೀವಂತಕೆಯಿದುದದೆಲಲ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ, ಕ್ೂರ್ದಲು ತುಂಬಿದ ಕ್ವಿಗಳಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ್ದಂದ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಓದದವರಂತ್ತೆ
ಮತ್ತೆತ ಹೆೀಳಿದರು :
‘Yes. I am living here in exile with my books, a few friends like Sripathy, and my
ailing wife. Excuse me I have been talking in a monologue without offering you
anything. What will you have to drink?’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಸೆೈಡ್ ಟೆೀಬಲ್ ಒಂದರ ಗಾಜನ ಬಾಗಿಲನುನು ಸ್ರಿಸಿದರು. ಅದರೊಳಗೆ ವಿಲಾಯಿತ ಬಾರಂಡ, ವಿಹಿಸಿಕಿ, ಜನ್
ವೆೈನ್, ಶೆರಿ ಇದುದವು. ಕ್ಟ್ಗಾಲಸ್ನ ಬಟಟಿಲುಗಳನುನು ಹೊರತ್ತೆಗೆದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಪರಶಾನುಥರಕ್ವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಡೆ
ನೀಡದರು. ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಕ್ುಡಯುವುದನುನು ಬಿಟಿಟಿದದ ಜಗನಾನುಥ, ರಾಯರು ಜತ್ತೆಯಲ್ಲದಾದರೆಂದು
ಸ್ಂಕೊೀಚಪಡುತತ,
‘I am not particular about any. Thanks’ ಎಂದ.
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‘Have some whisky. I can assure you, it is not adulterated. My friend Avdhani
brings it from Bombay for me. It is awfully cold these days, you see, although
we have a bright day today’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಸ್ುಂದರವಾದ ಎರಡು ಕ್ಟ್ಗಾಲಸ್ ಟಂಬಲರ್ಗಳಲ್ಲ
ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಹೊಯದರು. ಅದಕೆಕಿ ಪರಭುಗಳ ಸೀಡಾ ಫಾಯಕ್ಟಿರಿಯ ಸೀಡವನುನು ಬೆರೆಸ್ುತತ,
‘Tell me when to stop. You must excuse this awful soda and sorry there is no
ice’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವನ ಗಾಲಸ್ ಕೊಟುಟಿ ರಾಯರಿಗೆ ‘The teatotaller will have a fresh lime
as usual’ ಎಂದು ಬೆಲ್ ಒತತದರು. ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿ ತಟಟಿ ಅಡಗೆಯವನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಂತ. ‘ನಾಯರ್,
ಇವರಿಗ್ಂದು ನಂಬೆಹಣಿಣನ ಪಾನಕ್ ಮಾಡ ತ್ತಾ’ ಎಂದರು. ಅದು ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮೊದಲನೆೀ
ಕ್ನನುಡ ವಾಕ್ಯ; ಅವರ ಕ್ನನುಡ ಇಂಗಿಲಷ್ಗಿಂತ ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಿತ್ತೆತಂದು ಗಮನಸಿದ.
‘What have you been doing in this medieaval town?’ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಪೆೈಪನುನು ರೆೀಡಯೀ
ಮೀಲೆ ಬಿಟುಟಿ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಸ್ವಿಯುತತ ಮತ್ತೆತ ಅಗಿಗಷಟಿಕೆ ಎದುರು ನಂತು ಕೆೀಳಿದರು. ಜಗನಾನುಥ ತನನು ಯೀಜತ ಕ್ರಯಗೆ
ಪುರಾಣಿಕ್ರೆೀನು ಅನುನುತ್ತಾತರೆಂಬ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ,
‘ಇವತತನ ಪೆೀಪರ್ನೀಡದರ?’ ಎಂದು ರಾಯರ ಕ್ಡೆ ನೀಡದ. ನೀವೆೀ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ುವಂತತುತ
ಅವನ ನೀಟ. ಅಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಇನೆನುೀನ ನೆನೆದು, ಪೆೈಪ್ ಎಳೆಯುತತ,
‘Excuse me. I have a problem which only Mr. Jagannath can solve. As you
perhaps know i have never been abroad. A cold climate would kill me as my
lungs are weak. For nearly forty years now I have lived in this room amidst
these books and my pictures. Early in the morning and in the evening I walk
round my garden’ ಎಂದು ಮನೆಯ ಸ್ುತತದ ತೀಟ ತೀರಿಸಿದರು. ‘This is my world and meet
nobody. Yet I inhabit a large world, thanks to my radio. Yesterday midnight I
heard Swan Lake, God knows from which station and it was not a bad
performance. It was perhaps midday where it was played, and doesn’t this fill
you with wonder?’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ತನನುಷ್ಟಟಿಕೆಕಿ ಮಾತ್ತಾಡಕೊಳುಳತತ ರೂರ್ಮನುನು ಸ್ುತತದರು. ಅವರ ಬೆನುನು ಸ್ವಲಪ ಬಾಗಿತ್ತೆತಂಬುದನೂರ್ನು, ಅವರ ಉಲನ್
ಟೌರಜಸ್ರ ಅಂಡನ ಹತತರ ಸ್ವೆದು ದಾರಗಳು ಕಾಣುತತದದವೆಂಬುದನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ.
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‘I Have never stepped out of my compound, but have mentally reconstructed
all the famous places in London. Look I was about to ask you for a clarification
and I began to wander.’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಬರೆಯುವ ಮೀಜನ ಬಳಿ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ರೆದರು. ಒಂದು ಶ್ೀಟ್ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ರಸೆತಗಳ ಚಿತರ ಬರೆದು,
‘If you enter Fleet Street from this end, you can see the dome of St. Paul’s,
can’t you? Where do you find the pub that the great Dr. Johnson inhabited? To
our right or left?’
‘Right, perhaps’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ, ‘ಹಿೀಗೆ ಹೊೀದರೆ Gough Square ಸಿಗತ್ತೆತ, ಅಲ್ಲ ಡಕ್ಷನರಿ ಮಾಡುವಾಗ
ಅವ ವಾಸ್ವಾಗಿದದ ಮನೆಯಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಜಾನ್ಸ್ನ್ ಮೂರ್ಯಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲ ಬರೆದು ತೀರಿಸಿದ.
‘I know that. Thats a lot. Do you know many books i have read trying to locate
some of these famous historical places? The book I read was vague about this
pub. And I haven’t had sleep many nights trying to figure out whether it was to
the right of the Street or left.’
ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಖುಷಯಿಂದ ಮಿನುಗಿದವು. ‘To the right then. Good’ ಎಂದು ತಮಗೆೀ
ಅಂದುಕೊಂಡು ಮಗನುರಾದರು. ನಂತರ ಹಸ್ನುಮಖಿಯಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆಗೆೀ ನೀಡುತತ ಕೆೀಳಿದರು :
‘You must be tired of listening only to me. You must meet my friend. I Shall
bring him here’ ಎಂದು ಅವರ ಸ್ಟಿಡಯಿಂದ ಇನನುಂದು ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊೀದರು.
ಜಗನಾನುಥ ಶ್ರೀಪತರಾಯರನುನು ನೀಡದ ; ಖ್ಯಾದಯ ಅಡಡಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ಮುಂಡು ತೀಳಿನ ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ ಸೀಫಾದ
ಮೀಲೆ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಅಷೆಟಿೀ ಅಲಲ – ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತದದರು. ಅವರ ಮುಖದ ಮೀಲ್ದದ ಮುಗುಳನುಗು
ತನನುನುನು ಕೆದಕ್ುವಂತತುತ. ಮುಗುಳನುಗು ಕಾತರಕೆಕಿ ತರುಗಿ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನಂತ ನೆಲ ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರೆೀ ಕ್ರಗತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿೀ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ಒಬಬನೆೀ ಒಬಬ ಗೆೀಣಿದಾರ ಇವರ ಮುಖ ನೀಡದದಲಲ;
ಇವರು ಅವನ ಮುಖ ನೀಡದದಲಲ. ಎಲಲ ಶಾಯನುಭೀಗರ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ವಯವಹಾರ. ಕೊಬಿಬದ ಹೆಗಗಣ ಆಗಿದಾನೆ ಅವ.
ಮತ್ತೆತ ಈ ಸೆನುೀಹಿತ ಇನನುಂದು ಹೆಗಗಣ. ಇನನುಂದು ಐದಾರು ವಷ್ಟರದಲ್ಲ ಇವರ ಸ್ೂರ್ಟೆಲಲ ಹರಿದು ಹೊೀಗಿರುತ್ತೆತ. ಈಗೆಲೀ
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ಓ.ಡ. ವಯವಹಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.’
‘My friend Avdhani’
ಕ್ತುತ ಮುಚುಚಾವ ಸೆವಟರ್ ಹಾಕ್, ದ್ಗಳೆ ಪಾಯಂಟ್ ತಟಿಟಿದದ ಅವಧ್ಯಾನಯನುನು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಸಿದರು.
ಅವಧ್ಯಾನ ಕಾಲ್ನ ಮೀಲೆ ಸ್ಂಪೂಣರ ಸಾವಧಿೀನವಿಲಲದೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತ. ಅವನ ಗಾಲಸಿನಲ್ಲದದ ದರವ
ಸ್ರಾಯಿಯಿರಬೆೀಕೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ವಾಸ್ನೆಯಿಂದ ಊಹಿಸಿದ. ಅವಧ್ಯಾನಗೆ ಸ್ುಮಾರು ನಲವತುತ
ವಷ್ಟರಗಳಾಗಿದದರಬಹುದು. ಇಂಗೆಲಂಡನ ಸ್ುಂದರವಾದ ಫಾಲಯಟನುನು ಹೊೀಲುತತದದ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಸ್ಟಿಡಯಲ್ಲ ಅವಧ್ಯಾನಯನುನು
ನೀಡುತತ ನೀಡುತತ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನೀ ವಿಪಯಾರಸ್ದ ಅನುಭವ ತನಗಾಗುತತದೆಯಲಲ ಇದಕೆಕಿ ಕಾರಣವೆೀನು
ಎಂದು ಊಹಿಸ್ುತತದದಂತ್ತೆ ಅವಧ್ಯಾನಯ ಮುಖ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎನನುಸಿತು. ಅವನ ಹಣೆಯ ಎಡಪಾಶವರದಲ್ಲ
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಹರಕೆಗಾಗಿ ಹಾಕ್ದ ಬರೆಯ ಗುತರತುತ. ಪುರಾಣಿಕ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಕೌಷರ ಮಾಡದ ಮುಖ, ಅವರ ಸ್ಭಯ ನಲುವು
ಗತುತಗಳಿಗೆ ವಿರೊೀಧ್ವಾಗಿ ಅವಧ್ಯಾನಯ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಗಿಬುರು, ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಐದಾರು ದನಗಳ ಬಿಳಿ ಕ್ರಿ ಕ್ೂರ್ಳೆಗಳು
ಇದುದವು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಇವನು ಮುಖವನುನು ತಳೆದೆೀ ಇಲಲವೆನಸಿತು.
‘Drink is the only consolation of a lonely life, you see’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ನಗುತತ ಸೆನುೀಹಿತನ ಅವಸೆಥಾಯ ಮುಜುಗರ ಮುಚಚಾಲು ಹೆೀಳಿದರು :
‘He does all my shopping for me. Hence you can guess how well travelled he
must be within the country’.
ಅವಧ್ಯಾನಯನುನು ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಪರಚೀದಸ್ುತತದಾದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಯಿತು. ಅವಧ್ಯಾನ
ಸ್ರಾಯನುನು ಗಟಗಟನೆ ಕ್ುಡದು ಗಾಲಸ್ನುನು ಕೆಳಗಿಟುಟಿ, ಕೆೈಯಿಂದ ಬಾಯರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದ :
‘Mr. Puranik is a great gentleman. He is my refuge. I run away from my home to
this place everyday. My home is infected, you understand, by pilgrims.’
ಅವಧ್ಯಾನ ಎಳೆದೆಳೆದು ಮಾತ್ತಾಡದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ಮುಜುಗರ ಪಡುತತ ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು
ಹೆೀಳಿದರು.
‘Mr. Avdhani is an agnostic, but he claims that he has psychic powers. Perhaps
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he has. For myself I don’t believe in any of that kind of stuff. Mr. Avdhani claims
that he was a medium once and Bhootha Raya used to speak through him. I
have always laughed at this kind of nonsense. Yet I would like to do some
research you know in this area.’
ಅವಧ್ಯಾನ ಉತ್ತಾಸಿಹಗ್ಂಡ. ಎಳೆದೆಳೆದು ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಸೆೈಕ್ಕ್ ಪವಸ್ರ ನಜವೆಂದು ವಾದಸಿದ. ಈ ಬರೆಯಿಂದಾಗಿ
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಅಂಶ ತನನುಲ್ಲದೆಯಂದು ಹೆೀಳಿದ. ನನನು ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ನೀಡುತತಲೆೀ – ನೀಡ, ಈ ಕ್ಣುಣಗಳನುನು
ನೀಡುತತಲೆೀ ಇರಬೆೀಕೆಂದು ನಮಗನನುಸ್ುವುದಲಲವೆ, ನನನು ಸೆೈಕ್ಕ್ ಪವಸ್ನರಂದ ಪುರಾಣಿಕ್ರನುನು ಅನೆೀಕ್ ಅನಷ್ಟಟಿಗಳಿಂದ
ಕಾಪಾಡದೆದೀನೆ ಎಂದು ಕೊಚಿಚಾಕೊಂಡ. ಯಾತರಕ್ರನುನು ಬೆೈದ. ಅವಳ ಸ್ಂಬಂಧಿಗಳನೆನುಲಲ ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಟುಟಿಕೊಂಡು
ತನನುನುನು ಮನೆಬಿಡುವಂತ್ತೆ ಮಾಡದ ಗಯಾಯಳಿ ಹೆಂಡತಯನುನು ದೂರ್ಷಸಿದ. ಅಮಲ್ನಲ್ಲ ಭಾವಾತರೆೀಕ್ದಂದ ಮಾತ್ತಾಡುತತ
ಪುಟಟಿಮಮ ಮತುತ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಎಂದೂರ್ ತನನುನುನು ಕೆೈಬಿಡುವುದಲಲವೆಂದು ಅಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಹೆಂಡತಯ ಶ್ೀಲದ ಬಗೆಗ
ತನಗೆ ಸ್ಂಶಯವಿದೆಯಂದೂರ್, ಅವಳ ಸೀದರಮಾವ ತನನು ಆಸಿತಗಾಗಿ ಮಾಟ ಮಾಡಸಿದಾದನೆಂದೂರ್, ತನಗಿರುವ ಸೆೈಕ್ಕ್
ಪವಸ್ನರಂದಾಗಿ ಅವನ ಪಡಪೀಶ್ ನಡೆಯುತತಲಲವೆಂದೂರ್, ಅವನನುನು ತ್ತಾನು ಮುಂದನ ಅಮಾವಾಸೆಯಯಳಗಾಗಿ
ಮುಗಿಸ್ುವುದು ಖಂಡತವೆಂದೂರ್, ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ತ್ತಾನೆಲಲ ಹೆೀಳಿದೆದೀನೆಂದೂರ್ ರೆೀಗಾಡದ. ಇಂಗಿಲಷ್ನಲ್ಲ ಪಾರರಂಭವಾಗಿದದ
ಮಾತು ಗ್ೀಳಿಗೆ, ಕೊೀಪಕೆಕಿ ತರುಗಿದ್ಡನೆಯೀ ಕ್ನನುಡವಾಗಿತುತ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಡೆಯ ನೀಡುತತ
ಕ್ರುಣೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ಅವನನೆನುಬಿಬಸಿ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. ಸ್ವಲಪ ತಡೆದು ಬಂದು ಕ್ಳಕ್ಳಿಯಿಂದ
ವಿವರಿಸಿದರು:
‘You must pardon my friend’s misbehaviour. For Mr. Jagannath who has seen
cocktail parties this may not be an unusual sight. Mr. Avdhani needs to read
more of Russel. He is very sensible and helpful, but breaks down when he
drinks. He is very unhappy, you see.’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ತಮಮ ಸಿಥಾಮಿತವನುನು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡರಲ್ಲಲ. ‘Let me fill you glass’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ಬೆೀಡ,
ಥಾಯಂಕ್ಸಿ’ ಎಂದ. ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಹೊರಟು ಹೊೀಗಬೆೀಕೆನನುಸಿ ಎದುದ ನಂತ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲ; ಅವರು ಯಾವುದ್ೀ ಗುಂಗಿನಲ್ಲದದಂತ್ತೆ ಅನನುಸಿತು.
‘The only way is to westernise ourselves. Look at Avdhani’s. This country grabs
you by the neck when you are weak.’
ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತೂರ್ತ ಸ್ುಮಮನದದ ರಾಯರು ಜಗನಾನುಥ ಚಡಪಡಸ್ುತತರುವುದನುನು ಗಮನಸಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರನುನು ಕೆೀಳಿದರು:
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‘ಇವತತನ ಪೆೀಪರ್ ನೀಡದರ?’
‘No. It if ages since I have looked at newspapers. Does anything new ever
happen in this country?’
ಜಗನಾನುಥ ಆಶಚಾಯರದಂದ ರೆೀಡಯೀ ತೀರಿಸಿ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆನುನುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘I abhor news. I listen only to music, and occasionaly to serious talk and
poetry.’
ಇವರ ಬಿಳಿಯ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕ್ತತರಿಸ್ಲು ತಂಗಳಿಗ್ಮಮಯಾದರೂರ್ ಕೌಷರಿಕ್ ಬರುವುದಲಲವೆೀ, ಅವನೂರ್ ಇವರ ಜತ್ತೆ
ಭಾರತೀಪುರದ ಸ್ುದದ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಹೊರಟು ಹೊೀಗುವನೆೀ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಆಶಚಾಯರಪಟಟಿ. ತನನು ಕ್ರಯಯ ಬಗೆಗ
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ುತತರುವುದು ಅಸ್ಂಗತವೆನನುಸಿತು. ರಾಯರು ತನನು ಮಾತುಗಳಲೆಲ
ವಿವರಿಸ್ುತತದುದದನುನು ಕೆೀಳಿದಾಗಲಂತೂರ್ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು; ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ತ್ತಾನಬಬ ಮೂರ್ಖರನಾಗಿ
ಕಾಣಿಸ್ುತತರಬಹುದೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದದನೆನುಲಲ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದರು:
‘I wish you good luck Mr. Jagannath. I was also a rebel once, you see’ ಎಂದು ತುಸ್ು
ಸ್ುಮಮನದುದ ನಟುಟಿಸಿರೆಳೆದು ಹೆೀಳಿದರು :
‘I am sorry to say so, but I think it is utterly futile in India. We live in the womb
of God. Perhaps you can save yourself, and a few others who are like you. But
collective action is impossible. Therefore I say — Westernise yourself. Stay
sane. But don’t attempt to change this country. She is amorphous’
ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಲೆಕ್ಚಾರ್ ಕೊಡುವ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದರು. ತ್ತಾನು ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತತದದ ಮಾತ್ತಾದ ‘Womb of
God’ ನುನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿಗೆ. ‘ಹೊೀಗ್ೀಣ ರಾಯರೆ’ ಎಂದ.
‘My young friend, you must excuse my pessimism, I admire your impatience; it
is healthy. I also took an interest once in this town. Then I did some research on
Bhootha Raya, who, according to me, is the God of passion and psychic energy.
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Unlike Manjunatha who represents the intlectual and religious aspect of Indian
thinking. Which is hepocritical — I needn’t and that. I wrote down all the
fascinating songs and tales about Bhootharaya which I collected from the
peasants. I was very young man then and very impatient, like Mr. Jagannath
now. In those days of bomb throwing, Bhootharaya fascinated me and I
wondered why and how he came to be, to be…’
‘Subjugated’ ಜಗನಾನುಥ ಸೆೀರಿಸಿದ.
‘Yes, subjugated to the Nirguna Brahman, the God of the hypocritic Indian
liberal. The material is still with me. I shall search for it and give it to you. You
can make use of it if you like.’
‘ಹೊೀಗ್ೀಣಲಲವೆ?’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆಜೆಜೆಯಿಟಟಿ. ಯಾವ ಅವಸ್ರವಾಗಲ್ೀ ಉದವಗನುತ್ತೆಯಾಗಲ್ೀ ಇಲಲದೆ ರಾಯರು
ನಂತ್ತೆೀ ಇದದರು. ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಪುಪ ಶೂರ್ಗಳು, ನುಣಣನೆ ಕೌಷರ ಮಾಡದ ಗಲಲ, ಕೆೈಗಳನುನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕ್ಟಿಟಿ ತುಸ್ು
ಬಾಗಿ ನಂತ ಗತುತ – ಈ ಅಚುಚಾಕ್ಟಿಟಿನ ಮೂರ್ಲಕ್ ವಯಕ್ತವಾದ ಆತಮ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥ ಬೆರಗಾದ. ಅವರ ಪಾಯಂಟುಗಳು
ಸ್ವೆಯುತತವೆ. ಅವರ ಇಂಗಿಲಷ್ನಲ್ಲ ಇನೂರ್ನು ಕ್ನನುಡದ ಛಾಯಯಿದೆ, ಅವರ ಆಪತನಾದ ಅವಧ್ಯಾನಗೆ ಭೂರ್ತಚೆೀಷೆಟಿಗಳಲ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದೆ – ಇತ್ತಾಯದಗಳನುನು ನೆನೆಯುತತ ಜಗನಾನುಥ ಅವರನುನು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲ ಮರುಕ್ದಲ್ಲ ನೀಡಲು ಪರಯತನುಸಿದ .
ಆದರೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಸಿೀರಿಯಸಾಸಿದ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ತಳುವಳಿಕೆಯಿತುತ, ಐರನಯಿತುತ. ದುರಂತ ಪರಜೆಞಾಯಿತುತ. ಅಲಲವೆ?
ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲದೂರ್ದ ಶತಮಾನಗಳನುನು ಪುರಾಣಿಕ್ರಂತ್ತೆ ಜಗಿಯಬಹುದಲಲವೆೀ? – ಎನನುಸಿತು. ಹಿೀಗೆ ಜಗಿದದುದ ಸ್ುಳೆಳಂದು
ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೂರ್ಲಕ್ ಯಾವತುತ ತಳಿದೀತ್ತೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ತಬಿಬಬಾಬಗಿ ಯೀಚಿಸಿದ. ಪಾರಯಶಃ ಪಾಪರ್
ಎದಾದಗ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಈ ತನಕ್ ಹೊಳೆಯದದದ ಇನನುಂದು ಪರಶೆನುಯದದತು. ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತುತ ಅವರ ಜತ್ತೆಗಿದದರೂರ್, ಎಷ್ಟಿಂದು
ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅವರು ತನನುನುನು ಗಂಭಿೀರವಾದ ಚಚೆರಗೆ ಆಹಾವನಸಿದರೂರ್, ‘ಪುರಾಣಿಕ್ರೆೀ ನೀವೊಂದು ಭಾರಮಕ್ ಜಗತತನುನು
ಸ್ೃಷಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲ ಬದುಕ್ುತತದದೀರಿ’ ಎಂದು ತ್ತಾನೆೀಕೆ ಹೆೀಳಲ್ಲಲ? ಹಾಗಾದರೆ ತನಗೆ ತಳಿಯದಂತ್ತೆಯೀ
ಪುರಾಣಿಕ್ರನುನು ತ್ತಾನು ಮಗುವನುನು ಸ್ಹಿಸಿಕೊಳುಳವಂತ್ತೆ ಸ್ಹಿಸಿದೆನೆ? ರಾಯರು ಕ್ೂರ್ಡ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಜತ್ತೆ ಈ ರಿೀತಯ
ಕ್ರುಣೆಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನೆನು ಇಟುಟಿಕೊಂಡದಾದರೆಯ? ಬೆೀರವರಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯನುನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆಂದು
ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ತಳಿದೆೀ ಇಲಲವೆ? ಇನನುಮಮ ಬಂದು ಇವರನುನು ಆಳವಾಗಿ ಕೆದಕ್ಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ನನನು ಕ್ರಯ ಈ ಮನುಷ್ಟಯನನುನು
ಮುಟಟಿದಲಲ ಎಂದು ವಯಥೆಯಾಯಿತು. ಈ ಪರಿೀಕ್ಷತ ರಾಜನನುನು ಕ್ಚುಚಾ ಕ್ರಮಿ ಕೊೀಟೆಯಳಗೆ ಬಂದೀತ್ತೆ? ಹೆೀಗೆ?
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ಎಲಲ ಯೀಚನೆಗೂರ್ ಮಿೀರಿದ ವಿಚಿತರವಾದ ಅಸೌಖಯದ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ
‘ಹೊೀಗ್ೀಣವೆ?” ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಕೆೀಳಿದ. ‘Sorry if I have bored you. It is the silence of the
place whihc makes me unpleasent to meet, you see,’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಕೆೈ ನೀಡದರು.
ಪಿರೀತಯಿಂದ ತನನುನನುವರು ನೀಡದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ಬಗೆಗ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಸ್ಪುರಾದ ಕೆೈಯನನುತತ
ಕ್ುಲುಕ್ದ. ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ನಮಮ ಹೆಂಡತಯನುನು ನೀಡಬೆೀಕ್ತುತ.’
‘Oh yes’, ಥಟಟಿನೆ ಎಚೆಚಾತತವರಂತ್ತೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಹೆೀಳಿದರು. ‘You must see her. You have a very
soothing effect on her.’ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆ ತರುಗಿದರು. ‘Sorry she can’t come up. If you
don’t mind the trouble please come down with us.’ ‘Not at all’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ
ಅವರಿಬಬರ ಜತ್ತೆ ಹೊರಟ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹಜಾರ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗುತತದದಂತ್ತೆ ಬೆೀರೆ ಲೀಕ್ಕೆಕಿೀ ಬಂದಂತ್ತೆನನುಸಿತು. ಈ ಮನೆಯಲೂರ್ಲ ತಲೆ ತಗಿಗಸಿ
ನಡೆಯಬೆೀಕಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕ್ತತಲೆಯ ಕೊೀಣೆಗಳು, ನಾಗಂದಗೆಗಳು, ಹೊಸಿಲ್ನ ಮೀಲೆ ಹಿಟಿಟಿನ ರಂಗ್ೀಲೆ,
ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ಚಿತರಸಿದ ಕ್ೃಷ್ಟಣರಾಧ್ಯೆಯರು, ಒಣಗಿದ ತೀರಣ – ಇರುತತವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲ. ‘Sorry you
have to walk carefully. This is an ancestral part of the house you see My
eccentricity made me build the other parts of the house.’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು
ಜಗನಾನುಥನನುನು ಅನಗತಯವಾದ ಉಪಚಾರದಂದ ಕೆೈಹಿಡದು ನಡೆಸಿದರು. ಕೊೀಣೆಯಂದನುನು ಹೊಕ್ುಕಿ ಮೃದುವಾಗಿ
‘ಸಾವಿತರ’ ಎಂದು ಕ್ರೆದು.
ಬಿಳುಚಿದ ಮುಖದ ಸಾವಿತರ ಗಂಡನ ಧ್ವನ ಕೆೀಳಿ ಏಳಲು ಪರಯತನುಸಿದಳು. ‘Please don’t bother. ಮಲಗಿರು.
Sripaty has come to see you’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ತುಂಬ ಆತಂಕ್ದಂದ ಪಿರೀತಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದರು.
ಸಾವಿತರಯ ಮುಖ ರಾಯರನುನು ನೀಡ ಅರಳಿತು. ಅವಳ ಸರಗಿದ ಮುಖ ಇನೂರ್ನು ಹುಡುಗಿಯಬಬಳದು
ಎನನುಸ್ುವಂತತುತ. ರಾಯರು ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ನಂತು, ‘ಜಗನಾನುಥ – ಯಾರೂರ್ಂತ ಗ್ತ್ತಾತಯತ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. ಸಾವಿತರ
‘ಆರೊೀಗಯವ? ಇಂಗೆಲಂಡಂದ ಯಾವಾಗ ಬಂದರಿ?’ ಎಂದು ತುಂಬ ಸೌಜನಯದಂದ ಪರಶ್ನುಸಿದರು. ರಾಯರ ಕ್ಡೆ ಮತ್ತೆತ
ತರುಗಿ ‘ಪಾಪ, ಜೀಯಿಸ್ರ ಸಸೆ ತೀರಿಹೊೀದಳಂತ್ತೆ. ತುಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹುಡುಗಿೀಂತ ಕೆೀಳಿದೆದ’ ಎಂದರು. ‘ನಂತ್ತೆೀ
ಇದದೀರಲಲ. ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ’ ಎಂದು ತನನುನಾನುದರೂರ್ ಎಬಿಬಸಿ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಎಂದು ಕೆೀಳುವಂತ್ತೆ ಗಂಡನನುನು ನೀಡದರು. ‘You
sleep, Don’t bother about us’ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಹೆಂಡತಯ ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಸಿದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಅನಯೀನಯತ್ತೆಗಿಂತಲೂರ್ ಹೆಚಿಚಾನ ಆಶಚಾಯರ ಹುಟಿಟಿಸಿದ ಸ್ಂಗತಯಂದರೆ ಸಾವಿತರ ಮಲಗಿದದ
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ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲದದ ಮಂಜುನಾಥನ ಫೀಟೀ. ಈ ಫೀಟೀಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂರ್ಗಳನುನು ಮುಡಸಿತುತ. ಅವರು ಮಲಗಿದದ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕ್ೃಷ್ಟಣ ಪಂಚಾಂಗವಿತುತ. ‘ಇನೆನುೀನು ರಥೀತಸಿವ ಬಂದೆೀ ಬಿಟಿಟಿತು’ ಎಂದು ಸಾವಿತರ
ರಾಯರ ಕ್ಡೆ ನೀಡದರು. ‘ಹೌದು’ ಎಂದರು ರಾಯರು.
ಆಕೆಗೆ ಸ್ುಸಾತಗದರಲೆಂದು ಮೂರ್ವರೂರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಹಜಾರದಲ್ಲ ನಂತು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ರಾಯರ ಕೆೈಯನುನು
ಕ್ುಲುಕ್ದರು. Thanks for cheering up my wife’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆ ನೀಡ, ‘I admire you,
but I am also sorry for you’ ಎಂದು ವಯಸ್ನದಂದ, ಪಿರೀತಯಿಂದ ಅವನ ಕೆೈಕ್ುಲುಕ್ದರು. ‘Come again
when you want to relax’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಅವಸ್ರಪಡುತತ ರಾಯರ ಜತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಗೆೀಟಿನಲ್ಲ
ನಂತದದ ಘೂರ್ಕ್ರ ಸೆಲೂರ್ಯಟ್ ಮಾಡ ಬಿೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ.
��!* ��#�##p�#�/u#ದೆ ಹೆೀಳಿ.’

‘ಭಯದ ಪರಶೆನುಯಲಲ ಜಗನಾನುಥ. ಜನ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂಬಿಕೆೀನನು ನಾಶಮಾಡಕೆಕಿ ನಮಗೆೀನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ.
ದೆೀವರಲ್ಲರೊ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಳಕೊಂಡು ಈ ಮಂತರ ಮಂಡಲಾನನು ನಂಬಿ ಬದುಕ್ ಅಂತ ಹೆೀಳಕಾಕಿಗತತ?’
‘ನೀವು ಸೀತದೀರಿ. ಅದಕೆಕಿ ಹಿೀಗೆ ಲ್ಬರಲ್ನಂತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡತ ಇದೀರಿ. ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೀನನು ನಾಶಮಾಡದ
ಹೊತುರ ಈ ಊರು creative ಆಗಲಲ. ಹೊಲೆರಿಗೆ ಮಾತರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ನೀಡ ನೀವೆೀ ಎಷ್ಟುಟಿ ಭಯಪಡತ ಇದೀರಿ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇನೂರ್ನು ಇನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ರಾಯರು ಪಡುತತದದ ದಗಿಲ್ನಲ್ಲಯ ತನನು ಕ್ರಯ
ಸ್ಫಲವಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆ ಕ್ಂಡದದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತೆತೀಜತನಾಗಿ ತನನು ಯೀಜನೆಗಳನೆನುಲಲ ರೊೀಷ್ಟದಂದ
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡ. ರಾಯರು ಸ್ುಸಾತದ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದರು :
‘ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ದೆವೀಷ್ಟವಿರಕ್ೂರ್ಡದು, ಪರಿಶುದಧವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು ಅಂತ ಗಾಂಧಿೀಜ ಹೆೀಳಿತದದರು. ಕಾರಂತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ
ಯಾವ ಸಾವಥರ ಚಿಂತನೆಯೂರ್ ಇರಕ್ೂರ್ಡದು.’
ರಾಯರಿಗೆ ತನಗಾದ ಭಯವನುನು ಎದುರಿಸ್ುವುದು ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಿದೆಯಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತು. ಪಶಾಚಾತ್ತಾತಪದಂದ
ಹೆೀಳಿದ :
‘ನಮಗೆ ಐತಹಾಸಿಕ್ ಪರಜೆಞಾಯಿಲಲ ರಾಯರೆ. ನೀವು ಸ್ುಸಾತದವರಂತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡತ ಇದೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಜವಳಿ
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ಅಂಗಡಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ತ್ತಾಲೂರ್ಲ ಕ್ಛೆೀರಿ ಎದುರು ಮುಷ್ಟಕಿರ ಮಾಡದರಲಲ – ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗಿವತುತ ಈ ಕೆಲಸ್
ಮಾಡಬೆೀಕ್ಂತ ಅನನುಸಿದೆ. ನನನುನುನು ಸ್ೃಷಟಿಸೀಕೆ ನೀವು ಕಾರಣರು. ನೀವು ಈಗ ಸ್ರಿದು ನಂತ ಹಾಗೆ ನಾನೂರ್ ನಾಳೆ
ಹೆದರಬಹುದು. ಸ್ರಿದುನಲಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಚರಿತ್ತೆರ ನಮಮನೆನುಲಲ ದುಡಸಿಕೊಳುಳತ್ತೆತ, ನದರಯವಾಗಿ ದುಡಸಿಕೊಳುಳತ್ತೆತ.’
ರಾಯರು ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತ ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದರು. ಉಡಾಫೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ಣಣಗಾಗುತತ ತ್ತಾನೂರ್
ಸ್ಣಣಗಾಗುತತದೆದೀನೆ ಎನನುಸಿತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ :
‘ಈ ಹೊಲೆೀರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿರೊೀದು ಹೆಂಡ. ದೆೀವರ ದಶರನವಲಲ. ನನನು ಗುಲಾಮರು ಅವರು. ಆದರಂದ ನೀನು ಹೆೀಳಿದ
ಹಾಗೆ ಕೆೀಳಿಯಾರು. ನೀನು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಅವರನನು ಸ್ತ್ತಾಯಿಸ್ತ ಇದೀಯ ಅಷೆಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ರಾಯರು ಏನೆೀನೀ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದುದ ಕ್ಂಡು ಅವನಗೆ ಬೆೀಸ್ರವಾಯಿತು.
‘ಊರಿಗೆ ಕ್ಳಂಕ್ ತತರದಾನೆ ಅಂತ ಅಪವಾದಕೆಕಿ ಯಾಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತೀಯ? ರಾಜಕ್ೀಯ ತುಂಬ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ. ನೀನು
ಯಾಕೆ ನನನು ಕೆೈಯನನು ಕೊಳೆ ಮಾಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು ಹೆೀಳು. ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಯೂರ್ ಏನೂರ್ ಪರಯೀಜನವಿಲಲ. ಅಲಲದೆ
ನೀನು ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ಹುಟಟಿೀ ತಪುಪ ಬೆೀರೆ ಮಾಡದ. ಒಂದ್ಂದು ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಟರಿ ಡಕೆಟಿೀಟರ್ಶ್ಪಿಪಗೆೀ ಈ ಜನ
ಬಗ್ಗೀದು ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥ ಥಟಟಿನೆೀ ಕೆೀಳಿದ :
‘ನಾಗಮಣಿ ಸ್ತತದುದ ಗ್ತ್ತಾತಯತ?’
ರಾಯರು ಉತತರ ಕೊಡುವುದರೊಳಗೆೀ ಎದುದನಂತು ಕ್ಟಕ್ಯ ಹತತರ ಹೊೀದ. ಅವರಿಗೆ ಬೆನುನು ಹಾಕ್ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಸೀಲ್ತೀನೀ ಗೆಲ್ತೀನೀ ಮುಖಯವಲಲ ರಾಯರೆ. ಏನಾದರೂರ್ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೀದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೀ ಹೊೀದೆರ
ನಾನು ಆತಮಹತ್ತೆಯ ಮಾಡಕೊಳಳಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ – ಅಷೆಟಿ.’
ಆಡದ ಮೀಲೆ ತ್ತಾನು ನಾಟಕ್ೀಯವಾಗಿ ವತರಸಿದೆನೀ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ತರುಗಿ ಕ್ುಚಿರಯ
ಮೀಲೆ ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತ. ರಾಯರ ಮುಖ ಗಂಭಿೀರವಾದುದ ಕ್ಂಡು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನವಾಯಿತು. ತನನು ತೀವರತ್ತೆಯನುನು ಅವರು
ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದರ ಮೂರ್ಲಕ್ ನಜಮಾಡದರೆಂದು ಕ್ೃತಜಞಾನಾದ. ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಎಷ್ಟಿೀ ದೆೀವಸಾಥಾನಗಳಲ್ಲ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶವಾದೂರ್ರ ಏನೂರ್ ಪರಯೀಜನ ಆಗಿಲಲಾಲಂತ ನನಗೂರ್ ಗ್ತತದೆ. ಆದೆರ ನನನು
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ಉದೆದೀಶ ಬೆೀರೆ. ಅಥರವಾಯುತ. ನನನು ಭಯ ಅಂದೆರ ಹೊಲೆೀರು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಾತರೆ, ಪೆೀಪರಲ್ಲ ಸ್ುದದ ಬರತ್ತೆತ, ಮತ್ತೆತಲಲ
ತಣಣಗಾಗುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮತ್ತೆತ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ರಾಯರು ತನನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲರುವುದನುನು ಕ್ಣುಣಬಿಟುಟಿ ನೀಡುತತಲಲವೆನನುಸಿತು.
ಭಯಪಟಾಟಿಗ ಅವರು ನಜವಾಗಿದದಷ್ಟುಟಿ ವಾದದಲ್ಲ ಅವರು ನಜವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತ. ನೀವು
ಲೀಳೆಯಾಗಿದದೀರಿ ರಾಯರೆೀ ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ರಾಯರು ಎದುದ ನಂತು ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನೆೈತಕ್ ಬಲಕ್ೂರ್ಕಿ ತ್ತಾಕ್ತತರಬೆೀಕ್ು ಜಗನಾನುಥ. ನನನು ಹಾಗೆ ಸೀತವನು ನೀತವಂತ ಕ್ೂರ್ಡ ಆಗಿರಲಾರ.’
ಜಗನಾನುಥ ಅವರ ಮಾತನಂದ ಬೆಚಿಚಾದ. ಏನೀ ಅರಳಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಮತ್ತೆತ ಅವನಲ್ಲ ಮೂರ್ಡತು. ರಾಯರ ಜತ್ತೆ
ಗುಡಡವಿಳಿದು ರಸೆತಯ ತನಕ್ ನಡೆದು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದ. ನಾಳೆ ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ತನನು ಕಾಗದ ಬರುವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ
ರಾತ್ತೆರಯನುನು ಕ್ಳೆದ.
ಪರಿೀಕ್ಷತ ರಾಜನನೂರ್ನು ಕ್ಚುಚಾವ ಕ್ರಮಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪರವೆೀಶ್ಸ್ುತತದಾದನೆ; ಅವನು ಸ್ವಾರಂತಯಾರಮಿ;
ವತರಮಾನದಲೆಲೀ ಶತಮಾನಗಳನುನು ಜಗಿಯಬಲಲವನ ಹೊಳೆಯುವ ಶೂರ್ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ನೆಲ ಕ್ರಗುತತದೆ; ಪರಭುವೆೀ ವಾಸಿ;
ಅವನ ಜತ್ತೆ ಹೊೀರಾಡಬಹುದು; ಪುರಾಣಿಕ್ನಂತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ುಳಳಲಲ; ಮೊೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಕಾಕಿದರೂರ್ ಈ ವಾಸ್ತವತ್ತೆ ಜತ್ತೆ
ತಡಗ್ೀದು ಹೆಚುಚಾ ಆರೊೀಗಯ ಎಂದು ರಾಯರಿಗೆ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ. ದೆೀವರ ಗಭರದ್ಳಗಿರುವವರು
ನಷಕಿರಯರಾದಂತ್ತೆ ಅದರ ಹೊರಗಿರುವೆನೆಂದು ಭರಮಿಸ್ುವ ಪುರಾಣಿಕ್ರೂರ್ ನಷಕಿರಯರಾಗಿದಾದರೆ ; ಲ್ಬರಲ್ ಆಗಾತ ಆಗಾತ
ನೀವೂ ನಷಕಿರಯರಾಗಿದದೀರಿ ರಾಯರೆ ಎಂದ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಪುರ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ ಹೊರಳಿಕೊಳಳದ ಹೊತುರ ಇಲ್ಲ
ಬದುಕ್ು ಸ್ೃಷಟಿಶ್ೀಲವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ವಾದಸಿದ.
‘ಸ್ರಿಯಯಯ, ಏನತಮಧ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಹೆರಬೆೀಕ್ು, ಬೆಳೆಸ್ಬೆೀಕ್ು, ರಾಮನವಮಿ, ಕ್ೃಷಾಣಷ್ಟಟಿಮಿ, ಗೌರಿೀಪೂಜೆೀಂತ ಸ್ಡಗರ
ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಅಂತೀಣಿ ಡಾಕ್ಟಿರಂದ ಔಷ್ಟಧಿ ತರಬೆೀಕ್ು ಅಲವ? ನನಗಿನೂರ್ನು ಅಹಂಕಾರ, ಮಾಡೆತೀನೆ ಎನನು ಪೌರುಷ್ಟದಲ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ. ಸ್ರಿ. ನನನುಂಥೀರೂರ್ ಅವಶಯ.’
ಮಾತನ ಖುಷಗಾಗಿಯೀ ಮಾತ್ತಾಡುವ ರಾಯರ ಹತತರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಾದ ಮಾಡ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ
ಸ್ುಮಮನಾದ. ಸಿೀಬಿನಕೆರೆಯಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಏಕ್ದಂ ತೀರಾ ದ್ಡಡ ಕಾರಂತಗೆ ಕೆೈಹಾಕ್ದರೆ ಕೊನೆೀಲ್ ಪುರಾನಕ್ರ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು.’
ಚೌಕ್ಕೆಕಿ ಬಂದದದರು. ಸ್ಂದಯಲ್ಲ ಕೊಡೆ ರಿಪೆೀರಿಯವ, ಅಂಗಡಯಂದರ ಚಿಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆ. ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಣಣ
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ಹುಡುಗನದಾದಗಲೂರ್ ಅದೆೀ ಜಾಗದಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಡ ಇತುತ. ಹರಿದ ಕೊಡೆ ಬಟೆಟಿ ಹೊಲ್ದು ತ್ತೆೀಪೆ ಹಾಕ್ುವುದು, ಹೊಸ್ ತಂತ
ಹಾಕ್ ಕ್ಡಡಗಳನುನು ಕ್ಟುಟಿವುದು, ಕ್ುದುರೆಯನುನು ರಿಪೆೀರಿ ಮಾಡ ಕೊಡೆ ಕ್ುಸಿಯದಂತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು – ಇತ್ತಾಯದ
ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮಗಳನುನು ತಳಿದದದ ಆ ಸ್ಥಾಳದ ಮಾಲ್ಕ್ನ ಹೆಸ್ರು ರಂಗಪಪ. ಕ್ಪುಪ ಟೀಪಿ ಹಾಕ್ ಕ್ನನುಡಕ್ ಧ್ರಿಸಿ ಏಕಾಗರನಾಗಿ
ಕ್ೂರ್ತರುತತದದ. ಈಗಲೂರ್ ಒಂದು ಮಾಸಿದ ಕ್ಪುಪ ಟೀಪಿ ಹಾಕ್ ಕ್ೂರ್ತದಾದನೆ. ಅವನು ಕ್ೂರ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲ ಕ್ಂಬಕೊಕಿಂದು ಕ್ಟಿಟಿದ
ಬೀಡುರ. ಸಟಟಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆ ಬೀಡುರ ಮುಂಚಿನಂದಲೂರ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವಿಷ್ಟಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಬೀಡರನಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಬರೆದತುತ : ಕೊಡೆರಿ ಪೆೀರಿ ರಂಗಪಪ. ಆಶಚಾಯರವೆಂದರೆ ಈಗಲೂರ್ ಅದೆೀ ಬೀಡುರ ಹಾಗೆೀ ಇದೆ.
ರಾಯರಿಗೆ ಬೀಡರನ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಳಿದ. ‘ಅವನ ಮಗಳ್ಬಬಳು ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡದಳು.
ಯಾರೊೀ ಲಾರಿ ಡೆರೈವರ್ ಜತ್ತೆ ಬಂಬಾಯಿಗೆ ಓಡ ಹೊೀದಳು. ಈಗ ಪಾಪ ರಂಗಪಪ ಒಂಟಿಯಾಗಿದಾನೆ’ ಎಂದರು
ರಾಯರು.
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ರಾಯರು ತಮಮ ಯೀಚನೆಯ ತುದ ಮುಟಿಟಿ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಹಿೀಗೆ ಎಲಲರೂರ್ ಅಂಡು ತಳೆಯೀದರಲೆಲ ಕಾಲ ಕ್ಳೆಯೀದು ನಜವಾದ ಕ್ರಯಯಲಲ ಅಂತ ನಾನೂರ್ ಒಪುಪತತೀನ,
ಕಾಲುವೆ ತೀಡಸ್ಬೆೀಕ್ು. ತಮಮ ಅಂಡು ತ್ತಾವೆೀ ತಳ್ಕಿಳ್ಳೀದನನು ಜನರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಡಬೆೀಕ್ು.
ಜಗನಾನುಥ ನಕ್ಕಿ. ಸಿೀಬಿನಕೆರೆಯಲ್ಲ ನಡೆದು ಬರುವಾಗ ನೆನಪಾಗಿತುತ: ‘ಕ್ಮಲ ಹೆೀಗಿದಾಳೆ?’ ಅಂತ ಕೆೀಳಿದ. ‘ಯಾರು
ಸಿೀಬಿನಕೆರೆ ಕ್ಮಲಾನ? ನನನು ಜತ್ತೆ ಓತತದದವಳು? ಬಂಬಾಯಿಯಲ್ಲದಾಳಂತ್ತೆ’ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು. ‘ನಮಮನೆೀಗೆೀ
ಊಟಕೆಕಿ ಬತೀರನ-ನಡ. ಅಷ್ಟುಟಿ ದನದಂದ ನಮಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಕ್ರಿೀತ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ’ ಅಂದರು. ‘ಅಲಲ ರಾಯರೆ. ಪುರಾಣಿಕ್ರನನು
ನೀಡ ನನಗೆಷ್ಟುಟಿ ಭಯವಾಯೂರ್ತಂದರೆ-ಪಾರಯಶಃ ಅವರ ಹಾಗೆ ನನಗೂರ್ ಇದುದಬಿಡೀಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನನುೀ ಕಾರಣಕೊಕಿೀ
ಏನೀ-ಅಂತೂರ್ ನಮಮ ವಗರದವರಿಗೆಲಲ ಹಿೀಗೆ ಶತಮಾನಗಳನನು ಜಗಿದುಬಿಡೀದು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಜನಕೆಕಿ ಮಾತರ ಅದು
ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಅಲಲ’ ಎಂದು ಸ್ಡಗರದಂದ ಪೆೀಟೆಯಲ್ಲ ಓಡಾಡುತತದದ ಶೂರ್ದರ ಹೆಂಗಸ್ರನನು ತೀರಿಸಿದ. ‘ನೀನು ಹೆೀಳ್ೀದು
ನಜ’ ಎಂದರು ರಾಯರು. ‘ಅದಕೆಕಿೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಜತ್ತೆ ಗುದಾದಡೀದು ಸ್ರಿ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ’ ರಾಯರನುನು ಒಪಿಪಸ್ಲು
ಜಗನಾನುಥ ತೀವರವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲ ವಾದಸಿದ. ‘ಗಾಳಿ ಜತ್ತೆ ಗುದಾದಡದ ಹಾಗೆೀ’ ಎಂದು ರಾಯರು ಕ್ಣುಣ ಮಿಟುಕ್ಸಿದರು.
ತನನುಳಗೆ ಅನನುಸ್ುವುದೆಲಲ ರಾಯರಿಗೆ ತಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಪೆಚಾಚಾದ. ಇವರ ಜತ್ತೆ
ವಾದಸ್ುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲ ಕ್ಳೆಯುವುದೆೀ ಸ್ರಿಯನನುಸಿತು.
ಕ್ಮಲಳನುನು ಮತ್ತೆತ ನೆನೆದ. ಪಾರಯಶಃ ಈಗ ದಪಪವಾಗಿದಾದಳೆ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರ ನೆನಪಾಯಿತು – ನೀಡ
ಬಹಳ ದನವಾಯಿತು. ನೀಡಬೆೀಕ್ು. ಸ್ುದದ ಕೆೀಳಿ ಅವರು ಖಂಡತ ಬರುತ್ತಾತರೆ. ಬಾಲಯದ ಊರು, ಬಾಲಯದಂದ ತಳಿದ
ಜನ, ಜತ್ತೆಗೆ ಬೆಳೆದ ದೆೀವರು, ನನನು ಪಾಶಾಚಾತಯ ವಿಚಾರದಂದ ಪರಭಾವಿತವಾದ ಪರಜೆಞಾ. ನಾಗಮಣಿ, ಕಾವೆೀರಿ, ಮಾಗರರೆಟ್,
ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗರು, ಈ ರಾಯರು, ಇನನುಬಬರ ಕ್ಣಿಣನ ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ಉಬುಬವ ನನನು ದೌಬರಲಯ, ಇಲ್ಲ ಊರವ,
ಕ್ುಡಯಡೆಯುವ ಹೂರ್ವಾಗುವ ಹಂಬಲ-ಎಲಲ ಮತ್ತೆತ ಸಿಕ್ುಕಿ ಸಿಕಾಕಿಗಿ ಕಾಡತು. ಲೀಳೆ ಲೀಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತತದೆ. ಪುನಃ
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ಪುನಃ ಕ್ರಯಯಲೆಲ ಸ್ರಳವಾಗಬೆೀಕ್ು; ಗಟಿಟಿಯಾಗಬೆೀಕ್ು; ಬೆೀರೆ ಮಾಗರವಿಲ್. ‘Margaret I am desperate,
ನಾಗಮಣಿ ಸ್ತತಳಲಲ. ಆದದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡದರೂರ್ ಸ್ರಿ. ಮಾಡದೆೀ ಕ್ೂರ್ತರೊೀದು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲ. ಹೊಲೆಯರು
ನನನುನುನು ಮುಟಟಿಲು ತಯಾರಾಗುವರೆ-ಅದೆೀ ಬಹಳ ಮುಖಯ ಪರಶೆನು.
ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲೀ ಮೈಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ವಾಯಯಾಮವಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿತುತ. ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ ಊಟ. ಇನೂರ್ನು ಹನೆನುರಡು. ಚಿಕ್ಕಿ
ನಡುಮನೆಯಲ್ಲ ಕಾದದದರು. ಅವರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಅತುತ ಬಾತದದವು. ರಾಯರು ಜತ್ತೆಗಿದುದದರಿಂದ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡ ‘ಏನು
ವಿಷ್ಟಯ ಚಿಕ್ಕಿ?’ ಎಂದ.
ಚಿಕ್ಕಿ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟಟಿದಂದ ಉತತರಿಸಿದರು,
‘ಒಬಬರೂರ್ ಇವತುತ ಊಟಕೆಕಿ ಬರೊೀ ಹಾಗೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ’.
ತನನು ಮನೆಯಲ್ಲ ಪಾರಯಶಃ ಯಾವತೂರ್ತ ಹಿೀಗಾದದಲಲ. ಇಪಪತುತ ಜನರಾದರೂರ್ ನತಯ ಊಟಕ್ಕಿರಲೆೀಬೆೀಕ್ು. ಆದರೆ ಇವತುತ
ಸ್ುದದ ತಳಿದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ನರಹುಳವೂ ಮನೆಯ ಕ್ಡೆ ಸ್ುಳಿದಲಲ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಲ.
ದಗಿಲಾಯಿತು. ಸ್ಂಕ್ಟವಾಯಿತು.
‘ರಾಯರು ಇವತುತ ಊಟಕ್ಕಿರುತ್ತಾತರೆ’ ಎಂದ. ಚಿಕ್ಕಿಯ ಮುಖ ಅರಳಿದುದ ನೀಡ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ
ಹೆೀಳಿ ಎನುನುವಂತ್ತೆ ಕ್ಣಣಲೆಲೀ ಸ್ೂರ್ಚಿಸಿ ಬೆೀರೆೀನೀ ಕೆಲಸ್ವಿದದಂತ್ತೆ ನಟಿಸಿ ಅಂಗಳಕೆಕಿ ಬಂದ.
ಖುಷಯಾಯಿತು : ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಒಣಗಿದ ಬಾಳೆಲೆ ಕ್ಟಟಿನುನು ಹೊತುತ, ಎರಡು ಕೆೈಗಳಿಗೂರ್ ದ್ನೆನುಗಳ ಕ್ಟಟಿನುನು
ನೆೀತುಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಿ ಮೈಯಲ್ಲ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ನಂತದದರು. ಅವರ ಮುಖ ಬೆವತತುತ. ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಕ್ತತನ
ಮೀಲೆ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥನ ವಿಭೂರ್ತ ಎಂದು ನಗೆಯಾಡುತತದದ ಸಿಬಬ ಹಿಂದನ ಸಾರಿ ನಡದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ಹರಡತುತ.
ವಯಸಾಸಿದರೂರ್ ಗಟಿಟಿಮುಟಾಟಿದ ಹಲುಲಗಳು. ಸ್ಂತೀಷ್ಟದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ನಂತುಬಿಟಟಿ.
‘ಇವುಗಳನುನು ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಕೊಟುಟಿ ಬತೀರನ ಜಗಣಣ. ಊಟಕೆಕಿ ಬತೀರನಂತ ಚಿಕ್ಕಿೀಗೆ ಹೆೀಳು. ಇನನು ಹತ್ತಾರನೂರ್ ಬಹಳ
ಮಾತ್ತಾಡೀದದೆ.’
ಅಡಗರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಪರಸ್ನನುವಾಗಿದುದವು. ಚೌಕ್ದ ಮುಲಕ್ ಬಂದರುವ ಅವರಿಗೆ ಸ್ುದದ ಖಂಡತ ತಳಿದರಬೆೀಕ್ು. ಆದರೂರ್
ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಗಿರುವಂತ್ತೆ ಕಾಣುವುದಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ‘ಬನನು, ಅಗತಯ ಮಾತ್ತಾಡೀಣ’ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ
ಹೆೀಳಿದ. ರಾಯರ ಜತ್ತೆ ಆಪಾತಲೀಚನೆಯಲ್ಲದದ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಡಗರು ಊಟಕೆಕಿ ಬರುವರೆಂದು ನಂಬಲ್ಲಲ. ‘ಅವರಿಗೆ ಗ್ತುತ.
ಆದರೂರ್ ಬರೆತೀನೆ ಅಂದುರ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ
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ರಾಯರ ಜತ್ತೆ ಮಹಡ ಹತತದ. ನಮಗ್ಂದು ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳೆತೀನೆ ಕೆೀಳಿ ಎಂದು ಕಾಫಿ ಕ್ುಡಯುತತ ಶುರು ಮಾಡದ. ಚಿಕ್ಕಿಯ
ಕ್ಣೆಣದುರು ಥಟಟಿನೆೀ ಅವನಗೆ ತ್ತಾನು ತಪಿಪತಸ್ಥಾನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟಿಟಿಬಿಟಿಟಿದದರಿಂದ ಮಾತ್ತಾಡ ಎಲಲವನೂರ್ನು
ಮರೆಯಬೆೀಕೆನನುಸಿತುತ.
ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸಿ ರಾಯರು ಹೊಗೆಸಪಿಪಗೆ ಸ್ುಣಣ ತಕ್ುಕಿತತ ಕ್ೂರ್ತರು. ಜಗನಾನುಥ ತನನು ಬಾಲಯದ ಕ್ಥೆಯನುನು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ.
‘ನನಗೂರ್ ಅವಧ್ೂರ್ತತನಕ್ೂರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕ್ಂದಕ್ವಿದೆ ರಾಯರೆ. ಗ್ತತ ನಮಗೆ – ಯಾವತುತ
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕ್ದದ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯನನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕೊಡತೀನೀ, ಅವತ್ತೆತೀ ನಾನು
ಅನುಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಎದುರು ಕೆೈ ತಟುಟಿತತ ಕ್ುಣಿೀತ್ತೆೀನೆಂತ ಕಾಣುತ್ತೆತ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮೊೀಜನಂದ ಮಾತ್ತಾಡದ. ಆದರೂರ್ ನೆನಪು ಅವನನುನು ಕ್ಲಕ್ತುತ. ಇಂತಹ ಮನಃಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮಗಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟುಟಿ
ಆಸ್ಕ್ತರಲಲದ ರಾಯರೂರ್ ಜಗನಾನುಥ ತೀವರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುತತದುದದರಿಂದ ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಯಿಂದ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಜಗನಾನುಥ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಓದುತತದಾದಗ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಅವನಗೆ ಬಹು ಪಿರಯರಾದ ವಯಕ್ತ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆ
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ವಿರಾಗಿಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಯಾ ದೆೀಶವನುನು ಸ್ುತ್ತಾತಡ ಬಂದ ಖಯಾಲ್ ಮನುಷ್ಟಯ ಅವರು. ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಹಿಂದ
– ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನುನು ಮಾತ್ತಾಡಲು, ಓದಲು ಬಲಲವರು. ತ್ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಬೆೀಕಾದವರು. ಅವರು ಮಿೀರಾ ಭಜನ್
ಹಾಡುವುದು; ತ್ತಾಯಿ ವಿೀಣೆ ನುಡಸ್ುವುದು – ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಕೆೀಳುತತ ಕ್ೂರ್ರುವುದು. ಹಿಮಾಲಯ ಹತತ ಹೃಷಕೆೀಶ
ಬದರಿಗಳನುನು ಸ್ುತ್ತಾತಡದ ಸಾಹಸ್ ಕ್ಥೆ; ಅಲ್ಲನ ನಷ್ಟುಠುರ ಸೌಂದಯರದ ಬಗೆಗ ಅವರ ಹಾವ ಭಾವಯುಕ್ತ ವಣರನೆ –
ಹುಡುಗನದಾದಗ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಮೈಮರೆಸ್ುತತತುತ. ‘ಬಿಸಿಲ್ದಾದಗ ಆ ಪವರತದ ಮೀಲೆ ನಂತು ನೀಡದರೆ ಜಗಣಣ
ಏನೂರ್ಂತೀಯಾ? ಸಾವಿರಾರು ಅಡ ಆಳದ ಪರಪಾತ ಕೆಳಗೆ. ಆದರೆ ಎಲಲ ಎಷ್ಟುಟಿ ತಳಿ, ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿ, ಎಷ್ಟುಟಿ ನಮರಲ
ಅಂದರೆ ಇಗ್ೀ ಒಂದು ಪಾವಲ್ಯನುನು ನೀನು ಮೀಲ್ಂದ ಹಿೀಗೆ ಎತತ ಹಾಕ್ದರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳುವ ತನಕ್ ಫಳ ಫಳ
ಹೊಳೆಯುತತ ಸ್ುಫುಟವಾಗಿ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕಾಣಿಸ್ುತತರುತ್ತೆತ.’ ವಣಿರಸ್ುವಾಗ ಅವರು ಡಬಿಬಯಿಂದ ವಿರಾಮವಾಗಿ ಚಿಟಿಕೆ ನಸ್ಯ ತ್ತೆಗೆದು
ಸೆೀವಿಸ್ುತತದದರು. ಬೆಕ್ಕಿಸ್ ಬೆರಗಾದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ತಲ್ಲೀನನಾದ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡುತತ ಮತತಮಮ ಆ
ಸೌಂದಯರವನುನು ಅನುಭವಿಸ್ುತತದದರು.
ಅಡಗರು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತ ಹೆೀಳಿಕೊಡಲು ನತಯ ಬರುತತದದರು. ಎಂಥ ಹುಚುಚಾ ಅವರದೆದಂದರೆ – ವಿಷ್ಟುಣಕಾರಂತಯನುನು
ಹುಲ್ಲನಂದ ಬೆರಳಿನಲ್ಲ ಬೆೀಪರಡಸಿ ಹಿಡದು ನೀಲಮೀಘಶಾಯಮನನುನು ನೆನೆಯುತತ ಅವರು ಅತತದದನುನು ಜಗನಾನುಥ
ನೀಡದಾದನೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಭಾರತೀಪುರದಂದ ಬಹಳ ದೂರ್ರ ಕಾಡನಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ
ಹಾಳುಬಿದದ ಜೆೈನ ಬಸಿತಯಂದರ ಬಳಿಯಲ್ಲದದ ಕೊಳದ ದಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದರು. ನಜರನವಾದ ಪರದೆೀಶ. ಸ್ಂಜೆಯ
ಹೊತುತ. ಅವತ್ತಾರಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಮೈ ಮರೆತು ಕ್ುಣಿದರು. ದನ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಬಬನ
ಕೊಳಲ್ನ ಧ್ವನ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ‘ಕ್ೃಷ್ಟಣ ನೀ ಬೆೀಗನೆ ಬಾರೊ’ ಎಂದು ಮಧ್ುರವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು . ಜಗನಾನುಥನಗೆ
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ಮುಜುಗರ, ನಾಚಿಕೆ. ತನನುನೆನು ಅವರು ಶ್ರೀಕ್ೃಷ್ಟಣನೆಂದು ಭಾವಿಸ್ುತತ ಹಾಡುತತದಾದರೆಂದು ತಳಿದ ಮೀಲಂತೂರ್ ದಗಿಲು, ಆದರೆ
ಅಡಗರ ಆವೆೀಶ ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದದ ತನನುನುನು ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿದದರಿಂದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದತುತ. ‘ನೀನು ಸಾಮಾನಯ
ಹುಡುಗನಲಲ, ಜಗಣಣ ಶುಕ್ಮುನಯಂತ್ತೆ ನೀನು ಒಬಬ ದ್ಡಡ ಭಗವದಭ್ಕ್ತ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿ ಕೊೀಡುಬಳೆಗಳ
ಬಗೆಗ ತನಗಿದದ ವಿಶೆೀಷ್ಟವಾದ ಆಸೆಯ ಬಗೆಗ ನಾಚಿಕೆ ಹುಟಿಟಿತು.
ಅಡಗರದು ನಷ್ಟಕಿಲಮಷ್ಟವಾದ, ದೆೀವರ ಅಮಲ್ನಂದ ಮತ್ತೆತೀರಿದ ಜೀವನ. ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಯುದ ತಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ
ಅದರಿಂದ ಊಟದೆಲೆ ದ್ನೆನುಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು; ತಕ್ಲ್ಯಲ್ಲ ಜನವಾರ ತ್ತೆಗೆಯುವುದು; ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ
ದಭೆರ ಕೊಯುದ ತರುವುದು – ಇವುಗಳನುನು ಮಾರುವುದು. ಕ್ರೆದಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪೌರೊೀಹಿತಯ ಮಾಡ ಕೊಟಟಿಷ್ಟಟಿನುನು
ಸಂಟಕೆಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಸ್ಂಪಾದಸಿದ ಹಣದಂದ ಗಾಹರಸ್ಥಾಯ ನಡೆಸ್ುವುದು. ಆದರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲಲ
ಊಟವಾಗಬೆೀಕ್ು; ಕಾಫಿಯಾಗಬೆೀಕ್ು; ತಪಿಪದರೆ ಬೆಲಲದ ಪಾನಕ್ವಾದರೂರ್ ಆಗಬೆೀಕ್ು. ಯಾವುದಕ್ೂರ್ಕಿ ಕ್ಮಿಮಯಾಗಬಾರದು.
ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಿಳು ಬೆೀರೆ, ವಷ್ಟರಕೊಕಿಂದರಂತ್ತೆ. ಅಲಲಂದು ಅಳುತತರುತ್ತೆತ; ಇಲಲಂದು ಉಚೆಚಾ ಹೊಯುದ ತಟುಟಿತತರುತ್ತೆತ;
ಮಗದ್ಂದು ಸಿಂಬಳ ಸ್ುರಿಸ್ುತತ ಪನೆನುೀರಳೆ ತನುನುತತರುತ್ತೆತ – ಏತನಮಧ್ಯೆಯ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ತಕ್ಲ್ಯಲ್ಲ ನೂರ್ಲು
ತ್ತೆಗೆಯುತತ ದೆೀವರ ಮಹಿಮ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಅಥವಾ ಯಾವನೀ ಮೂರ್ಖರ ಬಾಬನನನು, ದೆೈವಭಕ್ತ ವಿಧ್ವೆಯನೂರ್ನು,
ಉಪನಷ್ಟತತನ ವಾಕ್ಯವೊಂದಕೆಕಿ ಶಂಕ್ರ ರಾಮಾನುಜ ಮಾಧ್ವರ ಭಾಷ್ಟಯವನನು ಹೊಗಳುತ್ತಾತ ತಲ್ಲೀನರಾಗುತ್ತಾತರೆ .
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಯಾರಲೂರ್ಲ ದ್ೀಷ್ಟ ಕಾಣರು. ಕೆಲವರ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಪರಮೀಶವರನ ಸ್ವರೂರ್ಪ ಸ್ುಫುಟವಾಗಿ ಕ್ಂಡರೆ
ಇನುನು ಕೆಲವರಲಲದು ಮಸ್ುಕಾಗಿತತದೆ, ಅಹಂಕಾರದಂದ ಆವೃತತವಾಗಿರುತತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಸಿದಾದಂತ.
ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಿಳು. ಕೆಲವು ಸ್ತತವು. ಕೆಲವು ಬದುಕ್ದವು. ನತಯವೂ ಅವರು ಇಷ್ಟುಟಿ ಅಚುಯತ್ತಾನಂತ ಗ್ೀವಿಂದಕೆಕಿ ಇಷ್ಟುಟಿ
ದೂರ್ರ ನಡೆದಂತ್ತಾಯಿತ್ತೆಂದು ಲೆಖಖ ಹಾಕ್ುತತ ಹಳಿಳಯಿಂದ ಪೆೀಟೆಗೆ ದಾರಿ ಸ್ವೆಸಿ ಬಾಳೆಲೆ ಮಾರಿ ಅಂತೀಣಿ ಡಾಕ್ಟಿರ ಹತತರ
ಔಷ್ಟಧಿ ಕೊಂಡು ಗಾಹರಸ್ಥಾಯ ನಡೆಸಿದರು. ಸ್ತತದೆದಷ್ಟುಟಿ, ಹುಟಿಟಿದೆದಷ್ಟುಟಿ, ಯಾವುದರ ಹುಟುಟಿಹಬಬ ಯಾವತುತ ಲೆಖಖ ಗ್ತತದದ
ಅವರ ಹೆಂಡತ ಬಾಣಂತಯಿದಾದಗಲೆೀ ಸ್ತತಳು. ಪುಣಾಯತಗಿತತ ಅವಳೆೀನೀ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದಳೆಂದರೆ ಮನೆ ನಡೆಯಬೆೀಡವೆ.
ಚಿಳೆಳ ಪಿಳೆಳ ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಊರೂರ್ರು ಅಲೆಯುವ ತ್ತಾನು ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ – ಆದದರಿಂದ ಸ್ತತ ಹೆಂಡತಯ
ತಂಗಿಯನೆನು ಅಡಗರು ಮತ್ತೆತ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವಳಿಂದ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಮಕ್ಕಿಳು ಹುಟಿಟಿದವು. ಎಷ್ಟುಟಿ? ಯಾಕೆ? – ಈ
ದೆೀಹದ ದೌಬರಲಯ ತೀರಲು ಇನೆನುಷ್ಟುಟಿ ಜನಮವೆತತಬೆೀಕೊೀ ಎಂದು ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ವಯಸ್ನದಂದ ನಗುತ್ತಾತರೆ .
ಮಂಜುನಾಥ ವಿರಾಗಿಗಳ ದೆೀವ ಮಾತರನಲಲ – ಅನುರಾಗಿಗಳ ದೆೀವನೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ; ಸ್ಂಸಾರ ನಡೆಸ್ುವ ಹರಕೆ ಹೊತತವ ತ್ತಾನು
ಎನುನುತ್ತಾತರೆ. ಏತನಮಧ್ಯೆಯ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವೆೈರಾಗಯ ಪಾರಪತವಾಗಿತುತ. ಕಾಲಲ್ಲ ತನಗೆ ಚಕ್ರವಿದೆ, ಅದಕೆಕಿೀ ಈ
ಪರಿಭರಮಣದ ಹುಚುಚಾ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ ಭರತವಷ್ಟರದ ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರ್ಲೆ ಸ್ುತತ ಸ್ಂತರನುನು ಮಹಿಮರನುನು ನೀಡ
ಬಂದದುದ. ಆಗಲೆೀ ಅವರು ವಾಧ್ಯಾರದಲ್ಲ ಕ್ಮರಯೀಗದ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಮೊೀಕ್ಷದ ದಾರಿಯಲ್ಲದದ ಗಾಂಧಿೀಜಯ
ಪಾರಥರನಾ ಸ್ಭೆಗೆ ಹೊೀದದುದ; ಹರಿಜನ ಘಂಡಗೆ ತನನು ಕ್ವಿಯಲ್ಲದದ ಒಂಡಗಳನೂರ್ನು ಯಜಞಾೀಪವಿೀತದಲ್ಲದದ
ಉಂಗುರವನೂರ್ನು ಕೊಟುಟಿ ಅವರ ಕ್ೃಪೆಗೆ ಪಾತರರಾದದುದ.
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ವೆೈರಾಗಯದ ಬೆಂಕ್ ಆರುತತದದಂತ್ತೆ ಮನೆಯ ಕ್ಡೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯಿತು. ಬಂದಾಗ ನೀಡದೆದೀನು? ಬಾಲವಿಧ್ವೆಯಾಗಿದದ ತಂಗಿ
ಬಸ್ುರಾಗಿದದಳು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಸ್ುರಾದಳೆಂದು ಕೆದಕ್ಲ್ಲಲ; ತಂಗಿಯನುನು ಬಯಯಲ್ಲಲ. ಹೆಂಡತಯ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯನುನು
ಕ್ವಿಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಳಲ್ಲಲ. ಹೊಟೆಟಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಊರು ಮಾತ್ತಾಡತು, ಯಾರನನುೀ ಹಿಡದು ಗಭರ ತ್ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಳು
– ಏನು ಮಾಡಲ್ಕಾಕಿಗುತ್ತೆತ? ಅವಳ ಪಾರರಬಧ – ಆದರೆ ಘಟಶಾರದಧ ಮಾಡದೆ ಬೆೀರೆ ದಕ್ಕಿದೆಯ ? ಪೌರೊೀಹಿತಯದಂದಲೆೀ
ಮಕ್ಕಿಳ ಹೊಟೆಟಿ ಹೊರೆಯಬೆೀಕ್ಲಲವೆ? ಕ್ಮರಫಲ ತೀರಲೆೀಬೆೀಕ್ಲಲವೆ? ಎಂದು ತಂಗಿಯನುನು ಜಾತಯಿಂದ
ಹೊರಹಾಕ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅವಳನುನು ಇಟುಟಿಕೊಂಡರು. ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಮಲಗುತ್ತಾತಳೆ; ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಊಟ
ಮಾಡುತ್ತಾತಳೆ; ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಯುದ ತರುತ್ತಾತಳೆ ; ತಲೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡೆೀ ಇದಾದಳೆ – ಅವಳ ವೆೈರಾಗಯ ತನನುದಕ್ಕಿಂತ
ದ್ಡಡದೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಅವಳ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಡೀ ದನ ಸ್ುತುತ ಬರುತ್ತಾತರೆ? ಒಳಗೆ ಬರುವುದಲಲ,
ಮೈಲ್ಗೆ ಮಾಡುವುದಲಲ. ಹೆಣುಣಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಚುತ್ತಾತಳೆ. ನತಯ ಅಂಗಳ ಅವಳೆೀ ಸಾರಿಸ್ುತ್ತಾತಳೆ. ತ್ತಾವರೆ ಎಲೆಯ
ಮೀಲ್ನ ನೀರಿನ ಬಿಂದುವಿನಂತ್ತೆ ಅಂತೂರ್ ಸಾರಿಸ್ುತ್ತಾತಳೆ. ತ್ತಾವರೆ ಎಲೆಯ ಮೀಲ್ನ ನೀರಿನ ಬಿಂದುವಿನಂತ್ತೆ ಅಂತೂರ್
ಬದುಕ್ುತ್ತಾತಳೆ, ಕ್ಮರ ಸ್ವೆಸ್ುತತ. ಅಣಣ ಎನುನುವ ಪಿರೀತ ಅವಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿಲಲ; ತಂಗಿ ಎನುನುವ ಮೊೀಹ ತನಗೆ ಹರಿದಲಲ. ತಪುಪ
ಸ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಬಿಡೀಣ. ಅಡಗರ ಮಾತನುನು ಊರೂರ್ ಒಪಿಪತು – ಯಾರ ಮನೆಯ ದ್ೀಸೆಯಲ್ಲ ತೂರ್ತಲಲ ಹೆೀಳಿ .
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಮೊೀಹಿಸಿದದರು. ತ್ತಾಯಿಗೂರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಟಿವಾದದರಿಂದ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಅವರ ಮೀಲೆ ತನಗೆ
ಗೌರವ. ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ದ ಅಡಗರಿಗೆ ಇಂಗಿಲಷ್ ಬರುತತದೆಂದು ಆಶಚಾಯರ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪಯರಟನದಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೂರ್
ಧ್ಮರದ ಬಗೆಗ ಅನೆೀಕ್ ಇಂಗಿಲಷ್ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಗಳಿಸಿದದರು. ಹೃಷಕೆೀಶದ ಶ್ವಾನಂದರು ತಮಮ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು
ಆಟೀಗಾರಫ್ ಮಾಡ ಹರಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿಟಿದದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರು ತಮಮ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಕೊಡುವರು. ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಹಾಡುವರು. ‘ಬರಹಮಚಯರವೆೀ ಜೀವನ
ವಿೀಯರನಾಶವೆೀ ಮೃತುಯ’ ಎನುನುವ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಟುಟಿ ಈ ಕ್ಠಿಣ ದಾರಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲ; ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೊೀ ನೀಡು;
ಹೃಷಕೆೀಶದಲ್ಲದಾದಗಲೆೀ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿಸ್ಖಲನವಾಯಿತ್ತೆಂದ ಮೀಲೆ ನನಗೆ ಈ ಜನಮದಲ್ಲ ನವೃತತಯಿಲಲವೆಂದು ಕ್ಂಡುಕೊಂಡೆ
ಎನುನುವರು. ತನನು ದೆೀಹಕ್ಕಿರುವ ಸ್ುಖದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳನುನು ಅರಿಯತಡಗಿದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ್ ಓದುತತ ಆದ
ಅವಮಾನ ಅಷಟಿಷ್ಟಟಿಲಲ.
ಮೈಮೀಲ್ನ ಸಿಬಬವನುನು ವಿಭೂರ್ತಯನುನುವ, ಹಾಡುತತ ಅಳುವ, ಅಳುತತ ನಗುವ, ನಜರನ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲ ಕ್ುಣಿಯುವ,
ವಷ್ಟರದಲ್ಲ ಉಳಿದ ಗಳಿಕೆಯನೆನುಲಲ ಕಾತೀರಕ್ ಮಾಸ್ದಲ್ಲ ಸ್ಂತಪರಣೆ ಮಾಡ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುವ, ಮೊೀಹಕ್ವಾದ
ಕ್ಣುಣಗಳ, ಇಲ್ಲದೂರ್ದ ಎಲಲೀ ಇರುವ ಈ ದೆೀವರ ಹುಚಚಾನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಜವಾದ ಹುಚುಚಾ ಹಿಡದುಬಿಟಿಟಿತು. ಉಗರವಾದ
ಹುಚುಚಾ. ಕ್ಲುಲ ಎಸೆಯುವರು; ಹತತರ ಹೊೀದರೆ ಕ್ಚುಚಾವರು; ಉಗಿಯುವರು; ಅಧ್ರರಾತ್ತೆರ ಎದುದ ಗ್ೀಳ್ೀ ಎಂದು
ಅಳುವರು; ಹೆಂಡತಯನುನು ಕ್ಂಡರೆ ಕೆಂಡವಾಗುವರು – ಹಿೀಗೆ ಊರೆಲಲ ಸ್ುದದ. ಜಗನಾನುಥ ಧ್ಯೆೈಯರಮಾಡ ಅವರನುನು
ನೀಡಹೊೀದಾಗ ಮಾತರ ಅಳುತತ ಕ್ೂರ್ತರು. ಇನೆನುೀನು ಅವರು ಅವಧ್ೂರ್ತರಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾತರೆ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕಾದ. ಆದರೆ
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ಹುಚುಚಾ ಇಳಿದು ಮಂಕಾದರು. ಈ ಮಂಕ್ನುನು ಧ್ಯಾಯನಸಿಥಾತಯಂದು ಜಗನಾನುಥ ಬಗೆದ.
ಅಡಗರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ತನನು ವತರನೆಯನೆನುಲಲ ಬದಲ್ಸಿಕೊಳುಳತತ ಹೊೀದ ಮಗನನುನು ಕ್ಂಡು ತ್ತಾಯಿಗೆ ದಗಿಲಾಗಿತುತ.
ತ್ತಾಯಿ ಹೆದರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥ ತನನು ವೆೈರಾಗಯವನುನು ಇನೂರ್ನು ಅತಮಾಡ ಬೆಳಿಗೆಗ ಕಾಫಿ ತಂಡ ಬಿಟುಟಿ ತುಳಸಿ
ಸಪಿಪನ ಫಳಾರ ಪಾರರಂಭಿಸಿದದ. ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳವುದು, ಆಮೀಲೆ
ಕ್ಣುಣಗಳನುನು ದ್ಡಡದಾಗಿ ಅರಳಿಸಿ ಸ್ುಮಮನಾಗಿಬಿಡುವುದು, ನಡುನಡುವೆ ನಗುವುದು, ಎರಡು ಕೆೈಗಳನೂರ್ನು ಎತತ ಕ್ತತನುನು
ಬಲಕೆಕಿ ಬಾಗಿಸಿ ಆಶಚಾಯರದ ಮಾತ್ತಾಡುವುದು – ಎಲಲವೂ ಅಡಗರ ಅನುಕ್ರಣೆಯಾಗಿತುತ.
ಆಗ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲ ಅದೆೀ ಸಿೀಬಿನಕೆರೆ ಕ್ಮಲ – ಈಗ ಬಂಬಾಯಿಯಲ್ಲರುವವಳು – ಓದುತತದದಳು. ಜಗನಾನುಥನ
ಕಾಲಸಿನಲ್ಲದದ ಆಕೆಯ ಬಗೆಗ Leaf, Lotus, Pearl, Umbrella ಶಬದಗಳನುನು ಕ್ನನುಡಕೆಕಿ ತಜುರಮ ಮಾಡ
ನಗಾಡುವವರ ಮಧ್ಯೆಯ ಅಡಗರ ಶ್ಷ್ಟಯನಾದ ಜಗನಾನುಥ ಗಂಭಿೀರ ಮುಖಮುದೆರ ಹೊತುತ ಓಡಾಡುತತದದ. ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲೆ
ಪೆನಸಿಲನಲ್ಲ ನತಯ ಮೂರ್ಡುತತದದ ಈ ಮಾತುಗಳನುನು ಅಳಿಸ್ುತತದದ. ಶರತ್ತ್ಚಂದರರ ‘ದೆೀವದಾಸ್’, ‘ಶೆರೀಷ್ಟಪರಶೆನು’
ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಂದ ಗಾಢವಾಗಿ ಪರಭಾವಿತನಾದ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಈ ವೆೀಶೆಯಯ ಮಗಳಾದ ಕ್ಮಲ ಆದಶರದ
ಹೆಣಾಣದಳು. ಜಮಿೀನುದಾರರ ಮಗನಾದದರಿಂದ ಉಳಿದ ಹುಡುಗರು ಗೌರವಿಸ್ುತತದದ ಜಗನಾನುಥನ ಗಾಂಭಿೀಯರ
ಬೆಳೆಯುತತಲೆೀ ಹೊೀಯಿತು. ಅಡಗರ ಅನುಭಾವಪರತ್ತೆ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯಯರ ಮಚಿಚಾಗೆ, ಮನೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಕೆ, ತ್ತಾಯಿಯ
ಆದರ, ಶರತ್ತ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಭಾವುಕ್ತ್ತೆ- ಎಲಲ ಬೆರೆತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಡೆಯುವ ನೆಲ ಕಾಣದಂತ್ತಾಯಿತು.
ಒಳಗೆ ಮಾತರ ಜಗನಾನುಥ ಬೆೀಯುತತದದ. ತನನು ಅಂತರಂಗದ ಆರಾಧ್ಯದೆೀವತ್ತೆಯಾದ ಕ್ಮಲಳ ಬಗೆಗ ತನನು ಪೆರೀಮ
ಪವಿತರವಾದದಾದದರೂರ್ ತನನು ಸ್ಹಪಾಠಿಯಬಬ, ಕ್ುಂಟೆಕೊೀಣನಂತ್ತೆ ಬೆಳೆದದದ ರಂಗಯಯ- ಪೂಟು ಲಾಯರಿ ತಮಮಯಯ
ಎನುನುವವನ ಮಗ- ಅವಳ ಹಾಡಗೆ ತಬಲ ಬಾರಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಚಿೀರಪು ಪೆರಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಾದನೆ, ಜತ್ತೆಗ್ೀದುವ
ನೆವದಲ್ಲ ಅವಳ ಮನೆಯಲೆಲೀ ಇರುತ್ತಾತನೆ ಇತ್ತಾಯದ ಕೆೀಳಿದ ದನದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಬಹು ದುಃಖಿಯಾದ. ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ
ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲ ಒಮಮ ಅಕ್ಸಾಮತ್ ತನನು ಕ್ಣಿಣಗೆ ಬಿದದ ‘ಕ್ಲ್ಯುಗ’ ಪತರಕೆಯಲ್ಲ ವಣಿರಸಿದದಂತ್ತೆ ಕ್ಮಲೆಯನುನು ರಂಗಯಯ ಹಂತ
ಹಂತವಾಗಿ ಬೆತತಲೆ ಮಾಡುವುದು, ಅನಂತರ ಅವನೂರ್ ಬೆತತಲೆಯಾಗುವುದು ಇತ್ತಾಯದಗಳನುನು ಸ್ದಾ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಳಳಲಾರದೆ
ಇರಲಾರದ, ಯಾರಿಗೂರ್ ಹೆೀಳಿಕೊಳಳಲಾರದ, ಅನವಾಯರ ಸ್ಂಕ್ಟದಲ್ಲ ಊಟ, ನದೆದ, ಓದು ಏನೂರ್ ಸೆೀರದೆ ಇರುವಾಗ
ಜಗನಾನುಥ ಅಡಗರ ಅನುಭಾವಕೆಕಿ ಪೂಣರ ಶರಣಾಗಲು ಮಾಡದದ ಪರಯತನುವೆಲಲ ವಿಫಲವಾಗಿತುತ.
ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಇವತತಗೂರ್ ತನನು ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಟಿಟಿದಂತರುವ, ತನನು ಜೀವನದ ಗಡ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಅಡಗರು ಅವನಗ್ಂದು ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಟಿಟಿದದರು. ಸ್ಂತರ ಜೀವನದ ಬಗೆಗ ಶ್ವಾನಂದರು ಬರೆದದುದ. ಅದಕೆಕಿ ತ್ತಾಯಿನಾಡು
ಪತರಕೆಯ ರಟುಟಿ ಹಾಕ್ತುತ. ಆ ಪತರಕೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಹಳೆ ಸ್ುದದಯನನುೀದುವ ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಲ್ಲ ರಟಟಿನುನು ಬಿಚಿಚಾದ.
ರಟಿಟಿನಳಗಿಂದ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ನೀಟಂದು ಬಿತುತ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೊಸ್ ನೀಟು. ಈ ರಟಟಿಳಗೆ ಈ
ದುಡಡನೆನುೀಕೆ ಅಡಗರು ಬಚಿಚಾಟಿಟಿದಾದರೆ? ಯಾರಿಂದ ಬಚಿಚಾಟಿಟಿದಾದರೆ? ಯಾಕೆ? ಶ್ವಾನಂದರು ಕೊಟಟಿ ದುಡಡೀ? ಆಪತತನ
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ಕಾಲಕೆಕಿ ಒದಗಲ್ ಎಂದು ಬಚಿಚಾಟಟಿರೊ? ಇತ್ತಾಯದ ಪರಶೆನುಗಳು ಥಟಟಿನೆೀ ಎದದವು. ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಪರಪಂಚದ ಯಾವ
ವಯವಹಾರವನೂರ್ನು ಹಚಿಚಾಕೊಳಳದ ಅಡಗರು ಹಿೀಗೆ ಹಣ ಬಚಿಚಾಟಿಟಿದಾದರೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರವೆನನುಸಿತು.
ಈಗಲೂರ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಪೂಣರ ಅಥರವಾಗದ ವಿಷ್ಟಯವೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ತ್ತಾನು ಆ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ನೀಟನುನು
ರಟಟಿಳಗೆ ಸೆೀರಿಸ್ದೆ ತನನು ಜೆೀಬಿಬಲ್ಲಟುಟಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದು. ಯಾವುದಕ್ೂರ್ಕಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕೊರತ್ತೆಯಿರಲ್ಲಲ. ತ್ತಾಯಿ
ಅವನ ಕೆೈಗೆ ಹಣ ಕೊಡದದದರೂರ್ ಅವನು ಬಯಸಿದದನೆನುಲಲ ಕೊಂಡುಕೊಡುತತದದರು. ಆದರೂರ್ ಹಿೀಗೆ ಯಾವ ಯೀಚನೆ
ಗ್ಂದಲಗಳೂರ್ ಇಲಲದೆ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿ ನೀಟನುನು ಜೆೀಬಿಗಿಳಿಬಿಟಟಿ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ತನನುಲ್ಲ ಕ್ರಮೀಣ
ಪರಿವತರನೆಯಗಳಾದುವು. ಆದರೆ ತನು ಬದುಕ್ುತತದದ ಲೀಕ್ದಲ್ಲ ಹೊಸ್ ಕ್ಂಡಗಳನುನು ಕೊರೆದುಬಿಟುಟಿ ಈ ಘಟನೆಯ
ಅಥರ ಇನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೊಳೆದಲಲ.
ನಡೆದದದನುನು ಮಾತರ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಬಲಲ. ಆ ತನಕ್ ತ್ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥ ಮುಚಿಚಾಟಿಟಿರಲ್ಲಲ. ಆದರೆ ಐದು
ರೂರ್ಪಾಯಿಗಳನುನು ಜೆೀಬಿೀಗೆ ಇಳಿಸಿದ ಮೀಲೆ ಮಾತರ ಬಟೆಟಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ುವಾಗ ಜೆೀಬಿನಂದ ಜೆೀಬಿಗೆ ಆ ಹಣವನುನು
ತ್ತಾಯಿಗೆ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದದ. ಅದಕಾಕಿಗಿ ಯಾರೂರ್ ಬರದ ಮನೆಯ ಮೂರ್ಲೆಗಳನುನು ಪತ್ತೆತ ಮಾಡದ. ತಯಿ
ಬೆನುನುಜುಜೆವಾಗ, ಕ್ೂರ್ದಲುಗಳಲ್ಲ ಬೆರಳಾಡಸ್ುತತ ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ಈ ಬಚಿಚಾಟಟಿ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಗಳು ತ್ತಾಯಿಯ
ಮಮತ್ತೆಯನುನು ಸ್ಂಪೂಣರ ಅನುಭವಿಸ್ದಂತ್ತೆ ಮಾಡದುವು. ತನನುನುನು ಜಗಣಣ ಎಂದು ಪೆರೀಮದಂದ ಕ್ರೆಯುವ ಚಿಕ್ಕಿ,
ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಯಾರಿಗೂರ್ ತಳಿಯದ ಗುಟುಟಿ ತನನು ಹತತರವಿದೆಯಂಬ ಅಸ್ಹನೀಯವಾದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತತ ತನನು
ಮಜರಯಲ್ಲ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಮಾಪಾರಟುಗಳಾದುವು. ಎಲಲರಿಂದ ತ್ತಾನು ಪರತ್ತೆಯೀಕ್ನಾದೆ, ಪಾರಯಶಃ ತನನುನುನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದದ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ತತಲ್ನ ಮೂರ್ಲೆ ತನನು ಪರಜೆಞಾಯಲ್ಲದೆಯಂಬುದೆೀ ತನನುನುನು ಮೊೀಹಿಸಿರಬೆೀಕ್ು. ಆಗ
ಈ ದಗಿಲು ತನನು ಜೀವಕೊಕಿಂದು ಹೊಸ್ ರುಚಿ ತಂದರಬೆೀಕ್ು. ಯಾರಾದರೂರ್ ಆಪತನಬಬ ತನನುನುನು ಆಗ ಈ ಹಣ ಏನು
ಮಾಡುವಿ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದರೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕೊಡುವಾಗ ರಟಿಟಿನಳಗಿಟುಟಿಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುತತದದ, ನಜವಾಗಿ.
ಆದರೆ ಆಶಚಾಯರವೆಂದರೆ ತ್ತಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲಲ. ಕ್ಳಳತನದ ಉತಕಿಟತ್ತೆಯನುನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಸಿಥಾತಯನುನು
ಜಗನಾನುಥ ಮುಟಿಟಿದ. ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆಗ ಅಡಗರು ಬಂದರು; ನಸ್ುಕ್ಗೆ ಮೊದಲೆೀ ಎದುದ ಸಾನುನಮಾಡ ಮೈಗೆ ಗಂಧ್
ಮತತಕೊಂಡು ಹಳಿಳಯಿಂದ ಸ್ರ ಸ್ರ ನಡೆದು ಬಂದದದ ಅವರ ಮುಖ ಮೈ ಬೆವತದುದವು. ಅವರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಖುಷಯಿಂದ
ಹೊಳೆಯುತತದುದವು. ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ಂಡವರೆೀ, ‘ಏನೀ ಜಗಣಣ, ಏನಾಯುತ ಅಂತ? ದಾರಿಯಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ
ಹಾಯುದ ಬಂದೆ. ಇನೂರ್ನು ಕ್ತತಲು ಕ್ತತಲು. ಹೊಲೆಯನಬಬ ಗುಂಡ ತೀಡುತತದದ. ಸ್ತತ ಕ್ರುವನುನು ಹುಗಿಯಲ್ಕೆಕಿ
ಇರಬಹುದು. ಅವನ ಕ್ಪುಪ ಮೈ, ಜಡೆಗಟಿಟಿದ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಪುಷ್ಟಪವಾದ ಮಾಂಸ್ಖಂಡಗಳ ಭುಜ, ಅಗಿಯುವಾಗ ಅವನ
ಏಕಾಗರತ್ತೆ ಎಲಲ ನನಗೆ ಥಟಟಿನೆ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ನೆನಪು ಮಾಡಕೊಟಿಟಿತು. ಹಾಗೆೀ ನೆನೆಯುತತ ಬರುವಾಗ ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ
ಕೆಷೀತರದಲ್ಲ ಯೀಗಿಗಳ್ಬಬರು ಹೆೀಳಿದುದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಈ ದೆೀಹ ಮೊದಲು ಶುದಧವಾಗಬೆೀಕ್ು, ಎಷೆಟಿಂದರೆ
ಮಲವಿಸ್ಜರನೆ ಮಾಡದ ನಂತರ ಶುಚಿ ಮಾಡಕೊಳಳಬೆೀಕಾದ ಅಗತಯ ಬಿೀಳಬಾರದು – ಅಷ್ಟುಟಿ, ಹಾಗಾಗಬೆೀಕಾದಲ್ಲ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಕ್ಡಮ ತನುನುವುದಕೆಕಿ ಈ ದೆೀಹ ಈ ಮನಸ್ುಸಿ ಒಗಿಗಕೊೀಬೆೀಕ್ು – ನೀಡು. ಪಶುಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಟಯ ನಜವಾಗಿ
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ಹತತರವಾದಾನು. ಏನೀ ಹೆೀಳಹೊೀಗಿ ಏನೀ ಹೆೀಳಿದೆ. ಆ ಹೊಲೆಯನೂರ್ ಸ್ಮಶಾನ ವಾಸಿ ಪರಮೀಶವರ
ಯಾಕ್ರಬಾರದು? ಹಾಗೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆ ಅಷೆಟಿ – ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಲೆ ಮುಟಿಟಿ ತೀರಿಸಿ, ಆಮೀಲೆ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ
ಕೆೈಯಿಟುಟಿ ‘ಇಲ್ಲಯೂರ್ ಹಾಗೆ ಅನನುಸಿದರೆ ಈ ಎಲಲ ಶೃಂಖಲೆಗಳೂರ್ ಕ್ಳಚಿಕೊಳುಳತತವೆ’ ಎಂದು ಜನವಾರವನುನು
ತರಸಾಕಿರದಂದ ತೀರಿಸಿ, ‘ಎಲ್ಲ ಅಮಮ?’ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಭಯದ ಸ್ಂಚಾರವಾಗತಡಗಿತು. ತ್ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಿಪಟುಟಿ ಕಾಫಿ ಕೊಟಟಿರು. ಅಡಗರು
‘ಒರಿಸಾಸಿದಲ್ಲ ಜಯದೆೀವ ಕ್ವಿಯನುನು ಬಲ ಸಗಸಾಗಿ ಹಾಡಾತರೆ. ಅವನ ಜನಮ ಭೂರ್ಮಿ ಅದಲಲದೆ? ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೆತೀನೆ,
ನೀವು ವಿೀಣೆ ನುಡಸಿ, ನಾಳೆ. ಆಗಬಹುದಲಲ?’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಅಲ್ಲಂದ ಕಾಲುಕ್ತುತ ಏನೀ ಕೆಲಸ್ವಿದದವನಂತ್ತೆ
ಕೊಟಿಟಿಗೆಗೆ ಹೊೀದ. ಕ್ರು ಹಾಕ್ದದರಿಂದ ಕೊಟಿಟಿಗೆಯಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿಹಾಕ್ದದ ಗಂಗೆ ಸಿಟಿಟಿನಲ್ಲ ದುರುಗುಟಿಟಿ ನೀಡ ಹಾಯುವಂತ್ತೆ
ಮಾಡತು. ನಡುಗುವ ಕೆೈಗಳಿಂದ ಜಗನಾನುಥ ಜೆೀಬಿನಲ್ಲದದ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ನೀಟನುನು ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಬನೀನಳಗೆ
ತೂರ್ರಿಸಿದ. ಜೆೀಬಿನಂದ ಜೆೀಬಿಗೆ ಭಯದಲ್ಲ ವಗಾರವಣೆಯಾಗಿದದ ನೀಟು ಬೆವರು ತ್ತಾಕ್ ಆಗಲೆೀ ಹಳೆಯದಾಗಿತುತ.
ಬನೀನನುನು ಪಂಚೆಯಳಗೆ ತೂರ್ರಿಸಿ ಕೊಟಿಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಅಡಗರು ಕೆೈ ತಳೆಯಲು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಬರುತತದುದದು
ನೀಡ ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿ, ‘ಗಂಗೆ ಕ್ರು ಹಾಕ್ದೆ. ಹೆೀಗೆ ಹಾಯಕೆಕಿ ಬರತ್ತೆತ ಅಂತೀರಿ?’ ಎಂದು ಮಹಡಯ ಮೀಲೆ
ಹೊೀಗಿ ಏನೀ ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ.
ಅಡಗರು ತಮಮ ಸ್ುಫದರನಲ್ಲದದ ನೀಲಕ್ಂಠೆೀಶವರನ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿದದರು. ವಷ್ಟರಕೆಕಿ ಒಂದು ಚಿೀಲ ಅಕ್ಕಿ
ಅರವತುತ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಅದಕಾಕಿಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಮಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಲುಲವುದು. ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಗಾಡಯಲ್ಲ ಕ್ಳಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆಂದು
ಅಮಮ ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ಅರವತುತ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಒಟಿಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆದ ಅಡಗರು ಯಾತ್ತೆರ ಹೊರಟುಬಿಡುತತದದರು. ‘ಈ ಸಾರಿ
ಎಲ್ಲಗೆ?’ ಎಂದರು ಅಮಮ. ಇಬಬರೂರ್ ಮಹಡ ಹತುತತತದದರು. ‘ಕಾಲಟಿ ಕೆಷೀತರಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಮಲೆಯಾಳ ದೆೀಶವನುನು ನೀಡ
ಬರುವ ಆಸೆ’ ಎಂದು ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಹೆೀಳಿದರು. ಅವರು ಮಹಡ ಹತತ ಮುಗಿದಾಗಿತುತ. ತನನು ಬಳಿಗೆೀ
ಬರುವಂತತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಬೆವರಹತತದ, ಈಗಲೂರ್ ತ್ತಾನು ಬೆೀಕಾದರೆ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯನುನು ರಟಟಿಳಗೆ
ಇಟುಟಿಬಿಡಬಹುದೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಂದಲೀ ಕ್ೂರ್ತ ಜಾಗದಂದವನು ಜಗಗಲ್ಲಲ. ಮೈಯಲಲ ಬೆವರಿತು.
ಬರಿದೆೀ ನೀಡುತತದದ. ಪುಸ್ತಕ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲಲ ಮಂಜಾದವು. ಅಡಗರು ಮತುತ ಅಮಮ ಎದುರು ಬಂದು ನಂತರೂರ್ ಅವರು
ಬಂದದುದ ತನಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲವೆನುನುವಂತ್ತೆ ನಟಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ‘ಇಂತಹ ಏಕಾಗರತ್ತೆ ಇದದರೆ ದೆೀವರೂರ್
ಪರತಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾತನೆ’ ಎಂದ ನಗುತತ ಅಡಗರು ‘ಜಗಣಣ, ಶ್ವಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕ್ ಓದ ಮುಗಿಸಿದದರೆ ಕೊಡಯಯ’ ಎಂದರು.
ಥಟಟಿನೆ ಎಚಚಾರಾದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥ ನಟಿಸಿ ಪೆಟಿಟಿಗೆ ಮುಚಚಾಳ ತ್ತೆರೆದು ಹುಡುಕ್ುವ ನೆವ ಮಾಡ ಕಾಲ ತಳಿಳದ. ಅಡಗರು
ಬೆೈಂಡನುನು ಪುಸ್ತಕ್ದ ರಟಿಟಿನಳಗೆ ತೂರ್ರಿಸಿ ಮಡಸ್ುವಂತ್ತೆಯೀ ತ್ತಾನು ಮಡಸಿದೆದೀನೀ ಎಂದು ಪರಿೀಕ್ಷಸಿದದ. ಅಡಗರು
ಕೊಡುವಾಗ ಬೆೈಂಡು ಹೆೀಗಿತ್ತೆತಂಬುದೆೀ ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಬೆೈಂಡ್ ಹಾಕ್ದ ತ್ತಾಯಿನಾಡು ಪತರಕೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದ್ೀ
ಊರಿನಲ್ಲ ಹರತ್ತಾಳ ಎನುನುವ ಸ್ುದದಯನುನು ಓದುತತ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ತೀಚದೆ ನಂತ. ಹಣವನುನು ಅಡಗರಿಗೆ
ಹಿಂದಕೊಕಿಪಿಪಸ್ುವುದು, ಒಪಿಪಸ್ದೆೀ ಇರುವುದು – ಎರಡೂರ್ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾದ ಸಿಥಾತಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದದದದ.
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‘ಓದ ಮುಗಿಸಿರದೆೀ ಇದದರೆ ಆಮೀಲೆ ಕೊಡುವಿಯಂತ್ತೆ. ಅವಸ್ರವಿಲಲ’ ಎಂದು ಅಡಗರು ರೂರ್ಮಿನಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೊೀದರು. ತ್ತಾಯಿ ಮೀಜನ ಮೀಲ್ದದ ತನನು ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಓರಣ ಮಾಡುತತದದಳು. ಯಾರಿಗೂರ್ ಅನುಮಾನ ಬಂದರಲ್ಲಲ.
ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಇನನುಂದು ದನ ಇಟುಟಿಕೊಂಡು ಹಣವನುನು ರಟಟಿಳಗೆೀ ಹಾಗೆೀ ಇಟುಟಿ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕೊಡಬಹುದತುತ. ಆದರೂರ್
ಜಗನಾನುಥನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತ್ತೆಂದರೆ:
‘ಓದ ಆಗಿದೆ. ತಗ್ಳಿಳ’.
ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಅಡಗರಿಗೆ ಕೊಟಟಿ. ಇವತತಗೂರ್ ಅಡಗರಿಗೆ ತ್ತಾನು ಹಣ ಕ್ದದ ವಿಷ್ಟಯ ಗ್ತತರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಪಾರಯಶಃ ಇಟಟಿ
ಹಣವನುನು ಅವರು ಮರೆತದದರೂರ್ ಆಶಚಾಯರವಿಲಲ. ಏನೆೀ ಇರಲ್ ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಕೊಟಟಿ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಹೃದಯ
ಅತಶಯವಾದ ಸ್ಂತೀಷ್ಟದಂದ ಹಿಗಿಗತುತ. ಈ ತನಕ್ ಪರಿಚಯವಿಲಲದದದ ಹೊಸ್ದ್ಂದು ಸಾವತಂತಯರವನುನು ಪಡೆದಂತತುತ.
ಅಡಗರು ಜತ್ತೆ ತ್ತಾಯಿಯೂರ್ ಹೊರಟು ಹೊೀದರು. ಈಗ ತ್ತಾನು ಕ್ೂರ್ತರುವ ರೂರ್ಮಲೆಲ ಆಗ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಳಿ ಹಾಕ್ದ. ಈಗ ತ್ತಾನು ಏನು ಬೆೀಕಾದರೂರ್ ಮಾಡಬಹುದೆನನುಸಿತು. ಬನೀನನ ಒಳಗೆ ಕೆೈಹಾಕ್ ನೀಡದರೆ
ಬನೀನು ಒದೆದ, ನೀಟು ಒದೆದ, ಜನವಾರ ಒದೆದ, ನೀಟನುನು ಹೊರಗೆ ತ್ತೆಗೆದು ಜೆೀಬಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಮೈಗೆ ಒದೆದಯಾಗಿ
ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಜನವಾರವನುನು ತ್ತೆಗೆಯಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಯಾಕೊ? ಶಾಸತರೀಕ್ತವಾಗಿ ತ್ತೆಗೆಯುವುದಾದರೆ ಕಾಲುಗಳ ಮೂರ್ಲಕ್
ಜನವಾರವನುನು ವಿಸ್ಜರಸಿ ಹೊಸ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಳಳಬೆೀಕ್ು. ಆದರೆ ಬಲ ಅಂಗಿಯ ತೀಳಿನ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಜನವಾರವನುನು
ತೂರ್ರಿಸಿ ಕ್ತತನಂದಲೆೀ ಹೊರಗೆ ತ್ತೆಗೆದ. ತ್ತೆಗೆಯಬಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಜನವಾರ ತ್ತೆಗೆದದದರಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲ ಭಯ, ನಗು
ಮಿಶರವಾದದನುನು ಕ್ನನುಡಯಲ್ಲ ನೀಡಕೊಂಡ. ಜನವಾರವನುನು ಪೆಟಿಟಿಗೆಯಳಗಿಟಟಿ. ಉಪನಯನವಾದ ಮೀಲೆ ಹಿೀಗೆ ಅವನು
ಮೈ ಮೀಲೆ ಜನವಾರವಿಲಲದದದ ಘಳಿಗೆಯೀ ಇರಲ್ಲಲ. ಮುಚಚಾಲು ಅಂಗಿಯಿದುದದರಿಂದ ತ್ತಾನು ಯಜಞಾೀಪವಿೀತವಿಲಲದ
ಬೀಳು ಮೈಯಲ್ಲದದೀನೆಂದು ತ್ತಾಯಿಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗದು. ಜನವಾರವಿಲಲದೆ ಓಡಾಡದರೆ ಏನೂರ್ ಆಗುವುದಲಲ-ಅಲಲವೆ?
ಇದನುನು ಖುದುದ ತಳಿಯಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ದೆೀವರ ಮನೆ ಎದುರು ನಂತ. ಅಚರಕ್ರು ಗಂಧ್ ತ್ತೆೀಯುತತ
ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಅಂಗಳಕೆಕಿ ಹೊೀದ. ಕ್ಣಜದಲ್ಲ ಸ್ುತ್ತಾತಡದ. ಕ್ಣಜದಲಲಂದು ಮುದ ಸ್ಪರವಿದೆಯಂತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ,
ಜನವಾರವಿಲಲದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡದರೆ ಮುಟುಟಿ ಚಟಾಟಿಗಬಹುದ್ ಎಂದು ಎಳೆ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲ ಮರದ ಪಟರೆ ,
ಹುತತಗಳನುನು ಪರಿೀಕ್ಷಸಿದ. ಸಿಳೆಳ ಹಾಕ್ುತತ ‘ಕಾಯೌ ಶ್ರೀ ಗೌರಿೀ ಕ್ರುಣಾ ಲಹರಿೀ’ ಹಾಡದ. ಸಿಳೆಳ ಕೆೀಳಿದರೆ ಹಾವುಗಳು
ಹೊರಬರುತತವಂತ್ತೆ, ನೀಡುವ, ಎಂದು ಸಿಳೆಳ ಹಾಕ್ುತತ ಮರದಡ ನಂತ. ಓಡುತತೀಡುತತ ಗುಡಡ ಇಳಿದು ಪೆೀಟೆಯ ದಾರಿ
ತಲ್ಪದ. ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊರಟಿಟಿದದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಸ್ುಸಿ ಏದುತತ ಉಬಬನುನು ಹತುತತತತುತ. ಅದನುನು ನೀಡುತತ ನಂತು ಹಾಗೆೀ
ಆರಾಮಾಗಿ ಮನಸಿಸಿನಲೆಲ ಸಿಳೆಳ ಹಾಕ್ುತತ ಅಡಡ ಹಾದಯಲ್ಲ ನಡೆದು ಸಿೀಬಿನಕೆರೆಗೆ ಹೊೀದ. ಓಣಿಯಲ್ಲ ಕ್ಮಲಳ ಮನೆ
ರಂಗಯಯ ಈಗ ಅಲ್ಲರಬಹುದ್ೀ? ಅಲೆಲ ಮಲಗಿದುದ ಬಹಳ ಲೆೀಟಾಗಿ ಎದುದ ಹಲುಲಜಜೆದೆ ಕ್ಮಲ ಕೊಟಟಿ ಕಾಫಿ
ಕ್ುಡಯುತತರಬಹುದ್? ಹೊೀಟೆಲ್ನಂದ ದ್ೀಸೆ ತರಿಸಿರಬಹುದ್? ಸ್ಮಾಜವೆಂದರೆ ರಂಗಯಯನ ಅಪಪನಗೆ ಎಗಿಗಲಲ;
ಮಗನಗೆ ಅಪಪನ ಎಗಿಗಲಲ. ‘ಲಂಬೀದರ ಲಕ್ುಮಿಕ್ರ -ಸ್ರಿಮಾಗರಿ ಸ್ರಿಗರಿಸ್’ -ಹಾಮೊರನಯಂ ಬಾರಿಸ್ುತತ ಸ್ಂಗಿೀತದ
ಪಾರಕ್ಟಿೀಸ್ು ಕ್ಮಲಳ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಡೆದತುತ. ಖಂಡತ ರಂಗಯಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೀಲೆ ತಲೆಗೆ ಕೆೈಯೂರ್ರಿ ಮಲಗಿ ಕ್ಮಲ
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ಹಾಡುವುದನುನು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳತತದಾದನೆ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಕ್ಟವಾಯಿತು. ಬಿೀದಯಲ್ಲ ಯಾರೂರ್ ಇರಲ್ಲಲ. ಆದರೂರ್
ಯಾವುದ್ೀ ಕಾಯರದಲ್ಲ ಮಗನುನಾಗಿದದವನಂತ್ತೆ ನಡೆದ. ಮೈ ಮತ್ತೆತ ಬೆವರಿತುತ. ಕ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡ, ಎಣೆಣ ಮಾರುವ ಅಂಗಡ,
ಮೊಮಮಗನ ಹತತರ ಬೆನುನು ತುರಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಕ್ೂರ್ತ ಅಜಜೆ, ಮೈಗೆ ಎಣೆಣ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡು ತ್ತಾಯಿಯ ಕೆೈತಪಿಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವ
ಬೀಳು ಮೈ ಹುಡುಗ, ‘ಅಯಯೀವರು ಏನು ಇಷ್ಟುಟಿ ಬೆಳಿಗೆಗ’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಮನೆಯಾಳು ಎಲಲವನೂರ್ನು ಗಮನಸ್ುತತ ತ್ತಾನು
ಕ್ಮಲಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಡೆ ಬಂದದದಲಲ ಎನುನುವುದನುನು ತನನು ಧ್ಯೆೈಯರದ ನೀಟದಲೆಲ ಮನದಟುಟಿ ಮಾಡಲು ಯತನುಸ್ುತತ ನಡೆದ.
ಚೌಕ್ಕೆಕಿ ಬಂದ. ಅಂಗಡ ಬಿೀದ ನಡೆದ, ಆಮೀಲೆ ರಥಬಿೀದ ನಡೆದು ಸಿೀದ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊೀದ. ಜನವಾರವಿಲಲದೆ
ಬೀಳು ಮೈಯಲ್ಲ ಬಾರಹಮಣನಾದವನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿ ಹೊೀಗಕ್ೂರ್ಡದೆಂಬುದು ನೆನಪಾದೆದ ಹೊಸಿಲು ದಾಟಿ ಒಳಗೆ
ಹೊೀದ.
ಜಮಿೀಂದಾರರ ಮಗನನುನು ನೀಡ ಎಲಲರೂರ್ ಗೌರವದಂದ ಒಳಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟಟಿರು. ಗಭರಗುಡಯ ಬಾಗಿಲ್ನೂರ್ನು
ತ್ತೆರೆದರಲ್ಲಲ. ಗಭರಗುಡಯ ಕ್ತತಲಲ್ಲ ಉರಿಯುತತರುವ ಎರಡು ನಂದಾದೀಪ ಕ್ಂಡಯಿಂದ ಕ್ಂಡತು. ಅಭಾಯಸ್ ಬಲದಂದ
ಕೆೈ ಮುಗಿದ. ಒಳೆಳಣೆಣ, ಊದುಬತತ, ಲೀಭಾನ, ಕೆಂಡಸ್ಂಪಿಗೆ ಬೆರೆತ ವಾಸ್ನೆ.
ಮುಗಿದ ಕೆೈಯನುನು ಹಾಗೆೀ ಎತತದ. ಯಾಕೆ ಗ್ತತಲಲ. ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಮಾತರ ಬಾರಿಸ್ಬೆೀಕಾದ ತನನು ಪೂವಿರಕ್ರು ಮಾಡಸಿಕೊಟಟಿ
ದ್ಡಡ ಗಂಟೆಯನುನು ಕೆೈ ಹುಡುಕ್ತು. ಊರಿಗೆಲಲ ಕೆೀಳಿಸ್ುವ ಗಂಟೆಯಂದು ನೆನಪಾಗಿ ರೊೀಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಬೆರಳಿನ
ತುದಗೆ ಗಂಟೆಯ ನುಣುಪಾದ ನಾಲ್ಗೆಯ ತುದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಿಕ್ಕಿದೆದೀ ನಂತಲ್ಲಂದಲೆೀ ಕ್ುಪಪಳಿಸಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲದದವರೆಲಲ
ಕ್ಂಗಾಲಾಗಿ ತನನು ಕ್ಡೆ ನೀಡದರು. ‘ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಗೆ ಬಾರಿಸೀದದು’ ಎಂದು ಯಾರೊೀ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ
ನಂತವರು ಬೆಚಿಚಾ ಕ್ರುಚಿದರು. ಆದರೆ ಜಗನಾನುಥ ಮೈ ಮೀಲೆ ಆಳಿವಕೆ ಬಂದವನಂತ್ತೆ ನಡುಗುತತದದ. ಕ್ಂಚಿನ ನಾದದಂದ
ಪುಳಕ್ತವಾದ ಅವನ ದೆೀಹ ಮತ್ತೆತ ಕ್ುಪಪಳಿಸಿ ಗಂಟೆಯನುನು ಬಾರಿಸಿತು. ಅದರ ಘೀಷ್ಟ ಗುಡಡಗಳು ಸ್ುತುತವರಿದ ಇಡೀ
ಭಾರತೀಪುರವನುನು ದಗಭ್ರಮಗ್ಳಿಸ್ುತತದೆಂಬ ಅರಿವಿನಂದ ಮತತನಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ುಪಪಳಿಸಿ ಕ್ುಪಪಳಿಸಿ ಎಷ್ಟುಟಿ ಸಾರಿ ಗಂಟೆ
ಬಾರಿಸಿದನ ಮರೆತದೆ.
ಯಾರೊ ಅವನನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡರು. ಮೈಮೀಲೆ ಗಣ ಬಂದದೆ ಎಂದು ಬೆನನುನುನು ಸ್ವರಿದರು. ಸ್ಂತ್ತೆೈಸಿದರು. ತೀಥರ
ಕ್ುಡಸಿ, ತೀಥರವನುನು ತಲೆಗೆ ತಟಿಟಿದರು. ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಕೊೀಪವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನ ಮೈಮೀಲೆ ದಶರನ ಬಂದರಬೆೀಕೆಂದು
ಯಾರೊೀ ಹೆೀಳಿದದನುನು ಎಲಲರೂರ್ ಒಪಿಪದರು. ಗೌರವದಂದ ತನನು ಹಣೆಗೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಮತತದರು. ತಮಮನುನು ಹಿೀಗೆ ಎಚಚಾರಿಸಿದ
ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿದರು.
ಎಲಲರ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ಹಿೀರೊೀ ಆಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಬಂದದದ. ಮೌನವಾಗಿ ಮನೆಯ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕ್ವಿ
ಬೆಚಚಾಗಾಗಿತುತ. ಗಂಟೆಯ ಘೀಷ್ಟ ಇನೂರ್ನು ಅವನ ಕ್ವಿಯಲ್ಲ ಅನುರಣಿಸ್ುತತತುತ. ಅದರ ಗುಂಗಲೆಲ ನಡೆದ. ಪರಿಚಿತ
ಮುಖಗಳೆಷ್ಟಿೀ ಎದುರಾದವು. ಯಾರಿಗೂರ್ ತನನು ಗುಟುಟಿ ಗ್ತತಲೆಲಂದು ಹಿಗಗದ.
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ಥಟಟಿನೆ ಸಿೀಬಿನಕೆರೆಯ ಹಾದಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ತರುಗಿದ. ಕಾರಣ, ದೆೀವಸಾಥಾನದಂದಲೂರ್ ತನನು ಯೀಗಕೆಷೀಮ ಚಿಂತಕ್ನಬಬ ಬೆನನು
ಹಿಂದೆಯೀ ಬರುತತದದನೆಂಬುದು ಗ್ತ್ತಾತಯಿತು. ಅವನ ಕ್ಣಿಣಂದ ಹಿೀಗೆ ತಪಿಪಸಿಕೊಂಡವನು ಸಿೀದ ಕ್ಮಲ ಇದದ ಓಣಿಯ
ಕ್ಡೆ ನಡೆದ.
ಓಣಿಗೆ ತರುಗುವ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಬಿೀಡದ ಅಂಗಡಯಂದತುತ. ಹೊೀಟೆಲ್ ಸ್ುಂದರಯಯನ ಸ್ೂರ್ಳೆಗೆ ಹುಟಿಟಿದ ಮಗ ಸ್ುಬಬ
ತುದಯಲ್ಲ ಚೂರ್ಪಾಗಿ ಮೀಲೆ ಅಗಲವಾಗಿದದ ಉರುಟುರುಟು ಬಿೀಡಾಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಿ ಅದಕೆಕಿ ಲವಂಗ ಚುಚಿಚಾ ವೆೈರಿನಲ್ಲ
ಮಾಡದ ಗಿಡದಂಥ ಸಾಟಿಯಂಡನಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ುತತದದ. ಇನೆನುರಡು ಬಿೀಡ ಕ್ಟಿಟಿದರೆ ಸಾಟಿಯಂಡನಲ್ಲರುವ ಎಲಲ ತೂರ್ತುಗಳಲೂರ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಿಸಿದಂತ್ತಾಗುತತದೆ. ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸ್ುತತ ನಂತ. ಬೆತತ ಹಿಡದು ನಂತ ಪಲ್ೀಸ್ನವನಬಬ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದೆದೀ
ಜಗನಾನುಥ ನಂತವನು ಹೊರಟ. ಪೆಟಿಟಿಗೆ ಹಿಡದ ಹಜಾಮನಬಬ ಎದುರಾದ. ಬಲ ಪಕ್ಕಿದ ಮನೆಯಿಂದ ದ್ೀಸೆ ಹೊಯಯವ
ಶಬದ. ವಾಸ್ನೆ. ಯಾರೊೀ ಜಗುಲ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ವಳ ತುಪಿಪ ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ಮಾತು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುತತ ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು.
ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಲು ಏರುತತತುತ. ಕ್ಮಲಳ ಮನೆ ಎದುರು ಬಂದು ಜಗನಾನುಥ ನಂತ. ಹಾಮೊೀರನಯಂ ಶಬದವಿಲಲ.
ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲು, ಬಾಗಿಲ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ರವಿವಮರನ ದಮಯಂತ, ಬಾಗಿಲ ಮೀಲೆ ತೀರಣವಾಗಿ ಬಳೆ
ಓಡುಗಳ ಸ್ರ ಕ್ಂಡವು. ಸ್ುತತ ಎಲೂರ್ಲ ನರಪಿಳೆಳ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಚರಂಡಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಗೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಾತರ ಇದದವು.
ಕ್ಮಲಳ ಮನೆ ಜಗುಲ್ ಏರಿದ. ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಐದು ರೂರ್ಪಾಯಿಯ ನೀಟನುನು ಒಳಗೆ ತೂರ್ರಿದ. ರೊೀಡಗೆ ಹಾರಿ ಓಡದ.
ಬೆನನುನ ಹಿಂದೆ ಊರಿನ ಕ್ಣುಣಗಳೆಲಲ ಇವೆ ಎನನುಸಿ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ತರುಗಿ ನೀಡದರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲಲ. ನಾಯಿ
ಮಾತರ ಬಗಳುವ ಕ್ತರವಯ ಮಾಡ ಸ್ುಮಮನಾಗಿತುತ. ಓಡೀಡುತತಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವನನುನು ತ್ತಾಯಿ ಕಾತರದಂದ
ನೀಡದರು. ಆಗಲೆೀ ದೆೀವಸಾಥಾನದಂದ ಯಾರೊೀ ಬಂದು ತನನು ಮೈ ಮೀಲೆ ಭೂರ್ತರಾಯನ ದಶರನ ಬಂದತ್ತೆತಂದು
ಹೆೀಳಿರಬೆೀಕ್ು. ಆದರೆ ತ್ತಾಯಿ ಅದರ ವಿಷ್ಟಯ ಮಾತ್ತಾಡಲೆೀ ಇಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಸಿೀದ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅವಸ್ರವಾಗಿ
ಜನವಾರವನುನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ಮಾತ್ತಾಡದೆ ನಂತದದ ತ್ತಾಯಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದೃಷಟಿ ಸ್ುಳಿದು ಹಾಕ್ದರು.
ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಥೆ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ ‘ಬಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನು ಮಾಡತದಾರೊ ನೀಡೀಣ’ ಎಂದು ರಾಯರು ಎದದರು . ತನನು ಕ್ಥೆ
ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೆೀ ನಕ್ಕಿದದರು. ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಟಟಿ ಮಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತರು. ‘ಇನನುಧ್ರ ಗಂಟೆ ಹಸಿವು ತಡಕೊಳಿಳ’
ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ‘ಅರಳು ಹಿಟುಟಿ ಕ್ಲಸಿ ಕೊಡಲಾ?’ ಎಂದರು. ರಾಯರು ಬೆೀಡ ಅಂದರು.
ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತ್ತಾವೆೀ ಸ್ವತಃ ಜಲೆೀಬಿ ಮಾಡುತತದದರು. ಅಡಗರಿಗೆ ಜಲೆೀಬಿ ಬಲು ಪಿರಯವಾದ ತಂಡ. ಅಡಗರು
ಊಟಕ್ಕಿರುತ್ತಾತರೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿಯ ಸ್ಡಗರ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಗು ಬಂತು. ದ್ಡಡ ತಪಪಲೆಯಲ್ಲ ಮಾಡದ ಅನನು,
ಬೀಗಣಿ ತುಂಬ ಮಾಡದ ಹುಳಿ ತನನುಲು ಎಂದನಂತ್ತೆ ಇಪಪತತೀ ಇಪಪತ್ತೆತೈದು ಬಾರಹಮಣರು ಇವತುತ ಇಲಲವೆಂದು
ಚಿಕ್ಕಿಗಾಗಿದದ ದುಃಖ ಇಳಿದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಆಳುಗಳು ಉಣುಣತ್ತಾತವೆ. ಅಥವಾ ಕೊಟಿಟಿಗೆ ಕೆಲಸ್ದ ಹೊಲತಯಿದಾದಳೆ ಎಂದವರು
ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನಪಟಿಟಿರಬೆೀಕ್ು.
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ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಟಿಟಿಗೆ ಕೆಲಸ್ದ ಹೊಲತಯಂದರೆ ಪಿರೀತ. ಹಂದಯ ಮರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಿಳೆಂದು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡದದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದಾದನೆ. ಮೈಲ್ಗೆಯಲ್ಲದಾದಗ ಅವಳ ಜತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕ್ಷ್ಟಟಿಸ್ುಖದ ಮಾತು ನಡೆಯುವುದು.
ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ುದೆರಗಳೆೀ ನಂಗೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದಂದ ಶುರುವಾದುದ, ಅವಳ ಗಂಡನ ಹಾದರ, ಹಿರಿಮಗನ ಕ್ುಡತದ ಚಟ, ತ್ತೆರ
ಬಾಕ್ ಮಾಡಕೊಂಡ ಅಳಿಯನ ಸ್ಮಾಚಾರ, ಕ್ರಿಮಗಳು ಮೊೀಸ್ಮಾಡ ತೀಥರಹಳಿಳಯ ಹೊಲೆಯನಬಬನ ಜತ್ತೆ
ಓಡಹೊೀದುದ, ಚಿಕ್ಕಿಮಗಳೂರ್ರು ಕಾಫಿ ತೀಟಕೆಕಿ ಹೊೀದ ಮಗನಬಬ ಒಮಮಯಾದರೂರ್ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಾರದುದ, ಮಗುವನುನು
ದೆಯಯ ಮಟಿಟಿದುದ-ಇತ್ತಾಯದ ಮಾತುಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾನುನದ ಹೊತ್ತಾತಗುವ ತನಕ್ ಹರಡಕೊಳುಳತ್ತೆತ. ಹಿಟುಟಿ
ಕ್ಲಸ್ುತತದದ ಚಿಕ್ಕಿ ಶ್ರೀಪತರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದಳು: ‘ಅವಕೆಕಿ ಹಾಸ್ಕೆಕಿ ಹೊದೆಯೀಕೆಕಿ ಬೆೀಕಾದಷ್ಟುಟಿ ಇರೊೀವಾಗ
ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅವಕೆಕಿೀನು ಕ್ಡೀಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಹೆೀಳಿ’.
ಚಿಕ್ಕಿ ನೆೀರವಾಗಿ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿ ಬಂದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಖುಷಯಾಯಿತು.
‘ಹಾಗಲಲ ಚಿಕ್ಕಿ, ನಮಮ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಈ ಕ್ೀಳು ಜನ ಬಂಡಾಯ ಎದಾದಗಲೆೀ ನಮಮ ಜೀವನಕೊಕಿಂದು ಅಥರ ಬರೊೀದು.
ವಿಯಟಾನುಂ ದೆೀಶದ ಬಡ ರೆೈತರು ನೀಡ – ಅಮೀರಿಕಾದಂಥ ದೆೀಶಾನೆನುೀ ಎದುರು ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಹೊೀರಾಡಾತ ಇದಾರಲಲ .
ಅದೆೀ ಈ ಕಾಲದ ಅದುಭ್ತ ಸ್ಂಗತ. ಹಾಗೆೀನೆೀ ಅಮೀರಿಕಾದ ನೀಗ್ರೀಗಳ ಹೊೀರಾಟ. ಇಂಥ ಜನ ಎದುದ ನಂತ್ತಾಗ ಅವರ
ಜೀವನ ಅರಳ್ೀದು ಮಾತರವಲಲ ನಮಮ ಜೀವನಾನೂರ್ ಅರಳತ್ತೆತ. ಅವರು ಮನುಷ್ಟಯರಾಗದ ಹೊತುರ ನಮಮ ಮನುಷ್ಟಯತ್ತಾವನೂರ್
ಅಪೂಣರವಾಗೆೀ ಉಳಿಯುತ್ತೆತೀ.’
ಚಿಕ್ಕಿಯ ಮುಖದಲ್ಲ ಸ್ಹನೆ ನೀಡ ತನನು ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಬಾಷ್ಟಣದಂತ್ತಾಗಿ ಬಿಟಿಟಿತ್ತೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು.
‘ನಂಗೆ ನನನು ಮಾತು ಅಥರವಾಗಲಲ ಜಗಣಣ. ಈಗ ಹೊಲೆೀರು ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಕ್ಳಿಸಿದರೆ ಅವಕೆಕಿ ದುಡುಡ ಸಿಕ್ಕಿತತಂತ್ತೆ. ಆ
ದುಡಡನುನು ಅವು ಏನು ಮಾಡತದಾವೆ ಗ್ತತ? ಕ್ುಡದು ಹಾಳು ಮಾಡತದಾವೆ. ಅವಕೆಕಿ ಉದಾಧರ ಆಗಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸ್ದ
ಹೊತುರ ನೀನು ಮಾಡೀದೆಲಲ ನೀರಿನಲ್ಲ ಹೊೀಮ ಮಾಡದಂತ್ತೆ’.
ಚಿಕ್ಕಿ ನಟುಟಿಸಿರಿಟುಟಿ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಹಾಗಲಲ ಚಿಕ್ಕಿ. ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದೆರ ಅವರು ಸ್ರಿಹೊೀಗಲಲ-ನಜ. ಅವರು ನಮಮನುನು ಧಿಕ್ಕಿರಿಸಿ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ಆಗ
ಅವಿರಗೆ ತ್ತಾವೂ ಮನುಷ್ಟಯರು ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ, ತ್ತಾವು ಕ್ೀಳೂರ್ ಜನ ಅನನುೀದನನು ಅವೆೀ ಒಪಿಪಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡದೀವಲಲ,
ಇದು ಭಯಂಕ್ರ ವಿಷ್ಟಯ. ಅದಕೆಕಿೀ ನಾನು…’
‘ಏನೆೀ ಮಾಡ ಜಗಣಣ, ಮನೆತನದ ಮಯಾರದೆ ಮರಿೀಬೆೀಡ. ಸ್ೂರ್ಯರನನು ತನನುಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಹನುಮಂತ ಮೂರ್ತ
ಸ್ುಟುಟಿಕೊಂಡನಂತ್ತೆ. ರಾಯರನನು ಕೆೀಳು ಹೆೀಳಾತರೆ. ನೀನನೂರ್ನು ಕ್ೂರ್ಸ್ು. ಮೂರ್ರು ದನ ನನಗೆ ಎಚಚಾರಾನೆೀ ಬಲ್ರಲಲ. ಅಡಗರು
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ತಡೆೀ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತುಯಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡತ ಕ್ೂರ್ತರು. ನನನುಮಮ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ಣಿಣೀರಿಡತ ದೆೀವರನನು
ಬೆೀಡಕೊಂಡುರ: ಒಬೆನುೀ ಮಗ ಉಳಿಸ್ು ಅಂತ – ದೆೀವರ ಕೊೀಣೆ ಎದುರು. ನಂಗಿನೂರ್ನು ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಟಿಟಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಮನೆೀಲ್
ಎಲೂರ್ರ ಉಪಾಸ್. ನಂಗೆ ಮೈತುಂಬ ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಟಟಿರೂರ್ ಧ್ಯಾಯಸ್ ಬಲ್ರಲಲ. ಕೊನೆೀಗೆ ನನನುಮಮ ಮಂಜುನಾಥ
ಸಾವಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟ ಮಾಡಸಿ ಕೊೀಡತೀನಂತ ಹರಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಕ್ಣುಣಬಿಟೆಟಿ. ಇದನೆನುಲಲ ನೀನು ಈಗ
ಮರೆತು ಬಿಡೀದು ಸ್ರಿಯ?’
ರಾಯರು ತುಂಬ ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕ್ಡೆಗೆ ನೀಡುತತದದರು. ಉದೆವೀಗದಲ್ಲದದ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಹೆೀಳುವುದೂರ್
ಸ್ರಿಯಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನಾದ.
‘ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೆೀಡಯಮಮ. ಜಗಣಣ ದುಡುಕಾತನೆೀಂತ ತಳಿೀಬೆೀಡ.’
ರಾಯರ ಸ್ಂತ್ತೆೈಸ್ುವ ಮಾತ್ತಾಡದರು. ಇಬಬರೂರ್ ಮಲಲನೆ ಅಲ್ಲಂದೆದುದ ಮಹಡಗೆ ಹೊೀದರು. ಗಂಟೆ ಒಂದಾಗಿತುತ.
ಅಷ್ಟಟಿರಲೆಲೀ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಬಂದರು. ‘ಊಟಕ್ಕಿನೂರ್ನು ಅಧ್ರಗಂಟೆಯಿದೆ. ಇಸಿಪೀಟಾಡಲು ಅಡಗರ ಅಭಯಂತರವಿಲಲ
ತ್ತಾನೆ?’ ಎಂದು ರಾಯರು ನಗುತತ ಕೆೀಳಿದರು. ‘ಮೂರ್ರು ಕೆೈಯಾಗತ್ತೆತ ಸ್ರಿ. ಇಪಪತ್ತೆತಂಟರ ಆಟ ಆಡೀಣ’ ಎಂದು
ಅಡಗರು ಕ್ೂರ್ತರು. ಉತ್ತಾಸಿಹವಿಲಲದದದರೂರ್ ಜಗನಾನುಥ ಆಗಲ್ ಎಂದ. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೀದು? ‘ಗೂರ್ಡಲ್ಲ
ನೀಡೀ ಇದೆದೀ ಇರತ್ತೆತ’ ಎಂದರು ರಾಯರು.
‘ಇಸಿಪೀಟಾಟ ಗ್ತತಲಲದೆ ಇದದರೆ ಜೆೈಲಲ್ಲ ಹುಚೆಚಾೀ ಹಿಡದು ಬಿಡತತುತ ಮಾರಾಯರೆೀ’ ಎಂದು ಅಡಗರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರು.
‘ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲ ಮತ್ತೆತೀನು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ್ ಅಂತೀರಿ. ತಕ್ಲ್ೀಲ್ ನೂರ್ಲು ತ್ತೆಗೆಯೀದು ಅಥವಾ ಹಲಸಿನ ಹಪಪಳ ಸ್ುತತ ತಂತ್ತಾ
ಇಸಿಪೀಟಾಡೀದು’ ಎಂದು ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ನಕ್ಕಿರು.
ಎಲಲದಕ್ೂರ್ಕಿ ಸೆೈ ಎನುನುವ ಜನ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗಲಲವೆಂದು ಯೀಚಿಸ್ುತತ ಜಗನಾನುಥ ಇಸಿಪೀಟು ಹುಡುಕ್ದ. ಅದೂರ್
ನಜವಲಲ. ರಾಯರು ಮಿಲ್ ಬಟೆಟಿ ಸ್ುಟಟಿವರಲಲವೆ? ಅಡಗರು ದೆೀವರ ಬಗೆಗ ಹುಚಾಚಾಗಿದದಲಲವೆ? ಎಲೆಲಲೆಲಂದರೆ ಅಲಲಲ್ಲ
ತಡಗುವ ಜನರೆಂದರೆೀ ಬೆೀರೆ. ಪಾರಯಶಃ ಅಮಮ ಮಾತರ ಹಾಗಿದದರು. ಕ್ರಾವು, ಊಟ, ಉಪಚಾರ, ಹಬಬ-ಹರಿದನ,
ನೆಂಟರಿಷ್ಟಟಿರಿಗೆ ಉಡುಗ್ರೆ, ಹಾಡು-ಹಸೆಯಲ್ಲ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರು. ಪರಯೀಗಕೆಕಿ ಪೂವರದಲ್ಲ ಧ್ಯಾಯನ, ಧ್ಯಾರಣ, ಸ್ಮರಣ,
ಮನನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅನುಷಾಠುನ, ಸಿದಧ ಎಂಬ ಹಂತಗಳಿವೆಯಂದು ಅಡಗರು ಹೆೀಳುತ್ತಾತರೆ. ತ್ತಾನು ಯಾವ
ಹಂತದಲ್ಲದೆದೀನ?
ಗೂರ್ಡಲ್ಲ ಇಸಿಪೀಟೆಲೆ ಇಲಲ. ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ರಾಜಕ್ೀಯ ಬೆೀಕ್ು. ಮೂರ್ಯಸಿಯಂಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು, ಒಳೆಳ ಬಟೆಟಿ ತಡಬೆೀಕ್ು,
ಹರಟೆ ಬೆೀಕ್ು, ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ವಿಂಡೀ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತತ ಬಿೀದ ಬಿೀದಯಲೆಯಬೆೀಕ್ು. ಆದರೆ ಒಂದೆೀ ಒಂದು
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ಉದೆದೀಶಕೆಕಿ ನಾನು ಈಗ ಬದಧನಾಗಿದೆದೀನೆ.
ತ್ತಾಕ್ತತಲಲದದದರೆ ಯೀಗಭರಷ್ಟಟಿರಾಗುತ್ತಾತರೆಂದು ಅಡಗರು ಹೆೀಳುತ್ತಾತರೆ. ಯೀಗಃ ಚಿತತವೃತತ ನರೊೀಧ್ಃ-ಅಡಗರೆೀ ಹೆೀಳಿದುದ.
ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಸ್ುತತ ನನನು ಮನಸ್ುಸಿ ಸ್ುತುತತ್ತೆತ. ಆದರೆ ಈ ಕೆೀಂದರದಲ್ಲ ಹೊಲೆಯರು ಜೀವಂತ ವಯಕ್ತಗಳಾಗಿ
ಇನೂರ್ನು ನನಗೆ ಕಾಣುತತಲಲ. ಇಳಿ ಸ್ಂಜೆಯ ಹೊತುತ ಬರುವ ಉದದ ನೆರಳುಗಳು, ದೂರ್ರದಲೆಲ ನಂತು ಆಲ್ಸ್ುವ ಕ್ಪುಪ
ದೆೀಹಗಳು. ಮತ್ತೆತ ತಮಮ ತಮಮ ಗುಡಸ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗತಕ್ಕಿವು. ಅವು ಕ್ುಡಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾತವೆ, ರಾತ್ತೆರ ಹೆೀಗೆ
ಸ್ಂಭೀಗಿಸ್ುತ್ತಾತವೆ, ಏನು ಯೀಚಿಸಾತವೆ, ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಹೆೀಗೆ ಮುದದಸ್ುತ್ತಾತವೆ, ಹೆೀಗೆ ಅಳುತ್ತಾತವೆ – ತಳಿಯದು.
ಹೆಸ್ರುಗಳೆೀ ಮರೆಯುತತವೆ. ಯಾರು ಪಿಳಳ, ಯಾರು ಕ್ರಿಯ, ಯಾರು ಮುದದ…
ತನನು ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲು ಕಾಲದ ಟರಂಕ್ಲ್ಲ ಇಸಿಪೀಟೆಲೆಗಳು ಇರುಬಹುದೆೀ ಎಂದು ಅಮಮನ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊೀದ. ಹಿತ್ತಾತಳೆಯ ಹಳೆಯ
ಕಾಲದ ಟರಂಕ್ು, ಅದರ ಮೀಲೆ ನೆಗಾಗದ ಗುರುತುಗಳು, ಶ್ವಮೊಗಗದ ತನಕ್ ತನನು ಜತ್ತೆಗಿತುತ, ಮುಚಚಾಳ ತ್ತೆಗೆದ.
ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಅವನು ಬರೆಯುತತದದ ನೀಟುಪುಸ್ತಕ್ಗಳು. ಶೆಣೆೈ ಅಂಗಡಯಿಂದ ಪೆೀಪರ್ ತಂದು ರಟುಟಿ ಹಾಕ್ ಹೊಲ್ದು
ಕೊಡುತತದದ ಕೆಲಸ್ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನದು. ಆ ದನಗಳಲ್ಲ ತನನು ಹತತರ ಒಂದು ಉತತರಮುಖಿ ಪೆನ್ ಇತುತ. ಆ ಮೀಲೆ
ಬಾಲಕ್ಬಡ್ರ. ಅಮಮ ಕೊಟಟಿ ಶಾಲ್ನ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಗೆ ಮಾಗರರೆಟ್ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತತದದಳು, ತ್ತೆೀಪೆ ಹಾಕ್ ನುಣುಪಾದ
ಶಾಲು, ಕಾಶ್ಯಿಂದ ಅಮಮ ತಂದುಕೊಟಿಟಿದುದ, ಈಗಲೂರ್ ಅದನುನು ಹೊದುದ ಮಲಗುತ್ತೆತೀನೆ.
ಜಗನಾನುಥ ನೀಟ್ಬುಕ್ನುನು ತರುವಿದ: ಕೆಲೈವ್ ಬಗೆಗ, ಪೆೀಜನ ಮೀಲೆ ‘ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸ್ನನು’ ಎಂದು ಬರೆದದದ.
ಇನನುಂದು ಪುಸ್ತಕ್ದ ಮೀಲೂರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸ್ನನು, ಖ್ಯಾಲ್ ಜಾಗದಲೆಲಲಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸ್ನನು, ಆಗ ಎಡಗಣುಣ
ಅದುರಿದರೆ, ಎಡಗಾಲು ಎಡವಿದರೆ, ಪರಶೆನು ಪತರಕೆಗೆ ಕೆೈಯಡುಡವಾಗ ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆ. ತಮಾಷೆಯಂದರೆ ಈಗಲೂರ್
ನನಗೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆ. ರಿೀತ ಬೆೀರೆ ಅಷೆಟಿ. ಪೆಟಿಟಿಗೆಯ ಸ್ಂದನಲ್ಲ ಇಸಿಪೀಟ್ ಪಾಯಕ್ತುತ. ಕ್ವಿ ಮಡಚಿದ ಎಲೆಗಳು.
ರಾಯರಿಗೆ ‘ಜಾರೊೀದೆೀ ಇಲಲ. ಬಹು ಹಳೆಯದು’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿ ಹೆೀಳಿದ. ‘ಆಗತ್ತೆತ ಬಿಡು’ ಎಂದರು ರಾಯರು.
ರಾಯರೆೀ ಮೂರ್ವರಿಗೂರ್ ಎಲೆ ಹಂಚಿದರು. ಅಡಗರ ಹೊಟೆಟಿ ಗ್ಳ್ ಎಂದು ಶಬದ ಮಾಡತು. ‘ಹಸಿವಾಗತ ಇರುಬಹುದಲಲ?
ಎಂದ ಜಗನಾನುಥ. ‘ಇನನುಧ್ರ ಗಂಟೆ ಕಾಯಬಹುದು. ಪರವಾಯಿಲಲ’ ಎಂದರು ಅಡಗರು. ರಾಯರು ಆಟ ಹೆೀಳಿದರು.
ಜಗನಾನುಥ ಒಂದು ಸ್ಂಖ್ಯೆಯ ಮೀಲೆೀರಿಸಿದ. ಅಡಗರು ‘ಬೆೀಡ’ ಎಂದರು. ‘ಟರಂಪ್’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. ಜಗನಾನುಥ
‘ಡೆೈಮಂಡ್’ ಎಂದ. ‘ಡಪ್’ ಎಂದರು ರಾಯರು. ‘ಎಸ್’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಡಪ್ ತ್ತೆಗೆದು ಮುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿದ.
‘ನಮಮದು ಇಳಿತ’ ಎಂದು ಅಡಗರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ.
‘ನಮಮ ಹಿರೆೀ ಮಗ ಏನು ಮಾಡತ ಇದಾನೆ ಅಡಗರೆ?’ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ.
‘ಅದ್ಂದು ಕ್ಥೆ, ಇವಳಿಗೂರ್ ನನನು ಸಸೆಗೂರ್ ಎಣೆಣ ಸಿೀಗೆ. ನತಯರಾದಯಂತ. ಮಗನಗೂರ್ ಪೌರೊೀಹಿತಯ ಸೆೀರದು, ನನನು
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ಇಷ್ಟಟಿದಂತ್ತೆ ಮಾಡಯಯ ಎಂದೆ. ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಹೊೀಟೆಲು ಸೆೀರಿದಾದನೆ. ಎರಡನೆಯವಳನುನು ಸಾಗರಕೆಕಿ ಕೊಟಿಟಿದೆದನಲಲ-ಗಂಡ
ಸ್ತುತ ಈಗ ಮನೆ ಸೆೀರಿದಾದಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮೂರ್ರು ಹೆಣುಣ. ನಾನೆೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ನನನು ಮಗಳಿಗೂರ್ ಇವಳಿಗೂರ್
ಸ್ರಿಯಿಲಲ. ಅಂತೂರ್ ನಡೀತದೆ.’
ಅಡಗರು ವಯಸ್ನದಂದ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂರ್ ಮುಖದಲ್ಲ ನಗೆಯಿತುತ. ನೆೈಲಾ ತೂರ್ರಿಸಿಬಿಟುಟಿ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನನಗೂರ್ ಈಚೆಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಸ್ರಿಯಿಲಲ ಜಗಣಣ. ಹಿಂದನ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ೀರಟು ಮಾಡಲಾರೆ’.
ಆಟದಲ್ಲ ಸೀತವನು ಜಗನಾನುಥನೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದು ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ರೆದರು. ಮೂರ್ವರು ಹೊೀಗಿ ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ೂರ್ತರು. ಮನೆಯ
ಅಚರಕ್ರು, ಅಡಗೆಯವರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಿಳು – ಎಲಲರ ಊಟ ಮುಗಿದದದರಿಂದ ಈಗ ಊಟಕೆಕಿ ಮೂರ್ವರೆ ಆದರು.
ಮೂರ್ರು ಜನರಿಗೂರ್ ಚೆನಾನುಗಿ ಹಸಿವಾಗಿತುತ.
***
ತುಂಬ ಸ್ುಖದಂದ ಸಾರಿನ ಅನನು ಊಟ ಮಾಡುತತ ಅಡಗರು ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡ ಕೊನೆಗೆ ,
‘ನಜವೊೀ ಜಗನಾನುಥ ನಾನು ಕೆೀಳಿದುದ’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ನಜ’ ಎಂದ. ಅಡಗರೆೀ ಮುಖಯ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿ ಬಂದರೆಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು.
‘ನೀಡು ಜಗನಾನುಥ, ನೀನು ತಳಿದವನು. ಅಹಂಕಾರದಂದ ಮುಕ್ತರಾಗದ ಹೊರತು ಇಂತಹ ಕ್ರಯಗೆ ನಾವು ಕೆೈ ಹಾಕೊೀದು
ಸ್ರಿಯಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಊರಿನ ಭವಿಷಾಯನೆನು ಒಳಪಡಸೀ ಪರಶೆನು ಇದು.’
ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾತು ಕೆೀಳುವ ಆಸ್ಕ್ತಯಿಂದ ಬೀಂಡ ಬಡಸ್ಲು ಬಂದರು. ಅಡಗರಿಗೆ ಪಿರಯವಾಗಿದದ ಹಿೀರೆೀಕಾಯಿ ಬೀಂಡ
ಎಲಲರ ಎಲೆಗಳ ಮೀಲೂರ್ ಯಥೆೀಚಛೆ ಬಿದದವು. ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ‘ಸಾಕ್ು’, ‘ಸಾಕ್ು’, ಎನುನುವ ಗಮನ ಮೂರ್ವರಿಗೂರ್ ಉಳಿದರಲ್ಲಲ.
ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದದದರೆ ಅಡಗರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡದಂತ್ತೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ:
‘ನಮಮ ವಾದ ಗ್ತುತ ಅಡಗರೆ. ಅವಧ್ೂರ್ತನಾದವನಗೆ ಮಾತರ ಈ ಸಾಮಾಜಕ್ ಕ್ಟಟಿಳೆಗಳನನು ಧಿಕ್ಕಿರಿಸೀ
ಅಧಿಕಾರವಿರೊೀದು ಅಂತ ತ್ತಾನೆೀ ನೀವು ಹೆೀಳ್ೀದು?’
ಅಡಗರು ಹುಳಿಯನನು ಕ್ಲೆಸ್ುತತ, ಬೀಂಡ ಬಾಡಸಿಕೊಂಡು ತನುನುತತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದುದ ಆಮೀಲೆ ತುಂಬ
ಖಂಡತವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು:
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‘ಹೌದು. ಅವಧ್ೂರ್ತನಗೆ ನೆೈವೆೀದಯವೂ ಒಂದೆ, ಅಮೀಧ್ಯವೂ ಒಂದೆ. ಸ್ಮದಶ್ರ ಅವ. ಪರಮಹಂಸ್ರಿಗೆ ಯಜಞಾೀಪವಿೀತ
ಹಾಕ್ಕೊಂಡದೆದೀನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅಡಡ ಬಂತಂತ್ತೆ, ಕ್ತತಗೆದರು. ಎಸೆದ ಎಂಜಲೆಲೆಯಿಂದ ನಾಯಿ ಕಾಗೆಗಳ ಜತ್ತೆ
ಅನನು ಹೆಕ್ುಕಿವನನನು ಗುರುವಾಗಿ ಕ್ಂಡರು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತರ ಹೊಲೆಯನೆೀನು, ಬಾರಹಮಣನೆೀನು?’
ಈ ಪರಿಚಿತ ವಾದಗಳು ಜಗನಾನುಥನನುನು ನಜವಾಗಿ ಕೆಣಕ್ಲ್ಲಲ. ಆದರೆ ಅಡಗರ ಮಾತನ ಹಿಂದದದ ಆವೆೀಶವನುನು
ಗೌರವದಂದ ಕ್ಂಡು ಏನು ಹೆೀಳಿದರೆ ಈಗ ಸ್ರಿಯಾದೀತ್ತೆಂದು ಚಿಂತಸಿದ.
‘ಅವಧ್ೂರ್ತನಾಗದೆ ಯಾವ ಕ್ರಯೀನೂರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೆೀಳ್ೀದಾದರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಕ್ ಜೀವನದಲ್ಲ
ಸ್ಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಇದುದಕೊಂಡು ಅಥರಪೂಣರವಾದ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತ ವಾದ ಯಾವ ಕ್ರಯೀನೂರ್ ಮಾಡೀಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದ
ಹಾಗಾಯುತ. ಅಲಲವೆ? ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಏನೂರ್ ಅಥರ ಇಲಲ. ಅಥರ ಇರೊೀದೆಲಲ ಈ ಸ್ಮಾಜಾನನು ಮಿೀರಿ ನಂತ
ಮೀಲೆೀ ಎಂದ ಹಾಗಾಯುತ.’
ರಾಯರು ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ತನನು ಮಾತು ಕೆೀಳುತತದದರು. ಚಿಕ್ಕಿ ಜಲೆೀಬಿಯನನು ಬಡಸಿದರು. ಸಾಕೆಂದು ಅಡಗರು ಕೆೈಯಡಡ
ಮಾಡದರೂರ್ ಕೆೀಳದೆ ಅವರ ಕೆೈಯಡಡವಾಗದ ಎಲೆಯ ಮೂರ್ಲೆ ಹುಡುಕ್ ‘ನಮಗೆ ಪಿರಯವಾದದಲಲವೆ?’ ಎಂದು ಎರಡು
ಜಲೆೀಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟಟಿರು. ಈ ದಾಕ್ಷಣಯ ಉಪಚಾರಗಳ ಯುದಧದಲ್ಲ ಅಡಗರಿಗೆ ಜಗನಾನುಥನ ಮಾತು ಕೆೀಳಿಸಿದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ.
ಜಲೆೀಬಿಯನುನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ತನುನುತತ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನೀಡು ಜಗಣಣ ನನಗೆ ಜನವಾರವಿದೆ. ಇದು ನನನು ಜೀವನೀಪಾಯದ ಲಾಂಛನ ಅಷೆಟಿ, ಇದರೊೀದರಿಂದ
ಪೌರೊೀಹಿತಯಕೆಕಿ ಕ್ರಿೀತ್ತಾರೆ, ದೆೀವಸಾಥಾನದಲ್ಲ ಸಾಮವೆೀದದ ಸೆೀವೆೀಗೆ ಕ್ರಿೀತ್ತಾರೆ, ನೀಲಕ್ಂಠೆೀಶವರನ ಅಚರನೆಗೆ ನೀನೆೀ
ನೆೀಮಿಸಿದೀಯ. ಆದರೆ ದೆೀವರ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಬಿದದರೆ ನಾನು ಮಂಗಳಾರತೀಲ್ ಇರೊೀ ಕ್ಪೂರರದಂತ್ತೆ ಉರಿದು ಉರಿದು
ಹೊೀಗಿತೀನ. ಕ್ಮರಕ್ಕಿಂಟಿಕೊಂಡರೊೀ ತನಕ್, ವಾಯಮೊೀಹಿ ಆಗಿರೊೀ ತನಕ್ ಈ ಲೀಕ್ದ ಆಚಾರ ಎಲಲ ಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ,
ಕೊನೆೀಲ್ ಏನೂರ್ ಇಲಲ.’
ಏನೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊೀಗಿ ಅಡಗರು ಇನೆನುೀನ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟಿರು. ಅವರ ಮಾತನ ಕ್ರಮವೆೀ ಹಾಗೆ. ಭಾವನೆ
ಬಿೀಸಿದತತ ಅಲೆಯುವ ಮಾತುಗಳು. ಜಗನಾನುಥ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡ ಅಡಗರ ಗಮನವನುನು ಸೆಳೆಯಲು ನೀಡದ.
ಹೃತೂರ್ಪವರಕ್ವಾದ ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಅಡಗರ ಭೀಳೆ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಜಲೆೀಬಿಯಂತ್ತೆಯೀ ಹಿತವಾಗಿ ಕ್ರಗಿಬಿಡುತತವೆ
ಅನನುಸಿದದರಿಂದ.
‘ಪುರಾಣ ಏನು ಹೆೀಳುತ್ತೆತ ನೀಡ: ಬರಹಮಷರ ವಸಿಷ್ಟಠು ಊವರಶ್ ಅನನುೀ ಸ್ೂರ್ಳೆ ಮಗ. ಈ ವಸಿಷ್ಟಠು ಅರುಂಧ್ತ ಎನುನುವ
ಹೊಲತೀನನು ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡ. ಮದುವೆಯಾಗ್ೀ ವಧ್ೂರ್ವರರು ಈ ಹೊಲತೀ ದಶರನಾ ಮಾಡೆಲೀಬೆೀಕ್ು.
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ಆದದರಿಂದ ಎಂಥ ಕಾರಂತಕಾರಕ್ ಧ್ಮರ ನಮಮದು. ಅಲವ ?’ ಎಂದ.
ಹೌದು ಎನುನುವ ಹಾಗೆ ಅಡಗರು ಮತುತ ಚಿಕ್ಕಿ ತಲೆಹಾಕ್ದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರೆೀಗಿತು:
‘ಇದನೆನು ನಾನು ಆತಮ ವಂಚನೆ ಅನನುೀದು. ಭೀಳೆತನದಷ್ಟುಟಿ ಅಪಾಯ ಇನೆನುೀನೂರ್ ಇಲಲ ಅಡಗರೆ. ಹಿೀಗೆಲಲ ಹೆೀಳ್ೀ
ಧ್ಮರ ನಮಮ ದೆೀಶಾನನು ಏನು ಮಾಡದೆ ನೀಡ. ಇಷೆಟಿಲಲ ಕಾರಂತಕಾರಕ್ ಕ್ಥೆಗಳನನು ಕ್ಟಿಟಿರೊೀ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಜ ನೂರ್ರಾರು
ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ಇದದ ಹಾಗೆೀ ಇದೆಯಲಲ ಅದಕೆಕಿೀನು ಕಾರಣ ಹೆೀಳಿ. ಮೀಲ್ನೂರ್ರು ಮೀಲೆ, ಕೆಳಗಿನೀರು ಕೆಳಗೆೀ ಉಳಿಯೀ
ಹಾಗೆ ಬೆಣೆಣ ಹಚಚಾೀ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಾತವೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳು, ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು.’
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಸಿಟಾಟಿಗಲ್ಲಲ. ರಾಯರು ಈ ಚಚೆರಯಿಂದೆೀನೂರ್ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನುನುವಂತ್ತೆ ಅನುಮಾನದಂದ
ಜಗನಾನುಥನನುನು ದಟಿಟಿಸ್ುತತ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕಾದರು. ಇನನುಂದೆೀ ಒಂದೆೀ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಬಡಸಿದ ಎರಡು ಜಲೆೀಬಿಗಳಲ್ಲ
ಒಂದನುನು ಅಡಗರು ಎತತಕೊಂಡರು. ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟಟಿವಿಲಲದ ಜಗನಾನುಥ ತನನು ನಾಲುಕಿ ತುತುತ ಊಟದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟಿೀ
ಹೊತ್ತಾತಗಿತುತ. ಇತತೀಚೆೀಗೆ ಅವನು ಆದಷ್ಟುಟಿ ಕ್ಡಮ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪರಯೀಗದಲ್ಲದದ. ಉಳಿದವರು ಊಟದ ಕೊನೆಗೆ
ಬಂದದಾದರೆಂಬ ಪರಿವೆಯಿಲಲಲದೆ ಅಡಗರು ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಜಲೆೀಬಿ ಮುರಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳುಳತತ ಮಾತ್ತಾಡದರು :
‘ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು ಅಷೆಟಿ ಜಗನಾನುಥ. ನನಗೆ ನಜವಾಗಿ ಹೊಲೆೀರ ಮೀಲೆ ಪಿರೀತ ಇದೆಯ? ಅಂಥಾ ಪಿರೀತ ನಜವಾಗಿ
ಬಂದರೆ ಆಗ ನೀನು ಪಶು ಪಕ್ಷ ಚಾಂಡಾಳರಲ್ಲ ತ್ತಾದಾತಮಯ ಪಡೆದು ಅವಧ್ೂರ್ತನಾಗಿತ. ಆಗ ಸ್ಂಘಷ್ಟರದ ಮಾತ್ತೆೀ ಇಲಲ.
ಬಂಡಾಯ ಬೆೀಕೆೀ ಇಲಲ. ತನಮಯನಾಗಿ ಬದುಕ್ತ. ನಾನು ನೀನು ಅಂಥ ಅವಸೆಥಾ ಮುಟಿಟಿಲಾಲಂತಲೆೀ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು.’
ಅಡಗರು ಆವೆೀಶದಂದ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದದರು. ಕೊನೆಯ ಜಲೆೀಬಿಯನುನು ಎತತಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹಿಡದು
ಮಾತ್ತಾಡದರು:
‘ಇಪಪತುತ ವಷ್ಟರಗಳ ಕೆಳಗೆ ದೆೀವರು ಎಲೆಲಲೂರ್ಲ ನಂತು ನನನುನುನು ಕ್ರಿೀತದದ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣವಾದರೂರ್ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದದದೆ
– ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ ನನನು ಹತರ ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ತಾಡಸ್ತ ಇದೆಯೀ ನಾಕಾಣೆ. ಈಗ ನಾನು ಹಾಗಿಲಲ. ಸಿಟುಟಿ ವಿಪರಿೀತ.
ಮೂರ್ಗಿನ ಮೀಲೆೀ ಸಿಟುಟಿ. ಒಮೊಮಮೊಮ ಇವಳನನು ಹೊಡೀತೀನ. ಮಕ್ಕಿಳು ಅತತರೆ ರೆೀಗತ್ತೆತ. ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗ್ೀಕೆೀ
ಮನಸಾಸಿಗಲಲ. ಅಲೆದುಕೊಂಡರೊೀಣ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ. ಆಯಿತ? ವಿಪರಿೀತ ಆಸೆ ಬೆೀರೆ. ಹೊಟೆಟಿ ಕೆಡುತ್ತೆತೀಂತ ಗ್ತತದದರೂರ್
ಇಕೊ ಹೆೀಗೆ ಈ ಜಲೆೀಬಿನ ತಂತ್ತಾ ಇದೀನ ನೀಡು. ಯಾಕೆ ಹೆೀಳೆದ ಅಂದೆರ – ಏನು ಹೆೀಳಲ್ಕೆಕಿ ಹೊರಟಿದದ ಮತ್ತೆೀರ
ಹೊೀಯುತ – ನಾವೆಲಲ ಇರೊೀದು ಮಂಜುನಾಥನ ಗಭರದಲ್ಲ -ಒಳೆಳೀವರ, ಕೆಟಟಿೀವರ, ನನನುಂಥ ಆಸೆಬುರುಕ್ರು, ನನನುಂಥ
ಧಿೀರರು, ನಮಮ ರಾಯರಂಥ ನಸಾವಥರ ಕ್ಮರಯೀಗಿಗಳು, ಮನೆತನಾಂತ ಹಂಬಲ್ಸೀ ನಮಮ ಚಿಕ್ಕಿ – ಎಲಲ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಕೆೀಳಿ ನಗು ಬಂತು. ನಾನು ಆಡುವ ಯಾವ ಮಾತನಂದಲೂರ್ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನಸಿತು.
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ಆಡುತತ ಆಡುತತ ಅಡಗರು ಎತ್ತೆತತತಲೀ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟಿರು. ಆದರೂರ್ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಈಗಲೂರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು
ಮೊೀಹಿಸ್ುತತವೆ. ನಜ, ಹಿಂದನ ಅಡಗರಲಲ. ಸೀತದಾದರೆ. ಸ್ವಲಪ ಜಾಳಾಗಿದಾದರೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದೆಯೂರ್ ಹಿೀಗೆೀ ಇದದರೊೀ
ಹೆೀಳಲ್ಕಾಕಿಗದು. ಮೊಸ್ರಿಗೆ ಅನನು ಬಡಸ್ಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆೀಡ ಎಂದ. ರಾಯರು ಎಲೆಲಯಲೆಲ ಇದದ ತುತುತ ಅನನು
ಸಾಕೆಂದರು. ಅವರ ಕೆೈ ಒಣಗಿತುತ. ಅಡಗರು ಸ್ವಲಪ ಅನನು ಹಾಕ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ:
‘ನಾನು ಕ್ರಯಯ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆೀನನು ಹುಡುಕ್ುತತ ಇದೀನ ಅಡಗರೆ. ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಲ? ನಮಮಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದೆರ ಸ್ಮಾಜದ
ಹೊರಗಿರೊೀ ಅವಧ್ೂರ್ತರು ಮಾತರ ಪರಮಕಾರಂತಕಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದರಿಂದ, ಸ್ಮಾಜ ಜೀವನದ್ಳಗೆ-’
ಅಡಗರು ಮಧ್ಯೆಯ ಪರವೆೀಶ್ಸಿದರು :
‘ನೀನೂರ್ ಅವಧ್ೂರ್ತನಾಗಿಬಿಡತ. ಎಲಲ ಮೊೀಹಾನೂರ್ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಡತ. ನೀಡು ಬೆೀಕಾದೆರ, ಹಾಗಾಗೆಲೀಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ, ಇಲ್ದದೆರ
ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಏನೂರ್ ನಡೆಯಲಲ. ಗಾಂಧಿೀಜ ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದೆದೀನು? ನನಗ್ಂದು ಕ್ಥೆ ಗ್ತತದೆ. ಆಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿತೀನ,
ಒರಿಸಾಸಿದಲ್ಲ ನಾನು ಕೆೀಳಿಸಿ ಕೊಂಡದುದ. ತುಂಬ ಚಲೀ ಕ್ಥೆ.’
ಎಂದು ಖುಷಯಾಗಿ ಏನನನುೀ ಯೀಚಿಸ್ುತತ ಅನನು ಮೊಸ್ರು ಕ್ಲ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಹಸಿವಿಲಲದವನಗೂರ್ ಹಸಿವಾಗಬೆೀಕ್ು –
ಅಷ್ಟುಟಿ ರುಚಿ ಸ್ುಖಗಳಿಂದ ಅಡಗರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾತರೆಂಬುದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ.
ನೀರು ಬಡಸ್ಲೆಂದು ಹೊಳೆಯುವ ತ್ತಾಮರದ ಚಂಬು ಹಿಡದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ನಂತದದ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಹೆೀಳ್ೀದು ಏನು ಜಗಣಣ? ಪೂಜಸಿದರೆ ದೆೀವರು, ಪೀಷಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಿಳು, ಪಾಲ್ಸಿದರೆ ಪರಜೆಗಳು
ಅನನು ಗಾದೆ ಸ್ುಳೂರ್ಳಂತಲ?’
ತ್ತಾನು ಆಡುತತದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಿದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿಲಲವೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು ತೀಚದೆ ಸ್ುಮಮನಾದ. ಚಿಕ್ಕಿ
ಮತ್ತೆತ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಂಡರೆ ಎಲಲ ಸ್ರಿಹೊೀಗುತ್ತೆತ. ನನನು ಅಮಮ ಬದುಕ್ದದರೆ ಇವಕೆಕಿಲಲ ಅವಕಾಶಾನೆೀ ಇರತ ಇರಲ್ಲಲ’ ಎಂದು
ನೀರು ಬಡಸಿ, ಒಳಗಿನಂದ ಇನಷ್ಟುಟಿ ಶಾವಿಗೆ ಖಿೀರು ತಂದರು. ಎಲಲರೂರ್ ಬೆೀಡ ಬೆೀಡ ಎಂದರೂರ್ ಕೆೀಳದೆ ದ್ನೆನುಯಲ್ಲ
ಸ್ವಲಪ ಸ್ವಲಪ ಬಡಸಿದರು.
‘ಜಗಣಣ ಈಚೆೀಗೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಡೀದೂರ್ ಇಲಲ ನೀಡ’ ಎಂದು ದೂರ್ರಿದರು.
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ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತುತ ಸ್ುಮಮನದದ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಿದದರಲ್ಲ ಸ್ತಯವಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೀತರ ಯಾಕೆ ಬೆಳಿದದೆ ಅಂದೆರ, ನೂರ್ರಾರು ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ಕೊೀಟಾಯಂತರ
ಜನರ ಅತಯಂತ ಆಪತ ಸ್ುಖದುಃಖ್ಯಾನನು ಅವನು ಕೆೀಳಿದಾನೆ. ಅವನು ಕೆೀಳಿದಾನೆೀಂತ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದಲಲ. ಕೆೀಳಾತನೆೀಂತ ಜನ
ತಳ್ಕಿಂಡು ಬದುಕ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆೀಂದೆರ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲಲ.’
‘ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಾಶವಾದಾಗೆಲೀ…’
‘ಅಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಗತಯ ಮನುಷ್ಟಯಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ ಇರೊೀ ತನಕಾನೂರ್-’
‘ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲರೊೀ ತ್ತಾಮಾರನ ಅಗೆದು ತ್ತೆಗೆಯೀದರಂದ, ಊರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಬರೊೀದರಂದ, ಆಸ್ಪತ್ತೆರಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೆೀ
ಪಾಲಂಟ್ ತರಿಸೀದರಂದ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೀಣ ವೆೈಜಾಞಾನಕ್ ದೃಷಟಿ ಬೆಳೆಯೀದರಂದ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅಗತಯ ತನಗೆ ತ್ತಾನೆೀ-’
‘ಹೊೀಗಲಲ ಕ್ಣಯಯ ಜಗಣಣ – ಹೊೀಗಲಲ. ರಷ್ಟಯದಲ್ಲ ದೆೀವರನನು ನಾಶ ಮಾಡದುರ, ಏನಾಯುತ? ಸಾಟಿಲ್ನೆನುೀ ದೆೀವರಾದ
-ಅಲವ?’
‘ಹಿೀಗೆ ವಾದ ಮಾಡೀದು ಸ್ೂರ್ಕಿಲ ಡಬೆೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆತ ಅಷೆಟಿ. ಒಂದಲಲ ಒಂದು ದನ ಸಾಯಬೆೀಕಾದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ
ಪರಯೀಜನಾಂತ ಹೆೀಳಿದಂತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆತ.’
ಇಬಬರ ಕೆೈಯೂರ್ ಒಣಗುತತತುತ. ಇನೆನುೀನು ಏಳಬೆೀಕೆನನುಸ್ುವಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ ಅಡಗರು ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದರು :
‘ನಾನು ಕೊನೆೀಲ್ ಹೆೀಳ್ೀದು ಇಷೆಟಿ. ತೀವರತ್ತೆ ಇಲೆದ ಇದೆರ ಬದುಕ್ದದರೂರ್ ಸ್ತತದದ ಹಾಗೆ. ಪರಮಹಂಸ್ರು ಪಾದದಲ್ಲ
ಮುಟಿಟಿದಾಗ ವಿವೆೀಕಾನಂದರಿಗೆ ಕಾಲ್ನ ಬುಡದ ನೆಲಾನೆೀ ಕ್ುಸಿಯೀ ಹಾಗಿ ಆಗಿ ಭಿೀತ ಹುಟಿಟಿತಂತ್ತೆ . ದೆೀವರ ಕೆೈಯಲ್ಲ
ಬಿದಾದಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಉರಿೀತ್ತಾ ಇತೀರವಿ, ಅಲುಗಾಡ ಹೊೀಗಿತೀವಿ. ಅಂಥ ತಲಲಣಾನನು ಒಂದಲಲ ಒಂದು ಸ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ದೆ
ಇದೆರ ಎಲಲ ವಯಥರ. ನಜ – ಭಯಂಕ್ರವಾದ ಭಿೀತ ಹುಟಟಿತ್ತೆತ. ಎಲಲ ಕ್ಳಚಿಕೊೀತ್ತಾ ಕ್ಳಚಿಕೊೀತ್ತಾ ಹೊೀದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆತ,
ರೊೀಮಹಷ್ಟರವಾಗತ್ತೆತ. ಹಿೀಗೆ ಸ್ೃಷಟಿೀಲ್ ಕ್ರಗಿ ಹೊೀಗ್ೀವಾಗ ನಾನು ಪರತ್ತೆಯೀಕ್ ವಸ್ುತ ಅನನುೀ ಭಾವನೆ
ಮಾಯವಾಗಬೆೀಕ್ಲಲ, ಅದೆೀ ನೀಡ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟಟಿ. ಗ್ೀವಿಂದ ಗುರುಗಳೂರ್ಂತ ಒಬಬರು ಬದರಿಕಾಶರಮದಲ್ಲ ಇದನೆನು ನನಗೆ
ಹೆೀಳಿದದರು : ‘ ಆ ತನಕ್ ಹೊೀಗಿತೀನೀ ಅಡಗ. ಆದರೆ ಆಗ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆತ, ಒದಾದಡಕೊೀತ ಈಚೆ ದಡಕೆಕಿ
ಬಂದು ಬಿದದತೀರನ’ ಅಂತ. ಈಗ ಜಗಣಣನಗೆ ತೀವರತ್ತೆ ಇದದರೆ, ಅವನ ಮನಸ್ನನು ದೆವೀಷ್ಟದಲಾಲದೂರ್ರ ಮಂಜುನಾಥ
ಕ್ವಿದುಕೊಂಡದೆರ ಅವನು ಪುಣಯಶಾಲ್ ಅಂತಲೆೀ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು. ಒಪಪೀದು ಬಿಡೀದು ಮುಖಯವಲಲ. ಆ ದಗಿಲು ಆ
ಸ್ಂಕ್ಟ ಜಗಣಣನಗೂರ್ ಆಗೆೀ ಆಗತ್ತೆತ. ಅಹಂಕಾರ ನವೃತತ ಆಗೆಲೀಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ.
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ಜನನುನಾ ಜಾಯತ್ತೆೀ ಶೂರ್ದರಃ
ಕ್ಮರಣಾ ಜಾಯತ್ತೆೀ ದವಜಃ
ವೆೀದಪಾರಾಯಣಾತ್ತ್ ವಿಪರಃ
ಬರಹಮಜಾಙಾನೆೀತ ಬಾರಹಮಣಃ
ಅಂತ್ತಾರಲಲ ಯಾಕೆ? ಅಬಬಬಬ ಅಂದೆರ ನಾವೆಲಲ ದವಜರು ಅಷೆಟಿ. ಧ್ಯಾಯನ ಧ್ಯಾರಣ ಮಾನನದಂದ ಜಗಣಣ ವಿಪಾರವಸೆಥಾ
ಮುಟಿಟಿರಬಹುದು. ಕ್ರಯಯ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಅವನು ಮಂಜುನಾಥನಗೂರ್ ಜನರಿಗೂರ್ ಇರೊೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಯಾನನು
ಬದಲಾಯಿಸ್ಲ್ಕೆಕಿಂತ ಹೊರಟಿದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾಯಿಸೀ ಭರಾಟೆೀಲ್ ಎಲಲ ತಳಿತ್ತಾನೆ. ತಳಿಯಾಗಾತನೆ. ಒಟಾಟಿರೆ
ಹೆೀಳ್ೀದಾದೆರ ಏನೀ ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು ಬರೊೀಕೆ ಅವನ ಒಳಗಿರೊೀದು ಏನೀ ಒದಾದಡಾತ ಇದೆ. ಗಭರದಲ್ಲರೊೀ ಶ್ಶು
ತ್ತಾಯಿ ಹೊಟೆಟಿೀನ ಒಡೆಯೀ ಹಾಗೆ ಇವ ಮಂಜುನಾಥನನು ಒದೀತ್ತಾ ಇದಾನೆ. ಸ್ತತ ಪಿಂಡವಲಲವಲಲ. ಒದೀಲ್ ಬಿಡ.
ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಇದು ಅಂಗಾಂಗದಲೆಲಲಲ ಪುಳಕ್ವಾಗ್ೀ ಸೆೀವೆ. ಆಯಿತ?’
ಅಡಗರು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಅಮಲ್ನಂದ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡದದರು. ಜತ್ತೆಗೆ ದಾರಕ್ಷ ಗ್ೀಡಂಬಿಗಳನುನು ಶಾವಿಗೆ
ಖಿೀರಿನಂದ ಆರಿಸಿ ಬಹಳ ಸ್ುಖದಂದ ತನುನುತತದದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಗ್ಡುಡ ಬಾರಹಮಣ ಸ್ಹ ಅಡಬಲಲಂಥವು;
ಇನುನು ಕೆಲವು ಆವೆೀಶದಂದ ಮಿಂಚುವಂಥವು. ಪಿರೀತ ದಗಿಲುಗಳಿಂದ ಅಡಗರ ಮಾತು ಕೆೀಳುತತದದ ಜಗಣಣ ಇನೆನುೀನು ಬಹಳ
ಸ್ಲ್ೀಸಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅಡಗರ ಆವೆೀಸ್ವೆಲಲ ದರವವಾಗಿ ಬಿಡುವುದನುನು ಕಾದ.
‘ಭಾರಂತ. ಯಾವುದು ಭಾರಂತ? ಯಾವುದು ನಜ? ಮಂಜುನಾಥನನು ನಂಬಿ ಜನ ಭಾರಂತೀಲ್ ಬದುಕ್ತದಾರೆ, ಅವರನನು
ಎಚಚಾರಿಸೆತೀನೆ, ಸ್ಂಕ್ಟದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಅವರು ಎಚಚಾರಾಗಾತರೆ ಅಂತ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಾತನೆ. ನನೆನು ನದೆದೀಲ್ ಕ್ಂಡ ಕ್ನಸ್ು ಈಗಿನ
ಎಚಚಾರದಲ್ಲ ಭಾರಂತ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ. ನಾಳಿನ ತಳುವಳಿಕೆಲ್ ಇವತತನ ಎಚಚಾರ ಭಾರಂತ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ. ಈ ತಳುವಳಿಕೆ ದಾಟಿದ
ದಶರನವಾದಾಗ ಯಾರು ದೆೀವರು, ಯಾರು ದವಜ, ಯಾರು ಹೊಲೆಯ…’
ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದರು…’
‘ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಿದದನನು ಅಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತ್ತೆಗದು ಹಾಕ್ಬೆೀಡ. ಹೆಂಡತ ಮಕ್ಕಿಳು ಇದದವನಗೆ ಜವಾಬಾದರಿ ಅಥರವಾಗತ್ತೆತ. ಈ
ಜವಾಬಾದರಿ ನವರಹಿಸ್ುವಾಗಲೂರ್ ನೀನು ಹೆೀಳ್ೀ ಕ್ರಯ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಾತರ ಅದಕೆಕಿ ಅಥರ. ಹೆಂಡತಯ ಜತ್ತೆ
ಬದುಕೊೀದೂರ್ಂದೆರೀನು, ಮಕ್ಕಿಳನನು ಸಾಕೊೀದೂರ್ಂದೆರೀನು ತಳಿೀದೆೀನೆ ಕಾರಂತ ಅಂದರೆ ಪರಯೀಜನವಿಲಲ. ಸ್ುಖದುಃಖದ
ಪರಿಚಯವಿಲೆದ ಇದೆರ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯಾಕಾಗಿ ಕಾರಂತ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ಹೆೀಳು. ಗಾಂಧಿೀಜ ಮಾಡದ ಕಾರಂತಯಿಂದ ಎಂಥ ಭರಷ್ಟಟಿ
ಜನರು ಅಧಿಕಾರಕೆಕಿ ಬಂದುರ ನೀಡು.’
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ಚಚೆರ ಹಿೀಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ಆಟವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ನಂತ. ಮೂರ್ವರೂರ್ ಬಚಚಾಲ್ಗೆ
ಹೊೀದರು. ಅಡಗರಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಚಂಬು ಕೊಟಟಿ. ಅವರು ಕೆೈ ತಳೆದು ಪಾಣಿಪಂಚೆಯಿಂದ ಒರಸಿಕೊಂಡು
ಬಚಚಾಲ್ಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲ ಆವೆೀಗ ಏರಿತುತ. ತ್ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಅಡಗರು ಕಾದದಾದರೆಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಳಿಯಿತು. ಅವರೆೀನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದದಾದರೆ ಎನುನುವುದನುನು ಎದುರು ನೀಡುತತ ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಗೆ ಬಂದ.
ರಾಯರು ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕ್ುವ ಅವಸ್ರದಲ್ಲ ಮಹಡ ಹತತ ಹೊೀದರು.
ಜಗನಾನುಥ ಅಡಗರ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಂತ. ಅಡಗರು ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಒಳಗಿನ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವನೆನುಲಲ ವಯಕ್ತಪಡಸ್ುವಂತ್ತೆ ಆದರರ
ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಜಗನಾನುಥನನುನು ದಟಿಟಿಸಿ ನೀಡದರು. ಹಾಳುಬಿದದ ಬಸಿತಯ. ಎದುರು ಕ್ಲ್ಲನ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತದಾದಗ ಅವರು
ಮಾಡದುದ ನೆನಪಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದಗಿಲಾಯಿತು.
‘ಜಗಣಣ, ನೀನಬಬ ಗುಪತ ಭಕ್ತ.’
ಜಗನಾನುಥ ನಕ್ಕಿ. ಅಡಗರು ಎಂಥ ಭೀಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡ. ಅವನ ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಅಡಗರು ಸ್ಲ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆೈಯಿಟಟಿರು.
ಗಂಧ್ ಹಚಿಚಾದ ಅವರ ಬರಿಮೈ ಅವನ ಶಟಿರಗೆ ಸೀಕ್ತು. ಅವನನುನು ತಬುಬವ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೆೈ ಬೆನನುನುನು ಬಳಸಿತು. ಕ್ತತನ
ಮೀಲೆ ಸಿಬಬ, ಪರವಶನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಣುಣಗಳು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗಿ ನಗಲು ಪರಯತನುಸಿ
‘ಮೀಲೆ ಬನನು’ ಎಂದ.
ರಾಯರು ಸ್ುಸಾತಗಿ ಚಾಪೆ ಮೀಲೆ ಕ್ಣುಣಮುಚಿಚಾ ಮಲಗಿದದರು. ಅಡಗರು ವಿೀಳಯ ಹಾಕ್ಕೊಳುಳತತ ಖುಷಯಲ್ಲ ತ್ತಾವು
ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದದದ ಕ್ತ್ತೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು:
‘ಯೀಗಃ ಚಿತತವೃತತ ನರೊೀಧ್ಃ. ಏಕಾಗರತ್ತೆೀ ಮಹಿಮೀನನು ಹೆೀಳ್ೀ ಕ್ಥೆ ಇದು. ಗ್ೀಸಾಯಿಯಬಬ ಒರಿಸಾಸಿದಲ್ಲ ನನಗೆ
ಹೆೀಳಿದುದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಎದುರು ಹೆೀಳಕಾಕಿಗಲಲ ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ನನಗೆ ಹೆೀಳಿಲಲಲ.
‘ಒಂದಾನಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಒಬಬ ಹೊಲೆಯನದದ. ಅವನಗೆ ಅರಮನೆೀಲ್ ಕ್ಕ್ಕಿಸ್ ಎತತೀ ಕೆಲಸ್. ಅರಮನೆ ಅಂದಮೀಲೆ
ಹೆೀಳಬೆೀಕ್? ಎತತರವಾದ ಕ್ಕ್ಕಿಸ್ಗಳು. ಒಂದು ದನ ಅವ ಕ್ಕ್ಕಿಸ್ ಎತತಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿದಾದಗ ರಾಣಿ ಕ್ೂರ್ತದದಳು. ಹೊಲೆಯ ಕ್ಕ್ಕಿಸ್ದ
ಹೊರಗೆ ನಂತು ಬಗಿಗದಾಗ ರಾಣಿಯ ಯೀನಪರದೆೀಶವನುನು ಗುದ ಪರದೆೀಶವನೂರ್ನು ನೀಡ ಅವಾಕಾಕಿದ. ಅವನು ಇಡೀ
ಜನಮದಲ್ಲ ಗೌರವಣರದ ಸಿತರೀಯ ಆ ಭಾಗಗಳನನು ನೀಡದೆದೀ ಇಲಲವಾದದರಿಂದ ಹಗಲೂರ್ ರಾತ್ತೆರ ಅವನಗೆ ಅದೆೀ ಧ್ಯಾಯನವಾಗಿ
ಬಿಟಿಟಿತು. ರಾಣಿಯ ಬೆತತಲೆ ಮೈ ಹೆೀಗಿರುತ್ತೆತೀಂತ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊೀತ ಅವ ಅನನು ಬಿಟಟಿ, ನೀರು ಬಿಟಟಿ, ನದೆದ ಬಿಟಟಿ, ಸಾನುನ ಬಿಟಟಿ,
ಅವನ ಮುಖ ಬತತತುತ, ಕ್ಣುಣ ಗುಳಿಬಿದದವು, ಗಡಡ ಬೆಳಿೀತು. ತಲೆಗೂರ್ದಲು ಜಟೆಯಾಯಿತು. ಹೊಲೆಯನ ಹೆಂಡತಗೆ
ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ತನನು ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಹಿೀಗೆ ಕ್ೃಶ ಆಗಿದಾನೆ ತಳಿೀದೆ ಕಾರಣ ಹೆೀಳೂರ್ಂತ ಅವನನನು ಕಾಡದಳು. ಬೆೀಡದಳು.
ಒಂದು ದನ ಅವ ಹಿೀಗೆ ಹಿೀಗೆ ಆಯುತ ಅಂತ ಹೆೀಳಿದ. ಹೆಂಡತ ಬಹಳ ದನ ಯೀಚಿಸಿದಳು. ಗಂಡನ ಪಾರಣ
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ಉಳಿಯೀದು ಎಲಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖಯ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಬೆಳಿೀತು. ಕೊನೆೀಗ್ಂದು ದನ ಹೆೀಗ್ೀ ಮಾಡ ರಾಣಿೀನನು
ನೀಡೆೀಬಿಟಟಿಳು. ರಾಣಿ ಅವಳ ಕ್ಥೆೀನನು ಕೆೀಳಿ ನಕ್ಕಿಳು. ಆಗಲ್ ಅಂದಳು. ನನನು ಗಂಡನನು ಕ್ಕೊರಂಬಾ, ನನನು ಇಡೀ ದೆೀಹಾನನು
ಅವನು ಬೆತತಲೆ ನೀಡಬಹುದಂತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುನು ಅಂದಳು. ಹೊಲೆಯ ಬಂದ. ನಂತ. ನೀಡದ. ಬೆತತಲಾಗಿ ರಾಣಿ
ನಂತದಾದಳೆ. ಆದರೆ ಆಶಚಾಯರ ಅಂದರೆ ಅವನೆನುೀ ಧ್ಯಾಯನಸಿ ಧ್ಯಾಯನಸಿ ರಾಣಿ ಬೆತತಲೆ ದೆೀಹಾನನು ನೀಡೀ ಹೊತತಗಾಗಲೆೀ
ನೀಡಬೆೀಕೆನನು ಮೊೀಹದಂದ ಅವ ಪಾರಾಗಿಬಿಟಿಟಿದದ. ಯೀಗಿಯಾಗಿಬಿಟಿಟಿದದ. ಜಟೆ ಗಡಡಗಳು ಬೆಳೆದ ಹೊಲೆಯನನನು ರಾಣಿ
ನೀಡದಳು. ಬೆತತಲೆ ರಾಣಿೀನನು ಹೊಲೆಯ ನೀಡದ. ಅವಳ ಪಾದ ಮುಟಿಟಿ ಹೊಲೆಯ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದ. ಹೊಲೆಯನ
ಪಾದ ಮುಟಿಟಿ ರಾಣಿ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದಳು.’
‘ನಾನು ಹೆೀಳತ ಇದದ ಮಾತನ ತ್ತಾತಪಯರ ಎಲಲ ಈ ಕ್ಥೆಲ್ದೆ, ನನಗೆ ಇದರ ಅಥರ ಕ್ರಮೀಣ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆತ’.
ಅಡಗರು ಮತುತ ರಾಯರು ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ ಸ್ವಲಪ ಹೊತುತ ಮಲಗಿ ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದು ಹೊರಟುಹೊೀದದದರು. ಜಾತ್ತೆರ ದನ
ಜಗನಾನುಥನ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ನೂರ್ರಾರು ಯಾತರಕ್ರಿಗಾಗಿ ಅಡಗರು ತಂದ ಒಣಗಿದ ಬಾಳೆಲೆ ಕ್ಟುಟಿಗಳನೂರ್ನು
ದ್ನೆನುಗಳನೂರ್ನು ಚಿಕ್ಕಿ ಕೊಂಡದದರು. ಆದರೆ ತಮಮಲ್ಲಗೆ ಯಾರಾದರೂರ್ ಇನುನು ಮುಂದೆ ಊಟಕೆಕಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಎಂದು
ದುಃಖಿಸ್ುತತ ಜಗಣಣನಗೆ ಬುದಧ ಹೆೀಳುವಂತ್ತೆ ಅಡಗರನುನು ಬೆೀಡದದಳು. ಕಾಲಾಯ ತಸೆಮೈ ನಮಃ ಎಂದು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಹೆೀಳಿದ
ಅಡಗರಿಗೆ ‘ನಮಮ ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಕೊಡ’ ಎಂದು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಜಲೆೀಬಿ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಟಟಿರು.
ಇಬಬರೂರ್ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಜಗನಾನುಥ ಆತುರದಂದ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾದ. ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ
ಕ್ೂರ್ತು ಇವತುತ ಬಂದವರು ತನನುನುನು ಮುಟುಟಿವರೊೀ ನೀಡಬೆೀಕ್ು ಅಂದುಕೊಂಡ. ಈ ತನಕ್ ಆ ಬಗೆಗ ತ್ತಾನು ವಿಚಾರ
ಮಾಡಲೆೀ ಇಲಲವಲಲ ಎನನುಸಿತು. ಮರಳಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಲ್ಯುತತದದವರಿಗೆ ತ್ತಾನು ತಂದ ಹೊಸ್ ಸೆಲೀಟು ಬಳಪಗಳನುನು
ಕೊಡಲೆಂದು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲಟುಟಿಕೊಂಡದದ. ಅವರು ಕ್ಲ್ಯಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಅತಯಗತಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು, ಓದಲು ಕ್ಲ್ತ ಮೀಲೆ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಯೀಗಯವಾದ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳು ಎಷಟಿವೆ? ‘ಚೀಮನ ದುಡ’ ಓದಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಮತ್ತೆತ ತ್ತಾನೆೀ ಸ್ರಳವಾಗಿ
ಬರೆಯಬೆೀಕ್ು : ಬಸ್ವಣಣನ ಬಗೆಗ, ಈಸ್ೂರ್ರಿನ ಬಗೆಗ, ಫೆರಂಚ್ ರಷ್ಟಯನ್ ಕಾರಂತಗಳ ಬಗೆಗ, ಚಿೀನಾದ ಸಾಂಸ್ಕಿೃತಕ್ ಕಾರಂತಯ
ಬಗೆಗ. ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನುನು ಆಗಲೆೀ ಬರೆದದದ. ಅವುಗಳನುನು ನಾಳೆ ಓದುವುದೆಂದುಕೊಂಡ. ಅವರ ಜತ್ತೆ ಏನನಾನುದರೂರ್
ಮಾತ್ತಾಡಲು ಮುಜುಗರಪಡಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ನಜವಾಗುವಷ್ಟುಟಿ ಮಾತರ ನಜ ಎನುನುವ ಕ್ಠಿಣ ವರತಯಾಗಬೆೀಕ್ು. ತನಗೆ
ನಜವಾದದದನೆನುಲಲ ಅವರಿಗೂರ್ ನಜ ಮಾಡುತತ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು. ತನನುನುನು ಅವರು ತ್ತಾವಾಗಿಯೀ ಮುಟುಟಿವಷ್ಟುಟಿ
ಮುಂದುವರೆದರೆ ಆ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ಉಳಿದದೆದಲಲ ಕ್ರಮೀಣ ನಜವಾಗುತತ ಹೊೀಗುತತದೆ : ಮಂಜುನಾಥ ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿಯುತತ
ಹೊೀಗುತ್ತಾತನೆ. ಅರಳಲು ಪಾರರಂಭವಾಗುತತದೆ. ಆತುರದಂದ ಕಾದ.
ದೂರ್ರದಂದ ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಜಡೆಗಟಿಟಿದ ಕ್ಪುಪ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಧ್ೂರ್ಳು; ಬರಿ ಮೈ ಮೀಲೆ ಕ್ಪುಪ ಕ್ಂಬಳಿ.
ಸಂಟದಲ್ಲ ಲಂಗ್ೀಟಿ ಮಾತರ. ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಕ್ತತ.
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ಅಂಗಳಕ್ೂರ್ಕಿ ಆಚೆ ನಂತವು. ಬನನು ಎಂದ. ಅಂಗದ್ಳಕೆಕಿ ಬಂದವು. ಬನನು ಎಂದ. ಬರದೆೀ ಅಂಜುತತ ಅಂಗಳದ ನಡುವೆ
ನಂತವು. ನಲುಲವುದೆೀ ತಪೆಪೀನ, ಈ ಸ್ಂಜೆಯ ಹೊತತಲ್ಲ ತ್ತಾವು ಇರುವುದೆೀ ತಪೆಪೀನ ಎನುನುವಂತ್ತೆ ಕಾಲುಗಳನುನು
ಸಟಟಿಮಾಡ ಬೆನುನು ಕ್ುಸಿದು ನಂತವು. ಚಾವಡಯ ಹತತರ ಬನನು ಎಂದ. ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆಯುತತ ಬಂದವು.
ಚಾವಡಯನೆನುೀರಿ ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ ಎನನುಲು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಬರಲ್ಲಲ. ವಾತ್ತಾವರಣದಲ್ಲ ಒತ್ತಾತಯದ ಹಿಂಸೆಯಿತುತ.
ಕ್ೂರ್ರಿ ಎಂದ. ಬುಡಕೆಕಿ ಕ್ಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಕ್ೂರ್ತವು. ಬಿಗಿದದುದ ಸ್ಡಲವಾಗಲೆೀಂದು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲದದ ತಟೆಟಿಯಿಂದ ಅಡಕೆ
ಹೊಗೆಸಪುಪಗಳನುನು ಎಸೆದ. ಒಬಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೆೈ ಮಾಡ ಹಿಡದು ಜತ್ತೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿದ. ಹಾಕ್ಕೊಳಿಳ ಎಂದು ತ್ತಾನೂರ್
ಎಲೆಗೆ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತ ಅಡಕೆ ಜಗಿದ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದೆಲಲ ಸಾಮಾನಯ ನಡವಳಿಕೆ ಎನುನುವ ವಾತ್ತಾವರಣ ಸ್ೃಷಟಿಸ್ಲು
ಜಗನಾನುಥ ಪರಯತನುಸಿದ. ಆದರೆ ಹೊಲೆಯರು ಅವನ ಎದುರು ಹೊಗೆಸ್ಪಿಪಗೆ ಸ್ುಣಣ ತಕ್ಕಿಲ್ಲಲ. ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತದದವು.
ಚಳಿ ಬಿಡಸ್ುವುದು ಹೆೀಗೆ ತಳಿಯದೆ ಜಗನಾನುಥ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಹೆಸ್ರನುನು ಕ್ರೆದ: ‘ಪಿಳಳ’
ಒಬಬ ಓ ಎಂದ. ಇವನೆೀ ಪಿಳಳ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಗುರುತಸಿಕೊಳುಳತತ ಹೆೀಗೆ ಎತತರವಾಗಿ ಗಟಿಟಿಮುಟಾಟಿಗಿ ಕ್ರರಗೆ
ಇದಾದನೆ ಎಂದುಕೊಂಡ. ತಲೆಯ ತುಂಬ ಪದೆ ಪದೆ ಕ್ೂರ್ದಲು. ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಎಳೆಯ ಮಿೀಸೆ, ಕ್ುರುಚಲು ಗಡಡ,
ಕ್ಟುಟಿಮಸಾತದ ದೆೀಹದ ಸ್ುಂದರ ಯುವಕ್. ಇವನನೆನು ನಾಯಕ್ ಮಾಡಕೊಳುಳವುದು ಎನನುಸಿತು.
‘ಇನುನುಳಿದ ಐದು ಜನ ಯಾಕೆ ಬಂದಲಲ?’
‘ಬೆಸ್ೂರ್ತರಿಗೆ ಹೊೀಗಿವೆ ಒಡೆಯ.’
‘ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಕಿಳಿಳ.’
ಜಗನಾನುಥ ಎಲೆ ಜಗಿಯುತತ ಕಾದ. ಸ್ಡಲವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಅಡಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಗೆಸಪಪನುನು ಸ್ುಣಣದಂದ
ತಕ್ಕಿದುವು. ತ್ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೆೀಳೆೀಬೆೀಕೆಂದರುವುದು ಎಷ್ಟುಟಿ ಅಸ್ಂಗತ ಎನನುಸಿತು. ಅತಯಂತ ಸ್ರಳವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ
ಹೆೀಳಿದ: ಅಮಾಸೆ ಮಾರನೆೀ ದನ ರಥೀತಸಿವ; ನೀವು ನನನು ಜತ್ತೆ ಆ ದವಸ್ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಬರಬೆೀಕ್ು. ಹೊಲೆಯರು
ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತದದವು. ಯಾಕೆ ಎಂದು ಅವು ಕೆೀಳಲ್ಲಲ, ಯಾವ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮನಸ್ುಸಿ ಹರಿಯುತತದೆಯ? ನಲ್ಲಸಿ,
ತನನು ಮಾತು ಜಗೆಗದುದ ಅವರ ಮನಸ್ುಸಿನುನು ಹಿಡಯುವಂತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆೀಗೆ? ತಳಿಯಲ್ಲಲ. ಯಾಕೆ ಎಂದು ತ್ತಾನೆ ಪರಶೆನು
ಕೆೀಳಿ ಉತತರಿಸ್ಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಹೊಲೆಯರು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಹೊಗೆಸಪಪನುನು ಬಾಯಲ್ಲಟುಟಿಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ತದದವು. ಗಾಂಧಿ,
ಅಂಬೆೀಡಕಿರ್, ನಗ್ರೀ ಗುಲಾಮರು – ಏನೆೀನೀ ಬಡಬಡಸಿದ – ಹೊಲೆಯರು ಹಾಗೆೀ ಕ್ೂರ್ತದದವು. ಎಲಲ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಅಸ್ಂಗತ ಎನನುಸಿತು, ಎಷ್ಟುಟಿ ಹಾಸಾಯಸ್ಪದ ಎನನುಸಿತು.
‘ಇನುನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಸೆಲೀಟಿನಲ್ಲ ಬರೆಯೀದು ಓದ್ೀದು ಕ್ಲ್ೀಬೆೀಕ್ು’
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ಎಂದು ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಲೀಟಿನ ಮೀಲೆ ‘ಬಸ್ವ’ ಎಂದು ಬರೆದು ‘ಪಿಳಳ ತಗ್ೀ’ ಎಂದು ಚಿಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆ
ಕ್ೂರ್ತವನು ಸೆಲೀಟನುನು ಒಡಡದ. ಪಿಳಳ ಎದುದ ನಂತ. ಜಗನಾನುಥ ತಗ್ ಎಂದ. ಪಿಳಳ ಸ್ವಲಪ ಹತತರ ಬಂದು ಎಸೆದ ಸಾಮಾನು
ಹಿಡಯುವುದಕೆಕಿ ಸ್ನನುದಧನಾದವನಂತ್ತೆ ನಂತ.
ಜಗನಾನುಥ ಎಂದು ನಂತ ಸೆಲೀಟನುನು ಪಿಳಳನ ಒಡಡದ ಕೆೈಗೆ ಹತತರ ತಂದ. ಪಿಳಳ ಕೆೈಗಳನುನು ಥಟಟಿನೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡದ. ‘ಬಿದದರೆ
ಸೆಲೀಟು ಒಡೆಯುತ್ತೆತ ತಗ್ೀ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಇನೂರ್ನು ಬಗಿಗದ. ಪಿಳಳನ ಕೆೈಗಳು ಚಕ್ಕಿನೆ ಇನೂರ್ನು ಕೆಳಕೆಕಿ ಹೊೀದವು. ಜಗನಾನುಥ
ಮತೂರ್ತ ಬಗಿಗದ. ಈಗ ಪಿಳಳ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಬಗಗಲಾರದೆೀ ಚಿಟೆಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆೈಯಡಡ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತುಬಿಟಟಿ. ಇನೂರ್ನು ಜಗನಾನುಥ
ಬಗಿಗದರೆ ಪಿಳಳ ಭೂರ್ಮಿಯಳಕೆಕಿ ಹೊಕ್ುಕಿ ಬಿಡಲೂರ್ ಪರಯತನುಸಿಬಿಡಬಹುದೆನನುಸಿತು. ಈ ಒಡುಡವ, ದೂರ್ರವಾಗುವ, ನಾಟಕ್
ಎಷ್ಟಟು ಹಾಸಾಯಸ್ಪದವಾಯಿತ್ತೆನನುಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಬೆೀಸ್ರದಂದ ಸೆಲೀಟನುನು ಕೆೈಬಿಟಟಿ. ಪಿಳಳ ಅದನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡ. ಜಗನಾನುಥ
ತ್ತಾನೆೀನು ಬರೆದದೆದೀನೆ ಓದು ಎಂದ. ಪಿಳಳ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಡುತತ ಕ್ತತನ ನರಗಳೆಲಲ ಉಬುಬವಂತ್ತೆ ಸೆಲೀಟನೆನು ನೀಡುತತದುದ
‘ಬಸ್ವ’ ಎಂದ. ಉಳಿದ ಸೆಲೀಟುಗಳ ಮೀಲೆ ‘ಕ್ಮಲ’, ‘ಕ್ರಗ’, ‘ರಮಣ’, ‘ಚಪಲ’, ಎಂದು ಬರೆದು ಒಬಬಬಬನಗೂರ್
ಒಂದ್ಂದು ಸೆಲೀಟು ಎಸೆದು ಓದ ಎಂದ. ಇಬಬರು ತಡವರಿಸಿ ಓದದರು; ಇನನುಬಬರು ಓದಲ್ಲಲ.
ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಹೊಲೆಯುರ ಯಾಕೆ ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶ್ಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದ. ತನನು ಮಾತ್ತೆಲಲ ಸ್ವಗತವಾಗುತತದೆ
ಎನನುಸಿದರೂರ್ ಭಂಡಗೆಟಟಿವನಂತ್ತೆ ತನನು ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲರುವುದನೆನುಲಲ ಹೆೀಳಿ ‘ಏನಾದರೂರ್ ಕೆೀಳಿ’ ಎಂದ , ಯಾರು ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ.
‘ಏ ಪಿಳಳ ಏನಾದೂರ್ರ ಕೆೀಳ್’ ಎಂದ. ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂರ್ ಕ್ಂಡರೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೆೀಕಾದಂಥ ಸ್ನನುವೆೀಶ; ಏನೀ ಕ್ಳಳತನ
ಮಾಡುತತರುವ ಹಾಗೆ – ಈ ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುವ ತನನು ಪರಯತನು ಎನನುಸಿತು.
ಪಿಳಳ ನಾಚುತತ ತಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡ :
‘ನನನುಪಪ ಹೆೀಳುತ. ಹೊಲತೀನನು ನಂಗೆ ತರಬೆೀಕ್ಂತ್ತೆ. ಐವತುತ ರೂರ್ಪಾಯಿ ತ್ತೆರೆ ಕೊಡೆಬೀಕ್ಂತ್ತೆ’.
‘ಯಾವ ಹೊಲತನ?’
ಜಗನಾನುತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ ಅವರನುನು ನಗಿಸ್ಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಇನನುಬಬ ಹೊಲೆಯ ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಪಿಳಳನಗ್ಂದು ಹೊಲತಯಯಯ. ಅದನುನು ತರಾಕೆ ತ್ತೆರ ತ್ತೆತತಬೆೀಕ್ಲಲ. ಆ ಹೊಲ್ತ ನಮಮನೆೀಲ್ ಬಂದು ಗೆಯುದ ಸಾಲ
ತೀರಿಸ್ತ್ತೆತ.’
ಪಿಳಳನಗ್ಂದು ಹೊಲತ. ಯಾವ ಹೊಲತ? ಹೆೀಗಿದೆ ಅದು? ಪಿಳಳ ಅದನುನು ಪಿರೀತಸಿದಾದನೆಯ? ವಯಸಿಸಿಗೆ ಬಂದ್ಡನೆ
ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗರು ತಮಮ ತ್ತಾಯಿತಂದೆಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿೀಳುತತವಂತ್ತೆ – ಮದುವೆ ಮಾಡಸ್ು ಅಂತ. ಮುದ
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ಹೊಲತಯರು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಕ್ಷ್ಟಟಿ ಸ್ುಖ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳವಾಗ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡದದ.
‘ನಾಳೆ ಶಾನುಭೀಗರನನು ಕೆೀಳು. ಹೆೀಳಿರೆತೀನೆ. ಯಾವಾಗ ಲಗನು?’
ಇನೆನುರಡು ತಂಗಳು ತಡ ಎಂದು ಹೊಲೆಯರು ಹೆೀಳಿದವು. ತ್ತೆರ ಇಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತತದಲಲ ಎಂದು ಪಿಳಳನ ಮುಖ
ಅರಳಿತುತ. ತ್ತಾಯಿಯಂತ್ತಾಗಲ್ೀ, ಚಿಕ್ಕಿಯಂತ್ತಾಗಲ್ೀ ತ್ತಾನು ಸ್ತ್ತಾಯಿಸ್ದೆ ತ್ತೆರ ಕೊಡಲು ಒಪಿಪದೆದೀ ಅದಕೆಕಿ ಕಾರಣ. ಪಾರಯಶಃ
ಇಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಒಪಿಪದರೂರ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ತ್ತಾನು ಅಥರವಾಗದೆ ದೂರ್ರವಾಗಬಹುದೆೀನ.
ಹೊಲೆಯರು ಹೊರಟು ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಜಗನಾನುಥನಗ್ಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ನನನು ಹಾಗೆೀ ಹೊಲೆಯರೂರ್
ಬಿಳಿಯಂಗಿ ತಟುಟಿ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಉಡಬೆೀಕ್ು. ಆಗ ನನನುನುನು ಮುಟಟಿಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲ ಮೂರ್ಡೀತು. ಈ
ವಿಚಾರ ಹೊಳೆದದೆದ ಖುಷಯಾಯಿತು. ರಾಯರ ಅಂಗಡಯಿಂದ ಹತುತ ಜನಕ್ೂರ್ಕಿ ಮುಂಡು ಪಂಚೆಗಳನುನು ಕೊಳುಳವುದು;
ಶಾಮನ ಅಂಗಡಯಿಂದ ಮುಂಡು ತೀಳಿನ ರೆಡಮೀಡ್ ಬಿಳಿಯಂಗಿಗಳನುನು ಕೊಂಡುತರುವುದು; ನಾಳೆಯೀ – ಎಂದು
ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಲು ಎದುದ ನಂತ. ಕಾವೆೀರಿ ಕ್ಟಿಟಿಗೆ ಹೊತುತ ದನವನುನು ಅಟುಟಿತತ ಅಂಗಳದ್ಳಗೆ ಬಂದಳು. ಓರೆಗಣಿಣಂದ
ತನನುನುನು ನೀಡದಳು. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಕ್ಕಿಳು. ಹಿೀಗೆ ತನೆನುದುರು ಸ್ುಳಿದಾಡೆಂದು ಹೆೀಳಿರಬಹುದಾದ ಜನಾಧ್ರನ ಸೆಟಿಟಿ
ಟಾಚ್ರ ಹಿಡದು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ತನನುನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು ಬಂದ. ಅವನು ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ಸ್ುದದ ಓದರಬೆೀಕ್ು. ತುಂಬ
ಆಪತನಂತ್ತೆ ಹತತರಬಂದ. ‘ಈ ಹೊಲೆೀರ ಸ್ವಾಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕ್ಯಯ?’ ಎಂದ. ಅವನ ಧ್ಯೆೈಯರ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸಿಟುಟಿ
ಬಂತು. ‘ಕೆಲಸ್ ಹೆೀಗೆ ನಡೀತದೆ?’ ಎಂದು ಅಪಪಣೆಯ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಕೆೀಳಿ ಉತತರಕೆಕಿ ಕಾಯದೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಜವಾನ
ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ಗಳನುನು ಹಚುಚಾತತ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಊಟ ಲೆೀಟಾದದರಿಂದ ಹಸಿವಿಲಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿದ. ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪುಸ್ತಕ್ವೊಂದನೆನುತತಕೊಂಡು ಓದಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರನುನು ಆಗಾಗ ಹೊೀಗಿ
ನೀಡುತತರಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಸ್ಮಯ ಹಾಳು ಎಂದುಕೊಂಡ. ಒಣಗಿದ ತನನು ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಮಡಸಿಡುವ
ನೆವದಲ್ಲ ಕಾವೆೀರಿ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡದಳು. ಓದುತತರುವ ತನಗೆ ಲಾಟಿೀನನ ದೀಪ ಸಾಲದೆಂದು ಗಮನಸಿ
ಕೆಳಗಿನಂದ ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ತಂದು ಮೀಜನ ಮೀಲ್ಟಟಿಳು. ಜಗನಾನುಥ ಉದೆವೀಗದಂದ ಉಸಿರಾಡುತತ ಅವಳನುನು ನೀಡದೆ
ಓದಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಜೀವನದಂದ ತ್ತಾನು ಹಿೀಗೂರ್ ದೂರ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುತತದೆದೀನೆ ಎನನುಸಿತು. ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ
ಬರೆಯಬೆೀಕೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸಿದ. ಕಾವೆೀರಿ ಹೊರಟು ಹೊೀದಳೆಂದು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನವಾಯಿತು.
***
ಮಾರನೆೀ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದದವನೆೀ ರಾಯರ ಅಂಗಡಯಿಂದ ಹತುತ ಜತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಖ್ಯಾದ ಮುಂಡುಗಳನೂರ್ನು ಶಾಯಮನಂದ ಹತುತ
ಜತ್ತೆ ಅಂಗಿಗಳನೂರ್ನು ಕೊಂಡುತಂದ. ಜಗನಾನುಥ ಅಂಗಡಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬರುವುದನುನು ಕಾಯುತತದದ ಶಾಯನುಭೀಗ ಶಾಸಿತರ
ಖ್ಯಾತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಿಡದು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ. ರಾಯರ ಮಗ ರಂಗಣಣನನುನು ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಸೆೀರಿಸಿದ ಮೀಲ್ನಂದ ಶಾಸಿತರಗೆ
ವಯಕ್ತಪಡಸ್ಲಾರದ ಅಸ್ಮಾಧ್ಯಾನವಾಗಿರುವುದನುನು ಗಮನಸಿದದ ಜಗನಾನುಥ ಮೃದುವಾಗಿ ‘ಏನು’ ಎಂದ . ತೀರಿಹೊೀದ
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ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಮಗ ಗ್ೀಪಾಲ ಜಾತ್ತೆರ ಹೊತತಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆತೀನೆಂದೂರ್ ಒಂದು ನೂರ್ರು ರೂರ್ಪಾಯಿ ಬೆೀಕೆಂದೂರ್
ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಂದ ಕಾಗದ ಬರೆದರುವ ವಿಷ್ಟಯವನುನು ಶಾಸಿತರ ತಳಿಸಿ, ಕ್ಳಿಸ್ಬೆೀಕೆೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ. ಮನೆಯ ಹುಡುಗನಂತ್ತೆ
ಸಾಕ್ುತತದದ ಗ್ೀಪಾಲನಗೆ ಹಣ ಕ್ಳುಹಿಸ್ುವ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ಶಾನುಭೀಗನ ಸ್ಣಣತನ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರೆೀಗಿತು.
‘ಅದನೆನುೀನು ನನನು ಹತರ ಕೆೀಳ್ೀದು? ಕ್ಳಿಸಿ’ ಎಂದ. ‘ಅಲಲ ಹದನೆೈದು ದವಸ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ನೂರ್ರಾಐವತುತ ಕ್ಳಿಸಿತುತ; ಅದಕೆಕಿೀ
ಕೆೀಳಿದೆ’ ಎಂದು ವೆೈಯಾಯರದಂದ ನಗುತತ ಶಾಸಿತರ ಹೆೀಳಿದ. ಜಗನಾನುಥ ‘ಪರವಾಗಿಲಲ ಕ್ಳಿಸಿ’ ಎಂದು ತ್ತಾನು ಓದುತತದದ ಪುಸ್ತಕ್
ಎತತಕೊಂಡ.
ಟಪಾಲು ಬಸ್ ಬಂತು. ತನಗೆ ಬಂದ ಕಾಗದಗಳಲ್ಲ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿಂದ ಒಂದು ಕಾಗದವಿರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥ
ಉದೆವೀಗದಂದ ಕಾಗದ ಒಡೆದು ಓದದ. ಪಿರೀತಯಿಂದ, ಅವಸ್ರದಂದ ಸ್ಣಣದ್ಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದದದಳು. ನೀನಬಬ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನಹರನಾದ ಯಾರಸ್ಕಿಲ; ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟುಟಿ ದನ ಕಾಗದ ಬರೆದಲಲ; ಈಗ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನನುನ ಬಿಸಿ; ಕ್ಲರಡ್
ಜನರಿಗೆ ಮೊೀಸ್ ಮಾಡದ ಲೆೀಬರ್ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ ಗೆಲಲಲೆೀ ಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ನನಗನನುಸ್ುತ್ತೆತ; ಇಂಗಿಲಷ್ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲ ನಜವಾದ ಚಾಯಸಿ್ ಇಲಲದರೊೀದರಿಂದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಹೆೀಗೆ ಸ್ುಳಾಳಗಿದೆ ನೀಡು; ವಿಲಸಿನ್ ಮತುತ
ಹಿೀತ್ತ್ ನಜವಾಗಿ ಟೆವೀಡಲ್ಡಮ್ ಎಂಡ್ ಟೆವಡಲ್ಡೀ – ಇತ್ತಾಯದ ಗಿೀಚಿ ತನಗೆ ಭಾರತಕೆಕಿ ಬರಲು ಇಷ್ಟಟಿವೆಂದದದಳು .
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಹತತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ನಾಯಷ್ಟನಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ ಇದೆಯಂತಲಲ, ಜೆ.ಕೆ.ಫಿಲಾಸ್ಫಿ ಮೀಲೆ ಕ್ಟಿಟಿದುದ, ಅಲ್ಲ ನಾನು
ಇಂಗಿಲಷ್ ಮತತ ಹಿಸ್ಟಿರಿ ಪಾಠ ಹೆೀಳುತ್ತೆತೀನೆ. ಪಿರನಸಿಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದದೆದೀನೆ, ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಪರಿಚಯ, ನೀನಂದು ಮಾತು
ಕೆೀಳಿ ಬರಿ ಎಂದದದಳು. ತುಂಬ ಪಿರೀತಯಿಂದ ಕಾಗದ ಮುಗಿಸಿದದಳು. ಚಳಿಯಲಲ್ ನೀನು ಬೆೀಕೆನಸ್ುತ್ತೆತ, ನನನು ಮೈ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಬೆಚಚಾಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆತ ಎಂದು ಚುಕೆಕಿಗಳನುನು ಹಾಕ್ ಇಬಬರಿಗೂರ್ ಆಪತವಾಗಿ ಗ್ತತದದ ನೆನಪುಗಳನುನು ಕೆರಳಿಸಿದದಳು. ನನನು ಭಾವುಕ್
ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟುಟಿ ಜನರನುನು ವಂಚಿಸ್ಲು ಹವಣಿಸ್ುತತದದೀಯ ಜೀಕೆ ಎಂದು ಗೆೀಲ್ ಮಾಡದದಳು.
ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಅವಳಿಗ್ಂದು ಉತತರ ಬರೆದ. ಎಲಲ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಟಿಟಿತು. ತನನು ಯೀಜನೆ ತಳಿಸಿ
ಇನನುಂದು ವಾರದಲೆಲ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಫಿಕ್ಸಿ್ ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳಿ ಕಾಗದವನುನು ಟಪಾಲು ಪೆಟಿಟಿಗೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಹಾಕ್
ಬಂದ. ಹೊಲೆಯರಿಗೆಂದು ಬಂಡಾಯದ ಇತಹಾಸ್ವನುನು ಸ್ರಳವಾದ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲ ಬರೆಯಲು ಕ್ೂರ್ತ.
ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಊಟದ ಹೊತತಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಚಾರಕ್ರನುನು ಬಿಟಟಿರೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂರ್ ಇರಲ್ಲಲವೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ
ದುಃಖವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ತ್ತಾನು ಪರಿಶಂಚನೆ, ಚಿತ್ತಾರಹುತ, ಆಪೀಶನ ಯಾವುದನುನು ಆಚರಿಸೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆಂದು
ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತ ಮನೆಯ ಅಚರಕ್ನಾದ ಗಣಪತ ಭಟಟಿನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಿದದರಿಂದ ಊಟ ಪಾರರಂಭಿಸ್ುವ ತನಕ್ ಆತ ತನನು
ಕ್ಡೆ ನೀಡುವುದಲಲ. ಎಡ ಹಸ್ತವನುನು ನೆಲಕ್ೂರ್ಕಿರಿ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಲೀಟವನೆನುತತ ಗಳಕ್ ಗಳಕ್ ಶಬದ
ಮಾಡುತತ ನರಗರಳವಾಗಿ ನೀರು ಕ್ುಡಯುವುದು. ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ತೃಪಿತ ಪಡುತತ ಸ್ವಿಯುತತ ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಇನುನು
ಅಡಗೆ ಭಟಟಿರ ಇಬಬರು ಹುಡುಗರು. ಕ್ಮಾನಾಗಿ ಕ್ತತರಿಸಿದ ತಲೆ, ದ್ಡಡ ಜುಟುಟಿ. ಈಚೆಗೆ ಉಪನಯನವಾದದರಿಂದ
ಊಟದ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡುವುದಲಲ. ಬಡಸ್ಲು ಬರುವಾತ ಲೆೀವಡ ಮಾಡಲೆಂದೆೀ ಸಾರು ತರಲು ಮಜಜೆಗೆ ಬಡಸ್ಲು,
ಸೆೀರುವುದಲಲವ ಎಂದು ಅವನ ವರತಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪರಯತನುಸ್ುತ್ತಾತನೆ. ಇನನುಂದು ಚೌಲವಾಗದ ಐದಾರು ವಷ್ಟರದ
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ಹುಡುಗ. ತಂದೆಯಂದರೆ ಅದಕೆಕಿ ಎಷ್ಟುಟಿ ಭಯವೆಂದರೆ ಅವರು ಆಸ್ುಪಾಸಿನಲ್ಲ ಎಲಾಲದರೂರ್ ಇದದರೆ ಮಾತು ಸ್ಹ
ಆಡುವುದಲಲ. ಸಾಹುಕಾರರ ಮನೆಯಲೆಲೀ ಬಾಳಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದದದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲೂರ್ ಹೆದರಿ ಈ ಮಕ್ಕಿಳು
ಬೆಳೆಯುತತದಾದವೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ಅವ ಏನೂರ್ ಮಾಡಲಾರ.
ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ರೂರ್ಪಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಎದುರಾದರು. ಅವರನುನು ಕ್ಂಡಡನೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಕ್ಟವಾಯಿತು. ತನನು
ಧ್ಯೆೈಯರವನೆನುಲಲ ಮುರಿದುಬಿಡಬಲಲ ಶ್ೀಕ್ ಅವರ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲತುತ. ಅವರಿಗೆ ಪಿರಯವಾಗಲೆಂದು ‘ಗ್ೀಪಾಲ ಜಾತ್ತೆರಗೆ
ಬರುತ್ತೆತೀನೆೀಂತ ಬರಿದದಾನೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಮಹಡ ಹತತದ. ಅಷ್ಟಟಿರಲೆಲೀ ರಾಯರು ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಪೆೀಪರ್
ಹಿಡದು ಬಂದರು.
‘ಜಗನಾನುಥ ನೀನು ಸ್ುದದಯಾಗಿದದೀಯ’ ಎಂದು ರಾಯರು ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಹೊರಡುತತದದ ದನಪತರಕೆ ,‘’ಜಾಗೃತ’ಯನುನು
ಕೊಟಟಿರು. ಸ್ವಭಾವತಃ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ರಾಯರಿಗೆ ಸ್ುದದಯಾಗುವುದೆಂದರೆ ಎಷ್ಟುಟಿ ಮಹತವದ ಸ್ಂಗತಯಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಗು ಬಂತು. ‘ಜಾಗೃತ’ ಜಗನಾನುಥನ ಶ್ರೀಮಂತಕೆಯನುನು ಎತತ ತೀರಿಸಿ ಅವನ ಕಾರಂತಕಾರತ್ತೆಯನುನು
ಹೊಗಳಿತುತ. ‘ಇದರ ಎಡಟರ್ ಈಗಾಗಲೆೀ ಮೂರ್ರು ನಾಲುಕಿ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾನೆ’ ಎಂದು ರಾಯರು
ಹೆೀಳಿದರು.‘’ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ಪತರಕೆಗಳಲೂರ್ಲ ಸ್ಂಪಾದಕ್ರಿಗೆ ಪತರಗಳಿರುತತವೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿ
ಓದುತತ ಕ್ುಳಿತರು.
ರಾಯರಿಗೆ ತನನು ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಉತ್ತಾಸಿಹವಿಲಲದದದರೂರ್ ತನನು ಬಗೆಗ ಎಷ್ಟುಟಿ ಕಾಳಜ ಎಂಬುದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ. ನಾವು
ಯಾರನುನು ಬದಲಾಯಿಸ್ುತ್ತೆತೀವೆಯ ಅವರನನು ನಾವು ಪಿರೀತಸೀದು. ಅಲಲವೆ? ಈ ಹುಡುಗನ ಸ್ವಭಾವದ ಮಾಪಾರಟಿಗೆ
ತ್ತಾನು ಕಾರಣ ಎಂದು ರಾಯರಿಗೆ ತನನು ಮೀಲೆ ಪಿರೀತ. ಹಾಗೆಯೀ ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ಇವತತಗೂರ್ ತ್ತಾನು ಪಿರೀತಸ್ಲು ಕಾರಣ :
ಅವಳನುನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು ತ್ತಾನು ಕಾರಣನಾದೆ ಎಂದು. ಬದಲಾಯಿಸಿದುದ ಮಾತರ ನಜವಾಗಿ ನಮಮದಾಗುತತದೆ.
ರಾಯರ ಹಾಗೆ ತ್ತಾನು ಸ್ವಭಾವತಃ ರಾಜಕ್ೀಯದ ಮನುಷ್ಟಯನಲಲ. ಇದು ರಾಯರಿಗೂರ್ ಗ್ತುತ. ಆದದರಿಂದ ರಾಜಕ್ೀಯ
ನನಗೆ ಬೆೀಡ ಎನುನುತ್ತಾತರೆ.
ರಾಯರು ತುಂಬ ಹೊತುತ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಕ್ೂರ್ತದದರು. ಜಗನಾನುಥ ಬರೆಯುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಏನೂರ್ ಮಾತ್ತಾಡದೆಇವರ ಜತ್ತೆ
ಇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆನನುಸಿ ಕ್ೃತಜಞಾನಾದ. ಅಕ್ಕಿಪಕ್ಕಿದಲ್ಲದದರೆ ಸಾಕ್ು. ಕೆಲವರ ಹತತರ ಮಾತರ ಈ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲ. ಒಬಬರನನುಬಬರು ಸ್ದಾ ಕೆಣಕ್ಕೊಂಡೆೀ ರಮಿಸಿಕೊಂಡೀ
ಇರಬೆೀಕಾಗಿ ಬರುತತತುತ.
ರಾಯರು ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಪರಭು ಬಂದ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಪಾಸಿಂಗ್ ಶ್ೀ ಸಿಗರೆೀಟು ಹಚಿಚಾದ. ಮುಂದನ ಸಾರಿ
ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೀವೆೀ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರಿಗೆ ಈ ಸಿೀಟು ಬಿಟುಟಿಕೊಡಬಾರದು. ಜಗನಾನುಥ ಮಾತು ಬೆೀಕ್ಲೆಲಂದು
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ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ಲು ಆಕ್ಳಿಸಿದ. ಕಾಫಿ ತಂದ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ‘ಹಗಗಕೆಕಿ ಹೆೀಳಿಕ್ಳಿಸಿದದರಂತ್ತೆ ಎಷ್ಟುಟಿ ದಪಪದ ಮಿಣಿ ಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದು ಪರಭು ಕೆೀಳಿ
ತಳಿದುಕೊಂಡ. ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ತರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದ. ಜಗನಾನುಥ ಪರಸ್ನನುನಾದ ಘಳಿಗೆಗೆ ಕಾದು ‘ನಾನು ನೀವೂ
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಿನಸ್ಟಿರನುನು ನೀಡ ಬರುವ ಮಾರಾಯರೆ, ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಒಂದು ಅಜರ ಕೊಟುಟಿ
ಬರುವ’ ಎಂದ. ‘ನೀವೆೀನೀ ಹರಿಜನ ಉದಾಧರಕೆಕಿ ನಂತದದೀರಿ, ಆದರೆ ಅವಕೆಕಿ ಕ್ೃತಜಞಾತ್ತೆ ಉಂಟೂರ್ಂತ ತಳಿದದೀರ? ನಾಳೆ
ಅವು ಓಟ್ ಹಾಕೊೀದು ಸ್ಕಾರರದ ಪಕ್ಷಕೆಕಿೀನೆ’ ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ. ಹೊೀಗುವ ಮುಂಚೆ,
‘ನಮಮಂಥ ವಿದಾಯವಂತರ ಜತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡೀದು ಒಂದು ದ್ಡಡ ಲಾಭ ಮಾರಾಯರೆ . ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ಬರತ ನನನು
ಮಗನನುನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಬತೀರನ. ಅವನು ಎಂಜನಯರ್ ಆಗಲ್ಕೆಕಿ ಲಾಯಕೊಕಿೀ, ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ ನೀವೆೀ
ನೀಡ ಹೆೀಳಿ’
ಎಂದು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡ ಹೊೀದ. ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಬರೆಯಲು ಕ್ೂರ್ತ. ತನನು ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ನಡೆಯುತತರುವುದನುನು
ಬರೆದಡಬೆೀಕೆಂದು ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಹೊಸ್ದ್ಂದು ನೀಟ್ ಬುಕ್ಕಿನುನು ತ್ತೆರೆದು ಹಿೀಗೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ :
***
ಮೊದಲ್ನಂದಲೂರ್ ಮನುಷ್ಟಯನ ಮಿತಗಳೆೀನು ಎಂದು ನಾನು ಯೀಚಿಸಿದದಲಲ; ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳೆೀ ನನನು ಕಾಳಜ. ವಿಚಾರಗಳು
ಉಮಮಳಿಸಿ ಬರುತ್ತಾತವೆ; ವಾಸ್ತವತ್ತೆಯಂದರೆ ನನಗೆ ಅಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ. ನನನು ಸ್ಮಸೆಯ ಇದು : ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ, ಅಥವಾ
ಪಿೀಟರ್, ಟಾಮ್, ರೂರ್ಬೆನಸಿ್ ಜತ್ತೆ ಹೆೈಡ್ ಪಾಕ್ನರಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಮೈಚೆಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತೀ, ಯೂರ್ನಯನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲ
ಡಾರಫಟಿ್ ಬಿಯರ್ ಕ್ುಡಯುತತಲೀ ಎಷ್ಟಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳ ಚೆಂಡಾಟ ನಾನು ಆಡದೆದೀನೆ . ಸೆನುೀಹಿತರ ಜತ್ತೆ
ಏನನಾನುದರೂರ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತರ ಎನುನುವ ಭರಮಯಲ್ಲದೆದ – ಬಹಳ ದನ.
ಹೆೀಗೆ ಬೆೀಕಾದರೂರ್ ಯೀಚಿಸ್ುತತ, ಯಾವ ನಬರಂಧ್ವಿಲಲದೆ ಎಲೆಲಂದರಲ್ಲಗೆ ತುಯುಯತತ ಉತ್ತಾಸಿಹದಲ್ಲ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿ
ಅರಳುತತದದ ಕಾಲ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ುಳಾಳಯುತ. ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟುಟಿ ನಜ ತಳಿಯಲು ಅದು ವಸ್ತವದ ಜತ್ತೆ ಉಜಾಜೆಡಬೆೀಕ್ು.
ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರು ತಯಾಯರಾಗಿ ನಲುಲವಷ್ಟುಟಿ ನನನು ವಿಚಾರ ನಜವಾಗುತತದೆ – ಅಷೆಟಿ . ಈ ನಕ್ಷ್ಟದ
ಅಗತಯ ನನನು ವಯಕ್ತತವಕೆಕಿ ಇದೆ.
ನನನು ವಗರದವರ ಜತ್ತೆ, ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ ಯೀಚಿಸಿದೆದಲಲ ನಜವೆಂಬ ಭರಮಯಲ್ಲರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಲೆಯರ
ಗುಲಾಮಗಿರಿ ನನನು ಮಾನವಿೀಯತ್ತೆಯ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳನುನು ಮೊಟಕ್ು ಮಾಡುತತದೆಂದು ಅನನುಸಿದ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು
ನಜವಾದ ಸಾವತಂತರಯದ ಹುಡುಕಾಟಕೆಕಿ ತಡಗಿದಂತ್ತಾಗಿದೆ.
ರಾಯ್ನಂತಹ ಮುಕ್ತ ವೆೈಚಾರಿಕ್ನಗಿಂತ ಇನೂರ್ನು ದೆೀವರ ಗಭರದಲ್ಲದುದ ಒದೆದಯುತತದದ ಗಾಂಧಿೀಯೀ ಹೆಚುಚಾ ನಜ.
ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಜತ್ತೆ ವಿಚಾರದ ಚೆಂಡಾಟಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಾಸ್ತವತ್ತೆಯನುನು ರೂರ್ಪಿಸ್ುತತದದ ಪರಭುವಿನಂಥ ಖದೀಮನ ಜತ್ತೆ
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ಸೆಣಸಾಡುವುದು ಹೆಚುಚಾ ಅಥರಪೂಣರ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಮೂರ್ಯನಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ ದೀಕ್ಷತ್. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನಲಲಮಮ ಅವನ ಜತ್ತೆ ವಾದಸ್ುತತದದಂತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬ
ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ಚಾಮಿರನಾರ್ ಸೆೀದುತತ ಇಂಗಿಲೀಷ್ಟಲಲವನು ವಾದಸಿದದ. ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯೂರ್ ಸ್ರಿಯಾಗಿ
ಬರೆದ ಅವನಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬರಿೀ ಒಂದು ಮೊೀಸ್. ಹರಿದ ಅಂಗಿದ್ಗಳೆ ಪಾಯಂಟಿನ ಮೈಪರಿವೆಯಿಲಲದೆ ಮಗನುನಾದ ಮನುಷ್ಟಯ.
ಅವನಗೆ ಹೆೀಳಿೀದೆ: ಈ ಜನ ನಮಗೆ ತಳಿದೆೀ ಇಲಲ; ಗಾಂಧಿಗೆ ಈ ನೆಲ ಗ್ತುತ. ಪರಿಸ್ರವನುನು ಮಥಿಸ್ಬಲಲ ಕ್ಡಗ್ೀಲು
ಒರಟರಟಾಗಿರಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ. ಬುದಧಜೀವಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲ ಅಲೆಯುವ ಧ್ವನ ತರಂಗಗಳನುನು ಹಿಡಯಬಲಲ
ಏರಿಯಲ್ನಂತದದರೆ ಸಾಲದು; ತನನು ಮೈಮನಸಿಸಿನಲೂರ್ಲ ಪರಿಸ್ರದ ಗುಣಗಳನುನು ಪಡೆದ ಒರಟು ಕ್ಡೆಗ್ೀಲೂರ್ ಆಗಿರಬೆೀಕ್ು.
ಹಿಂದೂರ್ಧ್ಮರದ ಆಕ್ಷ್ಟರಣೆಯನುನು ತನನುಳಗೂರ್ ಗುರುತಸಿಕೊಳಳದವನು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನಜವಾದ ವಿಚಾರವನೂರ್ನು
ಮಾಡಲಾರ. ಒಪಿಪದ. ಆದರೆ ಆಥಿರಕ್ ವಯವಸೆಥಾ ಮೊದಲು ಬದಲಾಗಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದ.
ಬಂಗಾಳದ ಕಾಳಿಯ ಭಕ್ತನಗೂರ್, ತಲೆ ಕ್ತತರಿಸ್ಬೆೀಕೆನುನುವ ಉಗರ ಕ್ಮುಯನಸ್ಟಿನಗೂರ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದೆಯಲಲವೆ? – ಹಿೀಗೆೀ ಬಹಳ
ಹೊತುತ ವಾದಸಿದೆ. ‘ಈಗ ನನನು ಸ್ಮಸೆಯ ವೆೀಜ್ ತೀಮಾರನ’ ಎಂದು ನಗುತತ ಕೆೈ ಕ್ುಲುಕ್ ಹೊರಟುಹೊೀದ.
ನಾನಬಬನೆೀ ನನನುಲೆಲೀ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನವೃತತ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸಿದದರಿಂದಲೆೀ ಈ ಎಲಲ ಪರದಾಟ. ಎಲಲದರಿಂದ
ಮುಕ್ತನಾದ ಭರಮಯ ಅಡಗರಂತ್ತಾಗಬಹುದು; ಮಹಡ ಮೀಲ್ನ ರೂರ್ಮನುನು ಇಂಗೆಲಂಡ್ ಮಾಡಕೊಳಳಬಹುದು;
ಇರುವುದನುನು ಒಪಿಪಕೊಂಡು ದಳಗಳ ಮಿತಗೆಷೆಟಿೀ ಅರಳು ಎನುನುವ ವಾಸ್ತವವಾದಯಾಗಬಹುದು. ಎಲಲ ಕಾಲದಲೂರ್ಲ ಯಾವ
ಗಳಿಗೆಯನಾನುದರೂರ್ ಅವಾಕಾಕಿಗಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ಅರಳಿಸ್ಬಲಲ ಸ್ಂಗಿೀತಗಾರರಿಲಲವೆ? ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂಸೆ ಯಾಕೆ ಬೆೀಕ್ು
ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ. ಹೊಗುವ ಉಜುಜೆವ, ಬೆಂಕ್ ಹುಟಿಟಿಸ್ುವ ಕ್ರಯ ಅದು. ಅರಳಿೀದ ಹೂರ್ವು ಇಬಬನಯನುನು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿ ಹೆೀಗ್
ಅಂತೂರ್ ತ್ತಾಗಿದ ಬಿಸಿಲ್ಗೆ ಮಣಿ ಮಣಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಡಗರದ ಕ್ರಮ ಬೆೀರೆ. ಆದರೆ ನಾಗಮಣಿ ನಂದಹೊೀದದದನುನು ಹೆೀಗೆ
ಮರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಕ್ಂಡಲಲವೆಂದಲಲ; ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ ಬೆತತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಾದಗ
ಅಲಾಪದ ನರವಧಿಯಂತ್ತೆ ಅವಸ್ರವಿಲಲದೆ ಮಾದರವತ್ತೆ. ವಾಸ್ನಲ್ಲ ಕೆಂಪುಗುಲಾಬಿ. ಬಿರಿದ ಆಹಾವನದಲ್ಲ ಶಂಖದಂತ್ತೆ
ಒಳಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳುಳವ ಸ್ುರುಳಿ ಸ್ುರುಳಿ ತರುಪು ಪಕ್ಳೆಗಳ ಗೌಪಯ. ಭದರವಾದ ತಟಿಟಿನ ತುದಯಲ್ಲ ಕೊೀಮಲವಾದ
ಹೂರ್ವಿನ ಹಗುರ. ನೀಡಸಿಕೊಳುಳವ, ಬಚಿಚಾಟುಟಿಕೊಳುಳವ ಗುಲಾಬಿ. ಬಿಸಿಗೆ ಬಿಸಿ ಹೆಣೆಯುತತ, ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ನುಸ್ುಳಿ ಮೈಗೆ
ಒತತಕೊಳುಳವ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಉಸಿರು ಕ್ತತನ ಮೀಲೆ. ಅವಳ ಕ್ೂರ್ದಲನುನು ಕೆನೆನುಯಿಂದ ತಳುಳವ ಭಯವಿಲಲದಂತ್ತೆ
ನರತಂಕ್ನಾದ ಕ್ಷಣ. ಲೀಭವಿಲಲದ, ಆತುರವಿಲಲದ, ಆಲಾಪದಂತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಏರುವ, ಕೊಂಚ ಇಳಿಯುವ, ಎಷೆಟಿಂದರಷ್ಟುಟಿ
ವಿಸ್ತರಿಸ್ುವ ಸೌಖಯ. ಶ್ಖರಕೆಕಿೀರುವ ಆತುರವನುನು ನರಂತರ ಮುಂದೂರ್ಡಬಲಲ ಮೈಥುನ ಹಿೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದುದ ಎಲಲೀ
ಕೆಲವೊಮಮ.
ಆದರೂರ್ ಮಾಗರರೆಟ್ ಯಾಕೆ ನನನು ನರಾಕ್ರಿಸಿದಳು? ನನಗೂರ್ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಸಾಲದೆನನುಸಿತು? ಈ ನೆಲದಲ್ಲ ಏನನೂರ್ನು
ನೆಟುಟಿ ಬೆಳೆಯದ, ಹಾಗೆೀ ಹುಟಿಟಿ ಹಾಗೆೀ ಉದುರುವ ಈ ಹೊಲೆಯರ ಮೂರ್ಲಕ್ ಯಾಕೆ ನಜವಾಗಬೆೀಕೆನನುಸಿತು? ಅಡಗರ
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ಅನುಭಾವ, ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ ಮೈಥುನ ಯಾಕೆ ಸಾಲದೆನನುಸಿತು?
***
ಬರೆದುದದನುನು ಓದದ. ಅತೃಪಿತಯಾಯಿತು. ಆರು ತಂಗಳುಗಳ ಕೆಳಗೂರ್ ಪಾರಯಶಃ ತ್ತಾನದನುನು ಬರೆಯಬಹುದತುತ. ಒಳಗಿನ
ಎಲಲ ವಿಚಾರಗಳನೂರ್ನು ಪರತಯಕ್ಷಪಡಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಲಾರೆ. ತನೂರ್ನು ತ್ತಾನು ಆದಶರವಾದಯಾಗಿಯೀ ಉಳಿದದೆದೀನೆ,
ಕ್ನನುಡಯ ಎದುರು ಈಗ ಹಿಗುಗವ ಮತ್ತೆತ ಕ್ುಗುಗವ ಆಟ.
ಹೊಲೆಯರು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಓಡಾಡ ಬರೊೀಣವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ತೀಟದ ಕ್ಡೆ ಹೊೀದ. ಆಸಿತಯಲ್ಲ ತನಗೆ
ಆಸ್ಕ್ತಯಿದೆಯಂದು ಅವನು ಈಚೆಗೆ ನಟಿಸ್ುತತದಾದನೆ – ಅಷೆಟಿ. ಇಲಲವಾದರೆ ತ್ತಾನು ಈ ಪರಿಸ್ರದಲ್ಲ ಸ್ುಳಾಳಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ.
ಏನೀ ಶ್ೀನಪಪ, ಏನು ಶೆಟಟಿರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ್ುತತ ಅಡಾಡಡದ. ಅವರೆಲಲರ ವತರನೆಯಲೂರ್ಲ ಸ್ುದದ ತಳಿದ ಮೀಲೆ
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತುತ. ಸಾಹುಕಾರರು ಹೊಲೆಯರು ಜತ್ತೆ ಸೆೀರಿ ಕ್ೀಳಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಯಾತನೆಯ
ವಿಷ್ಟಯವಾಗಿತ್ತೆತಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿದ. ತ್ತಾನು ಜಬಿರನ ಮನುಷ್ಟಯವಾಗಿದದರೆ ತ್ತಾವು ತಗಿಗ ನಡೆಯಬೆೀಕ್ಲಲ – ಆಗಲೆೀ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ುಖ, ತೃಪಿತ. ತ್ತಾನು ಎಷ್ಟುಟಿ ನದರಯನಾಗಬಲೆಲನೂರ್ ಅಷ್ಟುಟಿ ತ್ತಾನು ತೀರಿಸ್ುವ ಕ್ರುಣೆಗೆ ಅವರಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಬದಲಾಯಿಸ್ುವ
ಕ್ರಯಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ ಈ ಜನರಿಗೆ ತ್ತಾನು ಹೊಸ್ಬನಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲಲವಾದರೆ ರುಮಾಲು ಮಿೀಸೆಯ
ಸಾಹುಕಾರರ ಚಿತರಕೆಕಿ ತ್ತಾನು ಕ್ರಮೀಣ ಸ್ರಿಹೊಂದುವುದನೆನು ಬಯಸ್ುತತ ಇವರು ಕಾದರುತ್ತಾತರೆ.
ಮಾವಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲ ನಂತ. ಈ ಸಾರಿ ಸ್ಮೃದಧವಾದ ಹೂರ್ವು. ಪಾರಯಶಃ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಯೀಚನೆಯಲಲ ಎರಡು
ವಷ್ಟರಕಾಕಿಗುವಷ್ಟುಟಿ ಉಪಿಪನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಡಬೆೀಕೆಂದು. ಅದಕಾಕಿಗಿಯೀ ಇರಬೆೀಕ್ು – ಶಾಸಿತರಗಳ ಹತತರ ನನೆನು ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ
ಆರು ದ್ಡಡ ಗಾಜನ ಜಾಡಗಳನುನು ತರುವಂತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಿದರು.
ತಗಟೆಯ ಮೀಲೆ ಇರುವೆಗಳು. ಈ ಶೂರ್ದರರು ಹುರಿದು ತನುನುವ ಕೆಂಜಗ. ರಾತ್ತೆರ ಹಿತತಲಲ್ಲ ಬೆಂಕ್ ಉರಿಸಿ ನೀರು
ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾನುನ ಮಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಸ್ುಖದ ನೂರ್ರು ಒಳದಾರಿಗಳಿವೆ. ನನನು ಹುಡುಕಾಡ ಮಾತರ ಬೆೀರೆ. ರಗಳೆಯಾಗಿ
ನಡೆದು ಅಂಗಳಕೆಕಿ ಬಂದ.
ದೂರ್ರದಂದ ಹೊಲೆಯರು ಬರುತತರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಬರುವವರಂತ್ತೆ ನಡೆಯುತತದಾದರೆ. ಉತ್ತಾಸಿಹವಿಲಲ. ಪಿಳಳನಗೆ
ತ್ತಾನು ಚಲುವನೆಂಬ ಅರಿವೆೀ ಇರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಇವತುತ ಅವರಿಗೆೀನೂರ್ ತ್ತಾನು ಹೆೀಳಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ನಧ್ರರಿಸಿ ‘ಇರಿ ಬಂದೆ’
ಎಂದು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪಂಚೆ ಶಟುರಗಳನುನು ತಂದ. ಜತ್ತೆಗೆ ಈ ಬಟೆಟಿಗಳನುನು ಒಗೆಯಲು ಸೀಪಿನ ತುಂಡುಗಳನುನು
ತಂದ ಆರು ಜನ ಮಾತರ ಬಂದದದರು. ಬರಲೆೀಬೆೀಕೆಂದು ಕ್ಡಾಡಯ ಮಾಡುವುದು ಅವನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಿಲಲದದರಿಂದ
ಒಬಬಬಬನಗೂರ್ ಒಂದ್ಂದು ಬಿಳಿ ಶಟುರ, ಒಂದ್ಂದು ಪಂಚೆ ಮತುತ ಸೀಪಿನ ಚೂರ್ರುಗಳನುನು ಕೊಟಟಿ. ತ್ತಾನು
ತಡುತತದದ ಬಟೆಟಿಗಳ ಹಾಗೆೀ ಅವು ಇದದವು. ಜೆೀಬು, ಕಾಲರು, ಮುಂಡು ತೀಳು, ಅಂಚಿನ ಪಂಚೆ-ತಟಾಟಿಗ ತನನು
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ಅಂತಸಿತನ ಜನರಂತ್ತೆಯೀ ಅವರು ಕಾಣಬೆೀಕ್ು.
‘ಎಲ್ಲ ಅಂಗಿಗಳನುನು ಹಾಕ್ಕೊಳಿಳ. ನೀಡುವ’ ಎಂದ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಗಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದ್ಗಳೆ, ಪಂಚೆಯನುನುಡ ಎಂದಾಗ ಮಾತರ ಎಲಲರೂರ್ ಹಿಂಜರಿದರು. ಒತತಯ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ
ಉಟಟಿರು. ಇಡೀ ಜನಮದಲ್ಲ ಅವರು ಮಂಡಯ ಕೆಳಗೆ ಪಂಚೆ ಉಟಿಟಿದದರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಮುಜುಗರವಾಗಿ ಬಿಚಿಚಾದರು. ಮಡಸಿ
ಕ್ಂಕ್ುಳಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳನಗೆ ಹೆೀಳಿದ:
‘ನಾಳೆ ಈ ಹೊತತಗೆ ಬನನು. ಕೆಲಸ್ ಮುಗಿದದೆದ ಸಾನುನ ಮಾಡ ಈ ಬಟೆಟಿ ತಟುಟಿ ಬನನು. ನಾಚಿಕೊೀಬೆೀಡ. ಉಳಿದವರಿಗೂರ್
ಬರಹೆೀಳಿ. ಅವರಿಗೂರ್ ಪಂಚೆ ಅಂಗಿಗಳಿವೆ.’
ಪಿಳಳ ತಲೆ ಕೆರೆಯುತತ ನಂತ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ‘ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಆಯಿತಲಲ? ಇನೂರ್ನು ಎರಡು
ತಂಗಳಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವಸ್ರ?’ ಎಂದ. ಬಂದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ‘ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟುಟಿ’ ಕ್ಳಿಸಿದ.
ಮಾರನೆೀ ದನ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಂದ ಹೊರಡುವ ದನ ಪತರಕೆಗಳನುನು ತಂದರು. ವಾಚಕ್ರ ವಾಣಿಯಲ್ಲ
ಜಗನಾನುಥನ ಬಗೆಗ ಬಂದ ಪತರಗಳನೆನುಲಲ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಓದದರು. ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ತನನು ಮನಸ್ಸಿನುನು ಬಿಚಿಚಾ ತೀರಿಸ್ುವುದರಲ್ಲ
ತ್ತಾನನೂರ್ನು ಯಶಸಿವಯಾಗದರುವಾಗ ಪತರಕೆಗಳು ತ್ತೆಗಳಿಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳೆರಡೂರ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ವಿಪಯಾರಸ್ವಾಗಿ ಕ್ಂಡತು.
ಖಂಡಸ್ುವ ಒಂದು ಪತರ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳಿತುತ: ಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಸ್ವಣಿೀರಯರ ಮನಸ್ುಸಿ ನೀಯಿಸ್ುವ ಹರಿಜನ ದೆೀವಾಲಯ
ಪರವೆೀಶದ ಹಠಮಾರಿತನ ಹೆೀಗೆ ಗಾಂಧಿವಾದಕೆಕಿ ದೂರ್ರವಾದುದ -ಇತ್ತಾಯದ. ದೆೈವಭಕ್ತನಬಬ ಹರಿಜನ ಪೆರೀಮದಂದ
ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶವಾಗಬೆೀಕೆಂಬೂರ್ದಕ್ೂರ್ಕಿ, ಪಾಶಾಚಾತಯರಿಂದ ಪರಭಾವಿತನಾದ ನರಿೀಶವರವಾದಯಬಬ ಹಿಂದೂರ್ಧ್ಮರದ
ನಾಶದ ದೃಷಟಿಯಿಂದ ಹರಿಜನ ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶವಾಗಬೆೀಕೆಂಬುದಕ್ೂರ್ಕಿ ಇರುವ ವಯತ್ತಾಯಸ್ವನುನು ಇನನುಬಬ ದಪಪ ದಪಪ
ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ವಿಶೆಲೀಷಸಿದದ. ಕ್ಮೂರ್ಯನಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ ದೀಕ್ಷತ್: ಜಮಿೀನುದಾರ ವಗರದವನಬಬನ ಆದಶರವಾದದಂದ
ಹುಟಿಟಿದ ಈ ಕ್ರಯ ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಖಂಡತವೆಂದೂರ್, ಆಥಿರಕ್ ಕಾರಂತಯಿಂದ ಮಾತರ ಜಾತಭೆೀದ
ತಡೆಯಬಹುದೆಂದೂರ್, ಆದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಜಗನಾನುಥರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂರ್ ಹೆೀಳಿಕೆ ಕೊಟಿಟಿದದ. ಸ್ವೊೀರದಯ
ಕಾಯರಕ್ತರರಾದ ಮಾಗಡ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರು ಮಹಾತಮಗಾಂಧಿ, ಸ್ಂತ ವಿನೀಬಾಜೀಗೆ ಪಿರಯವಾದ ಈ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಮುಂದಾದ
ಜಗನಾನುಥರ ಜತ್ತೆ ಎಲಲರೂರ್ ಸ್ಹಕ್ರಿಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ಕ್ರೆಕೊಟಿಟಿದದರು. ಅಹಿಂಸೆಯ ಅಗತಯ ಒತತ ಹೆೀಳಿದದರು. ಹರಿಜನ
ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶದಂದ ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ೀತರ ಬೆಳೆಯುವುದೆಂದು ಸ್ವಣಿೀರಯರಿಗೆ ಮನ ಒಲ್ಯುವಂತ್ತೆ
ವಾದಸಿದದರು.
‘ಈ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಯಾರೂರ್ಂತೀಯ?’ ಎಂದು ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ಕ್ಥೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾವತಂತರಯ
ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ತನನು ಜತ್ತೆಗಾರ, ವಾಗಿಮ. ಚಿತರದುಗರದಲ್ಲ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಮುಖಂಡರೆಲಲ ಜಾತೀಯವಾಗಿಗಳಾಗಿದದರಿಂದ ಈತ
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ಬೆೀಸ್ತತ. ಅಸೆಂಬಿಲಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲ್ಲಲ – ಜಯಪರಕಾಶರ ಕ್ರೆ ಕೆೀಳಿ ಜೀವದಾನ ಮಾಡದ. ಬುದಧವಂತ. ಸೆನುೀಹಪರ ಮನುಷ್ಟಯ,
ಮನೆ ಬಿಟುಟಿ ಚಳುವಳಿ ಸೆೀರಿದ ಆದಶರವಾದ, ಆಸೆಬುರುಕ್ನಾದರೂರ್ ಮಯಾರದಸ್ಥಾ. ಕ್ುಡೀತದದ, ಈಗ ಬಿಟಿಟಿರಬೆೀಕ್ು, ನನನು
ಹಾಗೆೀ ಹೆಂಡತೀಂದ ದೂರ್ರ ಇರೊೀಕೆ ಅವ ಏನೆಲಲ ಉಪಾಯ ಹೂರ್ಡಾತನೆ ಅಂತ – ರಾಯರು ಮನಸ್ುಸಿ ಬಿಚಿಚಾ ಹರಟಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದದರು.
‘ಬಲು ಜಾಣ, ಬಲು ಜಾಣ. ಎಂಥ ಮಾತುಗಾರ ಅಂತ? ಕ್ವಟ್ ಇಂಡಯಾ ಚಳುವಳಿೀಲ್ ಅವನು ಮಾಡದ ಭಾಷ್ಟಣಗಳು
ಇನೂರ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿವೆ. ತುಂಬ ಅನುಕ್ೂರ್ಲದಂದ ಇರಬಹುದತುತ. ಆದೆರ ಚಳುವಳಿೀಲ್ ಎಲಲ ಕ್ಳಕೊಂಡ. ಆಮೀಲೆ
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಒಳಜಗಳಗಳಲ್ಲ ಹೆೀಸಿಗೆ ಮಾಡಕೊಂಡ. ಕ್ುಲಗೆಟುಟಿ ಹೊೀದ. ರೊೀಸಿ ಸ್ವೊೀರದಯ ಸೆೀರಿದ. ಅವನೂರ್ ಒಬಬ
ಕ್ನಸ್ುಗಾರ ಗ್ತತ? ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ುಲಗೆಟಟಿರೂರ್ ಈ ಜನರು ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಪಿರೀತ ಕ್ಣಯಯ.’
ರಾಯರ ಕ್ಣುಣಗಳು ಸೆನುೀಹದಂದ ಹೊಳೆಯುತತದುದವು. ಕೆಲವು ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ರಾಯರು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಯೀಚಿಸ್ುತ್ತಾತರೆಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮೂರ್ಡತು.
ರಾಯರು ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಹೊಸ್ ನೀಟು ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೆಯಲು ಕ್ೂರ್ತ. ಮಧ್ಯಾಯಹನು ತನನು ಮನೆದೆೀವರಿಗೆ, ನರಸಿಂಹ
ಶಾಲ್ಗಾರಮಕೆಕಿ ನಡೆಯುತತದದ ಪೂಜೆಯ ಮಂತರ, ಜಾಗಟೆಯ ಶಬದ ಕೆೀಳಿ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ಈ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುತತದದಂತ್ತೆ
ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಸ್ಲುಲವ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಯ ಗಂಟೆ. ತ್ತಾನು ಈ ಊರಲ್ಲ ಪೆರೀತವಾಗಿಬಿಟಿಟಿದೆದೀನೆ ಅನನುಸಿತು. ಬರೆದ :
ನನನು ಮನೆಯಲೂರ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತತದೆ. ಎಲೂರ್ಲ ಮುಷಟಿಗೆ ಸಿಗದಂತ್ತೆ ದೆೀವರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದಾದನೆ. ನನನು ಬಾಲಯದ
ಕ್ರಿೀಟ ಅವನ ಮೀಲ್ದೆ. ಎಷ್ಟಿಂದು ದನ ಅವನ ದಶರನ ಮಾಡ ಅಮಮನ ಜತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಟಟಿಲ್ನ ಮೀಲೆ
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತಲಲ. ಪರಸಾದದ ಬಾಳೆಹಣಣನುನು ಮಂಗಗಳು ಬಂದು ಕೆೈಯಿಂದ ಕ್ಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತತದುದವು.
ಬಲ್ಪಾಡಯ, ಅಕ್ಷತತದಗೆ, ಗಣೆೀಶಛತ, ಉತ್ತಾಥಾನದಾವದಶ್, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಸೆಯ ಇತ್ತಾಯದಯಾಗಿ ತಥಿಗಳನುನು ದೆೀವರಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸ್ಣಣ ದ್ಡಡ ಗಂಟೆಗಳನುನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹುಟುಟಿ ಸ್ಂಭೀಗ ಸಾವುಗಳಲ್ಲ ಆವತರಸ್ುತತ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ
ತೂರ್ಕ್ಡಸ್ುತತದೆ. ಹೊಲೆಯರು ಬಡದೆಬಿಬಸಿಯಾರೆಂದು ನನನು ಭರವಸೆ. ಆದರೆ ನೆರಳಿನಂತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾತವೆ. ಅವಕ್ಕಿನೂರ್ನು ವಯಕ್ತತವ
ದಕ್ಕಿದದರಿಂದ ನನನು ವಿಚಾರ ಪೆರೀತವಾಗಿ ಉಳಿದವೆ.
ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಕಾದ. ದನಗಳೆಲಲ ಕೊಟಿಟಿಗೆ ಸೆೀರುವುದನುನು ನೀಡುತತ ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ನಂತದದರು.
ತನನು ನಧ್ಯಾರರ ಬಹಿರಂಗವಾದಂದನಂದ ಅವರು ಒಂದೆೀ ಹೊತುತ ಊಟ ಮಾಡುತತದಾದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗಿತುತ.
ಈ ಮೌನ ಯುದಧ ಅವನಗೆ ಅಸ್ಹನೀಯವಾಗಿತುತ. ಅವರ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತ್ತಾಡ ತನನು ಕ್ಡೆ ಒಲ್ಸಿಕೊಳುಳವುದು
ಅಸಾಧ್ಯ. ಮೌನವೆೀ ಅವರ ಅಸ್ತರ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಬಗೆಗ ರೆೀಗಿತು. ನಮಮ ಜೀವನದ ಗ್ಡುಡತನವೆಲಲ ಅವರಲ್ಲ
ಹೆಪುಪಗಟಿಟಿದೆ ಎನನುಸಿದೆ.
ಹೊಲೆಯರು ಹತತರ ಬಂದಾಗಲೆೀ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಳಿದದುದ – ಅವು ಪಂಚೆಯನುನು ಮೀಲಕೆಕಿತತ ಕ್ಟಿಟಿ ಬಂದಲಲ. ಪಂಚೆಯನುನು
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ಹರಿದು ಅಧ್ರಮಾಡ ಉಟಿಟಿದಾದವೆಂದು. ಬಟೆಟಿಯ ಮೀಲ್ನ ಆಸೆಯಿಂದ ಉಳಿದವೂ ಲಂಗ್ೀಟಿ ಕ್ಟಿಟಿ ಹಾಜರಾಗಿದುದವು.
ಜಗನಾನುಥ ಸಿಟಟಿನುನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ನೀಡದ, ಹಾಸಾಯಸ್ಪದವಾಗಿ ಎದುರು ನಂತದುದವು. ಎಂದೂರ್ ಕಾಲರ್ ಇರುವ ಅಂಗಿ
ಹಾಕ್ರದದದರಿಂದ ಅವು ಮುಜುಗರದಂದ ಕಾಲರನುನು ಒಳಗಡೆ ಮಡಚಿಕೊಂಡದುದವು; ಯಾವುದೆೀ ತೂರ್ತಗೆ ಯಾವುದ್ೀ
ಗುಂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದುದವು, ನೆರಪೆೀತಲಗಳಂತ್ತೆ ಭಯದಲ್ಲ, ಹೊಸ್ ಬಟೆಟಿ ತಟಟಿ ಅವಮಾನದಲ್ಲ ನಂತದುದವು.
‘ಪಂಚೆೀನ ಏನು ಮಾಡದರ?’ ಪಿಳಳನನುನು ದುರುಗುಟಿಟಿ ನೀಡುತತ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ.
ಉತತರ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಗು ಬಂತು. ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಪಪ, ಚಿಗಪಪ, ಅಣಣ, ತಮಮ, ಬಂದ ನೆಂಟ ಹಿೀಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅಧ್ರ
ಹರಿದ ಪಂಚೆಗಳನುನು ಲಂಗ್ೀಟಿ ಮಾಡ ಹಂಚ ಬೆೀಕಾಯುತ. ಅಧ್ರ ಪಂಚೆ ನಮಗೆ ಸಾಕೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲ ಗದರಿಸಿದದರಿಂದ
ಬೆೀರೆ ಮಾಗರವಿರಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ: ಈ ಅಧ್ರ ಪಂಚೆಗಳನೂರ್ನು ಲಂಗ್ೀಟಿ ಮಾಡ ಹಂಚಿಬಿಡ. ನಮಗೆ ಬೆೀರೆ
ಪಂಚೆ ಕೊಡುತ್ತೆತನೆ. ನೀವು ಇಡಯಾಗಿ ಉಟುಟಿಕೊೀಬೆೀಕ್ು. ನನನು ಹಾಗೆೀ ನಾಚಿಕೊಳಳದೆ ಪೆೀಟೆಯಲೂರ್ಲ ಓಡಾಡಬೆೀಕ್ು. ನೀವು
ನನನು ಜತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡಗೆ ಬರುವವರು. ಉಳಿದ ಹೊಲೆಯರನುನು ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಚಚಾರಿಸ್ಬೆೀಕಾದ ಹೊಸ್
ಜನಾಂಗದವರು.
ತನನು ಎಷ್ಟಿೀ ಶಬದಗಳು ಅವಕೆಕಿ ಅಥರವಾಗದೆೀ ಕ್ಣುಣ ಬಿಡುತತ ನಂತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮತ್ತೆತ
ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ತ್ತಾನು ನರುಪಯೀಗಿ ಎಂದು ಹೆೀಸಿಗೆ ಪಡುತತ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ನಾನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಬೆೀಕ್ು,
ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ರಾತ್ತೆರಯಲಲ ಯೀಚಿಸಿದ. ಉಳುವುದಷೆಟಿೀ, ಬಿತುತವುದಷೆಟಿೀ, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಷೆಟಿೀ ತನು
ಮಾಡಬಹುದಾದೆದನನುಸಿ ನರಾಶೆಯ ಮಂಕ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದ ಗೆೀರುಗುಡಡ ಸ್ುತ್ತಾತಡ ಬಂದ. ಮನೆಯಳಗೆಲಲ ಚಿಕ್ಕಿಯ
ನಟುಟಿಸಿರು ಕೆೀಳಿೀಸ್ುತತದೆ ಎನನುಸಿತು.
ತನಗೆ ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತನನುನುನು ಚುಚುಚಾತತದದರು. ಕಾಫಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ನೀಡುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲ, ತಲೆ
ಕೆದರಿಕೊಂಡರುವ ವಿಧ್ದಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ್ದಂದ ಮುಖ ಬಾಡಸಿ ಕೊಂಡ ರಿೀತಯಲ್ಲ ; ಎಲಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಊಟದ
ಹೊತತಗೆ ಬರಿದಾದ ಊಟದ ಮನೆಯನುನು ಅವರು ನೀಡ, ನಟುಟಿಸಿರಿಡುತತ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣ ಹುಡುಕ್ುವ ಸ್ಂಕ್ಟ
ತುಂಬಿದ ಮೌನದಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಟಪಾಲ್ನ ಜತ್ತೆ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಬಂದರು. ತನನು ಕ್ರಯಯನನುವರು ಮನಸಾರೆ ಒಪಪದದದರೂರ್ ಸ್ುದದಯ ಬಗೆಗ
ತೀರಿಸ್ುತತದದ ಸ್ಂಭರಮ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗ ಕೆಲವೊಮಮ ಗೌರವ ಕ್ಡಮಯಾಗುತತತುತ.
‘ಅಲಲ ಜಗಣಣ, ಗುರುಪಪಗೌಡ ಏನಾದರೂರ್ ಸೆಟಿೀಟ್ಮಂಟ್ ಕೊಟಿಟಿದಾದನೆ ನೀಡು – ಖದೀಮ! ಹರಿಜನರು ದೆೀವಸಾಥಾನದ
ಒಳಗೆ ಬರಬಾದುರ ಅನನುಲಾರ – ಕಾಂಗೆರಸ್ಮನ್ಅಲವ? ಬರಬೆೀಕ್ು ಅನನುಲಾರ. ಯಾಕೆಂದೆರ ಓಟು ಸಿಗಲಲ. ಏನೀ ಹೆೀಳ್
ಜಗಣಣ – ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತ ರಾಜಕ್ೀಯಕೆಕಿ ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ೀರು ಬಾರಹಮಣರೆೀ ಹೊತುರ ಶೂರ್ದರರಲಲ . ಯಾಕೆಂದರೆ
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ಈಗಿರೊೀ ವಯವಸೆಥಾೀಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಟುಟಿ ಲಾಭವಾಗತ ಇದೆ. ಎಲಾಲ ನೌಕ್ರಿೀನೂರ್ ಹೆಚುಚಾ ಕ್ಡಮ ಈಗ ಗೌಡರಿೀಗ್
ಲ್ಂಗಾಯತರಿಗ್ೀ ಸಿಗಾತ ಇದೆ ನೀಡು. ಹಿಂದೆ ಬಿರಟಿಷ್ಟರಿದಾದಗೂರ್ಯ ಅಷೆಟಿ – ಇವೆಲಲ ಜಸಿಟಿೀಸ್ ಪಾಟಿೀರಲ್ ಇದುದವು. ತಮಾಷೆ
ಗ್ತತ? ಈ ಶೂರ್ದರರೆಲಲ ಈಗ ನವ ಬಾರಹಮಣರಾಗಾತ ಇದಾರೆ. ಕ್ಂದಾಯದ ಮಂತರ ಬಿಷೆಟಿಗೌಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗುರಪಪ
ಗೌಡನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ಬಂದದನುಂತ್ತೆ. ಆಯತ? ಬಿರಿಯಾನ ಊಟಾನನು ಗುರುಪಪ ಗೌಡ ಹಾಕ್ಸ್ಥಾ. ಬಿಷೆಟಿೀಗೌಡ ಬಿರಿಯಾನ
ಉಂಡ. ಉಂಡಾದ ಮೀಲೆ ಮೊಸ್ರನನು ಬಂತು. ಮೊಸ್ರನನು ಬಾರಹಮಣರ ಊಟ ಅಲವ? ಬಿಷೆಟಿೀಗೌಡ ಶೂರ್ದರ – ಬಿರಿಯಾನ
ತಂದ ಬಾಯನುನು ತಳ್ಕಿಂಡು ಬಂದು ಬಾರಹಮಣ – ಮೊಸ್ರನಾನುನನು ತಂದನಂತ್ತೆ. ಹೊಟೆಟಿೀಲ್ ಒಟಾಟಿದೂರ್ರ ಪರವಾಗಿಲಲ –
ಬಾಯಲ್ಲ ಬಾರಹಮಣ ಮತುತ ಶೂರ್ದರ ಆಹಾರ ಒಟಾಟಿಗಬಾರೂರ್ದಂತ. ಇಂಥ ಜನ ಇವು…’
ರಾಯರು ಏನೀ ಹೆೀಳಹೊೀಗಿ ಏನೀ ಹೆೀಳಿದದರು. ವಾಸ್ತವಿಕ್ತ್ತೆಯ ಪರಜೆಞಾ ರಾಯರನುನು ಹೆೀಗೆ ಸಿನಕ್ನನಾನುಗ ಮಾಡುತತದೆ
ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥ ನಂದ. ಶೂರ್ದರ ಹಿೀಗೆ ವತರಸ್ುತ್ತಾತಬೆಂಬ ನೀವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಯರು ಅವನ ದೌಬರಲಯ ಕ್ಂಡು
ಹಿಗುಗತತದದರು. ಬಾರಹಮಣನ ಪರಜೆಞಾಯಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಿರುವ ಈ ಕೊಂಕ್ು ಹೆೀಗೆ ಅವನನುನು ಪರಿಕ್ೀಯನನಾನುಗಿ ಮಾಡುತತದೆ ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನೀವಾಯಿತು. ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು.
‘ರಾಯರೆ ಪೆೀಪರ್ನಲ್ಲ ಏನದೆ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ. ರಾಯರು ಪೆೀಪರ್ ಬಿಚಿಚಾ ಮೈಸ್ೂರ್ರು ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ುವುದಾಗಿ ಕೊಟುಟಿ ಹೆೀಳಿಕೆ ಓದದರು. ‘ಇವನನನು ನಂಬಬೆೀಡಯಯ.
ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ ಸೆಕೆರಟರಿ ಬಾರಹಮಣಾಂತ ಜಗಳ ಆಡ ಇವ ಮೈಸೀಪ ಅಂತ ಹೊಸ್ ಪಾಟಿರ ಕ್ಟಿಟಿದಾನೆ. ಲ್ಂಗಾಯುತ.
ಯಾವತುತ ಕಾಂಗೆರಸ್ ಸೆೀತ್ತಾರನ ಹೆೀಳಕಾಕಿಗಲಲ. ಅವನ ಜತ್ತೆ ರಂಗರಾವ್ ಅಂತ ಇನನುಬಬ ಇದಾನೆ. ಹೆಸ್ರು ಮಾತರ
ಬಾರಹಮಣಂದು – ಆದೆರ ಅವ ಗೌಡ. ಪಕಾಕಿ ಬರಹಮದೆವೀಷಯಂತ್ತೆ. ನಮಮ ಸ್ವೊೀರದಯದ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನಗೆ ಇವರೆಲಲ ಗ್ತುತ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅವನೂರ್ ಕಾಗದ ಬದರದಾನೆ – ಬತ್ತಾರನಂತ್ತೆ. ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಯಾವ ಇಶಾಯನೂರ್ ಇಲೆದ ಸೀಮಾರಿಗಳಾಗಿದದ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀನಂದು ಪಾಲಯಟ್ಫಾರಂ ಮಾಡಕೊಟಟಿ ಹಾಗಾಯುತ.’
ರಾಯರು ನಕ್ಕಿರು. ಆದೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹಿೀಗೆ ತನನು ಉದೆದೀಶವೆಲಲ ಚಿಲಲರೆ ಯಾದೀತ್ತೆಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನಾನು
ಯೀಚಿಸಿದದ ತೀವರವಾದ ಕ್ರಯಯನುನು ಪರಿಶುದಧವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು ಹೆೀಗೆಂಬುದೆೀ ತನನು ಮುಂದನ
ಹೊೀರಾಟವಾಗಬೆೀಕ್ು.
ಇವುಗಳನೆನುಲಲ ತೀರ ಮನಸಿಸಿಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊಳಳಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಮತ್ತೆತ ಹೊಲೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಗನಾನುಥನ ಹಾಗೆ
ಬಟೆಟಿ ತಟುಟಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಹೆಜೆಜೆ ಹಾಕ್ುತತ, ಹತುತ ಜನ ಹೊಲೆಯರು ಯುವಕ್ರೂರ್ ಪೆಚುಚಾ ಮುಖ ಹೊತತ ಬಂದವು. ಬಟೆಟಿ
ಕೊಳೆಯಾದೀತ್ತೆಂದು ಮಣಿಣನ ಅಂಗಳದ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ರಲಲಲವು; ಸಿಮಂಟ್ ಚಿಟೆಟಿ ಹತತ ಕ್ೂರ್ರುವ ಧ್ಯೆೈಯರ
ಮಾಡಲಲಲವು. ದ್ಡಡ ತಪಪನುನು ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊತತವರಂತ್ತೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲ ನಂತವು. ಅವು ಹಾಗೆ ನಂತ್ತೆೀ ಇದದದದರಿಂದ
ಮಾತ್ತಾಡುವುದಾಗಲ್ೀ ಓದುವುದಾಗಲ್ೀ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯುತ. ಏನೆೀನೀ ಓಡಾಡುತತ ಹೆೀಳಿದ. ಏನನೂರ್ನು
ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳಳದ ಅವು ನಂತ್ತೆೀ ಇದುದವು. ಮಂಡಯದ ಹಳಿಳಯಂದರಲ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನುನು ವಿವರಿಸಿದ. ನೀಡ, ಆ
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ಹೊಲೆಯ ಮಾಡದುದ ಎಲಲರೂರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ತಪೆಪ. ಆದರೆ ಅವ ಹೊಲೆಯನಾದದರಿಂದ ಹಿಂದೂರ್ಗಳ ಕ್ಣಿಣಗೆ
ಭಯಂಕ್ರವಾಗಿ ಕ್ಂಡತು. ಅವನನುನು ಮರಕೆಕಿ ಕ್ಟಿಟಿಹಾಕ್ ಕೆೈಬೆರಳುಗಳನುನು ಕ್ತತಯಿಂದ ಕೊಚಿಚಾಹಾಕ್ದರಂತ್ತೆ. ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ
ನೀವು ಅಧಿಕ್ ಸ್ಂಖ್ಯೆಯಯಲ್ಲದದೀರಿ. ನೀವು ಎದುದ ನಂತರೆ ಎಲಲ ಬದಲಾಗುತ್ತೆತ. ಆದದರಿಂದ ನೀವು ನನನು ಜತ್ತೆ ಬಲು
ಕಾಣಿರಕ್ನೆಂದು ಇಡೀ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಪರಸಿದಧವಾದ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುಡಗೆ ಬರಬೆೀಕ್ು. ನಮಮ ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ನೀವಿನೂರ್ನು ಮನುಷ್ಟಯರೆೀ
ಅಲಲ. ಕ್ುರಿ ಕೊೀಣಕ್ಕಿಂತಲೂರ್ ನೀವು ಅತತತತ. ಆದರಂದ ನೀವು ಕೊೀಪ ಮಾಡಕೊಂಡರೆ ನಮಮ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಮನುಷ್ಟಯರಂತ್ತೆ ಕಾಣಕೆಕಿ
ಶುರುವಾಗಿತರಿ. ಇತ್ತಾಯದ.
ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ರಳವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದದರೂರ್ ಅವು ನಜವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ್ತೆ ಭಾಸ್ವಾಗಲ್ಲಲ. ಎದುರಿಗಿದದರೂರ್ ಎಲಲೀ ಇದದಂತ್ತೆ,
ಎಲ್ಲ ಇರಲೂರ್ ತ್ತಾವು ಅನಹರರೆಂಬಂತ್ತೆ, ಯಾರಾದರೂರ್ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿಯಲ್ಲದದ ತಮಮನುನು ಕ್ಂಡಾರೆಂದು ದಗಿಲುಪಡುತತ ಅವು
ನಂತರುವ ಜೀಬದರ ಭಂಗಿ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತ್ತಾನೂರ್ ಹೊಲೆಯರು ಒಟಾಟಿಗಿ ಮಿೀರಬೆೀಕಾದ ಕ್ಠೀರ ಸ್ತಯಗಳೆಲಲ
ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಟಿಟಿದಂತ್ತಾಯಿತು.
ಥಟಟಿನೆೀ ಜಗನಾನುಥನಗ್ಂಡು ವಿಚಾರ ಹೊಳೆಯಿತು. ತನನು ಪರಯೀಗ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗದೆ ನಜವಾಗದು; ಆಘಾತವಾಗದೆ ಇವು
ಎಚಚಾರವಾಗುವುದಲಲ. ಆದರೆ ತನನುಂತಹ ಲ್ಬರಲ್ ಮನೀಧ್ಮರದ ಸಾತವಕ್ ಈ ಆಘಾತವನುನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲೆಲನೆ?
ಹೊಲೆಯರನುನು ಕ್ಳಿಸಿ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲುಚಾಚಿ ಮಲಗಿದ. ಕ್ಟಕ್ಯಾಚೆ ಮಸಿಯಾಗುತತ ಇರುವ ಗುಡಡಗಳನುನು
ಮರಗಳನುನು ದಟಿಟಿಸ್ುತತ ತನನು ದುಬರಲತ್ತೆಯ ಬಗೆಗ ಹೆೀಸಿಗೆ ಪಟಟಿ. ಎಲ್ ಪರೆ ಹರಿದು ಒಳಗಿರುವುದನೂರ್ನು
ಹೊರಗಿರುವುದನೂರ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ನೀಡಲಾರೆ? ಬರೆಯಬೆೀಕೆನನುಸಿ ಮೀಜನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತು ನೀಟ್ ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ
ಬರೆದ :
***
ಉದಾತತನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊಲೆಯರನುನು ಮುಟಟಿಬೆೀಕೆಂದು ಅನನುಸಿೀತು. ಆದರೆ ಹೊಟೆಟಿಗಿಚಿಚಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ನನನುನುನು
ಮುಟಟಿಬೆೀಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮೂರ್ಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದದಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಹೊಟೆಟಿಗಿಚುಚಾ, ಆಸೆಗಳನುನು ಹುಟಿಟಿಸ್ಲೂರ್ ನಾನು
ಅಂಜಕ್ೂರ್ಡದು. ಎಂಗೆಲಸಿ್ ಹೆೀಳುವುದಲಲವೆೀ? ಚರಿತ್ತೆರ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣ evil passions of men.
ಮಂಜುನಾಥನ ಗಭರವಾಸ್ ಮುಗಿಯಲು ಕೌರಯರ ಅವಶಯವಾದರೆ ಸಿದಧನಾಗಬೆೀಕ್ು. ಹೊಲೆಯರು ತಮಮ ಮುಗಧತ್ತೆ
ಕ್ಳೆದುಕೊಳುಳವ ತನಕ್ ಬಂಡಾಯ ಏಳುವುದಲಲ. ಈ ಮುಗಧತ್ತೆ ಕ್ಳೆಯಲು ಅಸ್ೂರ್ಯ, ಲೀಭ, ರೊೀಷ್ಟ ಎಲಲವೂ ಪಾರಯಶಃ
ಆವಶಯಕ್. ಎಚಚಾರಾಗಲು ಆಯಸ್ಥಾಳಗಳಲ್ಲ ಚಿವುಟಬೆೀಕ್ು. ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೆೀಕ್ು.
ನಾವು ಬಯಸ್ುವುದನೆನುಲಲ ಹೊಲೆಯರೂರ್ ಬಯಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಹೊಲೆಯ ಆಸೆಪಡುವಂತ್ತಾಗಬೆೀಕ್ು.
ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೊಲೆಯನ ಜತ್ತೆ ಮಲಗುವ ಆಸೆ ಹುಟಟಿಬೆೀಕ್ು.
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ಆಸೆ ಹುಟಟಿದೆ ಅವಕೆಕಿ ಓದು ಬರೆಹ ಹತುತವುದಲಲ. ಆಸೆಯಿಂದ ಸ್ಂಕ್ಟ, ಸ್ಂಕ್ಟದಂದ ಪರಜೆಞಾ.
ಈಗ ಬರಿ ಪೆರೀತಗಳು, ಹತತರ ಹಾಯಬಾರದ ನೆರಳುಗಳು, ಮನುಷ್ಟಯ ಪರಮಾತಮ ಸ್ವರೂರ್ಪಿಯಂದ ಶಂಕ್ರನೂರ್
ಅಸ್ಪೃಶಯತ್ತೆಯನುನು ಖಂಡಸ್ಲ್ಲಲ. ಕಾರಣ – ಹೊಲೆಯರು ಕೆೈಯಡಡಲ್ಲಲ. ಆಸೆಯಲ್ಲ ಬೆಂದು, ಕ್ುದುದ ಮನುಷ್ಟಯರಾಗಲ್ಲಲ.
ಒಳೆಳ ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ. ಈ ಬಟೆಟಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ. ತಪುಪ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ. ಈ ನಾಡನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಿೀರಿ
ನಲಲಲ್ದದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಮಾಗರ – ಭಕ್ತ. ದೀನರು ಈ ನಾಡನಲ್ಲ ಅತ ದೀನನಾಗಲು ಮಾತರ ಸಾವತಂತರಯ.
ದಾಸಾನುದಾಸ್ನಾಗುವ ಪೆೈಪೀಟಿಯಲ್ಲ ಎಲಲರನುನು ಮಿೀರಿಸಿ ಆಳಾವರಾಗುವ ಹಕ್ುಕಿ ಇದೆ.
ಎಲಾಲ ಸಾಮಾಜಕ್ ಕ್ಟಟಿಳೆಗಳನುನು ಮಿೀರುವುದು ಅತಯಂತ ದೀನನಾಗಬಲಲ ಅನುಭಾವಿಗೆ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಈ ದೆೀಶ
ಎಂತಹ ಮೊೀಸ್ ಮಾಡತು! ದೆೀವರ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ದೆೈನಯನಾಗುವ ಶಕ್ತ ಬಾರಹಮಣನಗಿಂತಲೂರ್ ಹೊಲೆಯನಗೆ ಹೆಚುಚಾ. ಈಗ
ಹೆೀಲು ಹೊರುವವರು ಮುಂದೆ ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಹುಟಿಟಿ ದೆೀವರ ಕಾಲು ಸೆೀರುವ ಕ್ನಸ್ನುನು ಅವರಿಗೆ ಹಚಿಚಾದ ಜಾಣರು ನಾವು.
ತ್ತಾಯಗದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ, ದೆೈನಯದ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ, ಅಹಂಕಾರ ವಿಸ್ಜರನೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ – ಎನುನುವ ಸ್ಮಾಜ
ನತಯದ ಬದುಕ್ನಂದ ಅಥರವನೆನುಲಲ ಕ್ಳೆದುಕೊಳುಳತತದೆ.
ನತಯಜೀವನ ಅರಳಬೆೀಕೆಂದು ಹೊರಟ ಕಾರಂತಕಾರನೂರ್ ಹಾಗೆೀಯೀ ನತಯ ಜೀವನದಂದ ದೂರ್ರವಾಗಬೆೀಕಾದೀತು.
ಇಷ್ಟುಟಿ ಖಂಡ ನಜ: ಹೊಲೆಯರಲ್ಲ ಆಸೆ ಹುಟಟಿಬೆೀಕ್ು, ಅಸ್ೂರ್ಯ ಹುಟಟಿಬೆೀಕ್ು. ಪಾರಯಶಃ ಆಗ ಮಾತರ ಪಿಂಡಕೆಕಿ ಕ್ಣುಣ ಕ್ವಿ
ಮೂರ್ಗು ಉಗುರುಗಳು ಹುಟುಟಿತತವೆ.
***
ಸ್ವಲಪ ಮಜಜೆಗೆಯನುನು ಊಟ ಮಾಡ, ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಅಡಾಡಡ, ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀದ. ಏಟಸಿ್ ಕ್ವಿಯ Easter ೧೯೧೬ ಓದುತತ
ಯೀಚಿಸ್ುತತ ಕ್ಣುಣ ಬಾಡತು. ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಮಲಗಿದ. ಹೊರಗೆ ಬಿದರು ಹಿಂಡುಗಳಲ್ಲ ಜಗ್ ಎಂದು ಮಿಣುಕ್ು
ಹುಳುಗಳು ಹೊತತ ಆರುವುದನುನು ನೀಡುತತ ನದೆದ ಮಾಡದ.
ಬಹಳ ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದ ಮುಖ ತಳೆದು ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದು ಗೆೀರು ಗುಡಡದ ಮೀಲೆ ಸ್ುತ್ತಾತಡ ಬರಲು
ಹೊೀದ. ತಯದ ಜೆೀಡರ ಬಲೆಗಳ ಮೀಲೆ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ ಮೀಲೆ, ಹಿಮವನುನು ಹರಿದು ಬಿದದ ಬಿಸಿಲು ಸ್ುಂದರವಾಗಿತುತ;
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಶ್ಖರವನುನು ಆಭರಣ ಮಾಡತುತ. ಮಾಗರರೆಟ್ ಕಾಗದದ ವಾಕ್ಯಗಳನೆನುಲಲ ನೆನಸಿಕೊಂಡ. ತನನು ಸ್ವಭಾವಕೆಕಿ
ಸ್ಂಭರಮದ ಅಗತಯ ಎಷಟಿದೆಯಂದು ತಳಿದೂರ್ ಈಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗಲ್ಲಲ. ನಾನು ನಾನೆೀ, ಏನು
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ಮಾಡಲ್ಕಾಕಿಗುತ್ತೆತ ಎಂದು ಕಾಕೆಹಣಿಣನ ಗಿಡಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ುತತ ಓಡಾಡದ. ಗುಡಡದ ದಾಸ್ವಾಳದ ಹಣುಣಗಳು,
ಕಾಕೆಹಣುಣಗಳು ಎಂದರೆ ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ತನಗೆ ಬಹಳ ಪಿರೀತ.
ತನನು ಮನಸ್ುಸಿ ಯಾವುದ್ೀ ನಶಚಾಯಕೆಕಿ ಬಂದದೆ; ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಲ್ಲಲ. ತಂಡಯಾದ ಮೀಲೆ
ಬರೆಯುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಪೆೀಟೆಗೆಂದು ಹೊರಟ. ಜನ ತನನುನುನು ದೆವೀಷ್ಟ, ಭಯಗಳಿಂದ ನೀಡತ್ತಾತರೆಂದು ಮುಜುಗರವಾಗಲ್ಲಲ.
ಕೆದರಿದ ಕಾರಪು ಹಣೆ ತುಂಬ ವಿಭೂರ್ತಯ ವೆಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಟಣರಾಯರನುನು ಉತ್ತಾಸಿಹದಂದ ಮಾತ್ತಾಡಸಿದ. ಬೆಳಿಗೆಗ ನಾಲುಕಿ ಗಂಟೆಗೆ
ತಣಿಣೀರು ಹೊಯುದಕೊಂಡು, ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ, ನಂತರ ಗ್ೀವುಗಳನುನು ತಳೆದು ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಹಚಿಚಾ
ಪೂಜಸಿ, ಅಕ್ಕಿಚುಚಾ ಕ್ುಡಯಲು ಕೊಟುಟಿ ಹಾಲು ಕ್ರೆದು, ತದನಂತರ ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ
ತನಕ್ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಜಪಿಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ರುತತದದ, ವಾರಕೆಕಿರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂರ್ ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲ ನಂತು ಗರುಡಪಕ್ಷಯ
ದಶರನವಾದ ಮೀಲೆ ಊಟ ಮಾಡುತತದದ, ಈ ನಷಾಠುವಂತ ಬಾರಹಮಣನನನು ‘ಇಷೆಟಿಲಲ ಯಾವ ಸ್ಲುವಾಗಿ’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ
ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಆತ ಉತತರಿಸ್ುತತದದ – ಮುಂದನ ಜನಮದಲಾಲದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಅಮೀರಿಕಾದಲ್ಲ ಹುಟಟಿಬೆೀಕೆಂದು . ಜಗನಾನುಥ
ನಸ್ುನಗುತತ ‘ಏನು ಇವತುತ ಮನೆಯಲೆಲ ಇದೀರಲಲ’ ಎಂದದದಕೆಕಿ ‘ಇವಳು ಹೊರಗೆ ನನನುದೆೀ ಅಡಗೆ’ ಎಂದರು. ತನನುನುನು
ಆತ ದೆವೀಷಸ್ುತತರಬಹುದು, ಆದರೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳುಳವುದಲಲ. ಚೌಕ್ದಲ್ಲ ವಾಸ್ು ಸಿಕ್ಕಿದ. ತುಂಬ ಕಾಳಜಯ ಮುಖ ಮಾಡ
‘ಈ ಹೊಲೆೀರ ಸ್ವಾಸ್ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಊರಿಡೀ ನಷ್ಟುಠುರ ಕ್ಟಿಟಿಕೊೀತೀಯಯಯ’ ಎಂದು ಬುದಧ ಹೆೀಳಿದ ; ನೀವು
ವಿದಾಯವಂತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹೆೀಗೂರ್ ತ್ತಾಳಿಕೊೀತೀರಿ ಎಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ತನು ಅಂಗಡ
ತ್ತೆರೆಯುವ ಪರಯತನು ಅಷ್ಟಟಿಕೆಕಿ ನಂತದೆ, ಸಾಲಕೆಕಿ ನಮಮ ಹತತರ ಬರಬೆೀಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸಿ ಹೊರಟುಹೊೀದ.
ಜೀಯಿಸ್ರ ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೀಗುವ ಧ್ಯೆೈಯರವಾಗಲ್ಲಲ; ಸ್ೂರ್ತಕ್ದ ಮನೆ ಬಿಕೊೀ ಎನುನುತತತುತ. ರಾಯರನುನು ಕ್ಂಡ;
ಯಾರಿಗ್ೀ ಅಜರ ಬರೆದುಕೊಡುತತದದರು. ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಈ ಬಿಟಿಟಿ ಕೆಲಸ್ವೆೀ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೆ.
ತ್ತಾನು ಇಂಗೆಲಂಡನ ಬರುವಾಗ ತಂದದದ ಶ್ವಾಸ್ ರಿೀಗಲ್ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಒಂದು ದನ ಹೊೀಗಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ಕ್ಡಬೆೀಕ್ು
ಎಂದುಕೊಂಡು. ಅವರ ಹುಟಿಟಿದ ತ್ತಾರಿೀಖು ಯಾವುದೆಂದು ಗ್ತತದದರೆ ಚೆನಾನುಗಿರುತತತುತ.
ಔಷ್ಟಧಿ ಬಾಟಿಲ ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಬರುತತದದ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಅಚರಕ್ರ ಮಗ ಗಣೆೀಶ ಎದುರು ಸಿಕ್ಕಿ. ಇವನದು ಬಹಳ
ವಿಚಿತರವಾದ ಮುಖವೆನನುಸಿತು. ಬಾಲಕ್ನ ದೆೀಹ; ಆದರೆ ಗುಳಿಬಿದದ ಕ್ಣುಣಗಳ ಮುದಮುಖ. ಸಿೀಲ್ ಹಾಕ್ದಂತ್ತೆ ಮುಚಿಚಾದ
ಬಾಯಿ. ತನನು ಕ್ಡೆಯೀ ನೀಡುತತದದ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಉತತರವಾಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಮುಗುಳನುಕ್ಕಿ. ಗಣೆೀಶ ಮಾತ್ತಾಡಲೆಂಬಂತ್ತೆ
ನಂತದುದ ನೀಡ ಆಶಚಾಯರವಾಯಿತು. ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ನಂತ. ಗಣೆೀಶ ಏನೀ ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಉಗುಗತತರುವುದು
ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಯಾತನೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನುನು ತೀರಗ್ಂಡದಂತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಹಜ ಸ್ನನುವೆೀಶ ಎನುನುವ
ಹಾಗೆ ಗಣೆೀಶನ ಮಾತು ಪೂಣರವಾಗಲು ಕಾದ. ಮುಖವನೆನುೀಲಲ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಗಣೆೀಶ, ನಮಮಲ್ಲ
ಶರತ್ತ್ಚಂದರರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಿಗುತತವೆಯೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ. ಅವನ ಸೆನುೀಹ ಆಶಚಾಯರವೆನನುಸಿತು. ‘ಇವೆ
ಯಾವಾಗಲಾದರೂರ್ ಬನನು’ ಎಂದು ಪಿರೀತಯಿಂದ ಮಾತ್ತಾಡ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ನಡೆದುಬಿಟಟಿ .
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ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಪೂಜೆ ಭಟಟಿ, ಅಡಗೆ ಭಟಟಿರ ಮಕ್ಕಿಳ ಜತ್ತೆ ಊಟವಾಯುತ. ಚಿಕ್ಕಿಯನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು ಪರಯತನುಸಿ ಸೀತು,
ಕೆೈತಳೆದು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಮುಂಚೆ ಆಗತ್ತಾನೆೀ ಪೂಜೆಯಾದದರಿಂದ ಹೊಸ್ ಹೂರ್ವು ಹೊಸ್ ತುಳಸಿಗಳಿಂದಾಗಿ
ಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಾಸ್ನೆ ಬರುತತದದ ದೆೀವರ ಕೊೀಣೆಯ ಎದುರು ನಂತು ಯೀಚಿಸಿದ. ಅವನ ವಿಚಾರ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಗಟಿಟಿಯಾಯಿತು.
ತನಗೆೀ ಅದನುನು ತೀರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿಪಡಸಿಕೊಳಳಲು ಇಚಿಛೆಸ್ದೆ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದಧ್ರ ತ್ತಾಸ್ು ನದೆದ ಮಾಡುವುದು
ಉತತಮವೆಂದು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಗಿರುವ ತೀವರತ್ತೆಯನೆನುಲಲ, ಶಕ್ತಯನೆನುಲಲ ದುಡಸಿಕೊಳಳಲು ಪರಯತನುಸಿದ.
ಲಘುವಾಗಿ ಅದೂರ್ ಇದೂರ್ ಯೀಚಿಸ್ುತತ ತನನುಳಗೆೀ ನಕ್ಕಿ. ವೆಸ್ಟಿ್ ಇಂಡಯನನುರು ಏಪರಡಸಿದದ ನೃತಯ ಒಂದರಲ್ಲ
ಮಾಗರರೆಟ್ ಅವನನುನು ಸ್ಂಗಿೀತ ಪಾರರಂಭವಾದ್ಡನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಕ್ುಣಿಯಲು ಎಳೆದದದಳು. ಹೆಜೆಜೆ ಹಾಕ್ಲು
ಬರದ ತ್ತಾನು ಬೆವರುತತ ಎಷ್ಟುಟಿ ಪೆಚಾಚಾಗಿದೆದ. ಮಾಗರರೆಟ್ ಹೆೀಗೆ ನಕ್ಕಿಳು ಎಂಬುದನುನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ. Jagan, relax
ಎನುನುತತ ಅವಳು, ತನನು ಸೆಟೆದುಕೊಂಡದದ ದೆೀಹವನೆನುಲಲ ಲಯಕೆಕಿ ಮೃದುಗ್ಳಿಸ್ಲು ವಿಶವಪರಯತನು ಮಾಡ ಸೀತದದಳು.
ಮೈಮರೆತು ಕ್ುಣಿಯುವ, ಹಾಡುವ ಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳು ಗ್ತತಲಲದ ಪೆದದ ನೀನು’ ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟ್ ರೆೀಗಿದದಳು.
ಕ್ುಡದಾಗಲೂರ್ ತ್ತಾನು ಸ್ಂಪೂಣರ ಸ್ಡಲವಾಗಿದದಲಲ.
ಥಟಟಿನೆ ಎದುದ ಕ್ೂರ್ತ. ಟರಂಕ್ನಂದ ಶ್ವಾಸ್ ರಿೀಗಲ್ ವಿಹಿಸಿಕಿಯ ಬಾಟಲನುನು ತ್ತೆಗೆದು ಕಾಗದದಲ್ಲ ಸ್ುತತ ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡ.
ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದವಸ್ಗಳಿಂದ ಉಪಯೀಗಿಸ್ದ ಕಾರನುನು ಗಾಯರೆೀಜನಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಕೊಂಡು
ಸಿೀದ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮನೆಕ್ಡೆ ಹೊರಟ. ಕಾರಿನ ಮೀಲೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಬಳಸಾಗುತತದೆ, ಅದೂರ್
ಕೊರಕ್ಲ ದಾರಿ. ದವೀಪದಂತದದ ಅವರ ಮನೆ ತಲುಪಿ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಹಿಡದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾರಿ ಬೆಲ್ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ
ಯಥಾಪರಕಾರ ಘೂರ್ಕ್ರ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆಗೆದು, ಸೆಲೂರ್ಯಟ್ ಮಾಡದ, ಹಜಾರದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ ಸಿಲಪಿಪನ ಮೀಲೆ ಜಗನಾನುಥನ
ಹೆಸ್ರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ತಟೆಟಿಯಲ್ಲಟುಟಿ ಮೀಲೆ ಹೊೀದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಸಿಲಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬ
ಹಳೆಯದಾದರೂರ್ ಸ್ುಂದರವಾಗಿದೆದ ರೆೀಷೆಮ ಗೌನ್ ಧ್ರಿಸಿದದ ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಕೆೈ ನೀಡ ಕ್ುಲುಕ್, ‘Excuse me. I am
not dressed’ ಅಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ಪರವಾಗಿಲಲ. ಮುಂಚೆ ತಳಿಸ್ದೆೀ ಬಂದದದಕೆಕಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಎಂದ. ‘Not at al.
You must feel free to drop in at any time’ ಎಂದು ಅವನನುನು ಮೀಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು.
‘ಏನು ಬಂದ ವಿಷ್ಟಯ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳದೆ ತನನುನುನು ಸಾವಗತಸಿದ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಸ್ಭಯತ್ತೆಯನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ. ‘ನನಗೆ
ಕೆಲಸ್ವಿದೆ. ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು. ಐದು ನಮಿಷ್ಟ ನಮಮನನು ನೀಡ ಹೊೀಗ್ೀಣೆಂದು ಬಂದೆ’, ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ನಾಚುತತ
ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಟಿ. ‘No you mustn’t give this to me. This is liquid velvet’ ಎಂದು
ಬಹಳ ಸ್ಂಭರಮದಂದ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಗನಾನುಥನನುನು ವಂದಸಿದರು. ‘Let us celebrate this
meeting, I will fix you a drink’ ಎಂದರು. ‘ಬೆೀಡ ನನಗೆ ಈಗಿನೂರ್ನು ಊಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಷಮ
ಕೆೀಳಿದ. ‘Then some liqueur is the right thing for you’ ಎಂದು ಒತ್ತಾತಯಪಡಸ್ುತತ ಸ್ುಂದರವಾದ
ನೀಳವಾದ ಗಾಜನ ಬಟಟಿಲಲ್ಲ ಸ್ುರಿದು ಕೊಟಟಿರು. ತ್ತಾವೂ ಬಗಿಗಸಿಕೊಂಡು ‘Cheers’ ಎಂದರು.
‘The labour party appears to be winnging the election this time also. The
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prediction of the “Daily Herlad” has failed’ ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ರೆೀಡಯೀದ ಮೀಲ್ದದ ಒಂದು ಮಾಸಿದ ಫೀಟೀ ಕ್ಂಡತು. ಹಿಂದನ ಸಾರಿ ಈ ಫೀಟೀವನುನು ಅವನು
ಗಮನಸಿರಲ್ಲಲ. ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಆಸ್ಕ್ತಯಿಂದ ಫೀಟೀ ನೀಡುತತ, ‘ಲೆೀಬರ್ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಿ ಬಂದರೆ ಕ್ನಸಿವೆೀರಟಿವ್
ಪಕ್ಷದಂತ್ತೆ ನಡಕೊೀತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕ್ನಸಿವೆೀರಟಿೀವ್ಗಳು ಅಧಿಕಾರಕೆಕಿ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಿೀ ವಿಷ್ಟಯಗಳಲ್ಲ ಲೆಫಿಟಿಸ್ಟಿ್ ನೀತಯನೆನುೀ
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಇಂಗೆಲಂಡ್ ರಾಜಕ್ೀಯ ವಿಚಿತರ’ ಎಂದ. ಜಗನಾನುಥ ಮಾಸಿದ ಫೀಟೀವನುನು ನೀಡುತತರುವುದನುನು
ಗಮನಸಿದ ಪುರಾಣಿಕ್ರು,
‘That was taken many decades ago, whn I married’ ಎಂದರು.
ಫೀಟೀ ಅತಯಂತ ಕ್ುತೂರ್ಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತುತ, ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಂಡತ ನಂತದದರು, ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಪೆೀಟ
ಸ್ುತತ, ಕೊೀಟ್ ತಟುಟಿ ಕ್ಚೆಚಾ ಪಂಚೆಯುಟಿಟಿದದರು. ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲದದ ಅವರ ಹೆಂಡತ ಮೈತುಂಬ ಸೆರಗು ಹೊದುದ ನಡುವೆ ಬೆೈತಲೆ
ತ್ತೆಗೆದು ತಲೆಯತತ ನಸ್ುನಗುತತ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮೈಗ್ತತಕೊಂಡು ನಂತದದರು. ಮೂರ್ರು ಗುಂಡಗಳನೂರ್ನು ಹಾಕ್ದದ ಪುರಾಣಿಕ್ರ
ಕ್ಪುಪ ಕೊೀಟಿನಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಆಕ್ಷರಸಿದದ ಸ್ಂಗತಯಂದರೆ ಅದರ ದ್ಡಡ ದ್ಡಡ ಕಾಲರುಗಳು. ಎಲಲಕ್ಕಿಂತ
ಮುಖಯವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರಂತಕಾರಿ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದದದ ಹೊಸ್ಯುಗದ ಧೀರಣೆಯನೆನುಲಲ ಭಟಿಟಿ ಇಳಿಸಿದದ ವಿವರವೆಂದರೆ
ಇಂತಹ ಫೀಟೀದಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಹಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೀ ಬಾಸಿಂಗ ತಟಟಿೀ ನಲುಲವಂತ್ತೆ ನಲಲದೆ
ಕೆೈಗಳಲ್ಲ ಇಬಬರೂರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಿಡದು ನಂತದುದ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತ ಇಬಬರೂರ್ ಯಾವುದ್ೀ ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಫೀಟೀದಲ್ಲ
ಪಾರಮುಖಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ್ತೆ ಕಾನವೀಕೆೀಷ್ಟನನುನ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲ ನಲುಲವ ರಿೀತಯಲ್ಲ ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡು ಹಿಡದು
ನಂತದದರು. ಗಂಡಹೆಂಡರಿಬಬರ ಕ್ಣುಣಗಳಲೂರ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಪುಸ್ತಕ್ಗಳನುನು ಹಿಡದು ನಂತ ತ್ತಾವು ಎಲಲರಿಗಿಂತ ಭಿನನುರು ಎಂಬ
ಭಾವನೆ ಇದದಂತತುತ. ಫೀಟೀದ ಕೆಳಗೆ ಇಬಬರ ಹೆಸ್ರೂರ್, ಇದು ಅಕ್ಷತ ವಿಧ್ವಾ ವಿವಾಹದ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲ ತ್ತೆಗೆದದೆದಂದೂರ್
ಬರೆದತುತ.
ಮೈಮರೆತು ಫೀಟೀದ ಪರತಯಂದು ವಿವರವನೂರ್ನು ನೀಡುತತ ನಂತ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರು,
‘Have you succeeded in shocking the medieval citizens of our town?’ ಎಂದು
ಕೆೀಳಿದರು. ಜಗನಾನುಥ ನಗುತತ ‘ಏನೀ ಪರಯತನುವಂತೂರ್ ನಡೆದದೆ’ ಎಂದ. ಗಾಲಸ್ನುನು ಕೆಳಗಿಟುಟಿ, ‘ಇನನುಮಮ ಬಂದು
ನೀಡೆತೀನೆ, ಈಗ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು, ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಎಂದು ಕೆೈ ಕ್ುಲುಕ್ದ. ‘Thanks for the wonderful whisky.
Nothing else could have please me more’ ಎಂದು ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಮತತಮಮ ಕೆೈಕ್ುಲುಕ್, ಪೆೈಪ್
ಎತತಕೊಂಡರು. ಗೆೀಟಿನ ತನಕ್ ಬಂದು ‘Come again’ ಎಂದು ಬಿೀಳ್ಕಿಟಟಿರು.
ಜಗನಾನುಥ ಬಹಳ ಹಷ್ಟರದಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿದ. ಆದರೆ ಸ್ಂಜೆ ತ್ತಾನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದದುದದು ನೆನಪಾದಂತ್ತೆ
ತಳಮಳವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ತ್ತಾನು ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಹಿೀಗೆ ಎದುದಹೊೀಗಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರನುನು ನೀಡ ಬಂದೆ ಎಂದು ತನನು
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ವತರನೆಯ ಬಗೆಗ ಆಶಚಾಯರಪಟಟಿ.
***
ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುವುದನೆನು ಆಸೆಯಲ್ಲ ಭಯದಲ್ಲ ಕಾದದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅಂಗಳದಾಚೆ ಹೊಲೆಯರು ಬಂದು ನಂತದುದದು
ಕಾಣಿಸಿತು. ಮಹಡಯಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ತನನು ಕಾಲುಗಳು ನಬರಲವಾಗಿವೆ ಎನನುಸಿತು. ಅಂಗೆೈ ಬೆವತತುತ. ಅಂಗಳದಾಚೆ
ಅವು ನಂತದಾದವೆ; ಏನನೂರ್ನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ದೆ ಅವು ನಂತದಾದವೆ – ಎಂದ ತನಗೆೀ ಅಂದುಕೊಂಡು ಚಾವಡಗೆ ಬಂದ. ‘ ಸ್ವಲಪ
ಇರಿ, ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಏನು ಹೆೀಳಿದರೂರ್ ಬೆಪಾಪಗಿ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳತತವೆ; ಈಗ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ
ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ್ತೆ ನಂತವೆ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಯಾತನೆಯಾಯಿತು. ಚಾವಟಿಯಲ್ಲ ಹೊಡೆದಂತ್ತಾಗಬೆೀಕ್ು. ಆಗ ಎಚಚಾತ್ತಾತವು.
ಮೊೀಸ್ ದಹ ದುರಾಸೆಯ ಈ ಪರಪಂಚಕೆಕಿ ಬಂದು ಬಿದುದ ಕೆೈಯಡಡ ಯಾವು. ಬಯಸಿದವು. ಕ್ಲ್ತ್ತಾವು.
ನಶಛೆಯ ಗಟಿಟಿಯಾಯಿತು. ಜಗನಾನುಥ ದೆೀವರ ಮನೆಯ ಎದುರು ನಂತ.
ಕ್ತತಲ್ನ ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಕ್ಂಚಿನ ದೀಪಗಳು. ಸ್ಂಪುಟದಲ್ಲ ಮನೆಯ ದೆೀವರಾದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಿದೆ.
ಅದಕೆಕಿ ಮುಟುಟಿಚಟಾಟಿದರೆ ಮನೆಯಳಗೆ ಕಾಳಿಂಗಸ್ಪರ ಬರುತತದೆ, ತೀಟಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಬಿೀಳುತತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಸಾವಿರ
ವಷ್ಟರದ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಂತ್ತೆ. ನತಯ ಅದರ ತೀಥರವನುನು ಎಷ್ಟುಟಿ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದಲೀ ಈ ಮನೆತನದವರು ಕ್ುಡದ ಮೀಲೆಯೀ
ಊಟ ಮಾಡುವುದು.
ಮತತಮಮ ಸಾನುನ ಮಾಡ ಬಂದ ಪೂಜೆಯ ಭಟಟಿರು ನಂದಾದೀಪಕೆಕಿ ಎಣೆಣ ಹಾಕ್ದರು. ಹಗಲು ರಾತ್ತೆರ ಉರಿಯುವ ಈ
ದೀಪಕೊಕಿಂದು ವಾಸ್ನೆಯೂರ್ ಇದೆ ಅನನುಸಿತು. ಗಂಧ್, ಸ್ಂಜೆಯ ಹೊತತಗೆ ಮಲ್ನವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ, ಶಂಕ್ುಪುಷ್ಟಪ,
ಗುಲಾಬಿ, ಕೆಂಡಸ್ಂಪಿಗೆ, ಎಣೆಣ, ಊದುಬತತ ಮಿಶ್ರತವಾದ ಕೊಳೆಯುವ ಸ್ವಿವಾದ ವಾಸ್ನೆ, ಬತತಯಿಂದ ಬತತಗೆ ಅಂಟಿ
ಉರಿಯುತತಲೆೀ ಇರುವ ದೀಪದ ಚೂರ್ಪಾದ ನಾಲಗೆ, ಇದರಿಂದ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕ್ಯ ಎದುರು ಉಪನಯನ; ಮತ್ತೆತ
ಈ ಬೆಂಕ್ಯಿಂದಲೆೀ ಲಗನುದ ಹೊೀಮ. ಪಾರಯಶಃ ಸಾವಿರ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದಲೂರ್ ಉರಿಯುತತ ಬಂದರುವ ಬೆಂಕ್ಯಂದು ಚಿಕ್ಕಿ
ತಳಿದದಾದರೆ. ಸ್ನಾತನವಾದ ದೀಪ.
ಈ ಸಾತತಯದ ಕ್ಲಪನೆಯನುನು ಕ್ಂಡರೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕೆಲವೊಮಮ ನಗುಬರುತತದೆ. ಮಜಜೆಗೆಯಿಂದ ಹೆಪುಪ. ಈ ಹೆಪಿಪನ
ಮಜಜೆಗೆಯಿಂದ ನಾಳೆಯ ಹೆಪುಪ, ಅದರ ಮಜಜೆಗೆಯಿಂದ ನಾಡದದನ ಮೊಸ್ರು ಹಿೀಗೆ ವಷ್ಟರವಿಡೀ ಅದೆೀ ಮಜಜೆಗೆಯಿಂದ
ಹಾಲು ಹೆಪಾಪಗುತತ ಹೊೀಗುತತದೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ವಷ್ಟರಕೊಕಿಂದು ಸಾರಿ ಹೊಸ್ ಹೆಪುಪ ಮಾಡುತ್ತಾತರೆ – ಸಾವತ ಮಳೆಯ ನೀರನುನು
ಹಾಲ್ಗೆ ಹಾಕ್. ಆದರೆ ಆ ದೀಪ ಮಾತರ ಮನೆಗೆ ಅಗಿನುಯನುನು ಒದಗಿಸ್ುತತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉರಿಯುತತಲೆೀ ಇದೆ.
ಸ್ಂಬಳ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಳಳವ ಆಚರಕ್ ಭಟಟಿರ ಕಾಪಾಡಕೊಂಡು ಬಂದ ಶ್ಖ್ಯೆ ಇದು. ಎಲಲೀ ಒಂದು ದನ ಮರೆತದದರಿಂದ ಎಣೆಣ
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ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಆರಿರಬಾರದು? ಭಟಟಿರು ಅವಸ್ರದಂದ ಕ್ಡಡ ಗಿೀರಿ ಹತತಸಿರಬಾರದು? – ಆದರೂರ್ ನಂಬಿಕೆ; ಮನೆತನದ
ದೀಪ, ಸಾವಿರ ವಷ್ಟರದಂದ ಉರಿದು ಬಂದರುವ ದೀಪ, ಪಿತೃಗಳು ಹೊತತಸಿಟಿಟಿರುವ ದೀಪ ಇತ್ತಾಯದ.
ಪೂಜೆಯ ಭಟಟಿರ ಎದುರಲೆಲೀ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮ ತರುವುದೆ? ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಲ್ಗೆಯಲೆಲ
ಒಳಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆ? ಸ್ಂಪುಟ ಸ್ಮೀತ ತುರುವುದೆ? ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳಳತಡಗಿತು. ಪಾದಗಳು
ಬೆವರಿದವು. ಇನುನು ಹಿಂದೆಗೆಯಲಾರೆನೆನನುಸಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ, ಮೈಲ್ಗೆಯಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರುರ ಒಳ ಬರುವುದು ನೀಡ
ಭಟಟಿರು ಅವಾಕಾಕಿದರು.
ತ್ತಾನೆೀನೂರ್ ಅಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ವತರಸ್ುತತಲೆಲಂದು ನಟಿಸ್ುವುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವಶಯಕ್ವಾಗಿತುತ. ಆದರೂರ್ ಗಾಬರಿಯಾದ
ಭಟಟಿರ ಕ್ಣೆಣದುರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಕೆರಳಿ ನಂತವನಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೈಯಡಡಬೆೀಕಾಯುತ. ಯಾರೂರ್ ಕೆೈಹಿಡದುರ ತನನುನುನು
ಎಳೆಯದದದರೂರ್ ಮನೆ ಮಂದಯಲಲ ತನನುನುನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಜಗುಗತತದದರೂರ್ ಎಂಬಂತ್ತೆ ಉಸಿರುಕ್ಟಿಟಿ ಮುನುನುಗಿಗ ಸ್ಂಪುಟದ
ಸ್ಮೀತವಾಗಿ ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಎತತದ. ತ್ತಾನು ಅನುಭವಿಸ್ುತತರುವ ಒತತಡ ಎಷ್ಟುಟಿ ಹಾಸಾಯಸ್ಪದ ಎಂದು ಅನನುಸಿದರೂರ್
ಕ್ಣುಣಗಳು ಉರಿಯುತತದುದವು. ಮುಖ ಬಿಸಿಯಾಗಿತುತ. ನೆಟಟಿಗೆ ಚೂರ್ಪಾಗಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪದ ಹಿಂದೆ ನಂತ ಭಟಟಿರು
ದೀಘರ ನೆರಳಾಗಿದದರು. ಜಗನಾನುಥ ಮುಗುಳನುಗಲು ಪರಯತನುಸಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಡೆ ನೀಡದ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು
ತೀಚದ ಭಟಟಿರು ಬತತಯನುನು ತಳಿಳ ದೀಪವನುನು ಬೆಳೆಸ್ುತತ, ನಗಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ‘ಏನು ಬೆೀಕ್ತುತ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು.
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ‘ಏನಲಲ’ ಎಂದು ಸ್ಣಣದನಯಲ್ಲ ಹೆೀಳಿ, ‘ಐದು ನಮಿಷ್ಟ ಅಷೆಟಿ. ಹಿಂದಕೆಕಿ ತಂದು ಬಿಡತೀನ’
ಎಂದು ಸ್ಭಯವಾದ ಮಾತನಲ್ಲ ಕ್ಷಮ ಬೆೀಡುವವನಂತ್ತೆ ಕೆೀಳಿದ.
ಓಡಬೆೀಕೆಂಬ ಅಸೆಯನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡು ತಲೆ ತಗಿಗಸಿ ದೆೀವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದ. ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತತ
ಚಾವಡಗೆ ಬಂದ. ಅನಾವಶಯಕ್ವೆನನುಸಿದರೂರ್, ಅವನ ಕೆೈ ಮಾತರ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಿದದ ಸ್ಂಪುಟವನುನು ನೀಯುವಷ್ಟುಟಿ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ
ಹಿಡದುಕೊಂಡತುತ.
ಚಾವಡಯಿಂದಳಿದು ಅಂಗಳಕೆಕಿ ಬಂದ. ನಂತ. ಹಿಂದಕೆಕಿ ತರುಗಿ ನೀಡಬೆೀಕೆಂಬ ಆಸೆಯನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡು. ಆದರೂರ್
ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ, ಪೂಜೆಯ ಭಟಟಿರು, ಅಡಗೆಯವರು, ಅವರ ಮಕ್ಕಿಳು ನಂತು ತನನುನುನು ನೀಡುತತ ನಂತದಾದರೆ ಎನನುಸಿತು.
ತನನು ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಚುಳುಕಾಗುವಂತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತನನುನುನು ನೀಡುತತದಾದರೆ. ಹಿಂದಕೆಕಿ ತರುಗಿ ಅವರ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಣಿಣಟುಟಿ ನೀಡ,
ಅವರ ಆತರತ್ತೆಯನುನು ಜರಿದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ತನನು ಈ ಯಾತನೆಯನುನು ಕ್ಳೆದುಕೊಳಳಬಹುದತುತ. ಆದರೆ ತರುಗಿ
ನೀಡಲಾರದಷ್ಟುಟಿ ಅವನಗೆ ಭಯವಾಗಿತುತ. ಅಥವಾ ಕ್ಣಿಣಗೆ ಕ್ಣಿಣಟುಟಿ ನೀಡ ಅವರನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸ್ುವ ಹಿಂಸೆ
ಅತಯಾದೀತ್ತೆಂದೂರ್ ಅನನುಸಿತುತ. ಸ್ಂಪುಟ ಹಿಡದ ಕೆೈ ಬೆವರುತತತುತ. ಈ ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಪಾರಯಶಃ ಹೊಸಿಲು
ದಾಟಿದೆದೀ ಇಲಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾತ್ತಾಡಲಾರದಷ್ಟುಟಿ ಅವಾಕಾಕಿಗಿ ನಂತರಬಹುದು. ತ್ತಾನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬರಲ್ ಎಂದು ತಮಮ
ಪಾರಣವನೆನುಲಲ ಕ್ಣಣಲ್ಟುಟಿ ನನನುನುನು ಪಾರಥರನೆಯಲ್ಲ ಸೆಳೆಯುತತರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ುಮಮದೆೀ ಹಿೀಗೆ ನಂತದೆದೀನೆ
ಎಂದು ಎದುರು ನೀಡದ. ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ಹೊಲೆಯರು ಅನಾಥರಂತ್ತೆ ಅಂಗಳದಾಚೆ ನಂತದುದವು. ಅವುಗಳ
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ಕ್ಣುಣಗಳು ಏನನೂರ್ನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತರುವಂತ್ತೆ ತೀರಲ್ಲಲ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ನಂತ ಚಿಕ್ಕಿಯನನು ತನನುನನು ಅವು ಸ್ುಮಮನೆೀ
ನೀಡುತತದಾದವೆ ಅಷೆಟಿ. ಮುಂದೆೀನು ಸಫುೀಟಿಸಿೀತು ಎಂದವಕೆಕಿ ಗ್ತತಲಲ. ಬೆೀಕ್ಲಲ.
ಜಗನಾನುಥ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ನಡೆದ. ದೂರ್ರದ ಬೆಟಟಿದ ಹೆಗಲ್ನ ಮೀಲೆ ಸ್ೂರ್ಯರ ಕೆಂಪು ಉಂಡೆಯಾಗಿದದ. ಹುಲ್ಲನ ದಬಬದ
ಮೀಲೆ ಸ್ಂಜೆಯ ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ತ್ತೆಳು ಬಿಸಿಲು ಬಿದದತುತ. ಗುಡಡದ ಕೆಳಗೆ ಹಾವಿನಂತ್ತೆ ಡಂಕಾದ ರಸೆತಯಲ್ಲ
ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಲಾಸ್ಟಿ್ ಬಸ್ುಸಿ ಧ್ೂರ್ಳೆಬಿಬಸ್ುತತ ಬರುವುದು ಕ್ಂಡತು. ಕೊರಳಿನ ಗಂಟೆಯನುನು ಶಬದ ಮಾಡುತತ ಹಸ್ು
ಕ್ರುಗಳು ಕೊಟಿಟಿಗೆ ಕ್ಡೆ ಬಂದವು. ಈ ಹೊತತಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎದುರು ನಂತರಬೆೀಕ್ತುತ. ಕಾವೆೀರಿ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಹೊರೆ
ಸೌದೆ ಹೊತುತ, ಸಿೀರೆಯನುನು ಮೀಲಕೆಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರಕೆಕಿ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಹೆಜೆಜೆಹಾಕ್ುತತ ಅಂಗಳ ಹಾಯದಳು. ಈ
ಹೊಲೆೀರ ಕ್ುದೆರಗಳು ಅಯಯನವರಂತ್ತೆ ಬಿಳಿಯಂಗಿ ತಟುಟಿ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆಯುಟಟಿದುದ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಸ್ಪದವಾಗಿ
ಕ್ಂಡರಬೆೀಕ್ು; ಕ್ಸ್ಕೆಕಿಂದು ನಕ್ಕಿಳು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಎಷ್ಟುಟಿ ಅಸ್ಂಬದದ ಸ್ನನುವೆೀಶ ಅನನುಸಿತುತ. ಈ ಶಾಲ್ಗಾರಮ ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಬರಿ ಒಂದು ಕ್ಲ್ಲನ
ಉಂಡೆ. ಆದರೂರ್ ಅದರ ಸ್ುತತ ಉತಕಿಟ ನಾಟಕ್! ಈ ಕ್ಲ್ಲನುಂಡೆಯನುನು ಮುಟುಟಿವುದು ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತವದ
ಅನುಭವ ಅಂತ ಆಕೆ ನಾನು ತಳಿದದೆದೀನೆ? ಇಡೀ ಅಂಗಳವನುನು ಒಂದು ಅಯಸಾಕಿಂತ ಕೆಷತರ ಮಾಡ ಕ್ಣಣ ಮುಂದೆ
ಹೊಲೆಯರನೂರ್ನು ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಿಯನೂರ್ನು ನಲ್ಲಸಿಕೊಂಡು ತ್ತಾನು ಈಗ ಮಾಡುತತರುವುದಕ್ೂರ್ಕಿ, ತುಂಬ ತಳಿಯಾಗಿ
ತಕ್ರಬದಧವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡ ದೆೀವರಿಲಲವೆಂಬ ವೆೈಜಾಞಾನಕ್ ತೀಮಾರನಕೆಕಿ ಬಂದ ತನನು ವಯಕ್ತತವಕ್ೂರ್ಕಿ ಏನಾದರೂರ್
ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದೆಯೀ ಎಂದು ಸ್ಂದೆೀಹವಾಯಿತು.
ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಮುಟಿಟಿಸ್ಹೊೀಗುವುದರ ಮೂರ್ಲಕ್ ಈ ಕ್ಲ್ಲನುಂಡೆಯನುನು ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮಾಡುತತರೊೀದು ತ್ತಾನೆೀ ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ಕ್ರಯಯ ಆಭಾಸ್ ಥಟಟಿನೆೀ ಹೊಳೆಯಿತ್ತಾದರೂರ್ ಅಲಾಲಡಲಾರದಂತ್ತೆ ನಂತ. ತುಂಬ ಪರಯತನುಪಟುಟಿ ಬೆನನು
ಹಿಂದೆ ನೀಡದ. ಚಿಕ್ಕಿಯಾದಯಾಗಿ ಮನೆಮಂದಯಲಲ ನಂತದದರು. ಜಗುಲ್ಯ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕೆಲಸ್ದ ಆಳುಗಳೂರ್
ನಂತದದರು. ತನನುನೆನುೀ ನೀಡುತತದದರು. ಚಿಕ್ಕಿಯ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಇಲಲದದದಲ್ಲ ತನನುನನುವರು ಖಂಡತ
ಕ್ರೆಯುತತದದರು. ಮಗನ ಹೆಣವನುನು ಸ್ಮಶಾನಕೆಕಿ ಒಯುಯವುದನುನು ನೀಡುತತ ನಂತ ತ್ತಾಯಿಯಂತ್ತೆ ಅವರು ನಂತದದರು.
ಯಾವತೂರ್ತ ಹೊಸ್ಲು ದಾಟದ ಸಾವಿರ ವಷ್ಟರದ ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮದ ಬಗೆಗ ಅವರು ಯೀಚಿಸ್ುತತರಬಹುದಾದೆದಲಲ
ಜಗನಾನುಥನ ಪರಜೆಞಾಯ ಒಂದಂಶವಾಗಿಬಿಟಿಟಿತು. ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕ್ಣಣಗಳೂರ್ ತನನುಳಗಿದಾದವೆ ಎನನುಸಿ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡದದದ
ಕ್ಪುಪ ಶ್ಲೆ ಕೆಂಡದಂತ್ತೆ ಉರಿಯಿತು.
ಹೊಲೆಯರಿಗಾಗಿ ತ್ತಾನದನುನು ಮಾಡುತತರುವುದ್ ಅಥವಾ ತನಗಾಗಿಯ? ಬಾರಹಮಣತವದ ವಿಸ್ಜರನೆಗಾಗಿಯೂರ್? ಹಿೀಗೆೀ
ವಿಸ್ಜರಸಿಕೊಳುಳತತ ಅಡಗರು ಹೆೀಳುವ ಅವಧ್ೂರ್ತನ ದಾರಿಯನುನು ನಾನೀಗ ತುಳಿಯುತತರುವುದ್? ಹೆೀಗೆ ಈ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲ
ತ್ತಾನು ಕ್ಲ್ತದದ ಮಾಕ್ಸಿ್ರ ರಸೆಲಲರೆಲಲ ತನನುಂದ ಇಂಗಿಹೊೀಗುತತದಾದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಬಿಬಬಾಯಿತು.
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ತ್ತಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡದದನುನು ಮತ್ತೆತ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿಪಡಸಿಕೊಳಳಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಯಾವುದನೂರ್ನು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ದ ಹೊಲೆಯರೂರ್ ಇನೂರ್ನು
ರೂರ್ಪಧ್ಯಾರಣಮಾಡದ ಪೆರೀತಗಳಂತ್ತೆ ಎದುರು ನಂತದಾದವೆ. ನಾನು ಹಿೀಗೆ ತುಯುಯತತ ಇಲ್ಲ ನಂತರಲಾರೆ. ನನನು ನಧ್ಯಾರರ
ನಬರಲವಾದ ಘಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಯ ಕ್ಣುಣಗಳು ನನನುನುನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಗೆದುದಬಿಡುತತವೆ. ಈ ನಮಿಷ್ಟ ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಮುಂದ್ಡಡ
ನಡೆದರುವ ನಾನು, ಆಳುಕ್ನಲ್ಲ ಹಿಮಮಟುಟಿವ ನಾನು ಬೆೀರೆಯಲಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ರಯ ನನನು ತಲೆಗೆ ಬಂತು? ಊರಿನ
ಮಂಜುನಾಥನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಇಷ್ಟಟಿದೆೀವತ್ತೆಗೆ ಹೊಲೆಯ ಸ್ಪಶರವಾಗಬೆೀಕ್ು. ಇಲಲವೆೀ ನನನು ನಧ್ಯಾರರ
ನಜವಾಗಲಾರದು, ದೃಢವಾಗಲಾರದು, ಹೊಲೆಯರು ಹಳೆಯದನುನು ನೀಗಿ ಹೊಸ್ದನುನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಈ ಕ್ರಯಗೆ
ಅಗತಯವಾದ ಹಿಂಸೆಗೆ ನಾನು ತಯಾರಾದರೆ ಪರಿವತರನೆಯ ಹಿಂಸೆಯ ಮೊದಲನೆೀ ಪಾಠ ಕ್ಲ್ತಂತ್ತೆ-ಇತ್ತಾಯದ ಯೀಚಿಸಿದೆದ.
ನಾನು ಯೀಚಿಸಿದುದ ಸ್ರಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಜೆಜೆಯಿಡಬೆೀಕ್ು-ಅಷೆಟಿ. ಇಲಲವಾದರೆ ಬೆನನು ಹಿಂದನ ಚಿಕ್ಕಿ ಗೆಲುಲತ್ತಾತರೆ.
ಮತತಮಮ ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ ತರುಗಿ ನೀಡದ. ಇಡೀ ಮನೆ ಪೆರೀತಕ್ಳೆ ಹೊತುತ ನಂತತುತ; ತನನುನುನು ತರಸ್ಕಿರಿಸಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲ
ಬಿದದ ಒಂದು ಶುಷ್ಟಕಿವಸ್ುತವನಾನುಗಿ ಮಾಡತುತ.
ಈ ಭಿೀತ ಮತುತ ಆತಂಕ್ದ ಸ್ನನುವೆೀಶ ಮೊದಲೆೀ ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ್ತೆ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ನಂತದದ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ದಗಿಲು
ಹುಟಿಟಿಸಿರಬೆೀಕ್ು. ತನು ಮುಂದೆ ಹೆಜೆಜೆ ಇಟುಟಿ ಅಂಗಳ ಹಾದು ಹೊೀಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೆೈಯಲ್ಲರುವ ಶ್ಲೆಯನುನು ಒಡಡದದದರೆ
ಅವು ಹೊರಟು ಹೊೀದಾವು. ತುತ್ತಾರಗಿ ಏನನಾನುದರೂರ್ ಮಾಡಬಿಡಬೆೀಕಾದ ಸ್ನನುವೆೀಶದಲ್ಲ ತ್ತಾನದೆದೀನೆಂದು ಮನದಟಾಟಿ
ದ್ಡನೆ ಜಗನಾನುಥ ಸ್ರಸ್ರ ಹೆಜೆಜೆ ಹಾಕ್ದ.
ನಡೆಯುವಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡ; ಮುಖಯವಾದ ಪರಶೆನು ಇದು: ದೆೀವರು ಯಾಕೆ ನನನುನುನು ಹಿೀಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾದನೆ? ಕ್ಲೆಲಂದು
ಸಾಥಾಪಿಸ್ಹೊೀದದುದ ಯಾಕೆ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಾಯಿತು? ಗಂಟೆಗಳು ಯಾಕೆ ನನನುಳಗೆ ಮೊಳಗುತ್ತಾತವೆ? ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ಂದು
ವಿದುಯಕ್ತಕ್ರಯಯ ಪುರೊೀಹಿತನ ಹಾಗೆ ತ್ತಾನು ಪರತ ಹೆಜೆಜೆಗೂರ್ ಕ್ಲಲನುನು ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮಾಡುತತ, ಆದರೆ ಇದು
ಶಾಲ್ಗಾರಮವಲಲ ಬರಿ ಕ್ಲೆಲಂದು ಸಾರಲು ಯತನುಸ್ುತತ ನಡೆದದೆದೀನೆ. ಯಾವ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿ ಅಪೆೀಕೆಷಯೂರ್ ಇಲಲದೆ ಮೀಯುವಾಗ
ಮುಖ ಎತತ ನೀಡುವ ಪಶುವಿನ ಕ್ಣುಣಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಲೆಯರ ಕ್ಣುಣಗಳು ನನನುನುನು ನೀಡುತತವೆ, ಏನನೂರ್ನು ನರಿೀಕ್ಷದೆ.
ಅವಕೆಕಿ ಭೂರ್ತವಿಲಲ, ಭವಿಷ್ಟಯವಿಲಲ. ಬೆನನು ಹಿಂದನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಅಂತಃಕಾರಣವಿದೆ. ಜಗುಗತ್ತಾತವೆ. ನಾನೀಗ
ಮಗುಚಿಕೊಳುಳವೆನ, ಮಗಗಲು ಬದಲ್ಸಿ ಅವುಗಳ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ಫಲವಾಗುತ್ತಾತಗುವೆನ ನೀಡಬೆೀಕ್ು.
ಹೊಲೆಯರ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ನಂತ. ಒಡೆಯ ಎಷ್ಟಟಿ ಹತತರ ಬಂದುಬಿಟಟಿನೆಂದು ಅವು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಸ್ರಿದವು. ಸ್ಂಪುಟದ
ಮುಚಚಾಳ ತ್ತೆರೆಯುವಾಗ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ಕ್ರಯ ಎಷ್ಟುಟಿ ಅಭಾಸ್ವೆನನುಸಿತ್ತೆಂದರೆ, ಈಗ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಗಳು ಮೊಳಗಿದರೆ
ಸ್ರಿಯಾದ ವಾಯಖ್ಯಾಯನವಾಗುತ್ತೆತ ಅಂದುಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಬೆತತಲೆಯಾದ ಕ್ಪಪದ ಕ್ಲಲನುನು ಅಂಗೆೈ ಮೀಲ್ಟುಟಿ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ
ಒಡಡ ನಂತ ಮುಹೂರ್ತರ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ತನಗೆ ಪರಿವೆಯಿಲಲದಂತ್ತೆ ತನನುನುನು ಆಕ್ರಮಿಸಿತು. ಗಂಟಲ್ನ ನರಗಳು ಉಬಿಬದವು.
ಆಳವಾದ ನಡುಗುವ ಸ್ವರದಲ್ಲ,
‘ಮುಟಿಟಿ’ ಎಂದ.
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ಸ್ುತತಲೂರ್ ನೀಡದ. ಸ್ೂರ್ಯರ ಮುಳುಗುತತದಾದನೆ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಭಯಗರಸ್ತರಾಗಿ ನಂತ ಚಿಕ್ಕಿ, ಪೂಜೆ ಭಟಟಿರು. ಅಲಲದೆ
ಜನಾಧ್ರನಸೆಟಿಟಿ ಅಂಗಳದ್ಂದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ನಂತದದ. ಒಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಜಾತಯ ಆಳುಗಳು ಸಂಟಕೆಕಿ ಕ್ತತ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಇನನುಂದು
ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ನಂತು ನೀಡುತತದುದವು. ಮುಖ ಒರೆಸಿಕೊಳುಳತತ ಕಾವೆೀರಿ ಚಿಟೆಟಿಗ್ರಗಿ ನಂತದದಳು. ಎದುರು
ಬೆಪಪರಂತ್ತೆ ಹೊಲೆಯರು ನಂತದದವು. ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ ಕ್ಂಪಿಸಿತು, ಕ್ೂರ್ದಲುಗಳು ಎದುದ ನಂತವು. ಪುಸ್ಲಾಯಿಸ್ುವ
ಸ್ವರದಲ್ಲ.
‘ಮುಟಿಟಿ’ ಎಂದು ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಬೆೀಡದ.
ಆಡಬೆೀಕಾದ ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಗಂಟಲೆಲಲ ಹೂರ್ತವು. ಇದು ಯಃಕ್ಶ್ಚಾತ್ ಪದಾಥರ ಮುಟಿಟಿ; ನನನು ಜೀವನವನೆನು ಕೆೈಯಲ್ಲ
ಹಿಡದು ಒಡಡದೆದೀನೆ ಮುಟಿಟಿ; ನನನು ಅಂತರಂಗದ ಅತಯಂತ ಆಯಸ್ಥಾಳವನುನು ಮುಟಿಟಿ; ಸ್ಂಜೆಯ ಅಚರನೆಯ ಹೊತತದು.
ಮುಟಿಟಿ. ಎಂದೂರ್ ಆರದ ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಬರಿದೆೀ ಉರಿಯುತತದೆ. ಹಿಂದೆ ನಂತವರು ಎಷ್ಟುಟಿ ಋಣಾನುಬಂಧ್ಗಳನುನು ಜಾಞಾಪಿಸ್ುತತ
ಜಗುಗತತದಾದರೆ. ಯವುದಕಾಕಿಗಿ ಕಾದದದೀರಿ. ನಾನು ಏನು ಒಡಡದೆದೀನೆ. ಪಾರಯಶಃ ಹಿೀಗೆ : ನಾನು ಇಗ್ೀ ಇದು ಬರಿ ಕ್ಲುಲ
ಎಂದು ಒಡಡದದರಿಂದಲೆೀ ಇದು ಶಾಲ್ಗಾರಮ. ಒಡಡದದನುನು ನೀವು ಮುಟಿಟಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲಲ ಇದು ಕ್ಲಲಗುತತದೆ. ಈ ನನನು
ಆತರತ್ತೆ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಾಗುತತದೆ; ನಾನು ಒಡಡದದರಿಂದ ನೀವು ಮುಟಿಟಿದದರಿಂದ ಅವರೆಲಲ ನೀಡದದರಿಂದ ಈ ಕ್ಪಾಪಗುತತರುವ
ಸ್ಂಜೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲುಲ ಶಾಲ್ಗಾರಮವಾಗಲ್, ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಕ್ಲಾಲಗಲ್. ಕಾಡುಹಂದ ಬರಲ್, ಹುಲ್ ಬರಲ್ ಹೆದರದೆೀ ಇರುವ ಪಿಳಳ
ಮುಟುಟಿ. ಆಮೀಲೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹೊಸ್ಲು ದಾಟುವ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ. ಶತಮಾನಗಳು ಪಲಲಟವಾಗುತತವೆ. ಈಗ
ಮುಟಿಟಿ, ಕ್ಲ್ಯಿರಿ, ಮುಟಿಟಿ. ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ುಲಭ. ಮುಟಿಟಿ.
ಕೆೈ ಬೆವರುತತತುತ. ಹೊಲೆಯರು ಬೆಪಾಪಗಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿದರು. ತನನು ಆತರತ್ತೆಯನೆನುಲಲ ಇವು, ಅವರು, ಸ್ಂಜೆ ತರಸ್ಕಿರಿಸಿದುದವು.
ಜಗನಾನುಥ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿವೆೀಕ್ದಂದ ಪರಿಸಿಥಾತಯನುನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳಳಲು ಯತನುಸಿದ. ಅವನಗೆ ಗ್ತುತ : ಕ್ಳಳರನುನು
ಹಿಡಯಲೆಂದು ಮಂತರಸಿದ ಕಾಯಿ ಮುಟಿಟಿಸ್ುವುದನುನು ಇವರು ನೀಡದಾದರೆ. ತಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆ ಕೆಂಪು ಮಂತ್ತಾರಕ್ಷತ್ತೆ: ಅದರ
ಮೀಲೆ ಜುಟುಟಿ ಕ್ಂಕ್ುಮವಿರುವ ಕಾಯಿ ಮುಖದಂತ್ತೆ ನೀಡುತತ ಎಲಲರಿಂದ ಮುಟಿಟಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ತನನು ಎದುರೆೀ
ಬಂದಾಗ ಹೆೀಗೆ ನರಗಳು ಉಬಿಬ, ಉಸಿರು ಕ್ಟಿಟಿ ಮೂರ್ಛೆರ ಹೊೀಗುವವರಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನನುವರು ನೀಡದಾದರೆ. ಸಿಂಗರ
ಹಿಡದು ಕ್ುಂಕ್ುಮ ಬಳೆದುಕೊಂಡು ಥತತರ ಕ್ಂಪಿಸ್ುತತ ಶ್ಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ುವ ಭೂರ್ತರಾಯ, ಈ ಒಡಡರುವ ಮುಹೂರ್ತರದಲ್
ಅವರಿಗೆ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿದಾದನೆ.
‘ಇದು ಬರಿ ಕ್ಲುಲ, ಮುಟಿಟಿ ನೀಡ, ನಮಗೆೀ ಗ್ತ್ತಾತಗುತ್ತೆತ. ಹಿೀಗೆ ಆಡದರೆ ನೀವು ಪೆದದರಾಗೆೀ ಉಳಿತೀರಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಪರತನತಯದ ತನನು ಉಪಾಧ್ಯಾಯಯನ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಹೆೀಳಿದ. ಥಟಟಿನೆ ಏನೆನನುಸಿತ
ಹೊಲೆಯರಿಗೆ – ಒಟಾಟಿಗಿ ಹಿಮಮಟಿಟಿದವು. ಭಿೀತಯಿಂದ ವಿಕಾರವಾದ ಮುಖವನುನು ಹೊತುತ ನಲಲಲಾರದೆ ಓಡಲಾರದೆ
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ಒದಾದಡದುವು. ಮುಟುಟಿವ ಮುಹೂರ್ತರಕಾಕಿಗಿ ಆತರನಾಗಿ ಕಾಮಿಸಿದ ಜಗನಾನುಥನಲ್ಲ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ರೊೀಷ್ಟ ಉಕ್ಕಿತು.
ಕೊೀಪದಂದ ಕ್ಂಪಿಸ್ುವ ಸ್ವರದಲ್ಲ,
‘ಹೂರ್. ಮುಟಿಟಿ’
ಎಂದ. ಒಡೆಯ ಬರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ಂಗಾಲಾದ ಹೊಲೆಯರು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಸ್ರಿದವು. ಜಗನಾನುಥವು ಭಾವನೆಗಳೆಲಲ ಈಗ
ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿಬಿಟಟಿವು. ಎದುರಿಗಿದದ ಹೊಲೆಯರು ಅವನಗೆ ಅತಯಂತ ಹೆೀಸಿಗೆ ಹುಟಿಟಿಸ್ುವ ಹೊಟೆಟಿ ಹೊಸೆಯುವ ಜಂತುಗಳಂತ್ತೆ
ಕ್ಂಡವು.
ಅವಡುಕ್ಚಿಚಾ ಮತತಗೆ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಏ ಪಿಳಳ, ಮುಟುಟಿ. ಹೂರ್ ಮುಟುಟಿ’
ಪಿಳಳ ಕ್ಣುಣ ಬಿಡುತತ ನಂತ. ಇಷ್ಟುಟಿ ದನ ತ್ತಾನು ಹೆೀಳಿದೆದಲಲ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ವಯಥರವೆನನುಸಿತು. ಭಿೀಕ್ರವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲ
ಕ್ರುಚಿದ:
‘ಮುಟುಟಿ. ಮುಟುಟಿ. ಹೂರ್ ಮುಟೂರ್ಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥನ ಗಂಟಲ್ನಂದ ಬಂದ ಧ್ವನ ಕೆರಳಿದ ಪಶು ಮಾಡುವ ಸ್ದದನಂತತುತ. ಅವನಗೆೀ ತನನುನುನು ಹರಿದು ಬರುತತದದ ಸ್ದುದ
ಕೆೀಳಿ ದಗಿಲಾಯಿತು. ಕೌರಯರವೊಂದಲಲದೆ ಬೆೀರೆ ಎಲಲ ಭಾವನೆಗಳೂರ್ ಮಾಯವಾದವು. ಭೂರ್ತರಾಯನಗಿಂತ
ಭಯಂಕ್ರವಾಗಿ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳತತ,
‘ಮುಟಿಟಿ, ಮುಟಿಟಿ, ಮುಟಿಟಿ’ ಎಂದು ಅರಚಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಈ ಅಮುಕ್ುವ ತವಿಯುವ ಸ್ದದನಂದ ಕ್ಂಗಾಲಾದ
ಹೊಲೆಯರು ಯಾಂತರಕ್ವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಗನಾನುಥ ಒಡಡದದನುನು ಮುಟಿಟಿದ ಶಾಸ್ತರ ಮಾಡ ಸ್ರಕ್ಕಿನೆ ಹಿಂದೆ ಸ್ರಿದು
ನಂತರು.
ಕೌರಯರ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಬರಲನಾದ ಜಗನಾನುಥ ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಅಲೆಲ ಎಸೆದ. ನಗರಿ ನಂತದದ ಒಂದು ಆತರತ್ತೆ
ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗಿತುತ; ಹೊಲೆಯರು ಅಸ್ಪೃಶಯರೆಂದು ಕಾಣುವ ಚಿಕ್ಕಿಗಿರುವ ಮಾನವಿೀಯ ಭಾವನೆಯನೂರ್ನು ತ್ತಾನು
ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡದೆದ. ಹೊಲೆಯರು ಅಥರಹಿೀನ ವಸ್ುತಗಳಾಗಿ ತನಗೆ ಕ್ಂಡವು. ಜಗನಾನುಥ ಮುಖ ತಗಿಗಸಿ ನಂತದದ.
ಹೊಲೆಯರು ಹೊರಟುಹೊೀದದುದ ಅವನಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲ, ಸ್ುತತಮುತತಲೂರ್ ಯಾರೂರ್ ಇಲಲವೆನುನುವುದು ಅವನಗೆ
ಗ್ತ್ತಾತದಾಗ ಕ್ತತಲಾಗಿತುತ. ತನನು ಬಗೆಗ ಅಸ್ಹಯಪಡುತತ ಹಾಗೆ ಅಲೆದಾಡದ. ಮುಟಿಟಿದಾಗ ಅವುಗಳೂರ್ ನಾನೂರ್ ಇರುವ
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ಮಾನವಿೀಯತ್ತೆಯನೂರ್ನು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತ್ತೆತವಲಲ; ಇದಕೆಕಿ ಕಾರಣ ತನನು ಒಳಗಿದೆಯೂರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಜದಲೆಲ ಇದೆಯ
ಎಂದು ತಳಿಯಲಾರದೆ ಬಹಳ ಹೊತುತ ಮಂಕಾಗಿ ಓಡಾಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಮುಖ ತೀರಿಸ್ಲ್ಲಲ; ತಮಮ ರೂರ್ಮಿನ
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಮಲಗಿದದರು. ಪೂಜೆ ಭಟಟಿರು, ಅಡಗೆಯವರು ಗಂಟುಮೂರ್ಟೆ ಕ್ಟಿಟಿ ಹೊರಟಿದದರು. ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತೂರ್ತ
ಮನೆಯ ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಎಲಲವನೂರ್ನು ನೀಡುತತದದ ಶಾನುಭೀಗ ಶಾಸಿತರ ಎದುರು ಬಂದು ನಂತ. ‘ಶಾಸಿತರಗಳೆ ಇವರು ನಮಮ
ಮನೆ ಬಿಟುಟಿ ಹೊೀಗುವಂತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲೆಖಖ ಮಾಡ ಕೊಡುವುದನೆನುಲಲ ಕೊಡ. ಒಂದು ತಂಗಳ ಸ್ಂಬಳ ಹೆಚುಚಾ ಕೊಡ,
ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಬೆೀರೆ ಕೆಲಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಕ್ಕಿಲಲ’ ಎಂದು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಹೆೀಳಿದ. ಅಡಗೆಯವರು, ಪೂಜೆಯವರು ತನನುನುನು ಒಬಬ
ಹುಚಚಾನೆನುನುವಂತ್ತೆ ನೀಡುತತದದವರು ‘ಹೊೀಗಿ ಬತೀರವಿ’ ಎಂದು ಕೆೈ ಮುಗಿದು ಹೊರಟರು. ಈಗ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ತ್ತಾನು
ಚಿಕ್ಕಿ ಇಬಬರೆೀ ಆದೆವೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅಥರವಾಗಿ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅಡಗೆಯವನು ಹೊೀಗುವ ಮುಂಚೆ,
‘ನಮಮ ಫಲಹಾರವನನು ತಟೆಟಿೀಲ್ ಇಟಿಟಿದೆೀನೆ. ನಮಮ ರೂರ್ಮಲ್ಲದೆ’
ಎಂದು ತನನು ಕೊನೆಯ ಕ್ತರವಯ ನವರಹಿಸಿದ. ಜಗನಾನುಥ ‘ಆಗಲ್, ಹೊೀಗಿ ಬನನು’ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದ.
‘Politics is not enough’
ದೆೀಸಾಯರು ತಮಮ ಮಾತನ ತೀವರತ್ತೆಯಲ್ಲ ಇನನುಂದು ಹಂತ ಇನೆನುೀನು ಏರಲ್ದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಕಾರನುನು ಸ್ವಿೀರಸಿಗೆ ಬಿಟುಟಿ
ಊಟ ಮಾಡ ಬಾ ಎಂದು ಬುಡನನುಗೆ ಹೆೀಳಲು ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗುವ ಅವಕಾಶವನುನು ದೆೀಸಾಯರ ಮಾತನ ಮಧ್ಯೆಯ
ಹುಡುಕ್ುತತದದ, ಭಾರತೀಪುರದಂದ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ತನಕ್ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ ಅವನಗೆ ಸ್ುಸಾತಗಿರಬೆೀಕ್ು. ‘ಸ್ವಲಪ ಕ್ಷಮಿಸಿ’ ಎಂದು
ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದ. ಬುಡನನುಗೆ ದುಡುಡ ಕೊಟುಟಿ ಕ್ಳಿಸಿದ. ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆೀಸಾಯರು ತನನುನುನು ಮರೆತರುವಂತ್ತೆ
ಕ್ಂಡತು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಿಷ್ಟದ ಹಿಂದದದ ತೀವರತ್ತೆಯಲಲ ಇಂಗಿತುತ. ಏನನನು ಓದುತತ ಕ್ೂರ್ತದದರು – ಕಾಲ್ನ
ಮೀಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲನುನು ಆಡಸ್ುತತ. ಎಲಲ ದಕ್ುಕಿಗಳಿಂದಲು ಬೆಳಕ್ನುನು ಪಡೆಯುವ ಗಾಜನ
ಕ್ಟಕ್ಗಳಿದದ, ಸ್ುಖವಾದ ಸೀಫಾಗಳಿಂದ ಸ್ಜಾಜೆದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅವರ ಕೊೀಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ುಸಿ
ಗೆೈರುಹಾಜರಾಗಿದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು.
ಕಾಯಲೆಂಡರುಗಳಲ್ಲ ಅವನಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದದ ವಣರರಂಜತವಾದ ಗುಂಡಗಿನ ಮುಖವಲಲ – ಚೂರ್ಪಾದ ಉದದ ಮುಖ.
ನುಣಣಗೆ ಕೌಷರ ಮಾಡದ ಕೆನೆನುಗಳು. ಎತತರವಾದ ಹಣೆ. ಕಾಯಲೆಂಡರಿನ ಚಿತರದ ವಿಶಾಲ ಕ್ಣುಣಗಳಲಲ – ತೀಕ್ಷಣವಾಗಿ
ನೀಡಬಲಲ ಸ್ಣಣ ಕ್ಣುಣಗಳು. ಆದರೆ ಸ್ಭಯ ಕ್ಣುಣಗಳು. ಎದುದ ನಂತ್ತಾಗ ಕ್ುಳಳಗೆ, ದಪಪಗೆ ಶುಭರವಾದ ಮುಖದ ಮಿಠಾಯಿ
ಅಂಗಡಯ ಮಾಲ್ೀಕ್ನಂತ್ತೆ ಕಾಣುತತದದ ವಯಕ್ತ. ಇವರನುನು ನೀಡುತತ ತನನು ಪರಜೆಞಾ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲದಾದಗಿನ ನಷ್ಟುಠುರ
ತೀವರತ್ತೆಯನುನು ಚೆಲ್ಲಕೊಂಡು ವಯಂಗಯದ ಹೊಸ್ ಆಯಾಮ ಪಡೆದತುತ. ನಲವತ್ತೆತರಡರ ಕ್ವಟ್ ಇಂಡಯಾ ಚಳುವಳಿಯ
ಹಿೀರೊೀ. ಜೆೈಲ್ನಂದ ತಪಿಪಸಿಕೊಂಡ ಈ ವಯಕ್ತಯನುನು ಹಿಡದುಕೊಟಟಿರೆ ಹತುತ ಸಾವಿರ ರೂರ್ಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನುನು
ಕೊಡುತ್ತೆತೀವೆಂದು ಆಗಿನ ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಕಾರರ ಘೀಷಸಿತುತ. ಬಂಬಾಯಿಯ ಯುಕ್ವರ ನಾಯಕ್ರಾಗಿ ಇಂಕ್ವಲಾಬ್
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಜಂದಾಬಾದಗೆ ಪಾರಸ್ ಕ್ೂರ್ಡಸ್ುವ ಕೆಲವು ಹೆಸ್ರುಗಳಲ್ಲ ಇವರದೂರ್ ಒಂದಾಗಿತುತ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನಾಯಷ್ಟನಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನ
ಯಜಮಾನರಾಗಿದಾದರೆ.
ಜಗನಾನುಥ ಬಂದ್ಡನೆ ಪಿರೀತಯಿಂದ ಕೆೈ ಕ್ುಲುಕ್ದದರು. ಎಷ್ಟಿೀ ವಷ್ಟರಗಳ ಸೆನುೀಹಿತನಂತ್ತೆ ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುತತ ಈಚೆಗೆ
ತನಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲಲ ಎಂದದದರು. ಐದು ನಮಿಷ್ಟಗಳ್ಳಗೆ ಜಗನಾನುಥ ಬಂದ ಕೆಲಸ್ ಕೆೈಗೂರ್ಡತುತ. ಮಾಗರರೆಟ್ತನಗೂರ್
ಬರೆದದಾದಗಿಯೂರ್, ಮುಂದನ ಜೂರ್ನ್ಅವಳು ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಸ್ ಪಾರರಂಭಿಸ್ಬಹುದೆಂದೂರ್, ಅವಳ ತಂದೆ ತನಗೆ
ಪರಿಚಯದವರೆಂದೂರ್ ದೆೀಸಾಯಿ ಹೆೀಳಿ ಇದಕಾಕಿಗಿ ನೀವಿಷ್ಟುಟಿ ದೂರ್ರ ಬರಬೆೀಕ್ತ್ತೆತ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದರು.
ದೆೀಸಾಯರ ವಯಕ್ತತವದಂದ ಹೊಮುಮತತದದ ಸ್ಭಯ ನಾಗರಿಕ್ ವಾತ್ತಾವರಣದಂದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ರಮೀಣ ಸ್ುಖವಾಯಿತು.
ಬಿಟುಟಿಬಂದ ಭಾರತೀಪುರದ ಯಾವ ಒತತಡಗಳೂರ್ ಇಲಲದೆ ವಿಚಾರದ ಚೆಂಡಾಟ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಟಿೀ ತರಲು ಜವಾನನಗೆ
ಹೆೀಳಿ ದೆೀಸಾಯರು ಈಚೆಗೆ ನೀವು ಸ್ುದದಯಾಗಿದದೀರಲಲವೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು.
ದೆೀಸಾಯರಿಗೆ ತನನು ಒಳಗಿನ ಕ್ಷ್ಟಟಿವನೆನುಲಲ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡುಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತುತ. ನಾವಾಗಲ್ೀ
ಹೊಲೆಯರಾಗಲ್ೀ ನಜವಾಗಿ ಸಿದಧವಾಗಿಲಲ ದೆೀಸಾಯರೆ. ಆದದರಿಂದ ನನನು ಅಹಂಕಾರಕಾಕಿಗಿ ಅವರನುನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿ
ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು ಮೂರ್ಖರತನವಾದೀತು. ಆದದರಿಂದ ನನನು ಇಡೀ ಪಾಲನನುನು ಕೆೈಬಿಡೀಣವೆ. ಕಾಯೀದು
ಉತತಮವಲಲವೆ ಅನನುಸಿದೆ. ಕೆೈಬಿಡುವುದಕ್ೂರ್ಕಿ ಧ್ಯೆೈಯರಬೆೀಕ್ು. ಆತಂಕ್ವಿಲಲದೆ ಯೀಚಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಒಂದು ದನದ ಮಟಿಟಿಗೆ
ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಊರು ಬಿಟುಟಿ ಬಂದದೀನ. ನೀವೆೀನು ಹೆೀಳುತತೀರಿ?
ಆದರೆ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಲ್ಲಲ. ಮನಸಿಸಿನಲೆಲ ತನನು ವಿಚಾರವನುನು ತರುವಿಹಾಕ್ುತತ ದೆೀಸಾಯರ ಮಾತು ಕೆೀಳುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಈಚೆಗೆ
ಕ್ಟಿಟಿಸಿದ ಹಲುಲಗಳು ತಂದರೆ ಕೊಡುತತರಬೆೀಕ್ು – ಇಲಲದದದರೆ ಮಾತನಲ್ಲ ಮೈಮರೆಯುವ ಮನುಷ್ಟಯ ಈತ ಎನನುಸಿತು .
ಪರತ ಶಬದದ ಮೀಲೂರ್ ಘಾತಹಾಕ್ ಅತಯಂತ ಹೃತೂರ್ಪವರಕ್ವೆನನುಸ್ುವಂತ್ತೆ ದೆೀಸಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡದರು. ಕ್ಣುಣಗಳನುನು
ಕ್ರಿದುಮಾಡ ತನನುನುನು ಸಿಕ್ಕಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ನೀಡುತತ ಅವರು ರಾಜಕ್ೀಯ ಯಾಕೆ ಸಾಲದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಕೊಟಿೀರಿಯಾ
ಕಾಲದ ಉದುದದದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಉಚಾಚಾರಣೆಯ ಇಂಗಿಲಷ್ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು ತೀಡಕೊಂಡ ಆತಮವೃತತದಲ್ಲ
ಪಿಸ್ುಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಕೆೀಳಿಸ್ಬೆೀಕಾಗಿದದ ಸ್ತಯಗಳೂರ್ ಯಾಕೆ ಅಬಬರಿಸ್ುತತವೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ಅತಯಂತ
ಆಪತ ವಿಷ್ಟಯಕೆಕಿ ಸಾವರಜನಕ್ ಭಾಷ್ಟಣದ ಚೌಕ್ಟುಟಿ ಕೊಡುತತದದ ಅವರ ಭಾಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ
ಗಮನವನುನು ಕೊಡಲಾಗಲ್ಲಲ.
‘I had traumatic experience when India became independent’ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೆತ
ಮಾತಗೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೆಟುಟಿ ನೀಡುತತ ಮೌನವಾದರು; ತನನು ಮಾತನ ತೀವರತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥನಲ್ಲ ಬೆೀರೂರ್ರಿ
ಒಡೆದುಕೊಳಳಲು ಕಾದರು; ತಮಮ ಅನುಭವ ಜಗನಾನುಥನ ಗಮನದಲ್ಲ ಫಲವತ್ತಾತಗುವುದನುನು ನರಿೀಕ್ಷಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ
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ಹಾವಭಾವದ ತೀವರತ್ತೆಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ತಲ್ಲೀನನಾಗಲು ಒಪಪದೆ ಸ್ರಿದು ನಂತದದ.
ಇಂಡಯಾ ಸಾವತಂತರಯ ಪಡೆದಾಗ ದೆೀಸಾಯರು ಪಾಯರಿಸ್ನಲ್ಲದದರಂತ್ತೆ. ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ಸ್ುದದ ತಳಿದ್ಡನೆ ಅವರಿಗೆ
ವಿಚಿತರವಾದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನಲವತ್ತೆತರಡರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಪಾರಣವನುನು ಒತ್ತೆತಯಿಟುಟಿ ಹೊೀರಾಡದದದರೂರ್ ಈ
ಸಾವತಂತರಯ ಹೆೀಗೂರ್ ಬರುತತತತಲಲವೆ ಎನನುಸಿ ತನನು ಜೀವನದಲೆಲ ದ್ಡಡದ್ಂದು ಕ್ಂದಕ್ ಬಾಯದರೆದಂತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಯ
ತನಕ್ ತ್ತಾನು ಇಲೂರ್ಯಶನನುನಲ್ಲ ಬದುಕ್ುತತದೆದ ಎನನುಸಿತು. ನಾನಲಲದೆಯೂರ್ ಚರಿತ್ತೆರ ಚಲ್ಸ್ತ್ತೆತ. ಅದಕ್ಕಿರುವ ಅಗತಯ ಒತತಡಗಳ
ತಕ್ರವೆೀ ಬೆೀರೆ. ಇರುವ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲ ಪೆರೀಮ ಮತುತ ಸ್ಫಲತ್ತೆಗೆ ಹಾತರೆಯುವ ಈ ಬದುಕ್ನುನು ಒಂದೆೀ
ಉದೆದೀಶಕೆಕಿ ಕ್ಟಿಟಿ ಹಾಕ್ುವುದು ತಪಾಪಗತ್ತೆತ. ಚರಿತ್ತೆರ impersonal ಆದದರಿಂದ…,,
ಅವರು ಮಾತ್ತಾಡುತತದದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥನ ಗಮನ ಅವರ ಕೆೈಗಳ ಮೀಲೆ ಹೊೀಯಿತು. ಭಾಷ್ಟಣದ ಬಿೀಸಿನಲ್ಲ ಅವರ ಕೆೈಗಳು
ಚಲ್ಸ್ುತತದುದವು. ನಾನು ಆಮೀಲೆ ಅರವಿಂದರನುನು ಓದದೆ; ಜೆ.ಕೆ. ಯವರನುನು ಭೆಟಿಟಿ ಮಾಡ ಅವರ ಜತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ
ಕ್ಳೆದ; ನಜವಾದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಕಾರಂತಯಂದರೆ, ಸ್ವರಕಾಲಕ್ೂರ್ಕಿ ಅಥರಪೂಣರವಾದ ಕಾರಂತಯಂದರೆ…. ‘The
only revolution’ ಎನುನುವಾಗ ದೆೀಸಾಯರು ಪರತಯಂದು ಪದವನೂರ್ನು ಕ್ಠೀರ ಗ್ಳಿಸಿದದರು; ತನನು ಮನಸ್ಸಿನುನು
ಹೊಕ್ುಕಿ ವಶಪಡಸಿಕೊಳುಳವ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲ ಶಬದಗಳನುನು ಅಟುಟಿತತದುರ. ಅಗ್ ಆ ಅನುಭವ ಹೆೀಗಾಗುತತದೆಂದರೆ,
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ನನನು ಮೌನದಲ್ಲ ಹೆೀಗೆ ಸಿದಧಸ್ುತತವೆಂದರೆ, when the break through comes… ಹಿೀಗೆನುನುವಾಗ
ದೆೀಸಾಯರು ಎದುದ ನಂತದದರು. ತನನುನುನು ದಟಿಟಿಸಿ ನೀಡುತತ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ನೀರೊಡೆದು ಮೃದುವಾಗಿದದರು. ಅವರಿಗಾದ
break-through ಹಿೀಗೆ ಮತ್ತೆತ ಅವರಿಗೆೀ ನಜವಾಗಲು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳವ ಇನನುಬಬ ಬೆೀಕ್ಲಲವೆ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಅನುಮಾನವಾಯಿತು. ಇನನುಂದು ಪರಜೆಞಾಯನುನು ಮಾತನಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಆವರಿಸಿ ವಶಪಡಸಿಕೊಳಳದೆೀ ಇದದಲ್ಲ ಪಾರಯಶಃ
ದೆೀಸಾಯರು ಈ ರೂರ್ಮಿನಲ್ಲ ಪೆರೀತದಂತ್ತೆ ಇದುದಬಿಡಬಹುದು. ‘ಜನರ ಕ್ಣಣಲೆಲ ಬದುಕ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಚಿಪಪಳಗೆ ಸೆೀರಿ
ಸ್ಣಣಗೆ ಉಸಿರಾಡುತತ ಮೃದುವಾಗಲು ಹವಣಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ; ಆದರೆ ಆ ಬದುಕ್ನೂರ್ನು ತೀಕ್ಷಣವಾದ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲ ಊಹಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತಾತನೆ,
ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಿ’ ಎಂದು ದೆೀಸಾಯರನುನು ಕೆೀಳಿ ಬೆಚಿಚಾಸ್ಬೆೀಕೆನನುಸಿತು.
ಜಗನಾನುಥನ ಗಮನ ತ್ತಾನು ಒಡಡದ ತೀವರತ್ತೆಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಳುಳತತದೆ ಎಂದು ದೆೀಸಾಯರಿಗೆ ಅನನುಸಿರಬೆೀಕ್ು. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ
ಪೆಚಾಚಾದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ತ್ತಾಯಿಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ಪಾರಯಶಃ ದೆೀಸಾಯರು ಹೆೀಳುತತರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು
ಹಕ್ಕಿಗೂರ್ಡನಂತ್ತೆ ಬೆಚಚಾಗಿರುವ ಸಾಂಸಾರಿಕ್ ಜೀವನದ ಆಪತತ್ತೆಯಲ್ಲ ಮಾತರ. ಅಲ್ಲ ಉಮೀದು, ಸಾವಥರ, ಪಶುತವ, ದೆೈವಿಕ್ತ್ತೆ,
ಮೃದುತವ, ನರಪೆೀಕ್ಷವಾದ ಸೌಖಯ ನರಂಬಳವಾಗಿ ಉತತ ಬದುಕ್ನುನು ಹದ ಮಾಡುತತವೆ. ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ
ದೆೀಸಾಯರು ಎಲಲವನೂರ್ನು ಊಹಿಸ್ಬಲಲರು ಅಷೆಟಿ. ಆದರೆ ತನನು ತ್ತಾಯಿ ಗಾಳಿಗ್ಡಡದ ಪರಿಮಳದ ಹೂರ್ವಿನಂತ್ತೆ ಸ್ವೆದರು.
ಹೊತತ ಉರಿದು ನಂದಬಿಡುವ ಪರಖರತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲರಲ್ಲಲ.
ಟಿೀ ಬಂದತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಇಂಟರ್ನಾಯಷ್ಟನಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನ ಕ್ಚನ್ನಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕ್ರೀಮ್ ಕೆೀಕ್ನುನು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ
ತಂದ. ದೆೀಸಾಯರು ಟಿೀ ಕ್ುಡಯುತತ ಮಂಕಾದದನುನು ಕ್ಂಡು ವಿಷ್ಟಯ ಬದಲ್ಸ್ಲು ಜಗನಾನುಥ ಪರಯತನುಸಿದ. ಇನನುಮಮ
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ಮುಷಟಿ ಕ್ಟಿಟಿ ತನನುನುನು ಹೊರ ಚೆಲುಲವ ಕ್ಷಣ ಒದಗುವ ತನಕ್ ದೆೀಸಾಯರು ತನನು ಅಸಿತತವದಂದಲೆೀ ಗೆೈರುಹಾಜರಾಗಿ
ಬಿಟಿಟಿದಾದರೆ ಎನನುಸಿತುತ.
ಹೊಯಾದಟಕೆಕಿ ಅತೀತವಾದ ಸಿಥಾತಯನುನು ಮುಟಟಿಬೆೀಕೆಂದು ದೆೀಸಾಯರು ಮತ್ತೆತ ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದರು. ಈ
ಅತೀತವಾದ ಸಿಥಾತ ಮೌನದಲ್ಲ ಅನುಭವಕೆಕಿ ಬರುವಂಥದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟಿಂದು ಅಬಬರದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ.
ತನನು ತ್ತಾಯಿಗದು ಪಾರಯಶಃ ದಕ್ಕಿದದರಬಹುದೆ? ಎಸೆಟಿೀಟಿನ ಉಸ್ುತವಾರಿ ತಂದೆಗೆ. ಅಷ್ಟುಟಿ ಸ್ರಸ್ಪಿರಯನಲಲದ
ದುಡಡಗಂಟಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಟಯ ತನನು ಅಪಪ. ತ್ತಾಯಿಗವರ ಮೀಲೆ ಪಿರೀತಯಿತ್ತೆತ ಹೆೀಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅತಥಿ ಸ್ತ್ತಾಕಿರ,
ಮನೆಗೆಲಸ್, ಮೈಕೆೈ ನೀವು, ದನಕ್ರುಗಳ ಆರೆೈಕೆ, ಹೂರ್ವಿನ ಗಿಡಗಳನುನು ಬೆಳೆಸ್ುವುದು, ಸ್ಂಗಿೀತ – ಇಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ತ್ತಾಯಿ
ಹದವಾಗಿ ಸ್ತತರೆ? ದೆೀಸಾಯರು ವಿವರಿಸಿದ ತತವವನುನು ತ್ತಾಯಿ ವೆೈಚಾರಿಕ್ವಾಗಿ ಖಂಡತ ತಳಿದರಲ್ಲಲ. ಮಾತಗೆ, ವಿಚಾರಕೆಕಿ
ದಕ್ಕಿದೆೀ ಇದದದೂರ್ದ ನಜವೆನನುಸ್ುವುದು ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ಷ್ಟಟಿ? ತನಗೆ ಮಾತರವಲಲ, ಅದನೆನುೀ ಹೆೀಳುವ ಈ ದೆೀಸಾಯರಿಗೂರ್; ಅಥವಾ
ದೆೀಸಾಯರಿಗೆ ತಳಿದದೆ. ಆದರೆ ಅದಕೆಕಿ ತಕ್ಕಿ ಮಾತು ತಳಿಯದೆ ಭರಷ್ಟಟಿರಾಗಿದಾದರೆ.
‘ಸ್ೂರ್ಕಿಲನುನು ನೀಡ’ ಎಂದು ದೆೀಸಾಯರು ತನನುನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. ಅಮೀರಿಕ್, ಇಂಗೆಲಂಡ್, ಜಮರನ – ಎಲಲ
ದೆೀಶಗಳ ಮಕ್ಕಿಳೂರ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲದದರು. ಯಾವ ಕ್ಂಢೀಶನಂಗೂರ್ ಆಗದಂತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಬೆಳೆಸ್ಲು ಯತನುಸ್ುತ್ತೆತೀವೆ ಎಂದು
ದೆೀಸಾಯರು ವಿವರಿಸ್ುತತ ನಡೆದರು. ವಿಶಾಲವಾದ, ರಮಯವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ತುತ. ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಿಳ ಜತ್ತೆ
ಯುರೊೀಪಿನ ಮಕ್ಕಿಳು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತತದುದದನುನು ಕ್ಂಡ. ‘ಎಷ್ಟುಟಿ ಫಿೀಸ್’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಮೃದುವಾಗಿ
ದೆೀಸಾಯರನುನು ಕೆೀಳಿದ. ದೆೀಸಾಯರು ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ, ‘ವಷ್ಟರಕೆಕಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಾಲುಕಿ ಸಾವಿರವಾದರೂರ್
ಖಚಾರಗುತ್ತೆತ. ಬಡವರ ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಇಂಥ ವಿದಯಭಾಯಸ್ ಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆಂದು ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆತ’ ಎಂದರು.
ಅವರ ಕ್ಸಿವಿಸಿ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾದದುದ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತು. ಅವರನುನು ತ್ತಾನು ನೀಯಿಸಿರಬಹುದೆಂದು
ಬೆೀಸ್ರವಾಯಿತು. ಚಿತರಕ್ಲೆ ಹೆೀಳಿಕೊಡುತತದದ ಕೆಂಬಣಣದ ತಲೆಕ್ೂರ್ದಲ್ನ, ಸಿೀರೆ ಉಟಟಿ ಅಮೀರಿಕ್ನ್ ಮಹಿಳೆಯಬಬಳು
ಬಣಣವನುನು ಅಕ್ಸಾಮತ್ ಚೆಲ್ಲದದ ಏಳೆಂಟು ವಷ್ಟರದ ಭಾರತೀಯ ಹುಡುಗಿಯಂದನುನು ಹೊಡೆಯಲು ಕೆೈ ಎತತದದಳು.
ಯಾರೊೀ ಬರುತತರುವುದು ಕ್ಂಡು ‘Child, don’t be clumsy’ ಎಂದು ಎತತದ ಕೆೈಯನುನು ಅವಸ್ರದಲ್ಲ ಸಂಟದ
ಮೀಲ್ಟಟಿಳು. ದೆೀಸಾಯರು ಇದನುನು ಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಗಮನಸ್ದೆ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಆಕೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಟಟಿರು. ಜಗನಾನುಥ
ಆಸ್ಕ್ತಯಿಂದ ಮಕ್ಕಿಳು ಬರೆದ ಚಿತರಗಳನೆನುಲಲ ನೀಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದ.
ಗೆೀಟಿನ ತನಕ್ ಬಂದು ಕ್ಳಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆಂದು ದೆೀಸಾಯರು ಜತ್ತೆಗೆ ನಡೆದರು. ಮರಗಳನುನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸ್ುಂದರವಾದ
ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲ ನಂತು ಮತ್ತೆತ ಮಾತಗೆ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು : ನೀಡ sex ಬಗೆಗ ನಾವು ಹೆೀಗೆ ಯೀಚಿಸ್ುತ್ತೆತೀವೆ. ನನನು
ನೆವೂಯ ಅಮೀರಿಕಾಕೆಕಿ ಓದಲೆಂದು ಹೊೀಗುವಾಗ ನಾನು ಅವನಗೆ ಕೆೀಳಿದೆ : ನೀನು ಯುವಕ್. ಸೆಕ್ಸಿ್ ಬಗೆಗ ಏನು
ಯೀಚಿಸಿದದೀಯ? ಅಮರಿಕ್ ಭಾರತದಂತ್ತೆ ಇಲಲ; ಸೆಕ್ುಸಿಯಲ್ ಸಾವತಂತರಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗಿಂತ ಹೆಚುಚಾ – ಆದರೆ ನೀಡು,
ಸೆಕ್ಸಿ್ ತಪೂಪ ಅಲಲ, ಸ್ರಿಯೂರ್ ಅಲಲ. ಅದರಲಲಂದು ಸ್ಮಸೆಯಯಿದೆ – ಅಷೆಟಿ. ಹೆಣಿಣನ ಜತ್ತೆ ಸ್ಂಭೀಗದಲ್ಲ ನಮಮ
ಮೈಮನಸ್ುಸಿ ಎರಡೂರ್ tumscent ಆಗುತ್ತಾತವೆ. ಸ್ಂಭೀಗದ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ದೆೀಹ detumescent ಆಗತ್ತೆತ. ಆದರೆ
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ಮನಸ್ುಸಿ ಆಗಲಲ. ಮನುಷ್ಟಯನಗೆ sex ನಲ್ಲ ನಜವಾದ ಶಮನ ಸಿಗಲಲ; ಇದೆೀ ಸ್ಮಸೆಯ. ಆದದರಿಂದಲೆೀನೆೀ tenderness
ಬೆೀಕ್ು. ತನನು ಸ್ುಖದ ಜತ್ತೆ ಹೆಣಿಣಗೂರ್ ಸ್ುಖ ಸಿಗಬೆೀಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬೆೀಕ್ು. ನೀಡು, ಮನಸ್ಸಿನನು ಹೆೀಗೆ detumescent
ಸಿಥಾತಗೆ ತರಬೆೀಕೆನನುೀದೆೀ ನಜವಾದ ಸ್ಮಸೆಯ. ನಮಮ ರಾಜಕ್ೀಯ ಆಥಿರಕ್ ಪರದಾಟಗಳಿಗೂರ್ ಮಿೀರಿ ಮನುಷ್ಟಯನನು ಕಾಡೀ
ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತ ಪರಶೆನು ಎಂದರೆ ಇದು.
ಗೆೀಟು ಹತತರವಾದದರಿಂದ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ುವ ಕ್ರಮ ತಳಿಯದೆ ದೆೀಸಾಯರು ಕೆೈಯಡಡದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ಹೊೀಗುವ’
ಎಂದ. ದೆೀಸಾಯರು ‘ಮತ್ತೆತ ಬನನು’ ಎಂದರು. ‘ರಾಜಕ್ೀಯದಲ್ಲ ನಮಮ ಮನಸಿಸಿನ ಶಾಂತಯನುನು ಕೆಡಸಿಕೊಳಳಬೆೀಡ. ಆಗಾಗ
ನಮಮ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ಇರಿ. ಗೆಸ್ಟ್ಹೌಸ್ಇದೆ. ಮಕ್ಕಿಳ ಜತ್ತೆ ಕಾಲ ಕ್ಳೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತೂರ್ತ
ಮಾತ್ತಾಡದದರೆ ಉದೆದೀಶವನುನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದರು. ದೆೀಸಾಯರು ತನನು ಐರನಯನುನು ಹೆೀಗೆ ಮಿೀರಿ ನಲುಲತ್ತಾತರೆ, ಕೆಲವು
ಕ್ಷಣವಾದರೂರ್, ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗ ಗೌರವ ಹುಟಿಟಿತು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕಾರಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಹೊರಡುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರ್ರು ಸಿಟಿ ಕ್ಡೆ ಹೊರಟಿದದ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನ ಮಾಯನೆೀಜರರು ನನಗ್ಂದು
ಡಾರಪ್ ಕೊಡ ಎಂದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲ ಅವರನುನು ಜಗನಾನುಥ ‘ಮಕ್ಕಿಳನುನು ನೀವು ಪರಿೀಕೆಷಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಲಲವೆ?’
ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ. ಅದಕ್ಕಿವರು ‘ಅಷ್ಟುಟಿ ದುಡುಡ ಖಚು ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಪೆೀರೆಂಟಸಿ್ ಸ್ುಮಮನರುತ್ತಾತರೆಯ? ಕ್ಂಡೀಶನಂಗ್
ಆಗದಂತ್ತೆ ಮಕ್ಕಿಳನುನು ಪರಿೀಕೆಷಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ದೆೀಸಾಯರು ಬಹಳ ಪರಯತನುಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಕಾಂಪರಮೈಸ್
ಮಾಡಕೊಳಳದೆ ವಿಧಿಯಿಲಲವಲಲ’ ಎಂದರು.
ಹತುತ ಮೈಲ್ಯಾಚೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ರು ಸಿಕ್ಕಿತು. ‘ಮತ್ತೆತ ನೀವು ಬರಬೆೀಕ್ು. ನಾಳೆಯೀ ನಾವು ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ಇನನುಂದು ಕಾಗದ
ಹಾಕ್ುತತದೆದೀವೆ’ ಎಂದು ಮಾಯನೆೀಜರ್ಇಳಿದರು. ಭಾವುಕ್ರಾದ ದೆೀಸಾಯರಿಗೆ ಅಗತಯವಾದ ಪಾರಕ್ಟಿಕ್ಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್
ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಈತ ಎನನುಸಿತು.
***
ಹೊೀಟೆಲಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ಊಟ ಮಾಡದ. ತನನು ಮನಸ್ುಸಿ ತಳಿಯಾದೀತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಬಂದದದ.
ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಒಡಡದ ರಾತ್ತೆರ ಅವನಗೆ ನದೆದ ಬಂದರಲ್ಲಲ. ಮಧ್ಯರಾತ್ತೆರ ಎದುದ ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಗಳಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಅವರನುನು ಕ್ರೆದೆಬಿಬಸ್ಲು ಧ್ಯೆೈಯರ ಬರದೆ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದದದ. ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊಲೆಯರನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂಬುದು ಅಪಕ್ವವಾದ ತೀಮಾರನವೆ? ಈ ವಿಚಾರ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಲೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಬಂದದದ. ಯಾವ
ಅಹಂಕಾರವೂ ಇಲಲದೆ ತ್ತಾನು ಘೀಷಸಿದ ಕ್ರಯಯನುನು ಕೆೈಬಿಡಲು ಜಗನಾನುಥ ತಯಾರಿದದ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೆೀ
ಸ್ರಿಯಂಬ ಬಗೆಗಯೂರ್ ಅವನಗೆ ಅನುಮಾನವಿತುತ.
ದೆೀಸಾಯರು ಆಡದ ಮಾತನಂದ ಜಗನಾನುಥನ ಮನಸಿಸಿಗೆ ಕ್ಳವಳವಾಗಿತುತ. ತನನು ಕ್ರಯ ಕ್ೃತಕ್ವಾದದದಲಲವೆ ಎನನುಸಿತು.
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ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಇಷ್ಟುಟಿ ದನಗಳೂರ್ ಕ್ಳೆದ ಘಳಿಗೆಗಳಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂರ್ ತನಗಾಗಲ್ೀ ಅವರಿಗಾಗಲ್ೀ ನಜವಾದ
ಅನುಭವವಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಈ ಕ್ೃತಕ್ತ್ತೆಯಿಂದ ತನನು ಜೀವನ ಒಣಗಿೀತ್ತೆಂದು ದಗಿಲಾಯಿತು.
ಊಟ ಮುಗಿಸಿದವನೆ ಕಾರಿನಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು. ‘ಬುಡನ್, ಸಿೀದಾ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಹೊೀಗ್ೀಣ. ನನಗೆ ಸ್ುಸಾತಗಿದದರೆ ನಾನಷ್ಟುಟಿ
ದೂರ್ರ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡತೀನ’ ಎಂದ.
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ನಾನು ಯಾವ ತೀಮಾರನಕ್ೂರ್ಕಿ ಬರಲಾರೆನೆಂದು ಒಮಿಮಂದೂರ್ ಮೈಗೆ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತುತ. ಮತ್ತೆತ
ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು; ನರಹುಳ ಸ್ುಳಿಯದ ಅದರ ಒಳಗೆ ಓಡಾಡಬೆೀಕ್ು; ದುಃಖದಂದ ಸರಗಿದ ಚಿಕ್ಕಿಯನುನು
ನೀಡಬೆೀಕ್ು. ಈ ವಾಸ್ತವತ್ತೆಯನುನು ಎದುರಿಸಿ ನನನು ಕ್ರಯ ಹೊಲೆಯರಿಗೆಷ್ಟುಟಿ ಅಗತಯ ಎಂದು ತಳಿಯಾಗಿ ಯೀಚಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಕಾಯಬೆೀಕ್ು. ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲಾಲದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಮಾಡುತತರುವುದೆಲಲ ಕ್ೃತಕ್, ತನನು ಗವರದಂದ ಹುಟಿಟಿದುದ
ಎನನುಸಿದ್ಡನೆಯೀ ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ಧ್ಯೆೈಯರ ತೀರಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ದೆೀಸಾಯರ ಜತ್ತೆ ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ವಿಚಿತರವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿತತಲಲವೆ ಎಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ ಯೀಚಿಸಿದ.
ವಯಂಗಯದಂದ ಅವರನುನು ನೀಡದೆ; ಮತ್ತೆತ ಗೌರವದಂದ ಅವರ ಮಾತು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಎಲಲ ಸ್ುಳೆಳನನುಸಿತು. ಆದರೂರ್
ಅವರ ತೀವರತ್ತೆ ಕಾಡುವಂತತುತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೊಲೆಯರನುನು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು ಅನಗತಯ
ಎಂದುದನೆನು ಅವರು ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನುಸಿದದರೆ? ಪಯಾರಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಜವೆಂದು ಅವರು ತೀರಿಸ್ಲು
ಒದಾದಡುತತದದ ಕ್ರಮದಲೆಲ ತನಗೆ ಬಿರುಕ್ು ಕ್ಂಡತುತ. ನಾನು ಮಾಡಹೊರಟದುದ ಸ್ರಿಯೀ ತಪಪೀ ಯೀಚನೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್
ತಳಿಯುವಂಥದದಲಲ. ಭಾರತೀಪುರದ ಹೊಲೆಯರು ಅದನುನು ನಧ್ರರಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಸಾಧ್ಯವಿದದಷ್ಟುಟಿ ತಳುಳವುದು; ಕಾರಣವಾಗಲು
ಪರಯತನುಸ್ುವುದು; ಕಾಯುವುದು; ಎಲಲ ಕ್ೃತಕ್ವೆನನುಸಿದರೆ ಸ್ರಿದು ನಲುಲವುದು – ಇಷೆಟಿೀ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ದ್ಡಡದ್ಂದು
ಕಾರಣಕೆಕಿ ಒಡಡ ಕೊಳಳದದದರೆ ಆತಮರತನಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆತೀನೆ.
ಜಗನಾನುಥ ಭಾರತೀಪುರ ತಲ್ಪದಾಗ ರಾತ್ತೆರ ಒಂಬತುತ ಗಂಟೆಯಾಗಿತುತ. ಮನೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಮತುತ ಹೊರಗೆಲಸ್ದ ಆಳಲಲದೆ
ಇನುನು ಯಾರೂರ್ ಇರಲ್ಲಲ. ಸರಗಿದ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕಿಯನುನು ನೀಡ ಏನಾದರೂರ್ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ನಾನು ಮುಟಾಠುಳ ಅಲಲ
ಚಿಕ್ಕಿ, ನನನು ನಶಚಾಯ ಅಪಕ್ವ ಎನನುಸಿದರೆ ಇಡೀ ಯೀಜನೆೀನನು ಕೆೈಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಆಗಲ್ಲಲ.
‘ಆಯಾಸ್ವಾಗಿದೆ, ಸಾನುನಮಾಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಸಾನುನದ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಯಾವ
ಹೊತತಗೆಂದರೂರ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿದಧವಿರುತ್ತಾತದದರಿಂದ ಮೈ ಬೆವರುವಂತ್ತೆ ಸಾನುನ ಮಾಡದ.
ಚಿಕ್ಕಿ ಬಡಸಿದರು. ಸ್ವಲಪ ಸಾರನನು ಊಟ ಮಾಡ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀದ. ಡಸೆಂಬರಿನ ಚಳಿರಾತ್ತೆರ. ಸ್ವಲಪ ಹೊತುತ ಓದುತತ
ಕ್ೂರ್ತದದವನು ದೀಪ ಆರಿಸಿ ಮಲಗಿದ. ಉಲಾಲಸ್ವಿಲಲದೆ ಏನು ಮಾಡಯೂರ್ ಪರಯೀಜನವಿಲಲ; ಒಟುಟಿ ವಾತ್ತಾವರಣ ತನಗೆ
ಮಂಕ್ು ಹಿಡಸ್ುವಂತತುತ. ಶಾಲನುನು ಹೊದುದ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದ್ಡನೆ ಹಾಯನನುಸಿತು. ಹಗಲ್ನ ಜೀವನವೆಲಲ
ಸಾವರಜನಕ್ವಾಗುತತ ಹೊೀದದರಿಂದ ರಾತ್ತೆರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಮಲಗಿ ನದೆದ ಹತುತವ ತನಕ್ವೂ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ುತತದದ
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ಏಕಾಂತ ಪಿರಯವಾಗಿತುತ.
ಅವತುತ ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ಬಂದದದ ಕಾಗದಗಳನುನು ನೆನಸಿಕೊಂಡ. ಖಂಡಸ್ುವ ಕಾಗದಗಳಾಗಲ್ೀ, ಹೊಗಳುವ ಕಾಗದಗಳಾಗಲ್ೀ
ಅಥರ ಪೂಣರವೆನನುಸಿರಲ್ಲಲ. ಮನಸ್ುಸಿ ಹಗುರಾಗಿ ಹರಿದಾಡತು. ಮಾಗರರೆಟ್ ಆ ಸ್ೂರ್ಕಿಲನುನು ಇಷ್ಟಟಿಪಡುವಳೆ, ದೆೀಸಾಯದ
ಆದಶರಕ್ೂರ್ಕಿ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ್ನಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ವಾಸ್ತವಕ್ೂರ್ಕಿ ನಡುವೆ ಕ್ಂದಕ್ ಕ್ಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಭರಮನರಸ್ನ ವಾಗಲ್ಕ್ಕಿಲಲವೆಮಾಗರರೆಟಿಟಿಗೆ ದೆೀಸಾಯರ ಬಗೆಗ ಬರೆಯಬೆೀಕ್ು ಎಂದು ನಧ್ರರಿಸಿದ. ತ್ತಾಯಿಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ಮತ್ತೆತ ಸಾಟಿರಟ್ಫರಿಡನಲ್ಲ
ನೀಡದ ಕೊೀರಿಯೀಲೆೀನಸ್ ನಾಟಕ್, ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ರಾತ್ತೆರಯಲಲ ಕ್ೂರ್ತು ನೀಡುತತದದ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಪರತವಷ್ಟರ
ಜಾತ್ತೆರಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಮಮ ಮನೆಯ ಖಚಿರನಂದ ನಡೆಯುತತತುತ. ಆದರೆ ಈ ವಷ್ಟರ ಆಡಸಿರೆಂದು
ಕೆೀಳಲು ಯಾರೂರ್ ಬಂದರಲ್ಲಲವೆಂದೂರ್ ನೀವಾಯಿತು.
ಇನೆನುೀನು ನದೆದ ಹತತಬೆೀಕ್ು ಅನುನುವಷ್ಟಟಿರಲ್ಲ ಹೊರಗಿನಂದ ಯಾರೂರ್ ‘ಅಯಯೀವರ’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿ ಕ್ರೆದದುದ ಕೆೀಳಿಸಿತು .
ಭಯಗರಸ್ತವಾದ ಸ್ವರ. ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ಟಾಚ್ರ ಹಿಡದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಎದುರಿನ ದಟಟಿವಾದ ಕ್ತತಲು.
ಅಂಗಳದಾಚೆ ನಂತು ಯಾರೊೀ ಅಳುತತದಾದರೆ.
ಟಾಚ್ಬೆರಳಕ್ನಲ್ಲ ಪಿಳಳನ ಅಪಪ ಅವವ ಕ್ಂಡರು. ಪಿಳಳನ ಅಪಪ ಬರಿ ಲಂಗ್ೀಟಿಯಲ್ಲ ನಂತು ಚಳಿಯಲ್ಲ ನಡುಗುತತದದ.
ಅವನ ಕ್ೂರ್ದಲೆಲಲ ಕೆದರಿ ಕ್ಣುಣ ಕೆಂಪಾಗಿದುದವು. ಬಾಯಿಂದ ಹೆಂಡದ ವಾಸ್ನೆ ಬರುತತತುತ. ‘ಏನು ವಿಷ್ಟಯ?’ ಎಂದು
ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ.
ಗಾಬರಿಯಲ್ಲ ಪಿಳಳನ ಅಪಪ ಮಾತ್ತಾಡದ. ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಅವನನುನು ಪರಶ್ನುಸಿದ ಮೀಲೂರ್ ತಳಿದದುದ ಇಷೆಟಿ. ರಾತ್ತೆರ
ಪಲ್ೀಸ್ರು ಬಂದು ಪಿಳಳನನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. ಎಲ್ಲಗೆ ಗ್ತತಲಲ; ಯಾಕೆ ಗ್ತತಲಲ.
‘ಗುಡಸ್ಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿರಿ, ನಾನವನನು ಕ್ಕೊರಂಡು ಬತೀರನ’ ಎಂದು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಹೆೀಳಿದ. ಅವುಗಳು ಇನೂರ್ನು ಅಳುತತದುದದು
ನೀಡ ಗದರಿಸ್ಬೆೀಕಾಯುತ. ಉಟಟಿ ವಸ್ತರದಲೆಲ ಕಾರಿನಲ್ಲ ಸಿೀದ ಭಾರತೀಪುರದ ಪಲ್ೀಸ್ ಸೆಟಿೀಶನನುಗೆ ಹೊೀದ.
ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡದ್ಡನೆ ಭಜರರಿ ಮಿೀಸೆಯ ದಫೆೀದಾರನಬಬ ಎದುದ ನಂತು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡದ. ‘ಯಾರು
ಡೂರ್ಯಟಿ ಮೀಲ್ರೊೀದು?’ ಜಗನಾನುಥ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದ.
‘ನಾನು ಸಾರ್ ಯಾಕೆ?’
‘ಸ್ವಲಪ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿರನನು ಕ್ರಿೀರಿ.’ ಜಗನಾನುಥ ಮೀಜನ ಎದುರಿದದ ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತ, ದಫೆೀದಾರ ನಂತ್ತೆೀ ಇದದ.
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‘ಸಾಹೆೀಬುರ ಮಲಗವೆರ ಸಾರ್.’
‘ನಮಮನೆೀ ಆಳು ಪಿಳಳನನನು ಸೆಟಿೀಶನನುಗೆ ತಂದದೀರಲಲ ಯಾಕೆೀಂತ ಕೆೀಳಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದೆ’ ಜಗನಾನುಥ ಗಡುಸಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ .
‘ಅದು ಕೆೀಸಾಗಿದೆ ಸಾರ್, ಕ್ರಮಿನಲ್ ಕೆೀಸ್ು.’
‘ಅದೆೀನು ಕೆೀಸ್ು ತಳಿಸಿ. ನಾನು ಜಾಮಿೀನು ನಲ್ತೀನ ಬೆೀಕಾದರೆ. ಅವನನನು ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಪಿಪಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ.’
ದಫೆೀದಾರ ತಬಿಬಬಾಬದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ನಂತ್ತೆೀ ಇದದವನು ವಿನಯದಂದ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಈ ಹೊಲೆೀ ಮುಂಡೆೀಮಕ್ಕಿಳು ಹೆಚಿಚಾಕೊಂಡದಾವೆ ಸಾರ್. ಈ ಪಿಳಳ ಅದಾಯರೊೀ ಸೆಟಟಿರ ಪೆೈಕ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿೀಯ
ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಕೆಕಿ ಹೊೀದನುಂತ್ತೆ. ಕ್ಂಪೆಲೈಂಟ್ ಬಂತು ಅದಕೆಕಿೀ..’
‘ಸೆಟಿೀಟ್ಮಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ.’
‘ಹುಡುಗಿ ಕ್ಡೆೀವುರ ಬಂದು ಕೆೀಸ್ ಮಾಡೀದು ಬೆೀಡ, ಗುಲಾಲಗುತ್ತೆತ, ನಾಲುಕಿ ಬಾರಿಸಿ ಬುದಧ ಕ್ಲ್ಸಿ ಅಟಿಟಿ ಅಂದುರ ಸಾರ್.’
ದಫೆೀದಾರ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದ.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸಿಟುಟಿ ಬಂತು.
‘ಈ ಥರಾ ಮಾಡೀದು ಕಾನೂರ್ನಗೆ ವಿರುದಧವಾದುದ ದಫೆೀದಾರ್. ನಾನು ಡ.ಎಸ್.ಪಿ.ಗೆ ನಮಮ ವಿರುದಧ ಕ್ಂಪೆಲೈಂಟ್
ಮಾಡದೆರ ಏನಾಗಬಹುದು ಗ್ತತ? ಎಲ್ಲ ಪಿಳಳ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಡೆೀವುರ ಎಲ್ಲದಾದರೆ?’
‘ಅವರೂರ್ ನಮಮ ಆಳುಗಳೆೀ ಸಾರ್. ಶ್ೀನಪಪ ಅಂತ ಸೆಟಟಿರ ಪೆೈಕ್ ಒಬಬ ಇಲಲ – ಅವನೆ, ಒಡೆೀರು ಊರಲ್ಲಲಲ – ಇದದದೆರ
ಅವರೆೀ ಕ್ಂಪೆಲೈಂಟ್ ಮಾಡತದುರ ಅಂತ ಶ್ೀನಪಪ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದ ಸಾರ್.’
‘ಪಿಳಳ ಎಲ್ಲ? ಮೊದಲು ಅವನನು ತೀರಿಸಿ.’
‘ಹಾಗಾದೆರ ಕೆೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಕೊಂಡು ಬಿಡತೀವಿ ಸಾರ್.’
ದಫೆೀದಾರ ಪಿಳಳನನುನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲು ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಲಲವೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅನನುಸಿತು. ಸ್ವಲಪ ಜೀರಾಗಿ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಗದರಿಸಿದ:
‘ನೀಡ, ಕಾನೂರ್ನನ ಪರಕಾರ ನೀವು ನಡಕೊಂಡಲಾಲಂತ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ. ಮೊದಲು ಪಿಳಳನನು ನನಗೆ
ತೀರಿಸಿ.’
‘ದ್ಡಡೀವರ ಮಾತು ನಾನು ತ್ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಲ ಸಾರ್. ಆದೆರ ಈ ಮಾದಗ ಸ್ೂರ್ಳೆೀ ಮಕ್ಕಿಳು -’
‘ರಿೀ, ದಫೆೀದಾರ್, ಎಲ್ಲ ಪಿಳಳ ಹೆೀಳಿ?’
ಜಗನಾನುಥ ನಡುಗುತತ ಎದುದ ನಂತ. ದಫೆೀದಾರ ಬಿೀಗದಕೆಕಿ ಗ್ಂಚಲನುನು ಹಿಡದು ಹೊರಟ. ಲಾಕ್ಪಿಪನ ಬಿೀಗ ತ್ತೆಗೆದು
ದಫೆೀದಾರ ಮಾತ್ತಾಡದೆೀ ನಂತ. ಜಗನಾನುಥ ಟಾಚ್ಬಿರಟುಟಿ ನೀಡದ. ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಪಿಳಳ ಮುದುಕ್ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಅವನಗೆ
ಮೈ ಪರಿವೆ ಇದದಂತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ. ‘ಪಿಳಳ’ ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗಿದ ಮೀಲೆ ಅವನು ಯಾತನೆಯಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗಿದದ
ಮುಖವನೆನುತತದ. ಕ್ಣುಣಗಳು ಬಾತದುದವು. ಮೂರ್ಗು ತುಟಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹರಿದತುತ. ಅವನ ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ತನನುನುನು ಗುರುತಸ್ಬಲಲ
ದೃಷಟಿಯಿದದಂತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ಟಾಚ್ಹಾರಕ್ ನೀಡದ. ಅವನು ತಂದುಕೊಟಟಿ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿಯ
ಮೀಲೆಲಲ ರಕ್ತದ ಗುರುತುಗಳಿದುದವು. ಅಂಗಿಯ ತೀಳು ಕಾಲರು ಹರಿದದುದವು.
‘ನೀವೆೀನು ಮನುಷ್ಟಯರೊೀ ಮೃಗಗಳ್ೀ?’
‘ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಹೊಡೆದದುದ ಶ್ೀನಪಪ ಕ್ಡೆೀವೆರ ಸಾರ್. ಬಾಯಿ ಬಿಡಸೀಕೆೀಂತ ನಾನು ನಾಲುಕಿ ಏಟು ಹೊಡೆದದುದ ನಜ.
ಇಲೆದ ಇದೆರ ನಾಲಗೆ ಬಿಚಚಾಲಲ ಸಾರ್.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ವಿಪರಿೀತ ಸ್ುಸೆತನನುಸಿತುತ. ದಫೆೀದಾರನಗೆ ಪಿಳಳ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಟಯ ಎಂದು ಅನನುಸ್ುತತಲೆೀ ಇಲಲ. ಅನಾಮತ್ತಾತಗಿ
ವಯಕ್ತವಾಗುವ ಈ ಕೌರಯದ ಹಿಂದೆ ಶತಮಾನಗಳ ಮೌಢಯವಿತುತ. ಕ್ುಲ್ೀನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಹೊಲೆಯ ಬಯಸಿದದ. ಆದರೆ
ಯಾರು ಬೆೀಕಾದರೂರ್ ಮಾಡರಬಹುದಾಗಿದದ ಈ ತಪುಪ ಹೊಲೆಯನಲ್ಲ ಘೀರ ಪಾತಕ್ವಾಗಿ ಕ್ಂಡತುತ. ಹಿೀಗೆನನುಸ್ುವುದು
ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಹಜವೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಳಿದದದರಿಂದ, ದಫೆೀದಾರನ ಮೀಲೆ ರೆೀಗುವುದು ನಷ್ಟಪರಯೀಜಕ್ವೆನನುಸಿ ತನನು
ಯಾತನೆಯನೆನುಲಲ ನುಂಗಿಕೊಂಡು, ‘ಪಿಳಳ, ಎದೆದೀಳು. ಬಾ’ ಎಂದ.
ಗಟಿಟಿಮುಟಾಟಿದ ಯುವಕ್ ಪಿಳಳ ದಗಿಲ್ನಂದ ಪಶುವಿನ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಬಿದದದದ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವನ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿಯ
ಮೀಲ್ನ ರಕ್ತವನುನು ನೀಡುತತದದಂತ್ತೆ ಹೊಟೆಟಿ ತಳಸಿಬಂದಂತ್ತಾಯಿತು. ದಫೆೀದಾರ, ‘ಏಳು’ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದುದ ಕೆೀಳಿ ಪಿಳಳ
ಭಯಗರಸ್ತ ಹುಳುವಿನಂತ್ತೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಮುದುಡಕೊಂಡ. ‘ದಪೆೀದಾರ್ ನೀವು ಸ್ುಮಮನರಿ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಅವನನುನು ಎತತಲು ಕೆೈಯಡಡದ.
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‘ಅವನನುನು ನೀವಾಯಕೆ ಮುಟಿತೀರಿ ಸಾರ್. ಅವನಗೆೀನೂರ್ ಧ್ಯಾಡ ಬಡದಲಲ. ಎದುದ ನಲಾತನೆ’ ಎಂದು ದಫೆೀದಾರ ಮತ್ತೆತ
ರೊೀಪಿನಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದ. ಜಗನಾನುಥ ಅದನುನು ಗಮನಸ್ದೆ ಪಿಳಳನ ರಟೆಟಿಯನುನು ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಡದ. ಜಗನಾನುಥ ತನನುನುನು
ಮುಟಿಟಿದ್ಡನೆ ಪಿಳಳ ಭಯದಂದ ಕ್ುಸಿಯುವಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ‘ಹೆದರಬೆೀಡ ಪಿಳಳ. ನನನು ಜತ್ತೆ ಬಾ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳನ
ಭಯವನುನು ಲೆಖಖಕೆಕಿ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಳಳದೆ ಅವನನುನು ಲಾಕ್ಪಿಪನಂದ ಹೊರಗೆ ಮತತಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲ
ಕ್ೂರ್ರಿಸಿದ. ದಫೆೀದಾರ ತನನು ಕ್ಣಣನೆನು ನಂಬದವನಂತ್ತೆ ನೀಡುತತ ನಂತದದನುನು ಗಮನಸಿದ ಜಗನಾನುಥ ‘ನಾಳೆ ಬೆೀಕಾದೆರ
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿರಿಗೆ ನಾನೆೀ ಹೆೀಳೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೊರಟ.
ಪಿಳಳ ಜಗುಲ್ ಹತತಲಲಲ. ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡ ಜಗಲ್ ಹತತಸಿದ ಮೀಲೆ ನಡುಮನೆಯಳಗೆ ಬರಲಲಲ. ಜಗನಾನುಥ ಆಳನುನು
ಎಬಿಬಸಿ ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ಹತತಸಿದ. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಟಿಂಕ್ಚಾರ್, ಹತತ, ಡೆಟಾಟಿಲ ತಂದು ಪಿಳಳನ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಬಿಚಿಚಾದ. ಜಗನಾನುಥನ
ಶುಶೂರ್ರಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಿಳಳ ನರಳಿದ. ಪಿಳಳನ ಕ್ಪುಪ ದೆೀಹವಿಡೀ ಬಾಸ್ುಂಡೆಗಳಿದುದವು. ಗಾಯಗಳನುನು ತಳೆದು ಟಿಂಕ್ಚಾರ್ ಹಚಿಚಾ
ಅವನನುನು ಚಾಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ. ಒಳಗಿನಂದ ಬಾರಂಡಯನುನು ತಂದು ಅವನಗೆ ಸ್ವಲಪ ಕ್ುಡಸಿದ ಮೀಲೆ ಪಿಳಳ
ಚೆೀತರಿಸಿಕೊಳುಳತತದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು.
ಬೆತತಲೆಯಾಗಿದದ ಪಿಳಳ ಚಳಿಯಲ್ಲ ನಡುಗುತತದದ. ಜಗನಾನುಥ ತನನುದ್ಂದು ಅಂಗಿ ಪಂಚೆಯನುನು ತಂದು ಅವನಗೆ ಉಡಸಿ
ಹೊದುದಕೊಳಳಲು ಕ್ಂಬಳಿ ಕೊಟಟಿ. ಪಿಳಳನ ಮುಖ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗಿತುತ, ಜಗನಾನುಥ ಮತತಗೆ ಕೆೀಳಿದ :
‘ಸ್ಯಂಕಾಲ ತುಂಬ ಕ್ುಡದದಯ?’
ಪಿಳಳ ಹೌದೆಂದು ತಲೆ ಹಾಕ್ದ. ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ಎದುದ ಕ್ೂರ್ತ.
‘ನೀನು ಮಾಡದುದ ನಜವೆ?’
ಪಿಳಳ ಕ್ೂರ್ತಲ್ಲಂದಲೆ ಜಗನಾನುಥನ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದದ. ಜಗನಾನುಥ ‘ಛೆ. ಎದೆದೀಳು’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ.
‘ಯಾರು ಕಾವೆೀರಿಯ?’
ಪಿಳಳನ ಮೌನ ಹೌದೆಂದತು.
‘ಆಸೆ ಹುಟಿಟಿದುದ ತಪಪಲಲ ಪಿಳಳ, ನೀನು ಹೊಲೆಯ ಆದದರಿಂದ ದ್ಡಡ ಪಾತಕ್ವಾಗಿ ಕಾಣತ್ತೆತ ಉಳಿದವರಿಗೆ. ಇಷ್ಟಟಿಪಡದ
ಹುಡುಗಿೀನನು ಬಲಾತಕಿರಿಸ್ಬಾರದು -ಅಷೆಟಿ. ಏನಾಯುತ ನನನು ಹತರ ಹೆೀಳು.’
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರವಾಗುವಂತ್ತೆ ಇಡೀ ತಮಮ ನಡುವಿನ ವಾತ್ತಾವರಣ ಪರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಳಿಯಾಗಿತುತ. ಪಿಳಳ
ತದಲುತತ ಮಾತ್ತಾಡದದ; ಅವನು ನಜವಾಗಿ ಆಡದದ ಮೊದಲನೆೀ ಮಾತುಗಳು ಅವು. ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲ ಚಾವಡಯ
ಮೀಲೆ ಹಿೀಗೆ ಎದುರುಬದರಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತ್ತಾಡದುದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲ ಉಳಿಯುವ ಘಟನೆಯಾಯಿತು.
ಪಿಳಳ ಬಲಾತ್ತಾಕಿರ ಮಾಡರಲ್ಲಲ. ಕ್ುಡದದದ. ಏನೀ ಹಾಡಕೊಳುಳತತ ಒಬಬನೆೀ ಬರುತತದದ. ತ್ತಾನು ಉಟಿಟಿದದ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿ
ನೀಡ ಹೆಂಡದಂಗಡಯಲ್ಲ ಎಲಲರೂರ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದದರು. ಸಿಟುಟಿ ಬಂದತುತ. ಖುಷಯೂರ್ ಆಗಿತುತ. ಹಿೀಗೆೀ ಬತ್ತಾರ ಇದಾದಗ
ಕ್ತತಲಾಗ್ೀ ಹೊತತಗೆ ಮೊಟಿಟಿನ ಸ್ಂದ ಏನೀ ಕ್ಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯುತ. ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ನೀಡದಾಗ ಜನಾಧ್ರನ ಸೆಟಿಟಿ
ಕಾವೆೀರಿಯ ಬಟೆಟಿಯನೆನುಲಲ ಬಿಚುಚಾತತದದ. ಅವರಿಗೆ ತ್ತಾನು ನಂತದುದ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಹಿೀಗೆೀ ನೀಡುತತದ್ಂಂತ್ತೆ
ತನಗೆೀನಾಯಿತೀ ತಳಿಯದು. ಬೆತತಲೆಯಾದ ಕಾವೆೀರಿಯಿದದಲ್ಲಗೆ ಸಿೀದಾ ತ್ತಾನು ನಡೆದುಬಿಟಿಟಿದೆದ. ಕೆೈಯನನುಡಡ ಪಿಳಳ
ನಡೆದುಬರುತತರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಸೆಟಿಟಿ ಓಡದ. ಕಾವೆೀರಿ ಮೈ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡಳು. ತ್ತಾನು ಹಾಗೆೀ ನಂತದದ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ
ಹಿಂದನಂದ ಜನಾದರನ ಸೆಟಿಟಿ ಬಂದು ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊಡೆದ. ಧ್ಯಾಯಸ್ ತಪಿಪತು, ಎಚಚಾರಾದ ಮೀಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂರ್
ಇರಲ್ಲಲ. ಪಿಳಳ ಎದುದ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ. ಯಾರಿಗೆ ಏನೂರ್ ಹೆೀಳಲ್ಲಲ. ಕ್ುಡದು ಜಗಳಾಡ ಬಂದದಾದನೆ ಎಂದು ಅಪಪ ಅವವ
ತಳಿದರಬೆೀಕ್ು. ಸ್ವಲಪ ಹೊತ್ತಾತದ ಮೀಲೆ ಪಲ್ೀಸಿನವನಬಬ ರಾತ್ತೆರ ಬಂದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಮೈಮುರಿಯುವ
ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದು ಲಾಕ್ಪಿಪಗೆ ಹಾಕ್ದ.
ತ್ತಾನು ಬಯಸಿದ ಹೆಣಿಣನ ಬಗೆಗ ಪಿಳಳನಗೂರ್ ಆಸೆ ಹುಟಿಟಿತ್ತೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ವಿಚಿತರವಾದ ಅನುಭವವನುನು ತಂದತು.
ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ಪುಪ ಬಲ್ಷ್ಟಠು ದೆೀಹ ತನನುದರ ಹಾಗೆೀ ವಾಸ್ನಾಯುಕ್ತವಾದುದ, ಜೀವಂತವಾದುದ. ಈಗ ತ್ತಾನು
ಅವನನುನು ನಜವಾಗಿ ಮುಟಟಿಬಹುದೆನನುಸಿತು.
‘ಪಿಳಳ, ಹೆದರದೆೀ ನೀವೆಲಲ ನನನು ಜತ್ತೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಬರಬೆೀಕ್ು ಗ್ತ್ತಾತಯತ?’ ಕ್ಂಪಿಸ್ುವ ಸ್ವರದಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥ
ಕೆೀಳಿದ. ಪಿಳಳನ ಮುಖದಲ್ಲ ಸೆನುೀಹ ಭಾವ ಕಾಣಿಸಿದಂತ್ತಾಗಿ ಖುಷಯಾಯಿತು. ಇನುನು ಮುಂದೆ ನಜವಾಗಿ ಮಾತಗೆ
ಪಾರರಂಭಿಸ್ಬಹುದು ಎನನುಸಿತು.
‘ಇಲೆಲೀ ಮಲಗಿತೀಯ? ಗುಡಸಿಲಗೆ ಹೊೀಗಿತೀಯ?’
‘ಹೊೀಗಿತೀನ ಒಡೆೀರೆ.’ ಪಿಳಳ ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ಎದುದ ನಂತ.
‘ಅಷ್ಟುಟಿ ದೂರ್ರ ನಾನೂರ್ ನನನು ಜತ್ತೆ ಬತೀರನ’ ಎಂದು ಟಾಚ್ಹಿರಡದು ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಟ. ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ನಡೆಯುತತದದ
ಪಿಳಳನ ಕೆೈ ಹಿಡದುಕೊಂಡ.
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‘ಮುಟಟಿಬೆೀಡ ಒಡೆೀರೆ.’ ಪಿಳಳ ಹಿೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದನೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು.
‘ಕ್ತ್ತೆತ. ಮುಟಿಟಿದೆರ ಏನಾಗುತತ?’ ಜಗನಾನುಥ ತಮಾಷೆ ಮಾಡದ.
ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಗಳವರೆಗೆ ಜಗನಾನುಥ ನಡೆದ. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಬಾರಹಮಣರು ತಮಮ ಗುಡಗಳ್ಳಗೆ
ಬರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಕೆೀಡಾಗುತತದೆಂದು ಹೊಲೆಯರು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕ್ರೆಯದೆೀ ತ್ತಾನು ಹೊೀಗುವುದು
ಸ್ರಿಯಲಲವೆನನುಇತು. ಹೊರಗೆೀ ನಂತು,
‘ಹೆದರಬೆೀಡ ಪಿಳಳ. ನಾಳೆ ನನನು ಬಂದು ನೀವೆಲಲ ನೀಡ’ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ. ಚಿಕ್ಕಿ ಇನೂರ್ನು ಎದೆದೀ
ಇದದರು. ಆದರೆ ಜಗನಾನುಥನನೂರ್ನು ಏನೂರ್ ಕೆೀಳಲ್ಲಲ.
ಪಿಳಳನಗೆ ತ್ತಾನು ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಒಡಡದೆ; ತನನುಲ್ಲ ಆಸೆ ಹುಟಿಟಿಸಿದ ಕಾವೆೀರಿಯ ದೆೀಹಕಾಕಿಗಿ ಪಿಳಳ ಕೆೈಯಡಡದ. ಹಿೀಗೆ ಪಿಳಳನ
ಒಳಗೆ ಎಚೆಚಾತತದದನುನು ಗರಹಿಸ್ಲು, ಗರಹಿಸಿ ಒಪಿಪಕೊಳಳಲು ಯತನುಸ್ುತತದಾದಗ ತ್ತಾನು ಅಡಗರ ದುಡುಡ ಕ್ದದದುದ, ಶ್ೀನಪಪ
ತೀಟದಲ್ಲ ಕ್ದಯುತತದುದದನುನು ತ್ತಾನು ಪರವಶನಾಗಿ ನೀಡದುದ – ಎಲಲ ನೆನಪಾಗಿ ತನನು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲರುವ ಇದಕೆಕಿಲಲ
ಏನು ಅಥರ ತಳಿಯದಂತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ುಸಾತಗಿ ನದೆದ ಹೊೀದ.
ಮಾರನೆೀ ಬೆಳಿಗೆಗ ಕಾವೆೀರಿ ಮನೆಗೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಬರಲ್ಲಲ. ಸೆಟಿಟಿ ಮುಖ ತೀರಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಶಾನುಭೀಗ ಶಾಸಿತರಗಳು ಬಹಳ
ವಿನಯದಂದ ಎದುರು ನಂತು ನಡೆದದೆದಲಲ ತನಗೆ ಗ್ತತಲಲವೆನುನುವಂತ್ತೆ ನಟಿಸ್ುತತ, ‘ಇನುನು ಮುಂದೆ ಸೆಟಿಟಿ ಕ್ಡೆ ಆಳುಗಳು
ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಬರಲಲ ಅಂತದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೀದು?’ ಎಂದರು. ‘ಕ್ನನುಡಾ ಜಲೆಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬೆೀರೆ ಆಳುಗಳನುನು
ತರಿಸಿದರಾಯಿತು’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿ ರಾಯರ ಮಗ ರಂಗಣಣನಗೆ ‘ಅಪಪ ಮನೆೀಲೆೀ ಇದರ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ.
‘ಟಪಾಲು ತಗ್ಂಡು ಬತೀರನಂತ ಹೆೀಳಿದುರ’ ಎಂದು ರಂಗಣಣ ಖ್ಯಾತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್ದಲ್ಲ ಏನೀ ಬರೆಯುತತ ಕ್ೂರ್ತ.
ಜಗನಾನುಥ ಅಫಿೀಸಿನಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಡಾಡಡದ. ದೂರ್ರದಂದ ರಾಯರು ಬರುತತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಅವನಗೆ
ಖುಷಯಾಯಿತು. ಅಂಗಳದಲೆಲಲಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾದುನಂತ. ವೆೀಗವಾಗಿ ನಡೆದುಬಂದ ರಾಯರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದಂತ್ತೆ
ಕ್ಂಡರು. ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಮುಟಿಟಿಸಿದದನುನು ಪೂಜೆಯ ಭಟಟಿರು ಮತುತ ಅಡಗೆಯವರು ಊರೆಲಲ ಪರಚಾರ
ಮಾಡದದರು. ಜನರು ಮಾತ್ತಾಡಕೊಳುಳತತದುದದನುನು ಕೆೀಳಿ ರಾಯರು ನನೆನು ಮನೆಗೆ ಬಂದದದರು, ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥ
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದಾದನೆಂದು ತಳಿದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದರು.
ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರನುನು ಮಹಡಯ ಮೀಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಗುಟಾಟಿಗಿ ಪಿಳಳನಗೆ ಪಲ್ೀಸ್ರು ಹೊಡೆದದದನುನು
ಹೆೀಳಿದ. ಅದೂರ್ ತನನು ಕ್ವಿಯ ಮೀಲೆ ಬಿದದದೆಯಂದು ರಾಯರು ಹೆೀಳಿ, ಇದು ಹಿಂಸಾಚಾರಕೆಕಿ ದಾರಿ
ಮಾಡಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಆತಂಕ್ಸಿದರು. ನನನು ನಶಚಾಯ ತೀರಾ ಅಪಕ್ವವಾದುದ ಎನನುಸಿದ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಿಂದೆಗೆಯುತ್ತೆತೀನೆ
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ರಾಯರೆೀ ಎಂದದದಕೆಕಿ ಇಷಾಟಿದ ಮೀಲೆ ನೀನು ಹಿಂದರುಗ್ೀದು ಸ್ಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಜಗಣಣ ಎಂದು ನಟುಟಿಸಿರಿಟಟಿರು.
ಕಾವೆೀರಿಯನುನು ಪಿಳಳ ಬಯಸಿದದರಿಂದ ತನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವೆೀ ಆಗಿದೆಯಂಬುದನುನು ಹೆೀಳಿದರೆ ರಾಯರಿಗೆ
ಅಥರವಾಗಲ್ಕ್ಕಿಲಲವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನಾದ.
‘ಇವತುತ ಪೆೀಪರಿನಲ್ಲ ಏನದೆ?’
‘ಏನಲಲ. ಯಥಾಪರಕಾರ ಒಂದಷ್ಟುಟಿ ವಾಚಕ್ರ ಪತರಗಳಿವೆ. ಮೈಸ್ೂರ್ರು ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ
ರಂಗರಾವ್ ಭಾರತೀಪುರಕೆಕಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲು ಹೊರಟಿದಾದರೆಂಬ ಸ್ುದದಯಿದೆ. ಮಾಗಡ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ
ಸ್ವೊೀರದಯ ಕಾಯರಕ್ತರರ ಪರವಾಗಿ ತ್ತಾನೂರ್ ಬರುತತದೆದೀನೆಂದು ನನಗೆ ಬರೆದದಾದನೆ – ಅಷೆಟಿ.’
‘ರಾಯರೆ, ಚಿಕ್ಕಿ ನನನು ಹತರ ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆೀ ಇಲಲ. ತುಂಬ ಹೆದರಿಬಿಟಿಟಿದಾದರೆ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ. ಅಡಗೆ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಜನ ಇಲಲ. ಸ್ವಲಪ
ಅವಿರಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಹೆೀಳಿತೀರ?’
‘ಆಗಲ್ ಜಗಣಣ. ನಾನಾಯಕೆ ಇಲ್ಲಗೆ ಅಜೆರಂಟಾಗಿ ಬಂದದುದ ಅಂದೆರ – ನೀನು ಕ್ೂರ್ಡೆಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು.
ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಹರಿಜನ ಡ.ಸಿ. ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ ಇದಾನೆ. ಅವನಗ್ಂದು ಮಾತು ನೀನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು; ಜಾತ್ತೆರ ಹೊತತಗೆ
ಹಿಂಸಾಚಾರವಾಗದಂತ್ತೆ ಪಲ್ೀಸ್ ದಳಾನನು ಕ್ಳುಹಿಸ್ಬೆೀಕ್ು ಅಂತ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲ ಹೊಲೆಯರನನು ಸ್ುಟುಟಿಹಾಕ್ದ ವರದಗಳನನು
ನೀನು ಓದರಬಹುದು. ಈ ಊರಲೂರ್ಲ ಹಾಗೆಲಲ ಆಗಲಾಲಂತ ಹೆೀಳಕೆಕಿ ಆಗಲಲ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದುದ ಸ್ರಿಯನನುಸಿತು.
‘ಈಗಲೆೀ ಹಾಗಾದೆರ ಶ್ಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿತೀನ. ಸಾಯಂಕಾಲದ್ಳಗೆ ಬತೀರನ. ನೀವು ಸ್ವಲಪ ಚಿಕ್ಕಿ ಜತ್ತೆಗಿದುದ ಅವರಿಗೆ
ಧ್ಯೆೈಯರ ಹೆೀಳಿ.’
ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಶುಭರವಾದ ಅಂಗಿ ಪಂಚೆ ತಟುಟಿ ಹೊರಟುಬಿಟಟಿ.
ದಾರಿಯಲ್ಲ ವಾಸ್ು ಕೆೈಯಡಡ ಕಾರು ನಲ್ಲಸಿದ. ಅವನ ಜತ್ತೆ ಪರಭು ಮತುತ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರಿದದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ
ಏಕಾಂತದ ಆವಶಯಕ್ತ್ತೆಯಿತುತ. ಆದರೆ ವಾಸ್ು ‘ಶ್ಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿತದೀಯ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೂ ಬರೆತೀವೆ’ ಎಂದಾಗ
ದಾಕ್ಷಣಯದಲ್ಲ ಕಾರಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿಕೊಂಡ. ವಾಸ್ು ಹರಟಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಶ್ಮೊಗಗದಲ್ಲ ಸಿಹಿ ತಂಡ ತಯಾರಿಸ್ಬಲಲ ಉತತರ
ದೆೀಶದವನಬಬನದಾದನೆ; ಅವನನುನು ಕ್ರೊಕಿಂಡು ಬರಬೆೀಕ್ು. ಜಾತ್ತೆರ ಹೊತತಗೆ ಅಂಗಡ ಸಿದಧವಾಗಬೆೀಕ್ು. ಇಷೆಟಿಲಲ ಯಾಕೆ
ಮೈಮೀಲೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡದ ಜಗಣಣ ನನಗಿದು ಬೆೀಡತುತ – ಇತ್ತಾಯದ.
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ಜಗನಾನುಥ ಉತತರ ಕೊಡದೆ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡದ. ಜೀಯಿಸ್ರು ವಾಸ್ುಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ‘ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಮಾಡುತತರೊೀದು
ಸ್ರಿಯೀ ತಪಪೀ ಅನನುೀ ಪರಶೆನುಗಿಂತ ಮುಖಯವಾಗಿ ಇನನುಂದು ಪರಶೆನುಯಿದೆ. ಉಪನಷ್ಟತುತ ಹೆೀಳತ್ತೆತ : ಒಬಬ ಋಷಗೆ
ಎಲಲವುದೂರ್ ಕಾಣಿಸೀದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಅವನು ಹೆೀಳಿದೆದೀ ಪರಮಾಣವಾಗುತತತತಲಲ. ಯಾಕೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಋಷಗಳ ಅಗತಯವಿರುತತತುತ ಅಂತ. ಸ್ಥಾಗಿತವಾದುದ ಚಲ್ಸ್ಲ್ ಅಂತ ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಹೊರಟಿದಾದರೆೀ ವಿನಹ…’
‘ಶ್ವಮೊಗಗದಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಜೀಯಿಸ್ರೆ?’ ಪರಭುಗಳು ಕೆೀಳಿದರು.
‘ಮಗನಗಿನೂರ್ನು ಮುವವತುತ ವಷ್ಟರ. ನಾಗಮಣಿೀದು ಹಿೀಗಾಯುತ. ಏನು ಮಾಡೀದು. ಎರಡನೆೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕೆಕಿ ಒಪಿಪ
ಯಾರೊೀ ಹೆಣುಣ ಕೊಡಲು ಬಂದದಾರೆ. ಓದದ ಹುಡುಗ – ಅವನನನುಂದು ಮಾತು ಕೆೀಳಿ ಮುಂದನ ವಷ್ಟರ ಲಗನು
ನಶಚಾಯಿಸ್ಬೆೀಕ್ು’ – ಜೀಯಿಸ್ರು ನಟುಟಿಸಿರು ಬಿಟುಟಿ ಹೆೀಳಿದರು.
ಪರಭುಗಳು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕೆೀಳಿದರು :
‘ಇಂಗೆಲಂಡಂದ ನೀವೊಂದು ಹೊಸ್ ಕಾರು ಯಾಕೆ ತಲ್ರಲವ?’
ಜಗನಾನುಥ ಉತ್ತಾಸಿಹವಿಲಲದೆ ‘ಸ್ುಮಮನೆ’ ಎಂದ.
‘ಈ ರೊೀಡಲ್ಲ ಒಳೆಳ ಕಾರು ನಾಲುಕಿ ದನ ಬರಲಲ. ಸ್ರಿಯ. ಮಾರಾಯರ ಈ ಸಾವತಂತರಯ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಕೆೈಬಿಸಿಯಾಗದೆ ಏನೂರ್
ಕೆಲಸ್ ಆಗಲಲ.’
ಡೆರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ತಾಡೀದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಿಲಲವೆಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ಲು ರಿಯರ್ ಕ್ನನುಡಯನುನು ಸ್ರಿಮಾಡುತತ ಜಗನಾನುಥ
ಕಾರು ಓಡಸಿದ. ಪರಭುಗಳು ವಾಸ್ುವಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಈ ಹೊಸ್ ಡ.ಸಿ. ಮಾರಾಯರ, ಲಂಚವಿಲೆದ ಏನೂರ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲಲ. ಹರಿಜನ ಅಲವ? ಅವನನನು ಹಿಡಯೀರು ಯಾರು
ಹೆೀಳಿ? ಮಂತರ ಬೆೀರೆ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಅಂತ್ತೆ’.
ವಾಸ್ು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಚುಚಚಾಲೆಂದೆೀ ಹೊಲೆಯರು ಮೀಲೆ ಬಂದರೆ ಏನೆೀನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತತವೆನುನುವುದನುನು
ವಣಿರಸ್ಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಯಾವನೀ ಹೊಲೆಯ ಎಂ.ಪಿ. ಡೆಲ್ಲಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿದ ರೂರ್ಮಲ್ಲದದ ಹೆಣಣನನು ಕೆಣಕ್ಲು ಹೊೀಗಿ
ನೆಹರೂರ್ ಹತತರ ಹೆೀಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಂಡ ಎನುನುವ ಕ್ಥೆಯಿಂದ ಅವನ ವಾಯಖ್ಯಾಯನ ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಜೀಕ್ುಗಳಲ್ಲ
ಪಯರವಸಾನವಾಯಿತು. ಯಾವನೀ ಒಬಬ ಹೊಲೆಯ ಮಂತರಯಂತ್ತೆ. ಮಂತರಯಾದ ದನ ಅವನೂರ್ ಅವನ ಹೆಂಡತೀನೂರ್
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊೀಟಲಲ್ಲ ಇಳ್ಕಿಂಡರಂತ್ತೆ. ರೂರ್ಮ್ ವಿತ್ತ್ಬಾತ್ತ್ರೂರ್ಮ್ ಅಟಾಯಚಡ್. ಹೆಂಡತ ಕ್ಕ್ಕಿಸಿಸಿಗೆ
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ಹೊೀದಳು. ನೀಡದಳು. ದಗಭ್ರಮಯಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತುಬಿಟಟಿಳು. ಎಷ್ಟುಟಿ ಹೊತ್ತಾತದೂರ್ರ ಹೆಂಡತ ಬಲ್ರಲವಲಲ ಅಂತ ಮಾರಾಯ
ಗಂಡ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಡದ. ಏನು ನೀಡೀದು? – ಕ್ೂರ್ತುಬಿಟಿಟಿದಾದಳೆ ಮಾರಾಯತ ನೆಲದ ಮೀಲೆ. ಗಂಡನನುನು
ನೀಡ ‘ನೀಡದರ ಏಸ್ು ಸೆಂದಾಕೆೈತ್ತೆ! ಇಲೆಲ ಉಂಡು ಮಕೊಕಿಬಹುದಲಲ?’ ಎಂದುಳ.
ಜಗನಾನುನ ಕಾರನುನು ನಧ್ಯಾನ ಮಾಡ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತ ವಾಸ್ುವನುನು ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ನೀಡ,
‘Shut up. You have become disgusting’ ಎಂದ. ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ ಸಿಟಿಟಿನಂದ ನಡುಗುತತರುವುದನುನು
ನೀಡ ವಾಸ್ು ಪೆಚಾಚಾದ. ಪರಭುಗಳು ಮಾತು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು :
‘ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ನಾನು ಹೆೀಳಿದದನನು ಮನಸಿಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡೆೀ ಇಲಲ. ಈ ಗುರಪಪಗೌಡನನು ನಂಬಿಕೊಂಡೆರ ಊರು
ಉದಾಧರವಾಗಲಲ ಮಾರಾಯರೆ. ಗೌಡರ ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಏನು ಬೆೀಕ್ೂರ್ ಅಷ್ಟುಟಿ ಮಾಡಾತನೆ. ಶಾನುಭೀಗರನನು ಹೆದರಿಸೀದು.
ಶ್ರೀಮಂತ ಗೌಡರ ಮನೆ ಎದುರಿರೊೀ ರೊೀಡನನು ದುರಸ್ುತ ಮಾಡಸೀದು. ಅಮಲಾದರನನು ವಗರ ಮಾಡ ಮಾಡಸೀದು
ಇಷೆಟಿ ಶ್ವಾಯಿ ಅವನು ಇನೆನುೀತಕ್ೂರ್ಕಿ ಪರಯೀಜನ ಇಲಲ. ನೀವೆೀನಾದೂರ್ರ ಮಾಡದೆರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು ಅಷೆಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಹೂರ್ಗುಟಿಟಿದ. ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಜಗನಾನುಥನ ಸಿಟಟಿನನು ಜೀಕೆಂದು ತಳಿದುಕೊಳುಳವ ಪರಯತನು ವಿಫಲವಾದದರಿಂದ
ಕಾರಿನಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ವಾಸ್ು, ‘Excuse me’ ಎಂದ. ನಾಯಷ್ಟನಲ್ ಲಾಡಜೆ್ ಎದುರು ಮೂರ್ವರನೂರ್ನು ಇಳಿಸಿ ಜಗನಾನುಥ
ಸಿೀದ ಡ.ಸಿ. ಯವರ ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಹೊೀದ.
***
SATHYAPRAKASH, B.A. B.L., IN
ಬೀಡ್ನೀರಡ ಜಗನಾನುಥ ಚಿೀಟಿಯಲ್ಲ ತನನು ಹೆಸ್ರು ಬರೆದು ಉದದ ಸ್ೂರ್ಟಿಲ್ನ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತದದ ಒಂದು ಬಡಕ್ಲು
ವಯಕ್ತಯ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಕೊಟಟಿ. ಅವನ ಹಣೆಯಲ್ಲ ಅಂಗಾರ ಅಕ್ಷತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಣಿಣನ ಪಕ್ಕಿಕ್ೂರ್ಕಿ ಅಳಿಸಿ ಹೊೀಗುವ ಸಿಥಾತಯಲ್ಲದದ
ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳ ಗ್ೀಪಿ ಮುದೆರಗಳಿದುದವು. ಜುಟಿಟಿನ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾಸಿದ ಬಿಳಿ ಟೀಪಿಯಿತುತ. ಕಾಲಲ್ಲ
ಚಪಪಲ್ಯಿರಲ್ಲಲವಾದರೂರ್ ಪೂಯನನ ಸ್ಮವಸ್ತರವಾದ ಬಿಳಿಕೊೀಟು, ಬಿಳಿದ್ಗಳೆ ಪಾಯಂಟ್ ತಟಿಟಿದದ ಬಲರಾಮ
ಗ್ೀವಿನಂತಹ ಬಡಕ್ಲು ಬಾರಹಮಣ. ಸಾಹೆೀಬರು ಗಂಟೆ ತಟಿಟಿದ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಬಾಣದಂತ್ತೆ ಒಳನುಗುಗವ ಹೊರನುಗುಗವ
ಪೂಯನು. ಉಳಾಯ್ ಪಿದಾಯ್, ಉಳಾಯ್ ಪಿದಾಯ್, ಉಳಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ – ಜಾತ್ತೆರಯಲ್ಲ ಕ್ಪೂರರದ ಚೆಂಡನುನು
ಪೆಟಿಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಡಸ್ುತತದದ ಜಾದೂರ್ಗಾರನ ಕೆೈಚಳಕ್ ನೆನಪಾಯುತ. ಪರತ ಸಾರಿ ಚಿೀಟಿ ಕೊಡುವಾಗಲೂರ್ ಸ್ತಯ
ಪರಕಾಶರನುನು ಅನವಾಯರವಾಗಿ ಮುಟುಟಿತತ, ಕಾರಣ – ಮನೆಯಲ್ಲ ನತಯವೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾನುನ ಮಾಡ, ಜನವಾರ
ಬದಲಾಯಿಸಿ, ದನದ ಉಚೆಚಾ ಸ್ಗಣಿ ಸೆೀವಿಸಿ, ಗಾಹರಸ್ಥಾಯ ನಡೆಸ್ಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದ ಪೂಯನಾಗಿರಬಹುದು ಇವನು. ಜಗನಾನುಥ
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ಕ್ನಕ್ರದಂದ ಅವನ ಜೀಬದರ ಮುಖ ನೀಡದ. ತನನು ವೆೀಷ್ಟಭೂರ್ಷ್ಟಣ ನೀಡ ಅವನಗೆ ಗೌರವ ಹುಟಿಟಿರಲ್ಲಲ.
‘ಸಾಹೆೀಬುರ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತದಾರೆ. ಕಾಯಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದ. ‘ಚಿೀಟಿೀನನು ಕೊಟುಟಿಬನನು, ದಯವಿಟುಟಿ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಆತನನುನು
ವಿನಯದಂದ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆ ಮುಖ ಸಟಟಿಗೆ ಮಾಡ ಆತ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಪಾಪ, ಸ್ವಣಿೀರಯರ ಮೀಲ್ನ
ಜದದನೆನುಲಲ ಈ ಬಡ ಪಾರಣಿಯ ಮೀಲೆ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ ತೀರಿಸಿ ಕೊಳುಳತತರಬಹುದು. ಏಕ್ಕಾಲದಲ್ಲ ಪಿಳಳನೂರ್ ಸ್ತಯಪರಕಾಶನೂರ್ ಈ
ಬಡ ಬಾರಹಮಣ ಮನುಷ್ಟಯನೂರ್ ಇರುವ ಈ ದೆೀಶದ ವಾಸ್ತವವನುನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳುಳವುದು ಎಷ್ಟುಟಿ ಜಟಿಲ ಎನನುಸಿತು.
ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಹೆೀಬರು ಹೆೀಳಿದದರಿಂದ ಪೂಯನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲ ಈಗ ವಿನಯವಿತುತ.
ಬಾಗಿಲನುನು ತ್ತೆರೆದು ಗೌರವದಂದ ಬಾಗಿದ. ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ಎದುದ ನಂತು ಜಗನಾನುಥನ ಕೆೈಲುಕ್ದರು. ಕ್ುಳಳಗೆ ಕ್ಪಪಗೆ ಇದದ
ಸ್ತಯಪರಕಾಶರ ಮುಖದ ಒರಟರಟಾದ ದ್ಡಡ ಕ್ವಿಗಳು. ಅವರ೪ ಹಾವಭಾವದಲ್ಲ ಒಲ್ಸಿಕೊಳುಳವ ಬಡವಾರ ಎದುದ
ಕಾಣುತತತುತ. ಎದುರಿದದವರಿಗೆ ನೀವೆ ನನನು ಸ್ವರಸ್ವ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನು ಪಡುತತದದ ಅವರ ಅಗಲವಾದ ನಗು ಈ
ಮನುಷ್ಟಯ ಪದವಿಯಿಂದ ಪದವಿಗೆ ಅಷ್ಟುಟಿ ಬೆೀಗನೆ ಏರುತತ ಹೊೀದ ಕ್ರಮವನುನು ಹೆೀಳುತತತುತ.
‘ಬನನು, ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ. ನೀವು ನನನುನುನು ನೀಡಲು ಬಂದು ನನನುನುನು ಧ್ನಯನಾಗಿ ಮಾಡದರಿ.’
ಸ್ತಯಪರಕಾಶನ ಕ್ನನುಡ ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ೃತಕ್ ಎನನುಸಿತು. ಅಸ್ಪೃಶಯನಾಗಿದದ ಹುಡುಗ ಹಿೀಗೆ ಆಫಿೀಸ್ರಾಗಿ ಪರಿವತರನೆಯಾಗುವಾಗ ಎಲಲ
ನೆೈಜತ್ತೆಯನೂರ್ನು ಕ್ಳೆದುಕೊಳುಳತ್ತಾತನಲಲ. ‘ನಮಮ ಊರು ಯಾವುದು?’ ಇತ್ತಾಯದ ಉಪಚಾರದ ಪರಶೆನುಗಳನುನು ಕೆೀಳುತತ ಜಗನಾನುಥ
ಅವರ ಅಫಿೀಸ್ನುನು ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ನೀಡದ. ಗಾಂಧಿ, ಗುಲಾಬಿ ತಟಟಿ ನೆಹರೂರ್, ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನ ಮುಖಯಮಂತರಗಳ
ಫೀಟೀಗಳು ಒಂದು ಗ್ೀಡೆಯ ಮೀಲ್ದುದವು. ಜಗನಾನುಥನ ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಮಿಯ ದ್ಡಡದ್ಂದು
ಫೀಟೀ ಇತುತ. ಬಹಳ ಹಿಂದನಂದ ಇರುವ ಫೀಟೀ ಅದು ಎನುನುವುದು ಊದುಬತತ ಆರಿಸಿ ಕ್ುಂಕ್ುಮಗಳ
ಕ್ಲೆಯಿಂದ ಗ್ತ್ತಾತಗುತತತುತ. ಇವತುತ ಉರಿಸಿರಬಹುದಾದ ಊದುಬತತಯ ಅವಶೆೀಷ್ಟವಾದ ಬೂರ್ದ ಫೀಟೀದ ಕ್ಟಿಟಿನ
ಮೀಲೆ ಬಿದದತುತ. ಟೆೀಬಲ್ಲನ ಮೀಲ್ನ ಖ್ಯಾದೆ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಸ್ವರುತತ, ಚಪಲದಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲನ ಜತ್ತೆ ಆಡುತತ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್
ಪುಸ್ತಕ್ ಓದದ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ತಾಡದರು.
‘ನಮದು ತುಮಕ್ೂರ್ರು ಸಾವಮಿ. ನಮಮ ಸ್ಮಾಜ ಉದಾಧರವಾಗಬೆೀಕಾದರೆ ನಮಮಂತಹ ಯುವಕ್ರು ದೆೀಶಸೆೀವೆಗೆ
ಕ್ಂಕ್ಣಬದಧರಾಗಿ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ಕಾರಂತರು ಹೆೀಳುತ್ತಾತರಲಲ ಹಾಗೆ ಮರಳಿ ಮಣಿಣಗೆ ನೀವು ಬಂದದದೀರಿ. ಮೊನೆನು ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ
ಡೆಪೂಯಟಿ ಕ್ಮಿೀಷ್ಟನಸ್ರ ಕಾನಫುರನಸಿಗೆಂದು ಹೊೀದಾಗ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ತಳಿಸಿದೆ ಗ್ತತಲಲ ನಾರಾಯಣ್ನಮಮ ನೆಂಟರು –
ನನನು ಹೆಂಡತೀನೂರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತೀನೂರ್ ಖ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತಂಗಿಯರು. ಅವರು ಆರೊೀಗಯದ ಮಂತರಗಳು – ಗ್ತತರಬೀದು
ನಮಗೆ. ನಮಮ ವಿಷ್ಟಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ. ಬಹಳ ಸ್ಂತೀಷ್ಟ ಪಟಟಿರು.’
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಕ್ೂರ್ತ. ಇಡೀ ವಾತ್ತಾವರಣದ ಕ್ೃತಕ್ತ್ತೆಯಿಂದ ಅವನಗೆ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯಾಗುತತತುತ. ಟೆೀಬಲ್ಲನ ಮೀಲೆ
ಕಾಗದದ ಹೂರ್ಗಳಿದದವು. ಕಾಫಿ ಕ್ಲೆಗಳ ಟೆೀಬಲ್ಕಾಲತ್. ಬೆಲ್ ಮಾಡಲು ಹಾತರೆಯುವ ಸ್ತಯಪರಕಾಶರ ಬೆರಳುಗಳು.
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ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

‘ತ್ತಾವು ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಇದದರಿೀಂತ ಕೆೀಳಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಟೂರ್ರ್ ಹೊೀಗಿದೆದ. ಜಪಾನಗೆ, ಅದೆೀ ಕೊೀ-ಆಪರೆೀಟಿವ್
ಮೂರ್ವ್ಮಂಟಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲ. ಅದೆೀನು ದೆೀಶ – ನೀಡದೆರ ಆಶಚಾಯರವಾಯುತ. ನಮಮ ಜನ ಶುದಧ ಸೀಮಾರಿಗಳು.
ಈಗ ನಮಮ ಜನರನೆನು ತಗ್ಳಿಳ, ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ವಲತತನನು ಸ್ಕಾರರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿಟಿದೆ! ಆದೆರ ಎಲಲವನೂರ್ನು ಅವು ದುರುಪಯೀಗ
ಮಾಡಾತವೆ. ಹಾಸೆಟಿಲಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಿಟಿಟಿ ಊಟ ಮಾಡಕೊಂಡು ಹೆಂಡ ಕ್ುಡದು ಕಾಲ ಹಾಳುಮಾಡಾತವೆ. ಅದಕೆಕಿೀ ಅವಕೆಕಿ
ನಾನು ಹೆೀಳಿತೀನ : ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗರನನು ನೀಡ ಎಷ್ಟುಟಿ ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ಬಿೀದ ದೀಪದಲ್ಲ ಅವು ಓದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಾತವಲಲ
ನಮಗೆೀನು ಧ್ಯಾಡ ಬಡೆದದೆ ಅಂತ? ಈಗ ನೀಡ ನಮಮ ಪೂಯನ್ ಗ್ೀವಿಂದಾಚಾರರ ಮಗನೂರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ನನನು
ಮಗನೂರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಅವರ ಮಗ ಥೂರ್ರ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ಕಾಲಸ್. ನಮಮ ಮಗನಗೆೀನು ಕ್ಡಮ? ಆದೆರ
ಒಂದ್ಂದು ಕಾಲಲೂರ್ಲ ಅವ ಗೆರೀಸ್ ತಗ್ಳೆದ ಪಾಸಾಗಲಲ.’
ಸ್ತಯಪರಕಾಶ ಬೆಲ್ ಕ್ುಟಿಟಿಯೀ ಬಿಟಟಿರು. ಪೂಯನ್ ಓಡಬಂದು ಬಾಗಿ ನಂತ.
‘ಆಚಾರೆರ ಮನೆೀಗೆ ಹೊೀಗಿ ಫಾಲಸ್ಕಿಲ್ಲ ಒಳೆಳ ಕಾಫಿ ಮಾಡಸಿ ತನನು’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಡೆ ತರುಗಿ ‘ಕಾಯಂಟಿೀನನುಲ್ಲ ಕಾಫಿ
ಚೆನಾನುಗಿರಲಲ ಮಿಸ್ಟಿರ್ಜಗನಾನುಥ’ ಎಂದರು. ಪೂಯನ್ ಬಾರಹಮಣನಾದದರಿಂದ ಅವನಗೆ ಬಹುವಚನದ ಗೌರವ ಕೊಟಟಿ
ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ನ ವಯಕ್ತತವದ ಬಗೆಗ ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಹೆಚಿಚಾತು. ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತರಿಸ್ುತ್ತಾತರೆ – ತ್ತಾನು
ಕ್ುಡಯುತ್ತೆತೀನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಲು. ಜದದಗಾಗಿ ಬಾರಹಮಣನನುನು ಪೂಯನ್ ಮಾಡಕೊೀತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲ ಅವನನುನು
ಮಾತ್ತಾಡಸಾತರೆ. ದೆೈನಯದಂದ ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ಕ್ೃತಕ್ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡುತ್ತಾತರೆ; ಆದರೆ ಪಾರಯಶಃ ಒಳಗ್ಳಗೆೀ ದೆವೀಷ್ಟದಂದ
ಕ್ುದೀತದಾರೆ. ನಾನು ವಿದಾಯವಂತ ಬಾರಹಮಣನೆಂದು ನನನುನುನು ಮಚಿಚಾಸ್ಲು ತಮಮ ಸ್ವರಶಕ್ತಯನೂರ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತತದಾದರೆ.
ಪಿಳಳ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ ಆದಾನು. ಚಲನೆಗೆ ಕೆೈ ಹಚಿಚಾದವ ಇದಕ್ೂರ್ಕಿ ಸಿದಧನಾಗಬೆೀಕ್ು.
‘ನಾನು ತಮಮ ಹತತರ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗ್ತ್ತಾತಗಿರಬಹುದು.’
‘ಅದೆೀ ಊಹಿಸಿದೆ – ಮಿಸ್ಟಿರ್ ಜಗನಾನುಥ. ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತರೊೀದು ದ್ಡಡದು. ಈಗ ನನನು ನೀಡ. ಹೆಚುಚಾ ಕ್ಡಮ
ಎಲಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೂರ್ ನಾನು ಹೊೀಗಿ ಬಂದದೀನ. ತರುಪತ, ರಾಮೀಶವರ, ಮಧ್ುರೆ – ಎಲೂರ್ಲ ನನನು ತಡೆದಲಲ. ನಮಮ ಜನ
ಮೊದಲು ಎಜುಕೆೀಟೆಡ್ ಆಗಬೆೀಕ್ು. ಇನೂರ್ನು ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆೀಲೆೀ ಬದುಕ್ತದಾವೆ. ಎಡಗೆೈ ಜನಕೆಕಿ ಬಲಗೆೈ ಅಂದರೆ ಆಗಲಲ. i
have no sympathy for some of my people. ನಮಮಂಥೀರು ಕೆೈ ಹಿಡದು ಅವರನನು ಎತತಬೆೀಕ್ು. ನನಗೆ
ಎನಕಿರೆೀಜ್ಮಂಟ್ ಕೊಟಟಿೀರು ಯಾರು ಗ್ತ್ತಾತ? ಗುಬಿಬ ಹೆೈಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ ಮೀಷ್ಟುಟಿರ.’
ಕಾಫಿ ಬಂತು. ಪಿಳಳನ ಜತ್ತೆಗಾಗಲ್ೀ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ಜತ್ತೆಗಾಗಲ್ೀ ಸ್ಹಜವಾದ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರಂತ
ಜಗನಾನುಥನನುನು ಬಾಧಿಸಿತು. ಏನೀ ಕ್ೃತಕ್ತ್ತೆ ತಲೆಹಾಕ್ತ್ತೆತ. ಪೂಯನ್ ಇಬಬರಿಗೂರ್ ಕ್ಪಿಪನಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬಸಿದುಕೊಟಟಿ. ವಿಪರಿೀತ
ಸಿಹಿಯ ಕಾಫಿ, ಅದರಲ್ಲ ಉಂಡುಂಡೆಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲ್ನ ಕೆನೆ – ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಷ್ಟಟಿಪಟುಟಿ ಕ್ುಡದ.
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‘ನಮಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಬಂದದುದ ಇದು. ಜಾತ್ತೆರದನ ಗಲಾಟೆಯಾಗಬಹುದು. ಹರಿಜನರ ವಿರುದಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ
ಆಗಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ ಪಲ್ೀಸ್ ಬಂದ್ೀಬಸ್ುತ ಮಾಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನಮಮನನು ಕೆೀಳ್ೀಣಾಂತ ಬಂದೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ತಯಪರಕಾಶರ ಪರತಕ್ರಯಗೆ ಕಾದ. ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ ತುಂಬ ವಿವೆೀಕ್ಶಾಲ್ಯ ಮುಖ ಮಾಡಕೊಂಡು ಮಾತ್ತಾಡದರು :
‘ಅದನೆನು ಹೆೀಳ್ೀಕೆ ಹೊರಟಿದೆದ ಮಿಸ್ಟಿರ್ ಜಗನಾನುಥ, ನನಗೂರ್ ತುಂಬ ರೆಪರಸೆಂಟೆೀಶನ್ಗಳು ಬಂದವೆ. ಜಾತ್ತೆರ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ
ಈ ಎಂಟಿರ ಕಾಯರಕ್ರಮ ಇಟುಟಿಕೊೀಬೆೀಡ. ಇನನುಂದು ದನ ಕ್ವಯಟ್ಆಗಿ ಮಾಡಬಿಡ. ನಾನೂರ್ ನಮಮ ಜತ್ತೆ ಬರೆತೀನೆ.
ಶಾಂತಗೆ ಹೆಸ್ರಾದ ದೆೀಶ ನಮುದ. ನಾನು ಡ.ಸಿ.ಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ಮಾರಡಕೊಳ್ಳೀ ದನ ನಮಮ ದೆೀವಸಾಥಾನದ
ಕ್ಮಿಟಿಯೀರು ಸೆಪಷ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಸಿ ನಂಗೆ ಪರಸಾದ ಕ್ಳಿಸಿದುರ. ಎಲಲ ಕ್ರಮೀಣ ಚೆೀಂಜ್ ಆಗೆ ಆಗಾತರೆ. ಹೆೀಳಲೆವ?
ಯಂ ಶೆೈವಾಃ ಸ್ಮುಪಾಸ್ತ್ತೆ ಸಿವ ಇತ ಅಂತ. ರಿಲ್ಜಸ್ ಟಾಲರೆನಸಿ್ ಅಂತ ನೆಹರೂರ್ ಕ್ದರದುದ ಇದನೆನು. ಸಲೀ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಡ
– ಅದೆೀ ನನನು ಪಾಲ್ಸಿ. ನಮಮನನು ಒಬಬ ಹರಿಜನ ಆಗಿ ಪಾರಥಿರಸಕಿೀತೀನ….’
ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ ಕೆೈಮುಗಿದು ಎದುದ ನಂತರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕಾಫಿಯ ಕೆಟಟಿ ಸಿಹಿ ಇನೂರ್ನು ಬಾಯಲ್ಲತುತ. ಹೆೀಸಿಗೆಯಿಂದ
ಕ್ಂಪಿಸ್ುತತ ಅವನೂರ್ ಎದುದ ನಂತ.
‘ನಾವು ಮಾಡರೊೀ ನಧ್ಯಾರರದಂದ ಹಿಂದೆಗೆಯೀದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಹರಿಜನರೆೀ ತಯಾರಾಗಿಲಲ ಅನನುಸಿದೆರ ಬೆೀರೆ ಮಾತು.
ಲಾ ಅಂಡ್ ಆಡರರ್ಗೆ ನೀವು ಜವಾಬಾದರರು ಅಂತ ತಳಿಸೀಕೆ ಬಂದೆ ಅಷೆಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಆದರೆ ಕ್ಟುವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದುದ ಕೆೀಳಿ ಸ್ತಯಪರಕಾಶ್ಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಜಗನಾನುಥನ ಜತ್ತೆ
ನಡೆದು ಕಾರಿನ ತನಕ್ ಬಂದರು. ಶಾಂತ, ಅಹಿಂಸೆ, ಹರಿಜನರು ನಷ್ಟುಠುರ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ಲಾರರು, ಮೊದಲು
ವಿದಾಯವಂತರಾಗಲ್ – ಇತ್ತಾಯದ ಗ್ಣಗುತತ ಕೆೈಮುಗಿದು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ಳಿಸಿಕೊಟಟಿರು .
ಮೈ.ಸೀ.ಪ.ದ (ಮೈಸ್ೂರ್ರು ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದ) ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ ರಂಗರಾವ್ ಕೆೈಯಲಲಂದು ಬಾಯಗು,
ಬಾವುಟ ಹಿಡದು ಜಗನಾನುಥನ ಮನೆಗೆ ಸಿೀದ ಬಂದದದರು. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಅವರನುನು ಸಾವಗತಸಿ, ಚಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಕಾಫಿ ತಂಡ
ಮಾಡಸಿ ಕೊಡಸಿ ಆಫಿೀಸಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡದದ ದ್ಡಡ ರೂರ್ಮೊಂದರಲ್ಲ ಇಳಿಸಿದರು. ಜಗನಾನುಥ ಬಂದ್ಡನೆ
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತನನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಂಡ. ಪಲ್ಟಿಕ್ಲ್ ಸೆೈನಸಿ್ ಎಂ.ಎ. ಮುಗಿಸಿ ಫೆೈನಲ್ ಲಾ ವಿದಾಯಥಿರ; ಲಾ
ಕಾಲೆೀಜನ ಅಸೀಸಿಯೀಷ್ಟನನುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ; ಮೈ.ಸೀ.ಪ.ದ ಕಾಯರದಶ್ರ. ಇವರ ಭಾಷಾಣವಿಲಲದೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನೂರ್ನು
ಮೈಸ್ೂರ್ರಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಲೆಲಂದು ತನನುನುನು ಹೊಗಳಿದ ರಂಗರಾವ್ ಪರಿಚಯವನುನು ಆಮೀಲೆ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯೀ
ಮಾಡಕೊಟಟಿ; ಪಲ್ಟಿಕ್ಲ್ ಸೆೈನಸಿ್ ಎಂ.ಎ. ಮುಗಿಸಿದಾದರೆ; ರಿಸ್ಚ್ರ ಮಾಡುತತದಾದರೆ; ಸ್ಂಘ ಕ್ಟುಟಿತತದಾದರೆ. ತ್ತಾವು ಯಾಕೆ
ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಪಕ್ಷದಂದ ಒಡೆದು ಬೆೀರೆ ಪಕ್ಷ ಕ್ಟಟಿಬೆೀಕಾಯತಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ವಿವರಿಸಿದ. ಪಾಟಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಕ್ಷವನುನು
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ತನನು ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ಲೀಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಕೊಂಡದದರಿಂದ ತನನು ಜಾತಯವನನೆನು ಕಾಯರದಶ್ರ ಸಾಥಾನಕೆಕಿ
ಆರಿಸಿದದರಿಂದ – ಇತ್ತಾಯದ. ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತನನು ಗುಂಗುರು ಕ್ೂರ್ದಲ್ಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕ್, ಒಂದು ಕ್ೂರ್ದಲನುನು
ಬೆೀಪರಡಸಿ, ಜಗಿಗ ಎಳೆದು ಕ್ತುತ ಅದರ ಬೆೀರನುನು ನೀಡ, ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್, ಮತ್ತೆತ ಅದೆೀ ಸ್ಥಾಳದಲ್ಲ ಇನನುಂದು ಕ್ೂರ್ದಲನುನು
ಹುಡುಕ್ುವುದು ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯಾಯಿತು.
‘ವಿಶರಮಿಸಿಕೊಳಿಳ, ಆಮೀಲೆ ನಮಮನನು ನೀಡೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ. ಹಿಂದನಂದ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು
ಬಂದರು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಪತವಾಗಿ ಮತತಗೆ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಸ್ವಲಪ ಜಾಗರೂರ್ಕ್ತ್ತೆಯಿಂದ ಅವರ ಹತರ ನಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು ಜಗಣಣ. ಅವರೆೀನು ಮಾತ್ತಾಡಕೊೀತದುರ ಗ್ತತ? ನಾನು ಹೊರಗೆ
ನಂತದುದ ಗ್ತತರಲ್ಲಾಲಂತ ಕಾಣತ್ತೆತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದ : ‘ಜಗನಾನುಥರನನು ನಮಮ ಪಾಟಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ
ಮಾಡಕೊಂಡರೆ ಹೆೀಗ್ೀ ರಂಗರಾವ್’ ಅಂತ. ಅದಕೆಕಿ ರಂಗರಾವ್, ‘A brahmin is a brahmin ಎಂದ.
ರಂಗರಾವ್ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರೊೀನು, ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳದ : ‘It is strategy Ranga Rao ಮುಂದನ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಂದ
ಜಗನಾನುಥ ನಮಮ ಪಕ್ಷಕೆಕಿ ಒಳೆಳ ಕಾಯಂಡಡೆೀಟ್ ಆಗಾತನೆ’ ಅಂತ. ನನಗವರ ಮಾತು ಕೆೀಳಿ ಬಹಳ ಬೆೀಜಾರಾಯುತ. ಬಂದವೆನು
ರಂಗರಾವ್ ಏನು ಮಾಡದ ಗ್ತತ? ಬಟೆಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿೀದ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಪರಸಾದ ತಗ್ಂಬಂದ. ‘ನೀವು ಹಿೀಗೆ
ಮಾಡದುದ ಸ್ರಿಯಲಲ’ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದದದಕೆಕಿ ‘ನನನು ಗುತುರ ಯಾರಿಗೂರ್ ಇಲವಲಲ, ಪರವಾಗಿಲಲ, ನಮಮ ತ್ತಾಯಿಗೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಮಿೀಂದೆರ ತುಂಬ ಭಕ್ತ’ ಅಂದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿೀನೂರ್ ಅವನನನು ಬೆೈದ ಕಾರಣ ಇಷೆಟಿ; ಲ್ಂಗಾಯತ ಆದರಂದ
ಅವನಗೆ ಬಾರಹಮಣರ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಪರಸಾದದಲ್ಲ ಅಷ್ಟುಟಿ ಅದರ ಇಲಲ. ಯಾಕೆ ಇವನೆನುಲಲ ಹೆೀಳಕೆಕಿ ಬಂದೆೀಂದೆರ ನನಗೆ
ರಾಜಕ್ೀಯ ಹೊಸ್ದು. ಜೀಕೆಯಾಗಿರು.’
ರಾಯರು ನಾಟಕ್ೀಯವಾಗಿ ರಸ್ವತ್ತಾತಗಿ ಹೆೀಳಿದದನುನು ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಂಡ. ‘ನಮಮ ಪಪರಸ್ಗಾಗಿ
ಇಂಥ ಎಲಲವನೂರ್ನು ದುಡಸಿಕೊಳಳಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ’ ಎಂದ. ರಾಯರು ನಕ್ಕಿರು. ‘ನೀನಬಬ ಮೂರ್ಖರ. ಅವರೆೀ ನನನು
ಎಕ್ಸ್ಪಾಲಯಿಟ್ ಮಾಡಾತರೆ – ಬೆೀಕಾದರೆ ನೀಡು’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಡ.ಸಿ. ಜತ್ತೆ ತನನು ಭೆೀಟಿಯನುನು ವಿವರಿಸಿದ.
‘ನನಗಿದು ಮೊದಲೆೀ ಗ್ತತತುತ. ಅವನಬಬ ಶುದಧ ಕ್ರಪ್ಟ್ಫೆಲೀ’ ಎಂದು ರಾಯರು ಎದುದ ನಂತರು. ಜಗನಾನುಥ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ.
‘ಇನೂರ್ನು ಯಾರಾರೊೀ ಬಂದಾರು ಮನೆಗೆ. ಚಿಕ್ಕಿಗ್ಬಬರಿಗೆೀ ಅಡಗೆ ಮಾಡೀದು ಕ್ಷ್ಟಟಿ. ನನನು ಹೆಂಡತೀನನು ಕ್ಳಿಸಿಕೊಡತೀನ’
ಎಂದರು ರಾಯರು.
‘ಚಿಕ್ಕಿೀಗೆ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಹೆೀಳಿದರ ರಾಯರೆ?’
‘ಹೆೀಳೆದ. ಅವರು ಅಡಗರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಕ್ಳಿಸಿದಾರಂತ್ತೆ. ಶಾಲ್ಗಾರಮಾನನು ಶುದದ ಮಾಡ ಪೂಜೆಮಾಡ ಹೊೀಗಿೀಂತ. ಅದರ
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ತೀಥರವಿಲಲದೆ ತ್ತಾನು ಹೆೀಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಳಾತರೆ. ನಂಗವರನನು ನೀಡದೆರ ಪಾಪ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ. ನಾಳೆ
ಗ್ೀಪಾಲ ಬತ್ತಾರನಂತಲಲ – ಅದೆೀ ಅವರಿಗೆ ನೆಮಮದ.’
ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಮಗನ ವಿಷ್ಟಯದಲ್ಲ ತ್ತಾಯಿಗೂರ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೂರ್ ಇದದ ವಾತಸಿಲಯ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರದ ವಿಷ್ಟಯ.
ಅವನಗೆ ಗ್ೀಪಾಲ ಬರುತತದಾದನೆಂದು ಕೆೀಳಿ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಗೆಲುವಾಗಿರೊೀದು ಅವನಗೆ ಬೆೀಕ್ತುತ.
ರಾಯರು ಹೊರಡುವಾಗ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿ ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಪೆೀಟೆೀ ಬಿೀದೀಲ್ ಓಡಾಡಬೆೀಡೀಂತ ಹೊಲೆೀರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆೀಳು ಜಗಣಣ. ಜನರ ಕ್ಣಿಣಗೆ
ಅವರು ತೀರಾ ಬಿದೆರ ಗಲಾಟೆಯಾಗಬಹುದು.’
***
ಸ್ಂಜೆ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರು ಬಂದರು. ಮೈಕೆೈ ನೀವಾಗಿದದರೂರ್ ಪಿಳಳ ಬಂದದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗೆಲುವಾಯಿತು.
ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಹಿಂದೆಂದೂರ್ ಕಾಣದದದ ಸೆನುೀಹವಿತುತ – ಅಲಲವೆ? ಜಗನಾನುಥ ಡ.ಸಿ.ಯನುನು ನೀಡದೆದೀನೆ ಎಂದು
ಹೆೀಳಿದ. ಅವರು ನಮಮ ಜಾತಯವರೆ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲ ಧ್ಯೆೈಯರ ತುಂಬಿದ. ನೀವು ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡುವುದಕೆಕಿ
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲಯ ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಂದ ಈ ಇಬಬರು ಬಂದದಾರೆ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ ರಂಗರಾವ್ರನುನು
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕೊಟುಟಿ ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾಜವಾದ ಕ್ುರಿತು ಮಾತ್ತಾಡುವಂತ್ತೆ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗೆ ತಳಿಸಿ,
ತ್ತಾನದದರೆ ಮುಜುಗರವಾದೀತ್ತೆಂದು ಮನೆಯಳಗೆ ಹೊೀದ.
ರಾಯರ ಹೆಂಡತ ಭಾಗಯಮಮ, ರಜದ ಮೀಲೆ ಬಂದದದ ಮಗಳು ಸಾವಿತರ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದದದರು. ಜಗನಾನುಥ
ಸ್ುತ್ತಾತಡ ಬರಲು ಗುಡಡ ಇಳಿದು ನಡೆದ.
ರಾತ್ತೆರ ಊಟಕೆಕಿ ರಾಯರೂರ್ ಇದದರು. ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಪರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಬಬ ಲ್ಂಗಾಯತ ಮತುತ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗ ಊಟ
ಮಾಡುತತದಾದರೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಿ ಮೌನವಾಗಿ ಬಡಸಿದರು. ನಾಳೆ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಜನ ನಮಮ
ಪಾಟಿರಯವರು ಬತರದಾರೆ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದ. ಇಲಲಂದು ರೆೈತಸ್ಂಘ ಶುರು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು
ರಂಗರಾವ್ ಸ್ೂರ್ಚಿಸಿದ.
ಮಾರನೆೀ ದನ ಪತರಕೆಯಲ್ಲ ಭಾರತೀಪುರದ ಬಾರಹಮಣ ಯುವಕ್ ಸ್ಂಘದವರು ಹರಿಜನ ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶವನುನು
ಖಂಡಸಿ ಬರೆದ ಪತರವಿತುತ. ಟಪಾಲು ಬಸಿಸಿನಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎರಡು ಕಾಗದದಗಳು ಬಂದವು. ಮೈಸ್ೂರ್ರು
ಯೂರ್ನವಸಿರಟಿಯಲ್ಲ ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್ತರದ ರಿೀಡರ್ ಆಗಿದದ ರಮೀಶಚಂದರನಂದ ಒಂದು. ರಮೀಶಚಂದರ ಜಗನಾನುಥನಗೆ
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ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ. ನಂಜನಗೂರ್ಡನ ಒಂದು ಪರಸಿದಧ ಹೊಯಸಿಳ ಕ್ನಾರಟಕ್ ಮನೆತನದವನು. ಬಿ.ಎ. ಮುಗಿಸ್ುವ ತನಕ್
ಕ್ವಿಗೆ ಒಂಟಿ ಹಾಕ್ುತತದದ ಈತ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ತರೀಪಿೀಸ್ ಸ್ೂರ್ಟನುನು ಚೂರ್ರೂರ್ ಇಸಿತರ ಕೆಡದಂತ್ತೆ ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ಧ್ರಿಸ್ಲು
ಕ್ಲ್ತದದ. ಕ್ನನುಡಕ್ವನುನು ಕ್ಚಿೀರಫಿನಂದ ಒರೆಸ್ುತತ ತುಸ್ು ಬಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ಅವನು ಗಂಭಿೀರವಾದ ಚಚೆರಗೆ
ಪಾರರಂಭಿಸ್ುವುದನುನು ಕ್ಂಡವರೆಲಲ ಅವನಬಬ ಬುದಧಜೀವಿಯಂದೆೀ ತಳಿಯುತತದದರು. ಭಾರತದ ಜಾತವಯವಸೆಥಾಯನುನು
ಅತಯಂತ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅವನು ಎತತಹಿಡಯುತತದದ. ‘ಅಲಾಲರಿೀ ನೀಡ ಎಂಥ ರಿಚ್ ಲೆೈಫ್ ಲ್ೀಡ್ ಮಾಡಾತರೆ ಕ್ುಂಬಾರುರ
ಅನನುೀದು ನಮಗೆ ಗ್ತ್ತೆತೀನರ?’ ಆದರೆ ಮಾತರ ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲದದ ಕ್ಲರಡ್ ಫಿೀಲ್ಂಗನನು ಅಷೆಟಿೀ ಉಗರವಾಗಿ ಅವ
ಖಂಡಸ್ುತತದ್. ‘ನೀವು ಹಿಪೀಕ್ರಟ್’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಅಂದರೆ, ‘May I have a cigarette please?’
ಎಂದು ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾ,
‘ನಮಮ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಅಥರವಾಗತ್ತೆತ. ಆದೆರ ಜಗನ್ ಈಗ ಎಜುಯಕೆೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೊೀ ಶೂರ್ದರರು ಏನಾಗಿದಾರೆ ನೀಡ – ಮೈಸ್ೂರ್ರು
ಯೂರ್ನವಸಿರಟಿ ಗತ ಏನಾಯುತ? ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರಿಗೂರ್ ಲ್ಂಗಾಯತರಿಗೂರ್ ನತಯ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಹಿರಿಯಣಣ.
ರಾಧ್ಯಾಕ್ೃಷ್ಟಣನ್ ಇದದ ಯೂರ್ನವಸಿರಟಿೀಲ್ ಇಗ ನಡೆಯೀದೆಲಲ ಕಾಳಪಪ ಸಿದಧಪಪರ ದಬಾರರು. ಇದನನು ಖಂಡಸೆಬೀಕ್ು ಹೊತುರ
ಜಾತ ವಯವಸೆಥಾೀನ ಬೆೈದು ಏನು ಪರಯೀಜನು ಹೆೀಳಿ.’
ರಮೀಶಚಂದರ ಭಾರತೀಯ ಹಿಪೀಕ್ರಸಿಯ ಅತಯಂತ ಮುಗಧ ಚಿತರವಾಗಿದದ. ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಾದಸ್ುತತದದ ; ಶೂರ್ದರ
ಹೆಂಗಸ್ರು ಹಾದರ ಮಾಡದರೆ ಸ್ರಿ ಆದರೆ ಬಾರಹಮಣರ ಹೆಂಗಸ್ರು ಮಾಡಲಲ; ಇಂಡಯಾದಲ್ಲ ನೂರ್ಯರೊೀಟಿಕ್ಸಿ್ ಇಲಲ;
ಐರೊೀಪಯ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತ ದ್ಡಡದು ; ಬಿರಟಿಷ್ಟರು ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಬಂದು ಇಂಗಿಲಷ್ ಹೆೀಳಿಕೊಡದದದರೆ
ನಮಮಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟಿರಸಿಟಿ ರೆೈಲುಗಳೆೀ ಇತರರಲ್ಲಲ; ಸಾವತಂತರಯ ಇನೂರ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬರೆಬೀಕ್ತುತ; ಅಕ್ಷರ ಬಾರದವರಿಗೆ ಓಟಿನ ಹಕ್ುಕಿ
ಕೊಟಿಟಿದುದ ತಪುಪ; ಕೆಲನಲನೆಸ್ ಅಂತ ಬಡಕೊಳ್ಳ ಈ ಇಂಗಿಲಷ್ ಜನ ಅಂಡನನು ತಳಕಿಳ್ಳೀದೆ ಇಲಲಲ್ರ? – ಇತ್ತಾಯದ.
ರಮೀಶಚಂದರನ ಮುದಾದದ ಮಿೀಸೆ, ಅವನು ಎರಡು ಕೆೈಗಳನೂರ್ನು ಎದೆಗ್ತತಕೊಂಡು ವಾತ್ತಾಡುವ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ನೀಡುತತ
ಜಗನಾನುಥ ಆಕ್ಳಿಸ್ುತತದದ.
ರಮೀಶಚಂದರನ ಭವಿಷ್ಟಯ ಜಗನಾನುಥ ಊಹಿಸಿದಂತ್ತೆಯೀ ರೂರ್ಪಪಡೆದತುತ. ಭಾರತೀಯ ಸಿತರೀಯ ಪಾತವರತಯವನುನು ನಂಬಿದದವ
ಇಂಗೆಲಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿೀನನು ಪಿರೀತಸಿದ, ಪಿರೀತಸಿ ದಾಗಲೂರ್ ಈ ಹುಡುಗಿೀನನು ತ್ತಾನೆಂದೂರ್ ಮದುವೆಯಾಗಲಾರೆ ಎಂದು
ರಮೀಶನಗೆ ಗ್ತತತ್ತೆತಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಗ್ತುತ. ಅವಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಹಿಂದರುಗುವಾಗ ಪಾಶಾಚಾತಯ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲ ಅವನು
ಮಚಿಚಾಕೊಂಡದದ ಪೆರೀಮದುರಂತದ ದುಃಖವನುನು ಸ್ವಿದ. ಇಂಡಯಾಕೆಕಿ ಬಂದು ಪಾಶಾಚಾತಯರ ಸ್ವಚಛೆತ್ತೆ, ಆನೆಸಿಟಿ, ಪಲ್ಟಿಕ್ಲ್
ಮಚೂರ್ರಿಟಿ ಹೊಗಳುತತ ಹೊಯಸಿಳ ಕ್ಣಾರಟಕ್ದವರಾಗಿದದ ಎಕ್ಸಿಕ್ೂರ್ಯಟಿವ್ ಎಂಜನಯರ್ ಒಬಬರಿಗೆ ಅಚುಚಾಮಚಾಚಾದ .
ನಾಲಾಕಿರು ಹೆಣುಣಗಳನುನು ಇಂಟರ್ವೂಯ ಮಾಡದ ನಂತರ ಅಷೆಟಿೀನೂರ್ ಸ್ುಂದರಳಲಲದದದ ಅವರ ಮಗಳನೆನುೀ ಮದುವೆಯಾದ.
ಆಮಂತರಣ ಪತರಕೆಯಲ್ಲ ತನನು ಹೆಸ್ರಿನ ಮುಂದೆ M.A. (London) ಹಚಿಚಾಕೊಂಡ.
ರಮೀಶಚಂದರ ಮುದಾದದ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಬರೆದದದ : ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಎಕೆಸಿಸಿಟಿನಸಿಯಲ್ಸ್ಟಿ್ ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಂ ಅನುನು ತರುವ
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ನಮಮ ಸಾಹಸ್ ಮಚುಚಾತ್ತೆತೀನೆ. ಆದರೆ ಸೀಷಯಾಲ್ಜಸ್ಟಿ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ನಮಮ ಪರಯತನು ಸ್ಫಲವಾಗಲಾರದು ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ. ಈ
ಹರಿಜನರ ಸ್ಮಸೆಯ ಅಬರನೆೈಸೆೀಶನನುನ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಕ್ರಮೀಣ ತೀಮಾರನವಾಗಬೆೀಕೆೀ ಹೊರತು ನಮಮ ರಿೀತಯ
ಕಾಯರಕ್ರಮದ ಮೂರ್ಲಕ್ವಲಲ.ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲರುವ ನವಬಾರಹಮಣರಾದ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರು ಲ್ಂಗಾಯತರನುನು
ವಿರೊೀಧಿಸ್ುವುದೆೀ ಬುದಧಜೀವಿಗಳಾದ ನಮಮಂಥವರು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದ. ಬೆಂಗಳೂರ್ರು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲ್ಲ
ಲ್ಂಗಾಯತರು ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರು ವೆೈಸ್ ಚಾನಸಿಲರ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊೀರಾಡುತತ ಬೌದಧಕ್ ಕೆಲಸ್ದ ಪಾವಿತರಯವನುನು ಹೆೀಗೆ
ಕ್ಡೆಗಣಿಸ್ುತತದಾದರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಳಿದರಲ್ಕ್ಕಿಲಲ. ಮೈಸ್ೂರ್ರಲೂರ್ಲ ಅಷೆಟಿ, ಮರಿಟ್ಗೆ ಜಾಗವಿದದಲ್ಲ ನಾನೆೀ ಪರಫೆಸ್ರ್
ಆಗಬೆೀಕ್ತುತ. ಆದರೆ… ಇತ್ತಾಯದ.
ಇನನುಂದುಕಾಗದ ಇಂಗೆಲಂಡಂದ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ಬರೆದದುದ. ತನನುಲ್ಲ ತೀವರವಾದ ಕ್ಸಿವಿಸಿಯನುನುಂಟುಮಾಡದ ಆ
ಕಾಗದವನುನು ಜಗನಾನುಥ ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಓದದ.
ಪಿರಯ ಜಗನ್,
ಮಾಗರರೆಟ್ಎಲಲ ತಳಿಸಿದಳು. ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಂದ ನನನು ತಮಮನೂರ್ ಬರೆದದದ. ಎಲಲರಿಗಿಂತ ಪಾರಯಶಃ ನಾನೆೀ ನಮಮನುನು ಚೆನಾನುಗಿ
ಅಥರಮಾಡಕೊಂಡದೆದೀನೆ. ಹಗಲುಗನಸಿನಲ್ಲ ಬಜಾಜೆದ ನಮಮ ಆದಶರವಾದವನುನು ಹಿೀಗೆ ಕ್ರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಥಲಟಿಕ್
ಫಿಗರ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪರಯತನುಸ್ುತತದದೀರಿ. ನಮಗೆ ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವುದು ಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ನಮಮ ದುರಂತವೆಂದರೆ
ಈಗಲೂರ್ ನೀವು ಮತತಂದು ಬಗೆಯ ಹಿೀರೊೀ ಆಗುತತೀರಿ – ಅಷೆಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಲೆಯರನನು ಖಂಡತ
ಪಿರೀತಸ್ಲಾರಿರಿ. ಆತಮರತವಾದ ನಮಮ ವಯಕ್ತತವಕೆಕಿ ನಜವಾದ ಪೆರೀಮ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಅಸ್ೂರ್ಯಯಲ್ಲ ಚಡಪಡಸ್ುವ ನನಗೆ
ಮನುಷ್ಟಯನ ದೌಬರಲಯದ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ತಳಿಯುವಷ್ಟುಟಿ ಆಳವಾದ ಸ್ತಯಗಳು ಉದಾತತತ್ತೆಯಲ್ಲ ಬದುಕ್ುವ ನಮಗೆ
ತಳಿಯಲಾರವು. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಾಂಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಇನನುಂದು ಬಗೆಯ ಪಾಂಪಾಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಳಿಕೊಳುಳತತದದೀರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಠಳೆಳಂದು ನನಗೆ ಗ್ತತದದರೂರ್ ನಮಮನುನು ಕ್ಂಡರೆ ನನಗೆ ಯಾಕ್ಷ್ಟುಟಿ ಅಸ್ೂರ್ಯ ಪಿರೀತ ದೆವೀಷ್ಟ
ತುಂಬಿದೆಯಂಬುದೆೀ ಆಶಚಾಯರ. ಜೀವನದಲ್ಲ ಒಟುಟಿ ಪುಣಯಶಾಲ್ಗಳಾದ ನಮಮಂಥವರನುನು ಕ್ಂಡು ಕ್ರುಬುವುದರಲೆಲ
ಜೀವಂತವಾಗಬೆೀಕಾದ ದುರಂತ ನನನುದು. ನಾನಲಲದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟುಟಿ ನಷ್ಟುಠುರವಾದ ಸ್ತಯವನುನು ನಮಗೆ
ಹೆೀಳಲಾರರೆಂದು ಗ್ತತರುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಲ್ಬರಲ್ ನಾಟಕ್ವನುನು ಖಂಡಸಿ ಈ ಕಾಗದ ಬರೆಯುತತದೆದೀನೆ.
ಮಾಗರರೆಟ್ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದನನು ಒಪಪಲಲ ಆದರೂರ್ ಒಳಗಿನಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀದು ನಜವೆನನುಸ್ತ್ತೆತಂತ ನನಗೆ
ಗ್ತುತ.
ಪಿರೀತಯಿಂದ ನಮಮವ
ಚಂದರಶೆೀಖರ
ಜಗನಾನುಥ ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಕಾಗದವನುನು ಮರೆಯಲೆಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯನುನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೊೀದ. ಹೊಲೆಯರ
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ಜತ್ತೆ ಮೈ.ಸೀ.ಪ. ದ ಸೆಕೆರಟರಿಯವರು ಮಿೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡದರು ಎಂಬ ವರದಯನುನು ಪೆೀಪರಿಗೆ ಕ್ಳಿಸ್ಲು ಅವನು ಪರತ
ಎತುತತತದದ. ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ಂಡಡನೆ, ‘ಇಲ್ಲನ ಎಂ.ಎಲ್.ಎ. ಅನುನು ಖಂಡಸಿ ಒಂದು ಹೆೀಳಿಕೆ ನೀವು ಕೊಡಬೆೀಕ್ು’
ಎಂದ.
‘ಕೊಡೀಣ, ಆದರೆ ಅವರನನು ಮೊದಲು ನೀಡ ಮಾತ್ತಾಡೀದು ಒಳೆಳೀದಲೆವ?’
‘ಗುರಪಪಗೌಡರು ಮಹಾ ಖದೀಮರು. ಪೆೀಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕೊಕಿೀಬಾರದೂರ್ಂತ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ೂರ್ತದಾರಂತ್ತೆ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮಾತು ಬೆೀಡವಾಗಿತುತ. ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಕಾಗದದಲ್ಲ ಅನೆೀಕ್ ಸ್ುಳುಳಗಳಿದದರೂರ್ ಅವನ ಒಂದ್ಂದು ಮಾತು
ಭಜರಯಂತ್ತೆ ಅವನನುನು ಇರಿದತುತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ರಂಗರಾವ್ರನುನು ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅವರ ಜತ್ತೆ
ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದು, ‘ಸ್ವಲಪ ಕೆಲಸ್ವಿದೆ. ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತೆತೀನೆಂದು’ ರಾಯರನುನು ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಬೆಳಗಿನಂದ
ರಾಯರು ಬಂದರಲ್ಲಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತ ಮತುತ ಮಗಳು ತನನು ಮನೆಯಲೆಲ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಇದದರು.
ಜಗನಾನುಥ ಊರಿನ ಬಿೀದ ತಲುಪತತದದಂತ್ತೆ ಬಾವುಟ ಹಿಡದು ಐದಾರು ಜನ ಬರುತತರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಬಾವುಟ ನೀಡ
ಅವರು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಕ್ಡೆಯವರೆಂದು ಊಹಿಸಿದ. ನಂತು ಅವರಿಗೆ ತನನು ಮನೆ ತೀರಿಸಿ, ‘ಹೊೀಗಿ
ವಿಶರಮಿಸಿಕೊಳಿಳ. ಇನನುಂದು ಘಂಟೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆತೀನೆ’ ಎಂದ. ಯುವಕ್ರು ನಗುತತ ಖುಷಯಾಗಿದದರು :
ಉತಸಿವಕೊಕಿ, ಪಿಕ್ನಕ್ಕಿಗು ಬಂದವರಂತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ಂರು. ‘ಆಗಲ್ ಕಾಮರೀಡ್’ ಎಂದು ಅವರಲಲಬಬ ಯುವಕ್ ಸ್ಲ್ಗೆಯಲ್ಲ
ತನಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನುನು ತೀರಿಸಿಕೊಳಳದೆ ಸಿೀದ ರಾಯರ ಅಂಗಡ ಕ್ಡೆ
ಜಗನಾನುಥ ನಡೆದ.
ಪೆೀಟೆಯ ಬಿೀದಗಳು ಜಾತ್ತೆರಗೆಂದು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡದದವು. ಯಾರೂರ್ ತನನುನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲ್ಲಲ. ಹುಟಿಟಿದೂರ್ರಿನ ಬಿೀದಗಳಿಂದ
ಹಿೀಗೆ ತರಸ್ಕಿೃತನಾದೆನೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂಕ್ಟವಾಯಿತು. ರಾಯರು ಅಂಗಡ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ತನನು ಮನೆಗೆೀ
ಹೊರಡಲು ತಯಾಯರಾಗಿದದರು. ಅವರು ಖುಷಯಾಗಿದದದದಕೆಕಿ ಕಾರಣ ಸ್ವೊೀರದಯದ ಮಾಗಡ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಸಾಯಂಕಾಲ
ಬರುತ್ತಾತರೆಂಬ ಸ್ುದದ ತಳಿದದುದ. ಸ್ತ್ತಾಯಗರಹದಲ್ಲ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲ ಜತ್ತೆಗಾರನಾಗಿದದ ಆಪತ ಸೆನುೀಹಿತನನುನು ನೀಡುವ
ಆತುರದಲ್ಲದದರು. ದಾರಿಯ ಮೀಲೆ ನಡೆದುಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಸಾವರಸ್ಯವಾಗಿ ಆತನ ಕ್ಥೆಯನುನು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಳಿದರು.
ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಕಾಗದದಂದ ವಯಗರವಾಗಿದದ ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರನುನು ಯಾಕೆ ತ್ತಾನು ಹಿೀಗೆ ಹುಡುಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆನೆಂದು
ಆಶಚಾಯರಪಡುತತ ಅರೆ ಮನಸಿಸಿನಂದ ಕ್ಥೆ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳಳಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ರಾಯರು
ಹೆೀಳುವುದರಲ್ಲ ತನಮಯನಾದ.
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕಿವ. ಅಷೆಟಿೀನೂರ್ ಅಲಲ – ನಾಲೆಕಿೈದು ವಷ್ಟರ ಇರಬಹುದು. ನನನು ಹತರ ಅವ ಯಾವತೂರ್ತ ಗುಟುಟಿ
ಮಾಡಲಲ. ಅವನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದುರಂತ ಕ್ತ್ತೆ ಹೆೀಳಿತೀನ ಕೆೀಳು. ನಮಮಂಥ ಆದಶರವಾದಗಳಿಗೆ ಅದರಲಲಂದು
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ಪಾಠವಿದೆ.
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕಿವನಾಗಿದಾದಗಲೆೀ ಸಾವತಂತರಯ ಚಳುವಳಿೀಗೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ಮಿೀಡಯಟ್ ಓದತ ಇದದವುನು
ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹೊೀದ. ಈ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್ ನಮಮನನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆತ, ನಜವಾದ ವಿದಾಯಜರನೆ ಕಾಲೆೀಜಲ್ಲ
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಅನನುಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಗೂರ್ ಅನನುಸಿತುತ. ಸಾಹಿತಯದಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳೆಳ ವಿದಾಯಥಿರ.
ಇವತತಗೂರ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಅವ ಬರಿೀತ್ತಾನೆ ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆ ಅಂತೀಯ? ಮನೆೀವುರ ಕ್ಂದಾಚಾರದ ಜನ. ಅಪಪ ಶ್ರಸೆತೀದಾರ.
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನ ತ್ತಾಯಿ ಸ್ತತಮೀಲೆ ಎರಡನೆೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮಾಡಕೊಂಡದದ. ಚಿಕ್ಕಿ ತ್ತಾಯಿ ಪರಮ ಕ್ೂರ್ರರಿ.
ಸ್ಕಾರರಾನನು ನಂದಸೀ ಮಗ ಮನೆೀಲ್ರೊೀದು ನೌಕ್ರಿ ಮಡೀ ಅಪಪನಗೆ ಬೆೀಡತುತ. ಬೆಳಿೀತದದ ಹೆಣುಣ ಮಕ್ಕಿಳಿದದ
ಮನೆಯಾದದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತಾಯಿಗೆ ಜಾತಯಲಲದ ಜಾತೀಲ್ ಊಟ ಮಾಡೀ ಮಗನಬಬನನನು ಮನೆೀಲ್ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಊರೆಲಲ ಮಾತ್ತಾಡೀದು ಬೆೀಡತುತ. ಒಟಿಟಿನಲ್ಲ ಪಿರೀತ ಮಮತ್ತೆ ಕಾಣದ ಸ್ುಡುಗಾಡು ಮನೆ. ಹಿೀಗಿರೊೀವಾಗ ಸಾವತಂತರಯ
ಚಳುವಳಿೀನೂರ್ ಪಾರಯಶಃ ಒಂದು ನೆವವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು – ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಮಗ ಮನೆ ಬಿಟಟಿ.
ಸಾವತಂತರಯ ಚಳುವಳಿಯ ಆ ದನಗಳಲ್ಲ ಹೊಟೆಟಿಪಾಡು ಹೊರೆಯೀದು ಅಂಥದ್ದಂದು ಸ್ಮಸೆಯಯಾಗಿರಲ್ಲಲ. ಊರಿಂದ
ಊರಿಗೆ ಪರಯಾಣ. ಠಿಕಾಣಿ ಬಿಟಟಿಲ್ಲ ಊಟ. ಭಾಷ್ಟಣ, ಭಾಷ್ಟಣ ಅಂದೆರ ಎಂಥ ಭಾಷ್ಟಣ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣಂದು!
ಹಿೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಾಯಕ್ರಿಗೆಲಲ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಪಿರಯನಾದ ವಯಕ್ತಯಾದ. ನದೆದಯಿಂದ ಎಬಿಬಸಿ ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡೀ ಅಂದೆರ
ನರಗರಳವಾಗಿ ಶುರುಮಾಡಬಿಡತದದ. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಈ ಅಮಲ್ನಲ್ಲ ಮೈಮರೆತು ದೆೀಶಾದಯಂತ ಓಡಾಡದ. ಮನೆ ಸ್ಂಪಕ್ರ
ಸ್ಂಪೂಣರ ಕ್ಳಕೊಂಡ. ಅವನಬಬ ಖ್ಯಾಸ್ಗಿ ಮನುಷ್ಟಯ ಅನನುೀದೆೀ ಪತ್ತೆತಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಸ್ದಾ ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯ ಬದುಕ್ದ.
ಮಾತಗಾಗಿ ಜನ ತನನು ಹತರ ಬತ್ತಾರರೆ. ತನನುನನು ಅನುಸ್ರಿಸಾತರೆ, ಹೊಗಳಾತರೆ ಅನನುೀದನನು ತಳಿದು ಯಾರು ಕ್ರದೆರ ಅವರಿಗೆ
ಪರಚಾರ ಮಾಡೀ ಯಂತರವಾದ. ಪುಷ್ಟಕಿಳವಾದ ಪದಗುಚಛೆಗಳಲಲದೆ ಅವನಳೆಗ ಇನೆನುೀನೂರ್ ಇಲೆವೀನೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನೆೀಕ್
ಸಾರಿ ಅನಸಿದುದಂಟು.
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ನೀಡಲು ಆಕ್ಷ್ಟರಕ್ ವಯಕ್ತ. ತ್ತಾನಾಡತದದ ಎಲಲ ಮಾತುಗಳನೂರ್ನು ನಂಬುತತದದ ಆತ ಅದಶರದ ಅಮಲ್ನಲ್ಲ
ಒಮಮ ಗಾಂಧಿೀಜ ಆಶರಮಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿದದ. ಅಲ್ಲ ಗಾಂಧಿೀಜಗೆ ಪಿರಯಶ್ಷ್ಟಯನಾದ. ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿೀಸ್ಣಿಗೆ
ಬಿೀಸೀದು, ಜತ್ತೆಗೆ ವಾಕ್ ಹೊೀಗ್ೀದು, ‘ಹರಿಜನ’ದಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆದದದನುನು ಕ್ನನುಡಕೆಕಿ ಮಾಡೀದು; ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ
ಏನೆೀ ಮಾಡಲ್ ಅದರಲಲಂದು ಸೆಟಿೈಲ್ ಇತರತುತ. ಗಾಂಧಿ ಆಶರಮದಲ್ಲದಾದಗ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದದದುದ.
ಆಶರಮದಲಲಂದು ನಾಯಿಡು ಜಾತ ಹುಡುಗಿ – ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿ. ಕ್ಟುಟಿನಟಾಟಿಗಿ ಬೆಳೆದವಳು. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನಗೂರ್
ಅವಳಿಗೂರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತ ಪರಿಚಯವಾಯುತ. ಪರಿಚಯ ಸೆನುೀಹವಾಯುತ. ತನನು ಆದಶರವಾದವನನು ಜಗತತಗೆ
ಪೂರವ್ ಮಾಡ ತೀರಿಸ್ಲ್ಕೊಕಿಂದು ಛಾನಸಿ್ ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಕಾದದದ. ಸ್ವಯಂಸೆೀವಕ್ಯಾದ ತನಗೆ ಒಬಬ ಸ್ವಯಂ
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ಸೆೀವಕ್ ಜತ್ತೆೀಗಿದೆರ ಒಳೆಳೀದಲೆವ ಅಂತ ಅವಳು ಕಾದದುಳ. ಅಂತಜಾರತೀಯ ವಿವಾಹಾನೆನುೀ ಮಾಡಕೊೀಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ
ಹಠತಟಿಟಿದದ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಅವಳನನು ಮದುವೆಯಾಗಿತೀಯ ಅಂತ ಕೆೀಳದ. ಮಹಾತಮಜಯನುನು ಕೆೀಳ್ೀಣ ಅಂತ ಅವಳು
ಹೆೀಳಿದುಳ. ಗಾಂಧಿೀಜ ವಿಷ್ಟಯ ಗ್ತತಲಲ? ಕಾಮಕಾಕಿಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾದುರ, ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಮಾತರ ಹೆಂಡತೀನನು
ಕ್ೂರ್ಡಬೆೀಕ್ು, ಇಬಬರೂರ್ ಒಟಾಟಿಗಿ ಬರಹಮಚಯರ ಪಾಲ್ಸ್ಬೆೀಕ್ು ಇತ್ತಾಯದ ಬೀಧಿಸಿ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನಗೂರ್ ಅವಳಿಗೂರ್ ಒಂದು ದನ
ಸಾಮೂರ್ಹಿಕ್ ಮದುವೆ ಜತ್ತೆ ಲಗನು ಅಂತ ಗಾಂಧಿೀಜ ನಶಚಾಯ ಮಾಡದುರ.
ಇವತುತ ಬೆಳಿಗೆಗ ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕ್ು. ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನೂರ್ ಆ
ನಾಯುಡ ಹುಡುಗಿೀನೂರ್ ನಂತದಾರೆ. ಅವಳು ಮರಕೆಕಿ ಒರಗಿ ನಂತು ಇಬಬರೂರ್ ಒಟಾಟಿಗಿ ಹೆೀಗೆ ದೆೀಶಸೆೀವೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು
ಅನನುೀದನನು ವಿವರಿಸಿತದಾಳೆ. ಈ ತನಕ್ ಅವಳು ಅವನನು ಮುಟಿಟಿಲಲ. ಅವನು ಅವಳನನು ಮುಟಿಟಿಲಲ. ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನಸಿದೂರ್ದ ಇಲಲ.
ಹಿೀಗೆ ಮಾತ್ತಾಡದದದೆದೀ ಹೊತುರ ಇನುನು ಏನೂರ್ ಇಬಬರ ನಡುವೆ ಜರುಗಿದದಲಲ.
ಇನೆನುೀನು ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತರ ಸ್ಮಿೀಪಿಸ್ತ ಇದೆ. ಇಬಬರೂರ್ ಒರಟರಟಾದ ಹೊಸ್ ಖ್ಯಾದಬಟೆಟಿ ತಟುಟಿ ನಂತದಾರೆ –
ಖ್ಯೆೈದಗಳ ಹಾಗೆ. ಅವಳು ತನನು ಚಪಪಟೆ ಎದೆೀನನು ಕ್ುಪಪಸ್ದಂದ ಬಿದಗು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಚಪಪಟೆ ಮಾಡಕೊಂಡದಾಳೆ. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ
ಮುಖ್ಯಾನನು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರಮಾಡಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಾತು ಕೆೀಳತ ನಂತದಾನೆ. ಯಾವ ಮಾತೂರ್ ಹೊಸ್ತಲಲ ; ಯಾಕೆೀಂದೆರ
ಅವನೆೀ ಈ ತನಕ್ ಮಾತ್ತಾಡತ ಬಂದ ಶಬದಗಳು ಅವು.
ಆಯತ? ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಬಹಳ ರಸಿಕ್. ಮುದದಣ ಮನೀರಮ ಸ್ಂವಾದ, ಕಾಳಿದಾಸ್ನ ಶಾಕ್ುಂತಲ
ಕ್ಂಠಪಾಠ ಮಾಡದದವ. ಹುಡುಗಿ ಆಡತ ಇದದ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಮಾತು ಕೆೀಳತ ಕೆೀಳತ ಅವನ ಗಮನವೆಲಲ ಅವಳ ತುಸ್ು ಉಬಿಬದ
ಹಲುಲ, ಉದದ ಮೂರ್ಗು, ಚಪಪಟೆ ಎದೆ, ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ಆನೆಕ್ಣುಣಗಳು, ಕ್ರಿದಾದ ಹಣೆಗಳ ಮೀಲೆ ಹೊೀಯುತ. ಅವಳು ಆಡಾತನೆ
ಆಡಾತನೆೀ ಇದದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮಾತುಗಳೆಲಲ ಜೆೀನನುಣಗಳ ಹಾಗೆ ಝೀಂಕ್ರಿಸ್ಲ್ಕೆಕಿ ಪಾರರಂಭಿಸಿದುವು. ಇನೆನುಷ್ಟಿೀ ವಷ್ಟರಗಳ
ತನಕ್ ಇದೆೀ ಹಣೆ ಇದೆೀ ಹಲುಲ ಇದೆೀ ಮೂರ್ಗು ಇದೆೀ ಬಾಯಿ ಇದೆೀ ಭಂಗಿಯಲ್ಲ ಇದೆೀ ಮಾತುಗಳನುನು ಆಡಾತನೆೀ
ಇತ್ತಾರವಲಲ ಅಂತ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನಗೆ ಭಯವಾಯುತ. ಇವಳು ಕ್ುರೂರ್ಪಿ, ಇವಳನನು ಮದುವೆಯಾಗ್ೀದು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲ
ಅಂತ ಮನಸ್ುಸಿ ಚಿೀರಿತು. ಅವಳ ಜತ್ತೆ ಸ್ಂಗವನುನು ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಮೈ ಹೆೀಸಿಗೆಯಿಂದ ಕ್ಂಪಿಸ್ುತ. ಇಲ್ಲಂದ ಈ ಕ್ಷಣ ಓಡ
ಬಚಾವಾಗಬೆೀಕ್ು ಅನನುಸ್ುತ. ಆದೆರ ಕಾಲು ಕ್ದಲದೆ ನಂತತುತ. ಕ್ಣುಣಗಳು ಅವಳ ಹಣೆ ಮೂರ್ಗು ಹಲುಲಗಳಲ್ಲ ಕ್ೀಳಲಾರದೆ
ನೆಟಿಟಿದುದವು. ಓಡಹೊೀಗಬೆೀಕ್ು ಎನನುೀ ಆಸೆಯಷೆಟಿ ಪರಬಲವಾಗಿ ನಾನೂರ್ ಏನೂರ್ ಮಾಡಲಾರೆ ಎನನುೀ ನಸ್ಸಿಹಾಯಕ್ತ್ತೆೀನೂರ್
ಏರತ ಹೊೀಯುತ.
‘ಏನು ಹಿೀಗೆ ಮಂಕಾಗಿ ನೀಡಾತ ಇದೀರಿ?’ ಎಂದು ಅವಳು ಮಾತು ನಲ್ಲಸಿ ಗದರಿಸಿದಳು. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ
ಮುಖ್ಯಾನನು ಅಲಾಲಡಸಿದ. ಮಾತ್ತಾಡಲು ಉಗುಳು ನುಂಗು ಪರಯತನುಸಿದ. ‘ಶ್ರೀರಂಗಪಟಟಿಣದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶರಮ
ಸಾಥಾಪಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಿಳನನು ಸಾಕ್ಬೆೀಕ್ು….’ ಅವಳು ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆೀ ಇದದಳು.
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ಮದುವೆಯಾಯುತ, ಮಗುವಾಯುತ. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಒಗಿಗ ಕೊರಗಿ ಕ್ುಗಿಗದ. ಈಗಲೂರ್ ಹೆೀಳಾತನೆ – ‘ನೀಡೀ ಶ್ರೀಪತ, ನನನು
ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನನುಸಿದ ನಜವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಂದೆರ ಅವಳು ಕ್ುರೂರ್ಪಿ ಅನನುೀದು. ಆದರೆ
ನಾನಂಟಿಕೊಂಡ ತತ್ತಾವನನು ಮಿೀರಲಾರದೆ ಹೊೀದ’.
ಹೆೀಗೆ ಅವನ ಎಲಲ ಭಾವನೆಗಳೂರ್ ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಾತ ಹೊೀದವು. ಅವನಗೆ ಖ್ಯಾರಾಂದೆರ ಇಷ್ಟಟಿ; ಪುಳಿಯೀಗರೆ ಬಿಸಿಬೆೀಳೆಬಾತ್ತ್
ಅಂದೆರ ಪಾರಣ. ಆದರೆ ಅವಳು ಅಡಗೆೀಗೆ ಖ್ಯಾರಹಾಕ್ಲಲ. ತರಕಾರಿ ಬೆೀಯಿಸಿಟುಟಿ ತನನು ಅಂತ್ತಾಳೆ. ಕಾಫಿ ಟಿೀ ಮನೆೀಲ್
ಮಾಡಲಲ. ಹೆೀಗ್ೀ ಒಂದು ವಷ್ಟರ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಸ್ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತ ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡದದ. ಆಮೀಲ್ಂದ ಕ್ದುದ
ಮಸಾಲೆ ತನನುಕೆಕಿ ಶುರುಮಾಡದ. ಕ್ುಡೀಲ್ಕ್ೂರ್ಕಿ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ಹೆಂಡತ ಮನೆೀಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ದಳು; ಕಾಂಗೆರಸ್ ಕ್ಛೆೀರಿಗೆ
ಗಂಡನ ಮೀಲೆ ದೂರ್ರುಕೊಟಟಿಳು.
ಕಾಂಗೆರಸ್ ಪಕಾಷನೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನನು ಎಷ್ಟುಟಿ ಬೆೀಕೊೀ ಅಷ್ಟುಟಿ ದುಡಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಬಿಬನ ಸಿಪೆಪೀ ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಕ್ುತ.
ಬಾರಹಮಣಾಂತ ಅವನಗೆ ಸಿೀಟು ಕೊಡಲ್ಲಲ. ರೊೀಸಿ ಹೊೀಗಿದದ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಜೀವನಧ್ಯಾನಯಾದ. ಹೆಂಡತೀ ಜತ್ತೆ
ಇರೊೀಕ್ಕಿಂತ ವಿನೀಬನ ಜತ್ತೆ ಸ್ುತ್ತಾತಡೀದೆೀ ವಾಸಿ ಅಂತ ಪಾದಯಾತ್ತೆರ ಮಾಡದ.
ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೆೀಳಿದೂರ್ರ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಬಹಳ ದ್ಡಡ ಮನುಷ್ಟಯ ಅಂತಲೆೀ ನನನು ಭಾವನೆ. ಅವನ ಜೀವನಕೊಕಿಂದು ವಿಷಾದದ
ಛಾಯ ಬೆರೆತು ಈಗ ಪಕ್ವ ಆಗಿದಾನೆ. ಕ್ುಡೀಬಹುದು; ಆದರೆ ಸ್ವೊೀರದಯದ ಬಗೆಗ ನಜವಾದ ಕ್ಳಕ್ಳಿಂದ ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆ.
ಮನುಷಾಯಂದೆರ ಹಿೀಗೆಂತ್ತೆಲೀ ಹೆೀಳಕಾಕಿಗಲಲ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲ ಬಿರುಕ್ದೆ ನಜ. ಆದೆರ ಒಂದು ಆದಶರಕಾಕಿಗಿ ಇವತತಗೂರ್ ಅವ
ಬದುಕ್ತ ಇದಾನೆ ಎಂಬೀದು ನಜ. ನನನು ಹಾಗೆ ಅವ ಸೀತು ಸ್ುಣಾಣಗಿಲಲ. ಹೆಣಗಾತನೆೀ ಇದಾನೆ.’
ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಕಾಗದ, ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನ ಕ್ಥೆ, ಇನೂರ್ನು ತನಗೆ ಹತತರವಾಗಲಾರದೆೀ ಹೊೀದ ಹೊಲೆಯರು. ತನನು ಪಾಡಗೆ
ತ್ತಾನರುವ ಭಾರತೀಪುರ, ಯಾವ ಮೂರ್ಲಭೂರ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯೂರ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆನುನುವ ರಾಯರ ವಿವೆೀಕ್ – ಈ ಎಲಲವೂ
ಕ್ೂರ್ಡ ಜಗನಾನುಥ ಮಂಕಾಗಿದದ.
ಗುಡಡ ಹತುತತತ ರಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ : ‘ರಾಯರೆೀ ನೀಡ, ನಮಮ awareness ಇದದ ಹಾಗೆ ನಮಮ being ಇಲಲ.
ಇದನನು ಬೆೀಕಾದರೆ ಹಿಪಕ್ರಸಿ ಅನನುಬಹುದು. ಹೊಲೆೀರನನು ಪಿರೀತಸೀದು ನನಗಿನೂರ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲ; ಆದರೆ ಈಗ
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆೀ ಇರೊೀದೆಷ್ಟಟಿನನುೀ ಚರಿತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸ್ತ್ತೆತ ಅನನು ‘ಅರಿವು’ ನನಗಿದೆ. ಆದರೂರ್ ನನನು being ನನನು
‘ಇರುವು’ ಸ್ತಯಪರಕಾಶನನು ಕ್ಂಡರೆ ಹೆೀಸ್ತ್ತೆತ; ಹೊಲೆೀರ ಹುಡುಗರ ಜತ್ತೆ ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಿ ವತರಸ್ತ್ತೆತ. ನಜ – ಇದನೆನು ನಾನು
ಯಾತನೆ ಅನನುೀದು. ಅರಿವಿಗೂರ್ ಇರವಿಗೂರ್ ಬಿರುಕ್ರೊೀದು ಮನುಷ್ಟಯನಲ್ಲ ಅನವಾಯರ. ಪಾರಣಿಗೆ ಈ ಸ್ಮಸೆಯೀನೆೀ ಇಲಲ.
ಚರಿತ್ತೆರ ನನನುನನು ಹಿೀಗೆ ಸ್ೃಷಟಿಸಿ, ಇನನುಂದು ಬೆೀರೆ ವಾಸ್ತವಾನನು ಸ್ೃಷಟಿಸೀಕ್ೂರ್ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತ ಇರತ್ತೆತ – ಈ ನನನು
ಮೂರ್ಲಕಾನೂರ್. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾಯರಕೆಷೀತರ ಇರೊೀದು ನನನು ಅರಿವಿನಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿೀ, ಅಷೆಟಿೀ ಈ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ಡ.
ಚರಿತ್ತೆರೀಲ್ ಬಿದದರೊೀ ಬಿೀಜಗಳೆಲಲ ಮೊಳಕೆ ಬಿಡೀಕೆ ಏನೆೀನ ಅವಶಯವಾಗತ್ತೆತ – ನಾವು ನಮಮ ಸ್ಂಕ್ುಚಿತ ದೃಷಟಿೀಲ್
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ತಳಿದರೊೀ ಈ ವಿಲ್ ಕ್ೂರ್ಡ. ನೀಡ ರಾಯರೆ – ಕ್ನಸಿರೆವೀಟಿವ್ಗೆ ಈ ಯಾತನೆ ತಳಿಯಲಲ – ಮನುಷ್ಟಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲ
ಈಗಿರೊೀ ನಜಾನನು ಮಾತರ ಅವ ನೀಡಾತನೆ. ಆದರೆ reality ಮತುತ possibility – ಈ ಎರಡು ದೃಶಾಯನೂರ್ ಒಟಿಟಿಗೆೀ
ಕಾಣಿಸ ನನನುಂಥವರಿಗೆ ಯಾತನೆ ತಪಿಪದದಲಲ.’
ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದದ ಉತ್ತಾಸಿಹ ಕೊನೆೀಲ್ ಇರಲ್ಲಲ. ರಾಯರಿಗೆ ಅಥರವಾದರೂರ್ ನಜಾಂತ ಅನನುಸಿದ ಹಾಗೆ
ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಈ ಮಾತುಗಳನೆನುಲಲ ಎಷ್ಟಿೀ ಸಾರಿ ಆಡಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಪುರದ ವಾಸ್ತವ ಬದಲಾಗದ ಹೊರತು, ಹೊಲೆಯರು
ಸಿದಧವಾಗದ ಹೊರತು, ಪಿಳಳನಲ್ಲ ಮೊಳಿೀತರುವಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡದುದ ಭದರವಾಗಿ ಊರಿಕೊಳಳದ ಹೊರತು ನನನು ವಿಚಾರಗಳೆಲಲ
ಪೆರೀತವಾಗಿ ಉಳಿೀತ್ತಾವೆ.
ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ೂರ್ತ್ತಾಗ ಜಗನಾನುಥ ಮಂಕಾಗಿದದ. ಈಗ ಈ ಸಾಲಲ್ಲ ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ೂರ್ತರುವ ಒಬಬನನೂರ್ನು ತ್ತಾನು ಪಿರೀತಸ್ಲಾರ.
ನನನುನುನು ಪಿರೀತಸ್ುವ ಚಿಕ್ಕಿಯನನು ಗ್ೀಳಿಗೆ ಒಳಪಡಸಿದೆದೀನೆ. ಈ ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲ ತ್ತಾನು ಒಗಿಗರುವ ಯಾರೂರ್ ಇನುನು
ಮುಂದೆ ಊಟ ಮಾಡರು. ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತದದ ರಂಗರಾವ್ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯನನು ಕ್ಲಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೆೈಯಿಂದ
ಉರುಟುರುಟಾದ ಉಂಡೆ ಕ್ಟುಟಿತತ ಬಾಯಿಗದನುನು ಎಸೆಯುತತದದ. ಅನನುದ ರಾಶ್ಯನುನು ಬೆೀಪರಡಸ್ದೆ ಹೊಂಡ ಮಾಡ
ಅದಕೆಕಿ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಸೌಟು ಹುಳಿಯನುನು ಹಾಕ್ಸಿಕೊಂಡು ಪುಡಪುಡಯಾಗಿ ಅವನು ಕ್ಲಸಿಕೊಳುಳವ ಕ್ರಮವನುನು ,
ಅನನುವನೆನುತತ ಪಿಂಡಕೆಕಿಂಬಂತ್ತೆ ಉಂಡೆಕ್ಟುಟಿವ ವಿಧ್ಯಾನವನುನು ಜುಗುಪೆಸಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ನೀಡದದರು. ಹೊರಗಡೆ ಕ್ೂರ್ತು ಶೂರ್ದರ
ಹಿೀಗೆ ಊಟ ಮಾಡೀದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ್ದಲಲ. ಆದರೆ ತಮಮ ಊಟದ ಮನೆಯಲೆಲ ಕ್ೂರ್ತು ಶೂರ್ದರನಬಬ ಊಟ
ಮಾಡುವ ಈ ಕ್ರಮದಂದ ಅವರಿಗಾಗುತತದದ ಹೆೀಸಿಗೆ ಜಗನಾನುಥನನೂರ್ನು ತಳಿಯದಂತ್ತೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿತುತ. I must become
insensitive. ಶೌಚಕ್ಮರದಂದ ಹಿಡದು ಊಟ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮದ ತನಕ್ವೂ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಲೀಕ್ಗಳನುನು ಸ್ೃಷಟಿಸಿ ತನನು
ಮಾನವಿೀಯತ್ತೆಯನೆನು ಹಿೀಗೆ ಮುಕಾಕಿಗಿಸ್ುತತರುವ ಜಾತಪದಧತಯನುನು ನಾಶಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ತಳಿಯದು. ಷ್ಟಂಡ
ರೊೀಷ್ಟದಂದ ತನನುನೆನು ಹಳಿದುಕೊಳಳದೆ ಬೆೀರೆ ಮಾಗರವಿಲಲ. ಈ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲ ಅಂತರ ಪಿಶಾಚಿಯಾಗದೆೀ ವಿಧಿಯಿಲಲ. ಎಷ್ಟುಟಿ
ಕ್ೃತಕ್ವೆನನುಸಿದರೂರ್ ನನನು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದಧ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಹೊೀಗುವುದೆೀ ಪಾರಯಶಃ ಸ್ರಿ; ಅಥವಾ ಅನವಾಯರ. ಈ
ರಂಗರಾವ್ನನನು, ಸ್ತಯಪರಕಾಶನನು ಪಿರೀತಸೀದಕೆಕಿ ಕ್ಲ್ೀಬೆೀಕ್ು ಅಥವಾ ಅಥರ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೀದಕೆಕಿ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಹೆೀಳಿದ :
‘ಮಿಸ್ಟಿರ್ ಜಗನಾನುಥ, ಪಬಿಲಕ್ ಅಡಮನಸೆಟಿರೀಶನ್ ಬಗೆಗ ನಾನಂದು ಪುಸ್ತಕ್ ಬದರದೀನ’.
‘ಹೌದೆೀನು?’
‘ಅದನನು ಪಬಿಲಷ್ ಮಾಡಸ್ತ ಇದೀನ. ಮಹಾರಾಜರ ಹತತರ ಅದಕೊಕಿಂದು ಮುನುನುಡ ಬರೆದು ಕೊಡೀಕೆ ಕೆೀಳತ ಇದೀನ.’
‘ಅಲಲ. ನೀವು ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಆಗಿ…’ ಜಗನಾನುಥ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಶ್ನುಸಿದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯೂರ್ ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದ:
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‘Strategy ಅಷೆಟಿ. ಇಲೆದ ಹೊೀದೆರ ಯಾರು ನನನು ಬುಕ್ಕಿನನು ಪಬಿಲಶ್ಮಾಡಾತರೆ ಹೆೀಳಿ? ಕ್ನನುಡ ಪಬಿಲಕೆೀಶನ್ ತುಂಬ
ಜಾತೀಯತ್ತೆ ಇದೆ.’
‘ನಜವೆ?’
‘Of Course ಈಗ ನನನು ಬುಕ್ುಕಿ ಇಂಗಿಲಷ್ಕ್ನನುಡ ಎರಡರಲೂರ್ಲ ಪಬಿಲಶ್ಆಗತ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸಿಟ್ಬುಕ್ೂರ್ಕಿ ಆಗಬಹುದು. ಆಗ
ನಾನು ಹೆೀಳಿದದಕೆಕಿ ಬೆಲೆ ಇರತದೆ. ಪಾಟಿರಗೂರ್ ಆದರಂದ ಲಾಭ ಆಗತದೆ.’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಲಲದೆ ಮಾತ್ತಾಡದದ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವನ ಆಶಾವಾದ. ಅವನ ಎನಜರ ಕ್ಂಡು
ಆಶಚಾಯರವಾಯುತ. ಕೊಳಕ್. ಆದರೆ ಇವನೆೀ ಪಾರಯಶಃ ಭವಿಷ್ಟಯವನುನು ರೂರ್ಪಿಸೀ ವಯಕ್ತ. ಪಿಳಳನಂಥೀರು ಈ ಖದೀಮರನನು
ಮಟಿಟಿ ನಲಲೀ ತನಕ್. ಬಾರಹಮಣನಲ್ಲ ನಯ ನಾಜೂರ್ಕ್ದೆ; ಒಳಗನನುಸಿದದನನು ಮಾಡಲಾರೆದ ಇರೊೀ ಪುಕ್ಕಿಲ್ದೆ; ಕ್ರುಬುವ
ಹಿಪಾಕ್ರಸಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೌಡರಲ್ಲ ಲ್ಂಗಾಯತರಲ್ಲ ಮಾನಗೆಟಿಟಿ ಧ್ಯೆೈಯರವಿದೆ; ಎನಜರಯಿದೆ; ಯೌವನವಿದೆ.
ಬದಲಾಗಿತರೊೀ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲ ಇವರೆಲಲರೂರ್ ಅಂತರಪಿಶಾಚಿಗಳಾಗಾತರೆ ; ದ್ೀಚಿಕೊಳ್ಳೀದಕೆಕಿ ಹಾತರಿೀತ್ತಾರೆ. ಆಸೆಯಲ್ಲ
ಬಾಯಿ ಕ್ಸಿದ ಈ ನವಬಾರಹಮಣರನನು ನಾಳೆ ಪಿಳಳ ಒದೀತ್ತಾನೆ. ಆಮೀಲೆ ಪಾರಯಶಃ ಅವನೂರ್ ಸ್ತಯಪರಕಾಶನ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿ
ಕ್ಸಿೀತ್ತಾನೆ. ಚರಿತ್ತೆರೀಲ್ರೊೀ ಬಿೀಜಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಗಗಲಾಗುತ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಕೊಳಿೀತ್ತಾವೆ, ಕೆಲವು ಮೊಳಿೀತ್ತಾವೆ,
ನನನುಂಥೀರು ಗ್ಬಬರವಾಗಬೆೀಕ್ು. ನಂದರೂರ್ ಪರವಾಗಿಲೆಲಂದು ಹೆೀಳಿದ :
‘ನೀಡ, ನೀವು ಮಹಾರಾಜರ ಹತರ ಮುನುನುಡ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳೀಕೆಕಿ ನೀಡೀದು, ಎಲಲದನೂರ್ನು ಸಾಟಿರಟೆಜ ಅಂತ
ಸ್ಮಥಿರಸಿಕೊಳ್ಳೀದು ಅಪಾಯ ಅಂತ ನನಗನನುಸ್ತ್ತೆತ. ವಲಗರ್ ಕ್ೂರ್ಡ, ರಂಗರಾವ್ ಬಂದವೆರ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ
ಪರಸಾದ ತಂದರಂತ್ತೆ. ನನನು ಜತ್ತೆ ಈ ಕಾಯರದಲ್ಲ ಸೆೀರೊೀ ನೀವು ಪೂಯರ್ಆಗಿ ವತರಸ್ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನನನು ಇಷ್ಟಟಿ.’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯಾಗಲ್ೀ ರಂಗರಾವ್ ಆಗಲ್ೀ ಬೆೀಸ್ರಪಟಟಿಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ,
‘I see what you mean’ ಎಂದು ಊಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಯಶಸೆಸಿೀ ಮುಖಯವಾದ ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲ ಯಾವುದು
ಕ್ಷಣಿಕ್ ಯಾವುದು ಶಾಶವತ ಎನುನುವ ಮೌಲಯ ಗ್ೀಚರಿಸ್ಲಲ; ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗೆ ಗೆಲಲೀದು ಮುಖಯ. ಹಿಂದೆ ಬಾರಹಮಣರು
ಮುಕ್ಕಿದುರ; ಈಗ ಇವ ಮುಕ್ುಕಿತ್ತಾನೆ. ಧ್ಮರದ ಕ್ಲಪನೆಯಿದೂರ್ದ ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಟರ ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಹೊಲೆೀರು ಹಿೀಗಿದಾರಲಲ
ಎಂದು ಯಾರೂರ್ ನದೆದ ಕೆಟುಟಿ ಯೀಚಿಸಿದದಲಲ.
ರಾಯರು ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಊಟ ಮಾಡದದರು. ತ್ತಾನು ಆಡದ ಮಾತನಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಗಿತುತ. ಬಾರಹಮಣೆೀತರರೆೀ
ಹಿೀಗೆ – ಎಂದು ನಶಚಾಯಕೆಕಿ ಬಂದದದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನುನು ಕ್ಲಕ್ುವುದು ತನನುಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವಲಲ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸಿಟುಟಿ
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ಬಂತು. ಅವರನುನು ನೀಯಿಸ್ಬಲಲ ಮಾತು ಹುಡುಕ್ುತತ ಕೆೈ ತಳೆದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೆೈತಳೆದು
ಹಿತತಲ್ನಲ್ಲದದ ಪೆೀರಳೆಹಣಣನುನು ಕ್ೀಳುತತದದರು. ಕ್ೀಳಬಹುದೆೀ ಎಂದವರು ತನನುನಾನುಗಲ್ೀ ಚಿಕ್ಕಿಯನಾನುಗಲ್ೀ ಕೆೀಳಿರಲ್ಲಲ.
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ವಲಪ ರೆಸ್ಟಿ್ ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆಂದು ಮೀಲೆ ಹೊೀದ. ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿರು ಊರು ಸ್ುತತ ಬರುತ್ತೆತೀವೆಂದು
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲ ಹೊರಟರು. ರಾಯರು ಅವರ ಜತ್ತೆ ಹೊೀದರು.
***
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರವಾಯಿತು. ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಅಚರಕ್ರ ಮಗ ಗಣೆೀಶ ಸಿೀದ ಅವನ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಬಂದದದ. ಎದುದ ಕ್ೂರ್ತು
ಕ್ುಚಿರ ತೀರಿಸಿ ‘ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ’ ಎಂದ. ಉತ್ತಾಸಿಹ ಬಿರಿಯುತತದದ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡುತತ ಗಣೆೀಶ
ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಕ್ುಚಿರಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತ. ಮಾಸಿದ ಅಂಗಿ, ಮಾಸಿದ ಪಂಚೆ, ಹಿೀಚಲು ಕಾಯಿಯಂಥ ದೆೀಹಕೆಕಿ
ಮುದ ಮುಖ. ಯೌವನವಿಲಲದ, ಮುಪಿಪಲಲದ ವಿಷಾದದ ಮೂರ್ತರ. ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಅದೆಷ್ಟಿೀ ತಂಗಳಿನ ಕ್ೂರ್ದಲು,
ಕ್ೂರ್ದಲ್ಗಿಂತ ಉದದವಾದ ಜುಟುಟಿ. ಗದದದ ಮೀಲೆ ಕ್ುರುಚಲು ಗಡಡ. ಕ್ವಿಗಳಲ್ಲ ಹರಳಿನ ಒಂಟಿ.
ಮಾತ್ತಾಡಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಗಣೆೀಶ ಉಗಗಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ.
‘ಪುಸ್ತಕ್ ಬೆೀಕ್ತತ?’
ಜಗನಾನುಥನೆೀ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡ ತ್ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಾಗಿದದ ಶರತ್ತ್ಚಂದರ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುನು ತಂದುಕೊಟಟಿ.
‘ನಾನಲ್ಲ ಬಂದದದನನು ಯಾರಿಗೂರ್ ಹೆೀಳಬೆೀಡ.’
ಗಣೆೀಶ ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ಜೀವ ತುಳುಕ್ಸ್ುತತ ಉಗಿಗ ಉಗಿಗ ಹೆೀಳಿದ. ಹೊಸ್ದ್ಂದು ನಜ ಹುಟಿಟಿಬರುವ ಯಾತನೆಯಂತತುತ ಅವನ
ಉಗುಗ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಏನು ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕ್ು ತಳಯದೆ,
‘ನೀವೆೀ ಹಿರೆೀಮಗನ?’ ಎಂದ.
ಗಣೆೀಶ ಹೌದೆಂದು ತಲೆಹಾಕ್ದ. ಮತ್ತೆತ ಕ್ಣುಣಗಳು ಬಿರಿಯುವಂತ್ತೆ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡದ.
‘ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯ?’

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

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಕೆೀಳಬಾರದತುತ ಎನನುಸಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹತ್ತಾಶವಾದ ದೃಷಟಿಯಿಂದ ಗಣೆೀಶ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡ ಮತ್ತೆತ ತಲೆಹಾಕ್ದದ.
ಅವನಗೆೀನೀ ಹೆೀಳುವುದು ಅಗತಯವಿತುತ. ಅದನುನು ಹೆೀಳಿಸ್ಲು ಅಗತಯವಾದ ಸಾವತಂತರಯದ ವಾತ್ತಾವರಣವನುನು ಜಗನಾನುಥ
ಸ್ೃಷಟಿಸ್ಬೆೀಕ್ತುತ. ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಯಿಂದ ಗಣೆೀಶನನು ನೀಡುತತ ಕ್ೂರ್ತ. ಗಣೆೀಶ ಕ್ೂರ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಏನೀ ಹವಣಿಕೆಯಿತುತ.
ಯೌವನದಂದ ಮುಪಿಪನ ತನಕ್ ಯಾವ ವಯಸಾಸಿದರೂರ್ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದದ ಗಣೆೀಶ ಕ್ುದಯುತತ ಕ್ೂರ್ತದದಂತ್ತೆ ಅನನುಸಿತು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಶೂರ್ನಯದೃಷಟಿಯ ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗರು ನೆನಪಾದರು. ಗಣೆೀಶನನುನು ವಿಕಾರಗ್ಳಿಸ್ುತತದುದದು ಅವನ ರೂರ್ಪ
ಮಾತರವಲಲ – ತನನು ಬಿಳುಪಿನಲ್ಲ ನೂರ್ರಾರು ವಷ್ಟರದ ಇನ್ಬಿರೀಡಂಗಿನ ಕ್ತ್ತೆ ಹೆೀಳುತತದದ ಅವನ ಸ್ವೆದ ಮುಖ.
‘ನೀವು ಮಾಡತರೊೀದು ಸ್ರಿ’
ಗಣೆೀಶ ಒಳಗೆ ಕ್ುದಯುತತದುದದನುನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ ಬೆವರಿದ.
‘ಹೊೀಗೆತೀನೆ’
ಎಂದು ಎದುದ ದಾಪುಕಾಲು ಹಾಕ್ುತತ ನಡೆದುಬಿಟಟಿ. ಜಗನಾನುಥ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಗುಡಡವನುನು ಓಡುತತ ಇಳಿಯುತತದದ
ಗಣೆೀಶನ ಕ್ುಳಳಗಿನ ರೊೀಗಗರಸ್ತ ದೆೀಹದ ಚುರುಕ್ನುನು ಆಶಚಾಯರದಂದ ನೀಡುತತಲೆೀ ನಂತ.
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಚದ ಮೀಲರಗಿ ಬಹಳ ಆತುರದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಕಾಗದ ಓದದ.
ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನಾಯಷ್ಟನಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲ ವಿಷ್ಟಯ. ದೆೀಸಾಯರ ಪತರ ಬಂದದೆ. ಮುಂದನ ವಷ್ಟರ ಬರುತತದೆದೀನೆ,
ಚಂದರ್ಕ್ೂರ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಲೆಲ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಾತನಂತ್ತೆ – ಇತ್ತಾಯದ. ಆಮೀಲೆ ವೆದರ್. ಮೂರ್ರು ದನಗಳಿಂದ ಸ್ತತವಾಗಿ
ಸನುೀ ಬಿೀಳತ ಇದೆ. ಬೆಂಕ್ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತ್ತೆೀ ಇರೊೀಣ ಎನನುಸ್ುತ್ತೆತ. ಬಿಯರ್ಕ್ುಡದು ಕ್ುಡದು ಮೈ ಬಂದದೆ. ಮತ್ತೆತ
ತಂದೆಯಲಾಲದ ಅದುಭ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗ. ನವೃತತರಾದ ಮೀಲೆ ತುಂಬ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದಾದರೆ. ತ್ತಾಯಿಯ
ನಾಯಗಿಂಗನನು ಕೆೀರ್ಮಾಡಲಲ. ಒಂದು ಅಂಗಡ ತ್ತೆರೆದದಾದರೆ. ಕ್ರಿ ಪೌಡರ್, ಮಾಯಂಗ್ೀ ಪಿಕ್ಲಸಿ್, ಪಪಪಡಂಸ್ ಹಿೀಗೆ ಎಲಲ
ಇಂಡಯನ್ ಸಾಮಾನುಗಳನುನು ಮಾರುವ ಅಂಗಡ. ವಿಚಿತರವಾದ ರಿೀತೀಲೆ ತನನು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನನು ಕ್ಂಡುಕೊೀತದಾರೆ.
ಬೆಳಿಗೆಗ ಬೆೀಗ ಎದುದ ತರುಪತಯ ದೆೀವರಿಗೆ ಊದುಕ್ಡಡ ಹಚಿಚಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾತರೆ; ನತಯ ಸ್ಂಜೆ ಥಿಯಸಾಫಿಕ್ಲ್ ಸಸೆೈಟಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಲೆಕ್ಚಾರ್ ಕೆೀಳಿಸಿಕೊೀತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಂದ ಹರಿಕ್ಥೆ ಮಾಡುವವರನುನು, ಸಿತ್ತಾರ್ ಸ್ರೊೀದ್ ವಾದಕ್ರನುನು ಕ್ರೆಸ್ುವ
ವಯವಸೆಥಾ ಮಾಡುವ ಆಗರನೆೈಸೆೀಶನ್ ಕ್ಟುಟಿತತದಾದರೆ.
ನೀನು ಯಾಕೆ ದೆೀವರ ಮೀಲೆ ಬಂಡಾಯ ಹೂರ್ಡದ ನನಗೆ ಅಥರವಾಗತ್ತೆತ. ಆದರೆ ಡಾಯಡಗೆ ಯಾಕೆ ದೆೀವರು ಬೆೀಕಾಯುತ
ಅನನುೀದನೂರ್ನು ನೀನು ಅಥರಮಾಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು. ಚಂದರ್ ಜತ್ತೆ ಅದನನು ಚಚಿರಸಿದ. ಅವನು ನನನು ರೊಮಾಯಂಟಿಕ್
ಎನುನುತ್ತಾತನೆ; ನೆಹರೂರ್ ಯುಗದ ಪಾರಡಕ್ಟಿ್ ಅನುನುತ್ತಾತನೆ. ಕೆರೀಸಿ ಫೆಲೀ. ಅವನು ಹೆೀಳಿದದನೆನುಲಲ ನಾನು ಒಪಪಲಲ. ಆದರೆ
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ಇನ್ಸೆೈಟ್ ಇದೆ.
ಕಾಗದದ ಕೊನೆಯ ಪಾಯರ ಓದುತತ ಜಗನಾನುಥನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿಕೊಂಡತು.
ಡಾರಿಲಂಗ್ಜಗನ್, ನಾನೂರ್ ನೀನೂರ್ ಒಬಬರಿಗ್ಬಬರು ಲೂರ್ಯಸಿಡಾಡಗಿ ಬದುಕ್ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನಶಚಾಯ ಮಾಡದದೀವಲಲವ? ಈಗ
ನಾನು ಹೆೀಳ್ೀ ವಿಷ್ಟಯದಂದ ನೀನು ನಂದಕೊೀಬಾರದು. ನೀನು ಹೊೀದ ಮೀಲ್ಂದ ಚಂದರಶೆೀಖರ್ನನನು ಪಿರೀತಗಾಗಿ
ಕಾಡುತತದಾದನೆ. ಅವನ ಅಸ್ೂರ್ಯ, ಅವನ ಇಂಟೆನಸಿಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವತೂರ್ತ ಆಗದ ಹೊಸ್ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಯಾಕೊ ಏನ ನಾನು ಅವನಗೆ ಮನಸೀತು ನನನುನುನು ಕೊಟುಟಿಕೊಂಡದೆದೀನೆ . ಇದರಿಂದ ನನಗೆ
ವಯಥೆಯಾಗುತ್ತೆತಂದು ನನಗೆ ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ನನನು ದೌಬರಲಯವನುನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳ್ಳೀದು ಕ್ಷಮಿಸೀದು ನನಗೆ ಮಾತರ
ಸಾಧ್ಯ – ಮಾಗರರೆಟ್.
ಜಗನಾನುಥನ ಕೆೈ ಬೆವತತುತ. ಕೊನೆಯ ಪಾಯರಾವನುನು ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಓದದ. ಇರಿದ ಜಾಗದಲೆಲ ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು
ನೀವಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಎದುದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಕಾರಿಗೆ ಪೀಸ್ಟಿರ್ಕ್ಟಿಟಿಸ್ುತತ ನಂತದದ.
ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಷ್ಟುಟಿ ಘಂಟೆಗೆ ಭಾಷ್ಟಣ, ಇಂಥಲ್ಲ ಇಂಥಿಂಥವರಿಂದ. ಬಾಯಟರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮೈಕ್ನುನು
ಕಾರೊಳಗಿಟುಟಿಕೊಂಡು ರಂಗರಾವ್ ಹೆಲೀ ಹೆಲೀ ಎಂದು ಟೆಸ್ಟಿ್ ಮಾಡುತತದದ. ಸ್ವೊೀರದಯದ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರು
ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಹುಡುಗರ ಜತ್ತೆ ಲೀಹಿಯಾ ಮತುತ ಗಾಂಧಿ ಬಗೆಗ ಚಚಿರಸ್ುತತದದರು. ಶಾನುಭೀಗ ಶಾಸಿತರ ಆಫಿೀಸಿನಂದ
ಇಣುಕ್ ನೀಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ‘ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ ಬಸಿಸಿಗೆ ಕ್ನನುಡಾ ಜಲೆಲಗೆ ಹೊೀಗಿತದೀನ – ಆಳುಗಳನುನು ಕ್ಕೊರಂಬರಕೆಕಿ’
ಎಂದು ತನನು ನಷೆಠು ಪರದಶ್ರಸಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ‘ಜನ ಸೆೀರೊೀಕೆ ಶುರುವಾಗಿದಾರೆ. ಒಳೆಳೀ ಅಪಚುರನಟಿ. ಇಡೀ ಸೆಟಿೀಟಿಂದ,
ನಾತ್ತ್ರ ಇಂಡಯಾದಂದಲೂರ್ ಜನ ಬಂದತ್ತಾರರೆ. ನಾಳೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಚಾರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು’ – ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಖುಷಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ. ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರ ಮುಖ ಅರಳಿತು. ‘ಚೆನಾನುಗಿಲಲ ಮೈಕ್
ಸೆಟುಟಿ’ ಎಂದು ರಂಗರಾವ್ ಗ್ಣಗಿದ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ‘ಹೊೀದ ಸಾರಿ ಗುರಪಪಗೌಡರ ಎಲೆಕ್ಷನನುಗೆೀಂತ ಪರಭು ಕೊಂಡು
ತಂದದುದ’ ಎಂದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎಲಲರಿಂದ ದೂರ್ರವಿರಬೆೀಕೆನನುಸಿ ಗೆೀರುಗುಡಡ ಹತತ ನಡೆದ. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಎಲಲವೂ ನಸಾಸಿರವಾಗಿತುತ. ತನಗೆ
ತ್ತಾನೆೀ ಮಾತ್ತಾಡಕೊಂಡ. ಇನುನು ನಾಲುಕಿ ದನ ಅಷೆಟಿ. ಹೊಲೆಯರು ದೆೀವರ ಗುಡಯಳಗೆ ಕಾಲ್ಡುತ್ತಾತರೆ. ಹೆಜೆಜೆ ಮುಂದಟುಟಿ
ಶತಮಾನಗಳನುನು ಬದಲ್ಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಅದಕಾಕಿಗಿ ಹುರಿಯಾಗಿ ಕಾದರೊೀ ನನಗೆ ಎಂಥ ಆಘಾತ ಮಾಡದೆ ಮಾಗರರೆಟ್.
ಇಷ್ಟಟಿರ ತನಕ್ ಅವಳ ಮೀಲೆ ತನಗೆಷ್ಟುಟಿ ಪಿರೀತಯಿತ್ತೆತಂದು ತ್ತಾನು ತಳಿದರಲ್ಲಲ. ಭಯಂಕ್ರ ಸ್ಂಕ್ಟವೆಂದರೆ ಈ ದೆೀಹಕೆಕಿ
ಪರಿಚಯವಿದದ ಬೆತತಲೆ ದೆೀಹವೊಂದು ಈ ಘಳಿಗೆಯಲೆಲ ಇನನುಬಬನ ತ್ತೆಕೆಕಿಯಲ್ಲದದ ಎಂಬುದನುನು ಯೀಚಿಸೀದು. ಅತಯಂತ
ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುತ್ತಾತಳೆ. ಅವನಗೆ ತ್ತೆರೆದುಕೊಳುಳತ್ತಾತಳೆ. ಸ್ುಖದಲ್ಲ ನರಳುತ್ತಾತಳೆ. ನಾನು ವಜಯರನಾಗಿಬಿಟೆಟಿ. ಈ
ಆಕಾಶದಂದ, ಈ ಹೊತತನಂದ. ಎಸೆದುಬಿಟಟಿ ವಸ್ುತವಿನ ಹಾಗೆ.
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ಇನುನು ಅನವಾಯರಗಳು ಮಾತರ. ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ವಿಧಿಯಿಲಲ, ಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆ. ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ
ವಜಯರವಾಗಿ ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆತೀನೆ. ಅವರು ಯಾರೊ, ನಾನು ಯಾರೊ, ಯಾವ ದೆೀವರೊ, ಭರವಸೆಗಳಿಲಲ.
ನಾನು ಮುಟಿಟಿ ತಡವಿದೆದಲಲವನೂರ್ನು ಇನುನು ಯಾರೊೀ ಮುಟಿಟಿ ತಡವುತ್ತಾತನೆ. ನನನುನುನು ಕೊಂದು ಹಿಗುಗತತದಾದನೆ.
ಗುಡಡದ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ನಂತ ಶೂರ್ನಯ ದೃಷಟಿಯಿಂದ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಶ್ಖರ ನೀಡದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಅಬಬರಿಸಿ ಮಾರನೆೀ
ದನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮಿೀಟಿಂಗಿಗೆ ಜನರನುನು ಕ್ರೆಯುತತರುವುದು ಕೆೀಳಿಸಿತು.
‘ಮಹಾಜನರಲ್ಲ ವಿನಂತ.
ಈ ದೆೀಶದ ಧ್ುರಿೀಣರಲ್ಲ ಒಬಬರಾದ,
ಸ್ವರಸ್ವವನೂರ್ನು ತ್ತಾಯಗಮಾಡ ಹರಿಜನ ಸೆೀವೆಗೆ ಬದಧಕ್ಂಕ್ಣರಾದ
ಶ್ರೀ ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನುನು ಸ್ೂರ್ಚಿಸಿ
ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ,
ಸ್ಹ ಕಾಯರದಶ್ರ ಶ್ರೀ ರಂಗರಾವ್,
ಗಾಂಧಿೀಜಯವರ ಆಪತ ಶ್ಷ್ಟಯರಲ್ಲ ಒಬಬರಾಗಿದದ ಸ್ವೊೀರದಯ ನಾಯಕ್
ಶ್ರೀ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ…. ಕೆೀಳಿರಿ. ಕೆೀಳಿರಿ.
ನಾಳೆ ಸ್ಂಜೆ ಐದು ಘಂಟೆಗೆ,
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲ,
ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಲ್ದಾದರೆ.’
ಭಾರತೀಪುರದ ಮೌನವನುನು ಕ್ಲುಕ್ುತತದದ ಮಾತುಗಳು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅಸ್ಹಯವಾದುವು. ಈಗ ತ್ತಾನು ತನನು ಮನಸ್ಸಿನುನು
ಸಾವಧಿೀನಕೆಕಿ ತಂದುಕೊಳಳದೆೀ ಹೊೀದರೆ ಇಷ್ಟುಟಿ ದನದ ಪರಯತನುವೆಲಲ ಕ್ುಸಿದುಹೊೀದೀತು. ನಾನು ಯಾತರ ಮನುಷ್ಟಯ?
ಆದರೆ ಸ್ಂಕ್ಟ ನಜ. ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಮೈಮರೆಯೀದ್ಂದೆೀ ಮಾಗರ. ಅಂದರೆ ಜಡಾಡಗ್ೀದು. ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ಜೀವನವನುನು
ಬಿಟುಟಿಕೊಡೀದು.
ಹೆಜೆಜೆ ಸ್ಪಪಳ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥ ಬೆಚಿಚಾದ. ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಬಂದು ನಂತದದರು.
‘ನನನು ಮುಖ ನೀಡದೆ. ಬಹಳ ನೀವಿನಲ್ಲದದ ಅಂತ ಅನನುಸ್ುತ. ಅದಕೆಕಿೀ ಬಂದೆ’
ಅಡಗರು ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೆೀಳಿ ಮೌನವಾಗಿಬಿಟಟಿರು. ಅವರ ಜತ್ತೆ ಗುಡಡ ಇಳಿಯುವಾಗ ಏನು ಯೀಚಿಸಿತದ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಲ್ಲಲ.
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ತನನುನುನು ಕೆದಕ್ಲ್ಲಲ. ಎಲ್ಲ ಮೌನ ಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಸ್ರಿ ಅಂತ ತಳಿದ ಅವರ ಹೃದಯವಂತಕೆಗೆ ಜಗನಾನುಥ ತುಂಬ
ಕ್ೃತಜಞಾನಾದ.
***
ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ ಊಟಕೆಕಿ ಅಡಗರು ಇದದರೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಜಲೆೀಬಿ ಮಾಡದದರು. ನರಸಿಂಹ ಶಾಲ್ಗಾರಮವನುನು ಶುದಧಮಾಡ
ಅಡಗರು ಪೂಜಸಿದದರೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಅಲಲದೆ ಗ್ೀಪಾಲ ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಂದ ಬಂದದದ. ಕಾಲೆೀಜನಲ್ಲ
ಸೆಟಿರೈಕ್ಂತ್ತೆ. ಒಕ್ಕಿಲ್ಗ ಹುಡುಗರಿಗೂರ್ ಲ್ಂಗಾಯಿತರಿಗೂರ್ ಹಣಾಹಣೆ. ಪಿರನಸಿಪಲ್ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರ ಪರವಾಗಿದಾದನೆ ಎಂದು ಉಳಿದ
ಕೊೀಮಿನ ವಿದಾಯಥಿರಗಳಿಂದ ಅವನ ರಾಜೀನಾಮಗೆ ಒತ್ತಾತಯ – ಗಬುಬ ಜನ ಎಂದು ಗ್ೀಪಾಲ ಎಲಲರನೂರ್ನು ಹಳಿದ.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ರಂಗರಾವ್ ಈ ಸ್ುದದ ಕೆೀಳಿ ತ್ತಾವು ಮೈಸ್ೂರ್ರಿನಲ್ಲಲೆಲಂದು ಚಡಪಡಸಿದರು. ತ್ತಾನು
ಜಾತೀಯವಾದಯಲಲವೆಂದು ಪೂರವ್ಮಾಡಲು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟಟಿವರಲ್ಲ ಒಬಬ ಲ್ಂಗಾಯತನನುನು ಬೆೈದ;
ಇನನುಬಬನನು ಹೊಗಳಿದ. ಹಾಗೆಯೀ ರಂಗರಾವ್ ಒಕ್ಕಿಲ್ಗ ಪಿರನಸಿಪಾಲ್ನನುನು ಬೆೈದ; ಒಕ್ಕಿಲ್ಗ ರಿಜಸಾಟಿರರ್ರನುನು ಹೊಗಳಿದ.
ಅವರಿಬಬರ ನಡುವೆ ಶ್ೀತಯುದದವನುನು ಜಗನಾನುಥ ಗಮನಸಿದ.
ಅಡಗರು ಒಳಗೆ ಕ್ೂರ್ತು ಊಟ ಮಾಡದರು. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಬಹಳ ಖುಷಯಿಂದ ಅಡಗೆ ಹೊಗಳಿದರು, ‘ಇವತುತ ಸ್ಂಜೆ
ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರ ಹತತರ ನೀವು ಮಾತ್ತಾಡಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದದಕೆಕಿ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಒಪಿಪ, ‘ನಮಮ ಬಗೆಗ
ವಿನೀಬಾರಿಗೆ ಬರೆದದೆದೀನೆ. ಅವರಿಂದ ಆಶ್ೀವಾರದ ಬಂದರೆ ನಮಮ ಚಳುವಳಿಗೆ ದ್ಡಡ ಕ್ುಮಮಕ್ುಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ್ತೆ’ ಎಂದರು.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮಾತು ಬೆೀಡತುತ. ಊಟ ಮುಗಿಸಿದವನೆೀ ಎದುದ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿದ.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಊಟ ಮುಗಿದದೆದ ಮತ್ತೆತ ಪರಚಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರು ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದ. ತನನುನೂರ್ನು, ಅವನನೂರ್ನು
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರನೂರ್ನು ಹೊಗಳುತತ ಅವನು ಮಾಡುತತದದ ಘೀಷ್ಟಣೆಗಳಿಂದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ವಾಕ್ರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಬಿಸಿಲ್ಳಿಯುತತದದಂತ್ತೆ ಎದುದ ಹೊರಟ – ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮನೆಗೆ. ನಜರನವಾದ ಬಿೀದಗಳನುನು ಹುಡುಕ್ ಕ್ಳಳನಂತ್ತೆ
ನಡೆದುಹೊೀದ. ಮೈಕ್ನಂದ ಬರುತತದದ ಘೀಷ್ಟಣೆ ಕೆೀಳಿ ತನನು ಮುಖವನೆನುಲಲ ಜನ ನೀಡುವರೊ ಎಂದು ಅವನಗೆ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿತುತ. ಒಳದಾರಿಗಳಿಂದ ವೆೀಗವಾಗಿ ನಡೆದು ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿಬೆಲ್ ಒತತದ. ಯಥಾಪರಕಾರ ಘೂರ್ಕ್ರ
ಬಂದು ಚಿೀಟಿಯಲ್ಲ ಹೆಸ್ರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದು ಕೆೈಕ್ುಲುಕ್ದರು. ಟೆೈ ಕ್ಟಿಟಿದ ಅಂಗಿಯ
ಕಾಲರ್ಹರಿದತುತ. ಆದರೆ ಇಸಿತರೀ ಮಾಡದ ಸ್ೂರ್ಟು ಅವರ ಮೈ ಮೀಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತತುತ. ಸ್ವಲಪವೂ ಬಜುಜೆ ಬೆಳೆಯದ
ಪುರಾಣಿಕ್ರ ದೆೀಹ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಆಶಚಾಯರವಾಯಿತು.
‘I was feeling terribly lonely. Thanks for coming. My friend Avdhani is terribly ill,
you see’ ಎಂದು ಮಹಡ ಮೀಲೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ಬೆೀಡವೆಂದರು ಎರಡು ಗಾಲಸ್ಗಳಲ್ಲ ವಿಹಿಸಿಕಿ
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ಸ್ುರಿದು ಸೀಡಾ ಬೆರೆಸಿದರು.
‘For the success of your intended revolution’ ಎಂದು ಗಾಜಗೆ ಗಾಜು ತ್ತಾಕ್ಸಿದರು.
ಜಗನಾನುಥ ವಿಹಿಸಿಕಿಯನುನು ಸ್ವಿಯುತತ ಎಲಲವನೂರ್ನು ಮರೆಯಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಆದರೆ ಪುರಾಣಿಕ್ರ ಮಹಡಯ ರೂರ್ಮೊಳಗೂರ್
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಅಬಬರ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸ್ುತತತುತ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಮತ್ತೆತ ತನನು ಗಾಲಸ್ನುನು ತುಂಬಲು ಬಂದಾಗ ಜಗನಾನುಥ
ಬೆೀಡೆನನುಲ್ಲಲ. ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದ, ಆದರೂರ್ ಮನಸಿಸಿಗೆ ಶಾಂತಯಿರಲ್ಲಲ. ಮಾಗರರೆಟ್ ಕಾಗದದ
ಕೊನೆಯ ಪಾಯರಾದ ಮಾತುಗಳನುನು ಮತ್ತೆತ ಮತ್ತೆತ ಮನಸ್ುಸಿ ತರುವಿಹಾಕ್ುತತತುತ. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ರೆೀಡಯೀ ಹಾಕ್ದರು.
ಎಲ್ಲಂದಲೀ ಪಿಯಾನ ಸ್ಂಗಿೀತ ತ್ತೆೀಲ್ಬಂತು. ಪುರಾಣಿಕ್ರು ಕೊಟಟಿ ಚುಟಟಿವನುನು ಜಗನಾನುಥ ಹಚಿಚಾದ. ಪುರಾಣಿಕ್ರೆ
ಮಾತಗೆ ಶುರುಮಾಡದರು.
‘I have kept ready for you the material I once gathered on Bhootha Raya. There
is a curious folk song in it with two or three differenet versions. You know, only
those women who have passed their menopause can go up the hill of
Bhootharaya? The belief is that if a girl menstruates on the hill she can’t come
down; she becomes the possession of Bhootharaya. This song describes the
deluge and how it happens. A headstrong brahmin girl goes up the hill and
menstruates. Thus she becomes the possession of Bhootharaya. She isn’t
satisfied and sleeps with a paraiah. Bhootharaya is enraged. He comes down
the hill and destroys the town in a furious dance. Not even his Lord Manjunatha
is able to control him. Evil is let loose. In another version, which is more
interesting, the Bhootharaya enjoys her in different forms as a bull, as horse, as
a wild bear and then as a shudra and finally as a paraiah. The girl refuses him
in the form of a paraiah and so the Bhootharaya is enraged and destroys the
town. A very curious story. You must read it’.
ಜಗನಾನುಥ ಪುರಾಣಿಕ್ರಿಂದ ದಾರದಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿದದ ಕಾಗದದ ಕ್ಂತ್ತೆಯನುನು ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ರಂಗರಾವ್ ಮತುತ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಮಾತ್ತಾಡುತತದದರು. ಅಂಗಳದಾಚೆ
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರು ಹೊಲೆಯರ ಯುವಕ್ರಿಗ್ಂದು ಭಾಷ್ಟಣ ಬಿಗಿಯುತತದದರು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯನುನು ನೀಡದ ಕ್ೂರ್ಡಲೆ
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ರೆೀಗಿತು:
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‘ರಿೀ ಮಿಸ್ಟಿರ್ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ನನನುನನು ಹೊಗಳತ ನಮೂರ್ಮರಲೆಲ ನೀವು ಪರಚಾರ ಮಾಡದುದ ನನಗೆ ಹಿಡಸಿಲಲಲ. It was a
very vulgar thing to do. ನಮಮ ರಾಜಕ್ೀಯಾನ ದಯವಿಟುಟಿ ಇಲ್ಲ ತರಬೆೀಡ’.
ಆಡಬಿಟಟಿ ಮೀಲೆ ತನನು ಮಾತು ಅನಾವಶಯಕ್ವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ರರವಾಯಿತು ಎನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಅವನ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿ ಮೈಕೆೈಯಲಲ
ನಡುಗುತತತುತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ನಲರಜೆಜೆಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದ:
‘ರಾಜಕ್ೀಯ ನಮಗೆ ಹೊಸ್ದು ಸಾರ್. ಅದಕೆಕಿೀ ಹಿೀಗೆ ಮಾತ್ತಾಡತೀರಿ. ಗೌಲಸ್ ಹಾಕ್ದ ಕೆೈಯಿಂದ ಕಾರಂತ ಮಾಡೀಕೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಕೆೈ ಕೊಳೆ ಮಾಡಕೊಳ್ಳೀಕೆ ಹೆೀಸಿಗೆ ಪಡಬಾದುರ.’
‘I am sorry. ನಮಮ ರಾಜಕ್ೀಯಕೆಕಿ ಈ ಸಿಚುಯೀಶನನುನನು ದಯಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪಾಲಯಿಟ್ ಮಾಡಕೊೀಬೆೀಡ.’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತನನು ಕೊೀಪವನನು ಮನಸಿಸಿಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಆದರೂರ್ ತ್ತಾನು ಕೊೀಪಗ್ಂಡೆನೆಂದು
ಜಗನಾನುಥನ ಮನಸಿಸಿಗೆ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನವಾಯಿತು. ತ್ತಾನು ಈ ಕ್ುಹಕ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೆೈಗ್ಂಬೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು
ನಶಚಾಯಮಾಡ ಸಿೀದ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀದ. ಆದರೆ ತನನು ಕೊೀಪಕೆಕಿ ಬರೆೀ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಕಾರಣನೆ? ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ
ಬಿಸಿಯಾಗಿತುತ. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕ್ಣುಣಮುಚಿಚಾದ.
ತರಯೀದಶ್. ಜಗನಾನುಥ ಬೆಳಿಗೆಗ ಬೆೀಗ ಎದುದ ಮುಖ ತಳೆದು ಸೆವಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ. ಮಾಗರರೆಟ್
ಕೊಟಟಿ ಸೆವಟರ್ ಅದೆಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಮತ್ತೆತ ಸ್ಂಕ್ಟವೆಲಲ ಮರುಕ್ಳಿಸಿತು. ಚಳಿ, ಗುಡಡವನುನು ವೆೀಗವಾಗಿ ಹತತದ.
ಭಾರತೀಪುರವಿದದ ಕ್ಣಿವೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ೂರ್ಯರನಗೆ ಚೂರ್ರು ಚೂರ್ರೆೀ ಕ್ರಗುತತರುವ ಬೂರ್ರುಗನ ಹತತಯಂತ್ತೆ ಹಗುರವಾದ
ಮಂಜು. ಈಗ ಮಂಜು ಅಮುಕ್ರುವ ಬೆಳಕ್ು. ಕ್ರಮೀಣ ಮಂಜನ ತುಂಬ ತುಳುಕ್ುವ ಬೆಳಕ್ು. ಈಗ ಕಾಣುತತರುವುದರ
ಹಿಂದೆ ನೆನಪುಗಳೂರ್ ಇವೆ. ಇದೆೀ ಚಳಿ, ಇದೆೀ ಮಂಜು, ಇದೆೀ ಬೆಳಗಿನ ಝಾವದ ಹಸ್ುಗೂರ್ಸಿನಂಥ ಬೆಳಕ್ು ತ್ತಾಯಿಯ ಕೆೈ
ಹಿಡದು ನಡೆಯುವಾಗ, ಮತ್ತೆತ ಈಗ. ಯಾತನೆಯಲ್ಲರುವಾಗ ಅವತುತ ಸಾನುನಕೆಕಿ ಇಳಿದಾಗ ನದಯ ನೀರು ಬೆಚಚಾಗೆ. ಅಹಹಾ
ಎನುನುವ ಬಾಯಿಂದ ಹಬೆ, ಇದನೆನುಲಲ ಹಿಂದೆಂದೂರ್ ನೆನೆದದೆದೀನೆ. ಪಾಚಿಗಟಿಟಿದ ಪಾಗಾರ. ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೊೀತ.
ಯಾವಾಗ ಯೀಚಿಸಿದುದ? ಈವಿಲ್ನಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡರೆ ಕಾಣಲ್. ಪಿಳಳ ಕೊಡಲ್ಯ ಹರಿತವಾದ ಅಂಚು; ನಾನದರ ಕಾವು.
ಅವನು ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ು; ನಾನು ಬಿಡಬೆೀಕ್ು. ಪಡೆದು ಅವನು ಬಿಡುವುದನುನು ಕ್ಲ್ಯಬೆೀಕ್ು. ಚರಿತ್ತೆರ ಆಗ ಚಲ್ಸ್ುತತದೆ.
ಪಾರತಃಕಾಲ ದೆೀವರನುನು ಎಬಿಬಸ್ಲು ಹಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಮೈಮುರಿದು ಊರು ಎಚಚಾರಾಗುವುದಕೆಕಿ ನಾನು ಕಾದದೆದೀನೆ. ಇವತುತ
ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಸ್ಲ್ಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತೆತೀನೆ. ಆದದಾದಗಲ್.
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲಲರ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತು ಉಪಿಪಟುಟಿ ತಂದು ಕಾಫಿ ಕ್ುಡದ. ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸ್ಂಭರಮದ
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ವಾತ್ತಾವರಣವಿತುತ. ಸ್ಂಜೆಯ ಕಾಯರಕ್ರಮವನುನು ಪರಸಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆತ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ರಂಗರಾವ್ ಮತುತ ಅವರ
ಗೆಳೆಯರು ಹೊೀದರು. ಬೆಳಗಿನಂದ ಚಿಕ್ಕಿ ಕ್ಂಡರಲ್ಲಲ. ಏನು ಮಾಡುತತರುವರೆಂದು ನೀಡಲು ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ.
ಭಾಗಯವನುನು ತರಕಾರಿ ಹೆಚುಚಾತತದದರು. ಚಿಕ್ಕಿ ಮಗನುರಾಗಿ ಮಣಿಣನ ಒಲೆಯಂದನುನು ಕೊರೆಯುತತದದರು – ಕೊೀಡಲಲೆ.
ಅವರು ಕೊರೆದ ಒಲೆ ತುಂಬ ಚೆನಾನುಗಿ ಉರಿಯುತತದೆಂದು ಪರಸಿದಧ. ತ್ತಾನು ನಂತದುದ ಚಿಕ್ಕಿಗಾಗಲ್ೀ ಭಾಗಯಮಮ ನಗಾಗಲ್ೀ
ಕಾಣಿಸಿರಲ್ಲಲ. ಚಿಕ್ಕಿಯ ಏಕಾಗರತ್ತೆ ಕ್ಂಡು ಆಶಚಾಯರವಾಯಿತು. ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲಲ ತಲಲಣವನೂರ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಅಡಗೆ
ಮಾಡ ಬಡಸ್ುತತರುವ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಗೆಗ ಕ್ೃತಜಞಾನಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯಲು
ಕ್ೂರ್ತ.
Dear Margaret ಎಂದು ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಬಿಗಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ. ಕಾಗ ಸ್ುಳೆಳನಸಿತು. ಮೀಜನ
ಮೀಲ್ದದ ಅವಳ ಫೀಟೀ ನೀಡ ಅವಳನುನು ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡ ಯಾತನೆ ಮರುಕ್ಳಿಸಿತು. ಕೆನೆನುಮೀಲೆ ಇಳಿದ ಕ್ೂರ್ದಲು:
ಏನೀ ತುಂಟು ಮಾತ್ತಾಡಲು ಬಗಿಗದಾದಳೆ. ಕ್ಣುಣ ನಗುತತವೆ. ಅವಳ ಬೆನನು ಹಿಂದೆ ತಮಮ ಫಾಲಯಟಿನ ಹಿತತಲಲ್ಲದದ ಸೆೀಬಿನ ಮರ.
ತ್ತಾನು ತ್ತೆಗೆದ ಫೀಟೀ. ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆೀ ಮಲಗಿ ತನನುನನುವಳು ತಯಜಸಿದದಳು. ಈಗ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ತಯಜಸಿದಳು.
ಮಾಗರರೆಟ್ಗೆ ಬೆೀರೆಯಾಗುವ ಸಾವತಂತರಯರವಿರಬೆೀಕ್ು. ಇದೂರ್ದ ತನನು ವಸ್ುತವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು; ಹಾಗೆ ತನನು
ವಸ್ುತವಾಗಿದಾದಗಲೂರ್ ಸ್ವತಂತರವಾಗಿ ಉಳಿದರಬೆೀಕ್ು. ಇದು ತನನು ಬಯಕೆ. ಅವಳು ತನನು ವಸ್ುತವಾಗಿ ದಕ್ಕಿದೆ ಪಿರೀತ
ಸ್ಫಲವಾಗಲಲ; ಆದರೆ ತನನುಂದ ಪರತ್ತೆಯೀಕ್ಳು ಅನನುಸ್ದೆ ಪಿರೀತ ಉಳಿಯಲಲ. ತದವರುದಧ – ಆದಜೆ ನಜ. ಅದಕೆಕಿೀ
ಪಿರೀತಸ್ುವುದೆಂದರೆ ಯಾತನೆ.
Darling ಎಂದು ಪಾರರಂಭಿಸಿ ಇನನುಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ. ಉದಾತತವಾಗಿ ಅವಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸ್ುವ ಪಿರೀತ ತುಂಬಿ. ಆದರೆ ಈ
ಕಾಗದವೂ ಅವಳ ಸಾವತಂತರಯರವನುನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅವಳಲ್ಲ ಪಾಪಪರಜೆಞಾ ಬಿತುತವ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಉಪಾಯವೆನನುಸಿತು.
ಕ್ಷ್ಟಟಿವೆಂದರೆ; ಯಾತನೆಯಲ್ಲದಾದಗ ಯಾವ ತೀರಿಕೆಯೂರ್ ಇಲಲದೆ ಬಿಚಿಚಾಕೊಳುಳವುದು.
ಹರಿದು ಹಾಕ್ ಮತ್ತೆತ ಬರೆದ. Dearest Margaret, ನನನು ಉದಾತತತ್ತೆ ಸೀತಲ್ಲ ಅವನ ಅಸ್ೂರ್ಯ, ಕ್ೀಳುತನ, ತೀವರತ್ತೆ
ಗೆದದದೆ. ನನನು ಉದಾತತತ್ತೆಯನುನು ಮತ್ತೆತ ನೀನು ಹಿೀಗೆ ಪರಿೀಕೆಷಗೆ ಒಡಡದದ. ನನನು ಸೀಲನುನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳುಳತ್ತೆತೀನೆ. ನನನು
ವಯಕ್ತತವ ನನಗೆ ಅಥರಪೂಣರವಾದದರಿಂದ ನನನುನುನು ಬಿಟುಟಿ ಅವನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆೀಕೆನನುಸಿತ್ತೆಂಬುದನುನು ತಳಿಯಲು
ಪರಯತನುಸ್ುತ್ತೆತೀನೆ. ಕ್ನಕ್ರದ ಅವಶಯಕ್ತ್ತೆಯಿಲಲ. ನಾನು ನಜವಾಗಿ ಬೆೀಕೆನನುಸ್ುವ ಘಳಿಗೆ ಬಂದೀತು. ಅದಕಾಕಿಗಿ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ
ಇಡಯಾಗೆ ಕಾದರುತ್ತೆತೀನೆ – ಜಗನ್.
ಬರೆದದದನುನು ಮತ್ತೆತ ಓದದ. ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಹೆಸ್ರನುನು ಕಾಗದದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತ್ತಾನು ಎಲೂರ್ಲ ಎತತರಲ್ಲಲ? ಹೆಸ್ರೆತತ
ಬರೆಯುವುದು ಯಾತನೆಯಾದದರಿಂದ ‘ಅವನು’ ಎಂದು ಬರೆದ. ಮಾಗರರೆಟ್ ಪಿರೀತಸ್ುವವನನುನು ಅನಾಮಧ್ಯೆೀಯನೆಂದು
ಕಾಣುವುದು ಸ್ಣಣತನವಾದೀತು. ಮತತಮಮ ಕಾಗದವನುನು ಅಲಲಲ್ಲ ತದದ ಬರೆದ; ಮಾಗರರೆಟ್ ಆಪತವಾಗಿ ಕ್ರೆಯುವ
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‘ಚಂದರ್’ ಎನುನುವ ಹೆಸ್ರನೆನು ಉಪಯೀಗಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರಿಬಬರೂರ್ ಬೆತತಲೆಯಾಗಿ ಒಟಿಟಿಗಿರುವ
ಸ್ನನುವೆೀಶವನುನು ಕ್ಂಡಂತಹ ಯಾತನೆಪಟಟಿ. ಗೆದೆದ ಎನನುಸಿ ಬರೆದದದನುನು ಓದದ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ
ಚಂದರಶೆೀಖರನ ಬಗೆಗ ತನಗೆ ಅಸ್ೂರ್ಯಯಿಲೆಲಂದು ತೀರಿಸಿಕೊಳುಳವ ಸ್ುಳುಳ ಉದಾತತತ್ತೆ ಕಾಗದದಲ್ಲ ಇಣುಕ್ತುತ.
ತನಗೆ ಬೆೀರೆ ಮಾಗರವಿಲೆಲನಸಿತು. ಕಾಗದದ ತುದಯಲ್ಲ ಇವತುತ ನಾನು ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಗಳಿಗೆೀ ಹೊೀಗುವ ಸಾಹಸ್
ಮಾಡುತತದೆದೀನೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಸಿೀದ ಪೀಸ್ಟ್ಬಾಕ್ಸಿ್ ಇದದಲ್ಲಗೆ ನಡೆದು ಹೊೀಗಿ ಕಾಗದ ಪೀಸ್ಟಿ್ ಮಾಡ ಬಂದ.
ಮನಸ್ುಸಿ ಹಗುರಾಗಿತುತ.
ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಊಟಕೆಕಿಲಲರೂರ್ ಸೆೀರಿದ ಹೊತತಗೆ ‘ಇವತುತ ನಾನು ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಲಲ. ನೀವೆೀ ಕಾಯರಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ’ ಎಂದ.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರಬೆೀಕ್ು. ‘ಛೆೀ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆಗೆಯಬಾರದು’ ಎಂದ. ‘ಹಿಂದೆಗೆಯುವ ವಿಷ್ಟಯವಲಲ.
ಬೆೀರೆ ಕಾಯರಕ್ರಮವಿದೆ. ಮಾತ್ತಾಡ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನನುಸ್ತ್ತೆತ’ ಎಂದ. ಅದಕೆಕಿ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರು ‘ಹರಿಜನರ ಬಗೆಗ
ಸ್ವಣಿೀರಯರು ಪಿರೀತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳುಳವಂತ್ತೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಅದೆೀ ಗಾಂಧಿೀಜಯ ಆದೆೀಶ. ನೀವು ಮಾತ್ತಾಡದರೆ
ಜನ ಒಲ್ದಾರು’ ಎಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ‘ನನನು ಉದೆದೀಶ ಅದಲಲ, ಹೊಲೆಯರು ಪರತಭಟಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ಮಾಡೀದೆೀ ಮುಖಯ.
ಹೊಲೆಯರು ಮೊದಲು ವಯಕ್ತಗಳಾಗಬೆೀಕ್ು. ಆದದರಿಂದ ಮಾತ್ತಾಡ ಪರಯೀಜನ ಇಲಾಲಂತ ನಧ್ರರಿಸಿದೆದೀನೆ’ ಎಂದ.
ರಾಯರು ಚಚೆರಯಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗೆ, ‘ನಮಮ ಪರಚಾರ ನೀವು ಮಾಡ. ನನನುನನು
ತಪುಪ ತಳಿಯಬೆೀಡ. ನಾನು ಬೆೀರೆ ಕಾಯರಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡದೆದೀನೆ. ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡೀಕ್ಂತ ಮುಖಯವಾದುದ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ
ಒಪಿಪಸಿದ. ‘ನೀವು ಮಾತ್ತಾಡತೀರಿ ಅಂದೆರ ಜನ ಬತ್ತಾರರೆ’ ಎಂದ ರಂಗರಾವ್.
ಎಲಲರೂರ್ ಮತ್ತೆತ ಪರಚಾರಕೆಕಿ ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಟ್ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೆದ; ನಶಚಾಯದ ಕ್ರಯಗೆ
ಗಟಿಟಿಯಾಗಬೆೀಕ್ು; ನೀವಿಗೆ, ಸ್ುಖಕೆಕಿ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿಯೂರ್ ಉಳಿಯಬೆೀಕ್ು. ನಾಗಮಣಿಯ ಸಾವನನು
ಅಥರಮಾಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು.
ಒಂದು ಧ್ಯಾಸಾಳ ಭಾವನೆ ಒಳಗರಳುತತತತ. ಬರೆದ : ಚಿಕ್ಕಿಯಂಥವರಿಗೆ ಹೊಲೆಯರು ಗ್ತುತ. ಯಾರು ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲ ಕ್ಳಳರು,
ಯಾರು ಬಸ್ುರಿ, ಯಾವಳನುನು ಯಾರು ಇಟುಟಿಕೊಂಡದಾದರೆ, ಇವಳಿಗೆಷ್ಟುಟಿ ಮಕ್ಕಿಳು, ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ತತವು? ಆದರೆ ನಾನು
ಬೆೀರೊಂದು ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲ ಅವರನುನು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಆಳವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಹೊರಟಿದೆದೀನೆ. ಅದಕಾಕಿಗಿ ಮಂಜುನಾಥ, ನನನು
ಪೂವರಸ್ಮೃತ, ಒಳಗೆ ಮೊಳಗುವ ದೆೀವಾಲಯದ ಘಂಟೆಗಳು, ಜನರ ಅದರ – ಎಲಲವನೂರ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತೆತೀನೆ.
ವಿಸ್ಜರಸಿಕೊಳುಳತ್ತೆತೀನೆ, ಬಿಡುತತ ಪಡೆಯುತ್ತೆತೀನೆ. ಅವುಗಳೂರ್ ಪಡೆದು ಬಿಡುವುದನುನು ಕ್ಲ್ಯುತ್ತಾತರೆ. ಈ ಕ್ುಷದರರ
ಸಾವತಂತ್ತ್ರಯರ ಹಿಗಿಗಸ್ುವುದರಲೆಲ ನನನು ಸಾವತಂತ್ತ್ರಯರ ಹಿಗುಗತತದೆ. ಹೊಸ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲ ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ಮತ್ತೆತ
ಪಡೆಯುತ್ತೆತೀನೆ.
ರಾಯರು ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಬಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಪರಶಾನುಥರಕ್ವಾಗಿ ಅವರನುನು ನೀಡದ. ‘ಆಳುಗಳನನು ಕೆಲಸ್ದಂದ ಬಿಡಸಿದುದ
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ಯಾರೂರ್ಂತ ನನಗೆ ಗ್ತತ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿ ಕ್ೂರ್ತು ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕ್ುತತ ಪರಭುವಿನ ಮಸ್ಲತತನೆನುಲಲ ವಣಿರಸಿದರು. ‘ನನಗೆ
ಅವನಂದ ಅಪಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಸಿ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರ ಜತ್ತೆ ಹರಟಲು ಹೊೀದರು.
ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುವುದಕಾಕಿಗಿ ಜಗನಾನುಥ ಕಾದ. ಯಾವ ಹೊಳೆಯನೂರ್ ಭಾಷ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿರುವುದಲಲವೆಂದು ಅವನಗೆ
ಗ್ತತತುತ. ಮುಖ ತಳೆದು ಶುಭರವಾದ ಬಟೆಟಿ ತಟುಟಿ ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ನನು ಮನಸಿಸಿನಂದ ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಗಳ
ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ತ್ತಾಯಿ ಹೆೀಳುತತದುದದು ನೆನಪಾಯಿತು. ತಮಮ ಗುಡಗಳ್ಳಗೆ ಬಾರಹಮಣರು ಬಂದರೆ
ಹೊಲೆಯರು ಹೊಡೆದಟುಟಿತ್ತಾತರೆ; ತ್ತಾವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆತೀವೆಂದು ಹೆದರುತ್ತಾತರೆ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ದಗಿಲಾಯಿತು.
ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ದದ ಸೀಗೆ ಹೊದೆಸಿದ ಗುಡಗಳನುನು ನೀಡುತ್ತಾತ ನಡೆದ. ತ್ತಾನು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಂತ ಘಳಿಗೆ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ
ಆಗಬಹುದಾದ ದಗಿಲನುನು ನೆನೆದು ಅವನ ಮೈ ಬೆವತತು. ಎಲಲವನೂರ್ನು ಎದುರಿಸ್ದೆ ವಿಧಿಯಿಲಲವೆನನುಸಿತು. ನೆಟಟಿಗೆ ನಡೆದ.
ಯಾರೂರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ. ಹಿತತಲಲ್ಲ ಹೊಲತಯಬಬಳು ಮೂರ್ರು ಕ್ಲ್ಲನ ಮೀಲೆ ಕ್ಲ್ಲನ ದ್ಡಡ ಮಡಕೆಯಂದನನುಟುಟಿ ಉರಿ
ಹಾಕ್ುತತದದಳು. ರಾತ್ತೆರ ಮಿೀಯಲೆಂದರಬೆೀಕ್ು. ಸ್ಂಜೆಯ ಚಳಿಯಲೂರ್ಲ ಮೈ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಚೂರ್ರೂರ್ ಬಟೆಟಿಯಿಲಲದ ಸಿಂಬಳ
ಬುರುಕ್ ಮಕ್ಕಿಳು ಕೆಲವು ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಆಡುತತದುದವು.
‘ಪಿಳಳ’
ಎಂದು ಕ್ೂರ್ಗುತತ ಜಗನಾನುಥ ಗುಡಯಂದರ ಎದುರು ನಂತ. ಯಾರ ಗುಡಯ? ದೆೀವಸಾಥಾನಕ್ೂರ್ಕಿ ಗುಡ ಎನುನುತ್ತಾತರೆ;
ಹೊಲೆಯರು ವಾಸ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗಕ್ೂರ್ಕಿ ಗುಡ ಎನುನುತ್ತಾತರೆ, ವಿಚಿತರ. ‘ಪಿಳಳ’ ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಕ್ರೆದು ಹಿಂದಕೆಕಿ ತರುಗಿ
ನೀಡದ.
ಎಲೆಲಲ್ಲಂದಲೀ ಹೊಲೆಯರು ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಂತದುದವು. ತಲೆ ಕೆದರಿ ಲಂಗ್ೀಟಿ ಮಾತರ ತಟಟಿ ಬರಿ ಮೈಯಲ್ಲ
ನಶೆಚಾೀಷಟಿತರಾದಂತ್ತೆ. ಕ್ಡೆದು ನಲ್ಲಸಿದ ಕ್ಪುಪ ಶ್ಲೆಯ ವಿಗರಹಗಳಂತ್ತೆ. ಜಗನಾನುಥ ನಸ್ುನಗಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ‘ಪಿಳಳ ಇದಾನ?’
ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ. ಉತತರವಿಲಲ. ಭಯವಾಯಿತು.
‘ಸ್ವಲಪ ಕೆಲಸ್ವಿತುತ. ನೀಡೀಣಾಂತ ಬಂದೆ.’
ತನನು ನಯವಾದ ಮಾತನಂದ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಯಾರೂರ್ ಚಲ್ಸ್ಲ್ಲಲ. ಮಕ್ಕಿಳು ಮಾತರ
ಆಡುತತಲೆೀ ಇದದವು. ಸ್ೂರ್ಯರ ಮುಳುಗುತತದದ. ಇಡೀ ಸ್ನನುವೆೀಶ ಯಾವ ಸ್ದುದ ಇಲಲದೆೀ ಕ್ೃತಕ್ವಾಗಿತುತ. ಅಲಲಬಬ
ಇಲಲಬಬನಂತ್ತೆ ಹೊಲೆಯರು ನಂತು ತನನುನುನು ದುರುಗುಟಿಟಿ ನೀಡುತತರುವುದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅಸ್ಹನೀಯವಾಯಿತು
ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದ :
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‘ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನನನು ನೀಡತ ಇದೀರಿ? ಇಲ್ಲದಾನೆ ಪಿಳಳ ಹೆೀಳಿ’.
ಆಗತ್ತಾನೆೀ ಪಿಳಳ ಬಂದರಬೆೀಕ್ು. ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿಯುಟುಟಿ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಕ್ುಂಟುತತ ತನೆನುಡೆಗೆ ಅವನು ಬಂದ. ಅವನ ಮುಖದಲೂರ್ಲ
ದಗಿಲ್ತುತ. ಆದರೂರ್ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಬನನು ಒಡೆಯ ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ’.
ಪಿಳಳ ತನನು ಗುಡಯ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಗೆದೆದನೆಂಬ ಸ್ಂತೀಷ್ಟದಂದ ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಅವನ ಜತ್ತೆ ನಡೆದ. ಗುಡಯ ತಟಿಟಿಯ
ಬಾಗಿಲನುನು ತ್ತೆರೆದು ‘ಬನನು ಒಡೆಯ’ ಎಂದು ಪಿಳಳ ಕ್ರೆದ. ತ್ತಾನು ಬಯಸಿದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸ್ನನುವೆೀಶ ಬದಲಾದುದ ಕ್ಂಡು
ಜಗನಾನುಥ ಆಶಚಾಯರಪಡುತತ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ.
ಅಟಟಿದಂದ ಇಳಿಬಿಟಟಿ ಕೆಲವು ಬುಟಿಟಿಗಳು, ಒಂದೆರಡು ಮಡಕೆಯಲಲದೆ ಪಿಳಳನ ಗುಡಯಲ್ಲ ಇನೆನುೀನೂರ್ ಇರಲ್ಲಲ. ಆದರೆ
ಹೊಳೆಯುವಂತ್ತೆ ಉಜಜೆದ ಮಣಿಣನ ನೆಲ ಸ್ವಚಛೆವಾಗಿತುತ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ೂರ್ರಲು ಏನು ಕೊಡುವುದೆಂದು ತಳಿಯದೆ
ತಬಿಬಬಾಬದ ಪಿಳಳನಗೆ ‘ಏನೂರ್ ಬೆೀಡ’ವೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ನೆಲದ ಮೀಲೆೀ ಕ್ೂರ್ತ.
ದೂರ್ರದಲ್ಲ ನಂತದದ ಹೊಲೆಯರೆಲಲ ಪಿಳಳನ ಗುಡಯನುನು ಸ್ುತುತವರೆದರು. ಅವರಲೆಲಲಲ ಹಿರಿಯನಾಗಿದದ ಒಬಬ ಹೊಳೆಯ
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಡೆೀರು ಹಿೀಗೆಲಲ ನಮಮ ಗುಡಯಳಗೆ ಬರಕ್ೂರ್ಡದೆಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುವ ಸ್ವರದಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದ.
ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳನನುನು ನೀಡ ನೀನೆೀ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ು ಎಂದ. ಪಿಳಳ ಪರಯತನುಪಟಟಿ; ಒಡೆೀರು ಹೊಲೆೀರನೂರ್ನು
ಮುಟಟಿಬಹುದು ಅಂತ್ತಾರೆ, ಇತ್ತಾಯದ. ಯಾರಿಗೂರ್ ಅಥರವಾಗದಂತ್ತೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲ.
‘ಉಳಿದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ?’ ಜಗನಾನುಥ ಕೆೀಳಿದ.
‘ಈಗ ಬತ್ತಾತವೆ ಒಡೆೀರೆ.’ ಪಿಳಳ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದುದ ನೀಡ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು.
‘ಯಾರೂರ್ ಹೆದರಕ್ೂರ್ಡದು ಪಿಳಳ. ನನನು ಜತ್ತೆ ನೀವು ಸಿೀದಾ ನಡೆದುಬರಬೆೀಕ್ು. ನೀವು ಸಿಟಾಟಿಗಿ ಜಗಳಕೆಕಿ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ನೀವು
ಹಂದಗಳಲಲ ಮನುಷ್ಟಯರು ಅಂತ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು. ತಳಿೀತ?’
ಇನೂರ್ನು ಏನೆೀನೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದದುದದನುನು ಜಗನಾನುಥ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಎದುದ ಎಲಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲ ಪಿಳಳನ ಭುಜದ ಮೀಲೆ ಕೆೈ
ಹಾಕ್ದ.
‘ನನನು ಅಪಪ ಎಲ್ಲ?’
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ಪಿಳಳ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ನಂತ ಅಪಪನನುನು ತೀರಿಸಿದ.
‘ನನನು ಮಗನಗೆ ಮುಂದನ ತಂಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಸಾಣ ಕ್ಣಯಯ.’ ಜಗನಾನುಥ ನಗುತತ ಹೆೀಳಿದ. ಹೊಲೆಯರೆಲಲ
ಮಂಕಾಗಿದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು. ಇದು ಪಾರರಂಭ; ಮುಂದೆಲಲ ಸ್ರಿಹೊೀಗುತತದೆಂದುಕೊಂಡು,
‘ನಾನು ಬಂದದೆದೀಂತ ಉಳಿದ ಹುಡುಗರಿಗೂರ್ ಹೆೀಳು’ ಎಂದು ಪಿಳಳನಗೆ ಹೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥ ಹೊರಟ. ಮನೆಯ ತನಕ್
ಬಿಟುಟಿಬರಲು ಪಿಳಳನೂರ್ ಕ್ುಂಟುತತ ಬಂದ.
***
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಗನಾನುಥ ಖುಷಯಾಗಿದದ. ಬದಲಾವಣೆಯಂದರೆ ದಗಿಲು ಸ್ಹಜವಾದುದ – ಹೊಲೆಯರಿಗೆ, ನನಗೆ. ಈ
ದಗಿಲನುನು ಕೊೀಡು ಹಿಡದು ನೀಡದ ಮೀಲೆ ಸ್ಡಲವಾಗಲು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುತ್ತೆತ. ಭಾಷ್ಟಣ ಮುಗಿಸಿ ಹುರುಪಿನಂದ
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ, ರಂಗರಾವ್, ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಬಂದದದರು; ತ್ತಾವು ಆಡದ ಮಾತುಗಳನುನು ಚಚಿರಸ್ುತತದದರು. ರಾಯರು
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣನಗೆ ‘ಚೆನಾನುಗಿ ಮಾತ್ತಾಡದ’ ಎಂದರು. ‘ಆದರೆ ಸ್ವೊೀರದಯದವರ ಸ್ಮಜಾಯಿಸಿ ಮಾಡೀ ರಾಜಕ್ೀಯ
ನಾನು ಒಪಪಲಲ’ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಸ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಚಚಿರಸಿದ. ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಚಚೆರಯಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ.
ಜಾತೀಯತ್ತೆಯ ಪರಶೆನು ಬಂತು. ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಲ್ಂಗಾಯಿತರಿಗೆ ಜಾತೀಯವಾದಗಳಾಗ್ೀ ಅಧಿಕಾರ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಐವತುತ ಇದೆ ಅನನುಬಹುದು. ಯಾಕೆೀಂದೆರ ಇನೂರ್ನು
ಹಿಂದುಳಿದವು ಅವರ ಜಾತೀಲ್ ಇದಾರೆ. ಒಕ್ಕಿಲ್ಗರಿಗೆ ಶೆೀಕ್ಡಾ ಎಪಪತುತ ಭಾಗ ಜಾತೀಯವಾದಗಳಾಗ್ೀ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ
ಅನನುಬಹುದೆೀನೀ. ಬಾರಹಮಣರಿಗಂತೂರ್ ಶೆೀಕ್ಡಾ ನೂರ್ರಕೆಕಿ ನೂರ್ರು ಜಾತೀಯವಾದಗಳಾಗ್ೀ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲ. ಹಾಗೆೀನೆೀ
ಶೆೀಕ್ಡಾ ನೂರ್ರಕೆಕಿ ನೂರ್ರು ಜಾತವಾದಗಳಾಗ್ೀ ಅಧಿಕಾರ ಇರೊೀದೂರ್ಂದೆರ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ, ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂದೆರ
ಅವರಲ್ಲ ಆ ಪರಜೆಞಾ ಇಲಲ. ನೌಕ್ರಿಗಾಗಿ ಕ್ಚಾಚಾಡೀ ಬಾರಹಮಣರು, ಲ್ಂಗಾಯಿತರು, ಗೌಡರು ಜಾತೀಯವಾದಗಳಾಗಾತರೆ
ಅಷೆಟಿ’.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಜಗನಾನುಥನ ವಾದಾನನು ಸ್ಮಥಿರಸಿದ. ಜಾತಪರಜೆಞಾಗಿಂತ ವಗರಪರಜೆಞಾೀನೆೀ ಉತತಮ ಅಂತ ರಂಗರಾವ್
ವಾದಸಿದ. ಪೆರೀಮವಿಲಲದೆ ಏನೂರ್ ಆಗಲಲ ಅಂತ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಹೆೀಳಿದರು. ಅಡಗರು ಎಲಲವದನೂರ್ನು ಆಸ್ಕ್ತಯಿಂದ
ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಕ್ೂರ್ತದದವರು ಪೃಷ್ಟಠು ಎತತ ಹೂರ್ಸಿದರು. ‘ಹಾಳು ವಾಯು. ಆದರೆ ವಾಯು ಪದಾಥಾರಂದೆರೀ ಇಷ್ಟಟಿ ಈ
ದೆೀಹಕೆಕಿ’ ಎಂದು ತಮಮಷ್ಟಟಿಕೆಕಿ ಮಾತ್ತಾಡಕೊಂಡರು. ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಹುಡುಗರು ಮುಜುಗರದಂದ ಮುಖ ತಗಿಗಸಿದರು.
ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ ಎಲಲರೂರ್ ಮಲಗಿಕೊಳಳಲು ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಅಡಾಡಡದ. ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಮಹಷರ
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ವಸಿಷ್ಟಠು, ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಹೊಲತ ಅರುಂಧ್ತ. ನಗುಬಂತು. ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಎದುರಿನ ಚಳಿ ರಾತರಯಲ್ಲ ನಕ್ಷತರಗಳು
ಸ್ೂರ್ಜಮೊನೆಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತತದದವು. ಜಗನಾನುಥನ ಮನಸ್ುಸಿ ಉಲಾಲಸ್ದಲ್ಲ ಅರಳಿತುತ. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಲಗಿದದ
ರೂರ್ಮಿನ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆದ. ಬರಿ ಸಿೀರೆಯಂದನುನು ಹೊದುದ ದೀಪ ಆರಿಸ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಲಗಿದದರು. ‘ಹೊದುದಗ್ಂಡು ಮಲಗಿ
ಚಿಕ್ಕಿ, ಚಳಿಯಾಗಲವ?’ ಎಂದು ಬೆಂಚಿನ ಮೀಲ್ದದ ರಗಗನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೊದಸ್ಲು ಹೊೀದ. ‘ಅಯಯೀ ನನಗಾಯಕೆ?’
ಎಂದು ಬೀಗಾರು ದುಃಖದ ಮಾತನುನು ಚಿಕ್ಕಿ ಆಡದುದ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥ ನಗುತತ ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡ ರಗುಗ ಹೊದಸಿದ.
ಲಾಟಿೀನನ ದೀಪ ಸ್ಣಣ ಮಾಡದ. ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಖುಷಯಾಗಿತುತ. ಪಾರಯಶಃ ತ್ತಾಯಿ ಬದುಕ್ದದರೆ, ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಗಬೆೀಕಾದ
ತಂಗಿಯಬಬಳಿದದರೆ ತನಗೆ ಈ ಬಂಡಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತರಲ್ಲಲವೆೀನ? ಅಥವಾ ತ್ತಾನು ಮಧ್ಯಮ ವಗರದವನಾಗಿದದರೆ?
***
ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊಗಿ ಲಾಟಿೀನನ ದೀಪವನುನು ಸ್ಣಣಗೆ ಮಾಡ ಮಲಗಿದ. ಮೈ ಬೆಚಚಾಗಾದದರಿಂದ ಶಾಲ್ನ ಮೀಲಂದು ರಗುಗ
ಬೆೀಕೆನನುಸ್ಲ್ಲಲ. ಎಷ್ಟಿೀ ವಷ್ಟರಗಳ ಕೆಳಗೆ ತ್ತಾಯಿ ತಂದುಕೊಟಟಿ ಉಣೆಣಯ ಶಾಲದು. ನಶಯ ಬಣಣದ ಮೃದುವಾದ ಶಾಲು.
ಇಪಪತುತ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ಹೊದದದುದ. ಹೊದುದಹೊದುದ ಅದು ಸ್ವೆದು ನುಣುಪಾಗಿದೆ. ಹರಿದ ಕ್ಡೆಯಲಲ ಅವನದನುನು ಖುದುದ
ಹೊಲ್ದದಾದನೆ. ಮಾಗರರೆಟ್ ಹಾಸ್ಯಮಾಡ ಎರಡು ತ್ತೆೀಪೆ ಹಾಕ್ದಾದಳೆ. ಅಪಪ ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ತ್ತಾಯಿ ಹತುತ ತಂಗಳ ಕಾಲ
ತೀಥರಯಾತ್ತೆರಗೆಂದು ಹೊೀದರು. ಕಾಶ್ಯಲ್ಲ ಈ ಶಾಲುಕೊಂಡು ತಂದರು. ಜಗನಾನುಥ ಅದನುನು ಹೊದುದ, ಕಾಲು ಮಡಚಿ,
ತಡೆಯ ಸ್ಂದ ಕೆೈಯಿಟುಟಿ, ಬಾಲಕ್ನದಾದಗ ಮಲಗುತತದದಂತ್ತೆ ಈಗಲೂರ್ ಮಲಗುತ್ತಾತನೆ. ಬಹಳ ಆಪತವೆನನುಸಿ ಸ್ುಖವಾದ ನದೆದ
ಹತತಲು ಹಿೀಗೆ ಮಲಗಬೆೀಕ್ು. ಗಭರದ್ಳಗಿನ ಶ್ಶು ಎಂದು ಮಾಗರರೆೀಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡದುದಂಟು. ಅವನ ಮಡಸಿದ
ಮಂಡಯನುನು ತನನು ಕಾಲ್ನಂದ ಒದುದ ತಳುಳತತದದಳು. ಹಿೀಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿದರೆ ಇಬಬರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಲದಾಗುತ್ತೆತ ಎಂದು
ಕ್ಚಾಯಿಸ್ುತತದದಳು. ಕೆೈಗಳನೆನುಳೆದು ನೆಟಟಿಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಗುತತದದಳು. ಅವಳು ಪಾದವನುನು ಚಿಲಕ್ದಂತ್ತೆ ತನನು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ
ನೆಟಟಿಗಿರಿಸಿದದರೂರ್ ನನನು ಕಾಲುಗಳು ಹಾಗೆೀ ನದೆದ ಹತುತತತದದಂತ್ತೆ ಮಡಸ್ಲೆೀಬೆೀಕ್ು. ಪಿಲೀಸ್ ಎಂದು ಮಾಗರರೆಟಟಿನುನು ತಡವಿ
ಮುದಾದಡ ಕಾಲು ಮಡಸಿ ನದೆದಗಿಳಿದುಬಿಡುತತದೆದ. ನದೆದ ಹೊೀಗುವ ಪರಯತನುದಲ್ಲ ಥಟಟಿನೆೀ ನೀವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆತ
ಜೀಂಪು ಹತತತು. ಗಾಢವಾದ ನದೆದಯಲ್ಲ ಕ್ರುಚಾಟ ಕೆೀಳಿ ಎದುದ ಕೆಳಗ್ೀಡ ಬಂದ. ಅಂಗಳದಲ್ಲ ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೀ
ಉಳಿದವರೆಲಲ ಸೆೀರಿದದರು.
ಗುಡಡದ ಮೀಲೆ ಉರಿಯುತತರುವ ಬೆಂಕ್, ಅಂಗಳದಾಚೆ ಅಳುತತರುವ ಹೊಲೆಯರು. ಜವಾನರು ಇರುವ ದೀಪವನೆನುಲಲ
ಹೊತತಸಿ ತಂದರು -ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್, ಲಾಟಿೀನ್, ಬೆಡ್ಲಾಯಂಪು, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಾಳ, ನದೆದಯ, ಕ್ನಸ-ಜಗನಾನುಥ
ತಬಿಬಬಾಬದ. ‘ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮುಟಿಟಿದದರಿಂದ’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಅಡಗರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ
ರಂಗರಾವ್ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾದ ಪರಿಸಿಥಾತಯನುನು ಹತೀಟಿಗೆ ತರಲು ಪರಯತನುಸಿದರು. ಒಳಗಿನಂದ ಒಂದು ಗಡಗೆ
ಜೆೀನುತುಪಪ ತಂದು ರಂಗರಾವ್ ಸ್ುಟಟಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಾದ. ವಯಸಾಸಿದ ಹೊಲೆಯರು ರೊೀದಸ್ುತತದದರು.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೊಲೆಯರನುನು ಗದರಿಸ್ುತತ ಬುದಧ ಹೆೀಳುತತ ಧ್ಯೆೈಯರ ತುಂಬುತತ ಓಡಾಡದ. ಡಾಕ್ಟಿರನುನು ಕ್ರೆದುತರಲು
ಒಬಬ ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಹುಡುಗನ ಜತ್ತೆ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಹೊೀದರು. ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳನನುನು ಹುಡುಕ್ ‘ಏನಾಯುತ’ ಎಂದು
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ಕೆೀಳಿದ.
ಎಲಲರೂರ್ ನದೆದ ಮಾಡುತತದಾದಗ ಗುಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹತತತು. ಪಿಳಳ ಕ್ೂರ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಗ್ೀಡದ. ಎಲಲರನೂರ್ನು ಎಚಚಾರಿಸಿ
ಹೊರಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಬೆಂಕ್ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ುಟಟಿಗಾಯಗಳಾಗಿದದವು.
ಆತರ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ತನನುನುನು ನೀಡುತತದದ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು ತೀಚದೆ ಜಗನಾನುಥ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯನುನು
ಮೂರ್ಲೆಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ‘ಯಾರು ಸ್ತತಲಲ ತ್ತಾನೆ?’ ಎಂದ.
‘ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸ್ತತದೆ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆತ. ಡಾಕ್ಟಿರ್ ಬರೊೀ ತನಕ್ ಸ್ುಮಮನರಿ.’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾದ. ‘ಈ ರಿೀತ ವಯಲೆನಸಿ್ ಆಗತ್ತೆತೀಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲೆೀ ಗ್ತತತುತ’ ಎಂದು
ಹೊಲೆಯರನುನು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನಪಡಸ್ಲು ಹೊೀದ. ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಅವನ ಜತ್ತೆ ಹೊೀಗಿ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಜೆೀನುತುಪಪ
ಹಚುಚಾವುದರಲ್ಲ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡದ. ಮಂಡಯದಲ್ಲ ಹೊಲೆಯನಬಬನ ಬೆರಳು ಕ್ತತರಿಸಿ ಹಾಕ್ದದನುನು ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್
ಹುಡುಗನಬಬ ವಣಿರಸ್ುತತದದ. ಮಲಗ್ೀದೆಲ್ಲ, ಇರೊೀದೆಲ್ಲ, ತಮಗಿನುನು ದಕೆಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಲತಯಬಬಳು
ಗ್ೀಳಿಡುತತದದಳು. ಜಗನಾನುಥ ಅವಳಿಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನುಸಿ, ಸೀತು, ಗದರಿಸಿದ.
ತ್ತಾನು ಕ್ೂರ್ಡಲೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾದೆದೀನು? ಇನೂರ್ನು ಕ್ತತಲು, ಬೆಳಗಾಗಲು ಹೊತತದೆ. ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಮಲಗಲಂದು ಸ್ೂರ್ರು
ಬೆೀಕ್ು. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಚಳಿಯಲ್ಲ ಮಲಗಲಾರರು. ಬೆೀರೆ ಹೊಲೆಯರು ಇವರನುನು ಹತತರ ಸೆೀರಿಸ್ರು. ಅಡಕೆ
ಸ್ುಲ್ಯುವುದಕೆಕಿಂದು ಉಪಯೀಗಿಸ್ುತತದದ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಒತತಕೊಂಡದದ ಉದದನೆಯ ಹಜಾರಕೆಕಿ ಎಲಲರನೂರ್ನು
ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದ.
ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಹೊಲೆಯರು ಹಿಂಜರಿದರು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಪುಸ್ಲಾವಣೆ ನಡೆಯದದದನುನು ನೀಡ ಜಗನಾನುಥ
ಗದರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಳಿಸ್ಬೆೀಕಾಯುತ. ತ್ತಾನು ಹೊರಗೆ ನಂತರುವುದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಚಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು.
ಹುಡುಗನ ಹೆಣವನುನು ಎದುರಿಗಿಟುಟಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಪಪ ಅವವ ಮಾತರ ಕ್ೂರ್ತ್ತೆೀ ಇದದರು. ಏಳಿ ಎಂದರೆ ಏಳಲ್ಲಲ. ಡಾಕ್ಟಿರ್
ಒಂದು ಮದುದ ಕೊಡಾತರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದದನುನು ಅವರು ಕೆೀಳಲ್ಲಲ. ಸ್ತತ ಹುಡುಗನ
ಮೈ ತುಂಬ ಬಕೆಕಿಗಳಿದದವು. ಮುಖ ಬೆಂದು ವಿಕಾರವಾಗಿತುತ. ಆದರೂರ್ ಪಾರಣವಿದೆ ಎಂಬ ಭರಮ. ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟುಟಿ
ಸ್ುಟುಟಿಕೊಳಳಲು ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೊಲೆಯ ಹೆೀಳಿದ:
ಬೆಂಕ್ ಬಿದಾದಗ ಹುಡುಗ ಅಟಟಿ ಹತತ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಅಟಟಿದ ಮೀಲೆ ಬಾಳೆಗ್ನೆಯಿತುತ, ಬಾಯಿ ಚಪಲ ಹುಡುಗನಗೆ.
ಯಾವಾಗಲೂರ್ ಹಿೀಗೆ ಬಾಳೆಹಣುಣ ಕ್ದುದ ತನನು ಅಭಾಯಸ್. ಬೆೀಡ ಎಂದರೆ ಕೆೀಳಿತರಲ್ಲಲ ದರಿದರ ಮುಂಡೆೀದು. ಸ್ೂರ್ರಿಗೆ ಹತತದ
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ಬೆಂಕ್ ಮುಖಕೆಕಿೀ ಬಡಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ದ್ಪಪನೆ ಬಿದಾದಗಲೆೀ ತಮಗೆ ಗ್ತ್ತಾತದುದ, ಗುಡಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹೊತತದೆೀಂತ.
ಹುಡುಗ ಸ್ತತದಾದನೆಂದು ಇವಕೆಕಿ ಹೆೀಗೆ ತಳಿಸ್ುವುದೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಪರಯತನುಸಿದ:
‘ಇಲ್ಲ ನೀಡ, ನಮಮ ಹುಡುಗ…’
ಹೊಲತ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ತನನು ಮಾತನ ನಡುವೆ ಎದುದ ನಂತಳೆಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತಳಿಯಲ್ಲಲ. ಅಳುತತಳುತತ
ಅವಳು ಹೆೀಳಿದಳು :
‘ತ್ತಾವಟದಂದ ಕ್ದದ ಬಾಳೆಗ್ನೆ ಅದಲಲ ಒಡೆೀರೆೀ. ನನನುವವನ ಊರಿಗೆ ಹಾವದ ವಾರ ನಾ ಹೊೀಗಿದೆದ. ನನನುವವ ತನಕಿ ಅಂತ
ಬಾಳೆಗ್ನೆ ಕೊಡುತ. ಹಣಾಣಗಲ್ ಅಂತ ಅಟಟಿದ ಮಾಯಲೆ ಮಡಕೆೀಲ್ ಇಟಿಟಿದೆದ. ಬೆೀಕಾದರೆ ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಪರಾಮಣ ಮಾಡ
ನಾ ಹೆೀಳಿತೀನ – ತ್ತಾವಟದಂದ ಕ್ದದ ಬಾಳೆಹಣಣಲಲ’.
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಅವಳ ದೆೈನಯ ಕ್ಂಡು ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಯಿತು. ಬಾಳೆಗ್ನೆ ವಿಷ್ಟಯ ತ್ತಾನು ಎತುತತತದೆದೀನೆಂದು ಹೊಲತ ತಳಿೀತಲಲ
ಎಂದು ರೆೀಗಿತು :
‘ನನನು ಮಗ ಸ್ತತದಾದನೆ’.
ಗದಗದ ಕ್ಂಠದಂದ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟಿ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ತಂದೆ ತ್ತಾಯಿ ಇಬಬರೂರ್ ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರುಚಿಕೊಂಡು ಅಳಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು. ಇದನುನು ಕೆೀಳಿ ಒಳಗಿದದ ಹೊಲೆಯರೆಲಲರೂರ್ ಓಡ ಬಂದವು. ಬೆಂಕ್ ಬಿದದದದ ಮನೆಯಲ್ಲರುವಷೆಟಿೀ ಕ್ಷ್ಟಟಿ ತನನು
ಮನೆಯಳಗಿದಾದಗಲೂರ್ ಇವಕೆಕಿ ಆಗುತತರಬಹುದು – ಜಗನಾನುಥ ಒಳಗೆ ನಡೀರಿ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದದನುನು ಯಾರೂರ್ ಕೆೀಳಲ್ಲಲ .
ಸ್ತತ ಹುಡುಗನ ಸ್ುತತ ಗುಂಪುಗಟಿಟಿ ಎಲಲರೂರ್ ಅತತವು. ‘ಅವಕೆಕಿ ಅಳಬೆೀಕೆನನುಸಿದರೆ ಅಳಲ್’ ಎಂದು ಅಂಗಳದ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ
ಹೊೀಗಿ ನಂತ. ಡಾಕ್ಟಿರು ಹಚಚಾಲೆಂದು ಒಂದಷ್ಟುಟಿ ಮುಲಾಮನುನು ತಂದು ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರ ಜತ್ತೆ
ಮಾತ್ತಾಡುತತದದರು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ ರಂಗರಾವ್ ತಮಮ ಜತ್ತೆ ಹುಡುಗರನುನು ಕ್ಟಿಟಿಕೊಂಡು ಯಾರಯಾರರಿಗೆ ತೀರ
ಹೆಚುಚಾ ಗಾಯವಾಗಿದೆಯಂದು ಹುಡುಕ್ ಡಾಕ್ಟಿರರ ಹತತರ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತತದದರು. ಜಗನಾನುಥ ಒಬಬನೆೀ
ನಂತರುವುದು ಕ್ಂಡು ಪಿಳಳ ಅವನ ಹತತರ ಬಂದ. ಅಡಗರೂರ್ ಬಂದರು. ಸ್ುಮಮನೆೀ ನಂತರು. ಅವರ ಮೌನ
ಅಸ್ಹನೀಯವಾಗಿತುತ.
‘ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮುಟಿಟಿದರಂದ ಹಿೀಗೆಲಲ ಆಯೂರ್ತಂತ ನಂಬಿತೀರಿ ತ್ತಾನೆ?’
ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ರರವಾಗಿ ಹೆೀಳಿ ಕ್ತತಲಲ್ಲ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ನಂತದದ ಪಿಳಳನ ಮುಖ ನೀಡದ.
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ಅಡಗರು ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ.
‘ಹೆೀಳಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ುಮಮನೆ ನಂತದೀರಿ’.
‘ಸಿಟಿಟಿಗಿದು ಕಾಲ ಅಲಲ ಜಗಣಣ’.
ಅಡಗರ ಭೀಳೆೀತನದ ಮಾದರವದಂದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಯಿತು.
‘ನನನು ಪರಶೆನುಗೆ ಉತತರ ಹೆೀಳಿ ಅಡಗರೆ. ನಮಮಂಥೀರ ಮನಸ್ುಸಿ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತದೆ ಅನನುೀದೆೀ ನನಗೆ ಆಶಚಾಯರ.’
‘ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮುಟಿಟಿದರಂದ ಆ ಹುಡುಗ ಸಾಯಬೆೀಕಾಯುತ ಅನನುೀದು ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ನಜವೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ಚಲನೆೀಗೆ ನೀನು
ಮೊದಲು ಕೆೈ ಹಚಚಾದೆೀ ಇದದದೆರ ಎಲಲ ಇರೊೀ ಹಾಗೆ ಇತರತುತ – ಅಲವ ?’
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರ ಶಾಂತವಾದ ಮಾತನ ಧ್ಯಾಟಿ ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಮೈಯಲಲ ಸಿಟಿಟಿನಲ್ಲ ಉರಿಯಿತು.
‘ಅದೆವೈತ ಮಾತ್ತಾಡೀಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲವ ನಮಗೆ?’
‘ಬಾಳೆಹಣುಣ ತನತ ಇರೊೀವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಸಾಯುತ ಅಂತ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗಬೆೀಕ್ು ಸಿಟಟಿಲಲ.’
‘ಬಾರಹಮಣರ ಹುಡುಗ ಸ್ತತದೆರ?’
‘ಚಚೆರ ಬೆೀಡ ಜಗಣಣ. ನನನು ಜವಾಬಾದರಿ ಏನೂರ್ಂತ ಯೀಚಿಸ್ು.’
‘ನಮಮ ಅನುಭಾವ, ನಮಮ ಶಂಕ್ರಾಚಾಯರ ಎಲಲ ಈ ವಯವಸೆಥಾೀನೆ ಎತತ ಹಿಡಯೀ ಉಪಾಯ ಅಷೆಟಿ.’
‘ನನನು ಕೊೀಪದಂದ ನೀನು ಸ್ುಳಾಳಗತ ಇದ ಅಷೆಟಿ.’
ಕ್ತತಲ್ನಲ್ಲ ಉರಿಯುತತದದ ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ಗಳ ಶಬದ, ಹೊಲೆಯರ ರೊೀದನ ಬೆರೆತು ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ದದ ಮನೆ ಸ್ಮಶಾನದಂತ್ತೆ
ಕ್ಂಡತು.
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‘ಕ್ಣುಣನೆಟುಟಿ ನೀಡಬೆೀಕಾದದನನು ನೀನು ನೀಡತ ಇಲಲ ಜಗಣಣ. ನನನು ಮನಸ್ುಸಿ ಕ್ುಷಬದವಾಗಿದೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡಲ್ಲಲ. ಪಿಳಳ ಏನು ಈಗ ಯೀಚಿಸ್ುತತದಾದನೆಂದು ಅರಿಯಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಅವನ ಮುಖ ನೀಡದ.
ಅಡಗರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು:
‘ದಕ್ಷಣೆೀಶವರದಲ್ಲ ಒಬಬ ಸಾಧ್ು ಹೆೀಳತ ಇದದರು. ಮೈಮೀಲೆ ಎರಗಿ ಬಂದವನಬಬನ ಮೀಲೆ ನೀನೂರ್ ಎರಗಿ ಹೊೀದರೆ
ಏನಾಗತ್ತೆತ ಹೆೀಳು? ಮೈಕೆೈ ನೀವಾಗತ್ತೆತ. ಅದರ ಬದಲು ಅವನು ಎರಗಿ ಬಂದ ದಕ್ಕಿನಲ್ಲ ನೀನೂರ್ ಚಲ್ಸ್ು, ಹಾಗೆೀ ಸ್ರಿದು
ನಲುಲ, ಮುಖ್ಯಾಮುಖಿ ನೂರ್ಕ್ಕೆಕಿ ಹೊೀಗಬೆೀಡ. ಆಗ ಅವ ಮುಕ್ಕಿರಿಸಿ ಬಿೀಳಾತನೆ. ನೀನು ಉಳ್ಕಿೀತಯ, ಇದೆೀ ಚಲನೆಯ
ಗುಟುಟಿ. ಹೊಲೆೀರು ತಮಮ ಪಾಡಗೆ ತ್ತಾವು ಜೀವಿಸಕಿಂಡದುರ, ಕ್ುಡಕೊಂಡು ಕ್ುಣಕೊಂಡು ಖುಷಯಾಗಿದುರ. ಒಗಿಗಕೊೀತ್ತಾ
ಹೊೀದುರ. ನಾನು ನನನು ಮುಟಟಿಲಲ ಅಂದೆರ, ನಾನೂರ್ ನನನು ಮುಟಟಿಲಲ ಅಂದುರ, ಹಿೀಗೆ ತ್ತಾಳಿಕೊಂಡುರ. ಒಗ್ಗೀಕ್ಕಿಂತ
ತನಮಯವಾಗಿ ನೀಡೀದು ದ್ಡಡದು. ಹಾಗೆ ನೀಡದಾಗ ಎಲಲ ಲ್ೀಲೆ – ಈ ಬೆಂಕ್, ಈ ಹಿಂಸೆ, ಈ ಚಕ್ರದ ಚಲನೆೀಗೆ ಕೆೈ
ಹಚಿಚಾರೊೀ ನೀನು -ಎಲಲ.’
ಎಷ್ಟಿಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಮಸ್ಲತುತ ಅಡಗರು ಯೀಚಿಸ್ುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲದೆಯ! ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತುಂಬ ಬೆೀಸ್ರವಾಗಿ
ಕೆೀಳಿದ :
‘ನಮಗೆ ಕೊೀಪಾನೆೀ ಬರಲವ ಅಡಗರೆ? ಹೊಲೆೀರು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿರೊೀ ಮನುಷ್ಟಯ ಒಂದು ಕ್ುಷದರ ಜಂತು
ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನನುಸ್ಲವ? ಪರಭು ಮಾಡರಬಹುದು ಈ ಕೆಲಸಾನನು. ಅಥವಾ ಸೆಟಿಟಿ, ಯಾರೊ? ಅಂತೂರ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟುಟಿ
ಬರಲಲ ಹೆೀಳಿ? ಈ ಜಾತ ವಯವಸೆಥಾೀಂದ ನಮಮ ಮನುಷ್ಟಯತ್ತಾವನೆೀ ಮೊಟಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನನುಸ್ಲಲ ಹೆೀಳಿ?
ಪಾರಣಿಗಳ ಹಂಗೆ ಒದಾದಗ ಒದೆಸಿಕೊಂಡದೆರ ಮಾತರ ಹೊಲೆೀರು ನಮಮ ಪಿರೀತಗೆ ಪಾತರರಾಗಾತರಲಲ ಇದು ಹೆೀಸಿಗೆೀಂತ ನೀವು
ಯಾಕೆ ತಳಿಯಲಲ ಹೆೀಳಿ? ನಮಮ ಶಂಕ್ರಾಚಾಯರ, ಮಧ್ಯಾವಚಾಯರ, ನಮಮ ಪರಮಹಂಸ್, ನಮಮ ರಮಣ ಮಹಷರ
ಎಲಲರೂರ್ ಹಿೀಗೆೀ ನಮಮ ಹಾಗೆ ಮುಕಾಕಿದರು.’
‘ನಾನು ಯಾರು ಬಿಡು’ ಅಡಗರು ಸಿಟಾಟಿಗದೆ ಹೆೀಳಿದರು: ‘ಹೊಟೆಟಿಪಾಡಗಾಗಿ ಈ ವೆೀಷ್ಟ ಹಾಕೊಕಿಂಡದೆೀನೆ-ಅಷೆಟಿೀ. ಸಿಟುಟಿ
ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತೀನ ಹೊಡೆಯೀ ನನಗೆ ಯಾವ ಮಾತ್ತಾಡೀ ಅಧಿಕಾರನೂರ್ ಇಲಲ. ಆದರೆ ನನನು ಕೊೀಪ ಇದೆಯಲಲ ಅದು
ಕ್ಪೂರರಕೆಕಿ ಹತತದ ಬೆಂಕ್ಯಂತ್ತೆ ಉರಿೀತದೆಯೀ, ಅಥವಾ ಒದೆದ ಕ್ಟಿಟಿಗೆಗೆ ಹತತದ ಬೆಂಕ್ಯಂತ್ತೆ ನರಳತ ಇದೆಯೀ ಅಂತ
ನನಗೆ ಅನುಮಾನ-ಅಷೆಟಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಬಿಬಬಾಬದ.
ನನನುನನು ಅಂತಮುರಖಿ ಮಾಡಸಿ ಯಾವ ಕ್ರಯೀನೂರ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆತ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದುಕೊಂಡು
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ಪಿಳಳನನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು ಅವನ ಕ್ಡೆ ನಡೆದ. ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಕ್ೂರ್ತಲ್ಲಗೆ ಹೊೀದರು.
ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಹೊಲೆಯರು ಗ್ೀಳಿಡುತತದದ ಕ್ರಮ ಕ್ಂಡು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಎಷ್ಟುಟಿ ನಜವಾದ
ದುಃಖವಿತತ ಅಷೆಟಿೀ ತನನು ಸ್ಹಾನುಭೂರ್ತಯನುನು ದ್ೀಚುವ ಉಪಾಯ ಅದರಲ್ಲತುತ. ಈ ಜನರನುನು ನಾನು ನಜವಾಗಿ
ಪಿರೀತಸ್ಲಾರೆ-ಎನನುಸಿತು.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಆಪಾತಲೀಚನೆಗೆಂದು ಜಗನಾನುಥನನುನು ಕ್ರೆದ. ಏನೀ ಆತುರದಲ್ಲ ಅವನದದಂತ್ತೆ ಕ್ಂಡತು.
ಗುಪಾತಲೀಚನೆಯ ಪಿಸ್ುಮಾತನ ಧ್ಯಾಟಿಯಿಂದ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಬಗಿಗ ಕ್ವಿಯ ಹತತರ ಬಂದು ಅವನು
ಮಾತ್ತಾಡುವಾಗ ಅವನ ಬೆರಳುಗಳು ಆತಂಕ್ದಲ್ಲ ಒಂದ್ಂದೆೀ ತಲೆಗೂರ್ದಲನುನು ವಿಂಗಡಸ್ುತತ ಕ್ೀಳುತತರಬಹುದು.
ಕ್ತತಲೆಯಲ್ಲ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಸಾರ್ ಇದನನುಂದು ಇಶೂರ್ಯ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ನಾನು ಸಿೀದ ಶ್ಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ಪೆರಸ್ ಟೆಲ್ಗಾರಂ ಕ್ಳಿಸೆತೀನೆ.
ಫರಂಟ್ ಪೆೀಜ್ ನೂರ್ಯಸಾಗತ್ತೆತ. ನನನು ಕಾಯಮರಾದಂದ ಫೀಟೀ ತ್ತೆಕೊಕಿೀತ್ತೆೀನೆ-ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸ್ರು ಚೌಡ ಅಂತ್ತೆ. ಚೌಡನನು
ನಮಮ ಚಳುವಳಿಯ ಹಿೀರೊೀ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು’.
ಯಾವ ಆತಂಕ್ವೂ ಇಲಲದೆ ಖುಷಯಾಗಿ ಕ್ರಯಗೆ ಸ್ನನುದಧನಾದ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಜತ್ತೆ ಹಿೀಗೆ ವಯವಹರಿಸ್ುವುದು
ಅಶ್ಲೀಲ ಎನನುಸಿತು. ಎಲಲರೂರ್ ಸೆೀರಿ ಏನೀ ಅನಾಯಯ ಮಾಡುತತರುವಂತ್ತೆ; ಈ ಸ್ಂದಭರದಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಲೆೀ ಬೆೀಕಾದ
ಯಾವುದ್ೀ ಸ್ತಯವನುನು ತ್ತಾನು ಕ್ಡೆಗಣಿಸಿ ಇನೆನುೀನೀ ಮಾಡುತತದದಂತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೀಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ್ತೆ
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತೀವರವಾಗಿ ಪಿಸ್ುಗುಡುತತಲೆೀ ಹೊೀದ:
‘ನಮಮ ವೆೈರಿಗಳಿಗೆ ನಮಮ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮ ಇಲಲ ಸಾರ್. ಬೆಂಕ್ ಹಚಾತರೆ. ಕೊಲಾತರೆ. ಹೆದರಿಸಾತರೆ. ನಾವು ಕೆೈಕ್ಟಿಟಿ ಕ್ೂರ್ರೊೀದು
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಜನರ ಕಾನ್ಶನ್ಸ್ನ ಡಸ್ಟಿರ್ಬ್ಮಾಡೆಬೀಕ್ು. ಅದಕಾಕಿಗಿ ನೂರ್ಯಸ್ ಪೆೀಪರುರ, ರೆೀಡಯೀ ಎಲಲವದನೂರ್ನು
ಉಪಯೀಗಿಸಕಿೀಬೆೀಕ್ು’.
ಗ್ತುತ. ಆದರೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಸ್ತುತ ಬಿದದರುವ ಹುಡುಗ? ನಾನು ಹೊರಬೆೀಕಾದ ಜವಾಬಾದರಿ? ಅಳುವ ಈ ಅತಂತರ
ಮುಗಧರು? ಇವೆಲಲವನೂರ್ನು ತನನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲ ಒಳಪಡಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಣಿಣಟುಟಿ ನೀಡ ಹುಟಟಿಬಹುದಾದ ಪರಿಶುದಧ ಕ್ರಯಗೆ
ಮೌನ ಬೆೀಕ್ತುತ. ಏಕಾಂತದ ಅಗತಯವಿತುತ. ಆದರೆ ಇನುನುಮುಂದೆ ಏಕಾಂತವಿಲಲ. ತ್ತಾಯಿ ಕೊಟಟಿ ಶಾಲ್ನ ಮೃದುವಿನಲ್ಲ
ಕಾಲುಮಡಚಿ ಮಲಗಿ ನನನುಳಗೆೀ ನಾನು ಸ್ುತತಕೊಳುಳವ ಆಪತತ್ತೆಯಿಂದ ವಜಯರನಾದೆ. ಆಗಲ್ ಎನನುಲೆ, ಬೆೀಡ ಎನನುಲೆ,
ಬೆೀಡ ಎಂದು ಅಡಗರ ಜೀಡ ಚಾವಡಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಧ್ಯಾಯನಸ್ಲೆ – ಹೊಲತಯ ರೊೀದನ ಅಸ್ಹಯವಾಗಿತುತ . ‘ಆಗಲ್’
ಎಂದ.
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ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮಹಡಗೆ ಓಡಹೊೀಗಿ ಕಾಯಮರಾ ತಂದ. ರಂಗರಾವ್ ಎಲಲ ಗಾಯಸ್ಲೆೈಟ್ಗಳನೂರ್ನು ತಂದು ಹೊಲೆಯರ
ಸ್ುತತ ಇಟಟಿ. ಕ್ತತಲ್ನ ರಾತ್ತೆರಯಲ್ಲ ಅಂಗಳದ ಒಂದು ಜಾಗ ಕ್ೃತಕ್ವಾದ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲ ಅರಳಿಕೊಂಡತು. ಲಂಗ್ೀಟಿ ತಟಟಿ
ಬೆತತಲೆ ಹೊಲೆಯರು ಈ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲ. ಕ್ಪುಪ ಪದೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕ್ೂರ್ದಲು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಈ ವಿಕಾರವನುನು, ಈ
ಸ್ಂಕ್ಟವನುನು ಅತಯಂತ ಸ್ಮಪರಕ್ವಾದ ಕೊೀನಗಳಲ್ಲ ನಂತು ಫಾಯಲಾಶ್ ಬಲುಬಗಳ ಮಿಂಚಿನಲ್ಲ ಹಿಡಯುತತ ಓಡಾಡದ.
ಹೊಲೆಯರನುನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರಿೀತಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ರಿಸಿ, ಅವರು ಅಳುವುದಕೆಕಿ ಕಾದು ಕಾಯಮರಾ ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡದ.
ತನನುನುನು ಕ್ರೆದ. ‘ಚೌಡನಗೆ ಎಲೆಲಲ್ಲ ಸ್ುಟಿಟಿದೆ ನೀಡ ಹೆೀಳಿ ಸಾರ್. ವಿವರಗಳನುನು ವೆೈರ್ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು’ ಎಂದ. ಜಗನಾನುಥ
ಚೌಡನ ಹೆಣವನುನು ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತದಾದಗ ಅವನ ಮುಖ ಉದವಗನುವಾದ ಘಳಿಗೆಗೆ ಕಾದು ಕಾಯಮರಾ ಕ್ಲಕ್ ಮಾಡದ. ಬಲುಬ
ಮಿಂಚಿದೆದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಯಿತು. ಸಿಟಿಟಿನಂದ ಎದುದ ನಂತ ಜಗನಾನುಥನನುನು ನೀಡ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಆಪತನಾಗಿ
ನಕ್ಕಿ.
‘ಅದೂರ್ ಬೆೀಕ್ು ಸಾರ್’.
***
ಕಾರು ಬಿಟುಟಿಕೊಂಡು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ ರಂಗರಾವ್ ಶ್ವಮೊಗಗಕೆಕಿ ಹೊೀದರು, ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಇಬಬರನೂರ್ನು
ಹೊಗಳಿದರು: ‘ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮುಂದನ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆೀಲ್ ಖಂಡತ ಗೆಲಾತನೆ. ಅವನ ಕೆಷೀತರವಾದ ನಂಜನಗೂರ್ಡನಲ್ಲ
ಷೆಡೂರ್ಯಲಡ್ ಕಾಯಸಿಟಿನವರ ಸೆೈಝಬಲ್ ಓಟಿದೆ’ ಎಂದರು.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದದೆದ ಚೌಡನ ಹೆಣದ ವಿಲೆವಾರಿಗೆ ವಯವಸೆಥಾ ಮಾಡದರು. ಮಾರನೆೀ ದನವೆೀ ಬೆೀರೆ
ಗುಡಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಿಸ್ುವುದಕೆಕಿ ಏನೆೀನು ಬೆೀಕ್ು ಲೆಖಖ ಹಾಕ್ದರು. ಜಗನಾನುಥನ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಟುಟಿ ಗಳ, ನಾಟ ಇತುತ.
ಹುಲುಲ ಹೊಚಚಾೀದು ಅಪಾಯ. ಬಡಡೀಮಗ ಪರಭುವಿನಂದಲೆೀ ಜಂಕ್ಸಿೀಟು ಕೊಂಡುತರಬೆೀಕ್ು, ಅವನೆೀ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿ
ಹೆೀಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಕೊಂಡ ನೀಡ. ಶ್ಮೊಗಗದಂದ ತರಿಸೀಣಾಂದೂರ್ರ ಲಾರಿ ಪರಭುವಿಂದೆ. ಅವನು ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ನು,
ಅಥವಾ ಜನಾಧ್ರನ ಸೆಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ನು ಈಗಾಯಕೆ? ಸ್ತತ ಹುಡುಗ ಸ್ತತ.
ಶ್ರೀಪತರಾಯರ ಮಾತು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಜಗನಾನುಥ ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತದದ. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತದದ ಅಡಗರು
ಮೃದುವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಅಲಲೀ ಜಗಣಣ, ಈ ರಾಜಕ್ೀಯದ ಜನ ವಿಚಿತರವಪಪ. ನಮಮ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿೀನನು ನೀಡು…’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನೀವಾಯಿತು.
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‘ಅಡಗರೆ, ನಮಮ ಅನುಭಾವದ ಹಿಂದೆ ದೆೀವಸಾಥಾನವಿದೆ, ದುಡಡದೆ, ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆಯಿದೆ, ಅಪರಾತರೀಲ್ ಬೆಂಕ್ ಹಚಿಚಾ
ಮಕ್ಕಿಳನನು ಕೊಲಲೀರಿದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನನುಂಥವರ ಹಿಂದೆ ಕ್ುಟಿಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೀರು ಇದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ
ನಡುವೆ ನನಗೆೀನು ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ ಹೆೀಳಲ? ನಮಮಂಥವರ ಅಲೌಕ್ಕ್ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಫೀಟೀ ಹಿಡದು
ಮಾಡತರೊೀ ಕೆಲಸ್ವಿದೆಯಲಲ – ಹೆಚುಚಾ ಅಥರಪೂಣರ.’
ಹೆೀಳಿದ ಮಾತನಲ್ಲ ಅನುಮಾನವಿದದರೂರ್ ಅದನನುಂದು ಕ್ಷಣ ಗೆದುದ ಜಗನಾನುಥ ಮಾತ್ತಾಡದದ.
ಅಡಗರು ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲ. ಸ್ುಮಮನಾದರು. ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಗಾಂಧಿಯವರ means ಮತುತ ends ಬಗೆಗಿನ ತತವ
ಹೆೀಳಿದರು. ಇನೆನುೀನು ಸ್ುಯೀರದಯವಾಗುವ ಹೊತುತ ಸ್ಮಿೀಪಿಸ್ುತತರುವುದನುನು ಕ್ಂಡು ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಬೆಳಗಿನ
ಸಾನುನಕೆಕಿಂದು ಚಂಬು ಹಿಡದು ಹೊಳೆಗೆ ಹೊರಟ ಅಡಗರು ನಂತು ಒಂದು ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ಬಾರಹಮಣರು ನೀತಗೆಟಿಟಿರೊೀದೆೀ ನಮಮ ಸ್ಮಾಜ ಈ ಸಿಥಾತಗೆ ಬಂದದೆೀನನುೀಕೆ ಒಂದು ಕ್ಥೆ ಹೆೀಳಿತೀನ. ಗುಜರಾತ್ತ್ನಲ್ಲ ಒಬಬ
ಬೆೈರಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ. ಒಂದಾನಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗರಹಾರವಿತತಂತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ನಷಾಠುವಂತರಾದ ಬಾರಹಮಣರು
ವಾಸ್ಮಾಡಕೊಂಡದರಂತ್ತೆ. ಒಬಬಬಬ ಬಾರಹಮಣನ ಮನೆೀಲೂರ್ ಒಂದ್ಂದು ಯಜಞಾಕ್ುಂಡ, ಪರತನತಯ ಯಾಗ ಮಾಡಯೀ
ಅವರ ಊಟ. ಒಂದು ದನ ಏನಾಯುತ? ಒಬಬ ಹಿರಿಯ ಬಾರಹಮಣ ತನನು ಮಗನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ ಮನೆ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡದದ. ಸಸೆ ಚಿಕ್ಕಿವಳು, ಅವತುತ ತ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವಳು. ರಾತರ ಉಚೆಚಾಗೆ ಅವಸ್ರವಾಗಿ ಎದದಳು. ಹೊಸ್
ಮನೆ, ಹೊಸ್ ಜಾಗ, ಹಿತತಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿಲಕೆ ಭಯ, ಆದರಂದ ಉರಿೀತರೊೀ ಯಜಞಾ ಕ್ುಂಡದಲೆಲೀ ಉಚೆಚಾಹೊಯುದ ಬಿಟುಟಿ
ಯಾರಿಗೂರ್ ಹೆೀಳದೆ ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಬಾರಹಮಣರು ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದ ನೀಡಾತನೆ – ಯಜಞಾಕ್ುಂಡದಲಲಂದು
ಬಂಗಾರದ ಗಟಿಟಿ! ಅವನ ಮನಸಿಸಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಷೀಭೆಯಾಯುತ. ಪವಿತರವಾದ ಯಜಞಾಕ್ುಂಡದಲಲಂದು ಬಂಗಾರದ
ಇರೊೀದೂರ್ಂದೆರೀನು? ಎಲಲೀ ಮೈಲ್ಗೆಯಾಗಿದೆೀಂತ ಅವ ತುಂಬ ಸ್ಂಕ್ಟಪಟಟಿ. ಆಗ ಸಸೆ ಹೆದರಿಕೊೀತ ಮಾವನ ಹತರ
ಬಂದು ಅವನಗೆ ಸಾಷಾಟಿಂಗ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡ ತ್ತಾನು ಹಿೀಗೆ ಉಚೆಚಾ ಹೊಯುದಬಿಟೆಟಿ ಅನನುೀದನನು ಹೆೀಳಿದುದ. ಮಾವ
ಒಳೆಳೀವನು. ಪರಾವಾಯಿಲಲ ಬಿಡು ಎಂದು ಧ್ಮರಶಾಸಾತರನನು ಹುಡುಕ್ದ. ಈ ಪಾಪಕೆಕಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಪರಕಾರವಾಗಿ
ಯಜಞಾಕ್ುಂಡವನುನು ಶುದಧಮಾಡ ಮತ್ತೆತ ತನನು ವಿಧಿಗಳನುನು ಶುರುಮಾಡದೆದೀ ಅವನಗ್ಂದು ವಿಚಾರ ಹೊಳಿೀತು. ಅಲಲಯಜಞಾಕ್ುಂಡ ಅಪವಿತರವಾದರೆ ಹೆೀಗಿದೂರ್ರ ಅದಕೆಕಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಅಂದಮೀಲೆ-ಸಸೆೀನನು ಕ್ದುರ ಹೆೀಳಿದ. ನಾಳೆೀನೂರ್
ನೀನು ಉಚೆಚಾ ಹೊಯಿಯ ಅಂತ. ಆಯುತ? ಪಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಬಾರಹಮಣನಗಿದು ಗ್ತ್ತಾತಯುತ. ಅವನು ತನನು ಸಸೆೀಗೆ ಹೆೀಳದ.
ಹೆೀಗೂರ್ ಶಾಸ್ತರ ಸ್ಮಮತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಲಲ – ನೀನೂರ್ ಉಚೆಚಾ ಹೊಯಿಯ ಅಂತ. ಹಿೀಗೆೀನೆ ಮನೆೀಂದ ಮನೆೀಗೆ ಸ್ುದದ
ಹರಡ ಎಲೂರ್ರ ಈ ಉದ್ಯೀಗ ಪಾರರಂಭಿಸಿದುರ. ಆದೆರ ಒಬಬ ಬಡ ಬಾರಹಮಣ ಮಾತರ ಇದಕೊಕಿಪಪಲ್ಲಲ. ಹೆಂಡತ ಒತ್ತಾತಯ
ಮಾಡದೂರ್ರ ಕೆೀಳದೆ ಅವ ಅಗರಹಾರಾನೆನುೀ ಬಿಟುಟಿ ಹೊೀದ. ಅವನು ಮನೆ ಖ್ಯಾಲ್ ಮಾಡದೆದೀ ಪಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಬಾರಹಮಣ
ಯೀಚಿಸ್ದ. ಅಲಲ – ನನನು ಒಂದು ಯಜಞಾಕ್ುಂಡದಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟಿಟಿ ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ೀ ಹಾಗಿದೆರ ಅವನ ಯಜಞಾಕ್ುಂಡಾನೂರ್ನು
ನಾನು ವಶಪಡಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಟಿಟಿ ಬಂಗಾರ ಸ್ಂಪಾದಸಿ ಎಲಲರಿಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಚುಚಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬಾದುರ ಅಂತ –
ಆಯತ? ಎಲಲ ಬಾರಹಮಣರಿಗೂರ್ ಆಗ ಎಲಲ ಯಜಞಾಕ್ುಂಡಗಳೂರ್ ತನಗ್ಬಬನಗೆೀ ಬೆೀಕ್ು ಅನನು ದುರಾಸೆ ಪಾರರಂಭವಾಯುತ.
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ಕೊನೆೀಲ್ ಇಡೀ ಅಗರಹಾರ ಬೆಂಕ್ೀಲ್ ಉರಿದು ನಾಶವಾಯುತ’.
ಒಟುಟಿ ಸ್ನನುವೆೀಶಕ್ೂರ್ಕಿ ತನನು ಕ್ಥೆಗೂರ್ ಏನು ಸ್ಂಬಂಧ್ವೆಂಬುದು ಅಡಗರಿಗೆ ಅನುಮಾನವಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ‘ಸಾನುನ
ಮಾಡ ಬರುತ್ತೆತೀನೆ’ ಎಂದು ನಡೆದುಬಿಟಟಿರು.
ಚಿಕ್ಕಿ ನಾಲುಕಿ ಗಡಗೆಯ ತುಂಬ ಗಂಜ, ಒಂದು ಕ್ಟುಟಿ ಬಾಳೆಲೆ, ಮತತಂದು ಎಲೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾವಿನ ಮಿಡ
ಉಪಿಪನಕಾಯಿ ತಂದು ಹೊರಗಿಟಟಿರು. ಹೊಲೆಯರು ಎತತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಗುಡಡದ ಒಂದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು
ಊಟಮಾಡದರು. ಜಗನಾನುಥ ಪಿಳಳ ಮತುತ ಸ್ಂಗಡಗರನುನು ಕ್ರೆದು,
‘ನೀಡ. ನಾವು ನಾಳೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಹೊೀಗಿತದೀವಿ. ಹಿೀಗೆಲಲ ಆಯುತ ಅಂತ ನೀವು ಹೆದರಬಾದುರ. ಇವತ್ತೆತೀ ನಮಗೆ
ಜಂಕ್ಸಿೀಟು ಹಾಕ್ದ ಗುಡಗಳನನು ಕ್ಟಿಟಿಸೀ ವಯವಸೆಥಾ ಮಾಡತದೀನ’ ಎಂದ.
ಏನು ಯೀಚಿಸಿತದ ಪಿಳಳ ಎಂದು ಕೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು. ಆದರೆ ಯೀಚನೆ ಎನುನುವ ಶಬದವೆೀ ಅವನಗೆ ಹೊಸ್ದರಬಹುದು.
ಪಿಳಳನನುನು ಬಿಟುಟಿ ಉಳಿದವರು ಇನೂರ್ನು ತನಗೆ ನಜವಾಗಿಲಲ. ಯಾರು ಕ್ರಿಯ, ಯಾರು ಮಾದ, ಯಾರು ಬಸ್ಯ, ಇನನುಬಬ
ನಜವಾದುದ ಸ್ತತ ಹುಡುಗ ಚೌಡ.
ಕಾಫಿ ತಂಡ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟ. ಚಳಿ. ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು. ನಡೆಯುತತ ಮೈ ಬೆಚಚಾಗಾಯಿತು. ದಾರಿಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಜನ. ಹೊಳೆಯಲ್ಲ
ಸಾನುನಮಾಡ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬರುತತದದ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು ಕೆಲವು : ಇನೆನುಷ್ಟಿೀ ಅಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು. ಗುಡಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಿಸ್ುವ
ಜವಾಬಾದರಿ ರಾಯರು ಹೊತತದಾದರೆ. ಆದದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟುಟಿ ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು. ದೆೀಶದ ಯಾವುಯಾವುದ್ೀ
ಮೂರ್ಲೆಗಳಿಮದ ಹರಕೆ ಹೊತುತ ಬಂದವರನುನು ನೀಡುತತ ಹಿೀಗೆ ಅಡಾಡಡಬಹುದು. ತ್ತಾನು ಯೀಚಿಸಿದದ ಕ್ರಯಯಿಂದ
ಯಾರೂರ್ ಬಾಧಿತರಾದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜನ ಹಿೀಗೆೀ ಇದೆೀ ದನ ಸಾನುನ ಮಾಡದದರೆ ಅದೆೀ ಕ್ತ್ತೆ ಕೆೀಳಿದಾದರೆ .
ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. ಅಮಮ ನನಗೆ ಹೆೀಳಿದಂತ್ತೆ. ಜಮದಗಿನು ಕ್ಡುಕೊೀಪಿ. ಹೆಂಡತಯಲ್ಲ ಹಾದರದ ಬುದದ ಮೂರ್ಡದುದ
ಕ್ಂಡು ತ್ತಾಯಿಯನುನು ಕ್ಡಯಿರೊೀ ಎಂದ ಮಕ್ಕಿಳಿಗೆ. ಯಾರೂರ್ ಮುಂದಾಗಲ್ಲಲ – ಪರಶುರಾನನುನು ಬಿಟುಟಿ. ಅವನು
ಕೊಡಲ್ಯತತ ತ್ತಾಯಿಯ ತಲೆ ಕ್ಡದ. ತಂದೆಯ ಅಪಪಣೆ ಮಿೀರಬಾರದೆಂಬ ತತವಕೆಕಿ ಅವನು ಬದಧ. ಆದರೂರ್
ತ್ತಾಯಿಯಲಲವೆ, ತತವಕೆಕಿ ಮಿೀರಿದ ಪೆರೀಮವಿಲಲವೆ – ಪರಸ್ನನುನಾದ ತಂದೆ ಏನಾದರೂರ್ ವರ ಕೆೀಳು ಎಂದದದಕೆಕಿ ತ್ತಾಯಿಯನುನು
ಬದುಕ್ಸ್ು ಎಂದು ಬೆೀಡಕೊಂಡ. ತ್ತಾಯಿ ಬದುಕ್ದಳು. ಆದರೆ ಕೊಡಲ್ಗೆ ಹತತದ ರಕ್ತ ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲ ತಳೆದರೂರ್
ಹೊೀಗಲ್ಲಲಂತ್ತೆ. ಕೊನೆೀಗೆ ಅವನು ಭಾರತೀಪುರದ ಈ ತುಂಗೆಯಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ ಅದದದನಂತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಮಾಯವಾಯಿತು.
ಕೊಡಲ್ರಾಮ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಪರತಷಾಠುಪಿಸಿದ – ಪಾಪ ತಳೆದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ. ಅವನು ಕೊಡಲ್ ತಳದ ಮಡುವಿನಲೆಲ
ಸ್ಹಸಾರರು ಜನ ಅಮಾವಾಸೆಯಯ ಪಾರತಃಕಾಲ ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಾತರೆ, ಪಾಪವೆಲಲ ಕ್ಳೆಯಿತ್ತೆಂದು ಭರಮಿಸಿ ಹಷ್ಟರರಾಗಿ
ಓಡಾಡುತ್ತಾತರೆ. ಈ ಪಾಪನಾಶ್ನ, ಈ ಕ್ೂರ್ಪ, ತತವ ಮತುತ ತತವಕೆಕಿ ಮಿೀರಿದ ಪೆರೀಮ, ಜಗನಾನುಥ ತನನು ನಶಚಾಯದ
ಪಾರರಂಭದಲ್ಲದದ ತಳಿಯಾದ ಶುಭರವಾದ ವಿಚಾರವನುನು ತನನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ಪಡೆದುಕೊಳಳಲು ಯತನುಸ್ುತತ ಹೊಳೆಯ
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ದಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಬಂದು ನಂತ.
ಎಷ್ಟುಟಿ ಸಾವಿರ ಜನ. ಮುದುಕ್ರು, ಮಕ್ಕಿಳು, ಹೆಂಗಸ್ರು, ಎಷ್ಟಿೀ ಹೆತುತ ಸ್ುಸಾತದ ಅರಿಸಿನ ಹಚಿಚಾ ಬಿಳುಚಿದ ಮುಖಗಳು,
ನೀರು ಜಟುಟಿವ ಕ್ೂರ್ದುಲುಗಳು, ಅಮಮನ ಒದೆದಯಾದ ಹೆೀರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ಪಾಪದ ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾನು
ಓಡುತತೀಡುತತ ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ುತತದೆದ.
ಇವರಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಹುಟಟಿಬೆೀಕ್ು. ಅಷೆಠು ಎಚಚಾರಾಗಬೆೀಕ್ು. ದೆೀವರನನುದುದ ನಲಲಬೆೀಕ್ು. ಭೂರ್ತರಾಯನ ಶಕ್ತ
ಹೊಲೆಯರಲುಲಕ್ಕಿಬೆೀಕ್ು, ತಮಮ ಜೀವನಕೆಕಿ ತ್ತಾವೆೀ ಜವಾಬಾದರರಾಗಬೆೀಕ್ು. ಅವುಗಳು ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ ಒಳಗಿಟಟಿರೆ.
ಯಾವತತನಂದಲೂರ್ ಹೊರಗಿದದ ಅವುಗಳು. ಪಿಳಳನ ಮೊದಲ ಹೆಜೆಜೆ ಸ್ುಷ್ಟುಪಿತಯಲ್ಲರುವ ಈ ಪಾರಚಿೀನ ಕೆಷೀತರದಲ್ಲ ತಳಮಳ
ಹುಟಿಟಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಚಿಕ್ಕಿ ದ್ಡಡ ಗಂಟೆಗಳನಾನುಡಸಿಕೊಂಡು ಇದದಂತ್ತೆೀ ಇದುದ ಬಿಟಟಿದುದ ಮೈ ಕೊಡವಿ ಏಳಬೆೀಕ್ು. ಚೌಡನ ಹೆಣ,
ಪಿಳಳನ ರಕ್ತ, ಬೆಂಕ್ಯಲ್ಲ ಉರಿದ ಗುಡಗಳು ಹೊಸ್ದ್ಂದು ವಾಸ್ತವವನುನು ಕೊರೆದು ತ್ತೆಗೆಯಬೆೀಕ್ು.
ಯಾರೂರ್ ತನನುನುನು ಗಮನಸ್ಲ್ಲಲವೆಂದು ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯಿತು. ಜಗನಾನುಥ ಹಿಂದಕೆಕಿ ನಡೆದ. ನಾಳೆಗಾಗಿ ಅಲಂಕ್ೃತವಾದ
ತ್ತೆೀರು. ಒದೆದಯಾದ ಅದೆೀ ದಪಪ ಮಿಣಿಗಳು, ಅದೆೀ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇನನುಬಬ ಮಂಗವನಾನುಡಸ್ುವಾತ. ಯಾವನೀ
ದ್ಂಬ. ದಾರಿಯುದದಕ್ೂರ್ಕಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆಯುತತರುವ ಅಂಗಡಗಳು. ಈ ದ್ಡಡ ಗೌಜು. ಸಿೀಳಿಕೊಂಡು ಒಂದೆೀ ಒಂದು
ಅನುಮಾನ ಬಿರುಕ್ು ಬಿಟಟಿರೆ ಸಾಕ್ು. ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆಯುತತದದ ವಾಸ್ು ‘ಏನಯಯ?’ ಎಂದು
ಯೀಗಕೆಷೀಮ ವಿಚಾರಿಸಿದ.
‘Mr. Jagannath, may I ask you another question? ನೀವು ಎಕ್ಷಸ್ಟಿನಸಿಯಲ್ಲಸ್ಟಿರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸಾತರ್ರ ಬೀಧಿಸ್ುವ ಕ್ಮಿಟ್ಮಂಟ್ ಥರ ನಮಮ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ.?
ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನಂದ ಬಂದ ಪತರಕಾ ಪರತನಧಿ ಪಿಆರಿಟಿ ಕೆೀಳಿದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಟರಂಕ್ಕಾಲ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡತುತ. ಅವನ
ಜತ್ತೆಗೆ ಬಂದದದ ಅತಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡುವ, ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗುವ ಕ್ುಳಳ ವಯಕ್ತಯಬಬ – ನೀಡಲು ಪಕ್ನಂತ್ತೆ
ಕಾಣುತತದದವ – ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಆಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲ ನಂತು ಜಗನಾನುಥನ ಫೀಟೀ ತ್ತೆಗೆದ. ಪಿಆರಿಟಿ ನೀಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲ ಉತತರ
ಬರೆದುಕೊಳುಳತತ ಜಗನಾನುಥನ ಎದುರು ಕ್ೂರ್ತದದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಜಗನಾನುಥನ ಉತತರವನುನು ಅತ್ತಾಯತುರದಂದ
ಕೆೀಳಿಸಿಕೊಳುಳತತ ಚಿತರದಲ್ಲ ತ್ತಾನೂರ್ ಒಳಪಡಲೆಂದು ಸ್ವಲಪ ಸ್ವಲಪವೆೀ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ೂರ್ತ ದಕ್ಕಿಗೆ ತನನು ಕ್ುಚಿರಯನುನು
ಸ್ರಿಸಿಕೊಂಡ. ಜಗನಾನುಥ ಉತ್ತಾಸಿಹವಿಲಲದೆ ಹೆೀಳಿದ :
‘ನೀವು ಉಪಯೀಗಿಸೀ ಶಬದಗಳಲ್ಲ ನನನು ಕ್ರಯೀನನು ವಿವರಿಸೀದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಿಲಲ.’
‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಮಾಕ್ಸಿರಸ್ಟಿ್ ಎನನುೀಣವೆ?’ ಮಂತರಗಳನುನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಸ್ುವುದರಲ್ಲ ಚತುರನೆಂದು ಪಿಆರಿಟಿ ಪರಖ್ಯಾಯತ.
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‘ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸ್ರದಲ್ಲ ಬೆೀರೂರ್ರಿ ನಮಮ ಕ್ಮೂರ್ಯನಸ್ಟಿರು ಯೀಚಿಸಿದೆದೀ ಇಲಲ. ಒಂದ್ೀ ರಷ್ಟಯದ ಕ್ಡೆ, ಅಥವಾ ಚಿೀನದ
ಕ್ಡೆ ನೀಡಾತ ಇತ್ತಾರರೆ.’
‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಲೀಹಿಯಾ ಸ್ಮಾಜವಾದಯ?
‘ಜಗನಾನುಥರ ಯೀಚನಾ ಕ್ರಮ ಲೀಹಿಯಾಗೆ ಬಹಳ ಹತತರಾಂತ ನನಗೆ ಅನನುಸ್ುತ್ತೆತ.’
ಲೀಹಿಯಾ ಹೆಸ್ರಲ್ಲ ಸ್ಮಾಜವಾದೀ ಪಕ್ಷದಂದ ಒಡೆದುಕೊಂಡದದ ನೀಲಕ್ಂಠ ಸಾವಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೆೀಳುವುದರಲ್ಲ
ಲಾಭವಿತುತ. ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಲೀಹಿಯಾ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಸ್ತ್ತೆತ ಅನನುೀದು ನಜ. ಆದರೆ ಪಾಲ್ರಮಂಟರಿ ರಾಜಕ್ೀಯದಲ್ಲ ನನಗಷ್ಟುಟಿ
ಆಸ್ಕ್ತಯಿಲಲದೆೀ ಇರೊೀದರಿಂದ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗಳ ಪಾಟಿರಗೆ ನಾನು ಸೆೀರಿಲಲ. ಯಾರಯಾರರು ಈ ಚಳುವಳಿೀಲ್
ನಂಬಾತರೊೀ ಅವರೆಲಲರ ಸ್ಹಾಯ ನನಗೆ ಬೆೀಕ್ು.’
ಪಿಆರಿಟಿ ಅಷ್ಟಟಿಕೆಕಿೀ ಬಿಡಲ್ಲಲ. ಒಳಗಿನಂದ ಬಂದ ಕಾಫಿಯನುನು ಕ್ುಡಯುತತ ಫೀಟೀಗಾರಫರ್ ಪಕ್ನಂದ ಒಂದು
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಟಿ್ ಚಾಮಿರನಾರ್ ಸಿಗರೆೀಟ್ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಚಿಚಾದ. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಸಿಗರೆೀಟು ಒಡಡದ. ‘I don’t
smoke much, but all right’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನೂರ್ ಸಿಗರೆೀಟು ಹಚಿಚಾದ.
‘ನಾಳೆ ರಥೀತಸಿವಕೆಕಿ ಮುಂಚೆ ಹರಿಜನ ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶ ಅಂತ ಇಟಕಿಂಡದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ದ್ಡಡದ್ಂದು
ಕಾರಂತಯಾಗುತ್ತೆತೀಂತ ತಳಿದದೀರ?’
‘ತಳಿದದೆದ. But not now. ಯಾವ ಕಾರಂತಗೂರ್ ಪೂವರವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಯುಗದ ನಂಬಿಕೆೀನನು ಸಿೀಳಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನನನು
ಉದೆದೀಶ. ಅದು ಸ್ಫಲವಾದರೆ ಮೊದಲನೆೀ ಹೆಜೆಜೆ ಇಟಟಿಂತ್ತೆ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಹೊಲೆಯರು ಹೆದರಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿ ಬರೆದೀ
ಹೊೀಗಬಹುದು. ಅಲಲವೆ? ಅವರು ಸ್ವಂತ ಇಚೆಛೆೀಂದೆಲ ಪರತಭಟಿಸ್ಬೆೀಕ್ು ಅನನುೀದು ನನನು ಗುರಿ. ನಾವು ನಾಳೆ ಸೀಲಲ್
ಗೆಲಲಲ್ಲ ಹೊೀರಾಟಾಂತೂರ್ ಪಾರರಂಭವಾಗಿದೆೀಂತ ನಾನು ತಳಿದದೀನ.’
‘That is correct’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮಚಿಚಾಗೆಯಿಂದ ಜಗನಾನುಥನನುನು ಹೊಗಳಿದ.
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‘Another question, ನಾವು ನೀಡೀ ಎಲಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಚಿತರದಲೂರ್ಲ ಇರೊೀ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟ ನಮಮ ಪಾರಣ
ಉಳಿಸಿದುದ ಅಂತ್ತಾರೆ. Any comment?’
ಜಗನಾನುಥ ‘No’ ಎಂದ.
‘ಹೊಲೆೀರ ಗುಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಬಿದದದದಕೆಕಿ ಕಾರಣ: ಅವರು ಶಾಲ್ಗಾರಮ ಮುಟಿಟಿದರಂದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನಾತರೆ; ನಮಮ
ಅನುಯಾಯಿಯಬಬ ಬಂಟರ ಹುಡುಗಿೀನನು ರೆೀಪ್ ಮಾಡಕೆಕಿ ಪರಯತನುಸಿದರಂದ ಅಂತೂರ್ಲ ಕೆಲವರು ಅನಾತರೆ . Any
comment?’
‘ಯಾರೂರ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪತ್ತೆತ ಹಚಚಾೀದು ಪೀಲ್ೀಸ್ರಿಗೆ ಸೆೀರಿದುದ.’
‘ಈ ಊರಿನ ವತರಕ್ರೊಬಬರ ಕೆೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತೂರ್ಲ ಗುಮಾನ ಇದೆ.’
ರಂಗರಾವ್ ಪಿಆರಿಟಿಯ ಗಮನಕ್ಕಿದು ಬರಲ್ ಎಂದು ಒತ್ತಾತಯಪೂವರಕ್ವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ. ಪಿಆರಿಟಿ ಸಿಗರೆೀಟನುನು ಬೂರ್ಡಸಿನಂದ
ಉಜಜೆ ಕೆೀಳಿದ:
‘ನೀವೊಬಬರೂರ್ ಆದಶರವಾದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೆೀಳಿದರೆ, ಹಲವರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕೆಷೀತರದಂದ ಮುಂದನ ಸಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ
ನಲ್ತದೀರಿ ಅನನು ಅಭಿಪಾರಯವಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕಾಕಿಗಿ ಇದೆಲಲ ನಮಮ ತಯಾರಿ ಅಂತ್ತಾರೆ’.
ಜಗನಾನುಥ ನಗುತತ ಇಲಲವೆಂದು ತಲೆಯಲಾಲಡಸಿದ.
‘ಈ ಸ್ಂಘಟನೆ ಕೆಲಸಾನನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗೆತೀನೆ ಅಷೆಟಿ. ಹೊಲೆಯರು ಆಮೀಲೆ ರೆೈತರು…’
‘ಈಗಿರೊೀ ಮಂತರಮಂಡಳದ ಬಗೆಗ ನಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವೆೀನು? Socialistic Pattern of Society ನ
ತರಬಹುದು ಅಂತ ಅನನುಸ್ತತ?’
‘ಇಲಲ. ನಮಮ ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳು ಕಾಶ್ೀಲ್ ಬಾರಹಮಣರ ಪಾದ ತಳೆದು ತೀಥರ ಕ್ುಡದರು. ಶೃಂಗೆೀರಿ ಸಾವಮಿಗಳು ಕಾಲ್ಗೆ
ಬಿದುರ. ಅವರು ಸ್ಕೆೀಶ್ಗಳಿಗೆ ತೀಥರ ಕೊಡಲಾಲಂತ ಕೆೀಳಿದೀನ. ಈ ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವರಿಗೂರ್ ಅವರು ಪರಮಭಕ್ತರು. ಈ
ದೆೀಶದಲ್ಲ ಜನರನನು ಮೊದಲು ದೆೀವರ ಹಿಡತದಂದ ತಪಿಪಸ್ಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ನನನು ಅಭಿಪಾರಯ.’
‘Thank You’
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ಪಿಆರಿಟಿ ಫೀಟೀಗಾರಫರ್ ಜತ್ತೆ ಊರು ಸ್ುತತ ಬರಲು ಎದುದನಂತ, ಇಬಬರ ಜೆೀಬಲೂರ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದದ
ಪುಟಟಿಣಗಳಿದುದದನುನು ಗಮನಸಿ ಜಗನಾನುಥ,
‘ನೀವು ಇಲ್ಲ ಬರೊೀಕೆ ಮುಂಚೆ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಹೊೀಗಿ ಬಂದರ?’
ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ.
‘Yes. A beautiful place. ಅದೆಂಥಾ ಟೆರಮಂಡಸ್ ಗಂಟೆ ಇದೆೀರಿ ಅಲ್ಲ ನಮಮ ಮನೆತನದವರು
ಮಾಡಸಿಕೊಟಟಿದದಂತ್ತೆ’ ಎಂದು ಪಿಆರಿಟಿ ಹೆೀಳಿದ. ಫೀಟೀಗಾರಫರ್ ಕೆೈ ಜೀಡಸಿ ಬಗಿಗ ನಮಸ್ಕಿರಿಸಿ ಪರಮಾಪತನಂತ್ತೆ ನಕ್ುಕಿ,
ಕೆೈ ಕ್ುಲುಕ್, ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಪಿಆರಿಟಿ ಜತ್ತೆ ನಡೆದ.
***
ಪಿಆರಿಟಿ ಚಿತರಗಳ ಸ್ಹಿತ ಸಟಿೀರಿ ಮಾಡ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿಗೆ ರವಾನಸಿದ. ಅವನ ಸಟಿೀರಿಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನ ಪಾರಣ ಉಳಿಸಿದ
ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟಕೆಕಿ ವಿಶೆೀಷ್ಟವಾದ ಮಹತವವಿತುತ. ಆದಾದ ಮೀಲೆ ಜಗನಾನುಥನ ಇಂಗೆಲಂಡ್ ವಿದಾಯಭಾಯಸ್: ಫಾರ್ಸ್ಟಿರ್
ಪರಿಚಯ; ನೂರ್ಯಲೆಫಿಟಿನವರ ಜತ್ತೆ ಸ್ಹವಾಸ್; ಉದದ ಕ್ೂರ್ದಲು ಸಾದಾ ಡೆರಸ್ುಸಿ ನೀಳ ಮೂರ್ಗು ಎತತರ ನಲುವು; ಶಾಲ್ಗಾರಮ
ಸ್ಪಶರ, ಅತ್ತಾಯಚಾರ ಪರಯತನು; ಶತಮಾನಗಳ ವಾಸ್ತವ ಬದಲ್ಸ್ುವ ಮೊದಲ ಹೆಜೆಜೆಯ ಆಸ್ತತವವಾದೀ ಥಿಯರಿ; ಮನೆಗೆ
ಬಹಿಷಾಕಿರ; ಭಾರತೀಪುರದ ಆಥಿರಕ್ ವಯವಸೆಥಾ ಮುರಿದು ಬಿದದೀತ್ತೆಂಬ ವತರಕ್ ಪರಭುಗಳ ಆತಂಕ್; ಮಂಜುನಾಥನ ಭಂಟ
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಸ್ವರವಾಯಜಯ – ಸ್ವರರೊೀಗ ಪರಿಹಾರ ಶಕ್ತ, ಹುಟುಟಿ ಬಂಜೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಿಳು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತ; ಜಗನಾನುಥ
ಮುಂದನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಲುಲವರೆ? ಊಹಾಪೀಹ; ಹಾಲ್ ಅಸೆಂಬಿಲ ಮಂಬರ್ ಗುರಪಪ ಗೌಡರ ಮೌನ ; ಗುಡಗೆ ಬೆಂಕ್;
ಹುತ್ತಾತಮ ಚೌಡ; ಅನುಯಾಯಿ ಪಿಳಳ; ತಮಗೆ ಒಪಿಪಗೆಯಿಲಲದದದರೂರ್ ಎಲಲರನೂರ್ನು ಸ್ತಕಿರಿಸ್ುವ ಜಗನಾನುಥನ ಚಿಕ್ಕಿಮಮ;
ಇತ್ತಾಯದಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಹಿೀಗೆ ಬರೆದ:
‘ಬೆಟಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಮುರಖಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಸ್ಹಸಾರರು ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ನದರಸ್ುತತರುವ ಮನೀಹರ ಊರು
ಭಾರತೀಪುರ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಂಸ್ಕಿೃತಯ ಸಾರವನುನು ತನನುಲ್ಲ ಬಚಿಚಾಟುಟಿಕೊಂಡರುವ ಈ ಪುರಾತನ ಪಟಟಿಣ ಈಗ ಕ್ುಷಬಧವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ುವುದೂರ್ ತಪಾಪದೀತು. ಈ ಬಿೀದಗಳಲ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದವಾದ ಕ್ುಂಕ್ುಮವನುನು
ಹೊತತ ಸ್ಹಸಾರರು ಹಣೆಗಳು ಎದುರಾಗುತತವೆ. ರಥೀತಸಿವದ ದನ ಗುಡಯ ಹೊಸ್ಲನುನು ಹೊಲೆಯರು ದಾಟಬಲಲರೆ
ಎಂದು ಇವರನುನು ಕೆೀಳಿೀ ನೀಡ. ನರಾತಂಕ್ವಾಗಿ ನಗುತತ ಇವರು ತಲೆಯಲಾಲಡಸ್ುತ್ತಾತರೆ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಕಾಲು
ಎಳೆಯುತ್ತಾತನೆ, ಹೊಲೆಯರು ರಕ್ತಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ತಾತರೆಂಬುದು ಇವರ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ. ಯುವಕ್ ಬಾರಹಮಣ ಸ್ಂಘದ
ತರುಣರೊಬಬರು ಹೆೀಳಿದರು : ಜಗನಾನುಥರು ನಜವಾದ ಕಾರಂತಕಾರಿಗಳಾದರೆ ದೆೀವಸಾಥಾನವನೆನು ಧಿಕ್ಕಿರಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
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ನರಿೀಶವರವಾಗಿಯಬಬ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ದೆೀವಸಾಥಾನ ಬೆೀಕೆಂಬುದರಲ್ಲ ಅಥರವಿಲಲ.
ಏನೆೀ ಇರಲ್, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಗಳನೂರ್ನು ಭಕ್ತನನಾನುಗಿ ಪಡೆದ ಈ ದೆೀವಸಾಥಾನ ಸಾಮಾನಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೀಲೆ ಬೆಳೆದು
ನಂತದೆಯಂದರೆ ತಪಪಲಲ. ಎಲಲ ವಗರಭೆೀದಗಳನೂರ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲ ಸಿೀಳುವುದೆಂದರೆ ದೆೀವರು ಮತುತ ಸ್ಂತರು.
ಹೊಲೆಯರಿಗೂರ್ ಈ ದೆೀವರು ಪಾರಪತವಾಗುವಂತ್ತಾಗಬೆೀಕೆಂಬುದು ಜಗನಾನುಥರ ಉದೆದೀಶವಲಲ; ಆದರೂರ್ ಅವರ ಉದೆದೀಶ
ಮಿೀರಿ ಹಾಗಾಗಬಹುದೆಂಬುದಕೆಕಿ ಈ ದೆೀಶದಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಶ್ವಮೊಗೆಗಯ ಡ.ಸಿ. ಸ್ವತಃ ಹರಿಜನರು. ಅವರು
ನನಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳಿದರು: ‘ನಮಮ ಸ್ಮಾಜ ಗಾಂಧಿೀಜಯವರು ನಂಬಿದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಪರಿವತರನೆಯಾಗಬೆಕ್ು.
ನಮಮ ಪರಧ್ಯಾನಗಳ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೆೀ ಸ್ಮಾಜವಾದದ ಪರಗತಶ್ೀಲ ಹಾದಯನುನು ದೆೀಶ ಶಾಂತರಿೀತಯಲ್ಲ
ತುಳಿಯುತತದೆ. ಇಂದಲಲ ನಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥನ ದೆೀವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಹರಿಜನರಿಗೆ ತ್ತೆರೆಯುತತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ.
ಪಂಡತ್ತಾಃ ಸ್ಮದಶ್ರನಃ ಎಂದು ವೆೀದಾಂತ ಸಾರಿಲಲವೆ? ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಕ್ಮಿಟಿಯವರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದಾಗ
ನನಗೆ ಪರಸಾದ ಕ್ಳಿಸಿದರೆಂಬುದನುನು ನಾನಲಲ ಕ್ೃತಜಞಾತ್ತಾಪೂವರಕ್ವಾಗಿ ನೆನೆಯದದದರೆ ತಪಾಪದೀತು. ಆಕೊರೀಶ ತಪುಪ.
ಜನಾಂಗಗಳು ನೆಮಮದಯಿಂದ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಾಳಬೆೀಕ್ು. ಹರಿಜನರು ವಿದಾಯವಂತರಾಗಿ ತಮೊಮಳಗಿರುವ ಭೆೀದ ಭಾವಗಳನುನು
ತರೆದು ನಮಮ ಪರಧ್ಯಾನಯ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲ ಭವಯ ಸ್ಮಾಜ ನಮಾರಣ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು.’
ಪಿಆರಿಟಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಹಿೀಗಿದುದವು: ‘ಸ್ತಯ ಪರಕಾಶರನುನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಭೆೀಟಿ ಮಾಡದಾಗ ಪಾರತಃಕಾಲ.
ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲ ಕ್ುಂಕ್ುಮವಿತುತ. ಅದು ಮಂಜುನಾಥನ ಪರಸಾದವಿರಬಹುದೆೀ ಎಂದು ಅನುಮಾನಸ್ುತತ, ಭಾರತೀಪುರದ
ನನನು ಅನುಭವಗಳನೆನುಲಲ ಮತ್ತೆತ ಮಲುಕ್ುಹಾಕ್ದೆ.’
ಕೊೀಡಲಲೆ ಒಣಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಅದನುನು ಕ್ರಿಬೆರೆಸಿದ ಸ್ಗಣಿಯಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿ, ಅದರ ಮೀಲೆ ನಾಜೂರ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ರಂಗ್ೀಲೆ
ಬಿಡುಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತದದರು.
ಅಂಗಳದ ಒಂದು ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತನನು ಗೆಳೆಯರ ಜತ್ತೆ ಪಲಕಾಡುರಗಳನುನು ತಯಾರಿಸ್ುತತದದ . ‘ಅಸ್ಪೃಶಯತ್ತೆ
ಈಗಿಂದೀಗಲೆ ತಲಗಲ್’; ‘ಮೈಸೀಪಕೆಕಿ ಜಯವಾಗಲ್’; ‘ಇಂಕ್ವಲಾಬ್ ಜಂಆಬಾದ್’; ‘ರೆೈತರ ಶ್ೀಷ್ಟಕ್ ಭೂರ್ತರಾಯ,
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಶ್ೀಷ್ಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ’ – ಇತ್ತಾಯದ ಕೆಂಪಕ್ಷರಗಳ ಪಲಕಾಡುರಗಳನುನು ಸಾಲಾಗಿ ಒಣಗಲು ರಂಗರಾವ್
ಇಡುತತದದ. ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಗಳನುನು ಕ್ಟಿಟಿಸ್ುವ ವಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲದದರು.
ಯಾವನ ಹೊಲೆಯ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ನಂತು ಒಡೆೀರೆೀ ಎಂದು ಕ್ರೆದ. ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಡೆ ಹೊಲೆಯನಲಲ. ಕೆೈ ಮುಗಿದು
ಬೆೀಡಕೊಂಡ: ‘ನಮಮ ಹೊಲೆೀರು ಗುಡಗೆ ಹೊೀಗಾತರೆೀಂತ ನಮಮ ಒಡೆೀರು ಸಿಟಾಟಿಗಿ ನಮಮನೆನುಲಲ ಓಡಸಿಬಿಡತೀನ ಅಂತದಾರೆ .
ಧ್ಣೆೀರು ಕಾಪಾಡಬೆೀಕ್ು.’ ಜಗನಾನುಥ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ಯೀಚಿಸ್ುತತದದಂತ್ತೆ ಶ್ರೀಪತರಾಯರು ಪಂಚೆಯನುನು
ಮೀಲಕೆಕಿತತ ಕ್ಟಿಟಿ ಹೆೀಳಿದರು :

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

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

‘ಏ ಕೊಗಗ ಸ್ುಮಮನೆೀ ಹೊೀಗಯಯ, ನಮಮನನು ಓಡಸಿದೆರ ಕ್ುಕೆಕಿೀಲ್ ಪಾಯಾಕಿನೆ ಹೊತುತ ಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸೀರು ಯಾರು ಹೆೀಳು?
ಅದೂರ್ ಈಗ ಜಾತ್ತೆರ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ . ಗುಡೀಗೆ ಬೆಂಕ್ ಗಿಂಕ್ ಹಾಕಾಯರು – ಅಷೆಟಿ. ಸ್ರದ ಮೀಲೆ ಕಾದುಕೊಂಡರಿ’.
ರಾಯರು ಮಾತು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿವಾಯಿತು. ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು. ನಮಮ ಹಿೀನತ್ತೆಯೀ ನಮಮ ಶಕ್ತ. ನಮಮ
ಹಿೀನತ್ತೆಯಲೆಲ ಈ ಸ್ಮಾಜಕೆಕಿ ನಮಮ ಅನವಾಯರತ್ತೆ ಇದೆ. ಹೆೀಳು ಬಾಚಲಲ ಅನನು, ಆಗ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ನತಯ
ಆವರಿಸ್ುವ ಊದುಬತತ ಲೀಭಾನಗಳ ಸ್ುಗಂಧ್ವನುನು ಊರಲೆಲಲ ದಟಟಿ ಹರಡುವ ಹೆೀಲ್ನ ದುವಾರಸ್ನೆಯಿಂದ ನಾಶ
ಮಾಡುವ ಶಕ್ತ ನಮಮಲ್ಲದೆ. ಜಗನಾನುಥನ ಮೈ ನಡುಗಿತು. ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಹೂರ್ ಬಿಟಟಿ ಮಾವಿನ ಮರ ನೀಡದ.
ಮಾಗರರೆಟ್, ಮೀಜನ ಮೀಲೆ ನರೆಗೆರೆಯುವ ಬಿಯರ್, ನರಾತಂಕ್ ಚಚೆರಯಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಯನಾನುದರೂರ್
ಅರಳಿಸ್ಬಲಲ ಮತ್ತೆತೀರಿದ ಮಾತನ ಆಟ – ಇನುನು ಮುಂದೆ ವಜಯರ. ಈ ಕೌರಯರ, ಈ ಕ್ನಸ್ು, ಒಣಗಿಸ್ುವ ಈ ತಪಸ್ುಸಿ –
ಎಲಲವನೂರ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ ಭಾರತೀಪುರದ ವಾಸ್ತವದ ಆಯಸ್ಥಾಳಗಳನುನು ಪತ್ತೆತ ಹಚಿಚಾ ನುರಿಯಬೆೀಕ್ು. ಹೊಲೆಯನಲಲದದದರೆ
ಅನುಭಾವಿಯ ಹೆೀಲೂರ್ ನಾರುತತದೆ ಎಂಬ ಪರಜೆಞಾ ಹುಟಿಟಿದರೆ ಕಾಲ ಚಲ್ಸ್ುತತದೆ. ಚಲ್ಸ್ುತತ ಕ್ಬಿಬಣದ ಉತ್ತಾಪದನೆ ಹೆಚುಚಾತತದೆ.
ಹೆಚುಚಾತತ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳಾಯಿಗಳಾಗುತತವೆ. ದೆೀಶಾದಯಂತ ಪಲಶ್ ಕ್ಕ್ಕಿಸ್ುಗಳಾಗುತತವೆ. ಕ್ುಕೆಕಿಯಲ್ಲ ಹೆೀಲು ತಲೆಯನೆನುೀರುವ
ಅಗತಯ ಮಾಯವಾಗುತತದೆ. ಗಾಂಧಿ ಬಸ್ವಣಣರ ಕ್ನಸ್ು ಅರಳುತತದೆ. ಈ ಕ್ಪುಪ ಹೊಲತಯರು ಹೆೀಲ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಳಿ
ಮಲ್ಲಗೆಯನುನು ತಲೆಯಲ್ಲ ಮುಡದು ಗಂಧ್ ತಟಟಿ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಅಪಾಯಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾತರೆ. ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗಿಯರು
ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಪುಪ ಎದೆಯ ಪಿಳಳನಂಥವರಿಗೆ ಒಲ್ಯುತ್ತಾತರೆ.
ಕ್ಲಪನೆಯಲ್ಲ ಹಿಗುಗತತ, ಹಿೀಗೆ ಹಿಗುಗತತದೆದೀನಲಲ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮುಖಯವಾಗಿ ಅರಿಯಬೆೀಕಾದುದ
ನನಗಿರುವ ವಿಸ್ಜರನೆಯ ಅವಸ್ರ. ಇಲಲವೆ ನಜವಾಗಲಾರೆ, ನಶಚಾಯದ ಕ್ರಯ ಮಾಡಲಾರೆ. ಲೀಳೆಯಾಗುತ್ತೆತೀನೆ. ಇನೂರ್ನು
ಅಂತರಪಿಶಾಚಿಯಾದದರಿಂದ ಕೌರಯರದ ಕ್ನಸ್ುಗಳ ಈ ತೀಟೆ. ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ಸ್ಂಪೂಣರ ಒಳಪಟಾಟಿಗ ಸ್ಜರನನುನ
ಹರಿತವಾದ ಚೂರ್ರಿಯಂತ್ತೆ : ಪೆರೀಮವಿಲಲದ, ದೆವೀಷ್ಟವಿಲಲದ ಉದೆದೀಶದ ಗೆರೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊಯುಯವ ಸಾಧ್ನ ಮಾತರ.
ಹಾಗಾದರೆ ವಿಸ್ಜರಸಿಕೊಳುಳತತ? ಎಲ್ಲಯತನಕ್? ಜಗನಾನುಥ ಇನನುಂದು ವಿಚಾರದ ಬೆನುನು ಹತತದ. ಕಾಪಾಲ್ಕ್ರು, ಶಾಕ್ತರು,
ಸಿದಧಗಾಗಿ ಹೆಣದ ಜತ್ತೆ ಸ್ಂಭೀಗ ಮಾಡುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ. ಹೂರ್ಳಿದ ಹೆಣವನುನು ಅಗೆದು ತ್ತೆಗೆದು ತನುನುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ. ಈ ಮೂರ್ಲಕ್
ಅವಧ್ೂರ್ತರಾಗುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ. ಅವಧ್ೂರ್ತರು ಪರಿಪೂಣರ ಕಾರಂತಕಾರರು. ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲ ಅವರ ರಿೀತಯಲ್ಲ ವಿಸ್ಜರನೆಯ
ಮಾಗರವನುನು ನಾನೂರ್ ಹಿಡಯಬೆೀಕಾಗಿ ಬರುತತದ್? ಅಡಗರು ಹೆೀಳುವಂತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಕ್ನಾಗಿದೂರ್ದ ಕಾರಂತಕಾರನಾಗುವುದು
ಅಸಾಧ್ಯವೆ? ವಿಪಯಾರಸ್ವೆಂದರೆ ದೆೀವರ ಮಹಿಮಯನುನು ನಾಶಮಾಡಲು ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿೀ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿ
ಬಂದರೊೀದು.
ರಂಗಣಣ ಟಪಾಲು ಕೊಟುಟಿ ಹೊೀದ.
***
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ಲೀಕ್ಲ್ ಡೆಲ್ವರಿಯ ಉದದ ಲಕೊೀಟೆಯನುನು ಬಿಚಿಚಾದ. ಫುಲ್ಸೆಕಿೀಪ್ ಕಾಗದದ ಎರಡು ಮಗುಗಲಲೂರ್ಲ ಮೊೀಡ
ಅಕ್ಷರದಲ್ಲ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತರ ಅದರೊಳಗೆ. ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ‘ಕೆಷೀಮ’, ಮಧ್ಯೆಯ ‘ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸ್ನನು’ ಎಂದು ಬರೆದ
ಈ ಪತರ ಯಾರದರಬಹುದೆಂದು ತರುಗಿಸಿ ನೀಡದರೆ ಸ್ಹಿ ಇರಲ್ಲಲ. ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಕಾಗದವನನುೀದಲು
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ. ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಮೊೀಡಯಕ್ಷರ ಓದ ಅಭಾಯಸ್ವಿದುದದರಿಂದ ಓದುವುದು ಅಷೆಟಿೀನೂರ್ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಲ್ಲಲ.
‘ಊರಿನ ಭಾರಿ ಜಮಿೀಂದಾರರೂರ್, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಧ್ಮರ ದಶ್ರಗಳೂರ್, ತಮಮ ಪಾರಣರಕ್ಷಣೆಯ
ಸ್ವಣರಕ್ರಿೀಟವನುನು ಮಂಜುನಾಥ ಸಾವಮಿ ತಲೆಯ ಮೀಲ್ರಿಸ್ಲು ಕಾರಣಭೂರ್ತರೂರ್, ಭಾರತೀಪುರದ ಪರಜೆಗಳನುನು ತೀಥರ
ರೂರ್ಪರಂತ್ತೆ ಕಾಪಾಡಬೆೀಕಾದ ಹೊಣೆ ಹೊತತವರೂರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಜಗನಾನುಥರಾಯರಲ್ಲ ಅವರ ಪೂಜಯ ತೀಥರರೂರ್ಪರ
ಕಾಲದಂದಲೂರ್ ಹಿತ್ತೆೈಷಯಾಗಿರುವ ಬಡವನಬಬನ ನಮರ ವಿನಂತಯೀನೆಂದರೆ…’
ಜಗನಾನುಥ ಬೆೀಸ್ರದಂದ ಕಾಗದ ಮಡಸಿದ. ಹರಿಯಲು ಹೊೀದವನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಕ್ಕಿಣಿಕೆಯಿಂದ ಆಕ್ಷರತನಾಗಿ
ಮುಂದಕೆಕಿ ಓದದ :
‘ಜಗನಾನುಥರಾಯರೆ ನೀವು ನಮಮ ತೀಥರರೂರ್ಪರ ಮಕ್ಕಿಳಿರಲ್ಕ್ಕಿಲೆಲಂದು ಬರೆಯಲು ಈ ಬಡಪಾಯಿಗೆ ಅತೀವ
ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ನಮಮ ತೀಥರರೂರ್ಪರು ಭಗವದಭ್ಕ್ತರು. ಅವರನುನು ಮದುವೆಯಾದ ನಮಮ ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರು ಅವರ
ಜತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನೂರ್ನು ಹೊಂದರಲ್ಲಲ. ನಮಮ ತೀಥರರೂರ್ಪರು ಅದನೆನುಂತು ಸ್ಹಿಸಿ ಬಾಳಿದರೊೀ ನಮಗೆ
ತಳಿಯದು. ಅದೆೀನೆ ಇರಲ್, ನೀವು ನಮಮ ತೀಥರರೂರ್ಪರ ಮಗನಾಗಿದದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಕ್ುಲ್ೀನ ಬಾರಹಮಣ ಕ್ುಲಕೆಕಿ ಸೆೀರಿದ ನೀವು
ಇಂತಹ ಹೆೀಯಕಾಯರಕೆಕಿ ಮುಂದಾಗುತತರಲ್ಲಲವೆನುನುವುದಂತೂರ್ ಖಂಡತ. ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಮಗನೆಂದು
ಕೆೀಳುವಿರೊ? ನೀವು ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ರೆೈಟರ್ ಆಗಿದದ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನವರ ಮಗ. ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನವರು ಅತಯಂತ ಕ್ೀಳುಜಾತಯ
ಬಾರಹಮಣರಾಗಿದದರೂರ್ ಸ್ಹ ನಮಮ ತ್ತಾಯಿಗವರು ಕೆೀವಲವಾಗಿದುದದು ಆಶಚಾಯರವಲಲ. ಏನಕೆೀನ ಅದು ಕಾಮುಕ್
ಸಿತರೀಯಬಬಳ ರುಚಿಯ ಪರಶೆನುಯಾದದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಪರಸ್ುತತವಾದ ವಿಚಾರ. ಮಾಡದವರ ಪಾಪ ಆಡದವರ ಬಾಯಲ್ಲ
ಎನುನುತ್ತಾತರೆ. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಿಲಲದೆ ಆಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲರುವ ಗ್ೀಪಾಲನೂರ್ ನಮಮ ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರಿಗೆ
ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನಂದ ಹುಟಿಟಿದ ಮಗನೆಂಬುದಕೆಕಿ ನಾನೆೀ ಕ್ಣಾಣರೆ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿದೆದೀನೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕಿವರಾಗಿದಾದಗ ನಮಮ
ಮಾತೀಶ್ರೀ ರೆೈಟರ್ ಮತುತ ಅವರ ಕ್ುಟುಂಬದ ಜತ್ತೆ ತೀಥರಯಾತ್ತೆರಯ ನೆವದಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟಿಟಿದುದ ಸ್ರಿಯಷೆಟಿ . ಆಗ
ನಾನು ಒಮಮ ಯಾವುದ್ೀ ಕಾಯರಕಾಕಿಗಿ ಮದಾರಸಿಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಗಭರವತಯಾದ ನಮಮ ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರನುನು
ನೀಡದೆ. ಅಲೆಲೀ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಸಿಕೊಂಡು ಹುಟಿಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಗ್ೀಪಾಲನೆಂದು ನಾಮಕ್ರಣ ಮಾಡ ಈ ಕ್ೂರ್ಸ್ು
ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ರೊೀಗಗರಸ್ತ ಪತನುಗೆ ಯಾತ್ತೆರಯ ಕಾಲದಲ್ಲ ಹುಟಿಟಿದವನೆಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದರು. ರೆೈಟರಿನ ಕ್ುಟುಂಬ
ತನಗೆ ಮಕ್ಕಿಳಿಲಲದದರಿಂದ ಗ್ೀಪಾಲನನುನು ಬಾಯಿಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಮಗನೆಂದು ಸ್ಲಹಿ ಒಂದೆರಡು ವಷ್ಟರದಲೆಲ
ಕ್ಣುಣಮುಚಿಚಾದ ಮೀಲಂತೂರ್ ನಮಮ ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರು ನರಾತಂಕ್ವಾಗಿ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನವರ ಜತ್ತೆ ತಮಮ ಪಾಪ ಜೀವನವನುನು
ಸ್ವೆಸಿದರು.
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ನಾನು ಈ ವಿಷ್ಟಯಗಳನುನು ಎತತಲು ಕಾರಣ ನಮಮ ಕೊಳಕ್ನುನು ನೀವು ಮೊದಲು ತದದಕೊಂಡು ನಂತರ ಊರನುನು ತದದಲು
ಮುಂದಾಗಿ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದೆೀ ಶ್ವಾಯಿ ನಮಮ ದವಂಗತ ತೀಥರರೂರ್ಪರ ಪುಣಯ ನೆನಪಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳೆಯುವುದಲಲ.
ಊರಿಗಾಗಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತಯನುನು ಬಲ್ಕೊಡು ಎಂದು ಶಾಸ್ತರ ಹೆೀಳುತತದೆ. ಆದದರಿಂದ ನಮಮ ಪರಭಾವವನುನು ಏನಕೆೀನ ತಪಿಪಸ್ಲು
ನಾವು ಈ ವಿಷ್ಟಯವನುನು ಬಹಿರಂಗಗ್ಳಿಸ್ ಬೆೀಕಾದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿ ನಮಮನುನು ಕ್ಷಮಿಸ್ುತ್ತಾತನೆಂಬ ಧ್ಯೆೈಯರ
ನಮಗಿದೆ. ಕ್ುಲ್ೀನರಾದ ತಂದೆಗೆ ಹುಟಿಡದ ಮಗ ನೀವಾಗಿದದರೆ ಹಿೀಗೆ ಊರು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕಾಯರಕೆಕಿ
ಮುಂದಾಗುತತರಲ್ಲಲವೆನುನುವುದನುನು ಇನನುಮಮ ಹೆೀಳಿ ತುಂಬ ದುಃಖದಂದ ಈ ಕಾಗದ ಮುಗಿಸ್ುತತದೆದೀನೆ .
ಸ್ದಾ ತಮಮ ಹಿತ್ತೆೈಷ,
ಭಾರತೀಪುರ ನವಾಸಿ.’
ಜಗನಾನುಥ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅಂಗಳಕೆಕಿ ಹೊೀದ. ಯಾಕೆ ತ್ತಾನಲ್ಲ ಬರುತತದೆದೀನೆಂದು ಅವನಗೆ ಗ್ತತರಲ್ಲಲ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಪೀಸ್ಟಿರ್ ಬರೆಸ್ುತತ ಕ್ೂರ್ತದದ. ರಾಯರು ಗಳ, ನಾಟ, ಹಗಗಗಳ ಮೀಲ್ವಚಾರಣೆ ನೀಡಕೊಳುಳತತದದರು. ಜಗನಾನುತ ಸ್ುಮಮನೆೀ
ನಂತ. ಅವನು ನಂತರುವುದನುನು ನೀಡದ ರಂಗರಾವ್,
‘ಏನು ಸಾರ್. ಹುಷಾರಿಲಲವ?’ ಎಂದು ಹತತರ ಬಂದು ಆತಂಕ್ದಂದ ಮುಖ ನೀಡದ. ರಾಯರೂರ್ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ‘ಒಳಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿಕೊ’ ಎಂದರು. ‘ಏನಲಲ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಅವನರನುನು ನೀಡಲು ಪರಯತನುಸಿ ರೂರ್ಮಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾದ. ಟೆೀಬಲ್ಲನ ಮೀಲೆ ಕಾಗದ ಬಿದದತುತ. ಯಾರಾದರೂರ್
ಅದನನುೀದಬಿಟಾಟಿರೆಂದು ಹರಿದು ಬುಟಿಟಿಗೆಸೆದ.
ಎಲ್ಲ ಪಿಳಳ? ನಾಳೆಯ ಬಗೆಗ ಅವನಗೆೀನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು? ಬಟೆಟಿಗಳೆಲಲ ಸ್ುಟಿಟಿವೆ. ಹೊಸ್ ಬಟೆಟಿ ತರಬೆೀಕ್ು. ಹೆೀಳಲ್ಕೆಕಿ
ಮರೆತ್ತೆೀಬಿಟೆಟಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆತ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ರಾಯರ ಹತತರ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಬಟೆಟಿ ಕೊಂಡು ತರಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದ. ಬಿಳಿ
ಅಂಗಿ, ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಎಂದು ಒತತ ಹೆೀಳಿದ. ‘ನನಗೆ ಹುಷಾರಿದದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲಲ. ನನೆನುಯಲಲ ನದೆದ ಕೆಟಿಟಿದೀಯ, ಸ್ವಲಪ ಮಲಕೊಕಿ’
ಎಂದರು ರಾಯರು.
ಜಗನಾನುಥ ಚಾವಡಯ ಮೀಲೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ೂರ್ತ. ಕಾಲು ನಬರಲವಾಗಿತುತ. ಅವನು ಕ್ೂರ್ತದುದ ಕ್ಂಡು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯೂರ್
ಬಂದು ಕ್ೂರ್ತು.
‘ರಂಗರಾವ್ ಪೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದ. ನೀಡ ಮಿಸ್ಟಿರ್ ಜಗನಾನುಥ, ಪೆೀಟೆೀಲ್ ಯಾರೂರ್ ನಾಳೆ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶ ಆಗತ್ತೆತೀಂತ
ನಂಬಲವಂತ್ತೆ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಬಂದು ಹೊಲೆೀರ ಕಾಲೆಳೆದು ಬಿಡಾತನಂತ್ತೆ’ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ನಕ್ುಕಿ ಸಿಗರೆೀಟು ಹಚಿಚಾದ.
ಜಗನಾನುಥ ಅವನಂದ ಒಂದು ಸಿಗರೆೀಟು ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಚಿಚಾ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಕ್ೂರ್ತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಹೆೀಳಿದದಕೆಕಿ
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ಉತತರವಾಗಿ ನಗಲು ಪರಯತನುಸಿದ; ‘ಸ್ವಲಪ ಕೆಲಸ್ವಿದೆ’ ಎಂದು ಎದದ. ‘ಹುಷಾರಿದದಂಗೆ ಕಾಣಲಲ, ನದೆದ ಕೆಟಿಟಿದೀರಿ.
ಮಲಕೊಳಿಳ‘ ಎಂದು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತ್ತೆತ ಪೀಸ್ಟಿರ್ ಬರೆಸ್ಲು ಹೊೀದ. ಹೊೀಗುವಾಗ ‘ಬದಲಾವಣೆಯೀ ಬದುಕ್ನ
ಧ್ಮರ – ಎಂದು ಒಂದು ದ್ಡಡ ಪೀಸ್ಟಿರ್ ಬರಸ್ತ ಇದೀನ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ.
ಅಲಲ – ಯಾವನೀ ವಿಷ್ಟಜಂತು ಬರೆದ ಕಾಗದದಂದ ಹಿೀಗೆ ಒದಾದಡತ ಇದೆೀನಲಲ – ಥತ್ತ್ ಎಂದು ತನನು ಪೆದುದತನವನುನು
ಬೆೈದುಕೊಂಡ. ನಡುಮನೆಯಲ್ಲದದ ಕ್ನನುಡಯ ಎದುರು ಗ್ೀಪಾಲ ತಲೆ ಬಾಚಿಕೊಳುಳತತ ನಂತದದ. ಗ್ೀಪಾಲ ತರುಗಿ
ನೀಡ ಪಿರೀತಯಿಂದ ನಕ್ಕಿ. ತನನುನೆನು ದುರುಗುಟಿಟಿ ನೀಡುತತದದ ಜಗನಾನುಥನಗೆ ‘ಏನು ಬೆೀಕಾಗಿತುತ ಅಣಣ ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ.
ಜಗನಾನುಥ ಬೆಚಿಚಾದ. ನಜವಿದದರೆ? ಅಥವಾ ಸ್ುಳೆಳ? ಸ್ುಳ್ಳೀ ನಜವೊೀ ಹೆೀಳ್ೀವುರ ಯಾರೂರ್ ಇಲಲ. ಪಾರಯಶಃ ರಾಯರೂರ್
ಸ್ುಳೂರ್ಳಂತ ಅಂತ್ತಾರೆ; ಚಿಕ್ಕಿ ಸ್ುಳೂರ್ಳಂತ ಅಂತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆೀಗಿ ಅವರನನು ನಂಬಲ್? ಅಥವಾ ಈ ವಿಷ್ಟಜಂತು ಬರೆದು
ಪತ್ತಾರನನು ಹೆೀಗೆ ನಂಬಲ್ ? ನಜವೊೀ ಸ್ುಳ್ಳೀ ಅನನು ಪರಶೆನುಗೆ ಎಲೂರ್ಲ ಎಂದೂರ್ ನನಗೆ ಪರಿಹಾರವಿಲಲ.
ಗ್ೀಪಾಲನಗೆ ಏನೂರ್ ಉತತರ ಕೊಡದೆ ಜಗನಾನುಥ ಮಟಿಟಿಲು ಹತತ ಮೀಲೆ ಹೊೀದ. ಪಿಳಳನಗೆ ನಾಳೆ ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು.
ಏನು? ಅಲಲ ಅಥರಹಿೀನ. ಸ್ಂಕ್ಟವಾಗಿತದೆ ಅನನುೀದು ನಜ. ಈ ತಳಮಳಾನನು ಕ್ಣಿಣಟುಟಿ ನೀಡದೆ ವಿಧಿಯಿಲಾಲನನುಂದು
ನಜ. ಪರಿಹಾರವೆೀ ಇಲಲದ ಪರಶೆನುೀನನು ನನನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲ ಸ್ುತತಸಿೀ ಸ್ುತತಸಿೀ, ಅದರ ಸ್ುತತ ಸ್ುತ್ತಾತಡ, ಸ್ುತ್ತಾತಡೀ ನನನುನೆನು
ನೀಡಕೊೀತ ಸಾಯೀ ತನಕ್ ಬದುಕ್ತೀನ ಅನನುೀದು ನಜ.
ಅನುಮಾನಕೆಕಿ ಅವಕಾಶಾನೆೀ ಇಲೆದ ಇದೆರ ತ್ತಾನು ಹಿೀಗೆ ಯೀಚಿಸೀದು ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತೆತ? ತ್ತಾಯಿ ಜತ್ತೆ ನಾನು ನತಯ ಮಲಗತ
ಇದದದುದ. ಮಿಡ್ಲ್ಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಓತತ ಇದೆದ. ನದೆದ ಬಂದಲ್ರಲಲ. ಅಮಮ ಎದುದ ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡರು. ಅಪಪ ಸ್ತತ
ಮೀಲೆ ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕೊಕಿಬಾದುರ. ಆದರೂರ್ ಅಮಮ ಹಾಕೊಕಿಳತ ಇದದರು. ಎಲೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಎದುದ ಹೊೀದರು. ನಾನು
ಎಚಚಾರವಾಗೆೀ ಇದೆದ. ಯಾಕೆ ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಅಮಮ ಎದುದ ಹೊೀದುರ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗ ಯೀಚನೆ
ಮಾಡದೆನೆ? ನೆನಪಾಗಲಲ. ಎಚಚಾರವಾಗೆೀ ಇದೆದ ಅಂತ, ಹಾಗಾದೆರ ಯಾಕೆ ಈಗಲೂರ್ ನೆನಪು? ಬಹಳ ಹೊತತನ ಮೀಲೆ ಮತ್ತೆತ
ಬಂದು ಮಗುಗಲಲ್ಲ ಮಲಗಿದರು. ಎಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿದುರ? ಆಫಿೀಸ್ು ರೂರ್ಮಿನ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲದದ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಕೊೀಣೆಗ್ ಅಥವಾ
ಬಚಚಾಲ್ಗ್? ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಹೆಂಡತ ಸಾಕ್ಮಮ ಮಲಗತ ಇದದದುದ ಅಡಗೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕಿದ ಕೊೀಣೆೀಲ್. ಹಾಲು ತುಪಪದ ವಹಿವಾಟು
ಅವರದುದ. ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಿನ ಮಗಳು ಆಕೆ. ಸ್ಣಣ ಸ್ಣಣ ಕ್ಣುಣ, ಸಟಟಿ ಮೂರ್ತ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಮನೆೀಲ್ದದರೆ? ಹೌದು.
ಮಹಡ ಮೀಲೆ ಇನನುಂದು ರೂರ್ಮಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಮಲಗ್ ರೂರ್ಮಲೆಲ. ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಂಶಯಾನೆೀ ಹುಟಿಟಿರಲ್ಲಲ ಅಂದೆರ
ಕಾಗದದಲ್ಲ ಬದರದೆಲಲ ಸ್ುಳುಳ. ಹುಟಿಟಿದೆರ ಅವರು ಅಮಮನನು ಇಷ್ಟುಟಿ ಗೌರವಿಸ್ತ ಇರಲ್ಲಲ. ರಾಯರಿಗೂರ್ ಅಮಮ ಅಂದೆರ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಗೌರವ? ಅಮಮ ಹಾಗಾದೆರ ಬಚಚಾಲ್ಗೆೀ ಹೊೀಗಿ ಬಂದದುದ. ಆದರೆ ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೊೀಗ್ೀವಾಗ ಅಮಮ ಖಂಡತ ಎಲೆಯಡಕೆ
ಹಾಕೊಕಿಳಿತರಲ್ಲಲ. ಅಮಮ ನನನು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಮತ್ತೆತ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾದಗ ಬೆವರಿದದರ? ಅವರ ಕ್ೂರ್ದಲು ಕೆದರಿತತ?
ತನನು ಮನಸ್ುಸಿ ಸ್ಂಕ್ಟದಲ್ಲ ಕೆದತ್ತ್ರ ಇದದದದನುನು ನಲ್ಲಸ್ಲು ಪರಯತನುಸ್ುತತ ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ನೀಡದ. ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲ
ಮಗನುರಾದ ರಾಯರು, ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ರಂಗರಾವ್, ನಗುತತ ಓಡಾಡುತತದದ ಹುಡುಗರು; ಕ್ುಂಟುತತ ರಾಯರ ಹತತರ
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ಪಿಳಳ ಬಂದ. ಇಲಲ. ತಳವೆೀ ಇರದ ಕ್ೂರ್ಪದಲ್ಲ ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ಂತುತತಲೆೀ ಇರುವಂತ್ತೆ. ಇದು ನಜವಾದ ಸ್ಂಕ್ಟ
ಯಾಕೆೀಂದೆರ ಇದನನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೀ ಕ್ರಮಾನೆ ಇಲಲ.
ಅಮಮ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಾಯನ ಜತ್ತೆ ಕ್ೂರ್ತು ಪಗಡೆಯಾಡಾತ ಇದದರು. ಆಗ ಚಿಕ್ಕಿ ಜತ್ತೆಗಿತರದುರ. ಸಾಕ್ಮಮನೂರ್ ಇತರದುರ.
ಪೆರೈಮರಿ ಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲ ಇದಾದಗೆಲೀ ಅಪಪ ಸ್ತತರು. ಪಗಡೆಯಾಡೀವಾಗ ಅಪಪನೂರ್ ಇತರದುರ. ಅಪಪ ಆಡದಾದಗಲ್ೀ
ಹಾಡದಾದಗಲ್ೀ ನೆನಪಿಲಲ. ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಕ್ುಮಾರವಾಯಸ್ ಭಾರತ್ತಾನನು ಸಗಸಾಗ ಓದ ಅಥರ ಹೆೀಳಿತದುರ. ಅಪಪನಗೆ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಾಯಂದೆರ
ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆೀಂತ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆೀಳಾತರೆ. ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ೂರ್ಕಿಲಲ್ಲದಾದಗ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ,ಸಾಕ್ಮಮ, ಅಮಮ ಸ್ುಮಾರು ಎಂಟು ಹತುತ
ತಂಗಳು ಇಂಡಯಾನೆನುಲಲ ಸ್ುತತ ಬಂದುರ. ಆಗ ನನನು ಜತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಇದುರ. ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ೀಪಾಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಗು.
ಸಾಕ್ಮಮ ಅವನನನು ಮುದುದ ಮಾಡತದುರ. ಅಮಮನೂರ್. ಆದರಂದ ಎಲಲ ಖಂಡತ ಸ್ುಳುಳ. ಅಮಮನಗೆ ಹಿಂದ ಬತರತುತ. ಕಾಶ್ೀಂದ
ನನಗೆ ಶಾಲು ತಂದು ಕೊಟಟಿರು. ಅವರು ಮದಾರಸ್ಲ್ಲದದದುದ ಖಂಡತ ಸ್ುಳುಳ. ಅಲ್ಲ ಬಸ್ುರಾಗಿದದನನು ನೀಡದೆ ಅಂತ
ಬರದ್ೀನು ಕ್ುಷದರಜಂತು.
ಜಗನಾನುಥ ದ್ಡಡದಾಗಿ ನಟುಟಿಸಿರಿಟುಟಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ. ತುಂಬ ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಳಬೆೀಕೆನನುಸಿತು.
ಅಪಪನಗಿಂತ ಅಮಮನೆೀ ಶ್ರೀಮಂತಳು. ಈಗಿರೊೀ ಆಸಿತೀಲ್ ಮುಕಾಕಿಲು ಪಾಲು ಅವಳದೆದ. ಅಪಪ ಒಳೆಳ ಕ್ೃಷಗಾರ.
ಮೊಣಕಾಲ್ನ ತನಕ್ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ಆಳುಗಳೂರ್ ಹತತರ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಸ್ತ ಇದದ ಅಪಪ ಸಾಹುಕಾರೊೀರ, ಅಥವಾ ಫಿನೆಲ
ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ಸಿಲಕಿ್ ಜುಬಬ ಹಾಕ್ ಕೊೀಟುರ ಕ್ಛೆೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ೀತದದ ರೆೈಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಸಾಹುಕಾರೊೀರ ಅಂತ
ಅನುಮಾನ ಆಗಿತತುತ ಅಂತ ರಾಯರು ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿದೆೀನೆ.
ಗಂಡು ಹೆಣಿಣನ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲ್ಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗಳನನು ಇಂಗೆಲೀಂಡಲ್ಲ ನೀಡರೊೀ ನಾನು ಹಿೀಗೆ ಸ್ಂಶಯಪಡೀದೆೀ
ಆಶಚಾಯರ. ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಅಂದೆರ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಸ್ೂರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಹಜ ಅದು. ಸ್ಂಶಯನೂರ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಹಜ.
ಜಗನಾನುಥ ಉಲಾಲಸ್ದಂದ ಎದುದ ಮತ್ತೆತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಹತತರ ಇನನುಂದು ಸಿಗರೆೀಟು ತಗ್ಂಡು
ಹಚಿಚಾದ. ‘ಙ ou h ಚಿve give ಟಿ ಚಿ ಟಿe ತ ಜ ime ಟಿsio ಟಿ ಣ o ಣ he moveme ಟಿಣ. I ಚಿm ve ಡಥಿ
g ಡಚಿಣ e ಣ o ಥಿou’ ಎಂದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಇದರಿಂದ ಹಿಗಿಗದನೆಂದು ಸ್ಂತೀಷ್ಟವಾಯುತ. ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಬಟೆಟಿ
ತರಲು ರಂಗರಾವ್ಗೆ ದುಡುಡಕೊಟಟಿ. ‘ಬೆೀಗ ಬಂದು ಬಿಡ’ ಎಂದು ಸಿಗರೆೀಟ್ ಸೆೀದುತತ, ಪೀಸ್ಟಿರುಗಳನುನು ನೀಡುತತ
ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಅಡಾಡಡದ.
ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಸ್ಂಕ್ಟ ಮರುಕ್ಳಿಸಿತು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಕ್ೂರ್ದಲು ಕ್ತುತಕೊಳುಳವುದು ನೀಡ ರಗಳೆಯಾಯಿತು. ಅವತುತ
ರಾತ್ತೆರ ಅಮಮ ಎಲೆಯಡಕೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲ. ಬಾಯಲೆಲೀನಾದೂರ್ರ ಇಟಟಿಕೊಂಡು ಅಮಮ ಕ್ಕ್ಕಿಸಿಗೆ ಖಂಡತ
ಹೊೀಗ್ೀವರಲಲ. ಇದು ತೀಥರಯಾತ್ತೆರಗೆಂದು ಅಮಮ ಹೊೀಗಿದದರೆ ಮೊದಲೆ? ನಂತರವೆ? ಯಾವ ಬಣಣದ ಸಿೀರೆ
ಉಟಿಟಿದದರು? ಇಡೀ ಸ್ಂದಭರದ ಎಲಲ ಅಂಶಗಳನೂರ್ನು ನೆನಪಿನಂದ ಕ್ಟಿಟಿಕೊಳುಳತತ ಜಗನಾನುಥ ಹಲಸಿನ ಮರ ಒಂದರ ಬುಡ
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ನಂತ.
ಅಮಮ ಎದುದ ಕ್ೂರ್ತುರು. ನನನುನುನು ಮುಟಿಟಿದರು. ಯಾಕೆ ಮುಟಿಟಿದರು? ನದೆದ ಮಾಡತದೀನ ಎಂದು ಗಟಿಟಿಮಾಡಕೊಳಳಲು
ಮುಟಿಟಿದರೆ? ಆಮೀಲೆ ಎಲಹಾಕೊಕಿಂಡರು. ತಲೆದೆಸೆಯಲೆಲ ಹರಿವಾಣವಿತುತ. ಈಗಲೂರ್ ಉಪಯೀಗಿಸೀ ಹರಿವಾಣ.
ಇಲಲ-ಎದುದ ಹೊೀಗಿಬಂದ ಮೀಲೆ ಮಲಗ್ೀಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮಮ ಎಲೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡರು. ಅಮಮ ಎಲೆಯಡಕೆ ಜಗಿಯುವಾಗ
ಅವರ ಬಾಯಿವಾಸ್ನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಸ್ುಣಣ, ಚಿಗುರೆಲೆ ಬಾಯಲ್ಲ ರಸ್ವಾಗ್ೀ ವಾಸ್ನೆ. ಇಲಲ-ಬಚಚಾಲ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಅವರು ಎಲೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡದುದ. ಮುಂಚೆ ಅಲಲ. ಆದರೆ ಅಮಮ ಏನನಾನುದರೂರ್ ಜಗಿೀತ ಮಲಗ್ೀವ
ಅಲಲ. ಮಲಕೊಕಿಂಡು ತನನುೀಕೆ ಅಮಮ ನನಗೆ ಬಿಡತಲ್ರಲಲ. ಚಟಿಟಿ ಜೆೀಬಲ್ಲ ಕೊೀಡುಬಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಲಕೊಕಿಂಡು
ತನನುೀದೂರ್ಂದೆರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಟಿ. ಆದರೆ ಅಮಮ ಬೆೈತ ಇದದರು. ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಮಲಗ್ೀ ರೂರ್ಮಿಗೆ ನತಯ ಅಮಮ ಹೊೀಗಿತದದರು.
ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗದೆೀ ಇದದ ಹಾಗೆ ನತಯ ಹೊೀಗಿತದದರು.
ಅಡಗರು ಸಾನುನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಬಂದರು. ‘ಏನು ಕಾರುಬಾರು ನಡೆದದೆ’? ಎಂದು ಉಲಾಲಸ್ದಂದ ತನನುನುನು ಕೆೀಳಿ,
ಪಾರಯಶಃ ತನನು ಮುಖ ನೀಡ ಸ್ುಮಮನಾದರು. ಸಿೀದ ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು. ಈಗ ಶಾಲ್ಗಾರಮಕೆಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾತರೆ. ನನನು
ಪರಯತನುವೆಲಲ ಹಿೀಗೆ ನೀರಲ್ಲ ಮಾಡದ ಹೊೀಮ ಆಗತ ಹೊೀಗತ್ತೆತ.
ಹಸಿರು ಹಾವುಗಳು ಮೈಮೀಲೆಲಲ ಹರಿದಂತ್ತಾಯುತ. ರಾಯರನುನು ಕೆೀಳ್ೀದು. ನೀವು ಕ್ಡಮಯಾದೀತು. ಇದೆಲಲ ಶುದಧ
ಸ್ುಳೂರ್ಳಂತ ಅವರು ನಗಾತರೆ. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಯಾಗತ್ತೆತ. ಎಲಲ ಪುಳಕ್ಕಿಂತ ಮನಸಿಸಿಂದ ಜಾರಿ ಹೊೀಗಿಬಿಡತ್ತೆತ.
ರಾಯರಿದದಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗ್ದೂರ್ಂತ ಹೆಜೆಜೆಯಿಡಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಆದೆರ ರಾಯರ ಮನಸ್ಸಿಲೂರ್ಲ ಅನುಮಾನ ಬಿತತದಂತ್ತಾಗುತ್ತೆತ.
ಸ್ುಳೂರ್ಳಂತ ಅಂತ್ತಾರೆ. ಆದೆರ ಅವೂರ ನನನು ಹಾಗೆೀ ನಜವಿರಬಹುದೆೀನೀ ಅಂತ ಯೀಚಿಸೀಕೆ ಶುರುಮಾಡಾತರೆ. ಅಮಮನಗೆ
ನಾನು ಆಗ ಅನಾಯಯ ಮಾಡದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆತ.
ಹಲಸಿನ ಮರವನುನು ಶೂರ್ನಯ ದೃಷಟಿಯಿಂದ ನೀಡುತತ ನಂತ. ಯಾರೊೀ ಅಳಿರಬೆೀಕ್ು ಕ್ತತಯಿಂದ ಮರವನುನು ಗಾಯ
ಮಾಡದಲ್ಲ ಹಾಲು ಒಸ್ರಿ ಅಂಟಾಗಿತುತ. ಮುದಯಾದರೂರ್ ಹಣುಣ ಬಿಡತ್ತೆತ. ಕೆಂಪು ತಳೆ. ಜೆೀನುತುಪಪದಷ್ಟುಟಿ ಸಿಹಿ.
ಅಪಪನಗೆ ಕ್ೃಷಯಂದರೆ ಪಾರಣ. ಶ್ರೀ ಕ್ೃಷ್ಟಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮಂಜುನಾತ ದಶರನಕೆಕಿೀಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮರದ ಹಣಿಣನ
ತಳೆ ತಂದು ಖುಷಯಾಗಿ ಮಡಲ್ ಕೊಟಿಟಿದರಂತ್ತೆ. ಅಪಪ ನೀಡೀಕೆ ಹೆೀಗಿದೂರ್ರಂತ ನೆನಪಾಗ್ೀದ್ೀ ಇಲಲ.
ಅಪಪ ಎಂದು ಯೀಚಿಸೆತೀನೆ. ಯಾರು ನನ್ ಅಪಪ? ಅವರು ಸ್ತ್ತಾತಗ ಅಮಮ ಅತತರು, ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಅತತರು. ಯಾಕೆ ಅತತರು?
ಇಲಲ -ಯಾವತೂರ್ತ ನನಗೆ ಇದು ನಜವೊ ಸ್ುಳ್ಳ ಬಗೆಹರಿಯೀದೆೀ ಇಲಲ ಸಾಕ್ಮಮನಗೆ ಅಮಮ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸ್ರ ಮಾಡಸಿ
ಕೊಟಿಟಿದುರ. ಲಾಸ್ಟಿ್ ಬಸಿಸಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ಟಣಯಯ ಶ್ವಮೊಗಗದಂದ ಬರೊೀದನೆನು ಅಮಮ ಕಾಯತ ನಂತತರದುರ. ಸಾಕ್ಮಮಮನೂರ್ ನಂತರತ
ಇದುರ.
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ಜಗನಾನುಥನಗೆ ತನನು ಅಂತರಂಗದ ತೀವರ ತಳಮಳದಂದ ಇದದಕ್ಕಿದಂತ್ತೆ ಹರಳಿನಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾದ ಸ್ುಫುಟವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ
ಹುಟಿಟಿತು. ಸಿೀದಾ ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ನೀಟ್ ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರೆದ :
ಮುಖಯವಾಗಿ ಇದನುನು ನೀಡು. ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೀನನು ನಾಶ ಆಡ. ಜನರನನು ತೀವರ ಸ್ಂಕ್ಟಕೆಕಿ ಒಳಪಡಸೀದರ
ಮೂರ್ಲಕ್ ಅವರನನು ತಮಮ ಜೀವನಕೆಕಿ ಜವಾಬಾದರರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನನನುಂಥವನಗೂರ್ ನನನು ತ್ತಾಯಿ ಹಾದರ
ಮಾಡರಬಹುದೆಂಬ ಸ್ಂಶಯ ಇಷ್ಟುಟಿ ದಾರುಣವದ ನೀವನುನು ಯಾಕೆ ಉಂಟುಮಾಡದೆಯಂಬುದೆೀ ಅತಯಮತ ಮುಖಯ
ಪರಶೆನು. ನನನು ಒಳಗೂರ್ ಈ ಸ್ಂಶಯಕೆಕಿ ಪರಿಹಾರವಿಲಲ; ಹೊರಗೂರ್ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲಲ ಎಂದು ಗ್ತತದದರೂರ್ ನಜವೊೀ, ಸ್ುಳ್ಳೀ
ಅಂತ ಯಾಕೆ ಒದಾದಡತ ಇದೀನ? ಪಿಳಲ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಕೆೈಯಡಡದಾಗ ಇದು ಸ್ರಿ ಎಂದೆ. ಶಾಲ್ಗಾರಮನನು ಹೊಲೆೀರಿಗೆ ಒಡಡದೆ.
ಇಡೀ ಸ್ಮಾಜಕೆಕಿ ನಮಮ ಮನೆತನಾನನು ದೂರ್ರ ಮಾಡೀ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡದೆ, ಆದರೂರ್ ಕ್ುಲ, ಜಾತ, ಕ್ುಟುಂಬ ಎನನುೀ
ಭಾವನೆಗಳು ನನಗೆ ಮುಖಯವಾಗಿಯೀ ಉಳಿದವೆಯಂದು ಇದರ ಅಥರ. ಇಲಲವಾದಲ್ಲ ನಾನು ಔರಸ್ ಪುತರನಲಲ,
ಗುಢೀತಪನನುನರಬಹುದು ಅನನುೀದು ನನನುನುನು ಬಾಧಿಸ್ತ ಇರಲ್ಲಲ.
ಗಭರಗುಡಯಲ್ಲ ಹೊಲೆಯರು ಪರವೆೀಶ್ಸಿ ಜನರ ಮೀಲೆ ಆಘಾತವಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಬಯಸ್ುವ ನಾನು ನನನು ತ್ತಾಯಿಯ
ಯೀನಯಲ್ಲ ಅಗಿನುಸಾಕ್ಷಯಾಗಿ ಕೆೈಹಿಡದಾತನಗೆ ಮಾತರ ಪರವೆೀಶದ ಅಹರತ್ತೆಯಿರಬೆೀಕೆಂದು ಯಾಕೆ ಇಚಿಫುಸ್ುತ್ತೆತೀನೆ ? ತ್ತಾಯಿ
ಯೀನಯಲ್ಲ ಅನಯನ ಪರವೆೀಶದ ಸಾಧ್ಯತ್ತೆಗೆೀ ಇಷ್ಟುಟಿ ಸ್ಂಕ್ಟಪಡುವ ನನಗೆ ಗಭರಗುಡಯ ಕಾಣಿರಕ್ವನುನು ನಾಶಮಮಾಡುವ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆೀಯೀ? ಇದು ಸ್ುಳ್ಳೀ ನಜವೊ ಎಂದು ಅಂತರಂಗಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಬಿದದವನಂತ್ತೆ ನಾನು ಹುಡುಕ್ುತತದೆದೀನಲಲ,
ಇಷೆಟಿೀ ತೀವರವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರಂತಯನುನು ಅಪೆೀಕ್ಷಸ್ುತ್ತೆತನೆಯ? ಮಾಗರರೆಟಿಟಿನ ಅಂಡನ ಮೀಲ್ನ ಕ್ಲೆಯನುನು ಇನುನು
ಯಾರೊೀ ಸ್ವರುತತದಾದರೆಂದು ಊಹಿಸ್ುತತದದಂತ್ತೆ ನರಗಳಲ್ಲ ಬೆಂಕ್ ಹರಿದಾಡದಂತ್ತೆ ನನಗಾಗುವಾಗ ಸ್ಮಾಜದ ಜನ
ಆಪತವಾಗಿ ರಕ್ಷಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಾವನೆಗಳನುನು ಗ್ಂದಲಕೊಕಿಳಪಡಸ್ಲು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯ ?
ಆದರೆ ಹಿೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತತರುವಾಗಲೂರ್ ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತತದೆಯಂಬುದೂರ್ ನಜ. ಅನನುಸ್ುತತರುವುದನುನು
ವಿಚಾರ ತಪೆಪನುನುತತದೆ. ವಿಚಾರವನುನು ಮಟಿಟಿಭಾವನೆ ನಲುಲತತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಬಬಂದ.
ಇಷ್ಟುಟಿ ಬರೆದು ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ನಂತ. ಮನಸ್ುಸಿ ಹಗುರಾಗಿ ಯೀಚಿಸಿದ: ಚೌಡ ಕ್ದುದ ತನುನುತತದದ ಬಾಳೆಹಣುಣ ನಮಮ
ತೀಟದದಲಲವೆಂದು ಗ್ೀಗರೆದ ಹೊಲತಯನನು ನಾನು ಪಿರೀತಸ್ಲಾರೆ. ಈ ಹೊಲೆಯರೆಲಲ ವಿದಾಯವಂತರಾಗಿ, ಕೆಲವರು
ಸ್ತಯಪರಕಾಶರಂತ್ತಾಗಿ, ಯುವಕ್ರು ಟೆೈಟ್ಪಾಯಂಟ್ ತಟುಟಿ, ಕ್ುಕೆಕಿಯಲ್ಲ ಹೆೀಲು ಹೊರುವ ಅಗತಯ ಮಾಯವಾಗಿ,
ಮಂಜುನಾಥನ ಬದಲು ಎಲ್.ಎಸ್.ಡ.ಬಂದು- ಹಿೀಗೆ ಯೀಚಿಸಿದಾಗ ಎಲಲ ಬದಲಾಣೆಯೂರ್ ಅಥರಹಿೀನವೆನಸ್ುತ್ತೆತ.
ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ರುಣೆಯ ಹಿತವಾದ ಕ್ತತಲು ಅಮಮನಗೆ ಸಾಂತವನ ಕೊಟಿಟಿರಬಹುದು. ಅಮಮನ ಹಾಡನ ಮಧ್ುರವಾದ
ಬಳಕ್ುಗಳಲ್ಲ, ಜೀವನದ ನೀವೆಲಲ ತುಂಬಿದದರಬಹುದು. ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆಯಲೆಲ ಜೀವನದ ಸಾಥರಕೆಕಿ ಪಡೆಯ
ಹೊರಟ ನನಗೆ ನತಯ ಫಲ್ಸ್ುವ ಸ್ುಖ ದುಃಖ ಕ್ುಷಲಲಕ್ವಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ. ಯೀನಯಲ್ಲ ಬೆರಳು ಹಾಕ್ದಾಗಲೂರ್
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ವಿಭೂರ್ತಯನುನು ಪಡೆದವರಂತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಮೀಣ ಒಂದೆೀ ಉದೆದೀಶಕೆಕಿ ಬದಧನಾದ ರಾಕ್ಷಸ್ನಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತೆತ.
ಎಲಲರ ಜತ್ತೆ ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ೂರ್ತ್ತಾಗಲೂರ್ ಅದೆೀ ಯೀಚನೆ. ಈ ತನಕ್ ಶ್ರೀಮಂತಕೆ, ಮನೆತನದ ಘನತ್ತೆ ರಕೆಷಯಾಗಿತುತ. ಈ
ವಯವಸೆಥಾಯನುನು ನಾಶಮಾಡಲು ಕೆೈಯಡಡದೆ, ಆದದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಕ್ವಿಗಳು ಏನನಾನುದರೂರ್ ಕೆೀಳಲು ತಯಾಯರಾಗಬೆೀಕ್ು.
ಅಮಮ ಕೊಟಟಿ ಶಾಲ್ನಳಗೆ ಕಾಲು ಮುದುಡ ಮಲಗಿದಾದಗ ರೊೀದನ ಕೆೀಳಿ ಎದೆದೀಳಬೆೀಕ್ು. ಅವಧ್ೂರ್ತನಾಗದೆ ಕಾರಂತ
ಮಾಡೀದು ಅಸಾಧ್ಯಾಯಂತ ಅಡಗರು ಹೆೀಳಿದುದ ಕೊನೆಗೂರ್ ನಜವೆೀನ!
ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ರಂಗರಾವ್ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಬಾರಹಮಣರನನು ಮನೆೀಗ ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ರೆದರೆ ನಮಮ ತ್ತಾಯಿ ರೆೀಗಾತರೆ ಗ್ತತ? ನಮಮನೆೀಲ್ ಊಟ ಮಾಡಸಿ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಅವರ
ಜಾತ ಕ್ಳಿೀಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ?’
ಅಡಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಊಟಕೆಕಿ ಕ್ೂರ್ತ ಅಡಗರು ಅಂದರು:
‘ಬಾರಹಮಣಾಥರಕೆಕಿ ಸ್ಂಚಕಾರವಾದೀತೂರ್ಂತ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡತದೀನ ಅಷೆಟಿ. ಹೃಷಕೆೀಶಕೆಕಿ ಹೊೀಗ್ೀವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಲೆಲಲಲ
ನಾನು ಊಟ ಮಾಡದೀನ. ಹೆೀಳಾತರಲಲ? ಂಃe ಚಿ ಖ om ಚಿಟಿ ತhi ಟ e ಥಿou ಚಿಡe i ಟಿ ಖ ome’.
ಎಲಲರೂರ್ ನಗುತತ ಊಟ ಮಾಡದರು. ಕೆೈ ತಳೆದು ಹಿತತಲ್ಲಲ ಓಡಾಡುತತ ಜಗನಾನುಥ ತನನು ವಿಚಾರವನುನು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ
ಸ್ಪಷ್ಟಟಿಪಡಸಿಕೊಳಳಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ನಾನು ಈಗ ತಡಗಿರುವ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಂಪೂಣರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯ ಅಂತ
ಯೀಚಿಸ್ತ ಹೊೀಗ್ೀದರಲ್ಲ ಅಥರವಿಲಲ. ಯಾಕೆೀಂದೆರ ತಡಗ್ೀದರ ಮೂರ್ಲಕ್ವೆೀ, ಆಳವಾಗುತತ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾದ
ನಂಬಿಕೆ ಇದು. ನಾನು ಯಾರ ಮಗ ಎನನುೀದೂರ್ ಅಮುಖಯವಾಗುವಂಥ ಮಾನವಿೀಯ ಸ್ಮಾಜದ ಸ್ೃಷಟಿಗಾಗಿ ಈ ಎಲಲ
ಆತಂಕ್ಗಳನೂರ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೆೀಬೆೀಕ್ು. ನನನು ತ್ತಾಯಿ, ನನನು ಮಗ, ನನನು ಹೆಂಡತ ಎನನು ಭಾವನೆಗಳು ಈಗಿರೊೀ
ಸ್ವರೂರ್ಪದಲ್ಲ ಇರೊೀ ತನಕ್ ಜಾತ ಇರುತ್ತೆತ, ಆಸಿತ ಇರತ್ತೆತ. ಅಥವಾ ಆಸಿತ, ಜಾತ ಇರೊೀ ತನಕ್ ಅಂಥ ಭಾವನೆ ಇರತ್ತೆತ. ಈ
ಭಾವನೆಗಳ ರೂರ್ಪಾನೂರ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೀ ಪರಯತನುವೆೀ ಕಾರಂತ, ಪರಜಾಞಾ ಪೂವರಕ್ವಾದ ತಳಲಾಟಕಾಕಿಗಿ ಇನುನು ಮುಂದೆ
ನಾನು ಬದಧ. ಎಲಲವುದನೂರ್ನು ನೀಡಲು, ಎಲಲವುದನೂರ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲು ತ್ತೆರವಾಗಿ ನಾನು ನಲುಲತ್ತೆತೀನೆ.
ಒಂದು ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ಮೃದುವಾಗಿ ವಾಸ್ತವತ್ತೆೀನನು ಅಥರಮಾಡಕೊಳುಳತತ, ಇನನುಂದು ಕ್ಣಿಣನಲ್ಲ ವಾಸ್ತವತ್ತೆೀನನು ನಷ್ಟುಠುರವಾಗಿ
ತವಿಯುತತ, ಬದಲ್ಸ್ಲು ಹವಣಿಸ್ುತತ, ಈಗ ಕಾಮಿಸ್ುತತ, ಮತ್ತೆತ ನಲರಪತನಾಗುತತ, ಯಾಕೆ ಜಾತ ಇದೆ-ನನನುಳಗೂರ್ಅನನುೀದನನು ತಳಿಯುತತ, ಆದರೆ ಕ್ರಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಇದನನು ಮಿೀರುತತ, ತಲೆಯತತ ನಡೆಯೀ ಹೊಸ್ ಮನುಷ್ಟಯನಗಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತೆತೀನೆ. ವಿಸ್ಜರಸಿಕೊಳುಳತತ ಅವಾಹಿಸಿಕೊಳುಳತತ, ಕ್ರಮೀಣ ಆಕಾರವಾಗುತತ, ಕೌರಯರ ಹಿಂಸೆ ದುರಾಸೆಗಳ ದಾರಿೀಲ್
ನಡೆಯುತತ, ಮಂಜುನಾಥನನು ಕ್ರಗಿಸ್ುತತ ಹೆೀಲ್ನ ಕ್ುಕೆಕಿಯನನು ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆತೀನೆ. ಹೆರಳಿನಲ್ಲ ಹೂರ್
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ಮುಡದು ನಡೆಯುವ ಕ್ಪುಪ ಹೊಲತ ಬಾರಹಮಣನಗೆ ಬೆೀಕೆನನುಸ್ಲ್; ಒರಟು ಕ್ೂರ್ದಲ್ನ ಕ್ಪುಪ ಹೊಲೆಯನ ಅಪುಪಗೆ ಬಾರಹಮಣ
ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೆೀಕೆನನುಸ್ಲ್. ಆ ತನಕ್ ಭಾರತೀಯನಗೆ ನಜವಾದ ಗಾಂಭಿೀಯರವಿಲಲ. ಹೊಲೆಯರ ಭೂರ್ತ ಮಟಿಟಿ ಶೂರ್ಧ್ರರ
ಭೂರ್ತ ನಂತ. ಶೂರ್ದರರ ಭೂರ್ತ ಮಟಿಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಂತ. ಅವನ ತಲೆ ಮೀಲೆ ನನನು ಕ್ರಿೀಟ. ಅಡಗರ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ಅವನ
ಹೊಳಪು. ಅವನ ಆರಾಧ್ನೆಯಲ್ಲ ಅಮಮನ ಒದೆದ ಕ್ೂರ್ದಲು, ಅವನ ರಕೆಷಯಲ್ಲ ಹಾದರ, ಹುಟುಟಿ, ಸಾವು, ಸ್ಂಭೀಗ,
ಮಕ್ಕಿಳು, ತಲೆಯೀರಿದ ಹೆೀಲ್ನ ಕ್ುಕೆಕಿ, ಎಲಲದನೂರ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವನಂದ ಮತ್ತೆತ ಕ್ಸಿದುಕೊಳಳಬೆೀಕ್ು. ಅವನನುನು ಪೆೈರಾಗಿ,
ತ್ತಾಮರವಾಗಿ, ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಮೊಲೆಯಾಗಿ, ತಡೆಯ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ು. ಬಲುಬಗಳಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಬೆೀಕ್ು.
ಅಮಮನ ಯೀನಯಲ್ಲ ನನನುನುನು ಯಾರು ಪಡೆದರೆಂಬ ಸ್ಂಕ್ಟವನುನು ಹಿೀಗೆ ನಾನು ಗೆಲುಲತ್ತೆತೀನೆ, ಇನೂರ್ನು ನಜವಾಗಿರದ ಹೊಸ್
ಸ್ತಯವನುನು ಕಾಲದ ತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾಳೆ ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಬಿತತ ಕಾಯುತ್ತೆತೀನೆ.
ಹೊಗೆಸಪಿಪನ ಸ್ುಣಣ ಹಚುಚಾತತ ಅಂಗಳದಲ್ಲ ನಂತದದ ರಾಯರು ಪಿಳಳನನುನು ನೀಡ ಹೊರಟ ಜಗನಾನುಥನನುನು ತಡೆದರು :
‘ನಾನು ಇವತುತ ಹೊಲೆೀರ ಹುಡುಗರನನು ನೀಡ ಮಾತ್ತಾಡೆತೀನೆ. ನೀನು ಹೊೀಗಿ ಮಲಕೊಕಿ. ಮೈಯಲ್ಲ ಹುಷಾರಿರೊೀ ಹಾಗೆ
ಕಾಣಲಲ’.
‘ರಾಯರ’, ಜಗನಾನುಥ ತನನು ಯೀಚನೆಯಲ್ಲ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಮಾತು ಹುಡುಕ್ುತತ ನಂತ. ‘ನಾಳೆ ದೆೀವಾಲಯದ
ಪರವೆೀಶದಂದ ನಾನು ಊಹಿಸಿದೆದಲಲ ಆಗೆದೀ ಹೊೀಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊೀರಾಟ ಪಾರರಂಭವಾಗಿದೆೀಂತ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ. ಕಾಲ
ಚಲ್ಸೀಕೆಕಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾನೆೀನು ನಧ್ರರಿಸಿದೀನ ನಮಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು. ಈ ಆಸಿತ ವೆೈವಾಟನನು ಕ್ರಮೀಣ ಗ್ೀಪಾಲನಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಡತೀನ. ಇದ್ಂದು ಹೊರೆ. ನನನುನನು ಒಡೆರೆ ಅಂತ ಇವತತಗೂರ್ ಹೊಲೆೀರು ಕ್ರಿೀತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಂಘಟನೆ
ಮಾಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಇದೀನ. ರೆೈತರನುನು ಸ್ಂಘಟಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಅವರು ಭೂರ್ತರಾಯನಗೆ ಹೆದರಿ ಜಮಿೀಂದಾರುರ ಕೆೀಳಿದ
ಗೆೀಣಿೀನನು ಕೊಡೆದ ಇದದಂಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ು. ಹೊಲೆೀರನೂರ್ನು ಸ್ಂಘಟಿಸ್ಬೆೀಕ್ು. ಯಾವದೂರ್ ನಾಟಕ್ೀಯವಾಗಿ ಆಗಲಲ ಅಂತ
ತಳ್ಕಿಂಡು ಕಾಯೀದನನು ಕ್ಲ್ೀಬೆೀಕ್ು.’
ರಾಯರು ಹೊಗೆಸಪಪನುನು ಬಾಯಲ್ಲಟುಟಿ ನಸ್ುಗನಗುತತ ಹೆೀಳಿದರು :
‘ನಂಗ್ಂದು ವಿಷ್ಟಯ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತದೆದ. ಏನು ಮಾಡಯೂರ್ ಏನೂರ್ ಆಗೆದ ಹೊೀಗಬಹುದು-ಈ ನೆಲದ ಗುಣಾನೆೀ
ಅಂಥದುದ. ಆದೂರ್ರ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೊಲೆೀರ ಜತ್ತೆ ಮರವಣಿಗೆೀಲ್ ಬರೊೀದೂರ್ಂತ ನಶಚಾಯ ಮಾಡದೀನ’.
ಜಗನಾನುಥನ ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಕ್ೃತಜಞಾತ್ತೆಯ ನೀರಾಡದುದ ಕ್ಂಡು ರಾಯರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡದರು :
‘ಮಹರಾಯ ನೀನು ಹೆೀಳ್ೀದನೆನುಲಲ ನಾನು ಒಪಿತೀನ ಅಂತ ಇದರ ಅಥರವಲಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಹಿೀಗೆ ಸಂಟ ಕ್ಟಿಟಿ
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ನಂತ್ತಾಗ ನಾನು ಹೆದರಿದೆರ ಸಾಯೀತನಕ್ ನಾನು ನಾಚಿಕೊೀ ಬೆೀಕಾದೀತು. ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೀ ಉಪಾಯ-ಅಷೆಟಿ’.
ತುಂಬ ಆಯಾಸ್ವಾಗಿತುತ, ಜಗನಾನುಥ ಮಲಗಿ ನದೆರ ಮಾಡದೆ.
---ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೆೀವಾಲಯದ ಮುಖಯ ಪೂಜಾರಿಗಳಾದ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ಅವಸ್ರದಲ್ಲ ನಡೆಯುತತ, ಯಾವುದೆೀ
ಮಂತರವನುನು ಗ್ಣಗುತತ, ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹಿಂದನ ಓಣಿಯಲ್ಲದದ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ದಾಯಾದಯಾದ ನಾಗರಾಜ
ಜೀಯಿಸ್ ಈಚೆಗೆ ಹೆಚಿಚಾಕೊಂಡದದ: ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಲೂರ್ ತ್ತಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಲೆಲಂದು ಹೆೀಳಿದದನಂತ್ತೆ. ಪೂಜೆ
ಮುಗಿಸಿ ಬರುತತದಾದಗ ಪರಭುಗಳ ಸೀದರಳಿಯ ವೆಂಕ್ಟರಾಯ ಕಾಮತ್ತ್ ನಲ್ಲಸಿ ಕ್ವಿಯಲ್ಲ ಈ ವಿಷ್ಟಯ ತಳಿಸಿದಾಗ
ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತುತ. ‘ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂರ್ ಯಾಕೆ ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗಿಲಲ ಹೆೀಳಿ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರೆೀ ?
ಭೂರ್ತರಾಯನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಹೌದ್ ಅಲಲವೊ? ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನನು ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ನಾಶ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಿೀತ ಉಳಿೀಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಹೆೀಳಿ? ಜೀಯಿಸ್ರ ಬುದಧ ನಮಗೆ ಗ್ತತಲಲವೊ? ಮಗ ಬೆೀರೆ
ಲಾಯರಲಲವೊ? ‘ನಾಳೆ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶವಾಗಲ್- ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನ ಪೂಜೆೀಲ್ ಏನು ಕಾಣಿರಕ್ ಉಳಿದದೆ ನೀಡೆತೀನಲಲ.
ನಾನು ಕೊೀಟಿರಗೆ ಹೊೀಗೆೀ ಸೆೈ’ ಎಂದು ಜೀಯಿಸ್ರು ಅಂಗಡಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆೀಳಿದರು. ಒಟಾರೆ ಮಂಗನಗೆ ಏಣಿ
ಹಾಕ್ಕೊಟಟಿ ಹಾಗಾಯುತ ಅಂತ ನಾನು ಮಾವನಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ.’
ತನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮತ್ತ್ಗೆ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರಲ್ಲಲ.
‘ಮನೆೀಲ್ ಒಂದು ದುಮರರಣವಾಯುತ. ದೆೀವರು ನೀಡಕೊೀತ್ತಾನೆ’ ಎಂದಷೆಟಿ ಹೆೀಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದದದರು.
ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ನೀಡಲು ಭಜರರಿ ಮನುಷ್ಟಯ. ಕ್ವಿಗಳಲ್ಲ ವಜರದ ಒಂಟಿ; ಬೆನನುನ ಮೀಲೆ ಇಳಿಬಿಟಟಿ ಅಧ್ರ ನೆರೆತ ತುಂಬು
ಜುಟುಟಿ; ಕ್ುತತಗೆಯಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟಿದ ರುದಾರಕ್ಷ; ಹಣೆಯಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಸೆಪಶಲ್ ಪರಸಾದವಾದ ಕ್ಸ್ೂರ್ತರಿ ಬೆರೆಸಿದ
ಕ್ುಂಕ್ುಮ.
ಅಪಪನ ಹೆಜೆಜೆ ಸ್ಪಪಳ ಕೆೀಳಿದದರೆ ಒಳಮನೆಯ ಮೂರ್ಲೆಯಲ್ಲ ಕ್ಟಕ್ಗೆ ಹತತರವಾಗಿ ಕ್ೂರ್ತು ದೆೀವದಾಶ ಕಾದಂಬರಿ ಓದುತತದದ
ಗಣೆೀಶ ಖಂಡತ ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಮುಚಿಚಾಡುತತದದ; ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಯುಯವುದರಲಲ ದ್ನೆನು ಮಾಡುವುದರಲಲ ಮಗನುನಾದಂತ್ತೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳತತದದ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟುಟಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿದದನೆಂದರೆ ಅಪಪ ಒಳಗೆ ಬಂದದುದ ಗ್ತ್ತಾತಗಲ್ಲಲ.
ಹತತರ ನಂತದುದ ಕಾಣಿಸ್ಲ್ಲಲ; ದುರುಗಟಿಟಿ ನೀಡದುದ ತಳಿಯಲ್ಲಲ. ಅಪಪ ಕ್ಪಾಳಕೆಕಿರಡು ಬಾರಿಸಿ, ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಜಜಜೆ,
ಪುಸ್ತಕ್ವನುನು ಕ್ತ್ತೆತಸೆದು, ರಟೆಟಿಹಿಡದು ಎಳೆದಾಗ ಗಣೆೀಶ ಬುಸ್ುಗುಡುತತ ಎದುದ ನಂತ. ಅಪಪನನುನು ಚಚಿಚಾ ಸಾಯಿಸ್ಬೆೀಕೆಂಬ
ರೊೀಷ್ಟವನುನು ಉಗಿಗನಂದಾಗಿ ಮಾತನಲೂರ್ಲ ವಯಕ್ತಮಾಡಲಾರದೆ, ದೆವೀಷ್ಟ ಕಾರುವ ಕ್ಣುಣಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕ್ದ. ದೆೀವದಾಸ್
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ಕಾದಂಬರಿ ತನನುಳಗೆ ಹುಟಿಟಿಸಿದದ ಮೃದುವಾದ ಭಾವನೆಯನುನು ಎದುರಿಗೆ ನಂತ ರಾಕ್ಷಸ್ ಹೆೀಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ದನಲಲ; ಪುಸ್ತಕ್ದ
ಲೀಕ್ದಲ್ಲನ ಪಾತರಗಳ ಜತ್ತೆ ಒಡನಾಡುತತದದ ಸಾವಭಿಮಾನಯಾದ ತನನುನುನು ಮತ್ತೆತ ಈ ಕ್ುಷದರ ವಾಸ್ತವತ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ತಂದು
ಬಿಸಾಕ್ದನಲಲ ಎಂದು ಅಪರಯತನುವಾಗಿ ಕ್ಣಣಲ್ಲ ನೀರಾಡತು.
ಅಪಪನ ಸ್ಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರರಂಭವಾಯಿತು- ಯಥಾ ಪರಕಾರ ‘ಜೀಬದರ ಮುಂಡೆೀದೆ’ ಎನುನುವ ಪದಗುಚಛೆದಂದ. ಕ್ತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ್
ಓತತ ಸಾಯಿತೀಯಲಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮಯಾರದೆ ಉಂಟ ನನಗೆ; ಕ್ೂರ್ಳು ತಂದು ಕೊಬಿಬದರೆ ಸಾಕ್; ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೂರ್
ನನಗೆ ಯಾಕೆ ವಿವೆೀಕ್ ಬಲ್ರಲಲ-ಬೆೈಗಳಗಳು ಏರಿದಂತ್ತೆ ಲ್ಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಬಿಲವಪತ್ತೆರಯನೆನುಸೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಂದು
ಈಗ್ಂದು ಕ್ಪಾಳಕೆಕಿ ಏಟು ಬಿೀಳುತತತುತ. ಗಣೆೀಶನ ರೊೀಷ್ಟ ಕ್ೂರ್ಡ ಹಾಗೆಯೀ ಏರುತತ, ಈ ಬೆೈಗಳ ಈ ಏಟು
ಕೊನೆಗ್ಳಳಬೆೀಕಾದ ಮುಹೂರ್ತರ ನರಿೀಕ್ಷಸ್ುತತ, ತನನು ಕೆೈಗಳೂರ್ ಇಕೊೀ ಈಗಲೀ ಇನನುಂದು ಕ್ಷಣದಲಲೀ
ಮೀಲಕೆಕಿೀರುತ್ತಾತವೆ, ಬಿೀಸ್ುತ್ತಾತವೆ, ಬೆೈಯುವಾಗ ತುಟಿಗೆ ಒತತ ಮೀಲಕೆಕಿ ಕೆಳಕೆಕಿ ಚಲ್ಸ್ುವ ಅಪಪನ ಅಲುಗುವ ಉಬುಬ
ಹಲುಲಗಳನುನು ಉದುರಿಸ್ುತ್ತಾತವೆ, ಆಗೆಲಲ ಶಾಂತವಾಗುತತದೆ ಎಂಬ ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲ ಕ್ವಿಯ ಒಳಗೆ ಅಪಪನ ಧ್ಯಾರಾಕಾರವಾದ
ಮಾತನ ಕ್ಂಪನವನುನು ಮಾತರ ಅನುಭವಿಸ್ುತತ, ತನನು ಈ ಸಿಥಾತಯನುನು ಬಾಗಿಲ್ನಂದ ಇಣುಕ್ ನೀಡ ಹಿಂದಕೆಕಿ ಹೊೀದ ತನನು
ಹೆಂಡತಯ ಉದಾಸಿೀನದಲ್ಲ ತನನು ರೊೀಷ್ಟ ಗಡ ಮಿೀರಿ ಸ್ಫಲವಾಗುತತದೆ ಎಂದು ಅಪೆೀಕ್ಷಸ್ುತತ ಇರುವಾಗ ಸ್ುಬಾರಯ
ಅಡಗರು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ‘ಏನು ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನವರು ರುದಾರವತ್ತಾರಿಗಳಾಗಿದಾದರಲಲ’ ಎಂದದದರಿಂದ ಅಪಪನ ಕೊೀಪ
ಇನನುಂದು ಮಗುಗಲ್ಗೆ ಹೊರಳಿ ಬೀಗಾರು ದುಃಖವಾಯಿತು:
‘ನೀಡ ಅಡಗರೆೀ, ಎಷ್ಟುಟಿ ದನಾಂತ ನಾನು ದುಡದು ಸಾಯಲ್? ಮೂರ್ರು ಹೊತೂರ್ತ ಈ ಘಟಿಂಗ ಏನೀ ಪೀಲ್ ಪುಸ್ತಕ್
ಹಿಡಕೊಂಡು ಕ್ೂರ್ತತ್ತಾರನೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೂರ್ ಜವಾಬಾದರಿ ಬರಲ್ಲಾಲಂದೆರ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳಿ’.
ಇನುನು ಅಪಪನ ಗ್ೀಳಿನ ಕ್ಥೆ ನರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತತದೆ. ಇದೂರ್ ಕ್ೂರ್ಡ ಒಂದಲಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲ
ನಲಲಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದು ಊಟಕೆಕಿ ಹೊತ್ತಾತಗಿ ಹಸಿವಾಗುತತದೆ: ನನಗೆ ಮತ್ತೆತ ಮಧ್ಯಾಯಹನುದ ಸಾನುನದ ಹೊತ್ತಾತಗುತತದೆ. ಬೆಳಿಗೆಗ
ಚಳಿಯಲ್ಲ ಹೊಳೆಸಾನುನ ಮಾಡದದು. ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಮನೆೀಲೆ ಬಿಸಿನೀರು ಹೊಯುದಕೊೀಬಹುದು. ಅಪಪನಲಲದದದರೆ ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕ್ಕೊೀಬಹುದು; ಲಂಗ್ೀಟಿ ಸ್ಹ ಇಲಲದಂತ್ತೆ ದುಂಡಗೆ ನಲಲಬಹುದು; ಬೆತತಲೆ ಮೈಗೆ ಬೆೀಕಾದಷ್ಟುಟಿ ಬಿಸಿನೀರು
ಹೊಯುದಕೊೀಬಹುದು. ಗಣೆೀಶ ಕೆಂಡದ ಮೀಲ್ಟುಟಿ ಬಾಡಸಿದ ಬಾಳೆಲೆಯನುನು ಕೊಯುದ ದ್ನೆನು ಮಾಡುತತ ಕ್ೂರ್ತ.
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಧ್ವನ ತಗಿಗಸಿ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ನೀಡ ನನಗೂರ್ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗ. ಮಾತು ಕೆೀಳಲಲ. ಆದರೆ ಹೊಡೆದು ಪರಯೀಜನವಿಲಲ. ಹಿೀಗೆ ನೀವು ಹೊಡೆದರೆ
ಗಣೆೀಶನಗೆ ಮತ್ತೆತ ಬುದಧಭರಮಣೆಯಾದೀತು ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ’.
‘ನಾನು ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಪೂಜೆಗೆ ಉತತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೆೀಕಾದ ಇವನು ಹಿೀಗೆ ಮಾಡದರೆ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳಿ.
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ನಾನು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಹೆೀಳ್ೀದೆಲಲ ಅಡಗರೆ – ನನಗೆ ಈಚೆಗೆ ಯಾಕೊೀ ನತ್ತಾರಣ, ಆದರೂರ್ ಮದುವೆ ಮುಂಜ ಪೌರೊೀಹಿತಯ
ಅಂತ ಎಲಲ ನಾನೆೀ ನೀಡಕೊೀಬೆೀಕ್ು. ಈ ಘಟಿಂಗನಗ್ ಮಡಯಿಲಲ, ಮೈಲ್ಗೆಯಿಲಲ-’
ಗಣೆೀಶ ದ್ನೆನು ಕ್ಟಿಟಿ, ಹಿಡಕ್ಡಡಯಿಂದ ಅದರ ಎರಡು ಪಕ್ಕಿಗಳನೂರ್ನು ಚುಚಿಚಾ ಭದರಪಡಸಿ ಒಂದರಮೀಲಂದನುನು ನೀಟಾಗಿ
ಇಟುಟಿ ತನನು ಅವಮಾನವನುನು ಮರೆಯಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಅಪಪ ಆಡುವ ಎಲಲ ಮಾತುಗಳಲೂರ್ಲ ಈ ಉತತರಾಧಿಕಾರತವದ
ಪರಸಾತಪ ಬಂದೆೀ ಬರಬೆೀಕ್ು. ಅಮಮ ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ಅವರು ಎರಡನೆೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಕೊಳಳಲು ಕಾರಣ ಮಂಜುನಾಥನ
ಪೂಜಾರಿಯಾಗಬೆೀಕಾದ ತನನುನುನು ನೀಡಕೊಳಳಲು ಒಂದು ಹೆಂಗಸ್ು ಮನೆಯಲ್ಲ ಬೆೀಡವೆ ಎಂದು! ತನಗಿಂತ ಸ್ವಲಪ ಹೆಚುಚಾ
ವಯಸಿಸಿನ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತಾಯಿಗೆ ಹುಟಿಟಿದ ಎರಡು ಮಕ್ಕಿಳಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂರ್ ಗಂಡಾಗದರುವುದೂರ್ ತನನು ತಪಾಪಗಬೆೀಕೆ ? ಹೊೀಗಲ್
ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಮದುವೆಯಾದೂರ್ದ ಈ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತಾಯಿಯ ಅಣಣನ ಮಗಳು. ಕಾರಣ-ಅಪಪ ಸ್ತತ ಮೀಲೆ ತ್ತಾನು ಪೂಜೆಯ
ಉತತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದಾಗ ಪೌರೊೀಹಿತಯದ ನತಯವಿಧಿಗಳನೆನುಲಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಡಯಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಲಲಂತಹ
ಕ್ುಲ್ೀನ ಹೆಣುಣ ನನಗೆ ಬೆೀಕೊ, ಅಥವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಡುಗಿಯಂತ್ತೆ ವಾರೆ ಬೆೈತಲೆ ತ್ತೆಗೆದು ಸಿನಮಾ ನೀಡುವ ಹುಡುಗಿ
ಬೆೀಕೊ ಎಂಬುದೆೀ ಆಗಿತುತ.
ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಗಣೆೀಶ ಕ್ದುದ ಬಿೀಡ ಸೆೀದಬಲಲಂತಹ ಒಂದು ಗುಪತ ಜಾಗ ಸ್ಹ ಇರಲ್ಲಲ. ಒಮಮ ಒಂದು ಬಿೀಡ
ಸೆೀದದದನನು ಕ್ಂಡ ಆಳ್ಬಬ ಗುಟಟಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗ್ೀ ಹೆೀಳಿದ ಮಾತು ಇಡೀ ಊರಲ್ಲ ಗುಲಾಲಗಿ ಅಪಪನ ಕ್ವಿಮುಟಿಟಿ ಬೆನನುನ
ಮೀಲೆ ಬಾಸ್ುಂಡೆಗಳೆೀಳುವಂಥ ಏಟಾಗಿತುತ.
ಮಂಜುನಾಥನ ಪೂಜೆಗೆ ಉತತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೆೀಕಾದವನಗೆ ಇಂಗಿಲಷ್ ಓದೆೀಕೆ? ಕ್ಥೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಯಾಕೆ? ಸಿನಮಾ ಯಾಕೆ?
ಪಿರೀತಸೀ ಹೆಂಡತ ಯಾಕೆ? ಕಾಲರ್ ಇರೊೀ ಅಂಗಿ ಯಾಕೆ? ಚಪಪಲ್ ಯಾಕೆ?… ಹೆಂಡತ ಯಮುನ ಮಲಗ್ೀದು
ಚಿಕ್ಕಿಮಮನ ಜತ್ತೆ; ತಥಿ ವಾರ ನೀಡ ತಂಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವು ದನ ಮಾತರ ತನನು ಜತ್ತೆ ಮಲಗ್ೀದು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತ ಎದುರು
ನತಯ ಏಟು ತನನುೀ ತನಗೆ ಅವಳು ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲಗಿದಾಗ ಅಲೆಲೀ ಸ್ವಲಪ ದೂರ್ರದಲ್ಲ ಅಪಪ ಮಲಗಿದಾದನೆಂಬುದೂರ್,
ಯಾವ ಹೊತತಗಾದರೂರ್ ಎದುದ ತನನುನುನು ಗದರಿಸ್ಬಹುದೆಂಬುದೂರ್ ಸ್ದಾ ಜಾಞಾಪಕ್ದಲ್ಲರುವಾಗ ಸೆಟೆದುಕೊಂಡು
ಮಲಗಿದವಳಿಗೆ ಏನು ತ್ತಾನೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆನನುೀಸಿೀತು? ನಟಸಾವರಭೌಮ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಣರನೆಗಳೆಲಲ ಮುಷಟಿ ಮೈಥುನದ
ಹೊತತನ ಕ್ಲಪನಾ ಜಗತತನ ಉಣಿಸ್ುಗಳಾಗಿದದವು – ಅಷೆಟಿ.
ಯಮುನ ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಬಾಡಸಿದ ಬಾಳೆಲೆಗಳನುನು ತಂದಟುಟಿ ಹೊೀದಳು. ಬಾಡಸಿದ ಬಾಳೆಲೆಯ ವಾಸ್ನೆ ಸ್ದಾ ತನನು
ಮೂರ್ಗಲ್ಲರುತತದೆ. ಸ್ದಯ – ಅಪಪನ ಕ್ೂರ್ಗಾಟ ತನನುನುನು ಬಿಟುಟಿ ತ್ತಾನು ಓದದ ಅತುಯತತಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಧಿೀರೊೀದಾತತ
ನಾಯಕ್ನನುನು ಹೊೀಲುವ ಜಗನಾನುಥರಾಯರ ಮೀಲೆ ತರುಗಿತುತ.
‘ಯಾರಾದರೂರ್ ಅಪಪನಗೆ ಹುಟಿಟಿದ ಮಗ ಇಂಥ ನೀಚ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಮುಂದಾಗಾತನ ಹೆೀಳಿ. ಎಲಲ ಕ್ಡೆಯೂರ್ ಈಗ ಬರಹಮ
ದೆವೀಷ್ಟವೆೀ. ಅಮಲಾದರ ಬರಹಮದೆವೀಷ, ಡೀಸಿ ಬರಹಮದೆವೀಷ, ಮಂತರ ಮಂಡಲ ಬರಹಮದೆವೀಷ – ಕೊನೆಗೆ ದೆೀವಸಾಥಾನದ
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ಧ್ಮರದಶ್ರಯಾಗಿದದ ಇವನೂರ್ ಬರಹಮದೆವೀಷಯಂದರೆ…’
ಗಣೆೀಶ ನರಿೀಕ್ಷಸಿದಂತ್ತೆ ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ಬಾರಹಮಣ ಧ್ಮರದ ಬಗೆಗ ಅಸ್ಖಲ್ತ ಭಾಷ್ಟಣ ಶುರುಮಾಡದರು:
‘ವೆೀದಾಂತ ಏನು ಹೆೀಳತ್ತೆತ?
ಜನನುನಾ ಜಾಯತ್ತೆೀ ಶೂರ್ದರಃ! ಕ್ಮರಣಾ ಜಾಯತ್ತೆೀ ದವಜಃ!
ವೆೀದಪಾರಾಯಣಾತ್ತ್ ವಿಪರಃ-ಅಷೆಟಿೀ. ಬರಹಮಜಾಞಾನೆೀತ ಬಾರಹಮಣಃ!
ಈ ಗಣೆೀಶನಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳಿತೀನ: ಅಲಲವೊ ಏನೆಲಲ ಪೀಲ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಓತತ? ಈ ಕ್ನನುಡದಲ್ಲ ಇವೆಲಲ ಏನು ಬರೆದಾವೊ?
ಲಲ್ತ್ತಾ ಸ್ಹಸ್ರನಾಮದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಶ್ಲೀಕ್ಕೆಕಿ ಸ್ಮನಾದುದ ನನಗೆ ಕ್ಂಡದೆಯೀನ? ಯೀನಮುದಾರ ತರಖಂಡೆೀಶ್
ತರಕೊೀಣಾಂತರ ದೀಪಿಕಾ! ಆಬಾಲ ಗ್ೀಪವಿದತ್ತಾ – ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಡಗರೆೀ? ಒಟುಟಿ ಕ್ಲ್ಕಾಲ. ಇಲೆದ ಇದೆರ
ಸ್ತುಕಿಲ ಪರಸ್ೂರ್ತನಬಬನಗೆ – ಈ ದೆೀವರ ಕ್ರಿೀಟ ಅವನ ಪಾರಣಾನನು ಉಳಿಸಿದುದ ಅನನುೀದು ಮರೆತು – ದನಾ ತನನುೀ
ಹೊಲೆೀರನನು ದೆೀವಾಲಯದ್ಳಗೆ ತರಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಅನನುಸ್ತಲಲ – ಅದು ಆಶಚಾಯರ. ಪರತಮಾಪರತಷಾಠುಪನ ವಿಧಿ ಗ್ತತರೊೀ
ನಮಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್? ಜಗನಾನುಥ ಲಾಗ ಹಾಕ್ಲ್ ಬೆೀಕಾದರೆ ಈ ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಗೆ ಚಾಂಡಾಲ ಪರವೆೀಶ ಸಾಧ್ಯವೆೀ
ಇಲಲ. ಎಷ್ಟುಟಿ ಲಕ್ಷ ವಷ್ಟರಗಳಿಂದ ಇರೊೀ ದೆೀವಸಾಥಾನವಿದು; ಕಾಶ್ ಬಿಟಟಿರೆ ಇಷ್ಟುಟಿ ಕಾಣಿೀರಕ್ವಿರೊೀ ಪುಣಯಸ್ಥಾಳವೆೀ ಇಲಲ
ಅಂತ್ತಾರೆ. ಶತ್ತಾಯ, ಸ್ಹಸಾರಯ, ಲಕಾಷಯ, ಅಚಂದಾರಕಾರಯ ಅಂತ ದೆೀವರನನು ಪರತಷಾಠುಪಿಸ್ುತ್ತಾತರಲಲ- ಪರಶುರಾಮ
ಮಂಜುನಾಥನನೆನು ಆಚಂದಾರಕಾರಯ ಸಾಥಾಪಿಸಿದುದ. ಧ್ಯಾಯನವಾಸ್, ದಧಿವಾಸ್, ಕ್ಷೀರವಾಸ್, ಜಲವಾಸ್ಗಳೆಲಲ ಆಗಿ ಪರತಷಾಠುಪನೆ
ಮಾಡರೊೀ ಮಂಜುನಾಥನನನು ನಾಶಮಾಡಬಲಲ ನರಮನುಷ್ಟಯ ಹುಟಿಟಿಲಲ…ಹುಟಟಿಲಾರ.’
ಅಪಪನ ಒಂದ್ಂದು ಮಾತಗೂರ್ ಉಬುಬಹಲುಲ ತುಟಿಯನನುತತ ಅಲಾಲಡತು; ಕ್ವಿಯ ವಜರದ್ೀಲೆಗಳು ಮಿರುಗಿದುವು.
ಅಡಗರು ‘ಹೊೀಗಿ ಬತ್ತೆೀರನೆ’ ಎಂದು ಎದುದ ಹೊೀದರು. ಗಣೆೀಶನಗೆ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಮತ್ತೆತ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಯಾವುದ್ೀ ದ್ನೆನು ಸಟಟಿಗಾಯಿತ್ತೆಂದ್, ತ್ತೆೀದ ಗಂಧ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲೆಲಂದ್, ಆ ಪುಸ್ತಕಾನನು ಯಾವ ಸ್ೂರ್ಳೆಮಗ ನನಗೆ
ಕೊಟಟಿನೆಂದ್ ಮತ್ತೆತ ಬೆೈಗಳ ಶುರವಾದರೆ ಏನುಗತ?
ಬೆೈರಾಸ್ ಉಟುಟಿ ಬೆೈರಾಸ್ ಹೊದದದದ ಗಣೆೀಶ ಅವಸ್ರದಲ್ಲ ಎದುದ ಸಾನುನದ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ. ಮಂಜುನಾಥನನು ನಾಶಮಾಡೀ
ನರಮನುಷ್ಟಯ ಹುಟಿಟಿಲಲ-ಹುಟಟಿಲಾರ ಎಂದು ಅಪಪ ಹೆೀಳಿದುದ ಅವನ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲ ನಾಟಿತುತ. ಸಾನುನದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕ್ುವ ಧ್ಯೆೈಯರ ಮಾಡ ಬಟೆಟಿಯನೆನುಲಲ ಬಿಚಿಚಾ ಬೆತತಲೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕ್ಯದುರು ನಂತ. ರಾತ್ತೆರ ಲಂಗ್ೀಟಿ ಕ್ಟಟಿದೆ
ಮಲಗಿದರೂರ್ ಅಪಪ ಬೆೈಯುತ್ತಾತನೆ. ಗಿಂಡಯಲ್ಲದದ ಕೊಬಬರಿ ಎಣೆಣಯನುನು ತಡೆ ಸ್ಂದಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡು ಮೈಗೆಲಲ
ಬಳಿದುಕೊಳುಳತತ ಬೆಂಕ್ಯ ಎದುರು ಸ್ುಖಿಸಿದ.
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ಹೊರಗಿನಂದ ಅಪಪನ ಅಬಬರ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ಚಾಡ ಹೆೀಳಿರಬೆೀಕ್ು: ‘ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಏನು ಮಾಡತದಯ ಶನ?
ಒಳೆಳ ತುರುಕ್ರ ಹಾಗೆ ಲಂಗ್ೀಟಿಯಿಲಲದೆ ಸಾನುನ ಮಾಡತದಯೀನ?’
ಹಗಲು ಲಂಗ್ೀಟಿ ಬಿಚುಚಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ೀದು ಕ್ಕ್ಕಿಸಿಸಿಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ಬಿಟಟಿರೆ ಸಾನುನ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಆಪತ
ಘಳಿಗೆಯಲೂರ್ಲ ಅಪಪ ಅಬಬರಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ. ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹೊಯುದಕೊಂಡ. ಎಣೆಣ ಹಚಿಚಾದ ಆಯಸ್ಥಾಳಗಳನುನು ಮೈ
ಮೀಲೆ ನಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಹೊಯುದಕೊಂಡ ಬಿಸಿನೀರು ಹುಡುಕ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸ್ುಖವೆನನುಸಿತು. ಸ್ುಖಪುರಷ್ಟ ರಾವಣ ವರ
ಬೆೀಡಕೊಂಡದದನಂತ್ತೆ : ಸಾನುನದ ಹೊತತನಲ್ಲ ಮೈಮೀಲೆ ತುರಿಗಜಜೆಯಾಗಲ್ ಅಂತ. ಸಿೀಗೆಪುಡಯಲ್ಲ ಮೈಯುಜುಜೆತತ
ಮಂಜುನಾಥನ ಕ್ರಿೀಟದಂದ ಕ್ದದ ಬಂಗಾರದ ಉಡುದಾರವನೂರ್ನು ಉಜಜೆದ. ಚಿಕ್ಕಿಮಮನ ಕ್ವಿಯ ವಾಲೆ, ಇವಳ ಸ್ರ, ಎರಡು
ಹೆಣುಣ ಮಕ್ಕಿಳ ವಾಲೆಗಳು, ಅಪಪನ ರುದಾರಕ್ಷ ಪೀಣಿಸಿದ ಮಾಲಡ ಜಗನಾನುಥರಾಯರ ಪಾರಣ ಉಳಿಸಿದ ಆ ಕ್ರಿೀಟದೆದ.
ಗಣೆೀಶ ತನನುಷ್ಟಟಿಕೆಕಿ ನಗುತತ ಚಂಬಿನಂದ ಶಬದ ಮಾಡುತತ ನೀರು ತುಂಬಿ ಸಾನುನ ಮಾಡದ. ಮಂಜುನಾಥನಗೆ
ಮೈಲ್ಗೆಯಾದರೆ ಊರು ಭಸ್ಮವಾಗತತತ್ತೆ. ಬುರುಡೆ. ಅಪಪ ಮದುವೆಗಿದುವೆ ಮಾಡಸ್ಕೆಕಿ ಹೊೀದಾಗ ಗಭರಗುಡಯಲ್ಲ
ಅವನಬಬನೆೀ ಅಲಲವೆೀ? ಬೆಳಿಗೆಗ ಬೆೀಗ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಗಭರಗುಡಯ ಬಾಗಿಲನುನು ಇಷ್ಟಟಿಬಂದರೆ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯ
ಸಿದಧತ್ತೆಯ ನೆವದಲಲ್ ಕ್ೂರ್ತರಬಹುದಲಲ? ಬಿಟಟಿರೆ, ‘ಗುಡಡ’ಕೆಕಿ ಹೊೀದಾಗ ಮಾತರ ಹಿೀಗೆ ಒಬಬನೆೀ ಇರೊೀದು ಸಾಧ್ಯ.
ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಎಷ್ಟಿಂದು ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಯಲ್ಲ ಮೈಲ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದರಲ್ಲ ಅನೆೀಕ್ ಪರಯೀಗಗಳನುನು ಮಾಡ
ಅಪಪನ ಮೀಲ್ನ ಸಿಟಟಿನೆನುಲಲಲ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡದದ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಒಂದು ಪರಸ್ಂಗ ನೆನಪಾಗಿ ಮೈಜುಮಮಂದತು. ನಂದಾದೀಪದ
ಅರೆಗತತಲಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೂರ್ಕ್ಲ್ಂಗ ಮಾತರ ಕ್ಂಡ ಘಟನೆಯದು. ಬೀಳಿಮಗ ಎಂದು ಹಿಗುಗತತ ಸ್ರಸ್ರನೆ ನೀರು
ಹೊಯುದಕೊಂಡು ಮೈಯರೆಸ್ುತತ ಬೆಂಕ್ ಎದುರು ನಂತ. ತ್ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕ್ರಟಕೆಕಿ ಹತತಕೊಂಡ ಬೆಂಕ್ ಬಣಣ ಬಣಣದ
ಜಾವಲೆಗಳಾದ ಚೆಂದದಂದ ಖುಷಪಟಟಿ.
‘ಇನೂರ್ನು ಸಾನುನ ಮುಗಿಲ್ಲೆಲೀನ’ ಮತ್ತೆತ ಅಪಪನ ಕ್ೂರ್ಗು, ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ಕಾಯಿ ತುರಿಯುವ ಶಬದ, ಯಮುನ ಕೆಮುಮತತ ಒಗಗರಣೆ
ಕ್ರಿಯುವ ವಾಸ್ನೆ-ಅವಸ್ರವಿಲಲದೆ ಮೈಯರಸಿಕೊಂಡು ಗಣೆೀಶ ಹೊರಗೆ ಬಂದ.
ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ಕಾಯಿ ತುರಿಯುವುದು ನಲ್ಲಸಿ ತ್ತಾನು ಬೆತತಲೆ ಸಾನುನ ಮಾಡುವುದುರ ಬಗೆಗ ಅಪಪನಗೆ ಇನೂರ್ನು ಏನೆೀನೀ
ಹೆೀಳುತತದದರಬೆೀಕ್ು. ಅಪಪನ ಕ್ರುಚಾಟ ಮತ್ತೆತ ಪಾರರಂಭವಾಗಿತುತ. ಜಗನಾನುಥನ ಹೆಸ್ರು ಬರೆದದದ ‘ದೆೀವದಾಸ್’ ಕಾದಂಬರಿ
ನನನು ಕೆೈಗೆ ಹೆೀಗೆ ಬಂತ್ತೆಂಬ ತನಖ್ಯೆ ಶುರವಾಯಿತು. ಗಣೆೀಶ ಮಾತ್ತಾಡದೆ ಸ್ುಮಮನದದನೆಂದು ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದ ಅಪಪ.
ಅವನು ಮಡಯಲ್ಲದಾದನೆಂದು ಸ್ುಮಮನಾದ. ತ್ತಾನು ಮಡಯಾಗಿ ಬರಲು ಸಾನುದ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ.
***
ಗಣೆೀಶ ರಾತ್ತೆರ ಮಲಗಿ ಬಹಳ ಹೊತುತ ಯೀಚಿಸಿದ. ಎಲ್ಲ ಹೊೀದರೂರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಡ. ಅವನ ಪರಸಾದದಲ್ಲ ತ್ತಾನು
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ಮುಳುಗಿದೆದೀನೆ. ಗಭರಗುಡಯಲ್ಲ ಎಣೆಣಯ ಕ್ಮಟು ವಾಸ್ನೆ ಬೆರೆತ ಊದುಬತತ ಕ್ಪೂರರಗಳ ವಾಸ್ನೆ, ಕ್ುಂಕ್ುಮದ
ವಾಸ್ನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮತತದೆೀ ಅಚರನೆಗೆಂದು ತ್ತೆಗೆದಟಟಿ ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ವಾಸ್ನೆ. ನೀರಿನಲ್ಲ ಊದದ ದೆೀವರ ನೆೈವೆೀದಯದ
ಕ್ಡಲೆ ವಾಸ್ನೆ. ಹಸಿವಾದಾಗೆಲಲಾಲ ಅದನೆನು ತನುನುವುದು. ಮತ್ತೆತ ತ್ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ನತಯ ರಾಶ್ ರಾಶ್ ಹೊೀಳುಗಳು. ಹಿೀಗೆ ಬಿಟಿಟಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಿ ತ್ತೆಂಗಿನಕಾಯನುನು ಯಥೆೀಚಛೆವಾಗಿ ಹಾಕ್ ಮಾಡದ ಅಡುಗೆಯಿಲಲ. ಹುಳಿಯಲ್ಲ ಅದೆೀ, ಸೌತ್ತೆೀ ಪಲಯದಲ್ಲ ಅದೆೀ,
ಚಟಿನುಯಲ್ಲ ಅದೆೀ, ಕೊೀಸ್ುಂಬರಿಯಲ್ಲ ಅದೆೀ – ಗಣೆೀಶನಗೆ ಇಡೀ ಜನಮದಲ್ಲ ಈರುಳಿಳ ಆಲೂರ್ಗಡೆಡ ಹುಳಿಯನಾನುಗಲ್ೀ,
ಆಲೂರ್ಗೆಡೆಡ ಬೀಂಡವನಾನುಗಲ್ೀ, ಮಸಾಲೆ ದ್ೀಸೆಯನಾನುಗಲ್ೀ ತಂದು ತಳಿಯದು. ಇವುಗಳ ಸ್ುಖವನೆನುಲಲ ಅವನು
ಪಡೆದದುದ ಅನಕ್ೃ ಕಾದಂಬರಿಗಳನುನು ಓದುವಾಗ ಮಾತರ.
ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಸೀತರೆ? ಹೊಲೆಯರು ಒಳಗೆ ಬರದೆೀ ಹೊೀದರೆ? ಅಪಪನಗೆ ಜಯವಾಗುತತದೆ. ಅವನು ಸ್ತತಮೀಲೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಗಾಣದ ಹಾಗೆ ನನನು ಅರೆಯುತ್ತಾತನೆ. ನನನು ಪಾಡು ಸಾಯೀ ತನಕ್ ಹಿೀಗೆೀ ಇರತ್ತೆತ. ಯಮುನಾಗೆ ಗಂಡು
ಮಗುವಾಗಿಲಲವೆಂದು ಮಲತ್ತಾಯಿ ಜರಿಯುತತಲೆೀ ಇರುತ್ತಾತಳೆ. ಅದೆೀ ಕ್ಡಲೆ, ಅದೆೀ ಕಾಯಿ, ಅದೆೀ ಕ್ುಂಕ್ುಮ, ಅದೆೀ
ಆರತ-ಹೆೀಸಿಗೆಯಿಂದ ಗಣೆೀಶ ಕಾಲು ಮಡಸಿ ಕ್ಂಬಳಿಯ ಒಳಗೆ ವಾಂತ ಬಂದವನಂತ್ತೆ ನಡುಗಿದ.
ಬಹಳ ಗುಪತವಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡದು ಲಂಗ್ೀಟಿ ಬಿಚಿಚಾದ. ಆ ತುದಯಲ್ಲ ಅಪಪ ಮಲಗಿದಾದನೆ. ನಾನೆೀನು
ಮಾಡುತತದೆದೀನೆಮದು ಪಾರಯಶಃ ಊಹಿಸ್ುತ್ತಾತನೆ. ಊಟದ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಲತ್ತಾಯಿ, ಯಮುನಾ, ಮಕ್ಕಿಳು ಮಲಗಿದಾದವೆ.
ನಾಳೆ ಮತ್ತೆತ ಬೆೈಗಳ ಶುರುವಾಗತ್ತೆತ; ಹೊಡೆತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆತ. ಯಮುನ, ಮಕ್ಕಿಳು ಮಲಗಿದಾದವೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆತ ಬೆೈಗಳ
ಶುರುವಾಗತ್ತೆತ; ಹೊಡೆತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆತ. ಯಮುನ ಎಲಲವನೂರ್ನು ನೀಡುತತ ತನನು ಕೆಲಸ್ದಲ್ಲ ಮಗನುಳಾಗಿರುತ್ತಾತಳೆ. ಒಳೆಳ ನಕ್ಷತರ
ತಥಿ ನೀಡ ಪಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತಾತಳೆ. ಆದರೆ ಅಪಪ ಅಲೆಲ ಗ್ರಕೆ ಹೊಡೆಯುತತ ಮಲಗಿರುತ್ತಾತನೆ. ದೆೀವದಾಸ್ದ
ಮುಂದನ ಪುಟಗಳನುನು ಓದಬೆೀಕೆನನುಸ್ುವ ಉತಕಿಟತ್ತೆಯನುನು ಅಪಪ ಕ್ಣೆಣದುರಿಗಿಲಲದ ಸ್ಮಯ ಸಿಗುವ ತನಕ್
ತಡೆಹಿಡದುಕೊಂಡರುತ್ತೆತೀನೆ. ಎಲ್ ಹಿೀಗೆ ನಡೆಯುತತರುತತದೆ.
‘ಇಲಲ ನಾನು ಬಿಡೀದಲಲ’- ಎಂದು ಕೊಂಡು ಗಣೆೀಶ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ಎದುದ ಕ್ೂರ್ತ. ಬೀಳಿಮಗ ಬೀಳಿಮಗ ಎಂದು
ಜಪಿಸಿದ. ಪಾಣಿ ಪಂಚೆಯುಟುಟಿ ಕ್ಂಬಳಿ ಹೊದುದ ನಂತ. ಹೊರಗೆ ಚಳಿ. ಗಭರಗುಡಯ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಅಪಪನ
ತಲೆದೆಸೆಯಲ್ಲದೆ. ದಂಬಿನ ಕೆಳಗ್ೀ? ಹೊರಗ್ೀ? ಪತ್ತೆತಯಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಕೊಲಲಲ್. ಮತತಗೆ ಬಳಚುತತ ಹುಡುಕ್ದ.
ದೆೀವರ ದಯ-ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ತಲೆದೆಸೆಯಲೆಲ ಇತುತ, ದಂಬಿನಡ ಇರಲ್ಲಲ. ತಡವರಿಸ್ುತತ ನಡೆದು ಅಡಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ.
ನದೆದ ಬರದ ಶನ ಚಿಕ್ಕಿಮಮ ‘ಏನು’ ಎಂದರೆ, ‘ನೀರು ಕ್ುಡೀಬೆೀಕ್ು’ ಎನುನುವುದೆಂದು ಕೊಂಡ. ಸ್ುಮಮನೆೀ ಯಾಕೆ
ಅನುಮಾನವಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಪಾತ್ತೆರಯಿಮದ ನೀರು ತ್ತೆಗೆದು ಕ್ುಡದ. ಒರಳು ಕ್ಲ್ಲನ ಬಳಿ ಇದದ ಹಾರೆಗ್ೀಲನುನು ಸ್ದಾದಗದಂತ್ತೆ
ಎತತಕೊಂಡ. ಹಿತತಲ್ನ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರೆದ. ದರಿದರ ಬಾಗಿಲು -ಡರೊೀರ ಎಂದು ಶಬದ ಮಾಡತು. ಅಪಪ ಅಧ್ರ ನದೆರಯಲೆಲ
ಶಾಪ ಹಾಕ್ದುದ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ‘ದರಿದರ ಶನ’ ಎಂದರಬೆೀಕ್ು. ತ್ತಾನು ಕ್ಕ್ಕಿಸಿಗೆ ಹೊೀಗುತತದೆದೀನೆಂದು ತಳಿಯಲ್ ಎಂದು ಗಣೆೀಶ
ಉಪಾಯ ಮಾಡದ. ಸ್ದಾದಗುವಂತ್ತೆ ಚಂಬನುನು ಹಂಡಗೆ ಅದದದ. ಸ್ದಾದಗುವಂತ್ತೆ ಬಕ್ೀಟಿಗೆ ನೀರುನುನು ಹೊಯುದ ತ್ತಾನು
ಕ್ಕ್ಕಿಸಿಸಿಗೆ ಹೊೀಗುತತರುವುದೆಂದು ಅಪಪನಗೆ ಖ್ಯಾತರಯಾಗಲೆಂದು ಸ್ದಾದಗುವಂತ್ತೆ ಬಕ್ೀಟನೂರ್ನು ಎತತದ. ಹಿತತಲ್ನ ಬಾಗಿಲನೂರ್ನು
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ಹಾಕ್ ಹಾರೆಗ್ೀಲು ಹಿಡದು ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ನಡೆದ.
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಪಾಗಾರದ ಸ್ುತತ ಇನೂರ್ನು ಎಚಚಾರಾಗಿದದ ಭಿಕ್ುಷಕ್ರು. ಈ ಅಪರಾತರಯಲ್ಲ ಮಾರನೆೀ ದನದ ರಥೀತಸಿವಕೆಕಿಂದು
ಸೆಪಶಲ್ ಬಸ್ುಸಿಗಳಲ್ಲ ಬಂದಳಿಯುತತದದ ಯಾತರಕ್ರನುನು ಕ್ಂಡು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರರು ಎನನುಸಿತು. ಕ್ಂಬಳಿ ಹೊದುದ
ದೆೀವಸಾಥಾನದ್ಳಕೆಕಿ ಹೊೀದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂರ್ ಅನುಮಾನವಾದೀತ್ತೆಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕ್ೂರ್ತದದ ಭಿಕ್ುಷಕ್ನಬಬನಗೆ
ಕ್ಂಬಳಿಯನುನು ಎಸೆದು ಗಣೆೀಶ ನಡೆದ. ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಗ ತ್ತಾನಾದದರಿಂದ ಪರಿಚಯದವರು ಏನೀ
ಕೆಲಸ್ವಿರಬೆೀಕೆಂದುಕೊಳುಳತ್ತಾತರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾರೆಗ್ೀಲೆಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ ಹಣತ್ತೆಗಳನುನು ಹಚಿಚಾಡುವ ಕ್ಂಬಗಳನುನು ಹೂರ್ಳಲು
ಬೆೀಕಾಗಿತುತ ಎಂದರಾಯಿತು.
ಗಣೆೀಶ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ದ್ಡಡ ಬಾಗಿಲನುನು ತ್ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ. ಯಾರೂರ್ ಇಲಲ. ಕ್ತತಲು, ನಶಯಬದ.
ಬಿೀಗ ತ್ತೆಗೆದು ಗಭರಗುಡಯ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಳಿ ಹಾಕ್ದೆ. ಉರಿಯುತತರುವ ಎರಡು
ನಂದಾದೀಪ. ಪುಟಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಲ್ಂಗದ ಮೀಲೆ ದ್ಡಡ ಮುಖವಾಡ – ಸೌಮಯವಾಗಿ ನಗುವಂತದದ ಮುಖವಾಡ.
ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿೀಟ. ಉಪನಯನವಾದ ದನದಂದ ತ್ತಾನು ಕ್ಳೆದದದ ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲವೆಲಲ ಇಲೆಲ. ಎಲಲ ಎಷ್ಟುಟಿ
ಸ್ುಲಭ ಎನನುಸಿತು.
ಆಚಂದಾರಕಾರಯವಂತ್ತೆ; ಹದನೆಂಟು ಅಡ ಆಳದಲ್ಲ ಭೂರ್ಪರಸಾತರ ಚಕ್ರವಂತ್ತೆ. ಹೊಂಡದಲ್ಲ ನವರತನುಗಳನೂರ್ನು ನಾಣಯಗಳನೂರ್ನು
ತುಂಬಿರುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಟಿದಗಭ್ಂಧ್ನ ಮಾಡರುತ್ತಾತರಂತ್ತೆ. ಅಪಪನ ಪುರಾಣ, ಎಲಲ ನಾಶವಾಗೆೀಕ್ು. ಬೆೀರು ಸ್ಹಿತ. ಇಲಲದದದರೆ
ನಾನು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆತೀನೆ. ಅನಯಥಾ ಮಾಗರವಿಲಲ. ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಹೊಲೆಯರನುನು ಒಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ
ನಾನು ಕ್ೂರ್ಗಿ ಹೆೀಳುತ್ತೆತೀನೆ: ಕೆೀಳಿ, ಎಲಲ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇನುನು ನಾವೆಲಲ ಸ್ವತಂತರರು.
ಹಾರೆಗ್ೀಲ್ನಂದ ಲ್ಂಗದ ಸ್ುತತಲೂರ್ ಅಗೆದ. ಮೈಬೆವರಿತು. ನಂದಾದೀಪವನುನು ದ್ಡಡದು ಮಾಡದ. ಲ್ಂಗದ ಬುಡದಲ್ಲ
ಅದಷ್ಟುಟಿ ಜಾಗ ಬಿರುಕ್ು ಬಿಟಿಟಿದೆಯಂದು ಗ್ತತದದದುದ ತನಗೆ ಮತುತ ಅಪಪನಗೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಾಜ ಜೀಯಿಸ್ರಿಗೂರ್
ಹೆೀಗ್ೀ ಗ್ತ್ತಾತಗಿತುತ. ಇಲೆಲೀ ಇಲಲ ಎಂದು ಅಪಪ ಸಾಧಿಸಿದದ.
ಹಾರೆಗ್ೀಲ್ನ ಶಬದ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ುಟಿಟಿದಂತ್ತೆ ಭಾಸ್ವಾಯುತ. ಅಪಪ ಎದುದ ಬಂದು ನೀಡದರೆ ಈಗ ಇಲೆಲೀ ನಾನು
ಸಾಯುತ್ತೆತೀನೆ ಅಥವಾ ಅವನನುನು ಸಾಯಿಸ್ುತ್ತೆತೀನೆ. ಹಾರೆಗ್ೀಲ್ನ ಹೊಡೆತಕೆಕಿ ಲ್ಂಗ ಮುಕಾಕಿಯುತ. ಇನೆನುೀನು? ಯಾರೆೀ
ಬರಲ್, ಯಾರೆೀ ನೀಡಲ್ ಪರವಾಗಿಲೆಲಂದು ಹಾರೆಗ್ೀಲ್ಂದ ಲ್ಂಗದ ಸ್ುತತ ಅಗೆಯುತತ ಹೊೀದ.
ಕಾಲ್ನ ಮಲೆ ಇಲ್ಯಂದು ಹರಿದು ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದನುನು ಕೊಲಲಲೆಂದು ಹುಡುಕ್ದರೆ ಅಭಿಷೆೀಕ್ದ ನೀರು
ಹೊೀಗುವ ತೂರ್ತನಂದ ಅದು ಮಾಯಾವಾಗಿತುತ. ಸಾಯಲ್, ಸಾಯಲ್, ಎನುನುತತ ಗಣೆೀಶ ಮೈಮೀಲೆ ಆವೆೀಶ ಬಂದವನಂತ್ತೆ
ಅಗೆದ. ಲ್ಂಗ ಪಿೀಠದಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅಪಪ ಹರವಿದದ ಮಡಯಲ್ಲ ಅದನುನು ಸ್ುತತ ಎತತಕೊಂಡ. ಅಷೆಟಿೀನೂರ್
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ಭಾರವಿಲಲದದದರಿಂದ ಹಾರೆಗ್ೀಲ್ನ ಸ್ಮೀತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಗಭರಗುಡಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಸಿೀದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೊೀದ.
ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯ ಮೀಲೂರ್ ಜನ; ಆದರೆ ಯಾರೂರ್ ತನನು ಗುತರ ಹಿಡಯಲ್ಲಲ. ಪಾಪನಾಶ್ನ ಹೊಂಡದಲ್ಲ ಲ್ಂಗವನುನು ಹಾಕ್
ಅಪಪನ ಮಡವಸ್ತರವನೂರ್ನು ಅಲೆಲೀ ಎಸೆದು ಹಿಂದಕೆಕಿ ನಡೆದ.
ಮೈ ಬೆವರಿತುತ. ಹಿತತಲ್ಂದ ಮನೆಯನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸ್ುವ ತನಕ್ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಪರಜೆಞಾಯಿರಲ್ಲಲ. ಹಿತತಲು ಬಾಗಿಲನುನು
ನೂರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಹೆಜೆಜೆಯಿಡುವಷ್ಟಟಿರಲೆಲ ಎದುರೊಂದು ವಯಕ್ತ ನಂತದೆಯಂದು ಕ್ತತಲಲ್ಲ ಅನನುಸಿ ಎದೆ
ಧ್ಸ್ಕೆಕಿಂದತು.
‘ಎಲ್ಲ ಹೊೀಗಿದ್ಯೀ ಇಷ್ಟುಟಿ ಹೊತುತ ದರಿದರದ ಶನ?’ ಎಂದು ಅಪಪ ಬಿೀಸಿದ ಕೆೈ ಉರಿಯುತತದದ ತನನು ಮುಖದ ಮೀಲೆ
ಬಿದುದ ತಲೆ ತರುಗಿತು. ಉಚೆಚಾಗೆಂದು ಎದದ ಅಪಪ ಬಹಳ ಹೊತತನಂದ ತ್ತಾನಲಲದರುವುದನುನು ಪತ್ತೆತ ಮಾಡರಬೆೀಕ್ು.
ಗಣೆೀಶನಗೆ ತ್ತಾನೆೀನು ಮಾಡುತತದೆದೀನೆಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲ. ಹಾರೆಗ್ೀಲನುನು ಎತತ ಎಸೆದ. ಅಪಪನ ದೆೀಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ
ಮೀಲೆ ಬಿತತ! ಅಯಯೀ ಎಂದು ಅವರು ಕ್ರುಚಿಕೊಂಡದುದ ಕೆೀಳಿ ಗಣೆೀಶ ಓಡದ. ಎಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗುತತದೆದೀನೆಂದು
ತಳಿಯದೆ, ಜಗನಾನುಥರಾಯರ ಮನೆಯ ಬಹಳ ದೂರ್ರವೆನೆನುಸಿದದರಿಂದ ಸಿೀದಾ ದೆೀವಸಾಥಾನಕೆಕಿ ಓಡಹೊೀಗಿ ಗಭರಗುಡ ಹೊಕ್ುಕಿ
ಬಾಗಿಲನುನು ಭದರಪಡಸಿ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕ್ುಸಿದ. ತನನು ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳವುದು ಕೆೀಳಿಸ್ುವಂಥ ನಶಯಬದ. ಅಪಪ ತನನುನುನು
ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿರಲ್ಲಲ. ಪಾರಯಶಃ ಸ್ತತರಲೂರ್ಬಹುದು. ‘ಅಮಮ’ ಎಂದು ದೀಘರ ನಟುಟಿಸಿರೆಳೆದು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಾ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ.
ನಾಳೆ ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಬರುವ ತನಕ್ ಇಲೆಲ ಅಡಗಿರುತ್ತೆತೀನೆ ಎಂದು ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡುತತ ಕ್ಲ್ಲನ
ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದ.
---ಜಾತ್ತೆರಯ ಮಾರನೆೀ ದನ ಮಧ್ಯಾಯಹನು ಜಗನಾನುಥ ‘ಜಾಗೃತ’ ಪತರಕೆಯ ವಿಶೆೀಷಾಂಕ್ವನುನು ನೀಡುತತ ಕ್ೂರ್ತದದ :
ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಂತ.
ಆದರೂರ್ ಧ್ೃಡವಾಗಿ ಉಳಿದ ಜಗನಾನುಥರ ಸ್ಂಕ್ಲಪ ಶಕ್ತ.
ಮುಂದೆ ಓದುವ ವಯವಧ್ಯಾನವಿರಲ್ಲಲ. ಮನೆಯನುನು ಮುತತಗೆ ಹಾಕ್ದ ಜನ ಕ್ೂರ್ಗುತತಲೆೀ ಇದದರು. ಪೀಲ್ೀಸ್ರಿಗೂರ್ ತಳಿಳ
ತಡೆದು ಸಿೀಟಿ ಊದ ಸ್ುಸಾತಗಿರಬೆೀಕ್ು. ಎಷ್ಟುಟಿ ಅಸ್ಂಬದಧವಾದ ಘೀಷ್ಟಣೆಗಳು! ‘ಗಣೆೀಶಭಟಟಿರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್!’
‘ನರಿೀಶವರವಾದಗೆ ಧಿಕಾಕಿರ’. ಭಜನೆ ಬೆೀರೆ ಜಯ ಮಂಜುನಾಥ! ಜಯ ಭೂರ್ತರಾಯ!
ಜಯ ಗಣೆೀಶಭಟಟಿ! ಜಯ ದೆೀವ ದೆೀವ!
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ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ನೀಡದ. ಹೊಸ್ ಮುಖಗಳೆೀ ಹೆಚುಚಾ. ತಮಾಷೆಯಂದರೆ ನನೆನು ತ್ತಾವು ಉಪಯೀಗಿಸಿದದ
ಪೀಸ್ಟಿರುಗಳನೆನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆದು ಕೆಲವು ತರುಣರು ಹಿಡದು ನಂತದದರು : ‘ದೆೀವರ ಪಾವಿತರಯ ಕಾಪಾಡದ ಗಣೆೀಶ
ಭಟಟಿರನುನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ.’ ನಗು ಬಂತು. ಪಾಪ – ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರಿಗೆ ಮಾತ್ತಾಡ ಮಾತ್ತಾಡ ಗಂಟಲು ಕ್ಟಿಟಿತುತ. ಈಗ
ಶ್ರೀಪತರಾಯ ರೊಬಬರೆೀ ಜನರನುನು ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನಪಡಸ್ಲು ಹೆಣಗುತತದಾದರೆ. ತ್ತಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊೀಗುವುದೆೀ ಸ್ರಿಯಂದು
ಹೊರಡುತತದದಂತ್ತೆ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಆತುರದಂದ ಬಂದ:
‘ಗಣೆೀಶನನು ಮನೆಗೆ ಕ್ಳಿಸೀದೆೀ ಸ್ರಿ ಅನನುಸ್ತ್ತೆತ’.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಕ್ೂರ್ದಲು ಕ್ತುತಕೊಳುಳವುದನುನು ನೀಡ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ‘ಕ್ೂರ್ತುಕೊಳಿಳ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಒತ್ತಾತಯ ಮಾಡದ .
ಅವನು ಕ್ೂರ್ತ ಮೀಲೆ ಸ್ಮಾಧ್ಯಾನದಂದ ಹೆೀಳಿದ :
‘ಅದು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲ’.
‘ಪರಭು ಏನೀ ಮಸ್ಲತುತ ಮಾಡತದಾನಂತ್ತೆ ಗ್ತತ? ಈಗ ಗಣೆೀಶನನು ಭೂರ್ತರಾಯನ ಅವತ್ತಾರಾಂತ ಜನ ತಳಿದರಬಹುದು.
ಅದರೆ ಆಮೀಲೆ ಗಣೆೀಶ ಬುದಧ ತಳಿದು ಹೆೀಳಿಕೆ ಕೊಟಟಿರೆ ಹೆೀಗೆೀಂತ ಅವನಗೆ ವರಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಚುರಲ್. ಅದಕೆಕಿೀನೆೀ ನಮಮ
ಪೆರೀರಣೆೀಂದ ಅವ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಮೀಲೆ ಹಲೆಲ ಮಾಡದ, ಬಂಗಾರ ಕ್ದದ ಅಂತ ಕ್ಂಪೆಲಂಟ್ ಕೊಡಬೆೀಕ್ೂರ್ಂತ ಇದಾನಂತ್ತೆ.’
ರಂಗರಾವ್ ಮತುತ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರೂರ್ ಮೀಲೆ ಬಂದರು. ಕ್ತತಗೆ ಸ್ುತತದ ಖ್ಯಾದ ಶಲಯವನುನು ಜಗಿಗ ಹಿಡದ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ
ಹೆೀಳಿದರು :
‘ನೀವೊಂದು ಹೆೀಳಿಕೆ ಕೊಟುಟಿಬಿಡ. ಪರಭು ಹೆೀಳಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮುದ ಬರೊೀದು ಕೆಷೀಮ. ಮಂಜುನಾಥನ ಲ್ಂಗಾನನು
ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಗ ದೆವೀಷ್ಟದಲ್ಲ ಕ್ತ್ತೆತಸೆದದದಕ್ೂರ್ಕಿ ನಮಮ ಅಹಿಂಸಾತಮಕ್ ಚಳುವಳಿಗು ಸ್ಂಬಂಧ್ ಇಲಾಲಂತ ಹೆೀಳಿ. ಆಮೀಲೆ
ಬೆೀಕಾದರೆ…’
‘ಇಲಲ ಗಣೆೀಶ ಮಾಡದದಕೆಕಿ ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ನಾನೆೀ ಜವಾಬಾದರ’.
ಗಣೆೀಶನನುನು ಭೂರ್ತರಾಯನ ಅವತ್ತಾರವೆಂದು ತಳಿದ ಜನರನುನು ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ನೀಡುತತ ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಿದ. ಈ ಹೊಸ್
ಆವೆೀಶಕೆಕಿ ಯಾರು ಜವಾಬಾದರಿ? ರಂಗರಾವ್ ಒಲ್ಸಿಕೊಳುಳವ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ ಜಗನಾನುಥನ ಪಕ್ಕಿ ಬಂದು ನಂತು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡ :
‘ಹಾಗಲಲ ಸಾರ್. ಈಗ ಎಲಲ ಹಿಂದೂರ್ಗಳನುನು ಎದುರು ಹಾಕೊಕಿಳ್ೀದು ಸ್ರಿಯಾದ ಟಾಯಕ್ಟಿಕ್ ಅಲಲ. ಏನೂರ್ ಬೆೀಡ – ಹಿೀಗೆ
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ಹೆೀಳಿಕೆ ಕೊಡ. ಗಣೆೀಶಭಟಟಿರಿಗೆ ಬುದಧಭರಮಣೆಯಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡರಬೆೀಕ್ು ಅಂತ. ಆಗ ಅವರು ಮಾಡದುದ ತಪೂಪಂತ
ನಾವು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೂರ್ ಆಗಲಲ; ಸ್ರಿೀಂತ ಹೆೀಳಿ ಎಲಲ ಜಾತಯವರನುನು ಸ್ುಮಮನೆೀ ಮೈಮೀಲೆ ಹಾಕೊಕಿಂಡಾಹಿಗೂರ್ ಆಗಲಲ’.
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಒಪಿಪದರು:
‘ಅಲೆದೀನೆ ಗಣೆೀಶನನು ಭೂರ್ತರಾಯನ ಅವತ್ತಾರ ಅಂತ ತಳಿದರೊೀ ಈ ಮೂರ್ಢನಂಬಿಕೆಯ ಜನಕ್ೂರ್ಕಿ ಉತತರ ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ
ಆಗತ್ತೆತ. ಏನೂರ್ ಇಲಲ – ಬುದಧ ಭರಮಣೆಯಾಗಿ ಈತ ಹಾಗೆ ಮಾಡದ ಅಂತ.’
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ವಾದವನುನು ಇನನುಷ್ಟುಟಿ ಸ್ೂರ್ಕ್ಷಮಗ್ಳಿಸಿದ :
‘ಗಣೆೀಶನಗೆ ಇದದದುದ ದೆೀವರ ಮೀಲೆ ವೆೈಯಕ್ತಕ್ ದೆವೀಷ್ಟ ; ನಮಮ ಥರದ ಐಡಯಾಲಾಜಕ್ಲ್ ರೆಬಿಲ್ಯನ್ ಅಲಲ. ಆದರಂದ
ನಾವು ಆತನ ನೂರ್ಯರೊೀಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೆೈ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಲಲ ಅನನುೀದರಲ್ಲ ತಪಿಪಲಲ.’
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಈ ವಾದ ಒಪಿಪ ತಮಮ ಮಾತು ಕ್ೂರ್ಡಸಿದರು :
‘ಆದದುದ ಕ್ೂರ್ಡಾ ಹಾಗೆ ಅಲೆವ? ನೀವು ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ ಗಣೆೀಶ ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆಗದ. ಅವ ನಮಗೆ ಏನು ಹೆೀಳಿದ್ನುೀ, ಜನರಿಗೆ
ಏನು ಕೆೀಳಿಸತ – ಅಂತೂರ್ ಭೂರ್ತರಾಯನೆೀ ಗಣೆೀಶನ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದು ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಸ್ದ ಅಂತ ಸ್ುದದ ಹಬಿಬಬಿಡುತ.
ಹರಿಜನರು ದೆೀವಾಲಯ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡದಾಗ, ದೆೀವರು ಒಳಗಿರಲ್ಲಲವಾದರಂದ, ದೆೀವರಿಗೆ ಮೈಲ್ಗೆೀನೆ ಆಗಿಲಲಲ ಅಂತ
ಹುಚುಚಾ ಜನ ಕ್ುಣಿದಾಡಬಿಟುರ. ಎಲಲ ನಮಮ ಕೆೈಮಿೀರಿಹೊೀಯುತ. ಏನು ಮಾಡಕಾಕಿಗತ್ತೆತ? – ಈ ನೆಲದ ಗುಣಾನೆೀ
ಅಂಥದುದ.’
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ಂಕ್ಟಪಡುತತ ಕ್ಲ್ಪಸಿಕೊಂಡ : ದೆೀವಾಲಯದ ಕ್ಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆ ಒಂದು ರಾಶ್ ಕ್ುಂಕ್ುಮದ ಎದುರು ಮಂಕ್ು
ಹಿಡದು ಕ್ೂರ್ತ ಗಣೆೀಶ. ಅವನ ರೆಪೆಪಗಳು ಮುಚಿಚಾ ತ್ತೆರೆಯುತತರುತತವೆ. ತುಟಿಯ ಮೀಲೆ ಓಡಾಡುತತರುವ ನಣವನುನು
ಓಡಸ್ಲೂರ್ ಅವರು ಕೆೈ ಎತುತವುದಲಲ. ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಪೂಜಸಿ ಬಂದವರು ಅವನಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿದು ಚಿಟಿಕೆ ಕ್ುಂಕ್ುಮ
ತಗ್ಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತಾತರೆ. ಕಾಲಾನುಕ್ರಮೀಣ ಪಿಳಳನೀ ಅವನ ಮಗನೀ ಮಂತರಯಾಗುತ್ತಾತನೆ. ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ತನನು
ಫೀಟೀ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತಾತನೆ. ಕಾರಂತಯ ಬಗೆಗ ಬರಕೊಂಡು ನಾನೆಲಲೀ ಇರುತ್ತೆತೀನೆ. ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲ, ಪಾರಯಶಃ
ಮಾಗರರೆಟ್ ಜತ್ತೆ. ಮುದಯಾದ ಗಣೆೀಶ ಕ್ಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆೀ ಕ್ೂರ್ತರುತ್ತಾತನೆ. ಅಥವಾ ಅವನು ಸ್ತತರೆ ಅವನು ಕ್ೂರ್ತದದ
ಮಣೆಗೆೀ ಪೂಜೆ ಸ್ಲುಲತತದೆ. ನನನು ಹೆಸ್ರಿನಲ್ಲ ಬಾಲ್ಕಾ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕ್ಟುಟಿತ್ತಾತರೆ. ಪರಗತಯಾಗುತತ ಆಗುತತ
ಗಭರಗುಡಯಳಗೆ ವಿದುಯದದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತತವೆ. ಪರಭು ನನನುನುನು ಹೊಗಳಿ ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡುತ್ತಾತನೆ. ಈಗ ಕ್ೂರ್ಗುವ ಜನ
ಆಗ ಚಪಾಪಳೆ ತಟುಟಿತ್ತಾತರೆ.
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***
ರಾಯರು ಎಷ್ಟುಟಿ ಹೊತುತ ಜನರನುನು ತಡೆಹಿಡದಾರೆಂದು ಆತಂಕ್ವಾಗಿ ಎದುದ ನಂತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ‘ಜನ ನಮಮನುನು
ನೀಡ ರೊಚಿಚಾಗೆದಾದರು ಬೆೀಡ’ ಎಂದ. ‘ಈ ಜನಕೆಕಿ ತೀವರವಾದ ರೊಚೂರ್ಚಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಮಹಡ
ಇಳಿಯುತತದಾದಗ ಪೀಲ್ೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿರ್ ಬಂದ. ಅವನ ಕೆೈಯಲ್ಲ ಗಣೆೀಶನ ಅರೆಸ್ಟಿ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇತುತ. ದೆೀವಸಾಥಾನದ
ಮೀಲೆ ಹಲೆಲ ಮಾಡ ದೆೀವರ ಸ್ವತ್ತಾತದ ಬಂಗಾರವನುನು ಗಣೆೀಶ ಕ್ದದದಾದನೆಂದು ಪರಭು ಕ್ಂಪೆಲಂಟ್ ಕೊಟಿಟಿದದ. ಪರಭು
ನಜವಾಗಿಯೂರ್ ಎಷ್ಟುಟಿ ಘಾಟಿ ಮನುಷ್ಟಯ – ಮುಖಯವಾಗಿ ಅವನಗೆ ಅಚರಕ್ರ ಮಗ ತಮಮ ಬಳಿ ಇರೊೀದು
ಅಪಾಯವೆನನುಸಿತುತ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿರ್ಗೌರವದಂದ ಗಣೆೀಶನನುನು ಬಿಟುಟಿಕೊಡುವಂತ್ತೆ ಬೆೀಡಕೊಂಡ. ಜಗನಾನುಥ ಅವನಗೆ
ಕ್ೂರ್ರಲು ಹೆೀಳಿ.
‘ಗಣೆೀಶನಗೆ ಬುದಧಭರಮಣೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದ.
‘ಗ್ತುತ ಸಾರ್. ಆದರೆ ಜನರನನು ಕ್ಂಟರೀಲ್ ಮಾಡೀಕೆ ಆಗತ ಇಲಲ. ನಮಮ ಮನೆೀ ಬಿಟುಟಿ ಅವರು ಕ್ದಲತ ಇಲಲ.
ಆಮೀಲ್ಂದ ಮುಚಚಾಳಿಕೆ ಕೊಟುಟಿ ಅವನನುನು ಬಿಡಸಕಿೀಬಹುದು. ಆಸ್ಪತ್ತೆರಗೆ ಸೆೀರಿಸ್ಬಹುದು. ಡ.ಸಿ.ಸಾಹೆೀಬೆರೀ ಖುದುದ
ಹಿೀಗೆೀ ನಮಗೆ ತಳಿಸಿ ಅಂದದಾರೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ಸ್ುಮಮನದದ. ಮಂಕಾಗಿದದ ಗಣೆೀಶನನುನು ಇಬಬರು ಪಲ್ೀಸ್ರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನಗೆ ಮೈಮೀಲೆ
ಧ್ಯಾಯಸ್ವಿದದಂತ್ತೆ ಕಾಣಲ್ಲಲ. ಪೆಚಾಚಾಗಿ ನೀಡದದನೆನು ನೀಡುತತ ನಡೆದ. ಗಣೆೀಶ ಕ್ಂಡ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ಅವನಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ುತತ
ಜನ ವಾಯನನುನು ಸ್ುತುತಗಟಿಟಿದರು. ಪಲ್ೀಸ್ರು ಜನರನುನು ತಳುಳತತ ವಾಯನಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡದರು. ವಾಯನು ಹೊರಟದೆದೀ ಜನರೂರ್
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಓಡದರು.
ಜಗನಾನುಥ ನಟುಟಿಸಿರೆಳೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದ. ಜತ್ತೆಯಲೆಲ ರಾಯರು, ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಮೀಲೆ ಬಂದರು.
ರಂಗರಾವ್ ಸೀಷ್ಟಲ್ಸ್ಟಿ್ ಹುಡುಗರ ಜತ್ತೆ ಓಡಾಡ ಅಲಲಬಬ ಇಲಲಬಬನಂತ್ತೆ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಂತವರನುನು ಅಟಿಟಿದ .
ಜಾತ್ತೆರಗೆಂದು ಬಂದ ಊರ ಹೊರಗಿನವರನುನು ಹಿಡತದಲ್ಲಡುವುದೆೀ ಹೆಚುಚಾ ಕ್ಷ್ಟಟಿವಾಗಿತುತ. ಕಾವಲ್ದದ ಪೀಲ್ೀಸ್ರಿಗೆ ‘ಇಲೆಲೀ
ಇರಿ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ರಂಗರಾವ್ ಮೀಲೆ ಬಂದ.
***
ಯಾವತುತ ನೀನು ಮೈಸ್ೂರ್ರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಗ್ೀಪಾಲನನುನು ಕೆೀಳಿ ಜಗನಾನುಥ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲ ಅಡಾಡಡದ –
ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ತ್ತಾನು ಹಿಂದನ ದನ ಹೊರಟ ಕ್ಷಣದಂದ ಪರತಯಂದು ಘಳಿಗೆಯನೂರ್ನು ನೆನೆದು ಅಥರಮಾಡಕೊಳಳಲು
ಪರಯತನುಸ್ುತತ. ಬೆಳಗಿನ ಝಾವ ಪಿಳಳನ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲ ಹತುತ ಜನ ಹೊಲೆಯರೂರ್ ಶುಭರವಾದ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಿ ತಟುಟಿ
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ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಸೆೀರಿದದರು. ಅವರನುನು ಮಾತ್ತಾಡಸ್ಲು ಜಗನಾನುಥ ಹತತರ ಹೊೀದ ಕ್ೂರ್ಡಲೆೀ ವಾಸ್ನೆ ಬಂತು. ಧ್ಯೆೈಯರಕಾಕಿಗಿ
ಹೊಲೆಯರು ಮೂರ್ಗಿನ ತನಕ್ ಹೆಂಡ ಹಿೀರಿ ಬಂದದದರು. ‘ಹೆದರಕ್ೂರ್ಡದು’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಹೆೀಳಹೊೀದಾಗ ಪಿಳಳ ಸ್ಹ
ವಿಕಾರವಾಗಿ ನಗುತತ ‘ಓಹೊೀ’ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ತಾಡದದ. ಈ ಸಿಥಾತಯಲ್ಲ ಅವರು ಗುಡ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡುವುದು
ಪರಜಾಞಾಪೂವರಕ್ವಾದ ಪರತಭಟನೆಯಲಲ ಎಂದು ಅನನುಸಿದರೂರ್ ಇಟಟಿ ಹೆಜೆಜೆಯನುನು ಹಿಂದಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದು ತ್ತಾನು
ಆಗ ನಸ್ಸಿಹಾಯಕ್ನಾಗಿ ನಂತದದ. ಬರಿೀ ಪೆರೀಕ್ಷಕ್ನಾಗಿಬಿಟೆಟಿ. ಆಗ ನಾನು ಭಯಪಟೆಟಿನೆ? ಸಾಮೂರ್ಹಿಕ್ ಕ್ರಯಯನುನು
ಪರಿಶುದಧವಾಗಿಡವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಒಪಿಪಕೊಂಡನೆ? – ಹಿೀಗೆ ಕೆದಕ್ಯೂರ್ ಇನುನು ಮುಂದೆ ಪರಯೀಜನವಿಲಲವೆನಸಿ
ಮಹಡ ಹತತ ಹೊೀದ.
ರಾಯರು, ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ, ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ, ರಂಗರಾವ್ ಚಾಪೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ೂರ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಚಿರಸ್ುತತದದರು. ಚಿಕ್ಕಿ
ತಟೆಟಿಯ ಮೀಲೆ ಲೀಟಗಳಲ್ಲ ಕಾಫಿ, ಕೊೀಡುಬಾಳೆ ತಂದಟುಟಿ ಹೊೀದರು. ಹಿಂದನ ದನದ ಘಟನೆಗಳನೆನುಲಲ
ಕ್ೂರ್ಲಂಕ್ಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಶೆಲೀಷಸ್ುತತದದವರು, ಟಪಾಲು ಬಸಿಸಿನಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರ್ರಿನ ದನಪತರಕೆ ಬಂದದದನುನು ಕ್ಂಡವರೆೀ
ಸ್ುಮಮನಾದರು. ಮೊದಲ್ನ ಪೆೀಜನ ಸ್ುದಯಾಯಿತ್ತೆಂದು ಖುಷಗ್ಂಡ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಆತುರದಂದ ಶ್ೀಷರಕೆ ಓದುತತ
‘ಆ ಪಿಆಟಿರ ರಾಸ್ಕಿರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ. ಸ್ುದದನ ಟಿವಸ್ಟಿ್ ಮಾಡಾತನೆ. ಜಾಗೃತೀಲ್ ಇರೊೀ ವರದೀನೆ ಚೆನಾನುಗಿರತ್ತೆತ’ ಎಂದು
ಗಟಿಟಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಪಾರರಂಭಿಸಿದ :
ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಂತ
ದೆೀವರಿಲಲದ ಗುಡಗೆ ಹರಿಜನ ಪರವೆೀಶ
ಹೊೀರಾಟದಂದ ಹಿಮಮಟುಟಿವುದಲಲ
-ಜಗನಾನುಥ
ದೆೀವರು ಮಲ್ನವಾಗುವುದನುನು ಅಂತೂರ್ ಭೂರ್ತರಾಯ ತಪಿಪಸಿದ
-ಭಕ್ತವೃಂದ
ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಆತುರದಂದ ಪೆೀಪರ್ ನೀಡಲು ಕ್ತುತ ಚಾಚಿ ‘ಮುಂದೆ ಓದ’ ಎಂದರು. ರಾಯರು ಎಲೆಯಡಕೆ ಚಿೀಲ ಬಿಚಿಚಾ
ಕ್ವಳ ಸಿದಧಪಡಸ್ುತತ ಆಲ್ಸಿದರು. ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ತೆ ನೆನಪಾಯುತ.
‘ಹೊಲೆೀರನನು ಪಲ್ೀಸ್ರು ಕಾಯತ ಇದಾರೆ ತ್ತಾನೆ?’
‘ಹತುತ ಹನೆನುರಡು ಪಲ್ೀಸ್ರು ಕಾವಲಾಗಿದಾರೆ. ಪಿಳಳನನು ನೀಡ ಬಂದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಿೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರೊೀಕೆ ಹೆೀಳಿದೆ.’
ರಂಗರಾವ್ ಉತ್ತಾಸಿಹದಲ್ಲ ಹೆೀಳಿದ. ಈ ಯಾರಿಗೂರ್ ತನನು ಯಾತನೆ ಅಥರವಾಗದು. ಅವಶಯವೂ ಇಲಲ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಯಯಲ್ಲ
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ತಡಗಿರೊೀದೆೀ ಸ್ುಲಭ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಓದುತತರೊೀದನನು ಎಷ್ಟುಟಿ ತನಮಯರಾಗಿ ಎಲಲರೂರ್ ಆಲ್ಸ್ುತತದಾದರೆ. ಪೆೀಪರಿನ
ವರದಯ ಮೂರ್ಲಕ್ ಮಾತರ ಇವರಿಗೆ ತ್ತಾವು ಮಾಡದುದ ನಜವಾಯಿತ್ತೆಂಬ ಭರಮಯಿರಬಹುದು. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಖುಷಯಾಗಿ ಓದದ:
‘ಬಿಸಿಲ್ನ ಪರಕೆ ಹಿಮವನುನು ಗುಡಸ್ುವ ಹೊತುತ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಬಲು ಸ್ುಂದರ. ನಾನಾ ದೆೀಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನ
ರಥೀತಸಿವಕಾಕಿಗಿ ಚಳಿಯಲ್ಲ ಕಾದು ನಂತರುವಾಗ ಈ ನಾಟಕ್. ರಾಷ್ಟಟಿರಪತಯನೆನು ಭಕ್ತನನಾನುಗಿ ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನಗೆ
ಭಂಟ ಭೂರ್ತರಾಯ. ಇವನ ಅಂಕೆಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಗೆರೆಯನುನು ಮಿೀರುವುದು ಹರಿಜನರಿಗೆ ಶಕ್ಯವೊೀ ಎಂದು ಹೊಳೆಯುವ
ಕ್ಣುಣಗಳಲ್ಲ ಕಾತರ. ಕಾತರಕ್ೂರ್ಕಿ ಮಿೀರಿದ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ.’
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಾಯಿತು. ‘ಒಳೆಳಭಾಷೆ’ ಎಂದು ರಂಗರಾವ್ ಮಚಿಚಾದ.
‘It is immoral to write like that’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥ ಸಿಗರೆೀಟ್ ಹಚಿಚಾ ಕೆೀಳುತತ ಕ್ೂರ್ತ :
‘ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಿಮಯ ನಾಶಕಾಕಿಗಿ ಜಗನಾನುಥರ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಝಾವ ಹೊರಟ ಶುಭರ ವಸ್ನಧ್ಯಾರಿ ಹರಿಜನ
ಯುವಕ್ರ ಮರವಣಿಗೆ ರಥಬಿೀದ ತಲ್ಪದಾಗ ಏಳು ಘಂಟೆ. ಹಿಂದನಂದ ಕಾರು. ಮೈಕ್ನಲ್ಲ ಜಯಘೀಷ್ಟ. ‘ಇಂಕ್ವಲಾಬ್
ಜಂದಾಬಾದ್’; ಜಗನಾನುಥ ರಾಯರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲ್’ ; ‘ಭೂರ್ತರಾಯನ ರೆೈತಶ್ೀಷ್ಟಣೆಗೆ ಧಿಕಾಕಿರ’; ‘ಮೈಸೀಪಕೆಕಿ
ಜಯವಾಗಲ್’- ವೆೀದಘೀಷ್ಟ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಮೊಳಗಿದ ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲ ಈ ಕಾರಂತಘೀಷ್ಟ’.
ಓದುವಾಗ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯ ಮುಖ ಸ್ಣಣಗಾಗಿ ಧ್ವನ ಕ್ುಗಿಗತುತ. ತನನು ಹೆಸ್ರಿಗೆ ಜಯಘೀಷ್ಟ ಕ್ೂರ್ಗಿದ್ಡನೆಯೀ ನನನು
ಜಗನಾನುಥನಗೆ ಎಷ್ಟುಟಿ ಹೆೀಸಿಗೆಯಾಗಿತ್ತೆತಂದರೆ ಸಾಲು ಬಿಟುಟಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲ ಕ್ೂರ್ತು ಕ್ೂರ್ಗುತತದದ
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಯನುನು ತರಾಟೆಗೆ ತ್ತೆಗೆದುಕೊಂಡದದ. ಮೌನವಾಗಿ ಮರವಣಿಗೆಯಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಕ್ಟಟಿಪಪಣೆ ಮಾಡದದ.
ಇದರಿಂದ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿಗಾದ ಅಸ್ಮಾಧ್ಯಾನ ಈಗಲೂರ್ ಉರಿಯುತತದೆಯಂಬುದನುನು ಗಮನಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಅದನುನು
ತ್ತಾನು ಮರೆತದೆದೀನೆಂದು ಸ್ೂರ್ಚಿಸ್ಲು ತಲೆ ತಗಿಗಸಿ ಕ್ೂರ್ತ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ತಡವರಿಸಿದುದ ಕ್ಷಣಮಾತರ. ಮುಂದೆ ಓದ:
‘ಇಕೆಕಿಲದಲೂರ್ಲ ಪೀಲ್ೀಸ್ರು. ಮರವಣಿಗೆಯ ಮಂಚೂರ್ಣಿಯಲ್ಲ ಎತತರದ ನಲುವಿನ, ಲಂಡನನುನಲ್ಲ ಓದ ಬಂದ,
ಧ್ಮರದಶ್ರ ಮನೆತನದ ಜಗನಾನುಥರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹತುತ ಯುವಕ್ ಹರಿಜನರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಳೆ ಕಾಂಗೆರಸ್ ನಾಯಕ್
ಶ್ರೀಪತರಾಯರು. ಹಿಂದೆ ಸ್ವೊೀರದಯ ನಾಯಕ್ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರು. ಮೈಸೀಪದ ನಾಯಕ್ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮತುತ
ಅನುಯಾಯಿಗಳು.’
ರಂಗರಾವ್ ಹೊರತ್ತಾಗಿ ಎಲಲರ ಮುಖಗಳೂರ್ ಅರಳಿದುವು. ‘ಕ್ರಯಾಪದವೆೀ ಇಲಲದೆ ಈ ಗದಯ ತುಂಬ ಇರಿಟೆೀಟ್
ಮಾಡತ್ತೆತ’ ಎಂದು ಜಗನಾನುಥನನುನುದೆದೀಶ್ಸಿ ರಂಗರಾವ್ ಹೆೀಳಿದದನನು ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣ ಒಪಿಪದರು. ‘ಸಿದಧವನಹಳಿಳಯವರ ಶೆೈಲ್ೀನನು
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಈಗ ಎಲಲರೂರ್ ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡತದರೆ’ ಎಂದರು.
‘ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಮೈತ್ತಾಕ್ದರೆ ರಥ ಎಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವಾದದರಿಂದ ರೊೀಡನ ಮಧ್ಯೆಯ ಜನರಿಂದಲೆೀ ಜಾಗ. ಸಿಂಗರಿಸಿದ
ರಥ ದಾಟಿ ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಮಟಟಿಲೆೀರಿದ ಮರವಣಿಗೆ. ಎಲೆಲಡೆಯೂರ್ ಗುಜುಗುಜು. ಪೀಲ್ೀಸ್ರು ಜನರನುನು ತಳುಳವ
ಕೊೀಲಾಹಲ.
ಹಳಿಳ ಹೆಂಗಸಬಬಳು ಆವೆೀಶದಂದ ಕ್ೂರ್ಗಿದಳು : ‘ಹೊಲೆೀರು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗ್ೀದು ಸಾಧ್ಯಾಯನೆೀ ಇಲಲ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಕಾಲು
ಹಿಡದು ಎಳಿೀತ್ತಾನೆ. ರಕ್ತ ಕ್ಕ್ಕಿಸಾತನೆ.’
ಅಂತೂರ್ ಕ್ರಯಾಪದ ಬಂತು ಎಂದು ನಟುಟಿಸಿರೆಳೆದು ಜಗನಾನುಥ ಎದುದ ತನನು ರೂರ್ಮಿಗೆ ಹೊೀದ. ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಓದುತತಲೆೀ ಇದದ. ಜಗನಾನುಥ ಕ್ಟಕ್ಯಾಚೆ ನೀಡದ. ಹೂರ್ಬಿಟಟಿ ಮಾವಿನಮರ. ನರಿೀಶವರವಾದಯನುನು ನೀಡುವ
ಕ್ುತೂರ್ಹಲದಂದ ಗುಡಡ ಹತತ ಬರುತತರುವ ಕೆಲವು ಜನ. ಅವರನುನು ಅಟುಟಿವ ಪಲ್ೀಸ್ರು. ಹಿೀಗೆ ತ್ತಾನು ನೀಡುತತ ಈಗ
ನಂತರುವ ಘಳಿಗೆಯನುನು ಅವನು ಹಿಂದೆ ನರಿೀಕ್ಷಸಿರಲ್ಲಲ; ತನನು ಕೆೈತಪಿಪ ಬೆಳಿದೀತ್ತೆಂದು ಊಹಿಸಿದದರೂರ್ ಹಿೀಗಾಗಬಹುದು
ಎಂದಲಲ.
ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಹೊಸಿಲ್ನ ಹತತರ ಪಿಳಳ ನಂತದದ. ಶತಮಾನಗಳನುನು ಬದಲ್ಸ್ುವ ಹೆಜೆಜೆಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾದೆ. ಹೊರಗಿದದವನು
ಒಳಗಗುವ ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ. ಬೆನನುನ ಹಿಂದೆ ಸ್ಹಸಾರರು ಕ್ಣುಣಗಳು ಪಿಳಳನನುನು ಜಗುಗತತದಾದವೆಂಬ ಅರಿವು ತನಗಿತುತ. ಆ ಕ್ಣುಣಗಳ
ಕೌರಯರ, ಮೌಢಯಗಳನೆನುಲಲ ಅಲಲಗಳೆಯುವಂತ್ತೆ ನಾನು ಪಿಳಳನನುನು ನೀಡದೆ. ನೀನೆೀ ಇಡಬೆೀಕಾದ ಹೆಜೆಜೆಯಿದು ಎನುನುವುದ
ತಳಿಸ್ುವಂತ್ತೆ ನೀಡದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ವಿಚಿತರವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟುಟಿ ಆತಂಕ್ವಿತತ, ಅಷೆಟಿೀ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ ಇತುತ. ಪಿಳಳ
ಸಿದಧನಾಗಿದಾದನ ಎಂಬ ಕ್ುತೂರ್ಹಲ. ಹೆಂಡದ ಅಮಲು ಇಳಿದರಬಹುದು. ಇಷ್ಟುಟಿ ಕ್ಣುಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಯಲ್ಲ ಈಗ ಪಿಳಳ ಒಂದೆೀ
ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆಯಿಟಟಿರೆ ಭಾರತೀಪುರ ಹೊಸ್ದ್ಂದು ವಾಸ್ತವಕೆಕಿ ಹೊರಳಿಕೊಂಡೀತು ಎಂದು ಆತರನಾಗಿ ಪಿಳಳನನುನು
ನೀಡುತತಲೆೀ ನಂತ್ತೆ. ನೀನು ಗಟಿಟಿಯಾಗದೆೀ ನಾನು ಗಟಿಟಿಯಾಗಲಾರೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಪರಯತನುಸಿದ. ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿ,
ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ, ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಪಿಳಳನ ಕ್ಣುಣ ಹುಡುಕ್ುತತ ನಂತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪಿಳಳ ಮುಖ ತರುಗಿಸಿ ತನನು ಜತ್ತೆಗಾರರನುನು
ನೀಡದ. ತನನುನೆನುೀ ನೀಡುತತದದ ಸ್ಹಸಾರರು ಜನರನುನು ನೀಡದ. ಹಿಂದೆ ನಂತವನಗೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗು
ಎಂದ. ಅವನು ತನನು ಹಿಂದದದವನಗೆ ಹಾಗೆೀ ಹೆೀಳಿದ. ಹಿೀಗೆೀ ಒಬಬ ಇನನುಬಬನಗೆ ಹೆೀಳುತತ ಸಾಲಾಗಿ ನಂತದದವರು
ಗುಂಪಾದರು. ಒಬಬರನನುಬಬರು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು; ಜಗಳ ಪಾರರಂಭಿಸಿದರು.
ಆಗ ತ್ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದುಕೊಂಡೆ, ಗರಬಡದವನಂತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ುಮಮನೆ ನಂತದೆದ?
ಪಿಆರಿಟಿಯ ವರದಯನುನು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಕ್ಟುವಾಗಿ ಟಿೀಕ್ಸಿದ : ‘ಹೆೀಗೆ ಸ್ಟಲಾಲಗಿ ಎಕಾಸಿಜರೆೀಟ್ ಮಾಡತದಾನೆ ಈ
ಸ್ನಾತನ ನೀಡ – “ಮಿಂಚಿನ ವೆೀಗದಲ್ಲ ಜನಸತೀಮದಲ್ಲ ಮಹತತರ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾರೊೀ ಕ್ೂರ್ಗಿದರು :
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ಮಂಜುನಾಥನಗೆ ಜಯವಾಗಲ್. ಗ್ೀವಿಂದಾನುಗ್ೀವಿಂದ ಗ್ೀವಿಂದ, ಇನನುಂದು ಕ್ೂರ್ಗು; ನುಗಿಗ ಎಳಿೀರಿ.
“ಹರಿಜನರ ತಲಲಣ ತಳಿದು ಕೆಲವರು ಕ್ುಣಿದರು. ಹಲವರು ಅತತರು. ಕೆಲವರು ಭೂರ್ತರಾಯ ‘ಮೈಮೀಲೆ’ ಬಂದಂತ್ತೆ
ಥತತರ ನಡುಗಿದರು. ಭೂರ್ತರಾಯ ಹೊಲೆಯರ ಕಾಲು ಎಳೆದನೆಂದು ಎಲೆಲಡೆಯೂರ್ ಸ್ುದದ ಹಬಿಬತುತ. ಜನರ ಆನಂದ ಮೀರೆ
ಮಿೀರಿ ಪೀಲ್ೀಸ್ ಪಹರೆಯ ಕ್ಟೆಟಿಯಡೆದು ನುಗಿಗತು.”
ಜಗನಾನುಥ ವರದ ಕೆೀಳುತತ ನಂತ. ನಜ – ಆಗ ತ್ತಾನು ಕೆೈಕ್ಟಿಟಿ ನಂತದೆದ. ನಾನು ಮಾಡಲಾರದದನುನು ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಮಾಡದ. ಬುಸ್ುಗುಡುತತ ಪಿಳಳನ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ಅವನ ಕೆೈ ಹಿಡದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದೆೀವಸಾಥಾನದ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ.
ಉಳಿದವರು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಿದರು, ಪರವೆೀಶ ಶಾಸ್ತರ ಆಗಿಹೊೀಯುತ.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಸಿಟಿಟಿನಂದ ಓದುತತದದ :
‘ಈ ಬಲಾತ್ತಾಕಿರದ ಪರವೆೀಶವನುನು ನೀವು ಒಪುಪತತೀರೊೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದಕೆಕಿ, ಸ್ವೊೀರದಯ ನಾಯಕ್ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಟಣರಿಂದ
‘ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಅವರನುನು ಬಲಾತಕಿರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತೆ ಎನುನುವುದು ಅಭಿಪಾರಯದ ಪರಶೆನು’ ಎಂಬ ಉತತರ. ‘GOOD’. ಆದರೆ
ಎಲಲವನೂರ್ನು ನೀಡುತತ ನಂತದದ ಜಗನಾನುಥರಿಂದ ಮಾತರ ನನನು ಪರಶೆನುಗೆ ವಿಷಾದಪೂಣರ ಮೌನದ ಪರತಕ್ರಯ. No ಮಿಸ್ಟಿರ್
ಜಗನಾನುಥ. ಇದನನು ಡನೆೈ ಮಾಡ ನೀವೊಂದು ಸೆಟಿೀಟ್ಮಂಟ್ ಕೊಡಬೆೀಕ್ು.’
‘ನನಗೆೀನು ನಜವಾಗಿ ಅನನುಸ್ುತತದೆ ಎನನುೀದು ಮುಖಯವೊ, ನಾನು ನಂಬಿದ ಉದೆದೀಶದ ಸಾಧ್ನೆ ಹೆೀಗಾರೂರ್ ಆಗ್ೀದು
ಮುಖಯವೊೀ ಅನನುೀದೆ ಈಗ ನನನು ಪರಶೆನು. ಈ ಗ್ಂದಲ ತೀರೊೀ ತನಕ್ ಏನೂರ್ ಹೆೀಳಲಾರೆ. ಆದೆರ ಈ ಗ್ಂದಲ
ತೀರೊೀದು ಕ್ೂರ್ಡ ಆಕ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಾಂತರವೆೀ ಹೊತುರ ಯೀಚಿಸ್ತ ಕ್ೂರ್ರೊೀದರಂದ ಅಲಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗ್ತ್ತಾತಗಿದೆ.’
ಜಗನಾನುಥ ರೂರ್ಮೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮತ್ತೆತ ಕ್ಟಕ್ಯ ಹತತರ ನಂತ. ದೂರ್ರದಂದ ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಬರುತತರುವುದು
ಕಾಣಿಸಿತು. ವೆೀಷ್ಟ ನೀಡ ಅನುಮಾನದಂದ ಪಲ್ೀಸ್ರು ಅವರನುನು ತಡೆದಾರೆಂದು ಜಗನಾನುಥ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊೀದ.
ಇಲಲ – ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಮಾಡದದನುನು ತ್ತಾನೂರ್ ಮಾಡುತತದೆದನೀ ಏನ? ಹಾಗೆ ನೀಡದರೆ ತ್ತಾನು ಮೊದಲ್ನಂದ
ಮಾಡದಾದದರೂರ್ ಇನೆನುೀನು? ತನನು ಕ್ರಯಯ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟುಟಿ ಅಸ್ಂಗತವಾದೀತ್ತೆಮದು ಊಹಿಸ್ದೆೀ ಇದದದೆದ ತನನು
ಆಲೀಚನಾ ಕ್ರಮದ ಮುಖಯ ದ್ೀಷ್ಟ.
ಹೊಲೆಯರ ಜತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಕಾದದದ ದೃಶಯ ವಿಚಿತರವಾಗಿತುತ. ಗಭರಗುಡಯ ಎದುರು ಪರಭು ಮತುತ
ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ಇದದರು. ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯನ ತಲೆಗೆ ಬಾಯಂಡೆೀಜ್ ಹಾಕ್ತುತ. ಇಬಬರ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕ್ಂಡ
ಉದೆವೀಗದಂದ ಈಗ ತನಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದೆೀನೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನಂದ ಅವರು ಗಣೆೀಶನನನು ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆಗೆಯಲು ಬೆೀಡ,
ಕ್ನನುಡನುಡ ( http://kannadanudi.wikidot.com )

ಭಾರತೀಪುರ (ಅನಂತಮೂರ್ತರ)

ಒದಾದಡ ಸೀತರಬೆೀಕ್ು. ಗಣೆೀಶ ಏನನೂರ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಟಿವಾಗಿ ಹೆೀಳಬಲಲ ಸಿಥಾತಯಲ್ಲರಲ್ಲಲ. ‘ಹೊಲೆೀರು ಒಳಗೆ ಬಂದದಾವೆ,
ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆಗಿೀಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಸಿೀತ್ತಾರಾಮಯಯ ರೆೀಗಿ ಕ್ರುಚಿದಾಗ ಏನೀ ನಡೆದದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗುಮಾನಯಾಯುತ.
‘ನಾವೆೀನು ಮಾಡೀಣ? ದೆೀವರ ಪೆರೀರಣೆೀಂದ ಇವರ ಮಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಕಿಂಡು ಕ್ೂರ್ತದಾನೆ. ನಾವು ಕ್ರೆದೂರ್ರ ಬಾಗಿಲು
ತ್ತೆಗಿೀತ ಇಲಲ’ ಎಂದು ಪರಭು ನಾಟಕ್ವಾಡದ.
ಜಗನಾನುಥ ಸಿೀದ ಗಭರಗುಡಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲನುನು ಕ್ುಟಿಟಿದ. ‘ಗಣೆೀಶ ನಾನು ಜಗನಾನುಥ ಬಂದರೊೀದು. ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆಗಿ
ಹೆದರಬೆೀಡ’ ಎಂದ. ಬಾಗಿಲು ತ್ತೆರಿಯಿತು. ಗಣೆೀಶ ಓಲಾಡುತ್ತಾತ ಬಂದು ತನನು ಕಾಲ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕ್ುಸಿದ…
ಸ್ುಬಾರಯ ಅಡಗರು ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಯಾವ ಭಾವನೆಯೂರ್ ಇಲಲದೆ ‘ಚಿಕ್ಕಿಯನುನು ನೀಡಲು ಬಂದೆ’ ಎಂದರು .
‘ಒಳಗಿದಾದರೆ’ ಎಂದು ಅವರನುನು ಕ್ಳಿಸಿ ಜಗನಾನುಥ ಮೀಲೆ ಹತತಹೊೀದ, ಬಿರುಸಿನಂದ ಚಚೆರ ನಡೆಯುತತತುತ.
ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ ಜೀರಾಗಿ ಮಾತ್ತಾಡುತತದದ.
‘ನೀಡ, ಹೆೀಗೆ ಮಾಡದಾನೆೀಂತ? ‘ಹರಿಜನರು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾತರೆಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತಧ್ಯಾರನನಾಗಿಬಿಟಟಿ – ಹಿೀಗೆ
ಜನರಲೆಲಲಲ ಸ್ುದದ ಹಬಿಬತು. ಲ್ಂಗವನುನು ಕ್ತ್ತೆತಸೆದವರು ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮಗ ಗಣೆೀಶಭಟಟಿರು ಎಂದು ಶ್ರೀ ನೀಲಕ್ಂಠಸಾವಮಿ
ಮೈಕ್ನಂದ ಘೀಷಸಿದರು. ಆದರೆ ಭೂರ್ತರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೆೀಶಭಟಟಿರಮೈಮೀಲೆ ಅವಾಹಿತನಾಗಿ ಹೊಲೆಯರ ಪರವೆೀಶದಂದ
ದೆೀವಸಾಥಾನ ಮಲ್ನವಾಗದರಲೆಂದು ಹಿಂದನ ರಾತ್ತೆರಯೀ ಮಂಜುನಾಥನನುನು ಜಲವಾಸ್ಕೆಕಿ ಒಯದನೆಂದು ಜನ ಭಾವಿಸಿ
ಕ್ುಣಿದಾಡದರು. ಭಾರತೀಯನ ದೆೈವಭಕ್ತ ಎಷ್ಟುಟಿ ಗಾಢವಾದೆದಂದರೆ…’ ದೆೈವಭಕ್ತ ಅಂತ ಮಾತರ ಮಾತ್ತಾಡಾತನೆ ರಾಸ್ಕಿಲ,
ಆಗ ನಾನೆೀನು ಹೆೀಳೆದ ಅನನುೀದನನು ವರದ ಮಾಡದಾನೆೀನು? ನಾನು ಹೆೀಳೆದ : ಗ್ಡುಡ ಪುರಾಣಕೆಕಿ ಬಲ್ಯಾಗಬೆೀಡ.
ಜಗನಾನುಥರಾಯರು ಮತುತ ಗಣೆೀಶಭಟಟಿರು – ಇಬಬರೂರ್ ಬಂಡಾಯಗಾರರು. ಈ ಬಂಡಾಯಾನನು ಪುರಾಣ ಮಾಡಬಿಡುವ
ಅಚರಕ್ ಮತುತ ವತರಕ್ ವಗರದವರ ಮೊೀಸ್ ಒಂದಲಲ ಒಂದು ದನ ವಯಥರವಾಗತ್ತೆತ. ಭೂರ್ತರಾಯ ಮಾಡತರೊೀ ರೆೈತ
ಶ್ೀಷ್ಟಣೆ ನಲಲಲೆೀಬೆೀಕಾಗತ್ತೆತ. ಇದು ಕಾರಂತಯ ಪಾರರಂಭ ಅಷೆಟಿ – ಅಂತ. ಒಂದಾದರೂರ್ ನನನು ಮಾತನನು ಇವ ವರದ
ಮಾಡದಾನ? ಗುಂಪಲ್ಲದದ ಕೆಲವರು ನನನು ಮಾತನುನು ಒಪಿಪದರು ಅನನುೀಕೆ ಈ ರಂಗರಾವ್ ಸಾಕ್ಷ.’
***
ಜಗನಾನುಥ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲ ಅಡಾಡಡದ. ಇನೆನುೀನು ಸ್ವಲಪ ಹೊತತಗೆೀ ಮಿೀಟಿಂಗಿತುತ. ಪಿಳಳ, ಅವನ
ಸ್ಂಗಡಗರು, ಪಾರಯಶಃ ಉಳಿದ ಹೊಲೆಯರೂರ್ ಬಂದಾರು. ಶ್ೀಷತ ವಗರದವರೆಲಲರ ಮಿೀಟಿಂಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗರಾವ್
ಪೆೀಪರಿಗೆ ಬರೆದು ಕ್ಳಿಸಿದದ. ಹೊಲೆಯರು ಬರುವ ಮಿೀಟಿಂಗಿಗೆ ರೆೈತರೂರ್ ಬರಲು ಇನೆನುಷ್ಟಿೀ ಹೆಣಗಬೆೀಕ್ು.
ಮೀಲೆ ಸೆನುೀಹಿತರು ಬಿರುಸಾಗಿ ಚಚಿರಸ್ುತತಲೆೀ ಇದದರು. ಇವತುತ ಮಿೀಟಿಂಗಿನಲ್ಲ ಸ್ಂಘಟನೆಯ ಬಗೆಗ ಏನೆೀನು
ತೀಮಾರನಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ಚಿಂತಸ್ುತತ ಜಗನಾನುಥ ಮುಖ ತಳೆದು ಬರಲು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೊೀದ. ಮತ್ತೆತ ಮಂಜುನಾಥನನುನು
ಪರತಷಾಠುಪಿಸ್ಲು ನಡೆಯುತತದದ ಸಿದಧತ್ತೆಗಳನುನು ಅಡಗರು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ುತತದದರು.
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